कञ्
चनगाउँपालिका

आलथिकवर्ि२०७८/७९कोबजेटवक्तव्य
सभाकासभाध्यक्षमहोदय,
१.

कञ्
चन  गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको हैलसयतिे यस गाउँपालिकाको

नवौंगाउँसभामा आगामी आलथिक वर्ि २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गरििहँदा
ु िाई सं घीय
गौिवको महशुस गिे को छु  । यस महत्वपूर्ि अवसिमा मुिक
िोकतान्त्रिक

गर्तरिको

युगमा

ल्याउन

योगदान

गिी

कञ्
चन

गाउँपालिकािाई आफ्नो लसमा लभि िहेका ववकास लनमािर् िगायतका

कुिाहरुमा िहेि बजेट लनमािर् गनि कानूनी आधाि उपिब्ध गिाउन जीवन

उत्सगि गनुह
ि न
जिी
ु े सम्पूर्ि ज्ञात अज्ञात महान शहीदहरु प्रलत हार्दिक श्रद्धाञ्
तथायसगाउँपालिकािाईयोअवस्थामाल्याउनयोगदानगनुह
ि न
ु े अग्रजमहान्
गाउँपालिकाबासी नागरिक ि िाजनीलतक नेतत्ृ वप्रलत उच्च सम्मान प्रकट गनि
चाहरछु ।
२.

सं घीयताको कायािरवयन सँगै िाज्य पुनसंिचनाको महत्वपूर्ि पक्षको रुपमा
िहेको ववत्तीय सं घीयताको कायािरवयन हुने कामको प्रािम्भ भैसकेको छ ।

जनप्रलतलनलधमूिक िोकतान्त्रिक पद्धलतबाट कञ्
चन  गाउँपालिका बासीिे
खोजेको सेवा, चाहेको ववकास ि परिकल्पना गिे को समाजको लनमािर् गने

प्रर्ािीस्थावपतभएकोछ।गाउँपालिकाकोकायिसम्पादनबाटस्रोत,साधनि
अवसिको अलधकतम परिचािन गदै  समृवद्ध तर्ि अन्त्घ बढ्ने आधािन्त्शिा यस
गाउँपालिकामापलनतयािभएकोछ।
३.

कञ्
चन  गाउँपालिकािे हालसि गिे को युगारतकािी िाजनीलतक उपिन्त्ब्धको

र्िस्वरुपसमृद्धगाउँपालिका,सुखीगाउँपालिकाबासीकोआकांक्षाहालसि
गने र्दशामा यो गाउँपालिका दृढताका साथ अन्त्घ बढे को छ । यस क्रममा

सामान्त्जक रयायको प्रत्याभूलत सवहतको जनउत्तिदायी गाउँपालिका ि सभ्य
सुसंस्कृत एवं कतिव्यलनष्ठ समाज लनमािर् गदै  पूर्ि िोकतरिको र्दशामा समृद्ध
अथितरिलनमािर्कािालगयोगाउँपालिकाप्रलतवद्धछ।
४.

ववगतमा कञ्
चन गाउँपालिकािे लिएका नीलत, कायिक्रम तथा बजेटको
कायािरवयनबाटयसगाउँपालिकालभिधेिैपरिवतिनकासं केतहरुदे खापनिशुरु
1

गिे का छन् ।कञ्
चन  गाउँपालिकािे सञ्
चािन   गिे का ववलभर
न कायिक्रम

मार्ित गाउँपालिका बासीहरुिे आफ्नो आय स्ति बढाउने, नकािात्मक
कायिहरुमा खबिदािी गने, समाज सुधािको बाटोमा आर्ूिाई समावहत गने,

गरिबी, ववपन्नता, लनिक्षिता ि पछौटे पनको अवस्थानिहने अवस्थाकोशुरुवात
भएकोछ।
५.

गाउँपालिकामा कायािरवयन भै िहेका योजनाहरुिे कायािरवयनको गलत लिई
िहेकै अवस्थामा ववश्
वव्यापी रुपमा र्ैलिएको कोिोना भाइिसको दोस्रो

भेरियरटकोसं क्रमर्योगाउँपालिकामापलनमहामािीकोरुपमार्ैलिएकोकुिा
सबैिाईअवगतनैछ।गाउँपालिकाकोअथकप्रयासिगाउँपालिकाबासीको
साथ ि सहयोगिे कोिोना भाइिसको सं क्रमर् कम गनि सर्ि भएको मैिे

महशुस गिे को छु  । महामािी लनयरिर् जस्तो कायिमा हामीिाई महत्वपूर्ि

सहयोगगनुि हुनेकञ्
चनगाउँपालिकाकाववलभरनसहयोलगसं स्थाहरु,वुवद्धन्त्जवी
वगि,कञ्
चनमावक्रयान्त्शििाजलनलतकदि,सुिक्षाकमी,स्वास््यकमीतथा
गाउँपालिकाकासबैकमिचािीहरुिाईधरयबादर्दनचाहरछु ।
६.

आलथिक, सामान्त्जक ि भौलतक पूवािधाि लनमािर् ि पूनलनिमािर् कायिमा लतव्रता

आएकोछ।ववकासमाजनताकोचासोतथागुनासाकाखबिदािीहरुदे खापनि
थािेका छन् । समग्रमा चािु आलथिक वर्िमा समग्र ववकासको अवधािर्ा
अनुसाि गाउँपालिकाका ववलभरन ववकासका सम्भावनाहरुमा िगानी बढाइएको

लथयो जसको कायािरवयन अपेन्त्क्षत रुपमा भैिहेको अवस्था दे न्त्खएको छ ।

गाउँपालिकालभिजनतािे प्रत्यक्षअनुभवगने खािकाकायिक्रमहरुसञ्
चािन
ु रु छ
भएका छन जसको कायािरवयनिे सबै गाउँपालिका बासीहरु हवर्ित हुनह
भन्नेमैिेअपेक्षागिे कोछु ।
७.

आगामी आलथिक वर्िको बजेट तजुम
ि ा गदाि मैिे यो वर्ि हालसि भएका
उपिब्धीहरुिाईववशेर्ध्यानर्दँदै गाउँपालिकाबासीकाआलथिकिसामान्त्जक

वहत वृवद्ध गनि पहि गिे को छु  । गाउँपालिकाको साविजलनक सेवा प्रवाहिाई
जनउत्तिदायी ि जनताको पहुँच सम्म पुयािउन ववशेर् पहि गने खािका
कायिक्रमहरुसञ्
चािनगनिववशेर्ध्यानकेररीतगिे कोछु ।गाउँपालिकािे
लिएकादीघिकालिनयोजनातथागुरुयोजनाअनुसािकाकायिक्रमहरुकायािरवयन

गने प्रयासपलनयसआलथिकवर्िकोबजेटमासम्बोधनगने प्रयासगरिएकोछ
।
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८.

आगामी आलथिक वर्िको बजेट तजुम
ि ा गदाि मैिे मूितः नेपािको सं ववधान ि

कानूनहरु, सं घीय सिकािबाट प्राप्त मागिदशिन, प्रदे श सिकािबाट प्राप्त

मागिदशिन,गाउँपालिकािे पारितगिे कोयसआलथिकवर्िकोनीलततथाकायिक्रम,
आगामी आलथिक वर्िको नीलत तथा कायिक्रम ि ववलभरन सं घ सं स्था एवम्
ववद्वतवगिहरुबाटप्राप्तिचनात्मकसुझावहरुिाईववशेर्ध्यानर्दएकोछु ।
९.

चािु आलथिकवर्िकोजेष्ठमसारतसम्मसं घीयसिकािबाटसमानीकिर्अनुदान
तर्िरु.8किोड75िाख25हजाि,शसति अनुदानतर्िरु.13किोड
49िाख1हजाि,ववशेर्अनुदानतर्िरु.43िाख85हजािगिीजम्मा
रु. 12 किोड 68 िाख 11 हजाि प्राप्त भएको छ । यसै गिी प्रदे श

सिकािबाटसमानीकिर्अनुदानतर्िरु.39िाख40हजािशसतिअनुदान

तर्िरु.1किोड48िाख50हजाि,ववशेर्अनुदानतर्िरु.70िाखि
समपुिकअनुदानतर्िरु.2किोडगिीजम्मारु.4किोड58िाख51
हजािप्राप्तभएकोछ।सं घीयसिकािकोिाजस्वबाँडर्ाँडबाटजम्मारु.5

किोड36िाख20हजाििगाउँपालिकाकोआरतरिकश्रोतबाटजम्मारु.
1किोड79िाख28हजािप्राप्तभै 2078जेष्ठमसारतसम्मकोयथाथि
आम्दानीरु.34किोड42िाख11हजािभएकोछ।
१०.

मालथ प्रस्तुत गरिएको आम्दानी बाट 2078 जेष्ठ मसारत सम्म चािु तर्ि

जम्मा रु. 19 किोड 30 िाख 97 हजाि ि पून्त्जगत खचि तर्ि जम्मा रु.
16 किोड 50 िाख 22 हजाि खजि भै जम्मा रु. 35 किोड 81 िाख
20हजाियथाथिखचिभएकोअवस्थािहेकोछ।

११.

अवमआगामीआलथिकवर्ि २०७८/७९कोबजेटकाउद्देश्यतथाप्राथलमकता

प्रस्तुतगने अनुमलतचाहरछु ।बजेटकाउद्देश्यहरुसविप्रथमतपन्त्शिअनुसाि
िाख्
नचाहरछु ।

क) ववश्वव्यापी महामािीको रुपमा र्ैलिएको कोिोना भाइिसको सं क्रमर्बाट
गाउँपालिकाबासीिाईसुिन्त्क्षतिाख्ने,

ख) गाउँपालिकाबासीकामैलिकहकिअलधकािकारुपमािहेकाआवश्यकताहरु
शीघ्रपरिपूलतिगदै जीवनस्तिमासुधािल्याउने,

ग) उपिब्ध भए सम्मका साधन-स्रोतहरुको उच्चतम उपयोग गदै  रयायपूर्ि
तरिकािेववलनयोजनगिीसामान्त्जकरयायकोप्रत्याभुलतगिाउने,
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घ) आलथिक, भौलतक तथा सामान्त्जक पूवािधाि ववकास गिी गाउँपालिका बासीिाई

बसाइसिाइबाटगाउँपालिकाछोड्नेसमस्यािाईकमगिीगाउँपालिकामाबस्ने
वाताविर्कोलनमािर्गने,ि

ङ) ववगत िामोसमय दे न्त्ख यस गाउँपालिकामा िहेकोभूलम सम्बरधीसमस्यािाई

दीघिकालिन रुपमा व्यवस्थापन गिी कञ्
चन बासी सम्पूर्ि भूलमहीन दलित,
भूलमहीनसुकुम्बासीिअव्यवन्त्स्थतबसोबासीिाईजग्गाकोस्वालमत्वर्दिाउने,

१२.

बजेटकाउद्धेश्यहरुहालसिगनिमैिेदे हायअनुसािकानीलतगत,कायिक्रमगति
प्रवक्रयागतप्राथलमकतालनधाििर्गिे कोछु ।
क) कोिोनाभाइिसकोिोकथाम,सं क्रमर्लनयरिर्तथाउपचािकािालगपरिक्षर्को

दायिा ववस्ताि, अस्पताि लनमािर्, उपचािको व्यवस्था, स्वास््य उपकिर् तथा
सामाग्रीहरुकोव्यवस्थािस्वास््यकमीहरुकोप्रभावकािीपरिचािन,

ख) गाउँपालिकामा भएको गरिबीको अरत्य ि वपछलडएका क्षेि, वगि ि समुदायको
उपयुक्ततरिकािे उत्थानगदै  सामान्त्जकसुिक्षाकोववस्तािसवहतकल्यार्कािी
िाज्यव्यवस्थाकोलनमािर्,

ग) उत्पादनको वृवद्ध, कृवर्मा आधुलनकीकिर् ि ववलभरन सिोकािवािाहरुको
सहकायिमापून्त्ँ जलनमािर्कोमाध्यमबाटिोजगािीलसजिनािआयवृवद्ध,

घ) न्त्शक्षा, स्वास््य, खानेपानी िगायतका सामान्त्जक ि कृवर्, उद्योग, पयिटन
िगायतका आलथिक पूवािधाि ववकास, िर्नैलतक महत्वका भौलतक पूवािधाि
सं िचनाकोववकासतथालनमािर्िअधुिाआयोजनाहरुकोकायािरवयन,

ङ) कानूनी िाज्यको मारयता अनुरुप ववलधको शासन, साविजलनक सेवाको
प्रभावकारिता, जवार्दे वहता ि ववकासमा जनसहभालगता मार्ित गाउँपालिका
बासीिाईअनुभलू तहुने सुशासनप्रबद्धिन,

च) सं घ,प्रदे शिगाउँपालिकाववचसमरवयिसहकायिमार्ितसरतुलितववकास,
छ) भूलमहीन दलित, भूलमहीन सुकुम्बासी ि अव्यवन्त्स्थत बसोबासीको व्यवस्थापन
गिीजग्गाकोहकउपिब्धगिाउने,

ज) उपिब्ध स्रोत-साधन, अवसि ि न्त्जम्मेवािीको उच्चतम उपयोग गनि
गाउँपालिकामासहकािीिनीन्त्जक्षेिबीचसहकायि, ि
4

झ) गाउँपालिकाका सबै वडाहरुमा सं घीय सिकािका िाजस्व बाँडर्ाँटका मुख्य
सुचकहरुजनसं ख्यािक्षेिर्िकोआधािमाबजेटववलनयोजन।

सभाध्यक्षमहोदय,
१३.

अब म चािु आलथिक वर्िमा यस गाउँपालिकािे सम्पन्न गिे का ववलभर
न

१४.

गाउँपालिकामा िहेका सामुदावयक ववद्याियहरुको सं िचनागत तथा प्रर्ािीगत

महत्वपूर्ि कायिक्रमहरुकोचचािगनिचाहरछु ।

सुधािका ववलभर
न कायिक्रमहरु सं चािन गिी ववद्याियहरुिाई न्त्शक्षक दिबरदी
लमिानकामाध्यमबाटव्यवन्त्स्थतगनेप्रयासगरिएकोछ।

१५.

गाउँपालिकालभिकाववद्याियहरुमाअध्यापनगिाइिहनु भएकाप्रधानाध्यापक

तथा न्त्शक्षकहरुको न्त्शकाई क्षमता वृवद्ध, न्त्शकाईमा नववरतम प्रववलधको प्रयोग
तथा सकािात्मक परिवतिनका कायिक्रमहरु सञ्
चािन   गिी लनजहरुको
व्यन्त्क्तत्वववकासकाकायिक्रमहरुकोशुरुवातगरिएकोछ।

१६.

मवहनाबािीको समयमा ववद्यािय जान नसक्ने ववद्यालथिहरुको समस्यािाई

मध्येनजि गिी गाउँपालिकाका सबै ववद्याियहरुमा स्यानेटिी प्याडको

उपिब्धता बढाइएको छ ।जसको परिर्ाम स्वरुप कञ्
चन  गाउँपालिका

मवहनाबािीको िालग सुिन्त्क्षत समाग्री युक्तववद्यािय क्षेि गाउँपालिका हुने
अवस्थामापुगेकोछ।
१७.

कृवर्,पशु िमवहिातथाबािबालिकाकाकायिक्रमहरुिन्त्क्षतवगिकोपवहचान

१८.

गाउँपालिकामा हािसम्म ५५ वक.लम. सडक कािोपिे सम्पन्न भएको छ,

गिीसञ्
चािनगनेपरिपाटीकोववकासगरिएकोछ।

करिव२००वक.मी.सडकग्राभेिगिीसडकआवतजावतसुचारुभएकोछ

। गाउँपालिकाको प्रशासलनक भवन करिव सम्पन्न भएको छ । ४ वटै  वडा
कायािियहरुसबै भवनहरुलनमािर्सम्पन्नभै आफ्नै प्रशासलनकभवनबाटकायि

सम्पादनगनि शुरुभएकोछ।स्वास््यचौकीहरुका३वटाभवनहरुलनमािर्
सम्पन्न भएका छन भने वडा नं. २ को स्वास््य चौकी यस वर्ि सम्पन्न हुने

अवस्थामा िहेकोमा कोिोना भाइिसको सं क्रमर्को कायि केही काम बाँकी
िहेको छ । आगामी आ.व. को पवहिो चौमालसकमा उक्त काम सम्पन्न हुने

अपेक्षा िाखेको छु  । गाउँपालिकामा लसं चाइ सम्बरधी सुववधा करिव 90
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प्रलतशत पुिा भएको छ । खेिकुदका सं िचनाहरु ५० वटा लनमािर् सम्पन्न
भएकाछ।
१९.

अब म सामान्त्जक ववकास तर्िका क्षेिगत कायिक्रम तथा ववलनयोजन प्रस्ताव
प्रस्तुतगनिचाहरछु ।

सामान्त्जकववकास
न्त्शक्षा
२०.

आगामी आलथिक वर्िमा न्त्शक्षा तर्ि वडा नम्बि १ को दुगाि माध्यालमक
ववद्याियमा४कोठे भवनलनमािर्सं घीयसिकािकोववशेर्अनुदानमार्ितगने

व्यवस्था लमिाएको छु  । यस कायिको िालग १ किोड १ िाख ववलनयोजन
गिे कोछु ।
२१.

ु ी
कञ्
चनगाउँपालिकाकोवडानम्बि३िहेकोगाउँपालिकाको१मािबहुमख

ु ी क्याम्पसको न्त्शक्षर् सुधािको िालग अनुदान स्वरुप
क्याम्पस हिै या बहुमख

िकमउपिब्धगिाउने व्यवस्थालमिाएकोछु ।यसकायिकािालगरु.१५
िाखववलनयोजनगिे कोछु ।
२२.

कञ्
चन  गाउँपालिका लभि िहेका ववद्याियहरुको समान पवहचान बनाउन
ववद्याियहरुमा एकै प्रकािको िङ्ग िगाउने ि ववद्याथीहरुको लसकाइमा

प्रभावकािीता ल्याउन ववद्याियमा छापायुक्त कक्षाकोठा लनमािर् गने व्यवस्था
लमिाएकोछु ।यसकायिकािालगरु.१४िाखववलनयोजनगिे कोछु ।
२३.

ववद्याियहरुमा नववरतम प्रववलधको प्रयोग मार्ित न्त्शक्षर् लसकाइमा आधुलनक

व्यवस्थाको सुरुवात गने कायिक्रम िाखेको छु  । यस कायिका िालग रु ५
िाखववलनयोजनगिे कोछु ।

२४.

गाउँपालिका लभि िहेका ववद्याियहरुको सुधािमा समस्या लसजिना हुन नर्दन
नीलतगतववर्यमायसकोगवहिोअध्ययनगिीसमस्यासमाधानगनेव्यवस्थाको

िालग न्त्शक्षा सलमलत ि प्रधानाध्यापकहरुको लनयलमत बैठक बस्ने कायििाई
लनिरतितार्दएकोछु ।यसकािालगआवश्यकिकमववलनयोजनगिे कोछु ।
२५.

गाउँपालिका लभि अध्ययन गने ववद्याथीहरुको िुकेको प्रलतभाको खोजी गनि

कञ्
चनप्रलतभासप्ताहकोकायिक्रमिाईिकमवृवद्धगिीलनिरतितार्दएकोछु 
।यसकायिकािालगरु.6िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।
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२६.

ववद्याियका ववलभर
न कायिक्रमहरुिाई ववद्युतीय माध्यमबाट व्यवन्त्स्थत गदै 
आवश्यक पिे को समयमा सहज रुपमा ववद्याियका त्याङ्कहरु प्राप्त गिी

उपयुक्त ववश्लेर्र्को माध्यमाबाट नीलत लनमािर् गने व्यवस्था IEMIS प्रन्त्शक्षर्
कायिक्रममार्ितलमिाएकोछु ।यसकामकािालगरु.२िाखववलनयोजन
गिे कोगिे कोछु ।
२७.

गाउँपालिकाका ववलभर
न ववद्याियहरुमा अध्ययनित वकशोिावस्थामा पुगेका
ववद्याथीहरुमाहुने सम्वेगात्मकपरिवतिकोबािे मासहजरुपमाव्यवस्थापनगनि
साथीन्त्शक्षाकायिक्रमकोशुरुवातगने व्यवस्थालमिाएकोछु ।यसकािालग
रु.२िाखबजेटववलनयोजनगिे कोछु ।

२८.

ववद्याियहरुमा दे न्त्खएका समस्याहरुको गवहिो रुपमा ववश्लेर्र् गिी समस्या

समाधान गने व्यवस्था लमिाएको छु  । यस कायिका िालग लनयलमत ववद्यािय

अनुगमन,लनरिक्षर्तथासुपरिवेक्षर्गने कायिकोिालगिकमववलनयोजनगिे को
छु ।यसकायिकािालगरु.१िाखबजेटववलनयोजनगिे कोछु ।
२९.

कञ्
चन4मािहेकोन्त्शवशन्त्क्तआधािभूतववद्याियकोिालगशैन्त्क्षकसहायता
उपिब्ध गिाउने व्यवस्था लमिाएको छु  । वडा नं. ५ का ववपन्न

बािबालिकाकािालगशैन्त्क्षकसामालग्रहरुववतिर्गनि िकमववलनयोजनगिे को
छु ।यीकायिहरुकािालग२िाख५०हजािववलनयोजनगिे कोछु ।
३०.

न्त्शक्षा र्दवस सञ्
चािन   तथा ववलभरन ववद्यािय, ववश्वववद्यािय ि
क्याम्पसहरुमा अध्ययन गने ववद्याथीहरुको मनोवि उच्च िाखी अध्यनमा

प्रोत्साहन गनि छािवृन्त्त्तका कायिक्रमहरुिाई लनिरतिता र्दएको छु  । यस

कायिका िालग रु. 6 िाख ववलनयोजन गिे को छु  । यसै गिी िुन्त्म्बनी ज्ञान
लनकेतन ववद्याियमा ववज्ञान सं कायमा अध्ययन गने गरिव तथा जेहेरदाि

ववद्याथीिाई छािवृन्त्त्त उपिब्ध गिाउन रु. २ िाख िकम ववलनयोजन गिे को
छु ।
३१.

ववद्याथीहरुकोअध्ययनकोदायिािाईर्िावकिोबनाउनहिै यामा.वव.मालनमािर्

भएको पुस्तकािय भवनको सं िचना सुधाि गनि आवश्यक बजेट ववलनयोजन
गिे कोछु ।यसकायिकािालगरु.१०िाखबजेटववलनयोजनगिे कोछु ।

३२.

गाउँपालिकाको ववलभर
न ववद्याियमा कायिित प्रािन्त्म्भक बािववकास केररका
न्त्शन्त्क्षकाहरुिाईनेपािसिकाििे उपिब्धगिाउने मालसकरु.८हजािमारु.
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3200 थप गिी  मालसक रु. 11 हजाि 2 सय पुयािएको छु , ववद्यािय

कमिचािीहरुिाई पवहिा उपिब्ध गिाउँदै िकममा रु. 2700 थप गिी

मालसक रु. 16 हजाि 2 सय पुयािएको छु  ि ववद्याियमा कायिित कायाििय
सहयोलगहरुकािालगपवहिाउिब्धगिाउँदैआएकोिकममारु.2850थप

गिीजम्मारु.१२हजाि3सय५०पुयािएकोछु ।यसकायिकािालगरु.
२०िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।
३३.

यसिीन्त्शक्षातर्िरु.२किोड६िाख50हजािववलनयोजनगिे कोछु ।

स्वास््य
३४.

कञ्
चन  गाउँपालिका लभि िहेका ७० वर्ि मालथका जेष्ठ नागरिकहरुिाई
स्वास््य उपचािको माध्यमबाट गाउँपालिकासँग परिन्त्चत गिाउने आवश्यक

व्यवस्था लमिाएको छ । यस कायिका िालग जेष्ठ नागरिकसँग अध्यक्ष

कायिक्रम मार्ित कायािरवयन गने व्यवस्थाको िालग रु.२ िाख िकम
ववनयोजनगिे कोछु ।
३५.

गाउँपालिकाका जनताहरुिाई आफ्नो स्वास््यको चासो िाख्न तथा समय
समयमा स्वास््य उपचाि गने परिपाटीको ववकास गने वाताविर् लसजिना गने

गाउँपालिकाकाववलभर
नस्थानहरुमास्वास््यन्त्शवविसञ्
चािनगने व्यवस्था

लमिाएकोछु ।यसकायिकािालगरु.3िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु 
।
३६.

कुपोवर्त बच्चाहरुको पवहचान गिी पोर्र् सुधाि गनि गाउँपालिकामा िहेका
कुपोवर्त बच्चाहरुको बावर्िक रुपमा न्त्स्क्रलनङ गने व्यवस्था लमिाएको छु  ।
यसकायिकािालगरु.१िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।

३७.

गाउँपालिका लभि िहेका सुत्केिी आमाहरुको स्वास््य अवस्था सुधाि तथा
ँ 
पोर्र् सुधाि मार्ित आमा ि बच्चाको न्त्जवन िक्षा गनिका िालग सुत्केिीसग
उपाध्यक्षकायिक्रममार्ितकायिक्रमसं चािनगनि आवश्यकिकमववलनयोजन
गिे कोछु ।यसकायिकािालगरु.6िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।

३८.

गाउँपालिका बासीिाई योगको महत्व तथा र्ाइदाहरुको बािे मा जानकािी

गिाई योग, ध्यान ि आध्यान्त्त्मक न्त्चरतनको ववकास गनि गाउँपालिकाका
ववलभर
नस्थानमायोगन्त्शवविसञ्
चािनगने व्यवस्थालमिाएकोछु ।यस
कायिकािालगरु.२िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।
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३९.

युवा तथा वकशोि वकशोिीिाई िागू और्ध दुव्यिसनीको कुितबाट टाढा िाख्न

ववलभर
न प्रकािका प्रन्त्शक्षर् कायिक्रम सञ्
चािन   गने व्यवस्था लमिाएको छु 
।यसकायिकािालगरु.2िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।

४०.

कञ्
चन  गाउँपालिका वडा नं. १ को स्वास््य क्षेि तर्ि रु. १ िाख िकम

४१.

गाउँपालिकाबाटलनशुल्कववतिर्गरिनेववलभर
नप्रकािकाऔर्धीहरुखरिदगिी

ववलनयोजनगिे कोछु ।

गाउँपालिकाको ववलभर
न स्वास््य सं स्थाहरुमा उपचािका िालग आउने
वविामीहरुिाई ववतिर् गने और्धी खरिद गने व्यवस्था लमिाएको छु  । यस
कायिकािालगरु.10िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।

४२.

सामूदावयकमवहिास्वास््यस्वयं सेववकाहरुकोकायिसम्पादनकोउच्चसम्मान

गदै  गाउँपालिकाबाट लबदाइ हुने मवहिा स्वास््य स्वयं सेवाकाहरुिाई सम्मान
जनक ववदाइ गने व्यवस्था लमिाएको छु  । यसका िालग प्रत्येक मवहिा

स्वास््यस्वयं सेववकाहरुिाइसं घीयसिकाििे उपिब्धगिाउने िकममारु.
30हजािकादििे िकमथपगिीलबदाइगने व्यवस्थालमिाएकोछु ।यस
कायिकािालगरु.1िाख50हजाििकमववलनयोजनगिे कोछु ।
४३.

सामूदावयक मवहिा स्वास््य स्वयं सेववकाहरुको कायििाई थप प्रभावकािी
बनाउने सबै मवहिा स्वास््य स्वयं सेववकाहरुिाई उपिब्ध गिाउँदै आएका

खाजा खचििाई लनिरतिता र्दएको छु  । सामूदावयक मवहिा स्वास््य स्वयं
सेववकािाईउपिब्धगिाउँदै आएकोयातायातसुववधामारु.१हजािकादििे

थपगिीवावर्िकरु.3हजािपुयािउने व्यवस्थालमिाएकोछु ।यसकायिका
िालगरु.1िाख80हजाििकमववलनयोजनगिे कोछु ।
४४.

गाउँपालिका लभिका ग वगिको अपाङ्गता भएका व्यन्त्क्तहरुिाई उन्त्चत सहयोग
उपिब्ध गिाउने व्यवस्था लमिाउन रु. 5 िाख िकम ववलनयोजन गिे को छु 
।

४५.

यस गाउँपालिकाको ववलभर
न स्वास््य सं स्थाहरुमा किाि सेवामा कायिित
कमिचािीहरुिाईउपिब्धगिाउँदै आएकोकिािसेवाशुल्कमावृवद्धगिे कोछु 

। यस कायिका िालग स्वास््य सेवाको सहायक स्ति पाचौँ पदमा काम गने

स्वास््य कमीिाई मालसक रु. २१ हजाि ि स्वास््य सेवाको सहायक स्ति

9

चौँथो पदमा काम गने स्वास््य कमीिाई मालसक रु. 20 हजाि उपिब्ध
गिाउनेव्यवस्थालमिाएकोछु ।
४६.

सेतो गुिाँस बािववकास सेवा, रुपरदे हीिे सुआहािा दोस्रो कायिक्रम अरतगित

सञ्
चािन   गने एकीकृत पोर्र् कायिक्रमका िालग रु.१२ िाख ४३ हजाि
िकम सुआहािा मार्ित प्राप्तत हुने ि सोही बमोन्त्जम खचि गने व्यवस्था
लमिाएकोछु ।

४७.

यसिीस्वास््यक्षेिकोिालगकुिरु.66िाख60हजाििकमववलनयोजन
गिे कोछु ।

सभाअध्यक्षमहोदय,
४८.

अव म खानेपानी तथा सिसर्ाई तर्ि यस आलथिक वर्िमा गाउँपालिकािे गने
कायिक्रमकोबजेटप्रस्तुगनिचाहरछु ।

खानेपानीतथासिसर्ाई
४९.

गाउँपालिकाको सबै क्षेिमा स्वस््य खानेपानीको सुववधा उपिब्ध गिाई यस

वर्ििाई स्वस््य खानेपानी वर्िको रुपमा पवहचान गिाउन सबैको घिमा धािा
जडानगिीप्रदे शसिकािसँगकोसहकायिमाखानेपानीतथासिसर्ाईस्वच्छता

योजनाकोआधािमाखानेपानीसेवाववस्तािगनेव्यवस्थालमिाएकोछु ।धािा

जडान गनि नसक्ने ववपन्न परिवािका घिमा धािा जडानगने व्यवस्था लमिाउन
रु.10िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।
५०.

गाउँपालिकाको वडा नं. १ मा खानेपानी तथा सिसर्ाइको िालग रु. ५०
हजाििगाउँपालिकाकोववलभर
नस्थानमासिसर्ाईकाववलभरनसं िचनालनमािर्

गने कायिक्रमिाई प्रभावकािी रुपमा सञ्
चािन   गनि आवश्यक िकम

ववलनयोजन गिे को छु  । यस कायिका िालग रु. 10 िाख 50 हजाििकम
ववलनयोजनगिे कोछु ।
५१.

यसै गिी वडा नं. १ को दुगाि मा.वव. को शाखा भवन शौचािय लनमािर् गने

५२.

गाउँपालिकाको वडा नम्बि 3 को न्त्शवशन्त्क्त आमा समुह भवनमा चपी ि

कायिकािालगरु.1िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।
वायरिङ्गगनिरु.4िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।
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५३.

गाउँपालिका लभिका ववलभर
न सिसर्ाई सं चनाहरु लनमािर् गिी गाउँपालिका
बासीिाई स्वच्छ वाताविर्मा बस्ने वाताविर् लमिाउन आवश्यक िकम

ववलनयोजन गिे को छु  । यस कायिका िालग रु.१० िाख िकम ववलनयोजन
गिे कोछु ।
५४.

गाउँपालिकाको वडा नं. २ मा िहेको तिायगढ सामुदावयक भवनमा शौचािय

लनमािर्खानेपानी ि िङ्गिोगन गने कायिकािालग रु.२ िाख िकम ववलनयोजन
गिे कोछु ।

५५.

यसिीखानेपानीतथासिसर्ाईतर्िरु.25िाख50हजाििकमववलनयोजन
गिे कोछु ।

सं स्कृलतप्रबद्धिन
५६.

कञ्
चन  गाउँपालिका लभि िहेका ववलभर
न प्रकािका मठ मन्त्रदि लनमािर् तथा

यहाँ प्रचिनमा िहेका साँस्कृलतक तथा धालमिक कायिक्रमहरुको सं िक्षर् तथा

प्रबद्धिन गनि, वडा नं. १ मा ववलभरन सं स्कृलत सं िक्षर् गनि, मटे िीयाको दुगाि
मन्त्रदिको अधुिो कायि सम्पन्न गने, वडा नं. ३ मा दुगाि मन्त्रदिमा टायि
िगाउने, चौिी भगवती मन्त्रदिमा वाि लनमािर् गने, वडा नं. ४ को रुरे श्वि

मन्त्रदिलनमािर्,सिकािीबोरिङ्गपरिसिमागेटलनमािर्,बागेश्विीमन्त्रदिलनमािर्,
साँसकृलतकतथाधालमिकप्रबद्धिनतथासम्मानकायिक्रमिवडानं.५माॐ
श्रारतेश्वि महादे व मन्त्रदि लनमािर्, शान्त्रत चोकको न्त्शवािय मन्त्रदि लनमािर्,

दन्त्क्षर् भैसाही लडउहाि लनमािर्, ववलभर
न प्रकािका धमि सं सकृलत सं िक्षर् तथा
दुगाि मन्त्रदिडाँडािाईनमन्त्रदिकम्पाउण्डवािलनमािर्जस्ताकायिक्रमहरुको

व्यवस्थालमिाएकोछु ।यसकायिकािालगजम्मारु.20िाख30हजाि
िकमववलनयोजनगिे कोछु ।
५७.

गाउँपालिका लभिहुने ववलभर
न प्रकािका धालमिक तथासाँस्कृलतक कायिक्रमहरु
सञ्
चािन   गिी धमि ि सँस्कृलतिाई प्रबद्धिन गने व्यवस्था लमिाएको छु  ।
यसकायिकािालगरु.५िाखववलनयोजनगिे कोछु ।

खेिकुदतथामनोिञ्जन
५८.

खेिकुदका ववलभर
न कायिक्रमबाट गाउँपालिका बासीिाई स्वस्थ ि तरदुरुस्त
िाख्नखेिकुदकाववलभर
नआवश्यकसं िचनालनमािर्गने व्यवस्थालमिाएकोछु 
।यसकायिकािालगरु.१०िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।
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५९.

वडानं.१मायुवातथाखेिकुदकाकायि,वडानं.२मावडास्तिीययुवा
क्िबखेिकुदसामाग्रीखरिद,वडानं.३माखेिकुदकायिक्रमतथाखेिकुद
समालग्र खरिद, वडा नं. ४ मा खेिकुद समाग्री खरिद तथा प्रन्त्शक्षर् ि
भैिवघाट बािा चतुदिशी मेिामा खेि व्यवस्थापन ि वडा नं. ५ मा खेिकुद

कायिक्रम सञ्
चािन   तथा व्यवस्थापनका िालग आवश्यक बजेट ववनयोजन
गिे कोछु ।यसकायिकािालगरु.7िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।
६०.

गाउँपालिका लभि खेिकुदका कायिक्रमहरुिाई प्रभावकािी रुपमा सञ्
चािन
गनि ववलभर
न खेिकुदका कायिक्रम तथा खेिकुद सामाग्रीहरु उपिब्ध गिाउने
व्यवस्थालमिाएकोछु ।यसकािालगरु10िाखववलनयोजनगिे कोछु ।

६१.

गाउँपालिकामा िहेका खेिाडीहरुिाई खेि प्रलत जागरुक गिाउन तथा खेिमा
दक्ष बनाउन अध्यक्षकप खेिकुद प्रलतयोलगता सञ्
चािन   गने कायिक्रमिाई

लनिरतितार्दइकोछु ।यसकायिक्रमकोिालगरु.५िाखिकमववनयोजन
गिे कोछु ।
६२.

गाउँपालिकामा युवा मवहिाहरुिाई भलिवि प्रलतयोलगता मार्ित आफ्नो खेि

प्रदशिन गने अवसि र्दन उपाध्यक्षकप मवहिा भलिवि प्रलतयोलगता सञ्
चािन
गने व्यवस्था लमिाएको छु  । यसको िालग रु. 2 िाख ५० हजाििकम
ववलनयोजनगिे कोछु ।

६३.

गाउँपालिकाको वडा नम्बि ३ मा लनमािर्ालधन धलमना ताि खेि मैदानिाई

सं घीयसिकािसँगकोसहकायिमापूबािधािववकासगने व्यवस्थालमिाएकोछु 
। यस कायिका िालग सं घीय सिकािसँग िागत सहभालगता जनाउन रु. १0
िाख50हजाििकमववलनयोजनगिे कोछु ।

६४.

गाउँपालिका लभिका ववलभरन खेिाडीहरुको पवहचान तथा खेिकुदको
माध्यमबाट युवा वगिमा सकािात्मक कायिक्रमहरु सञ्
चािन   गने कायिको

ववकास गनि गाउँपालिकामा ववलभरन खेिकुदका कायिक्रमहरु आयोजना गनि

तथा खेि सामालग्र खरिदका िालग रु. १० िाख िकम ववलनयोजन गिे को छु 
।
६५.

यसिी खेिकुदतथामनोिञ्जनतर्ि कुि रु. 50 िाखववलनयोजन गिे को छु 
।

िै वङ्गकसमानतातथासामान्त्जकसमावेशीकिर्
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सभाकासभाध्यक्षमहोदय,
६६.

अब म िैवङ्गक समानता तथा सामान्त्जक समावेशीकिर् अरतगित ववलनयोजन

६७.

यस न्त्शर्िक अरतगित वडा नम्बि १ मा अपाङ्ग पुनस्थािपना, वडा नं. १ को

भएकोिकमकोबािे मािकमववलनयोजनगनिचाहारछु ।

कञ्
चनदलितजागिर्सं स्था,वडानं.२माआमासमूहिाईभाँडाववतिर्,

नमूना आमा समूहका िालग भाँडा तथा र्लनिचि ववतिर्, ववपन्न दलित
लसमारतकृतअसाह्यअपाङ्ग,एकिमवहिाहरुिाईतालिमतथासमाग्रीववतिर्,

वडा नं. ४ मा रयू लसजिनशीि आमा समूहिाई भाडा ववतिर्, मवहिा

शसन्त्क्तकिर्का ववलभर
न कायिक्रमहरु, दलित िन्त्क्षत ववलभर
न कायिक्रमहरु,
र्िक क्षमता भएका व्यन्त्क्तका िालग आय-आजिन मूिक कायिक्रमहरु
सञ्
चािन  , वडा नं. ५ मा अपाङ्गताका िालग सहायक सामाग्रीहरु ववतिर्

दलितिन्त्क्षतकायिक्रमहरुसं चािनजस्ताकामकामाध्यमबाटिैवङ्गकसमानता

तथा समान्त्जक समावेशीकिर्िाई बढावा र्दने व्यवस्था लमिाएको छु  । यस
कायिकािालगजम्मारु.15िाख50हजाििकमववलनयोजनगिे कोछु ।
६८.

यसिी सम्पूर्ि सामान्त्जक ववकास क्षेिको िालग जम्मा रु.३ किोड ३३
िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।

सभाअध्यक्षमहोदय,
६९.

अव म आलथिक ववकास तर्ि यस आलथिक वर्िमा गाउँपालिकािे गने

७०.

कञ्
चन का युवाहरुिाई ववलभरन प्रकािका इिमहरु गिी गाउँपालिका लभि

कायिक्रमकोबजेटप्रस्तुतगनिचाहरछु ।

िोजगािी लसजिना गनि प्रोत्साहन गने व्यवस्था अध्यक्षसँग युवा इिम कायिक्रम
मार्ित लमिाएको छु  । यस कायिक्रममा आफ्नो व्यवसायिाई ववस्ताि ि

प्रववलध मैिी बनाउन चाहाने युवाहरुिाई गाउँपालिकासँग आवद्ध गिाउन रु.
२५िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।
कृवर्तथापशुक्षेिकाकायिक्रमहरु
७१.

कृवर् तथा पशु क्षेिका कायिक्रमबाट गाउँपालिकािाई आलथिक समृवद्धको
ँ ाडीबढाउनगाउँपालिकाकोवडानं.५मागहुँकोववउववतिर्ि
बाटोमाअग

अरय गाउँपालिकाका ववलभरन वडाहरुमा समेत प्रत्येक वडामा रु. ३ िाख
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कादििेगहुँकोववउववतिर्कायिक्रमसञ्
चािनगनेव्यवस्थालमिाएकोछु 
।यसकायिकािालगरु.१५िाख50हजाििकमववलनयोजनगिे कोछु ।
७२.

कृवर्को उत्पादनमा मेन्त्शनिी औजािहरुको प्रयोग गिी उत्पादनिाई वृवद्ध गनि

कृवर्का ववलभर
नऔजािहरुखरिदगिीववतिर्गने व्यवस्थालमिाएकोछु ।
यसकायिकािालगरु.40िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।

७३.

कृवर्को क्षेिमा कृर्कको िोजाइ वृवद्ध गनि कृर्कहरुिाई प्रोत्साहन गने
व्यवस्था लमिाएको छु  । यस कायिका िालग रु. 8 िाख िकम ववलनयोजन
गिे कोछु ।

७४.

ु ी ववशेर् तेिहन ववकास कायिक्रम, 50 प्रलतशत अनुदानमा
कृवर्मा सूयम
ि ख
च्याउ ववउ ववतिर्, तिकािी खेलत गने कृर्कहरुका िालग मन्त्ल्चङ्ग प्िाविक

तथा थोपा लसं चाई एवम् ववउववजन सहयोग कायिक्रम, वहँउदे  नसििी स्थापना

कायिक्रम, बेमौसमी तिकािी ववउ ववतिर् कायिक्रम, मौसमी तिकािी ववउ
ववतिर् कायिक्रम, कृवर् शाखा व्यवस्थापन एवम् प्रदशिनी क्षमता ववस्ताि

कायिक्रम नववनतम प्रववलधमा आधारित वडा स्तिीय तालिम, बर्े तथा वहउँदे
बालिकोिालगऔर्धीववर्ादीलभटालमनखरिद,कृवर्डायिी2079प्रकाशन,
पम्पिेट एवम् जनचेतनामूिक सामाग्री प्रकाशन, पािा (डढुवा) को ववर्ादी

ववतिर् कायिक्रम, कृवर् यरिहरुको ममिततालिम, माटोसुधािको िालगन्त्जंक

ववतिर्, जनप्रलतलनलध एवम् कमिचािीबाट समग्र कृवर् कायिक्रमको अनुगमन

लनरिक्षर् एवम् अविोकन कायिक्रम ि आकन्त्स्मकबालि सं िक्षर् सेवा जस्ता
कायिक्रम तथा तालिमहरु सञ्
चािन   गने व्यवस्था लमिाएको छु  । यस
कायिकािालगजम्मारु.34िाख50हजाििकमववलनयोजनगिे कोछु ।
७५.

िसायलनकमिप्रयोगगिीउत्पार्दतकृवर्उपजबाटगाउँपालिकाबासीमापनि
सक्ने गन्त्म्भििोगहरुकोसं क्रमर्लनयरिर्गनि गाउँपालिकालभिजैववकमि

उत्पादन गनि ईच्छु क कृर्क िाई जैववक मिमा अनुदान र्दने व्यवस्था

लमिाएको छु  । यस कायिका िालग रु. 1 िाख िकम ववलनयोजन गिे को
छु ।
७६.

पशु ववकासको माध्यमबाट पशु आहािामा सुधाि गिी पशु जरय उत्पादनिाई

वृवद्धगनि घाँसकोववउववतिर्कायिक्रमसञ्
चािनगने व्यवस्थालमिाएको
छु ।यसकायिकािालगरु.10िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।
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७७.

पशु सेवािाई व्यवन्त्स्थत बनाउन पशुमा िाग्ने िोगको अनुसरधान गनि
प्रयोगशािाव्यवस्थापनगनेव्यवस्थालमिाएकोछु ।यसकायिकािालगरु१
िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।

७८.

पशु पािनमा कृर्कहरुको आकर्िर् बढाउन तथा यस व्यवसायमा िागेका

कृर्कहरुिाई पशु उत्पादन तथा यस को क्षेिमा घट्न सक्ने अप्रत्यान्त्शत
घटनाबाट पशु क्षलतको क्षलतपूलति ववमा मार्ित गने व्यवस्था लमिाएको छु  ।
आफ्ना पशुहरुको ववमा गिाई पशु पािन व्यवसाय गिे का कृवर्कहरुिाई

कृर्किे लतिे कोिकमको50प्रलतशतववमािकमगाउँपालिकािे अनुदानर्दने

व्यवस्था लमिाएको छु  । यस कायिका िालग रु. 7 िाख िकम ववलनयोजन
गिे कोछु ।
७९.

गाउँपालिकालभिउत्पादनहुने दुधिाईव्यवन्त्स्थततरिकािे लबवक्रववतिर्गने
व्यवस्थालमिाउनसहकािीमार्ितदुधववतिर्गने कृर्कहरुिाईप्रलतलिटि
२ रुपैयाँका दििे अनुदान उपिब्ध गिाउने व्यवस्था लमिाएको छु  । यस
कायिकािालगरु.32िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।

८०.

पशु क्षेिमा प्रयोग हुने ववलभरन प्रकािका मेन्त्शनिी औजािहरुको ववतिर् गिी
कृर्किाईपशुपािनमासहन्त्जकिर्गनेव्यवस्थालमिाएकोछु ।यसकायिका
िालगरु.20िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।

८१.

गाउँपालिका लभि पशुधन तथा बागबानी ववकास गने गिी ववलभर
न प्रकािका

कायिक्रमहरुगने आवश्यकव्यवस्थालमिाएकोछु यसकायिकािालग रु.१०
िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।

८२.

यसिीकृवर्तथापशु क्षेितर्िरु.२किोड८िाखिकमववलनयोजनगिे को
छु ।

पयिटनववकासकायिक्रम
८३.

गाउँपालिकाको वडा नम्बि ४ मा िहेका ववलभर
न प्रकािका पयिटकीय
स्थिहरुकोप्रचािप्रशािगिीपयिटनववकासगनि तथादानापुितािकोपयिटन

पूवािधाि लनमािर् गिी पयिटकको आकर्िर् वृवद्ध गने व्यवस्था लमिाएको छु  ।
यसकायिकािालगरु.6िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।
सहकािी
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८४.

गाउँपालिका लभि िहेका सहकािीहरुको क्षमता ववकास तथा सहकािीहरुिाई

आवश्यक पने ववलभर
न प्रकािका कायिक्रमहरु सञ्
चािन   गने आवश्यक
व्यवस्था लमिाएको छु  । यस कायिका िालग रु.५ िाख िकम ववनयोजन
गिे कोछु ।

८५.

कञ्
चनगाउँपालिकालभिकासहकािीहरुिाईप्रोत्साहनअनुदानसहायतार्दने
व्यवस्था लमिाएको छु  । यस कायिका िालग रु.५ िाख िकम ववलनयोजन
गिे कोछु ।

८६.

वडानं.१मािहेकोसानावकसानसहकािीसं स्थाकोक्षेमतावृवद्धगनिरु.५०

८७.

यसिीसम्पूर्ि आलथिकववकासक्षेिकोिालगजम्मारु.२किोड2४िाख५०

हजाििकमववलनयोजनगिे कोछु ।

हजाििकमववलनयोजनगिे कोछु ।

सभाअध्यक्षमहोदय,
८८.

अव म पूवािधाि ववकास तर्ि यस आलथिक वर्िमा गाउँपालिकािे गने
कायिक्रमकोबजेटप्रस्तुतगनिचाहरछु ।

पूवािधािववकास
स्थानीयसडकतथापुि
८९.

आलथिकवर्ि२०७८/७९मासं घीयसिकािसँगकोसमपुिकअनुदानमायोजना
कायािरवयन गने गिी िकम ववलनयोजन गिे को छु  । यस कामका िालग

गाउँपालिकाको वडा नं. 3 को हनािचौि दे न्त्ख जनचाहाना चोकसम्म सडक
कािोपिे गने व्यवस्था लमिाएको छु  । यस कामका िालग सं घीय सिकाि

बाट 62 िाख गाउँपालिकाबाट 47 िाख ि जनसहभालगताबाट 15 िाख

िकम िागत सहभालगता हुने जिी जम्मा रु.1 किोड 24 िाख िकम
ववलनयोजनगिे कोछु ।
९०.

आलथिकवर्ि २०७८/७९मािुन्त्म्बनीप्रदे शसिकािसँगकोसमपुिकअनुदानमा

योजनाकायािरवयनगने गिीिकमववलनयोजनगिे कोछु ।यसअरतगितवडा
नं. १ को शुन्त्शिनगि कािोपिे सडकदे न्त्ख सुरदिनगि कािोपिेसम्म सडक
कािोपिे, वडा नं. २ को बगही कािोपिेदेन्त्ख बजबजाह दयानगि सम्मको
सडक कािोपिे, वडा नं. ३ को सोँगा चोकदे न्त्ख सुपा दे उिािी मन्त्रदिसम्म
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सडक कािोपिे, वडा नं.४ को गुम्बादे न्त्ख सामूदावयकहुँदै तुल्सीघाट सडक
कािोपिे,वडानं.५कोहरिचोकदे न्त्खसिस्वतीमा.वव.कोपछालडचोकसम्म

सडक कािोपिे ि दानापुि खेि मैदानबाट र्दव्यै टोि हुँदै बेिडाँडा जोड्ने
सडक कािोपिे सडकहरु छनौट गिी कािो पिे गने व्यवस्था लमिाएको छु 

। प्रस्तुत सबै सडकहरुिाई प्रदे श सिकािबाट प्रत्येक सडकको िालग 25
िाखका दििे १ किोड 50 िाख, गाउँपालिकाबाट प्रत्येक सडकको िालग
रु.20िाखकादििे १किोड20िाखिजनसहभालगताप्रत्येकसडकको

िालग रु. ५ िाखका दििे 30 िाख िकम ववलनयोजन गिी जम्मा रु. ३
किोडिकमववलनयोजनगिे कोछु ।
९१.

वडानम्बि१मािहेकाववलभर
नसडकहरुग्राभेिगिीस्तिउन्नतीगनेकायिका
िालग िकम ववलनयोजन गिे को छु  । एकतानगि न्त्शवािय मन्त्रदि पथ हेलभ

ग्रभेि, लसजिनन्त्शि अधुिो सडक ग्राभेि, गरदभि टोि सडक ग्राभेि गनि
आवश्यक बजेट ववलनयोजन गिे को छु  । यस कायिका िालग प्रत्येक

सडकहरुिाईरु.१िाख५०हजािकादििे िकमववलनयोजनगिीजम्मारु.
4िाख50हजाििकमववलनयोजनगिे कोछु ।
९२.

वडानं.२कोएकारतनगिपथहेलभग्राभेिगनिरु.२िाख50हजाििकम

९३.

वडा नं. १ मा पने धैिालगिी पथ सडक ग्राभेि गनि रु.३ िाख िकम

९४.

दानापुितािदे न्त्खसमयमाईमन्त्रदिजोड्नसडकग्राभेिगनिरु.२िाखिकम

९५.

वडानं.१मादुगािमा.वव.गेटदे न्त्खबोहोिाटोिसम्मसडकग्राभेि,रुमािे

ववलनयोजनगिे कोछु ।
ववलनयोजनगिे कोछु ।

ववलनयोजनगिे कोछु ।

चोक सडक ग्राभेि, खैिहवा डाँडा दे न्त्ख वपपिनेटा जोड्ने सडक ग्राभेि,

ँ िु  र्ाि सम्म जोड्ने सडक ग्राभेि,
बकुिागढ कािोपिे दे न्त्ख कञ्
चन  बग
कुटीटोिपथअधुिोसडकग्राभेि,भगवानपुिपथसडकग्राभेि,कुचेिाजाने
कािोपिे दे न्त्खतल्िोशुन्त्शिनगिजोड्ने नयाँ सडकग्राभेि,नमुनासामुदावयक

टोि जाने सडक ग्राभेि, िामनगि कािोपिे दे न्त्ख च्याउ र्ािम जोड्ने अधुिो
सडकग्राभेिगने व्यवस्थालमिाएकोछु ।प्रस्तुतसडकहरुमाप्रत्येकसडक
मारु.१िाखकादििेजम्मारु.10िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।
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९६.

वडानं.१कोप्रलतक्षायुवाक्िवभवनदे न्त्खवंशिाजटोिसम्मसडकग्राभेि
ितल्िोसुन्त्शिनगिशाखासडकग्राभेिगने व्यवस्थाप्रत्येकसडककोिालग

रु. 50 हजािका दििे िकम ववलनयोजन गिी जम्मा रु.१ िाख िकम
ववनयोजनगिे कोछु ।
९७.

गाउँपालिकाकोवडानम्बि२अरतगितववजयनगिकािोपिेदेन्त्खगोिे टोसडक

९८.

वडा नं. २ को िमेश ज्ञवािीको घि दे न्त्ख पुवत
ि र्ि जाने गैडहवा लसमा सम्म

ग्राभेिगनेकायिकािालगरु.३िाखववलनयोजनगिे कोछु ।

सडक ग्राभेि ि बसरत र्ुिबािी आमा समुहको भवनदे न्त्ख गोिख बोहिाको
घिसम्मसडकग्राभेिगने कायिकोिालगप्रत्येकसडककोिालगरु.१िाख
50हजािकादििेरु.३िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।

९९.

वडा नं. २ मै बगही दन्त्क्षर् मलसना सम्मको सडक ग्राभेि ि नमान लसं हको

घिदे न्त्खसोमनाथकोघिसम्मसडकग्राभेिगनेकायिकािालगप्रत्येकसडकको
िालगरु.२िाखकादििेरु.४िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।

१००.

गाउँपालिकाकोवडानं.२मापने ववजयनगिन्त्शवाियमन्त्रदिदे न्त्खउत्तितर्ि
जाने सडक ग्राभेि, गौिी डाँडा िजािी टोि सडक ग्राभेि ि गजेडी मा.वव.
दे न्त्खपूवत
ि र्िजाने सडकग्राभेिगने प्रत्येकसडककोिालगरु.१िाखका
दििेरु.३िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।

१०१.

वडा नं.३ को ववलभर
न सडकहरुमा ह्यम
ु पाइप िाखी सडक सतिउन्नती गने

१०२.

गाउँपालिकाकोवडानं.३काअरयलभिीसडकहरुिाईस्तिउन्नतीगिीसहज

कायिकािालगरु.३िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।

रुपमा यातायातको पहुँच पुयािउन वडाको टु ल्िुको घि हुँदै मनुको घि सम्म
सडकग्राभेि,गोववरदकोर्लनिचिदे न्त्खिखनचोकजानेसडकग्राभेि,लडकेको
घि दे न्त्ख गैडहवा जाने सडक ग्राभेि, साईपुिे टोिको कल्भटि दे न्त्ख सुपा
दे उिािीमन्त्रदिसम्मसडकग्राभेि,बाटु िे टोिबाटिक्षुकोघिसम्मसडक

ग्राभेि, घोिा पािी टी जैसीको घि दे न्त्ख कोठी सम्म सडक ग्राभेि, भन्त्क्त
सिको घि दे न्त्ख लसताको घिसम्म सडक ग्राभेि, कुवि टोि जाने सडक

ग्राभेि,मुररे टोिबाटन्त्शवकोघिसम्मसडकग्राभेिििायबहादुिटोिसडक
ग्राभेि गने कायिको व्यवस्था लमिाएको छु  । यस कायिका िालग प्रस्तुत
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प्रत्येक सडकको िालग रु. १ िाखका दििे जम्मा रु.10 िाख िकम
ववलनयोजनगिे कोछु ।
१०३.

वडा नं. ३ मै मिावि मन्त्रदि जाने सडक ग्राभेि ि मोहिाजको घि अगाडी

सडक ग्राभेि गने कायिको िालग प्रत्येक सडकिाई रु. ५० हजािका दििे
िकमववलनयोजनगिीरु.१िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।

१०४.

कञ्
चन  गाउँपालिकाको वडा नं. ४ का ववलभर
न सडकहरु ग्राभेि गिी
स्तिउन्नती गनि आवश्यक िकम ववलनयोजन गिे को छु  । यस कायिका िालग

वडानं.४कोके.सी.चोकदे न्त्खबागेश्विीटोिजोड्ने सडकग्राभेिगनि रु.
१िाख५०हजाििकमववलनयोजनगिे कोछु ।
१०५.

वडा नं. ४ को छपािी चोक दे न्त्ख उत्तिप्रगलत टोि जोड्ने सडक ग्राभेि ि
अस्नैया चोक दे न्त्ख वविे रर चोक जाने सडक ग्राभेि गिी स्तिउन्नती गने
कायिकािालगमालथकाप्रत्येकसडकहरुिाईरु.१िाख20हजािकादििे
िकमववलनयोजनगिीरु.२िाख४०हजाििकमववलनयोजनगिे कोछु ।

१०६.

गाउँपालिकाकोवडानं.४काअरयसडकहरुग्राभेिगने व्यवस्थालमिाएको
छु  । यस कायिका िालग वडा नं. ४ को पुिानो बाँध दे न्त्ख रुरपुि कािोपिे

सडकसम्मजाने उत्तिकोसडकग्राभेि,वविे ररचोकगाउँलभिसडकग्राभेि,
शाही चोक दे न्त्ख शान्त्रतदीप चोक सम्म सडक ग्राभेि, सुखौिा चोक दे न्त्ख

वनकलसयागाउँ जोड्ने सडकग्राभेिथकािीचोकदे न्त्खउत्तिलमिनचोकपूवि
न्त्शव मन्त्रदि जाने सडक ग्राभेि, बुद्धनगि चोक दे न्त्ख पूवि वस्ती सम्म सडक

ग्राभेि, जसेखकि चोकदे न्त्ख पूवि ढावा जाने सडक ग्राभेि, लमिनचोक दे न्त्ख

सुनगाभाशारतीपाकिजाने सडक ग्राभेि, लमिन चोकदे न्त्खसुनगाभा शारतीपाकि
जाने बाटोमाकल्भटि लनमािर्,क्षेिीटोिकोपूवि प्युठाने टोिमाकल्भटि लनमािर्
ि वेिडाँडा दे न्त्ख चापा जोड्ने बाटोमा कल्भटि लनमािर् गने योजनाहरु छनोट

गिी प्रत्येक योजनाको िालग रु. १ िाखका दििे िकम ववलनयोजन गिी रु.
10िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।
१०७.

कञ्
चनगाउँपालिकावडानं.५मासडकसञ्जािकोववस्तािगिीस्तिउन्नती

गनि यस वडाको ववलभर
न स्थामा ह्यम
ु पाइप िाख्ने, वपपिीचापा र्ायििाईन
प्रलतक्षाियदे न्त्खमवहिासामुदावयकआउने बाँकीसडकग्राभेि,दन्त्क्षर्भैसाही

प्रलतक्षािय चोक दे न्त्ख पन्त्िम कवपिवस्तु जाने सडक ग्राभेि, स्वास््य चौकी
दे न्त्ख पन्त्िम जाने सडक ग्राभेि, बुद्धदीप चोक दे न्त्ख दन्त्क्षर् जाने सडक
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स्तिउन्नतीिजनककोघिदे न्त्खदे उिािीबगिदवाजाने सडकस्तिउन्ननीजस्ता
योजनाहरुछनोटगिीप्रत्येकयोजनाकोिालगरु.१िाख५०हजािकादििे
िकमववलनयोजनगिीकुिरु.9िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।
१०८.

कञ्
चन  गाउँपालिकाको वडा नं. ५ मै िीगािी टोिमा सडक ववस्ताि,
िामदाम चोक दे न्त्ख उत्ति तर्ि जाने सडक ग्राभेि, वर्सल्याण्ड दे न्त्ख शान्त्रत
पथजोड्नेसडकस्तिउन्नतीगनिप्रत्येकयोजनाकोिालगरु.१िाखकादििे
िकमववलनयोजनगिीरु.३िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।

१०९.

वडा नं. ५ मा िहेको सिस्वती मा.वव. दे न्त्ख पन्त्िम तर्ि जाने सडक ग्राभेि

११०.

गाउँपालिकाको ववलभर
न ठाउँमा िहेका सडकहरुिाई कािोपिे मार्ित

गिीस्तिउन्नतीगनिरु.२िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।

स्तिउन्नतीगनेकायिकािालगवडानं.१कोकुचेिाचोकदे न्त्खकुटीटोिहुँदै
गजेडीजोड्ने सडककािोपिे गने कायिक्रमिाखेकोछु ।यसकायिकािालग
रु.20िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।

१११.

कञ्
चन  गाउँपालिका वडा नं. २ मा िहेको मटे रियासडक दे खी गौिी डाँडा

आमासमूहकोभवनसम्मसडककािोपिे गने कायिकािालगरु.१५िाख
ववलनयोजनगिीसडकस्तिउन्नतीगनेकायिक्रमिाखेकोछु ।

११२.

गाउँपालिकाकोवडानं.३मािहेकोहिै याप्रलतक्षाियदे न्त्खबिङ्गे टोिसम्म

सडककािोपिेगनेकायिकािालगरु.15िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु 
।

११३.

कञ्
चन  गाउँपालिका वडा नं. ३ मा िहेको गगन पथ सडक कािोपिे गनि

११४.

वडा नं. ४ को म्याग्दी चोक दे न्त्ख क्षेिी टोि सम्म सडक कािोपिे गने

रु.१५िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।

कायिका िालग रु. ३० िाख िकम ववलनयोजन गिी सडक आवतजावतिाई
सहजबनाउनेव्यवस्थालमिाएकोछु ।

११५.

गाउँपालिकाकोववलभर
नठाउँमाह्यम
ु पाइपिाखीसडकपूवािधाििाईस्तिउन्नती

गनि ह्यम
ु  पाइप खरिद गने व्यवस्था लमिाएको छु  । यस कायिका िालग रु.
१०िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।
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११६.

गाउँपालिकाको ववलभर
न ठाउँमा कल्भटि लनमािर् गिी यातायात सेवािाई सुधाि
गनि रु. १५ िाख िकम ववलनयोजन गिे को छु  । यसैगिी वडा नं. १ को

न्त्शवािय मन्त्रदि दे न्त्ख वेिभरिया जाने बाटोमा कल्भटि लनमािर् ि शान्त्रतनगि
दे न्त्ख गौढी जाने घोिमा कल्भटि लनमािर् गनि प्रत्येक योजनाको िालग रु. ३
िाखिकमववलनयोजनगिीरु.६िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।
११७.

यसिी सडक तथा पुि क्षेि तर्ि रु. 2 किोड 24 िाख 40 हजाि िकम
ववलनयोजनगिे कोछु ।

लसँचाई
११८.

लसं चाइ सुववधाको व्यवस्था गिी कृवर् तथा वेमौसमी खेती गनि वडा नम्बि १

कोिौसादुगािमन्त्रदिनन्त्जकैस्यािोट्युवि
े मालसं चाईकोिालगववद्युतीयमोटि
जडान, मुदैया टोि स्यािो ट्युवेिमा लसं चाईको िालग ववद्युलतय मोटि जडान

गनि दुवै योजनाकोिालगरु.१िाखकादििे रु.२िाखिकमववलनयोजन
गिे कोछु ।
११९.

वडा नं. २ को ववलभर
न स्थानमा स्यािो ट्युवेि जडान तथा पम्पसेट खरिद
गिीलसं चाइसुववधाववस्ताििव्यवस्थापनगनिरु.१०िाखिकमववलनयोजन
गिे कोछु ।

१२०.

गाउँपालिकाकोवडानं.३काववलभरनठाउँमालसं चाईकोस्यािोट्युवेिजडान

१२१.

वडा नं. ४ लभि पन्त्म्पङ्ग सेट खरिद तथा स्यािो ट्युवेि लनमािर्, वडा लभि

गनेकायिकािालगरु.3िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।

हेण्डपम्मलनमािर्गनेकायिकािालगरु.4िाख३०हजाििकमववलनयोजन
गिे कोछु ।

१२२.

वडा नं. ५ मा स्यािो ट्युवेि जडान गनि रु. 5 िाख ि प्रगलतन्त्शि लडप
ट्युवेिपाईपममितगनि रु.1िाख50हजािगिीजम्मारु.6िाख50
हजाििकमववलनयोजनगिे कोछु ।

१२३.

गाउँपालिकाको ववलभर
न स्थानमा लिफ्ट लसं चाई योजना लनमािर् को िालग 5

िाखिलसं चाईकाअरय ववलभरनसं िचनालनमािर्गिीलसं चाईसुववधाउपिब्ध

गिाउन रु. ३0 िाख ववलनयोजन गिी जम्मा रु. ३५ िाख िकम लसं चाईका
सं िचनालनमािर्गनिववलनयोजनगिे कोछु ।
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१२४.

यसिीलसं चाइक्षेिमाजम्मारु.५६िाख50हजाििकमववलनयोजनगिे को
छु ।

भवनतथासहिीववकास
सभाध्यक्षमहोदय,
१२५.

अव म गाउँपालिका लभि िहेका ववलभर
न सामूदावयक तथा सिकािी भवनहरु

लनमािर्गने कायिकोबजेटववलनयोजनसम्बरधीिकमववलनयोजनगनि चाहारछु 
।

१२६.

गाउँपालिकाकोवडानम्बि1माप्रगलतिामनगिआमासमूहट्रसलनमािर्गने
िशान्त्रतनगिबजािटहिोलनमािर्गने कायिकािालगप्रत्येकयोजनाकोरु.1
िाखकादििेरु.2िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।

१२७.

यसै गिी वडा नं. १ कै िौसा बजाि टहिो लनमािर्, इररकमि आमा समूह
भवन प्िािि, हान्त्त्तबजाि टहिो लनमािर् जस्ता योजनाहरु छनोट गिी प्रत्येक
योजनाको िालग रु. १ िाखका दििे जम्मा रु. 3 िाख िकम ववलनयोजन
गिे कोछु ।

१२८.

गाउँपालिकाको वडा नम्बि २ मा िहेको पुि चोकमा प्रलतक्षािय लनमािर् गनि

रु. २ िाख िकम ववलनयोजन गिे को छु  । मटे रिया सामूदावयक भवनमा
िङ्गिोगन ि र्लनिचि व्यवस्थापन कायिका िालग 1 िाख 50 हजाि, बसरत

र्ूिबािी आमा समुहको अधुिो भवन प्िािि ि िङ्गिोगन ि र्लनिचि

व्यवस्थापनको िालग 3 िाख ि बगही सामान्त्जक भवनमा बाउण्री वाि

िगाउने कामका िालग रु. 4 िाख गिी जम्मा रु. 10 िाख 50 हजाि
िकमववलनयोजनगिे कोछु ।
१२९.

गाउँपालिकाकोवडानं.२माववपन्नवगि वडास्तरियककिटपाताखरिदगने

१३०.

ववलभर
न स्थानमा िहेका भौलतक सं िचना ममित सं भािका िालग रु. ४ िाख

१३१.

गाउँपालिकाको वडा नम्बि 3 को िे डक्रस भवनको सटि लनमािर् ि ग्रामीर्

कायिकािालगरु.५िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।
िकमववलनयोजनगिे कोछु ।

आमा समूहको भवनमा तािबाि ि माटो पटान गने कायिका िालग प्रत्येक
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योजनाकोिालगरु.१िाखकादििे रु.२िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु 
।
१३२.

वडा नम्बि 4 को सुनगाभा सामुदावयक ग्राउण्ड ढिाई तथा इरटििक गने

कायिकािालगरु.१िाख50हजाििदलितवन्त्स्तकाभवनमािङ्गिोगनगने

कायिका िालग रु. १ िाख गिी जम्मा रु. 2 िाख 50 हजाि िकम
ववलनयोजनगिे कोछु ।
१३३.

वडानं.५कोवपपिीचापाववचिाइनचोकमाप्रलतक्षाियलनमािर्गने कायिका

१३४.

गाउँपालिकाको सबै वडामा सभाहिको सुववधा उपिब्ध गिाउने नीलत तथा

िालगरु.२िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।

कायिक्रमकायािरवयनगनिसभाहिनभएकाप्रत्येकवडामासभाहिलनमािर्गने

व्यवस्था लमिाएको छु  । जस अरतगित वडा नं. १, ३ ि ५ मा सभाहि

लनमािर् गनि प्रत्येक वडािाई रु. २५ िाखका दििे रु. ७5 िाख िकम
ववलनयोजनगिे कोछु ।
१३५.

गाउँपालिकाकोवडानम्बि४मावर्टनेसहिलनमािर्गनेव्यवस्थालमिाएको

१३६.

थारुजालतकोभेर्भुर्ािधमिसं स्कृलतझल्कनेखािकाथारुजालतिे प्रयोगगने

छु ।यसकायिकािालगरु.२५िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।

ववलभर
न प्रकािका सिसामानहरु िाखी थारु सं ग्रािय लनमािर् गने कायिको

सुरुवातगनिकञ्
चनगाउँपालिकाकोवडानं.५माथारुसं ग्राियलनमािर्गने

व्यवस्थालमिाएकोछु ।यसकायिकािालगरु.२५िाखिकमववलनयोजन
गिे कोछु ।
१३७.

कञ्
चन  गाउँपालिकामा िहेको एक माि सञ्चाि सस्ँ थािाई आफ्नै भवनबाट

आफ्नावक्रयाकिापहरुसञ्
चािनगनि सहजवाताविर्लसजिनागनि कञ्
चन
सामूदावयक सञ्चाि सं स्थाको भवन लनमािर् गने व्यवस्था लमिाएको छु  । यस
कायिकािालगरु.५िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।

१३८.

गाउँपालिकाको ववलभर
न स्थानमा ववलभर
न प्रकािका सामूदावयक सं स्थाहरुको

भवनलनमािर्गने व्यवस्थालमिाएकोछु ।यसकायिकािालगरु.65िाख
िकमववलनयोजनगिे कोछु ।
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१३९.

गाउँपालिकाको नवलनलमित भवनका ववलभर
न सं िचनाहरु लनमािर् गने कायिका

िालग िकम ववलनयोजन गिे को छु  । यस अरतगित गाउँपालिकाको नवलनलमित
भवनमा गेट तथा अरय सं िचना लनमािर्, गाउँपालिकाको नवलनलमित भवनका
झ्यािहरुमालग्रिकाढोकालनमािर्िगाउँपालिकाकोनवलनलमितभवनमालिफ्ट
जडानगनेकायिकािालगरु.95िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।

१४०.

गाउँपालिकाकोवडानं.२मालनमािर्हुने कृवर्बजािलनमािर्कोिालगतिाई
मधेस समृवद्ध कायिक्रम मार्ित िकम ववलनयोजन गिे को छु  । यस कायिमा

गाउँपालिकाको िागत साझेदािी कायिक्रमको िालग रु. ३ िाख 50 हजाि
िकमववलनयोजनगिे कोछु ।
१४१.

यस गाउँपालिका लभि िहेका तुल्सीघाट शवदहन स्थि ि दानापुि शवदहन

घाटिाईव्यवन्त्स्थततरिकािे लनमािर्गिीसञ्
चािनगने आवश्यकव्यवस्था
लमिाएकोछु ।यसकायिकािालगतुल्सीघाटशवदहनस्थिमाछानोलनमािर्
िदानापुिशवदहनघाटलनमािर्गनेकायिकािालगप्रत्येकयोजनाकोिालगरु.
५िाखकादििेरु.१०िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।

१४२.

गाउँपालिका लभि ववलभर
न ठाउँमा उद्यान, पाकि ि ववश्रामस्थि लनमािर् गिी

गाउँपालिकािाई पयिटवकय आकर्िर्को केरर बनाउने कायिका िालग रु. 10
िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।

१४३.

गाउँपालिका लभि लनमािर् भएका ववलभर
न सं िचनाहरुको ममित सं भाि गिी यी

सं िचनाहरुिाई सञ्
चािन   गने आवश्यक व्यवस्था लमिाएको छु  । यस
कायिका यसकािालगवडानं.१कािालगरु.१िाख,वडानं.२मा४

िाख, वडा नं. ३ मा 3 िाख 50 हजाि, वडा नं. ४ मा 2 िाख 50

हजाि, वडा नं. ५ मा 4 िाख ि गाउँपालिका भिी रु. २० िाख िकम

ववलनयोजन गिे को छु  । यस कायिका िालग जम्मा रु. ३५ िाख िकम
ववलनयोजनगिे कोछु ।
उजाििघुतथासानाजिववद्युत
१४४.

वडानम्बि४कोववलभरनववद्युलतयसं िचनाहरुममिततथासं िचनासुधािगनि
ताि पोि ि गुडका खरिद तथा ममित गने कायिका िालग रु. १ िाख िकम

ववलनयोजन गिे को छु  । यसै गिी वडा नं. ५ मा िहेका ववलभर
न ववद्युलतय
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सं िचनाहरुकोलनमािर्तथाममितगनि रु.1िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु 
।
१४५.

गाउँपालिकामा ववद्युतको सहज आपूलति ि यसको सेवा सुधाि गनि आवश्यक

िकम ववलनयोजन गिे को छु  । यस कायिका िालग रु. 8 िाख िकम
ववलनयोजनगिे कोछु ।

१४६.

यसिीउजाि तथाववद्युतक्षेिमाजम्मारु.१०िाखिकमववलनयोजनगिे को

१४७.

गाउँपालिकामाचािुआलथिकवर्िमाखरिदसम्झौताभैकोिोनाभाइिसकोदोस्रो

छु ।

भेरियरटको सं क्रमर्का कािर् रुपरदे ही न्त्जल्िामा िागु भएको लनर्ेधाज्ञाको
कािर् लनमािर् सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरुको सं घीय सिकािको

लनयमानुसािम्यादथपगने व्यवस्थालमिाएकोछु ।यीआयोजनाहरुमाबचत
हुने िकमआगामीआलथिकवर्िमालनमािर्हुने बाकीीँ कामकोभुक्तानीगने गिी
व्यवस्थालमिाएकोछु ।
१४८.

यसिी मालथ प्रस्तुत गरिए बमोन्त्जम पूवािधािहरुको ववकासमा जम्मा रु. 11
किोड३4िाख३५हजाििकमववलनयोजनगिे कोछु ।

सभाअध्यक्षमहोदय,
१४९.

अव म वन वाताविर् तथा ववपद् व्यवस्थापन तर्ि यस आलथिक वर्िमा
गाउँपालिकािेगनेकायिक्रमकोबजेटप्रस्तुतगनिचाहरछु ।

वनवाताविर्तथाववपद्व्यवस्थापन
वनतथाभु-सं िक्षर्
१५०.

गाउँपालिकाको वडा नं. २ मा िहेको बगही दन्त्क्षर् बाँध ममित गनि रु. 3

१५१.

गाउँपालिका लभिका ववलभर
न स्थानहरुमा वन तथा वाताविर्का ववलभर
न

िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।

वक्रयाकिापहरु गिी वाताविर्िाई स्वच्छ िाखी मानववय स्वास््य सुधाि गनि

आवश्यक िकम ववलनयोजन गिे को छु  । यस कायिका िालग रु. 5 िाख
िकमववलनयोजनगिे कोछु ।
जिाधािसं िक्षर्
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१५२.

गाउँपालिका लभिका ववलभरन पानीका मुहान, पोखिी, तथा ताितिैया सं िक्षर्
गिी पालनका श्रोतहरुको दीघिकालिन सुिक्षा गनि आवश्यक िकम ववलनयोजन
गिे कोछु ।यसकायिकािालगरु.5िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।

१५३.

गाउँपालिकाकोवडानं.२कोगजेडीसोनपोखिीकोउत्तितर्िवाििगाउने
कायिकािालगरु.३िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।

वाताविर्सं िक्षर्जिवायुपरिवतिन
१५४.

वडा नम्बि २ को वगही बागबालनमा तािबाि गिी बागबालन ववकास गने

कायिका िालग रु. ५० हजाि ि गाउँपालिका लभि हुने ठू िा ठू िा लनमािर्

कायिबाट वाताविर्मा पने प्रभाव अध्ययन गनि वाताविर्ीय अध्यय प्रलतवेदन
तयािगनिरु.२िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।
र्ोहिमैिातथाढिव्यवस्थापन
१५५.

गाउँपालिका लभि उत्सजिन हुने र्ोहोि मैिाको उन्त्चत व्यवस्थापन गिी
गाउँपालिकािाई सर्ा सुग्घि िाख्ने कायि गनिका िालग आवश्यक िकम
ववलनयोजन गिे को छु  । यस कायिका िालग रु. 6 िाख िकम ववलनयोजन
गिे कोछु ।

जिउत्पन्नप्रकोपलनयरिर्
१५६.

वडा नम्बि 3 को सं गम टोि पोखिीमा तटबरध लनमािर् गिी जि उत्पन्न
प्रकोपिाईलनयरिर्गने व्यवस्थालमिाएकोछु ।यसकायिकािालगरु.2

िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।यसै वडाकोमुन्त्क्तनाथबैंकपछाडीनालि

लनमािर्गनेकायिकािालगरु.1िाख50हजाििकमववलनयोजनगिे कोछु 
।
१५७.

गाउँपालिकाको ववलभर
न स्थानमा तटबरध लनमािर् गिी प्राकृलतक प्रकोपबाट

सुिन्त्क्षतहुने व्यवस्थालमिाएकोछु ।यसकायिकािालगरु.५िाखिकम
ववलनयोजनगिे कोछु ।

१५८.

गाउँपालिकाकोवडानं.५कोवडाकायािियनन्त्जकिहेकोकुिोमातटबरध

लनमािर्गिीपानीकोसहजव्यवस्थापनगने कायिकािालगरु.५िाखिकम
ववलनयोजनगिे कोछु ।
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१५९.

यसिी जिउत्पन्न प्रकोप लनयरिर् क्षेिमा जम्मा रु. १३ िाख 50 हजाि
िकमववलनयोजनगिे कोछु ।

ववपद्व्यवस्थापन
१६०.

वडा नम्बि 1 मा पनि सक्ने ववलभर
न प्रकािका ववपद्हरुिाई व्यवस्थापन

१६१.

गाउँपालिकालभिआइपने प्राकृलतकतथादै वीप्रकोपकोकािर्बाटहुने क्षलत

सम्बन्त्रधववलभर
नकायिगनिरु50हजाििकमववलनयोजनगिे कोछु ।

कम गनि तथा भएको क्षलत तत्काि िाहत उपिब्ध गिाउन गाउँपालिकामा
ववपद् व्यवस्थापन (दै वी प्रकोप उद्दाि) कोर् लनमािर् गिी कायािरवयन गने

व्यवस्था लमिाएको छु  । उक्त कोर्मा रु. 50 िाख जम्मा हुने गिी िकम
ववलनयोजनगिे कोछु ।
१६२.

गाउँपालिका लभि ववलभरन कािर्िे आलथिक सहायता प्रदान गनुि पने अवस्था
आएका ववलभर
न ववपन्न वगिका व्यन्त्क्तहरुिाई तत्काि िाहात उपिब्ध गिाउने
व्यवस्थालमिाउनिकमरु.10िाखववलनयोजनगिे कोछु ।

१६३.

गाउँपालिकाकोवडानं.२मावडास्तिबाटउद्दाििाहततथापुनःस्थापनागने

१६४.

गाउँपालिकाकोवडानं.४माआइपने ववपद्जरयघटनािाईकमगिीिाहत

१६५.

वडा नं. ५ मा पने ववपद्जरय घटनाबाट जनतामा पनि सक्न क्षलतिाई कम

व्यवस्थाकािालगरु.1िाख10हजाििकमववलनयोजनगिे कोछु ।
तथाउद्दािगनिरु.1िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।

गिी ववपद् व्यवस्थापन गनि रु. 1 िाख 50 हजाि िकम ववलनयोजन गिे को
छु ।

१६६.

गाउँपालिकालभिहुने आगोिालगबाटक्षलतकमगनिलछमेकीस्थानीयतहसँगको

सहकायिमा बारुर् यरि सञ्
चािन   गने व्यवस्था लमिाएको छु  । यस
कायिकािालगरु.५िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।

१६७.

यसिीवाताविर्तथाववपद्व्यवस्थापनतर्िजम्मारु.47िाख10हजाि
िकमववलनयोजनगिे कोछु ।

सभाअध्यक्षमहोदय,
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१६८.

अवमसुशासनतथासं स्थागतववकासतर्ियसआलथिकवर्िमागाउँपालिकािे
गनेकायिक्रमकोबजेटप्रस्तुतगनिचाहरछु ।

सुशासनतथासं स्थागतववकास
१६९.

गाउँपालिका लभि िहेका ववलभर
न प्रकािका लसप ववकास, जनचेतना तथा

सहकािीसम्बरधीतालिमगोष्ठीकायिक्रमहरुसञ्
चािनगिीववलभरनसमुदाय
तथासं घसस्ँ थाहरुकोक्षमताववकासगने कायिकोिालगिकमव्यवस्थागिे को
छु ।यसकामकोिालगरु.5िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।

१७०.

आलथिक वर्ि २०७८/७९ मा सञ्
चािन   गने ववलभरन प्रकािका

कायिक्रमहरुमाकमिचािीहरुिाईक्षमताववकासगने कायिकािालगरु.८िाख
िकमववलनयोजनगिे कोछु ।

१७१.

ववलभर
न प्रकािका सचेतनामुकि कायिक्रमबाट गाउँपालिकाको वडा नं. ५ का
नागरिकिाईसचेत बनाउने आवश्यक व्यवस्थालमिाएको छु । यस कायिका
िालगरु.1िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।

१७२.

गाउँपालिकाबाट वैदेन्त्शक िोजगािीमा जाने युवाहरुिाई ववदे शमा लसकेको

सीपकोप्रयोगगाउँपालिकामागने वाताविर्लसजिनागने िववदे शजानचाहाने

युवाहरुिाई ववलभर
न प्रकािका सचेतना मुिक कायिबाट सचेत बनाइ वैदेन्त्शक
िोजगािीिे लसजिना गिे का अवप्रय घटनाहरु कम गनि सुिन्त्क्षत आप्रवासन

सम्बरधीकायिक्रमसञ्
चािनसामीपरियोजनासँगकोसहकायिमागनेव्यवस्था
लमिाएकोछु ।यसकायिकािालगरु.5िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।
१७३.

गाउँपालिकाको बजेट लनमािर् दे खी खचि िेखाङ्कनका सम्पूर्ि कायिहरु नेपाि

सिकाििे अलनवायि रुपमा िागू गिे को सुि (SuTRA) मार्ितकामकाज गने
व्यवस्थालमिाएकोछु ।

१७४.

गाउँपालिकाको सुिक्षा व्यवस्था लमिाउन नगि प्रहिीको व्यवस्थापन गने
व्यवस्था लमिाएको छु  । गाउँपालिका लभि घट्ने ववलभर
न अवप्रय घटनाको

लनश्पक्ष अनुसरधान गनि सहयोग पुयािउन गाउँपालिकाको ववलभरन ठाउँमा
लस.लस.टी.भी.क्यामेिाजडानगने व्यवस्थालमिाएकोछु ।यसकायिकािालग
रु.5िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।
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१७५.

गाउँपालिकालभिलनमािर्भइिहेकोिे डक्रसभवनमाववलभर
नसं िचनाहरुलनमािर्

१७६.

गाउँपालिकाको वडा नं. ४ मा िागू और्ध दुवेशनीका वक्रयाकिापहरु कम

तथासुधािगनिवडानं.४बाटरु.१िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।

गनि आवश्यक व्यवस्था लमिाएको छु  । यस कायिका िालग रु. 50 हजाि
िकमववलनयोजनगिे कोछु ।

१७७.

गाउँपालिका बासीिाई वाताविर्को महत्व झल्काउन वाताविर् मैिी स्थानीय

शासनसम्बरधीववलभर
नसचेतनामूिककायिक्रमहरुसञ्
चािनगनेआवश्यक
व्यवस्था लमिाएको छु  । यस कायिका िालग रु.२ िाख िकम ववलनयोजन
गिे कोछु ।

१७८.

गाउँपालिकाको कायि सम्पादनिाई सुचना प्रववलध मैिी बनाइ जन सेवािाई

लछटो छरितो ि पािदन्त्शि बनाउन ववलभर
न सफ्टवेयि लनमािर् तथा खरिद गने
व्यवस्था लमिाएको छु  । यस कायिका िालग रु.5 िाख िकम ववलनयोजन
गिे कोछु ।

१७९.

गाउँपालिकामा िहेको रयायीक सलमलत तथा मेिलमिापकतािहरुको क्षमता

अलभवृवद्ध तथा रयाय सम्पादन गदाि हुने ववववध प्रकािका खचिहरु व्यवस्थापन
गनि आवश्यक बजेट ववलनयोजन गिे को छु  । यस कायिका िालग रु.६
िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।

१८०.

गाउँपालिका लभि भएका कायिहरुिाई जनताको माझ सम्म पुयािउन ववलभर
न

सूचनाहरु प्रचाि तथा प्रशासिको िालग िे लडयो तथा टे लिलभजन कायिक्रम
सञ्
चािन   गने व्यवस्था लमिाएको छु  । यस कायिका िालग रु.१० िाख
िकमववलनयोजनगिे कोछु ।

१८१.

गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहिाई प्रभावकािी बनाउन अरय स्थानीय तह तथा
अरय लनकायहरुको कायि सम्पादनको अविोकन तथा गाउँपालिकाका

जनप्रलतलनलधतथाकमिचािीहरुकािालगअध्ययनअविोकनभ्रमर्तथाववलभर
न
पूवािधािका आयोजनाहरुको अविोकन गने व्यवस्था लमिाएको छु  । यस

कायिकािालगवडानं.३माअविोकनभ्रमर्कािालगरु.१िाख,ववलभर
न
पूबािधाि आयोजनाहरुको अध्ययन अविोकन गनि 3 िाख, प्राववलधक

कमिचािीका िालग क्षमता अलभवृवद्ध कायिक्रमका िालग रु.२ िाख ि पून्त्ँ जगत
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अनसरधान तथा पिामशि सेवाका िालग रु.20 िाख िकम ववलनयोजन गिे को
छु ।
१८२.

गाउँपालिका लभि किाि सेवामा कायिित सबै कायाििय सहयोलगिाई उपिब्ध

१८३.

गाउँपालिकाको कायि सम्पादनिाई प्रभावकािी बनाउन गाउँपालिकामा आगामी

गिाउँदैआएकोकिािसेवाशुल्कमावृवद्धगिीरु.१५हजािपुयािएकोछु ।

आलथिक वर्ि दे न्त्ख िागू हुने गिी सहायक स्ति चौँथो (प्राववलधक) 17 ि
कायाििय सहयोलग 18 दिबरदी लसजिना गिी कायि सम्पादन गने व्यवस्था
लमिाएकोछु ।

१८४.

वडानं.१मािागु और्धदुवेशनसम्बरधीजनचेतनाकायिक्रमकािालगरु.

१८५.

यसिी सं स्थागत ववकास, सेवा प्रवाह ि सुःशासन तर्ि जम्मा रु.1 किोड 8

50हजाििकमववलनयोजनगिे कोछु ।

िाख50हजाििकमववलनयोजनगिे कोछु ।

सभाअध्यक्षमहोदय,
१८६.

अव म सं घीय सिकाि तथा प्रदे श सिकािबाट प्राप्त शशति अनुदान तर्ि यस

१८७.

सं घीयसिकािबाटप्राप्तसशति अनुदानिाईसोहीबमोन्त्जमखचि गने गिीिकम

आलथिकवर्िमागाउँपालिकािेगनेकायिक्रमकोबजेटप्रस्तुतगनिचाहरछु ।

ववलनयोजनगिे कोछु ।यसकािालगचािु तर्िरु.17किोड91िाखि
पुन्त्ँ जगततर्िरु.1किोड54िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।जसबाट

चािु आलथिक वर्िमा गाउँपालिकामा जम्मा सं घीय सशति अनुदानबाट रु.19
किोड45िाखबिाबिखचिहुनेअनुमानगिे कोछु ।
१८८.

िुन्त्म्बनी प्रदे श सिकािबाट प्राप्त सशति अनुदानिाई पलन सोही बमोन्त्जम खचि

गने गिी िकम ववलनयोजन गिे को छु  । यस अरतगित गाउँपालिकामा नवदुगाि
आमासमूहभवनलनमािर्कञ्
चन-३मा10िाख,अस्नैयायुवाक्िवभवन
तथा कम्पाउण्ड वाि लनमािर् कञ्
चन -4 मा 10 िाख, गौतम बुद्ध आमा
समूह भवन लनमािर् कञ्
चन -4 मा 10 िाख, नमूना मवहिा ववकास केरर
वगिदवा कञ्
चन -5 मा 15 िाख, सुरदि नगिमा सुपादे उिािी लग्रन पाकि
लनमािर्कञ्न-१मा15िाख,कुटीयातािलनमािर्कञ्
चन-2कोिालगरु.
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10 िाख ि एकता युवा क्िव वर्ल्ड लनमािर् कञ्
चन-5 का िालग रु. 10
िाखगिीजम्मारु.८०िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।
१८९.

गाउँपालिका लभि िहेको अव्यवन्त्स्थत जग्गािाई व्यवस्थापन गनि यहाँ िहेका
भूलमहीन दलित, भूलमहीन सुकुम्बासी ि अव्यवन्त्स्थत बसोबासीको व्यवस्थापन
गने कायिकािालग आवश्यक पने िकम ववलनयोजन गिे को छु  । यस कायिका
िालगरु.५९िाखिकमववलनयोजनगिे कोछु ।

सभाध्यक्षमहोदय,
१९०.

अब म मालथका क्षेिगत नीलत तथा कायिक्रमहरु कायािरवयनका िालग बजेट

१९१.

आगामी आलथिक वर्िका नीलत तथा कायिक्रमहरु कायािरवयन गनि रु. 63

ववलनयोजनिश्रोतव्यवस्थापनकोअनुमानप्रस्तुतगनेअनुमतीचाहरछु ।

किोड ३8 िाख 35 हजाि ववलनयोजन गिे को छु  । यस मध्ये चािु तर्ि

रु.२५किोड२९िाख४०हजािकुिबजेटको39.91प्रलतशत,पून्त्ँ जगत

तर्ि रु.२४ किोड ५8 िाख 9५ हजाि कुि बजेटको ३८.७९ प्रलतशत ि
सामान्त्जकसुिक्षातर्ि१३किोड५०िाखकुिबजेटको२१.३०प्रलतशत
िहनेअनुमानगिे कोछु ।
१९२.

आगामी आलथिक वर्िका िालग अनुमान गरिएको खचि व्यहोने श्रोत मध्ये

गाउँपालिकाको आरतरिक आम्दानीबाट रु. 1 किोड ७५ िाख,चािु आलथिक
वर्िकोनगदबैंकमौज्दातबाटरु.1किोड,जम्मािाजस्वबाँडर्ाँड (सं घि

प्रदे श) बाट ८ किोड 33 िाख ५४ हजाि, जम्मा अनुदान (सं घ ि प्रदे शः
ववत्तीयसमानीकिर्,सशतिअनुदानिववशेर्अनुदान) बाटरु.५0किोड७९
िाख ८१ हजाि ििागत सहभालगताबाट रु.१किोड ५0 िाख िकम प्राप्त
हुनेअनुमानगिे कोछु ।
सभाध्यक्षमहोदय,
१९३.

अबमआगामीआलथिकवर्ि २०७८/७९कोिाजस्वपरिचािनकोनीलततथा

१९४.

यसगाउँपालिकािाईआत्मलनभििगिाउँदै जाने योजनासर्िबनाउनकािालग

कायिक्रमप्रस्तुतगनेअनुमतीचाहरछु ।

किप्रर्ािीमासं िचनात्मकपरिवतिनगिीसं घिप्रदे शसिकािसँगलनभिििहनु

पने वाध्यताकोअरत्यगदै  आरतिीकआलथिकवक्रयाकिापमाआधारिततुल्याइ
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दीगोकिप्रर्ािीमारुपारतिर्गदै जानलनम्नउद्देश्यहालसिगनेगिीिाजस्व
परिचािनगरिनेछ।

क) वैज्ञालनक अनुमान योग्य ि पािदशी िाजस्व प्रर्ािीको ववकास बाट नीन्त्ज
िगानी मैिी वाताविर् लसजिना गिी उत्पादन मुिक उद्योग तथा व्यवसाय
प्रबद्धिनिसं िक्षर्प्रदानगने।
ख) गाउँपालिका

लभि

सम्भाववत

कियोग्य

सबै

प्रकािका

आलथिक

वक्रयाकिापहरुिाईकिकोदायिामाल्याउँदै किछिीतथाच ुहावटलनयरिर्
गिीकिकोदिकमगदै दायिाववस्तािगने।

ग) मानव स्वास््यिाई नोक्सान पुयािउने तथा वाताविर् ह्रास गिाउने वस्तुको
प्रयोगमालनरुत्सावहतगने।

घ) गाउँपालिकाकोकिप्रशासनिाईसक्षमबनाउनसूचनाप्रववधीकोप्रयोगमार्ित
किसं किनगने।

ङ) गैि कि िाजस्वका दिहरुिाई समसामवयक िागत प्रभावी ि पािदन्त्शि बनाइ
थपिाजस्वसं किनगनिप्रयासगने।

सभाध्यक्षमहोदय,
१९५.

आलथिकवर्ि २०७६/७७कोयथाथिखचि,आलथिकवर्ि २०७७/७८कोजेष्ठ
मसारतसम्मकोखचििआलथिकवर्ि२०७८/७९कोअनुमालनतआयव्ययको
ववविर्अनुसून्त्चहरुमाउल्िेखगिे कोछु ।

१९६.

मैिे मालथ प्रस्तुत गिे को बजेटको सर्ि कायािरवयनबाट गाउँपालिकामा

उपिब्ध श्रोत ि साधनको उच्चतम उपयोग ि समरयायीक ववतिर् भै

गाउँपालिका बासीको जीवन स्ति सहज सुिन्त्क्षत ि गुर्स्तरिय हुँदै जाने तथा
दीगो ि उच्च आलथिक वृवद्धको जग मजबुत हुने अपेक्षा लिएको छु  ।
गाउँपालिकालभिकोसाविजलनकसेवाकोप्रभावकारिताएवं गुर्स्तिअलभवृवद्धभै
सुशासनकोप्रत्याभुतीहुनेववश्वासलिएकोछु ।
१९७.

प्रस्तुत बजेट तजुम
ि ा गदाि मिाई सहयोग गनेअध्यक्षज्यू, गाउँपालिका

वडाध्यक्षहरु, गाउँ कायिपालिकाका सदस्यहरु, गाउँ सभाका सदस्यहरु,बजेट
तथा कायिक्रम तजुम
ि ा सलमलतका सदस्यज्यूहरु,गाउँपालिकाका िाजनीलत दिका

प्रमुखतथाप्रलतनीलतहरु,गाउँपालिकाकाववद्वतवगिहरु,गाउँपालिकाकासम्पूर्ि
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िाष्ट्रसेवक कमिचािीहरु, बजेट लनमािर्को क्रममा अमुल्य िाय सुझाव उपिब्ध
गिाउनेसम्पूर्ि सहयोलगहरुिगाउँपालिकाबासीप्रलतहार्दिकआभािप्रकटगदै 

बजेट कायािरवयनमा सबैको सकािात्मक सहयोगको अपेक्षा िाख्दै  सबि ि
समृद्ध कञ्
चन  गाउँपालिका लनमािर्को महान यािामा सबै गाउँपालिका

बासीिाई सहभालगहुन आह्वान गदै  ववदाहुन चाहरछु  । धरयवाद् नमस्काि
।

गोमातिामु
उपाध्यक्ष
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