
आ.व. २०७७/०७८ का लागि सातौं िाउँ सभाबाट पारित नीगत तथा 
कार्यक्रम 

प्रस्ततु कताय :- अध्र्क्ष श्री लाहिुाम थारु 
२०७७ आषाढ १० िते 

आदिणीर् िाउसभा सदस्र्ज्रू्हरु, 
“समदृ्ध िागिसोनािीको आधाि, शिक्षा, स्वास््र्, कृषष, पर्यटन ि ददिो पबुायधाि” सम्मागनत सातौं िाउसभालाई 
सम्वोधन मार्य त र्स िािीसोनािी िाउपागलकाको आगथयक बषय २०७७/०७८ को नीगत तथा कार्यक्रम 
प्रस्ततु िनय पाउँदा अत्र्न्तै खसुी लािेको छ । 
र्स अवसिमा संघीर् लोकताशन्िक िणतन्िलाई मूतयरुप दददा आफ्नो जीवन उत्सिय िनुयहनुे सम्पूणय ज्ञात, 
अज्ञात िषहदहरुप्रगत भावपणूय श्रद्धासमुन अपयण िनय चाहन्छु । साथै सामाशजक न्र्ार्, समावेशिता, िाषिर्ता 
प्रगत प्रगतवद्ध भई नािरिक हक सषहतको न्र्ार्पणूय समाज गनमायणको नेततृ्व िनुयहनुे अग्रजहरुप्रगत उच्च 
सम्मान व्र्क्त िदै सामाशजक रुपान्तिणको क्रममा घाईते, वेपत्ता व्र्शक्त तथा परिवािहरुलाई सम्मानका 
साथ सम्झन चाहन्छु ।  
कोगभड–१९ (कोिोना भाइिस) महामािीले सम्पूणय षवश्व नै असहज ि सङ्कटपूणय शस्थगत बाट िशुििहेको छ 
। र्स महामािीबाट सङ्क्क्रगमत भई नेपाल गभि तथा षवदेिमा ज्र्ान िमुाउने नेपाली तथा षवदेिी 
नािरिकका परिवािजनप्रगत समवेदना व्र्क्त िदै उपचाितहरुको िीघ्र स्वास््र् लाभको कामना िदयछु।  

र्स्तो जोशखमपूणय शस्थगतमा अग्रपशङ्क्क्तमा िहेि सेवा िने स्वास््र्कमी, सिुक्षाकमी, सर्ाईकमी, एम्वलेुन्स 
चालक, पिकाि, जनप्रगतगनगध लिार्त कमयचािीहरुको म उच्च प्रिंसा िदयछु । साथै र्स िािीसोनािी 
िाउपागलकाको कोिोना िोकथाम, गनर्न्िण ि उपचाि कोषमा आगथयक तथा भौगतक सहर्ोि उपलब्ध 
ििाउनहुनुे सबैलाई धन्र्वाद ददन चाहन्छु ।  

िाउसभाका सदस्र्ज्रू्हरु, 
षवकास गनमायणका िगतषवगधलाई तीव्रता ददने समर्मा कोगभड- १९ को महामािी सँि जझुनपुदाय षवकास 
प्रर्ासमा पकै्क पगन िगतिोध उत्पन्न भएको छ, र्लत ् चाल ुआगथयक वषयमा िाउँपागलकाको नीगत तथा 
कार्यक्रममा समावेि भएका कगतपर् कार्यक्रम तथा भौगतक पूवायधाि गनमायणमा आिागतत उपलशब्ध हागसल 
िनय नसषकएको र्थाथय घाम जस्तै छलयङ्ग छ । 
सावयजगनक जीवन नै अवरुद्ध हनु पिेुको बतयमान असहज अवस्थाको बाबजदु पगन आम िाउँवासीको सपना 
साकाि पानय हामी गनिन्ति प्रर्ासित िहेकै छौं । 

अब म चालू आगथयक बषय २०७६।०७७ को नीगत तथा कार्यक्रममा भएका केही महत्वपूणय उपलशब्धहरुको 
बािेमा संक्षेपमा प्रकाि पानय चाहन्छु । 

१. कार्ायलर्बाट संम्पादन िरिने सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकािी, चसु्त ि िणुस्तिर्कु्त बनाउन 
आवश्र्क कार्ायलर्को गबथर्ित सेवामैिी ििाउने ि कार्ायलर्मा गसगमत कमयचािीहरुका बावजतु 
गबगभन्न कार्यक्रमहरु पिुा िनय केही हदसम्म सर्ल भएका छौं  ।  



२. र्स िािीसोनािी िाउपालीका लिार्त बाँके शजल्लाका सपयदंिका गबिामीहरुको सहज ि भिपदो 
उपचािको लागि सपयदंि उपचाि केन्रलाई थप प्रभावकािी ििाउने  कार्य भएको छ  

३. कोगभड(१९ को सङ्क्क्रमण िोकथाम तथा गनर्न्िणको लागि नपेाल सिकािले घोषणा ििेको 
बन्दबन्दीका कािण असङ्गदित क्षेिमा कार्यित मजदिुहरु, षवपन्न विय तथा अफ्यािोमा पिेका 
वियलाई तत्काल िाहत उपलब्ध ििाईनकुा साथै षवदेि तथा स्वदेिका षवगभन्न िाउँबाट आएका 
व्र्शक्तहरुलाई िाख्न िाउपागलकाका सवै वडाहरुमा क्वािेशन्टन ि आइसोलेिन वाडय ि िाउपागलकाको 
बहउुदे्यश्र् सभाहलमा आइसोलेिन वाडय संचालन तथा व्र्वस्थापन िरिएको छ । जसले िदाय हाल 
सम्म समदुार्मा कोगभड- १९ रै्लनबाट िोक्न प्रभावकािी सर्लता गमलेको छ ।  

४. र्स िािी सोनािी िाउपागलका वडा नं। ४ मा संचागलत बैजापिु स्वास््र् चौकीलाई १५ बेडको 
अस्पतालमा रुपान्तिण िने गनती अनरुुप १ जना डाक्टि, स्टार् नसय ि ल्र्ाब टेशक्नगसर्नहरु 
गनर्शुक्त ििी सहज ि सिल  स्वास््र् सेवा प्रदान िने कार्य अिागड बढेकाको छ । 

५. आन्तरिक पर्यटन प्रवध्य् ्नमा टेवा परु् र्ाउन िािीसोनािी िाउपागलका वडा नं. ३ भवुिभवानी धागमयक 
स्थल गडषपआि तर्ाि भई पूवायधाि गनमायणमा गतव्रता आएको छ । 

६. र्स िािीसोनािी िाउपागलको िाँउक्षेि गभिमा जम्मा १० षक.गम. सडक कालोपिे भएको छ भन े
६३ षक.गम. सडक ग्राभेल भएको छ ।  

७. हाल सम्म र्स क्षेि गभिका षवगभन्न षकगसमका अपाङ्गता भएका ४०० व्र्शक्तलाई अपाङ्गता परिचर् 
पि षवतिण िरि िाँउपागलकाका तर्य बाट प्रदान िरिने सेवा सषुवधामा उगनहरुको पहुँच सगुनशित 
िरिएको छ । साथै षहंसा पीगडत मषहला तथा बालबागलकालाईय उद्धाि िरि सिुशक्षत रुपमा िाख्न ि 
सहािा ददन सहकािी संस्थाको सहकार्यमा सेर् हाउस संचालनमा आएको छ । 

८. र्स िािीसोनािी िाउपागलका गभिका बेिोजिािको EMIS Entry  सम्पन्न भई गत मध्रे् करिव २०० 
भन्दा बढी बेिोजिािलाई लाभग्राही परिचर् पि षवतिण ििी प्रधानमन्िी िोजिाि कार्यक्रम अन्तियत 
कामका लागि पारिश्रगमकमा आधारित सामदुाषर्क आर्ोजनामा िोजिािी ददइएको छ ।  

९. प्रदेि सिकािको सहर्ोिमा  WASH Plan को लागि त्र्ाङ्क सङ्कलन भई प्रोर्ाइल गनमायण कार्य 
अशन्तम चिणमा पिेुको छ । िरिव घि पषहचान िरि परिचर् पि षवतिणका लागि त्र्ाङ्क संकलन 
कार्य सरुु भएको छ । 

१०. िाजस्व संकलनमा Online software को प्रर्ोि कगतपर् वडाहरुमा सञ्चालन भईसकेको तथा अन्र् 
वडाहरुमा सञ्चालनको क्रममा िहेको छ । र्लस्वरुप िाजश्व संकलनमा पािदशियता कार्म हनुकुा 
साथै स्वास््र् चौकीहरु तथा स्वास््र् केन्रहरुबाट गनर्गमत Online system को माध्र्मबाट 
मागसक प्रगतवेदन गलई आवश्र्कता अनसुाि सधुािात्मक कार्य अिागड बढाइएको छ । 



११. िािीसोनािी िाउपागलका वडा नं. ९ ढकेिी, वडा नं १ कुसमु ि वडा नं ४ बैजापिुमा मा पि ु
स्वास््र् सेवा केन्र स्थापना िरि पि ु स्वास््र् सेवालाई जनताको घिदैलोमै परु् र्ाउन े कार्य 
िरिएको छ । 

१२. िािीसोनािी िाउपागलकामा आपत्कागलन कार्य संचालन केन्रको स्थापना भई आपत्कागलन 
उद्धािमा तत्काल च्भकउर्लकभ िनय सषकने िरि तर्ािी अवस्थामा िहेको छ ।  

१३. तिकािी, खाद्यान्न, दधु तथा दधुजन्र् पदाथय, माछा, मासमुा िािीसोनािी िाउपागलका आत्मगनभयि 
भएकोछ ।  

१४. कृषष आधगुनकिण ि र्ाशन्िकीकिण कार्यक्रम अन्तियत पालीका गभिका षकसानहरुलाइ अनदुानमा 
मेशिनिी औजाि षवतिण िने कार्यक्रम सम्पन्न भई कृषकहरुको आर्-आजयन लिार्तका 
षक्रर्ाकलापहरुलाई बढावा ददने कार्य भएको छ ।  

आदिणीर् िाउँसभा सदस्र्ज्रू्हरु, 
“समदृ्ध िागिसोनािीको आधाि, शिक्षा, स्वास््र्, कृषष, पर्यटन ि ददिो पबुायधाि” भन्न ेनािाका साथ सनु्दि, 

समदृ्ध, आत्मगनभयि िाउपागलका बनाउने ध्रे्र्का साथ िािीसोनािी िाउपागलकाका बागसन्दाहरुको 
सवोपिी षहत सम्मनु्नगतका लागि तर्ाि पारिएको आगथयक बषय २०७७/०७८ को लागि गलईएका 
प्रमखु नीगत तथा कार्यक्रम र्स िरिमामर् सभा समक्ष प्रस्ततु िदयछु ।  

१५. षवश्वव्र्ापी महामािीको रुपमा देशखएको कोगभड-१९ का कािण प्रभाषवत षवकासलाई िगत ददई 
संघीर् तथा प्रदेि सिकािले अवलम्बन िने नीगत अनरुुप हनुे ििी कोिोना भाइिसको सङ्क्क्रमण 
िोकथाम, गनर्न्िण, प्रगतकार्य ि उपचािलाई प्रभावकािी बनाउने, क्वािेशन्टन ि आइसोलेिन 
व्र्वशस्थत बनाउने ि आधािभतू आवश्र्कताका वस्तकुो सहज आपूगतयको व्र्वस्था गमलाउदै 
िोजिािी िमुाएका तथा बेिोजिाि व्र्शक्तलाई लशक्षत िदै कोगभड- १९ को असि न्रू्न िनेिरि 
िोजिािीका अवसि बढाउने तथा कृषषक्षेिको उत्पादन ि उत्पादकत्व वढाई आम जनताको 
जीवनस्तिमा सधुाि िने कार्यलाई प्रभावकािी रुपमा संचालन िने तर्य  आिामी आगथयक बषय 
२०७७/०७८ को िािी सोनािी िाउपागलकाको नीगत तथा कार्यक्रम लशक्षत िरिएको छ । 

१६. कोगभड–१९ को सङ्क्क्रमण िोकथाम तथा गनर्न्िणको लागि पर्ायि िकम छुट्याई सो कोषको 
प्रर्ोि कोगभड- १९ को बहआुर्ागमक असिलाई न्रू्गनकिण िने खालका कार्यक्रममा केशन्रत 
िरिनेछ । 

१७. जनताको आधािभतू मौगलक हकको रुपमा िहेको स्वास््र् सेवामा सबैको सहज पहुँच स्थाषपत 
िने नीगत गलईनेछ । र्सको लागि संघीर् सिकािबाट प्राि सितय कार्यक्रम ि बजेटसँि तालमेल 
हनुेििी स्वास््र्का कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकािी बनाउन आवश्र्क ब्र्वस्था िरिने छ । 

१८. िाउपागलकाबाट संचागलत आधािभतु स्वास््र् केन्रहरु ि स्वास््र् चौकीहरुमा औषगध उपकिणको 
अभाव हनु नददई त्र्स्ता संस्थाबाट प्रदान िरिदै आएको स्वास््र् सेवा थप िणुस्तिीर् बनाउन े



नीगत अवलम्वन िरिनेछ । साथै िरिव, गसमान्तकृत तथा पछागड पिेका समदुार्हरुमा 
आवश्र्कताका आधािमा स्वास््र्सेवाको षवस्ताि िनय िािीसोनािी िाउपागलकाको िाउ स्वास््र् 
ऐन ि िाउँ स्वास््र् नीगत तजुयमा ििी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाईने छ । 

१९. र्स िािी सोनािी िाउपागलका गभि संचागलत स्वास््र् चौकीहरुमा क्रमिः कशम्तमा १ जना 
MBBS डाक्टिबाट स्वास््र् सेवा प्रदान िने नीगत अवलम्वन िरिने छ । 

२०. र्स िाउपालीकाको वडा नं. ४ मा िहेको बैजापिु स्वास््र् चौकी लाइ १५ िैर्ाको अस्पताल 
बनाउने गनगत अनरुुप जग्िा प्रिी लिार्त थप सेवामखुी, श्रोत साधनरू्क्त,  दक्ष शचषकत्सक ि 
स्वास््र् सामग्री व्र्वस्था ििी माइनि अपिेिन सेवाको सरुुवात, आकशस्मक स्वास््र् सेवा, 
प्रर्ोििाला सेवा, सिुशक्षत माततृ्व तथा नवशिि ुस्वास््र् सेवा, बषहिंि ि अन्तिंि सेवालाई थप 
िणुस्तिीर् बनाई नािरिकको स्वास््र् सेवा ि औषधोपचाि कार्यलाई थप प्रभावकािी बनाइनकुा 
साथै औषगध भण्डािणको लागि उपर्कु्त व्र्वस्था िरिनेछ ।  

२१. वडा नं. ८ मा िहेको सपयदंि उपचाि केन्र सेवा संचालनको लागि संघीर् सिकाि तथा प्रदेि 
सिकािको सहकार्यमा पर्ायि औषगध, उपकिण तथा जनिशक्त व्र्वस्था िरिनेछ ।  

२२. स्वास््र् संस्थामा नै सतु्केिी हनुे दि बढाई मात ृतथा नवशिि ुस्वास््र् ि पोषणशस्थतीमा सधुाि 
ल्र्ाउन स्वास््र् संस्थामा सतु्केिी ििाउन आउने आमाहरुलाई थप प्रोत्साहनको ब्र्वस्था िरिने 
छ ।  

२३. उपाध्र्क्ष पोषण कार्यक्रम अन्तियत सतु्केिी अवस्थामा पोषणर्कु्त खानाको महत्व दिायइ, 
पोषणर्कु्त खानाखाने बानीको षवकास िनय िािी सोनािी िाउपागलका क्षिे गभिका सतु्केिी 
आमालाई पोषण खाद्य सामग्री हस्तान्तिण सम्वन्धी कार्यक्रम संचालन िरिनछे । 

२४. थारु समदुार्मा देशखने गसकलसेल एनेगमर्ाका षविामीहरुको उपचािको प्रवन्ध ि र्स सम्वन्धी 
सचेतनामलुक कार्यक्रम सञ्चालन िरिने छ । साथै लशक्षत समहुमा गनिलु्कः जकुा तथा अन्र् 
परिशजवी पिीक्षण ि हेमोग्लोगबन पिीक्षण शिगबि संचालन िरिनेछ । 

२५.  सामदुाषर्क षवद्यालर्मा अध्र्ार्नित षवद्याथीको गनर्गमत स्वास््र्जाँच िने ब्र्वस्था ििी षकिोि 
षकिोिीहरुलाई उशचत पिामियको ब्र्वस्था िरिनेछ भने मषहला स्वास््र् स्वरं् सेषवकाको सेवालाई 
थप प्रभावकािी बनाउन षवगभन्न प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्र्ाइनेछ । 

२६. स्वास््र्मा लिानी, िागिसोनारिको सनुौलो गबहानी नािा लाई जनस्तिमा परु् र्ाउन र्ोि शिक्षा 
शिषवि संचालन िरिनेछ । िोि प्रगतिोधात्मक क्षमता बढाउने तथा षवकाि गनमूयलपाने आरू्वेद 
सेवालाई बढावा ददन दक्ष कषविाजको व्र्वस्था ििी आरू्वेद शचषकत्सा पद्दगतप्रगत जनमानसमा 
आकषयण पैदा िरिनेछ । 



२७. स्वास््र् संस्था संचालन तथा ब्र्वस्थापन सगमगतका कार्यहरु थप प्रभावकािी वनाइनकुा साथै 
स्वास््र् संस्थाको गनर्गमत अनिुमन ििी स्वास््र्कमीको मनोवल तथा क्षमता बढाउन 
समर्ानकूुल तागलम संचालन ि सिुासन कार्म िने कार्य लाई प्राथगमकता ददइनेछ । स्वास््र् 
सचुना प्रणाली तथा आपगुतय ब्र्वस्थापनलाई थप ब्र्वशस्थत िनय सम्पणुय स्वास््र् संस्थाहरुवाट 
अनलाईन प्रगतवेदन प्रषवष्ट िने ब्र्वस्था गमलाइनकुा साथै सगमक्षा प्रणालीलाई थप ब्र्वशस्थत 
बनाइने छ ।  

२८. क्र्ान्सि, मधमेुह, दम, कलेजो, गमिौलाका षविामी तथा उच्च िक्तचाप लिार्तका नसने िोिको 
पषहचान पिीक्षण ि उपचािका कार्यक्रमहरु प्रदेि तथा संघीर् सिकािसँि समन्वर् ििी थप 
प्रभावकािी बनाइने छ । साथै पालीकाबाट प्रदान िदै आएको ििीब तथा अिक्त उपचाि िाहत 
खचय वापतको िकम लाइ गनिन्तिता ददइने छ । 

२९. पूणयखोप सेवा उपलव्ध वडा घोषणा िने कार्यक्रमलाई गनिन्तिता ददइनकुा साथै उपर्कु्त तविबाट 
खोप सामग्री भण्डािण ििी िणुस्तिीर् खोप सेवा प्रदान िरिने व्र्वस्था गमलाईनेछ। 

३०. िणुस्तिीर् ि जीवनोपर्ोगि शिक्षामा लिानी भने्न नािाकासाथसिोकािवालाहरु तथा समदुार् सँि 
हातेमालो ििी अिागड बढने नीगत गलइनेछ। 

३१. षवश्वब्र्ापी रुपमा रै्गलएको कोिोना भाइिसको संक्रमणका कािणसम्पूणय षवद्यालर्हरु बन्द िहेकोले 
षवद्याथीहरुलाई बैकशल्पक शिक्षण गसकाई वाताविण गनमायण िरि गसकाई वाताविण सहज तरिकाले 
सचुारु िनय आफ्नो परिवेि अनसुाि गसक्ने वाताबिण गनमायण िरिनेछ । 

३२. सबै वालबागलकाको पढ्न े अगधकािको सगुनशितता िनय अगनवार्य गनःिलु्क आधािभतू शिक्षा 
सगुनशिता कार्म िदै माध्र्गमक तह सम्म गनःिलु्क िरिनेछ । 

३३. षवद्यालर् शिक्षाको िैशक्षक िणुस्तिमा प्रमखु भगूमका अगभभावकको नै हनुे हदुा शिक्षक, षवद्याथी 
ि अगभभावक शिक्षालाई प्राथगमकता ददईनेछ । 

३४. षवद्यालर् शिक्षालाई गनिीक्षण, सपुेिीवेक्षण, अनिुमन ि मलु्र्ाङ्कन िनय स्थानीर् स्तिबाट शिक्षा 
सगमगत, षवषर् षवज्ञ, प्रधानाध्र्ापक ि स्रोत शिक्षकको व्र्बस्था िरि िैशक्षक िणुस्ति मापन 
िरिनेछ । 

३५. षवद्याथी संख्र्ा ि सेवा क्षेिको आधािमा षवद्यालर् मजय ि कक्षा वा तह घटाउने कार्यक्रमलाई 
अिाडी पढाईनेछ । 

३६. षवद्यालर्को परिसि, िौचालर्, बाषहिी वाताविण ि पखायललाई सिसर्ाई िनय लिाईनेछ ि सबै 
षवद्यालर्लाई स्र्ागनटाईज िरिनेछ । 



३७. पढाई उत्सवििैशक्षक प्रदियनी मेलािअगतरिक्त षक्रर्ाकलापिकक्षा कोिामा आधारित पिन गसप 
पिीक्षण, स्तिमापन पिीक्षा ि Bench Marking लाई प्राथगमकता ददई पिन गसपको षवकास 
िरिनेछ। 

३८. प्रत्रे्क ददन शिक्षामा नर्ाँ शिक्षण गसकाई आर्ामको प्रादभुायव भईिहेको सन्दभयमा प्रधानाध्र्ापक 
ि षवषर्ित शिक्षकलाई िैशक्षक िणुस्ति बषृद्धमा नवीनतम शचन्तन जिाउन पेिाित क्षमता षवकास 
तागलममा संचालन िरि उच्च स्तिीर् जनिशक्त उत्पादन िरिनेछ । 

३९. संस्थाित षवद्यालर्मा न्रू्नतम मापदण्ड अनसुाि संचालन हनु ु पने, िलु्क गनधायिण, छािवशृत्त 
लिार्त अन्र् षक्रर्ाकलाप संचालन ििेिनििेको एकीन िने साथै सावयजगनक ि गनजी षवद्यालर्को 
षवचको असल अभ्र्ास आदानप्रदान कार्यक्रमलाई प्राथगमकताका साथ संचालन िरिनेछ । 

४०. कुनैपगन षवद्याथीलाई जातजागत, भाषा धमय,विय षविेष वा लैंगिक वा िािीरिक षहसाबले षवभेद 
नििी सबै प्रकािले षवभेदिषहत ि बालमैिी षवद्यालर्को रुपमा रुपान्तिण िरिनेछ  

४१. उत्तीणय दि, कक्षा दोहोर्ायउने दि, कक्षा छाड्ने दि, गनशित तह पूिा िने दि, खदु भनाय दि, 
कोिा भनाय दि, उपलब्धी स्ति जस्ता सूचकहरूका आधािमा प्रत्रे्क षवद्यालर्को आन्तरिक 
सक्षमता पषहचान ि षवश्लषेण िदै मौजदुा अवस्थाको आधािमा पगछल्ला वषयहरूका लागि लक्ष्र् 
गनधायिणका साथै िैशक्षक उपलब्धी बढाउन बस्तिुत कार्यक्रम संचालन िरिनछे । 

४२. कम््र्टुि, Internet Connectivity जस्ता सूचना तथा प्रषवगधको माध्र्मबाट शिक्षक, कमयचािी ि 
षवद्याथीलाई त्र्ससँि सम्बशन्धत आधािभतू ज्ञान, सीप प्राि िनय अगभप्ररेित िदै शिक्षण गसकाइ 
षक्रर्ाकलापमा ICT को प्रर्ोि िनय अगभप्ररेित िरिनेछ । 

४३. E-Library को व्र्ावस्थापन िरि सचुना प्रषवगधको माध्र्मबाट गसकाई िने वातावािण बनाइने 
छ। 

४४. र्स िाँउपागलकामा बसोबास िने षवपन्न तथा आगथयक रुपले कमजोि मषहला, 
दगलत,जनजाती,अपाङ्ग तथा अन्र् वियका बालबागलकाको उच्च शिक्षा अध्र्र्न िने ईच्छालाई 
पिुा िनय तथा उच्चस्तिीर् प्राषवगधक जनिशक्त उत्पादन िनय बह ु प्राषवगधक शिक्षालर् तथा 
छािवशृत्तको व्र्बस्था िरिनेछ । 

४५. िसर्ाई ि स्वच्छताको लागि सावयजगनक षवद्यालर्मा अध्र्र्नित सम्पूणय छािाहरुलाई 
क्बलष्तबचथ एबम को व्र्वस्था िरिनेछ ।  

४६. सामदुाषर्क गसकाई केन्र मार्य त अनौपचारिक, बैकशल्पक तथा गनिन्ति शिक्षा संचालन िरि पूणय 
साक्षि िाँउपागलका घोषणा उन्मखु बनाईने छ । 



४७. स्काउट, बालक्लव, जगुनर्ि िेडक्रस सोसाइटी आदद ििन ििी षवद्याथीहरुमा सामाशजक कामप्रगत 
श्रद्घाको भावना षवकास ििाउन पहल िरिनेछ । साथै सावयजगनक षवद्यालर्मा मेिो एक ददन 
कार्यक्रम लाि ुिरिनेछ । 

४८. दक्ष शिक्षक गनर्गमत षवद्याथी स प्रभावकािी शिक्षण िणुस्तिीर् गसकाई को लक्ष्र् हागसल िनय 
षवद्यालर्को िैशक्षक  वाताविण, शिक्षक ि षवद्यार्थीको उपशस्थगत, अन्तिषवद्यालर् पिीक्षा केन्र 
ि पिीक्षण पद्दगत जस्ता षवगध अवलम्बन िरिनेछ । साथै शिक्षकको क्षमता षवकासमा सघाउ 
परु् र्ाउने खालका कार्यक्रम संचालनमा  षविेष जोड ददइनेछ ।गनिक्षि उल्मलुनका 

४९.  समदुार्स्तिमा िहेका बालषवकास केन्रहरुको स्तिोन्नगत ििी वडास्तिबाटै नमूनार्ोग्र् कार्य िनय 
प्रोत्साषहत ििीनकुा साथै बालषवकास केन्रमा कार्यित सहजकतायहरुको र्ोिदानलाई उशचत 
मूल्र्ाङ्कन िने नीगत अवलम्वन िरिनेछ ।  

५०. सामदुाषर्क षवद्यालर्को षवद्याथीको र्ातार्ातको लागि स्कुल बसको व्र्वस्था सरुुवात िरिनेछ । 

५१. र्स िाँउपागलका गभि सञ्चागलत सामदुाषर्क क्र्ाम्पसको लागि अनदुानको व्र्वस्था िरिनेछ। 

५२. षवद्यालर् शिक्षाको आधाि प्रािशम्भक कक्षाहरुलाई बालमैिी बनाउन छापामर् कक्षाकोिा, तागलम 
प्राि शिक्षक ि आधािभतु िैशक्षक सामग्रीहरुको व्र्वस्था गमलाइनेछ ।  

५३. िैशक्षक अनदुानको कार्यक्रमलाई षवद्याथी शिक्षक अनपुात, कार्य सम्पादन ि षवद्यालर् सधुाि 
र्ोजना आददका माध्र्मबाट न्र्ार्ोशचत ढंिले सम्बोधन िरिनकुा साथै प्राषवगधक षवषर् संचालन 
िनय षवद्यालर्हरुलाई प्रोत्साहन ददइनेछ । 

५४. िािीसोनािी िाउपागलका, नीशज क्षेि ि सामाशजक क्षेिको संर्कु्त सहभागितामा बहपु्राषवगधक 
शिक्षालर् स्थापना ि संचालनको लागि आवश्र्क व्र्वस्था गमलाइनेछ  

५५. िाउँ क्षेि गभि िहेका षवद्यालर्हरु मध्रे्बाट नमनुा षवद्यालर् छनौट ििी उक्त षवद्यालर्लाई 
पर्ायि पूवायधाि षवकासमा प्रोत्साहन िदै िाउ क्षेिको िैशक्षक िणुस्ति, सिसर्ाई एवं 
व्र्वस्थापकीर् दृषष्टले उत्कृष्ट िहेका षवद्यालर् छनौट िरि पिुस्कृत िरिनेछ। 

५६. िाँउ शिक्षा र्ोजना, िाँउ शिक्षा ऐन तथा स्थानीर् पायक्रम तर्ाि िरि कार्ायन्वर्नमा लैजानकुा 
साथै िैशक्षक िणुस्ति अगभवषृद्ध िनय अनिुमनलाई थप व्र्वशस्थत ि बैज्ञागनक बनाउन उपचािात्मक 
गनिीक्षण जस्ता साधनहरुको अवलम्वन िरिनकुा साथै षवद्यालर् शिक्षामा सूचना प्रषवगधको प्रर्ोि 
िरि िैशक्षक व्र्वस्थापनलाई चसु्त दरुुस्त पारिनेछ । 

५७. अध्र्क्ष तथा िािपगत कप खेलकुद प्रगतर्ोगिता तथा अन्र् खेलकुद प्रगतर्ोगिता आर्ोजना िरि 
र्वुा तथा षवद्याथीहरुमा स्वच्छ प्रगतस्पधी भावनाको षवकास ििाई िािीरिक, मानगसक ि िैशक्षक 
षवकास िने नीगत गलइनेछ । 



५८. आत्म अनिुासनको लागि  खेलकुद भने्न नािालाई आत्मसात िदै खेलागड तथा खेल पूवायधािमा 
लिागन बढाउन प्रोत्साषहत िने नीगत गलइनेछ । साथै र्वुा लशक्षत षवगभन्न क्षमता षवकास तथा 
गसप हस्तान्तिण कार्यक्रममा जोड ददइनेछ ।  

५९. र्वुा तथा िैशक्षक बेिोजिािहरुलाई प्राथगमकतामा दददैं स्वािोजिाि मलुक कार्यमा संलग्न स्थानीर् 
र्वुा उद्यमीहरुलाई प्रोत्साषहत िरिन ेछ । 

६०. सधुािौं बागन सिसर्ाइमा लिानी भने्न नािालाई आत्मसात िदै प्रत्रे्क वडाहरुमा टोल षवकास 
संस्थाहरु ििन ििीनकुा साथै उक्त टोल षवकास संस्थाहरुलाई परिचालन िरि सिसर्ाईका 
कार्यक्रमहरु अिागड बढाइने छ । 

६१. िाउपागलका गभिका खाली सावयजगनक जग्िाको अगभलेशखकिण ििी गबगभन्न जातका बोटगबरुवाहरु 
बकृ्षािोपण ििी ददघयकालीन संिक्षणको नीगत गलइन ेछ । साथै पाकय  गनमायणको लागि गबगनर्ोशजत 
िकमको कशम्तमा ४० प्रगतित िकम अगनवार्य रुपमा हरिर्ाली कार्यक्रमको लागि खचय िनै पने 
व्र्वस्था गमलाइनेछ ।एक घि एक षवरुवा कार्यक्रम लाि ुिरिने छ । 

६२. षवपद जोशखम न्रू्नीकिण तथा ब्र्वस्थापनका लागि गबिेष नीगत गलइनेछ ।  

६३. र्स िाँउपागलकामा स्थाषपत आपत्कागलन कार्य संचालन केन्दलाई आधािभतू स्रोतसाधन सम्पन्न 
बनाईनेछ । सबै वडा कार्ायलर्हरुमा षवपद ब्र्वस्थापनका आधािभतू सामग्री भण्डािणको 
ब्र्वस्था गमलाईनकुा साथै षवपद्को समर्मा िाहत तथा उद्धािलाई सहज बनाउन आवश्र्क 
हेगल्र्ाड गनमायण िरिनेछ । 

६४. गबपद जोशखम न्रू्नीकिण तथा ब्र्वस्थापनको क्षेिमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन ििेका अन्र् सिकािी, 
िैिसिकािी गनकार्संि समन्वर् तथा सहकार्य ििी समानान्ति गसकाइको अवधािणालाई 
ब्र्वहािमा उतारिने छ । र्सको लागि अन्ति गनकार् समन्वर्को कार्यलाई बगलर्ो बनाइनेछ। 

६५. वाताविण, सिसर्ाई तथा षवपद् व्र्वस्थापनका क्षेिमा उदाहिणीर् कार्य िने ब्र्शक्त, संस्था ि 
टोलगबकास संस्थालाई पिुस्कृत ििी प्रोत्साहन िने नीगत गलइनेछ । 

६६. िाँउपागलका गभि र्ोहि संकलन िदाय स्रोतमा नै छुट्याउने ििी नािरिकलाई प्रोत्साषहत िरिने 
छ । साथै Recycle, Reuse ि Reduce को अवधािणालाई व्र्वहािमा उतानय सचेतनात्मक 
कार्यक्रमहरु संचालन िरिनेछ ।  

६७. तोषकएको भन्दा बाहेक िाउँमा पाषकय ङ्ग िने, र्ोहि ब्र्वस्थापनका लागि सावयजगनक सवािी 
साधनमा डष्टबीन निाख्न,े रु्टपाथमा ि सडकमा गनमायण सामग्री िाख्न,े सतही ढलमा िौचालर्को 
ढल गमसाउने लिार्तका वाताविण गबिाने जस्ता िगतगबगध गनरुत्साषहत िने नीगत गलइनेछ । 



६८. प्रदेि सिकािको एक घि, एक धािाको नीगतलाई आत्मसात िदै िािी सोनािी िाउँवासीको 
खानेपानीमा पहुँच अगभवषृद्ध िनयका लागि आधाि िेखा तर्ाि िने तथा वास इकाईको स्थापना 
ििी खानेपानी तथा सिसर्ाई सम्वन्धी कार्य संचालन िरिनेछ । 

६९. नेपाल सिकािको स्वच्छ नेपाल अगभर्ानलाई आत्मसात िदै र्स िाउक्षेि गभिका िाजमाियको 
गनशित दिुीमा खानेपानी सषहत िौचालर्को व्र्वस्था िरिनेछ ।  

७०. कृषकहरुलाई व्र्ावसाषर्क खेती पद्दगत तर्य  उन्मखु ििाउन खेती र्ोग्र् जगमनको चक्लाबन्दी 
िने कार्यमा उत्प्ररेित िने खालका कार्यक्रम सञ्चालन िरिनेछ । 

७१. कृषष उत्पादनले उशचत मूल्र् पाउने ििी बजािको व्र्वस्था िरिनेछ । साथै िाउपागलका क्षेि 
गभिका बजािवाट टाढा भएका िाउँबाट कृषष उपजलाई बजािसम्म परु् र्ाउन ढुवानीमा षविेष 
अनदुान प्रदान िरिनेछ । 

७२. टोलटोलमा कृषक समूह स िाउँिाउँमा सहकािी कार्यक्रम संचालन ििी कृषकहरुलाई संिदित 
ि आत्मगनभयि तलु्र्ाइनेछ । संघीर् सिकािसँिको समन्वर्मा कृषक तथा मजदिुहरुको पषहचान 
ि विीकिण ििी उगनहरुलाई परिचर् पि षवतिण िरिनेछ । 

७३. कृषषमा आधगुनक प्रषवगध गभिाउदै एकल तथा सामषुहकरुपमा षकसानलाई आत्मगनभयि बनाउन 
कृषषको ब्र्ावसार्ीकिण, बैज्ञागनकीिण तथा गबगबधीकिणमा जोड ददइनेछ, साथै कृषषक्षेिमा 
आवश्र्क श्रमिशक्तको अभावलाई दृषष्टित िदै आवश्र्क ज्ञान, सीप, प्रषवगध ि लिानीको 
वाताविण गसजयना िरि र्ान्िीकिणमा षविेष जोड ददईने छ । 

७४. कृषष उत्पादन तथा उत्पादकत्व वढाउन कृषकहरुलाई कृषष उत्पादन सामग्रीमा ७५ प्रगतित 
अनदुान तथा उपकिणमा ५० प्रगतित अनदुान ददइनेछ ।   

७५. गसंचाईको अभाव भएका क्षेिमा सखु्खा सहन सक्ने बालीको खेती िनय कृषकहरुलाई प्रोत्साहन 
िरिनेछ ि गसंचाईको लािी आकािे पानी संकलनका लािी षवगभन्न कार्यक्रम तथा थोपा गसंचाई 
लिार्तका उपरू्क्त प्रषवगध प्रर्ोि िनय कृषकलाई प्रोत्साहन िरिनेछ । साथै कृषष क्षेि तथा कृषष 
औजाि तथा गसंचाईको लागि आवश्र्क पने षवद्यतु सहगुलर्त दिमा सवै षकसानको पहुँचमा 
परु् र्ाउन सहर्ोि िरिनेछ ि िाउ क्षेि गभिका सवै खेगत र्ोग्र् जगमनमा गसंचाई सषुवधा परु्ायउन 
जोड ददइनेछ । 

७६. खेगत ििौं भकािी भिौं कार्यक्रम अन्तियत गनशित बालीको व्र्वसाषर्क उत्पादन बढी हनुे क्षेिलाई 
पकेट तथा ब्लक क्षेि गनधायिण िरि कृषकलाई एषककृत सेवाहरु सवयसलुभ रुपमा प्रदान िरिनेछ। 

७७. र्स िाउपागलकालाई गबउ उत्पादनमा आत्मगनभयि वनाउन निि गबऊ आत्मगनभयि कार्यक्रम 
संचालन िरिनकुा साथै बाली गबमा िनय षकसानहरुलाई सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन िरिनेछ। 



७८. कोगभड–१९ को महामािीका कािण षवदेि तथा स्वदेिमै जागिि िमुाएका तथा बेिोजिाि 
र्वुाहरुलाई व्र्वसाषर्क कृषष तथा पिपुालनमा प्रोत्साहन िनय रू्वा स्विोजिािीका कार्यक्रम 
संचालन िरिनेछ । 

७९. कम समर्मा तर्ाि हनुे ि बढी आम्दानी ददने खालका खेती मार्य त षवपन्न विय ि मषहलाहरुको 
आर्स्ति वषृद्ध िने कार्यक्रम संचालन िरिनेछ । 

८०. माटो पिीक्षण ि बाली संिक्षण सेवालाई षविेष कार्यक्रमको रुपमा प्रभावकािी तरिकाले अिाडी 
बढाईनेछ । साथै षवषादीबाट मानव स्वास््र्मा पने दिुिामी असिलाई मध्र्नजि िदै िासार्गनक 
मल तथा षवषादीको प्रर्ोि कम िदै प्रािांरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन ददइनेछ । 

८१. पिपुन्छीको नश्लसधुाि, पौषष्टक दाना आहािाको व्र्वस्था, पिपुन्छी स्वास््र् सेवा एवम ्उत्पाददत 
पिजुन्र् पदाथयको बजािीकिणका चािै पक्षलाई समानान्ति रुपमा अिागड बढाई एकीकृत रुपमा 
सेवा प्रदान िने ििी कार्यक्रमहरु सञ्चालन िरिनेछ । 

८२. िाई, भैसी ि बाख्राको कृगिम िभायधान कार्यक्रमलाई प्रभावकािी बनाई उन्नत नश्लका पिहुरुको 
संख्र्ामा वषृद्ध िरिनेछ । 

८३. िणुस्तिीर् पिआुहािको उपलब्धता बढाउन डालेघाँस, भईुघाँस उत्पादन, गबउ वषृद्ध, दाना, औषधी 
ि घाँस सगमश्रण गमनिल आदद उत्पादन ि प्रर्ोिका साथै कृषषजन्र् उप–पदाथयहरुको सदपुर्ोिलाई 
प्रोत्साहन  िने नीगत गलइनेछ । 

८४. पिपुन्छी षविेष उत्पादन क्षेि तोकी त्र्स्ता क्षेिमा आवश्र्क पूवायधािको षवकास ििी नश्लसधुाि, 
पि ुआहािा, पि ुस्वास््र् सेवा, सलुभ ऋण ि गबमा सषहतको प्राषवगधक सेवा प्रदान िरिनेछ, 
साथै पिपुन्छी पालनमा बढदो मषहला सहभागिता ि मषहला षकसान सिक्तीकिणलाई केशन्रत 
िदै साना तथा व्र्वसाषर्क मषहलामखुी कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड ददइनेछ । 

८५. दूग्ध पदाथय एवम ्मासकुो िणुस्ति ि स्वच्छतालाई कार्म िाख्न बधिालादेशख भान्छासम्म स्वच्छ 
ि स्वस्थ मास ुएवं िोिदेशख ओिसम्म स्वच्छ ि स्वस्थ दूध कार्यक्रमलाई अगभर्ानको रुपमा 
सञ्चालन िरिनेछ । 

८६. मषहलाको आगथयक तथा सामाशजक सिशक्तकिणका लागि गसप षवकास तथा व्र्शक्तत्व षवकासका 
कार्यक्रमहरु संचालन ििी स्थानीर् व्र्वसार्ी मषहलाद्धािा उत्पाददत व्र्वसाषर्क उत्पादनलाई 
िाषिर् स्तिको वजािमा पषहचान ििाउने  तर्य  षविेष जोड ददइनेछ । 

८७. र्ौन दवु्र्र्वहाि ि घिेल ु षहंसामा पिेका मषहलाहरुलाई उशचत संिक्षण, न्र्ार्, मनोसामाशजक 
पिामिय तथा आर्आजयनमा सहर्ोि परु् र्ाउने खालका कार्यक्रम संचालन िरिनछे । 

८८. एकल मषहला लशक्षत कार्यक्रम सञ्चालन िरिनेछ।साथै सामाजका अग्रज सम्मागनत ज्रे्ष्ठ नािरिको 
भगुमका ि र्ोिदानलाई उच्च महत्व ददई ददवा सेवा केन्र स्थापना िरिनेछ ।  



८९. अपाङ्गमैिी भौगतक संिचना तर्ािमा जोड दददैं मध्र्म अपाङ्गता भएका व्र्शक्तहरुका लागि 
िोजिािका अवसि गसजयना िने खालका व्र्वसाषर्क तथा गसपमलुक कार्यक्रममा सहभािी ििाई 
आत्मगनभयि वनाउन सहर्ोि िरिनेछ ।  

९०. हाम्रा बालबागलका िाम्रा बालबागलकाको मान्र्तालाई स्थाषपत िदैं र्स िाँउपागलकालाई बालमैिी 
िाँउपागलकाको रुपमा घोषणा िरिनेछ । साथै बाल षववाह, वालश्रम अन्त्र् ििी बालबागलका 
मागथ हनुसक्ने षहंसा, िोषण, दवु्र्र्वहाि िोकी बालबागलकाको मानगसक, िािीरिक तथा सामाशजक 
षवकासमा सहर्ोि परु् र्ाउने कार्यक्रममा जोड ददईनछे । 

९१. आददवासी जनजाती, दगलत, मशुस्लम, अल्पसंख्र्क लिार्तका समदुार् ि अपाङ्गता भएका व्र्शक्त 
तथा अगत षवपन्न बियलाई लशक्षत ििी षवगभन्न आर्मूलक कार्यक्रम संचालन िरिनेछ। साथै उक्त 
विय तथा समदुार्को सिशक्तकिणका लागि षवगभन्न कार्यक्रमहरु संचालन िरि समावेशिकिण 
सषहतको सामाशजक न्र्ार् कार्म िरिनेछ ।  

९२. गडशजटल बोडय मार्य त िाँउपागलकाको सूचना प्रवाहमा सिलता ल्र्ाईनकुा साथै गडशजटल नािरिक 
वडापिको सरुुवात ििी मोबाइल एश्लकेिन वाटै िनुासो ि उजिुी गलने व्र्वस्था गमलाइनेछ ।  

९३. कमयचािीहरुलाई उच्च मनोवल सषहत कार्यिने वाताविण तर्ाि ििी उशचत प्रोत्साहन िदै 
उगनहरुको क्षमता षवकास, अनिुासन तथा वशृत्त षवकासमा जोड दददैं कमयचािी प्रिासनलाई 
जवार्देही, प्रगतस्पगधय ि उत्पेि्रित बनाइनेछ ।  

९४. सावयजगनक सेवालाई िीघ्र, सिल, गमतव्र्र्ी ि सबैको पहुँचमा प¥ुर्ाउने तथा सावयजगनक सेवा 
प्रवाहलाई स्वच्छ, गनष्पक्ष पािदिी ि सेवाग्राहीमैिी बनाइनेछ । साथै सेवाग्राहीमैिी पूवायधाि ि 
सेवामा तशल्लन िािसेवक तर्ाि िनय थप गनर्म तथा कार्यषवगध बनाई लािू िरिनेछ । 

९५. नेपाल सिकािले अवलम्वन ििको भ्रष्टाचाि ि लैंगिक षहंसा षवरुद्ध िनु्र् सहनगसलता नीगतको 
प्रभावकािी कार्ायन्वर्नका लागि आवश्र्क व्र्वस्था गमलाइनेछ । 

९६. षवत्तीर् पािदशियता तथा सिुासनका लागि िाउपागलका केन्र, षवषर्ित िाखा तथा वडा कार्ायलर्, 
स्वास््र् संस्था तथा षवगभन्न संघ संस्थाबाट संचालन िरिने सवै प्रकृगतका कार्यक्रमहरु, बैिक, 
िोष्ठी, सभा लिार्तका कार्यक्रममा संचालन खचय कार्यक्रम पूवय ि र्थाथय खचय कार्यक्रम समापन 
भएपगछ अगनवार्य रुपले सावयजगनक िरिनेछ ।  

९७. िाउपागलकाको आन्तरिक िाजश्वलाई सदुृढ िनय किका दार्िाहरु बढाई कि सिाह, घिदैलो 
अगभर्ान लिार्तका िाजश्व अगभबषृद्ध िने कार्यक्रमहरु संचालन िरिनेछ । साथै नििपागलका 
बाट संचालन हनुे कार्यक्रमहरुमा कि गतने व्र्शक्त तथा संघसंस्थालाई माि सहभािी ििाइने नीगत 
गलईनेछ । 



९८. कि गतिौ िाउ षवकासमा र्ोिदान ििौ भने्न भावना िाँउवासीमा जाितृ ििाइनेछ ि सवै भन्दा 
बढी कि गतने किदातालाई सम्मान िने कार्यक्रम अिागड बढाइनेछ । 

९९. िाउपागलकाबाट र्स आगथयक बषयमा सरुु भई सम्पन्न हनु नसकेका अधिुा र्ोजनाहरु सम्पन्न िनय 
प्राथगमकता ददइनेछ । साथै बहवुषषयर् र्ोजनामा आवश्र्कता अनरुुप बजेटको व्र्वस्था ििी 
कार्ायन्वर्न िरिनेछ । 

१००. िाँउपागलकाको प्रिासकीर् भवनको अभावमा सेवाप्रवाह कार्य एकदमै किीन भएको अवस्थामा 
ब्र्वशस्थत पाषकय ङ, बिैचासषहतको प्रिासकीर् भवनको पूवायधाि गनमायण लागि िकम षवगनर्ोजन 
िरि कार्य अिागड बढाइने छ । साथै आफ्नै भवनमा संचागलत वडा कार्ायलर् तथा स्वास््र् 
संस्था परिसि ब्र्वस्थापनको लागि सनु्दिता ि स्वच्छता कार्म हनुे षकगसमका बिैचा गनमायण 
िरिनेछ । 

१०१. िाउँक्षेि गभिका सडकहरु गनमायण तथा ममयत सम्भाि कार्यलाई प्राथगमकता ददइनेछ । 

१०२. संचाि मैिी सिकाि ि षवकासमैिी संचािको अवधािणा अनसुाि िाँउपागलकाका कृषष, वाताविण 
तथा समावेिी षवकासमैिी सामग्री प्रकािन, प्रसािणमा एर्।एम।िेगडर्ो, टेगलगभजन, पिपगिका 
लिार्तका स्थानीर् संचाि माध्र्मसँि सहकार्यमा जोड दददै स्थानीर् संचािकमीहरुलाई त्र्स्ता 
सामग्री तर्ाि पानय प्रोत्साहन ददइने छ ।    

१०३. पूवायधाि षवकासको क्षेि बाहेक अन्र् लशक्षत कार्यक्रम, क्षमता षवकास कार्यक्रम तथा अन्र् 
प्रवयद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरुको प्रभावकारिता वषृद्धका लागि सवै वडामा एकरुपता आउने िरि 
सम्वशन्धत षवषर्ित िाखा उपिाखा सँिको समन्वर्मा कार्ायन्वर्न िरिनेछ। 

१०४. र्वुा संिै अध्र्क्ष कार्यक्रम अन्तियत िाँउक्षेिका षवकास पूवायधािबाट वशञ्चत िहेका समदुार्लाई 
लाभ पगु्न सक्ने ििी बेिोजिाि र्वुाहरुलाई तत्काल िोजिाि प्रदान िने र्ोजना सञ्चालन 
िरिनेछ।  

१०५. षवकासलाई प्रभावकािी एवं िणुस्तिीर् बनाउनका लागि टुके्र र्ोजना छनौट हनुे प्रबशृत्तको अन्त्र् 
िदै िुला र्ोजनामा बजेट षवगनर्ोजन िने ि रु १० लाख भन्दा बढी लाितका पूवायधािका 
र्ोजनाहरु िेक्का मार्य त कार्ायन्वर्न िरिनेछ । त्र्स्ता आर्ोजनाहरुको िेक्का भदष्मष्लन मार्य त 
अिागड बढाईनेछ । 

१०६. सवै वडा कार्ायलर्हरु आफ्नै भवनबाट संचालन िने ध्रे्र्का साथ आफ्नै भवन नभएका वडा 
कार्ायलर्हरुमा क्रमिः वडा कार्ायलर् भवन गनमायण ििी सेवा प्रवाहलाई  सहज बनाउने  
नीगतलाई गनिन्तिता ददइनछे। 



१०७. हाम्रो सडक स हाम्र ैलिानी कार्यक्रम अन्तियत ६०/४० ि ८०/२० को अनपुातमा िाउपागलका 
ि स्थानीर् समदुार्को निदमा आधारित लाित सहभागिता अनसुाि षवकासमा स्थानीर्को 
अपनत्वबोध ििाउने सडक गनमायणका नमूना र्ोजनाहरु संचालन िरिनेछ । 

१०८. िाँउको सिुक्षा ि सावयजगनक सम्पशत्तको संिक्षण िनय निि प्रहिीको व्र्वस्था िरिनेछ । साथै 
सडक छेउका षवद्यतुपोल व्र्वशस्थत बनाई पैदलर्ािीको सिुक्षाको लागि बजािक्षेिमा व्र्वशस्थत 
सडकपेटी गनमायण िरिनेछ । 

१०९. पर्यटन षवकास ि प्रवद्र्धनका लागि पर्यटन िरुुर्ोजना बनाई मखु्र् मखु्र् पर्यटकीर् क्षेिको 
षवकास, प्रवद्र्धन ि प्रचाि-प्रसाि िरिनेछ । िहेका पर्यटषकर् स्थलहरुको श्रव्र्दृष्र् डकुमेन्री 
तर्ाि िरि पर्यटन प्रवद्र्धन िरिनेछ ।   

११०. र्स क्षेिमा िहेका भवुि भवानी लिार्तका षवगभन्न धागमयकस्थल  अन्र् ऐगतहागसक तथा धागमयक 
महत्व बोकेका स्थान एवं मशन्दि, िमु्वा, मदिसा जस्ता धिोहिहरुको संिक्षण, सम्वद्र्धन तथा 
प्रबद्र्धनात्मक कार्यहरु संचालन िरिनकुा साथै िाउक्षेि गभि िहेका  ताल लिार्तका ताल 
तलैर्ा तथा गसमसाि क्षेिको संिक्षण िरि नििको सौन्दर्यता कार्म िरिनेछ । पर्यटषकर् 
क्षेिहरु िाईलेख, सगतभवानी मशन्दि िािी र्ायशफ्टङ्ग, खचे ताल गसक्टा बाँध सम्िेििंज पाकय  
लािएतका क्षेिको षवकास तथा प्रचाि प्रसािमा जोड ददइने छ । 

१११. र्स क्षेिमा बसोबास िर्ने थारु लिार्तका समदुार्को जीषवकोपाजयनमा टेवा प¥ुर्ाउन लागि 
षवगभन्न गसपमूलक तथा क्षमता षवकास कार्यक्रम संचालन िरिनेछ । साथै संस्कृगत प्रवद्र्धन ि 
आगथयक लाभ प¥ुर्ाउन उक्त क्षेिमा होमस्टे संचालन िने कार्यक्रमलाई गनिन्तिता ददइनकुा 
साथै पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नीशज क्षेि तथा अन्र् क्षेिको सहकार्यमा र्ायशफ्टङ्ग, जङ्गल सर्ािी 
जस्ता कार्यक्रमहरु संचालन िरिनेछ । 

११२. भाषा ि संस्कृगतको सम्मान लकेुका प्रगतभाको पषहचान भने्न नीगतलाई शििोधार्य ििी षवषवधतामा 
समेषटएका सवै जातजागतहरुको भाषा, संस्कृगत, लोकसाषहत्र्, नतृ्र्, गित संगित, मेला, पवय, 
जािा आददको संिक्षण कार्यक्रमका सहर्ोि ििी सिोकािवालाहरुलाई र्स्ता संिक्षणात्मक 
कार्यक्रम िनय प्रोत्साहन िरिनेछ । 

११३. िाउँपागलका क्षेि गभि िहेका सहकािी संघ संस्थाहरुको संचालन प्रषक्रर्ालाई व्र्वशस्थत, 
िणुस्तिीर् ि पािदिी बनाउदै सहकािी क्षेिको षवकास प्रवयद्धनका लागि तागलम, क्षमता षवकास, 
अनिुमन तथा गनर्मनमा षविेष जोड ददइनेछ । स्थानीर् उत्पादन वषृद्ध, िोजिािी गसजयना, 
सामषुहक षहत ि आगथयक उपाजयन िनय सहकािी क्षेिको प्रवद्धन िरिनेछ। 

११४. सहकािीको माध्र्म वाट पुशँजको अगधकत्तम परिचालन ििी सो पुशँजलाई उत्पादनमा केशन्रत 
िरिनेछ । वास्तषवक सेवा प्रर्ोि कतायमा सहकािीको सदस्र्ता षवस्ताि िने नीगत व्र्वहािमा 
उतानुयको साथै सहकािी शिक्षा, सूचना ि तागलममा आम नािरिकको पहुँच सगुनशित िरिनेछ ।  



११५. सहकािी संस्थाहरुलाई कृषष, दगु्ध, माछापालन जस्ता कम खचयमा बषढ र्ाइदा ददने 
उत्पादनमूलक कार्यमा लक्षीत हनु जोड ददइनेछ । साथै सहकािीमा बचत ििाई उद्यमीलाई 
सहज तरिकाले कजाय उपलब्ध ििाउन प्रोत्साषहत िरिनेछ । 

११६. स्थागनर् स्रोत ि कच्चा पदाथय, सीप  श्रम ि प्रषवगधको उपर्ोि िने ििी उद्योि प्रवद्र्धन िनय 
षविेष  जोड ददइनेछ । साथै लिानी मैिी तथा प्रगतस्पधी औद्योगिक वाताविण बनाई औद्योगिक 
वस्तकुो उत्पादन ि िोजिािीका अवसिहरु अगभवषृद्ध िने नीगत गलईने छ । 

११७. सम्भाषवत वडाहरु पषहचान ििी साना तथा मझौला उद्योि स्थापना िने नीगत गलईनेछ । साना 
तथा घिेल ुसाथै हस्तकला सीप प्रर्ोि हनुे खालका उद्योि प्रवद्र्घन ििी स्थानीर् श्रम तथा 
सीपलाई िोजिािमखुी बनाईनेछ । 

११८. सावयजगनक स्थलमा िहेका सावयजगनक सम्पशत्त तथा भौगतक संिचनाहरुको अगभलेशखकिण िरि 
गनर्गमत ममयत तथा सम्भािका साथ संिक्षण िरिनेछ । साथै ऐलानी तथा ििुी जग्िामा बसोबास 
िरििहेकाहरुलाई संघीर् सिकाि तथा प्रदेिको समन्वर्मा उशचत व्र्वस्थापन िरिनेछ । 

११९. िािी सोनािी िाउपागलका क्षेि गभि िरिने व्र्ापाि व्र्वसार्लाई स्वच्छ प्रगतस्पधायमा आधारित 
बनाउन प्रोत्साषहत िरिनेछ । साथै गनर्गमत बजाि अनिुमन ििी उपभोक्ता षहत संिक्षण 
िरिनेछ। 

१२०. बन तथा वन्र्जन्त ुसंिक्षणको लागि सामदुाषर्क वन उपभोक्ता सगमगत तथा सिुक्षा गनकार्को 
समन्वर्मा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम अिागड बढाइनेछ । नदीजन्र् पदाथयको अवैध उत्खनन ्तथा 
ओसािपसािलाई गनर्न्िण िदै प्राकृगतक सम्पदाहरुको संिक्षणमा जोड ददइनेछ । 

१२१. दक्ष तथा सक्षम जनिशक्तको षवकास ििी आन्तरिक िोजिािीको प्रवद्र्धन िनय गसपमलुक 
तागलमको पषहचान ििी बेिोजिाि व्र्शक्तहरुलाई आवश्र्क तागलम ददइने छ । संघ तथा 
प्रदेिले ल्र्ाएको िोजिािमलुक कार्यक्रमहरुमा अपनत्व कार्म िदै िोजिािीका क्षेि षवस्ताि 
ििी र्स िाउपागलकामा सूशचकृत भएका बेिोजिाि व्र्शक्तहरुलाई न्र्नुतम िोजिािी प्रदान िनय 
नीगत गलइनेछ ।  

१२२. आन्तरिक िोजिािी गसजयना िनय गनजी क्षेि, सहकािी तथा िैिसिकािी क्षेि सँि समन्वर् ि 
सहकार्यमा जोड दददैं कोगभड(१९ का कािण िोजिािी िमुाउनेहरुलाई िोजिािीको व्र्वस्था िनय 
आवश्र्क कदम चागलनेछ । 

  



िाउसभा सदस्र्ज्रू्हरु, 
कोगभड- १९ को सङ्क्क्रमणलाई गनर्न्िण ि िोकथाम ििी िोजिािी गनमायणमा र्ो दस्तावेजको भगूमका 
उल्लेखनीर् िहने षवश्वास व्र्क्त िनय चाहन्छु । प्रस्ततु नीगत तथा कार्यक्रमले सम्बदृ्ध िािी सोनािी नािालाई 
व्र्वहािमा उतानय षवकासका प्राथगमकता ि बजेट तजुयमाको आधािलाई प्रस्ततु ििेको छ । र्सको 
कार्ायन्वर्नका लागि प्राि हनुे िचनात्मक सझुावलाई माियदियनको रुपमा गलई सवैको संर्कु्त प्रर्ास, 
समन्वर्, सहकार्य ि अपनत्वबोधबाट प्रस्ततु नीगत तथा कार्यक्रम िािी सोनािीको षवकासमा कोिेढंुिा 
साषवत हनुेछ । िािीसोनािी िाउपालीकको समग्र षवकासको आधाि तर् िने र्ो नीगत तथा कार्यक्रम 
तर्ाि िदाय सद्भाव ि सल्लाह सझुाव ददनहुनुे गबषर्ित सगमगत, षवगभन्न िाजनीगतक दल, िािसेवक कमयचािी, 
नीशज क्षेि, प्राशज्ञक क्षेि, संचािकमी, नािरिक समाज, अग्रज व्र्शक्तत्व, स्थागनर् सामाशजक संघ संस्था 
लिार्त आम िाउवासीप्रगत धन्र्वाद ज्ञापन िदै हाददयक आभाि प्रकट िनय चाहन्छु। 
 

धन्र्वाद । 

  



बजेट वक्तव्र् 

उपाध्र्क्ष श्री धगन कुमािी खिीद्वािा आ.व. २०७७/७८ का लागि िािी सोनािी िाउँपागलकाको सातौँ 
िाउँ सभा बैिकमा प्रस्ततु बजेट वक्तव्र्  
 
सातौ िाउँसभाका आदिणीर् अध्र्क्ष महोदर्, 
सम्मानीत िािी सोनािी िाँउसभा समक्ष आगथयक वषय २०७७/०७८ को वाषषयक वजेट प्रस्ततु िने अनमुगत चाहन्छु। 
 
पषृ्ठभमुी  
नेपाली जनताको लामो समर् सम्मको संघषय ि बगलदान मार्य त एकात्मक ि केशन्रकृत िाज्र् व्र्वस्थाको अन्त्र् िरि 
मलुकु अषहले संघीर् संिचनामा रुपान्तिण भईसकेको छ । िािी सोनािी िाउँपागलकामा स्थागनर् तह गनवायचन, 
२०७४ मार्य त गनवायशचत र्स सम्मागनत िाउँसभा समक्ष आगथयक वषय २०७७/०७८ को वाषषयक बजेट प्रस्ततु िनय 
पाउँदा मलाई िवयको अनभुगुत भएको छ ।  

नेपाल ि नेपाली जनतालाई अगधकाि सम्पन्न ििाउन ि मूलकुलाई आज र्ो स्थानमा ल्र्ाइपरु्ायउन र्ोिदान 
िने ज्ञात अज्ञात महान िषहदहरु प्रगत भावपूणय श्रद्धाञ्जली अपयण िदयछु । घाइते अपांि तथा वेपत्ताहरु प्रगत उच्च 
सम्मान प्रकट िदयछु । म लिार्त िाउँसभाको र्ो समूहलाई गनवायशचत ििी र्ो िरिमामर् अवसि प्रदान िनुयहनुे 
िािी सोनािी िाउँपागलका गनबासी सम्पूणय आमाबवुा, दाजभुाई तथा दददीबषहनीहरुलाई हाददयक धन्र्बाद ज्ञापन िदै 
जनप्रगतगनगधको हैगसर्तले िनुयपने र्ोिदानमा कुनै कमी आउन नददने प्रगतबद्धता व्र्क्त िनय चाहन्छु । साथै आजको 
ददन सम्म आइपगु्दा बजेट गनमायण प्रषक्रर्ालाई व्र्वशस्थत तलु्र्ाउन षवगभन्न के्षिले गनवायह ििेको भगूमका ि प्रषक्रर्ालाई 
छोटकिीमा स्मिण ददलाउन चाहन्छु । 

टोल वस्ती स्तिीर् र्ोजना छनौट ििी वडाित र्ोजनाहरुलाई वडा सगमगतहरु मार्य त गनणयर् िरि संकलन 
िरिर्ो । िरुुमा िाजस्व पिामिय सगमगतले ििेको स्थानीर् िाजस्वका दिहरुको आधाि, िाउँपागलकालाइ नपेाल 
सिकाि, प्रदेि सिकाि मार्य त प्राि स्थानीर् तहको अनदुान ि ित वषयको बाँकी मौज्दातका आधािमा श्रोत अनमुान 
तथा बजेट गसमा गनधायिण सगमगत मार्य त कूल बाषषयक बजेटको अनमुान ि के्षिित बजेट सीमा गनधायिण िरिर्ो । 
वस्ती ि टोलस्तिको भेलाका आधािमा ९ वटा वडा सगमगतहरुले गनधायिण ििेको प्राथगमषकिण ि समग्र िाउँपागलकाको 
आवश्र्कताका आधािमा बजटे तथा कार्यक्रम तजुयमा सगमगतले बाषषयक र्ोजना तथा कार्यक्रमहरु िाउँकार्यपागलकामा 
ििेको गसर्ारिि ि िाउँ कार्यपागलकाको गनणयर् पिात आज हामी बाषषयक बजेट तथा र्ोजना तजुयमा प्रषक्रर्ाको 
अशन्तम चिणमा पिेुका छौं । बाषषयक बजेट तथा र्ोजना तजुयमा प्रषक्रर्ाको अशन्तम चिण सम्म परु्ायउन सहर्ोि िने 
आम िाउँपागलका बागस दाजभुाइ तथा दददीबषहनीहरु, षवगभन्न वडा सगमगतहरु, नािरिक समाज, स्थानीर् उद्योि 
वाशणज्र्संघहरु, षवगभन्न सामाशजक संघ संस्थाहरु, सिकािी तथा िैि सिकािी गनकार्हरु, पिकाि गमिहरु, िाउँ 
कार्यपागलकाका सदस्र्हरु लिार्त प्रत्र्क्ष ि पिोक्ष रुपमा सहर्ोि िनुयहनुे सम्पूणय महानभुावहरु प्रगत िािी सोनािी 
िाउँ सभाको तर्य बाट हाददयक आभाि प्रकट िदयछु । 
 
आदिणीर् सभाध्र्क्ष महोदर्, 
स्थानीर् सिकाि प्रगत जनताका अगधक अपेक्षा ि षवकासको प्राथगमक चिणको अवस्था, श्रोत साधनको पषहचान ि 
परिचालन भई नसकेको र्थातयताका वीच अनदुानमा आधारित िहेि बजेट गनमायण िनुय तथा कमयचािी प्रिासन पूणय 
रुपले व्र्वशस्थत भै नसकेको अवस्था, कमजोि जन सहभागिता, न्रू्न आन्तरिक श्रोत ि उपभोक्तावादी संस्कािका 
वीचमा िहेि खचय प्रणालीलाई व्र्वशस्थत िरि उपलब्धीलाई जनताको तहसम्म परु्ायउन ुसाँशच्चकै चनुौगतपूणय देशखन्छ। 
कोगभड- १९ को माहामािीमा षवश्व आक्रान्त भैिहेको अवस्थामा हामी पगन त्र्स महामािीको चपेटामा पिेका छौ । 



उक्त महामािीबाट तङ्क्ग्रीनका लािी षवगभन्न षकगसमका िोजिािी केशन्रत ि िाहतमलुक कार्यक्रमहरु समते ल्र्ाउनपुने 
चनुौती समेत हाम्रा साम ुिहेको छ ।  तथापी आिामी आ.व. २०७७/७८ को वाषषयक कार्यक्रमलाई र्थातयता ि 
वास्तषवक आवश्र्कतामा आधारित तलु्र्ाउदै सेवा प्रवाह ि नािरिकको षवकासको अपेक्षालाई पिुा िनुय हाम्रो प्रगतवद्धता 
हनुेछ, साथै कोगभड- १९ ले जनमानस मा परु्ायएको क्षगत ि संकट समाधान िनयको लािी र्ो बजेट केशन्रत भएको 
कुिा जानकािी ििाउन चाहन्छु ।  
 
बजेटका प्राथगमकताहरु  
र्ो आगथयक वषयको बजेट गनमायण िदाय गनम्न क्षेि हरुलाई मूख्र् प्राथगमकतामा िाशखएको छ । 

क) षवपद व्वबस्थापन ि िोजिािी शृ्रजना  
ख)  आगथयक षवकास 
ि) सामाशजक षवकास 
घ) पूवायधाि षवकास  
ङ) वन तथा वाताविण षवकास 
च)  सिुासन तथा संस्थाित षवकास 

अव म बजेटका उद्दशे्र्हरु प्रस्ततु िनय अनमुगत चाहन्छु, 
१) कोगभड १९ का कािण प्रभाषवत भएका जनताहरुलाइ िाहत लिार्त अन्र् आर् आजयनका षक्रर्ाकलापहरु 

अगभवृषद्ध िनुय ।  
२) सामाशजक न्र्ार् समावेिीकिण ि समानताको प्रवद्धयन िनुय ।  
३) नािरिकको प्रत्र्क्ष जीवन प्रषक्रर्ासंि जोगडएका पवुायधाि संिचनाको षवकास िनुय ।  
४) िणुस्तिीर् शिक्षा, सवयसलुभ स्वास््र् सेवा, तथा स्वच्छ खानेपानी ि सिसर्ाई लिार्त षवधगुतकिणलाई 

प्राथगमकाताका साथ परिपगुतय िनुय । 
५) नविदित स्थागनर् तहको सेवा प्रवाहलाई चसु्त–दरुुस्त तलु्र्ाउन प्रिासगनक व्र्वस्थापन तथा पूवायधाि 

संिचनाको षवकास िने ।  
बजेटका उल्लेशखत उद्देश्र्हरु पिुा िनय मैले र्ोजना तथा कार्यक्रम छनौट िदाय तपशिल बमोशजमका कुिाहरुलाई 
ध्र्ानमा िाख्न ेप्रर्ास ििेकी छु ।  

• कोगभड- १९ बाट पनय िएको असि लाइ न्र्गुनकिण िने खालका कार्यक्रमहरु  
• आगथयक षवकास ि िरिवी गनवािणमा प्रत्र्क्ष र्ोिदान परु्ायउन े
• स्थागनर् चेतना ि स्वस्थ जीवनिैलीलाई प्रवद्र्धन िने,   
• उत्पादनमूलक ि गछटो प्रगतर्ल ददने,  
• स्थानीर् श्रोत साधनमा आधारित भई जनसहभािीताको अगभवृषद्ध िने,  
• लैषङ्गक समानता, सामाशजक समाविेीकिणको अगभवृषद्ध हनुे,  
• वाताविण संिक्षण, षवपद व्र्वस्थापन ि जलवार् ुअनकुुलन हनुे,  
• संस्कृगत ि पषहचान प्रवद्र्धन िने,  
• सेवा प्रवाह, संस्थाित षवकास ि सिुासनमा र्ोिदान परु्ायउने,  

 
आदिणीर् अध्र्क्ष महोदर्, 
अब म आगथयक वषय २०७६/०७७ को संशक्षि सगमक्षा िनय चाहन्छु,  
र्स सम्मागनत िाउ सभाको पाँचौं िाऊँ सभावाट पारित भएको आगथयक वषय २०७६/०७७ को कुल वजेट रु. ७६ 
किोड ८ लाख ३९ हजाि मािको वाषषयक कार्यक्रमहरु र्स िाउपागलकाको षवकास तथा समषृद्ध िनय अशख्तर्ािी 



प्रदान ििेका गथर्ौ । साथै छैिौ िाउ सभावाट थप वजटे तथा कार्यक्रम सषहत कुल वजेट रु. ७६ किोड ८ लाख 
३९ हजाि मािको वाषषयक कार्यक्रमहरुको संचालन िने ििी बजेट गबगनर्ोजन भएता पगन षवश्वमा रै्गलिहेको केगभड- 
१९ को कािण षवपद व्वस्थापन लिार्तका कार्यक्रमहरु िने तर्य  हागम सबैको ध्र्ान मोगडएको हदुा कगतपर् र्ोजना 
तथा  कार्यक्रमहरु प्रभाषवत हनु पिेुका छन तथापी धेिै जसो र्ोजना तथा कार्यक्रमहरु कार्ायन्वर्न भई सम्पन्न िने 
अवस्थामा छौ । 
 
अब म आगथयक वषय २०७७/०७८ को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ततु िनय चाहन्छु, 
आिामी आगथयक वषय २०७७/०७८ को लागि कुल वजेट रु. ७९ किोड ४० लाख पैंसठ्ठी हजाि ६ सर् ९० 
प्रस्ताषवत ििेको छु । र्सवाट आगथयक षवकास कार्यक्रमा रु. ८ किोड ११ लाख १७ हजाि षवगनर्ोजन िरिएको 
छ । सामाशजक षवकास कार्यक्रमका लागि रु. ४१ किोड ६५ लाख ८० हजाि २० षवगनर्ोजन भएको छ । 
पवुायधाि षवकास कार्यक्रमका लागि रु. १६ किोड ५८ लाख ५ हजाि ३ सर् ७० ि सिुासन तथा संस्थाित 
षवकास कार्यक्रमका लागि रु. ३ किोड ३८ लाख ६९ हजाि रुपैर्ा षवगनर्ोजन िरिएको छ । साथै चाल ुखचय 
तर्य  कार्ायलर् संचालन तथा उपभोि खचयका लागि रु. ९ किोड ६६ लाख ४५ हजाि ९७० रुपैर्ा षवगनर्ोजन 
ििीएको छ । वडा ित प्रिासगनक, तालीम लिार्त लशक्षत विय कार्यक्रम, संशघर् सिकाि िसतय अनदुान रु २९ 
किोड ७१ लाख ि षविेष अनदुान तर्य  (कृषष पकेट के्षि सपुि जोन स्थापना तथा संचालन) रु १ किोड ि प्रदेि 
सिकाि िसतय अनदुान तर्य  रु १ किोड ४० लाख ८५ हजाि ि षविेष अनदुान तर्य  रु ६० लाख षवगनर्ोजन र्सै 
बजेटमा समावेि िरिएको छ ।  षवस्ततृ षवविण गनम्न अनसुाि िहेको छ :- 

गस.नं. बजेट उपिीषयक 
कोषको प्रकाि 

जम्मा 
चाल ु पंूजीित 
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आगथयक वषय २०७७/७८ का लागि मागथ उल्लेशखत कार्यक्रमहरु संचालन िनय िाउँपागलकालाई गनम्न 
श्रोतबाट िकम प्राि हनुे लक्ष्र् िाशखएको छ :- 

गस.नं. बजेटको स्रोत/तह स्रोत 
आ.व. २०७६/७७ को 

अनमुान 
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३ नेपाल सिकाि 13314-षवषेि अनदुान चाल ु १००००. 

४ प्रदेि नंबि ५ 13311-समागनकिण अनदुान ५९०६. 

५ प्रदेि नंबि ५ 13312-िसतय अनदुान चाल ु १४८५०. 

६ प्रदेि नंबि ५ 13314-षवषेि अनदुान चाल ु ६०००. 

७ िाजस्व बाँडर्ाँड - प्रदेि सिकाि 10020-िाजस्व बाँडर्ाँड १४४७६. 

८ िाजस्व बाँडर्ाँड - संघीर् सिकाि 10020-िाजस्व बाँडर्ाँड १४९२४८.९७ 

९ आन्तरिक श्रोत 10010-आन्तरिक श्रोत १३४५८४.७२ 

जम्मा ७९४०६५.६९ 

 
 आन्तरिक स्रोत परिचालन तर्य  एकदमै न्र्नु िाजस्व संकलन हनुे ििेको त्र्लाई बोध िदै िाजस्वका 
दििेट ि दार्िाका सन्दभयमा व्र्ापक छलर्ल तथा अध्र्र्न अनसुन्धान ििी आन्तिीक िाजश्व बषृद्ध िने  सोच 
गलइएको छ ।  

संकलन हनु सक्ने अन्र् सम्भाषवत आन्तरिक स्रोत, संशघर् सिकाि, प्रदेि सिकाि तथा दाताहरुबाट प्राि 
हनुे अन्र् अनदुान िकम आदी स्रोतका सन्दभयमा तोषकए वमोशजमका षविषे कार्यक्रमहरु स्वीकृत िरि खचय िरिन े
छ । बजेट सम्बशन्ध सम्पूणय षवविण अनसुचुीहरु तथा प्रस्ततु षवगनर्ोजन ऐन, २०७७ द्वािा व्र्वशस्थत िरिएको 
छ।  

धन्र्वाद । 
 

धनी कुमािी खिी 
उपाध्र्क्ष 

गमगत २०७७ असाि १० िते 
 
 
 

 


