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सानीभेिी गाउँपामिकाको आ.व.२०७७/०७८ को नीमत,कायाक्रम ि वजेट मरतव्य,२०७७ 

• गाउँसभामा प्रस्ततु मममत: २०७७/०३/०८ 

• गाउँ सभाबाट पारित मममत: २०७७/०३/२६ 

• अध्यक्ष वाट प्रमाणीकिण मममत: २०७७/०४/१२ 

• प्रस्ततुकताा: गाउँपामिका उपाध्यक्ष श्री इन्द्रििा ओिी 

गाउँसभाका अध्यक्ष महोिय,  

१.   आज म गाउँसभाको यस गरिमामय गाउँसभामा संघीय िोकतान्द्रिक गणतरि नेपािको गौिवशािी इमतहास 
बोकेको सानीभेिी गाउँपामिकाको उपाध्याक्षको हैमसयतिे आमथाक वर्ा २०७७/७८ को नीमत, कायाक्रम ि 
बजेट पेश गना गईिहेको छु।यस ऐमतहामसक क्षणमा जनयदु्ध, जनआरिोिन, जनक्रान्द्रतमा आफ्नो जीवन 
उत्सगा गनुाहनुे बीि मबिङ्गना महान शहीिहरु प्रमत हार्िाक श्रद्धाञ्जिी अपाण गिै घाइते ि वेपत्ता यौद्धाहरुप्रमत 
हार्िाक सम्मान व्यक्त गना चाहरछु।  

२.  मबश्वव्यापी महामािी पिान घातको रुपमा फैमििहेको कोमभड-१९ (कोिोना भाइिस) संक्रमणको प्रभाव सानीभेिी 
गाउँपामिकामा उच्च जोन्द्िम िहहआएको हनुािे मबपि प्रकोप ब्यवस्थापन समममत पनुा:गठन गिी हक्रयामसि 
िहेको छ, कोमभड-१९ संक्रमण िोकथाम तथा मनयरिण गना मापिण्ड मनमााण ि १ किोडको मबपि कोर् 
स्थापना गिी सञ्िनमा आएको हनुािे अवस्था अनसुाि संघ ि प्रिेश सिकाि संग साझेिािी गिी  नागरिकको 
न्द्जवन बचाउको िामग िोग ि भोक मबरुद्धको कायाक्रमिाई प्रभावकािी कायारवयण गरिने छ। यसको िामग 
कोमभड-१९ संक्रमणको अवस्था के हनुेहो एर्िन गना गाह्रो भएतापमन आवश्यत्ताको आधािमा जनुसकैु चाि ु
प्रकृमतका न्द्शर्ाक बाट संशोधन गिी िचागने मसहकने छ। कोमभड-१९ संक्रमणको मबरुद्धको अमिम मोचााको 
िडाइमा स्वास््य कमीहरु, सिुक्षा कमीहरु ि जनप्रमतमनमध सामथहरु िमडिहन ु भएको छ। साथ-साथै 
िाजनीमतक िि, यवुा सामथहरु, न्द्शक्षक बहुद्धन्द्जवी सचेत नागरिक ि संचाि मममडय तथा पिकाि सामथहरु सवै 
िाई केन्द्रित योजनामा एकीकृत परिचािन गना आवश्यक बजेट ब्यवस्था गिेको छु। 

३. गाउँपामिकाको भौगोमिक, सामान्द्जक, आमथाक तथा सासं्कृमतक हवहवधतािाई ध्यान र्िएि गाउँपामिका सिकाि 
सरतमुित ि समरयाहयक हवकासको बाटोमा अन्द्घ बहििहेको छ। सापेन्द्क्षक बेशी ि पहाडी भ-ूभाग ममिेि 
बनेको हवहवधता यकु्त यो गाउँपामिका समहृद्ध हनुनुै िाष्ट्रको समहृद्ध हो भने्न मारयताका आधािमा गाउँपामिका 
सिकाि सशुासन, हवकास ि समहृद्धको बाटोमा अन्द्घ बहििहेकोछ।  

४.  नेपािको संहवधान २०७२ अनसुाि सावाभौम सत्ता सम्पन्न नेपािी जनतािे िोकतान्द्रिक हवमधबाट संघ, प्रिेश 
ि स्थानीय मतनतैहको सिकाि र्िएको हनुािे अरति सम्बरधिाई बमियो बनाउन सहकारिता, सहअन्द्स्तत्व ि 
समरवयको मसद्धारतिाई आत्मसात गिै अमधकाि ि िाहयत्वका दृहििे माि होइन, साधन श्रोतका दृहििे पमन 
तीन तह एक-अकाामा पिस्पि मनभाि हनुे मारयतािाई संहवधानिे स्वीकाि गिेको छ। सोही मारयता अनरुुप 
"समदृ्ध नेपाि सिुी जनता" बनाउने संघीय सिकािको उद्देश्य पूिा गना  गाउँपामिका सिकाििे "समदृ्ध 
गाउँपामिका िसुी जनता"को िामग"गणुस्तरिय न्द्शक्षा सहज स्वस््य सेवा ि भौमतक पूवााधाि -सरुिि समदृ्ध 
गाउँपामिकाको िामग कृहर्-पश-ुपयाटन हवकास ि िोजगाि " भने्न मिु नािामा योजनाबद्ध हवकासको बाटोमा 
अन्द्घ बहििहेको छ। 
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५.  आमथाक वर्ा २०७७/७८ को बजेट तथा नीमत ि कायाक्रमको िक्ष्य "समदृ्ध गाउँपामिका िशुी जनता" िाई 
पछ्याउन आमथाक वृहद्ध िि हामसि गने, यवुा श्रम शन्द्क्तिाई गाउँपामिकामै स्विोजगािी उपिब्ध गिाउन 
सिकािी, संहकािी ि मनजी के्षिसंगको साझेिािीमा िोजगािीका अवसिहरु मसजाना गने, िोजगािीका िामग 
हविेन्द्शन ुपने बाध्यतािाई रयमुनकिण गना प्रधानमरिी ि मखु्यमरिी िोजगाि कायााक्रमिाइ प्रभावकािी वनाउने 
साथै कृहर् ि पश ुमबकास उत्पािकत्व पकेट के्षि मबकास गिी िोजगाि मसजाना गने नीमत ि कायाक्रमिाई 
पहहिो प्राथममकता र्िएकोछु। 

गाउँ सभाका अध्यक्ष महोिय, 
६. समाज रुपारतिणको िामग िेशमा भएको जनयदु्ध ि जनआरिोिनिे गिाा ठुिो िाजनीमतक परिवतान पमछ 

िाज्यको पहुँच हवनाका उन्द्त्पमडत, मनमिुा ि मसमारतकृत वगाको िाजनैमतक चेतना स्वतःस्पूतारुपमा जागतृ हिुैँ 
गिाा िाजनैमतक जागिणको साथ जनताका इच्छा, आकाकं्षा ि चाहनाहरु पमन मनिरति रुपमा हवकमसत हिुैँ 
आएकोिे स्थानीय सीममत स्रोत ि साधनको समनु्द्चत प्रयोगबाट मनिरति बढ्िा हवकासका आकांक्षाहरु पिुा 
गने प्रयत् न गरिनछे।उपिोक्त पषृ्ठभमूममा गत आमथाक वर्ा २०७६/0७७ माबजेट हवमनयोजन ि मनमत तथा 
कायाक्रममा समावशे गरिएका योजनाहरुको प्रभावकािी कायाारवयन अनगुमन ि सममक्षाको दृहििे कमत योजना 
सम्पन्न भए कमत मनमााणामधन ि स्तिवृहद्धमा िहेकाछन।त्यसिाई माि पहहिो प्राथममकता कायम िाख्िै आमथाक 
वर्ा २०७७/०७८ मा आम नागरिक, िाजमनमतक ििहरु, वडा कायााियहरु, हवर्यगत शािाहरु, सिकािी 
तथा गैिसिकािी संघ संस्थाका प्रमतमनमधहरु, न्द्शक्षक, बहुद्धन्द्जहवहरु, नागरिक समाज, सञ्चािकमी, ि हवकास 
सिोकािवािाहरुको सझुाबिाई उच्च प्राथममकता र्िएि आम सहममतबाट साझा कायाक्रमको रुपमा सानीभेिी 
गाउँपामिकाको एहककृत गाउँहवकास कायाक्रममा बजेट हवमनयोजन गना महत्वपणुा आधाि मिइनेछ। 

गाउँसभाका अध्यक्ष महोिय, 
७.  सानीभेिी गाउँपामिकाको संन्द्क्षप्त परिचयः िेश संघीय िोकतान्द्रिक गणतरि स्थापना भइसके पश्चात िाज्यको 

पनुा: संिचनािे भौगोमिक तथा प्रशासमनक रुपिे रुकुम(पन्द्श्चम) सानीभेिी गाउँपामिका २०७३ सािमा स्थापना 
भई यसमभि साहवक ५ गा.हव.स. (मसम्िी, गिायिा, अमाा, पमुतामकाँडा ि ििुी) िहेका छन।् भौगोमिक 
अवस्थाको कुि के्षिफि-१३३.८० वगा हकिो ममटिमा फैमिएको सापेन्द्क्षक समरुि सतहको बेशी िेिी ३१ 
सय ममटि उचाइ सम्मको पहाडी भागमा िहेकोछ।यो गाँउपामिका २८.३८ िेन्द्ि २८.४० मडिी उत्तिी 
अक्षाँस ि ८२.१९ िेन्द्ि ८२.२४ मडिी पूवी िेशारति सम्म फैमिएको छ।यसको मसमाना पूवामा ममुसकोट 
नगिपािहका, बाहफकोट गाउँपामिका ि मिवनेी गाउँपामिका िपन्द्श्चममा जाजिकोट न्द्जल्िा ि चौिजहािी 
नगिपामिका उत्तिमा आठमबशकोट नगिपामिकासंग मसमाना जोमडकोछ। िाहष्ट्रय जनगणना २०६८ अनसुाि 
यस गाउँपामिकामा ४,१२९ घिधिुी ि २२,१९४ जनसंख्या मध्य महहिा जनसंख्या ११,६६१ ि परुुर् 
जनसंख्या १०,५३३ िहेकोछ।प्रशासमनक दृहििे ११ वटा वडामा हवभाजन भई मतिाता संख्या ११,२६६ 
िहेको गाउँपामिका सामनभेिीका जनताको अमसममत त्याग, वमििान, परिवतानकामी उजाा शन्द्क्त ि मध्यपहाडी 
िोकमागािे गिाा सानीभेिी गाउँपामिका सगुम गाउँपामिका हवकासको प्रहक्रयामा छ।  

८.  सानीभेिी गॉउपामिकाको एहककृत गाउँहवकास योजना वािे: मबमभन्न कर्ठनाई मबच हििा भएपनी गाउँपामिकािे 
आवमधक योजना ि मध्यकामिन िचा संिचना तय गिीसकेको हनुािे त्यसै अनरुुप बाहर्ाक योजना बजेट, नीमत 
तथा कायाक्रम मनमााण गिी सामान्द्जक मबकास, आमथाक मबकास, भौमतक पूवााधाि मबकास, वन, वाताविण तथा 
हवपद् व्यवस्थापन ि सशुासन ि संस्थागत मबकास क्रमशकै प्रथाममक्ता र्िएि अरति क्षेिहरुको समरवय गिी 
अरतिसम्वन्द्रधत सरतमुित हवकास, सशुासन ि समहृद्ध तथा संस्थागत हवकास गरिनेछ। 
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९.  एहककृत गाउँहवकासको आवमधक योजनामा केरिकृत परिचािन: एहककृत गाउँहवकास आवमधक योजनामा 
हवद्यमान संहवधान २०७२ ि स्थानीय सिकाि संचािन ऐन २०७४ को अमधनमा िहह संघ ि प्रिेश सिकािसंग 
सहकाया-सहअन्द्स्तत्व, समरवय ि साझेिािी कामिाई प्रभावकािी बनाइनेछ।व्यवस्थापकीय रुपमा िहेको गाउँ 
सभा, सिकािको रुपमा िहेको गाउँ कायापामिका ि रयायीक रुपमा िहेको रयायपामिकािाई अरति सम्बरध, 
सहकाया ि सरतमुित रुपमा परिचामित गरिनछे।गाउँपामिका सिकािका जनप्रमतमनमध ि कमाचािीहरु, समाजको 
नेततृ्व गने िाजमनतीक िि, नागरिक समाज, न्द्शक्षक बहुद्धजीवी, समाजसेवी, सिुक्षा मनकायहरु, सिकािी तथा 
गैिसिकािी ि सामान्द्जक संघ संस्थाहरु, संचािकमीहरु, हकसान-मजििु यवुा, ब्यापािी-उद्योगपमत ि हवमभन्न 
व्यवसायहरुिाई परिचामित गरि यसको प्रमतफि मिने सेवािाही आम नागरिक हनुछेन भन ेयसिाइ संस्थागत 
रुपमा हवकास गरिनछे। 

गाउँसभाका अध्यक्ष महोिय, 
१०. आमथाक वर्ा २०७६/७७ को चाि ुयोजनाको संन्द्क्षप्त सममक्षा: आमथाक वर्ा २०७६/७७ मा गाउँपामिकािे 

बजेट, नीमत तथा कायाक्रम, आमथाक ऐन, हवमनयोजन ऐन ि हवमभन्न कायाहवमध मनमााण गिी जनाताको प्रत्यक्ष 
आमथाक गमतहवमधहरुमा सहयोग पगु्नेगिी कानून बमोन्द्जम मापिण्डमा िही कायाारवयन गिाा बजेट कायारवयनको 
पहहिो चौमामसकमा न्द्जम्मवेाि व्यन्द्क्तहरुको केही उद्धािता ि तेश्रो चौमामसकमा मबश्वव्यापी महामािीको रुपमा 
फेमिएको कोमभड-१९ संक्रमण जोन्द्िमको कािणिे िाजस्व बाँड-फाँड बाट प्राप्त हनुे अनमुान गिेको आय 
संघ ि प्रिेश सिकाि बाट ि आरतरिक आय गाउँपामिकाको िक्ष्य पिुा नहनु ु ि अको मति हवकासमा 
हवमनयोजन बजेट कटौती गिी कोिोना भाइिस जोन्द्िमको कािण प्रकोप व्यवस्थापन कोर्मा जम्मा गिी 
जनतािाई िाहत ि सहयोग हवतिण िचा गनुापने बाध्यकािी अवस्थािे बाहर्ाक योजना अपेक्षा गिे वमोन्द्जम 
कायारवयन नभएको कुिा सम्मामनत गाउँसभामा जानकािी गिाउन चाहरछु। 

आ.ब. २०७७/०७८ मा बजेटको सरिभामा मतन ैतहका सिकािको बजेट, प्राकृमतक श्रोत साधन ि 
मानहवय उजाा शन्द्क्तिाई गाउँहवकास मनमााणमा आवमधक योजना ि मध्यकामिन िचा संिचनािे परिकल्पना 
गिेवमोन्द्जम  प्राथममकता र्िन ेक्रममा न्द्शक्षा, स्वास््य, िानेपानी तथा सिसफाइ, मानव तथा संसाधन हवकास 
गत वर्ाकै मनिरतिता र्िंिै कोमभड-१९ का मबरुद्ध नागरिकको सिुक्षा ि भोकको मबरुद्ध िाद्य सिुक्षाका िामग 
आमथाक हवकास के्षिको कृहर् ि पश ुजरय उद्योग बाटिोजगाि मसजाना गिी आमथाक कृयाकिाप वहृद्ध गने 
आयोजनाहरु िाई प्रिेश सिकाि संग साझेिािी गिी पहहिो प्राथममकता र्िएि सडक, मसचाई, उजाा, 
पयाटन,संचाि, भवन तथा सहिी हवकास िगायत वन तथा वाताविण ि हवपि व्यवस्थापनिाई क्रमशः 
प्राथममकता र्िएि आमथाक वर्ा २०७७/७८ को नीमत तथा कायाक्रम ि बजेट ल्याएकोछु। 

११.  गाउँपामिका सिकाि प्रमत जनतािे गिेको आशा ि भिोसािाई आमथाक ि सामान्द्जक रुपारतिण अवसिको 
रुपमा उपयोग गिी जनचाहना पिुा गने अबको हाम्रो बाटो भनेको तीव्र आमथाक हवकास ि सशुासन हो। 
यसथा आत्ममनभािता, स्वतरि, समदृ्ध, स्वाधीन ि समाजवाि उरमूि अथातरिका िामग सावाजमनक, मनजी, 
सहकािी क्षेिको प्रभावकािी साझेिािी गिी अगामड बढ्न गाउँपामिका सिकाि प्रमतवद्धछ।सावाजमनक िचा 
अरतगात चाि ुिचामा ममतव्यहयता कायम गने ि पूजँीगत िचा अरतगात पूजँी मनमााण ि आमथाक वृहद्ध हामसि 
गनेतफा  केन्द्रित भई हवत्तीय सशुासनिाई ध्यान र्िएि िचा परिचािन प्रकृयािाई ममतव्ययी प्रणािीबद्द गनेगिी 
योजना तथा कायाक्रम तयाि गने गाउँपामिका सिकािको प्रमतबद्धता िहेको छ। 

गाउँसभाका अध्यक्ष महोिय, 
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१२.  बजेटका उद्दशे्यहरु: गाउँपामिकाको मानव श्रमशन्द्क्त, प्राकृमतक श्रोत साधन ि उपिव्ध मतनै तहका सिकािको 
समानीकिण, सशता, संपिुक ि मबशेर् अनिुान ि बजेटिाई भिपूि उपयोग गने गिी बजटेका उद्देश्यहरु प्रस्ततु 
गिेकोछु। 
क)  जनताका रयूनतम आधािभतू आवश्यकताहरू परिपूमता गिेि गरिबी, हवपन्नता ि पछौटेपनको अरत्य 

गने, सामान्द्जक, आमथाक, पूवााधाि हवकासिे समनु्नत, सदुृि, स्वाधीन ि समाजवाि उरमिु अथातरिको 
हवकास गने। 

ि) गणतरि ि संघीयता कायाारवयन गना संहवधानको अनसूुची ८ ि ९ मा उन्द्ल्िन्द्ित स्थानीय तहको 
एकि तथा साझा अमधकाि सूचीको कायाारवयन गने गिाउने। 

ग) िीगो गरिबी मनवािण उरमूि ि िोजगाि मसजाना गने कायाक्रममाफा त गाँउपामिका जनताको जीवनस्ति 
सधुाि गिी व्यवसायमिुी बनाउने। 

घ) गाउँपामिकाको समि हवकास ि समनृ्द्ध्िका िामग उपयकु्त, सिुन्द्क्षत ि िगानीमैिी वाताविण तयाि 
गने, गाउँपामिका द्वािा प्रिान गरिने सेवामा जनताको स्वाममत्व ि पहुँच वृन्द्ध्ि गने। 

ङ) कृहर् ि पश ुजरयउद्योग, सहकािी, पयाटन, वन, जमडबटुी के्षिको हवकास माफा त आमथाक वृन्द्ध्ि ि 
िोजगािीका अवसिहरु सजृना गने। 

च) भ्रिाचाि सरुय सहनमसल्ता प्रशासन, प्रभावकािी अनगुमन एवं उत्प्ररेित जनप्रमतमनमध ि कमाचािी माफा त 
प्रभावकािी सेवा प्रिान गिी सशुासन प्रबद्धान गने। 

१३. बजेटका प्राथममकताहरु: "जग बमियो नभइ घि बमियो हिैुन" भने्न मारयताको आधािमा सामान्द्जक मबकास, 
आमथाक मबकास, भौमतक पूवााधाि मबकास, वन वाताविण तथा सशुासन संस्थागत हवकास समदृ्ध गाँउपामिका 
मनमााणका िामग बजेट हवमनयोजनका प्राथममकता के्षि मनधाािण गिेकोछु। 
(क) संहवधान ि स्थानीय सिकाि संचािन ऐनिे स्थानीय तहिाई मनिेन्द्शत गिेका हवर्य अनरुुप संघीयता 

ि गनतरि कायाारवयन गरिनछे। 
(ि) सामान्द्जक हवकास: न्द्शक्षा, स्वस््य, िानेपानी तथ सिसफाईको हवकास माफा त ििुगमतमा मानव 

हवकास ि अवसि मसजाना गने क्षेिहरूको प्रवद्धान गरिनछे। 
(ग) आमथाक हवकास: कृहर् ि पश ुजरयउद्योग, मसचाइ, उजाा, सहकािी, पयाटन िगायतका के्षिमा पुजँी, 

प्रहवमध ि मानहवय श्रमको हवकासिे आम नागरिकको काम, िोजगािी ि अवसि मसजाना गने क्षेिहरूको 
प्रवद्धान गरिनछे। 

(घ) भौमतक पवुााधाि: सडक, भवन तथ शहिी हवकास ि उजाा क्षेिको हवकास गिी सहुवधा ि िोजगािीको 
अवसि मसजाना गनाक्षेिहरूको प्रवद्धान गरिनछे। 

(ङ) वन, वाताविण तथा हवपि व्यवस्थापन: वन तथा भ-ुसंिक्षण, जिाधाि संिक्षण, जिवाय ुपरिवतान, 
फोहोि मैिा व्यवस्थापन, जि उत्पन्न प्रकोप मनयरिण, हवपद् व्यवस्थापन तफा  सरुिि, सिुन्द्क्षत 
वाताविण अनकुुिमनय अवसि मसजाना गने के्षिको प्रवद्धान गरिनेछ। 

(च) सशुासन तथा संस्थागत हवकास: मानव संसाधन हवकास, संस्थागत क्षमता हवकास िगायतका 
क्षेिहरुको प्रवद्धान ि क्षामता हवकास गिी सेवा प्रवाह प्रभावकािी गरिनछे। 

१४.  बजेट हवमनयोजनको आधाि तथा स्रोतको व्यस्थापन: अब म बजेट हवमनयोजनका आधाि तथा स्रोत व्यवस्था 
सम्बरधी प्रस्ताव पेश गना गएकोछु। नेपािको संहवधान अनसूुची ८ ि ९मा उन्द्ल्िन्द्ित गाँपामिका सिकािको 
एकि तथा साझा अमधकाि, गाँउपामिकाको आमथाक वर्ा २०७६/७७ मा गाँउसभावाट पारित भएि हवमनयोजन 
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ऐनमा समावसे गिेका गौिवका योजनाहरु, गाउँपामिकाको आवमधक योजना ि मध्यकामिन िचा संिचनािे 
तय गिेको प्राथममकिणनीमतक योजनाहरु, आमथाक वर्ा २०७७ ि ७८ मा बन्द्स्त स्तिवाट सहकाया यमुनटवाट 
तजुामाभै वडा समममत वैठकिे प्राथममक्ताको आधािमा योजना तजुामा समममतमा वझुाइ छिफि पश्चात 
कायापामिकामा पेश भई स्वीकृत गिेका समि योजनाहरु ि संघीय ि प्रिेश सिकाि तथा हवमभन्न सिकािी 
तथा गैि सिकािी संघ संस्थाहरु संग साजिेािीको िामग संपिुक योजनाहरु छनौटका अमनवाया आधाि भएकोिे 
तिनसुािका योजनामा िकम हवमनयोजन गिेकोछु। 

सानीभेिी गाउँपामिका सिकािको आमथाक स्रोत पहहचान ि व्यवस्थापनको सरिभामा संन्द्क्षप्त जानकािी 
गनुापिाा- नेपाि सिकाि अरति सिकािी मबन्द्त्तय हस्तारिण समानीकिण अनिुान: रु. ९ किोड १४ िाि, 
नेपाि सिकाि िाजस्व बाडँफाडँ अनिुान: रु. ७ किोड ५७ िाि, संन्द्घय सिकािवाट प्राप्त शसता अनिुान 
रु. १८ किोड ९५ िाि, संन्द्घय सिकािवाट प्राप्त मबशरे् अनिुान रु १ किोड ि संपिुक अनिुान रु. ३८ 
िाि तथा प्रिेश सिकािवाट प्राप्त समामनकिण अनिुान: रु. १ किोड ४७ हजाि, िाजस्व वाडँफाडँ अनिुान 
रु. ४ िाि ९ हजाि, संपिुक अनिुान रु. ५० िाि, मबशेर् अनिुान रु. ४० िाि, शसता अनिुान ३० 
िाि, गत बर्ाको मौज्िात रु. २ किोड १८ िाि ि गाउँपामिका सिकािको आन्द्रिक श्रोत (िाजस्व) ८६ 
िाि ९० हजाि सहहत समि आय रु.४२ किोड ३३ िाि ४८ हजाि अनमुान गिेकोछु। 

गतवर्ाको बजेट परिचािन ि प्रभावकािी कायाारवयनको अनभुवका आधािमा चाि ुआ.व. मा सबै 
योजनाहरु उपभोक्ता हवचमा गठन भएको श्रम सहकािी, उपभोक्ता समममतहरुिे कामगिेको सरिभािाइ सममक्षा 
गिाा यसपािी आम नागरिक वाट िासै जनगनुासो नआएतापमन आजको आवश्यक्तामा श्रमसहकािीिाई 
मनिरतिता र्िंिै प्रधानमरिी ि मखु्यमरिी िोजगाि कायााक्रम अरतिगत सवै वडाहरुमा मापिण्ड मभिका गर्ठत 
बेिोजगाि श्रममक उत्पािन समममतिाइ पहहिो प्राथममक्ता र्िंिै, यवुा कल्व उपभोक्ता संस्था माफा त कायारवयन 
गने िगापा को समानीकिण वजेटवाट चाििुचा वहायक पजुीगत िचाका सवै  योजनाहरुको कायाारवयनका 
क्रममा प्रत्यक योजनाको िागत-स्टामेट वाट ५ प्रमतशत करटेरजेरसी िचा कटौती गिी मनयम संगत प्राहवमधक, 
हवकास मनमााण तथा न्द्जरसी िरििमा काननु बमोन्द्जमिचा गरिनेछ।संघीय तथा प्रिेश सिकाि वाट प्राप्त 
अरतिसिकािी हवत्तीय हस्तारिण सशता अनिुान िकम सम्वन्द्रधत मंिाियको कायााहवमध ि कायापामिकाको 
मनणाय अनसुाि सम्बन्द्रधत हवर्यगत शािाहरु माफा त गाउँपामिकाको प्रत्यक्ष मनयरिण, मनिेशन ि समरवयमा 
िचा गरिनेछ। 

   कायापामिका सिकािबाट व्यापक छिफि पश् चात गाउँपामिकाको आ.व. २०७७/७८ को बजेट 
हवमनयोजन को सरिभामा संघीय सशसता अनिुान कायााक्रम बाहेक नेपाि संहवधान २०७२ ि स्थानीय सिकाि 
सञ्चािन ऐन २०७४ िे गाउँपामिकको अमधकाि सूची ि िाहयत्व मभि पने कायााक्रम ि योजनाहरु, र्िगो 
मबकास ि गाउँपामिका गौिवका मनिरति योजनाहरु, आ.व. २०७४ िेन्द्ि ममात ि स्ति बहृद्धका मनिरति 
योजनाहरु, संघीय ि प्रिेश सिकाि तथा गैिसिकािी संघ-संस्थाहरु संग साझेिािी िाहयत्वका कायाक्रमहरु ि 
वडा स्तिवाट छनौट भई आएका प्राथममकताका योजनाहरु जसिाई आवमधकयोजना ि मध्यकामिन िचा 
संिचनािे गाइड गिाछ। यसको आधािमा के्षिगत आधाि ि हवर्यगत रुपमा बजटेहवमनयोजन गने आधाि 
तयाि गिेकोछु। 

गाउँ सभाका अध्यक्ष महोिय, 
सामान्द्जक हवकास क्षिे तफा  
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१५.  न्द्शक्षा क्षिे:  न्द्शक्षा ऐन, मनयमाविी ि कायााहवमधमा िही “सानीभेिी गाउँपामिकाको शान-शैन्द्क्षक गणुस्ति ि 
मसकाइ उपिन्द्व्धमा सधुाि” गाउँपामिका सिकाको िूि दृहिको आधािमा न्द्शक्षािाई वैज्ञामनक, प्राहवमधक, 
व्यावसाहयक, सीपमूिक, िोजगािमूिक एवं जनमिुी बनाउँिै सक्षम, प्रमतस्पधी, नैमतक एवं िाष्ट्र ि गाउँपामिका 
हहतप्रमत समहपात जनशन्द्क्त तयाि गनुा, सावाजमनक न्द्शक्षामा गणुस्तिीय न्द्शक्षा प्रिान गना सूचना प्रहवमधको प्रयोग 
गिी न्द्शक्षण मसकाई सधुाि, गरिने छ। कोमभड-१९िे न्द्शक्षा के्षिमा पािेको नकािात्मक प्रभाविे छाि-छािा 
सामान्द्जक मनोहवज्ञान, समयमा पाठ्यसामिीको ब्यवस्था, समयमा मबद्याथी भनाा ि पठनपाठन हनु नसहकिहेको 
संक्रमण अवस्थामा नेपाि सिकाि न्द्शक्षा मरिाियको मनणाय अनसुाि हवद्यािय िोिी मनयममत पठन-पाठन 
गनुापने ि मबद्यािय बरि िहेको अवस्थामा नेपाि सिकाििे तोकेको मापिण्ड बमोन्द्जम बैकन्द्ल्पक रुपमा 
भच ुाअि ि स्थानीय िेमडयो माफा त पठनपाठन सचुारु गना आवश्यक बजेट ब्यवस्था गिेको छु। 

   शैन्द्क्षक गणुस्ति योजना अरतगात आवश्यकता अनसुाि न्द्शक्षा ऐन, मनयमाविी ि कायाहवमधको आधािमा  
न्द्शक्षक सरुवा, प्रअ मनयनु्द्क्त, हवद्यािय वैंक िाता संशोधन, हवद्याियहरु म्याहपङ्ग गिी सोको आधािमा 
हवद्यािय मजा गने, हवद्यािय ि हवर्यगत न्द्शक्षकको स्वःमूल्याङ्कनको हवमध मनमााणगिी कायाारवन गने, 
स्वःमूल्याङ्कनमा पहहिो, िोश्रो ि तेश्रो हनुे हवद्याियिाई परुिष्कृत गने ि सवैभरिा कम अङ्क ल्याउने हवद्यािय 
वाट स्थायी तथा अनिुान न्द्शक्षक सरुवा ि किाि न्द्शक्षक किािमकु्त गना सहकन ेगत बर्ाको नीमत कायम 
गरिएको छ। 

संघीय सिकाि वाट सहयोग प्राप्त नमनुा हवद्यािय िामप्त ज्ञानोिय माहव मसम्िी िाई गाउँपामिकाको 
नमूना तथा प्राहवमधक न्द्शक्षा हवद्याियको रुपमा सहयोग ि मनयमन गरिनेछ। प्रिेश सिकाि वाट प्राप्त हनु 
सक्ने स्थानीय तह नमनुा हवद्यािय बजेटको माग गिी आवश्यकता ि मापिण्डको आधािमा गापा बाट तय 
गरिनेछ। गापास्तिको फिक हवर्यमा प्राहवमधक न्द्शक्षा हवद्यािय िमित तथा जनजातीहरुको वाहलु्यके्षिमा 
पहुँच पगु्नेगिी स्थापना गरिनेछ। गाउँपामिकामा स्थानीय पाठ्यक्रम ि हवध्यािय शैन्द्क्षक सधुाि योजना नीमत 
प्रस्ताव पेशगना न्द्शक्षा हवज्ञहटम गठनगिी परिचािन गने गत बर्ाको नीमत कायम गरिएको छ।न्द्शक्षाका िामग 
िाद्य परियोजना अरतगात हवद्यािय िाजा कायाक्रम हक्रयाकिापको रुपमा िहेको परिपिुक एकीकृत हवकास 
समाज द्वािा संचामित हवद्यािय स्तिीय स्वास््य तथा सिसफई कायाक्रम को मनिरतिता समरवय,साझेिािी ि 
प्रभावकािी कायारवयन गरिन ेछ। 
क. गाउँपामिका किाि न्द्शक्षक तिब अनिुान तफा : प्रािन्द्म्भक बािहवकास केरि १७ वटा ििवरिी,संघीय 

सशसातको प्रािन्द्म्भक बािहवकास केरि३२ वटामा गाउँपामिकाको थप कायाक्रम, आधािभतू तह (१-
५) २७ वटा ििवरिी, आधािभतू तह (६-८) ४६ वटा ििवरिी, माध्यममक तह (९-१०)१८ वटा 
ििवरिी,माध्यममक तह (११-१२): ३ वटा ििवरिी, प्राहवमधक धाि तफा  कक्षा (११-१२)  २ वटा 
ििवरिी,हवद्यािय सहायक १३ ििवरिीसहहत यसको िामग २ किोड ७५ िाि ४० हजाि हवमनयोजन 
गिेकोछु। 

  

ि. सानीभेिी गाउँपामिका अरतगात ३९ वटा हवद्यािय ि ५४ वटा वािहवकास केरिमा आधािभतू (कक्षा 
१-५) तहका स्वीकृत ििवरिीका स्थायी न्द्शक्षक- ५९, अस्थायी न्द्शक्षक- १६, िाहत  न्द्शक्षक-३५ 
ि (कक्षा ६-८) तहका स्वीकृत ििवरिी स्थायी न्द्शक्षक- ९, अस्थायी न्द्शक्षक- १, िाहत  न्द्शक्षक-
१८ ि माध्यममक तहका स्वीकृत ििवरिी  (कक्षा ९-१०) तहका न्द्शक्षक स्थायी -३, अस्थायी-२, 
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िाहत-५ ि (कक्षा ११-१२) तहका न्द्शक्षक स्वीकृत ििवरिी स्थायी-4, अनिुान-२ न्द्शक्षकहरुको 
िामग तिब भत्ता ि प्रािन्द्म्भक बाि हवकास सहजकतााहरुको पारिश्रममक तथा हवद्यािय कमाचािी 
व्यबस्थापन अनिुान कायाक्रम तफा  बजेट रु. ७ किोड ५८ िाि ६६ हजाि ि शसता आधािभतु 
शैन्द्क्षक हक्रयाकिाप तफा  रु. १ किोड ३३ िाि  ९१ िाि ६६ हजाि हवमनयोजन गिेकोछु। 

ग. न्द्शक्षा क्षिेमा आधािभतू हक्रयाकिाप तफा : बैकन्द्ल्पक रुपमा भच ुाअि ि स्थानीय िेमडयो माफा त 
पठनपाठन सचुारु गना आवश्यक बजेट, िमित मबपन्न जेहरिाि छाि-छािािाई मापिण्डको आधािमा 
प्राहवमधक न्द्शक्षा पढ्न सहयोग गने, न्द्शक्षा र्िवस कायाक्रम, हवद्यािय स्तिीय पिीक्षा संचािन, 
व्यस्थापन तथा नमतजा प्रकाशन (कक्षा ८ समते), हवद्यािय नक्साङ्कण, अक्षिाङ्क मलु्याङ्कण पद्धमतमा 
नमतजा प्रकाशन सम्वरधी सफ्टवेयि िरिि, कक्षा ८ ि SEE परिक्षा अनगुमन, SEE परिक्षा केरि 
व्यस्थापन,उत्कृि न्द्शक्षक तथा हवद्याथी पिुस्काि, प्रधानाध्यपक बैठक, न्द्शक्षा समममत बैठक, परिक्षा 
समममत बैठक,आन्द्रिक प्रशासन  सधुाि गना प्र.अ. िाई अमभमनु्द्िकिण, परिक्षा केरिाध्यक्ष 
अमभमनु्द्िकिण, हवध्यािय अनगुमन, शैन्द्क्षक स्मारिका ि शैन्द्क्षक क्यािेरडि प्रकाशन, गाउँपामिका 
स्तिीय िमनङ्ग न्द्शल्ड प्रमतयोमगता सञ्चािन, ECD न्द्शक्षक भेिा तथा अरतिकृया, मबध्यािय िेिा 
प्रणािी व्यस्थापन सम्वरधी तामिम, कायाािय सञ्चािन ि इरधन िचा, उत्कृि अङ्क ल्याउने हवध्यािय 
िाइ प्रोत्साहन पसु्काि, स्थानीय पाठ्यक्रम तयािी ि हवध्यािय शैन्द्क्षक सधुाि योजना नीमत प्रस्ताव 
पेशगना न्द्शक्षा हवज्ञहटम सेवा िरिि गत बर्ाको मनिरतिता सहहत आधािभतु कृयाकिापमा ४१ िाि 
६० हजाि हवमनयोजन गिेकोछु। 

घ. न्द्शक्षाको िामग िाद्यय कायाक्रम: संयकु्त िाहष्ट्रय हवश्व िाद्य कायाक्रमको आमथाक तथा प्रहवमधक 
सहयोगमा नेपाि सिकाि, न्द्शक्षा हवज्ञान तथा प्रहवमध मरिािय अरतगात न्द्शक्षको िामग िाद्य परियोजना 
अरतगात सानीभेिी गाउँपामिकाको तोहकएका हवद्याथीकोहरुको िामग  र्िवा िाजाका कायाक्रम वजेट 
१ किोड ४५ िाि १३ हजाि हवमनयोजन गिेकोछु।  

न्द्शक्षा के्षिको समि बजेटमा भौमतक पूवााधाि बहायक स्थायी, अस्थायी ि किाि अनिुानका न्द्शक्षक/कमाचिी, 
न्द्शक्षा क्षेिका शसता ि समानीकिणवाट आधािभतु समि कृयाकिाप सहहत यसके्षिमा बजेट रु. १५ किोड 
३२ िाि ९९ हजाि हवमनयोजन गिेकोछु।  

१६.  स्वास््य क्षिे : गाउँपामिकािे स्वास््य सिसफाइ ऐन २०७५, गाउँपामिका स्वास््य वस्तनु्द्स्थमत हवष्िेर्ण 
२०७६, स्वास््य संस्था िताा कायाहवमध २०७५, स्वास््य योजना ि गाउँपामिका अस्पताि संचािन 
कायाहवामध,२०७६  कानून को आधािमा स्वास््य सम्बरधी नीमत, योजना कायाारवयन ि स्वस््य संस्था िताा 
अनगुमन ि मनयमन गरिनेछ। स्वास््य सेवामा सबैको सहज, सिुभ, गणुास्तिि समान पहुँच समुनन्द्श्चत गने 
गिी गाउँपामिकामा १ वटा परर सैया अस्पताि, ११ वटा आधािभतू स्वास््य सेवा केरि, ३ वटा वमथाङ्ग 
सेरटि, १९ वटा िोप केरि, १४ वटा गाउँघि न्द्क्िमनक संचािनमा आई सेवा प्रवाह गरिएको छ। सवै 
वडाहरुमा भवन मनमााण ि आधािभतू स्रोतसाधन पिुा गने प्रहक्रयामा गाउँपामिका अगाडी विेको छ। परर 
सैया गाउँपामिका अस्पतािमा मेमडकि अमधकृत, ल्याव टेन्द्क्नमसयन, फामेसी, स्टाफ नसा, डाका रुम, SBA 
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अनमी ि आवश्यक उपकिण प्रिेश सिकाि सामान्द्जक हवकास मरिाियमा माग गिी आमथाक वर्ा २०७७/७८ 
मा गाउँपामिकािे स्वास््य सेवा स्ति वहृद्ध ि हवस्ताि गनेछ। 

स्वास््य क्षिे सबैको िामग गणुस्तिसेवा ि समान पहुँच समुनन्द्श्चत गना स्वास््य सधुाि योजनाअरतगात 
आवश्यकता अनसुाि स्थायी स्वास््य कमाचािी सरुवा, आधािभतू स्वास््य सेवा केरिहरुमा इरचाजा मनयनु्द्क्त, 
स्वःमूल्याङ्कनको हवमध मनमााणगिी कायाारवन गने, स्व:मलु्याङ्कणमा पहहिो िोश्रो ि तेश्रो हनुे स्वस््य संस्थािाई 
परुिष्कृत गने ि सवै भरिा कम अङ्क ल्याउने स्वस््य संस्थाका स्थायी कमाचािीहरुिाइ सरुवा ि किाि स्वस््य 
कमाचािीहरु िाई किाि मकु्त गने गत बर्ाको नीमत कायम गरिएको छ।वडा नं. ११ काडँा, वडा नं. ४ 
चाख्िीमेिा, वडा नं.  ५ घापागाि. वडा नं. ६ कोटगाउँ,  वडा नं. ८ आमडाँडा, वडा नं. २ मगठाकोट  
न्द्जउिा ि वडा नं. ३ गोिडाडँा प्राथममकताको आधािमा िगुाम िेन्द्ििोप केरि भवन मनमााण ि हवस्ताि गनेगिी 
यसक्षेिमा १२ िाि बजेट हवमनयोजन गिेकोछु।  

स्वास््य स्थायी कमाचािी तिव-भत्ता ि कायाािय िचा तथा सशता आधािभतु कृयाकिाप बजेट रु. 
१ किोड ९१ िाि ि किाि स्वास््य कमाचािीहरुको तिब व्यवस्थापन तफा : ममेडकि अमधकृत १, ल्याव 
टेन्द्क्नमसयन १, ल्याव अमसस्टेरट १, डाका रुम अमसस्टेरट १, अ.न.मम. ९, अ.हे.व. ९, फामेसी सहायक ि 
िताा सहयोगी २, एम्विेुरस ड्राइभि १ िकायाािय सहयोमग १३ जनासहहत गत वर्ाको स्वास््य किाि अनिुान 
िाई मनिरतिता र्िनेगिी यसके्षिमा ७६ िाि ६४ हजाि बजेट हवमनयोजन गिेकोछु। 

स्वास््य क्षेिमा आधािभतु कृयाकिापहरु तफा : और्मध िरिि, गाउँपामिका अस्पतािमा मडन्द्जटि 
एक्स-िे मेन्द्शन, ई.मस.जी. मेन्द्शन, जेनेटि ि मबमिङ्ग मने्द्शन ििीि, स्वास््यकमीहरुिाई न्द्जरसी, सूचना प्रणािी 
ि कायाािय सहयोमगहरुिाई संक्रमण िोकथाम ि सिसफाई तामिम, सवै वमथाङ सेरटिमा पिासेरटहपट मनमााण, 
वमथाङ बेड ि नमसाङ सेवािाहीिाई ित्ता-कपडा ििीि, पामिकास्तरिय नमसाङ्ग सममक्षा, कुपोर्णका िामग वाि 
स्वास््य पिुस्काि, स्वास््य इकाई बाट प्रिान गरिन ेिोप सेवा, सिुन्द्क्षत माततृ्व तथा प्रजनन स्वास््य, पोर्ण 
िगायत स्वास््य हवमामा हवपन्न नागरिकिाई वाहर्ाक शलु्क अनिुान, पामिकास्तरिय अधा वाहर्ाक तथा वाहर्ाक 
सममक्षा कायाक्रम, गैि सिकािी साझेिािी स्वास््यको िामग सक्षम प्रणािी साझेिािीमा स्वास््य सेवाको पहुचँ 
ि समानपुामतक उपभोगमा सधुाि, स्वास््य संस्था ि समिुायमा प्रिान गरिने सेवाको गणुस्ति सधुाि, स्वास््य 
सेवा प्रणािीको सदुृिीकिण ि कोिोना भाइिस िोकथाम ि मनयरिण कायाक्रम, स्वास््य संस्थाहरुमा मसिरि 
ि सञ्चाि िचा, िोप केरि मनमााण, संक्रमण िोकथाम समािी िरिि, उत्कृि काम गने स्वास््य 
संस्था/स्वास््यकमीिाई पिुस्काि, महहिा स्वास््य स्वयम ्सेहवका प्रोत्साहन तथा यातायात िचारु. ६० िाि 
५० हजाि सहहत यसक्षिेमा समि बजेट रु.३ किोड ६१ िाि ४७ हजाि हवमनयोजन गिेकोछु। 

१७. िानेपानी तथा सिसफाई: गाउँपामिकामा िानेपानी सम्बरधी नीमत ि मापिण्ड तय गिी िानेपानी 
आवश्यकतािाई पिुागना श्रोतको नक्साङ्कन गिी नभएको ठॉउमा पहहिो प्राथममकता ि मनमााणामधन 
योजनाहरुिाई पिुा गरिनछे।सञ्चािनमा आएका योजनाहरुिाई अवस्था अनसुाि ममात संभाि संिक्षण गिी 
िानेपानी १ घि १ धािा गाउँपामिकािे प्रिेश ि संघीय सिकाि संग समरवय गिी िीघाकामिन िक्ष्य सहहत 
उपभोक्ताको अपनत्व कायम हनुेगिी िानेपानी योजना मनमााण, ममात, संभाि, हवस्ताि गरिनेछ।मबप्पे मिप्ट 
िानेपानी योजना मनमााण सम्पन्न भएको छ।स्यािा बाव्वे टाकुिा पकै्रया िानेपानी, िेउिािी िोिा मसम्िी 
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वजाि िानेपानी, नािे काँडा िानेपानी ि हकचहकचे न्द्चरत ुबकेुिी िानेपानी ि गिुम छहिा भिाचौि िानेपानी 
DPR सहहत प्रिेश सिकाि समक्ष मबशरे् अनिुान तफा  बहबुहर्ाय योजननाका रुपमा माग गरिएको छ। 

िानेपानी १ वडा १ योजना मध्ये तसुािे अध्याचौि गिायिा बहृ्ि मिप्ट िानेपानी योजना संघीय 
मबशेर् अनिुानवाट १ किोड प्राप्त भएको छ भने मामथल्िो ओििेनी फुकु्र भइटाकुिा मिगा िानेपानी १ घि 
१ धािा योजना, हकिरुुि साइिाभनु चाइनावगि ईमिचौि १ घि १ धािा िानेपानी योजना, तल्िो छहिे 
पानी टाकुिा चौि नयाँवजाि गापा अस्पत्ता िानेपानी योजना, तसुािे िोिा कोटगाउँ िानेपानी योजना, गोगन 
िोिा गोिचौि सवााचौि िानेपानी योजना, घटे्टिोिा जिाचौि िामि ज्याममिेगाउँ मिप्ट िानेपानी योजना, 
बाधापानी हकिोघैटे िानपेानी योजना, मिुपानी फुकु्रन्द्जउिा िानेपानी योजना, तसुािे न्द्चसापानी 
मगठाकोटन्द्जउिा १ घि १ धाि िानेपानी ि िका  िकुडाँडा साधन कोशी कोब्चे िोिा धनािा पोििा १ घि 
१ धाि िानेपानी योजना सामान्द्जक मबकास मरिािय ि भौमतक पूवााधाि मरिाियमा सशता अनिुानमा 
मसफारिस गरिएको छ। साना तथा ममात सम्भाि गनुा पने िानेपानी योनाहरु ि प्रिेश संपिुक, सशता ि मबशेर् 
अनिुानवाट िानेपानी योजनाहरु सहहत समि बजेट रु. २ किोड ५० िाि ५० हजाि हवमनयोजन गिेकोछु। 

१८. सिसफाई तथा फोहिमैिा व्यवस्थापन: फोिमैिा व्यवस्थापनका िागी चाइनावगि वजाि, मगठाकोट न्द्जउिा 
वजाि, वमिवाङ्ग वजाि, पेिी वजाि (वािी-पािी), मसम्िी वजाि (वािी-पािी), काफि बोट ि बागिोि बजाि 
सिसफाइ समममत गठनगिी गत वर्ाकै योजना मनिरतिता र्िएकोछु।पणुा सिसफाइ उरमिु टोि हाँमसवाङ्ग ि 
फुकु्रटाकुिा अगाडी विेकोिे वडा नं ७, ८ ि ९ िाईपणुा सिसफाइ उरमिु वडा घोर्णाको तयािी गने ि 
वाँकी सवै वडाहरुमा रुकुमिेी समाज हवकास केरि ि सआुहािा कायााक्रम संग साझेिािी गने गिी ससुभ्य 
संस्कृमतक वाताविणमैिी स्थानीय तहको पहहचान र्िन सिसफाइ सम्बरधी कायाक्रम संचािन गने नीमत अनसुाि 
यसको िामग गाप वाटबजेट रु. ५ िाि हवमनयोजन गिेकोछु। 

१९.  संस्कृमत प्रवाद्धन: संस्कृमत, भार्ाि िमितकिाको संिक्षण. प्रवद्धान ि हवकास सम्बरधी गाउँपामिकािे नीमत, 
कानून, मापिण्ड मनमााण गिी योजनाकायाारवयन ि मनयमन गरिनेछ। पिुातत्व, प्राचीन स्मािक ि संिहाियको 
संिक्षण, सम्भाि, प्रवद्धान ि हवकास, पिम्पिागत जािा, पवाहरुको सञ्चािन ि व्यवस्थापन, जनजामत आर्िवामसको 
संस्कृमतको िक्षा एवं हवकास गने, छुवाछूत, भेिभावपूणा संस्काि हवरुद्ध साँस्कृमतक रुपारतिण अमभयान सञ्चािन 
गरिनेछ। िोक सस्कृमतको िक्षा ि हवकास गनेगिी यसके्षिमा- स्थानीय किा संस्कृमत प्रिाशन तथा प्रवाद्धनि 
छोटे वगिमा यदु्ध संिािय मनमााण प्रिेश सिकाि संग बहवुहर्ाय योजना माग ि DPR अनसुाि घेिावाि मनमााण, 
मगििाङ्जा जनजातीको पाहपनीमेिा प्रवाद्धन, वडा नं. २ ि ३ मा पंचेबाजा नाच ि वडा नं. ६ मा िमा मगि 
नाच संिक्षण ि सहङ्गत न्द्शक्षक कायाक्रम सहहत बजेट रु. १६ िाि हवमनयोजन गिेकोछु। 

गाउँ सभाका अध्यक्ष महोिय, 
२०. िैहङ्गक समानता तथा सामान्द्जक समावेशीकिण: "बािबामिका, महहिा, िमित, आिीवासी जनजाती, यवुा, 

जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, अल्पसंख्यक" वगा ि के्षििाई िाज्यको मिु प्रवाहमा सशक्त प्रमतस्पधााको िागी 
हवकास गना जनचेतना प्रवद्धान, क्षमताको हवकास, मसपमिुक तामिम ि आय-आजानगने गिी यसक्षेिमा 
हक्रयाकिापहरु मनम्न बमोन्द्जम िहेकाछन:  
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क बाि संिक्षण / बािमैिी स्थानीय शासन घोर्णाको िागी सानीभेिी गाउँपामिकािे बाि बामिका 
सम्वन्द्रध प्रोफाइि तथा कायायोजना मनमााण गिेको हनुािे कायारवयन गरिनेछ। आमा बाब ुहवहहन 
बािबामिकाहरुको सामान्द्जक सिुक्षा, न्द्शक्षा तथा स्वास््य सेवाको उपिब्धता, जरमिताा नभएका 
कािण सामान्द्जक सिुक्षा भत्ताबाट बन्द्ञ्चत बािबामिकाको सिुक्षा भत्ता समुनन्द्श्चत, जहटि िोगबाट िमसत 
बािबामिकाको उपचािमा सहयोग, हाि कोमभड १९ का कािण बािबामिका भोकमिीमा पना सक्न े
हिुा आवश्यक सहयोग, यौन िुाव्यवहाि, बेचहविनमा पिेका बािबामिकाहरुको संिक्षण तथा हवकासका 
िामग कायाक्रमहरु, हवद्याियमा बािमैिी अध्यापनका िामग कायाक्रमको व्यवस्था, बािहववाहको 
बढ्िो अवस्थािाई मध्यनजि गिै स्कूि तथा समिुाय तहमा बािहववाह हवरुद्धको कायाक्रमको 
व्यवस्था, मसमारतकृत बािबामिकाको िामग हवशेर् कायाक्रम सहहत बािमैिी स्थानीय शासन प्रवद्धान 
ि घोर्णा प्रहक्रय नीमतिही आएको छ।कायाक्रमको रुपमा बािवामिका सम्वरधी संगठन संिचनागत 
मबकास ि शसन्द्क्तकिण, जनचेतना ि कानूनी प्रहक्रयामा जोड, बाि र्िवश ि उद्दाि, अनाथ टुहिुा 
बािवामिकाहरुको पहहचान गिी मबशेर् सामान्द्जक सिुक्षा भत्ता मामसक रु. २ हजाि ि संिक्षण मबहहन 
बावामिकाहरुको पहहचानगिी बाहर्ाक रुपमा शैन्द्क्षक सहायता रु. ५ हजाि सहयोग प्रिान गरिन े
छ।पहहचान मबहहन बािवामिकािाई कानूनी सहायता, बािहववाह सम्वरधी समिुाय ि मबद्यािय प्र.अ. 
मबचमा अरतिकृया गने ि गाउँपामिकाको  योजना, नीमत तथा मनणाय प्रहक्रयामा बािबामिकाको 
अथापूणा वाि सहभामगता समुनन्द्श्चत गरिनछे।अपाङ्गतामा भएका सबै बािबामिका हरूिाई अपाङ्गता 
परिचय पि मबतिण,आवश्यक सहायता सामिी ि जीवनोपयोगी सीप र्िई अमनबाया हवद्यािय भनाा 
गिीन्द्शक्षाको अवसि समुनन्द्श्चत गना, मबद्याियमा छािाकोमैिी बाताविणको िागी सेमनटिी प्याडको 
ब्यवस्था ि आ.ब. २०७७/०७८ को भाि िेन्द्ि िागहुनेगिी कायाहवमध तयाि गिी बैंकिाता छोिीको 
सिुक्षा न्द्जवन भरिको मारयतामा आधारित प्रिेश साझेिािीमा बाहर्ाक प्रमत व्यन्द्क्त रु. ५ सय बैंक 
िातामा जम्मा गने गिी यसको िामग बजेटरु. १४ िाि ५० हजाि हवमनयोजन गिेकोछु। 

ि महहिातफा - सामान्द्जक ि िैहङ्गक हहंसा मनवािण ि पनुस्थाापना कोर् स्थापना, टोि ि वडाहरुमा महहिा 
समहु, समममत ि सहकािी स्थापना गिी हवपन्न ि हपछमडएका महहिाहरुिाई प्रवद्धान, मसपमिुक तामिम 
तथा उद्यमशीिता हवकास माफा त काम ि िोजगािी अवसिको पहुँच परु् याई स्व:आय-आजानमाफा त 
आत्ममनभाि बनाउने, श्रोत ि साधनमा महहिाहरुको पहुँच, स्वाममत्व ि मनयरिण  बिाउने ि िैहङ्गक 
समारता, मूिप्रवाहीकिण ि सशन्द्क्तकिणको पक्षमा चेतना बिाउने ि महहिा श्रमीक र्िवस िगायत 
हवमभन्न महहिा सम्बन्द्रध कयााक्रम गनेगिी  यसक्षेिमा रु.९ िाि बजेट हवमनयोजन गिेकोछु। 

ग)  यवुा तथा िेिकुि हवकास: यवुा हवकास ि संवृहद्धको िागी गणुस्तिीय ि व्यवसाहयक न्द्शक्षा, प्राहवमधक 
तामिम ि िोजगाि, उद्यमशीिता ि सीप हवकास, यवुा स्वास््य ि सामान्द्जक सिुक्षामा परिचािन, 
सहभामगता ि नेततृ्व हवकास, बािबामिका तथा यवुाहरूको शािीरिक तथा मानमसक हवकास को 
िामगगाउँपामिका स्तिको बेिटापमुा िंगशािा िेि मैिान, एक वडा एक िेि मैिान ि एक मबद्यािय 
एक िेि मैिान मनमााण ि िेि सामािी ि ब्यवस्थापन गने गाउँपामिका सिकािको िीघाकामिन सोंच 
अनसुाि क्रमश कायारवयण गना यस क्षेिमा रु.५ िाि बजेट हवमनयोजन गिेकोछु। 

घ) आर्िवासी जनजामतहरुको हवकास, प्रवद्धान ि िैमनक न्द्जवनमा मित ि िाभहनुे गिी गाउँपामिका 
अरतगात सवै जनजामतहरुको १०४३ घिघिुी परिवािमा धवुाँिहहत चिुो मबतिण गना तहगत सिकाि 
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ि गैिसिकािी संघ-संस्थाहरु संग साझेिािी गिी गत बर्ाको कायाक्रम सञ्चािनिाई मनिरतिता र्िन े
गिी यस कायाक्रमिाई प्रथाममकता र्िईने छ। 

ङ)  िमित हवकास ि प्रवद्धान-िमितका संवैधामनक हक तथा कानूमन व्यवस्थािे मनधाािण गिेका सेवा 
सहुवधाहरु ि जामतय छुवाछुत अपिाध कसिु सजाय ऐन, २०६८ िाई पणुा रुपिे िाग ुगना गाउँपामिका 
सिकाि प्रमतवद्ध छ। सामरती अथाप्रणािी अरतगात िमित समिुायमा िहेको बामिघिे हवि प्रथाको 
अरत्य गरि हवकल्प स्वरुप ज्यािािि मनधाािण गिेि िमितका मौमिक सीप, किाहरुिाई 
आधमुनहककिण ि व्यवसायीकिण गरिनेछ। िमित ि गैि िमित समिुाय हवचमा सामान्द्जक सिभाव 
कायम गना सामान्द्जक साँस्कृमतक रुपारतिण ि अरतिघिुनका कायाक्रमहरु वनाएि प्रभावकािी िंगिे 
संचािन गरिनछे।िाज्यको समानपुामतक तथा समावेशी नीमतिाई अविम्बन गिेि स्थामनय तहबाट 
प्रभावकािी िंगिे िाग ुगना हिेक के्षिमा िमित समिुायको नेततृ्व हवकास सहहतको अथापणुा प्रमतमनमधत्व 
समुनन्द्श्चत गना नेततृ्त्व, क्षामता हवकास सम्बन्द्रध कायाक्रमहरु िाग ुगरिनेछ।स्थानीय सिकाििे िमित 
छुवाछूतमकु्त गाउईपामिका घोर्णा गिेको हनुािे हवपन्न िमितहरुिाईआय-आजान गना मसपमिुक 
तामिम,हवपन्न िमित वािवामिकाहरु िाई आमथाक सहयोग, सधुारिएको आिन ि पञ्चेवाजा प्रद्धान गने 
गिी यसक्षिेमा बजेट रु.७ िािबजेट हवमनयोजन गिेकोछु। 

च) गाउँपामिकामा जेष्ठ नागरिकहरु सम्मानपणुा न्द्जवन न्द्जउन परिवारिक ब्यवहाि परिवतान, ममिनकेरि 
स्थापना, संिक्षण मबहहन जेष्ठ नागरिकहरुिाई सहयोग ि संिक्षण गने नीमत मिइएको छ। परिचय 
पि मबतिणमा सहयोग ि अरतिपसु्ता मसप हस्तारििण कायाक्रम गरिने छ।अपाङ्ग भएका 
ब्यान्द्क्तहरुिाई सम्मान गिै मसप तथा आयआजान कायाक्रम गने, अपाङ्ग परिचयपि मबतिण न्द्शहवि 
चिाउने, सहयोग सामामि मबतिण गने, भौमतक पूवााधािमा अपाङ्गमैिी संिचना मनमााणगना ध्यान र्िइने 
छ।फिक क्षमता भएका अशक्त ि अपाङ्ग व्यन्द्क्तहरुको समस्याहरु समाधान गना प्राथममक्ताको पहहचान 
गिी प्रवद्धान मसपमिुक कायााक्रम कायाारवयण गना जषे्ठनागरिक ि अपाङ्ग व्यान्द्क्तहरुको सहयोगी 
कायाक्रम तफा  रु. ४ िाि बजेटहवमनयोजन गिेकोछु। 

छ) जनयदु्ध ि जनआरिोिनका शहहि परिवािहरु ि घाईतेहरुिाइ सम्मान, संिक्षण ि प्रवद्धान गरिने छ। 
मसपमिुक तामिम ि कृहर् जरय आयआजान कायााक्रम सञ्चािन ि शहहिहरुको संझनामा हसुिुोिा, 
हाँसीवाङ्ग, रिम्न िोभान शहहि गेट तथा मगताचौि हफल्ड मनमााण सहहत रु.१३ िाि बजेट हवमनयोजन 
गिेकोछु। 

गाउँ सभाका अध्यक्ष महोिय, 
आमथाक हवकास क्षिे तफा  

२१. कृहर् ि पशपुरछी हवकास: “कृहर् पश ुनै सम्वृहद्धको आधाि-गाउँपामिकामा कृर्किाई िोजगाि” भने्न मूि 
नािाका साथ कृहर् के्षि अरतगात अन्नवािी, तिकािी, फिफूि ि पशपुािनको समनु्द्चत हवकासबाट आत्ममनभाि 
भइ यसको व्यवसाहयकिणबाट स्थानीय समिुायको जीवनस्तिमा सधुाि, गरिबी मनवािण, िोजगाि मसजाना ि 
बेिोजगािीको अरत्य गिी िाद्य सिुक्षाको हवकास गरिनेछ। कृहर् प्रसाि तथा जनशन्द्क्तको प्रके्षपण, व्यवस्थापन 
ि परिचािन कृहर्मा बेिोजगािको त्यांक संकिन, कृर्कहरुको क्षमता अमभवृहद्ध, प्राहवमधक सेवा, सीप हवकास 
ि सशक्तीकिण गरिनेछ। 



सानीभेरी गाउँपालिकाको लवलनर्ोजन ऐन, २०७७ 

12 

उन्नत हवउ हवजनको प्रयोगबाट तिकािी उत्पािनमा वृहद्ध गनुा, नश्लसधुाि गरि पशपुािनिाई 
व्यवसाहयकिण गनुा,पश ुपरछी ि फिफूिहरुको पकेट के्षि तोकी हवस्ताि गनुा, अन्नवािी उत्पािनमा वृहद्ध 
गना आवश्यक मसचाइ, मििाि ि कृहर् औजािको व्यवस्थापन गनुा, कृर्कहरुिाइ क्षमता हवकासको 
हक्रयाकिापहरु संचािन गनुा, कृहर् उत्पािनिाइ प्रमतस्पधाात्मक बनाउन कृहर्मा यारिीकिण गनुा, कृहर्को 
बजारिकिण गनाको िामग पूवााधािहरुको हवकास गरिन ेछ। 

पशपुरछी बजाि सूचना, बजाि तथा हाटबजाि पूवााधाि मनमााण, पशपंुछीजरय प्राकृमतक प्रकोप तथा 
महामािी िोग मनयरिण,पशपुरछी न्द्चहकत्सा सेवा व्यवस्थापन, पशआुहाि गणुस्ति मनयमन, स्थानीय स्तिमा 
त्याङ्क व्यवस्थापन ि सूचना प्रणािी, बधशािा ि शीत भण्डािणको ब्यवस्थापन ि मनयमन, कृहर् तथा 
पशपुरछी सम्वरधी बीमा ि कजाा सहजीकिण गरिनेछ। 

तिकािीवािीको हवउ तथा उत्पािनमा वृहद्ध गिी कृर्कहरुको आम्िानीमा सधुाि ल्याउन, तिकािीको 
हवउ उत्पािन गना चाहन ेवा हवउ उत्पािन गरििहेका कृर्कहरुको समहु गठन कृर्कहरुिाइ उत्प्रणेा जगाउन 
गाउपािीकािे अनिुानको व्यवस्था गनुा, कृर्कबाट उत्पार्ित हवउको हवहक्र हवतिणको व्यवस्थापनको न्द्जम्मवेािी 
सहकािीिाइ प्रिान गनुा, तिकािीको उत्पािन वृहद्धको िामग टेरटिको व्यवस्थापन, मि तथा मसचाइको 
व्यवस्थापन गरि उत्पार्ित तिकािीहरु हाटबजाि माफा त हवहक्र हवतिण वा सहकािी माफा त अरय ठाउहरुमा 
हवहक्र हवतिणको व्यवस्थापन गरिने छ। 

फिफूििेती सम्भाहवत क्षेिहरु पहहचान गरि व्यवसाहयक रुपमा उत्पािन बिाइ मनकास प्रविान गना, 
व्यवसाहयक रुपमा फिफूि िेती गना चाहाने हकसानहरुको पहहचान गरि वनेाामा अनिुान प्रिान गने,  सम्भाहवत 
फिफूि नमनुा पकेट के्षि घोर्णा गरि त्यस के्षििाइ आवश्यक प्राहवमधक ज्ञान प्रिान गने, व्यवसाहयक रुपमा 
फिफूि िेती गिेको जग्गाहरुमा छोटो समयमा उत्पािन हनुे िेती गिाउन प्राहवमधक सहयोग प्रिान गने, 

व्यवसाहयक रुपमा फिफूि िेती गरिएका हकसानहरुिाइ गाउँपामिकाबाट अनिुानको व्यवस्थाागनुा, 
फिफूिको उन्द्चत मूल्य व्यवस्थापनको िामग मसतभण्डाि मनमााणको िामग मनजीके्षिसँग साझेिािी गने, 

फिफूिको उत्पािनमा हकसानिाई उन्द्चत मूल्य र्िनको िामग फिफूि सहकािी माफा त बजािीकिण गने, 

जसु उत्पािन गना साना उद्योग गाउँपामिकाबाट आवश्यक अनिुानको व्यवस्था गरिने छ। 

क)  पश ुपरछी हवकास क्षिेमा गाउँपामिका योजना :  

(१) संघीय ि प्रिेश सिकाि, भमुम ब्यवस्था, कृहर् तथा सहकािी मरिाियको सहयोग ि गाउँपामिकाको 
साझेिािी ि नेततृ्वमा समिुायमा आधारितभैसी श्रोत केरि हवस्ततृ परियोजना प्रस्ताव तयािगिी भैसी 
श्रोत केरि वडा नं. २ मगठाकोट न्द्जउिा िहेको छ भन ेयस अरतगात वडा नं.१, २, ४ किि ि 
एक, वडा नम्वि ७, ८, ९, १०,१ १ कििि वडा िईु ि वडा नम्वि ३, ५, ६ कििि तीन 
हवभाजनगिी प्रत्येक वडामा २५ घिधिुीको समूह गठनगिी कामको सरुुवात गरिएको छ। भैसी श्रोत 
केरि मबस्ततृ परियोजनािे परिकल्पना गिेवमोन्द्जम संघीय सिकाि, प्रिेश सिकाि ि स्थानीय सिकािको 
सामहुहक िगानी, स्वाममत्त्व ि न्द्जम्मेवािी िहनेगिी पकेट के्षिको किििहरुमा भैसी प्रवद्धान, उत्पािन, 
मबतिण ि बजािीकिण गिी कृर्कहरुको न्द्जवन ि आय आजानमा परिवतान गरिने छ। 
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(२) बाख्रा ि माउिी पकेट के्षि  वडा नम्वि ३, ४, ५, ६ िाई मनधाािण गरिएको हनुािे प्रिेश सिकाि 
भमुम ब्यवस्था, कृहर् तथा सहकािी मरिािय ि संघीय सिकाि िाई बाख्रा ि माउिी श्रोत केरि 
मनमााण ि सञ्चािमा साझेिािी गना गाउँपामिकािे माग ि अनिुोध गिेको छ। 

(३) िोकि कुििुा पािन गना मध्यपहडी िोकमागा किीडोि बाउनीिेत िेिी मगठाकोट हिैु हाँसीवाङ्ग 
सम्मा िाई पकेट के्षिको रुपमा भमुम ब्यवस्था, कृहर् तथा सहकािी मरिाियको सहयोग ि 
गाउँपामिकािे साझेिािी िगामनमा कामको सरुुवात गरिन ेछ। 

  स्थायी ि किाि कमाचािी ब्यवस्थापन, पशसेुवा प्रसाि, पश ुउपचािको क्षमता वृहद्ध, पश ुउपचाि प्रयोगशािा 
सेवा कायाक्रम, पश ुिोगथाम सेवा कायाक्रम,पश ुपकेट के्षि तथा उत्पाित्व सधुाि आहािा हवकास कायाक्रम, 

जनचेतना तथा मसप हवकास कायाक्रम, साजिेािीमा व्यवसाहयक फमा सधुाि कायाक्रम, पश ुतथा पशजुरय 
पिाथाको बजािीकिण, संघीय शसताि स्थानीय सिकािबाट अनिुान प्राप्त िागत साझेिािीमा भैँसी प्रवद्धान 
कायाक्रम, िागत साझेिािीमा मासकुो िामग पाडा प्रवद्धान िबाख्राको साना व्यवसाहयक कृहर् उत्पािन केरि 
(पकेट) हवकास कायाक्रम संचािन िगायत  यसके्षिमा १ किोड २६ िाि ७४ हजाि बजेट मबमनयोजन 
गिेको छु। 

ि)  कृहर् हवकास क्षिेमा गाउँपामिका योजना : 
(१) फिफुि सरुतिा, कागती, मिची, आपँ, केिा पकेट क्षिे-वडा नं. १, २, ७, ८. ९, १० ि ११ 

िाई ि हकमब, िाँते ओिि पकेट के्षि  वडा नं. ५ ि ११ िाई छनौट गरि मबरुवा िगाउने काम 
सचुारु भएकोिे यसको मनिरतिता, स्तिवृद्धी ि मबकास गरिने छ। 

(२) तिकािी ि तिकिी मबउ उत्पािन पकेट के्षि- वडा नं. ९, ८, ७, ४, ३, २ १ िाई छनौट गरि 
कृर्क हरुको िागत सहभामगतामा कामको सरुुवात भएकोिे यसको मनिरतिता, स्तिवृद्धी ि मबकास 
गरिने छ। 

(३) मसिा बािी पकेट के्षि- बेसाि, अिवुा, हटमिु वडा नं. १ िाई मनधाािण गिी प्रिेश भमुी ब्यवस्था, 
कृहर् तथा सहकािी मरिािय ि बनस्पती मबभाग कपिुकोटको सहयोगमा गाउँपामिकाको साझेिािीमा 
कामको सरुुवात भएकोिे यसको मनिरतिता, स्तिवृद्धी ि मबकास गरिने छ। 

स्थायी ि किाि कमाचािी ब्यवस्थापन, कृहर्: सघन बामि, तिकािी हवकास आयोजना, फिफुि िेती हवस्ताि 
ि सधृ्िीकिण, च्याउिेती, मौिी पािन, साना मसचाई, माटो सधुाि ि गोठमि ब्यवस्थापन, मसिा बािी, बजाि 
हवकास तथा आमथाक हवश्लरे्न, कायाािय व्यवस्थान तथा प्रशासमनक िचा, कृर्क िताा व्यवस्थापन, िाहष्ट्रय ि 
स्थानीय महत्वका िाद्य तथा पोर्ण सिुक्षाममा टेवा पयुााउने वािी वस्तको साना व्यवसाहयक कृहर् उत्पािन 
केरि (पकेट) हवकास कायाक्रम संचािन गना यसक्षेिमा ८४ िाि ७४ हजाि ८ सय ६० बजेट मबमनयोजन 
गिेको छु। 

२२. पयाटन क्षिेको हवकास ि प्रवद्धानः गाउँपामिकािे पयाटन िणनीमत योजना मनमााण गिेको छ। जसिे मनिेशन 
गिेवमोन्द्जमको योजनािाई प्राथममकता र्िन ु पिाछ। “प्राकृमतक, धाममाक, ऐमतहामसक सम्पिाको संिक्षण ि 
प्रवद्धानगिी पयाटन गरतव्यको एहककृत पयाटन पूवााधािको हवकास गिी गाउँपामिका जनताको जीहवकोपाजानमा 
सधुाि ल्याउन,े पयाटहकय गमतहवमधमा वृहद्धबाट िामीण िोजगािीका अवसिहरु मसजाना गने ि यसको िाभ 
तल्िो तहसम्म परु् याइने छ।नया ँतथा सम्भावना िेन्द्िएका स्थानहरुमा पयाटन सम्बरधी सेवा तथा वस्तकुो 
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उत्पािन गना स्थानीय समिुायको क्षमता तथा सहभामगता अमभवृहद्ध गने,  हवमभन्न िाहष्ट्रय तथा अरतिााहष्ट्रय स्तिमा 
गाउँपािीका पयाटक आकर्ाण गने स्थानहरुको फोटो तथा अरय जानकािीहरु प्रचाि प्रसाि गने,  पयाटकीय 
आकर्ाक स्थिहरु सम्म आवतजावत गना सडक सञ्जाि ि पिमागाको हवकासबाट सहुवधा प्रिान गने,  पयाटकका 
िामग गणुस्तरिय होटि, िेस्टुिेण्ट तथा िज स्थापना गना हवमभन्न सहुवधा सहहत नीन्द्ज के्षििाई आकहर्ात 
गरिनेछ। 

गाउँपािीकािे पयाटन प्रवद्धान सम्बरधमा तत्कामिन अगाडी विाउने हक्रयाकिापहरु: धाममाक, 

साँस्कृमतक, ऐमतहामसक ि कृहर् पयाटन महत्वका के्षिहरुमागाउँपामिका यदु्ध संिहाियका रुपमा छोटेवगि ि 
ििुी सािुाल्िा घि संिक्षण ि मबकास गने, िोपउरमिु तहमा पगेुका सम्पिाहरुको संिक्षण तथा सम्बिद्धानको 
थािनी गने,  रिम्न िोभानमा धाममाक पयाटनको िामग DPR गिी भौमतक पवुााधािको मबकास ि संिक्षण गने, 
धाममाक पयाटकीय हिएङ्ग झोिङु्गे पिु मनमााणको पहि गने, गाँिाघाट मसम्िी चाइनावगि चौिजहािी सानीभेिी 
भेिी निीमा र् यापह्टङ्ग सञ्चािनको िागी भौमतक पवुााधाि मबकास गने, मौिा िािा प्राकृमतक पाका को िामग DPR 
गिी सोही अनसुाि काम गरिने छ।बकुीचौि मामिका िेक पिमागा मसडी, भिाचौि मतममिे कमैिे मौिािाि 
पयाटकीय सडक, मौिािािा गरुिल्िा म्यािाथन तथा  स्थानीय साँस्कृमतक तथा कृहर् उपज प्रिशनगने 
िगाउँपामिका मभि शहिउरमिु बाजाि के्षिमा सिसफाई अमभयान माफा त प्िान्द्स्टक झोिा ि वोति ि फोहोि 
व्यवस्थापन गने गिी यसतफा  सवै कायाक्रममा रु. ४४ िाि बजेट हवमनयोजन गिेकोछु।  

२३.  िघउुद्योग कायाक्रम: सानीभेिी गाँउपामिकामा िघ ुउद्यम प्रबद्धान िणनीमतक योजना मनमााण गिेको हनुािे 
सोही बमोन्द्जमिन्द्क्षत वगा गरिबीको िेिाममुन िहेका आमथाक रूपिे हवपन्न ि सीमारतकृत समहुिाइ िघ ुउद्यम 
हवकासको माध्यमबाट िोजगािी अवसिको मसजाना ि आयस्ति वृहद्ध गने।स्थानीय तहमै उपिब्ध हनुे स्रोत 
साधनको अमधकतम उपयोग गिी मागमा आधारित उत्पािन तथा सेवाहरूको हवकासद्वािा गरिबी रयूमनकिण 
गने,  स्थानीय सीप ि स्रोतको उपयोग गने, यवुा िोजगाि मसजाना गना उपिब्ध स्रोत साधन, जनशन्द्क्त, सीप 
ि पयाटकीय संभावनाका अवसिहरु िोन्द्जगने, “स्थामनय श्रोत साधन ि सीपको उपयोगबाट उद्यम ि िोजगािीमा 
बहृद्ध, सानीभेिी गाँउपामिकाका िन्द्क्षत बगाका जनताको समहृद्ध” गने िीघाकािीन सोंचका साथ िघ ुउद्योग 
िणनीमत योजना मनमााण गरिएको छ। 

मेड्पा मोडेििाई िन्द्क्षत समूह अनकुुि हनुेगिी “िन्द्क्षत वगाका सबै उद्यममा सरिक,कोही पमन निहनु 
गरिव” भने्न नािाका साथ प्रमतष्पधाामा छनौट भएका व्यवसाय हवकास सेवा प्रिायक संस्थाहरु माफा त िघ ु
उद्यम हवकास मोडेिमा नयाँ िघ ुउद्यमी मसजाना गने, अमत गरिब परिवािहरुको िामग कन्द्म्तमा १० जनाको 
िामग हनुे गिी साझा सहुवधा केरिको स्थापना तथा िन्द्क्षत वगाको एक घि एक उद्यम सहहतको व्यवसाहयक 
िोजगािमूिक अवस्थाको मसजाना गरिने छ। 

यवुा िोजगाि एवं साना व्यावसाय हवकास ि संवृद्धीकोिागी गणुस्तिीय ि व्यवसाहयक न्द्शक्षा, 
उद्यमन्द्शिता ि मसप हवकास तथा तामिमको माध्यमबाट महहिा उद्यमन्द्शिता हवकास गिी सामहुहक उत्पािन 
ि िेमत गना श्रम सहकारिहरुको स्थापना गना प्रोसाहहत गरिनेछ।अधा वेिोजगाि भएका कृर्किाइ व्यावसायी 
किणगिी मतनिाई पूणा िोजगाि उरमिु बनाउने िक्षिािी सिकािी, सहकािी ि नीन्द्ज के्षिको साजिेािी 
िगामनिाइ प्रोत्सहान गरिने छ।प्रिेश सिकाि संग माग, समरवय ि साझेिािी गरिगाउपामिकामा १ गामेरट 
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उधोग सञ्थािनमा आएकोिे भौमतक संिचाना मनमााण ि स्ति बदृ्धी गरिने छ। भैसीपकेट के्षि सचुारु भएको 
हनुािे िधु सङ्किन केरि मनमााण ि सञ्चािन गने, मसिा संकिन ि प्रशोधन केरि मनमााण ि सञ्चािन गने, 
फिफुि ि तिकािी पकेट के्षिवाट उतपार्ित वस्तिुाइ प्रशोधन गना जसु ि सस ्उद्योग मनमााण ि सञ्चािन 
गने, प्रमतष्पधाामा छनौट भएका व्यवसाय हवकास सेवा प्रिायक संस्थाहरु माफा त िघ ुउद्यम हवकास मोडेिमा 
नयाँ िघ ुउद्यमी मसजाना गने, प्रमतष्पधाामा छनौट भएका व्यवसाय हवकास सेवा प्रिायक संस्थाहरु माफा त 
उद्यमीको स्तिोन्नमत गने, अमत गरिब परिवािहरुको िामग कन्द्म्तमा १० जनाको िामग हनुे गिी साझा सहुवधा 
केरिको स्थापना ि जनस्तिमा साना उद्योममको सोपहिमा सञ्चािन गिेका फिफुि नसािी, पाउिोटी, चाउममन 
डेिी उद्योगहरुिाई प्रोत्सहान गनेगिीगाउँपामिकाबाट यसके्षिमा रु ५५ िाि ५० हजाि हवमनयोजन गिेकोछु। 

२४. सहकािी ि हवन्द्त्तय क्षिेको हवकास: गाउँपामिकामा सहकािी ऐन, नीमत ि मापिण्ड अनसुाि सहकािी संस्था 
िताा, अनमुमत, िािेजी ि हवघटन, सहकािी बचत तथा ऋण परिचािन सम्बरधी मापिण्ड, मनयमन, सहकािी 
सम्वरधी स्थानीय त्याङ्क व्यवस्थापन ि अध्ययन, क्षमता अमभवहृद्ध गरिने छ।सहकािी संस्थाहरुिे कृहर्जरय 
उत्पािन ि सेवामिुक कामिाइ पहहिो प्राथममक्ता र्िएि काम गनुापिाछ ि गाउँपामिका स्तिमा कृहर् उत्पािन 
के्षिमा िाम्रो काम गिेको सहकािीिाइ  अनिुान वाट परुिष्कृत गरिनेछ।श्रम सहकािी हरुिाइ हवकास मनमााण 
उत्पािन सामान्द्जक तथा सेवा मिुक काम जसिे िाम्रो गिाछ मापिण्डको आधािमा छनौटगिी परुिष्कृत 
स्वरुप अनिुान प्रिान गरिनछे। 

गाउँपामिकामा साना हकसान, ब्यापािी ि उद्योमी  तथा आम साना ब्यवसायीकहरु िाई मबमभन्न मबत्त 
संघ संस्थाहरुिे अदृस्य चको ब्याज असिु, गाउँको पून्द्ज पिाइन ि पिमनभाता िोक्न गाउँपामिका बामसिाई 
आत्म मनभाि, पून्द्जको मबकास ि  सप्टिोन बाट सानो आयआजान गनेगिी गाउँपामिकामा स्थापना भएको बचत 
तथा ऋण सहकािी संस्थनिाई अनिुान र्िनगिी बजेट रु. ५२ िाि हवमनयोजन गिेको छु। 

गाउँ सभाका अध्यक्ष महोिय, 
पवुााधाि हवकास क्षिे तफा  

२५. सडक संजाि हवकास मनमााण : गाउँपामिकािे आमथाक वर्ा २०७५/०७६ मा यातयात हवस्ततृ गरुु योजना 
मनमााण गिी सडकहरुको वगी किण, मापिण्ड ि अनमुान िागत समते प्रस्ततु गिेकोछ भन ेअको मति 
गाउँपामिका मभिका सम्पणुा सडकहरु मड.हप.आि. गरिएकोछ। शहिी तथा वन्द्स्त हवकास मापिण्ड २०७५ 
गाउँपामिकािे जािी गरिसकेकोिे घडेिी भवन सडकहरु मनमााणको माप िण्ड मनधाािण भैसकेको हनुािे सोही 
बमोन्द्जम स्थानीय कृहर् सडक ि घोडेटो वाटो सम्बरधी नीमत, मापिण्ड, योजना, कायाारवयन ि मनयमन 
गरिनेछ। गाउँपामिकामा मध्यपहाडी िोकमागा क्षेिीय सडक ि कृर्ी सडक गिी मखु्य ि सहायक सडक 
सञ्जाि हवद्यमान िहहआएकोछ।गाउँपामिकाको केरि िेन्द्ि वडा कायाािय सम्म, वडा कायाािय िेन्द्ि टोिसम्म 
एक वडा एक हरित कृहर् सडक मनमााण गने िक्ष्य िािी गाउँपामिकािे सवै काम अगाडी बिाएको छ।  
(१)  मखु्य सडक- मध्यपहाडी पषु्पिाि िोक मागा आगामी १ वर्ामभि कािोपिे गने कायािाई सम्पन्न 

गना संघीय सिकािि चौिजहािी हाँसीवाङ िण्डमा काम गने चरिा एण्ड वसरत करिक्शन प्रामि 
कम्पमनिाई ध्यान आकर्ाण गिाइने छ। अमाा झािमािे काफिवोट गिायिा पेिी ििुी िेत घापागाि 
पोििी क्षेमिय सडक ि रिम्ना गोगन िोिा बमिवाङ पेिी ज्यममिे गाँिाघाट क्षेमिय सडक मनमााण 
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स्ति बदृ्धी ि ममात संभाि, सवााचौि चािमिमिेा बाधापानी मौिािािा टुिा कृहर् सडकको मनमााण गने 
न्द्जम्मेवािी संघीय तथाकणाािी प्रिेश सिकाि िाइ अनिुोध गरिएकोछ। 

(२)  सहायक सडकहरु- चाईनाबगि पकै्रया बहुकचौि जंगिगाउँ बसन पडुाँडा कृहर् सडक, मगठाकोट न्द्जउिा 
घमतागाउँ पमुतामकाँडा गाउँ बसनडाँडा कृहर्सडक, मसम्िी  स्यािीबोट  मगििाङ्जा  छेिोहाने्न टोट्के 

काँडा घडेिी स्यामिवोट कृहर् सडक, पेिी बल्यािका  गोिडाँडा िािा िािी अध्याचौि स्यािा कृहर् 
सडक, न्द्झनचौि भिाचौि मतममिे कमैिे मौिािा पयाटकीय सडक, नायिोिा िािचौि गाउँबािी टुिा 
कृहर्सडक, मेिचौि हकिोघैटे घापागाि हाँस ु कोटगाउँ कृहर्सडक, मेिचौि बल्िेबास रिटनािोिा 
िेतमडुीगाि कोटगाउँ िमाि गमुािोिा कृहर् सडक,सहिे न्द्जउिा चरििोय आ.हव. जनचाहाना भेिीिह 

िीगा फुकु्र न्द्जउिा हसुिुोिा मसम्िी टाकुिा कृहर् सडक, मसम्िी टाकुिा कामिका पािेिोि िामाडाँडा 
कृहर्सडक, तल्िो आमडाँडा हवप्पे न्द्चरत ुकृहर्सडक, घडेिी टुनीबोट घण्ठाना मतममिे न्द्चरतबुगेुिी वडा 
कायाािय कृहर्सडक,घण्ठाना अमाा डाडँा काफिवोट िामनन्द्चउिा घडेिी कृहर्सडक, काफिबोट 
हटमिुबोट, अम्रडेाडा, पोििाधनिा पामथहाल्न बागिोि गामतना घडेिी कृहर्सडक, बाउनीिेत मसमिचौि 
कल्िेिी कामीगाउँ बकुीचौि कृहर् सडक, चाइना वगि जंगिगाउँ कृहर् सडक, बािजोती मा.मब. 
गौर् याि गाउँ परियािटोि कृहर् सडक, मेिचौि धनिेोिा सल्िीचौि कृहर् सडक, मिगा जैधाने भेिीिह 
कृहर् सडक, कामिका डन्द्ल्सङ्गे मबप्पे कृहर् सडक, ओिीडेिा िामोहािे मततेिोिा चौि कृहर् सडक, 
हाँमसवाङ िामतकाडँा मगििाङ्जा कृहर् सडक ििुडाडा, िगनचौि, ठुिािेि, समतपोिे कृहर् सडक, 
मिुीगाि कोटगाउँ, कामिका पािेिोि िाममडाँडा ि अमाा डाँडा काफि वोट िामनन्द्चउिा कृहर् सडक 
ि झोिङु्गे पिु सहहत संघीय ि प्रिेश सिकाि संग साझेिािी संपिुक गने गिी मनमााण,ममात संभाि ि 
स्तिवृहद्ध सहहत रु. किोड २ किोड ४९िाि ३८ हजाि हवमनयोजन गिेकोछु। 

२६.  मसंचाई तफा को हवकास ि योजना: सानीभेिी गाउँपामिकामा मसचाई सम्वन्द्रध गरुुयोजना तजुामा, स्तिोन्नमतका 
आयोजनाको पहहचान, कायाारवयन, ममात, सम्भाि ि मनयमन गरिनछे। साना सतह तथा भमूमगत मसंचाई 
प्रणािीको संचािन ि ममात-संभाि ि व्यबस्थापन,नर्ि ि िोिाहरुबाट ठूिा ि साना मसंचाई योजना सञ्चािन, 
पोििी मसंचाई योजना ि हवद्यतु उपिव्ध भएसम्म मिफ्ट मसंचाइ योजनाद्वािा बिी भरिा बिी जममनमा मसंचाई 
परु् याइनेछ।संचािनमा आएका योजनाहरु िाई संिक्षण, ममात संभाि ि आमथाक वर्ा २०७६।७७ मा सम्पन्न 
नभएका चाि ुयोजनाहरुिाई मनिरतिता र्िएि क्रमागत रुपमा कायाारवयण गनेगिी मेघा मसेुिोिा मिेुिोिा 
गोिचौि DPR सहहत बहृि मसचाई योजना मनमााण, गिायिागाउँ पन्द्म्पङ्ग मसचाई आयोजना, भिाििोिा 
बाहनुीिेत वािीपािी पिी मसचाई कुिो मनमााण िाई प्रिेश भौमतक पूवााधाि मरिाियमा मसफारिस गरिएको छ 
भनेसाउने छहिा कल्िेघािी मगठाकोट ज्यूिा कृहर् मसचाई योजना (क्रमागत), िवुेिी कृहर् मसचाई योजना  
(क्रमागत), छहिे पानी तल्िो आमडाडा मसचाई योजना मनमााण, अधेिी िोिा ठुिोिोिा तल्िो मामथल्िो 
चाइनावगि पिी मसचाई कुिो मनमााण, सोता मिप्ट मसचाई योजना मनमााण, सहिे न्द्जउिा मसचाई योजना मनमााण, 
फुकु्र न्द्जउिा मसचाई योजना मनमााण, िाििोिा पेिािोिा मसचाई योजना मनमााण, मिुपानी मसचाई योजना, 
डाँिा तसुािे पन्द्म्पङ्ग मसचाई योजना, िेत गाउँ मसचाई योजना मनमााण, िेउता िोिा ममुडगाड मिप्ट मसचाई, 
ओििेनी िोिा गाउँवािी हकमटाकुिा पाइप मसचाई योजना, िानीन्द्चउिा कोिडाडँा पेिा मसचाई ममात स्ति 
उन्नती, मिपनी कृहर् मसचाई योजनाहरु संघीय ि प्रिेश सिकाि बाट ४ किोड २७ िािको योजना प्राप्त 
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भएकोिे मागको गाउँपामिकािे साना मसचाईको िामग यस क्षिेमा समि बजेटरु. १९ िाि हवमनयोजन 
गिेकोछु। 

२७.  भवन तथा सहिी हवकास: सहिी तथा बस्ती हवकास भवन संहहता मापिण्ड २०७५ गाउपामिकािे जािी 
गिेकोछ भन ेअको मति गाउँपामिकािे शहिी तथा वस्ती हवकासको हवष्ततृ परियोजना मनमााण गिेको हनुािे 
सोहह बमोन्द्जम भवन ि सडक मनमााण अनमुमत ि मनयमन गरिनेछ।संघीय माममिा तथा सामारय प्रशासन 
मरिाियको पमछल्िो मनिेशन अनसुाि जग्गा प्रामप्त सम्वन्द्रध जनतावाट िान गरिएको जग्गामिने पहहिो ि 
सहज प्राथममक्ता भएकोिे मध्यपहामड िोकमागा संग जोमडएको सिुन्द्क्षत ि पकु्िो जग्गा मसन्द्म्ि वजाि िेिी 
द्बवािे सम्मको क्षिेमा जहा ँिान जग्गा पाइरछ सोही स्थानमा गाउँपामिका कायाािय भवन मनमााण गने गत 
बर्ाको नीमत कायम गिीएको छ।गाउँपामिका भवनको DPR गरिएको छ, आ.ब.०७७।७८ मा भवन 
नभएका सवै वडा कायााियहरु ि भवन नभएका सवै आधािभतु स्वास््य सेवा केरि मनमााण गना नेपाि सिकाि 
ि प्रिेश सिकाि संग माग ियोजनामा साझेिारिको िामग समपिुक बजेट व्यवस्था गरिएकोछ।नेपाि सिकाि 
बाट सशता बजेट िचा गने कायाहवमधको आधािमा हवध्यािय भौमतक पवुााधाि ि नमनुा हवद्यायियमा शसता 
अनिुान रु.१ किोड ९२ िाि प्राप्त भएको छ भने  स्वास््य भवनहरु मनमााण क्रमागत रुपमा गरिनेछ। 
प्रिेश सिकाि बाट हवशरे् अनिुानको न्द्शक्षा भवनको बजटे सहहत यस क्षिेमा समि बजेट रु.१ किोड  १० 
िाि ५० हजाि हवमनयोजन गिेकोछु।  

२८.  उजाा, िघ ुतथा साना जिहवद्यतु: गाउँपामिकामा साना जिहवद्यतु आयोजना ि वैकन्द्ल्पक ऊजाा सम्बरधी नीमत, 
कानून, मापिण्ड, योजना तजुामा, कायाारवयन ि हवद्यतु हवतिण प्रणािी ि सेवाको व्यवस्थापन, संचािन ि 
मनयमन गरिनछे।उज्यािोमा वस्नपाउन ुजनताको अमधकाि िाई स्वीकाि गिै गाँउपामिकािाई पूणा रुपिे 
उज्यािो पाने ि सवै मबद्याियहरु ि स्वास््य संस्थाहरुिाई केरिीय मबधतु िाइनको पहचुमा नहिुा सम्म 
बैकन्द्ल्पक उजाा (सोिाि) परु् याउन ेिक्ष सहहत  संघीय ि प्रिेश सिकाि संग समरवय गिी यसिाइ अगाडी 
विाइनछे। साना जिहवद्यतु आयोजना ि वैकन्द्ल्पक ऊजाा सम्बरधी गाँउपामिका उज्यािो कायााक्रम अरतिगत 
हवधतुीकिण गने सनिभामा १२० हकिो वाट हवधतु सिकािी, सहकािी ि नीन्द्ज िगामनको साझेिारिमा सम्पन्न 
गाउँपामिकामा सूचीकृत भएका जिहवधतुहरुिाई संिक्षण, ममात संभाि ि काठको पोि बिल्न सहयोग 
गरिनेछ।िाहष्ट्रय िामीण तथा नवीकिणीय उजााकोसशता अनिुान कायाक्रमको कायाहवमधको आधािमा िचा 
गनेगिी यसतफा  ६ िाि ि गाउँपामिकाबाट रु. २१ िाि गिी जम्मा बजेट रु २७ िाि हवमनयोजन 
गिेकोछु। 

२९. सचुना सञ्चाि ि प्रहवमध तफा : गाँउपामिका भि टेमिफोन सेवा उपिव्ध गिाउन ेक्रममा नेपाि टेमिकम 
ििुसञ्चाि ि एनसेिका मनमााण भएका टावि प्रभावकािी सेवा सञ्चािन गना ि टावि हवस्ताि गना वडा नं. ४ 
टुिा ि वडा नं.११ अमाा सानो िेकमा टावि सम्पन्न भै संचािनमा आएकोछ तथा ििुी ६ को छहिा िेक 
सबेभै काम सचुारु भएको छ। वडा नं.३ अध्याभौि ि वडा नं. २ को िामिमा टेमिकम टावि मनमााणको 
योजना मागगिी संन्द्घय सिकािको ध्यानाआकर्ाण गिाइनछे।गाउँ पामिकाकायाािमा, सबै वडा कायााियहरु, 
हवर्यगत कायााियहरु तथ प्रमतमनमध मिुक न्द्शक्षा ि स्वस््य संस्थाहरुमा वाइफाइ जडानगिी  संचािनमा 
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आएको छ। कायाािय के्षिमा मनशलु्क वाइफाइ सहुवधा प्रिान गरिएकोछ,वाइफाइको माध्यमवाट सञ्चािन 
वेबसाइटिे गाउँपामिका सिकािको सवै सूचना प्रवाह गिेको छ, अनिाइनको माध्यमवाट गिेने समिकाम ि 
िेिा शािाको शिु अनिाइन भकु्तानी िगाएत न्द्जल्िा, प्रिेश ि संघीय सिोकािवािा हरुसंग अनिाइन बाट 
गरिने सवै कामहरु सहज िंगिे सम्पािन गरिने छ। मोिािािा सामिुायीक एफ एम सञ्चािनमा आएकोिे 
गाउँपामिका मभिको समि कामको प्रचाि, मनगिानी ि जनताको हहतमा परिचािन गिै िेमडयो पूवााधाि 
मबकासको िामग स्तोिन्नती अनिुान प्रिान गरिने छ।गाउँपामिका एक वडा एक पिकाि को अवधािना अनसुाि 
वडाहरुको सहभामगतामा पिकािीता तामिम, सूचना संचाि, एफएमवाट जनहहतका कायाक्रम प्रसािन, वाइफाइ 
महसिु, सचुना प्रणािी सफ्टवयि, सूचना मडन्द्जटि बोडा, पिपमिका छपाइ ि सचुना प्रकासनसहहत यस 
कायाक्रमहरुतफा  रु.१६ िाि बजेट हवमनयोजन गिेकोछु। 

गाउँसभाका अध्यक्ष महोिय, 
वन, वाताविण तथा  हवपद् व्यवस्थापन क्षिे तफा  

३०. वन तथा भ-ुसंिक्षण : गाउँपामिका सामिुाहयक वनमा पयाापयाटन/उद्यम प्रवद्धान वन व्यवस्थापनिाई र्िगो 
बनाउँिै यस के्षिको उपयोग ि संिक्षण िवैुिाई प्राथममकता र्िइने नीमत अनसुाि वन, जङ्गि, वरयजरत,ु 
चिाचरुुङ्गी, जि उपयोग, वाताविण, पयााविण तथा जैहवक हवहवधता सम्बरधी साझा अमधकािहरुमा संघ ि 
प्रिेश सिकाि संग समरवय ि सहकायाागिी स्थानीय नीमत, कानून, मापिण्ड, योजना मनमााणगिी कायाारवयन 
ि मनयमन गरिनछे।मौिािािािाइ बाताविणीय, पयााविणीय ि पयाापयाटन मबकासको िामग समिुायद्वािा 
संिन्द्क्षतके्षिको अवधािणा ि अध्यायण, जमडवटुी संिक्षण ि प्रशोधनगिी आयोवेर्िक और्धी, हवाि ि मसाज 
तेि उत्पािन कायाक्रमको िामग पहि गरिनेछ। सिकािी, मनजी, सहकािी ि समिुायको साझेिािीमा जमडबटुी 
िगायत वन पैिावािमा आधारित १ वडा १ बन उद्योग स्थापना गरिनछे। स्थानीयस्तिमा सामिुाहयक, 
कवमुियती ि िाहष्ट्रय वनको संिक्षण सम्वद्धान, उपयोग ि मनयमन गरिनेछ।वन उपभोक्ता समूहिाइ व्यवन्द्स्थत 
ि सहक्रय वनाएि िेिा तथा अमभिेि व्यवन्द्स्थत गरि वन संिक्षन ि उपयोगमा न्द्जम्मेवािी ि जवाफिेही 
वनाइनेछ।सावाजमनक िािी जग्गा, पािा वा क्षेिहरुमा वृक्षािोपण, सम्भाि, उपयोग ि व्यवस्थापन 
गरिनेछ।जडीबटुी तथा अरय गैिकाष्ठ वन पैिावाि सम्बरधी, सभेक्षण, उत्पािन,  सङ्किन, प्रवद्धान, प्रशोधन, 
ि बजाि व्यवस्थापन गरिनछे।मध्यपहाडी सडक जोमडएको सावाजमनक जममनमा वनबीउ बगैँचा स्थापना, 
व्यवस्थापन ि प्रवद्धान, नसािी स्थापना,  मबरुवा उत्पािन,  हवतिण, िोपण ि प्रवद्धान गना गिासधुाि गरिने 
छ। मध्यपहाडी, क्षेमिय सडक ि वडाका कृहर् सडकहरु तथा सानीभेिी ि भेिी निी फाँट वािीपािीको 
सावाजमनक जममनिाई क्रमश स्थानीय सिकाि ि सिकािी कायााियकोको स्वाममत्व  मिने, सावाजमनक काम्मा 
िगाउने तथा संिक्षण गनेगिी यस के्षिमा २६ िाि हवमनयोजन गिेको छु। 

३१. जिाधाि संिक्षण: गाउपामिकामा जिाधाि, पानी महुान संिक्षण, भसंूिक्षण ि जिाधाि व्यवस्थापन, सामिुाहयक 
अनकूुिन, िानी तथा िमनज पिाथाको संिक्षण, िंुगा, मगट्टी, बािवुा, माटो, आर्ि िानीजरय वस्त ुसम्वरधी 
सवेक्षण, अरवेर्ण, उत्िनन, िानीजरय वस्तकुो संिक्षण, हवकास, उत्िनन ्ि उपयोग, व्यवस्थापन ि स्थानीय 
िानी तथा िनीज पिाथा सम्बरधी सूचना तथा त्यांक संकिन गरिनेछ।कानूनी मापिण्डमा िानी तथा 
निीजरय पिाथाको प्रयोग ि हवहक्र हवतिन गना वाताविण प्रभाव मलु्याङ्कण गरि सोहह मापिण्ड अनसुाि उत्िनन ्
हवहक्र हवतिण अनगुमण ि मनयमन गनेगिी ४ िाि हवमनयोजन गिेको छु। 
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३२. जिवाय ुपरिवतान: संघीय ि प्रिेश सिकाि, सिोकाि सामान्द्जक संघ-संस्थाहरु संग साझेिािी गिी जिवाय ु
परिवतान रयूनीकिण तथा अनकूुिनका कायाक्रमहरू सञ्चािन गरिनेछ। स्वच्छ, हिाभि ि प्रिूर्णमकु्त 
गाँउपामिका अमभयान सञ्चािन गिी जैहवक हवहवधता तथा जिवाय ुपरिवतान अनकुिनमा सानीभेिी गा.पा. ि 
आशा प्रोजेक्ट कायाक्रम मबच सम्झौता भई ११ वटा वडाहरुमा कायाक्रम िाग ुभएकोिे योजना मनमााणमा 
सहभामगता ि कायारवयणमा प्रभावकािी अनगुमण गरिने छ। 

३३. सिसफाई तथा फोहोि मैिा व्यवस्थापन: गाउँपामिकािे फोहिमैिा ब्यवस्थापन कायााहवमध २०७५ मनमााण 
गिेकोिे सोही बमोन्द्जम कायारवयन अनगुमन ि मनयमन गिै सिकािी, सहकािी ि मनन्द्ज क्षेि, नागरिक 
समाजको संिग्नतागरिनेछ। फोहि ब्यवस्थापन समवरधी िणनीमतयोजना मनमााण कायाक्रम ि आमनागरिक 
तथा समिुायको चासो ि संिग्नतामा अमभबरृ्ि गिी फोहि संकिन र्िन्द्ि व्यवस्थापन सम्मका सबै फोहि ि 
प्िाहिक जरय फोहिहरुको व्यवस्थापनमा सििता ल्याउन, वाताविणीय जोन्द्िम रयूनीकिण, प्रिूर्ण मनयरिण 
ि हामनकािक पिाथाहरुको मनयमन तथा व्यवस्थापन गने नीमतमभि िही फोहिमैिा व्यवस्थापन गरिनछे। 
गाउँपामिकामा रुकुमेिी समाज हवकास केरि ि सआुहािा गैिसिकािी संस्था संग साजेिािी गरि सिसफाई 
तथा पणुा सिसफाइ उरमिु वडा कायााक्रम संचािनसहहत यस क्षिेको बजेट रु. ५ िाि हवमनयोजन गिेकोछु। 

३४. जि उत्पन्न प्रकोप मनयरिण: संघीय ि प्रिेश सिकाि संग गाँउपामिकािे समरवय ि साझेिारिमा तटबरध 
निी तथा पहहिो मनयरिण तथा निी व्यवस्थापन ि जि उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनिाइा हवशरे् प्राथममकताका 
साथ कायाारवयन गरिनछे। निीजरय पिाथाहरुको उत्िनन ्गिाा निी प्रणािीको प्रकाि, उपिब्ध निीजरय 
पिाथाको परिमाण तथा स्थानीय वाताविणको संविेनशीितािाइा आधाि मानी अध्यन, अनसुरधान गिी बाताविण 
प्रभाव मलु्याङ्कण कायायोजना बनाएि माि निीजरय पिाथाको उपयोग गरिनेछ।निी मनयरिण ि मानव वन्द्स्त 
संिक्षनको िागी विी जोन्द्िम तथा धनजनको के्षमत हनुसक्ने संभाव्यताको अध्यानगिी तट्वरधन ि निी 
मनयरिण गना चाईनाबगि सोता वाहमुनिेत िण्ड, ज्यममिे हपिेतिा बेिटाप ु रिम्ना िइुभेिीिण्ड ि हाँसीवाङ 
छोटेवगि फल्िेवगि मसस्निेोिा िण्ड नर्ि मनयरिणि गायत अरय सम्भाहवत ठाँउहरुमा योजनावद्ध कायाक्रम 
सञ्चािन गना संघीय ि प्रिेश सकाि संग साझेिािी गरिन ेछ। 

३५. हवपद् व्यवस्थापन: गाउँपामिकािे हवपद् व्यवस्थापन सम्वन्द्रध ऐन ि कायााहवमध मनमााण गिेकोछ सोहह बमोन्द्जम 
नीमत ि मापिण्ड योजना मनमाानगिी कायाारवयन ि मनयमन गरिनछे। मबश्वव्यापी फैिेएको कोमभड-१९(कोिोना 
भाइिस) प्रकोप हवपद् िाइ मनयरिण ि िोकथाम गना पूवा प्रमतकाया योजना,िोज तथा उद्धाि, िाहत सामिीको 
तयािी िहवतिण गना गाउँपामिकािे मापिण्ड बनाएको हनुािे सोही वमोन्द्जम काम गरिने छ।हवपद् व्यवस्थापन 
सम्वरधी गाँउपामिकािे स्थानीय आपतकािीन काया सञ्चािन प्रणािीको हवकास गना गाँपामिकामा हवपि 
व्यवस्थापन समममत गठन गिीएकोिे हवपद् पूवा तयािी तथा प्रमतकाया योजनामा सिकािी तथा गैिसिकािी, 
सामान्द्जक संघ संस्थाहरु ि स्वयं सेवकभावना द्ववािा प्ररेित यवुा जनशन्द्क्तिाई परिचािन गरिनछे।यसको 
िागी गाँउपामिका अरतिगत सवै वडाहरुको िागी सवैिािे हवपिजरय प्रकोप मनयरिण, िहात ि उद्धाि 
व्यवस्थापन गनेगिी यस क्षिेमा रु. ८७ िाि बजेट हवमनयोजन गिेकोछु। 
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३६. वारुणयरि (आगिागी मनयरिण) : मानव जरय कृयाकिापिे जान-अरजान, अचेत ि िापिवाही वाट  हवधतु 
सट्भै हनु ेआगजमनिे प्राकृमतक श्रोत साधन ि मानहवय भौमतक संिचना ि धनजनको ठुिो के्षमत भएका छन।् 
शहिी हवकस उरमिु वन्द्स्त हवकासको भौमतक संिचनािे घना वजाि, हवमभन्न व्यवसायहरु, सिकािी 
कायााियहरु, हवमभन्न सेवा प्रिाहयक संघ-संस्थाका कायााियहरु, शैन्द्क्षक ि स्वस््य संघ-संस्थाहरुको वदृ्धी 
हवकास संगै सामनभेिीमा उजााको क्षेिमा क्रमस हवकास हिैुछ।गाँउघि ि वजाि के्षिमा िापिवाही ि हवधतु 
सटभइ हनुे आकन्द्स्मक आगजमन तथ व्यान्द्क्तगत गित मनहेतिे जंगिमा हनुे आगजमनिाई मनयरिन 
गनुापिाछ।बन, गाँउ घि वजािमा हनुे आगजमनप्रमत पूणा सावाधान िहन सचेतना मिुक कायााक्रम सञ्चािन 
गने ि केही मखु्य कायााियहरुमा आगो मनयरिन साधनहरुको व्यवस्थापन ि वनमा आगजमन गनेिाइ मनयरिन 
गरि  हवध्यमान बन ऐन बमोन्द्जम कािवाही गिी बनको संिक्षणमा टेवा परु् याउन यसको िागी बजेट रु.१ 
िाि हवमनयोजन गिेको छु। 

 

 

गाउँसभाका अध्यक्ष महोिय, 
सशुासन तथा संस्थागत हवकासको क्षिे तफा  

३७. मानव संसाधन व्यवस्थापन : गाँउपामिका सेवाको व्यवस्थापन सम्वरधी नीमत ि कानून बमोन्द्जम स्थानीय 
तहको संगठन संिचना तथा ििबरिी मनधाािण गरिएकोछ। स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चाि 
प्रहवमधको उपयोग, प्रवद्धान ि मनयमन गरिनछे।जनताका जनप्रमतमनमध ि कमाचािीहरुिे सावाजमनक प्रशासनिाई 
स्वच्छ, सक्षम, मनष्पक्ष, पाििशी, भ्रिाचाि मकु्त, जनउत्तििायी ि सहभामगता मूिक बनाउन ुपिाछ।आमथाक 
वर्ा ०७६/0७८ को िामग नेपि सिकािको नीमत कायााक्रम ि बजेटमा नेपि सिकाि प्रिेश ि स्थानीय 
सिकािको सम्पणुा कमाचािीहरुिाई तिव सेवा सहुवधा वािे जे-नीमत तय गिेकोछ सो नीमतिाई कायाारवयन 
गरिनेछ। 
गाउँपामिकमा समि क्षिेको कामिाइ मछटो छरितो ि प्रभावकािी सेवा प्रिान गना  स्थानीय सिकाि मातहत्का 
प्रशासन समहुका कमाचािीहरुिे थप समय काम गिेवापत कायापामिकािे मनमााण गिे बमोन्द्जम कमाचािी 
प्रोत्सहान भत्ता कायााहवमध,२०७५ अनसुाि थप सहुवधा ७ िाि ि प्रशासन समहुका स्थायी कमाचािी तिव 
भत्ता रु १ किोड ७५ िाि, गाउँपामिका ि वडा कायाािय अरतगात किाि कमाचािीको तिव ४६ िाि 
५४ हजाि ि नगि प्रहिी- तिव, पोर्ाक ि िाद्यन्न रु. १२ िाि ८० हजाि ि जनप्रमतमनमधहरुको मामसक 
सहुवधा ८० िाि सहहत ३ किोड ३९ िाि हवमनयोजन गिेको छु। 

गाउँ सभाका अध्यक्ष महोिय,  
३८. सशुासन तथा संस्थागत क्षमता हवकास: सानीभेिी गाँउपामिकामा सशुासन तथा संस्थागत हवकासको क्रममा 

आम नागरिकको हहत ि सरतहुि सवोपिी ठानी काया सम्पािन गनुापने, जहाँ काम त्यहा प्रशन, जसिाई प्रशन 
उसकै जवाफ भने्न मारयतामा आधारित प्रतक्ष उत्तििाहयत्व समुनन्द्श्चत गना िक्ष्य जनशन्द्क्त परिचािन ि 
व्यवस्थापन गरिनेछ।आमथाक वर्ा ०७७/०७८ मा संस्थागत कामिाइ व्यवन्द्स्थत गना कायापामिका बैठक 
३६ वटा,गाउँ सभा बैठक ६ वटा, ११ वडा कायाािय बैठक १९८ वटा वैठकहरु  सहुवधामा गणना हनुेछ। 
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पानी तथा हवजिुी, संचाि महसिु (इरटिनेट ि फोन सलु्क गा.पा. ि वडा कायाािय), इरधन(पिामधकािी), 
इरधनगा.पा. कायाािय, ११ वडा कायााियहरु, सवािी साधन ममात िचागा.पा. कायााियि ११ वडा 
कायााियहरु, हवमा तथा नवीकिण िचा(वाईक, गाडी), मेमसनिी तथा औजाि ममात सम्भाि तथा सञ् चािन 
िचा, मसिरि तथा कायाािय सामािीगा.पा. कायाािय ि ११ वडा कायााियहरु, पसु्तक तथा सामािी िचा, 
इरधन-अरय प्रयोजन(ग्यास, मट्टी तेि), पिपमिका, छपाई तथा सूचना प्रकाशन िचा, कमाचािी तामिम 
िचा(प्रशासनीक,प्राहवमधक, िेिा, न्द्जरसी),सीप हवकास तथा जनचेतना तामिम ि गोष्ठी सम्बन्द्रध िचा, हवहवध 
कायाक्रम िचा (हवमभन्न र्िवसहरु),अनगुमन, मलु्यांकन िचा (जनप्रमतमनमध ि कमाचािी), भ्रमण िचा(जनप्रमतमनमध 
ि कमाचािी), हवहवध िचा (िाना न्द्चया नास्ता) वडा कायाािय समेत, सभा सञ् चािन िचा, मने्द्शनिी सामान 
ममात तथा संम्भाि ि गाउँपामिका ि वडा कायाािय तथा हवर्यगत कायााियहरुको घिभाडा ि केही बाइक 
(गाडी) िरिि सहहत यसक्षिेको समि िचा रु. २ किोड १८ िाि  हवमनयोजन गिेकोछु। 

३९. िाजस्व परिचािन: गाउँपामिकामा िाजस्व मनयरिण, संकिन ि बाँडफाँड, प्राकृमतक स्रोत साधन ि व्यवसाहयक 
कि, पवुााधाि सेवा ि उपयोगमा सेवा शलु्क िस्तिु सम्बरधी सबै आमथाक कृयापकिापिाई किको िायिमा 
ल्याई िाजस्वको िायिा फिाहकिो गिी िाजस्व परिचािन समममत वनाएि व्यवन्द्स्थत गरिनेछ।आमथाक 
कृयापकिापको हवस्तािमा सहयोग पगु्ने गिी कि प्रणािीिाइ िगानी मैिी बनाई उत्पािनमूिक उद्योग तथा 
व्यवसाय प्रवद्धान गने, किको संिचना ि किका ििहरूमा समय सापेक्ष सधुाि गिी कि प्रणानीिाई थप 
प्रगमतशीि वनाइनछे।यसको िागी सिोकाि वािा संग अरतिकृया, हवमभन्न छिफि ि पिामशा गोष्ठी िगाएत 
चेतना मिुक कायााक्रम गने ि िक्ष अनसुािको समयमसमा मभि विी िाजस्व संकिन गने वडा ि सािा िाइ 
पिुस्काि स्वरुप थप योजना गाउँपामिकािे प्रिान गनेछ।िाज्यको सावाजमनक सम्पन्द्त्त (ऐिामन) जग्गािाइ संघ 
ि प्रिेश सिकािको कानून संग नवान्द्झने गरि व्यवन्द्स्थत गरि किको िायिाना ल्याउन ु पिाछ। स्थानीय 
सिकािवाट जनतािे सेवा सहुवधा मिन ुि िाज्यिाइ जनतािे कि वझुाउन ुकताव्य भएकोिे सेवा मिने अमधकाि 
ि कि वझुाउन ेकताव्यिाईसमान कायाारवन गनेगिी छिफि पिामशा गना यसक्षिेको िागी बजेट रु. १ 
िाि ५० हजाि हवमनयोजन गिेकोछु। 

४०. हवन्द्त्तय व्यवस्थापन ि जोन्द्िम रयनुीकिण: गाउँ सभा वाटिेिा समममत गठन भइसकेको हनुािे कानून बमोन्द्जम 
आफनो के्षिमधकाि मभि िही समि आय व्ययिाइ व्यवन्द्स्थत पाििन्द्शा गरिनछे।संहवधान, स्थानीय सिकाि 
सञ्चािन ऐन, नेपाि सिकािको सावाजमनक िरिि ऐन ि मनयमाविी, गापाको आमथाक ऐन ि सावाजमनक िरिि 
मनयमाविी, हवमनयोजन ऐन तथा हवत्तीय व्यसथापनका सवै कानूनहरु जानकािी मिएिमाि सही कायाारवयन 
गना िाजमनमतक इच्छाशन्द्क्त ि प्रमतबद्धता तथा प्रशासन संयरिको सकािात्मक सहक्रय प्रभावको िामग कमाचािी 
ि जनप्रमतमनमधहरुिाइ हवर्य हवज्ञवाट अमभमिुी किण ि हवत्तीय जोन्द्िम रयमुनकिण गना अरतिहक्रया गना यस 
क्षिेको िागी बजेट रु. १ िाि हवमनयोजन गिेकोछु। 

गाउँसभाका अध्यक्ष महोिय, 
४१. सावाजमनक सनुवुाई ि सामान्द्जक पिीक्षण: गाउँपामिक सिकाििे समि हवर्यमा सेवा प्रवाहा समयमसमा मभि 

प्रिान ि प्रभावकािी वनाउिै हवकास मनमााण काया तोहकएको मापिण्ड तथा गणुस्ति बमोन्द्जम हनुे कुिािाई 
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समुनन्द्श्चत गरिने छ।सिकाि संचािनको समि कायाप्रणािी सिि पाििशी ि उत्तििायी बनाउिै वडाहरु ि 
गाउँपामिका सिकािबाट मनमााण भएका हवकास तथा पूवााधाि संिचनाहरुको समयमै काम सम्पन्न गना ि 
गणुस्तिको समुनन्द्श्चत ि प्रभावकािी मनयमन गनासमाजका अगवुाहरु िाजनीमतक िि न्द्शक्षक तथा वहुद्धन्द्जवी ि 
नागरिक समाज सञ्चाि मममडया तथा यवुा सचेत जजुारु शन्द्क्त ि सेवा प्रिायीक तथा सिोकाि िाख्न ेसम्वन्द्रधत 
पक्षहरुको उपन्द्स्थमतमा गापा सिकाििे वाहर्ाक ३ चौमामसक सावाजमनक सनुवुाइ ि सामान्द्जक परिक्षण गरि 
सोही कुिा गाउँपामिकाको वबेसाइटमा िान्द्िनछे।यसक्षिेको िागी बजेट रु. ५ िािहवमनयोजन गिेकोछु। 

४२. आरतरिक, अन्द्रतम िेिापिीक्षण तथ बेरुज ुफछायौट: गाउँ पामिकािे आरतरिक मनयरिण कायायोजना िाग ु
गिाा नेपि सिकाि अथामरिािय महािेिा मनयरिक कायााियि ि गाउँपामिकािे जािी गिेका आरतरिक 
मनयरिण प्रणािीको मसद्धारत, नीमत, िाँचा ि कायाहवमधिाई मागािशानको रुपमा मिनपुनेछ।गाउँ कायापामिका 
ि मातहत कायााियहरुको आमथाक कािोवािको आरतरिक िेिापिीक्षण मनयममतता, ममतव्यहयता, कायािक्षता 
ि प्रभावकारिताको िामगगाउँ पामिकािे आफ्नो ि मातहतका कायााियहरुको आरतरिक मनयरिण प्रणािी 
सदुृि गना कायायोजना बनाई िाग ुगनेछ। गाउँ कायापामिकामा आमथाक हवत्तीय सशुासन प्रभावकािी वनाउन 
स्थानीय सिकािको िेिा समममत गाउँ सभावाट गठन भइसकेकोछ ि आन्द्रिक िेिा परिक्षण िाइ व्यवन्द्स्थत 
प्रभावकािी वनाइ सम्वन्द्रधत पक्ष,कामाचािी ि जनप्रमतमनमधहरुिाइ अमभमनु्द्िकिण ि अरतिकृयात्मक कायााक्रम 
गने गिी यसक्षिेको िागी बजेट रु. ३ िाि हवमनयोजन गिेकोछु। 

४३. सेवा प्रवाहका मापिण्ड मनधाािण: सेवा प्रवाहको मापिण्ड जानकािीको िामग गाउँपामिका ि वडा कायााियहरुमा 
सवैिे िेख्न ेि वझु्ने गिी बडा नागरिक पि िान्द्िएकोछ यसिाइ अझै र्िगो ि प्रष्कृत गिी समय सपेन्द्क्षक 
प्रभावकािी वनाइनछे। सेवा प्रवाह मनकायको स्वरुप ि प्रकृमत, मनकायको काम, कताव्य ि अमधकाि, मनकायमा 
िहने कमाचािी संख्या ि काया हवविणसेवा प्रिान गने मनकायको शािा ि न्द्जम्मवेाि अमधकािी, सेवा प्राप्त गना 
िाग्ने िस्तिु ि अवमध, मनणाय गने प्रकृया ि अमधकािी, मनणाय उपि उजिुी सनेु्न अमधकािी समुनन्द्स्चत 
गरिनेछ।आमथाक वर्ाको कायाक्रम वा आयोजना सम्वरधी हवविण गाउँपामिकाको वबेसाइटमा िािी आफ्नो 
कायााियको सूचना मनयममत रुपमा प्राप्त गनेप्रहक्रयािाई व्यवस्थीत गना यसक्षिेको िागी बजेट रु. १ िाि 
हवमनयोजन गिेकोछु। 

४४. सेवा प्रवाहमा हवद्यतुीय सचुना प्रहवमधको प्रयोग: सेवा प्रवाहमा हवद्यमुतय सूचना प्रहवमधको प्रयोगको सरिभामा 
गउँपामिकाबाट गरिने सबै नीमत, ऐन, कानून िगायत सम्मपूणा मनणायहरु नागरिकिाई जानकािी गना िाजपिको 
रुपमा वबेसाईट, नागरिक वडापि मडन्द्जटि सूचना पाटीिाई प्रयोगमा ल्याइ यसिाइ अझै प्रभावकािी 
वनाइनेछ। सूचना प्रहवमधको प्रयोगको सरिभामा गाँउपामिका कायाािय, हवर्यगत कायाािय ि वडा कायाािय 
हिैु  क्रमस मा. हव. हिैु सवै हवध्याियहरु, गाउँपामिका अस्पत्ताि ि सवै आधािभतु स्वस््य सेवा केरिहरुमा 
मडन्द्जटि हाँजिी तथा अनिाइन सेवाको प्रयोग ि हवस्ताि गिी प्रभावकािी कायाारवयन गिैमडन्द्जटि उरमिु 
गाँउपामिका बनाउने िक्ष मिइएकोछ।तत्काििाइ गाउँपामिका ि वडा कायााियहरु ि मा हव सहहत वडा 
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नमनुा हवध्यियहरु स्वस््य चौकीहरुमा पकु्िो ध्यानर्िएि यसक्षिेको िागी बजेट रु. ६ िाि हवमनयोजन 
गिेकोछु। 

४५. नागिीक सरतिुी सवेक्षण: सानीभेिी गाँउपामिका जनताको स्थामनय सिकाि भएको हनुािे िाज्यको श्रोत 
साधनिाइ अत्यमधक नागरिक हहतमा प्रयोग गना ि जनशन्द्क्त वाट गरिने सेवाप्रवाहका सम्पणुा कामप्रमत 
नागरिकहरुको सरतहुि ि असरतहुि केछ यसिाइ संस्थागत वयवस्थापन गना आवश्यक संिचना, जनशन्द्क्त ि 
कायााक्रम तयगरि जनतावाट सझुाप मिएि जनतािाइ प्रभावकािी सेवा र्िनेगिी यसक्षिेको िागी बजेट रु. १ 
िाि हवमनयोजन गिेकोछु। 

४६. संमपूिक बजेट व्यवस्थापन: नेपािको संहवधान २०७२ अनसुाि िाज्यको पनुिसंचना ि िाज्यशन्द्क्तको वाँडफाड 
गने क्रममा संघीय, प्रिेश ि स्थानीय सिकाि गठन ि मतनै तहको एकि ि साझा अमधकाि सूची अनसुाि 
िाहष्ट्रय प्राकृमतक श्रोत हवत्तीय आयोग ि अरति सिकािी हवत्तीय हस्तारतिण ऐनिे हवत्तीय संन्द्घयता अनरुुप 
मसफारिस गिे बमोन्द्जम संघ ि प्रिेश वाट स्थानीय तहको माग ि तयािीको आधािमा प्राप्त हनु सक्ने संपिुक 
अनिुान िाई अनमुान गिी स्थानीय तहवाट संपिुक कायााहवमध अनसुाि सझेिािीको आधािमा उत्पािन 
तथाहवकास मनमााणमाकाम गने गिी संमपिुक बजेट रु ८० िाि हवमनयोजन गिेकोछु। 

४७. अरति तह/मनकाय समरवय: नेपािको संहवधान २०७२ को मिु ममा ि भावना अनसुाि सानीभेिी गाँउपामिका 
सिकाििे अरति तह ि मनकाय, संघ ि प्रिेश सिकाि ि न्द्जल्िा समरवय तथा संघ ि प्रिेशमा प्रमतमनमधत्व 
गनुाभएका माननीय सिस्यज्यूरु, अरय स्थानीय तहहरु संग ि सिकािी तथा गैि सिकािी संघ-संस्थाहरुसंग 
समरवय, सहकायाा ि साझेिािी काया योजनामा अगाडी िढ्न आवश्यक सवै प्रकािका कायााक्रम ि वैठकको 
िामग समरवयको काम गना यसक्षिेको िागी बजेट रु २ िाि हवमनयोजन गिेकोछु। 

४८. सूिक्षा सम्बन्द्रध: गाँउपामिकािे नगि प्रहिी वािे मनिेशन, मनयरिण, परिचािन ि भिण पोर्ण गने नीमत, 
कानून, मापिण्ड वनाएकोिे संघीय, प्रिेश ि स्थानीय कानूनको अमधनमा िहह नगि प्रहिीको सञ्चािन तथा 
व्यवस्थापन ि मनयमन गरिनछे।न्द्जल्िा प्रहिी कायाािय िगायत न्द्जल्िा न्द्स्थत सवै सिुक्षाका मनकायहरु ि 
स्थामनय प्रहिी चौकीहरु संग आपमस समरवय ि सहकाया, सिुक्षा िगायत आवश्यक समि हवर्यमा साजेिािी 
गिीनागरिकहरु िाई प्रभावकािी सेवा प्रवाह गरिनछे। यसक्षेिमा कामगने नगिप्रहिीको किाि सेवा तिब 
अरय सेवा कमाचािी तिव-भत्तामा जोमडएको छ।ि प्रहिी चौहक मसम्िी ि चाइनावगििाइ कायााियमा आवश्यक 
पने भौमतक सामामि, वाइक ममात, वाइक इरधन ि हवपिको अवस्थामा आवश्यक सामामि ि कायाािय 
िचाकोिामग यस क्षिेको बजेट रु. ३ िाि हवमनयोजन गिेकोछु। 

गाउँ सभाका अध्यक्ष महोिय, 
४९. सिकािी तथा गैि सिकािी संस्थाहरु वािे: आशा प्रोजेक्ट कायाक्रम, रुकुमेिी समाज हवकास केरि, सआुहािाि 

स्वास््य सक्षम प्रणािी कायाक्रम, बहकेु्षिीय पोर्ण योजना कायााक्रम, नमनुा समाज बस्ती मबकास काक्रा म, 
गिीबी संग हवश् वसे्वि कायाक्रम, के.यू.हव.के (KUBK) कायााक्रमिगायत यसक्षेिमा कामगने सामान्द्जक संघ 
संस्थाहरु संगसमरवय, सहकायाा, साझेिािी गिी कुनै पमन आयोजनामा िोहिोपन नहनुेगिी परिनाममिुी काम 
िेिीने ि जनतािे प्रत्यक्ष िाभमिनेगिी सहममत ि साजेिािीमा योजना तजुामा, बजेट हवमनयोजन, कायारवण, 
अनगुमण ि सममक्षा गिी  कायाक्रम्मा र्िगोपना, सशुासन ि प्रभावकारिताको आधािमा मनिरतिता र्िईनेछ। 
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गैिसिकािी संघ संस्थाहरुको उत्पािन तथा सेवामिुक कायााक्रम हेिी गाउँपामिका सिकाििे साझेिािी गना 
यसक्षिेको बजेट रु. ३० िाि हवमनयोजन गिेकोछु। 

५०. सानीभेिी गाउँपामिकामा रयाहयक समममत सम्वन्द्रध काम ि प्रस्तावनाः नेपिको संहवधान ि स्थानीय सिकाि 
संचािन ऐनिे रयाहयक समममतिाइ र्िएको अमधकाि मसमामभि प्रचमित कानून बमोन्द्जम उजिुीको कािवाही 
ि हकनािा गिाा अपनाउनपुने कायाहवमध २०७५ मनमााण गिी सकेको हनुािे स्पिता, एकरूपता एवं पाििन्द्शाता 
कायम गिी कानूनको शासन तथा रयाय प्रमतको जनहवश्वास कायम िािीनछे।रयाहयक समममतको कायाािय 
संचािन तथा मेशनिी ममात ि मसिरि िचा, घिभाडा, कायाा प्रगती हवविण फािम छपाई, मेिममिाप केरिका 
पिामधकािीहरुिाई चौमामसक अरतिकृया, वडामा मसफारि सफि असफिमदु्दाको मामसक मबविण संकिन 
तथा बैठक, वडा मिेममिाप केरिका मिेममिाप कतााहरुिाई रयायीक अभ्यास वािे प्रयोगात्मक तामिम ि 
रयाय सम्पािनमा योगिान गनेिाई पिुष्कृत गने, रयाय समममतको मामसक बैठक ि बाहर्ाक प्रगमत सममक्षा 
सहहत समि रयायको कामिाई व्यवन्द्स्थत गनेगिी रु. ५ िाि हवमनयोजन गिेकोछु। 

५२. जनयदु्ध ि जनआरिोिन: यो िेशमा जनयदु्ध ि जनआरिोिनमा ठुिो भमुमका िेिने जनयदु्ध ि जनआरिोिनका 
महान सहहि परिवाि, घाईते अपाङ्गता हरुको योगिानिाइ सामान्द्जक रुपमा गाउँपामिका सिकाििे सम्मान, 
स्थाहपत मलु्य-मारयता संस्कािको मबकास गिेतापमन सवैको अवस्था व्यवन्द्स्थत हनु सहकिहेको छैन।क्रमस 
व्यवन्द्स्थत गनेगिी जनयदु्ध तथ जनआरिोिनका सहहि परिवािहरुिाई सम्मान तथा सहयोग, घाइतेहरुिाई 
मसपमिुक तामिम ि आयआजानको िामग कृहर् जरय उत्पािन कायागनेगिी यसक्षिेमा ४िाि बजेट हवमनयोजन 
गिेकोछु। 

५३.  सामान्द्जक सिुक्षा भत्ता: नेपाि सिकािको िाहष्ट्रयकोर् वाट हवतिन गरिने सामान्द्जक सिुक्षा भत्ता प्राप्त गना 
मापिण्ड पगेुका कुनैपमन नागरिकिे िाइपाइ आएको सामान्द्जक सिुक्ष सेवासहुवधा छुट्नेछैन। सम्वन्द्रधत वडा 
कायााियहरुिे आफनो सेवाके्षि मभिका सिुक्षा भत्ता प्राप्त गना योग्य नागरिकहरुको व्यन्द्क्तगत हवविण एम 
आइ एस मा इन्द्रि अपडेट गिी डाटािाइ व्यवन्द्स्थत ि पाििमसा वनाई सेवािाही नागरिकह िाई समयमा 
हवतिण गरिनेछ।डाटािाइ व्यवन्द्स्थत ि पाििमसा गना िक्ष जनशान्द्क्तको तामिम गना यसक्षिेमा १ िाि ५०  
हजाि बजेट हवमनयोजन गिेकोछु। 

५४.  नागरिक उपचाि सहयोग गने वािे- गाउँपामिकािे उपचाि सहायता कायााहवमध मनमााण गिेको हनुािे सोही 
वमोन्द्जम मापिण्डको आधािमा जनयदु्ध ि जनआरिोिनका घाइते अपाङ्ग िगायत असाहायक नागरिकिाइ 
उपचाि सहयोग गनेगिी यसक्षिेमा रु ५िाि वजेट हवमनयोजन गिेकोछु। 

५५. बहकु्षमेिय पोर्ण कयााक्रम- कुपोर्णको गम्भीि समस्यािाई रयूमनकिण गना नेपाि सिकाि ि यूमनसेफ नेपाि 
द्वािा संचामित बहकेु्षिीय पोर्ण कायाक्रमगाउँपामिकामा िाग ुभई पोर्ण तथा िाद्य सिुक्ष समरवय समममतिे 
पोर्ण प्रमतविेन पास गिेकोिे-बहकेु्षिीय पोर्ण योजना िाई प्रभाबकािी रुपमा कायाारवयन गनाका  िागी- 
गाउँपािीकामा गभावती महहिाहरुिाई पोर्ण कोशिेी स्वरुप पोर्ण िाद्य सामिी मबतिण, प्रत्येक वडामा 
कम्तीमा एक “पोर्णनमनुा टोि”घोर्णाि सवै हवर्यगत शािाहरुवाट वहकेु्षिीयपोर्ण योजनाको अवधािणा 
अनसुाि एहककृत कायाक्रम वनाई कायारवयनगने, प्राथममक मबद्यािय जाने गरिब परिबािका मबद्यामथाहरुका 
िागी पोर्ण भत्ता उपिब्ध गिाउने, संन्द्घय तथा प्रिेशिेतय गिेका पोर्णका मापिण्डहरु पिुागिेका २ वटा 
वाडा िाई पोर्णयकु्त वाडा घोर्णा गिी पिुस्कृत गने, पािीकामा मभि िहेका  ५ वर्ा मनुीका रयून कुपोहर्त 
बािबािीकाहरुको तौि तथा वृहद्ध अनगुमन  गिी कुपोर्णको अवस्था अनसुाि  पिामशा, पोर्ण कोशेिी तथा 
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उपचािको ब्यबस्था  गरि कुपोर्णको िििाई शरुयमा ल्याउने, स्वास््य संस्थामा मनयमममत गभा जाच गिी 
स्वास््य संस्थामा बच्चा जरमाउने आमाहरुिाई प्रोत्साहान बाफत मातनृ्द्शश ुकोशेिी सहायता उपिब्ध गिाउने, 
महहिा ि बािकािीकाको स्वस््य अमभवृर्ि गनामा उल्िेिमनय भमुमका मनबााह गिै आउन ुभएका महहिा 
स्वयमसेबकहरु का िागी क्षमता मबकास तथा प्रोत्साहनका सवै कायाक्रम्मा साझेिािी गने गिी यसक्षिेमा ५ 
िाि बजेट मबमनयोजन गिेको छु। 

५६.  प्रधानमरिी िोजगाि कायााक्रम वािे- गाउँपामिकामा सूचीकृत बेिोजगाि ब्यान्द्क्तहरुिाई रयूनतम िोजगािी 
प्रत्याभतु गिाउन,ु सामिुाहयक पूवााधािहरुको मबकास माफा त नागरिकको न्द्जवनयापन सधुाि ल्याउन संघीय 
सिकाििे प्रधानमरिी िोजगाि कायाक्रम सञ्चािन मनिेन्द्शका जािी गिी कमाचािी ि कायाािय ब्यवस्थापन गना 
शसताको रुपमा गाउँपामिका िाईरु. ६४ िाि प्राप्त गिेको हनुािे गाउँपामिकािे प्रभावकािी कायारवयण  गने 
छ।  

५७.  पञ्चीकिण शािा ि कायाक्रम वािे- स्थानीय त्याङ्क संकिन ि अमभिेि व्यवस्थापन एम. आइा. एस. अपिेटि 
ि हफल्ड सहायक कमाचािी ब्यवस्थनपन, व्यक्तीगत घटना िताा तथा सामान्द्जक सिुक्षा व्यवस्थापन सूचना 
प्रणािी सञ्चािानाथा वडा कायााियहरुको िामग डेक्सटप कम्पयटुि, हप्ररटि, स्क्यानि िरिि, सञ्चाि सामािी 
प्रसािण तथा छपाइा, िताा मसहवि सञ्चािानाथा सेवा प्रिायक छनौटको िामग हवज्ञापन ि घटना िताा तथा 
सामान्द्जक सिुक्षा िताा मसहवि सञ्चािन गना शसता वजेट प्राप्त भएकोिे रु. रु२९ िाि वजेट हवमनयोजन 
गिेकोछु। 

 

अरत्यमा: प्रस्ततु नीमत, कायाक्रम ि बजेट तजुामा गना महत्वपणुा सझुाब र्िनहुनु े प्रमतमनमध सभाका 
माननीय सिस्यज्यू, िाहष्ट्रय सभाका माननीय सिस्यज्यू, कणाािी प्रिेशका माननीय मरिी तथा सभा सिस्यज्यूहरु, 
न्द्जल्िा समरवय समममतको प्रमिु ज्यू, न्द्जल्िा न्द्स्थत हवर्यगत कायााियका प्रमिु ज्यूहरु, कायाापामिका तथा 
गाँउसभाका माननीय सिस्यज्यूहरु ि हवमभन्न िाजनीमतक ििका नतेा ज्यूहरुप्रमत हार्िाक आभाि प्रकट 
गिाछु।नीमत तथा कायाक्रम छिफिका क्रममा सझुाव र्िनहुनुे स्थानीय सिकािका मन.प्रमिु प्रशासकीय 
अमधकृत ज्यू िगायत हवर्यगत शािाका वरिष्ठ कमाचािी ज्यूहरु, शहहि परिवाि, घाइते अपाङ्ग तथा िन्द्क्षत 
बगा समिुायका प्रमतमनमध ज्यूहरु, यवुा साथीहरु, मनजी क्षिे तथा नागरिक समाज, न्द्शक्षक बहुद्धन्द्जवीहरु गैि-
सिकािी तथा सामान्द्जक संघ संस्थाका प्रमतमनमधहरु, पिकाि संचाि मममडया ि सिुक्षा मनकायका प्रमतमनमधज्यूहरु 
िगायत गाँउपामिका मभि ि बाहहि िहन ुभएका सम्पणुा आमा-बवुा र्ििी-बहहनी िाज-ुभाइहरु सबैिाई हार्िाक 
धरयवाि ज्ञापन गिाछु। 

 
 

धरयवाि ! 


