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नवदगुाा गाउँपालिकाको तसे्रर्ो गाउँ सभामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री कबिन्द्र िहादरु बिष्ट  ज्यवूाट 
प्रस्ततु िजेट तथा कायाक्रम २०७५ 

उपाध्यक्ष ज्य ु

गाउसभाका सदस्य ज्यहुरु ,  

 सम्माननत तसे्रर्ो गाउँ सभाको यस ऐनतहालँसक यस नवदगुाा गाउँपालिकाको आर्थाक िर्ा २०७५।२०७६ को 
िजेट तथा कायाक्रम प्रस्ततु गना पाउदा अत्यन्द्त गौरवान्न्द्वत महसशु गरेको छु । सिा प्रथम देश र 
जनताका ननम्ती ज्यान आहुती गनुा हुने महान शहहदजन प्रनत श्रद्धान्द्जिी अपाण गदै घाईत,े अपाांगता 
भएका सम्पणूा योद्धाहरु, टुहुरा पररवारजन िेपत्ता र नतनका पररवारजनहरुिाइ पनुः स्मरण गना चाहन्द्छु । 

 नवदगुाा गाउँपालिका नेपािको प्रदेश नम्वर  ७ डडले्धुरा न्जल्िा न्स्थत ७ वटा स्थानीय तहहरु 
मध्ये सदरमकुाम डडले्धुरा देखि १६ कक.लम पवुामा अवन्स्थत १२९ िगा कक.लम क्षते्रफिमा फैलिएको छ जहा 
१९९७०  जनसांख्या को वसोवास रहेको छ । मखु्य पेशाको रुपमा कृषर् पशपुािन न ैरहेको र षवद्यमान 
राष्टको िढदो िेरोजगारीका कारण षवदेशीने यवुाहरुको सांख्या पनन उल्िेख्य रुपमा रहेको पाइन्द्छ । प्राय 
जसो सव ैवडा तथा वस्तीहरुमा षवपन्द्न वगाको वाहुल्यता रहेको न्द्यनु आयस्रोत भएको आफन ैउत्पादनि े
िर्ाभरर िान नपगु्ने अवस्था षवद्यमान रहेको पवूााधारका हहसाविे िानेपानी लशक्षा लसचाइ स्वास््य सडक 
बिजुिी वत्ती आहद जस्ता षवकासका पवूााधारहरुको अभावका षवच िाट गनु्िएको नततो यथाात रहेको छ  । 

 लशक्षा क्षेत्रमा यस गाउँपालिकामा २८ वटा षवद्यािय रहेका छन भने अर्धकास षवद्याियहरुमा 
षवद्यािय पवुााधारहरु अपगु रहेका छन ् भएका सांरचनाहरु पनन रुग्ण अवस्थामा रहेका छन ् । प्राकृनत 
स्रोतको अभावका कारण कनतपय वस्तीहरुमा िानेपानी तथा लसचाइमा अभावको अवस्था षवद्यामान छ 
सव ैवस्ती वडा केन्द्रहरु सडक सांजािवाट टाढा रहेका छन ्यस्त ैअत्यार्धक अभाव र आवश्यकताका िीच 
वाट यस गाउँपालिकािे आर्थाक िर्ा २०७५÷७६ को िजेट तथा कायाक्रम तय गरेका छो । सांघीय सरकार 
तथा प्रदेश सरकार वाट प्राप्त न्द्यनु अनदुान आफ्नो आन्द्तररक आम्दानीको स्रोत अत्यन्द्त न्द्यनु हुन ु
राजस्व करका दर दायराहरु फराककिा गदाा षवपन्द्न गाउँपालिका वासीहरु मारमा पने न्स्थनत रहुनिेु केन्द्द 
सरकारकै अनदुानमा भर पनुा पने पररन्स्थनतका िावजुद न्द्यनु स्रोतको अर्धकतम पररचािन गदे िजटे 
तथा कायाक्रम तयार गरेको छु ।  



  आर्थाक िर्ा  २०७४÷७५ मा इनतहासम ैपहहिो पटक स्थानीय तहको गठन भए सांग ैल्याइएको गत 
आर्थाक िर्ाको िजटे तथा कायाक्रम वाट केही ठुिा पवूााधारका आयोजनाहरु सम्पन्द्न गना सककएका छन 
भने स साना पवूााधार प्रिदान एवां िक्षक्षत िगा लशक्षा, स्वास््य, कृषर् ,धालमाक,सस्कृनत, पयाटन, भौनतक 
पवूााधार, षवपन्द्न, असाहयका क्षते्रमा न्द्यनु रुपम ैभएपनन अपेक्षक्षत ननतजामा सधुार आएको छ । गत आ.व 
कै िजेट तथा कायाक्रमको कायाान्द्वयन गदाा जनशन्तत अभावका कारण केही समस्या रहेतापनन 
गाउँपालिका भवन, ठुिा सडक पवूााधार, िानेपानी, लसचाई आयोजनाहरु सम्पन्द्न गना सककएका छन ्। कृषर् 
तथा पशपुािन क्षते्रमा यवुा स्वरोजगारका माध्यमवाट कम ैभएतापनन आयआजानमा िदृ्र्ध भएको छ । 
उल्िेखित आर्थाक िर्ा २०७४÷७५ को सांक्षक्षप्त िेिाजोिा सांग ैअव म आ.व  २०७५÷७६ को िजेट तथा 
कायाक्रम प्रस्ततु गने अनमुनत चाहान्द्छु ।  

पवुााधार षवकास 

सडक ःः   

 न्जल्िा यातायात पवुााधार गरुु योजना अनसुार िगीकृत भएका न्जल्िाका मखु्य सडकको 
रुपमा मान्द्यता प्राप्त पोिरा िेिापरु सडकको स्तर सधुार गना गाउँपालिकाको आफनो 
श्रोत िाट बिगे्र भत्केका सांरचनाको ममात सांभारका िार्ग आवश्यक िजेटको ब्यवस्था 
गरेको छु । रुडुवा िडम सडक, िसरेिान िेिापरु सडक, घपु्तािान डाडावन सडक, धनकाट 
कोटेिी ननन्द्तोिा चोरा सडक, षवप्पेकटाि हतास चामा चौड ढुगाड सडकहरुको स्तर उन्द्नती 
गदै गाउँपालिकाको तल्िो िन्स्तहरु एक आपसमा सडक सांजािमा जोडन आवश्यक 
िजेटको ब्यवस्था गरेको छु । उल्िेखित सव ै सडकहरुमा वाहै्र महहना सवारी साधन 
सचािन गना र सडक सांरचनामा िर्ाातका कारण थप क्षनत हुन नहदन, स साना ममातका 
कायाहरु सम्पन्द्न गना स्थानीय ममात सम्भार समहु पररचािन गरर सडक सचूारु गनाका 
िार्ग िजेटको ब्यवस्था गरेको छु ।  

उपयुातत सव ैपवूााधारहरुको ममात सम्भार, स्तरोन्द्नती, ननरन्द्तरताका िार्ग कुि सडक पवूााधार तफा  कुि रु  
२ करोड  १० िाि षवननयोजन गरेको छु ।  

 

िानेपानी तथा सरसफाइ  



 मिु सांरक्षणका िार्ग आवश्यक पने सव ै ककलसमका कायाहरु अगाडी िढाउन र  सतुदै 
गएका मिुहरुमा पानीको पनु आगमनका िार्ग ररचाजा पोिरी, िकृ्षारोपण,प्राकृनतक 
शदु्हदकरणका कायाहरुमा  आवश्यक िजेटको ब्यवस्था गरेको छु ।  

 पानीका महुानहरुको सांरक्षण सांग ै ननमााण सम्पन्द्न िानेपानी आयोजनाहरुको बितरण 
प्रणािीमा सधुार गना ममात सम्भार गरर िानेपानी आयोजनािाई ब्यवस्थीत गना आवश्क 
वजेट ब्यवस्था गरेको छु । 

 

 िर्ाायाममा  िानेपानी आयोजनामा पना सतने प्रभाव , इन्द्टेक िगाउने, पहहरोमा परर पाईप 
िाईन क्षनत हुने ,िानेपानी  पाईप िगाउने जस्ता समस्याहरुवाट तत्काि समना गना र 
िानेपानी अभाविाई  कम गना ममात सम्भारकोर्को ब्यवस्था गरेको छु । 

 िढ्दो जनसांख्याको चाप र सतुदै गएका मिुहरुका कारणि ेिानेपानीमा पना गएको असर 
िाई कम गना र मिु अभावका कारणिे गदाा िानेपानी समस्या सांग जुध्न डड िोररगां वाट 
पानी ननकाल्न सम्भाब्यता अध्ययनका िार्ग  िजटे षवनीयोजन  गरेको छु ।   

 उपयुातm िानेपानी आयोजनाका नया आयोजना परुाना आयोजनाको ममात सम्भार र 
टुववेिका िागी रु  ७० िाि िजेट बिनीयोजन गरेको छु  । 

भवन ननमााण  

 गाउँपालिकाको आफ्नो कायाािय आवास तथा ननमााण गना िजेट ब्यवस्था गरेको छु । 
गाउँपालिकाका सि ैवडा कायााियका कायाािय भवनहरु क्रमशः आफन ैिगानीमा ननमााण 
गने ननती अनरुुप यस िर्ा वडा नां १ को भवन ननमााण सम्पन्द्न गना, महहिा सफे हाउस, 

रेडक्रस भवन,नेपाि वार एसोलसयसन भवन,दलित सामदुानयक भवन, षवद्यािय भवन 
ननमााण कायाका िार्ग आवश्यक िजेट ब्यवस्था गरेको छु । 

 सामदुानयक स्वास््य इकाइर,् स्वास््य सांस्था, गाउँघर न्तिननक भवन, तालिम हि ममात 
गना, स्वास््य तफा  भवन ननमााणमा आवश्यक िजेट बिननयोजन गरेको छु ।  

 उल्िेखित सव ैभवन ननमााण कायाका िार्ग १ करोड ६ िाि ५० हजार िजटे षवननयोजन 
गरेको छु  

आवास तथा पनुाननमााण एकककृत वन्स्त षवकास 

 यस नवदगुाा गाउँपालिका लभत्र रहेका घरिार षवहहन दलित अनतषवपन्द्न सकुुम्वासी हरुको 
पहहचान गना  गाउँपालिकामा भलुमहहन घरिार बिहहनहरुका िार्ग ब्यिस्थीत िसोिासको 



ब्यिस्था लमिाउन भलुमहहन हरुका िार्ग जग्गा िररदमा आवश्यक िजेट ब्यवस्था गरेको 
छु ।  

लसचाई   

 कृषर्मा आधुननकीरण गना र कृषर् पेसािाई जीवन ननवााहको माध्यम का रुपमा षवकास 
गना सम्भाषवत र स्रोत उपिब्ध स्थानहरुमा लसचाईिाई उच्च प्राथलमकतामा राख्न 
लसचाईका योजनाहरु कायाान्द्वयनमा जोड हदएको छु । 

 कृषर् वािीनािीको उत्पादन वढाउन परम्परागत लसचाई प्रणािीिाई व्यवस्थीत गना पानी 
भकारी आकाश े पानी सांकिन पोिरी प्िान्ष्टक पोिरी जस्ता कायाक्रमहरुिाई अगाडी 
वढाउन व्यवसायीक तरकारी िेतीका िार्ग आवश्यक पने पवुााधारजन्द्य लसचाई 
आयोजनाका िार्ग िजेट ब्यवस्था गरेको छु ।।  

 थोरै िगानीमा सम्पन्द्न हुने साना लसचाइ अन्द्तगात प्िान्ष्टक पोिरी, पाइप लसचाई जस्ता 
कायाक्रमहरु सम्पन्द्न गना साना लसचाइ कायाक्रम अनदुान िाई ननरन्द्तरता हदएको छु । 

 यसरी साना लसचाई लसचाई पवूााधारको ममात सधुार अधुरा लसचाइ आयोजनाको पणुाताका 
िार्ग लसचाइ तफा  कुि ६५ िाि िजटे बिनीयोजन गरेको छु ।  

आथीक षवकास 

 उद्योग  

 यवुाहरुको रोजगारीका िार्ग वदेैलशक श्रम िजार मार्थको परननभारता घटाउन 
गाउँपालिकामा साना तथा मझौिा उद्योग स्थापना गने नीनत अनरुप मौरी पािन 
उद्यममा  मौरी पािन कृर्क समहु गठन, कृर्कका िार्ग तालिम, मरैी घार षवतरण, 

महदानी षवतरण मह प्याकेजीगां मौरी चरनका िार्ग फिफुिका षवउँ षवतरण जस्ता 
कायाक्रमका िार्ग आवश्यक वजेटको ब्यवस्था गरेको छु ।  

 यवुाहरुिाई उत्पादन र उद्यम षवकास सांग जोडन यवुा उद्यमी कायाक्रमका िार्ग रु ३० 
िाि वजटे षवनीयोजन गरेको छु ।  

कृषर् 

 सखु्िा तथा िाहै्र महहना लस ांचाई अभाव भएका िन्स्तहरुमा फिफुि बिरुवा अनदुानमा 
हदने ब्यवस्था लमिाएको छु ।  



 यस गाउँपालिकाका अर्धकाांस जनताको मखु्य पेशा भनेको कृषर् भएकोिे यस क्षेत्रको 
प्रिद्र्धन  षवकासको िार्ग व्यवसानयक तालिम, प्राषवर्धक सहयोग षवउँ षवतरण, षवरुवा 
षवतरण, तरकारी िेती, पकेट क्षेत्र पहहचानका िार्ग आवश्यक िजेट ब्यवस्था गरेको छु । 

 यवुाहरुिाई कृषर्मा आकषर्ात गदै वदेैलशक रोजगारीिाट फकेका यवुाहरुिाई समेत कृषर् 
व्यवसायमा आिद्ध हुन प्रोत्साहहत गना  साना यवुा स्वरोजगार अन्र्तगत तरकारी िेती, 
मौरी पािन, षवउँ भण्डारण, सामगी्र षवतरण, मिु षवउँ सांरक्षण, ब्यवसानयक तरकारी 
िेतीका िार्ग आवश्यक िजेट ब्यवस्था गरेको छु ।  

 नमनुा कृषर् फमािाई अनदुानको ब्यवस्था गरर कृषर् कायामा उल्ििेनीय काम गरररहेका 
कृर्कहरुिाई नमनुा कृषर् फमा माफा त षवशरे् अनदुानको ब्यवस्था गरेको छु ।  

 उल्िेखित कृषर् तफा का सव ै कायाक्रम सम्पन्द्न गना रु  ७४ िाि ७७ हजार िजटे 
षवननयोजन गरेको छु ।  

पशपुािन  

 उन्द्नत जातका गाई, भैंसी, िाख्रा िगायतका पशपुांक्षीहरुको उत्पादन तथा षवतरण प्रवद्र्धन 
गना कायाक्रम सांचािन गना महामारी रोग ननयन्द्त्रण गना, आवश्यक िजेटको ब्यवस्था 
गरेको छु । 

 पशकुो सन्द्तलुित आहारको व्यवस्थापनमा जोड हददै दधु तथा मासजुन्द्य उत्पादनमा 
उल्िेख्य िदृ्र्ध गना िेतवारीका डीिकान्द्िा तथा िेर गईरहेको िािी जग्गा र सावाजननक 
जग्गाहरुमा समेत िाहै्र महहना पगु्ने गरर डाि े तथा भईुघाँस जै घास िगाउन ेकायाका 
िार्ग आवश्यक िजटे बिनीयोजन गरेको छु ।  

 सरुक्षक्षत मास ु प्रसोधन तथा अण्डा उत्पादन तथा षवतरणमा जोड हदन अवाश्यक िजेट 
ब्यवस्था गरेको छु  । 

 षवलभन्द्न समयमा पशहुरुमा देखिने सरुवा रोगहरु ननयन्द्त्रण गना रोग षवरुदका िोपहरु, 

पशहुरुको और्धी उपचारका िार्ग िजटे ब्यवस्था गरेको छु । 
 नसि सधुारका िार्ग उन्द्नत पशपुािनमा जोड हददै रागो िोका तथा साड े षवतरण 

कायाक्रमका िार्ग आवश्यक िजेट षवनीयोजन गरेको छु । 

 माछा पािन,कुिुरा पािन,वगरु पािन िाख्रापािन, गाइ पािन भसैी पािनका माध्यमवाट 
आयआजान गना आवश्यक िजेटको ब्यवस्था गरेको छु ।  

 उिः्िेखित सव ैकायाका िागी पश ुषवकास तफा  कुि जम्मा ७२ िाि  ५७ हजार िजेट 
षवनीयोजन गरेको छु ।  



पयाटन 

 प्राकृनतक रुपि े रमणीय स्थानमा रहेको नवदगुाा गाउँपालिका ऐनतहालसक, धालमाक, 

सास्कृनतक धरोहरहरुको घनी भलुममा रहेका यस क्षते्रका पौराखणक मठ मन्न्द्दर देविहरुको 
सांरक्षणमा जोड हदन  िजेट ब्यवस्था गरेको छु । 

 प्रलसद्ध मष्ठा भगवती क्षेत्रको षवकास का िार्ग नवदगुाा मन्न्द्दरमा रहेका साना 
िुडककिाहरु हटाई परम्परागत गाज नचाउने जात्रा िाई सहज गना िाटोको ब्यवस्था,  
प्रलशद्ध बत्रिेणी धाममा अवन्स्थत गहनान क्षते्र िगायतका क्षते्रहरुको षवशरे् सांरक्षण िागी 
िजेट ब्यवस्था गरेको छु । 

 यस गाउँपालिकामा रहेका रमणीय दृश्यहरुको अविोकनका िार्ग लभउ टावर ननमााण 
कायाको थािनी गना  आवश्यक िजेट ब्यवस्था गरेको छु । 

 यस क्षते्रकै पम्परागत लसपमा आधाररत ब्यवसाय मिुक र प्रषवर्धको शरुुवातमा महत्वपणुा 
योगदान राख्न े प्रार्चन सम्पतीहरु कोि,ु,घटट्, न्जतरा,दिनी,मनानी, ओिि, मसुि, हढतकी, 
चिाा, उईटा, कात्या, जस्ता परम्परागत सामाग्रीहरुको सांकिन गरर सांग्राहियमा सांग्रहीत 
गना सांग्राहियका िार्ग िजटे ब्यवस्था गरेको छु ।  

 मार्थ उल्िेखित कायाका िार्ग रु  ५ िाि िजेट  बिनीयोजन गरेको छु ।  

सामान्जक षवकास 

स्वास््य  

 ननशलु्क प्राथलमक स्वास््य सेवा पाउन ु जनताको मौलिक अर्धकार हो भन्द्ने कुरामा 
केन्न्द्रत रहदै गाउँपालिका लभत्र एउटा १५ शयैाको अस्पतािको रुपमा स्थापना गना 
आवश्यक कायाको थािनी ननतीगत ब्यिस्था गररनेछ ।  

 यस गाउँपालिकाका गाउँघर न्तिननक र िोप न्तिननकको स्तरोन्द्नती गरर  आधारभतु 
प्रभावकारी स्वास््य सेवा प्रदान गना  आवश्यक पवुााधार षवकास तथा व्यवस्थापनमा 
षवर्शे जोड हदने उद्देश्यका साथ सामदुायीक स्वास््य इकाइको भवन ननमााण गाउँघर 
न्तिननक भवन ननमााणका िागी िजेट ब्यिस्था गरेको छु ।  

 महहिाहरुको प्रजनन स्वास््य अर्धकार सनुनन्श्चत गना (आङ िस्न)े सम्वन्द्धी  न्स्क्रननङ 
स्वास््य लशषवर षवलभन्द्न वाडा तथा वस्तीहरुमा स्वास््य सेवाको पहँुचवाट आलशकां  रुपमा 
िन्चचत रहेका िदृ्ध िदृ्धा, असाहय, एकि महहिा, अपाङ्कां , अनत षवपन्द्न पररवारका 
सदस्य, अनत गररव दलित, टुहुरा वािवालिकाको वडा स्तरमा षवलभन्द्न समयमा स्वास््य 



जाँच गनाका िार्ग जेष्ठ नागररकको आँिा उपचार तथा मोती बिन्द्दकुो अपरेसन लशवीरहरु 
सांचािन गना आवस्यक िजटे ब्यवस्था गरेको छु । 

 आगामी ३ िर्ा लभत्र घरमा हुने सतु्केरीिाइ शनु्द्यमा झाना ः्रब्रर्थगां सेन्द्टरको स्तरोन्द्नती 
गरी  नमनुा ब्रर्थगां सने्द्टरको थािनी र स्वास््य सांस्थामा २४ अ ै घण्टा स्वस््य कलमा 
िस्ने ब्यिस्था लमिाउन दक्ष अनमी को ब्यिस्थाका िार्ग उर्चत िजेटको ब्यिस्था गरेको 
छु । 

 जेष्ठ नागररक, अपाांगहरुको सामान्द्य स्वास््य जाचँ तथा उपचार, सनुौिाहजार हदनका 
आमाहरुिाइ गभा जाँच, सरुक्षक्षत प्रसनुत सेवा,सतु्केरी जाचँ,पोर्ण सम्वन्द्धी स्वास््य लशक्षा 
तथा परामाश हदन जनता केन्न्द्रत स्वास््य सेवा कायाक्रम कायाान्द्वयन (घर घरमा 
स्वास््य सेवा) िाइ प्रभावकारी कायाान्द्वयनमा ल्याउन िजेट ब्यिस्था गरेको छु । 

 पणुा िोपयतुत गाउँपालिका िाई कायम राख्न तथा िोपको कभरेज िढाउनका िार्ग िजेट 
ब्यिस्था गरेको छु । 

 यस गाउँपालिकाका कुपोषर्त िाििालिकाको स्वास््य सधुारको िार्ग षवलभन्द्न 
सांघसस्थाहरु सांग  समन्द्वय तथा सहकाायमा गरर पोर्ण सधुार कायाक्रम अविम्वन गना 
वहुक्षेबत्रय पोर्ण कायाक्रम सांगको साझदेारीमा पोर्णका कायाक्रममा साझेदारीमा िजेटको 
ब्यवस्था गरेको छु ।  ।  

 धुम्रपान मध्यपान सतुी जन्द्य पदाथा र यसिे स्वास््यमा पाने असर तथा मधमेुह, उच्च 
रततचाप, मटुु मगृौिा रोग (नसने रोगहरु) सम्वन्द्धी स्वास््य लशक्षा तथा परामाश कायाक्रम 
िाग ुगररनेछ । 

 यस गाउपालिका लभत्रका सव ैवाडाहरुमा रहेका गभावती तथा प्रसतुी जहटिता आकन्स्मक 
कोर् को एककन गरर समयम ै उपचार पाउन सतन े र िचा अभावकै कारण आइ पने 
कहठनाइको समाधानका िार्ग उर्चत कोर्को ब्यवस्था गररएको छ  । 

 प्राकृनत तथा आयिेुद र्चककत्सा िाइ षवशरे् प्रोत्साहन गनाका िार्ग षवशरे् योजना र योग 
ध्यान र प्रणायमका माध्यमवाट योग अभ्यास सांचािन गना आवस्यक िजेट ब्यवस्था 
गरेको छु । 

 एक वडा एक स्वास््य कलमा कायाक्रमिाई ननरन्द्तरता हदइ जेष्ठ नागररकिाई घरैमा 
उपचार हदइने सेवािाई अझ प्रभावकारी रुपमा  अगाडी िढाउन जोड हदएको छु  ।  

 सनुौिा १००० हदनका महहिा तथा िाििालिकाका िार्ग पोर्णयतुत िानाको प्रदाशनी तथा 
स्वास्थय लशक्षा कायाक्रम सांचािनगना प्रत्येक वाडामा ५ वटा केन्द्र तोकी प्रत्येक तसे्रो 
महहनामा सांचािन हुने गरर पोर्ण चौतारीकायाक्रम सांचािनिाई ननरन्द्तरता हदएको छु ।  



 मार्थ उल्िेखित कायाक्रम सम्पन्द्न गनाका िार्ग २ करोड ७६ िाि ५६ हजार िजेट 
बिननयोजन गरेको छु ।  

लशक्षा 

 लशक्षािाई गणुस्तरीय ,प्रबिधी मतै्री िनाउन षवद्याियहरुमा  मेलसनरी तथा उपकरण  
ल्याप टप ई हाजीरी प्रोजतेटर िररदका िार्ग ब्यवस्था लमिाएको छु । 

 सामदुानयक षवद्याियको स्तरोन्द्ननत र षवद्यािय लशक्षाको गणुस्तरमा िदृ्र्ध हुने गरी 
प्रषवर्ध र सबुिधायतुत िानाउन प्रत्येक वाडामा १÷१ वटा बिद्याियिाइ नमनुा 
बिद्याियको रुपमा छनोट भएका स्कुिहरुमा अांग्रेजी ,कम्प्यटुर र िोल्न ेअक्षर लशक्षा 
िाग ु गरर समग्र गणुस्तर अलभिदृ्र्धका िार्ग  नमनुा षवद्यािय कायाक्रमिाई 
ननरन्द्तरता हदएको छु । 

 षवद्यािय पवुााधार वाहय वातावरण सधुारका िार्ग िजेट ब्यवस्था गरर स साना पवूााधार 
ममात सधुारका िार्ग  र षवपदमा परर क्षनत ग्रस्त षवद्याियका भौनतक सांरचानहरुको 
ममात सम्भारका िार्ग आवश्यक िजेट ब्यवस्था गरेको छु । 

 

 षवद्याियमा रहेका अधुरा भवनको ननमााण कायािाई पणुाता हदन आवश्यक िजेट 
ब्यवस्था गरेको छु । 

 उपयुातत सव ैकायाका िार्ग रु  ८ करोड ६२ िाि ३२ हजार िजेट ब्यवस्था गररएको छ 
।  

सरसफाई तथा स्वच्छता  

 सि ैवडाहरुिाई यस ैिर्ा देखि क्रमसः पणुा सरसफाई यतुत वडाहरु घोर्णाका िार्ग प्रारुप 
तयार गदै वातारण मतै्री वडा,पणुा सरसफाइ यतुत वडा,सफा िस्ती,कायाक्रमहरु अविम्वन 
गदै सफाघर प्रमाण पत्र प्रदान गरर स्वच्छता प्रिदानमा जोड हदन १ वडािाई यस ैिर्ा पणुा 
सरसफाइका िार्ग नमनुा वडा तयारीका िार्ग िजेट ब्यवस्था गरेको छु  । 

 वढदै गएको प्रदरु्ण ननयन्द्त्रणका िार्ग  फोहर ब्यवस्थापन गना र वातावरणीय असर िाई 
न्द्यनु गना उजाा क्षेत्रमा िागनीका िार्ग िजेट ब्यवस्था गरेको छु । 

महहिा तथा िरै्ग ांक समावशेीकरण 



 सामदुानयक सांस्था, सहकारी तथा सांजािहरुको षवकास सशन्ततकरण आयआजान तथा 
सीप क्षमता अलभवदृ्र्धका िार्ग  योजना िनाई कायाान्द्वयन गना, एकि महहिाहरुका 
िार्ग आयआजान षवर्शे कायाक्रमको ब्यवस्था गरेको छु ।  

 िङै्र्गक हहांसा, घरेि ुहहसाां  मानव वेचषविन, षवभदे तथा असमानता षवरुद्ध जनचेतना 
अलभवदृ्र्ध गना अन्द्तरान्ष्िय श्रलमक महहिा हदवस, िङै्र्गक हहांसा षवरुद्ध १६ हदने 
अलभयान िगायतका हदवशहरु सांचािन गना िजटे बिननयोजन गरेको छु ।  

 िङै्गीक हहांशा न्द्यनुनकरण का िार्ग बिर्शे कायाक्रम अविम्िन गदै यस ै िर्ा देखि 
िङै्र्गक हहांसा मतुत नमनुा वडा कायाक्रम  १ वटा िाट सांचािन गना िजटे ब्यवस्था 
गरेको छु ।  

 महहिाहरुको शकै्षक्षक स्तर उकास्न िलु्िा लशक्षा, ककसोरीहरुका िार्ग षवशरे् कायाक्रम, 

छाउपडी िगायत िक्षक्षत कायाक्रमहरु सांचािनमा जोड हदएको छु । 
 उपयुातत कायाहरुका िार्ग रु  १० िाि िजेट बिनीयोजन गरेको छु ।  

दलित तथा लसमान्द्तकृत िगा  

 दलित तथा लसमान्द्तकृत वगाको उत्थानको िार्ग कायाक्रम िनाई िाग ु गना परांपरागत 
पेशाहरुको िजै्ञाननकीकरण गदै आय आजानतफा  उन्द्मिु गने कायाक्रम,जातीय भदेभाव कसरु 
सजाय ँ ऐनिाई प्रभावकारी कायाान्द्वयन गना हरेक वडामा  दलितहरुको सामहुहक आय 
आजानको कायाक्रममा जोड हदनका िार्ग आवश्यक िजटे ब्यवस्था गरेको छु । 

 बिपन्द्न दलितका छात्र छात्रा हरुिाई प्राबिर्धक लशक्षाको सनुनश्चीतता गना दलित छात्रितृ्ती 
कायाक्रम िाई ननरन्द्तरता हददै ननजामती सेवामा ल्याउन ननशलु्क िोकसेवा तयारी कक्षा 
सांचािनका िार्ग आवश्यक िजेट ब्यवस्था गरेको छु ।। 

 उल्िेखित दलित तथा लसमान्द्तकृत िगा िाई षवकासको मिुप्रवाहीकरणमा समाहहत गना र 
दलित शसन्ततकरणका िार्ग रु  १० िाि िजेट बिनीयोजन गरेको छु ।  

यवुा तथा िेिकुद  

 िढदै गएको यवुा वेरोजगारी िाई केही हदसम्म न्द्यनु गनाका िार्ग यवुा स्वरोजगार 
कोर्को ब्यवस्था गरर अनदुान उपिब्ध गराउन र कृषर् तथा पशपुािनमा यवुाहरुिाई 
आकषर्ात गना िजटे ब्यवस्था गरेको छु ।  

 िेिकुदका माध्यमवाट िेिकुद पयाटनमा प्रिदान गना रगांशािा ननमााण तथा गाउँपालिका 
स्तरीय िेिकुद कायाक्रम सांचािन गना आवश्यक िजटे ब्यवस्था गरेको छु ।  



 यवुा स्वरोजगारिाई अझ िढी प्रभावकारी िनाउन र यवुाहरुिे उत्पादन गरेको कृषर् तथा 
पश ुउपज िाई िजारीकरण गरर यवुा उद्यमलशितािाई प्रोत्साहान गना आवश्यक िजेट 
षवनीयोजन गरेको छु ।  

 उपयुातत सव ैकक्रयाकिापहरु सांचािन गना यवुा तथा ििेकुद कायाक्रम तफा   रु ३८ िाि 
िजेट बिनीयोजन गरेको छु ।  

िािवालिका 

 वािवालिकाको सवााङ्कर्गण षवकासका िार्ग िाि मतै्री अलभयान सांचािन गना  सव ै
षवद्याियहरुमा वािवालिकाहरु िाई सरुक्षक्षत महससु गने नीनत अनरुप वािावालिकािाई 
हदवा िाजा उपिब्ध गराउन र वािवालिकाहरुको षवद्यािय लशक्षामा अननवाया पहँुच 
सनुनन्श्त गना आवश्यक िजटे ब्यवस्था गरेको छु  । 

 वािषवकास केन्द्रहरुमा ४ िर्ा सम्मका िच्चाहरुिाई आउने सनुनन्श्चतताका िार्ग समदुाय 
स्तरम ैवािषवकासकेन्द्र सांचािनका िार्ग आवश्यक ब्यवस्था गरेको छु । 

 सव ै वडाहरुमा वािमतै्री सचूकहरु अविम्वन गने सनुनन्श्चतता गदे १ वडािाई वािमतै्री 
वडा घोर्णाका िार्ग प्राररुप तयार गना आवश्यक िजेट ब्यवस्था गरेको छु । 

 उल्िेखित वािवालिका िक्षक्षत कायाक्रम सम्पन्द्न गना रु  ३ िाि िजेट षवनीयोजन गरेको 
छु ।  

 

िदृ्ध÷वदृ्धा जेष्ठ नागररक   

 िहहस्करणमा परेका वदृ्ध वदृ्धा को पनुा स्थापना कायाक्रम, हातहातमा समान्जक सरुक्षा 
भत्ता कायाक्रम ,स्वास््य चेकजाँचका िार्ग आिा लशषवर,स्वास््य लशषवर जस्ता 
कायाक्रमहरु सांचािन गना  िजेट ब्यवस्था गरेको छु ।  

 जेक्ष्ठ नागररकहरुिाई सम्मानका साथ जीवन यापन गना र उनीहरुका पररवारजनि े
पािन पोर्ण तथा और्धी उपाचारिाई िोझको रुपमा लिइरहेकामा स्थानीय स्तरम ैसव ै
वडाहरुमा सव ै ककलसमको स्वास््य सेवा प्रदान गना  स्वास््य लशषवर सहहत जेष्ठ 
नागररकहरुिाई सम्मान गदे र घरदैिोम ै सामान्जक सरुक्षा  भता  पाउने सनुनन्श्चतका 
िार्ग आवश्यक िजटे ब्यवस्था गरेको छु । 

 उल्िेखित सव ैकायाक्रमका िार्ग रु  १५ िाि िजेट षवनीयोजन गरेको छु ।  

अपाांगता 



 सावाजननक स्थान, कायाािय र षवद्याियहरुमा अननवाया रुपमा अपाांगता मतै्री सांरचना 
ननमााण गरर यस्ता कायााियहरुको शौचािय तथा भौनतक सांरचना हरु  अपाङ्ग मतै्री 
िनाउन े कायामा जोड हददै पवुााधार सांरचनामा अपागां मतै्री मिुप्रिाहीकरण का िार्ग 
पवुााधार सांरचनाम ैआवश्यक पने िजेटको ब्यवस्था गरेको छु ।   

 अपाङ्गता पहहचान, वर्गाकरण तथा सषुवधा र सहयोगको िार्ग अपागांहरुि े पाउने 
िनृतिाई सम्वन्द्धीत कै हातमा पगु्ने ब्यवस्था लमिाएको छु ।  

 अपाङ्गहरुको त्याांक सांकिन पररचयपत्र प्रदान  तथा उनीहरुको मागमा आधाररत 
आवश्यकता पररपनुत ा गना र उद्यमलशिता षवकास गना उर्चत िजेटको ब्यवस्था गरेको 
छु ।  

 उपयुातत अपागांता भएका ब्यन्ततहरुको शसन्ततकरणका िार्ग २ िाि िजटे षवनीयोजन 
गरेको छु ।  

उजाा जिषवद्यतु  

 पयाटककय महत्व िोकेका मठ मन्न्द्दरहरुमा र सािाजननक स्थान तथा स्थाननय िजारहरुमा  
सौया सोिार िषत्त जडान गरर गाउँपालिका उज्यािो कायाक्रम िाइ ननरन्द्तरता हदएको छु  
।  

 धुवा रहहत चुिो िायो ग्यास प्रिवान गना आवश्यक िजेट ब्यवस्था गररएको छ । 

 उपयुातत कायाका िार्ग रु  १५ िाि िजेट बिनीयोजन गरेको छु  । 

 

 

 

सािाजननक ननजी साझेदारी कायाक्रम   

 भौनतक पवूााधारको षवकास गना सावाजननक–ननजी साझेदारीको अवधारणिाई प्रोत्साहहत 
गना सम्परुक कोर्को ब्यवस्था लमिाएको छु ।  

 ग्रालमण जिस्रोत ब्यवस्थापन पररयोजना सांगको साझेदारीमा िानेपानी आयोजनाहरु 
सम्पन्द्न गना, प्रदेश सरकार तथा सांघीय सरकारको साझेदारीमा सडक, भवन, पिु, लसचाई 
का आयोजनाहरुमा साझेदारी गना आवश्यक िजेट बिनीयोजन गररएको छु ।  



 िकैां  षवनतय सांस्था तथा सहकारी क्षेत्रिाई प्रोत्साहन गना र सहकारी सांस्था माफा त कृषर् 
पशपुािन तथा आर्थाक आयाआजानका कक्रयाकिाप सांचािन गनाका िार्ग आवश्यक िजेट 
ब्यवस्था गरेको छु ।  

 सेसी सहकारी पररयोजना सांगको साझेदारीमा सांचािन हुने सचूना प्रषवर्ध केन्द्रमा 
साझेदारी रकमको ब्यवस्था गरेको छु ।  

 उल्िेखित सव ैसाझेदारीका सव ैकायाक्रम सम्पन्द्न गना ५६ िाि िजेट बिनीयोजन गरेको 
छु ।  

राहत तथा सहयोग कोर्  

 िडैङक हहांसा , अनत षवपन्द्न षवपद प्रभाषवत पीडडतहरु तथा स्वास््य उपचारको अभावमा 
उपचार नपाएका ब्यन्ततहरुिाई राहत प्रदान गना गाउँपालिका अध्यक्ष राहतकोर्को 
ब्यवस्था गरेको छु ।  

 न्द्यायमा पहुच नपगेुका अनत षवपन्द्न पीडडत पररवारजन तथा ब्यन्ततहरुिाई अन्द्याय तथा 
उत्पीडन वाट राहत उपिब्ध गराउन गाउँपालिकामा गहठत न्द्याय सलमनत माफा त न्द्यानयक 
सषुवधा प्रदान गनाका िार्ग आवश्यक िजेटको ब्यवस्था गरेको छु ।  

 मार्थ उल्िेखित कायाका िार्ग १० िाि ९० हजार िजटे बिनीयोजन ब्यवस्था गरेको छु ।  

भ ुउपयोग        

 िसाई सराई रोजगारी तथा ब्यवसाय उन्द्मिु भएका कारण जग्गा िाझे रहने एवां अको 
नतर अनतषवपन्द्न भलुमहीनहरुिे आफनो स्वालमत्वमा जग्गा नरहेको महससु गरी रहेको 
षवद्यामान अवस्थामा उद्यम षवकास तथा स्वरोजगारका माध्यमवाट मागमा आधाररत 
कृषर् तथा पश ु ब्यवसाय सांचािनका िार्ग वाहिमा जग्गा लिई उद्यम गना सतन े
ब्यवस्था लमिाएको छु ।  

 सतुमवासी भलुमहहन तथा अनत षवपन्द्न पररवारहरुका िार्ग जग्गा िररद गरर भलुममा 
स्वालमत्व कायम गना आवश्यक िजेट ब्यवस्था गरी  सकुुम्वासी पनुा स्थापना 
कायाक्रमिाई ननरन्द्तरता हदएको छु ।  

 

वन वातावरण जषैवक षवषवधता तथा षवपद व्यवस्थापन 



 गाउँपालिका लभत्र सचचािनमा रहेका सि ै कच्ची तथा धुिे सडकहरु का ककनारामा 
वकृ्षारोपण गरर हररत सडक ननमाणा गदै वन वातावरण जोगाउन ेकायाक्रम अनघ वढाउन 
स्थानीय सडक ममात सम्भार समहु माफा त िकृ्षारोपणका कायाक्रम सांचािनका िार्ग 
िजेट ब्यवस्था गरेको छु । 

 छाडा चररचरनिाई ननयन्द्त्रण गदे हरेक वडाहरुमा  िकृ्षारोपण तथा पानीका महुान 
सांरक्षण का िार्ग िकृ्षारोपण कायाक्रमका िार्ग आवश्यक िजेट ब्यवस्था गरेको छु ।  

 गाउँपालिकाका सव ै वडाहरुमा स्थायी रुपमा वन नसारी स्थापना गरर वनजांगि 
सामदुानयक िन कवलुियनत वन सरकारी प्रनत िाझो जग्गा ननजी आवादी िाझो जग्गामा 
फिफुिका षवरुवा एवां काष्ठ तथा गरै काष्ठ िनपदैवारका िार्ग िकृ्षारोपणको 
ब्यवस्थाका िार्ग िजेट ब्यवस्था गरेको छु  

 

 वन सांरक्षण, व्यवस्थापन, दीगो उपभोग र स्वच्छ वातावरणको िार्ग समदुायमा आधाररत 
वन व्यवस्थापन प्रणािीिाई सदुृढ गना जैषवक षवषवधताको सांरक्षण, वातावरणीय सेवा र 
जीषवकोपाजानका कायाक्रमहरु सचचािन गना र वनक्षेत्रको अनतक्रमण र आगिागी 
ननयन्द्त्रण गना रणनीनत  कायायोजना ननमााणका िार्ग िजेट ब्यवस्था गरेको छु  

 वातावरणमतै्री वडा ननमााण अलभयान सांचािन गना अलभयानात्मक कायाक्रमको ब्यवस्था 
लमिाएको छु ।  

 षवपद् व्यवस्थापनको िार्ग षवद्यमान सांस्थागत सांरचनाहरुिाई िोज, उद्धार तथा 
राहत(प्रनतकाया) कायाका िार्ग सांस्थागत सदुृढीकरण एवां क्षमता अलभवदृ्र्धमा गने 
कायाक्रममा जोड हदन तथा षवपद जोखिम िाई मिु प्रिाहीकरण गना आवश्यक िजटे 
ब्यवस्था गरेको छु ।  

 षवपद् व्यवस्थापनको पवूातयारी, तथा प्रनतकाया योजना िनाइ िाग ु गना  िाध्यात्मक 
रुपमा वसोवास गरीरहेका जोखिम यतुत वस्तीहरुिाई आवश्यकता अनसुार पहहचान र 
स्थानान्द्तरणका िागी तत्काि प्रभाषवतिाई राहत उद्धार र प्रनतकायाात्मक काया तथा 
ब्यवस्थापन गना आवश्यक िजेट ब्यवस्था गरेको छु ।  

 उल्िेखित सव ैकायाक्रम सांचािन गना रु १३ िाि िजटे बिनीयोजन गरेको छु ।  

 

 

 



 

सचुना र सांचार  

 सचचारक्षेत्रमा कक्रयाशीि सावाजननक सांघ–सांस्थाहरुको सांरचनागत एवां व्यवस्थापकीय 
सधुारमा सहकाया गररनेछ । जनतासांग प्रत्यक्ष सरोकार राख्न,े षवकास र सम्िदृ्र्धमा टेवा 
पयुााउने िािका कायाक्रम उत्पादन प्रसारण गनाका िार्ग आवश्यक िजेट ब्यवस्था गरेको 
छु ।  

 सशूासन पररयोजनाको सहयोगमा स्व साशन प्रवद्र्धनका िार्ग इि न्ष्िभ कथकतझ, 

सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी रुपमा सांचािन गनाका िार्ग गाउँपालिका र अन्र्तगतका वडा 
कायााियहरुमा टेलिफोन, इमेि, ईन्द्टरनेटको व्यवस्था लमिाउन  इ हाजीरी समेत 
सांचािनमा ल्याउन रु १३ िाि िजटे बिनीयोजन गरेको छु ।  

सशुासन  सेवा प्रवाह र जनशतती षवकास   

 जनतािाट ननवाार्चत जनप्रनतननर्धहरु जनताप्रनत जवाफदेहह हुन र गाउँपालिकाका सि ै
कायााियहरु िाई इन्द्टरनेटका माध्यमवाट Networking गदै E-Governance सेवा प्रारम्भ 
गना आवश्यक िजेट ब्यवस्था गरेको छु ।  

 भषवष्यमा राष्ट सेवक कमाचारीहरु सेवा वाट अिग हुदा समान्जक सरुक्षाको प्रत्याभनुत 
अनभुनूत गना कल्याणकोर्को ब्यवस्था गरर सेवा शताहरुको सरुक्षा र उच्चमनोविका साथ 
काम गने िातावरण लसजाना गना िजेट ब्यवस्था गरेको छु ।  

 उत्कृष्ट कायासम्पादन गने राष्ट सेवकिाई प्रोत्साहन गने र अनरु्चत कायाका िार्ग ननर्धे 
नीनत अनरुप दन्ण्डत गने ब्यवस्था लमिाएको छु । 

 षवकेन्द्रीकरणका माध्यमवाट आफ्नो योजना तथा कायाक्रम आफै िनाई सांचािन गना 
सतन ेगरर वडा कायााियहरुिाई अर्धकार सम्पन्द्न िनाउन ेनीनत अनरुप प्रत्येक वडािाई 
छुटै अनदुानको ब्यवस्था लमिाएको छु  ।  

 उपयुाःृतत सव ैकायाका िार्ग २ करोड १ िाि ६२ हजार ब्यवस्था गरेको छु ।  

मार्थ उल्िेखित सव ैकायाक्रम तथा िजेटहरुको स्रोत अनमुानका िार्ग  केन्द्रीय सरकार अनदुान, प्रदेश 
सरकार अनदुान, गाउँपालिकाको आन्द्तररक राजस्व तथा अन्द्य आफ्न ैमखु्य स्रोतको रुपमा रहेको षवहदत 
गराउदै अव म सम्पणुा  िजेट िचा हुने स्रोतको अनमुान तपलसि िमोन्जम िजेट रहेको अवगत गराउन 
चाहान्द्छु ।  

धन्द्यवाद ।।। 


