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भूमे गाउँसभाका अध्यक्षज्यू, 

गाउँसभा सदस्यज्यूहरु, 

राष्ट्रसेवक कमिचारी, पत्रकार तथा यहाँ उपस्स्थत सम्पूर्ि महानभुावहरु र आम भूमेबासी आमा 
बवुा, दाज-ुभाई तथा दददी-बर्हनीहरु 

 

1. स्थानीय तह सदस्य र्नवािचन २०७९ पर्ि यस गररमामय गाउँसभामा 
अस्िल्िो स्थानीय सरकारको अनभुव र नवगदित स्थानीय सरकारको 
उत्साहका साथ यस गररमामय सभासमक्ष भमूे गाउँपार्िकाको आर्थिक वर्ि 
२०७९/८० को बजेट तथा कायिक्रम प्रस्ततु गनि उपस्स्थत िु ।  

2. यो अवसरमा आर्थिक, सामास्जक तथा राजनीर्तक पररवतिनमा नेततृ्वदायी 
भरू्मका र्नवािह गने सबै अग्रजहरुप्रर्त आदरभाव व्यक्त गदै  संिीय 
िोकतास्रत्रक गर्तरत्र नेपाि र्नमािर्का िार्ग नेपािी जनतािे पटक–पटक 
गदै आएका ऐर्तहार्सक जनआरदोिन, १९ ददने ऐर्तहार्सक जनआरदोिन 
२, सशस्त्र संिर्ि, जनयदु्धको गौरवपूर्ि इर्तहासिाई स्मरर् गदै नेपािको 
साविभौर्मकता, भौगोर्िक अखण्डता, रार्ष्ट्रय एकता, स्वाधीनता, स्वार्भमान, 
राष्ट्र र्हत, िोकतरत्र र अग्रगामी पररवतिनका िार्ग भएका र्वर्भन्न 
आरदोिनहरुमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सगि गनुिहनुे महान वीर शहीदहरु 
प्रर्त उच्च सम्मान गदै भावपूर्ि श्रद्धाञ्जिी अपिर् गदििु । साथै, िाइते, 
अपाङ्ग, बेपत्ता योद्धाहरुको त्याग, तपस्या र बर्िदान तथा अग्रजहरुको 
अतिुनीय योगदानको उच्च सम्मान गदििु।   

3. भमूे गाउँपार्िकाको स्थानीय सरकारको स्थापना कािमा र्वर्भन्न संिर्ि गदै 
र्वर्भन्न उपिस्धध हार्सि र महत्वपूर्ि कायिहरुको थािनी गदै स्थानीय 
सरकार सञ् चािनको स्जम्मेवारी हस्तारतरर् गने अस्िल्िो कायिकािका सबै 
जनप्रर्तर्नर्धहरुिाई धरयवाद व्यक्त गदििु । साथै, यो स्जम्मेवारी प्रदानका 
िार्ग स्थानीय तहको र्नवािचन सफितापूकि  सम्पन्न गराउने नेपाि सरकार, 
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र्नवािचन आयोग, राष्ट्रसेवक कमिचारी, सरुक्षा र्नकाय, राजनीर्तक दिहरु 
तथा अरय संिसंस्था र आम भमूे गाउँपार्िकाबासी नागररकप्रर्त भमू े
गाउँपार्िकाको नवर्नवािस्चत स्थानीय सरकार आभार प्रकट व्यक्त गदिि । 

4. कोर्भड १९ महामारीिे हाम्रो आर्थिक, सामास्जक, मनोवैज्ञार्नक र र्वकास 
र्क्रयाकिापमा गस्म्भर असर पायो । संक्रमर् जोस्खम रयूनीकरर् तथा 
रोकथामका िार्ग सहयोग गने देश र्वदेशमा रहनभुएका आम 
गाउँपार्िकाबासी तथा अरय महानभुावहरु, सञ्चार जगत, र्वर्भन्न संिसंस्था, 
संि तथा प्रदेश सरकार र सबै र्नकाय तथा पदार्धकारीहरु, महामारी 
र्वरुद्धको िडाईमा अग्रपस्ततमा खर्टनभुएका स्वास््यकमी, सरुक्षाकमी, 
राष्ट्रसेवक कमिचारी, जनप्रर्तर्नर्ध, अगवुा, वरु्द्धस्जवी र आम समदुायप्रर्त पनुः 
सम्मान व्यक्त गदििु। कोर्भड १९ का कारर् ज्यान गमुाउन ुहनु ेसबैप्रर्त 
भावपूर्ि श्रद्धाञ्जिीका साथै उहाँहरूका आफरत तथा पररवारजनप्रर्त गर्हरो 
समवेदना पर्न प्रकट गदििु । 

5. भमूे गाउँपार्िकाको आगामी आर्थिक वर्िको बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा गदाि 
नेपािको संर्वधान, दीगो र्वकास िक्ष्य, प्रचर्ित कानूनी व्यवस्था, नेपाि 
सरकार, प्रदेश सरकार र भमूे गाउँपार्िकाको आवर्धक योजनािे र्नददिष्ट 
गरेका िक्ष्य उदे्दश्य, मध्यमकािीन खचि संरचना, र्वगतका 
जनप्रर्तर्नर्धहरुको सझुाव तथा अनभुव, र्वर्भन्न र्नकाय तथा व्यस्क्तहरुबाट 
प्राप्त सझुाविाई आधार बनाएको िु ।  

6. कोर्भड-१९ का कारर् सामास्जक जनजीवन, आर्थिक र्क्रयाकिापका साथै 
र्वकासका र्क्रयाकिापमा परेको असरिाई समेत मध्यनजर गदै रार्ष्ट्रय, 
प्रादेस्शक र स्थानीय आकांक्षा र िक्ष्य हार्सि हनु ेगरी बजेट केस्रित गरेको 
िु । 

7. भमूे गाउँपार्िकािाई नेपािका सबै स्थानीय तहहरुमध्येको नमूना 
गाउँपार्िकाको रुपमा पररस्चत गराउन ु अहम स्जम्मेवारी र चनुौर्त हामी 
बीचमा ि। रार्ष्ट्रय र प्रादेस्शक प्राथर्मकता, आवर्धक योजना, 
अरतरािर्ष्ट्रयस्तरमा गररएका प्रर्तवद्धताका आधारमा गाउँपार्िकाको समरृ्द्ध र 
समरु नर्तका िार्ग एकीकृत गरुुयोजना र पार्िकाको आवर्धक योजनािे 
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र्नददिष्ट गरेको दीििकािीन सोँच, िक्ष्य र उदे्दश्य प्रार्प्तमा स्थानीय सरकार 
प्रर्तवद्ध र केस्रित ि। 

सभाका अध्यक्षज्यू, 

अब म चाि ुआर्थिक वर्िसम्मको अवस्था र नीर्त तथा कायिक्रम कायािरवयनको समीक्षा प्रस्ततु 
गने अनमुर्त चाहरिु ।  

8. अस्िल्िो कायिकािको स्थानीय सरकारबाट स्थानीय सरकार सञ् चािनका 
िार्ग आवश्यक नीर्तगत तथा कानूनी पूवािधार तयार गरेको ि ।  
आवश्यकतानसुार नयाँ नीर्त तथा कानून र योजना तजुिमा गनुिपनेि ।  

9. स्जल्िाको साझा सरोकार, अरतरपार्िका समरवय र सहकायि तथा आपसी 
एकतािाई मजबतु पाने खािका साझा सरोकारका आयोजनाहरु पर्हचान भई 
स्जल्िास्तरको कायियोजना समेत तयार भएकािे अरतरपार्िका 
साझेदारीमाफि त रयून िागतमा अर्धकतम ् उपिधध हार्सि हनु े आयोजना 
तथा कायिक्रम कायािरवयन गनि सर्कने अवसर ि ।  

10. चाि ु आर्थिक वर्िको जेि मसारतसम्म स्थानीय सस्ञ्चत कोर्मा नेपाि 
सरकारबाट र्वत्तीय समानीकरर् अनदुान बापत रु. ११ करोड ४२ िाख, 
सशति अनदुान वापत रु. २० करोड ७० िाख ७७ हजार दईु सय पचास, 
समपूरक अनदुान वापत एक करोड ६६ िाख, र्वशेर् अनदुान वापत रु. 
६६ िाख प्राप्त भएको भने प्रदेश सरकारबाट समानीकरर् अनदुान वापत रु. 
४० िाख २७ हजार पाँच सय, सशति अनदुानवापत रु. ४२ िाख ७२ 
हजार, र्वशेर् अनदुान वापत रु. ३० िाख र समपूरक अनदुान वापत रु. 
७५ िाख प्राप्त भएको ि । नेपाि सरकारबाट प्राप्त हनु े राजस्व 
बाँडफाँडबाट रु. ५ करोड ७२ िाख १३ हजार तीन सय एिार, प्रदेश 
सरकारबाट सवारी साधन कर राजस्व बाँडफाँडाबाट रु. ४२ िाख ४५ 
हजार दईु सय र्त्रहत्तर र आरतररक आयतफि  रु. ३४ िाख सात हजार पाँच 
सय जम्मा भएको ि । गत आर्थिक वर्िबाट बचत भई सस्ञ्चत कोर्मा 
मौज्दात रहेको रु तीन करोड ३१ िाख ७६ हजार दईु सय बयासी  समेत 
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गरी कुि ४३ करोड ९३ िाख ८० हजार तीन सय ियासी रुपैया प्राप्त 
भएको ि । 

11. खचितफि  स्थानीय सस्ञ्चत कोर्बाट चाितुफि  रु. १९ करोड ५७ िाख सैंतीस 
हजार दईु सय एकहत्तर र पँूजीगततफि  रु. ९ करोड ७९ िाख ९६ हजार 
नौ सय चौरासी गरी कूि २९ करोड ३७ िाख ३४ हजार दईु सय िपन्न 
खचि भई रु. १७ करोड ५६ िाख ४६ हजार एक सय मौज्दात रहेको 
ि। 

12. चाि ु आर्थिक वर्िको र्वर्यगत शाखा तथा कायािियहरुबाट सम्पाददत 
कायिको प्रगर्त र समीक्षा प्रर्तवेदन पर्न यस सम्मार्नत सभासमक्ष पेश गरेको 
िु ।  

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

13. आगामी आर्थिक वर्िहरुमा गाउँपार्िकाको समनु्नर्तका िार्ग सामास्जक रयाय 
सर्हतको ददगो र उच्च आर्थिक वृर्द्ध हार्सि गनि िगानी तथा त्यसको 
उत्पादकत्व बढाउन ुपनेि। सरकारी, र्नजी, सहकारी र सामदुार्यक क्षेत्रको 
सहकायिबाट यो िक्ष्य हार्सि गनुिपनेि। सरकारको बजेटको खचििाई 
प्रर्तफिमखुी बनाउँदै पूजीगत खचि गनि सक्न े क्षमता र पँूजीगत खचिको 
गरु्स्तर बढाउन प्रभावकारी बजेट कायािरवयन तथा अनगुमन मलू्याङ्कनका 
साथै थप मेहनत गनुि पनेि। आगामी बजेट तथा कायिक्रम यी र्वर्यहरुिाई 
सम्बोधन गनेतफि  पररिस्क्षत भएर िाटा बजेट प्रस्ततु गररएको ि।   

14. कोर्भड-१९ का कारर् प्रभार्वत जनजीवन र्वस्तारै सामारय अवस्थामा 
फर्किं दैि । सबै नागररकिाई कोर्भड-१९ र्वरुद्धको खोप पहुँचमा ल्याउन े
नेपाि सरकारको कायिक्रमबमोस्जम यस गाउँपार्िकामा िस्क्षत जनसत्याको 
कररब ९८ प्रर्तशत नागररकमा पूर्ि मात्राको खोप िगाइसर्कएको ि। 
खोपको पहुँच, स्वास््यकमीहरुको योगदान र आम पार्िकाबासीको 
सावधानीका कारर् कोर्भड १९ संक्रमर् जोस्खम क्रमशः सामारय अवस्थामा 
फर्कि रहेको ि। जस्तोसकैु पररस्स्थर्तमा आधारभतू स्शक्षा, स्वास््य, रोजगारी 
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र सामास्जक सरुक्षा तथा संरक्षर्का अवसर उपिधध गराई सरुस्क्षत र सचेत 
एवं समरु नत र ससंुस्कृत समाज र्नमािर् गनि गाउँपार्िका दृढ ि। 

15. सीर्मत साधन स्रोत र जनशस्क्त उपिधधताका वाबजदु पर्न सरतोर्जनक 
कायिसम्पादन भइरहेको ि। गरु्स्तरीय सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार र्नयरत्रर्, 
सचेत समाज र्नमािर्, र्वकासको िनौट, कायािरवयन र र्वतरर् िगायत 
हरेक तहमा हरेकको अथिपूर्ि सहभार्गता र सशुासन प्रवद्धिनमा यो पार्िका 
प्रर्तवद्ध ि।   

16. स्थानीय तह र्नवािचन २०७९ सँगै स्थानीय सरकार सञ् चािन गने स्जम्मेवारी 
प्राप्त हुँदै गदाि यसभरदा अगार्डको सरकारिे हार्सि गरेका उपिस्धध, नीर्त 
तथा कायिक्रम र अनभुविाई पर्न सदपुयोग गदै संर्वधान प्रदत्त अर्धकार 
क्षेत्रको प्रयोग गदै नेपाि सरकारिे र्िएको सखुी नेपािी समदृ्ध नेपाि नारा 
र प्रदेश सरकारिे र्िएको समदृ्ध िसु्म्बनीः आत्मर्नभिर प्रदेश नारािाई 
साथिक बनाउन तथा स्थानीय सरकारकोतफि बाट समदृ्ध र समरु नत 
गाउँपार्िका र्नमािर् गनि महत्वकातक्षी र दूरगामी िक्ष्यसर्हतको योजनाको 
सरुूवात भई कायािरवयनको ददशातफि  अग्रसर ि। यस सरदभिमा र्वगतको 
अनभुव र र्सकाई, वतिमानको आधार र उत्पे्ररर्ािे भर्वष्य सनुौिो बनाउन 
सहयोगी हनुे र्वश्वास मैिे र्िएको िु। 

17. बजेट र्वर्नयोजन कुशिता, कायािरवयन दक्षता र र्वत्तीय अनशुासनका िार्ग 
राजनीर्तक संयरत्र, व्यवसार्यक कमिचारीतरत्र र सहयोगी समाजको 
सहयोगमा पार्िकामा उपिधध प्राकृर्तक तथा मानवीय िगायत सबै 
प्रकारका स्रोत तथा साधनको कुशितापूविक पररचािन र उपयोग गदै 
सशुासन, र्वकास र समरृ्द्धमाफि त नागररकको जीवनस्तरमा सकारात्मक एवं 
गरु्ात्मक पररवतिन र समदृ्ध पार्िका र्नमािर् गने पयािप्त सम्भावना हामीसँग 
ि ।  

 

सभाअध्यक्षज्यू महोदय,  
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18. यी सम्भावनाहरुिाई मूतिरुप ददन यस गाउँपार्िकाको अथितरत्रमा देस्खएका 
मूिभतू चनुौर्तहरु यस प्रकार प्रस्ततु गरेको िुः  

क) आरतररक उत्पादन र उत्पादकत्व वरृ्द्ध 

स्थानीय माटो र हावापानी सहुाउँदो उत्पादनका साधनहरुमार्थ उत्पादक 
शस्क्तको पहुँच वृर्द्ध गरी साविजर्नक, र्नजी र सहकारी क्षेत्रको िगानी 
सहकायिबाट उत्पादकत्व र उत्पादन वृर्द्ध गनुिपने चनुौर्त ि। उत्पाददत 
वस्तकुो उस्चत बजार व्यवस्थापनका माध्यामबाट आरतररक तथा बाह्य 
बजार सरु्नस्ित गनुि अको चनुौर्त रहेको ि। 

 

ख) कायािरवयन क्षमता वरृ्द्धः  

गाउँपार्िकार्भत्र सञ् चािन हनु े र्वकास आयोजनाहरुको रयून 
व्यवस्थापकीय क्षमता, र्नमािर् व्यवसायी र उपभोक्ता सर्मर्तको कमजोर 
र्वत्तीय र प्रार्वर्धक क्षमता, कानूनी, नीर्तगत र प्रर्क्रयागत जर्टिताका 
कारर् आयोजनाहरु तोर्कएको समय र्समार्भत्र सम्पन्न हनु नसक्ने तथा 
आयोजना कायािरवयनमा संिग्न सरोकारवािाहरुको काम गने उत्साहमा 
कमी, नर्तजा प्रार्प्तप्रर्तको उदार्सनता र समग्र मानवीय क्षमताको कमीका 
कारर् कायािरवयन क्षमता कमजोर देस्खरि। स्थानीयस्तरमा दक्ष र 
सीपयकु्त जनशस्क्त उत्पादन, आपसी समरवय र प्रभावकारी अनगुमन 
प्रर्ािीको र्वकास गरी िक्ष्य बमोस्जम कायिसम्पादन गनुि चनुौर्तपूर्ि ि। 

 

ग) साविजर्नक र्नमािर्को गरु्स्तरीयता र संरक्षर्ः 

साविजर्नक र्नमािर् कायिको सकु्ष्म सपुररवेक्षर्, र्नमािर् व्यवसायीहरुको 
कमजोर क्षमता र सिन अनगुमनको अभावमा र्नमािर् भएका संरचनाहरु 
िोटो समयमा न ै जीर्ि र िथार्िङ्ग हनु े गरेका िन।् साविजर्नक 
र्नमािर्को गरु्स्तर कमजोर रहेको अवस्थामा यसमा सधुार गरी 
साविजर्नक र्नमािर्को गरु्स्तर वृर्द्ध गनुिपने र दोहोरो खचि रोक्नपुने र 
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र्नर्मित साविजर्नक सम्पतीको उस्चत उपयोग र संरक्षर् कायि चनुौर्तपूर्ि 
ि। 

ि) आर्थिक तथा सामास्जक र्वकास गनुि 

भौर्तक पूवािधार र्वकास क्रमशः भैरहे पर्न आम नागररकको जीवनस्तर 
मार्थ उकास्न स्शक्षा, स्वास््य, सरसफाई, रोजगारी क्षेत्रमा आमूि 
पररवनित नभएसम्म वास्तर्वक र्वकासको आभास नहनुे भएकािे मानव 
र्वकास सूचकाङ्कमा पर्ि परेको पार्िकाबासीको स्चरतन, जीवनशैिी, स्शक्षा 
स्वास््यमा गरु्स्तर ल्याउन ुर रोजगारी सजृना गनुि चनुौर्तपूर्ि ि ।  

ङ) स्थानीयस्तरमा रोजगारी सृजनामाफि त यूवाहरुिाई गाउँमै फकािउन,ु 

गाउँमा रोजगारी तथा आम्दानीको सम्भावना नभएर वा नदेखेर गाउँ 
िोडेका यूवाहरुिाई स्थानीय स्तरमै र्टकाउन सकेमा गाउँपार्िका 
र्वकासमा कोरे्ढुङ्गा सार्वत हनुेि। उनीहरुिाई गाउँमै काम ददन सक्ने 
वातावरर् र्सजिना गने कायि र्नकै चनुौर्तपूर्ि ि। 

च) औपचाररक अथितरत्रको र्वकासः  

आर्थिक क्षेत्रको िूिो र्हस्सा औपचाररक क्षेत्रभरदा बार्हर रहेको कारर् 
अथितरत्रको वास्तर्वक पर्हचान गनि गाह्रो ि। बैंक तथा र्वत्तीय 
संस्थाहरुको स्थापना हनु नसकेको अवस्थामा सबै आर्थिक 
कारोवारहरुिाई औपचाररक दायरामा ल्याई सबै आर्थिक कारोबारहरु 
बैर्कङ प्रर्ािी माफि त ्गने कायि चनुौर्तपूर्ि ि।  

 

ि) सूचना तथा सञ्चार प्रर्वर्धको र्वकासः  

भौगोर्िक र्वकटताका साथै सूचना तथा सञ्चारको पहुँच नभएकािे र्वकास 
र्नमािर्, कायािरवयन, आपसी समरवय, सेवा प्रवाहका क्रममा असहजता 
पैदा हनुकुा साथै िागत समय र स्रोत महँगो पनि जारि। 
गाउँपार्िकार्भत्रका सबै जनतािे सूचना तथा सञ्चारमा सहज रुपमा पहुँच 
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स्थार्पत गनिका िार्ग आवश्यक सूचना तथा सञ्चार प्रर्वर्धहरुको 
पूवािधारहरुको र्नमािर् र र्नजी क्षेत्रिाई आकर्िर् गने कायि पर्न चनुौर्तपूर्ि 
ि। 

ज) सशुासन अर्भवरृ्द्धः  

सबै वगि क्षेत्रको अथिपूर्ि सहभार्गता, कानूनको पररपािना, सेवा प्रवाहमा 
प्रभावकाररता, सदुृढ र सक्षम संस्थागत सशुासन कायम गरी सेवा प्रवाहमा 
प्रभावकारीता ल्याउने तथा व्यवसार्यक कमिचारीतरत्र र सहयोगी समाजको 
र्नमािर् गने कायि चनुौर्तपूर्ि ि।  

सभाअध्यक्षज्यू महोदय,  

19. हाम्रा थपैु्र चनुौर्तहरु रहेता पर्न समदृ्ध नेपािको बर्ियो जगको रुपमा रहेको 
स्थानीय तहिाई मजबटु बनाउन आम जनताको उल्िे्य तत्परता र 
सहभार्गता िगायतका स्वयंसेवा प्रर्ािी तथा मिुा पररचािन िगायतका 
प्रचरु सम्भावनाहरुको पररचािन माफि त सफा र हररयािीः समदृ्ध भूमे र्नमािर् 
गरी नागररकको जीवनस्तरमा गरु्स्तरीयता ल्याउने अवसर प्राप्त भएको ि। 
र्वद्यमान अवसरहरुको सदपुयोग र चनुौर्तहरुको सामना गने गरी आर्थिक 
वर्ि २०७९।०८० को वार्र्िक बजेट तथा कायिक्रम तयार गररएको ि। 
यो बजेटका उदे्दश्यहरु यसप्रकार प्रस्ततु गरेको िुः  

क) उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृर्द्ध गरी आर्थिक स्थार्यत्व कायम गने, 

ख) स्शक्षा र स्वास््यिाई प्राथर्मकता ददँदै आम नागररकहरुिाई गरु्स्तरीय 
सेवा उपिधध गराउने, 

ग) सबै वगि, र्िङ्ग, समूहको अपनत्वकरर् माफि त समतामूिक सभ्य 
समाजको र्नमािर् र सरकारको प्रभावकाररता अर्भवृर्द्ध गरी सशुासन 
प्रवद्धिन गने, 

ि) कृर्र्, उद्योग, पयिटन र सेवा क्षेत्रहरुमा उत्पादन तथा रोजगारी वृर्द्ध 
गरी गररबी रयूनीकरर् गने, 
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ङ) उपिधध साधन स्रोतको अर्धकतम उपयोग र प्रभावकारी 
पररचािनमाफि त ्आत्मर्नभिर अथितरत्रको र्वकास गने,  

च) ददगो, अरतरसम्बस्रधत भौर्तक पूवािधारहरुको र्वकास तथा 
र्वस्तारमाफि त सरुस्क्षत संरचनामा जोड ददने ।  

27. यी उदे्दश्यहरु हार्सि गनिको िार्ग आर्थिक वर्ि २०७९।०८० को बजेटका 
प्राथर्मकताहरु देहाय बमोस्जम र्नधािरर् गररएको िः 

क) कृर्र्, पयिटन, उद्योग तथा मानव संशाधनको क्षेत्रमा जोड, 

ख) िरेि ुतथा साना उद्योग प्रवद्धिनबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृर्द्ध र 
बजारीकरर्मा जोड, 

ग) गरु्स्तरीय स्शक्षा, स्वास््य, खानेपानी र सरसफाई िगायतका क्षेत्रमा 
जोड 

ि) पयिटन पूवािधारको र्वकास तथा प्रवद्धिन, जिर्वद्यतु उत्पादन, उद्योग 
स्थापना िगायतका क्षेत्रमा सरकारी, र्नजी र सहकारी क्षेत्रको िगानी 
आकर्िर् तथा रोजगारी प्रवद्धिन 

ङ) स्थानीय उत्पादन र उत्पादकत्व वृर्द्ध, रोजगारी र्सजिना र गररबी 
र्नवारर् 

च) अरतरसम्बस्रधत पूवािधार र्वकास र पँूजी र्नमािर् 

ि) र्वपद् व्यवस्थापन, वन तथा भ–ूसंरक्षर्, जिवाय ुपररवतिन अनकूुिन 

ज) संस्थागत र्वकास तथा शासकीय सधुारमाफि त र्वर्धको शासन, 
साविजर्नक सेवाको प्रभावकाररता, जवाफदेर्हता र र्वकासमा 
नागररकको जनसहभार्गता सर्हतको सशुासनमा जोड, 

झ) नवप्रवतिन, वैज्ञार्नक अनसुरधान र र्वकास ।  

सभाध्यक्ष महोदय, 
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अब म र्यनै चनुौर्त, उदे्दश्य र प्राथर्मकताको सेरोफेरोमा रहेर तयार गररएको आगामी 
आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को व्ययको अनमुान यस सम्मार्नत सभासमक्ष प्रस्ततु 
गदििु।  

20. नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त समानीकरर् अनदुान, राजस्व 
बाँडफाँड वापत प्राप्त हनुे रकम, आरतररक आय तथा ऋर्बाट प्राप्त हनुे 
रकमिाई अर्नवायि दार्यत्व, क्रमागत आयोजना, पार्िकास्तरीय आयोजना र 
वस्तीस्तरबाट माग भएका वडास्तरीय आयोजनाहरुमा आवश्यक बजेट 
र्वर्नयोजन गरेको िु ।  

21. सशति अनदुानका रुपमा नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त आयोजना 
तथा कायिक्रमहरु पार्िकाको प्राथर्मकताको आधारमा िनौट गरी प्राप्त 
मागिदशिन बमोस्जम समयमै कायािरवयन गने व्यवस्था र्मिाएको िु।  

22. यस गाउँपार्िकाबाट र्सफाररश भई माग गररए बमोस्जम नेपाि सरकार र 
प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भई आएका समपूरक अनदुानतफि को आयोजना 
कायािरवयन गनि तथा स्थानीय तहको िागत सहभार्गता सरु्नस्ित गनि रु. दईु 
करोड र्वर्नयोजन गरेको िु।  

23. पार्िकाको र्सफाररश बमोस्जम नेपाि सरकारबाट प्राप्त र्वशेर् अनदुानतफि  
पोर्र्मैत्री नमूना टोि र स्वास््य प्रवद्धिन कायिक्रमका िार्ग रु. ५० िाख 
र शैस्क्षक गरु्स्तर वृर्द्ध तथा STEM स्शक्षा कायिक्रमका िार्ग रु. ५० िाख 
र्वर्नयोजन गररएको ि। त्यसैगरी िसु्म्बनी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त र्वशेर् 
अनदुानतफि  मु् यमरत्री शैस्क्षक सधुार कायिक्रमका िार्ग रु. ६० िाख 
र्वर्नयोजन भएको ि । 

सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म मु् य मु् य क्षेत्रगत कायिक्रम तथा र्वर्नयोजन प्रस्ताव पेश गने अनमुर्त चाहरिु।  

पार्िकास्तरीय गौरवका आयोजना 

24. गाउँपार्िकाका सबै वडा तथा वस्तीहरुिाई सडक सञ्जािमा जोड्ने गरी 
सडक पूवािधार र्वकासतफि  मु् य सडक, चक्र सडक र सहायक सडकमा 
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र्वभाजन गरी बजेट व्यवस्था गरेको िु । कुस्चबाङ र्समखोिा िाबाङ 
सडक, र्समा झमु्िाबाङ क्यातसी गाबाङ काँक्री सडक, धमिशािा िाबाङ 
चनुबाङ सडक िगायतका चक्र सडकहरुमा आवश्यक क्रमागत बजेटको 
व्यवस्था र्मिाएको िु ।  

25. गाउँपार्िकाको मापदण्ड बमोस्जमको प्रशासर्नक भवन र्नमािर्का िार्ग 
क्रमागत रु. ७० िाख, वडा कायािियहरुको भवन र्नमािर्तफि  १ नं वडा 
कायािियको भवन र्नमािर्का िार्ग रु. एक करोड बजेट र्वर्नयोजन गरी यसै 
आर्थिक वर्िदेस्ख सञ्चािन गने व्यवस्था र्मिाएको िु ।  

26. माररङ कृर्र् अनसुरधान केरििाई कृर्र् उद्योग र कृर्र् पयिटनको नमूनाको 
रुपमा र्वकास गनि पूवािधार र्वकासतफि  जोड ददएको िु । माररङमा नया ँ
प्रजार्तको र्वरुवा परीक्षर् स्थि तथा कृर्र् अनसुरधानका िार्ग प्रयोगशािा 
स्थापना र सामूर्हक खेती प्रर्ािीको नमूनाको रुपमा र्वकास गनि अनसुरधान 
केरिका िार्ग कूि रु. ५९ िाख ८० हजार रुपैया र्वर्नयोजन गरेको िु।  

27. थबाङखोिा जिर्वद्यतु आयोजनािाई साविजर्नक र्नजी साझेदारी 
अवधारर्ामाफि त कायािरवयन गनि आवश्यक नीर्तगत व्यवस्था गरी आम 
नागररकको समेत िगानी र प्रर्तफिमार्थ अर्धकार हनु ेगरी र्नमािर् कायि 
अगार्ड बढाउन आरतररक ऋर्बाट बेहोने गरी सरुुवातमा रु. एक करोड 
र्वर्नयोजन गरेको िु ।  

28. स्थानीय कृर्र् उपज तथा उत्पादनको संकिन, तथा बजारीकरर्का िार्ग 
स्थार्पत सहकारी बजार सञ् चािन तथा व्यवस्थापनमा जोड ददनकुा साथै 
पार्िकामा एक स्चस्यान केरि र्नमािर्का िार्ग प्रदेश सरकारसँगको 
साझेदारीमा रु. असी िाख र  कृर्र् उपज संकिन केरि तथा हाट बजार 
र्नमािर्का िार्ग रु. २५ िाख बजेट र्वर्नयोजन गरेको िु ।  

मयािददत जीवनः स्वास््यमा ध्यान 

29. गाउँपार्िकाद्वारा सञ् चार्ित अस्थायी अस्पतािको सदुृढीकरर्, र्नमािर्ाधीन ५ 
शैय्या अस्पतािको कायिसम्पन्न तथा व्यवस्थापन, सडक दूििटनािाई 
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मध्यनजर गरी मध्यपहाडी िोकमागि आसपासमा ट्रमा अस्पताि तथा 
टेर्िमेर्डर्सन सेवा सञ् चािन गनि आवश्यक समरवय र पहि गररनेि ।  

30. स्वास््य सम्बरधी पूवािधार र्नमािर् तथा संस्थागत प्रर्ािीमा थप सदुृर्ढकरर् 
गदै स्वास््य संस्थाहरुमा और्धी, उपकरर्, ितु र्टम, स्वास््यकमीको पयािप्त 
व्यवस्था तथा पररचािन र आवश्यकतानसुार सेवा इकाई र्वस्तार गरी आम 
गाउँपार्िकाबासीको स्वास््य सरु्वधा पहुँच वृर्द्ध गनि आवश्यक बजेट 
र्वर्नयोजन गरेको िु ।  

31. स्वास््य संस्थाहरुिाई रयूनतम सेवा मापदण्डको प्रगर्तको आधारमा दण्ड, 
परुस्कार र सदुृढीकरर्मा जोड ददन े व्यवस्था र्मिाएको िु । स्वास््य 
जोस्खम हस्तारतरर्का िार्ग सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारसँगको 
समरवयमा स्वास््य बीमा कायिक्रमिाई सहज, सरि र थप प्रभावकारी 
बनाउन सबैभरदा बढी बीमा बनाउने दताि सहायकिाई परुस्कार, बीमा गराए 
वापत थप ५ प्रर्तशत प्रोत्साहनका िार्ग बजेट र्वर्नयोजन गरेको िु । द्वरद्व 
पीर्डत, अर्त र्वपन्न पररवार, िाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यस्क्त र दीिि 
रोगीहरुको र्नःशलु्क स्वास््य बीमा गनि शलु्क वापतको रकम रु ६ िाख 
र्वर्नयोजन गरेको िु ।  

32. प्राकृर्तक प्रकोपका कारर् राहत, उद्दार तथा जोस्खम रयूनीकरर् सम्बरधी 
कायिक्रम सञ् चािन गनि प्रकोप व्यवस्थापन कोर्िाई वृर्द्ध गनि रु १० िाख 
बजेट र्वर्नयोजनको व्यवस्था गरेको िु । खोज, उद्धार, राहत, पनुस्थािपना 
कायििाई योजनावद्ध व्यवस्स्थत गनि पार्िका तथा समदुायस्तरसम्म ितु 
प्रर्तकायि टोिीिाई आवश्यक सामग्री सर्हत तयारी अवस्थामा रास्खनकुा साथै 
र्वपद् व्यवस्थापन सूचना केरिको रुपमा स्थानीय आपतकािीन केरििाई 
सदुृर्ढकरर्का िार्ग आवश्यक बजेट र्वर्नयोजन गरेको िु ।  

33. संि तथा प्रदेश सरकारिे र्िएको स्वास््य सम्बरधी नीर्तिाई स्थानीयकरर् 
गदै पररवार कल्यार् कायिक्रम, क्षयरोग र्नयरत्रर् कायिक्रम, महमारी रोग 
र्नयरत्रर् कायिक्रम, एकीकृत बाि स्वास््य तथा पोर्र् कायिक्रम, रार्ष्ट्रय 
स्वास््य स्शक्षा तथा सूचना, उपचारात्मक सेवा, नर्सिङ तथा सामास्जक सरुक्षा 
कायिक्रम जस्ता कायिक्रमहरुिाई प्रभावकारी कायािरवयन गनि नेपाि 
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सरकारबाट सशति अनदुान वापत प्राप्त रकम रु तीन करोड र्वर्नयोजन 
गरेको िु ।  

34. आधारभतू स्वास््य सेवामा सबै नागररकको सहज पहुँचको सरु्नस्श् चतताका 
िार्ग गरु्स्तरीय स्वास््य सम्बरधी उपचारात्मक, र्नरोधात्मक र 
प्रवद्धिनात्मक कायिक्रमिाई कायािरवयन गनि नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार र 
अरय सरकारी तथा गैरसरकारी संिसंस्थाहरुसँग समरवय, सहकायि र 
साझेदारी गररनेि। 

35. नसने तथा दीिि रोगहरुको पर्हचान र र्नदानका िार्ग सबै वडामा िमु्ती 
स्वास््य स्शर्वर सञ् चािन गनि रु १३ िाख ५० हजार, स्वास््य सेवाको 
पहुँच कम भएका टोिहरुमा एकीकृत िमु्ती स्वास््य सेवा सञ् चािन र 
स्वास््य स्शक्षा कायिक्रम सञ् चािन गनि रु ५ िाख ४० हजार रकम 
र्वर्नयोजन गरेको िु ।  

36. संस्थागत सतु्केरी सेवािाई थप प्रभावकारी बनाउन सतु्केरी भारिा िर 
र्नमािर् तथा सदुृढीकरर्मा जोड ददइनेि । स्थानीय परम्परागत उपचार 
पद्धर्तका ज्ञाता, धामी, झाँक्रीहरुको परम्परागत ज्ञान र र्वर्धको सदपुयोग 
गनि स्वास््य तथा पोर्र् सम्बरधी जानकारी ददन अरतरर्क्रया कायिक्रम 
आयोजना गररनेि । 

37. संस्थागत प्रसूर्त दर वृर्द्ध गरी गभिवती र सतु्केरी आमाको मतृ्यदुरिाई शूरय 
पानि र्वगतमा अपनाइएको नीर्त तथा कायिक्रमिाई र्नररतरता ददँदै प्रसूर्त 
चेकजाँच र रेफरका िार्ग र्नःशलु्क एम्बिेुरस सेवा र पोर्र् झोिा 
कायिक्रमका िार्ग बजेट र्वर्नयोजन गरेको िु ।  

38. अर्त र्वपन्न तथा िाइते व्यस्क्तको उपचार सहायताका िार्ग नेपाि सरकार 
तथा प्रदेश सरकारसँग समरवय र्सफाररसका साथै र्नःशलु्क एम्बिेुरस सेवा 
तथा उपचार सहायताका िार्ग कोर्का िार्ग आवश्यक बजेट र्वर्नयोजन 
भएको ि। 

39. सबै वडामा स्थापना भएका स्वास््य संस्थाहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापन र 
सेवा सञ् चािनका िार्ग जनशस्क्त व्यवस्था गनि बजेट र्वर्नयोजनिाई 
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प्राथर्मकतामा राखेको िु । नागररकहरुिाई नस्जकबाट स्वास््य सेवा पहुँच 
अर्भवृर्द्ध गनि दईु स्थानमा थप सामदुार्यक स्वास््य इकाई स्थापना गनि 
व्यवस्थापनका िार्ग रु १० िाख रकम र्वर्नयोजन गरेको िु। 

40. स्वास््य संस्थाहरुको सदुृढीकरर्का िार्ग सस्जिकि सामग्री, और्धी तथा 
पूवािधारको आवश्यक व्यवस्थाका साथै स्वास््यकमीहरुको दक्षताका िार्ग 
आवश्यक तार्िमको व्यवस्था, स्वास््यकमीहरुको प्रोत्साहन सम्मान तथा 
संस्थागत सरु्वधामा र्वस्तार, स्वास््य संस्थाहरुको सदुृढीकरर्, पहुँच मागि 
र्नमािर् िगायत समग्र स्वास््य क्षेत्रमा रु. तीन करोड रकम र्वर्नयोजन 
गरेको िु । 

41. बहकु्षेत्रीय पोर्र् कायिक्रम अरतगित पोर्र् संवेदनशीि, पोर्र् र्वशेर् र पोर्र् 
सधुारका िार्ग र्वपन्न समदुायका मर्हिा समूह तथा सहकारीहरुिाई र्वपन्न 
सदस्यहरुको आयआजिन सधुार गनि अनदुान जस्ता कायिक्रमहरु सञ् चािन 
गररनेि । नेपाि सरकारको र्वशेर् अनदुानमा नमूना पोर्र् टोिका िार्ग 
सिन पोर्र् कायिक्रम, नमूना पोर्र् टोि सर्मर्त गिन, उत्पादन प्रवद्धिन, 
पोर्र् आत्मर्नभिरताका िार्ग िरिरमा करेसाबारी र्नमािर् अनदुान, हरेक िर 
दश फिफूि र्वरुवा रोपन कायिक्रम सञ् चािनका िार्ग रु ५० िाख रकम 
र्वर्नयोजनको व्यवस्था र्मिाएको िु। 

42. स्थानीय पाठ्यक्रममा वृहत्तर यौर्नकता तथा प्रजनन स्वास््य स्शक्षा समेत 
समावेश गरेर र्वद्याियस्तरमा अध्ययन अध्यापनको व्यवस्था र्मिाइनेि। 
र्कशोर र्कशोरीहरुको जीवनउपयोगी सीप र्वकासका िार्ग र्वद्याियस्तरमा 
सचेतनामूिक कायिक्रम सञ् चािनमा जोड ददएको िु ।  

43. र्कशोर र्कशोरीहरुको प्रजनन स्वास््य सेवा, सूचनामा पहुँच अर्भवृर्द्ध गनि 
सबै स्वास््य संस्थाहरुमा र्कशोर र्कशोरीमैत्री स्वास््य सेवा तथा 
र्वद्याियहरुमा सूचना केरि स्थापनािाई र्नररतरता र प्राथर्मकता ददँदै 
र्वद्यािय तथा स्वास््य संस्थाहरुमा र्नःशलु्क स्यार्नटरी प्याडको उपिधधता 
र फोहर व्यवस्थापन सरु्नस्श् चतता गररनेि । 
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44. कोर्भड १९ र्वरुद्धको खोप र र्नयर्मत खोपमा उल्िे्य उपिस्धध हार्सि 
भएकोिे गाउँपार्िकािाई पूर्ि खोपयकु्त ददगोपना कायम गनि र मात ृतथा 
स्शश ु मतृ्यदुरिाई शूरयमा झानि र्वर्भन्न र्नकायहरुसँगको सहकायिमा 
कायिक्रमहरु सञ् चािन गनि अनगुमन मलू्याङ्कनका िार्ग आवश्यक बजेट 
र्वर्नयोजन गरेको िु ।  

45. र्कशोर र्कशोरीहरुको प्रजनन स्वास््य सेवा र्वस्तार र र्कशोरर्कशोरीमैत्री 
सूचनामा पहुँच अर्भवृर्द्ध गनि पार्िकामा रहेका सबै माद्यार्मक 
र्वद्याियस्तरमा बृहत्तर यौर्नकता तथा प्रजजन स्वास््य र्कशोरर्कशोरीमैत्री 
सूचना केरि स्थापनाका िार्ग बजेट र्वर्नयोजन गरेको िु। 

सभाध्यक्ष महोदय, 

दक्ष समर्पित उत्पादनको आधारः शैस्क्षक पूवािधार 

46. शैस्क्षक रुपारतरर्का िार्ग गाउँपार्िकाको स्शक्षा नीर्त तथा क्षेत्रगत 
आवर्धक योजना तजुिमाका िार्ग बजेट र्वर्नयोजन गरेको िु । सामदुार्यक 
र्वद्याियको शैस्क्षक गरु्स्तर कायम गनि र्वद्यािय तथा स्शक्षक िस्क्षत दण्ड 
र परुस्कारको नीर्त अविम्बन गररनेि।  

47. आधारभतू तह र माद्यार्मक तहमा स्र्त र्वज्ञान अतग्रजेी र्वर्यको नर्तजा 
सधुारका िार्ग थप कायिक्रम कायािरवयन गनि तथा उत्कृष्ट स्शक्षक, र्वद्यािय 
परुस्कारका िार्ग बजेट र्वर्नयोजन गरेको िु ।  

48. प्रधानाध्यापकिाई प्रोत्साहन तथा थप स्जम्मेवारी प्रदान गरी र्वद्याियको 
प्रशासकीय र व्यवस्थापकीय सधुारका िार्ग सूचकका आधारमा र्नयर्मत 
अनगुमन तथा मूल्याङ्कन पद्धर्तको र्वकास गरी र्वद्यािय स्शक्षा सधुार 
पररयोजनािाई व्यवस्स्थत गने उदे्दश्यिे सामदुार्यक र्वद्याियका प्रधानाध्यापक 
हाि पाइरहेको सरु्वधामा शतप्रर्तशत वृर्द्ध गरेको िु ।  

49. आवश्यकता र अनकूुितामा आधाररत स्थानीय पाठ्यक्रम र्नमािर् गरी 
क्रमशः कायािरवयन गनि आवश्यक बजेट र्वर्नयोजनको व्यवस्था र्मिाउनकुा 
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साथै बहभुार्ा स्शक्षा िागू भएका र्वद्याियमा कायिक्रम र्नररतरता ददन 
पाठ्यपसु्तक िपाईका िार्ग रु. १० िाख बजेट र्वर्नयोजन गरेको ि ।  

50. स्थानीय त्याङ्क संकिनमा र्वद्याथी पररचािन गरी व्यवहाररक ज्ञान आजिन र 
ज्ञान र्नमािर्मा जोड ददइनेि। र्वद्याथीहरुिाई बाल्यकािदेस्ख न ैव्यवसार्यक 
सीप र्वकासका िार्ग नवप्रवतिन र अनसुरधानमा आधाररत स्शक्षा, STEM 
स्शक्षा कायिक्रम, र्वद्यािय उपस्स्थर्त प्रोत्साहन परुस्कार, उत्कृष्ट स्शक्षक, 
उत्कृष्ट र्वद्यािय परुस्कार कायिक्रमहरु र्वशेर् अनदुानबाट कायािरवयनको 
व्यवस्था र्मिाएको िु ।  

51.  माध्यार्मक र्वद्याियहरुमा गरु्स्तर कायम गरी प्रार्वर्धक कक्षाहरु 
सञ् चािनका िार्ग आवश्यक पहि र व्यवस्था गररनेि। दक्ष समर्पित 
जनशस्क्त र्वकासका िार्ग स्शक्षामा बािमैत्री र प्रर्वर्धमैत्री स्शक्षाका िार्ग 
नमूना र्वद्यािय र्नमािर् कायिक्रमिाई जोड ददएको िु ।  

52. केरिबाट नमूना र्वद्यािय िनौट भएको नेपाि रार्ष्ट्रय माद्यार्मक र्वद्यािय 
चनुबाङको क्रमागत पूवािधार र्नमािर् तथा व्यवस्थापनका िार्ग रु एक 
करोड एक िाख रकम र्वर्नयोजन भएको ि ।  

53. सरुस्क्षत र्वद्याियको अवधारर्ामा गरु्स्तरीय शैस्क्षक, भौर्तक पूवािधार र्नमािर् 
तथा ममितका िार्ग आवश्यक बजेटको व्यवस्था र्मिाएको िु ।स्शक्षक 
दरबरदी र्मिान गरी सामदुार्यक र्वद्याियहरुमा आवश्यक दरबरदी नभई 
आम जनतामा पनि गएको भार, स्शक्षक अपगु भएर आवश्यक रयूनतम ्
पाठ्यिण्टा समेत नपगु्ने अवस्थािाई मध्यनजर गदै आवश्यकता र 
औस्चत्यताका आधारमा स्वयंसेवक स्शक्षक र्नररतता हनु ेगरी स्शक्षर् र्सकाई 
अनदुान वापत रु ७५ िाख रकम र्वर्नयोजन गरेको िु । 

54. शैस्क्षक तार्िम केरििाई थप व्यवस्स्थत गदै अरतर सरकार समरवय र 
साझेदार र्नकायसँगको समरवय र सहकायिमा सूचना प्रर्वर्ध, नर्वनतम प्रर्वर्ध 
तथा स्शक्षर् र्सकाई सीप सम्बरधी तार्िम सञ् चािनका िार्ग बजेटको 
व्यवस्था र्मिाएको िु। स्थानीयस्तरमा उपिधध सामग्रीहरुको अर्धकतम 
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उपयोग गरी स्शक्षर् र्सकाई सामग्री र्नमािर् तथा क्षमता र्वकास सम्बरधी 
कायिशािा सञ् चािन गनि बजेट र्वर्नयोजन गरेको िु ।  

55. यदु्धकािमा स्थार्पत शर्हद वास ुस्मरृ्त नमनूा जनवादी र्वद्याियिाई जीवरत 
संग्रहाियको रुपमा र्वकास गदै शर्हद पररवार, अनाथ, अर्भभावकर्वर्हन 
बािबार्िकाहरुिाई आवासीय पिनपािन र आधारभतू र्वद्याियमा ददवा 
कक्षा अध्ययनका िार्ग व्यवस्थापन गनिका िार्ग रु ५ िाख रकम 
र्वर्नयोजन गरेको िु । 

56. आर्थिक अभावका कारर् पर्न व्यवसार्यक उच्च स्शक्षा हार्सि गने 
अवसरबाट बस्ञ्चर्त व्यहोनुिपरेका मेधावी र्वद्याथीहरुिाई उच्च प्रार्वर्धक र 
व्यवसार्यक स्शक्षा हार्सि गनिका िार्ग शैस्क्षक ऋर्िाई र्नररतरता ददँदै 
आधारभतू तहदेस्ख माध्यार्मक तहसम्म गाउँपार्िकार्भत्रकै सामदुार्यक 
र्वद्याियमा अध्ययन गरेका मेधावी र्वद्याथीहरुिाई शैस्क्षक िात्रवृस्त्तको 
व्यवस्थाका िार्ग रु २० िाख रकम र्वर्नयोजन गरेको िु ।   

57. र्वकास र नवप्रवतिनमा हरेक व्यस्क्तमा नवीनतम र रचनात्मक धारर्ा हनु े
यथाथििाई मध्यनजर गदै गाउँपार्िकाको सवािर्ङ्गर् र्वकासमा जनुसकैु व्यस्क्त 
वा र्नकायको रचनात्मक सझुाव, उपाय र तररकािाई ग्रहर् तथा संकिन 
गने उदे्दश्यिे खिुा आइर्डया प्रर्तस्पधाि कायिक्रम सञ् चािन गनि बजेट 
र्वर्नयोजन गरेको िु ।  

58. गस्र्त तथा र्वज्ञान र्वर्यको गरु्स्तर र नर्तजा सधुारका िार्ग अर्तररक्त 
कक्षा सञ् चािन कायिक्रमका िार्ग आवश्यक बजेट र्वर्नयोजन गरेको िु। 
प्रारस्म्भक बािर्वकास सहजकताि, र्वद्यािय सहयोगी तथा कमिचारीहरुको 
मार्सक तिबभत्तामा स्थानीय सरकारकोतफि बाट थप गरी नेपाि सरकारिे 
र्नधािरर् गरे बमोस्जम मार्सक रु १५ हजार उपिधध गराउन आवश्यक 
बजेट र्वर्नयोजन गरेको िु ।  

59. यूवा र्वकास केरििाई थप सदुृढ तथा प्रभावकारी बनाई जनुसकैु क्षेत्रिे यूवा 
तथा खेिकूद िस्क्षत कायिक्रमहरु यूवा र्वकास केरिसँगको सहकायिमा मात्र 
सञ् चािन गने नीर्त र्िइनेि । यूवा र्वकास केरि माफि त खेिकूद, सीप 
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र्वकास, प्रर्तयोर्गतात्मक कायिक्रम, संस्कृर्त संरक्षर् जस्ता कायिक्रम 
कायािरवयन गनि रु. ३६ िाख रकम र्वर्नयोजन गरेको िु ।   

60. यूवा तथा खेिकूद र्वकासका िार्ग पार्िकास्तरीय खेिकूद व्यवस्थापन 
सर्मर्तको गिन तथा कोर् स्थापना स्थापनाका िार्ग रु एक िाख पचास 
हजार रकम र्वर्नयोजन गरेको िु ।  

61. खेिकूद पूवािधार र्नमािर्, व्यवसार्यक खेिकूद तार्िम, खेि तथा खेिाडी 
आदानप्रदान कायिक्रम खेिकूद प्रर्तयोर्गतातफि  यूवा तथा खेिकूदका िार्ग 
रु. ३७ िाख ५० हजार रकम र्वर्नयोजन गरेको िु ।  

62. प्रधानमरत्री रोजगार कायिक्रमिे र्नददिष्ट गरे बमोस्जम एक आर्थिक वर्िमा 
रयूनतम ् १०० ददन बराबरको रोजगारीमा सहभागी गराउँदा ददगो 
आयोजनाहरु सञ्चािन गनिका िार्ग ज्यािा बाहेकको आवश्यक र्नमािर् 
सामग्री खररद गनि साझेदारी वापतको रकम रु २५ िाख र्वर्नयोजन गरेको 
िु।  

 

सभाध्यक्षज्यू, 

 कृर्र् उत्पादकत्वमा वरृ्द्धः भूमेको समरृ्द्ध 

63. कृर्र्मा र्वर्वधीकरर्, व्यवसायीकरर्, आधरु्नकीकरर् र बजारीकरर्माफि त 
उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृर्द्ध गरी खाद्य तथा पोर्र् सरुक्षा सरु्नस्श् चत गनि 
कृर्र् नीर्त र क्षेत्रगत योजना तजुिमा गनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था 
र्मिाएको िु । 

64. खाद्य सरुक्षा र खाद्य संप्रभतूाको मारयता अनरुुप उत्पादक र उपभोक्ताको 
अर्धकार सरु्नस्श् चत गनि आवश्यक नीर्तगत व्यवस्था गरी ददगो उत्पादन, 
उत्पादन प्रोत्साहन, भण्डार तथा प्रभावकारी र्वतरर्को व्यवस्था र्मिाइनेि। 
पार्िकाको कृर्र् तथा पशपंुक्षी नीर्त तजुिमामा जोड ददइनेि । 
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65. कृर्क पर्हचान, सूचीकरर् तथा वगीकरर् गनि रु. ४ िाख र कृर्र् त्याङ्क 
संकिन, बािी कटानी, अद्यावधी तथा र्वश्लरे्र्का िार्ग रु. ५ िाख रकम 
बजेट र्वर्नयोजन गरेको िु।  

66. एक िर एक करेसाबारी कायिक्रममाफि त कृर्र् र पोर्र्िाई सँगसँगै जोड 
ददनकुा साथै हरेक वडामा सामूर्हक तरकारी खेती, फिफूि खेती, र्वद्यािय 
नसिरी तथा करेसाबारी र्नमािर् जस्ता कायिक्रमहरु सञ् चािन गनि रु. ५ िाख 
रकम र्वर्नयोजन गरेको िु ।  

67. सिन कृर्र् कायिक्रम माफि त कुनै एक गाउँिाई नमूना कृर्र् गाउँको रुपमा 
र्वकास गनि रु. ५ िाख रकम र्वर्नयोजन गरेको िु ।  

68. आर्थिक तथा सामास्जक रुपिे पर्ि परेका वगि केस्रित कृर्क कायिक्रम 
अरतगित शत ्प्रर्तशत अनदुानको व्यवस्था गररनकुा साथै आफूिे खाई र्बक्री 
गने अवस्थामा त्यस्ता कृर्कहरुको कृर्र् उपज सम्बस्रधत वडा वा सहकारी 
संस्थामाफि त खररद गनि बजेट र्वर्नयोजन गरेको िु। पश ुतथा बािी बीमा 
कायिक्रममा कृर्कको पहुँच सरु्नस्श् चतका िार्ग आवश्यक पहिकदमी 
बढाउनकुा साथै बजेट समेत र्वर्नयोजन गरेको िु।  

69. प्िार्ष्टकजरय तथा रासायर्नक पदाथि आयात तथा प्रयोगमा रोक िगाई 
अग्यािर्नक उत्पादनः भमूेको पर्हचान भने्न मूि नारािाई साथिकता ददन 
प्राङ्गाररक मि र्नमािर्िाई व्यवस्स्थत र व्यवसार्यकता र्वकास गने 
कायिक्रमिाई र्नररतरता ददएको िु ।  

70. उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन नीर्तिाई जोड ददँदै स्थानीय उत्पादनिाई 
प्रवद्धिन तथा संरक्षर् गनि कोदो, फापर, कागनुो, स्चनो, कािो धान जस्ता 
स्थानीय महत्वका िोपोरमखु बािीहरु उत्पादन गरी आफूिे उपभोगपर्ि 
र्बक्री गरेमा कृर्र् उपज संकिन केरिमाफि त खररद गरी बजार मूल्यको 
५०% थप प्रोत्साहन अनदुान ददने व्यवस्थािाई र्नररतरता ददन रकम 
र्वर्नयोजन गरेको िु ।  
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71. स्थानीय उत्पादनको बजारीकरर् तथा स्थानीय उत्पादन उपभोगको संस्कृर्त 
र्वकास गनि कृर्र् उपज संकिन केरि र्नमािर् तथा हाट बजार सञ् चािनका 
िार्ग रु २५ िाख रकम र्वर्नयोजन गरेको िु ।  

72. प्रधानमरत्री कृर्र् आधरु्नकीकरर् पररयोजनामाफि त तरकारी पकेट र्वकास 
कायिक्रमको र्नररतरता र स्याउ/ओखर पकेट र्वकास कायिक्रम सञ् चािन 
गनि रु २४ िाख रकम र्वर्नयोजन गरेको िु ।  

73. कृर्र् पेसािाई सम्मानजनक पेसाका रुपमा र्वकास गनि तथा व्यवसार्यक 
कृर्र् पेसामा आकर्िर् गनि उकृष्ट कृर्क िनौट गरी वार्र्िक रुपमा वडास्तर 
तथा पार्िकास्तरमा परुस्कृत गनि रु ९० हजार रकम र्वर्नयोजन गरेको 
िु। 

74. गाउँपार्िकास्तरीय अगवुा कृर्क सञ्जाि गिन गरी गाउँपार्िकामा कृर्कका 
अनभुव आदान प्रदान र ििफि चौतारीको रुपमा र्वकास गररनेि। 
इच्िुक अनभुवी कृर्कहरुिाई आवश्यकतानसुार हररत स्वयंसेवकको रुपमा 
पररचािन गनि रकम र्वर्नयोजन गरेको िु ।  

75. प्रमखु तिुनात्मक िाभका बािी र अर्नवायि बािीको पर्हचान र 
प्राथर्मकीकरर् गरी हरेक वडा, टोिमा पथृक कृर्र् पर्हचान कायिक्रम 
सञ् चािनमा ल्याउन बजेटको व्यवस्था गरेको िु।  

76. पररवार खेतीिाई समेत प्रवद्धिन गदै सबै वडाहरुमा नगदे बािीमा आधाररत 
आि,ु र्समी, भटमास, िसनु िगायत तरकारी खेती तथा कागती, केरा, 
ओखर, नास्पर्त िगायत अरय फिफूि तथा जर्डबटुी खेतीको प्रवद्धिनका 
िार्ग उपयकु्त स्थानमा कृर्र् उपकेरि तथा बागवानी केरिको स्थापना गरी 
कृर्र् पयिटनमा जोड ददइनेि। 

77. वृक्षारोपर् रोजगार प्रवद्धिन, मध्यम प्रर्वर्धयकु्त बहउुदे्दश्यीय फिफूि नसिरी 
स्थापना, र्वरुवा सरुक्षा तथा संरक्षर् कायिक्रम, र्टम्मरुको हररत बार जस्ता 
कायिक्रममाफि त हरेक वडाका टोि टोिमा स्थानीय हावापानी अनकूुिका 
जर्डबटुी तथा फिफूिका बोट र्वरुवा रोपन कायिक्रम अर्भयानको रुपमा 
सञ् चािन बजेट र्वर्नयोजन गरेको िु। 
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78. नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारसँगको समरवयमा औद्योर्गक ग्राम 
स्थापनािाई थप जोड ददन गाउँपार्िका क्षते्रर्भत्रका जर्डबटुीहरुको पर्हचान 
गरी जडीबटुीमा आधाररत उद्योग स्थापनाको िार्ग पहिकदमी अगार्ड 
बढाइनेि। 

79. नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकार तथा सम्बस्रधत र्नकायसँगको समरवय र 
सहकायिमा र्नजी वन व्यवस्थापन, कबरु्ियती वन प्रवद्धिन, वनजङ्गि संरक्षर्, 
बाँझो जग्गामा वृक्षारोपर् जस्ता कायिक्रममा बजेट र्वर्नयोजन गरेको िु । 
वातावरर् ददवसको अवसरमा सबैभरदा बढी वृक्षारोपर् गने र सबैभरदा बढी 
र्वरुवा संरक्षर् गने व्यस्क्तिाई हररयािी दूतको रुपमा परुस्कृत गनि बजेटको 
व्यवस्था गरेको िु। 

80. अरतरर्नकाय समरवयमा पषु्पिाि मध्यपहाडी िोकमागि िगायत रार्ष्ट्रय 
राजमागि र स्थानीय सडकहरुमा हररत कररडोर तथा फु्रट कररडोरको रुपमा 
र्वकास गनि वृक्षारोपर् कायिक्रमिाई र्नररतरता ददन रु ३ िाख रकम 
र्वर्नयोजन गरेको िु। 

81. सहकारी र पयिटन, सहकारी र व्यवसायसँग अरतरसम्बस्रधत हनु ेकायिक्रम, 
सहकारीमाफि त होमस्टे सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गनि ३ िाख रकम 
र्वर्नयोजन गरेको िु ।  

82. स्जल्िा सहकारी संि तथा अरय र्नकायसँगको समरवयमा सहकारीको 
र्नयमन तथा व्यवस्थापन गनि तथा सहकारी क्षेत्रको क्षमता र्वकासका िार्ग 
रु. सात िाख रकम र्वर्नयोजन गरेको िु ।  

83. कृर्र्तफि को जनशस्क्त अभाव पूर्ति गनि “एक गाउँ एक प्रार्वर्धक” 
कायिक्रमिाई र्नररतरता ददएको िु। कृर्र् प्रार्वर्धकको प्रभावकारी ढङ्गिे 
पररचािन गनि स्वयंसेवक कृर्र् प्रार्वर्धक पररचािनका िार्ग आवश्यक बजेट 
र्वर्नयोजन गरेको िु। 

84. परुाना कृर्कका अनभुव आदान प्रदान र ििफि ििफिका िार्ग कृर्क 
चौतारी स्थापना माफि त कृर्र् सामाग्री र सूचनामूिक सामाग्रीहरुको व्यवस्था 
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गरी कृर्क अनभुव आदानप्रदान कायिक्रमका िार्ग रु. दईु िाख रकम 
िुट्याएको िु। 

85. भमूे गाउँपार्िकाको प्रमखु आधारको रुपमा रहेको कृर्र् क्षेत्रको सधुारका 
िार्ग कृर्र्मा र्वर्वर्धकरर्, व्यवसायीकरर्, आधरु्नकीकरर् जोड 
कायिक्रमिाई र्नररतरता ददइएको ि।  

86. अनदुानमा उन्नत बीउ, रैथाने बीउ, तरकारी र्कट बीऊ, कृर्र् औजार, यरत्र 
तथा प्रर्वर्धहरु उपिधध गराइनेि। वास्तर्वक कृर्क पर्हचान र अनदुानका 
िार्ग कृर्क दताि गरी कृर्क पररचयपत्र उपिधध गराई सोही आधारमा मात्र 
अनदुान ददने व्यवस्था र्मिाएको िु। 

87. अग्यािर्नक उत्पादनः भूमेको पर्हचान भने्न नारािाई साथिकता ददन प्राङ्गाररक 
मि र्नमािर्मा सचेतनात्मक र प्रवद्धिनात्मक कायिक्रमका िार्ग बजेट 
सरु्नस्ित गरेको िु। आइ.र्प.एम. कृर्क पािशािा सञ्चािनका िार्ग रु. 
१६ िाख २० हजार रकम र्वर्नयोजन गरेको िु ।   

88. फिफूि र्वकास तथा उत्पादन प्रवद्धिनका िार्ग मध्यम प्रर्वर्धयकु्त 
बहउुदे्दश्यीय फिफूि नसिरी स्थापना गनि रु. ि िाख पचास हजार रकम 
र्वर्नयोजन गरेको िु। र्हउँदे वरे् फिफूि र्वरुवामा अनदुानको िार्ग बजेट 
र्वर्नयोजन गरेको िु ।  

89. पश ु नश्ल सधुार, उन्नत पश ु व्यवसाय प्रवद्धिन गनुिका साथै नश्ल सधुारका 
िार्ग कृर्त्रम प्रजनन केरि व्यवस्थापनका िार्ग बजेट र्वर्नयोजन गरेको 
िु। बङु्गरको खोर सधुारका िार्ग रु. ५ िाख रकम र्वर्नयोजन गरेको िु। 

90. धयवसार्यक बाख्रा पािन फमि सदुृढीकरर् अनदुान, स्थिगत पशपुािन 
तार्िम, उन्नत जातको भेडाको प्रजनन ् थमुा खररद ढुवानी र र्वतरर् 
कायिक्रम, पशपंुक्षीका िार्ग और्धी खररदका िार्ग आवश्यक बजेट व्यवस्था 
गरेको िु।  

91. पशकुो भकारो सधुार कायिक्रम, र्हँउदे, बरे् र डािे िाँसको वीउ तथा 
खररद, ढुवानी र र्वतरर्, परजीवी र्नयरत्रर् तथा पोर्र् सधुार स्शर्वर, 
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ग्रामीर् कुखरुा प्रवद्धिन कायिक्रम, जस्ता पश ु सेवा कायिक्रमतफि  रु. ३८ 
िाख रकम र्वर्नयोजन गरेको िु।   

गाउँसभाका अध्यक्षज्यू, 

92. व्यवसार्यक सीप र्वकासमाफि त ् पार्िकामा पर्हचान भएका उद्यमीहरुिाई 
प्रार्वर्धक सहयोग तथा उद्यम र्वकास मोडेिमा नयाँ िि ुउद्यमी र्सजिना गनि, 
नयाँ िि ु उद्यमीहरुको आवश्यकता र पर्हचानका आधारमा सीप र्वकास 
तार्िम प्रदान गरी सम्भाव्य उत्पादनका िार्ग प्रर्वर्ध हस्तारतरर् गनि र अर्त 
गररब पररवारका िार्ग साझा सरु्वधा केरि सञ्चािन ििउुद्यम र्वकास 
कायिक्रमतफि  २९ िाख रकम र्वर्नयोजन गरेको िु। 

पयिटन क्षते्रको पर्हचानः संस्कृर्त संरक्षर्मा हाम्रो अर्भयान  

93. पयिटन क्षेत्रिाई तिुनात्मक िाभका क्षते्र अरतगित अथितरत्रको प्रमखु 
आधारको रुपमा र्वकास गनि पयिटन क्षेत्रको क्षेत्रगत योजना समेर्टएको 
गरुुयोजना र्नमािर् गनि आवश्यक बजेट र्वर्नयोजन गरेको िु।  

94. स्थानीय भार्ा तथा किा संस्कृर्त, मौर्िकताको जगेनाि गदै ग्रामीर् 
पयिटनिाई प्रवद्धिन गनि बजेटमा प्राथर्मकता ददएको िु। प्राकृर्तक, 
ऐर्तहार्सक र सांस्कृर्तक तथा यदु्ध पयिटन प्रवद्धिनको िार्ग भार्ा, किा, 
संस्कृर्तको पर्हचान, अध्ययन, संवद्धिन, संरक्षर्, र्वकास र प्रचारप्रसारका 
साथै आवश्यक पूवािधार र्वकासमा जोड ददएको िु ।   

हाम्रो सहकारीः हाम्र ैर्हतकारी 

95. सहकारीको प्राचीन रुप अमिपमि तथा झारा, सामूर्हक र्वकासमा स्वतःस्फूति 
सहभागी भई गैरमौदिक रुपमै ददगो र्वकासमा टेवा परु् याउने र्कर्समिे 
उदाहरर्ीय काम गरेका गाउँ/टोिहरुिाई सम्मान तथा परुस्कृत गने 
व्यवस्था र्मिाएको िु। 

96. सबै सहकारी संस्थाहरुिे स्थानीय सम्भावना र क्षमता अनसुार उत्पादन तथा 
उद्योगहरुमा एक सहकारी मु् य स्चनारीको अवधारर्ा अनसुार काम गनुिपने 
व्यवस्थाको र्नररतरता ददन ेव्यवस्था र्मिाएको िु। सहकारी क्षेत्रको क्षमता 
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र्वकास र प्रवद्धिन र सहकारीमा आधाररत उत्पादन प्रवद्धिनका िार्ग बजेट 
र्वर्नयोजन गरेको िु।  

97. गाउँपार्िकाको आत्मर्नभिरता उरमखु र्वकासका िार्ग साझेदारी िगानी र 
राजश्व तथा कर प्रशासनिाई समेत प्रमखु आधारको रुपमा र्िइनेि। 
गाउँपार्िकामा महत्वपूर्ि पूवािधार र्नमािर् तथा सामास्जक र्वकासका िार्ग 
स्रोत जटुाउन र प्रभावकारी कायािरवयन गनिका िार्ग िुटै्ट संरचना स्थापनाका 
िार्ग बजेट व्यवस्था र्मिाएको िु। 

98. सबै पेसा व्यवसायिाई करको दायरामा समेर्टनेि। पर्हचान भएका 
राजश्वका श्रोत, दायरा र दर अनसुार राजश्व प्राप्त गनि प्रभावकारी व्यवस्था 
गररनेि। राजश्व र कर प्रशासन सम्बरधी नीर्तिाई प्रभावकारी ढङ्गिे 
कायािरवयन गरी िक्ष्य अनसुार वा सोभरदा बढी राजश्व संकिन गने वडा 
तथा कायािियिाई प्रोत्साहन स्वरुप बजेट र्वर्नयोजनमा सूचकको रुपमा 
र्नररतरता ददइएको ि ।   

सफा िर, सरुदर गाउँ: सरुस्क्षत पार्िका 

99. नमूना सरसफाइयकु्त गाउँपार्िका र्नमािर् गने प्रर्तवद्धता अनरुुप भमूे 
गाउँपार्िकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्िता सम्बरधी कायियोजना 
सिन कायिक्रम र्नररतरताका िार्ग रु. १५ िाख बजेट र्वर्नयोजन गरेको 
िु।  

सफा र हररयािीः समदृ्ध भूमे  

100. नारािाई साथिक तलु्याउन प्िार्ष्टकमकु्त टोि, भकारो सधुार, सधुाररएको 
चलु्हो, एक िर एक धारा, एक िर दश फिफूि र्वरुवा, एक िर एक 
शौचािय, भारिा सरसफाई कायिक्रमको व्यवस्था गरेको िु। 

101. पूर्ि सरसफाईयकु्त वडा िोर्र्ा भएका वडाहरुको ददगोपना कायम गदै थप 
वडािाई पूर्ि सरसफाईयकु्त वडा िोर्र्ा गनिका  िार्ग सरसफाई 
कायियोजना कायािरवयनमा दण्ड र परुस्कारको नीर्त अविम्बन गदै 
सरसफाई सम्बरधी योजना तथा बजेट  र्वर्नयोजनमा जोड ददएको िु। 
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102. र्िर्टश गोखाि वेिफेर ट्रष्टमाफि त वडा नं. २ को खाबाङ, वडा नं. ३ को 
झमु्िाबाङ िूिो गाउँ, गोिबाङ र र्समा, वडा नं. ७ को िाबाङ र धमिशािा 
खानेपानी आयोजना र्नमािर्का िार्ग आवश्यक बजेट व्यवस्थाको प्रर्तवद्धता 
प्राप्त भएको ि । 

हाम्रो भार्ा संस्कृर्तः हाम्रो सम्पस्त्त 

103. ऐर्तहार्सक तथा परम्परागत स्थानीय भार्ा, किा, संस्कृर्तको पर्हचान, 
अध्ययन, संवद्धिन, संरक्षर्, र्वकास र प्रचार प्रसारका िार्ग अर्भिेखीकरर्, 
पसु्तारतरर् र हस्तारतरर्मा जोड ददएको िु। परम्परागत भार्ा, किा 
संस्कृर्त संरक्षर् तथा संवद्धिनका िार्ग साँस्कृर्तक प्रर्तयोर्गता, सामाग्री खररद 
तथा संरक्षर् कायि अगार्ड बढाउन भार्ा तथा संस्कृर्ततफि  रु. ४२ िाख 
९० हजार रकम र्वर्नयोजन गरेको िु।  

यूवा र र्वकासः अबको खास र्नकास 

104. रोजगार सेवा केरिमाफि त वैदेस्शक रोजगारबाट फर्कि एका व्यस्क्तहरुिाई 
स्थानीयस्तरमै उनीहरुको सीप र क्षमता अनसुारको रोजगारीको अवसर 
सजृना गनि र वैदेस्शक रोजगारमा जान चाहने व्यस्क्तिे आवश्यक सूचना तथा 
जानकारी र्िन वैदेस्शक रोजगार सञ्जाि गिन गरी रोजगार सूचना केरिको 
रुपमा र्वकास तथा सञ् चािन गनि बजेट र्वर्नयोजन गरेको िु।  

िैंर्गक समानता र सामास्जक समावेशीकरर् 

105. िैंर्गक समानता तथा सामास्जक समावेशीकरर् सरु्नस्ितताका िार्ग बजेट 
तथा योजना तजुिमामा प्रर्तशत र्नधािरर् गरेर अर्नवायि िस्क्षत वगि योजना 
तथा कायिक्रमको सरु्नस्श् चतता गररएको ि। त्यस्ता कायिक्रम कायािरवयन 
गदाि िस्क्षत वगि अर्धकतम र प्रत्यक्ष िाभास्रवत हनु ेगरी कायािरवयन गनि 
कूि रु. दईु करोड ९४ िाख ३० हजार बजेट व्यवस्था गरेको िु। 

106. िैर्ङ्गक र्हंसा प्रभार्वत मर्हिाको अल्पकािीन संरक्षर्का िार्ग स्जल्िाका 
अरय स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सञ् चािन र व्यवस्थापनको बरदोबस्त, 
र्हंसा रयूनीकरर् तथा रोकथामका िार्ग सेवा प्रदायक तथा समदुायस्तरमा 
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नागररकहरुको साथै िैर्ङ्गक र्हंसा प्रभार्वतहरुका िार्ग तार्िमको व्यवस्था 
गरी सरुस्क्षत र आत्मर्नभिर गराइनेि । िैर्ङ्गक र्हंसा पीर्डत तथा अरय 
मनोसामास्जक परामशिका िार्ग एक वडा एक मनोसामास्जक परामशिकताि 
सेवा अरय र्नकायसँगको साझेदारीमा उपिधध गराउन आवश्यक बजेट 
व्यवस्था र्वर्नयोजन गरेको िु ।  

107. िैंर्गक र्हंसा तथा र्िङ्गको आधारमा गररने भेदभाविाई शूरयमा झानि, र्वर्भन्न 
सञ्जाि गिन गनि तथा िैंर्गक र्हंसामा परेका व्यस्क्तहरुको उद्धार, राहत 
तथा पनुस्थािपनाका िार्ग िैंर्गक र्हंसा र्नवारर्को र्नस्म्त आवश् यक बजेट 
व्यवस्था गररएको ि।  

108. मर्हिा, अपाङ्गता भएका व्यस्क्त, दर्ित िस्क्षत बजेटिाई र्वतरर्मखुीभरदा 
जीवन र्नवािहमखुी बनाउने गरी बजेट र्वर्नयोजन गरेको िु। सरकारी 
सेवामा िस्क्षत वगिको सहभार्गता बढाउन गाउँपार्िकार्भत्रका र्नस्श् चत 
योग्यता पगुेका मर्हिा, आददवासी जनजार्त, अपाङ्गता भएका व्यस्क्त, दर्ित, 
र्वपर न तथा जेहेरदारहरुिाई प्रर्तस्पधािबाट िनौट गरी िोक सेवा तथा 
स्शक्षक सेवाको तयारी कक्षा सञ्चािनमा सहभागी गराउन पाँच िाख रुपैयाँ 
बजेट व्यवस्था गरेको िु  । 

109. बािबार्िकाको हकर्हत संरक्षर्का साथै शारीररक, मानर्सक तथा 
संवेगात्मक िगायत हरेक क्षेत्रमा क्षमता र्वकासका िार्ग हरेक चरर्मा 
अथिपूर्ि सहभार्गताको सरु्नस्ित गनि बािबार्िका िस्क्षत बजेटको व्यवस्था 
गरेको िु ।   

110. समाजमा रहेका बािश्रम, बहरु्ववाह, दाइजो, बोक्सी, िाउपडीजस्ता कुरीर्त, 
कुप्रथा, िैंर्गक र्हंसा, मानव बेचर्बखन तथा ओसारपसार र्वरुद्ध 
सचेतनामूिक कायिक्रम तथा अर्भयान सञ् चािन गररनेि। मर्हिा र्वकास 
कायिक्रमद्वारा प्रवर्द्धित मर्हिा सहकारी संस्थाहरुको सदुृढीकरर् एवं 
पार्िकास्तरीय मर्हिा सञ्जाि सञ् चािन तथा व्यवस्थापनका िार्ग आवश्यक 
बजेट र्वर्नयोजन गरेको िु ।  
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111. पार्िकास्तरमा ज्येष्ठ नागररक मञ्च, अपाङ्ग संरक्षर् सर्मर्त, बाि सञ्जाि, 
मर्हिा सञ्जाि, उपेस्क्षत उत्पीर्डत वगि उत्थान सञ्जाि गिन गरी उनीहरुको 
व्यस्क्तत्व र्वकास, नेततृ्व र्वकास र क्षमता र्वकास जस्ता सामरु्हक 
कायिक्रमहरुका िार्ग बजेट तथा कायिक्रमको व्यवस्था गरेको िु। 

112. कमजोर आर्थिक अवस्था भएका व्यस्क्त, जनयदु्धका िाइते, अपाङ्ग र शर्हद 
पररवारहरुिाई आवश्यक सहायताका िार्ग कोर् खडा गनि बजेट व्यवस्था 
गरेको िु। सेवा प्रवाहका क्रममा अर्तर्वपन्न, अशक्त, ज्येष्ठ नागररकहरुिाई 
प्रमार्पत्रका आधारमा सेवा शलु्क वापतको कुनै पर्न रकम नर्िने र्वगतको 
नीर्तिाई र्नररतरता ददने व्यवस्था र्मिाएको िु।  

113. उत्पीर्डत, उपेस्क्षत दर्ित समदुायको सशस्क्तकरर् र क्षमता र्वकासको िार्ग 
र्वशेर् कायिक्रम बनाई सरकारी तथा गैरसरकारी कायािियहरुसँगको 
साझेदारीमा दर्ित समदुायिे परम्परादेस्ख अविम्बन गदै आएका 
पेसाहरुिाई व्यवसायीकरर् गनि आवश्यक व्यवस्था र्मिाइनेि।आददवासी 
जनजार्त सम्बरधी डकुमेरट्री र्नमािर्, आददवासी जनजार्त र दर्ित समदुायको 
उत्थान तथा र्वकास सम्बरधी रेर्डयो िगायत र्वशेर् कायिक्रमहरुको िार्ग 
बजेट र्वर्नयोजन गरेको िु । 

114. िर र्वर्हन नागररकका िार्ग िरको िानामूर्न ल्याउन र सरुस्क्षत िाना 
नभएका नागररकिाई सरुस्क्षत नागररक आवासको प्रत्याभरू्त गनि सामास्जक 
सरुक्षर् तथा संरक्षर् सम्बरधी कायिक्रमका िार्ग बजेट र्वर्नयोजन गररएको 
ि । संि तथा प्रदेश सरकार र अरय र्नकायसँगको समरवय र साझेदारीमा 
सबै नागररकिाई सरुस्क्षत आवासर्भत्र ल्याइनेि ।  

बर्ियो पूवािधारः गरु्स्तरीय जीवनको आधार 

115. अरतर स्जल्िा, अरतर गाउँपार्िका, अरतर वडा र अरतर गाउँटोिसम्म 
सडक सञ्जािको सरु्नित गरी आगामी आर्थिक वर्िमा सबै गाउँहरु सडक 
सञ्जाििे जोर्डने गरी आवश्यक बजेट र्वर्नयोजन बजेट र्वर्नयोजन गररएको 
ि। 
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116. सडक पूवािधारतफि  कुस्चबाङ र्समखोिा िाबाङ सडक, झमु्िाबाङ-क्यातसी-
गाबाङ-काँक्री सडक, धमिशािा-खङु-मािवुा- खाि सडक, कुस्चबाङ 
र्समखोिा िाबाङ सडक, खाबाङबगर खाबाङगाउँ खािपाते सडक, 
रानीबासा–कुइपा सडक, दोमही कुस्चबाङ सडकिाई प्राथर्मकताका साथ 
सडक तथा पिु पूवािधारतफि  ५ करोड १० िाख बजेट र्वर्नयोजन गररएको 
ि। सडक यातायातिाई बाहै्र मर्हना र्नररतर सञ् चािनको सरु्नस्श् चतता गनि 
आवश्यक व्यवस्था र पहिका िार्ग ममित सम्भार कोर्मा रकम 
िुट्याइएको ि। 

117. भौर्तक पूवािधार र्नमािर्का िार्ग अनमुानयोग्य र प्रभावकारी योजनाका िार्ग 
पूवािधार र्वकास गरुुयोजना, र्वस्ततृ अध्ययन प्रर्तवेदन, वातावरर्ीय अध्ययन 
प्रर्तवेदनिगायतका कायि गनि बजेट व्यवस्था गरेको िु। 

118.  झोिङेु्ग पिु क्षेत्रगत कायिक्रमतफि  सम्पन्न हनु बाँकी झोिङेु्ग तथा ट्रस 
पिुहरु सम्पन्न गने र नयाँ स्थानहरुमा झोिङेु्ग पिु र्नमािर् कायि अगार्ड 
बढाई खोिानािाको कारर् जनधनको क्षर्त रयूनीकरर् र आवतवाजत 
सहजीकरर् गनि रु. ८० िाख रकम र्वर्नयोजन गरेको िु।  

119. सामास्जक, साँस्कृर्तक तथा ऐर्तहार्सक पर्हचान नमेर्टने गरी ग्रामीर् 
वस्स्तिाई व्यवस्स्थत बसोबासयकु्त गर्तशीि शहरमा रुपारतरर् गनि शहरी 
र्वकास तथा भवन र्नमािर् सम्बरधी मापदण्ड स्थानीय पररवेशका आधारमा 
र्नमािर् गरी भवन र्नमािर् नक्सा पूविस्वीकृर्त कडाइका साथ कायािरवयन 
गररनेि। भवन आवास तथा सहरी र्वकासतफि  बजेट व्यवस्था गरेको िु। 

120. एकीकृत, व्यवस्स्थत, वैज्ञार्नक, सरुस्क्षत र हररत गाउँ शहर र्नमािर्को िार्ग 
कायियोजना बमोस्जम हररत गाउँ र्नमािर् कायििाई र्नररतरता र र्वस्तार 
कायिक्रमिाई जोड ददएको िु। 

 

सबै िरमा उज्यािोः समरृ्द्धको ददयािो 
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121. रार्ष्ट्रय ग्रामीर् तथा नवीकरर्ीय उजाि कायिक्रममाफि त र्नर्मित तथा 
र्नमािर्ाधीन िि ुतथा साना जिर्वद्यतु आयोजनाहरुिाई ममित सम्भार तथा 
सदु ृढीकरर्का िार्ग बजेट र्वर्नयोजन गरेको िु। र्वद्यतुको पहुँच नपगुेका 
िरपररवारिाई वैकस्ल्पक उजािमाफि त सरु्वधा परु् याउन बजेटको व्यवस्था 
गरेको िु। 

122. गाउँपार्िका क्षेत्रर्भत्र सबैिे सूचना तथा संचारको सहज पहुँच स्थापना गनि 
साविजर्नक संस्थान तथा र्नजी क्षेत्रको आगमनिाई प्रवद्धिन, आपसी समरवय 
र साझेदारी गररनेि। सञ्चारको साधन एफ एम रेर्डयोिाई सबैिे सनेु्न 
अवस्थामा परु् याउन रेर्डयो पूवािधार र्वकासतफि  साझेदारीमा भवन र्नमािर् 
तथा संरचना सधुारका िार्ग रु. १० िाख बजेट व्यवस्था गरेको िु।  

123. गाउँपार्िकार्भत्र र्संचाईको सम्भावना पर्हचान गरी पोखरी र्संचाई, स्स्प्रङ्कि 
र्संचाई, र्संचाई आयोजना माफि त र्संचाई सरु्वधा बढाई उत्पादन वृर्द्धमा जोड 
ददने प्रबरध गरेको  िु।  

हामीिे वनिाई जोगाऔ ं:  वनिे हामीिाई जोगाउँि  

124. वन र आयआजिनिाई अरतर आवद्ध गनि हररयो बार, वनस्पर्त बार, कृर्र् 
वन, र्नजी वन जस्ता कायिक्रम ल्याइनिे। नसिरी र्नमािर्, डािे िाँस 
र्वस्तार, एक िर दश फिफूि र्वस्तार जस्ता कायिक्रमबाट वन तथा 
वटु्यान क्षेत्रको वृर्द्धमा टेवा परु् याउने कायिक्रमका िार्ग क्षेत्रगत बजेट 
र्वर्नयोजन गरेको िु।  

125. भौर्तक पूवािधार र्नमािर्का कारर् क्षर्तपूर्ति स्वरुप ग्रीन कररडोर, फु्रट 
कररडोर, फ्िावर कररडोर प्रवद्धिनका साथै साविजर्नक पती जग्गा, झाडी 
बटु्यान र वन नभएका क्षेत्रमा उपयोगी वृक्ष रोप्ने नीर्त ल्याइनेि। 
जीवनका महत्वपूर्ि क्षर्का अवसरमा बहउुपयोगी वृक्षारोपन गने व्यवस्था 
र्मिाएको िु।  

126. जिवायमुैत्री तथा वातावरर्मैत्री पूवािधारमा जोड ददएर जैर्वक र्वर्वधताको 
संरक्षर्, संवद्धिन तथा जिवाय ु अनकूुिन माफि त पयािपयिटनको प्रवद्धिनका 
िार्ग कायियोजना तजुिमा तथा कायािरवयनका िार्ग बजेट र्वर्नयोजन गरेको 
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िु। सामदुार्यक वन र्वकास कायिक्रम, र्नजी वन र्वकास कायिक्रमिाई 
प्रभावकारी ढङ्गिे संचािन गनि सम्बस्रधत सरकारी तथा गैरसरकारी 
कायािियहरुसँग समरवय गनुिका साथै सामदुार्यक वन उपभोक्ता सर्मर्तको 
क्षमता र्वकास तार्िमका िार्ग बजेट व्यवस्था गरेको िु ।  

127. जि तथा भरू्मको संरक्षर्, पानीको महुानहरुको संरक्षर्, महुान सफा राख्ने, 
वृक्षारोपन कायििाई जोड ददँदै बाँध तथा तटबरध र्नमािर्, र्समसार तथा दह 
संरक्षर्,  वातावरर् तथा जिवाय,ु वृक्षारोपन जस्ता कायिक्रमका रकम 
र्वर्नयोजन गरेको िु। 

र्वपद् व्यवस्थापन तथा स्थानीय जिवाय ुअनकूुिन 

128. स्थानीय र्वपद तथा जिवाय ुअनकूुिन योजनाका आधारमा प्राकृर्तक तथा 
मानवीय कारर्बाट हनु सक्ने जोस्खमिाई रयूर्नकरर् गनि,  र्वपद् 
व्यवस्थापन क्षमतािाई अर्भवृर्द्ध गनुिका साथै पूवि र शीघ्र सूचना प्रर्ािी 
र्वकास तथा स्थापनामा जोड ददइनेि। र्वपद् व्यवस्थापनका िार्ग चार्हन े
सामाग्री खररद तथा वडास्तर र पार्िकास्तरमा सञ् चािन हनु ेकायिक्रमहरु 
सञ् चािनकाेे सरु्नस्ितता गरेको िु। 

129. हरेक र्नमािर् तथा पूवािधार र्वकासमा र्वपद् जोस्खम आकँिन गरेर प्रकोप 
रयूनीकरर्का माध्यमबाट कायािरवयन गनुिपने नीर्तगत व्यवस्था र्मिाउन 
तथा र्वपद् सम्बरधी आवश्यक व्यवस्थापन र सहजीकरर्का िार्ग स्थानीय 
आपतकािीन केरि सञ्चािन तथा व्यवस्थापनको िार्ग बजेट र्वर्नयोजन 
गरेको िु।  

130. स्शक्षक, कमिचारी तथा जनप्रर्तर्नर्धहरु िगायत गाउँपार्िकाबाट सेवा सरु्वधा 
र्िने सबै व्यस्क्तको वर्िमा दईु ददन बराबरको पाररश्रर्मक वा सरु्वधा 
वापतको रकम कट्टा गरी प्रकोप व्यवस्थापन कोर्मा जम्मा गने व्यवस्थािाई 
र्नररतरता ददएको िु। प्रकोप व्यवस्थापन कोर्का िार्ग थप रकम व्यवस्था 
गरेको िु। 
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संस्थागत र्वकास, सशुासन तथा सेवा प्रवाह 

सशुासनमा टेवा : सहज र चसु्त सेवा  

131. जनशस्क्तको ररक्तता पूर्ति गनि िोकसेवा आयोगबाट केही पद पूर्ति भएकोमा 
अरय स्थानीय तहबाट केही कमिचारी खर्टई आएको भएपर्न गाउँपार्िकामा 
कायिरत कमिचारी त्यो भरदा बर्ढ सं्यामा अरयत्र काज खर्टई गएको हुँदा 
जनशस्क्त रयून हनु गएको ि। उपिधध जनशस्क्तिाई उच्च मनोबिका 
साथ आफ्नो योग्यता र क्षमता भरपूर सदपुयोग गनि क्षमता र्वकासका िार्ग 
बजेट र्वर्नयोजन गरेको िु।  कायाििय र जनशस्क्तका िार्ग चार्हने साधन 
र स्रोत अभाव हनु नददने व्यवस्था र्मिाएको िु। 

132. राष्ट्रसेवक कमिचारीहरुको मनोबि वृर्द्ध गनि नेपाि सरकारिे थप गरे 
बमोस्जम सबै तहका कमिचारीहरुिाई हािको तिब स्केिमा १५ प्रर्तशत 
तिब वृर्द्धका िार्ग आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको िु । साथै प्रार्वर्धक 
तथा अरय कमिचारीहरुिाई कायिसम्पादन आधाररत प्रोत्साहन, कामसँग 
सम्बस्रधत र्वर्यमा अर्भमखुीकरर्, तार्िम िगायत कमिचारीहरुको क्षमता 
र्वकास, अध्ययन भ्रमर्, सीप र्वकास जस्ता क्षेत्रमा बजेट व्यवस्था गरेको 
िु । जनप्रर्तर्नर्ध तथा कमिचारीहरुको सामूर्हक दूििटना र्बमाका िार्ग 
आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको िु। 

133. जनप्रर्तर्नर्धहरु र कमिचारीको क्षमता अर्भवृर्द्ध गरी साविजर्नक सेवा 
प्रवाहिाई सहज र चसु्त सेवाको अनभुरू्त गराउनकुा साथै संगिन, 
जनप्रर्तर्नर्ध र कमिचारीको व्यवसार्यकताका िार्ग प्रोत्साहन, प्रवद्धिन र 
परुस्कारका साथै तार्िमको पर्न व्यवस्था गरेको िु। 

134. अरय स्थानीय तह तथा संिसंस्थाहरुिे गरेका असि अभ्यास तथा 
उपिस्धधबाट र्सकाइका िार्ग अध्ययन, भ्रमर् कायिक्रमहरु माफि त अनभुव 
आदान प्रदान सम्बरधी कायिक्रमिाई जोड ददएको िु। 

135. संर्वधानिे पररकल्पना गरेको समाजवाद उरमखु अथितरत्र र्नमािर्का िार्ग 
ददगो आर्थिक वृर्द्ध हार्सि गरी आर्थिक र्वकास र समरृ्द्धको चाहनािाई 
साथिक तलु्याउन वडा, टोि र बस्तीस्तरबाट प्राथर्मकताका साथ िनौट 
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भएका तथा गाउँपार्िकािे समेत उच्च प्राथर्मकताका साथ कायािरवयन गनि 
खोजेका कृर्र्, स्शक्षा, स्वास््य, ग्रामीर् सडक, ऊजाि, िि ु तथा साना 
जिर्वद्यतु, सूचना तथा संचार प्रर्वर्धसँग सम्बस्रधत आयोजनाहरुको 
कायािरवयन क्षमता बढाउन उपभोक्ता सर्मर्तका पदार्धकारीहरुिाई 
अर्भमखुीकरर्साथै प्रभावकारी र जवाफदेही अनगुमनको व्यवस्थाका िार्ग 
बजेट र्वर्नयोजन गरेको िु। 

136. स्थानीय तहको रयार्यक र्नरुपर् र मेिर्मिाप प्रवद्धिन गनि, र्पर्डतिाई 
रयायको अनभुरू्त गराउन समदुायमा रयार्यक सर्मर्त, मेिर्मिाप केरि गिन, 
पररचािन र रयार्यक सर्मर्तका पदार्धकारीहरु र मेिर्मिापकताििाई 
तार्िमको माध्यमबाट रयार्यक सर्मर्त तथा मेिर्मिाप केरिहरुको क्षमता 
र्वकास र सबिीकरर्का िार्ग बजेट र्वर्नयोजन गरेको िु। 

सभाध्यक्ष महोदय, 

137. साविजर्नक प्रशासनिाई स्वच्ि, सक्षम, र्नष्पक्ष, पेसागत अनशुासनप्रर्त 
प्रर्तवद्ध, पारदशी, भ्रष्टाचारमकु्त, प्रर्वर्धयकु्त, जनउत्तरदायी र सहभार्गतामूिक 
बनाउँदै िर्गनेि। जनताको नस्जकमा सरकारको अनभुरू्त ददिाउन वडा 
कायािियबाट प्रवाह हनु े सेवा सरु्वधािाई र्िटो िररतो र व्यवस्स्थत बनाई 
सरि र सशुासनयकु्त बनाउन आवश्यक व्यवस्था र्मिाएको िु। 

138. स्वीकृत नीर्त तथा कायिक्रम र बजेट तथा आयोजनाको अधीनमा रही 
वार्र्िक खररद योजना तथा खररद गरुुयोजना तयार गरी सोर्ह बमोस्जम 
साविजर्नक खररद प्रर्ािीिाई चसु्त दरुुस्त र सशुासनयकु्त बनाउन तथा 
र्वत्तीय सशुासन कायम गनि आरतररक र्नयरत्रर् प्रर्ािीिाई थप सदु ृढ र 
व्यवस्स्थत बनाइनेि। आरतररक िेखापरीक्षर्िाई र्नयर्मत रुपमा गरी थप 
प्रभावकारी बनाइनेि। 

139. वडा कायाििय, स्वास््य संस्थाबाट सम्पादन भएका साविजर्नक सेवा प्रवाह 
तथा र्वकास र्नमािर् सम्बरधी कायिको र्नयर्मत रुपमा मार्सक प्रगर्त 
प्रर्तवेदन पेश गने व्यवस्थािाई व्यवस्स्थत र प्रोत्सार्हत गरी कायािरवयनमा 
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ल्याउन र मार्सक प्रगर्त समीक्षाका िार्ग आवश्यक यातायात खचिको समेत 
व्यवस्था गरेको िु ।  

140. कायािियिाई आवश्यक पने महत्वपूर्ि त्याङ्कको भण्डारर्का िार्ग 
गाउँपार्िकाको आफ्नै सभिर स्थापना गरी र्डस्जटि करटेरट चार्हएको बेिा 
पाइने तथा सरोकारवािाहरुको पहुँच परु् याउन सर्कने गरी भण्डारर्, 
सञ् चािन र सरुक्षर्का िार्ग बजेट व्यवस्था गरेको िु। गाउँपार्िकाका 
सबै प्रकारका आधारभतू सूचनाहरु सूचना तथा अर्भिेख केरिमा उपिधध 
हनुे र सामाग्रीहरु सूचना केरिमा अध्ययन गनि सर्कने व्यवस्था थप सदु ृढ 
गररनेि।  

141. गाउँपार्िका र अरतगितका कायािियहरुमा सूचना तथा सञ्चार प्रर्वर्धमा 
आधाररत सेवा प्रवाहको पूवािधार तय गरी र्डस्जटि गाउँपार्िकामा रुपारतरर् 
योजना अगार्ड बढाइनेि। सूचना तथा अर्भिेख केरििाई सदुृढीकरर् गरी 
र्वज्ञान-प्रर्वर्ध, अध्ययन-अनसुरधान तथा र्वकास, सीप तथा सीपमूिक 
तार्िमको र्नयमन, र्डस्जटि साक्षरताका साथै र्मर्डया साक्षरता कायिक्रम 
तथा र्डस्जटि अर्भिेखीकरर् कायिक्रममाफि त र्वद्यतुीय सरकारको 
अवधारर्ामा टेवा परु् याइनेि।  

142. र्वद्यािय स्शक्षािाई गरु्स्तरीय र प्रर्तस्पधी बनाउन र्वद्याियहरुमा अर्डयो 
र्भर्डयो, सूचना तथा सञ्चार प्रर्वर्धमा आधाररत पस्तकािय तथा कक्षा 
र्नमािर्मा जोड ददइनेि। एजकेुशन पोटिि र्नमािर् गरी आफ्नै र्डस्जटि 
करटेरट र्नमािर् तथा प्रकाशन गनि बजेट र्वर्नयोजन गरेको िु।  

143. सामास्जक सरुक्षा तथा व्यस्क्तगत िटना दताि प्रर्ािी सदुृढीकरर् आयोजना 
अरतगित वडा कायािियहरुमा आवश्यक प्रर्वर्ध र जनशस्क्तसर्हतका 
पूवािधारको पररचािन र उपयोग गरी व्यस्क्तगत िटना दताि तथा सामास्जक 
सरुक्षा व्यवस्थापनिाई सूचना प्रर्ािीमा आवद्ध गरी अनिाईन प्रर्ािीमा 
जान आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको िु।  

144. मार्सक तथा साप्तार्हक बिेुर्टन प्रकाशन, रेर्डयो कायिक्रममाफि त आम 
नागररकको सूचनाको हकिाई प्रवद्धिन गने कायििाई र्नररतरता ददइनेि। 



भूमे गाउँपार्िकाको आर्थिक वर्ि २०७९।०८० को वार्र्िक बजेट वक्तव्य 
 

35 
 

स्वतः प्रकाशन, मार्सक, चौमार्सक तथा वार्र्िक खचि तथा प्रगर्तको 
साविजर्नकीकरर्, साविजर्नक सनुवुाई, सामास्जक पररक्षर्, साविजर्नक 
पररक्षर्, व्यवस्थापन पररक्षर्, गनुासो व्यवस्थापनमा उपयकु्त र्वर्ध र पद्धर्त 
बमोस्जम कायािरवयन गनि बजेट र्वर्नयोजन गरेको िु। 

145. गाउँपार्िकार्भत्र आयोजना, कायिक्रम संचािन गनुिपूवि हरेक गैरसरकारी 
संिसंस्था, र्नकाय, क्षेत्र, र्वर्यगत कायािियिे गाउँपार्िकाको स्वीकृर्त र्िने, 
गाउँपार्िकाको नीर्त तथा कायिक्रम अनरुुप आयोजना वा कायिक्रम 
सञ् चािन गनुिपने व्यवस्थािाई कडाईका साथ िागू गररनेि। ती र्नकायका 
बजेट तथा कायिक्रम गाउँपार्िकाको बजेट तथा कायिक्रमसँग दोहोररन नददन 
वार्र्िक र्वकास कायिक्रममा आवद्ध गरी सञ् चािन गने व्यवस्था र्मिाइनेि। 

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

146. आर्थिक वर्ि २०७९।०८० को बजेटको र्वर्नयोजन र स्रोतको व्यवस्था 
सम्बरधी योजना देहाय बमोस्जम रहेको ि। आर्थिक वर्ि २०७९।०८० 
का िार्ग रू. ५३ करोड ४२ िाख १२ हजार चार सय बाउन्न रुपैयाँ 
र्वर्नयोजन गररएको ि। कुि र्वर्नयोजनमध्ये चाितुफि  रु. ३३ करोड ६ 
िाख ४० हजार चार सय तीस रुपैयाँ मात्र अथाित ६१ दशमिब ८९ 
प्रर्तशत,  पँूजीगततफि  रु. १९ करोड ३५ िाख  ७२ हजार बाईस मात्र 
अथाित ३६ दशमिब २४ प्रर्तशत र र्वत्तीय व्यवस्थातफि  एक करोड अथाित 
१ दशमिब ८७ प्रर्तशत रहेको ि।   

147. आगामी आर्थिक वर्ि २०७९/०८० का िार्ग अनमुान गररएको खचि व्यहोने 
स्रोतहरुमध्ये आरतररक राजश्वबाट रू. ७५ िाख ५० हजार दईु सय बयासी 
रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँड बाट रु. १० करोड १५ िाख एक हजार सत्तरी 
रुपैयाँ तथा गत वर्िको अनमुार्नत मौज्दात रु. तीन करोड बाईस िाख ६७ 
हजार रुपैयाँ  गरी  आरतररक आयबाट जम्मा रु. १४ करोड १३ िाख 
१८ हजार तीन सय बाउन्न रुपैयाँ अथाित २६ दशमिव ४६ प्रर्तशत, 
र्वत्तीय समानीकरर् अनदुानबाट रू. १२ करोड ९४ िाख ७४ हजार 
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अथाित ्२४ दशमिव २४ प्रर्तशत, सःशति अनदुानबाट रू. २१ करोड ४९ 
िाख अथाित ्४० दशमिव २३ प्रर्तशत, समपरुक अनदुानबाट रु २ करोड 
अथाित ३ दशमिव ७५ प्रर्तशत, र्वशेर् अनदुानबाट रु १ करोड ६० िाख 
अथाित ३ प्रर्तशत र स्थानीय जनसहभार्गताबाट रू. ४० िाख अथाित ्शूरय 
दशमिब ७५ प्रर्तशत स्रोत व्यहोररनेि। अरतरसरकारी र्वत्तीय हस्तारतरर् 
र राजस्व बाँडफाँड तथा आरतररक आय पररचािन गदाि पर्न नपगु हनुे 
रकम रु. एक करोड आरतररक ऋर्बाट व्यहोररनेि। 

148. आर्थिक वर्ि २०७९/०८० का िार्ग गरैसरकारी संस्थाहरुको कायिक्रम 
समेत रु. तीन करोड ७१ िाख १५ हजार बराबरको वार्र्िक कायिक्रम 
सर्हत बजेट प्रस्ताव प्राप्त भएको ि। उक्त बजेट रकम गाउँपार्िकाको 
वार्र्िक र्वकास कायिक्रममा समावेश गरी प्रकाशन गने व्यवस्था र्मिाएको 
िु ।  

अध्यक्ष महोदय तथा गाउँसभा सदस्यज्यूहरु,   
करको दायरामा समावेश भई आफ्नो गाउँपार्िका आफै बनाऔ ं 

149. आर्थिक वर्ि २०७९/०८० का िार्ग आरतररक राजश्व पररचािन नीर्तका 
उदे्दश्य र्नम्नानसुार रहेका िन ्:  

(क) सचेतना कायिक्रमको माध्यमबाट आम करदातामा करप्रर्त सकारात्मक सोँच 
र व्यवहारको र्वकास गराई करको दायरामा स्वत: सहभागी हनुे अवस्थाको 
सजृना गने । 

(ख) गाउँ कायिपार्िका र मातहतका वडा कायाििय िगायतका र्नकायबीच 
परस्पर सहयोग, सहकायि र समरवय कायम गदै सबै प्रकारका आर्थिक 
र्क्रयाकिापहरुिाई करको दायरामा समेटी राजश्व चहुावट र्नयरत्रर् एवम 
अर्धकतम राजश्व पररचािनमा जोड ददने ।  

(ग) सहज, र्नकट र पारदशी कर प्रर्ािी अविम्बन गदै राजश्व प्रर्ािीिाई 
समरयार्यक एवं सशुासनयकु्त बनाउने। 



भूमे गाउँपार्िकाको आर्थिक वर्ि २०७९।०८० को वार्र्िक बजेट वक्तव्य 
 

37 
 

(ि) करका दायरा पर्हचान गरी र्वद्यमान करका दरहरुिाई िागत प्रभावी 
बनाउने। 

(ङ) कृर्र्, स्थानीय कच्चा पदाथिमा आधाररत साना तथा िरेि ु उद्योग जस्ता 
क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई आयात व्यवस्थापन तथा र्नयाित 
प्रवद्धिन गने।  

150. उल्िेस्खत उदे्दश्य हार्सि गनिका िार्ग देहाय बमोस्जमका नीर्त तथा 
कायिक्रमहरु अविम्बन गररनेिन:्  

क) राजश्व र पार्िकाबाट प्रवाह हनु े सेवा सरु्वधा बीचमा तादाम्यता कायम गदै 
करको दार्यत्व पूरा नगने करदातािाई कर नर्तरेसम्म सेवा सरु्वधाको 
अर्धकार उपयोगको र्सर्मततामा रा् ने नीर्तको अविम्बन गररनेि।  

ख) करका दरिाई स्स्थर राखी दायरा र्वस्तारमा जोड दददै कराधारिाई थप 
फरार्किो बनाउँदै िर्गनेि। 

ग) राजश्व संकिन तथा अर्भिेख व्यवस्थापन प्रर्क्रयामा सहजीकरर् र 
सरिीकरर्का िार्ग उपिधध जनशस्क्त र प्रर्वर्धको पररचािन गरी 
करदातासम्म गाउँपार्िका पगुेको महशसु गराई सहज रुपमा कर र्तने 
वातावरर् बनाइनेि । 

ि) करदातािाई करको दायमा समावेश हनु प्रोत्सार्हत गनि करदाता तथा आम 
नागररकका िार्ग सूचनामूिक एवं सचेतना अर्भवृर्द्ध सम्बरधी करदाता स्शक्षा 
कायिक्रमहरुिाई र्नररतर रुपमा सञ् चािन गररनेि। यस्तो स्शक्षा, सूचना र 
सचेतना सम्बरधी कायिहरु आवश्यकता अनसुार स्थानीय स्तरका शासकीय 
साझेदारहरु (र्नजी, गैरसरकारी, उपभोक्ता र्हतकारी एवं पेसागत 
संिसंस्थाहरु) समेतको सहभार्गता र समरवयमा सञ् चािन गररनेि। 

अध्यक्ष महोदय तथा उपस्स्थत महानभुावहरु, 

151.  बजेट तजुिमाका क्रममा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा संिग् न रहने तथा 
सझुाव ददनहुनुे गाउँपार्िका अध्यक्षज्यू िगायत सम्पूर्ि पदार्धकारीज्यूहरु, 
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राष्ट्रसेवक कमिचारीहरु, स्शक्षक वगि, बरु्द्धजीर्व वगि, नागररक समाज तथा 
सामदुार्यक संिसंस्था सबैप्रर्त आभार व्यक्त गदििु। 

152. अरत्यमा, गाउँपार्िकाको ‘सफा र हररयािीः समदृ्ध भूमे’ आकाकं्षा पूरा गनि 
र्नररतर रुपमा सहयोग, समरवय, सहकायि गदै ऊजाि र हौसिा बढाउन 
योगदान परु् याउन ु हनु ेआम गाउँपार्िकाबासी आमा बवुा दाज ु भाइ दददी 
बर्हनी, गाउँपार्िकाका र्वर्भर न कोर्मा योगदानकताि, संि प्रदेश र स्थानीय 
स्तरका सरकारी, रार्ष्ट्रय तथा अरतरािर्ष्टय गैरसरकारी तथा सामदुार्यक 
संस्थाहरुप्रर्त धरयवाद ज्ञापन गदििु। बजेट तजुिमाको क्रममा प्राप्त भए जस्तो 
सहयोग र सद् भाव प्रभावकारी कायािरवयनमा पर्न रहने र्वश् वास र्िएको िु।  

153. पर्हिो स्थानीय सरकारका उपिस्धध संस्थागत गदै संर्वधान कायािरवयन र 
संिीयताको िाभ तथा प्रर्तफि गाउँपार्िकाबासीमा अनभुरू्त गराउन े
अिोटका साथ दोस्रो स्थानीय सरकार अगार्ड बर्ढरहेको ि। हाम्रो यात्रा 
चनुौतीपूर्ि भएपर्न गरतव्य सनुौिो ि। र्वद्यमान पररवेश र वास्तर्वकताको 
आधारमा आइपरेका चनुौर्तहरुिाई अवसरमा पररर्त गनि सबै कर्टवद्ध, 
प्रर्तवद्ध र एकतावद्ध भई र्िटै्ट सनुौिो गरतव्यमा पगु् ने अिोट 
गरौं।धरयवाद!         

 

सर्वना बढुा 

उपाध्यक्ष  

संयोजकः बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा सर्मर्त 

र्मर्त २०७९ साि असार १० गते 
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३.१ ७०४२ कृर्र्, वन , मत्स्यपािन तथा स्शकार ३२,३१९ १५,७२९ १६५९० ६.०५ 

३.२ ७०४३ इरधन तथा उजाि १४,३०० १,४०० १२९०० २.६८ 

३.३ ७०४५ यातायात ५१,००५ ० ५१००५ ९.५५ 

३.४ ७०४६ संचार १,००० ० १००० ०.१९ 

३.५ ७०४७ अरय उद्योगहरु ५,२६० ३,२६० २००० ०.९८ 

३.६ 
७०४८ अनसुरधान तथा र्वकास - आर्थिक 
मार्मिा 

१,५२० ८२० ७०० ०.२८ 

३.७ 
७०४९ आर्थिक मामीिा - अरयत्र वर्गिकृत 
नभएको ११,९७१ ५,०७१ ६९०० २.२४ 

४. ७०५ वातावरर् संरक्षर् ४,४२५ १,०७५ ३३५० ०.८३ 

४.१ ७०५१ फोहोर मैिा व्यवस्थापन ८५० ८०० ५० ०.१६ 

४.२ ७०५२ ढि व्यवस्थापन २,५०० ० २५०० ०.४७ 

४.३ 
७०५६ वातावरर् संरक्षर् - अरयत्र 
वर्गिकृत नभएको 

१,०७५ २७५ ८०० ०.२ 

५. ७०६ आवास तथा सामदुार्यक सरु्वधा ५०,४६४ १,९०० ४८५६४ ९.४५ 

५.१ ७०६१ आवास र्वकास ७,६०० ० ७६०० १.४२ 

५.२ ७०६३ खानेपानी ८,७०० ० ८७०० १.६३ 

५.३ 
७०६६ आवास तथा सामदुार्यक सरु्वधा - 
अरयत्र उल्िेख नभएको 

३४,१६४ १,९०० ३२२६४ ६.४ 

६. ७०७ स्वास््य ५२,९४५ ४५,४९५ ७४५० ९.९१ 

६.१ ७०७१ और्धी उत्पादन,उपकरर् तथा ३,५४५ २,३७५ ११७० ०.६६ 
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औजार 

६.२ ७०७२ वर्हरंङ्ग सेवा ४,४७५ ३,५७५ ९०० ०.८४ 

६.३ ७०७३ अस्पताि सेवा २३,७१७ २२,३८७ १३३० ४.४४ 

६.४ ७०७४ साविजर्नक स्वास््य सेवा १५,८८७ १४,८८७ १००० २.९७ 

६.५ ७०७६ स्वास््य - अरयत्र वर्गिकृत नभएको ५,३२१ २,२७१ ३०५० १. 
७. ७०८ मनोरंजन,संस्कृर्त तथा धमि ५,७०१ २,१२० ३५८१ १.०७ 

७.१ ७०८४ धार्मिक तथा अरय सामदुार्यक सेवा ३,०११ १,६०० १४११ ०.५६ 

७.२ 
७०८५ अनसुरधान तथा र्वकास ,संस्कृर्तक 
र धार्मिक 

१,१७० ५० ११२० ०.२२ 

७.३ 
७०८६ मनोरंजन, संस्कृर्त र धमि - अरयत्र 
वर्गिकृत नभएको 

१,५२० ४७० १०५० ०.२८ 

८. ७०९ स्शक्षा १,९०,१८९.६० १,५७,१०८.६० ३३०८१ ३५.६ 

८.१ ७०९१ पूवि प्राथर्मक र प्राथर्मक स्शक्षा ७२,२९९ ७२,२९९ ० १३.५३ 

८.२ ७०९२ माध्यर्मक स्शक्षा २३,८१५ २३,८१५ ० ४.४६ 

८.३ 
७०९५ तहमा वर्गिकृत नहनुे स्शक्षा 
(अनौपचाररक स्शक्षा) 

८०० ८०० ० ०.१५ 

८.४ ७०९६ स्शक्षाको िार्ग सहायक सेवाहरु ४२,५८४ १७,३५३ २५२३१ ७.९७ 

८.५ ७०९८ स्शक्षा - अरयत्र वर्गिकृत नभएको ५०,६९२ ४२,८४२ ७८५० ९.४९ 

९. ७१० सामास्जक सरुक्षा २३,८८१ १७,१२४ ६७५७ ४.४७ 

९.१ ७१०१ अशक्त तथा र्बरामी २,०८७ २,०८७ ० ०.३९ 

९.२ ७१०२ जेष्ठ नागररक १,९३४ १,९३४ ० ०.३६ 

९.३ ७१०७ सामास्जक असमावेशी ५,९६१ ३,४६९ २४९२ १.१२ 

९.४ 
७१०८ सामास्जक सरुक्षा - अनसुरधान तथा 
र्वकास 

११,४४९ ९,३८५ २०६४ २.१४ 

९.५ 
७१०९ सामास्जक सरुक्षा - अरयत्र वर्गिकृत 
नभएको 

२,४५० २५० २२०० ०.४६ 
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भूम ेगाउँपार्िका 
गाउँ कायिपार्िकाको कायाििय, रुकुम (पूवि) 

अनसूुची  १२ 

कायिगत रर्नीर्त अनसुार बजेट (र्वत्तीय व्यवस्था सर्हत) 

 
आ.व. : २०७९/८०             

                                                                                                                                                                                                   रु. हजारमा 

र्स.नं. वगि/शीर्िक 

प्रत्यक्ष योगदान अप्रत्यक्ष योगदान तटष्थ बजेट 

जम्मा 
चाि ु

पुजँीगत 

तथा 
र्वत्तीय 

चाि ु

पुजँीगत 

तथा 
र्वत्तीय 

चाि ु
पुजँीगत तथा 

र्वत्तीय 

1 भूमे गाउँपार्िका - 
80553502101 

0 0 0 0 0 4000 4000 

2 

भूम ेगाउँपार्िका 
मर्हिा बािबार्िका 

- 
80553502102 

1775 0 1550 0 0 0 3325 

3 

आर्थिक तथा 
सामास्जक र्वकास 

शाखा - 
80553502104 

0 0 200 300 1800 0 2300 

4 
पश ुसेवा - 

80553502105 
0 0 0 0 2300 1300 3600 

5 

प्रशासन, योजना 
तथा अनगुमन शाखा 

- 
80553502106 

0 0 1005 0 18533.5 7570 27108.5 

6 
आर्थिक प्रशासन 

शाखा - 
80553502107 

0 0 0 0 50193.18 0 50193.18 

7 

पूवािधार र्वकास तथा 
भवन र्नयमन शाखा 

- 
80553502108 

0 0 0 0 2450 37361 39811 

8 
सूचना तथा अर्भिेख 

केरि - 
80553502109 

0 0 0 0 2410 1200 3610 

9 
प्रधानमरत्री रोजगार 

कायिक्रम - 0 0 0 0 0 2200 2200 



भूमे गाउँपार्िकाको आर्थिक वर्ि २०७९।०८० को वार्र्िक बजेट वक्तव्य 
 

42 
 

80553502110 

10 
यूवा र्वकास केरि - 
80553502111 150 0 900 0 2550 0 3600 

11 
भूमे गाउँपार्िकावडा 

नं.१ - 
80553502201 

575 0 200 0 2191 4845 7811 

12 
भूमे गाउँपार्िकावडा 

नं.२ - 
80553502202 

200 0 200 866.6 1800.06 4544.51 7611.17 

13 
भूमे गाउँपार्िकावडा 

नं.३ - 
80553502203 

0 200 156 0 2046 6710 9112 

14 
भूमे गाउँपार्िकावडा 

नं.४ - 
80553502204 

0 225.41 225.41 0 1939.68 3720.49 6111 

15 
भूमे गाउँपार्िकावडा 

नं.५ - 
80553502205 

80 0 0 0 1725 4300 6105 

16 
भूमे गाउँपार्िकावडा 

नं.६ - 
80553502206 

0 750 0 200 1419 4183 6552 

17 
भूमे गाउँपार्िकावडा 

नं.७ - 
80553502207 

270 0 200 0 1532 4860 6862 

18 
भूमे गाउँपार्िकावडा 

नं.८ - 
80553502208 

583.7 0 0 0 3049.27 4150 7783 

19 
भूमे गाउँपार्िकावडा 

नं.९ - 
80553502209 

250 250 0 0 3110 5056 8666 

20 
भूमे गाउँपार्िका - 

स्शक्षा - 
80553502301 

0 0 0 0 20663.6 1000 21663.6 

21 
भूमे गाउँपार्िका - 

स्वास््य - 
80553502302 

1120 500 552 0 13223 5050 20445 

22 
भूमे गाउँपार्िका - 

कृर्र् - 
80553502303 

0 0 0 0 6013 3350 9363 

23 माररङ एकीकृत कृर्र् 0 0 0 0 3300 2180 5480 
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अनसुरधान केरि - 
80553502304 

24 
प्रदेश सशति अनदुान 

- 
80553502504 

0 0 0 0 0 8000 8000 

25 

संिीय सरकारबाट 
हस्तारतररत 

कायिक्रम (शसति 
अनदुान) - 

80553502511 

6829 0 350 0 १,६९,०२१ 30700 २,०६,९०० 

26 

संिीय सरकारबाट 
हस्तारतररत 

कायिक्रम (र्वर्ेश 
अनदुान) - 

80553502512 

0 5000 0 0 0 5000 10000 

27 

संिीय सरकारबाट 
हस्तारतररत 

कायिक्रम(समपरुक 
अनदुान) - 

80553502513 

0 0 0 0 0 10000 10000 

28 

प्रदेश सरकारबाट 
हस्तारतररत 

कायिक्रम (र्वर्ेश 
अनदुान) - 

80553502522 

0 0 0 0 2000 4000 6000 

29 

प्रदेश सरकारबाट 
हस्तारतररत 

कायिक्रम (समपरुक 
अनदुान) - 

80553502523 

0 0 0 0 0 30000 30000 
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भूम ेगाउँपार्िका 
गाउँ कायिपार्िकाको कायाििय, रुकुम (पूवि) 

अनसूुची १३ 

िैंर्गक उत्तदायी बजेट (र्वत्तीय व्यवस्था सर्हत) 
आ.व. : २०७९/८० 

                                                                                                      रु हजारमा 

र्स.नं. वगि/शीर्िक 

प्रत्यक्ष योगदान अप्रत्यक्ष योगदान तटष्थ बजेट 

जम्मा 
चाि ु

पुजँीगत 

तथा 
र्वत्तीय 

चाि ु

पुजँीगत 

तथा 
र्वत्तीय 

चाि ु
पुजँीगत तथा 

र्वत्तीय 

1 
भूम ेगाउँपार्िका - 
80553502101 

० ० ० ० ० ४,००० ४,००० 

2 

भूम ेगाउँपार्िका 
मर्हिा 
बािबार्िका - 
80553502102 

१,७७५ ० १,५५० ० ० ० ३,३२५ 

3 

आर्थिक तथा 
सामास्जक र्वकास 
शाखा - 
80553502104 

० ० २०० ३०० १,८०० ० २,३०० 

4 
पश ुसेवा - 
80553502105 

० ० ० ० २,३०० १,३०० ३,६०० 

5 

प्रशासन, योजना 
तथा अनगुमन 
शाखा - 
80553502106 

० ० १,००५ ० १८,५३३.५० ७,५७० २७,१०८.५० 

6 

आर्थिक प्रशासन 
शाखा - 
80553502107 

० ० ० ० ५०,१९३.१८ ० ५०,१९३.१८ 

7 

पूवािधार र्वकास 
तथा भवन 
र्नयमन शाखा - 
80553502108 

० ० ० ० २,४५० ३७,३६१ ३९,८११ 

8 

सूचना तथा 
अर्भिेख केरि - 
80553502109 

० ० ० ० २,४१० १,२०० ३,६१० 

9 

प्रधानमरत्री 
रोजगार कायिक्रम 
- 80553502110 

० ० ० ० ० २,२०० २,२०० 

10 
यूवा र्वकास केरि 
- 80553502111 

१५० ० ९०० ० २,५५० ० ३,६०० 
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11 

भूम े

गाउँपार्िकावडा 
नं.१ - 
80553502201 

५७५ ० २०० ० २,१९१ ४,८४५ ७,८११ 

12 

भूम े

गाउँपार्िकावडा 
नं.२ - 
80553502202 

२०० ० २०० ८६६.६ १,८००.०६ ४,५४४.५१ ७,६११.१७ 

13 

भूम े

गाउँपार्िकावडा 
नं.३ - 
80553502203 

० २०० १५६ ० २,०४६ ६,७१० ९,११२ 

14 

भूम े

गाउँपार्िकावडा 
नं.४ - 
80553502204 

० २२५.४१ २२५.४१ ० १,९३९.६८ ३,७२०.४९ ६,१११ 

15 

भूम े

गाउँपार्िकावडा 
नं.५ - 
80553502205 

८० ० ० ० १,७२५ ४,३०० ६,१०५ 

16 

भूम े

गाउँपार्िकावडा 
नं.६ - 
80553502206 

० ७५० ० २०० १,४१९ ४,१८३ ६,५५२ 

17 

भूम े

गाउँपार्िकावडा 
नं.७ - 
80553502207 

२७० ० २०० ० १,५३२ ४,८६० ६,८६२ 

18 

भूम े

गाउँपार्िकावडा 
नं.८ - 
80553502208 

५८३.७२ ० ० ० ३,०४९.२७ ४,१५० ७,७८३ 

19 

भूम े

गाउँपार्िकावडा 
नं.९ - 
80553502209 

२५० २५० ० ० ३,११० ५,०५६ ८,६६६ 

20 

भूम ेगाउँपार्िका - 
स्शक्षा - 
80553502301 

० ० ० ० २०,६६३.६० १,००० २१,६६३.६० 

21 

भूम ेगाउँपार्िका - 
स्वास््य - 
80553502302 

१,१२० ५०० ५५२ ० १३,२२३ ५,०५० २०,४४५ 

22 भूम ेगाउँपार्िका - ० ० ० ० ६,०१३ ३,३५० ९,३६३ 
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कृर्र् - 
80553502303 

23 

माररङ एकीकृत 
कृर्र् अनसुरधान 
केरि - 
80553502304 

० ० ० ० ३,३०० २,१८० ५,४८० 

24 

प्रदेश सशति 
अनदुान - 
80553502504 

० ० ० ० ० ८,००० ८,००० 

25 

संिीय सरकारबाट 
हस्तारतररत 
कायिक्रम (शसति 
अनदुान) - 
80553502511 

६,८२९ ० ३५० ० १,६९,०२१ ३०,७०० २,०६,९०० 

26 

संिीय सरकारबाट 
हस्तारतररत 
कायिक्रम (र्वर्ेश 
अनदुान) - 
80553502512 

० ५,००० ० ० ० ५,००० १०,००० 

27 

संिीय सरकारबाट 
हस्तारतररत 
कायिक्रम(समपरुक 
अनदुान) - 
80553502513 

० ० ० ० ० १०,००० १०,००० 

28 

प्रदेश सरकारबाट 
हस्तारतररत 
कायिक्रम (र्वर्ेश 
अनदुान) - 
80553502522 

० ० ० ० २,००० ४,००० ६,००० 

29 

प्रदेश सरकारबाट 
हस्तारतररत 
कायिक्रम 
(समपरुक 
अनदुान) - 
80553502523 

० ० ० ० ० ३०,००० ३०,००० 
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भूमे गाउँपार्िका 
गाउँ कायिपार्िकाको कायाििय, रुकुम (पूवि) 

अनसूुची १४ 

गररबी रयूनीकरर् बजेट (र्वत्तीय व्यवस्था सर्हत) 

आ.व. : २०७९/८० 

                                                                            रु. हजारमा 

र्स.नं. वगि/शीर्िक 

गररबी रयूर्नकरर् प्रत्यक्ष गररवी रयूर्नकरर्मा तटष्ठ बजेट 

जम्मा 
चाि ु

प ुजँीगत तथा 
र्वत्तीय 

चाि ु
प ुजँीगत तथा 

र्वत्तीय 

1 भूमे गाउँपार्िका – 80553502101 ० ० ० ४,००० ४,००० 

2 
भूमे गाउँपार्िका मर्हिा बािबार्िका – 
80553502102 

७०० ० २,६२५ ० ३,३२५ 

3 
आर्थिक तथा सामास्जक र्वकास शाखा – 
80553502104 

० ० २,००० ३०० २,३०० 

4 पश ुसेवा – 80553502105 १,३२५ १,३०० ९७५ ० ३,६०० 

5 
प्रशासन, योजना तथा अनगुमन शाखा – 
80553502106 

१,५८० ३५० १७,९५८.५० ७,२२० २७,१०८.५० 

6 आर्थिक प्रशासन शाखा – 80553502107 १३,२८७.१३ ० २३,९१० ० ३७,१९७.१३ 

7 
पूवािधार र्वकास तथा भवन र्नयमन शाखा 
– 80553502108 

८०० ० १,६५० ३७,३६१ ३९,८११ 

8 
सूचना तथा अर्भिेख केरि – 
80553502109 

१०० ० २,३१० १,२०० ३,६१० 

9 
प्रधानमरत्री रोजगार कायिक्रम – 
80553502110 

० २,२०० ० ० २,२०० 

10 यूवा र्वकास केरि – 80553502111 ८५० ० २,७५० ० ३,६०० 

11 
भूमे गाउँपार्िकावडा नं.१ – 
80553502201 

२९६ ० २,६७० ४,८४५ ७,८११ 

12 
भूमे गाउँपार्िकावडा नं.२ – 
80553502202 

० ० २,१००.०६ ५,४११.११ ७,५११.१७ 

13 
भूमे गाउँपार्िकावडा नं.३ – 
80553502203 

१५३ १५० २,०४९ ६,७६० ९,११२ 

14 
भूमे गाउँपार्िकावडा नं.४ – 
80553502204 

२२५.४१ ७२५.४१ १,९३९.६८ ३,२२०.४९ ६,१११ 

15 
भूमे गाउँपार्िकावडा नं.५ – 
80553502205 

३०० २०० १,५०५ ४,१०० ६,१०५ 

16 
भूमे गाउँपार्िकावडा नं.६ – 
80553502206 

२०० ० १,२१९ ५,१३३ ६,५५२ 

17 
भूमे गाउँपार्िकावडा नं.७ – 
80553502207 

४५० ९५० १,५५२ ३,९१० ६,८६२ 

18 
भूमे गाउँपार्िकावडा नं.८ – 
80553502208 

१,७००.९४ ० १,९३२.०६ ४,१५० ७,७८३ 

19 
भूमे गाउँपार्िकावडा नं.९ – 
80553502209 

८०० ० २,५६० ५,३०६ ८,६६६ 
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20 भूमे गाउँपार्िका - स्शक्षा – 80553502301 ० ० २०,६६३.६० १,००० २१,६६३.६० 

21 
भूमे गाउँपार्िका - स्वास््य – 
80553502302 

० ० १४,५०५ ५,५५० २०,०५५ 

22 भूमे गाउँपार्िका - कृर्र् – 80553502303 ४,०२० १,४५० १,९९३ १,९०० ९,३६३ 

23 
माररङ एकीकृत कृर्र् अनसुरधान केरि – 
80553502304 

९१० ८० २,३९० २,१०० ५,४८० 

24 प्रदेश सशति अनदुान – 80553502504 ० ० ० ८,००० ८,००० 

25 
संिीय सरकारबाट हस्तारतररत कायिक्रम 
(शसति अनदुान) – 80553502511 

३३,५२५ ७,६०० १,४२,६७५ २३,१०० २,०६,९०० 

26 
संिीय सरकारबाट हस्तारतररत कायिक्रम 
(र्वरे्श अनदुान) – 80553502512 

० ५,००० ० ५,००० १०,००० 

27 

संिीय सरकारबाट हस्तारतररत 
कायिक्रम(समपरुक अनदुान) – 
80553502513 

० ० ० १०,००० १०,००० 

28 
प्रदेश सरकारबाट हस्तारतररत कायिक्रम 
(र्वरे्श अनदुान) – 80553502522 

० ० २,००० ४,००० ६,००० 

29 
प्रदेश सरकारबाट हस्तारतररत कायिक्रम 
(समपरुक अनदुान) – 80553502523 

० ० ० ३०,००० ३०,००० 
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भूमे गाउँपार्िका 

गाउँ कायिपार्िकाको कायाििय, रुकुम (पूवि) 

अनसूुची १५ 

जिवाय ुपररवतिन बजेट (र्वत्तीय व्यवस्था सर्हत) 

आ.व. : २०७९/८० 

रु. हजारमा 

र्स.नं. वगि/शीर्िक 

प्रतक्ष्य िाभ अप्रत्यक्ष िाभ तटष्थ 

जम्मा 
चाि ु

प ुजँीगत 

तथा 
र्वत्तीय 

चाि ु

प ुजँीगत 

तथा 
र्वत्तीय 

चाि ु
प ुजँीगत तथा 

र्वत्तीय 

1 
भूमे गाउँपार्िका - 
80553502101 

० ० ० ० ० ४,००० ४,००० 

2 

भूमे गाउँपार्िका मर्हिा 
बािबार्िका - 
80553502102 

० ० ० ० ३,३२५ ० ३,३२५ 

3 

आर्थिक तथा सामास्जक 
र्वकास शाखा - 
80553502104 

१,८०० ० ० ० २०० ३०० २,३०० 

4 पश ुसेवा - 80553502105 ० १०० ० १,१०० २,३०० १०० ३,६०० 

5 

प्रशासन, योजना तथा 
अनगुमन शाखा - 
80553502106 

३०० ० ३०० ३५० १८,९३८.५० ७,२२० २७,१०८.५० 

6 
आर्थिक प्रशासन शाखा - 
80553502107 

० ० ० ० ५०,१९३.१८ ० ५०,१९३.१८ 

7 

पूवािधार र्वकास तथा भवन 
र्नयमन शाखा - 
80553502108 

१,००० ३,९०० ० २,००० १,४५० ३१,४६१ ३९,८११ 

8 
सूचना तथा अर्भिेख केरि 
- 80553502109 

० ० १०० ० २,३१० १,२०० ३,६१० 

9 
प्रधानमरत्री रोजगार 
कायिक्रम - 80553502110 

० ० ० ० ० २,२०० २,२०० 

10 
यूवा र्वकास केरि - 
80553502111 

० ० ० ० ३,६०० ० ३,६०० 

11 
भूमे गाउँपार्िकावडा नं.१ - 
80553502201 

२२५ ५० ० ४०० २,७४१ ४,३९५ ७,८११ 

12 
भूमे गाउँपार्िकावडा नं.२ - 
80553502202 

० २०० ० २५० २,२००.०६ ४,९६१.११ ७,६११.१७ 

13 
भूमे गाउँपार्िकावडा नं.३ - 
80553502203 

० ० ० १,१६० २,२०२ ५,७५० ९,११२ 

14 
भूमे गाउँपार्िकावडा नं.४ - 
80553502204 

० ० २५७.७ २०० १,९०७.३९ ३,७४५.९१ ६,१११ 

15 
भूमे गाउँपार्िकावडा नं.५ - 
80553502205 

० ० ० ० १,८०५ ४,३०० ६,१०५ 
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16 
भूमे गाउँपार्िकावडा नं.६ - 
80553502206 

० १५० ० १५० १,४१९ ४,८३३ ६,५५२ 

17 
भूमे गाउँपार्िकावडा नं.७ - 
80553502207 

३० १,११० १५० ७५० १,८२२ ३,००० ६,८६२ 

18 
भूमे गाउँपार्िकावडा नं.८ - 
80553502208 

० ० ३०० ८९० ३,३३३ ३,२६० ७,७८३ 

19 
भूमे गाउँपार्िकावडा नं.९ - 
80553502209 

० १०० ३०० ५५० ३,०६० ४,६५६ ८,६६६ 

20 
भूमे गाउँपार्िका - स्शक्षा - 
80553502301 

० ० ० ० २०,६६३.६० १,००० २१,६६३.६० 

21 
भूमे गाउँपार्िका - स्वास््य 
- 80553502302 

० ० ० ० १४,५०५ ५,५५० २०,०५५ 

22 
भूमे गाउँपार्िका - कृर्र् - 
80553502303 

१६० १,३०० ३,८६० ० १,९९३ २,०५० ९,३६३ 

23 

माररङ एकीकृत कृर्र् 
अनसुरधान केरि - 
80553502304 

० ० ८७० ८० २,४३० २,१०० ५,४८० 

24 
प्रदेश सशति अनदुान - 
80553502504 

० ० ० ५०० ० ७,५०० ८,००० 

25 

संिीय सरकारबाट 
हस्तारतररत कायिक्रम 
(शसति अनदुान) - 
80553502511 

१,२०० ० १,०९६ ६,३०० १,७३,९०४ २४,४०० २,०६,९०० 

26 

संिीय सरकारबाट 
हस्तारतररत कायिक्रम 
(र्वरे्श अनदुान) - 
80553502512 

० ० ० ० ० १०,००० १०,००० 

27 

संिीय सरकारबाट 
हस्तारतररत 
कायिक्रम(समपरुक 
अनदुान) - 80553502513 

० ० ० ० ० १०,००० १०,००० 

28 

प्रदेश सरकारबाट 
हस्तारतररत कायिक्रम 
(र्वरे्श अनदुान) - 
80553502522 

० ० ० ० २,००० ४,००० ६,००० 

29 

प्रदेश सरकारबाट 
हस्तारतररत कायिक्रम 
(समपरुक अनदुान) - 
80553502523 

० ० ० ८,००० ० २२,००० ३०,००० 
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भूम े गाउँपार्िका 

गाउँ कायिपार्िकाको कायाििय, रुकुम (पूवि) 

अनसूुची १६ 

ददगो र्वकास िक्ष्य संकेतको आधारमा र्वर्नयोस्जत रकम 

आ.व. : २०७९/८० 

रु. हजारमा 

र्स.नं. वगि/शीर्िक जम्मा चाि ु
पुजँीगत तथा 

र्वत्तीय 
जम्मा 
प्रर्तशत 

1 असमानता रयूनीकरर् 5593.75 3856.66 1737.09 1.28 
2 आधरु्नक ऊजािमा पहुँच 14175 1400 12775 3.25 
3 उधोग, नवीन खोज र पूवाधािर १,१४,७१३.८८ 1600 १,१३,११३.८८ 26.34 
4 गरु्स्तरीय स्शक्षा १,७२,४३२.६४ १,५३,१५१.६४ 19281 39.59 
5 गररबीको अरत्य 18219.76 13494.35 4725.41 4.18 
6 जिवाय ुपररवितन अनकुुिन 4847.7 1137.7 3710 1.11 
7 ददगो उपभोग तथा उत्पादन 13720 4570 9150 3.15 
8 ददगो शहर र वस्तीहरू 1435.63 300 1135.63 0.33 

9 
ददगो सफा पानी तथा सरसफाइ 
सेवा 

11600 400 11200 2.66 

10 िैंर्गक समानता 3522 2772 750 0.81 
11 शूरय भोकमरी 12066 6236 5830 2.77 

12 
शास्रतपूर्ि, रयायपरु्ि र सशक्त 
समाज 

7882.37 7082.37 800 1.81 

13 
समावेशी आर्थिक वृस्ध्द तथा 
मयािददत काम 

3900 1100 2800 0.9 

14 स्वस्थ जीवन 49553.33 39473.33 10080 11.38 
 

 


