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आर्थिक वर्ि २०७८।०७९ को वार्र्िक बजेट वक्तव्य 

 
भूमे गाउँसभाका अध्यक्षज्यू, 

गाउँसभा सदस्यज्यूहरु, 

राष्ट्रसेवक कममचारी, पत्रकार तथा यहा ँउपस्स्थत सम्पूर्म महानभुावहरु, 

 

1. दोस्रो भेररयन्टको कोभभड-१९ को कारर् उत्पन्न ववषम पररस्स्थभतका बीच  नेपालको 

संववधान बमोस्िम स्थानीय तहको सरकारको हैभसयतले हालसम्मको अभ्यास र 

अनभुवका आधारमा पाँचौं पटकको बिेट यस गररमामय सभासमक्ष प्रस्ततु गनम 

उपस्स्थत छु ।  

2.  यस अवसरमा सवमप्रथम म देशको आमूल पररवतमनका लाभग नेपाली िनताले ववभभन्न 

कालखण्डमा गरेका ऐभतहाभसक िनआन्दोलन, संघषम तथा महान िनयदु्ध लगायत 

अन्य सबै आन्दोलनमा आफ्नो अमलू्य िीवन उत्सगम गनुमहनुे महान ्शहीदहरु प्रभत 

उच्च सम्मानका साथ हार्दमक श्रद्धाञ्जली प्रकट गदमछु। साथै, घाइते तथा बेपत्ता 

नागररकहरुप्रभत उच्च सम्मान प्रकट गदमछु। कोभभड -१९ का कारर् अमूल्य िीवन 

ववसिमन गनुमभएका महानभुावहरुप्रभत भावपूर्म श्रद्धाञ्जली र उपचाररत भबरामीहरुको 

शीघ्र स्वास््य लाभको कामना समेत गदमछु। आभथमक, सामास्िक तथा रािनीभतक 

पररवतमनमा नेततृ्वदायी भभूमका भनवामह गने सबै अग्रिहरुप्रभत आदरभाव प्रकट 

गदमछु।  

3.  हाल ववश्वभर कोरोना भाइरस (कोभभड १९) का कारर् हाम्रो पाभलकासमेत अछुतो 

रहेन । हामीले अनमुान गरेभन्दा िवटल र ववषम असरका कारर् हाम्रा दैभनन 
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िनिीवन प्रभाववत हनु पगुे । सबै साधनस्रोत कोभभड-१९ रोकथाम तथा 

भनयन्त्रर्मै केस्न्ित गनुमपने अवस्था आयो । आम पाभलकाबासीको स्वास््य रक्षाथम 

यस रोग ववरुद्धको लडाईमा अग्रपस्तत्तमा खवटनभुएका स्वास््यकमी, सरुक्षाकमी, 

राष्ट्रसेवक कममचारी, िनप्रभतभनभध, अगवुा, ववुद्धस्िवी र आम समदुायप्रभत मेरो उच्च 

सम्मान छ। साथै, आम गाउँपाभलकाबासीमा सिगता अपनाई सतरमर्बाट िोभगई 

सरुस्क्षत हनु कामनासँगै अनरुोध पभन गदमछु। 

4. कोभभड-१९ का कारर् आम िनिीवन प्रभाववत हनुकुा साथै पाभलकाको सावमिभनक 

सेवा प्रवाह, ववकास भनमामर् कायम र भनयभमत रुपमा सञ्चालन गनुमपने कायमरमहरुमा 

प्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक असर पगुेको छ। बन्दाबन्दी र असहि िनिीवनले श्रम 

बिार, कृवष, साना उद्योग लगायतका क्षेत्रमा उत्पादन, आपूभतम र ववतरर् प्रर्ालीमा 

गम्भीर प्रभाव परेको छ। िसका कारर् आगामी र्दन थप चनुौभत उत्पन्न हनुे र 

त्यसको सामनाका लाभग थप तयारी गनुमपने देस्खन्छ। महामारी रोकथाम तथा 

भनयन्त्रर्का लाभग संघ सरकार र प्रदेश सरकार तथा अन्य क्षेत्रहरुबाट समेत 

कोभभड-१९ भनयन्त्रर्का लाभग सहयोग प्राप्त भएको छ।  

5. गाउँपाभलकाले यस महामारी रोकथाम तथा भनयन्त्रर्का लाभग साववकको प्रकोप 

व्यवस्थापन कोष खातामा आवश्यक स्रोत िटुाई सक्दो कायम सम्पादन गरररहेको 

व्यहोरा यस गररमामय सभा समक्ष िानकारी गराउँदछु। उक्त कोष योगदान 

परु् याउन ु हनुे सबै प्रभत आभार प्रकट गदमछु। कोभभड १९ ववरुद्धको लडाईमा 

अग्रभागमा रहेर अहोरात्र खट्ने स्वास््यकमी, सरुक्षाकमी, िनप्रभतभनभध र 

कममचारीहरुलाई धन्यवाद छ। यो महामारी भनयन्त्रर् र रोकथामका लाभग गररएको 

अवपललाई इमान्दाररतापूवमक पालना गरी सवरयतापूवमक सहयोग गनुमहनुे आम 
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गाउँपाभलकाबासी, प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गनुमहनुे रािनीभतक दल, 

संघसंस्था, भनिी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सामदुावयक संघसंस्था, सञ्चार िगत सबैलाई 

हार्दमक धन्यवाद ज्ञापन गदमछु। कोभभड १९ भनयन्त्रर्मा आइ नसकेकाले आगामी 

र्दनमा पभन यी र यस्ता कर्िन पररस्स्थभत र महामारी ववरुद्धको लडाईमा यस्तै 

सहयोगको अपेक्षा गदमछु।  

6. कर्िन पररस्स्थभतका बीचमा आम गाउँपाभलकाबासीको मानव अभधकारको रक्षा गदै 

आभथमक तथा सामास्िक ववकासमार्म त िनिीवन सहि गराउने कायममा गाउँपाभलका 

प्रभतवद्ध छ। आधारभतू स्शक्षा, स्वास््य, रोिगारी र सामास्िक सरुक्षा तथा 

संरक्षर्का अवसर उपलब्ध गराई सरुस्क्षत र सचेत एवं समनु्नत र ससंुस्कृत समाि 

भनमामर् गनम गाउँपाभलका दृढ छ।  

7. कोभभड-१९ का कारर् िनिीवन प्रभाववत हनुकुा साथै गाउँपाभलकाका समग्र क्षेत्र 

प्रभाववत भएका छन।् यसको रोकथाम र भनयन्त्रर्का लाभग सूचना तथा 

िानकारीहरुलाई भनयभमत अद्यावभधक गरी पूवमतयारी तथा प्रभतकायमका लाभग प्रभतकायम 

योिना बमोस्िम कोभभड अस्थायी अस्पताल स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। 

आइसोलेसन केन्ि भनमामर्, स्वास््य सरुक्षा सामाग्री, आवश्यक औषधी तथा अन्य 

सामाग्रीको पूर्म उपलब्धतामा िोड र्दइएको छ। 

8.  हाम्रो ववकासका लाभग हामी आरै्ले नै छनौट र कायमन्वयन गनम संवैधाभनक रुपमा 

अभधकार सम्पन्न भएकाले पभन स्थानीय तहको सरकारलाई साधन स्रोत सम्पन्न 

बनाउन आवश्यक छ। स्थानीय सरकार सञ्चालनको छोटो अनभुव सवहतको 

सरुुवातीकै चरर्मा भएकाले नवीनतम ्सोँच र अभधकतम ्प्रयासले स्थानीय तहको 

िग बभलयो बनाउने ववशेष अवसरको रुपमा पभन भलएको छु। 
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9. नेपालको संववधानले पररकल्पना गरेको गाउँ गाउँमा भसंहदरबारको अवधारर्ालाई 

मूतमरुप र्दने चनुौभत र अवसर हाम्रो काँधमा आएसँगै स्थानीय सरकारको हैभसयतमा 

स्थानीय शासन सञ्चालन र व्यवस्थापनको चार वषमको अनभुव प्राप्त भएको छ। 

सरुुका वषमहरुमा ववषयक्षेत्रगत कानूनको अभाव र अन्यौलताको यो अवभधमा 

समन्वय, सहकायम र सहअस्स्तत्वका आधारमा कानून तिुममा गरी संववधान प्रदत्त 

अभधकारक्षेत्रको प्रयोग गदै नेपाल सरकारले भलएको सखुी नेपाली समदृ्ध नेपाल नारा 

र प्रदेश सरकारले भलएको समदृ्ध प्रदेश, खशुी िनता नारालाई साथमक बनाउन तथा 

स्थानीय सरकारकोतर्म बाट समदृ्ध र समनु्नत गाउँपाभलका भनमामर् गनम महत्वकातक्षी 

र दूरगामी लक्ष्यसवहतको योिनाको सरुूवात भई कायामन्वयनको र्दशातर्म  अग्रसर 

छौं। 

10. भमूे गाउँपाभलकालाई नेपालका सबै स्थानीय तहहरुमध्येको ववशेष र उदाहरर्ीय 

स्थानीय तहको रुपमा पररस्चत गराउन ुहाम्रो स्िम्मेवारी र चनुौभत हामी बीचमा छ। 

गाउँपाभलकाको समवृद्ध र समनु्नभतका लाभग एकीकृत गरुुयोिनाले भनर्दमष्ट गरेको 

दीघमकालीन सोँच, लक्ष्य र उदे्दश्य प्राभप्तमा स्थानीय सरकार प्रभतवद्ध र केस्न्ित छ।  

11. नयाँ भेररयन्टको कोभभड १९ रोकथाम तथा भनयन्त्रर्का लाभग भमूे २ काँरीमा 

स्थापना गररएको ५० बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन भवनलाई अस्क्सिन, आवश्यक 

उपचार औषधी तथा सामाग्री र स्चवकत्सकसवहतको आइसोलेसन सेन्टरको रुपमा 

सञ्चालनमा ल्याई संरभमतहरुको उपचार समेत गररँदै आएको छ ।  

12. कोभभड १९ सँग लड्न आवश्यक पने अस्क्सिन लगायत स्वास््य सामाग्रीहरुको 

अभाव हनु नर्दन अभधकतम लगानी, िनशस्क्त पररचालन, समन्वय र सहकायममा 

पाभलकाको क्षमताले भ्याएसम्म कुनै पभन कसर बाँकी रास्खएको छैन ।  
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13. सीभमत स्रोत र िनशस्क्त उपलब्धताका वाबिदु पभन सन्तोषिनक कायमसम्पादन 

भइरहेको छ। गरु्स्तरीय सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार भनयन्त्रर्, सचेत समाि भनमामर्, 

ववकासको छनौट, कायामन्वयन र ववतरर् लगायत हरेक तहमा हरेकको अथमपूर्म 

सहभाभगता र सशुासन प्रवद्धमनमा यो पाभलका प्रभतवद्ध छ।   

14. स्थानीय सरकारको स्थापना पश्चात संघात्मक शासन व्यवस्था मार्म त नेपालको 

संववधानले पररकल्पना गरेको गाउँ गाउँमा भसंहदरबारको अवधारर्ालाई मूतमरुप र्दन े

चनुौभत र अवसर हाम्रो काँधमा आएसँगै स्थानीय सरकारको हैभसयतमा स्थानीय 

शासन सञ्चालन र व्यवस्थापनको चार वषमको अनभुव प्राप्त भएको छ। अन्यौलताको 

यो छोटो अवभधमा पभन संववधान प्रदत्त अभधकार क्षेत्रको प्रयोग गदै नेपाल सरकारले 

भलएको सखुी नेपाली समदृ्ध नेपाल नारा र प्रदेश सरकारले भलएको समदृ्ध प्रदेश, 

खुशी िनता नारालाई साथमक बनाउन तथा स्थानीय सरकारकोतर्म बाट समदृ्ध र 

समनु्नत गाउँपाभलका भनमामर् गनम महत्वकातक्षी र दूरगामी लक्ष्यसवहतको योिनाको 

सरुूवात भई कायामन्वयनको र्दशातर्म  अग्रसर छौं।  

15. यो अवभधमा आभथमक, सामास्िक, पूवामधार तथा संस्थागत संरचना भनमामर्मा क्षेत्रगत 

रुपमा आधार तय भएका छन।् वढलै भए पभन गाउँपाभलकाको प्रथम आवभधक 

योिना तिुममाको अस्न्तम चरर्मा छ । पूवामधार ववकासतर्म  सडकलाई मखु्य 

सडक, चर सडक र सहायक सडकमा ववभािन गरी संघ तथा प्रदेश सरकारसँगको 

समन्वयमा समेत कररब ९० प्रभतशत वस्तीहरु सडक सञ्जालमा िोभडएका छन ्।  

16. ववगतमा िनशस्क्त अभावमा कायमसम्पादन गनम असहि भैरहेको अवस्थामा हाल पूर्म 

पदपूभतम नभए पभन लोकसेवा आयोगबाट भसर्ाररस भई ववषयगत शाखा र 
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प्राववभधकतर्म का कममचारीहरुको पदपूभतम भएको छ । उपलब्ध िनशस्क्तलाई दक्ष, 

सीपयकु्त र कायमस्िम्मेवारीप्रभत समवपमत बनाउन ुअबको चनुौभत रहेको छ ।  

17. शासकीय प्रबन्ध, सेवा प्रवाह र ववकास भनमामर्का लाभग स्थानीय सरकारको 

स्िम्मेवारी र क्षेत्राभधकारभभत्र रही ऐन, भनयम, भनदेस्शका, कायमववभध तयार भएका 

छन ्। अबको बाटो भतनको प्रभावकारी कायामन्वयन महत्वपूर्म हनुेछ ।  

18. नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशतम तथा ववशेष अनदुानमा सञ्चाभलत 

आयोिना तथा कायमरमले पाभलकाबासीको आभथमक तथा सामास्िक ववकासको 

माध्ययमबाट िीवनस्तर माभथ उकास्न महत्वपूर्म भभूमका भनवामह गने ववश्वास भलएको 

छु। 

19. स्िल्ला समन्वय सभमभतको अगवुाईमा स्िल्लाको साझा सरोकार, अन्तरपाभलका 

समन्वय र सहकायम तथा आपसी एकतालाई मिबटु पाने खालका साझा सरोकारका 

आयोिनाहरु पवहचान भई स्िल्लास्तरको कायमयोिना समेत तयार भएको छ । 

साझा कायमयोिनाले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुले समग्र स्िल्लाको ववकास गनम 

आधार र मागमदशमनको भभूमका भनवामह गरेको छ ।   

20. ववववध क्षेत्रगत योिना र उपलस्ब्धका साथै ववगत वषमहरुको तलुनामा चाल ुआभथमक 

वषममा समग्र क्षेत्रमा सकारात्मक ढङ्गले अस्घ बवढरहेको अवस्थामा नयाँ भेररयन्टको 

कोभभड-१९ महामारीको चपेटामा पदाम समग्र वावषमक प्रगभत गत वषम झैं अपेक्षाकृत 

नहनुे संकेत देस्खएको छ। यस महामारीले हामी सामू समस्याका साथै भसकाई र 

अवसर पभन सिृना गरेको छ। ववगतको अनभुव र भसकाई, वतममानको आधार र 

उत्पे्ररर्ाले भववष्य सनुौलो बनाउन सहयोगी हनुे ववश्वास मैले भलएको छु।  
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सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म यस गाउपाभलकाको अवस्था, हाम्रो पयमत्न, सोँच र सम्भावनाको बारेमा संक्षेमा पेश गदमछु। 

21. चाल ुआभथमक वषममा बिेट प्रस्ततु गदाम ववश्वभर महामारीको रुपमा रै्भलएको कोभभड-

१९ संरमर् िोस्खम, न्यून िनशस्क्त र स्रोत साधन, त्याङ्क तथा सूचनाका साथै 

आवश्यक प्रर्ालीको अभावमा बिेट कायामन्वयन चनुौभतपूर्म र िवटल देस्खएको 

भएता पभन दोस्रो चौमाभसक अवभधमा बिेट कायामन्वयनले केही गभत भलएपभछ 

भनधामररत लक्ष्य हाभसल गने वातावरर् बनेको भथयो। तेस्रो चौमाभसक पनुः दोस्रो 

भेररयन्टको कोभभड-१९ का कारर् िनिीवन प्रभाववत भएपभछ थप िवटल बन्न 

पगु्यो। 

22. ववश्वव्यापी महामारीको रुपमा रै्भलएको कोभभड-१९ कोरोना को असर पने 

सम्भावनालाई दृवष्टगत गरी यस पाभलकाले समयमा नै िूला िमघट, मलेा, पवम, 

महोत्सव, गोष्ठी, सेभमनार िस्ता भभडभाडिन्य गभतववभधमा रोक लगाउने काम गरेको 

भथयो। नेपाल सरकारले घोषर्ा गरेको बन्दाबन्दीलाई यस पाभलकाले पभन 

प्रभावकारी रुपमा कायामन्वयन गरेको भथयो।  

23. प्रभतकायम योिना बमोस्िम भारत लगायत ववदेशबाट आएका व्यस्क्त र अन्य स्थानबाट 

आएका व्यस्क्तहरुको लगत तथा यात्रा वववरर् संकलन गने, रेभडयो, ववभभन्न समूह, 

सञ्जालमार्म त िनचेतना रै्लाउने, सिग गराउने र पूवम तयारीका लाभग आवश्यक 

सामाग्रीहरु व्यवस्था, अस्थायी अस्पताल र आवश्यक सामाग्रीको व्यवस्था, 

आइसोलेसन भनमामर् गरेकै कारर्ले सम्भाववत क्षभत न्यून भए पभन व्यवस्थापनमा 

भनकै कर्िनाई भोग्नपुर् यो ।  
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24. कोभभड-१९ भनयन्त्रर् तथा रोकथामका लाभग प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा रकम 

व्यवस्था गरी सोही कोषबाट आवश्यक व्यवस्था गररएको भथयो । चाल ुआभथमक 

वषमको हालसम्म उक्त कोषबाट िेि मसान्तसम्म ४७ लाख ७४ हिार छ सय 

पैंसठ्ठी रुपैयाँ खचम भई १९ लाख २३ हिार पाँच सय उनान्सािी बचत रहेको छ।  

25. हाल महामारीको रुपमा रै्भलरहेको नयाँ भेररन्टसवहतको कोभभड १९ कारर् 

पाभलकामा २०७८ असार ७ सम्म संरभमत संख्या ६७, सवरय संरभमत संख्या ४, 

हालसम्म मतृ्य ुभएका व्यस्क्तको संख्या ४, भेरोभसल खोप लगाउनेको संख्या १८७, 

पवहलो खोप लगाएका व्यस्क्तको संख्या १९८१ दोस्रो खोप लगाएका व्यस्क्तको 

संख्या १५९ उपलब्ध बेड संख्या ४२ अस्क्सिन भसभलण्डर संख्या २८ रहेको छ । 

26.  कोभभड-१९ का कारर् िनिीवन प्रभाववत भएकाले ववकासका आयोिना तथा 

कायमरमहरु पभन प्रभाववत भएका छन।् दोस्रो चौमाभसक अवभधसम्म आउँदासम्मको 

भौभतक प्रगभतको अवस्था सन्तोषिनक रहे पभन तेस्रो चौमाभसक अवभधमा 

िनचेतनामूलक र अभभयानमूलक कायमरमहरु कायामन्वयन गनम कर्िनाई भएको छ।  

27. कृवष र पशपंुक्षी ववकासतर्म का तेस्रो चौमाभसक अवभधमा तोवकएका लक्ष्य हाभसल हनु 

कर्िन हनुे देस्खएको छ। कृवष उत्पादनमा समेत चाल ुआभथमक वषममा घट्ने र 

साउन भदौ मवहनामा खाद्य संकट पने अवस्था देस्खएको छ। 

28. गैरकृवष क्षेत्रतर्म  यातायात, पयमटन, होटल व्यवसाय िस्ता क्षेत्र प्रभाववत भएकाले 

रािस्व संकलन, ववत्तीय पररचालन र उत्पादनमा प्रभाव पने अनमुान रहेको छ। 

योिना कायामन्वयन पूर्म रुपले हनु नसक्दा चाल ुआभथमक वषममा कररब २ करोड 

५० लाख रकम बैंक मौज्दात रहने अनमुान गररएको छ। 
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29. चाल ुआभथमक वषमको प्रथम आि मवहनामा स्थानीय सस्ञ्चत कोषमा दास्खला भएको 

रकमको ववस्ततृ वववरर् र भमूे गाउँपाभलकाको चाल ु आभथमक वषमको दोस्रो 

चौमाभसक अवभधसम्मको ववत्तीय तथा भौभतक प्रगभतको ववस्ततृ वववरर् सवहतको 

प्रगभत प्रभतवेदन यसै गररमामय सभासमक्ष संलग्न गररएको छ। 

30. आगामी आभथमक वषमहरुमा गाउँपाभलकाको समनु्नभतका लाभग सामास्िक न्याय 

सवहतको र्दगो र उच्च आभथमक वृवद्ध हाभसल गनम लगानी तथा त्यसको उत्पादकत्व 

बढाउन ुपनेछ। सरकारी, भनिी, सहकारी र सामदुावयक क्षेत्रको सहकायमबाट यो यो 

लक्ष्य हाभसल गनुमपनेछ। सरकारको बिेटको खचमलाई प्रभतर्लमखुी बनाउँदै पूिीगत 

खचम गनम सक्ने क्षमता र पँूिीगत खचमको गरु्स्तर बढाउन प्रभावकारी बिेट 

कायामन्वयन तथा अनगुमन मलू्याङ्कनका साथै थप मेहनत गनुम पनेछ। आगामी बिेट 

तथा कायमरम यी ववषयहरुलाई सम्बोधन गनेतर्म  पररलस्क्षत भएर घाटा बिेट 

प्रस्ततु गररएको छ।   

31. नेपालको संववधानले भनर्दमष्ट गरेका मौभलक हक, राज्यका भनदेशक भसद्धान्त र 

नीभतहरु, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका आवभधक योिनाले पररलस्क्षत गरेका 

उदे्दश्यहरु तथा र्दगो ववकासका लक्ष्यहरु हाभसल गरी सन ्२०३० सम्म नेपाललाई 

मध्यमस्तरीय आय भएको मलुकुमा स्तरोन्नभत गने मलुकुको लक्ष्यलाई आधार मानी 

यस गाउँपाभलकामा पभन स्थानीय माटो सहुाउँदो गरुुयोिना तिुममा सोको मूल्य 

मान्यता र प्रथाभमकता बमोस्िम बिेट तथा योिना भनमामर् गदै सोहीअनरुुपको बिेट 

चाल ुआभथमक वषममा ववभनयोिन गररएको छ।  

32. उस्चत मापदण्ड, प्रवरया र योिना नबनाई हचवुामा बिेट बाँडर्ाँड गनम खोज्दा 

लस्क्षत समूह, कायमरम, प्रवद्धमनात्मक कायमरमहरुबाट अपेस्क्षत नभतिा हाभसल गनम 
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नसवकने यथाथम हाम्रो ववगतको तीतो अनभुव छ। बिेटको वस्तगुत ववभनयोिन र 

प्रभावकारी कायामन्वयनका लाभग रािनीभतक स्स्थरता, व्यवसावयक कममचारीतन्त्र र 

सहयोगी समाि भनमामर् आवश्यक देस्खन्छ। प्राकृभतक स्रोत साधनको प्रचरुता, कृवष, 

पयमटन, व्यापारको अभधक सम्भावना बोकेको यस गाउँपाभलकामा आभथमक समवृद्ध र 

ववकासका थपैु्र सम्भावनाहरु रहेका छन।्  

 

सभाअध्र्क्षज्रू् महोदर्,  

 

33. यी सम्भावनाहरुलाई मूतमरुप र्दन यस गाउँपाभलकाको अथमतन्त्रमा देस्खएका मूलभतू 

चनुौभतहरु यस प्रकार प्रस्ततु गरेको छुः  

(क) स्थानीयस्तरमा रोिगारी सिृनामार्म त यूवाहरुलाई गाउँमै र्कामउन,ु 

ववश्वव्यापी रुपमा रै्भलएको कोभभड-१९ का कारर् हाल सबै गाउँ 

र्वकम रहेका छन।् गाउँमा रोिगारी तथा आम्दानीको सम्भावना नभएर वा 

नदेखेर गाउँ छोडेका यूवाहरुलाई स्थानीय स्तरमै वटकाउन सकेमा 

गाउँपाभलका ववकासमा कोषेढुङ्गा साववत हनुेछ। उनीहरुलाई गाउँमै काम 

र्दन सक्ने वातावरर् भसिमना गने कायम भनकै चनुौभतपूर्म छ। 

(ख) आभथमक तथा सामास्िक ववकास गनुम 

भौभतक पूवामधार ववकास रमशः भैरहे पभन आम नागररकको िीवनस्तर माभथ 

उकास्न स्शक्षा, स्वास््य, सरसर्ाई, रोिगारी क्षेत्रमा आमूल पररवनमत 

नभएसम्म वास्तववक ववकासको आभास नहनुे भएकाले मानव ववकास 
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सूचकाङ्कमा पभछ परेको पाभलकाबासीको स्चन्तन, िीवनशैली, स्शक्षा स्वास््यमा 

गरु्स्तर ल्याउन ुर रोिगारी सिृना गनुम चनुौभतपूर्म छ ।  

(ग) कायामन्वयन क्षमता वृवद्धः  

यस गाउँपाभलका भभत्र सञ्चालन हनु ेववकास आयोिनाहरुको कमिोर तयारी र 

व्यवस्थापकीय क्षमता, भनमामर् व्यवसायी र उपभोक्ता सभमभतको कमिोर 

ववत्तीय र प्राववभधक क्षमता, कानूनी, नीभतगत र प्रवरयागत िवटलताका कारर् 

आयोिनाहरु तोवकएको समय भसमाभभत्र सम्पन्न हनु नसक्ने तथा आयोिना 

कायामन्वयनमा संलग्न सरोकारवालाहरुको काम गने उत्साहमा कमी, नभतिा 

प्राभप्त प्रभतको उदाभसनता र समग्र मानवीय क्षमताको कमीका कारर् 

कायामन्वयन क्षमता कमिोर हनु े देस्खन्छ। तसथम, संरचनागत अन्यौलता 

हटाएर ववभनयोिन, अनगुमन र व्यवस्थापनमा प्रभावकाररता ल्याई लक्ष्य 

बमोस्िम कायमसम्पादन गनुम चनुौभतपूर्म छ। 

(घ) आन्तररक उत्पादन र उत्पादकत्व वृवद्ध 

स्थानीय माटो र हावापानी सहुाउँदो उत्पादनका साधनहरुमाभथ उत्पादक 

शस्क्तको पहुँच वृवद्ध गरी सावमिभनक, भनिी र सहकारी क्षेत्रको लगानी 

सहकायमबाट उत्पादकत्व र उत्पादन वृवद्ध गनुमपने चनुौभत छ। उत्पार्दत 

वस्तकुो उस्चत बिार व्यवस्थापनका माध्यामबाट आन्तररक तथा बाह्य बिार 

सभुनस्श्चत गनुम अको चनुौभत रहेको छ। 

(ङ) औपचाररक अथमतन्त्रको ववकासः  

आभथमक क्षेत्रको िूलो वहस्सा औपचाररक क्षेत्रभन्दा बावहर रहेको कारर् 

अथमतन्त्रको वास्तववक पवहचान गनम गाह्रो छ। बैंक तथा ववत्तीय संस्थाहरुको 
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स्थापना हनु नसकेको अवस्थामा सबै आभथमक कारोवारहरुलाई औपचाररक 

दायरामा ल्याई सबै आभथमक कारोबारहरु बैवकङ प्रर्ाली मार्म त ् गने कायम 

चनुौभतपूर्म छ।  

(च) सावमिभनक भनमामर्को गरु्स्तरीयता र संरक्षर्ः  

सावमिभनक भनमामर् कायमको सकु्ष्म सपुररवेक्षर्, भनमामर् व्यवसायीहरुको कमिोर 

क्षमता र सघन अनगुमनको अभावमा भनमामर् भएका संरचनाहरु छोटो 

समयमा नै िीर्म र लथाभलङ्ग हनु ेगरेका छन।् सावमिभनक भनमामर्को गरु्स्तर 

कमिोर रहेको अवस्थामा यसमा सधुार गरी सावमिभनक भनमामर्को गरु्स्तर 

वृवद्ध गनुमपने र दोहोरो खचम रोक्नपुने र भनभममत सावमिभनक सम्पतीको उस्चत 

उपयोग र संरक्षर् कायम चनुौभतपूर्म छ।  

(छ) सूचना तथा सञ्चार प्रववभधको ववकासः  

भौगोभलक ववकटताका साथै सूचना तथा सञ्चारको पहुँच नभएकाले ववकास 

भनमामर्, कायामन्वयन, आपसी समन्वय, सेवा प्रवाहका रममा असहिता पैदा 

हनुकुा साथै लागत समय र स्रोत महँगो पनम िान्छ। गाउँपाभलकाभभत्रका सबै 

िनताले सूचना तथा सञ्चारमा सहि रुपमा पहुँच स्थावपत गनमका लाभग 

आवश्यक सूचना तथा सञ्चार प्रववभधहरुको पूवामधारहरुको भनमामर् र भनिी 

क्षते्रलाई आकषमर् गने कायम पभन चनुौभतपूर्म छ। 

(ि) सशुासन अभभवृवद्धः  

सबै वगम क्षेत्रको अथमपूर्म सहभाभगता, कानूनको पररपालना, सेवा प्रवाहमा 

प्रभावकाररता, सदुृढ र सक्षम संस्थागत सशुासन कायम गरी सेवा प्रवाहमा 
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प्रभावकारीता ल्याउने तथा व्यवसावयक कममचारीतन्त्र र सहयोगी समािको 

भनमामर् गने कायम चनुौभतपूर्म छ।  

सभाअध्र्क्षज्रू् महोदर्,  

34. हाम्रा सामूमाभथ उस्ल्लस्खत िस्तै थपैु्र चनुौभतहरु रहेता पभन समदृ्ध नेपालको बभलयो 

िगको रुपमा रहेको स्थानीय तहलाई मिबटु बनाउन आम िनताको उल्लेख्य 

तत्परता र सहभाभगता लगायतका स्वयंसेवा प्रर्ाली तथा मिुा पररचालन लगायतका 

प्रचरु सम्भावनाहरुको पररचालन मार्म त सर्ा र हररयालीः समदृ्ध भूमे भनमामर् गरी 

यहाँका नागररकको िीवनस्तरमा गरु्स्तरीयता ल्याउने अवसर प्राप्त भएको छ। 

ववद्यमान अवसरहरुको सदपुयोग र चनुौभतहरुको सामना गने गरी आभथमक वषम 

२०७८।०७९ को वावषमक बिेट तथा कायमरम तयार गररएको छ। यो बिेटका 

उदे्दश्यहरु यसप्रकार प्रस्ततु गरेको छुः  

क) स्वास््य क्षेत्रको पूवामधार, िनशस्क्त र क्षमता ववकास गरी स्वास््य सेवामा 

आम िनताको सहि पहुँच परु् याई कोभभड-१९ लगायत सबै रोगबाट सरुस्क्षत 

रहेको आभाष र्दलाउने, 

ख) कोभभड-१९ बाट भसस्िमत आभथमक तथा सामास्िक अवस्थालाई सधुार गरी 

स्थानीय अथमतन्त्रलाई चलायमान र गभतशील बनाउने,  

ग) नागररकका मौभलक हक र अभधकारका रुपमा रहेका आधारभतू 

आवश्यकताहरु शीघ्र पररपूभतम गदै िीवनस्तरमा सकारात्मक सधुार गने, 
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घ) सबै वगम, भलङ्ग, समूहको अपनत्वकरर् मार्म त समतामूलक सभ्य समािको 

भनमामर् र स्थानीय तहको सरकारको प्रभावकाररता अभभवृवद्ध गरी सशुासन 

प्रवद्धमन गने, 

ङ) उपलब्ध स्रोत साधन, अवसर र क्षमताको उच्चतम उपयोग र समसु्चत 

पररचालन गरी उद्यमशीलताको ववकास र रोिगारी भसिमनाबाट आभथक वृवद्ध र 

ववकास गने, 

च) आभथमक स्थावयत्व कायम गने तथा लगानीको वातावरर् भनमामर् गने,  

27. यी उदे्दश्यहरु हाभसल गनमको लाभग आभथमक वषम २०७७।०७८ को बिेटका 

प्राथभमकताहरु देहाय बमोस्िम भनधामरर् गररएको छः 

(क) कोभभड – १९ को भनयन्त्रर् र उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन स्वास््य 

क्षेत्रको स्तरोन्नभत र ववस्तार, 

(ख) गरु्स्तरीय स्शक्षा, स्वास््य, खानेपानी र सरसर्ाई लगायतका क्षेत्रमा िोड 

(ग) कृवष, पयमटन, उद्योग तथा भौभतक तथा मानव संशाधनको क्षेत्रमा िोड र 

घरेल ु तथा साना उद्योग प्रवद्धमनबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृवद्ध र 

बिारीकरर्मा िोड 

(घ) पयमटन पूवामधारको ववकास तथा प्रवद्धमन, िलववद्यतु उत्पादन, उद्योग स्थापना 

लगायतका क्षते्रमा सरकारी, भनिी र सहकारी क्षते्रको लगानी आकषमर् तथा 

रोिगारी प्रवद्धमन 

(ङ) ववपद् व्यवस्थापन, वन तथा भ–ूसंरक्षर्, िलवाय ुपररवतमन अनकूुलन। 
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(च) संस्थागत ववकास तथा शासकीय सधुारमार्म त ववभधको शासन, सावमिभनक 

सेवाको प्रभावकाररता, िवार्देवहता र ववकासमा नागररकको िनसहभाभगता 

सवहतको सशुासनमा िोड। 

सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म वयन ै चनुौभत, उदे्दश्य र प्राथभमकताको सेरोरे्रोमा रहेर तयार गररएको आगामी 

आभथमक वषम २०७८/०७९ को व्ययको अनमुान यस सम्माभनत सभासमक्ष प्रस्ततु गदमछु।  

 

35. नेपाल सरकारबाट प्राप्त सशतम अनदुान अन्तगमतका आयोिना तथा कायमरमहरु 

पाभलकाको प्राथभमकताको आधारमा छनौट गरी नेपाल सरकारको मागमदशमन 

बमोस्िम समयमै कायामन्वयन गने व्यवस्था भमलाएको छु।  

36. यस गाउँपाभलकाबाट भसर्ाररश भई माग गररए बमोस्िम नेपाल सरकार र प्रदेश 

सरकारबाट स्वीकृत भई आएका समपूरक अनदुानतर्म को आयोिना कायामन्वयन गनम 

तथा स्थानीय तहको लागत सहभाभगता सभुनस्श्चत गनम रु. दईु करोड ६० लाख 

ववभनयोिन गरेको छु।  

37. पाभलकाको भसर्ाररश बमोस्िम नेपाल सरकारबाट प्राप्त ववशेष अनदुानतर्म  पोषर्मैत्री 

नमूना टोल कायमरमका लाभग रु. ६६ लाख ववभनयोिन भएको छ। उस्ल्लस्खत 

कायमरमहरुबाट प्रस्तावमा उल्लेख सबै ववद्यालयमा शैस्क्षक गभतववभधका कायमरम र 

टोलहरुमा पोषर् सम्बस्न्धत वरयाकलापहरु सञ्चालन गने व्यवस्था भमलाएको छु।  

38. लसु्म्बनी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशतम अनदुान अन्तगमतका आयोिना तथा 

कायमरमहरुमा सोही बमोस्िम कायामन्वयन हनुे व्यवस्था भमलाएको छु। प्रदेश 

सरकारबाट समपूरक अनदुानका लाभग आयोिना छनौट गरी रु. १ करोड ६० 
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लाख लागत सहभाभगता सभुनस्श्चत गरेको छु। ववशेष अनदुानतर्म  प्राप्त कायमरमहरु 

बेलैमा कायमरम कायामन्वयन हनुे व्यवस्था भमलाएको छु।  

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म क्षेत्रगत कायमरम तथा ववभनयोिन प्रस्ताव पेश गने अनमुभत चाहन्छु।  

स्वस्थ ज्यानः सरुस्क्षत िीवन 

39. कोभभड-१९ दोस्रो भरेरयन्टबाट पाभलकालाई सरुस्क्षत राख्न ववशेष सिगताका साथ 

सबै साधनस्रोत पररचालन गरी आम गाउँपाभलकाबासीको िीवनको सरुक्षा गनुम हाम्रो 

सामू चनुौभत थवपएको छ।  कोभभड-१९ भनयन्त्रर् कायम योिना पनुरावलोकन तथा 

पनुःप्राथभमकीकरर् गरी संस्थागत प्रर्ाली थप सदुृवढकरर्का लाभग प्रकोप 

व्यवस्थापन कोषमार्म त आवश्यक बिेट व्यवस्था गरेको छु।  

40. कोभभड-१९ र प्राकृभतक प्रकोपका कारर् राहत, उद्दार तथा िोस्खम न्यूभनकरर् 

सम्बन्धी कायमरम सञ्चालनका साथै खोि, उद्धार, राहत, पनुस्थामपना कायमलाई 

व्यवस्स्थत गनम पाभलका तथा समदुायस्तरसम्म ितु प्रभतकायम टोलीलाई आवश्यक 

सामाग्री सवहत तयारी अवस्थामा राख्न बिेट व्यवस्था गरेको छु। स्थानीय स्तरमा 

व्यवस्थापन केन्िको रुपमा स्थानीय आपतकालीन केन्ि व्यवस्थापनका लाभग थप 

बिेट सभुनस्श्चत गरेको छु।  

41.  सबै नागररकको गरु्स्तरीय र सवमसलुभ स्वास््य सेवामा सहि पहुँच अभभवृवद्ध गनम 

गाउँपाभलकामा सञ्चाभलत कोभभड अस्थायी अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, 

स्चवकत्सक, ल्याब अभसस्टेन्ट लगायत िनशस्क्त व्यवस्थाका लाभग आवश्यक बिेट 

ववभनयोिन गरेको छु । दीघम रोग तथा अन्य रोगहरुको भनदान, ल्याब सेवा, एक्स-
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रे सेवा लगायतका सेवाको सभुनस्श्चत गनम एक्सरे ल्याबका लाभग भवन भनमामर् गनम 

बिेट ववभनयोिन गरेको छु। 

42. स्वास््य संस्थाहरुमार्म त प्रवाह हनुे सेवाहरुलाई सबैको सहि पहुँच, अभधकतम 

िानकारी र अभभलेखीकरर्, अनगुमन तथा मूल्याङ्कनलाई िोड र्दँदै  मवहला स्वास््य 

स्वयंसेववका र आमा समूह मार्म त गाउँ टोलसम्म स्वास््य सेवा र परामशम सम्बन्धी 

कायमरमलाई ववस्तार गरी अभभलेखीकरर् र प्रोत्साहन गनम आवश्यक बिेटको 

व्यवस्था भमलाएको छु। 

43. गाउँपाभलकालाई पूर्म खोपयकु्त र्दगोपना, गभमवती, मात ृ तथा स्शश ु मतृ्यदुरलाई 

शून्यमा झानम ववभभन्न भनकायहरुसँगको सहकायम पोषर् ववशेष कायमरम, मानभसक 

स्वास््य कायमरम, कायमरमहरु सञ्चालन गररनेछ। गभमवती मवहला, प्रसूभत रेर्रमा 

भनःशलु्क एम्बलेुन्स सेवा प्रदान गररनेछ।  

44. वकशोर वकशोरीहरुको प्रिनन स्वास््य सेवा ववस्तार र वकशोरवकशोरीमैत्री सूचनामा 

पहुँच अभभवृवद्ध गनम पाभलकामा रहेका सबै माद्याभमक ववद्यालयस्तरमा बृहत्तर 

यौभनकता तथा प्रििन स्वास््य वकशोरवकशोरीमैत्री सूचना केन्ि स्थापनाका लाभग 

बिेट ववभनयोिन गरेको छु। 

45. सबै वडामा स्थापना भएका स्वास््य संस्थाहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सेवा 

सञ्चालनका लाभग िनशस्क्त व्यवस्था गनम बिेट ववभनयोिनलाई प्राथभमकतामा राखेको 

छु ।  

46. गरु्स्तरीय स्वास््य, स्शक्षा, खानेपानी तथा सरसर्ाई िस्ता आधारभतू सेवामा सबैको 

समतामूलक पहुँच हनुे गरी कायमरम सञ्चालन गररनेछ। संघ तथा प्रदेश सरकारले 
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भलएको स्वास््य सम्बस्न्ध नीभतलाई स्थानीयकरर् गनम आवश्यक बिेट व्यवस्था 

भमलाएको छु।  

47. भिवटश गोखाम वेलरे्र ट्रष्टमार्म त वडा नं. ३ को झमु्लाबाङ र क्यातसीमा तनुबाङ 

खानेपानी आयोिना, क्यातसी खानेपानी आयोिना र थामगाउँ खानेपानी आयोिना 

भनमामर्का लाभग रु. एक करोड २७ लाख बत्तीस हिार आि सय छहत्तर बिेट 

व्यवस्थाको प्रभतवद्धता प्राप्त भएको छ ।  

48. भनरोधात्मक, उपचारात्मक र प्रवद्धमनात्मक कायमरममार्म त गरु्स्तरीय स्वास््य सेवा 

प्रवद्धमन गनम क्षयरोग भनयन्त्रर् कायमरमका लाभग रु. २ लाख, महमारी रोग 

भनयन्त्रर् कायमरमका लाभग रु. ३ लाख, रावष्ट्रय स्वास््य स्शक्षा तथा सूचना तथा 

सञ्चार केन्िका लाभग रु. १ लाख, रावष्ट्रय स्वास््य ताभलम कायमरमका लाभग रु. ३ 

लाख, पररवार कल्यार् कायमरमका लाभग ५५ लाख नभसमङ तथा सामास्िक सरुक्षा 

कायमरमका लाभग रु. ८ लाख र प्राथभमक स्वास््य सेवाका लाभग रु. एक करोड 

पञ्चानब्बे लाख बिेट ववभनयोिन गररएको छ ।  

49. ग्रामीर् क्षेत्रमा लपु्त रोगहरुको पवहचान र भनदानका लाभग ववशेषज्ञ सवहतको स्वास््य 

स्शववर सञ्चालन र स्वास््य स्शक्षा कायमरम सञ्चालन बिेट व्यवस्था भमलाएको छु।  

स्वास््य संस्थाहरुको सदुृढीकरर्का लाभग सस्िमकल सामाग्री, औषधी तथा पूवामधारको 

आवश्यक व्यवस्थाका साथै स्वास््यकमीहरुको दक्षताका लाभग आवश्यक ताभलमको 

लाभग बिेट ववभनयोिन गरेको छु।  

50. एकीकृत बाल स्वास््य एवम ् पोषर् कायमरमतर्म  पूर्म खोप सनुसु्श्चतताको लाभग 

घरधरुी सवेक्षर्, भेररवर्केशन, खोप र सरसर्ाई प्रवद्धमन कायमरमको समीक्षाका 

लाभग बिेट ववभनयोिन गरेको छु। बाह्य खोप केन्िबाट गरु्स्तरीय सेवा प्रदान गनम 
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खोप केन्ि सदुृढीकरर् तथा व्यवस्थापनका लाभग आवश्यक रकम व्यवस्था 

भमलाएको छु।  

51. संस्थागत सतु्केरी बढाई मातमृतृ्य ुतथा बालमतृ्यदुरलाई शून्यमा झाने लक्ष्य प्रवद्धमन 

तथा पोषर् प्रवद्धमन गनम पोषर् झोला कायमरमलाई भनरन्तरता र्दने व्यवस्था 

भमलाएको छु। पोषर् झोलाका लाभग रु. चार लाख आि हिार रकम ववभनयोिन 

गरेको छु। सबै स्वास््य संस्थाहरुमा OTC सेन्टर स्थापनाका लभग आवश्यक 

बिेट व्यवस्था भमलाएको छु ।  

52. मवहलाहरुको कर्िन र ववशेष अवस्था गभामवस्था तथा सतु्केरी अवस्थामा स्वास््य 

सेवा प्राप्त गनम आभथमक अभावकै कारर् ज्यान िाने अवस्था आउन नर्दन तत्काल 

उद्दार तथा रेर्रका लाभग सतु्केरी तथा गभामवस्था आपतकालीन कोष रु. २ 

लाखको कोष थप गरेको छु। यो सानो प्रयासबाट सतु्केरी तथा गभामवस्थामा 

अकालमा ज्यान िाने िोस्खम न्यूभनकरर्मा टेवा पगु्ने ववश्वासका साथ आगामी 

र्दनमा कोष बढाउँदै लभगनेछ।  

53.  गरु्स्तरीय स्वास््य सेवा, सूचना संकलन तथा स्वास््य सचेतनामा आमा समूह र 

मवहला स्वास््य स्वयंसेववकाको भभूमकालाई मध्यनिर गदै माभसक बैिक खचम र 

यातायात खचमका लाभग रु. २ लाख रकम ववभनयोिन गरेको छु।  

54. गाउँपाभलकाबासी सबैलाई नस्िकबाट स्वास््य सेवा प्राप्त गनम सामदुावयक स्वास््य 

केन्िको ववस्तार गररएको छ। स्वास््य संस्थाहरुमा भनयभमत सेवा प्रवाहका लाभग 

नपगु िनशस्क्त व्यवस्थाका आवश्यक बिेट व्यवस्था गरेको छु।  

 

पोवषलो आहारः हँभसलो महुार 
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55.  नेपाल सरकार तथा यस पाभलकाको सहकायममा कोभभड-१९ तथा अन्य कारर्ले 

सनुौलो हिार र्दनका आमाहरुको स्वास््य र बाल स्वास््यमा िोड र्दँदै बहकु्षेत्रीय 

पोषर् कायमरममार्म त पाभलकाको समग्र पोषर् स्स्थभत सधुार गनम प्रवद्धमनात्मक 

कायमरम सञ्चालन गनम आवश्यक बिेटको व्यवस्था भमलाएको छु।  

56.  नेपाल सरकारको ववशेष अनदुानमा नमूना पोषर् टोलका लाभग सघन पोषर् 

कायमरम, पोषर् आत्मभनभमरताका लाभग घरघरमा करेसाबारी भनमामर् अनदुान, हरेक 

घर दश र्लरू्ल ववरुवा रोपन कायमरम सञ्चालन गनम रु. ६६ लाख बिेट व्यवस्था 

गरेको छु। यस कायमरमबाट पाभलकाबासीको पोषर्स्स्थभत सधुारका लाभग 

आत्मभनभमर हनु सहयोग पगु्ने अपेक्षा पभन गरेको छु।  

सभाध्यक्ष महोदय, 

गरु्स्तरीय स्शक्षामा लगानीः र्दगो समवृद्धको भनशानी 

57.  कोभभड-१९ का कारर् प्रभाववत स्शक्षर् भसकाईलाई नयाँ वैकस्ल्पक ववभधद्वारा 

पररपूभतम गनम वैकस्ल्पक माध्ययमबाट स्शक्षर् सामाग्री व्यवस्था गरी यो महामारीको 

प्रभाव नहटेसम्मका लाभग वैकस्ल्पक स्शक्षर् कायमरम अगाभड बढाउने व्यवस्था 

भमलाएको छु। 

58.  सामदुावयक ववद्यालयहरूको गरु्स्तर वृवद्धमार्म त समग्र शैस्क्षक गरु्स्तर वृवद्ध गनम 

भमूे गाउँपाभलकाको शैस्क्षक क्षेत्र ववकास सोँचपत्र तिुममा गरी कायामन्वयन गने 

व्यवस्था भमलाएको छु। गरु्स्तरीय ववद्यालय भनमामर्का लाभग ववद्यालय व्यवस्थापन 

सभमभतको भभूमकालाई मध्यनिर गरी बैिक बसे वापत पदाभधकारीलाई खािा 

खचमका लाभग रु. ५ लाख ३४ हिार रकम ववभनयोिन गरेको छु। 
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59.  बालमैत्री र प्रववभधमैत्री स्शक्षाका लाभग नमूना ववद्यालय भनमामर् कायमरमलाई 

भनरन्तरता र्दँदै रु. १० लाख रकम ववभनयोिन गरेको छु। गस्र्त तथा ववज्ञान 

ववषयको गरु्स्तर र नभतिा सधुारका लाभग अभतररक्त कक्षा सञ्चालन कायमरमका 

लाभग रु. ३ लाख बिेट ववभनयोिन गरेको छु। प्रारस्म्भक बालववकास सहिकताम, 

ववद्यालय सहयोगी तथा कममचारीहरुको माभसक तलबभत्तामा स्थानीय 

सरकारकोतर्म बाट थप गरी नेपाल सरकारले भनधामरर् गरे बमोस्िम माभसक रु १५ 

हिार उपलब्ध गराउन आवश्यक बिेट ववभनयोिन गरेको छु ।  

60. दृढ इच्छाशस्क्त हुँदा हुँदै आभथमक अभावका कारर् पभन व्यवसावयक उच्च स्शक्षा 

हाभसल गने अवसरबाट बस्ञ्चभत व्यहोनुमपरेका मेधावी ववद्याथीहरुलाई उच्च प्राववभधक 

र व्यवसावयक स्शक्षा हाभसल गनमका लाभग भबना ब्यािमा उपयकु्त ववभधबाट शैस्क्षक 

ऋर् उपलब्ध गराउन रु. २२ लाख रकम ववभनयोिन गरेको छु।  

61. स्शक्षक-ववद्याथीहरुको क्षमता ववकास तथा प्रस्रु्टनमा टेवा परु् याउने खालका 

अन्तरवरया, कायमरम तथा ताभलमहरुको आयोिनाका साथै शैस्क्षक मेलाको 

आयोिना, भनयभमत प्र.अ. बैिक, अन्तरववद्यालय अवलोकन भ्रमर् कायमरमका लाभग 

आवश्यक बिेट ववभनयोिन गरेको छु।  

62. सामदुावयक ववद्यालयहरुमा आवश्यक दरबन्दी नभई आम िनतामा पनम गएको भार, 

स्शक्षक अपगु भएर आवश्यक न्यूनतम ् पाठ्यघण्टा समेत नपगु्ने अवस्थालाई 

मध्यनिर गदै आवश्यकता र औस्चत्यताका आधारमा स्वयंसेवा कायमरमबाट 

स्वयंसेवक स्शक्षक कायमरमलाई भनरन्तरता र्दन रु. ८४ लाख ५० हिार रकम 

ववभनयोिन गरेको छु। 
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63. संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँगको आवश्यक पहल तथा समन्वय गरी सामदुावयक 

ववद्यालयको गरु्स्तर सधुार, स्शक्षक कममचारीहरुको पेशागत दक्षतामा वृवद्ध गनम 

आवश्यक पूवामधार सवहतको ताभलम केन्ि सञ्चालनमा ल्याई नववनतम प्रववभध तथा 

स्शक्षर् भसकाई सीप सम्बस्न्ध ताभलम सञ्चालन गनम आवश्यक व्यवस्था भमलाएको 

छु। 

64. भनरन्तर स्शक्षा, सबैका लाभग स्शक्षा कायमरमलाई भनरन्तरता र्दँदै शैस्क्षक गरु्स्तर 

सदुृढीकरर् एवं कायमसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन, छात्रवृस्त्त, भनःशलु्क स्यानीटरी 

प्याड, सबै ववद्यालयमा भनःशलु्क र्दवा खािा कायमरमको लाभग बिेट व्यवस्था 

भमलाएको छु। शैस्क्षक संस्थामा पहुँच नपगुेका व्यस्क्तहरुका लाभग अनौपचाररक तथा 

वैकस्ल्पक स्शक्षा कायमरम सञ्चालन गनम आवश्यक बिेट व्यवस्था भमलाएको छु। 

65. ववद्यालयमा बालबाभलकालाई ढुक्क र उत्पे्रररत गराइराख्न शैस्क्षक भ्रमर्, भनयभमत 

ववद्यालय उपस्स्थभत प्रोत्साहन परुस्कार, खास क्षमता प्रोत्साहन परुस्कार, ववद्यालयमै 

भनयभमत स्वास््य िाँच िस्ता कायमरमका लाभग बिेट ववभनयोिनमा िोड र्दएको 

छु। 

66.  स्थानीयस्तरमा उपलब्ध सामाग्रीहरुको अभधकतम उपयोग गरी स्शक्षर् भसकाई 

सामाग्री भनमामर् र स्थानीय पाठ्यरम भनमामर् सम्बन्धी कायमशाला सञ्चालन गनम 

आवश्यक बिेट व्यवस्था भमलाएको छु।  

67. शवहद वास ुस्मभृत नमूना ववद्यालयलाई शैस्क्षक संग्रहालयको रुपमा ववकास गनम उक्त 

ववद्यालयलाई नयाँ ढङ्गले नमूना ववद्यालयको रुपमा सञ्चालन गरी पवहचान िोगाई 

राख्न ेिोस योिना तिुममाका लाभग आवश्यक व्यवस्था भमलाएको छु।  
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68.  ववद्याथीहरुलाई बाल्यकालदेस्ख नै व्यवसावयक सीप ववकास कायमरम, ववद्यालय 

उपस्स्थभत प्रोत्साहन परुस्कार, उत्कृष्ट स्शक्षक, उत्कृष्ट ववद्यालय परुस्कार 

कायमरमका लाभग बिेट ववभनयोिन गरेको छु। 

69.  राष्ट्रपभत रभनङ स्शल्ड कायमरममा स्थानीय साझेदारी गरी खेलकूद प्रभतयोभगताद्वारा 

बालबाभलकाको शारीररक तथा संवेगात्मक ववकासमा टेवा परु् याउन रु. ५ लाख 

रकम ववभनयोिन गरेको छु। 

 

सभाध्यक्षज्यू, 

 कृवष उत्पादकत्वमा ववृद्धः भूमेको समवृद्ध 

70.  भमूे गाउँपाभलकाको प्रमखु आधारको रुपमा रहेको कृवष क्षेत्रको सधुारका लाभग 

कृवषमा ववववभधकरर्, व्यवसायीकरर्, आधभुनकीकरर् िोड कायमरमलाई भनरन्तरता 

र्दइएको छ। अनदुानमा उन्नत बीउ, रैथाने बीउ, तरकारी वकट बीऊ, कृवष 

औिार, यन्त्र तथा प्रववभधहरु उपलब्ध गराइनेछ। वास्तववक कृषक पवहचान र 

अनदुानका लाभग कृषक दताम गरी कृषक पररचयपत्र उपलब्ध गराई सोही आधारमा 

मात्र अनदुान र्दने व्यवस्था भमलाएको छु। 

71. “घर-घरमा करेसाबारीः कृषक रोिगारी” को मूल नारा अनरुुप एक घर एक 

करेसाबारी कायमरमका लाभग आवश्यक बिेट व्यवस्था गरेको छु। ववभभन्न 

भनकायहरुसँगको समन्वयमा आगामी वषम ६० प्रभतशत गाउँपाभलकाबासीको घरमा 

आफ्नै करेसाबारी भनमामर् भएको हनुे गरी बिेट तथा कायमरमको व्यवस्था 

भमलाएको छु ।   
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72. अग्यामभनक उत्पादनः भमेूको पवहचान भने्न नारालाई साथमकता र्दन प्राङ्गाररक मल 

भनमामर्मा सचेतनात्मक र प्रवद्धमनात्मक कायमरमका लाभग बिेट सभुनस्श्चत गरेको 

छु। 

73. आभथमक तथा सामास्िक रुपले पभछ परेका वगम केस्न्ित कृषक कायमरम अन्तगमत शत ्

प्रभतशत अनदुानको व्यवस्था गररनकुा साथै आरू्ले खाई भबरी गने अवस्थामा 

त्यस्ता कृषकहरुको कृवष उपि सम्बस्न्धत वडामार्म त खररद गररर्दने व्यवस्थाका 

लाभग बिेट ववभनयोिन गरेको छु।  

74. स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्धमन तथा संरक्षर् गनम कोदो, र्ापर, कागनुो, स्चनो, कालो 

धान िस्ता स्थानीय महत्वका लोपोन्मखु बालीहरु उत्पादन गरी आरू्ले उपभोगपभछ 

भबरी गरेमा कृवष उपि संकलन केन्िमार्म त खररद गरी बिार मूल्यको ५०% थप 

प्रोत्साहन अनदुान र्दने व्यवस्थाका लाभग बिेट ववनयोिन गरेको छु। 

75. कृवष उपिलाई वस्त ुतथा मिुा ववभनमयको आधारमा खररद गरी संकलन, भण्डारर्, 

ववतरर् र बिारीकरर् गनम कृवष उपि संकलन तथा भण्डारर् केन्िलाई 

सहकारीमार्म त सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था भमलाएको छु। 

76. खाद्य सरुक्षा र खाद्य सम्प्रभतूा सभुनस्श्चत गनम प्रधानमन्त्री कृवष आधभुनकीकरर् 

पररयोिनामार्म त स्थानीय महत्वका खाद्य तथा पोषर् सरुक्षामा टेवा परु् याउने 

खालका बाली वस्तकुो साना व्यवसावयक उत्पादन केन्ि (पकेट), तरकारी पकेट र 

बङु्गर पेकेट ववकास कायमरम सञ्चालनका लाभग रु. ३० लाख बिेट व्यवस्था 

गरेको छु। 
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77.  कृवषतर्म  प्राववभधक िनशस्क्त थप गरी “एक गाउँ एक प्राववभधक” कायमरमलाई थप 

व्यवस्स्थत गरी प्रभावकारी ढङ्गले कायामन्वयनमा ल्याउन स्वयंसेवक कृवष प्राववभधक 

पररचालनका लाभग आवश्यक बिेट ववभनयोिन गरेको छु। 

78.  कृवष पेशालाई सम्मानिनक पेशाका रुपमा ववकास गनम तथा व्यवसावयक कृवष 

पेशामा आकषमर् गनम उकृष्ट कृषक छनौट गरी वावषमक रुपमा वडास्तर तथा 

पाभलकास्तरमा परुस्कृत तथा सम्मान गनम बिेट ववभनयोिन गरेको छु। 

79.  परुाना कृषकका अनभुव आदान प्रदान र छलर्ल चौतारीको रुपमा ववकास गनम 

गाउँपाभलकास्तरीय अगवुा कृषक सञ्जाल गिन गरी कृवष सामाग्री र सूचनामूलक 

सामाग्रीहरुको व्यवस्था गरी कृषक अनभुव आदानप्रदान कायमरमका लाभग रकम 

छुट्याएको छु। 

80.  उत्पादन, आय आिमन, बाली ववकास, व्यवसावयकरर् िस्ता ववषयमा कृषक क्षमता 

अभभवृवद्धका लाभग व्यवहाररक र उद्यमशीलता केस्न्ित ताभलम, रेभडयो स्शक्षा 

कायमरम, कृषक भ्रमर्, स्थलगत अवलोकन िस्ता कायमरम सञ्चालन गनम तथा 

इच्छुक अनभुवी कृषकहरुलाई आवश्यकतानसुार हररत स्वयंसेवकको रुपमा 

पररचालन गनम बिेट ववभनयोिन गरेको छु। 

81.  सबै वडाहरुमा नगदे बालीमा आधाररत खेतीलाई प्रवद्धमन गदै उत्पार्दत वस्त ुभनस्श्चत 

बिारसम्म परु् याउनका लाभग ढुवानी व्यवस्था भमलाएको छु। कृवष उपि ढुवानीका 

लाभग कृवष एम्बलेुन्स खररद गने चाल ु आवको कायमरमलाई पूर्मता र्दन बिेट 

ववभनयोिन गरेको छु।  

82. माररङ कृवष अनसुन्धान केन्िलाई नयाँ प्रिाभतको ववरुवा परीक्षर् स्थल तथा कृवष 

अनसुन्धानका लाभग प्रयोगशाला स्थापना र सामूवहक खेती प्रर्ालीको नमूनाको रुपमा 
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ववकास गरी कृवष उद्योग र कृवष पयमटनको नमूनाको रुपमा ववकास गनम रु. २३ 

लाख १६ हिार रकम ववभनयोिन गरेको छु। 

 

83. र्लरू्ल ववकास तथा उत्पादन प्रवद्धमनका लाभग मध्ययम प्रववभधयकु्त बहउुदे्दश्यीय 

र्लरू्ल नसमरी स्थापना गनम रु. आि लाख रकम ववभनयोिन गरेको छु। वहउँदे वषे 

र्लरू्ल ववरुवामा अनदुानको लाभग बिेट ववभनयोिन गरेको छु ।  

 
84. अण्डा, मास ुर दूधमा आत्मभनभमर हनु पशिुन्य उत्पादन प्रोत्साहनका कायमरमहरुलाई 

प्राथभमकताका साथ कायामन्वयन गदै सम्भाववत क्षेत्रहरुमा नमूना भेडा र्मम, बाख्रा 

र्मम, कुखरुा र्मम, बंगरु र्मम, गाइ/भैंसी र्मम हरुलाई प्रोत्साहन गने खालका नमूना 

कायमरमहरु नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा अन्य स्थानीय सरकार र 

भनकायहरुसँग समेतको सहकायममा सञ्चालनका लाभग बिेट व्यवस्था भमलाएको छु।  

85. पश ुनश्ल सधुार, उन्नत पश ुव्यवसाय प्रवद्धमन गनुमका साथै नश्ल सधुारका लाभग कृभत्रम 

प्रिनन केन्ि स्थापना आवश्यक औिार उपकरर् खररदका लाभग बिेट ववभनयोिन 

गरेको छु। बङु्गरको साना व्यवसावयक कृवष उत्पादन केन्ि (पकेट) ववकास 

कायमरम सञ्चालनका लाभग रु. ६ लाख रकम ववभनयोिन गरेको छु। 

86. व्यवसावयक पशपुालकहरुका लाभग अगवुा कृषक भ्रमर्, व्यवसावयक पशपंुक्षी पालन 

ताभलम, उन्नत िातको बीि तथा घाँसको लाभग आवश्यक बिेट व्यवस्था गरेको 

छु।  

87. व्यवसावयक पशपुालनका लाभग भकारो सधुार, आहारको सधुार र कृषकको समय 

बचतका लाभग प्रत्येक वडामा नेवपयर घाँस स्रोत केन्ि, गाउँ गाउँमा वहउँदे एवं वषे 

घाँसबाली र डाले घाँस वकम्बकुो कवटङ नसमरी स्थापनाका साथै ताभलम, टे्रभिि 
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भनमामर्, भकारो सधुार, बङु्गर पालन खोर सधुारिस्ता पश ु सेवा कायमरमतर्म  रु. 

३० लाख २६ हिार ववभनयोिन गरेको छु।   

गाउँसभाका अध्यक्षज्यू, 

88. व्यवसावयक सीप ववकासमार्म त ् पाभलकामा पवहचान भएका उद्यमीहरुलाई प्राववभधक 

सहयोग तथा उद्यम ववकास मोडेलमा नयाँ लघ ु उद्यमी भसिमना गनम, नयाँ लघ ु

उद्यमीहरुको आवश्यकता र पवहचानका आधारमा सीप ववकास ताभलम प्रदान गरी 

सम्भाव्य उत्पादनका लाभग प्रववभध हस्तान्तरर् गनम र अभत गररब पररवारका लाभग 

साझा सवुवधा केन्ि स्थापना गनम लघउुद्यम ववकास कायमरमतर्म  ३५ लाख रकम 

ववभनयोिन गरेको छु। 

 

पयमटन क्षते्रको पवहचानः संस्कृभत संरक्षर्मा हाम्रो अभभयान  

89. पयमटन क्षेत्रलाई तलुनात्मक लाभका क्षेत्र अन्तगमत अथमतन्त्रको प्रमखु आधारको 

रुपमा ववकास गनम पयमटन क्षेत्रको क्षेत्रगत योिना तिुममा गनम बिेट व्यवस्था गरेको 

छु।  

90. स्थानीय भाषा तथा कला संस्कृभत, मौभलकताको िगेनाम गदै ग्रामीर् पयमटनलाई 

प्रवद्धमन गनम बिेटमा प्राथभमकता र्दएको छु। प्राकृभतक, ऐभतहाभसक र सांस्कृभतक 

तथा यदु्ध पयमटन प्रवद्धमनको लाभग भाषा, कला, संस्कृभतको पवहचान, अध्ययन, 

संवद्धमन, संरक्षर्, ववकास र प्रचारप्रसारका साथै आवश्यक पूवामधार ववकासमा िोड 

र्दएको छु ।   

 

हाम्रो सहकारीः हाम्र ैवहतकारी 
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91. सहकारीको प्राचीन रुप अममपमम तथा झारा, सामूवहक ववकासमा स्वतःस्रू्तम सहभागी 

भई गैरमौर्िक रुपमै र्दगो ववकासमा टेवा परु् याउने वकभसमले उदाहरर्ीय काम 

गरेका गाउँ/टोलहरुलाई सम्मान तथा परुस्कृत गने व्यवस्था भमलाएको छु। 

92.  सबै सहकारी संस्थाहरुले स्थानीय सम्भावना र क्षमता अनसुार उत्पादन तथा 

उद्योगहरुमा एक सहकारी मखु्य स्चनारीको अवधारर्ा अनसुार काम गनुमपने व्यवस्था 

भमलाइनेछ। सहकारी क्षेत्रको क्षमता ववकास र प्रवद्धमन र सहकारीमा आधाररत 

उत्पादन प्रवद्धमनका लाभग बिेट ववभनयोिन गरेको छु।  

93.  गरुुयोिनालाई मूतमरुप र्दनका लाभग सावमिभनक, भनिी र सहकारी क्षेत्रको 

भभूमकालाई अझ प्रभावकारी बनाइनेछ। गाउँपाभलकाको आत्मभनभमरता उन्मखुका 

लाभग साझेदारी लगानी र रािश्व तथा कर प्रशासनलाई समेत प्रमखु आधारको 

रुपमा भलइनेछ। गाउँपाभलकामा महत्वपूर्म पूवामधार भनमामर् तथा सामास्िक 

ववकासका लाभग स्रोत िटुाउन र प्रभावकारी कायामन्वयन गनमका लाभग छुटै्ट संस्थान 

स्थापनाका लाभग आवश्यक बिेट व्यवस्था भमलाएको छु। 

94. सबै पेशा व्यवसायलाई करको दायरामा समेवटनेछ। पवहचान भएका रािश्वका श्रोत, 

दायरा र दर अनसुार रािश्व प्राप्त गनम प्रभावकारी व्यवस्था गररनेछ। रािश्व र कर 

प्रशासन सम्बन्धी नीभतलाई प्रभावकारी ढङ्गले कायामन्वयन गरी लक्ष्य अनसुार वा 

सोभन्दा बढी रािश्व संकलन गने वडा तथा कायामलयलाई बिेट ववभनयोिनमा 

सूचकको रुपमा भनरन्तरता र्दइएको छ ।   

 

सर्ा घर, सनु्दर गाउँ, सरुस्क्षत पाभलका 
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95. नमूना सरसर्ाइयकु्त गाउँपाभलका भनमामर् गने प्रभतवद्धता अनरुुप भमूे गाउँपाभलकाको 

खानेपानी, सरसर्ाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धी कायमयोिना सघन रुपमा कायामन्वयन 

गनम रु. १४ लाख बिेट ववभनयोिन गरेको छु।  

96. सर्ा र हररयालीः समदृ्ध भूमे नारालाई साथमक तलु्याउन प्लावष्टकमकु्त टोल, भकारो 

सधुार, सधुाररएको चलु्हो, एक घर एक धारा, एक घर दश र्लरू्ल ववरुवा, एक 

घर एक शौचालय, भान्छा सरसर्ाई कायमरमलाई बिेट व्यवस्था गरेको छु। 

97. पूर्म सरसर्ाईयकु्त वडा घोषर्ाका लाभग सरसर्ाई कायमयोिना कायामन्वयनमा दण्ड र 

परुस्कारको नीभत कायामन्वयनका साथै सरसर्ाई सम्बन्धी योिना तथा बिेट 

ववभनयोिनमा समेत प्राथभमकता र्दएको छु। 

 

हाम्रो भाषा संस्कृभतः हाम्रो सम्पस्त्त 

98. स्थानीय भाषा, कला, संस्कृभतको पवहचान, अध्ययन, संवद्धमन, संरक्षर्, ववकास र 

प्रचारप्रसारका लाभग अभभलेखीकरर्, पसु्तान्तरर् र हस्तान्तरर्मा िोड र्दएको छु। 

परम्परागत भाषा, कला संस्कृभत संरक्षर् तथा संवद्धमनका लाभग साँस्कृभतक 

प्रभतयोभगता, सामाग्री खररद तथा संरक्षर्, आर्दवासी िनिाभत संग्रहालय भवन 

भनमामर् कायम अगाभड बढाउन भाषा तथा संस्कृभततर्म  रु. ४८ लाख २२ हिार 

रकम ववभनयोिन गरेको छु।  

 

यूवा र ववकासः अबको खास भनकास 
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99. गाउँपाभलकाको नीभत भनमामर् र ववकास कायमरममा यवुा मस्ष्तष्कको सदपुयोग गने 

उदे्दश्यले यवुा ववकास केन्िको नीभतगत तथा संस्थागत व्यवस्था भएको छ। 

िनुसकैु क्षेत्रले यूवा तथा खेलकूद लस्क्षत कायमरमहरु यूवा ववकास केन्िसँगको 

सहकायममा मात्र सञ्चालन गने व्यवस्था भमलाइएको छ ।  

100. नीभत तथा योिना तिुममा, ववकास गभतववभध, ज्ञान सीप आदान प्रदान तथा 

हस्तान्तरर्मा स्वयंसेवी यूवा शस्क्तलाई अभधकतम पररचालन गररनेछ। यूवा तथा 

खेलकूद ववकासका लाभग खेलकूद पूवामधार भनमामर्, व्यवसावयक खेलकूद ताभलम, 

खेल तथा खेलाडी आदानप्रदान कायमरमका लाभग बिेट व्यवस्था गरेको छु।यूवा 

तथा खेलकूद ववकासतर्म  रु ८२ लाख नौ हिार बिेट ववभनयोिन गरेको छु ।  

101. ज्ञान सीप भएर पभन बेरोिगार बस्न ु परेका बेरोिगार व्यस्क्तहरुलाई प्रधानमन्त्री 

रोिगार कायमरमले भनर्दमष्ट गरे बमोस्िम एक आभथमक वषममा न्यूनतम ्१०० र्दन 

बराबरको रोिगारीमा सहभागी गराउन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय 

सरकारको साझेदारीमा आयोिना सञ्चालन गरी कोही व्यस्क्त पभन बेरोिगार नहनु े

अवस्थाको सिृना गनम प्रधानमन्त्री रोिगार कायमरममा थप स्थानीय साझेदारी 

समेतको व्यवस्था भमलाएको छु।  

102. रोिगार सेवा केन्िमार्म त वैदेस्शक रोिगारबाट र्वकम एका व्यस्क्तहरुलाई 

स्थानीयस्तरमै उनीहरुको सीप र क्षमता अनसुारको रोिगारीको अवसर सिृना गनम 

र वैदेस्शक रोिगारमा िान चाहने व्यस्क्तले थप िानकारी भलन वैदेस्शक रोिगार 

सञ्जाल गिन गरी रोिगार सूचना केन्िको रुपमा ववकास गनम बिेटको व्यवस्था 

भमलाएको छु।  

लैंभगक समानता र सामास्िक समावेशीकरर् 
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103.  लैंभगक समानता तथा सामास्िक समावेशीकरर् सभुनस्श्चतताका लाभग बिेट तथा 

योिना तिुममामा प्रभतशत भनधामरर् गरेर अभनवायम लस्क्षत वगम योिना तथा कायमरम 

तिुममा गनुमपने व्यवस्था गररएको छ। त्यस्ता कायमरम कायामन्वयन गदाम लस्क्षत वगम 

अभधकतम प्रत्यक्ष लाभास्न्वत हनुे गरी कायामन्वयन गने गरी कूल रु. १ करोड २६ 

लाख ८८ हिार रकम ववभनयोिन गरेको छु। 

104. लैवङ्गक वहंसा न्यूभनकरर् तथा रोकथामका लाभग सेवा प्रदायक तथा समदुायस्तरमा 

नागररकहरुको साथै लैवङ्गक वहंसा प्रभाववतहरुका लाभग ताभलमको व्यवस्था गरी 

आत्मभनभमर गराइनेछ । लैवङ्गक वहंसा पीभडत तथा अन्य मनोसामास्िक परामशमका 

लाभग एक वडा एक मनोसामास्िक परामशमकताम सेवा अन्य भनकायसँगको साझेदारीमा 

उपलब्ध गराउन आवश्यक बिेट व्यवस्था ववभनयोिन गरेको छु ।  

105.  मवहला, बालबाभलका, अपाङ्गता भएका व्यस्क्त, ज्येष्ठ नागररक, यौभनक तथा लैवङ्गक 

अल्पसंख्यक व्यस्क्तहरुको त्याङ्क संकलन तथा अद्यावभधक गरी योिना तथा 

कायमरमका लाभग बिेट ववभनयोिन गररएको छ। लैंभगक वहंसा तथा भलङ्गको 

आधारमा गररने भेदभावलाई शून्यमा झानम, ववभभन्न सञ्जाल गिन गनम तथा लैंभगक 

वहंसामा परेका व्यस्क्तहरुको उद्धार, राहत तथा पनुस्थामपनाका लाभग लैंभगक वहंसा 

भनवारर् कोष स्थापना गनम रकम ववभनयोिन गररएको छ।  

106. मवहला, अपाङ्गता भएका व्यस्क्त, दभलत लस्क्षत बिेटलाई ववतरर्मखुीभन्दा िीवन 

भनवामहमखुी बनाउने गरी बिेट ववभनयोिन गरेको छु। बालवववाह न्यूभनकरर् 

रर्नीभतलाई अवलम्बन गदै बालवववाह न्यूभनकरर्सम्बन्धी ५ वषम रर्नीभत तिुममाका 

लाभग आवश्यक बिेट व्यवस्था गरेको छु  । 
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107.  बालबाभलकाको हकवहत संरक्षर्का साथै शारीररक, मानभसक तथा संवेगात्मक 

लगायत हरेक क्षेत्रमा क्षमता ववकासका लाभग हरेक चरर्मा अथमपूर्म सहभाभगताको 

सभुनस्श्चत गनम बालबाभलकालस्क्षत बिेटको व्यवस्था गरेको छु ।   

108. समािमा रहेका बालश्रम, बहवुववाह, दाइिो/दहेि, बोक्सी, छाउपडीिस्ता कुरीभत, 

कुप्रथा, लैंभगक वहंसा, मानव बेचभबखन तथा ओसारपसार ववरुद्ध सचेतनामूलक 

कायमरम तथा अभभयान सञ्चालन गररनेछ। मवहला ववकास कायमरमद्वारा प्रववद्धमत 

मवहला सहकारी संस्थाहरुको सदुृढीकरर् एवं पाभलकास्तरीय मवहला सञ्जाल सञ्चालन 

तथा व्यवस्थापनका लाभग आवश्यक बिेट ववभनयोिन गरेको छु ।  

109.  पाभलकास्तरमा ज्येष्ठ नागररक मञ्च, अपाङ्ग संरक्षर्र् सभमभत, बाल सञ्जाल, मवहला 

सञ्जाल, उपेस्क्षत उत्पीभडत वगम उत्थान सञ्जाल गिन गरी उनीहरुको व्यस्क्तत्व 

ववकास, नेततृ्व ववकास र क्षमता ववकास िस्ता कायमरमहरुका लाभग बिेट तथा 

कायमरमको सभुनस्श्चत गरेको छु। 

110. कमिोर आभथमक अवस्था भएका व्यस्क्त, िनयदु्धका घाइते, अपाङ्ग र शवहद 

पररवारहरुलाई आवश्यक सहायताका लाभग कोष खडा गनम बिेट व्यवस्था गरेको 

छु। सेवा प्रवाहका रममा अभतववपन्न, अशक्त, ज्येष्ठ नागररकहरुलाई प्रमार्पत्रका 

आधारमा सेवा शलु्क वापतको कुनै पभन रकम नभलने ववगतको नीभतलाई भनरन्तरता 

र्दने व्यवस्था भमलाएको छु।  

111. उत्पीभडत, उपेस्क्षत दभलत समदुायको सशस्क्तकरर् र क्षमता ववकासको लाभग ववशेष 

कायमरम बनाई सरकारी तथा गैरसरकारी कायामलयहरुसँगको साझेदारीमा दभलत 

समदुायले परम्परादेस्ख अवलम्बन गदै आएका पेशाहरुलाई व्यवसायीकरर् गनम 

आवश्यक व्यवस्था भमलाइनेछ। आर्दवासी िनिाभत र दभलत समदुायको उत्थान 
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तथा ववकास सम्बन्धी रेभडयो लगायत ववशषे कायमरमहरुको लाभग बिेट ववभनयोिन 

गरेको छु । 

112. घरबारवववहन नागररकका लाभग घरको छानामूभन ल्याउन र सरुस्क्षत छाना नभएका 

नागररकलाई सरुस्क्षत नागररक आवासको प्रत्याभभूत गनम सामास्िक सरुक्षर् तथा 

संरक्षर् सम्बन्धी कायमरमका लाभग बिेट ववभनयोिन गररएको छ । संघ तथा 

प्रदेश सरकार र अन्य भनकायसँगको समन्वय र साझेदारीमा सबै नागररकलाई 

सरुस्क्षत आवासभभत्र ल्याइनेछ ।  

बभलयो पूवामधारः गरु्स्तरीय िीवनको आधार 

113. अन्तर स्िल्ला, अन्तर गाउँपाभलका, अन्तर वडा र अन्तर गाउँटोलसम्म सडक 

सञ्जालको सभुनश्चत गरी चाल ुआभथमक वषमको अन्तसम्म कररब ९० प्रभतशत मखु्य 

गाउँहरु सडक सञ्जालमा िोभडएका हनुेछन ्। आगामी आभथमक वषममा सबै गाउँहरु 

सडक सञ्जालले िोभडने गरी आवश्यक बिेट ववभनयोिन बिेट ववभनयोिन गररएको 

छ। 

114. सडक पूवामधारतर्म  कुस्चबाङ कोिाम भसमखोला सडक, भसमा-झमु्लाबाङ-क्यातसी-

गाबाङ-काँरी सडक,  धममशाला लाबाङ भभत्रवन चनुबाङ सडक, रानीबासा–कुइपा 

सडक, धममशाला, खङु मालवुा झारखमु सडक, सावकम सेराबाङ नरमभतला नाखा 

सडक, दोमही महत सडकलाई प्राथभमकताका साथ सडक तथा पलु पूवामधारतर्म   ८ 

करोड १७ लाख ३५ हिार बिेट ववभनयोिन गररएको छ। सडक यातायातलाई 

बाहै्र मवहना भनरन्तर सचुारु गनम आवश्यक व्यवस्था र पहलका लाभग मममत सम्भार 

कोषमा रकम छुट्याइएको छ। 
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115. भौभतक पूवामधार भनमामर्का लाभग अनमुानयोग्य र प्रभावकारी योिनाका लाभग पूवामधार 

ववकास गरुुयोिना, ववस्ततृ अध्ययन प्रभतवेदन, वातावरर्ीय अध्ययन प्रभतवेदनका 

लाभग बिेट ववभनयोिन गरेको छु। 

116.  झोलङेु्ग पलु क्षेत्रगत कायमरमतर्म  सम्पन्न हनु बाँकी झोलङेु्ग तथा ट्रस पलुहरु सम्पन्न 

गने र नयाँ स्थानहरुमा झोलङेु्ग पलु भनमामर् कायम अगाभड बढाई खोलानालाको कारर् 

िनधनको क्षभत न्यूभनकरर् र आवतवाित सहिीकरर् गनम रु. ७७ लाख रकम 

व्यवस्था गरेको छु।  

117. सामास्िक, साँस्कृभतक तथा ऐभतहाभसक पवहचान नमेवटने गरी ग्रामीर् वस्तीलाई 

व्यवस्स्थत बसोबासयकु्त गभतस्शल शहरमा रुपान्तरर् गनम शहरी ववकास तथा भवन 

भनमामर् सम्बन्धी मापदण्ड स्थानीय पररवेशका आधारमा तिुममा गरी भवन भनमामर् 

नक्सा पूवमस्वीकृभत कडाइका साथ कायामन्वयन गररनेछ। भवन आवास तथा सहरी 

ववकासतर्म  बिेट ववभनयोिन गरेको छु। 

118. एकीकृत, व्यवस्स्थत, वैज्ञाभनक, सरुस्क्षत र हररत गाउँ शहर भनमामर्को लाभग 

कायमयोिना बमोस्िम हररत गाउँ भनमामर् कायमलाई भनरन्तरता र ववस्तार 

कायमरमलाई िोड र्दएको छु। 

 

सबै घरमा उज्यालोः समवृद्धको र्दयालो 

119. रावष्ट्रय ग्रामीर् तथा नवीकरर्ीय उिाम कायमरममार्म त भनभममत तथा भनमामर्ाधीन लघ ु

तथा साना िलववद्यतु आयोिनाहरुलाई मममत सम्भारका लाभग बिेट ववभनयोिन 

गरेको छु। ववद्यतुको पहुँच नपगुेका घरपररवारलाई वैकस्ल्पक उिाममार्म त सबै घरमा 

उज्यालो सवुवधा परु् याउन बिेटको व्यवस्था गरेको छु। 
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120. सम्भाव्यता अध्ययन भैसकेका िलववद्यतु आयोिनाहरुमध्ये थबाङखोला िलववद्यतु 

आयोिनाको ववस्ततृ अध्ययन प्रभतवेदन कायम सम्पन्न भएकाले उक्त आयोिना उक्त 

आयोिनालाई सावमिभनक भनिी साझेदारी अवधारर्ामार्म त कायामन्वयन गनम आवश्यक 

नीभतगत व्यवस्था गरी आम नागररकको समेत लगानी र प्रभतर्लमाभथ अभधकार हनु े

गरी भनमामर् कायम अगाभड रु. एक करोड ८० लाख बिेट ववभनयोिन गरेको छु।  

121. गाउँपाभलका क्षेत्रभभत्र सबैले सूचना तथा संचारको सहि पहुँच स्थापना गनम 

सावमिभनक संस्थान तथा भनिी क्षेत्रको आगमनलाई प्रवद्धमन, आपसी समन्वय र 

साझेदारी गररनेछ। सञ्चारको साधन एर् एम रेभडयोलाई सबैले सनेु्न अवस्थामा 

परु् याउन रेभडयो पूवामधार ववकासतर्म  साझेदारीमा भवन भनमामर्का लाभग रु. १० 

लाख बिेट व्यवस्था गरेको छु।  

122. गाउँपाभलकाभभत्र भसंचाईका सम्भावना भएका क्षेत्रहरु पवहचान गरी पोखरी भसंचाई, 

स्स्प्रङ्कल भसंचाई, भसंचाई आयोिना मार्म त भसंचाई सवुवधा बढाई उत्पादन वृवद्धमा 

िोड र्दन स्रोतको व्यवस्था भमलाएको छु।  

सभाका अध्यक्षज्यू 

िोगाए र बढाए वनः सस्िलो हनु्छ ववपद् व्यवस्थापन 

123. वन र आयआिमनलाई अन्तरसम्बस्न्धत गने खालका हररयो बार, वनस्पभत बार, कृवष 

वन, भनिी वन िस्ता कायमरम ल्याइनेछ। नसमरी भनमामर्, डाले घाँस ववस्तार, एक 

घर दश र्लरू्ल ववस्तार िस्ता कायमरमबाट वन तथा वटु्यान क्षेत्रको वृवद्धमा टेवा 

परु् याउने कायमरमका लाभग क्षेत्रगत बिेट व्यवस्था भमलाएको छु।  
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124. वन संरक्षर् तथा वृक्षारोपन प्रवद्धमनका लाभग सबैभन्दा बढी योगदान गने व्यस्क्तलाई 

हररत दूतको रुपमा सम्मान गनम, मध्यपहाडी लोकमागममा हररत कररडोर भनमामर् गनम 

बिेट ववभनयोिन गरेको छु ।  

125.  भौभतक पूवामधार भनमामर्का कारर् क्षभतपूभतम स्वरुप ग्रीन कररडोर, फु्रट कररडोर, 

फ्लावर कररडोर प्रवद्धमनका साथै सावमिभनक पती िग्गा, झाडी बटु्यान र वन 

नभएका क्षेत्रमा उपयोगी वृक्ष रोप्ने नीभत ल्याइनेछ। िीवनका महत्वपूर्म क्षर्का 

अवसरमा बहउुपयोगी वृक्षारोपन गने िीवन र वन कायमरम गाउँ गाउँमा प्रवद्धमन 

गने व्यवस्था भमलाएको छु।  

126. िलवायमुैत्री तथा वातावरर्मैत्री पूवामधारमा िोड र्दएर िैववक ववववधताको संरक्षर्, 

संवद्धमन तथा िलवाय ुअनकूुलन मार्म त पयामपयमटनको प्रवद्धमनका लाभग कायमयोिना 

तिुममा तथा कायामन्वयनका लाभग बिेट ववभनयोिन गरेको छु। सामदुावयक वन 

ववकास कायमरम, भनिी वन ववकास कायमरमलाई प्रभावकारी ढङ्गले संचालन गनम 

सम्बस्न्धत सरकारी तथा गैरसरकारी कायामलयहरुसँग समन्वय गररनेछ।  

127. िल तथा भभूमको संरक्षर्, पानीको महुानहरुको संरक्षर्, महुान सर्ा राख्न,े 

वृक्षारोपन कायमलाई िोड र्दँदै बाधँ तथा तटबन्ध भनमामर्, भसमसार तथा दह 

संरक्षर्,  वातावरर् तथा िलवाय,ु वृक्षारोपन िस्ता कायमरमका ञरकम ववभनयोिन 

गरेको छु। 

ववपद् व्यवस्थापन तथा स्थानीय िलवाय ुअनकूुलन 

128. गाउँपाभलकाको स्थानीय ववपद तथा िलवाय ु अनकूुलन योिना मार्म त कुनै पभन 

प्राकृभतक तथा मानवीय कारर्बाट हनु सक्ने िोस्खमलाई न्यूभनकरर् गनम,  ववपद् 

व्यवस्थापन क्षमतालाई अभभवृवद्ध गनुमका साथै पूवम सूचना प्रर्ाली ववकास तथा 
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स्थापनामा िोड र्दइनेछ। ववपद् व्यवस्थापनका लाभग चावहने सामाग्री खररद तथा 

वडास्तर र पाभलकास्तरमा सञ्चालन हनुे कायमरमहरु सञ्चालनका लाभग बिेट 

सभुनस्श्चत गरेको छु। 

129. हरेक भनमामर् तथा पूवामधार ववकासमा ववपद् िोस्खम आकँलन गरेर प्रकोप 

न्यूभनकरर्का माध्ययमबाट कायामन्वयन गनुमपने नीभतगत व्यवस्था भमलाउन तथा 

ववपद् सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्थापन र सहिीकरर्का लाभग स्थानीय आपतकालीन 

केन्ि सञ्चालन तथा सदुृढीकरर्को लाभग बिेट ववभनयोिन गरेको छु।  

130. स्शक्षक, कममचारी तथा िनप्रभतभनभधहरु लगायत गाउँपाभलकाबाट सेवा सवुवधा भलने 

सबै व्यस्क्तको वषममा दईु र्दन बराबरको पाररश्रभमक वा सवुवधा वापतको रकम कट्टा 

गरी प्राकृभतक प्रकोप कोषको िम्मा गने व्यवस्थालाई भनरन्तरता र्दएको छु। प्रकोप 

व्यवस्थापन कोषका लाभग थप रकम व्यवस्था गरेको छु। 

 

संस्थागत ववकास, सशुासन तथा सेवा प्रवाह 

रहर काम गरौः हासेँर सेवा गरौं  

 

131.  िनशस्क्तको अभावका वाबिदु पभन सन्तोषिनक कायमसम्पादन भइआएकोमा हाल 

दरबन्दी बमोस्िम लोकसेवा आयोगबाट केही पद पूभतम भएको छ र केही पद पूभतम 

हनु बाँकी रहेका छन।् उपलब्ध िनशस्क्तलाई उच्च मनोबलका साथ आफ्नो 

योग्यता र क्षमता भरपूर सदपुयोग गनम क्षमता ववकासका लाभग बिेट ववभनयोिन 

गरेको छु।  कायामलय र िनशस्क्तका लाभग चावहने साधन र स्रोत अभाव हनु नर्दने 

व्यवस्था भमलाएको छु। 



38 
 

132. राष्ट्रसेवक कममचारीहरुको मनोबल वृवद्ध गनम नेपाल सरकारले थप गरे बमोस्िम सबै 

तहका कममचारीहरुलाई हालको तलबस्केलमा रु. दईु हिार तलबभत्ता वृवद्ध बिेट 

व्यवस्था गरेको छु । कममचारीहरुको क्षमता ववकास, अध्ययन भ्रमर्, सीप ववकास 

िस्ता क्षेत्रमा आवश्यक बिेट ववभनयोिन गरेको छु । िनप्रभतभनभध तथा 

कममचारीहरुको सामूवहक दूघमटना भबमाका लाभग आवश्यक बिेटको प्रबन्ध गरेको 

छु। 

133. गाउँपाभलकाको ववत्तीय व्यवस्थापन क्षमता र िवार्देवहता बढाउन िोस कायमयोिना 

बनाई कायामन्वयन गररनेछ। िनप्रभतभनभधहरु र कममचारीको क्षमता अभभवृवद्ध गरी 

सावमिभनक सेवा प्रवाहलाई चसु्त, दरुुस्त र प्रभावकारी बनाउनकुा साथै संगिन, 

िनप्रभतभनभध र कममचारीको व्यवसावयकताका लाभग प्रोत्साहन, प्रवद्धमन र परुस्कारका 

साथै ताभलमको पभन व्यवस्था गरेको छु। 

134.  अन्य स्थानीय तह तथा संघसंस्थाहरुले गरेका राम्रा अभ्यासबाट ज्ञान आिमन हनुे 

खालका अध्ययन, भ्रमर् कायमरमहरु मार्म त अनभुव आदान प्रदान सम्बन्धी 

कायमरमलाई िोड र्दएको छु। 

135. संववधानले पररकल्पना गरेको समािवाद उन्मखु अथमतन्त्र भनमामर्का लाभग र्दगो 

आभथमक वृवद्ध हाभसल गरी आभथमक ववकास र समवृद्धको चाहनालाई साथमक तलु्याउन 

वडा, टोल र बस्तीस्तरबाट प्राथभमकताका साथ छनौट भएका तथा गाउँपाभलकाले 

समेत उच्च प्राथभमकताका साथ कायामन्वयन गनम खोिेका कृवष, स्शक्षा, स्वास््य, 

ग्रामीर् सडक, ऊिाम, लघ ु तथा साना िलववद्यतु, सूचना तथा संचार प्रववभधसँग 

सम्बस्न्धत आयोिनाहरुको कायामन्वयन क्षमता बढाउनकुा साथै प्रभावकारी र 

िवार्देही अनगुमनको व्यवस्थाका लाभग बिेट ववभनयोिन गरेको छु। 
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136. स्थानीय तहको न्यावयक भनरुपर् र मेलभमलाप प्रवद्धमन गनम, पीभडतलाई न्याय र्दलाई 

सामास्िक मेलभमलाप कायम गनम न्यावयक सभमभत तथा मेलभमलाप केन्िहरुको 

सदुृढीकरर् र क्षमता ववकासका लाभग बिेट व्यवस्था गरेको छु। 

सभाध्यक्ष महोदय, 

137. सावमिभनक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, भनष्पक्ष, पेशागत अनशुासनप्रभत प्रभतवद्ध, 

पारदशी, भ्रष्टाचारमकु्त, प्रववभधयकु्त, िनउत्तरदायी र सहभाभगतामूलक बनाउँदै 

लभगनेछ। िनताको नस्िकमा सरकारको अनभुभूत र्दलाउन वडा कायामलयबाट प्रवाह 

हनुे सेवा प्रवाहलाई चसु्त दरुुस्त र प्रभावकारी बनाई भ्रष्टाचारमकु्त र सशुासनयकु्त 

बनाउन आवश्यक व्यवस्था भमलाएको छु। 

138. वावषमक खररद योिना तथा खररद गरुुयोिना बमोस्िम सावमिभनक खररद प्रर्ालीलाई 

चसु्त दरुुस्त र सशुासनयकु्त बनाउन तथा ववत्तीय सशुासन कायम गनम आन्तररक 

भनयन्त्रर् प्रर्ालीलाई थप मिबदु बनाइनेछ। आन्तररक लेखापरीक्षर्लाई प्रभावकारी 

बनाइनेछ। 

139. वडा कायामलयबाट हनुे गरेका सावमिभनक सेवा प्रवाह तथा ववकास भनमामर् सम्बस्न्ध 

कायमको माभसक रुपमा प्रगभत प्रभतवेदन पेश गने व्यवस्थालाई कडाईका साथ 

कायामन्वयनमा ल्याउन र माभसक प्रगभत समीक्षाका लाभग आवश्यक यातायात खचमको 

समेत व्यवस्था गरेकोको छु ।  

140. गाउँपाभलकाका लाभग चावहन ेमहत्वपूर्म त्याङ्कको भण्डारर्का लाभग गाउँपाभलकाको 

आफ्नै सभमर स्थापना गरी भडस्िटल कन्टेन्ट चावहएको बेला पाइने अवस्थामा 

भण्डारर्, सञ्चालन र सरुक्षर्का लाभग बिेट व्यवस्था गरेको छु। गाउँपाभलकाका 
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सबै प्रकारका आधारभतू सूचनाहरु सूचना तथा अभभलेख केन्िमा उपलब्ध हनुे र 

सामाग्रीहरु सूचना केन्िमा अध्ययन गनम सवकने व्यवस्था भमलाइनेछ।  

141. गाउँपाभलका र अन्तगमतका कायामलयहरुमा सूचना तथा सञ्चार प्रववभधमा आधाररत सेवा 

प्रवाहको पूवामधार तय गरी भडस्िटल गाउँपाभलकामा रुपान्तरर् योिना अगाभड 

बढाइनेछ। सूचना तथा अभभलेख केन्िलाई सदुृढीकरर् गरी ववज्ञान-प्रववभध, 

अध्ययन-अनसुन्धान तथा ववकास, सीप तथा सीपमूलक ताभलमको भनयमन, भडस्िटल 

साक्षरताका साथै भमभडया साक्षरता कायमरम तथा भडस्िटल अभभलेखीकरर् 

कायमरममार्म त ववद्यतुीय सरकारको अवधारर्ामा टेवा परु् याइनेछ।  

142. ववद्यालयहरुमा अभडयो भभभडयो, सूचना तथा सञ्चार प्रववभधमा आधाररत पस्तकालय 

तथा कक्षा भनमामर्मा िोड र्दइनेछ। एिकेुशन पोटमल भनमामर् गरी आफ्नै भडस्िटल 

कन्टेन्ट भनमामर् तथा प्रकाशन गनम केही बिेट व्यवस्था गरेको छु।  

143. सामास्िक सरुक्षा तथा व्यस्क्तगत घटना दताम प्रर्ाली सदुृढीकरर् आयोिना अन्तगमत 

वडा कायामलयहरुमा कम्प्यूटर, वप्रन्टरको व्यवस्था गरी व्यस्क्तगत घटना दताम तथा 

सामास्िक सरुक्षा व्यवस्थापनलाई सूचना प्रर्ालीमा आवद्ध गरी अनलाईन प्रर्ालीमा 

िान आवश्यक बिेट ववभनयोिन गरेको छु।  

144. माभसक तथा साप्तावहक बलेुवटन प्रकाशन, रेभडयो कायमरममार्म त आम नागररकको 

सूचनाको हकलाई प्रवद्धमन गररनेछ। स्वतः प्रकाशन, माभसक, चौमाभसक तथा 

वावषमक खचम तथा प्रगभतको सावमिभनकीकरर्, सावमिभनक सनुवुाई, सामास्िक पररक्षर्, 

सावमिभनक पररक्षर्, व्यवस्थापन पररक्षर्, गनुासो व्यवस्थापनमा उपयकु्त ववभध र 

पद्धभत बमोस्िम कायामन्वयन गनम बिेट व्यवस्था गरेको छु। 
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145.  कुनै पभन गैरसरकारी संघसंस्था, भनकाय, क्षेत्र, ववषयगत कायामलयले गाउँपाभलकाभभत्र 

आयोिना, कायमरम संचालन गनुमपूवम गाउँपाभलकाको स्वीकृभत भलने, गाउँपाभलकाको 

नीभत तथा कायमरम अनरुुप आयोिना वा कायमरम सञ्चालन गनुमपने व्यवस्थालाई 

कडाईका साथ लागू गररनेछ। ती भनकायका बिेट तथा कायमरम गाउँपाभलकाको 

बिेट तथा कायमरमसँग दोहोररन नर्दन वावषमक ववकास कायमरममा आवद्ध हनुे गरी 

सञ्चालन गने व्यवस्था भमलाईनेछ। 

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

146. आभथमक वषम २०७८।०७९ को बिेटको ववभनयोिन र स्रोतको व्यवस्था सम्बन्धी 

योिना देहाय बमोस्िम रहेको छ। आभथमक वषम २०७८।०७९ का लाभग रू.  ४९ 

करोड ९१ लाख ८१ हिार आि सय एकासी ववभनयोिन गररएको छ। कुल 

ववभनयोिनमध्ये चालतुर्म  रु. २९ करोड ५९ लाख ७५ हिार पाँच सय एक मात्र 

अथामत ५९ दशमलव २५ प्रभतशत र  पँूिीगततर्म  रु. २० करोड ३४ लाख  छ 

हिार तीन सय असी अथामत ४० दशमलव ७५ प्रभतशत रहेको छ।   

147. आगामी आभथमक वषम २०७८/०७९ का लाभग अनमुान गररएको खचम व्यहोने 

स्रोतहरुमध्ये आन्तररक रािश्वबाट रू. ६१ लाख ७८ हिार, रािस्व बाँडर्ाँड बाट 

रु. ८ करोड २९ लाख ५२ हिार सात सय तीस तथा गत वषमको अनमुाभनत 

मौज्दात रु २ करोड ५० लाख गरी आन्तररक आयबाट िम्मा रु. ११ करोड ४१ 

लाख ३० हिार सात सय तीस अथामत २२ दशमलव ८६ प्रभतशत, ववत्तीय 

समानीकरर् अनदुानबाट रू. ११ करोड ९५ लाख ७० हिार अथामत ् २३ 

दशमलव ९५ प्रभतशत, सःशतम अनदुानबाट रू. २० करोड ४७ लाख ७० हिार 
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अथामत ्४१ दशमलव ०२ प्रभतशत र स्थानीय िनसहभाभगताबाट रू. ५३ लाख ३७ 

हिार आि सय अथामत ् एक दशमलब ०७ प्रभतशत स्रोत व्यहोररनेछ। 

अन्तरसरकारी ववत्तीय हस्तान्तरर् र रािस्व बाँडर्ाँड तथा आन्तररक आय 

पररचालन गदाम पभन नपगु हनुे रकम रु. ८० लाख आन्तररक ऋर्बाट 

व्यहोररनेछ। 

148. आभथमक वषम २०७८/०७९ का लाभग गैरसरकारी संस्थाहरुको कायमरम समेत रु. ७ 

करोड ५ लाख ७८ हिार बराबरको वावषमक कायमरम सवहत बिेट प्रस्ताव प्राप्त 

भएको छ। उक्त बिेट रकम गाउँपाभलकाको वावषमक ववकास कायमरममा समावेश 

गरी प्रकाशन गने व्यवस्था भमलाइएको छ।   

 

अध्यक्ष महोदय तथा गाउँसभा सदस्यज्यूहरु,   

हामीले भतरेको कर हाम्र ैलाभग 

149.  आभथमक वषम २०७८/०७९ का लाभग आन्तररक रािश्व पररचालन नीभतका उदे्दश्य 

भनम्नानसुार रहेका छन:्  

क) सचेतना कायमरम मार्म त सबै नागररकमा कर भतने प्रवृस्त्तको ववकास गने। 

ख) वडा कायामलय र गाउँ कायमपाभलकाबीच परस्पर सहयोग, सहकायम र समन्वयको 

वातावरर् भनमामर् गरी सबै प्रकारका आभथमक वरयाकलापहरुलाई करको 

दायरामा समेटी अभधकतम ् रािश्व पररचालनमा िोड र्दने र रािश्व चहुावट 

भनयन्त्रर् गने। 

ग) स्वच्छ एवं पारदशी कर प्रर्ाली अवलम्बन गदै रािश्व प्रर्ालीलाई समन्यावयक 

एवं लगानीमैत्री बनाउने। 
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घ) आन्तररक रािश्वका थप स्रोतहरु पवहचान गरी मौिदुा आन्तररक करका 

दरहरुलाई लागत प्रभावी बनाउने। 

ङ) कृवष लगायत अन्य क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई भनयामत प्रवद्धमन गने।  

 

150. उल्लेस्खत उदे्दश्य हाभसल गनमका लाभग देहाय बमोस्िमका नीभत तथा कायमरमहरु 

अवलम्बन गररनेछन:्  

क) सावमिभनक सेवा र रािश्वबीचमा तादाम्यता कायम गदै कर नभतने व्यस्क्त वा 

नागररकलाई कर नभतरेसम्म सावमिभनक सेवाबाट बस्ञ्चत गराउने नीभतको 

अवलम्बन गररनेछ।  

ख) करको दरभन्दा दायरा ववस्तारलाई प्राथभमकता र्दई कराधारलाई थप र्रावकलो 

बनाउँदै लभगनेछ। 

ग) रािश्व संकलनको लाभग आवश्यक िनशस्क्त पररचालन गरी करदातालाई सहि 

रुपमा कर भतने वातावरर् भनमामर् गररनेछ। 

घ) करदाता तथा आम नागररकका लाभग सूचनामूलक एवं सचेतना अभभवृवद्ध 

सम्बन्धी करदाता स्शक्षा कायमरमहरुलाई भनरन्तर रुपमा सञ्चालन गररनेछ। 

यस्तो स्शक्षा, सूचना र सचेतना सम्बन्धी कायमहरु आवश्यकता अनसुार भनिी, 

गैरसरकारी, उपभोक्ता वहतकारी एवं पेशागत संघसंस्थाहरु समेतको सहभाभगता 

र समन्वयमा सञ्चालन गररनेछ। 

 

अध्यक्ष महोदय तथा उपस्स्थत महानभुावहरु, 
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151.  बिेट तिुममा तथा बिेट छलर्लको रममा आ–आफ्नो तर्म बाट सझुाव र्दनहुनुे 

गाउँपाभलका अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्म पदाभधकारीज्यूहरु, प्रस्िअ लगायत राष्ट्रसेवक 

स्शक्षक तथा  कममचारीहरु, सरुक्षा भनकाय बवुद्धिीवव वगम, नागररक समाि तथा 

सामदुावयक संघसंस्था सबैमा हार्दमक आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गदमछु। 

152. अन्त्यमा, समदृ्ध भमूे गाउँपाभलका भनमामर्का लाभग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुपमा भनरन्तर 

सहयोग, सद् भाव र चासोका साथ उत्पे्ररर्ा र सहयोग प्रदान गनुमहनुे आम शभुेच्छुक, 

भमूेबासी िनता, करदाता, सरकारी, गैरसरकारी तथा सामदुावयक संस्थाहरुप्रभत 

हार्दमक आभार व्यक्त गदमछु। िसरी बिेट तिुममामा सहयोग र सद् भाव प्राप्त भयो, 

त्यसैगरी बिेटको सर्ल कायामन्वयनमा पभन सबैको खलुा सहयोगको अपेक्षा गदमछु।  

153.  हामी इभतहास भनमामर्को चरर्मा छौं। हाम्रो यात्रा कर्िन छ तर भववष्य उज्वलमय 

छ। वतममान वस्तगुत यथाथम धरातलमा उभभएर चनुौभतहरुको सामना गनम हामी सबै 

कवटवद्ध, प्रभतवद्ध र एकतावद्ध बनौं। उज्वल भववष्य भनमामर्को लाभग आशावादी 

बनौं।धन्यवाद !         

 

मनकुमारी बढुा (ववष्ट) 

उपाध्यक्ष  

संयोिकः बिेट तथा कायमरम तिुममा सभमभत 
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अनुसूचीहरु 

अनसूुची ११ 

कायमगत व्यय अनमुान (ववत्तीय व्यवस्था सवहत) 

आ.व. : २०७८/७९  

रु. हिारमा 
भस.नं
. 

वगम/शीषमक िम्मा चाल ु प ुिँीगत तथा 
ववत्तीय 

िम्मा 
प्रभतशत 

१ ७०३ सावमिभनक शास्न्त सरुक्षा २०० १५० ५० ०.०९ 

१.१ ७०३६ सावमिभनक शास्न्त सरुक्षा - अन्यत्र वभगमकृत 
नभएको 

२०० १५० ५० ०.०९ 

२ ७०४ आभथमक माभमला ६९,५३५ ९७५ ६८,५६० ३०.४२ 

२.१ ७०४५ यातायात ६३,४१० ० ६३,४१० २७.७४ 

२.२ ७०४६ संचार १,६६० ६६० १,००० ०.७३ 

२.३ ७०४९ आभथमक मामीला - अन्यत्र वभगमकृत नभएको ४,४६५ ३१५ ४,१५० १.९५ 

३ ७०५ वातावरर् संरक्षर् १०,००२ ३,४३९ ६,५६३ ४.३८ 

३.१ ७०५१ र्ोहोर मैला व्यवस्थापन २,१२७ १,९३९ १८८ ०.९३ 

३.२ ७०५२ ढल व्यवस्थापन ६,११५ ० ६,११५ २.६७ 

३.३ ७०५४ िैववक ववववधता र भू-संरक्षर् १,७६० १,५०० २६० ०.७७ 

४ ७०६ आवास तथा सामदुावयक सवुवधा ६,११५ ० ६,११५ २.६७ 

४.१ ७०६३ खानेपानी ६,११५ ० ६,११५ २.६७ 

५ ७०८ मनोरंिन,संस्कृभत तथा धमम २,२४०.३२ १,६३५.३२ ६०५ ०.९८ 

५.१ ७०८२ सांस्कृभतक सेवा २,२४०.३२ १,६३५.३२ ६०५ ०.९८ 

६ ७०९ स्शक्षा १,४०,५१९.
६० 

१,३७,५९४.
६० 

२,९२५ ६१.४७ 

६.१ ७०९१ पूवम प्राथभमक र प्राथभमक स्शक्षा ७५,२४७ ७४,९४७ ३०० ३२.९१ 

६.२ ७०९२ माध्यभमक स्शक्षा २०,५९१ २०,५९१ ० ९.०१ 

६.३ ७०९५ तहमा वभगमकृत नहनुे स्शक्षा (अनौपचाररक 
स्शक्षा) 

२,७०० २,७०० ० १.१८ 

६.४ ७०९६ स्शक्षाको लाभग सहायक सेवाहरु १४,२०० १४,२०० ० ६.२१ 

६.५ ७०९८ स्शक्षा - अन्यत्र वभगमकृत नभएको २७,७८१.६० २५,१५६.६० २,६२५ १२.१५ 
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कायमगत रर्नीभत अनसुार बिेट (ववत्तीय व्यवस्था सवहत) 
आ.व. : २०७८/७९ रु. हिारमा 

वगम/शीषमक 

प्रत्यक्ष योगदान  अप्रत्यक्ष योगदान तटष्थ बिेट 

िम्मा 

     

चाल ु

प ुिँीगत 

तथा 
ववत्तीय 

चाल ु
प ुिँीगत तथा 

ववत्तीय 
चाल ु

प ुिँीगत तथा 
ववत्तीय 

     

भूमे गाउँपाभलका मवहला बालबाभलका 
- 80553502102 

८० ० ३७५ ० ९०५ ० १,३६०      

आभथमक तथा सामास्िक ववकास शाखा 
- 80553502104 

० ० ० ० १,६०० ० १,६००      

पश ुसेवा - 80553502105 ० ० ० ० १,८३८ १,१८८ ३,०२६      

प्रशासन, योिना तथा अनगुमन शाखा 
- 80553502106 

० ० ० २९३.४० १३,२३२.७० ५,७९० १९,३१६.१०      

आभथमक प्रशासन शाखा - 
80553502107 

० ० ० ० ४७,२६५.४० ० ४७,२६५.४०      

पूवामधार ववकास तथा भवन भनयमन 
शाखा - 80553502108 

० ० ० ० १,५०० ८३,१२० ८४,६२०      

सूचना तथा अभभलेख केन्ि - 
80553502109 

० ० ० ० ९७० १,४०३ २,३७३      

यूवा ववकास केन्ि - 80553502111 ० ० ० ० २,८०० ० २,८००      

भूमे गाउँपाभलकावडा नं.१ - 
80553502201 

५७५ ० ३३९ २७० १,२७५ ४,९२५ ७,३८४      

भूमे गाउँपाभलकावडा नं.२ - 
80553502202 

२०३.१२ ० ० २७५ १,३१३.७५ ६,१३५ ७,९२६.८७      

भूमे गाउँपाभलकावडा नं.३ - 
80553502203 

१४३.१० ० ० ४९५ १,८११.९२ ४,९४०.७८ ७,३९०.८०      

भूमे गाउँपाभलकावडा नं.४ - 
80553502204 

० ० ५५५.०६ ० १,१०२.५४ ४,२७५ ५,९३२.६०      

भूमे गाउँपाभलकावडा नं.५ - 
80553502205 

२०० ० ४०० ६६० २९८ ४,५५४ ६,११२      

भूमे गाउँपाभलकावडा नं.६ - 
80553502206 

० २२० २५० ८५४.७० १,४०९.३० ४,०४१ ६,७७५      

भूमे गाउँपाभलकावडा नं.७ - 
80553502207 

० ० ० ० १,३८० ५,४१२.५० ६,७९२.५०      

भूमे गाउँपाभलकावडा नं.८ - 
80553502208 

२०० ० १५० ० ५७० ६,७१० ७,६३०      

भूमे गाउँपाभलकावडा नं.९ - 
80553502209 

० ० २०० ० ३,९८४ ४,००५ ८,१८९      

भूमे गाउँपाभलका - स्शक्षा - 
80553502301 

० ० ५,४८० ० १७,७६३.६० २०० २३,४४३.६०      

भूमे गाउँपाभलका - स्वास््य - २०० ० ३८६ ० ५,४९४ ० ६,०८०      
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कायमगत रर्नीभत अनसुार बिेट (ववत्तीय व्यवस्था सवहत) 
आ.व. : २०७८/७९ रु. हिारमा 

वगम/शीषमक 

प्रत्यक्ष योगदान  अप्रत्यक्ष योगदान तटष्थ बिेट 

िम्मा 

     

चाल ु

प ुिँीगत 

तथा 
ववत्तीय 

चाल ु
प ुिँीगत तथा 

ववत्तीय 
चाल ु

प ुिँीगत तथा 
ववत्तीय 

     

80553502302 

भूमे गाउँपाभलका - कृवष - 
80553502303 

० ० ० ० ३,२६५ ४४० ३,७०५      

माररङ एकीकृत कृवष अनसुन्धान 
केन्ि - 80553502304 

० ० ० ० १,३९१ ९२५ २,३१६      

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत 
कायमरम - 80553502502 

० ० ० ० ३,९०० २,१०० ६,०००      

प्रदेश सशतम अनदुान - 80553502504 ० ० ० ० ५४४ ८,००० ८,५४४      

संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत 
कायमरम (शसतम अनदुान) - 

80553502511 

२,२२९ ० १,२०० ० १,६०,३९७ ३५,५७४ १,९९,४००      

संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत 
कायमरम (ववषेश अनदुान) - 

80553502512 

२,४०५.५० ० १२५ ० ४,०६९.५० ० ६,६००      

संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत 
कायमरम(समपरुक अनदुान) - 

80553502513 

० ० ० ० ० १६,६०० १६,६००      
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लैंभगक उत्तदायी बिेट (ववत्तीय व्यवस्था सवहत) 
आ.व. : २०७८/७९ रु. हिारमा 

वगम/शीषमक 

प्रत्यक्ष योगदान  अप्रत्यक्ष योगदान तटष्थ बिेट 

िम्मा 

     

चाल ु

प ुिँीगत 

तथा 
ववत्तीय 

चाल ु
प ुिँीगत तथा 

ववत्तीय 
चाल ु

प ुिँीगत तथा 
ववत्तीय 

     

भूमे गाउँपाभलका मवहला बालबाभलका 
- 80553502102 

८० ० ३७५ ० ९०५ ० १,३६०      

आभथमक तथा सामास्िक ववकास शाखा 
- 80553502104 

० ० ० ० १,६०० ० १,६००      

पश ुसेवा - 80553502105 ० ० ० ० १,८३८ १,१८८ ३,०२६      

प्रशासन, योिना तथा अनगुमन शाखा 
- 80553502106 

० ० ० २९३.४० १३,२३२.७० ५,७९० १९,३१६.१०      

आभथमक प्रशासन शाखा - 
80553502107 

० ० ० ० ४७,२६५.४० ० ४७,२६५.४०      

पूवामधार ववकास तथा भवन भनयमन 
शाखा - 80553502108 

० ० ० ० १,५०० ८३,१२० ८४,६२०      

सूचना तथा अभभलेख केन्ि - 
80553502109 

० ० ० ० ९७० १,४०३ २,३७३      

यूवा ववकास केन्ि - 80553502111 ० ० ० ० २,८०० ० २,८००      

भूमे गाउँपाभलकावडा नं.१ - 
80553502201 

५७५ ० ३३९ २७० १,२७५ ४,९२५ ७,३८४      

भूमे गाउँपाभलकावडा नं.२ - 
80553502202 

२०३.१२ ० ० २७५ १,३१३.७५ ६,१३५ ७,९२६.८७      

भूमे गाउँपाभलकावडा नं.३ - 
80553502203 

१४३.१० ० ० ४९५ १,८११.९२ ४,९४०.७८ ७,३९०.८०      

भूमे गाउँपाभलकावडा नं.४ - 
80553502204 

० ० ५५५.०६ ० १,१०२.५४ ४,२७५ ५,९३२.६०      

भूमे गाउँपाभलकावडा नं.५ - 
80553502205 

२०० ० ४०० ६६० २९८ ४,५५४ ६,११२      

भूमे गाउँपाभलकावडा नं.६ - 
80553502206 

० २२० २५० ८५४.७० १,४०९.३० ४,०४१ ६,७७५      

भूमे गाउँपाभलकावडा नं.७ - 
80553502207 

० ० ० ० १,३८० ५,४१२.५० ६,७९२.५०      

भूमे गाउँपाभलकावडा नं.८ - 
80553502208 

२०० ० १५० ० ५७० ६,७१० ७,६३०      

भूमे गाउँपाभलकावडा नं.९ - 
80553502209 

० ० २०० ० ३,९८४ ४,००५ ८,१८९      

भूमे गाउँपाभलका - स्शक्षा - 
80553502301 

० ० ५,४८० ० १७,७६३.६० २०० २३,४४३.६०      

भूमे गाउँपाभलका - स्वास््य - २०० ० ३८६ ० ५,४९४ ० ६,०८०      
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लैंभगक उत्तदायी बिेट (ववत्तीय व्यवस्था सवहत) 
आ.व. : २०७८/७९ रु. हिारमा 

वगम/शीषमक 

प्रत्यक्ष योगदान  अप्रत्यक्ष योगदान तटष्थ बिेट 

िम्मा 

     

चाल ु

प ुिँीगत 

तथा 
ववत्तीय 

चाल ु
प ुिँीगत तथा 

ववत्तीय 
चाल ु

प ुिँीगत तथा 
ववत्तीय 

     

80553502302 

भूमे गाउँपाभलका - कृवष - 
80553502303 

० ० ० ० ३,२६५ ४४० ३,७०५      

माररङ एकीकृत कृवष अनसुन्धान 
केन्ि - 80553502304 

० ० ० ० १,३९१ ९२५ २,३१६      

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत 
कायमरम - 80553502502 

० ० ० ० ३,९०० २,१०० ६,०००      

प्रदेश सशतम अनदुान - 80553502504 ० ० ० ० ५४४ ८,००० ८,५४४      

संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत 
कायमरम (शसतम अनदुान) - 

80553502511 

२,२२९ ० १,२०० ० १,६०,३९७ ३५,५७४ १,९९,४००      

संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत 
कायमरम (ववषेश अनदुान) - 

80553502512 

२,४०५.५० ० १२५ ० ४,०६९.५० ० ६,६००      

संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत 
कायमरम(समपरुक अनदुान) - 

80553502513 

० ० ० ० ० १६,६०० १६,६००      
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गररबी न्यूनीकरर् बिेट (ववत्तीय व्यवस्था सवहत) 
आ.व. : २०७८/७९  रु. हिारमा 

वगम/शीषमक 

गररबी न्यूभनकरर् प्रत्यक्ष 
गररवी न्यूभनकरर्मा तटष्ठ 

बिेट 
िम्मा 

       

चाल ु
प ुिँीगत तथा 

ववत्तीय 
चाल ु

प ुिँीगत तथा 
ववत्तीय 

       

भूमे गाउँपाभलका मवहला बालबाभलका - 80553502102 १०० ० १,२६० ० १,३६०        

आभथमक तथा सामास्िक ववकास शाखा - 80553502104 ० ० १,६०० ० १,६००        

पश ुसेवा - 80553502105 ९३८ ३०० ९०० ८८८ ३,०२६        

प्रशासन, योिना तथा अनगुमन शाखा - 80553502106 ४०० ० १२,८३२.७० ६,०८३.४० १९,३१६.१०        

आभथमक प्रशासन शाखा - 80553502107 ० ० ४७,२६५.४० ० ४७,२६५.४०        

पूवामधार ववकास तथा भवन भनयमन शाखा - 
80553502108 

० ० १,५०० ८३,१२० ८४,६२०        

सूचना तथा अभभलेख केन्ि - 80553502109 ० ० ९७० १,४०३ २,३७३        

यूवा ववकास केन्ि - 80553502111 ० ० २,८०० ० २,८००        

भूमे गाउँपाभलकावडा नं.१ - 80553502201 ० ३०० २,१८९ ४,८९५ ७,३८४        

भूमे गाउँपाभलकावडा नं.२ - 80553502202 ० ४४० १,५१६.८७ ५,९७० ७,९२६.८७        

भूमे गाउँपाभलकावडा नं.३ - 80553502203 ० ० १,९५५.०२ ५,४३५.७८ ७,३९०.८०        

भूमे गाउँपाभलकावडा नं.४ - 80553502204 ७६८.५५ ० ८८९.०५ ४,२७५ ५,९३२.६०        

भूमे गाउँपाभलकावडा नं.५ - 80553502205 २०० ० ६९८ ५,२१४ ६,११२        

भूमे गाउँपाभलकावडा नं.६ - 80553502206 ० ० १,६५९.३० ५,११५.७० ६,७७५        

भूमे गाउँपाभलकावडा नं.७ - 80553502207 १०० ० १,२८० ५,४१२.५० ६,७९२.५०        

भूमे गाउँपाभलकावडा नं.८ - 80553502208 १५० ० ७७० ६,७१० ७,६३०        

भूमे गाउँपाभलकावडा नं.९ - 80553502209 ८०० ० ३,३८४ ४,००५ ८,१८९        

भूमे गाउँपाभलका - स्शक्षा - 80553502301 ० ० २३,२४३.६० २०० २३,४४३.६०        

भूमे गाउँपाभलका - स्वास््य - 80553502302 ० ० ६,०८० ० ६,०८०        

भूमे गाउँपाभलका - कृवष - 80553502303 १,९४५ ३२० १,३२० १२० ३,७०५        

माररङ एकीकृत कृवष अनसुन्धान केन्ि - 80553502304 ७१५ ० ६७६ ९२५ २,३१६        

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत कायमरम - 
80553502502 

० ० ३,९०० २,१०० ६,०००        

प्रदेश सशतम अनदुान - 80553502504 ० ० ५४४ ८,००० ८,५४४        

संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायमरम (शसतम 
अनदुान) - 80553502511 

५,६९५ ६,२७४ १,५८,१३१ २९,३०० १,९९,४००        

संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायमरम (ववषेश 
अनदुान) - 80553502512 

२,२४४ ० ४,३५६ ० ६,६००        

संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायमरम(समपरुक 
अनदुान) - 80553502513 

० ० ० १६,६०० १६,६००        
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अनसुूची १५ 

  

िलवाय ुपररवतमन बिेट (ववत्तीय व्यवस्था सवहत) 
आ.व. : २०७८/७९ रु. हिारमा 

वगम/शीषमक गररबी न्यूभनकरर् प्रत्यक्ष गररवी न्यूभनकरर्मा तटष्ठ बिेट िम्मा 
       

चाल ु प ुँिीगत तथा 
ववत्तीय 

चाल ु प ुँिीगत तथा 
ववत्तीय 

       

भूमे गाउँपाभलका मवहला बालबाभलका - 
80553502102 

१०० ० १,२६० ० १,३६० 

       

आभथमक तथा सामास्िक ववकास शाखा - 
80553502104 

० ० १,६०० ० १,६०० 

       

पश ुसेवा - 80553502105 ९३८ ३०० ९०० ८८८ ३,०२६ 

       

प्रशासन, योिना तथा अनगुमन शाखा - 
80553502106 

४०० ० १२,८३२.७० ६,०८३.४० १९,३१६.१० 

       

आभथमक प्रशासन शाखा - 
80553502107 

० ० ४७,२६५.४० ० ४७,२६५.४० 

       

पूवामधार ववकास तथा भवन भनयमन 
शाखा - 80553502108 

० ० १,५०० ८३,१२० ८४,६२० 

       

सूचना तथा अभभलेख केन्ि - 
80553502109 

० ० ९७० १,४०३ २,३७३ 

       

यूवा ववकास केन्ि - 80553502111 ० ० २,८०० ० २,८०० 

       

भूमे गाउँपाभलकावडा नं.१ - 
80553502201 

० ३०० २,१८९ ४,८९५ ७,३८४ 

       

भूमे गाउँपाभलकावडा नं.२ - 
80553502202 

० ४४० १,५१६.८७ ५,९७० ७,९२६.८७ 

       

भूमे गाउँपाभलकावडा नं.३ - 
80553502203 

० ० १,९५५.०२ ५,४३५.७८ ७,३९०.८० 

       

भूमे गाउँपाभलकावडा नं.४ - 
80553502204 

७६८.५५ ० ८८९.०५ ४,२७५ ५,९३२.६० 

       

भूमे गाउँपाभलकावडा नं.५ - 
80553502205 

२०० ० ६९८ ५,२१४ ६,११२ 

       

भूमे गाउँपाभलकावडा नं.६ - 
80553502206 

० ० १,६५९.३० ५,११५.७० ६,७७५ 

       

भूमे गाउँपाभलकावडा नं.७ - 
80553502207 

१०० ० १,२८० ५,४१२.५० ६,७९२.५० 

       

भूमे गाउँपाभलकावडा नं.८ - 
80553502208 

१५० ० ७७० ६,७१० ७,६३० 

       

भूमे गाउँपाभलकावडा नं.९ - 
80553502209 

८०० ० ३,३८४ ४,००५ ८,१८९ 

       

भूमे गाउँपाभलका - स्शक्षा - 
80553502301 

० ० २३,२४३.६० २०० २३,४४३.६० 

       

भूमे गाउँपाभलका - स्वास््य - 
80553502302 

० ० ६,०८० ० ६,०८० 

       

भूमे गाउँपाभलका - कृवष - 
80553502303 

१,९४५ ३२० १,३२० १२० ३,७०५ 

       

माररङ एकीकृत कृवष अनसुन्धान केन्ि 
- 80553502304 

७१५ ० ६७६ ९२५ २,३१६ 

       

प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत कायमरम 
- 80553502502 

० ० ३,९०० २,१०० ६,००० 
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प्रदेश सशतम अनदुान - 80553502504 ० ० ५४४ ८,००० ८,५४४ 

       

संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायमरम 
(शसतम अनदुान) - 80553502511 

५,६९५ ६,२७४ १,५८,१३१ २९,३०० १,९९,४०० 

       

संघीय सरकारबाट हस्तान्तररत कायमरम 
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