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मोदी गाउँपालिकाको तर्फ बाट पाँचौ गाउँसभामा उपाध्यक्ष एवम ्बजेट तथा कायफक्रम तजजफमा 

सलमलतका सयंोजक श्री सतेी महतज्यूबाट प्रस्तजत गररएको 

अलथफक वषफ ०७६/०७७ को प्रस्तालवत बजेट वक्तव्य 

  

श्रद्धये यस गररमामय सभाका ऄध्यक्ष ज्यू, 

गाउँ सभाका सम्पूर्फ सदस्य ज्यूहरु, 

प्रमजख प्रशासकीय ऄलधकृत ज्यू,  

लवषयगत शाखाका प्रमजख ज्यूहरु 

सम्पजर्फ राष्ट्रसेवक कमफचारी साथीहरु र सचंारकमी लमत्रहरु, 

िगायत उपलस्थत सम्पूर्फ सहभागीहरुिाई गाउँसभामा अ.व.०७६।७७ को बजेट तथा कायफक्रम 

प्रस्तजत गनफ बजेट तथा कायफक्रम तजजफमा सलमलतका सयंोजकका तर्फ बाट हालदफक स्वागत गदै यो 

ऐलतहालसक ऄवसर मिाई प्राप्त भएकोमा म अर्ज िाई गौरवालववत ठानकेी छज  । 

 

श्रद्धये ऄध्यक्ष एवं सदस्यज्यूहरु, 

1_ सववप्रथम मलुकुमा लोकतन्त्रिक गणतरिको स्थापनाका लान्त्ग नेपाली जनताले पटक पटक 

गरकेा ऐन्त्तहान्त्सक जनअरदोलनको क्रममा जीवन ईत्सगव गनुव  हुने ज्ञात ऄज्ञात सन्त्हदहरु प्रन्त्त 

हान्त्दवक श्रद्धाञ्जली ऄपवण गदवछु । साथै रान्त्रियता, लोकतरि र जनन्त्जन्त्वकाको अरदोलनमा 

ऄगवुाइ गनुव  हुने सम्पूणव ऄग्रजहरुको योगदानको ईच्च सम्मान सन्त्हत स्मरण गनव चाहारछु ।  

2_ वतवमान सरकारले “समदृ्ध नेपाि सजखी नेपािी” बनाईने जनु दीघवकालीन ईदे्दश्य  राखेको छ र 

त्यही न्त्दघवकान्त्लन ईदे्दश्य परुा गनवका लान्त्ग अन्त्थवक सामान्त्जक न्त्वकासको मौन्त्लक ढााँचामा ऄन्त्घ 

वन्त्ढरहेको छ । सवै गाईाँवासीका लान्त्ग मयावन्त्दत काम, रयनुतम खाद्य सरुक्षा, अधारभतु स्वास््य 

न्त्िक्षाको सनु्त्वधा, वडा कायावलयको केरर सम्म सहज सडक, स्वच्छ खानेपानी र सरुन्त्क्षत 

अवास जस्ता अवश्यकताहरुको पररपनु्त्तव र हाम्रो समाजबाद तर्व को यािाको प्रस्थान न्त्वरद ु

हुनेछ ।  

3_ अगामी अन्त्थवक वर्वको वजेट तजुवमा गदाव मैले नेपालको संन्त्वधान, न्त्वन्त्नयोजन न्त्वदे्ययक २०७५ 

को न्त्सद्धारत र प्राथन्त्मकता, स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, मोदी गाईाँपान्त्लकाको नीन्त्त 

तथा कायवक्रम, चाल ु अवन्त्धक योजना, न्त्दगो न्त्वकास लक्ष्य र गाईाँसभामा सदस्यहरुले न्त्दन ु

भएका सझुावहरुलाइ मागवदिवनको रुपमा न्त्लएकी छु । न्त्बन्त्भरन राजनीन्त्तक दल, संघ संस्था, 

न्त्वद्वत् वगव र स्वदेि तथा न्त्वदेिमा रहन ुभएका न्त्ददी–बन्त्हनी, दाजभुाइहरुबाट प्राप्त रचनात्मक 

सझुावहरुलाइ समेत ध्यान न्त्दएकी छु ।  

4_ जनअकांक्षा सम्वोधन गने क्रममा सीन्त्मत बजेटबाट ऄन्त्सन्त्मत मागहरु सम्वोधन गनुव  न्त्नश्चय नै 

सहज छैन तापन्त्न मेरा बलवतुाले भएसम्म ठुला, न्त्दगो न्त्वकासमा टेवा पगु्ने र गाईाँबासीको न्त्जवन 
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स्तरलाइ माथी ईठाईने प्रकृन्त्तका योजनाहरुलाइ प्राथन्त्मकतामा राखी बजेट न्त्वन्त्नयोजन गने 

प्रयास गरकेी छु ।  

5_ अन्त्थवक वनृ्त्द्ध, सामान्त्जक रयाय, सिुासनको प्रत्याभून्त्त, न्त्वकासमा न्त्दगोपना लगायतका के्षिमा 

थपैु्र चनुौतीहरुलाइ सम्वोधन गनेक्रममा प्राप्त मागहरुलाइ संघीय सरकार र प्रदेि सरकारको 

कायवक्रमहरुसगं समरवय र साझेदारीमा समेत ऄगान्त्ड बढाइनेछ ।  

6_ स्थानीय तहको न्त्वकासका माध्यमद्वारा ऄपेन्त्क्षत  ईदे्दश्यहरु  हान्त्सल  गनव  जनन्त्नवावन्त्चत  

प्रन्त्तन्त्नन्त्धहरुको कुिल नेततृ्व ऄन्त्त नै अवश्यक भए बमोन्त्जम नेपालको संन्त्वधान २०७२ ले 

स्थानीय सरकारको पररकल्पना गर ेऄनसुार २०७४ बैिाख ३१ गते अम न्त्नवावचन सम्परन भइ 

यस गाईपान्त्लकाको नेततृ्व सम्हालेको २ वर्व परुा भएको छ । गाईाँपान्त्लकाको न्त्वकास तथा  

स्थानीय तहको संचालनमा यस ऄगान्त्ड राजनीन्त्तक दल, कमवचारी प्रिासन, नागररक समाज, 

न्त्नन्त्ज के्षि, गै.स.स. तथा अम जनसमदुायबाट प्राप्त गरकेा रचनात्मक एव सजृनात्मक सहयोगका 

लान्त्ग म सबै  प्रन्त्त  हान्त्दवक  कृतज्ञता  व्यक्त  गदै  अगामी  न्त्दनमा  समेत  हामी  

जनप्रन्त्तन्त्नन्त्धलाइ यस्तै सहयोगको न्त्नररतरताको  ऄपेक्षा  गदवछु  ।  साथै  हामी  जनन्त्नवावन्त्चत  

सबै  सदस्यहरु  रु्टेर  होआन  जटेुर बहुमन्त्तय  होइन  सहमन्त्तय ऄभ्यासबाट एक भइ ऄगान्त्ड 

बढ्ने छौ भरने प्रण गदवछु । 

 

श्रद्धये ऄध्यक्ष एव ंसदस्य ज्यूहरु,  

7_ ऄब म चाल ुअन्त्थवक वर्वको अन्त्थवक ऄवस्थाको बारमेा जानकारी गराईन ऄनमुन्त्त चाहारछु  । 

अजसम्म यस गाईाँपान्त्लकाको चाल ुखचव ८१.९७ प्रन्त्तित र पूाँजीगत खचव ७९.५९ गरी कुल 

खचव ८१.३५ प्रन्त्तित भएको जानकारी गराईन चाहारछु ।  

8_ चाल ु अ.व. मा रु १ करोड १२ लाख कुल राजश्व ऄनमुान गररएकोमा ढंुगान्त्गट्टी वालवुा 

संकलनमा स्थानीयहरुको ऄवरोधका कारण हामीले ५३ लाख माि अरतररक राजश्व संकलन 

गनव सर्ल भएका छौं । 

9_ ‘‘मोदी गाईाँपान्त्लकाको न्त्वकासका पााँच अधारः जिलवद्यजत, कृलष, पयफटन, पयाफवरर् र भौलतक 

पजवाफधार” भरने  मोदी गाईाँपान्त्लकाको दीघवकान्त्लन सोचलाइ  साथवक पाने  प्रयत्नका साथ  

अगामी अ.व.को लान्त्ग यस बजेटले समेटेका मखु्य ईदे्दश्य, के्षि तथा मोदी गाईाँपान्त्लकाका 

गौरवका योजनाहरु तपन्त्सल बमोन्त्जम रहेको ऄवगत गराईन चाहारछु ।  

 ऄथवतरिलाइ ईत्पादनमूखी, रोजगारी प्रववद्धन, अत्मन्त्नभवर र न्त्नयावतमूलक बनाईन 

ईपलब्ध स्रोत साधनको न्त्दगो व्यवस्थापनबाट ईत्पादन र ईत्पादकत्वमा बनृ्त्द्ध गने । 

 ईजाव, पयवटन, वन, कृन्त्र्, पिपुालन, र्लरु्ल, ईद्योग र भौन्त्तक पूवावधार न्त्वकासलाइ 

मखु्य रुपमा न्त्वकासको अधार बनाइने । 



4 
 

 गाईाँपान्त्लकाको िैन्त्क्षक गणुस्तर ऄन्त्भवनृ्त्द्ध गनव न्त्वद्यालयको भौन्त्तक पूवावधार न्त्नमावण गने, 

प्रन्त्वन्त्धमा अधाररत कक्षा संचालन गने र न्त्िक्षक नभएका माध्यन्त्मक न्त्वद्यालय न्त्िक्षक 

दरबरदी न्त्सजवना गररने छ । 

 मोदी गााँईपान्त्लकामा माछापालन व्यवसायलाइ व्यवसान्त्यन्त्ककरण गनव एकीकृत 

मत्स्यपालन कायवक्रम संचालन गररने छ । 

 अन्त्थवक सम्बनृ्त्द्धका लान्त्ग लघईुद्यम कायवक्रम संचालन गने । 

गाउँसभाका ऄध्यक्ष महोदय,  

10_ प्रस्ततु बजेट समदृ्ध मोदी न्त्नमावणको लक्ष्य तथा सीन्त्मत साधनको ऄन्त्त ईत्तम पररचालन मार्व त 

मोदीको समग्र न्त्वकास गने ईदे्दश्यका साथ तजुवमा गरकेी छु ।  

11_ बजेटमा गाईाँपान्त्लकाले अरै् न्त्नणवय गरी न्त्वन्त्नयोजन गने रकमको सरदभवमा सान्त्वककै तपन्त्सल 

बमोन्त्जमका के्षिहरुलाइ प्राथन्त्मकतामा राखेकी छु ।  

 पूवावधार न्त्वकास  

 अन्त्थवक न्त्वकास  

 सामान्त्जक न्त्वकास  

 संस्थागत न्त्वकास, सेवा प्रवाह र सिुासन   

 वन, वातावरण र न्त्वपद व्यवस्थापन  

 

पूवाफधार लवकास 

 

12_ मोदी गाईाँपान्त्लकाको अफ्नो कायावलय भवन न्त्नमावण सम्परन गने साथै ५ वर्व न्त्भि वडा 

कायावलयहरुको भवन न्त्नमावण गने नीन्त्त ऄनरुुप अगमी अ.व.मा वडा नं. ७ को वडा कायावलय 

भवन न्त्नमावण गने र गाईाँपान्त्लका न्त्भिका िाखा सडकहरु पन्त्न बाह्रै मन्त्हना चल्ने गरी स्तरोरनती 

गने, पान्त्लकाको अफ्नै पहलमा एक वटा झोलङ्ुगे पलु न्त्नमावण गने, पयवटन प्रबद्धवनका लान्त्ग 

पदमागवहरु न्त्नमावण गनव पूवावधार न्त्वकास न्त्िर्वकमा रु. ७ करोड ४ लाख रकम न्त्वन्त्नयोजन गरकेी 

छु । 

 

स्वास््य   

13_ मोदी गाईाँपान्त्लका न्त्भि स्वास््य संस्था संचालनको लान्त्ग और्धी खररदका लान्त्ग २२ लाख र 

कायावलय संचालनको लान्त्ग बजेट न्त्वन्त्नयोजन गरकेी छु साथै लौसीबोट स्वास्थय चौकीमा ल्याब 

स्थापना गरर जनिन्त्क्तको व्यवस्थापनका लान्त्ग अवश्यक बजेट न्त्वन्त्नयोजन गरकेी छु ।  
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लशक्षा  

14_ मोदी गाईाँपान्त्लका न्त्भिका ४ वटा माध्यन्त्मक न्त्वद्यालयमा माध्यन्त्मक न्त्िक्षकको दरबरदी 

नभएकाले दरबरदी न्त्सजवना गरर अवश्यक बजेट व्यवस्थापन गररएको छ र न्त्वद्यालकको पवुावधार 

न्त्नमावणमा प्रिस्त बजेट र  िैन्त्क्षक गणुस्तर ऄन्त्भवनृ्त्द्ध लान्त्ग प्रन्त्वन्त्ध यकु्त कक्षा संचालन गने 

अवश्यक बजेट न्त्वन्त्नयोजन गरकेी छु ।   

 

लन्त्क्षत वगव, लैंन्त्गक समानता तथा सामान्त्जक न्त्वकास तर्व ः  

15_ मोदी गाईाँपान्त्लका न्त्भि जेष्ठ नागररकहरुको न्त्जवनयापन सहज बनाईन जेष्ठ नागररक न्त्वश्राम 

स्थल तथा न्त्दवा सेवा कायवक्रम संचालनको साथै जेष्ठ नागररक सम्मान कायवक्रमको लान्त्ग बजेट 

न्त्वन्त्नयोजन गरकेी छु ।  

16_  न्त्वपरन तथा दन्त्लतहरुलाइ सहकाररताको माध्यमबाट सवल बनाईन तथा अय अजवन 

सहभागी गराईने अवश्यक बजेट न्त्वन्त्नयोजन गरकेी छु ।  

 

अलथफक लवकास तर्फ ः 

17_ मोदी गाईाँपान्त्लका न्त्भि अन्त्थवक न्त्वकास मार्व त जनताको जीवनस्तरमा सधुार ल्याईन एक वडा 

एक हाआटेक नसवरी स्थापना गनवको लान्त्ग २० लाख बजेट न्त्वन्त्नयोजन गरकेी छु ।   

18_ कृन्त्र्को लान्त्ग ऄत्यरत ईववर मान्त्नएको यस मोदी गाईाँपान्त्लकामा कृन्त्र्मा यरिीकीकरण गनव बजेट 

न्त्वन्त्नयोजन गरकेी छु । सरुतला लगायतका र्लरु्ल र तरकारी भण्डारणको लान्त्ग िीत भण्डार 

स्थापनाको लान्त्ग अवश्यक रकम न्त्वन्त्नयोजन गरकेी छु ।  

 

उद्योग तथा वालर्ज्यः  

19_ मोदी गाईाँपान्त्लकामा लघ ु ईद्यमीलाइ प्रन्त्वन्त्ध हस्तारण गरी सवल बनाईन लघईुद्यम न्त्वकास 

कायवक्रमको लान्त्ग रु. ६० लाख न्त्वन्त्नयोजन गरकेी छु ।  

 

बन तथा वातावरर् तर्फ ः  

20_ मोदी गाईाँपान्त्लकालाइ स्वच्छ र हराभरा बनाईन स्थानीय स्तरमा नसवरी व्यवस्थापन र 

बकृ्षारोपण कायवक्रम संचालन गनव बजेट न्त्वन्त्नयोजन गरकेी छु साथै मोदी जलाधार संरक्षण 

कायवक्रम, बन वातावरण तथा जलबाय ु पररवतवन ऄनकुुलन सम्बरधी कायवक्रम र न्त्वपद 

ब्यवस्थापनको लान्त्ग ४२ लाख बजेट न्त्वन्त्नयोजन गरकेी छु ।  
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ससं्थागत लवकास, सेवा प्रवाह र सजशासनः  

21_ मोदी गाईाँपान्त्लकाले प्रदान गने सेवा न्त्छटो, छररतो र सेवाग्राही मैिी बनाईन न्त्डन्त्जटल नागरीक 

वडापि, जनताको घर दैलोमा पगुी सेवा प्रवाह गनव, सम्पूणव वडाहरुमा इरटरनेटको व्यवस्था गरी 

इ–गभरनेरस सेवा र सिुासनको प्रत्याभून्त्त गनव साववजान्त्नक सनुवाइ, सामान्त्जक पररक्षण 

लगायतका कायव गनवका लान्त्ग रु. ६७ लाख ५० हजार रकम न्त्वन्त्नयोजन गरकेी छु ।  

 

अदरर्ीय ऄध्यक्ष ज्यू  

ऄब  म मोदी गाईाँपान्त्लकाको  अन्त्थवक वर्व ०७६/७७  को  समग्र  के्षिगत  प्रस्तान्त्वत कायवक्रम र बजेटको 

सार संके्षप प्रस्तनु्त्तका लान्त्ग ऄनमुन्त्त चाहरछु । 

 

अय तर्फ ः 

s| 

;+ 

cfo lzif{s रकम ऄक्षरमा 

! cfGtl/s cfo  20445000 २ करोड ४ िाख ४५ 

हजार 

@ /fhZj jf8kmf8 ;+l3o ;/sf/  71300000 ७ करोड १३ िाख 

# /fhZj jf8kmf8 k|b]z ;/sf/  3490000 ३४ िाख ९० हजार 

$ ljlQo ;dfgLs/0f ;+l3o ;/sf/  91000000 ९ करोड १० िाख 

% ljlQo ;dfgLs/0f k|b]z ;/sf/  12089000 १ करोड २० िाख ८९ 

हजार 

^ ;zt{ cg'bfg ;+l3o ;/sf/  230000000 २३ करोड 

& ;zt{ cg'bfg k|b]z ;/sf/  9000000 ९० िाख 

* /f]oN6L jf8kmf8 -kj{tf/f]x0f _ 15789 १५ हजार ७८९ 

( /f]oN6L jf8kmf8 -hnljB't _ 12474051 १ करोड २४ िाख ७४ 

हजार ५१ 

!) h]i7 gful/s bL3{ ;]jf ;Ddfg tyf 

;fdflhs ;'/Iff sfo{qmd 

60000000 ६ करोड 

  hDDffM 509813840 ५० करोड ९८ िाख 

१३ हजार ८४०  
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व्यय तर्फ   

  

क्र.स. व्यय रकम ऄक्षरमा 

१. चािज खचफ ५२७१३८४०।०० ५ करोड २७ िाख १३ 

हजार ८४० 

२. पूलँजगत तथा कायफक्रम खचफ १३८१०००००।०० १३ करोड ८१ िाख 

३ सशफत खचफ सघंीय सरकार २३०००००००।०० २३ करोड 

४ सशफत खचफ प्रदेश सरकार ९००००००।०० ९० िाख 

५. समपजरक कोष १,५०,००,०००।०० १ करोड ५० िाख 

६. अकलस्मक कोष ५०,००,०००।०० ५० िाख 

७. जेष्ठ नागरीक दीघफ सेवा सम्मान तथा 

सामालजक सजरक्षा कायफक्रम 

६०००००००।०० ६ करोड 

 जम्मा ५०९८१३८४० ५० करोड ९८ िाख 

१३ हजार ८४० 

 

ऄरत्यमा, यो बजेट न्त्नमावण कायवमा संलग्न रही सहयोग परुय्ाईन ु हुने सम्पूणव जन–

प्रन्त्तनीन्त्धज्यूहरु, कमवचारी न्त्मिहरु, नागररक समाज, वौन्त्द्धक वगवका साथै समग्र मोदी 

गाईाँवासीहरु प्रन्त्त हान्त्दवक अभार प्रकट गदै यो वजेटको सर्ल कायावरवयनमा सवै पक्षको पूणव 

सहयोग रहने ऄपेक्षा गरकेी छु । 

 

धवयवाद । 

सेती महत 

उपाध्यक्ष 


