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आ.व. 078।79 को वार्षयक बजेट तथा कार्यक्रम 

श्री सभाध्र्क्ष ज्रू्,  
एवं सम्पूर्य सभासद ज्रू्हरु, 

करीब दईु दशक िामो समर् सम्म जनप्रलतलनधी र्वर्हन शासन व्र्होरेको नेपािी जनतािे 
आफैिे लनवायचित गरेका जनप्रलतलनधीहरु माफय त स्थानीर् सरकार संिािन गदै आएको करीब िार 
वषय लबत्न िागेको छ । 2074 साि स्थानीर् तह लनवायिन पश्चात हामीिे र्ो अभतुपूवय अवसर प्राप्त 
गरेका छौ । र्सै सन्दभयमा हामीिाई मालिका गाउँपालिकाको नेततृ्व अथायत ्मालिका गाउँपालिकाको 
स्थानीर् सरकार सम्हाल्ने सूवर्य अवसर प्राप्त भएको छ । हामीिे हाम्रो क्षमतािे भ्र्ाए सम्म 
जनताको अलभभावन र सेवक भएर काम गने प्रर्त्न र जमको गरररहेको सबै साम ु र्वददतै छ । 
जनक्राचन्तका माध्र्मबाट संघीर् िोकताचन्िक गर्तन्िात्मक र्गु ल्र्ाउन आफ्नो अमलु्र् चजवन 
बलिदान ददनहुनुे सम्पूर्य ज्ञात अज्ञात शर्हदहरु प्रलत सम्मान व्र्क्त गदै सवयप्रथम त म र्स 
गाउँपालिकाको र्वलभन्न ठाउँबाट तथा नेपािको र्वलभन्न आन्दोिनका र्वलभन्न कािखण्डका सम्पूर्य 
ज्ञात अज्ञात शर्हदहरु प्रलत भावपूर्य श्रद्धाञ्जिी अपयर् गदयछु । राजनीलतक तथा सामाचजक 
आन्दोिनका घाइते र्ोद्धा, बेपत्ता नागररकहरु र नेपािको िामो राजनीलतक आन्दोिनका अग्रज 
र्ोद्धाहरु प्रलत म उच्ि सम्मान व्र्क्त गनय िाहन्छु । कोलभड 19 महामारीका कारर् मानव जाती 
मालथ शताब्दी कै सबैभन्दन संकट परेको छ ।महामारीबाट िाखौ मालनसहरुिे ज्र्ान गमुाई सकेका 
छन ् भन ेिाखौं सङ्क्क्रलमत छन ्।र्स महामारीबाट सङ्क्क्रलमत भई नेपाि लभि वा बार्हर ज्र्ान 
गमुाउनहुनु ेनेपािी तथा अन्र् लमिराष्ट्रका नागररकहरुका शोकाकुि पररवारजनप्रलत गर्हरो समवेदना 
व्र्क्त गदयछु ।उपिाररत सम्पूर्य ब्र्चक्तहरुको शीघ्र स्वास््र्िाभको कामना गदयछु ।जोचखमपूर्य 
पररचस्थतीमा अग्रपङ्क्तीमा रहेर सेवा गने चिर्कत्सक, नसय, स्वास््र्कमी, सरुक्षाकमी, एम्बिेुन्स 
िािक,पिकारिगार्त सम्पूर्य राष्ट्रसेवकहरुको उच्ि कदर गदयछु. महामारी रोकथाम,लनर्न्िर् र 
उपिारको कार्यमा र्ोगदान प-ुर्ाउनहुनुे संघ, प्रदेश, र स्थानीर् तहका जनप्रलतलनलध,राजनीलतक 
दि,लनजी तथा व्र्ावसार्र्क क्षेि, सञ्चार र कोरोना रोकथाम, लनर्न्िर् र उपिार कोषमा रकम तथा 
स्वास््र् र राहत सामाग्री उपिब्ध गराउन े सबैिाई धन्र्वाद ददन िाहान्छु ।कोलभड – 19 
महामारी तथा अन्र् र्वपदका कारर् उत्पन्न हनु सक्न ेखाद्य संकट आउन नददन, रोजगारी गमुाउन 
पगेुकाहरुको जीर्वकोपाजयनको आधार तर्ार गनय तथा रोग लनर्न्िर्सँगै र्वकास गलतर्वलधिाई 
ििार्मान बनाउने उदे्दश्र् अनरुुप नै र्ो बजेट र्स सम्मालनत सभा समक्ष प्रस्ततु गरेर्क छु । 
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हामी जनप्रलतलनलध समक्ष मालिका गाउँपालिकाबासीिे अनलगन्ती र्वकास र समरृ्द्ध प्रलतको 
िाहाना र अपेक्षाहरु राखेका छन ्र त्र्ो परुा गने दार्र्त्व हाम्र ैकाध मालथ आएको छ । नेपािी 
जनतािे द्वन्दको िपेटाबाट शाचन्त स्थापना हुँदै सामाचजक रुपान्तरर्को बाटोमा िचम्कन े अवसर 
आएको महशसु गरेको हनुािे जनर्प्रलतलनलध समक्ष जनतािे अलसलमत अपेक्षा राख्न ुस्वभार्वक पलन छ 
र नेपािमा िोकताचन्िक गर्तन्िको स्थापना भए पश्चात जारी भएको संर्वधान र संर्वधानिे 
व्र्वस्था गरे अनसुारको राज्र् पनुयसंरिना भएको छ । लतन तहको सरकारको गठन भएको छ । 
र्र् लतन तहका सरकारहरु मध्रे् जनतािाई नचजकको सरकारको अनभुलुत ददिाउनकुा साथै 
जनताहरुको प्रत्र्क्ष पहुँिमा भएको सरकार भनेको नै र्हाँको सन्दभयमा मालिका गाउपालिका हो । 
नर्ाँ र्गुमा प्रवेश गरेको नेपािको नर्ाँ संर्वधान, नर्ाँ संरिना अनसुारको नर्ाँ सरकार भएको कारर् 
नर्ाँ कार्य अनभुवका साथ कार्य सम्पादन गनुय लनकै िनुौलतमर् नै बनेको छ । 

अब हामी जनप्रलतलनलध माफय त र्वकास  समरृ्द्धको थािनी हनुेछ भनेर आशा र भरोसाका 
साथ गाउँपालिकाबासी जनताहरुिे हेरी रहेका छन ् । हामी पलन िाडै नै पररवतयनको महशसु 
गाउँपालिकाबासी साम ुददिाउन र्वलभन्न प्रर्ासहरु गरी रहेका छौ । र्द्यर्प हामीसँग भएको श्रोत र 
साधन हाम्रो र्वकास प्रलत िाहान र गाउँपालिकाबासीहरुको अपेक्षा लबि तािमेि लमल्न सकेको छैन 
। हाम्रो अलभिासा, जनताको अपेक्षा धेरै ठुिो छ भने हामीिे िगानी गने आलथयक श्रोत ज्र्ादै कम 
छ । 

पर्ायप्त बजेट नहनु,ु स्थानीर् सरकार संिािन गनय पर्ायप्त ऐन कानून बलनन सक्न ु जस्ता 
जर्टिता हामीिे भोग्न ुपरर रहेकै लथर्ो । सम्पूर्य कामको संस्थागत सरुुवाती थािनी हामी आफैिे 
गनुय परेको लथर्ो । र्ो महत्वपूर्य ऐलतहालसक संस्थापक चजम्मेवारीिाई हामीिे सवुर्य अवसरको 
रुपमा ग्रहर् गदै जनताको थप र्वश्वास चजत्न सक्ने जनर्प्रर् वातावरर् लनमायर् गदै अलधकतम 
र्वकासको िालग पहि र प्रर्त्न गरररहेकै लथर्ौ तर गत आ.व. देचख अिानक कोरोनाको कारर् देखा 
परेको र्वसम र र्वकराि पररचस्थलतिे हाम्रो र्वकास र पररवतयनको र्ािामा केर्ह नलमठो धक्का 
परु् र्ाएको छ र केर्ह हाम्रा अत्र्न्तै प्राथलमकताका कार्यक्रमहरुिाई पलन थालत राखेर मालिकाबासी 
दाजभुाई, ददददबार्हनीहरुिाई कोरोनाबाट बिाउन तफय  ध्र्ान मोड्न ुपने पररचस्थलत सजृना भएको छ 
। त्र्सैिे कोरोना भाइरसबाट तमाम मालिकावासीिाई मकु्त गराउँदै र्सबाट उत्पन्न र्वकराि 
िासददको अन्त्र् गदै तमाम जनताको जनजीवनिाई सामान्र् बनाउन े र पनुः र्वकासका 
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र्क्रर्ाकिापहरुिाई र आलथयक र्क्रर्ाकिापहरुिाई पनुचजयवन ददन ेतफय  र्वशेष ध्र्ान ददनपुनेछ तार्क 
आउदो नेततृ्व पसु्ताका िालग हामी अनकुरर्ीर् पवुयज बन्न सक्छौ । 

 त्र्सैिे हामीिे र्स वषय गाउँपालिकावासीिाई कोरोनाबाट सचृजत भर् र िासबाट मकु्त गराउन 
हर तरहिे पहि र प्रर्त्न गररनपुदयछ । 

 गाउँपालिकावासीसँग र्वलभन्न कार्यक्रमका माफय त सम्पूर्य गाउँवासीसँग भेटघाट तथा लनकटताको 
सम्बन्ध राख्न ेकार्य अझै सदुृढ र व्र्वचस्थत गदै िग्न ुपदयछ । 

 सम्पन्न भएका उत्कृष्टआर्ोजनाहरुिाई परुस्कृत गनुयपछय । गाउँपालिकाको गौरवको 
आर्ोजनाको रुपमा ठूिा र ठोस आर्ोजना संिािनको थािनी गनुयपदयछ । 

 अव हामी गाउँ र्वकास गरुुर्ोजना, उद्यम र्वकास गरुुर्ोजना, कृर्ष र्वकास गरुुर्ोजना 
िगार्तका र्वषर्मा र्वस्ततृ रर्नीलत बनाएर अचघ बढ्नकुा साथै गाउँपालिकाको प्रोफाईििाई 
लडचजटिाईज गररनपुदयछ । 

 कोरोनाको कारर् वैदेचशक रोजगारीबाट स्वदेश फकय ने र र्र्ह रहेका र्वुा बेरोजगार 
जनशचक्तिाई अलधकतम रोजगी लमल्न े तथा स्वरोजगार सजृना गने खािको कार्यक्रमहरु 
संिािन गररनपुदयछ । 

 हाम्रा र्ोजना तथा कार्यक्रमहरुमा अलनर्लमतता तथा िापरवाही हनु सक्न ेसंभावनािाई ख्र्ाि 
गरी हामी जनप्रलतलनधीको तफय बाट सशक्त अनगुमन गरौ, ददगो भरपदो तथा गरु्स्तरीर् कार्य 
सम्पादन तथा सेवा प्रवाहको िालग पहि र प्रर्त्न गरौँ । 

श्री सभाध्र्क्ष ज्रू्,  
एवं सम्पूर्य सभासद ज्रू्हरु, 

राज्र्को पनुयसंरिनासँगै नेपािको संर्वधान २०७२ को धारा २९५ को उपधारा (३) 
बमोचजम जनताको सबैभन्दा नचजकको सरकारको रुपमा प्रत्र्क्ष सरकारका उल्िेचखत 
र्वषर्हरुिाई सम्बोधन गनयका िालग गाउँपालिकाबाट घोर्षत िक्ष्र् र उदे्दश्र्का साथ 
मालिकाबासीबाट प्राप्त भएको चजम्मेवारीिाई इमान्दाररता पूवयक पूरा गनय र्स गाउँपालिकाको 
ददघयकािीन लभजन बनाई पालिकाको र्वकासका िालग र्ोजना तथा कार्यक्रमहरु तर् गदै 
कार्ायन्वर्न गदै आईरहेको सन्दभयमा गत िाि ुआ.व. 2077।78 मा भए गरेका मखु्र् मखु्र् 
उपिचब्धहरुिाई संक्षेपमा प्रस्ततु गनय िाहान्छु । 

 

(क)पूवायधार र्वकास अन्तगयत 
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१. सडक लनमायर् तफय  
िाि ुआ.व.2077/78 को वार्षयक स्वीकृत कार्यक्रम अनसुार र्स मालिका गाउँपालिका लभि रहेका र्वलभन् न 
वडाहरुमा गौरवका र्ोजना िगार्त अन्र् साना मोटर बाटो गरर जम्मा 23 वटा मोटर बाटोहरु सम्पन्न भई 
अचन्तम भकु्तानी भईसकेको छ जसमा 17.5 र्क.मी. नर्ाँ सडक ट्रर्ाक लनमायर्, 600 मी. सडक स्तरोन्नलत, 
150 मी. बाटो ढिान, 80 मी. लनमायर्ालधन, 7.र्क.मी. लसलड लनमायर् तथा स्तरोन्नती, 1 वटा कल्बोडय पिु 
लनमायर् भएको छ भने र्वलभन्न वडाहरुमा जम्मा ११ वटा पदमागय एवं गोरेटो बाटो, 3 वटा ढि लनकासका 
र्ोजनाहरु सम्पन्न भई अचन्तम भकु्तानी समेत भईसकेको छ ।बाँकी र्ोजना तथा कार्यक्रम र्सै वषय सम्पादन 
हनुेछन ्। 

 

२. भवन लनमायर् तफय ः 
गाउँपालिकाको प्रशासलनक भवनको अभाव एवं समस्र्ा रहेकोिे वडा कार्ायिर् भवन वडा नं. 3 को वडा 
कार्ायिर् भवन लनमायर्ालधन अवस्थामा रहेको, डाडागाउँ स्वास््र् ईकाई भवन हाि लनमायर् गने िरर्मा 
रहेको, छ भने खोप केन्रहरुको िालग 2 वटा खोप केन्र भवन लनमायर् भईसकेको छ, 2 वटा र्वद्यािर् 
भवन लनमायर्, 2 वटा वास शौिािर् लनमायर्को िरर्मा गररएको, त्र्स्तै गाउँपालिकाका र्वलभन्न वडाहरुमा 
आमा समूह, सामदुार्र्क भवनहरु जम्मा 5 वटा सम्पन्न भई अचन्तम भकु्तानी भईसकेको छ। र्वद्यािर्, 
मचन्दर, ििय, खेिमैदानमा घेराबार गररएको, सरुचक्षत नागररक आवास कार्यक्रम अन्तगयत संघीर् सरकार 
माफय त प्राप्त रु 1300000।- बजेटबाट सरुचक्षत नागररक आवास कार्यक्रमबाट िाभाचन्वत भएका छन ्। 

 

३. खानपेानी तफय ः 
िाि ुआ.व.2077/78 को वार्षयक स्वीकृत कार्यक्रम अनसुार गाउँपालिका लभि हािसम्म 6 वटा साना 
खानेपानी र्ोजनाहरु सम्पन्न भई अचन्तम भकु्तानी भईसकेको छ भन े एक घर एक धारा कार्यर्क्रम 
अलभर्ानको रुपमा संिािन भएको देर्वस्थान र दरबाङ खानेपानी आर्ोजनािाई र्स गाउँपालिकाको गौरवको 
आर्ोजना रुपमा लनमायर् गनयका िालग संघीर् आर्ोजना कार्ायिर्सँग आवश्र्क समन्वर् गरर बहवुषीर् 
आर्ोजनामा संिािन गरर समर्मानै सम्पन्न गने पहि गररएको छ । 

 

४. पर्यटर्कर् पवुायधार तथा कार्यक्रम तफय  
संघीर् सरकाबाट मालिका मचन्दर संरक्षर् कार्य, प्रदेश सरकारबाट दरुुिेक पदमागय लनमायर्, र्पकलनक स्पोट 
र्ोजना हाि लनमायर्ालधन अवस्थामा रहेको छ भने गाउँपालिकाको कार्ायिर्बाट वडा नं. 6 मा िौकी मचन्दर, 
चशविार् मचन्दर लनमायर् एवं लनमायर्ालधन अवस्थामा रहको छ ।  

 

5. श्रम तथा रोजगार तफय   
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आ.व.2077/78 मा प्राधनमन्िी रोजगार कार्यक्रम तथा र्वुा रोजगारीका िालग रुपान्तरर् पररर्ोजना 
अन्तगयत जम्मा 35 वटा र्ोजना मध्रे् 27 वटा पदमागयहरु 5 वटा सडक सोलिङ १ वटा सामदुार्र्क भवन 
लनमायर् र २ वटा र्वद्यािर् तथा र्वद्यािर् खेिमैदान संरक्षर् सम्पन्न भएको छ। ती र्ोजनाहरुबाट 366 
जना सूचिकृत बेरोजगारहरुिे रोजगार प्राप्त गरेका छन ्। 
 

ख) आलथयक र्वकास अन्तगयत  

१. कृर्ष तफय ः- 
िाि ु आ.व.2077/78 को वार्षयक स्वीकृत कार्यक्रम अनसुार मालिका गाउँपालिका लभि रहेका 
कृषकहरुिाई च्र्ाउ खेतीका िालग ४ वटा प्िार्ष्टक टनिे लनमायर् तथा च्र्ाउको र्वउ र्वतरर्, 75 प्रलतशत 
अनदुानमा 560 र्कर्व र्वरुवा र्वतरर्, तरकारी खेतीका िालग बन्दा, काउिी, ब्रोकाउिी, धलनर्ा, केराउ र 
प्र्ाजको लबउ र्वतरर्, सनु्तिा काटछाटका िालग आवश्र्क औजारहरु भर् र्ाङ 7 वटा, स्प्ररे्र 31 वटा, 
लसकेिर 25 वटा र आरा 25 वटा र्वतरर् गररएको छ । 

 

2. पश ुसेवा तफय ः- 
मालिका गाउँपालिकामा िाि ुआ.व. 2077।78 मा पश ुसेवा अन्तगयत मालिका गाउँपालिका लभि रहेको 
पशपंुक्षीहरुको त्र्ाङ्क संकिन गररएको, ११ जना कुखरुा पािन व्र्वसार्ीहरुिाईका िालग 3125 वटा 
िल्िाहरु 75 प्रलतशत अनदुानमा र्वतरर् गररएको साथै 19 जना कुखरुा पािनका कृषकहरुिाई ३ ददन े
व्र्वसार्र्क कुखरुा पािन तालिम सम्पन्न गररएको, पशपंुक्षीहरुको औषधी गररद गरर लनःशलु्क र्वतरर् गरर 
9989 पशपंुक्षीहरुको उपिार गररएको, 19 वटा कुकुरहरुिाई रेर्वजको खोप िागउने कार्य भएको, 
प्रर्ोगशािा सेवा अन्तगयत 166 वटा पशपंुक्षीहरुको उपिार गररएको, 504 वटा पशहुरुको लबमा गने कार्य 
सम्पन्न भएको साथै र्वलभन्न फमय दताय, समहु दताय तथा अन्र् पश ुसेवा सम्बचन्ध लसफाररस गने कार्यहरु भएको 
छ । 

 

ग. सामाचजका र्वकास अन्तगयत 

1. चशक्षा तफय ः-  

चशक्षा ससतय कार्यक्रम एवं पनु लनमायर् प्रालधकरर्बाट मालिका गाउँपालिका अन्तगयत रहेका  सम्पूर्य 
सामदुार्र्क र्वद्यािर्हरु आलथयक वषय 2074/75 देचख 2077/78 सम्म पूर्य भैसकेको साथै हाि संरिना 
बन्दै गरेको सम्पूर्य त्र्ाङ्कहरु २ कोठे भवन जम्मा 9 वटा, ३ कोठे भवन जम्मा ५ वटा, ८ कोठे जम्मा 
१० वटा, शौिािर् जम्मा १५ वटा, खानेपानी ट्याङ्की धारा जम्मा ५ वटा, ममयत संभार संरिना १२ वटा 
सम्पन्न भएको छ  भने 1 वटा र्वद्यािर्मा र्वज्ञान प्रर्ोगशािा लनमायर्, 1 वटा र्वद्यािर्मा कम्प्रू्टर 
प्रर्ोगशािा लनमायर्, 1 वटा र्वद्यािर्मा पसु्ताकािर् लनमायर्को लनमायर् भएको छ भने राष्ट्रपलत शैचक्षक सधुार 
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कार्यक्रम अन्तगयत र्स गाउँपालिकामा प्राप्त कुि बजेट रु 93,00,000।– बाट देउरािी आ.र्व., चशव 
आ.र्व.र लसद्धाथय मा.र्वद्यािर् कक्षाकोठा लनमायर् (२ कोठे भवन), र्वद्यािार् शैचक्षक लसकाई सामाग्री उपिब्धी 
अलभबरृ्द्ध अन्तगयत भगवती आ.र्व., मालिमका आ.र्व., जनजागलृत आ.र्व. र रार्ष्ट्रर् मा.र्व.मा, र्वद्यािर् 
चशक्षामा नर्वन प्रार्वलधक प्रवद्धयन अन्तगयत लनस्कोट मा.र्व. र अमरज्र्ोती मा.र्व. िाभाचन्वत भएका छन ्भने 
चशक्षा तथा मानव स्रोत र्वकास केन्रबाट मलिका गाउँपालिकामा थप हनु आएका 7 वटा प्रार्व तहका 
दरबन्दीहरु शून्र् दरबन्दी भएका र्वद्यािर्हरु र प्रस्तार्वत माध्र्लमक र्वद्यािर्हरुमा र्वतरर्को काम भएको 
र मालिका गाउँपालिकामा पर्हिो िरर्को दरबन्दी लमिान कार्य सम्पन्न भएको छ । िाि ु
आ.व.2077/78 का िालग गाउँपालिकाको कार्ायिर्बाट र्वलनर्ोचजत बजेटबाट 8 वटा र्वद्यािर्हरुमा 
घेराबार, ग्राउण्ड ममयत, व्र्वस्थापनको कार्य सम्पन्न भएको छ । 

 

2. स्वास््र् तफय ः- 
लनर्लमत रार्ष्ट्रर् कार्यक्रम तफय का पोषर् सम्बन्धी कार्यक्रम, पोषर्, क्षर्रोग, दादरुा, खोप, आमा सरुक्षा 
कार्यक्रम जस्ता सम्पन्न, स्थार्ी बन्ध्र्ाकरर् (लमलनल्र्ाप) चशर्वर संिािन गररएको, VIA जाँि, आवश्र्कता 
अनसुारका औषधी तथा स्वास््र् सामाग्रीहरुको लनर्लमत आपूती गररएको, आर्वेुद अन्तगयत पालिका स्तररर् 
नागररक आरोग्र् केन्र स्थापना गरर सेवा उपिब्ध गराईएको, कोलभड-19 सँग जधु्न आन्तररक िकडाउन, 
क्वारेन्टाईन केन्र स्थापना तथा संिािन, प्रिार प्रसार तथा प्रवधयनात्मक कार्यक्रमहरु, क्वारेन्टाईनमा राख्न,े 
आईसोिेसनमा राख्न,े र्पलसआर तथा एचन्टजेन्ट टेस्ट गने, स्वास््र् तथा सरुक्षात्मक (माक्स, पन्जा, साबनु, 
थमयगन, र्पर्पई, अचक्सलमटर, थमायलमटर, कन्सन्टेटर मेलसन िगार्तका) सामाग्रीहरु र्वतरर् गररएको, नेपाि 
सरकारद्बारा तोर्कएको वगय र उमे समूहका व्र्क्तीहरुिाई खोप िगाईएको, आधारभतू तथा आकचस्मक 
सेवाका िालग औषधी र स्वास््र् सरुक्षा सामाग्री (र्प.र्प.ए बाहेक) खररद गररएको, क्षर्रोगका जोचखमर्कु्त 
जनसंख्र्ामा संर्क्रर् क्षर्रोग खोजपोडताि कार्यक्रम गररएको, कोलभड-19 िगार्त र्वलभन्न महामारीजन्र् 
रोगहरुको रोकथाम, लनर्न्िर् तथा लनगरानीका िालग सरोकारवािाहरुसँग अन्तरकृर्ा गरर स्वास््र्कमी 
पररिािन गररएको, क्षर्रोग संक्रमर् लनर्न्िर्का िालग प्रर्ोगशािामा आवश्र्क सामाग्रीको ममयत संभार तथा 
पररवतयन गररएको, पालिका अन्तगयत रहेका स्वास््र् संस्थाहरुको मालसका सूिना संकिन, भेररर्फकेसन एवं 
गरु्स्तर सधुार साथै िौमालसक र वार्षयक समीक्षा गररएको, पोषर् सम्बन्धी कार्यक्रम गररएको, र्वद्यािर् 
स्वास््र् चशक्षा, आमा समूह तथा पालिका स्तररर् स्वास््र्का िालग सामाचजक व्र्वहार पररवतयन प्रवद्धयन 
अलभर्ान संिािन गररएको, मात ृतथा चशश ुकार्यक्रम संिािन गररएको, मात ृतथा नवचशश ुकार्यक्रम अन्तगयत 
आमा सरुक्षा, गभयवती उत्प्ररेर्ा सेवा, न्र्ानो झोिा र लनशलु्क गभयपतन कार्यक्रम संिािन गररएको, रार्ष्ट्रर् 
मर्हिा स्वास््र् स्वरं् सेर्वका कार्यक्रम गररएको, स्थानीर् तह लभिका स्वास््र्कमीहरु, म.स्वा.स्व.से.का.का 
िालग आधारभतू तथा आकचस्मक सेवा अन्तगयत आखँा, नाक,कान,घाँटी तथा मखु स्वास््र् सम्बन्धी प्राथलमक 
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उपिार बारे अलभमचुखकरर् तथा तालिम संिािन गररएको, समदुार्मा आधाररत नवजात चशश ुतथा बािरोग 
एर्ककृत व्र्वस्थापन कार्यक्रम सलमक्षा तथा स्वास््र् संस्थाहरुमा Onside coaching संिािन गररएको छ। 
हाि र्वश्वभर महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाईरससँग बच्नका िालग र्स गाउँपालिका लभि स्वास््र् 
सम्बन्धी 112 जनािाई र्प.लस.आर.र 270 जनािाई एचन्टजेन्ट र्वलध माफय त कोरोना पररक्षर् गररएकोमा 
99 जना पोजेर्टभ देचखएका र 97 जना संक्रमर् मकु्त भई हािको लमलतमा जम्मा 2 जना माि कोरोना 
संक्रलमत रहेको छ भने संक्रलमत लबरामीहरुिाई होमआईसोिेसनमा जनप्रलतनीलध, स्वास््र्कमीहरुद्बारा समर् 
समर्मा स्वास््र् पररक्षक्ष, भेटघाट एवं हौसिा प्रदान गररएको छ । 

 

3. अन्र् तफय ः- 
िाि ुआ.व.2077/78 को वार्षयक स्वीकृत कार्यक्रम अनसुार र्स गाउँपालिका लभि र्वलभन्न वडाहरुमा 
बस्ती संरक्षर्, क्िवका खेिमैदान लनमायर्, शौिािर् लनमायर्, तटबन्धन लनमायर् र्वद्यािर् संरक्षर् िगार्तका 
र्ोजनाहरु सम्पन्न भएको छ । गत आ.व.2076/77 मा र्स कार्ायिर्, लमिन म्र्ाग्दी र झोिङु्ग े पिु 
के्षिगत कार्यक्रम पोखराको सहकार्यमा संिालित 5 वटा झोिङु्गे पिुहरु र्सै वषयमा सम्पन्न सम्पन्न हनुेछन ्
।त्र्स्तै र्वद्यलुतर् ठेक्का प्रर्ािीद्बारा ४ वटा र्ोजनाहरु संिािनमा रहेको छ। त्र्स्तै कार्यक्रम तफय  
उपाध्र्क्षसँग कानूनी साक्षरता तथा र्हंसा न्रू्लनकरर् अन्तगयत हाि र्स गाउँपालिका लभि औषध दबु्र्यसनी  
एवं िाग ुपदाथय ओसारपसारमा घटेका घटनाहरुिाई मध्र्नजर गदै गाउँपालिका लभि रहेका माध्र्लमक एवं 
आधारभतू र्वद्यािर्हरु अध्र्र्नरत र्वद्याथी िगार्त अलभभावकहरुिाई िाग ुपदाथय दबु्र्यसनी, साईबर क्राईम, 
बािलबबाह सम्बन्धी जनिेतनामिुक कार्यक्रम संिािन गररएको छ। त्र्स्तै गाउँपालिकाको स्वास््र् सम्बन्धी 
कार्यक्रम अनसुार सनुौिा हजार ददनका आमाहरुिाई पोषर् कार्यक्रम अन्तगयत गभयवती र बच्िाको आमा 
भएको समर्मा पोषर्र्कु्त खानेकुरा खानपुछय र कुपोषर्बाट बच्न जानकारी ददने उद्देश्र्िे गभयवती 
मर्हिाहरुिाई अण्डा र क्र्ाचल्सर्म र्वतरर् गररएको छ । घ वगयका लनमायर् व्र्वसार्ीहरुिाई ईजाजत 
पिददने प्रर्क्रर्ामा रहेको छ भने र्वलभन्न वडाहरुमा कृषक, पशपुािक समूह जम्मा 349 वटा व्र्वसार् दताय 
भएको, सामाचजक सरुक्षा तथा पंचजकरर् अन्तगयत लमलत 2049 साि देचख वडा कार्ायिर्मा दताय भएका 
23359 जनाको ब्र्क्तीगत घटना दतायको र्ववरर् अनिाईन प्रर्ािी (लडचजटाईजेशन) को माध्र्मबाट 
अलभिेख व्र्वस्थापन प्रर्वर्ष्ट तथा अद्यावलधक गररएको छ भन े 3143 जना िाभग्राहीहरुिाई सामाचजक 
सरुक्षा भत्ता बैर्कङ प्रर्ािीमा प्रलबष्ट गरर भत्ता र्वतरर् गररएको छ। गाउँपालिकामा न्र्ार्र्क सलमलत गठन 
भई छुटै्ट न्र्ार्र्क ईजिास कक्षको व्र्वस्था गररएको, र्स आलथयक वषयमा न्र्ार्र्क सलमलत माफय त 14 वटा 
मदु्दाहरु मेिलमिाप गररएको छ। 
 

घ) कोलभड-19 को प्रभाव अन्तगयत 
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र्वश्वव्र्ापी रुपमा फैलिईरहेको कोलभड-19 को प्रभावबाट सरुचक्षत रहन र लनर्न्िर् गनयका िालग नेपाि 
सरकारबाट लमलत 2078।01।27 गते देचख दोस्रो िहरको िकडाउन शरुु भर्ो सो समर्मा 
पालिकाबासीहरुको स्वास््र्िाई दृर्ष्टगत गरर संक्रलमतहरुिाई उपिारको िालग पालिकाको केन्र दरबाङमा 
20 शैर्ाको अस्थार्ी कोलभड अस्पताि तर्ार गररएको, ददघयरोगी लबरामीका िालग लनजहरुको खियमा घर 
घरमा औषधीको उपिब्धता, PCR, एचन्टजेन्ट पररक्षर्का िालग र्ातार्ातको व्र्वस्था, लबरामीहरुको औषधी 
उपिारका िालग अस्पतािसम्म जान र अलत आवश्र्क कार्यका िालग अन्र् ठाउँमा जानको िालग स्थानीर् 
प्रशासनसँगको सामन्वर् र सहचजकरर्मा लनजहरुको आवतजावतिाई सहचजकरर् तलु्र्ाईएको, ग्रालमर् 
भेगहरुमा स्वास््र् सरुक्षा मापदण्ड अपनाउनका िालग स्वास््र् सरुक्षा सम्बन्धी प्रिार प्रसार गररएको, 
गाउँपालिका अन्तगयतका प्रत्रे्क घरहरुमा जनप्रलतलनधी, कमयिारी, स्वास््र्कमी, स्वास््र् स्वरं् सेर्वका र टोि 
र्वकास सलमलतको प्रलतलनधी सर्हतको उपचस्थलतमा कोलभड-19 बाट बच्ने उपार्हरुको बारेमा जानकारी ददई 
संक्रलमत घरपररवािाई सान्त्वनाददई मनोबि बढाउन ेकार्य गररएको कोलभड महामारीको प्रभावसँग आलथयक 
तथा सामाचजक र्वकास लनमायर्का कार्यहरुमा केही अवरोध आउँदा आउँदै पलन गाउँपालिकाका स्थानीर् स्रोत 
साधन प्रर्ोग गरर आर्ोजनाहरु सम्पन्न गररएको व्र्होरा र्हाँहरुिाई जानकारी गराउन िाहन्छु र उक्त 
आर्ोजनाहरु सम्पन्न गनय र्हाँहरुिे खेिेको भलूमका प्रलत हादयक आभार एवं धन्र्बाद व्र्क्त गनय िाहन्छु । 
कोलभड-19 को प्रभाव िाि ुआलथयक वषयको परुा अवलधनै रहेको र पलछल्िो समर् अझ भर्ावह अवस्थामा 
रहेको हुँदा गाउँपालिकाबाट तोर्कए बमोचजमका िक्ष्र् एवं उद्देश्र्हरु हालसि गनय थपु्र ैकदठनाईहरु हामीिे 
सामना गनुयपर् र्ो र र्ो अवस्था कर्हिे सम्म रहन्छ भने्न समेत लनचश्चत नभएकोिे नागररहकहरुको स्वास््र् 
सरुक्षानै हाम्रो प्रमखु दार्र्त्व र चजम्मेवारी हो भने कोलडड मैिी ढंगिे सेवा प्रवाह र र्वकास लनमायर् कार्य 
अगाडी बढाउन ुनै हाम्रो बाध्र्ताको रुमा रहेको छ । 

 

ङ) िघ ुउद्यम र्वकास कार्यक्रम तफय ः- 
गररबी लनवारर्का िालग िघ ु उद्यम र्वकास कार्यक्रम अन्तगयत पालिकामा मेडेप मोडेिको बारेमा 
अलभमचुखकरर् गरर कार्यक्रम संिािनका िालग सहभालगतात्मक ग्रालमर् िेखाजोखा गरर 128 घरधरुी सवेक्षर् 
तथा सहभागी छनौट गने कार्य गररएको, छनौट भएका सहभागीहरुबाट ८ वटा िघ ुउद्यमी समूह लनमायर् गरर 
लतनीहरुको क्षमता अलभबरृ्द्धमा सहर्ोग गने कार्य गररएको, 119 जना संभाब्र् िघ ु उद्यमीहरुको िालग 
उद्यमचशिता र्वकास तालिम िैर्ङ्गक समावेशीकरर् तालिम संिािन गररएको, बेमौसमी तरकारी खेती तालिम, 
मडुा बनुाई तालिम, अल्िो कपडा बनुाई तालिम, लसिाई कटाई तालिम र कुखरुा पािन तालिम संिािन गरर 
102 जना नर्ाँ िघ ु उद्यमी लसजयना गररएको, िघ ु उद्यमीिाई बजारीकरर् र िघरु्वत्तमा पहुँि सम्बन्धी 
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र्क्रर्ाकिाप गररएको, भईरहेको उद्यमीको स्तरोन्नतीका िालग पनतुाजयगीर् तालिम र प्रर्वलध हस्तान्तरर् 
गररएको, िघ ुउद्यमीहरुका िालग साझा सरु्वधा केन्र (भवन) लनमायर् गररएको छ । 

श्री सभाध्र्क्षमहोदर्,  

एवं सम्पूर्य सभासद ज्रू्हरु, 
अब म आगामी आलथयक वषय 2078।79 को बजेटका उद्देश्र् तथा प्राथलमकता प्रस्ततु गने अनमुलत 
िाहन्छु । 

बजेटका उद्दशे्र्हरु लनम्नानसुार रहेका छन:्- 

क. गाउँवासीहरुिाई कोरोना मकु्त बनाउने, कोरोना संक्रमर्बाट बिाउन सम्पूर्य शचक्त पररिािन गराउन े
र जनुसकैु र्वपद् बाट हनुे जोचखम, िचक्षत वगयको उत्थानिाई र्वशेष जोड ददने, 

ख. गाउँपालिकाको पूवायधार के्षिको र्वकासका र्ोजना तजुयमा गने, 
ग. सामाचजक, साँस्कृलतक तथा आलथयक के्षिको समचुित र्वकास गने, 
घ. जनसहभालगता, उत्तरदार्र्त्व, पारदचशयता सलुनशचित गरी सिुभ तथा गरु्स्तरीर् सेवा प्रदान गने, 
ङ. िोकतन्िका िाभहरुको समानपुालिका समावेशी र न्र्ार्ोचित र्वतरर् गने,  

ि. काननुी राज्र् र ददगो र्वकासको अवधारर्ा अनरुुप समाजवाद उन्मखु संचघर् िोकताचन्िक, 
गर्तन्िात्मक शासन प्रार्ािीिाई स्थानीर् तह देचख नै सदुृढीकरर् गनुय, 

छ. स्थानीर् नतेतृ्वको र्वकास गदै स्थानीर् शासन पद्दलतिाई सदुृढ गनुय, 
ज. स्थानीर् स्तर मै रोजगारीको सजृना गनुय र स्थानीर् र्वुाहरुिाई स्थानीर् स्तर मै उत्पादनसँग जोड्न े

कार्य गनुय, 
झ. कृर्ष, पशपुािन िगार्तका के्षिमा िगानी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अलभवृर्द्ध गने, 
ञ. सवयसिुभ तथा गरु्स्तरीर् स्वास््र्सेवा उपिब्ध गराउने,  

ट. समतामिुक न्र्ार्ोचित समाज लनमायर्मा र्ोगदान ददने । 

 
श्री सभाध्र्क्षमहोदर्,  

एवं सम्पूर्य सभासद ज्रू्हरु, 
1. अबम आगामी आलथयक वषय 2078।79 को बजेट तथा कार्यक्रमहरुका प्राथलमकताहरुिाई प्रस्ततु गनय 

िाहन्छु । 

 कोरोना िासबाट मकु्त तथा सबै प्रकारका र्वपदहरुको व्र्वस्थापन, 
 पूवायधार क्षेिको र्वकास, 
 आलथयक र्वकास (कृर्ष तथा पश,ु पर्यटन तथा उद्योग क्षिेको व्र्वसार्र्करर् र र्वकास) 
 र्वुा स्वरोजगार, 
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 सामाचजक क्षेि (चशक्षा, स्वास््र्, खानेपानी तथा सरसफाई, संस्कृलत प्रवद्धयन) को र्वकास  

 िचक्षत वगय उत्थान, समानता तथा सामाचजक समावेशीकरर्, 
 वन तथा वातावरर् व्र्वस्थापन, 
 सशुासन तथा संस्थागत क्षमता र्वकास 

 

 

2. =अब म आ.व. 2078।79 को नीलत तथा कार्यक्रममा आ.व. 2077।78 मा अविम्बन गररएको 
नीलत तथा कार्यक्रमिाई लनरन्तरता दददै थप नीलत तथा कार्यक्रमिाई प्रागलमकतामा राचखएको छ सो 
प्रस्ततु गनय िाहन्छु । 

 

3. आगामी आ.व. 2078।79 मा तपचशिका क्षेिमा िगानीिाई उच्ि प्राथलमकता ददएको छुः- 
 स्वास््र् तथा र्वपद व्र्वस्थापन 

 पूवायधार र्वकास 

 र्वुा स्वरोजगार 
 कृर्ष व्र्वसार्र्करर् 

 लसंिाई, भवन लनमायर्, उजाय, संिार 
 सामाचजक र्वकास नीलत तथा चशक्षा 
 आलथयक र्वकास  

 िैर्ङ्गक समानता तथा सामाचजक समावेचशकरर् 

 उद्योग, वाचर्ज्र् तथा िघ ुउद्यम  

 सहकारी तथा पर्यटन 

 वन, वातावरर् तथा र्वपद व्र्वस्थापन, जिाधार संरक्षर्, जिवार् ुपररवतयन 

 सशुासन तथा संस्थागत र्वकास 

 मानव संसाधन र्वकास  

 र्वचत्तर् व्र्वस्थापन, सावयजलनक सनुवुाई, सामाचजक पररक्षर्, आन्तररक र अचन्तम िेखा 
पररक्षर् रहेका छन ्। 

श्री सभाध्र्क्षमहोदर्,  

एवं सम्पूर्य सभासद ज्रू्हरु, 
अब म िाि ुआलथयक वषय 2077।78 को आर् व्र्र्को र्थाथय चस्थलत प्रस्ततु गनय िाहन्छु । 

4. आ.व २०७७/७८ को आन्तररक राजश्व संकिनको अवस्था 



11 
 

मालिका गाउँपालिका िाि ुआ.व. 2077।78 मा संघीर् सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त समालनकरर्, 
राजश्व बाँडफाँड, सशतय अनदुान, समपरुक अनदुान र र्वशेष अनदुान िगार्तका चशषयकहरुबाट प्राप्त अनदुान र 
गाउँपालिकाको आन्तररक आर्बाट हाि लमलत 2078।03।09 गते सम्म रु. 34 करोड 51 िाख 76 
हजार 1 सर् 69 रुपैँर्ा 57 पैसा आम्दानी भएकोमा रु. 24 करोड 33 िाख 8 आठ 1 सर् 2 रुपैँर्ा 
47 पैसा खिय भई 70.48 प्रलतशत पग्रलत भएको छ । आन्तररक आर् तथा िागत सहभालगता बढोत्तरी 
गनय आगामी आ.ब.मा र्वशषे पहि गनुय पने अवस्था समेत रहेको छ । 

5. आ.व २०७७/७८ मा संिालित र्ोजना तथा कार्यक्रमको अवस्था  
आलथयक वषय २०७७/७८ मा कुि र्वलनर्ोचजत बजेट रु 45 करोड 59 िाख 65 हजार 646रुपैर्ा 
र्वलनर्ोजन गररएकोमा लमलत २०७8/०२/३० गते सम्ममा िाि ुर पुचँजगत गरर जम्मा 66.41 प्रलतशत 
र्ोजना तथा कार्यक्रमहरु सम्पन्न भएका छन ्। 

 

6. िाि ुआलथयक वषयको शसतय अनदुान तफय  रु 19 करोड 85िाख रुपैर्ा प्राप्त भएको छ । संचघर् 
सरकारबाट समपूरक अनदुान वापट रु 1 करोड 28 िाख रुपैर्ा प्राप्त भएको छ । त्र्स्तै सामाचजक 
सरुक्षा भत्ता बापट रु. 6 करोड 96 िाख 5 हजार रुपैर्ा प्राप्त भएको छ । 

 

7. अनदुान तथा राजस्व बाँडफाट अलतररक्त झोिङु्गे पिु लनमार्य तफय  रु 68 िाख, स्थालनर् पूवायधार र्वकास 
साझेदार कार्यक्रम तफय  रु 66 िाख, प्रधानमन्िी रोजगार कार्यक्रम तफय  रु 1 करोड 16 िाख 22 
हजार, पन्जीकरर् कार्यक्रम तफय  रु 27 िाख 23 हजार र गररवसंग र्वस्वेश्वर कार्यक्रम तफय  5 िाख 
46 हजार लसधै अचख्तर्ारी प्राप्त भएको छ । र्स्ता कार्यक्रमको िालग प्राप्त भएको रकमको प्रलतवेदन 
लसधै नेपाि सरकारमा पठाउने गरर अचख्तर्ारी प्राप्त भएकािे स्थालनर् सरकारको बजेट प्रर्ािीमा समावेश 
गररएको छैन । 

 
8. िाि ुआलथयक वषयको जेठ मसान्त सम्म िाि ुखिय रु 13 करोड 27 िाख 62 हजार 561 रुपैर्ा 

तथा पचँजगत खिय रु 7 करोड 21 िाख 31 हजार42 रुपैर्ा गरर जम्मा संचित कोषमा 25 करोड 
10 िाख 72 हजार 42 रुपैर्ा बाँकी रहेको देचखन्छ । आलथयक वषय 2077/78 को आर् तथा व्र्र् 
र्ववरर् तथा संसोधन अनमुान र आलथयक वषय 2077/78 को अनमुालनत आर् व्र्र्को र्ववरर् 
अनसूुचिहरुमा उल्िेख गरेकी छु । 

सभाध्र्क्ष ज्रू् 

सभाका सदस्र् ज्रू्हरु, 
अब म के्षिगत रुपमा आगामी वषय 2077/78 को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ततु गनय िाहान्छु । 
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9. सडक तथा पूवायधार तफय  
मालिका गाउँपालिका के्षिमा पने प्राथलमकता प्राप्त र्वशेष महत्त्वका गौरवका सडक आर्ोजनाहरुिाई बाहै्र 
मर्हना संिािनमा ल्र्ाउनका िालग औि वेिी हदुैँ रुम सडक स्तरोन्नती, अलधभारा र्कर्टनी पात्िे सडक 
स्तरउन्नती, फुिबारी महलभर हदैु चिउरीबोट हदैु चिउरीबोट छापसडक स्तरउन्नती, फुिबारी सवरबोट 
रातोढुङ्गा ओखरबोट सोिे सडक, थापािौर देर्वस्थान लसस्नेरी सडक स्तरउन्नती, अल्कािौर देचख दखु ु िेक 
सम्म सडक स्तरउन्नती, दरवाङ देचख ददच्र्ाम सडक स्तरउन्नती, पात्िे जेम सडक सडक लनमायर्, जेम पाल्िे 
सडक लनमार्य आर्ोजनाहरुिाई प्राथलमकतामा राखेको छु । र्ी गौरवका र्ोजनाको लनमार्य, ममयत र 
स्तरउन्नतीका कार्य शरुु गने गरर एकमषु्ट रु 1 करोड 85 िाख र्वलनर्ोजन गरेकी छु । 

 

9.1 ममयत सम्भार कोषको स्थापनाका िालग ×र्हँउद वषाय गाडी िल्छ सधै भरी, ममयत संभार कोष राखौ अलध 
वषय सरी" कार्यक्रम अन्तगयत कुि र्ोजनाहरुको कुि िागतको ३ प्रलतशतिे हनु आउने रकम जटुाई 
ममयत सम्भार कोष खडा गनयका िालग बजेट व्र्वस्थापन गरेकी छु । 

9.2 गाउँपालिका के्षिलभिका मखु्र् सडकबाट टोि, वस्ती जोड्ने सहार्क सडकहरु गोज्जा िाम्पाटा घािाय 
देउरािी मोटर बाटो लनमायर्, सेनामान मोटर बाटो लनमायर्, खापकु बस्तीसम्म मोटर बाटो लनमायर्, ईग्र े
िामखोररर्ा मोटर बाटो ममयत, र्कर्टनी मोटर बाटो लनमायर् तथा स्तरोन्नती, लबगरबाङ िनायक मोटर 
बाटो लनमायर्,गरजरा मोटर बाटो लनमायर्, तसरबाङ मोटर बाटो लनमायर्िगार्तका सडक लनमार्य र 
स्तरउन्नतीका िालग एकमषु्ट रु 26 िाख 39 हजार बजेट र्वलनर्ोजन गरेकी छु । 

9.3 गाउँपालिकाको दरवाङ बजारमा व्र्वचस्थत र्हसाविे पार्कय ङको व्र्वस्था लमिाउनका िालग जग्गाको 
सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गरर गाउँपालिकाको केन्र दरवाङ बजारमा एक व्र्वचस्थत बसपाकय  लनमार्य गनय र 
मालिका गाउँपालिका वडा नं. ६ दखु ुखोिामा प्रवेसद्धारलनमार्य गनयका िालग एक मषु्ट रु 10 िाख 
बजेट र्वलनर्ोजन गरर गत वषयको कार्यक्रमिाई प्राथलमकतामा राखेकी छु । 

9.4 मालिका गाउँपालिकामा संिािन हनुे संचघर् सरकार, प्रदेश सरकार र अन्र् संघ संस्थाहरुको 
साझेदारमा संिािन हनुे र्ोजनाहरुमा गाउँपालिकािे व्र्होन पने समपूरक कोषका िालग रु 2 करोड 
50 िाख बजेट र्वलनर्ोजन गरेकी छु । 

 

9.5 लसिाईः 
मालिका गाउँपालिका के्षि लभिको कृर्ष उत्पादनका िालग अलत आवश्र्क अलधभारा लसिाई, 
सरखािबोट लसिाइ, मनेबोट लसिाइ, हाडेओखर लसंिाई, ढाँडखकय  लसंिाई लनमायर्कािालग एकमषु्ट रु 8 
िाख 71 हजार बजेट र्वलनर्ोजन गरेकी छु । थप के्षिमा लसिाइ सरु्वधा र्वस्तार र लिफ्ट लसिाइ 
िगार्त अन्र् ठुिा लसिाइ पररर्ोजना लनमार्यको िालग संचघर् सरकार र प्रादेचशक सरकारमा आवश्र्क 
पहाि गररनेछ .  
 

9.6 भवन लनमार्यः 
मालिका गाउँपालिका लभिका भवन नभएका स्वास््र् संस्था, दलित भवन, र्वद्यािर् भवन र आमा 
समूहहरुको भवन लनमार्य र ममतय कार्यिाइ महत्त्व दददै नासके भवन व्र्वस्थापन, ििय घर शौिािर् 
लनमायर्, घाङिेपानी बािचशक्षा भवन लनमायर्, महलभर दलित भवन ममयत,छाप चशव मचन्दर शौिािर्न 
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लनमायर्, जनकल्र्ार् आमा समूह शौिािर् लनमायर्, घरथोक सामदुार्र्क भवन ममयत व्र्वस्थापन, 
फुिपाती आमा समूह भवन ममयत, खारा बािचशक्षा भवन ममयत, समीक्षा आमा समूह भवन ममयत, 
जनकल्र्ार् आमा समूह भवन व्र्वस्थापन, दलित संजाि भवन व्र्वस्थापन, लनस्कोट मार्व व्र्वस्थापन, 
ध्रवुज्र्ोती आ.र्व. व्र्वस्थापन, जनजागलृत आ.र्व. व्र्वस्थापन, देउरािी आ.र्व. व्र्वस्थापन, रुम 
स्वास््र्िौकी व्र्वस्थापन, र्वद्याज्र्ोती आ.र्व. ममयत, खबाङ आ.र्व छाना ममयत, लसद्धाथय मार्व 
व्र्वस्थापन, सरस्वती आ.र्व. व्र्वस्थापन, सरस्वती आर्व र िक्ष्मी आ.र्व. व्र्वस्थापन, देर्वस्थान 
स्वास््र्िौकी व्र्वस्थापन, दलित संजाि भवन व्र्वस्थापन, ओखरबोट स्वास््र् ईकाई व्र्वस्थापनका 
िालग एकमषु्ट रु 23 िाख 90 हजार बजेट र्वलनर्ोजन गरेकी छु । 

 

10. उजाय 
मालिका गाउँपालिकािाइ उज्र्ािो गाउँपालिका घोषर्ा कार्यक्रमिाई साकार पानय रार्ष्ट्रर् ग्रलमर् 
तथानर्वकरर्ीर् उजाय कार्यक्रम माफय त नर्वकरर्ीर् प्रर्वलध जडान (वार्ोग्र्ाँस/र्वद्यतु्तीर् ििुो/सधुाररएको 
ििुो/सौर्य उजाय) का िालग आवश्र्क बजेट व्र्वस्थापन गरेकी छु । 

 

11. संिार 
स्थानीर् संिार माध्र्म र पिपलिका साथै सूिना प्रवद्धयन गनय साथै गाउँपालिकाको उपिचब्धहरुिाई 
संस्थागत गरी अलभिेचखकरर् गदै प्रिार-प्रसार गनय पिकारहरुसँग साक्षात्कार कार्यक्रम संिािनका 
िालग आवश्र्क बजेट र्वलनर्ोजन गरेकी छु । 

 

12. सामाचजक र्वकास 

×हाम्रो साक्षर गाउँ, हाम्रो भर्वष्र् लनमायर्" भने्न नारािाइ पच्याउदै मालिका गाउँपालिकाको शैचक्षक के्षिको  
;du| ljsf;sf nflu ljBfyL{nfO{ ;xh 9+un] sIffdf pkl:yt e} k7gkf7gdf ;xof]u ul/ 

z}lIfs If]qnfO{ Jojl:ytug{र्वद्यािर् क्षिे र्वकास कार्यक्रम, सावयजलनक र्वद्यािर् र्वद्याथीहरुको िालग 
लनशलु्क पाठ्यपसु्तक र्वतरर्,शैचक्षक पहुँि सलुनचश्चतता, अनौपिाररक तथा बैकचल्पक चशक्षा, र्वद्यािर्मा 
शैचक्षक गरु्स्तर सदुृर्ढकरर् एवं कार्यसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन कार्यक्रम, सामदुार्र्क र्वद्यािर्का 
छािाहरुिाई लनशलु्क स्र्ानटरी प्र्ाड र्वतरर्, सावयजलनक र्वद्यािर्मा अध्र्र्नरत र्वद्याथीहरुिाई छािबचृत्त, 
सामदुार्र्क र्वद्यािर्मा अध्र्र्नरत कक्षा ५ सम्मका र्वद्याथीहरुिाई ददवा खाजाको व्र्वस्था, गडु नवेसय 
ईन्टरनेशनि र गाउँपालिकाको सहकार्यमा उक्त बािबालिकाहरुको पठनपाठनको िालग सहर्ोग र शैचक्षक 
सामाग्रीहरु उपिब्धतारdfWodLs laBfnodf OG6/g]6 h8fg ;lxt :df6 :s'n PK;;+rfng ul/ 

pTs[i6 lzIfs / blnt h]xGbf/ ljBfyL{nfO{ k'/:sf/,ckfË tyf h]xGbf/ ljBfyL{nfO{ z}lIfs 

;fdfu|L ljt/0f,k|fljlws lzIff k|rf/ k|;f/, k|fljlws lzIff cWoog ug]{ blnt tyf h]x]Gbf/ 

ljBfyL{nfO{ 5fqa[l4,gd'gf afns]Gb| :yfkgf,k':tsfno Joj:yfkg,lj1fg k|of]uzfnf :yfkgfsf 

nflu cfjZos ah]6 ljlgof]hg u/]sL 5' . 
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12.1 dflnsf ufpFkflnsfsf &j6} j8fdf ;fdflhs ljsf;,lzIff,:jf:Yo,;/;kmfO{,;f+:s[lts 

प्रवर्द्धन,:s'n 3]/faGbL,dlGb/ 3]/jf/,u|fp08 lgdf{0f / w]/jf/, ljBfnodf rkL{ lgdf{0f,sf]6 

Joj:yfkg,ko{6g / ;+:s[t प्रवर्द्धनकाnflu cfjZos ah]6 ljlgof]hg u/]sL 5' . 

 

13. lzIff  

ufpFkflnsfsf] uf}/asf] ?kdf /x]sf] DofUbL lhNnfs} k'/fgf] k|fljlws lzIffno >L ls;fgL 

df=la=df cWofkg u/fOg] k|fljlws laifox? tyf ToxfF cWoog ug{] ljBfyL{x?nfO{ pknJw x'g] 

;'ljwfsf] ;DaGwdf lhNnf leqsf kflnsfx?;+u ;dGjo ul/ k|fljlws lzIffdf cWoog ug{ 

cfpg] ljBfyL{ ;+Vofdf a[l4sf nflu egf{ cleofg ;+rfgn ug{ cWoog ug{ cfpg] ljkGg / 

h]xGbf/ 5fq 5fqfx?nfO{ 5fqa[l4sf nflu ? !) nfv ah]6 ljlgof]hg u/]sL 5' . 

13.1 dflnsf ufpFkflnsf If]qsf ljBfnox?df z}lIfs u'0f:t/Lo lzIffdf ;'b\b[9Ls/0f sfod 

ug{  lzIfsx?nfO{ k|f]T;flxt ug{,lzIfs cg'bfgsf nflu?1 करोड 9 िाख 70 हजारnfv 

ah]6 ljlgof]hg u/]sL 5' . 

 

14. :jf:Yo  

कोरोना१९ भाइरसिे स्वरुप पररवतयन गररएको र नर्ाँ जोचखम उत्पन्न भएको पररचस्थलतमा र्वपद् प्रलतकार्यको 
िालग एर्ककृत र्ोजना लनमायर् गरर कोलभड प्रलतकार्यमा संिग्न स्वास््र्कमी िगार्त अग्रपंचक्तमा रही कार्य 
गने राष्ट्रसेवकहरको मनोबि अलभवृर्द्ध गनय, स्वास््र् उपकरर् खररद गनय, दरवाङ प्राथलमक स्वास््र् केन्र 
व्र्वस्थापन गने कार्यको िालग रु ५० िाख र्वलनर्ोजन गरेकी छु । 
æ;'/lIft ue{ ktgsf] ;]jf / k|hgg\ :jf:Yosf] clwsf/sf] ;Ddfg xfd|f] cleofgÆ sf ;fy 

:jf:Yo tyf ;/;kmfO{ sfo{qmdnfO{ k|efjsf/L agfO{ cfdf, aRrf, lszf]/L nufot ;Dk"0f{sf] 

:jf:Yo tyf ;/;kmfO{sf] dfWodaf6 dft[ tyf jfnd[To"b/nfO{ sd ug{sf nflu ue{jlt 

dlxnfnfO{ lgz'Ns PDa'n]G; ;]jf pknJw u/fpg,आमा सरुक्षा, गभयवती उत्प्ररेर्ा सेवा, न्र्ानो झोिा, 
लनशलु्क गभयपतन सेवा, पररवार लनर्ोजन र्कशोर र्कशोरी तथा प्रजनन ्स्वास््र् कार्यक्रम,:jf:Yo ;+:yfdf 

k|;'lt u/fpg] dlxnfnfO{;'Ts]/L k|f]T;fxg eQf lbg,;'gf}nf xhf/ lbgsf cfdfx?nfO{ kf]if0f 

sfo{qmd, k"0f{;/;kmfO{ cleofg ;+rfng,;'Ts]/L e]63f6 sfo{qmdतथा र्वलभन्न सरुवा रोग, नसने 
रोग,जनुोर्टक, मानलसक स्वास््र् सम्बचन्ध अन्तरर्क्रर्ा कार्यक्रम तथा ददवसहरु, आत्महत्र्ा रोकथाम ददवस, 
मानलसक स्वास््र् ददवस, अल्जाईमर ददवस, रेर्वज ददवस, र्वश्व औिो ददवस आदी मनाउने कार्यक्रम, 
र्वद्यािर्मा स्वास््र् चशक्षा/आमा समहु तथा मर्हिा स्वास््र् स्वरं्सेर्वकाहरुका सामाचजक व्र्वहार पररवतयन 
कार्यक्रम, आधारभतू स्वास््र् अस्पतािको न्रू्नतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम संिािन तथा सदुृर्ढकरर् र 
आखँा, नाक, कान, घाँटी तथा मखु स्वास््र् सम्बचन्ध अलभमचुखकरर् तथा र्वद्यािर् चस्क्रलनङ कार्यक्रमहरु 
संिािन गनयका िालग आवश्र्क बजेट र्वलनर्ोजन गरेकी छु । 
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15. vfg]kfgLtyf ;/;kmfO{ 

c;'/lIft kfgL / kmf]xf]/sf sf/0fx?n] nfUg] *) k|ltzt eGbf a9L /f]ux?af6 ;'/lIft /xgsf 

nflu u'0f:t/Lo kfgL pknJw / kfgLsf] u'0f:t/sf] ;'lgZrLtsf ;fy hg;+Vof a[l4;u} x'g] 

kmf]xf]/sf] Joj:yfkg u/L ld6/ h8fg ;lxt ! 3/ ! wf/f lgdf{0f ug{ चशिढंुगा खोिा खानेपानी 
व्र्वस्थापन, लसरेदी नामदी खोचप्ट खानेपानी व्र्वस्थापन, दिेना बरासङ खानेपानी व्र्वस्थापन, 
उपल्िो जौवाङ खानेपानी व्र्वस्थापन, केरा खानेपानी व्र्वस्थापन, बेड खानेपानी 
व्र्वस्थापन,अलधभारा खानेपानी व्र्वस्थापन, फापर खोररर्ा खानेपानी ममयत, छाप खोिा खानेपानी 
ममयत, िरुवाङ खानेपानी लनमायर्, बेल्फी खानेपानी ममयत, अल्कािौर खानेपानी ममयत, िामेिा 
गाजोबाङ कुना खानेपानी लनमायर्, गोगनपानी खानेपानी ममयतका िालग रु. ४७ िाख ९९ हजार 
बजेट र्वलनर्ोजन गरेकी छु । 

16. o'jf, v]ns'b tyf ;+:s[tL 

16.1 ædflnsfdf g} sdfpF, dflnsfdf g} /dfpFÆ eGg] gf/fsf ;fy dflnsfdf /x]sf k|To]s 

o'jfx?nfO{ k|To]s j8fdf cfjZostf cg';f/ o'jf 6f]n ljsf; ;ldlt u7g ul/ o'jfx?sf] 

cfo cfh{g, Ifdtf ljsf;, ug{ pTkfbg;Fu hf]8Lg] 5  / sf]le8 !( sf] sf/0f j}b]lzs 

/f]huf/Ljf6 kmls{Psf o'jfx?nfO{ o'jf 6f]nljsf; ;ldltdf cfj4 u/fO{ :yfgLo If]qdf g} 

/f]huf/Lsf] ;[hgf u/fpg ljz]if sfo{qmd nfu' ug{sf nflu cfjZos ah]6 ljlgof]hg 

u/]sL 5' . 

16.2 र्वुा वगयहरुिाई िचक्षत गरर रार्ष्ट्रर् र्वुा पररषद \ कार्यक्रम अन्तगयत र्वुा उद्यमचशिता 
प्रवद्धयन, र्वुा गठन तथा नमनुा र्वुा संसद अभ्र्ास, अन्तरार्ष्ट्रर् र्वुा ददवस समारोह, र्वुा 
प्रलतभा प्रवद्धयन सम्मान कार्यक्रमहरु संिािनका िालग रु. १० िाख बजेटको व्र्वस्था गरेकी 
छु ।  

16.3 æv]ns'b ljsf;df ;dobfg, k|To]s j8fdf v]nd}bfgÆsfo{qmd cGtu{t :yfgLo ;d'bfosf] 

;xeflutfdf dflnsf ufpFkflnsf j8f g+ ^ sf] 5\of/ 5\of/]df k|b]z :t/Lo v]nd}bfg 

lgdf{0f, चशव आ.र्व. खेिमैदान ममयत, ज्ञानर्वकास आ.र्व. खेिमैदान लनमायर्, भनारी खेि 
मैदान ममयत तथा र्वस्तार, छाहरी र्वुा क्िव खेिमैदान लनमायर्, दखुबेुसी खेिमैदान लनमायर्, 
डाडाँगाउँ खेिमैदान लनमायर् गरी भलिबि प्रलतर्ोलगता, फुटबि प्रलतर्ोलगता, लनबन्ध प्रलतर्ोलगता, 
हाचजर जवाफ प्रलतर्ोलगता, कर्वता प्रलतर्ोलगता , नतृ्र् प्रलतर्ोलगता जस्ता प्रलतर्ोलगतात्मक खेि 
संिािन गरी खेिाडी वा प्रलतर्ोगीहरुिे प्रोत्साहन गनय र खेिकुद प्रवद्धयन तथा खेिकुद संरिना 
लनमायर् समेतका कार्य गरी रार्ष्ट्रर् खेिाडी समेत उत्पादन हनुे अपेक्षाका साथ रु. २२ िाख 
५० हजार बजेट र्वलनर्ोजन गरेकी छु । 
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16.4 भाषा तथा सँस्कृलतको संरक्षर् कार्यिाई ध्र्ानमा राचख मगर भाषा प्रचशक्षर्का िालग 
आवश्र्क बजेट र्वलनर्ोजन गरेकी छु । 

 
17. n}ËLs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]lzs/0f 

dflnsf ufpFkflnsfdf ;d'Ggt ;dfhsf] lgdf{0f tyf ;dfhdf b]lvg] ;j} vfn] lx+;fsf 

36gfx?nfO{ Go'lgs/0f ug{ dlxnfx? lj?4x'g] ;a} vfnsf lx+;f,b'Jo{jxf/,e]befa, dlxnf 

;zlSts/0f / zf]if0fsf]cTo ug'{sf ;fy} blnt,hghfltx?sf] cj:yf cWoog ul/ pgLx?sf 

Ifdtf ljsf;sf nflu z;QmLs/0f,;fdflhs ;dfj]zLs/0f tflnd, l;k ljsf; tyf 

cfocfh{gd'ns sfo{qmd ;~rfng ug{/ & j6} j8fdf 3/]n' lx+;f,dlb/f hGo kbf{ysf] 

lgd"{nLs/0f,बहरु्ववाह, बािर्ववाह, अनमेि र्ववाह घरार्सी रुपमा हनुे सबै प्रकारका िैर्ङ्गक र्हंसा, िैर्ङ्गक 
र्वभेद र सबै प्रकारका कुरीलत एवम ् कुसंस्कारको अन्त्र् गनय गाउँपालिका लभि संिालित वा कार्यरत संघ 
संस्थाहरुसँग सहकार्य र समन्वर् गदै सिेतना मूिक कार्यक्रमहरु संिािन गरर सामाचजक रुपान्तरर्गनयका 
िालग आवश्र्क बजेट र्वलनर्ोजन गरेकी छु । 

17.1 dflnsf ufpFkflnsfsf &j8fsf blnt tyf ljkGg ;d'bfosf] cfo:t/df a[l4 ul/ 

pgLx?sf] lhjgdf ;'wf/ Nofpg] p4]Zon] 5'jf5't / e]befjnfO{ Go"gLs/0f u/L cfocfh{g 

/ ;r]tgfd'ns sfo{qmd ;+rfng ug{ ;DaGwLt ;/f]sf/jfnf;+u ;xsfo{ ul/ ah]6 

Joj:yfkg ul/g]5  . 

17.2 सबै र्वद्यािर्हरु र वडाहरुमा बािक्िब गठन, गाउँपालिका स्तरीर् बाि संजाि, 
र्कशोरर्कशोरीहरुको समूह गठन गरी बािबालिका र र्कशोरर्कशोरीको शैचक्षक, बौर्द्धक र नतेतृ्व 
र्वकासका िालग र्वलभन्न कार्यक्रमहरु संिािन गनुयका साथै सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्र्चक्तहरु र 
गाउँपालिका अन्तगयतका जेष्ठ नागररकहरुिाई र्वतरर् गदै आएको पररिर्पि र्वतरर् कार्यिाई 
लनरन्तरता दददैँ त्र्स्ता व्र्चक्तहरुको सामाचजक संरक्षर्का साथ अपांगता भएका व्र्चक्तहरुको आर् 
आजयन, क्षमता र्वकास िगार्तका कार्यक्रमहरु संिािन गनुयका साथै जेष्ठ नागररक सम्मान 
कार्यक्रमिाई लनरन्तरता ददन आवश्र्क बजेट र्वलनर्ोजन गरेकी छु । 

17.3 प्रहरी मेरो साथी भने्न नारािाई घनीभतु गराउन वचस्त स्तरमा प्रहरीसँगको सहकार्यमा ;dfhdf 

laBdfg cGwljZjf;,5'jf5't,af]S;L k|yf,dlxnf lxF;f,3/]n' lxF;fnufotsf laleGg 

सामाचजकs'/Llt lj?4 hfu/0f cleofg ;+rfng u/L समाबेशी र समतामिुक समाजको 
र्वकासका िालग प्रहरीसँग सामरु्र्क कार्यक्रम संिािन गनय आवश्र्क बजेट व्र्वस्थापन गरेकी 
छु । 
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18. s[lif tyf kz'k+IfL 

Ps ufpF Ps pTkfbg dfkm{t cfly{s pkfh{g tyf /f]huf/L ;[hgfsf nflu cfjZos ;xof]u tyf 

;dGjo ug{ k|fljlws l;k ljsf; tflnd pknAw u/fO{ Ps uf+pF Ps pTkfbg sfo{qmdaf6 

k|To]s 3/df sDtLdf Ps 3/ Ps /f]huf/ >[hgf ug{ / j}b]lzs /f]huf/af6 :jb]z lkmtf{ ePsf 

o'jfx?nfO{ pBdL÷Joj;foL agfpg ljz]if sfo{qmd ;+rfngsf nflu hf]8 lbOg]5 . 

18.1 कृर्ष औजार खररद, लमलन टेिर खररद, भर ्र्ाङ, च्र्ापकटर खररद, उन्नत जातको बोका 
खररद, थ्रसेर मेचशन खररद, कुखरुा िल्िा र्वतरर्, कृर्ष सम्बचन्ध तालिम, र्टमरु तथा र्कवी 
लबरुवा खररद, कृर्ष टनेि तथा र्वउ र्वजन खररद, कृर्ष र्कटनाशक तथा भेटेरेनरी औषधी 
खररद, सनु्तिा, कागलत लबरुवा खररद, तरकारी लबउलबजन खररद, कृर्ष सम्बचन्ध अविोकन 
भ्रमर्, र्कसान सिुीकरर् कार्यक्रम, कृर्ष, पशपंुक्षी तथा मत्स्र् त्र्ाङ्क अद्यावलधक कार्यक्रम, 
कृर्ष तथा पश ुसेवा व्र्वस्थापनका िालग एकमषु्ट रु. ४८ िाख 32 हजार बजेट र्वलनर्ोजन 
गरेकी छु । olx /x]sf o'jf hgzlQm hf] s[lifdf Joj;fo ug{ vf]Hb5g\ pgLx?nfO{ 

k|fyldstfdf /fv]/ lo sfo{qmdx? ;~rfng ul/g]5 .  

18.2 s[ifsx?nfO{ s[lif Joj;fodf k|f]T;flxt ub} pTkfbg u/]sf pTkfbs tTjx?sf] ljlqm 

ljt/0f u/L cfo cfh{gdf j[l4 Nofpg'sf ;fy} lgjf{xd"lv k/Dk/fut v]tL k|0ffnLdf 

kl/jt{g / cfw'lgsLs/0f NofO cfTdlge{/ aGg k|f]T;fxg ug{sf nflu s[lif ljpljhg / s[lif 

pks/0fdf s[lif cg'bfg lbgsf nflu आवश्र्क ah]6 ljlgof]hg u/]sL 5' .  

 

19. ko{6g  

ufpFkflnsf If]q leq /x]sf] dflnsf dlGb/sf] k"jf{wf/x?sf] lgdf{0f,kbdfu{ lgdf{0f,kbdfu{sf] bfFof 

afFof b]lj b]jtfsf] d"lt{ / 306x? /flv ko{6sx?sf] cfsif{0f a9fpg] sfo{nfO{ k|f]T;flxt ul/  

ko{6g Joj;fonfO{ lj:tf/ ug{sf nflu ;+l3o ;/sf/ / k|b]z ;/sf/;+u ;dGjo ul/g]5 .  

19.1 afx|o / cfGtl/s ko{6gx?sf] dgf]/~hg / ko{6sLo If]qsf] ljsf; / k|jw{gsf nflu 

dflnsf uf=kf=% b]lj:yfgdf cjl:yt xSnfg 8fF8fsf] ;DefJotf cWoog / nfut :6Ld]6 

tof/ ul/ zflGtsf] k|ltssf] ?kdf dflgb} cfPsf] uf}td a'¢ :t'kf lgdf{0f rf}sL dlGb/ 

dd{t, दरुुिेकमा िािगरुाँस पाकय  लनमायर्, र्वलभन्न मचन्दर, बराह ताि संरक्षर् तथा संरिना 
लनमायर् मालिका सोिे पर्यटन पाकय  लनमायर्का िालग रु. 35 िाख ah]6 ljlgof]hg u/]sL 5' . 

 

20.  pBf]u, jfl0fHo tyf n3'pBd k|jw{g 

“उद्यम गरौ उद्यमचशिता संस्कारको र्वकास गरौ” नारािाई पयाउदै घरेि ु तथा साना उद्योग 
प्रबद्धयनका िालग स्थानीर् स्तरमा उपिब्ध श्रोत तथा साधनको प्रर्ोगमा जोड दददैu/LjL lgjf/0fsf] 
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nflu n3' pBd ljsf; sfo{qmd k|efjsf/L ?kdf sfof{Gjog ul/g]5 . ९० जनानर्ाँ िघ ुउद्यमी 
सजृना, ५० जना भईरहेको उद्यमीहरुको स्तरोन्नती र २ वटा िघ ु उद्यमी समहुहरुिाई प्रर्वलध 
हस्तान्िर् कार्यक्रम साथै उद्यमीहरुद्वारा उत्पाददत वस्त ुतथा सामग्रीहरुको बजारीकरर्का िालग रु. 
३८ िाख बजेटको र्वलनर्ोजन गरेकी छु । 

 

21. ljkb Joj:yfkg 

21.1 िाि ु आ.व.माdflnsf ufpkflnsfsf laleGg :yfgx?dfबाढी पर्हरो, नदद कटानिे 
क्षलतपरु ्र्ाएको र मालिका गाउँपालिकाef}uf]lnstfdf clt hf]lvddf /x]sf] If]q ePsfn] 

oxfFsf र्वलभन्न क्षेिहरुमाs] slt j]nf dfxfdf/L jf ljkt cfpg] xf] To;sf] cfsng ug{ 

g;sLg] cj:yf xF'bf klxnfg} ljkb Joj:yfkgsf nflu k"j{ tof/L sfo{, /fxt ;fdfu|Lsf] 

Joj:yfkg, ljkb sf]if :yfkgf,k|fylds pkrf/ 6f]nL,vf]h tyf p4f/ sfo{ ;d'x cflbsf] 

lgdf{0f k"j{ ;"rgf k|0ffnLsf] ljsf; / e–"Ifo lgoGq0fsf] nflu t6aGwgका िालग दरवाङ 
बजार संरक्षर्, फुिबारी वचस्त संरक्षर्, अलधभारा वचस्त संरक्षर्, खोप्टी वस्ती संरक्षर्, दखु ु
बेसी वस्ती संरक्षर्, तोिवाङ वस्ती संरक्षर्, नरिे तटबन्धन, घोसी-साङ्गोबोट वस्ती संरक्षर्, 
हाप्िेक-ओखिढंुगा वस्ती संरक्षर्, बेिी वस्ती संरक्षर्, रेह वस्ती संरक्षर्, लसद्धागय मा.र्व. 
संरक्षर्, फुिबारी तटबन्धन , आर्यघाट लनमायर्, म्र्ाग्दी खोिा डाईभटय, लबमबाङ खोल्सा 
तट्बन्धन र;'Gb/ a:tL lgdf{0fsf] nfuL हिटाउके ढि लनकास, ईल्प ुखानेपानी तथा ढि 
लनकास, बेिी मोटरबाटो ढि लनकास लनमायर्, डाडाँगाउ ढि लनकास, जनज्र्ोलत ईग्र े ढि 
लनकास, गिकोट-लसस्नेरी ढि लनकासh:tf sfo{qmdsf nflu ? ३करोड12िाख33हजारबजेट 
र्वलनर्ोजन गरेकी छु । 

 

22. श्रम तथा रोजगार लसजयना 
स्थानीर् स्तरमा संिािन हनुे सडक, पदमागय, लसंिाई, भवन, खानेपानी ममयत िगार्तका र्ोजनाहरुमा 
रोजगार सेवा केन्रमा सूचिकृत बेरोजगार व्र्चक्तहरुिाई काममा आवद्ध गराई रोजगार लसजनृा गनय 
प्रधानमन्िी रोजगार कार्यक्रम र र्वुा रोजगारीका िालग रुपान्तरर् पररर्ोजनासँग साझेदारी गनय 
आवश्र्क बजेट र्वलनर्ोजन गरेकी छु । 

 

23. z';f;g, ;+:yfuttyf dfjg ;+;fwg ljsf;  

23.1 ufpFkflnsfsf] k|zf;gLs tyf ;+u7gLs ;+/rgf / ;+:yfut k|0ffnL r':t / b'?:t 

ljZj;lgo,Ifdtf o'Qm k|efjsf/L agfpb} GofoLs ;ldltsf] sfo{nfO{ yk k|efjsf/L 

agfpgsf nflu आवश्र्क बजेट र्वलनर्ोजन गरेकी छु । 
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23.2 लनस्कोट मा.र्व. व्र्वस्थापन, ध्रवुज्र्ोलत मा.र्व. व्र्वस्थापन, जनजागलृत मा.र्व. व्र्वस्थापन, 
देउरािी मा.र्व. व्र्वस्थापन, रुम स्वास््र्िौकी व्र्वस्थापन, दरुदशयनमनज्र्ोलत र्वुाक्िव 
व्र्वस्थापन, लसद्धाथयमा.र्व. व्र्वस्थापन, ओखरबोट स्वास््र् इकाई व्र्वस्थापन, परुुषोत्तम मा.र्व. 
व्र्वस्थापन, देर्वस्थान स्वास््र्िौकी व्र्वस्थापन, डाडाँकटेरी आमासमहु व्र्वस्थापन, हताि 
आमासमहु व्र्वस्थापन, चशद्धप्रगलतचशि आमासमहु व्र्वस्थापन, वडाकार्ायिर्हरुको 
व्र्वस्थापन, खोपचक्िलनक, फनयिर खररद र वडाकार्ायि ममयत तथा खररदका िालग रु. 45 
िाख 2 हजारबजेट र्वलनर्ोजन गरेकी छु। 

23.3 dflnsf ufpFkflnsf ufpsfo{kflnsfdf sfo{/t sd{rf/Lsf] d"Nof°gsf nflu ;]jfu|fxL 

;Gt'i6L kmf/dsf] dfWodaf6 k|fKt ;'emfasf cfwf/df sfo{;Dkfbg d'Nof+sg u/L sfd k|lt 

OdfGbf/ sd{rf/LnfO{ k|f]T;fxLt ug{ cfjZos sfo{ljlw agfO k|f];fxg eQf pknJw u/fpg 

;]jf k|jfx k|0fflndf cfjZos ;'wf/ NofO{ ldtJooL / k|efjsf/L ;]jf k|bfg ul/g]5 . 

ca d ah]6df pNn]lvt If]qut gLlt tyf sfo{qmdx? sfof{Gjog ug{ cfjZos kg]{ 

ah]6ljlgof]hg / cg'dfg k|:t't ug{ rfxG5' . 

24. आगामीआलथयकवषयकानीलततथाकार्यक्रम कार्ायन्वर्न गनय जम्मा ५० करोड ४३ िाख  ४९ 
हजार खिय हनुे अनमुान गररएको छ । सशतय अनदुान, समपरुक अनदुान, र्वशेष अनदुान प्राप्त भइ 
सञ्चािन हनुे र्ोजनामा तोर्कए अनसुार बजेट लनधायरर् भइ आएको चशषयकमा खिय गने व्र्वस्था 
लमिाएकी छु। कुि र्वलनर्ोजन मध्रे् िाि ुतफय  ७ करोड ८१ िाखर पुजँीगत तफय  १३ करोड 
४ िाख रहेको छ । सशयत अनदुान तफय  प्राप्त हनुे रकम रु 19 करोड 27िाखतोर्क आए 
बमोचजमका चशषयकहरुमा नै खिय गररनेछ ।त्र्स्तै गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनुे समपरुक 
तथा र्वशेष अनदुानमा आधाररत र्ोजना तथा कार्यक्रमहरु तोर्कएबमोचजमका स्थानहरुमा संिािन 
र कार्ायन्वर्न गररने व्र्वस्था लमिाएकी छु। 

 

25. आगामी आलथयक वषयका िालग अनमुान गररएको खिय व्र्होने श्रोत मध्रे् नेपाि सरकारबाट प्राप्त 
हनुे र्वत्तीर् समानीकरर् अनदुान रु. ९ करोड २ िाख, प्रदेश सरकार समानीकरर् अनदुान रु. 
९९ िाख ८५ हजार, संघीर् सरकारबाट प्राप्त हनुे राजश्व बाँडफाँड रु. ७ करोड १३ िाख 
८३ हजार, संघीर् सशतय अनदुान रु. १८ करोड ७७ िाख, प्रदेश सशतय अनदुान रु. ५० 
िाख, सवारी कर बापत प्राप्त हनुे रु. ३९ िाख १३ हजार, आन्तररक राजस्वबाट प्राप्त हनुे रु. 
१ करोड, नेपाि सरकारबाट प्राप्त समपूरक अनदुान रु. २ करोड ९७ िाख, नेपाि सरकारबाट 
प्राप्त र्वषशे अनदुान रु. १ करोड १६ िाख,  प्रदेश सरकारबाट प्राप्त समपूरक अनदुान रु. ५० 
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िाख, सामाचजक सरुक्षा भत्ता बापत रु. ६ करोड 48 िाख ६८ हजार र गत वषयको अनमुालनत 
मौज्दात रु. १ करोड ५० िाख उपर्ोग गररनेछ । 

cfb/0fLo ;efWoIf Ho" tyf ;b:oHo"x?, 

dflnsf ufpFkflnsfn] lnPsf] o; cfly{s aif{sf] ah]6n]o; ufpFkflnsfnfO{ ;d[4 agfO 

hgtfnfO{ ;'vL agfpg ;lsG5 . xfdLn] oL cj;/ phfu/ ub} gd'gf ufpFkflnsf agfpFg 

hgtfn] xfdLnfO{ lgjf{lrt u/L k7fpg'ePsf]5 . o; ufpkflnsfnfO{ ;d[4 agfpg] cleofg 

eg]sf] xfdLn] AfgfPsf] gLlt, sfo{qmd tyf ah]6g} xfeg]o;nfO{ ;3fpg] of]hgf lgdf{0f ug'{ xf] . 

t;y{ ulDe/ 5nkmn dfkm{t ;lx of]hgf th'{df 5nkmn ;Nnfx ;'emfj k|fKt x'g] g} 5 eGg] k"0f{ 

ljZjf; lnPsf]5' . 

   cGtdf d o; Dfflnsf ufpFkflnsfsf] ;Ddflgt ;efnfO{ hgk|ltlglwsf] x}l;otn] ;Djf]wg 

ug]{ df}sf kfPsf] cj;/df ;Dk"0f{ ufpFjf;L, cfdf,j'jf,bfh',efO tyf lblb jlxgLx?, /fhg}lts 

bnsf cfb/0fLo g]tf Ho"x?, ljleGg ;+3 ;+:yfx?,;~rf/sdL{ ldqx?, sd{rf/Lx? tyf ;'/IffsdL{ 

ldqx? nufot ;Dk'0f{df s[t1tf 1fkg ub} gLlt sfo{qmd tyf ah]6sf s'/fx? oxfFx?sf] ljrdf 

/fVb5' . 

;a}nfO{ wGojfb, 

ho dflnsf ufpFkflnsf 


