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गाउँसभाका अध्र्क्ष मिोदर्, 

१- नेिालको संपवधानको धारा २३० तथा स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को 
दफा ७१ बमोजजम अपिपिमाल गाउँिार्लकाको उिाध्र्क्षको िैर्सर्तले र्स गररमामर् 
गाउँसभामा आगामी आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को वजेट तथा कार्िक्रम प्रस्तचत गनि 
उिजस्थत भएकी छच । 

२- स्थानीर् तिको दोस्रो कार्िकालको र्नवािर्नबाट म लगार्त मेरो सम्िचर्ि गाउँसभाका 
सदस्र्िरुलार्ि अत्र्ार्धक बिचमतका साथ र्नवािजर्त गराउनच भएकोमा सम्िूर्ि मतदाता, 
जनसमचदार् आ-आफ्नो ठाउँबाट साथ सिर्ोग समथिन गनचििचने सम्िचर्ि मिानभाविरुमा 
िार्दिक धन्र्वाद तथा आभार प्रकट गदिछच ।  

३-अपिपिमाल गाउँवासी जनसमचदार्िरुको अत्र्ार्धक जनमतबाट र्नवािजर्त स्थानीर् 
सरकारको मचल उद्धेश्र् सचन्दर सम्वदृ्ध र पवकर्सत अपिपिमाल गाउँिार्लका बनाउनको 
लार्ग नागररक प्रर्त जवाफदेिी उत्तरदार्ी सचशासन, कानचनी शासन पवकास र संवदृ्धी प्रर्तको 
आकांक्षालार्ि सम्वोधन गने मचल ध्रे्र्का साथ र्स गररमामर् सभा समक्ष प्रस्तचत बजेट 
तथा कार्िक्रम िेश गने अनचमती र्ािन्छच । 

४-संघीर् लोकताजन्िक गर्तन्ि प्राप्ती र नेिाली जनतािरुको साविभौम अर्धकार सपितको 
लोकतन्ि स्थािनको लागी पवर्भन्न कालखण्डमा भएका जन-आन्दोलन, जनर्चद्ध तथा  शसस्त्र 
संघर्ि लगार्तका आन्दोलनका क्रममा आफ्नो अमचल्र् जजवन उत्सगि गनचििचन ेज्ञात अज्ञात 
सपिदिरुप्रर्त भाविूर्ि श्रदाञ्जली अििर् गदिछच । साथै वेित्ता नागररक तथा घार्ते अिाङ्गप्रर्त 
उच्र् सम्मान व्र्क्त गदिछच । 

५-नेिालको संपवधानले प्रत्र्ाभ चत गरेको र्नती र्नदेशक र्सद्धान्त नेिाल सरकारको १५ औ ँ
र्ोजनाको प्राथर्मक आवर्धक र्ोजना संघीर् सरकारको वजेट तथा कार्ििरु , सचदचरिजिम 
सरकारको बजेट तथा कार्िक्रमको र्सद्धान्त तथा प्राथर्मकतािरु र्दगो पवकासका लक्ष्र् 
सपितका अन्तरापिर् प्रर्तवद्धतािरु तथा अपिपिमाल गाउँिार्लकाको र्नती तथा कार्िक्रमले 
र्नर्दिष्ट गरेका मागिदशिनिरुलार्ि बजेट तजचिमाको आधार र्लएकी छच । साथै सम्िूर्ि 
राजर्नर्तक दलिरु, नागररक समाज, जशक्षक, शाखागत कमिर्ारी, र्नजज क्षेि, सिकारी, 
आमा समचि लगार्त सरोकारवाला सवैबाट प्राप्त सचझावलार्ि समेत आधारको रुिमा र्लएकी 
छच । 
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६-समानचिार्तक, समावशेी र्सद्धान्तका आधारमा समतामचलक समाज र्नमािर् गने समाजवाद 
उन्मचख अथितन्िको पवकास गने संवैधार्नक संकल्ि िचरा गनि िछाडी िरेका वगि, र्लङग, 
के्षि र समचदार्का सम्िचर्ि नागररकिरुको पवकासको र्ािानालार्ि सम्वोधन गरर स्थानीर् 
उत्िादन बढार्ि रोजगारी सजृना गने समानता र सामाजजक न्र्ार् सपितको आर्थिक संवपृद्ध 
सचर्नजित गने कार्िलार्ि बजेटमा प्राथर्मकता र्दएकी छच । 

७-अपिपिमाल गाउँिार्लकाको पवद्यमान संस्थागत संरर्ना मानव स्रोत तथा संसाधन र 
पवजत्तर् स्रोत साधनको समचजर्त िररर्ालन गरी आम जनसमचदार्को पवकासप्रती र्ािाना र 
स्थानीर् सरकारको स्रोत साधनको उिलव्धता पवर् तादम्र्ता कार्म िचन ेगरी बजेट तजचिमा 
गरेकी छच। 

८-अपिपिमाल गाउँिार्लकामा उिलव्ध स्रोत साधनका अभाव बीर् गाउँिार्लकाले र्लएको 
पवकास र संवदृ्धी िार्सल गने लक्ष्र् तफि  उन्मचख रिन ेगरर बजेट तर्ार गरेकी छच । र्ो 
बजेटका उद्धेश्र्िरु र्नम्नानचसार रिेका छन । 

 क) कृपर्, जशक्षा, स्वास््र्, िर्िटन एवं भौर्तक िूवािधारको पवकास गरर गाउँिार्लकालार्ि 
आर्थिक संवदृ्धी तफि  उन्मचख गनचि । 

ख) उिलव्ध स्रोत साधन र अवसरको न्र्ार्ोजर्त पवतरर् गरर समाजवाद उन्मचख ग्रामीर् 
अथितन्िको पवकास गनचि ।  

ग) लैपङ्गक समानता तथा सामाजजक समावजेशकरर् माफि त नागररकिरुलार्ि सामाजजक र 
आर्थिक समानता कार्म गनचि । 

र्ी उद्धेश्र्िरु िार्सल गनिका लार्ग आगामी आ.व.२०७९/०८० को बजेटका 
प्राथर्मकतािरु देिार्बमोजजम र्नधािरर् गरेकी छच । 

१.कृपर्मा आत्मर्नभिरता 

२.भौर्तक िूवािधारको पवकास 

३.गचर्स्तररर् र प्रपवर्ध मैिी जशक्षाको पवकास 

४.आधारभ चत तथा आकस्मीक स्वास््र् सेवामा सवैको ििचँर् स्थािना  

५.िर्िटन क्षेिको पवकास 
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६.स्वरोजगार उन्मचख कार्िक्रम 

७.सचशासन तथा पवजत्तर् अनचसासन कार्म गनि  

८.सामाजजक समावशेीकरर्मा जोडर्दन 

९.सचर्ना प्रपवर्धमैिी प्रशासनको पवकास 

सभाध्र्क्ष मिोदर्, 

अब म अपिपिमाल गाउँिार्लकाको आगामी आर्थिक वर्ि २०७९।०८०को आर् व्र्र् 
प्रके्षिर्को पववरर् िेश गनि र्ािन्छच । 

आर्थिक वर्ि २०७९/०८० मा र्स गाउँिार्लकामा संजघर् सरकार, सुदरूपश्चिम प्रदेश 
सरकारबाट प्राप्त िचन े पवजत्तर् समार्नकरर्, शसति अनचदान, राजस्व बाडफाँड, समिचरक 
अनचदान, पवशेर् अनचदान तथा आन्तररक आर् समेतको अनचमार्नत आर् पववरर् िेश गदिछच 
। 

अनचमार्नत बजेट  

     

क्र.स. बजेटको प्रकार स्रोत अनचमार्नत रकम कैपफर्त 

१ पवत्तीर् समानीकरर् संघीर् सरकार ८ करोड ९ लाख   

२ राजश्व बाडफाँड संघीर् सरकार 
६ करोड ८६ लाख ९६ 

िजार 
 

३ पवत्तीर् समानीकरर् सचदचरिजिम प्रदेश ५३ लाख ४० िजार   

४ 
राजश्व बाडफाँड सवारी 

साधन कर 
सचदचरिजिम प्रदेश १० लाख ३४ िजार   

५ बैक मौज्दात आन्तररक स्रोत ४० लाख   

६ आन्तररक राजश्व आन्तररक स्रोत २५ लाख   

७ शशित अनचदान संघीर् सरकार १० करोड ७२ लाख  
 

8 पवशेर् अनचदान संघीर् सरकार ३ करोड ५० लाख  
 

९ समिचरक अनचदान संघीर् सरकार ५० लाख  
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सभाध्र्क्ष मिोदर्, 

      अब म आगामी आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को अपिपिमाल गाउँिार्लकाको स्वीकृत 
नीर्त तथा कार्िक्रममा टेकेर आगामी आर्थिक वर्िको अनचमार्नत वापर्िक वजेट तथा 
कार्िक्रम प्रस्तचत गनि अनचमर्त र्ािन्छच । 

❖ प्रदेश तथा संघीर् सरकारले पवर्नर्ोजन गरेको समिचरक अनचदानमा गाउँिार्लकाले 
र्स आर्थिक वर्ि २०७९।०८० मा समिचरक तफि  व्र्िोनचि िने अर्नवार्ि दापर्त्व 
रु ६४ लाख बजेट पवर्नर्ोजन गरेकी छच।  

❖ संघीर् सरकारको िर्िटन िचवािधार साझेदारी तफि  गाउँिार्लकाले र्स आर्थिक वर्ि 
२०७९।०८० मा समिचरक तफि  व्र्िोनचि िने अर्नवार्ि दापर्त्व रु ५५ लाख बजेट 
पवर्नर्ोजन गरेकी छच।  

❖  गत आर्थिक वर्ि २०७७।०७८ र २०७६।०७७ को भ चक्तानी र्दन बाँकी रिेका 
र्ोजनािरुको भ चक्तानी र्दन को लार्ग र्स वर्ि रु ७७ लाख बजेट रकम पवर्नर्ोजन 
गरेकी छच ।  

❖ र्स आर्थिक वर्ि २०७९।०८० मा र्नमािर् गररन ेझोलचङ्ग ेिचलको समिचरक रकम 
रु ३ लाख ५० िजार बजेट पवर्नर्ोजन गरेकी छच ।  

❖ र्स आर्थिक वर्ि २०७९।०८० मा अपिपिमाल गाउँिार्लका वडािरुको लार्ग 
एकमचष्ट रु १ करोड ६९ लाख बजेट पवर्नर्ोजन गरेकी छच ।  

१.आर्थिक पवकास तफि ः 

क) कृपर् तथा िशचिंछी 

अगािनीक अपिपिमाल कार्िक्रम सञ्चालन गरर कृपर् तथा िशचिालन के्षिमा आवश्र्क 
कार्िक्रम संर्ालन गररने छ । रैथाने बाली संरक्षर्, मसलाबालीमा आत्मर्नभिर र स्थानीर् 

१0 पवशेर् अनचदान सचदचरिजिम प्रदेश २५ लाख  
 

11 समिचरक अनचदान सचदचरिजिम प्रदेश १४ लाख  
 

जम्मा बजटे 
३१ करोड ३५ लाख ७० 

हजार  
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उत्िादनलार्ि ब्राजन्डङ गरर पवपक्र गने समेतका लार्ग कोशेली घर स्थािना सञ्चालन गररन े
छ। उक्त कार्ि समेतको लार्ग रु २० लाख पवर्नर्ोजन गरेकी छच । 

❖ कृपर् तथा िशचिरुमा रोग पकरा र्नर्न्िर्को लार्ग आवश्र्क रकम पवर्नर्ोजन गरेकी 
छच । 

❖  कृपर् तथा िशच स्वास््र् जशपवर सञ्चालनको लार्ग आवश्र्क वजेट पवर्नर्ोजन गरेकी 
छच । 

❖ स्थानीर् र्चवा तथा उद्यमीिरुलार्ि व्र्वसार् सञ्चालन गनि सस्तो व्र्ाजदरमा ऋर् 
उिलव्ध िचने गरी लघचपवत्त कोर्मा रु २० लाख पवर्नर्ोजन गरेकी छच । 

❖ कृपर् के्षिको पवकासको लार्ग कृपर् पवकास अर्धकृत तथा सवै वडािरुमा िशच तथा 
कृपर् प्रापवर्धकिरुको व्र्वस्थािन गनि आवश्र्क रकम पवर्नर्ोजन गरेकी छच । 

ख)िर्िटन क्षिे 

   िर्िटन पवकास गचरुर्ोजना बनार्ि अपिपिमाल गाउँिार्लकालार्ि प्रदेशकै उत्कृष्ट िर्िटपकर् 
गन्तव्र्को रुिमा  पवकास गररनछे । साथै र्भजजट अपिपिमाल कार्िक्रम सञ्चालन गरर 
िर्िटन पवकासको िूवािधार र्नमािर् समेतको लार्ग रु २५ लाख पवर्नर्ोजन गरेकी छच । 

❖ प्राजर्न स्र्ाउजे मजन्दर िचन र्नमािर् गनि प्रदेश सरकारसँग साझेदारी गररनेछ । उक्त 
स्र्ाउजे मजन्दर िचन र्नमािर् को लार्ग २५ लाख बजेट पवर्नर्ोजन गरेकी छच। 

❖ िर्िटपकर् सूर्ना केन्र स्थािना गनि आवश्र्क बजेट पवर्नर्ोजन गरेकी छच । 

❖ अपिपिमाल गाउँिार्लकाको कला संस्कृर्त कृपर् तथा जर्डबचटी उत्िादनिरु िर्िटन 
के्षिको प्रर्ारप्रसार तथा व्र्ािार  प्रविद्धन गनिको लार्ग र्सै आर्थिक वर्ि देजख मल्देश 
कृपर् िर्िटन तथा व्र्ािार मेला कार्िक्रम संर्ालन गररनेछ । उक्त कार्िक्रमको 
लार्ग रु ५ लाख रकम पवर्नर्ोजन गरेकी छच । 

 

 

 

 

ग)  लघचउद्यम तथा उद्योग वाजर्ज्र्ः 
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     स्थानीर् उनबाट उत्िादन िचन ेकिडािरुलार्ि आधचर्नक बनाउन उनप्रशोधन उद्योगको 
लार्ग मेर्सन तथा प्रपवर्ध िस्तान्तरर् कार्िक्रमको लार्ग रु ५ लाख रकम पवर्नर्ोजन 
गरेकी छच । 

❖ अल्लो तथा भाङोका किडा उत्िादनलार्ि प्राथर्मकता र्दर्ि अल्लो तथा भाङो सम्वन्धी 
लघच उद्यमको लार्ग आवश्र्क वजेट पवर्नर्ोज गरेकी छच । 

❖ मसला उद्योग, कच टानी, पिसानी उद्योग तथा बजारीकरर् र आधचर्नक घट्ट समेतको 
लार्ग रु ५ लाख रकम पवर्नर्ोजन गरेकी छच । 

❖ िरम्िरागत तेलिेल्ने कोलच िचनिस्थािनाको लार्ग आवश्र्क वजेट पवर्नर्ोजन गरेकी 
छच । 

❖ अिाङ्गता भएका व्र्जक्तिरुको शीि पवकास तार्लमको लार्ग रु २ लाख रकम 
पवर्नर्ोजन गरेकी छच । 

❖ लघच उद्यम पवकास कार्िक्रम माफि त उद्यमजशलता कार्िक्रम संर्ालन गररन ेछ। 
र्स कार्िक्रमको लार्ग आवश्र्क वजेट पवर्नर्ोजन गरेकी छच । 

र्ो संगै आर्थिक पवकास तफि  रु १ करोड ८ लाख ५० िजार रकम पवर्नर्ोजन 
गरेकी छच । 

२.सामजजक पवकास तफि ः 

क) स्वास््र् 

❖ पवरामीिरुको रोग िपिर्ान गरर उिर्ार गनि सजजलोको लार्ग घचसा, खण्डेश्वरी र 
िाथा स्वास््र् र्ौकीिरुमा प्रर्ोगशाला ल्र्ाव स्थािनाको लार्ग रु १० लाख रकम 
पवर्नर्ोजन गरेकी छच । 

❖ पवरामीिरुलार्ि पवशेर्ज्ञ जर्पकत्सक सेवा प्रदान गनि र्भर्डर्ोको माध्र्मबाट  भर् चिअल 
रे्कजाँर्को व्र्वस्था तथा टेली िेल्थ कार्िक्रम संर्ालन गनि रु ५  लाख रकम 
पवर्नर्ोजन गरेकी छच । 

❖ गभिवती तथा सचत्केरी मपिलािरुको िोर्र्मा कमी निोस र आमा तथा जशशचको 
स्वास््र् सचरक्षाको लार्ग उिाध्र्क्ष िोर्र् कार्िक्रम संर्ालनको लार्ग रु ३ लाख 
रकम पवर्नर्ोजन गरेकी छच । 
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❖ र्दघिरोगीिरुलार्ि और्धी उिर्ार तथा खोि ढचवानीको लार्ग आवश्र्क वजेट 
पवर्नर्ोजन गरेकी छच । 

❖ बिचके्षिीर् िोर्र् कार्िक्रमको लार्ग आवश्र्क वजेट पवर्नर्ोजन गरेकी छच । 

❖ मपिला स्वास््र् स्वरं्सेपवकािरुको क्षमता पवकास गरर थि जजम्मेवार बनाउन वापर्िक 
रु ३ िजार प्रोत्सािन भत्ताको व्र्वस्था गरेकी छच । 

❖ क्र्ान्सर, मेरुदण्ड, िक्षघात र मगृौलाका पवरामीिरुलार्ि मार्सक रु ५ िजार और्धी 
उिर्ार भत्तालार्ि व्र्वजस्थत गरर भ चक्तानी र्दन ेव्र्वस्था गरेकी छच । 

❖ पवद्यालर्मा पवद्याथीिरु तथा गाउँघरमा प्रत्रे्क नागररकलार्ि र्नर्र्मत स्वास््र् 
रे्कजाँर् गनि आवश्र्क व्र्वस्था र्मलाएकी छच । 

❖ प्रत्रे्क व्र्जक्तलार्ि र्नःशचल्क रे्क जाँर्को व्र्वस्था गरर र्नःशचल्क और्धी पवतरर्को 
लार्ग आवश्र्क रकम पवर्नर्ोजन गरेकी छच । 

❖ मेरो स्वास््र् मेरो जजम्मेवारी कार्िक्रम संर्ालन गरर प्रत्रे्क वडािरुमा स्वास््र् 
जशपवर संर्ालन गररनछे । साथै िरम्िरागत उिर्ार िद्धर्तलार्ि आर्चवेद जर्पकत्सा 
संग जोड्नको लार्ग कार्िक्रम संर्ालन गनि आवश्र्क वजेट पवर्नर्ोजन गरेकी छच। 

ख ) जशक्षा  

❖ अपिपिमाल गाउँिार्लकाको जशक्षामा आमचल िररवतिन गनि १० वरे् शैजक्षक रर्र्नती 
बनाई लागच गररने छ । उक्त रर्नीती तर्ार गनिका लार्ग जशक्षा सम्मेलन 
कार्िक्रमको लार्ग रु २ लाख रकम पवर्नर्ोजन गरेकी छच ।  

❖ खण्डेश्वरी माध्र्र्मक पवद्यालर्लाई नमचना पवद्यालर् र्नमािर्को लार्ग रु ५ लाख 
पवर्नर्ोजन गरेकी छच ।  

❖ गचर्स्तरीर् जशक्षा तथा प्रपवर्ध मैिी जशक्षा प्रदान गनिका लार्ग नमचना र्डजजटल 
पवद्यालर् संर्ालनको लार्ग रु ५ लाख पवर्नर्ोजन गरेकी छच ।  

❖ पवर्भन्न पवद्यालर्िरुको भौर्तक संरर्ना ममित सम्भारको लार्ग आवश्र्क बजेट 
पवर्नर्ोजन गरेकी छच ।  

❖ िचवि पवद्याथी समाज, लगार्त शैजक्षक क्षेिमा काम गनि ईच्छचक संघ, संस्थासँग 
सिकार्ि गनि साझेदारी कार्िक्रमको लार्ग आवश्र्क बजेट पवर्नर्ोजन गरेकी छच ।  
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❖ शैजक्षक क्षिेको पवकासको लार्ग अर्भभावकिरुलाई थि जजम्मेवारी बनाउन िाम्रो 
पवद्यालर् िामी बनाउछौ कार्िक्रम संर्ालन गररने छ । उक्त कार्िक्रमको लार्ग रु 
२ करोड १५ लाख बजेट पवर्नर्ोजन गरेकी छच ।  

ग ) सामाजजक सचरक्षा  

❖ प्रत्रे्क वडािरुमा रिेका ज्रे्ष्ठ नागररक तथा सरोकारवाला र्नकार्िरुसँग 
अन्तरपक्रर्ा कार्िक्रम तथा जेष्ठ नागररकिरुको समस्र्ा िपिर्ान गनि जेष्ठ नागररक 
सँग अध्र्क्ष कार्िक्रम संर्ालन गररन ेछ । साथै जेष्ठ नागररक र्मलन केन्र संर्ालन 
गरर बचबासँग जेष्ठ नागररकिरुको ज्ञानसीि तथा अनचभव आदान प्रदान समेतको लार्ग 
रु ५ लाख पवर्नर्ोजन गरेकी छच । 

❖ एकल मपिलािरुको जजपवकोिाजिन सम्बन्धी कार्िक्रम संर्ालन गरी आर् आजिनमा 
समेत टेवा िचर्ािउन एकल मपिलासँग उिाध्र्क्ष कार्िक्रम संर्ालन गनि रु ५ लाख 
बजेट पवर्नर्ोजन गरेकी छच ।  

❖ दर्लत वगि समचदार्को आर् आजिनमा सिर्ोग िचर्ािउन दर्लत वगि उत्थान 
कार्िक्रमको लार्ग रु ५ लाख पवर्नर्ोजन गरेकी छच।  

❖ एकल िचरुर्लाई र्ददै आएको पवदचर र सामाजजक सचरक्षा भत्तालाई र्नरन्तरता र्दएको 
छच । साथै ग र घ वगिका अिाङ्गता भएका व्र्जक्तिरुलाई समेत सामाजजक सचरक्षा 
भत्ता र्दनको लार्ग आवश्र्क बजेटको व्र्वस्था गरेकी छच । 

र्ो संगै सामाजजक पवकास तफि  रु २ करोड ७५ लाख २ िजार रकम पवर्नर्ोजन 
गरेकी छच । 

३. पुवायधार ववकास  

❖ पवर्भन्न लघच जल पवद्यचत आर्ोजना तथा सोलार र्मर्न र्ग्रड र्नमािर् गरी गाउँिार्लकाको 
सबै बस्तीिरुमा पवद्यचतीकरर् गनि समिचरक कोर्मा रु ५० लाख बजेट पवर्नर्ोजन 
गरेकी छच ।  

❖ अध्र्क्ष स्वरोजगार कार्िक्रम संर्ालन गरी प्रधानमन्िी स्वरोजगार कार्िक्रम सँग 
समन्वर् तथा साझेदारी गरी र्नमािर् तथा खररदको काम समेत गनेगरी तथा ६० 
देजख ६७ वर्ि उमेर समचिका नागररकिरुलाई समेत स्वरोजगार कार्िक्रममा समेपटन े
गरी रु ५० लाख बजेट पवर्नर्ोजन गरेकी छच । 
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❖ प्रदेश तथा संघीर् सरकार र गैर सरकारी संघ संस्थासँग लागत साझेदारीमा पवर्भन्न 
कार्िक्रम संर्ालन गनि रु ३० लाख बजेट पवर्नर्ोजन गरेकी छच ।  

❖ अपिपिमाल गाउँिार्लकाको आफ्नै प्रापवर्धक सिर्ोग तथा लगानीमा र्दगो भरिदो 
तथा नमचना पवद्यालर् भवन बनाउने कार्िक्रम बमोजजम गौरीशंकर आ.पव. मज्जे ६ 
कोठे पवद्यालर् भवन र्नमािर्को लार्ग रु ५० लाख बजेट पवर्नर्ोजन गरेकी छच । 

 

र्ो संगै ि चवािधार पवकास तफि  रु १ करोड ९० लाख रकम पवर्नर्ोजन गरेकी छच। 

४.वन वातावरर् तथा पविद व्र्वस्थािन  

❖ जोजखमर्चक्त बस्तीिरुमा िपिरो र्नर्न्िर् गनि बाँस, र्नगालो, उर्तस लगार्तको 
प्रजार्तको र्बरुवािरुको वकृ्षारोिर् कार्िक्रम संर्ालन गररने छ । साथै फलफच ल 
तथा जडीबचटी र अन्र् र्बरुवािरुको नसिरी समेत स्थािना गररने छ। उक्त 
कार्िक्रमको लार्ग रु ५ लाख बजेट पवर्नर्ोजन गरेकी छच ।  

❖ खण्डेश्वरी बजार र मकरीगाड बजारमा डजम्िङ्ग साईड र्नमािर्को लार्ग आवश्र्क 
बजेट पवर्नर्ोजन गरेकी छच । 

❖ सबै प्रकारका पविद जोजखम न्र्चनीकरर् उद्धार राित तथा िचन स्थािनाको लार्ग 
पविद व्र्वस्थािन कोर् स्थािना गररएको छ । उक्त कोर्को लार्ग रु ३० लाख 
बजेट पवर्नर्ोजना गरेकी छच ।  

र्ो संगै वन वातावरर् तथा पविद व्र्वस्थािन पवकास तफि  रु ४१ लाख रकम 
पवर्नर्ोजन गरेकी छच । 

६. सुशासन तथा संस्थागत ववकास  

❖ गाउँिार्लकाको संस्थागत पवकासको लार्ग पवर्भन्न र्ोजना सवेक्षर् तथा सेवा िरामशि 
समेतको लार्ग आवश्र्क बजेट पवर्नर्ोजन गरेकी छच ।  

❖ कमिर्ारी तथा िदार्धकारीिरुको क्षमता अर्भवपृद्ध गनि क्षमता पवकास तार्लमको 
लार्ग रु ५ लाख बजेट पवर्नर्ोजन गरेकी छच ।  

❖ गाउँिार्लकाको आन्तररक राजश्व र् चिावट र्नर्न्िर् तथा राजश्वको दार्रािरु 
बढाउनको लार्ग राजश्व र् चिावट र्नर्न्िर् कार्िक्रम संर्ालन गनि रु ५  लाख 
पवर्नर्ोजन गरेकी छच ।  
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❖ भार्ा, भेर्भ चर्ा, संस्कृर्त, ररर्तररवाज तथा िरम्िरागत संस्कृर्त जगेना गनिको लार्ग 
भार्ा संस्कृर्त उत्थानको लार्ग रु ५ लाख बजेट पवर्नर्ोजन गरेकी छच ।  

❖ उकृ्कष्ट कमिर्ारी िचरुस्कृत गनिको लार्ग आवश्र्क रकम पवर्नर्ोजन गरेकी छच ।  

 न्र्ापर्क सर्मर्त  

• न्र्ापर्क सर्मर्त मेलर्मलाि कताि तथा कमिर्ारीिरुको क्षमता पवकास तथा कार्िपवर्ध 
सम्बन्धी तार्लम, मेलर्मलाि केन्र स्थािना तथा न्र्ापर्क सर्मर्त व्र्वस्थािनको 
लार्ग रु ७ लाख बजेट पवर्नर्ोजन गरेकी छच । 

र्ो संगै सचशासन तथा संस्थागत पवकास तफि  रु ८४ लाख ५० िजार रकम 
पवर्नर्ोजन गरेकी छच । 

अन्तमा,  

आगामी आर्थिक वर्ि २०७९।०८० को बजेट तथा कार्िक्रम कार्यfन्वर्नबाट 
कृपर् तथा िशचिन्छी, िर्िटन, िचवािधार र्नमािर्, जशक्षा, स्वास््र् लगार्त सामाजजक क्षेिमा 
लगानी अर्भवपृद्ध भई आर्थिक पक्रर्ाकलाि गर्तशील िचने, थि रोजगारीका अवसर र्सजिना 
िचन,े गचर्स्तरीर् जशक्षा तथा आधारभ चत स्वास््र् सेवाको ििचँर् वपृद्ध िचने, गररबी र्नवारर्मा 
र्ोगदान िचग्न,े सेवा प्रवािमा सचधार िचने र समाजवाद उन्मचख अथितन्िको आधार र्नमािर्मा 
र्ोगदान िचग्न ेअिेक्षा र्लएकी छच  ।  

 बजेट तजचिमा गने क्रममा मलाई मागिर्नदेशन गनचििचन ेआदरजर्र् गाउँिार्लका अध्र्क्ष 
ज्रू्, सम्िचर्ि वडा अध्र्क्ष ज्रू्िरु, कार्ििार्लका सदस्र् ज्रू्िरु, पवर्र्गत सर्मर्तका 
िदार्धकारी ज्रू्िरु, सम्माननीर् गाउँ सभाका सम्िचर्ि सदस्र् ज्रू्िरु लगार्त सम्िचर्ि रािसेवक 
कमिर्ारीिरु प्रर्त कृतज्ञता प्रकट गदिछच  । बजेट तजचिमा प्रपक्रर्ामा आ-आफ्नो तफि बाट 
रर्नात्मका सचझाव र्दनिचन ेराजनैर्तक दल, र्नजी क्षेि, सिकारी क्षिे, रािसेवक कमिर्ारी, 
सामचदापर्क तथा सामाजजक संघ संस्था संञ्चार जगत र देश पवदेशमा रिनच भएका सचन्दर 
अपिबासीिरुलाई िार्दिक धन्र्वाद ज्ञािन गदिछच ।  

 अन्तमा, प्रस्तचत बजेट तथा कार्िक्रमको सफल कार्ािन्वर्न र अनचगमन मचल्र्ाङ्कनबाट 
माि सचन्दर सम्वदृ्ध र पवकर्सत अपिपिमाल र्नमािर् गने स्थार्नर् सरकारको सोर्लाई 
साकार िानि सपकन्छ । बजेट कार्ािन्वर्नको अर्भर्ानमा सपक्रर् सिभार्गता एवम साथिक 
सिर्ोगका लार्ग सबै सरोकारवाला िक्षलाई िार्दिक आवह्वान गदिछच  । सबै र्ददीबपिनी 



आ.व.२०७९।८० को बजेट तथा कार्यक्रम 

 

तथा दाजचभाईिरुलाई अपिपिमालको पवकास प्रर्ासमा सररक भई नागररकको जीवनस्तरमा 
उल्लेखनीर् िररवतिन ल्र्ाउन एकजचट िचन समेत िार्दिक अनचरोध गदिछच ।  

धन्र्वाद 

जर् अपिपिमाल 

 

 श्रीमती देवकी देवी बोिरा 
                                             उिाध्र्क्ष 

                                      अपिपिमाल गाउँिार्लका दार् चिला 
 

 
 


