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 चौविस ेगाउँपाविका 

गाउँकार्िपाविकाको कार्ाििर् 

राजारानी , धनकुटा 
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१. र्सगररमामर् सभाका गाउँ सभाका अध्र्क्षज्रू्, गाउँ सभा सदस्र्ज्रू्हरु, पत्रकार वमत्र, राष्ट्र सेिक 

कमिचारी वमत्रहरु र्स चौविसे  गाउँपाविकाको  सातौ गाउँ सभाको िैठकमा र्स गाउँपाविकाको 

तर्ि बाट र मेरो ब्र्विगत तर्ि बाट र्हाँहरुिाई हार्दिक स्िागत गनि चाहन्छु ।  

२. र्स चौविस े गाउँपाविकाको सिािङ्गीण विकासका िावग र्स सम्मावनत सातौ सभामा र्स 

चौविसे गाउँपाविकाको िार्र्िक िजेट तथा कार्िक्रम प्रस्तुत गनि पाउँदा आरू्िाई वनकै भाग्र्मानी 

भएको महशुर् गरेको छु । 

३. सििप्रथम मिुुकमा संघीर् िोकतावन्त्रक गणतन्त्रात्मक राजनीवतक व्यिस्था स्थापना गनिका 

खावतर विवभन्न चरणका आन्दोिनहरुमा शाहदत भएका अमर सवहदहरुप्रवत हार्दिक श्रद्धाञ्जिी 

अपिण गदिछु  

४. मैि े गाउँ सरकारको आगामी आर्थिक िर्िको बजेट प्रस्तुत गरररहदँा कोरोनाको संक्रमणबाट 

गाउँपाविकाका नागररकहरुिाई बचाउने साथै आर्थिक संकटबाट पार िगाउन अग्रणी भुवमका 

खेल्नुपने वजम्मेिारी बोध गरेको छु । 

५. चािु संकटको समर्ािवध र र्सको असरको गवहराइ आंकिन गनि करठन छ । सो अिस्थािाई 

मध्र्नजर गदै र्ो बजेट िचकदार रहने गरी प्रस्तुत गरेको छु ।  

६. मिै ेआ ि २०७७/७८ को  बजटे तजुिमा गदाि विएको आधारहरु 

• नेपािको संविधानिे वनदेवशत गरेको स्थानीर् तहको काम, कतिव्य तथा अवधकार सम्िन्धी 

विर्र् तथा प्राथवमकताहरु । 



चौविसे  गाउँपाविकाको आर्थिक िर्ि २०७७/७८ को िार्र्िक  िजेट तथा कार्िक्रम 

 

• नेपािको संविधानको अनुसुची ८ तथा ९ ि े स्थानीर् तहको िावग तोकेको राजस्ि 

पररचािन सम्िन्धी खाका, खचि वजम्मेबारीको क्षेत्र, अन्तरसरकारी हस्तान्तरणको विर्र् 

तथा स्थानीर् तहको ऋण सरंचनाको स्िरुप ।  

• स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ ि ेवनर्दिष्ठ गरेका विर्र्हरु 

• र्स गाउँपाविकाको प्रमखुको रुपमा जनतासँग मत माग्दा व्यि गरेका प्रवतिद्घता पत्र 

तथा समर् समर्मा जनतासँग गरेका िचनिद्घताहरु । 

• आिवधक र्ोजनािे वनर्दिष्ट गरेका िक्ष्र् एिं उद्देश्र्हरु साथै ददगो विकासको रणनीवति े

अििम्बन गरेका तथ्र्, सुचकांक  एिं प्राथवमकताहरु । 

• नेपाि सरकार, अथि मन्त्रािर्, रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग, स्थानीर् विकास तथा सामान्र् 

प्रशासन मन्त्रािर्, िजेट वसविङ, मागिदशिन एिम् वनदेशनहरु तथा सुझािहरु ।  

• चौविसे गाउँपाविकाि ेतर्ार गरेको एदककृत गाउँविकास र्ोजना तथा ऐन कानुन 

• गाउँबासीहरुको माग, रार् तथा सुझाि । र 

• ददगो विकासका िक्ष्र् अनुरुपका हाम्रा प्राथवमकताहरुिाई मुख्र् आधार बनाएको छु । 

आदरणीर् सभाध्र्क्ष महोदर्  

अब म गाउँ सरकारको आगामी आर्थिक िर्ि २०७७।७८ को िजेटको उदेश्र् तथा प्राथवमकता 

प्रस्तुत गनि अनुमती चाहन्छु ।  

उद्देश्र् तथा प्राथवमकताहरु (Goals) 

❖ कोरोना िगार्त सबै प्रकारका स्िास्थ्र् जोवखमबाट चौविसेका नागररकिाई सुरवक्षत राख्न ु

र गुणस्तरीर् स्िास्थ्र् सिेा सििसिुभ बनाउन स्िास्थ्र् सेिाको दार्रा विस्तार गने,  

❖ कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा वनर्न्त्रणका िावग चाविएका कदमबाट टुटेको 

उत्पादन र आपूर्ति श्रृङ्खिािाई पूनस्थािपना गदै कृवर्, पर्िटन, साििजवनक वनमािण 

िगार्त प्रभावित व्यिसार्को पुनरुत्थान गने, 
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❖ कोवभड – १९ को कारणिे आन्तररक रोजगारीमा आएको कमी र िैदेवशक रोजगारीबाट 

र्कि नेहरुको िावग रोजगारीको उपिब्धताको िावग रोजगार वसजिना गने अन्तर क्षते्रगत 

समन्िर् संर्न्त्रको विकास गने 

❖ जनताको आर् अवभिृवद्ध, रोजगारीको वसजिना र आत्मवनभिरताको विकास गनि प्राविवधक 

र वसपमिूक ताविमको आर्ोजना गने 

❖ भौगोविक विकटता, जनसंख्र्ा, वजिन स्तर, वपछवडएका िगिको अिस्था, समता र 

न्र्ार्ोवचतताको आधारमा बजेट विवनर्ोजन गने । 

❖ उपिब्ध स्रोत र साधनहरुको अवधकतम उपर्ोग तथा वमतव्यर्ी र प्रभािपूणि खचि 

प्रणािीको अििम्िन द्धारा पूिािधार आर्थिक तथा सामावजक क्षते्रको प्रभािकारीता 

अवभिृवद्ध गने । 

❖ साििजवनक वनमािण, वशक्षा, कृवर्, पशु र कोरोना भाइरसिाई िवक्षत गरी िजेट 

िवनर्ोजन गने । 

❖ हरेक विकास वनमािणमा र्ुिा िवक्षत काम र रोजगारीका अिसरको वसजिना गने, 

❖ विकासको शीघ्र प्रवतर्ि प्राप्त हुने र आगामी िर्ि वभत्र सम्पन्न हुन े अधुरा आर्ोजना 

कार्ािन्िर्न गने, 

❖ गुणस्तरीर् र जीिनोपर्ोगी वशक्षा, सूचना प्रविवधको विस्तार, आधारभुत खानेपानी 

िगार्तका सामावजक, आर्थिक तथा भौवतक पूिािधारको विकास तथा वनमािण गने,  

❖ आफ्नो क्षेत्रको विकासको िावग स्थानीर् स्रोत साधनको पररचािन, विवनर्ोजन र 

विकासको प्रवतर्ि सन्तुवित तथा समानतामा आधाररत समतामुिक न्र्ार्ोवचत वितरण 

प्रणािीको माध्र्मबाट गररबी न्र्ुनीकरण गने । 

❖ पवछ पाररएका िगिको आर्थिक जीिनस्तर उठाई बसाई सराई तथा प्रवत पिार्नको 

अिस्थािाई न्रु्नीकरण गने । 

❖ िैवङ्गक हहसंा न्रु्नीकरण गदै सामावजक न्र्ार् कार्म गने तथा जेष्ठ नागररक, 

िाििाविकाको संरक्षण तथा व्यिस्थापन गने। 

❖ चौवबसे क्षेत्रिाई सर्ा, सुन्दर, हराभरा बनाई कृवर् तथा पर्िटनमैत्री िातािरण वसजिना 

गदै भौवतक पूिािधारको वनमािण गने । 

❖ पूजी वनमािण तथा विकासका िावग सरकारी, सहकारी तथा वनजी क्षेत्रको साझेदारी नीवत 

अििम्बन गने । 
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❖ "हरेक घर धरुी नवजकको दरुी" भन्न ेभनाइिाई चररताथि गदै र्स गाउँपाविकाि ेविकास 

वनमािणिाई एकद्वार प्रणािी अबिम्िन गनि हरेक िडामा टोि विकास सुधार सवमवत 

गठन गरी व्यिस्थापन गने । 

❖ साििजवनक सेिाको प्रभािकारीता, पारदर्शिता, सुशासन र जिार्देवहता मार्ि त नागररक 

सुरक्षा र सामावजक न्र्ार्को प्रत्र्ाभूवत गने । 

❖ िैवङ्गक समानता र समािेशीकरण, प्राकृवतक प्रकोपको असर न्रु्नीकरण र पर्ाििरण 

संरक्षण, नागररक मैत्रीर् शासन प्रणािी, 

❖ सहकारीता समन्िर् र सह अवस्तत्िको अिधारणािाई थप मुतिरुप ददन नेपाि सरकार र 

प्रदेश सरकार सँग दररिो पारस्पररक साझेदारीको विकास गने । 

 

उपवस्थत गाउँसभा अध्र्क्षज्र् ूतथा सदस्र्ज्र्हूरु , 

अब म र्स चौवबसे गाउँपाविकाको आगामी आ. ि. २०७७/७८ को  क्षेत्रगत रुपमा िजेट 

विवनर्ोजन गरेको विर्र् पेश गने अनुमवत चाहन्छु ।  

आर्थिक क्षते्र : 

❖ विविर् संस्था तथा सहकारी संस्थाहरुिाई सदक्रर् बनाउदै बचत िृवद्ध गने पररपाटीको 

थािनी गरी सो बचतबाट आर् िृवद्ध गनि आिश्र्क कार्िक्रमको व्यिस्था गरेको छु । 

❖ िैदेवशक रोजगारी तथा आन्तररक व्यिसार्बाट वसर्जित आर्िाई उत्पादनशीि कार्िमा 

िगानी गने िातािरण तर्ार गनि आिश्र्क व्यिस्था गरेको छु  । 

❖ साििजवनक खचििाई थप पारदशी िनाउन कार्िक्रमको व्यिस्था गरेको  छु । 

❖ चौविसे गाउँपाविकाको आर्थिक संमृवद्धका वनजी क्षेत्रको िगानी िढाउन तथा  सहकारी 

क्षेत्रको विकास तथा प्रिद्धिन गनि आिश्र्क व्यिस्था गरेको छु  

 

कृवर् तथा पश ुसिेा क्षते्र 

• ̎चौविस ेर्िुाको शान, कृवर् पशेािाई सम्मान ̎ भन्न ेमिु नाराका साथ कृवर् पेशािाई 

व्यिसार्ीक िनाउन आिश्र्क िजेटको व्यिस्था गरेको छु  

• कृवर् तथा व्यिसावर्क पशुपन्छी पािनिाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रुपमा विकास 

गनि िजेटको व्यिस्था गरेको छु । 
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• कृवर् तथा पशुपन्छीजन्र् व्यिसार्मा आर्थिक सामावजक र भौगोविक रुपमा पवछ परेका 

मवहिा, दवित, जनजाती तथा विपन्न िगिको स्िरोजगार तथा आर्आजिनको ददगो 

स्रोतको रुपमा विकास गनि आिश्र्क िजेटको व्यिस्था गरेको छु । 

• बाख्रामा नश्ल सधुार गरर उत्पादन बृवद्ध गनिको िागी बोर्र बोका वितरणमा विशेर् जोड 

ददएको छु । 

• अगािवनक खेवतका िावग प्रोत्साहन गने कार्िक्रम ल्र्ाएको छु । 

• कृवर् उपज सामग्रीको बजारीकरणका िावग क्षेत्र विशेर् ढुिानी अनुदान कार्िक्रम संचािन 

गने व्यिस्था गरेको छु । 

• बगर क्षते्र पवहचान गरी बगर खेती कार्िक्रमहरु सचंािन गनि पहि गने छु  । 

• सखु्खा ग्रस्त क्षेत्रमा विशरे् गरी िर्ाितको समर्मा आकाशको पानी संकिन गनि प्िावष्टक 

पोखरी वनमािण तथा खररद गने कार्िक्रमिाई वनरन्तरता ददएको छु । 

• िेमौसमी खेती गने कार्िक्रमिाई प्रोत्साहन गने व्यिस्था गरेको छु ।  

• कृर्ी तथा पश ुसेिामा कृर्किाई ब्र्विगत/ समहु/ सहकारी र टोि सुधार विकास सवमती 

िाई सामुवहक अनुदान/ घुम्तीकोर् अनुदानमा विशेर् जोड ददन आिश्र्क िजेटको 

व्यिस्था गरेको छु । 

• ५० प्रवतशत मुल्र् अनुदानमा वहउदे तथा िरे् विवभन्न र्िरु्िको विरुिा/िीउ वितरण 

गनि आिश्र्क िजेटको व्यिस्था गरेको छु  । 

• खाद्यान्न िािीको ७५ प्रवतशत मुल्र् अनुदानमा उन्नत विउ वितरण गनि आिश्र्क िजेटको 

व्यिस्था गरेको छु । 

• कृवर् र पशुपािनिाई विशेर् र्ुिा िवक्षत कार्िक्रम सञ्चािन गने व्यिस्था गरेको छु । 

• मवहिा उद्यमवशिताको िागी बंगुर /बाख्रा/तरकारी/र्िरु्ि सम्िन्धी ताविम सञ्चािन 

गनि िजेटको व्यिस्था गरेको छु । 

• कृवर्मा आधुवनदककरणको िागी कृर्ी सामाग्री र र्न्त्र ५० प्रवतशत मुल्र् अनुदानमा 

वितरणका िावग आिश्र्क िजेटको व्यिस्था गरेको छु । 

सभाध्र्क्ष महोदर्  

वशक्षा 

➢ ̎चौविस ेगाउँपाविकाको इच्छा, सबिैाई गणुस्तरीर् वशक्षा  ̎ को नारा िाई कार्ािन्िर्न 

गनि विवभन्न कार्िक्रमहरुको व्यिस्था गरेको छु । 

➢ प्रत्र्ेक विद्यािर्मा आिश्र्क कक्षा कोठा, पुस्तकािर्, विज्ञान प्रर्ोगशािा, खिे मैदान, 

स्िच्छ वपउने पानी तथा आिश्र्क अन्र् शैवक्षक सामग्रीको व्यिस्था गने कार्ििाई 

वनरन्तरता  ददएको छु । 
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➢ हरेक आधारभुत र माध्र्वमक विद्यािर्हरुमा वस वस क्र्ामेराको माध्र्मबाट 

कक्षाकोठाका गवतविवध अििोकन गनि  वसवस क्र्ामेराको जडान गनि आिश्र्क िजेटको 

व्यिस्था गरेको छु । 

➢ कम्रु्टर नभएका कक्षा ५ सम्म सञ्चािन भएका प्राथवमक विद्यािर्हरुमा शैवक्षक सूचना 

प्रिाहिाई व्यिवस्थत गनि कम्प्र्ुटर, र्ु वप एस तथा वप्रन्टर उपिब्ध गराउन िजेटको 

व्यिस्था गरेको छु । 

➢ हरेक  विद्यािर्का  छात्राहरुको िावग वनशुल्क सेवनटरी प्र्ाड उपिब्ध गराउन िजेटको 

व्यिस्था गरेको छु । 

➢ विद्याथीहरुिाई विद्यािर्मा वसकाई दक्रर्ाकिापमा उत्प्रेररत गनि वशशु कक्षा देवख कक्षा 

५ सम्मका छात्रछात्राहरुका िावग ददिा खाजा कार्िक्रम िाई कार्ािन्िर्निाई वनरन्तरता 

ददएको छु । 

➢ विद्याथीहरुिाई व्यिसावर्क र प्राविवधक वशक्षा तर्ि  आकर्र्ित गनि श्री पुण्र् मा.वि. मा 

कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान र होटि व्यिस्थापन अध्र्र्न गने  विद्याथीहरुिाई ददइदै 

आएको  छात्रिृवििाई वनरन्तरता ददएको छु । 

➢ शैवक्षक गुणस्तर अवभिृवद्धका िावग आिश्र्कताका आधारमा थप बािविकास र केजी 

कक्षा सञ्चािन गनि आिश्र्क िजेटको व्यिस्था गरेको छु  । 

➢ कार्ि सम्पादन मूल्र्ांकनका आधारमा उत्कृष्ट देवखएका विद्याथीहरुिाई प्रोत्साहन स्िरुप 

पुरस्कृत गनि िजेटको व्यिस्था गरेको छु । 

➢ गाउँपाविका स्तररर् कक्षा ८ र एस. इ.इ. पररक्षामा उत्कृष्ट नवतजा हावसि गने 

विद्याथीहरुिाई पुरस्कृत गने कार्िक्रमिाई वनरन्तरता ददएको छु ।  

➢ गाउँपाविका वभत्रका माध्र्वमक विद्यािर्बाट कक्षा १२ मा उत्कृष्ट नवतजा हावसि गने 

विद्याथीहरुिाई पुरस्कृत गने व्यिस्गा गरेको छु । 

➢ आधारभूत तह अन्तगित कक्षा ३, ५ र ८ को पररक्षािाई अझ व्यिवस्थत र स्तरीर् बनाउन 

आिश्र्क िजेटको व्यिस्था गरेको छु  । 

➢ आधारभुत तहको अन्त्र्मा विइने कक्षा ८ को पररक्षामा पररक्षा केन्र तोकी सम्बवन्धत 

केन्रको वशक्षक नपने गरी केन्राध्र्क्षको व्यिस्था गने कार्ििाई वनरन्तरता ददएको छु ।  

➢ हरेक विद्यािर्िाई एक एक िटा टेविवभजन प्रदान गरी साना नानीहरुिाई रमाइिो 

िातािरणमा वसकाई गनि अवभप्रेररत गनि आिश्र्क िजेटको व्यिस्था गरेको छु  । 

➢  विद्यािर्का कक्षा ३ सम्मका कक्षा कोठाहरुिाई वभि ेिेखनका  माध्र्मबाट स्रोत पणुि 

कक्षाका रुपमा विस्तार गनि िजेटको व्यिस्था गरेको छु । 
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➢ प्रारवम्भक बाि विकास र केजी कक्षाका सहर्ोगी कार्िकतािहरुिाई मन्टेस्िरी ताविम 

प्रदान गनि िजेटको व्यिस्था गरेको छु । 

➢ विवभन्न मात्रभृार्ा विद्यािर्हरुिाई ददइदै आएको प्रोत्साहन कार्िक्रमिाई वनरन्तरता 

ददएको छु । 

➢ गाउँपाविकाबाट वनर्ुवि गररएका बािविकास तथा केजी स. का. हरुिाई पोशाक भिा 

उपिब्ध गराउन िजेटको व्यिस्था गरेको छु । 

➢ विद्याथी संख्र्ाका आधारमा कम वशक्षक दरबन्दी भएका विद्यािर्हरुिाई स्िर्म सेिक 

वशक्षक कोटाको िावग आिश्र्क िजेटको व्यिस्था गरेको छु । 

➢ विद्यािर् बावहर रहकेा बाििाविकाहरुिाई विद्यािर्सम्म वझकाउन, वसकाउन, 

रटकाउन र विकाउन आिश्र्क कार्िक्रम राखकेो छु । 

➢ सामुदावर्क अध्र्र्न केन्रहरुिाई सबिीकरण गरी वनरन्तर वशक्षािाई प्रोत्साहन गने 

व्यिस्था गरेको छु। 

➢ संरक्षण विवहन विद्याथीहरुिाई विद्यािर्मा ल्र्ाई संरक्षण तथा व्यिस्थापन गनि 

आिश्र्क िजेटको व्यिस्था गरेको छु  । 

➢ चौविसे वभत्रका विद्यािर्हरु वबच विवभन्न विधाका प्रवतर्ोवगतात्मक सहकार्िकिाप 

सञ्चािन गने व्यिस्था गरेको छु । 

सभाध्र्क्ष महोदर्  

र्िुा तथा खिेकुद  

➢ चौविसे गाउँपाविकामा एक िडा एक खिे मैदान वनमािणको कार्ििाई वनरन्तरता ददएको 

छु । 

➢ चौविसे रवनङ कपको सञ्चािनका िावग आिश्र्क िजेटको व्यिस्था गरेको छु । 

➢ िडा स्तरीर् खेि, धार्मिक सांस्कृवतक पििका अिसरमा आर्ोजना गररने खेि जस्ता 

खेिकुद कार्िक्रमको विकासका िावग आिश्र्क व्यिस्था गरेको छु । 

➢ र्स गाउँपाविकाको विवभन्न ठाउँमा ब्र्ाटवमन्टनको िोकवप्रर्ता बढेसंगै कभडि हि 

वनमािणका िावग क्रमागत रुपमा िजेटको व्यिस्था गरेको छु । 

➢ रा.रा रु्टिि प्रवतर्ोवगताको िावग िजेटको व्यिस्था गरेको छु । 

र्िुा रोजगार सम्िन्धी नीवत 
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• स्थानीर् तहमा दताि भएका बेरोजगार ब्र्वििाई न्रु्नतम रोजगारीको प्रत्र्ाभूवत गनिका 

िावग कामका िावग पाररश्रवमकमा आधाररत सामूदावर्क श्रममिुक आर्ोजना 

सचंािनका िावग हरेक िडामा िजेटको व्यिस्था गरेको छु ।  

• दक्ष तथा सक्षम जनशविको वबकास गरर आन्तररक रोजगाररको प्रबद्धिन गनि आिश्र्क 

वसपमूिक ताविमको िावग आिश्र्क िजेटको व्यिस्था गरेको छु । 

• आन्तररक रोजगारी वसजिना गनि सरोकारिािा वनकार् वनवज सहकारी तथा गैरसहकारी 

क्षेत्रसँग समन्िर् र सहकार्िका िावग आिश्र्क व्यिस्था गरेको छु । 

• गाउँपाविका स्तरीर् र्ोजनाहरुमा रोजगार सिेा केन्रमा सुवचकृत बेरोजगारहरुिाई 

कवम्तमा २५ प्रवतशत श्रवमकिाई संचावित आर्ोजनामा पररचािन गने ब्र्िस्था गरेको 

छु । 

• बर्िभरर उत्पादन भएको खाधान्न िा अन्र् व्यिसार्िाट ३ मवहना सम्म खान नपुग्न े

पररिारका सदस्र्हरुमध्र्े कवम्तमा १ जनािाई अवनिार्ि १०० ददनको रोजगारी प्रदान 

गनि आिश्र्क िजेटको व्यिस्था गरेको छु । 

• कोरोना संक्रमणको कारण रोजगार गुमाएका वबदेशबाट र्र्कि एका र्ुिाहरुको सीप र 

क्षमताको पवहचान गरी रोजगार सेिा केन्र मार्ि त रोजगार बैंकको स्थापना गरर 

उत्पादनमूिक क्षेत्रमा Work for Food ( मामको िावग काम ) िमोवजम रोजगारीको 

अिसरहरु प्रदान गनि सोही िमोवजमको कार्िक्रमको व्यिस्था गरेको छु । 

 

सभाध्र्क्ष महोदर् तथा सदस्र्ज्र् ू

पर्िटन नीवत  

 

▪ गाउँपाविका क्षते्र वभत्र रहकेा ताि तिैर्ा वसमसारहरुको  संरक्षण र प्रिद्विन गदै पर्िटन पुिािधार 

विकास गनि िजेटको व्यिस्था गरेको छु । 

▪ पर्िटन प्रिद्धिनको िावग चािु र्ोजनाहरुिाई क्रमागत रुपमा अगावड बढाउन वनरन्तरता ददएको 

छु । 

▪ रानी ताि तथा धप्पड ताि िगार्त अन्र् पर्िटकीर् स्थिहरुको व्यिस्थापनमा आिश्र्क िजेट 

व्यिस्था गरेको छु । 

▪ पर्िटकीर् क्षेत्रिाई सरंक्षण गरी पर्िटन पूिािधारहरुको विकास आिश्र्क िजेटको व्यिस्था 

गरेको छु । 
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▪ स्थानीर् मठ, मवन्दर, धार्मिक तथा ऐवतहावसक स्थिहरुको पवहचान गरी संरक्षण र जीणोद्दार 

तथा सम्भि भएसम्म छार्ाङ्कन गने व्यिस्था गरेको  छु ।  

▪ पाथीभरा मवन्दरको वसढी वनमािणको िावग िजेट छुट्याएको छु । 

 

स्िास्थ्र् नीवत 

• Covid 19  िगार्त विवभन्न महामारीजन्र् रोगहरुको रोकथाम, वनर्न्त्रण तथा 

व्यिस्थापन गनि कोरोना कोर्को खाता खोिी रु ५० िाख विवनर्ोजन गरेको छु । 

• कोरोना रोकथाम तथा वनर्न्त्रणमा खरटने जनप्रवतनीवध स्िास्थ्र्कमी तथा कमिचारीको 

कोरोनाको कारण मृत्र्ु हुन गएमा वनजको पररिारिाई राहत स्िरुप रु १० िाख रकम 

उपिव्ध गराउने व्यिस्था गरेको छु । 

•  स्िास्थ्र् संस्थाहरुमा भौवतक पूिािधार वनमािण तथा सुधारका िावग िजेट विवनर्ोजन 

गरेको छु । 

• स्िास्थ्र् संस्थािाई बाह्र ैमवहना वनशुल्क और्वधहरुको आपूर्तििाई वनरन्तरता ददएको छु 

। 

• स्िास्थ्र् संस्थाहरुमा संचािनमा रहकेा िर्थिङ सेन्टरहरुिाई व्यिवस्थत िनाउन आिश्र्क 

औजार तथा उपकरणको व्यिस्था गनि आिश्र्क िजेटको व्यिस्था गरेको छु  । 

• गाउँपाविकामा पूणि खोपिाई वनरन्तरता,वनर्वमत खोप कार्िक्रमिाई प्रभािकारी रुपमा 

संचािन गररने र खोप वक्िवनकमा खरटने स्िास्थ्र् कर्मिहरुिाई ददइदै आएको खाजा 

रकमिाइ वनरन्तरता ददएको छु । 

• गाउँघर वक्िवनक कार्िक्रमिाई प्रभािकारी रुपमा संचािन गनि गाउँघर वक्िवनकमा 

खरटने स्िास्थ्र्कर्मिहरुिाई ददइदै आएको खाजा खचि रकमिाई वनरन्तरता ददएको छु 

साथ ैआिश्र्क खोप केन्र भिन र सामावग्रहरुको व्यिस्था गनि िजेट विवनर्ोजन गरेको 

छु । 

• बर्थिङ सेन्टरमा खरटने दक्ष प्रसुवतकर्मिहरुिाई प्रसुवत गरे िापत प्रसुवत सेिा प्रदार्क 

प्रोत्साहन रकम उपिब्ध गराउन िजेट विवनर्ोजन गरेको छु । 

• जेष्ठ नागरीक स्िास्थ्र् प्रबद्धिन कार्िक्रम संचािन गने व्यिस्था गरेको छु । 

• स्िास्थ्र् संस्थामा संचािनमा रहकेो शिुभ र्ामवेसको व्यिस्थािाई वनरन्तरता ददन तथा 

सोिाई  व्यिवस्थत गनि िजेट विवनर्ोजन गरेको छु। 

• सरकारी स्िास्थ्र् संस्थाहरुबाट उपिब्ध हुने स्िास्थ्र् सेिाहरुिाई गुणस्तरीर्, प्रभािकारी 

र सििसिुभ बनाउने व्यिस्था गरेको छु । 

• मवहिा स्िास्थ्र् स्िर्म ्सेविकाहरुको प्रोत्साहन भिा िाई  वनरन्तरता ददएको छु । 
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• प्रजनन् स्िास्थ्र् कार्िक्रम अन्तगित गभििवत मवहिाको पवहचान तथा अत्र्ािश्र्क सेिा 

प्रिाह गनि घरमा हरीर्ो झण्डा राख्ने कार्िक्रम संचािन गने व्यिस्था गरेको छु । 

• स्िास्थ्र् संस्थामा प्रसुवत भएका सुत्केरी आमाहरुको उिर प्रसुवत अिस्थामा हुने 

मातृमृत्र्ुको दरिाई कम गनि आमािाई खाना र वशशिुाई नाना कार्िक्रम संचािनिाई 

वनरन्तरता ददएको छु । 

• प्रदेश सरकारसंग समन्िर् गरी१५ शैर्ाको अस्पताि राजारानी स्िास्थ्र् चौकीमा 

स्थापना गने व्यिस्था गरेको छु । 

• साििजवनक वनजी साझेदारीमा सिुभ एम्िुिेन्स सेिा सञ्चािन गनि आिश्र्क व्यिस्था 

गरेको छु । 

सभाध्र्क्ष महोदर्  

मवहिा तथा बािबाविका 

• ̎सानै छु मिाई बढ्न देउ विह े होईन मिाई पढ्न देउ  ̎ भन्न े नाराका साथ चौविस े

गाउँपाविकाका दकशोर दकशोरीहरुको िावग समुदार्मा आधारीत दकशोर कीशोरी 

विकास सम्बवन्ध कार्िक्रम संचािन गने व्यिस्था गरेको छु । 

• िवक्षत िगििाई ध्र्ानमा रावख सीपमुिक र आर्मुिक ताविम प्रदान गनि िजेटको 

व्यिस्था गरेको छु । 

• िैहगंक हहसंा तथा घरेि ुहहसंा सम्बवन्धत कानुनी सचेतना कार्िक्रम संचािन गनि आिश्र्क 

व्यिस्था गरेको छु । 

• जेष्ठ नागररक,अन्तरावष्ट्रर् मवहिा,अपाङ्ग ददिश छिाछुत तथा विभेदमुि ददिस 

अन्तराष्ट्रीर् जावत उन्मुिन ददिश आददिासी ददिश जस्ता िवक्षत िगिका कार्िक्रम 

ददिशको रुपमा संचािन गनि आिश्र्क व्यिस्था गरेको छु । 

• जेष्ठ नागररक सम्मान तथा जेष्ठ नागररक सम्बवन्ध कार्िक्रम संचािन गने व्यिस्था गरेको 

छु । 

• दवित म पवन मान्छे हु ँ आत्मासम्मान गर छुिाछुत र भदेभािि े नपार पर पर भन्न े

नाराका साथ दवित कार्िक्रम संचािन गनि आिश्र्क िजेटको व्यिस्था गरेको छु । 

• दवित/ उवत्पवडत मवहिाहरुको क्षमता विकासको िावग नेतृत्ि विकास ताविम संचािन 

गने व्यिस्था गरेको छु । 

• चौविसे गाउँपाविका वभत्रका दवितहरुिाई सक्षम बनाउँनका िावग दवित अवधकार र 

वसप विकास गने खािको कार्िक्रम सञ्चािन गने व्यिस्था गरेको छु । 
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• चौविसे गाउँपाविका वभत्रका दवित तथा सम्पुणि समुदार्िाई दवित हक अवधकारको 

बारेमा सचेत बनाउन संविधानको मौविक हक अन्तगित रहकेो भाग ३ को छुिाछुत तथा 

भेदभाि विरुद्धको हक तथा दवित हक सम्बवन्ध मौविक हक २४ र ४० को बारेमा 

सचेतनामुिक कार्िक्रम संचािन गने व्यिस्था गरेको छु । 

• जनजातीहरुको िावग बनेको भौवतक संरचनाहरुिाई व्यिस्थापन गनि िजेट छुट्याएको 

छु । 

• परम्परागत पेशा गरररहकेा दवित जेष्ठ नागररकिाई सम्मान गने कार्िक्रम राखकेो छु । 

चौविस ेकिा सावहत्र् तथा ससं्कृवत 

• चौविसे गाउँपाविकामा रहकेा किाकर सावहत्र्कार मुर्तिकार र वचत्रकार जस्ता 

किाकारहरुको खोजी गरी सम्मान तथा प्रिद्धिन गने कार्िक्रम राखेको छु । 

• र्स गाउपाविका वभत्रका सब ैजातीका भार्ा धमि र संस्कृवत जगेनिमा टेिा पुग्न ेखािका 

संरक्षणात्मक कार्िक्रमका िावग आिश्र्क िजेटको व्यिस्था गरेको छु । 

• चौविसे किाकार संघ व्यिस्थापन तथा सामग्री खररदका िावग आिश्र्क िजेट 

विवनर्ोजन गरेको छु । 

 

न्र्ावर्क नीवत 

• जनताको अदाित गाउँ गाउँमा सुशासन समाज वनमािण आफ्नै ठाउँमा भन्ने नाराका साथ 

नेपािको संविधान २०७२ को धारा २१७ स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ संसोधन 

ऐन २०७५ अन्तगित न्र्ावर्क सवमवतको अवधकार क्षते्र ४७ कमोवजम न्र्ावर्क 

सवमवतद्धारा विवभन्न न्र्ावर्क कार्िक्रमहरु संचािन गनिका िावग आिश्र्क व्यिस्था गरेको 

छु । 

• न्र्ार्को पहुचँबाट बावहर रहकेा समुदार् िा व्यवििाई सामावजक न्र्ार् प्रदान गररनेछ 

। 

• न्र्ार् सम्पादन गदाि न्र्ावर्क सवमवत र मिेवमिाप कताि द्धारा मिेवमिाप तथा रै्सिा 

गररएको व्यवि तथा सामुदावर्क मुद्दाहरु अन्तर संिाद कार्िक्रम संचािन गने व्यिस्था 

गरेको छु । 

• न्र्ार् सम्पादनको क्षेत्रमा भएका करठनाईहरुिाई पुनतािजकीर् ताविम ददई न्र्ावर्क 

सवमवत र जनसमुदार् विच बुझाईको एकता ल्र्ाउन होवडङबोडि पचाि पम्प्िटे अन्तरदक्रर्ा 

गोवष्ठ आदद कार्िक्रम संचािन गने व्यिस्था गरेको छु । 
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• प्रत्र्ेक मिेवमिाप कतािहरुिाई पुनतािजदकर् ताविम ददइ समुदार्का मुद्दाहरुिाई 

वजम्मेिारी पूणि ढंगबाट मेिवमिाप गराउने उदेश्र्का साथ क्षमता विकास कार्िक्रमका 

िावग िजेटको व्यिस्था गरेको छु । 

 

सभाध्र्क्ष महोदर्  

खानपेानी तथा सरसर्ाई 

• खानेपावनको ससाना  श्रोतहरुको ममित सम्भार गने कार्िका िावग आिश्र्क व्यिस्था 

गरेको छु । 

• पानीको श्रोत िढाउनका िावग सो िररपरर पोखरीहरु वनमािण गने कार्िका िावग िजेटको 

व्यिस्था गरेको  छु । 

• प्रदेश सरकार र सरोकारिािा वनकार्हरुसंग छिर्ि तथा समन्िर् गरी खानेपानीको 

समस्र्ाको ददघिकाविन समाधानका िावग िहुिर्ीर् र्ोजना िनाई क्रमागत िजेटको 

व्यिस्था गदै िाने व्यिस्था गरेको  छु । 

• संघ तथा प्रदेश सरकारसंग समन्िर् गरी चौविसे गाउँपाविकाका ठूिा ताि तिैर्ाबाट 

खानेपानी वितरणका िावग पहि गनि आिश्र्क व्यिस्था गरेको छु । 

• खानेपानी पाईप तथा वहिट्याङ्की वितरण कार्ििाई वनरन्तरता ददएको छु । 

 

पिूािधार, सडक, आिाश, ढि व्यिस्थापन  तथा वसचाई 

▪ केन्र सरकारको समपुरक कोर् कार्िक्रम अन्तरगत र्स गाउँपाविकाको िाप्से कुरुिे साझेदारी 

प्राथवमकता प्राप्त सडकहरुिाई ग्राभिे तथा स्तरोन्नती गनि संघीर् सरकारको समपुरक 

कोर्िाट रु १ करोड ६५ िाख विवनर्ोजन भएको छ सो र्ोजनामा र्स गाउँपाविकािाट थप 

िजेटको व्यिस्था गरेको छु । 

▪ ग्रावमण सडक ढि संरक्षण तथा ममितको िावग िडा स्तरीर् संरक्षण सवमवत िनाई स्िर्म् 

सेिा कार्िमा नागररकिाई प्रेररत गने नीवत अनुरुप िजेटको व्यिस्था गरेको छु । 

▪ माग र आिश्र्कताका आधारमा स साना हसचंाई आर्ोजनाहरु  वनमािण गने कार्ििाई 

वनरन्तरता ददएको छु । 

▪ स्थानीर् कुिोहरुको ममित संभार गने कार्ििाई वनरन्तरता ददएको छु । 

▪ गाउँपाविकाको मुख्र् नाका राजारानी बजार र बुधबारे बजारमा सी.सी. क्र्ामेरा जडानका 

िावग आिश्र्क िजेटको व्यिस्था गरेको छु । 

▪ संघ र प्रदेश सरकारसगँ समन्िर् गरी दवित र माझी समुदार्का िावग एदककृत िस्ती 

विकासका िावग जनता आिास कार्िक्रम संचािन गने व्यिस्था गरेको छु । 
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▪ संघीर् सरकार, प्रदेश सरकारसँग समन्िर् गरी रु्सको छानो हटाउने कार्िक्रमिाई वनरन्तरता 

ददएको छु । 

▪ जोवखममा परेको समुदार्को िावग एकीकृत िस्ती विकासका िावग िजेटको व्यिस्था गरेको 

छु । 

 

विद्यतु तथा सचंार 

▪ विद्युतीकरण नपुगेका िस्तीहरु तथा विपन्न िगििाई िैकवल्पक उजािको व्यिस्था गने कार्ििाई 

र्स िर्ि पवन वनरन्तरता ददएको छु । 

▪ गररि तथा विपन्न िगििाई वनशुल्क विद्युतको वमटर वितरण गनि आिश्र्क व्यिस्था गरेको छु 

। 

▪ कार्ाििर्को सेिा प्रिाहमा सुचना प्रविवधको प्रर्ोगिाई प्रभािकारी िनाउन आिश्र्क 

व्यिस्था गरेको छु । 

▪ स्थानीर् पत्रकारहरुको क्षमता विकासका िावग सहर्ोग गनि आिश्र्क व्यिस्था गरेको छु । 

▪ गाउँपाविकािे गरेका विकासका गवतविवधहरुिाई जनता सामु पुर्ािइ सुसूवचत गनि चौविस े

डार्री कार्िक्रम सञ्चािन गने व्यिस्था गरेको छु । 

 

सभाध्र्क्ष महोदर्  

िन तथा िातािरण सरंक्षण तथा सरसर्ाई 

▪ पूिािधार विकासमा िातािरण मैत्री अिधारणा अनुरुप कार्िक्रमको व्यिस्था गरेको छु ।  

▪ गाउँपाविकािे र्ोहोर मिैा वनर्वमत संकिन गने व्यिस्था वनरन्तरता ददएको छु । 

▪ गाउँपाविका र मुख्र् मुख्र् बजार क्षेत्रमा साििजवनक शौचािर्को वनमािण तथा ममित सम्भार 

कार्िका िावग िजेटको व्यिस्था गरेको छु । 

▪ िन संरक्षण गनि िृक्षारोपण तथा नरसरी उत्पादनका िावग िजेटको व्यिस्था गरेको छु । 

 

वबपद व्िर्स्थापन 

 

▪ कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमणबाट नागररकिाई सरुवक्षत राख्न कोरोना कोर् खाता 

खोिी रु ५० िाख विवनर्ोजन गरेको छु । 

▪ बाढी पवहरो िगार्तका विपद सम्िन्धी समस्र्ा समाधानको िावग विपद व्यिस्थापन कोर् 

खातामा आिश्र्क िजेट विवनर्ोजन गरेको छु । 

▪ जोवखममा परेका व्यविहरुिाई र्थावशघ्र राहत वितरण गनि आिश्र्क िजेट छुट्याएको छु । 
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सिेा प्रिाह तथा क्षमता विकास 

• र्स गाउँपाविकाबाट गररन े दैवनक प्रशासवनक काम सेिाहरु चुस्त, वछटो छररतो सेिा 

प्रदान गनि संगठनात्मक सुधारका िावग आिश्र्क िजेटको व्यिस्था गरेको छु । 

• र्स गाउँपाविकाको साििजवनक खचििाई पारदशी िनाई जिार्देवहता प्रिद्धिन गनि 

साबिजवनक सुनुिाई, साबिजवनक िेखा परीक्षण जस्ता कार्िक्रम गनि आिश्र्क िजेटको 

व्यिस्था गरेको छु । 

• कमिचारीिाई अझ बढी सक्षम, र्ोग्र् र सिि िनाउन ताविम कार्िक्रमको व्यिस्था गरेको 

छु । 

• कार्ाििर्मा Internet Governance System िाई अझ प्रभािकारी  िनाउन 

आिश्र्क व्यिस्था गरेको छु । 

• स्थानीर् जनशवििाई उत्पादन गनि िोकसेिा कक्षा सञ्चािन गनि आिश्र्क िजेटको 

व्यिस्था गरेको छु  

 

आदरणीर् गाउँसभा अध्र्क्षज्रू् तथा सदस्र्ज्र्हूरु , 

 अि म र्स बर्िको िावग प्रस्ताि गरेको अनुमावनत आर् व्यर्को वििरण प्रस्तुत गनि 

अनुमवत चाहान्छु । आगामी आर्थिक िर्ि २०७७/०७८ को िावग चौविस े गाउँपाविकाको आर् 

तर्ि , 

नेपाि सरकारबाट विविर् समानीकरण अनुदान मार्ि त ८ करोड ७७ िाख,  

नेपाि सरकार राजश्व िाँडर्ाँडिाट ६ करोड ७४ िाख ९४ हजार ५ सर् ६४  

प्रदेश सरकारको विविर् समानीकरण अनुदान मार्ि त ६९ िाख ८१ हजार  

प्रदेश सरकारको राजश्व िाँडर्ाँडिाट ४२ िाख ५८ हजार,  

संघीर् सरकारको समपुरक कोर्िाट १ करोड ६५ िाख,  

संघीर् सरकारको विशेर् अनुदान ७० िाख  

आन्तरीक राजश्व तर्ि  ५० िाख  

संवचत कोर्मा रहकेो रकम रु ३ करोड२५ िाख ८८ हजार ३ सर् ६६  
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वशक्षा तथा स्िास्थ्र् आदद विर्र्गत कार्ाििर्हरुका िागी सशति अनुदान तर्ि  २१करोड ३८ 

िाख  गरी  जम्मा ४४ करोड १३ िाखि २१ हजार ९ सर् रुपैर्ा अनुमावनत आर् पेश गरेको 

ब्र्होरा र्स सम्मावनत  सभािाई जानकारी गराउन चाहन्छु ।  

  

त्र्स्त ैअनमुावनत व्यर् तर्ि ,  

व्यर् चाि ुखचि तर्ि  ११ करोड ४३ िाख २१ हजार ९ सर् र पुँजीगत खचि तर्ि  ११ करोड ३२ 

िाख  र सशति अनुदान तर्ि  २१ करोड ३८ िाख  गरी जम्मा रु ४४ करोड १३ िाखि२१ हजार 

९ सर् रुपैर्ा अनुमावनत व्यर् हुने अनुमान गरेको छु । 

  जस मध्र् े विकास तर्ि  पुँवजगत खचिको िागी कुि आर् को कररि ४९.७५%  (रु ११ 

करोड ३१ िाख  ) विवनर्ोजन गररएको छ भने चािु खचि तर्ि  कुि आर् को कररि ५०.२५%  

(११ करोड ४४ िाख २१ हजार ९ सर् )  विवनर्ोजन गरेको र सशति अनुदान तर्ि  २१करोड 

३८ िाख  रुपैर्ा रहकेो कुरा र्स सम्मावनत सभा समक्ष जानकारी गराउन चाहान्छु । 

 

सभाध्र्क्ष महोदर्  

अि म शीर्िकगत रुपमा िजेट प्रस्तुत गने अनुमवत चाहान्छु 
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आदरणीर् उपवस्थत गाउँसभा अध्र्क्षज्रू् तथा सदस्र्ज्र्हूरु , 

• मैिे प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक िर्ि २०७७/७८ को बजेटको कार्ािन्िर्नबाट संक्रामक 

रोग िगार्त सि ैप्रकारका रोगबाट नागररकको वजिन रक्षा गने,गुणस्तरीर् र जीिन 

उपर्ोगी वशक्षाको पहुचँ अवभबृवद्ध हुन,े श्रम शवििाई काम तथा रोजगार सुवनवित गने 

तथा समुन्नत सभ्र्, ससुंस्कृत र न्र्ार्पुणि समाज वनमािणमा महत्िपुणि र्ोगदान पुग्ने मिै े

अपेक्षा गरेको छु ।  

• आगामी आर्थिक िर्ि तत्काि प्रवतर्ि ददने र एक िर्ि वभत्र सम्पन्न हुने आर्ोजना एिम ्

वनमािणावधन अधुरा आर्ोजनाको कार्ािन्िर्नमा तीब्रता आउने रणनीवतक महत्िका 

आर्थिक सामावजक र भौवतक पूिािधार आर्ोजनाको वनमािण कार्ि अवघ िढ्ने अपेक्षा 

विएको छु ।  

• कोरोनाको संक्रमनि ेवसजिना गरेको र्स सकंटको घडीमा सम्पूणि नागररक एक जुट भई 

सुखद भविष्र् वनमािणको िावग उत्साहका साथ अवघ बढ्न र्स िजेटि ेप्रररत गने विश्वास 

विएको छु । सबै राजनीवत दि,जनप्रवतनीधी, सामावजक संघ संस्था, वनजी क्षेत्र तथा 

नागररक सामाजिाई र्ो उद्दशे्र् प्रावप्त तर्ि  सहकार्िको िावग आव्हान गदिछु । 

• प्रस्तुत बजेट तजुिमा गदाि मागिदशिन गनुि हुन े र्स गाउँपाविकाका अध्र्क्षज्रू्, िजेट 

वनमािणका सम्िन्धमा रचानात्मक सुझाि प्रदान गनुि हुने कार्िपाविका सदस्र्ज्र्ूहरु, 

विर्र्गत सवमवतका पदावधकारीज्रू्हरु, संविधान सभाका माननीर् सदस्र्ज्र्ू, 

राजनीवतक दिका पदावधकारीहरु, र्स गाउँपाविकाका समाजसेिी, िुद्धीजीवि, 

नागररक समाजका व्यवित्ि, सञ्चार क्षते्र तथा अहोरात्र खरटने गाउँपाविकाका कमिचारी 

वमत्रहरु सबपै्रवत हार्दिक धन्र्िाद आभार प्रकट गदिछु । 

• अन्त्र्मा र्स गाउँपाविकावभत्र तथा देश विदेशमा रहनुभएका चौविसेिासी तपाई सम्पूणि 

दददी बवहनी तथा दाजुभाइहरुिाई कोवभड-१९ को जोवखमबाट सुरवक्षत रहदैँ र्स 

चौविसे गाउँपाविकाको सिािवङ्गण विकास वनमािणमा र्ोगदान गनि आव्हान गदिछु । 
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धन्र्िाद ! 


