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य  नवौ गाउँ भामा उपश्चथित उपाध्यक्ष ज्यू, प्रमचख प्रशा ककय अलधकृत ज्यू, वडा अध्यक्ष 
ज्यूहरु, गाउँ भाका  दथय ज्यूहरु, मामाा गाउँपालिकाका शाखा प्रमचख ज्यूहरु िगायत  म्पूर्ा 
राष्ट्र  ेवक कमार्ारीहरु, श्चशक्षक तिा बचद्धीश्चजबी ज्यचहरु पत्रकार लमत्रहरु  

उपश्चथित महानचभावहरु,  

मामाा गाउँपालिकाको आलिाक वर्ा २०७८।०७९ को बजेट  ाबजालनकककरर्  मारोहमा 
हाम्रो लनमन्त्त्रर्ािाई थवीकार गरी पाल्नच भएका  म्पचर्ा उपश्चथित महानचभावहरुमा मामाा 
गाँउपालिका पररवार तिा मेरो व्यश्चक्तगत तर्ा बाट हार्दाक थवागत व्यक्त गना र्ाहन्त्छच । 

कवश्वव्यापी महामारीको रुपमा रै्लिएको कोकवड(१९) को कारर् आज कवश्व ठचिो कवपश्चिको 
र्पेटामा परेको छ । आजको र्दन  म्म कवश्वमा  िंक्रलमत एवम मतृ्यच हचनेको  िंख्या िाखौं 
नाश्चि  केको अवथिामा नेपािमा  पलन र्दन प्रलतर्दन  क्रलमतको  िंख्या वढ्दै गई रहेको 
अवथिा  वा कवर्दतै छ  र यो  िंख्या अझै वढ्न  क्ने अनचमान लबज्ञहरुिे गरेका छन।् 
कोलभड(१९)  क्रमर्को प्रभाव िाई कम गना तिा नागररकको थवाथ्य  चरक्षाका िागी 
 जकताका   ाि  बैिे हातेमािो गनचा जरुरी छ र  महामारर लबरुद्ध मामाा गाउँपालिका 
हरदम प्रया  रि रहेको लबर्दतै छ।  यो महामाररबाट पना जाने प्रभाव न्त्यचलनकरर् गना तिा 
नागररकको थवाथ्य रक्षाका खालतर  रोकारवािा लनकायहरु िंगको  मन्त्वयमा गाउँपालिका 
पररवार लनरन्त्तर काया गरर रहेको अनचरोध गना र्ाहन्त्छच । य  प्रकारको प्रलतकच ि पररश्चथिलतमा 
 मन्त्वयात्मक एविंम  हयोगी भ चलमका खेल्नच हचने माननीय  िंिीय तिा प्रदेश  भाका 
 दथयज्यूहरु, कवलभन्न राजनीलतक दिका प्रलतलनलधहरु, जनप्रलतलनधी ज्यूहरु, थवाथ्यकलमा 
 चरक्षाकलमा, श्चशक्षक तिा कमार्ारर लमत्रहरु िगायत  म्पचर्ा  िंि िंथिा एविंम  चभेच्छचक 
महानचभावहरु प्रलत धन्त्यवाद व्यक्त गदाछच ।  

मामाा गाउँपालिका पररवार महामारीको रुपमा रै्लिएको कोलभड -१९ महामाररका कारर् 
ज्यान गचमाएकाहरु प्रलत हार्दाक श्रद्धान्त्जिी ब्यक्त गना र्ाहन्त्छौ  ािै  क्रलमतहरुको श्चशघ्र 
थवाथ्य िाभको कामना गदाछच । 

 

थिानीय  रकार नेपािी जनताको त्याग वलिदान र िामो  िंिर्ा पिात प्राप्त भएको हो। य  

अव रमा िोकतन्त्त्रीक गर्तन्त्त्र प्राप्तीको िागी जनयचद्ध, जनआन्त्दोिन, मधेश आन्त्दोिन िगायतका 
आन्त्दोिनका क्रममा आफ्नो अमचल्य जीवन बलिदान र्दनच हचने  म्पचर्ा ज्ञात अज्ञात अमर शकहदहरु प्रलत 

भावपचर्ा श्रद्धान्त्जिी अपार् गदाछच   ािै कवलभन्न आन्त्दोिनका क्रममा िाइते वेपिा नागररक प्रलत उच्र् 

 म्मान व्यक्त गना र्ाहन्त्छच । जनलनवााश्चर्त  िंकवधान भाबाट नेपािी जनताका प्रलतलनलधहरुमार्ा त 



 
 

जारी भएको  िंकवधानका प्रावधानहरुिाई कायाान्त्वयन गने क्रममा र नवौ गाउँ  भाको नीलत 
तिा कायाक्रम कायाान्त्वय गना य  गररमामय  भामा पाँर्ौ पटक वजेट प्रथतचत गना गईरहेको 
छच। 
थिानीय  रकारहरु गठन पिात हामी माझ एका तर्ा  आन्त्तररक आम्दानीका श्रोतहरुको 
अभाव रहेको छ भने अको तर्ा  दक्ष जनशश्चक्त तिा स्रोत  ाधनको अभाव जथता कारर्िे 
अपेश्चक्षत उपिब्धीहरु हाल ि गना  मथया रहे पलन जनभावना अनचरुप उपिब्धी हाल ि गना 
मामाा गाउँपालिका लनरन्त्तर िागी परेको छ । र्ािच आलिाक बर्ा  म्म प्राप्त उपिब्धीहरुिाई 
िप मजबचद पादै आगामी बर्ामा िक्ष राश्चखएका योजना तिा कायाक्रम कायाान्त्वयन गना 
आ.ब. २०७८/७९ का िागी बजेट पेश गना गई रहेको छच। 

बजेट लनमाार्का क्रममा तपल िका पक्षहरु ध्यान र्दईएको छ।  

 

 राज्यको लनदेशक ल द्धान्त्त,  िंिीय एविं प्रादेश्चशक आिीक नीलत एविं मामाा गाँउपालिकाको 
नीलत तिा कायाक्रम २०७८, आलिाक ऐन २०७८, लबलनयोजन ऐन २०७८ एविं 
गाँउ भाका  दथयहरुको   चझाविाई  मेटी यो बजेट लनमाार् गना ध्यान पचर् याएको छच  
। 

 गाउँपालिकाको भौगोलिक,  ामाश्चजक, आलिाक कवकवधता तिा  ािंथकृलतक पक्षहरु ।  

  िंिीय  रकारिे अिंगािेको " मदृ्ध नेपाि  चखी नेपािी" भन्न ेमान्त्यतामा आधाररत जनउिरदायी, 
पारदशी, मेहनती र  हयोगी  िंयन्त्त्र  कहतको पररर्ािन गने ढाँर्ा। 

 र्दगो लबका का िक्ष, १५ औ योजना र मध्यकालिन खर्ा  िंरर्नाको आकिन। 

 गाँउपालिकािे  िंिीय एविं प्रदेश  रकारवाट प्राप्त गरेका कवश्चिय  मालनकरर्, श ता 
अनचदान, राजश्व वाँडर्ाँड तिा मामाा गाउँपािीकाको आन्त्तररक श्रोत  मेतिाई ध्यान 
र्दई वजेट तजचामा गरेको छच ।  

 बजेट लनमाार् गदाा कोलभड-१९ बाट नागररक थवाथ्य  चरक्षा, उत्पादन र आलिाक 
उपाजान, रोजगारी शृ्रजना , क्रमागत योजना  म्पन्नता, िक्षीत पचवााधार कवका का  ािै 
आयआजान र उत्पादनमचिक क्षेत्रमा िगानी गने जथता पक्षिाई  मेटेको छच। 

 जनताको आकाँक्षा एविं जनप्रलतलनलधहरुको कवका को र्ाहाना पचरा गना मौजचदा कानचनी 
व्यवथिा पररलधमा रकह बजेट तजामा गरेको छच ।  

 

 

 

 

 

 



 
 

उपश्चथित महानचभावहरु, 

 आिीक वर्ा ७८/७९ को बजेटका उद्देश्यहरु लनम्न रहेका छन । 

  िंक्रामक िगायत  बै प्रकारका रोग र लबपद बाट श्चजवन रक्षा गदै जनश्चजवनिाई 
 हज र  चरश्चक्षत बनाउनच । 

 उपिब्ध  ाधन, श्रोत अव र र क्षमताको उच्र्तम पररर्ािन गरर गाउँपालिकाको 
आलिाक,  ामाश्चजक, एविं पूवााधार कवका को  म्भावनािाई उजागर गने, 

 गाउँपालिकामा रहेको गररबीिाई न्त्यूनीकरर् गना तयार पाररएका रर्नीलतक 
योजनाहरु, जिउपयोग गचरुयोजना, जीकवकोपाजान कायाान्त्वयन योजना कायाान्त्वयन गने, 
 लमक्षा गरर आवथयक पररमाजान गरर अगाडी बढ्ने | 

 गाउँपालिकाको नीलतगत,  िंथिागत  चधार, शैश्चक्षक तिा थवाथ्य क्षेत्र  चधार र भौलतक 
पूवााधार थिापनािाई प्रािलमकताका  ाि अगाडी बढाउने । 

  चशा न प्रबद्धान गरी कवका  आयोजना एविं कायाक्रमहरुिाई नलतजा मचिक र 
उत्पादनमचिक बनाउने | 

  ामाश्चजक आलिाक रुपमा पछालड परेको वगाहरु एविं बेरोजगार यचवाहरुिाई िाई 
थवरोजगार  जृना गरी आत्म लनभार तर्ा  उन्त्मचख गराउने ।   

  माजमा पछाडी परेका र ल मान्त्तकृत बगाहरुिाई कवका को मचि प्रभावमा  मेटने। 

 जबाबदेही, उिरदायी तिा पारदशी  यन्त्त्र  कहतको योजना तिा कायाक्रम 
कायाान्त्वयनको  चलनश्चितता। 

 

उपश्चथित महानचभावहरु, 

अव म आगामी आलिाक वर्ा ०७८/०७९ को आय प्रक्षेपर्को कववरर् पेश गना र्ाहन्त्छच ।   

राजश्व परामशा  लमलतको प्रक्षेपर् अनच ार आगामी आ.व. २०७८/०७९  मा गाउँपालिकािे 
आन्त्तररक आम्दानी तर्ा  कर, शचल्क, दथतचर, लबकक्र िगायतका क्षेत्रबाट कच ि ४५ िाख ९४ 
हजार आन्त्तररक आय प्राप्त हचने अनचमान गररएको छ,   

 

आ.व. २०७८/७९ मा य  गाउँपालिकाको िालग  िंिीय  रकार र प्रदेश  रकारबाट प्राप्त 
हचने लबिीय  मानीकरर् तिा राजश्व बाँडर्ाँड अनचदान देहाए वमोश्चजम रहेको छ ।  

•  िंिीय कवश्चिय  मालनकरर् अनचदान रु.१० करोड ९४ िाख, 

• प्रदेश लबिीय  मालनकरर् अनचदान रु. ७८  िाख १५ हजार,  

•  िंिीय राजश्व वाँडर्ाँड बार्तको रु. ६.करोड ८३ िाख ८८ हजार, 



 
 

• प्रदेश राजश्व वाँडर्ाँड बार्तको रु. ९ िाख ५७ हजार, 

• अन्त्य  मपचरक, लबशेर् र  शता अनचदानको रुपमा रु. २२  करोड ०८ िाख ।   

 

मािी उल्िेखीत  िंिीय  रकार एविं प्रदेश  रकारवाट प्राप्त श ता अनचदान, राजश्व वाँडर्ाँड, 

कवश्चिय  मालनकरर् अनचदान तिा गाउँपालिकाको आन्त्तररक आम्दानी  मेतका आधारमा 
आलिाक वर्ा २०७८/७९ को रु २८ करोड १६ िाख ६९ हजार र्ािच खर्ा श्चशर्ाक तिा 
१३  करोड ०२ िाख ७५  हजार पचजँीगत खर्ा श्चशर्ाक गरर कच ि बजेट रु. 
४१,१९,५४,०००।– (एकर्ािी  करोड उन्नाइ  िाख र्ौपन्न हजार) रुपैया अनचमान 
गररएको छ ।  

 

उपश्चथित महानचभावहरु, 

अव म व्ययको अनचमान पथतचत गना र्ाहन्त्छच ।  

गाउँपालिकाको कच ि कवलनयोश्चजत बजेट रु. ४१ करोड १९ िाख ५४ हजार मध्ये र्ािच तर्ा  
रु २८ करोड १६ िाख ६९ हजार (६८ प्रलतशत) खर्ा हचने अनचमान गररएको छ भने 
पूजीगत खर्ा तर्ा को १३  करोड ०२ िाख ७५  हजार ( ३२ प्रलतशत) अनचमान 
गररएकोछ ।  
 

आलिाक बर्ा २०७८/७९ को बजेट  ारा िं तपल ि अनच ार रहेको छ। 
 

✓ िरधचरी थतरमा पोर्र्  चधार, एक वडा एक बहचउद्धेशीय न ारी, पोिीहाउ  लभत्र तरकारर 
खेती, र्िर्च ि खेती, कृर्ीमा यान्त्त्रीकरर्, खचिा क्षेत्र तरकारी खेती, श्चर्उरी मचल्य शृ्रखिा 
कक्रयाकिाप, आयआजान तिा कृर्क क्षमता कवका , थिानीय स्रोत ब्यश्चक्त तिा प्रालबधीक 
पररर्ािन तर्ा  ग्रामीर् जिश्रोत ब्यवथिापन कायाक्रम िंगको  ाझेदारीमा रु १ करोड ३ 
िाख ६५ हजार लबलनयोश्चजत गरेको छच। 

✓  िंिीय  रकारबाट प्राप्त प्रधानमन्त्त्री कृर्ी आधचलनकरर् कायाक्रम मार्ा त कृर्ी क्षेत्रमा 
 िंर्ािन हचने कक्रयाकिापहरुका िागी रु ३१ िाख बजेट प्राप्त भएको छ। 

✓ पशच-पिंक्षी क्षेत्रमा लिईएका लनलतहरु कायाान्त्वयन गना उपिब्ध बजेटबाट रु २५ िाख 
लबलनयोजन गरेको छच।य मा १० िाख  िंिीय बजेट  मेत  मेकटएको छ। 

✓ मकहिा, बािबालिका तिा जेष्ठ नागररकहरुको क्षमता कवका  तिा पालिका क्षेत्रमा गररने 
अलभयानात्मक कक्रयाकिापहरुका िागी रु ८ िाख लबलनयोजन गरेको छ। 



 
 

✓ बहचक्षेत्रीय पोर्र् कायाक्रमका िागी रु ३२ िाख प्राप्त भएको छ। ो कायाक्रम मार्ा त 
पालिका क्षेत्रमा पोर्र्  म्वन्त्धी लबलभन्न कक्रयाकिापहरु  िंर्ािन गररने छन ् ।उक्त 
कायाक्रम तिा अन्त्य कायाक्रमहरु मार्ा त लबद्यािय  र र्ाइ तिा पोर्र्का 
कक्रयाकिापहरु  िंर्ािन गररने छन।् 

✓ गाउँपालिका न्त्याकयक  लमलतबाट  म्पादन गररने कक्रयाकिापहरुिाई िप ब्यवश्चथित गना 
तिा वडा मेिलमिाप केन्त्र  िंर्ािन र ब्यवथिापन गना रु ८ िाख लबलनयोजन गरेको 
छ। 

✓ गाउँपालिका क्षेत्र िक्ष लिईएका ििच उधम प्रवधान िगायत उक्त कायाक्रम िप 
वडाहरुमा लबथतार गना रु ३० िाख प्राप्त भएको छ। 

✓ गाउँपालिका क्षेत्रमा पूर्ा  र र्ाई क्षेत्र िोर्र्ा गरर नमचना गाउँ लनमाार्का िागी रु ८ 
िाख लबलनयोजन गरेको छच। 

✓ गाउँपालिका क्षेत्रमा लतन तारा लबद्यािय िोर्र्ा तिा लबद्यािय क्षेत्रहरुको थवच्छता 
प्रवधान गना ग्रामीर् जिश्रोत ब्यवथिापन पररयोजना िंगको  ाझेदारीमा १४ िाख ४२ 
हजार लबलनयोजन गरेको छच। 

✓ गाउँपालिका क्षेत्रका श्चजर्ा खानेपानी योजनाहरु र् चथत दचरुथत पाने नीलत अनचरुप 
गाउँपालिका क्षेत्रका ९ वटा  योजनाहरुमा ममात  िंभार,  ेवाथतर बदृ्धीका िागी र पानी 
 चरक्षा योजना कायाान्त्वयन, पानी पररक्षर् ल्याब िगायतमा ग्रामीर् जिश्रोत ब्यवथिापन 
पररयोजना िंगको  ाझेदारीमा रु १ करोड २६ िाख १९ हजार बजेट लबलनयोजन गरेको 
छच। 

✓ कोलभड-१९ लनयन्त्त्रर्, खोप अलभयान, थवाथ्यकमी पररर्ािन िगायत थवाथ्य क्षेत्रमा 
लिइएका नीलत र प्रकोप ब्यवथिापन कोर् मार्ा त कायाान्त्वयन गररने कक्रयाकिापका िागी 
रु ५० िाख लबलनयोजन गरेको छच। 

✓ थवाथ्य क्षेत्र ब्यवथिापन अन्त्तरगत पचबााधार लनमाार्, क्षमता कवका , थवाथ्यकमी 
पररर्ािन र क्षमता कवका , लबशेर्ज्ञ थवाथ्य  ेवा, याश्चन्त्त्रकककरर्, फ्रन्त्ट िाईन 
थवथ्यकमी प्रोत् ाहन, मकहिा थवाथ्य थविंम ेकवका पररर्ािन र प्रोत् ाहन िगायतका 
िागी रु १ करोड ६० िाख बजेट लबलनयोजन गररएको छच। 

✓ अध्यक्ष िंग जेष्ठ नागररक कायाक्रम अन्त्तरगत िरभेट  कहतको थवाथ्य पररक्षर् तिा 
उपर्ारका िागी रु ३ िाख बजेट लबलनयोजन गरेको छ। 

✓ उपाध्यक्ष  र्ा आमा थवच्छ श्चशशच कायाक्रम तर्ा  रु ४ िाख लबलनयोजन गरेको छ। 



 
 

✓ प्रधानमन्त्त्री रोजगार कायाक्रम र अध्यक्ष थवरोजगार कायाक्रमको  ाझेदारीमा गाउँपालिका 
क्षेत्र लभत्र रोजगारीको अव र श्रजना गने नीलत अनचरुप रु २ करोड ५३ िाख २४ 
हजार लबलनयोजन गररएको छ। ज  मघ्ये रु २ करोड ३ िाख २४ हजार प्रधानमन्त्त्री 
रोजगार कायाक्रम मार्ा त प्राप्त हचने र रु ५० िाख अध्यक्ष थवरोजगार कायाक्रम 
अन्त्तरगत लबलनयोजन गरेको छच। 

✓ १० बरे् जनयचद्धका क्रममा शहादत प्राप्त शकहद पररवारजनिाई  म्मान  कहत 
प्रोत् ाहनका िागी रु २ िाख लबलनयोजन गरेको छच। 

✓ शकहद छात्रबतृी कोर्मा रु ५ िाख लबलनयोजन गरेको छच। ो कोर् मार्ा त दलित, लबपन्न 
तिा शकहद पररवारका बािबालिकाहरुिाई छात्रबतृी प्रदान गररने छ । 

✓ मामाा गाउँपालिकाको खेिकच द क्षेत्रबाट पकहर्ान बढाउने र खेिाडी प्रोत् ाहन गने नीलत 
अनचरुप रु ५ िाख लबलनयोजन गरेको छ। 

✓ जनता िंग प्रहरर  ाझेदारी कायाक्रमका िागी रु १ िाख लबलनयोजन गरेको छच  ािै प्रहरी 
 चरक्षा पोष्ट लनमाार्का िागी रु १ िाख लबलनयोजन गरेको छच। 

✓ बािलबका   हजकताा पररर्ािन तिा लबद्यािय कमार्ारर पररर्ािन र प्रोत् ाहनका िागी 
रु १० िाख २७ हजार लबलनयोजन गरेको छ। 

✓ शैक्षीक क्षेत्र  चधार कायाक्रम अन्त्तरगत १ करोड ५४ िाख ७३ हजार लबलनयोजन 
गरेको छच। 

✓ पारीवगर-ताकच -िोल्जर हचँदै परमर् चिा धामीक थिि  म्म पयाटकीय मागा िप लतभ्र गलतमा 
 िंञ्चािन गना  िंिीय  रकारको १ करोड र गाउँपालिकाको  मपचरक अनचदान ५० िाख 
गरर रु १ करोड ५० िाख लबलनयोजन गरेको छ। 

✓ िकटनाि  ाल ा बजानी दचनी हचदै बैतडी जोडने  डकका िागी  िंि  िंगको  ाझेदारीमा रु 
५० िाख लबलनयोजन गरेको छ। 

✓ िकटनाि खेिमैदान लनमाार्का िागी प्रदेश  रकारबाट रु २५ िाख र गाउँपालिकाको 
 मपचरक अनचदान रु २५ िाख गरर ५० िाख लबलनयोजन गरेको छच। मडबगर 
खेिग्रामका िागी  मेत आवश्यक बजेट लबलनयोजन गरेको छच। 

✓ गचल्जर  ाँथकृलतक तिा पयाटन पचबााधार कवका  कायाक्रमका िागी  िंिीय  रकारबाट 
प्राप्त हचने बजेटमा िप गाउँपालिकाबाट रु ३० िाख लबलनयोजन गरेको छच। 

✓ गाउँपालिका प्रशा लनक भवनका िागी  िंिीय  रकारबाट प्राप्त हचने बजेटमा िप 
गाउँपालिकाबाट रु ५० िाख लबलनयोजन गरेको छच। 



 
 

✓ िकटनाि क्याम्प   िंर्ािनका िागी अनचदान थवरुप रु १५ िाख लबलनयोजन गरेको छच। 
✓ िकटनाि मा.लब. रथकोटमा रु ५िाख अनचदान थवरुप लबलनयोजन गरेको छच। 
✓ तपोवन मा.लब. पडपडामा रु १० िाख, दचगेश्वरी मा.लब. िोल्जरमा रु ६ िाख १-१२ 

कक्षा  िंर्ािन  हश्चजकरर्का िागी लबलनयोजन गरेको छच। 
अन्त्तमा 
बजेट लनमाार्का क्रममा  हयोग गनचा हचने मामाा गाउँपालिका उपाध्यक्ष ज्यच, जनप्रलतलनधी 
ज्यचहरु, प्रमचख प्रशा ककय अलधकृत ज्यच िगायत  म्पचर्ा राष्ट्र ेवक कमार्ाररहरु, राजलनलतक 
दिहरु, िगायत बजेट लनमाार्मा  चझाव प्रदान गने  म्पचर्ा महानचभावहरु प्रलत ह्रदय देखी 
आभार प्रकट गना र्ाहन्त्छच।बजेट कायाान्त्वयनमा  मेत यहाँहरुको  कक्रय  हभागीताको 
अपेक्षा गदाछच। 

धन्त्यबाद 
 


