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गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको 

आलथयक वर्य २०७९/०८० को बजेट वक्तव्य 

गलु्मीदरबार गाउँपालिकाका अध्यक्षज्यू¸ गाउँ काययपालिकाका सदस्यहरु¸ गाउँसभाका सदस्यहरु¸ राष्ट्रसेवक 
कमयचारी¸ संचारकमी लमत्रहरुमा  हार्दयक नमस्कार¸ 

जनताको िोकताम्रत्रक स्थानीय सरकार लनमायणमा २०७९ बैशाख ३० गते सबपन्न स्थानीय तह सदस्य 
लनवायचनमा आफ्नो अमूल्य मतर्दई स्थानीय सरकारको नेततृ्व हामीिाई सबुपन ु भएका सबपूणय 
नागररकहरुप्रलत हार्दयक आभार व्यक्त गदयछु । गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष एवं बजेट तथा 
काययक्रम तजुयमा सलमलतको संयोजकको हैलसयतिे आलथयक वर्य ०७९/८० को बजेट यस सबमानीत 
सभामा प्रस्ततु गनय पाउँदा म अत्यरत गौरवाम्रवत भएको छु । नेपािको संववधान कायायरवयनको क्रममा  
स्थानीय सरकार,  प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँगको अरतरसबबरध,  सहकारीता,  सह अम्स्तत्व र 
समरवयको ममय  लभत्र रही तयार गररएको स्थानीय सरकारको बजेटको छुटै्ट महत्व रहेको छ । 

कोलभड-१९ संक्रमणको कारण म्शलथि भएको अथयतरत्रिाई चिायमान गराउँदै गाउँपालिकाको लसलमत 
श्रोत साधनिाई अलधकतम पररचािन गरी कृवर्¸ स्वास््य¸ म्शक्षा¸  सशुासन¸ पूवायधार लनमायण¸ रोजगार¸ 
ववपद् व्यवस्थापन िगायतका क्षेत्रहरुिाई प्राथलमकतामा राखी नीलत तथा काययक्रम र बजेटको तजुयमा 
गररएको छ । गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको नेततृ्व लिनभुएका गाउँपालिकाका प्रथम अध्यक्ष श्रदे्धय 
अशोककुमार थापाको समदृ्ध र सखुी स्थानीय सरकार लनमायण गने मागयमा हामीहरु िम्बकरहेका छौं¸ 
सबि र सक्षम स्थानीय सरकार लनमायणमा उहाँको अमूल्य योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गदै हार्दयक 
श्रद्धासमुन व्यक्त गदयछु ।  

सबमालनत यस सभाबाट प्राप्त महत्वपूणय सझुाव सवहत पारीत नीलत तथा काययक्रमको ममय¸ भावना र लसमा 
लभत्र रही बजेटको तजुयमा गररएको छ । बजेट तजुयमा गदाय संघ र प्रदेश सरकार सँग समरवय र 
साझेदारी गदै उपिब्ध रयूनतम स्रोत र साधनिाई अलधकतम उपभोग गनुयपने मारयतािाई आत्मसाथ 
गररएको छ । नेपािको संववधानमा उल्िेम्खत स्थानीय तहको अलधकार,  सावयजलनक सेवा प्रवाहमा 
स्थानीय सरकारको भूलमका,  ववगतका वर्यहरुमा संचालित ववकास आयोजनाहरुको कायायरवयनको अवस्था¸ 
नागररकको अपेक्षािाई ध्यानमा राख्दै चाि ु आलथयक वर्यका काययक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा संचािन 
हनुेगरी बजेट ववलनयोजन गररएको छ । बजेट तजुयमा गदाय मूित: नेपािको संववधान¸ प्रचलित 
काननुहरु¸ संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त मागयदशयन¸ गाउँपालिकािे पाररत गरेको नीलत तथा 
काययक्रम र ववलभन्न संघ संस्था एवम ् ववद्धतवगयहरुबाट प्राप्त रचनात्मक सझुावहरुिाई ववशेर् ध्यान 
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र्दईएको छ । गाउँपालिकाको  लसलमत बजेट तथा श्रोत साधनका बावजदु गलु्मीदरबार 
गाउँपालिकाबासीको ववकास लनमायणका चाहनाहरुिाई पूलतय गनय सखुी र समदृ्ध गाउँपालिका लनमायणको 
महानअलभयानमा एकजटु भई अम्घ बढ्नका िालग गाउँपालिकाका सबपूणय नागररकहरु¸ राजनीलतक 
दिहरु¸ जनप्रलतलनलधहरु¸ नागररक समाज¸ गाउँपालिकाको बौवद्धक वगय̧  पत्रकार¸ राष्ट्रसेवक कमयचारी¸ 
ववलभन्न संघ संस्थाहरुिाई हार्दयक अवपि गदयछु। 

बजेटको सोंच, िक्ष्य, उद्दशे्य र अपेम्क्षत उपिम्ब्धहरुुः- 

(क)  सोंच :  “सबि¸ सक्षम उत्थानशीि स्थानीय सरकार : समदृ्ध र समरु नत गलु्मीदरबार” 

(ख) िक्ष्य: "सशुासन¸ स्वास््य¸ म्शक्षा¸ कृवर् र पूवायधार लनमायणको क्षेत्रमा सममु्चत ववकास गरी 
गाउँपालिकाको आलथयक अवस्थामा सधुार ल्याउने"  

 (ग)  उद्दशे्यहरु :  

 कृवर् तथा पशपुािन उद्यम पररयोजना संचािन गरर कृवर्मा आत्मलनभयर हनुे¸ 
 नागररकको स्वास््यिाई उच्च प्राथलमकता र्दने¸ 
 प्राकृलतक तथा गैर प्राकृलतक ववपद्हरुको रोकथाम¸ लनयरत्रण तथा रयूनीकरणमा 

ववशेर् ध्यान र्दने¸ 
 म्शक्षामा सबै बािबालिकाको समान पहुँच र गणुस्तरीय म्शक्षाको सलुनम्ित गने¸ 
 गाउँपालिकामा पूवायधारहरु लनमायण गरी नागररकिाई ववकासको अनभुूत गराउने¸ 
 एक घर एक धारा अलभयान संचािन गरी खानेपानीका आयोजनाहरु संचािन गने र 

सरसफाईमा नागररकको सहज पहुँच पयुायउने¸ 
 गाउँपालिकािाई सरुम्क्षत आवासयकु्त गाउँपालिका बनाउन खरका छानामकु्त बनाउने¸ 
 जनतािाई केररमा राखी चसु्त दरुुस्त र प्रभावकारी र प्रववलधमैत्री सेवा प्रवाह गने¸ 
 स्वरोजगार र रोजगारी ववृद्ध गने¸ 
 गाउँपालिकाको आलथयक¸भौलतक तथा सामाम्जक पूवायधार ववकास गरी खुसी¸ 

सखुी¸समदृ्ध र समनु्नत गाउँपालिका बनाउने  

 नागररकिाई स्थानीय सरकारको अनभुूत गराउने¸ 
 िघ ुउद्यम सबबरधी काययक्रम संचािन गरी स्वरोजगार बनाउने¸ 
 गाउँपालिकामा पययटन पूवायधारहरु लनमायण गरी पययटनमा टेवा परु् याउने¸ 
 राजश्व संकिनमा पारदशीता कायम गदै राजस्व चहुावटिाई लनमूयि गने¸ 
 सशुासनयकु्त गाउँपालिका लनमायण गने¸ 
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 (घ)  अपेम्क्षत उपिम्ब्धहरु :  

 नागररकिाई सवयसिुभ स्वास््य सेवा प्रदान गरी ववपद् व्यवस्थापन गदै ववलभन्न 
संक्रामक रोगहरुको संक्रमण रोकथाम तथा लनयरत्रण गररने¸ 

 सडक लनमायण गरुुयोजना तथा मापदण्ड लनमायण गरी स्पष्ट योजना माफय त ३ वर्य लभत्र 
सबै वस्ती सडक सञ्जािबाट जोड्ने र गाउँपालिकाका सडकहरुको स्तरोरतती गररने¸  

 सबै वडा कायायियको प्रशासनकीय भवन लनमायण गरी वडा कायायियिाई नागररक 
सेवाकेररको रुपमा ववकास गदै नागररकिे अनभुतु हनुे गरी सेवा प्रवाह गररने¸  

 गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन लनमायण कायय अगालड बढाउन े

 गाउँपालिकालभत्रका प्रत्येक नागररकिाई सूचनाको हकको प्रत्याभूती र्दिाउन 

गाउँपालिकाको समग्र गलतववलध समावेश गरी E-bulletin प्रकाशन गररन े र 
जनउत्तरदायी स्थानीय सरकारको अनभुूत गराउन जनतासँग गाउँपालिका रेलडयो तथा 
वटभी काययक्रम संचािन गररने ।  

 मालसक रुपमा गाउँपालिकाको समग्र सेवा प्रवाह¸ ववकास लनमायण¸ सशुासन िगायतका 
ववर्यमा नागररको चासो गनुासो र प्रलतकृया बझुी नागररकको अपेक्षा अनसुार कायय 
गदै जनउत्तरदायी स्थानीय सरकारको रुपमा गाउँपालिकािाई स्थावपत गनय जनतासँग 
अध्यक्ष काययक्रम संचािन गने¸ 

 स्थानीय सरकारको जवाफदेवहता, पारदम्शयता, प्रभावकाररता र भ्रष्टाचारमकु्त शासन 
सलुनम्ित गनय ववलभन्न रेलडयो, पलत्रका, वेभसाईट¸ सामाम्जक सञ्जाि¸ मोवाइि एप्स 
एसएमएस माफय त सूचना प्रवाहमा जोड र्दइनेछ । 

 गाउँपालिकाको सेवाप्रवाहिाई नागररकमैत्री बनाउन सेवाको मापदण्ड (SOP) तयार गरी 
कायायरवयनमा ल्याउने । 

 कमयचारीको स्पष्ट काययवववरण तोकी म्जबमेवार बनाई जनउत्तरदायी र पारदशीता 
कायम गररने । 

 गाउँपालिका माफय त भवन लनमायण काययववलध लनमायण गरी नक्सा पास गरेर मात्र भवन 
लनमायण कायय अम्घ वढाइने । 

 गाउँपालिकाको सवायगीङ्ण ववकासको िालग सामाम्जक समावेशीकरणको नीलत िाग ु
गररनेछ । 

 प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे अध्यक्षसँग र शाखा प्रमखुहरुिे प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृतसँग ववलभन्न सूचकहरुको आधारमा कायय सबपादन करार सबझौता गरी 
कमयचारीको मूल्याङ्कन गररने । 
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 ववद्याियको गणुस्तर कायम गनय प्रधानाध्यापकिे गाउँपालिकासँग कायय सबपादन गरी 
म्शक्षामा गणुस्तर कायम गररने । 

 गाउँपालिकामा सशुासन कायम गदै नागररक मैत्री प्रभावकारी सेवा प्रवाहको िालग 
कमयचारीको कायय सबपादन मूल्याङ्कन गरी कमयचारीिाई प्रोत्साहन गररने ।  

 राजस्व संकिनिाई पारदशीता कायम गनय अनिाईन माफय त राजस्व संकिन गरी 
आफूिे लतरेको करको वववरण नागररकको मोबाईिमा एसएमएस माफय त जानकारी 
र्दने व्यवस्था लमिाई संकलित राजस्वको ववस्ततृ वववरण हरेक १–१ मवहनामा 
सावयजलनक गररने । 

 सावयजलनक खचयको अनगुमन र नागररक सरतषु्टी सभेक्षण जस्ता स्थानीय सरकारिाई 
जवाफदेही बनाउन अपनाइने ववश्वव्यापी िोकताम्रत्रक ववलधहरुिाई अलनवायय रुपमा 
अविबवन गररने । 

 जनताको जनगनुासो व्यवस्थापनको िालग गनुासो सनुवुाई संयरत्र सञ्चािन गररने  

 स्थानीय उत्पादनिाई प्रोत्साहन गरी कृवर् र पशपुािनमा आत्मलनभयर बनाईनेछ। 

 कृवर् उत्पादन ववृद्ध गदै कृर्किाई उत्प्ररेरत गनयको िालग कृर्किाई अनदुान र्दन।े 

 व्यवसायीक कृर्कहरुिाई ऋणमा अनदुान र्दइने । 

 संघीय तथा प्रदेश सरकार, दात ृसंस्था, गैरसरकारी संस्थासँगको समरवय र सहकाययमा 
आयमूिक¸ लसपमिुक र स्वरोजगारका काययक्रमहरु  सञ्चािन गररनेछ। 

 कृवर्¸ पशपुािन¸ पूवायधार लनमायण¸ पययटन उद्योग स्थापना िगायतका क्षेत्रहरुमा 
सरकारी नीम्ज तथा गैर सरकारी संस्थासँग िागत साझेदारीका काययक्रम संचािन 
गररने । 

 गणुस्तरीय म्शक्षा र गणुस्तरीय म्शक्षा र्दने ववद्याियको सूचकहरु लनमायण गरर त्यसको 
िालग अलभभावकको संिग्नता, म्शक्षकको क्षमता ववकास, शैम्क्षक सामाग्रीको पयायप्तता र 
प्रयोगमा सहयोग, सहजीकरण र लनयमन गररनेछ। 

 मात ृतथा म्शश ुमतृ्यूदर घटाउन¸ संस्थागत प्रसतुीिाई प्रोत्साहन गनय̧  सरसफाई¸पोर्ण 
र पररवार लनयोजनको काययक्रमिाई एकीकृत रुपमा संचािन गनयको िालग मेरी आमा 
काययक्रम तथा उपाध्यक्ष पोवर्िो प्याकेज काययक्रम संचािन गररनेछ।  

 नगर प्रहरी लनयकु्त गरर सावयजलनक सबपम्त्तको संरक्षण, स्थानीय सरकारको नीलत, 

लनणयय, मापदण्ड र कानूनको कायायरवयन गररनेछ। 
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(ङ) बजेटका मखु्य प्राथलमकताहरु 

  कृवर् तथा पशपुािन  

  खानेपानी तथा सरसफाई 

  कोलभड-१९ िगायतका संक्रामक रोगहरुको संक्रमण रोकथाम तथा लनयरत्रण र ववपद् 
व्यवस्थापन 

  गणुस्तरीय र सभयसिुभ स्वास््य सेवा¸ 
  नागररकको घरघरमा खानेपानीको सेवा उपिब्ध गराउने¸ 
  गाउँपालिकाका सडकस्तरोरती गने¸ 

  क्रमागत रुपमा संचािनमा रहेका आयोजनाहरुको लनमायणकायय परुा गने¸ 
  रोजगारी र स्वरोजगारी लसजयना गरी अथयतरत्रिाई गलतम्शि बनाउने¸ 
 फोहरमैिा व्यवस्थापनको िालग डम्बपङ्ग साईट लनमायण गने¸  

  पूवायधार लनमायण र पययटन ववकासका काययक्रम संचािन गने¸ 

  गाउँपालिकाको सवायङ्गीण ववकासको िालग सामाम्जक समावेशीकरणको नीलत लिने¸ 
  गाउँपालिकाबाट गणुस्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गने 

 

४. वावर्यक बजेट तथा काययक्रम तजुयमा गदाय अविबवन गररएका प्रमखु नीलत तथा आधारहरुुः– 

(क)  समग्र नीलत तथा आधारहरु : राज्यका लनदेशक लसद्धारत, मौलिक हक, सङ्घीयता कायायरवयन, 

गरीवी रयूलनकरण, आलथयक तथा ववत्तीय आत्मलनभयरता, र्दगो ववकास िक्ष्य¸ मध्यमकालिन खचय 
संरचना¸ िैवङ्गक उत्तरदायीत्व सबबरधी नीलत आर्द। 

(ख)  क्षते्रगत नीलत तथा आधारहरु :  

         (१)  आलथयक क्षते्र : उत्पादन, रोजगारी, व्यवसाय प्रवद्धयन, सहकाररता ववकास, उत्पादनमा 
अनदुान र गररवी हटाउन े। 

          (२) सामाम्जक ववकास : गणुस्तरीय म्शक्षा,  म्शक्षामा सबै बािबालिकाको पहुँच, समावेशी 
ववकास, भेदभाव तथा छुवाछुतरवहत समाज, स्वास््य सेवामा सबैको पहुँच, सवैका 
िालग खानेपानी, तथा सरसफाई, मवहिा, बाि तथा अपाङ्गमैत्री सेवा आर्द । 

     (३)  पूवायधार क्षते्र : यातायात पहुँच, उत्पादन ववृद्ध उरमखु, वातावरण मैत्री, सेवा प्रवाहमा 
सरिताका िालग कायायियका भवनहरु, बजार, आवासवववहनका िालग आवास योजना, 
र्दगो पूवायधार उपयोग, उजाय, ववद्यतु,्  सञ्चार र सूचनामा पहुँच । 
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           (४)  वन वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन : वन, जैववक ववववधता संरक्षण, वातावरणमैत्री 
ववकास तथा शासन, जिवायू पररवतयन अनकूुिन, गाउँपालिकामा फोहर मैिा 
व्यवस्थापनको िालग डम्बपङ्ग साइड लनमायण¸ प्रकोप नक्साङ्कन तथा ववपद 
व्यवस्थापन आयोजना, वाढी पवहरो लनयरत्रण आर्द । 

           (५)  संस्थागत ववकास, सेवा प्रवाह र सशुासन : कानून लनमायण, सङ्गठनन व्यवस्थापन, 

दरवरदी तथा पदपूलतय, पदालधकारी तथा कमयचारीको क्षमता ववकास, ववद्यतुीय शसुासन, 

पारदम्शयता, सेवा प्रवाह मापदण्ड¸ सञ्चार माध्यमको उपयोग, सेवामा नागररकहरुको 
पहुँच, ववत्तीय व्यवस्थापन तथा िेखा पररक्षण । 

 

गाउँपालिकािे चाि ुआलथयक वर्यमा सबपादन गरेका मखु्य उपिब्धीहरु 

चाि ुआ.व. को हािसबमका प्रमखु उपिम्ब्धहरुको संम्क्षप् त वववरण 

भौलतक उपिब्धी  

१. गलु्मीदरबार गाउँपालिकामा १५ शैयाको आधारभतू अस्पताि लनमायणको कायय अगालड बढाईएको । 

२. गाउँपालिकाको सबै वडा र टोि वम्स्तहरुमा मोटरबाटो ववस्तार र स्तरोर नती गने कायय  भएको । 

३. गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको सबै वडा कायायियहरु स्थापना गरी वडा कायायियिाई प्रभावकारी रुपमा 
संचािन गररएको।  

४. आफ्नै भवन नभएका वडा कायायियहरुिाई आफ्नै भवन लनमायणको प्रवक्रयाहरु गररएको । 

५. नागररकिाई गणुस्तरीय स्वास््य  सेवा उपिब्ध गराउन सबै वडाहरुमा आधुलनक स्वास््य चौकी लनमायण 
गने नीलत अनरुुप सबै वडामा स्वास््य चौकी लनमायणका काययहरु भैरहेका छन ् । वडा नं. ४ मा भवन 
लनमायण कायय भैरहेको छ भन ेअरय वडाहरुमा भवन लनमायण कायय सबपर न भएका छन ्।  

६. सवुवधासबपर न ववद्यािय भवन लनमायण गने नीलत अनरुुप गाउँपालिकाका ववलभर न ववद्यािय भवन लनमायणका 
काययहरु भईरहेका छन ्। 

७. गाउँपालिका लभत्र ठूनिा खानेपानी योजना अरतगयत खहरे खानेपानी तथा अमर अवायथोक लिफ्ट खानपेानी  
योजना सबपर न भई एक घर एक धारा कायायरवन भएको, अवायङ्गर्द गैरा लिफ्ट खानेपानी, भिायचौर 
लिफ्ट खानेपानी, बठनवाखोिा लिफ्ट खानपेानी, बोटेपचु्छार सपुिेघाट लिफ्ट खानेपानी, झाके्रपानी लिफ्ट 
खानेपानी, ननुथिा लिफ्ट खानेपानी, मल्दी लिफ्ट खानेपानी र खोररया खोल्सी लिफ्ट खानपेानी सबपर न 
हनुे गरी कायय भएको ।  

८. वडा नं. ५-४-२ जोड्न ेखज्यायङ्ग-बाख्र-ेबररखुट्टा-वीरबास-लसस्ने-जभुङु्ग मोटरबाटो¸ वडा नं. १ र २ को  
म्झरबास-नेटा-टाप-ुरैनादी-डल्िीखोिा¸ वडा नं. ६ र ५ को उपल्िो हवटया-म्चलनया पोखरी-भरुवा-
राङ्गबास-खज्यायङ्ग मोटरबाटो स्तरोर नती बनाउने कायय संचािन गररएको छ । 



8 
 

९. खज्यायङ्ग दरबार घबुती गौँडाकोट जभुङु्ग मजवुा सडकको स्तरोर नती तथा कािोपते्र गनय आवश्यक पहि 
भैरहेको। 

१०. गाउँपालिकामा बहउुद्देश्यीय सभाहि लनमायण गररएको । 

११. एक वडा एक खेिमैदान अलभयान अरतगयत ववलभर न वडाहरुमा खेिमैदान लनमायण कायय अगाडी    
बढाइएको ।  

१२. गलु्मीदरबार गाउँपालिका र अघायखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिका जोड्ने लनसानटारीमा ट्रस्ट बजृ लनमायण 
सबपर न भएको ।   

१३. चारपािा दरबार, रेसङु्गा तपोभमूी, भवुान े पाकय , उजेिादेवी मम्रदर िगायतका ववलभर न मठन मम्रदरहरु 
लनमायण, ममयत सबभार र सौरदयीकरण गरी पययटन पूवायधार लनमायण गररएको । 

१४. नागररकहरुको सरुम्क्षत आवासको िालग कररब ९७ प्रलतशत खरका छाना मकु्त गाउँपालिका   
बनाईएको ।  

१५. राहत उद्धार काययिाई सहज बनाउनको िालग ववलभर न वडा वडामा हेलिप्याड लनमायण कायय अगाडी 
बढाइएको । 

१६. ववपद् राहत उद्धारका रयूनतम सामग्रीहरु खररद गरी जोहो गररएको । 

१७. गाउँपालिकाको मखु्य बजार क्षेत्रमा सावयजलनक शौचािय लनमायण गररएको । 

आलथयक तथा सामाम्जक उपिब्धी  

१. कृवर् र पशपुािनमा आत्मलनभयर गाउँपालिका लनमायणको िालग रु ५ करोडको िागतमा गलु्मीदरबार 
कृवर् तथा पश ुउद्यमम्शिता ववकास पररयोजना संचािन गररएको ।  

२. साना कृवर् ववकास काययक्रम अरतगयत बाख्रा पकेट काययक्रम वडा नं. ६ मा संचािन गररएको । 

३. गाई/भैँसी पािक कृर्कहरुका गाई/भैँसी वीज ववृद्धको िालग लन:शलु्क रुपमा AI को व्यवस्था 
लमिाइएको ।  

४. वडा नं. १, २, ४ र ५ मा बंगरु पािन काययक्रम संचािन गररएको साथै वडा नं ५ मा बंगरु 
स्रोतकेरर स्थापनाको िालग आवश्यक व्यवस्था लमिाइएको ।  

५. वडा नं. २ मा बाख्रा पािन र वडा नं. ६ मा भैँसीपािन सबबरधी कृर्क पाठनशािा संचािन    
गररएको । 

६. कृर्कहरुको समस्या पवहचान गदै आवश्यक परामशय प्रदान गनय कृर्कसँग गाउँपालिका काययक्रम 
संचािन गररएको । 

७. गाउँपालिकामा साना िघउुद्यम ववकासको िालग िघ ुउद्यम ववकास काययक्रम संचािन गररएको ।  

८. गाउँपालिकामा उत्पादन भएका अगायलनक कृवर् उपज तथा हस्तकिाका सामग्रीहरुिाई बजारीकरण 
गनयको िालग पालिका कोशेिी घर र उद्यमीहरुको िालग साझा सवुवधा केरर संचािन गररएको । 
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७. साना कृवर् व्यवसायीक उत्पादन केरर (पकेट) ववकास काययक्रम अरतगयत खाद्यार न बािी काययक्रम 
वडा नं. ६ मा र तरकारी तथा आि ुखेती काययक्रम वडा नं. ३ मा गरी २ वटा कृवर् पकेट ववकास 
काययक्रम संचािन गररएको । 

८. िमु्बबनी प्रदेश सरकारको सहकाययकमा वडा नं. १ को म्शवपरुी, टारी, बवुढचौर र माम्झगाउँ र वडा नं. 
२ को घोराहा फाँटमा स्माटय कृवर् काययक्रम संचािन गररएको । 

९. वडा नं. ४ को गरमटारीमा सधुारीएको गरा सवहतको चक्िावरदी काययक्रम संचािन गररएको । 

१०. वडा नं. १ मा बोटेगाउँ र कुमाि गाउँ, वडा नं. ३ को लनदरु र वडा नं. ४ को वीरवास र बाख्रे̧  वडा 
नं. ५ को ग्वािीनचौरमा नमनुाको रुपमा एक घर एक करेसाबारी काययक्रम संचािन गररएको। 

११. वडा नं. २, ४ र ५ मा एक गाउँ एक उत्पादन काययक्रम अरतगयत तरकारी खेती काययक्रम संचािन 
गररएको । 

१२. मह उत्पादनमा आत्मलनभयर बर न वडा नं. १, ३, ४ र ७ मा मौरी ववकास काययक्रम संचािन   
गररएको । 

१३. गाउँपालिका लभत्र रहेको बाँझो खेतीयोग्य जग्गा उपयोगको िालग भलूम बैंकको स्थापना गरी बाँझो 
जग्गाको उपयोगको कायय अगाडी बढाइएको । 

१४. गररबीको रेखामनुी रहेका नागररकिाई उद्यमशीि बनाई उनीहरुको आयआजयन ववृद्ध गनयको िालग 
गररबी लनवारणको िालग उद्यम ववकास काययक्रम संचािन गररएको ।  

१५. जेष् ठन नागररक¸ दलित जेष् ठन नागररक सबमान तथा अरतवक्रया काययक्रम अरतगयत सबै वडामा फाइवर 
लसरक र ब्ल्याङ्केट उपहार प्रदान गरी सबमान गररएको । 

१६. िैवङ्गक वहंसा ववरुद्धको १६ र्दने अलभयान काययक्रम अरतगयत काननुी तथा चेतनामूिक काययक्रम  
संचािन गररएको । 

१७. मवहिा समूह तथा संस्थामा आवद्ध भएका मवहिािाई समूह तथा सहकारी संस्था संचािन, घरेि ुतथा 
िैवङ्गक वहंसा, नेततृ्व तथा संचार लसप, प्रजनन स्वास््य, ग्रामीण व्यवसाय, मवहिा सशक्तीकरण 
िगायतका ववर्यमा अनमु्शक्षण तालिम सबै वडामा संचािन गररएको । 

१८. टोिटोिमा प्राथलमक उपचार काययक्रम को पहुँच परु् याउन मवहिा स्वास््य स्वयमसेवीकाहरु र स्वास््य 
म्शक्षकहरुिाई प्राथलमक उपचार काययक्रम सबवरधी तालिम संचािन गरी प्राथलमक उपचार सामग्री 
सवहतको वकट बक्स प्रदान गररएको । 

१९. गाउँपालिकामा अस्थायी कोलभड अस्पताि संचािन गरी नागररकिाई कोलभड संक्रमण रोकथाम 
लनयरत्रणको िालग आवश्यक काययहरु संचािन गररएको ।  

२०. सरुम्क्षत प्रसलुत सेवा प्रवाहको िालग बलथयङ्ग सेरटर संचािन गररएको । 

२१. वकसोरावस्थामा हनु सक्ने शारीररक मानलसक तथा सामाम्जक पररवतयनको कारण हनुसक्न ेअसहजताबाट 
बचाउन ववद्याथीहरुको िालग साथी म्शक्षा काययक्रम संचािन गररएको । 

२२. गभयवती मवहिा र नवजात म्शशकुो स्वास््य सरुक्षािाई मध्यनजर गदै गाउँपालिकाको कोशेिी ववतरण, 
सरुक्षीत प्रसतुी, सतु्केरी तथा नवम्शश ु भेट, स्वास््य पररक्षण साथै बच्चाको तौि अनगुमनको साथै 
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पोर्णको िालग अण्डा ववतरण, पररवार लनयोजन, सरसफाई जस्ता काययक्रमिाइ एवककृत गरी कस्तो छ 
आमा काययक्रम संचािन गररएको । 

२३.  र्दघय रोगीका िालग लनुःशलु्क और्धी उपचार काययक्रम प्रभावकारी रुपमा संचािन गररएको  । 

२४. ८४ बर्य उमेर पगेुका जेष् ठन नागररकहरुको घरघरमै स्वास््यकमी पररचािन गरी स्वास््य पररक्षण तथा 
उपचार काययक्रम संचािन गररएको । 

२५.  कक्षा १ देम्ख ३ सबमको स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी कक्षा १ को हाम्रो गलु्मीदरबार नामक 
पाठ्यपसु्तक तयार गररएको । 

२६. कोलभड-१९ को कारणिे गदाय अवरुद्ध भएको शैम्क्षक वक्रयाकिापिाई वैकम्ल्पक माध्यमबाट लनररतरता 
र्दइएको । 

 

वातावरणीय उपिब्धी  

१. गाउँपालिकामा हररयािी र स्वच्छ वातावरण कायम राख् नको िालग वन संरक्षण तथा वकृ्षारोपणको कायय 
गररएको । 

२. गाउँपालिकामा ठूनिा योजनाहरु संचािन गदाय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गने व्यवस्था लमिाईएको । 

३. प्रत्येक वडामा खानेपानी महुान संरक्षणको िालग पनुभयरण पोखरीहरु लनमायण अलभयान संचािन गररएको । 

४. गाउँपालिकाका डम्बपङ्ग साइट लनमायणको िालग समपरुक अनदुानमा काययक्रम राम्खएको । 

५. फोहोरमैिा व्यवस्थापनको िालग घर घरमा कबपोष् टमि उत्पादन गने कायय संचािन गररएको । 

संस्थागत उपिब्धी 

१. गाउँ काययपालिकाको कायायिय र वडा कायायियहरु सबबम्रधत वडाहरुमा संचािन भई लनयलमत रुपमा 
सेवा प्रवाह गरररहेको। 

२. गाउँपालिकाको गलतववलधहरुिाई सबै नागररकहरु समक्ष परु् याउनको िालग लडम्जटि सूचना पाटी,  
लडम्जटि नागररक वडापत्र, सामाम्जक सञ् जाि र वेवसाइट मा सावयजलनक गने गररएको। 

३. कायायियबाट प्रदान गररने सेवा प्रवाहिाई नागररक मैत्री बनाउँदै नागररकको सहायताको िालग 
नागररक सहायता कक्ष स्थापना¸ चसु्त दरुुस्त र गणुस्तरयकु्त सेवा प्रवाहको िालग कमयचारीसँग कायय 
सबपादन सबझौता गरी सशुासन कायम गनय सफि भएको । 

४. गाउँपालिकाको समग्र गलतववलधहरु समावेश गरी सबै नागररकिाई सूचनाको पहुँच कायम गनय मालसक 
रुपमा E-bulletin प्रकाशन गररएको ।  

५. गाउँपालिकाका सबपूणय गलतववलधहरु नागररकिाई स-ुसूम्चत गरी जनउत्तरदायी सरकार बनाउन र 
जवाफदेहीता कायम गनय ववलभर न काययक्रम संचािन गररएको ।  
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६. गाउँपालिकामा ववलभर न अपाङ्गता भएका व्यम्क्तहरुिाई कायायियबाट तथा घमु्बतसेवा माफय त अपाङ्ग 
पररचय पत्र ववतरण गरी गाउँपालिकाको तफय बाट प्रदान गररने सेवा सवुवधामा पहुँच सलुनम्श् चत   
गररएको ।  

७. गाउँपालिकामा मवहिाको नेततृ्वमा रहेका ववलभर न संघ संस्थाहरुमा वक्रयाम्शि मवहिाहरुिाई ववलभर न 
ववर्यमा प्रम्शक्षण गरी मवहिा सशम्क्तकरणको काययक्रम संचािन गररएको ।  

८. गाउँपालिकामा रहेका बेरोजगारहरुको सूची EMIS Entry गरी जबमा यस आ.व. मा २१३ जनािाई 
रोजगारी र्दईएको ।  

९. प्रदेश सरकारको सहयोगमा गाउँपालिकाको WASH Plan को िालग आवश्यक त्याङ्क संकिन भई 
प्रोफाईि बनाउने कायय गररएको ।  

१०. स्थानीय सरकार गठनन भए देम्ख हािसबम पूवायधार ववकास¸ सामाम्जक तथा आलथयक ववकास तथा 
संस्थागत ववकासको िालग भए गरेका ववलभन्न गलतववलधहरु समावेश गरी "गलु्मीदरबार दपयण" नामक 
पसु्तक र लभलडयो डकुमेम्रट्र लनमायण गररएको ।  

११. गलु्मीदरबार गाउँपालिकाको समग्र क्षेत्रिाई समावेश गरी गाउँपालिका पवहचान गीतको लनमायण   
गररएको । 

१२. गाउँपालिकाको कायायिय तथा वडा कायायियबाट राजश् व संकिनमा अनिाईन प्रववलधको प्रयोग गरी 
राजश् व संकिन गने व्यवस्था लमिाईएको जसिे राजश् व संकिनमा पारदशीता कायम गरी दैलनक 
राजश् वको अलभिेम्खकरण गने कायय गररएको ।   

१३. गाउँपालिकाकािाई आवश्यक पने अलधकांश जनशम्क्तको पदपूलतय भई सकेको र केही ररक्त रहेको 
पदमा पदपूलतय हनुे व्यवस्था लमिाइएको । 

१४. राष्ट्रसेवक कमयचारीहरुको मनोवि उच्च राखी सेवा प्रवाहिाई लछटो छररतो र सेवाग्राही मैत्री बनाउने 
उद्देश्यिे कायय सबपादनमा आधाररत प्रोत्साहनको व्यवस्था गररएको । 

१५. गाउँपालिकाका ववर्यगत शाखा र वडा कायायियहरुबाट भएका काययहरुको मालसक रुपमा सलमक्षा गने 
व्यवस्था लमिाइएको । 

१६. गाउँपालिका अध्यक्ष र प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत¸ प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत र शाखा प्रमखु लबच 
कायय सबपादन करार सबझौता गरी कमयचारीिाई जवाफदेही बनाईएको ।  

१७. प्रववलधमैत्री कायायिय संचािनको िालग आवश्यक व्यवस्था लमिाईएको ।  
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अब म आगामी आर्थिक वर्िको आय व्ययको वववरण प्रस्ततु गर्ि चाहन्छु । 

आम्दार्ी (आय) तर्ि  

लस.नं. वववरण रकम 

संघीय सरकार तफय  
१ ववम्त्तय समानीकरण अनदुान  १० करोड ६६ िाख 

२ संघीय सरकारको सशयत अनदुान १८ करोड ८३ िाख 

३ संघीय सरकारको ववशेर् अनदुान २ करोड  

४ संघीय सरकारको समपरुक ७० िाख 

   ५ संघीय सरकारको राजस्व बाँडफाँड ८ करोड १५ िाख ९२ हजार 

संघीय सरकारको जबमा : ४० करोड ३४ िाख ९२ हजार 

प्रदेश सरकार तफय  
१ प्रदेश सरकार ववम्त्तय समानीकरण ५६ िाख ७९ हजार 

२ प्रदेश सरकार शशयत अनदुान ८० िाख  

३ प्रदेश सरकार ववशेर् अनदुान ६० िाख 

४ प्रदेश सरकार समपरुक अनदुान १ करोड ५० िाख 

५ प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँड ५९ िाख ६६ हजार 

प्रदेश सरकारको जबमा ४ करोड ०६ िाख ४५ हजार 

  जबमा 
  गाउँपालिका आरतररक आय   

  आरतररक आय ४० िाख 

                                   अ.ल्या. १  करोड ७७ िाख ८७ हजार  
कुि जबमा आय : ४६ करोड ७८ िाख २४ हजार 

 

खचय (व्यय) तफय  

चाि ुखचय : ३४ करोड १३ िाख ५४ हजार 

पुजँीगत खचय  : १२ करोड ६४ िाख ७० हजार 

जबमा : ४६ करोड ७८ िाख २४ हजार 
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श्रद्धये सभाध्यक्ष महोदय¸ 

अब म आगामी आलथयक वर्यमा गाउँपालिकािे कायायरवयन गने प्रमखु काययक्रम तथा क्षते्रगत ववलनयोजन 
प्रस्ततु गनय चाहरछु ।  

 

सामाम्जक ववकास तफय ुः 

म्शक्षा तफय ुः 

1. गाउँपालिकाको समग्र शैम्क्षक क्षेत्रिाई चिायमान गराउँदै गणुस्तरीय म्शक्षाको िालग म्शक्षा 
क्षेत्रमा  रु. १ करोड ७६ िाख ७० हजार रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

2. गउँपालिकामा यवुा तथा ववद्याथीिाई खेिकुद प्रलत आकर्यण बढाई खेिकुदका क्षेत्रमा वहृत्तर 
वहतको िालग गाउँपालिकास्तरीय खेिकुद म्शक्षकिाई लनररतरता र्दनको िालग आवश्यक बजेट 
ववलनयोजन गरेको छु । 

3. ववद्याियहरुको मनोबि उच्च राख् न ववद्याथीहरुको संख्याको आधारमा उत्कृष् ट ववद्याियिाई 
प्रोत्साहन अनदुान काययक्रम संचािन गनयको िालग आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरेको छु ।   

4. माध्यलमक तहका ववद्याथीहरुको खेिकुदमा प्रोत्साहन गनयको िालग अध्यक्ष कप खेिकुद 
प्रलतयोलगता संचािनको िालग आवश्यक रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

5. गाउँपालिकाका गररब जेहेरदार ववद्याथीहरुको िालग अध्यक्ष अशोककुमार थापा छात्रवतृ्तीको िालग 
आवश्यक रकमको व्यवस्था लमिाएको छु । 

6. जेहेरदार ववद्याथी तथा ववपन्न ववद्याथीहरुको ववद्यािय सामग्रीहरुको व्यवस्थापन तथा छात्रवतृ्तीको 
िालग आवश्यक बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु । 

7. ववद्याियका म्शक्षक, बािलबकास सहजकताय तथा ववद्यािय कमयचारीहरुिाई प्रोत्साहनका िालग 
आवश्यक व्यवस्था लमिाएको छु । 

8. ववद्याथीहरुिाई संघीयता, सशुासन सेवा प्रवाह, भष्ट्रचार लनवारण, उपभोक्ता हक र खाद्य सरुक्षा, 
साईवर अपराध, घरेि/ु िैवङ्गक वहंसा, स्वास््य तथा नैलतक म्शक्षा िगायतका ववर्यमा अनमु्शक्षण 
गनय ववद्याथीसँग गाउँपालिका काययक्रम संचािनको िालग आवश्यक रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

9. ववद्याियका बािबालिकाहरुमा रहेको अरतरलनवहत प्रलतभा प्रस्फुटनको िालग अध्यक्ष नानीबाब ु
प्रलतभा प्रस्ततुीकरण काययक्रम संचािनाथय आवश्यक रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

10. म्शक्षकहरुको क्षमता ववकासको िालग ववलभन्न ववर्यगत म्शक्षकहरुिाई तालिम िगायतका 
काययक्रमको िालग िालग रु. 6 िाख 50 हजार ववलनयोजन गरेको छु । 



14 
 

11. गाउँपालिकाको समग्र शैम्क्षक सधुारगरी प्रधानाध्यापकिाई जवाफदेही बनाउन काययसबपादनमा 
आधाररत प्रधानाध्यापक भत्ता कक्षा १-३ तथा कक्षा १-५ सबम संचािन भएका आधारभूत 
ववद्याियका प्र.अ. को िालग िालग मालसक ५ सय¸ कक्षा १-८ संचािन भएका आधारभूत 
ववद्याियको िालग मालसक ७ सय र माध्यलमक ववद्याियको िालग मालसक रु १ हजार का दरिे 
प्र.अ. भत्ताको िालग आवश्यक रकम ववलनयोजन गरेको छु ।  

12. गलु्मीदरबार गाउँपालिकाका सामदुावयक ववद्याियमा अध्ययन गरेका ववपन्न¸ गररब तथा जेहेरदार 
ववद्याथी १ (एक) जनािाई लनशलु्क MBBS अध्ययनको िालग रु. १० िाख रकमको व्यवस्था 
गरेको छु ।  

 

स्वास््य तफय ुः 

1. स्वास््य क्षेत्रका ववलभन्न काययक्रमका िालग रु. १ करोड ७ िाख ७० हजार रकम ववलनयोजन 
गरेको छु । 

2. गलु्मीदरबार गाउँपालिकाका असहाय तथा आलथयक रुपिे ववपन्न नागररकहरुको स्वास््य 
उपचारको िालग लन:शलु्क स्वास््य लबमाको िालग रु ३० िाख रकम लबलनयोजन गरेको छु । 

3. गाउँपालिका लभत्रका ववलभन्न स्वास््य चौकीहरुको व्यवस्थापनका िालग आवश्यक रकम 
ववलनयोजन गरेको छु । 

4. स्वास््य चौकीहरुमा आम नागररकहरुको िालग तोवकएका और्धीहरु लनशलु्क ववतरण गनय तथा 
र्दघयरोगीहरुको लनुःशलु्क और्धीको िालग आवश्यक बजेट रु. १6 िाख रकम ववलनयोजन 
गरेको छु । 

5. गाउँपालिकामा रहेका ६८ वर्य माथीका जेष् ठन नागररक र अपाङ्गता भएका व्यम्क्तहरुको स्वास््य 
पररक्षणका िालग घर घरमा स्वास््य सेवा प्रवाह काययक्रमको िालग आवश्यक बजेट ववलनयोजन 
गरेको छु ।  

6. गभयवती मवहिाको स्वास््यिाई मध्यनजर गरी लनयलमत रुपमा स्वास््य संस्थामा स्वास््य पररक्षण 
गने व्यवस्था लमिाई संस्थागत प्रसतुीिाई प्ररेरत गदै प्रसतुीको िालग लन:शलु्क एबबिेुरस/अरय 
यातायात वापतको िालग आवश्यक बजेट रु २५ िाख व्यवस्था लमिाएको छु। 

7. आमासँग गाउँपालिका काययक्रम अरतगयत मातमृ्शश ु सेवा, सरसफाई तथा पोर्ण काययक्रमिाई 
एवककृत गरी उपाध्यक्ष पोर्ण प्याकेज सवहत थप प्रभावकारी बनाउन मेरी आमा : स्वस्थ आमा 
काययक्रम सञ् चािनको िालग रु. ९ िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु। 
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8. पूणय संस्थागत सतु्केरी अलभयानिाई थप प्रभावकारी बनाउनको िालग लन:शलु्क ग्रामीण 
अल्ट्रासाउण्ड काययक्रम (Video X-Ray) संचािन गनयको िालग आवश्यक बजेट ववलनयोजन गरेको 
छु ।  

9. स्वास््य चौकीमा सरुम्क्षत प्रसतुी गराउने काययमा संिग्न नलसयङ्ग कमयचारीहरु प्रोत्साहनको िालग 
आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु । 

10. गम्बभर प्रकृलतको रोगिे पीलडत गाउँपालिकाका असाहय र ववपन्न नागररकहरुको िालग 
उपचारमा एबबिेुरस/यातायात खचय उपिब्ध गराउन आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु ।  

11. स्वास््य आमा समूह पनुजायगरण, स्वास््य सचेतना, स्वास््य म्शववर िगायतका काययक्रम 
सञ्चािनका िालग रु. ८ िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

12. स्वास््य प्रवद्धयनात्मक आयवेुर्दक योग म्शववर तथा स्वास््य म्शववर संचािनका िालग रकम  
रू. 5 िाख ५० हजार ववलनयोजन गरेको छु । 

13. वकसोरावस्थामा हनु सक्ने शारीररक मानलसक तथा सामाम्जक पररवतयनको कारण हनुसक्न ेअसहजताबाट 
बचाउन ववद्याथीहरुको िालग साथी म्शक्षा काययक्रम संचािन गनय आवश्यक रकम ववलनयोजन गरेको छु ।  

14. मवहिा स्वास््य स्वयंसेववकाहरुिाई प्रोत्साहन गदै समदुायमा पररचािन गदै स्वस्थ समाज 
लनमायण गनयका िालग गाउँपालिकाको तफय बाट मालसक रु. १५००।- का दरिे यातायात खचय 
तथा संचार सेवा उपिब्ध गराउनको िालग आवश्यक रकम रु. १५ िाख ववलनयोजन गरेको 
छु।  

 

उद्योग तथा वाम्णज्य तफय : 

1. गाउँपालिकाका यवुा उद्यमीहरुिाई प्रोत्साहन गदै उद्यमी बनी आत्मलनभयर बन्नको िालग अध्यक्ष 
यवुा उद्यम काययक्रम संचािनको िालग रु १० िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु ।  

2. गाउँपालिका लभत्र संचािन हनुे अचार, सेनेटरी प्याड, फाइवर झोिा,  िगायतका उद्यमीहरुिाई 
अनदुान र्दनको िालग आवश्यक रकम ववलनयोजन गरेको छु ।  

3. गाउँपालिकामा िघ ुउद्यम सबबरधी काययक्रम संचािन गरी स्वरोजगारी तथा रोजगारी लसजयना 
गनयको िालग आवश्यक बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु । 

 

खानपेानी तथा सरसफाई तफय ुः 

1. ठूनिोखोिा-काबे्रपोखरी-सयुोदय-सोिार मसु पररयोजना वडा नं. २ मा संचािन गनयका िालग 
गाउँपालिका र प्रदेश सरकारको समपूरकमा रू. १ करोड रकम ववलनयोजन गरेको छु।  
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2. गाउँपालिका स्तरीय एकघर एकधारा काययक्रम संचािन गरी सबै नागररकको घरघरमा 
खानेपानीको सेवा उपिब्ध गराउन गाउँपालिका र प्रदेश सरकारको समपूरकमा रू. १ करोड 
रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

3. नागररकहरुको स्वच्छ तथा शदु्ध खानेपानीमा पहुँच परु् याउने उदे्दश्यिे खानेपानी तथा सरसफाई 
काययक्रम तफय  रु. 4४ िाख 80 हजार रकम ववलनयोजन गरेको छु  

 

पययटन तथा संस्कृलत प्रवद्धयनुः 

1. पययटन पूवायधार तथा ववलभन्न साहलसक खेि तथा पूवायधारहरु लनमायणको सब्यावता  अध्ययन 
समेतका िालग रकम रू. २० िाख ३५ हजार ववलनयोजन गरेको छु ।  

2. गाउँपालिका लभत्रका धालमयक, साँस्कृलतक प्रवद्धयन गनयको िालग ववलभन्न मठन मम्रदरहरु लनमायण तथा 
ममयत संभार र सौरदयीकरणको िालग आवश्यक रकम रु. 1७ िाख ८5 हजार ववलनयोजन 
गरेको छु । 

3. गाउँपालिकामा होमस्टे संचािन गरी आरतररक तथा बाह् य पययटनिाई प्रवद्धयन गनयको िालग 
आवश्यक रकम ववलनयोजन गरेको छु ।  

4. बोटे माझी तथा संस्कृत भार्ा संरक्षणको िालग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।  

 

खेिकुद तफय ुः 

1. खेिकुद तफय  यवुाहरुिाई प्रोत्साहन गनयको िालग वडा नं. ४ मा श्रीनगर ब्याडलमरटन कभडयहि 
लनमायण गनयको िालग रकम रू. १४ िाख ववलनयोजन गरेको छु ।  

2. गाउँपालिकाका खेिाडीहरुिाई थप उत्प्ररेरत बनाउन अध्यक्ष कप खेिकुद काययक्रम संचािन 
गनयको िालग आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु ।   

3. यवुा प्रलतभाहरुिाई प्रोत्साहन गने उदे्दश्यिे खेिकुद प्रवद्धयनको िालग आवश्यक रकम ववलनयोजन 
गरेको छु । 

िैंलगक समानता तथा सामाम्जक समावेशीकरणुः 

1. गाउँपालिकाका नागररकहरुिाई रयूनतम २० यलुनट सबमको ववद्यतु महशिु गाउँपालिकाबाट 
भकु्तानी हनुे तथा सामदुावयक ववद्यतु प्रयोग गनेहरुको हकमा १० यलुनट सबमको ववद्यतु महशिु 
गाउँपालिकाबाट लन:शलु्क उपिब्ध गराउन रु २५ िाख रकम लबलनयोजन गरेको छु ।  
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2. गाउँपालिकामा खरको छाना भएका नागररकहरुको खरका छाना ववस्थावपत गने कायय अम्रतम 
चरणमा रहेको हुँदा खरका छाना मकु्त गाउँपालिका घोर्णा गनयको िालग आवश्यक व्यवस्था 
लमिाएको छु । 

3. ववपर न नागररकको सरुम्क्षत आवास लनमायणको िालग रू.१० िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

4. मवहिा, दलित, आर्दवासी जनजालत, एकि नागररक र सामाम्जक समावेशीकरण काययक्रमहरु 
सञ्चािनका िालग आवश्यक रकम रु. 11 िाख 20 हजार ववलनयोजन गरेको छु । 

5. मवहिा सीपमिुक तालिम, वकशोरी आत्मसरुक्षा, मवहिा नेततृ्व ववकास, मनोसामाम्जक परामशय̧  
अरतरपसु्ता लसप हस्तारतरण िगायतका काययको िालग आवश्यक रकम रु.10 िाख 80 हजार 
ववलनयोजन गरेको छु । 

6. मवहिाहरुिे संचािन गरेका साना िघ ुउद्यमहरुिाई प्रवद्धयन गनयको िालग आवश्यक बजेटको 
व्यवस्था लमिाएको छु ।  

7. सहकारीहरुिाई सक्षम र सबि बनाउनको िालग सहकारीहरुको सदुृवढकरणको िालग रु. ४ 
िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

8. जेष्ठ नागररकसँग गाउँपालिका, बािबालिकासँग गाउँपालिका¸ जनतासँग गाउँपालिका¸ संचारकमीसँग 
गाउँपालिका¸ अपाङ्गसँग गाउँपालिका¸ जनतासँग अध्यक्ष िगायतका काययक्रमहरु संचािनको िालग 
आवश्यक रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

आलथयक ववकास तफय ुः 

1. गलु्मीदरबार गाउँपालिका र हेफर प्रोजेक्ट नेपािको िागत साझेदारीमा गलु्मीदरबार कृवर् तथा 
पश ुउद्यमम्शिता पररयोजना संचािनको िालग रकम रू. १ करोड १० िाख ववलनयोजन गरेको 
छु । 

2. कृवर् सबबरधी ववलभन्न काययक्रमको िालग ६८ िाख ९५ हजार रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

3. कृवर्क्षेत्रसँग सबबम्रधत ववकलसत नववनतम प्रववलधको बारेमा कृर्किाई जानकारी गराउन तथा 
कृर्कहरुको वपरमकाय, समस्या र गनुासोको सबबोधन गदै कृवर् उत्पादन ववृद्ध गनयको िालग 
कृर्कसँग गाउँपालिका काययक्रम संचािनको िालग आवश्यक बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 

4. गाउँपालिकामा सबभाव्यता भएका वस्तहुरुमा गाउँपालिकािाई आत्मलनभयर बनाउन ेउदे्दश्यका साथ 
एक वडा एक उत्पादन काययक्रम संचािनको िालग रू. ३ िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु ।  

5. कृवर् उत्पादन ववृद्ध गनयका िालग माटोको अवस्था यवकन गनय माटो लमलन ल्याब संचािनको िालग 
आवश्यक बजेट ववलनयोजन गरेको छु ।  

6. कृवर्मा यारत्रीकरण तथा नयाँ प्रववलधको प्रयोगमा कृर्कको पहुँच बढाउनको िालग कृवर् यरत्र 
तथा प्िावष्टक टनेि¸ प्िावष्टक पोखरी, मम्ल्चङ्ग प्िाम्स्टक आर्द जस्ता प्रववलध मा 60% अनदुानमा 
ववतरणका िालग रू. ६ िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु । 
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7. सबै नागररकिाई तरकारीमा आत्मलनभयर बनाई ववर्ादी रवहत तरकारी उत्पादन गरी स्वस्थ 
नागररक बनाउनको िालग एकघर एक करेसाबारी काययक्रम सञ्चािनको िालग आवस्यक रकम 
ववलनयोजन गरेको छु । 

8. गाउँपालिकामा रहेको खेलतयोग्य बाँझो जग्गाको उपयोग गनय भूलम बैंक कायायरवयनको िालग रु. 
५ िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

9. कृर्कहरुको आत्मसबमानमा ववृद्ध गने उदे्दश्यिे अध्यक्ष कृर्क सबमान काययक्रम संचािन गनय 
आवश्यक रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

10. तरकारी, फिफुि तथा मौरी उत्पादनमा ववृद्ध गदै िैजानका िालग रकम रू. ५ िाख  
व्यवस्था गरेको छु ।   

11. पशपंुछी तफय  लन:शलु्क कृलत्रम गभायधान र पश ुऔर्धी खररद काययक्रमका िालग रु. 7 िाख 
रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

12. कृर्कहरुिाई व्यवसायीक पशपुािन तफय  आकवर्यत गनयको िालग पशपंुक्षी पािन अनदुान 
काययक्रममा रु. ५ िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु ।   

13. भकारो सधुार र भैंसीमा नश्लसधुार गनयको िालग उन्नत जातको राँगोमा कृर्किाई ५०%  
अनदुानमा ववतरणको िालग आवश्यक रकम ववलनयोजन गरेको छु ।  

14. कृवर् तथा पशपुािनको क्षेत्रमा हनुे जोम्खम रयूनीकरण गनयको िालग लन:शलु्क बािी तथा 
पशपंुक्षी लबमाको िालग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु ।  

15. व्यवसावयक कृर्कहरुिाई थप प्रोत्साहन स्वरुप दधु तथा कृवर् उपजहरुको उत्पादनमा  
आधाररत अनदुान उपिब्ध गराउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु । 

16. मत्स्य ववकास, पश ुस्वास््य म्शववर, एग्रो टुररजम, टनेि घर लनमायण, अध्यक्ष कृर्क सबमान 
तथा कृर्क तालिम काययक्रमको िालग रकम रू. ७ िाख बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 

17. कृर्कहरुिाई प्रोत्साहन गनयका िालग ववलभर न संघ संस्थासँग सहलुियत दरको ऋण िगानीको 
िालग आवश्यक समरवय गदै कृर्कको िालग कृवर् ऋणमा िाग् ने ब्याजमा अनदुान र्दनको िालग 
आवश्यक व्यवस्था लमिाएको छु ।  

18. गाउँपालिका लभत्र दगु्ध उतपादनमा ववृद्ध गनय प्रोत्साहनका िालग व्यवसायीक पश ु सतु्केरी 
काययक्रम संचािनको िालग आवस्यक बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 

19. गाउँपालिकाका नागररकहरुिाई रोजगारीमा आवद्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गरेको छु ।  

 

भौलतक पवुायधार तफय ुः 

1. गाउँपालिकाको समग्र ववकासको िालग भौलतक पूवायधार तफय  प्राप्त भएको रकमबाट रु २ करोड 
२८ िाख ६५ हजार रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

2. गाउँपालिकाका ववलभन्न सडकहरु लनमायण तथा स्तोरन्नतीको िालग रु ३६ िाख रकम 
ववलनयोजन गरेको छु । 
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3. गाउँपालिकाका ववलभन्न स्थानहरुमा सामदुावयक भवनहरु लनमायण गनयको िालग रु २६ िाख 
रकम ववलनयोजन गरेको छु ।  

4. वडा कायायिय-िबुपेक कोट-बढुीचौर-डल्िीखोिा मोटर बाटो स्तरोर नतीको िालग गाउँपालिका 
र संघीय सरकारको समपूरकमा रू. १ करोड ४० िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु।   

5. बलिथमु जनज्योती प्रा.वव. घेराबार को िालग रू. १० िाख, हकुिे खोिा कुमाि गाउँ लसंचाई 
योजना, बलिथमुको िालग रू. १० िाख, घतुी भेँडीखोर दल्वाङ्ग हुँदै लमसगुा लबरबास सडक 
ववस्तार तथा स्तरोर नती, जभुङु्गको िालग रू. २० िाख, लबरबास म्जमी बाँधखोिा मोटरबाटो 
ववस्तार, लबरबासको िालग रू. १० िाख, म्चिाङ्गटारी िाबपाटा लसंचाई योजना, 
अमरअवायथोकको िालग रू. २० िाख र ररपाहाखोल्सा दोमई खानेपानी योजना, 
अमरअवायथोकको िालग रू. १० िाख गरी जबमा रकम रू. ८० िाख ववलनयोजन गरेको छु।   

6. गाउँपालिका लभत्रका खेलतयोग्य जग्गामा लसंचाईको व्यवस्थाका िालग रु. १1 िाख ववलनयोजन 
गरेको छु । 

7. गाउँपालिकामा ववलभन्न स्थानमा रहेका खानपेानी टंकीहरु तथा पधेरो ममयत संभारको िालग रु 
११ िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु ।  

8. गाउँपालिका लभत्रका मखु्य मोटरबाटोहरुिाई बाहै्र मवहना सचुारु गराउनको िालग सडक ममयत 
सबभारको िालग रु. ५५ िाख ६० हजार रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

9. संघीय सरकारको ववलभन्न समपरुक योजनाहरु संचािन गनयको िालग रु ३० िाख रकमको 
व्यवस्था गरेको छु ।  

10. गाउँपालिका लभत्रका मखु्य मोटरबाटोहरुिाई बाहै्र मवहना सचुारु गराउनको िालग हेभी 
इम्क्वप्मेरट खररदको िालग रकम रू. ४५ िाख ववलनयोजन गरेको छु।  

 

वन तथा भ-ूसंरक्षण तफय ुः 

1. भू-संरक्षण काययक्रमका िालग रु. १२ िाख ६० हजार रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

 

भवन  तथा सहरी ववकास  

1. फोहोर मैिा व्यवस्थापन अरतगयत गाउँपालिकाको वडा नं. ३ मा डम्बपङ्ग साइट लनमायणको िालग 
गाउँपालिका र प्रदेश सरकारको समपूरक अनदुानमा रु. १ करोड रकम ववलनयोजन गरेको    
छु । 

2. गलु्मीदरबार-6 मा अवम्स्थत श्री ईश् वरी मा.वव. को १६ कोठेन भवन लनमायणिाई लनररतरता 
र्दनको िालग रू. २ करोड रकम ववलनयोजन गरेको छु।  

3. गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन लनमायण प्रकृया अगाडी बढाउनका िालग रु. ५० िाख रकम 
ववलनयोजन गरेको छु । 

4. ६ नं. वडा कायायिय भवन लनमायणको िालग रु २५ िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु । साथै 
भवन लनमायण सबपन्न हनु बाँकी भएका वडाहरुको िालग आवश्यक व्यवस्था गरेको छु ।  



20 
 

5. भवन तथा सहरी ववकास तफय  जनववकास भवन वाईररङ्ग तथा खेिमैदान, लमसगुा बािम्शक्षा भवन 
लनमायण, रानीपोखरा मवहिा भवन ट्रस्ट लनमायण, परचविी डाँडामा ट्रष्ट लनमायण िगायत ववलभर न 
भवन तथा ट्रस लनमायणको िालग रू. १६ िाख २५ हजार रकम ववलनयोजन गरेको छु। 

 

 

ववपद् व्यवस्थापन तफय ुः 

१. ववपद् मा परेका नागररकहरुिाई तत्काि राहत तथा उद्दारको िालग आवश्यक रकमको व्यवस्था 
गरेको छु । 

२. प्राकृलतक प्रकोपहरु जस्तै बाढी पवहरो तथा ववलभर न महामारी रोगको रोकथाम तथा लनयरत्रणका 
िालग ववपद् व्यवस्थापन कोर् स्थापना गनय रकम रु. 30 िाख ववलनयोजन गरेको छु । 

 

सशुासन तथा संस्थागत ववकास  

१. नागररकिाई सूचनाको हकको प्रत्याभलुत गराई चसु्तदरुुस्त सेवा प्रवाह र प्रववलधमैत्री 
कायायिय लनमायणको िालग आवश्यक रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

२. जनप्रलतलनलध र कमयचारीहरुको क्षमता अलभववृद्ध गरी गणुस्तरीय सेवा प्रवाहको िालग 
आवश्यक रकम ववलनयोजन गरेको छु । 

३. नागररक केम्ररत सेवा प्रवाह गदै गाउँपालिकाको समग्र सशुासन कायम गनय कमयचारीहरुिाई 
उत्प्ररेरत बनाई कायय गनयको िालग काययसबपादनमा आधाररत कमयचारी प्रोत्साहनको िालग 
आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु । 

४. स्थानीय जनताको सरुक्षा¸ सबपत्तीको संरक्षण¸ स्थानीय सरकारको नीलत¸ लनणयय¸ मापदण्ड¸ 

ववपद् व्यवस्थापन, बजार अनगुमन, सेवा प्रवाह आर्द काययको िालग नगर प्रहरी 
पररचािनको िालग आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु। 

५. राष्ट्रसेवक कमयचारी, स्वास््यकमी, म्शक्षकिाई उत्प्ररेरत गरी उत्कृष्ठ कायय सबपादन गरी 
गाउँपालिकाको वहृत्तर वहतमा िगाउनको िालग कमयचारीको सरुु तिबमानमा १५% का 
दरिे ववृद्ध गरेको छु । 

६. प्राववलधक कमयचारीहरुिाई काम प्रलत उत्प्ररेरत र जवाफदेही बनाउनको िालग आवश्यक 
व्यवस्था लमिाएकोछु । 
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७. गाउँपालिकाका सबै वडा कायायियहरु र वडा कायायियको नम्जकै रहेका मखु्य व्यापाररक 
क्षेत्र तथा संवेदनशीि स्थानहरुमा CCTV जडान गरी सरुम्क्षत समाज लनमायणको िालग       

रू. १५ िाख रकम ववलनयोजन गरेको छु ।  

८. हाम्रो ववकास हाम्र ैिालग, हाम्रो संरचना हाम्रो सबपत्ती भर ने अलभयान संचािन गरी सावयजलनक 
संरचनाहरुको संरक्षण गदै वडा कायायियको सहयोगी संस्थाको रुपमा गठनन भएका टोि 
ववकास संस्था िगायतका संघ संस्थाहरुिाई पररचािन गनय आवश्यक बजेट ववलनयोजन 
गरेको छु । 

 

श्रद्धये अध्यक्ष महोदय, 

आलथयक वर्य ०७९/०८० को आय व्ययको वववरण अनसूुचीहरुमा उल्िेख गरेको छु । 

 

मैि मालथ प्रस्ततु गरेको बजेटको सफि कायायरवयनबाट गाउँपालिकामा उपिब्ध स्रोत र साधनको 
उच्चतम उपयोगबाट नागररकको जीवनस्तरमा सधुार भई सखुी र समदृ्ध गाउँपालिका लनमायणको 
अलभयानमा सहयोग पगु्नकुो साथै सावयजलनक सेवा प्रवाहको प्रभावकारीता एवम ्गणुस्तर अलभववृद्ध भई 
सशुासनको प्रत्याभूलत हनुे ववश्वास लिएको छु । 

 

प्रस्ततु बजेट तजुयमा गदाय सहयोग गने अध्यक्षज्यू, काययपालिका सदस्यहरु, सभाका सदस्यहरु, 
गाउँपालिकाका राजनीलतक दिका अध्यक्ष तथा प्रलतलनलधहरु, गाउँपालिकाका ववद्वत वगयहरु, प्रमखु 
प्रशासकीय अलधकृत िगायत गाउँपालिकाका सबपूणय राष्ट्रसेवक कमयचारीहरु, म्शक्षकहरु, पत्रकारहरु, 

बजेट लनमायणको क्रममा अमूल्य रायसझुाव उपिब्ध गराउनहुनुे सबपूणय महानभुावहरु र 
गाउँपालिकाबासीहरु प्रलत हार्दयक आभार प्रकट गदै बजेट कायायरवयनमा सबैको सकारात्मक सहयोगको 
अपेक्षा राख्दै सखुी¸ समदृ्ध र समनु्नत गाउँपालिका लनमायणको महान यात्रामा हातेमािो गदै सहभालग हनु 
आह् वान गदयछु ।  

 

जय गलु्मीदरबार !! धरयवाद नमस्कार !! 

तारा थापा ढेंगा 
उपाध्यक्ष 

 


