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आलथवक र्र्व २०७९/८० 



 

 

आदरणीय सभाध्यक्ष ज्यू, 

गाउँसभाका सदस्यहरु, 

उपस्स्थत सम्पूणव अलतलथगण,कमवचारीहरु तथा सम्पणुव महानभुार्हरु 
   

 नेपालको संवर्धान र्मोस्जम गठित स्थानीय तहको हालै सम्पन्न दोस्रो लनर्ावचनर्ाट लनर्ावस्चत सरकारको तर्व बाट आलथवक र्र्व 
२०७९/८० को र्जेट यस सम्मालनत सभा समक्ष पेश गनव गैरहेको छु । 

 

 सर्वप्रथम, राष्ट्रवहत, लोकतन्त्र, र अग्रगामी पररर्तवनको लालग नेपाली जनताले पटक-पटक गदै आएका ऐलतहालसक 
जनआन्त्दोलन, सशस्त्र संघर्व, त्याग र बललदानको गौरर्पूणव इलतहासलाई स्मरण गदै मूलकुलाइव संघीय लोकतास्न्त्रक गणतन्त्रको 
उज्यालो यगुतर्व  पयुावउने क्रममा जीर्न उत्सगव गनुवहनुे सम्पूणव महान शवहदहरुप्रलत हाठदवक श्रद्धासमुन अपवण गदवछु ।यस क्षणमा 
रे्पत्ता तथा घाइते योद्धाहरु र उहाँहरुको पररर्ारजन लगायत आम जनसमदुायमा उहाँहरुको अभतूपूर्व योगदान प्रलत हाठदवक 
सम्मान प्रकट गनव चाहन्त्छु ।  

 संघ, प्रदेश र स्थानीय तहर्ीचको सहकाररता, सहअस्स्तत्र् र समन्त्र्यलाई प्रर्द्धवन गदै जनसहभालगता, उत्तरदावयत्र्, पारदस्शवता 
सलुनस्ित गरी सलुभ र गणुस्तरीय सेर्ा प्रर्ाह गरी जनतालाइव घरदैलोको सरकारको अनभुलूत ठदलाउने अर्सर, दावयत्र् र चनुौती 
हामी माझ छ । 
 स्थालनय सरकारको रुपमा रहेको जलजला गाँउपाललकाले आलथवक वर्कासको रावष्ट्रय लक्ष्य प्राप्त गनव आफ्नो क्षेरलभरको 
सीलमत स्रोत साधनहरुको अलधकतम पररचालन गरी जनताका आर्श्यकता र चाहानाको संबोधन गनव, राजलनलतक पररर्तवनलाई 
संस्थागत गनव र राज्यप्रलत जनवर्श्वाश र्वृद्ध गनव, नागरीक अलभयानहरुको एजेण्डालाई संस्थागत गनव, संघीय लोकतान्त्रीक 
गणतन्त्रात्मक शासन व्यर्स्थालाई सर्ल र्नाउन लसलमत श्रोत र साधनका र्ार्जतु जनताका आकाक्षां परुा गनव तत्पर रहेको 
छ।जलजला गाँउपाललकाको र्ावर्वक लनलत तथा कायवक्रमले ललएका उद्देश्य पूरा गने कायवक्रमका साथ तजुवमा गररएको आ.र् 
२०७९/८० को आय-ब्यय अनमुान (बजेट) प्रस्ततु गनव पाँउदा अत्यन्त्त खशुी छु । 

 बजेट तजुवमा गदाव मूलत: नेपालको संवर्धान र सम्र्स्न्त्धत कानूनहरु, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारको नीलत, कायवक्रम तथा 
बजेट र्क्तव्य, आर्लधक योजना, गाउँकायवपाललकाका लनणवयहरु तथा दीगो वर्कास लक्ष्यलाई मखु्य आधार बनाएको छु ।साथै, 

वर्लभन्न क्षेरका सरोकारर्ालाबाट प्राप्त हनु आएका महत्र्पूणव सझुार्लाई समेत बजेट लनमावण गदाव वर्शेर् ध्यान ठदएको छु । 

 वर्स्त्तय संस्घयताको मवम अनरुुप गाँउपाललकालाइव संघीय एरं् प्रदेश सरकारर्ाट प्राप्त हनुे वर्स्त्तय समालनकरण, शसतव अनदुान, 

राजश्व र्ाँडर्ाँड, समपूरक अनदुान एरं् गाउँपाललकाको आन्त्तररक श्रोत समेतलाई ध्यान ठदई र्जेट तजुवमा गरेको छु। साथै, यस 
बजेटमा गाउँपाललकाको आफ्नो क्षेरालधकारलभर कर तथा गैर कर राजस्र् पररचालन र व्यर्स्थापनलाई प्राथलमकतामा राखेको 
छु । 

 आगामी आ.र्. को बजेट तजुवमा गदाव मैले हालसम्म हाँलसल भएका उपलस्व्धहरुलाइव संस्थागत गदै जनप्रलतलनधमूलक 
लोकतास्न्त्रक पद्धलतबाट नेपाली नागररकले खोजेको सेर्ा, चाहेको वर्कास र पररकल्पना गरेको समतामूलक समाजको लनमावण 
गने प्रणालीबाट लनदेस्शत हुँदै समदृ्ध गाउँपाललकाको रुपमा स्थावपत गनव यो बजेट केस्न्त्ित गरेको छु। पूर्ावधारका वर्कासको 
साथ साथै उत्पादनमूलक क्षेरमा लगानी गने गाउँपाललकाको लनलत अनरुुप र्जेट तजवमा गने प्रयास गरेको छु ।अनार्श्यक खचव 
घटाइव चाल ुखचवमा लमतव्यवयता ल्याउने र पुजँीगत बजेटको अंश बढाउने गरी बजेट प्रस्तार् गरेकोछु । साथै कायवक्रमको 
छनौट, साधन स्रोतको बाँडर्ाँड र वर्लनयोजनमा देस्खने दोहोरोपनलाई न्त्यूनीकरण गनव प्रशासलनक तथा प्रावर्लधक क्षमता, स्रोत 
तथा वर्लनयोजनका र्ीचमा सन्त्तलुन कायम हनुे गरी स्रोत व्यर्स्थापन गने व्यर्स्था लमलाएको छु । 

सभाध्यक्षज्यू, 

उपस्स्थत सदस्यज्यूहरु,  

 अर् म आगामी आलथवक र्र्व २०७९/८० को र्जेटले ललएका रणनीलत, उद्देश्य तथा प्राथलमकता प्रस्ततु गने अनमुलत चाहन्त्छु 
।आगामी बजेटका रणनीलतहरु लनम्न रहेका छनः-  

 गाउँपाललकाको आलथवक, सामास्जक, एरं् पूर्ावधार वर्कासको सम्भार्नालाई उजागर गने ।  

 गाउँपाललकाको नीलतगत, संस्थागत र भौलतक पूर्ावधार स्थापना गने ।  



 सशुासन प्रबद्धवन गरी वर्कास आयोजना एरं् कायवक्रमहरुलाई नलतजामूलक र उत्पादनमूलक बनाउने ।  

 सामास्जक आलथवक रुपले पछालड परेका गररर् तथा वर्पन्न र्गवहरुलाई स्र्रोजगार सजृना गरी आत्मलनभवरता तर्व  उन्त्मखु 
गराउने ।  

 
 
 
 
 
 

आगामी बजेटका उद्दशे्यहरु लनम्न रहेका छनः- 
1. जनसहभालगता,उत्तरदावयत्र्,पारदस्शवता सलुनस्ित गरी सलुभ र गणुस्तरीय सेर्ा प्रदान गनुव, 
2. आधलुनक प्रवर्लधको प्रयोग गदै सर्वसलुभ रुपमा सेर्ा उपभोग गनव सवकने र्ातार्रण तयार गनुव । 

3. सामास्जक सरुक्षा तथा स्र्रोजगार कायवक्रमो माध्यमबाट वर्कासमा पछाडी परेका र्गवलाइ    मलुधारमा समेटन ु। 

4. काननुी राज्य र ठदगो वर्कासको अर्धारणाअनरुुप समाजर्ाद उन्त्मखु संघीय लोकतास्न्त्रक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई 
स्थानीय तहदेस्ख नै सदुृढीकरण गनुव, 
5. स्थानीय तहमा वर्धावयकी, कायवकाररणी र न्त्यावयक अभ्यासलाई संस्थागत गदै स्थानीय नेततृ्र्को वर्कासको माद्यमर्ाट 
स्थानीय शासन पद्धलतलाई सदुृढ गनुव। 

 

आगामी बजेटका उच्च प्राथलमकता प्राप्त क्षेरहरु लनम्नानसुार रहेका छनः- 

1. स्शक्षा, स्र्ास््य, खानेपानी तथा सरसर्ाई, सँस्कृलत प्रर्द्धवन, लैविक समानता तथा सामास्जक समारे्शीकरण र 
सशस्क्तकरणको वर्कास मार्व त सामास्जक वर्कास गने, 

2. कृवर्,पयवटन,उद्योग तथा र्ास्णज्य,सहकारी,वर्त्तीय क्षेरको वर्कास मार्व त आलथवक वर्कास गने, 

3. र्न, र्ातार्रणको संरक्षण सम्र्द्धवन तथा वर्पद् तथा र्ोहोरमैला व्यर्स्थापन गने, 

4. शासकीय सक्षमताको वर्कास गरी सशुासन र सदाचार प्रर्द्धवन गने। 

5. सडक तथा पलु, लसंचाई, भर्न तथा शहरी वर्कास, उजाव, लघउुद्यम, सञ्चार क्षेरको वर्कास मार्व त पूर्ावधार वर्कास गने, 

सभाध्यक्ष महोदय, 

सभाका सदस्यज्यूहरु, 

अर् म चाल ुआलथवक र्र्व २०७८/७९ को हालसम्मको आय-व्ययको यथाथव स्स्थलत प्रस्ततु गनव चाहन्त्छु । 

 चाल ुआलथवक र्र्वमा रु. 2,87,63,000(दइुव करोड सतासी लाख लरसठ्ठी हजार)   आन्त्तररक राजस्र् पररचालन हनुे अनमुान 
रहेकोमा हाल सम्म रु. १,१६,५३,१३४ (एक करोड सोह्र लाख) प्राप्त भएको छ। त्यसैगरी चाल ुआलथवक र्र्वको जेष्ठ मसान्त्त 
सम्म नेपाल सरकारबाट वर्त्तीय समानीकरण अनदुान बापत रु. १०,०२,००,०००/-(दश करोड दइु लाख)  र संघीय राजस्र् 
र्ाँडर्ाँडबाट रु. ५,१९,58,३६9/-(नौ करोड उन्नाइस अन्त्िाउन्न हजार लतन सय उन्त्सत्तरी)  आय प्राप्त भएको छ । राजश्व 
र्ाँडर्ाड तर्व  लक्ष्य अनरुुप बजेट प्राप्त हनुे सम्भार्ना कम रहेको छ। त्यस्तै प्रदेश तर्व  वर्स्त्तय समानीकरण अनदुानर्ापत रु. 
५६,२,०००/- (छ्पन्न लाख दइुव हजार) प्राप्त भएको छ । प्रदेश राजस्र् बाँडर्ाँड र्ापत रु.२०,२७,३७८/-(वर्स लाख 
सत्ताइस हजार तीन सय अिहत्तर) रुपैया प्राप्त भएको छ । 

 चाल ुआलथवक र्र्वमा नेपाल सरकार सशतव अनदुान र्ापत रु.१९,70,33,500/-(उन्नाइस करोड सत्तरी लाख तेस्त्तस हजार 
पाँच सय)  प्राप्त भएको छ ।आन्त्तरीक आय तर्व  २०७९ जेष्ठ मसान्त्त सम्म रु.१,१६,53,134/-(एक करोड सोह्र लाख 
लरपन्न हजार एक सय चौलतस) रुपैया प्राप्त भएको छ ।जेि मसान्त्त सम्म आन्त्तररक आयतर्व  ९० प्रलतशत भन्त्दा र्ढी असलुी 
भैसकेको छ । 

 प्रधानमन्त्री रोजगार कायवक्रम तर्व  रु.९८,44,०००/-(अन्त्िान्त्ब्बे लाख चर्ाललस हजार) प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग 
कायवक्रम तर्व  रु.२,७९,000।( दइुव लाख उनासी हजार) गररर्सँग वर्श्वशे्वर कायवक्रम तर्व  रु.४,६४,०००/- (चार लाख 
चौसठ्ठी हजार) लसधै अस्ख्तयारी प्राप्त भएको यस्ता कायवक्रमको लालग प्राप्त भएको रकमको प्रलतरे्दन लसधै नेपाल सरकारमा 
पिाउने गरी अस्ख्तयारी प्राप्त भएकाले स्थानीय सरकारको बजेट प्रणालीमा समारे्श गररएको छैन ।  



 उस्ल्लस्खत त्याड्डकका आधारमा चाल ुआलथवक र्र्वको लमलत २०७९ जेि असान्त्त सम्मको कुल वर्स्त्तय तथा भौतीक प्रगलत 
सन्त्तोर्जनक रहेको मान्न सवकन्त्छ। 

 सभाध्यक्ष महोदय, अर् म आगामी आलथवक र्र्वको आय प्रक्षेपणको वर्र्रण पेश गनव चाहन्त्छु । 

 राजश्व परामशव सलमलतको लसर्ाररस समेतका आधारमा आगामी आ.र्.२०७९/८० मा गाउँपाललकाले लगाउने कर तथा सेर्ा 
शलु्क, दस्तरु एरं् गत र्र्वको नगद मौज्दात समेतबाट कुल २,00,0०,०००।-(दइुव करोड) मार राजश्व प्राप्त हनुे अनमुान 
गररएको छ । 

नेपाल सरकार तथा गण्डकी प्रदेश सरकारद्धारा आलथवक र्र्व २०७9/८० मा यस गाउँपाललकाको लालग उपलव्ध अनदुानको 
जम्मा वहस्सा देहाएर्मोस्जम रहने अनमुान गररएको छ । 

 

 वर्स्त्तय समालनकरण अनदुान अन्त्तगवत संघ सरकारर्ाट रु १०,76,०००००(दश करोड छ्यत्तर लाख) र गण्डकी प्रदेश 
सरकारर्ाट रु १,१8,५7,००० (एक करोड अिार लाख सन्त्ताउन्नहजार) गरी जम्मा रु ११,९४,५७,०००(एघार करोड 
चौरानब्बे लाख सन्त्ताउन्नहजार) प्राप्त हनुेछ। 

 राजश्व र्ाडर्ाँड अन्त्तगवत संघ सरकारर्ाट रु 7,९९,६१,०००। (सात करोड उनान्त्सय लाख एकसठ्ठी हजार रुपैयाँ) र प्रदेश 
सरकारर्ाट रु ५६,10,००० (छपन्न लाख दश हजार) गरी जम्मा रु 8,55,७1,०००(आि करोड पचपन्न लाख एकहत्तर 
हजार) प्राप्त हनुेछ।   

 सशतव अनदुानको रुपमा संघ सरकारर्ाट रु. २३,५५,००,०००(तेइवस करोड पचपन्न लाख) र प्रदेश सरकारर्ाट 
रु.६०,००,०००।(सािी लाख रुपैयाँ) गरी जम्मा २४,१५,00000।(चौवर्स करोड पन्त्र लाख) प्राप्त हनुेछ। 

 समपरुक अनदुान अन्त्तगवत संघ सरकारर्ाट रु. २,००,००,०००(दइुव करोड) र प्रदेश सरकारर्ाट  रु १,००,००,००० 
।(एक करोड) गरी जम्मा रु. ३,००,००,०००(तीन करोड)प्राप्त हनुेछ । 

 

उस्ल्लस्खत नेपाल सरकार एरं् प्रदेश सरकारर्ाट प्राप्त हनुे वर्लभन्न अनदुान, राजश्व र्ाँडर्ाँड, र सम्भावर्त राजश्व एरं् चाल ुर्र्वको 
नगद र्र्वको मौज्दात समेतका आधारमा आगामी आ.र्.को कुल बजेटको आकार रु ४9,6५,२8,०००।-(उन्त्पचास करोड 
पैसठ्ठी लाख अठ्ठाइस हजार) को हनुे अनमुान गररएको छ। 

सभाध्यक्ष महोदय,  

अर् म आगामी आलथवक र्र्वको २०७९/८० को व्ययको अनमुान प्रस्ततु गनव चाहन्त्छु, 

आगामी आलथवक र्र्वमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारर्ाट सशतव अनदुानमा प्राप्त रकम रु.२४,१५,००,०००।-(चौवर्स 
करोड पन्त्र लाख रुपैया) ब्यय हनुेछ जस अन्त्तगवत सशतव कायवक्रमको रुपमा स्शक्षा, स्र्ास््य, कृवर्, पश,ु नवर्करणीय उजाव, 
ग्रालमण वर्कास पूर्ावधार एरं् प्रधानमन्त्री रोजगार कायवक्रम, पस्िकरण सेर्ा इकाइ, लघउुद्यम वर्कास कायवक्रम समारे्श भएका 
छन।्नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारर्ाट समपूरक अनदुानमा प्राप्त रकम रु. ३,००,००,००० (लतन करोड) मा 
गाउँपाललकाले सोही अनपुातमा रकम थप गरी जम्मा रु. ६,००,००,०००(छ करोड) मा क्रमशः तोवकएका र्डा कायावलय 
भर्न र र्ारीरे्नी मल्लाज सडक लनमावणमा खचव हनुेछ ।   

चाल ुखचवतर्व  पदालधकारी सवुर्धा, कमवचारी स्शक्षक पाररश्रलमक, गाउँपाललका र्डा कायावलय तथा सेर्ा केन्त्ि सञ्चालन खचव 
लगायतका वर्लभन्न चाल ुप्रकृलतका खचवका लालग जम्मा रु.९,५०,००,०००।(नौं करोड पचास लाख) वर्लनयोजन गरेको छु । 

त्यसैगरी आगामी आलथवक र्र्वको लालग पुसँ्जगत तर्व  गाउँपाललका स्तररय योजना र र्डागत योजनाका लालग 
रु.१०,00,28,०००।-(दश करोड अठ्ठाइस हजार) वर्लनयोजन गरेको छु हनुेछ।गत र्र्व बजेट अभार्का कारण कायावन्त्र्यन 
हनु नसकेका लागत साझेदारी कायवक्रमका योजनाहरुको दावयत्र् भकू्तानीका लालग रु. १,००,००,०००(एककरोड) 
वर्लनयोजन गरेको छु। जसर्ाट आलथवक, सामास्जक एरं् पूर्ावधार वर्कास लगायतका क्षेरको रुपान्त्तरणको माध्यमर्ाट वर्कास 
र समदृ्धी हालसल गनव सवकने अपेक्षा गररएको छ।  

अर् क्षेरगत रुपमा वर्लनयोस्जत रकम उल्लेख गनव चाहन्त्छु। 

क्र.सं. वर्र्यगत क्षेर  वर्लनयोस्जत रकम अक्षरुपी प्रलतशत कैवर्यत 



१ स्शक्षा १,७०,००,००० एक करोड सत्तरी 
लाख 

 18.88   

२ स्र्ास््य ६०,००,००० सािी लाख  6.66 
३ कृवर् १,७०,००,००० एक करोड सत्तरी 

लाख 
 18.88   

४ पश ुसेर्ा ६०,००,००० सािी लाख  6.66 
५ पूर्ावधार वर्कास २,०0,०0,००० दइुव करोड   22.22   

६ सशुासन तथा संस्थागत  
वर्कास 

५,००,००० पाँच लाख  0.56   

७ र्ातार्रण तथा वर्पद् 
ब्यर्स्थापन 

५०,००,००० पचास लाख  5.55   

८ पयवटन १०,००,००० दश लाख  1.11   

९ मवहला र्ालर्ाललका तथा जेष्ठ 
नागररक 

४०,००,००० चाललस लाख  4.44   

१० वर्धेयक ३,००,००० तीन लाख  0.33   

११ भैपरर वर्वर्ध ९,००,००० नौ लाख  1.00   

१२ यरु्ा तथा खेलकुद १०,००,००० दश लाख  1.11   

१३ मेलसन उपकरण ६०,००,००० सािी लाख  6.66   

१४ समूह मार्व त साझेदारी कोर् 
कायवक्रम 

४०,००,००० चाललस लाख  4.44   

१५ न्त्यावयक सलमलत ३,००,००० तीन लाख  0.33   

१६ खानेपानी लसंचाइवका लालग 
भैपरी वर्वर्ध 

१०,२८,००० दश लाख अठ्ठाइस 
हजार 

 1.14   

जम्मा ९,००,२८,००० नौ करोड अठ्ठाइस 
हजार 

100.00  

 



उल्लेखीत क्षेरगत वर्लनयोजन रु ९,००,२८,०००। (नौं करोड अठ्ठाइस हजार) र्ाट योजना तथा कायवक्रमहरुको प्रभार्कारी  
कायावन्त्र्यन भइव गाउँपाललका क्षेरको आलथवक, सामास्जक एरं् पूर्ावधार वर्कास पयवटन प्रर्द्धवन तथा सशुासन तथा संस्थागत 
वर्कासको सम्भार्ना उजागर भई समदुायमा आधाररत समारे्शी वर्कासको आधार खडा हनुे अपेक्षा ललइएको छ ।  

आदरणीय सभाध्यक्ष ज्यू,  

सदस्य ज्यहुरु एरं् उपस्स्थत सम्पूणव महानभुार्हरु,  

 

अब म, जलजला गाउँपाललका आलथवक वर्धेयक, २०७९ र जलजला गाउँपाललका वर्लनयोजन वर्धेयक, २०७९ स्स्र्कृतीका लालग 
यसै साथ प्रस्ततु गदवछु। 

जलजला गाउँपाललकाको सम्मालनत बाह्रौ गाउँसभामा र्ावर्वक आय-ब्ययको (र्जेट) प्रस्ततु गने क्रममा वर्लभन्न चरणमा आफ्नो 
स्थानर्ाट मागवलनदेशन उपलब्ध गराउनहुनुे जलजला गाउँपाललकाका अध्यक्षज्यू प्रलत वर्शेर् आभार ब्यक्त गदवछु । साथै आ–
आफ्नो अलधकार क्षेरलभर रही रचनात्मक सझुार् उपलब्ध गराउने पूर्ावधार वर्कास सलमलत, आलथवक वर्कास सलमलत, सामास्जक 
वर्कास सलमलत, वर्पद् ब्यर्स्थापन सलमलत, सशुासन प्रर्द्र्धन सलमलतका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरु, प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत, 

र्डाध्यक्ष ज्यूहरु, गाउँकायवपाललकाका सदस्य ज्यूहरु, गाँउसभा सदस्य ज्यहुरु, कायावलयका शाखा प्रमखु एरं् सम्पूणव कमवचारीहरु, 

र्डा सस्चर् स्शक्षक, जनसमदुायहरु, राजलनलतक दलका प्रमखु तथा प्रलतलनलधहरु, नागररक समाज, परकार लमरहरु, सरुक्षाकमी 
लगायत सम्पूणव महानभुार्हरुमा हाठदवक आभार व्यक्त गदवछु ।साथै यस घोर्णा समारोहलाई सौहादवतापूर्वक सम्पन्न गनव पयुावएको 
योगदानका लालग गाउँपाललकाका पदालधकारी तथा सम्पूणव कमवचारीहरु प्रलत हाठदवक आभार प्रकट गनव चाहन्त्छु ।अन्त्त्यमा प्रस्ततु 
र्जेट कायावन्त्र्यनका सरै् चरणहरुमा सरोकारर्ाला सबै क्षेरबाट रचनात्मक सहयोग प्राप्त हनुे वर्श्वास ललँदै बजेट कायावन्त्र्यनका 
लालग यहाँहरु सरै्को रचनात्मक सहयोगको अपेक्षाका साथ वर्दा हनुे अनमुलत चाहन्त्छु । 

                                      धन्त्यर्ाद ! 
       लमलतः-२०७९/०३/१० गते  

                                                                      ठदपक आचायव 
                                                                        उपाध्यक्ष 

 


