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एघारौं गाउँसभामा गाउँपालिका उपाध्यक्ष श्री सिता थापाद्वारा प्रस्ततु 

आँधीखोला गाउँपासलकाको 

आसथिक वर्ि २०७९/८० को बजेट मन्तव्य 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

       आँधीखोला गाउँपासलका 

गाउँकायिपासलकाको कायािलय 

   कृसर्, स्याङ्जा 

 

“कृषि, पर्यटन समुन्नत आँधीखोला गाउँपाषलकाको आधार, सेवा, षवकास, सुशासन र सम्वृषि हाम्रो  कार्यभार” 

समसतिः २०७९ अर्ाढ १० गते 
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आँधीखोला गाउँपासलकाको एघारौं गाउँिभा 

आ.व. २०७९/०८० को वासर्िक बजेट तथा कायिक्रमको मन्तव्य  

आदरणीर् सभाध्र्क्ष ज्र्ू, 

प्रमुख प्रशासकीर् अषधकृत ज्र्ू, 

गाउँसभाका सदस्र् ज्र्ूहरु, 

सम्परू्ण कमणचारीहरू तथा उपलस्थत महानभुावहरू र गाउँपालिकाको आलिकाररक सामालिक सञ्िािबाट  आगामी 

आलथणक वर्ण २०७९/०८० को रािश्व र व्यय (बिेट) को अनमुालनत को लववरर् सलुनरहनु भएका स्वदशे र लवदशेमा 

रहनभुएका आँिीखोिाबासी आमाबबुा, दािभुाई, लदलदबलहनीहरु िगायत सम्परू्ण महानुभावहरु । 

❖ संघीय िोकतालरिक गर्तरिात्मक शासन प्रर्ािीको आिारस्तम्भको रुपमा रहकेो स्थानीय तह लनवाणचन, २०७९ 

सम्परन भएको छ । यस लनवाणचनिाई लनष्पक्ष, स्वतरि, स्वच्छ, भयरलहत तवरमा सम्परन गनण योगदान गनुणहुने आम 

नागररक, रािनीलतक दि, लनवाणचन आयोग र राष्रसेवक िगायत सबैमा हालदणक िरयबाद व्यक्त गनण चाहरछु । यस 

लनवाणचनको प्रलतस्पिाणबाट आिँीखोिावासी आम समदुायको अमलू्य मतालिकार मार्ण त यस गाउँपालिकाको सभा 

सदस्यको गररमामय पदमा लनवाणलचत भई आउन ुभएकोमा सम्परू्ण सभा सदस्य ज्य ूहरूमा हालदणक आभार र कृतज्ञता 

सलहत सभा सदस्य ज्यहूरू, प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत ज्य,ू कमणचारी लमिहरू िगायत उपलस्थत सम्परू्णिाई यो 

ऐलतहालसक गररमामय सभामा हालदणक स्वागत गदणछु । 

❖  ऐलतहालसक िनआरदोिनको िगमा स्थापना भएको संघीय िोकतलरिक गर्तरि हामी नेपािीको िामो 

सङ्घर्णबाट प्राप्त उपिब्िी हो । म नेपािको संघीय िोकतालरिक गर्तरिको स्थापना एवं रािनीलतक पररवतणनको 

िालग नेपािी िनतािे पटक पटक गरेका लनरङ्कुशता लवरुद्धका ऐलतहालसक िन आरदोिनहरू एवं सशस्त्र 

सङ्घर्णका क्रममा राष्र र िनताको िालग आफ्नो िीवन उत्सगण गनुणहुने ज्ञात अज्ञात वीर शहीदहरु प्रलत गररमामय 

सभा मार्ण त भावपरू्ण श्रद्धाञ्ििी अपणर् गद ै बेपत्ता घाईते नागररकहरु प्रलत आदरभाव र पररवारिनप्रलत गलहरो 

सहानभुलूत प्रकट गदणछु । मिुुकको सावणभौमीकता, रालष्रयता,भौगोलिक अखण्डता, रालष्रय एकता, स्वालिनता, 

स्वालभमान एवं दीगो शालरत, स्थालयत्व, लवकास, सम्वलृि, सामालिक रयायको क्षेिको अग्रर्ी भलूमकामा नेततृ्व 

गनुणहुन ेआदरर्ीय अग्रिहरू प्रलत उच्च सम्मान व्यक्त गदणछु । 

❖ कमिोर अथणतरि, बढ्दो महङ्गी र पेरोलियम पदाथणको मलू्यवलृद्धका कारर् लशलथि भएको अथणतरििाई 

पनुरुत्थान, िनस्वास््यको रक्षा र िनलिलवकाका सबाििाई सचुारु बनाउने गहन लिम्मेबार हाम्रो काँिमा रहकेो छ 

। सीलमत सािन, स्रोत र बिेटको पररलिलभिबाट असीलमत ईच्छा, आकाङक्षा र योिनाहरूिाई समेट्द ैदीगो, 

प्रभाबकारी र लकर्ायती योिना कायाणरवयन मार्ण त आम आँिीखोिावासी समदुायिाई साथणक समलृद्धको 

प्रत्याभलूत लदन हामी प्रलतबद्ध छौ । 



2 
 

❖ आगामी आलथणक वर्ण २०७९/०८० को बिेट तिुणमा गदाण आँिीखोिा गाउँपालिकाको लवकासको 

आवश्यकता,  लदघणकालिन लबकासका िक्ष्य,संलबिानको अनसुचूीमा स्थानीय तहिाई प्राप्त अलिकारहरुको 

सीमरेखालभि रही सहभालगतामिूक योिना तिुणमा प्रलक्रयाको अविारर्ा अनरुुप नेपािको संलबिान, पररौ 

पञ्चबर्ीय  योिना, रालष्रय योिना आयोगबाट प्राप्त मागणदशणन, दीगो लवकासका िक्ष्यहरु, गण्डकी प्रदशे सरकारको 

आविीक योिना तथा मागणदशणनहरु, आँलिखोिा गाउँपालिकाको प्रथम आवलिक योिना, लवर्यगत सलमलतहरुको 

बैठक, रािनीलतक दि, लबद्यतबगण, नागररक समाि, आम नागररक, लनिी के्षि िगायत अरय सरोकारवािाहरु संग 

प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष छिर्ि र अरतरलक्रया गरी प्राप्त सझुावहरु का आिारमा आगमी आ.व. २०७९/०८०  का िालग  

आँलिखोिा गाउँपालिकाको एघारौं गाउँ सभाको प्रथम बैठकबाट पाररत बालर्णक नीलत तथा कायणक्रमिाई मुख्य  

आिार लिएको छु । 

❖ नेपािको संलबिानको िारा २३० को उपिारा (१) र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन,२०७४ को दर्ा(७१) को 

प्राबिान बमोलिम  आँलिखोिा गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको हलैसयतिे यस एघारौं गाँउसभाको दोस्रो परू्ण बैठकमा 

आलथणक वर्ण २०७९/०८० को रािश्व र ब्ययको लववरर् (बिेट) को अनमुान प्रस्ततु गने अनमुलत चाहरछु । प्रस्ततु 

बजेटलाई आयातबाट उत्पादन तर्ि , जोसखमबाट िमसिगत आसथिक सस्थरता तर्ि  र बसचिसतकरणबाट 

िमाबेसिता तर्ि को प्रस्थान शरुुलबरदकुो बिेटको रुपमा प्रस्ततु हुने अपेक्षा गरेको छु ।  

❖ स्थानीय स्रोत र सािनको उच्चतम उपयोग गद ैगाउँको चौतर्ी लवकासका िालग गाउँ सभािारा स्वीकृत आ. व. 

०७९/०८० को नीलत तथा कायणकमको साथै गाउँ कायणपालिकाको बैठकिे स्वीकृत गरेको आलथणक वर्ण ०७९/०८० 

मा अविम्बन गररने बिेट तथा कायणक्रमको आिारमा यो बिेट तयार गररएको छ । प्रस्ततु बिेट तथा कायणक्रम 

तयार गदाण गाउँवासीहरुको लवकासको आवश्यकता, नेपाि सरकारिे लदएको मागणदशणन, नेपािको संलविान, 

स्थानीय सरकार शासन सञ्चािन ऐन, गाउँपालिकाको आवलिक योिना, संघीय एवं प्रदशे सरकारबाट प्राप्त गरेका 

एवं गने लवत्तीय समानीकरर्, सशतण अनदुान, रािस्व बाडर्ाड एवं आरतररक श्रोत समेतिाई मखु्य आिार 

बनाइएको छ। िनतािे आफ्ना आवश्यकताहरूिाई सम्बोिन गने योिनाहरू आफ्नै सहभालगतामा छनौट गनण सकुन 

भरने उद्दशे्यिे बलस्त तथा टोि स्तरबाट भेिा छिर्ि गरी योिना संकिन गद ै िन आकांक्षा समेट्द ै

िनप्रलतलनलिहरूको लवकासको चाहना परुा गनण मौिदुा काननुी व्यवस्थाको पररलिमा रही लवलभरन चरर्हरू पार गद ै

सहभालगता मिूक योिना तिुणमा प्रलक्रयाको अविारर्ा अनुरूप प्रस्ततु बिेट तथा कायणक्रमहरू तयार पाररएको छ 

। 
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सभाध्र्क्ष ज्र्ू, 

सवण प्रथम म गत आ.व. २०७७/०७८ को वास्तलवक यथाथण आम्दनी र खचणको लववरर् प्रस्ततु गनण चहारछु । 

आम्दानी तर्ि   

संघीय सरकार र प्रदशे सरकारबाट प्राप्त अनदुान ३७ करोड ९४ िाख ६९ हिार ६ सय ३१, रािश्व बाडर्ाडँ तर्ण  ४ 

करोड २३ िाख ३ हिार ६ सय ४१, गत आ.व. को लिम्मेबारी सलहत आरतरीक आय तर्ण ः ७ करोड २४ िाख ९० 

हिार ३ सय ३१, अरय लवलवि क्षेिको आय तर्ण ः ५ करोड ९० िाख ४६ हिार ४ सय ७३, गरी िम्मा कुि आयः ५५ 

करोड ३३ लाख १० हजार ७६ रुपैया ँहुन गएको । 

व्यय तर्ि िः 

चाि ुखचण तर्ण ः २८ करोड ३ िाख ६६ हिार २ सय ४१, पूँिीगत खचण तर्ण ः १३ करोड ९४ िाख ४७ हिार १ सय 

७५, लवलत्तय एवं अरय व्यवस्था तर्ण ः ५ करोड ७१ िाख ९९ हिार ५ सय ७६ , गरी कुि िम्मा कुल खिििः ५० करोड 

५४ लाख ४२ हजार ४ िय ५३ खचण हुन गई चाि ुआ.व. २०७८/०७९ का िालग ७ करोड ६२ लाख ९७ हजार 

८४ रुपैया ँअ.ल्या. भइ लिम्मेवारी हस्तारतरर् हुन गएको ।    

 

अब म चालू आ.व. को प्रस्ताषवत एवं ससंोषधत आर् व्र्र् को षववरण प्रस्तुत गनय चहान्छु  ।  

चाि ूआ. व. २०७८/०७९ को सम्परू्ण कारोबार सलकन अझै केही समय बाँकी रहकेोिे हािसम्मको वास्तलवक आय 

व्यय लववरर् र आलथणक बर्णको मसारत सम्मको शंसोिीत आय व्यय अनमुान प्रस्ततु गनण चाहरछु । 

हालसम्म प्रस्तावित आय अनमुानका विविन्न विर्षकहरुबाट रू. ३४ करोड ४८ लाख ८७ हजार िास्तविक आम्दानी 

हुन गएकोमा  खर्ष तर्ष  र्ाल ू विर्षकमा कायाषलय सञ्र्ालन तथा प्रिासवनक खर्ष र आवथषक सामावजक साांस्कृवतक 

िैविक सामावजक न्याय तथा समािेविकरण र सुिासन तर्ष  (सितष समेत) को कुल बजेट मध्ये हाल सम्मको खर्ष रु 

२० करोड ५७ लाख ७० हजार (६८.५ प्रवतित) र पुुँजीगत तर्ष  १० करोड ६२ लाख ३१ हजार ( ५०.०१ प्रवतित ) 

रहकेो छ । 

 

चालू आ.व. २०७८/०७९ को प्रस्ताषवत एवं संसोषधत आर् अनुमानः 

यस आलथणक वर्ण २०७७/०७८ को नगद मौज्दात ७ करोड ६२ लाख ९७ हजार ८४ रुपैयाँ, 

आन्तररक आयतर्ि  कर, दस्तरु, सेवा, शलु्क, महसुि, रािश्व वाँडर्ाँड  समेत गरी िम्मा रु ६८ िाख, 

नगद सहभालगतामा पुँिीगत तर्ण  रु ५० िाख तथा चाि ूकायणक्रमको कृलर् अनदुान र अरय कायणक्रमको िालग  ३० िाख 

गरी कूल ८० लाख हुने अनमुान गररएको लथयो । त्यस्तै, संघीय सरकार बाट लवत्तीय समानीकरर् अनदुान बापत रु ८ 

करोड ७३ िाख, संघीय सरकारको रािस्व बाँडर्ाडबाट रु ५ करोड ७७ िाख ४२ हिार, सशतण अनदुान तर्ण  रु २१ 

करोड ६४ िाख, संघीय सरकार समपरूक अनदुान रु २ करोड ८ िाख, संघीय सरकार लवशेर् अनदुान रु १ करोड ३३ 
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िाख, गण्डकी  प्रदशे सरकारको लवत्तीय समानीकरर् अनदुान ९५ िाख ४० हिार, गण्डकी प्रदशे सरकारको रािस्व 

बाँडर्ाँट रु ३२ िाख ७९ हिार, प्रदशे समपरूक अनदुानबाट रु ५० िाख , प्रदशे सरकार शसतण अनदुान चाि ू५० 

िाख, प्रदशे सरकार लवशेर् अनदुान ५० िाख गरी कुि रु. ५१ करोड ४४ लाख ५८ हजार ८४ रुपैयाँ अनमुान 

गररएकोमा, 

िंिोसधत आय तर्ि िः 

यस आ.व. २०७८/०७९ मा लिम्मेवारी हस्तारतरर् भई आएको अ.ल्या. रकम  रु. ७ करोड ६२ लाख ९७ हजार ८४ 

रुपैयाँ, आन्तररक आयतर्ि  कर, दस्तरु, सेवा, शलु्क, महसिु, रािश्व वाँडर्ाँड  समेत गरी िम्मा रु ७० िाख, नगद 

सहभालगतामा पुँिीगत तर्ण  रु ३० िाख तथा चाि ूकायणक्रमको कृलर् अनदुान र अरय कायणक्रमको िालग  ३५ िाख गरी 

कूल ६५ लाख हुने त्यस्तै,  संघीय सरकार बाट लवत्तीय समानीकरर् अनदुान बापत रु ८ करोड ६० िाख, संघीय 

सरकारको रािस्व बाँडर्ाडबाट रु ५ करोड ७० िाख, सशतण अनदुान तर्ण  रु २१ करोड १२ िाख, संघीय सरकार 

समपरूक अनदुान रु २ करोड ५ िाख, संघीय सरकार लवशेर् अनदुान रु १ करोड ३० िाख, गण्डकी  प्रदशे सरकारको 

लवत्तीय समानीकरर् अनदुान ९५ िाख ४० हिार, गण्डकी प्रदशे सरकारको रािस्व बाँडर्ाँट रु ३२ िाख ७९ हिार, 

प्रदशे समपरूक अनदुानबाट रु ५० िाख , प्रदशे सरकार शसतण अनदुान चाि ू५० िाख, प्रदशे सरकार लवशेर् अनदुान 

५० िाख गरी कुि रु. ५० करोड ५३ लाख १६ हजार ८४ रुपैयाँ संसोलित आय अनमुान प्रस्ततु गदणछु । 

 

चालू आ.व. २०७८/०७९ को प्रस्ताषवत एवं संसोषधत व्र्र् तर्य ः 

कुि व्यय मध्ये हाि सम्म चाि ूतर्ण  कायाणिय सञ्चािन तथा प्रशासलनक खचण र आलथणक सामालिक सांस्कृलतक 

शैलक्षक सामालिक रयाय तथा समावेलशकरर् र सुशासन तर्ण  (सशतण समेत)को कुि बिेट मध्ये हाि सम्मको खचण रु 

२० करोड ५७ िाख ७० हिार (६८.५ प्रलतशत) र पुँिीगत तर्ण  १० करोड ६२ िाख ३१ हिार ( ५०.०१ प्रलतशत ) 

रहकेो छ । 

िंिोसधत व्यय तर्ि िः 

चाि ुखचण तर्ण ः २४ करोड ३२ िाख, पूँिीगत खचण तर्ण ः १२ करोड ९७ िाख, लवलत्तय एवं अरय व्यवस्था तर्ण ः १ 

करोड ७३ िाख १६ हिार ८४ , गरी कुि िम्मा कुल खिििः ३९ करोड २ लाख १६ हजार ८४ खचण हुन गई चािु 

आ.व. २०७८/०७९ का िालग ११ करोड ५१ लाख अ.ल्या. भइ लिम्मेवारी हस्तारतरर् हुन िाने संसोलित व्यय 

अनमुान गररएको छ ।   यसमा सामालिक सरुक्षा भत्ता तर्ण रको रकम उल्िेख गररएको छैन । 
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र्स गाउँसभाका आदरणीर् सभाध्र्क्ष ज्र्ू, 

अव म सबणप्रथम आगामी आलथणक वर्ण २०७९/०८० को बिेटका उद्दशे्यहरू पेश गदणछुः - 

➢ गाउँपालिकाको आलथणक, सामालिक एवं पवूाणिार लवकासको सम्भावनािाई मतूण रूप लदने । 

➢ संक्रामक िगायत सबै प्रकारका रोग र लवपतबाट नागररकको िीवन रक्षा गद ैिनिीवनिाई सहि र सरुलक्षत 

एवम ्लक्रयालशि  बनाउने । 

➢ गाउँपालिकालभि रहकेा सामालिक, आलथणक रूपमा लपछलडएका वगणको उत्थान गद ैगररबी रयलूनकरर् मार्ण त 

दीगो लवकासको िक्ष्य प्राप्त गने । 

➢ सशुासनिाई प्रवद्धणन गदैं िनताको काम लछटो छररतो रूपमा सम्पादन गने । 

➢ कृलर् िलक्षत कायणक्रम तथा युवा िलक्षत कायणक्रम मार्ण त आय आिणन तथा रोिगारी वलृद्ध गने । 

➢ संघीय एवं प्रदशे सरकारिे लिएका आलथणक, सामालिक एवं मानलवय लवकासका सचुाकाङ्क हरुमा उल्िेलखय 

वलूि गरी आँिीखोिाबासीको िीवनस्तर अलभवलृि गने । 

➢ ग्रामीर् के्षिमा लवकासका पवूाणिारहरु तयार गरी बसाईसराई लनयरिर् गद ैआकर्णक केररको रुपमा लवकास गने 

। 

➢ गाउँपालिकाको नीलत तथा कायणक्रममा प्रस्ततु भएका गौरवका चाि ूआयोिनाहरूिाई परू्ण रूपमा सम्परन गने 

। 

➢ सामालिक सरुक्षा कायणक्रमिाई थप सशक्त एवम ्व्यवहाररक बनाउने बाकी रहकेा ठूिा पवूाणिारका योिनाहरू 

सम्परन गने । 

➢ पयणटन पवूाणिार लवकास गरी गाउँपालिकावासीिाई रोिगारी सिृना गरी आयस्तर बढाउने । 

 

उल्लेषखत उदे्दश्र्हरु हाषसल गनयका लाषग प्रस्ताषवत बजेटमा देहार् बमोषजमका के्षत्र गत र क्रमागत 

प्राथषमकता षनधायरण गरेको छु ।  

➢ आँिीखोिा गाउँपालिकाको सावणिलनक लशक्षामा गरु्स्तररयता अलभवलृिका गरी गाउँपालिकािाई शैलक्षक 

केररको रुपमा लवकास गने । 

➢ स्वास््य सम्बरिी िोलखमबाट नागररकिाई सरुलक्षत राख्न र गरु्स्तरीय स्वास््य सेवाको दायरा लवस्तार गदै 

स्वास््य पवूाणिार लनमाणर् तथा स्तरोरनती र स्वास््य िनशलक्त लवकास एवं प्राथलमक स्वास््य सेवा तथा 

उपाचारात्मक सेवाहरु प्रदान गने । 

➢ कृलर् के्षिको उत्पादन र उत्पादकत्व अलभवलृि गरी आय आिणनको प्रमखु श्रोतको रुपमा लवकास गद ैग्रामीर् 

अथणतरिको सबलिकरर् गने । 

➢ आगामी वर्णलभि सम्परन गने गरी बहुवलर्णय आयोिनाको तीव्र कायाणरवयन, 
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➢ पालिकाबासी सबै घरिरुीहरुमा आिारभूत खानेपानीको पहुचँ स्थालपत गद ै स्वच्छ, सर्ा खानेपानी आम 

नागररकका घरिरुीमा पयुाणउने । 

➢ सडक सञ्िाि लबस्तार एवं पालिका लभिका सडकहरुको स्तर उरनती गद ैबाहै्र मलहना सडक यतायत सञ्चािन 

हुने व्यवस्था लमिाउने । 

➢ गाउँपालिकाको के्षिगत रुपमा आवश्यक पवूाणिार संरचनाहरु लनमाणर् गरी  पवूाणिार सेवाहरुको पह चँ स्थालपत 

गने । 

➢ यस पालिकाको पयणटलकय संभावनाहरुको उिागर गद ैपयणटन के्षििाई आय आिणनको प्रमुख  स्रोत को रुपमा 

लवकास गने । 

➢ लवलभरन िातिालत, िमण, संस्कृलत, किाको संरक्षर् गद ै मलहिा, बािबालिका, िेष्ठ नागररक, अपाङ्ग, 

आलदबासी िनिालत, दलित, लपछलडएको वगण िगायत आलथणक सामालिक रुपमा कमिोर वगणको उत्थान गदै 

सामालिक रयाय र समतामिूक समाि लनमाणर् गने ।    

➢ संघीयताको कायाणरवयन, गरु्स्तरीय तथा पहुचँ यकु्त सावणिलनक सेवा प्रवाह, उत्तरदायी तथा पारदशी शासन 

प्रर्ािी सदुृढीकरर् गरी आँिीखोिाबासी िनताको िीवनस्तर अलभवलृि गद ै“समृि नेपाल, सुखी नेपाली” 

को  रालष्रय िक्ष्य परुा गने । 

 

आदरणीर् सभाध्र्क्ष ज्र्,ू सभासद् ज्र्ू हरू एवं उपषस्थत महानुभावहरू,   

"कृषि र पर्यटन समुन्नत आँधीखोला गाउँपाषलकाको आधार, सेवा षवकास सुशासन र सम्बषृि नै हाम्रो 

कार्यभार” िन्ने  मिू नाराका साथ आँिीखोिा गाउँपालिकाको समलृद्धको यािािाई अगालड बढाउने दीघणकालिन सोच 

अनरुूप एघारौं गाउँसभाको पलहिो बैठकबाट पाररत नीलत तथा कायणक्रममा उल्िेलखत पक्षहरुिाई  कायाणरवयनका िालग 

िहभासगतात्मक योजना तजूिमा प्रकृयाका लवलभरन चरर्हरु पार गद ै८२ औ गाउँ  कायणपालिकाको बैठकबाट पाररत 

गरी पेश गरेको आ.व २०७९/०८० को बिेट तथा कायणक्रमहरूमा भएको अनुमासनत आय तथा व्ययको सववरण 

बजेट प्रस्ततु गनण चाहरछु । 

आदरणीर् सभाध्र्क्ष ज्र्,ू सभासद् ज्र्ूहरू एवं उपषस्थत महानुभावहरू ,  

अब म आगामी आषथयक विय २०७९/०८० को  लाषग अनुमाषनत आर्-व्र्र् प्रस्तुत गनय अनुमषत चाहन्छु । 

आय तर्ि  

            गत आलथणक वर्णको नगद मौज्दात ११ करोड ५१ िाख , आरतररक आयतर्ण  कर, दस्तरु, सेवा, शलु्क, महसिु, 

रािश्व वाँडर्ाँड  समेत गरी िम्मा रु ८२ िाख, नगद सहभालगतामा पुँिीगत तर्ण  रु ५० िाख तथा चाि ूकायणक्रमको 

कृलर् अनदुान र अरय कायणक्रमको िालग ३० िाख गरी कूि ८० िाख हुने अनमुान गररएको छ । त्यस्तै संघीय सरकार 
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बाट लवत्तीय समानीकरर् अनदुान बापत रु ९ करोड ३२ िाख, संघीय सरकारको रािस्व बाडँर्ाडबाट रु ६ करोड ९९ 

िाख ४८ हिार, सशतण अनदुान चाि ूतर्ण  रु १९ करोड २७ िाख, संघीय सरकार समपरूक अनदुान रु १ करोड ५० 

िाख, संघीय सरकार लवशेर् अनदुान रु २ करोड ५० िाख, सशतण अनदुान पूँिीगत तर्ण  रु २ करोड ७७ िाख, गण्डकी  

प्रदशे सरकारको लवत्तीय समानीकरर् अनदुान ८७ िाख, गण्डकी प्रदशे सरकारको रािस्व बाँडर्ाँट रु ४० िाख , प्रदशे 

समपरूक अनदुानबाट रु ६० िाख , प्रदशे सरकार लवशेर् अनदुान ४० िाख, सडक बोडण रु २५ िाख गरी कुि ५८ 

करोड र िेष्ठ नागररक, एकि मलहिा, लविवा, बािपोर्र् र अपाङ्ग भत्ता समेतको िामासजक िुरक्षा भत्ता लवतरर्का 

िालग १३ करोड १८ िाख गरी कूि बिेट ७१ करोड १८ लाख हुने अनमुान गररएको छ । 

व्यय तर्ि  

िालू खिि 

  कायाणिय सञ्चािन तथा प्रशासलनक खचण एवम ्कायणक्रम  ६ करोड ६३ िाख  

आलथणक, सामालिक,सांस्कृलतक,सामालिक, सशुासन, रयाय तथा समानता, 

िैङ्लगक तथा समावेलशकरर् तर्ण  

५ करोड २३ िाख  

पुँजीगत खिि 

पुँिीगत खचण तथा पवूाणिार लवकास, लनमाणर् १८ करोड ८५ िाख  

ििति, िमपूरक,सविेर् (िंघ र प्रदेि िसहत) 

हस्तारतररत सशतण कायणक्रम  २७ करोड २९ िाख  

िामासजक िुरक्षा भत्ता तर्ि  

िेष्ठ नागररक, एकि मलहिा, लविवा, बािपोर्र् र अपाङ्ग भत्ता समेतको 

िामासजक िुरक्षा भत्ता 

१३ करोड १८ िाख  
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उल्लेवखत बजेटको िेत्रगत मखु्य मखु्य बाडर्ाुँडको वििरण दहेाय बमोवजम रहेको छ । 

कृसर् सवकाि तथा पिुपंक्षी सवकाि कायिक्रम तर्ि िः 

➢ बेरोिगार समस्या रयलुनकरर्का साथै कृलर्को आिलुनकरर्, लवलशष्टीकरर् र व्यवसायीकरर् गने गाउँपालिकाको 

नीलत तथा कायणक्रमिाई प्रभावकारी कायाणरवयन गनण कृलर् तथा पश ु के्षिमा उच्च प्राथलमकताको साथ बिेट 

लवलनयोिन गरेको छु ।  

➢ “हात हातमा कृषि सामाग्री गाउँ गाउँमा रोजगारीको अषभर्ान अनुरूप” भरने मुि नाराका साथ लनवाणहमखुी 

कृलर् प्रर्ािीबाट व्यावहाररकतातर्ण  उरमुख गराउन कृर्किाई मौरीपािन, च्याउको लबउ, उरनत तरकारीको लबउ, 

र्िरू्िको लबरुवा, प्िालस्टक टनेि, प्िालस्टक पोखरी, माछाको भरुा, आिलुनक कृलर् औिार तथा उपकरर् प्रयोग 

गरर कृलर्मा प्रोत्साहन र आत्मलनभणर हुनकुो साथै बिारीकरर्को िालग कृर्कहरूसँगको सहकायण तथा साझेदारी 

एवम ्सह िगानीमा अनदुान सलहतको कायणक्रमको िालग रु ४० लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु ।  

➢ खाद्य तथा पोर्र् सरुक्षाको प्रमखु आिारका रुपमा रहकेा िौ, उवा, र्ापर, लचनो, कागनुो, िटे्ट आलद स्थानीय रैथान े

बालिको प्रविणनका िालग रु रु १० लाख २० हजार बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ कृलर् तथा पश ुसेवाका एक गाउँ एक प्रासवसधक िेवाका कमणचारीहरूको तिव भत्ताका िालग रु १३ लाख  र 

कृलर् स्नातक प्रालविीकको िालग रु ४ लाख ८० हजार  बिेट लवलनयोिान गरेको छु । 

➢ कृर्कको यथाथण लववरर् संकिन गरी कृलर् लवकास रर्लनलत तयार गनणको िालग कृर्क दताि तथा व्यवस्थापन र 

कृसर् िम्बन्धी तथयांक अध्यावसधक कायणक्रम िाई प्रभावकारी ढङ्गिे सञ्चािन गनण लकसान सचूीकरर् 

कायणक्रमको िालग रु ३ लाख लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ गाउँपालिका स्तरीय कृलर् पशुपंक्षी तथा मत्स्य लवकासको अद्यावलिक कायणक्रम लनररतरताको िालग रु १ लाख 

बिेट व्यवस्था गरेको छु । 

➢ चाि ूआ.व २०७८/०७९ मा स्थापना भएका कृलर् तर्ण का साना व्यवसालयक कृलर् उत्पादन केरर (पकेट) लवकास 

कायणक्रम लनररतरताका िालग रु ५ लाख बिेट व्यवस्था गरेको छु । 

➢ सरुतिा िातका र्िरू्िको साना व्यवसालयक कृलर् उत्पादन केरर (पकेट) लवकास कायणक्रमको लनररतरताको िालग 

रु ६ लाख बजेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ िरातिीय उचाइ र मौसमअनसुार सकसवको साना व्यवसालयक कृलर् उत्पादन केरर (पकेट) कायणक्रमको 

लनररतरताको िालग रु ६ लाख बिेट व्यवस्था गरेको छु । 

➢  बाख्राको साना व्यवसालयक कृलर् उत्पादन केरर (पकेट) लवकास कायणक्रम लनररतरताको िालग रु ७ लाख बिेट 

लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ पौलष्टक तत्त्विे भरीपरू्ण दिूमा आत्मलनभणर बरन कृर्कहरुसँगको गाई भैसँी पकेट लवकास कायणक्रम संचािन गनण रु 

२५ लाख बजेट लवलनयोिन गरेको छु । 



9 
 

➢  रेलबि रोगको लनयरिर् कायणक्रम अरतगणत रु २ लाख बजेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ “कृसर् उत्पादनमा असभवृसि, आँधीखोला गाँउपासलकाको िमृसि” भरने मिू नाराका साथ कृर्कको 

िीवनस्तरिाई समरुनत बनाउनको कृर्क तालिमको िालग रु २ लाख बजेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ र्ौिी कीरा, सिह कीरा तथा लवलभरन रोगका कारर् उत्परन हुने िोलखम रयलूनकरर्का िालग रु २ लाख बजेट 

लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ गाउँपालिका भररका कृर्कको आय वलृद्ध गनण कृलर्मा लकसानको िागत कम गनण मध्यम प्रलवलियकु्त बहुउदेश्यीय 

नििरी स्थापना संचािन कायणक्रमको िालग रु ५ लाख  बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ भइु ँतथा डािे घाँस  प्रवद्धणन अरतगणत िै घाँसको बीउ लवतरर्का िालग रु २ लाख बजेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ कृर्कको श्रम , कृर्ककै मलू्य कायम गनण कृर्किे उत्पादन गरेका कृलर् उपिको सहि बिारीकरर्को िालग 

संकिन केररको आवश्यकता महससु गरर कृलर् उपि बिार पवूाणिार लनमाणर्को िालग रु १० लाख बिेट व्यवस्था 

गरेको छु । 

➢ कृलर् के्षिमा िग्गा बाझो राख्ने प्रवलृत्तिाई लनरुत्सालहत गद ै बाँझो रहकेो खेलतयोग्य िग्गािाई खनिोत गरी 

उत्पादनयोग्य बनाई हावापानी सहुाउँदो तरकारी तथा र्िरू्ि खेती गने कृर्किाई प्रोत्साहन गनण रु ५ लाख बजेट 

लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ उरनत िातका पशकुो उत्पादन तथा लवकास गनण पशकुो नस्ि सिुार कायणक्रम (कृलतम गभाणिान) को िालग रु २ 

लाख ५० हजार बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ मासमुा आत्मलनभणर रहने उद्दशे्यको साथ बाख्रा पािक लकसानको प्रोत्साहन तथा बाख्रा पालन कायिक्रमिाई 

प्रभावकारी बनाउन बाख्राको खोर सिुार कायणक्रमको िालग रु ६ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ समय समयमा हुने लवलभरन प्राकृलतक प्रकोप तथा अरय कारर्िे बािी तथा पशपुंक्षीमा हुने िोलखम रयनूीकरर् 

गनणको िालग कृसर् बाली तथा पिुपंक्षी सबमा कायिक्रम तथा सचेतना कायणक्रमको िालग रु ३ लाख बजेट 

सवसनयोजन गरेको छु । 

➢ उत्कृष्ट कृर्किाइ परुस्कृत एवम ्प्रोत्साहन गने िक्ष्यको साथ कृलर् तथा पश ुमेिा एवम ्प्रदशणन एवं प्रविणनको िालग 

रु २ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ कृर्किे उत्पादन गरेका कृलर् उपििाई न्युनतम िमथिन मलु्य कायम गरी बिारीकरर् गनण स्थानीय सहकारी 

सँगको साझेदारीमा उत्पादनमा आिाररत अनदुान कायणक्रमको िालग रु रु ५ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ रयनू आय भएका गररब, दलित तथा लपछलडएको समदुायको आयआिणन र सहुलियताको िालग िागत साझेदारीमा 

कुखरुाको चल्िा लवतरर्को िालग  ३ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ कृलर् तथा पश ुके्षिमा पलछल्िो समयमा नयाँ र लवलभरन प्रकारका रोगहरू, हालनकारक कीरा तथा कीटार्हुरू  

िस्तै सिह ,र्ौिीकीरा र बाँदरिे बािीनािीमा नोक्सान बनाएका छन ्। बाँदर सनयन्रण,वालि संरक्षर् तथा कृलर् 

क्षेिमा आइपनण सक्ने हालनकारक कीरा तथा रोगको लनयरिर् तथा रोकथामको िालग रु ५ लाख बिेट लवलनयोिन 

गरेको छु । 
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➢ माटोको असम्लयपन, क्षारीयपन तथा लवलवि सषु्म तत्वहरुको मािा परीक्षर् गरी माटो सिुारको िालग सामग्री 

तथा प्रलवलि हस्तारतरर् गनण माटो परीक्षर् कायणक्रमको रु १ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ रासायलनक मिको प्रयोगिे माटोको उवणरा शलक्त मािै नभएर वातावरर् र स्वास््यमा प्रलतकूि असर पारेको हुदँा 

बिेटमा प्राङ्गाररक मि उत्पादन तथा प्रयोगमा बढाउन तालिम र अनदुानको बिेटमा व्यवस्था गरेको छु । 

➢ कृर्किे उत्पादन गरेका वस्तहुरूको बिार प्रविणनको िालग प्रचार प्रसार गनण बिेटमा व्यवस्था गरेको छु । 

➢ कृलर् तालिम आइलपएम पाठशािा, भैसँी पािन तालिम, गाई पािन तालिम, बाख्रा पािन तालिम, तरकारी खेती 

तालिम, अलमिो िातका र्िरू्िको बगैचँा व्यवस्थापन तालिम, चैते िान खेती प्रलवलि तालिम, टकी बट्टाइ, हाँस, 

कालिि, कुखरुा, खरायो पािन िगायत पश ुतथा पंक्षी पािन तालिम, पश ुतथा पक्षीिाई स्थानीय स्तरको दाना 

बनाउने तालिमको  िालग रु ३ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ कृलर्मा उत्पादन सहि बनाउन लनलित समयका िालग लवपरन र िोलखममा परेका कृर्किाई प्राथलमकता लदनको 

िालग साना र ठूिा लसँचाइ आयोिना सञ्चािन गनण बिेटमा व्यवस्था गरेको छु । 

➢ "आँधीखोलाको उत्पादन षकनौं आँधीखोलालाई समृि बनाउ" अलभयान अरतगणत गाउँपालिका स्तरीय 

हाटबिार तथा सब्िी मरडी, कोसेिी घर स्थापना गनण बिेटमा व्यवस्था गरेको छु । 

➢ प्रत्येक वडामा कृलर् उपि संकिन केररको क्रमशः व्यवस्था गररनेछ सोको िालग बिेटमा व्यवस्था गरेको छु । 

➢ कृलर् र पश ुसेवाका प्रालवलिक कमणचारीको ज्ञान,क्षमता अलभवलृद्ध गनण तालिमको िालग बिेटमा व्यवस्था गरेको छु 

। 

➢ कृर्कहरूको भकारोमा खेर गइरहकेो गोबर र गहुतँबाट प्राङ्गाररक मि लनमाणर्को िालग कृर्कहरूसँगको सह 
िगानीमा गोठ सिुार तथा मिखाद सिुार को िालग रु ३ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ गाउँपालिका के्षि लभिका लवलभरन वडाहरूमा पश ुस्वास््य सेवािाई प्रभावकारी रूपमा संचािन गनण पश ुस्वास््य 
लशलवरिाई  रु ३ लाख बिटे लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ पशहुरूमा दलेखन महामारीिस्ता रोगको लनदानका तथा उपचारका िालग पशिूरय और्िी खररदका िालग रु ८ 

लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ वडा नं  २ अरतगणत कृर्कहरुको अध्ययन, अविोकन भ्रमर्को िालग रु ३ लाख बजेट लवलनयोिन गरेको छु 

। 

कृवर् तथा पिपुांिी िेत्रको समग्र विकासका लावग  कुल  रु १ करोड ९६ लाख बजेट विवनयोजान गरेको छु । 
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उद्योग, वासणज्य तथा व्यापार  

स्थानीय स्तरमा आवश्यक वस्त ुतथा सेवाको उत्पादन गरी आलथणक उपािणन गने उद्दशे्यिे कृलर् तथा वन पैदावारमा 

आिाररत उद्योग, पयणटन उद्योग, परम्परागत तथा घरेि ुउद्योगको लवकास र लवस्तारको िालग बिेटमा व्यवस्था गरेको छु 

। 

➢ गरु्स्तरहीन एवं म्याद नाघेका बस्तहुरूको लबक्री लवतरर्िाई रोक्न प्रभावकारी कदम चालिने छ । एकालिकार र 

कृलिम अभावको लस्थलत रहन नलदन प्रभावकारी लनयमन तथा अनगुमनको व्यवस्था गररनेछ । उपभोक्ता सहत 

िंरक्षण तथा बजार अनुगमनको िालग बिेटमा व्यवस्था गररएको छ ।  

➢ वन तथा वनस्पलत िरय बस्तहुरूको उत्पादनको िालग साना उद्योग स्थापना गनण बिेटमा व्यवस्था गरेको छु । 

➢ आय आिणन र बचततर्ण  उरमुख गनण सीप लवकास कायणक्रमको िालग रु ४ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ अलत गरीब पररवारका िालग कम्तीमा १० जनाको िमूहमा हुने गरी साझा सलुविा केररको स्थापना गरी सम्भाव्य 

उत्पादनका उत्पादकत्व र बिार प्रलतष्पिाण लवकासको िालग रु ५ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ समहूगत रुपमा प्रलवलिको हस्तारतरर् गरी प्रलवलि हस्तारतरर्बाट गाउँपालिकाको लवकासका िालग रु १ िाख  ४० 
हिार बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ लघु उद्यम सवकाि कायिक्रमको िालग लनम्न बमोलिमको बिेट व्यवस्था गरेको छु - 

• गररबी लनवारर्का िालग िघ ुउद्यम लवकास कायणक्रम संचािन र उद्यमीको पनुताणिगी तथा एडभारस सीप 

लवकास तालिम कायणक्रमको िालग रु ४ लाख ८० हजार बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

• तालिम पिात ्प्रलतस्पिाणमा छनौट भएका व्यवसाय लवकास सेवा प्रदायक मार्ण त िघ ुउद्यम लवकास मोडेिमा 

नयाँ उद्यमी लसिणना गनण रु २३ लाख ८० हजार बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

पयिटन  

➢ गाउँपालिका लभिका ऐलतहालसक , सांस्कृलतक, िालमणक ,परूातालत्वक र प्राकृलतक सम्पदाहरू िालमणक स्थि, 

दवेािय,लशवािय, गमु्बाहरूको को संरक्षर्, प्रविणन गरी पयणटन लवकास गनण बिेट लवलनयोिन गररएको छ । 

लसरुबारी, अरिाअरिी, श्रवर् कुमार, परचासे,डहरे, ढड्डु बडुो लहिे, िमु्िी ठान,कािा भैरव कोट, चिेु लसद्ध 

गरु्ा िगायत अरय संभाब्य के्षििाई पयणटलकय के्षिको रूपमा लवकास गने र सम्भालवत पयणटलकय एवं 

सांस्कृलतक के्षिहरूको पलहचान र लवकास गरी दीगो आलथणक लवकास र रोिगारीको सिृना गद ैअगाडी बढ्नको 

िालग बिेटमा व्यवस्था गरेको छु । पयिटन प्रवधिन तथा महोत्िव िंिालनको लासग ५ लाख बिेट 

लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ पयणटन पवूाणिार लवकास आयोिना अरतगणत सेलतदोभान प्रहरी चौकीदलेख सािना गाडेन िान ेपदमागण तथा दृश्य 

अविोकन टावर लनमाणर्को िालग रु १० लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 
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➢ गाउँपालिका के्षि लभि रहकेा महत्वपरु्ण पयणटकीय स्थिहरुको पयणटकीय पवूाणिार लवकासको िालग रु २० लाख 

बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ पयणटन उद्योगिाई प्रोत्साहन गद ैगाउँपालिका लभि संचािनमा रहकेा होमेस्टे प्रविणनको िालग एवं नयाँ ठाउँको 

सम्भाव्यताको िालग बिेटमा व्यवस्था गरेको छु । 

➢ जाऊँ है अन्धाअन्धी श्रवणकुमार प्रचार प्रसार प्रविणन कायणक्रम गनणको िालग रु ५ लाख बिेटमा व्यवस्था 

गरेको छु। 

➢ आँिीखोिा गाउँपालिका लभिका संभाव्य पयणटकीय के्षिहरुको िगेनाण गनण आरतररक पयणटन प्रविणनको िालग 

रु ५ लाख बजेट लवलनयोिन गरेको छु । 

 

समग्र पयषटन िेत्रको वबकासका लागी कुल ४८ लाख बजेट विवनयोजन गरेको छु । 

 

प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रम  तथा गररबी सनवारण 

➢ यवुा रोिगारीको िालग रूपारतरर् पहि एवम ् रोिगार तथा खाद्यारनको िालग काम र लवपरन श्रलमकको िालग 

काम कायणक्रमको िालग रु  ३१ लाख ५१ हजार बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ प्रिानमरिी रोिगार कायणक्रमिाई सीपयकु्त दक्ष िनशलक्त, रोिगारीको क्षेि र रोिगारसँग सम्बलरित अरय 

कायणक्रमसँग आवद्द गरी यथाथण उत्पादनमिुक रोिगारी सिृना गनण रु १० लाख ४८ हजार  बिेट लवलनयोिन 

गरेको छु । 

➢ रोिगार केरर सदुृढीकरर् तथा सञ्चािन खचण ,िनशलक्त पररचािनको सामाग्रीको िालग रु १७  लाख १ 

हजार बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ वैदलेशक रोिगारीिाई व्यवलस्थत एवं सरुलक्षत गनणका िालग सरुलक्षत आप्रवासन कायणक्रम (सामी) कायणक्रमका 

िालग रोिगार प्रविणन कायणक्रम अरतगणत रु ४ लाख ४७ हजार बजेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ आप्रवासी स्रोत केररको कायाणिय संचािन/ कमणचारी भ्रमर् खचण / लशरोभार खचण र ररटनी स्वयंम सेवक 

पररचािनको िालग रु २० लाख ४१ हजार बजेट लवलनयोिन गरेको छु । 

 

प्रधानमन्त्री रोजगार कायषक्रमको लावग  कुल बजेट रू  ५९ लाख र रोजगार प्रिधषन कायषक्रमको लावग रु २४ 

लाख ८८ हजार बजेट विवनयोजान गरेको छु । 
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सामाषजक के्षत्र 

स्वास्थय  

जनताको आधारभूत आवश्यकताको रूपमा रहेको स्वास्थय के्षरमा जनताको िरल र िहज पहँुि 

कायम गनि बजेटमा िमावेि गरेको छु । 

➢ संघीयता िाग ूभइ कायाणरवयन भइरहकेो अवस्थामा स्थानीय तहिे पलन स्वास््य सेवा िगायत सामालिक 
सेवाको वहन गने कायणिाई लनररतरता लददँ ै स्वास््य सेवािाई सबै नागररकको सवणसुिभ पहुचँमा पयुाणउन 

बिेटमा समावेश गरेको छु । 

➢ स्वास््य सेवा सबैको नागररकको समारतर पहुचँ होस भनी यस गाउँपालिका लभिका अलतलवपरन घर पररवार र 
एकि मलहिा घरमलूि भएका पररवारको िालग स्वास््य लबमा सेवामा आवद्ध गराउनको िालग रु. १० लाख 

बजेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ समय समयमा आउने महामारी तथा कीटिरय रोगहरूको रोकथाम, लनयरिर् तथा व्यवस्थापनको िालग रु ५ 

लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢  गरु्स्तरीय आिारभतु स्वास््य सेवा सबै नागररकिे पाउने गरी माग र आवश्यकताका आिारमा लनःशुल्क 

और्िीिरय सामाग्री लवतरर्को िालग रु २३ लाख ७५ हजार बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ स्वास््य केरर/ चौकीको सदुृलढकरर्क, उपकरर् र िनशलक्तको उच्चतम ्उपयोग गरी  गुर्स्तरीय सेवा प्रवाह 

गराउन रु. १० लाख सवसनयोजन गनुिका िाथै पवूाणिार लवकास र लवस्तारिाई सरुलक्षत तथा आिलुनकीकरर् 

बनाउँद ैस्वास््य सेवाको पवूाणिार लवकास र लवस्तारिाई सरुलक्षत तथा आिलुनकीकरर् बनाउँद ै लनमाणर् सम्परन 

बाङ्लसङ् स्वास््य चौकीको घेराबार लनमाणर्को  िालग रु ५० लाख बजेट सवसनयोजन गरेको छु । 

➢ स्वास््य प्रबद्धणन कायणक्रम मार्ण त िेष्ठ नागररक ,असहाय िनतािाई घर घरमै स्वास््य सेवा उपिब्ि गराउने 

कायणक्रमिाई लनररतरताको िालग श्रवर्कुमार िेष्ठ नागररक गाउँघर लक्िलनक सञ्चािन गनण  रु १२ लाख 

बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ मलहिा स्वास््य स्वयंसेलवकािे गाउँपालिकाको स्वास््य के्षिमा पयुाणउनुभएको योगदानको कदर गद ै मलहिा 

स्वास््य स्वयंसेलवका प्रोत्साहन तथा सम्मानिनक लबदाइ ,मलहिा स्वास््य स्वयंसेलवका पोसाक यातायात 

खचण, वालर्णक समीक्षा गोष्ठी र लदवस मनाउन िालग  रु १९ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢  सामालिक, आलथणक तथा मानवीय लवकासका साथै दीगो लवकास िक्ष्य प्राप्त गनण गभणवती, सतु्केरी, लशश ुतथा 

वािवालिकाको स्वास््य प्रवणद्धनको िालग साहना प्रिान मलहिा स्वास््य सिुार तथा सतु्केरी प्रोत्साहन एवम ्

नविात लशश ुपोर्र् कायणक्रमको िालग रु ८ लाख बजेट सवसनयोजन गरेको छु । 

➢ दलैनक स्वास््य सेवा प्रवाह साथै अहोराि महामारी िरय रोगहरूको व्यवस्थापनमा खलटने स्वास््य कमीिाई 
सम्मान तथा प्रोत्साहन, प्राथलमक स्वास््य सेवाका कमणचारीको तिब, भत्ता  तथा प्रशासलनक खचणको  िालग 

रु २ करोड २० लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 
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➢ उपचारात्मक सेवाको िालग स्वास््य संस्थाहरूको अलभभलुखकरर्, समीक्षा, र्िोअप, अनगुमन तथा 

सदुृलढकरर्क र आँखा, नाक, कान, घाँटी तथा मखु स्वास््य सम्बरिी कायणक्रमका िालग रु २ लाख २५ हजार 

बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ महामारी िरय रोगहरूको लनयरिर्, स्वास््य लशक्षा, सचूना तथा सञ्चारको िालग लवद्यािय स्वास््य लशक्षा/ 

आमा समहु तथा मलहिा स्वास््य स्वयं सेलवकाहरूको िालग सामालिक व्यवहार पररवतणन, सलुतणिरय पदाथण 

तथा मद्यपान रयलूनकरर् सम्बरिी कायणक्रम सञ्चािनको िालग रु २ लाख लवलनयोिन गरेको छु । 

➢  स्वास््य व्यवस्थापनको िालग स्वास््य संस्थाहरूको सेवाको समीक्षा, स्वास््य सचूना व्यवस्थापन प्रार्ािीको 

सदुृलढकरर् र भ्यालक्सनको लडलिटिाइिेसन तथा क्य ुआर कोड प्रमालर्करर् व्यवस्थापनको िालग रु. ३ लाख 

लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ पररवार लनयोिन,लकशोर लकशोरी तथा प्रिनन ्स्वास््य, मात ृतथा नबलशश ु(वािस्वास््य) िालग आमा सरुक्षा, 

गभणवती, रक्तसंचार, उत्प्रेरर्ा सेवा, रयानो झोिा र लनःशलु्क गभणपतन, Inj. Oxytocin भण्डारनका िालग ILR 

Refrigerator खररद, कोलभड-19 लवरुद्धको खोप अलभयान तथा बषु्टर खोप, लनयलमत खोप सदु्धढृीकरर्, 

परु्णखोप दीगोपना र प्रिनन स्वास््य समस्याः आङ खस्ने, लर्स्टुिाको समस्या, पाठेघरको मखुको क्यारसर 

तथा स्तन क्यारसरको प्रारलम्भक िाँच, परामशण तथा प्रेर्र् गने व्यवस्था िालग रु ४१ लाख लवलनयोिन गरेको 

छु ।  

➢  पोर्र् लवशेर् स्वास््य के्षिका कायणक्रम संचािन गनण रु. १ लाख ५० हजार लवलनयोन गरेको छु । 

➢ क्षयरोग रोकथाम तथा लनयरिर्को िालग रु २ लाख बजेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ शारीररक र मानलसक स्वास््यिाई ध्यान लददँैं योग सम्बरिी र मनोपरामशण कायणक्रम र नागररक आरोग्य केररको 

संचािन तथा व्यवस्थापन (आयवेुद और्िी खररद) गनणको िालग रु. ५ लाख सवसनयोजन गरेको छु ।  

➢  खोप लक्िनक, गाउँघर लक्िलनक, आमा समहु बैठकहरुमा स्वास््य सेवा प्रवाह गनण खलटने कमणचारीहरुको 

िालग लवशेर् प्रोत्साहन साथ यातायात खचणको िालग रु. ५ लाख सवसनयोजन गरेको छु ।  

➢ सेलतदोभानमा लनमाणर्ािीन अस्पताि भवन लनमाणर् कायण सम्परन गनण पहि गररनकुा साथै पालिका स्तरीय १० 
शैया अस्पताि संचािन र व्यवस्थापनको िालग बिेटमा व्यवस्था गरेको छु । 

➢ सम्परू्ण नागररकहरूिाई सहुलियतमा एम्बिेुरस सेवा उपिब्ि गराउन एम्बुिेरसको व्यवस्थापनको िालग 
बिेटमा व्यवस्था गरेको छु । 

➢ लवलभरन संघ संस्था तथा अस्पतािहरूको सहकायणमा लवलभरन रोगहरूको स्वास््य लशलवर सञ्चािन गनण 
बिेटमा व्यवस्था गरेको छु । 

स्िास््य िेत्रको समग्र विकासका लावग रु ४ करोड १९ लाख ५० हजार बजेट विवनयोजान गरेको छु । 
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सिक्षा  

लशक्षा क्षेिमा सकारात्मक, गरु्ात्मक, नलतिामिुक र पररवतणनको प्रत्यक्ष अनभुलूत हुने गरी आगामी आ.ब २०७९/०८० 

िाई िैसक्षक गुणस्तर िुदृढीकरण असभयान वर्णको रुपमा  मनाइने कायणक्रमअनसुार लशक्षा के्षिमा दहेायबमोलिम 

पयाणप्त  बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ भौगोलिक कलठनाई तथा आवतिावतका कारर् अप्ठ्यारोमा परेका लवद्याथीिाई लवद्याियमा सहि पहुचँ 

सलुनलित गनणको िालग आवासिय सवद्यालय िचिालन गने नीसत बमोलिम जनप्रसदप माध्मसमक 

सवद्यालमा आवसिय सवद्यालय सनमािणको लासग रु २ करोड ५० लाख बजेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ राष्रपलत शैलक्षक सिुार कायणक्रम अरतगणत जनप्रदीप माध्यसमक सवद्यालय, जनसप्रय माध्यसमक सवद्यालय, 

भगवती माध्यसमक सवद्यालय र गुरुकूल वेदसवद्याश्रम माध्यसमक सवद्यालयको लासग ४ कोठे भवन 

लनमाणर् कायणिाई गरु्स्तर कायम गद ैपरू्णता लदनको िालग  शशतण अनदुानको रुपमा प्राप्त रकम रयनु हुने हुदाँ सो 

कायणका िालग थप रु १ करोड २० लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु ।  

➢ लि-शलहद नमनुा माध्यलमक लवद्याियमा नमनुा लवद्यािय लवकास कायणक्रम अरतगणत प्रालवलिक िार समेतका 

कक्षािाई र्ाइदा पगु्ने गरी लनमाणर्लिन अवस्थामा रहकेो छारावािलाई िम्पन्न गनिको लासग थप रु ९० 

लाख बजेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ आिारभतू र माध्यलमक तहका स्वीकृत दरबरदीका लशक्षक तथा राहत अनदुान लशक्षकको तिव भत्ता र 

प्रारलम्भक बाि लवकास सहिकताण तथा लवद्यािय कमणचारीको पाररश्रलमक िालग  रु ११ करोड ९६ लाख २२ 

हजार बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ प्रारलम्भक वाि लवकास केररका सहिकण ता तथा लवद्यािय कमणचारीिाई रतनुतम पाररश्रलमक उपिब्ि सलुनलित 

गने नीलत बमोलिम प्रारसम्भक वाल सवकाि केन्रका िहजकि ता तथा सवद्यालय कमििारीको पाररश्रसमक 

वापत रु ७५ लाख बजेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ माध्यलमक तह कक्षा (९-१०) तथा आिारभतू तह कक्षा (६-८) मा अंगे्रजी, गसणत र सवज्ञान लवर्यको 

लवर्यगत लशक्षक दरबरदीको कमीिे लशक्षर् लसकाई लक्रयाकिापमा परेको बािा अरत्य गनण अंग्रेिी, गलर्त र 

लवज्ञान लशक्षर् सहयोग अनदुानका िालग रु २६ लाख ४१ हजार बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ अध्यक्ष िैसक्षक िुधार कायिक्रम अरतगणत सामदुालयक लवद्याियका पवुण प्राथलमक तहदलेख कक्षा ५ सम्मका 

लवद्याथीहरूको िालग अङ्ग्रेिी माध्यमका पाठ्यपसु्तक लनःशलु्क लवतरर् गनण रु ८ लाख बिेट लवलनयोिन 

गरेको छु । 

➢  सरकारी सेवामा प्रवेश गनण चाहने यस गाउँपालिकाका नागररकहरुिाई उत्प्रेररत गरर वढीभरदा बढी सरकारी 

सेवामा प्रवेश गराउने  उद्दशे्यका साथ लोकिेवा आयोग र सिक्षा िेवा आयोग कक्षा िचिालनको लासग 

रु २ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 
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➢ लवद्याियमा प्रालवलिक लशक्षा र प्रलवलि मैिी लशक्षािाई िोड लदन अध्यक्ष शैलक्षक सिुार कायणक्रम अरतगणत 

माध्यलमक सवद्यालयमा कम््युटर सिक्षक तलव अनदुानको िालग रु ३ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु ।  

➢ खेल्द ैलसक्द ैकायणक्रमिाई साथणकता लदन अध्यक्ष शैलक्षक सिुार कायणक्रम अरतगणत प्रारलम्भक बाि लवकास 

केररको कक्षा कोठा सिुार गनण रु ४ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ लवद्याथीमा रहकेो अरतरलनलहत क्षमता प्रस्रु्टन गरी लवद्याथीिाई सिृनात्मक र रचनात्मक बनाउने उदशे्यका 

साथ  गाउँपालिका लभिका लवद्याथीहरूको बीचमा लवलभरन अलतररक्त लक्रयाकिाप सञ्चािन गनणको िालग 

अध्यक्ष िैसक्षक िुधार असतररक्त सक्रयाकलाप िचिालनको अरतगणत रु ४ लाख बजेट सवसनयोजन 

गरेको छु । 

➢ सावणिलनक लवद्याियका लवद्याथीहरूिाई लनःशलु्क पाठ्यपसु्तक लवतरर् गनण रु १६ लाख ९५ हजार बिेट 

लवलनयोिन गरेको छु ।  

➢ लवद्याथीहरूिाई सामदुालयक लवद्याियमा आकर्णर् गरी बािपोर्र्को अवस्थामा सिुार ल्याउन  कक्षा १ 

देसख ६ िम्म अध्ययन गने लवद्याथीहरूको िालग लदवा खािा कायणक्रमको िालग रु ४१ लाख ५५ हजार 

बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ िामुदासयक सवद्यालयको िंस्थागत क्षमता सवकाि तथा परीक्षा िचिालन एवम ् सवद्याथी 

मुल्याङकन कायणिाई व्यवलस्थत र प्रभावकारी बनाउन रु १२ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ लवद्यािय सञ्चािन तथा व्यवस्थापनका  गलतलवलिहरू थप व्यवलस्थत र प्रभावकारी बनाउनको िालग  
सवद्यालय िचिालन तथा व्यवस्थापन अनुदानमा रु २८ लाख ९ हजार बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ प्रलत लवद्याथी िागतका आिारमा लशक्षर् लसकाइ सामग्री एवम ्कक्षा ८ को परीक्षा व्यवस्थापनको िालग रु ७ 

लाख ९१ हजार बिेट लवलनयोिन गरेको छु ।  

➢ लवद्याियमा शैलक्षक गरु्स्तर कायम गनण लवज्ञान प्रयोगशािा लनमाणर् तथा स्थापना, ICT ल्याव सञ्चािन तथा 

पसु्तकािय लनमाणर्का साथै  कायणसम्पादनमा आिाररत प्रोत्साहन अनदुानको  िालग रु ६९ लाख  बिेट 

लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ सामदुालयक लवद्याियमा अध्ययनरत लकशोरअवस्थाका छािाहरुिाई मलहनावारीका समयमा समेत लनयलमत 

लवद्यािय उपलस्थत गराउनक लनशलु्क  सेलनटरी प्याड लवतरर्को िालग रु ७ लाख २३ हजार बिेट लवलनयोिन 

गरेको छु । 

➢ सावणिलनक लवद्याियमा अध्ययनरत लवद्याथीहरूिाई छािवलृत्तको िालग  रु ६ लाख ७६ हजार बिेट 

लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ शैलक्षक पहुचँ सलुनलितता, अनौपचाररक तथा वैकलल्पक लशक्षा कायणक्रम अरतगणत गुरुकूि वेदलवद्याश्रम 

माध्यलमक लवद्यािय  तथा पञ्चमिू सामदुालयक लसकाई केरर र अरिाअरिी सामदुालयक लसकाई केररको िालग 

रु १४ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 
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➢ लि शलहद नमनुा माध्यलमक लवद्याियको क्रमागत भवन लनमाणर् तथा  प्रालवलिक िार तर्ण को ल्याव व्यवस्थापन 

अनदुानका िालग रु ५० लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ लशक्षामा नलवन प्रलवलिको प्रयोग गनण सक्ने सक्षम सवि र प्रलतस्पिी तथा व्यवसालयक  लशक्षक  लवद्यािय 

कमणचारी तथा वाि लवकास सहिकताण लशक्षकको क्षमता अलभवलृद्धका िालग लवलभरन तालिम सञ्चािनको  

िालग रु ४ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ परम्परागत परीक्षा प्रर्ािीमा सिुार तथा परीक्षा सञ्चािन तथा व्यवस्थापन कायणिाई प्रभावकारी वनाउन रु 

१ लाख ५० हजार बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ गररव तथा  िेहरेदार लवद्याथीिाई हौसिा प्रदान गरी लशक्षर् लसकाईमा उनीहरुिाई उत्प्रेररत गनण उत्कृष्ट लवद्याथी 

सम्मान तथा छािवलृत्त कायणक्रमको िालग रु २ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ स्थानीय भार्ा, िमण, संस्कृलत, ररलतररवाि, नैलतकता, उद्यमशीिता, भौगोलिक तथा ऐलतहालसक अवस्था  

श्रमको सम्मान, काननुी लवर्य िस्ता लवर्यवस्तकुो  पठनपाठन गने हतेिेु स्थानीय पाठ्यक्रम सनमािण 

सवकाि तथा कायािन्वयनका लासग रु ५ लाख लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ शैलक्षक सिुारका लवलभरन लवर्यमा प्रधानाध्यपकिँगको छलर्ल तथा अन्तसक्रि याको लासग रु ३ लाख 

३६ हजार बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ लवद्याियमा गनुणपने स-साना ममणत कायणिाई सम्बोिन गनणको िालग सवद्यालय ममित कायिक्रम िुधार 

अन्तगित रु ५ लाख लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ शैलक्षक गलतलवलििाई समयबद्ध,  लनयलमत र योिनावद्ध तररकािे सञ्चािनको िालग मागणदशणन गने िैसक्षक 

योजना सनमािणको लासग रु २ लाख लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ आवश्यकता र औलचत्यका आिारमा सवद्यालय िमायोजन तथा एकीकरण नया सवद्यालय स्थापना 

सिक्षक दरबन्दी व्यवस्थापन कक्षा थप घटको लासग कायिक्रम िचिालनको लासग रु २ लाख 

लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ लवद्याियमा सञ्चािन हुने वालर्णक कायणक्रमहरुिाई लनयलमत र प्रभावकारी बनाउन िैसक्षक कायिपारो 

सनमािणको लासग रु २ लाख लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ सकारात्म सोच, मैिीपरू्ण व्यवहार, श्रमको सम्मान, अनुशासन, नैलतकता,  मयणदा िस्ता मानवीय मूल्य मारयता 

कायम गने लवर्यमा उत्प्रेर्ा िगाउन सवद्याथीिँग सवज्ञ कायिक्रमको लासग रु २ लाख लवलनयोिन गरेको छु 

। 

➢ लवद्याियको समग्र पक्षको लवकासमा नेततृ्वदायी भुलमकामा  रहकेा सवद्यालय व्यवस्थापन िसमसत तथा 

सिक्षक असभभावक िंघका पदालिकारीको  क्षमता सवकािका लासग रु २ लाख बजेट लवलनयोिन गरेको 

छु । 

➢ कोलभड १९ का कारर् पगेुको िैसक्षक क्षसत पररपुरणका लवलभरन कायणक्रम सञ्चािन गनणको लासग रु १ 

लाख ५२ हजार बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 
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➢ उच्ि सिक्षामा िबैको पहँुि असभवृसि गनण हाि सञ्चािनमा रहकेा क्याम्पसहरुिाई भौलतक तथा शैलक्षक 

सदुृढीकरर्को िालग रु ३ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

 

वििा िेत्रको समग्र विकासका लावग  रु २० करोड ६७ लाख ४९ हजार बजेट विवनयोजान गरेको छु । 

 

िामासजक िंरक्षण, जेष्ठ नागररक, मसहला तथा बालबासलका  

➢ िेष्ठ नागररकिे दशे,समाििाई पयुाणउनभुएको योगदानको उच्च मलु्यांकन गद ै जेष्ठ नागररक िम्मान 

कायिक्रमको िालग रु ५ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ गाउँपालिका लभि रहकेा सबै आमा समहूको नेततृ्व तथा क्षमता लवकास, लक्रयालशिता अलभवलृद्ध  तथा 

प्रोत्साहनको िालग  रु ८ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु ।  

➢ दलित, िनिालतको उत्थान, लवकास तथा सम्बिणनको िालग दसलत जनजासत ििेतना कायिक्रमको िालग  

रु ४ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ लहसंामा परेका िैङ्लगक समदुायिाई उत्थानको िालग आँिीखोिा गाउँपालिकामा लैङ्सगक सहंिा सनवारण 

कोर् बनाउन रु १ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ मलहिा तथा बािबालिकाको क्षमता अलभवलृद्ध,शसक्तीकरर् र एकि मलहिा प्रोत्साहन कायणक्रमको िालग रु 

५ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ आफ्नो हरेचाह आरै् गनण नसक्ने वा श्रम गनण नसक्ने अशक्त तथा असहाय अपांगता भएका व्यलक्त, मलहिा 

बािबालिकाको िहायता िामग्री सवतरणको िालग रु ४ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ बािश्रम, बहुलववाह, िैङ्लगक लहसंा छुवाछूत िगायतका सामालिक लवभेद लवरुद्धको सचेतना कायणक्रमको 

िालग रु ५ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ बािबालिकाको प्रलतभा लवकास, मनोरञ्िनका िालग बाल सवकाि कायिक्रम अरतगणत रु ५ लाख बिेट 

लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ गाउँपालिकाका लभिका वदृ्धवदृ्धा एकि मलहिा अपाङ्ग दलित बािबालिका िाई सामालिक सरुक्षा लवतरर् 

गनण नेपाि सरकारिे तोके बमोलिमको बिेट व्यवस्था गरेको छु । 

➢ िीवन स्तर अत्यरत कमिोर भएका नागररकको िालग सहयोगको िालग बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ गाउँपालिका लभिका लवपरन तथा गरीब घरपररवारको िालग तत्काि सहायतका िालग अरय सामालिक 

सहायता अरतगणत रु ५ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

सामावजक सांरिण, जेष्ठ नागररक, मवहला तथा बालबावलका सम्बन्धी विविध कायषक्रमको लावग कुल रु. ४२ लाख 

विवनयोजन गरेको छु । 

 



19 
 

िडक / गोरेटो बाटो पवूािधार 

भौगोलिक आबद्धता कायम गनण, कृलर् तथा उद्योग व्यवसायको लवकास गनण, आलथणक वलृद्ध हालसि गनण सघाउ पगु्ने गरी 

सडक क्षेिमा बिेट लवलनयोिन गरेका छौं ।  

➢ गाउँपालिकाको नीलत तथा कायणक्रम अरतगणत गाउँपालिकाको केरर दलेख सबै ६ वटै वडा कायाणियहरूमा पगु्ने 

बाटो स्तरोरनती तथा लपच गने िक्ष्यअनसुार अगाडी बढेका छौं । सोहीअनसुार गाउँपालिकाको वडा नं. ४ िोड्ने 

सेपत भस्याणङ बाङ्लसङ् पञ्चासे बाटो (गत आ.व. को बहुवर्ीय आयोिनाको दालयत्व) को िालग संघीय 

सरकारको साझेदारीमा गाउँपालिकाको समेत गरी रु ३ करोड ५ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु ।  

➢ अरतपाणलिका सडक सञ्िािको रुपमा रहकेो सेतीदोभान लसम्खेत सडकको स्तरोरनलतको काम सम्परनताको 

िालग रु ३५ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ वडा नं ५ लस्थत गाबाटे नाच्नेडाडा सडक स्तरोरनलतको िालग रु १ करोड ३० लाख बिेट लवलनयोिन गरेको 

छु । 

➢ वडा नं २ लस्थत िरेखोिा भण्डारथमु्का मडुवा ग्रालमर् सडक स्तरोरनलतका िालग रु १ करोड ६० लाख बिेट 

लवलनयोिन गरेको छु । 

➢  संघीय सरकारको साझेदारीमा गाउँपालिकाको समेत गरी िगु्िे गोगनपानी सडक लनमाणर्को िालग रु २ करोड 

बिेट लवलनयोिन गरेको छु ।  

➢ सडक बोडण नेपाि अरतरगत वडा नं २ मा रहकेो कालीखोला स्वास्थय िौकी सिहाले खोल्िी िडक 

स्तरोरनलतको िालग रु २६ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ बाटो ममणत सम्भारको िालग रु ३० लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ नमनुा सडक योिनाको िालग रु ३० लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ छहरे रङ्गवुा बाँगे कािाभैरव थान हुदँ ैपञ्चासे िाने पैदिमागण लनमाणर्को िालग रु १ करोड बिेट लवलनयोिन 

गरेको छु । 

➢ सघन सहरी लवकास कायणक्रम अरतगणत सम्िीखोिा पिुको मखु-सम्िीखोिा-पोखरीडाँडा िोड्ने मोटरबाटो 

स्तरोरनलतको िालग  रु ४९ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ लनलमणत सडकको ममणत सम्भारका िालग Length Worker को पाररश्रलमक तथा औिार खररद कायणको िालग 

िालग  रु ५ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 
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आुँधीखोला गाउुँपावलकाले आ ि २०७९/०८० को लावग सबै िडालाई वदएको वसवलङ अनसुार छनौट िई प्राप्त हुन 

आएका पिूाषधार विकासका कायषक्रमहरू दहेाय अनसुार हुने गरी बजेट विवनयोजन गरेको छु । 

➢ आँधीखोला गाउँपासलकाको वडा नं १ अन्तगित 

• बेझाङ ठाडो बाटो लनमाणर्को िालग रु २ िाख 

• छहरामाथी भरु्ाि प्रलतक्षािय सम्मको गोरेटो बाटो लनमाणर्को िालग रु २ िाख  

• स्कुि दखेी वज्यलनडाँड दखेी कुि मलरदर हुदँ ैडहरेदउेरािी पैदि मागण लनमाणर्को िालग रु २ िाख 

• तल्िाथर िाने भि पानी लनयरिर् तथा गोरेटो बाटो लनमाणर्को िालग रु २ िाख 

• लहिे ढकािथोक लिवेर्ी दत्तेिोटे मोटरबाटो स्तर उरनतीको िालग रु १० िाख 

 

➢ आँधीखोला गाउँपासलकाको वडा नं २ अन्तगित 

• वोझाबाट दिीतवस्ती िाने मोटरबाटो लनमाणर्को िालग रु ५ िाख 

• लशतखोिा ठुल्ढुङ्गा गोरेटोबाटो लनमाणर्को िालग रु २ िाख 

• झ्यापेटारी पिुको मखु गोरेटो बाटो लनमाणर्को िालग रु १ िाख 

• रातामाटा गोरेटो बाटो लनमाणर्को िालग रु २ िाख 

• कार्िटारी घडेरी गोरेटो बाटो लनमाणर्को िालग रु २ िाख 

• दोलवल्िा दखेी कोइरािे सम्म गोरेटोबाटो तथा तारवार लनमाणर्को िालग रु १ िाख 

• थमुखोिा दखेी कािीखोिा सम्म मोटरबाटो स्तरउरनती लनमाणर्को िालग रु २ िाख 

• डहरे प्रा लव दखेी साउनेपानी गोरेटोबाटो लनमाणर्को िालग रु २ िाख 

• लसरलसरेबाट ब्याडको पछुारसम्म गोरेटो बाटो लनमाणर्को िालग रु १ िाख 

 

➢ आँधीखोला गाउँपासलकाको वडा नं ३ अन्तगित 

• पाख्रीबोट रालष्रय मा लब हुद ैवडा कायाणिय सम्म मोटरबाटो लनमाणर्को िालग रु ५ िाख 

• पालत्िखेत देखी मनकामना मलरदर िाने गोरेटोबाटो लनमाणर्को िालग रु १ िाख 

• मिवुादेखी रालष्रय मा लव सम्म गोरेटो बाटो लनमाणर्को िालग रु १ िाख ५० हिार 

• मोहनचेस दखेी लतवारी गाउँ सम्मको मोटरबाटो लनमाणर्को िालग रु १ िाख 

• काहुरेडाँडा माझखेत गोरेटोबाटो लनमाणर्को िालग रु २ िाख 
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• पकुण ट िाङ्गिङ्ुग अरिाअरिी मा लव सम्म गोरेटो बाटो लनमाणर्को िालग रु १ िाख 

• बासेडाँडा सािघारी गोरेटोबाटो लनमाणर्को िालग रु १ िाख 

• दोलवल्िा घमुाउने चौपारी पत्यान सम्म गोरेटो बाटो ममणतको िालग रु १ िाख 

• सल्िेडाँडादलेख काभ्रे पोखरी सम्म गोरेटो बाटो लनमाणर्को िालग रु १ िाख 

• डाडाको रे्र साहुडाँडा हुद ैपत्यानसम्म गोरेटो बाटो लनमाणर्को िालग रु १ िाख ५० हिार 

• मोटरबाटो दलेख लसराने घर हुद ैरवेुको घडेरे सम्म गोरेटो बाटो लनमाणर्को िालग रु २ िाख 

• पत्यार रातामाटा गोरेटो बाटो लनमाणर्को िालग रु १ िाख ५० हिार 

 

➢ आँधीखोला गाउँपासलकाको वडा नं ४ अन्तगित 

• वैडाघाट ररमािस्वारा श्रवर्कुमार पंचासे मोटरबाटो लनमाणर्को  िालग रु ५ िाख 

• िौसीबोट गोरेटोबाटो लनमाणर्को  िालग रु २ िाख 

• रानाभाट चोक पिुको मखु गोरेटो बाटो लनमाणर्को  िालग रु २ िाख 

• रोिको लडिदखेी ढाडखकण  गोरेटोबाटो लनमाणर्को  िालग रु १ िाख 

• िाम्चे ढुंगा लपङ्गहािे गोरेटोबाटो लनमाणर्को  िालग रु २ िाख 

• ररमािस्वारा गोरेटोबाटो लनमाणर्को  िालग रु २ िाख 

• ओडार मिूावारी कोठी मोटरबाटो स्तरोरनलतको  िालग रु ३ िाख 

• नारीकोट गोरेटो बाटो लनमाणर्को  िालग रु २ िाख 

• लपप्िेदखेी वाङ्गेटारी हुद ैकट्टी सम्म गोरेटोबाटो (ठाडस्वारादखेी हले्थपोष्ट गोरेटोबाटो) लनमाणर्को  

िालग रु २ िाख ५० हिार 

• सेपत अगाणदी कमेरे ररमािस्वारा मोटरबाटो लनमाणर्को  िालग रु २ िाख ५० हिार 

 

➢ आँधीखोला गाउँपासलकाको वडा नं ५ अन्तगित 

• लशविी मागण मोटर बाटो ममणत सम्भारको िालग रु २ िाख ५० हिार 

• राहुि डाँडा गौडेँ मोटरबाटो स्तरोरनलतको  िालग रु १ िाख 

• आरुबोट सल्िाघारी िाने गोरेटोबाटो लनमाणर्को  िालग रु २ िाख 
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• खौरेटा मोटरबाटो लनमाणर्को  िालग रु ३ िाख 

• आईते खोिा स्यानी बराये मोटरबाटो स्तरोरनलतको िालग रु ३ िाख 

• छहरे गहतेरा मोटरबाटो लनमाणर्को िालग रु ५ िाख 

• लनरदखेोिाबाट थानीको थानसम्म िाने गोरेटोबाटो लनमाणर्को िालग रु १ िाख 

• कृलर् अगिन दवेकोटा थर मोटरबाटो स्तरोरनलतको िालग रु ३ िाख  

• भञ्ज्याङ गहते लनस्ती मोटरबाटो स्तरोरनलतको िालग रु ३ िाख 

• भञ्ज्याङ लनलस्त कृलर् वेसी मोटरबाटो लनमाणर्को िालग रु ४ िाख 

• डाँडाथर मोटरबाटो लनमाणर्को िालग रु ३ िाख 

• गलहराबाट िय ब.थापाको घरसम्म िाने गोरेटोबाटो लनमाणर्को िालग रु १ लाख 

  

आँधीखोला गाउँपासलकाको वडा नं ६ अन्तगित 

• र्ापरथमु टोिमा काउिे गोरेटो बाटो िालग रु ५ लाख 

• सम्िीखोिा मोटर बाटो लनमाणर् योिनाको  िालग रु २ लाख 

• छापा लसम्िे मोटर बाटो योिनाको िालग रु २ लाख 

• लनबवुाबोट टोिमा सरुटारी गोरेटो बाटो लनमाणर्को िालग रु १ लाख 

• रारा लचिाउने खकण  गोरेटो बाटो लनमाणर्को िालग रु १ लाख 

• थमु्का रारा गोरेटो बाटो लनमाणर्को िालग रु २ लाख 

• पातीखोिा मोटर बाटो योिनाको िालग रु २ लाख 

• कोिट पैनीवारी गोरेटो बाटो लनमाणर्को िालग रु १ लाख 

• ठकुरी टोि गोरेटो बाटो लनमाणर्को िालग रु १ लाख 

• डाँडाथर लव.क. टोि गोरेटो बाटो लनमाणर्को िालग रु १ लाख ५० हजार 

• अम्बोट मोटर बाटो योिनाको िालग रु १ लाख ५० हजार 

• लटकािा टोिमा पलण्डतको चौतारा सामदुालयक भवन गोरेटो बाटो लनमाणर्को िालग रु १ लाख 

• लटकािा टोिमा सामदुालयक भवन लव.क. टोि गोरेटो बाटो लनमाणर्को िालग रु १ लाख 

• टारी गोरेटो बाटो लनमाणर्को िालग रु १ लाख 

• समीको रुख खौिेघर गोरेटो बाटो लनमाणर्को िालग रु १ लाख 
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• चौतरादलेख लसरनार गोरेटो बाटो लनमाणर्को िालग रु १ लाख 

• ढड्यान गोरेटो बाटो लनमाणर्को िालग रु १ लाख 

➢ गाउँपालिकाका ग्रामीर् बाटोहरूको स्तरोरनती गरी सबै मौसममा लनबाणि रूपमा यातायातका सािनहरू 

सञ्चािन गनण रु १ करोड बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

भवन 

गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवन, सलपङ कम्प्िेक्स सलहतको बहुउद्दशे्यीय सभा हि, वडा कायाणिय भवन, आमा 

समहू भवन िगायतका भवनहरू लनमाणर् गनण बिेट लवलनयोिन गरेको छु ।  

➢ सहि सावणिलनक सेवा प्रवाहको िालग गाउँपालिकाको अत्यािलुनक तथा सलुविा सम्परन प्रमखु प्रशासकीय 

भवनको सरुक्षा तथा व्यवस्थापनका  िालग  कायाणिय कम्पाउण्ड वाि िगायत लनमाणर्को िालग  रु ३० लाख 

बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ सेवा प्रवाहिाई थप लछटो छररतो र आिलुनक बनाउने नीलत तथा कायणक्रमअनसुार वडा नं २ को वडा कायाणिय 

भवनको िालग क्रमागत योिनाका िालग रु ७३ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ सावणिलनक शौचािय लनमाणर्को िालग रु १० लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ वडा नं १ को पंचमिु ढिेलपपि टोिमा मालनकेश्वारा सामदुालयक भवन लनमाणर्को िालग रु २ लाख बिेट 

लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ माझकटेरी रािास्वाँरा सामदुालयक भवन सम्परन गनणको िालग रु २ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ छहरामाथी मिवुा टोिको टोि लवकास संस्थाको सौचािय लनमाणर् तथा र्लनणचर व्यवस्थापन िालग रु २ लाख 

बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ वडा नं २ को लशवािय आमा समहु भवन सम्परन गनणको िालग रु १ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ उखबुारी टोि लस्थत दलेवस्थान मलरदरमा शौचािय लनमाणर् गनणको िालग रु २ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको 

छु । 

➢ लतलिम दगुाण मलरदरमा शौचािय लनमाणर्को िालग रु २ िाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ वडा नं ४ लस्थत श्रवर्कुमार टोिमा गैरी चौतारो प्रलतक्षािय लनमाणर्को िालग रु १ लाख ५० हजार बिेट 

लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ वडा नं ६  िािीगरुाँस टोिमा सेरा सामदुालयक भवन लनमाणर्को िालग रु १ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु। 

➢ कल्यान डाँडा  टोिमा समाि घर भारसा लनमाणर्को िालग रु १ लाख ५० हजार  बिेट लवलनयोिन गरेको छु 

। 

➢ भरुुमपोिा टोिमा गमु्बा कैद ुघर लनमाणर्को िालग रु १ लाख ५० हजार  बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 
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➢ गाउँपालिका लभि बसोबास गने िनताको सरुलक्षत आबासको हकिाई प्रत्याभतू गद ैसरुलक्षत नागररक आवास 

कायणक्रमिाई लनररतरताको िालग आवास व्यवस्था कायणकमणको िालग रु १ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु 

। 

 

खानेपानी 

आिारभतू खानेपानी सबै बस्तीमा पयुाणउन एक घर एक िारा कायणक्रमिाई लनररतरता लदएका छौं  ।गाउँपालिका लभि 

सबै िनताको घरमा आिारभूत खानेपानी पयुाणउने गरी गाउँपालिकािे संघीय सरकार र प्रदशे सरकारको साझेदारीको 

साथमा आयोिना सञ्चािन गने गरी एक घर एक िाराको नीलत  अनरुूप बिेटमा व्यवस्था गररएको छ । 

➢ िनताको आवश्यकता अनसुार  मागको आिारमा खानेपानीको िालग  रु २० लाख बिेट लवलनयोिन गरेको 

छु । 

➢ खानेपानी सेवा लवस्तार तथा पनुस्थाणपना कायणक्रम अरतगणत बहृत आँिीखोिा खानेपानी आयोिना, 

आँिीखोिा गा.पा वडा न. १ दखेी वडा न. ६ सम्मको िालग रु ३५ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ सम्भाव्य ठाउँको अध्ययन गरी आँिीखोिमा लिलफ्टङ्ग खानेपानी आयोिनाको िालग रु २० लाख बिेट 

लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ वडा नं ३ लस्थत फ्वासे कुवा ममणत तथा संभारको िालग रु १ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ गहुिेे खाल्टा पिेरो ममणतको िालग रु १ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ रािेको बारी खानेपानी ममणत तथा संभार िालग रु १ लाख ५० हजार बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ कमेरेपानी कुवा लनमाणर्को िालग रु १ लाख ५० हजार बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ छरछरे तल्िो पिेरो लनमाणर्का िालग रु १ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ अडेखाल्टा खानेपानी ममणत संभारका िालग रु १ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ भतेुखोिा रालष्रय मा लव खानेपानी ममणतका िालग रु २ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ कुवापानी दलेख रालष्रय मा लव पवुाडाँडा दिी टोि लिलफ्टङ्ग खानेपानी योिनाका िालग रु १ लाख ५० हजार 

बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ वडा नं ४ मा दह खानेपानी ममणतका िालग रु १ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ दह ठुिाखेत टोिमा लतिाहार पिेरो ममणतका िालग रु १ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ वडा नं ४ मा भैपरर आउने खानेपानी तथा लसचाई ममणतका िालग रु २ लाख ५० हजार बिेट लवलनयोिन 

गरेको छु । 

➢ वडा नं ६ दारामा खानेपानी ममणतका िालग रु १ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 
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सििँाई  

➢ लसँचाइ नपगेुका खेतहरूमा िनताको आवश्यकता अनसुार  मागमा आिाररत लसँचाइको िालग रु ४० लाख 

बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ छहरे गैराबस्ती लसँचाई पोखरर लनमाणर् योिनाको िालग रु ४० लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ वडा नं २ मा बढुोकुिो महुान लनमाणर्को िालग रु १ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ गाउँपालिका वडा न ३ मा पात्िेखेत लसचाई आयोिनाको िालग रु २ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु  । 

➢ वडा नं. ४ मा अगाणदी खेत लसचाई योिनाको िालग रु १ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ वडा नं ६ लस्थत काँल्िा लसँचाई योिनाको िालग रु १ िाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

ऊजाि 

उज्यालो आँधीखोला को संकल्प परूा गनण नवीकरलर्य ऊिाणको प्रयोग तथा उत्पादनमा िोड लदइने छ ।   

➢ गाउँपालिका लभि रहकेो लबद्यतु प्रसारर् िाइनिाई व्यवलस्थत गनण लवद्यतु सिुार कायणक्रमको िालग रु ५ लाख 

बिेट लवलनयोिन गरेको छु ।  

➢ एि पी ग्याँस लवस्थापन िैलवक रूपमा रहकेा बायोग्यास, गोबरग्याँस िगायतका स्थानीय सािन श्रोतिाई 

पररचािन गरी वैकलल्पक ऊिाणको उत्पादनमा िोड लदनको िालग रु ५ लाख लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ रालष्रय ग्रामीर् तथा नवीकरर्ीय उिाण कायणक्रम अरतगणत नवीकरर्ीय ऊिाण प्रवलि िडान (वायोग्याँस/लवद्यतुीय 

चिुो/सिुाररएको चिुो/सौयण ऊिाण) को िालग रु ८ लाख लवलनयोिन गरेको छु ।  

 

जलाधार िंरक्षण  वन , वातावरण ,िरिर्ाइ तथा र्ोहोर मैला व्यवस्थापन 

पाररलस्थलतक प्रर्ािीको संरक्षर् गद ैिैलवक लवलविता कायम राख्न बिेटमा व्यवस्था गररएको छ ।  

➢ पानीको स्रोतको दीगोपनको िालग परुाना कुवा महुान तथा पोखरीहरूको ममणत सम्भार एवम ् संरक्षर् गनुणको 

साथै पोखरी पनुभणरर् बनाउने योिनाको लनररतरता लदनको िालग रु ३ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ स्वच्छ आँधीखोला गाउँपासलका सनमािण असभयान अन्तगित र्ोहोरमैिाको दीगो र प्रभावकारी 

व्यवस्थापनका िालग रु ३ लाख  बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ ििचर प्रार्ी र पाररलस्थलतक प्रर्ािीिाई सरतिुन बनाउन आँिीखोिामा माछाका भरुा छोड्नको िालग  रु 

१ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ सामदुालयक वनको संरक्षर्, प्रविणन तथा उपयोग बिेटिे िोड लदएका छौं । 

➢ सामदुालयक वन उपभोक्ता सलमलतिाई अलभमखुीकरर् तालिम लदइने छ । 
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➢ सबिाउने िौतारीको नारािाई साथणकता प्रदान गनणका िालग गाउँपालिका लभिका बर पीपि रहकेा चौतारीको 

संरक्षर्को िालग रु ३ लाख बजेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ वकृ्षरोपर् कायणक्रम सञ्चािन गनुणको साथै वन के्षिमा उपिब्ि हुने लचराइतो, अलम्रसो, कुररिो, िौसी, वेद बाँस 

िस्ता लवलभरन प्रिालतका रुख लबरुवा एवं िडीबटुीिाई व्यवसालयक खेती तर्ण  उरमुख गरी आय आिणनको 

माध्यम बनाउन रु २ लाख बिेटमा व्यवस्था गरेको छु । 

➢ वडा नं १ पंचमिुमा सचुना केरर, सोिर बत्ती र र्ोहोर मैिा व्यवस्थापन योिनाको लासग रु ६ लाख 

सवसनयोजन गरेको छु । 

➢ वडा नं २ लस्थत मडुवा टोिमा सनुार गाँउ दखेी ढुङ्गाडे सम्म ढि व्यवस्थापन व्यवस्थापन योिनाको लासग 

रु २ लाख सवसनयोजन गरेको छु । 

➢ गाउँपालिका लभि र्ोहोरमैिा व्यवस्थापन तथा सरसर्ाइ कायणक्रमको िालग रु ५ लाख सवसनयोजन गरेको 

छु । 

➢  खानेपानी सरसर्ाइ तथा ढि लवकाश योिना थमुको लासग रु १ लाख सवसनयोजन गरेको छु । 

➢ उखवुारी टाप ुटोिमा ढि व्यव्यस्थापन योिनाको लासग रु १ लाख सवसनयोजन गरेको छु । 

यूवा तथा खेलकुद  

स्वच्छ जीवनको लासग खेलकुद भरने अलभयान अरतगणत खेििे खेल्ने व्यलक्त, समाि र लसंगो गाउँपालिकाको 

गौरव बढाउने अलभप्रायका साथ खेिकुद के्षिको लवकासका िालग बिेटमा व्यवस्था गरेको छु । 

➢ िहाँ यबुा त्यहाँ खेिकुद भरने मिू उद्घोर्का साथ यबुाहरु को शारीररक र मानलसक सरतिुन कायम गने र 
समािमा सकारात्मक सोचको लवकास गने अलभप्राय स्वरुप खेि खेल्ने व्यलक्त, समाि र लसंगो गाउँपालिकाको 

गौरव बढाउन खेि मैदान लनमाणर्को िालग रु १० लाख लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ अध्यक्ष कप रलनङ लशल्ड प्रलतयोलगता तथा लवलवि सांस्कृलतक कायणक्रम को िालग रु ८  लाख बिेट 

लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ राष्रपलत रलनङ लशल्ड प्रलतयोगीताको िालग रु १ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ जहाँ युवा त्यहाँ खेलकुद भरने मिू उद्घोर्का साथ यवुाहरूको शारीररक र मानलसक सरतिुन कायम गने र 

समािमा सकारात्मक सोचको लवकास गने अलभप्राय स्वरूप युवािँग खेलकुद कायणक्रमको िालग रु ५ लाख 

लवलनयोिन गरेको छु । 

 

अन्य पूवािधार 

➢ वडा नं २ लस्थत जाईखोला कल्भटि लनमाणर्को िालग रु ७१ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ भैपरी आउने पुँिीगत खचण तथा पवूाणिार लनमाणर् गनण रु १ करोड बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 
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➢ समपरूक कोर्को िालग रु ५० लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ लनमाणर् सामग्री प्रयोगशािा (लसलभि ल्याव स्थापना)को िालग रु ८ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ वडा नं १ लस्थत गोपािका घरनेरका दईु खोिािाई व्यवस्थापन तथा बखे िाराको खोिामा पिु लनमाणर्को 

िालग रु २ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ झोिङ्ुगे पिु के्षिगत कायणक्रम अरतगणत  रु ३० लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ वडा नं २ लस्थत थमु बस्ती  संरक्षर्का िालग  रु १ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

 

न्यासयक िसमसत 

➢ मेिलमिापको माध्यमबाट सामालिक एकतामा िोड लदने संयरिको रूपमा रहकेो आँिीखोिा गाउँपालिकाको  

रयालयकसलमलतको प्रभावकारीता बढाउन अलभमखुीकरर् तालिम, कायणक्रम रयालयक सलमलत सलचवािय, स्थानीय 

तह रयालयक सलमलत संस्थागत लवकास काननुी परामशण मेिलमिाप कक्ष तथा इििास लनमाणर् तथा कायणक्रम को 

िालग रु २० लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

कला र िंस्कृसत 

➢ ऐलतहालसक चाड पवण , मेिा महोत्सव , पिूा पाठ,  खेिकुद तथा सांस्कृलतक कायणक्रम िोगाउन िगायत 

संस्कृलत कायणक्रम चाडपवण , मेिा महोत्सव , लदवसको संरक्षर् तथा सम्बिणनको िालग रु १० लाख बिेट 

लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ परम्परागत भार्ा किा संस्कृलत संविणन तथा संरक्षर्को िालग रु ५ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

 

िहकारी  

सहकारी सँगको समरवय, सहकारी संस्थाहरूको दालयत्व काम कतणव्य तथा स्थानीय सरकारको नीलतमा समावेश गराउन 

सहकारी संस्थाका पदालिकारी तथा कमणचारीहरूिाई अलभमखुीकरर्  तालिम तथा सहकारी शाखा व्यवस्थापनको 

िालग रु ३ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

िामासजक िुरक्षा, रासरिय पररियपर तथा पचजीकरण 

➢ रालष्रय पररचयपि तथा पञ्िीकरर् िरम ,मतृ्य ुतथा वसाइसराइ कायणक्रमिाई थप व्यवलस्थत गनण रु १० लाख 

बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 



28 
 

➢ सामालिक सरुक्षा तथा पञ्िीकरर् सम्बरिी सचेता तथा क्षमता लवकास कायणक्रम र पररचयपि छपाईको िालग रु ५ 

लाख  बजेट लवलनयोिन गरेको छु । 

सवपद्  व्यवस्थापन  

➢ प्राकृलतक प्रकोपको कारर् हुन सक्ने क्षलत को रयलुनकरर् िालग उद्धार ,राहत, पनुणलनमाणर् व्यवस्थापन गनण लवपत् 

व्यवस्थापनको िालग रु ३० लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ वडा नं ४ लस्थत श्रवर्कुमार टोिमा श्रवर् आिारभतू लवद्याियको पलहरो लनयरिर् तथा र्लनणचरको िालग रु 

१ लाख बिेट लवलनयोिन गरेको छु । 

कायािलय िचिालन, िाविजसनक िेवा प्रवाह एवम ्िंस्थागत सवकाि 

➢ सावणिलनक सेवा प्रवाहिाई चषु्त दरुुस्त  प्रलवलि मैिी बनाउनको िालग कमणचारीिाई तालिम प्रदान गररनेछ । 

आँिीखोिा गाउँपालिकामा कायणरत इमारदार र दक्ष करार सेवाका कमणचारीहरूको आलथणक वर्ण २०७९/०८० मा 

सेवामा लनररतरता कायम गने व्यवस्था लमिाइएको छ । साथै भलवष्यमा समेत सेवा वर्ण तथा दक्षताको आिारमा 

उनीहरूको प्रोत्साहनको लवर्यिाई गाउँपालिकािे प्राथलमकतामा राखेको छ । छािवलृत्त , लमिापि, आलथणक 

सहायता,अपाङ्ग पररचयपि एवम ्अलघल्िो आलथणक वर्णमा लनःशुल्क रूपमा प्रदान गररएको सेवािाई लनररतरता 

लदइएको छ ।  

➢ सहि सावणिलनक सेवा प्रवाहको िालग गाउँपालिकाको अत्यािलुनक तथा सलुविा सम्परन गाउँपालिकाको प्रमुख 

प्रशासलनक भवन व्यवस्थापन गरी संचािन गनणको िालग रु ३० लाख लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ उपभोक्ता सलमलत मार्ण त गररने कामको थप प्रभावकाररताको िालग उपभोक्ता सलमलत क्षमता अलभवलृद्ध तालिम एवम् 

अनदुानको िालग  रु १० लाख लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ घर सलूचकरर् अलभयान अरतगणत रािस्व संकिन अलभयान कायणकमणको िालग  रु ५ लाख लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ सामदुालयक वन व्यवस्थापन अलभमुखीकरर्को िालग बिेट लवलनयोिन गरेका छौं ।  

िूिना तथा िंिार प्रसवधी 

➢ गाउँपालिकाको लवलभरन वडामा फ्री वाईर्ाई िोनको व्यवस्था गनणको िालग  रु ५ लाख लवलनयोिन गरेको छु । 
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➢ गाउँपालिकाका  सबै कायाणियहरूिाई इरटरनेटको माध्यमबाट Networking गद ैE-governance सेवा प्रारम्भ 

गनण यसै वर्ण सबै वडा, स्वास््य चौकी र माध्यलमक लवद्याियमा इ-हालिरीको िालग  रु ६ लाख लवलनयोिन गरेको 

छु । 

➢ गाउँपालिका लभि रहकेा सम्पूर्ण घरिरुीिाई लडलिटिाईज्ड तररकािे सचूीकरर् गद ैलभिेि प्रोर्ाइिको िालग  रु 

६ लाख लवलनयोिन गरेको छु ।  

➢ बिार के्षिमा हुने सडक दघुणटना, चोरी डकैतीको िगायतका अपरालिक लक्रयाकिापको प्रत्यक्ष लनगरानीका िालग 

मखु्य बिार केररमा लस सी लटलभ िडानका िालग  रु १० लाख लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ कायाणियका सवै शाखाहरुमा आवश्यक सफ्टवयर िडान गरी कायाणियिाई प्रलवलि मैिी बनाउद ैकागि लवलहन 

कायाणिय बनाउनका िालग सफ्टवेयर खररदका िालग रु  रु ५ लाख लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ लवद्यतु आपलूतण नभएको समयमा सेवा प्रवाह अवरुद्ध नहोस ् भरनको िालग सबै वडा कायाणिय तथा स्वास््य 

चौकीहरुमा Solar Power Backup  िडानका िालग रु  रु १० लाख लवलनयोिन गरेको छु । 

➢ गाउँपालिका कायाणियमा लडलिटि लभलडयो लडस्प्िे सलहतको नोलटस बोडण िडानका िालग  रु ७ लाख लवलनयोिन 

गरेको छु । 

समग्र सरू्ना तथा सांर्ार प्रविवधको विकासको लावग रु.४९ लाख बजेट विवनयोजन गरेको छु । 

कमणचारी पाररश्रलमक तिव तथा अरय भत्ता, पदालिकारी सलुविा भत्ता , कायाणियमा सेवा प्रवाहमा आवश्यक गने लवलवि 

लवर्य सँग सम्बलरित कायाणिय सञ्चािन, कायणक्रम खचण , वडा कायाणिय सञ्चािन खचण, स्वास््य शाखा, कृलर् 

शाखा, पशु शाखा, रािश्व शाखा, प्रशासन शाखा,  िेखा शाखा,  प्रालवलिक शाखा,  रयालयक सलमलत, योिना शाखामा 

हुने कायाणिय सञ्चािन खचण, आलथणक सहायता , ढुवानी , सञ्चार , इरिन , अरय सेवा शलु्क , सञ्चालित सामाग्री 

एवम ्मेलसनरी समान ममणत ,अनगुमन मुल्यांकन , भ्रमर्, पसु्तक पिपलिका, छपाइ  अलभमुखीकरर् तालिम, लवलवि 

खचण, सेवा परामशण खचण  र गाउँपालिका तथा अरय प्रशासलनक खचणको िालग रु ६ करोड ६३ लाख बिेट लवलनयोिन 

गरेको छु । 

➢ सचुना प्रलवलि शाखा, आलथणक प्रशासन शाखा, योिना शाखा , रािश्व शाखा िगायत अरय शाखा आिलुनक 

प्रलवलि सलहतको सफ्टवेयर प्रर्ािीबाट सञ्चािन गररएकोमा त्यसको िालग कमणचारीिाई पनुताणिगी तालिम लदन 

बिेटमा व्यवस्था गररएको छ । 

➢ नवौं र दशौं गाउँसभािारा आलथणक वर्ण २०७८/०७९ को िालग स्वीकृत भएको बिेट तथा कायणक्रम र 

कायणपालिकाको बैठकबाट छनौट गरी कायाणरवयन भएका सबै योिना तथा कायणक्रमहरू समेत यस एघारौं 

गाउँसभाबाट अनमुोदन सलहत स्वीकृतीका िालग प्रस्ताव पेश गरेको छु  ।  
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➢ लवलभरन भैपरी आउने लवपद ्व्यवस्थापन खचण तथा प्रकोप व्यवस्थापन कोर्बाट भएको सम्परू्ण खचण यसै एघारौं 

गाउँसभाबाट अनमुोदन सलहत स्वीकृतीका िालग प्रस्ताव पेश गरेको छु  । 

आसथिक ऐन र सवसनयोजन ऐन  

➢ आँिीखोिा गाउँपालिकाको आलथणक वर्ण २०७९/०८० को अथण सम्बरिी प्रस्ताविाई कायाणरवयन गनणका लनलम्त 

स्थानीय कर दस्तरु, शलु्क संकिन गने, छुट लदने तथा आय संकिनको प्रशासलनक व्यवस्था गनण नेपािको 

संलविानको िारा -२२८ को उपिारा २ बमोलिम कायणपालिकाबाट स्वीकृत गरर यस गाउँसभा समक्ष आसथिक 

सवधेयक र सोका अनसुचूीहरू स्वीकृतका िालग यसै साथ पेश गरेको छु । 

➢ आँिीखोिा गाउँपालिका, स्याङ्िाको आलथणक वर्ण २०७९/०८० को सेवा र कायणहरूको िालग सलञ्चत कोर्बाट 

केही रकम खचण गने अलिकार लदन र सो रकम लवलनयोिन गनण वाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको संलविानको िारा 

२२९ को उप–िारा (२) बमोलिम कायणपालिकाबाट स्वीकृत गरी यस गाउँसभा समक्ष सवसनयोजन सवधेयक यिै 

साथ सम्िग्न गरी स्वीकृलतका िालग पेश गरेको छु । 

िभाध्यक्ष ज्यू एवं आदरणीय उपसस्थत महानुभावहरू, 

 

हामीिे प्रस्ततु गरेको आगामी आलथणक वर्ण २०७९/०८० को आय व्यय अनमुान बिेट कायाणरवयनबाट संक्रामक 

िगायत सबै प्रकारका रोगहरूबाट नागररकको िीवन रक्षा गनण स्वास््य प्रर्ािी सदुृढ र सबि हुने, गरु्स्तरीय र िीवन 

उपयोगी लशक्षाको पहुचँ अलभवलृद्ध हुने, श्रम शलक्तिाई काम तथा रोिगार सलुनलित हुने र सबै नागररकिे राज्यबाट 

क्रमशः सामालिक सरुक्षा एवम ्संरक्षर्को अवसर प्राप्त गने व्यवस्थाबाट समरुनत,सभ्य, सुसंस्कृत र रयाय परू्ण समाि 

लनमाणर्मा महत्वपरू्ण योगदान पगु्ने अपेक्षा लिएको छु । 

स्थानीय सरकार बनेको अवलिमा खडा गररएको आलथणक तथा सामालिक लवकासको िगमा टेकेर आगामी आलथणक 

वर्णको बिेटिे “िमृि आँधीखोला, िुखी आँधीखोलाबािी” को आकांक्षा हालसि गनण नयाँ उत्साहका साथ अलघ 

बढ्न प्रेररत गने लवश्वास लिएका छौं । सबै रािनीलतक दि, िनप्रलतलनलि, सामालिक संघ संस्था,लनिी क्षेि तथा नागररक 

समाििाई यो उद्दशे्य प्रालप्त तर्ण  सहकायणको िालग हालदणक अलपि र आह्वान गदणछु। 

 आलथणक  पररलस्थलतको कारर् रािस्वमा कमी गाउँपालिकाको अनमुालनत आय एवम ्रािश्व प्राप्त हुन नसकेको खण्डमा 

योिना तथा कायणक्रम आगामी आलथणक वर्ण कायाणरवयन एवम ्स्रोत सलुनलितता गनण नसकेमा त्यस्ता आयोिनाहरू 

आलथणक वर्ण २०८०/०८१ मा कायाणरवयन हुनेछन ्।  
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यसै बिेटको पररलिलभि रहरे आ व २०७९/०८० का योिनाहरू संचािन हुनेछन ्। पवूाणिार तर्ण का योिनाहरू र्ाल्गनु 

मसारतसम्म र अरय कायणक्रमहरू िेष्ठ मसारतसम्म कायाणरवयन भै सक्नपुने लवगतको पररपाटीिाई यस आ व मा समेत 

िाग ूगने नीलतगत व्यवस्था गररएको छ । यसिे समग्र गाउँपालिकाको भौलतक पवूाणिार िगायत आलथणक, सामालिक 

क्षेिको समग्र लवकासमा लवगत वर्ण झै ँसकारात्मक प्रभाव पानेछ भरने आशा गरेको छु । यस गाउँपालिकाको बिेट 

तयारीको क्रममा लवलभरन चरर्हरूमा आ-आफ्नो स्थानबाट मागणदशणन लदनहुुने रािनीलतक दि, िनप्रलतलनलि, सामालिक 

तथा संघ संस्था, टोि लवकास संस्था िगायतका सामालिक सञ्िािबाट समेत महत्वपरू्ण सल्िाह सझुाव लदनहुुने सम्परू्ण 

महानभुावहरूमा हालदणक आभार ब्यक्त्त गनण चाहरछु । त्यसैगरी सहभालगतात्मक योिना तिुणमाको सरुुवात सँगै आिको 

यस घोर्र्ा समारोहिाई सर्िता पवूणक सम्परन गने समयसम्म महत्वपरू्ण सझुाव, सल्िाह सलहत सहयोग पयुाणउनहुुने 

गाउँपालिकाका पलहिो कायणकािका अध्यक्ष ज्य,ू उपाध्यक्ष ज्य ूतथा सम्परू्ण सभाका सदस्य ज्यहूरु, र अहोराि खटेर 

नीलत कायणक्रम सलहत बिेट तिूणमाका िालग नेततृ्व एवं अलभभावलकय भलूमका प्रदान गनुणहुने आदरलर्य गाउँपालिका 

अध्यक्ष ज्य,ू वडा अध्यक्ष ज्यहूरु, गाउँ कायणपालिका सदस्य ज्यहूरु, गाउँ सभाका सम्परू्ण सदस्य ज्यहूरु र प्रमखु 

प्रशासकीय अलिकृत िगायत गाउँपालिकाका सम्परू्ण कमणचारीहरूिाई हालदणक िरयवाद एवं कृतज्ञता प्रकट गनण चाहरछु 

। प्रस्ततु योिना तथा कायणक्रमहरूको सर्ि कायाणरवयनमा सबै पक्षहरूबाट लवगत वर्णको झै ँरचनात्मक सहयोग प्राप्त 

हुने नै छ भरन ेअपेक्षा राखेको छु । 

अरत्यमा, मिुकुलभि र बालहर रहन ुभएका, गाउँपालिकाको आलिकाररक सामालिक सञ्िािबाट प्रत्यक्ष प्रसारर्मा 

िोलडनभुएका  सबै लददीबलहनी तथा दािभुाइ िगायत सम्मरू्णमा सबि, समदृ्ध र रयायपरू्ण आँिीखोिा लनमाणर्मा 

योगदान गनण आव्हान गद ै लबदा हुन चाहरछु । 

    धन्यवाद नमस्कार 

जय आँधीखोला 

जय आँधीखोला वािी  

सिता थापा 

उपाध्यक्ष 

आँधीखोला गाउँपासलका 

 


