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सबाका सदस्मज्मूहरु 

प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत ज्मू 

याष्ट्रसेवक कभमचायीहरु  
 

o; ;Ddflgt ;efsf ;efWoIfHo", j8f cWoIfHo"x?, ufpF;ef ;b:oHo"x?, /fi6«;]js 

sd{rf/Lx?, ;~rf/ hut, gful/s ;dfh, a'l4hLlj, ;'/IffsdL{ tyf cfd dxfef/t 

ufpFkflnsfjf;L cfbf/0fLo cfdf, a'af, lbbLalxgL tyf bfh'efO{x? o; dxfef/t ufpFkflnsfsf] 

tkm{af6 ljsf;sf nflu dfu{bz{gsf] ?kdf /xg] छैठौं jif{sf] एघायौं ufpF;ef dfkm{t cfufdL cf=j= 

)&९.८० sf] jflif{s ah]6 k|:t't गनम ऩाउॉदा cToGt} खसुी ePsf] 5' . ;j{k|yd o; dxTjk"0f{ 

38Ldf nf]stflGqs u0ftGq g]kfn :yfkgfsf nflu cfˆgf] Hofgsf] alnbfg ug'{x'g] zlxbx? Kf|lt 

efjk"0f{ >4f~hnL JoQm ub{5' . ;fy}  ljleGg cfGbf]ngdf 3fOt] ePsf of]4fx?sf] zL3| :jf:Yo 

nfesf] sfdgf ub{5' .  

/fHosf tLg txsf] ;/sf/ dWo] :yfgLo txsf] ?kdf /x]sf] o; dxfef/t ufpFkflnsfsf] 

सभदृ्धिsf nflu हाभीरे अझै थपु्रै ऺेत्रभा काभहरु गनुम ऩने छ ।खासगयी शशऺा, स्वास््म, खानेऩानी, 
कृद्धष, योजगायी जस्ता ऺेत्रभा उऩरब्धी हाधसर गनम सद्धकयहेका छैनौं । त्मसका राधग दयुगाभी 
दृद्धिकोण, दीघमकारीन मोजना धनभामण य गणुात्भक कामामन्वम गनुम ऩने हनु्छ । ती मोजनाहरु 
कामामन्वमन गनम हाभीराई ऩुॉजीको आवश्मकता ऩदमछ । तय अऩेऺा अनरुुऩ नेऩार सयकायफाट फजेट 
अनदुान प्राप् त नबएकोको कायण हाभीसॉग बएका असीधभत अऩेऺाहरु, मोजनाहरु एकै ऩटकभा 
सभेट्न य फजेट व्मवस्था गनम कठीन छ । मस सन्दबमभा आउने ददनहरुभा प्राथधभकीकयणको 
आधायभा मोजनाहरु सभेट्दै जाने द्धवश् वास ददराउन चाहन्छु । भहाबायत गाउॉऩाधरकाको द्धवकासका 
राधग फजेट अनदुान प्रदान गनम ;xof]u ug'{x'g] ;+3 tyf k|b]z ;/sf/sf dfggLo ;f+;b Pj+ pRr 

txsf cu|0fL /fhgLlts g]t[Tjk|lt xflb{s cfef/ tyf wGojfb k|s6 ub{5' .  

 ljleGg r'gf}tLsf afah'b o; ufpFkflnsfsf] ;fj{hlgs tyf cGo ;]jf k|jfxdf dxTjk"0f{ 

e"ldsf lgjf{x ub}{ cfpg'ePsf hgk|ltlglw, /fi6«;]js sd{rf/L, ;'/Iff lgsfo Pवॊ, kqsf/x? k|lt xflb{s 

wGojfb JoQm ub}{ cfufdL ofqfx?df klg lg/Gt/ ;Nnfx, ;'emfj tyf सहमोगsf] sfdgf ub{5' . ;fy} 

o; dxfef/t ufpFkflnsfsf] x/]s sfo{df ;xof]u ug'{x'g] cfbf/0fLo ufpFkflnsfjf;L lbbLalxgL tyf 

bfh'efO{x?df ljz]if wGojfb lbg rfxfG5' .  

dfggLo ;efWoIf dxf]bo, cf=j= )&९.*० sf] ah]6 th'{df ubf{ lnPsf k|d'v gLltut cfwf/ / 

d'Vo dfu{bz{g k|:t't ug{ cg'dlt rfxfG5' . 

 



 

 

 

ufpF;efaf6 cf=j= )&(.)*) df kfl/t gLlt tyf sfo{qmd . 

1. g]kfnsf] ;+ljwfgn] lglb{i6 u/]sf] :yfgLo txsf] sfd, st{Jo tyf clwsf/ ;Daन्धी ljifo 
tyf k|fyldstfx? . 

2. :yfनीo ;/sf/ ;+rfng P]g , @)&$ sf] gLltut Joj:yf / k|fyfldstfsf cfwf/x? 

3. /fli6«o k|fs[lts ;|f]t tyf ljQ cfof]u P]g, @)&$ sf] gLltut Joj:yf / k|fyfldstf 
tyf ;Gt'ngsf cfwf/x? . 

4. cGt/ ;/sf/L ljQ Joj:yfkg P]g ,@)&$ n] u/]sf] gLltut Joj:yf 

5. :yfनीotxsf] jflif{s of]hgf tyf ah]6 th'{df lbUbz{g, @)&$ n] lglb{i6 u/]sf] jflif{s 

of]hgftyf ah]6 th'{dfsf cfwf/x? . 

6. ;fj{hlgs vl/b P]g, @)^# adf]lhd 

7. ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL, @)^$ 

8. ;+3, k|b]z / :yfgLo tx -;dGjo tyf cGt/;DaGw_ P]g, @)&& adf]lhd  

9. g]kfn ;/sf/ cy{dGqfnoaf6 ;dfgLs/0f cg'bfg / /fhZj afF8kmf6sf] l;lnª ;lxtsf] 

dfu{bz{g . 

10. ;+3Lo / k|b]z ;/sf/n] hf/L u/]sf] gLlt sfg"g tyf dfkb08x? . 

11. ;+3Lo ;/sf/ / k|b]z txaf6 k|fKt cGo dfu{bz{g Pjd\ lgदेशशsf tyf ;'emfjx? .  

12. kन्रौं of]hgfn] lglb{i6 u/]sf nIo Pjd\ p2]Zox? . 

13. lgjf{rgsf] qmddf hgtf;Fu dt dfUbf JoQm u/]sf jrg य k|lta4tfx? . 
 

ca, d 5}7f}+ jif{sf] P3f/f}+ ufpF;ef dfkm{t cfly{s jif{ )&(.)*) sf nflu ;~rfng ul/g] 

ljifout zfvf tyf If]qutleqsf k|d'v gLlt tyf sfo{qmdx?df ljlgof]hg u/]sf ah]6 k|:t't 

ug{ rfxfG5' . o; ah]6df ufpF, 6f]n a:tLaf6, k|To]s j8fx?af6 / ljleGg lgsfo tyf 

If]qx?af6 dfu eP adf]lhdsf ah]6 o; ufpF;efaf6 चाहना हुॉदा हुॉदै } klg ah]6sf] lglZrt 

सीdf tyf c+s ePsfn] sltko of]hgfx? 5'6\g uPsf] k|lt Ifdfk|fyL{ 5' . 

 (क)  आधथमक द्धवकास – 

क. १  कृद्धष तथा ऩशऩुारन 

 कृषक सभूह/कृद्धष सहकायीको ऺभता अधबवदृ्धि गयाई कृद्धष काममक्रभहरूराई थऩ प्रबावकायी 
फनाउन फजेटको व्मवस्था गयेको छु। 



 

 

 प्रत्मेक वडाभा एक फारी उत्ऩादनको ऩकेट ऺेत्र फनाउन; "एक वडा एक उत्ऩादन" 
काममक्रभ सॊचारन गनम अवाश्मक फजेट व्मवस्था गयेको छु।  

 स्थानीम स्तयभा नै गणुस्तयीम तयकायी एवभ ् परपुरको धफउ तथा द्धवरुवाको सहज 
उऩरब्धता गयाउन "एक वडा एक नसमयी काममक्रभ" सॊचारन गनम अवश्मक फजेटको 
व्मवस्था गयेको छु।  

 कृद्धष फारी धफभा काममक्रभराई द्धवषशे जोड ददएको छु। 

  "स्वस््म उत्ऩादन, स्वस््म जीवन" भूर नाया धरई प्रत्मेक घयराई तयकायीभा आत्भधनबमय 
हनु "एक घय एक कयेसाफायी" काममक्रभराई प्रबावकायी फनाउन फजेटको व्मवस्था गयेको 
छु । 

 प्राङ्गारयक भरको उत्ऩादन य प्रमोगभा जोड ददन जैद्धवक भर, बधभमकम्ऩोि य कम्ऩोि भर 
फनाउन जोड ददएको छु। 

 द्धकसानहरूराई स्थानीम स्तयभा नै भाटो जाॉच तथा द्धवश्लषेण गनम धडशजटर भाटो ऩयीऺण 
धभधनल्माव स्थाऩना गनम अवाश्मक फजेटको व्मवस्था गयेको छु । 

 कृद्धष ऩेशाराई आधधुनकीकयण, व्मवसामीकयण तथा प्रधतस्ऩधामत्भक फनाउन आधधुनक कृद्धष 
मन्त्रीकयण जस्तै धभधनद्धटरय, भशल्चङ प्राद्धिक, प्राद्धिक ऩोखयी, थोऩा धसॉचाइ जस्ता प्रद्धवधधभा 
अनदुानको सीभा वदृ्धि गनम फजेटको व्मवस्था गयेको छु। 

 भासभुा आत्भधनबमय हनुे गयी फाख्रा ऩकेट,फाख्रा ब्रक काममक्रभराई धनयन्तयता ददन अवाश्मक 
फजेटको व्मवस्था गयेको छु। 

 ऩशऩुॊऺी उऩचाय सेवाराई प्रबावकायी ढङ्गरे सॊचारन गनमको राधग एक गाउॉ एक ऩश ु
प्राद्धवधधकराई धनयन्तयता ददईनेछ। 

 कृषकहरुराई धनवामहभखुी कृद्धष ऩेशाफाट व्मावसाद्धमकता धतय अशघ फढ्नको राधग गाईंबैसीको 
गोठ सधुाय काममक्रभका राधग आवश्मक फजेटको व्मवस्था गयेको छु ।  

 कृषकहरुराई  प्रोत्साहन स्वरुऩ ऩशऩुॊऺीऩारन ताधरभका राधग फजेटको व्मवस्था गयेको छु 
। 

क. २ उद्योग तथा वाशणज्म 

 * मवुा स्वयोजगायको वदृ्धि गनम रघउुद्यभ द्धवकास काममक्रभ सॊचारन गयी उत्ऩादनभा वदृ्धि गनम 
आवश्मक फजेटको व्मवस्था गयेको छु ।  



 

 

 * आधथमक द्धवकासभा टेवा ऩमुामउने व्मवसाम तथा करकायखानाको स्थाऩना य सॊचारनभा 
प्रोत्साहन गने काममक्रभहरुका राधग फजेटको व्मवस्था गयेको छु ।    

 * साना तथा घयेर ुउद्योधगहरुराई आकषमण गनम  काममक्रभको राधग फजेटभा व्मवस्था गयेको 
छु ।  

 * स्थानीम कच्चा ऩदाथमभा आधारयत रघ ुतथा घयेर ुउद्यभ प्रवमिन गनम सीऩभूरक ताधरभ 
व्मवस्था गयी उत्ऩादन वस्तकुो फजायीकयणभा जोड ददएको छु ।  

क.३  ऩममटन 

 * आन्तरयक एॊव फाह्य ऩममटक धबत्रमाउन सहमोग ऩगु्ने खारका ऩममटकीम स्थरहरुको 

ऩद्धहचान, सॊयऺण य द्धवकास गने काममक्रभहरुभा फजेट याखेको छु ।  

 * मस गाउॉऩाधरका ऺेत्रधबत्रका द्धवधबन्न सम्बाद्धवत धाधभमक तथा ऩममटकीम दृद्धिकोणरे भहत्वऩूणम 
स्थानहरुको द्धवस्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन गनम आवश्मक फजेटको व्मवस्था गयेको छु । 

 * ऐधतहाधसक धाधभमक ऩटमकीम ऺेत्रहरुको ऩयुाताशत्वक उत्खनन गयी सॊयऺण य सॊविमनभा जोड 
ददन आवश्मक काममक्रभहरु याखेको छु । 

 * द्धवधबन्न ऩममटकीम स्थानको ऩूवामधाय धनभामण गयी होभस्टे, प्राचीन सॊस्कृधतको अध्ममन केन्र, 

भनोयञ्जनात्भक वातावयणको द्धवकास गने काममक्रभहरु याखेको छु।  

क. ४   सहकायी 

 * सहकायीसॉग सहकामम गने भूर उदे्दश्मका साथ मस गाउॉऩाधरका ऺेत्रधबत्र स्थाऩना बएका 

सफै सहकायी सॊस्थाहरुको रगत सॊकरन, अद्यावधधक य नवीकयण गने काममभा द्धवशेष जोड 

दददै, उक्त सहकायीहरुराई रागत साझेदायीभा द्धवधबन्न काममक्रभहरु सॊचारन गनम प्रवन्ध 

धभराएको छु ।  

 * सहकायी भाध्मभफाट स्थानीम स्रोत श्रभ, साधन सीऩ य ऩूॉजीको अधधकतभ ऩरयचारन गयी 

आधथमक, साभाशजक रुऩान्तयण गने काममक्रभहरुराइ जोड ददएको छु ।  

 * सहकायी ऺेत्रको द्धवकास य प्रवधमन गदै सहकायीहरुको व्मवसामीकयणभा जोड ददईनेछ । 



 

 

 * रशऺत वगमका राधग सीऩ द्धवकास तथा उद्यभशीरता द्धवकास सम्फन्धी ताधरभहरु सॊचारन 
गयी गयीवी य फेयोजगायी हटाउने काममको राधग फजेट व्मवस्था गयेको छु । 

क. ५  द्धवत्तीम 

 *  गाउॉऩाधरका ऺेत्रधबत्र सॊचाधरत धफत्तीम सॊस्थाहरुराई द्धवऩन्न य द्धऩछधडएको सभदुामभा 
ऩरयचारन गनम प्रोत्साहन काममक्रभ सञ्चारन गनम फजेटको व्मवस्था गयेको छु ।    

 *  गाउॉऩाधरका धबत्र यहेका द्धवत्तीम सॊस्थाहरुको अनगुभन तथा धनमभन गयी द्धवषमगत काममप्रधत 
उत्तयदामी फनाउने कुया प्राथधभकताभा याखेको छु ।  

६.  प्रधानभन्त्री योजगाय काममक्रभ तथा मवुा स्वयोजगाय काममक्रभ  

 *  प्रधानभन्त्री योजगाय काममक्रभ सॊरग्न सम्ऩूणम श्रधभकहरुको ज्मारा यकभ अधनवामम रुऩभा 
फैंक भापम त व्माशक्तगत खाताभा भात्र बकु्तानी गनम जोड ददएको छु ।  

७ .  गयीवी धनवायणको राधग रघ ुउद्यभ द्धवकास 

 * गयीवी धनवायणको राधग रघ ु उद्यभ द्धवकास काममक्रभराई प्रबावकायी रुऩभा कामामन्वमन 
गने काममक्रभ याखेको छु। 

(ख) साभाशजक द्धवकास 

(ख १) शशऺा 

 स्थानीम आवश्मकताको धसिान्त अनसुाय स्थानीम ऩाठ्यक्रभ द्धवकास गयी मथाशीघ्र 
द्धवद्यारमभा कामामन्वमन गनम फजेटको व्मवस्था गयेको छु ।  

 गाउॉऩाधरका स्तयीम ऩयीऺा सञ्चारन गनम आवश्मक फजेटको व्मवस्था गयेको छु । 

 आवश्मकता बन्दा कभ दयफन्दी बएका  द्धवद्यारमभा  गाउॉ शशऺकको व्मवस्था गनम 
आवश्मक फजेटको व्मवस्था गयेको छु ।   

 छात्रवशृत्त कोषको स्थाऩना गयी एकद्वाय प्रणारी भापम त द्धवधबन्न द्धकधसभका छात्रवशृत्तराई 
एकीकृत रूऩभा व्मवशस्थत गनम आवश्मक फजेटको व्मवस्था गयेको छु ।  

 धनयन्तय शशऺाका काममक्रभराई प्राथधभकता ददन फजेटको व्मवस्था गयेको छु ।  



 

 

 भाध्मधभक द्धवद्यारमहरुभा शशऺक कभमचायीको इम हाशजयीको व्मवस्था गनम फजेटको व्मवस्था 
गयेको छु।  

 (ख २) स्वास््म 

 * कोयोना बाईयस सॊक्रभण योकथाभ तथा धनमन्त्रणका राधग खोऩ काममक्रभराई धनयन्तय सञ् चारन 
गनम फजेटको व्मवस्था गयेको छु ।   

o दधरत ज्मेष्ठ नागयीक, असक्त तथा अऩाङ्ग, गबमवती तथा सतु्केयी भद्धहराहरुराई धनशलु्क 
एम्फरेुन्स सेवा प्रदान गनम फजेटको व्मवस्था गयेको छु ।  

o सॊस्थागत सतु्केयी फढाउन तथा सतु्केयी ऩोषणका राधग आवश्मक फजेटको व्मवस्था गयेको 
छु।  

o ६० वषम भाधथका भद्धहरा स्वमॊ सेद्धवकाराई दीघमकारीन सेवा सम्भानफाट ऩयुस्कृत गनम 
फजेटको व्मवस्था गयेको छु । 

o द्धवधबन् न वडाहरुभा एकीकृत स्वास््म धसद्धवय सञ् चारन गनम फजेटको व्मवस्था धभराइनेछ । 

o घधतमछाऩ स्वास््म चौकीभा सञ् चाधरत ल्माव सेवाराई धनयन्तय ददन फजेटको व्मवस्था गयेको 
छु । 

 ख (३)  खानऩेानी तथा सयसपाई 

 एक घय एक धायाको नीधत अनरुुऩ स्वच्छ य सपा द्धऩउने ऩानी उच्च प्रथाधभकताका 
साथ कामम अगाधड फढाउन फजेटको व्मवस्था गयेको छु। 

 गाउॉऩाधरका धबत्र सञ्चाधरत क्रभागत खानेऩानीका मोजनाहरुराई मथाशीघ्र सम्ऩन्न 
गनम फजेट व्मवस्था गयेको छु । 

      ख (४) सॊस्कृधत प्रविमन 

 गाउॉऩाधरकाधबत्र यहेको सम्ऩूणम साॉस्कृधत सभप्रदामहरुको सॊयऺण तथा सॊविमन गनम 
काममक्रभहरु याखेको छु ।  

 जनजातीहरुको बेषबषुा य सॊस्कृधतको सॊयऺण गनम आवश्मक काममक्रभ सॊचारन 
फजेटको व्मवस्था गयेको छु ।  

 ऐधतहाधसक, ऩयुाताशववक, धाधभमक, ऩममटकीम सम्ऩदा, भठ भशन्दय, गमु्फा, ऩाटी, ऩौवा, 
सत्तर, कुवा, ऩधेंयो, ढुङ्गेधाया, अशन्तभ दाहसॊस्काय गने घाट जस्ता सम्ऩदाहरुको 
ऩनु्धनभामण गनम आवश्मक फजेटको व्मवस्था गयेको छु ।     

 ख (५) खेरकुद तथा भनोयञ्जन 



 

 

 "भहाबायत गाउॉऩाधरकाका राधग खेरकुद, स्वास््मका राधग खेरकुद" बने्न भरुनायाका साथ 
खेरकुद प्रधतमोधगताराई धनयन्तयता ददन आवश्मक फजेटको व्मवस्था गयेको छु। 

 गाउॉ खेरकुद सधभधतको गठन गयी सम्ऩूणम खेरकुद गधतद्धवधधराई धनमभन य व्मवशस्थत गदै 
सॊस्थागत द्धवकासभा जोड ददएको छु । 

 खेरकुद सम्फन्धी ताधरभ, प्रशशऺण, प्रधतमोधगता रगामतका द्धक्रमाकराऩका राधग 
गाउॉऩाधरकाभा गाउॉ खेरकुद द्धवकास कोषको स्थाऩना गनम फजेट व्मवस्था गयेको छु । 

 मवुा रशऺत काममक्रभ तथा मवुा ऺभता द्धवकास काममक्रभ भापम त मवुा ऩरयचारन गनम 
फजेटको व्मवस्था गयेको छु ।  

 भहाबायत खेरकुद सधभधतरे खेरकुद द्धवकास य खेराडीको स्तयवदृ्धि गनमका राधग 
आवश्मकता अनसुाय द्धवधबन्न खेरहरुको ताधरभ य प्रशशऺणको व्मवस्था गनम फजेटको 
व्मवस्था गयेको छु। 

 

ख (६) रैद्धङ्गक सभानता तथा साभाशजक सभावेशीकयण 

 भद्धहरा द्धहॊसा न्मनुीकयणका रागी आवश्मक  काममक्रभ सञ् चारन गनम फजेटको व्मवस्था गयेको 
छ । 

 भद्धहरा सशक्तीकयण तथा ऺभता द्धवकास सम्फन्धी काममक्रभ सञ् चारन गनम फजेटको व्मवस्था 
गयेको छु । 

 रैद्धङ्गक द्धहॊसा, भानव फेचधफखन रगामतका सचेतनाभरुक काममक्रभ सॊचारन गनम फजेटको 

व्मवस्था गयेको छु ।  

 दधरत, जनजाधत तथा आददवासीहरुको जीवनस्तयभा सधुाय ल्माउन आमआजमन य सीऩ 

द्धवकासका काममक्रभराइ धनयन्तय ददन फजेटको व्मवस्था गयेको छु । 

 फारश्रभ न्मूधनकयण, फार शोषण अन्त्म, घयेर ुजोशखभभा ऩयेका फारफाधरकाहरुको ऩनुस्थाऩना 

गनम काममक्रभका राधग फजेटको व्मवस्था गयेको छु। 

 दधरत, आददवासी तथा जनजाधतहरुको ऩयम्ऩयागत ऩेशाराई आधधुनकीकयण गयी जीवनमाऩनको 

आधाय फनाउन रशऺत काममक्रभ सञ्  चारन गनम फजेट व्मवस्था गयेको छु । 

(ग) ऩवुामधाय द्धवकास – 



 

 

 (ग १)  स्थानीम सडक, ऩरु तथा झोरङु्ग ेऩरु 

 * सडक ऩूवामधाय गरुुमोजना मथाशीघ्र फनाई कामामन्वमन गनम फजेट व्मवस्था गरयएको छु  ।  

 * ग्राभीण सडकहरुको स्तयोन्नती गदाम अधनवामम रुऩभा नारी धनभामण काममराइम धनयन्तयता 
ददएको छु। 

 * शजल्रा सदयभकुाभ धधुरखेर देशख गाउॉऩाधरका केन्रसम्भ जोड्ने सडक कारोऩते्र गने 
आमोजनाराई प्राथधभकताका साथ अगाधड फढाउन फजेटको व्मवस्था गयेको छु ।   

 * गाउॉऩाधरका केन्र देशख वडा कामामरम सम्भ जोड्ने सडक व्मवशस्थत गनम फजेटको व्मवस्था 
गयेको छु ।  

 * मस गाउॉऩाधरकाधबत्रको भखु्म भखु्म खोराहरुभा ऩक्की ऩरुको धनभामण गनम फजेटको व्मवस्था 
गयेको छु । 

 * गाउॉऩाधरकाधबत्रका सडकहरुराई भाऩदण्ड अनसुायको स्तयउन्नतीको काममराई धनयन्तय 
ददएको छु ।     

 * सडक सञ्जार जोड्न फाॉकी सफै टोरहरुभा सडक जोड्न फजेटको व्मवस्था गयेको छु ।  

 (ग २)  धसॊचाई 

 * गाउॉऩाधरका ऺेत्रधबत्र यहेका धसॊचाई कुरोहरुको भभमत सॊबाय गयी फाहै्र भद्धहना धसॊचाई 
सदु्धवधा ऩरु् माउने काममराई उच्च प्राथधभकताभा याखी फजेटको व्मवस्था गयेको छु। 

 (ग ३)  बवन तथा शहयी द्धवकास   

 * सॊघ सयकायसॉग सभन्वम गयी सदु्धवधा सम्ऩन्न गाउॉऩाधरकाको प्रशासकीम बवन धनभामण 
काममराइम धनयन्तयता ददएको छु।   

 (ग ४)  उजाम  

 केन्रीम द्धवद्यतु प्रसायणको रागी द्धवशेष जोड ददएको छु । 

 गाउॉवासीराई सौमम उजाम उत्ऩादनराई प्रोत्साहन गयी उज्मारो गाउॉऩाधरका अधबमान 
सञ्चारन गनम फजेट व्मवस्था गयेको छु । 



 

 

 गाउॉऩाधरकावासीका राधग द्धवद्यतुीम धभटय फक्स जडानका राधग आवश्मक फजेटको 
व्मवस्था गयेको छु ।   

 

 

(घ)  वातावयण तथा द्धवऩद ब्मवस्थाऩन – 

 (घ १)  वन तथा ब ू– सॊयऺण 

 वन उऩबोक्ता सधभधतराई द्धक्रमाशी फनाई सफै साभदुाद्धमक वनको सॊयऺण गनम 
वृऺ योऩण काममराई जोड ददएको छु । 

 जधडफटुी द्धवकास काममक्रभ तथा बसूॊयऺण काममक्रभका फजेटको व्मवस्था गयेको छु ।  
 ऩद्धहयोको जोशखभ यहेको स्थानभा आवश्मक ऩूवामधाय धनभामण गयी ऺधतन्मूनीकयण गनम 

आवश्मक फजेटको व्मवस्था गयेको छु।  

 (घ २)  जराधाय सॊयऺण 

 जराधाय सॊयऺण गने तथा ऩानी बकायी (प्राद्धिक ऩोखयी) धनभामणका राधग आवश्मक 
मोजना सॊचारन गनम वजेट व्मवस्था गयेको छु ।  

 (घ ३)  वातावयण सॊयऺण य जरवाम ुऩरयवतमन 

 “सपा य सनु्दय भहाबायत  स्वच्छ य हरयमारी” बने्न नायासद्धहत वातावयण सॊयऺणका 

द्धवद्धवध काममक्रभहरु सॊचारनराइम धनयन्तयता ददएको छु । 

 भहाबायत गाउऩाधरकाका हयेक मोजना तथा काममक्रभहरुभा वातावयण तथा ऩमामवयण य 
जरवामभैुत्री ऩूवामधाय द्धवकासभा जोड ददएको छु ।  

 जरवाम ु ऩरयवतमनको प्रबावफाट ऩने असयहरुफाट फच्ने उऩामका सम्फन्धभा 
अधबभखुीकयण काममक्रभहरु याखेको छु।   

 (घ ४)  पोहयभैरा तथा ढर व्मवस्थाऩन 



 

 

o पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी द्धवद्धवध काममक्रभ सॊचारन गनम फजेछ छुट् माएको छु  
। 

o गाउॉऩाधरकाको कामामरम, वडा कामामरमहरुभा पोहयभैरा तथा ढर व्मवस्थाऩनराई 
उच्च प्राथधभकताभा याखी काममक्रभ सञ् चारन गनम आवश्मक फजेटको व्मवस्था गयेको 
छु।  

 (घ ५)  द्धवऩद व्मवस्थाऩन    

 द्धवऩद व्मवस्थाऩन कोषराइम धनयन्तयता ददन फजेटको व्मवसथा गयेको छु ।  

(ङ)  सॊस्थागत द्धवकास, सेवा प्रवाह य सशुासन 

 (ङ १) साभान्म सेवा 

 कभमचायी तथा जनप्रधतधनधधहरुको ऺभता द्धवकासका राधग आवश्मक ताधरभ तथा 
भ्रभणका राधग फजेटको व्मवस्था गयेको छु ।  

 याष्ट्रसेवक कभमचायीहरुको जीवनमाऩनराइम सहज फनाउन खाइऩाइम आएको तरफभा १५ 
प्रधतशत वदृ्धि गयेको छु ।  

  (ङ ३) सूचना प्रद्धवधध तथा सञ्चाय  

 गाउॉऩाधरका य वडा कामामरमहरुराई सूचना भैत्री कामामरमको रुऩभा द्धवकास गनम 
फजेटको व्मवस्था गयेको छु ।  ।  

 गाउॉऩाधरकाभा यहेका सफै सवमजधनक सेवा प्रवाहराई आभ नागयीकभा ससुशुचत फनाउन 
आवश्मक व्मवस्था गयेको छु ।  

 (ङ ५) ऩशञ्जकयण, साभाशजक सयुऺा तथा स्थानीम त्माङ्क सॊकरन य अधबरेख व्मवस्थाऩन  

 * साद्धवक गाद्धवस हुॉदा फखतदेशखका अधबरेखहरुराई कम्प्मटुयाईज गयी सयुशऺत याख् न जोड 
ददएको छु ।   

 * सफै वडाहरुभा इन्टयनेट जडान गयी व्मशक्तगत घटना दताम अनराईन प्रणारीफाट सचुारु 
गनम फजेटको व्मवस्था गयेको छु। 



 

 

 (ङ ६) सशुासन प्रविमन 

 * सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी फनाउन आवश्मक ऩवुामधाय, ईन्टयनेट प्रणारी, सूचना प्रणारीको 

द्धवकास गदै जनप्रतीधनधध तथा कामामरमका कभमचायीहरुराई ऺभता द्धवकासका काममक्रभहरु 
सञ्चारन गनम आवश्मक फजेटको व्मवस्था गयेको छु ।  

 * द्धवत्तीम व्मवस्थाऩनको जवापदेद्धहता य ऺभताभा अधबफदृ्धि गनम रेखाङ्कन प्रणारीराई चसु्त 
दरुुस्त य कम्प्मटुयाईजराइम धनयन्तयता ददएको छु। 

(ङ ७) अनसुन्धान, द्धवकास य द्धवद्धवध 

* गाउॉऩाधरकाको सभग्र द्धवकासका राधग साभाशजक सॊघ सॊस्थाहरुसॉगको सहकाममराई जोड 
ददन फजेटको व्मवस्था गयेको छु ।  

* उद्योग वाशणज्म सॊघ, स्थानीम तह कय सचेतना तथा अधबफदृ्धि काममक्रभ भापम त कय 

अधबमानराई अशघ फढाएको छु । 

फजेट तथा काममक्रभ 

अफ भ आगाभी आ.व. २०७९/०८० भा सञ्चारन गरयन ेप्रभखु काममक्रभहरू य द्धवधनमोशजत फजेट 
द्धववयण प्रस्ततु गनम अनभुधत चाहान्छु । 

सॊघीम सयकायफाट प्राप्त द्धवत्तीम सभानीकयण अनदुान अन्तगमत रु. ९ कयोड ९ राख , सशतम 
अनदुानतपम  रु. १७ कयोड १५ राख, द्धवशेष अनदुानतपम  रु २ कयोड  ५० राख, सॊघ सभऩूयक 
रु. १ कयोड ६० राख तथा याजश्व फाॉडपाॉडतपम   रु. ८ कयोड ८७ राख  २२ हजाय अनभुाधनत 
गयी कूर रु ३९ कयोड २१ राख २२ हजाय यहेको छ । 

त्मस्तै प्रदेशफाट, 

द्धवत्तीम सभानीकयण अनदुान अन्तगमत रु. ७८ राख २७ हजाय, सशतम अनदुानतपम  रु. २ कयोड  

९७ राख २६ हजाय, प्रदेश सवायी रु. १ कयोड ४० राख ६८ हजाय, प्रदेश द्धवशेष रु. ७५ राख, 
प्रदेश सभऩूयकतपम  रु. २ कयोड  ५० राख गयी  कूर  रु.  ८ कयोड ४१ राख २१ हजाय 
यहेको छ । 



 

 

त्मस्तै 

आ.व. २०७९/०८० को याजस्व आम प्रऺेऩण रु. ५७ राख, य चारू आधथमक वषमको अनभुाधनत 
नगद भौजाद रु ६ कयोड १५ राख ८२ हजाय रुऩैमा यहेको छ । 

आ.व. ०७९।०८० को कूर फजेट  रु.  ५४  कयोड  ३५  राख  २५ हजाय रुऩैमाॉ यहेको छ 
। 

जसभध्मे खचमतपम  सॊघीम सयकायफाट प्राप्त द्धवत्तीम सभानीकयण अनदुान तथा याजश्व फाॉडपाॉड, प्रदेश 
तहफाट प्राप्त द्धवत्तीम सभानीकयण अनदुान तथा सवायी कय, आन्तरयक आम य चारू आ.व. को 
भौज्दात सभेत गयी जम्भा यकभ  रु.  २६ कयोड ८७ राख ९९ हजाय द्धवधनमोजन गयेको छु । 

सॊघफाट सशतम अनदुानतपम  प्राप्त रु. १७ कयोड १५ राख, सॊघ द्धवशेष अनदुान २ कयोड ५० राख 
तथा सॊघ सभऩूयक रु.१ कयोड ६० राख तथा फाग्भती प्रदेश सयकायफाट शशतम अनदुानतपम  प्राप्त 
रु. २ कयोड ९७ राख २६ हजाय, प्रदेश द्धवशेष रु. ७५ राख, प्रदेश सभऩूयकतपम  रु. २ कयोड 
५० राख यकभ गयी जम्भा रु. २७ कयोड ४७ राख २६ हजाय यकभराइ तत ्तत ्तहफाट नै 
तम बइ आए फभोशजभ खचम गरयनेछ। 

द्धवधनमोजन गयीएको यकभ भध्मे सॊस्थागत द्धवकास, सेवा प्रवाह य सशुासन तपम  गाउॉऩाधरका तथा 
वडा कामामरमको प्रोपाइर धनभामण, ददगो द्धवकास कानूनी ऩयाभशम सेवा, कामामरम व्मवस्थाऩन सूचना 
प्रद्धवधी आदद ऺेत्रको राधग रु 6 कयोड 48 राख ९० हजाय रुऩैमाॉ द्धवधनमोजन गरयएको छ ।  

 द्धवषम ऺते्रगत फजेट 
आधथमक ljsf;  

s| ;+. sfo{qmd lg;t{ cg'bfg -? xhf/df_ 

!= कृद्धष 5620 

@= ऩशऩुॊऺी द्धवकास 3001  

#= ऩममटन द्धवकास  १००० 

$ सहकायी 500 



 

 

६ रघ ुउद्यभ धफकास काममक्रभ 2960 

 जम्भा 13081 

 

 आधथमक ऺेत्र अन्तगमत कृद्धष, ऩश,ु ऩममटन, सहकायी तथा रघ ुउद्यभ द्धवकास ऺेत्र काममक्रभको 
राधग रु १ कयोड ३० राख ८१ हजाय द्धवधनमोजन गयीएको  

छ । 

साभाशजक द्धवकास 

क्र.स काममक्रभको नाभ धनशतम अनदुान (रु हजायभा) 

१. शशऺा 19794 

२. स्वास््म १4670 

३ रैंधगक सभानता 2200 

4 मवुा तथा खेरकुद  3२०० 

 जम्भा 39864 

 

 साभाशजक द्धवकास ऺेत्र अन्तगमत शशऺा, स्वास््म, खेरकुद तथा रशऺत वगम भद्धहरा 
फारफाधरका साद्धहत्म करा  ऺेत्रका काममक्रभको राधग ३ कयोड 98 राख 64 हजाय 
द्धवधनमोजन गयीएको छ । 

ऩूवामधाय द्धवकास 

क्र.स काममक्रभ धनशतम अनदुान (रु. हजायभा) 

१ सभऩयुक कोष 36000 

२ गाउॉऩाधरका प्रशासकीम बवन धनभामण  11500 

३ गत वषमका सभऩूयक तथा अधयुा आमोजनाहरु    २७००० 



 

 

४ भभमत सम्बाय कोष ५००० 

६ सयकायी तथा गैयसयकायी सॊघ सॊस्थासॉग साझेदायी 
काममक्रभ  

2000 

७ द्धवद्यतुीम धभटय फक्स अनदुान  3000 

८ वडागत मोजना  56750 

 जम्भा 141250 

 

 ऩूवामधाय द्धवकास अन्तगमत द्धवधबन्न स्थानीम सडक बवन द्धवद्यतुीकयण धसचाइ आदद काममक्रभको 
राधग १४ कयोड १२ राख ५० हजाय द्धवधनमोजन गयीएको छ । 

वातावयण तथा द्धवऩद व्मवस्थाऩन 

क्र.स काममक्रभको नाभ धनशतम अनदुान  

(रु. हजायभा) 
जम्भा 

१ फातावयण सयसपाई २००  

२ द्धवऩद् व्मवस्थाऩन ३०००  

 जम्भा ३२००  

 वातावयण तथा द्धवऩद व्मवस्थाऩन अन्तगमत वातावयण सॊयऺण द्धवऩद व्मवस्थाऩन जराधाण 
सॊयऺण रगामतका ऺेत्रभा जम्भा रु. ३२ राख  धफधनमोजन गयीएको छ। 

 

कानून तथा न्माम  

त्रत्रत्र  क्र सॊ  काममक्रभको नाभ  धनशमत अनदुान रु हजायभा 

१ कानून तथा न्माम  2500 

जम्भा 2500 



 

 

       

 कानून तथा न्माम अन्तगमत जम्भा रु २५ राख रुऩैमा द्धवधनमोजन गरयएको छ ।  

 

सॊस्थागत द्धवकास, सेवा प्रवाह य सशुासन 

क्र.स काममक्रभको नाभ धनसतम अनदुान(रु हजायभा) 

१ कामामरम सॊचारन खचम 64890 

                      जम्भा 64890 

 

 सॊस्थागत द्धवकास, सेवा प्रवाह य सशुासन तपम  गाउॉऩाधरका तथा वडा कामामरमको प्रोपाइर 
धनभामण, ददगो द्धवकास कानूनी ऩयाभशम सेवा, कामामरम व्मवस्थाऩन सूचना प्रद्धवधी आदद ऺेत्रको 
राधग रु 6 कयोड 48 राख ९० हजाय रुऩैमाॉ द्धवधनमोजन गरयएको छ । 

 

 

त्माङ्क प्रणारी  

क्र सॊ  काममक्रभको नाभ  धनशतम अनदुान रु हजायभा  

१ एभ आइ एस अऩयेटय/ द्धपल्ड सहामक ऩारयश्रधभक 
चाडऩवम खचम ऩोसाक तथा घटना दताम 
धडजीटाइजेशन  

1014 

जम्भा  1014 

 एभ आइ एस अऩयेटय/ द्धपल्ड सहामक ऩारयश्रधभक चाडऩवम खचम ऩोसाक तथा घटना दताम 
धडजीटाइजेशनका राधग रु १० राख १४ हजाय रुऩैमा द्धवधनमोजन गरयएको छ ।  

 

 



 

 

बैऩयी आउन ेऩूॉजीगत 

क्र.स काममक्रभको नाभ  धनशतम तपम  शसतम तपम  जम्भा 

१ बैऩयी आउने ऩूॉजीगत ३०००  3000 

 जम्भा   30०० 

 वतमभान सॊक्रभकारीन अवस्थाराई भध्मनजय गयी आवश्मकता अनसुाय ऩनु काममऩाधरकाको 
फैठकरे खचम शशषमक द्धकटान गयी खचम गने गयी धनम्न शशषमकभा बैऩयी आउने ऩ ुॉजीगत कोष 

तपम  जम्भा रु . ३० राख  द्धवधनमोजन गयीएको छ ।  

;Ddflgt ;efsf, 

dfggLo ;efWoIfHo", ufpF;efsf ;b:oHo"x? cGTodf dfly k|:t't u/]sf] cf=j= )&(.)*) sf] 

ah]6 tof/Lb]lv k|:t't;Dd cxf]/fq v6L dxTjk"0f{ e"ldsf lgjf{x ug'{x'g] ufpFkflnsf cWoIfHo", 

j8f cWoIfHo"x?, sfo{kflnsfsf ;b:oHo"x?, ljifout zfvfsf kbflwsf/L, /fi6«;]js sd{rf/L, 

;'/Iff sdL{, ;dfh;]jL, a'l4lhjL, lzIfs gful/s ;dfh, ljleGg /fhg}lts bnsf k|ltlglwHo"x? 

;fy} o; dxfef/t ufpFkflnsfjf;L tkfO{ cfdf, a'af, lbbLalxgL tyf bfh'efO{x?df xflb{s 

wGojfb JoQm ub}{ o; cfly{s jif{sf] ah]6 efif0f oही cGTo ePsf] 3f]if0ff ub{5' . 

 ;fu/ df]Qmfg 

 pkfWoIf 

                                                              dxfef/t ufpFkflnsf 

ldlt M @)&(.)#.!) 

wGojfb . 

 

 

 

 

 

 

 

 


