
श्रीमान सभाअध्यक्ष ज्यू  

प्रमखु अतिति ज्य ू 

सम्परू्ण अतिति ज्यहूरु 

गाउँसभाकासदस्य ज्यहूरु 

गाउँसभाका सतिव ज्य ू

गाउँपातिकामा कायाणरि सम्परू्ण राष्ट्रसेवक कमणिारी तमत्रहरु, पत्रकार बन्धहुरु, सरुक्षाकमी िगायि सम्परू्ण उपतस्िि महानुभावहरु, 

दशेमा गर्िन्त्र स्िापना भए पश्चािको नवौ ििा स्िानीय िह तनवाणिन २०७९ पतिको पतहिो गररमामय गाउँसभामा आफ्नो महत्वपरू्ण समय तदन ु

हुने सभाअध्यक्ष ज्य ू, प्रमखु अतिति ज्य,ू तवशेष अतिति ज्य,ूगाउँसभा सदस्य सतिव ज्य,ू अतिति ज्यहूरु, वडा अध्यक्ष ज्यहूरु, कायणपातिका सदस्य 

ज्यहूरु, गाउँसभा सदस्य ज्यहूरु, कमणिारी तमत्रहरु, पत्रकार बन्धहुरु, सरुक्षाकमीहरु ििा उपतस्िि मतहिा ििा सज्जनवनृ्दहरुमा हातदणक नमस्कार 

ििा स्वागि गनण िाहन्िु । 

दशेको राजतनतिक आतिणक सामातजक  रुपान्िरर्का िागी आफ्नो रगि बतिदान गनुण हनुे िमाम ज्ञाि अज्ञाि शतहदहरु प्रिी हातदणक श्रद्धा समुन अपणर 

गनण िाहन्िु । 

संतिय िोकिातन्त्रक गर्िन्त्र नपेािको संतवधान कायाणन्वयन हुन ेक्रममा तनवाणतिि जनप्रतितनतधहरु मार्ण ि जनिाि ेआरै्िाई शातसि गन ेवािावरर् 

तनमाणर् भएको शन्दभणमा कनकासनु्दरी गाउँपातिका तवराट जमु्िािे संतियिाको ममण अनुसारका तवकास प्रतक्रयािाई व्यवतस्िि रुपमा संञ्िािन गनण 

नेपािको संतवधान,स्िातनय सरकार सञ्िािन ऐन २०७४ संतिय मातमिा ििा सामान्य प्रशासन मन्त्राियिे जारी गरेका कायाणदशेहरु, स्िानीय 

िहको योजना ििा बजेट िजुणमा तदग्दशणन २०७४, नपेाि सरकारको तवकास सम्बतन्ध कायण िक्ष्य र मान्यिाहरु वस्िी ििा वडा िहबाट तसर्ाररस 

भई आएका योजनाहरु, तवतभन्न सतमतिहरु र गाउँकायणपातिका ििा गाउँसभाको सभाबाट पाररि भएको तनति ििा कायणक्रम अनुरुप यस सभामा 

आतिणक बषण२०७९।०८० को बजेट प्रस्िुि गनण गइरहकेो िु । सािै यस अवसरमा सम्परू्ण कनकासनु्दरी गाउँपातिका बासी आदरर्ीय जनसमदुायमा 

हातदणक बधाई ििा शभुकामना गदणिु । 

ििातप कनकासनु्दरी गाउँपातिकाको मानव सिुाङ्क सन्िोषजनक दतेखदनै र प्रतिव्यति कमजोर अवस्िामा ि । कृतष, वन, वािावरर् ििा अन्य 

पवूाणधार र शशतिकरर्का कायणक्रमहरुमा बषेनी ठुिो िगानी भएिापनी खाद्य असरुक्षा, गररबी, असमानिा, जातिय भेदभाव, िुवािुि, मतहिा 

तहसंाका िटनाहरुबाट पार पाउन सतकएको िैन । तनरक्षरिा र अदक्षिािे गाँजीरहकेो ि । गाउँपातिकाको आन्िररक आय अत्यन्ि ै न्यनू हुन ु

तवकासको प्रतिर्ि ितक्षि समदुायसम्म परु् याउन नसक्न ुगाउँपातिकाि ेशनु्य अवस्िाबाट काम शरुु गनुण पदाण धेरै कठीनाईहरु व्यहोनुण परररहकेो ि । 

उल्िेतखि िनुौिीहरुको वावजिु सबै सरोकार वािा तनकायहरुको समन्वय र सहकायणमा तदगो तवकास गरी यसका प्रतिर्ि ितक्षि समदुायसम्म 

परु् याउन हामीिे सामतुहक प्रयास गनुण तनरन्िर आवश्यक रहकेो कुरा स्मरर् गराउन िाहन्िु । 

आदरणीय महानुभावहरु, 

अब म आगामी आतिणक बषण ०७९।०८० को बजेट उद्देश्य ििा प्राितमकिा प्रस्ििु गनण िाहन्िु । 

➢ नागररक तजवन यापनमा न्यनूिम आधारभिू आवश्यकिा तसघ्र पररपतुिण गद ैिरम गररवो तवपन्निा र पिौटेपन अन्त्य गने । 

➢ साधन श्रोि, अबसर र क्षमिाको उच्ििम उपयोग गरी मानतवय तवकास गने । 

➢ आतिणक , भौतिक ििा सामातजक पवूाणधार तवकास गरी समनु्नि अिणिन्त्रको तनमाणर् गने । 

➢ प्राकृतिक, सांस्कृतिक िगायिका उपिब्ध अन्य सम्पदाहरुको अतधकिम उपयोग गरी आतिणक बतृद्ध गने । 

➢ सबै नागररकिाई रोजगारीको अवसर श्रजृना गने क्षेत्रहरुको पतहिान गरी िगानी गन े। 

➢ कृतष, जिश्रोि  पयणटन िगायिका क्षेत्रहरुमा पुँजी िगानी गरर आतिणक ििा सामातजक तवकास गन े। 

➢ आधतुनक भौतिक संरिनाहरुको तवकास गरी सडक, तसंिाई, तवद्यिु, पवूाणधार िगायिको तवकास गन े। 

➢ सावणजतनक सेवा प्रवाहको गरु्स्िर अतभबदृ्धी गरर नागररकहरुिाई यस कनकासनु्दरी गाउँपातिका प्रति अपनत्व वोध गराउन े।  

आदरणीय महानुभावहरु, 



आगामी आतिणक बषणको बजेट िजणमा गदाण नेपािको संतवधान, तवतनयोजन ऐन, २०७९ को तसद्धान्ि र प्राितमकिा, यस कनकासनु्दरी 

गाउँपातिकाको तनति ििा कायणक्रम, नपेाि सरकारको िाि ु आवतधक योजना, तदगो तवकासका िक्ष्य र गाउँसभाका सदस्य िगायि तवद्धान 

व्यतिहरुिे तदनभुएको सझुबिाई मागण तनदशेनको रुपमा तिएको िु । तवतभन्न राजनैतिक दि, संि संस्िा, तबद्धि बगण ििा तदतद बतहनी, 

दाजभुाईहरुबाट प्राप्त रिनात्मक सझुवहरुिाई समेि ध्यानमा तदएको िु । 

कनासनु्दरी गाउँपातिकािाई प्राप्त भएका सबै सम्भावना र अवसरहरुिाई सम्पतिको रुपमा ग्रहर् गद ै यसैको जगमा टेकेर सम्मदृ्ध कनकासनु्दरी 

गाउँपातिका तनमाणर् गन ेप्रतिबद्धिाका साि अब म कनकासनु्दरी गाउँपातिकाको िाि ुआ ब को आय र व्यायको तववरर् प्रस्िुि  गदणिु । 

श्रीमान अध्यक्ष ज्य ू 

आगामी आतिणक बषण २०७९।०८० को िागी संतिय सरकारबाट संसणि अनुदान िर्ण  १८ करोड ९४ िाख, तवतिय समातनकरर् अनुदान िर्ण  १० 

करोड ४१ िाख, तवशेष अनुदान २ करोड २० िाख र राजश्व वाँडर्ाड िर्ण  रु ७ करोड ८० िाख ८३ हजार समिे गरी जम्मा रु ३९ करोड ३५ 

िाख ८३ हजार प्राप्त हुनिे ।कर्ाणिी प्रदशे सरकारबाट राजश्वा बाँडर्ाड िर्ण  रु ५ िाख तवतिय समातनकरर् िर्ण  रु १ करोड ५ िाख ४७ हजार 

तवशेष अनुदान िर्ण  रु ६० िाख समपरुक अनदुान िर्ण  १ करोड र शसिण अनुदान िर्ण  २ करोड १८ िाख ४० हजार समिे गरी जम्मा रु ४ करोड 

८८ िाख ८७ हजार प्राप्त हुनिे ।यसैगरी यतूनसेर् मार्ण ि तवतभन्न कायणक्रम संिािनको िागी २८ िाख प्राप्त हनुे अनुमान गररएको ि ।यस 

गाउँपातिकाको आन्िररक श्रोिबाट आगामी आतिणक बषण २०७९।०८० मा जम्मा रु २० िाख प्राप्त हनु ेअनुमान गररएको ि ।त्यसैगरी िाि ुआ. ब. 

०७८।०७९ को बाँकी बैक मौज्दाि अनमुातनि रकम रु २ करोड ५० िाख हुन ेअनमुान गरेकी िु ।आतिणक बषण ०७९।०८० मा यस गाउँपातिकामा 

संतिय सरकार, प्रदशे सरकार, गाउँपातिकाको आन्िररक श्रोि, यतूनसेर् र िाि ुआ. ब. को बैक मौज्दाि समिे गरी रु ४७ करोड २२ िाख ७० 

हजार आम्दानी हुन ेअनुमान गररएको ि । 

श्रीमान सभाअध्यक्ष ज्य ू 

अम म आ.ब. २०७९।०८०को  अनमुाननत आय र व्यायको  वििरण प्रस्ततु गने अनमुनत चाहन्छु । 
रु हजारमा 

सि.न.ं आम्दानीको सववरण रकम सि. 

नं. 

स्वीकृत खर्च सिर्चक रकम 

१ संतिय तवतिय समातनकरर् १०४१००००० १ 
िािु खिण 

८०५८३००० 

२ 
प्रदेश तवतिय समातनकरर् 

१०५४७००० २ तबषयगि शाखा पुँतजगि समातनकरर् २५०००००० 

३ 
संतिय राजश्व बाँडर्ाड 

७८०८३००० ३ वडा कयाणिय िर्ण  सावणजतनक तनमाणर् ३००००००० 

४ प्रदेश राजश्व बाँडर्ाड ५००००० ४ तबषयगि शाख पुँजीगि   सशिण ५२५००००० 

५ संतिय सशिण अनुदान १८९४००००० ५ तबषयगि शाखा िािु खिण सशिण र समातनकरर् १७४७००००० 

६ संतिय सरकार तवशेष अनुदान २२०००००० ६ गा. पा. बाट सिंातिि सावणजतनक तनमाणर् १०९४८७००० 

७ प्रदेश तवशेष अनुदान ६०००००० 
      

८ प्रदेश समपुरक अनुदान १०००००००       

९ प्रदेश सशिण अनुदान २१८४००००       

१० आन्िररक राजश्व २००००००       

११ अल्या २५००००००       

१२ यूतनसेर् २८०००००       

१२ 
जम्मा आम्दानी ४७२२७००००     ४७२२७०००० 

 

 

 

 

 



अब म अगामी आसथचक बर्च ०७९।०८० को लागी सनम्नानुिार सबर्यगत के्षत्रमा अनुमासनत खर्च हुने सववरण प्रस्तुत गने अनुमसत र्ाहन्छु । 

                                                                                                           रु हजारमा 

सि. नं. सबर्यगत सिर्चक सवसनयोसजत रकम 

१ तशक्षा (सशिण र समातनकरर् अनुदान समेि) १०२४००००० 

२ स्वासथ्य (सशिण र समातनकरर् अनुदान समेि) ३४०००००० 

३ कृतषण (सशिण र समातनकरर् अनुदान समेि) ७३००००० 

४ पशु (सशिण र समातनकरर् अनुदान समेि) ३२००००० 

५ प्रधानमन्त्री रोजगार (सशिण अनुदान) १३०००००० 

६ उजाण (सशिण अनुदान) १०००००० 

७ जिवायु पररविणन (सशिण) ७०००००० 

८ यूवा ििा खेिकुद  (सशिण अनुदान) ४७५००० 

९ रातष्ट्रय पररियपत्र पतञ्जकरर् (सशिण) २५००००० 

१० उद्यम तवकास (सशिण) ३५००००० 

११ बहुक्षेत्रीय पोषर् समातनकरर् (सशिण) २५००००० 

१२ सुरतक्षि आवास व्यवस्िा (सशिण) १६००००० 

१३ कर्ाणिी प्रदेश सरकार (सशिण अनुदान) २१८४०००० 

१४ वडा कयाणियबाट संिातिि सावणजतनक तनमाणर् खिण ििा अन्य तवतवध पुँजीगि खिण (समातनकरर् अनुदान) ३००००००० 

१५ गाउँपातिकाबाट संिातिि सावणजतनक तनमाणर् खिण ििा अन्य तवतवध पुँजीगि खिण (समातनकरर् अनुदान र 

आन्िररक श्रोि समेि) 

१०९४८७००० 

१६ िािु खिण िर्ण  (राजश्व वाँडर्ाड बाट प्राप्त रकम र आन्िररक श्रोि समिे) ८०५८३००० 

१७ 

यूतनसेर्को तवतभन्न कायणक्रम खिण २८००००० 

 
१८ आयूबेद सशिण अनुदान  ४०००००० 

 

१९ तबषयगि शाखा पुंजीगि ििा झो.पु. / तवद्यािय, स्वास्थ्य भौतिक पूवाणधार तनमाणर् ४५०८५००० 

 

  जम्मा  ४७२२७०००० 
 

 

 



अन्यमा, यस कनकासनु्दरी गाउँपातिकाको आतिणक, सामातजक, सांस्कृतिक िगायिका तवकासमा तनरन्िर सहयोग परु् याउन नेपाि सरकार, प्रदशे 

सरकार, सबै करदािा र रातष्ट्रय र अन्िरातष्ट्रय तवकास साझेदारीहरु प्रति हातदणक आभार प्रकट गनण िाहन्िु । सािै यो बजेट िजुणमामा मागणतनदशेन गनुण 

हुने कनकासनु्दरी गाउँपातिकाका सम्परू्ण पदातधकारीहरु, प्रमखु प्रशासतकय अतधकृि श्री तििण बहादरु कठायि, यस गाउँपातिकाका तबषयगि 

शाखा प्रमखुहरु ििा समग्र कमणिारीहरु तवतभन्न राजतनतिक दिका प्रतितनतधहरु अग्रज व्यतिहरुि ेतदनुभएका सझुबहरुिाई पतन बजेट तनमाणर्का 

िरर्मा स्मरर् गरेको िु । 

 आ-आफ्नो िर्ण बाट सहयोग परु् याउने गाउँकायणपातिका सदस्य गाउँसभा सदस्य समाजसेवी बुतद्धतजबी पत्रकार राजनैतिक दिका प्रतितनतध यस 

गाउँपातिकामा ओहोरात्र खतटएर गाउँसभािाई सर्ि बनाउनु हनुे कमणिारी ज्यहूरु, सरुक्षा तनकायका कमणिारीहरु,  यस गाउँपातिकामा रहनु भएका 

सम्परू्ाण आमा बुवा दाजभुाई ििा तदतद बतहनीहरुिाई हातदणक धन्यवाद ज्ञापन गद ैबजेट कायाणन्वयनमा सबै पक्षको परू्ण सहयोग रहन ेअपके्षा गरेको 

िु । 

धन्यवाद । 

                                                                                                                          

पे्रमकिी बुढा  

गाउँपातिका उपाध्यक्ष  


