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सम्मार्नत गाउँसभाका अध्यक्ष ज्यू,  

तथा गाउँसभाका सदस्य ज्यूहरु । 

"समदृ्द समतामलुक सनु्दर भमूम मतला‚ 

जैमिक कृमि‚ पययटन र पिूायधारको आधारमिला" 

भन्ने मलु नाराका साथ आज हामी मनयममत बजेट अमधिेिन संचालन गनय गइरहदा यो 

राष्ट्रको रामष्ट्रयताका लामग‚ प्रजातन्र प्रामि‚ साियभौमसत्ता‚ रामष्ट्रय अखण्डता‚ 

सामामजक न्याय‚ लोकतन्र‚ संमघय लोकतान्रीक गणतन्र र संमघयता प्रािीका लामग 

१९९७ साल‚ २००७ साल‚ २०४६ साल‚ २०६२ र २०७२ सालको जनआन्दोलन र 

१२ बिे जनयदु्दमा आफ्नो अमलु्य मजिन िमलदानी गनुयहुने सम्पणूय ज्ञात अज्ञात 

समहदहरू प्रमत भािपणुय श्रदाञ्जली अपयण गदयछु । यस क्रममा घाइते‚ िेपत्ता ‚ 

अपाङगता भएका नागरीक सामामजक न्याय प्रामि र पररितयनका आन्दोलनमा सहभागी 

भइ योगदान गनुयहुने सम्पणूय योद्दाहरु प्रमत उच्च सम्मान व्यक्त गदयछु । 

  यसरी दईु दिक सम्म ररक्त रहकेो स्थानीय मनकायमा नेपालको संमिधान 

जारी भइसके  पमछ‚संमिधानले पररकल्पना गरेको संघीय लोकतामन्रक गणतन्रात्मक 

िासन व्यिस्था अनसुार मतन तहको सरकार अन्तगयत पमहलो चरणको स्थानीय तहको 

मनिायचन पमछ स्थामपत यस मतला गाउँपामलकाको सम्मामनत गाउँसभामा मिगत ५ 

आमथयक बियमा प्रस्ततु मनती‚ काययक्रम तथा बजेटले अंगीकार गरेको मागय दियन तथा 

थप नयाँ नीमत तथा काययक्रम अनसुार यो पामलकाको मिकास मनमायण लगायत समाज 

पररितयन र सममृद्दको लामग गरीएको पररकल्पनालाइ पणूयता मदन र अधरुा सपनालाइ परुा 

गनय‚ मतला गाउँपामलकाको सनुौलो भाग्य र भमिष्ट्यको मागयमचर कोनयको लामग आगामी 

आ.ि. २०७ ९।०८० को काययक्रम तथा आयोजनहरुको िजेट यस गररमामय 

गाउँसभामा प्रस्ततु गनय पाउँदा अत्यन्तै गभायनभुमूत भएको छ । 

 यस मतला गाउँपामलकालाई समदृ्द‚  समनु्नत बनाउन थपैु्र चनुौमतहरु रहकेा छन ्।  

संक्रमणकालीन स्थानीय तह संचालन गने क्रममा भन्ने आम नागररकको अपेक्षाहरू 

अनपेुमक्षत हुन ुस्िभामिक नै मथयो र जनअपेक्षा अनसुार कमतपय कायय आमथयक श्रोत‚ 
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मानिीय श्रोत‚ संरचना‚ ऐन काननू लगायतको अभािमा कमतपय कायय नहुन ुर गनय 

नसक्न ुपमन स्िभामिक मथयो तर पमन समदुायलाइ समजलै अिगत हुन सकेन । यस्तो 

पररमस्थतीमा स्थानीय सरकारलाई आफ्नो क्षेरको िासन आफैं  गने, आफ्नो क्षेरको 

मिकास आफैं  गने तथा आफूलाई आिश्यक पने काननू आफैं ले तयार गने प्राि 

अमधकारहरुलाई संस्थागत गद ैबामे सद ैआउने क्रममा केही अनभुि प्राि गरी थप 

व्यिमस्थत गद ैगाउँपामलकाबासीहरुको अपेक्षा अनरुुप गाउँपामलकाले सेिा प्रिाह गनय, 

मिकास मनमायण गनय,  घरदलैोमा सरकारको उपमस्थमतको प्रत्याभमुत गराउने काम 

गरीरहकेो छ ।  तथापी थपैु्र अपगुता र अभाि भने खड्कीरहकैे छ ।यस्तो अपगुता र 

अभािको भमूरीको बीचमा चनुौतीको पहाड मिरमा बोकेर  मतला गाउँपामलकालाई 

समदृ्द, समनु्नत बनाउन मतला बासी जनताको मिकास प्रमतको आिाको मदयो जगाइ 

राख्न‚ मतला सरकार प्रमत भरोिाको मपलर बनाइ राख्न आज  हामी यस गररमामय 

सम्मामनत गाउँसभामा उपमस्थत भएका छौं । यस मतला गाउँपामलकाको बजेट तजुयमा 

गदाय नेपालको संमिधानको अनसुचूी ८ र ९, संघीय  सरकारको नीमत तथा काययक्रम, 

कणायली प्रदिे सरकारको मनती तथा काययक्रमला ई समेत रृदयंगम गदै  संघीय सरकार र 

प्रदिे सरकारबाट  प्राि मित्तीय समामनकरण अनदुान, मबिेि अनदुान‚ समपरुक 

अनदुान‚ िसतय अनदुान‚ राजश्व बाँडफाँडबाट प्राि अनदुान‚ आन्तरीक श्रोत 

लगायतको श्रोतमा आधाररत भएर  नेपाल सरकारले अन्तररामष्ट्रय स्तरमा गरेका 

प्रमतिद्वताहरु, मदगो मिकास लक्ष्य, संघीय माममला तथा सामान्य प्रिासन मन्रालयका 

मिमभन्न आदिे, मनदिेन  तथा पररपरहरु, स्थानीय  तहको अमधकार तथा कायय 

मिस्तमृतकरण, स्थानीय  तहको योजना तथा बजेट तजुयमा मदग्दियन, मतला  

गाउँपामलकाको आिमधक योजना २०७५, गाउँपामलकाको रणमनमतक योजना २०७५,  

स्थानीय तहको िामियक योजना तथा बजेट तजुयमा मदग्दियन २०७८, स्थानीय  सरकार 

सञ्चालन ऐन २०७४, आमथयक व्यिस्थापन तथा सम्पमत्त हस्तान्रण सम्बन्धी 

मनदमेिका २०७८, अन्य प्रचमलत मि द्यमान ऐन काननूहरु, मबमभन्न  मिियगत 

मन्रालयहरु, कायायलयहरु, संघसंस्थाहरु  बाट प्राि मागय मनदिेन, सझुाि  तथा अपेक्षा, 
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मबमभन्न मबज्ञ, समममतहरुका  राय, सल्लाह  तथा सझुािहरु‚ स्थानीय राजनीमतक दल  

तथा आमनागररकहरुको सझुाि, आम मतलाबासीको अपेक्षा समेतलाई रृदयङ्गम गरी 

यस सम्मामनत गाउँसभामा आ . ि. २०७९/०८०  को बजेट तथा काययक्रम सम्मामनत 

गाउँसभामा प्रस्ततु गरेको छु । 

 

सम्मामनत गाउँसभाका सदस्य ज्यहूरु, 

अब म यस गररमामय गाउँसभा समक्ष मतला गाउँपामलकाले आ ि २०७९।०८० को 

आय-व्यि मििरण पेि गने अनमुमत चाहन्छु । 

संघ र प्रदिे सरकारबाट प्राि रकम 

१. संघीय सरकार राजश्व बाँडफाँडबाट प्राि रकम रु ७ करोड ८८ लाख ३६ हजार  

मिमनयोजन गरेको छु । 

२. संघीय सरकार समामनकरण अनदुान तफय  रु १० करोड ५६ लाख  रकम मिमनयोजन 

गरेको छु। 

३. संघीय सरकार िसतय अनदुान तफय  रु १८ करोड ७९ लाख मिमनयोजन गरेको छु । 

४. संघीय सरकार मििेि अनदुान तफय  रु ४ करोड ८० लाख  रकमलाई तपमसलका 

योजनाहरुमा बजेट मिमनयोजन गरेको छु । 

 मानेचौर मा मि भिन तथा िौचालय मनमायण ५८ लाख 

 श्री सेमतिाडा मामि भिन मनमायण ६२ लाख 

 ज्योमत मा मि रासा मालापानी पक्की भिन मनमायण १ करोड 

 दउेराली मा मि जमु्लाकोट ८ कोठे पक्की भिन मनमायण १ करोड 

 श्री सरस्िती मा मि कुडारी ८ कोठे भिन मनमायण १ करोड 

 दउेराली आ मि परुु ६ कोठे भिन मनमायण ६० लाख 
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५. संघीय सरकार समपरूक अनदुान तफय  रु  ३ करोड २२ लाख र गाउँपामलका समामनकरण 

अनदुानबाट व्यिस्था हुने गरी रु ३ करोड २२ लाख  रकम तपमसलका योजनाहरुमा 

मिमनयोजन गरेको छु । 

 गाउँपामलका भिन मनमायणको लामग रु १ करोड ८० लाख । 

 तमलचौर दखेी लासी सम्म तटबन्धन मनमायणको लामग रु २ करोड । 

 धोडा ज्यलुा दखेी गाडापारी मसंचाई कुलो मनमायणको लामग रु १ करोड । 

 निुाकोट सोलार मलफ्ट ईररगेसनको लामग रु १ करोड ६४ लाख । 

६. मिमत्तय समामनकरण प्रदिे सरकारबाट प्राि अनदुान रु  १ करोड ६ लाख ३२ हजार  

मिमनयोजन गरेको छु । 

७. प्रदिे सरकार िसतय अनदुान तफय  रु  २ करोड १३ लाख २० हजार  रकम मिमनयोजन 

गरेको छु । 

८. प्रदिे सरकार मििेि अनदुान घोडेमसम खानेपानी  योजनाको लामग रु ५१ लाख ७ 

हजार रकम मिमनयोजन गरेको छु  । 

९. प्रदिे सरकार समपरूक अनदुान तफय  रु  १ करोड ७० लाख १८ हजार र गाउँपामलकाको 

समामनकरण रकम तपमसलका योजनाहरुमा मिमनयोजन गरेको छु । 

 राँसा दखेी नदगैफुा सम्म सडक मनमायणको लामग रु ९९ लाख ८४ हजार । 

 लाटीका थान दखेी लमी गाउँ सडक मनमायणको लामग रु १ करोड ४१ लाख ५२ 

हजार । 

 कुडारी बजार दखेी डुङ्री सम्म सडक स्तरउन्नती को लामग रु ९९ लाख । 

१०. प्रदिे सरकार राजश्व बाँडफाँड तफय  रु ३ लाख ३१ हजार ३ सय ३१ रकम मिमनयोजन 

गरेको छु । 

११. आन्तररक श्रोत गत िियको अल्या समहत रु ६ करोड रकम मिमनयोजन गरेको छु । 

१२. आन्तररक राजश्व तफय  रु २४ लाख रकम अनमुान गरेको छु । 

कुल जम्मा रु ५६ करोड ९३ लाख ४४  हजार ३ सय ३१ रकम मिमनयोजन गरेको छु । 
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यसपमछ गत आ ि का सम्पन्न हुन  बाँकी  योजनाहरु र चाल ुआ ि को मिियगत तथा 

िडागत आयोजनाहरुमा मनम्नानसुार िजेट मिमनयोजन गरेको छु  । 

मतला खोला साना जलमिद्यतु आयोजनाको गत आ ि को भकु्तानी मदन रु १ करोड ५१ 

लाख ५७ हजार मध्ये तपमसल योजनामा भकु्तानीको लामग । 

१ मिद्यतु मेमिन खररद रु ६५ लाख । 

२ पेन स्टक पाईप खररद रु ५६ लाख ५७ हजार । 

३ मतला खोला जलमिद्यतु आयोजनाका मिमभन्न योजनामा भकु्तानी मदन रु ३० 

लाख । 

मिमभन्न काययक्रम तथा योजना संचालनका लामग म्यामचङ्ग फन्ड  र अन्य आयोजना 

काययक्रम र प्रमिमध खररदका लामग रु १ करोड ३१ लाख ४३ हजार । 

१ दखेी ९ िटा िडा मभरका मिमभन्न आयोजना संचालनका लामग रु ४ करोड । 

मतलािासीका नागररकहरुसँग अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष काययक्रम संचालन गनयका लामग रु 

१ करोड ३५ लाख । 

मिियगत िाखाहरुका लामग तपमसलका रकम बजेट मिमनयोजन गरेको छु । 

१ मानि संसाधन तथा संस्थागत रु १० लाख । 

२ पि ुसेिा मिकासको लामग रु १५ लाख । 

३ नापी िाखा रु २ लाख । 

४ खानेपानी िाखा रु २ लाख । 

५ सहकारी िाखा रु ५ लाख । 

६ स्िास््य िाखा रु २५ लाख । 

७ मिक्षा िाखा रु २५ लाख । 

८ कृमि िाखा रु १९ लाख । 

९ न्यायीक समममत रु ६ लाख । 

१०  ममहला तथा बालबामलका रु १५ लाख । 
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११  िन तथा िातािरण रु २ लाख । 

१२  मिपद ्व्यिस्थापन रु ५ लाख । 

१३  पोिण िाखा रु १० लाख । 

१४  लमक्षत िगय रु १६ लाख । 

१५  योजना िाखा रु ४ लाख । 

१६  प्रामिमधक िाखा रु ३ लाख ५० हजार । 

१७  सचूनाको लामग रु १ लाख ५० हजार 

१८  महोत्सिको लामग रु ४ लाख । 

१९  पमञ्जकरण िाखा रु ६ लाख ५० हजार । 

२०  परकार महासंघको लामग रु ३० हजार । 

२१  भौमतक पिूायधार ममयत संभार कोिको लामग रु ५२ लाख ८० हजार । 

२२  कमयचारी तलब भत्ता रु १ करोड ७८ लाख । 

२३  लघ ुउद्यम मिकास िाखाको लामग रु २ लाख । 

२४  व्यिसायीक श्रणृ असलुीका लामग रु २ लाख । 

२५  ECD सहजकताय र मिद्यालय कमयचारीहरुको अपगु तलब भत्ता रु १९ लाख १७ 

हजार ५ सय । 

२६  आपतकालीन काययसंचालन केन्रको लामग १ लाख ५० हजार । 

२७  गररब सँग मिश्वेिर काययक्रम रु १ लाख ५० हजार । 

 

यो बजेट तथा काययक्रमले मतला गाउँ पामलकाको भाग्य भमिश्य मनमायण गने मागयमचर तयार गनय 

मद्दत पगु्नेछ  र  मतलाको समदृ्दी र मदगो मिकासको लामग कोसेढुङगा सामित हुनेछ भन्ने पणुय 

मिस्िास मलएको छु । यसरी बजेट तथा काययक्रम प्रस्ततुको तहमा सहयोग गनुय हुने सम्पुण्य 

कायायपामलकाको टोली‚ जनप्रमतनी धी‚ कमयचारी‚ राजनीमतक दल‚ नागरीक समाज‚ परकार 

समस्तमा हामदयक आभार समहत धन्यिाद व्यक्त गदयछु । 

धन्यवाद 


