
 

(1) 
हहभा गाउॉऩालरकाको वाहौं गाउॉ सबाभा प्रस्ताव गरयएको नीलत तथा कामयक्रभ फजेट आ.व.०७९/०८० 

“हवकासका सम्ऩणूय ऩवुायधायहरुको भूर आधाय, 
हहभा गाउॉवासीको सखुि, िसुी य सम्वदृ्धीको सऩना ऩानुयछ साकाय” 

 

मस सबाका सबाअध्मऺज्मू, प्रभिु अलतलथज्मू, हवशेष अलतथीज्मू, गाउॉसबा सदस्मज्मूहरु, 
याजनैलतक दरका प्रभिु तथा प्रलतलनलधज्मूहरु, ऩत्रकाय, सयऺाकभॉ तथा हहभा 
गाउॉऩालरकाको वाहौं गाउॉसबाको लनभन्त्त्रणाराई स्वीकाय गयी सबाभा उऩखस्थत हनुहुनेु 
सम्ऩूणय भहानबुाव, अलतलथ रगामत सभस्त हहभाफासी दाजबुाई ददददफहहनीहरुराई हहभा 
गाउॉऩालरका, जमु्रा य भेयो व्मखिगत तपय फाट हाददयक स्वागत गनय चाहन्त्छु । 

  स्थानीम सयकाय सॊचारन ऩछी जनप्रलतलनलधहरुको दोश्रो कामयकारको ऩहहरो 
वषय सॊचारन बैयहेको मस गाउॉऩालरकाको वाहौ गाॉउसबाभा हहभा गाउॉऩालरकाको 
उऩाध्मऺको रुऩभा हवशेष उत्साहका साथ आगाभी आलथयक वषय ०७९/०80 को नीलत 
तथा कामयक्रभ प्रस्ततु गनय उऩखस्थत बएको छु। मस घडीभा रोकताखन्त्त्रक गणतन्त्त्र 
स्थाऩनाका रगामत देशको साभाखजक, याजनैलतक, आलथयक तथा साॊस्कृलत ऩरयवतयनका रालग 
हवलबन्न सभमभा बएको आन्त्दोरनभा जीवन उत्सगय गनुय हनेु सम्ऩूणय ऻात अऻात सहहदहरु 
प्रलत बावऩूणय श्रद्धाञ्जरी अऩयण गनय चाहन्त्छु । 

 

   “सभदृ्ध नेऩार, सिुी नेऩारी” को भूर नायाराई ऩयुा गनयका रालग सॊघीम रोकताखन्त्त्रक 
गणतन्त्त्रात्भक शासन व्मवस्थाको भाध्मभद्घाया ददगो शान्त्ती, सशुासन, हवकास य सभहृद्धको 
आकाॊऺा ऩयुा गने उद्देश्म सहहत नेऩारको सॊहवधान, २०७२ जायी बई स्थानीम तहको 
गठन तथा सॊचारन बएको य सॊघीमता कामायन्त्वमनको चयणभा यहेको अवगत गयाउन 
चाहन्त्छु । जनताका आधायबतु आवश्मकता ऩयुा गनय हवकासका मोजनाहरु ऩहहचान एवॊ 
छनौट गदाय नेऩारको सॊहवधान, याहिम मोजना आमोग, प्रदेश मोजना आमोग, सॊघीम भालभरा 
तथा साभान्त्म प्रशासन भन्त्त्रारम, कणायरी प्रदेश सयकाय हवषमगत भन्त्त्रारमहरुफाट प्राप्त 
भागय लनदेशन, हवलबन्न नीलत लनदेखशकाहरु, ऺेत्रगत नीलतहरु, यणनीलत एवॊ कामयमोजनाको 
अलधनभा यही नेऩारको सॊहवधानभा व्मवस्था बएको साझा तथा स्थानीम तहको एकर 
अलधकायको सूखच अनूरुऩ स्थानीम तहको मोजनाP तथा फजेट तजुयभा ददग्दशयन, २०७४ य 
स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ भा उल्रेखित प्रहक्रमा अवरम्फन गयी मस 
गाउॉऩालरका लबत्र उऩरब्ध श्रोत, साधन य ऺभता अनसुाय फस्ती स्तयफाट छनौट तथा 



 

(2) 
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प्राथलभहककयणभा ऩयेका मोजना तथा कामयक्रभहरु मस गरयभाभम सबाभा प्रस्ततु गनय 
ऩाउॉदा आपूराई गौयवाखन्त्वत ठानेको छु । 

 

कणायरी प्रदेशको दगुयभ जमु्रा खजल्राका आठ वटा स्थानीम तहभध्मे हहभा 
गाउॉऩालरका हवलबन्न जालतम हवहवधता, िस बाषाको उदगभ स्थर रगामत हवलबन्न बाहषक, 

साॉस्कृलतक एवॊ प्राकृलतक य ऩमयटकीम सॊबाव्मता सहहत हवकासको प्रचयु सम्बावना फोकेको 
स्थर हो । गाउॉऩालरकाको मस ऺेत्रभा बएका याजनैलतक दर एवॊ खजल्राका 
व्मवस्थाहऩका साॊसद य प्रदेश सबाभा प्रलतलनलधत्व गने साॊसद एवॊ भन्त्त्रीज्मूहरु रगामत 
सभस्त याजलनलतक नेततृ्वगणहरु, गाउॉऩालरका वालसन्त्दाको हवकास कामयभा हनेु 
ऐक्मवद्धतारे हाभीराई कामय सॊचारनभा भहत्वऩूणय हौसरा लभरेको व्महोया अवगत गयाउन 
चाहन्त्छु । भरुकुको सावयबौलभकता बौगोलरक अिण्डता याहिम एकता स्वालधनता य 
स्वालबभानको यऺा गदै रोकताखन्त्त्रक गणतन्त्त्र प्राप्तीको आन्त्दोरनको नेततृ्व गनुयहनेु 
आदयखणम अग्रज याजलनतीऻहरु प्रलत उच्च सम्भान ब्मि गदयछु । 

हवश्व आलथयक भन्त्दीका कायण देश आक्रान्त्त बएको हवषभ ्ऩरयखस्थलतभा हजायौ रािौ 
श्रलभकहरुरे आफ्नो खजहवकोऩाजयन य आम आजयनका कामयहरु सॊचारन गनय नसकेको मो 
अवस्थाभा फेयोजगायहरुराई योजगायीको शृ्रजना गनय मूवाशखिहरुराई उत्ऩादनभा जोडन, 
स्वास््म खशऺा रगामत नागरयकका आधायबतू आवश्मकताहरु ऩरयऩूलतय गनयकारालग प्रस्ततु 
हनेु नीलत तथा कामयक्रभरे अलधकाॊस हवषमराई सभेटने हवश्वास लरएको छु। 
 

सबाध्मऺ भहोदम, 
नेऩारको सॊहवधान २०७२, जायी बए ऩश्चात नेऩार सॊघीम गणतन्त्त्रात्भक याज्मको 

रुऩभा ऩरयखचत बईयहेको फतयभान अवस्थाभा दश खजल्राहरु सभेहटएको मस प्रदेशको 
नाभाकयण बई “कणायरी” प्रदेश कामभ बएको य प्रादेशीक याज्मको याजधानी सिेुत कामभ 
बईसकेको अवस्थाभा सो अनरुुऩ जमु्रा खजल्राका हवलबन्न आठ स्थानीम तहहरुभध्मे मस 
हहभा गाउॉऩालरकारे ऩलन आफ्नो लफकास प्रहक्रमाराई लतब्रता ददई आवश्मक बौलतक 
ऩूवायधायको हवकास य हवकासका सवै आमाभहरुराई सभेटी जनताराई योजगायीको 
भाध्मभफाट जीवनस्तय सधुाय गने य गयीवी लनवायण गनय आवश्मक ऩहर गनुय ऩने अवस्था 
टडकायो रुऩभा देखिएको छ । गाउॉऩालरकाभा प्राप्त हनेु सफै प्रकायका अनदुान, आन्त्तरयक 
आम, याजश्व फाॉडपाॉडफाट प्राप्त हनेु यकभ रगामत स्थानीम तहको कोषभा प्राप्त हनेु सफै 



 

(3) 
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प्रकायका श्रोत तथा साधनराई एकीकृत गयी गरयफ, भहहरा, फारवालरका तथा साभाखजक, 

आलथयक दृहिकोणफाट ऩछाडी ऩयेको वगय य सभदुाम एवॊ ऺेत्रको सभेत ऩहुॉच, स्वालभत्व य 
अऩनत्व यहने गयी सन्त्तलुरत तवयफाट स्थानीम सेवा प्रवाह य जनसहबालगता ऩरयचारनफाट 
सभावेशी तथा सभानऩुालतक हवकास लनभायण कामय अगाडी वढाउन हाभी प्रलतफद्ध छौ । 
हवकास प्रहक्रमा जनभिुी, ऩायदशॉ, सभताभूरक सहबालगताभूरक, ददगो बयऩदो य गणुस्तयीम 
फनाउन ऩमायप्त सम्बावना य अवसय हुॉदा हुॉदै ऩलन आन्त्तरयक श्रोतको न्त्मून ऩरयचारन हनु,ु 

िेती मोग्म जभीनभा कृहषको आधलुनकीकयण एवॊ व्मवसामीकयण हनु नसक्न,ु फाॉझो 
जग्गाको सदऩुमोग गनय नसक्न,ु गैय सयकायी सॊघ सॊस्थाका कामयक्रभराई आवलधक 
मोजनासॊग तारभेर लभराउदै कामायन्त्वमन गनय नसक्न,ु सभदुाम य वडाफाट भाग गरयने 
मोजना अत्मालधक हनु ु उऩबोिा सलभलतराई मथाथयऩयक ढॊगरे ऩरयचारन गनय नसक्न,ु 

जरहवद्यतु एवॊ उजायको ऺभता कभजोय हनुकुा साथै याहिम हवद्यतु प्रसायण राईन ऩालरका 
सम्भ नजोलडन,ु गणुस्तयीम खशऺा तथा सॊचायको कभी, स्थानीम उत्ऩादनराई अलधकतभ 
उऩमोग गनय नसक्न,ु तरुनात्भक राबका वस्तहुरु ऩहहचान गयी उत्ऩादनराई लतब्रता ददन 
नसक्न ुय कभयचायीहरुभा सभेत व्मवसाहमकताको ऺभता हवकास हनु नसक्न ुजस्ता सभस्मा 
एवॊ चनुौलतहरुरे कलतऩम हवकासका प्रहक्रमाहरु प्रबावकायी रुऩभा सम्ऩादन हनु नसकेको 
मथाथय हाम्रा साभ ुस्ऩि रुऩभा यहेको अफगत गयाउन चाहन्त्छु । 

सबाध्मऺ भहोदम तथा उऩखस्थत भहानबुावज्मूहरु, 
 

 अफ भ गाउॉऩालरकाको सभग्र खस्थलतको फायेभा अवगत गयाउन चाहन्त्छु ।  

१. लसलभत स्रोत साधन य अलसलभत मोजना भागका कायणरे जनताका सफै आवश्मकता 
ऩयुा गनय नसहकएको वतयभान ऩरयफेशभा सकबय जनताका लनतान्त्त जामज आवश्मकता 
ऩयुा गनय तपय  हाभी अग्रसय हनेुछौ । 

२. हाम्रो गाउॉऩालरका भानफ लफकास सचुाङ्ककभा कभजोय यहेको अवस्थाभा लफकासराई 
गलत ददन हाम्रा साभ ुथपु्र ैचनुौलत यहेको कुया अवगत गयाउन चाहन्त्छु । 

३. चार ुआ.व. भा छनौट बई सॊचालरत मोजनाहरु कामायन्त्वमनको क्रभभा यहेका य उि 
मोजनाहरु ऩूणय हुॉदा गाउॉऩालरकाको सडक सॊजारको हवकास, िानेऩानी, लसचाई, 

जरहवद्यतु रगामत बौलतक ऩूवायधाय य आलथयक साभाखजक ऺेत्रभा उल्रेख्म प्रगती हनेु 
अनभुान गरयएको छ । 
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४. ऩालरकाको सभहृद्धको रालग हवलबन्न लनकाम, सॊघ-सॊस्था य व्मखिहरु सॊग छरपर तथा 
सहकामय गयी यामसझुाव लरई सहकएको छ । 

 

सबाध्मऺ भहोदम, 
अव भ आ.फ. ०७९/०८० का रालग तम गयेका प्रभिु नीलतहरु प्रस्ततु गने अनभुती 
चाहन्त्छु । 

१. “हवकासका सम्ऩूणय ऩवुायधायहरुको भूर आधाय, हहभा गाउॉवासीको सखुि िसुी य 
सम्वहृद्धको सऩना ऩानुयछ साकाय” बन्ने  भरु नायाका साथ आ.फ.०७९/०८० को 
प्रभिु नीलत फजेट तथा कामयक्रभ प्रस्ततु गनय गईयहेको छु । 

२. स्वस्थ जीवन सखुिजीवनको भूर भभयराई आत्भसाथ गदै वषयभा न्त्मूनतभ ४ ऩटक 
हवशेषमऻ सहहतको स्वास््म खशहवय सञ्चारन गने नीलत अवरम्वन गरयनेछ । 

३. हहभा आवाखशम हवद्यारम स्थाऩना तथा सञ्चारनभा लनयन्त्तयता दददै गरयव, अनाथ 
तथा टुहयुा फारवालरका हरुराई  व्मवस्थीत रुऩभा अध्माऩन गने व्मवस्था 
लभराइनेछ । 

४. हहरो भिु गाउॉ घोषणा अलबमान अन्त्तयगत आय.लस.लस/हऩ.लस.लस. हनु वाॉकी 
वडा/वखस्तहरुभा आय.लस.लस/हऩ.लस.लस. वाटो लनभायण गरयनेछ । 

५. प्रधानभन्त्त्री तथा भखु्मभन्त्त्री योजगाय कामयक्रभ अन्त्तगयत मूवा, दलरत, भहहरा तथा 
लसभान्त्तकृत वगय राई प्राथलभकता ददइ योजगायी प्रदान गरयनेछ । 

६. ऩमयटन व्मवसाम हवकासको एक आमभ हो बन्ने त्म राई आत्भसाथ गदै 
रुऩीछडा झयनाको प्रचाय प्रसाय गरयनकुा साथै वाजागाड देखि झयना सम्भ ऩदभागय 
लनभायण गरयनेछ । 

७. टुके्र मोजनाराई लनरुत्साहहत गयी फहढ बन्त्दा वढी जनसहबागीता जटु्ने  स्थानीम 
श्रोत साधन ऩरयचारन गनय सहकने मोजना छनौट गनुयका साथै न्त्मनुतभ रु. ५राि 
बन्त्दा भलुनका मोजना सॊचारनभा लनरुत्साहहत गने नीलत अवरम्वन गरयनेछ । 
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८. मूवाहरुराई वैदेखशक योजगारयभा जानफाट लनरुत्साहीत गनय मूवा हरुराई 
ऩयम्ऩयागत िेती, व्मवसामीक िेतीभा टेवा ऩयु ् माउने कामयक्रभ सञ्चारन गने नीलत 
ल्माइनेछ । 

९. उज्मारो हहभा, सनु्त्दय हहभा कामयक्रभराई अगाडी वढाउन फाॉकी यहेका वडाहरुभा 
हवद्यतु सेवा उऩरब्ध गयाउन ३ भहहना लबत्र हहभा भाईक्रोहाईरो ो ऩावयको लनभायण 
कामय ऩयुा गयी सञ्चारनभा ल्माइनेछ । 

१०. नमाॉ सडक लनभायण कामयराई लनरुत्साहहत गयी लनभायण बएका कखच्च सडक राई 
स्तय उन्नती गनयका रागी सॊघीम सयकाय, प्रदेश सयकाय तथा गैयसयकायी सॊघ 
सॊस्थाहरुसॊग सभन्त्वम गयी स्तयोन्त्ती गनय ऩहर गरयनेछ । 

११. ऩयम्ऩयागत िेती प्रणारीराई सॊयऺण य प्रवद्धयन, गनयका रागी स्थानीम कोदो, पाऩय, 

जमु्रीभासॉ धान, ढॉटेरो जस्ता यैथाने वारी रगाउने कृषकहरुराई प्रोत्साहन गने 
कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

१२. जडीवटुी िेती गने कृषकहरुराई प्रोत्साहहत गनय सयकायी तथा गैयसहकायी 
लनकामहरुसॊग सभन्त्वम/सहकामय गयी कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

१३. गणुस्तरयम, प्राहवलधक तथा प्रलतस्प्रधॉ खशऺाको नाया राई आत्भसाथ गदै मस 
गाउॉऩालरकाभा यहेका खशऺण सॊस्थाहरुभा गणुस्तयीम खशऺा प्रदान गनय हवषमगत 
खशऺकहरुराई शैखऺक तालरभ य गोहि सञ्चारन गरयनकुा साथै रोक सेवा, खशऺा 
सेवा य अन्त्म आमोगफाट लसपारयस हनेु हवद्याथॉ हरुराई ऩरुुस्कृत गरयनकुा साथै 
चौभालसक रुऩभा आधायबतू तथा भाध्मालभक तहभा प्रलतस्प्रधायत्भक अलतरयि 
हक्रमाकराऩ सञ्चारन गरयनेछ । 

१४. लभलत २०७९/०२/१५ गते गाउॉऩालरका अध्मऺज्मकुो अध्मऺताभा फसेको 
हवद्यारमका प्रधानाध्माऩक, खशऺा अलधकृतको सॊमूि वैठकरे गयेको लनणयमराई 
कामयन्त्वमनभा ल्माइनेछ । 

१५. मस गाउॉऩालरकाभा गठन बई सञ्चारनभा आएका सहक्रम सहकायी सॊस्थाहरुराई 
कामय प्रगलतको आधायभा आवश्मक फजेटको व्मवस्था गरय प्रोत्साहहत गरयनेछ । 
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१६. एकर भहहरा तथा अऩाङ्ग व्मखिहरुराई आत्भ लनबयय फनाउने उदेश्मका साथ लसऩ 
भरुक तालरभको व्मवस्था गयी खजहवकोऩाजयनभा सहखजकयण ल्माउने कामयक्रभराई 
लनयन्त्तयता ददईनेछ । 

१७. जनताका आधायबतु आवश्मकता ऩयुा गनय तथा हवकास प्रहक्रमाराई लनयन्त्तयता ददन 
आन्त्तरयक श्रोतको दामया पयाहकरो गयी कयको दामयालबत्र सभावेश हनु नसकेका 
ऩऺहरुराई कयको दामयाभा ल्माउने य आ.व. २०७६/०७७ को श्रावण १ गते 
देखि राग ुबएको “एहककृत सम्ऩत्ती कय” प्रणारीराई लनयन्त्तयता ददईनेछ ।  

१८. ‘अगायनीक वालर सॊयऺण अलबमान कामयक्रभ’ राई लनयन्त्तयता दददै कृहष 
उत्ऩादनहरुभा हवषादीको प्रमोगराई लनषेलधत गरयनेछ । 

१९. ब-ूऺमफाट जन, धन य जलभन फचाउन ब-ूसॊयऺण कामयक्रभ रागू गरयनेछ । 

२०. जोखिभभा यहेका वस्तीहरुराई स्थानान्त्तयण गनय सॊघीम सयकाय य प्रदेश 
सयकायसॉग सभन्त्वम गयी जोखिभमिु फस्तीहरु स्थानान्त्तयण गरयनेछ । 

२१. हहभा गाउॉऩालरकाफाट सॊचारन हनु नसक्ने वहृत आमोजनाहरुको छनौट गयी 
सॊघीम य प्रदेश सयकाय सॉग आमोजना सञ्चारनका रालग DPR तमाय गनय 
आवश्मक फजेटको ब्मवस्था गयीनेछ। 

२२. शसुासन तथा सूचनाको हकराई प्रबावकायी फनाउन सॊचायका साधनहरुको 
अलधकतभ प्रमोग गयी ३/३ भहहनाभा अलनवामय प्रकाशन गनुयऩने हववयणहरु 
सावयजलनक गयी सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी फनाउन ऩत्रकाय सम्भेरन, सावयजलनक 
सनुवुाई,  घमु्तीसेवा रगामतका कामयहरु कामायन्त्वमन गने नीलतराई लनयन्त्तयता 
ददईनेछ । 

२३. नागरयक सेवाभा ईभान्त्दायीताकासाथ कामय सॊचारन गनय खशऺक, लनजाभती, तथा 
अन्त्म कभयचायीको भनोवर फहृद्धका रागी ऩरुुस्कृत गने ब्मवस्था गरयनेछ । 

२४. कृहष, ऩशऩुन्त्छी य भहहरा तथा फारफालरका शािाका कामयक्रभहरु थऩ 
सशखिकयण य कामायन्त्वमन तथा सहखजककयणका रालग फजेटको ब्मवस्था गयेको 
छु । 
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२५. उत्ऩाददत रद्यजुरहवद्यतु मोजनाहरुको भभयत सॊम्बाय य सॊचारनको सम्ऩूणय खजम्भा 
गाउॉऩालरकारे गने नीलत अवरम्वन गरयनेछ । 

२६. घयेर,ु भहहरा य फारहहॊसा न्त्मलुनकयणका रालग सयकायी तथा गैय सयकायी 
लनकामहरुसॊगको सभन्त्वमभा तालरभ/गोहि सञ्चारन गरयनकुो साथै हहॊसा हऩडीतका 
रालग ऩनुयउत्थान कामयक्रभ सॊचारन गनयका रागी रु, १० रािको ऩनुउयत्थान कोष 
स्थाऩना गरयनेछ । 

२७. पोहोय भैरा व्मवस्थाऩन कामयराई न्त्मलुनकयण गनय वडा/टोर वखस्तहरुभा स्वास््म 
तथा सयसपाइका कामयक्रभ सञ्चारन गने लनलत अवरम्वन गरयनेछ । 

२८. फार हववाह, फहहुववाह कामयराइ लनरुत्साहहत गनय हवद्यारम, वडा/टोर वखस्तहरुभा 
जनचेतनाभरुक कामयक्रभ सञ्चारन गरय फारहववाह य फहहुववाह भिु गाउॉऩालरका 
घोषणा गनय ऩहर गरयनेछ । 

२९. फार हववाह य फहहुववाह गयेको बेहटएभा सम्वखन्त्धत वडारे लनमभानसुाय दण्ड 
जरयवाना य ऩयुस्कायको व्मवस्था गने य  काननु राई उरॊघन गयेभा वडा वा 
गाउॉऩालरकाफाट प्राप्त हनेु जनुसकैु सयकायी सेवाफाट फखञ्चत गयाइने नीलत 
अवरम्फन गरयनेछ । 

३०. उऩरब्ध साधन, श्रोत, अवसय य ऺभताको उच्चतभ ऩरयचारन गयी वेयोजगाय 
मूवाहरुराई उत्ऩादनलसर कामयभा जोलड खशघ्र आलथयक ऩनुरुत्थान गदै हवकासको 
गलतराई लनयन्त्तयता ददने । 

३१. श्रभको सम्भान गदै साभाखजक सयुऺा य आदशय श्रभ सम्वन्त्धको भाध्मभफाट 
श्रभको उत्ऩादकत्व अलबफहृद्ध गदै तालरभ सॊचारनकाको रागी ऻान केन्त्रको 
स्थाऩना गयी सवै गाउॉऩालरका वासीराई काभ य योजगायीको अवसय सजृना गनय, 
सीऩ भरुक तालरभहरु सॊचारन गयी योजगायी शृ्रजना गने  कामयक्रभ तम गयेको 
छु ।  

३२. हवकासका सवै आमाभहरु खशऺा, स्वास््म, योजगाय कृहष, ऩशऩुारन जस्ता हवषमहरु 
सभेटने गयी सन्त्तलुरत फजेट हवलनमोजनका भाध्मभफाट मोजना छनौट गरय फजेट 
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कामायन्त्वमन गनय वहआुमालभक हवकास प्रहक्रमाराई अगाडी वढाइने नीलत अवरम्वन 
गरयनेछ । 

३३. सूचना तथा सञ्चाय प्रहवलधराइय सवयसरुब रुऩभा उऩरब्ध गयाउन हवद्यारम, स्वास््म 
सॊस्था, प्रहयी चौकी रगामतका सयकायी कामायरमहरुभा Internet सेवा तथा 
हवद्यलुतम हाखजयीको ब्मफस्था गरयनेछ। 

३४. हहभा गाउॉऩालरकाको आफ्नै स्थानीम एप.एभ. स्थाऩना गयी सॊचारन गरयनेछ । 

३५. Green River को आधाय तमाय गनय ऩालरकाका नाॊङ्गा डाडाहरुभा ५० हजाय 
वृऺ ायोऩण कामयक्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 

३६. वडा नॊ. १ राई धान ऩकेट ऺेत्र, आचामयलरहहराई तयकायी ऩकेटऺेत्र, वडा नॊ. २ 
को ओददराई आर ु य रसनु ऩकेट ऺेत्र, वडा नॊ. ३ राई स्माउ ओिय य 
परपुर ऩकेट ऺेत्र, वडा नॊ. ४ य ७ राई गह ु ऩकेट ऺेत्र, वडा नॊ. ६ को 
ऩाथयिोराराई भौयी ऩकेट ऺेत्र, वडा नॊ. ५ को फअु, वाजागाडाराई, बेडा, लसलभ, 
स्माउ ऩकेट ऺेत्र हवकास गयी गरयवीको येिाभनुी यहेका वेयोजगाय मूवाराइय 
उत्ऩादनखशर कामयक्रभभा आवद्ध गनय फजेटको व्मवस्था गरयनेछ । 

३७. भहहरा, दलरत, पयक ऺभता बएका व्मखि तथा साभाखजक आलथयक रुऩभा ऩछाडी 
ऩयेका व्मखि/सभदुामभा आमआजयनका कामयक्रभभा सभेटन रधउुद्यभ हवकास 
कामयक्रभराई प्रबावकायी रुऩभा सञ्चारन गरयनेछ । 

३८. नेऩार स्काउटको शािा स्थाऩना गयी कामय सॊचारन गरयनेछ। 

३९. नेऩार नेत्रव्मोती सॊघको शािा स्थाऩना गयी हयेक छ भहहनाभा आॉिा खशहवय 
सॊचारन गरयनेछ। 

४०. नेऩार येडक्रस सोसाईटीको उऩशािा हवस्ताय गरयनेछ। 

४१. प्राथलभक स्वास््म केन्त्र कालरकािेतरुाई एम्फरेुन्त्स िरयद गयी सॊचारनभा 
ल्माईनेछ। 

४२. जेि नागरयक, सतु्केयी भहहरा अऩाॉङ्ग असहाम ब्मिीहरुराई लन्शलु्क एम्फरेुन्त्स 
सेवा प्रदान गरयनेछ। 
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४३. बैयव आ.लफ. जोगीवाडा य कालरका आ.लफ.देवायगाउॉराई मसै आ.फ.भा कामायन्त्वमन 
हनेु गयी अॊग्रजेी भाध्मभफाट ऩठनऩाठन कामय सॊचारन गयीनेछ, साथै अन्त्म 
साभदुामीक लफद्यारमहरुराई क्रभश् लनयन्त्तयता ददईनेछ। 

४४. प्रत्मेक भाध्मालभक हवद्यारमहरुभा एक हवद्यारम एक नसय कामयक्रभ सॊचारन 
गरयनेछ। 

४५. वडा नॊ.६ का सम्ऩूणय फस्तीहरुभा वाईपाई जडान गयी नभनुाका रागी फ्री 
वाईपाई जोन घोषणा गरयनेछ। 

४६. हहभा-२ ऋहषदेव य हहभा-७ भा साभदुामीक स्वास््म केन्त्र स्थाऩना गरयनेछ। 

४७. हयेक भहहनाको अन्त्तीभ शकु्रवाय अध्मऺ सॊग हवद्याथॉ कामयक्रभ सॊचारन 
गरयनेछ। 

४८. हहभा गाउऩालरकाको वडा नॊ.१ को देवायगाउॉ टाऩभुा स्तयीम यॊगशाराको लनभायण 
गरयनेछ। 

४९. गाउऩालरकाका सम्ऩूणय भठ, भन्त्दीय, चचय य प्राकृलतक साॊस्कृलतक सम्ऩदाको 
ऩहहचानराई याहिम य अन्त्तयायहिम ऺेत्रभा ब्माऩक प्रचाय प्रसाय गयी 
ऩमयटकीमऺेत्रका रुऩभा हवकास गयीनेछ। 

५०. ऩालरका अन्त्तगयत सॊचारनभा यहेका सॊऩूणय फजायराई ब्मफखस्थत गरयनेछ। 

५१. सनु्त्दय हहभा, सपा हहभा लनभायण गरयनेछ। 

५२. प्रत्मेक घयभा एक घय एक धाया एक घय एक शौचारम नीलतको अफरम्फन 
गरयनेछ। 

५३. सतु्केयी भहहराराई उऩाध्मऺ कोसेरी कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ। 

५४. जनतासॊग अध्मऺ तथा अध्मऺसॊग येलडमो कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ। 

५५. परपुर नशययी धलनकारागी फेनाय उत्ऩादन प्रोत्साहन कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ। 

५६. हहभा गाउॉऩालरकाको शाखन्त्त सयुऺा तथा अभनचमन कामभ गनय हवशेष ब्मफस्था 
गरयनेछ। 



 

(10) 
हहभा गाउॉऩालरकाको वाहौं गाउॉ सबाभा प्रस्ताव गरयएको नीलत तथा कामयक्रभ फजेट आ.व.०७९/०८० 

५७. हवलबन्न ऺेत्रभा उल्रेिलनम कामय गने ब्मिीहरुराई ऩयुस्कृत गनयकारागी 
अक्ष्मकोष स्थाऩना गरयनेछ। 

५८. हहभा गाउॉऩालरकाफाट रोक सेवा आमोग भापय त अलधकृत वा सो बन्त्दा भालथका 
ऩद धायण गने हवखशि ब्मिीहरुराई हवशेष सम्भान गरयनेछ। 

५९. हहभा गाउॉऩालरकाका सम्ऩूणय फहुद्धखजवी, खशऺक, कभयचायी य याजलनलतक प्रफदु्ध 
ब्मिीहरुसॊग हवलबन्न हवषमहरुभा याम, सल्राह, सझुाव लरई कामय सॊचारन 
गरयनेछ। 

६०. आमवेुददक उऩचाय ऩद्धलतराई सॊस्थागत गयी थऩ प्रबावकायी फनाईनेछ। 

६१. गाउॉऩालरका केन्त्रको टुॊङ्गो रगाई सहुवधा सम्ऩन्न अऩाॊङ्गभैत्री बवन फनाई 
सॊचारनभा ल्माईनेछ। 

६२. गरयव तथा जेहेन्त्दाय हवद्यालथयहरुराई उच्च खशऺा अध्ममनका रागी हवशेष छात्रफलृत 
कामयक्रभ सॊचारन गरयनेछ। 

६३. हहभा गाउॉऩालरका अन्त्तगयत यहेका सॊऩूणय स्वास््म सॊस्थाहरुभा अत्माधलुनक 
उऩकयणहरुको व्मवस्था गयी ऩालरका फासीराई स्तयीम स्वास््म सेवा उऩरब्ध 
गरयनेछ। 

६४. खशऺा नीलत ऩारयत बईसकेकारे उि नीलत कामायन्त्वमनभा ल्माईनेछ। 
६५. प्र.अ.लभरान तथा हवद्यारम सभामोजनका रागी ऩहर गरयनेछ। 

६६. रोक देउडा, रोक सॊस्कृलत, ऩयम्ऩयागत सस्कृलत जगेणा सास्कृलतक भहोत्सवको 
आमोजना गरयनेछ। 

उऩखस्थत भहानबुावहरु, 

अफ भ चार ु आ.व. ०७७/०७८ य ०७८।०७९ को  असाय ९ गते सम्भको 
मथाथय िचय य ०७९।०८०, ०८०।०८१ य ०८१।०८२ को  ब्ममको अनभुान 
महाॉहरु सभऺ प्रस्ततु गनय  चाहन्त्छु । 

गत आ.फ. य चार ु आ.फ.को हार सम्भको मथाथय िचय, आ.फ.०७९।०८०, 
०८०।०८१ य ०८१।०८२का रागी प्रस्ताहवत फजेटको हववयण मस प्रकाय छ।     

                      रु. हजायभा 
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क्र.सॊ. फजेटका श्रोतहरु 
आ.फ.०७७। 

०७८ को मथाथय 

आ.फ.०७८।०७९ 
को असाय ९ गते 
सम्भको मथाथय 

आगाभी  लतन आ.फ.को प्रऺऩेण लतन 
आ.फ.को 
जम्भा 

०७९। 

०८० 

०८०। 

०८१ 

०८१। 

०८२ 

१ 
सॊघीम सयकाय हवखत्तम 
सभालनकयण 

79972 58061 94800 104280 114708 313788 

२ 
सॊघीम सयकाय सशतय 
अनदुान 

156136 105444 158500 174350 191785 524635 

३ 
सॊघीम सयकाय याजश्व 
फाॉडपाॉड 

41890 87182 67445 74190 81608 223243 

४ 
सॊघीम सयकाय हवशेष 
अनदुान 

22849 0 27700 30470 33517 91687 

५ 
सॊघीम सयकाय सभऩयुक 
अनदुान 

11425 0 0 13600 14960 28560 

६ 
प्रदेश सयकाय हवखत्तम 
सभालनकयण 

9520 6256 9147 10062 11068 30277 

७ 
प्रदेश सयकाय सशतय 
अनदुान 

19041 1730 22530 24783 27261 74574 

८ 
प्रदेश सयकाय याजश्व 
फाॉडपाॉड 

1904 300 300 330 363 993 

९ 
प्रदेश सयकाय हवशेष 
अनदुान 

15233 1050 5715 6287 6915 18917 

१० 
प्रदेश सयकाय सभऩयुक 
अनदुान 

19041 1690 10098 11108 12219 33424 

११ 
गाउॉऩालरकाको आन्त्तयीक 
याजश्व 

3808 0 1850 2035 2239 6124 

१३ जम्भा 380818.5 261713 398085 451494 496643 1346221 

आगाभी ददनभा सॊघीम भालभरा तथा साभान्त्म प्रशासन भन्त्त्रारमका फाट हस्तान्त्तयण 
बई आउने कामयक्रभहरु, प्रदेश सयकाय एवॊ अन्त्म हवषमगत भन्त्त्रारमहरुफाट 
हस्तान्त्तयण बई आउने कामयक्रभहरु तथा हवलबन्न गै.स.स. य दात ृलनकामहरुफाट प्राप्त 
हने कामयक्रभहरु वस्ती स्तयफाट प्राथलभहककयण बई आएका य सबारे लनणयम गयेका 
कामयक्रभहरुभा रगानी गयी कामायन्त्वमनभा ल्माइने छ । 

अन्त्त्मभा, मस ऺेत्रको हवकास लनभायण रगामत हयेक गलतहवलधहरुभा सहक्रमतासाथ 
सहबागी बई सहमोग गनुयहनेु गाउॉसबा सदस्मज्मूहरु, सम्ऩणय याजनीलतक दरहरु तथा 
दरका प्रलतलनलधज्मूहरु, हवकास प्रभेी, सभाजसेवी, सयकायी तथा गैय सयकायी लनकामका 
प्रभिुज्मूहरु,  खशऺक, बर बराधभीहरुभा प्रस्ततु नीलत तथा कामयक्रभ तमायीका 
क्रभभा याम सझुाव ददने हवऻहरु, नागरयक सभाज, सॊचायकभॉहरु, कभयचायी लभत्रहरु 
आभ हहभा फासी हवकास प्रभेी सचेत नागयीक प्रलत हाददयक हाददयक धन्त्मवाद दददै 
आबाय य कृतऻता प्रकट गदयछु । 
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मसै गयी मस ऺेत्रको सभहिगत हवकासका रालग सहमोग गनुय हनेु सॊघीम भालभरा  
तथा साभान्त्म प्रशासन भन्त्त्रारम, प्रदेश सयकाय, याहिम मोजना आमोग, नेऩार 
सयकायका हवषमगत भन्त्त्रारमहरु, याजनैलतक दरहरु, दात ृ लनकामहरु, 

याहिम/अन्त्तयायहिम गैय सयकायी सॊघ सॊस्थाहरु, लनजी ऺेत्र, सभाजसेवी, फहुद्धखजवी, 
ऩत्रकाय य सम्ऩूणय नागरयकहरुप्रलत धन्त्मवाद दददै हवकासका हयेक अलबमानभा लनयन्त्तय 
सहमोगको अऩेऺा सभेत गदै प्रस्ततु नीलत तथा कामयक्रभहरुको सपर कामायन्त्वमनको 
रालग सफै ऩऺको सहमोग य सहकामय हनेु अऩेऺा यािेकी छु । 

धन्त्मवाद  
              सऩुनाय शाही 

      उऩाध्मऺ 

        हहभा गाउॉऩालरका,  

    गाउॉकामयऩालरकाको    कामायरम 

  कालरकािेत, जमु्रा 
२०७९ असाय, १० 


