मामाा गाउँपालिकाको
आ.ब २०७९/०८० को

सलमािा कुमारी चन्द (लसिं ह) उपाध्यक्ष
ुा ा
मामाा गाउँपालिका , दाचि
सुदूरपश्चिम प्रदे श
नेपाि

यस एघारौ गाउँसभाका अध्यक्ष एवम् मामाा गाउँपालिका अध्यक्ष ज्यू, वडा अध्यक्ष ज्यूहरु, प्रमुख
प्रशासकीय अलिकृत ज्यू, गाउँसभाका सदस्य ज्यूहरु, ववलभन्न राजनीलतक दिका प्रलतलनलि ज्यूहरु,
भुतपुव ा जनप्रलतलनलि ज्यूहरु, ईिाका प्रहरी कायााियका प्रमुख ज्यू मामाा गाउँपालिकाका शाखा
प्रमुख ज्यूहरु िगायत सम्पूर्ा रास्रसेबक कमाचारीहरु, श्चशक्षक तथा बुविजीवी ज्यूहरु, पत्रकार
लमत्रहरु एवम् उपश्चस्थत सम्पूर्ा महानुभावहरु |
उपश्चस्थत महानुभावहरु,
मामाा गाउँपालिकाको

आलथाक वर्ा २०७९/८० को बजेट साबाजलनवककरर् समारोहमा हाम्रो

लनमन्त्रर्ािाई स्वीकार गरी पाल्नु भएका सम्पूर्ा उपश्चस्थत महानुभावहरुमा
पररवार तथा मेरो व्यश्चिगत तर्ाबाट हार्दाक स्वागत गना चाहन्छु ।

मामाा गाउँपालिका

स्थानीय सरकार नेपािी जनताको त्याग बलिदान र िामो सिं घर्ा पिात प्राप्त भएको हो । यस

अवसरमा िोकताश्चन्त्रक गर्तन्त्र प्रालप्तको िालग जनयुद्द जनआन्दोिन, मिेश आन्दोिन,
िगायतका

ज्ञात

अज्ञात

शवहदहरु प्रलत भावपूर्ा श्रदान्जिी

अपार्

गदाछु, साथै

आन्दोिनका क्रममा घाइते बेपत्ता नागररक प्रलत उच्च सम्मान व्यि गना चाहन्छु ।

ववलभन्न

जनताका

प्रलतलनलिहरु मार्ात जारी भएको सिं लबिानको पररलि लभत्र रही यस मामाा गाउँ पालिकाको एघारौँ
गाउँ सभामा बजेट प्रस्तुत गना गइरहे को छु ।

स्थानीय सरकार गठन भए पलछ हामी माझ एकातर्ा आन्तररक आम्दानीका श्रोतको अभाव

रहे को छ भने अको तर्ा दक्ष जनशिी तथा श्रोतसािनको अभाव जस्ता कारर्िे अपेश्चक्षत
उपिब्िीहरु हालसि गना समस्या रहे पलन जनताको भावना अनुरुप उपिश्चब्ि हालसि गना मामाा
गाउँपालिका लनरन्तर प्रयासरत रहनेछ ।

हािसम्मको प्राप्त उपिब्िीहरुिाई थप मजबुद पादै आगामी वर्ाको योजना तथा कायाक्रमिे
राखेका िक्ष्यहरु कायाान्वयन गना आ व २०७९/८० का िालग बजेट पेश गना गईरहको छु ।
आ व २०७९/८० को बजेट लनमाार् गदाा तपसीिका पक्षहरुमा ध्यान र्दएको छु ।
राज्यको लनदे शक लसद्दान्त सिं घीय एविं प्रादे श्चशक आलथाक नीलत तथा मामाा गाँउपालिकाको नीलत
तथा कायाक्रम, आलथाक ऐन २०७९, ववलनयोजन ऐन २०७९ एविं गाउँसभाका सदस्यहरुको
सुझाविाई समेत समेटी यो बजेट लनमाार् गना ध्यान पुयााएको छु ।



मामाा गाउँपालिकाको भौगोलिक, सामाश्चजक, आलथाक वववविता तथा सािंस्कृलतक पक्षहरुमा
ध्यान र्दएको छु ।

 समृि मामाा सुखी मामाािी जनता भन्ने मान्यतामा

आिाररत जनउत्तरदायी पारदशी मेहनलत

र सहयोगी सिं यन्त्र सवहतको पररचािन गने ढाँचा तयार गररनेछ ।


र्दगो ववकासका िक्ष्य १५ औ िं योजनाको पररलि लभत्र रवह मध्यकालिन खचा सिं रचनाको
ँ िन |
आक



गाँउपालिकािे सिं घीय एविं प्रदे श सरकारवाट प्राप्त गरे का ववश्चत्तय समानीकरर् शसता
अनुदान राजश्व बाँडर्ाँड तथा मामाा गाउँपालिकाको आन्तररक श्रोतसािनिाई ध्यान र्दई
बजेट तजुम
ा ा गरे को छु ।



जनताको आकाँक्षा एविं जनप्रलतलनलिहरुको ववकासको चाहाना पुरा गना मौजुदा कानुनी
व्यवस्थाको पररिीमा रही बजेट तजुम
ा ा गरे को छु ।



बजेट तजुम
ा ा गदाा नागररकको स्वास्थ, सुरक्षा, उत्पादन र आलथाक उपाजान रोजगारी

लसजाना क्रमागत योजना सम्पन्नता िश्चक्षत पुवाािार ववकासका साथै आयआजान र
उत्पादनमुिक क्षेत्रमा िगानी गने जस्ता पक्षिाई समेटेको छु ।

उपश्चस्थत महानुभावहरु,

चािु आलथाक वर्ा २०७९ /८० को बजेटका मूख्य उदे श्यहरु दे हाय अनुसार रहे का छन

।


गाउँपालिकामा रहे को गररबीिाई न्यूनीकरर् गना तयार पाररएका रर्नीलतक योजना

जीववकोपाजान कायाान्वयन योजना कायाान्वयन गने,


गाउँपालिकाको नीलतगत, सस्थागत सुिार शैश्चक्षक तथा स्वास््य क्षेत्र र भौलतक पुवाािार

स्थापनािाई प्राथलमकताका साथ अगाडी बढाउने,


सुशासन प्रबिान कायम गरी ववकास आयोजना एविं कायाक्रमहरुिाई नलतजा मुिक र
उत्पादनमुिक बनाउने ,



सामाश्चजक तथा आलथाक रुपिे पछाडी परे का वगाहरु एविं बेरोजगार युवाहरुिाई रोजगार
सृजना गरी आत्मलनभार तर्ा उन्मुख गराउने ,



समाजमा पछाडी परे का र लसमान्तकृत वगाहरुिाई ववकासको मुि प्रवाहमा समेवटने छ |
जवार्दे ही, उत्तरदायी तथा पारदशी सिं यन्त्र सवहतको योजना तथा कायाक्रम कायाान्वयनको
सुलनश्चिता,



उपिब्ि सािनश्रोत अवसर र क्षमताको उच्चतम पररचािन गरी गाउँपालिकाको पुवाािार
ववकासको सम्भावनािाई उजागर गने,

उपश्चस्थत महानुभावहरु
आगामी आलथाक बर्ा २०७९/०८० मा मामाा गाउँपालिकाको िालग सिं घीय सरकार र
सुदरु पश्चिम प्रदे श सरकारबाट प्राप्त हुने ववश्चत्तय समानीकरर्, शसता अनुदान तथा राजश्व
बाँडर्ाँडको अनुमालनत अनुदान, गाउँपालिकाको आन्तररक आम्दानी दे हाय बमोश्चजम पेश गदाछु
।
सिं घीय सरकारबाट प्राप्त हुने



ववश्चत्तय समानीकरर् अनुदान रु. ११,५९,००,०००/-(एघार

करोड उनसाठी िाख )
सिं घीय सरकारबाट प्राप्त हुने शसता अनुदान रु. १६,५८,००,०००/-( स्रोह करोड



अन्ठाउन्न िाख )


सिं घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपुरक अनुदान रु. ७०,००,०००/-( सलत्र िाख )



सिं घीय सरकारबाट प्राप्त हुने ववर्ेश अनुदान रु. ६,२४,००,०००/- ( छ करोड चौलबस
िाख )
सिं घीय सरकार राजश्व बाँडर्ाँडबाट प्राप्त हुने रु. ८,२८, ४४,०००/-(आठ करोड



अठ्याइस िाख चौवालिस हजार)
प्रदे श सरकार समानीकरर् अनुदान रु. ८२, ४८,०००/-(बयासी िाख अठचालिस िाख


)


प्रदे श सरकार राजश्व बाँडर्ाँड अनुदान रु. ११,१७,०००/-(एघार िाख सत्र हजार )

 प्रदे श सरकार समपुरक अनुदान रु .२५,००,०००/-(पश्चच्चस िाख )


प्रदे श सरकार लबशेर् अनुदान रु. ३८,६०,०००/- (अठ्तीस िाख सार्ठ हजार )

 आन्तररक आय

रु . ५०,५०,०००/-(पचाँस िाख पचाँस हजार )

मालथ उल्िेश्चखत सिं घीय सरकार एविं प्रदे श सरकारबाट प्राप्त समानीकरर् अनुदान शसता अनुदान
राजश्व बाँडर्ाँड तथा गाउँपालिकाको आन्तररक आम्दानी समेतका आिारमा आगामी आलथाक
ँ ीगत र ववश्चत्तय व्यवस्थापन तर्ा गरी कुि बजेट रु.
वर्ा २०७९/०८० को चािु, पुज
४५,४७,१९,०००/-( पैचालिस करोड सत्चालिस िाख उन्नाईस हजार मात्र ) अनुमान गरे को
छु ।
त्यसै गरर आगामी दुइ आलथाक बर्ा २०८० /०८१ र ०८१/०८२ मा मामाा गाउँपालिकाको
िालग सिं घीय सरकार र सुदरु पश्चिम प्रदे श सरकारबाट प्राप्त हुने ववश्चत्तय समानीकरर्, शसता
अनुदान तथा राजश्व बाँडर्ाँड र गाउँ पालिकाको आन्तररक आयको अनुमालनत आय दे हाय
बमोश्चजम प्रक्षेपर् गरे को छु |
आ.व. २०८०/०८१को आय अनुमान:


सिं घीय सरकारबाट प्राप्त हुने

ववश्चत्तय समानीकरर् अनुदान रु. १२, ७४,९०,०००/-

(बार करोड चौहत्तर िाख नब्बे हजार)


सिं घीय सरकारबाट प्राप्त हुने शसता अनुदान रु. १८,२३,८०,०००/- ( अठार करोड
तेइस िाख अलस हजार)



सिं घीय सरकारबाट प्राप्त हुने सम्पुरक अनुदान रु. १०००००००/-(एक करोड)



सिं घीय सरकारबाट प्राप्त हुने ववर्ेश अनुदान रु. ६,५०,००,०००/-(छ करोड पचास
िाख)



सिं घीय सरकार राजश्व बाँडर्ाँडबाट प्राप्त हुने रु. ९,११,२८,०००/-(नौ करोड एघार
िाख अट्ठाइस हजार)



प्रदे श सरकार समानीकरर् अनुदान रु. ९०,७२,०००/-(नब्बे िाख बहत्तर हजार)



प्रदे श सरकार राजश्व बाँडर्ाँड अनुदान रु. १२,२८,०००/-(बारह िाख अट्ठाइस हजार)

 प्रदे श सरकार सम्पुरक अनुदान


रु. ५०,००,०००/-(पचास िाख)

प्रदे श सरकार लबशेर् अनुदान रु. ५०,००,०००/-(पचास िाख)

 आन्तररक आय प्राप्त रु . ५५, ५०,०००/-(पचपन्न िाख पचास हजार)

मालथ उल्िेश्चखत सिं घीय सरकार एविं प्रदे श सरकारबाट प्राप्त समानीकरर् अनुदान शसता
अनुदान राजश्व बाँडर्ाँड तथा गाउँपालिकाको आन्तररक आम्दानी समेतका आिारमा
ँ ीगत खचा शीर्ाक गरी
आगामी आलथाक वर्ा २०८०/०८१ को चािु खचा शीर्ाक तथा र पुज
कुि बजेट रु. ५० करोड १८

िाख ४८ हजार मात्र अनुमान गरे को

छु ।

आलथाक बर्ा २०८१ /०८२ को आय अनुमान:
 सिं घीय सरकारबाट प्राप्त हुने

ववश्चत्तय समानीकरर् अनुदान रु. १४,२७, ८८,०००/-

(चौि करोड सत्ताइस िाख अठासी हजार)


सिं घीय सरकारबाट प्राप्त हुने शसता अनुदान रु. २०,४२,६५,०००/-,(लबस करोड
बयािीस िाख पैसट्ठी हजार)



सिं घीय सरकारबाट प्राप्त हुने सम्पुरक अनुदान रु. १,५०,००,०००/-(एक करोड पचास
िाख)



सिं घीय सरकारबाट प्राप्त हुने ववर्ेश अनुदान रु. ६,५०,००,०००/-(छ करोड पचास
िाख)



सिं घीय सरकार राजश्व बाँडर्ाँडबाट प्राप्त हुने रु. १०,२०,६३,०००/-(दस करोड लबस
िाख लत्रसट्ठी हजार)



प्रदे श सरकार समानीकरर् अनुदान रु. १,०१,६०,०००/- हजार(एक करोड एक िाख
साठी हजार)



प्रदे श सरकार राजश्व बाँडर्ाँड अनुदान रु. १३, ७५,०००/-( तेहा िाख पचहत्तर हजार)

 प्रदे श सरकार सम्पुरक अनुदान


रु .१,००,००,०००/-( एक करोड)

प्रदे श सरकार लबशेर् अनुदान रु. ५०,००,०००/-(पचास िाख)

 आन्तररक आय प्राप्त रु . ६०,५०,०००/- हजार( साठी िाख पचास हजार)
मालथ उल्िेश्चखत सिं घीय सरकार एविं प्रदे श सरकारबाट प्राप्त समानीकरर् अनुदान शसता
अनुदान राजश्व बाँडर्ाँड तथा गाउँपालिकाको आन्तररक आम्दानी समेतका आिारमा

ँ ीगत खचा शीर्ाक गरी
आगामी आलथाक वर्ा २०८१/०८२ को चािु खचा शीर्ाक तथा र पुज
कुि बजेट रु. ५६ करोड १७

िाख १ हजार मात्र अनुमान गरे को

छु ।

उपश्चस्थत महानुभावहरु ,

अब म आलथाक बर्ा २०७९/०८० को आय व्ययको अनुमालनत बजेट प्रस्तुत गना चाहन्छु ।
गाउँपालिकाको कुि ववलनयोश्चजत बजेट रु ४५ करोड ४७ िाख १९
रु ३० करोड ३२ िाख ८ हजार (६६.६८ प्रलतशत

हजार मध्ये चािु तर्ा

), पुजीगततर्ा रु १४ करोड ७५ िाख

११ हजार (३२.४४प्रलतशत) र ववत्तीय व्यवस्थापन तर्ा रु ४० िाख (०.८८ प्रलतशत) खचा
हुने अनुमान गरे को छु

।

आलथाक बर्ा २०७९ /०८० को बजेट सारािंस तपलसि अनुसार रहेको छ |
 कृवर् क्षेत्रको समग्र लबकास तथा कायाक्रम सिं चािनको िालग सिं श्चघय सरकार बाट

रु. ३३

िाख प्राप्त भएकोमा गाउँपालिकाबाट थप रु १५ िाख लबलनयोजन गरे को छु ।
 पशुपिंक्षी

क्षेत्रको समग्र लबकास तथा कायाक्रमको िालग सिं घीय सरकार बाट रु. ४ िाख

प्राप्त भएकोमा

गाउँपालिका बाट थप रु. २५ िाख लबलनयोजन गरे को छु ।

 गुल्जर सास्कृलतक तथा पयाटकीय पूवाािार क्षेत्र लबकास कायाक्रमका िालग सिं श्चघय सरकारबाट
प्राप्त हुने बजेटमा थप गाउँपालिका बाट रु. २५ िाख लबलनयोजन गरे को छु ।
 िवटनाथ पयाटकीय पूवाािार लबकाश कायाक्रम प्रदे श सरकार सिं गको सहकायामा अगाडी
बढाउन

बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु ।

 तपोवन लतथास्थिको सम्भाव्यता अध्ययन गरर कायाक्रम अगाडी बढाउन बजेटको व्यवस्था
लमिाएको छु ।
 मामााको मौलिक िोक सस्कृलत, परम्परा, भेर्भुसा आर्द झश्चल्कने सामाग्री सिं किन गरर एउटा
मामाािी सिं ग्रािय स्थापना गना प्रदे श सरकार सिं ग समन्वय गरर लनमाार् काया अगाडी बढाउन
बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु ।
 मामाा गाउपालिकाको वडा न २ श्चस्थत घाटबगरमा

मामाा औिोलगक ग्रामको लनमाार् कायाको

िालग सिं घबाट प्राप्त हुने रकममा थप रु. १५ िाख लबलनयोजन गरे को छु ।
 अवहिे सिं चािनमा रहेको च्यूरी तथा साबुन उद्योगिाइ थप व्यवश्चस्थत गना प्रदे श सरकारबाट
प्राप्त हुने रकममा थप आवस्यक बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु ।

 स्थानीय उद्यम र उद्यमी प्रविान गने उदे श्य सवहत पालिकामा सिं चालित िघुउद्यम लबकास
कायाक्रमको िालग सिं घ सरकारबाट रु. ३० िाख प्राप्त भएकोमा उि

कायाक्रमको क्षेत्र

सबै वडामा पुयााइ स्थावपत उद्यमहरुमा प्रालबलिक सहयोगको िालग थप ५ िाख

बजेटको

व्यवस्था लमिाएको छु ।
 प्रिानमन्त्री रोजगार कायाक्रममा सिं घ सरकारबाट रु ८० िाख १५हजार प्राप्त बजेटमा थप
अध्यक्ष स्वोरोजगार कायाक्रम मार्ात बेरोजगार युवा हरुिाई गाउँपालिका लभत्रै रोजगारी
लसजाना गने नीलत अनुसार थप रु. ४० िाख बजेट लबलनयोजन गरे को छु ।
 शैश्चक्षक क्षेत्रको समस्या सामािान गने गरर शैश्चक्षक सुिार कायाक्रम अन्तगात रु २ करोड
५२ िाख बजेट लबलनयोजन गरे को छु , जसमा बािववकास सहजकताा र लबद्यािय कमाचारीको
बढे को तिब समेत समाबेश गररएको छ ।
 मामाा गाउँपालिका लभत्र रहे का टु हरु ा, अनाथ बािबालिकाको

अलभभावक मामाा गाँउपालिका

कायाक्रमको िालग रु. ५िाख ५०हजार बजेट को व्यवस्था लमिाएको

छु ।

 लनश्चज श्रोत बाट १ दे श्चख १२ सम्म सिं चालित लबद्याियहरुिाई र्ददै आइरहे को अनुदान
अन्तगात िवटनाथ मा.लब रस्कोटिाइ रु ७ िाख, तपोवन मा.लब पपाडािाइ
दुगेस्वरी मा.लब घोल्जरिाइ

रु.

८ िाख र

रु ८ िाख लबलनयोजन गरे को छु ।

 िवटनाथ क्याम्पसिाइ र्दइदै आएको अनुदान िाइ लनरन्तरता र्दई रु १५ िाख लबलनयोजन
गरे को छु ।
 स्वास््य क्षेत्र व्यवस्थापन अन्तगात क्षमता लबकास, स्वास््य कमी पररचािन, लबशेर्ज्ञ स्वास््य
सेवा, याश्चन्त्रकीकरर्, स्वास््यकमी प्रोत्साहन, मवहिा स्वास््य स्वयम् सेववकाहरुिाई थप
प्रोत्साहन सवहत रु. १ करोड ८९ िाख ४० हजार बजेट ववलनयोजन गरे को छु ।
 वडा न १ को तोलिमान्डु, दह र वडा न ५को जश्चन्नगाउमा स्वास््य इकाई भवन लनमाार्को
िालग रु. २८िाख बजेट लबलनयोजन गरे को छु , साथै आवश्यकता हे री थप स्थानमा स्वास््य
इकाई केन्र स्थापना गना आवस्यक बजेट को व्यवस्था लमिाएको छु ।
 उपाध्यक्ष सर्ा आमा स्वस्थ श्चशशु कायाक्रम सिं चािनमा ल्याई सुरश्चक्षत मातृत्व तथा पररवार
स्वास्थ कायाक्रम प्रभावकारी तथा गुर्स्तररय बनाउन रु. ४ िाख लबलनयोजन गरे को छु ।

 अध्यक्षसिं ग जेष्ठ नागररक स्वास््य पररक्षर् कायाक्रम अन्तगात घरभेट सवहतको स्वास््य
पररक्षर् तथा उपचारका िालग रु. ४ िाख लबलनयोजन गरे को छु ।
 गभावती मवहिा तथा बािबालिकाहरुको पोर्र् श्चस्थलतको िेखाजोखा गरर कुपोर्र् न्यूनीकरर्
गना आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरे को छु ।
 पाठे घर झने (आङ खस्ने ) समस्या झेलिरहे का मवहिाहरुिाई लनशुल्क सल्यवक्रया श्चशववर
सिं चािन गना आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरे को छु ।
 कोलभड-१९ को प्रभाव दे श्चखन सक्ने अवस्थािाई मध्यनजर गदै रोकथाम एबिं व्यवस्थापन,
मनोपरामसा तथा जनचेतना मुिक कायाक्रमको िालग रु. २० िाख बजेट लबलनयोजन गरे को
छु ।
 गाउँपालिका क्षेत्रमा श्चजर्ा रहे का खानेपानी योजनाहरु च ुस्त दुरुस्त पाना, योजनाहरुको

ममात

सम्भार गना, सेवा स्तर वृवि गना, पालन सुरक्षा योजना िागु गना, पानी पररक्षर् ल्याब
प्रभावकारी सिं चािन गना वास युलनट शाखा मार्ात सिं चािन हुने गरर रु.२५ िाख बजेट
लबलनयोजन गरे को छु ।
 िवटनाथ खेि मैदान र तपोवन खेि मैदानको थप स्तर उन्नलतको िालग रु. ३५ िाख
लबलनयोजन गरे को छु ।
 मामाा गाउँपालिकाको खेिकुद क्षेत्रबाट पवहचान बढाउने र खेिाडी प्रोत्साहन गने नीलत
अनुरुप आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरे को छु ।
 पारीबगड-गुल्जर-परमच ुिा सडकिाइ लतब्र गलतमा सिं चािन गना सिं घ सरकारबाट प्राप्त
समपुरक अनुदान रु. ७० िाखमा थप गरर गाउँपालिका बाट रु. ५० िाख बजेट
लबलनयोजन गरे को छु ।
 िवटनाथ–सासी-बजानी-दुलन

सडकिाइ लतब्रताका साथ अगाडी बढाउन प्रदे श

प्राप्त समपुरक अनुदान रु.२५ िाखमा थप गरर
गरे को छु ।

सरकारबाट

गाउँपालिका बाट रु. २५ िाख लबलनयोजन

 शेरी-ममालत-तपोवन सडक, पडपडा-बाकाु सडक, सासी–मटे िा सडक, च्युरानी-खोट्याडेरा–
बग्जेवािा–दुलन सडक, पाररबगड-वाथी-तोलिमान्डु सडकको लनमाार् काया सिं घीय सरकार र
प्रदे श सरकार सिं ग समन्वय गरर अगाडी बढाउन

बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु ।

 झोिुिं गे पुि लनमाार् कायाको िालग सिं घ सरकार बाट रु. ३०िाख बजेट प्राप्त भएकोमा
गाउँपालिकाबाट समपुरक
 लनमाार्ािीन

प्रशासकीय

वार्त थप रु. ५िाख बजेट लबलनयोजन गरे को छु ।
भवनका

िालग

सिं घीय

सरकारबाट

प्राप्त

हुने

बजेटमा

थप

गाउँपालिकाबाट रु. ५० िाख लबलनयोजन गरे को छु ।
 लनमाार्ािीन वडा न ५ को कायाािय भवन लनमाार् को िालग रु. २० िाख लबलनयोजन गरे को
छु

साथै

लनमाार् गना बाकीिं रहे का वडा कायााियका भवन लनमाार् काया अगाडी बढाउन

प्रदे श सरकारसिं ग समन्वय गरर बजेटको व्यवस्थापन गररने छ |
 ववद्युतीकरर् हुन बाकी रहे का प्रतेक घरिुरीमा २ वर्ा लभत्र लबजुिीबत्ती जडान गने नीलत
अनुरुप लबिुत प्रालिकर् सिं गको साझेदारीमा काया अगाडी बढाउन बजेटको व्यवस्था
लमिाएको छु ।
 मामााका ब्यापाररक केन्र लबन्दु मालनएका मुख्य बजार सडक छे उमा सोिार बत्तीको ब्यबस्था
गना राविय ग्रालमर् उजाा तथा नलबकरर्ीय उजाा कायाक्रममा सिं घीय सरकारबाट र. १० िाख
प्राप्त भएकोमा गाउँपालिका बाट थप बजेट लबलनयोजन गरे को छु ।
 चािु आ.व.मा प्रदे श सरकारको सािंसद लबकास कोर्को बजेट बाट लनमाार्ािीन अिुरा रहे का
महादे व आ.लब मटे िा, भुवनेश्वरर आ.लब बारौ, लसपिरर श्चशशु कक्षा भवन लनमाार् सम्पन्न गना
रु. ३७ िाख लबलनयोजन गरे को छु ।
 उच्च पहाडी एवम वहमािी क्षेत्र सम्वृवि कायाक्रमको साझेदारीको िालग रु. २०िाख
लबलनयोजन गरे को छु ।
 िघुववत्त साझेदारी कायाक्रम सिं चािन गना रु. ४० िाख लबलनयोजन गरे को छु ।
 १० बर्े जनयुि को क्रममा सहादत प्राप्त गने योिाहरुको पररवारिाई प्रोत्साहन वार्त र्ददै
आएको प्रोत्साहन भत्ताको िालग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरे को छु ।

 सवहद छात्रवृश्चत्त कोर्मा रु. ५िाख लबलनयोजन गरे को छु , सो कोर्मार्ात दलित, लबपन्न तथा
शवहद पररवारका बािबालिकाहरुिाई छात्रवृश्चत्त प्रदान गररनेछ ।
 मामाा गाउँपालिका लभत्र स्थायी वसोवास भएका र मामाा गाउँपालिका अन्तरगतका सामुदावयक
ववद्याियबाट एस.ई.ई.परीक्षा उत्तीर्ा गरे का उत्कृष्ट एक जना ववद्याथीिाइ एम.वव.वव.एस. अध्ययन
गना बावर्ाक रु १० िाख ववलनयोजन गरे को छु ।

 मवहिा, बािबालिका तथा जेष्ठ नागररकहरुको क्षमता लबकास तथा पालिका क्षेत्रमा गररने
अलभयानात्मक वक्रयाकिापहरुका िालग रु. ८ िाख लबलनयोजन गरे को छु ।
 गाउँपालिका न्यावयक सलमलतबाट सम्पादन गररने वक्रयाकिापहरुिाई थप व्यवश्चस्थत गना तथा
वडा मेिलमिाप केन्र सिं चािन र व्यवस्थापन गना रु. १५ िाख लबलनयोजन गरे को छु ।
 गाउँपालिका प्रकोप व्यवस्थापन कोर् स्थापना गरर ववपद जोश्चखम न्यूनीकरर् तथा प्रलतकाया
योजना बनाइ कायाान्वयन गना रु. १५िाख बजेट लबलनयोजन गरे को छु ।
 र्ोहरमैिा ववसजानको र्दघाकालिन समािानका िालग डश्चम्पङ साइड लनिाारर् गने काम
अध्ययन गरर कायाान्वयनमा ल्याउन बजेट लबलनयोजन गरे को छु ।
 वन तथा वातावरर् क्षेत्रको सिं रक्षर्को िालग रु ५ िाख ववलनयोजन गरे को छु ।
 वडा कायााियहरुबाट सिं चानि हुने योजना तथा कायाक्रमका िालग
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ज्यु,

जनप्रलतलनलिज्युहरु, प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत ज्यु िगायत सम्पूर्ा रास्रसेवक कमाचारीहरु,
राजनीलतक दिहरु, िगायत बजेट लनमाार्मा सुझाव प्रदान गने सम्पूर्ा महानुभावहरुमा हृदय
दे श्चख आभार प्रकट गना चाहन्छु । बजेट कायाान्वयनमा समेत यहाहरुको सवक्रय सहभालगताको
अपेक्षा गदाछु ।

!!!
िन्यवाद

