
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



गाउँसभाको बैठकमा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री िक्ष्मी साउँद जू्यिे प्रसु्तत गरुु् भएको आलथुक वरु् 

२०७८/०७९ को बजेट वक्तव्यः 

     ढकारी गाउँपालिकाको ७ औ ंगाउँसभा उद्घाटन समारोहका सभाध्यक्ष जू्य, अलिलि जू्यहरु, गाउँसभाका सदस्यजू्यहरु, 

अलििी लदघाामा रहनुभएका राजनैलिक दिका प्रमुख ििा प्रलिलनलि जू्यहरु, 

     लिलभन्न कार्ाािर्का प्रमुख ििा सुरक्षा लनकार्का प्रमुख ििा प्रलिलनलि जू्यहरु, प्रिानाध्यापक, लिक्षक महानुभािहरु, 

लिलभन्न पेिागि संघसस्िाका प्रमुख ििा प्रलिलनलि जू्य  प्रमुख प्रिासकीर् अलिकृि िगार्ि समू्पर्ा कमाचारी सािीहरु,  

     गैरसरकारी संस्िा, महासंघ, नेपाि पत्रकार महासंघ, ििा सरकारी ििा गैरसरकारी संघसस्िाका प्रमुख ििा प्रलिलनिी 

जू्यहरु , 

     एिम् स्िालनर् उद्योगी, व्यापारी जू्यहरु, मलहिा, बाििालिका, आलदिासी जनजािी, दलिि, जेष्ठ नागररक, अपाङ्गसंग 

सम्वन्धिि संघसस्िाका प्रमुख एिं प्रलिलनलि जू्यहरु, संचारकमी सािीहरु, एिम् उपन्धस्िि महानुभािहरु, 

 

      सलदर्ौ ंदेन्धख नेपाि एक स्वािीन र सािाभौमसत्ता सम्पन्न मुिुकको रुपमा रही आएको छ । िामो समर् सम्मको आम 

नेपािी जनिाको प्रिीक्षा, दि बरे्ष सिस्त्र संघर्षा, २०६२/६३ को जनआन्दोिन, संलििान सभाको लनिााचन भई जनिाका 

प्रलिलनलििे नै संलििानको लनमाार् गरी जारी भई हाि हाम्रो देिमा संघीर् िोकिान्धिक गर्ििात्मक िासन पद्धलि 

कार्ाान्वर्नमा रहेको छ । अलहिे हामी संलििानको सिा स्वीकार्ािा बढाउँदै कार्ाान्वर्नको चरर्मा छौ ं। र्ो काम जलटि र 

चुनौिीपूर्ा रहेिा पलन र्सिाई नर्ाँ नेपाि लनमाार्को ऐलिहालसक अिसरको रुपमा लिएर अगालि बढ्नुको लिकल्प छैन । 

 

      आज म र्स ढकारी गाउँपालिकाको र्स गररमामर् सभामा आलिाक िर्षा २०७८/०७९ को िालर्षाक िजेट पेि गना उपन्धस्िि 

छु । र्स गौरिपूर्ा अिसरमा जनआन्दोिन िगार्िका संघर्षाहरुमा आफ्नो जीिन उत्सगा गनुाहुने समू्पर्ा ज्ञाि अज्ञाि 

िलहदहरु प्रलि हालदाक श्रद्धांजलि अपार् गदाछु । सािै, घाइिे र िेपत्ता नागररकहरुप्रलि सम्मान प्रकट गदाछु । राजनीलिक 

एिं सामालजक पररििानमा नेिृत्वदार्ी भूलमका लनिााह गनुा हुने सबै अग्रजहरु प्रलि आदर भाि प्रकट गदाछु । 

 

      राजनैलिक के्षत्रमा हामीिे ऐलिहालसक फि्को मारेका छौ ं। संलििान घोर्षर्ा भई कार्ाान्वर्नमा आएपलछ िामो समर्को 

संक्रमर्कािको अन्त्य भई मुिुक राजनीलिक न्धस्िरिािफा  उनु्मख भएको छ । स्िानीर् िहको लनिााचन भई स्िानीर् िासन 

र लिकास लनमाार्मा प्रते्यक नागररक आफैं  संिग्न हुने िािािरर् बनेको छ । र्ो समर्िाई आलिाक सामालजक रुपान्तरर्को 

अिसरको रुपमा उपर्ोग गरी जनचाहना पूरा गना अबको हाम्रो बाटो भनेको िीब्र आलिाक लिकास नै हो । 

 

      लि.सं. २०७८ जेठ १५ गिेका लदन संघीर् सरकारका अिामिीबाट आ.ि. २०७८/७९ को िालर्षाक बजेट प्रसु्ति भई ७५३ 

िटै स्िानीर् िहहरुिाई लिलभन्न अनुदान लिलनर्ोजन गरी लित्तीर् हस्तान्तरर् गने कार्ा भएको छ । सािै प्रदेि सरकारिाट 

२०७८ साि असार १ गिे िालर्षाक िजेट प्रसु्ति भई अनुदान प्राप्त भएको छ । संलििान बमोलजम स्िानीर् लिकास लनमाार्का 

काम िि् िि् स्िानीर् िहिे नै छनौट गने ििा कार्ाान्वर्न गने भएकोिे स्िानीर् िहिाई अलिकार सम्पन्न बनाइएको छ ।  

 

      र्स गाउँपालिकाको प्रस्तालिि बजेट ििा कार्ाक्रम िजुामा गदाा मुििः नेपािको संलििानमा उले्लन्धखि एकि र साझा 

अलिकार सूची, आलिाक अलिकार र आलिाक कार्ा प्रर्ािी, मौलिक हकहरु, आलिाक, सामालजक लिकास, प्राकृलिक स्रोिको 

उपर्ोग नीलि, िािािरर् संरक्षर् सम्बिी नीलिहरु, नेपाि सरकारबाट स्वीकृि संघ, प्रदेि र स्िानीर् िहको कार्ा 

लिसृ्तिीकरर्को प्रलििेदन, नेपाि सरकारिे अििम्बन गरेका आलिाक ििा लित्तीर् नीलिहरु, नेपाििे अन्तराालरि र् जगिमा 

जनाएका प्रलििद्धिाहरु, स्िानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ ििा आलिाक लनर्माििीका प्राििानहरु, लिकासका 

समसामलर्क मुद्दाहरु, अिा मिािर्, संघीर् मालमिा ििा सामान्य प्रिासन मिािर् र अन्य लनकार्बाट प्राप्त मागादिान, 

सहभालगिा र्ोजना िजुामा अनुरुप बस्ती/टोिस्तरबाट छनौट गररएका आर्ोजना/कार्ाक्रम, ििास्तरीर् 

आर्ोजना/कार्ाक्रमको प्रािलमकीकरर् र बजेटसँग सम्बन्धिि लिलभन्न सलमलिहरुको प्रलििेदन समेिको आिार मानी िर्ार 

गररएको छ । 

 

 



 

      लिगि केही िर्षादेन्धख लनरन्तर रुपमा हालसि हँुदै आएको उच्च आलिाक िृन्धद्धदर कोरोना रोगको संक्रमर् जोन्धखम 

नू्यलनकरर् गना रालरि र् ििा अन्तरालरि र् रुपमा अििम्वन गररएका कदमबाट प्रभालिि भई र्ो िर्षा पलन आलिाक िृन्धद्धदर 

घट्दै जाने अनुमान गररएको छ । देि लिकासको गलिमा अगालि िम्की रहेको भएिापलन र्स ढकारी गाउँपालिका 

र्ािार्ाि ििा सञ्चारबाट बलञ्चि पहािी के्षत्रमा रहेको पररपे्रक्ष्यमा जनिाका जनप्रलिलनलिको आगमन सँगै र्स 

गाउँपालिकािे लिकासको अनुभूलि गने अपेक्षा लिन सलकन्छ । प्राकृलिक सौन्दर्ािा, सांसृ्कलिक लिलिििा, मेहनिी र 

पररश्रमी जनिा, भौगोलिक लिलिरिा र सौन्दर्ािा र्स गाउँपालिका समग्र अछामकै सम्पलत्तको रुपमा रहेको छ । कृलर्ष, 

और्षलिजन्य जलिबुटीहरु, पर्ाटन, जिलिद्रु्ि आलद जस्ता लिर्षर्मा प्रचुर सम्भािना बोकेको ढकारी गाउँपालिका लदगो र 

समुलचि पररचािनको अभािमा अपेलक्षि रुपमा सामालजक, सांसृ्कलिक र आलिाक लिकासमा पछािी नै परररहेको छ । 

र्द्यपी उपिब्ध स्रोि सािन र समर्को प्रभािकारी प्रर्ोग गदै सकारात्मक सोच, दृढ संकल्प र सामुलहक इच्छा िन्धि साि 

र्स गाउँपालिकाको नर्ाँ भलिष्य कोने लजमे्मिारी र्स गाउँपालिकाका जनिाहरुको काँिमा आएको छ । त्यसैिे लिकलसि 

र समृद्ध ढकारी गाउँपालिका लनमाार् गना हामीिाई कुनै बाहानािे छेकु्न हँुदैन । र्स गाउँपालिकाको आलिाक, सामालजक 

ििा राजनैलिक लिकास गरी स्िानीर् जनिािाई लिकासको अनुभूलि लदिाउनु, र्स गाउँपालिकािाई रालरि र् राजमागामा 

जोि्नु, राज्यबाट प्रिाह हुने सेिा सुलििािाई जनिाको घरदैिोमा पुर्ााई जनिािाई राज्यको अनुभूलि लदिाउनु मुख्य 

चुनौिीको रुपमा रहेको छ । र्सैगरी र्स गाउँपालिकाको आन्तररक उत्पादन ििा उत्पादकत्वमा िृन्धद्ध गनुा , औपचाररक 

अिाििको लिकास गनुा, संघीर्िा कार्ाान्वर्न गदै िासकीर् क्षमिा अलभिृन्धद्ध गनुा पलन चुनौिीको रुपमा रहेको छ ।     

  

         हाम्रा सामु लिलभन्न चुनौिीहरु रहेको भएिा पलन लिद्यमान अिसरहरुको सदुपर्ोग र चुनौिीहरुको सामना गने गरी 

आगामी आलिाक िर्षा ०७८/०७९ को बजेट िर्ार गरेको छु । र्स बजेटका उदे्दश्यहरु र्सप्रकार प्रसु्ति गरेको छुः  

 संलििान कार्ाान्वर्नमा सहर्ोग गने,  

 आलिाक, सामालजक ििा राजनैलिक लिकास गने,  

 कोलभि-१९ को महामारीबाट सृजना भएको लिर्षम् पररन्धस्िलिको सामना गदै लिकासिाई सनु्तलिि ढंगबाट अगालि 

बढाउने,  

 लिकासका पूिाािारहरुको लिकास गने,  

 िािािरर् संरक्षर् गने,  

 राज्य ििा गाउँपालिकाद्वारा प्रदान गररने सेिामा आम नागररकको पहँुच अलभिृन्धद्ध गने । 

 

      र्ी उदेश्यहरु हालसि गनाका िालग आगामी आलिाक िर्षाको बजेटका प्रािलमकिाहरु देहार्बमोलजम लनिाारर् गररएको 

छः  

 संघीर्िा कार्ाान्वर्न,  

 लदगो पुिाािारको लिकास,  

 सामालजक ििा आलिाक लिकास,  

 कृलर्षको आिुलनकीकरर् र व्यिसार्ीकरर्,  

 रोजगारीका अिसरहरुमा िृन्धद्ध,  

 सहभालगिामूिक र्ोजना िजुामा,  

 लिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइमा िगानी,  

 पर्ाटन पूिाािारको लिकास र प्रिद्धान,  

 बैंक ििा लित्तीर् संस्िाहरुको स्िापना र व्यिन्धस्िि सञ्चािन,  

 िन ििा जिािार संरक्षर्,  

 अत्यािश्यक उपभोग्य िसु्तहरुको सुदृढ आपूलिा र लििरर् प्रर्ािी,  

 सािाजलनक प्रिासन र सेिा प्रिाहमा सुिार ।  

 

 



सभाध्यक्ष महोदय 

     अब म लर्नै चूनौिी, उदे्दश्य र प्रािलमकिाको सेरोफेरोमा रहेर िर्ार गररएको आगामी आलिाक िर्षा २०७८/०७९ को 

बालर्षाक लनलि ििा कार्ाक्रमहरु प्रसु्ति गदाछु । 

क) कोलभड १९ बाट सृलजत संकट व्यवस्थापर्तरु् 

१ आलिाक रुपिे अलि लिपन्न श्रलमक ििा मजदुरहरुको िथ्ांक संकिन ििा प्रलिलर गरर उि िथ्ाकं केन्द्रमा सुलचकृि 

व्यन्धिहरुिाई श्रममुिक प्रलिलिको प्रर्ोग गरर कार्ाान्वर्न गररने आर्ोजनाहरुको छनौट गरर कार्ाान्वर्नमा ल्याइनेछ 

र गाउँमै रोजगारीको अिसर सृजना गररनेछ । 

२ संक्रमर् जोन्धखम कार्म रहँदासम्म अिि, असहार् एिम आलिाक रुपिे लिपन्न िगाका िालग राहिका कार्ाक्रमहरु 

सञ्चािन गररनेछन । 

३ कोलभि १९ रोगको संक्रमर् रोकिाम ििा लनर्िर् कार्ामा खलटने स्वास्थ्यकमी िगार्िका जनिन्धिका िालग 

आिश्यक सुरक्षाका सामाग्रीहरुको पर्ााप्त बन्दोबस्त गररनेछ । 

४ कोरोना रोगको संक्रमर् र जोन्धखम कार्म रहदासम्म रोकिाम र फैिािट लनर्िर्का िालग आिश्यक क्वारेन्धिन ििा 

आइसोिेसनको व्यिस्िािाई लनरन्तरिा लदइनेछ । 

५ कोलभि १९ रोगको संक्रमर् रोकिाम ििा लनर्िर्का िालग चालिएका रोकिाममुिक कार्ाक्रमहरु जसै्त 

सचेिनामुिक कार्ाहरुिाई लनरन्तरिा लदइनेछ । 

ख) पुवाुधार लवकास तरु् 

१. रालजमािा ढुङ्गाचाल्ना झोिुङे्ग पुि लनमाार्का िागी आिश्यक िजेट लबलनर्ोजन गरेको छु। 

२. बिािा बेलनघाट सिक खण्डको लनमाार् सम्पन्न गररनेछ । 

३. लििु सुिार आिारभुि लिद्यािर्को भिन लनमाार्का िागी आिश्यक बजेट लबलनर्ोजन गरेको छु । 

४. त्रीपुरेश्वरी आिारभुि लिद्यािर्को भिन लनमाार्का िागी आिश्यक बजेट लबलनर्ोजन गरेको छु । 

५. गाउँपालिकाका मुख्य बजार के्षत्रमा सिक बत्ती जिान गनाका िागी आिश्यक बजेट लबलनर्ोजन गररएको छ ।  

६. र्स ढकारी गाउपािीका लभत्र रहेको लिलभन्न िाखा ग्रालमर् सिक हरुको स्तरउन्नोिी गने कार्ाक्रमिाइ लनरन्तरिा  

लदइनेछ  । 

७. लिद्िुिको केन्धन्द्रर् प्रिारर् िाईनिाई ढकारी गाउँपालिको केन्द्रसम्म पुर्ााइनेछ भने गाउँपालिका केन्द्रदेन्धख 

ििाकेन्द्रहरुसम्म िाईन लिस्तार कार्ािाइ प्रिालमकिा साि अगालि बढाइनेछ। 

८. गििाि ढुङ्गाचाल्ना टटािी मािुमेिा सिक खण्डको स्तरोन्निी गररनेछ ।  

९. आ.ि २०७८/७९ मा  १७२ घरिुरी िाई सुरलक्षि नागररक आिास कार्ाक्रम माफा ि लटनका जस्ता पािा लििरर् गने 

व्यिस्िा गरेको छु । 

१०. आिारभुि भिन लनमाार् मापदण्ड पुर्ा रुपमा कार्ाान्वर्न गररनेछ । 

११. गाउँपालिका ििा ििा कार्ाािर्को प्रिासलनक भिन लनमाार्को िागी आिश्यक बजेट लबलनर्ोजन गररएको छ ।  

खारे्पार्ी तथा सरसर्ाइ तरु् ढकारी गाउँपालिकाको आ.व २०७८/०७९ को वालरु्क र्ीलत तथा कायुक्रम 

 व्यन्धिको स्वच्छ खानेपानीको अलिकार सुलनलिि गना सबै खानेपानीको मुहानहरुिाई स्विः गाउँपालिकाको 

स्वालमत्वमा ल्याइ पानीको मुहान र िाराको संरक्षर् गरी १ घर १ खानेपानीको लनमाार् गने कार्ािाई लनरन्तरिा लदइनेछ 

। 

 स्वच्छ खानेपानीको दीगो व्यिस्िापनका िालग आर्ोजना लनमाार्को क्रममा नै लनलिि रकम ममाि सम्भार कोर्षमा राखी 

प्रते्यक नु्यनिम रकम मालसक रुपमा जम्मा गनुापने नीलि लिंदै खानेपानी र्ोजनाहरु उपभोिा सलमलििाई हस्तान्तरर् 

गररनेछ । सािै दीगोपनािाई संस्िागि गने र्ोजनाहरुिाई प्रोत्साहनको नीलि िाइ लनरन्तरिा लदइनेछ । 

 लिगिमा लनमाार् भई सञ्चािनमा रहेका खानेपानी आर्ोजनाहरु उपभोिाहरुको सहभालगिामा लदगो रुपमा सञ्चािन 

गनुापने नीलििाई लनरन्तरिा लदइनेछ । 

 एक घर एक िौचािर्को अििारर्ािाई किाइका साि पािना गराउँदै आफनो घर अगािी आफैिे सरसफाइ 

गनुापने अििारर्ाको लिकास गने  र सािाजलनक स्ििहरुमा िौचािर् लनमाार् गररने नीलि अबिम्बन गररनेछ । 

 बजार केन्द्रको रुपमा लिकास भैरहेका स्िानहरु, ििा केन्द्रहरुमा उत्पादन हुने व्यिस्िापन गना फोहोर व्यिस्िापन 

सलमलि गठन गररनेछ र उि केन्द्रहरुिाई स्वच्छ सफा र हररर्ािीरु्ि बनाउने कार्ा सबै उपभोिाहरुको हुनेछ ।  



 बजारको रुपमा लिकास भैरहेका स्िानमा सबै उपभोिाहरुिाई कुलहने फोहोरिाई प्रर्ोग गरी करेसाबारी घरबारी 

खेिी गने अलभर्ानिाई प्रोत्साहन गररनेछ । हररर्ािी बगैंचा लनमाार् गनेिाई पुरसृ्कि गने नीलि िागु गररनेछ । 

 ढकारी गाउँपालिकािाई पूर्ा सरसफाइ रु्ि के्षत्र घोर्षर्ाको िालग लिलभन्न अलभर्ानहरु सञ्चािन गररनेछ ।  

 पानीका मुहान संरक्षर्का सािै पानीका स्रोिको सलञ्चलि बढाउन पहि गररनेछ । 

 ढकारी गाउँपालिकामा सञ्चालिि सामुदालर्क लिद्यािर् र बाि लिकास केन्द्रहरुमा खानेपानी/ र् ििा िौचािर् लनमाा

प्रर्ोग को उलचि प्रबि गररनेछ । 

 लबद्यािर्मा बािक्लबहरु गठन ििा सलक्रर् गराई खानेपानी ििा सरसफांइसम्बिी जनचेिनामूिक कार्ाक्रमहरु 

सञ्चािन गररनेछ ।  

 

ग) आलथुक लवकास तरु् 

क ) कृलर् तथा पशुपन्छी  

१. आ.ि २०७७/७८ मा स्िामना भएका कृलर्ष िफा का साना व्यिसालर्क कृलर्ष उत्पादन केन्द्र (पकेट) लिकास कार्ाक्रम 

िाइ लनरन्तरिा लदइनेछ ।  

२. "एक ििा एक नमुना फिफुि बगैचा''प्रालिलिकको रार् र कार्ालिलि अनुसार ढकारी गाउँपालिका लभत्रका प्रते्यक 

ििाहरुमा २ रोपलन जग्गामा एक िटा  फिफुि बगैचा स्िापना गना कार्ाक्रम अगािी बढाइने छ । 

३. उतृ्कर कृर्षकिाई लििेर्ष ब्यबस्िाको िागी कृर्षक दिाा कार्ाक्रम अगािी बढाइनेछ । 

४. एक गाउँ एक कृलर्ष ििा पिु प्रालिलिकिाई मिािर्संगको समन्वर् र सहकार्ामा व्यबस्िापन  गररनेछ । 

५. ढकारी गाउँपालिका लभत्रको कृलर्षको िथ्ांकिाइ एलककृि गना कृलर्ष िथ्ांकको गर्ना कार्ा िाइ  लनरन्तरिा लदइनेछ 

। 

६. कृलर्ष पिुपंक्षी पािनिाई व्यिसालर्क बनाउन रु्िा स्वरोजगारमुिक मागमा आिारीि रु्िा िलक्षि कार्ाक्रम संचािन 

गररनेछ । 

७. बाँझो जलमनमा फिफुि,िरकारी,खाध्यान्नबािी र पिुपंक्षीपािन गरेमा प्रलि रोपलनका दरिे कार्ालिलि अनुसार लििेर्ष 

अनुदान प्रदान गररनेछ । 

८. करारमा सहकारी र सामुलहक खेलििाइ प्रोत्साहन गररनेछ । 

९. खाध्य पोर्षर् सुिार गना " एक घर एक करेसा िारी " कार्ाक्रमिाई लनरन्तरिा लदइनेछ । 

१०. कृर्षकको उत्पादनिाई बजारीकरर् गना कृलर्ष उपज संकिन केन्द्र स्िापना गने कार्ािाई अगािी बढाइने छ । 

११. कृलर्षको उत्पादन ििा उत्पादकत्व बढाउनका िगी साना लसँचाई कार्ाक्रमिाई लनरन्तरिा लदइनेछ । 

१२. भकारो सुिार गररएको टोिहरुिाई अगाालनक हररर्ो टोि बनाउनको िागी लिरे्षि अनुदानको कार्ाक्रम संचािन 

गररनेछ । 

१३. गाउँपालिका लभत्रका पिुपंलक्षपािक कृर्षकका पिु ििा पंछीहरुमा िागे्न लिलभन्न रोगहरुको लनिुल्क उपचार िि 

खोप व्यबस्िापन िाइ लनरन्तरिा लदइनेछ । 

१४. दूि,मासु र अण्डामा आत्मलनभार बनाउनको िागी व्यबसालर्क कृर्षकहरुिाई लििेर्ष प्रोत्साहनको व्यबस्िा गररनेछ । 

१५. नलिनिम् खोजमा आिारीि प्रलिलिरू्ि बनाउदै कृर्षकका िागी भरपदो सेिा उपिब्ध गराउन कृलर्ष ििा पिुसेिा 

िाखा लकसानको सािी कार्ाक्रम िाइ लनरन्तरिा लदइनेछ । 

१६. पिु आहाराको लिकास र व्यबसालर्किा बढाउन िािे र भुई घाँसको व्यबस्िा गररनेछ । 

१७. ढकारी गाउँपालिका ििा नं ४ बिािामा सामुदालर्क पिु सेिा केन्द्र को स्िापना गररनेछ ।  

१८. लिलभन्न बालिको लिउमा आत्मलनभार बनाउन लिउ उत्पादन कार्ाक्रम अगािी बढाइने छ । 

१९.  "लिर्ौ आफ्र्ो माटो,बर्ाऔ ढकारी "  अलभर्ान संचािन माफा ि रु्िाहरुिाई कृलर्ष िफा  उनु्मख हुने कार्ाक्रम िाइ 

लनरन्तरिा लदइनेछ । 

२०. रैिाने बालिको उत्पादन ििा संरक्षर्का िालग कृर्षकहरुिाई रैिाने िािी प्रिाद्धन गना पे्रररि गररनेछ । 

२१. मौरी पािनिाई िप व्यिसालर्कीकरर् गना मौरी पािक कृर्षकहरुिाई अनुदानका कार्ाक्रम संचािन गररनेछ । 

२२. कन्धिमा ५ िटा माउ भैलस पािक कृर्षकिाइ मालसक भत्ता उपिब्ध गराइने छ । 

२३. कन्धिमा ६० िटा माउ बाख्रा पािक कृर्षकिाइ मालसक भत्ता उपिब्ध गराइने छ । 

२४. कन्धिमा ३०० िोकि कुखुरा पािक कृर्षक िाइ मालसक भत्ता उपिब्ध गराइने छ ।    



२५. कन्धिमा ५ रोपनी जग्गामा व्यिसालर्क रुपमा िरकारी ििा फिफुि खेलि गने कृर्षक िाइ मालसक भत्ता उपिब्ध 

गराइने छ ।  

२६. कोलभि -को महामारीका कारर् स्वदेि फ १९ केका रु्िाहरुिाई कृलर्षमा आकर्षार् गनाका लनलमत्त लिभन्न कार्ाक्रमहरु 

संचािन गरर आत्मलनभार गराउने ििा कृलर्षमा रु्िा श्नम पररचािन गररनेछ ।   

 

ख) मलहिा ,वािवालिका तथा जेष्ठ र्ागररक  

१. मलहिाको आलिाक, सामालजक, राजनीलिक र लिकासात्मक के्षत्रमा सहभालग बढाउने ििा मूिप्रिालहकरर् गरर 

सििीकरर् गदै दीगो लिकासका िक्ष्य हालसि गना लिलभन्न अलभमून्धखकरर् अन््रिलक्रर्ा र चेिनामूिक कार्ाक्रम 

संचािन गने । 

२. िैंलगक लहंसा लनिारर् कोर्ष स्िापना गरर लहंसा लपलिि मलहिाहरुिाई सहर्ोग र उद्धार गने । 

३. िैंलगक लहंसा, मलहिा लहंसा, घरेिु लहंसा, बाि श्रमिोर्षर्, बािलििाह र छाउपिी जस्ता कुररलिहरु नू्यनीकरर् गरर 

सामालजक न्यार् ििा सुिासनको प्रत्याभूलि लदिाउन जनचेिनामूिक कार्ाक्रमहरुको सूचना रेलिर्ो प्रबाह गने । 

४. आकन्धिक बािकोर्षको स्िापना गरर लहंसा, द्धोन्द्ध लपलिि, अनाि र प्रकृलिक प्रकोपमा परेका बािबालिकाहरुिाई 

सहर्ोग र उद्धार गने । 

५. स्िानीर् सरकारप्रलि अपन्त्व िोि गराउन पालिकाका लिपन्न, लसमान्तकृि, एकि, दलिि र लपछलिएका जेष्ठ 

नागररकहरुको सम्मान स्वरुप उपाध्यक्ष कोिेिी कार्ाक्रम संचािन गने । 

६. अपांगिा भएका व्यन्धिका िालग लसपमूिक िालिम संचािन गरर स्वरोजगार गराउने । 

७. 'ग' र 'घ' िगाका अपाङ्गिा पररचर्पत्र प्राप्त व्यन्धिहरुिाइ िालर्षाक रुपमा  लनिााह भत्ताको व्यिस्िा गररने छ ।     

ग) प्रधार्मन्त्री रोजगार कायुक्रम तरु्  : 

१. स्िालनर् िहमा दिाा भएका बेरोजगार व्यन्धििाई नू्यनिम रोजगारीको प्रत्याभुलि गनाका िालग कामका िालग 

पाररश्रलमकमा आिाररि सामुदालर्क आर्ोजना सञ्चािन गरी श्रममुिक आर्ोजना माफा ि समुदार्को लिकास सँगै 

सामालजक संरक्षर्को प्रत्याभुलि गराइनेछ ।  

२. रु्िा रोजगारीका िालग रुपान्तरर् पहि आर्ोजना ििा कामका िालग पाररश्रलमकमा आिाररि सामुदालर्क 

आर्ोजना सञ्चािनिाई िप सिि रुपमा कार्ाान्वर्न गररनेछ ।  

३. आफ्नो माटो लचनौ, आफ्नै गाउँ बनाऔ ंस्वाििम्बन अलभर्ान सञ्चािन गरी रु्िाहरुिाई रोजगारीका अिसर 

पलहचानमा सहजीकरर् गररनेछ ।  

४. आ .०७७ /०७८ मा रोजगार सेिाकेन्द्रमा सूलचकृि १७८२ जना बेरोजगार श्रलमकिाई प्रािलमकिा क्रमका आिारमा  

रोजगारीमा खटाइने छ । 

५. गाउँपालिकामा सञ्चालिि संघ, प्रदेि र स्िानीर् िहका र्ोजनामा आिश्यक श्रलमक उपिव्ि भएसम्म रोजगार सेिा 

केन्द्रमा सूलचकृि बेरोजगारबाट नै िगाइने व्यिस्िा गररनेछ ।  

६. १ करोि भन्दा कम बजेटका र्ोजनामा ह्यािी इकु्यपमेिको प्रर्ोगमा पूर्ारुपमा रोक िगाई बेरोजगार सूलचमा 

सुलचकृि श्रलमकिाई काममा िगाइने व्यिस्िा गररनेछ ।  

७. बेरोजगार र रोजगारका सम्भािनाको िास्तलिकिा पत्ता िगाउन रोजगार नक्शाङ्कन कार्ा अलघ बढाइनेछ ।  

८. बेरोजगारहरुको ज्ञान, सीप, र्ोग्यिा, अनुभि र बजारको मागको आिारमा आिश्यक पने सीप लिकास िालिमको 

पलहचान गरी सम्बन्धि िालिम केन्द्रमा लसफाररस गररनेछ ।  

९. दक्ष ििा सक्षम जनिन्धिको लिकास गरी आन्तररक रोजगारीको प्रिद्धान गना आिश्यक सीप मूिक िालिमको 

पलहचान गरी बेरोजगार व्यन्धििाई िालिम लदइनेछ ।  

१०. संघ ििा प्रदेि सरकारिे ल्याएको कार्ामा अपनत्व कार्म गदै रोजगारीका के्षत्र लिस्तार गररनेछ ।  

११. स्िानीर्स्तरमा रोजगारी लसजाना गना सरोकारिािा लनकार् र लनजी सहकारी ििा गैरसरकारी के्षत्रसँग समन्वर् र 

सहकार्ामा जोि लदइनेछ ।  

१२. रु्िा ििा िैलक्षक बेरोजगारिाई प्रािलमकिामा राखी रोजगारमूिक कार्ामा संिग्न स्िानीर् रु्िा उद्धमीहरुिाई 

प्रोत्सालहि गररनेछ ।  



१३. श्रम सम्बििाई प्रािलमकिा लददै सािाजलनक पूिाािार लनमाार्, कृलर्ष, व्यिसालर्क लित्तीर् के्षत्रमा रोजगारी लसजाना 

गररनेछ ।  

१४. रोजगार सेिा केन्द्रको सञ्चािन व्यिस्िापनमा िप प्रभािकारी िनाउनका िालग उलचि बजेटको व्यिस्िा गररनेछ ।  

१५. गाउँपालिका स्तरीर् र्ोजनाहरुमा रोजगार सेिा केन्द्रमा सुलचकृि बेरोजगार श्रलमकिाई पररचािन गना कूि बजेटको 

कन्धिमा २५ प्रलििि रकम श्रलमकको ज्यािाको िालग छुट्याइनेछ ।  

१६. भारि ििा िैदेलिक रोजगारीबाट फलका एका, रोजगारी गुमाएका रु्िाहरुिाई उद्धमलिििा लिकास गराउन   लबउँ 

पँुजी उपिव्ि गराउने गरी आिश्यक व्यिस्िा गररनेछ ।  

१७. कामको सम्मान, स्वरोजगार उपरु्ि पाररश्रलमक र सामालजक संरक्षर् सलहिको श्रम व्यिस्िापन र्स 

गाउँपालिकाको नीलि हुनेछ ।  

१८. कामका िालग पाररश्रलमकमा, कामका िालग खाद्यान्न सामुदालर्क आर्ोजनाहरुमा सरोकारिािाहरुसँग साझेदारीका 

िालग पहि गररनेछ ।  

घ) िघु उद्यम लवकास कायुक्रम तरु्ः 

१. गररलब लनिारर्का िागी िघु उद्यम लिकास कार्ाक्रम सञ्चचािन लनदेलिका, २०७७ बमोलजम िघु उद्यम लिकास 

मोिेिमा नर्ाँ िघु उद्यमी लसजाना गररने छ । 

२. उद्यमीको स्तरोन्निी का िागी आिश्यकिा पलहचान गरर उलचि लसप लिकास िालिमको व्यिस्िा गररने छ । 

३. सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रलिस्पिाा िृन्धद्ध गनाका िागी प्रलिलि हस्तान्तरर् कार्ाक्रम सञ्चािन 

गरेने छ ।  

ङ) सहकारी तथा गररलव लर्वारण तरु्ः 

१. सहकारी के्षत्र िाइ व्यिन्धस्िि गना सहकारी हेल्पिेस्क स्िापमा गरर सरि रुपमा सेिा प्रिाह गररनेछ । 

२. नमुना सहकारर गाउँ कार्ाक्रम सञ्चािन गरर एक घर एक िेर्र सदस्य अलभर्ान सञ्चािन गररने छ । 

३. पुिा सहकारी लिक्षा कार्ाक्रम माफा ि गाउँपालिका लभत्र सहकारी दिाा गने िेर्र सदस्यहरु को क्षमिा अलभिृलद्द 

गररने छ । 

४. सहकारी संस्िा दिाा नलिकरर् लनर्मन ििा अनुगमन गरर संस्िागि क्षमिा लिकास गररनेछ ।  

५. एक सहकारी एक उत्पादन कार्ाक्रम िाइ प्रिदान गरर सम्भाव्यिाका आिारमा सहकारी माफा ि मागमा 

आिाररि कार्ाक्रम सञ्चािन गररने छ । 

६. लिलभन्न साझेदारर लनकार्हरु संग समन्वर् गरर साझेदारीमा कार्ाक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

७. सालिकको गररलि लनिारर् कोर्ष माफा ि सामुदालर्क स्तरमा छररएका समुह हरुको िथ्ांक संकिन गरर समुह 

लिक्षा कार्ाक्रम माफा ि सहकाररमा रुपान्तरर् गररने छ । 

८. सहकारी सचेिना कार्ाक्रम माफा ि लिलिि कार्ाक्रम सञ्चािन गररने छ ।      

घ) सामालजक लवकास तरु् 

क )  लशक्षा तथा खेिकुद  

१ बािलिकास केन्द्रहरुको कार्ासम्पादनमा  दक्षिा अलभिृलद्व गना लनर्लमि अनुगमन लनररक्षर् गरी आिश्यक सुिार 

गदै  लिलभन्न कर्ाक्रम संचािन गदै  िलगनेछ । 

२ लनःिुल्क सहज र सिासुिभ लिक्षा प्रदान गनाका िागी स्िानीर् करार लिक्षकहरुिाइा लनरन्तरिा लदइनेछ ििा लिक्षक 

अभाििाइा  नू्यलनकरर् गना लिक्षक छनौट परीक्षा संचािन गररनेछ । 

३ प्रलिलिमैत्री लिक्षर् लसकाइका िागी कम्युटर लिर्षर्को लिक्षकको िागी र लिद्यािर्को  IEMIS focal person िाइा 

ICT िालिमको व्यिस्िा गरीनेछ ।  



४ सामुदालर्क लिद्यािर्मा कार्ारि कमाचारीहरुिाइा प्रदान गरीदै आएको अनुदान रकममा नेपाि सरकारको प्रचलिि 

व्यिस्िानुसार अनुसार लनरन्तरिा लदइने छ । 

५ सामुदार्ीक लिद्यािर्को  भौलिक पूिाािार लनमाार् गरी लिद्यािर्िाइा  पूिाािार सम्पन्न बनाउदै  िलगनेछ । 

६ सामुदालर्क ििा संस्िागि लिद्यािर्को समग्र पक्षको सुक्ष्म अध्यर्न गना सघन लिद्यािर् अनुगमन कार्ाक्रम संचािन 

गररनेछ । 

७ पालिकािे संचािन गदै आएको उपिन्धब्ध परीक्षा िार्षीक परीक्षा र कक्षा ८ को परीक्षािाइा  िप व्यिन्धस्िि गररनेछ । 

८ लिद्यािर्को िैलक्षक गुर्स्तर अलभिृलद्व गना स्िानीर् स्तरमा उपिब्ध सामाग्रीको प्रर्ोगिाइ जोि लदन िगाइानेछ । 

९ Covid- 19 संक्रमर्को कारर् लिक्षा के्षत्रको क्षलि नू्यलनकरर् गनाका िागी गाउँपालिका लभत्रका नु्यनिम र्ोग्यिा 

पुगेका व्यलिहरुको िगि संकिन गरी आिश्यकिाका आिारमा टोि लिक्षा कार्ाक्रममा खटाइनेछ । 

१० Covid 19 को कारर् लसकाइ कार्ाक्रमिाइा लनरन्तरिा लदन लिद्यािर्हरुिाइा CUG कार्ाक्रममा आबद्ब 

गने,आिारभूि लिद्यािर्हरुिाइा इिरनेट जिान गने र लिद्यािीहरुिाइा स्वास्थ्य सामाग्री खररदका िालग संघीर् 

सरकारिे लिलनर्ोजन गरर कार्ाक्रम संचािन गररनेछ । 

११ COVID -19 जस्ता माहामारी र लिर्षम पररन्धस्िलिको बेिा क्षलि नू्यलनकरर्को अलभप्रार्िे िैकन्धल्पक माध्यमबाट 

लसकाइ सहजीकरर् गरी लिद्यािर्को लसकाइिाइा  लनरन्तरिा लदइने छ । 

१२ लिद्यािी संख्याको आिारमा एक लिद्यािर् एक पुस्तकािर् कार्ाक्रमिाइा िागु गररने छ । 

१३ लिद्यािर् बालहर रहेका व्यलिहरुको िगि संकिन गरर अलनिार्ा रुपमा लिद्यािर् भनाा गरीने र कन्धिमा आिारभूि 

िहको लिक्षा लनिूल्क र माध्यलमक िहसम्म लनिुल्क लिक्षाको व्यिस्िा गररने छ। 

१४ लिद्यािीमा लसकाइ लक्रर्ाकिापमा उते्प्रररि गना जेहेनदार लिद्यािी पुरस्कार कार्ाक्रम गररनेछ । 

१५ कक्षा ६ देखी १२ सम्म अध्यर्न गने सामुदालर्क लिद्यािर्का सबै छात्राहरुिाइा sanitary pad को व्यिस्िापन गना 

अनुगमनिाइा गररने कार्ाक्रमिाइा लनरन्तरिा लदइने छ । 

१६ ढकारी गाउँपालिका अन्तगािका लिद्यािर्हरुमा अध्यापन गराइरहेका करार लिक्षकहरुको प्रकृर्ा पुर्ााइ लनरु्लत्त 

गनाका िागी लिर्षर्लिज्ञ छनौट गने । 

१७ सामुदालर्क लिद्यािर्मा िथ्ाङ्क सत्यापन कार्ाक्रम संचािन गररने छ । 

१८ सामुदालर्क लिद्यािर्को िैलक्षक गुर्स्तर सुिार गना िैलक्षक कार्ाक्रम लनमाार् गना लसकाइ उपिन्धब्ध िृलद्व गना, 

स्िालनर् सरकार, लिक्षक कमाचारी, लि व्य स अलभभािक लबच समर् समर्मा छिफि ििा गोष्ठी संचािन गने । 

१९ गाउँपालिका लभत्रका लिद्यािर्को कार्ाक्रम एकरुपिाको िागी िैलक्षक पात्रोको व्यिस्िा गरी सोही अनुरुप कार्ाक्रम 

संचािन गना िगाइनेछ ।  

२० कोलभि पलछ लिद्यािर् संचािन गदाा बािबालिकाको सरसफाइ र स्वास्थ्यमा नकरात्मक असर नपरोस भन्नका िागी 

साबुन मास्क sanitizer gloves आलद स्वास्थ्य सामाग्री खररद ििा लििरर् गररनेछ । 

२१ ढकारी गाउँपालिका अन्तगाि रहेका लिद्यािर्हरुमा खेिकुद कार्ाक्रम संचािन गरी गाउँपालिका स्तरीर् खेिकुद 

कार्ाक्रमको आर्ोजना गरीनेछ । 

२२ ढकारी गाउँपालिका लभत्रका समग्र िैलक्षक के्षत्रको लििरर्हरु अध्यािलिक गरी प्रकािन गरीनेछ । 

२३ लिद्यािर्को िेखा व्यिस्िापनका र सािाजलनक खररदका िालग लिद्यािर्का  प्रिानाध्यापक र िेखापािका िालग  

लिद्यािर् िेखापािन ििा सािाजलनक खररद  िालिमको संचािनको व्यिस्िापन गररनेछ । 

२४ नर्ाँ पाठ्यक्रम कार्ाान्वर्नका िालग कक्षा २,३,६मा अध्यापन गने लिक्षकको िालग  लिक्षक िालिमको व्यिस्िापन 

गररनेछ । 

२५ स्िानीर् िहको िैलक्षक र्ोजना िजुामा गनाका िालग प्रालिलिक सलमलि गठन गरर गाउँपालिका स्तरीर् लिक्षा र्ोजना 

लनमाार् गररनेछ । 

२६ स्िानीर् पाठ्यक्रमको अभाि भएको ििामान अिस्िा मध्यनजर गरर गाउँपालिका लभत्र प्रािलमक िहको िालग 

स्िानीर् लिर्षर् सुहाउदो पाठ्यक्रम लनमाार् गररनेछ । 

२७ आिश्यकिा अनुसार प्र अ बैठक संचािन गरर लिद्यािर्को प्रगलि लिशे्लर्षर् गररनेछ । 

२८ बाििालिकाको िैलक्षक प्रलिभाको पलहचान ििा प्रसु्फटन गना गाउँपालिका स्तरीर् अलिररि लक्रर्ाकिापहरु 

संचािन गररनेछ । 



२९ बाििालिकाको िैलक्षक गुर्स्तर सुिारका िालग मा लि िहका लिद्यािीिाइा  पररर्ोजना कार्ा माफा ि संचािन हुने गरर 

दौिरी लिक्षा कार्ाक्रम संचािन गररनेछ । 

 

ख) स्वास्थ्य  

ढकारी गाउँपालिका को लिलिलरकृि भौगोलिक ििा स्वास्थ्य सेिा सम्विी समस्या र चुनौलििाई सम्वोिन गदै ढकारी 

गाउँपालिकाका नागररकहरुिाई गुर्स्तरीर् स्वास्थ्य सेिा प्रदान गना गाउँपालिकािे देहार्का नीलि अििम्वन गरेको 

छ । 

१. ढकारी गाउँपालिकामा हरेक नागररकिाई लनःिुल्क आिारभूि ििा आकन्धिक स्वास्थ्य सेिा प्रिाह भएको सुलनलिि 

गररनुको सािै उपचारात्मक सेिािाई व्यिन्धस्िि र प्रभािकारर िनाउँदै, रक्षात्मक र प्रिद््रिनात्मक सेिाहरु क्रलमक 

रुपमा लिस्तार गरर प्रभािकारी रुपमा बन्धस्त र घरिुरर सम्म पहँुचको सुलनलिि गररने छ । 

२.  ढकारी गाउँपालिका लभत्र लििेर्षज्ञ स्वास्थ्य सेिाको पहँुचिाई लिस्तार गना नु्यनिम पूिाािार सलहिको लनदानात्मक 

सेिा लिस्तार गररने छ ।  

३.  ढकारी गाउँपालिकामा व्यन्धि, पररिार र समाजिाई पररचािन गरर जीिनिैिी पररििान गना अलभपे्रररि गदै नसने 

रोगको उपचारिाई आिारभूि स्वास्थ्य सेिा )प्रििानात्मक , प्रलिकारात्मक, उपचारात्मक, पुनास्िापनात्मक ििा 

प्रिामक स्वास्थ्य सेिा (सेिा केन्द्र स्तर देन्धखनै व्यिस्िापन गररनेछ ।  

४.  गुर्स्तरीर् स्वास्थ्य सेिा प्रिाहको िालग आिश्यक पूिाािार, और्षिी, और्षिीजन्य सामाग्री, औजार ििा 

उपकरर्हरुको व्यिस्िा गररनेछ । 

५.  लनलज के्षत्रका स्वस्थ्य सेिा प्रदार्क संस्िा, अस्पिाि र फामेलसरुिाई प्रचलिि कानुन बमोलजम सेिा प्रिाहको मुि 

िारमा ल्याई ब्यबन्धस्िि रुपमा सेिा संचािन, ब्यबस्िापन, रेकलिाङ्ग र ररपोलटाङ्ग एिं लनर्मन गरीने छ र लनर्लमि 

अनुगमन गररने छ । 

६. नू्यनिम सेिा मापदण्ड (Minimum survice standard) ििा रालरि र् लचलकत्सा मापदण्ड  (National Medical 

Standard ) अनुसारको स्वास्थ्य सेिा समू्पर्ा स्वास्थ्य संस्िाहरुबाट गुर्स्तरीर् रुपमा प्रिाह गररनेछ । 

७.  सामालजक, आलिाक, भौगोलिक, िालमाक र साँसृ्कलिक लहसाबिे पछालि परेका समुदार्को गुर्स्तरीर् स्वास्थ्य 

सेिामा पहँुच र उपभोग बृन्धद्ध गररनेछ । 

८.  लकिोर लकिोरी ििा मलहिाको सुरलक्षि मािृत्व ििा प्रजनन स्वास्थ्य अलिकार सुलनलिि गरीनेछ । 

९. स्वास्ि सकारात्मक व्यिहार पररििानका िालग स्वास्थ्य लिक्षा र सूचना प्रिाह गदै अनुकुि िािािरर् सुलनलिि 

गररनेछ । 

१०. ढकारी गाउँपालिका बासीको स्वास्थ्य बीमा सुलनलिि गरर िलक्षि बगा जसै्त जे्यष्ठ नागररक, लभन्न क्षमिा भएका 

नागररक, लकिोर लकिोरी, लसमान्तकृि, लबभेदमा परेका, घाईिेको स्वास्थ्य सेिा सिासुिभ र सहज पहँुच हुने ब्यिस्िा 

गररने छ । 

११.  स्वास्थ्य ििाक खाद्य पदािाको प्रिद््रिन, उत्पादन, पहँुच र उपभोग बढाई पोर्षर् न्धस्िलिमा सुिार गररनेछ, ििा ििा 

पलिका स्तरमा बहुके्षलत्रर् पोर्षर् र्ोजना अनुसार पोर्षर् कार्ाक्रमिाई ररन्तर र प्रभािकारी रुपमा संचािन गररने छ 

। 

१२. लिपद िा प्रकोपको समर्मा पना सके्न सम्भालिि स्वास्थ्य असरहरुको नू्यनीकरर् एिं प्रलिकार्ाको िालग बहुपक्षीर् 

सहकार्ा गररनेछ । 

१३. मानलसक स्वास्थ्यसंग सम्बन्धिि समस्याप्रलि आिश्यक जनचेिनाको अलभबृन्धद्ध गना, त्यसको रोकिाम, उपचार र 

लनर्िर् गना स्वास्थ्य संस्िाहरुिाई मानलसक स्वास्थ्य सेिा प्रदान गना सुदृढ र सक्षम बनाउदै, प्रािलमक स्वास्थ्य 

सेिाको िह देन्धखनै व्यिस्िापन गरी पे्रर्षर् अस्पिाि सम्म पहुच सुलनलिि गररने  स्वास्थ्य लिक्षा कार्ाक्रमको एक 

अलभन्न अंगको रुपमा लिक्षर् संस्िाहरु माफा ि प्रिालहि गने । मानलसक स्वास्थ्य नीलि िाई समार्ानुकुि पररमाजान 

गने । 

१४. िािािरर्बाट स्वास्थ्यमा पने प्रलिकुि असरहरु नू्यनीकरर् ििा व्यिस्िापन गररने छ । 

१५.  स्वास्थ्य के्षत्रका प्रगिी एिं उपिब्धीहरुिाई संस्िागि गदै िप उपिब्धी हाँलसि गना आिश्यक समन्वर् र सहकार्ामा 

जोि लदइने छ । 

१६. लबलभन्न कार्ास्ििहरुमा काम गने कामदारहरुको पेिागि स्वास्थ्य सुरक्षा सुलनलिि गररनेछ । 

१७. स्वास्थ्य सेिाको पहँुच र उपर्ोगमा बृन्धद्ध गना सािाजलनक, सामुदालर्क ििा आिश्यकिा अनुसार लनलज के्षत्रसँग 

साझेदारी गररनेछ । 



१८. अध्यर्न ििा अनुसिानिाई प्रबिान गदै लनश्कर्षाको आिारमा स्वास्थ्य कार्ाक्रम ििा रर्नीलि लनमाार् गरी िागू 

गररनेछ । 

१९. िथ्मा आिाररि र्ोजना बनाउन र स्वास्थ्य सेिाको प्रभािकारी ब्यिस्िापन गना एलककृि स्वास्थ्य सूचना प्रर्ािीिाई 

िप सुदृढ र प्रलिलिमैत्री बनाईनेछ । 

२०. स्वास्थ्य के्षत्रमा सुिासन कार्म गदै स्वास्थ्य सेिािाई जनमुखी एिं पररर्ाममूखी बनाईने छ । 

२१.  सरुिा रोग, लकटजन्य रोग, पिुपन्छीजन्य रोग , गिगाँि, िागूपदािा दुव््ररे्सनी  जस्ता लनलिि स्िान र समुदार्मा 

लिद्यमान रोगहरुको रोकिाम, लनर्िर् ििा व्यिस्िापन प्रभािकारी रुपमा गररने छ । 

२२.  स्वास्थ्य के्षत्रमा िगानी बृन्धद्ध गदै सामालजक सुरक्षा र्ोजनािाई सुदृढ गरी स्वास्थ्योपचारमा पने व्यन्धिगि व्यर्भार 

कम गररनेछ । 

२३. िथ्ांक,जनसांन्धख्यक न्धस्िलि र लििरर्को आिारमा स्वास्थ्य सेिा कार्ाक्रम िजुामा गरी कार्ाान्वर्न गररनेछ । 

२४. आरू्िेद िगार्िका स्वास्थ्य सेिा स्िापना िप ब्यबन्धस्िि, मजिुि र गुर्स्तररर् िनाईने छ ।  

२५. सुलिाजन्य बसु्तको प्रर्ोग, मादक पदािा सेिन, अस्वस्िकर लजिनिैलि र्ापन िाई लनरुत्सालहि गरर लनर्मन गररने छ 

र स्वस्िकर लजिनर्ापन गराउन जनचेिनाका कार्ाक्रम, िाररररक ब्यार्म र र्ोगा जस्ता कार्ािाई प्रोत्साहन, प्रिद्धन 

गररने छ ।  

२६. सबै स्वास्िर् संस्िा, स्वास्थ्य िाखा र पालिकाबाट स्वास्थ्यका िथ्ांकिाई बैज्ञालनक ढंगबाट ब्यबर्न्धस्िि गना 

आिस्यकिा अनुसार िालिम ििा स्ििगि क्षमिा अलभिृन्धद्ध गदै िैजानुको सािै, अनिाईन रेकलिाङ्ग र ररपोलटंङ्ग 

गने ब्यिस्िा लमिाईने छ । 

२७. र्स ढकारी गाउँपालिको केन्द्रमा िप जनिन्धि सलहिको कन्धिमा १० िैर्ाको अस्पिाि लनमाार् गरर स्वास्थ्य 

सेिािाई िप प्रभािकारी बनाइनेछ 

 

ग) बहुके्षक्षत्रीय पोर्ण कायुक्रमतरु् 

    नेपािका मलहिा, लकिोरी र बािबालिकामा हुने कुपोर्षर्को अबस्िामा सुिार ल्याउने उदे्दश्यिे नेपाि सरकारको 

प्रािलमकिामा रहेको बहु के्षत्रीर्पोर्षर् र्ोजनाकार्ाान्वर्निाईे उच्चप्रािलमकिामा रान्धखनेछ ।  

      बहु के्षत्रीर्पोर्षर् र्ोजनािे लनलदार गरेका उपिब्धी ििा प्रलिफि प्राप्तीको िालग लबर्षर्गि िाखा र साझेदार 

लनकार्हरुसंग लमिेर पोर्षर् िलक्षि र संिेदनलिि लक्रर्ाकिापहरु सञ्चािन गररनेछ र मलहिा बािबालिका िलक्षि 

कार्ाक्रम जसै्तः बािपोर्षर् अनुदान, खोप कार्ाक्रम,बाि मैत्री स्िानीर्िासनआलद समेिमा बहु के्षत्रीर्पोर्षर् 

र्ोजनािाई समािेि गदै िलगने छ । 

 

ङ) संस्थागत लवकास, लवत्तीय व्यवस्था र सुशासर् तरु् 

 गा.पा.को कार्ाािर्, िाखा ििा ििामा सेिा प्रिाहिाई िप लछटो छररिो र प्रभािकारी बनाउन सूचना ििा प्रलिलिको 

उच्चिम प्रर्ोग गररनेछ। 

 पदालिकारी एि कमाचारीहरुको क्षमिा लिकासमा जोि लदइनेछ। सो का िालग आिश्यक िजेटको व्यिस्िा गररएको 

छ। 

 सािाजलनक प्रिासनिाई स्वच्छ, सक्षम, लनष्पक्ष, पेिागि अनुिासन प्रलि प्रलिबद्ध, पारदिी, भ्रराचारमुि र 

उत्तरदार्ी बनाइनेछ र भ्रराचार प्रलि िुन्यसहनिीििाको नीलि अबिम्बन गररनेछ। 

 गाउँपालिकाको समृन्धद्धका िालग लिज्ञान र प्रलिलिको के्षत्रबाट प्राप्त हुनसके्न िाभका अिसर र सम्भािना िाई खोजी 

गरी र्स के्षत्रमा सङ््खख्यात्मक र गुर्ात्मक िृन्धद्ध गररनेछ। 

 दीगो र भरपदो आर्का स्रोिहरु माफा ि राजश्व संकिन र त्यसको समुलचि पररचािन लिना स्िानीर् स्वार्त्तिाको 

प्रििान सम्भि छैन। राजश्वका के्षत्र पलहचान गरी दार्रा लिस्तार गने प्रर्ास गररने छ। सािै राजि सुिार र्ोजना िर्ार 

गररनेछ। 

 प्राकृलिक स्रोिको उपर्ोग र लनकासीमा बढ्दो चुहािट लनर्िरर् गना लजल्ला समन्वर् सलमलिसँग समन्वर् गररनेछ। 

स्िानीर् समुदार् एि स्िानीर् प्रिासन सुरक्षालनकार् सँगको सहकार्ामा अनुगमनिाई लिव्रिालदने ििा चुहािट 

लनर्िर्मा सहर्ोग गनेिाई पुरसृ्कि गने नीलििाई लनरन्तरिा लदइनेछ। 

 पहािी लिकट लजल्लामा रही अलि दुगामिाको दृलरकोर्िे (क) िगामा पने र्स ढकारी गाउँपालिकामा आलिाक 

गलिलिलििे गलि लिन नसकेको र जनिामा कर लिने बानीको लिकास भैनसकेको अिस्िामा जनिामा कर लिने 

बानीको लिकास गराई आगामी आ.ि. मा रू. ३० िाख कर राजश्व आजान गने िक्ष्य रहेको छ । र्सको िालग र्स 



के्षत्रमा उपिब्ध स्िानीर् श्रोि सािनको अलिकिम पररचािन गरी आलिाक गलिलिलिमा िृन्धद्ध गररनेछ, व्यापाररक 

गलिलिलिमा िृन्धद्ध गररनेछ, करदािा ििा आम नागररकका िालग सूचना मूिक एिं सचेिना अलभिृदृन्धद्ध सम्बिी 

करदािा लिक्षा कार्ाक्रम सञ्चािन गररनेछ, राजश्व चुहािटिाई लनर्िर् गररनेछ ।   

 

 

सभाध्यक्ष जू्य, 

     अब म आगामी आलिाक िर्षा २०७८/०७९ को बजेट ििा कार्ाक्रमहरु प्रसु्ति गदाछु । अनुमालनि आर् िफा  संघबाट प्राप्त 

हुने लवत्तीय समार्ीकरण िफा को अनुदान रकम रू. ८ करोड ९० िाख, प्रदेश िाट लवत्तीय समार्ीकरण िफा को अनुदान 

रू ६० िाख ३४ हजार, संघबाट प्राप्त हुने राजश्व वाँडर्ाँड िाट रू. ८ करोड २५ िाख ३९ हजार रूपैरँ्ा र  प्रदेश िाट 

प्राप्त हुने राजश्व वाँडर्ाड बाट रू. १६ िाख १३ हजार, संघ सरकारिाट प्राप्त हुने शशुत अरु्दार् १५ करोड ४९ िाख, 

संघ सरकारबाट प्रप्त हुने लवशेर् अरु्दार् रु ९२ िाख, प्रदेशबाट प्राप्त हुने लवशेर् अरु्दार् रु २५ िाख ििा संघ सरकार 

बाट प्राप्त हुने समपुरक अरु्दार् रु ६१ िाख र आन्तररक आम्दार्ीको अनुमालनि प्रके्षपर् रू ३० िाख गरी कुि जम्मा 

िजेट रू ३५४८८६०००। ३५ करोड ४८ िाख ८६ हजार हुने अनुमान गरेको छु ।  

  

आ.व.२०७८/०७९ का िागी 

ढकारी गा.पा .जम्मा आयको लववरण 

क्र.

स. 

तह/ 

प्रकार 

समार्ीकरण 

अरु्दार् 

सशतु 

अरु्दार् रु. 

लबशेर् 

अरु्दार् 

समपुरक 

अरु्दार् 

राजश्व 

बाँडर्ाँट 

आन्तररक 

स्रोतबाट 

आय 

अन्य 

स्रोत 

१. संघ ८ करोि ९० 

िाख 

१५ करोि ४९ 

िाख 

९२ िाख ६१ िाख ८ करोि २५ 

िाख ३९ 

हजार 

  

२. प्रदेि ६० िाख ३४ 

हजार 

 २५ िाख  १६ िाख १३ 

हजार 

  

३. गा.पा.      ३० िाख  

 जम्मा ९ करोि ५० 

िाख ३४ 

हजार 

      

 कुि जम्मा ३५ करोड ४८ िाख ८६ हजार 

  

सभाध्यक्ष जू्य,   

   आ.ि. ०७८।७९ को अनुमालनि व्यर् िफा  कुि लिलनर्ोजन मधे्य चािुिफा  रू २८ करोड २२ िाख ८६ हजार र पुलजगि 

िफा  रू. ७ करोड २६ िाख गरी जम्मा रू ३५ करोड ४८ िाख ८६ हजार लिलनर्ोजन गरेको छु  । जस मधे्य चािु खचा 

िफा  कुि िजेटको ७९.५४  प्रलििि र पँूजीगि िफा  २०.४६ प्रलििि रहेको छ ।  

 

 

 



सभाध्यक्ष जू्य,  

 ढकारी गाउँपालिकाको कुि लिलनर्ोलजि बजेट बाट व्यहोने गरी समु्पर्ा ििामा १ करोड ८३ िाख बजेट लबलनर्ोजन 

गरेको छु । 

 त्यसैगरी चािु खचा अन्तगाि गाउँपलिका र लिर्षर्गि िाखाको िालग रू. ७ करोड ६३ िाख ८६ हजार  लिलनर्ोजन गरेको 

छु । 

आ.व. २०७८/०७९ को िािु खिु तरु्को लवलर्योलजत बजेट 

क्र .स.  खर्च शिर्चक बजेट विनियोजि कैफियत 

१ गाउँपालिका चािु खचा ६८०८६००० 
  

२ लनलज स्रोि लिक्षक अनुदान ४९०००००० 
  

३ कृलर्ष िाखा १०००००० 
  

४ पिु िाखा १०००००० 
  

५ मलहिा बािबालिका ििा जेष्ठ नागररक िाखा १०००००० 
  

६ स्वास्थ्य िाखा २०००००० 
  

७ लिक्षा रु्िा ििा खेिकुद िाखा १५००००० 
  

८ सहकारी ििा गररलब लनिारर् िाखा ८००००० 
  

९ न्यालर्क सलमलि १०००००० 
  

१० और्षलि २००००००   

११ रेलिर्ो जाल्पािाइ कार्ाक्रम ५००००० 
  

१२ रु्िा क्लब द्वार जनचेिना कार्ाक्रम १५०००० 
  

 १३ लसकाइ सहलजकरर् १५०००००   

 १४ लिपद व्यिस्िापन १००००००   

 १५ बर्ािपाटा अपिाि सहर्ोग १५०००००   

 १६ ििागि चािु २०५००००   

१७ संघ चािु ससिा 
१४८२००००० 

  

जम्मा 
२८२२८६००० 

 
  

 

 

 

 



 

आ.व. २०७८/०७९ को पँुलजगत खिु तरु्को लवलर्योलजत बजेट 

क्र.स. खिु लशरु्क बजेट लवलर्योजर् कैलर्यत 

१ बिािा बेलनघाट सिक लनमाार् (गा.पा समपुरक) ६१००००० 
 

२ राके्सखाद बासल्ला मैकािाँिा सिक लनमाार् २५००००० 
 

३ रुज लटमु टटािी सिक १००००००  

४ लिद्रु्ि लिस्तार ५००००००  

५ गाउँपालिका भिन लनमाार् १५००००००  

६ ििा पुलजगि १६२५००००  

७ अन्य सािाजलनक लनमाार् २२५००००  

८ सलघर् ससिा ६७०००००  

९ सलघर् लििेर्ष ९२०००००  

१० संलघर् समपुरक ६१०००००  

११ प्रदेि लििेर्ष २५०००००  

जम्मा 
७२६००००० 

 
 

 

       मालथ उले्लखखत बजेटमा तपलशि बमोलजमका मुख्य कायुक्रमहरु समावेश गरेको छु । 

१. रालजमािा ढुङ्गाचाल्ना झोिुङे्ग पुि लनमाार्का िागी रु २१ िाख । 

२. बिािा बेलनघाट सिक खण्डको लनमाार्का िागी रु १ करोि २२ िाख । 

३. लििु सुिार आिारभुि लिद्यािर्को भिन लनमाार्का िागी रु ४६ िाख । 

४. त्रीपुरेश्वरी आिारभुि लिद्यािर्को भिन लनमाार्का िागी ४६ िाख । 

५. गाउँपालिका मुख्य बजार के्षत्रमा सिक बत्ती जिान गना रु १० िाख।  

६. लिद्रु्ि केन्धन्द्रर् प्रिारर् िाईनिाई गाउँपालिका ििा ििाको केन्द्रसम्म पुर्ााउन रु ५० िाख । 

७. आ.ि २०७८/७९ मा  १७२ घरिुरी िाई सुरलक्षि नागररक आिास कार्ाक्रम माफा ि लटनका जस्ता पािा लििरर् गनाको 

िागी रु ३२ िाखको व्यिस्िा गरेको छु । 

८. गाउँपालिका ििा ििा कार्ाािर्को प्रिासलनक भिन लनमाार्को िागी रु १ करोि ८५ िाख  लबलनर्ोजन गरेको छु ।  

९. कृर्षक प्रोत्साहान भत्ता कार्ाक्रम अन्तगाि भैलस पािक कृर्षकका िागी मालसक रु १०००/- बाख्रा पािक कृर्षकका 

िागी मालसक रु ५००/-, िोकि कुखुरा पािक कृर्षकका िागी मालसक रु ५००/-,  फिफुि ििा िरकारी उत्पादक  

कृर्षकका िागी मालसक रु १०००/- का दरिे व्यिस्िा गरेको छु ।   

१०. अपाङ्ग लनिााह भत्ता कार्ाक्रमका िागी प्रते्यक ग र घ िगाको पररचर्पत्र बाहक व्यन्धििाइ िालर्षाक रु १ हजारका दरिे 

भत्ता प्रदान गने व्यिस्िा गरेको छु ।     

 

 

 

 



 

      आगामी आलिाक िर्षा ०७८/०७९ का िालग अनुमान गररएको खचा व्यहोने स्रोिमधे्य संघ सरकारबाट प्राप्त हुने लित्तीर् 

समानीकरर् िफा को अनुदान रकम रू. ८ करोड ९० िाख, र प्रदेि िाट प्राप्त हने लिलत्तर् समानीकरर् िफा को अनुदान 

रू ६० िाख ३४ हजार, संघबाट प्राप्त हुने राजश्व िाँिफाि िाट रू८ करोड २५ िाख ३९ हजार , प्रदेि सरकार िाट 

प्राप्त हुने राजश्व िाँिफाँि बाट रू १६ िाख १३ हजार र संघ सरकारिाट प्राप्त हुने शशुत अरु्दार् १५ करोड ४९ 

िाख, संघ सरकारबाट प्रप्त हुने लवशेर् अरु्दार् रु ९२ िाख, प्रदेशबाट प्राप्त हुने लवशेर् अरु्दार् रु २५ िाख ििा 

संघ सरकार बाट प्राप्त हुने समपुरक अरु्दार् रु ६१ िाख र आन्तररक आम्दार्ीको अनुमालनि प्रके्षपर् रू ३० िाख 

मधे्य बाट व्यहोररने छ । सािै आगामी आ.ि.०७८।७९ मा आर् स्रोिको प्रकृलि एिं स्रोि अनुमालनि सुलनलिििा भएका 

आम्दानी बमोलजमको व्यर् अनुमान गररएकोिे बजेटिाई बढी महत्वकांक्षी नबनाई पररर्ाममुखी ठोस र्ोजना ििा 

कार्ाक्रम सञ्चािन गने हेिुिे आर् र व्यर् बराबर हुने गरी सनु्तलिि बजेट ल्याएको  छु । 

 

      प्रसु्ति बजेट िजुामामा सहर्ोग गनुाहुने अध्यक्षजू्य, ििाध्यक्षजू्यहरु िगार्ि ििा सलमलिहरु, राजस्व परामिा सलमलि, 

श्रोि अनुमान ििा बजेट सीमा लनिाारर् सलमलि, रारि सेिक कमाचारीहरु, राजनैलिक दिका सालिहरु, नागररक समाज, 

बुन्धद्धलजिी, पत्रकार, सरकारी गैरसरकारी ििा सामुदालर्क संस्िाहरु िगार्ि समू्पर्ा ढकारी गाउँपालिका लनिासी जनिा 

सािै देि लिदेिमा रहनु भएका नेपािी लददीबलहनी, दाजुभाइहरु सबैिाई हालदाक िन्यिाद ज्ञापन गदाछु । 

 

      अन्त्यमा, र्स ढकारी गाउँपालिकाको लिकास र समृन्धद्धमा लनरन्तर सद्भाि र सहर्ोग पुर्ााउने ढकारी गाउँपालिकाका 

नागररक, करदािा, ढकारी गाउँपालिकाको लहि र समुन्निीमा कार्ारि सबै लिकास साझेदार, सरकारी, गैरसरकारी ििा 

सामुदालर्क संस्िाहरु र सञ्चार माध्यम प्रलि हालदाक आभार व्यि गदै बजेटको सफि कार्ाान्वर्नमा सबैको खुिा 

सहर्ोगको अपेक्षा गरेको छु । 

 

      समस्याहरु िेरै छन्, सबैको एकैपटक समािान सम्भि छैन र हुन पलन सकै्दन । ििामान िसु्तगि र्िािाको िराििमा 

उलभएर चुनौिीहरुको सामना गना हामी सबै कलटबद्ध, प्रलिबद्ध र एकिाबद्ध बनौ ं । उज्वि भलिष्य लनमाार्को िालग 

आिािादी बनौ ं। िन्यिाद ! 

 

िक्ष्मी साउद 

उपध्यक्ष 

ढकारी गाउँपालिका 


