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कञ्चनगाउँपालिका 

आलथिकवर्ि२०७८/७९कोबजेटवक्तव्य 

सभाकासभाध्यक्षमहोदय, 

१. कञ्चन  गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको हैलसयतिे यस गाउँपालिकाको
नवौंगाउँसभामाआगामीआलथिकवर्ि२०७८/७९कोबजेटप्रस्ततुगरििहँदा
गौिवको महशसु गिेको छु । यस महत्वपूर्ि अवसिमा मिुकुिाई संघीय
िोकतान्त्रिक गर्तरिको यगुमा ल्याउन योगदान गिी कञ्चन
गाउँपालिकािाई आफ्नो लसमा लभि िहेका ववकास लनमािर् िगायतका
कुिाहरुमा िहेि बजेट लनमािर् गनि कानूनी आधाि उपिब्ध गिाउन जीवन
उत्सगि गनुिहनुे सम्पूर्ि ज्ञात अज्ञात महान शहीदहरु प्रलत हार्दिक श्रद्धाञ्जिी
तथायसगाउँपालिकािाईयोअवस्थामाल्याउनयोगदानगनुिहनुेअग्रजमहान्
गाउँपालिकाबासी नागरिक ि िाजनीलतक नतेतृ्वप्रलत उच्च सम्मान प्रकट गनि
चाहरछु। 

२. संघीयताको कायािरवयन सँगै िाज्य पनुसंिचनाको महत्वपूर्ि पक्षको रुपमा
िहेको ववत्तीय संघीयताको कायािरवयन हनुे कामको प्रािम्भ भैसकेको छ ।
जनप्रलतलनलधमूिक िोकतान्त्रिक पद्धलतबाट कञ्चन  गाउँपालिका बासीिे
खोजेको सेवा, चाहेको ववकास ि परिकल्पना गिेको समाजको लनमािर् गने
प्रर्ािीस्थावपतभएकोछ।गाउँपालिकाकोकायिसम्पादनबाटस्रोत,साधनि
अवसिकोअलधकतमपरिचािनगदैसमवृद्धतर्ि अन्त्घबढ्नेआधािन्त्शिायस
गाउँपालिकामापलनतयािभएकोछ। 

३. कञ्चन  गाउँपालिकािे हालसि गिेको यगुारतकािी िाजनीलतक उपिन्त्ब्धको
र्िस्वरुपसमदृ्धगाउँपालिका,सखुीगाउँपालिकाबासीकोआकांक्षाहालसि
गने र्दशामायोगाउँपालिकादृढताकासाथअन्त्घबढेकोछ।यसक्रममा
सामान्त्जक रयायको प्रत्याभलूत सवहतको जनउत्तिदायी गाउँपालिका ि सभ्य
ससंुस्कृतएवंकतिव्यलनष्ठसमाजलनमािर्गदै पूर्ििोकतरिकोर्दशामासमदृ्ध
अथितरिलनमािर्कािालगयोगाउँपालिकाप्रलतवद्धछ। 

४. ववगतमा कञ्चन गाउँपालिकािे लिएका नीलत, कायिक्रम तथा बजेटको
कायािरवयनबाटयसगाउँपालिकालभिधेिैपरिवतिनकासंकेतहरुदेखापनिशरुु
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गिेकाछन्।कञ्चनगाउँपालिकािेसञ्चािन  गिेका ववलभरनकायिक्रम
मार्ि त गाउँपालिका बासीहरुिे आफ्नो आय स्ति बढाउने, नकािात्मक
कायिहरुमा खबिदािी गने, समाज सधुािको बाटोमाआरू्िाई समावहत गने, 

गरिबी,ववपन्नता,लनिक्षितािपछौटेपनकोअवस्थानिहनेअवस्थाकोशरुुवात
भएकोछ। 

५. गाउँपालिकामा कायािरवयन भै िहेका योजनाहरुिे कायािरवयनको गलत लिई
िहेकै अवस्थामा ववश्वव्यापी रुपमा रै्लिएको कोिोना भाइिसको दोस्रो
भेरियरटकोसंक्रमर्योगाउँपालिकामापलनमहामािीकोरुपमारै्लिएकोकुिा
सबैिाईअवगतनैछ।गाउँपालिकाकोअथकप्रयासिगाउँपालिकाबासीको
साथ ि सहयोगिे कोिोना भाइिसको संक्रमर्कम गनि सर्ि भएको मैिे
महशसु गिेको छु । महामािी लनयरिर् जस्तो कायिमा हामीिाई महत्वपूर्ि
सहयोगगनुिहनुेकञ्चनगाउँपालिकाकाववलभरनसहयोलगसंस्थाहरु,ववुद्धन्त्जवी
वगि,कञ्चनमावक्रयान्त्शििाजलनलतकदि,सिुक्षाकमी,स्वास््यकमीतथा
गाउँपालिकाकासबैकमिचािीहरुिाईधरयबादर्दनचाहरछु। 

६. आलथिक, सामान्त्जक ि भौलतक पूवािधाि लनमािर् ि पूनलनिमािर् कायिमा लतव्रता
आएकोछ।ववकासमाजनताकोचासोतथागनुासाकाखबिदािीहरुदेखापनि
थािेका छन् । समग्रमा चािु आलथिक वर्िमा समग्र ववकासको अवधािर्ा
अनसुाि गाउँपालिकाका ववलभरन ववकासकासम्भावनाहरुमा िगानी बढाइएको
लथयो जसको कायािरवयन अपेन्त्क्षत रुपमा भैिहेको अवस्था देन्त्खएको छ ।
गाउँपालिकालभिजनतािेप्रत्यक्षअनभुवगनेखािकाकायिक्रमहरुसञ्चािन
भएका छन जसको कायािरवयनिे सबै गाउँपालिका बासीहरु हवर्ित हनुहुरुछ
भने्नमैिेअपेक्षागिेकोछु। 

७. आगामी आलथिक वर्िको बजेट तजुिमा गदाि मैिे यो वर्ि हालसि भएका
उपिब्धीहरुिाईववशरे्ध्यानर्दँदैगाउँपालिकाबासीकाआलथिकिसामान्त्जक
वहतववृद्धगनिपहिगिेकोछु।गाउँपालिकाकोसाविजलनकसेवाप्रवाहिाई
जनउत्तिदायी ि जनताको पहुँच सम्म पयुािउन ववशेर् पहि गने खािका
कायिक्रमहरुसञ्चािनगनिववशेर्ध्यानकेररीतगिेकोछु।गाउँपालिकािे
लिएकादीघिकालिनयोजनातथागरुुयोजनाअनसुािकाकायिक्रमहरुकायािरवयन
गनेप्रयासपलनयसआलथिकवर्िकोबजेटमासम्बोधनगनेप्रयासगरिएकोछ
। 
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८. आगामीआलथिकवर्िको बजेट तजुिमा गदाि मैिे मूितः नेपािको संववधान ि
कानूनहरु, संघीय सिकािबाट प्राप्त मागिदशिन, प्रदेश सिकािबाट प्राप्त
मागिदशिन,गाउँपालिकािेपारितगिेकोयसआलथिकवर्िकोनीलततथाकायिक्रम,
आगामी आलथिक वर्िको नीलत तथा कायिक्रम ि ववलभरन संघ संस्था एवम्
ववद्वतवगिहरुबाटप्राप्तिचनात्मकसझुावहरुिाईववशेर्ध्यानर्दएकोछु। 

९. चािुआलथिकवर्िकोजेष्ठमसारतसम्मसंघीयसिकािबाटसमानीकिर्अनदुान
तर्ि रु.8किोड75िाख25हजाि,शसतिअनदुानतर्ि रु.13किोड
49िाख1हजाि,ववशेर्अनदुानतर्ि रु.43िाख85हजािगिीजम्मा
रु. 12 किोड 68 िाख 11 हजाि प्राप्त भएको छ । यसै गिी प्रदेश
सिकािबाटसमानीकिर्अनदुानतर्ि रु.39िाख40हजािशसतिअनदुान
तर्ि रु.1किोड48िाख50हजाि,ववशेर्अनदुानतर्ि रु.70िाखि
समपिुकअनदुानतर्ि रु.2किोडगिीजम्मारु.4किोड58िाख51
हजािप्राप्तभएकोछ।संघीयसिकािकोिाजस्वबाँडर्ाँडबाटजम्मारु.5
किोड36िाख20हजाििगाउँपालिकाकोआरतरिकश्रोतबाटजम्मारु.
1किोड79िाख28हजािप्राप्तभै2078जेष्ठमसारतसम्मकोयथाथि
आम्दानीरु.34किोड42िाख11हजािभएकोछ। 

१०. मालथ प्रस्ततु गरिएकोआम्दानी बाट 2078 जेष्ठ मसारत सम्म चािु तर्ि 
जम्मारु.19किोड30िाख97हजाििपून्त्जगतखचितर्ि जम्मारु.
16किोड50िाख22हजािखजि भैजम्मारु.35किोड81िाख
20हजाियथाथिखचिभएकोअवस्थािहेकोछ। 

११. अवमआगामीआलथिकवर्ि२०७८/७९कोबजेटकाउदे्दश्यतथाप्राथलमकता
प्रस्ततुगनेअनमुलतचाहरछु।बजेटकाउदे्दश्यहरुसविप्रथमतपन्त्शिअनसुाि
िाख्नचाहरछु। 

क) ववश्वव्यापी महामािीको रुपमा रै्लिएको कोिोना भाइिसको संक्रमर्बाट
गाउँपालिकाबासीिाईसिुन्त्क्षतिाख्ने, 

ख) गाउँपालिकाबासीकामैलिकहकिअलधकािकारुपमािहेकाआवश्यकताहरु
शीघ्रपरिपूलतिगदैजीवनस्तिमासधुािल्याउने, 

ग) उपिब्ध भए सम्मका साधन-स्रोतहरुको उच्चतम उपयोग गदै रयायपूर्ि
तरिकािेववलनयोजनगिीसामान्त्जकरयायकोप्रत्याभलुतगिाउन,े  
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घ) आलथिक,भौलतकतथासामान्त्जक पूवािधाि ववकासगिी गाउँपालिका बासीिाई
बसाइसिाइबाटगाउँपालिकाछोड्नेसमस्यािाईकमगिीगाउँपालिकामाबस्ने
वाताविर्कोलनमािर्गने,ि 

ङ) ववगतिामोसमयदेन्त्खयसगाउँपालिकामािहेकोभलूमसम्बरधीसमस्यािाई
दीघिकालिन रुपमा व्यवस्थापन गिी कञ्चन बासी सम्पूर्ि भलूमहीन दलित,
भलूमहीनसकुुम्बासीिअव्यवन्त्स्थतबसोबासीिाईजग्गाकोस्वालमत्वर्दिाउने, 

१२. बजेटकाउद्धेश्यहरुहालसिगनिमैिेदेहायअनसुािकानीलतगत,कायिक्रमगति
प्रवक्रयागतप्राथलमकतालनधाििर्गिेकोछु। 

क) कोिोनाभाइिसकोिोकथाम,संक्रमर्लनयरिर्तथाउपचािकािालगपरिक्षर्को
दायिा ववस्ताि,अस्पतािलनमािर्, उपचािकोव्यवस्था,स्वास््यउपकिर्तथा
सामाग्रीहरुकोव्यवस्थािस्वास््यकमीहरुकोप्रभावकािीपरिचािन, 

ख) गाउँपालिकामाभएकोगरिबीकोअरत्यि वपछलडएकाके्षि,वगििसमदुायको
उपयकु्ततरिकािेउत्थानगदैसामान्त्जकसिुक्षाकोववस्तािसवहतकल्यार्कािी
िाज्यव्यवस्थाकोलनमािर्, 

ग) उत्पादनको ववृद्ध, कृवर्मा आधलुनकीकिर् ि ववलभरन सिोकािवािाहरुको
सहकायिमापूनँ्त्जलनमािर्कोमाध्यमबाटिोजगािीलसजिनािआयववृद्ध, 

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

ङ) कानूनी िाज्यको मारयता अनरुुप ववलधको शासन, साविजलनक सेवाको
प्रभावकारिता, जवार्देवहता ि ववकासमा जनसहभालगता मार्ि त गाउँपालिका
बासीिाईअनभुलूतहनुेसशुासनप्रबद्धिन, 

च) संघ,प्रदेशिगाउँपालिकाववचसमरवयिसहकायिमार्ि तसरतलुितववकास, 

छ) भलूमहीन दलित, भलूमहीन सकुुम्बासी ि अव्यवन्त्स्थत बसोबासीको व्यवस्थापन
गिीजग्गाकोहकउपिब्धगिाउने, 

ज) उपिब्ध स्रोत-साधन, अवसि ि न्त्जम्मेवािीको उच्चतम उपयोग गनि
गाउँपालिकामासहकािीिनीन्त्जक्षेिबीचसहकायि, ि 
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झ) गाउँपालिकाका सबै वडाहरुमा संघीय सिकािका िाजस्व बाँडर्ाँटका मखु्य
सचुकहरुजनसंख्यािके्षिर्िकोआधािमाबजेटववलनयोजन। 

सभाध्यक्षमहोदय, 

१३. अब म चािु आलथिक वर्िमा यस गाउँपालिकािे सम्पन्न गिेका ववलभरन
महत्वपूर्िकायिक्रमहरुकोचचािगनिचाहरछु। 

१४. गाउँपालिकामा िहेका सामदुावयक ववद्याियहरुको संिचनागत तथा प्रर्ािीगत
सधुािका ववलभरनकायिक्रमहरुसंचािनगिी ववद्याियहरुिाई न्त्शक्षकदिबरदी
लमिानकामाध्यमबाटव्यवन्त्स्थतगनेप्रयासगरिएकोछ। 

१५. गाउँपालिकालभिकाववद्याियहरुमाअध्यापनगिाइिहनुभएकाप्रधानाध्यापक
तथा न्त्शक्षकहरुको न्त्शकाईक्षमताववृद्ध, न्त्शकाईमानववरतमप्रववलधकोप्रयोग
तथा सकािात्मक परिवतिनका कायिक्रमहरु सञ्चािन   गिी लनजहरुको
व्यन्त्क्तत्वववकासकाकायिक्रमहरुकोशरुुवातगरिएकोछ। 

१६. मवहनाबािीको समयमा ववद्यािय जान नसक्ने ववद्यालथिहरुको समस्यािाई
मध्येनजि गिी गाउँपालिकाका सबै ववद्याियहरुमा स्यानटेिी प्याडको
उपिब्धता बढाइएको छ ।जसको परिर्ाम स्वरुप कञ्चन  गाउँपालिका
मवहनाबािीको िालग सिुन्त्क्षत समाग्री यकु्तववद्यािय के्षि गाउँपालिका हनुे
अवस्थामापगेुकोछ। 

१७. कृवर्,पशुिमवहिातथाबािबालिकाकाकायिक्रमहरुिन्त्क्षतवगिकोपवहचान
गिीसञ्चािनगनेपरिपाटीकोववकासगरिएकोछ। 

१८. गाउँपालिकामा हािसम्म ५५ वक.लम. सडक कािोपिे सम्पन्न भएको छ,
करिव२००वक.मी.सडकग्राभेिगिीसडकआवतजावतसचुारुभएकोछ
।गाउँपालिकाकोप्रशासलनकभवनकरिवसम्पन्नभएकोछ।४वटैवडा
कायािियहरुसबैभवनहरुलनमािर्सम्पन्नभैआफ्नैप्रशासलनकभवनबाटकायि
सम्पादनगनिशरुुभएकोछ।स्वास््यचौकीहरुका३वटाभवनहरुलनमािर्
सम्पन्नभएकाछनभनेवडा नं.२कोस्वास््यचौकीयसवर्िसम्पन्नहनुे
अवस्थामा िहेकोमा कोिोना भाइिसको संक्रमर्को कायि केही काम बाँकी
िहेकोछ।आगामीआ.व.कोपवहिोचौमालसकमाउक्तकामसम्पन्नहनुे
अपेक्षा िाखेको छु । गाउँपालिकामा लसंचाइ सम्बरधी सवुवधा करिव 90
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प्रलतशत पिुा भएकोछ। खेिकुदका संिचनाहरु ५० वटा लनमािर् सम्पन्न
भएकाछ। 

१९. अबमसामान्त्जक ववकासतर्ि काक्षेिगतकायिक्रमतथा ववलनयोजनप्रस्ताव
प्रस्ततुगनिचाहरछु। 

सामान्त्जकववकास 

न्त्शक्षा 

२०. आगामी आलथिक वर्िमा न्त्शक्षा तर्ि  वडा नम्बि १ को दगुाि माध्यालमक
ववद्याियमा४कोठेभवनलनमािर्संघीयसिकािकोववशेर्अनदुानमार्ि तगने
व्यवस्था लमिाएको छु।यसकायिकोिालग१किोड१िाख ववलनयोजन
गिेकोछु। 

२१. कञ्चनगाउँपालिकाकोवडानम्बि३िहेकोगाउँपालिकाको१मािबहमुखुी
क्याम्पस हिैया बहमुखुी क्याम्पसको न्त्शक्षर् सधुािको िालग अनदुान स्वरुप
िकमउपिब्धगिाउनेव्यवस्थालमिाएकोछु।यसकायिकािालगरु.१५
िाखववलनयोजनगिेकोछु। 

२२. कञ्चन  गाउँपालिका लभि िहेका ववद्याियहरुको समान पवहचान बनाउन
ववद्याियहरुमा एकै प्रकािको िङ्ग िगाउने ि ववद्याथीहरुको लसकाइमा
प्रभावकािीता ल्याउन ववद्याियमा छापायकु्त कक्षाकोठा लनमािर् गने व्यवस्था
लमिाएकोछु।यसकायिकािालगरु.१४िाखववलनयोजनगिेकोछु। 

२३. ववद्याियहरुमा नववरतम प्रववलधको प्रयोग मार्ि त न्त्शक्षर् लसकाइमा आधलुनक
व्यवस्थाको सरुुवात गनेकायिक्रम िाखेको छु। यसकायिका िालग रु५
िाखववलनयोजनगिेकोछु। 

२४. गाउँपालिका लभि िहेका ववद्याियहरुको सधुािमा समस्या लसजिना हनु नर्दन
नीलतगतववर्यमायसकोगवहिोअध्ययनगिीसमस्यासमाधानगनेव्यवस्थाको
िालग न्त्शक्षा सलमलत ि प्रधानाध्यापकहरुको लनयलमत बैठक बस्ने कायििाई
लनिरतितार्दएकोछु।यसकािालगआवश्यकिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

२५. गाउँपालिका लभि अध्ययन गने ववद्याथीहरुको िकेुको प्रलतभाको खोजी गनि
कञ्चनप्रलतभासप्ताहकोकायिक्रमिाईिकमववृद्धगिीलनिरतितार्दएकोछु
।यसकायिकािालगरु.6िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 
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२६. ववद्याियका ववलभरन कायिक्रमहरुिाई ववद्यतुीय माध्यमबाट व्यवन्त्स्थत गदै
आवश्यक पिेको समयमा सहज रुपमा ववद्याियका त्याङ्कहरु प्राप्त गिी
उपयकु्त ववश्लरे्र्को माध्यमाबाट नीलत लनमािर् गने व्यवस्था IEMIS प्रन्त्शक्षर्
कायिक्रममार्ि तलमिाएकोछु।यसकामकािालगरु.२िाखववलनयोजन
गिेकोगिेकोछु। 

२७. गाउँपालिकाका ववलभरन ववद्याियहरुमा अध्ययनित वकशोिावस्थामा पगेुका
ववद्याथीहरुमाहनुेसम्वेगात्मकपरिवतिकोबािेमासहजरुपमाव्यवस्थापनगनि
साथीन्त्शक्षाकायिक्रमकोशरुुवातगनेव्यवस्थालमिाएकोछु।यसकािालग
रु.२िाखबजेटववलनयोजनगिेकोछु। 

२८. ववद्याियहरुमा देन्त्खएका समस्याहरुको गवहिो रुपमा ववश्लरे्र् गिी समस्या
समाधानगनेव्यवस्था लमिाएकोछु।यसकायिकािालग लनयलमत ववद्यािय
अनगुमन,लनरिक्षर्तथासपुरिवके्षर्गनेकायिकोिालगिकमववलनयोजनगिेको
छु।यसकायिकािालगरु.१िाखबजेटववलनयोजनगिेकोछु। 

२९. कञ्चन4मािहेकोन्त्शवशन्त्क्तआधािभतूववद्याियकोिालगशैन्त्क्षकसहायता
उपिब्ध गिाउने व्यवस्था लमिाएको छु । वडा नं. ५ का ववपन्न
बािबालिकाकािालगशैन्त्क्षकसामालग्रहरुववतिर्गनििकमववलनयोजनगिेको
छु।यीकायिहरुकािालग२िाख५०हजािववलनयोजनगिेकोछु। 

३०. न्त्शक्षा र्दवस सञ्चािन   तथा ववलभरन ववद्यािय, ववश्वववद्यािय ि
क्याम्पसहरुमा अध्ययन गने ववद्याथीहरुको मनोवि उच्च िाखी अध्यनमा
प्रोत्साहन गनि छािवनृ्त्त्तका कायिक्रमहरुिाई लनिरतिता र्दएको छु । यस
कायिकािालगरु.6िाख ववलनयोजनगिेको छु।यसैगिीिनु्त्म्बनीज्ञान
लनकेतन ववद्याियमा ववज्ञान संकायमा अध्ययन गने गरिव तथा जेहेरदाि
ववद्याथीिाईछािवनृ्त्त्तउपिब्धगिाउनरु.२िाखिकम ववलनयोजनगिेको
छु। 

३१. ववद्याथीहरुकोअध्ययनकोदायिािाईर्िावकिोबनाउनहिैयामा.वव.मालनमािर्
भएको पसु्तकािय भवनको संिचना सधुाि गनि आवश्यक बजेट ववलनयोजन
गिेकोछु।यसकायिकािालगरु.१०िाखबजेटववलनयोजनगिेकोछु। 

३२. गाउँपालिकाको ववलभरन ववद्याियमा कायिित प्रािन्त्म्भक बािववकास केररका
न्त्शन्त्क्षकाहरुिाईनेपािसिकाििेउपिब्धगिाउनेमालसकरु.८हजािमारु.
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3200 थप गिी  मालसक रु. 11 हजाि 2 सय पयुािएको छु, ववद्यािय
कमिचािीहरुिाई पवहिा उपिब्ध गिाउँदै िकममा रु. 2700 थप गिी
मालसकरु.16हजाि2सयपयुािएको छुि ववद्याियमाकायिितकायाििय
सहयोलगहरुकािालगपवहिाउिब्धगिाउँदैआएकोिकममारु.2850थप
गिीजम्मारु.१२हजाि3सय५०पयुािएकोछु।यसकायिकािालगरु.
२०िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

३३. यसिीन्त्शक्षातर्ि रु.२किोड६िाख50हजािववलनयोजनगिेकोछु। 

स्वास््य 

३४. कञ्चन  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 मार्ि त कायािरवयन गने व्यवस्थाको िालग रु.२ िाख िकम
ववनयोजनगिेकोछु। 

३५. गाउँपालिकाका जनताहरुिाई आफ्नो स्वास््यको चासो िाख्न तथा समय
समयमा स्वास््यउपचािगने परिपाटीको ववकासगनेवाताविर् लसजिनागने
गाउँपालिकाकाववलभरनस्थानहरुमास्वास््यन्त्शवविसञ्चािनगनेव्यवस्था
लमिाएकोछु।यसकायिकािालगरु.3िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु
। 

३६. कुपोवर्त बच्चाहरुको पवहचान गिी पोर्र् सधुाि गनि गाउँपालिकामा िहेका
कुपोवर्त बच्चाहरुकोबावर्िकरुपमा न्त्स्क्रलनङगने व्यवस्था लमिाएको छु।
यसकायिकािालगरु.१िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

३७. गाउँपालिका लभि िहेका सतु्केिी आमाहरुको स्वास््य अवस्था सधुाि तथा
पोर्र्सधुाि मार्ि तआमा ि बच्चाको न्त्जवन िक्षा गनिकािालगसतु्केिीसगँ
उपाध्यक्षकायिक्रममार्ि तकायिक्रमसंचािनगनिआवश्यकिकमववलनयोजन
गिेकोछु।यसकायिकािालगरु.6िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

३८. गाउँपालिका बासीिाई योगको महत्व तथा र्ाइदाहरुको बािेमा जानकािी
गिाई योग, ध्यान ि आध्यान्त्त्मक न्त्चरतनको ववकास गनि गाउँपालिकाका
ववलभरनस्थानमायोगन्त्शवविसञ्चािनगनेव्यवस्थालमिाएकोछु।यस
कायिकािालगरु.२िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 
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३९. यवुातथा वकशोि वकशोिीिाईिागूऔर्धदवु्यिसनीकोकुितबाटटाढािाख्न
ववलभरनप्रकािकाप्रन्त्शक्षर्कायिक्रमसञ्चािनगनेव्यवस्था लमिाएकोछु
।यसकायिकािालगरु.2िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

४०. कञ्चनगाउँपालिकावडा नं.१कोस्वास््यके्षितर्ि रु.१िाखिकम
ववलनयोजनगिेकोछु। 

४१. गाउँपालिकाबाटलनशलु्कववतिर्गरिनेववलभरनप्रकािकाऔर्धीहरुखरिदगिी
गाउँपालिकाको ववलभरन स्वास््य संस्थाहरुमा उपचािका िालग आउने
वविामीहरुिाई ववतिर्गनेऔर्धीखरिदगनेव्यवस्था लमिाएकोछु।यस
कायिकािालगरु.10िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

४२. सामूदावयकमवहिास्वास््यस्वयंसेववकाहरुकोकायिसम्पादनकोउच्चसम्मान
गदैगाउँपालिकाबाटलबदाइहनुेमवहिास्वास््यस्वयंसेवाकाहरुिाईसम्मान
जनक ववदाइ गने व्यवस्था लमिाएको छु । यसका िालग प्रत्येक मवहिा
स्वास््यस्वयंसेववकाहरुिाइसंघीयसिकाििेउपिब्धगिाउनेिकममारु.
30हजािकादििेिकमथपगिीलबदाइगनेव्यवस्थालमिाएकोछु।यस
कायिकािालगरु.1िाख50हजाििकमववलनयोजनगिेकोछु। 

४३. सामूदावयक मवहिा स्वास््य स्वयं सेववकाहरुको कायििाई थप प्रभावकािी
बनाउने सबै मवहिा स्वास््य स्वयं सेववकाहरुिाई उपिब्ध गिाउँदैआएका
खाजा खचििाई लनिरतिता र्दएको छु । सामूदावयक मवहिा स्वास््य स्वयं
सेववकािाईउपिब्धगिाउँदैआएकोयातायातसवुवधामारु.१हजािकादििे
थपगिीवावर्िकरु.3हजािपयुािउनेव्यवस्थालमिाएकोछु।यसकायिका
िालगरु.1िाख80हजाििकमववलनयोजनगिेकोछु। 

४४. गाउँपालिका लभिकागवगिकोअपाङ्गताभएकाव्यन्त्क्तहरुिाईउन्त्चतसहयोग
उपिब्धगिाउने व्यवस्था लमिाउनरु.5िाखिकम ववलनयोजनगिेकोछु
। 

४५. यस गाउँपालिकाको ववलभरन स्वास््य संस्थाहरुमा किाि सेवामा कायिित
कमिचािीहरुिाईउपिब्धगिाउँदैआएकोकिािसेवाशलु्कमाववृद्धगिेकोछु
।यसकायिकािालग स्वास््य सेवाकोसहायकस्तिपाचौँपदमाकामगने
स्वास््यकमीिाई मालसकरु. २१ हजाि ि स्वास््य सेवाको सहायक स्ति
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चौँथो पदमा काम गने स्वास््य कमीिाई मालसक रु. 20 हजाि उपिब्ध
गिाउनेव्यवस्थालमिाएकोछु। 

४६. सेतो गिुाँस बािववकास सेवा, रुपरदेहीिे सआुहािा दोस्रो कायिक्रम अरतगित
सञ्चािनगनेएकीकृतपोर्र्कायिक्रमकािालगरु.१२िाख४३हजाि
िकम सआुहािा मार्ि त प्राप्तत हनुे ि सोही बमोन्त्जम खचि गने व्यवस्था
लमिाएकोछु। 

४७. यसिीस्वास््यक्षेिकोिालगकुिरु.66िाख60हजाििकमववलनयोजन
गिेकोछु। 

सभाअध्यक्षमहोदय, 

४८. अवमखानेपानीतथासिसर्ाईतर्ि यसआलथिकवर्िमागाउँपालिकािेगने
कायिक्रमकोबजेटप्रस्तुगनिचाहरछु। 

खानेपानीतथासिसर्ाई 

४९. गाउँपालिकाको सबै के्षिमा स्वस््य खानेपानीको सवुवधा उपिब्ध गिाई यस
वर्ििाई स्वस््यखानपेानी वर्िकोरुपमा पवहचानगिाउनसबैकोघिमाधािा
जडानगिीप्रदेशसिकािसँगकोसहकायिमाखानेपानीतथासिसर्ाईस्वच्छता
योजनाकोआधािमाखानेपानीसेवाववस्तािगनेव्यवस्थालमिाएकोछु।धािा
जडानगनिनसक्ने ववपन्नपरिवािकाघिमाधािाजडानगनेव्यवस्था लमिाउन
रु.10िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

५०. गाउँपालिकाको वडा नं. १ मा खानेपानी तथा सिसर्ाइको िालग रु. ५०
हजाििगाउँपालिकाकोववलभरनस्थानमासिसर्ाईकाववलभरनसंिचनालनमािर्
गने कायिक्रमिाई प्रभावकािी रुपमा सञ्चािन   गनि आवश्यक िकम
ववलनयोजनगिेको छु।यसकायिकािालगरु.10िाख50हजाििकम
ववलनयोजनगिेकोछु। 

५१. यसैगिीवडानं.१कोदगुािमा.वव.कोशाखाभवनशौचाियलनमािर्गने
कायिकािालगरु.1िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

५२. गाउँपालिकाको वडा नम्बि 3 को न्त्शवशन्त्क्तआमा समहु भवनमा चपी ि
वायरिङ्गगनिरु.4िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 
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५३. गाउँपालिका लभिका ववलभरन सिसर्ाई संचनाहरु लनमािर् गिी गाउँपालिका
बासीिाई स्वच्छ वाताविर्मा बस्ने वाताविर् लमिाउन आवश्यक िकम
ववलनयोजन गिेको छु । यसकायिका िालग रु.१० िाख िकम ववलनयोजन
गिेकोछु। 

५४. गाउँपालिकाकोवडानं.२मािहेकोतिायगढसामदुावयकभवनमाशौचािय
लनमािर्खानेपानीििङ्गिोगनगनेकायिकािालगरु.२िाखिकमववलनयोजन
गिेकोछु। 

५५. यसिीखानेपानीतथासिसर्ाईतर्ि रु.25िाख50हजाििकमववलनयोजन
गिेकोछु। 

संस्कृलतप्रबद्धिन 

५६. कञ्चनगाउँपालिका लभििहेका ववलभरनप्रकािकामठमन्त्रदि लनमािर्तथा
यहाँ प्रचिनमा िहेका साँस्कृलतक तथा धालमिक कायिक्रमहरुको संिक्षर् तथा
प्रबद्धिन गनि, वडा नं. १मा ववलभरन संस्कृलत संिक्षर्गनि, मटेिीयाको दगुाि
मन्त्रदिको अधिुो कायि सम्पन्न गने, वडा नं. ३ मा दगुाि मन्त्रदिमा टायि
िगाउने, चौिी भगवती मन्त्रदिमा वाि लनमािर् गने, वडा नं. ४को रुरेश्वि
मन्त्रदिलनमािर्,सिकािीबोरिङ्गपरिसिमागेटलनमािर्,बागेश्विीमन्त्रदिलनमािर्,
साँसकृलतकतथाधालमिकप्रबद्धिनतथासम्मानकायिक्रमिवडानं.५माॐ
श्रारतेश्वि महादेव मन्त्रदि लनमािर्, शान्त्रत चोकको न्त्शवािय मन्त्रदि लनमािर्,
दन्त्क्षर् भैसाही लडउहाि लनमािर्, ववलभरनप्रकािकाधमि संसकृलत संिक्षर्तथा
दगुािमन्त्रदिडाँडािाईनमन्त्रदिकम्पाउण्डवािलनमािर्जस्ताकायिक्रमहरुको
व्यवस्थालमिाएकोछु।यसकायिकािालगजम्मारु.20िाख30हजाि
िकमववलनयोजनगिेकोछु। 

५७. गाउँपालिका लभिहनुे ववलभरनप्रकािकाधालमिकतथासाँस्कृलतककायिक्रमहरु
सञ्चािनगिीधमि िसँस्कृलतिाईप्रबद्धिनगने व्यवस्था लमिाएको छु।
यसकायिकािालगरु.५िाखववलनयोजनगिेकोछु। 

खेिकुदतथामनोिञ्जन 

५८. खेिकुदका ववलभरन कायिक्रमबाट गाउँपालिका बासीिाई स्वस्थ ि तरदरुुस्त
िाख्नखेिकुदकाववलभरनआवश्यकसंिचनालनमािर्गनेव्यवस्थालमिाएकोछु
।यसकायिकािालगरु.१०िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 
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५९. वडानं.१मायवुातथाखेिकुदकाकायि,वडानं.२मावडास्तिीययवुा
क्िबखेिकुदसामाग्रीखरिद,वडानं.३माखेिकुदकायिक्रमतथाखेिकुद
समालग्र खरिद, वडा नं. ४ मा खेिकुद समाग्री खरिद तथा प्रन्त्शक्षर् ि
भैिवघाटबािाचतदुिशी मेिामाखेिव्यवस्थापनिवडा नं.५माखेिकुद
कायिक्रमसञ्चािन  तथा व्यवस्थापनकािालगआवश्यकबजेट ववनयोजन
गिेकोछु।यसकायिकािालगरु.7िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

६०. गाउँपालिका लभि खेिकुदका कायिक्रमहरुिाई प्रभावकािी रुपमा सञ्चािन
गनि ववलभरनखेिकुदकाकायिक्रमतथाखेिकुदसामाग्रीहरुउपिब्धगिाउने
व्यवस्थालमिाएकोछु।यसकािालगरु10िाखववलनयोजनगिेकोछु। 

६१. गाउँपालिकामािहेकाखेिाडीहरुिाईखेिप्रलतजागरुकगिाउनतथाखेिमा
दक्षबनाउनअध्यक्षकप खेिकुदप्रलतयोलगतासञ्चािनगनेकायिक्रमिाई
लनिरतितार्दइकोछु।यसकायिक्रमकोिालगरु.५िाखिकमववनयोजन
गिेकोछु। 

६२. गाउँपालिकामा यवुा मवहिाहरुिाई भलिवि प्रलतयोलगता मार्ि त आफ्नो खेि
प्रदशिनगनेअवसि र्दनउपाध्यक्षकपमवहिाभलिविप्रलतयोलगतासञ्चािन
गने व्यवस्था लमिाएको छु । यसको िालग रु. 2 िाख ५० हजाििकम
ववलनयोजनगिेकोछु। 

६३. गाउँपालिकाको वडा नम्बि ३ मा लनमािर्ालधन धलमना ताि खेि मैदानिाई
संघीयसिकािसँगकोसहकायिमापूबािधािववकासगनेव्यवस्थालमिाएकोछु
।यसकायिकािालगसंघीयसिकािसँगिागतसहभालगताजनाउनरु.१0
िाख50हजाििकमववलनयोजनगिेकोछु। 

६४. गाउँपालिका लभिका ववलभरन खेिाडीहरुको पवहचान तथा खेिकुदको
माध्यमबाट यवुा वगिमा सकािात्मककायिक्रमहरु सञ्चािन   गने कायिको
ववकास गनि गाउँपालिकामा ववलभरन खेिकुदका कायिक्रमहरु आयोजना गनि
तथाखेिसामालग्रखरिदकािालगरु.१०िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु
। 

६५. यसिीखेिकुदतथामनोिञ्जनतर्ि कुिरु.50िाखववलनयोजनगिेकोछु
। 

िैवङ्गकसमानतातथासामान्त्जकसमावेशीकिर् 
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सभाकासभाध्यक्षमहोदय, 

६६. अब म िैवङ्गक समानता तथा सामान्त्जक समावशेीकिर् अरतगित ववलनयोजन
भएकोिकमकोबािेमािकमववलनयोजनगनिचाहारछु। 

६७. यस न्त्शर्िकअरतगित वडा नम्बि१मा अपाङ्ग पनुस्थािपना, वडा नं. १को
कञ्चनदलितजागिर्संस्था,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 ववलभरन कायिक्रमहरु, दलित िन्त्क्षत ववलभरन कायिक्रमहरु,
र्िक क्षमता भएका व्यन्त्क्तका िालग आय-आजिन मूिक कायिक्रमहरु
सञ्चािन  , वडा नं.५माअपाङ्गताकािालगसहायकसामाग्रीहरु ववतिर्
दलितिन्त्क्षतकायिक्रमहरुसंचािनजस्ताकामकामाध्यमबाटिैवङ्गकसमानता
तथासमान्त्जकसमावशेीकिर्िाईबढावा र्दने व्यवस्था लमिाएको छु।यस
कायिकािालगजम्मारु.15िाख50हजाििकमववलनयोजनगिेकोछु। 

६८. यसिी सम्पूर्ि सामान्त्जक ववकास के्षिको िालग जम्मा रु.३ किोड ३३
िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

सभाअध्यक्षमहोदय, 

६९. अव म आलथिक ववकास तर्ि  यस आलथिक वर्िमा गाउँपालिकािे गने
कायिक्रमकोबजेटप्रस्ततुगनिचाहरछु। 

७०. कञ्चन का यवुाहरुिाई ववलभरन प्रकािका इिमहरु गिी गाउँपालिका लभि
िोजगािी लसजिनागनिप्रोत्साहनगनेव्यवस्थाअध्यक्षसँगयवुाइिमकायिक्रम
मार्ि त लमिाएको छु । यस कायिक्रममा आफ्नो व्यवसायिाई ववस्ताि ि
प्रववलध मैिी बनाउन चाहाने यवुाहरुिाई गाउँपालिकासँगआवद्ध गिाउन रु.
२५िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

कृवर्तथापशुक्षिेकाकायिक्रमहरु 

७१. कृवर् तथा पशु के्षिका कायिक्रमबाट गाउँपालिकािाई आलथिक समवृद्धको
बाटोमाअगँाडीबढाउनगाउँपालिकाकोवडानं.५मागहुँकोववउववतिर्ि
अरय गाउँपालिकाका ववलभरन वडाहरुमा समेत प्रत्येक वडामा रु. ३ िाख



14 

 

कादििेगहुँकोववउववतिर्कायिक्रमसञ्चािनगनेव्यवस्थालमिाएकोछु
।यसकायिकािालगरु.१५िाख50हजाििकमववलनयोजनगिेकोछु। 

७२. कृवर्कोउत्पादनमा मेन्त्शनिीऔजािहरुकोप्रयोगगिीउत्पादनिाईववृद्धगनि
कृवर्काववलभरनऔजािहरुखरिदगिीववतिर्गनेव्यवस्थालमिाएकोछु।
यसकायिकािालगरु.40िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

७३. कृवर्को के्षिमा कृर्कको िोजाइ ववृद्ध गनि कृर्कहरुिाई प्रोत्साहन गने
व्यवस्था लमिाएको छु।यसकायिकािालगरु.8िाखिकम ववलनयोजन
गिेकोछु। 

७४. कृवर्मा सूयिमखुी ववशरे् तेिहन ववकास कायिक्रम, 50 प्रलतशत अनदुानमा
च्याउ ववउ ववतिर्, तिकािी खेलत गने कृर्कहरुकािालग मन्त्ल्चङ्ग प्िाविक
तथा थोपा लसंचाई एवम् ववउववजन सहयोगकायिक्रम, वहँउदे नसििी स्थापना
कायिक्रम, बेमौसमी तिकािी ववउ ववतिर् कायिक्रम, मौसमी तिकािी ववउ
ववतिर् कायिक्रम, कृवर् शाखा व्यवस्थापन एवम् प्रदशिनी क्षमता ववस्ताि
कायिक्रम नववनतम प्रववलधमाआधारित वडा स्तिीय तालिम, बरे् तथा वहउँदे
बालिकोिालगऔर्धीववर्ादीलभटालमनखरिद,कृवर्डायिी2079प्रकाशन,
पम्पिेट एवम् जनचेतनामूिक सामाग्री प्रकाशन, पािा (डढुवा) को ववर्ादी
ववतिर्कायिक्रम,कृवर्यरिहरुकोममिततालिम,माटोसधुािकोिालगन्त्जंक
ववतिर्, जनप्रलतलनलध एवम् कमिचािीबाट समग्र कृवर् कायिक्रमको अनगुमन
लनरिक्षर् एवम् अविोकन कायिक्रम ि आकन्त्स्मकबालि संिक्षर् सेवा जस्ता
कायिक्रम तथा तालिमहरु सञ्चािन   गने व्यवस्था लमिाएको छु । यस
कायिकािालगजम्मारु.34िाख50हजाििकमववलनयोजनगिेकोछु। 

७५. िसायलनकमिप्रयोगगिीउत्पार्दतकृवर्उपजबाटगाउँपालिकाबासीमापनि
सक्नेगन्त्म्भििोगहरुकोसंक्रमर्लनयरिर्गनिगाउँपालिकालभिजैववकमि
उत्पादन गनि ईच्छुक कृर्क िाई जैववक मिमा अनदुान र्दने व्यवस्था
लमिाएको छु । यस कायिका िालग रु. 1 िाख िकम ववलनयोजन गिेको
छु। 

७६. पशु ववकासकोमाध्यमबाटपशुआहािामासधुािगिीपशुजरयउत्पादनिाई
ववृद्धगनिघाँसकोववउववतिर्कायिक्रमसञ्चािनगनेव्यवस्थालमिाएको
छु।यसकायिकािालगरु.10िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 
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७७. पशु सेवािाई व्यवन्त्स्थत बनाउन पशमुा िाग्ने िोगको अनसुरधान गनि
प्रयोगशािाव्यवस्थापनगनेव्यवस्थालमिाएकोछु।यसकायिकािालगरु१
िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

७८. पशु पािनमा कृर्कहरुको आकर्िर् बढाउन तथा यस व्यवसायमा िागेका
कृर्कहरुिाई पशु उत्पादन तथा यस को के्षिमा घट्न सक्ने अप्रत्यान्त्शत
घटनाबाटपशुक्षलतकोक्षलतपूलति ववमामार्ि तगनेव्यवस्था लमिाएको छु।
आफ्ना पशहुरुको ववमा गिाई पशु पािन व्यवसाय गिेका कृवर्कहरुिाई
कृर्किेलतिेकोिकमको50प्रलतशतववमािकमगाउँपालिकािेअनदुानर्दने
व्यवस्था लमिाएको छु।यसकायिकािालगरु.7िाखिकम ववलनयोजन
गिेकोछु। 

७९. गाउँपालिकालभिउत्पादनहनुेदधुिाईव्यवन्त्स्थततरिकािेलबवक्रववतिर्गने
व्यवस्थालमिाउनसहकािीमार्ि तदधुववतिर्गनेकृर्कहरुिाईप्रलतलिटि
२ रुपैयाँका दििे अनदुान उपिब्ध गिाउने व्यवस्था लमिाएको छु । यस
कायिकािालगरु.32िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

८०. पशु के्षिमा प्रयोगहनुे ववलभरन प्रकािका मेन्त्शनिीऔजािहरुको ववतिर्गिी
कृर्किाईपशपुािनमासहन्त्जकिर्गनेव्यवस्थालमिाएकोछु।यसकायिका
िालगरु.20िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

८१. गाउँपालिका लभि पशधुन तथा बागबानी ववकास गने गिी ववलभरन प्रकािका
कायिक्रमहरुगनेआवश्यकव्यवस्थालमिाएकोछुयसकायिकािालगरु.१०
िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

८२. यसिीकृवर्तथापशुके्षितर्ि रु.२किोड८िाखिकमववलनयोजनगिेको
छु। 

पयिटनववकासकायिक्रम 

८३. गाउँपालिकाको वडा नम्बि ४ मा िहेका ववलभरन प्रकािका पयिटकीय
स्थिहरुकोप्रचािप्रशािगिीपयिटनववकासगनितथादानापिुतािकोपयिटन
पूवािधाि लनमािर्गिीपयिटककोआकर्िर्ववृद्धगनेव्यवस्था लमिाएकोछु।
यसकायिकािालगरु.6िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

सहकािी 
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८४. गाउँपालिका लभि िहेका सहकािीहरुकोक्षमता ववकास तथा सहकािीहरुिाई
आवश्यक पने ववलभरन प्रकािका कायिक्रमहरु सञ्चािन   गने आवश्यक
व्यवस्था लमिाएको छु । यस कायिका िालग रु.५ िाख िकम ववनयोजन
गिेकोछु। 

८५. कञ्चनगाउँपालिकालभिकासहकािीहरुिाईप्रोत्साहनअनदुानसहायतार्दने
व्यवस्था लमिाएको छु । यस कायिका िालग रु.५ िाख िकम ववलनयोजन
गिेकोछु। 

८६. वडानं.१मािहेकोसानावकसानसहकािीसंस्थाकोके्षमताववृद्धगनिरु.५०
हजाििकमववलनयोजनगिेकोछु। 

८७. यसिीसम्पूर्िआलथिकववकासके्षिकोिालगजम्मारु.२किोड2४िाख५०
हजाििकमववलनयोजनगिेकोछु। 

सभाअध्यक्षमहोदय, 

८८. अव म पूवािधाि ववकास तर्ि  यस आलथिक वर्िमा गाउँपालिकािे गने
कायिक्रमकोबजेटप्रस्ततुगनिचाहरछु। 

पूवािधािववकास 

स्थानीयसडकतथापिु 

८९. आलथिकवर्ि२०७८/७९मासंघीयसिकािसँगकोसमपिुकअनदुानमायोजना
कायािरवयन गने गिी िकम ववलनयोजन गिेको छु । यस कामका िालग
गाउँपालिकाको वडा नं. 3 को हनािचौि देन्त्ख जनचाहाना चोकसम्म सडक
कािोपिे गने व्यवस्था लमिाएको छु । यसकामका िालग संघीय सिकाि
बाट 62 िाख गाउँपालिकाबाट 47 िाख ि जनसहभालगताबाट 15 िाख
िकम िागत सहभालगता हनुे जिी जम्मा रु.1 किोड 24 िाख िकम
ववलनयोजनगिेकोछु। 

९०. आलथिकवर्ि२०७८/७९मािनु्त्म्बनीप्रदेशसिकािसँगकोसमपिुकअनदुानमा
योजनाकायािरवयनगनेगिीिकमववलनयोजनगिेकोछु।यसअरतगितवडा
नं. १कोशनु्त्शिनगिकािोपिे सडकदेन्त्खसरुदिनगिकािोपिेसम्मसडक
कािोपिे, वडा नं. २को बगहीकािोपिेदेन्त्ख बजबजाह दयानगि सम्मको
सडककािोपिे, वडा नं. ३को सोँगा चोकदेन्त्खसपुा देउिािी मन्त्रदिसम्म
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सडककािोपिे,वडानं.४कोगमु्बादेन्त्खसामूदावयकहुँदैतलु्सीघाटसडक
कािोपिे,वडानं.५कोहरिचोकदेन्त्खसिस्वतीमा.वव.कोपछालडचोकसम्म
सडककािोपिे ि दानापिु खेि मैदानबाट र्दव्यै टोि हुँदै बेिडाँडा जोड्ने
सडककािोपिेसडकहरुछनौटगिीकािोपिेगनेव्यवस्था लमिाएकोछु
। प्रस्ततु सबै सडकहरुिाई प्रदेश सिकािबाट प्रत्येकसडकको िालग 25
िाखका दििे१किोड50िाख,गाउँपालिकाबाट प्रत्येकसडककोिालग
रु.20िाखकादििे१किोड20िाखिजनसहभालगताप्रत्येकसडकको
िालगरु.५िाखका दििे30िाख िकम ववलनयोजनगिी जम्मा रु.३
किोडिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

९१. वडानम्बि१मािहेकाववलभरनसडकहरुग्राभेिगिीस्तिउन्नतीगनेकायिका
िालग िकम ववलनयोजन गिेको छु । एकतानगि न्त्शवािय मन्त्रदि पथ हेलभ
ग्रभेि, लसजिनन्त्शि अधिुो सडक ग्राभेि, गरदभि टोि सडक ग्राभेि गनि
आवश्यक बजेट ववलनयोजन गिेको छु । यस कायिका िालग प्रत्येक
सडकहरुिाईरु.१िाख५०हजािकादििेिकमववलनयोजनगिीजम्मारु.
4िाख50हजाििकमववलनयोजनगिेकोछु। 

९२. वडानं.२कोएकारतनगिपथहेलभग्राभेिगनिरु.२िाख50हजाििकम
ववलनयोजनगिेकोछु। 

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

९४. दानापिुतािदेन्त्खसमयमाईमन्त्रदिजोड्नसडकग्राभेिगनिरु.२िाखिकम
ववलनयोजनगिेकोछु। 

९५. वडानं.१मादगुािमा.वव.गेटदेन्त्खबोहोिाटोिसम्मसडकग्राभेि,रुमािे
चोक सडक ग्राभेि, खैिहवा डाँडा देन्त्ख वपपिनेटा जोड्ने सडक ग्राभेि,
बकुिागढ कािोपिे देन्त्ख कञ्चन  बगँिु र्ाि सम्म जोड्ने सडक ग्राभेि,
कुटीटोिपथअधिुोसडकग्राभेि,भगवानपिुपथसडकग्राभेि,कुचेिाजाने
कािोपिेदेन्त्खतल्िोशनु्त्शिनगिजोड्नेनयाँसडकग्राभेि,नमनुासामदुावयक
टोिजानेसडकग्राभेि,िामनगिकािोपिे देन्त्खच्याउर्ािमजोड्नेअधिुो
सडकग्राभेिगनेव्यवस्थालमिाएकोछु।प्रस्ततुसडकहरुमाप्रत्येकसडक
मारु.१िाखकादििेजम्मारु.10िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 
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९६. वडानं.१कोप्रलतक्षायवुाक्िवभवनदेन्त्खवंशिाजटोिसम्मसडकग्राभेि
ितल्िोसनु्त्शिनगिशाखासडकग्राभेिगनेव्यवस्थाप्रत्येकसडककोिालग
रु. 50 हजािका दििे िकम ववलनयोजन गिी जम्मा रु.१ िाख िकम
ववनयोजनगिेकोछु। 

९७. गाउँपालिकाकोवडानम्बि२अरतगितववजयनगिकािोपिेदेन्त्खगोिेटोसडक
ग्राभेिगनेकायिकािालगरु.३िाखववलनयोजनगिेकोछु। 

९८. वडा नं.२कोिमेशज्ञवािीकोघि देन्त्खपवुितर्ि जाने गैडहवा लसमासम्म
सडक ग्राभेि ि बसरत रु्िबािीआमा समहुको भवनदेन्त्ख गोिख बोहिाको
घिसम्मसडकग्राभेिगनेकायिकोिालगप्रत्येकसडककोिालगरु.१िाख
50हजािकादििेरु.३िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

९९. वडा नं.२ मैबगहीदन्त्क्षर्मलसनासम्मकोसडकग्राभेििनमान लसंहको
घिदेन्त्खसोमनाथकोघिसम्मसडकग्राभेिगनेकायिकािालगप्रत्येकसडकको
िालगरु.२िाखकादििेरु.४िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

१००. गाउँपालिकाकोवडानं.२मापनेववजयनगिन्त्शवाियमन्त्रदिदेन्त्खउत्तितर्ि 
जाने सडकग्राभेि, गौिी डाँडा िजािी टोिसडकग्राभेि ि गजेडी मा.वव.
देन्त्खपूवितर्ि जानेसडकग्राभेिगनेप्रत्येकसडककोिालगरु.१िाखका
दििेरु.३िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

१०१. वडानं.३को ववलभरनसडकहरुमाह्यमुपाइपिाखीसडकसतिउन्नतीगने
कायिकािालगरु.३िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

१०२. गाउँपालिकाकोवडानं.३काअरयलभिीसडकहरुिाईस्तिउन्नतीगिीसहज
रुपमायातायातकोपहुँचपयुािउनवडाको टुल्िकुोघिहुँदैमनकुोघिसम्म
सडकग्राभेि,गोववरदकोर्लनिचिदेन्त्खिखनचोकजानेसडकग्राभेि,लडकेको
घि देन्त्ख गैडहवा जाने सडक ग्राभेि, साईपिेु टोिको कल्भटि देन्त्ख सपुा
देउिािीमन्त्रदिसम्मसडकग्राभेि,बाटुिेटोिबाटिक्षुकोघिसम्मसडक
ग्राभेि, घोिा पािी टी जैसीको घि देन्त्ख कोठी सम्म सडक ग्राभेि, भन्त्क्त
सिको घि देन्त्ख लसताको घिसम्म सडक ग्राभेि, कुवि टोि जाने सडक
ग्राभेि,मरुरेटोिबाटन्त्शवकोघिसम्मसडकग्राभेिििायबहादिुटोिसडक
ग्राभेि गने कायिको व्यवस्था लमिाएको छु । यस कायिका िालग प्रस्ततु
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प्रत्येक सडकको िालग रु. १ िाखका दििे जम्मा रु.10 िाख िकम
ववलनयोजनगिेकोछु। 

१०३. वडा नं.३ मैमिाविमन्त्रदिजानेसडकग्राभेििमोहिाजकोघिअगाडी
सडकग्राभेि गनेकायिको िालग प्रत्येकसडकिाई रु. ५० हजािका दििे
िकमववलनयोजनगिीरु.१िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

१०४. कञ्चन  गाउँपालिकाको वडा नं. ४ का ववलभरन सडकहरु ग्राभेि गिी
स्तिउन्नतीगनिआवश्यकिकम ववलनयोजनगिेको छु।यसकायिकािालग
वडानं.४कोके.सी.चोकदेन्त्खबागेश्विीटोिजोड्नेसडकग्राभेिगनिरु.
१िाख५०हजाििकमववलनयोजनगिेकोछु। 

१०५. वडानं.४कोछपािीचोकदेन्त्खउत्तिप्रगलतटोिजोड्नेसडकग्राभेिि
अस्नैया चोक देन्त्ख वविेरर चोक जाने सडक ग्राभेि गिी स्तिउन्नती गने
कायिकािालगमालथकाप्रत्येकसडकहरुिाईरु.१िाख20हजािकादििे
िकमववलनयोजनगिीरु.२िाख४०हजाििकमववलनयोजनगिेकोछु। 

१०६. गाउँपालिकाकोवडानं.४काअरयसडकहरुग्राभेिगनेव्यवस्थालमिाएको
छु।यसकायिकािालगवडा नं.४कोपिुानोबाँधदेन्त्खरुरपिुकािोपिे
सडकसम्मजानेउत्तिकोसडकग्राभेि,वविेररचोकगाउँलभिसडकग्राभेि,
शाही चोक देन्त्ख शान्त्रतदीप चोक सम्म सडक ग्राभेि, सखुौिा चोक देन्त्ख
वनकलसयागाउँजोड्नेसडकग्राभेिथकािीचोकदेन्त्खउत्तिलमिनचोकपूवि
न्त्शवमन्त्रदिजानेसडकग्राभेि,बदु्धनगिचोक देन्त्ख पूविवस्तीसम्मसडक
ग्राभेि, जसेखकि  चोकदेन्त्ख पूवि ढावा जाने सडक ग्राभेि, लमिनचोक देन्त्ख
सनुगाभाशारतीपाकि जानेसडकग्राभेि, लमिनचोकदेन्त्खसनुगाभाशारतीपाकि 
जानेबाटोमाकल्भटिलनमािर्,के्षिीटोिकोपूविप्यठुानेटोिमाकल्भटिलनमािर्
ि वेिडाँडा देन्त्खचापाजोड्ने बाटोमाकल्भटि लनमािर्गने योजनाहरुछनोट
गिीप्रत्येकयोजनाकोिालगरु.१िाखकादििेिकमववलनयोजनगिीरु.
10िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

१०७. कञ्चनगाउँपालिकावडानं.५मासडकसञ्जािकोववस्तािगिीस्तिउन्नती
गनि यस वडाको ववलभरन स्थामा ह्यमुपाइप िाख्न,े वपपिीचापा र्ायििाईन
प्रलतक्षाियदेन्त्खमवहिासामदुावयकआउनेबाँकीसडकग्राभेि,दन्त्क्षर्भैसाही
प्रलतक्षाियचोक देन्त्ख पन्त्िमकवपिवस्तुजाने सडकग्राभेि, स्वास््यचौकी
देन्त्ख पन्त्िम जाने सडक ग्राभेि, बदु्धदीप चोक देन्त्ख दन्त्क्षर् जाने सडक
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स्तिउन्नतीिजनककोघिदेन्त्खदेउिािीबगिदवाजानेसडकस्तिउन्ननीजस्ता
योजनाहरुछनोटगिीप्रत्येकयोजनाकोिालगरु.१िाख५०हजािकादििे
िकमववलनयोजनगिीकुिरु.9िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

१०८. कञ्चन  गाउँपालिकाको वडा नं. ५ मै िीगािी टोिमा सडक ववस्ताि,
िामदामचोक देन्त्खउत्ति तर्ि  जाने सडकग्राभेि, वर्सल्याण्ड देन्त्खशान्त्रत
पथजोड्नेसडकस्तिउन्नतीगनिप्रत्येकयोजनाकोिालगरु.१िाखकादििे
िकमववलनयोजनगिीरु.३िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

१०९. वडा नं.५मा िहेकोसिस्वतीमा.वव. देन्त्खपन्त्िमतर्ि जानेसडकग्राभेि
गिीस्तिउन्नतीगनिरु.२िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

११०. गाउँपालिकाको ववलभरन ठाउँमा िहेका सडकहरुिाई कािोपिे मार्ि त
स्तिउन्नतीगनेकायिकािालगवडानं.१कोकुचेिाचोकदेन्त्खकुटीटोिहुँदै
गजेडीजोड्नेसडककािोपिेगनेकायिक्रमिाखेकोछु।यसकायिकािालग
रु.20िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

१११. कञ्चनगाउँपालिकावडानं.२मािहेकोमटेरियासडकदेखीगौिीडाँडा
आमासमूहकोभवनसम्मसडककािोपिेगनेकायिकािालगरु.१५िाख
ववलनयोजनगिीसडकस्तिउन्नतीगनेकायिक्रमिाखेकोछु। 

११२. गाउँपालिकाकोवडानं.३मािहेकोहिैयाप्रलतक्षाियदेन्त्खबिङ्गेटोिसम्म
सडककािोपिेगनेकायिकािालगरु.15िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु
। 

११३. कञ्चनगाउँपालिकावडा नं.३मािहेकोगगनपथसडककािोपिेगनि
रु.१५िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

११४. वडा नं. ४ को म्याग्दी चोक देन्त्ख के्षिी टोि सम्म सडककािोपिे गने
कायिका िालग रु. ३० िाख िकम ववलनयोजन गिी सडकआवतजावतिाई
सहजबनाउनेव्यवस्थालमिाएकोछु। 

११५. गाउँपालिकाकोववलभरनठाउँमाह्यमुपाइपिाखीसडकपूवािधाििाईस्तिउन्नती
गनिह्यमुपाइपखरिदगनेव्यवस्था लमिाएकोछु।यसकायिकािालगरु.
१०िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 
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११६. गाउँपालिकाको ववलभरनठाउँमाकल्भटि लनमािर्गिीयातायात सेवािाईसधुाि
गनि रु.१५िाख िकम ववलनयोजनगिेको छु।यसैगिी वडा नं.१को
न्त्शवािय मन्त्रदि देन्त्ख विेभरिया जाने बाटोमाकल्भटि लनमािर् ि शान्त्रतनगि
देन्त्खगौढीजाने घोिमाकल्भटि लनमािर्गनि प्रत्येकयोजनाकोिालगरु.३
िाखिकमववलनयोजनगिीरु.६िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

११७. यसिीसडकतथापिुके्षितर्ि रु.2किोड24िाख40हजाििकम
ववलनयोजनगिेकोछु। 

लसँचाई 

११८. लसंचाइसवुवधाकोव्यवस्थागिीकृवर्तथावेमौसमीखेतीगनिवडानम्बि१
कोिौसादगुािमन्त्रदिनन्त्जकैस्यािोट्यवुिेमालसंचाईकोिालगववद्यतुीयमोटि
जडान, मदैुया टोि स्यािोट्यवुेिमा लसंचाईको िालग ववद्यलुतयमोटि जडान
गनिदवैुयोजनाकोिालगरु.१िाखकादििेरु.२िाखिकमववलनयोजन
गिेकोछु। 

११९. वडा नं.२को ववलभरन स्थानमा स्यािोट्युवेिजडानतथापम्पसेटखरिद
गिीलसंचाइसवुवधाववस्ताििव्यवस्थापनगनिरु.१०िाखिकमववलनयोजन
गिेकोछु। 

१२०. गाउँपालिकाकोवडानं.३काववलभरनठाउँमालसंचाईकोस्यािोट्युवेिजडान
गनेकायिकािालगरु.3िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

१२१. वडा नं.४ लभि पन्त्म्पङ्ग सेटखरिदतथा स्यािोट्युवेि लनमािर्, वडा लभि
हेण्डपम्मलनमािर्गनेकायिकािालगरु.4िाख३०हजाििकमववलनयोजन
गिेकोछु। 

१२२. वडा नं. ५ मा स्यािोट्यवुेि जडान गनि रु. 5 िाख ि प्रगलतन्त्शि लडप
ट्युवेिपाईपममितगनिरु.1िाख50हजािगिीजम्मारु.6िाख50
हजाििकमववलनयोजनगिेकोछु। 

१२३. गाउँपालिकाको ववलभरन स्थानमा लिफ्ट लसंचाई योजना लनमािर्को िालग 5
िाखिलसंचाईकाअरयववलभरनसंिचनालनमािर्गिीलसंचाईसवुवधाउपिब्ध
गिाउनरु.३0िाखववलनयोजनगिीजम्मारु.३५िाखिकमलसंचाईका
संिचनालनमािर्गनिववलनयोजनगिेकोछु। 
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१२४. यसिीलसंचाइक्षेिमाजम्मारु.५६िाख50हजाििकमववलनयोजनगिेको
छु। 

भवनतथासहिीववकास 

सभाध्यक्षमहोदय, 

१२५. अवमगाउँपालिका लभि िहेका ववलभरनसामूदावयकतथा सिकािी भवनहरु
लनमािर्गनेकायिकोबजेटववलनयोजनसम्बरधीिकमववलनयोजनगनिचाहारछु
। 

१२६. गाउँपालिकाकोवडानम्बि1माप्रगलतिामनगिआमासमूहट्रसलनमािर्गने
िशान्त्रतनगिबजािटहिोलनमािर्गनेकायिकािालगप्रत्येकयोजनाकोरु.1
िाखकादििेरु.2िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

१२७. यसैगिीवडा नं.१कैिौसाबजािटहिो लनमािर्, इररकमिआमासमूह
भवनप्िािि,हान्त्त्तबजािटहिो लनमािर्जस्तायोजनाहरुछनोटगिीप्रत्येक
योजनाकोिालगरु.१िाखका दििेजम्मा रु.3िाख िकम ववलनयोजन
गिेकोछु। 

१२८. गाउँपालिकाकोवडानम्बि२मािहेकोपिुचोकमाप्रलतक्षाियलनमािर्गनि
रु. २ िाख िकम ववलनयोजन गिेको छु । मटेरिया सामूदावयक भवनमा
िङ्गिोगन िर्लनिचि व्यवस्थापनकायिकािालग1िाख50हजाि, बसरत
रू्िबािी आमा समहुको अधिुो भवन प्िािि ि िङ्गिोगन ि र्लनिचि
व्यवस्थापनको िालग 3 िाख ि बगही सामान्त्जक भवनमा बाउण्री वाि
िगाउने कामका िालग रु. 4िाख गिी जम्मा रु. 10िाख50 हजाि
िकमववलनयोजनगिेकोछु। 

१२९. गाउँपालिकाकोवडानं.२माववपन्नवगिवडास्तरियककि टपाताखरिदगने
कायिकािालगरु.५िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

१३०. ववलभरन स्थानमा िहेका भौलतक संिचना ममित संभािका िालग रु. ४ िाख
िकमववलनयोजनगिेकोछु। 

१३१. गाउँपालिकाको वडा नम्बि3को िेडक्रसभवनकोसटि लनमािर् ि ग्रामीर्
आमा समूहको भवनमा तािबाि ि माटो पटान गने कायिका िालग प्रत्येक
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योजनाकोिालगरु.१िाखकादििेरु.२िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु
। 

१३२. वडा नम्बि4कोसनुगाभासामदुावयकग्राउण्डढिाईतथाइरटििकगने
कायिकािालगरु.१िाख50हजाििदलितवन्त्स्तकाभवनमािङ्गिोगनगने
कायिका िालग रु. १ िाख गिी जम्मा रु. 2 िाख 50 हजाि िकम
ववलनयोजनगिेकोछु। 

१३३. वडानं.५कोवपपिीचापाववचिाइनचोकमाप्रलतक्षाियलनमािर्गनेकायिका
िालगरु.२िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

१३४. गाउँपालिकाको सबै वडामा सभाहिको सवुवधा उपिब्ध गिाउने नीलत तथा
कायिक्रमकायािरवयनगनिसभाहिनभएकाप्रत्येकवडामासभाहिलनमािर्गने
व्यवस्था लमिाएको छु । जसअरतगित वडा नं. १, ३ ि५ मा सभाहि
लनमािर् गनि प्रत्येक वडािाई रु. २५ िाखका दििे रु. ७5 िाख िकम
ववलनयोजनगिेकोछु। 

१३५. गाउँपालिकाकोवडानम्बि४मावर्टनसेहिलनमािर्गनेव्यवस्थालमिाएको
छु।यसकायिकािालगरु.२५िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

१३६. थारुजालतकोभेर्भरु्ािधमिसंस्कृलतझल्कनेखािकाथारुजालतिेप्रयोगगने
ववलभरन प्रकािका सिसामानहरु िाखी थारु संग्रािय लनमािर् गने कायिको
सरुुवातगनिकञ्चनगाउँपालिकाकोवडानं.५माथारुसंग्राियलनमािर्गने
व्यवस्थालमिाएकोछु।यसकायिकािालगरु.२५िाखिकमववलनयोजन
गिेकोछु। 

१३७. कञ्चन  गाउँपालिकामा िहेको एकमािसञ्चाि ससँ्थािाईआफ्नै भवनबाट
आफ्नावक्रयाकिापहरुसञ्चािनगनिसहजवाताविर्लसजिनागनिकञ्चन
सामूदावयकसञ्चाि संस्थाकोभवन लनमािर्गनेव्यवस्था लमिाएको छु।यस
कायिकािालगरु.५िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

१३८. गाउँपालिकाको ववलभरन स्थानमा ववलभरन प्रकािका सामूदावयक संस्थाहरुको
भवनलनमािर्गनेव्यवस्थालमिाएकोछु।यसकायिकािालगरु.65िाख
िकमववलनयोजनगिेकोछु। 
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१३९. गाउँपालिकाको नवलनलमित भवनका ववलभरन संिचनाहरु लनमािर् गने कायिका
िालगिकम ववलनयोजनगिेको छु।यसअरतगितगाउँपालिकाकोनवलनलमित
भवनमा गेट तथा अरय संिचना लनमािर्, गाउँपालिकाको नवलनलमित भवनका
झ्यािहरुमालग्रिकाढोकालनमािर्िगाउँपालिकाकोनवलनलमितभवनमालिफ्ट
जडानगनेकायिकािालगरु.95िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

१४०. गाउँपालिकाकोवडानं.२मालनमािर्हनुेकृवर्बजािलनमािर्कोिालगतिाई
मधेस समवृद्ध कायिक्रम मार्ि त िकम ववलनयोजन गिेको छु । यस कायिमा
गाउँपालिकाको िागत साझेदािी कायिक्रमको िालग रु. ३ िाख 50 हजाि
िकमववलनयोजनगिेकोछु। 

१४१. यस गाउँपालिका लभि िहेका तलु्सीघाट शवदहन स्थि ि दानापिु शवदहन
घाटिाईव्यवन्त्स्थततरिकािेलनमािर्गिीसञ्चािनगनेआवश्यकव्यवस्था
लमिाएकोछु।यसकायिकािालगतलु्सीघाटशवदहनस्थिमाछानोलनमािर्
िदानापिुशवदहनघाटलनमािर्गनेकायिकािालगप्रत्येकयोजनाकोिालगरु.
५िाखकादििेरु.१०िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

१४२. गाउँपालिका लभि ववलभरन ठाउँमा उद्यान, पाकि  ि ववश्रामस्थि लनमािर् गिी
गाउँपालिकािाईपयिटवकयआकर्िर्को केररबनाउनेकायिकािालगरु.10
िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

१४३. गाउँपालिका लभि लनमािर् भएका ववलभरन संिचनाहरुकोममित संभािगिी यी
संिचनाहरुिाई सञ्चािन   गने आवश्यक व्यवस्था लमिाएको छु । यस
कायिकायसकािालगवडानं.१कािालगरु.१िाख,वडानं.२मा४
िाख, वडा नं. ३ मा 3िाख50 हजाि, वडा नं. ४ मा2िाख50
हजाि, वडा नं. ५ मा 4 िाख ि गाउँपालिका भिी रु. २० िाख िकम
ववलनयोजन गिेको छु । यस कायिका िालग जम्मा रु. ३५ िाख िकम
ववलनयोजनगिेकोछु। 

उजाििघुतथासानाजिववद्यतु 

१४४. वडानम्बि४कोववलभरनववद्यलुतयसंिचनाहरुममिततथासंिचनासधुािगनि
तािपोििगडुकाखरिदतथाममितगनेकायिकािालगरु.१िाखिकम
ववलनयोजन गिेको छु । यसै गिी वडा नं. ५ मा िहेका ववलभरन ववद्यलुतय
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संिचनाहरुकोलनमािर्तथाममितगनिरु.1िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु
। 

१४५. गाउँपालिकामा ववद्यतुको सहजआपूलति ि यसको सेवा सधुाि गनिआवश्यक
िकम ववलनयोजन गिेको छु । यस कायिका िालग रु. 8 िाख िकम
ववलनयोजनगिेकोछु। 

१४६. यसिीउजाितथाववद्यतुके्षिमाजम्मारु.१०िाखिकमववलनयोजनगिेको
छु। 

१४७. गाउँपालिकामाचािुआलथिकवर्िमाखरिदसम्झौताभैकोिोनाभाइिसकोदोस्रो
भेरियरटको संक्रमर्का कािर् रुपरदेही न्त्जल्िामा िागु भएको लनरे्धाज्ञाको
कािर् लनमािर् सम्पन्न हनु नसकेका योजनाहरुको संघीय सिकािको
लनयमानसुािम्यादथपगनेव्यवस्थालमिाएकोछु।यीआयोजनाहरुमाबचत
हनुेिकमआगामीआलथिकवर्िमालनमािर्हनुेबाकीीँकामकोभकु्तानीगनेगिी
व्यवस्थालमिाएकोछु। 

१४८. यसिी मालथ प्रस्ततु गरिए बमोन्त्जम पूवािधािहरुको ववकासमा जम्मा रु. 11
किोड३4िाख३५हजाििकमववलनयोजनगिेकोछु। 

सभाअध्यक्षमहोदय, 

१४९. अव म वन वाताविर् तथा ववपद् व्यवस्थापन तर्ि  यस आलथिक वर्िमा
गाउँपालिकािेगनेकायिक्रमकोबजेटप्रस्ततुगनिचाहरछु। 

वनवाताविर्तथाववपद्व्यवस्थापन 

वनतथाभ-ुसंिक्षर् 

१५०. गाउँपालिकाको वडा नं.२मा िहेको बगही दन्त्क्षर्बाँध ममित गनि रु.3
िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

१५१. गाउँपालिका लभिका ववलभरन स्थानहरुमा वन तथा वाताविर्का ववलभरन
वक्रयाकिापहरुगिीवाताविर्िाई स्वच्छिाखीमानववयस्वास््यसधुािगनि
आवश्यक िकम ववलनयोजन गिेको छु । यस कायिका िालग रु. 5 िाख
िकमववलनयोजनगिेकोछु। 

जिाधािसंिक्षर् 
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१५२. गाउँपालिका लभिका ववलभरनपानीकामहुान,पोखिी,तथाताितिैया संिक्षर्
गिी पालनका श्रोतहरुको दीघिकालिन सिुक्षा गनिआवश्यक िकम ववलनयोजन
गिेकोछु।यसकायिकािालगरु.5िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

१५३. गाउँपालिकाकोवडानं.२कोगजेडीसोनपोखिीकोउत्तितर्ि वाििगाउने
कायिकािालगरु.३िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

वाताविर्संिक्षर्जिवायुपरिवतिन 

१५४. वडा नम्बि २ को वगही बागबालनमा तािबाि गिी बागबालन ववकास गने
कायिका िालग रु. ५० हजाि ि गाउँपालिका लभि हनुे ठूिा ठूिा लनमािर्
कायिबाट वाताविर्मा पने प्रभाव अध्ययन गनि वाताविर्ीय अध्यय प्रलतवेदन
तयािगनिरु.२िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

र्ोहिमैिातथाढिव्यवस्थापन 

१५५. गाउँपालिका लभि उत्सजिन हनुे र्ोहोि मैिाको उन्त्चत व्यवस्थापन गिी
गाउँपालिकािाई सर्ा सगु्घि िाख्ने कायि गनिका िालग आवश्यक िकम
ववलनयोजन गिेको छु । यसकायिका िालग रु. 6 िाख िकम ववलनयोजन
गिेकोछु। 

जिउत्पन्नप्रकोपलनयरिर् 

१५६. वडा नम्बि 3को संगम टोि पोखिीमा तटबरध लनमािर् गिी जि उत्पन्न
प्रकोपिाईलनयरिर्गनेव्यवस्थालमिाएकोछु।यसकायिकािालगरु.2
िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु।यसैवडाकोमनु्त्क्तनाथबैंकपछाडीनालि
लनमािर्गनेकायिकािालगरु.1िाख50हजाििकमववलनयोजनगिेकोछु
। 

१५७. गाउँपालिकाको ववलभरन स्थानमा तटबरध लनमािर् गिी प्राकृलतक प्रकोपबाट
सिुन्त्क्षतहनुेव्यवस्थालमिाएकोछु।यसकायिकािालगरु.५िाखिकम
ववलनयोजनगिेकोछु। 

१५८. गाउँपालिकाकोवडानं.५कोवडाकायािियनन्त्जकिहेकोकुिोमातटबरध
लनमािर्गिीपानीकोसहजव्यवस्थापनगनेकायिकािालगरु.५िाखिकम
ववलनयोजनगिेकोछु। 
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१५९. यसिी जिउत्पन्न प्रकोप लनयरिर् क्षेिमा जम्मा रु. १३ िाख 50 हजाि
िकमववलनयोजनगिेकोछु। 

ववपद्व्यवस्थापन 

१६०. वडा नम्बि 1 मा पनि सक्ने ववलभरन प्रकािका ववपद्हरुिाई व्यवस्थापन
सम्बन्त्रधववलभरनकायिगनिरु50हजाििकमववलनयोजनगिेकोछु। 

१६१. गाउँपालिकालभिआइपनेप्राकृलतकतथादैवीप्रकोपकोकािर्बाटहनुेक्षलत
कम गनि तथा भएको क्षलत तत्काि िाहत उपिब्ध गिाउन गाउँपालिकामा
ववपद् व्यवस्थापन (दैवी प्रकोप उद्दाि) कोर् लनमािर् गिी कायािरवयन गने
व्यवस्था लमिाएकोछु।उक्तकोर्मारु.50िाखजम्माहनुेगिीिकम
ववलनयोजनगिेकोछु। 

१६२. गाउँपालिका लभि ववलभरनकािर्िेआलथिकसहायता प्रदान गनुि पने अवस्था
आएका ववलभरनववपन्नवगिकाव्यन्त्क्तहरुिाईतत्काििाहातउपिब्धगिाउने
व्यवस्थालमिाउनिकमरु.10िाखववलनयोजनगिेकोछु। 

१६३. गाउँपालिकाकोवडानं.२मावडास्तिबाटउद्दाििाहततथापनुःस्थापनागने
व्यवस्थाकािालगरु.1िाख10हजाििकमववलनयोजनगिेकोछु। 

१६४. गाउँपालिकाकोवडानं.४माआइपनेववपद्जरयघटनािाईकमगिीिाहत
तथाउद्दािगनिरु.1िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

१६५. वडा नं.५मा पने ववपद्जरयघटनाबाटजनतामा पनि सक्नक्षलतिाईकम
गिी ववपद्व्यवस्थापनगनिरु.1िाख50हजाििकम ववलनयोजनगिेको
छु। 

१६६. गाउँपालिकालभिहनुेआगोिालगबाटक्षलतकमगनिलछमेकीस्थानीयतहसँगको
सहकायिमा बारुर् यरि सञ्चािन   गने व्यवस्था लमिाएको छु । यस
कायिकािालगरु.५िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

१६७. यसिीवाताविर्तथाववपद्व्यवस्थापनतर्ि जम्मारु.47िाख10हजाि
िकमववलनयोजनगिेकोछु। 

सभाअध्यक्षमहोदय, 
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१६८. अवमसशुासनतथासंस्थागतववकासतर्ि यसआलथिकवर्िमागाउँपालिकािे
गनेकायिक्रमकोबजेटप्रस्ततुगनिचाहरछु। 

सशुासनतथासंस्थागतववकास 

१६९. गाउँपालिका लभि िहेका ववलभरन प्रकािका लसप ववकास, जनचेतना तथा
सहकािीसम्बरधीतालिमगोष्ठीकायिक्रमहरुसञ्चािनगिीववलभरनसमदुाय
तथासंघससँ्थाहरुकोक्षमताववकासगनेकायिकोिालगिकमव्यवस्थागिेको
छु।यसकामकोिालगरु.5िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

१७०. आलथिक वर्ि २०७८/७९ मा सञ्चािन   गने ववलभरन प्रकािका
कायिक्रमहरुमाकमिचािीहरुिाईक्षमताववकासगनेकायिकािालगरु.८िाख
िकमववलनयोजनगिेकोछु। 

१७१. ववलभरनप्रकािकासचेतनामकुिकायिक्रमबाटगाउँपालिकाकोवडा नं.५का
नागरिकिाईसचेतबनाउनेआवश्यकव्यवस्थालमिाएकोछु।यसकायिका
िालगरु.1िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

१७२. गाउँपालिकाबाट वैदेन्त्शक िोजगािीमा जाने यवुाहरुिाई ववदेशमा लसकेको
सीपकोप्रयोगगाउँपालिकामागनेवाताविर्लसजिनागनेिववदेशजानचाहाने
यवुाहरुिाई ववलभरनप्रकािकासचेतनामिुककायिबाटसचेतबनाइ वैदेन्त्शक
िोजगािीिे लसजिना गिेका अवप्रय घटनाहरु कम गनि सिुन्त्क्षत आप्रवासन
सम्बरधीकायिक्रमसञ्चािनसामीपरियोजनासँगकोसहकायिमागनेव्यवस्था
लमिाएकोछु।यसकायिकािालगरु.5िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

१७३. गाउँपालिकाको बजेट लनमािर् देखी खचि िेखाङ्कनका सम्पूर्ि कायिहरु नेपाि
सिकाििे अलनवायि रुपमा िागू गिेको सिु (SuTRA) मार्ि तकामकाज गने
व्यवस्थालमिाएकोछु। 

१७४. गाउँपालिकाको सिुक्षा व्यवस्था लमिाउन नगि प्रहिीको व्यवस्थापन गने
व्यवस्था लमिाएको छु । गाउँपालिका लभि घट्ने ववलभरन अवप्रय घटनाको
लनश्पक्ष अनसुरधान गनि सहयोग पयुािउन गाउँपालिकाको ववलभरन ठाउँमा
लस.लस.टी.भी.क्यामेिाजडानगनेव्यवस्थालमिाएकोछु।यसकायिकािालग
रु.5िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 
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१७५. गाउँपालिकालभिलनमािर्भइिहेकोिेडक्रसभवनमाववलभरनसंिचनाहरुलनमािर्
तथासधुािगनिवडानं.४बाटरु.१िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

१७६. गाउँपालिकाको वडा नं. ४ मा िागूऔर्ध दवेुशनीका वक्रयाकिापहरुकम
गनिआवश्यकव्यवस्था लमिाएको छु।यसकायिकािालगरु.50हजाि
िकमववलनयोजनगिेकोछु। 

१७७. गाउँपालिकाबासीिाईवाताविर्कोमहत्वझल्काउनवाताविर्मैिीस्थानीय
शासनसम्बरधीववलभरनसचेतनामूिककायिक्रमहरुसञ्चािनगनेआवश्यक
व्यवस्था लमिाएको छु । यस कायिका िालग रु.२ िाख िकम ववलनयोजन
गिेकोछु। 

१७८. गाउँपालिकाको कायि सम्पादनिाई सचुना प्रववलध मैिी बनाइ जन सेवािाई
लछटोछरितो ि पािदन्त्शि बनाउन ववलभरनसफ्टवेयि लनमािर् तथाखरिदगने
व्यवस्था लमिाएको छु । यस कायिका िालग रु.5 िाख िकम ववलनयोजन
गिेकोछु। 

१७९. गाउँपालिकामा िहेको रयायीक सलमलत तथा मेिलमिापकतािहरुको क्षमता
अलभववृद्धतथा रयायसम्पादनगदाि हनुे ववववधप्रकािकाखचिहरु व्यवस्थापन
गनि आवश्यक बजेट ववलनयोजन गिेको छु । यस कायिका िालग रु.६
िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

१८०. गाउँपालिका लभि भएका कायिहरुिाई जनताको माझ सम्म पयुािउन ववलभरन
सूचनाहरु प्रचाि तथा प्रशासिको िालग िेलडयो तथा टेलिलभजन कायिक्रम
सञ्चािनगनेव्यवस्था लमिाएकोछु।यसकायिकािालगरु.१०िाख
िकमववलनयोजनगिेकोछु। 

१८१. गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहिाई प्रभावकािी बनाउन अरय स्थानीय तह तथा
अरय लनकायहरुको कायि सम्पादनको अविोकन तथा गाउँपालिकाका
जनप्रलतलनलधतथाकमिचािीहरुकािालगअध्ययनअविोकनभ्रमर्तथाववलभरन
पूवािधािका आयोजनाहरुको अविोकन गने व्यवस्था लमिाएको छु । यस
कायिकािालगवडानं.३माअविोकनभ्रमर्कािालगरु.१िाख,ववलभरन
पूबािधाि आयोजनाहरुको अध्ययन अविोकन गनि 3 िाख, प्राववलधक
कमिचािीकािालगक्षमताअलभववृद्धकायिक्रमकािालगरु.२िाख ि पूनँ्त्जगत
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अनसरधानतथापिामशि सेवाकािालगरु.20िाखिकम ववलनयोजनगिेको
छु। 

१८२. गाउँपालिका लभिकिाि सेवामाकायिितसबैकायािियसहयोलगिाईउपिब्ध
गिाउँदैआएकोकिािसेवाशलु्कमाववृद्धगिीरु.१५हजािपयुािएकोछु। 

१८३. गाउँपालिकाकोकायिसम्पादनिाईप्रभावकािीबनाउनगाउँपालिकामाआगामी
आलथिक वर्ि देन्त्ख िागू हनुे गिी सहायक स्ति चौँथो (प्राववलधक) 17 ि
कायाििय सहयोलग 18 दिबरदी लसजिना गिी कायि सम्पादन गने व्यवस्था
लमिाएकोछु। 

१८४. वडानं.१मािागुऔर्धदवेुशनसम्बरधीजनचेतनाकायिक्रमकािालगरु.
50हजाििकमववलनयोजनगिेकोछु। 

१८५. यसिी संस्थागत ववकास, सेवाप्रवाहिसःुशासनतर्ि जम्मारु.1किोड8
िाख50हजाििकमववलनयोजनगिेकोछु। 

सभाअध्यक्षमहोदय, 

१८६. अवम संघीयसिकाितथाप्रदेशसिकािबाटप्राप्तशशतिअनदुानतर्ि यस
आलथिकवर्िमागाउँपालिकािेगनेकायिक्रमकोबजेटप्रस्ततुगनिचाहरछु। 

१८७. संघीयसिकािबाटप्राप्तसशतिअनदुानिाईसोहीबमोन्त्जमखचिगनेगिीिकम
ववलनयोजनगिेकोछु।यसकािालगचािुतर्ि रु.17किोड91िाखि
पुनँ्त्जगततर्ि रु.1किोड54िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु।जसबाट
चािु आलथिक वर्िमा गाउँपालिकामा जम्मा संघीय सशति अनदुानबाट रु.19
किोड45िाखबिाबिखचिहनुेअनमुानगिेकोछु। 

१८८. िनु्त्म्बनी प्रदेशसिकािबाट प्राप्तसशति अनदुानिाई पलनसोही बमोन्त्जमखचि
गनेगिीिकमववलनयोजनगिेकोछु।यसअरतगितगाउँपालिकामानवदगुाि
आमासमूहभवनलनमािर्कञ्चन-३मा10िाख,अस्नैयायवुाक्िवभवन
तथाकम्पाउण्ड वाि लनमािर्कञ्चन -4मा10िाख, गौतम बदु्धआमा
समूहभवन लनमािर्कञ्चन -4मा10िाख,नमूनामवहिा ववकास केरर
वगिदवा कञ्चन -5 मा 15 िाख, सरुदि नगिमा सपुादेउिािी लग्रन पाकि 
लनमािर्कञ्न-१मा15िाख,कुटीयातािलनमािर्कञ्चन-2कोिालगरु.
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10िाखिएकतायवुाक्िववर्ल्डलनमािर्कञ्चन-5कािालगरु.10
िाखगिीजम्मारु.८०िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

१८९. गाउँपालिका लभि िहेको अव्यवन्त्स्थतजग्गािाई व्यवस्थापन गनि यहाँ िहेका
भलूमहीन दलित, भलूमहीन सकुुम्बासी ि अव्यवन्त्स्थत बसोबासीको व्यवस्थापन
गनेकायिकािालगआवश्यकपनेिकमववलनयोजनगिेकोछु।यसकायिका
िालगरु.५९िाखिकमववलनयोजनगिेकोछु। 

सभाध्यक्षमहोदय, 

१९०. अबम मालथका के्षिगत नीलत तथाकायिक्रमहरुकायािरवयनकािालग बजेट
ववलनयोजनिश्रोतव्यवस्थापनकोअनमुानप्रस्ततुगनेअनमुतीचाहरछु। 

१९१. आगामी आलथिक वर्िका नीलत तथा कायिक्रमहरु कायािरवयन गनि रु. 63
किोड३8िाख35हजाि ववलनयोजनगिेको छु।यसमध्येचािु तर्ि 
रु.२५किोड२९िाख४०हजािकुिबजेटको39.91प्रलतशत,पूनँ्त्जगत
तर्ि रु.२४किोड५8िाख9५हजािकुिबजेटको३८.७९प्रलतशति
सामान्त्जकसिुक्षातर्ि १३किोड५०िाखकुिबजेटको२१.३०प्रलतशत
िहनेअनमुानगिेकोछु। 

१९२. आगामी आलथिक वर्िका िालग अनमुान गरिएको खचि व्यहोने श्रोत मध्ये
गाउँपालिकाकोआरतरिकआम्दानीबाटरु.1किोड७५िाख,चािुआलथिक
वर्िकोनगदबैंकमौज्दातबाटरु.1किोड,जम्मािाजस्वबाँडर्ाँड(संघि
प्रदेश)बाट८किोड33िाख५४हजाि,जम्माअनदुान (संघ िप्रदेशः
ववत्तीयसमानीकिर्,सशतिअनदुानिववशरे्अनदुान) बाटरु.५0किोड७९
िाख८१हजािििागतसहभालगताबाटरु.१किोड५0िाखिकमप्राप्त
हनुेअनमुानगिेकोछु। 

सभाध्यक्षमहोदय, 

१९३. अबमआगामीआलथिकवर्ि२०७८/७९कोिाजस्वपरिचािनकोनीलततथा
कायिक्रमप्रस्ततुगनेअनमुतीचाहरछु। 

१९४. यसगाउँपालिकािाईआत्मलनभििगिाउँदैजानेयोजनासर्िबनाउनकािालग
किप्रर्ािीमासंिचनात्मकपरिवतिनगिीसंघिप्रदेशसिकािसँगलनभिििहनु
पनेवाध्यताकोअरत्यगदैआरतिीकआलथिकवक्रयाकिापमाआधारिततलु्याइ
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दीगोकिप्रर्ािीमारुपारतिर्गदैजानलनम्नउद्देश्यहालसिगनेगिीिाजस्व
परिचािनगरिनेछ। 

क) वैज्ञालनक अनमुान योग्य ि पािदशी िाजस्व प्रर्ािीको ववकास बाट नीन्त्ज
िगानी मैिी वाताविर् लसजिना गिी उत्पादन मिुक उद्योग तथा व्यवसाय
प्रबद्धिनिसंिक्षर्प्रदानगने। 

ख) गाउँपालिका लभि सम्भाववत कियोग्य सबै प्रकािका आलथिक
वक्रयाकिापहरुिाईकिकोदायिामाल्याउँदैकिछिीतथाचहुावटलनयरिर्
गिीकिकोदिकमगदैदायिाववस्तािगने। 

ग) मानव स्वास््यिाई नोक्सान पयुािउने तथा वाताविर् ह्रास गिाउने वस्तकुो
प्रयोगमालनरुत्सावहतगने। 

घ) गाउँपालिकाकोकिप्रशासनिाईसक्षमबनाउनसूचनाप्रववधीकोप्रयोगमार्ि त
किसंकिनगने। 

ङ) गैिकि िाजस्वका दिहरुिाई समसामवयकिागत प्रभावी ि पािदन्त्शि बनाइ
थपिाजस्वसंकिनगनिप्रयासगने। 

सभाध्यक्षमहोदय, 

१९५. आलथिकवर्ि२०७६/७७कोयथाथिखचि,आलथिकवर्ि२०७७/७८कोजेष्ठ
मसारतसम्मकोखचििआलथिकवर्ि२०७८/७९कोअनमुालनतआयव्ययको
ववविर्अनसूुन्त्चहरुमाउल्िेखगिेकोछु। 

१९६. मैिे मालथ प्रस्ततु गिेको बजेटको सर्ि कायािरवयनबाट गाउँपालिकामा
उपिब्ध श्रोत ि साधनको उच्चतम उपयोग ि समरयायीक ववतिर् भै
गाउँपालिकाबासीकोजीवनस्तिसहजसिुन्त्क्षतिगरु्स्तरियहुँदैजानेतथा
दीगो ि उच्च आलथिक ववृद्धको जग मजबतु हनुे अपेक्षा लिएको छु ।
गाउँपालिकालभिकोसाविजलनकसेवाकोप्रभावकारिताएवंगरु्स्तिअलभववृद्धभै
सशुासनकोप्रत्याभतुीहनुेववश्वासलिएकोछु। 

१९७. प्रस्ततु बजेट तजुिमा गदाि मिाई सहयोग गनेअध्यक्षज्यू, गाउँपालिका
वडाध्यक्षहरु, गाउँ कायिपालिकाका सदस्यहरु, गाउँ सभाका सदस्यहरु,बजेट
तथाकायिक्रमतजुिमासलमलतकासदस्यज्यूहरु,गाउँपालिकाका िाजनीलत दिका
प्रमखुतथाप्रलतनीलतहरु,गाउँपालिकाकाववद्वतवगिहरु,गाउँपालिकाकासम्पूर्ि
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िाष्ट्रसेवककमिचािीहरु,बजेट लनमािर्कोक्रममाअमलु्य िायसझुावउपिब्ध
गिाउनेसम्पूर्िसहयोलगहरुिगाउँपालिकाबासीप्रलतहार्दिकआभािप्रकटगदै
बजेट कायािरवयनमा सबैको सकािात्मक सहयोगको अपेक्षा िाख्दै सबि ि
समदृ्ध कञ्चन  गाउँपालिका लनमािर्को महान यािामा सबै गाउँपालिका
बासीिाईसहभालगहनुआह्वानगदै ववदाहनुचाहरछु।धरयवाद्नमस्काि
। 

 

गोमातिाम ु

उपाध्यक्ष 


