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यस गरीमामय सभाका सभाध्यक्ष महोदय, 

गाउँ सभा सदस्यज्यूहरु, यस सभाका सदस्य सलचव एविं सम्पूणु राष्ट्रसेवक कमुचारी, लवलभन्न राजनैलतक दिका 

प्रमजख तथा प्रलतलनलधहरु, नागररक समाज, समाजसेवी, बजलिलजलव, लशक्षक गजरुवगु, पत्रकार लमत्रहरु र उपलस्थत 

सम्पूणु महानजभावहरु एवम् अन्य उपलस्थत आमा बजवा दाजजभाई तथा लददी बलहनीहरु, 

१. स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ दफा १९ बमोलजम सभाका सभाध्यक्षको अनजमलतबाट 

उपाध्यक्षको  हलैसयतिे गाउँ सभामा आगामी आलथुक वषु २०७९/८० को बजटे प्रस्तजत गने अनजमलत 

चाहन्छज  । 

२. यस अवसरमा िोकतन्त्र प्राप्ती र सिंघीय िोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापनाका िालग 

लवलभन्न काि खण्डमा भएका दशवषे जनयजि, जनआन्दोिन, मधेष आन्दोिन िगायतका आन्दोिन र 

राजनीलतक क्रालन्त एविं सिंघषुिाई म स्मरण गनु चाहन्छज  । जनालधकार र राजनीलतक पररवतुनका िालग 

आफ्नो अमूल्य जीवन बलिदान गने शहीदहरु प्रलत उच्च सम्मान तथा हालदकु श्रिाञ्जिी व्यक्त गदछुज  । 

घाइते योिा र वेपत्ता नागररकहरु प्रलत उच्च सम्मान र गलहरो सहानजभजलत प्रकट गदछुज  ।मजिजकको 

सावुभौलमकता, भौगोलिक अखण्डता, रालष्ट्रय एकता, स्वाधीनता र स्वालभमानको रक्षा गद ै

िोकतालन्त्रक गणतन्त्र प्रालप्तका िालग अथक योगदान लदने सम्पजणु आदरलणय अग्रज राजनीलतज्ञहरु प्रलत 

उच्च सम्मान व्यक्त गदछुज  ।  

दशे सिंघीय प्रणािीमा गइसकेपछी सिंवैधानीक ब्यवस्था बमोलजम यसै गररमामय सभाबाट आठौं बजटे 

अधवेशनमा प्रवेश गररसकेका छौ ँ।  

३. मजिूक सिंघीयतामा गएपश्चात स्थानीय तहको दोस्रो कायुकािका िालग २०७९ बैशाख ३० गते स्थानीय 

तहको लनवाुचन सम्पन्न भएको छ । यस लनवाुचनिाई लनष्ट्पक्ष, स्वतन्त्र, स्वच्छ र भयरलहत वातावरणमा 

सम्पन्न गनु योगदान गनजु हुने आम नागररक, राजनीलतक दि, लनवाुचन आयोग, राष्ट्रसेवक कमुचारी 

िगायत सबैमा हालदकु धन्यवाद लदन चाहन्छज  ।  

४. आगामी आलथुक वषुको बजटे नयाँ पररलस्थलतिे लसजनुा गरेको चजनौतीिाइ ु सामना गने र प्राप्त 

अवसरिाई उपयोग गने तफु केलन्ित रहनज पदछु भन्नेमा हामी सजक छौ ँ । यस अवस्थामा 

मालिकाजजनुवासी आम नागररकहरुको जीवन रक्षा गने, भलवष्ट्य प्रलत आधारयजक्त आशा जगाउने र 

अथुतन्त्रको पजनरुत्थान गद ै तीब्र लवकासको बाटोमा िैजाने गरी आवश्यक छिफि सलहत सोही 

बमोलजम बजटे तजजमुा गने प्रयास गररएको छ । 

५. मैिे बजटे तयार पादाु नेपािको सिंलवधान¸ लवद्यमान कानजनहरु , पन्रौ योजना  र लदगो लवकास िक्ष्यहरु, 

सिंघीय र प्रदशे सरकार तथा मालिकाजजनु गाउँपालिकाको नीलत तथा कायुक्रमहरुिाई आधार बनाएको 

छज  । वजटे तजजमुाको लसिलसिामा सिंघ र प्रदशे सरकारिे अबिम्बन गरेका आलथुक नीलत, कानजन, मागु 
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लनदशेन, मापदण्ड तथा पररपत्रहरुका साथ ै लवलभन्न समयमा सावुजलनक सजनजवाई, सामालजक पररक्षण 

तथा िेखा पररक्षण, लवलभन्न प्रलतवेदन, गजरुयोजनामा औ िंल्याईएका गहनतम मागुदशुन, सजझाव  र 

अध्ययन, अविोकन भ्रमणबाट बोध भएका व्यवहाररक र वस्तजलनष्ठ लसकाइ तथा सफि अभ्यासिाई 

समेत ध्यान लदएको छज  । 

सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म गत आलथुक वषु २०७७/७८को यथाथु आलथुक गलतलवलधको समीक्षा प्रस्तजत गने अनजमलत 

चाहन्छज  । 

६. गत आलथुक वषु २०७७/०७८ मा लनकासा प्राप्त  अनजदान रू.४३ करोड ७३ िाख ८४ हजार ३ सय ३९ 

,खजद आन्तररक आय रु  १२ िाख ३२ हजार १¸भजक्तानी दालयत्व तथा सिंलचत कोष मौज्दात रु.१ करोड 

३२ िाख ३० हजार गरर जम्मा कज ि रकम रु. ४५ करोड १८ िाख ४६ हजार ३ सय ५०  मध्ये खच ु

रु.४१ करोड ३१ िाख ०७ हजार १ सय ३ भएको लथयो । जसमा रु. १ करोड ४४ िाख ८३ हजार २ 

सय ९  रुपया फ्रीज भएको लथयो भने २ करोड ४२ िाख ४९ हजार ७ सय ३८ कम खचु भइ गत 

आलथुक वषुमा पजरा हुन नसकेका  योजना िाई सोलह रुपमा लनरन्तरताका िागी बालँक बजटे चािज बषुमा 

खचु गररएको बेहोरा उल्िेख गनु चाहन्छज  । 

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म मालिकाजजनु गाउँपालिकाको चािज आलथुक वषु २०७८/७९ को आलथुक गलतलवलध बजटे कायाुन्वनको 

सलमक्षा गने अनजमलत चाहान्छज  ।  

७. चािज आलथुक वषु २०७८/७९मा कज ि खचु रु.  ४५ करोड ३६ िाख ६५ हजार  हुने अनजमान 

गररएकोमा चािज आ.ब. को असार मसान्त सम्मको िागी रु. ५० करोड ०५ िाख ७५ हजार  ३८  खचु 

हुने सिंशोलधत अनजमान छ ।  यसमा  चािज खचु  तफु रु .३४ करोड १२ िाख ४९ हजार १ सय ०६  र 

पजँलजगत खचु तफु रु. १५ करोड ९३ िाख २५ हजार ९ सय ३२  खचु हुने सिंशोलधत अनजमान छ । 

८. चािज आलथकु वषुमा राजश्व सिंकिन रु. ४५ िाख हुने अनजमान गररएकोमा चािज आ.ब को असार 

मसान्त सम्ममा रू. १५ िाख आन्तररक राजश्व सिंकिन हुने सिंशोलधत अनजमान छ । सिंघीय अनजदान तफु 

आ.ब ०७८/०७९ मा रु. ३८ करोड ४१ िाख ४३ हजार   प्राप्त भएको र प्रदशे सरकारबाट रु.१ करोड 

७४ िाख ७६ हजार   लबलत्तय हस्तान्तरण माफुत प्राप्त हुने,  प्रदशे सरकार र सिंघीय सरकार सिंग राजश्व 

बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने  रु.६ करोड २१ िाख २ हजार समेत  गत बषुको नगत मौज्दात २ करोड ४२ 
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िाख ५६ हजार अठ्तीस र आन्तररक राजश्व अनजमानको ४५ िाख गरी  कज ि रु.५० करोड ०५ िाख 

७५ हजार  ३८ राजश्व प्राप्त हुने सिंशोलधत अनजमान गररएको छ । 

सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म चािज आलथुक वषुमा कायाुन्वयन भएका केही उल्िेखनीय कायुहरु लनम्न बमोलजम भएको बेहोरा 

यहाँहरु समक्ष पेश गने अनजमलत चाहन्छज  । 

क) आलथुक लमतव्यलयता कायम गनु भाडामा रहकेा लनजी घरहरुको सम्झौता रद्द गरी गाउँपालिकाको 

स्वालमत्वमा रहकेो कृषक समूहको सावुजलनक भवनको जीणोद्वार गरी एकीकृत रुपमा नागररकिाई सेवा 

प्रवाहको व्यवस्था गररएको छ । जजन भवनको प्राङ्गणमा आज हामी आठौं गाउँ सभा सञ्चािन 

गरररहकेा छौं ।  

ख) कायािुयको सेवा प्रवाहिाई सेवाग्राही मैत्री बनाउने कायुको थािनी भइसकेको छ । सूचनाको हकि े

व्यवस्था गरेको स्वतः प्रकाशन लनयलमत रुपमा अद्यावलधक गरी प्रकाशन गने कायु तीव्र गलतमा अगालड 

बलढसकेको छ ।  

ग) सबै वडाहरुमा ग्रालमण सडक स्तरोन्नती, नयाँ रयाक खोल्ने तथा अवरुि सडक सजचारु र लवस्तार गन े

कायुिाई लनरन्तरता लदइएको छ । 

घ) स्थिगत अनजगमन तथा लनरीक्षणिाई लवशेष महत्वका साथ अगाडी बढाइएको छ ।  

ङ) पशज स्वास््यका िालग सम्बलन्धत पशज सेबा केन्िहरुबाट औषधी लवतरण तथा अन्य पशजपािन िलक्षत 

कायुक्रमहरु सम्पन्न गररएको छ । 

च) दश शैय्याको अस्थायी अस्पताि शिंकरपजर पलस्तमा सञ्चािनको प्रलक्रया अगालड बलढसकेको छ ।  

छ) स्वास््य सिंस्थाहरुको स्तरोन्नलत एविं भौलतक सजलबधा सम्पन्न बनाई स्वास््य सेबािाई प्रभावकारी 

बनाईएको छ । गाउँपालिका लभत्रका स्वास््य केन्िका गजणस्तर सजधार एवम् स्तरोन्नलतको कायु प्रारम्भ 

गररएको छ ।  

ज) सामजदालयक लवद्याियहरुका प्रधानाध्यापकहरुसँग ३० बजँद ेकायुसम्पादन करार सम्झौता गररसलकएको छ 

। 

झ) लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलत पजनगुठनको कायु थािनी भइसकेको छ ।   

ञ) आगामी आलथुक वषुबाट िागू हुने गरी लवद्यािय कमुचारीहरुको न्यूनतम पाररश्रलमक सजलनश्चतता 

गररएको छ ।   
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ट) मालिकाजजनु गाउँपालिकाक्षेत्र लभत्र प्रस्तालवत औधोलगक ग्रामको लबकासका िागी कायु प्रारम्भ 

भईसकेको छ । प्रारलम्भक वातावरणीय परीक्षण तथा लबज्ञहरुको रायको आधारमा वातावरण मैत्री एवम ्

स्थानीय रोजगारमिूक िगायतका उद्योगहरु स्थापना गनु पहि गररएको छ ।  

ठ) आधारभतू खानेपानी सजलबधाको पँहुच अलधकािंस जनसिंख्यामा पजगाउनका िागी लबलभन्न प्रयासहरु 

भएका छन ।   

ड) लवलत्तय सेबाको पँहुच उल्िेलखय रुपमा बढेको छ । लबलत्तय कारोबारमा सजचना प्रलबलधको प्रयोगमा 

व्यापकता आएको छ । 

९. उल्िेलखत कायु प्रगलत हुदँाहुदँ ै पलन मालिकाजजनु गाउँपालिका लवकासका िागी लवलभन्न समस्या 

चजनौतीहरु लवधमान छन । समलिगत आलथुक स्थालयत्वका अलधकासिं पररसजचकहरु सकारात्मक नै रहतेा 

पलन दृढ राजनैलतक प्रलतज्ञाको कलमका कारण यी पररसजचकहरु दबावमा परेका छन । भौगोलिक, 

हावापानी, साँस्कृलतक एवम् सामालजक लवलशिताका दृलििे लवलवधता यजक्त यो गाउँपालिकामा 

लवकासका दृलििे सबै वस्ती र समाज समान रुपमा उन्नत छैनन् । कलठन भजगोि र तजिनात्मक रुपमा 

जोलखम यजक्त क्षेत्रमा आवागमनमा असहजता, लनमाुणको दृलिि े बढी खलचुिो  र प्राकृलतक दृलिि े

जोलखमयजक्त छ । मालिकाजजनु गाउँपालिकाको समग्र लवकासको सन्दभमुा दलेखएका समस्या तथा 

चजनौतीहरुिाई लनम्नानजसार उल्िेख गनु चाहान्छज  । 

क. स्थानीय स्रोतबाट आम्दालन पयापु्त नभएको र लवकास योजना तजजमुा गदाु साना साना टजके्र 

आयोजनाहरु बनाउने र स्रोतिाइ छरपि पाररने प्रवलृतिे समग्रमा अनजभवयोग्य कज नै पररवतुन 

नहुने समस्या रहकेो छ । स्रोतिाई एकीकृत गरी ठजिा एविं िाभयजक्त आयोजनाहरु तजजुमा गरी 

नागररकिे प्रत्यक्ष अनजभव गनुसक्ने लवकास कायुक्रम कायाुन्वयन गरी समाजमा रोजगारी 

सजृना र सामालजक एविं आलथुक लवकासमा टेवा पजयाुउनज चजनौलतपजणु दलेखन्छ । 

ख.  सडक पजि जस्ता भौलतक लनमाुणमा जनतामा जग्गाको लवषयमा लववाद हुने, िाभग्राहीबाट 

योगदान गनु नचाहने प्रवलृतिे लवकासका कायुमा अवरोध पजग्न सक्ने दलेखन्छ । उपभोक्ता 

सलमलत माफुत सिंचालित आयोजनाहरुमा लनमाुण सम्बन्धी लवलशष्ठ ज्ञान र उपकरण नहुदा 

लनमाुण व्यवसायी वा सव कन्रयाक्टर माफुत कायु गने प्रवलृतिे लनमाुणमा अस्वस्थ प्रलतष्ट्पधाु 

सजृना हुने र सजशासन कायम गनु थप चजनौलत बढेको छ । 

ग.  उपभोक्ता सलमलतबाट कायाुन्वन हुने आयोजनाहरुको सन्दभमुा उपभोक्ता सलमलतहरुको 

दक्षताको अभावका  कारण उपभोक्ता सलमलतहरु समयमा योजना सम्झौता गनु नआउने, 

आयोजनाहरु समयमै कायानु्वयन नहुने र आलथुक वषुको अन्त्य सम्म आयोजना सञ्चािन 
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गरी आषाढ मसान्तमा भजक्तालन लिन आउने प्रवलृत, उपभोक्ता सलमलतमा वषौ दलेख एकै 

व्यलक्तको उपलस्थलतिे अन्य उपभोक्तािे अवसर नपाउने र सावुजलनक परीक्षणको प्रावधानको 

उलचत कायाुन्वन नगने प्रवलृतिे आलथुक अनजशासन कमजोर भइ ुस्रोत दजरुपयोग हुने सम्भावना 

बढ्ने गरेकोछ । उपभोक्ता सलमलतको क्षमता लवकास सावुजलनक पररक्षणिाइ ु प्रभावकारी 

गराउन पलन चजनौलतपजणु रहकेो छ । 

घ. अनावश्यक चािज खचु बढी हुदँा लवत्तीय सजशासन कायम गनु चजनौलतपूणु छ ।  

सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म आगामी आलथुक वष ु२०७९/८० को बजटेका उद्देश्य तथा प्राथलमकता प्रस्तजत गने अनजमलत चाहन्छज  । 

बजटेका उद्देश्यहरु लनम्नानजसार रहकेा छन । 

क) उपिब्ध साधन स्रोत अबसर र क्षमताको उच्चतम पररचािन गरी शीघ्र आलथुक पजनरुत्थान गद ै

लवकासको गलतिाई लनरन्तरता लदने । 

ख) नागररकका मौलिक हक र अलधकारका रुपमा रहकेा आबश्यकता पररपजलतु माफुत 

गाउँपालिकाको िोककल्याणकारी भलूमका बढाउने । 

ग) सामालजक, आलथुक र भौलतक पूवाुधार लवकास माफुत समृद्ध मालिकार्जुन लनमाुण गद ैजाने 

। 

घ) लशक्षा, स्वास््य िगायत रोजगारी लसजनुा गने क्षेत्रिाई प्राथलमकतामा राख्ने ।  

ङ) समग्र सेवा प्रवाहिाई चजस्त दजरुस्त बनाउद ैसेवा प्रवाहिाई प्रलवलध मैत्री बनाउने ।  

१०.  बजटेका उद्देश्यहरु हालसि गनु मैिे दहेाय अनजसार क्षेत्रगत र कायुक्रमगत प्राथलमकता लनधाुरण गरेको 

छज  । 

क) गजणस्तररय स्वास््य सेवा सवुसजिभ बनाउन स्वास््य सेवाको दायरा लवस्तार, स्वास््य पूवाुधार 

लनमाुण तथा स्तरोन्नती र स्वास््य जनशलक्त लवकासमा प्राथलमकता लदइएको छ ।  

ख) योग तथा आयजवेद प्रलशक्षण केन्ि स्थापना गने ।   

ग) उत्पादन र आपूलतु श्रखृिािाई पजनस्थाुपना गद ै कृलष, उद्योग, पयुटन, लनमाुण िगायतका 

व्यवसायको पजनुउत्थान तथा रोजगारी लसजनुा गनु िघज, घरेिज तथा साना उद्योग स्थापनामा 

लवशेष जोड लदने । 

घ) नागररकका िालग काम र रोजगारीका अवसर, खाद्य सजरक्षा, सजरलक्षत आवास, खानेपानी, 

लशक्षा, स्वास््य,सवुकािीन सामालजक सजरक्षा र सिंरक्षण । 
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ङ) लवकासको लशघ्र प्रलतफि प्राप्त हुने आगामी बषु लभत्र सम्पन्न हुने अधजरा आयोजना कायुन्वयन 

। 

च) यस आलथुक बषुमा सम्पन्न हुन नसकेका भौलतक लनमाुण िगायतका अन्य योजनाहरुको 

लनरन्तरता । 

छ) श्वेत पत्र माफुत दलेखन आएको अलनवायु दालयत्विाई आगामी आलथुक वषुमा लनरन्तरता ।  

ज) गजणस्तरीय र जीवनोपयोगी लशक्षा, सूचना प्रलवलधको लवस्तार, आधारभतू खानेपानी िगायतका 

सामालजक, आलथुक तथा भौलतक पूवाुधारको लवकास लनमाुण । 

झ) गजणस्तरीय तथा पहुिंचयजक्त सावुजलनक सेवा र उत्तरदायी तथा पारदशी एविं खजिा सरकारको 

नीलतिाई थप व्यवलस्थत गने कायु ।   

आगामी बषुको क्षेत्रगत बजटे लबलनयोजन गदाु आलथुक पजनुउत्थान हुने, तत्काि प्रलतफि प्राप्त गनु सलकन,े 

आगामी आलथुक बषुमै  सम्पन्न हुने, चािज आयोजनाहरुको कायाुन्वयन लनरन्तरता सजलनलश्चत गने  र सेवा 

प्रवाहिाई प्रभावकारी बनाउन सिंघ र प्रदशे सरकारसँग उच्चतम समन्वय र सहकायु गने तथा सावुजलनक, लनजी, 

सहकारी र सामजदालयक क्षेत्रसँगको साझदेारीबाट लवकास प्रलक्रयािाई अलघ बढाउने कायुक्रमतफु जोड लदइएको 

छ ।  

सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म लयनै उद्देश्य, चजनौती र प्राथलमकताका आधारमा मालिकाजजनु गाउँपालिकाको आलथुक वषु २०७९/८० 

िालग तयार पाररएको बालषुक बजटे तथा कायुक्रम प्रस्तजत गदाु मजख्य मजख्य क्षेत्रगत कायुक्रम र लवलनयोजन 

प्रस्तजत गने अनजमलत चाहन्छज  । 

१. खाद्य तथा पोषण सजरक्षामा टेवा पजयाुउने बािीको पकेट लवकास कायुक्रम सिंचािन गनु प्रधानमन्त्री 

कृलष आधजलनकीकरण पररयोजनासँग साझदेारी गरी कायाुन्वयन गनु आवश्यक बजटे लवलनयोजन 

गररएको छ ।  

२. कृषकहरुका साना व्यवसाय प्रवधुन तथा कृलष उत्पादन वलृि गरर पकेट लवकास कायकु्रम सिंचािन 

गररनेछ ।  

३. िागत साझदेारीमा कृलष कायुक्रम सञ्चािनका िालग आवश्यक बजटेको व्यवस्था गररएको छ ।  

४. लवपन्न नागररकहरुिाइ ु रोजगारी प्रदान गनु प्रधानमन्त्री रोजगार कायुक्रमसँग साझदेारी गरी 

कायाुन्वयन गनु आवश्यक बजटे लवलनयोजन गररएको छ ।  
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५. व्यलक्तगत घटना दताु तथा सामालजक सजरक्षा कायकु्रमिाइ ुथप प्रभावकारी बनाइ ुवडा कायािुयहरु 

माफुत सहजै लवतरण हुने शाखारलहत घजलम्त बैङ्लकङ्ग प्रणािीको व्यवस्थापन गररनेछ ।  

६. अपाङ्गता सहायता कोषिाई लनरन्तरता लदइएको छ ।  

७. समग्र सेवा प्रवाहिाई व्यवलस्थत र प्रलवलध मैत्री बनाउन लवद्यजतीय सजशासन प्रणािीको अविम्बन 

गररनेछ ।  

८. लवद्याियहरुको शलैक्षक गजणस्तर सजधार गरी पठन पाठनिाइ ुथप गजणस्तररय बनाउन लवद्याियहरुमा 

सूचना प्रलवलधको व्यवस्थाकासँगै भौलतक पूवाुधार लनमाुण सजधार गररनेछ ।  

९. लशक्षा, स्वास््य एविं रोजगारी लसजनुा सम्बन्धी लवलभन्न लवकास साझदेार सिंस्थाहरुसँग सहकायु र 

अन्तरलक्रयात्कम कायुक्रमको व्यवस्था गररनेछ ।  

१०. चािज आलथुक वषुमा सिंचालित लवधाथीको लदवा खाजा कायुक्रमिाइ ु व्यवलस्थत गद ै भान्से 

व्यवस्थापनको कायु अगाडी बढाइनेछ ।   

११. बाि स्वास््य एविं पोषण कायुक्रमिाइ ुथप प्रभावकारी बनाउन बहुक्षेत्रीय पोषण कायकु्रमिाइ ु

लनरन्तरता लदइएको छ ।  

१२. राहत, उद्दार तथा लवपद ्व्यवसस्थापन कोषको स्थापना गरी सरकारी, लनजी तथा अन्य क्षेत्रबाट 

प्राप्त हुने रकम सो कोषमा जम्मा हुने र खचु हुने व्यवस्था लमिाइएको छ ।  

१३. आधारभतू स्वास््य सिंस्थाहरु तथा वडा कायािुय सञ्चािनका िालग आवश्यक बजटेको 

व्यवस्था गररएको छ । 

१४. गररलव लनवारणका िालग िघज उद्यम लवकास मोडेिमा नया ँिघज उद्यमी लसजनुा गनु¸ उद्यमीको 

स्तरोन्नलत¸ प्रलवलध हस्तान्तरण िगायतका कायुक्रमहरु लवलभन्न लवकास साझदेारहरुको सहकायुमा 

सिंचािन हुने व्यवस्था गररनेछ ।  

१५. खानेपानी तथा सरसफाई बोडु गठन गरी यस गाउँपालिकाका लभत्रका लवलभन्न वडाका 

वलस्तहरुमा खानेपानीको पहुिंच सजलनलश्चत गनु एक घर एक धारा पजर् याउन खानेपानी तथा सरसफाई 

सम्बन्धी आयोजनाहरु साझदेारीमा सञ्चािन हुने व्यवस्था लमिाइने छ ।   

१६. पयुटनको सम्भावना बोकेका रालष्ट्रय धाम मालिकाजजनु र उकज  महि िगायतका पयुटकीय 

क्षेत्रहरुको सिंरक्षण र सम्बुिन हुने गरी पयुटन प्रविुनका िालग आवश्यक बजटेको व्यवस्था गररएको 

छ । 

सभाध्यक्ष महोदय, 
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११. अब म आगामीआलथुक वषु २०७९/८०मा मालिकाजजनु गाउँपालिकाको राजस्व तथा व्ययको अनजमान 

प्रस्तजत गनु चाहन्छज  । 

१२. चािज आलथुक वषुमा आन्तररक राजश्व रु.  ५० िाख हुने चािज वषुमा नगद मौज्दात र आगामी वषुमा 

असजि उपर हुने बेरुजज समेत गरी रु १ करोड   रहने, नेपाि सरकारबाट रु  ४० करोड ८८ िाख   र प्रदशे 

सरकारबाट रु १ करोड ९६ िाख ५२ हजार   लवलत्तय हस्तान्तरण माफुत प्राप्त हुने, सिंघीय र प्रदशे 

सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड बाट प्राप्त हुने रु. ७ करोड ५१ िाख ८२ हजार  समेत कज ि रु.५१ करोड 

८६ िाख ३४ हजार  राजश्व प्राप्त हुने अनजमान गररएको छ । 

१३. आगालम आलथुक वषुमा हुने व्यय तफु उपभोग तथा चािज प्रकृलतका कायकु्रमहरु िगायतका खच ु

व्यवस्थापनको िालग कज ि रु.९ करोड १ िाख ८२ हजार चािज तफु, पजिंजी बिृी तथा लवलभन्न लवकास 

लनमाुणका िालग कज ि  रु.१९ करोड ७० िाख ५२ हजारपजँलजगत तफु  र सिंलघय सरकारबाट हस्तान्तररत 

सशुत कायुक्रम का िालग रु. २३ करोड १४ िाख लवलनयोजन गररएको छ । 

सभाध्यक्ष महोदय¸ 

१४. अन्त्यमा, बजटे तजजमुा गनु प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गने सम्पजणुमा हालदकु आभार व्यक्त गनु 

चाहान्छज  । साथै सबै गाउँपालिका बासी लदलदबलहनी तथा दाजजभाइिुाई हालदकु धन्यवाद लदिंद ै सबि, 

समिृ र न्यायपजणु गाउँपालिका लनमाुणमा योगदान गनु आह्वान गदछुज  । 

 

 

   कल्यान लसिंह धामी ”पिंकज” 

    उपाध्यक्ष 

मालिकाजजनु गाउँपालिका, दाचजुिा 

२०७९/०३/१०/६ 


