
शाि�तनगर गाउपािलकाको दशौ गाउसभामा ��ततु बजटे ब��य-२०७८/०७९ : 

 

आदरणीय गाउसबाका सभाअ�य� एवं सभासद �यहु� 

ऐितहािसक जनआ�दोलन माफ� त �थािपत नेपालको संिवधान २०७२ अनुसार �तानीय तहको 

िमित २०७४ साल आषाढ १४ गते स�प� िनवा�चनबाट जन�ितिनिधको �पमा िनवा�िचत भई 

यो वष�बाट पाचौ वष�मा �वेश गरेकाछौ ँ । यस अविधमा शाि�तनगर गाउपािलकामा हामी 

जन�ितिनिधको �पमा आईसकेपछी िवकास िनमा�ण माफ� त िवकास काय��मह� �वीकृत ग�र 

काया��वयन समेत ग�ररहकेा छौ । काम गन� �ममा जनताह�का स�लाह सुभावह�लाई िसरोपर 

गन� �ण गद� यहाह�बाट अिभ�� �ितव�ता परुा गन� वाचाका साथ आज हामील ेपाचौ पटक 

शाि�तनगर गाउपािलकाको आ�थक वष� २०७८/०७९ को बजेट यस ग�रमामय दशौ 

गाउसभामा ��तुत गन� गईरहकेो छु । 

यस  सुवण� अवसरमा बजेट ��तुत ग�ररहदा ग�रमामय सभामा दशे र जनताको लािग आ�नो 

जीवन बिलदान गनु��ने स�पुण� �ात,अ�ात शिहदह��ित भावपुण� ��ा�ली अप�ण गद�छु । 

यसका साथै गाउपािलकाको सं�थागत िवकासमा योगदान पुया�उनु �ने अ�ज 

अिभभावक,जन�ितिनिध,राजनीितकम�,रा�सेवक कम�चारी,समाजसेवी,सुर�ा 

िनकाय,संचारकम� लगायत अ�य सरोकारवाला सबमैा कृत�ता �� गद�छु । 

जनताको माग,चाहाना,आव�यकता र सभंावनाको उिचत संबोधन �ने ग�र बजेट िनमा�ण एवं 

तजु�मा गनु� र योजनाह� अिघ बढाउनु हा�ो कत��य हो । ��येक वडा तथा ब�तीका जनताको 

िवकासलाई स�बोधन गन� योजना तजु�मा ���यामा जनताको अिधकािधक  सहभागीताबाट  

िवकास योजनाह� छनौट �द ैआएका छन ।बजेट तथा काय��म िनमा�ण गदा� �थानीय सरकार 

संचालन ऐन-२०७४,नेपाल सरकारको सोच,नीित,अ�तरा�ीय �े�मा जनाएको �ितव�ता 

,माग�दश�न,िविभ� ऐन,िनद�िशका,काय�िविधका साथ साथ ै यस गाउपािलकाको नीित तथा 

काय��मिभ� केि��त रहरे यो बजेट ��तुत गन� गइरहकेो छु । 

 

आदरणीय  सभाअ�य� एवं सभासद �यहु� 



आ�थक वष� २०७८/०७९ को वा�षक नीित तथा काय��म माफ� त शाि�तनगर गाउपािलकालाई 

समृ� गाउपािलका बनाउने उ�े�यका साथ यस गाउसभामा ��तुत भएको नीित तथा 

काय��मलाई मु�य माग�दश�नका �पमा िलई  यो बजेट तयार ग�रएको छ । शाि�तनगर 

गाउपािलकाको बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमितको संयोजक एवं उपा�य�को हिैसयतले यस 

स�मािनत सभामा आ.ब. २०७८/०७९ को बजेट ��तुत गन� पाउदा मलाई गौरवको अनुभुित 

भएको छ । 

आदरणीय  सभाअ�य� एवं सभासद �यहु�  

अव म यस स�मािनत सभामा बजेटको िशष�कगत साराश ं��तुत  गन� गराईरहकेो छु । 

आ�थक वष� २०७८/०७९ को लािग सिंघय सरकारबाट �ा� िवि�य समािनकरण अनुदान 

�.१० करोड५५ लाख ,राज� बाडफाड �व�प �.७ करोड,४० लाख,६४ हजार, समपुरक  

अनुदान �व�प �.३९ लाख र सशत� अनुदान �ब�प �.१६ करोड ९७ लाख  ग�र ज�मा �. ३५ 

करोड ३१ लाख६४ हजार �ा� भएको छ �य�तै ग�र �दशे सरकारबाट  िवि�य समािनकरण 

तफ� बाट �. ४९ लाख ४६ हजार, राज� बाडफाडबाट �.५३ लाख २५ हजार १ सय ९२ 

�पैया,समपुरक अनुदानबाट �.१ करोड ४९ लाख ९५ हजार,िबशेष अनुदान �ब�प �. ६० 

लाख र सशत� अनुदान �व�प �.८५ लाख ४४ हजार ग�र ज�मा �.३ करोड ९८ लाख १० 

हजार १ यस ९२ �पैया �ा� भएको छ । चाल ुवष�को अ�याबाट आउने अनुमािनत रकम �. ६ 

करोड  र अनुमािनत आ�त�रक आ�दानी तफ�  �.१ करोड ५२ लाख ३५ हजार ग�र कुल ज�मा 

बजेट �.४६ करोड ८२ लाख ९ हजार १ सय ९२ �पैयाको अनुमान ग�रएको छ । जसम�य े

चालु खच� तफ�  ३० करोड ७ लाख ७० हजार अथा�त कुल बजेटको ६४% िबिनयोजन गरेको छु 

।�य�तै पुिजगत तफ�  १६ करोड ७४ लाख ३९ हजार अथा�त कुल बजेटको ३६ % िबिनयोजन 

गरेको छु । 

गत आ�थक वष�को यथाथ� आ�दानी र यस बष�को संशोिधत अनुमान र आगामी आ.ब.को 

��तािवत आयको िववरण अनुसूिच १ मा सलं� ग�रएको छ । �यसै गरी गत आ�थक वष�को 

वा�तिवक खच� र यस वष�को संशोिधत अनुमान र आगामी आ.ब.को �य अनुमानको िववरण 

अनुसुिच १ मा संल� ग�रएको छ । साथै उ� काय��म र िबिनयोिजत बजेटको िव�तृत िववरण 

गाउँसभाबाट पा�रत भएपिछ गाउपािलकाको रातो �कतावमा समावेश ग�रने �होरा अवगत 

गराउदछु । 



आदरणीय  सभाअ�य� एवं सभासद �यहु�   

अब म यहाहँ� सम� आ.व.२०७८/०७९ को बजेटको िशष�कगत साराशं ��तुत गन� चाहा�छु । 

िवषयगत  शाखाको लािग िबिनयोिजत बजेटको संि�� िबबरण दहेाय बमोिजम गरेको छु । 

�.स. िवषयगत शाखा िविनयोिजत वजटे कै�फयत 
१ िश�ा शाखा ३ करोड  

२ �वा��य शाखा ५२ लाख  

३ मिहला बालबािलका तथा लि�त वग� २० लाख  

४ कृिष िवकास  ४० लाख  

५ पशु सेवा ३० लाख  

६  �याियक सिमित ८ लाख  

           अ�य िशष�कगत िबिनयोिजत  बजेटको साराशं िववरण  तपिशल बमोिजम गरेको छु । 

�.स. िवषयगत शाखा िविनयोिजत वजटे कै�फयत 
१ �शासिनक खच�(उपभोग खच�) २ करोड ८० लाख  

२ काया�लय संचालन र सेवा खच� २ करोड  

३ सेवा तथा परामश� खच� १० लाख  

४ काय��म खच� १० लाख  

५ काया�लय पुिजगत खच� ६० लाख  

६ �कोप �यब�ञापन कोष ३० लाख  

७ समपुरक कोष ३ करोड  

८ गाउपािलका �तरीय योजना  ४ करोड  

९ वडा �तरीय योजना तथा काय��मह� ९ करोड १० लाख  

 



             

                  आदरणीय  सभाअ�य� एवं सभासद �यहु�   

               अव म यस गाउपािलकाको मह�वपुण� योजनाको संि�� जानकारी गराउदछु । 

क) शाि�तनगर गाउपािलकाको वडा न ४ को जु�लकुेला िपपल चौतारी दिेख वडा न ३ 

को सु�दरदवेी मि�दरस�मको सडक �तरो�ती तथा कालोप� ेसडकको बाक� ख�ड 

कालोप�े गन� नेपाल सरकार र �दशे सरकारको  समपरुक अनुदानमा पािलकाबाट 

सत �ितशत थप गरी  �या� बजेट िबिनयोजन गरको छु । 

ख) मा.िव िसमसु�दरपुर दिेख िव�णुपुरस�म सडक �तरो�ती(कालोप�)े गन�का लािग 

�दशे सरकारको समपुरक अनुदानमा पािलकाबाट सत �ितशत थप ग�र ज�मा �. १ 

करोड बजेट िविनयोजन गरेको छु । 

ग) कोरवाङ कािसपुर दिेख रगैजास�म सडक कालोप�ेको लािग िनर�तरता �दएको छु 

।यस वष� उ� सडकको लािग �दशे सरकारसगंको लागत साझेदारीमा क�रब १ 

करोड बजेट िबिनयोजन गरेको छु । 

घ) वडा काया�लयको िबिभ� योजना तथा काय��म संचालन गन�को लािग �स�त 

बजेटको �यव�था गरेको छु । यसको लािग �ित वडा १ करोड ५० लाख दिेख १ 

करोड १० लाख स�म बजेट िसिलङ िनधा�रण गरेको छु । 

ङ) यसका अित�र� अ� धरैे योजना तथा काय��मह� संचालन गन�का लािग सघं तथा 

�दशे सरकारबाट खच� गन� गरी बजेट �यब�था गरेको छु । 

च)   उपय�ु बमोिजम आ.ब.२०७८/०७९ को आय तथा �यलाई �यबि�थत गन� 

बनेका आ�थक िबधेयक,२०७८ तथा िबिनयोजन िवधेयक,२०७८ पिन छलफल ग�र 

�वीकृितका लािग यस ग�रमामय सभामा पेश गरेको छु । 

 

 

 

 



आदरणीय  सभाअ�य� एवं सभासद �यहु�   

    अ�तमा आ.व.२०७८/०७९ को शाि�तनगर गाउपािलकाको वा�षक बजेट तजु�मा गन� 

स�दभ�मा सहयोग पुया�गनु�ने गाउपािलकाका अ�य� �यु, िबिभ� सिमितका सद�य �युह�, 

वडा अ�य� तथा काय�पािलका सद�यह�, �मखु �शासक�य अिधकृत लगायत स�पुण� 

कम�चारीह� �ित आभार �य� गद�छु । बजेट िनमा�णमा परो� सहयोग पुया�उनु �ने 

राजनैितक दल,समाजसवेी,बु�ीिजवी,संचारकम�,िविभ� गैसस,सरु�ा िनकाय एबं आम 

शाि�तनगरवासी लगायत सबैमा हा�दक ध�यावाद �ापन गद�छू । साथै बजेटको सफल 

काया��वयनमा सबैको  सहयोगको अपे�ा गरेको छु । 

                                  ध�यावाद ।    

                                                       िमिथला शाह 

                                                   संयोजक(बजेट तथा योजना तजु�मा सिमित)                                                                           

                                                  िमित:२०७८।०३।१० 
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