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सभाध्क्ष महोदय, 

गाउँ सभाका सदस्यहरु, 

र उपलस्थत महानुभावहरु, 

(१) संविधान बमोवजम संघीय लोकतावरिक गणतरि नेपालको तीन तहका सरकारहरु मध्ये स्थानीय सरकार, छिदिे 

गाईँपावलकाको ईपाध्यक्षको हवैसयतले ऄवहलेको कोरोना संक्रमण (COVID-19) वबशषे पररवस्थवतमा हामीले 

वजम्मिेारी सम्हाले पवछको चौंथो र अवथिक िषि २०७७/०७८ को अय-व्यय वििरण, बजटे  प्रस्ततु गनि ईपवस्थत 

भएकी छु ।  

(२) गाईँपावलकाको वनमरिणालाइ स्िीकार गरी यस गररमामय सभामा ईपवस्थत सम्पणूि महानभुािहरुलाइ छिदिे 

गाईँपावलका र मरेो व्यविगत तफि बाट हावदिक स्िागत गनि चाहरछु साथै ईपाध्यक्षको हवैसयतले अ.ि. २०७७।०७८ 

को बजटे यस सम्मावनत सभा समक्ष प्रस्ततु गनि पाईँदा गौरिावरित महससु गरेकी छु । 

(३) राष्ट्रवहत, लोकतरि र ऄग्रगामी पररितिनको लावग मलुकुमा राजनैवतक, सामावजक, अवथिक एि ंसांस्कृवतक विकास 

सवहतको समदृ्घ र समरुनत विकास गनि एि ं अफ्नो शासन अफै िा अफ्नो प्रवतवनवध माफि त गराइ गणतरिलाइ 

संस्थागत गनि र ऄग्रगामी पररितिनका लावग अफ्नो जीिन ईत्सगि गनुि हुने ज्ञात ऄज्ञात शवहदहरु प्रवत भािपणूि 

श्रद्घाञ्जली ऄपिण गनि चाहरछु ।  

(४) संघीय लोकतावरिक गणतरिात्मक शासन व्यिस्थाको माध्यमद्वारा वदगो शावरत, सशुासन, विकास र  समवृद्घको 

अकाङ्क्षा परुा गनउद् ईश्यसेहय सवहत नेपालको संविधान जारी भइ तीन तहका सरकारहरुको व्यिस्था भएको र छिदिे 

गाईँपावलकाको स्थानीय सरकारको हामीले नेततृ्ि सम्हालेको तीन िषि परुा भएकोछ ।  

(५) “समृद्ध नेपाि, सुखी नेपािी” को रावष्ट्रय अकाङक्षा परुा गनि योजनाहरु पवहचान एि ं छनौट गदाि नेपालको 

संवबधान, राविय योजना अयोग, संघीय मावमला तथा सामारय प्रशासन मरिालय, विषयगत मरिालयहरुबाट प्राप्त 

वनदउद्शन, अिवधक योजना, विवभरन नीवत, वनदउद्वशकाहरु, क्षेिगत नीवतहरु, रणनीवत एिं कायि योजनाको ऄवधनमा 

रही नेपालको संविधानमा व्यिस्था भएको साझा तथा स्थानीय तहको एकल ऄवधकारको सचूी ऄनरुुप स्थानीय 

तहको योजना तथा बजटे तजुिमा वदग्दशिन, २०७४ (पररमावजित)  र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा ईल्लेवखत 

प्रवक्रया ऄिलम्िन गरी यस गाईँपावलका वभि समते ईपलब्ध श्रोत, साधन र क्षमता ऄनसुार िस्ती स्तरबाट र इ-

मले/फोनद्वारा राय सझुाब संकलन/छनौट तथा िडाहरुबाट प्राथवमवककरणमा परेका योजना तथा कायिक्रमहरु यस 

गररमामय सभामा प्रस्ततु गनि पाईँदा अफुलाइ गौरिावरित महशसु गरेकी छु ।  

(६) कोरोना संक्रमण (COVID-19) को प्रवतकुलताको कारण गत/वबगत िषिहरु जस्तो सबै पक्षहरुको नीवत, कायिक्रम र 

बजटे तजुिमामा ईल्लेख्य सहभावगता गराईन सवकएन ्। 

(७) अगामी अ.ि. २०७७/०७८ को नीवत, कायिक्रम र बजटे तजुिमाको लावग अफ्ना ऄमलू्य राय/सझुाि ईपलब्ध 

गराईन गाईँपावलकाको तफि बाट सचूना जारी गरेका वथयौं । सो ऄनरुुप ऄमलू्य राय सझुािहरु हामीलाइ प्राप्त भएका 

हुन ्। प्रवतवनवध मलूक ढंगबाट समाबेश भएका विषयिस्तहुरु पणूि छन भरने मरेो विश्वास छ ।  

(८) कोवभड-१९ को ऄसरलाइ रयनूीकरण गद ै जनजीिनलाइ वनयवमत गनउद् विषय नै ऄवहलेको प्रमखू चनुौती हो । 

महामारीको ऄिस्थामा स्थानीय सरकारको अिसहयकता र प्राथवमकताहरु पवन बदवलएका छन ् । यस पररस्थवतमा 

स्थानीय तहको बजटे तजुिमा सामारय ऄिस्थाको भरदा फरक हुने वनवित छ ।  

(९) चाल ुअवथिक िषिका कवतपय हाम्रा कायिक्रमहरु संसोधन गरेर पनु: प्राथवमकीकरण गनुि परेको ऄिस्था जानकारी 

गराईन चाहरछु । महामारीको रुप कवत लामो हुने हो, त्यसको कुनै वनवित नभएका कारण हाम्रा श्रोत साधनहरु 

विकास गवतवबवध भरदा त्यस तफि  केवरित गनुि पनउद् बाध्यात्मक पररवस्थवत हो, भरने हाम्रो ठहर छ ।  

(१०) विश्व ऄथितरिमा धक्का पगु्ने कारण नेपालको ऄथितरि पवन त्यसबाट ऄछुतो नरहने र छिदिेिासी जनता त्यसको 

राप, ताप र प्रभािले ऄछुतो रहने कुरा भएन, त्यसै कारण हाम्रो भौगोवलक विशषेता ऄनकूुल ऄथितरिमा जोड 

वदनपुनउद् विषयिस्तुमा यो बजटे केवरित रहकेो छ ।  
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(११)  चाल ुअ.ि. २०७६।७७ को बजटे सफतलापिूिक कायािरियन गरी छिदिेिासी जनताको जीिनस्तरमा पररितिन 

तफि  ईरमखु गराईने हाम्रो प्रयासमा कोरोना संक्रमण (COVID-19) को कारण केही धक्का पगुकेो छ । तर पवन गिि 

गनि लायक हाम्रा विकासका नमनूाहरु वनमािणाधीन र सम्परनको चरणमा छन ् ।  अ.ि. २०७६।०७७ को बजटे 

माफि त छिदिेिासी जनताको जीिनमा खसुी र सखुको अभाष वदलाईन, स्थानीय सरकार अफ्ना नागररकको 

ऄवभभािक हो, सहारा हो भरने कुराको महशसु गराईन सफल हुने  विश्वास वलएकी छु । 

सभाध्यक्ष महोदय, 

(१२) गाईँपावलकाको नाम नै धावमिक अधारमा मखूररत भएको छिमहाराजको पणू्यभवूम, छिदिेिासी जनताको भाग्य र 

भविष्ट्यको वनधािरण गनि वनिािवचत हामी जनप्रवतवनवध माझ थुप्रै ऄिसर र चनुौतीहरु कायम ैछन ्। विद्यमान चनुौतीका 

बाबजदु छिदिे गाईँपावलकालाइ सिल, सक्षम र समदृ्ध गाईँपावलका बनाईने हाम्रो प्रयासमा अम नागररकदवेख 

संघीय सरकार र प्रदशे सरकारको पवन साथ रहकेो छ ।  

(१३) नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, स्थानीय तहको िावषिक योजना तथा बजटे तजुिमा 

वदग्दशिन, २०७४ (पररमावजित), प्रचवलत काननू तथा मरिालयहरुबाट प्राप्त वदग्दशिनका अधारमा सहभावगतामलुक र 

साझदेारीताको माध्यमबाट स्थानीय जनताका अफ्नै जनजीविकाका सिालका समस्याहरु समाधान गनि बजेट तथा 

कायिक्रम तजुिमा भएको छ ।   

(१४) गाईँपावलकाले “छत्रदेवको शानः सुन्दर शान्त र समृद्ध गाउँपालिका हाम्रो ऄलभयान” भरने नारा वलइ दीगो 

विकासको लक्ष्य हावसल गनउद् योजना सवहत “समृद्घ नेपाि, सुखी नेपािी” को रावष्ट्रय लक्ष्यलाइ परुा गनउद् बाटोमा 

ऄगावड बढी रहकेोछ । दीगो विकासको लक्ष्यहरुलाइ अरतररकीकरण र स्थानीयकरण गनउद् बाटोमा प्रस्ततु अ.ि. 

२०७७/०७८ को बजटे वनदउद्वशत छ भरने कुरामा मरेो विश्वास छ ।  

(१५) सामावजक/साँस्कृवतक ऐक्यबद्धता रहकेो ऄघािखाँची वजल्लाका ६ िटा स्थानीय तहहरु मध्ये क्षेिफलको अधारमा 

सबै भरदा सानो छिदिे गाईँपावलका हो । भौगोवलक रुपमा ईपयिु बासस्थान भएको र ऄवत सरुदर भमूी रहकेो 

वजल्लाको पिूी वसमानामा यो गाईँपावलका रहकेोछ । विवभरन ऄिसरहरुको संभािना भएता पवन कवतपय 

चनुौतीहरुको समते सामना गनुि परररहकेो छ । जावतय विविधता, सामावजक/सांस्कृवतक ऐक्यबद्घता, पयिटकीय 

संभािना, सामावजक पवचालनका गवतविवधहरुमा बढोत्तरी भएको स्थानको रुपमा यस गा.पा. ले अफ्नो पवहचान 

बनाएको छ । 

(१६) विवभरन गरै सरकारी संघ/संस्था, नागररक समाज, स्थानीय समदुायहरु समेतले विकासमा सवक्रयता पिूिक सहकायि र 

सहयोग गरररहकेो ऄिस्था छ । यहाँ रहकेा विवभरन राजनैवतक दलहरु, वजल्लाबाट व्यिस्थावपका संसद र प्रदशे 

मा.सांसदज्यहूरु, मा.मरिीज्यहूरु लगायत समस्त िावसरदाको विकास कायिमा हुने ऐक्यबद्घताले हामीलाइ पररणाम 

वनकाल्न हौसला वमलेको ब्यहोरा यस सम्मावनत सभा समक्ष ऄिगत गराईन चाहरछु । 

(१७) पहाडी वजल्ला भइकन पवन तराइ दवेखको छोटो दरुीमा पनउद् ५ नं. प्रदशेको १२ वजल्लाहरु मध्ये ऄघािखाँची वजल्ला 

सावबकमा लवुम्बनीको पहाडी वजल्ला भनेर वचवनने र त्यसमा पनउद् छिदिे गाईँपावलका अफैमा भौगोवलक रुपमा 

प्रससहत संभािना बोकेको यस गाईँपावलकालाइ दशेकै एक नमनूा गाईँपावलकाको रुपमा विकास गनउद् ऄवभयानमा 

हामी जटेुको ऄिस्थामा सबै पक्षहरुको सहयोगको अिसहयकता छ । यसको लावग विकास प्रवक्रयालाइ वतब्रता वदन 

विकासका सबै अयामहरु समटेी जनताको जीिनस्तर सधुार गनउद् र गररिी वनिारण गनि अिसहयक पहल गनुि पनउद् 

ऄिस्था टड्कारो रुपमा दवेखएको छ । खानेपानी र वसंचाइको लावग पानीको कम ईपलब्धताको कारण सखु्खा 

के्षिको रुपमा रहकेो यस गाईँपावलकामा खानेपानीका महत्िाकांक्षी योजनाहरु कायािरियन भइरहकेो ब्यहोरा यहांहरु 

सबैलाइ ऄिगतै छ ।  

(१८) गाईँपावलकाको समवृद्धको लावग प्राप्त हुने सबै प्रकारका ऄनदुान, अरतररक अय, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने 

रकम, लगायत स्थानीय तहको कोषमा प्राप्त हुने सबै प्रकारका श्रोत तथा साधनहरुलाइ एकीकृत गरी गररब, मवहला, 

बालबावलका तथा सामावजक/अवथिक दृविकोणबाट वपछवडएको िगि र समदुाय एि ंके्षिको समते पहुचं, स्िावमत्ि र 
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ऄपनत्ि रहने गरी सरतवुलत तिरबाट स्थानीय सेिा प्रिाह र जनसहभावगता पररचालनबाट विकास वनमािण कायि 

ऄगावड बढाईन हामी प्रवतबद्घ छौं । यसका बाबजदु हाम्रा ऄगावड केही चनुौतीहरु पवन छन ्। 

चुनौतीहरु:  

(१९) विकास प्रवक्रया जनमवूख, पारदवशि, समतामलूक, सहभावगतामलूक, वदगो, भरपदो र गणुस्तररय बनाईन प्रयाप्त 

संभािना र ऄिसर हुदंाहुदं ैपवन,  

 अरतररक श्रोतको रयनु पररचालन हुन,ु खतेी योग्य जवमनमा कृवषको अधवुनकीकरण एिं ब्यिसावयकरण हुन 

नसक्न,ु  

 गरै सरकारी संघ संस्थाका कायिक्रमहरुलाइ अिवधक योजनासँग तालमेल वमलाईंद ैकायािरियन गनि नसक्नु,  

 योजना ऄनगुमन तथा मलू्याङकन प्रणाली नवतजामखुी र िस्तपुरक हुन नसक्न,ु  

 समदूाय र िडाबाट माग गररने योजना ऄत्यवधक हुनु, ईपभोिा सवमवतलाइ यथाथि परक ढंगले पररचालन गनि 

नसक्न,ु  

  गणुस्तरीय वशक्षा तथा संचारको कमी, स्थानीय ईत्पादनलाइ ऄवधकतम ईपयोग गनि नसक्न,ु  

 तलुनात्मक लाभका िस्तहुरु पवहचान गरी ईत्पादनलाइ वतब्रता वदन नसक्न,ु  

 स्थानीय ईपभोिा सवमवतको विकास प्रवक्रयामा ब्यिसावयकताको विकास हुन नसक्न ु जस्ता समस्या एि ं

चनुौतीहरुले कवतपय विकासका प्रवक्रयाहरु प्रभािकारी रुपमा सम्पादन हुन नसकेको, 

 हालका वदनमा कोरोना संक्रमण (COVID-19) को कारण भािी कायिवदशा के हुने ? हाम्रा साम ुचनुौतीको 

रुपमा रहकेो छ ।  

उपलस्थत महानुभावहरु, 

(२०) ऄि म गाईँपावलकाको समग्र वस्थवतको बारेमा जानकारी गराईन चाहरछु । 

(क) हामी वनिािचन भएर अए पवछको पवहलो (अ.ि. २०७४/०७५) िषिको बावषिक कायिक्रम अईने समय ज्याद ै

छोटो र ऄनभुि   वबवहन वथयो । भखिर वनिािचन भएर हामी पद बहाली गरेको समय भएकोले हतार हतारमा 

िावषिक कायिक्रम र बजटे प्रस्ततु गद ैगदाि कवतपय कमी-कमजोरी भएको हामीले महशसु गरेकै हो । 

(ख) हालसम्मको कायािनभुिले अ.ि. २०७६/०७७ को बजटे र कायिक्रम कायािरियनको ऄवरतम चरणमा 

अइपगु्दा हाम्रो अत्म विश्वास बढेको छ । जनप्रवतवनवध र कमिचारीहरुमा ऄनुभि बढेको साथै संघीयताका 

एजणे्डाहरु ईजागर भएका कारण, शासन सञ्चालनका धेरै पिूािधारहरु वनमािण गनि हामी सफल भएका छौं । 

तर पवन विपदसँ्ग हाम्रो केही लागने । कोरोना संक्रमण (कोवभड-१९) संगको हाम्रो लडाइ कवत लामो हुने हो, 

यसको लेखाजोखा समयले गनउद् नै छ । 

(ग) चाल ुअ.ि.मा कायािरियन गनउद् गरी छनौट भइ सञ्चावलत योजनाहरु कायािरियनको ऄवरतम चरणमा रहकेा र 

कवतपय योजनाहरु बाहके ईि योजना/कायिक्रमहरु पणूि हुदँा गाईँपावलकाको समग्र विकासमा ईल्लेख्य प्रगती 

भएको महशसु हुनेछ ।  

(घ) अवथिक एि ंभौवतक प्रगतीको ऄिस्था दवेखने गरी ऄनसुचूीमा व्यिवस्थत गररएको र संघीय एि ंप्रदशे राजस्ि 

बाँडफाँडको रकम कररब रु २ करोड ६० लाखले कम प्राप्त हुने,  अरतररक राजश्व ऄसुली ऄनमुान भरदा २८ 

प्रवतशतल ेकम हुने संशोवधत ऄनमुान छ ।  

(ङ) विगत अ.ि.हरुमा खरका छाना मिु गाईँपावलका, काठका पोलमिू गाईँपावलका लगायत प्रसस्तै ऄरुले 

ऄनकुरण गनि लायक कामहरु हामीहरुले सम्पादन गरेका छौं ।  

(च) विगत अ.ि.हरुमा काठका पोलमिु छिदिे गाईँपावलका बनाईने हाम्रो ऄवभयान सफलता तफि  ईरमखु छ, 

वनकट भविष्ट्यमा छिदिे गाईँपावलकालाइ काठेपोलमिु बनाआने छ ।  

(छ) ऄवहले हामी जनु स्थानमा छौं, चाल ु अ.ि.मा बहुिषीय ठेक्का ऄरतगित बहुईश्यसेहयीय सभाहलको कायि 

सम्परन भएको हो । त्यस्तै छिदिेालयमा वसंढी र रेवलङ वनमािण गत अ.ि.म ैसम्परन भएको छ । पवहलो िषिमै 
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छिदिे गाईँपावलकाको नाममा जग्गा प्रावप्त भइ गाईँ कायिपावलकाको लावग रि भिन वनमािण कायि सम्परन भइ 

गत अ.ि. दवेख सोही रिमा कायािलय वनमािण गरी सेिा प्रिाह शरुु गरेका छौं ।  

(ज)  चाल ुअ.ि.मा संघीय सरकारको विशषे ऄनदुानमा ठूलापोखरा स्िास््य चौकी, भगिती स्िास््य चौकी र 

जनजागतृी अधारभतू विद्यालय (छिदिे-२) िहुिषीय ठेक्का ऄरतगित वनमािणाधीन ऄिस्थामा रहकेो व्यहोरा 

सम्मावनत सभा समक्ष जानकारी गराईन चाहरछु । रातापोखरामा वक्रकेट मदैान, पाँच ठूला खानेपानी 

योजनाहरु, दइु िटा िडा भिनहरु, गाईँपावलकाको पररसरमा कम्पाईण्ड िाल र गटे वनमािण लगायतका गिि 

गनि लायक योजनाहरु सम्परनको चरणमा रहकेा छन ्।  

(झ) सामावजक विकास ऄरतगित विद्यालयमा शवैक्षक गणुस्तर सधुारका लावग वशक्षक तावलमको सञ्चालन तथा 

शवैक्षक सामग्रीको वितरण कायिलाइ वनररतरता वदइएको छ । विवभरन वकवसमका नतेतृ्ि विकास तथा 

सीपमलुक तावलमको सञ्चालन र सम्परन गनउद् विषय हाम्रा प्रथवमकताका  विषय हुन ्।  

(ञ)  “अधारभूत स्वास््य सेवा केन्र, छत्रदेव –०३” वनमािणको कामको लावग जग्गा प्रावप्तभइ चाल ुअ.ि. मा 

बोलपिको माध्यमद्वारा भिन सम्परन हुन गइरहकेो  साथ ैकमिचारीको अपतुी भइ २०७६ फाल्गनु १ दवेख 

सेिा सञ्चालन भएको व्यहोरा यस सम्मावनत सभा समक्ष जानकारी गराईन चाहरछु ।   

(ट)  िडा नं. १ र ५ का स्िास््य चौकीका भिनहरु सम्परन भइ हामीलाइ हस्तारतरण भइसकेका छन ्। विवभरन 

स्िास््य संस्थाहरुमा रहकेा एम्बलेुरसहरु हाम्रा सम्पवत्त हनु, स्िास््य सेिा प्रिाहमा वयनीहरुको ईपयिु 

व्यिस्थापन गररने छ । छिदिे गाईँपावलका वभिका बवथिङ सेरटरमा प्रसतुी हुने सतु्केरीलाइ वनःशलु्क 

एम्बलेुरस सेिा प्रदान गररने छ । 

(ठ) स्िास््य सेिा प्रिाहका दृविले पछावड परेका र जनताको व्यापक माग रहकेा िडा नं. ०६ को चौिाह, िडा नं. 

०८ को नेटाखकि , िडा नं. ०१ को नेटी र िडा नं. ०७ को मडेलचौरमा सामदूावयक स्िास््य इकाइ स्थापनाको 

प्रवक्रया गत अ.ि. २०७५/०७६ म ै ऄगावड बढीसकेको र प्रदशे सामावजक विकास मरिालयमा थप 

कारिाहीको लावग पहल भइरहकेो व्यहोरा यस सम्मावनत सभामा जानकारी गराईन चाहरछु । 

(ड) अगामी अ.ि.२०७७/०७८ मा िडा नं ०६ को चौिाह र िडा नं ०१ को नेटीमा गाईँपावलकाको बजटेबाट 

सेिा सञ्चालन गनि अिसहयक बजटेको व्यिस्था गरेकी छु ।   

(ढ) सरकारी स्िास््य संस्थामा प्रोटोकल ऄनसुार ४ पटक गभि जाँच गराईने गभििती मवहलाहरुलाइ गभििती तथा 

सरुवक्षत प्रसतुी ईत्प्रेरणा कायिक्रम माफि त थप प्रोत्साहनको लावग अिसहयक बजटेको व्यिस्था गरेकी छु । 

बवथिङ सेरटरमा प्रसतुी हुने सतु्केरी मवहला तथा नि वशशकुो प्रोटोकल ऄनसुारको स्िास््य जाँच नवसिङ्ग 

कमिचारीबाट घरम ैगएर गनउद् व्यिस्था वमलाआने छ ।  

(ण) गभििती ऄिस्थामा गभिजाँच गराईँदा Rural Ultrasound कायिक्रम माफि त Ultrasound सेिा ईपलब्ध 

गराईने कायिको सरुुिात गररने छ । 

(त) अयिुउद्वदक तथा प्राकृवतक वचवकत्सा पद्धवतलाइ प्रिधिन गनि व्यिसावयक जडीबटुी  खेतीलाइ प्रोत्साहन गनि 

सो को पवहचान र प्रयोगमा जोड वदइने छ ।  गाईँपावलकामा एक अयिुउद्द केरि स्थापना गनि विशषे पहल 

गररने छ । अम नागररकलाइ योगाभ्यास र शारररीक व्यायाम सवहतको जीिन पद्धवत ऄपनाईन प्रोत्साहन 

गररनेछ ।  

(थ) सबै िडाहरुमा प्रदशे र संघीय सरकारसँग समरिय गरी कवम्तमा एक िडा एक वलवफ्टङ्ग खानेपानी अयोजना 

सञ्चालन गररने कायिक्रमलाइ ऄगाडी बढाइ सवकएको छ र नपगु भएका के्षिहरु समट्ेने गरी वनररतरता वदइने 

छ । पणूि सरसफाइ यिु गाईँपावलकाको घोषणाका लावग अिसहयक बजटे व्यिस्था गरी चाल ु अ.ि.मा 

कायािरियन प्रवक्रया ऄगाडी बढाइ सवकएको र अगामी अ.ि.२०७७/०७८ मा सरसफाइ सम्बरधी सचेतना 

कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

(द) खानेपानीको ईवचत व्यिस्थापनको लावग खानेपानी प्रणालीलाइ वमटर प्रणालीमा लगी पानीको पणूि 

सदपुयोगमा जोड वदने साथै वमतव्ययीता पणूि ईपभोगलाइ िढिा वदन खानेपानीलाइ पवहलो प्राथवमकता वदइ  
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वक्रयाकलाप केवरित गररने छ । साथै जनताको अिसहयकता ऄनरुुप “एक घर, एक धारा” को ऄवभयानलाइ 

ऄगाडी बढाआने छ । 

(ध) खानेपानी अयोजनाको सञ्चालनलाइ सुव्यिवस्थत बनाईन ईपभोिा सवमवतलाइ योजना हस्तारतरण गनउद् र 

अफैमा सञ्चालन गनि सक्षम गराईने नीवत वलइने छ ।  

(न) ईपल्लो वटकुरी  खानेपानी अयोजना¸ ऄघाितोष खानेपानी अयोजना¸ बल्कोट-केरुङ्गा खानेपानी 

अयोजना, वतलकुिा वचवदपानी खानेपानी अयोजना र वझके्र वढकुरा खानेपानी अयोजना क्रमागत 

अयोजनाको रुपमा चाल ुअ.ि. र अगामी अ.ि.मा सम्परन गररने छन ्। 

(ऩ) गाईँपावलका के्षिवभि रहकेा सम्पणूि धावमिक स्थल, मौवलक संस्कृवत, प्रावचन पोखरी, परम्परागत बाजागाजा, 

नाँच, चाडिाडको संरक्षणलाइ प्राथवमकता वदइ बजटे व्यिस्था र कायािरियन गद ैअएका छौं । अरतररक 

पयिटक अगमनलाइ बढािा वदन प्रिधिनात्मक कायिक्रममा जोड वदइने छ । 

(प) जातीय, भावषक, धावमिक, साँस्कृवतक विविधता तथा जवटल भौगोवलक िनािट समेतलाइ अत्मसात गरी 

सामावजक सद्भाि, समानता र सवहष्ट्णतुामा अधाररत समाज वनमािण गनउद् नीवतलाइ वनररतरता वदइने छ ।  

(फ) खलेकुदको वहसािले छिदिे गाईँपावलकामा प्रशस्त पिूािधारहरुको वनमािणभइ सकेका र वयनलाइ थप सवुिधा 

सम्परन बनाइ गाईँपावलकालाइ खेलकुद पयिटन (Sports Tourism) को रुपमा विकास गनउद् दीघिकालीन 

सोंच रहकेो छ ।  

सभाध्यक्ष महोदय, 

ऄब म चािु अ.व. २०७६/०७७ को बजेट संरचना एवं पंूलजगत तरु्को संसोलधत बजेट प्रशतुत गने ऄनुमलत 

चाहन्छु, 

बजेट संरचनाः 

(क) संवघय वित्तीय समानीकरण ऄनदुान  रु ९ करोड ८५ लाख 

(ख) संवघय सशति ऄनदान                       रु १८ करोड ७३ लाख 

(ग) संवघय राजश्व बाँडफाँड                     रु  ७ करोड ४५ लाख 

(घ) अरतररक राजश्व ऄनमुान                  रु ४४ लाख २२ हजार ८७१ 

(ङ) प्रदशे वित्तीय समानीकरण                 रु ४३ लाख ३८ हजार 

(च) प्रदशे राजश्व बांडफाडं                       रु ६० लाख ७७ हजार 

(छ) प्रदशे वबशषे ऄनदुान (म.ूम.ग्रा.वब.का.)  रु ५२ लाख 

(ज) प्रदशे सशति ऄनदुान                            रु ९० लाख 

(झ) बन क्षेिको रोयल्टी बाँडफाँड                रु २ लाख ८६ हजार ९५५ 

(ञ) सामावजक सरुक्षा भत्ता                         रु ९ करोड ३० लाख 

(ट) गररिसंग वबश्वेस्िर कायिक्रम                   रु ३ लाख ९३ हजार 

(ठ) प्रदशे समपरुक ऄनदुान                          रु १ करोड ५० लाख 

जम्मा रु       ४९ करोड, ८० िाख, १७, हजार, ८२६ 

यसमा सशति तफि  वबद्यालय भौवतक पिूािधारमा रु ३८ लाख ६७ हजार थप हुन गइ संवघय सशति रु १९ करोड, 

११ लाख, ६७ हजार  कायम हुन गएको ब्यहोरा जानकारी गराईन चाहरछु ।  

 (२१) चािु अ.व.मा संशोलधत पँूजीगत तरु् रु १३ करोड ६९ िाख २ हजार ५ सय १५ लवलनयोजन भएकोमा 

२०७७ अषाढ मसान्तसम्म ९१ प्रलतशत ऄथाुत रु १२ करोड ४५ िाख ८१ हजार २ सय ८८ रुपैया मात्र 

खचु हुने ऄनुमान गरेकी छु । 

(२२) चािु अलथुक वषुमा चािु तरु् संशोलधत रु. ८ करोड ८६ िाख ५५ हजार ४ सय  लवलनयोजन भएकोमा 

२०७७ अषाढ मसान्त सम्ममा ८६ प्रलतशत ऄथाुत रु. ७ करोड ६२ िाख ४३ हजार ६ सय ४४ रुपैयाँ 
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मात्र खचु हुने ऄनुमान छ । यस ऄन्तगुत चािु प्रशासलनक खचु बाहेकको कायुक्रम तरु्को रकम रु १ 

करोड २७ िाख ३ हजार ४ सय कोरोना प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा हस्तान्तरण गररएको र कलतपय 

कायुक्रम कोरोना (COVID-19) को कारण कायाुन्वयनमा कलम देलखन गएको ब्यहोरा यस सम्मालनत 

सभामा जानकारी गराउन चाहन्छु । चािु तरु् कायुक्रम बाहेक प्रशासलनक खचु जस्तोः तिव, भत्ता 

िगायत कायाुिय सञ्चािन खचु ऄन्तगुत संसोलधत ऄनुमान रु ५ करोड ५० िाख ५ हजार ४ सय 

रहेकोमा २०७७ अषाढ मसान्त सम्म सोको ९३ प्रलतशत ऄथाुत ५ करोड ११ िाख ५५ हजार २२ 

रुलपंया खचु हुने ऄनुमान गरेकी छु । संलघय सरकारबाट हस्तान्तररत सशतु ऄनुदानमध्ये कररव ९० 

प्रलतशत रकम खचु हुने ऄनुमान छ । 

(२३) सशतु बाहेक लवलभन्न लशशुक ऄन्तगुत पंूलजगत र चािु ऄन्तगुत लवलभन्न कोषहरुमा अ.व.को ऄन््यमा 

खचु हुन नसकेको रकम अगामी अ.व.को श्रावण मलहनामा लवशेष गाँउ सभा गरी योजना बैंक 

(Project Bank) मा रहेका उपयूक्त योजनाहरुमा बजेट खचु गने प्रस्ताव पेश गरेकी छु । 

सभाध्यक्ष महोदय,  

(२१) ऄि म अगामी अवथिक िषि २०७७।७८ को बजटेका ईश्यसेहय तथा प्राथवमकता प्रस्ततु गनउद् ऄनमुवत चाहरछु । यसै 

सभामा वमवत २०७७/०३/०६ मा प्रस्ततु नीवत तथा कायिक्रम कमोवजम अवथिक  िषि २०७७।७८ का बजटेका 

ईश्यसेहयहरु  वनम्नानसुार रहकेा छन ्।  

(क) विवभरन प्रकारका रोग र वबपद्वाट नागररकको जीिन रक्षा र जनजीिनलाइ सरुवक्षत बनाईन हाम्रा  साथै जनताको  

(ख) ईपलब्ध श्रोत/साधनहरुको बशु्यीमत्तापूणि रुपमा पररचालन गद ै विकासका सबै अयामहरु समट्ेने गरी योजना 

छनौट एि ंबजटे वबवनयोजन गरी कायािरियन गनउद्,  

(ग) छनौट भएका योजना/कायिक्रमहरुको कायािरियन संयरि वनमािण र ऄनगुमन/मलू्याङकन लाइ प्रभािकारी 

बनाईने, 

(घ) जनतामा ईद्यमवशलताको विकास गरी स्थानीय ऄथितरिलाइ चलायमान बनांईद ैजनताको जीिनस्तर, अम्दानी 

र ऄिसरहरुको वसजिना गनउद्, 

(२२) बजटेका ईश्यसेहयहरु हावसल गनि  मलैे तपवशल बमोवजम क्षेिगत र कायिक्रमगत बजटेका प्राथवमकताहरु  प्रस्ततु गनउद् 

ऄनमुवत चाहरछुः 

(क) कोरोना संक्रमण (COVID-19)  र सबै प्रकारका वबपद्वाट नागररकको जीिन रक्षा गनि स्िास््य सेिाको विस्तार र 

वबपदक्ो पिुि तयारी योजना वनमािण गनउद्, 

(ख)  कृवष ब्यिसाय र पश ुपालनमा तलुनात्मक लाभका के्षिहरु पवहचान गरी जनतामा अय अजिनका ऄिसरहरु 

वसजिना गनि कृवषलाइ ईच्च प्रथवमकता वददं ैखाद्यारनमा गाईँपावलकालाइ अत्म वनभिर बनाईने, 

(ग) विकास र िातािरणमा तादम्यता कायम गद ैअधवुनक भौवतक संरचनाहरु वनमािण गरी समदृ्ध छिदिेको रुपमा 

विकास गनउद्, 

(घ) साििजवनक, वनजी र सहकारी के्षिको संयिू प्रयासमा अवथिक/सामावजक विकास गनउद्, 

(ङ)  पारदशी र प्रभािकारी सेिा प्रिाह गरी चसु्त दरुुस्त, साििजवनक प्रशासनको प्रत्याभवूत गराईने, 

(च) वबवबधता व्यिस्थापन सवहत विकासमा मलू प्रिाहीकरणको प्रिद्धिन गनउद्, 

(ज) सामावजक पररचालन माफि त जनताको जीिनस्तर मावथ ईठाईने क्षेिहरुको पवहचान गनउद् र सामावजक/सांस्कृवतक 

ऐक्यबद्धता कायम गद ैज्ञानमा अधारीत समाज (Knowledge Based Society) वनमािणमा जोड वदने,  

सभाध्यक्ष महोदय, 

(२३) ऄि, म अगामी अ.ि. २०७७।७८ को बजटे तजुिमा गदाि वलइएका मखु्य मखु्य अधारहरु प्रस्ततु गनउद् ऄनमुवत 

चाहरछु ।  

(२४) छिदिे गाईँपावलकाले अ.ि. ०७७/७८ को बजटे तजुिमा गदाि वलआएका मखु्य/मखु्य अधारहरुः 

(क)  नेपालको संविधान, 
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(ख) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, 

(ग) ऄरतर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन,२०७४, 

(घ) रावष्ट्रय प्राकृवतक श्रोत तथा वित्त अयोग ऐन, २०७४,  

(च) संघीय र प्रदशे सरकारले जारी गरेका नीवत, काननू तथा मापदण्डहरु,  

(छ)नेपाल सरकारबाट स्िीकृत संघ, प्रदशे र स्थानीय तहको कायि विस्ततृीकरणको प्रवतिदेन, 

        (झ)संघीय सरकारले ऄवंगकार गरेकी अिवधक योजनाले वलएका नीवत तथा प्राथवमकताहरु, 

        (झ)संघीय सरकारले ऄबलम्बन गरेका अवथिक तथा वित्तीय नीवतहरु,  

        (ञ)छिदिे गाईँपावलकाको अ.ि. २०७७/०७८ को िावषिक नीवत तथा कायिक्रम,   

        (ट)नेपालले ऄरतरावष्ट्रय जगतमा जनाएका प्रवतिद्धताहरु, 

        (ठ)स्थानीय शासन सञ्चालनका वसद्घारत एि ंप्रािधानहरु, 

        (ड) विकासका समयामवयक मशु्याहरु जस्तैः कोरोना संक्रमण (COVID-19), वबपद ्प्रवतकायि योजना,  

        (ढ)सामावजक संरक्षण, 

        (ण) वदगो विकास लक्ष्यहरु,  

        (त)जलिाय ुपररितिन र  खाद्य तथा पोषण सरुक्षा,  

        (थ)लैङ्वगक सशिीकरण तथा समािेशी विकास, िालमिैी स्थानीय शासन,  

         (द)िातािरण मिैी स्थानीय शासन, खलुा वदशामिु तथा पणूि सरसफाइ,     

         (ध)ईजाि संकट लगायतका ऄरतर सम्बवरधत विषयहरु, 

         (न) छिदिे गाईँपावलकामा अिसहयक दवेखएका ऄरय विषयहरु । 

(२५) ऄब म िावषिक योजना/कायिक्रम छनौट गदाि बजटेले वलएका ईश्यसेहय, नीवत र  कायिक्रम बमोवजमका प्राथवमकताहरु   

प्रस्ततु गनि ऄनमुवत चाहरछु, 

(क) कोरोना लगायत सबै प्रकारका वबपद ्बाट नागररकलाइ सरुवक्षत राख्न गणुस्तररय स्िास््य सेिाको ईपलब्धता 

र वबपद ्पिूि तयारी योजना, 

(ख) कोरोनाको कारण वबवभरन के्षिमा पनि गएको ऄसरको अधारमा सो ऄनरुुप गवतवबवध सञ्चालन, 

(ग) अवथिक विकास र गररिी वनिारणमा योगदान पयुािईने, 

(घ) कृवषको व्यिसायीकरण, अधुवनकीकरण र यावरिकीकरण, 

(ङ) ईत्पादन मलुक र वछटो प्रवतफल वदने साथै पिूािधार (ठूला अयोजनाहरुको हकमा बढीमा तीन िषि वभि 

सम्परन हुने अयोजनाहरु), 

(च) राजश्व पररचालनमा योगदान पयुािईने, 

(छ) सेिा प्रिाह, संस्थागत विकास र सशुासनमा योगदान परु् याईने,  

(ज) स्थानीय स्रोत साधनमा अधाररत भइ जनसहभावगता ऄवभिवृद्ध गनउद्, 

(झ) लैंवगक समानता तथा सामावजक समािशेीकरणको ऄवभिदृ्धी गनउद्,  

(ञ) वदगो विकास, िातािरण संरक्षण र विपद व्यिस्थापनमा योगदान परु्  याईने, 

(ट) समदुायलाइ विपद ्व्यिस्थापन गनि सक्षम बनाईने साथै जलिाय ुपररितिन ऄनकुुलनका कायिहरु गनउद्, 

(ठ) स्थानीय समदुायलाइ प्रविवध मैिी बनाईन अिसहयक प्रविवध विकास गनउद्, 

(ड) पयिटन पिूािधारको विकास तथा प्रिधिन,                                            

(ढ) स्थान विशषेको संस्कृती र पवहचान प्रििद्धन गनउद् र गाईँपावलकाले अिसहयक दखेकेा ऄरय विषयहरु, 

सभाध्यक्ष महोदय, 

(२६) ऄि म अ.ि. २०७७/०७८ को संवक्षप्त अय वििरण तथा सञ्चालन गररने प्रमखु कायिक्रमहरू र विवनयोवजत            

बजटे वििरण प्रस्ततु गनि ऄनुमती चाहरछुः 

अम्दानी तरु्ः 
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 राजश्वः 

(क)  अरतररक राजश्व ऄनमुान रु ५३ लाख १० हजार, 

(ख)  संघीय राजश्व बाँडफाँड      रु ७ करोड २८ लाख ३२ हजार ८० 

(ग) प्रदशे राजश्व बाँडफाँड        रु ४३ लाख ७५ हजार 

(घ) बन क्षेिको राजश्व बाँडफाँड  रु ३ लाख 

जम्मा राजश्व बाँडर्ाँडबाट प्राप्त हुने रकम रु ८ करोड २८ िाख १७ हजार ८० 

 नेपाि सरकार (संघीय सरकार) बाट प्राप्त हुने ऄनुदानः 

(क) वित्तीय समानीकरण ऄनदुान   रु १० करोड २ लाख 

(ख) संघीय सशति (हस्तारतररत)     रु  २१ करोड ७७ लाख 

(ग) समपरुक ऄनदुान (बल्कोट-केरुङगा) रु २० लाख 

(घ) वबशषे ऄनदुान   रु ३ करोड २० लाख 

(ङ) सामावजक सरुक्षा भत्ता (ऄनमुावनत)   रु ११ करोड 

(च) गररबसंग वबश्वेस्िर कायिक्रम             रु ४ लाख ५० हजार 

(छ) प्रयटन बोडि                                 रु १५ लाख 

(ज) सडक बोडि                                  रु ६ लाख 

(झ) प्रशासकीय भिन समपरुक              रु १ करोड ८० लाख 

जम्माः संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने  रु ४८ करोड २४ िाख ५० हजार  

 प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने ऄनुदानः 

 वित्तीय समानीकरण ऄनदुान -  रु ५२ लाख ४४ हजार 

 सशति ऄनदुान          -            रु १ करोड ४८ लाख ५० हजार  

 समपरुक ऄनदुान -                 रु १ करोड ५० लाख 

 वबशषे ऄनदुान -                    रु  ५० लाख 

 जनता अिास क्रमागतः  रु. १० लाख 

 मखू्यमरिी ग्रावमण वबकास कायिकरम - रु ६० लाख 

जम्मा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने ऄनुदानः रु ४ करोड ८० िाख ९४ हजार 

यसरी अलथुक वषु २०७७/०७८ को िालग कुि अम्दानी तरु् जम्मा रु ६१ करोड ३३ िाख ६१ हजार र 

रुलपंया ८० प्रस्ताव गरेकी छु ।  

(२७) त्यसै गरी व्यय तफि  चाल ुखचि रु. ३८ करोड ८६ िाख २६ हजार र पंूलजगत तरु् २२ करोड ४७ िाख ३५ 

हजार ८० रुपैयाँ वबवनयोजन गरेकी छु, जनु कुल बजटेको क्रमशः ६३.३६ र ३६.६४ प्रवतशत हुन अईंदछ । यसरी 

चाल ुर पूंवजगत गरी अगामी अ.ि. २०७७/०७८ को लावग कुि ६१ करोड ३३ िाख ६१ हजार ८० रुपैयाँ 

व्यय ऄनमुान प्रस्ताि गरेकीछु । कुल बजटेमा राजश्व िापतको रु ८ करोड २८ िाख १७ हजार, संघीय 

समानीकरण रु. १० करोड २ िाख र प्रदशे समानीकरण रु ५२ िाख ४४ हजार गरी जम्मा रु १८ करोड ८२ 

िाख ६१ हजारको गाईँपावलकाद्वारा कायिक्रम बनाइएको र संघीय सशति, प्रदशे सशति, सामावजक सरुक्षा भत्ता, 

गररिसंग वबश्वेस्िर, पयिटन िोडि, सडक बोडि, मखू्यमरिी ग्रामीण वबकास कायिक्रम एि ंप्रदशे वबशेष ऄनदुान जस्ता 

कायिक्रमका सोही के्षिमा खचि हुने हुदंा कायिक्रम बनाइरहन परेन ।  

(२८) गाईँकायिपावलका कायािलय, ऄरतगित िडा कायािलयमा कायिरत कमिचारीको तलब भत्ता, जनप्रवतवनवधहरुको सेिा 

सवुिधा लगायत कायािलय सञ्चालन चाल ुतफि  रु. ६ करोड २१ िाख २६ हजार ८० रुपैयाँ वबवनयोजन गरेकी छु ।  

सरकारद्वारा ऄरतर सरकारी वित्तीय हस्तारतरण ऄरतगित विवभरन विषयगत कायािलय कृवष, पश,ु वशक्षा, स्िास््य र 

सशति ऄनदुानको रुपमा प्राप्त रु. २१ करोड ७७ िाख रुपैयाँ जस्ताको तस्तै सम्बवरधत के्षिम ैखचि गनुिपनउद् भएकाले 
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सोही बमोवजम खचि हुने गरी व्यिस्था वमलाएकी छु । साथ ैसामावजक सरुक्षा तफि  प्राप्तहनुे सशति ऄनदुान रु. ११ 

करोड, गररिसँग विश्वेश्वर कायिक्रमको रु. ४ लाख ५० हजार, पयिटन िोडिको रु. १५ लाख, सडक िोडिको रु. ६ 

लाख, संघीय विशषे ऄनदुानको रु. ३ करोड २० लाख, प्रदशे विशषे ऄनदुान रु. ६० लाख, मखु्यमरिी ग्रावमण 

विकास कायिक्रमको रु. ६० लाख, प्रदशे सशति ऄनदुान तफि को रु १ करोड ४८ लाख ५० हजार जस्ताको तस्तै 

सम्बवरधत के्षिम ैखचि गनुिपनउद् भएकाले सो समेत सोही के्षिहरुमा खचि हुने व्यहोरा जानकारी गराईन चाहरछु । 

(२९) गाईँपावलकाद्वारा बनाइएको कायिक्रम मध्ये चाल ुखचि तफि  गाईँ कायिपावलकाको कायािलय र िडा कायािलय समतेको 

तलब भत्ता, जनप्रवतवनवधको सेिा सवुिधा समतेमा छट्याइएको रकम कूल अय रकमको १०.१२ प्रवतशत हुन 

अईँछ ।  

(३०) पुँवजगत तफि का मखु्य अयोजनाहरुमा प्रमखु प्रशासकीय भिन वनमािणमा रु. ३ करोड, ठूलापोखरा स्िास््य चौकी 

भिन वनमािणमा रु. १ करोड, भगिती स्िास््य चौकी भिन वनमािणमा रु. १ करोड, जनजागवृत अधारभतू विद्यालय 

भिन वनमािणमा रु. १ करोड २० लाख, केरुङ्गा-बल्कोट खानेपानी अयोजनामा रु. ५० लाख, प्रदशे समपरुक प्राप्त 

हुने अयोजनाहरुमा रु. ३ करोड, जनता अिासका लावग रु. २० लाख, खानेपानी पाइप खररदमा रु. २० लाख, 

तारजाली खररदमा रु. १५ लाख, जस्तापाता खररदमा रु. १५ लाख, िकैवल्पक ईजाि लागत साझदेारीमा रु ४० लाख 

समतेमा पूँवजगत रकम विवनयोजन गरेकी छु । 

श्रोत पररचािन 

(३१) हाम्रो अरतररक स्रोत ऄवत रयनू पररचालनको ऄिस्था रहकेो छ । अरतररक श्रोत र संघीय सरकार एि ंप्रदशे सरकार 

साथै वबवभरन क्षेिहरुबाट प्राप्त ऄनदुान र हस्तारतररत कायिक्रममा भर पनुि परेको ऄिस्था हामी सबैलाइ जानकारी छ 

। करको क्षेि र दर वनधािरण गदाि करदाताको क्षमता, करको प्रकृती तथा ईठ्ने रकमको अकार र कर ईठाईंदा 

सम्िवरधत क्षेिको विकास तथा विस्तारमा पनि जाने सकारात्मक िा नकारात्मक दायराहरुलाइ विचार गद ैसझुबझुपणूि 

ढंगले करका दरहरु हमीले वबगत बषिहरु दवेख नै वनधािरण गद ैअएका हौं । अगामी अवथिक िषिको लावग पवन  

करका दरहरुमा ईल्लेख्य बशृ्यी नगरी कर एि ंराजश्व प्रशासनलाइ चसु्त दरुुस्त बनाईने र ऄनमुावनत राजश्व प्रभािकारी 

रुपमा ऄसलु गनि प्रभािकारी कायिक्रम ऄगावड बढाइनेछ । साथै कर वतनउद् नागररक दावयत्ि परुा गनि ऄवभप्रेररत 

गररनेछ । प्राप्त ऄनदुान र नागररकहरुबाट प्राप्त करको समवुचत ईपयोगमा जोड वदआनेछ । 

(३२) गाईँपावलका वभिका अवथिक गवतवबवधहरुलाइ करको दायरामा ल्याइने छ । राजश्व प्रशासनलाइ चसु्त/दरुुस्त बनाइ 

अवथिक ऐनले वनवदिि गरेका करका के्षिहरु बमोवजम राजश्व ऄसलुीमा जोड वदइ लक्ष्य ऄनुरुप राजश्व ऄसलु गररने छ 

।  

(३३) सरकारी खचिको कुशल व्यिस्थापनबाट सशुासनका अयामहरुको वक्रयावशलताद्वारा विकासका लक्ष्यहरु परुा 

गररनेछ । वित्तीय ऄनशुासन कायम गनि वबशषे जोड वदइने छ । सरकारी कोषको ऄवधकतम सदपुयोगमा हामी सचेत 

रहकेो ब्यहोरा प्रवतबद्धता ब्यि गनि चाहरछु । 

सभाध्यक्ष महोदय,  

(३४) ऄब म दहेाय बमोवजम गाईँपावलका स्तरीय कायिक्रम तथा अयोजनाहरुलाइ िगीकरण गररएको िजटे व्यिस्थाका     

सम्बरधमा जानकारी गराईने ऄनमुवत चाहरछु ।  

अलथुक के्षत्र 

(३५) जवमन बाँजो राख्ने प्रबतृलाइ वनरुत्कावहत गद ैवनिािहमखुी कृवषमा अधवुनकीकरण, यारिीवककरण, व्यािसावयकरण 

गरी यसमा अश्रीत जनशिीको अवथिक ईपाजिनमा बशृ्यी गरी अत्मवनभिर कृषक बनाईनका लावग हाम्रो प्रयास जारी 

रहनेछ । छिदिेको जवमन जथाभािी खवण्डकरण गनउद् प्रिवृतलाइ वनरुत्सावहत गररने छ । कृवषमा ईत्पादन र 

ईतपादकत्ि बढाईनको लावग ईरनत जातका विईको प्रयोग¸ वसचाआ सवुिधाको विस्तार, माटो सहुाईँदो खेती 

प्रणाली,  हाते ट्याक्टर अवदको व्यस्था गरेकी छु ।  

(३६) िालीनाली संरक्षणको लावग िरयजरत ुविशेषगरी बाँदर र बँदलेको वनयरिणका लावग विशषेज्ञहरु वझकाइ ऄध्ययन 

ऄनसुरधान गनउद् प्रवक्रयालाइ पहल ऄगावड बढाइ सवकएको व्यहोरा नीवत तथा कायिक्रममा प्रस्ततु भइसकेको छ । यस 
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सम्बरधमा थप ऄनसुरधान र वनयरिणको लावग गाईँपावलकाको ईपयिु बजटे शीषिकबाट सो सम्बरधी ियिस्था 

गररने छ । 

(३७) ईरनत र ब्यबसावयक कृवष तथा पशपुालन कायिक्रम, सशति तफि को बजटेसमतेको माध्यमद्वारा १०० प्रवतशत 

बोयरजातका बाख्रा खररदको व्यिस्था, लगायत कृवष ब्यिसाय प्रिधिन कोषको नामले एईटा कोषको समते 

व्यिस्था गरेकीछु । 

(३८) वबगतमा भरने गररएको “उत्तम कृलष, मध्यम ब्यापार, लनम्न नोकरी” भरने भनाइमा पररितिन अइ अजका 

वदनहरुमा “उत्तम ब्यापार, मध्यम नोकरी, लनम्न कृलष” भरने कुरा चररताथि भएको छ । नपेाल कृवषको लावग ईत्तम 

भमूी हो । त्यसमा पवन छिदिेको भगूोल कृवषको लावग ऄवत ईत्तम छ भरने हाम्रो ठम्याइ छ । सो ऄनरुुप कृवष हाम्रो 

परम्परा हो, संस्कृती हो, सो ऄनरुुप सावबकको  ऄिधारणालाइ  हामीले ब्यबहारमा चररताथि गनि चाहरछौं । 

(३९) नंया संरचना पवछ स्थावनय स्तरमा मलखादको अपवूतिमा समस्याभइ गाईँपावलकाद्वारा कृवष सहकारी संस्थाहरुलाइ 

वसफारीस गनउद् गररएको र अगामी वदनमा कृषकहरुको सवुबधालाइ ध्यानमा रावख गाईँपावलकामा मलखाद वडपो 

राख्न अिसहयक प्रवकया ऄिलम्िन गररने छ । 

(४०) समयको माग ऄनरुुप अधवुनक सवुिधा सम्परन टनेल तथा मल्चीङको लावग रु ३ लाख बजटेको व्यिस्था गरेकीछु ।  

(४१) गाईँपावलकामा ईत्पावदत कृवष ईपजहरुको वबवक्र वबतरणमा सहजता ल्याईन गत अ.ि.मा शरुु गररएको कृवष ईपज 

संकलन केरिको ऄिधारणा एि ंहाटबजारको व्यिस्थालाइ ईद्यमवशलता विकास ऄरतगित कायिक्रम सञ्चालन गनि 

सशतिमा रहकेो बजटेसमते पररचालन गररनेछ  ।  

(४२) तलुनातमक लाभका िस्तहुरु पवहचान र व्यिसावयकरणमा जोड वदन र स्थानीय ईत्पादनबाट लघ ुईद्यम सञ्चालन 

गनि विशेष प्राथवमकता वदइनेछ । अधवुनक ईरनत जातका बाख्रा पालन र ऄरय पशपुालन ब्यिसायमा जोड वदन 

नेपाल सरकारद्वारा हस्तारतररत र मखू्यमरिी ग्रावमण वबकास कायिक्रम ऄरतगितको बजेट समते पररचालन गनउद् 

व्यिस्था गररनेछ । 

(४३) नीवज, साििजवनक र सहकारीको माध्यमबाट स्थानीय ऄथितरिको ईरनयन गनि सवकरछ भरने हाम्रो ठम्याइछ । नीवज 

क्षेिलाइ प्रोत्साहन, साििजवनक के्षिलाइ क्षमतािान र सहकारी के्षिलाइ अकषिण जस्ता विषयहरुलाइ समट्ेद ैहाम्रो 

बजटे तथा कायिक्रम बनेको हुदां सबै के्षिलाइ समट्ेने गरी बजटे तजुिमा गररएको ब्यहोरा यस सम्मावनत सभा समक्ष 

जानकारी गराईन चाहरछु ।  

(४४)  च्याईको विई वितरण,  ऄरन बाली वबई वितरण, वबदशेबाट फवकि एका यिुाहरुको लावग लवक्षत कायिक्रम जस्ता 

गवतवबवधहरुको लावग कृवष कायिक्रम केवरित हुने गरी बजटेको व्यिस्था वमलाएकीछु ।  

(४५) कृवष हाम्रो मलु पवहचान हो ¸ कृवष हाम्रो संकृवत हो¸ कृवष र पशपुालनमा तलुनात्मक लाभका िस्तहुरु ईत्पादन गरी 

ईद्धमवशलता विकास गनउद् ईश्येसहय सवहत चाल ु अ.ि. मा यस गाईँपावलकाका ४० जना विद्याथीलाइ एग्रो फरेष्ट्री 

पोवलटेक्नीक इवरटच्यटुमा ३ िषउद् िावल विज्ञान ऄध्यनको लावग वनःशलु्क छािितृ्ती ईपलब्ध गराइएको ब्यहोरा यहां 

स्मरण गराईन चाहरछु र यस िषि भिूानी गनिको लावग जम्मा रु १८ िाख ५० हजार बजटे व्यिस्था गरेकीछु ।    

(४६) पश ुसेिा तफि  व्यािसावयक कृषकहरुको लावग सहकायिमा भकारो सधुार, डेरी सधुारको लावग ऄनदुानको व्यिस्था 

गरी हरेक र दक्ष, वसपयिु जनशविलाइ यसतफि  अकवषित गरी पणूि व्यािसावयक बनाईने गाईँपावलकाको सोंच 

रहकेोछ । यस छिदिे गाईँपावलकालाइ दधु, मास ुर ऄण्डामा अत्मवनभिर बनाईनको लावग अिसहयक कदम ऄगाडी 

बढाइनछे ।  

(४७) चाल ुअ.ि. २०७६/०७७ मा १०० प्रवतशत बोयर पाठापाठी वितरण गनि गाईँपावलकाको अफ्नो बजटे र मखू्यमरिी  

ग्रावमण वबकास कायिक्रम ऄरतगित बोलपि अब्हान समते भएकोमा कोरोना संक्रमणको कारण बोलपि रश्य गनुि 

परेको वततो ऄनभुि हामीसंग छ । चाल ुअवथिक िषिमा त्यसलाइ कायािरियन गनि सशति तफि को लागत साझदेारीमा 

बाख्रा प्रिधिन कायिक्रम साथै बाख्राको साना ब्यिसावयक कृवष ईत्पादन केरि (पकेट) वबकास कायिक्रम सञ्चालन 

गररनछे । 
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(४८) कृषक दताि व्यिस्थापन कायिक्रम साथै कृवष तथा पशपुंक्षी सम्िरधी त्याङक ऄद्यािवधक कायिक्रम सशतिको 

कायिक्रम ऄरतगित रहकेो कायािरियन गररनेछ ।  

(४९) ईरनत घांस विई वितरणमा रु ३ लाख, पश ुऔषवध खररदमा रु ४ लाख लगायत वक्रयाकलािको  लावग कृवष र पश ु

सम्बरधी फरक फरक कायिक्रममा अिसहयक बजटे  विवनयोजन गरेकी छु ।  

(५०) ईद्यमवशलता वबकास गनिको वनवमत्त घरेल ुईद्योगहरुलाइ संरक्षण र सम्बद्धिन गरी वयनीहरुलाइ पररस्कृत गनि प्रविवधको 

ऄनशुरण गरी जनवजविकालाइ सहज बनाईनको लावग पवहचानको अधारमा पनुतािजगी र एडभारस वशप वबकास 

तावलम साथै लघ ुईद्यम वबकास मोडलमा नंया लघ ुईद्यमी वसजिना गनउद्, समहूमा प्रवबवध हस्तारतरण जस्ता गवतवबवध 

स्चालन गररनेछ ।  

(५१) अत्मवनभिर गाईँपावलका बनाईने ऄवभयानमा हाम्रो क्षेिमा विकास सञ्चालन हुन सक्ने  लावग सम्भाव्यताको खोजी 

गररनछे । स्थानीय कच्चा पदाथिमा अधाररत लघ ुईद्यमको स्थापनाका लावग तावलमको माध्यमद्वारा ईद्यमी वसजिना 

गनि अिसहयक बजटेको व्यिस्था गरेकीछु ।  

(५२) गत अ.ि. मा ऄगावड साररएको "एक घर, एक ब्यवसालय र्मु" को ऄिधारणा ऄनरुुप ईद्यमी वसजिना गनि विशषे 

पहल गररनेछ । कृवष, पश,ु लघ ु ईद्यम जस्ता वक्रयाकलािहरुलाइ समरियात्मक ढंगले ऄगावड बढाईंद ै बसाइ 

सराइको वतब्र प्रबवृत्तलाइ रोक्न “पख्नोस, हामी तपाईको िालग केही गदै छौं ” भरने भनाइ हाम्रो चाल ुअवथिक 

िषिको कायिक्रम भएतापवन कोरोना संक्रमणको कारण प्रभािकारी ढंगले कायािरियन गनि नसवकएकोले अगामी 

अ.ि.मा वनररतरता वददं ै लवदेशबाट र्लकुएका युवा िलक्षत कायिक्रमसँग जोडेर प्रकृया ऄगाडी बढाइने छ । 

जसका लावग रु. १० िाख विवनयोजन गरेकी छु ।  

(५३) त्यस्तै कृवष तफि  बाँझो जवमन व्यिस्थापन कायिक्रम ऄरतगित रु. १० लाख विवनयोजन गरेकी छु । 

(५४) यसका लावग अगामी अ.ि.मा गाईँपावलका, प्रदशे सरकार, संघीय हस्तारतरण र मखू्यमरिी ग्रावमण वबकास 

कायिक्रम समेतको संयिू प्रयासमा  ईद्योग तथा िावणज्य र लघ,ु घरेल ुतथा साना ईद्यम विकास कायिक्रम सञ्चालन 

गररनछे  । 

(५५) यस गाईँपावलका के्षिवभि प्राकृवतक, साँस्कृवतक, परुातावत्िक महत्िका सम्पदाहरु र विवभरन दिेी दिेताका 

मठमवरदर, विवभरन जात जातीहरुको संगम स्थल भएकोले पयिटनको प्रिद्धिन र सञ्चालन गनि अिसहयक बजटे 

विवनयोजन गरेकीछु । 

(५६) “छत्रदेवको शान, सुन्दर, शान्त, समृद्ध गाउँपालिका हाम्रो ऄलभयान” भरने हाम्रो नारालाइ साथिक तुल्याआ यस 

गाईँपावलकालाइ अरतररक पयटिनको अकषिक स्थल बनाइ पयिटन प्रिधिन गनउद् र  प्राप्त अयको समरयावयक वितरण 

गरी जनताको जीिनस्तरमा सुधार गनिको लावग पयिटन प्रबधिन तफि  रु. १ िाख ५० हजार बजटेको व्यिस्था गरेकी 

छु  । साथै पयिटन विकासको लावग दीघिकालीन सोंचका साथ रणनीवतक योजना तजुिमा तफि  अिसहयक पहल गररने 

छ ।  

(५७) समग्र राष्ट्रले सहकारीलाइ अवथिक विकासको प्रमखु अधार स्तम्भ मानेको ितिमान ऄिस्थामा छिदिे गाईँपावलका 

वभि पवन छररएको स-सानो पूँजीलाइ गाईँपावलकाको समग्र विकास गरी समदुायमा अधाररत ऄथितरिको 

ऄिलम्िनको अिसहयकताछ । सहकारीको क्षमता विकास कायिक्रमको लावग रु ५ िाख बजटे व्यिस्था गरेकी छु   

(५८)  गाउँपालिकाको समग्र आलथिक लिकासको लिलमत्त रु. १ करोड १७ िाख ९५ हजार लिलियोजि गरेकी छु  

सामालजक लवकास 

(५९) संविधानले पररलवक्षत गरे बमोवजम नेपाली जनताको लावग वशक्षालाइ मौवलक हकको रुपमा स्थावपत भएको छ । 

प्रत्येक नागररकलाइ अधारभतू वशक्षामा पहुचँको हक ईपलब्ध भए संग ै स्थानीय तहको ऄवधकारको सचूीमा 

अधारभतू र माध्यवमक वशक्षाको लावग अिसहयक काननू बनाईने, कायािरियन गनउद् लगायत गणुस्तररय वशक्षा 

सम्िरधी सम्पणूि रणनीवत ऄवख्तयार गनउद् ऄवधकार स्थानीय तहमा रहकेो छ । समाज रुपारतरणको प्रमखू पक्ष 

सामावजक विकास र त्यसमा पवन वशक्षा महत्िपणूि पक्ष भएकोले यस पक्षमा विशेष ध्यान वदन जरुरी छ । मानि 
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संसाधन वबकास गनि वशक्षामा लगानी र यसको गणुस्तररयताले महत्िपूणि भवूमका खले्दछ । छिदिेको वशक्षा यसै 

तफि  केवरित हुने छ । सामावजक विकास तफि  जम्मा रु. ४ करोड १९  िाख ६४ हजार ४ सय विवनयोजन गरेकी छु  

(६०) "छिदिेको आच्छा, यगु सहुाईँदो वशक्षा," भरने नारालाइ साथिक तलु्याईन वशक्षा सम्िरधी हाम्रा गवतवबवधहरु केवरित 

हुनेछन ्। वशक्षा व्यवित्ि विकासको प्रमखु अधार हो । छिदिेका अफ्नै मौवलक वबशषेताहरुलाइ साथिक तुल्याईन 

वशक्षा केवरित रहनेछ । गत अ.ि.बाट यस गाईँपावलका वभिका हरेक विद्यालयमा ऄग्रेजी माध्यममा शरुु भएको  

कक्षा १ को वशक्षालाइ क्रमशः स्तरोरनती गद ैजानै नीवतलाइ व्यिहाररक रुपारतरणा गनि वशक्षक तावलमको लावग 

बजटेको व्यिस्था गरेकी छु । LKG कक्षाको पाठ्यपसु्तकका लावग रु. ५ लाख विवनयोजन गरेकी छु ।  समग्र वशक्षा 

क्षेिको विकासको सशति तफि को बजटे बाहके रु. ६३ िाख ५५ हजार ५ सय विवनयोजन गरेकी छु । 

(६१) साििजवनक विद्यालयमा कम््यटुर वशक्षकको क्षमता विकासकाला वग रु. ३ लाख विवनयोजन गरेकी छु । 

विद्यालयहरुको ऄनगुमन, विद्यालय पररक्षा व्यिस्थापनका लावग समते बजटे व्यिस्था गरेकी छु । 

(६२) सामदूावयक विद्यालय समायोजन, दरिरदी वमलान तथा व्यिस्थापन तफि  अिसहयक बजेटको व्यिस्था गरेकीछु । 

त्यस्तै विद्यावथि वसकाइ ईपलब्धीको पररक्षण गनि बजटेको व्यिस्था गरेकीछु । बालवबकास सहजकतािको प्रोत्साहन 

भत्तालाइ वनररतरता वदएकीछु । 

(६३) गाईँपावलका वभिका विद्यालयहरुलाइ व्यिवस्थत तिरले सञ्चालन गनि अवथिक ऄिस्था कमिजोर भएका 

विद्यालयहरुको पिुािधारहरुको विकासका लावग पनुःवनमािण प्रावधकरण माफि त विवभरन विद्यालयका भिनहरु बनाईन 

प्रवतबद्धता प्राप्त भएको छ ।  

 बालविकास केरिका सहजकतािहरुको प्रोत्साहन भत्ताको व्यिस्था गरेकीछु । 

 विद्यालयमा विद्याथीहरुका लावग ऄवतररि वक्रयाकलािमा जोड वदइनेछ ।  

 विद्यालयमा हररयाली प्रबधिन गनि पिूािधार वनमािण गदाि ध्यान वदइनेछ ।  

 विद्यालयमा प्राथवमक स्िास््य ईपचारको वनवम्त अिसहयक प्रिरध वमलाइनेछ ।   

 विद्यावथिहरुलाइ विद्यालयमा “ल्याउन, लटकाउन र लसकाउन”  लगायतका कायिक्रमको लावग समते िावषिक 

नीवत र कायिक्रममा ईल्लेख भएका कुराहरु यथासक्य श्रोत साधनको अधारमा कायािरियन गररनेछ  

 वशक्षालाइ हाम्रो ऄनकुुल बनाईन विद्यालयस्तरमा पाठ्यक्रम विकासको वनवमत्त अिसहयक बजटेको व्यिस्था 

गरेकी छु ।  

(६४) विद्यालय हराभरा कायिक्रम ऄरतगित रु २ िाख वबवनयोजन गरेकी छु ।  

(६५) वशक्षालाइ प्रविवधमिैी बनाईन अिसहयक रकम व्यिस्था गरेकी साथै वशक्षामा विवभरन प्रिधिनात्मक कायिक्रमका 

लावग समते रकम विवनयोजन गरेकीछु  ।  

(६६) स्थानीय पाठ्यक्रम विकासका लावग रु. ५ लाख विवनयोजन गरेकीछु । 

(६७) अधारभतू स्िास््य सेिा नागररकको मौवलक ऄवधकारकोको रुपमा संवबधानले स्थावपत गरेकोछ । ऄको तफि  

मानबीय स्िास््य  संबेदनवशल विषय भएकोले स्िास््य सेिालाइ हरेक नागररकको पहुचँमा राख्न तथा यो सेिा 

सहज, सरल र सििसुलभ रुपमा ऄनभतु हुने गरी प्रत्याभतू गनि प्रत्यके स्िास््य सस्थाहरुको सिवलकरण र क्षमता 

विकास हाम्रो प्राथवमकताको विषय रही अएकोछ  । 

(६८) स्िास््य सस्थाहरुमा जस्तोसकैु ऄिस्थामा पवन औषधीको वनयवमत अपवुति गनिको लावग प्रयाप्त मािामा औषवध 

मौजदातमा रहकेो र औषधी व्यिस्थापनको लावग सशतिमा औषवध खररदमा रहकेो रकम समतेको समयम ै औषवध 

अपवूतिको व्यिस्था वमलाइनेछ । स्िास््य सेिालाइ अधुवनक र प्रविवधमिैी बनाईनकुा साथै स्िास््य संस्थामा 

जनशविको प्रयािप्त व्यिस्था वमलाईने कायिलाइ वनररतरता वदइनेछ । 

(६९) अधवुनक वचवकत्सा पद्धवत प्रवतको धारणा विकास गनि वनःशलु्क स्िास््य वशविरको अयोजना गनि रु. ५ िाख 

बजटेको व्यिस्था गररएकी छु । 

(७०) सामावजक सरुक्षा भत्ता वितरण संग ै वनःशलु्क स्िास््य वशविर सञ्चालन गनउद् कायिक्रमलाइ वनररतरता वदएकीछु ।                    

स्िास््य संस्थामा ईपकरण ऄभाि हुन नवदन सो को लावग अिसहयक बजटेको व्यिस्था गरेकी छु ।  
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(७१) अमा समहू र मवहला स्िास््य स्ियं सेविकाका लावग विवभरन प्रोत्साहन मलूक कायिक्रमहरु ससमािशे गररएका छन ् 

(७२) हाम्रो स्िावमत्िमा रहकेा ३ िटा एम्बलेुरसहरु हाम्रा सम्पवत्त हुन ् वबरामीको सवुबधाको लावग वयनको ईवचत 

व्यिस्थापन गररने छ ।  

(७३) प्राथवमक स्िास््य केरि सदुृवढकरणका लावग रु. ३ िाख छुट्टाएकी छु साथै ऄरय स्िास््य संथाहरुको  सेिा, 

प्रिाहलाइ चसु्त दरुुस्त राख्नुका साथै जनताको गनुासो लाइ शरूय पानउद् प्रयास गररनेछ । वचवदका स्िास््य चौकीमा 

प्रयोगशाला सेिा सञ्चालन गनिका लावग रु. ३ िाख ५० हजार बजटेको व्यिस्था गरेकी छु ।   

(७४) बाक्लो बस्ती भएको र स्िास््य सेिा ईपलब्ध नभएको  िडा नं ०६ को चौिाह र िडा नं ०१ को नेटीमा 

गाईँपावलकाको बजटेबाट अगामी अ.ि.२०७७/०७८ मा सामदूावयक स्िास््य इकाइ (केरि) सेिा सञ्चालन 

गररनेछ । जसका लावग रु. १५ िाख रकम विवनयोजन गरेकी छु र बांकी २ स्थानमा पवन सामावजक वबकास 

मरिालय माफि त सेिा सञ्चालन गनि पहल गररनेछ ।  

(७५) गभििती ऄिस्थामा गभिजाँच गराईँदा Rural Ultrasound कायिक्रम माफि त Ultrasound सेिा ईपलब्ध गराईने 

कायिक्रमको लावग रु. १ िाख बजटेको व्यिस्था गरेकीछु ।  

(७६) हालको कोरोना संक्रमण (COVID-19) को ऄिस्थामा यसका वबरुश्य लड्न कोवभड वबशेष कायिक्रमका लावग रु. १५ 

लाख बजटेको व्यिस्था गरेकी छु ।  

(७७)  समग्र स्िास््य सेिा तफि  सशति िाहके गाईँपावलकाको कायिक्रमबाट रु. १ करोड १८ िाख २६ हजार ४ सय  

रुपैयाँ विवनयोजन गरेकी छु । 

(७८) छिदिे गाईँपावलका खानेपानीको लावग श्रोतहरु कम भएको क्षेिमा पदिछ । शदु्ध र स्िस्थ खानेपानीको पहुचंमा 

ऄभाि भएको कारण हाम्रा विकासका गवतवबवधहरु त्यस तफि  केवरित हुन अिसहयकछ । खानेपानीको क्षेिमा गत 

वबगत िषिहरु दवेख हामीले जोड वददं ैअएको कुरा पनुः स्मरण गराईन चाहरछु । यस क्षेिमा प्रदशे सरकारको लागत 

साझदेारीमा गत अ.ि.२०७५/०७६ र चाल ुअ.ि. २०७६/०७७ मा ठूला खानेपानी अयोजनाहरु सम्परन भएका र  

सम्परनको  चरणमा रहकेा छन ्।   

(७९) संघ र प्रदशे सरकारको सहकायिमा खानेपानीका गौरबका अयोजना सञ्चालन गनि थप प्रयासहरु समते भएका छन ्।  

वय गवतवबवधहरु समतेको अधारमा अगामी २ िषि वभिमा सतप्रवतशत जनतालाइ सधुाररएको खानेपानी र 

सरसफाइको व्यिस्था गनउद् गरी कायिक्रम ऄगावड बढाइएको ब्यहोरा यस सम्मावनत सभामा जानकारी गराईन चाहरछु  

(८०)  कायािरियन सम्परन हुने अयोजनाहरुबाट समेत “एक घर, एक धारा” को हाम्रो ऄवभयानलाइ टेिा पुग्ने छ भरने 

कुरा यस सम्मावनत सभामा जानकारी गराईन पांईदा खशुी लागकेोछ ।  

(८१) चाल ुअ.ि.मा भएको व्यिस्था बमोवजम वलवफ्टङ खानेपानीका प्रयािप्त पिूािधारहरु तयार भएको ब्यहोरा जानकारी 

गराईन चाहरछु ।  

(८२) गत अवथिक िषि खानेपानीको समस्या समाधान गनि छिदेि गाईँपावलकाले एक िडा एक वलवफ्टङ् खानेपानी 

अयोजनाको नीवत वलआएकोमा ईि नीवत बमोवजम वलवफ्टङ् खानेपानी अयोजनाको सञ्चालनलाइ सवु्यिवस्थत 

बनाईन ईपभोिा सवमवतलाइ योजना हस्तारतरण गनउद् र अफैमा सञ्चालन गनि सक्षम गराईने नीवत वलइने छ । 

(८३) प्रदशे सरकारको ऄगिुाइमा चाल ुअ.ि.२०७६।०७७ मा िास कायिक्रम ऄरतगित संस्थागत एि ंव्यविगत खानेपानी 

तथा सरसफाइ सम्िरधी त्याङक सङकलनको काम सम्परन हुने चरणमा रहकेो र अगामी िषिको लावग सोही 

कायिक्रम वनररतरताको लावग रु. ६ िाख वबवनयोजन गरेकीछु ।  

(८४) वबवभरन िडा एि ं खानेपानी योजनाहरुको लावग अिसहयक पनउद् खानेपानी पाइप खररदको लावग रु २० िाख 

वबवनयोजन गरेकी छु ।  

(८५) फोहरैला व्यिस्थापनको लावग डम्पीङ साइट वनमािण संभाब्यता ऄध्ययन र पबूािधारको वनम्ती रु १ िाख ५० हजार 

बजटेको व्यिस्था गरेकी छु ।  

(८६) अकाश ेपानी संकलनका लावग घैंटा वनमािण तफि  रु. १८ िाख ५० हजार रकम विवनयोजन गरेकी छु । 
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(८७) खानेपानी व्यिस्थापन, पँधेराहरु ममित संभार, वलवफ्टङ्ग खानेपानी ममित सधुार, सरसफाइ तथा िातािरण संरक्षण 

जस्ता गवतविवधहरुको लावग अिसहयक बजटे विवनयोजन गरेकी छु । 

(८८) समग्र खानेपानी तफि  सशति िाहके गाईँपावलकाद्वारा बनाइएको योजनाबाट रु. १ करोड २ िाख ४३ हजार रुपैयाँ 

विवनयोजन गरेकीछु । 

(८९) परमपरागत संस्कृती (लाखे,कालीका,सराय, रोपार, हाइदोष) हरुको ईरनयन गनि अिसहयक बजटेको  व्यिस्था गरेकी 

छु ।  

(९०) सांस्कृवतक के्षिमा ऄरय गौरब गनि लायक कामहरु भएको हामीले महशसु गरेकाछौं । संस्कृवत हाम्रो पवहचान हो, 

सँस्कृवतको ईरनयन विना समग्र सामावजक विकास ऄपरुो रहरछ । समग्र सँस्कृवत विकास तफि  अगामी अ.ि. 

२०७७/७८ का लावग रु. ६० िाख २० हजार बजटे व्यिस्था गरी खचि गनउद् व्यिस्था वमलाएकी छु । 

(९१) यो गाईँपावलका विविध संस्कृवतको संगम भएको गाईँपावलका हो, यहाँको समदुायमा विविध जात जातीहरु विवभरन 

धमाििलम्िीको िासस्थान भएकोले सामावजक सांस्कृवतक सदभाि, समरिय र साझदेारीताको लावग गत अ.ि.मा नै 

केही कायिक्रमहरु शरुु गररएकोमा अगामी अ.ब मा पवन तीवनहरुलाइ वनररतरताको वदइने छ ।  

(९२) विविध दिेी दिेताका मवरदरहरुको पिूािधार विकास गनि केही रकम विवनयोजन गरेकीछु । छिदिेालयमा ऄवघल्लो 

अ.ि.मा शरुु गररएको वसढी वनमािणको कायि सम्परन भएको ब्यहोरा यहाँहरु सबैलाइ जानकारी नै छ । यस मवरदरमा 

वनयवमत पजुा पाठ हुने व्यिस्था गनिको लावग व्यिस्थापकीय पक्ष सधुारको लावग अिसहयक प्रिरध गररनेछ ।  

(९३) विगत िषिहरुदवेख सञ्चालन भएको ऄध्यक्षकप रवनङ्ग वशल्ड भवलिल प्रवतयोवगता अगामी िषि पवन सम्परन 

गनिका लावग रु. ८ लाख विवनयोजन गरेकी छु । साथै िडास्तरीय वक्रकेट प्रवतयोवगता चाल ुअ.ि.मा सम्परन भएको 

र अगामी अ.ि.मा सञ्चालनका लावग रु. १० लाख साथै खलेकुद व्यिस्थापन समतेका लावग रु. २ लाख  

विवनयोजन गरेकी छु । 

(९४) समग्र खलेकूद के्षिको विकासका लावग रु. २३ लाख २० हजार रकम विवनयोजन गरेकी छु । 

(९५) लैङ्वगक समानता तथा सामावजक समािेशीकरण तफि  ज्येष्ठ नागररक सम्मान कायिक्रमका लावग रु. १० िाख बजटे 

सवहत वनररतरता वदएकी छु ।  

(९६) सामावजक सरुक्षा तथा व्यविगत घट्ना दताि प्रणाली सदुृढीकरण अयोजना ऄरतगित सशति ऄनदुान तफि  प्राप्त बजटे 

बमोवजमको कायिक्रम प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन गररनेछ ।  

(९७) विवभरन वशपमलूक तावलम, ऄवभमखुीकरण कायिक्रम, जावतय भदेभाि वबरुद्ध काननूी सचेतना कायिक्रम, जषे्ठ 

नागररक/ऄपाङ्गता पररचय-पि वितरण कायिक्रम, बेपत्ता श्रीमान ्एकल मवहला राहत कायिक्रम, दवलत ईद्यमवशलता 

विकास कायिक्रम लगायतका गवतवबवधको लावग वबशेष प्राथवमकता वददं ै प्रयाप्त बजटेको व्यिस्था गरेकीछु । 

सशतिका ऄलािा गाईँपावलकाद्वारा यस वशषिक ऄरतगित रु. ५२ लाख बजटे विवनयोजन गरेकी छु । 

पुवाुधार लवकास 

(९८) विकास र िातािरणलाइ तादाम्यता कायम गरी पिूािधार विकासको कामलाइ ऄगावड बढाइने कुरा नीवत तथा   

कायिक्रममा प्रस्ततु भइसकेको छ । सडक सञ्जाल ब्यापक विस्तार भइसकेको सरदभिमा सो को स्तरोरनती गनि संघ र 

प्रदशे सरकारसँग विशेष पहल गररनकुा साथै गाईँपावलकाको अफ्नो श्रोत पररचालनमा विशेष जोड वदइनेछ । 

“हाम्रो सडक, हाम्रो सहभालगता, स्तरीय सडक, हाम्रो प्रलतवद्धता” ऄनरुुप गाईँपावलका वभिका सडकहरुमा 

स्थानीय जनताहरुको सहभावगतामा नाली वनमािण कायिक्रमलाइ वनररतरता वदइनेछ । 

विकासका सबै अयामहरुले समवेटएको विकासको वनवम्त दीगो विकासका लक्ष्यहरु तफि  केवरित रही गवतविवधहरु 

ऄगाडी बढाआनेछ ।  

(९९) पिूािधार विकासमा विकासका ऄरय पक्षहरु वनभिर रहने हुदंा छिदिे गाईँपावलकाले अगामी अ.ि. २०७७/०७८    

लाइ पिूािधार िषिको रुपमा मनाईने वनधो गरेकी छ ।  यसको लावग गाईँपावलकाको अफ्नो बजटे एि ंसंघ र प्रदशे 

सरकारको समपरुक बजटे लगानी गररनेछ ।  
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(१००) पिुािधार विकास ऄरतगित अगामी अ.ि. मा विवभरन स्थानीय सडकहरु, भिन एि ंपलु तथा झोलङ्ुग ेपलु, ईजाि 

तथा पनुःवनमािणमा गरी जम्मा रु. ९ करोड ३७ िाख २५ हजार ६ सय वबवनयोजन गररएकी छु ।   

(१०१) त्यसैगरी यातायात पिूािधार विकासका लावग रु. ४ करोड ९० िाख ५ हजार ६ सय रकम विवनयोजन गरेकीछु । 

गाईँपावलकाको क्षेि वभि भिन तथा शहरी विकासको लावग रु. ३ करोड ९५ िाख २० हजार रुपैयाँ विवनयोजन 

गरेकीछु । यस ऄरतगित गाईँपावलका वभिका घरिार वबवहन िास्तविक सकुुम्बासीहरुको पवहचान गरी ईनीहरुलाइ 

एवककृत िवस्त वबकास ऄरतगित बासको व्यिस्था गनिको लावग छिदिे जनता अिास कायिक्रम ऄरतगित गत िषि 

छुट्यायिएको रकमबाट  जग्गा प्राप्ती भइसकेको र चाल ु अ.ि.मा प्रदशे र गा.पा. को लगानीमा बहुिवषिय ठेक्का 

ऄरतगित अगामी अ.ि.मा सम्परन गनउद् गरी जनता अिास बहुईश्यसेहयीय सामदूावयक भिन वनमािणको संझौता भएको 

ब्यहोरा जानकारी गराईन चाहरछु ।  

(१०२) बैकल्पीक ईजाि लागत साझदेारी तफि  रु ४० िाख वबवनयोजन गरेकीछु ।  दवलत घर पररिार ईज्यालो ऄवभयान 

कायिक्रम ऄरतगित यस छिदिे गाईँपावलकाको िडा वभिका दवलत िस्तीलाइ सौयि ित्ती वितरण गनिका लावग 

बैकल्पीक ईजाि प्रिधिन केरिबाट अिस्यक पहल भएकोछ । त्यसै गरी ईज्यालो छिदिे कायिक्रम ऄरतगित  छिदिे 

गाईँपावलकाका सबै िडाहरुमा सडक सौयि ित्ती जडान गनि चाल ु अ.ि.मा अपतूी हनुे गरी बोलपि संझौता 

भइसकेकोछ ।   

(१०३) पिूािधार विकास ऄरतगितको पनुवनमािणका लावग ममित संभार कोषमा रु. १० लाख विवनयोजन गरेकी छु । 

(१०४) संघीय सरकार र प्रदशे सरकारसँग लागत साझदेारी (समपरुक कोष) का वनवमत्त रु. ७५ िाख बजटे व्यिस्था 

गरेकी छु । 

(१०५) सञ्चार क्षेिको विकासको लावग रु. १९ िाख  रुपैयाँ विवनयोजन गरेकोछु । 

            वातावरण तथा लवपद् व्यवस्थापन 

(१०६) वबपद ्बाट बांच्न र जनधनको क्षवतबाट बचाईन गाईँपावलका स्तररय वबपद ्व्यिस्थापन सवमवतलाइ चसु्त र दरुुस्त 

बनाईनकुा साथै ऄरय सहयोगी संस्थाहरुको साथ र सहयोग वलइनेछ । वबपद ्प्रवतकायि योजना बनाईन प्रथावमकता 

वदइनछे । वबकास वनमािणलाइ िातािरणसंग सरतुलन कायम गनि जोड वदइनेछ । िातािरण र जवैिक विविधताको 

संरक्षण, सम्िधिन, प्रिधिन र सदपुयोगमा जोड वदआने कायिलाइ प्राथवमकता वदइनेछ । 

(१०७) पवहरो वनयरिण एि ंनदी कटान  रोक्न विशषे प्राथवमकता वदइने कुरा नीवत तथा कायिक्रममा प्रसहततु भइसकेको छ । 

प्राप्त सझुािहरु समतेको अधारमा वझल्के पोखरी पहीरो र बरेलडाडां पवहरो, बांझा पोखरा पवहरो लगायतका ऄरय 

पवहरो वनयरिण साथै जरे खोला, खज्यािङ्ग खोला, सौयि खोला, शरेी खोला, बगाहा खोला, बौिा खोला एि ंजमु्ली 

कुलो बाँधमा भएका नदी कटान लगायतका खोलाहरुबाट हुने कटान रोक्न खोला लगायत भ-ूक्षय हुने स्थान एिं 

तटहरुमा तटबरधको व्यिस्था गनि वछमकेी स्थानीय तहसँगको सहकायि र प्रदशे एि ं संघीय सरकारसँग अिसहयक 

पहल गररनेछ । त्यसैगरी जलईत्परन प्रकोप वनयरिण ऄरतगित यस गाईँपावलकाको जलईत्परन प्रकोप वनयरिणको 

लावग तारजाली खररद गनि रु. १५ लाख रुपैयाँ विवनयोजन गरेकीछु । 

(१०८) वबपद ्व्यिस्थापन सामावग्र खररद गनि रु ४ लाख वबवनयोजन गरेकीछु ।  

(१०९) त्यसैगरी गाईँपावलका के्षि वभि अईने प्राकृवतक तथा मानि वसवजित विपद ् व्यिस्थापनका लावग गत/ वबगत  

अ.ि. हरुमा शरुु गररएको विपद ्व्यिस्थापन कोषलाइ यस पषि रु ५ लाख बजटे व्यिस्था सवहत वनररतरता वदइएको 

छ । 

न्यालयक सलमलत व्यवस्थापन 

(११०) संवबधानको धारा २१७ बमोवजम स्थानीय तहमा एक रयावयक सवमवत रहने व्यिस्था रहकेोछ । काननू बमोवजम 

अफ्नो के्षिावधकार वभिका वबबाद  वनरुपण गनउद् संबैधावनक व्यिस्था बमोवजम रयावयक सवमवतले अफ्नो भवूमका  

वनिािह गद ैअएको ब्यहोरा यस सम्मावनत सभामा जानकारी गराईन चाहरछु । चाल ुअ.ि. २०७६/०७७ मा प्रत्येक 

िडाबाट ३/३ जनाका दरले २४ जना मेलवमलाप कतािलाइ तावलम वदने काम सम्परन भएको छ । रयाय सम्पादन र 

मलेवमलापको काममा यसले ठूलो मश्यत परु् याईने कुरामा हामी वबश्वस्त छौं । चाल ु अ.ि. मा श्रोत साधनको 



16 
 

व्यिस्था हुदंाहुदं ैकोवभड-१९ को कारण इजलास वनमािण गनि सकेनौं । अगामी अ.ि.२०७७/०७८ को रयावयक 

सवमवत व्यिस्थापन ऄरतगित  रयावयक व्यिस्थापन लगायतको कायिका लावग रु ५ िाख वबवनयोजन गरेकीछु ।  

(१११) गाईँपावलकाद्वारा ऄवधकारका सचूी ऄरतगित वनवमित काननूहरु स्थानीय राजपिमा प्रकाशन गररसकेका छौं । कानून 

वनमािण प्रवक्रयालाइ ऄझ सरल र दक्षता पिूिक सम्पादनगनि विधायन सवमवतको क्षमता विकास गररने छ । यस 

ऄरतगित काननू वनमािण प्रवक्रया क्षमता विकासको लावग रु ३ लाख विवनयोजन गरेकीछु । 

शालन्त तथा सुव्यवस्था 

(११२) शावरत तथा सवु्यिस्थाका लावग रु. १३ िाख ५० हजार रकम विवनयोजन गरेकीछु । 

संस्थागत लवकास, सेवा प्रवाह र सुशासन 

(११३) नीवत तथा कायिक्रम ऄनरुुप बनाइने योजनाहरुको प्रभािकारी कायािरियनको लावग कायािरियन संयरिहरु 

प्रभािकारी हुन जरुरीछ । चाल ुअ. ि. मा गाईँपावलकाको स्िीकृत संगठन संरचना बमोवजम ऄवधकृत र सहायक 

तथा प्रशासन र प्राविवधक तफि का  कमिचारी गाईँ कायिपावलकाको कायािलय र िडा कायािलयहरुमा स्थाइ पदपवूति 

भएका छन ्।  यी विषयिस्तुहरु समतेका अधारमा  जनतामा परु् याइने सेिा ऄझ सहज हुने कुरामा विश्वास वलन  

सवकरछ ।   

(११४) जनताको घरदलैोको सरकारको ईपवस्थवत िडा कायािलयहरुले जनाएका छन ्जहाँ दरबरदी ऄनरुुपका ऄवधकांस 

पद पतूी भएका छन ् । पद पतूी हुन िाँकी दरबरदीमा कवतपय काननूी कुराले रोवकएकोछ भने ररि िाँकी पदहरु 

यथावशघ्र पद पवूतिको लावग प्रकृया ऄगावड बढाइनेछ । 

(११५) प्रशासन संयरिलाइ मयािवदत र ऄनशुावशत बनाइ जनताका काम कारबाहीलाइ चसु्त र दरुुस्त पारीनेछ । “मुस्कान 

सलहतको सेवा प्रवाह” लाइ मतूि रुप वदइनेछ । प्रशासनमा वढला ससु्ती र काम परछाईने प्रबवृत्तलाइ वनरुत्सावहत 

गररनेछ । गाईँपावलका र ऄरतगितका सम्पणूि कायािलयहरुबाट प्रदान गररने सेिालाइ समयको माग ऄनरुुप  

सेिाग्राही सरतिुी प्रवक्रयासँग अबद्ध गररनेछ ।   

(११६) सेिा ग्राहीलाइ सम्मान पिूिक सेिा प्राप्त गनउद् हक स्थावपत गररनेछ । कमिचारी तथा जनप्रवतवनवधहरुको क्षमता 

ऄवभबवृद्ध गनि अिसहयक बजटेको व्यिस्था गरेकीछु ।  

(११७) कायािलयको कामलाइ सचूना प्रविवध मिैी बनाइ पवछल्लो प्रविवधको प्रयोगलाइ विशेष प्राथवमकता वदइनेछ । 

वनणिय प्रवक्रयालाइ वछटो छररतो बनाइ सरकारी काममा वढला ससु्ती हुन वदइने छैन ्। कमिचारीहरुमा काम परछाईने 

प्रबवृतलाइ वनरुत्सावहत गररनेछ । कागजी कामलाइ क्रमश: रयनू गद ैलगी प्रविवधको प्रयोगलाइ ऄत्यवधक महत्ि 

वदइनेछ ।  

(११८) योजना शाखा र खररद इकाइलाइ थप क्षमतािान बनाइ पररणाम मवुख बनाइनेछ ।   

(११९) कायािलयमा िावषिक नीवत तथा कायिक्रम, िावषिक बजटे तथा कायिक्रम, पवुस्तका प्रकाशन, जानकारी मलूक 

प्रकाशनहरु, स्थानीय पिपविका, ििेसाइट ऄध्यािवधक, मोबाइल एव्लकेसन¸एफ.एम माफि त गवतविवधहरु 

साििजवनकीकरण, कायािलयका गवतविवधहरुलाइ चौमावसक सवमक्षा गोष्ठी, साििजवनक सनुिुाइ, साििजवनक 

लेखापररक्षण, कायािलयमा सूचना पाटी, हले्प डेस्कको व्यिस्था लगायतका सशुासनसंग सम्िवरधत कुराहरुलाइ 

प्रभािकारी बनाईन प्रयाप्त बजटेको व्यिस्था गरेकीछु । गाईँपावलकाको बतृ्तवचि वनमािण गनि रु ३ लाख, वडजीटल 

नागररक िडापि वनमािणको लावग रु ५ लाख र वडजीटल नोटीश बोडि वनमािण गनि रु ३ लाख वबवनयोजन गरेकीछु । 

साथै व्यिस्थापन सधुारमा रु ५ लाख बजटेको व्यिस्था गरेकीछु । इरटरनेट र अइवट कायिक्रम (Internet/IT 

Based Programme) का लावग रु. ५ लाख रकम विवनयोजन गरेकी छु । 

(१२०) नागररक िडापिको प्रभािकारी कायािरियनको लावग सचेतना ऄवभयान सञ्चालन गररनेछ । िडा 

कायािलय¸स्िास््य संस्था¸विद्यालयहरुमा सझूाब पेवटका राख्ने कामलाइ प्राथवमकता वदइनेछ । 

(१२१) अगावम अ.ि २०७७/०७८ मा सशुासन प्रबधिन वनवमत्त गाईँ कायिपावलकाको कायािलयका गवतवबवधहरुलाइ 

सेिाग्रावहले देख्नेगरी वडवजटल िडा पि र नोटीस बोडिको व्यिस्था गररनेछ र सुशासन प्रबधिनमा वबशषे 

प्राथवमकता वदइनेछ ।  
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(१२२) गाईँ कायिपावलकाको कायािलय, िडा कायािलय र स्िास््य संस्थाहरुमा वबद्यवुतय हावजरी जडान गनउद् कायि सम्परन 

भइसकेको छ । 

(१२३) सशुासनको ऄवभरन ऄगं साििजवनक सनुिुाइ र समीक्षा गोष्ठीको वनवमत्त रु ४ लाख विवनयोजन गरेकी छु । 

(१२४) साििजवनक प्रशासन सञ्चालन तफि  चाल ु कायिक्रम (तलि, भत्ता लगायत कायािलय सञ्चालन र पदावधकारी 

पारीश्रवमक समते) ऄरतगित रु ६ करोड २१ लाख २६ हजार बजटे वबवनयोजन गरेकीछु । शावरत तथा 

सवु्यिस्थाको लावग रु. १३ लाख ५० हजार  विवनयोजन गरेकी छु । सचूना प्रविवध के्षि तफि  रु. २२ लाख रुपैयाँ 

विवनयोजन गरेकी छु ।  सुशासन प्रिद्धिनका लावग रु. ५ लाख रुपैयाँ विवनयोजन गरेकी छु । त्यसैगरी ऄरय िगीकृत 

नभएको शीषिक ऄरतगित फवनिचर/फवनिवसङ, मेशीनरी औजार, रयावयक सवमवत व्यिस्थापन, सेिा र परामशि खचि 

एि ंवनवमित साििजवनक सम्पत्तीको संभार समतेको लावग रु. ४० लाख रुपैयाँ विवनयोजन गरेकी छु ।  

(१२५) संघीय सरकार, प्रदशे सरकार तथा विवभरन सरकारी वनकायहरुसँगको साझदेारीमा विकास योजनाहरु सञ्चालन 

गनिको लावग चाल ुअ.ि.मा रु. ७५ लाखको समपरुक (लागत साझदेारी) बजटेको व्यिस्था गरेकी छु । 

(१२६) अकवस्मक ममित संभारका लावग ममित संभार कोषबाट खचि गनिका लावग रु. १० लाखको ममित कोष र स्थानीय  

कमिचारीहरुको सेिा सवुिधाका लावग रु. ५ लाखको कमिचारी कल्याण कोषको व्यिस्था गरेकी छु ।  

(१२७) यस गाईँपावलका वभि सामावजक पररचालनको माध्ययमबाट जनतालाइ प्रत्यक्ष रुपमा दखे्न¸ छाम्न र ऄनभुतू गनि 

पाईने स्थानीय सरकारको अभाष वदलाईनको लावग सामावजक पररचालनको क्षेिमा ईल्लेख्य गवतवबवधहरु 

समाबेश गररएका छन ्।  

(१२८) यसै सम्मावनत सभा समक्ष वमवत २०७७ अषाढ ०६ गते पेश भएको नीवत तथा कायिक्रम नै हाम्रो अवथिक िषि 

२०७७/०७८ को बजटे तथा कायिक्रमको मखू्य अधार भएकोले नीवत तथा कायिक्रममा ईल्लेख भइ छुट हुन 

गएका कवतपय विषयहरु यसै बजटे तथा कायिक्रममा समाबेश गरी कायािरियन गररने ब्यहोरा यस सम्मावनत सभा 

समक्ष जानकारी गराईन चाहरछु ।  

(१२९) त्यसै गरी अ.ि २०७५/०७६ यथाथि¸ अ.ि २०७६/०७७ को संशोवधत ऄनमुान र अ.ि २०७७/०७८ को 

ऄनमुावनत वििरण दवेखनेगरी ऄनसुचुीहरुमा प्रस्ततु गरेकी छु । जस ऄनसुार ऄनुसवुच-१ मा अय व्ययको 

प्रक्षेपण¸ ऄनसुचुी-२ मा राजश्व तथा ऄनदुान प्रावप्तको ऄनमुान¸ ऄनसुचुी-३ मा व्यय ऄनमुान, ऄनसुचूी -४ मा 

वित्तीय व्यिस्था ऄनुमान ऄरतगितको फाराम प्रयोग गररएको छ, जनु हाल छिदिे गाईँपावलकाको हकमा प्रयोग 

गनि अिसहयक नभएको साथै ऄनसुचुी -५ मा क्षेिगत व्यय ऄनमुान पेश गरेकी छु । 

(१३०) अगामी अ.ि.२०७७/०७८ मा संघीय र प्रदशे वित्तीय समानीकरण ऄनदुान, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम, 

अरतररक अय, सशति तफि को रकम समतेको िस्ती एि ंिडास्तरबाट छनौट भइ अएका योजना/कायिक्रमहरुको 

पूंजीगत खचि तफि को वििरण बजटे तथा कायिक्रम तजुिमा सवमवत र कायिपावलकाबाट वसफाररस बमोवजम 

ऄनसुचूी-६ मा समािेश गररएको छ ।  

(१३१) अगामी अ.ि.मा यस गा.पा.मा लगानी गरी विकास वनमािणमा सहयोग परु्  याईने गरै सरकारी सामावजक संघ 

संस्थाहरुको प्राप्त वनबेदन एि ंसचूी बमोवजमको कायि प्रवक्रयालाइ सहजीकरण गनि गा.पा.को िावषिक बजटे तथा 

कायिक्रममा समािेश गरी कायि ऄगावड बढाइने छ ।  

सभाध्यक्ष महोदय, 

सभासदस्य ज्यूहरु, 

उपलस्थत महानुभावहरु, 

ऄन््यमा, 

(१३२) कोरोना संक्रमण (COVID-19) को कारण बरदाबरदी (Lock Down) को वबषम पररवस्थवतमा छिदिे 

गाईँपावलकाको विकास वनमािण लगायत हरेक गवतवबवधहरुमा सवक्रय सहभावगभइ अ.ि. २०७७/०७८ को नीवत 

तथा कायिक्रम र बजटे तजुिमा गनि सहयोग परु् याईन ुहुने गाईँसभा पदावधकारीहरु, सबै राजनीवतक दलहरु, विकास 

प्रेमी महानभुािहरु, समाजसेिी, सरकारी तथा गरैसरकारी संघ/संस्थाहरु, विवभरन तह र त्काका महानभुािहरु, 
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हाम्रो अवत्यतालाइ स्िीकार गरेर नीवत, कायिक्रम र बजटे तजुिमा प्रवक्रयामा सहभागी भइ ऄमलू्य राय सझुाि 

प्रदान गनुि हुने संघ, संस्था र व्यविहरु, गाईँ कायिपावलका, िडा सवमवतका पदावधकारीज्यहूरु, राजस्ि परामशि 

सवमवत, स्रोत ऄनमुान तथा बजटे सीमा वनधािरण सवमवत, बजटे तथा कायिक्रम तजुिमा सवमवत लगायत सभा र 

कायिपावलका ऄरतगित सम्पणूि विषयगत सवमवतका पदावधकारीज्यहुरु, िवस्तस्तरीय बैठक/भेला दवेख सहभागी भइ 

अयोजना/कायिक्रम छनौटमा प्रत्येक्ष र परोक्ष रुपले सकृय जनसमदुाय, िावषिक, नीवत, कायिक्रम र बजटे वनमािण 

प्रकृयामा ऄहोराि खवटरहनुभएका प्रमखू प्रशासवकय ऄवधकृत र विवभरन शाखाहरुमा खवटइरहन ुभएका कमिचारी 

वमिहरु लगायत बजटे वनमािण प्रकृयामा प्रत्यक्ष र ऄप्रत्यक्ष  रुपले सहभागी हुनहुुने एिम ्ऄमलु्य सहयोग, सद ्भाि, 

सल्लाह वदनहुुने सम्पणुि महानुभािहरु प्रवत हावदिक अभार व्यि गदिछु ।  

(१३३) साथै छिदिेको समविगत विकासका लावग सहयोग परु् याईने नेपाल सरकार, संघीय मावमला तथा सामारय 

प्रशासन मरिालय, प्रदशे सरकार, रावष्ट्रय योजना अयोग, नेपाल सरकारका विषयगत मरिालयहरु, दात ृ

वनकायहरु, नीवज क्षेि, बवुद्धजीवि, पिकार र सम्पणुि नागररकहरु प्रवत धरयबाद वददं ैविकासका हरेक ऄवभयानमा 

वनररतर सहयोगको ऄपेक्षा गद ैप्रस्ततु बजटे तथा कायिक्रमहरुको सफल कायािरियनको लावग सबै पक्षको सहयोग 

प्राप्त हुन ेऄपेक्षा राखकेी छु । सम्पणूि छिदिेिासी वददी बवहनी तथा दाजभुाइलाइ कोवभड-१९ को जोवखमबाट 

सरुवक्षत रहदं ै सामावजक एकता र ऐक्यिद्धता कायम राख्द ै  सिल, सक्षम, सदुृढ र रयायपणूि छिदिे वनमािणमा 

योगदान गनि म अव्हान गदिछु ।  

जय छत्रदेव ! 

तुल्सी देवी शे्रष्ठ 

उपाध्यक्ष 

छत्रदेव गाउँपालिका 

छत्रगञ्ज-ऄघाुखाँची 

प्रदेश नं. ५, नेपाि 

लमलत २०७७ अषाढ १० गते, बुधबार        

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

  


