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“सुन्दर, सुखी, सुरक्षित: ससुंस्कृत र समदृ्ध, नौकुण्ड” 

 

आ.ब. २०७९/०८० को बजेट वक्तब्य 

 

 

गाउँसभाका सभाध्यि ज्य,ू 

तथा सदस्य ज्यूहरु, 

  

यस महत्वपूर्ि अवसरमा नेपािको राजनीलतक एव ंशासन व्यवस्था नेपािीको चाहना अनुरुप पररवतिन गनि आफनो 
अमुल्य जीवन उत्सगि गनुिहुन ेसम्पूर्ि ज्ञात अज्ञात सहहदहरु प्रलत भावपूर्ि श्रद्धाञ्जिी अपिर् गनि चाहन्छु । 

नेपािको संबबधान २०७२ सािमा जारी भएपलछ नागररकको साविभौम अलधकारिाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरर ३ तहबाट 

प्रयोग गने संबैधालनक प्रावधान अनुरुप तीन वटै तहहरुको लनवािचन सम्पन्न भई लतनै तहबाट नागररकका प्रलतलनलधहरु बाट 

शासन सञ्चािन भएको पहहिो ५ वर् ेकायिकाि सफिता पूविक सम्पन्न भई दोश्रो ५ वर् ेकायिकािको पहहिो वर्िमा प्रवेश 

गरेका छौं । िोकतन्रको सबै भन्दा बलियो आधार स्थानीय तह भएकोि ेसंबैधालनक रुपम ैस्थानीय तहहरुमा व्यवस्थापहकय 

कायिकारी एंव न्यायीक अलधकारहरुको व्यवस्था भएको छ । नागररकको सब ैभन्दा नक्षजकको सरकार नै स्थानीय सरकार 

भएकोि े नागररकको हदनहदनै सरोकारका बबर्य एंव बबकासको लतव्र चाहनाहरुिाई सम्बोधन गने दालयत्व स्थालनय 

सरकारको काँधमा आएको छ । 

नेपाि िगायत बवश्व जगत नै कोलभड १९ को महामारीबाट आक्रान्त भएको पररवेशमा अप्रत्यालसत रुपमा  घनजनको िती 
भएको छ । यस महामारीका कारर् स्वदेश तथा बवदेशमा ज्यान गुमाउने नेपािीहरु प्रलत हाहदिक श्रदासुमन अपिर् गदिछु, साथै 

शोकाकुि पररवारमा हाहदिक समवेदना प्रकट गदिछु । यस नौकुण्ड गाउँपालिका िगायत नेपाि तथा बवदेशमा उपचार 

गराईरहनुभएका  दाजुभाइ तथा हददीवहहनीहरुमा  स्वास््य िाभको कामना गदिछु । 

िैंलगक समानता कायम गने, सब ैप्रकारका बबभेदको अन्त्य गन,ेरोजगारीको श्रजृना गन ेतथा पूवािधार बबकास सामाक्षजक 

न्याय सहहतको समतामुिक समाज लनमािर् गने, बबकासिाई हदगो तथा प्रभावकारी, स्थानीय पररवेशमा आधारीत बनाउन,े 

बबकासका िाभहरुको न्यायोलचत बवतरर् गन े१५औ ंयोजनाको िक्ष्य तथा उद्येश्यहरुिाई पुरा गन ेमहान अलभयानमा सब ै

जनप्रलतलनलध,कमिचारी, गरैसरकारी संस्था,नागररक समाज, परकार, बुबद्धक्षजवी एंव ं आम जनसमुदायका ऐक्यबद्धता र 

सहभागीता एव ंप्रलतवद्धताको आवश्यकता पदिछ । 

स्थानीय तहको दोश्रो आवलधक लनवािचन पश्चात जनप्रलतलनलधहरुि ेस्थानीय तह सम्हािेको पहहिो वर्िको करीव ४० हदन 

बवताउदै गदाि बबगतका वर्िहरुमा गररएका राम्रा अभ्यास तथा गाउ“पालिकाको उपाध्यिको हैलसयतिे सम्मालनत सभा समि 

वजेट पेश गनि पाउदा बेहद आनन्द र गौरवाक्षन्भत महसुस गरेको छु । 



बवगत वर्िहरुमा बजेट कायािन्वयनिाई सफि बनाउन प्रत्यि र परोि रुपमा भूलमका खेल्नुहुने जनप्रलतलनलधहरु, राष्ट्रसेवक 

कमिचारीहरु, ,श्रलमक वगि,आमा समूह, बुबद्धक्षजवीहरु, परकार, नागररक समाज र हामी संग ै हातेमािो गने गैरसरकारी 
संस्थाहरु प्रलत हाहदिक आभार ब्यक्त गदे आगामी हदनहरुमा पलन अझ सकारात्मक र रचनात्मक भूलमका लनवािह गररहदनहुन 

सहृदय अबपि गदिछु । 

 

सभाका सभाध्यि महोदय, 

अव म चाि ुआ.व २०७८/०७९ को बजेट तथा कायिक्रमको संक्षिप्त सलमिा प्रस्तुत गनि चाहन्छु । 

आयतफि  :  संघीय सरकार बाट बवत्तीय समानीकरर् अनुदान तफि  रु. ८ करोड ९१ िाख, नेपाि सरकार शसति अनुदान रु. १३ 

करोड ९७ िाख, संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड बाट रु. ५ करोड ५५ िाख ७८ हजार, प्रदेश सरकार बाट बवत्तीय 

समानीकरर् अनुदान रु.७१ िाख २९ हजार , प्रदेश सरकार शसति अनुदान रु.१ करोड ६५ िाख १७ हजार, प्रदेश सरकारबाट 

राजश्व बाँडफाँड बाट रु.८४ िाख ८८ हजार १ सय ४९, यसै गरर  प्रदेश सरकार बाट समपुरक अनुदान रु १ करोड ५० िाख ५ 

हजार, प्रदेश सरकार बाट बबशेर् अनुदान रु ६० िाख,संघीय सरकार बाट प्राप्त बबशेर् अनुदान ८३ िाख, संलघय सरकार बाट  

प्राप्त समपुरक अनुदान १ करोड २५ िाख । 

आन्तररक राजश्वबाट रु.२४ िाख गरी जम्मा आय ३६ करोड २९ िाख १७ हजार १ सय ४९ रुपैया आय भएकोमा  हाि सम्म 

जम्मा हाि सम्मको चाि ु आम्दानी रु २७ करोड २८ िाख ४७ हजार मध्य हाि सम्मको खचि रु १७ करोड ८ िाख १० हजार 

खचि प्रलतशत ६३ भएको छ । 

त्यसै गरर हाि सम्मको पँुकु्षजगत आम्दानी रु १६ करोड ३१ िाख १० हजार मध्य हाि सम्मको खचि रु रु ८ करोड १ िाख ८१ 

हजार खचि प्रलतशत ४९.१५ भएको छ । जम्मा चाि ुर पूकँ्षजगत गरर जम्मा खचि प्रलतशत ५७ रहेको छ । 

 

१. कोलभड १९ रोकथाम तथा लनयन्रर्का िालग गाउपालिकािे स्थापना गरेको बवपद् व्यवस्थापन कोर्मा स्वैक्षछछक 

रुपमा आलथिक, स्वास््य सामग्री तथा क्षजन्सी  सामाग्रीहरु सहयोग गनुिहुन ेसम्पूर्ि सरकारी,गैरसरकारी संघ संस्था तथा 
बवबत्तय संस्थाहरुमा हाहदिक धन्यवाद व्यक्त गदिछु । 

२. नेपाि सरकारको लनर्िय वमोक्षजम पारछयाङ स्वास््य चौकीिाई ५ सैयाको स्थानीय अस्पताि तथा कोलभड 

अस्पतािको रुपमा बबकास गने नीलत अनुरुप स्वास््यकमीहरुि ेयस बवर्म पररक्षस्थतीमा लसलमत श्रोत साधनको वाबजुत 

पलन स्वास््य सेवा प्रवाह गदे आईरहन ुभएको छ, सम्पूर्ि स्वास््यकमीहरु, स्वास््य चौकीका कमिचारीहरु तथा सहयोगी 
नसिहरुप्रलत उछच सम्मान प्रकट गनि चाहन्छु । 

भौलतक पूवािधार तथा वातावरर् शाखा 



• आ.व. ०७८/०७९ मा वडा नं।९१(५०मा ७ हक.मी. सडकको नयाँ ट्रा¥याक लनमािर् भएको छ भने ९.५ हक.मी सडकको 
स्तरोन्नतरी गररएको छ । 

• वडा नं ३,४ र ५ का ४ वटा सामुदालयक भवन को ममित कायि  सम्पन्न गररएको छ भने वडा न ं३,४ का महहिा भवन 

लनमािर् सम्पन्न भएको छ । 

• सबै वडामा खानेपानी अन्र्तगत १७३५ जना प्रत्यि रुपमा िाभाक्षम्बत हुनुका साथै ३५ वटा धाराहरु जडान गररएका 
छन ्भने  वडा न ं५ मा ३१० लम. लसचाई कुिो लनमािर् गररएको छ । 

• सबै वडामा १६ लम.मी गोरेटो बाटो लनमािर् भई हहडडुिमा सहजता भएको छ । 

• वडा नं १,३,४ र ६ मा ७ वटा खेिकुद मैदान लनमािर् तथा ममित भएका छन ्। 

• जुरेढंुगाा फुटटे्रि को काम ३० प्रलतशत सम्पन्न भएको छ  भने आरुखकि  िाङ्बु सडकको काम ३० प्रलतशतिे अगाढी 
बढ्नुका साथै लसस्नेरी लभरकुना सडकको काम पलन ३० प्रतलशति ेसम्पन्न भएको छ । 

• ९ वटा झो.पु मध्य ३ वटाको भूक्तानी सम्पन्न भएको तथा वाँहक टेण्डरं प्रहक्रयामा समावेस भएका छन ्। 

• वडा नं १,३,६ मा आफनै वडा कायाििय भवनको लनमािर् कायि शुरु भएको छ । 

• मुख्यमक्षन्र तथा मक्षन्रपररर्द्को कायाििय बागमती प्रदेश र नौकुण्ड गाउँपालिका वीच नवप्रवतिन साझेदारी कोर् 

कायिक्रम अन्र्तगत फोहरमिैा व्यवस्थापन कायिक्रमको िालग रू। २ करोडको बद्धपक्षिय सम्झौता भई यस ैआ.व. लभर 

कायािन्वयन सम्पन्न हुनेछ । 

 

लशिा शाखा 

• लशिा िेरिाई बवद्याथी मैरी, गुर्स्तर वबृद्ध गनिका िालग माध्यलमक बवद्यािय र आधारभुत बवद्यािय गरी अलघल्िो 
आ.ब. मा पूलति गररएका दरवक्षन्दिाई चाि ुआ.ब.मा पलन लनरन्तरता हदईयो । यस गाउ“पालिका अन्र्तगत रहेका 
माध्यलमक बबद्याियहरुमा बबज्ञान प्रयोगशािाको स्थापना गररयो ।  

• संलघय सरकारबाट प्राप्त बवशेर् अनुदान तफि को सबै प्राबव र लनमाबवहरुमा Solar सहहतको ICT व्यवस्थापन कायिक्रम 

अनुरुप तपलसि बमोक्षजमको सामाग्रीहरु बवतरर् गररएको | 

तपलसि: 

• Laptop -२४ थान  

• Projector-२४ थान  

• Printer (3*1) – २४ थान 

• Desktop PC- ५० थान  

• Solar Power Backup (1000 Watt) – 3 थान   

  



महहिा बबकास शाखा 

• गाउँपालिका लभर रहेका ३० जना महहिाहरुिाई आयआजिन तथा क्षजबवकोपाजिनको िालग लसपमुिक तालिम, 

उद्घोसर् तालिम कायिक्रम सम्पन्न गरर स्थानीय स्तरमा रोजगारी लसजिना गररयो 

 

प्रधानमक्षन्र रोजगार 

• प्रधानमक्षन्र रोजगार कायिक्रम अन्र्तगत १०० जनािाई १०० हदनको रोजगारी लसजिना गरर गाउँपालिका लभर रहेका 
सडक तथा गोरेटो बाटोहरु स्तरोन्नती गररयो । 

 

उद्योग शाखा 

• होक्षजयारी सम्बक्षन्ध लसप बवकास तालिम नौकुण्ड १ लसम्बन्दी, २० जना िाभाक्षन्वत | 

• बाख्रा पािन सम्बक्षन्ध लसप बवकास तालिम नौकुण्ड २ घाङमर, १० जना िाभाक्षन्वत | 

• स्यामा पाङगाप बुन्ने लसप बवकास तालिम नौकुण्ड २ यबु्रा, १० जना िाभाक्षन्वत 

• झोि र डल्िा साबुन बनाउने लसप बवकास तालिम नौकुण्ड ३ पाछयािङ, २० जना िाभाक्षन्वत | 

• छयाउ खेती सम्बक्षन्ध लसप बवकास तालिम नौकुण्ड ५ आँपचौर १० जना िाभाक्षम्बत िाभाक्षन्वत | 

• व्यावासालयक बेमौसमी तरकारी खेती सम्बक्षन्ध लसप बवकास तालिम नौकुण्ड ५ िोगाउँ ८ जना िाभाक्षन्वत | 

पंजीकरर् शाखा  

• सवै वडाहरुमा इन्टरनेट र अन्य प्रबवलधको उछचतम प्रयोग गरर घटना दतािको कायि यिक्षलिभ माफि त गररएको र 

इन्टरनेटको पहँुच नभएका वडाहरुमा बैकक्षल्पक बवलध अपनाई सेवा प्रदान गरेको। 

• वडामा कायिरत कमिचारीहरुिाई घटना दताि तथा सामाक्षजक सुरिा सम्वन्धी आवश्यक प्राबवलधक तालिम प्रदान 

गरेको । 

• िेर तोहकएका ५ वर्ि मुलनका बािबालिकाहरुको लनवेदन संकिन र दताि । 

• सामाक्षजक सुरिा भत्ता बैहकँङ प्रर्ािी माफि त बवतरर् । 

पशु शाखा 

• नौकुण्ड गाउँपालिका वडा नं ४ मा गत मंलसर महहनामा बाख्राहरुमा संक्रामक ििर् देखापरेकोमा उक्त स्थानमा कररव 

६० वटा बाख्रामा लनरन्तर रुपमा ३ हदन सम्म उपचार गरेको । 

• गाइ पािन व्यावासायीक कृर्कहरुमा लनवेदन संकिन गरर छनौटमा परेका कृर्किाई भुक्तानीको चरर्मा । 



• नौकुण्ड गाउँपालिका वडा न. ४ सरमथिीमा ३० जना कृर्कहरुमा २ हदने पशुपंछी बवमा तालिम संचािन गरर समापन 

। 

• नौकुण्ड गाउँपालिका वडा न.ं १ िाङबु , वडा न. ५ भोि ेतथा वडा न।ं ६ सरस्यु गरर १६० जना कृर्कहरुिाई पशुपंछी 
संग  सम्वक्षन्धत समस्याको लनदान तथा और्लध बवतरर् । 

• वडा नं. १ आरुखकि  र वडा नं. २ यासािमा ६५ जना कृर्कहरुिाई २ हदने तालिम संचािन गरर समापन गररएको । 

• १०३५ जना कृर्कहरुिाई बवलभन्न प्रकारका और्लध बवतरर् र १५० भन्दा वढी घरमा पशु उपचार सेवा प्रदान । 

 

कृबर् शाखा 

• ५० वटा टनेि खररद गरर बवतरर् गररएको । 

• उन्नत मकै मनकामना ४ र अरुर् २ बाँहडएको । 

• आपतकालिन वालि उपचार मकैको अमेररकन फैक्षजहकरा लनयन्रर्को िालग बवर्ाहद खररद गररएको । 

• एकि महहिाहरुिाई कृबर् सामाग्री सहहत व्यावसायीक तालिम यासािमा सम्पन्न िाङ्बुमा सम्पन्न हुने चरर्मा । 

• तरकारर लमलनहकट बवउ खररद गरर बवतरर् गररएको । 

• हकटनाशक र टुटाको तथा ढुलसनासक बवर्ादी खररद गरर प्रभाबवत िेरमा बवतरर् गररएको । 

• हकसान सुलचकरर् कायिक्रम २२५२ घरधुरर सुलचकूत भएको । 

• कृबर् तथा पशु सेवा िेरमा हकसानहरुको िालग प्रत्यि िाभ हुने अनुदानका कायिक्रमहरु जस्तोोः लमलन हटिर, कनि 
सेिर, धानको बवउ, गहूको बवउ, मकैको बवउ, फिफूिका बवरुवाहरु, हाईटेक टनेि, बवतरर् जस्ता अनुदानमा 
आधाररत कायिक्रमहरु सञ्चािन गररयो । गैर सरकारी संस्थाहरु संगको साझेदारीमा अपाङता भएका व्यबक्तहरुका 
िालग आयआजिनका कृयाकिापहरु ताथ क्षजबवकोपाजिन सुधारका कायिक्रमहरु भएका छन ्। 

 

संस्थागत बवकास तथा शुसाशन 

• नौकुण्ड गाउँपालिकािे नेपािको संबबधानको अनुसूलच ८ मा उल्िेक्षखत स्थानीय तहको एकि अलधकार सूलचमा प्राप्त 

अलधकार िेरलभरका बवर्यमा यस आ.व. ०७८/०७९ मा २४ वटा महत्वपूर्ि ऐन,  लनयम, लनदेलशका, कायिबबलध तथा 
मापदण्डहरु जारी गरर कायािन्वयनमा ल्याएको छ । यस वाट नौकुण्ड गाउँपालिकािाई उलभने र बबस्तारै हहड्न े

आधारहरु खडा गरेर स्थानीय सरकारको बवधालयकी अलधकारको संस्थागत गनि नौकुण्ड गाउँपालिका सफि भएको 
छ । 

• यस संकटको घडीमा समेत गाउँपालिकािे सहभागीमुिक योजना तजुिमा प्रहक्रया माफि त आलथिक वर्ि ०७८÷०७९ मा 
स्थानीयस्तरको बवकासका िालग वाबर्िक योजना बनाई कायािन्वयन गदे जेष्ठ मसान्त सम्म उपभोक्ता सलमलत माफि त 



कायािन्वयनमा भएका पूँक्षजगत योजनाहरुको प्रगलत कररव ८० प्रलतशत पुगेको छ । त्यस्तै संस्थागत सुशासन तथा 
सेवा प्रवाह सगं जोहडएका योजनाहरु कररव सम्पन्न भएको अवस्था छ । यस वाट जनप्रलतलनलधहरुको  भूलमका नीलत 

लनमािर् र बवकास लनमािर् अगुवाई,अनुगमन एंव जनताको सुख दखुमा साथहदने गरर नौकुण्ड गाउँपालिका अगाढी 
बढेको छ । 

• नौकुण्ड गाउँपालिकािे ५ वर्े गाउँपालिका आवलधक बबकास योजना आ.व. (०७८/०७९ देक्षख ०८२/०८३) तथा 
प्रोफाईि तयार गरर कायािन्वयन गरररहेको छ । 

• संस्थागत िमता स्वमुल्याकंन गरर आगामी कमजोर देक्षखएका सुचकहरुमा वर्िमा सुधार गदे जान ेकायियोजना 
तयार गरर कायािन्वयन गरररहेको छ । 

• गाउँपालिकाको िमता बवकास योजना बनाउने कायिक्रम यसै आ.व. वाट कायािन्वयनमा आउनेछ । 

• जनप्रलतलनलधहरु तथा कमिचारीहरुको िमता बवकास अलभबबृद्धको िालग तालिम तथा अलभमुक्षखकरर् कायिक्रमहरु 

संचािन गरर सेवा प्रवाहिाई चुस्त दरुुस्त बनाईनेछ । 

यसरी संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र नौकुण्ड गाउँपालिका लतन ैतहको सरकारको समन्वय र सहकायिमा यस गाउँपालिकाको 
समबृद्ध िाई अगाडी बढाउने कायि अन्र्तगत अम्वास, पारछयाङ सडक अन्तगित कािोपरे भईरहेको, ३ वटा रर्लनलतक पक्षक्क 

पुिहरुको लनमािर् कायि ठेक्का प्रहक्रया शुरु भएको यस सभा समि अनुरोध गनि चाहन्छु ।  

 

सभाध्यि महोदय,  

अव म आगामी आलथिक वर्ि २०७९/०८० को बजेटका उदे्दश्य तथा प्राथलमकता प्रस्ततु गन ेअनुमलत चाहान्छु ।  

बजेटका उदे्दश्यहरु लनम्न अनुसार प्रस्तुत गरेको छु ।  

१.  सामाक्षजक, भौलतक तथा पवूािधार र आलथिक बवकास गरर समदृ्ध गाउँपालिका  बनाउने । 

२. स्वास््य िेरमा सवैको सहज पहँूच पु¥याउने ५ वेडको अस्पताििाई लनमािर् चरर्मा लतव्रता हदने । 

३. साधन, स्रोत र िमताको उछचतम उपयोग गरर समदृ्ध मानबवय बवकास गने । 

४. “एक गाउँ एक उत्पादन” िाई प्रभावकारीरुपमा िाग ुगरर कृबर्मा आत्मलनभिर गाउँपालिका बनाउने साथै रोजगारी 
लसजिना गने । 

५. शैक्षिक िेरको समग्र बवकास गनुिका साथै शैक्षिक गुर्स्तर िाई थप सुदृढ बनाउन प्रबबलधको उछचतम प्रयोग गने  ।  

६. बैदेलशक रोजगारबाट फहकि एका यूवाहरुको िगत संकिन गरर उहा“हरुको लसप तथा दिता पहहचान गरर स्थालनय 

स्तरमै स्वरोजगार बनाउन े। 



७. कृबर्मा आधुलनहककरर् प्रबवलधिाई अविम्वन गदे िधु उद्यम बबकास माफि त स्थानीय स्तरमा अल्पकालिन तथा 
हदधिकालिन रुपमा रोजगारी लसजिना गने । 

८. यस गाउँपालिकािाई शासहकय सुधारका साथै सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारीरुपमा िागु गररनेछ । 

९. वागमती प्रदेश संगको सहकायिमा फोहरमैिा व्यवस्थापन पररयोजनािाई पूर्ि रुपमा कायािन्वयन गरर यसै आ.व. 

२०७९/०८० लभर सम्पन्न गने तथा रसुवाको नमुना गाँउपालिका बनाउने । 

 

सभाध्यि महोदय,  

अब म आगामी आलथिक वर्ि २०७९/०८० को बजेटका प्राथलमकता प्रस्तुत गन ेअनुमलत चाहान्छु । 

बजेटका प्राथलमकताहरु लनम्न अनुसार प्रस्तुत गरेको छु ।  

– गररबी न्यूनीकरर् रोजगारी लसजिना र आयआजिन वबृद्धमा प्रत्यि योगदान पुयािउने ।  

– स्थानीय स्रोत साधन, श्रम, सीप र प्रबवलधमा आधाररत ।  

– स्वास््य संस्थािाई सुबबधा सम्पन्न प्रशुतीकि को स्थापना तथा बबस्तार गने । 

– शैक्षिक िेरको गुर्स्तर िाई थप सुदृढ बनाउन प्रबबलधको उछचतम प्रयोग गने ।  

– जनसहभालगता अलभवबृद्ध गने ।  

– युवािाई स्वरोजगारका िालग उद्यम तथा ब्यावसायमा जोड हदने । 

– संस्कृलत र पहहचानको प्रवद्र्धन गने ।  

– आन्तरीक राजस्व वबृद्ध र पररचािनमा योगदान पुयािउने ।  

– सेवा प्रवाह, संस्थागत बवकास र सुशासनमा योगदान पुयािउने ।  

– क्रमागत उत्पादनमूिक र लछटो प्रलतफि हदने ।  

– िैंलगक समानता तथा सामाक्षजक समावेलशकरर् को मुिप्रवाहहकरर् गने । 

 

सभाध्यि महोदय,  

अब म आ.व.०७९/०८० का िालग नौकुण्ड गाउँपालिकाको अनुमालनत आय व्यय बववरर् प्रस्तुत गनि गईरहेको छु । 



आयतफि  : संघीय सरकार बाट बवत्तीय समानीकरर् अनुदान तफि  रु. ९ करोड ४९ िाख, नेपाि सरकार शसति अनुदान रु. १५ 

करोड २३ िाख, ,संघीय सरकार बाट प्राप्त बबशेर् अनुदान २ करोड, संलघय सरकार बाट  प्राप्त समपुरक अनुदान १ करोड, नेपाि 

सरकार बाट राजश्व वाडँफाडँ  रु.६ करोड ७३ िाख  २६ हजार गरर कुि रकम नेपाि सरकार बाट रु. ३४ करोड ४५ िाख  २६ 

हजार रुपैया प्राप्त हुनेछ ।  

यसै गरर वागमती प्रदेश सरकार बाट बवत्तीय समानीकरर् अनुदान रु.८३ िाख ९५ हजार , प्रदेश सरकार शसति अनुदान रु.२ 

करोड ९९ िाख ८२ हजार , यसै गरर  प्रदेश सरकार बाट समपुरक अनुदान रु २ करोड ८३ िाख ५२ हजार, बबशेर् अनुदान रु १ 

करोड ५० िाख, प्रदेश सरकारबाट राजश्व वाडँफाडँ  रु.९८ िाख  ४१ हजार  जसमा प्रदेश सरकार कुि रकम प्रदेश सरकार बाट 

रु.९ करोड १५ िाख ७० हजार प्राप्त हुनेछ ।  

आ.व. ०७९/०८० मा यस नौकुण्ड गाउँपालिकािाई प्राप्त हुने रकम संलघय सरकार र प्रदेश सरकार गरर कुि जम्मा रु ४३ करोड 

६० िाख ९६ हजार कुि आय हुनेछ तथा  

आन्तररक राजश्वबाट रु.३० िाख र बैंक मौज्दात रु १ करोड ५० िाख गरर कुि जम्मा आय रु. ४५ करोड ४० िाख ९६ हजार 

रुपैया अनुमालनत गररएको छ ।  

 

सभाध्यि महोदय:  

अब म आलथिक वर्ि २०७९/०८० मा कर, शुल्क तथा दस्तुर का वारेमा सभा समि पशे गने अनुमती चाहन्छु ।  

आलथिक वर्ि २०७९/०८० को िालग शुल्क दस्तुर,दर तथा जररवानाको दर र दायरमा केहह पररवतिन गररएको छैन । यस आ.ब. 

२०७९/०८० देक्षख नक्सा पासिाई पूर्ि रुपमा िागु गररने छ । राजश्व सुधारको कायिक्रमहरु वडातहमा गररनछे । 

 

सभाध्यि महोदय,  

अब म आलथिक वर्ि २०७९/०८० को िालग बबलनयोक्षजत कायिक्रमहरुको बारेमा सभा समि पेश गन ेअनुमती चाहन्छु ।  

व्यय तफि ोः चाि ुखचि तफि : आलथिक वर्ि २०७९/८० को िालग गाउँपालिका संचािनका िालग रु. ६ करोड १५ िाख, सूचना 
समाचार सम्प्रेर्र् तथा परकाररता बवकास सहयोग रू. ५ िाख सल्िाहकार लनयुबक्त (अध्यि र उपाध्यिका िालग) रू.८ िाख 

२० mm पाइप खररद रू. १ िाख, दपु्चेस्वरी आबव. शैक्षिक सुधार गुर्स्तरका िालग रू. ४ िाख, वडा कायाििय तफि  रु ३४ िाख, 

O&M Survey रू. ५ िाख, िागु और्ध दवु्यिसनी लनयन्रर्का िालग रू. १ िाख ६२ हजार   बबलनयोजन गरेको छु ।   

बबर्यगत शाखाहरु तफि : लशिा तफि  रु १ करोड ३० िाख, स्वास््य शाखा तफि  ४५ िाख, कृबर् शाखा रु ४० िाख, पुश शाखा रु 

४० िाख, न्यायीक सलमलत रु १० िाख, पंजीकरर् शाखा रू. ६ िाख,  अपांगता कायिक्रमका िालग रु. ३ िाख,  जेष्ठ नागररक रु 



चन्र बहादरु गिान                                                            
उपाध्यि 

नौकुण्ड गाउँपालिका 
 

३ िाख,  दलित वगिका िालग रु ७ िाख, वािवालिका रु ३ िाख तथा महहिा बबकास २० िाख, गरर जम्मा रु. ९  करोड ८० 

िाख ६२ हजार बबलनयोजन गरेको छु । 

पुंजीगत खचि तफि : गाउँपालिका तफि  रु ५ करोड ८८ िाख ५० हजार, वडा कायाििय तफि  रु. २ करोड ६६ िाख  प्रधानमन्री 
रोजगार कायिक्रमको िालग रू. १८ िाख, Backhoe खररद रू.४५ िाख, length worker  पाररश्रलमक रु.३० िाख, IPF 

साझेदारी रू.६० िाख गरर जम्मा व्यय रु ९ करोड ९८ िाख ५० हजार रहेको छ ।  

 

सभाध्यि महोदय,  

अब म यस बजेट बक्तव्यमा भएका मुख्य मुख्य योजनाहरुिाई साराशंमा उल्िेख गनि चाहन्छु ।  

भौलतक बवकास र सामाक्षजक बवकासिाई समानान्तर ढङगबाट अलघ बढाउन सहकएन भने सन्तुलित बवकास हाँलसि गनि 
सहकदैन । बवकासका आधारभूत पूवािधारहरुिाई व्यवक्षस्थत गनुिपने हुन्छ । यहह मान्यतािाई आधार मानेर पवूािधार बवकास 

अन्तगित स्थानीय सडक,लसचाई,भवन तथा सहरी बवकास,उजाि िघु तथा साना जिबवद्युत र सञ्चार िेरका योजनाहरु 

समेहटएका छन । वातावरर् िेरका वन तथा भ ुसंरिर्, जिाधार संरिर्,वातावरर् संरिर्,जिवाय ुपररवतिन,फोहोरमैिा 
तथा ढि व्यवस्थापन तथा बवपद ब्यवस्थापन िगायतका िालग वन, वातावरर् तथा बवपद ब्यवस्थापनिाई प्राथलमकता 
रहेको छ ।  

संस्थागत बवकास सेवा प्रवाह र सुशासन माफि त िोकतन्रहरुको िाभहरुको आलधकाररक बवतरर् गदै नागररकमुखी सेवा 
प्रदान गनि सहकएमा संस्था प्रलत आम नागररकको अपनत्व बवकास हुन्छ भन्ने बवश्वास लिइएको छ । दैलनक सेवा प्रवाहका 
कायिहरुिाई सहज सरि र व्यवक्षस्थत बनाउन गाउँ कायिपालिकाको कायाििय तथा सम्पूर्ि वडा कायािियहरु अनिाईन 

प्रर्ािीमा िैजान तथा न्यालयक कायििाई प्रभावकारी बनाउन मेिलमिाप केन्र स्थापना गनि, जनप्रलतलनधी तथा 
कमिचारीहरुको िमता अलभवहृद गनि सुशासन तथा संस्थागत बवकासिाई प्राथलमकतामा राखेको छु ।  

अन्त्यमा, आ.व २०७९/०८० को बजेट तथा कायिक्रम लनमािर् गनि सहयोग गनुिहुन ेसम्पुर्ि जनप्रलतलनलधहरु,राजनीलतक 

दिहरु, कमिचारीहरु, लशिक, वुबद्धक्षजवीहरु,आम नागररक, सुरिाकमी, परकार,गैर सरकारी संस्थाहरु िगायत सवैिाई बवशेर् 

धन्यवाद हदन चाहन्छु ।  

 

धन्यवाद ।।।           

 


