
 

 

 

 

 

  

  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

ङ्झसम्ता गाउॉऩाङ्झरका 
गाउॉ कामयऩाङ्झरकाको कामायरम 
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ङ्झसम्ताङ्झसम्ता  गाउॉ सबाको फैठकभा गाउॉ सबाको फैठकभा २०७२०७९९  सार आषाढ सार आषाढ १०१०  गते गते   
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आङ्झथयक वषय आङ्झथयक वषय २०७२०७९९//००८०८०  कोको  
फजेट वक्तव्मफजेट वक्तव्म  

ङ्झसम्ताङ्झसम्ता  गाउॉऩाङ्झरकागाउॉऩाङ्झरका  
याकभयाकभ‚‚  सङ्टरे्खतसङ्टरे्खत
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गाउॉसबाका आदयणीम अध्मऺज्मू‚ गाउॉसबाका सदस्महरू‚ सबाका सङ्ञिव‚ उऩङ्ञस्थत कभयिायीहरू‚ ऩत्रकायहरू एवभ ्सम्ऩूणय 
भहानङ्टबावहरू !  

 

१. ङ्जवकेन्द्रीकयणको क्रभ य अभ्मासराई अथयऩूणय रूऩभा अङ्ञि फढाउने ऩहर स्वरूऩ सॊि, प्रदेश य स्थानीम तहको शासकीम 
स्वरूऩभा आईऩङ्टगेको छ ।मी ङ्झतन तहका सयकायफीि सहकामय सभन्द्वम य  सहअङ्ञस्तत्व ङ्झसद्धान्द्तका आधायभा सॊवैधाङ्झनक 
स्वरूऩको व्मावहाङ्चयक कामायन्द्वमन गनय प्रङ्झतफद्ध स्थानीम तह ङ्झनवायिन २०७९ भा ङ्झनवायङ्ञित मस गाउॉऩाङ्झरकाका 
ऩदाङ्झधकायीहरूको कामयकारको प्रथभ वषयको फजेट तथा कामयक्रभ मस सम्भाङ्झनत सबा सभऺ प्रस्तङ्टत गनय उऩङ्ञस्थत बएको 
छङ्ट । 

२. कोङ्झबड-१९ भहाभायीको दोस्रो बेङ्चयएन्द्ट सङ्जहतको सॊक्रभणरे सभग्र अथयतन्द्त्र य कामयप्रणारीराई ङ्ञशङ्झथरताको िऩेटाभा 
ऩायेको वतयभान जोङ्ञर्खभऩूणय य ि ङ्टनौङ्झतऩूणय अवस्थाभा हयेक अभूल्म जीवनको यऺा गनङ्टय स्थानीम सयकायको न्द्मूनतभ दाङ्जमत्व 
हो बङ्ङे कङ्ट याराई आत्भसात गदै अथयतन्द्त्रराई िरामभान फनाउनका राङ्झग प्रङ्झतफद्ध बई आगाभी आ.व. २०७९/०८० को 
फजेट तथा कामयक्रभ प्रस्तङ्टत गदैछङ्ट  । 

 

३. सॊिीम रोकताङ्ञन्द्त्रक गणतन्द्त्रको स्थाऩना य सॊस्थागत गने कामयभा मोगदान ऩङ्टर् माउने सम्ऩूणय व्मङ्ञक्तत्वहरूराई स्भयण गनय 
िाहन्द्छङ्ट। सॊवैधाङ्झनक अङ्झधकायको प्रमोग गयी स्थानीम ङ्जवङ्ञशष्टता‚ ङ्जवङ्जवधता य आवश्मकताका आधायभा स्थानीम तह सञ्चारन 
गने तथा राबहरूको सभानङ्टऩाङ्झतक‚ सभावेशी य न्द्मामोङ्ञित ङ्जवतयण गदै ङ्छदगो ङ्जवकास गने आधाय ङ्झसजयना गनयभा दशकौँ 
अगाङ्झडदेङ्ञर्ख सॊिषय गदै ज्मान गङ्टभाउन ऩङ्टग्नङ्ट बएका सम्ऩूणय ऻात अऻात सङ्जहदहरू प्रङ्झत हाङ्छदयक श्रद्धाञ्जरी अऩयण गदयछङ्ट  । 
याष्डङ्जहत‚ याङ्जष्डम साबयबौङ्झभकता‚ बौगोङ्झरक अर्खण्डता‚ रोकतन्द्त्र य अग्रगाभी ऩङ्चयवतयनका राङ्झग नेऩारी जनतारे ऩटक-ऩटक 
गदै आएका ऐङ्झतहाङ्झसक जन आन्द्दोरन, सशस्त्र सङ्घषय, त्माग‒फङ्झरदान य ङ्जवङ्झबङ्ङ जनजीङ्जवकाका आन्द्दोरनहरूको गौयवऩूणय 
इङ्झतहासराई स्भयण एवभ ्फेऩत्ता य ऩीङ्झडत नागङ्चयकहरू प्रङ्झत हाङ्छदयक सम्भान व्मक्त गनय िाहान्द्छङ्ट  । 

 

४. आगाभी आङ्झथयक वषयको फजेट तजङ्टयभा गदाय भैरे भूरत नेऩारको सॊङ्जवधान य कानङ्टनहरू, नेऩार सयकाय तथा कणायरी प्रदेश 
सयकायको नीङ्झत, कामयक्रभ तथा फजेट वक्तव्म, नेऩारको ऩन्द्रौँ ऩञ्चवषॉम मोजना‚ कणायरी प्रदेश सयकायको प्रथभ ऩञ्चवषॉम 
मोजना‚ ङ्छदगो ङ्जवकासका रक्ष्महरू, ङ्झसम्ता गाउॉऩाङ्झरकाको आवङ्झधक मोजना ऺेत्रगत गङ्टरूमोजना, ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमक, २०७९ 
को ङ्झसद्धान्द्त य प्राथङ्झभकता, आकृष्ट हङ्टने ङ्जवङ्जवध कानङ्टनहरू, सभानङ्टऩाङ्झतक सभावेशी ङ्झसद्धान्द्त तथा गाउॉ कामयऩाङ्झरकाका 
ङ्झनणयमहरूराई भङ्टख्म आधाय फनाएको छङ्ट ।साथै ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺते्रका सयोकायवारा य फौङ्जद्धक जगतफाट प्राप्त हङ्टन आएका 
भहत्वऩूणय सङ्टझावहरूराई सभेत फजेट ङ्झनभायण गदाय ङ्जवशेष ध्मान ङ्छदएको छङ्ट । 

५. ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्मका भहान उद्देश्महरू प्राप्त गनयका राङ्झग सभऩूयक तथा ऩङ्चयऩूयक बङू्झभका ङ्झनवायह गनङ्टयऩने दाङ्जमत्व फोध गयी 
ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्मराई स्थानीमकयण गनय प्रमत्न गयेको छङ्ट । साथै नेऩारको दीियकाङ्झरन सोि "सभदृ्ध नेऩार् सङ्टर्खी 
नेऩारी" राई "आङ्झथयक, साभाङ्ञजक तथा सॊस्थागत ङ्जवकासका राङ्झग ऩूवायधाय् सङ्टशासनमङ्टक्त सभदृ्ध ङ्झसम्ता गाउॉऩाङ्झरकाको 
आधाय" का रूऩभा आन्द्तङ्चयकीकयण गनय जोड ङ्छदएको छङ्ट ।  

 

६. ङ्झसम्ता गाउॉऩाङ्झरकाको आन्द्तङ्चयक स्रोत, नेऩार सयकाय, कणायरी प्रदेश सयकायफाट हस्तान्द्तङ्चयत अनङ्टदान तथा याजस्व 
फाॉडपाॉड य साझेदाय सॊस्थाहरूफाट प्राप्त सहरगानीराई भङ्टर स्रोत भानी मो फजेट तथा कामयक्रभ तजङ्टयभा गयेको छङ्ट । 

 

७. अनङ्टत्ऩादक तथा अनावश्मक र्खिय िटाउन,े ऩङ्टॉजीगत फजेटको अॊश फढाउने य िारङ्ट र्खियभा ङ्झभतव्मङ्जमता ल्माउने गयी फजेट 
प्रस्ताव गयेको छङ्ट ।कामायन्द्वमन मोग्मता, ङ्जवकासको आवश्मकता, नागङ्चयकका अऩेऺा य ङ्जवषमङ्जवऻहरूको सङ्टझावराई 
भध्मनजय गयी फजेट तमाय गयेको छङ्ट ।  
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सबाका अध्मऺज्मू, 

सबाका सदस्महरू, 

  

८. उऩरब्ध स्रोत य साधनको न्द्मामोङ्ञित ङ्जवतयण तथा ङ्छदगो य सभावेशी ङ्जवकास भापय त आङ्झथयक‚ साभाङ्ञजक असभानताको 
अन्द्त्म गदै साभाजवाद उन्द्भङ्टर्ख आत्भङ्झनबयय याङ्जष्डम अथयतन्द्त्र ङ्झनभायण गने सॊि तथा प्रदेशको ङ्झसद्धान्द्तभा ऐक्मफद्धता यहने गयी 
आगाभी आङ्झथयक वषय २०७९/0८० को फजेटका उदेश्म तथा प्राथङ्झभकता ङ्झनधाययण गङ्चयएको छ ।फजेटका उदेश्महरू ङ्झनम्न 
अनङ्टसाय यहेका छन ्।  

क. उऩरब्ध साधन स्रोत य ऺभताको आदशयतभ ्प्रमोग भापय त सवायङ्गीण ङ्जवकासराई ङ्झनयन्द्तयता ङ्छदने‚ 
र्ख. रोकतन्द्त्रका राबहरूको सभानङ्टऩाङ्झतक‚ सभावेशी य न्द्मामोङ्ञित ङ्जवतयण गदै रोककल्माणकायी 

बङू्झभकाराई प्रबावकायी फनाउॉदै रैजाने, 
ग. साभाङ्ञजक‚ आङ्झथयक य बौङ्झतक ऩूवायधाय ङ्जवकास भापय त सभाजवाद उन्द्भङ्टर्ख अथयतन्द्त्र ङ्झनभायणभा टेवा 

ऩङ्टर् माउने‚ 
ि. स्थानीम नेततृ्वको ङ्जवकास य सेवा प्रवाहभा सयर, सहज य सभावेशी ऩहङ्टॉि सङ्टङ्झनङ्ञित गने‚ 

ङ. स्थानीम तहभा ङ्जवधाङ्जमकी,  कामयकाङ्चयणी य न्द्माङ्जमक अभ्मासराई सॊस्थागत गने । 

 

९. आगाभी आङ्झथयक वषयको फजेटका उदेश्महरू हाङ्झसर गनय देहामका ऺेत्रगत य कामयक्रभगत प्राथङ्झभकता    
ङ्झनधाययण गयेको छङ्ट । 

क. गाउॉऩाङ्झरकाका गौयवका आमोजनाहरूको ङ्झनयन्द्तयता‚ 
र्ख. अधङ्टयो आमोजनाहरूको कामायन्द्वमन‚ 

ग. सडक तथा ऩङ्टर (झोरङ्टङ्गे ऩ ङ्टर सभेत) ङ्झसॊिाई, बवन तथा शहयी ङ्जवकास, उजाय, ङ्जवद्यङ्टङ्झतकयण य सञ्चाय 
ऺेत्रको ङ्जवकास भापय त ऩूवायधाय ङ्जवकास, 

ि. कृङ्जष, ऩमयटन, उद्योग तथा वाङ्ञणज्म, सहकायी, ङ्जवत्तीम ऺेत्रको ङ्जवकास भापय त आङ्झथयक ङ्जवकास, 

ङ. ङ्ञशऺा, स्वास््म, र्खानेऩानी तथा सयसपाई, सॊस्कृङ्झत प्रवद्धयन, रैङ्जङ्गक सभानता तथा साभाङ्ञजक 
सभावेशीकयण, 

ि. नागङ्चयकहरूको स्वास््म सङ्टयऺाको प्रत्माबङू्झतको राङ्झग  औषङ्झध उऩकयण रगामत स्वास््म सेवाको ङ्जवस्ताय‚ 
ल्माव स्थाऩना‚ स्वास््म ऩूवायधाय ङ्झनभायण तथा स्वास््म जनशङ्ञक्तको ऺभता ङ्जवकास‚ 

छ. ङ्जवऩङ्ङ नागङ्चयक फीभा कामयक्रभ सञ्चारन, 
ज. वन सॊयऺण‚ वातावयण व्मवस्थाऩन तथा ङ्जवऩद  भा याहत उद्धाय य प्रङ्झतकामय‚ 
झ. सङ्टशासन तथा सॊस्थागत ङ्जवकास आङ्छद ।  

 

सबाका अध्मऺ भहोदम,  

सबाका सदस्महरू, 
अफ भ िारङ्ट आङ्झथयक वषय २०७८/७९ को आम व्ममको मथाथय ङ्ञस्थङ्झत प्रस्तङ्टत गदयछङ्ट । 
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१०. िारङ्ट आङ्झथयक वषयभा रू. ४९ रार्ख याजस्व सङ्करन हङ्टने अनङ्टभान यहेकोभा िारङ्ट आङ्झथयक वषयभा हारसम्भ अनङ्टभाङ्झनत 
आन्द्तङ्चयक आमको प्रऺेऩण अनङ्टरुऩको ७० प्रङ्झतशत याजस्व सॊकरन बइसकेको छ । त्मसैगयी हारसम्भ नेऩार सयकायफाट 
ङ्जवत्तीम सभानीकयण अनङ्टदान फाऩत रू.१० कयोड ७३ रार्ख य सॊिीम याजस्व फाॉडपाॉडफाट रू. ७ कयोड १७ रार्ख  
रूऩैमा प्राप्त बएको छ ।त्मस्तै प्रदेश ङ्जवत्तीम सभानीकयण अनङ्टदान वाऩत रू. १ कयोड १३ रार्ख ६६ हजाय प्राप्त बएको 
छ ।  

 

११. िारङ्ट आङ्झथयक वषयको शसतय अनङ्टदान सॊिीम सयकायतपय  २३ कयोड ८२ रार्ख २१ हजाय ६ सम १५ रूऩैमा तथा प्रदेश 
शसतय अनङ्टदान १ कयोड ३७ रार्ख ४० हजाय प्राप्त बई सकेको छ ।  

 

१२. सॊिीम सयकायफाट साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता फाऩत रू. ८ कयोड २५ रार्ख ६० हजाय रुऩैमा फजेट ङ्जवङ्झनमोजन बएकोभा 
तीन ङ्जकस्ताको यकभ ङ्झनकासा बई ङ्जवतयण सभेत गयी सङ्जकएको छ । 

 

 

१३. वातावयण सॊयऺण तथा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतयन कामयक्रभतपय  रू. ७५ रार्ख, सङ्टयङ्ञऺत र्खानेऩानी तथा सयसपाई कामयक्रभतपय  
२८ रार्ख २५ हजाय, गङ्चयवसॉग ङ्जवश्वशे्वय कामयक्रभतपय  रू. ४ रार्ख 6४ हजाय‚ १५ शैमा अस्ऩतार तपय  ५ कयोड २ 
रार्ख ३५ हजाय रुऩैमाको ङ्झसधै अङ्ञख्तमायी प्राप्त बएको छ । एकीकृत जरस्रोत व्मवस्थाऩन कामयक्रभतपय  १ कयोड ७१ 
रार्ख, भानङ्झसक स्वास््म कामयक्रभ तपय  ४७ रार्ख सॊस्थारे गाउॉऩाङ्झरकाका प्राथङ्झभकताका ऺेत्रभा रगानी गयेको छ ।  
मस्ता कामयक्रभको प्रङ्झतवेदन सॊस्थारे ङ्झसधै नेऩार सयकायभा ऩठाउने हङ्टॉदा स्थानीम सयकायको फजेट प्रणारीभा सभावेश 
गङ्चयएको छैन ।  

 

१४. िारङ्ट आङ्झथयक वषयभा हारसम्भ िारङ्ट र्खिय कङ्चयव रू २६ कयोड ७ रार्ख रूऩैमाॉ, तथा ऩूॉजीगत र्खिय कङ्चयव रू ९ कयोड 
६४ रार्ख गयी कङ्चयव रू. ३५ कयोड ७१ रार्ख र्खिय बएको छ । आङ्झथयक वषय २०७७/७८ को आम य व्ममको मथाथय 
ङ्जववयण, आङ्झथयक वषय २०७८/७९ को आम व्ममको सॊशोङ्झधत अनङ्टभान य आङ्झथयक वषय २०७९/८० को अनङ्टभाङ्झनत आम 
व्ममको ङ्जववयण अनङ्टसूिीहरूभा उल्रेर्ख गयेको छङ्ट ।  

सबाध्माऺ भहोदम, 
सबाका सदस्महरू, 
अफ भ ऺते्रगत रुऩभा आगाभी वषय २०७९/०८० को फजेट तथा कामयक्रभ प्रस्तङ्टत गदयछङ्ट । 

आङ्झथयक ङ्जवकास 

कृङ्जष तथा ऩशङ्ट ऩारन‚ सहकायी‚ ऩमयटन‚ उद्योग फाङ्ञणज्मसॉग सम्फङ्ञन्द्धत ऺते्रहरू आङ्झथयक ङ्जवकास अन्द्तगयत याङ्ञर्खएको छ ।  

कृङ्जषतपय  कङ्ट र रू. ४ कयोड ५१ रार्ख ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट ।  

१५. कृङ्जषभा आत्भङ्झनबयय फनाउनका राङ्झग कृषक य कृङ्जष ऺेत्रराई उच्ि प्राथङ्झभकताभा यारे्खको छङ्ट ।र्खाद्य सङ्टयऺाको प्रत्माबङू्झतको 
राङ्झग कृङ्जषको आधङ्टङ्झनकीकयण, माङ्ञन्द्त्रकीकयण‚ ङ्जवङ्ञशष्टीकयण य व्मावसामीकयण जरुयी छ ।ङ्झभङ्झन टे्ररय हरो‚ च्माप कटय‚ थ्रेसय, 
कङ्ट टानी ङ्जऩसानी भेङ्झसन जस्ता मन्द्त्रहरूभा साझेदायीभा अनङ्टदानका राङ्झग आवश्मक फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट ।  
 

१६. उङ्ङत ङ्झफउङ्झफजन, भरर्खादको व्मवस्था तथा ङ्झसॉिाईको प्रफन्द्ध गदै उङ्ङत रे्खती य उच्ि भूल्मका फारीको ङ्जवकास गनङ्टयऩने 
आवश्मकता भहशङ्टस गयी सोको आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराएको छङ्ट । 

 

१७. कृङ्जष उऩजको न्द्मूनतभ सभथयन भूल्म तोङ्जकनङ्टका साथै बण्डायण सम्फन्द्धी ऩङ्टवायधाय ङ्झनभायण गङ्चयने छ ।  
 



ङ्झसम्ता गाउॉऩाङ्झरकाको फजेट फक्तब्म २०७९/०८०                                        4 

 

१८. अङ्झसना ऩानी‚ फाढी‒ऩङ्जहयो रगामतका ङ्जवऩद जन्द्म िटनाहरूरे कृङ्जष ऺेत्रभा फषेनी हङ्टने नोक्सानीफाट कृषकहरू भायभा 
ऩङ्चययहेको अवस्था छ । मो जोङ्ञर्खभराई न्द्मूनीकयण गनयका राङ्झग धान‚ गहङ्टॉ‚ भकै‚ आरङ्ट य सङ्टन्द्तराभा कृङ्जष ङ्झफभाको प्रफन्द्ध गयेको 
छङ्ट ।  

 

१९. अनङ्टकङ्ट र फारी रगाउनको राङ्झग भाटो ऩयीऺण गने अङ्झबमानराई ऩाइरट प्रोजेक्टका रुऩभा अगाङ्झड फढाइने तथा कृङ्जष 
सभूह दतायराई प्रबावकायी फनाइने छ ।  

 

२०. गाउॉऩाङ्झरकाराई कृङ्जषतपय का साना व्मावसाङ्जमक कृङ्जष उत्ऩादन केन्द्र (ऩकेट ङ्जवकास कामयक्रभ) राई ङ्झनयन्द्तयता ङ्छददै रू 
१२ रार्ख फजेटको व्मवस्था गयेको छङ्ट ।  

 

२१. सङ्टन्द्तरा जात परपङ्ट रको साना व्मावसाङ्जमक कृङ्जष उत्ऩादन केन्द्र ऩकेट ङ्जवकास कामयक्रभको राङ्झग रू १२ रार्ख फजेट 
ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट ।   

ऩशङ्टऩारन 

ऩशङ्टऩारनतपय  रू २ कयोड २९ रार्ख फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट ।  

२२. ऩयम्ऩयागत ऩशङ्टऩारनराई व्मवसामीकयण गनयको राङ्झग प्रोत्साहन गङ्चयने छ ।वैदेङ्ञशक योजगायीफाट पङ्जकय एका मङ्टवा रङ्ञऺत 
साझेदायी व्मावसाङ्जमक ऩशङ्टऩारनभा प्रोत्साहन गङ्चयने छ । 
 

२३. फाख्रा तथा गाई बैँसीको नश्ल सङ्टधाय गयी उङ्ङत जातभा ऩङ्चयणत गयाउनका राङ्झग ऩशङ्ट नश्ल सङ्टधाय कामयक्रभराई सभूह 
ऩङ्चयिारनका भाध्मभफाट सफै वडाभा ङ्जवस्ताय गङ्चयनेछ । सो कामयक्रभको राङ्झग रू. ४ रार्ख फजेट व्मवस्था गयेको छङ्ट । 

 
सहकायी 
सहकायीतपय  रू ५ रार्ख ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट । 

 

२४. सहकायी ऺेत्रको ङ्झनमभन य ऩङ्टॉजी ऩङ्चयिारनको भाध्मभफाट सहकायी ऺेत्रराई ङ्जवत्तीम उत्प्रयेकका रुऩभा ङ्जवकास गयी 
स्थानीम अथयतन्द्त्रको भहतव्ऩूणय स्तम्बको रुऩभा ङ्जवकास गने व्मवस्था ङ्झभराएको छङ्ट । 
 

२५. गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबत्र सञ्चाङ्झरत सहकायीहरूको ऺभता अङ्झबवङृ्जद्धभा जोड ङ्छदएको छङ्ट । 
२६. सहकायीभा आफद्ध बई व्मावसाङ्जमक रुऩभा कृङ्जष‚ ऩशङ्टऩारन वा अन्द्म जङ्टनसङ्टकै प्रकायका उद्यभ व्मवसाम गने सभूहका राङ्झग 
आवश्मक फजेटको प्रफन्द्ध गयेको छङ्ट ।  
 

ऩमयटन 

ऩमयटनतपय  रू. ५ रार्ख ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट ।  
 

२७. गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रका ऐङ्झतहाङ्झसक, साॊस्कृङ्झतक, धाङ्झभयक, ऩङ्टयाताङ्ञत्वक य प्राकृङ्झतक सम्ऩदाहरूको ऩङ्जहिान, सॊयऺण, प्रवयद््धन 
एवभ ् प्रिाय प्रसाय भापय त स्थानीम अथयतन्द्त्रको भहत्वऩूणय आधायको रुऩभा ऩमायवयण अनङ्टकूर ऩमयटन उद्योगको ङ्जवकास गनय 
ऩमयटकराई अङ्झतङ्झथको रुऩभा सम्भान गने वातावयण ङ्झसजयना गङ्चयनेछ ।  
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२८. उच्ि आङ्झथयक वङृ्जद्ध, योजगायी य आमको ङ्जवतयणराई तत्कार टेवा ऩङ्टमायउने प्रङ्झतस्ऩधॉ ऺेत्रको रुऩभा अथाह  सम्बावना 
फोकेको ऩमयटन ऺेत्रको ङ्जवकासराई ङ्जवशेष ध्मान ङ्छदएको छङ्ट ।  

२९. ऩमयटन व्मवसामको फजायीकयण गनय आधङ्टङ्झनक सूिना प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग गने तथा होभस्टे ऩदमात्राभागय सॊयऺण, सम्वधयन‚ 
सौन्द्दमॉकयण य ङ्जवकास गदै ऩमयटकीम गन्द्तव्मको प्रवद्धयन गने नीङ्झत अनङ्टरुऩ गाउॉऩाङ्झरकाराई ऩमयटकीम ङ्जहसाफफाट ऩङ्चयङ्ञित 
गयाउनका राङ्झग ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत सहज बएको अवस्थाभा ङ्झसम्ता ऩमयटन भहोत्सव सॊिारन गङ्चयनेछ ।  

 
गङ्चयफी ङ्झनवायण 
गङ्चयफी ङ्झनवायणका राङ्झग उऩमङ्टक्त यकभ ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट ।  

 
३०. गाउॉऩाङ्झरकाका सम्ऩूणय कामयक्रभहरूरे गङ्चयफी ङ्झनवायणभा टेवा ऩङ्टर् माउने ङ्जवश्वास ङ्झरएको छङ्ट ।गङ्चयफी ङ्झनवायण कोष 
अन्द्तगयतका साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थासॉग साझेदायी गदै आम आजयन वङृ्जद्धका ङ्जक्रमाकराऩहरू सञ्िारन गङ्चयनेछ । गङ्चयफ ऩङ्चयिमऩत्र 
ङ्जवतयण कामयक्रभराई ङ्जवशेष कामयक्रभका रूऩभा ङ्झरएको छङ्ट । 
 

३१. अशक्त‚ एकर‚ ङ्जवधवा वङ्ञञ्चतीकयणभा ऩयेका भङ्जहराहरूको आम आजयन वङृ्जद्ध य ऺभता ङ्जवकासका राङ्झग उऩाध्मऺसॉग 
भङ्जहरा सशक्तीकयण कामयक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ ।  

 
उद्यभङ्ञशरता, श्रभ तथा योजगाय 
उद्यभङ्ञशरता श्रभ‚ तथा योजगायतपय  रू. १ कयोड ५० रार्ख ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट ।  

 

३२. कृङ्जष ऩशङ्टऩारन ऩमयटन व्मवसाम रगामत जङ्टनसङ्टकै प्रकायका उद्यभ व्मवसाम गने उद्यभीहरू भध्मे पयक य उत्कृष्ट 
व्मवस्थाऩनका साथ काभ गने उद्यभीराई ऩङ्टयस्कृत गनय रू. १० हजाय फयाफयको उद्यभी ऩङ्टयस्कायको व्मवस्था गयेको छङ्ट ।  
३३. प्रङ्झतस्ऩधायभा छनौट बएका सेवा प्रदामक सॊस्था भापय त ्नमाॉ रिङ्टउद्यभी ङ्झसजयना गने कामयको राङ्झग रिङ्टउद्यभ ङ्जवकासभा प्राप्त 
यकभ रू. २९ रार्ख उद्यभ ङ्जवकासका ऺेत्रभा कङ्ट शरताऩूवयक र्खिय हङ्टने व्मवस्था ङ्झभराएको छङ्ट  । 

 

३४. फारश्रभङ्टक्त गाउॉऩाङ्झरका िोषणा गनयका राङ्झग आवश्मक फजेट प्रफन्द्ध गयेको छङ्ट । 

 
 

साभाङ्ञजक ङ्जवकास ऺते्र 

साभाङ्ञजक ङ्जवकासतपय  कङ्ट र रू. २९ कयोड ५७ रार्ख ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट ।  

स्वास््म 

स्वास््मतपय  रू ५ कयोड ७६ रार्ख  ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट ।  

 
 

३५. मस गाउॉऩाङ्झरकाका ङ्झफयाभीहरू साभान्द्म ल्मावको व्मवस्था नहङ्टॉदा फाङ्जहय गई उऩिाय गयाउनङ्ट ऩने र्खङ्ञियरो तथा  
फाध्मात्भक अवस्थाको अन्द्त्म गनय वडा नॊ ४ भा यहेको फजेडीिौय स्वास््म िौकीभा ल्माव स्थाऩना गनय आवश्मक फजेट 
ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट । गाउॉऩाङ्झरकाको बगूोर य जनसॊख्माराई भध्मनजय गयी थऩ एम्फङ्टरेन्द्सको व्मवस्थाऩन गङ्चयनेछ ।  
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३६. गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रका ङ्झफयाभीहरूका राङ्झग स्वास््म सॊस्थाहरूफाट ङ्झन्शङ्टल्क ङ्जवतयण हङ्टने औषङ्झध र्खङ्चयद गनय रु. १२ रार्ख 
७५ हजाय प्राप्त बएकोभा रू. ४० रार्ख थऩ गयी उऩिायात्भक सेवा कामयक्रभराई प्रवद्धयन गयेको छङ्ट । 

 

३७. स्वास््म सॊस्थाहरूभा स्वास््म उऩकयण र्खङ्चयदको राङ्झग रू. 4 रार्ख फजेट व्मवस्था गयेको छङ्ट ।  
 

३८. ङ्जवङ्झबङ्ङ योगहरूफाट ग्रङ्झसत व्मङ्ञक्तहरूराई ियदैरोभा ऩङ्टगी सेवा प्रदान गनय तथा ङ्जवङ्झबङ्ङ योगहरूको एकै स्थानफाट उऩिाय 
गने व्मवस्थाका राङ्झग एकीकृत स्वास््म ङ्ञशङ्जवय सॊिारन गङ्चयनछे । मसका राङ्झग रू. ६ रार्ख फजेट ङ्झभराएको छङ्ट ।  
३९. स्वास््म सॊस्थाहरूको दैङ्झनक सॊिारनको प्रङ्जक्रमाराई सहज गयाउन वाङ्जषयक रू. २० हजाय फयाफयको सॊिारन र्खियको 
व्मवस्था गयेको छङ्ट ।  
 

४०. ियभै सङ्टत्केयी हङ्टॉदा आभा य फच्िा दङ्टवैको ज्मान जोङ्ञर्खभभा ऩने सक्ने बएकोरे स्वास््म सॊस्थाहरूभा गई सङ्टत्केयी हङ्टन 
सिेतना जागयण य प्रोत्साहन को व्मवस्था गङ्चयनेछ । ऩूणय सॊस्थागत सङ्टत्केयी अङ्झबमानका राङ्झग आवश्मक फजेट ङ्झभराएको छङ्ट 
।  

 

४१. वैकङ्ञल्ऩक उऩिाय ऩद्दङ्झतको रुऩभा आमङ्टवेद सेवाराई ङ्जवस्ताय गनयका राङ्झग आमङ्टवेद प्रवद्धयन कामयक्रभ सॊिारन गने नीङ्झत 
कामायन्द्वमन गनयका राङ्झग रू. ४२ रार्ख फजेट छङ्टट्याएको छङ्ट ।  

 

४२. स्वस्थ यहनका राङ्झग प्रत्मेक ब्मङ्ञक्तराई व्मामाभ तथा मोगको आवश्मकता ऩदयछ ।स्वस्थ जीवन ङ्ञजउन सहमोग 
ऩङ्टर् माउनको राङ्झग मोग ङ्ञशऺा कामयक्रभ सॊिारन गङ्चयनेछ ।जसको राङ्झग आवश्मक फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट।  

 

४३. गाउॉऩाङ्झरका स्तयीम र्खाद्य तथा ऩोषण सङ्टधाय ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झत य वडा स्तयीम ऩोषण सङ्टधाय सङ्झभङ्झतको प्रबावकायी 
कामयसम्ऩादनफाट ऩोषणभा सङ्टधाय गङ्चयनेछ । मसको राङ्झग रू ६ रार्ख फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट ।   
 

ङ्ञशऺा 
ङ्ञशऺातपय  रू २१ कयोड ८० रार्ख ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट ।  

आगाभी आङ्झथयक वषयको फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गदाय भैरे साभाङ्ञजक रुऩान्द्तयण य आङ्झथयक ङ्जवकासको आधायङ्ञशरा यहेको ङ्ञशऺाको 
ङ्जवकासभा सवोऩयी जोड ङ्छदएको छङ्ट । ङ्ञशऺाराई प्राङ्जवङ्झधक, व्मवसाङ्जमक तथा योजगायभूरक फनाउॉदै सऺभ, नैङ्झतक एवभ ्याङ्जष्डम 
ङ्जहतप्रङ्झत सभङ्जऩयत जनशङ्ञक्त ङ्झनभायण गनय आवश्मक वजेट ङ्झभराएको छङ्ट । 
 

४४. ङ्झसम्ता गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबत्र प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺारम स्थाऩन गनयका मथोङ्ञित फजेटको व्मवस्था ङ्झभराएको छङ्ट । 

४५. ङ्जवद्यारम एकीकयण तथा सभामोजन कामयङ्जवङ्झध २०७७ अनङ्टसाय ङ्जवद्यारम सभामोजन य दयफन्द्दी ङ्झभरानको कामय आगाभी 
आ फ भा सम्ऩङ्ङ गने व्मवस्था ङ्झभराएको छङ्ट ।  

 
 

४६. आधायबतू तथा भाध्मङ्झभक तहका प्रधानाध्माऩहरूको प्रोत्साहनको राङ्झग  सॊिीम फजेटफाट व्मवस्था हङ्टने आवश्मक फजेट 
ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट । 
 

४७. साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा अध्माऩनयत फारङ्झफकास सहजकताय तथा ङ्जवद्यारम सहमोगीहरूको तरफ बत्ताका सम्फन्द्धभा नेऩार 
सयकायरे ङ्झनधाययण गयेको भाङ्झसक तरफ रू ८ हजायभा गाॉउऩाङ्झरका तपय फाट थऩ यकभको व्मवस्था ङ्झभराएको छङ्ट । त्मसै गयी 
भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमभा कामययत रेर्खा कभयिायीको राङ्झग नेऩार सयकायरे ङ्झनधाययण गयेको भाङ्झसक तरफ रू 11 हजाय ५ समभा 
गाॉउऩाङ्झरका तपय फाट थऩ यकभको व्मवस्था ङ्झभराएको छङ्ट  
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४८. इ.ङ्झस.डी‚ आधायब ङ्टत ङ्ञशऺक ताङ्झरभ‚ SMC⁄ PTA ताङ्झरभ य ICT ताङ्झरभ सॊिारन गयी ङ्जवद्यारमभा ङ्ञशऺाको गङ्टणस्तय सङ्टधाय 
गनय साझेदायी सॊस्थाहरुको सहमोग ङ्झरने व्मवस्था ङ्झभराएको छङ्ट ।   

 

४९. मस गाउॉऩाङ्झरकाको स्थानीम वस्तङ्ट ङ्ञस्थती‚ ङ्जवङ्जवधता‚ साभाङ्ञजक‚ आङ्झथयक‚ सास्कृङ्झतक अवस्था झल्कने गयी आधायब ङ्टत 
स्थानीम ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभायण गङ्चयनेछ । मसका राङ्झग रू. ५ रार्ख फजेट व्मवस्था गयेको छङ्ट ।मसका राङ्झग साझेदाय 
सॊस्थाहरुसॊग सभन्द्वम य सहकामय गङ्चयनेछ । 

 

५०. ङ्जवद्यारमको व्मवस्थाऩन तथा सॊिारनराई व्मवङ्ञस्थत वनाउन गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबत्रका सम्ऩूणय ङ्जवद्यारमका राङ्झग सॊिारन र्खिय 
फाऩत आवश्मक फजेट ङ्झभराएको छङ्ट ।  

 

५१. गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रको ङ्जवद्यारमभा अध्ममन गने कङ्ट नै ङ्जवद्याथॉरे ङ्झनमङ्झभत अध्ममनको अङ्झतङ्चयक्त ङ्जवऻान‚ साभाङ्ञजक‚ सूिना 
प्रङ्जवङ्झध‚ करा‚ सॊस्कृङ्झत रगामत अन्द्म कङ्ट नै ऺेत्रभा आङ्जवष्काय वा नमाॉ प्रङ्झतबा प्रस्तङ्टत गयेभा सो ङ्जवद्याथॉराई प्रोत्साहन य उक्त 
कामयराई प्रवद्धयन गङ्चयनेछ ।मसको राङ्झग ङ्जवद्याथॉ प्रङ्झतबा ऩङ्जहिान कामयक्रभ अन्द्तगयत रू. 1 रार्ख ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट । 

 

५२. ङ्जवद्याथॉहरूभा रे्खरकङ्ट दको ङ्जवकास गनयको राङ्झग याष्डऩङ्झत यङ्झनङ ङ्ञशल्ड प्रङ्झतमोङ्झगताभा रू. २ रार्ख ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट ।  
 

५३. साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमका छात्राहरूराई ङ्झन्शङ्टल्क स्माङ्झनटयी प्माड व्मवस्थाऩन, आवासीम तथा गैयआवासीम छात्रवतृ्ती, 
ङ्झनशङ्टल्क ऩाठ्यऩङ्टस्तक, तोङ्जकएका ङ्जवद्याथॉहरूको ङ्छदवा र्खाजा तथा ङ्ञशऺक य ङ्जवद्यारम कभयिायीको तरफ बत्ताका राङ्झग आवश्मक 
फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट । 
५४. गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबत्र एकभात्र उच्ि ङ्ञशऺा प्रदान गङ्चययहेको ङ्झसम्ता फहङ्टभ ङ्टर्खी क्माम्ऩसका राङ्झग मथोङ्ञित अनङ्टदानको व्मवस्था 
ङ्झभराएको छङ्ट ।  

 

 

धभय सॊस्कृङ्झत 

बाषा, धभय सॊस्कृङ्झततपय  रू ५ रार्ख ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट ।  
 

५५. गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र यहेका प्रािीनकरा, साङ्जहत्म य सॊस्कृङ्झत ङ्जवङ्ञशष्ट ऩङ्जहिानका रुऩभा यहेका छन । मसथय साभाङ्ञजक य 
साॊस्कृङ्झतक रुऩरे हाम्रो सभाज जीङ्जवत सॊग्रहारम हो । त्मसैरे सॊस्कृङ्झतको साझा सङ्टन्द्दय पङ्ट रवायीको रुऩभा यहेको हाम्रो 
सभाजको तङ्ञस्वय झल्काउन य अन्द्तय सॊस्कृङ्झतको सम्भान गनय गाउॉऩाङ्झरका केन्द्रराई साॊस्कृङ्झतक सॊग्राहरमका रूऩभा स्थाऩना 
गङ्चयनेछ ।जहाॉफाट सफै बाषी, धभय, बगूोर य जनजाङ्झतका भाङ्झनसररे आफ्नोऩन य सहामताको अनङ्टबङू्झत सभेत गनय सक्नेछन ्। 
 

५६. मस गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबत्र भाङ्झनदै आएका धभय‚ ऩयम्ऩया‚ िारिरनको सभव्द्धयन तथा धाङ्झभयक सॊस्थाहरूको सॊिारनको राङ्झग 
आवश्मकता अनङ्टसाय ऩङ्चयिारन गने गयी फजेट छङ्टट्याएको छङ्ट ।  
 

 

रैङ्जङ्गक सभानता‚ साभाङ्ञजक सभावेशीकयण य साभाङ्ञजक सङ्टयऺा 
रैङ्जङ्गक सभानता‚ साभाङ्ञजक सभावेशीकयण य साभाङ्ञजक सङ्टयऺातपय  उऩमङ्टक्त यकभ ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट ।नऩेार सयकायफाट 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्तातपय  कङ्चयफ ९ कयोड हङ्टन ेअनङ्टभान गयेको छङ्ट । 
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५७. भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरका ङ्जवरूद्ध हङ्टने सफै प्रकायका ङ्जहॊसा अन्द्त्म गनय ङ्झनयोधात्भक, प्रवद्धनात्भक य उऩिायात्भक कामयक्रभ 
सञ्चारन  गङ्चयनेछ । दङ्झरत तथा अल्ऩसॊख्मक सभङ्टदामको ऩयम्ऩयागत ऩेशा, सीऩ, ऻान य ऺभता अङ्झबवङृ्जद्धका राङ्झग मथोङ्ञित 
यकभको व्मवस्था ङ्झभराएको छू । 
 

५८. फाङ्झरकाहरूको येर्खदेर्ख सॊयऺण ऩारनऩोषण य ङ्ञशऺाको आधायका रुऩभा प्रत्मेक फाङ्झरकाहरूको ङ्जहतको राङ्झग  छोयी र्खाता 
कामयक्रभराई प्रबावकायी फनाईनेछ । 

 

५९. रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा‚ भङ्जहरा ङ्जहॊसा‚ साभाङ्ञजक कङ्ट यीङ्झतहरू‚ रागङ्ट ऩदाथय दङ्टव्मयसन ङ्जवरुद्ध य  धङ्टम्रऩान भद्यऩान तथा सूतॉजन्द्म ऩदाथयको 
ङ्झनरुत्साहनका राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ कामयक्रभहरू सॊिारन गङ्चयनेछ । नेऩार प्रहयीको सभङ्टदाम प्रहयी साझेदायी कामयक्रभराई मसै 
कामयक्रभ सॊग आवद्ध गङ्चयनेछ ।  

 

६०. भङ्जहरा, फारवाङ्झरका, अशक्तता बएका व्मङ्ञक्त तथा जेष्ठ नागङ्चयकका राङ्झग ङ्जवशेष कामयक्रभ सॊिारन गनय आवश्मक वजेट 
ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट । साथै नेऩार सयकायफाट प्राप्त हङ्टने साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता ङ्जवतयणराई प्रबावकायी फनाउनका राङ्झग 
फैङ्जिङ प्रणारीभा आफद्ध गयाउने व्मवस्था ङ्झभराएको छङ्ट । 

 

६१. फारङ्जववाह, फहङ्टङ्जववाह, फोक्सी, छङ्टवाछङ्टत जस्ता कङ्ट प्रथा तथा रागङ्टऩदाथय दङ्टव्मयसन जङ्टवातास जस्ता ङ्जवकृत एवभ ्
ङ्जवसॊगतीहरूको अन्द्त्म गयी हाम्रो सभाजराई सभ्म य सङ्टसॊस्कृत फनाइनेछ । मसका राङ्झग हाम्रो सभाज् याम्रो सभाज कामयक्रभका 
रूऩभा टोर ङ्जवकास सॊस्था, सङ्टयऺा ङ्झनकाम, भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरकाको ऺेत्रभा कामययत ङ्झनकामहरूसॉग सभन्द्वम गयी प्रबावकायी 
रूऩभा कामायन्द्वमन गङ्चयनेछ ।  

६२. अशक्तता बएका व्मङ्ञक्तहरूको राङ्झग आवश्मक उऩकयणहरू उऩरब्ध गयाइनेछ । अशक्तता बएका व्मङ्ञक्तको अङ्झधकाय 
सॊयऺण, प्रवद्धयन सशङ्ञक्तकयणका राङ्झग सभङ्टदामभा आधाङ्चयत ऩङ्टन्स्थाऩना कामयक्रभ साथै स्वयोजगायभङ्टरक ताङ्झरभ सञ्चारन गनय 
फजेटको व्मवस्था गयेको छङ्ट । 
 

६३. गैय सयकायी सॊस्थासॉगको सभन्द्वम य सहकामयभा ङ्जहॊसा ऩीङ्झडत भङ्जहरा, एकर भङ्जहरा, मौङ्झनक तथा रैङ्जङ्गक अल्ऩसॊख्मक, 
सीभान्द्तकृत तथा रोऩोन्द्भङ्टर्ख जाङ्झतको अङ्झधकाय सॊयऺणका राङ्झग ङ्जवशेष कामयक्रभ सञ्चारन गनय फजेटको व्मवस्था गयेको  
छङ्ट ।  

६४. प्रधानभन्द्त्री योजगाय कामयक्रभतपय  रू. ३५ रार्ख फयाफयको मोजना सम्ऩङ्ङ गने तथा योजगायी ङ्झसजयना गने कामयराई 
काभभा आधाङ्चयत ऩाङ्चयश्रङ्झभक य मङ्टवा योजगायीका राङ्झग मङ्टवा रूऩान्द्तयण ऩहर आमोजनाभा आफद्ध गने व्मवस्था ङ्झभराएको छङ्ट  । 

ऩूवायधाय ङ्जवकास ऺते्र 

ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवकासका ऩूवायधायहरू ङ्झनभायणका राङ्झग एकभङ्टष्ठ रू १ कयोड १५ रार्ख ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट ।  

सडक तथा ऩङ्टर  

६५. सहज आवागभनका साथै कृङ्जष तथा उद्योग व्मवसामको राङ्झग वजायको ऩहङ्टॉि ऩङ्टर् माउन अन्द्म ऩूवायधाय ङ्जवकासको राङ्झग 
आधायङ्ञशरा ङ्झसजयना गनय य उच्ि आङ्झथयक वङृ्जद्ध हाङ्झसर गनय सिाउ ऩङ्टग्ने गयी सडक ऺेत्रभा उल्रेख्म रुऩभा फजेट ङ्जवङ्झनमोजन 
गयेको छङ्ट । 

६६. गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबत्रका ऩूवायधाय सॊयिनाहरूको ङ्छदगोऩना तथा ङ्झनमभङ्झत भभयत सम्बायका राङ्झग भभयत सम्बाय कोष स्थाऩना 
गङ्चयनछे । भभयत सम्बाय कोषभा प्रत्मेक ङ्जवकास ङ्झनभायण मोजनाफाट दङ्टई प्रङ्झतशतका दयरे यकभ कटौती गयी मोगदान गने 
व्मवस्था ङ्झभराइनेछ । 
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६७. साल्झयी सडक ङ्झनभायण य भभयत सम्बायका राङ्झग आवश्मक यकभ ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट ।    
 

र्खानऩेानी तथा सयसपाई 

र्खानऩेानी तथा सयसपाई तपय  रू १ कयोड १५ रार्ख फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट ।  

६८. आधायब ङ्टत र्खानेऩानी नऩङ्टगेको गाउॉफस्तीभा र्खानेऩानी ऩङ्टमायउन ेकामयक्रभराई ङ्झनयन्द्तयता ङ्छदएको छङ्ट ।एक िय एक धाया 
कामयक्रभराई सभेत अगाङ्झड फढाउने व्मवस्था गयेकोछङ्ट ।  

६९. गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र साझेदाय सॊस्थाहरुको सहरगानीभा सॊिाङ्झरत र्खानेऩानी आमोजनाको प्रबावकायी कामायन्द्वमनभा हाम्रो 
सयकायरे आवश्मक सभन्द्वम गनेछ । 

 

७०. प्राकृङ्झतक रूऩभा ऩानीको ङ्चयिाजय गयाउन भहत्वऩूणय बङू्झभका रे्खल्ने तार, कङ्ट वा, ऩोर्खयी, िौताया सॊयऺणका कामयक्रभहरू 
अगाङ्झड फढाइन आवश्मक फजेटको प्रफन्द्ध गयेको छङ्ट  ।  

ऊजाय ङ्जवकास 

उजाय ङ्जवकासका राङ्झग रू १० रार्ख फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट ।  

७१. काठ दाउया तथा ऩेट्रोङ्झरमभ ऩदाथयको प्रमोगराई प्रङ्झतस्थाऩन गनय सङ्टधाङ्चयएको ि ङ्टल्हो उऩबोग फढाउन जोड ङ्छदइएको छ । 
ङ्झसम्ता उज्मारो कामयक्रभराई साकाय ऩानय सावयजङ्झनक, ङ्झनजी, सहकायी य साभङ्टदाङ्जमक ऺेत्रको सह-रगानीभा ऊजायको 
उत्ऩादन, ङ्जवतयण य व्मवस्थाऩनभा जोड ङ्छदईनेछ । 
 

७२. सौमय उजाय प्रङ्जवङ्झध, फामोग्मास, फामोभास जडानका राङ्झग नेऩार सयकायफाट सशतय अनङ्टदान स्वरुऩ प्राप्त यकभ रू. १० 
रार्ख तोङ्जकए फभोङ्ञजभको कामयक्रभभा प्रमोग गङ्चयनेछ ।  

 

शहयी ङ्जवकास 

७३. याकभ जाभङ्टनेफजाय गोजी तथा फाॉर्खकय  फजायराई व्मवङ्ञस्थत शहयी ङ्जवकासका राङ्झग अध्ममन शङ्टरूवात गङ्चयनेछ । 
 

७४. सङ्टकङ्ट म्वासी तथा ङ्जवऩङ्ङ नागङ्चयकको ऩङ्जहिान य अङ्झबरेर्ख व्मवस्थाऩनराई व्मवङ्ञस्थत गयी सङ्टकङ्ट म्वासी तथा ङ्जवऩङ्ङ नागङ्चयक 
सम्वन्द्धी जीङ्जवकोऩाजयन य वसोवासको व्मवस्थाऩनका राङ्झग  रू. 5 रार्ख व्मवस्था गयेको छङ्ट। 

 

७५. बङू्झभङ्जहन दङ्झरत, सङ्टकङ्ट म्फासी, अव्मवङ्ञस्थत फसोफासीको ऩङ्जहिान य अङ्झबरेर्ख व्मवस्थाऩन बईसकेकारे सङ्टकङ्ट म्फासी सम्फन्द्धी 
ङ्ञजवीकोऩाजयन य फसोफास व्मवस्थाऩन गने कामयभा सॊि सयकायसॉग सभन्द्वम गङ्चयनेछ ।  

बवन 

७६. गाउॉऩाङ्झरकाको  जग्गा व्मवस्थाऩनको कामय सम्ऩङ्ङ बई स्वाङ्झभत्व प्राप्तीको क्रभभा यहेको जसको राङ्झग रू २ रार्ख 
ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट ।  

७७. ऩन्द्र शैमा अस्ऩतारको काभराई तीब्रता ङ्छदई आवश्मक फजेट ङ्जवङ्झनमोजनका राङ्झग सॊिीम सयकायसॊग सभन्द्वम गङ्चयनेछ ।  
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७८.  जीवनज्मोती भा.ङ्जव. कापरकोट बवन ङ्झनभायणका राङ्झग कणायरी प्रदेश सयकाससॉगको सहरगानीभा रू ७२ रार्ख ५० 
हजाय ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट ।  
 

वन, वातावयण, ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन य बङू्झभ व्मवस्था  

वन‚ वातावयण  तथा ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन तपय  रू १ कयोड ५७ रार्ख फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट ।  

७९. परपङ्ट र, िाॉसका स्वस्थ ङ्जवरूवा रगामतफाट हङ्चयमारी प्रवद्धयन गनयका राङ्झग फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट ।  

८०. जनसाधायणभा वातावयणीम स्वच्छता सम्वन्द्धी िेतना फढाई बौङ्झतक ङ्जवकासफाट वातावयणभा ऩनय सक्न े जोङ्ञर्खभराई 
न्द्मूनीकयण गदै वन, वन्द्मजन्द्तङ्ट, ऩॊऺी, वनस्ऩङ्झत तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺण, सॊवयद््धन य ङ्छदगो उऩमोग सम्वन्द्धी 
कामयक्रभका राङ्झग वजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट । 

८१. जरवामङ्ट ऩङ्चयवतयनफाट ऩने असयहरूराई न्द्मूनीकयण गनयका राङ्झग रू ५ रार्खको जरवामङ्ट अनङ्टकङ्ट रन कोष स्थाऩना गयन् े
व्मवस्था ङ्झभराएको छङ्ट ।   

८२. फहङ्टप्रकोऩीम जोङ्ञर्खभमङ्टक्त गाउॉऩाङ्झरका बएकारे ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन सम्फन्द्धी नीङ्झतगत व्मवस्था, सॊयिनात्भक व्मवस्था य 
फजेटको व्मवस्था गनङ्टयऩने अङ्झनवामयताभा यहेको छ । सोही अनङ्टरूऩ आवश्मक फजेट व्मवस्था गयेको छङ्ट । 

 

८३. गाउॉऩाङ्झरकाको राङ्झग र्खोज तथा उद्दायका साभाग्रीहरू व्मवस्थाऩन गनय यकभ ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट । 
 

८४. गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्जवङ्झबङ्ङ प्राकृङ्झतक प्रकोऩहरूको उच्ि जोङ्ञर्खभ यहेकोरे तत्कार र्खोज उद्दाय य याहतका राङ्झग 
गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवऩद   कोष तथा वडा ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन कोषभा आवश्मक फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट ।  
 

८५. ङ्जवऩद ऩीङ्झडत ङ्जवऩङ्ङ नागङ्चयकराई आङ्झथयक तथा वस्तङ्टगत सहामता ङ्जवतयण, तत्कारको याहत उद्दायका राङ्झग सहमोग 
साभाङ्ञजक कङ्ट सॊस्काय य ङ्जहॊसाको ङ्झसकाय बएका ऩीङ्झडत व्मङ्ञक्तहरूका राङ्झग सहमोग रगामतका कामयहरू गयी याहत य उद्दायको 
ऺेत्रभा गाउॉऩाङ्झरकारे सङ्जक्रमता देर्खाउने छ ।  
८६. सावयजङ्झनक जग्गा सॊयऺण वषय अङ्झबमान अन्द्तगयत गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबत्र यहेका सम्ऩूणय सावयजङ्झनक/सयकायी जग्गाहरूको रगत 
सॊकरन अङ्झबमानराई ङ्झनयन्द्तय अगाडी फढाउन आवश्मक फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट ।  

शङ्टसासन तथा सॊस्थागत ऺभता ङ्जवकास 

 

शङ्टसासन तथा सॊस्थागत ऺभता ङ्जवकास तपय  रू ११ कयोड ६८ रार्ख फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट ।   

सूिना प्रङ्जवङ्झध य सॊिाय 

८७. सूिना, सॊिाय य प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास भापय त ङ्जवद्यङ्टतीम शासनको ङ्छदशाभा अगाङ्झड फढ्न आवश्मक ऩने फजेटको प्रफन्द्ध गयेको 
छङ्ट ।  

८८. व्मङ्ञक्तगत िटना दताय प्रणारी य ऩञ्जीकयणका कामयहरूराई ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभफाट व्मवङ्ञस्थत गनय फजेट प्रफन्द्ध गयेको छङ्ट।  

८९. सत्म त्मभा आधाङ्चयत बई सूिना तथा सभािाय प्रषेण गनयभा सॊिाय जगतको भहत्वऩूणय ब ङ्टङ्झभका यहन्द्छ ।  

सङ्टशासन य सावयजङ्झनक सेवा प्रवाह 
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९०. सेवा प्रवाहभा ङ्झनष्ऩऺता तटस्थता ऩायदङ्ञशयता जवापदेङ्जहता उत्तयदाङ्जमत्व ङ्झभतव्मीता य नवप्रवतयन  ङ्झसद्दान्द्त अवरम्फन गदै 
सयर सहज य सभावेशी ऩहङ्टॉि  सङ्टङ्झनङ्ञित गङ्चयनछे । कभयिायी तथा ङ्ञशऺकहरूको गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र सरुवा, ऩङ्टयस्काय, सजाम, वङृ्ञत्त 
ङ्जवकास य ऺभता अङ्झबवङृ्जद्धको अवसयराई कामयसम्ऩादनभा आधाङ्चयत फनाइनेछ । न्द्मङ्टनतभ कामय सम्ऩादनराई अङ्झनवामय गयी उत्कृष्ट 
कामय सम्ऩादन गने कभयिायीराई रू. 10 हजाय फयाफयको गाउॉऩाङ्झरका उत्कृष्ट कभयिायी ऩङ्टयस्कायफाट सम्भान गने व्मवस्था 
ङ्झभराएको छङ्ट ।  

 

९१. गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबत्र सम्ऩङ्ङ हङ्टने सम्ऩूणय मोजनाहरूको ङ्झभतव्ममी  रुऩभा सम्ऩङ्ङ गनयको राङ्झग सम्ऩूणय उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतका 
प्रभङ्टर्ख ऩदाङ्झधकायीहरूराई अङ्झबभूर्खीकयणको व्मवस्था गयेको छङ्ट । जसको राङ्झग रू. 3 रार्ख फजेट छङ्टट्याएको छङ्ट ।  

 

९२. आगाभी आ.व. भा नागङ्चयक सहामता कऺ, प्रङ्झतऺारम, ङ्झडङ्ञजटर नागङ्चयक वडाऩत्र सङ्जहतको सेवा प्रवाह गने व्मवस्था 
ङ्झभराएको छङ्ट । 

 

९३. याजश्व व्मवस्थाऩन प्रणारी, मोजना व्मवस्थाऩन प्रणारी, ङ्झडङ्ञजटर नागङ्चयक वडाऩत्रको प्रमोग गङ्चयनेछ । साथै सावयजङ्झनक 
सम्ऩत्ती व्मवस्थाऩन प्रणारी PAMS को ऩूणय प्रमोग गयी ङ्ञजन्द्सी व्मवस्थाऩन गङ्चयनेछ । 

सॊस्थागत व्मङ्ञक्तगत य भानव सॊशाधन ङ्जवकास 

९४. गाउॉऩाङ्झरकाभा आवश्मक ऩने ऺेत्रगत जनशङ्ञक्तको प्रऺेऩण, प्राङ्झप्त, ऺभता ङ्जवकास य प्रबावकायी उऩमोग गनय जनशङ्ञक्त 
ङ्जवकास मोजना तमाय गने व्मवस्था ङ्झभराएको छङ्ट ।  
 

९५. सावयजङ्झनक ऩदाङ्झधकायीहरूको जवापदेङ्जहता सङ्टङ्झनङ्ञित हङ्टने वातावयण ङ्झसजयना गनय ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झत य जनप्रङ्झतङ्झनधीहरूको 
ऺभता अङ्झबफङृ्जद्धको राङ्झग आवश्मक फजेट व्मवस्था गयेको छङ्ट । स्थानीम सयकायको अङ्झधकाय ऺेत्रङ्झबत्रको न्द्माङ्जमक कामय  
सम्ऩादनराई प्रबावकायी ढॊगफाट अगाङ्झड फढाउनका राङ्झग न्द्माङ्जमक ऩूनतायजगी ताङ्झरभको व्मवस्थाका राङ्झग आवश्मक यकभको 
व्मवस्था गयेको छङ्ट ।  

९६. कभयिायीहरूभा व्मङ्ञक्तत्व ङ्जवकास ऺभता ङ्जवकास य साभाङ्ञजङ्जककयणका साथै ऩङ्चयवङ्झतयत प्रङ्जवङ्झधसॉग अद्यावङ्झधक गनय कभयिायी 
ताङ्झरभको व्मवस्था गयेको छङ्ट । जसको राङ्झग रू. ५ रार्ख ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट ।  

 

९७. सावयजङ्झनक सेवा प्रवाहराई ङ्झछटो छङ्चयतो, ङ्झभतव्ममी, ऩायदशॉ य प्रबावकायी फनाई ङ्जवद्यङ्टतीम सङ्टशासन गनय आवश्मक 
व्मवस्था ङ्झभराएको छङ्ट । सावयजङ्झनक सेवाभा सङ्टशासनको प्रत्माबङू्झत गयाउन बष्डािाय ङ्जवरूद्ध शून्द्म सहनशीरता नीङ्झत अफरम्वन 
गने व्मवस्था ङ्झभराएको छङ्ट ।  

कभयिायी प्रोत्साहन तथा ऩङ्टयस्काय  

 

९८. कभयिायीको उत्ऩादकत्व वङृ्जद्धका राङ्झग उच्ि भनोफरका साथ काभ गने वातावयण ङ्झसजयना गनय गाउॉऩाङ्झरका प्रङ्झतफद्ध छ । 
प्रभङ्टर्ख प्रशासकीम अङ्झधकृत य ङ्झनजको ङ्झनदेशन फभोङ्ञजभ गाउॉकामयऩाङ्झरकाको कामायरमभा अङ्झतङ्चयक्त सभम र्खङ्जटई काभ काज गने 
कभयिायीराई प्रोत्साहन बत्ता ङ्छदने व्मवस्था ङ्झभराएको छङ्ट । मसको राङ्झग रू. ५ रार्ख फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट ।  

 

सबाका अध्मऺ भहोदम, 

गाउॉसबाका सदस्महरू 
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अफ भ फजेटभा उङ्ञल्रङ्ञर्खत ऺेत्रगत नीङ्झत तथा कामयक्रभहरू कामायन्द्वमन गनय आवश्मक ऩने फजेट ङ्जवङ्झनमोजन य स्रोत 
अनङ्टभान प्रस्तङ्टत गनय िाहन्द्छङ्ट । 

९९. आगाभी आङ्झथयक वषयको नीङ्झत तथा कामयक्रभ कामायन्द्वमन गनय जम्भा रू. ५९ कयोड ९५ रार्ख ३४ हजाय र्खिय हङ्टने अनङ्टभान 
गयेको छङ्ट ।साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता फाहेक कङ्ट र ङ्जवङ्झनमोजन भध्मे िारङ्टतपय  रू. २५ कयोड ०२ रार्ख ३४ हजाय अथायत ्४२ 
प्रङ्झतशत य ऩङ्टॉजीगततपय  रू. ३4 कयोड ९३ रार्ख  अथायत ्५८ प्रङ्झतशत यहेको छ ।  

१००. आगाभी आङ्झथयक वषयको व्मम अनङ्टभानको ङ्जववयण (उऩशीषयकगत तथा र्खिय शीषयकगत सभेत) गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवङ्झनमोजन 
ङ्जवधेमक,२०७९ सॊगै ऩेश गयेको छङ्ट ।  
 

१०१. आगाभी आङ्झथयक वषयका राङ्झग अनङ्टभान गङ्चयएको र्खिय व्महोने स्रोतभध्मे नेऩार सयकायफाट प्राप्त हङ्टने ङ्जवत्तीम सभानीकयण 
अनङ्टदान रू. ११ कयोड ४० रार्ख, सॊिीम ङ्जवबाज्म कोषफाट प्राप्त हङ्टने याजश्व वाॉडपाॉड रू. १० कयोड ६३ रार्ख ६४ 
हजाय रुऩैमा, प्रदेश सयकायफाट प्राप्त हङ्टने ङ्जवत्तीम सभानीकयण अनङ्टदान रू. १ कयोड १३ रार्ख ६६ हजाय, प्रदेश याजश्व 
वाॉडपाॉड रू. १० रार्ख ८४ हजाय ३ सम ५०, कणायरी प्रदेशफाट सभऩङ्टयक अनङ्टदान अन्द्तगयत रू ३६ रार्ख २५ हजाय, 
नेऩार सयकाय शसतय अनङ्टदान अन्द्तगयत रू २८ कयोड २ रार्ख, आन्द्तङ्चयक याजस्वफाट रू. ७५ रार्ख प्राप्त बएको छ ।  
  

१०२. िारङ्ट आङ्झथयक वषयको त ङ्टरनाभा आगाभी आङ्झथयक वषयको फजेटभा िारङ्ट र्खिय यकभभा साभान्द्म वङृ्जद्ध बएको छ । आगाभी 
आङ्झथयक वषयका ङ्झनम्ती कानून अनङ्टसाय सङृ्ञजत ङ्जवङ्झबङ्ङ नमाॉ सॊयिना, थऩ जनशङ्ञक्त राङ्झग अङ्झतङ्चयक्त फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गनङ्टयऩदाय 
िारङ्ट र्खियभा िाऩ ऩनय गएको छ ।  

 
सबाका अध्मऺ भहोदम, 

सबाका सदस्महरू, 

अव  भ आङ्झथयक वषय २०७९/०८० को राङ्झग याजस्वका नीङ्झत प्रस्तङ्टत गनय िाहन्द्छङ्ट  । 
 

१०३. िारङ्ट आ.व. को कयको दयभा ङ्ञझनो वङृ्जद्ध गङ्चय आगाभी आ.व. को कयको दय ङ्झनधाययण गने य अङ्झधकाय ऺेत्रङ्झबत्रका 
कयको दामया पयाङ्जकरो ऩाने नीङ्झत ङ्झरएको छङ्ट । 
 

१०४. कय तथा गैयकय याजस्व सॊकरनराई प्रबावकायी फनाउन कानङ्टनी तथा सॊस्थागत सङ्टधाय गङ्चयनेछ ।कय तथा गैयकयका 
दयराई प्रगङ्झतशीर फनाई याजस्व ऩङ्चयिारन गने व्मवस्था ङ्झभराएको छङ्ट । 
 

१०५. योडा, ढङ्टङ्गा, ङ्झगटी, फारङ्टवा रगामतका दहत्तय फहत्तय शङ्टल्क, ङ्जवऻाऩन कय य भनोयञ्जन कय स्थानीम तहफाट सॊकरन गयी 
ङ्जवबाज्म कोष र्खाताभा जम्भा गयी ६० प्रङ्झतशत स्थानीम तहभा यार्खी ४० प्रङ्झतशत प्रदेश सङ्ञञ्चत कोषभा जम्भा हङ्टने कानङ्टनी 
व्मवस्था प्रबावकायी रुऩभा कामायन्द्वमन गङ्चयनेछ । 
 

१०६. प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩयीऺण प्रङ्झतवेदन तमाय गयी सम्बाङ्जवत वगयऺेत्रहरूफाट दहत्तय फहत्तय सॊकरन गयी आन्द्तङ्चयक 
आम वृद्धी गने रक्ष्म ङ्झरएको छङ्ट । 
 

१०७. याजस्व सम्फन्द्धभा व्मवस्था गनय प्रस्ताव गङ्चयएको आङ्झथयक ङ्जवधेमक, २०७९ राई मसैसाथ प्रस्तङ्टत गयेको छङ्ट । उक्त 
प्रस्ताव २०७९ सार श्रावण १ गतेफाट रागू हङ्टने व्मवस्था ङ्झभराएको छङ्ट । 

 

सबाका अध्मऺ भहोदम, 

सबाका सदस्महरू, 
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१०८. मो फजेटको कामायन्द्वमनभा नागङ्चयक सहबाङ्झगताराई नागङ्चयकको अङ्झधकायको रुऩभा स्थाङ्जऩत गयी स्वशासन य जनताद्वाया 
शासनको िङ्चयताथय गयी जनताप्रङ्झत ऩूणय ङ्ञजम्भेवायऩूवयक बङू्झभका ङ्झनवायह गने कामयभा हाम्रो सयकाय ऩूणय प्रङ्झतवद्ध छ । 

मो फजेट तजङ्टयभाका राङ्झग भागयदशयन गनङ्टयहङ्टने गाउॉऩाङ्झरका अध्मऺ, गाउॉसबाका सदस्महरू, ङ्जवङ्झबङ्ङ याजनीङ्झतक दर, याष्डसेवक 
कभयिायी, ङ्झनजी ऺेत्र, गैय सयकायी ऺेत्र, सहकायी ऺेत्र य ङ्जवद्वत वगय‚ नागङ्चयक सभाजका तथा ऩत्रकाय जगतफाट प्राप्त सङ्टझाव, 
सहमोग य सल्राहप्रङ्झत हाङ्छदयक आबाय प्रकट  गदयछङ्ट  । 
 

१०९. मो फजेटको सपर कामायन्द्वमनभा सफै ऩऺको ऩूणय सहमोग यहने अऩेऺा गयेको छङ्ट ।साथै, भङ्टरङ्टक ङ्झबत्र य फाङ्जहय यहनङ्ट 
बएका सवै ङ्झसम्तारीराई "आङ्झथयक, साभाङ्ञजक तथा सॊस्थागत ङ्जवकासका राङ्झग ऩूवायधाय् सङ्टशासनमङ्टक्त सभदृ्ध ङ्झसम्ता 
गाउॉऩाङ्झरकाको आधाय" को भहान मात्राभा सहबागी हङ्टन आब्हान गदयछङ्ट  । धन्द्मवाद ! 

 

जम ङ्झसम्ता गाउॉऩाङ्झरका  

जम ङ्झसम्ताफासी ! 
गोभा शभाय (येग्भी) 

उऩाध्मऺ 

 

    

 

 


