
आरुघाट गाउॉऩालरका 
आ.व.२०७८।०७९ को फजेट, कामयक्रभको फक्तव्म 

आदयणीम सबाध्मऺ ज्मू , 

सबा सदस्म ज्मूहरु, 

सॊघघम रोकताघरिक गणतरि ऩलिको नमाॉ सॊववधानरे ऩरयकल्ऩना गये अनसुाय सॊघघमताको ऩवहरो अभ्मासको 
क्रभभा स्थानीम तहको लनवायचनवाट लनवायघचत हालभ जनप्रलतनीलधहरूको ऩवहरो कामयकारको चाय वषय ऩयुा 
गयेका िौं।मस अवलधभा थपु्र ैचनुौतीहरूका फाफजतु ऩलन हालभरे भहत्वऩूणय कामयहरू सम्ऩन्न गरय सभग्रताभा 
सपरता हालसर गयेका िौं ।ववश्वव्माऩी कोलबड-१९ भहाभायीका कायण उत्ऩन्न असभारम ऩरयघस्थलतका लफच 
हनु गईयहेको मस आरूघाट गाउॉऩालरकाको नवौं गाउॉसबा सभऺ आलथयक वषय २०७८।७९ को फावषयक 
फजेट ऩेश गनय ऩाउॉदा भ आॉपुराई गौयवाघरवत भहससु गयेको िु । 

१. सवयप्रथभ रोकतरि प्राप्तीको आरदोरनको कठिन ऩरयघस्थलतभा त्माग य नतेतृ्व प्रदान गनुयहनुे अग्रज 
याजनीलतऻहरू प्रलत उच्च सम्भान प्रकट गदयिु य ववलबन्न तलतहालसक आरदोरनभा आ्नो घजवनको आहतुी 
ठदनहुनु ेसम्ऩूणय ऻात अऻात शवहदहरू प्रलत हाठदयक बावऩूणय श्रद्धाञ्जरी अऩयण गनय चाहारिु ।साथै ववश्वव्माऩी 
भहाभायीको रुऩभा पैलरएको कोबीड–१९ फाट सॊक्रलभत बई उऩचाययत सफै ब्मघक्तहरूको शीघ्र स्वास््म 
राबको काभना गदयिु ।कोलबड १९ का कायण ज्मान गभुाउनहुनुे प्रलत हाठदयक श्रद्बारजलर व्मक्त गदयिु । 

२. ववश्वव्माऩी भहाभायीको रुऩभा पैलरएको कोबीड–१९ को कायण ववश्वरे एकैऩटक अप्रत्माघशत भानवीम य 
आलथयक सॊकट साभना गनुयऩयेको ि। स्वास््म सॊकटफाट अथयतरि, भानवीम जीवनऩद्धतीभा असहज अवस्था 
लसजयना गयेको ि। मस ववषभ घडीभा सवै याजलनलतक दर, जनप्रलतलनलध, याष्ट्रसेवक कभयचायी, सॊघ सॊस्था य 
आभ नागरयकको सहमोग य तक्मवद्धतारे वतयभान चनुौती साभना गनय सवकरि बने्न हाम्रो दृढ ववश्वास यहेको 
ि।  

३. आगाभी आलथयक फषय २०७८।७९ को फजेट नमाॉ ऩरयघस्थलतरे लसजयना गयेको चनुौतीराई साभना गने य 
प्राप्त अवसयराई उऩमोग गने तपय  केघरित यही प्राकृलतक, साॉस्कृलतक य ववलबन्न बौगोलरक ववववधता मकु्त मस 
गाॉउऩालरकाराई सभदृ्ध फनाउन ऩमयटन, कृवष, य ऩवुायधायभा सभदृ्ध फनाई भानव जीवन यऺा गने, बववष्मप्रलत  
आधायमकु्त आशा जगाउने य अथयतरिको ऩनुरुत्थान गदै तीव्र ववकासको फाटोभा रैजान ेगयी हाम्रा सम्ऩूणय 
स्रोत साधन मसैभा ऩरयरघऺत यहेका िन।् 

श्रदे्घम सबाध्मऺ  

एवॊ सदस्म ज्मूहरु, 

४. मो फजेट तजुयभा गदाय भूरत् नेऩारको सॊववधान, ऩररौं मोजना य ठदगो ववकासका रक्ष्म, गण्डकी प्रदेशको 
प्रथभ आवलधक मोजना, स्थानीम सयकाय सॊचारन तन मस आरुघाट गाउॉऩालरकाको प्रथभ आवलधक 
मोजनाको आधाय ऩि, नीलत तथा कामयक्रभ, ववलनमोजन ववधेमक सभेतराई आधाय फनाएको िु। फजेट 
तजुयभाको लसरलसराभा स्रोत अनभुान तथा फजेट लसभा लनधाययण सलभलत, याजस्व ऩयाभशय सलभलत, ववलबन्न 



ववषमगत सलभलत, सॊघ सॊस्था, याजलनलतक दर, नागरयक सभाज एवॊ ववद्धान वगय रगामत सवै वगयफाट प्राप्त 
सझुाफराई सभेत  ध्मान ठदएको िु।  

५. लसलभत स्रोत साधनरे अलसलभत भाग य फढ्दो आकाॊऺा एकैऩटक सम्फोधन गनय नसवकने मथाथयता एकातपय  
ि बन ेस्रोतको रमूनताको कायण हाभीरे चाहे जस्तो ववकासका कामयहरुभा रगानी फवृद्ध गनय सवकएको 
िैन।मो फजेट तजुयभा गदाय नेऩार सयकाय य गण्डकी प्रदेश सयकायफाट प्राप्त हनुे सशयत अनदुान, ववत्तीम 
सभानीकयण अनदुान, सभऩूयक अनदुान य ववशेष अनदुान, याजश्व फाॉडपाॊड य गाउॉऩालरकाको आरतरयक 
आम्दानी सभेतको अनभुानभा स्थानीम स्रोत य साधनको ऩरयचारन गयी सेवा, उत्ऩादन य योजगायी अलबवृवद्ध 
गने मोजना य कामयक्रभभा केघरित गयी सकेसम्भ गाउॉऩालरकाको सभग्र ववकासराई सरतलुरत फनाउने गरय 
फजेट तथा कामयक्रभ तजुयभा गयेको  िु। 

श्रदे्घम सबाध्मऺ  

एवॊ सदस्म ज्मूहरु, 

अव भ, चार ु आलथयक वषय २०७७।७८ भा मस गाउॉऩालरकाको आम व्ममको सॊसोलधत अनभुान तथा 
सम्ऩाठदत भहत्वऩूणय कामयहरुको  सॊघऺप्त वववयण प्रस्ततु गने अनभुलत चाहरिु। 

चार ुआ.व. २०७७।७८ को सॊसोलधत आम अनभुान 

चार ुआ.व २०७७।०७८ भा  आम अनभुान ५४ कयोड ८१ राख यहेकोभा सॊशोलधत आम अनभुान ६१ 
कयोड २७ राख ९० हजाय यहेको ि। जसभा आरतरयक आमतपय  ११ कयोड ८५ राख ४९ हजाय, सॊघीम 
ववत्तीम सभानवकयण तपय  १३ कयोड १५ राख, सशतय अनदुान तपय  २४ कयोड ५९ राख १३ हजाय, सॊघीम 
सयकाय याजस्व फाॉडपाॉड तपय  ७ कयोड ७५ राख, प्रदेश ववत्तीम सभानीकयण अनदुान १ कयोड २२ राख 
३१ हजाय, प्रदेश सयकाय याजस्व फाॉडपाॉडफाट ३३ राख ७३ हजाय, साभाघजक सयुऺा तपय  ९ कयोड १० 
राख ८० हजाय सॊसोलधत अनभुान यहेको ि।  

चार ुआ.व २०७७।७८ को सॊशोलधत व्मम अनभुान  

चार ुआ.व. को रागी व्मम अनभुान  ५४ कयोड  ८५ राख यहेकोभा सॊशोलधत व्मम अनभुान ६१ कयोड 
२७ राख ९० हजाय यहेको ि। जसभा सॊसोलधत चारू खचय ३२ कयोड ९७ राख अनभुान यहेको ि बन े 
सॊसोलधत ऩुॉजीगत खचय तपय  २८कयोड ३० राख यहेको ि य हारसम्भको ववत्तीम प्रगती ७४.९४ प्रलतशत 
यहेको ि। 

६. चार ुआ.व. २०७७।७८ भा प्राप्त भखु्म उऩरघब्धहरु :  

 ऩूवायधाय ववकास तपय : 
 गाउॉऩालरका लबि २१.९६ वक.लभ नमाॉ सडक लनभायण(Track Opening) कामय सम्ऩन्न बएको ि। 

 लनमलभत भभयत तपय  ६९.६२ वक.लभ, स्तयोन्नलत तपय  ३०.८५ वक.लभ य ग्राफेर तपय  ४.११९  सडक 
लनभायण कामय सम्ऩन्न बएको ि । 



 गाउॉऩालरका लबि साना िुरा गरय ३१ वटा साभदुावमक बवन, २८ वटा भघरदय/गमु्फा लनभायण कामय सम्ऩन 
बएको ि । 

 १३ वटा खानेऩानी मोजना य ३ वटा ऩाकय  लनभायण कामय सम्ऩन्न बएको ि । 

 घजल्रा सभरवम सलभलत य गाउॉऩालरकाको सहकामयभा मस गाउॉऩालरकाको वडा नॊ ८ य १० को  प्रशासलनक 
कामायरमको बवन लनभायण कामय अघरतभ चयणभा ऩगेुको  ि।  

 एक स्थानीम तह एक खेर ग्राभ कामयक्रभ अरतगयत सॊघीम सयकाय य मस गाउॉऩालरकाको सहकामयभा खेर 
भैदानको लनभायण बईयहेको ि। 

 त्मस्तै आरतरयक ऩमयटन प्रवद्धयन गने उदेश्मका साथ यभाईरो डाॉडा ऩाकय  चनौटे य स्टोन ऩाकय  भारवकुो 
लनभायण बईयहेको ि ।  

 घशऺा तपय  
 दयफरदी लभरान सम्फरधी कामयववलध अनसुाय दयफरदी लभरानको कामय सम्ऩन्न गरयएको साथै थऩ 

१५ वटा दयफरदी प्राप्त बई घशऺक व्मवस्थाऩन गरयएको , 
 घशऺक तथा ववद्यारम कभयचायीहरुराई गाउॉ ऩालरका स्तयीम ऩरयचम ऩि फनाइएको ,  

 सम्ऩूणय ववद्यारमहरुराई IEMIS सम्फघरध तालरभका साथै  वडा अध्मऺ ,वव.व्म.स अध्मऺ य प्र.अ 
हरुराई ऺभता ववकास तालरभ सम्ऩन्न गरयएको, 

 साभाघजक ववकास भरिारम , गण्डकी प्रदेश फाट बारय वषायका कायण ववद्यारमभा बएको  फाढी , 
ऩवहयो जस्ता ऺलत रमूनीकयणका रालग जनशघक्त आ.वव, कल्रेयी आ.वव य शॊख देवी प्रा.वव भारव ु
भा मोजना सम्ऩन्न बएको , 

 सम्ऩूणय साभदुावमक ववद्यारमहरुभा सोवह ववद्यारमभा कामययत वरयष्ठतभ घशऺकराई प्रशासलनक 
घजम्भेवायी ठदन ेलनणयम बएको , 

 सम्ऩूणय ववद्यारमहरुभा घशऺा तन अनसुाय  वव.व्म.स  य घश.अ.स  सलभलत गिन कामय सम्ऩन्न 
बएको  

  वैकघल्ऩक प्रणारी द्धाया  लसकाई सहजीकयण लनदेघशकाराई आधाय भानी कऺा १ देघख कऺा 
१० सम्भका ववद्याथॉराई  फैकघल्ऩक स्वाध्ममन साभग्री िऩाई तथा ववतयण गरयएको , 

  ववष्ण ुप्रा वव राई लन.भा.वव  तह अनभुलत ठदएको , 
 ववलबन्न अलतरयक्त वक्रमाकराऩ सॊचारन गयी ववद्याथॉहरुको आरतरयक ऺभता अलबफवृद्ध गने 

कामयक्रभहरु  सॊचारन गरयएको , 
 जनशघक्त आ.वव, चरिोदम आ.वव , लनरकण्ि  आ.वव य वासकुी आ.वव भा KITS साभग्री , दयफाय 

भा.वव य लसद्ददेवी भा.वव भा ववऻान प्रमोगशारा , देवी जरकुभायी य गण्डकी भा.वव भा ICT य 
जरकुभायी भा.वव भा ऩसु्तकारमको स्थाऩना गरयएको ,  

 याष्ट्रऩलत शैघऺक सधुाय कामयक्रभ अरतगयत धायाऩानी भा.वव भा शैघऺक साभग्री  व्मवस्थाऩन 
अनदुान, जरकुभायी भा.वव भा स्भाटय कऺा व्मवस्थाऩन  मोजना ऩयी कामय सम्ऩन्न बएको , य 
धायाऩानी भा.वव भा २ कोिे बवन लनभायण क्रभभा यहेको , बवानी भा.वव ,भारव ुभा WASH  
सलुफधा बएको शौचारम लनभायण बएको 



 नेऩार सयकायरे तोकेको भाऩदण्ड अनसुाय सम्ऩूणय साभदुावमक ववद्यारमका प्रायघम्बक कऺा देघख 
कऺा ५ सम्भका िाििािाराई ठदवा खाजा कामयक्रभ सॊचारन गरयएको । 

 कृवष सेवा तपय  
 साना लसॊचाई कामयक्रभ २८ वटा, लफउ ववतयण  प्राघस्टक टनेर ववतयण ५० वटा, अनदुानभा हाते ट्रमाक्टय 

४४ वटा ववतयणको रालग खरयदको अघरतभ चयणभा ऩगेुको, अनदुानभा उन्नत जातको धानको लफउ ववतयण 
३५०० के.जी, १ घय १ परपुर फभोघजभ लनशलु्क परपुर लफरुवा (सरुतरा, कागती, लरची ) ववतयण 
५७०० वटा ववतयण बएको ि।कृवषय ऻान केरिको सहकामयभा आरुघाट धान फल्क सञ्चारनभा 
आएको।३५० नभनुा भाटो ऩरयऺण सम्ऩन्न गयेको । वडा.१ भा आर ुऩकेट, वडा नॊ. ३ य ४ भा भौयी 
ऩकेट, वडा नॊ. ८ भा कागती ऩकेट सॊचारनभा आएको ।  

 ऩश ुसेवा तपय  
 अनदुानभा ऩाडा ववतयण ५० वटा, अनदुानभा ब्माड याॉगा ववतयण ७ वटा, बकायो सधुाय कामयक्रभ  ४७ 

वटा, अनदुानभा बैंसी ऩारन कामयक्रभ अरतगयत १२ वटा, ववतयण, उन्नत जातको फमाड फोका ववतयण १३ 
वटा, गाउॉऩालरकाको सहकामयभा दगु्ध सहकायी सॊचारनभा आएको, प्रधानभरिी कृवष आधलुनकयण ऩरयमोजना 
अरतगयत सॊचालरत बैसी ऩकेट कामयक्रभ अरतगयत ४० वटा बैसी ववतयण।  

 रमावमक सलभलत तपय  
 ७ वटा उजयुी दताय बएकोभा ४ वटा वववादभा लभराऩि बएका ,१ वटा वववाद िरपरको क्रभभा यहेको 

य २ वटा वववाद अदारतभा ऩिाईएको ि । 

 गाउॉऩालरकाको वडा नॊ १ देघख १० सम्भ सम्ऩूणय वडाहरूभा वडा भेरलभराऩ सलभलत गिन बई वववाद 
सभाधान हुॉदै आएको ि । 

 प्रधानभरिी योजगाय कामयक्रभ तपय  
 ४६७ जना सघुचकृत वेयोजगायराई १०० ठदनको योजगायी ठदॉदै कुर १९.७ वक'.लभ गोयेटो फाटो लनभायण 

सम्ऩन्न बएको । 

 ऩॊजीकयण तपय   

 गत आ.फ भा १० वटै वडाभा गयेय जरभ ९१९, लफवाह २००, भतृ्म,ु२९८, फसाईसयाई ५० य सम्फरध 
लफच्िेद ८ गरय कुर १४७५ व्मघक्तगत घटना दताय बएको ि। 

 ऩनुलनयभायण तपय  
 बकुम्ऩ ऺलतग्रस्त लनघज आवासहरूको ऩनुलनभायण अरतगयत चार ुआलथयक वषय सम्भ मस गाउॉऩालरकाभा कुर 

७०७७ धय ऺलतग्रस्त यहेको हारसम्भ ६४६६ बरदा ववढ घय ऩनुलनयभाण  कामय सम्ऩन्न बएको ि । 

श्रदे्घम सबाध्मऺ  

एवॊ सदस्म ज्मूहरु, 

अव भ, गाउॉऩालरकाको सभविगत ववकासका रालग आगाभी आलथयक वषय २०७८।७९ को फजेटका 
उद्देश्महरु तथा प्राथलभकताका ऺेिहरु प्रस्ततु गने अनभुती चाहरिु। 



७. फजेटका उद्दशे्महरु लनम्नानसुाय यहेका िन ्: 
 कोलबड-१९ योगको योकथाभ, लनमरिण य उऩचायको प्रबावकायी व्मवस्थाऩन गनुय। 

 सॊकटग्रस्त अथयतरिराई चरामभान य गलतशीर फनाउन।ु 

 उऩरब्ध स्रोत य साधनको अलधकतभ उऩमोग गदै सभाजफाद उरभखु अत्भलनबयय यावष्ट्रम अथयतरि लनभायणभा 
मोगदान ऩमुायउन ु। 

 सावयजलनक खचयभा ऩायदघशयता, लभतव्मवमता य उत्तयदावमत्व ऩारना गयाउन।ु 

 आलथयक अनशुासन तथा ववत्तीम सशुासन कामभ गनुय। 

 बौलतक, आलथयक तथा साभाघजक ऩूवायधाय ववकासभा जोड ठदन।ु  

८. आगाभी आ.व. २०७८।७९ को रालग ववकासका प्राथलभकताका ऺेिहरु देहाम फभोघजभ यहेका िन।् 

 कोयोना बाइयस भहाभायीका कायणरे स्वदेश तथा ववदेशभा योजगायी गभुाएका तथा फेयोजगाय नागरयकको 
योजगायीका अवसय फवृद्ध गनय रघ ुउद्यभ ववकास कामयक्रभ सॊचारन गने। 

 बौलतक ऩवुायधायहरुभा गाउॉऩालरका केरि जोड्न े सडक राई प्राथलभकताभा याखी ववलबन्न सडकहरुको 
स्तयोन्नती तथा भभयत सधुाय गरय सडकको गणुस्तरयमता अलबफवृद्ध गने। 

 भानव सॊसाधन ववकास (घशऺा, स्वास््म, खानेऩानी, सयसपाइ य ऩोषण) भा जोड ठदन।े 

 कृवष सेवा ,ऩश ुसेवा, ऩमयटन, वन तथा वातावयण ऺेिको ववकास, ववस्ताय य सॊयऺणभा जोड ठदन।े 

 रघऺत वगय य सभदुामको उत्थानका रालग साभाघजक सयुऺा य सशघक्तकयणका कामयक्रभहरु सॊचारन गने। 

 सावयजलनक सेवा प्रवाहराई गणुस्तयीम, ऩायदशॉ य सवयसरुब फनाई नागरयकको ऩहुॊचभा अलबववृद्ध गने। 

९. फजेट तजुयभाका आधायहरु 

उल्रेघखत उद्देश्म ऩरयऩतुॉ गनय फजेट तजुयभा गदाय लनम्न आधायहरु लरइएको िु । 

 सॊघीम  सयकायको आवलधक मोजना, रक्ष्म, उदेश्म एवॊ प्राथलभकता य यणनीलतहरु । 

 प्रदेश सयकायको प्रथभ ऩञ्चवषॉम मोजना, नीलत तथा कामयक्रभ । 

 ठदगो ववकासका रक्ष्महरु । 

 स्थानीम सयकाय सञ्चारन तन,२०७४ 

 ववषमगत सलभलतको लसपारयस  । 

 वडा सलभलतको प्राथलभकताका कामयक्रभहरु । 

 ववऻ सभूहको ऩयाभशय तथा सझुाफ । 

 कामयऩालरकारे आवश्मक िानेका य जनसहबालगता जटु्न ेआमोजनाहरु 

 ववऩन्न ऩरयवायको आमआजयनको मोजनाहरु 

 क्रभागत ववकास मोजनाहरु 

श्रदे्घम सबाध्मऺ  

एवॊ सदस्म ज्मूहरु, 



अफ भ, आगाभी आलथयक वषय २०७७।०७८ को रागी प्रस्ताववत आम व्ममको अनभुान तथा फजेटका 
कामयक्रभ तथा ववलनमोजन  प्रस्ततु गने अनभुलत चाहरिु। 

१०. आगाभी आ.व. २०७८।०७९ को प्रस्ताववत आम व्मम अनभुान 

३१.१ आम अनभुान : 

आगाभी आलथयक वषय २०७८।०७९ का रालग कुर ५८ कयोड ९८ राख १८ हजाय रुऩैमाको  आम 
अनभुान गयेको िु। जसभध्मे आरतरयक आम स्रोतफाट ५५ राख अनभुान गयेको िु। सॊघीम  सयकायको 
ववघत्तम सभानीकयण अनदुान तपय  १३ कयोड ७६ राख,  याजस्व फाॊडपाॊडफाट ७ कयोड ८० राख ९३ 
हजाय,  सभऩूयक अनदुान तपय  ९८ राख,  सशतय अनदुान तपय  २२ कयोड ९१ राख यहेको ि। त्मस्तै प्रदेश 
सयकायको ववघत्तम सभानीकयण तपय  १ कयोड ६७ राख ९७ हजाय, प्रदेश सयकायको याजस्व फाॊडपाॊडफाट 
५१ राख २८ हजाय, सभऩूयक अनूदान तपय  १कयोड, , घजम्भेवायी हस्तारतयण तपय  २ कयोड ९३ राख य 
चारू आलथयक फषय २०७७।०७८ को फैक भौज्दात ६कयोड ८५ राखको अनभुान गयेको िु। 

११. व्मम अनभुान :  

आगाभी आ.व २०७८।०७९ का रालग कुर ५८ कयोड ९८ राख १८ हजाय रुऩैमाको व्मम अनभुान 
गयेको  िु। जसभध्मे प्रशासलनक खचय ७ कयोड २५ राख रुऩैमा यहेको ि। सॊघीम शसतय तपय  २२ 
कयोड ९१ राख ववलनमोजन गयेको िु।  

अफ भ, आगाभी आलथयक फषयको ववषमगत ऺेिको फजेटका कामयक्रभ तथा लफलनमोजन प्रस्ततु गने अनभुलत  
चाहरिु। 

आलथयक ववकास, 

आलथयक लफकास तपय  एकभषु्ठ रु.३ कयोड ४ राख ५० हजाय लफलनमोजन गयेको िु ।जस अरतगयत, 
१२. कृवष तथा ऩश ु: 

आरुघाट गाउॉऩालरका कृवष तथा ऩश ुऺेिभा अग्रणी गाउॉऩालरकाको रुऩभा यहेको ि। धेयै कृषकहरु सो 
व्मवसामभा आत्भलनबयय बैयहेका ऩलन िन।् अझै मस ऺेिराई ऩशऩुारन, दगु्ध व्मवसाम, कुखयुाऩारन, 

भत्स्मऩारन रगामतका कृवष व्मवसाम व्मवसावमक रुऩभा अघघ फढाउन तथा  कृषकको भनोफर उच्च 
याख्दै कृवष  तथा ऩश ुऺेिराई व्मवसामीकयण, आधलुनकीकयण, य माघरिकीकयण  गनय कृवष तपय  ७३ राख 
५० हजाय य ऩश ुतपय  ८८ राख फजेट ववलनमोजन गयेको िु। 

१३. ऩमयटन तथा सॊस्कृलत ऩवयद्धन तपय , 

गाउॉऩालरका लबि यहेका तलतहालसक, ऩयुाताघत्वक ,सॊस्कृलतक रगामतका ऩमयटकीम ऺेिको ऩवहचान,      
सम्फद्धयन तथा ऩूवायधाय ववकासको रालग ९९ राख ववलनमोजन गयेको िु ।  



य अरम आलथयक ववकासका कामयको रालग रु ४४ राख लफलनमोजन गयेको िु । 

 

साभाघजक ववकास तपय , 
साभाघजक ववकास लफषमको रालग एकभषु्ठ रु ६ कयोड २५ राख १८ हजाय लफलनमोजन गयेको िु।जस 
अरतगयत, 

१४.    घशऺा   

साभदुावमक ववद्यारमको बौलतक सॊयचना शैघऺक गणुस्तय अलबफवृद्ध गयी गणुस्तयीम घशऺा प्राप्त गने     
वारवालरकाको अलधकाय सॊयऺण गदै बौलतक ऩूवायधाय लनभायण, अलतरयक्त वक्रमाकराऩ सॊचारन, ववद्यारमभा सूचना 
प्रववलधको ववस्ताय य प्रमोग,अपराईन लडघजटर लसकाई साझेदायी कामयक्रभ , याष्ट्रऩलत यलनङ्ग लसल्ड, क अऺय 
रेखौ ऩालरकाको ऩेघरसररे अलबमान जस्ता कामयगनय घशऺा तपय  रु २कयोड ६५ राख ८० हजाय फजेट 
ववलनमोजन गयेको िु । 

१५. स्वास््म  

स्वास््म भानवको सफैबरदा सॊफेदनघशर ऺेि हो। मसको रालग फार ऩोषण, भात ृऩोषण, खोऩ कामयक्रभराई 
लनयरतयता ठदएको िु। साभदुावमक स्वास््म इकाई सॊचारन, भवहरा स्वास््म स्वमॊसेववका स्वास््म लफभा 
कामयक्रभ, लफद्यारमभा स्वास््म घशऺा कामयक्रभ,स्वास््म उऩचाय याहत कोष, २० फषय उभेय सभहु बरदा 
भालथका नागरयकको भगृौरा य भटुुयोग ऩरयऺण घशलफय जस्ता कामय गनय १कयोड ९३ राख ५० हजाय 
ववलनमोजन गयेको िु । 

 

१६. कोयोना बाइयस तथा अरम बाइयस योगको योकथाभ, लनमरिण तथा उऩचायराई प्रबावकायी फनाउन, सॊचारन 
य व्मवस्थाऩन गनय, औषधी उऩकयण तथा कोष स्थाऩनाका रालग रु. ५० राख ६३ हजाय  ववलनमोजन 
गयेको िु।  

१७. एक स्थानीम तह एक खेर ग्राभ कामयक्रभ अरतगयत सॊघीम सयकाय य मस गाउॉऩालरकाको सहकामयभा खेर 
भैदानको लनभायण अरतगयत भॊगरटाय खेरभैदान लनभायणका रालग १५ राख य वडा नॊ १ धरुचेत 
खेरभैदानको रालग ५ राख ववलनमोजन गयेको िु। 

 

१८. रघऺत कामयक्रभ तपय , 
सभावेशीकयणको भाध्मभफाट भाि रघऺत वगयराइ भूर प्रवाहीकयणभा ल्माउन सवकरि। भूरप्रवाहीकयणका 
रालग अवसयका साथसाथै  सहबागीता य सशक्तीकयणको आवश्मक ऩदयि। भवहरा, वारवालरका, दलरत, 
जनजाती, जेष्ठ नागरयक य अऩाङ्ग वगयको उत्थान, सशक्तीकयण य सहबागीताको रागी ववलबन्न कामयक्रभ 
सॊचारन गनय रु ८१ राख फजेट ववलनमोजन गयेको िु। 

साथै अरम साभाघजक ववकास कामय गनयकोरालग रु १८ राख लफलनमोजन गयेको िु । 

 

 

 

 



ऩूवायधाय ववकास तपय , 
ऩूवायधाय ववकास लफषमको रालग एकभषु्ठ रु १५ कयोड ७३ राख लफलनमोजन गयेको िु।जस अरतगयत, 
 

१९. वडास्तयीम ऩूवायधाय ववकास रगामत अरम आवश्मक ववकास कामयक्रभ सॊचारनको गनयको रालग सफै वडाभा 
७० राखको दयरे रु ७ कयोड लफलनमोजन गयेको िु । 

२०. गाउॉऩालरका केरिदेखी वडा केरिसम्भ य वडा केरि देखी फस्तीस्तयसम्भका सडकहरु फाहै्र भवहना सॊचारन 
गनय गाउॉऩालरका स्तयीम गौयवका सडकराई ४ कयोड ६३ राख य वडा स्तरयम सडक तपय  ७० राख 
फजेट लफलनमोजन गयेको िु।  

२१.   गाउॉऩालरका वडा न. ३ य ४ को वडा कामायरम बवन घजल्रा सभरवम सलभलतको भौज्दात कोषको यकभ      
सभेत खचय गने गयी रु. ७५ राख लफलनमोजन गयेको िु, त्मस्तै ववलबन्न स्कुरको बवन लनभायण य सधुाय एवॊ 
दलरत साभदुावमक बवन वडा न. ९ को रालग रु. ४३ राख लफलनमोजन गयेको िु ।साथै गाउॉऩालरका स्तरयम 
ऩुॉघजगत ववकास कामय गनयकोरालग रु १ कयोड २० राख लफलनमोजन गयेको िु । 

 

२२. ववऩद, फन तथा वातावयण् 

फन ऺेिको ठदगो ब्मफस्थाऩन ,जर, जलभन ,जॊगर,जलडफटुीको ठदगो सॊयऺण, जराधाय सॊयऺण तथा 
ब्मफस्थाऩन, लफऩद्  जोघखभ रमूनीकयण, ब्मफस्थाऩन तथा वाताफयण सॊयऺण कामयका रालग  रु. ४३ राख 
लफलनमोजन गयेको िु । 

२३.  सावयजलनक सेवा प्रवाह  

सावयजलनक सेवाराई जनभखुी, जवापदेही, ऩायदशॉ, सभावेशी तथा सहबागीताभूरक फनाउन सशुासनका 
आधायबतू तत्वहरुको ऩरयचारन गनय,सॊगिन तथा ब्मवस्थाऩन सबे गनय, प्रववलधभैिी फनाउन, ऺभता तथा 
सीऩ ववकास भापय त उत्तयदामी फनाउन रु ३९ राख ५० हजाय फजेट ववलनमोजन गयेको िु। साथै नेऩार 
सयकायको लनणयम फभोघजभ गाउॉऩालरका अरतगयत घशऺा रगामत अरम ऺिेभा कामययत  कभयचारयको 
तरवभान सभामोजनको रालग आवश्मक फजेट ववलनमोजन गयेको  िु ।य अधयुा आमोजना ऩयुा गनयको 
रालग रू २ कयोड ९३ राख  घजम्भेवायी हस्तारतयण गयेको िु । 

श्रदे्घम सबाध्मऺ  

एवॊ सदस्म ज्मूहरु, 

२४. उल्रेघखत फजेट कामायरवमनको रालग सभग्र सहबालगतात्भक ऩद्घतीफाट फस्ती गाउॉ टोर हुॊदै गाउॉ  
कामायऩालरकाफाट तम बएका अनसुघुचभा उल्रेघखत आमोजना तथा कामयक्रभ य ववलनमोघजत फजेट भालथ 
िरपर तथा स्वीकृतीको रालग अनयुोध गदयिु। 

२५. कोलबड–१९ भहाभायीको प्रबाव य असयका कायणरे फजेटको स्रोतभा सॊकुचन बएको अवस्थाभा प्रस्ततु फजेट 
तथा कामयक्रभहरुभा ऩलन प्रबाव य असय ऩनय सक्न ेअनभुान गयेको िु। 



२६. प्रस्ताववत फजेट तजुयभा गदाय गाउॉऩालरकाको आरतरयक आम, सॊघघम सयकायफाट प्राप्त फजेट, प्रदेश सयकायफाट 
प्राप्त फजेट तथा  प्राथलभकताका ऺेि, गाउॉ ऩालरकाको प्राथलभकताका ऺेिहरु, नागरयकफाट आवश्मक 
िालनएका मोजनाहरु, नागरयक सभाज, गैय सयकायी सॊस्थाहरु रगामत सम्ऩणुय भहानबुावहरु सफैको अभलु्म 
सझुावराई उऩरव्ध श्रोत साधनको लसभा लबि यवह सभेट्ने प्रमास गयेको िु। 

२७. गाॉउऩालरकाको स्रोत य ऺभता अनसुाय ववलबन्न सलभलत, उऩसलभलतहरु य गाॉउ कामयऩालरकाभा व्माऩक 
िरपर गयी फजेटराई सरतलुरत य ठदगो फनाउने प्रमास गरयएको ि। गाउॉऩालरकाको स्रोत साधनरे 
सभेट्न नसकेका िूरा मोजनाहरु प्रदेश सयकाय य केरिीम सयकायको सहकामयभा सॊचारन गनय स्रोतको 
व्मवस्था गयेको िु। थऩ मोजनाहरुको सॊचारनको रालग प्रदेश सयकाय य सॊघीम सयकायभा ऩहर गरयन े
व्महोया सभेत अनयुोध गनय चाहरिु। 

२८. अरतभा, सफैको सकायात्भक, अथयऩणुय  य साझेदायी मकु्त सहमोगफाट भाि फजेट कामायरवमनभा सपरता प्राप्त 
हनुे कुयाभा दईुभत हनु सक्दैन। तसथय प्रस्ततु फजेट कामायरवमन, अनगुभन, भलु्माॊकनभा आ–आ्नो तपय फाट 
सहमोग ऩमुायउन सम्ऩणुय  जनप्रलतलनलधहरु, फवुद्धघजफीहरु, याजनैलतक दर, सयकायी, गैय सयकायी सॊघ सॊस्थाहरु, 

उद्योगी व्मवसामीहरु, नागरयक सभाज, उऩबोक्ता सलभलतहरु रगामत सयोकायवारा सम्ऩणुयफाट भहत्वऩुणुय य 
साथयक सहमोग प्राप्त हनु ेअऩेऺा गयेको िु। फजेट तथा कामयक्रभ तजुयभाभा सहमोग ऩ्ु माउनहुनु े सम्ऩणुय 
कामयऩालरका सदस्मज्मूहरु, ववषमगत सलभलतका सदस्मज्मूहरु, गाउॉसबाका सदस्मज्मूहरु एवॊ याष्ट्रसेवक 
कभयचायीहरुप्रलत हाठदयक आबाय व्मक्त गदयिु।प्रस्ततु फजेट य अनसुघुच ६ भा सॊरग्न आमोजना तथा 
कामयक्रभहरुराई मस सम्भालनत सबाफाट गहन िरपरका साथ ऩारयत गनुयहनुेि बने्न अऩेऺा गयेको िु।  
धरमफाद। 

 

 


