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आर्थथक वषष २०७८/७९को  बजटे वक्तव्य 

 

श्रद्धये यस गररमामय सभाका सभाध्यक्ष ज्य,ू 

गाउँ सभाका सम्पणूष सदस्य ज्यहूरु, 

सभाका सचचव ज्य,ू  

चवषयगत शाखाका प्रमुख ज्यहूरु 

सम्पुणष राष्ट्रसवेक कमषचारी साथीहरु र संचारकमी चमत्रहरु, 

लगायत उपचस्थत सम्पूणष सहभागीहरु 

आज म गाउँसभा समक्ष  बजटे तथा कायषक्रम तजुषमा सचमचतका सयंोजकतथा 

उपाध्यक्षको हैचसयतमा आर्थथक वषष २०७८।७९ को बजटे तथा कायषक्रम प्रस्ततु गन े

ऐचतहाचसक अवसर  प्राप्त भएकोमा आफुलाई गौरवाचववत ठानकेी छु । 
 

सभाका अध्यक्षज्य ू

1= राष्ट्रलाई चनरङ्कुश सामावती शासनप्रणालीको अधँ्यारो युगबाट जनताका प्रचतचनचधमाफष त 

राज्य संचालन गने सङ्घीय लोकताचवत्रक गणतवत्रको उज्यालो युगमा पुर् याउने क्रममा 

जीवन उत्सगष गनुषहुने सम्पूणष ज्ञात अज्ञात सचहदहरु प्रचत श्रद्धाञ्जली ब्यक्त गदषछु । 

राचष्ट्रयता, राचष्ट्रय चहत एवं स्वाचभमान, लोकतवत्र र जनजीचवकाको आवदोलनको नेत्तृत्व 

गनुषहुने अग्रजहरु प्रचत उच्च सम्मान ब्यक्त गदषछु, नेपाली समाजको रुपावतरणमा उहाँहरुल े

पुर्  याउनुभएको योगदानको स्मरण गनष चाहवछु । 

2= चवश्वव्यापी रुपमा फैचलएको कोरोना भाइरसको पचहलो तथा दोस्रो लहरबाट स्वदशे तथा 

चवदशेमा आफ्नो अमुल्य जीवन गमाउनुभएका सम्पूणष दाजुभाई तथा दीददबचहनीहरुमा 

भावपूणष श्रद्धाञ्जली अपषण गद ै शोकाकुल पररवारजनमा गचहरो समवेदना प्रकट गदषछु । 

साथै कोरोना भाइरसबाट संक्रचमतको चशघ्र स्वास््य लाभको कामना गदषछु । 

3= कोरोना भाइरसको रोकथाम चनयवत्रणमा हालसम्म सहयोग गने सम्पूणष सरकारी 

गैरसरकारी सघंसंस्था, व्याचक्त तथा आम जनसमुदायचप्रत हार्ददक आभार व्यक्त गदषछु । 

साथ ै सक्रमणको कुनै प्रवाह नगरी नागररकको जीवन रक्षा र सेवा प्रवाहमा खट्नुहुने 

स्वा्यकमी, कमषचारी, सुरक्षाकमी तथा जनप्रचतचनचधहरुको कामको उच्च मुल्यांकन गद ै

आगामी ददनमा समेत यस्तै प्रकारको सहयोगको अपेक्षा गदषछु । 

सभाका अध्यक्षज्य ू

4= अब म आगामी आर्थथक वषषको बजेटको सोच तथा लक्ष्य प्रस्तुत गनष चाहवछु । 



क= ददगो, समवयाचयक, समावशेी चवकास माफष त ससुसं्कृत र समदृ ्मोदी चनमाषण यस बजटेको 

सोच रहकेो छ । 

v=स्वस््य समाज चनमाषण र मोदीबासीको जीवनस्तरमा सधुार गरर सखुी र खशुी नागररक 

बनाउन ुबजटेको उदशे्य रहकेो छ । 

cfufdLcf=j=sf] ah]6 th'{dfdfd}n] g]kfnsf] ;+ljwfg, :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$,/fli6«o k|fs[lts 

;|f]t tyfljQcfof]u P]g @)&$, cGt/ ;/sf/L ljQJoj:yfkg P]g @)&$, ;+3Lo / k|b]z ;/sf/n] hf/L 

u/]sfgLlt, sfg'gtyf dfkb08, ;+3Lo ;/sf/sf] kGw|f}cfjlws of]hgf, u08sL k|b]z ;/sf/sf] klxnf] 

k~rjlif{o of]hgf, :yfgLotxsf] ah]6 th'{dflbUbz{g, ;+3 tyfk|b]zsf] gLlt ah]6 tyfsfo{qmd, :yfgLo 

;|f]t;fwg, :yfgLocfjZostf / :yfgLoljleGgkIfx?sf] ;Nnfx ;'emfjnfO{ cfwf/ agfPsL 5' . 

5= df]bLufpFkflnsfsf]] ah]6 th'{dfubf{ lgDgljifonfOk|fyldstfdf /fv]sL 5' . 

1=  sf]/f]gfefO/;sf] /f]syfd, lgoGq0f tyfdfgjhfltsf] hLjg /Iff 

2=  cfly{s ljsf;, ul/jLlgjf/0f / /f]huf/Lsf] l;h{gf, 

3=  cfwf/e't :jf:Yo ;]jftyflzIff 

4=  k'jf{wf/ ljsf; 

5=  pTkfbgd'nstyf l56f] k|ltkmnlbg] ljifox? 

6=  hgtfsf] hLj:t/ psf:g] sfo{qmd 

7=  :yfgLo ;|f]t ;Lk / ;fwgsf] k|of]u Pj+ :yfgLo ;xeflutf 

8=  n}lªus ;dfgtf, ;fdflhs ;dfj]zLs/0f / ;fdflhsGofo 

9=  lbuf] ljsf;,jftfj/0fLo ;+/If0f tyf ;+Dj4{g 

10=  :yfgLodfu / cfjZostf 

11=  kf/blz{tf, pQ/bfloTj, ;'rgfsf] xsdfkm{t ;'zf;gsf] clej[l4 

सभाका अध्यक्षज्य ू

6=  अब म चाल ुआर्थथक वषषको ससंोचधत अनुमान पेश गने अनुमचत चाहवछु । चाल ुआर्थथक 

वषषमा सोझै अचततयारी द्धारा प्राप्त भएका र ससतष तफष  केही थपघट भइ र आवतररक आय 

तथा राजश्व बाँडफाँडमा प्राप्त हुन नसक्दा कुल संसोचधत आय रु ६७ करोड ४४ लाख 

हुनेछ । त्यस्तै चालु आर्थथक वषषको कुल आयमध्ये चालुतफष  ९० प्रचतशत र पूजीगत तफष  

प्राप्त रकमको ६५.३१ प्रचतशत बजेट खचष गरी कुल ८३ प्रचतशत बजेट खचष हुने संसोचधत 

अनुमान रहकेो छ ।  

7=  आगामी आर्थथक वषषको लागी चनम्नचलचखत चवषयगत क्षेत्रमा चनम्नचलचखत मुतयमुतय 

कायषक्रमहरु समावेश गरेकी छु । 

कोचभड १९ रोकथाम र चनयवत्रण तथा कोष रकम 



8= चवश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैचलएको कोरोना भाइरस (कोचभड १९) को दोस्रो लहर 

रोकथाम चनयवत्रणको लागी स्वास्थ क्षेत्रको सुददृढकरण, कोरोना अस्पतालको सुददृढकरण 

तथा व्यवस्थापन,स्वास््यकमीको मनोबल उच्च बनाउन, आवश्यक स्वास््य र सुरक्षाका 

सामाग्रीको प्रयाषप्त व्यवस्था, आवश्यक क्वारेवटाइन र आईसोलेसन चनमाषण , वडास्तरसम्म 

कोरोना परीक्षण, कोरोना भाइरसबाट प्रवाचहत अचत चवपन्न पररवारलाई राहत तथा 

चवद्यालयमा बैकचल्पक चसकाइ सहजीकरण समेतका लाचग रु ५० लाख बजेट चवचनयोजन 

गरेकी छु । 

9= अब म मोदी गाउँपाचलकाको क्षेत्रगत चवचनयोजन पेश गनष चाहावछु । 

 

आर्थथक चवकास 

10= मोदी गाउँपाचलका चभत्रका खोलानालाहरुबाट उत्पाददत चवद्युतको आवतररक स्रोतका 

रुपमा चवद्युत रोयल्टी प्राप्त हुने र सम्पुणष मोदीबासी यसको प्रभाचवत क्षेत्रमा पने कुरा 

मध्यनजर गद ैर चवद्युत खपतको चमतव्ययी प्रयोगलाइ प्रोत्साहन होस र केही सहुचलयत 

होस भन्ने उदशे्यले २० यूचनट सम्म मात्र खपत गने सम्पूणष मोदी गाउँपाचलका अवतगषत 

रहकेा घर पररवारको २० यूचनट सम्मको वयूनतम शुल्क गाउँपाचलकाले सहुचलयत अनुदान 

उपलब्ध गराउन रु २० लाख चवचनयोजन गरेकी छु । 

11= मोदी गाउँपाचलका चभत्र ज्याला मजदरुी गरी खाने मोदी गाउँपाचलका बासीहरुको लाचग 

योगदानमा आधाररत सामाचजक सुरक्षास्वरुप कानुन चनमाषण गरर सञ्चालन गने गरर 

श्रचमक कल्याणकारी कोष सञ्चालनको लाचग रु १० लाख चवचनयोजन गरेकी छु । 

12= मोदी गाउँपाचलकालाई तरकारी, मास,ु दधु, अण्डा आदीमा आत्मचनभषर बनाइने छ । 

जसको लागी उत्पादन तथा ढुवानीमा अनुदानको लाचग रकम चवचनयोजन गरेकी छु । 

13= कृषकहरुको जोचखम वयूचनकरणको लागी कृचष तथा पशु चवमा कायषक्रम सञ्चालन तथा 

कृषक राहत कायषक्रम सञ्चालनको लाचग रकम चवचनयोजन गरेकी छु । 

14= कृचषलाइ आधुचनक प्रचवचधसंगै चवकास गनष कृचष यावत्रीकरणमा रु १२ लाख चवचनयोजन 

गरेकी छु । 

15=  कृचष बजारमा रहकेा चबचौचलया प्रवृचत्तको अवत्य गरी कृचष उत्पादनमा कृषक र 

उपभोक्ताको सीधा सम्पकष को लाचग कृचष सहकारीलाई सबलीकरण  गरी सुपथ पसल तथा 

संकलन केवर स्थापना तथा सञ्चालन गनष रु १२ लाख चवचनयोजन गरेदक छु । 

16=  कृचष उत्पादनमा बृचद्ध गनष पररयोजनाका आधारमा साना र नयाँ प्रचवचधमा आधाररत 

ससचाईमा पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउनरकम चवचनयोजन गरेकी छु । 

17=  पयषटन व्यवसायको बजाररकरण गनष आधुचनक सूचना प्रचवचधको उपयोग गररनेछ । 

पयषटक आकषषणका लाचग प्रचार प्रसार तथा सूचनाको प्रवाह गनष पयषटन सेवा सूचना 



केवरको स्थापना र पयषटकीय स्थानमा चवस्तृत एचतहाचसक चववरण सचहतको होर्थडङ बोडष 

लगायतको कायषको लाचग रु १० लाख चवचनयोजन गरेदक छु । 

18= उत्पादन बृचद्ध, रोजगारी सृजना र गरीवी वयूनीकरणमा टेवा पुयाषउने साना तथा मझौला 

उद्योगमा चवशेष जोड ददन तथा परम्परागत ज्ञान, स्थानीय सीप, प्रचवचध र कच्चा पदाथषमा 

आधाररत घरेल ुसाना तथा लघ ुउद्योगलाई प्रवद्धषन गने उद्यम चवकासको क्षते्रमा रु ४० 

लाख र ससतष अनुदान तफष  नयाँ उद्यमी चसजषना लगायतको कायषक्रमको लाचग रु ३६ लाख 

गरी कुल७६ लाख चवचनयोजन गरेकी छु । 

19= गाउँपाचलकामा रहकेा खानी तथा खचनज पदाथषको अववेषण, उत्खनन, प्रशोधन र 

प्रयोगमा जोड ददन बजेट व्यवस्था गरेकी छु  । 

20= मोदी गाउँपाचलकाका चसम्लेताल हम्पाल लगायत स्थानको चडचपआर गनष रु १० लाख 

चवचनयोजन गरेकी छु । 

21= सहकारी क्षेत्रको चवकास र व्यवस्थापनको लाचग रकम चवचनयोजन गरेकी छु । 

22= मोदी गाउँपाचलकाको कृचष, पशुसेवा, पयषटन,सहकारी, उद्यम चवकास लगायतका आर्थथक 

चवकासको समग्र  क्षते्रमा ससतष अनुदान बाहके  गरर रु २ करोड ८२ लाख ४ हजार 

चवचनयोजन गरेकी छु । 

सामाचजक चवकास 

23= दचलत तथा बालबाचलकाको सशचत्तकरणको लाचग केवर सरकारको चवशेष अनुदानमा रु 

४२ लाख चवचनयोजन गरेकी छु । 

24= चशक्षा क्षेत्रमा आमुल पररवतषन गनषको लागी शैचक्षक गुणस्तर सुधारमा यथेष्ट लगानी गने 

नीचत चलइने छ । चशक्षक दरबवदी नभई पठनपाठनमा असहज भएका माचव तथा चनमाचव 

तहमा चवद्यालयहरुलाई अनुदान स्वरुप रकम उपलब्ध गराउन रकम चवचनयोजन गरेकी छु 

। 

25= चवगत दखेी सम्बोधन हुन नसकेको चशक्षाको आधार कक्षाको रुपमा रहकेो बाल कक्षा 

सहजकताष, चवद्यालय कमषचारीहरुको नेपाल सरकारल े तोकेको वयूनतम पाररश्रचमको 

व्यवस्था तथा बाल कक्षा नभएका २ चवद्यालयमा बालकक्षाको समेत प्रबवध गनष रु १ 

करोड २५ लाख चवचनयोजन गरेदक छु ।  

26= प्राचव तहमा अङ्गे्रजी माध्यममा अध्ययन अध्यापन गराउने चवद्यालयलाई अङ्गेजी 

पाठ्यपुस्तक खररदमा अनुदान उपलब्ध गराउन रु १२ लाख चवचनयोजन गरेकी छु । 

27= मोदी गाउँपाचलकाको एकमात्र चडमुवा बहुमखुी क्याम्पसको शौचालय तथा फर्थनचर 

लगायतको व्यवस्थापनको लाचग रु ११ लाख चवचनयोजन गरेकी छु । 

28= मोदी गाउँपाचलकामा सञ्चाचलत एकमात्र प्राचवचधक धारतफष को चसचवल इचवजचनइररङ तफष  

ल्याव लगायतको व्यवस्थापनको लाचग नवजागृत माचवलाइ रु ९ लाख चवचनयोजन गरेकी 

छु । 



29= चसदकस्त घाइते तथा आकचममक अवस्थाका चबराचमहरुलाई समयमै उच्च तहका 

अस्पतालहरुमा प्रेषण गने कायषमा सहयोग परुाउन चालु वषषकै बाँकी रकमबाटएम्बुलेवस 

खररदको लाचग रु १३ लाख चवचनयोजन गरेकी छु  

30=  चालु वषषमा स्थापना भएका ल्याव तथा सामुदाचयक स्वास््य इकाइको सुददृढकरणको 

लाचग रकम चवचनयोजन गरेकी छु । 

31= चवपन्न नागररकलाइ औषधी उपचार तथा यातायातमा सहयोग होस भनी औषधी 

उपचारको लाचग रकम चवचनयोजन गरेकी छु । 

32= चालु आव दखेी सञ्चालन भएको सुत्केरीसँग उपाध्यक्ष कायषक्रमलाई चनरवतरताको लाचग 

रकम चवचनयोजन गरेकी छु । 

33= गाउँपाचलकाका वडाहरुलाई क्रमश बालमतै्री वडा चनमाषण गद ै गाउँपाचलकानै बालमतै्री 

स्थानीय तह चनमाषणको लाचग बजेट चवचनयोजन गरेकी छु । 

34= गाउँपाचलकाको मचहला, दचलत , अपाङ्गता भएका व्यचक्त लगायतका लचक्षत वगषको 

लाचग रकम चवचनयोजन गरेकी छु । 

35= मोदी गाउँपाचलकाको चशक्षा, स्वास््य, यूवा मचहला तथा बालबाचलका सचहत सामाचजक 

चवकासको क्षते्रमा रु ४ करोड ६१ लाख ९० हजार चवचनयोजन गरेकी छु । 

पवूाषधार चवकास 

36= मोदी गाउँपाचलकाका चवचभन्न आयोजनामा सघंीय तथा प्रदशे सरकारसँग साझेदारीको 

लाचग समपरुक कोषमा रु १ करोड चवचनयोजन गरेकी छु । 

37= मोदी गाउँपाचलकामा आकाचस्मक रुपमा आइपने आकचस्मक ममषत सम्भार तथा चनमाषणको 

लाचग रु २५ लाख चवचनयोजन गरेकी छु । 

38= प्रदशे सरकार तथा चजल्ला समववय सचमचतसगँको साझेदारीमा गाउँपाचलकाको चलफ्ट 

सचहतको  सुचवधासम्पन्न भवन चनमाषण गनष गाउँपाचलकातफष बाट रु ९० लाख चवचनयोजन 

गरेकी छु ।  त्यस्तै चाल ुआर्थथक वषषमा रकम चवचनयोजन भइ चनमाषणाचधन दउेपुर वडा 

कायाषलयलाइ रु १७ लाख र राम्जा वडा कायाषलयलाइ रु २० लाख चवचनयोजन गरेकी छु 

।  

39= मोदी गाउँपाचलकाका सबै वडा भवन चनमाषण तथा ममषत अवतरगत भुक वडा कायाषलय 

ममषतको लाचग रु १० लाख, बाजुङ्ग वडा कायाषलय चनमाषणको लाचग रु ३० लाख तथा 

चचत्रे वडा कायाषलय चनमाषणको लाचग रु ३५ लाख चवचनयोजन गरेकी छु । 

40= गाउँपाचलका स्तरीय सडकमा वषै भरी यातायात संचालन गनष सडकको चनयचमत ममषत 

सम्भार स्तरोन्नतीको लाचग वडागत योजनामानै समावेश गरर रकम चवचनयोजन गरेकी छु  

। दगुषम गाउँ बस्तीमा पहुचँ पुयाषउन झोलुङ्गे पलु चनमाषणको लाचग बजेट व्यवस्था गरेकी 

छु । 



41= महवेर चशखरी माचव बाजुङमा संघ सरकारको समपुरक अनुदानमा रु १ करोड २० लाख  

चवचनयोजन गरेकी छु । त्यस्ते  केवर तथा प्रदशे सरकारसंगको साझेदारीमा सञ्चालन गररने 

योजनाको लाचग समपुरक कोषमा रकम व्यवस्था गरेकी छु । 

42= मध्यपहाडी राजमागष दखेी गाउँपाचलकाको मुतय प्रशासचनक भवन आउने सडक 

स्तरउन्नचतको लाचग रु २५ लाख चवचनयोजन गरेकी छु । 

43= मोदी ६ चगज्यानमा रहकेो सामुदाचयक स्वास््य इकाइको भवन चनमाषणको लाचग रु २० 

लाख चवचनयोजन गरेकी छु । 

44= मोदी ८ चचत्रेमा खानेपानी व्यवस्थापनको लाचग सोपे्र खानेपानी योजनाको लाचग संघ 

सरकारको चवशेष अनुदानमा रु ८३ लाख चवचनयोजन गरेकी छु । 

45= मोदी ७ राम्जामा आयूवेद भवन चनमाषणको लाचग संघ सरकारको ससतष अनुदान तफष  रु १ 

करोड चवचनयोजन गरेकी छु । त्यस्तै मोदी ७ राम्जामा जेष्ठ नागररक केवर चनमाषणको 

लाचग ससतष तफष  रु ३० लाख रकम चवचनयोजन गरेकी छु । 

46= सुरचक्षत आवास कायषक्रम अवतगषत छनौट भएका ८६ घरको लाचग रु २२ लाख ससतष 

अनुदान तफष  चवचनयोजन गरेकी छु । 

47= पूवाषधार चवकासको समग्र क्षते्रमा गाउँपाचलकाको तफष बाट रु १० करोड ४८ लाख  

चवचनयोजन गरेकी छु । 

 

वन तथा वातावरण तथा चवपद व्यवस्थापन 

48= मोदी गाउँपाचलकाकमा वषे  तथा चहउद ेयाममा समेत आइपने बाढी पचहरो आगालाचग 

चट्यान लगायतका चवपदको पूवषतयारी, उद्दार ,राहत तथा पुनथाषपना समेतको लाचग रु 

५० लाख चवचनयोजन गरेकी छु । 

49= मोदी गाउँपाचलका चभत्र उत्पादन हुने फोहोरको दीघषकाचलन व्यवस्थापनको लाचग 

सरकारी नीजी साझेदारीमा फोहोर व्यवस्थापनको लाचग बजेट चवचनयोजन गरेकी छु । 

50= नददजवय कटान तथा बाढी पचहरोको रोकथाम तथा चनयवत्रणको लाचग ग्याचवन जाली 

चवतरणको लाचग रु ७ लाख चवनयोजन गरेकी छु । 

51= मोदी गाउँपाचलकामा इवधनको खपत तथा प्रदषुण चनयवत्रण समेतको लाग धुँवा रचहत 

चुलो चवतरणको लाचग रकम चवचनयोजन गरेकी छु । 

52= मोदी गाउँपाचलकाको समग्र चवपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा रु १ करोड ४१ लाख १० हजार 

चवचनयोजन गरेकी छु । 

ससं्थागत चवकास , सवेा प्रवाह तथा सशूासन 

53= मोदी गाउँपाचलकाको समग्र पक्षको चवकासको खाका सचहतको ५ वषे आवचधक योजना 

चनमाषणको लाचग रु १० लाख चवचनयोजन गरेकी छु । 



54= मोदी गाउँपाचलकामा नगर प्रहरीको भनाष तथा चनयुचक्त गरर त्यसको व्यवस्थापनको लाचग 

रु ४ लाख रकम चवचनयोजन गरेकी छु । 

55= मोदी गाउँपाचलकामा सबै माध्यचमक चवद्यालयमा स्काउट गठन गने प्रयोजनको लाचग 

बजेट व्यवस्था गरेकी छु । 

56= मोदी गाउँपाचलकामा कायषरत करार कमषचारीको सेवा पश्चातको भचवमयलाइ सहजीकरण 

होस भनी कानुन चनमाषण गरर व्यवस्थापन गने गरर करार कमषचारी कल्याण कोष 

स्थापनाको लाचग रु ५ लाख चवचनयोजन गरेकी छु । 

57= मोदी गाउँपाचलकामा कायषरत सब ै कमषचारीको संघीय सरकारले तोकेको पाररश्रचमक 

उपलब्ध गराउने गरर तलब समायोजन गरेकी छु । पञ्जीकरण चवभाग अवतगषत एम आइ 

एस अपरेटर, दफल्ड सहायक त्यस्तै एक गाउँ एक प्राचवचधक र सूचना प्रचवचध अचधकृत 

समेतको तलबमा रकम साझेदारीको व्यवस्था गरेकी छु ।सघंीय सरकारले उपलब्ध गराउने 

चनजामती कमषचारीको १० ददनको तलब बराबरको रकम सचहतको पयषटन काजलाइ मोदी 

गाउँपाचलकामा कायषरत कमषचारीको लाचग समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था चमलाएकी छु 

। 

58= मोदी गाउँपाचलकाको वयाचयक समचत व्यवस्थापन, सूचना प्रचवचध , चडचजटल नागररक 

वडापत्र , कमषचारी क्षमता चवकास ताचलम लगायत संस्थागत चवकास सेवा प्रवाह तथा 

सूशासनको लाचग रु ६३ लाख ४८ हजार चवचनयोजन गरेकी छु । 

59= कोरोना भाईरसको कारण चाल ुआर्थथक वषषका केही योजना तथा कायषक्रमहरु सम्पन हुन 

नसकेकोल े त्यस्ता सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरु मध्य े केही महत्वपुणष  योजना तथा 

कायषक्रमहरुलाई सोही चशषषक र केचह पररवर्थतत चशषषकहरुमा समेत रकम चवचनयोजन गरी 

आगामी आर्थथक वषषमा समेत चनरवतरता ददने गरर व्यवस्था चमलाएकी छु । साथ ैससतष 

लगायत अवय योजना तथा कायषक्रमहरु अनुसूचीमा उल्लेख गरेकी छु । 

सभाका अध्यक्षज्य ू 

60= अब म माचथका क्षते्रगत नीचत तथा कायषक्रमहरु कायषववयनका लाचग बजेट चवचनयोजन र 

श्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गने अनुमचत चाहवछु । 

61= आगामी आथीक वषषका नीचत तथा कायषक्रमहरु कायषववयन गनष रु ७२ करोड १८ लाख ६४ 

हजार  चवचनयोजन गरेकी छु । कुल चवचनयोजन मध्य ेचालखूचष तफष  रु  ४४ करोड ९३ 

लाख ६४ हजारअथाषत ६२.२६ प्रचतशत र पुँजीगततफष  रु २७ करोड २५ लाख  अथाषत 

३७. ७४प्रचतशत रहकेो छ । 

62= आगामी आर्थथक वषषका लाचग अनुमान गररएको खचष व्यहोने स्रोत मध्ये आवतररक राजश्व 

१ करोड ६५ लाख, चवद्युत रोयल्टी १ करोड ३५ लाख, बन रोयल्टी १२ हजार, राजश्व 

बाँडफाँड केवर सरकारबाट ७ करोड १९ लाख ८६ हजार, राजश्व बाँडफाँड प्रदशे सरकार 

५६ लाख ८६ हजार, चवचत्तय समानीकरण केवर सरकार ९ करोड ९२ लाख, चवचत्तय 



समानीकरण प्रदशे सरकार १ करोड १० लाख ८० हजार, ससतष अनुदान केवर सरकार 

२८ करोड ७४ लाख, समपुरक अनुदान प्रदशे सरकार ४० लाख, समपुरक अनुदान केवर 

सरकार १ करोड २० लाख, चवशेष अनुदान केवर  १ करोड पच्चीस लाख ,ससतष अनुदान 

प्रदशे सरकार ६० लाख, सामाचजक सुरक्षामा प्राप्त १३ करोड व्यहोदाष रु ५ करोड चवस 

लाखवयून हुनेछ । सो वयून पूर्थत गनष चालु आर्थथक वषषमा खचष नभई रहने रु ५ करोड चवस 

लाख बाट व्यहोरीनेछ । 

63=  अवत्यमा, यो बजेट चनमाषण कायषमा सलंग्न रही सहयोग पुयाषउनु हुने सम्पूणष जन–

प्रचतनीचधज्यूहरु, कमषचारी चमत्रहरु, नागररक समाज, वौचद्धक वगषका साथै समग्र मोदी 

गाउँवासीहरु प्रचत हार्ददक आभार प्रकट गद ैयो वजेटको सफल कायाषववयनमा सवै पक्षको 

पूणष सहयोग रहन ेअपके्षा गरेकी छु । 

धवयवाद । 

     सतेी महत 

     उपाध्यक्ष 

         मोदी गाउँपाचलका 
 
 


