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आदरणिय सभाध्यक्ष  महोदय  

१-  ववचवभर तथा हामै्र  घर आगिमा कोरोिा  भाइरसको महामारी बढिरहेको  ववर्म पररश्सथनतमा 
सथानिय सरकार संञ्िािि ऐििे  व्यवसथा गरेको कािुि व्यवसथा अिुसार बजेट एबम ्कायिक्रम  
तजुिमा  सलमनत  संयोजकको हैलसयतिे यस गररमामय सभामा आर्थिक वर्ि २०७७।०७८ को बावर्िक 
तथा  कायिक्रम पेर् गिि गइरहेको छु । 

२- सनघय िोकताश्रिक, गणतरिात्मक शासि व्यवसथाको सथापिाको िागी ववलभरि काििण्डमा 
श्जविोत्कर्ि  गिुिहुिे ज्ञात अज्ञात महाि शढहदहरु पनति भावपुणि  श्रदारजलि अपिण गदै िागररक 
सवतरिता  र मुश्क्तका  िागी श्जवि पयित्ि सघर्ि  गिुिहुिे  िेतागणहरुमा  हाढदिक सम्माि 
गिुिहुिे  आदरखणय अग्रज राजनिनतज्ञहरुमा उच्ि सम्माि व्यक्त गदिछु । 

३- गौरवमय सभा मार्ि त गाउँपालिकाको भिो िाहिे र ववकासको यािामा हातेमािो गिे समसत 
शुभर्िरतक सहयोगी संघ संसथा पिकार लमिहरु सामुदानयक रेढियो िगायत गाउँबासी आमाबुवा , 

दाजुभाइ तथा ढदढदबढहनिहरुिाइ हाढदिक धरयबाद व्यक्त गदिछु । 

४  जिताको िश्जकको सरकारका ढहसाबिे जिभाविा अिुसार सरकार सञ्िाििका िागी आवचयक  ऐि, 

नियम, तजुिमा गरर कायािरवयि िरणमा छौ । सामाश्जक, आर्थिक, भौनतक ,पूवािधार र ससथागत 
ववकासका के्षिमा "समदृध केदारसयँु" निमािणको आधार तयार गिे ढदशामा अग्रसर छौ । 

५ आगामी आर्थिक बर्िको िया ँ पररसथनतिे लसजििा गरेको िुिौतीपुणि अवसथािाइ सामिा गिे र 
समसयािाइ अवसरको रुपमा भरपुर उपयोग गिि तर्ि  गाउँपािीका सजग रहेको  छ। 

६ यस प्रनतकुि  अवसथामा गाउँबासीको  श्जवि रक्षा र भववष्यप्रती सजक रही ववकासको ियमा िैजािे 
गरर िािु आ व  को  क्रमागत योजिा तथा कायिक्रमको प्रभावकाररता र महत्त्व  हेरेर निररतरता 
ढदइएको छु  पररश्सथनतिे लसजििा हुिे रोक भोक र बेरोजगारी रयुनिकरण गिे गरर बजेट व्यवसथा  
गरेको छु । 

७ बजेट ववनियोजि गदाि िेपािको सववधाि र कािुिहरु, गाउँ सभािे पाररत गरेको निनत तथा कायिक्रम 
कायिपालिकाको बैठकबाट निधािररत  बजेटका प्राथलमकता टोि टोिका समसया , वडा सलमनत ,   



ववर्यगत सलमनत ,  राजसव सलमनत र गाउँपालिकाको आवर्धक योजिा पञ्िववर्िय योजिा िगायत 
ववलभरि ववकाश साँझेदार िगायतका ववज्ञहरुको सुझाविाइ ध्याि ढदएर बजेट कायिक्रम तय गरेको 
छु । 

८  "प्राकृतिक श्रोि व्यवस्थापन , व्यवसातयक कृषि , पययटन र सहकारी समदृ्ध गाउँपालिका" निमािणको 
िागी युवा सवरोजगारी ववर्यक दीघिकािीि आय  आजिि  योजिाको मूि मरििाइ आत्मसाथ गदै  
वतिमाि सरकारको "समदृ्ध िेपाि, सुिी िेपािी" बिाउिे दीघिकालिि उदेचय  हालसि गिि सहयोग 
पयुािउँदै यस गाउँ के्षििाइ एक िमुिा , समदृ्ध , व्यवश्सथत , सुववधा सम्परि, प्रववर्ध मैिी , वैज्ञानिक 
र सुरदर जीवरत शहरको सथावपत गिुि पिेछ । 

 

सभाध्यक्ष महोदय  

 

९ िािु आ व २०७६।०७७ को बावर्िक प्रगनतको सक्षक्षप्तमा  जािकारी गराउि िाहारछु । िािु आ व को 
कुि बार्िक बजेट  रु ४३ करोड २५ िाि  १९ शजार ५ सय ७७ पैसा एक रकम रहेको  छ । 

१० प्रशासनिक  तथा िािु प्रकृनतको कायिक्रमहरु तर्ि  संघको ७ करोड ३० िाि र प्रदेश  सरकारको १४ 
िाि  ४२ हजार ििि भएको छ भिे पूजीगत तर्ि  सघबाट ११ करोड ६१  िाि रुपैँया र प्रदेश  
सरकारबाट ६९ िाि रकम बजेट ििि भएको छ । यसै गरर शशित  तर्ि  रु १८ करोड ९४ िाि 
रकम बजेट ििि भएको छ । 

११ अब म आगामी आर्थिक  २०७७।०७८ मा सञ्िािि गररिे मुख्य मुख्य कायिक्रमहरुका बारेमा जािकारी 
गराउि िाहारछु । 

१२ यस आर्थिक बर्ि २०७७।०७८ को िेपाि सरकार बाट यस गाउँपालिकािाइ ४३ करोड ९४ िाि ७४ 
हजार ८७ रुपैँया सकम ववनियोजि गरेको छ । 

१३ आर्थिक बर्ि २०७७।०७८ को सनघय सरकारबाट प्राप्त बजेट समानिकरण अिुदाि तर्ि  ११ करोड ८१ 
िाि शशति तर्ि  २१ करोड ९९ िाि , राजसव बाडर्ाड ७ करोड ४४ िाि ७४ हजार ८७ रुपैँया 
ववनियोजि गररिेछ । प्रदेश सरकारको समानिकरण अिुदाि रकम ७० िाि ७ हजार अिुमानित 
रकम ववनियोजि गररएको छ । 

१४ अरत सम्ममा कुि राजसव सकिि ३० िाि रुपैँया अिुदाि गररएको छ । यसैगरर गाउँपालिकािाइ 
सहयोग गिे ववकासका साझेदारहरु , सरकारी तथा गैर सरकारी सघ  ससथा र बैङ्क तथा ववविय 
संसथागतको सहकायिमा गाउँ समढृदको यािािाइ निररतरता ढदइिेछ । 

अध्यक्ष महोदय 

१५  अब म आगामी आर्थिक बर्ि २०७७।०७८ को बजेटका उदेचय तथा प्राथलमकता  प्रसतुत गिे अिुमनत 
िाहारछु । बजेटका उदेचयहरु देहाय अिुसार छि । 

क वतिमाि ववर्म पररसथनतबाट गाउँको श्जवि रक्षा गदै श्जवियापि सहज र सुरक्षक्षत बिाउिे । 



ि प्राप्त स्रोत साधिको समुर्ित पररिािि गरर रोक ,  भोक र बेरोजगारीको अरत्यको आधार तयार 
हुिेछ । 

ग गाउँवालसको िश्जकको सरकार भएकािे सबै गाउँवासीिाइ अलभभावकत्व प्रदाि गिि सर्ि हुिे । 

घ सामाश्जक ववकास , आर्थिक उरिती , पूवािधार ववकास र संसथागत सुदृढिकरण मार्ि त सभ्य समाज र 
आर्थिक रुपमा समदृ गाउँ निमािण गदै जािे । 

ङ साववकमा िेपाि सरकारबाट संिािि हुदै आएको  तर हाि सथानिय तहिे निररतरता ढदिु पिे 
कायक्रमिाइ निररतरता ढदिे । 

ि लशक्षा, सवास्य जसता आधारभुत सेवाहरु सञ्िािि गिे कायक्रमहरुिाइ गाउँपालिकािे अपित्व हुिे 
गरर प्रभावकारी रुपमा संिािि गररिे। 

छ भौगोलिक , ववर्य के्षिगत, समुदायगत र वातावरणीय सरतुिि  कायम गरी साधाि स्रोतको वववरण 
गररिेछ । 

ज आयोजिा सङख्या लसलमत गरर ठुिा तथा गाउँ गौरवका योजिाहरु सिािि गरी ववकासयोजिािाइ 
उपिब्ध मुिक बिाउिे । वडािाइ वडाको जिसङख्या , के्षिर्ि र ववकासको अवसथाका आधारमा 
वडागत बजेट कायिक्रम उपिब्ध गराउिे। 

झ आरतररक आय सरहको राजचव बाँडर्ाड र आरतररक आय बाट माि िािु ििि व्यवसथापि गिे। 
ञ सथानिय तहिे बहि ििुिपिे अनिवायि दानयत्त्वका ववर्यहरुको व्यवसथापि गिे । 

ट िैङगीक समािता तथा सामाश्जक समावेशीकरणिाइ ववकास योजिाका सब ैिरणमा सहभार्गता गराउिे 
। 

ठ गाउँको ववकासमा दात ृनिकाय, गैर सरकारी संसथा र निश्ज के्षिको िगािीिाइ प्रोत्साहि गररिे । 

गाउको निनत कायिक्रम र उदेचयिाई साकार पािि प्राथलमकतागत रुपमा तयार पाररएको आगामी आर्थिक 
वर्ि २०७७।०७८ को ववर्ायगत के्षिगत रुपमा बजेट तथा कायिक्रमहरु प्रतुत गिे अिुमनत िाहरछु ।  

अध्यक्ष महोदय  

आर्थिक ववकास के्षि  

१३ आर्थिक ववकास के्षिमा कुिबजेटको २० प्रनतशतिे आउिे रकम रु १ करोड ९७ िाि ७० हजार ३ 
सय ३० रुपैया ववनियोजि गररएको छ । अर्धकास गाउँबालस कृवर् पेशामा अबद्द रहेको र कवर्ििाई 
रोजगारीको प्रमुि स्रोतका रुपमा ववकास  कवर्िमा बजेट ववनियोजि गररको छु । आर्थिक ववकासमा 
बजेटको कुि बजेटको कुि बजेटको २० प्रनतशत रकम ववनियोजि गररएको छ । 

१४ कृर्कसँग गाउँपालिका प्रमुि कायिक्रमिाई कृवर् के्षिमा कोरिा भाइरसको प्रभावबाट लसजििा हुिे 
प्रभावको रयुनिकणको िार्ग अल्पािकालिि र मध्यकालिि र ढदघिकालिि कायिक्रम तजुिमा गररिे 
व्यवसथा गरेको छु ।  



१५ बैदलशक रोजगारीबा६ र्र्कि एक, कवर्ि ववर्य अध्यि गरेका, शैक्षक्षक युवा बेरोजगार सँग िागत 
साझेदारीमा कृवर् व्यवसाय सरिाििका िार्ग ववलभरि कायिक्रम व्यवसथापि गरेको छु ।  

१६ सबै वडामा माटो पररक्षण गरर सामुढहक िेतीिाई पाइिट प्रोजेक्टका रुपमा सञ्िािि गररिे व्यवसथा 
लमिाउिे छु ।  

१७ ववदेशबाट अएकाहरुिाई सवरोजगार बिाउि अध्यक्ष रोजगार कायिक्रम ववउ पुश्ज केर् सथापिा गररिे 
व्यवसथा लमिाएको छु साथ ै युवा रोजगारीकािार्ग रुपारतरण पहि आयोजिा (सञ्िािि तथा 
व्यवसथापि) कायिववर्ध २०७६ बमोश्जमका आयोजिा कायािरवयिका िार्ग आवचयक कायिक्रमल्याई 
कायिक्रम सञ्िाििका िार्ग व्यवसथा लमिाएको छु ।  

१८ यस गाउँपालिका अरतरगत रहेका वडा िं. ७ र ८ मा आिु, वपडािु पकेट के्षि निधािरण गरर गौरवको 
आयोजिा सञ्िािि गररिेछ ।  

१९ केदारसयँु गाउँपालिकामा हररयो सागसब्जीको व्यवसनयक उत्पादिको िार्ग तरकारी पकेट के्षिको 
घोरणा गरी परम्परागत रुपमा गरी आएको कवर् कायिमा आधनिकीकरण, उरित बीउ ववजि 
ववतरण, अगािनिक िेती प्रणािीको प्रयोग तथा यस के्षिमा युवाको आकर्िण बिाई रोगारीको श्रजृिा 
गिे निनत लिइिेछ ।  

२० लसिाई सुववधाका उर्ित बरदोबसत लमिाउिे, मौरीपािि, तरकारी, र्िरु्ि तथा वीउवीजि ववतरण 
गिे तथा िेती योग्य जलमिको माटो पररक्षण कायिक्रम गरर ढहउँदे तथा वर् ेर्िरु्ि िेती (सयाउ 
तथा सुरतिा र्कवव िेती) प्रिारप्रसार गिे र उत्पाढदत सामािहरुको बजार प्रवद्ि गदै कवर्िमा थप 
िगानि गदै जािे िीनत लिइिेछ ।  

२१ केदारसयँू गाउँ के्षिमा कवर्ि तथा पशुपािििाई ब्यवसानयकरण गििको िार्ग यसता के्षिमा अवचयक 
तालिम ढदिे तथा पशुपाििमा वढृद गिि िचि सुधार पशु सवास्य और्धी उपिार कयिक्रमिाई 
निररतरता ढदई गाउँपलिकाको तर्ि बाट प्रोतसाहि सवरुप थप अिुदाि उपिब्ध गराउदै जािे िीनत 
लिइिछे । 

२२ आय वढृद सम्बश्रध अल्पकालिि र दीघिकािीि योजिा तजुिमा गरी िागु गररिेछ । व्यसाय दताि 
प्रकृयािाई सहज एवं सरि बिाइिेछ । प्रगनतशीि कर प्रणािी िागु गरी प्रभावकारी कर संकिि 
गररिेछ । गाउँवासीिाई कर नतिुिको प्रनतर्ि पाएको अिुभुनत ढदिे कायिगत व्यवसथा लमिाएको छु 
।  

अध्यक्ष महोदय 



सामाश्जक ववकास तर्ि   

१ सामाश्जक ववकास तर्ि  कुि बजेटको ३० प्रनतशत हुि आउिे रकम २ करोड ९६ िाि ५५ हजार ४ 
सय ९५ रकम बजेट ववनियोजि गरेको छु ।  

२ शैक्षक्षक सुधारमा म सक्षम छु कायिक्रमिाई निररतरता ढदइ ववध्याथी- लशक्षक-अलभभावकिाई क्षमता 
अलभकृढदका साथै निररतर अरतरकयाि गरी शैक्षक्षक गुणसतर सुधार गररिेछ ।  

३ "सबैका िार्ग लशक्षा सधैका िार्ग लशक्षा" भरिे िारािाई मुतिरुप दि ववलभरि शैक्षक्षक कायिक्रमहरु 
सञ्िािि गररिेछ । गाउँ के्षिमा निमािण गररिे सवै भौनतक संरििा अंपाग मैिी एबं िैंर्गक मैिी 
बिाउि िीनतगत व्यवसथा गरर िागु गररिेछ ।  

४ छोरािाई संसथागत र छोरीिाई सामुदानयक ववद्याियमा पिाउिे प्रिििका कारण ढदिप्रनतढदि 
बढ्दैगएको शैक्षक्षक ववभेद अरत्य गिि लशक्षामा समािता सामाश्जक रुपारतरणमा सहजता कायिक्रममा 
िागु गररिेछ ।  

५ अरतर वडा र अरतरपलिका िेिकुद प्रनतयोर्गता सञ्िािि गरर िेिाडडको के्षमता अलभवढृद र िेिकुद 
ववकास गररिेछ ।  

६ िोप सुरक्षक्षत माततृ्व  प्रजिि सवास्य पोर्ण जसता जिसवास्य संग सम्बश्रधत आधारभुत सेवा 
सुधववधािाई अझ प्रभावकारी बिाइिेछ ।  

७ भारत िगाएतका मुिुकहरु र अरय श्जल्िाबाट आउिुभएका व्यश्क्तहरुिाई सुरक्षक्षत तवरिे राख्न 
क्वारेिटाइिहरुिाई थप व्यवश्सथत बिाइिेछ । क्वारेिटाइिमा रहेका व्यश्क्तहरुका िार्ग योगाभ्यास 
मिो सवास्य एवम ्मिोसालमजक परामशि सेवा उपिब्ध गराउिे व्यवसथा लमिाइिेछ ।  

८ गाउँका रयुि आय भएको व्यश्क्तहरुको िार्ग समुदायको सहभागीतामा टोि ववकास संथाहरु समेतको 
पररिािि गरी ढदगो श्जवीकोपाजििको सुनिश्चिताको िार्ग उद्यम ववकास, प्रववर्ध हसतारतरण, 
सवरोजगार, सीप ववकास जसता िक्षक्षत कायिक्रम बिाइ प्रभावकारी रुपमा संिािि गिे कायििाई 
निररतरता ढदईिेछ ।  

९ ऐनतहालसक धालमिक, सांकृनतक तथा पयिटर्कय महत्वका सथाि, किा, संसकृनत, जािा सम्पदाहरुको 
संरक्षण, सम्वदिि र ववकासका िार्ग प्रोसाहि र ववकासका िार्ग प्रोत्साहि ढदिे िीनत लिइिेछ ।  

१० गररव घरपररवार पढहिाि सवेक्षण, २०७० मा आधाररत पीएमटी ववर्धद्वारा पढहिाि भएका गररब 
घरपररवारको प्रकार सढहत सथानिय तहगत गररब घर पररवारको अश्रतमसुिी अिुसार पररियपि 
ववतरण कायििाई आगाडी बिाइिेछ ।  



११ गाउँ के्षि लभि गररवी रयुनिकरणका िार्ग ववपरि वसतीहरुको पाचवर्िि (गररवी प्रोर्ाइि) र 
रणिीनतका आधारमा आधारभुत पूवािधारको ववकास, सीप ववकास र िक्षक्षत कायिक्रमहरुको संिाििमा 
जोड ढदईिेछ ।  

१२ अल्पसंख्यक गररव वपछडडएका जातजातीका बेरोजगार समुदायका व्यश्क्तहरुिाई िक्षक्षत अयमुिक, 
लसपमुिक तथा सवरोजगारमुिक कायिक्रम सञ्िािि गररिेछ ।  

अध्यक्ष महोदय   

पूवािधार ववकास तर्ि  
१ पूबाधािर  ववकास तर्ि  कुि बजेटको ३५ प्रनतशतिे हुि आउिे रकम रु ३ करोड ४५ िाि ९८ हजार ७७ 

रुपैया ववनियोजि गररएको छ । गाउँपालिका के्षिको ढदगो,व्यवश्सथत र ढदघिकालिि आधारभूत 
पुवािधार ववकासका िार्ग सडक निमाणिमा जोड ढदइििेछ । सम्पुणि वडाहरुमा यसै आ व  मा सडकको 
सञ्जाि पुयािइ नियलमत रुपमा सञ्िािि ल्याइिेछ । 

२ कृवर् उत्पादि तथा उत्पादकत्व बढृद गिि लसिाइि कुिो निमाणि तथा ममित सम्भारमा जोड ढदइिेछ ।  

३ िघु तथा सािा जिववधुत आयोजिाबाट ववधुत उत्पादि गिे कायििाइि प्रोत्साहि गररिे छ। 

४ सौयि उजाि प्रववर्ध तथा बायोग्यास प्रववर्धको प्रयोगमा समेत जोड ढदइिेछ । 

५ भवि बिाउदा िक्सा पास गिुिपिे प्रावधाििाइि कडाइिका साथ िागु गदै भवि सढहता िागु गररिेछ । 

६ सडकहरुिे सतरोरिती तथा ममित सम्भार हुिे व्यवसथा लमिाइ बाहै्र मढहिा सडक यातायात सञ्िािि 
गररिेछ । 

७ साँसकृनतक तथा सम्पदायुक्त घिा बश्सतहरुको संरक्षण गररिेछ । यसता बश्सत र ियाँ बश्सतहरुका 
िार्ग र्रक र्रक प्रकृनतका ववकास योजिा िागु गररिेछ । 

८ गाउँपालिकाको आफ्िै भवि निमाणिका िार्ग जग्गाको िोजी गदै गाउँपालिकाको आफ्िै भवि 
निमािणकािार्ग प्रर्क्रया अगाडी बिाइिेछ । भडा कायाििय भएका वडा कायाििय भविहरुको 
सतरोरिनत र िभएका वडाहरुमा सुववधा सम्परि व्यवसानयक प्रकृनतका बहुउपयोगी वडा भवि 
निमािण गरर गाउँपालिका बासीको सेवामा सरि र सहज पहँुि सथावपत गररिेछ । 

९ ववद्यमाि आवर्धक योजिािाइि समय सापेक्ष रुपमा पररमाजिि सढहत समायोजि गदै यसै आ व देखि 
कायािरवयिमा िैजािे  निनत लिइिेछ ।  

१० ववगत देखि ववलभरि कारण घर निमािण इजाजत िभएका तर घर निमािण भइि सकेको तथा निमािण 
सम्परि प्रमाण पि लिि िसर्करहेकाहरुको हकमा साविजनिक सूििा मार्ि त निवेदि आव्हाि 
गररिेछ । सो निवेदिमा निमािण इजाजत पि, निमािण सम्परि प्रमाण पि लिि िसकीएको प्रष्ट 
कैर्र्यत र र्ोटो सढहत निवेदि माग गररिेछ । प्राप्त निवेदिहरु मार्थ एक कायिटोिी बिाइि 
अध्ययि गररिेछ र सो को आधारमा कािुिी दायरा लभि रही इजाजत पि र निमािण सम्परि 
प्रमाण पि प्रदाि गिे व्यवसथा लमिाइिेछ । 



११ गाउँपालिका सम्पुणि वडाहरुमा केश्रिय प्रसारणिाइि पुयािइ उज्योिो गाउँपालिका बिाउिे िक्ष्य लिएको 
छ । 

१२ गाउँपालिकामा एक घर एक धारा अवधारण अिुरुप प्रत्येक वडाको टोि टोिमा िािेपािीको व्यवसथा 
गदै िर्गिेछ । 

१३ संघ सरकार र प्रदेश सरकार संग ठुिो प्रकृनतका आयोजिाहरु माग गदाि डी०पी०आर० को आवचयक 
पिे भएकािे बजेट व्यवसथापि गरर कायिरवयिमा ल्याइिेछ र 

अध्यक्ष महोदय, 

बातावरण तथा ववपद व्यवसथापि 

१ बाताबरण तगा ववपद व्यवसथापि तर्ि  कुि बजेटको ३ प्रनतशत हुि आउिे रकम रु २९ िाि ६५ 
हजार ५ सय ४९ रुपैया रकम ववनियोजि गररएको छ । साविजनिक तथा प्रनतजग्गा र भूक्षय भएका 
सथािहरुमा पढहिाि गरर उक्त जग्गा कायिरवयिमा ल्याइिेछ । 

२ गाउँ के्षि लभिका साविजनि जग्गामा कुिै पनि बहािामा अरय संघ संसथाहरुिाइि हसतारतरण र 
भोगार्धकार ढदिे कायििाइि निरुत्साढहत गिे िीनत लिइिेछ । 

३ ववपद जोखिम रयूनिकरणका उपायहरु अबिम्बि गरर पूवािधार निमािणका कायिहरु एर्ककृत िङ्गिे 
अगाडी बिाइिेछ । 

४ सथानिय जिता सहकायिमा वकृ्षारोपण गिे तथा सो को संरक्षण गरर केदारसयँु गाउँपालिका हररयािामय 
बिाउिे छ । 

५ वातावरण तथा सरसर्ाइि कायिक्रम संिािि गरर वातावरण तथा जिवायु पररवतििको बारेमा जििेतिा 
अलभबढृद गररिेछ । 

६ भू- क्षय तथा जि उत्परि प्रकोप नियरिण गिि गाउँपालिकािे तार जािी उपिब्ध जिसहभागीतामा 
प्रकोप रयूनिकरण गररिेछ । 

७ ववपद व्यवसथापिका िार्ग सथानिय प्रशासि संग समरवय गरर उदार, िोजी , राहत जसता कायििाइि 
प्रभावकारी बिाइिे छ । 

८ सामुदानयक बिमा उध्यम प्रवद्िधि गरर आज आजिि  गिे िीनत लिइििेछ । 

अध्यक्ष महोदय, 

संसथागत ववकास, सेवा प्रवाह र सुशासि  

१ संसथागत ववकास सेवा प्रवाह र सुशासि तर्ि  १२ प्रनतशत कुि हुि आउिे रकम रु १ करोड १८ िाि 
६२ हजार १ सय ९८ रुपैया ववनियोजि गररएको छ ।  गाउँपालिकाको उपिब्ध जिशश्क्तिाइि 
आवचयक तालिम प्रलशक्षणको माध्यमबाट मािव संसाधि ववकास एव क्षमता अलभबढृद गरर 
कमििारीहरुिाइि सेवामुिी एव जवार्देढह पूणि बिाउदै जितामा पुयािउिे सेव प्रवाहिाइि प्रभावकारी 
तुल्याउिे प्रयास गररिेछ । गाउँपालिकाको कायिप्रकृनत अिुसार आवचयक पिे जिशश्क्त िेपाि 
सरकारबाट प्राप्त गिे निनत लिइिेछ । 



२ गाउँपालिकाका पदार्धकारी तथा कमििारीहरुिाइि अध्ययि अविोकि भम्रण तथा तालिम उपिब्ध 
गराइ क्षमता ववकास गररिेछ । 

३ ववशेर् प्रकृनत आकश्समक कायि तथा कायिप्रकृनत अिुरुप जिशश्क्त िपुग भएको अवसथामा गाउँपालिकािे 
आफ्िो आरतररक श्रोतबाट व्यवसथापि गिे गरर निश्चित अवर्धको िार्ग कायि वववरण तोकी 
सम्झौता बमोश्जम बाढहरबाट काममा िगाउिे िीनत लिइिेछ । 

४ सुशासि प्रबिद्धि पारदलशता तथा जवार्देढहता बदृ्धी गदै  जितािे अपेक्षा गरे अिुरुपको सेवा प्रवाह 
गिि सक्िे बिाउि समरवय र सहकायि िाइि ववशेर् प्राथलमकता  ढदइिेछ । 

५ सवदेशी ववदेशी श्सथय ववलभरि गाउँपालिकाहरुसंग समरवय सथावपत गिि ववशेर् कायियोजिा बिाइि 
कायािरवयिमा ल्याइिेछ । 

६ गाउँ कायिपालिकाको ववधमाि सगठि संरििा र दरवरदीिाइि निररतरता ढददै आगमी ढदिमा अिुभव 
र अध्ययिका आधारमा पुिराविोकि गदै समय सापेक्ष र िनतजा मुिी बिाउदै िर्गिेछ । 

७ गाउँ के्षि लभि रहेका साविजनिक सरकारी पनति जग्गाहरुको पढहिाि िगत संकिि र संरक्षण गिेछ । 

८ सेवा प्रवाहमा सरिताका िार्ग िागररक वडा पि, सोधपुछ कक्षको व्यवसथा र सुििा प्रववर्धको प्रयोग 
द्वारा सेवा प्रवाहिाइि थप प्रभावकारी विाइिे छ । सामाश्जक सुरक्षा भिा समयमा ववतरण गररिेछ 
। 

९ ववविय अिुसासि कायम राख्न पेश्चक ढदिे प्रावधाििाइि नियरयण गररिेछ । साथै समयमा योजिा 
सम्झौता गरर जेठ मसारत सम्म कायि सम्परि गरर भुक्तानि लििे पररपाटीको ववकास गररिेछ । 
अिुगमिको कायििाइि निररतरता ढदइिेछ । 

१० रु िार िाि भरदा बदीका आयोजिाहरुमा सुििा पाटी राखे्न र गुणसतरीय काम गिे गरर सुििा 
पाटीको ववकास गररिेछ । त्यसको िार्ग योजिा संिािि गिे उपभोक्ता सलमनतका 
पदार्धकारीहरुिाइि अलभमुखिकरण गररिेछ । 

११ गाउँपालिकाको कायाििय तथा सवै वडा कायािियहरुको थप संसथागत क्षमता ववकास गररिेछ ।  

१२ अरतर निकाय समरवय बैठकहरु आयोजिा गरर सवै पक्षको ववकासमा सवै पक्षहरुको सहयोग 
पररिािि गररिेछ । 

१३ रयानयक सलमनतिाइि र्क्रयालशि बिाइि मेिलमिापको माध्यमबाट जितािाइि नछटो छररतो तथा सविसिव 
रुपमा रयाय पाउिे व्यवसथा लमिाइिेछ । 

१४ गाउँपालिकाका प्रत्येक वडाहरुमा मेिलमिाप केरि सथापिा गररिेछ । 

१५ प्रिलित कािुि ऐि नियम तथा रयानयक सलमनतको के्षिर्धकार कायि पद्नत अिुलशक्षण कायििाइि जोड 
ढदइिेछ । 

१६ रयानयक सलमनतिाइि व्यवसथापि गििको िार्ग कािुनि सल्िाहाकारको प्रवरध लमिाइिेछ । 

१७ बािववबाह,घरेिु ढहसा, छाउपडी प्रथा र अरमेि वववाह िाइि अरत्य गिि अलभयाि को रुपमा 
कायिरवयिमा ल्याइिेछ । 



१८ केदारसयँु गाउँपालिका लभिका िेपाि सरकारको सुरक्षा निकायहरसग गाउँपालिकाको तर्ि बाट 
समरवयात्मक कायि गरर गाउँ के्षिको शाश्रत सुव्यवसथािाइि प्रभावकारी बिाइिे िीनत लिइिेछ । 

१९ केदारसयँु  गाउँपालिका के्षि लभि जयपृ् वी राजमागि बर्ाितको समयमा अवरुद्ध हुिे भएकािे र 
गाउँपालिका लभिका शािा सडकहरु नियलमत सञ्िािि गिि सडक सर्ाइ कायिक्रम गिुि पिे भएकािे 
कायािियिे जे०लस०वी० िररद गिे व्यवसथा लमिाइिेछ । 

अध्यक्ष महोदय 

अरय 

ववविय व्यवसथापि तगा श्रोत पररिािि सम्बरधी िीनत 

१ ववविय व्यवसथापि तगा श्रोत पररिािि गाउँ ववकासको प्रमुि आधारिाइि मूिमरिको रुपमा लिइि 
आरतररक श्रोत बदृ्धी गिे तर्ि  राजसव असुिीका िार्ग गाउँपालिकाबाट टोिी पररिािि गररिेछ 
। साथै ववविय व्यवसथापिको अिुगमि तथा सुपररबेक्षण कायििाइि एक कायिदि बिाइ प्रभावकारी 
कायािरवयि गररिेछ । 

२ एकीकृत सम्पवि करिाइि कायािरवयिमा ल्याउि अध्ययि कायिदिबाट एक प्रनतबेदि लिइिेछ । एकीकृत 
सम्पवि कर कायािरवयिमा ल्याउिभरदा अगाडी सभामा पेश भएको आर्थिक ऐि बमोश्जम राजसव 
संकिि गिे व्यवसथा लमिाइिेछ । 

३ प्रिलित कािुि अिुसार निधािरण भएको कर रकम असुिीिाइि ववशेर् प्राथलमकतमा रािी कायािरवयिमा 
ल्याइिेछ । बक्यौता कर असुलिका िार्ग एक कायिदि गठि गररिेछ । बक्यौता कर असुिी गिि 
सुििा गदाि गदै अटेर गरर थप बक्यौता करदाताको िि अिि सम्पवि रोक्का सम्म  राखे्न िीती 
लिइिेछ । 

४ उपभोक्ता सलमनतबाट कायि गिे भनि गाउँपालिका समक्ष भएको सम्झौताको ववपररत यसतो  कायि 
ठेकेदार वा तेश्रो पक्ष मार्ि त गराएको भरिे देखिएमा त्यसता उपभोक्ता सलमनतबाट भएको कायिको 
भुक्तािी रोक्का राखि सम्झौता सवतः रद्द हुिेछ । उपभोक्ता सलमनतको सञ्िािि तथा व्यवसथापि 
सम्बरधी ववद्धमाि कायिववर्धमा समसामनयक सुधार गरर गाउँ कायिपालिकाबाट सवीकृत गरर िागु 
गररिेछ । 

५ सथानिय उपभोक्ता सलमनतबाट िागत सहभार्गतामा गाउँ पूवािधार ववकासको िार्ग अिुरोध भइि आएमा 
सवै भरदा बदी िागत सहभार्गता गिे उपभोक्ता सलमनतको प्रसताविाइि प्राथलमकतामा रािी कायि 
गि ेिीती लिइिेछ । 

आर्थिक अिुशासि लमतव्यनयता तथा पारदलशिता सम्बरधी िीनतः 
६ गाउँपालिकाबाट योजिा सञ्िािि गदाि सकेसम्म योजिामा पेचकी िढदइ ररिङ्ग वविको आधारमा 

कामको भुक्तानि ढदिे पररपाटीिाइि निररतरता ढदइिेछ । साथ ैपढहिेको पेचकी र्छ्यौट गरर पुिः 
सोही पक्षिाइि अको पेचकी िढदइिे कायििाइि निररतरता ढदइिेछ । 



७ गाउँपालिकाबाट सञ्िालित भौनतक पूवािधार ववकास सम्बरधी योजिाहरको कायि सम्परि भए पचिाप 
अश्रतम भुक्तािी ढदिु अनघ अनिवायि रुपमा साविजनिक सुिुवाइि , साविजनिक पररक्षण गिि िगाइि 
सो को  प्रनतबेदि प्राप्त भएपछी माि अश्रतम भुक्तािी ढदिे तथा योजिा जाँिपास र्रक र्रक 
गिे कायििाइि निररतरता ढदइिेछ । 

८ आर्थिक वर्िको अरत्यमा आएर आयोजिा सवीकृत गरर कायािरवयि गिे प्रथाको अरत्य गररिेछ । 
आर्थिक बर्ि २०७७।०७८ मा बैशाि मढहिा देखि सवीकृत आयोजिा समेत कायािरवयि गिे गरर 
सम्झौता गररिे छैि । 

९ आर्थिक बर्ि २०७७।०७८ उपभोक्ता सलमनत मार्ि त सञ्िािि हुिे योजिामा उपभोक्ता सलमनतको गठि 
योजिा सम्झौता गदाि सम्बरधीत वडाको लसर्ाररसमा र यसता योजिाको अश्रतम र्कसता भुक्तािी 
गदाि सम्बरधीत वडाको लसर्ाररस, योजिा सम्परिको  र्ोटो प्राववर्धक मुल्याकि िाढहिे 
व्यवसथािाइि कडाइका साथ पाििा गिे िीनत लिइिेछ । 

 
 

अरत्यमा  

" सुणि गाउँवासी – समदृ्ध गाउँपालिका  "  को िक्ष्य निमािणको महाि अलभयािमा योगदाि पुयािउिु 
हुिे संघीय सरकारका माििीयज्यू, प्रदेश सभाका मरिीज्यू तथा माििीय ज्यूहरु संववधाि सभाका 
सदसय तथा पूविमरिी एव माििीय ज्यूहरु सम्पुणि राजनिनतक दिका िेता कायिकताि निश्ज तथा 
सहरकी के्षि िगाएत हरेक के्षिबाट महत्वपुणि निवािह गिुिहुिे कमििारी लशक्षक, श्रलमकबगि , िागररक 
समाज, सञ्िार जगत िगाएत समसत गाउबासी आमाबुवा दाजुभाइि तथा ढदढदबढहिीहरुमा हाढदिक 
धरयवाद तथा आभार ब्यक्त गिि िाहारछु । 
 
 
 

" कोरोना बाट –आफु पतन बाच ौः अरुिार्य पतन बचाऔँ " 

जय केदारस्यँु !!!! 

 

निशा धामी 
गाउँपालिका उपाध्यक्ष 

 


