
कालिञ्चोक गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं बजेट तथा काययक्रम तजजयमा सलमलतका संयोजक श्री कालिका पाठकिे आठ  ँ

गाउँसभामा प्रस्तजत गर्जयभएको आलथयक वर्य २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य 

आदरणीय अध्यक्षज्य,ू  

गाउँसभाका सदस्यज्यहूरु, 

र्ेपािको संलवधार्िे संलिय िोकतालरिक गणतरि र्ेपािको मिू संरचर्ा संि, प्रदशे र स्थार्ीय गरी ३ तहको हुर्े तथा 

राज्यशलक्तको प्रयोग लतर् तहिे संलवधार् र कार्रू् बमोलजम गर्े व्यवस्था छ । संि, प्रदशे र स्थार्ीय तहिे आफ्र्ो अलधकार के्षि 

लभिको आलथयक अलधकार सम्बरधी लवर्यमा कार्रू् बर्ाउर्े वालर्यक बजेट बर्ाउर्े, लर्णयय गर्े‚ र्ीलत तथा योजर्ा तयार गर्े र 

त्यसको कायायरवयर् गर्े व्यवस्था समेत गरेको छ ।  

 स्थार्ीय सरकार संचािर् ऐर्‚ २०७४ िे गाउँपालिकािे आफ्र्ो क्षेिालधकारलभिको लवर्यमा स्थार्ीयस्तरको लवकासको 

आवलधक, वालर्यक रणर्ीलतक र लवर्य क्षेिगत मध्यकािीर् तथा लदियकािीर् योजर्ा वर्ाई िाग ूगर्जयपर्े व्यवस्था रहकेो छ । 

अरतर सरकारी लवत्त व्यवस्थापर् ऐर्‚ २०७४ िे सावयजलर्क खचयको अर्जमालर्त लववरण तयार गर्े‚ मध्यकािीर् खचय संरचर्ा 

तयार गर्े, आवश्यकताको प्रक्षेपण गर्े र लवत्तीय अर्जशासर् कायम गर्जयपर्े व्यवस्था छ ।  

अब म यस गाउँपालिकाको उपिब्ध श्रोतिाई लर्म्र् आधारमा सरतजलित एवं समरयायीक लसद्धारतको आधारमा योजर्ा बजेट 

तथा काययक्रम तजजयमाको िालग अविम्बर् गररएका लवलध पद्धलत तथा आधारहरुको चचाय गर्य चाहरछज  ।  

➢ र्ेपािको संलवधार्‚ २०७२ 

➢ स्थार्ीय सरकार संचािर् ऐर्‚ २०७४ 

➢ केरर सरकारको िक्ष्य, उद्दशे्य‚ र्ीलत तथा काययक्रम  

➢ वागमती प्रदशे सरकारको िक्ष्य‚ उद्दशे्य‚ र्ीलत तथा काययक्रम  

➢ गाउँपालिकाको आवलधक योजर्ा  

➢ राजश्व परामशय सलमलत‚ श्रोत अर्जमार् तथा बजेट सीमा लर्धायरण सलमलतका लर्णययहरु 

➢ वडाको जर्संख्या तथा भ गोलिक अवस्था र वर्ोट  

➢ वडा तथा लवशेर् क्षेिको आलथयक लवकास र गररवीको अवस्था 

➢ जर्ताको जीवर्स्तर आम्दार्ी र रोजगारी बढ्र्े काययक्रम  

➢ स्थार्ीय श्रोत साधर् र सहभागीतामा संचािर् हुर्े  

➢ मलहिा बािबालिका तथा लपछलडएको वगय‚ क्षेि‚ लिङ्ग‚ भार्ा‚ जालतिाई िाभ पजग्र्े  

➢ स्थार्ीय समस्या र आवश्यकताका आयोजर्ा तथा काययक्रमहरु  

➢ लदगो लवकासका िक्ष्य  

➢ परर  आवलधक योजर्ा ।  



लवकासका समसामलयक मजहार्हरु जस्तै जिवायज पररवतयर्, लवपद व्यवस्थापर्, िैंलगक सशलक्तकरण, समावेशी लवकास बाि मैिी 

स्थार्ीय शासर्, पणूय सरसफाई तथा वातावरण मैिी स्थार्ीय शासर्हरुिाई लिइएको छ ।  

चालु आ.व. २०७७/७८ को हाल सम्मको उपलब्धी  

यस गाउँपालिकाको छैट  गाउँ सभा २०७७/७८ का िालग रु. ६७ करोड ३१ िाख ३७ हजार आठ सय सात वालर्यक बजेट 

स्वीकृत गररएकोमा चािज तफय  ३९ करोड ९७ िाख ५४ हजार र पजँलजगत तफय  २९ करोड ५ िाख ५३ हजार लवलर्योजर् गररएको  

लथयो । जसमध्ये हािसम्म कूि खचय वेहोर्े स्रोतहरु मध्ये २०७८ असार ९ गते सम्म लर्म्र् अर्जसारको आम्दार्ी प्राप्त भएको छ ।  

➢ संलिय समालर्करण अर्जदार् -   १३ करोड ५ िाख  

➢ प्रदशे समालर्करण अर्जदार् -  ७५ िाख ३ हजार  

➢ संलिय शसतय अर्जदार् -  २२ करोड ८८ िाख १२ हजार एक सय असी  

➢ प्रदशे शसतय अर्जदार्- १ करोड ८५ िाख ८१ हजार २५०  

➢ संलिय राजश्व बाँडफाँड -  पाँच करोड २२ िाख ७७ हजार ६ सय ३८  

➢ प्रदशे सवारी कर -  १ करोड २७ िाख ३४ हजार ११  

➢ गाउँपालिका आम्दार्ी -  ६५ िाख २८ हजार ७५  

➢ गत आ.व. बाट लजम्मेवारी सरी आएको -  ९ करोड ८५ िाख ३९ हजार ४ सय ४३ 

➢ प्रधार्मरिी रोजगार -  १ करोड १५ िाख  

➢ लवशेर् अर्जदार् -  १७ िाख ५० हजार  

➢ समपजरक अर्जदार् -  १ करोड ४९ िाख ७८ हजार  

मालथका आम्दार्ीहरु मध्ये हाि सम्म चािजतफय  २९ करोड ५ िाख ५३ हजार र पजँलजगततफय  १३ करोड ९२ िाख ७५ हजार खचय 

भएको छ । यस आ.व.मा हािसम्म भएका मजख्य उपिब्धीहरु संलक्षप्तमा दहेाय बमोलजम रहेको छ ।  

पवूाधायर लवकास तफय  गाउँपालिका लभि कच्ची सडक १६ लक.लम.‚ कािो पिे ३ लक.लम. र सडक सोलिङ ७ लक.लम. सम्परर् 

भइसकेका छर् ्। खार्ेपार्ी तफय  ६०३ वटा धारा लर्मायण ४३ वटा ट्याङ्की लर्मायण भएका छर् ्भर्े ६ वटा वडा कायायिय भवर्‚ 

६ वटा स्वास््य संस्था भवर् र १५ वटा सामजदालयक भवर् लर्मायण सम्परर् भई सकेका छर् ्। 

आलथयक लवकास तफय   कृलर्‚पशजपािर् र पोर्ण समहू दताय ९७ वटा दताय भएका छर् ्भर्े २ वटा पकेट के्षि (लकवी र कागती ) 

लर्मायण भएका छर्् । १ वटा बाख्रा पािर् पकेट के्षि िोर्णा भइ काययक्रम सम्परर् भएको छ । पशजपािर् तफय  ४५ वटा च री‚ 

बाख्रा ६०० वटा‚ बङ्गजर ५० वटा‚ कज खजरा २५०० र गाई भैसी ४० वटा खररद भई लवतरण गररइएको छ ।  

सामालजक लवकास तफय  गाउँपालिका लभिका लवद्याियहरुमा श चािय‚ ICT‚ e- Library‚ लवज्ञार् प्रयोगशाि लर्मायण भई 

संचािर्मा आएको छ । गाउँपालिका लभिका रयरू् दरबरदी भएका लवद्याियमा लशक्षक दरबरदी व्यवस्था गरी पठर् पाठर्िाई 

सहजता प्रदार् गररएको छ भर्े थामी मात ृभार्ाको लशक्षक व्यवस्थापर् गरी मात ृभार्ामा पठर् पाठर् गररएको छ । गाउँपालिकामा 



सञ्चािर् भएको एक माि प्रालवलधक लशक्षािय िालपिाङमा पठर् पाठर् गर्े लवद्याथीहरुको िालग छािावलृत्त प्रदार् गररएको छ 

।  

त्यस्तै कालिञ्चोक गाउँपालिका लभि रहकेा स्वास््य संस्थाहरुमा सेवा लिर्े ज्येठ मसारतसम्म र्ागररकको कूि संख्या २६९८९ 

जर्ा‚ कोलभड महामारी लर्यरिणको िालग लपलसआर परीक्षण ५१४ वटा‚ एरटीजेर् परीक्षण २५५ वटा गररएकोमा कोलभड 

सङ्क्रलमत १९४ भएकोमा २ जर्ाको मतृ्यज र १८४ जर्ा लर्को हुर्जभएको छ । कोलभड १९ को सङ्क्रमणबाट बच्र्को िालग ६३ 

वर्य मालथका ज्येष्ठ र्ागररकहरुमध्य ेकोलभड १९ लवरुद्धको खोप प्राप्त गर्ेको संख्या १६०७ जर्ा रहकेो छ । सजरलक्षत माततृ्व तफय  

प्रसजती सेवा २०६ जर्ा‚ गभयवती जाँच पलहिो पटक ३०५ जर्ा‚ गभयवती जाँच च थो पटक २२९ जर्ा‚ र्वलशशज मतृ्य ू१ जर्ा छ 

भर्े वाि स्वास््य अरतरगत लवलसजी खोप २९५ जर्ा‚ लडलपटी तेश्रो २६३ जर्ा‚ दादजरा/रुवेिा (९-११ मलहर्ा) २१४ जर्ा र 

दादजरा/रुवेिा (१२-२३ मलहर्ा) १९२ जर्ािे खोप लिइसकेको लस्थलत रहकेो छ ।    

वर् वातावरण तथा लवपद तफय  गाउँपालिका लभिका पलहरो रोकथामको िालग आवश्यक ग्यालबर् जािी खररद गरी लवतरण भई 

पलहरो रोकथाम गर्य आवश्यक सहयोग पजगेको छ ।  

संस्थागत लवकास तफय  कायायियमा फलर्यचर तथा मेलसर्री औजारको व्यवस्था गरी कायायिय संचािर्िाई सहजता बर्ाइएको छ 

।  

अध्यक्षज्य‚ू  

अब म आगामी आ.व. २०७८/७९ को वजेट तथा काययक्रमहरु प्रस्तजत गर्य चाहरछज  । 

आ.व. २०७८/७९ मा केरर तथा प्रदशे सरकार एंव गाउँपालिकाको आरतररक श्रोतबाट कूि ६७‚३२‚४४‚३२८आय हुर्े अर्जमार् 

गरेको छज  । दहेाय बमोलजम रहेको छ ।   

➢ संिीय सरकार समालर्करण अर्जदार् -  १३ करोड ४९ िाख  

➢ प्रदशे सरकार समालर्करण अर्जदार् -  १ करोड १७ िाख  

➢ संलिय सरकार शसतय अर्जदार् -  २६ करोड ८ िाख  

➢ प्रदशे सरकार शसतय अर्जदार् – २ करोड ३१ िाख ४८ हजार  

➢ संलिय राजश्व बाँडफाँड -  ७ करोड ५२ िाख २ हजार 

➢ प्रदशे सवारी कर -  १ करोड ५७ िाख ४१ हजार ३  सय २८  

➢ गाउँपालिकाको आरतररक आम्दार्ी -  १ करोड ७८ िाख  

➢ प्रदशे समपजरक अर्जदार् -  ३ करोड 

➢ संलिय समपजरक अर्जदार् -  ८३ िाख 

➢ प्रदशे लवशेर् अर्जदार् -  ६० िाख 

➢ संि संस्था माफय त काययक्रम – ७ करोड 



आगामी वर्यको िालग प्राप्त हुर् ेलवलभरर् के्षिको अर्जमालर्त आय र व्ययिाई अर्जसजलचमा समावेश गरेको छज  । जसको सारांशको 

रुपमा दहेाय अर्जसार प्रस्तजत गर्य अर्जमलत चाहरछज  ।  

➢ चािजतफय  रु ९ करोड ८२ िाख १० हजार  लवलर्योलजत गरेको छज  ।  

➢  पवूायधार लवकास तफय  कूि वजेटको ५५ प्रलतशत आलथयक लवकास तफय  १५ प्रलतशत  सामलजक लवकास तफय  २० प्रलतशत  

वातावरण तथा लवपद व्यवस्थापर् तफय  ९ प्रलतशत र संस्थागत लवकासतफय   १ प्रलतशत वजेट लवलर्योलजत गरेको छज  ।  

➢ चािज आ.व. मा संचािर्मा रहेको स्र्ातक तह प्रालवलधक छािावलृत्तको िालग रु ३ िाख लवलर्योजर् गरेको छज  ।  

➢ िालपिाङ मा.लव. मा वािी लवज्ञार्मा अध्ययर्रत लवद्याथीको छािवलृत्तको िालग रु ५ िाख लवलर्योजर् गरेको छज  ।  

➢ गाउँपालिका भररका र्ागररकको लर्शजल्क स्वास््य लवमाको िालग रु ३ करोड लवलर्योजर् गरेको छज  । 

➢ लसंगटी अस्पतािबाट लर्शजल्क रुपमा लदद ैआएको प्रयोगशािा परीक्षणको िालग रु १० िाख लवलर्योजर् गरेको छज  । 

➢ संिीय शसतय अर्जदार्बाट लदइएको वजेट अपजग भएकोिे गाउँपालिका लभिका बाि कक्षा लशक्षकको िालग खाईपाई 

आएको तिबमा मालसक रुपमा ३ हजार वलृद्ध गर्े गरी लवलर्योजर् गरेको छज  । 

➢ गाउँपालिकालभि अस्थायी/करार कायायिय सहायक र कायायिय सहयोगी, लवद्याियका सहयोगी र लवद्यािय 

सहायकिाई खाईपाई आएको तिब स्केिमा मालसक रु ३ हजार वलृद्ध गरेको छज  । 

➢ पशजमा िाग्र्े रोगको पलहचार् तथा उपचारको िालग लर्शजल्क और्लध लवतरण गर्य रु ५ िाख लवलर्योजर् गरेको छज  ।  

➢ लवपरर् र्ागररक और्धोपचार सहायताको िालग रकम रु १० िाख लवलर्योजर् गरेको छज  । 

➢ लवद्याियको लशक्षाको गजणस्तर सजधार गर्य गाउँपालिका र प्रधार्ाध्यापक वीच, प्रधार्ाध्यापक र लशक्षक वीच आवलधक 

कायय सम्पादर्  करार गर्े आवश्यक प्रबरध गरेको छज  ।  

➢ गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमजख प्रशासकीय अलधकृत वीच‚ प्रमजख प्रशासकीय अलधकृत र शाखा प्रमजखहरुवीच 

काययसम्पादर् करार गर्े व्यवस्था लमिाएको छ ।  

➢ लवलभरर् संि संस्थाको समरवय र सहकाययमा लवपद व्यवस्थापर् सम्बरधी सचेतर्ा काययक्रम संचािर् गर्े व्यवस्था 

लमिाएको छज  ।  

➢ गाउँपालिकालभिका यजवाहरुमा खेिकूदको माध्यमवाट अर्जशासर्, गलतलशिता, शारीररक र मार्लसक लवकास गर्य अरतर 

पालिका, अरतर वडा र खेिकूद सहभालगता र प्रलतयोलगताको िालग रु २० िाख बजेट व्यवस्था गरेको छज  ।  

➢ यजवा स्वरोजगार काययक्रमको िालग रु २७ िाख लवलर्योजर् गरेको छज  । 

➢ कोलभड-१९ का कारण पठर्पाठर्मा बाधा पजगेकोिे लसकाइ केरर माफय त वािवालिकाको पठर् पाठर्को व्यवस्था 

लमिाउर् उलचत वजेटको व्यवस्था गरेको छज  । 

➢ अपाङ्ग िलक्षत काययक्रमको िालग रु ९ िाख र ज्येष्ठ र्ागररक िलक्षत काययक्रमको िालग रु ७ िाख गरी कूि रकम रु 

१६ िाख लवलर्योजर् गरेको छज  । 

➢ यस गाउँपालिकािाई बािमैिी गाउँपालिका िोर्णा गर्य रु १५ िाख लवलर्योजर् गरेको छज  । 

➢ जर्जालतको आयआजयर्, क्षमता लवकास, शसक्तीकरणको िालग रु २७ िाख लवलर्योजर् गरेको छज  । 

➢ मलहिाको आयआजयर्, र्ेततृ्व लवकास, क्षमता लवकास र शसक्तीकरणको िालग रु १८ िाख लवलर्योजर् गरेको छज  । 



➢ दलित उत्थार्, क्षमता लवकास, आयआजयर् तथा संस्कृलत संरक्षणको िालग रु ९ िाख लवलर्योजर् गरेको छज  । 

➢ र्मरू्ा आयोजर्ा अध्ययर् अविोकर्को िालग रु १० िाख लवलर्योजर् गरेको छज  । 

➢ अस्पताि, स्वास््य च की, सामजदालयक स्वास््य इकाई आलदको िालग लर्शजल्क और्धी लवतरण गर्य संिीय सरकारबाट 

बजेट अपयायप्त भएकोिे थप रु १० िाख लवलर्योजर् गरेको छज  । 

➢ गाउँपालिकाका पजि हरेािजिाई वालर्यक पाररश्रालमक स्वरुप रु १ िाख ५० हजार लवलर्योजर् गरेको छज  । 

➢ जर्तासँग अध्यक्ष काययक्रम संचािर् गर्य रु २५ िाख र जर्तासँग उपाध्यक्ष काययक्रम संचािर् गर्य रु २० िाख 

लवलर्योजर् गरेको छज  । 

➢ गाउँपालिकाको महत्वपणूय पययटकीय के्षि कज रीमा गेट लर्मायणको िालग रु १० िाख लवलर्योजर् गरेको छज  । 

➢ गाउँपालिका लभिका कक्षा १, २ र ३ का िालग अंग्रेजी पाठ्यपजस्तक लर्शजल्क लवतरणको िालग रु ३५ िाख लवलर्योजर् 

गरेको छज  । 

➢ गाउँपालिकाको साझेदारीमा हुर्े काययक्रमको िालग रु ५० िाख बजेटको व्यवस्था गरेको छज  । 

 

अरत्यमा‚ गाउँ सभामा उपलस्थत हुर्जहुर्े गाउँसभाका सदस्यहरु, कमयचारी, िगायत सबैमा हालदयक आभार व्यक्त गदयछज  ।  

 

कालिका पाठक 

संयोजक 

बजेट तथा काययक्रम तजजयमा सलमलत 

कालिञ्चोक गाउँपालिका दोिखा   


