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गाउँ कार्यपाललकाका उपाध्र्क्ष श्री सकुुमार्ा थिङले प्रस्तुत गनुयभएको आथियक बर्य 
२०७४/७५ को बजेट वक्तव्र् 

यस सभाका अध्यक्ष एवं कैलाश गाउँपाललकाका अध्यक्ष श्री टंक बहादरु मुक्तान ज्यू, 

काययकारी अधिकृत श्री कुलचन्द्र पराजुली ज्यू, 

वडा अध्यक्ष ज्यूहरु र गाउँकाययपाललकाका सदस्य ज्यूहरु 

गाउँसभाका सदस्य ज्यूहरु 

सम्पूर्य कमयचारी लमत्रहरु तथा सभामा उपस्स्थत सम्पूर्यमा सवयप्रथम हार्दयक अलभवादन व्यक्त 
गनय चाहन्द्छु । 

आदरणीर् अध्र्क्ष महोदर्, 

नेपालको संवविान जारी भई उक्त संवविानले व्यवस्था गरे बमोस्जम देशमा संघीयता 
कायायन्द्वयनमा आएको छ । लामो समयसम्मको आम नेपाली जनताको प्रतीक्षा, दश बर्षे सशस्त्र 
संघर्षय, २०६२/६३ को जनआन्द्दोलन, मिेश आन्द्दोलन, दईुपटक सम्म भएको संवविान सभाको 
ननवायचन भई जनताका प्रनतननधिले नै संवविानको ननमायर् गरी जारी भइ सकेर हाल 
कायायन्द्वयनमा रहेको छ । संवविानले सुननस्चचत गरेका प्राविानहरुलाई व्यवहारतः रुपान्द्तरर् गन े
क्रममा स्थानीय तहको ननवायचन, २०७४ सम्पन्द्न भएर आज हामी कैलाश गाउँपाललकामा स्थानीय 
सरकारको रुपमा रही यो काययक्रममा वावर्षयक नीनत तथा काययक्रमका साथै चालु आ.व.२०७४/०७५ 
को बजेट प्रस्तुत गने क्षर्मा छौँ । 

संघीयता र स्थानीय सरकार मार्य त गाउँ–गाउँमा लसहंदरबार, आफ्नो गाउँ आर्ैँ  बनाउँ जस्ता 
काययक्रमहरुलाई मुतयरुप र्दने स्जम्मेवारी हाम्रो काँिमा आएको छ । यो हाम्रो लाधग अवसर र 
चनुौनत दवुै हो । अधिकार, स्रोत सािन, बजेट, उत्तरदानयत्व र जवार्देर्हता समेत स्थानीय तहमा 
स्थानान्द्तरर् भई तल्लो ननकायलाई अधिकार सम्पन्द्न बनाउने प्रयास गररएको छ, जुन 
स्वागतयोग्य छ । यसै अनुरुप हाम्रा नीनत तथा काययक्रम र उक्त नीनतलाई कायायन्द्वयनमा 
ल्याउने बजेट तयार गनुयपने देखिन्द्छ । त्यसैले नयनै यावत कुराहरुलाई ध्यान र्ददै यस चालु 
आ.व.को बजेट तयार गरेको छु । 

स्थानीय तह संचालन तथा व्यवस्थापन सम्बस्न्द्ि कानुन ननमायर् भई कायायन्द्वयनमा नआए सम्म 
ववगतमा साववकका गाउँपररर्षदले स्वीकृत गरेका ववननयम, काययववधि, ननदेलशका, ननर्यय एव ं



अनुसुधच र प्रचललत कानुनमा उल्लेि भए बमोस्जम हुने गरी चालु आ.व.२०७४/०७५ को बजेट 
कायायन्द्वयनमा ल्याउने प्रस्ताव गरेको छु ।  

आदरणीर् अध्र्क्ष महोदर्, 

अव म यस कैलाश गाउँपाललकाको चालु आ.व.२०७४/०७५ को बजेट प्रस्तुत गने अनुमनत चाहन्द्छु 
। 

यस चालु आधथयक वर्षयमा आन्द्तररक आय: ५५ लाि ९५ हजार, राजचव बाँडर्ाँडबाट प्राप्त रकम १० 
लाि, ववत्तीय समानीकरर् अनुदानः १९ करोड २८ लाि ९२ हजार, सशतय अनुदानः ८ करोड ८३ 
लाि ६८ हजार, सामास्जक सुरक्षा भत्ता ४ करोड र अन्द्य आयः १ करोड ४४ लाि ८१ हजार गरी 
जम्मा ३४ करोड ३० लाि ३६ हजारको आय प्रक्षेपर् गरेको छु । 

स्थानीय तहमा न्द्युन बजेट नीनत नललने नेपाल सरकारको नीनत अनुरुप व्यय तर्य  पनन ३४ 
करोड ३० लाि ३६ हजार ववननयोजन गरेको छु । जस मध्ये चालु तर्य  (सामास्जक सुरक्षा भत्ता, 
सशतय अनुदान समेत) कुल १७ करोड ३ लाि ५० हजार रकम ववननयोजन गरेको छु, साववकका 
गाउँपररर्षद बाट ववननयोजन भई सम्झौता भएका योजना, गाउँपाललकाको पूवायिार तथा कायायलय 
व्यवस्थापनका लाधग कुल भुक्तानी हुन बाँकक रकम २९ लाि ३६ हजार रहेकोले सोको लाधग 
आवचयक रकम ववननयोजन गरेको छु । कुल बजेटको बाँकक रकम रु १७ करोड २६ लाि ८५ 
हजार पूँस्जगत िचयका लाधग ववननयोजन गरेको छु ।  

अध्र्क्ष महोदर्,  

अव म ववर्षयगत क्षेत्रहरुको छुट्टाछुट्टै रुपमा चालु आ.व.को बजेट प्रस्तुत गने अनुमनत चाहन्द्छु 
। 

१. आथियक के्षत्र 

बबकासको मेरुदण्ड नै आधथयक क्षेत्र हो । कृवर्ष, पययटन, उद्योग जस्ता आधथयक क्षेत्रहरुको बबकास 
समष्टीगत ववकासका महत्वपूर्य िम्बाहरु हुन ् । देशको अथयतन्द्त्रमा समेत महत्वपूर्य योगदान 
पुयायउने कृवर्ष क्षेत्र समेत यसै क्षेत्रमा पने भएकाले यस क्षेत्रको बबकासको लाधग प्रथलमकता र्दई 
आगामी आ।ब। मा रु २ करोड ३ लाि ३९ हजार बजेट ववननयोजन गरेको छु । 

२. सामाजजक के्षत्र  



लशक्षा, िेलकुद, स्वस््य, िानेपानी, लैङ्धगक समानता तथा सामास्जक समावेशीकरर् जस्ता 
सामास्जक क्षेत्रमा ववगतमा भएका प्रयासहरु या त अपयायप्त धथए या प्रभावकारी कायायन्द्वयन हुन 
सकेनन।् नयाँ संबबिानको कायायन्द्वयन सँगै यी क्षेत्रहरु हाल स्थानीय जनननवायधचत सरकार 
अन्द्तरगत हस्तन्द्तरर् भइसकेका छन ्।यसबाट िास गरी लशक्षा र स्वास््य क्षेत्रका काययक्रमहरु 
कायायन्द्वयनमा आमुल सुिार हुने अपेक्षा गररएको छ ।यसथय सामास्जक क्षेत्रको समस्ष्टगत 
बबकासको लाधग हस्तान्द्तररत काययक्रमहरु सर्हत रु १२ करोड १० लाि ५९ हजार बजेट 
ववननयोजन गरेको छु ।  

३. पवूायधार बबकास के्षत्र 

बबकासको पूवय शतय नै भौनतक पूवायिारहरुको बबकास हो र यस क्षेत्रको बबकासले नै समस्ष्टगत 
आधथयक बबकासको आिार प्राप्त हुन्द्छ। कैलाश गाउँपाललका क्षेत्र लभत्र सडक, पुल, लसचंाई जस्ता 
भौनतक पूवायिारहरुको बबकासमा वातावरर्ीय जोखिमहरुलाई न्द्यूननकरर् गदै कायायन्द्वयन गररनेछ 
र पूवायिार क्षेत्रको बबकासलाई उच्च प्राथलमकता रु ९ करोड ९७ लाि ७० हजार बजेट ववननयोजन 
गरेको छु  ।  

४. वातावरण तिा ववपद् व्र्वस्िापन 

बबबबितायुक्त हावापानी भएको कैलाश गाउँपाललका प्राकृनतक सुन्द्दरता आकर्षयर्का दृस्ष्टले िनी 
गाउँपाललका हो ।साथ ै प्रकृनतक प्रकोपका दृस्ष्टले उच्च जोखिममा रहेको क्षेत्र पनन हो । 
वातावरर्मैत्री  पूवायिार बबकासलाई जोड र्ददैं यस क्षेत्रको वातावरर्ीय सून्द्दरता जोगाई र ववपद् 
जोखिमहरुलाई न्द्यूननकरर् गदै आगामी आधथयक वर्षयमा प्रभावकारी काययक्रम तथा योजनाहरु 
कायायन्द्वयनमा ल्याउन रु ७५ लाि बजेट बबननयोजन गरेको छु । 

५. संस्िागत ववकास, सेवा प्रवाह तिा सशूासन  

मानव संशािनको बबकास, बबद्युत्तीय सूचना प्रववधिको प्रयोग, ववत्तीय अनुशासन, संस्थागत बबकास, 

सामान्द्य सेवा संचालन लगायतका ववलभन्द्न कायय तथा नागररक वडापत्र सर्हतको सेवा प्रवाह 
आर्दको समष्टीगत व्यबस्थापन गनयको लाधग आगामी आधथयक वर्षयमा रु ४३ लाि ७५ हजार 
बजेट ववननयोजन गरेको छु । 

६. अन्र् खर्य तर्य   



कमयचारीहरुको तलव, भत्ता, गाउँपाललका तथा वडा कायायलय उपभोग तथा संचालन िचय, अनुगमन 
तथा मूल्याङ्कक िचय, गत वर्षयको बाँकक भूक्तानी एवं सेवा प्रवाहका लाधग आवचयक सामग्री 
िररदको लाधग कुल रकम रु ९ करोड १ लाि ४२ हजार ववननयोजन गरेको छु । 

अध्र्क्ष महोदर्, 

गाउँपाललकाको संरचनामा कैलाश गाउँपाललकाको यो प्रथम बजेट भएकाले यस गाउँपाललकाको 
बत्रबर्षीय बजेट प्रक्षेपर् त्यनत व्यवहाररक देखिन नआएकाले यहाँ प्रस्ततु गररएको छैन यद्िवप 
साववकका गाववसहरुको ववत्तीय ववबरर्हरुलाई आिार ललई पषृ्ठपोर्षर्को लाधग आवचयक एकककृत 
ववत्तीय बबबरर्हरु तयार गररनेछ ।  

अध्र्क्ष महोदर्,  

प्रस्तुत बजेटबाट आगामी आधथयक वर्षयमा संचालन हुने बबकास काययक्रमहरुको काययताललका 
सर्हतको बबस्ततृ बबबरर् तथा पुस्स्तका तयार गरी यो सम्माननत सभाको अधिवेशन समाप्त हुनु 
आगावै पाररत गरर कायायन्द्वयनमा ल्याईने प्रनतबद्िता समेत यस सभामा ब्यक्त गनय चाहन्द्छु 
।साथ ै प्रस्तुत आय(व्यय अनुमानलाई कायायन्द्वयनको लाधग ववननयोजन वविेयक, २०७४ यसै 
गररमायमय सभाबाट पाररत गनुयपने कानूनी व्यवस्था रहेकाले उक्त बबिेयकहरुलाई छलर्लका 
लाधग यसै सभामा पेश गनेछु । 

अन्द्त्यमा यो बजेट तयारीमा सहयोग पुयायउने गाउँ काययपाललकाका अध्यक्ष, कमायचारीहरु तथा 
अन्द्य सबै पक्षहरुलाई िन्द्यवाद् र्दन चाहन्द्छु । साथ ैयो बजेटको सर्ल कायायन्द्वयनमा सम्बद्ि 
सबै पक्षहरुको सकक्रय सहभाधगता तथा सहयोगको अपेक्षा गदयछु ।       

धन्र्वाद ! 
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