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सभाध्यक्ष ज्य,ू  

यस गरिमामय सभामा लिख ु गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको हलैसयतिे नेपािको संलवधान बमोलजम 

आगामी आलथिक वर्ि २०७९/०८० को बालर्िक बजेट तथा कायिक्रम प्रस्ततु गरििहदँा गौिव महससु 

गिेको छु । म यस ऐलतहालसक क्षणमा नेपािी समाजको परिवतिनका िालग लवलभन्न समयमा भएका 

शालन्तपणूि आन्दोिनहरु सशस्त्र संघर्ि ि अन्य जनसंघर्िमा भाग लिएका ि नेततृ्व गिेका तमाम 

अग्रजहरुप्रलत सम्मान व्यक्त गदिछु । जनताको संघर्िबाट प्राप्त उपिब्धीका रुपमा स्थापना भएको 

स्थानीय सिकािको जनप्रलतनीलधका तर्ि बाट गरिमामय सभामा नेपािको संलवधानको धािा २३० 

बमोलजम गाउँपालिकाको बजेट प्रस्ततु गदछुै ।  

म यस अवसिमा नेपािमा गाउँको लवकासको जग बसाउँने आफ्नो गाउँ आरै् बनाउँ कायिक्रमका प्रणेता 

नेपािका प्रथम कम्यलुनष्ट प्रधानमन्री स्वगीय मनमोहन अलधकािीिाई लवशेर् स्मिण गदिछु जसको 

लवकलसत रुप आजको स्थानीय सिकाि हो । त्यस्तै समयक्रममा ग्रालमण स्वाविम्वन कायिक्रममार्ि त 

आफ्नो गाउँ आरै् बनाउँ अलभयानिाई अलघ बढाउँन तत्कािीन प्रधानमन्री स्वगीय लगरिजाप्रसाद 

कोइिािा, कृष्ण प्रसाद भट्टिाई िगायत तमाम अग्रजहरुप्रलत श्रद्धा समुन व्यक्त गदिछु ि यलह लिखकुो 

भलूममा गणेश गौतम सलहत परिवतिनको आन्दोिनमा िाग्दा बेपत्ता भएका ज्ञात अज्ञात सबैको स्मिण 

गनि चाहान्छु । उहाँहरु सवैका परिवािजनप्रलत सम्मान व्यक्त गदिछु । 

समदृ्ध नेपाि सुखी नेपािी भन्ने हाम्रो िालष्िय िक्ष्य अलहिे धिमिाए पलन लसंगो मुिकु त्यो िक्ष्यबाट 

लवचलित हुन सक्दनै । यो िक्ष्य हालसि गनिका िालग योगदान गनि “लिख ु गाउँपालिकाको दृलष्ट 

सशुासन  मार्ि त समलृद्ध” भन्ने मिु नािाका साथ अलघ बढ्ने हाम्रो मखु्य िक्ष्य िहकेो छ । 

आगामी आलथिक वर्िमा लिख ु गाउँपालिका स्थानीय सिकाििे सविसाधािण जनतािाई प्रत्यक्ष 

अनभुुलत हुने खािका योजनाहरुिाई सहजै कायािन्वयन गनिका िालग ऐन तथा काननूहरुको 

कायािन्वयनिाई प्रभावकािी बनाईनेछ  । 

आगामी आलथिक वर्िको वजेट तजुिमा गदाि मैिे नेपािको संलवधान, आवलधक योजना, लवलनयोजन 

लवधेयक २०७९ को लसद्धान्त ि प्राथलमकता, जन अनुमोलदत स्थानीय सिकािको नीलत तथा कायिक्रम 

लदगो लवकासका िक्ष्य, स्थानीय सिकािको प्राथलमकताका सझुावहरु मागिदशिनका रुपमा लिएको छु । 

लवलभन्न नागरिक समाज, बलुद्धलजवी , सम्पणूि सिोकािवािा तथा कमिचािी वगिहरुिे लदन ु भएको 

सझुाविाई समेत ध्यान लदएको छु । 

सभाध्यक्ष ज्य,ू अब म स्थानीय सिकािको आलथिक अवस्थाको यथाथि जानकािी गिाउन चाहान्छु । 
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संघीय/प्रदेश सिकािबाट प्राप्त हुने समानीकिण अनदुान, िाजस्व बाडँर्ाड, सशति अनदुान ि आन्तरिक 

आयिाई परिचािन गरि यस गाउँपालिकाका कायिक्रमहरु संचािन गरिने छ । 

अब म स्थानीय सिकािको आगामी आलथिक वर्ि २०७९/०८० को वजेट उद्दशे्य ि प्राथलमकता प्रस्ततु 

गनि चाहान्छु । यस वजेटका उद्दशे्यहरु लनम्नानसुाि हुनेछन ्। 

क) गाउँबालसहरुको गरिबी न्यलुनकिण गद ै जीवनस्ति सधुाि गनि न्यनुतम आधािभतु 

आवश्यकताहरुको परिपलुति गनि । 

ख) संघीय, प्रदेश सिकािबाट प्राप्त हुने लवलभन्न अनदुानहरुको महत्तम परिचािन गद ै

गाउँपालिका लभर िहेका स्रोत साधन, िाजस्वको पलहचान ि परिचािन गरि गाउँपालिकाको 

आलथिक समलृद्ध हालसि गनि । 

ग) साविजलनक, लनजी ि सहकािी क्षेरिाई प्रेरित गद ैभौलतक तथा सामालजक पुवािधाि तयाि 

पारि समनु्नत, सदुृढ, स्वालधन, समाजवाद उन्मखु अथितन्रको लनमािण गनि । 

घ) कृलर्, पशपुन्छी, उद्योग, ब्यापाि, पयिटन, लदगो पुवािधाि, लसंचाई , खानेपानी, लवद्यतु, 

ईन्टिनेट, खेिकुद, मलहिा लवकास, लक्रयाकिाप, लदगो पवूािधाि सेवा संचािन वा लवस्ताि 

गनुि ।  

ङ) कोलभड-१९ महामािी िगायत अन्य लवपदका अबस्था सँग िड्न सक्ने स्वास््य के्षर साथै 

प्रशासलनक संिचना चसु्तदरुुस्त गरि रिक्त दिबन्दी पदपतूी गरिनकुा साथै क्षमता लवकास 

गनुि । 

आलथिक वर्ि २०७९/०८० का प्राथलमकता लनम्नानसुाि प्रस्ततु गिेको छु । 

क) स्थानीय तह लभरको लशक्षा, स्वास््य, आवास ि िोजगािी जस्ता आधािभतु मानवीय 

आवश्यकताहरुको परिपुलति गने के्षरहरुको लवकास ि प्रवधिन । 

ख) उच्च, लदगो ि र्िालकिो आलथिक वलृद्धदि हालसि गनि कृलर्, पयिटन, जिस्रोत तथा उद्योग 

िगायतका के्षरमा पुँजी लवकास परिचािन । 

ग) भौलतक सामालजक पुवािधािहरुको लवकास गरि सडक लवस्ताि जिलवद्यतु जस्ता क्षेरहरुको 

लनमािण, लवकास ि लवस्ताि । 

घ) लवपद ्महामािीिाई मध्यनजि गरि त्यस बाट पने असििाई न्यलूनकिण गनुि ।  
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ङ) स्थानीय स्रोत, साधन ि सीपको अलधकम उपयोग गरि मलहिा बािबालिका, लपछलडएका 

के्षर, समदूायिाई िैंङलगक समानता तथा सामालजक समावेशीकिण, लदगो लवकास 

वाताविण संिक्षण तथा सम्बधिन गनि भालर्क तथा सामालजक पक्षको जगेनाि ि सामालजक 

सद्भाव तथा एकता अलभबलृद्धमा सघाउ पयुािउने । 

च) उत्पादन मिूक लछटो प्रलतर्ि लदने जनताको जीबन स्ति आम्दानी तथा िोजगािी बढ्ने 

स्थानीय सहभालगता जट्ुने, स्वंयसेवा परिचािन गनि सलकने तथा िागत कम िाग्ने 

आलथिक लवकास, गरिबी लनवािणमा प्रत्यक्ष योगदान पुयािउने ।   

छ) स्थानीय सिकािको आधाि सशुासन नैलतक ि सदाचाि भन्ने अलभप्रायका साथ आम 

नागरिकिाई गणुस्तरिय, परिणाममलुख, लछटो छरितो सेवा प्रदान गनि । 

ज) प्राकृलतक प्रकोपको न्यलुनकिण, पयािविणीय संिक्षण ि हरियािी प्रवधिन गनि । 

यस स्थानीय सिकाििे वजेटको उद्दशे्य हालसि गनि, प्राथलमकतािाई कायािन्वयन गनि, सघं ि प्रदशेसँग 

सहकायि, समन्वय ि साझेदािी गनेछ । 

 सभाध्यक्ष ज्य,ू 

अब म के्षरगत कायिक्रम तथा लवलनयोलजत प्रस्ततु गनि गई िहकेो छु । 

कृलर् र पशुपन्छी: 

१. कृलर् िोजगािीको लबकास मार नभई  बेिोजगािीको अन्त्य गने मखु्य आधािको रुपमा लबकास 

गिी पणुि रुपमा व्यवसायीकिण ि औद्योलगलककिण गद ैिलगनेछ । 

२. स्थालनय तहिाई खाद्यान्नमा आत्मलनभिि बनाई अन्य  स्थानीय कृलर् जन्य उत्पादनको मागिाई 

समेत आपलूति गनि सक्ने गिी कृलर्को कायिक्रमहरु संचािन गिीनेछ । 

३. स्थालनय तहमा िहेका बाझो जलमनिाई उपयोग गने किाि खेतीको माध्यमवाट खेलत प्रणािीको 

लबकास गने लनलत लिईनेछ । गरिबीको चपेटामा लपलससएका नागिीकिाई बाझो जलमनहरु जोतेि 

कृलर्  उत्पादनमा िहने तर्ि   डोहोयािउने ५ कृलर् उत्पादनमा स्थालनय वडा सलमलतसँग उलचत 

समन्वय ि सहकायि गरि उत्पादन गिौ ँगाउँपालिका सम्वदृ्ध बनाऔ । 

४. स्थानीय तहमा िहकेा कृलर् ि जडीवटुी  सम्बन्धी  अनसुन्धान केन्रहरुिाई स्तिोन्नती गरि 

परिचािन गरिनेछ । 



लिख ुगाउँपालिकाको आ.व.२०७९/०८० को बजेट बक्तव्य 
 

 
4 

५. स्थानीय गाउँपालिकाको सबै भलुमको  माटो परिक्षण गरि माटो सुहाउदो वािी िगाउन 

कृर्किाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।  लकसानको िालग आवश्यक पने लवउ लबजन  उत्पादन ि लबतिण 

गने व्यवस्था लमिाइनेछ ।  

६. नगदवेािी, अिैची, अदवुा, बेसाि तथा र्िरु्िहरु उत्पादनमा लवशेर् के्षरको रुपमा लबकास 

गरिनेछ ।  

७. गाउँपालिका लभर औद्योलगक ग्राम स्थापना गद ैिलगनेछ ।  

८. पकेट लबकास कायिक्रम संचािन गरि बाख्राको साना व्यबसाय कृलर् उत्पादन पकेट लवकास 

कायिक्रम संचािन गरिनेछ ।  

९. दीघिकालिन लबर्ादी मुक्त कृलर् उत्पादन वलृद्ध गने ि प्रांगरिक  लकटनाशक लबर्ादी उत्पादन गने तर्ि  

लकसानहरुको बीचमा लबशेर् अलभयानका कायिक्रमहरु संचािन गरिनेछ  ।  

१०. गाउँपालिका क्षेरलभर लबउ बैंक, कोसड स्टोि संचािनमा सयाईनछे ।  

११. स्थालनय तहिाई माछा मास ुतथा दगु्ध जन्य पदाथिमा आत्म लनभिि बनाई लनयाितयोग्य वस्तकुो 

रुपमा लबकास गनि पशपुािनको के्षरमा संभाव्यता अध्ययन गरि उसिेलखत के्षरमा पश ुबीमा 

गरिनेछ ि उत्पादकत्व िोजगाि, िाजस्वमा पगु्ने योगदानको आधािमा लनलज के्षरमा संस्थािाई 

प्रोत्साहन गरिनेछ । कृलर् संकिन केन्रको व्यबस्था गरिएको छ ।  

१२. स्वस्थ ि सिुलक्षत मास ु उपभोग गनिका िालग गाउँपालिका लभरको मखु्य स्थानहरुमा पशु 

बद्यशािा स्थापना गनि  अनदुान लदइनेछ । साथै स्वस्थकि मास ुलबक्री लबतिण  गने मास ुपसि 

संचािनको िागी मापदण्डका आधािमा अनदुान उपिव्ध गिाइनेछ ।  

१३. माथी उसिेलखत कृलर् ि पशुपन्छीसँग सम्वलन्धत कायिक्रमहरु संचािन  गनिका िालग जम्मा ९६ 

िाख  लबलनयोजन गिेको छु । 

सभाध्यक्ष  महोदय, 

पयिटन: 

१ लिख ुगाउँपालिका लभर िहकेा सम्पणुि पयिटलकय स्थिहरुिाई पवुािधाि लनमािण गिी व्यवसालयक 

रुपमा िगानी गनि लनलज क्षेर तथा सहाकािीहरुिाई प्रोत्साहन गरिनेछ । 

२ प्राकृलतक प्रकोपको लबपतको समयमा मानलबय उदाि गनिका िालग स्थालनय वडाहरु उपयकु्त 

स्थानहरुमा हेलिप्याड लनमािणिाई अगाडी वढाई  भइिहकेािाई प्राथलमकता लदइनेछ । 

३ गाउँपािीका लभर िहकेा पोकिी झिना, भोसटेकोट गढी, नमिदशे्वि महादेव मलन्दि, बाङ्गे लपपि 

महादवेथान, मौिा मलन्दि, मैताकुन्ता ढुंगढुंगे मलन्दि, दगु्दशे्वि मलन्दि, गुपे्तश्वि मलन्दि, िामेश्वि पशपुलत 
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मलन्दि, कुण्डिेश्वि महादवे मलन्दि, भकािे ढुंगा, श्रीचौिँ, महाकािी देलवथान, कािीदेलव थान, 

चण्डीथान, सेलत दलेवथान, जािपादलेवथान, लसद्धथान, िाम िक्ष्मण पाइिा, साम्दमे छेलिङ गमु्वा, 

साङ्गे छोलिङ गमु्बा, प्यागि ग्यासवो, लकिातँ भोसटेकोट, दयुोचन्र खनुवा पोखिी, चुिाचुिी देवी 

मलन्दि, चुलि डाँडा िगायत गाउँपालिका लभरका प्राकृलतक, धालमिक तथा सांस्कृलतक महत्वका 

क्षेरिाई पयिटकीय क्षेरको रुपमा लवकास गद ैिलगनेछ । 

४ पयिटकीय लबकासको िालग मखु्य स्थिहरु आसपास होम स्टेहरु संचािन गनि प्रोत्साहन गने ि संघ 

प्रदशे सँगको सहकायिमा पयिटन कायिक्रम संचािन गरिनेछ । जसका िालग ४३ िाख लवलनयोजन 

गिेको छु   ।  

सभाध्यक्ष ज्य,ू 

जिस्रोत तथा उजािलबकास: 

१ तत्कािीन उजाि लबकासको िालग स्थालनय स्तिमा िहेका साना जिलबधतु उत्पादनमा प्राथलमकता 

लदइ मापदण्ड लनधाििण  गिी प्राथलमकताका आधािमा अनदुान उपिब्ध गिाइनेछ । 

२ वैकलसपक उजाि अन्तगित वाय ु ग्यास प्रलबलधको लबकास गनि उपभोक्तािाई लनलित मापदण्डका 

आधािमा वायो ग्यास स्थापना  ि संचािन गनि अनदुान उपिब्ध गिाइनेछ । केलन्रय लवद्यतु 

जडानगिी उज्यािो लिख ुअलभयानिाई जोड लदइनेछ । 

३ उजाि सम्बन्धी जिस्रोत लबकासका िालग २२ िाख ५० हजार लवलनयोजन गिेको छु  । 

सभाध्यक्ष ज्य ू

गररबी तथा बेरोजगारी:  

१ नेपािको संलवधानमा उसिेलखत जनताको मौलिक हक तथा सम्बन्ध, लनलतहरुका साथै लदगो 

लबकासको िक्ष्य अनसुाि गरिवी घटाउने कायिका िालग समेत स्थालनय सिकाििे आवश्यक 

िणलनलत ि कायिलनलतहरु तय गिी संचािन गरिनेछ । 

२ गरिवी लनवािण तथा सामदुालयक लबकासमा संिग्न संघ सस्थाहरु सँग समेत समन्वय ि सहयोग 

जटुाउद ै  एकद्वाि प्रणािीवाट गरिवी लनवािणसँग सम्वलन्धत परिणाममलुख कायिक्रम गने नीलत 

लिइनेछ । 

३ गाउँपालिका क्षेरलभरका लबपन्न तथा गरिव यवुाहरुिाई स्थानीय स्तिमै िोजगािी सजृना गनि 

आत्मलनभिि गिाउन लबलभन्न सीपमिूक तालिमको व्यवस्था गरिनेछ  । बेिोजगाि यवूािाई यवूा 
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रुपान्तिण कायिक्रम संचािन गरिनेछ । साथै  प्रधानमन्री िोजगाि कायिक्रमिाई समन्वयात्मक 

रुपमा प्रभावकािी  कायािन्वयन गरिनेछ ।  जसका िालग ८० िाख लवलनयोजन गिेको छु  ।  

४ गाउँपालिका लभर िहेका प्राकृलतक साधन ि स्रोतिाई अलधकतम  सदपुयोग गद ै घिेि ुतथा साना 

उधोग स्थापना गनि प्रोत्सालहत गरिनेछ । 

५ स्थालनय स्रोत, साधन सीप ि जनशलक्तिाई प्रयोग गरि खाडी, असिो, ढाका, लसिाई कटाई ढाका 

बनुाई जस्ता लसपमिुक उत्पादन गनि लवपन्न, गरिब मलहिाहरुिाई  प्राथलमकता लदई अनदुानको 

व्यवस्था लमिाइएकोछ । 

६ उद्योग तथा लसप लबकास क्षेरका िालग रु ३६ िाख लवलनयोजन गिेको छु  । 

सभाध्यक्ष ज्य,ू 

सहकारीिः 

१ गाउँपालिकाको लवकास ि समलृद्धको मागििाई अगालड बढाउनको िालग तीन खम्बे अथि नीलतको 

मिू ध्येयिाई आत्मसाथ गद ैसाविजलनक नीलज ि सहकािी क्षेरको समन्वय ि सहकायििाई प्रवद्धिन 

गनि सहकािी के्षरको लवकास ि उनन्यन तथा प्रवद्धिन साथै सहकािीिाई कृलर्मा जोड्नको िालग 

लबलभन्न उपभोग्य सामाग्रीको व्यवस्थापन गनिका साथै समग्र सहकािी के्षरको लवकासका िालग ६ 

िाख बजेट लवलनयोजन गिेको छु  । 

िैंलगक समनता तथा सामालजक समावेशीकरणिः 

१ लिंगको आधािमा हुने लवभेदको अन्त्य गद ै सामालजक समावेशीकिणिाई प्रवद्धिन गनि ि सोही 

बमोलजमको कायिक्रम सञ्चािन गनि साथै समाजमा दलेखएका लिङ्गको आधािमा गरिएका 

भेदभाबिाई न्यलूनकिण गद ैिलगनेछ । 

२ गभिवती सतु्केिी उद्धाि सेवािाई लनशसुक एम्बिेुन्स सेवा प्रदान गरिनेछ । िैङ्लगक लहसंा कोर्को 

व्यवस्था गरिएको छ ।  यौनलहसंा लडपे्रसन आत्महत्या लनयन्रण लजवन महत्व लसकाउने कायिक्रम 

गरिनेछ । गाउँपालिकामा मलहिा समस्या समाधान सहायता कक्षको सञ्चािन गरिनेछ । पाठेघि 

क्यान्सिका िालग VIA परिक्षण केन्र लनमािण गरिनेछ । गभिवती सतु्केिी मलहिाका िालग उद्धाि 

कोर्को व्यवस्था गरिएको छ । 

३ मलहिाहरुको क्षमता अलभबलृद्ध गरि आलथिक पहुचँमा लनिभि बनाउनको िालग लबलभन्न चेतना 

मिूक तथा सीपमिूक कायिक्रमहरु संचािन गरिनेछ । सामालजक न्याय सलहतको समनु्नत समाज 

लनमािण गनि लवलभन्न कायिक्रमहरु जेष्ठनागरिक, वािवालिका वािलववाह, वहुलववाह, घिेिुलहसंा 
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जस्ता समाजमा हुने लवकृलत सम्बलन्ध जनचेतनामिुक कायिक्रमहरु सञ्चािनका िालग आवश्यक 

बजेट रु १८ िाख  २३ हजार लवलनयोजन गिेको छु   । 

सभाध्यक्ष ज्य,ू 

लशक्षा: 

१ जीवनोपयोगी लसपमिुक लशक्षा प्रलवलध यकु्त लशक्षामा जोड लदई दक्ष जनशलक्त लवकास गरिनेछ । 

लबद्यािय जाने उमेिका सवै बािवालिकाहरुको लबद्यािय भनाि सलुनलित गरिनेछ । प्रालवलधक 

लशक्षािय स्थापना गनििाई संभाव्यता अध्ययन गनि  आवश्यक वजेटको व्यवस्था गरिनेछ । 

२ सचुना प्रलबलध मैरी अध्यापन कायििाई प्रोत्साहन गनि आवश्यक पवुािधािको व्यवस्था लमिाइनेछ 

। लवद्याियमा प्रलवलधको लवस्ताि तथा शैलक्षक सामग्री लनमािणका िालग सहयोग गरिनेछ । 

आवश्यकता अनसुािको दिवन्दी लमिान गद ैिलगनेछ  ।  

३ प्रत्येक वडामा एक व्यवलस्थत खेि मैदान लनमािण गरि संचािन गनि  खेिकुद प्रलतयोलगता संचािन 

गने व्यवस्था लमिाइनेछ । गाउँपालिका स्तिमा व्यवलस्थत खेि मैदान िङ्गशािा स्थापनाको िालग 

कायि थािनी गरिनेछ । 

४ लवद्यािय शैलक्षक गणुस्ति सधुाि कायिक्रम तथा लवद्याियमा लबलभन्न कायिक्रहरु स्थानीय पाठ्यक्रम 

लनमािण ि कायािन्वयनका िालग आवश्यक बजेट लवलनयोजन गिेको छु  । वािलबकास केन्रहरुिाई 

लवशरे् प्राथलमकतामा लिई  आवश्यक स्रोत साधन सम्पन्न बनाई संचािनमा जोड लदइनेछ ।   

५ सामदुालयक लवद्याियमा अध्ययनित छाराहरुिाई व्यवलस्थत रुपमा सेलनटिी प्याड लवतिण गरिनेछ 

। गाउँपालिका लभर िहकेो आधािभतू लवद्याियहरु मध्येबाट छनौट गिी कुनै एक लवद्याियिाई 

नमनूा लवद्याियको रुपमा सञ्चािन गद ैिलगने व्यवस्था गरिनेछ ।  

६ सामदुालयक लवद्याियमा गुणस्तिीय लशक्षाका िालग गुरुयोजना बनाइ लशक्षाको स्तिोन्नती गरिनेछ 

। सवै सामदुालयक लवद्याियिाई सचूना तथा संचािको पहुचँ पयुािउने कम्प्यटुि लशक्षा उच्चतम 

प्रयोगमा सयाईनेछ । १२ कक्षाको पिीक्षा सकेि बसेका लवद्याथीहरुिाई लसप लवकास कायिक्रम 

सञ्चािनमा सयाइनेछ । लवद्यािय तहमा स्काउट कायिक्रम सञ्चािन गरिनेछ । खेि ि 

खेिालडिाई प्रोत्साहन गद ै खेिबाट गाउँपालिकािाई लचनाउने अलभयान सलहत गाउँपालिका 

स्तिीय खेिकुद आयोजना गरिनेछ साथै लवद्यािय तहमा िाष्िपलत िलनङ्लशसड प्रलतयोलगता 

सञ्चािन गरिनेछ । 

७ लशक्षा तर्ि  मालथ उसिेलखत कायिक्रम कायािन्वयन गनिको िालग १३ करोड ३३ िाख ५० हजार 

लवलनयोजन गिेको छु  । 
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सभाध्यक्ष ज्य,ू 

स्वास््य : 

१ स्वस्थ नागरिक स्वस्थ गाउँपालिका भन्ने लनलत अविम्वन गरिनेछ । गाउँपालिका लभरका 

जनताहरुको स्वस्थकि जीवनयापन गने  प्रणािी सधुाि गरिनेछ । सलुति तथा मलदिा जन्य पदाथिहरुको 

उत्पादन, लबतिण समलुचत ढंगिे लनयमन गरिनेछ । 

२ गाउँपालिकामा प्रत्येक वडाहरुमा दक्ष जनशलक्त, और्धी उपकिण, प्रलवलध सलहतको "एक वडा 

एक स्वास््य संस्था अलभयानिाई पणुिता लदइनेछ । गाउँपालिका लभरका सवै नागरिकिाई नेपािको 

संलवधानिे प्रत्याभलुत गिे वमोलजम स्वास््य सेवाको पँहुचको सलुनलश्रतता प्रदान गरिनेछ । 

३ स्वस्थ शिीि ि सकािात्मक सोच व्यलक्तत्व लबकास गनिका िालग ध्यान योग जस्ता कायिक्रममा जोड 

लदइनेछ । गाउँपालिका लभरका जलडवटुी  ि और्धीहरुको सदपुयोग गद ैऔर्धी प्रवधिनमा जोड 

लदइनेछ । यस स्थालनय तह अन्तगितका सवै स्वास््य संस्थामा वलथिङ सेन्टििाई लवस्ताि गरिनेछ । 

वलथिङ सेन्टिका िालग आवश्यक औजाि उपकािणको व्यवस्था गरिनेछ ।  

४ आकलस्मक रुपमा लदइने प्रसुलत सेवा जस्ता महत्वपणुि  सेबािाई आवश्यक थप जनशलक्तको व्यवस्था 

लमिाइनेछ । सवैका िालग लनशसुक आधािभतू स्वास््यिाई साथिक बनाउन स्वास््य संस्थाहरुबाट 

लनशसुक लवतिण और्धीको प्रयािप्तताको सलुनलितता गरिनेछ ि स्वास््य सधुाि कायिक्रमिाई 

लनिन्तिता लदनेछ । स्वास््य संस्थाको खम्वाको रुपमा िहकेा मलहिा स्वास््य स्वयं सेलबकाहरुको 

लनस्वाथि ि लबना पारिश्रलमक गरिएको अमसुय सेवािाई उलचत सम्मानका साथ  प्रोत्साहनको 

व्यवस्था   गरिनेछ ।  

५ गाउँपालिकािाई पणुि खोप  सलुनलित गा.पा. घोर्णाको कायिक्रम गरिनेछ  । गाउँपालिकामा स्वास््य 

लवमा कायिक्रम अलनवायि तथा प्रभावकािी रुपमा कायािन्वयन गरिनेछ । आयबेुद घलुम्त लशलवि 

कायिक्रम गरिनेछ । आयुबेलदक मात ृसिुक्षा कायिक्रम साथै योग लशलवि कायिक्रम संचािन गरिनेछ ।  

६ स्वास््य संस्थाहरुिाई  आवश्यकता अनसुाि भौलतक सामाग्रीको व्यवस्था गरिनेछ । स्बास््य 

संस्थाहरुमा िहकेा कमिचािीहरुिाई क्षमता अलभबलृद्ध तालिम संचािन गरिनेछ । सिसर्ाई सम्बन्धी 

लबशेर् कायिक्रम संचािन गरि  हिेक वडामा कलम्तमा २।२ वटा साविजालनक शौचािय "एक घि 

एक किेसा वािी"  "एक घि एक र्ोहोि संकिन खासटो" "एक घि एक टोकिी" अलभयानिाई 

पणुिताका साथ कायािन्वयन आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गद ैकायािन्वयन गरिने छ । 
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७ जेष्ठ नागरिक पणूि अपाङ्गता भएकािाई सवै वडामा लचलकत्सक सलहतको घुलम्त टोिी मार्ि त 

स्वास््य पिीक्षण गरिनेछ । ग्रालमण असिासाउण्ड कायिक्रम साथै स्वा्य लशलवि गरिनेछ । 

गाउँपालिका स्तिीय पाँच शैयाको अस्पताि लनमािणिाई चाँडै सम्पन्न गिी सेवा प्रवाह गरिनेछ । 

८ स्वास््य ि आयवेुद सम्वन्धी उसिेलखत कायि गनिको िालग िालग ५ करोड ११ िाख १८ हजार 

बजेट लबलनयोजन गिेको छु । 

सभाध्यक्ष ज्य,ू 

पूवािधार लवकास खानेपानी तथा साना लसचाई: 

१ भौलतक पवुािधाि लनमािण सम्वन्धी गरुुयोजना बनाईनेछ । गाउँपालिका के्षरका सबै महत्वपणुि 

के्षरहरुमा सडक संजाििे जोड्ने व्यवस्था लमिाइनेछ । गाउँपालिकाका सवै वडा ि भगुोििाई 

सम्बोधन हुने गरि स्तिउन्नलत गने केन्रीय मिु सडकिाई १२ मलहनानै गाडी चसन योग्य सडक 

लनमािणमा प्राथलमकताको साथ योजना कायिन्वयन गरिने छ । 

२ गाउँपालिका के्षरमा िहकेा मखु्य-मखु्य सडक सँग जोलडएका महत्वपणुि खोिानािामा मोटििेवि 

पिु लनमािण कायििाई अगाडी बढाउन पहिकदमी गरिनेछ  । भौलतक पवुािधाि सम्वन्धी लदगो 

लबकास संचािनाथि गरुु योजना तयाि गरि कायािन्वयन गरिनेछ ।  

३ गाउँपालिका, वडा, स्वास््य चौकी, आयवेुद और्धािय, आमा समहू सञ्जाि, खोप केन्र भवन 

ि  लबद्याियहरुका िालग व्यवलस्थत भवन लनमािणको िालग प्राथलमकताका साथ, औलचत्यताका 

आधािमा मापदण्ड तयाि गरि  लनमािण कायि संचािनको व्यवस्था लमिाइनेछ । 

४ अव लनमािण हुने भौलतक पुवािधािहरु अपाङ्ग मैरी, वािमैरी हुने सलुनलितताको प्रलतवद्घताका साथ 

आवश्यक व्यवस्था लमिाइनेछ । सरुिलक्षत आवास कायिक्रमिाई लनिन्तिता लदद ै िलगनेछ । यस 

गाउँपालिकासँग पलिम तर्ि  जोलडएको लिख ुखोिामा अत्यावश्यक स्थिहरुमा पलक्क पिु लनमािणमा 

पहि गरिनेछ साथै लनमािणालधन पिुहरुको लसघ्र कायि सम्पादनको िालग जोड लदइनेछ । 

५ गाउँपालिका लभर िहकेा खेती योग्य जग्गाहरुको िालग लसंचाई सुलवधा उपिब्ध गिाउन लवलभन्न 

संघ संस्थाहरुसंग साझेदािी गिी लसंचाई  योजनाहरु संचािन गरिनेछ । मखु्य मखु्य सडक, पयिटन, 

लसंचाईको िालग संघ प्रदशेसँगको साझेदािी कायिक्रमहरु गरिनेछ ।   

६ गाउँपालिका स्तिीय गौिवका योजनाहरुिाई कायािन्वयन गनि आवश्यक वजेटको व्यवस्था गरिनेछ 

। गाउँपालिका लभरका जनतािाई लदगो एवं व्यवलस्थत ि सिसर्ाई यकु्त खानेपानीको व्यवस्था 

लमिाइनेछ । 
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७ गाउँपालिका लभर सम्पणुि घिधरुिमा एक घि एक धािा अलभयानिाई अलविम्ब पणूिरुपमा 

कायािन्वयन गरिनेछ । पवूािधाि लवकास अन्तगित  ११ करोड ३० िाख ९२ हजार लबलनयोजन 

गिेको छु । 

सभाध्यक्ष  ज्य,ू 

वन वातावरण तथा लवपद् व्यवस्थापन : 

१ गाउँपालिकाको सम्वलृद्धको िालग वन जंगिको सलह सदपुयोग गने नीलत अलघ वढाइनेछ । 

गाउँपालिका क्षेर लभर उत्पादन हुने जलडवटुी ि वन पैदाविसँग सम्वलन्धत उद्योगहरु स्थापना गरिनेछ 

यस्ता उद्योगमा सहकािी, लनलज ि सहकािीको साझेदािी िहनेछ । 

२ जिवाय ुपरिवतिनको िालग स्रोत संिक्षणका कायििाई लवशेर् कायिक्रमका  साथ अगालड वढाइनेछ 

। स्थालनय वाताविणको अनकुुिका वन पैदावािका लबस्ताि लवलवलधकिण ि वाताविण संिक्षणको 

व्यवस्था गरिनेछ । हरियािी प्रवदिन कायिक्रम अन्तिगत खालि जग्गाहरुमा वकृ्षिोपनिाई प्रोत्साहन 

गरिनेछ । 

३ लवपद ्िोकथाम तथा प्रलतकायि कायिक्रम सञ्चािन गरिनेछ । प्रकोप तथा लवपद ्व्यवस्थापनका 

िालग लवशेर् कायिक्रम सयाइनेछ ।  लवपदमा पिेका नागरिकको उद्वािका िालग सहुलियत स्वरुप 

सहयोग प्रदान गरिनेछ साथै लवपद ्व्यवस्थापन कोर्को व्यवस्था गरिएको छ । 

४  वाताबिण तथा लवपद ्व्यवस्थापन िालग ३० िाख लवलनयोजन गिेको छु  । 

सभाध्यक्ष ज्य,ू 

१ काननुको शासन, प्रत्येक नागरिको मौलिक हकिाई प्रत्याभतू गिाउनको िालग सुिक्षा संयन्रिाई 

समन्वायात्मक ढंगबाट परिचािन गनि सिुक्षा व्यवस्थािाई सदुृढ बनाउन मातहतका कायािियहरु 

बीचमा सहकायिमिुक  भलूमका लनवािह गरिनेछ ।  सिुक्षा चौकीिाई आवश्यक भौलतक व्यवस्था 

लमिाइनेछ । 

२ नागरिक सुिक्षा ि जनचेतनाको  िालग सामदुालयक प्रहिी साझेदािी कायिक्रमिाई अझ 

प्रभावकािीताका साथ कायािन्वयन गने व्यवस्था लमिाइनेछ । गाउँपालिका सुिक्षा व्यवस्थासँग 

सम्वलन्धत कायिक्रमहरुका िालग आवश्यक बजेटको व्यवस्था लमिाईनेछ ।   
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सभाध्यक्ष ज्य,ू 

सुशासन : 

१ जनतािाई गाउँपालिका स्तिमा भएका लनणिय ि लक्रयाकिापहरुको साविजलनलककिण गरिनेछ । 

२ चसु्त दरुुस्त सक्षम कमिचािी संगठनको व्यवस्था गद ैजनताका काम लछटो छरितो गरि सम्पादन गने 

व्यवस्था लमिाइनेछ । 

३ सशुासनिाई प्रवद्धन गनिको िालग सचुना तथा प्रलबलधिाई प्राथलमकतामा लदइ काम काज 

प्रशासनको नीलत अविम्बन गरिनेछ । 

४ सचुनािाई प्रलवलधिे काममा प्रभावकािी वनाउनको िालग E-governance system अपनाइनेछ 

। यसको िालग सचुना प्रलवलधको नयाँ अबधािणाहरु प्रयोगमा सयाइनेछ ि लवद्यािय स्वास््य संस्था 

प्रयटकीय क्षेरहरुमा इन्टिनेटको व्यबस्था गरिनेछ ।  

५ नयाँ संिचना, कमिचािी अभाव, भौगोलिक कलठनाई, कानूनी अस्पष्टता ि अन्यौिताका बावजदू 

पलन साविजलनक सेवा प्रवाह ि सशुासनिाई पलहिो प्राथलमकता लददं ै जनताको सखु दुुःखमा 

अलभभावकत्व ग्रहण गद ैसम्पणूि वडामा नेपाि सिकाि, प्रदशे सिकािसँग समन्वय ि सहकायि गद ै

सेवा प्रवाह मार्ि त गाउँ गाउँमा लसंहदिवािको अनभुूलत गिाउन स्थानीय सिकाि सदा प्रयत्नशीि 

िहनेछ । 

६ स्थानीय सिकाििे लिएका नीलतहरुको कायािन्वयनबाट स्थानीय नेततृ्वको लवकास ि स्थानीय शासन 

पद्धलत सदुृढ  हुने प्रशस्त आधािहरु तयाि भएका छन ्। 

७ साविजलनक सेवाम प्रशासनीक सेवा सञ्चािन तथा सशुासन प्रवधिनका िालग रु ६ करोड ९५ 

िाख २४ हजार ९ सय ९९ वजेट  लबलनयोजन गिेको छु ।  

सभाध्यक्ष ज्य ू

सामालजक न्याय तथा सरुक्षा : 

१ िैङ्लगक समानताका िालग सचेतना कायिक्रम प्रभावकािी रुपमा संचािन गरिनेछ । 

२ घिेि ुलहसंा, जालतय लवभेद, छुवाछुत सम्बन्धी कुरिती अन्त्यका िालग सचेतना अलभवलृद्ध गद ैतत 

सम्बन्धी प्रचलित काननुिाई प्रभावकािी कायािन्वयन गरिनेछ । 

३ वािवालिकाहरुको हक अलधकाि ि संिक्षण सम्बन्धी गलतलवलध संचािन गद,ै वािमैरी अपाङ्ग 

मैरी पवुािधाि लबकासमा ध्यान लदईनेछ । 
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४ समाजमा लवद्यमान अन्य कुरिलत घिेि ु लहसंा जन्य प्रथाहरुिाई क्रमश अन्य गद ै जान लवशेर् 

कायिक्रम वनाई कायािन्वयन गरिनेछ । 

५ जेष्ठ नागरिकहरुको संिक्षण जेष्ठ नागरिक अपाङ्ग एवं असहाय मलहिा आलदिाई परिचय परको 

व्यवस्थािाई कायािन्वयन गरिनेछ ।  

६ मलहिाको उत्थान ि सम्वलृद्धका िालग सीप मिुक तालिम संचािन गरिनेछ । 

७ संघीय सिकािबाट प्रदान गरिने सामालजक सुिक्षा भत्तािाई लवतिण गनिका िालग चसु्त रुपमा  सेवा 

प्रवाह गने व्यवस्था लमिाईने छ । जसका िालग ६ करोड ९१ िाख ५८ हजार ८ सय ३२ 

लवलनयोजन गिेको छु ।  

सभाध्यक्ष ज्य,ू 

१४. आ.व. २०७९/८० का िालग बजेटका आय स्रोतहरु प्रस्ततु गनि चाहान्छु । 

लस.नं. श्रोत  िकम 

१ संघीय िाजश्व ६ किोड ८९ िाख ५० हजाि 

२ प्रदशे िाजश्व २६ िाख ६ हजाि ६ सय ८१ 

३ संघीय समानीकिण ८ किोड ३४ िाख  

४ प्रदशे समानीकिण ४३ िाख ८ हजाि  

५ संघीय समपिूक १ किोड ८० िाख  

६ प्रदशे समपिूक १ किोड  

७ संघीय लवशेर् ५० िाख  

८ प्रदशे लवशेर् ०.०० 

९ संघीय सशति १९ किोड ५८ िाख 

१० प्रदशे सशति ७९ िाख १५ हजाि  

११ आन्तरिक श्रोत १ किोड २९ िाख ९५ हजाि ३ सय १८ 

१२ सामालजक सिुक्षा ६ किोड ९१ िाख ५८ हजाि ८ सय ३२ 

जम्मा ४७ किोड ८१ िाख ३३ हजाि ८ सय ३१ 
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सभाध्यक्ष ज्यू, 

आगामी वर्िका लनलत तथा कायिक्रमहरु कायािन्वयन गनि जम्मा ४७ किोड ८१ िाख ३३ हजाि ८ सय 

३१ मध्य ेचाि ुतर्ि  ३२ किोड ७२ िाख २६ हजाि ८ सय ३१ ि पजूीगँत तर्ि  १५ किोड ९ िाख ७ 

हजाि लवलनयोजन गिेको छु ।   

सभाध्यक्ष ज्यू, 

यो वजेट तजुिमाको लसिलसिामा मागि लनदशेन गनुि हुने आदिणीय अध्यक्ष ज्य,ु लवर्यगत सलमलतका 

संयोजक, प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत िगायत सम्पणूि कमिचािीहरु ि  यो वजेट तयाि गने सहयोग तथा 

सझुाव लदनुहुने सम्पणुि सभाका सदस्यप्रलत म आभाि तथा धन्यवाद  ज्ञापन गदिछु । 

अन्त्यमा आलथिक सामालजक लवकासमा लनिन्ति सहयोग पयुािउनका िालग यो वजेट कायािन्वयनको 

क्रममा सबै पक्षको पणुि सहयोग प्राप्त हुने लबश्वास लिएको छु । 

 

 

धन्यवाद ।। 

अलस्मता थापा 

उपाध्यक्ष 

 

 


