
 

 

कालिञ्चोक गाउँपालिकाको गाउँ सभाको लिलि २०७९ असार ९ गिे 

लिलििारको िैठकिा गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं िजेट िथा काययक्रि 

िजजयिा सलिलिका संयोजक श्री कज ि ििादजर िजढाथोकीिे प्रस्िजि गर्जय भएको 

आलथयक वर्य २०७९/८० को िजेट वक्तव्य 
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कालिञ्चोक गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवं िजेट िथा काययक्रि िजजयिा सलिलिका संयोजक श्री कज ि ििादजर 

िजढाथोकीिे र्वौं गाउँसभािा प्रस्िजि गर्जयभएको आलथयक वर्य २०७९/८० को िजेट वक्तव्य 

आदरणीय अध्यक्षज्य,ू 

गाउँसभाका सदस्यज्यहूरु, 

यस महत्वपणूण अवसरमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतरिात्मक शासन व्यवस्था स्थापनाको लान्त्ग न्त्िन्त्भरन समयमा भएका 

सशस्त्र संघर्ण, जनआरदोलन, मधेश आरदोलन लगायतका राजनीन्त्तक क्रान्त्रतका क्रममा आफ्नो अमलू्य जीवन िन्त्लदान 

गने शहीदहरू प्रन्त्त श्रद्धा सुमन व्यक्त गदणछु । साथै घाइते योद्धा र िेपत्ता नागररकहरूप्रन्त्त उच्च सम्मान सन्त्हत उहाँहरुको 

पररवारप्रन्त्त गन्त्हरो सहानभुनू्त्त प्रकट गदणछु। संघीय लोकतान्त्रिक गणतरि स्थापनाका सरदभणमा नेततृ्व प्रदान गने अग्रज 

राजनीन्त्तकमी प्रन्त्त समते उच्च सम्मान व्यक्त गदणछु । 

नेपालको संन्त्वधानले पररकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतरिात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा सशुासन, 

न्त्वकास र समनृ्त्द्ध हान्त्सल गनण उपलब्ध स्रोत साधनलाई अन्त्धकतम ढंगले पररचालन गरी कान्त्लञ्चोक वासी नागररकको 

न्त्हत अन्त्भवनृ्त्द्ध गद ैसामान्त्जक रयाय सन्त्हतको समाजवाद उरमखु समदृ्ध एवम ्आत्मन्त्नभणर अथणतरिको न्त्नमाणणमा सघाउ प-ु

याउने गरी िजटे तजुणमा गरेको छु । 

आगामी वर्णको िजटे तजुणमा गदाण मलेै नेपालको संन्त्वधान, प्रदशेको आवन्त्धक योजना, नेपाल सरकारले तजुणमा गरेको 

आन्त्थणक वर्ण २०७९/८० को िजटे, कान्त्लञ्चोक गाउँपान्त्लकाले सम्मान्त्नत सभामा पेश गरेको आगामी आन्त्थणक वर्णको 

नीन्त्त तथा कायणक्रम, न्त्वन्त्नयोजन न्त्वधेयक, २०७९ का न्त्सद्धारत र प्राथन्त्मकता, रयनूतम साझा कायणक्रम, राजनीन्त्तक दलको 

घोर्णापि अनसुार गरेको छु । 

अि म आगामी आन्त्थणक वर्ण २०७९/८० को िजटेका उद्देश्य प्रस्ततु गनण अनमुन्त्त चाहरछु । िजटेका उद्दशे्यहरु दहेाय 

िमोन्त्जम रहकेा छन ्। 

 न्त्दगो र उच्च आन्त्थणक वनृ्त्द्ध सन्त्हतको आरतररक उत्पादनमा आधाररत गाउँपान्त्लकाको अथणतरिको न्त्वकास गने । 

 पान्त्लकामा उपलब्ध स्रोतसाधन तथा अवसर र क्षमताको उच्चतम पररचालन मार्ण त रोजगारी र स्वरोजगारीका 

अवसर न्त्सजणना गरी उत्पादन वनृ्त्द्ध गने । 

 आन्त्थणक, सामान्त्जक र भौन्त्तक पवूाणधार न्त्वकास गरी स्वाधीन, समरुनत र समाजवाद उरमखु अथणतरिको न्त्वकास 

तर्ण  अन्त्घ िढ्ने । 

 आन्त्थणक र सामान्त्जक रुपले न्त्वपरन वगणका लान्त्ग सामान्त्जक संरक्षण मार्ण त सामान्त्जक रयाय कायम गने । 

 पान्त्लकािाट प्रवाह हुने सेवालाई सवणसलुभ र गणुस्तरीय िनाई सशुासन कायम गन े। 

अि म िजटेका प्राथन्त्मकता प्रस्ततु गने अनमुन्त्त चाहरछु । 

 न्त्दगो पवुाणधारको न्त्नमाणण । 

 आधनु्त्नकीकरण, व्यवसान्त्यकरण र यारिीकरण मार्ण त कृन्त्र्मा रुपारतरण । 

 सीपयकु्त जनशन्त्क्त र उद्यमन्त्शलता न्त्वकास तथा रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरको न्त्सजणना । 

 न्त्छटो प्रन्त्तर्ल न्त्दने तथा क्रमागत भौन्त्तक पवूाणधार आयोजनाको न्त्नमाणण । 

 न्त्शक्षा, स्वास््य र खानेपानी सेवाको सवणसलुभ पहुचँ अन्त्भवनृ्त्द्ध र सेवाको गणुस्तर सनु्त्नन्त्ितता। पयणटकीय के्षिको 

न्त्वकास, पयाणवरण संरक्षण, न्त्वपद ्व्यवस्थापन र वन के्षिको उन्त्चत व्यवस्थापन र उपयोग । 



 न्त्वपरन, सीमारतकृत र न्त्वभदेमा परेका वगणका लान्त्ग सामान्त्जक संरक्षण । 

 संघीय र िागमती प्रदशे सरकार सँग समरवय, सहकायण र साझदेारी । 

 गणुस्तरीय र सशुासनयकु्त सेवा प्रवाह । 

अि म यस गाउँपान्त्लकाको उपलब्ध श्रोतलाई न्त्नम्न आधारमा सरतनु्त्लत एव ंसमरयायीक न्त्सद्धारतको आधारमा योजना 

िजटे तथा कायणक्रम तजुणमाको लान्त्ग अवलम्िन गररएका न्त्वन्त्ध पद्धन्त्त तथा आधारहरुको चचाण गनण चाहरछु । 

 नेपालको संन्त्वधान, २०७२ 

 स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ 

 संन्त्घय तथा िागमती सरकार तथा गाउँपान्त्लकाको लक्ष्य, उद्दशे्य, नीन्त्त तथा कायणक्रम 

 न्त्दगो न्त्वकासका लक्ष्य 

 पररौ आवन्त्धक योजना। 

 गाउँपान्त्लकाको आवन्त्धक योजना 

 राजश्व परामशण सन्त्मन्त्त, श्रोत अनमुान तथा िजटे सीमा न्त्नधाणरण सन्त्मन्त्तका न्त्नणणयहरु 

 वडाको जनसंख्या तथा भौगोन्त्लक अवस्था र िनोट 

 वडा तथा न्त्वशेर् क्षेिको आन्त्थणक न्त्वकास र गररवीको अवस्था 

 जनताको जीवनस्तर आम्दानी र रोजगारी िढ्ने कायणक्रम 

 स्थानीय श्रोत साधन र सहभागीतामा संचालन हुने 

 मन्त्हला िालिान्त्लका तथा न्त्पछन्त्डएको वगण, क्षेि, न्त्लङ्ग, भार्ा, जान्त्तलाई लाभ पगु्ने 

 स्थानीय समस्या र आवश्यकताका आयोजना तथा कायणक्रमहरु 

न्त्वकासका समसामन्त्यक महुानहरु जस्तै जलवाय ुपररवतणन, न्त्वपद व्यवस्थापन, लैंन्त्गक सशन्त्क्तकरण, समावेशी न्त्वकास 

िाल मिैी स्थानीय शासन, पणूण सरसर्ाई तथा वातावरण मिैी स्थानीय शासनहरुलाई न्त्लइएको छ। 

चािज आ.व. २०७८/७९ को िाि सम्िको उपिब्धी 

यस गाउँपान्त्लकाको आठौं गाउँ सभा २०७८/७९ का लान्त्ग रु. ७० करोड ६९ लाख ५२ हजार आठ सय सात वान्त्र्णक 

िजटे स्वीकृत गररएकोमा चाल ुतर्ण  ४८ करोड १० लाख ९६ हजार र पुँन्त्जगत तर्ण  २२ करोड ५८ लाख ५६ हजार 

न्त्वन्त्नयोजन गररएको न्त्थयो । जसमध्ये हालसम्म कूल खचण वहेोने स्रोतहरु मध्ये २०७९ असार ७ गते सम्म न्त्नम्न अनसुारको 

आम्दानी प्राप्त भएको छ। 

 संन्त्घय समान्त्नकरण अनदुान - १३ करोड ४९ लाख 

 प्रदशे समान्त्नकरण अनदुान - ८८ लाख १९ हजार २ सय पचास 

 संन्त्घय शसतण अनदुान - ३० करोड ९६ लाख ६४ हजार एक सय असी 

 प्रदशे शसतण अनदुान- २ करोड ५२ लाख ६१ हजार 

 संन्त्घय राजश्व िाँडर्ाँड - ६ करोड २१ लाख ९८ हजार ४ सय ९५ 

 प्रदशे सवारी कर - १ करोड ९ लाख १३ हजार २ सय २५ 

 गाउँपान्त्लका आम्दानी - ५५ लाख ८० हजार ५ सय ५९ 



 गत आ.व. िाट न्त्जम्मवेारी सरी आएको - ४ करोड ६५ लाख ६२ हजार ७ सय ४३ 

 नेपाल सरकार समपरुक अनदुान- ६२ लाख २५ हजार 

 िागमती प्रदशे न्त्वशरे् अनदुान - ३० लाख 

 िागमती प्रदशे समपरुक अनदुान - १ करोड ४९ लाख ७६ हजार ५ सय 

अध्यक्षज्य,ू 

अि म आगामी आ.व. २०७९/८० को वजटे तथा कायणक्रमहरु प्रस्ततु गनण चाहरछु । 

आ.व. २०७९/८० मा केरर तथा प्रदशे सरकार एवं गाउँपान्त्लकाको आरतररक श्रोतिाट कूल ७२ करोड १९ लाख ८० 

हजार हुन ेअनमुान गरेको छु । दहेाय िमोन्त्जम रहकेो छ । 

 संघीय सरकार समान्त्नकरण अनदुान - १४ करोड ५३ लाख 

 प्रदशे सरकार समान्त्नकरण अनुदान - १ करोड ४० लाख १७ हजार 

 संन्त्घय सरकार शसतण अनदुान - २८ करोड ४ लाख 

 प्रदशे सरकार शसतण अनदुान – २ करोड ६२ लाख ४ हजार 

 संन्त्घय राजश्व िाँडर्ाँड - ९ करोड १० लाख ९९ हजार 

 प्रदशे सवारी कर - १ करोड ८२ लाख ५० हजार 

 प्रदशे न्त्वशरे् अनदुान- २ करोड २५ लाख 

 गाउँपान्त्लकाको आरतररक आम्दानी - १ करोड ९२ लाख १० हजार 

 प्रदशे समपरुक अनदुान - ३ करोड 

 संन्त्घय न्त्वशरे् अनदुान - १ करोड 

 संघ संस्था मार्ण त कायणक्रम – ५ करोड ५० लाख 

 चाल ुअल्या हुन सक्ने- १ करोड ५४ लाख ११ हजार ७१ 

आगामी वर्णको लान्त्ग प्राप्त हनुे न्त्वन्त्भरन के्षिको अनमुान्त्नत आय र व्ययलाई अनसुनु्त्चमा समावशे गरेको छु । जसको 

सारांशको रुपमा दहेाय अनसुार प्रस्ततु गनण अनमुन्त्त चाहरछु। 

 चालतुर्ण  रु १० करोड ५८ लाख १३ हजार न्त्वन्त्नयोन्त्जत गरेको छु । 

 पवूाणधार न्त्वकास तर्ण  कूल वजेटको ६० प्रन्त्तशत आन्त्थणक न्त्वकास तर्ण  १५ प्रन्त्तशत सामन्त्जक न्त्वकास तर्ण  २० 

प्रन्त्तशत, वातावरण तथा न्त्वपद व्यवस्थापन तर्ण  ३ प्रन्त्तशत र संस्थागत न्त्वकासतर्ण  २ प्रन्त्तशत वजटे न्त्वन्त्नयोन्त्जत 

गरेको छु । 

 गाउँपान्त्लकाका प्रत्येक वडाका मखु्य सडकहरुलाई प्रन्त्त सडक १ करोडका दरले रु ९ करोड न्त्वन्त्नयोजन गरेको 

छु । 

 यस गाउँपान्त्लकामा न्त्शक्षा तर्ण  कुल जम्मा रु २ करोड ४८ लाख ४ हजार ७ सय १० न्त्वन्त्नयोजन गरेको छु । 

 स्थानीय थामी भार्ाको पाठ्यक्रम न्त्नमाणणको लान्त्ग ७ लाख न्त्वन्त्नयोजन गरेको छु । 

 चाल ुआ.व. मा संचालनमा रहकेो स्नातक तह प्रान्त्वन्त्धक छािवनृ्त्त्तको लान्त्ग रु ५ लाख न्त्वन्त्नयोजन गरेको छु । 



 लान्त्पलाङ मा.न्त्व. मा वाली न्त्वज्ञानमा अध्ययनरत न्त्वद्याथीको छािवनृ्त्त्तको लान्त्ग रु ५ लाख न्त्वन्त्नयोजन गरेको 

छु । 

 कम््यटुर नभएका सामदुान्त्यक न्त्वद्यालयमा कम््यटुर खरीद गनणको लान्त्ग रु १८ लाख न्त्वन्त्नयोजन गरेको छु । 

 गाउँपान्त्लका भररका ७० वर्ण मान्त्थका क वगणका अपाङ्गको न्त्नशलु्क स्वास््य न्त्वमा गनण आवश्यक व्यवस्था 

न्त्मलाएको छु ।  

 न्त्शक्षक तथा कमणचारीको क्षमता न्त्वकासको लान्त्ग रु ७ लाख न्त्वन्त्नयोजन गरेको छु । 

 न्त्संगटी अस्पतालिाट न्त्नशलु्क रुपमा न्त्दद ैआएको प्रयोगशाला तथा अरतर पान्त्लका परीक्षणको लान्त्ग रु २५ 

लाख न्त्वन्त्नयोजन गरेको छु । 

 संघीय शसतण अनदुानिाट न्त्दइएको वजटे अपगु भएकोले गाउँपान्त्लका न्त्भिका िाल कक्षा न्त्शक्षकको लान्त्ग 

खाईपाई आएको तलिमा मान्त्सक रुपमा ५ हजार वनृ्त्द्ध गने गरी न्त्वन्त्नयोजन गरेको छु । 

 गाउँपान्त्लकान्त्भि अस्थायी/करार कायाणलय सहायक र कायाणलय सहयोगी, न्त्वद्यालयका सहयोगी र न्त्वद्यालय 

सहायकलाई खाईपाई आएको तलि स्केलमा थप गरी मान्त्सक रु १५ हजार पयुाणएको छु । 

 पशमुा लाग्ने रोगको पन्त्हचान तथा उपचारको लान्त्ग न्त्नशलु्क और्न्त्ध न्त्वतरण गनण रु १० लाख न्त्वन्त्नयोजन गरेको 

छु । 

 न्त्वपरन नागररक और्धोपचार सहायताको लान्त्ग रकम रु १० लाख न्त्वन्त्नयोजन गरेको छ । 

 न्त्वद्यालयको न्त्शक्षाको गणुस्तर सधुार गनण गाउँपान्त्लका र प्रधानाध्यापक वीच, प्रधानाध्यापक र न्त्शक्षक वीच 

आवन्त्धक कायण सम्पादन करार गने आवश्यक प्रिरध गरेको छु । 

 गाउँपान्त्लका अध्यक्ष र प्रमखु प्रशासकीय अन्त्धकृत िीच, प्रमखु प्रशासकीय अन्त्धकृत र शाखा प्रमखुहरुवीच 

कायणसम्पादन करार गने व्यवस्था न्त्मलाएको छु । 

 न्त्वन्त्भरन संघ संस्थाको समरवय र सहकायणमा न्त्वपद व्यवस्थापन सम्िरधी सचेतना कायणक्रम संचालन गने व्यवस्था 

न्त्मलाएको छु। 

 गाउँपान्त्लकान्त्भिका यवुाहरुमा खलेकूदको माध्यमवाट अनशुासन, गन्त्तन्त्शलता, शारीररक र मानन्त्सक न्त्वकास 

गनण अरतर पान्त्लका, अरतर वडा र खलेकूद सहभान्त्गता र प्रन्त्तयोन्त्गताको लान्त्ग रु २० लाख िजटे व्यवस्था गरेको 

छु । 

 यवुा स्वरोजगार कायणक्रमको लान्त्ग यवुा स्वरोजगार कोर् सँगको साझदेारीमा यवुा आयआजणन कायणक्रम 

संचालनको लान्त्ग रु ५० लाख न्त्वन्त्नयोजन गरेको छु । 

 मन्त्हलाको आयआजणन, नेततृ्व न्त्वकास, क्षमता न्त्वकास र शसक्तीकरणको लान्त्ग रु ५ लाख न्त्वन्त्नयोजन गरेको छु 

। 

 दन्त्लत उत्थान, क्षमता न्त्वकास, आयआजणन तथा संस्कृन्त्त संरक्षणको लान्त्ग रु ३ लाख न्त्वन्त्नयोजन गरेको छु । 

 अस्पताल, स्वास््य चौकी, सामदुान्त्यक स्वास््य इकाई आन्त्दको लान्त्ग न्त्नशलु्क और्धी न्त्वतरण गनण संघीय 

सरकारिाट िजटे अपयाणप्त भएकोले थप रु १५ लाख न्त्वन्त्नयोजन गरेको छु । 

 गाउँपान्त्लकाका पलु हरेालुलाई वान्त्र्णक पाररश्रान्त्मक स्वरुप रु १ लाख ५० हजार न्त्वन्त्नयोजन गरेको छु । 

 गाउँपान्त्लका न्त्भिका कक्षा नसणरी, एलकेजी, र यकेुजी सम्मका लान्त्ग अगं्रेजी पाठ्यपसु्तक न्त्नशलु्क न्त्वतरणको 

लान्त्ग रु २५ लाख न्त्वन्त्नयोजन गरेको छु। 

 गाउँपान्त्लकाको साझदेारीमा हुने कायणक्रमको लान्त्ग रु ३० लाख िजटेको व्यवस्था गरेको छु । 



 गाउँपान्त्लका न्त्भिका न्त्कसानलाई यान्त्रिकरण तथा प्रन्त्वन्त्ध हस्तारतरणको लान्त्ग रु १५ लाख न्त्वन्त्नयोजन गरेको 

छु । 

 घमु्ती माटो पररक्षण, न्त्कटनाशक और्न्त्ध खरीदको लान्त्ग िजेट न्त्वन्त्नयोजन गरेको छु । 

 गाउँपान्त्लका न्त्भिका न्त्कसानको लान्त्ग न्त्नशलु्क रुपमा पश ुऔर्न्त्ध न्त्वतरण गनण रु ११ लाख ५० हजार न्त्वन्त्नयोजन 

गरेको छु । 

 गाउँपान्त्लका न्त्भि कृन्त्र् र्ामण, समहू, सहकारी आन्त्दको साझेदारीमा सामनु्त्हक दधु उत्पादन तथा गाईभसैी प्रवदणधन 

कायणक्रमको लान्त्ग रु ९० लाख न्त्वन्त्नयोजन गरेको छु । 

 गाउँपान्त्लकामा ५० प्रन्त्तशत लगानी साझदेारीमा गोठ तथा सुधार कायणक्रमको लान्त्ग रु ९ लाख न्त्वन्त्नयोजन गरेको 

छु । 

 गाउँपान्त्लका न्त्भि उत्पादन भएका र्लरु्लहरुको प्रशोधन तथा वजारीकरणका लान्त्ग कम्पनी, र्ामण, समहू 

सहकारीको ५०% साझदेारीमा उद्योग स्थापना गनण रु १० लाख न्त्वन्त्नयोजन गरेको छु । 

 घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग स्थापनाको लान्त्ग रु ५ लाख न्त्वन्त्नयोजन गरेको छु । 

 गाउँपान्त्लकाको क्याम्पोल, न्त्नको भमु ेर मलेपुमा सामदुान्त्यक स्वास््य केरर स्थापना तथा संचालन गनण आवश्यक 

िजटे न्त्वन्त्नयोजन गरेको छु । 

 गाउँपान्त्लकाका न्त्वन्त्भरन ठाउँमा स्वास््य न्त्शन्त्वर संचालन गनण आवश्यक िजटे न्त्वन्त्नयोजन गरेको छु । 

 रयान्त्यक सन्त्मन्त्त मलेन्त्मलापकताणको लान्त्ग क्षमता न्त्वकास तान्त्लमको लान्त्ग आवश्यक िजेट न्त्वन्त्नयोजन गरेको 

छु । 

 सहकारीको कमणचारी, संचालक सन्त्मन्त्तका सदस्यहरुको क्षमता न्त्वकासका लान्त्ग आवश्यक िजटे न्त्वन्त्नयोजन 

गरेको छु । 

 मलेन्त्मलाप कताणलाई मलेन्त्मलाप गराए वापत मलेन्त्मलाप संस्थाको आधारमा पाररश्रन्त्मक न्त्दन आवश्यक िजटे 

व्यवस्था गरेको छु । 

अरत्यमा, गाउँ सभामा उपन्त्स्थत हुनहुुने गाउँसभाका सदस्यहरु, कमणचारी, लगायत सिैमा हान्त्दणक आभार व्यक्त गदणछु । 

कुल िहादरु िढुाथोकी 

संयोजक 

िजटे तथा कायणक्रम तजुणमा सन्त्मन्त्त 

कान्त्लञ्चोक गाउँपान्त्लका दोलखा 

 


