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                   Æs'dfv ufpFkflnsfsf]  ;d'Ggltsf cfwf/, lzIff, :jf:Yo, s[lif, ko{6g / k"jf{wf/Æ 

 आर्थिक वषि २०७५।०७६ को  

नीर्त वजेट तथा कामिक्रभ 

  

 

t]>f] ufpF ;efdf k|:t't 
 

 

 

sfo{qmd tyf ah]6 

र्भर्त २०७५ /०३/ १० गते] 
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ah]6 tyf jflif{s lglt sfo{qmd 3f]if0ff 

 g]kfnsf] ;+ljwfg, @)&@ sfo{fGjogsf] lznlznfdf :yfgLo tx sfo{fGjog kl5sf] t];|f] s'dfv ufpFkflnsfsf] ufpF ;ef cfly{s jif{ 

@)&%÷)&^ sf] ;+du| ah]6 tyf jflif{s gLlt sfo{qmd k|:t't ug{ o; ul/dfdo ufpF ;efdf pkl:yt ePsf 5f} . g]kfnL hgtfn] rfx]sf] cfkm\gf] 

;+ljwfg cfkm} lgdf{0f ug{ :yfgLo zf;g ;Qfdf hgtfsf] k|ltlglwTj u/fpg :yfgLo txsf] lgjf{rg dfkm{t l;+x b/jf/sf] clwsf/ hgtfsf] 3/ 

3/df :yflkt ug{ ;kmn ePsf 5f} . 

g]kfnsf] ;+ljwfg, @)&@ n] lbPsf] ;+j}wflgs clwsf/sf] k|of]u ub}{, 

g]kfnsf] ;+ljwfg, @)&@ sf] k|:tfjgfsf] dd{ / efjgfnfO{ cfTd;ft ub}{, 

:yfgLo txsf] ;]jf ;+rfng tyf Joj:yfkg ;DalGw cfb]z, @)&$ sf] sfof{lbzfnfO{ Wofg lbb}, ;fj{ef}d;Qf ;DkGg hgtf / tL hgtfsf lgjf{lrt 

hgk|ltlglwx?sf] x}l;otn] o; ufpFkflnsfsf] gLlt tyf sfo{qmd k|:t't ug{ uO{/x]sf 5f}+ . 

b]z / hgtfsf] cfly{s, ;fdflhs, /fhg}lts ;d[l4sfnflu dxfg hgo'4, @)^@÷)^# ;fnsf] hg cfGbf]ng,dw]z cfGbf]n nufPt ljleGg 

cfGbf]ngdf cfkm\gf] cd"No hLjg jlnbfg ug{]  dxfg zlxbx?k|lt efjk"0f{ >4f~hnL ck{0f ub{5f}+ . j]kQf of]4fx?k|lt ;Ddfg JoQm ub{5f}+, ;fy} 

;Dk"0f{ 3fOt tyf ckf+Ë of]4fx? / cfd hgtfx?k|lt xflb{s clejfbg JoQm ub{5f}+ . 

of] ;Ddflgt ufpF;efn] kfl/t u/]sf ;a} gLlt tyf sfo{qmdx? sfof{Gjogsf nflu k"0f{ k|ltj4 5f}+ . 

 

खण्ड १ 

१ स्थानीम तहको सॊक्षऺप्त ऩरयचम 

सभावेश बएका 
साववकका गाववस 

स्वीकोट, भभिऩरयकाॉडा, कारागाउॉ, फडागाउ य क्षजभारी  

जनसॊख्मा २४९७२ 

ऺेत्रपर १७७.२८ वगि वकभी 
बौगोर्रक क्षस्थर्त @*º$! )#pQ/L cIf+fz / *)º%^ $# k"jL{ b]zfGt/ 
वडा सॊख्मा ७ 
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केन्द्र यागेचौय 
र्सभाना ऩूवि : दाभाि गाऩा य फागचौय नऩा 

ऩक्षिभ : फन्द्गाडकुवऩण्डे नऩा 
उत्तय : रुकुभ य जाजयकोट क्षजल्रा 
दक्षऺण : र्सद्धकुभाख गाऩा 

;d'b| ;txaf6 prfO{ ())–@&)) ld= prfO{  

cf};t jiff{  !*$)=ld=ld=;Dd  

 

cf};t jflif{s tfkqmd  

clwstd tfkqmd h]7–c;f/lt/ #*=@ b]lv #!=@ l8u|L ;]lG6u|]6;Dd 

/ kf}if–df3lt/ Go"gtd @=@ b]lv clwstd @^=$ l8u|L ;]lG6u|]6  

भखु्म नदीनारा भभिखोरा क्षजभारीखोरा य वासखोरा 
भखु्म ऩमिटकीम ऺेत्र कुभाख ऩहाड,र्सद्धफाफा थदया, बभेूश्वय चभेये गपुा 

भार्रका  
भखु्म उविय जर्भन भभिज्मरुा,कौछे , थाऩाचौय, क्षजभारी, सेयीऩाटा, कोत्री, 

थदया, टाटके, र्तर्भरगाॉया फस्नेतज्मरुा वहरेतयुतयेु 
आदद । 

 
 
 

वडा ववबाजन  

वडा 
नॊ 

सभावेश बएका 
साववक गाववस 

साववक 
वडा नॊ 

कैवपमत 
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१ स्वीकोट ४-८  

२ स्वीकोट १-३,९  

३ भभिऩरयकाॉडा १-९  

४ कारागाउॉ १, ३-५  

५ कारागाउॉ २, ६-९  

६ फडागाउॉ १-९  

७ क्षजभारी १-९  

 
१.२ ववद्यभान अवस्थाको सॊक्षऺप्त ऩरयचम 

१.२.१ सफर ऩऺ 

क) कृवषको रार्ग उविय जर्भन,ऩशऩुारका रार्ग उऩमकु्त वातावयण, उद्योग, ऩमिटन, क्षशऺा स्वास््मका रार्ग 
आवश्मक सॊस्थाहरु, सडक सञ्जार, जर, वन ऺेत्र य सेवा प्रवाहका रार्ग सॊस्थागत सॊयचना कुभाखवासी जनताको 
आर्थिक ववकास, सभवृद्ध य सशुासनका आधायक्षशरा हनु । 

१.२.३ अवसय 

क) उविय जर्भन, ऩमिटकीम ऺेत्र बएकोरे कृवषको व्मावसामीकयण य ऩमिटनको ववकास गयी आर्थिक उन्नर्त गनि 
सवकने सम्बावना प्रचयु यहेको छ । 

ख) टोर टोरभा ववद्यारम, स्वास््मचौकी, चेतनाको ववकासरे साभाक्षजक ववकासको आधायर्सरा र्नभािण गयी अक्षघ 
फढन सक्षजरो छ । 
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ग सडक तथा ऩरु, सॊचायको ववकास उजािको भाध्मभफाट जनजीवनभा सधुाय गनि सवकने सम्बावना उक्षत्तकै छ । 

घ) वन ऺेत्र प्रसस्तै यहेकोरे मसराई आम्दानीको ऺेत्र फनाई जनताको जीवनस्तयभा थऩ सभवृद्ध हार्सर गनि 
सवकन्द्छ । 

ङ) जनताको घयदैरोभा नै सयकायका अॊगहरु स्थाऩना बइसकेकोरे जनतारे सयकायफाट र्रनसक्ने आवश्मक 
सेवाका रार्ग घण्टौं वहडेय ददन खचि गनुि ऩदैन । सभमको वचत य वचत सभमराई सभवृद्धको काभभा उऩमोग गनि 
सवकन्द्छ । 

१.२.४ चनुौती 
क) व्मवसावमक खेतीका रार्ग जनताराई अग्रसय गयाउन तथा उत्ऩाददत वस्तकुो वजाय व्मवस्थाऩन कदिनाइ यहेको 
छ । 

ख) फारफार्रकाभा उत्कृष्ठ र्सकाइ हार्सर गयाउने य गणुस्तयीम स्वास््म सेवाको ऩहुॉचको रार्ग दऺ जनशक्षक्तको 
व्मवस्थाऩन  

ग) र्नभािण बइसकेका र्नभािणार्धन सडकको ददगोऩन कामभ गयी नागरयकको आवागभनराई फाहै्र भवहना सहज 
तलु्माउने य सडक सञ्जारराई जनताको आर्थिक उन्नमनभा कसयी जोडने बन्ने कुया चनूौतीऩूणि नै छ । 

घ) वन ऺेत्रको सॊयऺण मसको ददगो ववकास य प्राप्त हनेु आम्दानीराई न्द्मामऩूणि ववतयण कसयी गने । 

ङ) सयकायफाट प्रदान गनुिऩने सेवा प्रदान गनि आवश्मक सॊस्थागत सॊयचनाहरु वडा केन्द्र य वस्तीसम्भ ऩगेु ऩर्न दऺ 
जनशक्षक्त ऩमुािउन नसक्दा स्थानीम सयकायको अनबुरू्त जनताभा हनु सकेको छैन । 

च) कृवष तथा ऩशऩुारनराई व्मावसावमक रुऩभा ववकास गने । 
१.३ वावषिक नीर्त वजेट तथा कामिक्रभ तजुिभाका रार्ग अवरम्फन गरयएको ऩद्धर्त 



6 

 

सझुाव सॊकरन कामिक्रभ २०७५।२।२३ 

टोरको वैिक २०७५ जेष्ठ भसान्द्तर्बत्र 

वडासर्भर्तको वैिक २०७५ जेष्ठ भसान्द्तर्बत्र 

ववषमगत सर्भर्तको वैिक 

वजेट तथा कामिक्रभ तजुिभा सर्भर्तको वैिक 

१.४ आमोजनाका प्राथर्भकीकयणका आधायहरु 

क) गरयफी न्द्मनुीकयण योजगायी र्सजिना य आमआजिन ववृद्ध 

ख) जनसहबार्गता  

ग) रैंर्गक सभानता य साभाक्षजक सभावेशीकयण 

घ) ददगो ववकास वातावयण सॊयऺण य ववऩद व्मवस्थाऩन 

ङ) करा सस्कृर्तको ऩवहचान य प्रवधिन 

च) सेवा प्रवाह सॊस्थागत ववकास य सशुासन । 

 
 
 

खण्ड २ 
२.१ चार ुआवको नीर्त तथा कामिक्रभको सभीऺा 
क) आर्थिक ऺते्र 

कृवष 
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१) भौयीऩारनका रार्ग गरुुदासे फदाभका रार्ग थदया फेसायका रार्ग यागेचौय अदवुाका रार्ग याम्री तयकायीका रार्ग कारागाउॉको कौछे स्थानभा ऩकेट 
ऺेत्र घोषणा गरयएको । 

उद्योग तथा वाक्षणज्म 

१) व्माऩाय व्मवसामको सूचीकृत य दताि । 

ऩमिटन 

१) कुभाख य थदयाको र्सद्धभक्षन्द्दयभा ऩैदर भागि र्नभािण  

सहकायी  

ववक्षत्तम ऺते्र 

१ फैंक स्थाऩनाका रार्ग र्सपारयस । 

फाह्य ऺते्र 
ख साभाक्षजक ऺते्र 

क्षशऺा 
१. २३ वटा ववद्यारमभा बौर्तक सधुायका कामि 
२. २४ ववद्यारमराई अनदुान प्रदान ।  

३ ऩिनऩािन ऩयीऺा र्फदा रगामतका ववषमभा एकरुऩता कामभ गनि शैक्षऺक क्माल्माण्डय  र्नभािण गयी सो अनसुाय ववद्यारम 
सञ्चारनको व्मवस्था र्भराइएको छ । 

४ आधायबतू तहको कऺा ८ को ऩयीऺा सञ्चारन तथा प्रभाणीकयण । 

५ क्षशऺकको र्नमर्भतताराई व्मवक्षस्थत गनि र्डक्षजटर हाक्षजयको प्रमोग गनि ववद्यारमराई उत्प्ररेयत गरयएको छ । 

६ शैक्षऺक सधुायका रार्ग वहृत शैक्षऺक अन्द्तवक्रि मा कामिक्रभ सञ्चारन । 
स्वास््म  

१ गरुुदासे नेटा य थदयाभा साभदुावमक स्वास््म एकाइको स्थाऩना 
२ स्वीकोटको डाॉडाकटेयीभा खोऩकेन्द्रको स्थाऩना तथा बवन र्नभािण 
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३ हार सञ्चारनभा यहेका १५ वटा गाउॉघय क्षक्रर्नकभा सॊस्थागत सदुृवढकयण गरयएको । 

४ ६ नॊ वडाराई ऩूणि खोऩ वडा घोषणा ।  

खानऩेानी तथा सयसपाइ 

१ ४८ वटा खानेऩानीका आमोजना सम्ऩन्न । 

सॊस्कृर्त प्रवधिन 

१ स्थानीम स्तयभा यहेका ऩयुाना रोक सॊस्कृर्तराइ भेरा चाड ऩविभा प्रदशिन गनि उत्प्ररेयत । 

रैंर्गक सभानता तथा सभावेशीकयण 

१ उऩबोक्ता सर्भर्तभा भखु्म ऩदभा १ जना भवहरा यहने व्मवस्थाराई अर्नवामि रुऩभा कामािन्द्वमन । 

२ रक्षऺत वगिका कामिक्रभभा भवहराराई प्राथर्भकता ।  

जनसॊख्मा व्मवस्थाऩन 

ग) ऩूवािधाय ऺते्र 

 सडक तथा ऩरु 

क्रस सडक वकभी 
१ नमाॉ 

ट्रमाक 

८० 

२ स्तयउन्नर्त १५ 

र्सॊचाइ 

१.२.१ वटा र्सॊचाइ आमोजना सम्ऩन्न । 

बवन तथा सहयीववकास 

१.प्रहयी चौकीदेक्षख जनता भावव यागेचौयको गेटसम्भ वऩच सडक र्नभािण । 

२. गाउॉऩार्रका स्तयीम खेर भैदान र्नभािण । 
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३ कृवष तथा बेटनयी कामािरमको रार्ग बवन र्नभािण कामि शरुु बएको छ । 

४ वडा नॊ ६ भा स्वास््म आवास बवन र्नभािण । 

सॊचाय 

गाउॉऩार्रकाको कामािरमभा इन्द्टयनटे जडान 

उजाि रघ ुसाना जरववधतु 

१.गाउॉऩार्रका केन्द्रसम्भ ववधतु जडानको रार्ग टेन्द्डयप्रवक्रमा भापि त कामि शरुु बएको छ । 
घ वातावयण तथा ववऩद व्मवस्थाऩन 

१ भभिखोरा, क्षजभारीखोरा य वासखोराको प्रायक्षम्बक वातावयणीम ऩयीऺण सम्ऩन्न । 

२ ववऩदभा ऩयेका नागरयकराई याहात ववतयण गरयएको ।  

ङ सॊस्थागत ववकास सेवा प्रवाह य सशुासन 

१ सेवा प्रवाह, सॊस्थागत ववकासय सशुासनको आधायबतू सॊयचना तमाय बएको छ ।  
२ प्रत्मेक वडा कामािरमभा कम््मटुय तथा सोराय जडान बइसकेको । 

३ थोयै जनशक्षक्तको फाफजतु  सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी फनाइएको छ ।   

च अन्द्म 

क गाउॉऩार्रका कामािरम य अस्ऩतार बवनको रार्ग रार्ग करयफ १३ योऩनी जग्गाको व्मवस्था । 

 
 
 

खण्ड ३  

आव ०७५।०७६ को नीर्त वजेट तथा कामिक्रभ 

३.१ सोच :  सभदृ्ध कुभाख गाउॉऩार्रका,सखुी जनता। 

३.२ रक्ष्म : सन्द्तरु्रत ववकासको भाध्माभफाट जनताभा सभवृद्ध हार्सर गने तथा आभ नागरयकराई सशुासनको अनबुरू्त ददराउने । 
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३.३ उदेश्म : 

क. ऩूवािधायको ववकास गयी आमआजिनभा ववृद्ध गने 

ख. गरयफी, कुऩोषण, र्नयऺयता उन्द्भरुन गने । 

ग. सेवा प्रवाह रगामत ववकास कामिभा सशुासनको प्रत्माबरू्त प्रदान गने । 

घ.  क्षशऺा य स्वास््मभा नागरयकको सहज ऩहुॉच स्थावऩत गने ।  
३.४ अऩेक्षऺत उऩरब्धी : 
१.कृवषि य ऩशऩुारनभा व्मवसामीकयण गयी उत्ऩादन दोब्फय गयाउने । 

२. हयेक वडा कामािरमसम्भ मातामातको सहज ऩहुॉच 

३. हयेक नागरयकराई स्वच्छ खानेऩानीको ऩहुॉच 

४. गणुस्तयीम य योजगायभूरक क्षशऺाभा सफै फारफार्रकाको ऩहुॉच 

५. अवको २ वषिभा हयेक वडा केन्द्रभा ववधतुीकयण बइसकेको हनुे छ ।  

३.५ वावषिक वजेट तथा कामिक्रभ तजुिभा गदाि अवरम्फन गरयएका प्रभखु नीर्त तथा आधायहरु 

३.५.१ सभग्र नीर्त तथा आधायहरु :नेऩारको सॊववधान २०७२ भा उल्रेक्षखत याज्मका र्नदेशक र्सद्धान्द्त तथा नीर्तहरु, नेऩाररे 
अन्द्तयािविम ऺेत्रभा गयेका प्रर्तफद्धताहरु, याविम तथा अन्द्तयािविम घोषणाऩत्रहरु,ददगो ववकास रक्ष्म, चौधौं र्त्रववषिम मोजना, स्थानीम 
सयकाय सञ्चारन  न २०७४ आदद सभग्र नीर्तगत आधायहरु हनु । 

३.५.२ ऺते्रगत नीर्त तथा आधाय : 

क आर्थिक ऺते्र 

 कृवष 

!=कृवष गरूमोजना तमाय गयी सोका आधायभा व्मवसावमक कृवष प्रणारीको ववकास गरयने छ । 

२ ufpF ufpFdf ;xsf/L 3/ 3/df esf/Lsf] gLltnfO{ sfof{Gjog ul/g] 5 . ;fy} s[lif cfTdlge{/ ug{sf nflu pTs[i6 s[ifsnfO{ 

ls;fg k]G;gsf] Joj:yfsf nflu kxn ul/g] gLlt lnOg] 5 . 
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३= s[lif pTkfbg j[l4 of]hgf sfo{qmdnfO{ cfw'lglss/0f, Joj;foLs/0f / jhf/L/s/0f  ub{} ls;fg kl/ro kqsf] cfwf/df ;x'lnot 

Jofhb/df s[lif C0f,dn, ljp, cf}hf/, k|ljlw pknJw u/fpg] gLlt lnOg] 5 . 

४= ls;fgsf] cfly{s ;|f]t j9fpg / Joo ef/ 36fpg] p2]Zosf ;fy Ps 3/ Ps s/];fjf/L, Ps j:tL Ps cu|flgs v]tL, 

t/sf/LhGo vfBhGo pTkfbg cfkm'n] cfkm\g} jf/L jf hldg  ef8fdf lnP/ pTkfbg ug{sfnflu ljz]if cg'bfg lbg] gLlt lnOg] 5 . 

५=s[lif ks]6 If]qsf] 3f]if0ff u/L v]tL k|0ffnLnfO{ Jojl:yt ul/g] 5 ufpFkflnsfdf pTkflbt t/sf/L Pjd\ kmnkm'nx?sf] ;+sng / 

jhf/ Joj:yfkg ug{] gLlt lnOg] 5 . 

६ एक टोर एक उत्ऩादन य सभहुभा आधारयत कृवष व्मवसामराई प्रोत्साहन गने य सीतबण्डाय र्नभािण गने  नीर्त र्रइने छ । 
५. भास ु तथा अण्डाभा आत्भार्नबिय हनुे नीर्त र्रइनेछ मसका रार्ग वकसानहरुराई उन्नत जातको ऩशऩुारनका रार्ग आवश्मक 
कामिक्रभ सञ्चारनभा ल्माइने छ । 

६.ऩशजुन्द्म ऩदाथिको उत्ऩादन ववृद्ध गनि  स्वस्थ ऩश ुआहाय तथा आवश्मक  उऩचायको व्मवस्था र्भराइने छ । 

 

उद्योग तथा वाक्षणज्म 

१ आमभा गणुात्भक ववृद्ध गने उद्योग य व्मवसामराई प्रोत्सावहत गरयने छ । 

२ स्थानीम नागरयकराई  योजगाय प्रदान गने उद्योगराई सहरु्रमत प्रदान गरयने छ । 

३ स्थानीम साभग्रीफाट र्नर्भित घयेर ुतथा साना उद्योगराई प्रोत्सावहत गरयनेछ । 

४ योजगाय तथा उद्यभ गनि सक्ने सीऩको ववकास गनि ऺभता ववकास तार्रभ सञ्चारन गरयने छ ।   

ऩमिटन 

!= ऩमिटन गरुुमोजना फनाइ सोका आधायभा ऩमिटन ऺेत्रको ववकास तथा प्रवधिन गरयने छ । 

२ आमआजिनको भहत्वऩूणि भाध्माभको रुऩभा ऩमिटन ऺेत्रको ववकास गने र्नर्त र्रइने छ । 

३ ufpFkflnsfdf /x]sf P]ltxfl;s If]qnfO{ ko{6g If]qsf] ?kdf ljsf; ul/g] gLlt lnOg] 5 . 
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४= s'dfvsf] P]ltxfl;s w/f]x/ s'dfv kxf8df k}bn dfu{{, lz4 dlGb/, yb/fdf /x]sf] lz4 u'kmf j8f g+ @ sf] e'd]Zj/ u'kmf hfu]Zj/ 

dlGb/  nufot cGo ko{6sLo 7fpFx?sf]  vf]hL u/L  Jojl:yt ljsf;  ug]{ gLlt lnOg] 5 . 

सहकायी  
१ सफै नागरयकराई सहकायीभा आवद्ध गयाई सहकायीराई गरयफी न्द्मनुीकयणको भहत्वऩॊणि साधनका रुऩभा ववकास गरयने तथा 
सहकायीराई भाध्माभ फनाई फचत य आम ववृद्धका कामिक्रभ सञ्चारनभा ल्माइने छ । 

ववत्तीम ऺेत्र 

१ 
फाह्य ऺेत्र 
ख साभाक्षजक ऺते्र 

 
 

क्षशऺा 
१ गणुस्तयमकु्त क्षशऺा य शैक्षऺक ऩूवािधाय : गाउॉऩार्रका सभवृद्धको आधाय बन्ने उदेश्म अनरुुऩ आधायबतू तहसम्भको क्षशऺा र्नशलु्क 
य अर्नवामि तथा भाध्मार्भक तहसम्भको क्षशऺाराई क्रभश र्नशलु्क गने यणनीर्त अफरम्फन गरयने छ । 

२ ववद्यारम नजाने तथा छाडने प्रवकृ्षत्तराई र्नरुत्सावहत गनि ववद्याथॉ र्सकाइ उऩरब्धी अर्बववृद्ध गनि फारफार्रकाराई ववद्यारम ल्माउॉ 
वटकाउॉ य र्सकाउॉ बन्ने याविम अर्बमानराई प्रबावकायी फनाउन साभदुावमक ववद्यारम तथा अर्बबावकहरुसॉग आवश्मक सभन्द्वम य 
सहकामि गरयने छ ।ववद्यारम जाने उभेयका सफै फारफार्रकाहरुराई ववद्यारमभा बनाि गयाई र्नमर्भत ऩिनऩािन गयाउन सक्ने 
वडाराई प्रोत्साहन गरयने छ । 

३ भाध्मार्भक तहसम्भको क्षशऺाभा गणुस्तय सरु्नक्षितताका रार्ग आवश्मक कामिक्रभ सञ्चारनभा ल्माइने छ । 

४ ववद्यारमभा अऩगु हनुे स्रोत व्मवस्थाऩनका रार्ग सतु्रफद्ध अनदुान प्रणारी रागू गरयने छ । 

५ हयेक ववद्यारमको सॊस्थागत ऺभता ववकास य ववद्यारमर्बत्र सशुासन कामभ गनि आवश्मक ऩहर गरयने छ । 

६ साभदुावमक य सॊस्थागत ववद्यारम फीच सहकामि गने खारका कामिक्रभ सञ्चारन गरयने छ । 
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७ सॊस्थागत ववद्यारमराई सेवाभखुी फनाउन उत्प्ररेयत गने तथा र्नमभनको दामयाभा ल्माइने छ । 
८ ufpFkflnsf leqsf ;a} j8fx?df dfWoflds txsf] ljBfnox? ;+rfng u/L ;fd'bflos :s"ndf u'0f:t/Lo tyf l;kd'ns 

Jojxfl/s lzIffsf] ;'lgZrt ul/g] 5 . To;sf nflu cfjZos ef}lts k"jf{wf/x? -k':tsfno,sDo'6/, vfg]kfgL, zf}rfno, ljh'nL, 

;+rf/, v]ns'b ;fdu|Lsf] Joj:yf ug{ gLlt lnOg] 5 . 

९दऺ य सीऩभरुक प्राववर्धक जनशक्षक्त उत्ऩादनका राlu ufpFkflnsf :t/df Joj;flos ljBfno / k|fljlws lzIffno 

:yfkgf ug{] gLlt lnOg] 5 . 

१० फारवववाह न्द्मनुीकयणका रार्ग आवश्मक जनचेतनाभूरक कामिक्रभ सञ्चारनभा ल्माइने छ । 

११ ववद्यारमभा कामियत क्षशऺक तथा कभिचायीको तरफ बत्ता फैंकभापि त बकु्तानी गने कामिराई अर्नवामि गरयन ेछ । 

१२ स्थानीम ऩाठ्यक्रभ तथा ऩाठ्यऩसु्तकको र्नभािण य प्रमोगराई प्रबावकायीरुऩभा सञ्चारनभा ल्माइने छ । 

१३ जोक्षखभभा यहेका तथा फेसाहाया फारफार्रकाराई ववद्यारमको ऩहुॉचभा ल्माउन ती फारफार्रकाको ऩवहचान गयी  ऩाठ्यऩसु्तक 
स्टेसनयी साभग्री ऩोशाक रगामत आवश्मक आर्थिक सहमोग उऩरब्ध गयाइने छ । 

१४ ववद्यारमको नक्साॊकन गयी ववद्यारम स्थाऩना तथा ववद्यारम भजिको नीर्त र्रइने छ । 

१५ सफै ववद्यारमको बौर्तक ऩूवािधायको ववकास तथा सदुृढ गरयने छ । 

१६ हयेक ववद्यारमभा फारभैत्री वातावयणको र्सजिना गयी क्षशऺण र्सकाइराई प्रबावकायी फनाइने छ । 

१७ कऺा ८ य एस इ इ ऩयीऺाभा उत्कृष्ठ अॊक ल्माने गयीफ तथा जेहन्द्दाय ववद्याथॉ १ जना छात्र तथा १ जना छात्राराई 
छात्रवरृ्तको व्मवस्था र्भराइने छ । 

१८ द्वन्द्दको सभमभा भतृ्म ु बएका  भतृकका २२ वषिसम्भका छोयाछोयीराई आधायबतू तह देक्षख उच्च क्षशऺासम्भ अध्ममनभा 
सहमोगका रार्ग छात्रवरृ्तको व्मवस्था र्भराइने छ । 

१९ स्थानीमस्तयको ऻान सीऩ य प्रववर्धको  प्रवधिनका रार्ग छोटो अववधको तार्रभ सञ्चारन गरयने छ । 

२० ववद्यारमभा क्षशऺकको न्द्मामोक्षचत व्मवस्थाऩनका रार्ग दयफन्द्दी र्भरान गरयने छ । 
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२१ प्रत्मेक भवहनाको अक्षन्द्तभ शकु्रफाय कम्तीभा १ घण्टा ववद्याथॉ तथा क्षशऺकरे साभाक्षजक तथा श्रभभरुक काभ गनुिऩने र्नर्त 
अफरम्फन गरयने छ । 

२२ ऩूणिरुऩभा साऺय गाउॉऩार्रका फनाउन साऺयता तथा साऺयोत्तय कामिक्रभ सञ्चारन गरयने छ । 

२३ स्वस्थ जीवनका रार्ग खेरकुद बन्ने भान्द्मताराई गाउॉऩार्रकाभा व्मवक्षस्थत गनि तथा खेराडीहरुको कामिऺ भताराई प्रवधिन गनि 
कुभाख गाउॉऩार्रका खेरकुद ववकास सर्भर्त गिन  गरयने छ । 

२४ र्नमर्भत रुऩभा गाउॉऩार्रकास्तयीम खेरकुदका ववर्बन्न कामिक्रभ सञ्चारन गनि अध्मऺ कऩ खेरकुद प्रर्तमोर्गताको आमोजना 
गरयने छ । 

२५ वैदेक्षशक योजागायभा गइ अॊगबॊग बएका य भतृ्म ुबएकाका छोयाछोयीराई ऩिनऩािनको उक्षचत व्मवस्थाऩनका रार्ग छात्रवरृ्तको 
व्मवस्था गरयने छ । 

२६ आधायबतू तहभा १ वटा य भाध्मार्भक तहभा १ वटा नभनुा ववद्यारमको ववकास गरयने छ । 
 

 

स्वास््म 
!= /f]u nflu ;s]kl5 :jf:Yo ;+:yf agfpg] eGbf /f]u nfUg} glbg] u/L :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ ;DjGwL sfo{qmd ;+rfng ul/g] 5 . 

o; ufpFkflnsfnfO{ k"0f{ vf]k tyf ;/;kmfO o'Qm ufpkflnsf agfpg] lnOg]  5 . 

@= k|fs[lts Pj+ cfo'j{]lbs lrlsT;fnonfO{ k|f]T;fxg ug{ tyf of]u lzIff nfO{ lj:tf/ ug{sf nflu ljz]if of]hgf / sfo{qmdसञ्चारन  
ug{] gLlt lnOg] 5 . 

#= k|To]s a8fx?df bIf hgzlQm ;lxtsf] :jf:Yo rf}sLsf;fy} rf}lj;} 306f k|;''lt ;]jfsf] Joj:yf ul/g] 5 . ;fy} :jo+;]ljsfnfO{  

cfjZos tflndsf] Joj:yf ul/g] gLlt lnOg] 5 . 

$= ;a} j8fkflnsfdf ufpF3/ lSnlgs तथा खोऩक्षक्रर्नक केन्द्रफाट प्रदान गरयन ेसेवाराई प्रबावकायी फनाइने छ । 

%= ;'Ts]/L dlxnf / a[4a[4fx?sf] lgz'Ns :jf:Yo pkrf/sf] Joj:yfnfई प्रबावकायी गयाइने छ । 
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६= ufpFkflnsf :tl/o !% z}ofsf] c:ktfnsf] :yfkgf ug{sf nfर्ग सॊघीम सयकाय तथा प्रदेश सयकायसॉग ववशेष अनदुान भाग गयी बवन र्नभािण 

गरयने छ । 

७ सफै गबिवतीभवहराहरुराई स्वास््म सॊस्थाभा गई गबि जाॉच तथा प्रसरु्त गयाउने कामिराई ऩूणिरुऩभा कामािन्द्वमनभा ल्माइने छ 
।मसका रार्ग प्रोत्साहनभरुक कामिक्रभ सञ्चारन गरयने छ । 

८ मस गाउॉऩार्रकाका सफै फारफार्रकाराई कुऩोषणभकु्त फनाइने छ ।मसका रार्ग प्रत्मेक घयभा कयेसाफायी र्नभािण तथा ऩशजुन्द्म 
उत्ऩादनराई प्रोत्सावहत गरयने छ ।  
९ सतु्केयीराई सेवा, बावी सन्द्तर्तराई टेवा बन्ने नायासाथ फार तथा भात ृस्वास््म सेवाराई सयुक्षऺत फनाउन य प्रसव वऩडाभा यही 
जोक्षखभभा यहेका गबिवती भवहराको जीवन यऺाका रार्ग आवश्मक कामिक्रभ सञ्चारनभा ल्माइने छ । 

१० भवहराहरुको आङ खस्न,े ऩािेघय क्मान्द्सय, आखा रगामत आवश्मक ववशेषऻ सेवा र्सववय सञ्चारन गरयने छ । 

 

११ र्फयाभीहरुको आकक्षस्भक सेवाको रार्ग स्वास््मचौकीभा एम्फरेुन्द्सको व्मवस्था गरयने छ । 

१२ स्वस्थ नागरयक, सभदृ्ध गाउॉऩार्रका बन्ने भूर उदेश्मका साथ जनताको जीवनसॉग जोर्डएको आधायबतू स्वास््म सेवाराई 
जनभखुी, बयऩदो य प्रबावकायी फनाइने छ । 

१३ सफै स्वास््म सेवा प्रदामक सॊस्थाहरुको सॊस्थागत सधुाय गरयने छ । 

१४ भवहनावायी स्वच्छता सम्फन्द्धी तार्रभ सञ्चारन गरयने छ । 

१५ हयेक स्वास््मचौकीभा स्वास््म फर्थिङ सेन्द्टय स्थाऩना गरयने छ । 

 

खानऩेानी तथा सयसपाइ 

!= नेऩार सयकायको Ps 3/ Ps wf/fsf] gLltराई प्राथमभकताका आधायभा कामाान्वमनभा ल्माइने छ । 

@= vfg]kfgLsf d'xfgx?sf] ;+/If0f sfo{ ;Da4 kIfx?sf] ;xsfo{df k|fyldstfsf] cfwf/df cufl8 a9fOg] 5 . 

३ ्राविक झोरा प्रमोग गने प्रवकृ्षत्तराई र्नरुत्सावहत गने कामिक्रभ सञ्चारन गरयने छ ।  



16 

 

४ वजाय केन्द्रभा साविजर्नक सौचारम र्नभािण गरयने छ । 

५ आगाभी ५ वषिर्बत्रभा प्रत्मेक घयभा स्वच्छ वऩउनेऩानीको व्मवस्था र्भराइने छ । 

सॊस्कृर्त प्रवद्धिन 

१ रोऩउन्द्भखु करा य सॊस्कृर्तको सॊयऺण गने वक्रमाकराऩ सञ्चारनभा ल्माइने छ । 

२ बावीऩसु्ताराई करा य सॊस्कृर्तप्रर्त जागरुक गयाउन ववद्यारमरे र्नभािण गने स्थानीम ऩाठ्यक्रभभा स्थानीम करा  य सस्कृर्तका ववषमहरु सभेटने नीर्त 
कामािन्द्वमनभा ल्माइने छ । 

३ सावहत्म जीवन जगतको  ना बएकोरे मसको सॊयऺण य प्रवधिन गने कामिक्रभ सञ्चारन गरयने छ । 

रैंर्गक सभानता तथा साभाक्षजक सभावेशीकयण 

!= o; ufpFkflnsfdf leq /x]sf ;fdflhs ;d:of / las[ltx? h:t} - hftLo 5'jf5't, hflto lje]b, afn ljafx, ax' ljafx, dlxnf lx+;f, cGt ug{] 

gLlt lnOg] 5 . 

@= nlIft ju{ blnt hghftL, dlxnf tyf afnaflnsf h]i7 gful/s ckfËtf km/s Ifdtf ePsf ju{x?sf] cfjZostfnfO{ s]Gb|Lt x'g' vfNsf ] gLlt 

lnOg] 5 . 

#= hgo'4, @)^@÷)^# sf] hgcfGbf]ng tyf ljleGg cfGbf]ngdf 3fOt] ckfË, j]kQf kl/jf/ tyf h]n–g]ndf k/]sf JolQm jf pgsf kl/jf/nfO{ ;Lk 

tyf cfo d"ns Ifdtfsf] ljsf; u/L cfTdflge{/ agfpg] gLlt lnOg] 5 .  
जनसॊख्मा व्मवस्थाऩन 

१  सानो ऩरयवाय सखुी ऩरयवाय सभवृद्धको आधाय बने्न मस गाऩाको नायाराई कामािन्द्वमनभा ल्माइने छ । 
२ सवक्रम जनसॊख्माराई आमआजिनको काभभा रगाउने कामिक्रभ सञ्चारन गरयने छ ।  

ग ऩूवािधाय ऺते्र 

सडक तथा ऩरु 

!=ufpFkflnsf / j8f kflnsfsf] s]Gb| hf]8\g] / l5d]sL uf=kf=÷ gf=kf= lhNnf / cGt/ lhNnf tyf k|b]z hf]8\g] /0flglts dxTjsf ;8sx?nfO{ 

cfjZos jh]6 lalgof]hg u/L :t/ a[l4 ug{ kxn ul/g] 5 . 
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@= ufpFkflnsf :t/Lo l/ª /f]8 lgdf{0f ul/g] 5 afx} dlxgf oftfoft ;+~rfng ug{ b'O{ jif{ leq ufpFkflnsf b]lv j8f s]Gb| ;Dd hf]8 \g] gLlt jgfO{ 

l;3| sfof{Gjog ul/g] 5 . 

#= s'dfv ufpFkflnsf ;8s lgdf{0fsf] nflu nufgL ubf{ gofF 6«ofs vf]Ng] sfo{nfO{ eGbfमनभााण बइयहेका ;8sx?sf] :t/f]Gglt / u'0f:t/LotfnfO{ a9L 

k|fyldstf lbOg] 5 . 

४= थायभायेदेक्षखचौयजहायीसडकस्तयववृद्धगनिप्रदेशसयकायराई अनयुोध गरयने छ । 

५ सडक गरुुमोजना तमाय गयी ववकासकामिराई वातावयणभैत्री तथा ददगोऩन कामभ गने नीर्त र्रइने छ । 

६ सरुुवात बएका य सम्ऩन्न हनु फाॉकी आमोजनाहरुराई ४ वषिर्बत्र ऩूया गरयने छ । 
र्सॊचाइ 
!= ufpFkflnsf leqsf ;Dk"0f{ v]tL of]Uo hdLgx?df ;fgf tyf 7"nf cfof]hgfx?nfO{ k|fyfldstfsf cfwf/df ;+rfng ug{] gLlt lnOg] 5 . 

@= e]/L gbLnufot ;+efljt vf]nf gfnfx?jf6 lnK6 k|0ffnL4f/f v]tL of]Uo hldgdf l;+rfOsf] Joj:yf ldnfO{ s[lif pTkfbg ug{] gLlt lnOg] 5 . 

बवन तथा सहयीववकास 

१ बवन आचाय सॊवहता रागू गयी व्मवक्षस्थत वस्तीववकासका कामिक्रभ सञ्चारनभा ल्माइने छ । 

२ गाउॉऩार्रकाफाट अनभुर्त र्रएय भात्र बौर्तक सॊयचना र्नभािण गने फाध्मकायी नीर्त अफरम्फन गरयने छ । 

३ उविय जर्भनभा खेती य कभ उविय जर्भनभा तथा सडक सञ्जार बएको िाउॉभा वस्तीववकासका रार्ग प्रवधिनात्भक कामिक्रभ सञ्चारनभा ल्माइने छ । 

४ साविजर्नक जर्भनको प्रमोग तथा उक्त जर्भनभा र्नभािण बएका बौर्तक सॊयचनाराई कयको दामयाभा ल्माउने य  साविजर्नक जर्भनराई अर्तक्रभण हनुे कामिराई 
दण्डनीम फनाउने नीर्त र्रइन ेछ । 
सॊचाय 

!= दयुसञ्चायतपा  , ल्माण्ड राइन पोनसञ्चारनका रामि सघं य प्रदेश सयकायराई अनयुोध िरयने छ । 
@= प्रत्मेक वडाभा इन्टयनेटको ऩहुुँच ऩुमााइने छ । 
# स्थानीम सयकायी काभकाजभा ऩायदक्षशिता सरु्नक्षित गनि सञ्चाय भाध्माभराई भहत्वऩूणि साधनका रुऩभा प्रमोग गरयने छ । 

उजाि रघ ुतथा साना जरववद्यतु 

!=गाउॉऩार्रका केन्द्रसम्भ २०७५।०७६ र्बत्र ववधतु राइन ववस्ताय गयी गरयने छ ।साथै ववद्यतु राइन ववस्ताय गनि सवकने सम्बाव्म वस्तीहरु कोत्री थदया 
फस्नेतज्मरुाभा ववद्यतु ऩमुािइने छ । 

@= ufpFkflnsfdf ;+Defljt :yfgsf] 5gf}6 u/L nB' hnljB't of]hgfnfO{ k|fyldstfsf cfwf/df ;+rfng ug{] gLlt lnOg] 5 . 

घ वातावयण तथा ववऩद व्मवस्थाऩन 

वन तथा बसूॊयऺण 
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!= xl/t ufpFkflnsf agfpg, hnwf/ If]q / kfgLsf d'xfg ;+/If0fsf nflu jg ljz]if cleofgsf ;fy jg tyf jGohGt' ;+/lIft If]qsf] ljsf; ug{] 

gLlt lnOg] 5 . 

२= jg If]q ;+/If0f / Joj:yfkgsf ;fy jg If]q leq ;8]un]sf pTkfbgx? Jojl:yt ug{ cfjZos gLlt lnOg] 5 .  

जराधाय सॊयऺण 

१ ऩमािवयण सॊयऺण नै जीवको आधायर्सरा हो । मसको भहत्वऩूणि अॊग जराधाय सॊयऺण हो । ऩानीको भहुान बएका स्थानभा प्राकृर्तक ऩोखयी र्नभािण य मसको 
सॊयऺणका रार्ग आवश्मक कामि अक्षघ फढाइन ेछ । 

२ नदी, खोरा, नारा, ऩोखयीकोसयसपाइ य सॊयऺणका रार्ग आवश्मक वक्रमाकराऩ सञ्चारन गरयने छ । मस्ता प्राकृर्तक िाउॉहरुभा पोहय पाल्ने कामिराई दण्डनीम 
फनाइने छ ।  

३ ऩमािवयण सॊयऺण य मसफाट जनजीवनभा ऩने प्रबाव सम्फन्द्धभा जनचेतनाभूरक कामिक्रभ सञ्चारनभा ल्माइन ेछ । 

वातावयण सॊयऺण 

१ नदी, नारा, खोरा, फाटो साविजर्नक स्थर मी हाम्रा सम्ऩक्षत्त हनु मीनराई दवुषत य पोहय फनाउने कामि वातावयणीम वहॊसा हो ।वमनको सॊयऺण य सदऩुमोगफाट भात्र 
हाम्रो जीवन दीघि हनु्द्छ ।तसथि साविजर्नक िाउॉभा पोहय पाल्ने व्मक्षक्त सॊस्थाराई आवश्मक कायवाहीको दामयाभा ल्माइने छ । 

२ सडक र्नभािण गदाि बएको बूऺ मराई योक्न सडक वकनायाभा वृऺ ायोऩणको कामिका रार्ग स्थानीम सभदुामराई प्रोत्सावहत तथा सहमोग गरयने छ । 

जरवाम ुऩरयवतिन 

१) जरवाम ुऩरयवतिनफाट हनुे असय य मसको कभीका रार्ग प्रवधिनात्भक कामिक्रभ सञ्चारनभा ल्माइन ेछ । 

पोहयभैरा व्मवस्थाऩन 

१) प्रत्मेक घयफाट र्नस्कने पोहय आफ्नै घय कम्ऩाउण्ड र्बतै्र व्मवस्थाऩन गने नीर्त कामािन्द्वमनभा ल्माइने छ । मसका रार्ग शरुुका चयणभा 
प्रवधिनात्भक कामिक्रभ सञ्चारनभा ल्माइने छ । 
 
 
 

जरउत्ऩन्न प्रकोऩ र्नमन्द्त्रण 

१) जर उत्ऩन्न प्रकोऩ र्नमन्द्त्रणका रार्ग र्नयोधात्भक उऩामहरु जस्तै वृऺ ायोऩन तटफन्द्ध र्नभािण जस्ता कामिक्रभ सञ्चारन गरयने छ । 

ववऩत व्मवस्थाऩन वारुणमन्द्त्र सॊचारन 

१) ववऩत वाजा वजाएय आउने चीज होइन त्मसैरे ववऩतप्रर्त ऩूवि सचेतता अऩनाउन ुन ैफवुद्धभानी हनुे बएकोरे ववद्यारमभा मो ववषमराई ऩिनऩािनको भाध्माभ फनाउन े
तथा टोर य सभदुामभा ऩर्न जनचेतनाभूरक कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 
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२) ववऩत व्मवस्थाऩनका रार्ग ववऩद व्मवस्थाऩन कोष र्नभािण गरयने छ । 

ङ ) सॊस्थागत ववकास सेवा प्रवाह य सशुासन 
साभान्द्म सेवा 
!= गाउॉऩार्रका तथा वडा केन्द्रफाट प्रदान गरयने सेवाराई र्छटो, छरयतो य प्रबावकायी फनाइने छ । मसका रार्ग आवश्मक जनशक्षक्त ऺभता ववकास तथा 
सॊस्थागत सदुृवढकयणभा ववशेष जोड ददइने छ । 

@= काभभा वढराससु्ती, झञ्जवटरो य प्रवक्रमाभखुी भात्र फनाउने  प्रवरृ्तराई र्नरुत्सावहत तथा दण्डनीम फनाइने छ । 
#= hg u'gf;f] ;'Gg] 5'§} u'gf;f] 8]S;sf] Joj:yf ul/g] 5 . 

४ न्माम सम्ऩादन कामाराई  प्रबावकायी फनाउन िाऩा तथा वडा केन्रभा भेरमभराऩ केन्रराई व्मवस्थथत फनाउने । 
सयुऺा व्मवस्थाऩन 

१ हयेक नागरयकको जीउ धन य सम्ऩक्षत्तको सयुऺाको प्रत्माबरू्त गनि प्रवधिनात्भक र्नयोधात्भक य दण्डात्भक नीर्त अफरम्फन गरयने छ । 

सूचना प्रववर्ध 

१ गाउॉऩार्रकाफाट प्रदान गरयने सेवा प्रवाहराई प्रववर्धभैत्री फनाइन ेछ । 

२ गाउॉऩार्रकfका सम्ऩूणि गर्तववर्धराई भोवाइर ए्सको भाध्माभफाट साविजर्नक गरयने छ । 

ऩक्षञ्जकयण व्मवस्थाऩन 

१साभाक्षजक सयुऺा कामिक्रभ तथा घटना दताि गने कामि Online System भापि त गनि ऺभता ववकास तथा सॊस्थागत सदुृवढकयण गरयने छ । 
 
 

स्थानीम त्माॊक सॊकरन य अर्बरेख व्मवस्थाऩन 

१ त्माॊक सॊकरन तथा अर्बरेख व्मवस्थाऩन कामिराई प्रववर्धभा आधारयत फनाइनेछ । मसका रार्ग आवश्मक भानवीम ऺभता ववकास य सॊस्थागत ऺभता ववकास 
गरयने छ ।  

सशुासन प्रवधिन 

१ स्थानीम सयकायफाट हनुे हयेक काभकायवाहीहरु गदाि प्रचर्रत  न काननु र्नमभ कामिववर्धको अऺयस ऩारना गरयने छ । 

२ स्थानीम सयकायफाट हनुे काभकायवाहीको ऩायदक्षशिता उत्तयदावमत्व जवापदेवहता सरु्नक्षित गरयने छ । 

३ सञ्चार्रत ववकास आमोजनाहरुको ददगोऩन य प्रबावकारयताभा ववशेष ध्मान ददइने छ ।   

४ आभ जनतासॉग नजोर्डएको मोजना तम हनु,ु तोवकएको सभमभा कामिसम्ऩन्न नहनु,ु तोवकएफभोक्षजभ कामि नहनु,ु काभभा र्भतव्मवमता कामभ नहनु,ु कामिभा दऺता य 
आमोजनाको प्रबावकारयता कामभ नगनुिहारसम्भ सशुासन कामभ हनु नसक्नकुा कायणहरु हनु । मसतपि  सफै नागरयक सेवाप्रदामक र्नकामहरु गैयसयकायी सॊघसस्थाहरु 
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ववद्यारमहरु उऩबोक्ता सर्भर्तहरु सजग य सचेत हनु जरुयी छ । मसथि सशुासन कामभ गनि स्थानीम सयकायरे प्रवधिनात्भक र्नयोधात्भक य दण्डात्भक उऩामहरु 
सनु्द्मसहनसीरताको र्सद्धान्द्तका आधायभा रागू गने छ ।  

५ वजाय अनगुभन कामिराई प्रबावकायी फनाइन ेछ । 

६ काभको प्रगर्तववयण ववषमगत शाखारे कामिऩार्रकाको वैिकभा प्रस्ततु गने व्मवस्था र्भराइने छ । 

७ गाउॉऩार्रकार्बत्र यहेका साविजर्नक सॊस्थाको सम्ऩक्षत्तराई व्मवक्षस्थत गने नीर्त र्रइने छ । 

अनसुन्द्धान तथा ववकास 

१ हचवुाको बयभा गरयने ववकासरे जनताभा ददगो रुऩभा ववकासको अनबुरू्त ददन सक्दैन ।आर्थिक, साभाक्षजक, ऩूवािधाय, वातावयण, सेवाप्रवाह रगामतका आमोजनाहरु 
छनौट य कामािन्द्वमन गदाि अनसुन्द्धानात्भक ऩद्धर्तराई अवरम्फन गयी कामािन्द्वमनभा ल्माइने छ । मसका रार्ग अनसुन्द्धान कामिराई प्रोत्साहन गरयने छ । 

२ गाउॉऩार्रकाको वतृ्त क्षचत्र तमाय गरयने छ ।मसरे बावीऩसु्ताराई ववकास य मसको गर्त भाऩन तथा अक्षघ फढन सहमोग र्भल्ने छ । 

अध्मऺ भहोदम 

अफ भ भार्थका ऺते्रगत नीर्त तथा कामिक्रभहरु कामािन्द्वमनका रार्ग वजेट ववर्नमोजन य स्रोत व्मवस्थाऩनको अनभुान प्रस्ततु गदिछु । 

आगाभी वषिका नीर्त तथा कामिक्रभहरु कामािन्द्वमन गनि रु ३३ कयोड ७४ राख ३९हजाय ववर्नमोजन गरयएको छ । कुर ववर्नमोक्षजतभध्मे चारतुपि  रु ६ कयोड ५० 
राख ९७ हजाय य ऩूजीगत तपि  रु १५ कयोड ३७ राख ९२ हजाय   यहेको छ । 

आगाभी आर्थिक वषिका रार्ग खचि व्महोने स्रोतभध्मे सॊघीम सयकायफाट रु २८ कयोड ३५ राख १ हजाय  तथा प्रदेश सयकायफाट रु ५४ राख ३८ हजाय तथा गत 
वषिको वचत ४ कयोड ४० राख  य आन्द्तरयक याजस्वफाट रु ४५ राख  व्महोरयने छ । 

अध्मऺ भहोदम 

आदयनीम सबाका सदस्म ज्महुरु 

अनभुाक्षणत आमको वववयण र्नम्नअनसुाय प्रस्ततु गदिछु । 

क्रस वजेट क्षशषिक रु हजायभा 
१ शशति अनदुान ११८६०० 

२ ववत्तीम सभानीकयण अनदुान ९३९०० 
४ सॊघीम याजस्व ७१००१ 
५ प्रदेश याजस्व ४५२ 
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६ प्रदेश सभानीकयण ४९८६ 
७ गत आवको वचत ४४००० 
८ आन्द्तरयक आम ४५०० 
 कुर जम्भा ३३७४३९ 
३ ६ भखु्म भखु्म आमोजना तथा वक्रमाकराऩहरु 

१ चार ुखचि तपि  ६कयोड ५० राख ९७ हजाय तथा ऩूजीगत तपि  १५ कयोड ३७ राख ९२ हजाय ववर्नमोजन गरयएको छ । 

२ सॊघीम सयकायफाट प्राप्त शशति अनदुानको यकभ तोवकए फभोक्षजभ नै खचि हनुे गयी ११ कयोड ८६ राख ववर्नमोजन गरयएको छ । 

३ गाउॉऩार्रका बवन य स्वास््म बवन र्नभािणको रार्ग रु २ कयोड ४५ राख ववर्नमोजन गरयएको छ । 

४ अन्द्तय गाऩा।नऩाफाट गाउॉऩार्रका केन्द्र तथा गाऩा केन्द्रदेक्षख वडाकेन्द्र तथा गाऩा र्बत्रको रयङ योडको अवधायणाराई भूति रुऩ ददन रु ५कयोड ५९ राख ५० हजाय 
ववर्नमोजन गरयएको छ । 

५ गाऩार्बत्र सञ्चारन हनु ेखानऩेानीका आमोजनाका रार्ग रु १ कयोड २४ राख ववर्नमोजन गरयएको छ । 

६ ववर्बन्न र्सॊचाइ आमोजना सञ्चारनका रार्ग रु ५४ राख ववर्नमोजन गरयएको छ । 

७ शशति अनदुान फाहेक ववद्यारमको बौर्तक सधुाय रगामत कामिका  रार्ग रु १ कयोड ७१  राख र्त्रऩन्न हजाय ववर्नमोजन गरयएको छ । 

८ शशति अनदुान फाहेक ववद्यारमभा क्षशऺक व्मस्थाऩनका रार्ग सतु्रवद्ध अनदुान प्रणारी अनसुाय हनुे गयी आवश्मक वजेट ववर्नमोजन गरयएको छ । 

९ ववधतु ववस्ताय गनि सवकने वडा य वस्तीहरुभा ववधतु राइन ववस्तायका रार्ग रु ६० राख ववर्नमोजन गरयएको छ । 

१० रक्षऺत वगिका कामिक्रभका रार्ग रु ६१ राख ५० हजाय ववर्नमोजन गरयएको छ । 

११ शशति फाहेक कृवष तपि  रु ५० राख ववर्नमोजन गरयएको छ । 

१२ शशति फाहेक ऩशतुपि  रु २७ राख ववर्नमोजन गरयएको छ । 

१३ शशति फाहेक स्वास््मतपि  रु ९० राख २८ हजाय ववर्नमोजन गरयएको छ । 

१४ कामािरमको सवायी साधन तथा एम्फरेुन्द्स खरयदको रार्ग रु ६५ राख ववर्नमोजन गरयएको छ । 
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अन्द्त्मभा गाउॉऩार्रकाको आर्थिक साभाक्षजक ववकासभा र्नयन्द्तय सहमोग ऩमुािउने नेऩार सयकाय कणािरी प्रदेश सयकाय सॊघ सॊस्थाहरुप्रर्त हाददिक आबाय प्रकट गनि 
चाहन्द्छु ।साथै मो वजेट कामािन्द्वमनभा सफै ऩऺको ऩूणि सहमोग यहने अऩेऺा गयेको छु । 

मो नीर्त तथा कामिक्रभ तजुिभा गदाि भागिर्नदेशन ददन ु हनुे  भाननीम ज्म,ु क्षजल्रा सभन्द्वम सर्भर्तका उऩप्रभखु ज्म,ु ववषमगत सर्भर्तका सॊमोजक ज्महुरु वडाध्मऺज्महुरु 
गाउॉसबाका सदस्मज्महुरु कभिचायीहरु फवुद्धजीवीहरु याजनैर्तक दरका प्रर्तर्नर्धज्महुरु ऩत्रकाय सफै प्रर्त हाददिक आबाय प्रकट गदिछु । 
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