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सानीभेरी गाउँपालिका, लसम्ली,रुकुम(पलिम),कर्ाािी प्रदेश,नेपाि 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड: ६                                                             संख्या :०३                                            लमलि: २०७९/०४/०१ 

भाग-२ 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेजिए बमोजिमको ऐन काययविधध , 
धनयमािली, मापदण्ड सियसाधारणको िानकारीको लाधग प्रकाशन गररएको। 

सानीभेरी गाउँपाधलकाको आ.ि. २०७९/०८० को ििेट िक्तव्य, २०७९ 
गाउँ सभामा प्रस्ततु धमधत: २०७९/०३/१० 

गाउँसभा बाट पाररत धमधतिः2079/03/२५ 

गाउँ सभाका अध्यक्ष महोदय,  

१.   आि यो गररमामय गाउँ सभामा संघीय लोकताजरिक गणतरि नेपालको गौरिशाली इधतहास बोकेको सानीभेरी 
गाउँपाधलकाको उपाध्यक्षको हैधसयतले आधथयक िर्य २०७९/०८०  बिेट पेश गनय गईरहेको छु।यस ऐधतहाधसक 
क्षणमा िनयदु्ध, िनआरदोलन, िनक्राजरतमा आफ्नो िीिन उत्सगय गनुयहनुे  महान शहीदहरु प्रधत हार्दयक श्रद्धाञ्जली 
अपयण गदै घाइते र िेपत्ता यौद्धाहरुप्रधत स्िास््य लाभको कामना सवहद पररिारप्रती उच्च सम्मान व्यक्त गदयछु।  

३.  नेपालको संविधान अनसुार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार स्थावपत भएको हनुाले तीन तहको 
सरकारको अरतरसम्बरधलाई बधलयो बनाउन सहकाररता, सहअजस्तत्ि र समरियको धसद्धारतलाई गाउँपाधलका 
सरकारले आत्मसाथ गनेछ।भौगोधलक, सामाजिक, आधथयक तथा सांस्कृधतक विविधता सवहत बेशी र पहाडी भ-ू
भागले बनकेो, प्राकृधतक स्रोत साधनको संभािना रहेको सानीभेरी गाउँपाधलकाले "जशक्षा, स्िास््य, रोिगार र 
त्यसका लागी भौधतक पूिायधार" भने्न मखु्य नारामा गाउँपाधलका, योिनाबद्ध विकास, समवृद्ध र सशुासनको बाटोमा 
अजघ बविरहेको छ। 

४.  आधथयक िर्य २०७९/०८० को बिेटको लक्ष्य "समदृ्ध गाउँपाधलका सिुारी गाउँिासी" लाई पछ्याउन धतव्र 
आधथयक िृवद्धदर हाधसल गने, यिुा श्रमशजक्तलाई गाउँपाधलकामै उद्यमजशल बनाउन साियिधनक, सहकारी र धनिी 
के्षिसंगको साझेदारीमा रोिगारीका अिसरहरु धसियना गने,रोिगारीका लाधग विदेजशन ुपने बाध्यतालाई रयधुनकरण 
गनय प्रधानमरिी र मखु्यमरिी रोिगार काययक्रमलाइ प्रभािकारी िनाउन ेसाथै कृवर् र पश ुपकेट के्षि विकास 
गरी रोिगारी धसियना गनय बिेटमा पवहलो प्राथधमकता र्दएको छु। 
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गाउँ सभाका अध्यक्ष महोदय, 
५. समाि रुपारतरणको लाधग देशमा भएको िनयदु्ध र िनआरदोलनले गदाय ठुलो रािनीधतक पररितयन पधछ राज्यको 

पहुँच विनाका उजत्पधडत, धनमिुा र धसमारतकृत िगयको रािनैधतक चेतना स्ितिःस्फुतयरुपमा िागतृ हदुैँ िनताका 
इच्छा, आकांक्षा र चाहनाहरु पधन धनररतर रुपमा विकधसत हदुैँ आएकोले स्थानीय सीधमत स्रोत र साधनको 
समजुचत प्रयोगबाट धनररतर बढ्दा विकासका आकांक्षाहरु परुा गने प्रयत् न गररनछे।उपरोक्त पषृ्ठभधूममा गत 
आधथयक िर्य २०७८/0७९ मा बिेट विधनयोिन र धनधत तथा काययक्रममा समािेश गररएका योिनाहरुको 
प्रभािकारी कायायरियन अनगुमन र सधमक्षाको दृविले कधत योिना सम्पन्न भए कधत धनमायणाधधन र स्तरिृवद्धमा 
रहेकाछन िसलाई पवहलो प्राथधमकता र्दएर आधथयक िर्य २०७९∕०८० मा आमिनता, रािधनधतकदलहरु, िडा 
कायायलयहरु,विर्यगत शािाहरु,सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाका प्रधतधनधधहरु,जशक्षक,बवुद्धजिविहरु, नागररक 
समाि, सञ्चारकमी, र विकास सरोकारिालाहरुको सझुािलाई उच्च प्राथधमकता र्दएर आम सहमधतबाट साझा 
काययक्रमको रुपमा सानीभेरी गाउँपाधलकाले एवककृत गाउँविकास काययक्रममा बिेट विधनयोिन गनय महत्िपणुय 
आधार धलएको छु। 

६.  सानीभेरी गाउँपाधलकाको नीती तथा काययक्रम गाउँसभाबाट पाररत भए अनसुार: गाउँपाधलकाले आिधधक योिना 
र मध्यकाधलन िचय संरचना अनसुार िावर्यक बिेट तथा काययक्रम धनमायण गरी सामाजिक विकास,आधथयक विकास, 
भौधतक पूिायधार विकास, िन,िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन र सशुासन र संस्थागत विकास क्रमशिः प्रथधमकता 
र्दएर अरतर क्षेिहरुको समरिय गरी अरतरसम्िजरधत सरतधुलत विकास,सशुासन र समवृद्ध तथा संस्थागत विकास 
गररनेछ। 

७.  सानीभेरी गाउँपाधलकाको नीती तथा काययक्रम पाररत भए अनसुार आिधधक योिनामा केजरिकृत पररचालन: 
आिधधक योिनामा विद्यमान नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४को अधधनमा रवह संघ र 
प्रदेश सरकारसंग सहकायय- सहअजस्तत्ि, समरिय र साझेदारी कामलाई प्रभािकारी बनाउदै व्यिस्थापकीय रुपमा 
रहेको गाउँ सभा, सरकारको रुपमा रहेको गाउँ काययपाधलका र रयायीक रुपमा रहेको रयायपाधलकालाई अरतर 
सम्बरध, सहकायय र सरतधुलत रुपमा पररचाधलत गररनछे।गाउँपाधलका सरकारका िनप्रधतधनधध र कमयचारीहरु, 
समािको नतेतृ्ि गने रािधनतीक दल, नागररक समाि, जशक्षक बवुद्धिीिी, समािसेिी, सरुक्षा धनकायहरु, सरकारी 
तथा गैरसरकारी र सामाजिक संघ संस्थाहरु, संचारकमीहरु, वकसान-मिदरु यिुा, ब्यापारी र विधभन्न व्यिसाय 
सरचालन गरी बसेकाहरुले यसको प्रधतफल धलनछेन।  

गाउँ सभाका अध्यक्ष महोदय, 
८. आधथयक िर्य २०७८/०७९ को चाल ुबिेटको संजक्षप्त सधमक्षा:आधथयक िर्य २०७८/०७९ मा गाउँपाधलकाले 

बिेट, नीधत तथा काययक्रम, आधथयक ऐन, विधनयोिन ऐन र विधभन्न काययविधध धनमायण गरी िनताको प्रत्यक्ष आधथयक 
गधतविधधहरुमा सहयोग पगु्नेगरी कानून बमोजिम मापदण्डमा रही कायायरियन गदाय बिेट कायायरियनको पवहलो 
र दोस्रो चौमाधसक उत्साहिनक बिेट िचय भएको, अजरतम चौमाधसकमा ऐधतहाधसक स्थानीय तह धनिायचन,२०७९ 
को कारणले अपेजक्षत रुपमा संघ र प्रदेशका ठुला आयोिनाहरु धनमायणाधधन अिस्थामा रहेका छन भने 
गाउँपाधलकाबाट विधनयोजित योिनाहरु ज्यषे्ठ र अर्ािको अजरतम मवहना भए पनी सम्पन्न हनुे चरणमा छन।  

आ.ि. २०७९।०८० मा बिेटको सरदभयमा धतनै तहका सरकारको बिेट, प्राकृधतक श्रोत साधन र 
मानविय उिाय शजक्त आिधधक योिना र मध्यकाधलन िचय संरचनाले पररकल्पना गरेिमोजिम  प्राथधमकता र्दने 
क्रममा जशक्षा, स्िास््य, िानेपानी, धसंचाई, पययटन रोिगार तथा सरसफाइ, मानि संसाधन विकास गरी िाद्य 
सरुक्षाका लाधग आधथयक क्षिेको विकास कृवर्, पशपुालन, लघउुद्योगको विकासबाट रोिगारी धसियना गरी आधथयक 
कृयाकलाप िृवद्ध गने आयोिनाहरु लाई प्रदेश सरकार संग साझेदारी गरी पवहलो प्राथधमकता र्दएर सडक, धसचाई, 
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उिाय, पययटन,संचार, भिन तथा सहरी विकास लगायत िन तथा िातािरण र विपद व्यिस्थापनलाई 
क्रमशिःप्राथधमकता र्दएर बिटे ल्याएको छु। 

९.  गाउँपाधलका सरकारप्रधत िनताको आशा र हाम्रो प्रधतिद्धता: िनताको आशा र भरोसालाई आधथयक र सामाजिक 
रुपारतरण अिसरको रुपमा उपयोग गरी िनचाहना परुा गने अबको हाम्रो बाटो भनकेो तीव्र आधथयक विकास र 
सशुासन हो। यसथय आत्मधनभयरता,स्ितरि, समदृ्ध, स्िाधीन र समाििाद उरमूि अथयतरिका लाधग साियिधनक, 
धनिी, सहकारी क्षेिको प्रभािकारी साझेदारी गरी अगाधड बढ्न गाउँपाधलका सरकार प्रधतिद्ध छ।साियिधनक िचय 
अरतगयत चाल ुिचयमा धमतव्यवयता कायम गने र पूिँीगत िचय अरतगयत पूिँी धनमायण र आधथयक िृवद्ध हाधसल 
गनेतफय  केजरित गरी वित्तीय सशुासनलाई ध्यान र्दएर िचय पररचालन प्रकृयालाई धमतव्ययी सिुिद्ध गनेगरी योिना 
तथा काययक्रम तयार गने गाउँपाधलका सरकारको प्रधतबद्धता रहेको छ। 

गाउँ सभाका अध्यक्ष महोदय, 
१०.  बिेटको उद्दशे्यहरु:गाउँपाधलकामा उपलब्ध िनशजक्त, प्राकृधतक श्रोत साधन  संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 

समानीकरण, रािस्ि बाँडफाँट, सशतय, संपरुक र विशेर् अनदुान र गाउँपाधलकाको आरतरीक आयलाई बिटेमा 
समािशे गरी भरपूर उपयोग गनय  बिेटका उद्देश्यहरु प्रस्ततु गरेको छु। 
क)  िनताका रयूनतम आधारभतू आिश्यकताहरु पवहचान गरी गररबी, विपन्नता र पछौटेपनको अरत्य गने, 

सामाजिक,आधथयक, पूिायधार विकासले समनु्नत, सदुृि, स्िाधीन र समाििाद उरमिु स्थानीय अथयतरिको 
विकास गने। 

ि) गणतरि र संघीयता कायायरियन गनय संविधानको अनसूुची ८ र ९ मा उजल्लजित स्थानीय तहको एकल 
तथा साझा अधधकार सूचीको कायायरियन गने गराउने। 

ग)    गररबी धनिारण, रोिगार धसियना गरी गाउँपाधलकाका िनताको िीिनस्तर सधुार गरी गने। 
घ) गाउँपाधलकाको समग्र विकास र समवृद्धका लाधग उपयकु्त, सरुजक्षत र लगानीमैिी िातािरण तयार गने, 

गाउँपाधलका द्वारा प्रदान गररने सेिामा िनताको स्िाधमत्ि र पहुँच िृवद्ध गने। 
ङ) कृवर्, पशपुालन, लघउुद्योग,सहकारी,पययटन, िन, िधडबटुी के्षिको विकास माफय त आधथयक िृवद्ध र 

रोिगारीका अिसरहरु सिृना गने। 
च) भ्रिाचार विरुद्ध शरुय सहनजशलता चसु्त दरुुस्त प्रशासन, प्रभािकारी अनगुमन एिं धनयमन उत्प्ररेरत 

िनप्रधतधनधध र कमयचारी माफय त प्रभािकारी सेिा प्रदान गरी सशुासन प्रबद्धयन गने। 
छ)    सामाजिक साँस्कृधतक रुपारतरण माफय त िधगयय िाधतय विभेदको अरत्य गने।  

११. बिेटका प्राथधमकताहरु: "आधथयक सम्पन्नता विना समवृद्ध सम्भि छैन" भने्न मारयताको आधारमा सामाजिक 
विकास, आधथयक विकास,भौधतक पूिायधार विकास, िन िातािरण तथा सशुासन संस्थागत विकास समदृ्ध गाउपाधलका 
धनमायणका लाधग बिेट विधनयोिनका प्राथधमकता के्षि धनधायरण गरेको छु।गणुस्तरीय जशक्षा, स्िास््य, िानेपानी 
तथा सरसफाईको विकास माफय त गधतलो मानि   पूिीीँको विकास गरी बतयमान पसु्तालाई आफ्नो भविष्य आफ्न ै
गाउँमा देख्न सक्ने बनाउने।आधथयक विकास (कृवर् र पश ु ,पययटन,उद्योग,व्यापार,रोिगारी,मानि संसाधन ) को 
के्षिमा निीनतम पिुी, प्रविधध ,अनसुरधान र निप्रितयनको माध्यमबाट आम िनतालाई काम, रोिगार र अिसर 
शृ्रिना गने।र्दगो,िलिाय ुउत्थानशील,भकुम्प प्रधतरोधी ,िातारण,भगुोल तथा माटो  सहुाउँदो भौधतक पिुायधार( 
सडक, भिन,विद्यतु,संचार,यातायात) धनमायण गरी विस्तारै शहरी सेिा सवुिधा गाउँमै विस्तार गदै लैिाने।   िन 
क्षेिको हैधसयतलाई कायम राख्दै िन,िरयिरत,ुिैविक विविधता, िलाधार, सीमसार, पाररजस्थधतक प्रणली, िडीिटुी, 
दलुयभ प्राणी आर्दको संरक्षण सम्िद्र्धन र प्रिधयन गने। िातािरणीय विपद र िलिाय ु पररितयनका असर 
रयनुीकरण,ठोस फोहोर मैला व्यिस्थापनको मााध्यमबाट सफा बिार र बस्ती स्थापाना गने।संस्थागत स्मरण, 



 
 4 सानीभेरी गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/०८० को वजेट वक्तव्य, २०७९ 

चसु्त दरुुस्त प्रशासन, वििेकशीलता, , ििाफदेहीता, उत्तरदावयत्ि, पारदजशयता, समरयावयकता, सदाचाररता िस्ता गणुले 
सम्पन्न बधलयो संस्थागत तथा संरचनागत  व्यिस्था गने।   

१2.  बिेट विधनयोिनको आधारहरु: 
(क) नेपालको संविधान अनसूुची ८ र ९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा उजल्लजित गाउँपाधलका 

सरकारको एकल तथा साझा अधधकारसूची र दावयत्ि धभि पने काययक्रम र योिनाहरु।  
(ग) आधथयक िर्य २०७८/०७९ मा गाउँसभािाट पाररत भएर विधनयोिन ऐनमा समािेस गरेका क्रमागत 

योिनाहरु। 
(घ) गाउँपाधलकाको आिधधक योिना र मध्यकाधलन िचय संरचनाले तय गरेको प्राथधमकरण रणनीधतक 

योिनाहरु। 
(ङ) आधथयक िर्य २०७९/०८० मा बजस्तस्तरिाट तिुयमा भएर िडा सधमधत िैठकले प्राथधमकताको आधारमा 

योिना तिुयमा सधमधतमा िझुाई छलफल पश्चात काययपाधलकामा पेश भई स्िीकृत गरेका समग्र योिनाहरु।  
(च) संघीय र प्रदेश सरकार बाट सशतय बिेट तथा विधभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरु संग 

साझेदारीको लाधग समपरुक योिनाहरु। 
(छ)  हाल सम्म सामाजिक विकास, आधथयक विकास, भौधतक पूिायधार विकास, िन िातािरण विपद ब्यिस्थापन 

र सशुासन तथा संस्थागत विकासका के्षिमा कामहदैु आएका आयोिनाहरु ममयत र स्तर बवृद्धका धनररतर 
योिनाहरु।  

१3.  आधथयक िर्य २०७९/०८० को लाधग संजक्षप्त आय अनमुान : 
१. संघीय सरकार अरतरसरकारी विजत्तय हस्तारतरण समानीकरण अनदुान: रु. 10 करोड  25 लाि। 

२. संघीय सरकार रािस्ि बाँडफाँट अनदुान: रु. 9 करोड 23 लाि, 50 हिार। 

३. संघीय सरकारिाट प्राप्त सशतय अनदुान रु. 21 करोड 79 लाि।  

४. संघीय सरकारिाट प्राप्त विशरे् अनदुान रु 50 लाि।  

५. संघीय संपरुक अनदुान रु. ५0 लाि। 

६. प्रदेश सरकारिाट प्राप्त हनुे समानीकरण अनदुान: रु. ९७ लाि ६८ हिार। 

७. प्रदेश सरकारिाट प्राप्त हनुे रािस्ि िाँडफाँट अनदुान रु. 5 लाि १2 हिार। 

८. प्रदेश सरकारिाट प्राप्त हनुे विशेर् अनदुान रु. ६० लाि । 

९. प्रदेश सरकारिाट प्राप्त हनुे सशतय अनदुान रु. 3 करोड 60 लाि 10 हिार। 

१०. गाउँपाधलका गत बर्यको मौज्दात रु.2 करोड ८५ लाि ५० हिार। 

११. गाउँपाधलका सरकारको आरतररक श्रोत रु. १ करोड ७५ लाि। 

१२. समग्र आय रु. ५१ करोड ५० लाि 90 हिार अनमुान गररएको छ। 

गाउँ सभाका अध्यक्ष महोदय, 
सामाजिक विकास क्षिे तफय : 
१. जशक्षा क्षिे: 21 औीँ शाताव्दी सहुाउदो िैज्ञाधनक उत्पादनशील िीिनउपयोगी व्यिसावयक धसपमलुक रोिगार 

मलुक एिम िनमजुि जशक्षा बनाउँदै सक्षम प्रधतस्पधधय नधैतकिान एिम राष्ट्र र गाउँपाधलकाको विकास र समवृद्ध 
प्रधत प्रधतिद्ध नैधतकिान िनशजक्त उत्पादन तफय  िोड र्दइनेछ।गाउँपाधलका स्तरमा उच्च धसकाई उपलजव्धको 
आधारमा विद्यालयहरुलाई परुुस्कृत र सम्मान गररने छ।शैजक्षक गणुस्तर कायम गने केवह विद्यालयिाट विर्यगत 
जशक्षक जझकाइ गाउँपाधलकाको मातहतमा रहेर विद्यालय अनगुमन धनयमन मलु्याङकन गने गरी ३ िना अनगुमण 
प्रजशक्षक/सहिकताय जशक्षकको व्यिस्था गररने छ। नमनुा कक्षा अध्यापन समेत गने ुयपने व्यिस्था अनगुमन 
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प्रजशकले गनुयपने व्यिस्था गररनेछ। विस्तारै विद्याथी संख्याको आधारमा दरिरदी हेरफेर गररने छ। कुल विद्याथी 
संख्याको कम्तीमा १० प्रधतशत  विद्याथीलाई प्राविधधक िनशजक्त उत्पादनमा िोड गररन े छ। सानीभेरी 
गाउँपाधलकामा लजक्षत िगयबाट विशरे्ज्ञ िनशजक्त उत्पादन गनय  प्रत्येक िर्य उच्च प्राविधधक जशक्षा अध्ययनको  
लागी गरीि तथा िेहेरदार विद्यार्र्थी मध्ये  २ िनालाइ अध्ययन गनय छाििृजत्त उपलब्ध  गराईने छ। साथै 
अध्ययन परुा गरे पश्चात  पाधलकामा कम्तीमा २  िर्य अधनिायय धनशलु्क सेिा र्दनपुने करारनामा गररनेछ। 
मध्यमस्तरीय प्राविधधक िनशजक्त उत्पादन गनय विशरे् िोड र्दइनेछ। सीप पररक्षण गराउन चाहने व्यजक्तहरुलाई 
पाधलकाले आिश्यक समरिय र सहयोग गनेछ।गाउँपाधलका स्तरमा पररक्षणको लागी एउटा विद्यालयमा एक 
िना संगीत जशक्षक र  एक  िना  िेलकुद जशक्षक व्यिस्था गररदै िाने नीधत धलइने छ। क्रमश राम्रो पररणाम 
आएमा सिै विद्यालयमा लाग ुगररने छ।िाल विकास जशजक्षकालाइ  विशेर् ताधलम र अिसर,  िालमैिी कक्षा 
कोठा ,िेल र मनोरञ्जनको माध्यमबाट नानीहरुको िेलेर धसक्ने अधधकार सधुनश्चत गररनेछ। िालविकास सहयोगी 
काययकताय तलबमा केही िृवद्ध गररनछे।सबै तहका करार जशक्षकहरुलाई पोशाक भत्ता िापत बावर्यक 
रु.10000।– विधनयोिन गरेको छु।जशक्षकलाई निीनतम जशक्षण कौशल, विधध,प्रविधध र प्रविधधकरण ताधलमको 
व्यिस्था गररनछे।विद्यालय,िडा काययलय ,जशक्षा यिुा तथा िेलकुद शािाको धनररतर समरिय भइरहने अिस्था 
धसियना गररनछे। 

 

 
क. गाउँपाधलका अनदुान करार जशक्षक/कमयचारी/बाल विकास/विद्यालय काययलय सहयोगीहरुलाई माधसक 

पाररश्रधमकमा २ हिार िृवद्ध गररएको छ।पाररश्रधमक (तलि) अनदुान तफय : प्रारजम्भक बालविकास केरि १७ 
िटा,गापाको थप अनदुान सशतय प्रारजम्भक बालविकास केरि ३२ िटा,आधारभतू तह (१-५) २६ िटा, आधारभतू 
तह (६-८) ४9 िटा, माध्यधमक तह (९-१०) ३४ िटा,माध्यधमक तह (११-१२): २ िटा,प्राविधधक धार तफय  
२ िटा, विद्यालय सहायक १२ िटा,सशतय विद्यालय सहायकको थप गा.पा. अनदुान १० िटा, सशतय कायायलय 
सहयोगी ४५, गाउँपाधलकामा उच्च जशक्षा छाििृजत्त २, िेलकुद जशक्षक १ िटा, संधगत जशक्षक १िटा, विद्यालय 
कम््यटुर सहायक २१ िटा अनदुान सवहत २५२ िटा दरिरदीलाई आधारभतू पाररश्रधमकको लाधग ४ करोड 
९9 लाि २८ हिार विधनयोिन गरेको छु। 

ि. सानीभेरी गाउँपाधलकालाई नपेाल सरकार बाट सशतयको रुपमा प्राप्त अनदुान बाट ४४ िटा विद्यालय सहयोगी,९ 
िटा विद्यालय सहायक र ३२ िटा िालविकास सहिकतायहरुको लाधग रु. १ करोड ३२ हिार, आधारभतू 
(कक्षा १-५) तहका स्िीकृत दरिरदीका स्थायी जशक्षक- ५९, अस्थायी जशक्षक- १६, राहत  जशक्षक-३५ र 
(कक्षा ६-८) तहका स्िीकृत दरिरदी स्थायी जशक्षक- ९, अस्थायी जशक्षक- १, राहत  जशक्षक-१८ र माध्यधमक 
तहका स्िीकृत दरिरदी  (कक्षा ९-१०) तहका जशक्षक स्थायी -३, अस्थायी-२, राहत-५ र (कक्षा ११-१२) 
तहका जशक्षक स्िीकृत दरिरदी स्थायी-4, अनदुान-२ जशक्षकहरुको लाधग तलब भत्ता रु. ७ करोड ५ लाि 
सवहत सशतय अनदुान काययक्रमतफय  बिेट रु. ८ करोड ६३ लाि ४ हिार विधनयोिन गरेको छु। 

ग. जशक्षा क्षिेमा आधारभतू वक्रयाकलाप तफय :दधलत धबपन्न िेहरदार छाि-छािालाई मापदण्डको आधारमा प्राविधधक 
जशक्षा पढ्न सहयोग गने,स्काउट गठन, EMIS ताधलम, पाठ्यक्रम प्रभोधधकरण, पाधलकास्तरीय प्रधतभा पवहचान,  
जशक्षा र्दिस काययक्रम, विद्यालय स्तरीय परीक्षा संचालन, व्यस्थापन तथा नधतिा प्रकाशन,कक्षा ८ र SEE पररक्षा 
अनगुमन, SEE पररक्षा केरि व्यस्थापन,उत्कृि जशक्षक तथा विद्याथी परुस्कार, प्रधानाध्यपक बैठक, जशक्षा सधमधत 
बैठक, पररक्षा सधमधत बैठक,आरतररक प्रशासन  सधुार गनय प्र.अ. लाई अधभमजुिकरण, पररक्षा केरिाध्यक्ष 
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अधभमजुिकरण, विद्यालय अनगुमन, शैजक्षक स्माररका र शैजक्षक क्यालेरडर प्रकाशन, गाउँपाधलका स्तरीय रधनङ्ग 
जशल्ड प्रधतयोधगता सञ्चालन,ECD जशक्षक भेला तथा अरतरकृया, कायायलय सञ्चालन र इरधन िचय, उत्कृि अङ्क 
ल्याउने विद्यालय लाई प्रोत्साहन परुस्कार, कक्षाकोठा र फधनयचर व्यिस्थापन सवहतआधारभतू कृयाकलापमा ३४ 
लाि  विधनयोिन गरेको छु। 

घ. जशक्षाको लाधग िाद्य काययक्रम: संयकु्त रावष्ट्रय विश्व िाद्य काययक्रमको आधथयक तथा प्रविधधक सहयोगमा नेपाल 
सरकार, जशक्षा विज्ञान तथा प्रविधध मरिालय अरतगयत जशक्षको लाधग िाद्य पररयोिना अरतगयत सानीभेरी 
गाउँपाधलकातोवकएका विद्याथीको हरुको लाधग  र्दिा िािाका काययक्रम प्रभािकारी कायायरियनको लाधग 
मापदण्डमा संचालन, अनगुमन र धनयमन गने गरी ििेट १ करोड ३१ लाि ३० हिार विधनयोिन गरेको छु। 

ङ.  जशक्षा क्षिेको सशतय अनदुानका आधारभतू कृयाकलापहरु: आधारभतू तह धनशलु्क पाठ्यपसु्तक, माध्यधमक तह 
९-१० मा अङ्ग्ग्रिेी र गजणत विर्यमा जशक्षण सहयोग अनदुान, आधारभतु तह ६-८ मा अङ्ग्ग्रिेी र गजणत 
विर्यमा जशक्षण सहयोग अनदुान,कोधभड १९ बाट पगेुको शैजक्षक क्षधतको पररपरुण तथा अरय विपदको समयमा 
धसकाई धनररतरताका लागी काययक्रम अनदुान, प्रधत विद्याथी लागतका आधारमा धसकाई सामाग्री तथा धडजिटल 
सामाग्री व्यिस्थापनका लागी विद्यालयलाई अनदुान, संस्थागत क्षमता विकास परीक्षा सरचालन एिम ्विद्याथी 
मलु्यांकन अनदुान, केरिबाट छनोट भएका नमनुा विद्यालयमा विशेर् विद्यालयको क्रमागत भिन धनमायण अनदुान, 
विद्यालय संचालन तथा ब्यिस्थापन अनदुान, शैजक्षक पहुँच सधुनजश्चत अनदुान, विद्यालय शैजक्षक सधुार विद्यालय 
शैजक्षक गणुस्तर सदुृविकरण काययसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन अनदुान, सामदुावयक विद्यालयका छािाहरुलाई 
स्याधनटरी ्याड, प्रधत विद्याथी लागतको आधारमा जशक्षण धसकाई सामग्री, िेलकुद तथा अधतररक्त कृयाकलाप र 
आधारभतू साियिधनक विद्यालयका विद्याथीहरुको लाधग छाि िृजत्त सवहत सशतय बिेट रु. ४ करोड ४२ लाि 
६६ हिार सवहत भौधतक पूिायधार बाहेक यस क्षिेमा समग्र बिेट रु. १९ करोड 70 लाि २८ हिार 
विधनयोिन गरेको छु।  

2.  स्िास््य क्षिे : गाउँपाधलकाले स्िास््य सरसफाई ऐन २०७५,गाउँपाधलका स्िास््य िस्तजुस्थधत विष्लेर्ण २०७६, 
स्िास््य संस्था दताय काययविधध२०७५, स्िास््य योिना र गाउँपाधलका अस्पताल संचालन काययवियधध २०७६ 
कानूनको आधारमा स्िास््यसम्बरधी नीधत र योिना धनमायण,मापदण्ड अनसुार स्िास््य संस्था दताय अनगुमन र 
धनयमन गररनेछ।संघीय सरकारबाट प्राप्त शसतय काययक्रम र बिेटसँग तालमले गरी स्िास््यका काययक्रमहरुलाई 
प्रभािकारी सेिा प्रिाह गररनेछ। गाउँपाधलका अस्पताल, स्िास््य चौकीहरु, आधारभतू स्िास््य सेिा केरिहरुबाट 
प्रदान गररदै आएका स्िास््य सेिाहरुलाई थप प्रभािकारी, गणुस्तरीय बनाउन र और्धध उपकरणको अभाि हनु 
नर्दन बिेट ब्यिस्था गररनछे। गाउँपाधलका अस्पतालमा आकजस्मक स्िास््य सेिा, सरुजक्षत माततृ्ि तथा निजशश ु
स्िास््य सेिा, बवहरंग र अरतरंग सेिा विस्तार, गणुस्तरीय र प्रभािकारी बनाउन अत्यािश्यक पने श्रोत ब्यिस्था 
गररने छ।स्थानीय स्िास््य संस्था संचालन तथा व्यिस्थापन सधमधतका काययहरु थप प्रभािकारी िनाइनकुा साथै 
स्िास््य संस्थाको धनयधमत अनगुमन गरी स्िास््यकमीको मनोिल बिाउने तथा स्िास््य के्षि शसुासन कायम 
गने काययलाइ प्राथधमकता र्दइनेछ। स्िास््य सचुना प्रणालीलाइ थप ब्यिजस्थत र प्रभािकारी बनाउन सम्पणुय 
स्िास््य संस्थाहरु िाटै अनलाइन माध्यमबाट प्रधतिदेन प्रविि गने ब्यिस्था धमलाइनकुा साथै त्याकंको गणुस्तर 
सधुारको लाधग धनयधमत त्याकं गणुस्तर पररक्षण तथा सधमक्षा काययलाईथप व्यिजस्थत गररने छ।स्िास््य संस्थामा 
सतु्केरी हनु ेदर बिाइ मात ृतथा निजशश ुस्िास््य र पोर्ण जस्थधतमा सधुार ल्याउन स्िास््य संस्थामा सतु्केरी 
गराउन आउने आमाहरुलाई थप प्रोत्साहनको ब्यिस्था गररने छ। विगत िर्यदेजि सञ्चाधलत िेष्ठ नागररक, ५ िर्य 
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मधुनका बालबाधलकाहरु र मवहला स्िास््य स्ियं सेविकाहरुलाई उपलव्ध गराउदै आएको धनिःशलु्क स्िास््य सेिा 
काययक्रमलाई धनररतरता र्दई थप ब्यिजस्थत बनाइने छ। क्यारसर, मगृौला, हेड इरिरुी, पावकय नसन, स्पाइनल 
ईरज्यरुी, मटुु रोग, धसकलसेन एधनधमया र अल्िाइमसय गायतका ८ प्रकारका रोग पवहचान गरी गाउँपाधलका 
सरकारले प्रदेश सरकार संग समरिय गरी उपचारमा सहयोग गनेछ।स्िास््य उपचार धनशलु्क िनाउन नेपाल 
सरकाको मापदण्ड धभिका सबै  और्धधहरुलाई धनशलु्क वितरण गररन ेछ। पाधलका भरी गररि घरधरुी पवहचान 
गरी धनशलु्क स्िास््य विमा गरर क्रमस ५ िर्यमा सिै घर पररिार लाई स्िास््य िीमामा आिद्ध गररन े 
छ।गाउँपाधलका अस्पताल लाइ व्यिस्थापकीय वहसािले व्यिजस्थत िनाउने अस्पताल भिन धनमायण काययमा िोड 
र्दइ २ िर्य धभि नयाँ भिनिाट सेिा र्दन शरुु गने र गाउँपाधलका अस्पताललाई व्यिजस्थत िनाउदै िाने, िडाका 
सिै स्िास््य केरिलाइ आिश्यकता हेरी स्तर िृवद्ध गररनेछ  िोप केरि तथा  गाउँघर वकजल्नक आिश्यकता 
अनसुार धनमायण गररनेछ।स्िास््य जशविर सरचालन गररनेछ। गाउँपाधलका अस्पतालमा आकजस्मक स्िास््य सेिा 
सरुजक्षत माततृ्ि तथा नििात जशश ुस्िास््य सेिालाइ र्दगो िनाइनछे। घरमा प्रसतुी हनुे काययलाई धनरुत्सावहत 
गरी स्िास््य संस्थामा प्रसधुत गराउने मवहलाहरूको प्रधतशतमा बवृद्धगनय प्रसधुत केरिहरूलाई व्यिजस्थत र प्रभािकारी 
बनाइने छ।  

स्िास््य सेिामा र्दगो, सियसलुभ,गणुस्तर समान पहुँच सधुनजश्चत हनुे गरी गाउँपाधलकामा १ िटा परर सैया 
अस्पताल, ४ िटा स्िास््य चौकी, ७ िटा आधारभतू स्िास््य सेिा केरि,३ िटा िधथयङ्ग सेरटर, २० िटा िोप 
केरि, १४ िटा गाउँघर जक्लधनक संचालनमा आई सेिा प्रिाह गररएको छ।बाँकी िडाहरुमा भिन धनमायण र 
आधारभतू स्रोतसाधन परुा गने प्रवक्रयामा गाउँपाधलका अगाडी ििेको छ। परर सैया गाउँपाधलका अस्पतालमा 
गापा अनदुान बाट मेधडकल अधधकृत, ल्याि टेजक्नधसयन, फामेसी, स्टाफ नसय, डाकय रुम, SBA अनमी र दतायचलानी 
िनशजक्त ब्यिस्था गररएको छ। 

स्िास््यक्षिेमा सबैको लाधग गणुस्तरीय सेिा र समान पहुँच सधुनजश्चत गनय स्िास््य सधुार योिना अरतगयत 
आिश्यकता अनसुार गाउँपाधलका स्थायी र अनदुान करार स्िास््य कमयचारी सरुिा, आधारभतू स्िास््य सेिा 
केरिहरुमा इरचािय धनयजुक्त, स्ििःमूल्याङ्कनको विधध धनमायणिगरी कायायरियन गने, स्िमलु्याङ्कणमा पवहलो दोश्रो र 
तेस्रो हनुे स्िास््य संस्थालाई परुरष्कृत गने र सिैभरदा कम अङ्क ल्याउने स्िास््य संस्थाका स्थायी कमयचारीहरुलाई 
सरुिा गररनछे।  

स्िास््य क्षेिमा स्थायी कमयचारी तलि-भत्ता महंगी भत्ता, स्थानीय भत्ता, पोशाक भत्ता र कायायलय प्रशासन 
िचय तथा सशतय आधारभतु कृयाकलाप क्षयरोग धनयरिण काययक्रम, पररिार कल्याण काययक्रम, महामारी धनयरिण, 
स्िास््य व्यिस्थापन काययक्रम, बिेट रु. २ करोड 9 लाि र करार स्िास््य कमयचारीहरुको तलब व्यिस्थापन 
तफय : मेधडकल अधधकृत १, ल्याि टेजक्नधसयन १, ल्याि अधसस्टेरट १, डाकय रुम अधसस्टेरट १, अ.न.मी. ९, 
अ.हे.ि. १३,फामेसी सहायक र दताय सहायक २, एम्िलेुरस ड्राइभर १ र कायायलय सहयोगी १४ िनासवहत गत 
िर्यको स्िास््य करार अनदुान लाई धनररतरता र्दन ेगरी यस के्षिमा १ करोड ५ लाि १४ हिार ६४ रुपैंया 
बिेट विधनयोिन गरेको छु। 

स्िास््य क्षिेमा आधारभतु कृयाकलापहरु तफय : और्धध िररद,गाउँपाधलका अस्पतालमा धडजिटल एक्स-
रे मेजशन गत बर्यको दावयत्ि भकु्तानी र और्धध िरीद, टेधलमेधडसन सेिा संचालन, स्िास््यकमीहरुलाई जिरसी, 
सूचना प्रणाली र कायायलय सहयोगीहरुलाई संक्रमण रोकथाम र सरसफाई ताधलम, सबै िधथयङ सेरटरमा 
्लासेरटवपट धनमायण, िधथयङ बेड र नधसयङ सेिाग्राहीलाई लत्ता-कपडा िरीद, पाधलकास्तररय नधसयङ्ग सधमक्षा, कुपोर्ण 
अरत्यका लाधग िाल स्िास्थ परुस्कार, स्िास््य इकाई बाट प्रदान गररन ेिोप सेिा, सरुजक्षत माततृ्ि तथा प्रिनन 



 
 8 सानीभेरी गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/०८० को वजेट वक्तव्य, २०७९ 

स्िास््य, पोर्ण लगायत स्िास््य विमामा विपन्न नागररकलाई िावर्यक शलु्क अनदुान, पाधलकास्तरीय अधय िावर्यक 
तथा िावर्यक सधमक्षा काययक्रम, स्िास््यको लाधग सक्षम प्रणाली साझेदारीमा स्िास््य सेिाको सदुृिीकरण र 
समानपुाधतक उपभोगमा सधुार, स्िास््य संस्था र समदुायमा प्रदान गररने सेिाको गणुस्तर सधुार, स्िास््य सेिा 
प्रणालीको सदुृिीकरण, स्िास््य संस्थाहरुमा मसलरद र सञ्चार िचय, संक्रमण रोकथाम समग्री िररद, उत्कृि 
काम गने स्िास््य संस्था/स्िास््यकमीलाई परुस्कार, अस्पतालमा काययरत कमयचारीलाई प्रोत्सहान भत्ता र स्िास््य 
स्ियम्सेविका प्रोत्साहन तथा यातायात िचय रु. ८6 लाि 9५ हिार सवहत यस क्षिेमा समग्र बिेट रु.4 करोड 
1 लाि 9 हिार ६४ रुपैंया विधनयोिन गरेको छु। 

3. िानेपानी तथा सरसफाई: गाउँपाधलकामा िानेपानी सम्बरधी नीधत र मापदण्ड तय गरी िानेपानी आिश्यकतालाई 
परुागनय श्रोतको नक्साङ्कन गरी नभएको ठॉउमा पवहलो प्राथधमकता र धनमायणाधीन योिनाहरुलाई परुा 
गररनेछ।सञ्चालनमा आएका योिनाहरुलाई अिस्था अनसुार ममयत संभार संरक्षण गरी िानेपानी १ घर १ धारा 
गाउँपाधलकाले प्रदेश र संघीय सरकार संग समरिय गरी दीघयकालीन लक्ष्य सवहत उपभोक्ताको अपनत्ि कायम 
हनुेगरी िानेपानी योिना धनमायण, ममयत,विस्तार ब्यिजस्थत गररनेछ। 

िानेपानी विकासको लाधग प्रदेश बाट प्राप्त सशतय अनदुान िानेपानी योिनाहरुलाई 30 लाि िडा मा 
कायायरियन गररने छ। साना तथा ममयत सम्भार र पाईप िररद गनुयपने िानेपानी योिनाहरु संघ र प्रदेशबाट 
प्राप्त सशतय, विशेर् र समपरुक अनदुानिाट िानेपानी योिनाहरु छहरेपानी दधलतटोल, डल्सीङ्गे हाधसिाङ्ग, राम्री 
चाख्लीमेला टुरा, वकचवकचे जचरत,ु टोड्के, ज्याधमरे, गरायला, तरु्ारे अध्याचौर गरायला धलफ्टीङ, सानीभेरी नर्द 
हाधसिाङ्ग धलफ्ट सवहत विधभन्न िानेपानी आयोिनाका लागी समग्र बिेट रु.2 करोड 40 लाि विधनयोिन गरेको 
छु। 

4. सरसफाई तथा फोहरमैला व्यिस्थापन: गाउँपाधलका स्तरमा फोहर ब्यिस्थापन गनय डजम्पङ साइट तयारी तथा 
साियिधनक शौचालय गने नीधत रहेको छ। फोरमैला व्यिस्थापनका लागी चाइनािगर, पेदी ििार र धसम्ली 
ििारमा सरसफाइ सधमधत गठन गरी कामगनय गत िर्यकै योिना धनररतरता र्दएकोछु।पणुय सरसफाइ उरमिु 
टोल घोर्णाको तयारी गने र िाँकी सिै िडाहरुमा सआुहारा काययक्रम संग साझेदारी गने गरी ससुभ्य सांस्कृधत 
र िातािरणमैिी स्थानीय तहको पवहचान र्दन सरसफाइ सम्बरधी काययक्रम संचालन गने नीधत अनसुार यसको 
लाधग गापा िाट बिेटरु. 10 लाि विधनयोिन गरेको छु। 

5.  संस्कृधत प्रियद्धन:संस्कृधत, भार्ा र लधलतकलाको संरक्षण, प्रिद्धयन र विकास सम्बरधी गाउँपाधलकाले नीधत, कानून, 
मापदण्ड धनमायण गरी योिना कायायरियन र धनयमन गररनेछ। परुातत्ि, प्राचीन स्मारक र संग्रहालयको संरक्षण, 
सम्भार, प्रिद्धयन र विकास,परम्परागत िािा, पियहरुको सञ्चालन र व्यिस्थापन,िनिाधत आर्दिासीको संस्कृधतको 
रक्षा एिं विकास गने, छुिाछूत, भेदभािपूणय संस्कार विरुद्ध साँस्कृधतक रुपारतरण अधभयान सञ्चालन गररनछे। 
लोक सस्कृधतको रक्षा र विकास गनेगरी यस क्षेिमा स्थानीय कला संस्कृधत प्रिद्धयन मञ्चलाई सहयोग गदै 
समदुायको कुलदेउतामा आधाररत मठमजरदरहरु धनमायण गररने छ।छोटेिगरमा यदु्ध संग्रालय धनमायणको लाधग 
प्रदेश सरकार संग बहिुवर्यय योिना मागसवहत DPR अनसुार काम सचुारु गररएको छ। िनिातीको पावपनीमलेा 
प्रियद्धन,पंचेबािा, दमा मगर, मयरु, पैसेरी, ख्याली र धसंगारु नाचहरुलाई संरक्षण र प्रिद्धयन गनय, पाधलकास्तरमा 
साँस्कृधतक सम्मलेन कलाकारहरुलाई सम्मान गनय यसतफय  बिेट रु. 47 लाि 20 हिार विधनयोिन गरेको 
छु। 

गाउँ सभाका अध्यक्ष महोदय, 
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6. लैवङ्गक समानता तथा सामाजिक समािेशीकरण:"बालबाधलका, मवहला,दधलत, आदीिासी िनिाती, यिुा, िेष्ठ 
नागररक, अपाङ्गता, अल्पसंख्यक" िगय र के्षिलाई राज्यको मलु प्रिाहमा सशक्त प्रधतस्पधायकोलागी विकास गनय 
संरक्षण, प्रिद्धयन र विकास गररने छ। िनचेतनाको स्तर िृवद्ध, क्षमताको विकास, धसपमलुक ताधलम र आय-
आियनगनेगरी यसके्षिमा वक्रयाकलापहरु धनम्न बमोजिम रहेकाछन:  
क बाल संरक्षण/बालमैिी स्थानीय शासन घोर्णाको  लाधग सानीभेरी गाउँपाधलकाले बाल बाधलका सम्िजरध 

प्रोफाइल तथा कायययोिना धनमायण गरेको हनुाले कायायरियन गररनेछ। आमाबाबवुिवहन बाल-बाधलकाहरुको 
सामाजिक सरुक्षा भत्ता, जशक्षा तथा स्िास््य सेिाको उपलब्धता,िरमदताय नभएका कारण सामाजिक सरुक्षा 
भत्ताबाट बजञ्चत बालबाधलकाको सरुक्षा भत्ता सधुनजश्चत,िवटल रोगबाट ग्रधसत बालबाधलकाको उपचारमा सहयोग, 
यौन दुयव्यिहार, बेचवििनमा परेका बालबाधलकाहरुको संरक्षण तथा विकासका लाधग काययक्रमहरु,विद्यालयमा 
बालमैिी अध्यापनका लाधग काययक्रमको व्यिस्था,बालवििाह अिस्थालाई मध्यनिर गदै स्कूल तथा समदुाय 
तहमा बालवििाह विरुद्धको काययक्रमको व्यिस्था,धसमारतकृत बालबाधलकाको लाधग विशरे् काययक्रमसवहत 
बालमैिी स्थानीय शासन प्रिद्धयन र घोर्णा प्रवक्रय नीधत रही आएको छ।बालिाधलका सम्िरधी संगठन 
संरचनागत विकास र शसजक्तकरण, िनचेतना र कानूनी प्रवक्रयामा िोड, बाल र्दिस र उद्दार, अनाथ टुहरुा 
बालिाधलकाहरुको पवहचान गरी विशेर् सामाजिक सरुक्षा भत्ता माधसक रु. २ हिार र संरक्षण धबवहन 
बालिाधलकाहरुको पवहचान गरी िावर्यक रुपमा शैजक्षक सहायता रु. ५ हिार सहयोग प्रदान गररनछे।पवहचान 
धबवहन बालिाधलकालाई कानूनी सहायता, बालवििाह सम्िरधी समदुाय र विद्यालय प्र.अ. धबचमा अरतरकृया 
गने र गाउँपाधलकाको  योिना, नीधत तथा धनणयय प्रवक्रयामा बालबाधलकाको अथयपूणय िाल सहभाधगता सधुनजश्चत 
गररनेछ।अपाङ्गतामा भएका सबै बालबाधलका हरूलाई अपाङ्गता पररचय पि वितरण,आिश्यक सहायता सामग्री 
र िीिनोपयोगी सीप र्दई अधनिायय विद्यालय भनाय गरी जशक्षाको अिसर सधुनजश्चत गररने छ। विद्यालयमा 
छािामैिी बातािरणको लागी सेधनटरी ्याडको ब्यिस्था र बैंकिाता छोरीको सरुक्षा जििनभररको प्रदेश 
साझेदारीमा गापािाट िावर्यक नयाँ िाता िोल्न आउन ेप्रधत व्यजक्त रु. १ हिार बैंक िातामा िम्मा गने गरी 
बालिाधलका क्षिेमा बिेट रु. 30 लाि 95 हिार विधनयोिन गरेको छु। 

ि मवहलातफय -  सामाजिक र लैवङ्गक वहंसा धनिारण र पनुस्र्थापना कोर् स्थापना , टोल र िडाहरुमा मवहला 
समहु, आमा समहु,  र सहकारी स्थापना गरी विपन्न र वपछधडएका मवहलाहरुलाई प्रिद्र्धन गररने छ  र मवहला 
सँग उपाध्यक्ष काययक्रम माफय त मवहलाहरुलाई  उद्यमशील, धसपमलुक, व्यिसावयक बनाई , रोिगारी अिसरको 
पहुँच पुययाई स्िआयआियनमाफय त आत्मधनभयर बनाउने, श्रोतसाधन तथा पैधिक सम्पजत्तमा  मवहलाहरुको पहुँच 
बिाउने र लैवङ्गक समानता, मूलप्रिाहीकरण सशजक्तकरणको पक्षमा चेतना बिाउन ेतथा मवहला श्रधमक र्दिस 
लगायत विधभन्न मवहला सम्बजरध आधारभतू कृयाकलापका सरचालन गनय, पाधलका धभि रहेका 39 िटा 
आमा समहुलाई वक्रयाजशल बनाई स्िास््य सम्बरधी सचेतना काययक्रम सरचालन गनय  र पाधलका धभिका 
रहेका ४० िर्य पगेुका तर विहे नगरी बसेका साथै विहे गरेका तर एकल िीिन विताइरहेका असाहय तथा 
विपन्न मवहलालाई सामाजिक सरुक्षा भत्ताको दायरमा ल्याउन समेत गरी िम्मा रु.16 लाि 75 हिार बिटे 
विधनयोिन गरेको छु।  

ग)  यिुा तथा िेलकुद विकास: किडय हल धनमायण, यिुा विकास र संिृवद्धको लागी गणुस्तरीय र व्यिसावयक 
जशक्षा, प्राविधधक ताधलम र रोिगार, उद्यमशीलता र सीप विकास, यिुा स्िास््य, सामाजिक सरुक्षामा र 
विकास धनमायणमा पररचालन गररने छ। बालबाधलका तथा यिुाहरूको शारीररक तथा मानधसक विकास, यिुा 
क्लि गठन प्रजशक्षक प्रजशक्षण, यिुा प्रधतभा पवहचान र प्रोत्सहान र यिुा र्दिस तथा महोत्सिलाई प्राथधमकता 
र्दइने छ।गाउँपाधलका स्तरको बेलटापमुा रंगशाला िेल मैदान, एक िडा एक िेल मैदान र एक विद्यालय 
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एक िेल मैदान धनमायण गने गाउँपाधलका सरकारको दीघयकाधलन सोंचअनसुार क्रमश: कायायरियन गररन े
छ।यिुाहरुलाई व्यजक्तत्ि विकास तथा नतेतृ्ि विकास र सामाजिक उत्तर दावयत्ि अधभमिुीकरण गररने छ। 
गाउँपाधलका  अध्यक्ष कप िेलकुद काययक्रम, गाउँपाधलका  िेलकुद विकास सधमधतलाई १ िना कमयचारी 
सवहत कायायलय व्यिस्थापन र िेलकुद सामाग्री वितरण सवहत यस क्षिेमा संघ र प्रदेश शसतय अनदुान सवहत 
िम्मा रु. १ करोड 28 लाि 44 हिार बिेट विधनयोिन गरेको छु। 

घ) आर्दिासी िनिाधत विकास काययक्रम- धिुाँ रवहत चलो, िनिाती हरुको धमय, संस्कृधत, भार्ा, संस्कार र 
पवहचा तथा हकवहत लाई संरक्षण र प्रिद्धयन गने, अधत विपन्न असहाय िनिाधतलाई आधथयक सहयोग गरी 
यस तफय  रु. १4 लाि 20 हिार विधनयोिन गरेको छु। 

ङ)  दधलत विकास र प्रिद्धयन काययक्रम : दधलतका संिैधाधनक हक तथा कानूनी व्यिस्थाले धनधायरण गरेका सेिा 
सवुिधाहरु र िातीय छुिाछुत अपराध कसरु सिाय ऐन, २०६८ लाई पूणय रुपले लाग ुगने, सामरती अथयप्रणाली 
अरतगयत दधलत समदुायमा रहेको बाधलघरे विि प्रथाको अरत्य गरर विकल्प स्िरुप ज्यालादर धनधायरण गरेर 
दधलतका मौधलक सीप, कलाहरुलाई आधधुनवककरण र व्यिसायीकरण गनय, अधत विपन्न दधलत पवहचान गरर 
क्रमश आिाजशय भिन ,जशप मलुका ताधलम तथा आयआियनको काययक्रम लाग ुगनय, दधलत समदुायमका 
धबपन्न असाहय छाि/छािाहरुको पवहचान गरी प्राविधधक जशक्षा प्रदान सवहत यस क्षिेमा िम्मा रु.१5 लाि 
20 हिार बिेट विधनयोिन गरेको छु। 

च) िेष्ठ नागररक तथा अपाङ्गता व्यजक्तहरुको संरक्षण र सम्मान काययक्रम:गाउँपाधलकामा िेष्ठ नागररकहरुलाई 
सम्मानपणुय जििन जिउन पररिाररक ब्यिहार पररितयन, धमलन केरि स्थापना, संरक्षण धबवहन िषे्ठ 
नागररकहरुलाई सहयोग र संरक्षण गने नीधत धलइएको छ।पररचय पि धबतरणमा सहयोग र अरतरपसु्ता धसप 
हस्तारतरण काययक्रम गररन ेछ।अपाङ्ग भएका व्यजक्तहरुलाई सम्मान गदै धसप तथा आयआियन काययक्रम 
गने, अपाङ्ग पररचयपि वितरण जशविर चलाउने, सहयोग सामग्री वितरण गने, भौधतक पूिायधारमा अपाङ्गमैिी 
संरचना धनमायण गनय ध्यान र्दइने छ।फरक क्षमता भएका अशक्त र अपाङ्ग व्यजक्तहरुको समस्याहरु समाधान 
गनय प्राथधमकताको पवहचान गरी धसपमलुक काययक्रम गनय िेष्ठ नागररक र अपाङ्ग व्याजक्तहरुको सम्मान 
सहयोग काययक्रम तफय  रु. 40 लाि ९० हिार बिेट विधनयोिन गरेको छु। 

छ) िनयदु्ध र िनआरदोलनका शवहद पररिारहरु र घाईतेहरुलाई सम्मान, संरक्षण र प्रिद्र्धन गनय, घाइते तथा 
अपाङ्ग हरुको अिस्था हेरी अपाङ्ग पररचयपि प्रदान गरी उपचारमा आधथयक सहयोग गनय, अधतविपन्न  शवहद 
पररिार र घाईतेहरुलाई धसपमलुक ताधलम र आयआियन गनय आधथयक अनदुानमा सहयोग गनय, शवहद स्मधृत 
प्रधतष्ठानलाई व्यबजस्थत गनय, िनयदु्धका घाइते तथा शवहद पररिारका छोराछोरीका लाधग अध्ययन सहायताको 
व्यिस्था गनय सवहत िम्मा रु.10 लाि३८ हिार बिेट विधनयोिन गरेको छु। 

गाउँ सभाका अध्यक्ष महोदय, 
आधथयक विकास क्षिे तफय : 
7. कृवर् विकास: एक िडा एक कृवर् प्राविधधक, वकसानलाई उत्पादनक आधारमा अनदुान, कृवर् िेती गनय चाहन े

कृर्कहरुलाई िग्गा भाडामा उपलब्ध गराउने, कृवर् एम्िलेुरस बनाई उत्पार्दत िस्त ुििार सम्म पयुायउन, कृवर् 
सेिाका लागी एक गाउँ एक प्राविधधक, वकसान सजुचकरण, कृवर् तथा पश ुत्यांक अद्यािधधक, तरकारी िाली 
पकेट काययक्रमको धनररतरता तथा नयाँ विकास, बाख्रा पकेट विकास, कृवर् व्यिसाय प्रिद्धन समेत गरेर िम्मा 
रु. १ करोड 77 लाि २ हिार विधनयोिन गरेको छु। 
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क) पश ुपरछी विकास क्षिेमा गाउँपाधलकाको योिना : पश ुकृर्कलाइ व्यिसावयक िनाउन पशमुा नश्ल सधुार 
काययक्रमलाई अगाडी बिाउन हाल पाधलका भरर २ िडाका लाधग एक पश ु प्राविधधक रहने व्यिस्था गनय, 
कृर्कलाई प्रदेश सरकारले घोर्णा गरेको  दधुमा प्रधतधलटर ५ रूपैया अनदुानमा गाउँपाधलका सरकारले दधुमा 
प्रधतधलटर ३ रुपैया थपगरी िम्मा रु ८ अनदुान र्दन, िधस िोका रागा भैधस कुिरुा गाइ आर्दको फारम 
संचालन गरी व्यिसाय गने कृर्क लाई अनदुान तथा उत्कृि वकसान छनौट गरी परुस्कार र्दने व्यिस्था 
धमलाउन, उत्पादन तथा विवक्रको आधारमा अनदुान व्यिस्था धमलाईन ेछ। त्यसका लाधग गाउँपाधलकाले 
स्पस्ट काययविधध धनमायण गनय, िसी बोका संकलन केरि बनाई त्यसमा चेक िाँच गने व्यिस्था धमलाइ त्यसबाट 
विक्री वितरण गने व्यिस्था धमलाउन, भैसीस्रोत केरिलाइ थप व्यिजस्थत बनाउन, कृधिम गभयधान, पश ुत्यांक 
ररपोटीङ, एक पाधलका एक भेटेनरी डाक्टर गरी िम्मा रु. 63 लाि २ हिार विधनयोिन गरेको छु।  

8. पययटन क्षिेको विकास र प्रिद्धयनिःगाउँपाधलकाको पययटन रणनीधत योिनाले धनदेशन गरेिमोजिम योिनाको 
प्राथधमकतालाई ध्यान र्दइन े छ। “प्राकृधतक, धाधमयक, ऐधतहाधसक सम्पदाको संरक्षण र प्रिद्धयन गरी पययटन 
गरतव्यको एवककृत पययटन पूिायधारको विकास गरी गाउँपाधलका िनताको िीविकोपाियनमा सधुार ल्याउने, 
पययटकीय गधतविधध िृवद्धबाट ग्रामीण रोिगारीका अिसरहरु धसियना गने र यसको लाभ तल्लो तहसम्म पयुायइन े
छ।गाउँपाधलकामा पययटक आकर्यण गनय स्थानहरुको फोटो तथा अरय िानकारीहरु प्रचार प्रसार गने,  पययटकीय 
आकर्यक स्थलहरु सम्म आितिाित गनय सडक सञ्जाल र पदमागयको विकासबाट सवुिधा प्रदान गने,  पययटकका 
लाधग गणुस्तरीय होटल, रेस्टुरेण्ट तथा लि स्थापना गनय विधभन्न सवुिधा सवहत नीजि के्षिलाई आकवर्यत गररनेछ।  

गाउँपाधलकाले पययटन प्रिद्धयन सम्बरधमा तत्काधलन अगाडी ििाउने वक्रयाकलापहरु: धाधमयक, साँस्कृधतक, 
ऐधतहाधसक र कृवर् पययटन महत्िका क्षेिहरुमा गाउँपाधलका यदु्ध संग्रहालयका रुपमा छोटेिगर र दलुी सादुयल्ला 
घर संरक्षण र विकास गने,लोपउरमिु तहमा पगेुका सम्पदाहरुको संरक्षण तथा सम्बदद्धयनको थालनी गने, 
गाँराघाट धसम्ली चाइनािगर चौरिहारी सानीभेरी भेरी नदीमा र्र् यापव्टङ्ग सञ्चालनको लागी भौधतक पिुायधार विकास 
गने, मौरािारा प्राकृधतक पाकय को लाधग DPR गरीएकोले सोही अनसुार काम गने गाउँपाधलकाको नीधत र योिना 
रहेकोले कायायरियन गररनछे।भलाचौर धतधमले कमैदे मौरािारा पययटकीय सडक प्रदेश समपरुक, मौरािारा 
गरुरल्ला म्याराथन तथा  स्थानीय साँस्कृधतक तथा कृवर् उपि प्रदशन गने र गाउँपाधलका धभि शहरउरमिु बिार 
क्षेिमा सरसफाई अधभयान माफय त ्लाजस्टक झोला र िोतल र फोहोर व्यिस्थापन गने गरी यस क्षिेमा िम्मा 
रु. 36 लाि ७५ हिार बिेट विधनयोिन गरेको छु।  

9.  लघ ुउद्योग काययक्रम: सानीभेरी गाँउपाधलकाको लघ ुउद्यम प्रबद्धयन रणनीधतक योिना अनसुार लजक्षत िगय गररबीको 
रेिामधुन रहेका आधथयक रूपले विपन्न र सीमारतकृत समूहलाई लघ ु उद्यम विकासको माध्यमबाट रोिगारी 
अिसरको धसियना र आयस्तर िृवद्ध गनय, स्थानीय तहमै उपलब्ध हनुे स्रोत साधनको अधधकतम उपयोग गरी 
मागमा आधाररत उत्पादन तथा सेिाहरूको विकासद्वारा गररबी रयूधनकरण गने,  स्थानीय सीप र स्रोतको उपयोग 
गने, यिुा रोिगार धसियना गनय उपलब्ध स्रोत साधन, िनशजक्त, सीप र पययटकीय संभािनाका अिसरहरु िोिी 
गनय, लघ ुउद्यम विकासका लागी साझा सवुिधा केरि, प्रविधध हस्तारतरण, उद्यमी स्तरउन्नती र नयाँ लघ ुउद्यमी 
धसियना गरी समग्रमा यस क्षिेमा रु 35 लाि विधनयोिन गरेको छु। 

10. सहकारी र वित्तीय क्षिेको विकास: गाउँपाधलकामा सहकारी ऐन, नीधत र मापदण्ड अनसुार सहकारी संस्था दताय, 
अनमुधत, िारेिी र विघटन, सहकारी बचत तथा ऋण पररचालन सम्बरधी मापदण्ड, धनयमन, सहकारी सम्िरधी 
स्थानीय त्याङ्क व्यिस्थापन र क्षमता अधभिृवद्ध गनय, सहकारी संस्थाहरुले कृवर्िरय उत्पादन र सेिामलुक 
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कामलाई पवहलो प्राथधमकता र्दएर काम गनुयपदयछ र गाउँपाधलका स्तरमा कृवर् उत्पादन के्षिमा राम्रो काम 
गरेकोले सस्तो पसल संचालन गनय सहकारी संस्थाहरुलाई अनदुान प्रदान गररनेछ।बचत तथा ऋण सहकारी, 
कृवर् सहकारी र साना वकसान सहकारी संस्थाहरुलाई सिधलकरण गदै कृवर् काययलाई योगदान गने गरी सक्दो 
अनदुानको सवहत सहकारीका शेयर सदस्यहरुलाइ अधभमिुीकरण गरी क्षमता अधभिृवद्ध गने गरी यस क्षिेमा 
बिेट रु. 63 लाि ९५ हिार विधनयोिन गरेको छु। 

11.  रोिगारी सिृना - गाउँपाधलकामा बेरोिगारको सजुचकरण सूचीकृत बेरोिगार व्यजक्क्तहरुलाई रयूनतम रोिगारी 
प्रत्याभतु गराउन, सामदुावयक पूिायधारहरुको विकास माफय त नागररकको जििनयापन सधुार ल्याउन संघीय सरकारले 
प्रधानमरिी रोिगार काययक्रम सञ्चालनमा ल्याई काययविधध िारी गरेको हनुाले सोही मापदण्डको आधारमा 
िडाहरुिाट छनोट भई गाउँ सभाबाट पास भएका योिनाहरुमा सक्दो िडाहरुको सझेदारीमा गनय रोिगार संयोिक  
प्राविधधक सहायकको तलि, भत्ता र पोसाक तथा रोिगार सेिा केरिको सदुृिीकरण र रोिगार सेिा केरिको 
सँचालन ससतय गरर िम्मा रु. १ करोड 67 लाि विधनयोजित बिेटलाई गाउँपाधलकाले प्रभािकारी रुपमा 
कायायरियन  गनेछ।  

 
गाउँ सभाका अध्यक्ष महोदय, 
पूिायधार विकास क्षिे तफय :  
12. सडक संिाल विकास धनमायण:गाउँपाधलकाले यातयात विस्ततृ गरुु योिना धनमायण गरी सडकहरुको िगीकरण, 

मापदण्ड र अनमुान लागत समेत प्रस्ततु गरेको छ भने अको धतर गाउँपाधलका धभिका सम्पणुय सडकहरु धड.वप.आर. 
गररएको छ। शहरी तथा िजस्त विकास मापदण्ड २०७५ गाउँपाधलकाले िारी गररसकेकोले घडेरी भिन, सडकहरु 
धनमायणको मापदण्ड धनधायरण भैसकेको हनुाले सोही बमोजिम स्थानीय कृवर् सडक र घोरेटो िाटो सम्बरधी 
नीधत,मापदण्ड, योिना, कायायरियन र धनयमन गररनछे। गाउँपाधलकामा मध्यपहाडी लोकमागय क्षेिीय सडक र 
कृर्ी सडक गरी मखु्य र सहायकसडक सञ्जाल विद्यमान रवह आएको छ।गाउँपाधलकाको केरि देजि िडा कायायलय 
सम्म, िडा कायायलय देजि टोलसम्म नाधलको धनकास हनुे गरी एक िडा एक हररत सडक धनमायण गने लक्ष्य 
रािी गाउँपाधलकाले सबै काम अगाडी बिाएको छ।  

गाउँपाधलकामा मध्यपहाडी लोकमागय, के्षिीय सडक र कृर्ी सडक गरी तीन प्रकारका सडक सञ्जालले 
गाउँपाधलका केरि देजि िडा कायायलय सम्म, िडा कायायलय देजि टोलसम्म नाधलको धनकास सवहत एक िडा एक 
हररत सडक धनमायण र स्तरिदृ्धी गरी सबै सडकहरुलाई १२ मवहना सूचारु गररनेछ। स्यालािोला िडा कायायलय 
काधलका डलधसङगे लामडाँडा िोगीनेटा,घइुटे पोिरी ,चाइनाबगर पकै्रया बकुीचौर कोटिहारी,िैदाने पािेरोल 
,सीम्ली मंगरराङिा घरेली उदीन िुङगा,सपायचौर चाख्लेमलेा राम्री टुरा बाधापानी,भलाचौर धतधमले,घरठाना 
जचरत,ुधगठाकोट िसनडाडा चाइनािगर,िमु्लेपोिरी काँडा बागिोर लगायताका कृवर् सडकको स्तर उन्नधत गररन े
छ। अमाय पाधथहाल्न धसम्ली पेदी बिार,सल्लीचौर घापागार हाँस ुपोिरी के्षधिय सडक र ररम्ना गाराघाट क्षेधिय 
सडक धनमायण र स्तर बदृ्धी गरी गाउँपाधलकालाई समदृ्ध बनाइन, सपायचौर चाजख्लमलेा बाधापानी मौरािारा टुरा 
पययटवकय सडक र बेलटाप ुभलाचौर कमैदे मौरािा पययटकीय सडकले गाउँपाधलकाको बह ुचजचयत मौरािारा 
गरुरल्ला म्याराथन काययक्रमलाई सहि माि हैन मौरािाराको िैविक धबविधता र पाकृधतक सरुदरताको सगुम सेिा 
धलएर अध्ययन गने िातािरण बनाउन िम्मा रु.१ करोड 80 लाि ९५ हिार विधनयोिन गरेको छु। 

13.  धसंचाई तफय को विकास र योिना: हाम्रो सानीभेरी गाउँपाधलमा  नर्दको वकनारमा रहेका बजस्तमा सजिलै सग ँ
धसचाई उपलब्ध भएको छ तर माधथको डाँडामा सकु्िा के्षि बवि भएकोले पािो िधमनलाई प्राधथकता र्दई ठुला 
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धलजफ्टङ आयोिना संघ र प्रदेश सरकारको सहयोगमा सम्पन्न नीधत धलइन ेछ।परुाना धनमायण भएका धसचाई 
आयोिना तथा नहरहरुलाई ममयत सम्भार गदै लधगनेछ।नर्द माधथको गरा सधै हरा  भराको धनधत अिलम्ब गरर 
कायायरियन गररनेछ। धलजफ्टङ धसचाईलाई वकसानको उत्पादन सग ँिोडेर लैिाने धनधत धलईने छ।साना सीचंाइ 
आयोिना,थोपा धसंचाइ प्रविधध,पलाजस्टक पोिरी ,ररचािय पोिरी लगायतका आधधुनक प्रविधध प्रयोग गरी धसंचाइलाइ 
थप व्यिजस्थत बनाइन े छ।भेरीनदी बकुीचौर,भेरीिोला झासल्ला काफलचौर,हासीबाङ सानीभेरी,सानीभेरी नदी 
गोलचौर,धसुुयबगर गमुारिोला श्रीचौर झीनचौँर,सानीिोला तिरे आर्द धलजफ्टङ तथा नन धलजफ्टङ धसचांई आयोिना 
काम क्रमशिः सम्पन्न गदै लधगनेछ।माधथ उजल्लजित योिनाहरु संघ र प्रदेश सरकारसँग समरिय गरी गरीनेछ। 
यस आधथयक िर्य बाहनुीिेत पक्की धसंचाई, िगेुिोली संगरुिाली, मलुपानी िारापाताल, मरेुिोला लामाचौर, गभेिोला 
रातामाटा, दिुेरी ररठाबगर, पंधेरीिोला पािापानी धसंचाई गरी यस क्षिेमा समग्र बिेट रु. १ करोड 71 लाि 
३० हिार विधनयोिन गरेको छु। 

14.  भिन तथा शहरी विकास: सहरी तथा बस्ती विकास भिन संवहता मापदण्ड २०७५गाउँपाधलकाले िारी गरेको छ 
भने अको धतर गाउँपाधलकाले शहरी तथा िस्ती विकासको विष्ततृ पररयोिना धनमायण गरेको हनुाले सोही बमोजिम 
भिन र सडक अनमुधत,धनमायण र धनयमन गररनछे। गाउँपाधलका प्रशासकीय भिन संघीय सरकारिाट क्रमागत 
३ बरे् संपरुक अनदुानिाट संपन्न गने गरी हाल चाल ुभएकै स्थानमा धनमायण गररनछे। िडा नं. ५, ६, ८ र 
१० मा िडा कायायलयहरु क्रमागत धनमायण गररनेछ भने बाँकी िडा काययलयहरु िग्गा प्रधप्तको प्रथधमकताको 
आधारमा पहल गररनेछ। संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त संपरुक तथा सशतय र विशेर् अनदुान बाट सरुजक्षत 
नागररक आिास काययक्रम केरिबाट छनौट भएको नमनुा विद्यालय राप्ती ज्ञानोदय मावि धसम्ली विद्यालयको 
क्रमागत भिन धनमायण र नेपाल रावष्ट्रय मा.वि. घापागार बालमैिी भिन, सामदुावयक भिन िडा नं. ६, ज्ञानकुरि 
आ.वि. रानीजचउरा भिन ममयत गरी यस क्षिेमा समग्र बिेट रु. 12 करोड 20 लाि  विधनयोिन गरेको छु। 

15.  उिाय, लघ ु तथा साना िलविद्यतु: गाउँपाधलकामा साना िलविद्यतु आयोिनाहरुलाई  ममयत सम्भारको लागी 
अनदुानको व्यव्स्था गररने छ। रावष्ट्रय ग्राधमण तथा निीकरणीय उिायको सशतय अनदुान काययक्रमको काययविधध, 

माग र आिस्यक्ताको आधारमा प्रभािकारी िंगले काययरियण गरीने छ।जिल्ला विद्यतु वितरण केरिबाट 
गाउँपाधलकामा हनु ेठेक्कालाई अनगुमण गरर विद्यधुतय मापदण्डका आधारमा सेिा विस्तार गररने छ।केरि सरकारको 
विद्यधुतय चलुो अनदुान काययक्रमलाई मापदण्डको आधारमा गाउँपाधलकामा काययरियण गनय यस तफय को समग्र 
बिेट रु40 लाि  ५० हिार विधनयोिन गरेको छु। 

16. सूचना सञ्चार र प्रविधध तफय : गाउँपाधलका धभिको समग्र कामको प्रचार, धनगरानी र िनताको वहतमा पररचालन 
गदै  आएको सामदुावयक रेधडयो मौरािारा एफएमलाई स्तरिृवद्ध गने, समयानकुुल आधधुनवककरण गररदै लधगनछे  
र एक िडा एक पिकार उत्पादन गरी गाउँपाधलकाको सशुासन र प्रचारलाई ब्यिजस्थत गररने छ। पिकार र 
पिकाररता के्षिको महत्िलाई ध्यानमा राजि पिकाररता परुस्कार व्यिस्था गररने छ।जिल्लामा भएका पिकारहरु 
सग ँ समरियन तथा सहकायय गरेर िाने नीधत धलइनछे।सूचना प्रविधधको धतब्र पररितयनलाई मध्यनिर गदै 
गाउँपाधलकालाई केरिमा रािी विधभन्न सफ्टिेर प्रणालीको विकास गरी सबै कायायलय तथा विद्यालयहरुको 
व्यिस्थापकीय पक्षलाई एवककृत गरर प्रविधध मैिी बनाईन ेछ।िसको लागी गाउँपाधलकाबाट ईरटरनेटको ब्यिस्था 
गररने छ।गाउँपाधलको विकास धनमायणका योिनालाई पारदशी बनाउन रु तीन लाि भरदा माधथका योिनाहरुको 
साियिधनक लेिा पररक्षण आमसञ्चार माध्यम माफय त धमलाईने छ।  यस तफय को क्षिेमा रु. 26 लाि  बिेट 
विधनयोिन गरेको छु। 
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गाउँ सभाका अध्यक्ष महोदय, 
िन,िातािरण तथा  विपद् व्यिस्थापन क्षिे तफय :  
17. िन तथा भ-ुसंरक्षण: गाउँपाधलकामा सामदुावयक िनको संरक्षण र उपयोग नीधत अनसुार िन, िङ्गल, िरयिरत,ु 

चराचरुुङ्गी, िल उपयोग, िातािरण, पयायिरण तथा िैविक विविधता सम्बरधी योिना धनमायण गरी कायायरियन गने, 
गाउँपाधलका धभिका सिै िन उपभोक्ता सधमधतहलाई गठन पनुगठन साबयिधनक लेिा पररक्षण गनयका लाधग एक 
िना िन सहिकतायको ब्यिस्थापन गनय, सानीभेरी र भेरी नदी फाँट, मध्यपहाडी, के्षधिय र कृवर् सडक संग 
िोधडएका साियिधनक िधमनको संरक्षण र सरकारी कायायलयको संस्थागत प्रयोग गनय यस क्षिेमा रु 20 लाि 
5 हिार विधनयोिन गरेको छु। 

18. िलाधार संरक्षण: गाउँपाधलकामा िलाधार, पानी महुान संरक्षण, भ ूसंरक्षण र िलाधार व्यिस्थापन, सामदुावयक 
अनकूुलन, िानी तथा िधनि पदाथयको संरक्षण, िंुगा, धगट्टी, बालिुा, माटो, आदी िानीिरय िस्त ुसम्िरधी 
सिेक्षण, अरिरे्ण, उत्िनन, िानीिरय िस्तकुो संरक्षण, विकास, उत्िनन ्र उपयोग, व्यिस्थापन र स्थानीय 
िानी तथा िनीि पदाथय सम्बरधी सूचना तथा त्यांक संकलन गररनछे।गाउँपाधलकाको कानूनी मापदण्डमा िानी 
तथा नदीिरय पदाथयको प्रयोग र विवक्र वितरण गनय िातािरण ऐन र काययविधध अनसुार िातािरन प्रभाि मूल्याङ्कन 
गरर सोही मापदण्ड अनसुार उत्िनन्न विक्री वितरण अनगुमन र धनयमन गने गरी रु 10 लाि बिेट विधनयोिन 
गरेको छु। 

19. िलिाय ुपररितयन:संघीय र प्रदेश सरकार, सरोकार सामाजिक संघ-संस्थाहरु संग साझेदारी गरी िलिाय ुपररितयन 
रयूनीकरण तथा अनकूुलनका काययक्रमहरू सञ्चालन गररनछे। स्िच्छ, हराभरा र प्रदूर्णमकु्त गाउँपाधलका अधभयान 
सञ्चालन गरी िैविक विविधता तथा िलिाय ुपररितयन अनकुलनमा सानीभेरी गा.पा. र आशा प्रोिेक्ट काययक्रम 
धबच सम्झौता भई सिै िडाहरुमा काययक्रम लाग ुभएकोले योिना धनमायणमा सहभाधगता, योिना काययरियनमा 
साझा सहमधत र धनयमन गररनेछ। िलिाय ुपररितयन बारे िनचेतना फैलाउन साँस्कृधतक काययक्रमको लाधग यस 
क्षिेमा  २ लाि बिेट विधनयोिन गरेको छु। 

20. विपद् व्यिस्थापन:गाउँपाधलकाले विपद् व्यिस्थापन सम्िजरध ऐन र कायायविधध धनमायण गरेको छ। सोवह बमोजिम 
नीधत र मापदण्ड अनसुार योिना धनमायण गरी कायायरियन र अनगुमन गररनेछ। विपद प्रधतकायय योिना,धबपद 
प्रधतकायय वटम गठन, िोि तथा उद्धार, राहत सामग्रीको तयारी र वितरण गनय गाउँपाधलकाले मापदण्ड बनाएको 
हनुाले सोही िमोजिम काम गररनेछ।विपद् व्यिस्थापन सम्िरधी गाउँपाधलकाले स्थानीय आपतकालीन कायय 
सञ्चालन प्रणालीको विकास गनय गाउँपाधलकामा विपद व्यिस्थापन सधमधत गठन गरीएकोले विपद् पूिय तयारी तथा 
प्रधतकायय योिनामा सरकारी तथा गैरसरकारी, सामाजिक संघ संस्थाहरु, स्काउट र स्ियंसेिक भािना द्विारा प्ररेरत 
यिुा िनशजक्तलाई पररचालन गररनेछ।गाउँपाधलकमा आइपने विधभन्न िाले रोग र प्रकृधतक िरय विपदको प्रधतकायय 
गरी िनताको जिउ धनको सरुक्षा गदै िडाहरुको लागी सिैिाले विपदिरय प्रकोप धनयरिण, राहत र उद्धार  
व्यिस्थापन गनेगरी यस क्षिेमा रु. 45 लाि बिेट विधनयोिन गरेको छु। 

गाउँ सभाका अध्यक्ष महोदय, 
सशुासन तथा संस्थागत विकासको क्षिे तफय :  
21. मानि संसाधन व्यिस्थापन: गाउँपाधलका सेिाको व्यिस्थापन सम्िरधी नीधत र कानून बमोजिम स्थानीय तहको 

संगठन संरचना तथा दरबरदी धनधायरण गररएको छ। स्थानीय सेिाको व्यिस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधधको 
उपयोग, प्रिद्धयन र धनयमन गररनेछ।िनताका िनप्रधतधनधध र कमयचारीहरुले साियिधनक प्रशासनलाई स्िच्छ, 
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सक्षम, धनष्पक्ष, पारदशी, भ्रिाचारमकु्त, िन उत्तरदायी र सहभाधगतामूलक बनाउन ु पदयछ।आधथयक िर्य 
२०७९।०८० को लाधग नपेाल सरकारको नीधत काययक्रम र बिेटमा नेपाल, सरकार प्रदेश र स्थानीय सरकारको 
सम्पणुय स्थायी कमयचारीहरुलाई तलि सेिा सवुिधा िारे िनु नीधत तय गरेको छ, सोही नीधतलाई कायायरियन 
गररनेछ। 

गाउँपाधलकमा समग्र क्षिेको कामलाई प्रभािकारी बनाउन- गाउँपाधलका स्थायी दरबजरद कमयचारी तलि, 
स्थानीय भत्ता, महंगी भत्ता र पोशाक सवहत, गाउँपाधलका स्थायी कृवर् र पश ुदरबजरद कमयचारी तलि, स्थानीय 
भत्ता, महंगी भत्ता र पोशाक सवहत , करार सेिा शलु्क- गाउँपाधलका र िडा कायायलयका करार कमयचारी, 
कायायलय सहयोगीको तलि र बालिाधलका तथा सूचना प्रविधध अधधकृतको स्थानीय तथा महंगी भत्ता र पोशाक 
सवहत , गाउँपाधलका नगर प्रहरी- तलि र िाद्यान्न सवहत  र सेिा सवुिधा  पदाधधकारी/िनप्रधतधनधध सवहत 4 
करोड 54 लाि 81 हिार विधनयोिन गरेको छु। 

गाउँ सभाका अध्यक्ष महोदय,  
22. सशुासन तथा संस्थागत क्षमता विकास:सानीभेरी गाउँपाधलकामा सशुासन तथा संस्थागत विकासको क्रममा आम 

नागररकको वहत र सरतवुि सिोपरी ठानी कायय सम्पादन गनुयपने, िहाँ काम, त्यहाँ प्रशासन, िसलाई प्रश्न, उसकै 
ििाफ भने्न मारयतामा आधाररत प्रत्यक्ष उत्तरदावयत्ि सधुनजश्चत गनय दक्ष िनशजक्त व्यिस्थापन गरी पररचालन 
गररनेछ।आधथयक िर्य २०७९/०८० मा संस्थागत कामलाई व्यिजस्थत गनय काययपाधलका बैठक ३० िटा,गाउँ 
सभा बैठक ६ िटा,११ िडा कायायलय बैठक १३२ िटा िैठकहरु  सवुिधामा गणना हनुेछ। पानी तथा वििलुी, 
संचार महसलु (इरटरनेट र फोन शलु्क गा.पा. र िडा कायायलय),इरधन(पदाधधकारी),इरधन गा.पा. कायायलय, 
सिै िडा कायायलयहरु,सिारी साधन ममयत िचय गा.पा. र सिै विर्यगत कायायलयहरु,गाडी र बाइक विमा तथा 
निीकरण िचय,मेधसनरी तथा औिार ममयत सम्भार तथा सञ् चालन िचय,मसलरद तथा कायायलय सामाग्री 
गा.पा.कायायलय र सिै िडा कायायलयहरु,पसु्तक तथा सामाग्री िचय, इरधन-अरय प्रयोिन(ग्यास र 
मट्टीतेल),पिपधिका,छपाई तथा सूचना प्रकाशन िचय,नागररक उपचार सहयोग, कमयचारी ताधलम 
िचय(प्रशासनीक,प्राविधधक, लेिा, जिरसी),सीप विकास तथा िनचेतना ताधलम र गोष्ठी सम्बजरध िचय,विविध 
काययक्रम िचय(विधभन्न र्दिसहरु),अनगुमन, मूल्याङ्कन िचय(िनप्रधतधनधध र कमयचारी),भ्रमण िचय(िनप्रधतधनधध र 
कमयचारी),विविध िचय (िाना जचया नास्ता) िडा कायायलय समते, सभा सञ् चालन िचय, मेजशनरी सामान ममयत 
तथा संम्भार र गाउँपाधलका र िडा कायायलय तथा विर्यगत कायायलयहरुको घरभाडा र सवहत यस क्षिेको समग्र 
िचयको लाधग रु. 2 करोड 65 लाि बिेट विधनयोिन गरेको छु। 

23. रािस्ि पररचालन:गाउँपाधलकामा रािस्ि धनयरिण, संकलन र बाँडफाँट, प्राकृधतक स्रोत साधन र व्यिसावयक 
कर, पिुायधार सेिा र उपयोगमा सेिा शलु्क दस्तरु सम्बरधी सबै आधथयक कृयापकलापहरुलाई करको दायरामा 
ल्याई रािस्िको दायरा फरावकलो गरी रािस्ि पररचालन सधमधत िनाएर व्यिजस्थत गररनछे।आधथयक 
कृयापकलापको विस्तारमा सहयोग पगु्न े गरी कर प्रणालीलाइ लगानीमैिी बनाई उत्पादनमूलक उद्योग तथा 
व्यिसाय प्रिद्धयन गने, करको संरचना र करका दरहरूमा समय सापेक्ष सधुार गरी कर प्रणालीलाई थप प्रगधतशील 
िनाउन सरोकारिाला संग अरतरकृया, विधभन्न छलफल र परामशय गोष्ठी लगायत चेतनामूलक काययक्रम गने र 
लक्ष्य अनसुारको समयधसमा धभि ििी रािस्ि संकलन गने िडा र शािालाई परुस्कार स्िरुप थप योिना 
गाउँपाधलकाले प्रदान गनेछ। सडक र सवुिधाको पहुँचमा रहेको साियिधनक सम्पजत्त (ऐलानी) िग्गालाई संघ र 
प्रदेश सरकारको कानून सँग निाजझने गरर व्यिजस्थत गरी करको दायरामा ल्याइन ेछ। स्थानीय सरकारिाट 
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िनताले सेिा सवुिधा धलन ुर राज्यलाई िनताले कर िझुाउन ुकतयव्य भएकोले सेिा धलने अधधकार र कर िझुाउने 
कतयव्यलाई समान कायायरियन गने गरी छलफल परामशय गनय यस क्षिेको लागी बिेट रु. १ लाि विधनयोिन 
गरेको छु। 

24. विजत्तय व्यिस्थापन र िोजिम रयनुीकरण: गाउँ सभाबाट लेिा सधमधतले कानून बमोजिम आफनो के्षिाधधकार 
धभि रही समग्र आय व्ययलाई व्यिजस्थत पारदशी गनय सहयोग गनेछ।संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 
नेपाल सरकारको साियिधनक िररद ऐन र धनयमािली, गापाको आधथयक ऐन र साियिधनक िररद धनयमािली, 
विधनयोिन ऐन तथा वित्तीय व्यिस्थापनका सिै कानूनहरु िानकारी धलएर माि सही कायायरियन गनय रािनीधतक 
इच्छा शजक्त र प्रधतबद्धता तथा प्रशासन संयरिको सकारात्मक सवक्रय प्रभािको लाधग कमयचारी र 
िनप्रधतधनधधहरुलाई विर्य विज्ञिाट अधभमिुीकरण र वित्तीय िोजिम रयधुनकरण गनय अरतरवक्रया गनय यस क्षिेको 
लागी बिेट रु. 10 लाि विधनयोिन गरेको छु। 

गाउँ सभाका अध्यक्ष महोदय, 
25. साियिधनक सनुिुाई र सामाजिक परीक्षण:गाउँपाधलका सरकारले समग्र विर्यमा सेिा प्रिाह समय धसमा धभि प्रदान 

र प्रभािकारी िनाउदै विकास धनमायण कायय तोवकएको मापदण्ड तथा गणुस्तर बमोजिम हनुे कुरालाई सधुनजश्चत 
गररनेछ।सरकार संचालनको समग्र काययप्रणाली सरल, पारदशी र उत्तरदायी बनाउदै िडाहरु र गाउँपाधलका 
सरकारबाट धनमायण भएका विकास तथा पूिायधार संरचनाहरुको समयमै काम सम्पन्न गनय र गणुस्तरको सधुनजश्चत 
र प्रभािकारी धनयमन गनय समािका अगिुाहरु, रािनीधतक दल, जशक्षक तथा िवुद्धजििी र नागररक समाि, सञ्चार 
धमधडया तथा यिुा शजक्त र सेिा प्रदायक तथा सरोकार राख्न ेसम्िजरधत पक्षहरुको उपजस्थधतमा गापा सरकारले 
िावर्यक ३ चौमाधसक साियिधनक सनुिुाई र सामाजिक पररक्षण गरर सोही कुरा गाउँपाधलकाको िेबसाइटमा 
राजिनेछ।यस क्षिेको लागी बिेट रु. 8 लाि विधनयोिन गरेको छु। 

26. समपूरक बिेट व्यिस्थापन: नेपालको संविधान २०७२ अनसुार राज्यको पनुसंचना र राज्यशजक्तको िाडँफाट 
गने क्रममा संघीय,प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन र धतनै तहको एकल र साझा अधधकार सूची अनसुार रावष्ट्रय 
प्राकृधतक श्रोत तथा वित्त आयोग र अरतर सरकारी वित्तीय हस्तारतरण ऐनले वित्तीय संघीयता अनरुुप धसफाररस 
गरे बमोजिम संघ र प्रदेश िाट स्थानीय तहको साझेदारी मागको आधारमा उत्पादन तथा विकास धनमायणको काम 
गने गरी समपूरक बिेट रु २ करोड  विधनयोिन गरेको छु। 

27. अरतर तह/धनकाय समरिय:नेपालको संविधान २०७२ को मलु ममय र भािना अनसुार सानीभेरी गाउँपाधलका 
सरकारले अरतर तह र धनकाय, संघ र प्रदेश सरकार र जिल्ला समरिय तथा संघ र प्रदेशमा प्रधतधनधधत्ि 
गनुयभएका माननीय सदस्यज्यहुरु, अरय स्थानीय तहहरु संग र सरकारी तथा गैर सरकारी संघ-संस्थाहरु संग 
समरिय, सहकायय र साझेदारी कायययोिनामा अगाडी दढ्न आिश्यक सिै प्रकारका काययक्रम र िैठकको लाधग 
समरियको काम गनय यस क्षिेको लाधग बिेट रु २ लाि विधनयोिन गरेको छु। 

28. सरुक्षा : गाउँपाधलकाले नगर प्रहरी िारे धनदेशन, धनयरिण, पररचालन र भरनपोर्ण गने नीधत, कानून, मापदण्ड 
िनाएकोले संघीय, प्रदेश र स्थानीय कानूनको अधधनमा रही नगर प्रहरीको कमाण्ड विस्तार, सञ्चालन तथा 
व्यिस्थापन र धनयमन गररनछे।जिल्ला प्रहरी कायायलय लगायत जिल्ला जस्थत सिै सरुक्षा धनकायहरु र स्थानीय 
प्रहरी चौकीहरुसंग आपसी समरिय र सहकायय, सरुक्षा लगायत आिश्यक समग्र विर्यमा साझेदारी गरी 
िनताहरुलाई प्रभािकारी सेिा प्रिाह गररनेछ।स्थानीय तहमा घट्ने अपराधधक घटना धनयरिण र रयनुीकरण गनय 
कानूनी सचेतनामलुक काययक्रम सञ्चालन गररनेछ।प्रहरी चौकी धसम्ली र चाइनािगरलाई कायायलयमा आिश्यक 
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पने भौधतक सामाग्री,िाइक ममयत र इरधन तथा  विपदको अिस्थामा आिश्यक सामाग्री र कायायलय िचयको  
लाधग यस क्षिेको बिेट रु. 5 लाि विधनयोिन गरेको छु। 

गाउँ सभाका अध्यक्ष महोदय, 
29. सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था:आशा प्रोिेक्ट काययक्रम, रुकुमेली समाि विकास केरि,सआुहारा र स्िास््यका 

लाधग सक्षम प्रणाली काययक्रम, बहकेु्षिीय पोर्ण योिना काययक्रम,गरीबसंग विश् िेस्िर काययक्रम, काययक्रम लगायत 
यस क्षेिमा काम गने सामाजिक संघ संस्थाहरुसंग समरिय, सहकायय, साझेदारी गरी कुनै पधन आयोिनामा 
दोहरोपन नहनुेगरी पररनाममिुी काम देिीन ेर िनताले प्रत्यक्ष लाभधलनेगरी सहमधत र साझेदारीमा योिना तिुयमा, 
बिेट विधनयोिन, कायायरियन, अनगुमन, धनयमन र सधमक्षा गरी  काययक्रममा र्दगोपना, सशुासन र प्रभािकाररताको 
आधारमा धनररतरता र्दने नीधत धलइएको छ। गैरसरकारी संघ संस्थाहरुको उत्पादन तथा सेिामलुक काययक्रम 
हेरी तत्काललाई स्िास््यको लाधग सक्षम प्रणाली ले संचालन गने मखु्य वक्रयाकलाप- स्िास््य पहुँच र समानपुाधतक 
उपभोगमा सधुार, स्िास््य संस्था र समदुायमा प्रदान गररने सेिामा गणुस्तर सधुार, स्िास््य सेिा प्रणालीको 
सदुृिीकरण सवहत बिेट रु. 10 लाि विधनयोिन गरेको छु। 

30. रयावयक सधमधतिः नेपलको संविधान र स्थानीय सरकार संचालन ऐनले रयावयक सधमधतलाई र्दएको अधधकार धसमा 
धभि गाउँपाधलकाको कानून बमोजिम उिरुीको कारिाही र वकनारा गदाय अपनाउनपुने काययविधध २०७५ धनमायण 
गरी सकेको हनुाले स्पिता, एकरूपता एिं पारदजशयता कायम गरी कानूनको शासन तथा रयायप्रधतको िनविश्वास 
कायम राजिनछे।रयावयक सधमधतको कायायलय संचालन तथा मेशनरी ममयत र मसलरद िचय, घरभाडा, कायय प्रगधत 
वििरण फारम छपाई, मलेधमलाप केरिका पदाधधकारीहरुलाई चौमाधसक अरतरकृया, िडामा धसफाररस सफल 
असफलमदु्दाको माधसक धबिरण संकलन तथा बैठक, िडा मलेधमलाप केरिका मलेधमलाप कतायहरुलाई रयायीक 
अभ्यास गनय अरतरकृया र  रयाय सम्पादनमा योगदान गनेलाई परुष्कृत गने, रयाय सधमधतको माधसक बैठक र 
िावर्यक प्रगधत सधमक्षा सवहत समग्र रयायको कामलाई व्यिजस्थत गने गरी रु. 8 लाि विधनयोिन गरेको छु। 

31. िनयदु्ध र िन आरदोलन: गाउँपाधलकामा िनयदु्ध र िनआरदोलनका महान शवहद पररिार, घाईते अपाङ्गता हरुको 
योगदानलाई िावर्यक रुपमा गाउँपाधलका सरकारले सम्मान गदै आएको छ।सामाजिक रुपमा शहीदहरुको  स्थावपत 
मूल्य-मारयता संस्कारको विकास गरेतापधन सिै शहीद पररिारको अिस्था व्यिजस्थत हनु सवकरहेको छैन यसलाई 
विशेर् ध्यान र्दइनछे।िनयदु्ध र िनआरदोलनका महान शहीद पररिारहरुलाई सम्मान तथा सहयोग र सबै शहीद 
पररिारहरुलाई माधसक १ हिार सामाजिक सम्मान भत्ता सहयोग गने गरी गरी 14 लाि बिेट विधनयोिन 
गरेको छु। 

32. सामाजिक सरुक्षा भत्ता: व्यजक्तगत घटना दताय प्रणालीलाई व्यिजस्थत गदै सामाजिक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने 
लाभग्राहीहरुको भत्ता अधनिायय बैंक माफय त सेिा ग्राहीलाई भकु्तानी र्दने प्रवक्रया धनररतरता र्दइनेछ।नेपाल 
सरकारको रावष्ट्रय कोर् िाट वितरण गररने सामाजिक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गनय मापदण्ड पगेुका कुन ैपधन नागररकले 
िाइपाई आएको सामाजिक सरुक्षा भत्ता कसैको पधन छुट्ने छैन। सम्िजरधत िडा कायायलयहरुले आफनो सेिा 
के्षि धभिका सामाजिक सरुक्षा भत्ता प्राप्त गनय योग्य लाभग्राहीको  व्यजक्तगत वििरण एम आइ एस प्रणालीमा 
इजरि तथा अपडेट गरी डाटालाई व्यिजस्थत र पारदशी िनाई लाभग्राहीलाई समयमै भत्ता वितरण गररनेछ।िषे्ठ 
नागररक भत्ता, िेष्ठ नागररक दधलत भत्ता, अधत असक्त अपाङ्ग, पूणय अपांग¸  असहाय एकल मवहला भत्ता, विधिुा 
मवहला¸ दधलत बालिाधलका भत्ता¸ क्षेि तोकीएका बालबाधलका भत्ता लगायत यस क्षेिमा तग्थाकं र मागको 
आधारमा हाल सम्म रु. 9 करोड प्राप्त हनुे देजिएकोले मापदण्डमा वितरण गररनेछ। 
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33.  नागररक उपचार- गाउँपाधलकाले उपचार सहायता कायायविधध धनमायण गरेको हनुाले सोही िमोजिम मापदण्डको 
आधारमा िनयदु्ध र िनआरदोलनका घाइते अपाङ्ग लगायत असहाय विपन्न िनतालाई उपचार सहयोग गने गरी 
यस क्षिेमा रु 15 लाि 50 हिार ििेट विधनयोिन गरेको छु। 

34. बहकु्षिेीय पोर्ण काययक्रम: बहकेु्षधिय पोर्ण काययक्रम अरतगयत पोर्ण संिदेनजशल र विशेर् के्षि काययक्रम संचालन 
र पोर्ण सधुारका लाधग विपन्न समदुायको आयआियन सधुार काक्रय मका लाधग यस क्षेिमा  सशतय सवहत 1८ 
लाि बिेट विधनयोिन गरेको छु। 

35.  गररबसँग विश्वशे्वर काययक्रमिः गररिसँग विश्वशे्वर काययक्रमका लागी रु. ५ लाि ५० हिार विधनयोिन गररएको 
छु। 

36.  रावष्ट्रय पररचय पि तथा पजरिकरण िारे- स्थानीय त्याङ्क संकलन र अधभलेि व्यिस्थापन एम. आइय. एस. 
अपरेटर र वफल्ड सहायक कमयचारी व्यिस्थापन, व्यजक्तगत घटना दताय तथा सामाजिक सरुक्षा व्यिस्थापन सूचना 
प्रणाली व्यिजस्थत गनय मजेशनरी औिार तथा फधनयचर ममयत सम्भार, मसलरद सामान िररद, सञ्चार सामाग्री प्रसारण 
तथा छपाइय, विभागले उपलव्ध गराएको ताधलम िाका बमोजिम घटना दताय तथा सामाजिक सरुक्षा सम्िरधमा 
गापा/िडा कायायलयका कमयचारीहरुको लाधग ताधलम तथा िनप्रधतधनधधलाई अधभमजुिकरकण र दताय जशविर 
सञ्चालन गनय केही काम बाँकी भएकोले यस तफय   रु. 14 लाि ििेट विधनयोिन गरेको छु। 

अरत्यमा, प्रस्ततु नीधत,काययक्रम र बिेट तिुयमा गनय महत्िपणुय सझुाि र्दन ुहनु ेप्रधतधनधध सभाका माननीय 
सदस्यज्यू,कणायली प्रदेशका माननीय मरिी तथा सभा सदस्यज्यूहरु, जिल्ला समरिय सधमधतको प्रमिुज्यू, जिल्ला 
जस्थत विर्यगत कायायलयका प्रमिुज्यूहरु, काययपाधलका तथा गाउँसभाका माननीय सदस्यज्यूहरु र विधभन्न 
रािनीधतक दलका नेताज्यूहरु प्रधत हार्दयक आभार प्रकट गदयछु।नीधत तथा काययक्रम छलफलका क्रममा सझुाि 
र्दनहुनुे स्थानीय सरकारका प्रमिु प्रशासकीय अधधकृतज्यू लगायत विर्यगत शािाका िररष्ठ कमयचारीज्यूहरु, 
शवहद पररिार, घाइते अपाङ्ग तथा लजक्षत िगय समदुायका प्रधतधनधधज्यहुरु, यिुा साथीहरु, धनिी क्षिे तथा नागररक 
समाि, जशक्षक, िवुद्धजििीहरु गैरसरकारी तथा सामाजिक संघ संस्थाका प्रधतधनधधहरु, पिकार, संचार धमधडया र 
सरुक्षा धनकायका प्रधतधनधधज्यूहरु लगायत गाउँपाधलका धभि र बावहर रहन ुभएका सम्पणुय आमा-बिुा र्ददी-बवहनी 
दाि-ुभाइहरु सबैलाई हार्दयक धरयिाद ज्ञापन गदयछु। 

                                                
 

                                                    आज्ञाले  

                                                   र्दपक बिुाथोकी                               

                                                   प्रमिु प्रशासकीय अधधकृत 

 


