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रारझाडी गाउॉऩार्रकाको आर्थिक फषि २०७९/८० को वजेट, नीर्त तथा कामिक्रभ 

ऐर्तहार्सक गाउॉसबाका अध्मऺ ज्मू 

प्रभखु अर्तर्थ...................... 
गाउॉ कामिऩार्रकाका सदस्म ज्मूहरु  

गाउॉसबाका सदस्म ज्मूहरु 

र्फषमगत शाखाका प्रभखु एवभ ्प्रर्तर्नर्ध ज्महुरु 

तथा सभऩणुि कभिचायी ज्मूहरु 

 

रोकतान्त्न्िक शासनसत्ता मकु्त सॊघीम रोकतान्त्न्ि क गणतान्त्न्िक याज्म प्रणारीभा  आवर्धक र्न वािचनको ऩरयकल्ऩना 
गरयएको हनु्छ। याज्म ऩनुि सॊयचना ऩश्चातको दोस्रो ऩटक स्थानीम तहको र्नवािचन २०७९ भा भराई रारझाडी फासीरे 
ववश्वास गयेय र्नवािन्त्चत गयेऩश्चात जनताका  गनुासो सम्फोधन गने स्थानभा आईऩगुेको छु।सो ही अनसुाय जनताको 
जीवनस्तय ववृिका ववषमफस्त ुसभेटेय रारझाडी गाउॉऩार्रकाको ऐर्तहार्सक फाह्रौं गाउॉसबाभा भापि त गाउॉऩार्रकाको नीर्त 
तथा कामिक्रभ र्नभािण गनि बयऩयु प्रत्मन गयेको छु। 

 

स्थानीम सयकायराई महाॉसम्भ अर्धकाय सम्ऩन्न गयाउने न्त्शरर्सराभा थपु्र ैऻात तथा अऻात शवहदहरुरे आफ्नो जीवनको 
उत्सगि गयेका छन् ,ती सम्ऩणुि ऻात अऻात शवहदहरु प्रर्त हार्दिक श्रद्वासभुन अऩिण ग दिछु साथै आन्दोरनको क्रभभा मस 
गाउॉऩार्रका जनताहरुको ऩर्न भहत्वऩूणि मोगदान यहेको स्भयण गनि चाहान्छु। 
 

सॊन्त्घमता कामािन््मनका गनि द्रोस्रो स्थानीम र्नवािचन मवह 2079 फैशाखभा सम्ऩन्न र्नवािचनफाट र्नवािन्त्चत सयकायको तपि  
फाट छैटौँ फजेट , नीर्त तथा कामिक्रभप्रस्ततु गनि ऩाउॉदा गौयवान्त्न्वत भहससु गयेको छु। नागरयकका जीवनचक्रभा 
आधारयत आवश्मकताहरुराई साभर्थमि य  प्राथर्भकताका आधायभा तदारुकताका साथ सम्ऩन्न ग नुि ऩने अर्बबाया बएकारे 
भैरे मो ऐर्तहासीक गा उॉसबा भापि त हाम्रा  अल्ऩकार्रन तथा  दीघिकार्रन रक्ष्महरुराई सम्वोधन गने गयी तत्का र्रन 
रक्ष्महरु र्नधाियण गयेका छौं साथै अवहरे सम्भको अध्ममन ,अनबुव य आवश्मकताका आधायभा प्राथर्भवकयण गरयएको 
छु। 

 

र्सर्भत स्रोतभा यवह असीर्भत आवश्मकताराई जनताका भाग ववकासका अऩेऺा ऩयुा गनि  गाउॉऩार्रकारे फजेटभा सभेट्न 
नसकेका मोजना तथा कामिक्रभहरु  ववर्बन्न सयोकायावाराहरु नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकाय  तथा अन्म सयकायी तथा 
सॊघ सॊस्थाहरु सॉग स्रोत तथा प्रववर्ध ्मवस्थाऩन तथा साझेदायीका रार्ग आवश्मक ऩहर गरयनेछ। 
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अफ भ फजेट नीर्त तथा कामिक्रभका प्राथर्भकताहरु प्रस्ततु गने अनभुर्त चाहन्छु। 

 

फजेट नीर्त तथा कामिक्रभका प्राथर्भकताका ऺेिहरु 
१. कृवष आधनुीकयण,्मवसामीकयण मान्िीकयण ववववर्धकयणका साथै फजायीकयण  

२. गणुस्तयीम तथा सयुन्त्ऺत स्वास्र्थम सेवा, ऩोषण तथा सयसपाई    

३. गणुस्तयीम न्त्शऺा, सीऩभरुक तथा आत्भर्नबिय जनशन्त्क्त उत्ऩादन 

४. सडक ऩवुािधाय र्नभािण तथा स्तयोन्नती         

५. दोदा नदी र्नमन्िण, वातावयण तथा ववऩद ्मवस्थाऩन 

६. गयीफी न्मनुीकयण तथा योजगायी प्रवर्द्िन तथा उद्यभशीरता ववकास 

७. ससुस्जीत सचुना सॊचाय तथा प्रववर्ध ववकास 

८. करा,सॊस्कृर्त तथा ऩमिटकीम गन्तब्महरुको सयॊऺण तथा सम्वििन 

९. सशुासन सभावेसी ववकास तथा सेवा प्रवाह  

 

सम्भानीत सबाका अध्मऺ भहोदम, 
गाउॉसबाका सम्ऩणुि सदस्म ज्मूहरु 
अफ भ मस गाउॉऩार्रका को आर्थिक फषि २०७९-८० को र्फषमगत सर्भर्त फाट अनभुोर्दत बई आएका ऺेिगत नीर्त 
तथा कामिक्रभ प्रस्ततु गनि अनभुर्त चाहन्छु। 

१.आर्थिक ववकास 

क. कृवष ववकास तथा ऩश ुसेवा 
१. सभमभै कृषकराई भर उऩरब्ध गयाउन कृवष सहकायी भापि त नेऩार सयकाय साल्र टेर्डॊग कयऩोयेसन 

जस्ता ववर्बन्न सॊघ सॊस्थाहरु सॊग भर खाद ववउॉ-ववजनका र्नन्त्म्त ऩहर गरयनेछ। 

२. साभदुावमक वन ऺेि र्बि यहेको खारी जर्भनराई उत्ऩादन भूरक फनाउन फह ुउऩमोगी तथा फह ुभूल्म 
फृऺ ायोऩणका कामिहरु सॊचारन गरयनेछन।् 

३. उख ुउत्ऩादनराई ्मवस्थीत फनाउन उख ुउत्ऩा दक वकसानराई सभहुभा आवर्द् गरय उख ुखेतीभा सॊरग्न  
्मवसामीकयण कृषकहरु राई र्फशेष प्रोत्साहन गरयनेछ। 

४. खलु्रा चयी चयन तथा छाडा ऩश ुचौऩामा  तथा जॊगरी जनावयहरु बइयहेको अवयोधराई ्मवन्त्स्थत 
गरयनेछ। 

५. स्थानीम स्तयको कृवष उऩज प्रमोग आमतभा प्रर्तस्थाऩन र्नमाति प्रविन खाद्य सयुऺा ऩोषण सयुऺा प्रत्माबरू्त 
गयाउन कृवष ऩशऩुॊऺी तथा भत्स्म र्फकास सम्फन्धी कामिक्रभहरु सॊचारन गरयनेछन।् 

६. जैववक तथा प्राॊगा रयक खेती य कृवष प्रणारीराई प्र वििन गनि ववर्बन्न कामिक्रभहरु सन्चारन  गरयनेछ साथै 
नागरयकहरुको स्वास्र्थमभा प्रर्तकूर असय गने यासामर्नक ववषार्द प्रमोगराई र्नरुत्सावहत गरयनेछ। 

७. नगदेवारी तथा फहवुवषिम घाॉस, बईुघाॉस य नभनुा नसियीका कामिक्रभहरुराई उच्च प्राथर्भकता र्दइनेछ। 

८. कृवष  ऩोकेट ऺेि ववस्तायका रार्ग एक वडा , एक उत्ऩादन, करष्टय खेतीराई प्राथर्भकताभा  र्दइनेछ साथै 
केया,उखी खेती सम्फन्धी प्रवदििनात्भक कामि सॊचारनभा आउनेछन।् 
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९. भसरा खेती तथा कयेसाफायी खेतीराई ऩविर्द्न गनुिका साथै साभवुहक तथा सहकायी कृवष खेतीराई प्रोत्साहन 
गरयनेछ। 

१०. रारझाडी फासी कृषकहरुराई वगय खेतीका रार्ग प्रोत्सावहत गरयनेछ।    

११. कृषकहरुको ऺभता अर्बवरृ्र्द् प्राववर्धक  ववषमका सम्फन्धभा न्त्शवय तथा घमु्ती सेवा प्रवाहका रार्ग  प्रफन्ध 
र्भराइनेछ। 

१२. कृवष ऩेशा राई सम्भानीत ऩेशाका रुऩभा ववकास गनि  "उत्कृष्ट कृषक सम्भान " कामिक्रभ राई र्नयन्तयता 
र्दइएको छ साथै कृषक अनबुव आदान- प्रदान गनि न्त्जल्रा स्तयीम कृषक अवरोकन भ्रभण   कामिक्रभ 
सॊचारन तथा कृषक ऩेन्सन कामिक्रभ कामािन्वमनका रार्ग ऩहर गरयनेछ। 

१३. कृवषफारीभा राग्ने योग र्नमन्िण वकया ्मवस्थाऩन, आई वऩ एभ कृषक ऩाठशारा सॊचारनभा ल्माइने छ। 

१४. कृवष तथा ऩशजुन्म प्राकृर्तक प्रकोऩ भहाभायी र्नमन्िणका रार्ग उच्च ऩवुि-सतकि ता अऩनाईनेछ। 

१५. कृवष उत्ऩादनको उत्ऩादकत्व वरृ्द , ्मवसामीकयण य फजायीकयणराई प्रविन गरयनेछ साथै कृवष उऩज 
सॊकरन गरय वडागत रुऩभा हाट फजाय सम्भको ऩहुॉचभा अर्बववृि गरयनेछ।  

१६. ऩश ुनश्ल सधुाय तथा ्मवस्थाऩनको रा र्ग आधरु्नक प्रववर्धको उऩमोग ,स्थानीम ऩशऩुॊऺीभा कृर्तभ गबािधान 
सेवा ववस्ताय गरयनेछ। 

१७. ऩार्रका स्तयभै घाॉस उत्ऩादन गरय ,घाॉस उत्ऩादन कृषकहरुराई प्रोत्साहन गरयनेछ। 

१८. कृवष तथा ऩशऩुऺीॊ र्फभा कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ।  

१९.  स्थानीम स्तयभा उत्ऩादन हनुे फस्तकुो र्फउ फेनाि उत्ऩादन गरय कृवषभा आत्भ र्नधािय  फनाउन आवश्मक 
ऩहर गरयनेछ। साथै ऩार्रका राई दगु्धजन्म , भासजुन्म उत्ऩादनभा आत्भर्नबिय फनाउन  ववर्बन्न कामिक्रभ 
सॊचारन गरयनेछन।्  

२०. ऩशऩुॊऺीभा देन्त्खने आकन्त्स्भक योग र्नमन्िण ,ऩयन्त्जवी र्नमन्िण न्मनुीकयण गनि  ऩश ुस्वास्र्थम शीववय  
कामिक्रभ सॊचारन हनुेछन।्  

२१. भास ुतथा भाछा ऩसरहरुको र्नमर्भत अनगुभन गरय ऩसरहरुराई आवश्मक सयसपाई सधुायीकयणकी 
र्नन्त्म्त अर्बभखुीकयण गरयनेछ।स्थानीम जातको कुखयुाराई सॊयऺण गरय कुखयुाऩारक ब्मवासामी कृषकराई 
प्रोत्साहन गरयनेछ।  

ख. सहकायी 
१. सयकायको तीन खम्फे अथि नीर्त अनरुुऩ सहकायी सॊस्थाहरुराई प्रवििन गरयनेछ। 

२. ऩार्रका अन्तयगत सॊचार्रत सहकायी सॊस्थाहरु राई उत्ऩादन भूरक तथा सेवा भूरक सेवा प्रवाह गरय 
आधरु्नकीकयण य आत्भर्नबिय फन्न अर्बप्ररेयत गरयनेछ। 

३. सकुुम्वासी बरु्भवहन दर्रत एवॊ वऩर्छएका वगि य सभदुामहरुको वडा स्तरयम सहकायी सॊस्था गठन गयी 
उद्यभन्त्शरता ववकासका कामिक्रभ सञचारन गरयनेछ । 

४. मवुाहरुराई स्थानीम स्तयभै श्रभ  गने, वातावयण र्सजिना का साथै फचत तथा रगानी चेतनाभा अर्बववृि  
गरयनेछ। 

ग. उद्योग तथा वान्त्णज्म 
१. स्थानीम तहभा दतािहनुे सम्ऩूणि पभि , ्मवसाम तथा उद्योगहरुको दताि नर्फनीकयणहरु सीऩ  ववकासका 

कामिहरु छुटै्ट उद्योग तथा उद्यभशीरता उऩशाखा भापि त कामि सॊचारन गरयनेछन।्    
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२. घयेर ुतथा साना उद्योगको ववकास य ऩविर्द्नका रार्ग दताि प्रवकमा Software प्रणारी भापि त गरयनेछ।  

३. एक गाउॉ एक उत्ऩादन तथा एक घय एक योजगाय नीर्त अवरम्फन गरयनेछ। 

४. योजगायीका ऺेि ववस्ताय गनि सीऩ ववकास सम्फन्धी कामिक्रभहरु प्रबाकायीका साथ सॊचारन हनुेछन ्साथै 
सीऩ मकु्त जनशन्त्क्तको ऩार्रका स्तय र्बिै उऩमोग नीर्त अवरम्फन गरयनेछ। 

५. ्मवसावमक पभि, ऩसर दताि, अनभुर्त नर्फकयण तथा खायेजीको सहज ्मवस्था र्भराईनेछ। 

घ. ऩमिटन ऺेि 

१. गाउॉऩार्रका र्बि यहेका ऩमिटकीम ऺेिहरुको उन्त्चत सॊयऺण सम्वर्द्िन तथा ्मवन्त्स्थत गदै रर्गनेछ। 

२. धार्भिक य ऩमिटकीम दृवष्टकोणरे भहत्वऩूणि ठाउॉहरुको सॊयऺण गदै ऩमिटनको सम्बावना बएका  ऺेिहरुको 
अध्ममन गयी ऩमिटकीम स्थरको ववकास एवॊ ऩमिटन प्रव ििनका कामिराई प्राथवकताका साथ कामािन्वमन 
गरयनेछ । 

३. मस गाउॉऩार्रका ऺेिर्बि यहेका ऐर्तहाॉर्सक धाॉर्भिक प्राकृर्तक तथा साॊस्कृर्तक भहत्वका सम्ऩदाहरुको 
स्तयोन्नर्त तथा भभित सॊबाय तथा सॊयऺणका कामि राई र्नयन्तयता र्दइनेछ। 

४. गाउॉऩार्रका ऺेि र्बि वसोफास मकु्त घयहरु राई होभस्टेको रुऩभा ववकास गरय कामािन्वमनभा रर्गनेछ। 

२. साभान्त्जक ववकास  
क. स्वास्र्थम ऩोषण तथा सयसपाई 
१. ऩूणि सॊस्थागत सतु्केयी सेवा ,र्फशेषऻ सेवा ,ऩोषण भैिी ऩार्रका ,ऩणुि खोऩ  तथा प्रमोगशाराका सेवा हरुको 

अवस्थाराई सधुाय गरय ऩूणि स्वास्र्थम भैिी ऩार्रका घोषणा गरयनेछ। 

२. नागरयकको स्वास्र्थम प्रवि िन, सॊयऺण, ऩनु:स्थाऩना गनि ववर्बन्न कामिक्रभहरु सॊचारन गरयनेछन ्साथै ऩूणि 
फारभैिी ऩार्रका घोषणाका र्नन्त्म्त आवश्मक कामिक्रभहरु तम गरयनेछन।् 

३. उत्कृष्ट स्थानीम सयकाय स्वच्छ ,स्वस्थ रारझाडीका र्नन्त्म्त एक घय एक शौचारम , एक वपल्टय ,एक 
परपूर य एउटा फॊगौचा  नीर्त अवरम्फन गरयनेछ। याना थारु सभदुामभा देखा ऩयेको र्सकरसेर 
एनेर्भमाको ऩरयऺण उऩचाय य ्मवस्थाऩनका रार्ग आवश्मक कामिक्रभ तम गरयनेछ। 

४. ऩार्रका स्तयीम फाट सेवा प्रवाह हनुे सम्ऩूणि प्रमोगशाराका ऩरयऺणहरु राई र्नशलु्क साथै स्थानीम वासीको 
स्वास्र्थम सधुायराई प्राथर्भकताभा यान्त्ख सम्ऩणि वडाभा एम्फरेुन्सको ऩहुॉच तथा प्रदेश बय आऩतकार्रन 
र्न:शलु्क एभफरेुन्स सेवा  प्रदान गरयनेछ। 

५. नभनुा स्वास्र्थम सभदुामको अवधाय णको रार्ग आवश्मक भाऩदण्ड तमाय गरय  नभनुा स्वास्र्थम सभदुाम 
र्नभािणभा ध्मान केन्त्न्द्रत गरयने छ साथै घमु्ती स्वास्र्थम सेवा प्रवाहका भाध्मभफाट जेष्ठ नागरयक, अऩाॊगता 
बएका ्मन्त्क्तहरुराई आवश्मक स्वास्र्थम ऩरयऺण गरयनेछ। 

६. स्वास्र्थम सेवा सहज प्राप्त गनि नसकेका नागरयकहरुरे स्वास्र्थम सेवा सहज रुऩभा प्राप्त गनि  सकुन बन्न े
उद्देश्मरे ववर्बन्न वकर्सभका स्वास्र्थम न्त्शववयहरु सफै वडाहरुभा सन्चारन गनिका रार्ग आवश्मक ्मवस्था 
र्भराईनेछ। साथै गरयव तथा ववऩन्न वगिका नागरयकहरुराई स्वास्र्थम ववभा कामिक्रभ ऩहुॉचभा ल्माईने छ ।   

७. स्वस्थ प्रवििन कामिक्रभहरु प्रदेश सयकाय तथा गैयसयकायी सॊस्थाहरुसॊगको रागत सहबार्गताभा  सॊचारन 
गरयनेछ। 

८. सयकायी तथा गैय- सयकायी ऺेिफाट प्रदान गरयने सम्ऩूणि स्वास्र्थम सेवाहरुको र्नमभन ग रय स्वास्र्थम सेवा 
प्रवाहराई गणुस्तयीम फनाईनेछ। 
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९. भौर्रक ऩयम्ऩयागत य वै कन्त्ल्ऩक न्त्चवकत्सा रुऩभा यहेको आमूवेद , प्राकृर्तक न्त्चवकत्सा य होर्भमोप्माथी 
रगामत, स्वास्र्थम ऩिर्तको सॊयऺण य प्रव ििन तथा सेवाग्राहीराई फैकन्त्ल्ऩक सेवा छनौट गनि सहज 
फनाइनेछ। 

१०. स्वास्र्थम सॊस्थाभा र्नमर्भत अत्माश्मकीम एवभ र्न्शलु्क प्रदान गरयने औषधी हरुको सभमभै र्नमर्भत आऩूर्ति 
य ववतयणको सरु्नन्त्श्चतता गरयनेछ।  

११. भवहरा.स्वास्र्थम स्वमभ ् सेववका को वनृ्त्त्त ववकास  तथा गणुस्तयीम स्वास्र्थम सेवा प्रवाहका ववशेष कामिक्रभ 
सॊचारन गरयनेछन।् 

 

 

 

 
 

ख. न्त्शऺा मवुा तथा खेरकुद 
१. रारझाडी गाउॉऩार्रकाको १० वषे न्त्शऺा ऺेि मोजना अनसुाय सम्ऩूणि शैन्त्ऺक कामिक्रभहरु कामािन्वमनभा 

ल्माइनेछ। 

२. स्थानीम स्तयभा यहेको ववद्यारम न्त्शऺाको दामयाराई ववृि गरय प्राववर्धक  उच्च-न्त्शऺा, तथा क्माम्ऩस 
सॊचारनका रार्ग आवश्मक ऩहर गरयनेछ। 

३. ववधारमहरुराई नक्साॊकन  गरय भजि गने नीर्त र्रइनेछ। न्त्शऺक दयफन्दी को अबावराई फैऻार्नकभा 
उऩमुिक्त ववर्धफाट ऩूर्ति गरयनेछ।  

४. प्रववर्धमकु्त न्त्शऺाराई र्दगो य प्रबावकायी वनाउन द्रतु गर्तको इन्टयनेट सेवा ववस्ताय तथा वैकन्त्ल्ऩक 
शैन्त्ऺक ववकास य ववद्यारमभा सशुासन कामभ गनि प्रबावकायी ्मवसथा र्भराइनेछ। 

५. असाहम अनाथ तथा टुहयुा फारफार्रकाको शैन्त्ऺक र्फकासका रार्ग छािवरृ्तको प्रफन्ध र्भराइनेछ। 

६. ववद्यारम भापि त साभाजका आवश्मक्ता  तथा र्सऩभूरक न्त्शऺाका चाहाना ऩयुा गरय  ववद्याथॉराई आत्भर्नबिय 
प्रर्तस्ऩधॉ फनाउन ऩढदै कभाउदै कामिक्रभराई प्रबावकायीका साथ कामािन्वमन गरयनेछ। 

७. ववद्यारमको बौर्तक ऩूवाि धाय ववकासराई र्नयन्तयता र्दईनेछ । सफै ववद्यारमहरुभा शिु वऩउने  ऩानी, 
शौचारम, खेर भैदान तथा खेर साभग्री, पुरवायीको ब्मवस्था सवहत भाध्मर्भक तहभा ववद्यतुीम ऩसु्तकारम, 

कम्प्मूटय तथा ववऻान प्रमोगशारा स्थाऩनाभा प्राथर्भकता र्दईनेछ। 

८. ववद्यारमहरुराई र्सकाइ य सनु्दयताका केन्द्रववन्द ुवनाउन  अथिऩूणि कऺाकोठा ्मवस्थाऩन गन्त्णत तथा 
वनस्ऩर्त ववऻान ऩाकि - र्नभािण,नाट्य प्रदिशनी स्थर, मोग, ध्मान, सॊगीत, खेरकुद, करा, सावहत्म, स्वास्र्थमन्त्शऺा 
राई प्रथर्भकताका साथ कामािन्वमन गरयनेछ।  

९. कामि सम्ऩादानभा आधारयत कयाय सॊझौताफाट प्राप्त उऩरन्त्ब्धका आधायभा ववद्यारम तथा  न्त्शऺकहरुराई 
प्रोत्साहनको ब्मवस्था र्भराईनेछ। 

१०. ववद्यारम तथा सभदुामको सम्वन्ध सभुधयु वनाई ववद्यारम प्रर्त सभदुामको अऩनत्व ववकास गनि अर्बबावक 
न्त्शऺा, भनोऩयाभशि, वव.्म.स.,न्त्शऺकअर्बबावक सॊघ, ऺभता ववकास रगामत Bringing community to the 

school and Bringing  school to the community जस्ता कामिक्रभराई गरयनेछन। 
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११. शैन्त्ऺक ऺेिभा कामियत जनशन्त्क्तको ऺभता ववकास गरय गणुस्तयीम न्त्शऺा सरु्नश्चत गनि अनबुव आदान-
प्रदान तार्रभ तथा ऩेशागत वरृ्त ववकासका अवसयहरु प्रदान गरयनेछन। 

१२. न्त्शऺाभा सभताभूरक ऩहुॉच स्थावऩत गरय र्दगो ववकासका रक्ष्म न . ४ हाॉर्सर गनि आवश्मक कामिक्रभ 
सॊचारन गरयनेछन। 

१३. ऩार्रका अन्तगित नै SEE ऩरयऺा सॊचारन केन्द्रको ्मस्थाऩनका रार्ग ऩहर गरयनेछ।  

१४. सभान्त्जक ववकृतीका रुऩभा यहेका कुरत , राग ु  औषध दु् मिसन राई न्मूनीकयण गनि आवश्मक 
कामिक्रभहरु सॊचारन गरयनेछन।् 

ग. रैर्गॊक सभानता य साभान्त्जक सभावेसीकयण 

१. जेष्ठ नागरयकराई सम्भान गदै ऻान र्सऩ य अनबुवराई ग्रहण गरयनेछ। जेष्ठ नागरयक सम्भान कामिक्रभ 
सॊचारन गरयनेछ। 

२. जेष्ठ नागरयकहरुको स्वास्र्थम सधुायको रार्ग स्वास्र्थम केन्द्रभा कामियत प्राववर्धक जनशन्त्क्तको  ऩरयचारन 
भापि त जेष्ठ नागरयक घमु्ती स्वास्र्थम कामिक्रभको ्मवस्था र्भराईनेछ। 

३. बरभॊसा / चाकयहरु सॊगको आवश्मक ऩयाभशि सहकामि प्रोत्साहनका र्नन्त्म्त स्थानीम स्तयभा ऐन तमाय गरय 
आवश्मक काननुी अर्धकायका सम्फन्धभा अर्बभखुीकयण गरयनेछ। 

४. अऩाॊगता बएका ्मन्त्क्तहरुका रार्ग अऩाॊगताको प्रकृर्त हेरय आत्भर्नबयि तथा ऺभता अर्बववृिका र्नम्ती सीऩ 
ववकास कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछन।् 

५. ववऩन्न,एकर भवहरा तथा अऩाॊगता बएकाहरु राई आमभरुक कामिक्रभभा सहबागी गयाउन आवश्मक 
कामिक्रभ सॊचारन हनुेछन।् 

६. सॊववधान प्रदत्व भौर्रक हक कामािन्वमन गनि वारवार्रकाका रार्ग आवश्मक कामिक्रभ तथा वार सॊयऺण 
नीर्त कामािन्वमन गरयनेछ , फार अर्धकाय सॊयऺण सम्फन्धी कामिववर्ध अनसुाय अन्म कामिक्रभहरु सॊचारन 
हनुेछन।् 

७. फार श्रभ भकु्त स्थानीम तह घोषणाको रार्ग कामिक्रभ तम गरयनेछ। 

८. अनाथ फार फार्रका हरुका रार्ग सॊयऺण नीर्त अवरम्फन गरय साभान्त्जक सु यऺा कामिक्रभ सॊचारन 
गरयनेछन। 

९. ववद्यारम र्फभखु वकशोय- वकशोयी तथा राग ुऔषध दयु्मशिनी तथा कुरतभा रागका वकशोय वकशोयीहरु 
राई कुरत र्नयाकयण गरय जीवन उऩमोग आत्भ र्नबिय सीऩ भापि त ऺभता अर्बववृि गरयनेछ। 

 

घ. करा तथा सॉस्कृर्त प्रवििन 
१. करा,साॉस्कृर्त ऩविधन तथा ववकासका रार्ग सॊयऺण र्फशेष नीर्त हनुेछ। 

२. स्थानीम जािा तथा साॉस्कृर्तक ऩविका रार्ग प्रोत्साहन गने कामि राई र्नयन्तयता र्दइनेछ। 

३. ऩयम्ऩया भान्मता सॊस्कृतीको जगेनाि गरय सास्कृर्तक धार्भिक र्फचरन राई न्मूनीकयण गरयनेछ।  

 

ङ. खाने ऩानी तथा सयसपाई 
१. ऩार्रकार्बि र्नभािणार्धन यहेका खानेऩानी सम्फन्धी मोजनाहरुराई र्सघ्र सम्ऩन्न गनि आवश्मक ऩहर 

गरयनेछ।एक घय एक धाया एक वपल्टय कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछ।  
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२. स्वच्छ खानेऩानी स्वास्थ जीवन शैरी बन्ने अर्बमानराई साथिक तलु्माउन सयसपाई सम्फन्धी र्फशेष 
कामिक्रभहरु अर्बमानको रुऩभा सॊचारन गरयनेछन।् 

३. गाउॉऩार्रका का सफै वडाहरुभा स्वच्छ वऩउने ऩानी उऩरब्ध गयाउन आवश्मक कामिक्रभ सॊचारन गने  
तथा सम्फन्धीत र्नकाम सॊग  सम्नवम गरयनेछन।्स्वच्छ, शिु वऩउने ऩानीका रार्ग आवश्मक वस्ती , 
ऩरयवायराई फामोग्मास वपल्टय ववतयणराई र्नयन्तयता र्दइनेछ।  

 

च. साभान्त्जक सयुऺा तथा ्मन्त्क्तगत घटनादताि सदुृधीकयण 
१. साभान्त्जक सयुऺा बत्ता तथा घटना दताि सदुृर्धकयण कामिक्रभ प्रबावकायी रुऩभा सॊचारन गरयनेछ। 

छ. सयकायी तथा गैय सयकायी सॊस्था 
१. गाउॉऩार्रका र्बि कामिऺ ेि य हेका तथा कामि गनि चाहने सम्ऩणुि अधि- सयकायी गैय - सयकायी सॊस्थाहरुका 

रार्ग एकर्द्ाय प्रणारी अवरम्फन गरयनेछ।मस सम्फन्धभा ऩार्रकारे भाऩदण्ड तमाय गनेछ। 

२. र्नजी, गैय-सहकायी तथा साभान्त्जक सॊघ सस्थाहरुराई सहजीकयणका रार्ग सभनु्वम कऺ सॊचारन 
गरयनेछ। 

 

 

३. ऩूवािधाय ववकास 

क. सडक, ऩरु तथा बवन 

१. ऩार्रकाकै यणनीर्तक भहत्वका ऩवुािधायका मोजना वडा नॊ .१ देन्त्ख खयाि नारा ऩरु सम्भको कारो ऩिे 
सडक,वडा नॊ .२ भा यहेको खेरकुद भैदान , चक्रऩथ, वडा नॊ .३ को रारझाडी चक्रऩथका साथै  वडा नॊ .४ 
फर्थिंग सेन्टय तथा वडा नॊ. ५ भा आधरु्नक स्वास्र्थम सेवा बवन र्नभािणका मोजनाहरु सॊचारन हनुेछन।् 

२. गाउॉऩार्रका र्बि साविजर्नक मा तामात सॊचारन फसऩाकि  र्नभािण य प्रशासकीम बवन र्नभािण जस्ता 
ऩवुािधायका रार्ग ववस्ततृ मोजना अध्ममन प्रर्तवेदन तमाय (DPR) गरयनेछ। मतामात सॊचारन मोजना 
तमाय गरय कामि अगार्ड फढाइनेछ।  

३. गाउॉऩार्रका ऺेि र्बिका सडकहरु राई पयावकरो , ्मवस्थीत सडकको रुऩभा ववस्ताय गने कामिराई मस 
फषि ऩर्न र्नयन्तयता र्दइनेछ साथै ग्राबेर सम्भ नबएका साना- साना टोर वस्तीभा ग्राबेर सडक ऩु मािसउन 
कामिराई र्तव्रता र्दइनेछ। 

४. ऩार्रका र्बि र्नभािण हनुे घयहरुराई अर्नवामि रुऩभा नक्सा जाॉच ऩासको ्मवस्था गरयनेछ। 

५. ऩार्रका स्तयभा यहेको बौर्तक सॊयचना को भभित सॊम्बाय का र्नन्त्म्त भभित सॊम्बाय कोष  सॊचारनभा 
ल्माईनेछ।   

६. गाउॉऩार्रका र्बि सफै वडाराई सभेवटने गरय भरु सडक स्तयोन्नतीको कामिराई प्रबावकायीताका साथ 
र्तव्रता र्दइनेछ साथै सडक र्नभािण तथा  स्तयउन्नती गदाि नारी ब्मवस्थाऩन राई जोड र्दइनेछ। ऩार्रका 
स्तयीम Hazards sensitive Plan कामिमोजना तमाय गरयनेछ। 

७. ऩार्रका र्बि र्नभाणिर्धन  अवस्थाभा यहेका सडक , ऩरुराई मथान्त्शघ्र सम्ऩन्न गनि सम्फ न्त्न्धत र्नकामभा 
ववशेष ऩहर गरयनेछ। 

८. सडक र्नभािण कामि गदाि सॊग- सगै वृऺ ायोऩण कामिराई अगाडी फढाईनेछ साथै योवऩएका ववरुवा हरुको 
सॊयऺण तथा हेयचाहका रार्ग आवश्मक ्मवस्था गरयनेछ। 
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९. र्नभािणर्धन वडा नॊ १ भा अवन्त्स्थत यहेको रारझाडी ऩाकि सॊचारनभा ल्माइनेछ। 

१०. मस गाउॉऩार्रकाराई ्मवन्त्स्थत गाउॉको रुऩभा ववकास गनि बवन आचाय सॊवहता तथा वस्ती  ववकास, शहयी 
मोजना तथा बवन र्नभािण सम्फन्धी आधायबतु भाऩदण्ड २०७२,राई प्रबावकायीका साथ कामािन्वमन गरयने 
छ।साथै ऩार्रका र्बि फन्ने सम्ऩूणि सॊयचना अर्नवामि नक्साऩास को ्मवस्था गरयनेछ। 

११. ऩमिटन ऩवििनभा रारझाडी राई अगाडी फढाउन इटाहफाफा भन्त्न्दयको गरुु  मोजना राई कामािन्वमन 
गरयनेछ। 

१२. गाउॉऩार्रका स्तयभा कृवष उऩज गनि सॊकरन गनि सॊकरन गनि  सॊकरन केन्द्र ,हाट फजाय सॊचारन 
्मवस्थाऩनका रार्ग सम्बा्मता अध्ममन गरयनेछ। 

१३. गाउॉऩार्रका ऺेि र्बिको बौर्तक ऩूवािधाय ववकास सॊफन्धी  मोजना सॊकरन गरय मोजना फैङ्क तमाय गरय 
प्राथर्भकताका आधायभा सॊभऩन्न गदै रर्गनेछ। 

ख. उजाि 
१. फैकन्त्ल्ऩक तथा नफीकयणीम उजािको रुऩभा यहेको सडक सौमि फत्ती  प्रत्मेक टोरभा जडान गरयने कामिराई 

र्नयन्तयता र्दईनेछ। 

४. ब-ुउऩमोग, वातावयण तथा ववऩद ्मवस्थाऩन  
क. ब-ूउऩमोग 

१. यावष्डम बरू्भ सभास्मा सभाधान आमोग फाट सचाॊर्रत जग्गा ्मस्थाऩनका सभऩणुि कामिहरु सॊचारन 
गरयनेछन।् 

२. बरु्भवहन तथा सकुम्वासीका सभस्मा सभाधानका रार्ग ,जग्गा नाऩ जाॉच गरय रारऩजाि ववतयणका कामि हरु 
द्रतु गर्तभा अन्त्घ फढाइनेछ। 

३. ऩवहचान गरयएका गरयफ तथा ववऩन्न घय ऩरयवायराई याज्म सवुवधा ऩरयचमऩि ववतयण , ववऩन्न्न घयऩरयवा य 
रन्त्ऺत सेवा शवुवधा ववतयण गरयनेछ।गरयफ घय ऩरयवायहरुराई स्थानीम सयकायका सेवा सवुवधाभा प्रभखु 
सहबार्गता गयाइनेछ।  

४. सयुन्त्ऺत नागरयका आवस कामिक्रभ राई कामािन्वमन गरयनेछ।  

५. नेऩार सयकायको नीर्त अनरुुऩ "जग्गाको सॊयऺण  तथा सभॊवधिन" नीर्त राई कामािन्वमन गरयनेछ। 

ख. वन तथा वातावयण 

१. वृऺ ायोऩणका रार्ग वन कामािरम तथा साभदुावमक वनहरुसॉग सभन्वम गरय ववरुवाहरु सहजरुऩभा प्राप्त गने 
्मवस्था र्भराइनेछ । 

२. वन सयुऺा गनि ्माऩक वृऺ ायोऩण य वन ववववर्धकयणको भाध्मभवाट वातावयण जोन्त्खभ न्मून गरय वनको 
फहउुऩमोग गदै जैववक ववववधताको सयॊऺण गरयनेछ।  सभवृिका रार्ग  रारझाडी वन जस्ता कामिक्रभ 
सॊचारनभा ल्माइने छ।  

३. अर्नमन्त्न्ित वन पडानी आगरागी जस्ता कामिहरुराई र्नमन्िण गनि दण्ड जयीवानाराई  प्रबावकायी 
कामिन्वमन गने ्मवस्था र्भराइनेछ । साभूदावमक वनको ्मवस्थाऩनभा वन सर्भर्तराई अझ फढी 
न्त्जम्भेवाय फनाईन ेछ।वन उऩबोक्ता सर्भर्त य वनउऩबोक्ताहरुराई वन सॊयऺण सम्वन्धी अर्बभनु्त्खकयण 
तार्रभ सॊचारन गनि वन कामािरमसॉग सभन्वम गरयनेछ। 

४. दोदा नदी र्नमन्िणका रार्ग जैववक तटफन्धका, वृऺ ायोऩण जस्ता ववर्बन्न कामिक्रभ सॊचारन गरयनेछन।् 
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५. फाढी फाट प्रबाववत हनुे बूऺ म जग्गा जर्भनराई वगय ऺेिको सॊयऺणका रार्ग सभूह गठन गरय सभूहराई 
न्त्जम्भा रगाइनेछ। 

६. भखु्म फजाय ऺेिभा साविजर्नक खानेऩानी सवहतको शौचारम र्नभािण गनिका रार्ग जग्गाको  खोन्त्ज य 
सम्बा्मता अध्ममन गरयनेछ। 

७. गा.ऩा. ऺेि र्बि यहेका नर्दजन्म ऩदाथिको उत्खनन गदाि अर्नवामि रुऩभा   IEE अवधायणा  राई कडाईका 
साथ राग ुगरयनेछ । 

 

ग. ववऩद तथा प्रकोऩ ्मवस्थाऩन  
१. स्थानीम प्रकोऩ ववऩद ्मवस्थाऩन कोषराई र्नयन्तयता र्दइनेछ।  

२. स्थानीम ववऩद ्मवस्था ऩन सर्भर्तराई वक्रमान्त्शर फनाइनेछ। ववऩद्को सभमभा उिाय गनि  ,नेऩार येडक्रस 
सोसाईटी, नेऩार स्काउट, जनऩथ प्रहयी, स्थानीम शसस्त्र प्रहयी मरु्नटसॉग सभन्वम गरय आसऩासका वडाहरुभा 
मवुा जनशन्त्क्तराई ववऩद ऩवुितमायी य उिाय सॊवन्त्न्ध तार्रभको ब्मवस्था  र्भराइनेछ।  

३. ऩार्रका र्बिका जोन्त्खभ ऺेि ऩवहचान गरय , सयुन्त्ऺत स्थर वकटान ग रय ऩूवािधाय ववकासभा जोड 
र्दइनेछ,खलु्रा सयुन्त्ऺत स्थानको छनोट य घोषणा गरय सम्फन्त्न्धत वडा कामािरमभा सून्त्चकृत 
गरयनेछ।येडक्रससॉग सभन्वम तथा सहकामि गरय प्रत्मेक वडा सभेवटने गरय प्राथर्भक उऩचाय सम्फन्धी 
तार्रभ सन्चारन गरयनेछ। 

 

 

 

५. गरयफी न्मरु्नकयण तथा योजगायी प्रवििन 
१. फेयोजगाय राई योजगाय, साथभा छ रारझाडी सयकाय नायाका साथ न्त्शन्त्ऺत फेयोजगाय मवुाशन्त्क्त जो साभान्त्जक 

आर्थिक तथा ववववध कायणरे ऩ र्छ ऩयेका नागरयक साभदुाम , दन्द ऩीर्डत तथा वेऩत्ता नागरयक ऩरयवायराई 
सीऩभूरक तार्रभको भाध्मभफाट योजगायी र्सजिना गने ्मवस्था र्भराइनेछ। 

२. वैदेन्त्शक योजगायीफाट पकेका नागरयकहरू उनीहरूरे आजिन गयेको अनबवु , सीऩ य ऩुॉजी रगानी  को स्थानीम 
स्तयभा ऩरयचारन ,उत्ऩादन य स्वयोजगाय शे्रिभा काभ गनि प्रोत्साहन गरयनेछ। फैदेन्त्शक योजगायी फाट पकेका 
तर्थमाङ्क सॊकरन गरयनेछ। 

३. रारझाडी गाउॉऩार्रका र्बि सॊचारन हनु े र्फकास र्नभािणका तथा Public works का कामिभा योजगाय सेवा 
केन्द्रभा सचुीकृत बएका फेयोजगायराई न्मूनतभ योजगायीभा सॊरग्न गयाइनेछ। 

४. सूचीकृत फेयोजगायराई न्मनुतभ अल्ऩकार्रन योजगायीका साथै अत्भ र्नबिय स्वयोजगा य फन्न ववर्बन्न जीवन 
उऩमोगी सीऩहरु सॊचारन हनुेछन।् योजगाय सेवा केन्द्र फाट प्रवाह हनुेको सेवा प्रबावकायीता फढाइनेछ। 

५. ववकासको साझेदाय भजदयु बन्ने अवधायणराई कामभ याख्न , न्त्शऺा, स्वास्र्थम, र्नभािण सेवा , कृवष तथा  उद्योग 
ऺेिभा स्वदेशी काभदाय आकवषित हनुे वातायण फनाउन स्थानीम श्रभ सॊयऺण नीर्त अवरम्फन गरयनेछ। 

६. नेऩार सयकाय प्रदेश सॊयकाय तथा ववर्बन्न सॊघ सॊस्था फाट सॊचारन हनु,े उत्ऩादन उत्ऩादक्त्व , उद्यभशीर्रत, 
योजगाय सम्फन्धी कामिक्रभहरु सॊग साझेदायी तथा सभन्वम गरय प्रबावकायी कामािन्वमन गरयनेछ। 
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६. सॊस्थागत ववकास तथा सेवा प्रवाह 
क. सशुासन सेवा प्रवाह तथा भानव सॊसाधन ववकास 
१. र्छटो छरयतो सेवा प्रवाहभा ववशेष ध्मान र्दइने छ हेल्ऩ डेस्क , गनुासो ऩेवटका , नागरयक वडाऩि , ववद्यतुीम 

सूचना ऩाटी जस्ता E-Governance का Tools राई वडा कामािरमभा सभेत क्रभश राग ुगरयनेछ । 

२. कभिचायीहरुराई आफ्नो काभ प्रर्त न्त्जम्भेवाय फनाइने य काननुरे तोकेको आचयण य भमािदा 
३. ऩारनका आधायभा कभिचायीको कामि सम्ऩादन भलु्माॊ कनभा ऩयुस्कृत य दण्ड गरयनेछ । सेवाग्राहीसॉग न्त्शष्ट 

्मवहाय एवॊ भसु्कान सवहतको सेवा प्रवाह गनुिऩने ्मवस्थाराई अर्नवामि फनाइनेछ। 

४. जनप्रर्तर्नर्धहरुको ऺभताराई ववकास गनि सभसाभवमक ववषमवस्तकुा सन्दबिभा तार्रभको  ्मवस्था 
र्भराइनेछ साथै कभिचायीहरुराई सभेत आवश्मकता अनसुाय ववर्बन्न वकर्सभका ऺभता ववकासको तार्रभ 
प्रदान गरयनेछ। 

५. गाउॉऩार्रकावासीरे र्तयेको कयराई सम्भान गदै खचिराई ऩायदन्त्शिता फनाइनेछ । कामािरमभा  सूचना र्दन े
अर्धकायी, गनुासो सनु्ने अर्धकायी तथा कामािरमफाट सम्ऩादन गने  काभराई जनभखुी य उत्तयदामी फनाउन 
सूचना अर्धकायीराई न्त्जम्भेवाय फनाईनेछ।कामािरमको Website भा सफै वकर्सभका सूचनाहरु यान्त्खनेछ। 

ख. सूचना प्रववर्ध तथा अर्बरेख ्मवस्थाऩन 

१. हाम्रो ऩार्रका , सूचना प्रववर्ध भैिी ऩार्रका  अर्बमान भापि त ऩार्रका  स्तयभा सूचना प्रववर्ध सम्फन्धी 
कामिक्रभहरु सॊचारन गरयनेछ।  

२. रारझाडी गाउॉऩार्रका, वडा कामािरमका सेवा प्रवाह हनुे सेवाहरुको तर्थमाङ्क  एवककृत गरयनेछ,ऩार्रकाको 
अर्धकतभ सूचना प्रववर्ध उऩमोग नीर्त हनुेछ।  

ग. सयुऺा ्मवस्थाऩन 

१. शान्त्न्त सयुऺा ,राग ुऔषध दु् मिशनी, चोयी न्त्शकायी र्नमन्िण अभनचमन कामभ गनि ऩार्रका  स्तयभा नेऩार 
प्रहयीको उऩन्त्स्थर्त तथा र्नगयानी फडाइनेछ। 

२. इराका प्रहयी कामािरम बवनका अधयुो कामि सम्ऩन्न गरय सॊचारनभा ल्माइनेछ। 

३. शान्ती सयुऺा अभन चमन गनि ववर्बन्न घटना न्मूनीकयण गनि ऩार्रका य प्रहयी प्रशासन सॊग  सहकामि 
गरयनेछ।  

   

घ. न्माम सॊम्ऩादन 

१. स्थानीम सॊम्ऩादन तथा भेरर्भराऩ केन्द्र को ्मवस्थाऩनभा सहमोग गरयनेछ। भेरर्भराऩकतािहरुराई 
ऩनुिताजगी तार्रभ र्दने ्मवस्था र्भराईनेछ । 

२. जनप्रर्तर्नर्ध तथा सयोकायवारा नागरयकहरुराई देवानी तथा पौजदायी कानून सम्फन्धी जानकायी र्दराउन 
न्मावमक सर्भर्त भापि त जानकायीभूरक सचेतना कामिक्रभ सन्चारन गरयनेछ। 

३.  न्मावमक सर्भर्तको ऺभता ववकासको रार्ग ववर्बन्न वकर्सभका तार्रभहरु सन्चारन गरयनेछ।न्मावमक 
इजरासको स्तयोन्नतीको ्मवस्था र्भराइनेछ। 

४. न्मावमक सर्भर्तको ऺभता अर्बववृिका जस्ता कामिक्रभराई ऩरयभािजन सवहत थऩ प्रबावकायी वनाइनेछ। 

५. न्मावमक सर्भर्तभा ऩयेका उजूयीहरु राई भेरर्भराऩ कताि ऩरयचारन गयी  सभदुावमक स्तयफाटै साभधान 
गरयनेछ। 

 



आर्थिक फषि २०७९/८०   नीर्त तथा कामिक्रभ 

 

 

७. ववन्त्त्तम ्मवस्थाऩन य सशुासन 
क. आन्तरयक तथा अन्त्न्तभ रेखा ऩरयऺणय फेरुजु 

१. न्मून फेरुज ुअर्बमान सन्चारन गरयनेछ,फेरुजहुरुराई रगत याख्न ेय सभमभा नै फ्र्मोट गने कामिराई अगार्ड 
फढाइनेछ। 

ख. रेखाङ्कन तथा याजश्व ऩरयचारन 
१. याजश्व प्रणारीभा सधुाय गदै रर्गनेछ , याजश्वका दय य दामयाहरु पयावकरो फनाई नमाॉ  आन्तरयक श्रोतहरु 

ऩवहचान गरयनेछ।आन्तरयक श्रोतको सॊकरनराई फैऻार्नक , प्रबावकायी य  ऩायदशॉ फनाइनेछ।साविजर्नक 
खचिको दऺताभा अर्बववृि गरयनेछ । 

२. आन्तरयक याजश्व सॊकरनराई भजफतु फनाउनका रार्ग प्रशासनराई चसु्त दरुुस्त कयदाता भैिी  फनाउन 
याजश्वको दामया पयावकरो ऩाने, नमाॉ कयका ऺेिको ऩवहचान गने नीर्त अवरम्वन गरयनेछ। 

३. गाउॉऩार्रकारे रगाउदै आएको याजस्व दयभा सभामानकुुर सभामोवजन गरयनेछ। 
ग. ववन्त्त्तम सशुासन तथा जोन्त्खभ न्मूनकयण 
१. अनावश्मक खचि र्नमन्िणभा जोड र्दईनेछ।गाउॉऩार्रकारे फावषिक खरयद मोजना तमाय गरय सोही अनरुुऩ 

खरयद प्रकृमाराई ऩायदशॉ य गणुस्तयका साथ कामािन्वमन गरयनेछ। 

२. गाउॉऩार्रका फासी फाट उठेको कय दरुुऩमोग हनु नर्दने अर्नमर्भता हनु नर्दने र्फश्वस कयदाताराई सूचना 
र्दन आवश्मक प्रफन्ध र्भराइनेछ।  

३. आर्थिक कामि प्रणारी राई चसु्त दरुुस्त फनाई ववन्त्त्तम सशुासन कामभ गरयनेछ।  आर्थिक कृमाकराऩको 
भार्सक, चौभार्सक य वावषिक वववयणहरु सूचना ऩाटॊभा तथा फेवसाईट आर्द साविजर्नक गरयनेछन। 

घ. साभान्त्जक ऩयीऺण 

१. स्थरगत रेखा ऩरयऺण खचि साविजर्नकयण र्नदेशीकाको प्रावधानराई ऩारना गनुिका साथै स्थरगत 
सभान्त्जक ऩरयऺणराई अझ प्रबावकायी फनाइनेछ। 

ङ. साविजर्नसक सनुवुाई 
१. प्रत्मेक चौभार्सकभा मस ऩार्रकारे प्रदान गयेका सेवा  प्रवाहका सम्फन्धभा रन्त्ऺत वगिको उऩन्त्स्थर्त सवहत 

साविजर्नक सनुवुाईको आमोजना तथा गनुासो ्मवस्थाऩन गरयनेछ। 

२. गनुासो अर्बरेक , उजूयी ऩेवटका , सझुाव ऩेवटका  , ऩार्रका अन्तगितका सफै वडा कामािरम तथा अन्म 
कामािरम अर्नवामि ्म्स्थाऩन गरय सोही अनरुुऩ कामि सॊचारन गरयनेछ। 

३. सेवा प्रवाह ,कामािरमको काभ कायवाही राई स्थानीम राई र्नमर्भत सूचना सॊभप्रशेण गरयनेछ।  
            
     



स मानीत गाउँसभाका अ य  यू 

आदरणीय गाउँसभाका स पूण सद यह , 

अब म सं ेपमा बजेट ततु गन चाह छु। 

 उि लिखत नी त र काय मका आधारमा व नयोजन वधेयक २०७९ र आ थक वधेयक २०७९ तयार 

ग र गाउँ कायपा लका बैठक बाट वीकृत गराई यस स मा नत गाउँसभा माफत पा रत हनु ताव गरेको 

छु। नी त तथा काय म आधारमा नै आय र ययको अनमुान तयार गर  यस गाउँसभा मा पेश गरेको 

छु। गाउँ कायपा लका बाट वीकृत पेश गरेको आ.व.२०७९/८० को आय र ययको अनमुान 

वीकृतीको ला ग यथाथ बजेट रकम आय र ययको अनमुान तपिशल अनसुार पेश गन अनमु त 

चाह छु।यस पूव गत आ थक बषको यथात आय र यय चाल ुआ थक बषको संशो धत आय र यय 

ततु गन सा द भक लागेर यस स मानीत नगर सभा सम  पेश गरेको छु। 

गत बष २०७७/७८ को आय तफ 

आ त रक आय: १ करोड ४ लाख ३० हजार ८ सय ९६ 

बा  आय: ४१ करोड ९० लाख ७७ हजार ८ सय ५८ 

सर  आएको मौ दात: ५ करोड ७५ लाख ४४ हजार ६ सय ७३ 

कूल ज मा आय: ४८ करोड ७० लाख ५३ हजार ४ सय २७ 
 

यय तफ  

आ त रक: १ करोड ४ लाख ३० हजार ८ सय ९६ 

बा  :  ४७ करोड ६६ हजार २२ हजार ५ सय ३२ 

कूल ज मा यय : ४८ करोड ७० लाख ५३ हजार ४ सय २८ 

नगद मौ दात : अ या रकम . ५ करोड ६७ लाख ४३ हजार ६ सय ३६  
 
 

स मा नत गाउँसभाका अ य  यू 

आदरणीय गाउँसभाका स पूण सद यह , 

 अब म चाल ुआ.व. २०७८/७९ को जेठ मसा त स मको यथाथ आय / ययको संि  ववरण ततु 

गन अनमु त चाह छु।जेठ ३१ स मको यथाथ आ दानी र खच आ.व. २०७८/७९ मा कूल आय ३५ 

करोड ४ लाख ८२ हजार ७ सय ४७, आ त रक आय ७३ लाख ६१ हजार ७ सय ८६ यसै ग र कूल 

खच  २५ करोड ३० लाख ९१ हजार ४ सय ५७ रहेको छ। 

 

स मा नत गाउँसभाका अ य  यू 

आदरणीय गाउँसभाका स पूण सद यह , 

 अब म आगामी आ व २०७९/८० ता वत आय यय ववरण ततु गन अनमु त चा ह छ।यस 

गाउँपा लकाले आ थक बष २०७९/८० का ला ग कूल आय ५३ करोड ८३ लाख  १० हजार हनेु 

ेपण ग रएको छ। 

अब म आय तथा ययको ोत े गत ववरण ततु गन अनमुती चाह छु। 

आय तफ: 

आ त रक आय:   १ करोड १६ लाख 

व ीय समानीकरण : . १० करोड ५७ लाख  



सशत अनदुान चाल ुतफ : . १३ करोड १४ लाख 

सशत अनदुान पूजँीगत तफ :  . १ करोड ७६ लाख 

संघीय सरकार वशेष अनदुान : . २ करोड ९० लाख 

संिघय समपरुक अनदुान: . 2 करोड 10 लाख 

संघीय सरकार राज व बाँडफाँड तफ :  .८ करोड ८८ लाख ४९ हजार 

संघीय समपरुक अनदुान : . २ करोड १० लाख 

देश सरकार समपरुक कोष: . ८१ लाख 

देश सरकार वशेष कोष : . ३२ लाख ४५ हजार  

देश सरकार व ीय समा नकरण : .७१ लाख ८८ हजार 

देश सरकार राज व बाडँफाडँ : .१९ लाख २८ हजार 

सामािजक सरु ा : 6 करोड 50 लाख 

NNSWA: ७ लाख 

 ग रब सगँ वशे र  काय म : ५ लाख 

 देश तथा था नय शासन सहयोग काय म (PLGSP): ५ लाख 

 एक कृत वा य पवुाधार वकास काय म : १ करोड ५० लाख 

 सडक वोड: 10 लाख 

 अ या रकम : . 3 करोड 

कुल ज मा . ५३ करोड ८३ लाख  १० हजार 
 

यय तफ  

चाल ुखच: ३१ करोड ५४ लाख ७७ हजार   पूजीगत खच:२२ करोड २८ लाख ३३ हजार ग र ज मा 

खच ५३ करोड ८३ लाख १० हजार अनमुान गरेको छु। 
 

 उि लिखत आय र ययको ततुीकरणमा चाल ुआ थक बषको आय र ययको अनमुान भ दा आगामी 

आ थक बष (०७९/८०)को आय र ययको अनमुान रकम  ५ करोड १२ लाख ५६ हजार ५ सय 

७२ पयाले थप भएको छ।साथै तपसीलमा उ लेिखत बजेट रकमह  नेपाल सरकार र देश सरकार 

माफत वगतमा झै नर तर पमा थानीय सरकार माफत नकासा भै रहने यहोरा समेत स मानीत 

गाउँसभा सम  जानकार  गराएको छु। 

 

स मा नत गाउँसभाका अ य  यू 

आदरणीय गाउँसभाका स पूण सद यह , 

 नेपालको सं वधान थानीय सरकार संचालन ऐन र च लत कानून बमोिजम मैल स मा नत कायपा लकाको 

सवस मत नणयबाट उि लिखत आगामी आ व २०७९/८० का ला ग नी त काय म तथा बजेट तय 

ग र यस स मानी गाउँसभा सम  ततु गरेको छु। काय म अनसुार बजेट तय गरेको छु। काय म 

तयार गदा उि लिखत नी तह लाई मूल आधारको पमा लएको छु। नी तह  काया वयनका ला ग ोत 

साधनको यव था ग र मश: लाग ु गद जाने तब ता स मानीत गाउँसभालाई जानकार  गराउन 

चाह छु।  

 
 



 

स मा नत गाउँसभाका अ य  यू 

आदरणीय गाउँसभाका स पूण सद यह , 

 अब म स मानीत गाउँसभा सम  मैले मा थ ततु गरेको गत बषको यथाथ आय र यय चाल ुआ थक 

बषको संशो धत आय र यय आगामी आ थक बष २०७९/८० को अनमुा नत आय र यय ,आथक 

वधेयक २०७९, दररेटह  मा थ स मा नत गाउँसभामा छलफलका ला ग ततु गन चाह छु।आ थक 

वधेयक २०७८ र व नयोजन वधेयक २०८० छलफल ग र पा रत गन आगामी आ थक बषका ला ग 

ऐनको पमा काया वयन गन दबैु वधेयक यस स मानीत गाउँसभा सम  ताव पेश गरेको छु।साथै 

गाउँपा लकाले पेश गरेका आ.व. २०७९/८० का नी त काय म तथा बजेट वीकृतीको ला ग पेश 

गरेको छु।  

स मा नत गाउँसभाका अ य  यू 

आदरणीय गाउँसभाका स पूण सद यह , 

 नी त काय म तथा बजेट तजमुा गन ममा संघीय सरकार, देश सरकारतथा माननीय स मानीय तथा 

स पणु राजनौ तक दलका त न ध यूह बाट ा  सझुाव सहयोग त आभार य  गदछु। हामीले 

गरेको आ हलाई वीकार ग र बैठक तथा छलफलमा उपि थत भई सझुाव दनहुनेु कायपा लका 

सद य यूह  व भ  वषयगत स म तका संयोजक यू तथा सद यह  लगायत सबैमा वशेष ध यवाद दन 

चाह छु।बजेट नमाणका ममा य /अ य  पमा सझुाव दनहनेु गाउँकायपा लका मखु शासक य 

अ धकृत लगायत स पूण कमचार  बषयगत शाखा/महाशाखा मखु तथा त न धह  करदाता, उ मी, 

यवसायी, समाजसेवी, जे नाग रक, बु िजवी,संचारकम  प कार सबै सबैमा हा दक ध यवाद दन 

चाह छु। 
 

 बजेट नमाणका ममा तथा व भ  समय-समयमा हामीलाईसझुाव स लह दन हनुे स पूण महानभुावह  

लाई ध यवाद, का साथै ततु नी त काय म तथा बजेट काया वयनका ला ग यहाँह बाट ा  हनेु 

रचाना मक सझुावह लाई माग दशनको पमा लएर लालझाडीको सम  समृ का ला ग लालझाडी 

गाउँपा लकाले अगा ड बढाउने ब ास दलाउँदै काय मको सफल काया वयनमा सबैको सहयोग हनुे 

नर तर अपे ा राखेको छु।   

 


