
नेत्रावती डबजोङ गबउापालाका ाबब.ो.ब२०७९/०८०ब  बोङेटबवतीक्तब्य 

 

नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिकाकों गाउँ सभाका सभाध्यक्ष ज्य,ू प्रमखु अलतलि, लबशषे अलतलि, उपलथित 

सम्परु्ण अलतलिगर्, गाउँसभाका सदथयहरु, यस नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिकाका राजनैलतक दिका प्रमखु तिा 

प्रलतलनलिहरु,सम्वलधित लबषयगत लनकायका कमणचारी बगण, पत्रकार सािीहरु, नागररक समाजका प्रलतलनलिहरु, गरै 

सरकारी संथिाका प्रलतलनलि तिा कमणचारी, लबलभधन समहु सहकारी संघ संथिा र संगठन बाट पाल्न ुभएका सम्पर्ण 

प्रलतलनिीहरु, मलहिा, दलित, अपाङ्ग, जषे्ठ नागररक, सरुक्षाकमी, िगायत लबलभधन तह र क्षेत्र बाट यस सभामा 

पाल्नभुएका लबद्धान बगण एव ंसम्परू्ण दाजभुाई तिा लददी बलहनीहरु । 

सवणप्रिम यस गररमामय सभामा यहाँहरु माझ उलभईरहदा प्रजातधत्र, िोकतधत्र, गर्तधत्र प्रालिको िालग र 

त्यसैको जगमा समदृ्ध राष्ट्र लनमाणर् गने संकल्प सलहत भएका बलिदानी परू्ण ्धदोिनहरुमा त्यागका साि उत्सगण गने 

सम्परु्ण महान शलहदहरु प्रलत हालदणक श्रद्धासमुन प्रकट गद ै सम्मान ब्यक्त गद ै द्धधद पीलडतहरु तिा दशेमा संलघय 

िोकतालधत्रक गर्तधत्रको थिापना गनण अहम भलुमका खले्ने सम्परु्ण ज्ञातअज्ञात ब्यलक्तहरु िाई थमरर् गनण चाहधछु । 

ऐलतहालसक, प्राकृलतक, सांथकृलतक िालमणक तिा पयणटकीय महत्वका दृलििे अधयधत सवि सम्भावना 

बोकेको भएतापलन समग्र ्लिणक, सामालजक लवकास र प्रकृयािाई अलघ बढाउन हाम्रा साम ुकेही चनुौलतहरु पलन छन ्

। डबजोङ दरबार, वाकाराहा, महालभर चिुी, लवधदकेुशर महादवे, ताङ्जोमाने, हरेाहा ताि, चमरेो गफुा, िोङीई खङु 

गफुा, लचलिङ्जो,ज्यम्पि दोजे डुब्खाङ बौद्ध दशणन अध्ययन केधर, अष्ठ चैत्य, सातकधया दवेी, बाघ भरैव मलधदर, घाटु 

नाच थिि, अकिा दवेी मलधदर, ्खँखुोिा जथता प्राकृलतक तिा िालमणक थििहरु यस क्षेत्रका सम्भावनाका श्रोतहरु 

हुन ।  

पलकथि बसम्लुर्णबमहानुभाोहरु, 

अब म यस नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिकाको ्.ब. २०७९/८० को वजटे प्रथततु गने अनुमलत चाहधछु । 

यस ्लिणक वषणका िालग  कूि रकम रु. ४५०२८३००० रुपैंयाको वजटे प्रथततु गरेको छु । जस मध्ये ्यका स्रोत 

यस प्रकार रहकेो छ । 

१.बनेलााबसर ारबोाटबप्राप्तबअनुदान 

क) लबत्तीय समानीकरर् रु. १० करोड ४५ िाख 

ख) शसणत अनदुान रु. ११ करोड ८२ िाख  



ग)  राजथव वाडँफाड रु. ६ करोड २४ िाख ४६ हजार 

घ) लवशषे अनदुान रु. १ करोड ८४ िाख 

ङ) समपरुक अनदुान रु. ७० िाख  

२.बोाउम डबप्रदेशबसर ारबोाटबप्राप्तबअनुदानब 

क) लबत्तीय समानीकरर् रु. ९५ िाख ६९ हजार 

ख) राजथव वाडँफाड रु. १ करोड ४९ िाख १६ हजार 

ग) समपरुक अनदुान रु. ३ करोड 

घ) लवशषे अनदुान रु. ७५ िाख 

ङ) सशतण अनदुान रु. २ करोड ३ िाख ५२ हजार 

३.  ्धतररक ्म्दानीबाट अनमुालनत बजटे रकम रु. ७४ िाख 

४. गाउँपालिकाको संलचत कोष मौज्दात अनमुालनत रकम रु. ५ करोड  

यसरी ्.ब. २०७९/०८० मा कूि ४५०२८३००० रुपैंयाका बराबरको ्य हुन सक्ने भलन सोलह रकम वरावरको 

वजटे प्रथततु गरेको छु । 

यसमा लवलभधन सरकारी तिा गरै सरकारी सघ ंसथंिाहरुिे सञ्चािन गने कायणक्रमहरुको खचण तिा सामालजक सरुक्षा 

भत्ताको रकम समाबेश गररएको छैन । यस सम्मालनत गाउँ सभा माफण त ती सथंिाहरुको कायणक्रम पाररत गररए पलछ गाउँ 

कायणपालिकाको बैठक माफण त उक्त रकम सावणजलनक गररने छ ।  

 

्दरर्ीय दाजभुाई तिा लददी बलहनीहरु, 

अव म ्.व.२०७९।०८० मा हुने सम्परू्ण व्यय तफण को बजटे प्रथततु गने अनमुलत चाहाधछु,  

१) चाि ुतफण ः  

गाउँपालिका तिा सम्परु्ण वडा कायाणियहरुको वालषणक चाि ुप्रकृलतका सम्परू्ण खचणको िालग र  पदालिकारीहरुको सेवा 

सलुविा गरी कुि जम्मा रु. ११००००००को िालग संघीय राजथव बाडँफाडबाट रु. ६ करोड २४ िाख ४६ हजार र 



प्रदशे तफण को राजथव बाडँफाडको रकम रु. १ करोड ४९ िाख १६ हजार तिा  ्धतररक राजथवको रकम रु.  ७४ 

िाख र गत बषणको संलचत मौज्दात रकम रु. २ करोड ५२ िाख ३८ हजार गरी जम्मा रु. ११ करोड ब्यहोने गरी 

लवलनयोजन गरेको छु ।  

 

२)  क)  नेपाि सरकार सशणत अनुदान तफण को खचणः ११ करोड ८२ िाख 

तिा 

ख) बागमती प्रदशे सरकार सशणत अनदुान तफण को खचणः  २ करोड ३ िाख ५२ हजार 

 यस गाउँपालिका लभत्र समालहत भएका लवषयगत कायाणियहरु जथतै लशक्षा, कुलष, पश,ु थवाथ्य, िलक्षत वगण क्षेत्र, 

खानेपानी, भवन, संथकृलत संरक्षर् िगायतकाहरुिाई सशतण अनदुानमा नेपाि सरकारबाट प्राि रकम रु.   ११ करोड 

८२ िाख र बागमती प्रदशे सरकारबाट प्राि रकम रु. २ करोड ३ िाख ५२ हजार लवलनयोजन गररएको तत ्लशषणकमा नै 

खचण गने गरी ्वश्यक प्रबधि लमिाएको छु ।  

३) बागमती सरकार समपरुक अनदुान तफण को खचण  

चाि ु्.व. ०७८।७९ मा जथतै ्गामी ्.व. ०७९।८० मा बागमती प्रदशे सरकारबाट समपरुक अनदुान रकम रु.        

३ करोड प्राि भए बमोलजम सो को िालग गाउँपालिकािे माग गररएका सडक तफण का योजनामा िप ३ करोड नै व्यहोनुण 

पने  अिाणत ्५० प्रलतशत बजेटको ्वश्यक प्रबधि लमिाई केधर समालनकरर्बाट उक्त योजनाहरु संचािन हुन सक्ने 

व्यवथिा लमिाएको छु । 

४) नेपाि सरकार लवशेष अनदुान तफण को खचण  

यस गाउँपालिकामा नेपाि सरकारबाट लवशषे प्रकृलतका योजनामा खचण गने गरी प्राि रकम रु. १ करोड ८४ िाख 

सोही लशषणकमा खचण गनण सक्ने गरी व्यवथिा लमिाएको छु । 

६) बागमती प्रदशे सरकारबाट लवशेष अनदुान तफण को खचण : 

 ्.व. ०७९।०८० मा बागमती प्रदशे सरकारबाट मागमा ्िाररत खानेपानी योजनामा लवशषे अनदुान रु.    

७५ िाख प्राि भए बमोलजम उक्त रकमिाई सोही लशषणकमा नै खचण गने व्यवथिा लमिाएको छु । 

  

 



्दरर्ीय सभाध्यक्षज्य,ू 

अब म लबत्तीय समानीकरर् केधर तिा लबत्तीय समानीकरर् बागमती प्रदशे सरकार, नगद सहभालगता, संलचत कोष 

मौज्दात तिा ्धतररक ्म्दानीका स्रोतबाट व्यहोने गरी व्यय प्रथततु गनण चाहधछु ।  

्दरर्ीय जनसमदूायहरु अव म यस सावणजलनक लनमाणर् अन्र्तगत लवलनयोजन गररएको कुि रकमिाई लशषणकगत 

राखी छुट्ठा छुटै्ठ लशषणकमा लवलनयोजन गररएको रकम प्रथततु गनण चाहाधछु । 

क) ्लिणक लवकास 

्लिणक लवकास तफण  कुि रकम रु. ३९ िाख ५० हजार लवलनयोजन गरेको छु । जस मध्ये कृलष तफण  रु. २२ िाख , 

पश ुतफण  रु. १२ िाख ५० हजार, सहकारी तफण  रु. ५ िाख, लवलनयोजन गरेको छु ।  

ख) सामालजक लवकास  

सामालजक लवकास तफण  कुि रकम रु. २ करोड ५८ िाख ५० हजार लवलनयोजन गररएको छ । जस मध्ये लशक्षा तफण  रु. 

१ करोड ३० िाख, थवाथ्य तफण  रु. १ करोड २८ िाख ५० हजार लवलनयोजन गरेको छु ।  

ग) पवुाणिार लवकास 

पवुाणिार लवकास तफण  कुि रकम रु. ११ करोड ९५ िाख ३१ हजार  रुपैया लवलनयोजन गरेको छु ।  

  

घ) वातावरर् तिा लवपद ्व्यवथिापन 

वातावरर् तिा लवपद ्व्यवथिापन तफण  कुि रकम रु. १ करोड लवलनयोजन गरेको छु । 

 

ङ) संथिागत लवकास सेवा प्रवाह र सशुासन 

संथिागत लवकास सेवा प्रवाह र सशुासन तफण  कुि रु. ४४ िाख लवलनयोनज गररएको छ । जस मध्ये सामालजक 

समावशेीकरर् तफण  रु. २३ िाख, धयायीक प्रवर्िन तफण  रु. २१ िाख  लवलनयोलजत गररएको छ । 

्दरलर्य सम्परु्ण उपलथित महानभुाबहरु, 

मालि उल्िेख गररएका सावणजलनक लनमाणर् अधतगणत रहकेा लनताधत प्रालबलिक लवषय र खररद गनुणपने सामाग्री बाहके 

सबैमा प्रत्येक लशषणकमा छुट्याईएको कुि रकम को ३ प्रलतशत र पवूाणिार लनमाणर् तफण  २० प्रलतशत श्रमदान सािै ५ 



प्रलतशत नगद सहभालगताको ब्यबथिा गररएको छ । सािै यस गाउँपालिकालभत्र संचािन हुने ्योजना, योजनाहरुको 

व्यवथिापन गनणका िालग सभे, लडजाइन कधटेधजधेसी रकम माफण त गररने व्यवथिा गरेको छु । सािै समपरुक कोष बापत 

्वश्यक बजटे समते लवलनयोजन गरेको छु । 

अधत्यमा प्रथतालबत वजटे योजना तिा कायणक्रम तजुणमा गने क्रममा सझुाब प्रदान गरी सहयोग गनणहुने सम्परु्ण 

महानभुाबहरु िाई िधयवाद ज्ञापन गदणछु । त्यसै गरी गाँउपालिका अध्यक्ष ज्य,ू कायणपालिका सदथय ज्य,ू सम्परू्ण वडा 

सलमलतका सदथयज्यहुरु, कमणचारी वगण, राजनैलतक दिका प्रलतलनिी ज्यहूरु तिा सम्परु्ण महानभुाबहरु प्रलत हालदणक 

कृतज्ञता ब्यक्त गदणछु । प्रथततु बजटे तिा कायणक्रमको सफि कायाणधवयनमा थिालनय जनसमदुायिे अपनत्व ग्रहर् गरी 

यसको कायाणधवयनमा सहयोग पयुाणउन ेअपेक्षा गरेको छु । 

प्रथतालबत कायणक्रम बाट गाउँपालिकािे प्रदान गने सेवा प्रवाहमा गरु्ात्मक सिुार ्ई सुशासन वलृद्धमा सहयोग पगु्ने 

लबश्वास लिएको छु । 

ल्णिणक वषण ०७९/०८० को वजटे योजना तिा कायणक्रम कायाणधवयनमा गाउँबासी, नेपाि सरकार, प्रदशे सरकार, 

राजनैलतक दिहरु, नागररक समाज, गरै सरकारी संघ सँथिा बैदलेशक दात ृ संथिा र कमणचारी िगायत सबै बाट 

सहयोगको अपेक्षा राखकेो छु । 

िधयवाद । 

लसता मायाँ गरुुङ 

उपाध्यक्ष तिा संयोजक 

वजटे तिा कायणक्रम तजुणमा सलमलत 

२०७९ असार १० गते । 


