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आदरणीय सभाध्यक्ष ज्य,ू  

१. यस गररमामय सभामा लिख ुगाउँपालिकाको उपाध्यक्षको हलैसयतिे नेपािको संलवधान बमोलजम आगामी आलथिक 

वर्ि २०७८/०७९   को बजेट प्रस्ततु गरररहदँा गौरव महससु गरेको छु । नेपािी जनतािे िामो समय दखेी 

पररवतिनको लनलतत गरेको गौरवपणूि आन्दोिनहरु, जनयदु्ध, जनआन्दोिनका कारण प्राप्त उपिलधधको रुपमा 

स्थापना भएको स्थानीय सरकारको जनप्रलतलनलध तर्ि बाट गररमामय सभामा नेपािको संलवधानको धारा २३० 

बमोलजम गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको हलैसयतिे आगामी आलथिक बर्ि २०७८/०७९   को वजेट प्रस्ततु गनि पाउन ु

आरै्मा  गौरवपूणि कायि हो । यस अवसरमा नेपािको राजलनलतक लवकास र सामालजक रुपान्तरणको क्रममा भएका 

लवलभन्न संघर्िमा आफ्नो अमुल्य जीवन बलिदान गनुिहुने सतपणुि महान शलहदहरु बेपता तथा घाइते योध्दाहरु र 

वहाँहरुको पररवारजन िगायत आम जनसमदुायमा हालदिक सतमान प्रकट गनि चाहान्छु । हाि लवश्वव्यापी डरिाग्दो 

महामारीको रुपमा रै्लिएको कोरोना भाइरस (कोलभड-१९) का कारण दशेलभत्र र दशे बालहर ज्यान गमुाउने 

नेपािीहरु प्रलत भावपणूि श्रद्धान्जिी अपिण गदिछु। कोलभड-१९ को संक्रमणमा परी उपचाररत सबैको लशघ्र 

स्वास््यिाभको कामना गद ैकोलभड-१९ िाई परालजत गरी घर र्कि न ुहुने सबैिाई बधाई तथा शभुकामना धयक्त 

गदिछु । कोलभड-१९ महामारीको यस लवर्म पररलस्थलतमा अग्रपंलक्तमा रहरे सेवा गने लचलकत्सक, नसि, स्वास््यकमी, 

सरुक्षाकमी, सरसर्ाइकमी, एतबिेुन्स चािक र महामारी रोकथाम, लनयन्त्रणमा खलटने सतपणूि कमिचारीको उच्च 

प्रशंसा गदिछु। अत्यावश्यक वस्तकुो आपलूतििाई सहज बनाउन योगदान गने अन्य दशे व्यलक्त तथा संघसंस्थािाई 

धन्यवाद लदन चाहन्छु। कोलभड-१९ संक्रमण रोकथाम र लनयन्त्रणका िालग स्थानीय सरकारिे चािेका कदममा 

पणूि साथ लदई सहयोग गनुि भएकोमा म सतपणूि लददीबलहनी तथा दाजभुाइप्रलत हालदिक आभार व्यक्त गदिछु । 

 

२. समदृ्ध नेपाि सखुी नेपािी भन्ने रालरिय िक्ष्य हालसि गनिका िालग योगदान गनि लिखु ुगाउँपालिकाको दृलि सशुासन  

मार्ि त समलृद्ध भन्ने मिु नारका साथ अगालड बढ्ने गन्तव्य हाम्रो गाउँपालिकाको रहकेो छ । 

३. आगामी आलथिक वर्िमा लिख ु गाउँपालिकाको स्थानीय सरकारिे सविसाधारण जनतािाई प्रत्यक्ष अनुभलुत हुने 

खािका योजनाहरुिाई सहजै कायािन्वयन गनिका िालग ऐन काननूहरु बनाई कायािन्वयनमा िलगएको छ । 

४. आगामी आलथिक वर्िको वजेट तजुिमा गदाि मैिे नेपािको संलवधान आवलधक योजना, लवलनयोजन लवधेयक २०७६ 

को लसद्धान्त र प्राथलमकता, जन अनमुोलदत स्थानीय सरकारको नीलत तथा कायिक्रम लदगो लवकासका िक्ष्य, स्थानीय 

सरकारको प्राथलमकताका सझुावहरु मागिदशिनका रुपमा लिएको छु । लवलभन्न नागररक समाज, बलुद्धलजवी , सतपणि 

सरोकारवािा तथा कमिचारी वगिहरुिे लदन ुभएको सझुाविाई समेत ध्यान लदएको छु । 

सभाध्यक्ष ज्य ू

अब म स्थानीय सरकारको आलथिक अवस्थाको यथाथि जानकारी गराउन चाहान्छु । 

५. संघीय/प्रदशे सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनदुान, राजस्व बाडँर्ाड, सशति अनदुान र आन्तररक आयिाई 

पररचािन गरर यस गाउँपालिकाका कायिक्रमहरु संचािन गररने छ । 

६. मैिे लमलत २०७७।०३।१० गते प्रस्ततु गरेको चाि ुआलथिक वर्िको वजेट अनमुान मध्ये आ. व. २०७७ /०७८  को 

कुि अनमुालनत वजेट  ४४ करोड ८ िाख ९५ हजार ८ सय ५१ रुपैयँा मा यसमा चाि ुतर्ि  लवलनयोलजत ३१ करोड 

१८ िाख ८५ हजार ९० रुपैयँा, पूँजीगत खचि तर्ि  लवलनयोलजत १२ करोड ९० िाख १० हजार ७ सय मध्ये कुि 

बजेटको ८६% प्रलतशत खचि हुने अनमुान यस गररमामय सभामा जानाकारी  गराउन चहान्छु ।  
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सभाध्यक्ष महोदय, 

७. अब म स्थानीय सरकारको आगामी आलथिक वर्ि २०७८/०७९ को वजेट उद्दशे्य र प्राथलमकता प्रस्ततु गनि चाहान्छु । यस 

वजेटका उद्दशे्यहरु लनतनानसुार हुनेछन ्। 

क) गाउँ बालसहरुको गररबी न्युलनकरण गद ैजीवनस्तर सुधार गनि न्युनतम आधारभतु आवश्यकताहरुको पररपलुति गनि । 

ख) संघीय प्रदशे सरकारबाट प्राप्त हुने लवलभन्न अनदुानहरुको महत्तम पररचािन गद ैगाउँपालिका लभत्र रहकेा स्रोत 

साधन, राजस्वको पलहचान र पररचािन गरर गाउँपालिकाको आलथिक समलृद्ध हालसि गनि । 

ग) साविजलनक, लनजी र सहकारी क्षेत्रिाई प्रेररत गद ैभौलतक तथा सामालजक पवुािधार तयार पारर समनु्नत, सदुृढ, 

स्वालधन, समाजवाद उन्मुख अथितन्त्रको लनमािण गनि । 

घ) कृलर् पशपुन्छी, उद्योग धयपार पयिटन लदगो पबुािधार लसंचाई , खानेपानी लवद्यतु, ईन्टरनेट, खेिकुद, मलहिा 

लवकास, लक्रयाकिाप, लदगो पवूािधार सेवा संचािन वा लवस्तार गनुि ।  

ङ) कोलभड-१९ महामारी िगायत अन्य लबपदका अबस्था सँग िड्न सक्ने स्वास््य के्षत्र साथ ैप्रशासलनक संरचना 

चसु्तदरुुस्त गरर ररक्त दरबन्दी पदपतूी गररनकुा साथै क्षमता लवकास गनुि । 

८. आलथिक वर्ि २०७८/०७९   का प्राथलमकता लनतनानसुार प्रस्ततु गरेको छु । 

क) स्थानीय तह लभत्रको लशक्षा, स्वास््य आवास र रोजगारी जस्ता आधारभतु मानवीय आवश्यकताहरुको पररपलुति 

गने क्षेत्रहरुको लवकास र प्रवधिन । 

ख) उच्च, लदगो र र्रालकिो आलथिक वलृद्ददर हालसि गनि कृलर्, पयिटन, जिस्रोत तथा उधोग िगायतका क्षेत्रमा 

पुँजी लवकास पररचािन । 

ग) भौलतक सामालजक पवुािधारहरुको लवकास गरर सडक लवस्तार जिलवधतु जस्ता क्षेत्रहरुको लनमािण, लवकास र 

लवस्तार । 

घ) कोलभड-१९ िगायतका महामारी लवपद िाई मध्यनजर गरर त्यस बाट पने असरिाई न्यलूनकरण गनुि ।  

ङ) स्थानीय स्रोत साधन र सीपको अलधकम उपयोग गरर मलहिा बािबालिका, लपछलडएका के्षत्र, समदूायिाई 

िैंङलगक समानता तथा सामालजक समावेशी करण लदगो लवकास बातावरण संरक्षण तथा सतबधिन गनि भालसक 

तथा सामालजक पक्षको जगेणा र सामालजक सदभाव तथा एकता अलभबलृद्धमा सघाउ पयुािउने । 

च) उत्पादन मिूक लछटो प्रलतर्ि लदने जनताको जीबन स्तर आन्दानी तथा रोजगारी बढ्ने स्थानीय सहभालगता 

जट्ुने, स्वंयसेवा पररचािन गनि सलकने तथा िागत कम िाग्ने आलथिक लवकास, गररबी लनवारणमा प्रतक्ष्य 

योगदान पयुािउने ।   

छ) स्थानीय सरकारको आधार सुशासन नैलतक र सदाचार भन्ने अलभप्रायका साथ आम नागररकिाई गुणस्तररय, 

पररणाममलुख, लछटो छररतो सेवा प्रदान गनि । 

ज) प्राकृलतक प्रकोपको न्यलुनकरण र पयािवरणीय संरक्षण गनि । 
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सभाध्यक्ष ज्य,ू 

यस स्थानीय सरकारिे वजेटको उद्दशे्य हालसि गनि, प्राथलमकतािाई कायािन्वयन गनि, सघं र प्रदशे सँग सहकायि, समन्वय र 

साझेदारी गनेछ । 

सभाध्यक्ष ज्य,ू 

अब म के्षत्रगत कायिक्रम तथा लवलनयोलजत प्रस्ततु गनि गई रहेको छु । 

कृलि र पशुपन्छी : 

९. कृलर् रोजगारीको लबकास मात्र नभई  बेरोजगारीको अन्त्य गने मुख्य आधारको रुपमा लबकास गरी पुणि रुपमा 

व्यवसायीकरण र औधौलगलककरण गद ैिलगनेछ । 

१०. स्थालनय तहिाई खाधान्नमा आत्मलनभिर बनाई अन्य  स्थालनय कृलर् जन्य उत्पादनको मागिाई समेत आपलुति गनि सक्ने 

गरी कृलर्को कायिक्रमहरु संचािन गरीनेछ । 

११. स्थालनय तहमा रहकेा बाझा जलमनहरुिाई उपयोग गने करार खेतीको माध्यमवाट खेलत प्रणािीको लबकास गने लनलत 

लिईनेछ । गररबीको चपेटामा लपलल्सएका नागरीकिाई बाझो जलमनहरु जोतेर कृलर्  उत्पादनमा रहने तर्ि   डोहोयािउने ५ 

कृलर् उत्पादनमा स्थालनय  वडा सलमलत सँग उलचत समन्वय र सहकायि गरर उत्पादन गरौ ँगाउँपालिका सतवदृ्ध बनाऔ । 

१२. कृलर् पेशामा लकसानहरुिाई आकलर्ित गने उदशे्यिे स्थालनय सरकारिे कृलर् अनदुान कोर्को व्यवस्था गरर बालि लबमा 

र पशपुक्षी लवमा गररनेछ ।  

१३. स्थानीय तहमा रहकेा कृलर् र जडीवटुी  सतबन्धी  अनसुन्धान केन्दहरुिाई स्तोन्नलत गरर पररचािन गररनेछ । 

१४. स्थानीय पालिकाको सबै भलुमको  माटो पररक्षण गरर माटो सहुाउदो वािी िगाउन कृर्किाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

लकसानको िालग आवश्यक पने लवउ लबजन  उत्पादन र लबतरण गने व्यवस्था लमिाइनेछ ।  

१५. नगदवेािी, अिैची, अदवुा,बेसार तथा र्िरु्िहरु उत्पादनमा लवशेर् के्षत्रको रुपमा लबकास गररनेछ ।  

१६. गाउँपालिका लभत्र औधोलगक ग्राम स्थापना गद ैिलगनेछ ।  

१७. स्थालनय तहका जनताहरुको खाद्य सरुक्षा तथा नागररकको पोर्ण सरुक्षाको प्रत्याभलुत गनिको िालग आवश्यक कायिक्रम 

ल्याइने छ । पकेट लबकास कायिक्रम संचािन गरर बाख्राको साना व्यबसाय कृलर् उत्पादन पकेट लवकास कायिक्रम संचािन 

गररनेछ ।  

१८. दीघिकालिन लबर्ादी मकु्त कृलर् उत्पादन वलृद्ध गने र प्रांगररक  लकटनाशक लबर्ादी उत्पादन गने तर्ि  लकसानहरुको लबचमा 

लबशेर् अलभयानका कायिक्रमहरु संचािन गररनेछ  । यसका िालग आवश्यक वजेट व्यवस्था गरेको छु ।  

१९. गाउँपालिका के्षत्रलभत्र कलततमा एउटा कोल्ड स्टोर  स्थापाना गरर संचािन गररनेछ ।  

२०. स्थालनय तहिाई माछा मास ु तथा दगु्ध जन्य पदाथिमा आत्म लनभिर बनाई लनयाितयोग्य वस्तकुो रुपमा लबकास गनि 

पशपुािनको के्षत्रमा संभाव्यता अध्ययन गरर उल्िेलखत के्षत्रमा पश ुबीमा गररनेछ र उत्पादकत्व रोजगार,राजस्वमा पगु्ने 

योगदानको आधारमा लनलज के्षत्रमा संस्थािाई प्रोत्साहन गररनेछ । कृलर् संकिन केन्रको व्यबस्था गररएको छ ।  

२१. स्वस्थ र सरुलक्षत मास ुउपभोग गनिका िालग गाउँपालिका लभत्रको मखु्य स्थानहरुमा पश ुबधशािा स्थापना गनि  अनदुान 

लदइनेछ । साथै स्वस्थकर मास ुलबक्री लबतरण  गने मास ुपसि संचािनको िागी मापदण्डका आधारमा अनदुान उपिव्ध 

गराइनेछ ।  

२२. माथी उल्िेलखत कृलर् र पशुपन्छीसँग सतवलन्धत कायिक्रमहरु संचािन  गनिका िालग जतमा १ करोड ५२ िाख ७४हजार  

लबलनयोजन गरेको छु । 
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सभाध्यक्ष  महोदय, 

पययटन: 

२३. लिख ुगा.पा. लभत्र रहकेा सतपणुि पयिटलकय स्थिहरुिाई पवुािधार लनमािण गरी व्यवसालयक रुपमा िगानी गनि लनलज क्षेत्र 

तथा सहाकारीहरुिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

२४. प्राकृलतक प्रकोपको लबपतको समयमा मानलबय उदार गनिका िालग स्थालनय वडाहरु उपयकु्त स्थानहरुमा हलेिप्याड 

लनमािणिाई अगाडी वढाई  भइरहकेािाई प्राथलमकता लदइनेछ । 

२५. पािीका लभत्र रहकेा स्थिहरु पोकिी झरना, भोल्टेकोट, रामेश्वर पशपुलत मलन्दर, ढुंङ-ढुंङे मलन्दर, नमिदशे्वर महादवे स्थान 

मलन्दर, माटे गपु्तेश्वर महादवे मलन्दर र दगु्धेश्वर महादवे मलन्दरिाई पयिटकीय के्षत्रको रुपमा लवकास गद ैिलगनेछ । 

२६. पयिटकीय लबकासको िालग मखु्य स्थिहरु आसपास होम स्टेहरु संचािन गनि प्रोत्साहन गने र संघ प्रदशे सँगको 

सहकायिमा पयिटन कायिक्रम संचािन गररनेछ । जसका िालग ३० िाख लवलनयोजन गरेको छु   ।  

 सभाध्यक्ष ज्य,ू 

जिस्रोत तथा उजायलबकास : 

२७. तत्कािीन उजाि लबकासको िालग स्थालनय स्तरमा रहकेा साना जिलबधतु उत्पादनमा प्राथलमकता लदइ मापदण्ड लनधािरण  

गरी प्राथलमकताका आधारमा अनदुान उपिधध गराइनेछ । 

२८. वैकलल्पक उजाि अन्तगित वायु ग्यास प्रलबलधको लबकास गनि उपभोक्तािाई लनलित मापदण्डका आधारमा वायो ग्यास 

स्थापना  र संचािन गनि अनदुान उपिधध गराइनेछ ।  

२९. उजाि सतबन्धी जिस्रोत लबकासका िालग १२ िाख ३० हजार लनयोजन गरेको छु  । 

सभाध्यक्ष ज्य ू

गररबी तथा बेरोजगारी :  

३०. नेपािको संलवधानमा उल्िेलखत जनताको मौलिक हक तथा सतबन्ध, लनलतहरुका साथै लदगो लबकासको िक्ष्य अनसुार 

गररवी घटाउने कायिका िालग समेत स्थालनय सरकारिे आवश्यक रणलनलत र कायिलनलतहरु तय गरी संचािन गररनेछ । 

३१. गररवी लनवारण तथा सामदुालयक लबकासमा संिग्न संघ सस्थाहरु सँग समेत समन्वय र सहयोग जटुाउद ै  एक द्घार 

प्रणािीवाट गररवी लनवारणसँग सतवलन्धत पररणाममलुख कायिक्रम गने नीलत लिइनेछ । 

३२. गाउँपालिका के्षत्रलभत्रका लबपन्न तथा गररव यवुाहरुिाई स्थानीय स्तरमै रोजगारी सजृना गनि आत्मलनभिर गराउन लबलभन्न 

सीपमिूक तालिमको व्यवस्था गररनेछ  । बेरोजगार यवूािाई यवूा रुपान्तरण कायिक्रम संचािन गररनेछ । साथै  

प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रमिाई समन्वयात्मक रुपमा प्रभावकारी  कायािन्वयन गररनेछ ।  जसका िालग ८१ िाख ५० 

हजार लवलनयोजन गरेको छु  ।  

३३. गाउँपालिका लभत्र रहेका प्राकृलतक साधन र स्रोतिाई अलधकतम  सदपुयोग गदै  घरेिु तथा साना उधोग स्थापना गनि 

प्रोत्सालहत गररनेछ । 

३४. स्थालनय सीप स्रोत जनशलक्त, साधनिाई प्रयोग गरर खाडी, अल्िो, ढाका, लसिाई कटाई ढाका बनुाई जस्ता लसपमुिक 

उत्पादन गनि लवपन्न, गररब मलहिाहरुिाई  प्राथलमकता लदई अनदुानको व्यवस्था लमिाइएकोछ । 

३५. उधोग तथा लसप लबकास क्षेत्रका िालग रु ५१ िाख ५० लवलनयोजन गरेको छु  । 

३६. तािीम संचािन गनिको िालग २९ िाख लवलनयोजन गरेको छु  । 
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सभाध्यक्ष ज्य,ू 

सहकारीीः- 

३७. गाउँपालिकाको लवकास र समलृद्धको मागििाई अगालड बढाउनको िालग तीन खतबे अथि नीलतको मिू ध्येयिाई 

आत्मसाथ गद ैलनजी-सरकारी-सहकारी क्षेत्रको समन्वय र सहकायििाई प्रवद्धिन गनि सहकारी क्षेत्रको लवकास र उनन्यन 

तथा प्रवद्धिन साथै सहकारीिाई कृलर्मा जोड्नको िालग लबलभन्न उपभोग्य सामाग्रीको व्यवस्थापन गनिका साथै समग्र 

सहकारी क्षेत्रको लनकासका िालग ५ िाख बजेट लवलनयोजन गरेको छु  । 

िैंलगक समनता तथा सामालजक समावेशीकरणीः- 

३८. लिंगको आधारमा हुने लवभेदको अन्त्य गद ै सामालजक समावेशीकरणिाई प्रवद्धिन गनि र सोही बमोलजमको कायिक्रम 

सञ्चािन गनि साथै समाजमा दलेखएका लिङ्गको आधारमा गररएका भेदभाबिाई न्यलूनकरण गनिको िालग छोरी मात्र 

जन्माई बन्धाकरण गने दातपलतिाई सतमान तथा परुस्कारको व्यवस्था गररनेछ ।  

३९. लबलभन्न लदवशहरु मनाउनको िालग साथै मलहिा सतु्केरी भेट कायिक्रमिाई लनरन्तरता लदईनेछ । सतु्केरीहरुिाई थप 

जोलखमिाई न्यलूनकरण गनिको िालग सौलियत एतबिेुन्स सेवाको व्यवस्था गररएको छ ।  

४०. मलहिाहरुको क्षमता अलभबलृद्ध गरर आलथिक पहुचँमा लनरभताि बनाउनको िालग लबलभन्न चेतना मिूक तथा सीपमिूक 

कायिक्रमहरु संचािन गररनेछ । आमािाई खाना र लशशुिाई नाना कायिक्रमको िालग बजेट लबलनयोजन गरेको छु ।  

४१.  सामालजक न्याय सलहतको समनु्नत समाज लनमािण गनि लवलभन्न कायिक्रमहरु जेष्ठनागररक, वािवालिका वािलववाह, 

वहुलववाह, घरेिलुहसंा जस्ता समाजमा हुने लवकृलत सतबलन्ध जनचेतनामिुक कायिक्रमहरु सञ्चािनका िालग आवश्यक 

बजेट रु १६ िाख ९० हजार लवलनयोजन गरेको छु   । 

सभाध्यक्ष ज्य,ू 

लशक्षा : 

४२.  जीवनोपयोगी लसपमुिक लशक्षा प्रलवलध यकु्त लशक्षामा जोड लदई दक्ष जनशलक्त लवकास गररनेछ । 

४३.  लबद्यािय जाने उमेरका सवै बािवालिकाहरुको लबद्यािय भनाि सलुनलित गररनेछ । 

४४. पालिका लभत्रका सबै लवद्याियहरुका का.स. तथा बा.लब.के. हरुिाई तिब बलृद्ध गररएको छ ।  

४५. सचुना प्रलबलध मैत्री अध्यापन कायििाई प्रोत्साहन गनि आवश्यक पवुािधारको व्यवस्था लमिाइनेछ । 

४६. गाउँपालिका सवै सामदुालयक लबद्याियहरुमा अंग्रेजी माध्यमबाट नै पठन पाठन गने गराउने व्यवस्थािाई क्रमश सरुुवात 

गररनेछ । 

४७. प्रालवलधक लशक्षािय स्थापना गनििाई संभाव्यता अध्ययन गनि  आवश्यक वजेटको व्यवस्था गररनेछ । 

४८. आवश्यकता अनुसारको दरवन्दी लमिान गद ैिलगनेछ  ।  

४९. प्रत्येक वडामा एक व्यवलस्थत खेि मैदान लनमािण गरर संचािन गनि  खेिकुद प्रलतयोलगता संचािन गने व्यवस्था 

लमिाइनेछ । 

५०. पालिका स्तरमा व्यवलस्थत खेि मैदान रङ्गशािा स्थापनाको िालग कायि थािनी गररनेछ । 

५१. लवद्यािय शैलक्षक गणुस्तर सधुार कायिक्रम तथा लवद्याियमा लबलभन्न कायिक्रहरु स्थानीय पाठ्यक्रम लनमािण र 

कायािन्वयनका िालग आवश्यक बजेट लवलनयोजन गरेको छु  । 
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५२. वािलबकास केन्रहरुिाई लवशेर् प्राथलमकतामा लिई  आवश्यक स्रोत साधन सतपन्न बनाई संचािनमा जोड लदइनेछ । र 

कमिचारीहरुिाई थप तिबको व्यबस्था गररएको छ ।  

५३. कोलभड -१९ िाई मध्यनजर गरर लशक्षा मन्त्राियिे लदईएको मापदण्ड अनरुुप लवद्यािय संचािनको िालग आवश्यक 

पवूािधार सामाग्रीको व्यबस्था गररनेछ र लबद्याियमा इन्टरनेट जडान गररनेछ ।  

५४. लवद्याियका सतपणुि मलहिा लकशोरीहरुको िालग सेलनटरी प्याड व्यवस्था गररएको छ ।   

५५. लशक्षा तर्ि  मालथ उल्िेलखत कायिक्रम कायािन्वयन गनिको िालग १२ करोड ७४ िाख ९९ हजार लवलनयोजन गरेको छु  । 

सभाध्यक्ष ज्य,ू 

स्वास््य : 

५६. स्वस्थ नागररक स्वस्थ पालिका भन्ने लनलत अवितवन गररनेछ । 

५७. पालिका लभत्रका जनताहरुको स्वस्थकर जीवनयापन गने  प्रणािी सधुार गररनेछ । 

५८. सलुति तथा मलदरा जन्य पदाथिहरुको उत्पादन, लबतरण समुलचत ढंगिे लनयमन गररनेछ । 

५९. पालिकामा प्रत्येक वडाहरुमा दक्ष जनशलक्त और्धी उपकरण, प्रलवलध सलहतको "एक वडा एक स्वास््य संस्था 

अलभयानिाई पणुिता लदइनेछ । 

६०. पालिका लभत्रका सवै नागररकिाई नेपािको संलवधानिे प्रत्याभलुत गरे वमोलजम स्वास््य सेवाको पँहुचको सलुनलश्रतता 

प्रदान गररनेछ । 

६१. स्वस्थ शरीर र सकारात्मक सोच व्यलक्तत्व लबकास गनिका िालग ध्यान योग जस्ता कायिक्रममा जोड लदइनेछ । 

६२. पालिका लभत्रका जलडवटुी  र और्धीहरुको सदपुयोग गद ैऔर्धी प्रवधिनमा जोड लदइनेछ । 

६३. यस स्थालनय तह अन्तगितका सवै स्वास््य संस्थामा वलथिङ सेन्टर स्थापना गरी यसै वर्ि लभत्र संचािन योग्य वनाइनेछ । 

६४. वलथिङ सेन्टरका िालग आवश्यक औजार उपकारणको व्यवस्था गररनेछ ।  

६५. आकलस्मक रुपमा लदइने प्रसलुत सेवा जस्ता महत्वपुणि  सेबािाई आवश्यक थप जनशलक्तको व्यवस्था लमिाइनेछ । 

६६. सवैका िालग लनशुल्क आधारभतू स्वास््यिाई साथिक बनाउन स्वास््य संस्थाहरुबाट लनशलु्क लवतरण और्धीको 

प्रयाितताको सलुनलितता गररनेछ र स्वास््य सधुार कायिक्रमिाई लनरन्तरता लदनेछ ।  

६७. स्वास््य संस्थाको खतवाको रुपमा रहकेा मलहिा स्वास््य स्वयं सेलबकाहरुको लनस्वाथि र लबना पाररश्रलमक गररएको 

अमलु्य सेवािाई उलचत सतमानका साथ  प्रोत्साहनको व्यवस्था   गररनेछ ।  

६८. लिख ुगाउँ पालिकािाई पुणि खोप  सलुनलित गा.पा. घोर्णाको कायिक्रम गररएको छ  । 

६९. पालिकामा स्वास््य लवमा कायिक्रम अलनवायि तथा प्रभावकारी रुपमा कायािन्वयन गररनेछ । 

७०. आयबेुद घलुतत लशलवर कायिक्रम गररनेछ ।  

७१. आयबेुलदक मात ृसरुक्षा कायिक्रम साथै योग लशलवर कायिक्रम संचािन गररनेछ ।  

७२. स्वास््य संस्थाहरुिाई  आवश्यकता अनसुार भौलतक सामाग्रीको व्यवस्था गररनेछ ।  

७३. स्बास््य संस्थाहरुमा रहकेा कमिचारीहरुिाई क्षमता अलभबलृद्ध तालिम संचािन गररनेछ ।  

७४. कोलभड-१९ को अबस्थािाई मध्यनजर गरर अबरात्र खट्ने स्वास््य कमीहरुिाई प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गररनेछ ।  

७५. सरसर्ाई सतबन्धी लबशेर् कायिक्रम संचािन गरर  हरेक वडामा कलततमा २।२ वटा साविजालनक शौचािय "एक घर एक 

करेसा वारी"  "एक घर एक र्ोहोर संकिन खाल्टो" "एक घर एक टोकरी" अलभयानिाई पणुिताका साथ कायािन्वयन 

आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गद ैकायािन्वयन गररने छ । 
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७६. स्वास््य र आयवेुद सतवन्धी उल्िेलखत कायि गनिको िालग लनतन अनसुारको बजेट लबलनयोयोलजत गरेको छु । जस मध्ये 

स्वास््य  तर्ि  ४ करोड ९६ िाख १८ हजार  र आयवेुद  तर्ि    ४४ िाख ५० हजार  गरी जतमा  स्वास््य र आयवेुद 

सतवन्धी उल्िेलखत कायि गनिको िालग ५ करोड ४१ िाख ६८ हजार बजेट लबलनयोयोलजत गरेको छु । 

सभाध्यक्ष ज्य,ू 

पूवायधार लवकास : 

७७. भौलतक पवुािधार लनमािण सतवन्धी गरुु अनरुुप प्राथलमलककरण गद ैआवश्यक बजेट सलहतको व्यवस्था लमिाएको छु । 

७८. गाउँपालिका के्षत्रका सबै महत्वपणुि के्षत्रहरुमा सडक संजाििे जोड्ने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

७९. गाउँपालिकाका सवै वडा र भगुोििाई सतबोधन हुने गरर स्तरउन्नलत गने केन्रीय मुि सडकिाई १२ मलहनानै गाडी चल्न 

योग्य सडक लनमािणमा प्राथलमकताको साथ योजना कायिन्वयन गररने छ । 

८०. गाउँपालिका के्षत्रमा रहकेा मुख्य-मुख्य सडक सँग जोलडएका महत्वपुणि खोिानािामा मोटररेवि पिु लनमािण कायििाई 

अगाडी बढाउन पहिकदमी गररनेछ  । 

८१. भौलतक पवुािधार सतवन्धी लदगो लबकास संचािनाथि गरुु योजना तयार गरर कायािन्वयन गररनेछ ।  

८२. गाउँपालिका, वडा, स्वास््य चौकी, आयवेुद, और्धािय, आमा समहू सञ्जाि, खोप केन्र भवन र  लबद्याियहरुका 

िालग व्यवलस्थत भवन लनमािणको िालग प्राथलमकताका साथ, औलचत्यताका आधारमा मापदण्ड तयार गरर  लनमािण कायि 

संचािनको व्यवस्था लमिाइनेछ । 

८३. अव लनमािण हुने भौलतक पवुािधारहरु अपाङ्ग मैत्री, वािमैत्री हुने सलुनलितताको प्रलतवद्घताका साथ आवश्यक व्यवस्था 

लमिाइनेछ । सरुरलक्षत आवास कायिक्रमको िालग बजेट लवलनयोजन गरर कायिक्रम अगालड बढाईने छ । 

८४. यस गाउँपालिका सँग पलिम तर्ि  जोलडएको लिख ुखोिामा अत्यावश्यक स्थिहरु पलक्क पिु लनमािणमा पहि गररनेछ 

साथै लनमािणालधन पिुहरुको लसघ्र कायि सतपादनको िालग जोड लदइनेछ । 

८५. पालिका लभत्र रहकेा खेती योग्य जग्गाहरुको िालग लसंचाई सुलवधा उपिधध गराउन लवलभन्न संघ संस्थाहरुसंग साझेदारी 

गरी लसंचाई  योजनाहरु संचािन गररनेछ । 

८६. मखु्य मखु्य सडक, पयिटन, लसंचाईको िालग संघ प्रदशे सँगको साझेदारी कायिक्रमहरु गररनेछ ।   

८७. पालिका स्तरीय गौरवका योजनाहरुिाई कायािन्वयन गनि आवश्यक वजेटको व्यवस्था गररनेछ । 

८८. पालिका लभत्रका जनतािाई लदगो एवं व्यवलस्थत र सरसर्ाई यकु्त खानेपानीको व्यवस्था लमिाइनेछ । 

८९. पालिका लभत्र सतपणुि घरधरुरमा एक घर एक धारा अलभयानिाई अलवितब पणूिरुपमा कायािन्वयन गररनेछ । 

९०. पवूािधार लवकास अन्तगित  १० करोड ९२ िाख ७० हजार लबलनयोजन गरेको छु । 

सभाध्यक्ष  ज्य,ू 

वन वातावरण तथा लवपद् व्यवस्थोन : 

९१. पालिकाको सतवलृद्धको िालग वन जंगिको सलह सदपुयोग गने नीलत अलघ वढाइनेछ । 

९२. पालिका के्षत्र लभत्र उत्पादन हुने जलडवटुी र वन पैदावर सँग सतवलन्धत उधोगहरु स्थापना गररनेछ यस्ता उधोगमा सहकारी, 

लनलज सहकारीको साझेदारी रहनेछ । 

९३. जिवाय ुपररवतिनको िालग स्रोत संरक्षणका कायििाई लवशेर् कायिक्रमका  साथ अगालड वढाइनेछ । 

९४. स्थालनय वातावरणको अनकुुिका वन पैदावारका लबस्तार लवलवलधकरण र वातावरण संरक्षणको व्यवस्था गररनेछ । खालि 

जग्गाहरुमा वकृ्षरोपनिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  
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९५. लवपद ्व्यवस्थापन कोर्को िालग ३० िाख लवलनयोजन गरेको छु  । 

९६. गाउँपालिका के्षत्रमा लसंचाईको पहुचँ नपगेुका के्षत्रमा लसंचाईका न्यनुतम आवश्यकतािाई प्राथलमकता साथ कायिक्रम 

संचािन गररनेछ । sip प्रवद्धधन गनि लवशेर् वजेट व्यवस्था गररनेछ । 
९७. नलद लनयन्त्रणको आवश्कता पलहचान गरर आवश्यक व्यवस्था लमिाइनेछ । भ-ूक्षय अन्तरगतको कायिक्रमको िालग १२ 

िाख लबलनयोजन गरेको छु ।  
९८. मालथका कायिहरु गनिको िालग कुि ५७ िाख लवलनयोजन गरेको छु । 

सभाध्यक्ष ज्य,ू 

९९. काननुको शासन, प्रत्येक नागररको मौलिक हकिाई प्रत्याभतू गराउनको िालग सरुक्षा संयन्त्रिाई समन्वायात्मक ढंगबाट 

पररचािन गनि सरुक्षा व्यवस्थािाई सदुृढ बनाउन मातहतका कायािियहरु बीचमा सहकायिमुिक  भलूमका लनवािह गररनेछ ।   

१००. सरुक्षा चौकीिाई आवश्यक भौलतक व्यवस्था लमिाइनेछ । 

१०१. नागररक सरुक्षा र जनचेतनाको  िालग सामदुालयक प्रहरी साझेदारी कायिक्रमिाई अझ प्रभावकारीताका साथ 

कायािन्वयन गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

१०२. गाउँपालिका सरुक्षा व्यवस्था सँग सतवलन्धत कायिक्रमहरुका िालग आवश्यक बजेटको व्यवस्था लमिाईनेछ ।   

सुंघ सुंस्था साझेदारी काययक्रमीः- 

१०३. SIP, साहास नेपाि, र गाउँपालिकाको साझेदारीमा कायिक्रमहरु सञ्चािन गनिको िालग आवश्यक बजेटको व्यवस्था 

गररएको छ ।  

क) साहस नेपाििे कायािन्वयन गने जतमा बजेट ५० िाख ७८ हजार ३ सय पचास मध्ये गा.पा. िे ३ िाख ७८ 

हजार ७८० को साझेदारी गनेछ ।  

ख)  SIP को ४३ िाख १० हजार गाउँपालिकािे समपरुक कोर्को व्यवस्था गरेको छ भने यस कायिक्रम अन्तगित 

जतमा ४६ िाख ८८ हजार लबलनयोजन गरेको छु । 

सभाध्यक्ष ज्य,ू 

सुशासन : 

१०४. जनतािाई पालिका स्तरमा भएका लनणिय र लक्रयाकिापहरुको साविजलनलककरण गररनेछ । 

१०५. चसु्त दरुुस्त सक्षम कमिचारी संगठनको व्यवस्था गद ैजनताका काम लछटो छररतो गरर सतपादन गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 
१०६. सशुासनिाई प्रवद्धन गनिको िालग सचुना तथा प्रलबलधिाई प्राथलमकतामा लदइ काम काज प्रशासनको नीलत अवितबन 

गररनेछ । 

१०७. सचुनािाई प्रलवलधिे काममा प्रभावकारी वनाउनको िालग E-governance system अपनाइनेछ । यसको िालग 

सचुना प्रलवलधको नयाँ अबधारणाहरु प्रयोगमा ल्याइनेछ र लवद्यािय स्वास््य संस्था प्रयटकीय के्षत्रहरुमा इन्टरनेटको 

व्यबस्था गररनेछ ।  

१०८. सशुासनिाई प्रवधिन गनिका िालग सचुना प्रलवलध कायिन्वयनको िालग रु ३० िाख वजेट  लबलनयोजन गरेको छु ।  

सभाध्यक्ष ज्य ू

सामालजक न्याय तथा सरुक्षा : 
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१०९. िैङ्लगक समानताका िालग सचेतना कायिक्रम प्रभावकारी रुपमा संचािन गररनेछ । 

११०. घरेि ुलहसंा, जालतय लववेद, छुवाछुत सतबन्धी कुररती अन्त्यका िालग सचेतना अलभवलृद्ध गद ैतत सतबन्धी प्रचलित 

काननुिाई प्रभावकारी कायािन्वयन गररनेछ । 

१११. वािवालिकाहरुको हक अलधकार र संरक्षण सतबन्धी गलतलवलध संचािन गद,ै वािमैत्री अपाङ्ग मैत्री पुवािधार 

लबकासमा       ध्यान लदईनेछ । 

११२. समाजमा लवधमान अन्य कुररलत घरेि ुलहंसा जन्य प्रथािहरुिाई क्रमश अन्य गद ैजान लवशेर् कायिक्रम वनाई कायािन्यन 

गररनेछ । 

११३. जेष्ठ नागररकहरुको संरक्षण जेष्ठ नागररक अपाङ्ग एवं असहाय मलहिा आलदिाई पररचय पत्रको व्यवस्थािाई 

कायािन्वयन गररनेछ ।  

११४. मलहिाको उत्थान र सतवलृद्धका िालग लसप मिुक तालिम संचािन गररनेछ । 

११५. संघीय सरकारबाट प्रदान गररने सामालजक सरुक्षा भत्तािाई लवतरण गनिका िालग चसु्त रुपमा  सेवा प्रवाह गने व्यवस्था 

लमिाईने छ । मलहिा तथा बािबालिका सतबन्धी कायिक्रम संचािन गनिको िालग आवश्यक  बजेटको व्यवस्था 

गररनेछ ।  

११६. सशुासनिाई प्रवधिन गनिको िालग सुचना प्रलवलध मा LGCDP सँगको साझेदारीमा आवश्यक वजेट व्यवस्था गररनेछ । 

सभाध्यक्ष ज्य,ू 

११७. आ.व. २०७८/७९ का िालग बजेटका आय स्रोतहरु प्रस्ततु गनि चाहान्छु । 

संघीय राजश्व ५ करोड ६९ िाख १८ हजार 

प्रदशे राजश्व २३ िाख ६९ हजार ७ सय १० 

संघीय समालनकरण ७ करोड ९० िाख 

प्रदशे समालनकरण ४३ िाख ८ हजार 

संघीय समपरूक १ करोड ३९ िाख 

प्रदशे समपरूक १ करोड 

संघीय लबशेर् १ करोड २५ िाख 

संघीय शसति २० करोड ६ िाख 

प्रदशे शसति ५६ िाख २० हजार 

आन्तररक स्रोत १ करोड ६५ िाख ४ हजार २ सय ९० 

सामालजक सरुक्षा ५ करोड ९० िाख १६ हजार 

जतमा ४६ करोड ७ िाख ३६ हजार 

 

सभाध्यक्ष ज्यू, 

आगामी वर्िका लनलत तथा कायिक्रमहरु कायािन्वयन गनि जतमा ४६ करोड ७ िाख ३६ हजार मध्य ेचाि ुतर्ि  ३० करोड 

६ िाख ४१ हजार ७ सय र पजूीगँत तपि १६ करोड ९४ हजार ३ सय लवलनयोजन गरेको छु ।   
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सभाध्यक्ष ज्यू, 

यो वजेट तजुिमाको लसिलसिामा मागि लनदशेन गनुि हुने आदरणीय अध्यक्ष ज्य,ु लवर्यगत सलमलतका संयोजक , प्रमखु 

प्रशासकीय अलधकृत िगायत सतपणूि कमिचारीहरु र  यो वजेट तयार गने सहयोग तथा सुझाव लदनहुुने सतपणुि सभाका 

सदस्यप्रलत म आभार तथा धन्यवाद  ज्ञापन गदिछु । 

अन्यमा आलथिक सामालजक लवकासमा लनरन्तर सहयोग पयुािउनका िालग यो वजेट कायािन्वयनको क्रममा सबै पक्षको 

पणुि सहयोग प्राप्त हुने लबश्वास लिएको छु । 

धन्यवाद ।। 

शान्ता ढुंगेि 

उपाध्यक्ष 

 

 


