
 

सानीभेरी गाउँपालिका, लसम्िी,रुकुम(पश्चिम),कर्ाािी प्रदेश,नेपाि 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड:४             संख्या:४                            लमलि:२०७७/०४/१५ 

भाग-२ 
सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 

नेपािको संविधान बमोश्चजम स्थानीय गाउँ सभािे बनाएको िि िेश्चखए बमोश्चजमको ऐन 
सिासाधारर्को जानकारीको िालग प्रकाशन गररएको। 

संम्बि ्२०७७ सािको नीलि िथा कायााक्रम र बजेट मन्िव्य 

सानीभेरी गाउँपालिकाको आ.ि. २०७७/०७८ को नीलि िथा कायााक्रम र बजेट 
मन्िव्य, २०७७ 

 गाउँसभामा प्रस्ििु लमलि: २०७७/०३/०८ 

 गाउँसभामा पाररि लमलि: २०७७/०३/२६ 

 अध्याक्ष िाट प्रमालनकरर् लमलि: २०७७/०४/११ 

 प्रस्ििुकिाा: गाउँपालिका उपाध्यक्ष श्री इश्चन्िरा ओिी 

गाँउसभाका अध्यक्ष महोदय,  

१.  आज म गाउँसभाको यस गररमामय गाउँसभामा संघीय िोकिाश्चन्त्रक गर्िन्त्र नेपािको 
गौरिशािी इलिहांंस बोकेको सानीभेरी गाउँपालिकाको उपाध्याक्षको हैलसयििे 
आलथाक िर्ा २०७७/७८ को नीलि, कायााक्रम र बजेट पेश गना गइरहेकोछु।यस 
ऐलिहांंलसक क्षर्मा जनयदु्ध, जनआन्दोिन, जनक्राश्चन्िमा आफ्नो जीिन उत्सगा 



गनुाहनेु बीर लबरङ्गना महान शहीदहरु प्रलि हार्दाक श्रद्धाञ्जिी अपार् गदै घाइिे र 
िेपत्ता यंौद्धाहरुप्रलि हार्दाक सम्मान व्यक्त गना चाहन्छु।  

२.  लबश्वव्यापी महामारी परान घािको रुपमा फैलिरहेको कोलभड-१९ (कोरोना भाइरस) 
संक्रमर्को प्रभाि सानीभेरी गाउँपालिकामा उच्च जोश्चखम रवहआएको हनुािे लबपद 
प्रकोप ब्यिस्थापन सलमलि पनुरगठनगरी कृयालसि रहेको छ, कोलभड-१९ संक्रमर् 
रोकथाम िथा लनयन्त्रर् गना मापदण्ड लनमाार् र १ करोडको लबपद कोर् स्थापना 
गरी सञ्िनमा आएको हनुािे अिस्था अनसुार संघ र प्रदेश सरकार संग साझेदारी 
गरी  नागररकको श्चजिन बचाउको िालग रोग र भोक लबरुद्धको कायाक्रमिाई 
प्रभािकारी कायान्ियर् गररने छ। यसको िालग कोलभड-१९ संक्रमर्को अिस्था 
के हनेुहो एर्िन गना गाह्रो भएिापलन आिश्यक्ताको आधारमा जनुसकैु चाि ुप्रकृलिका 
श्चशर्ाक बाट संशोधनगरी खचागने लसवकने छ। कोलभड-१९ संक्रमर्को लबरुद्धको 
अलिम मोचााको िडाइमा स्िास््य कमीहरु, सरुक्षा कमीहरु र जनप्रलिलनलध सालथहरु 
िलडरहन ुभएको छ। साथ-साथै राजनीलिक दि, यिुा सालथहरु, श्चशक्षक बवुद्धश्चजिी 
सचेि नागररक र संचार लमलडय िथा पत्रकार सालथहरु सिै िाई केश्चन्िि योजनामा 
एकीकृि पररचािन गना आिश्यक बजेट ब्यिस्था गरेको छु।  

३.  गाउँपालिकाको भौगोलिक, सामाश्चजक, आलथाक िथा सासं्कृलिक विविधिािाई ध्यान 
र्दएर गाउँपालिका सरकार सन्िलुिि र समन्यावयक विकासको बाटोमा अश्चघ 
बविरहेको छ। सापेश्चक्षक बेशी र पहाडंी भ-ूभाग लमिेर बनेको विविधिा यकु्त 
यो गाउँपालिका समवृद्ध हनुनैु राष्ट्रको समवृद्ध हो भन्ने मान्यिाका आधारमा 
गाउँपालिका सरकार सशुासन, विकास र समवृद्धको बाटोमा अश्चघ बविरहेकोछ।  

४.  नेपािको संविधान २०७२ अनसुार सािाभौम सत्ता सम्पन्न नेपािी जनिािे 
िोकिाश्चन्त्रक विलधबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय लिनैिहको सरकार र्दएको हनुािे 
अन्िर सम्बन्धिाई बलियो बनाउन सहकारंीिा, सहअश्चस्ित्ि र समन्ियको 
लसद्धान्ििाई आत्मसाि गदै अलधकार र दावयत्िका दृवििे मात्र होइन, साधन श्रोिका 
दृवििे पलन िीन िह एक-अकाामा परस्पर लनभार हनेु मान्यिािाई संविधानिे स्िीकार 
गरेको छ। सोही मान्यिा अनरुुप "समदृ्ध नेपाि सखुी जनिा" बनाउने संघीय 
सरकारको उद्देश्य पूरा गना  गाउँपालिका सरकारिे "समदृ्ध गाउँपालिका खसुी 
जनिा" को िालग "गरु्स्िररय श्चशक्षा सहज स्िस््य सेिा र भौलिकपूिााधार - शनु्दर 
समदृ्ध गाउँपालिकाकोिालग कृवर्-पश-ुपयाटन विकास र रोजगार " भने्न मिु नारामा 
योजनाबद्ध विकासको बाटोमा अश्चघ बविरहेको छ। 



५.  आलथाक िर्ा २०७७/७८ को बजेट िथा नीलि र कायाक्रमको िक्ष्य "समदृ्ध 
गाउँपालिका खशुी जनिा" िाई पछ्याउन आलथाक िवृद्ध दर हालसि गने, यिुा 
श्रमशश्चक्तिाई गाउँपालिकामै स्िरोजगारी उपिब्ध गराउन सरकारी, सहकारी र 
लनजी क्षेत्रसंगको साझेदारीमा रोजगारीका अिसरहरु लसजाना गने, रोजगारीका िालग 
विदेश्चशन ु पने बाध्यिािाई न्यलुनकरर् गना प्रधानमन्त्री र मखु्यमन्त्री रोजगार 
कायााक्रमिाइ प्रभािकारी िनाउने र कृवर् र पश ुलबकास उत्पादक्तत्ि पकेट क्षेत्र 
लबकास गरी रोजगार लसजाना गने नीलि र कायााक्रमिाई पवहिो प्राथलमक्ता र्दएकोछु। 

गाउँसभाका अध्यक्ष महोदय, 
६. समाज रुपान्िरर्को िालग देशमा भएको जनयदु्ध र जनआन्दोिनिे गदाा ठुिो 

राजनीलिक पररििान पलछ राज्यको पहचु विनाका उश्चत्पलडि, लनमखुा र लसमान्िकृि 
िगाको राजनैलिक चेिना स्ििःस्पूिा रुपमा जागिृ हदैुगदाा राजनैलिक जागरर्को 
साथ जनिाका इच्छा, आकांक्षा र चाहनाहरु पलन लनरन्िर रुपमा विकलसि 
हदैुआएकोिे स्थानीय सीलमि स्रोि र साधनको समशु्चचि प्रयोगबाट लनरन्िर बढ्दा 
विकासका आकांक्षाहरु परुा गने प्रयत् न गररनेछ।उपरोक्त पषृ्ठभलूममा गि आलथाक 
िर्ा २०७६/0७७ मा बजेट विलनयोजन र लनलि िथा कायााक्रम्मा समािेश गररएका 
योजनाहरुको प्रभािकारी कायाान्ियर् अनगुमर् र सलमक्षाको दृवििे कलि योजना 
सम्पन्न भए कलि लनमाार्ालधन र स्िर िवृद्धमा रहेका छन ्त्यसिाई मात्र पवहिो 
प्राथलमक्ता कायम राख्दै आलथाक िर्ा ०७७ र ७८ मा आम नागररक, 
राजलनलिकदिहरु, िडा कायााियहरु, विर्यगि शाखाहरु, सरकारी िथा गैरसरकारी 
संघ संस्थाहरुका प्रलिलनलधहरु, श्चशक्षक बवुद्धश्चजविहरु, नागररक समाज, सञ्चारकलमा, 
र विकास सरोकारिािाहरुको सझुाबिाई उच्च प्राथलमक्ता र्दएर आम सहमलिबाट 
साझा कायाक्रमको रुपमा सानीभेरी गाउँपालिकाको एवककृि गाउँविकास कायााक्रममा 
बजेट विलनयोजन गना महत्िपरु्ा आधार लिइनेछ। 

गाउँसभाका अध्यक्ष महोदय, 
७.  सानीभेरी गाउँपालिकाको संश्चक्षप्त पररचयः देश संघीय िोकिाश्चन्त्रक गर्िन्त्र स्थापना 

भइसके पिाि राज्यको पनुा: संरचनािे भौगोलिक िथा प्रशासलनक रुपिे रुकुम 
(पश्चिम) सानीभेरी गाउँपालिका २०७३ सािमा स्थापना भइ यसलभत्र सविक ५ 
गा.वि.स. (लसम्िी, गरायिा, अमाा, पलुिामकाँडा र दिुी) रहेकाछन।्भौगोलिक 
अिस्थाको कुि क्षेत्रफि- १३३.८० िगा वकिो लमटरमा फैलियको सापेश्चक्षक 
समनु्ि सिहको बेशी देखी ३१ सय लमटर उचाइ सम्मको पहाडी भागमा 



रहेकोछ।यो गाँउपालिका २८.३८ देश्चख २८.४० लडिी उत्तरी अक्षाँस र ८२.१९ 
देश्चख ८२.२४ लडिी पूिी देशान्िर सम्म फैलिएको छ।यसको लसमाना पूिामा 
मलुसकोट नगरपािवका, बावफकोट गाउँपालिका र लत्रिेनी गाउँपालिका र पश्चिममा 
जाजरकोट श्चजल्िा र चौरजहारी नगरपालिका उत्तरमा आठलबशकोट नगरपालिकासंग 
लसमाना जोलडकोछ। रावष्ट्रय जनगर्ना २०६८ अनसुार यस गाउँपालिकामा ४,१२९ 
घरधरुी र २२,१९४ जनसंख्या मध्य मवहिा जनसंख्या ११,६६१ र परुुर् जनसंख्या 
१०,५३३ रहेकोछ। प्रशासलनक दृवििे ११ िटा िडामा विभाजन भई मिदािा 
संख्या ११,२६६ रहेको गाउँपालिका सालनभेरीका जनिाको अलसलमि त्याग, 
िलिदान, पररििानकामी उजाा शश्चक्त र मध्यपहाडी िोकमागािे गदाा सानीभेरी 
गाउँपालिका सगुम गाउँपालिका विकासको प्रवक्रयामाछ।  

८.  सानीभेरी गॉउपालिकाको एवककृि गाउँविकास योजनािारे: लबलभन्न कर्ठनाई लबच वििा 
भएपनी गाउँपालिकािे आिलधक योजना र मध्यकालिन खचा संरचना िय गरर 
सकेको हनुािे त्यसै अनरुुप बावर्ाक योजना बजेट, नीलि िथा कायाक्रम लनमाार् गरी 
सामाश्चजक लबकास, आलथाक लबकास, भौलिक पूिााधार लबकास, िन, िािािरर् िथा  
विपद् व्यिस्थापन र सशुासन र संस्थागि लबकास क्रमशकै प्रथलमक्ता र्दएर अन्िर 
क्षेत्रहरुको समन्ियगरी अन्िरसम्िश्चन्धि सन्िलुिि विकास, सशुासन र समवृद्ध िथा 
संस्थागि विकास गररनेछ।  

९.  एवककृि गाउँविकासको आबलधक योजनामा केन्िकृि पररचािन: एवककृि 
गाउँविकास आश्चब्धक योजनामा विध्यमान संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार 
संचािन ऐन २०७४ को अलधनमा रवह संघ र प्रदेश सरकारसंग सहकाया- 
सहअश्चस्ित्ति- समन्िय र साझेदारी कामिाई प्रभािकारी बनाइनेछ।व्यिस्थापवकय 
रुपमा रहेको गाँउ सभा, सरकारको रुपमा रहेको गाँउ कायापालिका र न्यायीक 
रुपमा रहेको न्यायपालिकािाई अन्िर सम्बन्ध, सहकाया र सन्िलुिि रुपमा 
पररचालिि गररनेछ। गाउँपालिका सरकारका जनप्रलिलनलध र कमाचारीहरु, समाजको 
नेितृ्ि गने राजलनिीक दि, नागररक समाज, श्चशक्षक बवुद्धजीिी, समाजसेिी, सरुक्षा 
लनकायहरु, सरकारी िथा गैरसरकारी र सामाश्चजक संघ संस्थाहरु, संचार कलमाहरु, 
वकसान-मजदरु यिुा, ब्यापारी-उद्योगपलि र विलभन्न व्यिसायहरुिाई पररचालिि गरर 
यसको प्रलिफि लिने सेिािाही आम नागररक हनेुछन भने यसिाइ संस्थागि रुपमा 
विकास गररनेछ।   

गाउँसभाका अध्यक्ष महोदय, 



१०. आलथाक िर्ा २०७६/७७ को चाि ुयोजनाको संश्चक्षप्त सलमक्षा : आलथाक िर्ा २०७६ 
/७७ मा गाँउपालिकािे बजेट, नीलि िथा कायाक्रम, आलथाक ऐन, विलनयोजन ऐन 
र लबलभन्न कायााविलध लनमाार् गरी जनािाको प्रत्यक्ष आलथाक गलिविलधहरुमा सहयोग 
पगु्नेगरी कानून बमोश्चजम मापदण्डमा रही कायाान्ियन गदाा बजेट कायान्ियर्को 
पवहिो चौमालसकमा श्चजम्मेिारी ब्याश्चक्तहरुको केही उद्धारिा र िेश्रो चौमालसकमा 
लबश्वव्यापी महामारीको रुपमा फेलिएको कोलभड-१९ संक्रमर् जोश्चखमको कारर्िे 
राजस्ि बाँड-फाँड बाट प्राप्तहनेु अनमुान गरेको आय संघ र प्रदेश सरकार बाट र 
आश्चन्त्रक आय गाउँपालिकाको िक्ष परुा नहनु ुर अको लिर लबकासमा लबलनयोजन 
बजेट कटौिी गरी कोरोना भाइरस जोश्चखमको कारर् लबपद कोर्मा जम्मागरी 
जनिािाई रहाि र सहयोग लबिरर् खचा गनुापने बाध्यकारी अिस्थािे  बावर्ाक 
योजना अपेक्ष गरेिमोश्चजम कायान्ियर् नभएको कुरा सम्मालनि गाउँसभामा जानकारी 
गराउन चहान्छु।  

आ.ब. ०७७/०७८ मा बजेटको सन्दभामा लिनै िहका सरकारको बजेट, 
प्राकृलिक श्रोि साधन र मानविय उजाा शश्चक्तिाई गाउँविकस लनमाार्मा आिलधक 
योजना र मध्यकालिन खचा संरचनािे पररकल्पना गरेिमोश्चजम  प्राथलमक्ता र्दने 
क्रममा श्चशक्षा, स्िस््य, खानेपानी िथा सरसफाइ, मानि िथा संसाधन विकास गि 
िर्ाकै लनरन्िरिा र्दंदै कोलभड-१९ का लबरुद्ध नागररकको सरुक्षा र भोकको लबरुद्ध 
खाद्य सरुक्षाका िालग आलथाक विकास क्षेत्रको कृवर् र पश ुजन्य उद्योग बाट रोजगार 
लसजाना गरी आलथाक कृयाकिाप िवृद्ध गने आयोजनाहरु िाई पदेश सरकार संग 
साझेदारी गरी पवहिो प्राथलमक्ता र्दएर सडक, लसचाई, उजाा, पयाटन, संचार, भिन 
िथा सहरी विकास िगायि बन िथा िािािरर् र विपद व्यिस्थापनिाई क्रमश 
प्राथालमक्ता र्दएर आलथाक िर्ा २०७७/७८ को नीलि िथा कायााक्रम र बजेट 
ल्याएकोछु।  

११. गाउँपालिका सरकार प्रलि जनिािे गरेको आशा र भरोसािाई आलथाक र सामाश्चजक 
रुपान्िरर् अिसरको रुपमा उपयोग गरी जनचाहना परुा गने अबको हाम्रो बाटो 
भनेको िीव्र आलथाक विकास र सशुासनहो। यसथा आत्मलनभारिा, स्ििन्त्र, समदृ्ध, 
स्िाधीन र समाजिाद उन्मूख अथािन्त्रका िालग सािाजलनक, लनजी, सहकारी क्षेत्रको 
प्रभािकारी साझेदारी गरी अगालडबिन गाँउपालिका सरकार प्रलििद्धछ।सािाजलनक 
खचा अन्िगाि चाि ुखचामा लमिव्यवयिा कायम गने र पूजँीगि खचा अन्िगाि पूजँी 
लनमाार् र आलथाक िवृद्ध हालसि गने िफा  केश्चन्िि भई वित्तीय सशुासनिाई ध्यान 



र्दएर खचा पररचािन प्रकृयािाई लमिव्ययी प्रर्ािीबद्द गनेगरी योजना िथा कायाक्रम 
ियार गने गाउँपालिका सरकारको प्रलिबद्धिा रहेको छ। 

गाउँसभाका अध्यक्ष महोदय, 
१२.  बजेटका उद्दशे्यहरु: गाउँपालिकाको मानि श्रमशश्चक्त, प्राकृलिक श्रोि साधन र 

उपिव्ध लिनै िहका सरकारको समानीकरर्, सशसाि, संपरुक र लबशेर् अनदुान र 
बजेटिाइ भरपूर उपयोग गनां गेरी बजेटका उद्देश्यहरु प्रस्ििु गरेकोछु।  
क) जनिाका न्यूनिम आधारभिू आिश्यकिाहरू पररपूलिा गररे गररबी, विपन्निा र 

पछौटेपनको अन्त्य गने, सामाश्चजक, आलथाक, पूिााधार विकासिे समनु्नि, 
सदुृि, स्िाधीन र समाजिाद उन्मखु अथािन्त्रको विकास गने। 

ख) गर्िन्त्र र संघीयिा कायाान्ियन गना संविधानको अनसूुची ८ र ९ मा 
उश्चल्िश्चखि स्थानीय िहको एकि िथा साझा अलधकार सूचीको कायाान्ियन 
गने गराउने। 

ग) दीगो गररबी लनिारर् उन्मूख र रोजगार लसजाना गने कायाक्रममाफा ि 
गाँउपालिका जनिाको जीिनस्िर सधुार गरी व्यिसायमखुी बनाउने। 

घ)  गाँउपालिकाको समि विकास र समशृ्चध्दका िालग उपयकु्त, सरुश्चक्षि र 
िगानीमैत्री िािािरर् ियार गने, गाँउपालिका द्वारा प्रदान गररने सेिामा 
जनिाको स्िालमत्ि र पहुँच िशृ्चध्द गने। 

ङ) कृवर् र पश ुजन्य उद्योग, सहकारी, पयाटन, िन, जलडबटुी क्षेत्रको विकास 
माफा ि आलथाक िशृ्चध्द र रोजगारीका अिसरहरु सजृना गने। 

च) भ्रिाचार सनु्य सहनलसल्िा प्रशासन, प्रभािकारी अनगुमन एिं उत्प्ररेरि 
जनप्रलिलनलध र कमाचारी माफा ि प्रभािकारी सेिा प्रदान गरी सशुासन प्रबद्धान 
गने।  

१३. बजेटका प्राथलमकिाहरु: "जग बलियो नभइ घर बलियो हदैुन" भने्न मान्यिाको 
आधारमा सामाश्चजकलबकास, आलथाक लबकास, भौलिक पूिााधार लबकास, िन िािािरर् 
िथा सशुासन संस्थागि विकास समदृ्ध गाँउपालिका लनमाार्का िालग बजेट 
विलनयोजनका प्राथलमकिा क्षेत्र लनधाारर् गरेकोछु।  
(क) संविधान र स्थानीय सरकार संचािन ऐनिे स्थानीय िहिाई लनदेश्चशि गरेका 

विर्य अनरुुप संघीयिा र गनिन्त्र कायाान्ियन गररनेछ। 



(ख) सामाश्चजक विकास: श्चशक्षा, स्िस््य, खानेपानी िथ सरसफाईको विकास 
माफा ि दतु्रगलिमा मानि विकास र अिसर लसजाना गने क्षेत्रहरूको प्रिद्धान 
गररनेछ। 

(ग) आलथाक विकास: कृवर् र पश ुजन्य उद्योग, लसचाइ, उजाा, सहकारी, पयाटन 
िगायिका क्षेत्रमा प ुजँी, प्रविलध र मानविय श्रमको विकासिे आम 
नागररकको काम, रोजगारी र अिसर लसजाना गने क्षेत्रहरूको प्रिद्धान 
गररनेछ। 

(घ) भौलिक पिुााधार: सडक, भिन िथ शहरी विकास र उजाा क्षेत्रको विकास 
गरी सवुिधा र रोजगारीको अिसर लसजाना गनां े क्षेत्रहरूको प्रिद्धान गररनेछ। 

(ङ) िन, िािािरर् िथा विपद व्यिस्थापन: िन िथा भ-ुसंरक्षर्, जिाधार 
संरक्षर्, जििाय ुपररििान, फोहोर मैिा व्यिस्थापन, जि उत्पन्न प्रकोप 
लनयन्त्रर्, विपद् व्यिस्थापन िफा  सनु्दर, सरुश्चक्षि िािािरर् अनकुुिलनय 
अिसर लसजाना गने क्षेत्रको प्रिद्धान गररनेछ। 

(च) सशुासन िथा संस्थागि विकास: मानि संसाधन विकास, संस्थागि क्षमिा 
विकास िगायिका क्षेत्रहरुको प्रिद्धान र क्ष्यमिा विकास गरी सेिा प्रिाह 
प्रभािकारी गररनेछ। 

१४.  बजेट विलनयोजनको आधार िथा स्रोिको व्यस्थापन: अब म बजेट विलनयोजनका 
आधार िथा स्रोि व्यिस्था सम्बन्धी प्रस्िाि पेश गना गएकोछु। नेपािको संविधान 
अनसूुची ८ र ९ मा उश्चल्िश्चखि गाँपालिका सरकारको एकि िथा साझा अलधकार, 
गाँउपालिकाको आलथाक िर्ा २०७६ र ७७ मा गाँउसभािाट पाररि भएर विलनयोजन 
ऐनमा समािेस गरेका गौरिका योजनाहरु, गाउँपालिकाको आिलधक योजना र 
मध्यकालिन खचा संरचनािे िय गरेको प्राथलमक रर्नीलिक योजनाहरु, आलथाक िर्ा 
२०७७ र ७८ मा बश्चस्ि स्िरिाट सहकाया यलुनटिाट िजुामा भै िडा सलमलि िैठकिे 
प्राथलमक्ताको आधारमा योजना िजुामा सलमलिमा िझुाइ छिफि पिाि 
कायाापालिकामा पेशभई स्िीकृि गरेका समि योजनाहरु र संघीय र प्रदेश सरकार 
िथा विलभन्न सरकारी िथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरु संग साजेदारीको िालग 
संपरुक योजनाहरु छनौटका अलनिाया आधार भएकोिे िदनसुारका योजनामा रकम 
विलनयोजन गरेकोछु।  

        सानीभेरी गाँउपालिका सरकारको आलथाक स्रोि पवहचान र व्यिस्थापनको 
सन्दभामा संश्चक्षप्त जानकारी गनुापदाा- नेपाि सरकार अन्िर सरकारी लबश्चत्तय हस्िान्त्रर् 



समानीकरर् अनदुान: रु. ९ करोड १४ िाख, नेपाि सरकार राजस्ि बाडँफाडँ 
अनदुान: रु. ७ करोड ५७ िाख, संश्चघय सरकारिाट प्राप्त शसिा अनदुान रु. १८ 
करोड ९५ िाख, संश्चघय सरकारिाट प्राप्त लबशेर् अनदुान रु १ करोड र संपरुक 
अनदुान रु. ३८ िाख िथा प्रदेश सरकारिाट प्राप्त समालनकरर् अनदुान: रु. १ 
करोड ४७ हजार, राजस्ि िाडँफाडँ अनदुान रु. ४ िाख ९ हजार, संपरुक अनदुान 
रु. ५० िाख, लबशेर् अनदुान रु. ४० िाख, शसिा अनदुान ३० िाख, गि बर्ाको 
मौज्दाि रु. २ करोड १८ िाख र गाउँपालिका सरकारको आश्चन्त्रक श्रोि (राजस्ि) 
८६ िाख ९० हजार सवहि समि आय रु.४२ करोड ३३ िाख ४८ हजार अनमुान 
गरेकोछु।                 

गि िर्ाको बजेट पररचािन र प्रभािकारी कायाान्ियनको अनभुिका आधारमा 
चाि ुआ.ि. मा सबै योजनाहरु उपभोक्ता विचमा गठन भएको श्रम सहकारी, 
उपभोक्ता सलमलिहरुिे कामगरेको सन्दभािाइ सलमक्षा गदाा यसपािी आम नागररक 
िाट खासै जनगनुासो नआएिापलन आजको आिश्यक्तामा श्रमसहकारीिाई लनरन्िरिा 
र्दंदै प्रधान मन्त्री र मखु्यमन्त्री रोजगार कायााक्रम अन्िरगि सिै िडाहरुमा मापदण्ड 
लभत्रका गर्ठि बेरोजगार श्रलमक उत्पादन सलमलििाइ पवहिो प्राथलमक्ता र्दंदै, यिुा 
कल्ि उपभोक्ता संस्था माफा ि कायान्ियन गने र गापा को समानीकरर् िजेटिाट 
चािखुचा िहायक पजुीगि खचाका सिै  योजनाहरुको कायाान्ियनका क्रममा प्रत्यक 
योजनाको िागि-स्टामेट िाट ५ प्रलिशि कन्टेन्जेन्सी खचा कटौिी गरी लनयम 
संगि प्राविलधक, विकास लनमाार् िथा श्चजन्सी खररदमा काननु बमोश्चजम खचा 
गररनेछ।संघीय िथा प्रदेश सरकार िाट प्राप्त अन्िरसरकारी वित्तीय हस्िान्त्रर् 
सशिा अनदुान रकम सम्िश्चन्धि मंत्राियको कायााविलध र कायापालिकाको लनर्ाय 
अनसुार सम्बश्चन्धि विर्यगि शाखाहरु माफा ि गाउँपालिकाको प्रत्यक्ष लनयन्त्रर्, 
लनदेशन र समन्ियमा खचा गररनेछ।  

कायाापालिका सरकार बाट व्यापक छिफि पश् चाि गाउँपालिकाको आ.ि. 
०७७/७८ को बजेट विलनयोजन को सन्दभामा संघीय सशसिा अनदुान कायााक्रम 
बाहेक नेपाि संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ िे 
गाउँपालिकको अलधकार सूची र दावयत्ि लभत्र पने कायााक्रम र योजनाहरु, र्दगो 
लबकास र गाउँपालिका गौरिका लनरन्िर योजनाहरु, आ.ब. ०७४ देखी ममाि र 
स्िर बदृ्धीका लनरन्िर योजनाहरु, संघीय र प्रदेश सरकार िथा गैरसरकारी संघ-
संस्थाहरु संग साझेदारी दावयत्िका कायाक्रमहरु र िडा स्िरिाट छनौट भै आएका 



प्राथलमक्ताका योजनाहरु जसिाई आिलधकयोजना र मध्यकालिन खचा संरचनािे 
गाइड गदाछ, यसको आधारमा क्षेत्रगि आधार र लबर्यगि रुपमा बजेट विलनयोजन 
गने आधार ियार गरेकोछु। 

गाउँसभाका अध्यक्ष महोदय, 
सामाश्चजक विकास के्षत्र िफा : 
१५.  श्चशक्षा के्षत्र:  श्चशक्षा ऐन, लनयमाििी र कायााविलधमा रही “सानीभेरी गाउँपालिकाको 

शान-शैश्चक्षक गरु्स्िर र लसकाइ उपिश्चव्धमा सधुार” गाउँपालिका सरकाको 
दूरदृविकोर्को आधारमा श्चशक्षािाई िैज्ञालनक, प्राविलधक, व्यािसावयक, सीपमूिक, 
रोजगारमूिक एिं जनमखुी बनाउँदै सक्षम, प्रलिस्पधी, नैलिक एिं राष्ट्र र गाउँपालिका 
वहिप्रलि समवपाि जनशश्चक्त ियार गनुा, सािाजलनक श्चशक्षामा गरु्स्िरीय श्चशक्षा प्रदान 
गना सूचना प्रविलधको प्रयोग गरी श्चशक्षर् लसकाई सधुार, गररने छ। कोलभड-१९िे 
श्चशक्षा क्षेत्रमा पारेको नकरात्मक प्रभाििे छात्र-छात्रा समाश्चजक मनोविज्ञान, समयमा 
पाठ्यसामािीको ब्यिस्था, समयमा लबद्यालथा भनाा र पठनपाठन हनु नसवकरहेको 
संक्रमर् अिस्थामा नेपाि सरकार श्चशक्षा मन्त्राियको लनर्ाय अनसुार लबद्यािय 
खोिी लनएलमि पठन-पाठन गनुापने र लबद्यािय बन्द रहेको अिस्थामा नेपाि 
सरकारिे िोकेको मापदण्ड बमोश्चजम बैकश्चल्पक रुपमा भच ुाअि र स्थानीय रेलडयो 
माफा ि पठनपाठन सचुारु गना आिश्यक बजेट ब्यिस्था गरेको छु। 

             शैश्चक्षक गरु्स्िर योजना अन्िरगि आिश्यक्ता अनसुार श्चशक्षा ऐन, 
लनयमाििी र कायााविलधको आधारमा  श्चशक्षक सरुिा, प्रअ लनयशु्चक्त, विध्यािय 
िैंक खािा संशोधन, विध्याियहरु म्यावपङ्ग गरी स्िको आधारमा विध्यािय मजा 
गने, विध्यािय र लबर्यगि श्चशक्षकको स्िमलु्याङ्कर्को विलध लनमाार्गरी कायाान्िन 
गने, स्िमलु्याङ्कर्मा पवहिो दोश्रो र िेश्रो हनेु विध्याियिाइ परुरष्कृि गने र सिैभन्दा 
कम अङ्क ल्याउने विध्यािय िाट स्थायी िथा अनदुान श्चशक्षक सरुिा र करार 
श्चशक्षक करार मकु्त गना सवकने गि बर्ाको नीलि कायम गररएको छ। 

   संघीय सरकार िाट सहयोग प्राप्त नमनुा विध्यिय रालप्त ज्ञानदोयय मावि 
लसम्िी िाई गाउँपालिकाको नमनुा िथा प्राविलधक श्चशक्षा लबध्याियको रुपमा सहयोग 
र लनएमन गररनेछ। प्रदेश सरकार िाट प्राप्त हनु सक्तने स्थानीयिह नमनुा विध्यािय 
बजेटको मागगरी आिश्यक्ता र मापदण्डको आधारमा गापा बाट िय गररनेछ। 
गापा स्िरको फरक लबर्यमा प्राविलधक श्चशक्षा लबध्यािय दलिि िथा जनजािीहरुको 
िाहलु्यक्षेत्रमा पहचु पगु्नेगरी स्थापना गररनेछ। गाउँपालिकामा स्थानीय पाठ्यक्रम 



र विध्यािय शैश्चक्षक सधुार योजना नीलि प्रस्िाि पेशगना श्चशक्षा विज्ञवटम गठनगरी 
पररचािन गने गि बर्ाको नीलि कायम गररएको छ। श्चशक्षाका िालग खाद्य पररयोजना 
अन्िरगि लबद्यािय खाजा कायाक्रम वक्रयाकिापको रुपमा रहेको पररपरुक एकीकृि 
लबकास समाज द्वारा संचालिि लबद्यािय स्िरीय स्िास््य िथा सरसफई कायाक्रम 
को लनरन्िरिा समन्िय साझेदारी र प्रभािकारी कायान्ियर् गररने छ।  
क.  गा.पा. करार श्चशक्षक ििब अनदुान िफा : प्रारश्चम्भक बािविकास केन्ि १७ 

िटा दरिन्दी, संघीय सशसािको प्रारश्चम्भक बािविकास केन्ि ३२ िटामा 
गापाको थप कायााक्रम, आधारभिू िह (१-५) २५ िटा दरिन्दी, आधारभिू 
िह (६-८) ३८ िटा दरिन्दी, माध्यलमक िह (९-१०) २१ िटा दरिन्दी, 
माध्यलमक िह (११-१२): ४ िटा दरिन्दी, प्राविलधक धार िफा  कक्षा 
(११-१२)  २ िटा दरिन्दी, विद्यािय सहायक १२ दरिन्दी सवहि यसको 
िालग २ करोड ७५ िाख ४० हजार, विलनयोजन गरेकोछु। 

ख.  सानीभेरी गाँउपालिका अन्िरगि ३९ िटा विध्यािय र ५४ िटा ििविकस 
केन्िमा आधारभिू (कक्षा १-५) िहका स्िीकृि दरिन्दीका स्थायी श्चशक्षक- 
५९, अस्थायी श्चशक्षक- १६, रहाि  श्चशक्षक-३५ र (कक्षा ६-८) िहका 
स्िीकृि दरिन्दी स्थायी श्चशक्षक- ९, अस्थायी श्चशक्षक- १, रहाि  श्चशक्षक-
१८ र माध्यलमक िहका स्िीकृि दरिन्दी  (कक्षा ९-१०) िहका श्चशक्षक 
स्थायी -३, अस्थायी-२, रहाि-५ र (कक्षा ११-१२) िहका श्चशक्षक स्िीकृि 
दरिन्दी स्थायी-4, अनदुान-२ श्चशक्षकहरुको िालग ििब भत्ता र प्रारश्चम्भक 
बाि विकास सहजकिााहरुको पाररश्रलमक िथा विद्यािय कमाचारी 
व्यबस्थापन अनदुान कायााक्रम िफा  बजेट रु. ७ करोड ५८ िाख ६६ 
हजार र शसिा आधारभिु शैश्चक्षक कृयाकिाप िफा  रु. १ करोड ३३ िाख  
८ करोड ९१ िाख ६६ हजार  विलनयोजन गरेकोछु। 

ग.  श्चशक्षाके्षत्रमा आधारभिु कृयाकिाप िफा : बैकश्चल्पक रुपमा भच ुाअि र स्थानीय 
रेलडयो माफा ि पठनपाठन सचुारु गना आिश्यक बजेट, दलिि लबपन्न जेहन्दार 
छात्र-छात्रािाई मापदण्डको आधारमा प्राविलधक श्चशक्षा पढ्न सहयोग गने, 
श्चशक्षा र्दिश कायााक्रम, विध्यािय स्िरीय परीक्षा संचािन, व्यस्थापन िथा 
नलिजा परकाशन (कक्षा ८ समेि),  विद्यािय नक्तसाङ्कर्, अक्षराङ्क मलु्याङ्कर् 
पद्धलिमा नलिजा प्रकाशन सम्िन्धी सफ्टिेयर खररद, कक्षा ८ र SEE 
पररक्षा अनगुमन, SEE पररक्षा केन्ि व्यस्थापन, उत्कृि श्चशक्षक िथा 



विध्यालथा परुस्कार, प्रधानध्यपक बैठक, श्चशक्षा सलमलि बैठक, पररक्षा सलमलि 
बैठक, आश्चन्त्रक प्रशासन  सधुार गना प्र.अ. िाई अलभमशु्चखकरर्, पररक्षा 
केन्िध्यक्ष अलभमशु्चखकरर्, विध्यािय अनगुमन, शैश्चक्षक स्माररका र शैश्चक्षक 
क्तयािेन्डर प्रकाशन, गाउँपालिका स्िरीय रलनङ्ग श्चशल्ड प्रलियोलगिा सञ्चािन, 
ECD श्चशक्षक भेिा िथा अन्िरकृया, लबध्यािय िेखा प्रर्ािी व्यस्थापन 
सम्िन्धी िालिम, कायाािय सञ्चािन र इन्धन खचा, उत्कृि अङ्क ल्याउने 
विध्यािय िाइ प्रोत्साहन पसु्कार, स्थानीय पाठ्यक्रम ियारी र विध्यािय 
शैश्चक्षक सधुार योजना नीलि प्रस्िाि पेशगना श्चशक्षा विज्ञवटम सेिा खररद गि 
बर्ाको लनरन्िरिा सवहि आधारभिु कृयाकिापमा ४१ िाख ६० हजार 
विलनयोजन गरेकोछु। 

घ.  श्चशक्षाको िालग खाद्यय कायाक्रम: संयकु्त रावष्ट्रय विश्व खाद्य कायाक्रमको 
आलथाक िथा प्रविलधक सहयोगमा नेपाि सरकार, श्चशक्षा विज्ञान िथा प्रविलध 
मन्त्रािय अन्िगाि श्चशक्षको िालग खाद्य पररयोजना अन्िगाि सानीभेरी 
गाउँपालिकाको िोवकएका विद्याथीको हरुको िालग  र्दिा खाजाका कायाक्रम  
िजेट १ करोड ४५ िाख १३ हजार विलनयोजन गरेकोछु।  
श्चशक्षा क्षेत्रको समि बजेटमा भौलिक पूिााधार बहायक स्थायी, अस्थायी र 

करार अनदुानका श्चशक्षक/कमाचरी, श्चशक्षा क्षेत्रका शसिा र समानीकरर्िाट 
आधारभिु समि कृयाकिाप सवहि यसक्षेत्रमा बजेट रु. १३ करोड ५३ िाख ७९ 
हजार विलनयोजन गरेकोछु।  

१६.  स्िास््य के्षत्र : गाउँपालिकािे स्िस््य सरसफाइ ऐन २०७५, गाउँपालिका स्िास््य 
िस्िशु्चस्थलि विष्िेर्र् २०७६, स्िस््य संस्था दिाा कायााविलध २०७५, स्िास््य योजना 
र गाउपालिका अस्पत्ताि संचादन काविालध २०७६  कानून को आधारमा स्िास््य 
सम्बन्धी नीलि, योजना, कायाान्ियन र स्िस््य संस्था दिाा अनगुमर् र लनयमन 
गररनेछ। स्िस््य सेिामा सबैको सहज, सिुभ, गनुस्िर र समान पहुँच सलुनश्चिि 
गने गरी गाउँपालिकमा १ िटा पन्र सैया अस्पत्ताि, ११ िटा आधारभिु स्िास्य 
सेिा केन्ि, ३ िटा िलथाङ्ग सेन्टर, १९ िटा खोप केन्ि, १४ िटा गाउँघर वकश्चल्नक 
संचािनमा आई सेिा प्रिहा गररएको छ, सिै िडाहरुमा भिन लनमाार् र आधारभिु 
श्रोिसाधन परुा गने प्रवक्रयामा  गाउँपालिका अगाडी िडेको छ। पन्र सैया 
गाउँपालिका अस्पत्तािमा मेलडकि अलधकृि, ल्याप टेश्चक्तनलसयन, फामेसी, स्टाफ 



नसा, डाका रुम, SBA अनमी र आिस्यक उपकरर् प्रदेश सरकार सामाश्चजक विकास 
मन्त्राियमा माग गरी आलथाक िर्ा ०७७/७८ मा गाउँपालिकािे स्िस््य सेिा स्िर 
िवृद्ध र विस्िार गनेछ। 

   स्िस््य क्षेत्र सबैको िालग गनुस्िर सेिा र सम्मान पहुँच सलुनश्चिि गना 
स्िस््य सधुार योजना अन्िरगि आिश्यक्ता अनसुार स्थायी स्िस््य कमाचारी सरुिा, 
आधारभिु स्िस््य सेिा केन्िहरुमा इन्चाजा लनयशु्चक्त, स्िमलु्याङ्कर्को विलध लनमाार्गरी 
कायाान्िन गने, स्िमलु्याङ्कर्मा पवहिो दोश्रो र िेश्रो हनेु स्िस््य संस्थािाई परुरष्कृि 
गने र सिैभन्दा कम अङ्क ल्याउने स्िस््य संस्थाका स्थायी कमाचारीहरुिाइ सरुिा 
र करार स्िस््य कमाचारीहरु िाइ करार मकु्त गने गि बर्ाको नीलि कायम गररएको 
छ। िडा नं. ११ काँडा, िडा नं. ४ चाख्िीमेिा, िडा नं.  ५ घापागार. िडा नं. 
६ कोटगाउँ,  िडा नं. ८ आमडाँडा िडा नं. २ लगठाकोट  श्चजउिा र िडा नं. ३ 
गोिडाँडा प्राथलमक्ताको आधारमा दगुाम देखी खोप केन्ि भिन लनमाार् र विस्िार 
गनेगरी यसक्षेत्रमा १२ िाख बजेट विलनयोजन गरेकोछु।  

स्िास््य स्थायी कमाचारी ििि-भत्ता र कायािय खचा िथा शसिा आधारभिु 
कृयाकिाप बजेट रु. १ करोड ९१ िाख र करार स्िास््य कमाचारीहरुको ििब 
व्यिस्थापन िफा : मेलडकि अलधकृि १, ल्याि टेश्चक्तनलसयन १, ल्याि अलसस्टेन्ट १, 
डाका रोम अलसस्टेन्ट १, अ.न.लम. ९, अ.हे.ि. ९, फामेलस सहायक र दिाा सहयोगी 
२, एम्ििेुन्स ड्राइभर १ र कायाािय सहयोलग १३ जना सवहि गि िर्ाको स्िस््य 
करार अनदुान िाइ लनरन्िरिा र्दने गरी यसक्षेत्रमा ७६ िाख ६४ हजार बजेट 
विलनयोजन गरेकोछु।  

स्िस््य क्षेत्रमा आधारभिु कृयाकिापहरु िफा : और्लध खररद, गाउँपालिका 
अस्पत्तािमा लडश्चजटि एकसरे मेश्चशन, ई.लस.जी. मेश्चशन, जेनेटर र लबलिङ्ग मेश्चशन 
खरीद, स्िास््यकमीहरुिाई श्चजन्सी, सूचना प्रर्ािी र कायाािय सहयोलगहरुिाई 
संक्रमर् रोकथाम र सरसफाई िालिम, सिैिलथाङ सेन्टरमा पिासेन्टवपट लनमाार्, 
िलथाङ बेड र नलसाङ सेिािाहीिाई ित्ता-कपडा खरीद, पालिका स्िररय नलसाङ्ग 
सलमक्षा, कुपोर्र्का िालग िाि स्िास््य परुस्कार, स्िास््य इकाई बाट प्रदान गररने 
खोप सेिा, सरुश्चक्षि माितृ्ि िथा प्रजनन स्िास््य, पोर्र् िगायि स्िास््य विमामा 
विपन्न नागररकिाई िावर्ाक शलु्क अनदुान, पालिका स्िररयि अधा िावर्ाक िथा 
िावर्ाक सलमक्षा कायाक्रम, गैर सरकारी साझेदारी स्िास््यको िालग सक्षम प्रर्ािी 
साझेदारीमा स्िास््य सेिाको पहचु र समानपुालिक उपभोगमा सधुार, स्िास््य संस्था 



र समदुायमा प्रदान गररने सेिाको गरु्स्िर सधुार, स्िस््य सेिा प्रर्ालिको 
सदुृिीकरर् र कोरोना भाइरस रोकथाम र लनयन्त्रर् कायाक्रम, स्िास््य संस्थाहरुमा 
मसिन्द र सञ्चार खचा, खोप केन्द लनमाार्, संक्रमर् रोकथाम समािी खररद, उत्कृि 
काम गने स्िास््य संस्था/स्िास््यकमीिाई परुस्कार, मवहिा स्िास््य स्ियंम सेविका 
प्रोत्साहान िथा यािायाि खचा रु. ६० िाख ५० हजार सवहि यसके्षत्रमा समि 
बजेट रु.३ करोड ९० िाख  विलनयोजन गरेकोछु। 

१७. खानेपानी िथा सरसफाई:  गाँउपालिकामा खानेपानी सम्बन्धी नीलि र मापदण्ड 
ियगरी खानेपानी आिस्यक्तािाई परुागना श्रोिको नकसाङ्कर् गरी नभएको ठॉउमा 
पवहिो प्राथलमक्ता र लनमाार्लधन योजनािाई परुा गररनेछ, सञ्चािनमा आएका 
योजनाहरुिाई अिस्था अनसुार ममाि संभार संरक्षर् गरी खानेपानी १ घर १ धारा 
गाँपालिकािे प्रदेश र संघीय सरकार संग समन्ियगरी दीघाकालिन िक्ष्य सवहि 
उपभोक्ताको अपनत्ि कायम हनेुगरी खानेपानी योजना लनमाार्, ममाि, संभार, विस्िार 
गररनेछ। लबप्पे लिप्ट खानेपनी योजना लनमाार् सम्पन्न भएको छ, स्यािा बाव्िे 
टाकुरा पकै्रया खानेपानी, देउरािी खोिा लसम्िी िजार खानेपानी, नािे काँडा 
खानेपानी र वकचवकचे श्चचन्ि ुबकेुरी खानेपानी र गदुम छहरा भिाचौर खानेपानी 
DPR सवहि प्रदेश सरकार समक्ष लबशेर् अनदुान िफा  बह ुबवर्ाय योजननाका रुपमा 
माग गररएको छ। 

खानेपानी १ िडा १ योजना मध्य िसुारे अध्याचौर गरायिा बहृ्द लिप्ट 
खानेपानी योजना संघीय लबशेर् अनदुानिाट १ करोड प्राप्त भएको छ भने मालथल्िो 
ओखरेनी फुकु्र भइटाकुरा लिगा खानेपानी १ घर १ धारा योजना, वकदरुुख साइराभनु 
चाइनािगर ईमिचौर १ घर १ धारा खानेपानी योजना, िल्िो छहरे पानी टाकुरा 
चौर नयाँिजार गापा अस्पत्ता खानेपानी योजना, िसुारे खोिा कोटगाउँ खानेपानी 
योजना, गोगन खोिा गोिचौर सिााचौर खानेपानी योजना, घटे्टखोिा जराचौर खालि 
ज्यालमरेगाउँ लिप्ट खानेपानी योजना, बाधापानी वकिोघैटे खानेपानी योजना, मिुपानी 
फुकु्रश्चजउिा खानेपानी योजना, िसुारे श्चचसापानी लगठाकोटश्चजउिा १ घर १ धार 
खानेपानी र खका  िकुडाँडा साधन कोशी कोब्चे खोिा धनारा पोखरा १ घर १ 
धार खानेपानी योजना सामाश्चजक लबकास मन्त्रािय र भौलिक पूिााधार मन्त्राियमा 
सशिा अनदुानमा लसफाररस गररएको छ। साना िथा ममाि सम्भार गनुा पने खानेपानी 



योनाहरु र प्रदेश संपरुक, सशिा र लबशेर् अनदुानिाट खानेपानी योजनाहरु सवहि 
समि बजेट रु. २ करोड २८ िाख ५० हजार विलनयोजन गरेकोछु। 

१८. सरसफाई िथा फोरमैिा व्यिस्थापन:  फोरमैिा व्यिस्थापनका िागी  चाइनािगर 
िजार, लगठाकोट श्चजउिा िजार, िलििाङ्ग िजार, पेदी िजार (िारी-पारी), लसम्िी 
िजार (िारी-पारी), काफि बोट र बागखोर बजार सरसफाइ सलमलि गठनगरी गि 
िर्ाकै योजना लनरन्िरिा र्दएकोछु। परु्ा सरसफाइ उन्मखु टोि हाँलसिाङ्ग र 
फुकु्रटाकुरा अगाडी ििेकोिे िडा नं ७, ८ र ९ िाइ परु्ा सरसफाइ उन्मखु िडा 
घोर्र्ाको ियारी गने र िाँकी सिै िडाहरुमा रुकुमेिी समाज विकास केन्ि र 
सआुहारा कायााक्रम संग साझेदारी गने गरी ससुभ्य संस्कृलिक िािािरर् मैलत्र 
स्थानीय िहको पवहचान र्दन सरसफाइ सम्बन्धी कायाक्रम संचािन गने नीलि 
अनसुार यसको िालग गाप िाट बजेट रु. ५ िाख विलनयोजन गरेकोछु।  

१९.  संस्कृलि प्रिाद्धन:  संस्कृलि, भार्ा र िलििकिाको संरक्षर्. प्रिद्धान र विकास 
सम्बन्धी गाँउपालिकािे नीलि, कानून, मापदण्ड लनमाार् गरी योजना कायाान्ियन र 
लनयमन गररने छ। परुाित्ि, प्राचीन स्मारक र संिहाियको संरक्षर्, सम्भार, 
प्रिद्धान र विकास, परम्परागि जात्रा, पिाहरुको सञ्चािन र व्यिस्थापन, जनजालि 
आर्दिालसको संस्कृलिको रक्षा एिं विकास गने, छुिाछूि, भेदभािपूर्ा संस्कार विरुद्ध 
साँस्कृलिक रुपान्िरर् अलभयान सञ्चािन गररनेछ। िोक सस्कृलिको रक्षा र विकास 
गनेगरी यसक्षेत्रमा- स्थानीय किा संस्कृलि प्रदाशन िथा प्रिाद्धन र छोटे िगरमा 
यदु्ध संिािय लनमाार् प्रदेश सरकार संग बहिुवर्ाय योजना माग र DPR अनसुार 
घेरािार लनमाार्, मगरराङ्जा जनजािीको पावपनीमेिा प्रिाद्धन, िडा नं. २ र ३ मा 
पंचेबाजा नाच र िडा नं. ६ मा दमा मगर नाच संरक्षर् र सवङ्गि श्चशक्षक कायाक्रम 
सवहि बजेट रु. १५ िाख ५० हजार विलनयोजन गरेकोछु। 

गाउँसभाका अध्यक्ष महोदय, 
२०. िैवङ्गक समानिा िथा सामाश्चजक समािेशीकरर्: "बािबालिका, मवहिा,दलिि, 

आदीिासी जनजािी, यिुा, जेष्ठ नागररक, अपाङ्गिा, अल्पसंख्यक" िगा र क्षेत्रिाई 
राज्यको मिु प्रिहामा शसक्त प्रलिस्पदााको िागी विकास गना जनचेिना प्रिद्धान, 
क्षमिाको विकास, लसपमिुक िालिम र आय-आजान गनेगरी यसक्षेत्रमा 
कृयाकिापहरु लनम्न बमोश्चजम रहेकाछन:  



क  बाि संरक्षर् / बाि मैलत्र स्थालनय शासन घोर्र्ाकोिागी सानीभेरी 
गाउँपालिकािे बाि बालिका  सम्िश्चन्ध प्रोफाइि िथा कायायोजना लनमाार् 
गरेकोहनुािे कायान्ियर् गररने छ। आमा बाब ु विवहन बािबालिकाहरुको 
सामाश्चजक सरुक्षा, श्चशक्षा िथा स्िास््य सेिाको उपिब्धिा, जन्मदिाा नभएका 
कारर् सामाश्चजक सरुक्षा भत्ताबाट बश्चञ्चि बािबालिकाको सरुक्षा भत्ता 
सलुनश्चिि, जवटि रोगबाट िलसि बािबालिकाको उपचारमा सहयोग, हाि 
कोलभड १९ का कारर् बािबालिका भोकमरीमा पना सक्तने हदुा आिश्यक 
सहयोग, यौन दुाव्यिहार, बेचविखनमा परेका बािबालिकाहरुको संरक्षर् िथा 
विकासका िालग कायाक्रमहरु, विद्याियमा बािमैत्री अध्यापनका िालग 
कायाक्रमको व्यिस्था, बािवििाहको बढ्दो अिस्थािाई मध्यनजर गदै स्कूि 
िथा समदुाय िहमा बािवििाह विरुद्धको कायाक्रमको व्यिस्था, लसमान्िकृि 
बािबालिकाको िालग विशेर् कायाक्रम सवहि बािमैत्री स्थानीय शासन 
प्रिद्धान र घोर्र्ा प्रवक्रय नीलिरही आएको छ। कायाक्रमको रुपमा 
बाििालिका सम्िन्धी संगठन संरचनागि लबकास र शसश्चक्तकरर्, जनचेिना 
र कानूनी प्रवक्रयामा जोड, बाि र्दिश र उद्दार, अनाथ टुहरुा 
बाििालिकाहरुको पवहचानगरी लबशेर् सामाश्चजक सरुक्षा भत्ता मालसक रु. २ 
हजार र संरक्षर् लबवहन बािालिकाहरुको पवहचानगरी बावर्ाक रुपमा शैश्चक्षक 
सहायिा रु. ५ हजार सहयोग प्रदान गररने छ। पवहचान लबवहन 
बाििालिकािाई कानूनी सहायिा, बािवििाहा सम्िन्धी समदुाय र  लबद्यािय 
प्र.अ. लबचमा अन्िरकृया गने र गाउँपालिकाको  योजना, नीलि िथा लनर्ाय 
प्रवक्रयामा बािबालिकाको अथापूर्ा िाि सहभालगिा सलुनश्चिि गररने छ। 
अपाङ्गिामा भएका सबै बािबालिका हरूिाई अपाङ्गिा पररचय पत्र लबिरर्, 
आिश्यक सहायिा सामिी र जीिनोपयोगी सीप र्दई अलनबाया विद्यािय भनाा 
गरी श्चशक्षाको अिसर सलुनश्चिि गना, लबद्याियमा छात्रमैत्री बािािरर्िागी 
सेलनटरी प्याडको ब्यिस्था र आ.ब. ०७७।७८ को भािदेखी िागहुनेगरी 
कायाविलध ियारगरी बैंकखािा छोरीको सरुक्षा श्चजिन भररको मान्यिामा 
आधाररि प्रदेश साझेदारीमा बावर्ाक प्रलि ब्यश्चक्त रु. ५ सय  बैंक खािामा 
जम्मा गनेगरी यसको िालग बजेट रु. १५ िाख  विलनयोजन गरेकोछु। 

ख  मवहिा िफा - सामाश्चजक र िैवङ्गक वहम्सा लनिारर् र पनुस्थानपना कोर् 
स्थापना, टोि र िडाहरुमा मवहिा समहु, सलमलि र सहकारी स्थापना गरी 



विपन्न र वपछलडएका मवहिाहरुिाई प्रिद्धान, लसपमिुक िालिम िथा 
उद्यमशीििा विकासमाफा ि काम र रोजगारी अिसरको पहुँच परु् याई 
स्िआय-आजानमाफा ि आत्मलनभार बनाउने, श्रोि र साधनमा मवहिाहरुको 
पहुँच, स्िालमत्ि र लनयन्त्रर्  बिाउने र िैवङ्गक समान्िा, मूिप्रिाही करर् 
र शसश्चक्तकरर्को पक्षमा चेिना बिाउने र मवहिा श्रमीक र्दिस िगायि 
विलभन्न मवहिा सम्बश्चन्ध कयााक्रम गनेगरी  यसक्षेत्रमा रु. ९ िाख बजेट 
विलनयोजन गरेकोछु। 

ग)  यिुा िथा खेिकुद विकास: यिुा विकास र संिृद्धीकोिागी गरु्स्िरीय र 
व्यिसावयक श्चशक्षा, प्राविलधक िालिम र रोजगार, उद्यमशीििा र सीप 
विकास, यिुा स्िास््य र सामाश्चजक सरुक्षामा पररचािन, सहभालगिा र नेितृ्ि 
विकास, बािबालिका िथा यिुाहरूको शारीररक िथा मानलसक विकास को 
िालग गाउँपालिका स्िरको बेिटापमुा रंगशािा खेि मैदान, एक िडा एक 
खेि मैदान र एक लबद्यािय एक खेि मैदा लनमाार् र खेि सामािी र 
ब्यिस्थापन गने गाउँपालिका सरकारको दीघाकालिन सोंच अनसुार क्रमश 
कायान्ियर् गना यसक्षेत्रमा रु. ५ िाख बजेट विलनयोजन गरेकोछु। 

घ)  आदीिासी जनजालिहरुको विकास, प्रिद्धान र दैलनक श्चजिनमा मदि र िाभहनेु 
गरी गाँउपालिका अन्िरगि सिै जनजालिहरुको १०४३ घरघरुी पररिारमा 
धिुारवहि चिुो लबिरर् गना िहगि सरकार र गैरसरकारी संघ-संस्थाहरु 
संग साजेदारी गरी गि बर्ाको कायाक्रम सञ्चािनिाइ लनरन्िरिा र्दने गरी 
यस कायाक्रम िफा  रु. ९ िाख ५० हजार विलनयोजन गरेकोछु। 

ङ)  दलिि लबकास र प्रिद्धान- दलििका संिैधालनक हक िथा कानूलन व्यिस्थािे 
लनधाारर् गरेका सेिा सवुिधाहरु र जालिय छुिाछुि अिराध कसरु सजाय 
ऐन, २०६८ िाई परु्ा रुपिे िाग ुगना गाउँपालि सरकार प्रलििद्ध छ। 
सामन्िी अथाप्रर्ािी अन्िरगि दलिि समदुायमा रहेको बालिघरे विि प्रथाको 
अन्त्य गरर विकल्प स्िरुप ज्यािादर लनधाारर् गरेर दलििका मौलिक सीप, 
किाहरुिाई आधलुनवककरर् र व्यिसायीकरर् गररनेछ। दलिि र गैर दलिि 
समदुाय विचमा सामाश्चजक सदभाि कायम गना सामाश्चजक साँस्कृलिक 
रुपान्िरर् र अन्िरघिुनका कायाक्रमहरु िनाएर प्रभािकारी िंगिे संचािन 
गररने छ। राज्यको समानपुालिक िथा समािेशी नीलििाई अििम्बन गरेर 



स्थालनय िहबाट प्रभािकारी िंगिे िाग ुगना हरेक क्षेत्रमा दलिि समदुायको 
नेितृ्ि विकास सवहिको अथापरु्ा प्रलिलनलधत्ि सलुनश्चिि गना नेितृ्त्ि, क्षामिा 
विकास सम्बश्चन्ध कायाक्रमहरु िाग ु गररनेछ। स्थानीय सरकारिे दलिि 
छुिाछूि मकु्त गाँउपालिका घोर्र्ा गरेको हनुािे विपन्न दलििहरुिाइ आय-
आजान गना लसपमिुक िालिम, विपन्न दलिि िाििालिकाहरु िाइ आलथाक 
सहयोग, सधुाररएको आरन र पञे्चिाजा पिाद्धान गनेगरी यसके्षत्रमा बजेट रु. 
७ िाख बजेट विलनयोजन गरेकोछु। 

च)  गाँउपालिकामा जेष्ठ नागररकहरु सम्मानपरु्ा श्चजिन श्चजउन पररिाररक ब्यिहार 
पररििान, लमिनकेन्ि स्थापना, संरक्षर् लबवहन जेष्ठ नागररकहरुिाई सहयोग 
र संरक्षर् गने नीलि लिइएको छ। पररचय पत्र लबिरर्मा सहयोग र 
अन्िरपसु्िा लसप हस्िान्त्ररर् कायाक्रम गररने छ।अपाङ्ग भएका 
ब्याश्चक्तहरुिाई सम्मान गदै लसप िथा आयआजान कायाक्रम गने, अपाङ्ग  
पररचयपत्र लबिरर् श्चशविर चिाउने, सहयोग सामालि लबिरर् गने, भौलिक 
पूिााधारमा अपाङ्गमैत्री संरचना लनमाार्गना ध्यान र्दइने छ।फरक क्षमिा 
भएका अशक्त र अपाङ्ग व्यश्चक्तहरुको समस्याहरु समाधान गना प्राथलमक्ताको 
पवहचानगरी प्रिद्धान लसपमिुक कायााक्रम कायाान्ियर् गना जेष्ठनागररक र 
अपाङ्ग व्याश्चक्तहरुको सहयोगी कायाक्रम िफा  रु. ३ िाख बजेट विलनयोजन 
गरेकोछु।  

छ)  जनयदु्ध र जनआन्दोिनका शवहद पररिारहरु र घाईिेहरुिाइ सम्मान, 
संरक्षर् र प्रिद्धान गररने छ। लसपमिुक िालिम र कृवर् जन्य आयआजान 
कायााक्रम सञ्चािन र शवहदहरुको संझनामा हसुखुोिा, हाँसीिाङ्ग, ररम्न 
दोभान शवहद गेट िथा लगिाचौर वफल्ड लनमाार् सवहि रु. १६ ५० हजार 
िाख  बजेट  विलनयोजन गरेकोछु। 

गाउँसभाका अध्यक्ष महोदय, 
आलथाक विकास के्षत्र िफा : 
२१. कृवर् र पसपुन्छी विकास: “कृवर् पश ु नै सम्िवृद्धको आधार - गाउपालिकामा 

कृर्किाई रोजगार” भने्न मूि नाराका साथ कृवर् क्षेत्र अन्िगाि अन्निािी, िरकारी, 
फिफूि र पशपुािनको समशु्चचि विकासबाट आत्मलनभार भइ यसको 
व्यिसावयकरर्बाट स्थानीय समदुायको जीिनस्िरमा सधुार, गररबी लनिारर्, रोजगार 



लसजाना र  बेरोजगारीको अन्त्य गरी खाद्य सरुक्षाको विकास गररनेछ। कृवर् प्रसार 
िथा जनशश्चक्तको प्रक्षेपर्, व्यिस्थापन र पररचािन कृवर्मा बेरोजगारको ि्यांक 
संकिन, कृर्कहरुको क्षमिा अलभिवृद्ध, प्राविलधक सेिा, सीप विकास र सशक्तीकरर् 
गररनेछ।  

उन्नि विउविजनको प्रयोगबाट िरकारी उत्पादनमा िवृद्ध गन,ु नश्लसधुार गरर 
पशपुािनिाइ व्यिसावयकरर् गनुा, पश ुपन्छी र फिफूिहरुको पकेट क्षेत्र िोकी 
विस्िार गनुा, अन्निािी उत्पादनमा िवृद्ध गना आिश्यक लसचाइ, मिखाद र कृवर् 
औजारको व्यिस्थापन गनुा, कृर्कहरुिाइ क्षमिा विकासको वक्रयाकिापहरु 
संचािन गनुा, कृवर् उत्पादनिाइ प्रलिस्पधाात्मक बनाउन कृवर्मा यान्त्रीकरर् गनुा, 
कृवर्को बजाररकरर् गनाको िालग पूिााधारहरुको विकास गररने छ। 

पशपुन्छी बजार सूचना, बजार िथा हाटबजार पूिााधार लनमाार्, पशपंुछीजन्य 
प्राकृलिक प्रकोप िथा महामारी रोग लनयन्त्रर्, पशपुन्छी श्चचवकत्सा सेिा व्यिस्थापन, 
पशआुहार गरु्स्िर लनयमन, स्थानीय स्िरमा ि्याङ्क व्यिस्थापन र सूचना प्रर्ािी, 
बधशािा र शीि भण्डारर्को ब्यिस्थापन र लनयमन, कृवर् िथा पशपुन्छी सम्िन्धी 
बीमा र कजाा सहजीकरर् गररनेछ। 

िरकारीिािीको विउ िथा उत्पादनमा िवृद्ध गरी कृर्कहरुको आम्दानीमा 
सधुार ल्याउन, िरकारीको विउ उत्पादन गना चाहने िा विउ उत्पादन गरररहेका 
कृर्कहरुको समहु गठन कृर्कहरुिाइ उत्प्ररे्ा जगाउन गाउपािीकािे अनदुानको 
व्यिस्था गनुा, कृर्कबाट उत्पार्दि विउको विवक्र वििरर्को व्यिस्थापनको 
श्चजम्मेिारी सहकारीिाइ प्रदान गनुा, िरकारीको उत्पादन िवृद्धको िालग टेन्टिको 
व्यिस्थापन, मि िथा लसचाइको व्यिस्थापन गरर उत्पार्दि िरकारीहरु हाटबजार 
माफा ि विवक्र वििरर् िा सहकारी माफा ि अन्य ठाउहरुमा विवक्र वििरर्को 
व्यिस्थापन गररने छ।  

फिफूि खेिी सम्भाविि क्षेत्रहरु पवहचान गरर व्यिसावयक रुपमा उत्पादन 
बिाइ लनकास प्रिदान गना, व्यिसावयक रुपमा फिफूि खेिी गना चाहाने 
वकसानहरुको पवहचान गरर िेनाामा अनदुान प्रदान गने,  सम्भाविि फिफूि नमनुा 
पकेट क्षेत्र घोर्र्ा गरर त्यस क्षेत्रिाइ आिश्यक प्राविलधक ज्ञान प्रदान गने, 

व्यिसावयक रुपमा फिफूि खेिी गरेको जग्गाहरुमा छोटो समयमा उत्पादन हनेु 



खेिी गराउन प्राविलधक सहयोग प्रदान गने, व्यिसावयक रुपमा फिफूि खेिी 
गररएका वकसानहरुिाइ गाउँपालिकाबाट अनदुानको व्यिस्थंागनुा, फिफूिको 
उश्चचि मूल्य व्यिस्थापनको िालग लसिभण्डार लनमाार्को िालग लनजीक्षेत्रसँग साझेदारी 
गने, फिफूिको उत्पादनमा वकसानिाई उश्चचि मूल्य र्दनको िालग फिफूि 
सहकारी माफा ि बजारीकरर् गने, जसु उत्पादन गना साना उद्योग गाउँपालिकाबाट 
आिश्यक अनदुानको व्यिस्था गररने छ। 

क) पश ुपन्छी लबकास के्षत्रमा गाउँपालिका योजना :  

(१) संघीय र प्रदेश सरकार, भलुम ब्यिस्था, कृवर् िथा सहकारी मन्त्राियको 
सहयोग र गाउँपालिकाको साझेदारी र नेितृ्िमा समदुायमा आधाररि भैसी 
श्रोि केन्ि लबस्ििृ पररयोजना प्रस्िाि ियारगरी भैसी श्रोि केन्ि िडा नं. २ 
लगठाकोट श्चजउिा रहेको छ भने यस अन्िरगि िडा नं.१,२,४ कििर 
एक, िडा नम्िर ७,८,९,१०,११ कििर िडा दईु र िडा नम्िर ३,५,६ 
कििर लिन लबभाजनगरी प्रत्यक िडामा २५ घरधरुीको समहु गठनगरी 
कामको सरुुिाि गररएको छ। भैसी श्रोि केन्ि लबस्ििृ पररयोजनािे 
पररकल्पना गरेिमोश्चजम संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको 
सामवुहक िगालन, स्िालमत्त्ि र श्चजम्मेिारी रहनेगरी पकेट क्षेत्रको 
कििरहरुमा भैसी प्रिद्धान, उत्पादन, लबिरर् र बजारीकरर् गरी 
कृर्कहरुको श्चजिन र आय आजानमा पररबिान गररने छ। 

(२) बाख्रा र माउरी पकेट क्षेत्र  िडा नम्िर ३,४,५,६ िाई लनधाारर् गररएको 
हनुािे प्रदेश सरकार भलुम ब्यिस्था, कृवर् िथा सहकारी मन्त्रािय र संघीय 
सरकार िाई बाख्रा र माउरी श्रोि केन्ि लनमाार् र सञ्चािमा साझेदारी गना 
गाउँपालिकािे माग र अनरुोध गरेको छ।  

(३) िोकि कुखरुा पािन गना मध्यपहडी िोकमागा करीडोर बाउनीखेि देखी 
लगठाकोट हदैु हाँसीिाङ्ग सम्मा िाई पकेट क्षेत्रको रुपमा भलुम ब्यिस्था, 
कृवर् िथा सहकारी मन्त्राियको सहयोग र गाउँपालिकािे साझेदारी 
िगालनमा कामको सरुुिाि गररने छ।  

 स्थायी र करार कमाचारी ब्यिस्थापन, पशसेुिा प्रसार, पश ुउपचारको क्षमिा 
िवृद्ध, पश ु उपचार प्रयोगशािा सेिा कायाक्रम, पश ु रोगथाम सेिा कायाक्रम, पश ु



पकेट क्षेत्र िथा उत्पादत्ि सधुार आहारा विकास कायाक्रम, जनचेिना िथा लसप 
विकास कायाक्रम, साजेदारीमा व्यिसावयक फमा सधुार कायाक्रम, पश ुिथा पशजुन्य 
पदाथाको बजारीकरर्, संघीय शसिा र स्थानीय सरकारबाट अनदुान प्राप्त िागि 
साझेदारीमा भैँसी प्रिद्धान कायाक्रम, िागि साझेदारीमा मासकुो िालग पाडा प्रिद्धान 
र बाख्राको साना व्यिसावयक कृवर् उत्पादन केन्ि (पकेट) विकास कायाक्रम संचािन 
िगायि  यसक्षेत्रमा १ करोड २६ िाख ७४ हजार बजेट लबलनयोजन गरेको छु। 

ख) कृवर् लबकास के्षत्रमा गाउँपालिका योजना : 
(१) फिफुि सनु्ििा, कागिी, लिची, आपँ, केरा पकेट क्षेत्र- िडा नं. 

१,२,७,८.९, १० र ११ िाई र वकलब, दाँिेओखर पकेट क्षेत्र  िडा नं. 
५ र ११ िाई छनौट गरर लबरुिा िगाउने काम सचुारु भएकोिे यसको 
लनरन्िरिा, स्िरिदृ्धी र लबकास गररने छ। 

(२)  िरकारी र िरकरी लबउ उत्पादन पकेट क्षेत्र- िडा नं. ९, ८, ७, ४, ३, 
२ १ िाई छनौट गरर कृर्क हरुको िागि सहभालगिामा कामको सरुुिाि 
भएकोिे यसको लनरन्िरिा, स्िरिदृ्धी र लबकास गररने छ। 

(३) मसिा बािी पकेट क्षेत्र- बेसार, अदिुा, वटमरु िडा नं. १ िाई लनधाारर् 
गरी प्रदेश भमुी ब्यिस्था, कृवर् िथा सहकारी मन्त्रािय र बनस्पिी लबभाग 
कपरुकोटको सहयोगमा गाउँपालिकाको साझेदारीमा कामको सरुुिाि 
भएकोिे यसको लनरन्िरिा, स्िरिदृ्धी र लबकास गररने छ। 

स्थायी र करार कमाचारी ब्यिस्थापन, कृवर्: सघन बालि, िरकारी विकास 
आयोजना, फिफुि खेिी विस्िार र सधृ्दीकरर्, च्याउखेिी, मौरी पािन, साना 
लसचाई, माटो सधुार र गोठमि ब्यिस्थापन, मसिा बािी, बजार विकास िथा 
आलथाक विश्लरे्न, कायाािय व्यिस्थान िथा प्रशासलनक खचा, कृर्क दिाा व्यिस्थापन, 
रावष्ट्रय र स्थानीय महत्िका खाद्य िथा पोर्र् सरुक्षाममा टेिा पयुााउने िािी िस्िको 
साना व्यिसावयक कृवर् उत्पादन केन्ि (पकेट) विकास कायाक्रम संचािन गना 
यसक्षेत्रमा ८७ िाख २४ हजार बजेट लबलनयोजन गरेको छु। 

२२. पयाट के्षत्रको विकास र प्रिद्धानः गाउँपालिकािे पयाटन रर्नीलि योजना लनमाार् गरेको 
छ, जस्िे लनदेशन गरेिमोश्चजमको योजनािाई प्राथलमक्ता र्दन ुपदाछ। “प्राकृलिक, 

धालमाक, ऐलिहालसक सम्पदाको संरक्षर् र प्रिद्धान गरी पयाटन गन्िव्यको एवककृि 
पयाटन पूिााधारको विकास गरी गाउँपािीका जनिाको जीविकोपाजानमा सधुार 



ल्याउने, पयाटवकय गलिविलधमा िवृद्धबाट िामीर् रोजगारीका अिसरहरु लसजाना गने 
र यसको िाभ िल्िो िहसम्म परु् याइने छ।  नयाँ िथा सम्भािना देश्चखएका 
स्थानहरुमा पयाटन सम्बन्धी सेिा िथा िस्िकुो उत्पादन गना स्थानीय समदुायको 
क्षमिा िथा सहभालगिा अलभिवृद्ध गने,  विलभन्न रावष्ट्रय िथा अन्िराावष्ट्रय स्िरमा 
गाउँपािीका पयाटक आकर्ार् गने स्थानहरुको फोटो िथा अन्य जानकारीहरु प्रचार 
प्रसार गने,  पयाटकीय आकर्ाक स्थिहरु सम्म आििजािि गना सडक सञ्जाि र 
पदमागाको विकासबाट सवुिधा प्रदान गने,  पयाटकका िालग गरु्स्िररय होटि, 

रेस्टुरेण्ट िथा िज स्थापना गना विलभन्न सवुिधा सवहि नीश्चज क्षेत्रिाई आकवर्ाि 
गररनेछ। 

गाउँपािीकािे पयाटन प्रिद्धान सम्बन्धमा ित्कालिन अगाडी ििाउने 
वक्रयाकिापहरु: धालमाक, साँस्कृलिक, ऐलिहालसक र कृवर् पयाटन महत्िका क्षेत्रहरुमा 
गाउँपालिका यदु्ध संिहाियका रुपमा छोटेिगर र दिुी सादुाल्िा घर संरक्षर् र 
लबकास गने, िोपउन्मखु िहमा पगेुका सम्पदाहरुको संरक्षर् िथा सम्बदद्धानको 
थािनी गने,  ररम्न दोभानमा धालमाक पयाटनको िालग DPR गरी भौलिक पिुााधारको 
लबकास र संरक्षर् गने, धालमाक पयाटकीय विएङ्ग झोिङेु्ग पिु लनमाार्को पहि गने, 
गाँराघाट लसम्िी चाइनािगर चौरजहारी सानीभेरी भेरी नदीमा र् यापव्टङ्ग सञ्चािनको 
िागी भौलिक पिुााधार लबकास गने, मौरा खारा प्राकृलिक पाका को िालग DPR गरी 
सोही अनसुार काम गररने छ। बकुीचौर मालिका िेक पदमागा लसडी, भिाचौर 
लिलमिे कमैदे मौराखार पयाटकीय सडक,  मौराखारा गरुरल्िा म्याराथन िथा  स्थानीय 
साँस्कृलिक िथा कृवर् उपज प्रदशन गने र गाउँपािीका लभत्र सहरउन्मखु बाजार 
क्षेत्रमा सरसफाई अलभयान माफा ि प्िास्टीक झोिा र िोिि र फोहोर व्यिस्थापन 
गनेगरी यसिफा  सिै कायाक्रमा रु. ४६ िाख बजेट विलनयोजन गरेकोछु।  

 २३. िघउुद्योग कायाक्रम: सानीभेरी गाँउपालिकामा िघ ुउद्यम प्रबद्धान रर्नीलिक योजना 
लनमाार् गरेको हनुािे सोही बमोश्चजम िश्चक्षि िगा गररबीको रेखामलुन रहेका आलथाक 
रूपिे विपन्न र सीमान्िकृि समहुिाइ िघ ुउद्यम विकासको माध्यमबाट रोजगारी 
अिसरको लसजाना र आयस्िर िवृद्ध गने। स्थानीय िहमै उपिब्ध हनेु स्रोि साधनको 
अलधकिम उपयोग गरी मागमा आधाररि उत्पादन िथा सेिाहरूको विकासद्वारा 
गररबी न्यूलनकरर् गने,  स्थानीय सीप र स्रोिको उपयोग गने, यिुा रोजगार लसजाना 
गना उपिब्ध स्रोि साधन, जनशश्चक्त, सीप र पयाटकीय संभािनाका अिसरहरु 



खोश्चजगने, “स्थालनय श्रोि साधन र सीपको उपयोग बाट उद्यम र रोजगारीमा बवृद्ध, 
सानीभेरी गाँउपालिकाका िश्चक्षि बगाका जनिाको समवृद्ध” गने दीघाकािीन सोंचका 
साथ िघ ुउद्योग रर्नीलि योजना लनमाार् गररएको छ। 

मेड्पा मोडेििाई िश्चक्षि समूह अनकुुि हनेुगरी “िश्चक्षि िगाका सबै उद्यममा 
सररक, कोही पलन नरहनु गररि” भन्न े नाराका साथ प्रलिष्पधाामा छनौट भएका 
व्यिसाय विकास सेिा प्रदायक संस्थाहरु माफा ि िघ ुउद्यम विकास मोडेिमा नयाँ 
िघ ुउद्यमी लसजाना गने, अलि गररब पररिारहरुको िालग कश्चम्िमा १० जनाको 
िालग हनेु गरी साझा सवुिधा केन्िको स्थापना िथा िश्चक्षि िगाको एक घर एक 
उद्यम सवहिको व्यिसावयक रोजगारमूिक अिस्थाको लसजाना गररने छ। 

यिुा रोजगार एिं साना व्यािसाय विकास र संिृद्धीकोिागी गरु्स्िरीय र 
व्यिसावयक श्चशक्षा, उद्यमश्चशििा र लसप विकास िथा िालिमको माध्यमबाट मवहिा 
उद्यमश्चशििा विकास गरी सामवुहक उत्पादन र खेलि गना श्रम सहकाररहरुको 
स्थापना गना प्रोसावहि गररनेछ। अधा िेरोजगार भएका कृर्किाइ व्यािसायी 
करर्गरी लिनिाई पूर्ा रोजगार उन्मखु बनाउने िक्षराखी सरकारी, सहकारी र 
नीश्चज क्षेत्रको साजेदारी िगालनिाइ प्रोत्सहान गररने छ। प्रदेश सरकार संग माग, 
समन्िय र साझेदारी गरर गाउपालिकामा १ गामेन्ट उधोग सञ्थािनमा आएकोिे 
भौलिक संरचाना लनमाार् र स्िर बदृ्धी गररने छ। भैसीपकेट क्षेत्र सचुारु भएको 
हनुािे दधु सङ्किन केन्ि लनमाार् र सञ्चािन गने, मसिा संकिन र प्रशोधन केन्ि 
लनमाार् र सञ्चािन गने, फिफुि र िरकारी पकेट क्षेत्रिाट उिपार्दि िस्ििुाइ 
प्रशोधन गना जसु र सस ्उद्योग लनमाार् र सञ्चािन गने, प्रलिष्पधाामा छनौट भएका 
व्यिसाय विकास सेिा प्रदायक संस्थाहरु माफा ि िघ ुउद्यम विकास मोडेिमा नयाँ 
िघ ुउद्यमी लसजाना गने, प्रलिष्पधाामा छनौट भएका व्यिसाय विकास सेिा प्रदायक 
संस्थाहरु माफा ि उद्यमीको स्िरोन्नलि गने, अलि गररब पररिारहरुको िालग कश्चम्िमा 
१० जनाको िालग हनेु गरी साझा सवुिधा केन्िको स्थापना र जनस्िरमा साना 
उद्योलमको सोपहिमा सञ्चािन गरेका फिफुि नसारी, पाउरोटी, चाउलमन डेरी 
उद्योगहरुिाई प्रोत्सहान गनेगरी गाउँपालिकाबाट यसक्षेत्रमा रु ६५ िाख  
विलनयोजन गरेकोछु। 



२४. सहकारी र विश्चत्तय के्षत्रको विकास: गाँउपालिकामा सहकारी ऐन, नीलि र मापदण्ड 
अनसुार सहकारी संस्था दिाा, अनमुलि, खारेजी र विघटन, सहकारी बचि िथा ऋर् 
पररचािन सम्बन्धी मापदण्ड, लनयमन, सहकारी सम्िन्धी स्थानीय ि्याङ्क 
व्यिस्थापन र अध्ययन, क्षमिा अलभिवृद्ध गररने छ। सहकारी संस्थाहरुिे कृवर्जन्य 
उत्पादन र सेिामिुक कामिाइ पवहिो प्राथलमक्ता र्दएर काम गनुापदाछ र 
गाउँपालिका स्िरमा कृवर् उत्पादन क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको सहकारीिाइ  अनदुान 
िाट परुरष्कृि गररनेछ। श्रम सहकारी हरुिाइ विकास लनमाार् उत्पादन सामाश्चजक 
िथा सेिा मिुक काम जसिे राम्रो गदाछ मापदण्डको आधारमा छनौटगरी परुरष्कृि 
स्िरुप अनदुान प्रदान गररनेछ।  

गाउँपालिकामा साना वकसान, ब्यापारी र उद्योमी  िथा आम साना 
ब्यिसायीकहरु िाई लबलभन्न लबत्त संघ संस्थाहरुिे अदृस्य चको ब्याज असिु, 
गाउँको पूश्चज पिाइन र परलनभािा रोक्तन गाउँपालिका बालसिाई आत्म लनभार, पूश्चजको 
लबकास र  सप्टिोन बाट सानो आयआजान गनेगरी गाउँपालिकामा स्थापना भएको 
बचि िथा ऋर् सहकारी संस्थनिाई अनदुान र्दनगरी बजेट रु. ५० िाख 
विलनयोजन गरेकोछु। 

 
 
 
गाउँसभाका अध्यक्ष महोदय, 
पिुााधार विकास के्षत्र िफा :  
२५. सडक संजाि लबकस लनमाार् : गाँउपालिकािे आलथाक िर्ा ०७५।७६ मा यािा 

यािा विष्ििृ गरुु योजना लनमाार् गरी सडकहरुको िलगाकरर्, मापदण्ड र अनमुान 
िागि समेि प्रस्ििु गरेकोछ भने अको लिर गाउँपालिका लभत्रका सम्परु्ा सडकहरु 
लड.वप.आर. गररएकोछ। शहरी िथा िश्चस्ि विकास मापदण्ड २०७५ गाउँपालिकािे 
जारी गररसकेकोिे घडेरी भिन सडकहरु लनमाार्को माप दण्ड लनधाारन भैसकेको 
हनुािे सोही बमोश्चजम स्थानीय कृवर् सडक र घोडेटो िाटो सम्बन्धी नीलि, मापदण्ड, 
योजना, कायाान्ियन र लनयमन गररनेछ। गाँउपालिकामा मध्यपहाडी िोकमागा 
क्षेलत्रय सडक र कृवर्ा सडक गरी मखु्य र सहायक सडक सञ्जाि विध्यमान 
रवहआएकोछ।गाँउपालिकाको केन्ि देखी िडा कायाािय सम्म, िडा कायाािय देखी 



टोि सम्म एक िडा एक हररि कृवर् सडक लनमाार् गने िक्ष्य राखी गाउँपालिकािे 
सिैकाम अगाडी बिाएको छ।  
I. मखु्य सडक- मध्यपहाडी पषु्पिाि िोक मागा आगामी १ िर्ालभत्र कािोपते्र 

गने कायािाई सम्पन्न गना संघीय सरकार र चौरजहारी हाँसीिाङ खण्डमा काम 
गने चन्िा एण्ड िसन्ि कन्िक्तशन प्रा लि कम्पलनिाई ध्यान आकर्ार् गराइने 
छ। अमाा झारमारे काफििोट गरायिापेदी दिुी खेि घापागार पोखरी क्षेलत्रय 
सडक र ररम्ना गोगन खोिा बलििाङ पेदी ज्यलमरे गाँराघाट क्षेलत्रय सडक 
लनमाार् स्िर बदृ्धी र ममाि संभार, सिााचौर चाखलिमेिा बाधापानी मौराखारा 
टुरा कृवर् सडकको लनमाार् गने श्चजम्मेिारी संघीय िथा कर्ाािी प्रदेश सरकार 
िाइ अनरुोध गररएकोछ। 

II. सहायक सडकहरु- चाईनाबगर पकै्रया बवुकचौर जंगिगाउँ बसन पडुाँडा कृवर् 
सडक, लगठाकोट श्चजउिा घलिागाउँ पलुिामकाँडा गाउँ बसनडाँडा कृवर्सडक, 
लसम्िी  स्यािीबोट  मगरराङ्जा   छेिोहाने्न  टोट्के काँडा घडेरी स्यालििोट कृवर् 
सडक, पेदी बल्याखका  गोिडाँडा खारा खािी अध्याचौर स्यािा कृवर् सडक, 
श्चझनचौर भिाचौर  लिलमिे कमैदे मौराखा पयाटकीय सडक, नायखोिा खािचौर  
गाउँबारी टुरा कृवर्सडक, मेिचौर वकिोघैटे घापागार हाँस ुकोटगाउँ कृवर्सडक, 

मेिचौर  बल्िेबास  ररटनाखोिा  खेि मडुीगार  कोटगाउँ दमार गमुाखोिा 
कृवर्सडक, सहरेश्चजउिा चन्िदोय आ.वि. जनचाहाना भेरीदह  िीगा  फुकु्र 
श्चजउिा  हसुखुोिा लसम्िी टाकुरा कृवर् सडक, लसम्िी टाकुरा कालिका पाखेरोि 
िामाडाँडा कृवर्सडक, िल्िो आमडाँडा विप्पे श्चचन्ि ुकृवर्सडक, घडेरी टुनीबोट 
घण्ठाना लिलमिे श्चचन्ि ुबगेुरी िडा कायाािय कृवर् सडक, घण्ठाना अमाा डाँडा 
काफििोट रालनश्चचउरा घडेरी कृवर्सडक, काफिबोट वटमरुबोट, अम्रडेाडा, 
पोखरा धनरा पालथहाल्न बागखोर गालिना घडेरी कृवर् सडक, बाउनीखेि 
लसमिचौर कल्िेरी कामीगाउँ बकुीचौर कृवर् सडक, चाइना िगर जंगिगाउँ 
कृवर् सडक, बािजोिी मा.लब. गौर् याि गाउँ पररयारटोि कृवर् सडक, मेिचौर 
धनेखोिा सल्िीचौर कृवर् सडक, लिगा जैधाने भेरीदह कृवर् सडक, कालिका 
डश्चल्सङ्गे लबप्पे कृवर् सडक, ओिीडेरा  खामोहािे  लििेखोिा चौर कृवर् सडक, 
हाँलसिाङ खालिकाँडा मगरराङ्जा कृवर् सडक ििुडाडा, िगनचौर, ठुिािेख, 

सलिपोिे कृवर् सडक, मरुीगार कोटगाउँ, कालिका पाखेरोि िालमडाँडा र अमाा 
डाँडा काफि िोट रालनश्चचउरा कृवर् सडक र झोिङेु्ग पिु सवहि संघीय र प्रदेश 



सरकार संग साझेदारी संपरुक गने गरी लनमाार्, ममाि संभार र स्िरिवृद्ध सवहि  
रु.  करोड २ करोड ४० विलनयोजन गरेकोछु। 

२६.  लसंचाई िफा को विकास र योजना: सानीभेरी गाँपालिकामा लसचाई सम्िश्चन्ध गरुुयोजना 
िजुामा, स्िरोन्नलिका आयोजनाको पवहचान, कायाान्ियन, ममाि, सम्भार र लनयमन 
गररनेछ। साना सिह िथा भलूमगि लसंचाई प्रर्ािीको संचािन र ममाि-संभार र 
व्यबस्थापन, नर्द र खोिाहरुबाट ठूिा र साना लसंचाई योजना सञ्चािन, पोखरी 
लसंचाई योजना र विद्यिु उपिव्ध भएसम्म लिफ्ट लसंचाइ योजनाद्वारा बिी भन्दा 
बिी जलमनमा लसंचाई परु् याइनेछ। संचािनमा आएका योजनाहरु िाई संरक्षर्, 
ममाि संभार र आलथाक िर्ा २०७६।७७ मा सम्पन्न नभएका चाि ुयोजनाहरुिाई 
लनरन्िरिा र्दएर क्रमागि रुपमा कायाान्ियर् गनेगरी मेघा मसेुखोिा मरेुखोिा 
गोिचौर DPR सवहि बहृद लसचाई योजना लनमाार्, गरायिागाउँ पश्चम्पङ्ग लसचाई 
आयोजना, भरािखोिा बाहनुीखेि िारीपारी पिी लसचाई कुिो लनमाार् िाई प्रदेश 
भौलिक पूिााधार मन्त्राियमा लसफाररस गररएको छ भने साउने छहरा कल्िेघारी 
लगठाकोट ज्यिुा कृवर् लसचाई योजना (क्रमागि), दिेुरी कृवर् लसचाई योजना  
(क्रमागि), छहरे पानी िल्िो आमडाडा लसचाई योजना लनमाार्, अधेरी खोिा 
ठुिोखोिा िल्िो मालथल्िो चाइनािगर पिी लसचाई कुिो लनमाार्, सोिा लिप्ट 
लसचाई योजना लनमाार्, सहरे श्चजउिा लसचाई योजना लनमाार्, फुकु्र श्चजउिा लसचाई 
योजना लनमाार्, खारखोिा पेदाखोिा लसचाई योजना लनमाार्, मिुपानी लसचाई योजना, 
डाँरा िसुारे पश्चम्पङ्ग लसचाई योजना, खेि गाउँ लसचाई योजना लनमाार्, देउिा खोिा 
मलुडगाड लिप्ट लसचाई, ओखरेनी खोिा गाउँिारी वकमटाकुरा पाइप लसचाई योजना, 
रानीश्चचउरा कोिडाँडा पेदा लसचाई ममाि स्िर उन्निी, लत्रपनी कृवर् लसचाई योजनाहरु 
संघीय र प्रदेश सरकार बाट ४ करोड २७ िाखको योजना प्राप्त भएकोिे मागको 
गाउँपालिकािे साना लसचाईको िालग यसके्षत्रमा समि बजेट रु. २० िाख  
विलनयोजन गरेकोछु। 

२७.  भिन िथा सहरी विकास: सहरी िथा बस्िी विकास भिन संवहिा मापदण्ड २०७५ 
गाउपालिकािे जारी गरेकोछ भने अको लिर गाउँपालिकािे शहरी िथा िस्िी 
विकासको विष्ििृ पररयोजना लनमाार् गरेको हनुािे सोवह बमोश्चजम भिन र सडक 
लनमाार् अनमुलि र लनयमन गररनेछ।संघीय मालमिा िथा सामान्य प्रशासन 



मन्त्राियको पलछल्िो लनदेशन अनसुार जग्गा प्रालप्त सम्िश्चन्ध जनिािाट दानगररएको 
जग्गालिने पवहिो र सहज प्राथलमक्ता भएकोिे मध्यपहालड िोकमागा संग जोलडएको 
सरुश्चक्षि र पकु्तदो जग्गा लसश्चम्ि िजार देखी द्बिारे सम्मको के्षत्रमा जहा ँदानजग्गा 
पाइन्छ स्िवह स्थानमा गाउँपालिका कायाािय भिन लनमाार् गने गि बर्ाको नीलि 
कायमगरीएको छ। गाउँपालिका भिनको DPR गररएको छ, आ.ब.०७७।७८ मा 
भिन नभएका सिै िडा कायााियहरु र भिन नभएका सिै आधारभिु स्िास््य सेिा 
केन्ि लनमाार् गना नेपाि सरकार र प्रदेश सरकार संग माग र योजनामा साझेदाररको 
िालग समपरुक बजेट व्यस्था गररएकोछ।नेपाि सरकार बाट सशिा बजेट खचा गने 
कायाविलधको आधारमा विध्यािय भौलिक पिुााधार र नमनुा विद्यायियमा शसिा 
अनदुान रु.१ करोड ९२ िाख प्राप्त भएको छ भने  स्िास््य भिनहरु लनमाार् 
क्रमागि रुपमा गररनेछ। प्रदेश सरकार बाट विशेर् अनदुानको श्चशक्षा भिनको 
बजेट सवहि यसके्षत्रमा समि बजेट रु. ३ करोड  १८ िाख  १८ हजार विलनयोजन 
गरेकोछु।  

२८. उजाा, िघ ुिथा साना जिविद्यिु: गाँउपालिकामा साना जिविद्यिु आयोजना र िैकश्चल्पक 
ऊजाा सम्बन्धी नीलि, कानून, मापदण्ड, योजना िजुामा, कायाान्ियन र विद्यिु वििरर् 
प्रर्ािी र सेिाको व्यिस्थापन, संचािन र लनयमन गररनेछ।उज्यािोमा िस्नपाउन ु
जनिाको अलधकार िाई स्िीकार गदै गाँउपालिकािाई पूर्ा रुपिे उज्यािो पाने र 
सिै लबद्याियहरु र स्िास््य संस्थाहरुिाई केन्िीय लबधिु िाइनको पहचुमा नहदुा 
सम्म बैकश्चल्पक उजाा (सोिार) परु् याउने िक्ष सवहि  संघीय र प्रदेश सरकार संग 
समन्िय गरी यसिाइ अगाडी ििाइनेछ। साना जिविद्यिु आयोजना र िैकश्चल्पक 
ऊजाा सम्बन्धी गाँउपालिका उज्यािो कायााक्रम अन्िरगि विधिुीकरर् गने सनदभामा 
१२० वकिो िाट विधिु सरकारी, सहकारी र नीश्चज िगालनको साज्यदाररमा सम्पन्न 
गाउँपालिकामा सूचीकृि भएका जिविधिुहरुिाई संरक्षर्, ममाि संभार र काठको 
पोि बदल्न सहयोग गररनेछ। रावष्ट्रय िामीर् िथा निीकरर्ीय उजााको सशिा 
अनदुान कायाक्रमको कायाविलधको आधारमा खचा गनेगरी यसिफा  ६ िाख र 
गाउँपालिकाबाट रु. २१ िाख गरी जम्मा बजेट रु २७  विलनयोजन गरेकोछु। 

२९. सचुना सञ्चार र प्रविलध िफा : गाँउपालिका भर टेलिफोन सेिा उपिव्ध गराउने क्रम्मा 
नेपाि टेलिकम दरुसञ्चार र एनसेिका लनमाार् भएका टािर प्रभािकारी सेिा सञ्चािन 



गना र टािर विस्िार गना िडा नं. ४ टुरा र िडा नं.११ अमाा सानो िेकमा टािर 
सम्पन्न भै संचािनमा आएकोछ िथा दिुी ६ को छहरा िेक सब्या भै काम सचुारु 
भएको छ। िडा नं.३ अध्याभौर र िडा नं. २ को खालिमा टेलिकम टािर 
लनमाार्को योजना मागगरी संश्चघय सरकारको ध्यान आकर्ार् गराइनेछ। गाउँपालिका 
कायाािमा, सबै िडा कायााियहरु, विर्यगि कायााियहरु िथ प्रलिलनलध मिुक श्चशक्षा 
र स्िस््य संस्थाहरुमा िाइफाइ जडानगरी  संचािनमा आएको छ। कायाािय 
क्षेत्रमा लनशलु्क िाइफाइ सवुिधा प्रदान गररएकोछ, िाइफाइको माध्यमिाट सञ्चािन 
िेबसाइटिे गाउँपालिका सरकारको सिै सूचना प्रिाह गरेको छ, अनिाइनको 
माध्यमिाट गरेने समिकाम र िेखा शाखाको शतु्र अनिाइन भकु्तानी दगाएि 
श्चजल्िा, प्रदेश र संघीय सरोकारिािा हरुसंग अनिाइन बाट गररने सिै कामहरु 
सहज िंगिे सम्पादन गररने छ। मोराखारा सामदुायीक एफ एम सञ्चािनमा 
आएकोिे गाउँपालिका लभत्रको समि कामको प्रचार, लनगरानी र जनिाको वहिमा 
पररचािन गदै रेलडयो पूिााधार लबकासको िालग स्िोरन्निी अनदुान प्रदान गररने छ। 
गाउँपालिका एक िडा एक पत्रकार को अिधारना अनसुार  िडाहरुको सहभालगिामा 
पत्रकारीिा िालिम, सूचना संचार, एफएमिाट जनवहिका कायाक्रम प्रसारन, िाइफाइ 
महसिु, सचुना प्रर्ािी सफ्टियर, सूचना लडश्चजटि बोडा, पत्रपलत्रका छपाइ र सचुना 
प्रकासन  सवहि यस कायाक्रमहरुिफा  रु. १७ िाख ५० हजार बजेट विलनयोजन 
गरेकोछु।  

गाउँसभाका अध्यक्ष महोदय, 
िन, िािािरर् िथा  विपद् व्यिस्थापन के्षत्र िफा :  
३०. िन िथा भ-ुसंरक्षर् : गाँउपालिका सामदुावयक िनमा पयाापयाटन/उद्यम प्रिद्धान िन 

व्यिस्थापनिाई र्दगो बनाउँदै यस क्षेत्रको उपयोग र संरक्षर् दिैुिाई प्राथलमकिा 
र्दइने नीलि अनसुार िन, जङ्गि, िन्यजन्ि,ु चराचरुुङ्गी, जि उपयोग, िािािरर्, 
पयाािरर् िथा जैविक विविधिा सम्बन्धी साझा अलधकारहरुमा संघ र प्रदेश सरकार 
संग समन्िय र सहकायाागरी स्थानीय नीलि, कानून, मापदण्ड, योजना लनमाार्गरी 
कायाान्ियन र लनयमन गररनेछ। मौराखारािाइ बािािरर्ीय, पयाािरर्ीय र 
पयाापयाटन लबकासको िालग  समदुायद्वारा संरश्चक्षिक्षेत्रको अिधारर्ा र अध्यायर्, 
जलडिटुी संरक्षर् र प्रशोधनगरी आयोिेर्दक और्धी, हिाि र मसाज िेि उत्पादन 
कायाक्रमको िालग पहि गररनेछ। सरकारी, लनजी, सहकारी र समदुायको 
साझेदारीमा जलडबटुीिगायि िन पैदािारमा आधाररि १ िडा १ बन उद्योग स्थापना 



गररनेछ। स्थानीयस्िरमा सामदुावयक, किलुियिी र रावष्ट्रय िनको संरक्षर् सम्िद्धान, 
उपयोग र लनयमन गररनेछ। िन उपभोक्ता समूहिाइ व्यिश्चस्थि र सवक्रय िनाएर 
िेखा िथा अलभिेख व्यिश्चस्थि गरर िन संरक्षन र उपयोगमा श्चजम्मेिारी र जिाफदेही 
िनाइनेछ। सािाजलनक खािी जग्गा, पाखा िा क्षेत्रहरुमा िकृ्षारोपर्, सम्भार, 
उपयोग र व्यिस्थापन गररनेछ। जडीबटुी िथा अन्य गैरकाष्ठ िन पैदािार सम्बन्धी, 
सभेक्षर्, उत्पादन,  सङ्किन, प्रिद्धान, प्रशोधन, र बजार व्यिस्थापन गररनेछ। 
मध्यपहाडी सडक जोलडएको सािाजलनक जलमनमा िनबीउ बगैँचा स्थापना, 
व्यिस्थापन र प्रिद्धान, नसारी स्थापना,  लबरुिा उत्पादन,  वििरर्, रोपर् र प्रिद्धान 
गना गरासधुार गररने छ। मध्यपहाडी, क्षेलत्रय सडक र िडाका कृवर् सडकहरु िथा 
सानीभेरी र भेरी नदी फाँट िारीपारीको सािाजलनक जलमनिाई क्रमश स्थानीय 
सरकार र सरकारी कायााियकोको स्िालमत्ि  लिने, सािाजलनक काम्मा िगाउने 
िथा संरक्षर् गनेगरी यसक्षेत्रमा १७ िाख  विलनयोजन गरेकोछु। 

३१. जिाधार संरक्षर्: गाउपालिकामा जिाधार, पानी महुान संरक्षर्, भसंूरक्षर् र जिाधार 
व्यिस्थापन, सामदुावयक अनकूुिन, खानी िथा खलनज पदाथाको संरक्षर्, िंुगा, 
लगट्टी, बाििुा, माटो, आर्द खानीजन्य िस्ि ुसम्िन्धी सिेक्षर्, अन्िेर्र्, उत्खनन, 
खानीजन्य िस्िकुो संरक्षर्, विकास, उत्खनन ्र उपयोग, व्यिस्थापन र स्थानीय 
खानी िथा खनीज पदाथा सम्बन्धी सूचना िथा ि्यांक संकिन गररनेछ। कानूनी 
मापदण्डमा खानी िथा नदीजन्य पदाथाको प्रयोग र विवक्र वििरन गना िािािरर् 
प्रभाि मलु्याङ्कर् गरर सोवह मापदण्ड अनसुार उत्खनन्न विवक्र वििरर् अनगुमर् र 
लनयमन गनेगरी ४ िाख ५० हजार विलनयोजन गरेकोछु। 

३२. जििाय ुपररििान:  संघीय र प्रदेश सरकार, सरोकार सामाश्चजक संघ-संस्थाहरु संग 
साझेदारी गरी जििाय ुपररििान न्यूनीकरर् िथा अनकूुिनका कायाक्रमहरू सञ्चािन 
गररनेछ। स्िच्छ, हराभर र प्रदूर्र्मकु्त गाँउपालिका अलभयान सञ्चािन गरी जैविक 
विविधिा िथा जििाय ु पररििान अनकुिनमा सानीभेरी गा.पा. र आशा प्रोजेक्तट 
कायाक्रम लबच सम्झौिा भई ११ िटा िडाहरुमा कायाक्रम िाग ुभएकोिे योजना 
लनमाार्मा सहभालगिा र कायान्ियर्मा प्रभािकारी अनगुमर् गररने छ।  

३३. सरसफाई िथा फोहोर मैिा व्यिस्थापन:  गाउँपालिकािे फोहरमैिा ब्यिस्थापन 
कायााविलध २०७५ लनमाार् गरेकोिे सोही बमोश्चजम कायान्ियन अनगुमन र लनयमन 
गदै सरकारी, सहकारी र लनश्चज क्षेत्र, नागररक समाजको संिग्निा गररनेछ। फोहर 



ब्यिस्थापन समिन्धी रर्नीलियोजना लनमाार् कायाक्रम र आमनागररक िथा 
समदुायको चासो र संिग्निामा अलभबरृ्द गरी फोहर संकिन र्दश्चख व्यिस्थापन 
सम्मका सबै फोहर र प्िाविक जन्य फोहरहरुको व्यिस्थापनमा सरििा ल्याउन, 
िािािरर्ीय जोश्चखम न्यूनीकरर्, प्रदूर्र् लनयन्त्रर् र हालनकारक पदाथाहरुको लनयमन 
िथा व्यिस्थापन गने नीलिलभत्र रही फोहरमैिा व्यिस्थापन गररनेछ। गाउँपालिकामा 
रुकुमेिी समाज विकास केन्ि र सआुहारा गैरसरकारी संस्था संग साजेदारी गरर 
सरसफाई िथा परु्ा सरसफाइ उन्मखु िडा कायााक्रम संचािन सवहि यस के्षत्रको 
बजेट रु. ५ िाख विलनयोजन गरेकोछु। 

३४. जि उत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रर्: संघीय र प्रदेश सरकार संग गाँउपालिकािे समन्िय 
र साझेदाररमा िटबन्ध नदी िथा पवहरो लनयन्त्रर् िथा नदी व्यिस्थापन र जि 
उत्पन्न प्रकोप व्यिस्थापनिाइा विशेर् प्राथलमकिाका साथ कायाान्ियन गररनेछ। 
नदीजन्य पदाथाहरुको उत्खनन ् गदाा नदी प्रर्ािीको प्रकार, उपिब्ध नदीजन्य 
पदाथाको पररमार् िथा स्थानीय िािािरर्को संिेदनशीििािाइा आधार मानी अध्यन, 
अनसुन्धान गरी बािािरर् प्रभाि मलु्याङ्कर् कायायोजना बनाएर मात्र नदीजन्य 
पदाथाको उपयोग  गररनेछ।नदी लनयन्त्रर् र मानि िश्चस्ि संरक्षनको िागी ििी 
जोश्चखम िथा धनजनको क्षेलि हनुसक्तने संभाव्यिाको अध्यानगरी िट्िन्धन र नदी 
लनयन्त्रर् गना  चाईनाबगर सोिा िाहलुन खेि खण्ड, ज्यलमरे वपरेिरा बेिटाप ुररम्ना 
दइुभेरी खण्ड र हाँसीिाङ छोटेिगर फल्िेिगर लसस्नेखोिा खण्ड नर्दलनयन्त्रर् 
िगायि अन्य सम्भाविि ठाँउहरुमा योजनािद्ध कायाक्रम सञ्चािन गना संघीय र 
प्रदेश सकार संग साझेदारी गररने छ। 

३५. विपद् व्यिस्थापन: गाउँपालिकािे विपद् व्यिस्थापन सम्िश्चन्ध ऐन र कायााविलध 
लनमाार् गरेकोछ सोवह बमोश्चजम नीलि र मापदण्ड योजना लनमाानगरी कायाान्ियन र 
लनयमन गररनेछ। लबश्वव्यापी फैिेएको कोलभड-१९(कोरोना भाइरस) प्रकोप विपद् 
िाइ लनयन्त्रर् र रोकथाम गना पूिा प्रलिकाया योजना, खोज िथा उद्धार, राहि 
सामिीको ियारी र वििरर् गना गाउँपालिकािे मापदण्ड बनाएको हनुािे सोही 
िमोश्चजम काम गररने छ। विपद् व्यिस्थापन सम्िन्धी गाँउपालिकािे स्थानीय 
आपिकािीन काया सञ्चािन प्रर्ािीको विकास गना गाँपालिकामा विपद व्यिस्थापन 
सलमलि गठन गरीएकोिे विपद् पूिा ियारी िथा प्रलिकाया योजनामा सरकारी िथा 



गैरसरकारी, सामाश्चजक संघ संस्थाहरु र स्ियं सेिक भािना द्विारा प्ररेरि यिुा 
जनशश्चक्तिाई पररचािन गररनेछ। यसकोिागी गाँउपालिका अन्िरगि सिै 
िडाहरुको िागी सिैखािे विपदजन्य प्रकोप लनयन्त्रर्, रहाि र उद्धार व्यिस्थापन 
गनेगरी यसके्षत्रमा रु. १ करोड बजेट विलनयोजन गरेकोछु। 

३६. िारुर्यन्त्र (आगिागी लनयन्त्रर्) :  मानि जन्य कृयाकिापिे जान-अनजान, अचेि 
र िापरिाही िाट  विधिु सट्भैहनेु आगजलनिे प्राकृलिक श्रोि साधन र मानविय 
भौलिक संरचना र धनजनको ठुिो क्षेलि भएकाछन।् शहरी विकस उन्मखु िश्चस्ि 
विकासको भौलिक संरचनािे घनिजार, विलभन्न व्यिसायहरु, सरकारी कायााियहरु, 
विलभन्न सेिाप्रदावयक संघ-संस्थाका कायााियहरु, शैश्चक्षक र स्िस््य संघ-संस्थाहरुको 
िदृ्धी विकास संगै सालनभेरीमा उजााको क्षेत्रमा क्रमस विकासहदैु छ।गाँउघर र 
िजारक्षेत्रमा िापरिाही र विधिु सटभइ हनेु आकश्चस्मक आगजलन िथ व्याश्चक्तगि 
गिि लनहेििे जंगिमा हनेु आगजलनिाई लनयन्त्रन गनुापदाछ। बन, गाँउ घर 
िजारमा हनेु आगजलनप्रलि पूर्ा सािाधान रहन सचेिना मिुक कायााक्रम सञ्चािन 
गने र केही मखु्य कायााियहरुमा आगो लनयन्त्रन साधनहरुको व्यिस्थापन र िनमा 
आगजलन गनेिाइ लनयन्त्रन गरर  विध्यमान बन ऐन बमोश्चजम कारिाही गरी बनको 
संरक्षर्मा टेिा परु् याउन यसको िागी बजेट रु. १ िाख विलनयोजन गरेकोछु। 

गाउँसभाका अध्यक्ष महोदय, 
सशुासन िथा संस्थागि विकासको के्षत्र िफा :  
३७. मानि संसाधन व्यिस्थापन : गाँउपालिका सेिाको व्यिस्थापन सम्िन्धी नीलि र कानून 

बमोश्चजम स्थानीय िहको संगठन संरचना िथा दरबन्दी लनधाारर् गररएको छ। 
स्थानीय सेिाको व्यिस्थापनमा सूचना िथा सञ्चार प्रविलधको उपयोग, प्रिद्धान र 
लनयमन गररनेछ। जनिाका जनप्रलिलनलध र कमाचारीहरुिे सािाजलनक प्रशासनिाई 
स्िच्छ, सक्षम, लनष्पक्ष, पारदशी, भ्रिाचारमकु्त, जनउत्तरदायी र सहभालगिामूिक 
बनाउन ुपदाछ।आलथाक िर्ा ०७६।७८ को िालग नेपि सरकारको नीलि कायााक्रम 
र बजेटमा नेपि सरकार प्रदेश र स्थानीय सरकारको सम्परु्ा कमाचारीहरुिाई ििि 
सेिा सवुिधा िारे जेनीलि िय गरेकोछ सो नीलििाई कायाान्ियन गररनेछ। 

गाउँपालिकमा समिके्षत्रको कामिाइ लछटो छररिो र प्रभािकारी सेिा प्रदान 
गना  स्थानीय सरकार मािहत्का प्रशासन समहुका कमाचारीहरुिे थप समय काम 
गरेिापि कायापालिकािे लनमाार् गरे बमोश्चजम कमाचारी प्रोत्सहान भत्ता कायााविलध 



२०७५ अनसुार थप सवुिधा ८ िाख र प्रशासन समहुका स्थायी कमाचारी ििि 
भत्ता रु १ करोड ७५ िाख, गाउँपालिका र िडा कायाािय अन्िगाि करार कमाचारी 
को ििि ४३ िाख  २९ हजार र नगर प्रहरी- ििि, पोर्ाक र खाद्यन्न रु. १२ 
िाख ८० हजार र जनप्रलिलनलधहरुको मालसक सवुिधा ८० िाख  सवहि ३ करोड 
३९ िाख विलनयोजन गरेकोछु। 

गाउँसभाका अध्यक्ष महोदय,  
३८. सशुासन िथा संस्थागि क्षमिा विकास: सानंीभेरी गाँउपालिकामा सशुासन िथा 

संस्थागि विकासको क्रम्मा आम नागररकको वहि र सन्िवुि सिोपरी ठानी काया 
सम्पादन गनुापने, जहाँ काम त्यहा प्रशन, जसिाई प्रशन उसकै जिाफ भने्न 
मान्यिामा आधाररि प्रिक्ष उत्तरदावयत्ि सलुनश्चिि गना दक्ष्य जनशश्चक्त पररचािन र 
व्यिस्थापन गररनेछ। आलथाक िर्ा ०७७/०७८ मा संस्थागि कामिाइ व्यिश्चस्थि 
गना कायापालिका बैठक ३६ िटा, गाँउ सभा बैठक ६ िटा, ११ िडा कायाािय 
बैठक १९८ िटा िैठकहरु  सवुिधामा गर्नाहनेुछ। पानी िथा विजिुी, संचार 
महसिु (इन्टरनेट र फोन सलु्क गा.पा. र िडा कायाािय), इन्धन (पदालधकारी), 
इन्धन गा.पा. कायाािय, ११ िडा कायााियहरु, सिारी साधन ममाि खचा गा.पा. 
कायाािय र ११ िडा कायााियहरु, विमा िथा निीकरर् खचा (िाईक, गाडी), 
मेलसनरी िथा औजार ममाि सम्भार िथा सञ् चािन खचा, मसिन्द िथा कायाािय 
सामािी गा.पा. कायाािय र ११ िडा कायााियहरु, पसु्िक िथा सामािी खचा, 
इन्धन-अन्य प्रयोजन (ग्यास, मट्टी िेि), पत्रपलत्रका,छपाई िथा सूचना प्रकाशन 
खचा, कमाचारी िालिम खचा (प्रशासनीक,प्राविलधक, िेखा, श्चजन्सी), सीप विकास िथा 
जनचेिना िालिम र गोष्ठी सम्बश्चन्ध खचा, विविध कायाक्रम खचा(विलभन्न र्दिसहरु), 
अनगुमन, मलु्यांकन खचा(जनप्रलिलनलध र कमाचारी), भ्रमर् खचा(जनप्रलिलनलध र 
कमाचारी), विविध खचा (खाना श्चचया नास्िा) िडा कायाािय समेि, सभा सञ् चािन 
खचा, मेश्चशनरी सामान ममाि िथा संम्भार र गाउँपालिका र िडा कायाािय िथा 
विर्यगि कायााियहरुको घरभाडा र केही बाइक (गाडी) खररद सवहि यसके्षत्रको 
समि खचा रु. २ करोड १८ िाख  विलनयोजन गरेकोछु। 

३९. राजस्ि पररचािन: गाँउपालिकामा राजस्ि लनयन्त्रर्, संकिन र बाँडफाँड, प्राकृलिक 
स्रोि साधन र व्यिसावयक कर, पिुााधार सेिा र उपयोगमा सेिा शलु्क दस्िरु 



सम्बन्धी सबै आलथाक कृयापकिापिाई करको दायरमा ल्याई राजस्िको दायरा 
फरावकिो गरी राजस्ि पररचािन सलमलि िनाएर व्यिश्चस्थि गररनेछ। आलथाक 
कृयापकिापको विस्िारमा सहयोग पगु्ने गरी कर प्रर्ािीिाइ िगानी मैत्री बनाई 
उत्पादनमूिक उद्योग िथा व्यिसाय प्रिद्धान गने, करको संरचना र करका दरहरूमा 
समय सापेक्ष सधुार गरी कर प्रर्ानीिाई थप प्रगलिशीि िनाइनेछ। यसकोिागी 
सरोकार िािा संग अन्िरकृया, विलभन्न छिफि र परामशा गोष्ठी िगाएि चेिना 
मिुक कायााक्रम गने र िक्ष अनसुारको समयलसमा लभत्र ििी राजस्ि संकिन गने 
िडा र साखा िाइ परुस्कार स्िरुप थप योजना गाउँपालिकािे प्रदान गनेछ। 
राज्यको सािाजलनक सम्पश्चत्त (ऐिालन) जग्गािाइ संघ र प्रदेश सरकारको कानून 
संग निाश्चझने गरर व्यिश्चस्थि गरर करको दायराना ल्याउन ु पदाछ। स्थानीय 
सरकारिाट जनिािे सेिा सवुिधा लिन ुर राज्यिाइ जनिािे कर िझुाउन ुकिाव्य 
भएकोिे सेिा लिने अलधकार र कर िझुाउने किाव्यिाई समान कायाान्िन गनेगरी 
छिफि परामशा गना यसके्षत्रको िागी बजेट रु. १ िाख  ५० हजार विलनयोजन 
गरेकोछु। 

४०. विश्चत्तय व्यिस्थापन र जोश्चखम न्यनुीकरर्: गाउँसभा िाट िेखा सलमलि गठन 
भइसकेको हनुािे कानून बमोश्चजम आफनो क्षेत्रलधकार लभत्ररही समि आय व्ययिाइ 
व्यिश्चस्थि पारदश्चशा गररनेछ। संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, नेपाि 
सरकारको सािाजलनक खररद ऐन र लनयमाििी, गापाको आलथाक ऐन र सािाजलनक 
खररद लनयमाििी, विलनयोजन ऐन िथा वित्तीय व्यसथापनका सिै कानूनहरु 
जानकारी लिएरमात्र सही कायाान्ियन गना राजनश्चंलिक इच्छाशश्चक्त र प्रलिबद्धिा 
िथा प्रशासन संयन्त्रको सकारात्मक सवक्रय प्रभािको िालग कमाचारी र 
जनप्रलिलनलधहरुिाइ विर्यविज्ञिाट अलभमखुी करर् र वित्तीय जोश्चखम न्यलुनकरर्गना 
अन्िरवक्रया गना यसके्षत्रको िागी बजेट रु. १ िाख विलनयोजन गरेकोछु। 

गाउँसभाका अध्यक्ष महोदय, 
४१. सािाजलनक सनुिुाई र सामाश्चजक परीक्षर्:  गाउँपालिक सरकारिे समि विर्यमा 

सेिा प्रिाहा समयलसमा लभत्र प्रदान र प्रभािकारी िनाउदै विकास लनमाार् काया 
िोवकएको मापदण्ड िथा गरु्स्िर बमोश्चजम हनेु कुरािाई सलुनश्चिि गररने छ। 
सरकार संचािनको समि कायाप्रर्ािी सरि पारदशी र उत्तरदायी बनाउदै िडाहरु 



र गाउंँपालिका सरकारबाट लनमाार् भएका विकास िथा पूिााधार संरचनाहरुको 
समयमै काम सम्पन्न गना र गरु्स्िरको सलुनश्चिि र प्रभािकारी लनयमन गना समाजका 
अगिुाहरु राजनीलिक दि श्चशक्षक िथा िवुद्धश्चजिी र नागररक समाज सञ्चार लमलडया 
िथा यिुा सचेि जजुारु शश्चक्त र सेिा प्रदायीक िथा सरोकार राख्न े सम्िश्चन्धि 
पक्षहरुको उपश्चस्थलिमा गापा सरकारिे िावर्ाक ३ चौमालसक सािाजलनक सनुिुाइ र 
सामाश्चजक पररक्षर् गरर सोही कुरा गाउँपालिकाको िेबसाइटमा राश्चखनेछ। 
यसके्षत्रको िागी बजेट रु. ५ िाख   विलनयोजन गरेकोछु। 

४२. आन्िररक, अश्चन्िम िेखापरीक्षर् िथ बेरुज ुफछायौट: गाउँ पालिकािे आन्िररक 
लनयन्त्रर् कायायोजना िाग ुगदाा नेपि सरकार अथामन्त्रािय महािेखा लनयन्त्रक 
कायााियि र गाउँपालिकािे जारी गरेका आन्िररक लनयन्त्रर् प्रर्ािीको लसद्धान्ि, 
नीलि, िाँचा र कायाविलधिाई मागादशानको रुपमा लिनपुनेछ।गाउँ कायापालिका र 
मािहि कायााियहरुको आलथाक कारोिारको आन्िररक िेखापरीक्षर् लनयलमििा, 
लमिव्यवयिा, कायादक्षिा र प्रभािकाररिाको िालग गाउँ पालिकािे आफ्नो र 
मािहिका कायााियहरुको आन्िररक लनयन्त्रर् प्रर्ािी सदुृि गना कायायोजना बनाई 
िाग ु गनेछ। गाउँ कायापालिकामा आलथाक वित्तीय सशुासन प्रभािकारी िनाउन 
स्थानीय सरकारको िेखा सलमलि गाउँ सभािाट गठन भइसकेकोछ र आश्चन्त्रक 
िेखा पररक्षर् िाइ व्यिश्चस्थि प्रभािकारी िनाइ सम्िश्चन्धि पक्ष, कामाचारी र 
जनप्रलिलनलधहरुिाइ अलभमशु्चखकरर् र अन्िरकृयात्मक कायााक्रम गने गरी यसके्षत्रको 
िागी बजेट रु. ३ िाख विलनयोजन गरेकोछु।   

४३. सेिा प्रिाहका मापदण्ड लनधाारर्: सेिा प्रिाहको मापदण्ड जानकारीको िालग 
गाउँपालिका र िडा कायााियहरुमा सिैिे देख्न ेर िझु्ने गरी बडा नागररक पत्र 
राश्चखएकोछ यसिाइ अझै र्दगो र प्रष्कृि गरी समय सपेश्चक्षक प्रभािकारी िनाइनेछ। 
सेिा प्रिाह लनकायको स्िरुप र प्रकृलि, लनकायको काम, किाव्य र अलधकार, 
लनकायमा रहने कमाचारी संख्या र काया वििरर्सेिा प्रदान गने लनकायको शाखा र 
श्चजम्मेिार अलधकारी, सेिा प्राप्त गना िाग्ने दस्िरु र अिलध, लनर्ाय गने प्रकृया र 
अलधकारी, लनर्ाय उपर उजरुी सनेु्न अलधकारी सलुनश्चस्चि गररनेछ। आलथाक िर्ाको 
कायाक्रम िा आयोजना सम्िन्धी वििरर् गाउँपालिकाको िेबसाइटमा राखी आफ्नो 



कायााियको सूचना लनयलमि रुपमा प्राप्त गने प्रवक्रयािाई व्यिस्थीि गना यसके्षत्रको 
िागी बजेट रु. १ िाख विलनयोजन गरेकोछु। 

४४. सेिा प्रिाहमा विद्यिुीय सचुना प्रविलधको प्रयोग: सेिा प्रिाहमा विद्यलुिय सूचना 
प्रविलधको प्रयोगको सन्दभामा गउँपालिकाबाट गररने सबै नीलि, ऐन, कानून िगायि 
सम्मपूर्ा लनर्ायहरु नागररकिाई जानकारी गना राजपत्रको रुपमा िेबसाईट, नागररक 
िडापत्र लडश्चजटि सूचना पाटीिाई प्रयोगमा ल्याइ यसिाइ अझै प्रभािकारी 
िनाइनेछ। सूचना प्रविलधको प्रयोगको सन्दभामा गाँउपालिका कायाािय, विर्यगि 
कायाािय र िडा कायाािय हदैु  क्रमस मा. वि. हदैु सिै विध्याियहरु, गाउँपालिका 
अस्पत्ताि र सिै आधारभिु स्िस््य सेिा केन्िहरुमा लडश्चजटि हाँजरी िथा अनिाइन 
सेिाको प्रयोग र विस्िार गरी प्रभािकारी कायाान्ियन गदै लडश्चजटि उन्मखु 
गाँउपालिका बनाउने िक्ष लिइएकोछ। ित्काििाइ गाँउपालिका र िडा 
कायााियहरु र मा वि सवहि िडा नमनुा विध्यियहरु स्िस््य चौकीहरुमा पकु्तदो 
ध्यानर्दएर यसके्षत्रको िागी बजेट रु. ६ िाख विलनयोजन गरेकोछु। 

४५. नागरीक सन्ििुी सिेक्षर्: सानीभेरी गाँउपालिका जनिाको स्थालनय सरकार 
भएकोहनुािे राज्यको श्रोि साधनिाइ अत्यलधक नागररक वहिमा प्रयोग गना र 
जनशश्चक्त िाट गररने सेिाप्रिाहका सम्परु्ा कामप्रलि नागररकहरुको सन्िवुि र 
असन्िवुि केछ यसिाइ संस्थागि ियिस्थापन गना आिश्यक संरचना, जनशश्चक्त र 
कायााक्रम ियगरर जनिािाट सझुाप लिएर जनिािाइ प्रभािकारी सेिा र्दनेगरी 
यसके्षत्रको िागी बजेट रु. १ िाख विलनयोजन गरेकोछु। 

४६. संमपूरक बजेट व्यिस्थापन: नेपािको संविधान २०७२ अनसुार राज्यको पनुरसंचना 
र राज्यशश्चक्तको िाँडफाड गने क्रममा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन र 
लिनै िहको एकि र साझा अलधकार सूची अनसुार रावष्ट्रय प्राकृलिक श्रोि वित्तीय 
आयोग र अन्िर सरकारी वित्तीय हस्िान्िरर् ऐनिे वित्तीय संश्चघयिा अनरुुप 
लसफाररस गरेबमोश्चजम संघ र प्रदेश िाट स्थानीय िहको माग र ियारीको आधारमा 
प्राप्त हनु सक्तने संपरुक अनदुान िाई अनमुान गरी स्थानीय िहिाट संपरुक कायााविलध 
अनसुार सझेदारीको आधारमा उत्पादन िथा विकास लनमाार्मा काम गनेगरी संमपरुक 
बजेट रु ८० िाख  विलनयोजन गरेकोछु। 

४७. अन्िर िह/लनकाय समन्िय: नेपािको संविधान २०७२ को मिु ममा र भािना 
अनसुार सानीभेरी गाँउपालिका सरकारिे अन्िर िह र लनकाय, संघ र प्रदेश सरकार 



र श्चजल्िा समन्िय िथा संघ र प्रदेशमा प्रलिलनलधत्ि गनुाभएका माननीय सदस्यज्यरुु, 
अन्य स्थानीय िहहरु संग र सरकारी िथा गैर सरकारी संघ-संस्थाहरु संग समन्िय, 
सहकायाा र साझेदारी काया योजनामा अगाडी दढ्न आिश्यक सिै प्रकारका 
कायााक्रम र िैठकको िालग समन्ियको काम गना यसके्षत्रको िागी बजेट रु २ 
िाख विलनयोजन गरेकोछु। 

४८. सूरक्षा सम्बश्चन्ध:  गाँउपालिकािे नगर प्रहरी िारे लनदेशन, लनयन्त्रर्, पररचािन र 
भरनपोर्र् गने नीलि, कानून, मापदण्ड िनाएकोिे  संघीय, प्रदेश र स्थानीय 
कानूनको अलधनमा रवह नगर प्रहरीको सञ्चािन िथा व्यिस्थापन र लनयमन 
गररनेछ। श्चजल्िा प्रहरी कायाािय िगायि श्चजल्िा श्चस्थि सिै सरुक्षाका लनकायहरु 
र स्थालनय प्रहरीचौकीहरु संग आपलस समन्िय र सहकाया, सरुक्षा िगायि आिश्यक 
समि विर्यमा साजेदारी गरी नागररकहरु िाई प्रभािकारी सेिा प्रिाह गररनेछ। 
यसक्षेत्रमा कामगने नगरप्रहरीको करार सेिा ििब अन्य सेिा कमाचारी ििि-
भत्तामा जोलडएको छ। र प्रहरी चौवक लसम्िी र चाइनािगरिाइ कायााियमा 
आिश्यक पने भौलिक सामालि, िाइक ममाि, िाइक इन्धन र विपदको अिस्थामा 
आिश्यक सामालि र कायाािय खचाकोिालग यसके्षत्रको बजेट रु. ३ िाख  विलनयोजन 
गरेकोछु। 

गाउँसभाका अध्यक्ष महोदय, 
४९. सरकारी िथा गैर सरकारी संस्थाहरु िारे: आशा प्रोजेक्तट कायाक्रम, रुकुमेिी समाज 

विकास केन्ि, सआुहारा र स्िास््य सक्षम प्रर्ािी कायाक्रम, बहकु्षेत्रीय पोर्र् योजना 
कायााक्रम, नमनुा समाज बस्िी लबकास काक्रा म, गरीबी संग विश् िेस्िर कायाक्रम, 
के.यू.वि.के (KUBK) कायााक्रम िगायि यसक्षेत्रमा कामगने सामाश्चजक संघ 
संस्थाहरु संग समन्िय, सहकायाा, साझेदारी गरी कुनै पलन आयोजनामा दोहरोपन 
नहनेुगरी पररनाममखुी काम देखीने र जनिािे प्रत्यक्ष िाभलिनेगरी सहमलि र 
साजेदारीमा योजना िजुामा, बजेट विलनयोजन, कायान्िर्, अनगुमर् र सलमक्षा गरी  
कायाक्रम्मा र्दगोपना, सशुासन र प्रभािकाररिाको आधारमा लनरन्िरिा र्दईनेछ। 
गैरसरकारी संघ संस्थाहरुको उत्पादन िथा सेिामिुक कायााक्रमहेरी गाउँपालिका 
सरकारिे साझेदारी गना यसके्षत्रको बजेट रु. ३० िाख  विलनयोजन गरेकोछु।  

५०. सानीभेरी गाउँपालिकामा न्यावयक सलमलि सम्िश्चन्ध काम र प्रस्िािनाः नेपिको 
संविधान र स्थानीय सरकार संचािन ऐनिे न्यावयक सलमलििाइ र्दएको अलधकार 
लसमालभत्र प्रचलिि कानून बमोश्चजम उजरुीको कारिाही र वकनारा गदाा अपनाउनपुने 



कायाविलध २०७५ लनमाार् गरी सकेको हनुािे  स्पििा, एकरूपिा एिं पारदश्चशािा 
कायम गरी कानूनको शासन िथा न्याय प्रलिको जनविश्वास कायम 
राखीनेछ।न्यावयक सलमलिको कायाािय संचािन िथा मेशनरी ममाि र मसिन्द 
खचा, घरभाडा, कायाा प्रगिी वििरर् फारम छपाई, मेिलमिाप केन्िका 
पदालधकारीहरुिाई चौमालसक अन्िरकृया, िडामा लसफारर सफि असफि मदु्दाको 
मालसक लबिरर् संकिन िथा बैठक, िडा मेिलमिाप केन्िका मेिलमिाप 
किााहरुिाई न्यायीक अभ्यास िारे प्रयोगात्मक िालिम र न्याय सम्पादनमा योगदान 
गनेिाई परुष्कृि गने, न्याय सलमलिको मालसक बैठक र बावर्ाक प्रगलि सलमक्षा 
सवहि समि न्यायको कामिाई व्यिश्चस्थि गने गरी रु. ५ िाख विलनयोजन गरेकोछु। 

५२. जनयदु्ध र जनआन्दोिन: यो देशमा जनयदु्ध र जनआन्दोिनमा ठुिो भलुमका खेिने 
जनयदु्ध र जनआन्दोिनका महान सवहद पररिार, घाईिे अपाङ्गिा हरुको योगदानिाइ 
सामाश्चजक रुपमा गाउँपालिका सरकारिे सम्मान, स्थावपि मलु्य-मान्यिा संस्कारको 
लबकास गरेिापलन सिैको अिस्था व्यिश्चस्थि हनु सवकरहेको छैन।क्रमस व्यिश्चस्थि 
गनेगरी जनयदु्ध िथ जनआन्दोिनका सवहद पररिारहरुिाई सम्मान िथा सहयोग, 
घाइिेहरुिाई लसपमिुक िालिम र आयआजानको िालग कृवर् जन्य उत्पादन 
कायागनेगरी यसके्षत्रमा ४ िाख  बजेट विलनयोजन गरेकोछु। 

५३.  सामाश्चजक सरुक्षा भत्ता:  नेपाि सरकारको रावष्ट्रयकोर् िाट वििरन गररने सामाश्चजक 
सरुक्षा भत्ता प्राप्त गना मापदण्ड पगेुका कुनैपलन नागररकिे खाइपाइ आएको सामाश्चजक 
सरुक्ष सेिासवुिधा छुट्नेछैन। सम्िश्चन्धि िडा कायााियहरुिे आफनो सेिाक्षेत्र 
लभत्रका सरुक्षा भत्ता प्राप्त गना योग्य नागररकहरुको व्यश्चक्तगि वििरर् एम आइ एस 
मा इश्चन्ि अपडेट गरी डाटािाइ व्यिश्चस्थि र पारदलसा िनाई सेिािाही नागररकह 
िाई समयमा वििरर् गररनेछ। डाटािाइ व्यिश्चस्थि र पारदलसा गना दक्ष 
जनशाश्चक्तको िालिम गना यसके्षत्रमा १ िाख ५०  हजार बजेट विलनयोजन गरेकोछु।  

५४.  नागररक उपचार सहयोग गने िारे- गाउँपालिकािे उपचार सहायिा कायााविलध लनमाार् 
गरेको हनुािे स्िही िमोश्चजम मापदण्डको आधारमा जनयदु्ध र जनआन्दोिनका 
घाइिे अपाङ्ग िगायि असाह्यक नागररकिाइ उपचार सहयोग गनेगरी यसके्षत्रमा 
रु ५ िाख िजेट विलनयोजन गरेकोछु। 

५५.  बहकु्षेलत्रय पोर्र् कयााक्रम- कुपोर्र्को गम्भीर समस्यािाई न्यूलनकरर् गना नेपाि 
सरकार र यूलनसेफ नेपाि द्वारा संचालिि बहकु्षेत्रीय पोर्र् कायाक्रम गाउँपालिकामा 



िाग ुभई पोर्र् िथा खाद्य सरुक्ष समन्िय सलमलििे पोर्र् प्रलििेदन पासगरेकोिे- 
बहकु्षेत्रीय पोर्र् योजना िाई प्रभाबकारी रुपमा कायाान्ियन गनाका  िागी- 
गाउँपािीकामा गभाििी मवहिाहरुिाई पोर्र् कोशेिी स्िरुप पोर्र् खाद्य सामिी 
लबिरर्, प्रत्येक िडामा कम्िीमा एक “पोर्र् नमनुा टोि” घोर्र्ा र सिै विर्यगि 
शाखाहरुिाट िहकु्षेत्रीय पोर्र् योजनाको अिधारर्ा अनसुार  एवककृि कायाक्रम 
िनाई कायान्ियन गने, प्राथलमक लबद्यािय जाने गररब पररबारका लबद्यालथाहरुका 
िागी पोर्र् भत्ता उपिब्ध गराउने, संश्चघय िथा प्रदेशिेिय गरेका पोर्र्का 
मापदण्डहरु परुागरेका २ िटा िाडा िाई पोर्र्यकु्त िाडा घोर्र्ा गरी परुस्कृि गने, 
पािीकामा रहेका  ५ िर्ा मनुीका न्यून कुपोवर्ि बािबािीकाहरुको िौि िथा िवृद्ध 
अनगुमन  गरी कुपोर्र्को अिस्था अनसुार  परामशा, पोर्र् कोशेिी िथा उपचारको 
ब्यबस्था  गरर कुपोर्र्को दरिाई शनु्यमा ल्याउने, स्िास््य संस्थामा लनयलमलि गभा 
जाच गरी स्िास््य संस्थामा बच्चा जन्माउने आमाहरुिाई प्रोत्साहान बाफि मािशृ्चशश ु
कोशेिी सहायिा उपिब्ध गराउने, मवहिा र बािकािीकाको स्िस््य अलभिरृ्द 
गनामा उल्िेखलनय भलुमका लनबााह गदै आउन ुभएका मवहिा स्ियमसेबकहरु का 
िागी क्षमिा लबकास िथा प्रोत्साहनका सिै कायाक्रम्मा साझेदारी गनेगरी यसके्षत्रमा 
५ िाख बजेट लबलनयोजन गरेको छु। 

५६.  प्रधानमन्त्री रोजगार कायााक्रम िारे- गाउँपालिकामा सूचीकृि बेरोजगार 
ब्याश्चक्तहरुिाई न्यूनिम रोजगारी प्रत्याभिु गराउन,ु सामदुावयक पूिााधारहरुको 
लबकास माफा ि नागररकको श्चजिनयापन सधुार ल्याउन संघीय सरकारिे प्रधानमन्त्री 
रोजगार कायाक्रम सञ्चािन लनदेश्चशका जारी गरी कमाचारी र कायाािय ब्यिस्थापन 
गना शसिाको रुपमा गाउँपालिका िाई  रु. ६४ िाख प्राप्त गरेको हनुािे 
गाउँपालिकािे प्रभािकारी कायान्ियर्  गने छ।   

५७.  पञ्चीकरर् शाखा र कायाक्रम िारे- स्थानीय ि्याङ्क संकिन र अलभिेख व्यिस्थापन 
एम. आइा. एस. अपरेटर र वफल्ड सहायक कमाचारी ब्यिस्थनपन, व्यक्तीगि घटना 
दिाा िथा सामाश्चजक सरुक्षा व्यिस्थापन सूचना प्रर्ािी सञ्चािानाथा िडा 
कायााियहरुको िालग डेक्तसटप कम्पयटुर, वप्रन्टर, स्क्तयानर खररद, सञ्चार सामािी 
प्रसारर् िथा छपाइा, दिाा लसविर सञ्चािानाथा सेिा प्रदायक छनौटको िालग विज्ञापन 
र घटना दिाा िथा सामाश्चजक सरुक्षा दिाा लसविर सञ्चािन गना शसिा िजेट प्राप्त 
भएकोिे रु. रु २९ िाख िजेट विलनयोजन गरेकोछु। 



५८.  गररबी लनिारर् कोर् बारे- नेपि सरकार गररिी लनिारन कोर् द्वारा लबलभन्न कायाक्रम 
िथा आयोजना माफा ि सालनभेरी गाउँपालिका अन्िरगि सामदुावयक स्िरका समहुिाई 
उपिव्ध गराएको पूजँी रकम र समहुिे गरेको बचि रकमको िगि गाउँपालिका 
बाट अद्याबलधक गरी सो रकमिे रोजगारी लसजाना, आयआजान र उत्पादन मिुक 
कायाक्रमको िालग सामदुावयक समहु संस्थाहरु िाई सहकारी प्रर्ािीमा रुपान्िरर् 
गरी सालनभेरी गाउँपालिका बचि िथा ऋर् सहकारी संस्था बाट कायाक्रम र बजेट 
पररचािन गररने छ। 

अन्त्यमा, प्रस्ििु नीलि, कायाक्रम र बजेट िजुामा गना महत्िपरु्ा सझुाप र्दनहुनेु 
प्रलिलनलध सभाका माननीय सदस्यज्य,ु रावष्ट्रय सभाका माननीय सदस्यज्य,ु कर्ाािी 
प्रदेशका माननीय मन्त्री िथा सभा सदस्यज्यहुरु, श्चजल्िा समन्िय सलमलिको 
प्रमखुज्य,ु श्चजल्िा श्चस्थि विर्यगि कायााियका प्रमखु ज्यहुरु, कायाापालिका िथ 
गाँउसभाका माननीय सदस्यज्यहुरु र विलभन्न राजनीलिक दिका नेिाज्यूहरुप्रलि 
हार्दाक आभार प्रकट गदाछु।नीलि िथा कायाक्रम छिफिका क्रममा सझुाि र्दनहुनेु 
स्थानीय सरकारका लन.प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि ज्य ुिगायि विर्यगि शाखाका 
िररष्ठ कमाचारी ज्यहुरु, शवहद पररिार, घाइिे अपाङ्ग  िथा िश्चक्षि बगा समदुायका 
प्रलिलनलध ज्यहुरु, यिुासाथीहरु, लनजी क्षेत्र िथा नागररक समाज, श्चशक्षक बवुद्धश्चजिीहरु 
गैरसरकारी िथा सामाश्चजक संघ संस्थाका प्रलिलनलधहरु, पत्रकार संचार लमलडया र 
सरुक्षा लनकायका प्रलिलनलधज्यहुरु िगायि गाँउपालिका लभत्र र बावहर रहन ुभएका 
सम्परु्ा आमा-बिुा र्ददी-बवहनी दाज-ुभाइहरु सबैिाई हार्दाक धन्यिाद ज्ञापन गदाछु।    

धन्यिाद !! 

 

 

आज्ञािे, 
नाम:भपूाि लसं विि 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृि 


