
मालिका गाउँपालिका 

आ.व. २०७९/८० को बजेट वक्तव्य 

आदरणीय सभाध्यक्ष ज्यू, 

सभा सदस्य ज्यूहरु, 

नेपािी नागररकको साबबभौम र सम्प्रभ ु अलिकार रालिको िालग भएका ववलभन्न चरणका सङ्घर्ब र 
बलिदानीिे सङ्घीय िोकतान्त्रिक गणतरिको स्थापना भयो ।नेपािको संलबिान २०७२ ऐलतहालसक 
दोश्रो संलबिानसभाबाट जारी भए पश्चात सङ्घीय शासन रणािीको अभ्यास अरतगबत भएको दोश्रो स्थानीय 
तह सदस्य लनवाबचनबाट लनवाबन्त्चत भई आम नागररकको तर्ब बाट मालिका गाउँपालिकाको यो सम्प्मालनत 
सभामा यो बावर्बक बजेट पेश गनब पाउँदा गौरवान्त्रवत छु । 

नागररकको अलभमतद्वारा आफ्नै दैिोमा सरकार गठन गरी ववकास लनमाबणिाई स्थानीय आवश्यकता, 
राथलमकता र स्थानीय श्रोत सािनको उपयोगद्वारा तीब्रता ददन सम्प्भव भएको छ ।यस्तो रुपारतरण 
सम्प्भव बनाउन राणाहतुी ददने सवहदहरुरलत हाददबक श्रद्धारजिी अपबण गनब चाहरछु । त्यसै गरी ववलभन्न 
चरणमा भएका नागररक आरदोिनको क्रममा घाइते भएकाहरुको न्त्शघ्र स्वास््यिाभको कामना गदै 
अपाङ्गता भएकाहरुको िालग स्थानीय सरकारिे उपयकु्त व्यवस्था गने रलतवद्धता व्यक्त गनब चाहरछु 
। 

ववकासिाई सडक र भवन लनमाबणमा माि केन्त्रित गने साँघरुो मानलसकताबाट अगालड बवि समाजको 
हरेक वगब, क्षेि र समदुायको अलिकतम वहत र संरक्षण, सहभालगता, समावेन्त्शता र वववविताको 
व्यवस्थापन मार्ब त सम्प्बदृ्ध स्थानीय तह लनमाबणमा जटु्न आम जनसमदुायमा हाददबक अवपि गनब चाहरछु 
। सबै स्थानीय राजनीलतक दि, बवुद्धजीवी, राध्यापक, कमबचारी, उद्योगी, व्यवसायी, सञ्चारकमी एवम ्
राववलिक जनशन्त्क्तको संयकु्त रयासबाट ववकास चनुौतीहरुिाई सामना गरी सम्प्बदृ्ध नेपाि र सखुी 
नेपािी बनाउने ददशामा अगालड बढ्न सवकनेछ । 

आगामी आलथबक वर्ब २०७९/८० मा मालिका गाउँपालिकाको ववकास चनुौती बने्न गरेको राकृलतक 
ववपद्को सामनासँगै सम्प्पूणब ववर्यगत, क्षेिगत ववकास व्यवस्थापनिाई सहज र सर्ि बनाउन सामवुहक 
न्त्जम्प्मेवारी र सामवुहक जवार्देवहताबाट माि सवकने हुँदा सबैबाट लसजबनात्मक सहयोग र स्वस्थ 
आिोचनाको संस्कार लनमाबण गदै मालिका गाउँपालिकाको बािबालिकाहरुिे उपयकु्त वातावरण राि 
गने, उजाबशीि यवुा वगबिे आशा गनब सक्ने, कायबशीि वगबिे योगदान गनब सक्ने एवम ्जे्ठ नागररकिे 



सरतोर् गनब सक्ने अवस्था लनमाबण गनुब हाम्रो सोच हनुेछ ।यसैमा हाम्रा सािन श्रोतहरुको उच्चतम 
उपयोग हनुेछ । 

 

श्रद्धये अध्यक्ष एवम ्सभा सदस्य ज्यूहरु, 

आ.व. २०७९/८० को बजेट लनमाबणमा नेपािको संलबिान २०७२ को आशय र राविान, नेपाि 
सरकारिे आरतररकीकरण गरेको ददगो ववकासको िक्ष्य, नेपािको पररौँ योजना, नेपािको दीघबकािीन 
सोच २१००, गण्डकी रदेश सरकारको नीलत तथा कायबक्रम, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ 
िे लनददबष्ट गरेको अलिकार क्षेि, नीलत तथा कायबक्रम, आलथबक वविेयक, २०७९, ववलनयोजन वविेयक 
२०७९ िाई मखु्य आिार बनाइएको छ । 

मालिका गाउँपालिकािाई सङ्घीय सरकार र रदेश सरकारबाट राि सीलमत श्रोत एवम ्गाउँपालिकाको 
रयून आरतररक आयबाट भौगोलिक अवन्त्स्थलतका कारण लसन्त्जबत हनुे ववपद् व्यवस्थापनमा ठूिो िनरासी 
खचब हनुे र सबै वडाहरुको ववकास आवश्यकता सम्प्बोिन गनब कदठनाई हनुे सरदभबमा यो बजेट लनमाबण 
गदाब खचबको क्षमता, लमतव्यवयता, औन्त्चत्यता, सारदलभबकता र स्थानीय आवश्यकतािाई मध्यनजर गरी 
योजनाहरुको राथलमवककरण गररएको छ । 

श्रद्धये अध्यक्ष एवम ्सभा सदस्य ज्यूहरु, 

अब म आलथबक वर्ब २०७९/८० को बजेटका उदे्दश्य एवम ्राथलमकताहरु  रस्ततु गदबछु । 

बजेटका उद्दशे्यहरु 

१. स्थान ववशेर्को स्थानीय आवश्यकता, जनआकांक्षा एवम ्मागको समनु्त्चत सम्प्बोिन गरी समग्र 
ववकासिाई योगदान पयुाबउने, 

२. ववत्तीय सशुासन कायम गनब सबै रकारका अलनयलमतता, भ्रष्टाचार र सािन श्रोतको अनावश्यक 
दोहनिाई लनयरिण गने, 

३. राकृलतक श्रोत सािनको चोरी लनकासी बरद गराई आरतररक आयमा टेवा पयुाबउने, 
४. सामान्त्जक समावेशीकरण, िैवङ्गक समानता, वववविता व्यवस्थापन, सांस्कृलतक एवम ्सामान्त्जक 

एकता कायम गरी राविय अखण्डता र स्वालभमानमा योगदान गने, 
५. सावबजलनक सेवा रवाहिाई रलतष्पिी, नलतजामूिक, छररतो एवम ् सेवाग्राहीको उच्च सरतवुष्ट 

सलुनन्त्श्चत हनुे गरी व्यवस्थापन गने, 

 



श्रद्धये अध्यक्ष एवम ्सभा सदस्य ज्यूहरु, 

अब म आ.व. २०७९/८० को िालग रस्ताववत आय व्ययको अनमुान तथा बजेटमा समाववष्ट वावर्बक 
ववकास कायबक्रमिे समेटेका योजना र ववलनयोजन रस्ततु गदबछु । 

आ.व. २०७९/८० को िालग रस्ताववत आय अनमुान  

आगामी आ.व. को िालग कुि रु. ४८ करोड १८ िाख ३६ हजार (सामान्त्जक सरुक्षा तथा संरक्षण 
भत्ता बाहेक )को आय अनमुान गरेको छु ।उक्त अनमुान आरतररक आय तर्ब  अनमुालनत रु.५० 
िाख, सङ्घीय सरकारको ववत्तीय समानीकरण अनदुान तर्ब  रु.९ करोड ६५ िाख, राजश्व बाडँर्ाट 
तर्ब  रु.८ करोड ६४ िाख ७२ हजार, समपरुक अनदुान तर्ब  रु.३ करोड ५० िाख, सशतब अनदुान 
तर्ब  रु.१८ करोड ५० िाख र ववर्शे अनदुानतर्ब  रु.३ करोड ३७ िाख मा आिाररत छ । त्यसै 
गरी रदेश सरकारबाट राि हनुे ववत्तीय समानीकरण अनदुानतर्ब  रु.१ करोड ५ िाख ६४ हजार, 
राजश्व बाडँर्ाँडतर्ब  रु.४६ िाख , समपरुक अनदुान तर्ब  रु.५० िाख र ववशेर् अनदुानतर्ब  रु.५० 
िाख तथा चाि ुआ.व. को बैंक मौज्दात तर्ब बाट र रु.२ करोड अनमुान गरेको छु । 

आ.व. २०७९/८० को िालग रस्ताववत व्यय अनमुान  

आगामी आ.व. को िालग कुि रु. ४८ करोड १८ िाख ३६ हजार (सामान्त्जक सरुक्षा तथा संरक्षण 
भत्ता बाहेक)को व्यय अनमुान गरेको छु ।यस अनमुान अरतगबत कायाबिय संचािन, ब्यबस्थापन तथा  
रशासलनक खचब तर्ब  रु ९ करोड १० िाख ७२ हजार रहने अनमुान छ । वडागत तथा पालिकास्तरीय 
योजना तथा काक्रब मका िालग संघीय सरकार र रदेश सरकारबाट राि समालनकरण अनदुान तथा 
आरतररक श्रोत बाट राि हनुे गरी रु. १३ करोड २० िाख ६६ हजार ववलनयोजन गरेको छु । 
सङ्घीय सरकार र रदेश सरकारबाट राि सशतब, समपरुक र ववशेर् अनदुानतर्ब का कायबक्रमहरु 
सोहीबमोन्त्जम कायाबरवयन हनुे ब्यबस्था गरेको छु ।  

श्रद्धये अध्यक्ष एवम ्सभा सदस्य ज्यूहरु, 

अब म आगामी आ.व. को िालग ववर्यगत क्षेि तर्ब का बजेटका कायबक्रम तथा ववलनयोजन रस्ततु 
गदबछु । 

१. संघीय सरकार तथा रदेश सरकारबाट राि समपरुक अनदुान कायबक्रमका िालग आवश्यक 
समपरुक कोर्का िालग रु. ४ करोड ववलनयोजन गरेको छु । 

२. वडास्तरीय योजना तथा कायबक्रमका िालग एकमषु्ट रु ४ करोड ववलनयोजन गरेको छु । 



३. पालिकास्तरीय कायबक्रम तथा योजनाका िालग रु ५ करोड २० िाख ६६ हजार रकम 
ववलनयोजन गरेको छु । 

४. गाउँपालिकाको कायबसञ्चािन कोर् अरतगबतका कोर्हरू ववववि कोर् खातामा रहेको रकम, 
रकोप व्यवस्थापन कोर् र  ममबत सम्प्भार कोर्मा जम्प्मा भएको रकम रकोप व्यवस्थापन 
कोर्मा स्थानारतरण गरी 'ववपद् व्यवस्थापन तथा ममबत सम्प्भार कोर्' शीर्बकबाट खचब हनुे गरी 
स्थानारतरण गरेको छु । 

श्रद्धये अध्यक्ष एवम ्सभा सदस्य ज्यूहरु, 

अब म वडा तथा पालिकास्तरीय कायबक्रम तथा योजनाको ववर्यगत क्षेि तर्ब का बजेटका कायबक्रम 
तथा ववलनयोजन रस्ततु गदबछु । 

१. पवुाबिार ववकास तर्ब  रु. २ करोड ९७ िाख ४१ हजार 

२. सामान्त्जक ववकास तर्ब  रु. २ करोड ९४ िाख ५ हजार 

३. आलथबक ववकास तर्ब  रु. १ करोड ६ िाख २५ हजार 

४. वन वातावरण तथा ववपद तर्ब  रु. १ करोड ८७ िाख २ हजार ५ सय 

५. संस्थागत ववकास तथा सशुासन तर्ब  रु. ४५ िाख ९२ हजार ५ सय 

  

पालिकास्तरीय 

पूवाबिार ववकास    

१ च्यरुरबोट लसस्नेरी सडक २५००००० 

२ दरबाङ-रु्िबारी-महभीर-वडा कायाबिय न्त्चउरीबोट २०००००० 

३ मालिका िरुी खानेपानी ५००००० 

४ रभ ुचेिा िरुी पूवाबिार  ५००००० 

५ लबम तल्िो गाउँ खानेपानी योजना ५००००० 

६ विकरवाङ ददलिवाङ सडक १०००००० 

७ अलिभारा-पात्िे सडक २०००००० 

८ रुमा शाखा बाटो ममबत  ४००००० 

९ लबम्प्बाङ यवुा क्िब खेिमैदान ९००००० 



१० मगरदाङ तोश्रवाङ मोटरबाटो ८००००० 

११ साइलनङ यवुा क्िब भवन तिा थप ५००००० 

१२ रिानमरिी रोजगार कायबक्रम लनमाबण सामग्री खररद १५००००० 

१३ भैपरी आउने प ुनँ्त्जगत तथा सावबजलनक लनमाबण १९१००० 

 आर्थिक विकास    

१ हाइ-टेक नसबरी लनमाबण  १५००००० 

२ स्थानीय केराको नसबरी तथा खेती ववस्तार  ३००००० 

३ नवरवतबन लभत्र्याउने कृवर् समूहिाई Counterpart Fund ४००००० 

४ कृवर् तथा पश ुअनदुान १०००००० 

५ आिकुो लबउमा अनदुान ५००००० 

६ कृर्क अध्ययन भ्रमण तथा घाँसको लबउ ववतरण ३००००० 

७ िुङ्गाखानी अध्ययन ५००००० 

८ परथोक लसंचाई पोखरी  ५००००० 

९ गोगनपानी खानेपानी योजना ४००००० 

१० 

व्यवासय दताब घमु्प्ती न्त्शववर तथा उद्योग वान्त्णज्य संघ 
संस्थागत क्षमता ववकास  

४००००० 

११ उत्कृष्ट करदाता सम्प्मान कायबक्रम २०,००० 

सामान्त्जक ववकास  
  

१ क्यान्त्ल्सयम र र्ोलिक एलसड ववतरण  ३००००० 

२ स्वास््य स्वयम ्सेववका रोत्साहन  २००००० 

३ और्लि खररद  ८००००० 
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६ ४६ भगवती आ.वव.घेराबार २००००० 

7 ४७ डाडागाउँ खानेपानी ममबत २००००० 

७ ४८ अकब िा बािन्त्शक्षा व्यवस्थापन १००००० 

७ ४९ न्त्शव आ.वव.घेराबार २००००० 

७ ५० नौमान ेखानेपानी ममबत १००००० 

७ ५१ ईल्प ुखानेपानी ममबत १००००० 

७ ५२ स्वास््यचौकी भवन ममबत ५००००० 

७ ५३ खेिकुद संचािन  १००००० 

   (ग) आलथबक ववकास  
1 १ पश ुतथा कृवर् व्यवस्थापन सम्प्बरिी अलभमनु्त्खकरण तालिम २००००० 

१ २ कृवर् सामाग्री तथा लबउलबजन खररद २००००० 

२ ३ आिकुो लबउ खररद १००००० 

२ ४ वकवव एभोकाडो वटमरु लबरुवा खररद १००००० 

२ ५ भेटेनरी और्िी खररद १००००० 



3 ६ उन्नत जातको बोयर बोका खररद १००००० 

३ ७ हाते ट्याक्टर खररद २५०००० 

३ ८ लमि खररद ४५००० 

३ ९ लबउलबजन खररद २००००० 

३ १० सरुतिा कागती लबरुवा खररद १००००० 

३ ११ मनेबन भकारो सिुार कायबक्रम ५०००० 

३ १२ पश ुस्वास््य न्त्शववर तथा नश्ल सिुार १००००० 

३ १३ कृवर् सेवा केरि व्यवस्थापन ६०००० 

4 १४ ववउलबजन तथा ववर्ादी खररद २५०००० 

४ १५ पश ुस्वास््य न्त्शववर तथा और्िी खररद ३००००० 

४ १६ कृवर् अनदुान कायबक्रम २००००० 

५ १७ पश ुतथा कृवर् व्यवस्थापन सम्प्बरिी अलभमनु्त्खकरण तालिम २००००० 

५ १८ मवहिा शसक्तीकरण कायबक्रम २५०००० 

6 १९ लिन्त्फ्टङ खानेपानी तथा लसंचाई िाँडखकब  ५००००० 

६ २० गरा लसंचाई ववस्तार दखु ु २००००० 

६ २१ आिकुो लबउ खररद २००००० 

६ २२ राँगा तथा बङ्गुर खररद २००००० 

६ २३ लमलनटेिर खररद २००००० 

६ २४ वकवव तथा वटमरु ववरुवा खररद २००००० 

६ २५ भेर्भरु्ा तथा किा संस्कृलत संरक्षण २००००० 

७ २६ आरन व्यवस्थापन १००००० 

७ २७ म्प्यून्त्जयम व्यवस्थापन १००००० 

७ २८ वहरान्त्जत यवुा क्िव मञ् च व्यवस्थापन १००००० 

  (घ) वन वातावरण तथा ववपद तर्ब   

1 १ ममबत संभार वस्ती तथा ववपद व्यवस्थापन ४५२५०० 

2 १ वडा कायाबिय सञ्चािन, व्यवस्थापन तथा रशासलनक खचब ३५०००० 

३ १ पानीबोट खानेपानी ममबत १५०००० 



३ २ पाकपानी खानेपानी महुान ममबत ५०००० 

३ ३ वपलमर खानेपानी ममबत १००००० 

३ ४ गिकोट खानेपानी ममबत १००००० 

३ ५ ववद्याज्योलत र्लनबचर खररद ५०००० 

४ १७ पश ुनश्ल सिुार तथा तालिम ३५०००० 

4 १ रु्िबारी महलभर हदैु च्यरुीबोट वडा कायाबिय जोड्ने मोटरबाटो ममबत २००००० 

४ २ वटमरुबोट देन्त्ख कुररसखोिा िि लनकास ३००००० 

४ ३ चनुारे खानेपानी ममबत १००००० 

5 १ रे्दी खोिा तटबरिन  २००००० 

५ २ ररतङु खोिा तटबरिन २००००० 

५ ३ रुमपरा कल्भट पिु लनमाबण २५०००० 

५ ४ डाडाँगाउँ कल्भट पिु लनमाबण २५०००० 

६ १ शान्त्रत  टोि ठाडो बाटो खोल्सा ग्याववन २००००० 

६ २ खरको छानो ववस्थापन गनबका िालग रवङ्गन जस्ता पाता खररद २००००० 

७ १ पवहरोखोिा ग्याववन २००००० 

  (ङ) संस्थागत ववकास तथा सशुासनतर्ब   
१ १ वडा कायाबिय व्यवस्थापन १००००० 

१ २ लनस्कोट स्वास््य चौकी व्यवस्थापन १४२५०० 

१ ३ वडा कायाबिय सञ्चािन, व्यवस्थापन तथा रशासलनक खचब ३५०००० 

३ १ वडा कायाबिय सञ्चािन, व्यवस्थापन तथा रशासलनक खचब ३५०००० 

३ २ वडा कायाबिय व्यवस्थापन २६०००० 

४ १ ओखरबोट स्वास््य चौकी व्यवस्थापन ३००००० 

४ १ वडा कायाबिय सञ्चािन, व्यवस्थापन तथा रशासलनक खचब ३५०००० 

५ १ वडा कायाबिय व्यवस्थापन १००००० 

५ १ वडा कायाबिय सञ्चािन, व्यवस्थापन तथा रशासलनक खचब ३५०००० 

५ २ िक्ष्मी आ.वव./मालिका आ.ववमा कम्प््यूटर तथा वररटर खररद २५०००० 

६ १ सशुासन व्िक २५०००० 



६ २ वडा कायाबिय सञ्चािन, व्यवस्थापन तथा रशासलनक खचब ३५०००० 

७ १ बाईन्नार्ाँट  वाईर्ाई  व्यवस्थापन १००००० 

७ २ वडा कायाबिय सञ्चािन, व्यवस्थापन तथा रशासलनक खचब ३५०००० 

  
  

४००००००० 

 

 

श्रद्धेय अध्यक्ष ज्यू एवम ्सभा सदस्य ज्यूहरु, 

रस्ततु बजेट आरै्मा कायाबरवयन हनुे ववर्य होइन । मालिका गाउँपालिकाका सम्प्पूणब जनरलतलनलि, 
राजनीलतक दि, आम जन समदुाय, राववलिक जनशन्त्क्त, कमबचारी, बौवद्धक व्यन्त्क्तत्वहरु, राध्यापक 
िगायत सबैको सामवुहक रयासबाट बजेटको यथोन्त्चत कायाबरवयन गरी बजेटिे लिएका िक्ष्य र 
उदे्दश्यहरु परुा गनब सवकरछ ।यसथब: रस्ततु बजेटमा सबैको रचनात्मक सहयोग रहनेछ भने्न लबश्वास 
लिएको छु । 

िरयबाद । 

 

 


