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गाउँसभाको बैठकमा २०७६ साल असार 1८ गते a'wबार सकȶ गाड गाउँपाǓलकाका 
उपाÚय¢ Įी hf]zL wfdL Ïयूले Ĥèततु गन ु[भएको 
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माननीय सभाÚय¢ Ïयू , 
गाउँसभाका सदèय Ïयूहǽ, 

उपिèथत महानभुावहǽ,  

पğकार साथीहǽ, कम[चारȣ ǓमğहǾ 

सकȶ गाडबासी दाजभुाई तथा ǑदǑदबैनीहǽ, 

1.सव[Ĥथम यस सकȶ गाड गाँउपाǓलकाको तेİो बजेट बƠåयको अवसरमा bf]>f] 
आ.ब.2075/76 को बजेट नीǓत तथा काय[Đम सफल काया[Ûवयनमा भǓुमका 
खेãनहुनेु सàबिÛधत सबै प¢हǽ ĤǓत हाǑद[क आभार åयƠ गद[छु ।हàुला िजãला र 
सकȶ गाड गाँउपाǓलकाǓभğका èथाǓनय तथा राǒƶय सʶार माÚयम पğपǓğकाहǽलाई 
गाउँपाǓलकाको गǓतǒवधीमाथी चासो राखी कलम चलाइ Ǒदन ु भएकोमा Ǔबशेष हाǑद[क 
आभार åयƠ गद[छु ।साथै नेपालको ǒवǓभǏ चरणका लोकतािÛğक आÛदोलनमा आÝनो 
िजवन अप[ण गनु[हनुे सàपूण[ सǒहदहǽ ĤǓत भावपूण[ ĮƨाÛजलȣ अप[ण गद[छु । 

सकȶ गाड गाउँपाǓलकाले Ĥèताǒवत नीǓत तथा काय[Đम र बजेट तजु[मा गदा[ 
मलुत: नेपालको संǒवधानको अनसुचुी ८ र ९ मा उिãलिखत èथाǓनय तहको एकल तथा 
साझा अǓधकार सिुच,आǓथ[क अǓधकार,  आǓथ[क, सामािजक ǒवकास, ĤाकृǓतक Įोतको 
उपयोग नीǓत, वातावरण संर¢ण सàबÛधी नीǓतहǽ,  संिघय सरकार र Ĥदेश सरकारले 
अवलàबन गरेका आǓथ[क तथा ǒविƣय नीǓतहǽ, èथाǓनय शासन संचालन ऐनका 
Ĥावधानहǽ, ǒवकासका समसामǒयक मƨुाहǽ जèतै सामािजक संर¢ण, Ǒदगो ǒवकास, 
जलवाय ुपǐरवत[न र ǒवपद åयवèथापन, खाƭ तथा पोषण सरु¢ा, लैǒǍक सशिƠकरण 
तथा समावेशी ǒवकास, वालमैğी èथाǓनय शासन, वातावरणमैğी èथाǓनय शासन, खãुला 
ǑदसामƠु तथा पणु[ सरसफाई, उजा[संकट लगायतका अÛतर सàबिÛधत ǒवषयहǽ, 
èथाǓनय तहले देखेका ǒवǒवध ǒवषयहǽ, अथ[ मÛğालय, संिघय माǓमला तथा सामाÛय 
Ĥशासन मÛğालय, Ĥदेश मÛğालयहǽ र अÛयबाट ĤाƯ माग[दश[न, सरकारȣ गैर 
सरकारȣ संèथा तथा Ǔनकायहǽको ĤाƯ ǒववरण र संिघय र Ĥदेश सरकारले Ĥदान 
गरेको बजेट ǓसǓलङ, सहभाǓगतामलुक योजना तजु[मा अनǽुप बèती/टोल èतरबाट 
छनौट गǐरएका आयोजना/ काय[Đम, वडा èतरȣय आयोजना/काय[Đमहǽको 
ĤाथǓमकरण र बजेटसगँ सàबिÛधत ǒवǓभǏ सǓमǓतहǽको ĤǓतवेदन समतेको आधार मानी 
गाउँ काय[पाǓलकाबाट èवीकृत गरȣ साव[जǓनकरणका लाǓग यो गǐरमामय गाँउ सभामा 
आगामी आ.व.२०७६/७७ को नीǓत तथा काय[Đम र बजेट Ĥèततु गरेको  छु । 

ĤाकृǓतक सौÛदय[ता, साèकृǓतक ǒवǒवधता, मेहनती र पǐरĮमी जनता, भौगोǓलक 
ǒविशƴता र सÛुदरता यस गाँउपाǓलका र समĒ हàुलाकै सàपǓतको ǽपमा रहेको छ 



1 

।कृǒष तथा औषǓधजÛय जǓडबटुȣहǽ, पय[टन, जलǒवƭतु आǑद जèता ǒवषयमा Ĥचरु 
संभावना बोकेको ;s]{uf8 गाँउपाǓलकामा Ǒदगो र समिुचत पǐरचालनको अभावमा 
अपेि¢त ǽपमा सामािजक साèकृǓतक आǓथ[क ǒवकास हनु सकेको छैन ।यƭǒप 
उपलÞध İोत, साधन र समयको Ĥभावकारȣ Ĥयोग गदȷ सकारा×मक सɉच, Ǻढ संकãप 
र सामǒुहक ईÍछाशिƠका साथ ǒवकǓसत र समƨृ ;s]{uf8 गाउँपाǓलका Ǔनमा[ण गन[ 
लाǓगपनु[ हामी सबैको दाǒय×व हो । 
 

माननीय सभाÚय¢ Ïयू ,सदèय Ïयूहǽ तथा उपिèथत महानभुावहǽ, 

बजेट तथा काय[Đमको उदेæय र मÉुय मÉुय नीǓतहǽ अब म सं¢पेमा Ĥèततु गन[ 
चाहÛछु । 

2. बजेटको Ĥमखु उदेæय:- 

आ.ब.२०७६/७७ को यस ;s]{uf8 गाउँपाǓलकाको Ĥमखु उदेæय आǓथ[क, सामािजक, 
साèकृǓतक ǽपाÛतरण गदȷ पूवा[धारहǽको ǒवकास गरȣ यस गाँउपाǓलकालाई समदृ 
बनाउने हनुेछ । 

यसका लाǓग कृǒष पय[टन जǓडबटुȣ र जलĮोतको समिुचत Ĥयोग गरȣ सडक, 
िश¢ा, èवाèØय र संचारका ¢ğेमा Ĥभावकारȣ काय[Đम बनाई बजेटको सǒह पǐरचालन 
गनु[ रहेको छ । 
 

3.मÉुय नीǓतहǽ 

 सकȶ गाड गाउँपाǓलकाको केÛġदेिख सबै वडाहǽसàम hf]8\g] zfvf ;*sलाई 
उÍच ĤाथǓमकताका साथ अगाडी बढाईने छ ।साथै सडक सʷाल Ǔनमा[ण गन[ 
संघ र Ĥदेश सँग सहकाय[ गǐरनेछ । 

 èवÍछ, सफा, Ǔससा र पलािèटक रǒहत सकȶ गाड गाँउपाǓलका Ǔनमा[ण गन[को 
लाǓग खानेपानी सरसफाई र फोहरमैला åयवèथापनमा ǒवशेष जोड         
Ǒदइनेछ।सÛुदर र समƨृ गाँउपाǓलकाको ǽपमा ǒवकास गन[ ǒवǓभǏ काय[Đमहǽ 
संचालन गǐरनेछ । 

 पय[टन उƭोगको उÍच संभावना भएको हुँदा पय[टन पूवा[धार ǒवकासमा थप 
ĤाथǓमकता Ǒदइनेछ । 

 Ǒदगो अथ[तÛğका लाǓग कृǒष सधुार काय[Đमहǽ संचालन गरȣ एक घर एक 
बगɆचा नीǓतलाई अनशुरण गǐरनेछ ।पशपुालन र जǓडबटुȣजÛय उ×पादनका लाǓग 
ĤाथǓमकतामा रािखनेछ।साथै जǓडवटुȣ संकलनका लाǓग Ûयाǒयक Ǔनयमन गǐरनेछ  

 सकȶ गाड गाउँपाǓलका Ǔभğ ठुला मझौला तथा लघ ु जलǒवƭतु आयोजनाहǽको 
संभाåयता गराई संिघय सरकार, Ĥदेश सरकार तथा अÛय ǒवकास साझेदारहǽसंग 
Ǔनमा[णका लाǓग सहकाय[ समÛवय र अनरुोध  गǐरनेछ । 
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 समता, समानता र सशिƠकरणको ǓनǓतलाई अबलàबन गदȷ बालमैğी, 
अपाǍमैğी, लैङǓगक मैğी तथा छुवाछुतमƠु गाँउपाǓलका Ǔनमा[णका लाǓग 
पूवा[धार ǒवकास तथा ǒवǓभǏ काय[Đमहǽ संचालन गǐरनेछ । 

 आधǓुनक संचार ĤǒवǓधको ǒवकास र ǒवèतारमा जोड Ǒदइ ĤǒवǓधमैğी सेवा Ĥवाह 
गǐरनेछ । 

 गाउँपाǓलकामा हनु सÈने भोकमरȣ तथा खाƭ संकटलाई मÚयनजर गदȷ 
ता×काǓलन तथा Ǒदघ[काǓलन राहत तथा खाƭ सरु¢ाका लाǓग नेपाल सरकार र 
दात ृǓनकायहǽसग अनरुोध गǐरनछे । 

 

4. आ.व.२०७६/७७को लाǓग Įोत साधनहǽको अनमुान, Ǔतनका माÚयमहǽ र 
संकलनका रणǓनǓतहǽ 

सकȶ गाड गाँउपाǓलकाले संिघय सरकार, Ĥदेश सरकार र अÛयबाट ĤाƯ माग[दश[न, 
सरकारȣ गैर सरकारȣ संèथा तथा Ǔनकायहǽको ĤाƯ ǒववरण र बजेट ǓसǓलङका 
आधारमा Įोत अनमुान तथा बजेट सीमा Ǔनधा[रण सǓमǓतको ĤǓतवेदनको आधारमा Įोत 
साधनको अनमुान र खच[को ǒवèततृ ǒववरण तयार गǐरएको छ ।(अनसुचुीहǽमा 
रािखएको छ ) 
5. यसैगरȣ अब म आ.व २०७६/०७७ को लाǓग ǒवषयगत ǒवकास नीǓत उदेæय र 
ĤाथǓमकताहǽ Ĥèततु गन[ चाहÛछु । 

१. आǓथ[क ǒवकास 

  कृǒष 

 सकȶ गाड गाउँपाǓलकाको ĤÉयात बालȣहǽ èयाउ, ओखर, केरा, Ǔसमी, फापर, 
मह, िचनो, कागनुा, आल ु लगायतका फलफुल तथा तरकारȣ औषǓधजÛय 
जǓडबटुȣहǽको उ×पादन बǒृƨ गन[ ǒवǓभǏ काय[Đमहǽ संचालन गǐरनेछ । 

 उǏत जातको पशपुालनका लाǓग नƲ सधुार तथा कृǓतम गभा[धारण काय[Đममा 
जोड Ǒददै बाđा भेडा ÍयाङĒापालन मौरȣपालन, aª\u'/kfng तथा माछापालन 
åयवसायलाई Ĥो×साहन गǐरनेछ । 

 उƭोग तथा वािणÏय 

 èथाǓनय जǓडबटुȣ तथा कृǒष उ×पादनमा आधाǐरत साना तथा घरेल ुउƭोगहǽको 
ǒवकासलाई ĤाथǓमकता Ǒदइनेछ । 

 èथाǓनय उ×पादनमा आधाǐरत सामानहǽको बजार सǓुनिƱत गन[ पहल गǐरनेछ 
।साथै èथाǓनय उ×पादन Ĥयोगमा जोड Ǒदइनेछ । 

पय[टन 
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 गाउँपाǓलकाका सàभाåय पय[टǒकय èथलहǽको पǒहचान, संभाåयता अÚययन, 
वतृिचğ Ǔनमा[ण तथा ǒवकास गरȣ आÛतǐरक तथा वाƻ पय[टन Ĥवƨ[न गǐरनेछ। 

सहकारȣ तथा ǒविƣय ¢ेğ 

 सामǒुहक सहकारȣ तथा ǒविƣय ¢ेğ Ĥवƨ[नमा ǒवशषे Úयान Ǒदइनेछ । 

 सहकारȣ र ǒविƣय¢ेğ सàबÛधी ǒवǓभǏ Ǔनयमहǽ पाǐरत गǐरनेछ । 

२.सामािजक ǒवकास 

िश¢ा 

 सकȶ गाड गाँउपाǓलकाǓभğ रहेका ǒवƭालयहǽको शैि¢क गणुèतर सधुार गन[ 
भौǓतक तथा ĤाǒवǓधक सǒुवधाको ǒवèतार गǐरनेछ । 

 गाउँपाǓलकाका गǐरब छाğाछाğहǽलाई ĤाǒवǓधक तथा उÍच िश¢ाका लाǓग 
उिचत छाğवǓृतका लाǓग पहल गǐरनेछ । 

 गाउँपाǓलकाǓभğ रहेका ǒवƭालयहǽमा १००% भना[दर पयुा[उन ǒवǓभǏ 
काय[Đमहǽ संचालन गǐरनेछ । 

 ǒवƭाथȸ िश¢क अनपुात हेरȣ ǒवǓभǏ काननुहǽको åयवèथा गरȣ आÛतǐरक 
İोतबाट अनदुान Ǒदने åयवèथा Ǔमलाइनेछ। 

 kz' k|fljlws ljBfnonfO{ o; cf=j=b]lv yk ah]̂ sf] Joj:yf ul/Psf] 
% . 

èवाèØय 

 सबैलाई èवाèØय काय[Đमलाई ǒवशेष ĤाथǓमकतामा रािखनेछ । गाँउपाǓलकाǓभğ 
रहेका आयवुȶदालय ,èवाèØय चौकȧ  वा उपèवाèØय चौकȧहǽ सचुाǽ ǽपले 
संचालन गन[ åयवèथापनका सàपूण[ प¢हǽमा ǒवशेष Úयान Ǒदइनेछ । 

 èवाèथ सàबÛधी देिखने ǒवǓभǏ Ĥकोप ǓनयÛğणको लाǓग Ĥकोप åयवèथापन कोष 
खडा गǐरनेछ । 

 संघ र Ĥदेशका उदेæयहǽसँग तालमेल गदȷ èथाǓनय आवæयकतामा आधाǐरत 
èवाèØय सेवा सǺुǒढकरण गन[ ǒवǓभǏ काननुहǽ तथा काय[Đमहǽ Ǔनमा[ण गरȣ 
अèपताल र èवाèØय चौकȧहǽमा आवæयक जनशिƠ लगायतमा åयवèथापन 
गǐरनेछ । 

खानेपानी तथा सरसफाई 

 सफा खानेपानी तथा पणु[ सरसफाईका लाǓग ǒवशेष Úयान Ǒदईनेछ । 
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 Ǔससा र पलािèटक रǒहत गाँउपाǓलका Ǔनमा[णका लाǓग ǒवǓभǏ काय[Đमहǽ 
संचालन गǐरनेछ । 

सèकृǓत Ĥवƨ[न 

 भाषा साǒह×य कला र सèकृǓत संर¢ण र सàबƨ[नमा ǒवशेष Úयान Ǒदइनेछ 
।यससँग सàबिÛधत ǒवǓभǏ काय[Đमहǽ संचालन गǐरनेछ । 

 गाउँपाǓलकामा रहेका गàुबा मठ मिÛदरहǽको पǒहचान संर¢ण एंव सàबƨ[नका 
लाǓग जोड Ǒदइनेछ । 

लैǒǍक समानता एंव समािजक समावेशीकरण 

 मǒहला बालबाǓलका दǓलत तथा उि×पǓडत जनजाती ǒवपǏ ǓसमाÛतकृत अपाǍ एंव 
पछाडी परेका बग[लाई लि¢त काय[Đमहǽ उǓनहǽबाटै संचालन गन[ उ×Ĥǐेरत 
गǐरनेछ ।राǒƶय मलुĤवाहȣकरणको नीǓत अवलàबन गǐरनेछ । 

 मानव वचेǒवखन, घरेल ुǒहंसा, बालĮम छुवाछुत तथा सामािजक कुǐरतीको ǽपमा 
रहेका Ĥथाहǽको सबै प¢हǽको सहयोगमा ÛयǓुनकरणको Ĥयास खोिजनेछ । 

 मǒहला, बालबाǓलका, दǓलत, अपाǍ, जेƵ नागǐरक, असहाय र एकल मǒहलाहǽको 
सामािजक सरु¢ा र मानव अǓधकार सàबÛधी सचेतना काय[Đम संचालनमा 
सामािजक संघ संèथाहǽलाई पǐरचालन गǐरनेछ ।साथै संचालन भैसकेका 
काय[Đमहǽलाई पǓन ǓनरÛतरता Ǒदइनेछ । 

 खेलकुद ǒवकासको लाǓग खेलकुद सàबÛधी ǒवǓभǏ काय[Đमहǽ संचालन गǐर 
खेलकुद ǒवकासमा ǒवशेष Úयान Ǒदइनेछ । 

३.पूवा[धार ǒवकास 

सडक तथा पलु 

 सकȶ गाड गाँउपाǓलकाको केÛġदेिख सबै वडाहǽसàम मोटरबाटो Ǔनमा[णलाई उÍच 
ĤाथǓमकताका साथ अगाडी बढाइने छ ।साथै यस गाँउपाǓलका तथा समĒ हàुला 
िजãलाको उƣर र दि¢ण दवैु भागबाट सडक ǒवèतार/ Ǔनमा[ण काय[लाई जोड 
Ǒदन पहल गǐरने छ । 

 सकȶ गाड गाँउपाǓलका Ǔभğका मÉुय सडक तथा बाटोहǽ 7 सात Ǔमटर र 
सहायक बाटोहǽ 4 चार Ǔमटर चौडा गǐर åयविèथत र खलुा बèती ǒवकासमा 
जोड Ǒदइनेछ । 

 गाउँपाǓलका Ǔभğ आवæयक ठाँउहǽमा साना पʞी पलु तथा झलङुगे पलु 
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Ǔनमा[णमा ǒवशेष Úयान Ǒदइनेछ । साथै ठुला तथा मोटरे पʞी पलु Ǔनमा[णका 
लाǓग सàबिÛधत Ǔनकायहǽसगँ पहल गǐरनेछ । 

 गोडेटो र घोडेटो बाटो Ǔनमा[ण ǒवèतार तथा सधुारमा Úयान Ǒदइनेछ । 

Ǔसंचाई 

 परàपरागत तथा आधǓुनक Ǔसंचाई योजनाहǽ (थोपा िèĤङकल ǓलÝट आǑद)लाई 
ǒवशेष ĤाथǓमकतामा रािखनेछ र गाँउपाǓलका Ǔभğका सबै कृǒष जǓमनहǽमा 
Ǔसंचाई हनेु åयवèथा Ǔमलाईनेछ । 

भवन तथा सहरȣ ǒवकास 

 वडा काया[लयहǽ, ǒवƭालयहǽ, èवाèØय चौकȧहǽ ǒवƭालयहǽका भवन Ǔनमा[ण 
गराउन आवæयकता अनसुार उÍच ĤाथǓमकता Ǒदइनेछ । 

 संभाåय èथानमा एǒककृत बèती ǒवकासको काय[Đम संचालन गन[ पहल गǐरनेछ 
। 

 भवन Ǔनमा[ण तथा सहरȣ ǒवकास मापदÖडलाई काया[Ûवयनमा ãयाइनेछ । 

 सघन वèती सधुारको लाǓग वèती ǒवèतारको योजना अगाडी बढाइने छ। 

 सबै बèतीहǽमा मÉुय बाटोहǽ ७ सात Ǔमटर र सहायक बाटोहǽ ४ चार Ǔमटर 
चौडा गनȶ काय[ अǓभयानकै ǽपमा सʶालन गǐरनेछ । 

उजा[ लघ ुतथा साना जलǒवƭतु (वैकिãपक उजा[ समेत) 

 गाउँपाǓलकाǓभğ वैकिãपक उजा[ Ĥयोगमा जोड Ǒदइनेछ । 

 लघ ुजलǒवƭतु योजनाहǽको लाǓग ǒवǓभǏ सरोकारवालाहǽसँग साझेदारȣमा जोड 
Ǒदइनेछ ।साथै ठुला तथा मझौला जलǒवƭतु आयोजनाहǽ Ǔनमा[णका लाǓग पहल 
गǐरनेछ । 

संचार 
 åयविèथत टेǓलफोन तथा इÛटरनेट सेवाका लाǓग सàबिÛधत Ǔनकायहǽलाई 

Úयानाकष[ण गराईनेछ । 

 सचुना र सʶारमैğी गाँउपाǓलका बनाईनेछ । 

 ǒवकाससगँ सʶार र सʶारसगँै ǒवकासको अवधारणा आ×मसाथ गǐरनेछ । 

४.वातावरण तथा ǒवपद åयवèथापन 

वन तथा भ-ुसंर¢ण जलाधार संर¢ण वातावरण संर¢ण जलवायू पǐरवत[न 

 भǓुम र वन¢ेğलाई संर¢ण र ǒवकासका लाǓग व¢ृारोपणका तथा भ-ुसंर¢णका 
काय[Đमहǽ/ǒĐयाकलापहǽ संचालन गǐरनेछ । 

 जडीबटुȣ संकलन तथा Ĥशोधन åयवèथा     पनमा जोड Ǒदइनेछ । 

 दलु[भ पशपंुि¢ एंव वÛयजÛतकुो समदुायमा आधाǐरत संर¢ण Ĥणालȣ अबलàबन 
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गǐरनेछ । 

 जलवायू पǐरवत[न अनकुुलनका काय[Đमहǽ संचालन गǐरनेछ । 

 हǐरयो सकȶ गाड गाँउपाǓलका भǏे अवधारणा लाग ुगन[ ǒवशेष जोड Ǒदइनेछ । 

 पानीका महुान तथा कुलकुले   साहǽ संर¢ण तथा åयविèथत गǐरनेछ ।कटान 
भएका ¢ğे संर¢ण गनȶ काय[लाई उÍच ĤाथǓमता Ǒदइनेछ । 

 वातावरण संर¢ण र ǒवपद åयवèथापनका लाǓग ǒवǓभǏ Ǔनकाय, संघ, संèथा, 
एनिजओ र आइएनिजओहǽ सँग समÛवय र सहकाय[ गरȣ अगाडी बǒढनेछ । 

 

फोहरमैला åयवèथापन SANITATY LAND FILL SITES 

 फोहरमैला åयवèथापनका लाǓग फोहरमैला उ×पादनमा कǓम गनȶ, पनु Ĥयोग गनȶ 
तथा Ĥशोधन (REDUCE, REUSE, RECYCLE) नीǓत अवलàबन गǐरनछे । 

 गाउँपाǓलकाǓभğ उिचत land fill sites तथा dumping sites को èथान पǒहचान 
तथा åयवèथापन गǐरनेछ । 

५.संèथागत ǒवकास तथा सेवा Ĥवाह 

मानव संसाधन तथा संèथागत ¢मता ǒवकास 

 गाउँपाǓलकाको समĒ ǒवकासका लाǓग ǒवǓभǏ ताǓलम गोƵी ħमण अÚययन 
अनसुÛधान जèता काय[हǽमा जोड Ǒदइनेछ । 

 सेवा Ĥवाहलाई Ǔछटो छǐरतो र Ĥभावकारȣ बनाउन र कम[चारȣहǽको मनोबललाई 
उÍच राखी Įमलाई सàमान गन[ काया[लय समय भÛदा बढȣ समय काम गनु[पनȶ 
कम[चारȣहǽको लाǓग Ĥो×साहन भƣा एव परुèकारको åयवèथा गǐरनेछ । 

 गाउँपाǓलकाको लाǓग आवæयक ĤाǒवǓधक लगायतका अÛय कम[चारȣहǽ 
Ǔनयमानसुार भना[ गरȣ सेवा Ĥवाहलाई Ǔछटो छǐरतो र Ĥभावकारȣ वनाइनेछ 
।अĤाǒवधक कम[चारȣहǽको आपǓुत[ नभएको पद र वडाहǽमा कम[चारȣ पदपतुȸ 
नहÛुजेल सàमको लाǓग Ĥशासन सहायकहǽलाई ǓनरÛतरता गरȣ सेवा Ĥवाहलाई 
बǓलयो बनाइनछे । 

 èथाǓनय सीप Įोत साधन र ¢मताको अǓधकतमा उपयोग गन[ ǒवǓभǏ 
सरोकारवाला संघ संèथाहǽसंग साझेदारȣमा ǒवशेष जोड Ǒदइनेछ । 

संèथागत पूवा[धार नागǐरक वडापğ तथा टोकन Ĥणालȣ 
 गाउँपाǓलकाǓभğ अपाǍ, असहाय, वालमैğी र लैǒǍकमैğी पूवा[धारहǽको Ǔनमा[ण 

तथा मम[त सधुार गǐरनेछ ।साथै ǓतǓनहǽको लाǓग सेवाĤवाहमा ǒवशेष सहǓुलयत 
Ǒदइनेछ । 

 èपƴ र उपयोगी इलोÈĚोǓनक/कàÜयटुराइज नागǐरक वडापğको Ĥयोगमा जोड 
Ǒदइनेछ । 
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सेवा Ĥवाहका मापदÖड Ǔनधा[रण 

 Ûयनुतम शत[ तथा काय[सàपादन मãुयाङकन (MCPM) Ǔनदȶ िशकाको पालना 
गǐरनेछ । 

 ǒवकासका काय[Đमहǽमा साव[जǓनक Ǔनजी साझेदारȣ PPP को नीǓत अबलàबन 
गǐरनेछ । 

सेवा Ĥवाहमा ǒवƭतुीय सचुना Ĥǒवधीको Ĥयोग 

 सेवा Ĥवाहका सàपूण[ काय[हǽ कàÜयूटर र इÛटरनेट Ĥणालȣ माफ[ त गǐरनेछ । 

 सेवा Ĥदायक र सेवाĒाहȣहǽ ĤǒवǓधमैğी बनाउन ǒवǓभǏ ताǓलम तथा संचारका 
काय[Đमहǽ संचालन गǐरनेछ । 

६.ǒविƣय åयवèथापन र सशुासन 
राजèव पǐरचालन ǒविƣय अनशुासन र ǒविƣय जोिखम ÛयǓुनकरण 

 संिचत कोषबाट हनुे तलबभƣा लगायत सबै सरकारȣ भƠुानी सàबÛधीत åयƠी 
तथा संèथाको बैǋ खाता माफ[ त माğै गǐरनेछ । 

 आǓथ[क Ǔमतåययीतालाई जोड Ǒदंदै सशुासन अǓभवǒृƨमा जोड Ǒदइनेछ । 

 ǒवǓभǏ करका ¢ेğहǽ पǒहचान गरȣ Ǔनयमानसुार राजèव संकलन गǐरनेछ । 

लेखाǋन आÛतǐरक लेखापǐर¢ण तथा आÛतǐरक ǓनयÛğण Ĥणालȣ साव[जǓनक सनुवुाई 
सामािजक पǐर¢ण अिÛतम लेखा पǐर¢ण तथा वेǽज ु फछȿट र सचुना तथा संचार 
åयवèथापन   

 गाउँपाǓलकाको आǓथ[क कारोबारहǽको ĤचǓलत काननुअनसुार चèुत दǽुèत 
लेखाǋन गǐरने छ ।र Ǔनयमानसुार आ.ले.प र म.ले.प गरȣ वाǒष[क 
ǒĐयाकलापहǽ तथा आय åयायको ǒववरण आǓथ[क मसाÛत सǒकदा ǒविƣकै 
यथाǓसē साव[जǓनक सनुवुाई गǐरने åयवèथा Ǔमलाईने छ । 

 बेǽज ुर बेǽज ुफछȿटको ǒवषयमा अǓत सàबेदनिशलता अपनाइन ेछ । 

 

माननीय सभाÚय¢ Ïयू , 
6.अब म आ.व.२०७६/७७ को Ĥèताǒवत बजेट Ĥèततु गनȶ अनमुती चाहाÛछु । 

आगामी आ.व.२०७६/७७ को लाǓग सकȶ गाड गाँउपाǓलकाको लाǓग ǽ.3३ करोड 
२९ लाख २३ हजार ǽपैया ǒवǓनयोजन गरेको छु ।कुल ǒवǓनयोजन मÚये चालतुफ[  ǽ 
2० करोड २४ लाख २३ हजार र प ुजँीगत तफ[  १३ करोड ५ लाख ǓबǓनयोजन गरेको 
छु । 

7. खच[हǽ मÚये आǓथ[क ǒवकास तफ[  ǽ ३ करोड ५० लाख १0 हजार ǒवǓनयोजन 
गरेको छु ।  
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(s) पश ु èवाèØय सेवाको लाǓग Ĥ×येक वडामा पश ु èवाèØय िशǒवर संचालन, cf}ifwL 
vl/b ug{sf] nflu vl/b tyf ('jfgL / cGo sfo{qmdsf] nflu cfjZos 
ah]̂  ljlgof]hg u/]sf] %' . 
(ख) s[lif ;]jf cGtu{t o; ufpkflnsfsf k|To]s j*fdf lxpb] kmnkm"n 
lj?jf, pGgt hftsf laplahg vl/b tyf ('jfgL / dn ;'wf/ h:tf 
sfo{qmdsf nflu cfjZos ah]̂  ljlgof]hg u/]sf] %' .  
-u_ ;du| ;s]{uf* ufpkflnsfsf] leqsf] z}lIfs ;+j]bglzntfnfO{ xn ug{ 
lzIffsf] nflu ? 56 nfv 87 xhf/ ah]̂  ljlgof]hg u/]sf] %' . h;dWo] 
lxdHof]lt df=lj=;s]{uf*sf] sDKo'̂ / ljifo lzIf)f, b]jsf]̂ f cfwf/e"t ljBfno 
pgfkfgL, ejfgL cfwf/e"t ljBfno uf]&L, b]jn cfwf/e"t ljBfno t'Dr, 
c+z'jdf{ cfwf/e"t ljBfno /fxb]j, :joDe" cfwf/e"t ljBfno a/fO{, 
nfnLu'/f; df=lj= lnKg]sf] nflu Ps÷Ps hgf lzIfssf] b/aGbL l;h{gf u/L 
cfjZos ah]̂  ljlgof]hg u/]sf] %' . o;}u/L o; ufpkflnsf cGtu{tsf 
pRr dfWolds ljBfno >L lxdHof]lt df=lj=df kz' lj!fg sIff ;+rfng, 
>L sf]̂  df=lj= /f]l*sf]̂ , >L ;/:jtL df=lj= h}/ / b'NnL alx/f ljBfnosf] 
nflu cg'bfgsf] nflu cfjZos ah]̂  ljlgof]hg u/]sf] %' . ;fy} >L 
dfg;/f]j/ ax'd'vL SofDk; l;dsf]̂ nfO{ z}lIfs cg'bfg :j?k 1 nfv 
ljlgof]hg u/]sf] %' . To;}u/L k|=c= / lzIfs cled"vLs/)f, k|=c= Ifdtf 
clej[l$ tyf g]t[Tj ljsf; nufotsf] tflndsf nflu cfjZos ah]̂  
ljlgof]hg u/]sf] %' .  
;s]{uf* ufpkflnsfsf] :jf:Yo cj:yfnfO{ dha'b agfpg ;+#Lo ;/sf/af^ 
k|fKt ;;t{ ah]̂ ;+u tfnd]n u/L 57 nfv 20 xhf/ ljlgof]hg u/]sf] %' . 
h;dWo] o; ufpkflnsf cGtu{t j*f g++ 6 df /x]sf] ;fd'bflos :jf:Yo 
OsfO{ %\ofuL, j*f g+= 3 df /x]sf] ;fd'bflos :jf:Yo OsfO{ pgfkfgL, j*f 
g+= 1 df /x]sf] ;fd'bflos :jf:Yo OsfO{ t'Dr / l%*LgTtfsf] nflu 
cfjZos :jf:YosdL{ b/aGbL l;h{gf u/L cfjZos ah]̂ sf] Joj:yf u/]sf] %' 
. o; ufpkflnsf cGtu{t /fxb]j / pgfkfgLdf :jf:Yo ejg lgdf{)fsf] nflu 
cfjZos ah]̂  ljlgof]hg u/]sf] %' . 
cfjZos cf}ifwL vl/b tyf ('jfgLsf] nflu 20 nfv ?k}of ljlgof]hg u/]sf] 
%' . To;}u/L :jf:YosdL{x?nfO{ tflnd nufot /fd|f] sfd ug]{ 
:jf:YosdL{x?nfO{ k|f]T;fxg :j?k eQfsf] Joj:yf u/]sf] %' . o;} aif{ o; 
ufpkflnsf leqsf ;a} ljBfnox?df k|fylds pkrf/ aS;sf] Joj:yfsf] 
nflu cfjZos ah]̂  ljlgof]hg u/]sf] %' . o; ufpkflnsfsf] ef}uf]lns 
ljs^tf, ljz]if! :jf:Y     osdL{sf] cefj / cGo r'gf}tLnfO{ dWogh/ 
u/L ;'Ts]/L p$f/sf nflu cfjZos ah]̂ sf] Joj:yf u/]sf] %' .  
 
 (ग) खानेपानी तथा सरसफाई संèकृǓत Ĥवƨ[न र खेलकुद तथा मनोरʷन ¢ğेमा 
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आवæयक बजेट ǒवǓनयोजन गरेको छु ।o;} jif{ o; ufpkflnsfdf v]ns'b tkm{ 
ufpkflnsf :t/Lo cWoIf sk v]ns'b ;+rfng ug{ ५ nfv ?k}of ljlgof]hg 
u/]sf] %' .  
9. खच[हǽमÚये पूवा[धार ǒवकास तफ[  ǽ 7 करोड 50 लाख 20 हजार ǒवǓनयोजन 
गरेको छु । j*fsf] of]hgfsf] nflu 1 gDa/ j*f h}/nfO{ ३६ nfv,वडा नं. 
७  /f]l*sf]̂ sf] nflu 34 nfv / cGo %j^f j*fnfO{ 32 nfvsf b/n] 
ah]̂  ljlgof]hg u/]sf] %' . To:t} ufpkflnsf :t/Lo of]hgfx?df 
emfk's'gfb]lv df/#f]/ n]s u|fld)f ;*ssf] nflu ? 70 nfv ljlgof]hg 
u/]sf] %' . ljkGg gful/s ;xfotf sf]ifsf] nflu 8 nfv ?k}of ljlgof]hg 
u/]sf] %' .  
10. rfn' zLif{saf^ vr{ x'g] u/L o; ufpkflnsfdf sfo{/t sd{rf/Lx?sf] 
sfo{ Ifdtf j[l$ ug{, dgf]jn pRr agfpg / sfof{nosf] sfo{df 
nuzLntfnfO{  dWogh/ ub}{ xfn vfOkfO{ cfPsf] tna eQfdf a[l$ u/L 
j*f sfo{nodf sfo{/t k|zf;g ;xfos, j*fsf sfof{no ;xof]uL / 
ufpkflnsfdf sfo{/t sfof{no ;xof]uLsf] kfl/>lds a[l$ u/]sf] %' . 
  

17. अÛ×यमा यस बजेट तजु[मामा सहयोग गनु[हनुे अÚय¢Ïयू वडाÚय¢ Ïयूहǽ लगायत 
वडासǓमतीहǽ राजèव र बजेट सàबÛधीका ǒवǓभǏ सǓमतीहǽ वǒुƨिजǒवÏयूहǽ ǒवǓभǏ 
राजनैǓतक दलका साथीहǽ, नागǐरक समाज, पğकार , Ĥमखु Ĥशासǒकय अǓधकृत 
लगायतका सàपूण[ राƶसेवक कम[चारȣ, सàपूण[ सकȶ गाड वासी जनता र देश ǒवदेशमा 
रहनहुनेु दाजभुाईहǽ तथा ǑदǑदबैनीहǽलाई हाǑद[क धÛयवाद £ापन गद[छु ।  
 

यस सकȶ गाड गाँउपाǓलकाको ǒवकास र समǒृƨमा ǓनरÛतर सƫाव र सहयोग पयुा[उनहुनेु 
सकȶ गाड गाउँपाǓलकाका ÛयायĤमेी जनताहǽ, कर Ĥदायकहǽ, सकȶ गाड गाउँपाǓलकाको 
ǒहत र समǏुतीका लाǓग काय[रत सबै ǒवकासका साझेदार सरकारȣ गैरसरकारȣ तथा 
सामदुाǒयक संèथाहǽ र संचारमाÚयमहǽĤǓत हाǑद[क आभार åयƠ गदȷ Ĥèततु नीǓत तथा 
काय[Đम सǒहत बजेटको सफल काया[Ûवयनमा सबैको खलुा सहयोगको अपे¢ा गरेको 
छु । 

 

 समèयाहǽ धेरै आउन सÈछन सबै समèयाहǽ एकैपटक समाधान  गन[पǓन नसǒकएला 
तर बत[मान बèतगुत यथाथ[ धरातलमा उǓभएर चनुौतीहǽको समाधान गन[ हामी सकȶ गाड 
वासी कǒटबƨ ĤǓतवƨ र एकताबƨ भयɋ भने अबæयपǓन सकȶ गाड गाँउपाǓलकाको 
उÏÏवल भǒवçय Ǔनमा[ण गन[ सǒकÛछ । आशावादȣ बनɋ । 

               धÛयवाद । 


