
 

 

 

हहहिहाङ गाउँपाहिकाको गाउँ सभा २०७९ ऄषाढ १० गते 

उपाध्यक्ष 

सुहमत्रा उपे्रती सेढाई ज्यूिे  प्रस्तुत गनुुभएको  

 

 

 

 

 

अगामी अहथुक बषु २०७९/०८० को बजेट बक्तब्य  

 

 

 

 

हहहिहाङ गाउँपाहिका 

गाउँ कायुपाहिकाको कायाुिय  

पञ्चमी, पाँचथर । 

२०७९ 



 

हहहिहाङ गाउँ कायुपाहिकाको अ.व २०७९/०८० को बाहषुक बजेट, नीहत तथा 

कायुक्रम 

सभाध्यक्ष महोदय,  

१. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ बमोजजम जहजलहाङ गाईँपाजलकाको 

ईपाध्यक्षको हजैसयतले यस गररमामय गाईँसभामा अगामी अजथिक बषि २०७९/०८० को 

राजश्व र ब्यय (बजेट) प्रस्ततु गने ऄनमुजत चाहान्छु । 

२.  यस ऄवसरमा लोकतन्र प्राजि र संघीय लोकताजन्रक गणतन्रात्मक शासन ब्यबस्था 

स्थापनाको लाजग जवजभन्न कालखण्डमा भएका जनअन्दोलन लगायत राजनीजतक क्राजन्त 

एबं संघषिलाइ म स्मरण गनि चाहान्छु । जनाजधकार र राजनीजतक पररबतिनका लाजग अफ्नो 

ऄमलू्य जीबन बजलदान गने शजहदहरुप्रजत भाबपणूि श्रद्धान्जजत ब्यक्त गदिछु । 

३. नेपालको संजवधान २०७२ ऄनरुुप जवक्रम संम्बत २०७९ साल बैशाख ३० गते सम्पन्न 

स्थानीय तहको दोश्रो अवजधक ऐजतहाजसक जनबािचनबाट स्थानीय जनताको जनमत प्राि 

गरी गजित स्थानीय सरकारले यस क्षेरका स्थानीय जहजलहाङबासी अमा,बबुा, दाजभुाइ 

तथा जदजदबजहजनहरुको पररबतिनको चाहाना एबं जवकास र समजृद्धको जतब्र चाहानालाइ 

साथिकता प्रदान गनि अधार बषिको रुपमा जलइने छ । सामाजजक न्याय सजहतको बह ु

अयाजमक एबम सबिसलुभ जवकासद्धारा जदगो शाजन्त सशुासन जवकास र समजृद्धको 

अकांक्षा परूा गनि जहजलहाङ गाईँपाजलकाले ऄजततयार गरेको प्रथम पञ्चबजषिय अवजधक 

नीजत कृजष, ईजाि, पयिटन र प्रजवजध हजलहाङ गाईँपाजलकाको समजृद्ध परूा गने जदशामा 

ऄग्रसर रहन थप सवल अधार प्राि भएको छ । 

४.  नेपालको संजवधान २०७२ मा जनजदिष्ट स्थानीय तहका एकल ऄजधकार तथा साझा 

ऄजधकारका सचुीहरुमा तोजकएका जजम्मेवारीहरु कायािन्वयन गने तथा स्थानीय सरकार 

सञ्चालन ऐन २०७४ मा ईल्लेजखत के्षराजधकार जभरका भजूमकाहरु जनबािहा गनि स्थानीय 

तहलाइ काननू बमोजजम प्राि हुने ऄन्तर सरकारी जवजिय हस्तान्तरण, काननूी प्रावधान 

ऄनरुुप स्थानीय तहको सम्भाब्य श्रोतहरुको संकलन तथा ईपलब्ध श्रोत साधनको 

दक्षतापणूि बाँडफाँड तथा ऄजधकतम प्रजतफल जदने खालको ईपयो चनुौजतपणू रहकेो छ । 

यस्तो चनुौजतको सामना गनि जवजनयोजन दक्षता, कायािन्वयनमा कुशलता र जवजिय 



 

ऄनशुासनको जरकोणात्मक संयोजन कायम हुने गरी अजथिक तथा सामाजजक पबूािधारका 

जवकासका के्षरमा श्रोत र साधनलाइ केजन्ित गनुि पने अबस्यकता महससु गरेको छु । 

५. अगामी अजथिक बषिको बजेट तजुिमा गदाि नेपालको संजवधान, पन्रौ योजना जदगो शाजन्त 

सशुासन जवकास र समजृद्धको चाहाना जहजलहाङ गाईँपाजलकाको जदघिकाजलन लक्ष्य 

सजहतको प्रथम अवजधक योजना, जदगो जवकासका लक्ष्य, मध्यकाजलन खचि संरचना र 

चनुाजव घोषणापरलाइ महत्वपणूि अधारको रुपमा जलएको छु । 

६. गाईँसभाको यसै बजेट ऄजधवशेनमा पेश हुने जवजनयोजन जवधेयका जसद्धान्त र प्राथजमकता 

ईपर हुने छलफलमा गाईँसभा सदस्यहरु, बजुद्धजजजब, नागररक समाज, पेशाजवद र अम 

नागररकबाट प्राि रचनात्मक राय, सल्लाहा र सझुाबहरु समेतलाइ यथोजचत महत्व जदने छु 

७. गाईँकायिपाजलकाको अफ्नो ऄजधकार क्षेर जभर सञ्चालन गने जवकास 

जक्रयाकलापहरुलाइ जनम्नानसुार जवषयगत के्षर तोजक बजेट जवजनयोजन गरेको छु ।  

क) अजथिक जवकास तफि  – रु. १०,००००००।– 

ख) सामाजजक जवकास तफि  – रु. ३,८७०००००।– 

ग) पवुिधार जवकास तफि  – रु. ५०,०००००।– 

घ) वन वातावरण तथा जवपत व्यवस्थापन तफि  – रू. १०,०००००।– 

ङ) शसुासन तथा संस्थागत जवकास तफि  – रु. ४३,५०,०००।–  

८. ममहामारी तथा महामारीजन्य रोगहरु एवम कृजषजन्य वाजलनालीमा लाग्ने प्रकोप रोकथाम र 

जनयन्रण कायिको लाजग प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा रु. ८५०००००।– जवजनयोजन गरेको छु 

।  

सभाध्यक्ष महोदय,  

ऄब म यस जहजलहाङ गाईँपाजलकाको चाल ु अजथिक बषि २०७८/०७९ को स्वीकृत बजेट 

नीजत तथा कायिक्रम कायािन्वयनको समग्र बतिमान ऄबस्थाका बारेमा संजक्षि रुपमा जानकारी 

प्रस्ततु गने ऄनमुजत चाहान्छु । 

९. चाल ुअजथिक बषिको बजेट नीजत तथा कायिक्रम कायािन्वयनको सजमक्षा 



 

चाल ु अजथिक बषि २०७८/०७९ को कुल बजेट ५०,४८०,३००० मध्ये पूंजजगत तफि  रु 

१८,९००५००० जवजनयोजन भएकोमा हालसम्म रु ६,६१,४४००० ऄथाित ३५प्रजतशत 

कायािन्वयन भएको दजेखन्छ । चाल ु तफि  सशति ऄनदुान सजहत रु ३१,५७,९८००० 

जवजनयोजन भएकोमा रु १९,७२,१५००० ऄथाित ६३ प्रजतशत भकु्ताजन भइसकेको दजेखन्छ 

। यसरी चाल ु अजथिक बषिको ऄसारको पजहलो हिासम्म कुल जवजनयोजनको चाल ु र 

पूंजजगत दबैुलाइ जमलाएर समग्र रुपमा ऄध्ययन गदाि कुल बजेटको कररब ५२.१७ प्रजतशत 

बजेट कायािन्वयन भएको दजेखन्छ । गाईँपाजलकाको ऄजधकांश योजनाहरु सम्पन्न हुने 

क्रममा छन । स्थानीय तहको दोश्रो ऐजतहाजसक अवजधक जनवािचनका कारण तथा गाईँसभा 

तयारीको जसलजसलामा स्थलगत ऄनगुमन तथा मलू्याङ्कन कायि प्रभाजबत भएकोले 

भकु्ताजन हुन नसकेकोले पूंजजगत खचि प्रगजतको बास्तजवक प्रजतशत चाँडै नै दजेखने जानकारी 

पजन गराईन चाहान्छु । 

(क) अहथुक हवकास 

चाल ु अजथिक बषिमा अजथिक जवकास तफि का ईपके्षरहरु कृजष, पश,ु लघ,ु घरेल ु ईधम, 

पयिटन, सहकारी जस्ता ईत्पादनमलूक के्षरहरुमा रु २५,२३,९००० बजेट जवजनयोजन 

भएकोमा हालसम्म ईक्त जवषयक्षेरगत बजेटको ३९.५५ प्रजतशत ऄथाित रु 

९,९७,२००० खचि भएको छ । 

(ख) सामाहजक हवकास 

चाल ु अ २०७८/०७९ को स्वीकृत बाजषिक बजेट तथा कायिक्रममा समाबेश जशक्षा, 

स्वास््य, खानेपानी तथा सरसफाइ, लैङ्जगक समानता तथा सामाजजक समाबेशीकरण, 

यबुाखलेकुद तथा मनोरञ्जन र सस्कृजत प्रवि्धन जस्ता सामाजजक जवकास के्षर तफि  

चाल ुर पूंजजगत गरी रु २६,६१,३३००० जवजनयोजन भएकोमा हालसम्म ईक्त बजेटको 

६५.५१  प्रजतशत ऄथाित रु १७,४३,६०,००० खचि भएको दजेखन्छ । 

(ग) पूबाुधार हवकास तरु् 

अ.व २०७८/०७९ को स्वीकृत बाजषिक बजेट तथा कायिक्रममा ईच्च प्राथजमकताकासाथ 

समाबेश सडक, भवन, जसचाइ लगायत ऄन्य भौजतक पबूािधारजन्य के्षरहरुमा रु 

११,९४,१४००० जवजनयोजन भएकोमा बतिमान ऄबस्थाको खचि प्रगजत रु  

३,४२,९५००० ऄथाित २८.७१ प्रजतशत प्रगजत भएको दजेखएको छ । 



 

 

(घ) बनबाताबरण तथा हवपद ब्यस्थापन 

चाल ुअ.ब २०७८/०७९ को स्वीकृत बाजषिक बजेट तथा कायिक्रममा समाबेश बन तथा 

भ–ूसंरक्षण, जलाधार संरक्षण, जलबाय ु पररबतिन, फोहोरमलैा ब्यबस्थापन र जवपद 

ब्यबस्थापन जस्ता क्षरेहरुमा रु १०,०००००जवजनयोजन भएकोमा हालसम्म ईक्त 

बजेटको रु ३,००००० ऄथाित ३० प्रजतशत खचि भएको दजेखन्छ । 

(ङ) सुशासन तथा ससं्थागत हवकास 

अजथिक बषि २०७८/०७९ को स्वीकृत बाजषिक जवकास कायिक्रममा समाजवष्ट मानब 

संशाधन, संस्थागत क्षमता जवकास, राजश्व पररचालन, जवजिय ब्यबस्थापन, जवजिय 

जोजखम न्यजूनकरण, साबिजजनक सनुवुाइ, बेरुज ु फछौट, सेवा प्रबाह, जवधजुतय सचूना 

प्रजवजधको प्रयोग जस्ता क्षेरहरुमा रु १,७२,९४००० वजेट जवजनयोजन भएकोमा 

हालसम्म ईक्त बजेटको रु ४१,६४००० ऄथाित २४ प्रजतशत खचि भएको छ । 

 

सभाध्यक्ष महोदय,  

 

१०.  अब म आगामी आर्थिक बर्ि २०७९/०८० को बजेटका उदे्दश्य तथा प्राथर्मकता 

प्रस्तुत गदिछु । 

क. ईपलब्ध स्रोत र साधनलाइ ईत्पादनजशल क्षेरमा पररचालन गद े अय र 

रोजगारीको ऄवसर सजृना गरी गररबी न्यजूनकरणमा जोड जदने । 

ख. अजथिक र सामाजजक पबूािधारहरुको जवकास गरी समदृ्ध जहजलहाङ गाईँपाजलकाको 

अधार  तयार गने  

ग.  सबिसलुभ तथा गणुस्तरीय सेवा प्रबाहा गने । 

घ. स्थानीय स्तरका सडकहरुको स्तरोन्नजत , पयिटन पबूािधार जवकास र सस्थागत 

भवनहरुको जनमािण गने । 



 

११. प्रस्तुत बजेटका उदे्दश्यहरु हार्िल गनि देहाय बमोर्जको प्राथर्मता र्नधािरण 

गरेको छु । 

(क) कृजष तथा पशपुालन ब्यबसायको ब्यबसायीकरण, अधजुनकीकरणमा जोड जदद ै

जनयाितमजुख कृजषजन्य तथा पशजुन्य ईत्पादनमा बजृद्ध गने । 

(ख) ईधमजशलताको माध्यमबाट प्रजवजध सजहतको सीपमलूक ताजलम प्रदान गरी नयाँ 

ईधजमहरु जसजिना गने । 

(ग) जहजलहाङ गाईँपाजलका जभर रहकेा पयिटकीय क्षेरहरुको सरक्षण, सम्बि्धन, 

प्रवि्धन गरी पयिटकीय गन्तब्यको रुपमा जवकास गररने छ । 

(घ) जनमािणाजधन तथा ऄधरुा अयोजनाहरुको जनमािण कायिको यथोजचत प्रबन्ध जमलाइ 

समयमै सम्पन्न गररने छ । 

(ङ) ऄजत जवपन्न लजक्षत घरपररबारलाइ अयअजिनमलूक कायिक्रमहरुमा जक्रयाजशल 

गराइ ईजनहरुको जीबन स्तरमा क्रजमक रुपमा सधुार गररने छ । 

(च) जहजलहाङ गाईँपाजलकाको सशुासन र गणुस्तरीय सेबा प्रबाहमा समय सापेक्ष रुपमा 

सधुार गद ैसबै संयन्रहरुलाइ जक्रयाजशल बनाइने छ । 

(छ) संघ र प्रदशे सरकारको सहयोग, समन्वय र सहकायि माफि त सबािङ्जगण जवकासमा 

जोड जदइने छ । 

 

अजथिक जवकासः 

क. रोजगार सेवा केन्द्रः 

१२. प्रधानमन्री रोजगार कायिक्रम ऄन्तगित जहजलहाङ गाईँपाजलकाको रोजगार सेवा केन्ि (E-

MIS) मा दताि भएका श्रजमकहरू लाइ  ,पवुािधार जनमािण का क्षेरमा १०० जदनको न्यनुतम 

ज्यालादारी सजहत  थप ऄन्य क्षेरमा पजन खटाईने गररको योजना सजहत प्रदशे,संघ 

सरकारसंगको साझेदारीको लाजग अवश्यक  वजेट जवजनयोजन गरेको छु । 

१३. श्रजमकहरूलाइ जनमािण कायिमा खजटदा वा कायि सम्पादनका क्रममा अवश्यक औजार 

ईपकरण तथा सरुक्षाका सामाग्री हरूको व्यवस्था जमलाएको छु । 



 

१४. गाईँपाजलकाका जवजभन्न के्षरमा हुने जवकासका लागी अवश्यक श्रम जनशजक्त रोजगार 

सेवा केन्िबाटै माग गने जनजत बनाइनेछ । 

 

ख.  कृहष हवकास  

१५. जहजलहाङ गाईँपाजलका कृजष के्षरको लागी ईविर के्षर रहकेो हावापानी तथा भगुोलका 

अधारमा पकेट के्षरको रूपमा जवकास गद ै कृजषको के्षरगत सोचःखाध्य सरुक्षा र मतुय 

अजथिक पेशामा कृजषको ऄपररहायिता  भन्ने नारालाइ साकार पानिका लागी संजघय तथा 

प्रदशे संगको साझेदाररमा तरकारी वाजल पकेट के्षर जवस्तार कायिक्रमको जनरन्तरता गद ैथप 

तरकारी वाजल पकेट के्षर जनधािरण गरर  जनयाितमखुी तरकारी ईत्पादनका लाजग जवकास गने 

जनजत जलइएको छ । 

१६. कृजष जवकास तफि का कायिक्रमहरू मापदण्ड बनाएर संचालन गररनेछ ,साथै तरकारी 

(टमाटर/खोसािनी) ईत्पादनमा जनयाितमखुी ईत्पादन गद ै अएको हुदंा गाईँपाजलकामा थप 

टमाटर खतेी जवस्तार गनि ईत्पादन र ईत्पादकत्व बदृी गनि  कृषक लाइ  प्रोत्साहनमखुी 

कायिक्रम संञ्चालन गनि अवश्यक बजेट जवजनयोजन गरेको छु । 

१७. बाँझो जग्गा रातन नपाइने जनजत बनाइनेछ ,बैदजेशक रोजगारबाट फजकि एका, तथा श्वदशेम ै

कृजष ईधमी बन्न चाहने  यवुाहरूलाइ यवुा श्वरोजगार कायिक्रम संञ्चालन को जनरन्तरता 

जददं ैथप यवुा कृजष ईधमी जवकास गनि बजेटको व्यवस्था जमलाएको छु । 

१८. जहजलहाङ गाईँपाजलकाको जवजभन्न िाईँको भौगोजलक ऄवस्था तथा हावापजन र त्यहाँ 

गनि सजकने कृजष खतेी प्रजवजधहरूको ऄध्ययन तथा अगामी कृजष कायिक्रमको 

प्राथाजमजककरण का लाजग क्षेरगत रूपमा बस्तगुत जववरण तयार गनि अवश्यक वजेटको 

प्रवन्ध गरेको  छु । 

१९. ईत्पादन र ईत्पादकत्व बजृद गनि माटो मजैर खतेी प्रणाजललाइ व्यवजस्थत गनि माटो पररक्षण 

जशजवर संञ्चालन गने कायिक्रमका लागी बजेटको व्यवस्था जमलाएको छु । 

२०. जवजभन्न कृजषवाजलमा दखेीने जकरा,तथा प्रकोप जनयन्रण गनि वाजल ईपचार कायिक्रम 

संञ्चालन गररनेछ  साथै अगामी जदनमा कृजष जवमा का लाजग थप जनजत बनाइनेछ । 

 

ग. पशु सेवा केन्द्रः 

२१. जकसान सचुीकरण कायिक्रममा समावेस भएका ३४०० भन्दा बढी कृषकहरूलाइ 

वजगिकरण गरर कृषक पररचयपर ईपलब्ध गराइनेछ,साथै जकसान सचुीकरण प्रणाजलमा 

समावेस हुन नसकेका जकसानहरूका लागी कायिक्रम गररनेछ ,गाईँपाजलकाबाट संञ्चालन 



 

हुने तथा जवजभन्न जनकायबाट प्राि गने ऄनदुान को दोहोरोपना हटाईने र सजुचकरणमा 

अवद्द भएका जकसान लजक्षत कायिक्रम संञ्चालन गररनेछ । 

२२. गाईँपाजलकाको कृजष तथा पश ु त्याङक व्यवस्थापन गररनेछ साथै गाईँपाजलकामा 

बणिसंकर तथा ईन्नत गाइ/भैजस जवकास गद ैदधुतथा मास ुईत्पादन र ईत्पादकत्वमा जोड 

जदइनेछ । 

२३. जहजलहाङ गाईँपाजलका बाट वाजषिक रूपमा लगभग २४ टन छुपी तथा ३० टन भन्दा वढी 

जघई जनयाित हुदं ै अएकोले कृषक तथा डेरी फामि तथा ईधोग हरूलाइ थप प्रोत्साहनका 

कायिक्रम संञ्चालन गरीनेछ । 

२४. पशपुालन जवकासको के्षरगत सोच, खाध्य सरुक्षा र मतुय अजथिक पेशामा पशपुालनको  

ऄपररहायिता लाइ साकार पानि अधार स्तम्भ अहार जवकासका लागी कृषकहरूलाइ  

हरीयो घाँस खतेी सजहतको पशपुालन का लागी बहुवषे ईन्नत घाँसको जवई तथा वनेाि नसिरी 

को रूपमा वीस्तार गनि अवश्यक वजेट जवजनयोजन गरेको छु । 

२५. पशमुा कृजरम गभािधानका लागी सवै वडामा गाईँपाजलकामा रहकेो जनशजक्त तथा जनजज 

पाराभेटहरू लाइ पररचालन गरी  सवै वडामा सेवा जवस्तार गनि जनजत बनाइनेछ , यस वषि 

कम्तीमा १००० पशलुाइ कृजरम गभािधान गराईने लक्षय का साथ  अवश्यक बजेट 

जवजनयोजन गरेको  छु । 

२६. कृषकको पशधुन रक्षाका लागी एक घर एक ,ईन्नत पश ु जवमा कायिक्रमका लागी 

अवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु । 

२७. पश ु स्वास््य का लागी वडा सेवा केन्ि हरूबाट पशकुा समस्यामा अधारीत जनशलु्क 

कृषकलाइ पश ुऔषधी जवतरण गने र खोप सेवा संञ्चालन गने प्रवन्ध जमलाएको छु । 

२८. कृजष तथा पशपंुछी जन्य फामिहरू गाईँपाजलकाबाटै दताि नजवकरण गने जनजत जलइएको 

छ,अगामी जदनमा दताि भएका फामि हरू लजक्षत कृजष कायिक्रम संञ्चालन गररनेछ । 

२९. अजथिक जवकास र गररजव न्यनुीकरणका लागी सहकारी के्षरलाइ ईधमजशलता,ईत्पादन र 

रोजगारीसंग अवद्द गररनेछ , साथै जवजतय साक्षरता सम्बन्धी बजेट को व्यवस्था गरेको छु । 

 

घ. घरेिु तथा िघु उधमः 

३०. कायिक्रम ऄन्तरगत ताजलम प्राि ईधमीहरूलाइ प्रजवजध जवस्तार तथा थप ८० जना 

ईधमीहरूलाइ सीप र प्रजवजध सजहत ईत्पादनमा जोड्नका लागी वजेट व्यवस्था गरेको छु । 

 

ङ. पयुटन के्षत्रः 



 

३१. जहजलहाङ गाईँपाजलका जभर रहकेा धाजमिक ,साँस्कृजतक,ऐजतहाँजसक महत्व बोकेका 

के्षरहरूको संरक्षण ,संवधिन तथा प्रवधिन गनि जनजत बनाइ पयिटकीय पवुािधार जनमािण 

कायिक्रम तथा जवस्ततृ अयोजना प्रजतवेदन तयार भएका अयोजनालाइ जनरन्तरता जदइनेछ 

।  

 

 

 

सामाहजक हवकासः  

च.  हशक्षा: 

• सामाजजक अजथिक रुपान्तरणका लाजग मानव संसाधनको जवकास गनुि भन्ने मलु 

नारालाइ दीघिकाजलन सोचका रुपमा अत्मसात गद ै त्यसका लाजग दहेायका नीजतहरु 

जहजलहाङ गाईँसरकारले ऄबलम्बन गरेको छ । 

३२. सबै सामदुाजयक जवद्यालयहरुमा वालजवकास केन्िको व्यवस्थापन गद ैबालबाजलकालाइ 

प्रारजम्भक बालजशक्षाको ऄनभुवसजहत कक्षा १ मा भनािहुने दरमा वजृद्ध गरी अधारभतू 

जशक्षा तथा माध्यजमक तहको  जशक्षालाइ बालमैरी र  गणुस्तरीय र प्रजवजधमैरी बनाईद ै

लजगने छ। 

३३. मौजदुा बालजवकास केन्िहरुलाइ शैजक्षक तथा  पाि्य सामग्री ईपलब्ध गराइ गणुस्तर 

वजृध्द गद ैलजगने छ ।  

३४. भौगोजलक कजिनाआका कारण बालजवकास केन्िको पहुचँ बाट वालवाजलकाहरु बजञ्चत 

नहुन भन्ने ईद्दशे्यका साथ जवगत वषिमा गाईँपाजलकाव्दारा स्थाजपत बालजवकास 

केन्िहरुलाइ ऄनगुमन गरी न्यनुतम जवद्याथी संतया भएकालाइ अगामी वषिपजन जनरन्तरता 

जदआने छ  

३५. जशक्षकहरुलाइ जजम्ववेार र ईिरदायी बनाईद ैक्षमताजवकास सम्बन्धी पनुतािजगी ताजलम 

प्रदान गद ै , शैजक्षक गणुस्तर वजृद्ध गनि जवद्यालय तथा बालजवकास केन्िको जनयजमत 

ऄनगुमन र पषृ्ठपोषणमा जोड  जदआने छ। 



 

३६. जवद्याथी जदवा खाजा कायिक्रमलाइ प्रभावकारी र व्यवजस्थत बनाईद ैजशक्षक सजक्रयतामा 

वजृध्द ल्याआ जवद्याथीहरुको कक्षा छोड्ने तथा कक्षा दोहोयािईने दरमा सधुार ल्याईने छ। 

३७. प्रत्येक १०/१० वषिमा सामदुाजयक जवद्यालयको पाि्यक्रममा पररवतिन गने नेपाल 

सरकारको नीजत रह ेबमोजजम गत वषि दजेख पररवतिन हुद ैयस वषि समेत कक्षा ९ सम्मको 

पाि्यक्रममा पररवतिन भए वमोजजम गाईँपाजलकाका सबै जवद्यालयका जशक्षकहरुलाइ 

पररवजतित पाि्यक्रमको बारेमा प्रवोजधकरण ताजलम प्रदान गद ैलजगने छ ।   

३८. जवद्यालयले प्रत्येक वषि ऄध्यावजधक गनुि पने  एजककृत शैजक्षक सचूना व्यवस्थापन 

प्रणाली IEMIS लाइ व्यवजस्थत गद ै सही सचूना ऄध्यावजधक गद ै  सही  ऄजभलेख 

प्रजवष्टी गनि ऄजभप्रेररत गररने छ ।  

३९. जवद्यालयको शैजक्षक गणुस्तर ऄजभवजृध्द गनि जवद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु तथा 

जवद्यालय व्यवस्थापन सजमजतका पदाजधकारी र ऄजभभावकहरुकको क्षमता जवकासको 

लाजग ऄन्तजक्रि यात्मक कायिक्रम संचालन गररने छ ।  

४०. जवगत वषिदजेखनै तह थप गरी माजथल्लो तहको ऄध्यापन शरुु गरेका तर न्यनुतम जशक्षक 

दरबन्दी पजन नहुदा संचालनमै समस्या अएका कारण त्यस्ता जवद्यालयमा जदआद ैअएको 

सहयोगलाइ जनरन्तरता जदआएको छ ।  

४१. एक स्थानीय तह एक प्राजवजधक जशक्षालय तथा नमनूा जवद्यालय भन्ने संघीय सरकारको 

समेत प्राथजमकता रह ेबमोजजम अवश्यक पवुािधार पयुािएर अईने जवद्यालयहरुलाइ त्यस्ता 

जशक्षालय संचालनलका लाजग प्राथजमकता जदआने छ ।   

४२.  जवद्यालयमा जवज्ञान प्रयोगशाला, पसु्तकालय, इन्टरनेट जस्ता नजवन प्रजवजधहरुको 

प्रयोगगद ैकक्षा जशक्षणलाइ प्रजवजधमैरी बनाईन ध्यान जदआने छ ।  

४३.  गाईँपाजलका जभर  मातभृाषा पिनपािन भआरहकेा जवद्यालयहरुलाइ व्यवजस्थत गने 

कायिको थालनी गररने छ ।  

४४.  राष्ट्रपजत रजनङ जशल्ड प्रजतयोजगता कायिक्रमलाइ थप व्यवजस्थत गद ै थप जवधाहरुमा 

समेत प्रजतस्पधाि गराईनकुा साथै, ऄध्यक्ष कप खलेकुद  कायिक्रमलाइ प्रभावकारी तथा 

व्यवजस्थत रुपमा संचालन गद ैखले के्षरको जवकासमा जोड जदआद ैलजगने छ । 

४५.  राम्रो संभाव्यता ऄध्ययन तथा जवशे्लषण जवना जवद्यालयका कक्षा तथा तह थपगरी पजछ 

संचालनहुन नसक्ने पररजस्थजत अईने कुरालाइ जनरुत्साजहत गनि कक्षा तथा तह थप गनै परे 

जवद्यालय नक्शाङ्कन तथा व्यापक छलफल ऄन्तजक्रि या पश्चात मार थप गने जनजत जलआने 

छ।  

छ. स्वास््य के्षत्रः 



 

४६. सबैका लागी स्वास््य सेवामा सहजै पहचु को लागी प्रत्येक वडामा स्वस््य संस्था 

संचालन भ ै सेवा कायि लाइ जनरन्तता जदएको र खोप तथा गाँईघर जक्लजनक लाइ ऄझ 

गणुस्तरीय सेवा प्रदान गनि गराईन व्यावस्थापन मा सधुार गररने छ। 

४७. सवै वडाहरुको १ बषि मजुनका बालबाजलकाको खोप सेवा प्रगजत जववरण ऄनसुार 

जहजलहाङ गाँईपाजलका “ पणूि खोप पाजलका  “सजुनजश्चतता रहकेो र जदगोपनाको लागी खोप 

कयिक्रम तथा खोप केन्िहरु लाइ ऄझ व्यावजस्थत गद ैलजगने छ। 

४८. सरुजक्षत प्रसजुत सेवा ऄन्तगित बजथिङ सेन्टरहरुलाइ थप व्यवस्थापन गरर “ जजरो होम 

डेजलभरी   “ कायि लाइ प्रभावकारी कायािन्यन गनि सतु्केरी प्रोत्साहन  लगाएत पोषण 

कायिक्रम ऄगाडी बढाआएको छ। 

४९.  गभिवजत मजहलाहरुको लागी गोपेटार ऄस्पताल बाट  दजैनक तथा प्रत्येक वडाहरुमा 

माजसक रुपमा जनशलु्क जभजडयो एक्सरे सेवा प्रदान गररने कायि लाइ ऄझ व्यवजस्थत गररने 

छ। 

५०.  कोजभड १९ जबरुद्धको खोप लगाईन छुट भएका तथा बसु्टर खोप लगाईन बाकी 

रहकेाहरुलाइ पजहलो चौमाजसक जभर सबैलाइ खोप परुा गररने छ। 

५१. सबै नागरीक लाइ जनशलु्क ईपचारमा ल्याव सेवा ईपलब्ध गराईन ल्यावकेजमकल 

खररदमा बजेटको व्यावस्था जमलाआएको ,साथै जेष्ठ नागररक लजक्षत वडा हरुमा मधरुोग 

मटुुरोग लगाएत नसने रोगको पररक्षण तथा ईपचार को व्यवस्था जमलाआएको छ । 

५२. कोजभड लगाएत जबजभन्न माहामारी रोकथाम तथा जनयन्रणका लागी अबश्यक 

व्यावस्थापन कोष को जगेडा गररएको छ। 

५३. सामदुाजयक स्वास््य मजहला स्वंयम सेजवकाहरुको माजसक खाजा खचिमा केजह बजृद्ध गरर 

गणुस्तरीय सामदुाजयक स्वास््य सेवामा सधुार गररने छ ।  

५४. स्वास््य बीमा कायिक्रम लाइ प्रभावकारी बनाआने छ ।साथै नागररक अरोग्य केन्ि 

जोरपोखरी लाइ समेत व्यावजस्थत गररने छ। 

ज. महहिा हवकासः  

५५. मजहला समहू, सजमजत तथा सहकारीहरुलाइ सजक्रय बनाईद,ै ऄनजुशक्षण तथा नेततृ्व 

जवकास कायिक्रमहरु सञ्चालन गरी अयअजिनमलुक जसप जवकास ताजलममा जोड 

जदआनेछ ।  

५६. लैङ्जगक जहसंा जवरुद्धको १६ जदने ऄजभयान, सामाजजक सञ्जालको दरुुपयोग सम्बजन्ध 

सचेतनामलुक कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ । 



 

५७. बालक्लव सम्बजन्ध जनजत बनाइ ,बालश्रम मकु्त बालमैरी वडा घोषणा चरणवद्ध रुपमा 

गररनेछ  

५८. ऄपाङ्गता भएका व्यजक्तहरुको स्वास््य पररक्षण गरी  पररचयपर जवतरण जशजवर,  

सञ्चालन तथा जेष्ठ नागररक जदवस तथा सम्मान कायिक्रम गररनेछ । 

५९. दजलत समदुायहरुको क्षमता ऄजभवजृद्धका लाजग अयअजिनमलुक जसप जवकास ताजलम 

कायिक्रम सञ्चालन गररनेछ ।                    

 

 

झ. खानेपानी तथा सरसर्ाईः  

६०. प्रत्येक नागररकलाइ अधारभतु खानेपानी सेवा ईपलब्ध गराईन एक घर एक धाराको 

जनजत ऄनरुुप संजघय सरकारबाट सञ्चाजलत बहृत खानेपानी अयोजनालाइ प्राथजमकताका 

साथ सम्पन्न गनि अवश्यक सहयोगको प्रबन्ध गररने छ ।  

६१. खानेपानी महुानहरुको संरक्षण  गरी खानेपानी ऄभाव भएका के्षर, बस्तीहरुलाइ स्वच्छ 

जपईने पाजनको प्रबन्ध जमलाआनेछ ।  

६२. गाईँपाजलकाको क्षेर जभरका प्रमखु बजारहरुबाट ईत्पादन हुने फोहोर मजहला व्यवस्थापन 

तथा सरसफाआको लाजग अवश्यक बजेटको प्रबन्ध जमलाआएको छ ।  

ञ. पुवुधार हवकासः 

६३. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा जनजदिष्ट भएको ऄजधकारहरुको कायािन्वयन 

गदजैहजलहाङ गाईँपाजलकालाआ चाजहने ऄत्यावश्यक भौजतक संरचनाहरु जनमािण गद ैलजगने 

छ । 

६४. जहजलहाङ गाईँपाजलका यातायात गरुु योजना जनमािण गरर गाईँपाजलका भररका 

सडकहरुको स्तररकरण गररने छ र प्राथजमकताको अधारमा सडकको स्तरोन्नजत गररने छ । 

६५. जहजलहाङ गाईँपाजलकाको भजूममाजथको पहुचँलाआ समतामलुक बनाईन र वातावररणीय 

सन्तलुन कायम गरी जदगो जबकास हाजसल गनि तथा प्राकृजतक भजूमस्रोतबाट प्राि हुने 

लाभलाआ न्यायोजचत ढङ्गबाट जवतरण हुन सक्ने ऄबस्थाको सजृना गनि समेत जहजलहाङ 

भ-ूईपयोग नीजत जनमािण गररने छ । 



 

६६. जहजलहाङ गाईँपाजलका जभरका अवासीय, शैजक्षक, स्वास््य, व्यापाररक तथा कायािलय 

भवनहरु, बजस्तहरु, खानेपानी, बाटो जस्ता भौजतक संरचनाहरु सरुजक्षत  र जोजखम मकु्त 

तररकाले जनमािण गनि साथै जनमािण सम्बन्धी अधारभतु मापदण्ड लाग ुगराईन भवन जनमािण 

आजाजत कायिजवजध जनमािण गरर लाग ुगररने छ । 

६७. जहजलहाङ गाईँपाजलकाको जबजभन्न पयिटकीय स्थलहरुको जबस्तार गनिलाआ जड जप अर 

जनमािण गरर संघ तथा प्रदशेसँग समन्यव गरर क्रमशजनमािण गररनेछ । 

६८. जहजलहाङ गाईँपाजलकाको ऄत्याजधक जनघनत्व भएको क्षेरबाट गाईँपाजलका केन्ि सम्म 

जोड्ने मोटरबाटोहरुको  छनौट गरर जड जप अर गरी स्तरोन्नजत गद ैलजगनेछ । 

६९. जहजलहाङ गाईँपाजलकाको जबजभन्न बजस्तहरुमा बहुईपयोजग सामदुाजयक भवनको जनमािण 

गरर सामाजजक प्रयोगमा ल्याआनेछ । 

 

 

ट. वन वातावरण तथा हवपद ब्यबस्थापन 

७०. जवपद प्रजतकायि ताजलम संचालन तथा जवपद जोजखम नक्साङकन  गररनेछ । 

७१. सदाबहार बोट जबरुवा र फलफुलको नसिरी स्थापना गररनेछ। 

७२. जहजलहाङ जभरका बजारहरु  तथा साविजजनक शौचालयहरुको  फोहोरमलैा  व्यवस्थापन 

गररनेछ । 

७३. जबकास र वातावरण बीच सन्तलुन कायमगनि नीजत लआने छ। वनको जदगो ब्यबस्थापन 

गरी अयबजृध जजजबकोपाजिन सधुार, वातावरण संरक्षण र वन जवनाश तथा वन क्षयीकरण 

न्यनू गररनेछ। 

७४. वकृ्षरोपणलाइ ऄजभयानको रुपमा ऄगाडी बढाआने छ। ऄथितन्रमा योगदान पयुािईने  गरी 

सामदुाजयक वन ब्यबस्थापनलाइ ईत्पादन र रोजगारमलूक बनाईन काननूी प्रबन्ध गररने छ । 

७५. वनको जदगो ब्यबस्थापन गनि वनपैदावारमा अत्माजनभिर हुने, कािदाईराको नीयजमत 

अपजूति गररनेछ। 

 

 ठ.  सशुासन तथा संस्थागत हवकास 

७६. नेपालको संजवधानको ऄनसुजूच ८ बमोजजमका अफ्ना ऄजधकारक्षेरका जवषयमा नीजत 

तथा काननू तजुिमा गरी कायािन्वयन गररनेछ । जनप्रजतजनजध र कमिचारीहरुको क्षमता 

ऄजभवजृद्ध गने प्रकृजतका कायिक्रमहरु सञ्चालन गररने छ । 



 

७७. जनईिरदायी स्थानीय सरकारको ऄनभुतूी गराईन स्थानीय प्रशासनलाइ स्वच्छ, सक्षम र 

व्यवसाजयक बनाईँद ै अजथिक एवं जविीय सशुासनलाइ प्रवि्धन गररने छ  । सचूना 

सम्पे्रषणको लाजग सचूना प्रजवजधको जवकास तथा ईपयोगबाट सविसाधारणको सचूनामा 

पहुचँ सजुनजश्चत गररनेछ ।  

७८. स्थानीयस्तरमा हुने जववाद जनरुपण गनि हरेक वडामा रहकेा मेलजमलापकेन्िहरुलाइ 

सदुृढीकरण गररनेछ । गाईँपाजलकाको न्याजयक सजमजतको र मलेजमलापकतािहरुको क्षमता 

ऄजभवजृद्ध गनि कायिक्रमहरु सञ्चालन गररने छ । 

७९. गाईँपाजलका र वडाबाट प्रवाह हुने सेवालाइ सबिसलुभ एबं थप प्रभावकारी वनाईन 

कमिचारीहरुको क्षमता जवकासका कायिक्रमहरु सञ्चालन गरी समग्र कायािलयको संस्थागत 

क्षमता जवकासमा जोड जदआनेछ । 

८०. जहजलहाङ गाईँपाजलकाका सवै वडाहरुमा प्रजवजधको प्रयोग गरी सबिसलुभ तवरबाट सेवा 

प्रबाहा कायिको लाजग जतब्र गजतको आन्टरनेट सेवाको अबस्यक प्रबन्ध जमलाइने छ । 

८१. स्थानीय तहको सेवालाइ चसु्त, प्रभाबकारी र नजतजामजुख बनाईन संगिन तथा 

ब्यबस्थापन सभेक्षण गरी कायािन्वयनमा ल्याइने छ । 

८२. समग्र गाईँपाजलकाको प्रथम पञ्चवषीय अवजधक योजना पन्रौ योजना, प्रदशे 

अवजधक जवकास योजना तथा जदगो जवकासले जलएका लक्ष्यहरुलाइ सम्बोधन गनि 

योजनावद्ध जवकासको माध्यमबाट गाईँपाजलकाको सवै क्षेरमा समन्याजयक जवकास गने 

अधार बषिको रुपमा अगामी अजथिक वषिलाइ स्थाजपत गरी सो को प्रभावकारी 

कायािन्वयनमा गाईँपाजलका पररवार दृढताका साथ लाग्ने  कुरामा जवश्वस्त पानि चाहन्छु । 

ऄब म माजथका क्षेरगत नीजत तथा कायिक्रमहरु कायािन्वयनका लाजग बजेट जवजनयोजन र श्रोत 

ब्यबस्थापनको ऄनमुान प्रस्ततु गने ऄनमुजत चाहान्छु । 

८३. अगामी अजथिक बषिका नीजत तथा कायिक्रमहरु कायािन्वयन गनि रु. ४६,४५,९०,००० 

जवजनयोजन गरेको छु । कुल जवजनयोजनमध्ये संघीय सरकार ३२,७७,००००० पदशे सरकार 

रु १७,५०,५००० राजश्व बाँडफाँड रु. ७,६२,७०,००० अन्तरीक अय रु ४, 

३१,१५,००० रहकेो छ । 

ऄब म अगामी अजथिक बषि २०७९/०८० को राजश्व पररचालनको नीजत तथा कायिक्रम प्रस्ततु 

गने ऄनमुजत चाहान्छु । 



 

८४. अगामी अजथिक बषिको राजश्व नीजत र करका दरहरु जनधािरण गदाि जनम्नानसुारको राजश्व 

पररचालन नीजत ऄङ्जगकार गरेको छु ।  

(क) सरोकारवालाहरुसगँको समन्वयमा करका दायरा तथा क्षेर जवस्तार गने । 

(ख) राजश्व प्रशासनलाइ प्रजवजधमैंरी बनाइने छ । 

(ग) राजश्व प्रशासन कायिमा प्रत्यक्ष सम्लग्न जनशजक्तको जवकास गररने छ । 

   (घ) राजश्व सधुार कायियोजनाले जदएका सझुाबहरुलाइ ऄङ्जगकार गरी कर सहभाजगता 

      ऄजभबजृद्ध गने ।। 

ऄन्त्यमा, “कृजष, ईजाि, पयिटन र प्रजवजध जहजलहाङ गाईँपाजलकाको सम्मजृद्ध” को हाम्रो महान 

ऄजभयानमा प्रत्यक्ष, ऄप्रत्यक्ष रुपले साथ र सहयोग गनुिहुने केन्ि तथा प्रदशे सरकार, गाईँपाजलका 

पररवार, राजनीजतक दलहरु, सहकारी संस्था, गैरसरकारी संघ संस्थाहरु समाजसेवी तथा 

वजुद्धजजवीहरु, कमिचारी लगायत सम्पणूि सहयोगी मनहरुलाइ रृद्धयदजेख धन्यवाद जददं ै अगामी 

जदनहरुमा पजन यस्तै साथ र सहयोगको ऄपेक्षा गरेको छु  । 


