
 
 

फयाहतार गाउॉ ऩालरकाको नवौं गाउॉसबा २०७८ अषाढ १० 
गते ववहहवायको हदन गाउॉ ऩालरकाका उऩाध्मऺ श्री शोबा 

कुभायी शभाारे प्रस्तुत गनुा बएको 
 

 

 

 

 

आ.व.२०७८/०७९ को फजेट फक्तव्म 
 

 

 

 

 

 

फयाहतार गाउॉ ऩालरकाको कामाारम  
फड्डीचौय,सुरे्खत ।



 
 

गाउॉसबाका सम्भाननत सबाध्मऺ भहोदम, 
उऩस्स्थत गाउॉसबाका  सदस्मज्महूरु,प्रभरु्ख प्रशासकीम अधधकृत , गाउॉ ऩालरकाका 
कभाचायीहरु, ऩत्रकायज्महूरु एवॊ उऩस्स्थत सम्ऩणूा भहानबुावहरु, 
 
भान ुयोऩेय भयुी उव्जाउने मो व्मस्त अषाढको भहहनाभा, आफ्नो भहत्वऩणूा काभराई 
छोडये हार मस स्जल्राभा बएको रकडाउन य वषाामाभको अववयर ऩानीभा ऩनन 
कहिन य सॊघ्रषाऩणूा मात्रा ऩाय गरय मस गरयभाभम गाउॉसबाभा उऩस्स्थत हुनहुुने 
सम्ऩणूा सबाका सदस्म ज्महूरुभा भ भेयो व्मक्तीगत य मस फयाहतार 
गाउॉ ऩालरकाको तपा फाट हाहदाक स्वागत गदै सबा सॊचारन देखर्ख सम्ऩन्न नहुन्जेर 
सम्भ महाॉको सक्रिम सहबाधगता यहने छ बन्ने ऩणूा आशा गयेको छु । 
कोलबड-१९ नाभको कोयोना बाइयस को ऩहहरो य दोश्रो रहय वाट ववश्वव्माऩी 
भहाभायीरे लसजाना गयेको चनुौतीऩणूा ऩरयस्स्थनत य फन्दावन्दी फीच साभास्जक य 
बौनतक दयुी कामभ याख्दै कोलबड-१९ भहाभायीरे सजृना गयेको हाम्रो जीवन कारकै 
सवााधधक चनुौनतऩणूा ऩरयस्स्थतीको साभनागदै फयाहतार फालसको जीवन यऺा गना 
अथातन्त्र गनतशीर तुल्माई गाउॉ ऩालरकाको चौथवऩा ववकास गना सक्रकन्छ  बन्न ेदृढ 
ववस्वासकासाथ नेऩारको सॊववधान वभोस्जभ गहित स्थानीम सयकायको तपा फाट  
आज आधथाक वषा २०७८ /०७९ को नननत कामािभ य वजेट मस सम्भाननत सबा 
सभऺ ऩेश गना गइयहेको छु । 
 

1. सवाप्रथभ, सॊघीम रोकतास्न्त्रक गणतन्त्र सॊनघम शासन प्रणारी सभावेलशता धभा 
ननयऩेऺता,साभास्जक न्मामका राधग बएका जनआन्दोरन ,जनमधु्द य कणाारी प्रदेश 
स्थाऩनाको राधग आफ्नो स्जवनको फलरदानी हदनहुुने  भहान शहहदहरु प्रनत हाहदाक 
श्रद्धान्जरी व्मक्त गदाछु । नत आन्दोरनको नेततृ्व गनुाहुने अग्रजहरुहरु प्रनत उच्च 
सम्भान प्रकट गना चाहन्छु ।  

2. कोलबड-१९ को ऩहहरो य दोश्रो रहयकै  कायण ववश्वबय सॊकट ऩदैा हुनकुा साथ ै
उल्रेख्म रुऩभा जनधनको ऺनत बइ भानववम सॊकट ऩदैा बएको छ । सॊकभण 



 
 

योकथाभ, ननमन्त्रण य उऩचायकाराधग गरयएको अथक प्रमासका वावजुद िूरो 
सॊख्माभा नऩारीरे ज्मान गभाउन ुऩयेकोछ बने अरु रार्खौ सॊिलभत छन ्। 
मस भाहाभायीफाट देश लबत्र य देश फाहहय आफ्नो अभलु्म स्जवन गुभाउन ुहुने 
नेऩारी तथा अन्म लभत्रयाष्ट्रका नागरयकहरु  प्रनत हाहदाक श्रध्दान्जरी व्मक्त 
गदै शोकाकुर ऩरयवायजनप्रनत गहहयो सभवेदना व्मक्त गदाछु । सॊिलभत बइ 
उऩचायभा यहन ुबएका सम्ऩणूा हददीफहहनी तथा दाजुबाइहरुको शीघ्र स्वास््म 
राबको काभना गदाछु ।  

 
3. कोलबडको ऩहहरो य दोश्रो रहड सगै अव साया ववश्व मस साझा तय अदृश्म 
दसु्भनका ववरुद्ध कहिन मधु्द रडडयहेको छ । भानवजातीरे स्जत्न ैऩने मो मधु्द 
कहहरे य कसयी सभाप्त होरा बन्ने बए धचन्ता य अन्मौर कामभ ैछ । मनतवेरा 
हाम्रो साभहुहक एकेफध्दता सहकामा आत्भववश्वासको िुरो र्खाॉचो छ। ऩालरकाफासी 
दाजुबाइ तथा हददीवहहनीहरुको स्जवन यऺाकाराधग ववश्व भाहाभायीको रुऩभा देर्खा 
ऩयेको कोलबड १९ ववरुद्ध शरुुवात देखर्ख न ैमसको ननमन्त्रण योगथाभ प्रनतकामा य 
उऩचायका राधग मस फयाहतार गाउॉ ऩालरका अनफयत रुऩभा राधग यहेको छ। 

4. हार सम्भको मो प्रमासरे कोलबड भाहाभायीफाट फयाहतारफासीहरुरे केहह 
सॊख्माभा भानववम ऺती बएता ऩनन हार सम्भ कुन ैऩनन वस्तीभा बमावह 
अवस्थाको साभना गना नऩयेकोभा  र्खुशी व्मक्त गदै कोयोना बाइयस ववरुद्धभा 
फयाहतारफासीहरुरे अनवयत रुऩभा रडडयहेको य कोलबड ननमन्त्रण तथा योगथाभका 
राधग ५ फेडको कोयोना अस्ऩतार सॊचारनभा आएको छ । कोयोनाको चकेजाॉचका 
राधग स्वाव सॊकरन गरय सयकायको ननदेशनभा तोक्रकएका रक्ष त वगाराइ ननसलु्क 
कोयोना बाइयस ववरुध्दको भ्माक्सीन रागाइएको छ। कोयोना रगाएत अन्म योगफाट 
सॊिलभत फयाहतार गाउॉ ऩालरका फासीको तत्कार उऩचाय य उद्दायका राधग २ वटा 
एम्वरेुन्स तैमायी अवस्थाभा यहेका छन ्बने अस्क्सजन रगाएत स्वास््म सयुऺा 



 
 

साभग्री य स्वास््म कभॉहरु तमायी अवस्थाभा यहेकाछन ्। मस भहाभायीको 
योकथाभ,ननमन्त्रण य उऩचायको कामाभा अग्रऩॊस्क्तभा अहोयात्र र्खहटन ुहुने 
स्वास््मकभॉ, सयुऺाकभॉ, याष्ट्रसेवक कभाचायी, लशऺक , सयसपाइकभॉ, सवायी चारक 
रगामत सफकैो मोगदानको उच्च प्रशॊसा गदाछु । 
5. जोखर्खभऩणूा मस ऩरयस्स्थनतभा आफ्नो ज्म ुज्मानको प्रवाह नगरय यातहदन 
नबनन अहोया त्रआ-आफ्नो तहफाट र्खहटन ुहुने गाउॉ ऩालरकाका अध्मऺ ,वडा 
अध्मऺ,कामाऩालरका सदस्म तथा वडाका वडा सदस्म रगाएत अन्म  जनप्रनतननधध 
ज्महुरुराइ हाहदाक सम्भान गदै महाॉहरुको काभको उच्च प्रशॊसा गदाछु , साथ ैमस 
कामाभा हातेभारो गदै अगाडी फढ्ने य  रकडाउनको फेराभा ईभान्दाय बइ  आफ्नो 
तपा फाट तोक्रकएको स्जम्भेवायी ऩयुा गनुाहुने याजनीनतक 
दर,सञ्चायकभॉ,व्मवसामी,ननजी ऺेत्र ,नागरयक सभाज रगामत सफ ैव्मस्क्त तथा 
सॊघसॊस्थाराई धन्मवाद व्मक्त गदाछु। हाभीरे स्जत्न ैऩने मो योग ववरुद्दको रडाईभा 
सफकैो थऩ ऐक्मवद्धता ,सहकामा,धमैाता य आत्भववश्वासको आवश्मकता यहको छ । 
"जीवन यहे जीवन सधुाना य लसॉगाना सक्रकन्छ" बन्ने भान्मताराई आत्भसात गदै मस 
भहाभायी ववरुद्धको अलबमानभा धमैाताऩवूाक जुट्न सफरैाई आह्वान गदाछु ।  

 
गाउॉसबाका सम्भाननत सबाध्मऺ भहोदम, 
अफ भ आगाभी आधथाक वषाको  फावषाक फजेट प्रस्तुत गनुा बन्दा  ऩहहरे मस 
फयाहतार गाउॉ ऩालरकाको नननत तथा  कामािभ मस सम्भाननत सबाभा प्रस्तुत गने 
अनभुती भाग्दछु । 

सबाका अध्मऺज्म,ू 

सबाका सदस्मज्महूरु, 
 
 



 
 

आर्थिक र्िकास संग सम्वन्धीत नीर्त 

पशुपन्छी र्िकास तर्ि  

१. पशुपालन मार्फ त स्थाननय स्वरोजगार वृद्धि गदै पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा पानलकालाई आत्मननर्फर 

वनाउनुका साथै उत्पनदत पशुजन्य वसु्तको ननयाफत गरर आनथफक नवकास गने ननती नलईनेछ ॰  

२.  तथा उपर्ोगको माध्यमबाट खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा योगदान पुराउन स्थाननय तथा रैथान 

जातका कुखुरा, वंगुर र खरी बाख्रा लाई प्रवद््रधन गररनेछ ॰ 

३.  व्यवसायीक एवमं उन्नत जातका पशुपन्छी तथा माछापालन र उच्च मूल्यका पन्छीपालन व्यवसाय 

लाई प्रोत्साहन गरर आनथफक नवकाश गररनेछ ॰ 

४.  स्थानीय स्तरमा पशुजन्य बसु्तमा आधाररत साना तथा घरेलु उद्योग संचालनका माध्यमबाट 

स्थानीय रोजगारी सृजनागदै कृनषउपजको बजाररकरणमा प्रोत्साहन गररनेछ ॰ 

५.  संनघय तथा प्रदेश सरकारको ननती अनुरुप कृषक प्रोत्साहन , पशुबीमा, जस्ता नकसान मैत्री 

कायफक्रम संघ र प्रदेश सरकार संग साझेदारी तथा सहकायफ गरी सञ्चालन गररनेछ ॰  

६.  पशुपन्छीका लानग आवश्यक पने सामान्य नकनसमका औषधी , भ्याक्सीन,  लगायतका आधाररू्त 

उत्पादन सामग्रीको समयमै उपलब्धता सुनननित गररनेछ ॰  

७.  पशुजन्य उत्पादन वृद्धि गनफ पकेट र व्लक कायफक्रम सञ्चालन संचालनको लानग स्थलगत अध्ययन 

तथा लागत अनुमान तयार गरर संघ तथा प्रदेश सरकार संगको पहल तथा सझेदारीमा संचालन 

गररनेछ ॰ 

८.  कमफचारीको क्षमता अनर्बृद्धि गनफका लानग नयााँ नयााँ प्रनबनध अनुसारको तानलमको व्यवस्थापन 

गररनेछ ॰  

९.  समय सापेक्ष कृनष प्रनवनधहरुको नवस्तार र कृषक स्तरमा अनुशरणको दरलाई वृद्धि गरर उत्पादन 

तथा उत्पादकत्व वृद्धिलाइ प्रोत्साहन गनफ क्षमता अनर्वृद्धि का कायफक्रमहरु संचालन गररनेछ ॰ 

१०.  कृनषको व्यवसायीकरण तथा उद्यमनशलता नवकासको माध्यमबाट ग्रानमण रोजगारी सृजनागदै 

उत्पादन वृद्धि गनफको लागी कृनष व्यवसायीकरण कायफक्रम संचालन गररनेछ ॰ 

११.  दुध, माछा मासु , अण्डा र उच्च मूल्यका अन्य पशुजन्य उपजमा पकेट के्षत्र प्रवद््रधन कायफक्रम 

सञ्चालन गररनेछ ॰ 

१२.  प्रदेश र संघ सरकार संगको समन्रय  तथा साझेदारीमा पालीका के्षत्रनर्त्र एक नवशेष उत्पादन के्षत्र , 

बाख्रा श्रोत्र केन्द, घााँस श्रोत्र केन्द्र र पानीको सम्भावना र्एका वडा हरुमा  एक वडा एक पोखरी वा 

जलाशय जस्ता कायफक्रम संचालन गररनेछ ॰ 

१३.  पशुजन्य उत्पादनको  उनचत र्ण्डारण तथा बजारीकरणमा प्रवद््रधन गनफको लानग पालीका के्षत्र 

नर्त्र सम्भाव्यताको आधारमा सानो आकारको नचनलंग सेन्टर  र पशु संकलन केन्दहरु ननमाफणलाई 

प्रोत्साहनगररने छ ॰ कायफक्रम संचालनको लानग नछमेकी स्थानीयतह तथा प्रदेश सरकार संग 

समन्रय गररनेछ । 
 



 
 

कृर्ि र्िकास नीर्त  

१.  जलवायु पररवतफनका कारण कृनषको उत्पादन तथा उत्पादकत्व घट्दै गैरहेको सन्दर्फमा जलवायु 

पररवतफनको असरलाइ नु्यननकरण गदै अनुकुलन हुने खालका उपायहरु अवलम्बन गरर कृनषको 

उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृिीमा लगानी गने ॰ 

२.  कृनष जन्य बसु्तहरुको ननयनमत उत्पादन तथा सही उपर्ोगको माध्यमबाट खाद्य तथा पोषण 

सुरक्षामा योगदान पुराउन "एक घर एक करेसािारी" अवधारणालाइ कायाफन्रयन गनफ करेसावारी 

स्थापना तथा संचालन कायफक्रमलाइ ननरन्तरता नददै नवस्तार गररने छ ॰ उतृ्कषट करेसावारी 

स्थापनालाइ प्रोत्साहन गनफ उपाध्यक्ष उतृ्कष्ट करेिारी पुरस्कार कार्िक्रम संचालन गररने छ ॰ 

३.  कृनष उत्पादनको महत्व खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा यसको योगदान सम्बन्धी सचेतनालाइ वृिी गनफ 

नवद्यालय स्तरदेखी नै सचेतना बढाउन नवद्यालय प्रनशक्षण कायफक्रम संचालन गररने छ ॰आगामी 

पनहलो आ व मा कम्तीमा एक वडाको एउटा नवद्यालयमा यो कायफक्रम संचालन गररने छ ॰  

४.  कृनष जन्य वसु्तमा आधारीत घरेलु तथा साना उद्योगको स्थापना तथा संचालन गरी स्थानीय स्तरमै 

रोजगारी सृजना गदै कृनष उपजको बजारीकरणमा प्रोत्साहन गररने छ ॰कृनषमा आधारीत 

उद्योगहरुको स्थापनका लागी सम्भाव्या अध्ययन गरी ननजी के्षत्रको सहकायफ र सहलगानीमा यस्ता 

कायफक्रमहरु संचालन गररनेछन ॰ 

५.  मल नवउ बेनाफ नवषादी सुक्ष्मतत्व तथा कृनष उत्पादनमा प्रत्यक्ष सरोकार राखे्न अन्य कृनष सामाग्रीको 

समयमै उपलब्धताको सुनननितता गदै अनुदानका कायफक्रमहरु संचालन गररने छ ॰  

६.  कृनष उत्पादनको लागी नसंचाइ मुख्य पुवाफधार र्एको कारण सम्भाव्यताका आधारमा ठुला तथा 

साना नसंचाइका पुवाफधार ननमाफणमा लगानी गररने छ ॰ जलवायु पररवतफनको असरलाइ नु्यननकरण 

गनफ सुख्खा के्षत्रमा वषाफतको पानी संकलन गरर प्रयोग गनफ प्लाषटीक पोखरी  ,रु्नमगत पोखरी जस्ता 

पुवाफधार ननमाफणमा लगानी गररने छ ॰ 

७.  पररवतीत कृनष प्रनवधीलाइ कृषक सम्म पुराउन तथा कृषकका नवद्यमान प्रानवनधक समस्याहरुलाइ 

समाधान गदै कृनषको उत्पादन तथा उत्पादकत्व विी गनफ कृनष प्रसारका ननयनमत कायफक्रा तथा 

क्षमता अनववृिीका कायफक्रमहरु लाइ ननरन्तरता नददै थप कायफक्रम संचालन गररने छ ॰  

८.  कृनषमा यान्त्रीनककरणको नवकास गरी कृनष उत्पादनको लागताइ कम गदै वजारमुखी उत्पादन 

प्रवधफन गनफ तथा उत्पादकत्व वृिी गनफ कृनषमा प्रयोग हुने यन्त्र तथ उपकरणहरु लागत 

सहर्ागीतमा अनुदान नदने कायफक्रमहरु संचालन गररने छ ॰ 

९.  कृनष के्षत्रको व्यवसायीकरणको माध्यमबाट रोजगारी सृजना गरी आम्दानी वृिी गनफ एक वाली 

एक पकेटके्षत्रको कायफक्रमलाइ ननरन्तरता नदइने छ॰ थप सम्भावय वालीहरुको पकेटके्षत्र ननधाफरण 

गरी कायफक्रम संचालन गररने छ  

१०.  वांझो जनमन राखे्न प्रवृतीलाइ ननरुत्साहीत गने तथा सावाफजानीक रुपमा रहेका वांझो जनमन तथा 

खेर गैरहेका जनमनहरुमा कृनष उत्पादन गनफ प्रोत्साहन गररने छ ॰ "जर्मन बाझो नराखौ 

सके्नलाइ खेती गनि र्दउ " र्ने्न अनर्यानलाइ कायाफन्रयन गनफ आधारीत अनुदानका कायफक्रमहरु 

संचानल गररने छ ॰  



 
 

११. युवा जनश्क्तीलाइ नवदेश पलायन हुनबाट रोक्न र कृनषमा आकनषफत गनफ रु्िा लक्षीत कृर्ि र्िशेि 

कार्िक्रम संचालन गररने छ ॰ 

१२.  कृनष पेशलाइ सम्मानीत पेशाको रुपमा नवकास गनफको लागी तथा ननयनमत उत्पादन लाइ 

ननरन्तरता नदन र कृनष उत्पादनमा आकानषफत गनफ "गाउपालीका अध्यक्ष उतृ्कष्ट कृिक पुरस्कार 

कार्िक्रम" संचालन गररने छ ॰ आगामी आव मा कम्तीमा १५ जना उतृ्कष्ट कृषकहरुलाइ पुरसृ्कत 

गररने छ ॰ 

१३.  पालीका स्तरमै नवनर्न्न वानलका गुणस्तररय वीउहरु उत्पादन गरी सहज रुपमा कृषकहरुमा 

नवतरण गनफ वीउ उत्पादन कायफक्रमलाइ प्रोत्साहन गररने छ ॰  ननजी र्मफ  समुह तथा सहकारीको 

माध्यमबाट नवनर्न्न खद्यान्न वलीका उन्नत वीउहरु उत्पादन गनफ अनुदान सहयोगका कायफक्रम 

संचालन गररनेछ॰  र बषफको एक पटक गाउाँपानलका स्तररय हाट बजार तथा कृनष मेला प्रदफशनी 

संचालन गररनेछ ॰  

१४.  पालीका के्षत्रको माटोलाइ गुणस्तरीय बनाइ राख्न र उत्पादकत्व वढाउन ननयनमत माटो जाच 

सेवालाइ ननरन्तरता नदइने छ ॰ र्कारो सुधार गरी प्राङ्गारीक उत्पादनमा वृिी गनफ अनुदानमा 

र्कारो सुधार कायफक्रम  तथा प्राङ्गारीक मललाई प्रोत्साहन गरी युररया तथा अन्य रसायननय 

मललाई ननरुत्सानहत गदै लगीनेछ ॰ 

१५.  परम्परागत रुपमा उत्पादन हुदै आएका रैथाने वानलहरुको प्रवधफन  ,संरक्षण तथा उपर्ोगमा 

प्रोत्साहन गररने छ ॰ 

१६.  कृनष नवकासमा योगदान गनफ पालीका स्तरमा गठन रै् संचालनमा आएका कृषक समुहहरुको 

संस्थागत क्षमता वृिी गदै कृनष के्षत्रमा थप योगदान गनफ उतृ्कष्ट कृषक समुह प्रनतयोगती संचालन 

गररने छ ॰ 

१७.  कृनष के्षत्रमा प्राकृनतक रुपमा हुने जोखीम तथा प्रकोपबाट पुगे्न क्षतीबाट कृषकहरुलाइ ननरुत्साहीन 

हुन ननदनको लानग कृनष नवमा कायफक्रममा प्रोत्साहन गररने छ ॰ 

१८.  राष्टर ीय अनर्यानको रुपमा शुरु र्एको र्कसान सुर्िकरण कार्िक्रमलाइ  पालीकामा 

अनर्यानको रुपमा संचालन गरी कृनष तथ्याकको अध्यावधीक गरी नकसानको पनहचान सनहतको 

पररचय पत्रका माध्यमबाट अनुदानका कायफक्रमलाइ व्यवद्धस्थत गररने छ ॰ आगामी पनहलो वषफ 

नकसान सुनचकरण अनर्यानलाइ प्राथनमकतामा राखी पयाफप्त वजेट नवननयोजन गररने छ ॰ 

राजस्व र्नर्त 

 कर तथा गैरकर राजस्व संकलनलाई प्रर्ावकारी बनाउन कानुनी तथा संस्थागत सुधार गररनेछ ॰कर 

तथा गैरकरका दरलाई प्रगनतशील बनाई राजस्व पररचालन गने व्यवस्था नमलाईनेछ ॰ 

 आनथफक रुपले नवपन्न ,अशत र असहाय अवस्थामा रहेका नागररक मैत्री कर प्रणाली नवकनसत 

गररनेछ  

 यस गाउाँपानलका के्षत्र नर्त्र रहेका अनधकांश ननद र खोलाहरुको वातावरण प्रर्ाव मुल्यााँकन IEE गरर 

खोला र ननदबाट  ढुङ्गा, नगटी, बालुवा, चुनढुङ्गा लगायतका दहत्तर  ,बहत्तर शुल्क ,नवज्ञापन कर र 

मनोरञ्जन कर स्थानीय तहबाट संकलन गरी ६० प्रनतशत स्थानीय तहमा राखी ४० प्रनतशत प्रदेश 

सनञ्चत कोषमा जम्मा हुने कानुनी व्यवस्था प्रर्ावकारी रुपमा कायाफन्रयन गररनेछ ॰  



 
 

 गाउाँपानलका के्षत्रनर्त्र व्यापार ,व्यवसाय वा सेवामा पुाँजीगत लगानी र आनथफक कारोवारको आधारमा 

व्यवसाय दताफ गनफ प्रोत्सानहत गरी व्यवसाय करको दायरामा नलइनेछ ॰  

 घरजग्गा नक्शापास गररसकेपनछ मात्र घर ननमाफण गने व्यवस्था क्रमश लागु गदै लैजाने व्यवस्था 

गररनेछ ॰ 

 वडा स्तरबाटै राजस्वलाई सूचना प्रनवनधको दायरमा नलई सफ्टयर मार्फ त रनसद काट्ने व्यवस्था 

गररनेछ ॰ 

 यस गाउाँपानलका नर्त्र रहेका पसल व्यवसानयहरुलाई कर सम्वद्धन्ध जनचेतना मूलक अनर्मुद्धखकरण 

कायफक्रम संचालन गरी कर संकलन लाई बढोत्तरी गररनेछ ॰ 

 बानषफकरुपमा धेरै दुध र मासु उत्पादन गने नकसानहरुलाई उत्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन कायफक्रम 

संचालन गररनेछ ॰  

उद्योग व्यापार तथा पर्िटन तर्ि  
 

१ . पानलका के्षत्रमा संचालन र्एका बैधानीक तथा अवैधाननक प सलहरुको लागत तयार गरर 

अवैधाननक प सलहरुलाई बैधाननक रुपमा संचालन गनफ लगाई स्थानीय व्यापार व्यवसाय कर 

संकलन कायफको थालनी गररनेछ ॰ 

२. बजारमा आधाररत लगानीको बातावरण नसजफना गरर श्रम गने नागररकहरुलाई उत्पादनशील , 

नवरे्दरनहत शोषणमुत्, मयाफनदत, सुरनक्षत र स्वस्थ कामका अवसर प्रदान गररने छ ॰ 

३. यस गाउाँपानलका के्षत्र नर्त्र बने्न र्ौनतक पूवाफधार तथा अन्य श्रममुलक कामका लानग गाउाँ  

पानलकाबासी लाई प्रथम प्राथनमकता नददै यस्ता श्रम मुलक कामको ज्याला बृिीगरी प्रनत व्यती 

आयमा बृद्धि गदै  गररनव नु्यननकरणमा जोड नदईने छ ॰ 

 

पुवाफधार नवकास संग सम्वन्धीत नीनत  
 

१.   गाउाँपानलकाको स्थायी केन्द्र बड्डीचौर  र केनह वडा कायाफलयको प्रशासननक र्वन ननमाफणको  

लानग आनथफक प्रानवनधक तथा अन्य साझेदारी कायफक्रम प्रदेश र संघ सरकार संग समन्रय गरर 

कामको थालनी गररनेछ ॰ 

२. हाल सम्म गाडी नपुगेका रे्री पारीका वस्ती हरुमा मोटरवाटो पुयाउनको लानग ननदमा मोटरेवल 

पुल ननमाफण गनफका लानग सम्वद्धन्धत सरोकारवालाहरु संग समन्रय गरेर पुल ननमाफणको कायफको 

थालनन गररने छ ॰ 

३. २०७१ सालका वाढी नपनडतहरुको स्थानान्तरण र पुनस्थापनाको लानग आवश्यक पहल गररने छ॰ 

४. यस गाउाँपानलका नर्त्र खरको छाना र्एका घरहरु लाई क्रमश जनता आवास कायफक्रम मार्फ त 

जस्तापाता उपलव्ध गराइनेछ ॰ 

५. नदगोरुपमा संचालन हुन नसके्न तथा प्रनतर्ल हााँनसल हुन नसके्न टुके्र खालका योजना लाई 

ननरुत्सानहत गररने छ ॰ 

६. पूवाफधार नवकास कायफमा जनपररचालन र लागत जनसहर्ानगतामा आधाररत कायफक्रमलाई 

प्राथनमकताका साथ सञ्चालन गररने छ ॰ अधुरा तथा क्रमागत योजनाहरुलाई पूणफता नदईनेछ ॰  

७. एक गाउाँ  एक नमुना योजनालाई प्राथनमकता नदईने छ ॰ 



 
 

८. खानेपानी नपुगेका वडा तथा वस्तीहरुमा खानेपानी पुरयाउने कामको थालनी गररनेछ ॰ 

९. एक घर एक धारा अनर्यान संचालनमा ल्याउन सरोकारवाला नवच समन्रय सहकायफ गरर कायफ 

प्रारम्भ गररने छ ॰ 

१०. ररङ्ग रोड ननमाफण, ग्रानमण सडक ननमाफण र कृनष सडक ननमाफणको कायफलाई उच्च प्राथनमकता 

नदईनेछ ॰ 

११. हाल सम्म संचालनमा आएका सडक र अव बने्न सडकहरुलाई मुख्य सडक, सहायक सडक र 

नर्नत्र सडकको रुपमा स्तर तोनक सोनह अनुसार प्राथनमकता तोकी ननमाफण कायफ अगाडी बढाइने 

छ ॰ 

१२. सडक संजालले नछोएका वडा र वद्धस्तहरुलाई सडक संजाल नर्त्र पनेगरी सडक ननमाफण 

कायफलाइ पनहलो प्राथनमकता नदईनेछ ॰ 

१३. ग्रानमण कृनष पुवाफधार, संकलन केन्द्र ननमाफण तथा ग्रानमण कृनष सडक नवस्तार गररनेछ ॰  

१४. नवद्युत लाइन नपुगेको टोलमा ग्रामीण उज्यालो कायफक्रम संचालन गररनेछ ॰  

१५. थोपा नसचाई, नलफ्ट नसाँचाई, सोलार पद्धम्पङ गरर नसाँचाई पुवाफधार ननमाफण गरर कृनष के्षत्रको 

नवकास र नवस्तार गररनेछ ॰ 

१६. झोलुङे्ग पुल नर्ई आवत जावतमा समस्या र्एका स्थान र  वद्धस्तको लागी झोलुङे्ग पुल ननमाफणका 

लागी पहल गररनेछ ॰  

१७. स्थानीय पूवाफधार नवकास नदगो र र्रपदो बनाउन श्रममुलक, वातावरण मैत्री, सहर्ानगतात्मक 

कायफ प्रणाफली अपनाईनेछ ॰ 

१८. स्थानीय जनताको जीनवकोपाफजनमा टेवा पुरयाउनेगरर स्थानीय पुवाफधार नवकासका कायफक्रमहरु 

तजुफमा गने कायफलाइ प्राथनमकता प्रदानगरर पूवाफधारहरु स्वानमत्वका आधारमा सम्वद्धन्धत 

उपर्ोता सनमनतलाई संचालन र ममफत सम्भारका लानग नजमे्मवार वनाईने छ ॰ 

१९. आनथफक रुपमा सवैर्न्दा पनछ परेका जनजाती दनलत, नपछीडीएका र उपेनक्षत समुदाय एवम 

अपांगहरु लाई स्थानीय पूवाफधार नवकास कायफक्रममा लार्ाद्धम्वत एवं सहर्ागी गराउने नीनत 

अवलम्बन गररनेछ ॰ 

२०. गैर सरकारी संस्था, सामुदानयक संघ संस्था एवम उपर्ोता समुह तथा ननजी के्षत्रलाई साना तथा 

स्थानीय पुवाफधार नवकासमा साझेदार ननकायको रुपमा संलग्न गराइने छ ॰ 

२१. सहर्ानगतामुलक कायफक्रम तजुफमा,कायाफन्रयन,अनुगमन तथा मूल्यााँकन प्रकृया अनुसरण 

गररनेछ॰ 

२२. उपयुत स्थानमा शहरी योजना बनाई बस्ती नबकास कायफक्रम संचालन गनफ प्रदेश सरकार र 

संनघय सरकार साँग सहकायफ गररने छ ॰ 

२३. बराहतालको बड्डीचौर लगाएतका बजार उनु्मख बस्तीहरुमा र्वन ननमाफण मापदण्ड लागु गने 

कायफको प्रारम्भ गररनेछ ॰ 

२४. तरंगा, साजघाट, नर्नीकाडा, रानीघाट, पाम्का, तेलपानी, चेपाङ्ग, नवउरेनी, लामाखाली, वनत्तसे, 

सुकरमाला जस्ता स्थानहरुमा स्वच्छीक एनककृत वद्धस्त नवकास गनफ पहल गररने छ  ॰  

२५. शहर उनु्मख के्षत्रमा बजार र बस्ती नबकास गनफ ररड्डरोड, नाला, ग्रीन पाकफ  नचल्ड्र ेन पाकफ  लेण्ड 

नर्ल्ड् साईटको व्यवस्था गररने छ ॰  



 
 

२६. गाउाँपानलकाबाट नक्सापास नगरी र्ौनतक संरचना तथा घर ननमाफण गने र स्वीकृत मापदण्ड 

नवपररत ननमाफण कायफ गररएका संरचनालाई नवशेष व्यवस्था  सनहत कानुनी दायरामा ल्याइ त्यस्ता 

कायफ गनेलाई ननरुत्सानहत गररनेछ ॰ गाउाँपानलकाले तोकेको सडकको अनधकार के्षत्रनर्त्र बनेका 

संरचना मापदण्ड तयार गरी व्यवद्धस्थत गररनेछ ॰ 

२७. पूवाफधार नवकाससंग आवि व्यद्धतहरुलाई तानलम संचालन गरी पररक्षण तथा प्रमाणपत्र नवतरण 

गररनेछ ॰  

 

सामार्जक र्िकास संग सम्वन्धीत नीर्त 

र्शक्षा तथा खेलकुद तर्ि  

१. नशक्षक कमफचारीको अपुग दरबन्दीलाई व्यबस्थापन गनफ अनुदान नशक्षकको ननती नलईनेछ ॰  

२. नबद्यालयका बाल नबकास स.का.तथा कमफचारीहरुको प्रोत्साहन र्त्ता कायफक्रमलाइ ननरन्तरता 

नददै महंगी र्त्ता स्वरुप थप रकम  उपलब्ध गराउने कायफक्रम ल्याइनेछ ॰  

३. प्रानबनधक नशक्षा संचालनमा नबशेष जोड नदइनेछ ॰ 

४. नबद्यालय स्तरमा शैनक्षक गुणस्तर बृद्धि गनफ थप नक्रयाकलाप जसै्त : गुनासो पेनटका व्यबस्थापन,   

अनाथ छात्रबृत्ती, जेहेन्दार छात्रबृत्ती ,शैनक्षक सामाग्री सहयोग ,कक्षा कोठा व्यबस्थापन सहयोग 

आदी संचालन गररनेछ ॰ 

५. नबद्याथी र्नाफदर बृद्धि तथा कक्षा छाड्ने , दोहोराउने दर र नटकाउने दर नू्यन गनफ शैनक्षक सत्रको 

शुरुमा नबद्याथी र्नाफ अनर्यानलाई प्रर्ावकारी बनाइनेछ ॰ 

६. नबद्यालय संचालन प्रनक्रयालाई सूचना प्रनबधी मैत्री बनाउन आबश्यक कायफक्रम सनहत पे्रररत 

गररनेछ  ॰ 

७. अनर्र्ावक नशक्षा तथा सचेतना कायफक्रमलाई ननरन्तरता नदइनेछ ॰ 

८. आधाररु्त तह बाल नबकास देखी कक्षा ५सम्म नदवा खाजा कायफक्रम संचालन गररनेछ ॰  

९. नशक्षक तथा कमफचारीको क्षमता  नबकासका कायफक्रमहरु संचालन गररनेछ ॰  

१०. मातृर्ाषाका कक्षा संचालन गने नबद्यालयलाई प्रोत्साहन गररनेछ ॰ 

११. सामुदानयक नसकाइ केन्द्रलाई थप व्यबद्धस्थत गररनेछ ॰ 

१२. नबद्यालयहरुको र्ौनतक पुवाफधार नबकासमा जोड नदइनेछ ॰ 

१३. नशक्षक तथा कमफचारीहरुको कायफसम्पादनको आधारमा प्रोत्साहन र दण्डको नननत अबलम्बन 

गररनेछ  ॰ 

१४. बाल नबकास केन्द्रका सहजकताफहरुको क्षमता नबकास सम्बन्धी कायफक्रमहरु संचालन गररनेछ ॰  

१५. नबद्यालयमा नबज्ञान तथा कम्युटरल्याव र ई-लाइबे्ररी स्थापना कायफक्रमलाई ननरन्तरता नदइनेछ 

साथै कम्युटर नशक्षालाई नबशेष जोड नदइनेछ ॰ 

१६. नबद्यालय अनुगमन कायफलाई थप प्रर्ावकारी बनाइनेछ ॰ 

१७. नबद्यालयका  मनहला नशनक्षका तथा  छात्राहरुकालानग सेनेटरी याड ननमाफण र नबतरण कायफक्रम 

लागु गररनेछ ॰ (आ.नव. तथा मा.नव.) 



 
 

१८. बालनबकासलाइ उच्च प्राथनमकताका साथ व्यबस्थापन गररनेछ साथै नसकाइका लानग मने्टश्वरी 

नबधी लागु गररनेछ ॰ 

 १९. खेलकुदको प्रबदफनको लानग खेलकुद कायफक्रम संचालन ननदेनशका बनाई व्यबद्धस्थत गरी अनघ 

बढाइनेछ ॰ 

२०. बराहताल गाउपानलका अन्तफगतका खेलकुद प्रनशक्षक तयार गरी  बराहताल गाउपानलका 

स्तररय खेलकुद कायफक्रमलाई व्यबद्धस्थत गदै ननरन्तरता नदइनेछ ॰ 

२१. खेलकुद नबकासको लानग आबश्यक बहुउिेश्यीय रंगाशाला लगायतका आबश्यक 

पुवाफधारहरुको तयारी गररनेछ ॰ 

२२. प्रते्यक नबद्यालयमा क्रमशः  नबद्युनतय हानजरीको व्यबस्था गदै लनगनेछ ॰  

२३. नबद्यालय गाभ्ने कायफलाई नबशेष प्रोत्साहन नदइनेछ ॰ 

२४. प्रते्यक नबद्यालयमा प्राथनमक उपचारको व्यबस्था गररनेछ ॰ 

२५. दनलत ,जनजाती तथा लोपोनु्मख जातीका बालबानलकाहरुलाई नबद्यालयमा ननरन्तरताका 

कायफक्रम संचालन गररनेछ ॰ 

२६. अनाथ,अपाङ्ग छात्रबृत्ती कायफक्रमलाई ननरन्तरता नदइनेछ ॰ 

२७. नशक्षाका साझेदार संथाहरुलाइ पनन समानहत गदै लनगनेछ ॰ 

२८. बराहकप खेलकुद कायफक्रमलाई ननरन्तरता नदइनेछ ॰ 

२९. एक नबद्यालय एक घेराबार सनहतको बगैचा कायफक्रम संचालन गररनेछ ॰  

३०. कोनर्ड १९ को सुरक्षात्मक कायफक्रमहरु संचालन गररनेछ ॰ 

३१. क्वारेन्टाइनको रुपमा प्रयोग र्एका नबद्यालयहरुलाइ पुन : र्नबश्यमा आइपने  यसै्त नबनर्न्न 

नकनसमका नबपद व्यबस्थापनको लानग र्ौनतक सुनबधायुत बनाउने ननती नलइनेछ ॰  

३२. नबद्यालय नशक्षालाइ प्रनबधीमैत्री बनाइने छ ॰ 

३३. नबद्यालयको आत्मननर्फरताको लानग आयआजफनका कायफक्रम संचालन गररनेछ ॰  

३४. प्रते्यक मा. नव. लाई प्रनवनधमैत्री बनाउन दुतफगनतको ईन्टरनेट सेवा संचालन गने कायफक्रम 

ल्याईनेछ ॰ र्नवश्यमा क्रमश: अन्य नवद्यालयहरुमा पनन नबस्तार गररनेछ ॰  

३५. बैकल्पीक नशक्षा दुर नशक्षा लाई प्रोत्साहन गररनेछ ॰  

३६. नजल्ला स्तरको राष्टर पती रननङ्ग नशल्ड् प्रनतयोनगता संचालन गररनेछ ॰  

३७. अनर्र्ावकको प्रत्यक्ष अनर्र्ावकत्व नपाएका बालवानलकाहरुको संरक्षण र उिारको लानग 

उनचत व्यवस्था गररनेछ ॰  

रङै्गीक सभनता तथा साभाजीक सभावेशीकयण: 

१. मनहला नवकास कायफक्रमलाई पररमाजफन गरर नबगतका असल अभ्यास र उपलद्धब्ध लाई संस्थागत 

गदै मनहला समुहिारा प्रबद्धिफत संस्थाहरुलाई उत्पादनमुलक,व्यवसायमुलक तथा स्वरोजगारको 

के्षत्रमा पररचालन गररनेछ ॰ 

२. नपछनडएका र नबपन्न मनहला हरुको लानग क्षमता नवकासमा आधाररत सीपमुलक तानलमहरु 

सञ्चालन गररनेछ ॰ 

३. मनहला सशद्धतकरण, समावेशीकरण र मूलप्रवाहीकरणका लानग मनहला समुह सनमनत , संस्था 

गठन र पररचालन लगाएत मनहला पुरुष समनवकास तानलम सञ्चालन गररनेछ ॰ 



 
 

४. घरेलु नहंसामा परेका मनहलाहरुको लानगआलयआजफन गनफसके्न खालका सीपमुलक तानलम 

सञ्चालन गररनेछ ॰ 

५. कोनर्ड-१९ बाट प्रर्ानवत मनहला तथा बालबानलकाहरुको संरक्षण र उिार गररनेछ ॰ 

६. लैनङ्गक नहंसा नु्यननकरण कोष र बाल उिार कोष खडागरी उत कोषमा रकम जम्मा गने र 

पररचालन गररनेछ ॰ 

७. बालबानलकाको हक अनधकार सम्बद्धन्ध नदवनसय कायफक्रम र अन्य सचेतनामुलक कायफक्रम 

सञ्चालन गररनेछ ॰ 

८. बालनववाह नु्यननकरण र मयाफनदत मनहनावारी सम्बद्धन्ध नबद्यालय स्तरीय कायफक्रम सञ्चालन गररनेछ 

॰ 

९. बालक्लब गठन र नबद्यालय स्तरीय नकशोरी समुह गठन गरी  नवद्यालय बानहर रहेका नकशोर 

नकशोरीहरुलाई नवद्यालय र्काफउने साथै पढ्दै कमाउदै कायफक्रम संचालनमा  उननहरु लाई  नवशेष 

जोड नदईनेछ ॰ 

१०. बनञ्चनतकरणमा परेका सबै समुदायका नकशोरीहरुको आयआजफन , क्षमता नवकास र सशद्धतकरण 

सम्बद्धन्ध कायफक्रम सञ्चालन गररनेछ ॰ 

११. नहंसानपनडत मनहला र बालबानलकाको संरक्षण र उिारको लानग न्यायोनचत ब्यबस्थापन गररनेछ ॰  

१२. जेष्ठनागररक हरुको हक अनधकार र न्यायोनचत ब्यवस्थापनको नननमत्त जेष्ठनागररक सम्मान 

कायफक्रमलाई ननरन्तरता नलईनेछ ॰ 

१३. प्रते्यक वडामा जेष्ठनागररकहरुको हक अनधकारको लानग कल्याणकारी सनमनत गठन गररनेछ ॰  

१४. अपाङ्गता र्एका व्यद्धतहरुको हक अनधकार व्यवस्थापनको लानग नवशेष कायफक्रमहरु सञ्चालन 

गररनेछ ॰ 

१५. अपाङ्गता र्एका क र ख वगफका व्यद्धतहरुको पररचयपत्र छननवन गरी संशोधनगररनेछ ॰ 

१६. अपाङ्गता र्एका व्यद्धत, जेष्ठनागररक, एकल मनहला, लैनङ्गक यौननक तथा अल्पसंख्यक र अन्य 

नवशेष अबस्थामा रहेका व्यद्धतहरुको तथ्याङ्क संकलन गरी सम्बद्धन्धत ननकायमा उपलव्ध 

गराईनेछ॰ 

१७. चौमानसक, अधफबानषफक एवं बानषफक रुपमा सने्दशमुलक सामग्री बु्रसर सुचना प्रकाशन गरीनेछ ॰  

१८. द्वण्द्द्व नपनडत बालश्रनमक बेचनबखनमा परेका अनर्र्ावक गुमाएका र जोद्धखममा परेका 

बालबानलकाहरुको तथ्याङ्क संकलन गरी उननहरुको संरक्षण गररनेछ ॰ 

१९. बालबानलका उपर हुने सबै प्रकारका नहंसा अपराध नवरुि शुन्य सहननशलताको नीनत अबलम्बन 

गररनेछ ॰ 

सामानजक नवकास तथा स्वास्थ्य नीनत  

 नबश्क्बयापी रुपमा रै्नलएको कोनर्ड—१९ महामारीको ननयन्त्रण, रोकथाम र उपचारको  अग्रपङ्नतमा रहेर 

महत्वपुणफ योगदान गनुफहुने स्वास्थ्यकमी र सुरक्षाकमी , सरसर्ाईकमी तथा संचारकमी प्रनतउच्च सम्मान र 

आर्ार प्रकट गदफछु यस नबसम पररद्धस्थनतमा गाउाँपानलका  नवपदब्यबस्थापन कोसमा योगदान गने दाताहरु , 

महामारीको प्रर्ाव नू्यनीकरणमा खानटनुहुने जनप्रनतनननध , राष्टर सेवककमफचारी, सामानजक तथा गैरसरकारी 

संघ—संस्था र बन्दाबंदी  एवं व्यद्धतगत तथा सामानजक दुरीको पालनाएवं संयम अपनाई स्थाननय 

सरकारलाई  सहयोग गनुफहुने आमनागररकमा  हानदफक धन्यबाद  ज्ञापन गदै जीवन रहे सबथोक रहन्छर्ने्न 

मान्यता लाई आत्मसाथ गरर यस महामारीलाई परास्त गने अनर्यानमा सबैलाई आ —आफ्नो स्थान बाट थप 

महत्त्वपूणफ योगदान पुयाफउनआह्वान गदफछु ॰ 



 
 

१. कोनर्ड—१९ बाटउत्पन्न संकट  ब्यबस्थापन गनफ स्थाननय  सरकार उच्च  प्राथनमकताका साथ सनक्रय 

छ स्थानीय तहमा क्वारेन्टाइनको ब्यबस्था , राहत नबतरण, स्वास्थ्य संस्थामा  आइसोलेसन कक्ष  

ननमाफण, आबश्यक औषनध, स्वास्थ्य सामग्री र आवश्यक पूवाफधारको नशघ्र नवकासका लानग स्थानीय 

सरकारले बजेट प्रवाह र जनशद्धत पररचालन गरररहेको छ॰ 

२.  सबै नागररकलाई कोनर्ड —१९ बाटसुरनक्षत राख्न जनस्तरमा मनोसामानजक परामशफ सनहतका 

सचेतानामुलुक कायफक्रम संचालनका साथै घरेलु उपचार नवनधबाट रोग प्रनतरोधीक्षमताबढाउने 

कायफलाई प्रोत्साहनगररनेछ ॰ 

३. स्वास्थ्य के्षत्रको नदगो नवकासका लानग आवश्यक नवनत्तय श्रोत तथा गाउाँपानलका स्थररय नवशेष कोष 

जसै्त स्वास्थ्य सेवानवकास कोष र आकद्धिक स्वास्थ्य सेवा कोषको स्थापना गरी संचालन  

ल्याइनेछ॰ 

४. गाउाँपानलका स्थररय स्वास्थ्य सेवा  व्यवस्थापन सनमनत , स्वास्थ्य अनुगमन तथा गुणस्तर सुनननितता 

उप सनमनत र स्वास्थ्य संस्था  संचालन तथा ब्यवस्थापन सनमनतहरुको व्यवस्थापकीय  क्षमतामा 

अनर्वृद्धि गरी स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापन सुदृढगररनेछ ॰ 

५. गाउाँपानलका अध्यक्षको रोहवरमा प्रमुख  प्रशासकीय अनधकृतले स्वास्थ्यशाखा हेने अनधकृतसाँग , 

उत अनधकृतले स्वास्थ्य संस्थाका  प्रमुखहरुसाँग र प्रमुखले अन्यकमफचारीहरुसाँग कायफ सम्पादन 

करार सम्झौतागरी लागु गररकायफ सम्पादनको आधारमा स्वास्थकमीहरुलाई उनचत  प्रोत्साहनको 

ब्यवस्था गररनेछ ॰ 

६. आधाररू्त स्वास्थ्य सेवा  ननः शुल्क रुपमा  उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य संस्था  मा तोनकएका औषनधको 

ननयनमत आपूनतफ गरी  नबरामीको संख्या तथा रोगको आधारमा औषनधको मागआपूनतफ सनु्तलन  

गररने छ॰ 

७. मनहला, बालबानलका, नकशोरनकशोरी, दनलत, अपाङ्गता र्एकाव्यद्धत, अशत, जेष्ठनागररक, 

आनथफक सामानजक र शैनक्षक रुपमा  नवपन्नवगफ र अन्य  लनक्षत समुहहरुका लानग नवशेष सामानजक 

स्वास्थ्य सुरक्षा कायफक्रमहरु संचालनगररने छ ॰ 

८. गाउाँपानलकाले आपतकानलन स्वास्थ्य सेवा योजना , स्वास्थ्य के्षत्र नवपद तथा प्रनतकायफ योजना  तयार 

गरर लागु गररने छर गाउाँपानलका  नर्त्रका रणनननतक स्थानहरूमा  आकद्धिक स्वास्थ्य  अवस्थामा 

आवश्यक पने औषधी , उपकरण तथा अन्य सामाग्रीको जगेडा  ( Buffer Stock) को व्यवस्था  

गररनेछ ॰ 

९. आकद्धिक स्वास्थ्य सेवाप्रदान गने स्वास्थ्य  संस्थामा कायफरत स्वास्थ्यकमी तथा कमफचारीहरुलाई 

थप सुनवधा प्रदान गररने छ ॰ 

१०. गाउाँपानलका के्षत्रनर्त्रका ६० वषफ मानथका जे्यष्ठनागररकहरुलाई आधाररू्त तथा ननः शुल्क स्वास्थ्य 

सेवा घरैमा गई प्रदान गने व्यवस्था गररनेछ ॰ साथै जे्यष्ठ  नागररकहरुका लानग आाँखाको उपचार 

ननः शुल्कगररनेछ ॰ 

११. स्वास्थ्यसेवाको नू्यनतम  गुणस्तर कायम गनफसबै स्वास्थ्य  संस्थामा आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण , 

र्ननफचर , पानी,  शौचालय, र्ोहर नवसजफनको व्यवस्था गररनेछ ॰ 



 
 

१२. आमा र नवजातनशशुको स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन  आधाररु्त स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र सामुदानयक 

स्वास्थ्यइकाई   प्रसुनत केन्द्रमा( Birthing Center )को नवस्तार गनफ नवशेष पहल गररनेछ ॰ 

१३. स्वास्थ्य प्रवद््रधनको लानग स्वस्थआहार , नवहार, व्यायाम, योग तथा ध्यान नवनध प्रवधफन गनफ 

सामुदानयक योग केन्द्र , व्यायामशाला, स्वस्थ्य हररत पाकफ , पुनस््रथापना केन्द्र लगायतका केन्द्रहरु 

स्थापना गररदै लनगनेछ ॰ 

१४. स्वास्थ्य सेवामाअनधकतम् उपयोग र सहर्ानगता बृद्धि गनफ सेवाग्रहीको व्यवहार पररवतफनका  लानग 

चेतनामूलक  कायफक्रमहरु संचालन गररनेछ ॰ 

१५. स्वास्थ्य सुचनाप्रणालीलाई थप सुदृढीकरण गरी तथ्यमा  आधाररत योजना  तजुफमा गरी प्रर्ावकारी 

रुपमा  कायफन्रयन गररने छ ॰ 

१६.  स्वास्थ्य कायफक्रमको ननयनमतअनुगमन तथा मूल्याङकन र ननयमन गने संयन्त्रको नवकास  गरी 

लागु गररने छ ॰ 

१७. गुणस्तररय स्वास्थ सेवाको सुनननितता र स्वास्थ्य सुशासन कायम गनफको लागी कद्धम्तमा बषफमा एक 

पटक सामानजक लेखापररक्षण सबै स्वास्थ संस्थाबाट गराईनेछ ॰ 

१८. मनहलाहरुको सुरनक्षत मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको अवस्था  नवशे्लषण गरी अवाश्यकता अनुसार 

मनहला केद्धन्द्रत कायफक्रम संचालन गररनेछ ॰ 

१९. गर्फवनत र २ बषफमूनीका  बच्चाका आमाहरुको पोषणको स्थीनत सुधार गनफ पोषण केद्धन्द्रत  नवशेष 

कायफक्रमलाई  सन्चालन गररने छ॰ 

२०. अन्तराफनष्टर य नवकास साझेदारहरबाट नलइने आनथफक सहयोगलाई पररमाण तथा प्राथनमकता  ननधाफरण 

गरेर दोहोरोपना नहुने गरर प्रर्ावकारी पररचालन गराईनेछ ॰ 

२१. गाउाँपानलका के्षत्र नर्त्र रहेका सवै वडा तथा पहुाँच  बानहरका बस्तीहरु  मा ननः शुल्क घुम्ती स्वास्थ्य  

नशनवर संचालन गरी नवशेषज्ञ सेवा बस्ती स्तरवाट पुयाफउनेछ ॰ 

२२. स्वास्थ्य संस्थामा  जद्धन्मने बच्चाहरुलाई अननवायफ रुपमा  जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध गराई पनञ्जकरण  

नवनधसंग जोनडनेछ ॰ 

२३. खोपएवं पोषण बृद्धि अनुगमन व्यबद्धस्थत रुपमा संचालन गररनेछ ॰ 

२४. नपछनडएको वगफ तथा समुदायका दनलत , जनजानत, मनहला बालबानलकाहरुको ननः शुल्क तथा 

आधाररू्त स्वास्थ्य सेवाको सुनननितता गनफ सामानजक पररचालन , सचेतना तथा प्रोत्साहन 

कायफक्रमको व्यवस्था गररनेछ ॰ 

२५. प्रर्ावकारी स्वास्थ्य सेवा  प्रवधफनका लानग नमुना गाउाँ , नमुना वडा, नमुना स्वास्थ्य संस्था , नमुना 

अस्पताल, उतृ्कष्ठ अनर्यान शुरु गरर क्रमबि रुपमा नबस्तार गररने छ ॰ 

२६. सामुदायीक स्वास्थ्यइकाइ तथा आधाररू्त स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा  ल्यापटपको व्यवस्था गरर Internet 

को पहुाँचनबस्तार गरर स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट नै Online Reporting लाई नबस्तार तथा ननयनमत 

गररनेछ ॰  



 
 

२७.  बराहताल गाउाँपानलका उपाध्यक्षसंग सुनौलो १००० नदनको आमा र्ने्न कायफक्रमलाई ननरन्तरता 

नदईने छ ॰ 

२८.  ग्रानमण अल्ट्र ासाउन्ड कायफक्रमलाई पाईलोनटङ्गको रुपमा कुनाथरी स्वास्थ्य चौकी बाट नवस्तार 

गररनेछ ॰ 

२९.  माननसक रोग ननयन्त्रणका लागी स्वास्थ्य नशनवर , जनचेतनामुलक लगायत अन्य कायफक्रमहरु 

संचालन गररनेछ ॰ 

३०.  सबै बनथफङ्ग सेन्टरहरुमा अद्धक्सजन नदने व्यवस्था नमलाईनेछ ॰ 

३१.  मनहला स्वास्थ्य स्व यम सेनवकाहरुको रु्नमकालाई अझै प्रर्ावकारी बनाउन प्राथनमक उपचार 

नकट बक्सको व्यवस्था गररनेछ ॰ 

३२.  प्रते्यक बनथफङ्ग सेन्टरमा वारमर नदने व्यवस्था नमलाईनेछ ॰ 

३३.  एमु्बलेन्ऱ सेवालाई ननरन्तरता  नदईनेछ ॰ 

३४.  प्रयोगशालामा काम गने कमफचाररहरुलाई जोद्धखम र्त्ता को व्यवस्था नमलाईने छ॰ 

३५.  मनहला स्वास्थ्य स्वयम सेनवकाहरुको अवलोकन भ्रमणलाई ननरन्तरता नदईनेछ ॰ 

सॊस्कृतत प्रवर््दधन : 

१ . नवनर्न्न धमफ संसृ्कती प्रनत आस्था राखे्न सवै धमफवालम्बीहरुलाई उच्च सम्मानका साथ मठ- मन्दीर, 

गुम्वा , चैत्य र चचफ आनदको संरक्षण एंव प्रवफिन गदै धानमफक सद्वर्ाव र धानमफक पयफटनको नवकास 

गने ननती नलइनेछ ॰  

२. बराहताल गाउपानलका लाई जानतय रे्दर्ाब, छुवाछुत मुत, छाउपडी प्रथा मुत तथा नवनर्न्न 

कुसंस्कार कुररती रुढीबादी अन्ध नवश्वास मुत गाउाँपानलका घोषणा गररने ॰ 

३. गाउाँपानलका नर्त्र सञ्चालनमा रहेका होमसे्टहरुको प्रर्ावकारी ननयमन गदै होमसे्टलाई आन्तररक 

तथा वाह्य पयफटन प्रविफन गनफ महत्वपूणफ आधारका रुपमा नवकास गनफ नवशेष प्रवन्ध गररनेछ॰ 

होमसे्ट संचालनको लानग प्रोत्साहन गने, होमसे्ट लाई स्थानीय संसृ्कनत, रे्षरु्षा, मौनलकता र 

परम्परागत पेशा,अगाफननक तथा घरेलु उत्पादनसाँग आबि गरी पयफटन प्रविफन गरीनेछ। 

सहकारी तर्ि   

1= गाउाँपानलकामा रहेका समू्पणफ सहकारीहरुको अनर्लेद्धखकरण गरी गाउाँपानलका तथा वडा 

स्तररय सञ्जाल गठन गररनेछ ॰ 

2= कृनष सहकारी , पशुपालन सहकारी , जनडबुटी सहकारी लगाएतका व्यव साय मुलक 

सहकारीहरूलाई सनक्रय गराउनका लागी गाउाँपानलका स्तररय कृनष तथा पशुपंक्षी नवकास 

शाखासंग समन्रय गरी कायफक्रम सञ्चालन गररनेछ ॰ 

3= सहकारी नशक्षालाई प्राथनमकता नददै सहकारीका आनथफक नक्रयाकलापको समय - समयमा 

अनुगमन गरर आवश्यक पृष्ठपोषण प्रदान गररनेछ ॰ 



 
 

4= बचत बृनद , ऋण प्रवाह तथा आय आजफनका कायफक्रम सञ्चालन गनफका लागी अनुदान रकम 

उपलब्ध गराईनुका साथै आन्तररक तथा देशका नवनर्न्न स्थानहरुमा रहेका उतृ्कष्ठ 

सहकारीहरुको छनौट गरर अवलोकन भ्रमण तय गररनेछ ॰ 

5= सहकारी सम्बन्धी नवनर्न्न नदवसहरु मनाईनुका साथै उत अव सरमा गाउाँपानलकाका नवनर्न्न 

नवषयगत सहकारीका नवनर्न्न नवधामा उतृ्कष्ठ सहकारी शेयर सदस्यहरुलाई पुरसृ्कत गररनेछ 

॰ 

6= सहकारी शेयर सदस्यहरुलाई स्वरोजगारमा आकनषफत गने उिेश्यले व्यवशाय तर्फ  उते्प्ररणा 

जगाउनका लागी उिमनशलता मार्फ त लघु उिमहरुको नवकास गरी प्रते्यक वडामा 

स्वरोजगारको लागी अवसरहरुको शृ्रजना गररनेछ ॰ 

7= एक गााँउ एक सहकारीको नारालाई कायाफन्रयन गने उद्यश्यले गाउाँपानलकामा सहकारी 

घरघरमा रोजगारी को ममफलाई सम्बोधन गनफ प्रते्यक वडाबाट पााँच पााँच वटा सदस्यहरु छनौट 

गरर नशप तथा प्रनवनधमा आधाररत कायफक्रम संचालन गररनेछ ॰ 

8= नवनर्न्न नवषयगत शाखामा आवि समुहहरुलाई अझ नक्रयानशल बनाउनका लागी सहकारीमा 

रुपान्तरण गरीने ननती ल्याईनेछ ॰  

9= सहकारी संस्थाको संस्थागत सुशासन , र सवलीकरण, सुद्रीढीकरणका लागी नवनर्न्न 

तानलमको व्यवस्था गररनेछ ॰  

10= सहकारी संस्थाको ननयनमत अनुगमनको व्यवस्था गररनेछ 

11= गररवी ननवारण कोष अन्तफगत समूहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गररनेछ ॰ 

संस्थागत क्षमता  तथा सुशासन संग सम्वन्धीत नीर्त 

र्िर्िर् अनुशासन तर्ि  

१.   दरबन्दी अनुसार  एवम प्रस्तानवत O&M Survey अनुसार  जनशती ब्यबस्थापन गररनेछ ॰ 

२.  रु्तानी प्रणाली लाइ सरलीकरण  ,सहजीकरण गनफ : वडा सनचव , प्रानवनधक  र उपर्ोता 

सनमनतलाइ लेखाकन सम्बन्धी अनुनशक्षण कायफक्रम सचालन गनफ आवश्यक बजेट नबननयोजन 

गररनेछ ॰ 

३.  कमफचारीलाइ प्रोत्साहन कायफक्रम  : कामको चापको कारण ननयनमत कायाफलय समयमा मात्र नर्इ 

अनतररत समय नबहान सााँझ सावफजननक नबदाको समयमा समेत कायफ गनुफ पने र्एकाले श्रमको 

मुल्य अनुसार आन्तररक श्रोत बाट ब्यहोने गरी प्रोत्साहनको ब्यबस्था गरीनेछ ॰ 

४.  बजेट नबननयोजन सम्बन्धमा सीमा  :सानो रकमका टुके्र आयोजना धेरै हुाँदा आयोजनको 

प्रर्ावकाररता तथा कायाफन्रयनमा चुनौती सृजना हुने हुाँदा कम्तीमा रु. ५०० ,००० ॰सम्मका 

आयोजनामा बजेट नबननयोजन गरी थोरै गुणस्तररय  आयोजना ननधाफरण गररनेछ ॰ 

५.  कायफक्रम नबतरणमुखी र्न्दा उत्पादनमुलक एव रोजगारमुलक आयोजना छनोट गररनेछ॰ 

६. आन्तररक श्रोत अनर्वृनदफ  गनफ गाउाँपानलका अनधकार के्षत्र नर्त्र राजश्वको दायरा नबस्तार तथा कर 

प्रणालीमा समसामनयक सुधार गररनेछ ॰ 



 
 

७. कोनर्ड १९ को नबश्वब्यापी महामारीका कारण अथफतन्त्रमा परेको प्रर्ावलाइ अध्ययन गदाफ घाटा 

बजेट पेश गनफ नहुने ॰साथै चालू प्रकृनतका कायफक्रमलाइ ननरुत्सानहत गररनेछ ॰ 

८.  नबनतय उतदाफनयत्व  आनथफक अनुशासन पालना गने गरी सबै रु्तानी नलने सेवाग्राहीहरु लाइ 

जनचेतना जागरण संचालन गररनेछ ॰ 

९.  बेरुजु र्छ्यौट सम्पररक्षण तथा नबगतमा र्एका पेद्धि बेरुजु तथा अन्य बेरुजुहरु समयमा नै 

र्छ्यौट गने गरी कायफयोजना तयार गनुफ पने ॰ साथै आगामी नदनमा बेरुजु र्छ्यौट नगने कमफचारी 

र्मफ तथा सस्थाहरुलाइ कारवाही प्रनक्रया अगाडी बढाईनेछ ॰ 

१०. सावफजननक खचफलाई ननयनमतता नमतद्धव्ययता , कायफदक्षता , प्रर्ावकारी र औनचत्यतताका आधारमा 

व्यवद्धस्थत गररनेछ ॰  

११. आन्तररक ननयन्त्रण प्रणालीलाई थप व्यवद्धस्थत गराईनेछ ॰  

१२.  बानषफक खररद गुरुयोजना तयारी गरी खररद प्रकृया लाइ ब्यवद्धस्थत बनाईनेछ ॰ 

१३. गाउाँपानलका चालू तर्फ का बजेट नशषफक अनुसारको प्रस्तानवत राजश्व बााँडर्ााँडबाट र आन्तररक 

आय बाट ब्यहोने गरी चालू खचफ नशषफकको बजेट सलग्न गरी पेश  गररननेछ॰ 

सूिना तथा संिार तर्ि  
१. गाउाँपानलका बाट प्रदान गररने सेवा र सुनवधाको बारेमा नागररकहरुलाई जानकारी गराउन 

नागररक वडा पत्र , योजना नकताव प्रकानशत  र नागररकको सेवा सुनवधाको लानग  हेल्पडेस्कको 

स्थापना, वा नागररक सहायता कक्ष स्थापनामा जोड नदईनेछ ॰ 

२. सूचना प्रनवनधमा नवशेषतः  मनहला , दनलत, जनजाती, नवपन्न वगफ , अपाङ्ग एवम् ग्रामीण तथा नवकट 

के्षत्रका अन्य समुदाय समेतको पहुाँच बढाउन नवशेष अवसरहरू उपलव्ध गराइनेछ ॰  

३. गाउाँपानलका नवनर्न्न गनतनवनधहरुलाई नडनजटलाईजेसन गररनेछ ॰ 

४. व्यद्धतगत घटनादताफ तथा सामानजक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई वडा स्तरबाट 

अनलाईन माध्यमबाट कायफन्रयनमा ल्याइने छ र उत प्रणाली प्रयोगका लानग वडा सनचवहरुलाई 

आवश्यक तानलम संचालन गररनेछ ॰ 

५. सूचना प्रनवनध के्षत्रलाई प्रोत्सानहत गनफको लानग प्रते्यक शाखामा Extension र्ोनलाईन सेवाको  

व्यवस्था नमलाइनेछ ॰ 

६. गाउाँपानलकाले ५ वषफ नर्त्र गरेको कामको अनर्लेखाङ्कन गनफ नर्नडयो डकुमेन्टर ी बनाईनेछ  ॰ 

७. गाउाँपानलकाको प्रशासनीक कायफलाई नछटो छररतो र प्रनवनध मैत्री बनाउन नवनर्न्न शाखामा 

Technology नवस्तार गररनेछ ॰  

८. गाउाँपानलकाको प्रते्यक वडाहरुमा दुई वडा ईन्टरनेट सेवा संचालनमा ल्याई वडाका सवै कायफ 

अनलाईन मार्फ त गररनेछ ॰  

९. सूचना प्रनवनधको माध्यमबाट ज्ञानमा आधाररत उद्योगहरको स्थापना गरी रोजगारीमा अनर्बृद्धि 

गररनेछ ॰ 

१०. सूचना प्रनवनध के्षत्रको नवकासका लानग सूचना प्रनवनधको के्षत्रमा संलग्न व्यद्धत , सावफजननक के्षत्रका 

संस्थाहरू, नशक्षण संस्थाहरूलाई प्रोत्सानहत गदै लनगनेछ ॰ साथै गैरआवासीय नेपाली तथा प्रदेश, 

संघ र अन्य संघ संस्थाहरुसंगको साझेदारी अनर्वृद्धि गररनेछ ॰ 

 



 
 

बातावरण तथा नवपद व्यवस्थापन 

१. नवपद् व्यवस्थापन कायफलाई प्रर्ावकारी बनाउन नवपद् व्यवस्थापन कोषको रकममा वृनि गररनेछ ॰ 

सङ्घ,प्रदेश एवम् अन्तर स्थानीय तह, सरकारी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्थाबीच समन्रय गररनेछ ॰  

२. समुदायको सहर्ानगतामा वन तथा जैनवक नवनवधताको नदगो संरक्षण गदै वन पैदावारको उनचत 

सदुपयोग र व्यवस्थापन गररनेछ ॰ वनको जनमन खाली नराद्धखने नीनत नलइनेछ ॰  

३. बराहताल गाउाँपानलकालाई हररत गाउाँपानलकाको रुपमा नवकास गनफ वन कायाफलय संग समन्रय 

गरी जंगल संरक्षण कायफ अगाडी बढाईनेछ ॰  

४. गाउाँपानलका के्षत्र नर्त्रका सामुदानयक नवद्यालय , कायाफलय, सावफजननक स्थल पानीका मुहान के्षत्र 

आनदमा प्लानष्टकका झोला, कप जस्ता प्लानष्टक जन्य र्ोहोरहरु क्रमशः  ननषेनधत गररंदै लनगनेछ ॰  

५. बड्डीचौर बजार के्षत्रलाई हरीयाली सनहत सर्ा र स्व च्छ राख्न वृक्षारोपण र र्ोहर नवसजफनको उनचत 

व्यवस्थापन गदै ढल ननकास लाई ब्यवद्धस्थत गररने छ ॰ 

६. गाउाँपानलकामा के्षत्रमा आश्रय नलइ रहेका बाढी नपनडतहरुलाई प्रदेश सरकारसंग सहकायफ आवास 

व्यवस्थापन गररनेछ ॰ 

७. गाउाँपानलकाका जोद्धखमयुत स्थानहरुको पनहचान गरी नवपद् सम्वन्धी सचेतनामुलक कायफक्रम 

संचालन गररनेछ ॰ 

८. वनजंगलमा आगलागी र चोरी नशकार ननयन्त्रणको लानग सम्वद्धन्धत ननकायसंग सहकायफ गरी 

जनचेतनामुलक कायफक्रम गररनेछ ॰ 

९. जोद्धखमयुत स्थानमा तटवन्ध गनफ गाउाँपानलकाको स्रोत साधनले सम्पन्न गनफ नसनकने खालका ठुला 

तटवन्धन लगाएतका कायफलाइफ  नवनर्न्न संध, संस्था, प्रदेश सरकार र संनघय सरकार संग सहकायफ 

गररने छ ॰ 

१०. यस गाउाँपानलका नर्त्र रहेका सामुदानयक वनको पूवाफधार तथा संस्थागत नवकास गरर क्षमता 

अनर्वृद्धि गररनेछ ॰  

११. बराहताल गाउाँपानलका नर्त्र रहेका सामुदानयक वनबाट प्राप्त हुने राजस्वको ननयम अनुसारको 

रकम गाउाँपानलकामा वुझाउने व्यवस्था गररनेछ ॰   

सबाका सदस्मज्महूरु, 
  नननत तथा कामािभ ऩनछ मस गाउॉ ऩालरका फाट मस चार ुआ व भा बएगयेका धेयै 

मोजना तथा कामािभहरु भध्मे केहह मोजना तथा कामािभहरु ऺेत्रगत रुऩभा 
प्रस्तुत गने अनभुती भाग्दछु । 
 ऩवूााधाय ववकास तपा :- स्वास््म सेवा केन्र नऩगेुका वडाहरु १ ३ ६ ८ य १० 

नम्वय वडाभा आधायबतु स्वास््म सेवा केन्रको बवन ननभााण हुदैछन ्। 
धगयीघाट यानीघाट ऩाग्भा फङुघाट कणाारी सडक , कल्माण कयॊगे सडक , 



 
 

ओदारतार सरनैा कटुवारडाॉडा सडक , धगलभने यक्सेनी सडक य फड्डीचौय 
चिऩथ,साना नतना कृवषा सडक य शार्खा सडकहरुको ननभााण तथा भभातका 
काभहरु भध्मे केहह सॊचारनभा छन ्बने केहहको काभ सम्ऩन्न बएको छ । १० 
नम्वयको वडा कामाारम बवन , वडा कामाारम सबाहर, ने या भा वव नमाॉवनको 
ववद्मारम बवन , जनज्मोती आ वव तयॊगा , जनजागतृी भावव दभाय बवन , 
सयस्वती भावव चऩेाङ बवन,बेयी भावव तयॊगा बवन, ने.या.आ.वव.कुम्रीकोट बवन, 
थमु्का,टाटी य सारघायी आभा सभहूको बवन ननभााण , सयस्वती भावव 
लसरूऩाटाको ववद्मारम बवन , जनज्मोती भावव फड्डीचौयको छात्रावास य 
कम्ऩाउण्ड ननभााण जस्ता बवनको काभ सॊचारनभा छन । 

 साभास्जक ववकास तपा :-धननघाड र्खानेऩानी साझदेायी , श्रीभरु र्खानेऩानी , टाॉटी , 
ओदारतार,धाचाऩानी र्खानेऩानी मोजना ,जनज्मोती भावव फड्डीचौय य थाऩाडयेाभा 
डडऩफोरयङ,फसन्तऩयू सोरायभसु , िुरो सम्भ झोरङु्गे ऩरु , 
भॊग्रहा,ज्माभीये,ढकारवायी,भेरऩानी कुवा ननभााण जस्ता थपु्र ैमोजनाहरुको काभ 
केहहको सम्ऩन्न बएका छन ्बने कहह सॊचारन हुदै गयेका छन।् 

 आधथाक ववकास तपा :-ववउयेनी, याचर्खोरा , भ्माकुने लसॊचाइ कुरो , िाहटवास लसॊचाई 
ड्माभ ननभााण, तयकायी सॊकरन केन्र , तयॊगा लरफ्ट लसॊचाई मोजना, कृवष सॊकरन 
केन्र ननभााण, लसॊचाइ ऩाइऩ र्खरयद , फाख्रा ववतयण  य ववबन्न आम आजानका 
कामािभहरु सॊचारन बइयहेका छन ्  तेस्तै प्रधानभन्त्री योजगाय य भखु्म भन्त्री 
योजगाय तपा का श्रभभरुक मोजनाहरु सॊचारन बइयहेका छन । भाधथ उल्रेखर्खत 
मोजना भध्मे केहह मोजनाहरुको काभ सम्ऩन्न बएको य केहह मोजनानाको काभ 
राभो सभम सम्भ रकडाउनको कायण फन्द बई हार ननभााणको काभ सचुारु गरय 
महह आवको अन्त सम्भ सम्ऩन्न हुने गरय काभ हुदै गयेको कुया सम्भाननत 
सदस्म ज्महूरुभा जानकायी गयाउछु । 

 



 
 

सबाका अध्मऺज्म,ू 

  सबाका सदस्मज्महूरु, 
 

७.आगाभी आधथाक वषाको नननत कामािभ य फजेट तजुाभा गदाा भरेै मो वषा सम्भ 
हाॉलसर बएका उऩरस्व्धहरु सॊस्थागत गदै जनप्रनतननधभरूक रोकतास्न्त्रक 
ऩद्धनतफाट नेऩारी नागरयकरे र्खोजेको सेवा , चाहेको ववकास य ऩरयकल्ऩना गयेको 
सभताभरूक सभाजको ननभााण गने प्रणारीफाट ननदेलशत हुॉदै सभाजवाद उन्भरु्ख 
उदीमभान गाउॉ ऩालरकाको  रुऩभा स्थावऩत गना मो फजेट केस्न्रत गयेको छु ।  

 ८.फजेट तजुाभा गदाा भरेै भरूत : नेऩारको सॊववधान यकाननूहरु , नेऩार सयकाय तथा 
प्रदेश सयकायको नीनत, कामािभ तथा फजेट वक्तव्म, ववननमोजन ववधेमक,२०७८ को 
लसद्धान्त य प्राथलभकता , ननलभात ववववध काननुहरु , गाउॉकामाऩालरकाका ननणामहरु 
तथा दीगो ववकास रक्ष्मराई भखु्म आधाय फनाएको छु ।साथै , ववलबन्न ऺेत्रका 
सयोकायवाराफाट प्राप्त हुन आएका भहत्वऩणूा सझुावराई सभेत फजेट ननभााण गदाा 
ववशषे ध्मान हदएकोछु । 

९.स्थानीम सयकायको आन्तरयक स्रोत , नेऩार सयकाय  य प्रदेश सयकायफाट 
हस्तान्तरयत अनदुान तथा याजस्व फाॉडपाॉडराई भरु आधाय भानी मो फजेट तथा 
कामािभ तजुाभा गयेको छु । साथै ,मस फजेटभा गाउॉ ऩालरकाको आफ्नो 
ऺेत्राधधकायलबत्र कय तथा गैय कय याजस्व ऩरयचारन य व्मवस्थाऩनराई 
प्राथलभकताभा यारे्खको छु । 

१०.अनतु्ऩादक तथा अनावश्मक र्खचा घटाउने , ऩुॉजीगत फजेटको अॊश फढाउने य चार ु
र्खचाभा लभतव्मनमता ल्माउने गयी फजेट प्रस्ताव गयेकोछु । साथ ैकामािभको छनौट , 
साधन स्रोतको फाॉडपाॉड य ववननमोजनभा देखर्खने दोहोयोऩनराई न्मनूीकयण गना 



 
 

प्रशासननक तथा प्राववधधक ऺभता ,स्रोत तथा ववननमोजनका वीचभा सन्तुरन कामभ 
हुने गयी स्रोत व्मवस्थाऩन गने व्मवस्था लभराएकोछु । 

११ मस गाउॉ ऩालरकाको स्थामी केन्र ननधाायण बइसकेकारे गाउॉ ऩालरकाको प्रशासननक 
बवन ननभााण साझदेायीका राधग फजेटको ब्मवस्था गयेको छु साथ ैववगतको फषा 
जस्तै अध्मऺ सॊग आम आजान कामािभ य भहहरा सॊग उऩाध्मऺ कामािभराई 
ननयन्तयता हदएको छु । 
 

सबाका अध्मऺज्म,ू 
सबाका सदस्मज्महूरु,  
११ . अव भ आगाभी आधथाक वषा २०७८ /०७९को वजेटका उद्देश्म तथा प्राथलभकता 
प्रस्तुत गने अनभुनत चाहन्छु ।फजेटका उद्देश्महरु ननम्न अनसुाय यहेका छन ्।  

 कोयोना बाइयस योगको योकथाभ ,ननमन्त्रण य उऩचायको प्रबावकायी 
व्मवस्थाऩन गनुा, 

 सॊकटग्रस्त अथातन्त्रराई चरामभान य गनतशीर फनाउन,ु 
 जनसहबाधगता,उत्तयदानमत्व,ऩायदलशाता सनुनस्श्चत गयी सरुब य गुणस्तयीम 

सेवा प्रदान गनुा, 
 रोकतन्त्रका राबहरुको सभानऩुानतक सभावेशी य न्मामोधचत ववतयण गनुा, 
 काननुी याज्म य हदगो ववकासको अवधायणाअनरुुऩ सभाजवादउन्भरु्ख 

सॊघीम रोकतास्न्त्रक गणतन्त्रात्भक शासन प्रणारीराई स्थानीम 
तहदेखर्ख न ैसदुृढीकयण गनुा, 

 स्थानीम नेततृ्वको ववकास गदै स्थानीम शासन ऩद्धनतराई सदुृढ गनुा, 
 स्थानीम तहभा ववधानमकी ,कामाकारयणी य न्मानमक अभ्मासराई सॊस्थागत 

गनुा । 
 

१२. आगाभी आधथाक वषाको फजेटभा देहामका ऺेत्रभा रगानीराई उच्च प्राथलभकता 
हदएको छु । 



 
 

 कोलबड-१९ को भहाभायीफाट फयाहतारफासीको जीवन यऺा गयी 
जनजीवनराई सयुक्ष त य सहज फनाई सयुक्ष त याख्न क्वायेन्टाइन एवॊ 
आइसोरेसन व्मवस्थाऩन ,अत्मावश्मक औषधध ,स्वास््म साभग्री एवॊ 
उऩकयणको उऩरब्धता ,ऩरयऺणको दामया ववस्ताय य उऩचायको व्मवस्था 
लभराउने , 

 सडक तथा ऩरु (झोरङु्गे ऩरु सभेत ), लसॊचाई , बवन तथा शहयी 
ववकास, उजाा , रघ ुतथा साना जरववद्मतु , सञ्चाय ऺेत्रको ववकास 
भापा त ऩवूााधाय ववकास गने, 

 कृवष,ऩमाटन,उद्मोग तथा वाखणज्म ,सहकायी,ववत्तीम ऺेत्रको ववकास 
भापा त आधथाक ववकास गने, 

 लशऺा, स्वास््म, र्खानेऩानी तथा सयसपाई , सॉस्कृनत प्रवद्ाधन , रङै्धगक 
सभानता तथा साभास्जक सभावेशीकयण को ववकास भापा त साभास्जक 
ववकास गने, 

 वन, वातावयण तथा ववऩद् व्मवस्थाऩन गने, 
 शासकीम सऺभताको ववकास गयी सशुासन य सदाचाय प्रवद्ाधन गने । 

सबाका अध्मऺ भहोदम, 
सबाका सम्भातनत सदस्मज्महूरु, 
१३. अव भ चार ुआधथाक वषा २०७७ /०७८ को आम व्ममको मथाथा स्स्थनत प्रस्तुत गना 

चाहन्छु । 
चार ुआधथाक वषाभा कुररु  ४३ रार्ख ९ हजाय  याजस्व ऩरयचारन हुने अनभुान 
यहेकोभा चार ुआधथाक वषाको जेि भहहना सम्भभा अनभुाननत आन्तरयक आमभा १ 
कयोड १३ रार्ख सॊकरन बएको देखर्खन्छ ।प्राप्त याजश्वको ननमभानसुाय ४० 
प्रनतशतरे हुन आउने यकभ रु ३५ रार्ख ७३ हजाय प्रदेशभा य फाॉकी यहेको याजश्व 
मस गाउॉ ऩालरकाभा जम्भा बएको छ । त्मसगैयी चार ुआधथाक वषाको जेष्ट्ि भसान्त 
सम्भ नेऩार सयकायफाट ववत्तीम सभानीकयण अनदुान फाऩत रु १० कयोड ३१ रार्ख 
य सॊघीम याजस्व वाॉडपाॉडफाट रु ९ कयोड ६१ रार्ख ववननमजन बएकोभा ७  कयोड 



 
 

५६ रार्ख भात्र प्राप्त बएको छ । त्मस्तै प्रदेश वववत्तम सभानीकयण अनदुानवाऩत रु 
१ कयोड २ रार्ख ५३ हजाय आम प्राप्त बएको छ । चार ुआधथाक वषाको नेऩार 
सयकाय,सशता अनदुान तपा  रु २३ कयोड ३९ रार्ख ६७  हजाय  प्राप्त बएको छ। 
त्मस्तै साभास्जक सयुऺा बत्ता फाऩत रु ७ कयोड ९८ रार्ख २८ हजाय रुऩमैा ननकाशा 
हुन ुऩनेभा जेि भसान्त सम्भ ५ कयोड ८६ रार्ख १३ हजाय भात्र प्राप्त बएको भा 
ऩहहरो य दोश्रो क्रकस्ता यकभ रु ५ कयोड २५ रार्ख ३४ हजाय नववर फैंक शार्खा 
कुनाथयी भापा त सम्वस्न्धत व्मक्तीहरुको र्खाताभा जम्भा बएको य अव फाॉकी तेश्रो 
क्रकस्ता नऩगु यकभ ननकाशा बएऩनछ भात्र सम्वस्न्धत व्मक्तीहरुको र्खाताभा जम्भा 
गरयने व्महोया जानकायी गयाउछु ।  
 

१४.   कणाारी प्रदेश सभऩयुक अनदुान तपा  रु १ कयोड ४० रार्ख , ववषशे अनदुान 
तपा  ४० रार्ख ,स्थानीम ऩवूााधाय ववकास कामािभ ७० रार्ख ,एक्रककृत स्वास््म 
ऩवूााधाय तपा  १ कयोड , फाहढ वऩडडत ऩनुस्थाऩना ३० रार्ख ५० हजाय ,आधायबतु 
स्वास््म सेवा बवन ननभााण तथा सेवा सॊचारन कामािभ तपा  १ कयोड ८०  रार्ख , 
स्थानीम ऩवूााधाय ववकास साझदेायी कामािभ तपा  रु १ कयोड १० रार्ख , फैँक र्खाता 
छोयीको सयुऺा स्जवन बयीकोतपा  रु ९ रार्ख, भखु्मभन्त्री योजगाय कामािभको रु ४ 
कयोड, अगााननक भर ऩेप्सेसाईड तपा  ५० रार्ख , फहुऺेत्रत्रम ऩोषण कामािभ तपा   ८ 
रार्ख ५५ हजाय, ऩढ्दै कभाउदै कामािभका राधग ५० रार्ख अस्ख्तमायी प्राप्त बएको 
छ । मस्ता कामािभको राधग प्राप्त बएको यकभ सॊधचतकोष व्मवस्थाऩन प्रणारी 
(SUTRA)सतु्रभा ऩोस्ष्ट्टङ गरय र्खचा गने व्मवस्था गयेको छु । 

१५.   आधथाक वषा २०७७/०७८ को अनभुाननत आम आ व २०७८ जेष्ट्ि भहहना सम्भको 
मथाता व्मम तथा आधथाक वषा २०७ ८/०७९ को प्रस्ताववत आमव्ममको वववयण 
अनसुचूी १ य ऺेत्रगत वववयण अनसुचूी २ भा उल्रेर्ख गयेको छु । 
 



 
 

सबाका अध्मऺ भहोदम, 
गाउॉसबाका सदस्मज्महूरु, 
अव भ फजेटभा उल्लरखित ऺेत्रगत नीतत तथा कामक््रभहरु कामा्न्वमन गन ्आवश्मक 
ऩने फजेट ववतनमोजन य स्रोत अनभुान प्रस्तुत गन ्चाहन्छु । 
आगाभी आधथाक वषाका नीनत तथा कामािभ कामाान्वमन गना जम्भा रु  ५२ कयोड  
९१ रार्ख ६२ हजाय ८ सम ९ रुऩैंमा र्खचा हुने अनभुान गयेकोछु । कुर ववननमोजन 
भध्मे चारतुपा  रु १५ कयोड ४३ रार्ख ३२  हजाय सॊनघम शसता चार ुअनदुान तपा  
रु २१ कयोड ७१ रार्ख रुऩैंमा गयी कुर चार ुतपा  ३७ कयोड १४ रार्ख ३२ हजाय  
ववननमोजन गरयएको छ जुन कुर फजेटको ७०.१९ प्रनतशत य गाउॉ ऩालरका ऩसु्जगत 
तपा  रु ७ कयोड य शसता ऩुॉजीगततपा  रु ८ कयोड ७७ रार्ख ३० हजाय गयी कुर 
ऩुॉस्जगत तपा  रु १५ कयोड ७७ रार्ख ३० हजाय अथाात ्२९.८१ प्रनतशत यहेको छ ।  
 
आगाभी आधथाक वषाको व्मम अनभुानको वववयण गाउॉ ऩालरकाको ववननमोजन 
ववधेमक,२०७८ सॊगै ऩेश गयेको छु । त्मस वववयणभा ऩदाधधकायी य कभाचायी तरव 
बत्ता,ऩानी तथा ववजुरी भहसरु,घय बाडा,कयाय सेवा शलु्क,सव ैकामािभ र्खचा, औषधध 
व्मवस्थाऩन र्खचा ,याहत उद्धाय र्खचा , शकैऺ्ष क सॊस्थाराई अनदुान जस्ता प्रशासननक 
प्रकृनतका चार ुर्खचाको राधग चार ुर्खचा लशषाकभा गाउॉ ऩालरका य वडा कामाारमका 
राधग एकभषु्ट्ि चार ुयकभ १५ कयोड ४३ रार्ख ३२  हजाय ववननमोजन गरयएको छ 
जुन कुर फजेटको २९.८१ प्रनतशत हुन आउॉछ । आगाभी वषाको वजेटभा  साभास्जक 
सयुऺा बत्ता सभावेश गरयएको छैन । 
आगाभी आधथाक वषाका राधग अनभुान गरयएको र्खचा व्महोने स्रोतभध्मे नेऩार 
सयकायफाट प्राप्त हुने ववत्तीम सभानीकयण अनदुान रु १० कयोड ७२ रार्ख ,सॊघीम 
ववबाज्म कोषफाट प्राप्त हुने याजश्व वाॉडपाॉड रु ९ कयोड ५७ रार्ख ६२ हजाय ,ववशषे 
अनदुान २ कयो ड ४९  रार्ख ,,सभऩयुक अनदुान ६६ रार्ख  गरय कुर ४७ कयोड २८ 



 
 

रार्ख ६२ हजाय  सॊनघम सयकायफाट प्राप्त बएको छ बने प्रदेश सयकायफाट ववत्तीम 
सभानीकयण अनदुानभा रु १ कयोड १३ रार्ख ६३ हजाय , प्रदेश याजश्व वाॉडपाॉड रु 
१० रार्ख ७८ हजाय, सशता अनदुान रु २ कयोड ९ रार्ख ३० हजाय य प्रदेश सभऩयुक 
अनदुान रु. १ कयोड १५ य ववषशे अनदुान  २५ रार्खगयी कुर ४ कयोड ७३ रार्ख य 
मस गाउॉ ऩालरकाको आन्तरयक याजस्वफाट प्राप्त हुने ९० रार्ख गयी  आगाभी आव 
२०७८।०८९ को कुर फजेट रु ५२  कयोड  ९१ रार्ख ६२ हजाय ८ सम ९ रुऩैंमा राई 
अनभुाननत आमका श्रोतको रुऩभा लरदै  सो अनभुाननत आम यकभराइ 
गाउॉ ऩालरकाको प्रशासननक र्खचा तपा  रु १० कयोड ८६ रार्ख ३२ हजाय रुऩैंमा कोयोना 
सम्वेदनलसर कोष तपा  ५ रार्ख सॊनघम सयकाय सभऩयुक अनदुान ६६ रार्ख  प्रदेश 
सयकाय सभऩयुक अनदुान १ कयोड १५ रार्ख, ववषमगत शार्खाहरुराई एकभषु्ट्ि यकभ 
रु १ कयोड २० रार्ख (शसता अनदुान फाहेक), सव ैवडाका मोजना तथा कामािभका 
राधग एकभषु्ट्ि यकभ रु ५ कयोड , जनता सॊग अध्मऺ कामािभ तपा  २ कयोड ४० 
रार्ख, भहहरा सॊग उऩाध्मऺ कामािभ तपा  २० रार्ख ,सव ैवडाभा ईन्टयनेट जडान 
तपा  १० रार्ख रगाएत ववननमोजन ववधेमक २०७८ भा उल्रेर्ख बए फभोस्जभ कुर रु 
५२  कयोड  ९१ रार्ख ६२ हजाय ८ सम ९ रुऩैंमा भात्र ववननमोजन गयेको छु ।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
सबाध्मऺ भहोदम, 
सबाका सदस्म ज्महूरु, 
१६.अफ भ भाधथ उल्रेखर्खत ववननमोजन फजेटफाट तऩलसरको ऺेत्रभा प्राथमभकताको 
आधायभा ववतनमोजन गरय िच ्गन ्मसपारयस गन ्चाहन्छु । 

कोमबड १९ फाट मसल्जत् सॊकट व्मवस्थाऩन सम्फन्धी  

१ . आधथाक रुऩरे अनत ववऩन्न श्रलभक तथा भजदयुराई योजगायी उऩरब्ध गयाउन 
श्रभभरुक प्रववधधको प्रमोग गयी कामाान्वमन गरयने आमोजनाहरु छनौटभा 
प्राथलभकता हदने । 

२. सॊिभण जोखर्खभ यहदाॉसम्भ अशक्त , असहाम एॊव आधथाक रुऩरे ववऩन्न , गबावती 
भहहरा, जेष्ट्ि नागरयक एॊव अऩाॊगता बएका व्मस्क्तहरुराई याहतका कामािभ 
सञ्चारन गने गरय फजेटको व्मवस्था गने ।  

३. कोलबड १९ भा स्थाननम तहभा र्खहटने स्वास््मकभॉ तथा जनशस्क्तराई 
स्वास््म सयुऺा साभाग्री ( भास्क , ऩञ्जा, सेननटाईजय, वऩवऩई ) हरुको अबाव नहुने 
गरय फजेट व्मवस्थाऩन गने ।  

४. कोलबड सॊिभणको सम्बाववत जोखर्खभभा यहेका नागरयकहरुराई नेऩार सयकायरे 
तोके फभोस्जभ क्वायेन्टाईनभा याख्न ेव्मवस्था लभराउन आवश्मक फजेट व्मवस्थाऩन 
गने ।  

५. कोलबड १९ को सॊिभण योकथाभ तथा ननमन्त्रणको राधग ऺभता ववकास तथा 
जनचतेनाभरूक कामािभको राधग आवश्मक फजेट व्मवस्था गने ।  

६. एम्फरेुन्स, शव फाहन, दभकर जस्ता सेवाराई चौववस ैघण्टा सञ्चारन हुने गरय 
तमायी हारतभा याख्न आवश्मक फजेट व्मवस्था लभराउने । 



 
 

७. कोलबड १९ का कायण ववद्माथॉ , गबावती भहहरा, जेष्ट्ि नागरयक, अऩाॊगता बएका 
व्मस्क्त, डडपे्रशनभा यहेका व्मस्क्त तथा भनोसाभास्जक ऩयाभशा आवश्मक ऩने 
व्मस्क्तहरुराई भनोऩयाभशा सेवा उऩरब्ध गयाउने कामािभ सञ्चारन गना आवश्मक 
फजेट व्मवस्था गने । 

 साभाल्जक ऺेत्रसॉग सम्फन्धी (स्वास््म, मशऺा, िानेऩानी तथा सयसपाई य अन्म) 

१ . अस्ऩतार , स्वास््म चौकी तथा स्वास््म एकाइफाट प्रदान गरयने र्खोऩ सेवा , 

सयुक्ष त भाततृ्व तथा प्रजनन स्वास््म , ऩोषण रगामतका जनस्वास््म सेवाहरु य 
उऩचायात्भक सेवाको राधग आवश्मक औषधध , उऩकयण तथा स्वास््म साभाग्रीको 
राधग आवश्मक फजेट व्मवस्था गने ।  

२. र्खोऩ, सयुक्ष त भाततृ्व, प्रजनन स्वास््म, ऩोषण जस्ता जनस्वास््मसॉग सम्फस्न्धत 
आधायबतु सेवा सवुवधाराई प्रबावकायी फनाउन भहहरा स्वास््म स्वमॊसेववकाहरुराई 
ऩरयचारन गना आवश्मक फजेट व्मवस्था गने ।  

३. ववद्मारम फन्द यहेको अवस्थाभा नेऩार सयकायरे तोकेको भाऩदण्ड फभोस्जभ 
वकैस्ल्ऩक ववधधहरुको प्रमोग गयी ऩिनऩािनराई ननमलभत गना आवश्मक ऩने 
ऩवूााधाय ननभााण, र्खानेऩानी, शौचारम तथा सयसपाईको प्रवन्ध गना आवश्मक फजेट 
व्मवस्था गने । 

४. साभास्जक दरुय कामभ गयी ववद्मारम सञ्चारन गना नेऩार सयकायफाट ननणाम 
बएको अवस्थाभा स्वास््म सम्फन्धी भाऩदण्ड ऩारना गयी ऩिनऩािनराई ननमलभत 
गना आवश्मक ऩने ऩवूााधाय ननभााण , र्खानेऩानी , शौचारम तथा सयसपाईको प्रफन्ध 
गना आवश्मक फजेट व्मवस्था गने । 

आर्थक् ववकास सम्फन्धी (कृवष , ऩश ुसेवा , उर्दमोग, वाखणज्म, सहकायी, ऩमट्न य 
अन्म) 



 
 

१ . कृवष उऩज तथा कृवषजन्म उत्ऩादनभा आत्भननबायताका राधथ उद्मभशीरताको 
प्रवद्र्धन गना भर , त्रफउ, कीटनाशक औषधधको उऩरब्धता , उत्ऩाहदत फस्तुको बण्डाय 
तथा प्रशोधन य फजाय व्मवस्थाभा सहजीकयण गना य लसचाई सवुवधा प्रवधान गना 
आवश्मक फजेट व्मवस्था गने ।  

२. क्रकसानको रागत भलु्म प्राप्तीको सनुनस्श्चतताको राधग कृवष तथा ऩश ुत्रफभा 
कामािभराई प्रोत्साहहत गना नीनतगत तथा कामािभगत व्मवस्था गने ।  

३. स्थानीम तहलबत्र यहेका फाॉझो जग्गाहरुको एकीकृत त्माॊक सॊकरन गयी सो को 
ऩणूा उऩमोगको व्मवस्था लभराउन बलूभ फैंकको अवधायणा कामाान्वमन गना 
सहस्जकयण गने । मस्तो कामाराई प्रोत्साहन गना कय सहुलरमत तथा अनदुान 
रगामतका व्मवस्था गना सक्रकने । 

४. स्थाननम कच्चा ऩदाथाभा आधारयत रघ ुतथा घयेर ुउद्मभहरुको प्रवधान गना 
सीऩभरुक तालरभको व्मवस्था गयी उत्ऩाहदत वस्तुहरुको वजायीकयणको 
सनुनस्श्चतता प्रदान गना सहमोग ऩगु्ने गयी कामािभ तथा फजेट व्मवस्था गने । 

५. ववदेशफाट पक्रका एका तथा योजगायीको र्खोस्जभा यहेका व्मस्क्तहरुभा यहेको सीऩको 
वववयण सभेत योजगाय सचूना केन्रभा अद्मावधधक गरय त्मस्तो जनशस्क्तराई 
गाउॉ ऩालरका लबत्र उऩरब्ध हुने ननभााण , सेवा व्मवसाम , उद्मोग, कृवष, रगामतका 
ऺेत्रका योजगायदातासॉग सभन्वम गयी योजगायी प्रदान गना सहस्जकयण गने 
व्मवस्था लभराउने । 

वातावयण तथा ववऩर्द व्मवस्थाऩन सम्फन्धी 

१ . कोलबड १९ फाहेकका ववऩद्हरुको योकथाभ तथा न्मनुनकयणको राधग ऩवूा तमायी , 

प्रनतकामा य ऩनुरााबका कामािभ सञ्चारन गना स्थानीम ववऩद व्मवस्थाऩन कोषभा 
थऩ फजेटको व्मवस्था गने ।  



 
 

२. ऩवूााधाय ववकासका क्रिमाकराऩहरु सञ्चारन गदाा ववऩद् जोखर्खभ 
सॊवेदनशीरताराई केन्रववन्दभुा यार्खी कामाान्वमन गना सघाउ ऩगु्ने गरय डडजाइन 
तथा इस्ष्ट्टभेट गने व्मवस्था लभराउने । 

३.गाउॉ ऩालरका लबत्र यहेका साभदुानमक वनहरुको ऩवुााधाय तथा ऺभता ववकासभा 
ववषशे जोड हददै सहमोग य कामा गदै अगाडी फढ्ने ननती लरएको छु । 

४.मस गाउॉ ऩालरका लबत्र यहेका साभदुानमक वनरे आपुरे प्राप्त गयेको याजश्वको 
ननमभानसुायको याजश्व असरुभा थऩ कडाइ गने ब्मवस्था गयेको छु। 

 सशुासन तथा सॊस्थागत ववकास सम्फन्धी  

१ . कामाऩालरकाको कामाारम , वडा कामाारम तथा ववषमगत शार्खा वा एकाइको सेवा 
प्रवाहराई सम्बव बएसम्भ सचूना प्रववधध भतै्री फनाउन आवश्मक फजेट व्मवस्था 
गने ।  

२. कोलबड १९ को कायण उत्ऩन्न असहज ऩरयस्स्थनतको साभना गना तत्कारीन 
आवश्मकता ऩहहचान ढाॉचाफाट प्राथलभकताभा ऩयेका क्रिमाकराऩहरु कामाान्वमन गना 
ननजी ऺेत्र, स्थानीम तहभा कामायत गैयसयकायी सॊस्था , सहकायी सॊस्था तथा स्थानीम 
साभदुानमक सॊस्थाहरुराई ऩरयऩयूक बलूभकाभा ऩरयचारन गने । 

३. प्रशासननक काभकायवाहीभा सशुासन कामभ आगाभी आधथाक वषा २०७८ /०७९ 
देखर्ख वजेट तमायी , रेर्खाङकन तथा प्रनतवेदन जस्ता कामा स्थानीम सॊस्ञ्चत कोष 
व्मवस्थाऩन प्रणारी SUTRAको प्रमोगभा व्माऩक फनाइ  गाउॉ ऩालरकाको आधथाक 
कामाप्रणारी याजस्व सॊकरन य मोजना सॊचारनभा सहजता ल्माउनकोराधग 
आवश्मक सफ्टवमय राधग फजेट ववननमोजन गनुा ऩने । 
 



 
 

ऩवूााधाय ववकास तपा  सडक तथा ऩरु (झोरङु्गे ऩरु सभेत ), लसॊचाई , बवन तथा 
शहयी ववकास, उजाा , रघ ुतथा साना जरववद्मतु , सञ्चाय ऺेत्रको ववकास भापा त 
ऩवूााधाय ववकास गने  य रङै्गीक सभावेलश फजेट ववननमोजन तपा  सवरेै ध्मान 
ऩयुमाएय एक्रककृत फजेट राई ववननमोजन गरयहदनका राधग सझुाव हदन चाहन्छु । 
 
 
 

सबाका अध्मऺ भहोदम, 
सबाका सम्भातनत सदस्मज्महूरु, 
 
अव  भ आर्थक् वष ्२०७८/०७९ को रार्ग याजस्वका नीतत प्रस्तुत गन ्चाहन्छु, 
 स्थानीम सयकायको ऺेत्रलबत्रका कयको आधाय पयाक्रकरो ऩादै आन्तरयक 
याजस्व वदृ्धध गना कय तथा गैयकय याजस्वको अधधकतभ ऩरयचारन गने नीनत 
लरएकोछु ।  
 कय तथा गैयकय याजस्व सॊकरनराई प्रबावकायी फनाउन काननुी तथा 

सॊस्थागत सधुाय गरयनेछ ।कय तथा गैयकयका दयराई प्रगनतशीर फनाई 
याजस्व ऩरयचारन गने व्मवस्था लभराएको छु । 

 आधथाक रुऩरे ववऩन्न ,अशक्त य असहाम अवस्थाभा यहेका नागरयक भतै्री कय 
प्रणारी ववकलसत गरयनेछ । 

 मस गाउॉ ऩालरका ऺेत्र लबत्र यहेका अधधकाॊस नहद य र्खोराहरुको वातावयण 
प्रबाव भलु्माॉकन IEE गरय र्खोरा य नहदफाटढुङ्गा , धगटी, फारवुा, चनुढुङ्गा 
रगामतका दहत्तय, फहत्तय शलु्क ,ववऻाऩन कय य भनोयञ्जन कय स्थानीम 
तहफाट सॊकरन गयी ६० प्रनतशत स्थानीम तहभा यार्खी ४० प्रनतशत प्रदेश 
सस्ञ्चत कोषभा जम्भा हुनेकाननुी व्मवस्था प्रबावकायी रुऩभा कामाान्वमन 



 
 

गरयनेछ । योडा ,ढुङ्गा,धगटी,फारवुा,चनुढुङ्गा रगामतका दहत्तय फहत्तय 
शलु्क,ववऻाऩन कय य भनोयञ्जन कय आहदको दय तथा दामया ववऻ सभहूफाट 
अध्ममन गयाई याजस्व सॊकरनराई थऩ प्रबावकायी फनाइनेछ । 

 गाउॉ ऩालरका ऺेत्रलबत्र व्माऩाय ,व्मवसाम वा सेवाभा ऩुॉजीगत रगानी य आधथाक 
कायोवायको आधायभा व्मवसाम दताा गना प्रोत्साहहत गयी व्मवसाम कयको 
दामयाभा लरइनेछ ।  

 घयजग्गा नक्शाऩास गरयसकेऩनछ भात्र घय ननभााण गने व्मवस्था िभश रागु 
गदै रजैाने ननती लरएको छु । 
कय सम्वन्धी प्रस्ताव आधथाक ववधेमक ,२०७८ मस ैसाथ प्रस्तुत गयेको छु । 
कय सम्वन्धी प्रस्ताव सम्वत २०७८ सार साउन १ गतेफाट रागू हुने व्मवस्था 
लभराएकोछु ।  
 

सबाका सम्भातनत अध्मऺ भहोदम, 
सबाका सदस्मज्महूरु, 
 
अन्त्मभा, कोलबड-१९ भहाभायी ववरुद्धको हाम्रो सॊघषा ऩणूात कहहरे अन्त्म हुन्छ 
बन्ने कुया अहहरे न ैएक्रकन गना कहिन छ । तय ,हाभी सफकैो साभहुहक प्रमासवाट 
मसराई छोटो सभमभा न ैननमन्त्रण गना सपर हुने ववश्वास भरेै लरएको छु । 
जीवन यहे सरु्ख य र्खुसी ऩनु्स्थावऩत गना सक्रकन्छ । सभदृ्धधको मात्राराई 
ऩनु्जोड्न य गनतशीर फनाउन सक्रकन्छ । मनतवेरा हाभी सफकैो ध्मान कोलबड -१९ 
का ववरुद्धको सॊघषाभा केस्न्रत छ । कोलबड -१९ भहाभायीका कायणरे उत्ऩन्न 
हुनसक्ने र्खाद्म सॊकट आउन नहदन ,योजगायी गुभाउन ऩगेुकाहरुको जीववकोऩाजानको 
आधाय तमाय गना तथा योग ननमन्त्रणसॊगै अथातन्त्रराई गनतशीर फनाउने उद्देश्म  
अनरूुऩ न ैमो फजेट,मोजना तथा कामािभ प्रस्तुत गरयएको छ ।  



 
 

मो फजेटको कामाान्वमनभा नागरयक सहबाधगताराई नागरयकको अधधकायको रुऩभा 
स्थावऩत गयी स्वशासन य जनताद्वाया शासनको चरयताथा गयी जनताप्रनत ऩणूा 
स्जम्भेवायऩवूाक बलूभका ननवााह गने कामाभा फयाहतार गाउॉ ऩालरका प्रनतवद्ध छ । 
 
मो फजेट तजुाभाका राधग भागादशान गनुाहुने गाउॉ ऩालरका अध्मऺ ,गाॉउकामाऩालरकाका 
सदस्म ज्महुरु, ववषमगत सलभनत, गाउॉसबाका सदस्महरु ,ववलबन्न याजनीनतक 
दर,याष्ट्रसेवक कभाचायी ,ननजी ऺेत्र ,सहकायी ऺेत्र य नागरयक सभाजका व्मस्क्तत्वहरु 
तथा फौहदक व्माक्तीहरुको प्राप्त सझुाव,सहमोग य सल्राहप्रनत हाहदाक आबाय प्रकट  
गदाछु ।  
अन्त्मभा,सभदृ्ध गाउॉ ऩालरका ननभााण गने अलबबाया य कोलबड १९ रे लसजाना 
गयेको चनुौतीहरु वीच आएको मो फजेटको सपर कामाान्वमनभा ववगतभा जस्तै सफ ै
ऩऺको अऩनत्व य ऩणूा सहमोग प्राप्त हुने ववश्वास लरएको छु । साथ,ैभरुकु लबत्र य 
वाहहय यहन ुबएका सव ैनेऩारीराई सभरृ्दध फयाहतार  ननभााणको हाम्रो सयकायको 
भहान मात्राभा सहबागी हुन आब्हान गदाछु ।  
 

धन्मवाद ! 
शोबा कुभायी शभाा 

फयाहतार गाउॉ ऩालरका 
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