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"शिक्षा, स्वास््य, कृशि, पययटन र पूवायधार: समृद्ध शसयारीको मूल आधार" 

 

सियारी गाउँपासिका रूपन्देहीको  

आसथिक वषि २०७९/८० को बासषिक बजेट तथा कायिक्रम 

 

गाउँिभाका अध्यक्षज्यू, िदस्यज्यूहरू, राष्ट्रिेवक कमिचारी तथा सिक्षकहरु, पत्रकारज्युहरु, 

िुरक्षाकमीहरु तथा उपसस्थत िम्परू्ि महानुभावहरु; 

१. नेपालको संविधान जारी भई राज्यको पनुसंरचना पश्चात दोस्रो पटक भएको वनिााचन पविको प्रथम 

पटक बसेको वसयारी गाउँपावलकाको गररमामय गाउँसभामा गाउँपावलकाको उपाध्यक्ष तथा बजेट 

तथा कायाक्रम तजुामा सवमवतको संयोजकको हवैसयतले आवथाक िर्ा २०७९/८० को बावर्ाक बजेट 

तथा कायाक्रम,विवनयोजन विधेयक २०७९ र आवथाक विधेयक २०७९ यस गररमामय सभामा 

प्रस्ततु गना  पाउँदा  आफूलाई भाग्यमानी महशसु गरेको िु । 

२. संघीय शासन प्रणाली र समाजिाद उन्मखु लोकतावन्िक गणतन्िात्मक राज्य स्थापनाका लावग 

पटक-पटक भएका जनआन्दोलन र संघर्ाहरुमा शहादत प्राप्त गने सम्पणूा ज्ञात-अज्ञात शवहदहरुप्रवत 

उच्च सम्मानका साथ भािपणूा श्रदाञ्जली अपाण गदािु । उहाँहरुको पररिार तथा आफन्तजनहरुप्रवत 

गवहरो समिेदना प्रकट गदािु ।  

३. यही बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको वनिााचन माफा त आफ्ना रोजाइका जन-प्रवतवनवध िनौट 

गरी आफ्नो गाउँ समाजको महुार फेने अहम वजम्मेिारी प्रदान गनुा भएकोमा सम्पूणा मतदाता तथा 

आम नागररकलाई हावदाक धन्यिाद सवहत आभार व्यक्त गना चाहन्िु। वनिााचनलाई स्िच्ि, वनष्पक्ष, 

शावन्तपणूा तथा भयरवहत िातािरणमा सम्पन्न गनामा अहम भवूमका खेल्नुहुने सम्पणुा राष्रसेिक 

कमाचारी, सुरक्षाकमी, आम मतदाता, वनिााचन पयािेक्षक, राजनीवतक दल, पिकार, विवभन्न संघ-

संस्था लगायत सम्पणूामा सम्मानका साथ धन्यिाद व्यक्त गना चाहन्िु ।  

४. विश्वव्यापीरुपमा फैवलएको कोरोना भाइरस महामारी रोकथाम र वनयन्िणमा अग्रपंवक्तमा खवटनु 

भएका वचवकत्सक तथा स्िास््यकमी, व्यिस्थापन कायामा संलग्न सबै कमाचारी, सरुक्षाकमी तथा 

जनप्रवतवनवध एिं राजनीवतक दल, समाजसेिी व्यवक्तत्िहरू, पिकारहरु, कोवभड वनयन्िणमा नगद 

तथा सामाग्री उपलब्ध गराई सहयोग गनुाहुने संघ संस्था तथा दानिीर व्यवक्तहको योगदानलाई उच्च 
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सम्मान गद ै महामारी तथा संकटको िेलामा यस्तै एकता तथा समन्िय र सहकाया माफा त 

पररवस्थवतको सामना गना हामी सधै तत्पर हुनेिौं भन्ने कुरामा विश्वस्त रहकेो िु ।  

५. संघीय लोकतान्िीक गणतन्िात्मक व्यिस्थाको माध्यमद्वारा दीगो शान्ती, विकास र समवृिमाफा त 

समाजिाद उन्मखु अथातन्िको विकास गने संिैधावनक मागादशान अनरुुप नयाँ संरचनाको रुपमा 

स्थावपत स्थानीय तहले पाँच िर्ाभन्दा बढी कायाकाल परूा गदगैदाा नीवत तथा कानून वनमााण, 

संस्थागत संरचनागत प्रबन्ध, जनशवक्त व्यिस्थापन, पिूााधार विकास, सशुासन प्रििान लगायतका 

के्षिमा महत्िपणूा उपलब्धी हावसल भएका िन ्तथापी गनुापने काया तथा जन आकाङ््कक्षा अझ बढी 

िन ्।  

६. नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीयतहलाई प्रदान गरेका अवधकारहरुको पणूा कायाान्ियन माफा त 

आम नागररकलाई खसुी र सखुी बनाउँद ैसमिृ, सनु्दर तथा स-ुसंस्कृत गाउँपावलका वनमााण गना 

हामी वनिाावचत जनप्रवतवनवधहरु सधै प्रवतबि रहने विश्वास सम्पणूा वसयारीिासीलाई वदलाउन 

चाहन्िौं ।  

७. अबको हाम्रो शि ुभनेकै भोक, रोग, गररिी, पछ्यौटेपन, अवशक्षा, अन्धविश्वास नै हो । त्यसलाई 

वचद ैसमनु्नत र समिृ वसयारी गाउँपावलका बनाउन हामी जन वनिाावचत प्रवतवनवधहरू सक्षम हुनेिौं 

वकनकी हामीले जनताको सेिा गने सौभाग्य प्रयाप्त गरेका िौं।अतःएकताका साथ अगाडी बढ्दै 

“हाम्रो शसयारी: समुन्नत तथा सुन्दर शसयारी” वनमााणमा जट्ुन ुआजको आिश्यकता हो ।  

८.  जनचाहाना विटो र एकैपटक धेरै विकास भैवदयोस भन्ने हुन्ि तर साधन-स्रोतको वसवमतताले 

अवसवमत आिश्यक्ता एकैपटक परुा गना सम्भि हुदनै तसथा योजनाहरूको प्राथवमकीकरण गद ैसबै 

िगा के्षि समेट्ने गरी सन्तवुलत विकासको अिधारणा अनरुुप िावर्ाक बजेट तथा कायाक्रम तजुामा 

गरेको िु । 

९. बजेट तजुामाको क्रममा नेपालको संविधान, विद्यमान ऐन र वनयम, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 

२०७४, अन्तर सरकारी वित्त ब्यिस्थापन ऐन,२०७४, रावष्रय प्राकृवतक स्रोत तथा वित्त आयोग 

ऐन २०७४, विद्यमान संघीय, प्रादवेशक तथा स्थानीय तहको दीघाकालीन सोच, संघीय पन्रौ योजना  

र प्रादेवशक प्रथम आिवधक योजना, वदगो विकासका लक्ष्यहरु, संघीय र प्रदशे सरकारबाट प्राप्त 

मागा वनदशेन, स्थानीय तहको प्रमखु समस्या र सम्भािना, स्थानीय तहमा सहभागी राजनीवतक 

दलहरुका घोर्णापिहरु,उपलब्ध स्रोत र साधनहरु, वसयारी गाउँपावलकाको नीवत तथा कायाक्रमका 

साथै सभाका सदस्य ज्यहूरु, राजनैवतक दलहरु, विवभन्न संघ संस्था, राष्रसेिक कमाचारी, नागररक 

समाज, बवुिजीवि, पिकार र वसयारी गाउँपावलकाका आदरणीय आमा बुबा, वददीबवहनी, 

दाजभुाइहरुबाट प्राप्त रचनात्मक सझुाबहरुलाई समेत आधार मानेर बजेट वनमााण गरेकोिु । बावर्ाक 
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बजेट तथा कायाक्रम वसयारी गाउँपावलकाले अबलम्िन गरेको नीवत तथा कायाक्रम कायाान्ियन गने 

महत्िपणूा औजारको रुपमा रहकेो ब्यहोरा सम्मावनत सभालाई जानकारी गराउन चाहन्िु । संघीय र 

प्रदशे सरकारबाट प्राप्त मागादशान, स्थानीय आवथाक अिस्था र आन्तररक आयको अिस्था समेतको 

आधारमा रही बजेट वनमााण गरेकोिु ।  
 

१०. िभाध्यक्ष महोदय,चाल ुआ.ि ०७८/७९ को योजना तथा कायाक्रम हरु धेरैजसो कायाान्ियन तथा 

वनमााण सम्पन्न भई भकु्तानी लवगसकेका िन। हालसम्म पवुजगत तफा  ५३.५६ % तथा चाल ुतफा  

६४.१३% िजेट खचा भएको ि। िाँकी रहकेा योजना तथा कायाक्रमहरु पवन सम्पन्न भई भकु्तानी 

प्रवकयामा िन । नवदजन्य पदाथा ठेक्कापट्टा व्यिस्थापन हुन नसक्दा आन्तररक आयमा दिाि परेको 

ि। 

िभाध्यक्ष महोदय,  अव म आ.व ०७९/८० को राजस्व तथा श्रोत पररचािन िम्वन्धमा 

प्रस्ताव गररएका व्यवस्थाहरुको सवषयमा िम्मासनत िभािाई जानकारी गराउन चाहन्छु । 

११. करका दर बढाउने भन्दा पवन करका दायरा फरावकलो बनाउद ैलवगने नीवत अनरुुप सबैलाई करको 

दायरामा ल्याई “िमयमै कर सतरौ, सियारी गाउँपासिकाको सवकाि सनमािर्मा िहभागी 

बनौ” भन्ने आग्रहका साथ आ.ि.२०७९/०८० लाई “कर सहभाशिताको विय” घोर्णा गरी 

अवधकतम करदातालाई करको दायरामा ल्याइने गरी कायाक्रम संचालन गररने ब्यिस्था वमलाएको 

िु। 

१२.  नेपालको संविधान २०७२ को अनसुचूी ८ बमोवजमको स्थानीय तहलाई प्राप्त एकल अवधकार 

तथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४  ले वदएको वित्तीय अवधकार क्षेि वभि स्थानीय 

सरकारले लगाउन पाउने कर, सेिा शलु्क, दस्तुर तथा अन्य विविध आय संकलनका लावग 

आिस्यक व्यिस्था वमलाएको िु । 

१३. नदीजन्य पदाथा चोरी, वनकासी तथा अिैध उत्खनन रोकथाम , कर चहुािट वनयन्िण गद ैआन्तररक 

आय बवृि गरर आत्म वनभार उन्मखु हुदैं जाने तथा राजस्ि परामशा सवमवतले वदएका कर सधुारका 

सझुािहरुलाई तथा सम्मावनत सभाले पाररत गररसकेको नीवत तथा कायाक्रमले अिलम्िल गरेका 

राजश्व सम्िन्धी व्यिस्था हरुको कायाान्ियन गद ैलैजाने ब्यिस्था वमलाएको िु । 

१४. कर संकलनका लागी गाउँपावलकाका विवभन्न ठाउँहरुमा घमु्ती वशविरहरु सञ्चालन गने, समयमै 

कर वतने करातालाई कर िुटको वदने, असल कर दातालाई सम्मान गने ब्यिस्था वमलाएको िु । 

१५. मवहला अपाङ््कगता भएका व्यवक्त लगायतका कृर्क, विरामी ज्येष्ठ नागररक, बालबावलका 

नागररकहरुलाई सम्मान गदै तोवकएको विर्यमा वसफाररस दस्तरु िुट वदने व्यिस्था वमलाएको िु ।  
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१६. िभाध्यक्ष महोदय, आवथाक,सामावजक रूपान्तरणका माध्यमबाट विद्यमान गररिी, असमानता 

तथा बेरोजगारीको अन्त्य गद ै स्िस््य, समिृ, आधवुनक तथा सुन्दर गाउँपावलका वनमााण गने 

दीघाकावलन सोच परुा गराउन आ.ि २०७९/०८० को गाउँपावलकाको  बावर्ाक बजेट तथा कायाक्रम 

यस गररमामय सभामा प्रस्तुत गना चाहन्िु । 

 

 आ.व ०७९/८० को िासग आम्दानीका स्रोतहरुको िंसक्षप्त सववरर् सनम्ननुिार रहेको छ । 

• आन्तररक आय : रु ९ करोड  

• घरजग्गा रवजष्रेशन दस्तुर: रु १ करोड ५० लाख 

• संवघय सरकार वित्तीय हस्तान्तरण: रु ४३ करोड १३ लाख 

• प्रदशे सरकार वित्तीय हस्तान्तरण: रु ३ करोड ६८ लाख २४ हजार 

• राजश्व िाँडफाँड िाट प्राप्त रकम : रु १० करोड ४७ लाख १९ हजार 

• िन रोयल्टी : रु ५ लाख 

• आ.ि ०७८/७९ को बैंक मौज्दात: रु २ करोड, १८ लाख ८१ हजार 

जम्मा : रु ७० करोड २ लाख २४  हजार 

•  मावथ उल्लेवखत रकम संवचत कोर् माफा त खचा हुने रकम हो ।  यसमा सामावजक सरुक्षा िापतको  

अनमुावनत रकम रु १६ करोड ८१ लाख जोड्दा जम्मा बजेटको आकार  रु ८६ करोड ८३ 

िाख २४ हजार हुन जान्छ।  

िभाध्यक्ष महोदय, अि म वसयारी गाउँपावलकाको आ.ि ०७९/८० को लावग विर्य क्षेिगत 

विवनयोजन तथा कायाक्रमको संवक्षप्त वििरण पेश गना चाहन्िु। 

(१) आसथिक सवकाि  

आवथाक विकासको क्षेिमा सशता अनदुानबाट  रु. २ करोड १२ लाख र गाउँपावलकाका तथा 

िडा तफा का विवभन्न योजना तथा कायाक्रमहरुमा रु. ३ करोड ४१ लाख १९ हजार गरी जम्मा 

रु ५ करोड ५३ लाख १९ हजार बजेट विवनयोजन गरेको िु । त्यसबाहेक संघीय सरकार र 

प्रदशे सरकारका थप योजना तथा कायाक्रमहरु समेत कायाान्ियन हुने हुदँा अझ बढी जनता 

लाभावन्ित हुने विश्वास वलएको िु । 

(क)  कृसष, पिुपन्छी  तथा मत्सस्य सवकाि र सिचंाई 
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१. कृवर्लाई आवथाक समवृिको मेरूदण्ड मान्द ै “व्यविासयक कृसष पेिा अबिम्वन गरौं, 

आत्समसनभिर बनौं” भन्ने उद्दशे्यका साथ कृवर्लाई आधवुनकीकरण, व्यिसायीकरण तथा 

बजारीकरण गना अवभप्रेररत गराउन व्यिसावयक तथा साना कृर्कहरूलाई अनदुानको ब्यिस्था 

वमलाउन आिस्यक बजेट विवनयोजन गरेको िु ।  

२. दधु उत्पादन, मािा तथा मकै खेवतमा उत्पादनमा आधाररत अनुदान कायाक्रम संचालन  गना 

रु ८० लाख ब्यिस्था गरेको िु । यसबाट कृवर् उत्पादनमा िवृि भई अपेवक्षत आवथाक िवृिको 

लक्ष्य हाँवसल हुनकुा साथै कृर्कहरु व्यिसावयक उत्पादन तफा  आकवर्ात हुने विश्वास वलएको 

िु। 

३. कृवर् पेशालाई सम्मावनत र व्यिसावयक बनाई कृवर्मा आवश्रत जनताको जीिनस्तर सधुार गना 

तथा यिुा जनशवक्तलाई कृवर्मा आकवर्ात गना कृर्कहरुको त्याङ््कक संकलन गरी वनवश्चत 

मापदण्डको आधारमा कृर्कको िगीकरण गरी कृर्क पररचय पि वितरण गने कायालाई पणूाता 

वदन िजेटको व्यिस्था गरेको िु।  

४. संघीय सरकारको सहयोगमा आ.ि. २०७८/७९ मा सञ्चावलत साना व्यिसायीक कृवर् 

उत्पादन केन्र (पकेट) विकास कायाक्रमलाई वनरन्तरता वददँ ैआ.ि. २०७९/८० मा मकैबालीको 

साना व्यिसायीक कृवर् उत्पादन केन्र (पकेट) विकास कायाक्रम सञ्चालन गररनेि जसका 

लावग रु ३१ लाख िजेट व्यिस्था गरेको िु ।  

५. माटो र जवमनको रक्षाका लावग रासायवनक मलमा माि वनभार नभै गोठे मल, प्राङ््कगाररक मल 

तथा जैविक मल उत्पादन कायामा प्रोत्साहन गररने ि । यस आ.ि मा पररक्षणको रुपमा 

साझेदारीमा प्राङ््कगाररक मल उद्योग स्थापना गना िजेटको व्यिस्था गरेको िु। 

६.  आधवुनक कृवर् व्यिसायबाट माि उत्पादन बढ्ने, रोजगारीको सजृना हुने हुदँा उत्पादनलाई 

बढािा वददैं बजारीकरण गने जसका लावग उपलब्ध हाटबजारहरुको संरचनात्मक सधुार गदै 

सहज रुपमा विवनमय गनासक्ने व्यिवस्थत हाटबजारमा रुपान्तरण गना रु ४५ लाख िजेट 

विवनयोजन गरेको िु ।  

७. गाई, भैसी र बाख्रामा नश्न सधुार कायाक्रमलाई प्रभािकारी बनाउन वनःशलु्क कृविम गभााधान 

कायाक्रम सञ्चालन गररनेि । वनःशलु्क कृविम गभााधान वमसन कायाक्रमका लावग रु १५ लाख 

बजेट विवनयोजन गरेको िु जसिाट नश्ल सधुार भएका ३७५० पाडा-पावड, बाच्िा-बावच्िको 

उत्पादन हुनेि । जसले आगामी वदनमा दधु उत्पादनमा िवृि ल्याइ आवथाक विकासमा 

उल्लेखनीय सधुार हुने विश्वास वलएको िु। 
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८.  कृर्कको सहभावगतामा नेपाल सरकार, प्रदशे सरकारसमेतको सहयोग र समन्ियमा तरकारी 

तथा फलफुलको संरक्षणको लावग वशतभण्डार (कोल्डस्टोर) वनमााणको लावग जग्गा 

व्यिस्थापन तथा वड.वप.आर. तयार गनाका लावग आिस्यक िजेट विवनयोजन गरेको िु ।  

९. िडा नं. २ च्याङ््कगठामा  नि वनवमात पश ु हाटबजारलाई व्यिवस्थत  रुपमा सञ्चालन गरी 

प्रदशेस्तरीय गाईभैंसीको हाटबजारका रुपमा विकास गनुाका साथै पश ु मेला प्रदरश्नी 

कायाक्रमका लावग आिस्यक बजेट व्यिस्था गरेको िु । उत्कृष्ट उत्पादक तथा कृर्कलाई 

परुस्कृत गरी अझ उन्नत पश ुउत्पादनका लावग कृर्कहरुलाई प्रोत्साहन वमल्ने विश्वास गरेको 

िु । 

१०. फलफुल खेवत कायाक्रमलाई अवभयानको रुपमा संचालन गररने ि । ५ बर्ामा कम्तीमा ५० 

विघाहा जवमनमा फलफुल खेवत वबस्तार गने लक्ष्यका साथ  आ.ि.२०७९/०८० मा फलफुल 

खेवत विस्तारका लावग रु १० लाख विवनयोजन गरेको िु । उक्त कायाक्रम बाट १० विघाहा 

के्षिफलमा फलफुल खेवत विस्तार भई वकसानहरुको आयस्तर िढ्नुका साथै िातािरण 

संरक्षणमा सहयोग पगु्ने विश्वास वलएको िु। 

११. ५०%  लागत साझेदाररमा कृर्क समहुलाई भैंवस पालन व्यिसाय संचालनका लावग रु २५ 

लाख विवनयोजन गरेको िु । जसिाट िावर्ाक न्यनुतम ३६ हजार वलटर भैंवसको दधु थप उत्पादन 

भइ दगु्घ उत्पादनमा गाउँपावलका आत्मवनभार हुनकुा साथै वनयाात समेत हुने विश्वास वलएको िु। 

१२. वनयवमत रुपमा संचालन हुने पश-ुपंक्षी खोप कायाक्रम संचालन, आन्तररक तथा िाह्य परवजवि 

विरुिको और्वध, पशु आहार तफा  घाँस खेवतमा अनुदान कायाक्रम लगायत पशुपंवक्ष विकास, 

मत्स्य विकास, माहुरी पालन, माटो पररक्षण, तेलहन तथा मसला िावल विकास, कृवर् तथा पशु 

यावन्िकरण जस्ता विवभन्न कायाक्रमका लावग आिश्यक रकम विवनयोजन गरेको िु। 

१३. वसयारी गाउँपावलकाको वतनाउ तथा दानि नदी क्षेिका साथै अन्य वसमसार क्षेिमा िाहै्र मवहना 

पाईनकुा साथै गमी याममा पानीको खोवजमा यस क्षेिमा बसाइ सरर आउन ेसारस संरक्षण तथा 

व्यिस्थापनका लावग आिश्यक बजेट ब्यिस्था गरेको िु । 

१४. भै.ल.ुभ.ूज.अन्तगात सञ्चालनमा रहकेा पम्मबाट वसचाई सवुबधा वलने कृर्कहरुलाई रवनङ््कग 

चाजामा ५०% अनदुान उपलब्ध गराउनका लावग रु १५ लाख विवनयोजन गरेको िु ।  

१५. भवूमगत र वलफ्ट वसँचाई कायाक्रमलाई उच्च प्राथवमकता वदइ कृवर्को उत्पादनमा ििृी गना 

सघाउ परु् याउने नीवत अनुरुप जीणा अिस्थामा रहकेा वडप िोररङ््कग तथा नहरहरु ममात गरी 

संचालन गनाका लावग िजेट व्यिस्थापन गरेको िु। 
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१६. उन्नत विउ-विजनको माध्यमिाट उत्पादन िवृि गनाका लावग विउ-विजन उत्पादन, आपवुता 

तथा व्यिस्थापन कायाक्रम संचालन गररनकुा साथै धानबालीको उत्पादन िवृिका लावग 

रावष्रय खाद्य सरुक्षा वमसन अन्तगात रु ३५ लाख विवनयोजन गरेको िु । 

(ग) पयिटन प्रबर्द्िन 

१. पाहुना घर (होमस्टे ) को विकासमाफा त ग्रामीण पयाटन प्रििान गररने ि । स्थानीय 

मौवलकता,परम्परागत पेशा, अगाावनक तथा घरेल ु उत्पादनसँग होमस्टेलाई आिि गरर 

कायाक्रम संचालन गना िजेट विवनयोजन गरेको िु। 

२. स्थानीय लोक सँस्कृवतको जगेनाा गद ैआन्तररक पयाटनलाई आकर्ाण गना िजेट व्यिस्था 

गरेको िु ।   

३. मत्स्य जोनलाई प्रभािकारी पररचालन र िवपयाको मािाको ब्यापक प्रचार र स-ुब्यिस्था 

माफा त आन्तररक पयाटन प्रििान गने नीवत अनरुुप िवपयाचोकमा िवपयाको पवहचान 

झवल्कने गरी मािाको प्रवतमा स्थापना गना रु १० लाख िजेट विवनयोजन गरेको िु । यसिाट 

िवपया के्षिमा आन्तररक पयाटकको संख्या उल्लेख्य िवृि हुने अपेक्षा गरेको िु। 

४. स्थानीय पयाटकहरुलाई आकवर्ात गरी विदाका वदन तथा चाडपिाहरुमा वसयारी वभिै 

रम्ने/रमाउने िातािरण सजृना गना सवुिधा सम्पन्न शसयारी फन पाकय  वनमााणका लावग 

सम्भाव्यता अध्ययन र वड.वप.आर गनाका लावग िजेट व्यिस्था गरेको िु । 

(घ) भूसम ब्यवस्था 

१. यस गाउँपावलका वभिका भवूमहीन दवलत, भवूमहीन सकुुम्बासी, अव्यिवस्थत 

िसोिासीहरुको लगत संकलन भै रावष्रय भमूी आयोगको सफ्टिेयरमा प्रविष्टी भैसकेको ि 

। आयोगसँगको समन्ियमा जग्गा धनी प्रमाण पजूाा उपलब्ध गराउने कायाको तत्कालै शरुुिात 

गना आिस्यक जनशवक्त व्यिस्थापनका लावग िजेट व्यिस्था गरेको िु । 

२. भ-ू उपयोग ऐन  ,वनयमािली तथा  नेपाल सरकारको नीवत  अनरुुप भूवमको िगीकरण गरी 

भवूमको समवूचत उपयोग र प्रभािकारी व्यिस्थापन गनाका लागी भ-ूउपयोग योजना तयार 

गनाका लावग िजेट व्यिस्था गरेको िु।  

३. भवूमवहन तथा घरबारविवहन नागररकहरुको लावग एकल तथा सामवुहक आिासको व्यिस्था 

गररने ि । जसका लावग तराई-मधेस समवृि कायाक्रम तथा गा पा को साझेदाररमा १४ 

पररिारलाई आिासको व्यिस्था गना रु ७० लाख व्यिस्था गरेको िु । 
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 (ङ) उद्योग तथा व्यविाय  

१. स्थानीय स्रोत, साधन ,सामाग्री तथा कच्चा पदाथाको प्रयोग गरी मवहलाहरुलाई साना उद्यम 

माफा त आय-आजानमा संलग्न गराई मवहलाको आयस्तर िवृि गनाका लावग लघ ु उद्यम 

विकास कायाक्रम संचालन गररनेि । जसका लावग रु २९ लाख िजेट व्यिस्था गरेको िु । 

 (च) श्रम तथा रोजगार प्रबर्द्िन 

१. प्रधानमन्िी रोजगार कायाक्रम माफा त रोजगार सेिा केन्रमा सुवचकृत बेरोजगारहरुलाई 

रोजगारीको अिसर प्रदान गररनेि । युिा रोजगारीका लावग रुपान्तरण पहल पररयोजना तथा 

प्रधानमन्िी रोजगार कायाक्रम संचालनका लावग रु ५१ लाख िजेट व्यिस्था गरेको िु । 

(२) िामासजक सवकाि 

(क) सिक्षा, युवा तथा खेिकुद 

१. वशक्षा सबैको सरोकार र अवधकारको विर्य हो । सबैले वनःशलु्क र गणुस्तररय वशक्षा पाउनु 

पिा । यसै मान्यतालाई आत्मसात गद ै आगामी आ.ि २०७९/८०को लावग वशक्षा यिुा तथा 

खेलकूदमा शशता अनदुानिाट रु १९ करोड ६० लाख, गाउँपावलकाबाट रु २ करोड ९९ 

लाख ७२ हजार, प्रदशे सरकार शशता अनदुान तफा बाट १५ लाख, मखु्यमन्िी शैवक्षक सधुार 

कायाक्रमबाट ६०लाख र िडा तहबाट १करोड १२लाख ५५ हजार गरी कूल २४ करोड ४७ 

लाख २७ हजार रुपैया विवनयोजन गरेकोिु । यो रकम कूल िजेटको ३४ प्रवतशत हुन आउि 

भने  आन्तरीक तफा को रकम भन ेकरीि १० प्रवतशत हुन आउँि । संघीय सरकार  र प्रदशे 

सरकारका  थप  कायाक्रमहरु पवन कायाान्ियन हुनेहुदँा भौवतक पिूााधारको के्षिमा अझ बढी 

बालबावलकाहरु लाभावन्ित हुने दखे्दिु । वसयारीको दश िरे् शैवक्षक योजना कायाान्ियन 

हुदैंजाँदा वशक्षामा थप सधुार हुने विश्वास वलएको िु । 

२. वशवक्षत, सभ्य, स्िस््य र सक्षम, सामावजक न्यायसवहतको सम्ििृ वसयारी गाउँपावलका 

वनमााण गने वशक्षाको  वदघाकालीन  सोच रहकेो सन्दभामा  वशक्षाको विकासमा सचूना  

प्रविवधमा जोड वदने गरी प्रारवम्भक बालविकासका वशक्षकहरुको पेशागत विकास र प्रावथमक 

विद्यालयहरु कक्षा १दवेख ५ सम्म सञ्चालन भएका ९ सामदुावयक विद्यालयका राहत , 

स्थायी र करारका  २५ वशक्षकलाई     ५० प्रवतशत अनदुानमा ल्यापटप लाइ पठनपाठनको

साधनको रुपमा प्रयोग गना आिश्यक रकमको  आिश्यक व्यिस्था गरेको िु । 

३. दरिन्दीको अभािलाई कम गना हाम्रो प्रयासमा  माध्यवमक विद्यालय कक्षा ९ र १०का लावग  

विज्ञान, अंग्रेजी र गवणत विर्यमा वशक्षण वसकाइ अनुदानमा लावग नेपाल सरकारको सशता 

तफा को रु ६३लाख ८२ हजार र आधारभतू कक्षा ६ दवेख ८ सम्म विज्ञान, अगे्रजी र गवणत 

विर्यका लावग ३६लाख २४ हजार गरी रु १करोड ६ हजार रुपैयालाई विद्याथी संख्या िढी 

र दरिन्दी न्यनू भएका माध्यवमक र वनम्नमाध्यवमक विद्यालयहरुमा मावि तहमा रु ३० तीस 
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हजार र वनमावि तहमा २५हजारका दरले प्रवतमवहना स्केल कायम गरी कोटा वनधाारण गर 

मा.वि.मा थप १३ कोटा र वनमामा थप ५कोटा कायमिाट  शैक्षवणक वक्रयाकलापलाप 

प्रभािकारी हुने विश्वास वलएको िु । कोटा प्राप्त गने विद्यालयको वििरण यसै साथ सम्लग्न 

गरको िु । 

४. सिै सामदुावयक माध्यवमक विद्यालयहरुमा वडवजटल हिाइट बोडाको  लावग रु ६ लाख 

विवनयोजन गरेको िु । 

५. सिै विद्यालयहरुलाई रंगरोगनको व्यिस्था मखु्यमन्िी शैवक्षक सधुार कायाक्रममा विवनयोवजत 

रकमबाट गररने ि । 

६. वशक्षकहरुलाई निपिातन अनसुन्धानमा प्रोत्साहन गने वशक्षकहरुका िीच प्रवतस्पधाा गराउने 

र २५ िर्ा भन्दा बढी अिवध स्थायी सेिा गरेका वशक्षकहरुलाइ सम्मान गने जस्ता कायाका 

लावग रकम विवनयोजन गरेको िु ।  

७. असल अभ्यासहरुको अनुभि आदान प्रदान र प्रवतिध्दता, अिलोकन भ्रमण र प्रअहरुको 

कायासम्पादनको आधारमा प्रोत्साहन जस्ता उत्प्रेणात्मक कायाक्रमका लावग िजेट विवनयोजन 

गरेको िु । 

८. वशक्षा वदिस, वसयारी शैवक्षक महोत्सि स्थानीय पाठ्यक्रम वनमााण  वनमााणका लावग 

आिश्यक िजेट व्यिस्था वमलाएको िु। 

९. विद्यालय व्यिस्थापन सवमवत र वशक्षक अवभभािकसँघको क्षमता अवभिवृिको लावग 

रकमको व्यिस्था वमलाएको िु  । 

१०. भौवतक पिूााधारका कायाक्रमहरु राष्रपवत शैवक्षक सधुारका िजेटबाट वमलाइनेि । 

११. वसयारी गाउँपावलका रहकेो िडाको एक माि माध्यवमक विद्यालय फवनाचर र जेहने्दार 

िािाहरुको लावग शैवक्षक सामग्री वितरणको लावग रकम विवनयोजन गरेको िु । 

१२. जेहने्दार विद्याथीलाई प्रोत्साहन र प्राविवधक वशक्षामा जोड वदने नीवत अनरुुप 

गाउँपावलकाबाट २ जनाका दरले ३ िटा प्राविवधक विद्यालयमा वस वट इ वभ वट मा वसयारीका 

जेहने्दार र वबपन्न विद्याथीलाई वनशलु्क अध्ययनका लावग रु ४ लाख िजेट विवनयोजन गरेको 

िु  । 

१३.  “स्वास््यका िासग खेिकुद राष्ट्रका िासग खेिकुद” भन्ने मान्यताका साथ खेलकुद 

माफा त वसयारीको पवहचान िढाउन खेलकुद विकासतफा  विवभन्न वक्रयाकलापहरुमा जम्मा रु 

४४ लाख विवनयोजन गरेको िु।  

१४. वजल्लास्तरीय वक्रकेट प्रवतयोवगता, अध्यक्ष कप रवनङ््कग वशल्ड फुटिल प्रवतयोवगता, वसयारी 

कबड्डी प्रवतयोवगता र व्याडवमन्टन प्रवतयोवगताहरु संचालन गररने ि । जसका लावग रु १२ 

लाख विवनयोजन गरेको िु ।  
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१५.  विवभन्न क्लि तथा संघ संस्थाहरुलाई खेलकुद सामाग्रीहरु वितरण गना रकमको व्यिस्था 

गरेको िु ।  

१६. विद्यालय स्तरका विद्याथीहरुको प्रवतभा प्रस्फुटन गनाका लावग विवभन्न अवतररक्त 

वक्रयाकलापहरुका साथै वसयारी शैवक्षक महोत्सि सञ्चालन गररनेि । जसका लावग रु ८ 

लाख विवनयोजन गरेको िु। 

१७. खेलकुद विकासका लावग प्रवशक्षकको व्यिस्था विवभन्न प्रवतयोवगताहरुमा खेलाडीहरुलाई 

सहभागी गराउनका लावग आिश्यक रकम व्यिस्था गरेको िु। 

 (ख) जनस्वास््य तथा पोषर् 

१. सनिुल्क र गुर्स्तररय आधारभुत स्वास््य िेवा प्राप्त गनुि नागररकको नैिसगिक 

असधकार रहेको कुरािाई मध्यनजर गदै आगामी आ.ि २०७९/८०को लावग स्िास््य 

तथा पोर्णतफा  शशता अनुदानिाट रु ३ करोड २४ लाख, गाउँपावलकािाट रु १ करोड ८९ 

लाख ५ हजार , िडातह िाट ९ लाख ८८ हजार गरी कूल ५ करोड २२ लाख ९३ हजार 

रुपैया विवनयोजन गरेको िु । 

२. वसयारी गाउँपावलकाको िडा नं.४ िवपयामा १५ शैयाको अस्पताल वनमााणका 

लावग वनमााण व्यिसायी िनौट भइसकेकोले संवघय सरकारको समन्ियमा 

आिस्यक बजेट व्यिस्थापन गरर समयमै वनमााण सम्पन्न हुने व्यिस्था वमलाईने ि।  

३. गाउँपावलकाद्वारा सञ्चावलत एम्बलेुन्स सेिालाई प्रभािकारी बनाइनेि । उवचत मापदणड् 

तथा कायाविवध बनाई स्िास््य कमीको वसफाररसका आधारमा गभािती मवहला, असाध्य 

रोग लागेका विरामी, ७० बर्ामावथका ज्येष्ठ नागररक, अवत अशक्त “क” र “ख” िगाको 

पररचय पि भएका अपाङ््कग लगायतलाई  रुपन्देही वजल्लाभरी  वनशलु्क र अन्य 

विरामीहरुलाई न्यूनतम शलु्कमा एम्बलुेन्स सेिा उपलब्ध हुने व्यिस्था वमलाईएको ि।  

४. खोप, सरुवक्षत माततृ्ि, प्रजनन स्िास््य, पोर्ण जस्ता जनस्िास््यसँग सम्बवन्धत आधारभतू 

सेिा सुविधालाई प्रभािकारी बनाउन मवहला स्िास््य स्ियंसेविकालाई उत्पे्रररत गना मावसक 

यातायात खचामा िवृि गरी संघीय सरकार र गा.पा. बाट गरी मावसक रु ३००० पुर् याएको िु 

। साथै मवहला स्िास््य स्ियंसेविकालाई स्िास््य बीमा रकमको ५० प्रवतशत पाउँपावलकाले 

व्यहोने गरर िजेट व्यिस्थापन गरेको िु। 

५. आमा र वशशकुो स्िास््यलाई ध्यान राखी बवथाङ््कग सेन्टर तथा अस्पतालमा सरुवक्षत 

सतु्केरी गराउन प्रोत्साहन गरीनेि ।  बवथाङ््कग सेन्टर तथा अस्पतालमा प्रसतुी गराइएका 
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वसयारी गाउँपावलका वभि स्थायी बसोबास भएका सतु्केरी मवहलाहरुलाई कायाविवध बनाई 

श्रािण १ गते दवेख नै कायाान्ियन गने गरी उपाध्यक्ष िसहतको िुत्सकेरी मसहिािाई 

पोषर् िामाग्री तथा सििु स्वागत कायिक्रम संचालन गना रु १५ लाख िजेट 

विवनयोजन गरेको िु।  

६. मवहला स्िास््य स्ियम ् सेविका र स्िास््य कमीहरुलाई उच्च मनोिलका साथ 

सेिाप्रिाहमा लगाउन आमा स्िास््य सरुक्षा र बाल स्िास््य सधुार कायाक्रमका लावग 

विशेर् प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने व्यिस्था वमलाइनेि । जसका लावग रु ८ लाख 

विवनयोजन गरेको िु। 

७. संघ तथा प्रदशे सरकारको समन्ियमा पाठेघर खस्ने र क्यान्सर वस्क्रवनङ््कग वशविर सञ्चालन 

गना आिश्यक बजेट व्यिस्था गरेको िु ।  

८. ७० बर्ामावथका ज्येष्ठ नागररक, अवत अशक्त “क” र “ख” िगाको पररचय पि भएका 

अशक्त लगाएतलाई घरदलैो उपचार कायाक्रम सञ्चालन गना रु १३ लाख िजेट विवनयोजन 

गरेको िु। 

९. वसयारी गाउँपावलका वभिका नागररकहरुलाई ब्लड आिश्यक परेमा सरल र सहज 

तररकाले वनःशलु्करुपमा ब्लड-बैंकबाट उपलब्ध गराउन आिस्यक िजेट व्यिस्था गरेको 

िु । 

१०. नागररक आरोग्य केन्रलाई प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन  गरर  आयिेुद पिती र योग 

अभ्यासको माध्यमबाट शाररररक तथा मानवसक स्िास््य सधुारका लावग कायाक्रमहरु 

सञ्चालन गना आिस्यक िजेट व्यिस्था गरेको िु ।  

११. वसकलसेल एनेवमया रोगका विरावमहरुलाई वनशलु्क उपचार गररने ि साथै सगुर र ब्लड 

पे्रसरको और्वध वनशलु्क वितरणको व्यिस्था गना आिस्यक िजेट व्यिस्था गरेको िु ।  

१२. नेपाल सरकारको सहयोगमा क्यान्सर,मगृौला तथा मेरुदण्ड रोगबाट पीवडत स्थानीय 

नागररकलाई मावसक स्िास््य उपचार भत्ताको व्यिस्था का लावग आिश्यक िजेट 

व्यिस्था गरेको िु। 

 

(ग)  खानेपानी तथा िरिफाई 

१. खानेपानी तथा सरसफाईतफा  गाउँपावलका तथा िडातफा बाट गरी जम्मा रु ६३ लाख ८० 

हजार विवनयोजन गरेको िु । 
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२. सबैका लावग स्िच्ि खानेपानी सुवबधा परु् याउनका लावग ओभरहडे ट्याङ््कककी भएका 

ठाउँमा तीव्रताका साथ पाइपलाइन विस्तार गने कायाका लावग रु २७ लाख िजेट विवनयोजन 

गरेको िु। प्रधानमन्िी रोजगार कायाक्रमबाट समेत थप पाइपलाइन विस्तार गररने ि। 

३. टोल विकास संस्था पररचालन गना रु ७ लाख िजेट विवनयोजन गरेको िु। 

४. सफा र सुन्दर वसयारी अवभयान अन्तगात २०७९ श्रािण मवहनादेवख प्रत्येक मवहनाको पवहलो 

शवनिार जन-प्रवतवनवध, संघ संस्था, वशक्षक, कमाचारी, आम नागररक लगायतको 

सहभावगतामा प्रत्येक टोल तथा िवस्तमा सरसफाइ अवभयान संचालन गररने ि । “मेरो िोशज 

,मेरो पशहलो डस्टशवन” अवभयान संचालन गररने ि। नमनूा, स्िच्ि, सफा र सरसफाइयकु्त 

पावलका वनमााण गने उिेश्यका साथ क्षमता अवभिवृि लगायत सचेतनापणुा कायाक्रम 

संचालन गना रु ८ लाख ८० हजार िजेट विवनयोजन गरेको िु ।  

(घ)  मसहिा, वािबासिका र िामासजक िमावेिीकरर् 

१. आवथाक, सामावजक र शैवक्षकरुपमा पिाडी परेका मवहला, दवलत, आवदिासी जनजाती, 

मवुस्लम, वपिडािगा,अपांङ््कगता भएका व्यवक्त लगायतका िगा तथा समदुायको उत्थानका 

मवहला, िालबावलका र सामावजक समािेशीकरण लावग गाउँपावलका तथा िडा तफा बाट गरी जम्मा 

रु ८९ लाख ४२ हजार विवनयोजन गरेको िु ।  

२. मवहलाहरुको सशवक्तकरण, क्षमता विकास, आयमलुक सीप वसकाइ स्िरोजगार बनाउनको 

लावग ३२ लाख ४२ हजार विवनयोजन गरेको िु।  िोरी- बुहारी कम््यटुर तावलम संचालन गना 

रु ४ लाख विवनयोजन गरेको िु। 

३. विवभन्न जातीय,भावर्क,धावमाक तथा सांस्कृवतक विविधताको सम्बोधन र जगेनाा गना विवभन्न 

कायाक्रम गना रु १५ लाख विवनयोजन गरेको िु । 

४. अपाङ््कगता भएका व्यवक्तहरुको सम्मान, सहयोग, सहायता सामाग्री वितरण, आयमलुक तावलम 

लगायतका कायाका लावग रु १७ लाख ५० हजार विवनयोजन गरेको िु । 

५. ज्येष्ठ नागररक सम्मानका कायाक्रम हरुका लावग िडा कायाालय  तथा गा. पा. बाट गरी जम्मा रु 

९ लाख २० हजार विवनयोजन गरेको िु । 

६. िरै्भरर काम गदाा पवन दईु िाक खान नपगु्ने अवत विपन्न पररिारलाई खाद्यान्न सहयोग 

कायाक्रमका लावग रु १० लाख विवनयोजन गरेको िु। 

७. स्थानीय मवहला उद्यमीहरुले उत्पादन गरेका सामाग्रीहरुको बजार प्रििान गना कोशेली घर 

वनमााणका लावग रु ५ लाख विवनयोजन गरेको िु ।  
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३. भौसतक पूवािधार सवकाि 

१. भौवतक पिुााधार विकास तफा  संघीय अनदुान, प्रदशे अनदुान तथा आन्तररक स्रोत गरर 

जम्मा रु १९ करोड ७५ लाख िजेट विवनयोजन गरेको िु। 

२. शहरोन्मखु के्षि तथा पानी वनकासको समस्या भएका िवस्तहरुमा नाली तथा ढल वनकासको 

व्यिस्था गद ैजाने नीवत अनरुुप आिश्यकक िजेट व्यिस्था गरेको िु ।  

३. विकासका पिूााधारमा सडक पवहलो शता हुनाले गणुस्तरीय सडक वनमााणलाई प्राथवमकता 

वदइनेि । आगावम आ.ि. मा विवभन्न स्थानमा कालोपिे सडक वनमााणका लावग रु १० 

करोड ५० लाख विवनयोजन गरेको िु । आिस्यकता अनसुार स्तररय ग्रािेल तथा कृवर् 

सडक वनमााणका लावग िजेट व्यिस्था गरेको िु । 

४. गाउँपावलका के्षिवभि सडक सञ्जाल वनमााणका लावग सडक गरूुयोजना तयार गरी 

व्यिवस्थत र योजनाबि तरीकाले स्तरीय सडक सञ्जाल वनमाणा गररने नीवत अनसुरण 

गररनेि । सडक गरुुयोजना वनमााणका लावग आिस्यक िजेट व्यिस्था गरेको िु। 

५. शिुोधन गा.पा को वसयाभार के्षििाट सरुुभइ लगभग वसयारी गा.पा को मध्यभाग हुदँ ैदानि 

नदीमा वमवसने वसयारी खोलाको गा.पा वभिको खण्डको दिैुतफा  २ लेन सडक , फुलिारी, 

जंगहत्था सामदुावयक िनके्षि र गमु्िा सवहतको संरचना तथा सोवह ठाउँको वसंचाइ ड्यामको 

प्रयोग गरर बोवटङ्क संचालन सवहतको शसयारी खोला पययटन कोररडोर लाई शसयारी 

िौरवको योजनाको रुपमा घोर्णा गरी सवकएकोले सभे, वडजाइन तथा वड.वप.आर तयार 

गनाका लावग आिस्यक िजेट व्यिस्था गरेको िु । 

६. ममात सम्भार कोर्को व्यिस्था गरी मौसमी तथा अन्य गवतविधीबाट क्षयीकरण हुने पिूााधार 

तथा ग्रामीण सडकहरुको तत्काल ममात सम्भारको व्यिस्था गररनेि । जसका लावग 

पिूााधार तफा का हरेक योजनाको लागत अनमुान मै २% रकम ममात संभार कोर्को लावग 

िुट्याउने व्यिस्था गरेको िु। साथै उक्त कोर्का लावग एकमषु्ट रु ३० लाख विवनयोजन 

गरेको िु। 

७. संघीय सरकार र प्रदशे सरकारसँगको सहकायामा सञ्चालन हुने योजनाको लावग समपरुक 

कोर्मा एकमषु्ट रु ४ करोड विवनयोजन गरेको िु ।  

८. बजार उन्मखुचोकहरुमा शहरी पूिााधार वनमााण गररनेि । बजार क्षेिमा सडक बवत्त तथा 

वस.वस.वट.वभ क्यामेरा जडान गरी नागररकको सरुक्षालाई प्रत्याभवुत गना आिस्यक िजेट 

व्यिस्था गरेको िु। 
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९. विद्यतु वितरण प्रणालीमा आिि नभएका िवस्तहरुमा विद्यतु विस्तार लगायत वजणा 

पोलहरुको व्यिस्थापनका लावग आिश्यक िजेट व्यिस्था गरेको िु ।    

(४) वन, वातावरर् तथा सवपद् व्यवस्थापन  

१. बेलबास -बेथरी सडक नह रको दायाँबाँया तथा आसपासका के्षिहरु तथा मठ मवन्दरका खलु्ला 

स्थानमा विवभन्न जातका बोटविरुिा िकृ्षारोपण गरी सनु्दरीकरण गरीनेि । जसका लावग 

आिस्यक िजेट व्यिस्था गरेको िु। 

२. विवभन्न प्राकृवतक तथा अन्य प्रकोपजन्य पररवस्थवतमा तत्काल राहत,खोज, उिार र पुन: 

स्थापना काया संचालनका लावग विपद व्यिस्थापन कोर्मा रु ४० लाख विवनयोजन गरेको िु। 

३. प्रकोप िाट घरिास गमुाएका नागररक तथा अन्य आश्रयस्थल आिस्यक पने व्यवक्तहरुका 

लावग नािररक शवपद सरुक्षा भवन वनमााण गना रु २० लाख विवनयोजन गरेको िु। विपद 

प्रवतकाया तावलम संचालन गना आिस्यक िजेट व्यिस्था गरेको िु । 

४.  घरवभिैबाट फोहरको िवगाकरण गने नीवत अनरुुप ्लावस्टक तथा वशशाजन्य िस्तुको 

व्यिस्थापन  ,घर वभि तथा घर िावहरको िातािरवणय सरसफाई तथा सामदुावयक  सरसफाइ 

सधूार गना रु ११ लाख  विवनयोजन गरेको िु। 

५. गाउँपावलका पररसरलाई हररयाली यकु्त तथा िातािरण मैवि िनाउन गाउँपावलका अँगावडको 

खावल के्षिमा पाका  वनमााण गनाका लावग रु १५ लाख विवनयोजन गरेको िु। साथै जंगहत्था तथा 

वचवल्हया िन संरक्षणका लावग िजेट व्यिस्थापन गरेको िु ।  

  (५) िुिािन तथा िसं्थागत सवकाि  

१. गाउँपावलका, िडा कायाालयहरु, विर्यगत शाखाहरु, स्िास््य संस्थाहरुमा कायारत सबै 

कमाचारीहरुलाई आचरण र अनशुासन पणूारुपमा पालना गद ैमसु्कान सवहतको सेिा प्रिाह 

गना अवभप्रेररत गररनेि ।औवचत्य र आिश्यकता अनसुार वजम्मेिारीमा हेरफेर गरी सबैलाई 

सबै काम गना सक्ने गरी सक्षम बनाईनेि । वनिाावचत जनप्रवतवनवध एिं कमाचारीहरुको 

क्षमता विकासका लावग क्षमता विकासका कायाक्रमहरु सञ्चालन गना आिस्यक िजेट 

व्यिस्था गरेको िु। 

२. सबै कमाचारीहरुको काया वििरण,काम,कताब्य र अवधकार तथा काया सम्पादन सम्झौता, 

वजम्मेिारीमा हरेफेर गने  लगायतका विर्यमा कायाविवध बनाई कायाान्ियन गररने ि । 

साविकको स्थानीय वनकायमा स्थायी वनयवुक्त पाई हाल यस गाउँपावलकामा समायोजन 

भएका कमाचारीहरुको िवृत्त विकासको लावग आिश्यक कानून बनाई लाग ुगररनेि । 
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३. िडा नं ४ मा स्माटा िडा कायाालय वनमााण गररने ि । बहुिर्ीय योजना अन्तगात वनमााणका 

लावग वड.वप.आर गरर वनमााण काया शरुु गनाका लावग आिस्यक िजेट विवनयोजन गरेको 

िु। 

४. रावष्रय पररचयपि तथा पवञ्जकरण विभागको सहकायामा सामावजक सरुक्षा तथा व्यवक्तगत 

घटना दताा प्रणाली सदुृढीकरण गरर व्यिवस्थत र अद्यािवधक गररने कायालाई वनरन्तरता 

वदइनेि । जसका लावग रु १२ लाख िजेट विवनयोजन गरेको िु। 

५. वनयवमत र प्रभािकारी बजार अनगुमनको माध्यमबाट गणुस्तर, नापतौल, खाद्य सरुक्षा र 

उपभोक्ता वहत संरक्षण सम्बन्धी कायाहरु व्यिवस्थत गररनेि । जसका लावग आिस्यक 

िजेटको व्यिस्था गरेको िु । 

६. गाउँपावलका क्षेिमा आिश्यक शावन्त तथा सवु्यिस्था कायम गरी गाउँपावलका एिं 

गाउँके्षि वभिको सािाजवनक सम्पवत्तको सरुक्षा एिं संरक्षण गना, अनावधकृत वनमााण तथा 

सािाजवनक सम्पवत्तको अवतक्रमण रोकथाम तथा वनयन्िण गना नगर प्रहरीको व्यिस्था 

गनाका लागी आिस्यक िजेटको व्यिस्था गरेको िु । 

७. उपभोक्ता सवमवतको क्षमता अवभिवृि गरी वनमााण कायालाई थप गणुस्तररय बनाउन 

उपभोक्ता सवमवत तावलमका लावग रकम विवनयोजन गरेको िु। ।  

८.  संघीय सरकारको नीवत अनरुुप राष्रसेिक कमाचारी तथा वशक्षकहरुको तलि १५% ले 

िवृि गरेको िु साथै खाइपाइ आएको महङ््कगी भत्तालाई वनरन्तरता वदएको िु । कमाचारीलाई 

उच्च मनोिलका साथ कायासम्पादनमा लाग्न अवभप्रेररत गना परुस्कार र सम्मानको ब्यिस्था 

गरेको िु । कायाबोझ तथा कायासम्पादन सचूकका आधारमा कमाचारीलाई प्रोत्साहन गना 

रकम विवनयोजन गरेको िु । गाउँपावलकाको वहत र विकासको लावग अहोराि खवटने 

कमाचारीहकरुको िवृत्त र नविन वसकाइ अनुकरणका लावग आन्तररक पयाटन काजलाई 

वनरन्तरता वदएको िु । 

९. गाउँपावलकाको समग्र वहत र विकास व्यिस्थापनका लावग समय समयमा विवभन्न क्षेिमा 

विशेर् योगदान पयुााउनु भएका ज्येष्ठ नागररक, सामावजक, राजनीवतक व्यवक्तत्ि, 

समाजसेिी उद्योगी, वशक्षापे्रमी लगायत महत्िपणूा व्यवक्तत्िहरुलाई सम्मान गररने ि । 

जसका लावग आिस्यक िजेट विवनयोजन  गरेको िु। 

१०. गाउँपावलकामा हालसम्म तजुामा भएका स्थानीय काननूहरुको पालना गनुा गराउनकुा 

साथै औचीत्यका आधारमा संशोधन तथा पररमाजान गररनेि । संविधानले स्थानीय तहलाई 

प्रदान गरेको अवधकार कायाान्ियन गना आिश्यक पने थप काननूहरु ६ मवहनावभि वनमााण 
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गररने ि । कानूनहरूको कायाान्ियन गरी  गराई विवधको शासन अिलम्िन गरी सशुासन 

यकु्त स्थानीय तहका रुपमा वसयारी गाउँपावलकालाई स्थावपत गना आिस्यक िजेट व्यिस्था 

गरेको िु । 

११. सेिाग्राहीको सवुिधाका लावग  सिै िडा कायाालय तथा गाउँपावलकावभि हले्प डेस्क 

(सहयोगी कक्ष) को व्यिस्था गररने ि । जसका लावग रु १० लाख विवनयोजन गरेको िु । 

१२. जनताको सिोपरी वहतलाई ध्यानमा राखी कानूनले अवधकार प्रदान गरेका न्यावयक 

कायालाई वनष्पक्ष, व्यिवस्थत विश्वासयोग्य, पारदशी बनाउद ै लवगने ि । मेलवमलापको 

माध्यमबाट समाजमा सामावजक सवहष्णतुा बढाउने विर्यलाई जोड वदइनेि । सबै िडामा 

मेलवमलाप केन्रलाई वक्रयाशील बनाइनेि जसका लावग न्यावयक सवमवत तफा  रु १५ लाख 

विवनयोजन गरेको िु।  

१३. सािाजवनक परीक्षण, सामावजक परीक्षण र सािाजवनक सनुिुाई जस्ता वक्रयाकलापको 

माध्यमबाट पारदवशाता अवभिवृि गनाका लावग आिस्यक िजेटको व्यिस्था गरेको िु ।   

िभाध्यक्ष महोदय, 

१. बजेटको समयमै कायाान्ियनको लावग श्रािण पवहलो हप्ता वभि खररद योजनासवहत िावर्ाक 

कायातावलका वनमााण गरी भदौ असोजमा साना योजनाको खररद प्रकृया र कावताक र माघ 

मसान्तवभि क्रमशः मझौला र ठूला योजनाको उपभोक्ता सवमवत बनाईसक्ने गरी सम्झौता गरी 

सक्नपुने प्रस्ताि पेश गरेको िु । यसबाट असार नलाग्द ैयोजना सम्पन्न भै सक्ने अपेक्षा वलएको 

िु। 

२. सभाध्यक्ष महोदय, यसरी समग्रमा आ.ि ०७९/८० को कूल िजेटको आकार जम्मा रु ७० 

करोड २ लाख २४ हजार रहने गरी सन्तुवलत िजेटको प्रस्ताि गरेको िु । जसमध्ये चालतुफा  

रु ३७ करोड ११ लाख १९ हजार (५३ %) र पजुीगत तफा  रु ३२ करोड ९१ लाख ५ हजार 

(४७%) प्रस्ताि गररएको कुरा सम्मावनत सभा समक्ष जानकारी गराउन चाहन्िु । 

 

३. बजेट तथा कायाक्रम कायाान्ियन गना तथा राजस्ि प्रावप्तको लावग आिश्यक पने विवनयोजन 

विधेयक,२०७९ र आवथाक विधेयक,२०७९ सम्मावनत सभाबाट स्िीकृवतको लावग प्रस्ततु 

गरेको िु । 

४. िावर्ाक िजेट तथा कायाक्रम सम्बन्धी विस्ततृ वििरण  तथा राजश्वका दरहरु संलग्न 

अनसुवूचहरुमा प्रस्ततु गरेको िु । 
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       अन्त्यमा, बजेटमा ब्यिस्था गररएका योजना तथा कायाक्रमहरू प्रभािकारीरुपमा कायाान्ियन 

गरी  समिृ, सनु्दर र समनु्नत वसयारी बनाउन सभाका सम्पणूा सदस्यहरू लाग्न ु हुने ि भन्ने 

कुरामा विश्वास वलएको िु। यसमा राष्र सेिक कमाचारीहरू सदा झै खवटनु हुनेि भन्ने 

अपेक्षासवहत आम वसयारी गाउँपावलकािासी नागररकहरु, राजनीवतक दल, बवुिजीवि समाज 

सेिीहरूबाट सहयोगको अपेक्षा राख्दिु । बावर्ाक बजेट तजुामा गना सहयोग पयुााउनुहुने सभाका 

सम्पणूा सदस्यज्यहूरू, विर्यगत सवमवतका पदावधकारीहरू, राजस्ि परामशा सवमतका 

पदावधकारीहरू, बुविजीवि, समाजसेिी, वशक्षक, प्राध्यापक, राष्रसेिक कमाचारीहरू लगायत 

सबैलाइा हावदाक धन्यिाद व्यक्त गदािु ।  

 

२०७९/०३/१० 

धन्यवाद, जय सियारी  

तारादेवी थारु 

   उपाध्यक्ष 

सियारी गाउँपासिका, रूपन्देही 


