
आज मिमि २०७८।०३।०८ गिे िंगलबारका मिन यस मिमलिाङ गाउँपामलकाको कायाालय, पंचिी 

पाँचथरका अध्यक्ष श्री भवूानी प्रसाि मलङिनेज्यकूो अध्यक्षिािा िपमसल बिोमजिका कायापामलका 

सिस्यिरुको उपमस्थमििा यस आ.व को चॏधो कायापामलका बैठक द्वारा िल उल्लेमिि प्रस्िाविरु 

िामथ छलफल गरी िेिायनसुारका मनर्ायिरु पाररि गररयो ।     

उपस्थिस्ि : 

१. अध्यक्ष : श्री भवूानी प्रसाि मलङिने ……………………………….................... 

२. उपाध्यक्ष : श्री समुित्रा उपे्रिी सेढाई ………………………………..................... 

३. वडा अध्यक्ष : श्री गोपीकृष्र् भण्डारी ……………………………….................. 

४. वडा अध्यक्ष : श्री मभि प्रसाि िमे्व्या ………………………………….............. 

५. वडा अध्यक्ष : श्री ििन गॏिि …………………………………………........... 

६. वडा अध्यक्ष : श्री लक्ष्िी प्रसाि सिुाङ ……………………………………........ 

७. वडा अध्यक्ष : श्री कृष्र् वा यवा …………………………………………........ 

८. वडा अध्यक्ष : श्री मिलमबक्रि ईमधङगो ……………………………………....... 

९.  का पा सिस्य श्री काििुा गरुुङ ………………………………….................... 

१०.  का पा सिस्य श्री िेनकुा िेवी बजगाई …………………………….................. 

११.  का पा सिस्य श्री िाया कन्िङवा ………………………………................... 

१२.  का पा सिस्य श्री मवष्र्कुला उभरकोटी ………………………………........... 

१३.  का पा सिस्य श्री िगुाािाया पररयार ………………………………………..... 

१४.  का पा सिस्य श्री मटकाराि धिला  ………………………………………..... 

१५.  सिस्य समचव श्री मबक्रि मलम्वब ु…………………………………………….. 

 

 

      

 



प्रथिावहरु :- 

१. श्रोि अनिुान िथा बजेट सीिा मनधाारर् समिमिको प्रमिवेिन सम्वबन्धिा । 

२. बजेट िथा कायाक्रि िजुािा समिमिको प्रमिवेिन सम्वबन्धिा । 

३. गाउँसभा सञ्चालन सम्वबन्धिा । 

४. मिमलिाङ सङ्रिालयको Landscape preparation को ठेक्काको म्वयािथप सम्वबन्धिा । 

५. स्थानीय पवूााधार मवकास साझेिारी अन्िगािको योजनाको बाँकी रिकेो रकि सम्वबन्धिा । 

६. आमथाक सिायिा सम्वबन्धिा । 

७. श्री मसररजंग िा. मव.को ट्रष्ट भवन भत्काउने सम्वबन्धिा । 

८. प्र.ि.रो.का. प्रस्िामवि योजना सम्वबन्धिा । 

९. प्राप्त सिायिा रकि सम्वबन्धिा । 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



स्िर्णय िं. - १ 

पाँचो वर्षे बजेट अमधवेशन ियारीका लामग स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को िफा ६६ 

बिोमजि गमठि श्रोि अनिुान िथा बजेट सीिा मनधाारर् समिमिले मनधाारर् गरेको िेिायनसुारको 

प्रमिवेिनलाई यसै बैठकद्वारा सवासम्विि पाररि गने मनर्ाय गररयो । साथै आगािी आमथाक वर्षा 

२०७८/७९ को प्रस्िामवि बजेटको कुल सीिा रु ४९ करोड ३१ लाि ९५ िजार ९ सय ३६ कायि 

राख्ने मनर्ाय सिेि गररयो । 

स्हस्िहाङ गाउँपास्िका 

श्रोि अिुमाि ििा बजेट स्िमा स्िर्ाणरर् - २०७८/७९ 

क्र स श्रोि अनिुामनि बजटे 

१ स्थानीय आन्िररक आय प्रक्षेपर् ७६१२६०५ 

२ नेपाल सरकार मवमिय िस्िान्िरर् १०४४००००० 

३ नेपाल सरकार राजश्व बाँडफाँड ७२३१२००० 

४ प्रिशे सरकार मवमिय िस्िान्िरर् ५८९५००० 

५ प्रिशे सरकार राजश्व बाँडफाँड ३९५८००० 

६ अनिुामनि नगि िॏज्िाि अ ल्या रकि ३५६०८३३१ 

७ आन्िररक ॠर् ० 

  स्रोि अनिुान बजटे जम्विा २२९७८५९३६ 

८ नेपाल सरकार सशिा अनिुान २३४६००००० 

९ नेपाल सरकार सिपरुक अनिुान १७२००००० 

१० नेपाल सरकार मवशरे्ष अनिुान ० 

११ प्रिशे सरकार सशिा अनिुान १६१०००० 

१२ प्रिशे सरकार सिपरुक अनिुान १००००००० 

१३ प्रिशे सरकार मवशरे्ष अनिुान ० 

  बजटेको कुल मसिा ४९३१९५९३६ 

  अत्यावश्यक वजटे मवमनयोजन   

१४ सिपरुक अनिुान - संघका लामग १७२००००० 

१५ सिपरुक अनिुान - प्रिशेका लामग ४२८५७१४ 

१६ मिमलिाङ िरबारका लामग ७५००००० 

१७ सल्लेरी सुभाङ पञ्चिी सडकका लामग ३००००००० 

१८ प्रशासकीय भवन मनिाार् आयोजनाका लामग २००००००० 

१९ २ नं. वडा कायाालयको भवन मनिाार् १५००००० 



२० ३ नं. वडा कायाालयको भवन मनिाार् १५००००० 

२१ ६ नं. वडा कायाालयको भवन मनिाार् १५००००० 

२२ ७ नं. वडा कायाालयको भवन मनिाार् १५००००० 

२३ कुल चाल ु्यय अनिुान ७१५७४३७० 

२४ प्रकोप ्यवस्थापन कोर्षका लामग ८५००००० 

२५ आकमष्िक कोर्षका लामग ३७३५६६१ 

२६ मिगो मवकासका लक्ष्य/अन्िरामष्ट्रय प्रमिवद्विा ० 

  कुल जम्विा १६८७९५७४५ 

  अब बाँकी ६०९९०१९१ 

२७ ७ वटा वडािरुका लामग बजटे मविरर् ३१५००००० 

  अब बाँकी २९४९०१९१ 

२८ आमथाक मवकास ॽ 

२९ सािामजक मवकास ॽ 

३० पवूााधार मवकास ॽ 

३१ वन वािावरर् िथा मवपि ्यवस्थापन ॽ 

३२ संस्थागि मवकास, सेवा प्रवाि िथा सशुासन ॽ 

      

 

स्िर्णय िं. - २  

(क) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को िफा ६७ बिोमजि गमठि बजेट िथा कायाक्रि िजुािा 

समिमिले पेश गरेको प्रमिवेिनिा आगािी आमथाक वर्षा २०७८/७९ को लामग ियार पारेको 

ििेायनसुारको नीमि िथा कायाक्रिको प्रस्िावलाई मस्वकृि गरी आगािी २०७८ असार १० गिे सभािा 

पेश गने मनर्ाय गररयो । 

 

यस गाउँपामलकाको उपाध्यक्षको िमैसयिले कोमभड - १९ को िोस्रो लिरबाट मसमजाि मवर्षि पररमस्थमिका बीच यस गररिािय सभािा 

आगािी आमथाक वर्षा २०७८/७९ को नीमि, कायाक्रि िथा बजेट मववरर् प्रस्िुि गना उपमस्थि भएको छु । 

 

१. यस अवसरिा ि रामष्ट्रय स्वाधीनिाको रक्षा, लोकिन्त्र प्रामप्त, अरगािी पररविान िथा संघीय लोकिामन्त्रक गर्िन्त्र नपेाल 

मनिाार्का लामग भएका जनआन्िोलन, जनयदु्व, आमिवासी जनजामि िथा िधशे आन्िोलन लगायिका मवमभन्न 

आन्िोलनिरुिा आफनो अिलू्य जीवनको बमलिान गनुािुन ेसम्वपरू्ा शमिििरुिा भावपरू्ा श्रद्वासिुन ्यक्त गना चािन्छु । 

 

२. मवश्व्यापी रुपिा फैमलएको कोमभड - १९ को ििािारीबाट जीवन गिुाउनिुुन ेयस गाउँपामलकाका ४ नं. वडा अध्यक्ष िथा 

सभा सिस्य श्री श्रीप्रसाि मशग ुिथा पत्रकार एकराज भण्डारी, प्राध्यापक राजेन्र सवेुिी, मशक्षक राजेन्र मशग,ु ्यवसायी अिर 

मलङिने, पवूा जनप्रमिमनमध कृष्र् बिािरु योङिाङ प्रमि भावपरू्ा श्रद्वाञ्जमल ्यक्त गिाछु । यस्िै कोरोनाबाट संक्रमिि भई 



मबमभन्न स्वास््य संस्था र िोि आइसोलेशनिा उपचाररि सबैलाई शीघ्र स्वास््य लाभको कािना गिाछु । साथै कोरोना 

ििािारीका मवरुद्व अरपमंक्तिा रिरे िमटरिनभुएका सबै स्वास््यकिी, सरुक्षाकिी, राष्ट्रसेवक किाचारी, जनप्रमिमनमध र सम्वपरू्ा 

नागररकिरुप्रमि िामिाक धन्यवाि र कृिज्ञिा ज्ञापन गिाछु ।  

 

३. नेपालको संमवधान २०७२ अनरुुप मब. स. २०७४ सालिा सम्वपन्न स्थानीय ििको पमिलो ऐमििामसक मनवााचनबाट स्थानीय 

जनिािरुको जनिि प्राप्त यस स्थानीय ििले पाँचॏ वर्षाको यस अवमधसम्वि आइपगु्िा यस भेगका स्थानीय मिमलिाङवासी 

िाजभुाई िथा मिमिबमिमनिरुको पररविानको चािना एवि मवकास र सिमृद्वको सपनालाई केिी ििसम्वि साथाक बनाउने प्रयास 

जारी रियो र रिनछे । साथै सािामजक न्याय समििको बिुआयमिक एवि िीव्र मवकासद्वारा सिदृ्व नेपाल सिुी नेपालीको 

रामष्ट्रय आकांक्षा परुा गना मिमलिाङ गाउँपामलकाले अमख्ियार गरेको आवमधक नीमि ''कृमर्ष, उजाा, पयाटन र प्रमवमध; 

मिमलिाङ गाउँपामलकाको सिमृद्व'' मनिाार्को आधारमशला ियार भएको छ ।  

 

४. नेपालको संमवधान २०७२ िा मनमिाष्ट स्थानीय ििका एकल अमधकार िथा साझा अमधकारका सचूीिरुिा िोमकएका 

मजम्विेवारीिरु कायाान्वयन गना िथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ िा उल्लेमिि क्षेत्रामधकार अनरुुपका भमूिकािरु 

मनवााि गना स्थानीय ििलाई काननु बिोमजि प्राप्त िुन े अन्िर सरकारी मवमिय िस्िान्िरर् िथा काननुी प्रावधान अनरुुप 

स्थानीय ििको सम्वभा्य स्रोििरुको संकलन, उपलब्ध स्रोिको िक्षिापरू्ा बाँडफाँड िथा अमधकिि प्रमिफल मिन ेिालको 

उपयोग चनुॏमिपरू्ा रिकेो छ । यस्िो चनुॏमिको सािना गना मवमनयोजन िक्षिा, कायाान्वयन कुशलिा र मवमिय अनशुासनको 

मत्रकोर्ात्िक संयोजन कायि िुने गरी आमथाक िथा सािामजक पवूााधार मवकासका क्षेत्रिा स्रोि र साधनलाई केमन्रि गनुापन े

आवश्यकिा ििेेको छु । 

 

५. आगािी वर्षाको बजेट िजुािा गिाा िलेै नपेालको संमवधान, पन्रॏ आवमधक योजना, सिदृ्व नपेाल सिुी नपेालीको रामष्ट्रय 

आकाङ्क्षा, कृमर्ष उजाा पयाटन र प्रमवमध; मिमलिाङ गाउँपामलकाको सिमृद्व भन्ने गाउँपामलकाको िीघाकालीन सोच समििको 

प्रथि आवमधक योजना, मिगो मवकास लक्ष्य र चनुावी घोर्षर्ापत्रलाई िित्वपरू्ा आधारको रुपिा मलएको छु । सबै प्रकारका 

सािामजक, आमथाक मवभिेको अन्त्य गि ैयस गाँउपामलकाको मवकास, सिमृद्व र सािामजक न्यायलाई थप गमिशील बनाउने र 

सिाजवािको आधार मनिाार् गने उधेश्यबाट मनिमेशि भएको छु । गाउँसभाको यसै बजेट अमधवेशनिा पेश िुने मवमनयोजन 

मवधेयकका मसद्वान्ि र प्राथमिकिा उपर िुन े छलफलिा िान्य सिस्यिरुबाट प्राप्त सझुाव, बमुद्वजीवी, पशेामवि र 

आिनागररकबाट प्राप्त सल्लाििरुलाई सिेि यथोमचि िित्व मिनेछु । 

 

सभाध्यक्ष ििोिय, 

अब ि यस मिमलिाङ गाउँपामलकाको चालु आमथाक वर्षा २०७७/७८ को मस्वकृि बजेट नीमि िथा कायाक्रि कायाान्वयनको सिर 

विािान अवस्थाका बारेिा संमक्षप्त रुपिा प्रस्िुि गिाछु । 

 

६. चािू आस्िणक वर्णको बजेट िीस्ि ििा कायणक्रम कायाणन्वयिको िमीक्षा 

चाल ुआमथाक वर्षा २०७७/७८ को कुल बजेट रु ४९ करोड ८९ लाि ५८ िजार िध्ये पूँजीगि िफा  रु १५ करोड ३४ लाि ७७ िजार 

५ सय ६५ बजेट मवमनयोजन भएकोिा िालसम्वि रु ५ करोड ३३ लाि ४० िजार ४ सय १०अथााि ३५% कायाान्वयन भएको िमेिन्छ 

भने चालू िफा  सशिा अनिुान समिि रु ३४ करोड ५५ लाि बजेट मवमनयोजन भएकोिा रु २० करोड ५९ लाि ३ िजार अथााि 

७०% भकु्तानी भई सकेको िमेिन्छ । यसरी चाल ुआमथाक वर्षाको असार पमिलो िप्तासम्वि कुल मवमनयोजनको चाल ूर पूँजीगि िवैुलाई 

मिलाएर सिरिा ििेाा कुल बजेटको कररव ५२% प्रमिशि बजेट कायाान्वयन भएको िमेिन्छ । यधपी गाउँपामलकाको अमधकांश 

योजनािरु सम्वपन्न भईसकेका छन कोरोना ििािारी र बाध्यात्िक लािो सियावमधको मनर्षेधाज्ञाका कारर् मि सम्वपन्न योजनािरुको 

अनगुिन िथा भकु्तानी िुन नसकेकाले पूँजीगि िचा प्रगमिको वास्िमवक प्रमिशि चाँडै न ैिमेिने जानकारी पमन गराउन चािन्छु । 

 



(क) आस्िणक के्षत्र 

चाल ूआमथाक वर्षािा आमथाक मवकास िफा का उपक्षते्रिरु जस्िै कृमर्ष, पश,ु लघ ुघरेलु उधि, पयाटन, सिकारी जस्िा उत्पािनिलूक 

क्षेत्रिरुिा रु ५ करोड १२ लाि ११ िजार ६ सय २० बजेट मवमनयोजन भएकोिा िालसम्वि उक्त मवर्षयक्षेत्रगि बजेटको ३०.३९ 

प्रमिशि अथााि रु १ करोड ५५ लाि ६८ िजार १ सय २० रुपैया िचा भएको छ । 

(ख) िामास्जक के्षत्र 

आ व २०७७/७८ को मस्वकृि बामर्षाक बजेट कायाक्रििा सिावेश मशक्षा, स्वास््य, िानेपानी, सरसफाई, लैंमगक सिानिा िथा 

सािामजक सिावेशीकरर्, यवुा िलेकुि िथा िनोरञ्जन र संष्कृमि प्रवद्वान जस्िा सािामजक मवकास क्षेत्र िफा  चाल ूर पुमँजगि िवैु गरी 

रु २३ करोड ५२ लाि १ िजार १ सय ९६ रुपैया मवमनयोजन भएकोिा िालसम्वि उक्त बजेटको ५९ % प्रमिशि अथााि रु १३ करोड 

७७ लाि ६५ िजार ९ सय ७३ िचा भएको छ । 

(ग) पूवाणर्ार के्षत्र 

आ व २०७७/७८ को मस्वकृि बामर्षाक बजेट कायाक्रििा उच्च प्राथमिकिाका साथ सिामवष्ट स्थानीय सडक पवूााधार, भवन िथा 

शिरी मवकास, मसँचाई लगायि अन्य भॏमिक पवूााधारजन्य क्षते्रिरुिा रु १२ करोड ४१ लाि ९ िजार २ सय ९४ मवमनयोजन 

भएकोिा विािान अवस्थाको िचा प्रगमि रु ४ करोड ८६ लाि ८९ िजार २ सय ९६ अथााि जम्विा ४०% प्रमिशि प्रगमि िमेिएको छ  

(घ) िथंिागि स्वकाि, िेवा प्रवाह र िशुािि  

आमथाक वर्षा २०७७/७८ सालको मस्वकृि बामर्षाक मवकास बजेटिा सिामवष्ट सरुक्षा ्यवस्थापन, सेवा प्रवाि, सचूना प्रमवमध, 

पमञ्जकरर् ्यवस्थापन, स्थानीय ि्याङक संकलन अमभलेि ्यवस्थापन, अनरु्षन्धान िथा मवकास, सशुासन प्रवद्वान र संस्थागि 

मवकासिा टेवा पगु्न ेिालका मवर्षयक्षेत्रिरुिा रु २ करोड ६ लाि ४५ िजार बजेट मवमनयोजन भएकोिा िालसम्वि रु ७६ लाि १९ 

िजार ७ सय अथााि कररब ३६.९% प्रमिशि कायाान्वयन प्रगमि िमेिएको छ । 

(ङ) कायाणिय िञ्चािि ििा प्रशािस्िक के्षत्र 

चालू आ व २०७८/७९ िा यस कायाालय िथा िािििका कायाालयिरु सञ्चालन िथा प्रशासमनक क्षेत्रिा अत्यावश्यक िचाका 

लामग बजेट रु ६ करोड ७८ लाि ११ िजार मवमनयोजन भएकोिा िालसम्वि रु ४ करोड ९६ लाि १ िजार ६८ अथााि लगभग ७४% 

िचा प्रगमि िमेिन आउँछ । 

उपस्थिि महािुभावहरु, 

अव ि आगािी आमथाक वर्षा २०७८/७९ को बजेटका उधेष्य िथा प्राथमिकिा प्रस्िुि गिाछु । बजेटका उधेष्यिरु मनम्वनानसुार रिकेा 

छन ्: 

(क) कोमभड -१९ को ििािारीबाट प्रभामवि स्थानीय बामसन्िािरुको जीवन रक्षा गने, 

(ि) मवकास मनिाार्का कायाक्रिलाई मिव्रिा मििैं अत्यावश्यक स्थानीय सडकिरुको स्िरोन्नमि, पयाटन पवूााधार 

      मवकास र संस्थागि भवनिरुको मनिाार् गन,े 

(ग) आमथाक िथा सािामजक पवूााधारिरुको मवकास गरी स्थानीय ििको सिमृद्वको आधार ियार गन े



 

प्रथिुि बजेटका उदे्वष्यहरु हास्िि गिण देहाय बमोस्जमका प्रािस्मकिाहरु स्िर्ाणरर् गरेको छु । 

 

(क) कोमभड -१९ को रोकथाि, मनयन्त्रर् िथा उपचारका लामग पररक्षर्को िायरा मवस्िार, आवश्यक मचमकत्सक एवि 

स्वास््यकिीिरुको प्रवन्ध िथा प्रभावकारी पररचालन, आइसोलेशन वाडा िथा क्वारेमन्टन ्यवस्थापनका लामग आवश्यक 

स्वास््य यन्त्र, उपकरर् िथा सािारीको आपमूिा, मनशलु्क और्षधी मविरर् । 

(ि) कृमर्ष उत्पािन िथा उत्पािकत्विा अमभवमृद्व गना यवुा स्वरोजगार िथा पररचालन ।  

(ग) गाउँपामलकाको केन्र र ऐमििामसक िित्व बोकेको मिमलिाङ िरबारक्षेत्रलाई रामष्ट्रय िथा प्रािमेशक सडक सञ्जालिा कालोपत्रे 

िाफा ि जोडने कायाको शभुारम्वभ िथा अधरुा स्थानीय सडक आयोजनािरुको स्िरोन्नमि िथा मनिाार् काया सम्वपन्न गन े। 

(घ) गाउँ कायापामलकाको िखु्य प्रशासमनक भवन िथा वडा कायाालयिरुको प्रशासमनक भवन मनिाार् कायािा जोड मिई चसु्ि िरुुस्ि र 

्यवमस्थि सेवा प्रवाििा प्रभावकाररिा ल्याउन े। 

(ङ) शैमक्षक पवूााधार संरचना मनिाार्िा जोड मििँ ैस्थानीय ििको मजम्विेवारीिा रिकेो आधारभिू मशक्षाको समुनमिििा प्रिान गने । 

(च) ऐमििामसक, धामिाक, साँष्कृमिक िथा प्राकृमिक रुपले पयाटकीय सम्वभावना रिकेो सम्वपिािरुको प्रवद्वान िथा 

 मवकासिा जोड मिि ैआगािी मिनिरुिा रोजगारी िथा स्वरोजगारीका अवसरिरुको मसजाना । 

 

अव ि आगािी आमथाक वर्षाको मिमलिाङ गाउँपामलकाको बजेटिा रिकेा िित्वपरू्ा नीमि िथा कायाक्रििरु क्रिश प्रस्ििु गना चािन्छु 

। 

 

कोस्भड -१९ िकं्रमर् पस्हचाि, रोकिाम, उपचार र राहि  

७.  कोमभड-१९ रोगको पमिचान, मनयन्त्रर्, रोकथाि उपचार र भमवष्यिा आउन सक्ने यस्िै प्रकारका ििािारी मवरुद्व लडन िथा 

गाउँपामलकाको स्वास््य प्रर्ाली र संरचनालाई सदुृढ एवि सक्षि बनाउन प्राथमिकिाका साथ बजेट मवमनयोजन गरेको छु । 

कोमभड -१९ ििािारीको रोकथाि, उपचार र मनयन्त्रर्का लामग गाउँपामलकाको प्रकोप ्यवस्थापन कोर्षिा रु ८५ लाि 

मवमनयोजन गरेको छु । 

 

८. कोमभड -१९ ििािारीका कारर् सजृना िुनसक्ने मनरे्षधाज्ञा/लकडाउन र संङ्क्रमिि वमस्ि टोलिरुिा िुनसक्न े आधारभिू 

िाधान्न अभावका बलेािा स्थानीय जनिािरुलाई आवश्यक पन े रािि सािारीिरुको न्यायोमचि मविरर् गन े कायाक्रििरु 

सञ्चालन गन े्यवस्था मिलाएको छु ।  

 

थवाथ्य िेवाको स्वथिार 

९.  नेपाल सरकारको आमथाक वर्षा २०७७/७८ को नीमि िथा कायाक्रििा सिामवष्ट गरु्स्िरीय आधारभिू स्वास््य सेवािा 

नागररकिरुको पिुचँ समुनमिि गना यस वर्षा नेपाल सरकारले जम्विा ३९७ वटा स्थानीय िििरुिा ५, १० र १५ शैय्याका 

आधारभिू अस्पिाल भवन मनिाार्का लामग कायाक्रि अमघ सारेकोिा यस पामलकाको ित्परिा र मनरन्िर सिन्वयका कारर् 

चालु वर्षा रु ६० लाि र आगािी आ व िा पमन प्राथमिक स्वास््य केन्र गोपेटारलाई समुवधासम्वपन्न आधारभिू अस्पिाल 

भवनको रुपिा स्िरोन्नमि गना नपेाल सरकारबाट रु १ करोड बजेट समुनमिि भई सकेको सििे जानकारी गराउन चािन्छु । 

  

 

१०. गाउँपामलकाको एकिात्र प्राथमिक स्वास््य केन्रको रुपिा रिकेो गोपटेार प्राथमिक स्वास््य केन्रिा िाल सञ्चालनिा रिकेो 

१० बेड क्षििाको कोमभड आइसोलेशन वाडा र जोरपोिरी मवधिु सिकारी भवनिा रिकेो क्वारेमन्टन क्षेत्रिरुलाई भोमलका 

मिनिा अझ बढी समुवधासम्वपन्न बनाउन सक्ने गरी एकिषु्ट प्रकोप ्यवस्थापन कोर्षिा आवश्यक बजेट मवमनयोजन गररएको छ 

। 

 

११. चालु आ व िमेि मिमलिाङ गाउँपामलकाको जोरपोिरीिा सञ्चालनिा ल्याईएको नागररक आरोग्य सेवा केन्रको थप 

प्रभावकारी ्यवस्थापनका लामग आवश्यक रकि मवमनयोजन गरेको छु । कोरोना ििािारीको यस मवर्षि पररमस्थमििा 



मिमलिाङवासी िाजभुाई िथा मिमिबमिमनिरु आरोग्य सेवा केन्रबाट प्रत्यक्षरुपिा लाभामन्वि िुनिुुनछे भन्ने मवश्वास मलएको छु 

। 

 

१२. कोरोना ििािारीको यस मवर्षि पररमस्थमििा अरपङ्मििा िमटन ेस्वास््यकिीिरुको िनोवल उच्च रािी गरु्स्िरीय स्वास््य 

सेवािा अझ बढी प्रभावकाररिा ल्याउने ििेलेु यस गाउँपामलका अन्िगािका साििुामयक स्वास््य ईकाइिरुिा करारसेवािा 

कायारि सामवकका स्वास््यकमिािरुले िाइपाइ आएको िामसक िलव रु १८००० लाई बढाएर िामसक रु २५००० पयुााउन 

आवश्यक ्यवस्था मिलाएको छु । 

 

१३. नेपाल सरकारले मनधाारर् गरे अनसुारको मनशलु्क और्षधी मविरर्का लामग र कोरोना ििािारीका बलेा मिघारोगीिरुलाई अमि 

आवश्यक और्षधीिरुको मविरर्लाई मनशलु्क बनाउन आवश्यक बजेटको प्रवन्ध मिलाएको छु । 

 

१४. प्रिशे सरकारको आमथाक वर्षा २०७८/७९ िा पिाडी मजल्लािरुका प्राथमिक स्वास््य केन्रिरुिा पोष्टिाटाि गना शवगिृ मनिाार् 

गने नीमिलाई यस पामलकािा पमन कायाान्वयन गना आवश्यक पिल िथा सिन्वय गररनछे । 

 

१५. सििुायिा कायारि िमिला स्वास््य स्वयंसेमवकािरुलाई उत्पे्रररि गरररिन यस वर्षा पमन िमिला स्वास््य स्वयंसेमवकािरुका 

लामग िाजा िथा पोशाक िचालाई मनरन्िरिा मिएको छु । 

 

१६. नेपाल सरकारको अमि न ै िित्वपरू्ा स्वास््य मविा कायाक्रिलाई अझ बढी प्रभावकारी िथा मवपन्न नागररक सम्वि पिुचँ 

पयुााउन रु ३ लाि रकि मवमनयोजन गरेको छु । साथै प्रत्येक वडािरुिा आवश्यकिानसुारको स्वास््य मशमवर कायाक्रििरु 

सञ्चालनिा ल्याईने ्यवस्था मिलाएको छु । 

 

स्शक्षा िर्ण  

१७. मवधालयको भॏमिक संरचनाको मनिाार्का लामग गाउँपामलकाले प्रिशे िथा स्थानीय ििको सिपरुक अनिुानबाट सञ्चालन 

गना मसंिपरु पशपुमि िा मव भवन मनिाार्का लामग सियि ै आयोजना प्रस्िाव गरी साझेिारीका मनमम्वि रु २१ लाि र वडा 

मवमनयोजनबाट रु ११ लाि गरी जम्विा ३२ लाि बजेट मवमनयोजन गरेको छु । साथै कावेली आधारभिू मवधालयको मजर्ा 

भवन ििाि संभारको लागी रु २ लाि र श्रीजङ िा मव को कक्षाकोठा मनिाार् िथा ििािका लागी रु ४ लाि बजेटको प्रवन्ध 

मिलाएको छु । 

 

१८. अिरपरु िा मव को भवन मनिाार्का लागी रु १८ लाि १० िजार बजेटको ्यवस्था गरेको छु । 

 

१९. श्री मसद्व िा मव को मसमढ िथा मसमलङ मनिाार्का लामग रु ३ लाि ५० िजार, झरना आ मव को ढल मनयन्त्रर् िथा मसमढ 

मनिाार्का लामग रु २ लाि, सरस्विी िा मव को ििाि संभारका लामग रु ३ लाि ५० िजार, डाडागाउँ आ मव को 

िेलििैानिा ग्यामवन वाल मनिाार्का लामग रु २ लाि र अरुर्ोिय आ मव, िानेडाडा मन िा मव, कञ्चनजङघा आ मव, 

फाल्गनुन्ि आ मव, ििािवे आ मव िा आवश्यकिानसुारको घरेावारा मनिाार्का लामग उमचि बजेटको प्रवन्ध मिलाएको छु । 

 

२०. मवधालयिरुिा अध्ययनरि छात्र िथा छात्रािरुको शारररीक बमृद्वका लामग आवश्यक िलेकुि िैिानिरुको मवकास िथा 

मवस्िार गना जयभवानी आ मवको िेलििैानको मवस्ििृ पररयोजना प्रमिवेिन ियार गना रु १ लाि, त्यसैगरी जोरपोिरी िा 

मवको िलेिैिान मड मप आर ियारीका लागी रु २ लाि, मसररजङ िा मव को िलेििैानका लामग मड मप आर ियार गना रु ४ 

लाि, जयभवानी आ मव को भवन मनिाार्का लामग मड मप आर ियार गना रु १ लाि ५० िजार बजेट मवमनयोजन गरेको छु 

जसबाट आगािी वर्षा मवधालयिरुको भॏमिक पवूााधार मवकास िफा  योजना िाग गना सिज िुने र बजेट समुनमिि िुन ेअपेक्षा 

मलएको छु । 

 



२१. यस गाउँपामलकाका साििुामयक मवधालयिरुिा अध्ययनरि छात्र छात्रािरुिा लुकेको िेल प्रमिभा पमिचान गना, िलेकुि 

िाफा ि गाउँपामलका, मजल्ला, प्रिशे िुिँ ै रामष्ट्रय िथा अन्िरामष्ट्रय रुपिा ख्यामि किाउन सक्न े सम्वभावना बोकेका 

मबधाथीिरुका लामग बर्षनेी आयोजना गररने राष्ट्रपमि रमनङ मशल्ड प्रमियोमगिालाई अझ बढी प्रभावकारी र सिभामगिािलुक 

बनाउन गाउँपामलकाको िफा बाट थप रु ४ लाि बजेटको प्रवन्ध मिलाएको छु । साथै िमिला िथा परुुर्ष िवैुका लामग अध्यक्ष 

कप फुटबल प्रमियोमगिा सञ्चालनका लामग रु ५ लाि बजेटको ्यवस्था मिलाएको छु । 

 

२२. वालमबकास केन्रिरुिा कायारि सिजकिाा िथा मवधालयिरुिा कायारि सियोगी किाचारीिरुले िाइपाइ आएको न्यनूिि 

िलव स्केललाई िामसक रु १५ िजार पयुााउन आवश्यक बजेटको प्रवन्ध मिलाएको छु ।  

 

२३. आगािी आमथाक वर्षा पमन यस गाउँपामलकामभत्र स्थानीय आमिवासी भार्षा प्रवद्वान कायाक्रि सञ्चालन गना रु १० लाि बजेट 

मवमनयोजन गरेको छु । 

 

खािेपािी ििा िरिर्ाई 

२४. स्वच्छ मपउने पानी र सरसफाईका लामग प्रयाप्त पानीको प्रवन्ध गना यस आमथाक वर्षा पमन आवश्यक बजेटको प्रवन्ध मिलाएको 

छु । गाउँपामलकाको धेरैजसो भ ूभाग िथा वस्िीिरुिा िानपेानीको अभावलाई िध्यनजर गरी सािवटै वडािरुिा आवश्यक 

पना सक्ने फूटकर पाइपिरुको िररिको लामग एकिषु्ट रु १५ लाि बजेट मवमनयोजन गरेको छु । साथै वडा बजेट सीिा बाट 

अिरपरु बिृि िानपेानीको ििुान ्यवस्थापनका लामग रु ४ लाि, डुडेिोला डाडागाउँिा िानेपानी मिटर जडानका लामग रु 

२ लाि, िीनिले िानपेानी धारा ििािका लागी रु २ लाि, मवररलोपा िानेपानी र मपठेधारा िानेपानीको ट्याङकी ििािका 

लागी रु २/२ लाि वजेट मवमनयोजन गरेको छु । 

 

२५. अिरपरु ििोर मलमटटङ विृि िानपेानी आयोजनाको लामग रु ३० करोड बराबरको बिुवमर्षाय ठेक्का सम्वझॏिा भईसकेको िथा 

सभुाङ बिृि िानेपानी आयोजनाको लामग रु १ अरब ४ करोड लागिको बिुवमर्षाय ठेक्का आिवान भईसकेको जानकारी 

गराउन चािन्छु । उक्त गॏरवको िानपेानी आयोजनालाई अमघ बढाउन सम्वबमन्धि उपभोक्ता समिमििरुले मनयिानसुार 

्यिोनुापन ेलागि साझेिारी रकििा गाउँपामलकाले कररब १४ लाि बराबरको अनिुान सिायिा यस चाल ुआ व िा गरेको 

्यिोरा जानकारी गराउन चािन्छु । यस बिृि िानपेानी आयोजनािरुबाट प्रत्यक्ष रुपिा मिमलिाङ गाउँपामलकाका सबै 

वडावासीिरु लाभामन्वि िुने करोिा ि मवश्वस्ि छु । 

 

२६. गाउँपामलकाको प्रििु बजारिरु जस्िै गोपेटार, भालुचोक जस्िा शिरकेमन्रि बजारिरुिा उत्पािन िुने फोिोरिलैा ्यवस्थापन 

िथा सरसफाईका लामग आवश्यक बजेटको प्रबन्ध मिलाएको छु । 

 

िषं्कृस्ि प्रवद्वणि 

२७. यस गाउँपामलकामभत्र बसोवास गने मवमभन्न धिािा आस्था राख्ने धिाावलम्वबीिरुको धरोिर िथा सम्वपिािरुको संरक्षर् िथा 

प्रवद्वान िाफा ि सािामजक समिष्र्िुा िथा सािामजक सिभावलाई कायि राख्न िथा धामिाक पयाटनलाई उजागर गना मवमभन्न 

िमन्िर, गमु्ववा, चचा, िाङमिििरुको मनिाार्, ििाि संभार िथा संरक्षर्का लागी आवश्यक बजेटको प्रवन्ध मिलाएको छु । 

 

२८. मसंिवामिनी पामथभरा िमन्िरको सिल मनिाार्का लागी रु २ लाि, िडग मनशानी िमन्िर मनिाार्का लामग रु २ लाि, 

जोरपोिरी गमु्ववा मनिाार्का लामग रु ५ लाि, गुँरासे िाङमिि मनिाार्का लामग रु ३ लाि, गुरँासे चचा को ििाि िथा सधुारका 

लामग रु २ लाि, केलाङ साँष्कृमिक सिाज चमु्वलङुमििको रङरोगन िथा ट्वाइलेट मनिाार् गना रु ३ लाि ५० िजार गरी 

अन्य धरैे िठिमन्िरिरुको मनिाार् िथा ििाििा आवश्यक बजेटको ्यवस्था मिलाएको छु । 

 

२९. स्थानीय भार्षा प्रवद्वान िथा सामित्य स्रष्टा सम्विान कायाक्रि सञ्चालन गना उमचि बजेटको ्यवस्था मिलाएको छु  

 

 



मस्हिा, बािबास्िका, ज्येष्ठ िागररक, ििा िमावेशीकरर् 

३०. लैंमगक मिसंा मनवारर्का लामग प्रिशे सशिा अनिुान िाफा ि आएको कोर्षको प्रभावकारी पररचालन गना स्थानीय स्िरिा 

िमिला िथा बालबामलका उपर िुनसक्ने संभामवि मिसंा र िु् याविार मनयन्त्रर् गना मवधालय र सिाजिा सचिेनािलूक 

कायाक्रििरु सञ्चालन गररनेछ । 

 

३१. िमिलािरुलाई मसपिलूक िामलि प्रिान गरी आत्िमनभार िथा उधिमशल बनाउन रु ४ लाि बजेट मवमनयोजन गरेको छु । 

लैंमगक मिसंा मवरुद्वको १६ मिने अमभयानलाई अझ प्रभावकारी रुपिा सञ्चालन गना बजेट समििको कायाक्रि गररनछे । 

त्यसैगरी िमलि सििुायलाई लमक्षि गरी ्यवसामयक िथा मसपिलूक िामलिका लामग रु ४ लाि बजेट मवमनयोजन गरेको छु । 

 

३२. गाउँपामलकाका मवधालयिरुिा गमठि बाल क्लविरुलाई उमनिरुको शारररीक िथा िानमसक मवकासिा योगिान पयुााउन े

िालका अमिररक्त मक्रयाकलापिरु सञ्चालन गना आवश्यक बजेट समििका कायाक्रििरु ल्याईनछे । गाउँपामलकामभत्र रिकेा 

ईच्छुक यवुा यवुिीिरुलाई पत्रकाररिा सम्वबन्धी अमभिमुिकरर् िथा आधारभिू िामलि कायाक्रि प्रिान गररनेछ । 

 

३३. गाउँपामलका मभत्रका सािै वटा वडािरुिा रिकेा जेष्ठ नागररकिरुको सम्विान गना आवश्यक बजेट समििका उमचि कायाक्रििरु 

गररनेछन । 

 

३४. प्रिशे सािामजक मवकास िन्त्रालय, करुर्ा फाउण्डेशन नेपाल र गाउँपामलकाको मत्रपमक्षय साझेिारीिा सञ्चालन भईरिकेो  

िित्वपरू्ा अपाङ्गिा रोकथाि िथा पनु:स्थापना कायाक्रिका लामग रु २० लाि रकि मवमनयोजन गरी यस कायाक्रिलाई थप 

प्रभावकारी िथा नमिजाििुी कायाान्वयनिा जोड मिईनछे । साथै अपाङ्गिा भएका ग र घ वगाका ्यमक्तिरुका लामग 

कायामवमध बनाई मजमवकोपाजान प्रोत्सािन सम्वबन्धी कायाक्रि ल्याईनेछ जसका लामग रु ६ लाि बजेटको प्रवन्ध गरेको छु । 

 

 

 

कृस्र् ििा पशुपंस्छ प्रवद्वणि   

३५. कृमर्ष िथा पशजुन्य उत्पािनिा बमृद्व गना िथा ज्ञान सीप र क्षििा बोकेका यवुािरुलाई स्विशेिै रोजगारीको अवसर सजृना गने 

उदे्धष्यले सामवक िमेि न ै सञ्चामलि यवूा स्वरोजगार कायाक्रिलाई अझ बढी मवस्िार गना रु २८ लाि बजेटको ्यवस्था 

मिलाएको छु । 

 

३६. यस गाउँपामलकािा टिाटर उत्पािनको अत्यन्िै सम्वभावना रिकेो र अमधकांश कृर्षकिरु ्यवसामयक उत्पािनिा लामगरिकेो 

ि्यलाई िध्यनजर गरी गाउँपामलका भररका टिाटर उत्पािक कृर्षकिरुलाई ८०% अनिुानिा उन्नि जािको टिाटरको मवउ 

मविरर्का लामग रु १० लाि बजेटको प्रवन्ध मिलाईनछे । साथै अन्य ईच्छुक कृर्षकिरुका लामग पमन ८० प्रमिशि अनिुानिा 

थोपा मसँचाई िमल्चङ प्लामष्टक समििको टनले मविरर्का लामग रु ६ लाि बजेटको ्यवस्था गरेको छु । 

 

३७. कृमर्ष उत्पािकत्व बमृद्विा सोझै योगिान मिने भकारो सधुार कायाक्रिका लामग रु ७ लाि बजेटको प्रवन्ध गरर गाउँपामलकालाई 

क्रिश प्राङ्गाररक िलको अमधकिि प्रयोग िाफा ि अगाामनक उत्पािन िफा  अरसर बनाईनेछ । 

 

३८. कृमर्ष िथा पशजुन्य उत्पािनिा ्यवसामयक ढङगले लागेका कृर्षकिरुलाई थप प्रोत्सामिि गना आगािी वर्षा पमन ५० प्रमिशि 

अनिुानिा मवधिुीय िोटरबाट चल्ने च्याफ कटर िेमशन मविरर् गना रु ९ लाि ८० िजार बजेटको ्यवस्था मिलाएको छु । 

 

३९. पशजुन्य उत्पािनलाई जोड मिि ै पश ु और्षधी िररि, ढुवानी िथा ्यवस्थापनका लामग रु ७ लाि बजेट, कृमत्रि गभााधान 

कायाक्रि सञ्चालन गना रु २ लाि र पश ुमविा कायाक्रिका लामग रु ४ लाि बजेटको ्यवस्था गरेको छु । 

 



४०. बाख्राको िास ु उत्पािन िफा  अरसर बन्ि ै गएको गाउँपामलकाको मवमभन्न वडािरुिा बाख्राको िोर मनिाार् िथा गाईपालन 

फािािरुको गोठ सधुारका लामग थप अनिुानका कायाक्रििरु ल्याईनछे । 

 

स्िचँाई पूवाणर्ार स्िमाणर् ििा िरु्ार 

४१. कृमर्ष क्षेत्रको पररपरुकको रुपिा रिकेो मसँचाई क्षते्रको पवूााधार ियार गरी कृमर्षजन्य उत्पािनलाई बढाउन फुलुवा मसररसे सामे्र 

िुिँ ैपञ्चिी आउन ेमसँचाइका लामग मवस्ििृ पररयोजना प्रमिवेिन ियार गररनेछ । 

 

४२. डुडे िोला मसररङे िमुन िुिँ ैसामलङे जाने मसँचाइ मनिाार्का लामग रु ३ लाि र सल्लेरी मसँचाइ ििािका लामग रु २ लाि 

बजेटको प्रवन्ध गररनछे । 

 

४३. सखु्िारस्ि भाग बढी रिकेो गाउँपामलकाको वडा नं ७ िा मसँचाइ लगायि अन्य प्रयोजनका लामग ४ वटा उमचि स्थानिरुिा 

जलभण्डार पोिरी मनिाार् गना रु ४ लाि बजेटको ्यवस्था मिलाएको छु । 

 

पयणटि प्रवद्वणि 

४४. यस गाउँपामलकाको पयाटन गरुु योजनाले मनमिाष्ट गरेको यस क्षेत्रको ऐमििामसक िथा परुािामत्वक सम्वपिाको रुपिा रिकेो 

मिमलिाङ िरबार क्षेत्रको संवद्वान िथा मनिाार् िाफा ि यस पामलकािा पयाटकीय सम्वभावनाको प्रचरुिालाई प्रवद्वान गि ैआन्िररक 

आयिा वमृद्व िथा रोजगारीको सजृना गरी गररबी मनवारर्िा टेवा पगु्ने अपके्षा मलएको छु । गाँउपामलकाले चालु आ व िा 

नेपाल सरकारको पयाटन पवूााधार मवकास उपज साझेिारी कायाक्रिका लामग प्यागोडा शलैीको मिमलिाङ िरबार भवन मनिाार् 

आयोजनाको प्रस्िाव गरेको र उक्त प्रस्िामवि आयोजना छनॏट भई मव स २०८० फागनु िसान्ि सम्वििा सम्वपन्न िुन े गरी 

गाउँपामलकाले बिुवमर्षाय ठेक्का आिवान गररसकेको सििे जानकारी गराउन चािन्छु । उक्त प्रस्िामवि िरबारको भवन 

मनिाार्को कायाान्वयनका लामग आगािी आमथाक वर्षा साझेिारी रकििा रु ७५ लाि बजेटको ्यवस्था मिलाएको छु । 

 

४५. गाउँपामलकाको धामिाक िथा प्राकृमिक सनु्िरिाले भररपरू्ा पयाटकीय स्थानको रुपिा रिकेो भोटेगढी िमन्िरिा जान आवश्यक 

पििागा मनिाार्का लामग र जोरपोिरी डोमप्कले चिरेु पििागा मनिाार्का लामग मवस्ििृ पररयोजना प्रमिवेिन ियार गना 

आवश्यक रकिको ्यवस्था गररनछे । 

 

४६. यस गाउँपामलकाको वडा नं ६ िा पने सेनिेाङ गढीडाडा, आिाल डाडा, चॏरेनी डाडा, िॏलो डाडा, पलुीथमु्वकी, संसारी डाडा 

िथा िाङमििका ऐमििामसक स्थानिरुिा पयाटकीय सम्वभावना अत्यमधक रिकेाले आगािी वर्षािरुिा यी स्थानिरुलाई एमककृि 

रुपिा संरक्षर्, प्रवद्वान गि ै लमगनछे । साथै गाउँपामलकाको पयाटकीय स्थानिरुको सचूीिा सिावेश गरी क्रिश मवस्ििृ 

पररयोजना प्रमिवेिन ियार गि ैलमगनेछ । 

 

िघु घरेि ुउर्म ििा िहकारी 

४७. चालु आमथाक वर्षा िमेि सम्वबमन्धि स्थामनय ििलाई नै िस्िान्िररि िडेपा कायाक्रि अन्िगाि गाउँपामलकाको वडा नं ६ र वडा 

नं ७ िा उधिीिरुको मवकास गना िथा लघ ुघरेलु उधिलाई प्रवद्वान गना सशिा अनिुानको रुपिा प्राप्त िुने रकिको उच्चिि 

सिपुयोगिा टेवा पयुााउन थप बजेटको प्रवन्ध मिलाएको छु । 

 

४८. िेडपा कायाक्रिको प्रभावकारी सञ्चालन िाफा ि स्थानीय स्रोि साधन सीप क्षििाको पररचालनबाट वास्िमवक उधिीिरुको 

पमिचान िथा सजृना िुने र गररमव मनवारर्को रामष्ट्रय लक्ष्यिा प्रत्यक्ष योगिान पगु्ने मवश्वास मलएको छु । 

 

४९. गाउँपामलका क्षेत्रमभत्र रिकेा मवमभन्न सिकारी संस्थािरुलाई लेिा ्यवस्थापन िथा कोपो मिस िामलिको लामग आवश्यक 

बजेटको प्रवन्ध गररनछे । 

 

 



थिािीय िडक पूवाणर्ार 

५०. गाँउपामलकाको गॏरवको आयोजनाको रुपिा रिकेो प्रस्िामवि सल्लेरी सभुाङ पञ्चिी अिरपरु कालोपत्रे सडक नेपाल 

सरकारले अमघ सारेको प्रािमेशक िथा स्थानीय सडक मनिाार् िथा सधुार कायाक्रि अन्िरगि सम्वझॏिा भई छनॏट प्रकृयाको 

अमन्िि चरर्िा रिकेोले उक्त प्रस्िामवि सडक आयोजनाको कायाान्वयनका लामग रु ३ करोड बजेटको प्रवन्ध मिलाएको छु । 

उक्त प्रस्िामवि आयोजना कायाान्वयन भएिा गाउँपामलकाको केन्रलाई रामष्ट्रय सडक सञ्जालिा कालोपत्रे पक्की सडक 

िाफा ि जोडी मछटो िथा सिज ढङगले सिरिकुािसँगको अन्िरसम्वबन्ध कायि भई रोजगारी सजृनािा प्रत्यक्ष टेवा पगु्ने अपेक्षा 

मलएको छु । 

 

५१. िेची राजिागा मस्थि मिमलिाङ गाउँपामलका प्रवेश गन ेमिमलिाङ गटेिमेि मिमलिाङ िरबारक्षेत्र सम्वि पगु्ने कच्ची सडकलाई 

कालोपत्रे िाफा ि जोडन प्रिशे सिपरूक अनिुान िाफा ि आएको रु ५० लाििा साझिेारी गरी आगािी आ व िमेि न ै

कायाान्वयन गना रु २१ लाि बजेटको ्यवस्था मिलाएको छु । उक्त प्रस्िामवि कालोपत्रे सडक आयोजना कायाान्वयनले 

पयाटकीय िवको रुपिा मवस्िार िुिँ ैगरेको मिमलिाङ िरबारक्षेत्रको पयाटकीय सम्वभावनालाई अझ बढी योगिान मिनेछ भन्न े

मवश्वास मलएको छु । 

 

५२. वस्िी टोल िमेि वडा कायाालय सम्वि र वडा कायाालयिमेि गाउँपामलकाको केन्र सम्वि जोड्ने अधरुा स्थानीय सडक 

आयोजनािरुको स्िरोन्नमि िथा ट्रयाक ओपन गना आवश्यक बजेटको प्रवन्ध मिलाएको छु । एकचेप्पा टंक िनालको घर िुिँ ै

ििोर कररडोर जान ेबाटोलाई स्िरवमृद्व गरी थप ट्रयाक ओपन गना रु १५ लाि बजेटको ्यवस्था मिलाएको छु । थाम्विने ििोर 

कररडोर िोटरबाटो स्िरवमृद्वका लामग रु ७ लाि, प्राथमिक स्वास््य केन्र गोपेटार जान ेबाटो स्िरोन्नमिका लामग रु ७ लाि 

५० िजार र अन्य धेरै स साना बाटोिरुको स्िरवमृद्व िथा सरसफाईका लामग उमचि बजेटको ्यवस्था गररनेछ । 

 

भवि ििा शहरी स्वकाि 

५३.  गाउँपामलकाको िखु्य प्रशासमनक भवन मनिाार्को लामग यस चाल ुआमथाक वर्षािा मनशलु्क रुपिा जग्गा प्राप्त गरी आवश्यक 

मवस्ििृ पररयोजना प्रमिवेिन र िाटो पररक्षर्को काया सम्वपन्न भएको छ । आगािी आमथाक वर्षा िोमकएको कायामवमध बिोमजि 

िखु्य प्रशासमनक भवन मनिाार् आयोजनाका लामग थप अनिुानका लामग प्रस्िाव गररनछे भने आगािी आमथाक वर्षािमेि न ै

प्रशासमनक भवन मनिाार्को कायालाई प्रारम्वभ गना रु २ करोड बजेटको प्रवन्ध मिलाएको छु । 

 

५४. चाल ुआमथाक वर्षािा गाउँपामलकाले आयोजना प्रस्िाव गरेकोिा आगािी आमथाक वर्षा वडा न ं१ को वडा कायाालय भवन 

मनिाार्का लागी रु ८८ लाि र वडा नं ५ को कायाालय भवन मनिाार्का लामग रु ८४ लाि सिपरुक अनिुानका रुपिा प्राप्त 

भएकोले उक्त आयोजनािरुलाई सियिै कायाान्वयन गना थप रु १ करोड ७२ लाि बजेटको ्यवस्था मिलाएको छु । 

 

५५. वडा नं २, ३, ६ र ७ को वडा कायाालय भवन मनिाार्का लामग जग्गा प्रामप्त ्यवस्थापन र ियारीका लागी रु १५ लािका िरले 

एकिषु्ट रु ६० लाि बजेट मवमनयोजन गरेको छु ।  

 

५६. वडा नं २, ३ र ६ को वडा कायाालय भवन मनिाार्का लामग आवश्यक मवस्ििृ पररयोजना प्रमिवेिन ियारीका लागी आवश्यक 

बजेटको ्यवस्था गरेको छू । 

 

५७. यस गाउँपामलकाको मवमभन्न वडािरुिा रिकेा प्रिरी चॏकीिरु जस्िै काबेली चॏकीको भान्सा घर मनिाार्, प्रिरी चॏकी 

गोपटेारको भान्साघर मनिाार्, ईलाका प्रिरी कायाालय अिरपरुको भान्साघर मनिाार्िा सियोग पयुााउन आवश्यक बजेटको 

्यवस्था गररनछे । 

 

५८. गाउँपामलकाको एक वडा एक साििुामयक भवनको नीमि अनरुुप आगािी वर्षा पमन केिी वडािरुिा साििुामयक भवन िथा 

अन्य साििुामयक संस्थागि भवनिरुको मनिाार् िथा ििाि सधुारिा लाग्ने आवश्यक बजेटको प्रवन्ध मिलाएको छु । िालवासे 

थलाजङु साििुामयक भवन मनिाार् िथा ििाि का लामग रु ३ लाि, २ नं वडािा साििुामयक भवन मनिाार्का लामग थप ३ 



लाि, िािेिालो कृर्षक सििूको भवन मनिाार्का लागी रु ३ लाि, मसिलबोटे साििुामयक भवनिा शॏचालय मनिाार्का 

लामग रु २ लाि, शपेाा साििुामयक भवनको मसंढी मनिाार्िा रु ३ लाि, सामे्र साििुामयक भवनका लामग रु २ लाि, काभ्र े

केलाङ भवन प्लाष्टरका लामग रु २ लाि बजेटको ्यवस्था गररएको छ । 

 

भूस्महीि दस्िि, िकुुम्बािी ििा अव्यवस्थिि बिोवािीहरुको व्यवथिापि 

५९. भमूििीन िमलि, भमूििीन सकुुम्ववासी िथा अ्यवमस्थि बसोवासीिरुको ्यवस्थापनलाई गाउँपामलकाले उच्च प्राथमिकिा 

मिि ै चालु आ व को २०७७ िंमसर २२ गिे नपेाल सरकार भमूि सम्वबन्धी सिस्या सिाधान आयोग िािाचल र यस 

गाउँपामलका बीच सिझिारी पत्रिा िस्िाक्षर भई गाउँपामलका मभत्र रिकेा वास्िमवक भमूििीन िमलि, सकुुम्ववासी र 

अ्यवमस्थि बसोबासीिरुको पमिचान, लगि संकलन र प्रिार्ीकरर्को काया सम्वपन्न गरी आयोग सिक्ष पठाईएको छ । यो 

िित्वपरू्ा काया सम्वपािन गना गाउँपामलकाले चाल ूआ व िा आवश्यक सबै जनशमक्त, भॏमिक स्रोि साधनका लामग बजेटको 

्यवस्था गरेको मथयो भन े बाँकी काि परुा गरी वास्िमवक भमूििीन िमलि सकुुम्ववासी िथा अ्यवमस्थि बसीवासीिरुलाई 

िोमकएको जग्गा उपलब्ध गराउन आगािी आ व िा पमन पयााप्त बजेटको ्यवस्था गरेको छु । 

 

वािावरर् ििा स्वपद व्यवथिापि 

६०. प्रिशे सरकारको संवि २०७८ लाई वकृ्षारोपर् वर्षाको रुपिा िनाउन ेनीमि अनरुुप प्रत्येक स्थानीय िििरुलाई पामलकासँगको 

साझेिारीिा २०७८ वटा काष्ठ, गरैकाष्ठ, जडीबटुी िथा फलफुल प्रजामिका मबरुवािरु रोपर् गन ेप्रिशे अमभयानसँग साझेिारी 

गना आगािी आ व का लागी रु २ लाि बजेटको ्यवस्था मिलाएको छु । 

 

६१. यस गाउँपामलकािा बरे्षमन मिउँिको सियिा मवमभन्न साििुामयक वनिरुिा आगलामग भई िानमवय वस्िी टोल िथा जैमवक 

मवमवधिािा गमम्वभर असर परररिकेो ि्यलाई िध्यनजर गरी आगािी आमथाक वर्षा बन डढलेो मनयन्त्रर्का लामग उमचि 

कायाक्रििरु सञ्चालन गररनेछ । 

 

६२. गाउँपामलका मभत्रका अमधकांश बजार बस्िी टोलिरु आगलागीको उच्च जोमिििा रिकेो अवस्था छ भने अकाामिर मवपिका 

सियिा अरपंमक्तिा िोज िथा उद्वारिा िमटन ेसरुक्षाकिीिरुका लामग आवश्यक फायर फाईमटङ सािारीको अभाव पमन छ । 

त्यसैले भमवष्यिा िुनसक्ने ठुलो िानवीय जनधनको क्षमिलाई न्यमूनकरर् गना उक्त सािारीिरु िररिका लामग आवश्यक 

बजेटको ्यवस्था मिलाएको छु । 

 

िथंिागि स्वकाि, िेवा प्रवाह र िशुािि 

६३. आगािी वर्षा जनप्रमिमनमध िथा किाचारीिरुलाई आवश्यक पने मवर्षयिरुिा िामलि िथा क्षििा मवकास गना उमचि बजेटको 

प्रवन्ध मिलाईनेछ । 

 

६४. आगािी वर्षाका लागी गाउँपामलकाले सम्वपािन गरेका मक्रयाकलापिरुका सम्वबन्धिा चॏिामसकगि रुपिा सावाजमनक सनुवुाई 

िथा समिक्षा गोष्ठीिरु आयोजना गररनेछ जसका लामग उमचि बजेटको प्रवन्ध मिलाइनेछ । 

 

६५. गाउँपामलकाले आगािी वर्षा संस्थागि मवकास िफा  िखु्य प्रशासकीय भवन, वडा कायाालयिरुको प्रशासमनक भवन मनिाार्का 

लागी उमचि बजेटको प्रवन्ध गनेछ जसबाट कायाालयिरुबाट प्रवाि गररने सेवािरु भोलीका मिनिरुिा चसु्ि िरुुष्ि र 

प्रभावकारी िुन ेअपेक्षा मलएको छु । 

 

६६. यस गाउँपामलकािा िालसम्वि पमन किाचारी सिायोजन िुन नसकेको कारर् मस्वकृि िरबन्िी अनसुारका किाचारीिरुको 

अभावका अवस्थािा उपलब्ध जनशमक्तिरुले न ैस्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनिा िोमकएका सम्वपरू्ा कायािरु सियि ैसम्वपािन 

गनैपने ्यवस्था का कारर् मसमिि किाचारीिरुलाई पना गएको कािको चापका कारर् प्राय अमिररक्त सिय िथा सावाजमनक 

मविाका बलेािा पमन काि गनैपने वाध्यात्िक अवस्थाका कारर् किाचारी सिायोजन नभएसम्विका लामग मनजिरुलाई 

िापिण्ड बनाई मिइि ैआएको प्रोत्सािि भिालाई मनरन्िरिा प्रिान गना आवश्कय बजेटको ्यवस्था मिलाएको छु । 



 

६७. गाउँपामलकाका स्वास््य संस्थािरुिा संस्थागि डेलीभरी पिाि ३५ मिनमभत्रै स्थानीय पमञ्जकामधकारर किाँ आइ जन्ि ििाा 

गन ेिथा ितृ्य ूपिाि ३५ मिन मभत्रै ििाा गराउन आउन ेनागररकिरुका लामग गाउँपामलकाले सामवकिमेि अवलम्वबन गरेको 

प्रोत्सािन नीमिलाई मनरन्िरिा मिि ै उक्त कायाक्रिका लामग आवश्यक बजेटको प्रवन्ध मिलाएको छु । यस कायाक्रिबाट 

गाउँपामलकाको पञ्जीकरर् सम्वबन्धी ि्याङलाई ्यवमस्थि गना, सािामजक सरुक्षा भिालाई अपडेटेड बनाईराख्न र बाल 

ितृ्यिुर घटाउन िथा आिा सरुक्षा लाई टेवा पयुााउन ठुलो िधि पगु्नछे भन्न ेमवश्वास मलएको छु । 

 

उपस्थिि महािुभावहरु, 

अब ि िाथीका मवर्षयक्षेत्रगि िथा उपक्षेत्रगि नीमि िथा कायाक्रििरु कायाान्वयनका लामग बजेट मवमनयोजन र श्रोि ्यवस्थापनको 

अनिुान प्रस्िुि गिाछु । 

६८. आगािी आमथाक वर्षाका नीमि िथा कायाक्रििरु कायाान्वयन गना रु ४९ करोड ३१ लाि ९५ िजार ९ सय ३६ मवमनयोजन 

गरेको छु । कुल मवमनयोजन िध्ये संमघय सशिा अनिुान, प्रिशे सशिा अनिुान र गाउँपामलकाको चालु िचा सिावेश भई 

एकिषु्ट चालु िफा  रु ३० करोड ९९ लाि ८० िजार २ सय २२ अथााि ६२.८५ प्रमिशि, पूँजीगि िफा  रु १८ करोड ३२ लाि 

१५ िजार ७ सय १४ अथााि ३७.१५ प्रमिशि रिकेो छ । कुल मवमनयोजन िध्येबाट गाउँपामलका र वडा कायाालयिरुको 

आवश्यकिा र औमचत्यिाको आधारिा प्रत्येक वडािरुलाई कायाालय सञ्चालन िफा  रु ५ लाि १२ िजार र कायाक्रििरुका 

लामग रु ४५ लाि बराबरको मसमलङ िस्िान्िरर् गररएको छ । 

 

६९. आगािी आमथाक वर्षाका लामग अनिुान गररएको िचा ्यिोने स्रोि िध्ये गाउँपामलकाको आन्िररक आय प्रक्षेपर्बाट रु ७६ 

लाि १२ िजार ६ सय ५, नपेाल सरकारको सिामनकरर् अनिुानबाट रु १० करोड ४४ लाि, राजश्व बाँडफाँडबाट रु ७ 

करोड २३ लाि १२ िजार, सशिा अनिुान िाफा ि २३ करोड ४६ लाि, सिपरुक अनिुान िाफा ि रु १ करोड ७२ लाि 

त्यसैगरी प्रिशे सरकारको सिामनकरर् अनिुानबाट रु ५८ लाि ९५ िजार, राजश्व बाँडफाँडबाट रु ३९ लाि ५८ िजार, प्रिशे 

सशिा अनिुान िाफा ि रु १६ लाि १० िजार र प्रिशे सिपरूक अनिुानबाट रु १ करोड िचा ्यिोररनेछ । बाँकी अपगु रकि 

िालको अनिुामनि नगि िॏज्िािबाट रु ३ करोड ५६ लाि ८ िजार ३ सय ३१ बाट ्यिोररनेछ ।  

  

उपमस्थि ििानभुाविरु िथा प्रत्यक्ष प्रशारर् सनुेर बमसरिन ुभएका श्रोिा ििानभुाविरु ! 

 

मिमलिाङ गाउँपामलकाले नवॏ गाउँसभा सम्वि आइपगु्िा आज सम्वि भए गरेका उपलमब्धिरुलाई संस्थागि गि ैनेपाल सरकारको सिदृ्ध 

नेपाल, सिुी नेपालीको चािनािा इट्टा थप् ने प्रयास अवश्य पमन गरेको छ । यसै गरी आगािी मिनिरुिा आमथाक, सािामजक िथा 

सांस्कृमिक लगायि सबै क्षते्रको रुििर मवकास िाफा ि कृमर्ष उजाा प्रयाटन र प्रमवमध मिमलिाङ गाउँपामलकाको सिमृद्ध भन् ने 

गाउँपामलकाको मिघाकामलन आकांक्षा परुा गन ेमिशा िफा  अरसर िुनेनछैॏ ।  

 

िामथ उल्लेमिि नीमि िथा कायाक्रििरुको सफल र प्रभावकारी कायान्वयन गना र सिर मिमलिाङबासीको मवकासको आकांक्षा परुा 

गना सबै क्षेत्रबाट साथ सियोग र योगिान िुन ेमवश् वास मलएको छु । अन्त्यिा, यस गररिािय नवॏ गाउँसभािा उपमस्थि भई िित्वपरू्ा 

सझुाव प्रिान गनुािुने िान्य गाँउ सभा सिस्यिरु प्रमि मवशेर्ष आभार िथा धन्यवाि ज्ञापन गिाछु साथै उपमस्थि सम्वपरू्ा जनप्रमिमनमध, 

राष्ट्रसेवक किाचारी, पत्रकार वगा, मशक्षक वगा, सरुक्षाकिी िथा सम्वपरू्ा मिमलिाङबासी िाजभुाइ िथा मिमिबमिनीिरुलाई धन्यावाि 

ज्ञापन गिाछु ।  

 

र्न्यवाद - िमथकार 

प्रथिोिा 

िसु्मत्रा उपे्रिी िेढाई 

उपाध्यक्ष 

स्हस्िहाङ गाउँपास्िका 



(ि) बजेट िथा कायाक्रि िजुािा समिमिले प्रमिवेिन िाफा ि पेश गरेको ििेायनसुारका मवर्षयके्षत्रगि/ 

वडागि बजेट मसमलङ र कायाक्रििरुलाई मस्वकृि गरी आगािी आ व २०७८/७९ को बजेट वक्त्य 

मिमि २०७८ असार १० गिे नवॏ गाउँसभािा पेश गने मनर्ाय गररयो । 

वडागि बजेट िथा कायाक्रििरु ििेायनसुार रिकेा छन । 

क्र ि स्क्रयाकिापगि योजिा ििा कायणक्रमको िाम कायाणन्वयि हुिे थिाि स्वस्ियोजि रु 

१ अिरपरु िा मव भवन मनिाार् आयोजना 
वडा नं. १ 

१८१०००० 

२ साििुामयक मवधालयिरुका लामग पानी, मवजलुी ििशलु िचा 
वडा नं. १ 

१००००० 

३ अिरज्योमि र मसंििागा आ. मव. लाई फमनाचर िथा मफक्चसा िररि 
वडा नं. १ 

१००००० 

४ बजार सरसफाई िथा फोिोरिलैा ्यवस्थापन 
वडा नं. १ 

१००००० 

५ अिरपरु विृि िानेपानी ्यवस्थापन 
वडा नं. १ 

४००००० 

६ आम्वबोटे मसँचाइका लामग ११० MM को पाइप िररि 
वडा नं. १ 

२००००० 

७ प्रधानिन्त्री रोजगार कायाक्रिका (भालचुोक िध्यपिाडी िो बा स्िरवमृद्व) लामग 

साझेिारी रकि 

वडा नं. १ २००००० 

८ 
१ नं. वडास्िरीय िलेकुि कायाक्रि वडा नं. १ १५०००० 

९ 
वलडाडा गोलेगाँउ िोटरवाटोिा ग्यामवन वाल मनिाार् 

वडा नं. १ 
६००००० 

१० ईलाका प्रिरी कायाालयको भान्साघर मनिाार् योजना 
वडा नं. १ 

२००००० 

११ 
मनिाार् भएका िो बा सरसफाई िथा ििाि सधुार 

  
२६०००० 

१२ राईगाँउ फेिापा गोरेटो बाटो मनिाार् योजना 
वडा नं. १ 

२००००० 

१३ बाख्राको िोर मनिाार् १२ वटा 
वडा नं. १ 

१८०००० 

    
जम्मा रु 

४५००००० 

१ मसंिपरु पशपुमि िा मव भवन मनिाार्  
वडा नं. २ 

११००००० 

२ काबेली आ मव को मजर्ा भवन ििाि संभार 
वडा नं. २ 

२००००० 

३ वडास्िरीय िेलकुि कायाक्रि 
वडा नं. २ 

३००००० 

४ मसंिवामिनी पामथभरा िमन्िर सिल मनिाार् 
वडा नं. २ 

२००००० 

५ २ नं वडामभत्रका िोटरबाटोिरु सरसफाई िथा ििाि संभार 
वडा नं. २ 

२००००० 

६ प्र. ि. रो. का. (मसंिपरु िमे्व्यागाँउ िो बा र मबजलुीभञ्ज्याङ िािबेङु िो बा ) 

का लामग साझिेारी रकि 

वडा नं. २ २५०००० 

७ साििुामयक भवन मनिाार् आयोजना 
वडा नं. २ 

१०००००० 

८ िामिवङु सल्लेरी साििुामयक वन धनिाने ्लक अमग्नरेिा मनिाार् 
वडा नं. २ 

४००००० 

९ केलाङ साँष्कृमिक सिाज चमु्वलुङमिि रंगरोगन िथा ट्वाइलेट मनिाार् 
वडा नं. २ 

३५०००० 

१० काबेली चोकीको भान्सा घर मनिाार् 
वडा नं. २ 

२००००० 



११ 
पश ुगोठ सधुार कायाक्रि 

वडा नं. २ 
३००००० 

    
जम्मा रु 

४५००००० 

१ बरवोटे िमनयडूाँडा वाँजे  िुिँ ैभालिुोप िलुवाटो िो.वा. ट्रयाक औपन वडा नं. ३ ३००००० 

२ 
आचाया गाँउ मवजवुा पामन िुिँ ैलुवागनु चोक ििाईधारा िो बा ट्रयाक वडा नं. ३ 

३००००० 

३ श्रीजङ िा.मव. कक्षा कोठा मनिाार् िथा ििाि  वडा नं. ३ 
४००००० 

४ 
शेपाा साििुामयक भवन मसमडँ मनिाार्  वडा नं. ३ 

३००००० 

५ सेिीचोङ साििुामयक भवन मनिाार् ? वडा नं. ३ 
२००००० 

६ 
प्रिरी चौकी गोपेटारको भान्साघर मनिाार् वडा नं. ३ 

२००००० 

७ मिमलिाङ आ.मव कक्षा कोठा पाटेसन िथा मसमलङ मनिाार् वडा नं. ३ 
२५०००० 

८ 
वाख्रा िोर मनिाार् प्रमि िोर १५०००/- िरले १५ ओटा  वडा नं. ३ 

२२५००० 

९ वडा नं. ३ को सडक िो.वा. सर-सफाइा  वडा नं. ३ 
१००००० 

१० 
सामे्र साििुामयक भवन ्यवस्थापन  वडा नं. ३ 

२००००० 

११ िािेिालो कृर्षक सििु भवन मनिाार्  वडा नं. ३ 
३००००० 

१२ 
पालुङवा चौक ढोडे िो.वा.स्िरउन्नमि वडा नं. ३ 

२००००० 

१३ मशवालय िमन्िर िथा आ.मव.ििाि संभार वडा नं. ३ 
३००००० 

१४ 
िडक मनशानी िंमन्िर मनिाार् वडा नं ३ 

२००००० 

१५ काभ्रे केलाङ भवन प्लाष्टर  वडा नं. ३ 
२००००० 

१६ 
मसिलवोटे साििुामयक भवन शौचालय वडा नं. ३ 

२००००० 

१७ मसिलवोटे छेउघर ‚ मगरी गाँउ िो.वा. ट्रयाक ओपन  वडा नं. ३ 
२००००० 

१८ 
फक्तालङु गाइा पालन गोठ सधुार वडा नं. ३ 

१५०००० 

१९ सम्ववमृद्ध गाइा पालन गोठ सधुार वडा नं. ३ 
१००००० 

२० 

मिमलिाङ गाउँपामलका वडा नं. ३ का  सम्वपरु्ा मवधालयिरुिा वारिरु मिलाइा 

मशक्षर् गने कम्वप्यटुर मशक्षकका लामग िलव भिा  

वडा नं. ३ १७५००० 

    
जम्मा रु 

४५००००० 

१ 
सभुाङ िोला नक्कले कुलो ििाि  वडा नं. ४ 

२५०००० 

२ 
जिनुे नक्कले िलािी मवकट िानपेानी ििाि वडा नं. ४ 

२५०००० 

३ 
डुडे िोला मसररङ्गे िनुी िुिै ँसामलङ्गे मसँचाई मनिाार् वडा नं. ४ 

३००००० 

४ िस्िपरु मपनामसघाट सम्विको ििु ेबाटो स्िरोन्नमि (प्रधानिन्त्री रोजगार िफा  

साझेिारी योजना) 

वडा नं. ४ २५०००० 

५ 
रािचन्र चौिारा िमेि गरीवी मनवारर् भवन सम्विको बाटो स्िरउन्निी वडा नं. ४ 

२००००० 

६ 
आङ िसेका िमिलािरुको स्वास््य पररक्षर् िथा उपचार वडा नं. ४ 

१००००० 



७ 
िझैटार आ.मव. भवन मनिाार् वडा नं. ४ 

५००००० 

८ 
डुडे ँिोला डाँडा गाउँ िल्लो िाल्टे िानपेानी मिटर जडान  वडा नं. ४ 

२००००० 

९  ७ नं. बालमवकास मगध्ि ेडाडा िुि ैिझेटार िोप केन्र सम्वि ट््रयाक ओपन  वडा नं. ४ ४००००० 

१० 
िीनिले धारा ििाि संभार वडा नं. ४ 

२००००० 

१२ 
मपठेधारा िानेपानी टेङ्की ििाि  वडा नं. ४ 

२००००० 

१३ प्रभ ुसेवा पञ्चायन िमन्िरको ठेस वाल मनिाार् वडा नं. ४ २००००० 

१४ 
SEE मिएर बसेका छात्रािरुलाई आधारभिू कम्वप्यटुर िामलि वडा नं. ४ 

१००००० 

१५ 
श्री मसद्ध िा.मव. मसमड िथा मसमलङ मनिाार्  वडा नं. ४ 

४५०००० 

१७ 
कंकला िध्य पिामड बाटो स्िरोन्नमि वडा नं. ४ 

२००००० 

१८ सालघारीबाट कोलबोटे जोड्ने िोटरबाटोस्िर उन्नमि    
२००००० 

१९ 
मबररलोपा िानेपानी ट्याङ्मक मनिाार् वडा नं. ४ 

२००००० 

२१ 
श्री मसंििवेी आ.मव. कैजले घरेाबारा  वडा नं. ४ 

३००००० 

    
जम्मा रु 

४५००००० 

१ ढाडगाउँ समुम्वलबङु िोटरबाटो स्िरवमृद्व 
वडा नं. ५ 

३००००० 

२ डाँडवारी पिेरे मसम्वलेचोक िोटरबाटो स्िरवमृद्व 
वडा नं. ५ 

२००००० 

३ िीनछाँगे झरना जान ेिोटरबाटो ट्रयाक ओपन िथा स्िरवमृद्व 
वडा नं. ५ 

३००००० 

४ डोमप्कले िउेराली साउरेनी िोटरबाटो ट्रयाक ओपन (६ न.ं वडासँग साझेिारी) वडा नं. ५ १००००० 

५ ढकालचोक िमेि भालुिोप िोटरबाटो स्िरवमृद्व 
वडा नं. ५ 

२००००० 

६ पामटटार टुमनधारा िमेक्सिमु्वबा ििोर कररडोर िोटरबाटो स्िरवमृद्व 
वडा नं. ५ 

५००००० 

७ नेवार डाडा गरैी गाउँ िोटरबाटो ट्रयाक ओपन 
वडा नं. ५ 

२००००० 

८ गैरीिेि िमिला सिकारी िुिँ ैिले्थपोष्ट जान ेिोटरबाटो ट्रयाक ओपन 
वडा नं. ५ 

२००००० 

९ प्र. रो. का. (आरुबोटे मपपलडाडा गोरेटो बाटो ििाि) साझिेारी रकि 
वडा नं. ५ 

२००००० 

१० िसरगाउँ ओप्लासे जेभाले गोरेटोबाटो मनिाार् 
वडा नं. ५ 

२००००० 

११ िङुवाली/िन्सरे मवधालय िानपेानी ििाि योजना 
वडा नं. ५ 

२००००० 

१३ िमेवथान िानपेानी ररजभा टेंकी मनिाार् 
वडा नं. ५ 

२००००० 

१४ झरना आ मवको ढल मनयन्त्रर् िथा मसढी मनिाार् 
वडा नं. ५ 

२००००० 

१५ सरस्विी िा मव को ििाि संभार (प्लाष्टर र झ्यालढोका) 
वडा नं. ५ 

३५०००० 

१६ अरुर्ोिय आ मव घरेावारा मनिाार् 
वडा नं. ५ 

३००००० 

१७ डाडागाउँ आ मवको िलेिैिानिा ग्यामवन वाल मनिाार् 
वडा नं. ५ 

२००००० 

१८ ििवुा चोकपरुिा मसँचाइका लामग पाइप िररि िथा मविरर् 
वडा नं. ५ 

१००००० 



१९ जोरपोिरी मशवालय िमन्िर ्यवस्थापन (६ नं. वडासँग साझेिारी) 
वडा नं. ५ 

२००००० 

२० मसम्वले िमेवस्थान भॏमिक िथा वािावरर् संरक्षर् 
वडा नं. ५ 

२००००० 

२२ पश ुनश्ल सधुार ििर कन्टेनर िथा रेफ्री िररि 
वडा नं. ५ 

१५०००० 

    
जम्मा रु 

४५००००० 

१ साििुामयक भवन मनिाार् 
वडा नं. ६ 

३००००० 

२ जोरपोिरी गमु्ववा मनिाार् 
वडा नं. ६ 

५००००० 

३ बाख्राको िोर मनिाार्  
वडा नं. ६ 

२००००० 

३ जोरपोिरी मशवालय िमन्िर (५ नं वडासँग साझेिारी) 
वडा नं. ६ 

२००००० 

४ गुँरासे िाङमिि मनिाार् 
वडा नं. ६ 

३००००० 

५ साििूामयक भवन िालवासे थलाजङु मनिाार् िथा ििाि 
वडा नं. ६ 

३००००० 

६ गरुाँसे चचा ििाि िथा सधुार 
वडा नं. ६ 

२००००० 

७ लम्वफुवा िवेीथान िमन्िर मनिाार् िथा िररबोटे िमन्िर ििाि 
वडा नं. ६ 

२००००० 

८ बालाचिुरे िलेािा िलेकुि कायाक्रि 
वडा नं. ६ 

२००००० 

९ सल्लेरी मसँचाई ििाि 
वडा नं. ६ 

२००००० 

१० ररठाबारी सेगा गाउँ रािबरे कैजले ट्रयाक ओपन 
वडा नं. ६ 

३००००० 

११ अमवरे रेग्िी गाँउ िोटरबाटो ट्रयाक ओपन 
वडा नं. ६ 

२००००० 

१२ डोमप्कले मनगाले िो बा स्िरोन्नमि  
वडा नं. ६ 

३००००० 

१३ मपपलबोटे डुमे्र गाउँ ट्रयाक ओपन िथा स्िरोन्नमि 
वडा नं. ६ 

३००००० 

१४ मपङडाडा सालघारी िोटरबाटो ट्रयाक ओपन 
वडा नं. ६ 

२००००० 

१५ डोमप्कले साउरेनी िोटरबाटो ट्रयाक ओपन (वडा नं ५ सँग साझिेारी) 
वडा नं. ६ 

१००००० 

१६ िमिला सचिेना सम्वबन्धी अमभबमृद्व कायाक्रि 
वडा नं. ६ 

१००००० 

१७ िानेडाडा मन िा मव, कञ्चनजङघा आ मव िथा फाल्गनुन्ि आ मव घरेावारा वडा नं. ६ ३००००० 

२० प्र. रो. का. (स्वास््य चॏकी गैरी गाँउ) साझेिारी कायाक्रि 
वडा नं. ६ 

१००००० 

    
जम्मा रु 

४५००००० 

१ आिाले पािागाँउ िाम्वि ुगडमिर िागा िोटरबाटो ट्रयाक ओपन  
वडा नं. ७ 

२००००० 

२ एकचेप्पा कोलबोटे िोटरबाटो ट्रयाक ओपन वडा नं. ७ २००००० 

  सल्लेरी अिलेडाडा िमेि वडा कायाालय जाने बाटो ट्रयाक ओपन वडा नं. ७ २००००० 

३ सल्लेरी चॏिारा डाडागाँउ िोटरबाटो ट्रयाक ओपन वडा नं. ७ २००००० 

  
फुलुवा थापागाँउ मचउरीबोटे िो बा ट्रयाक ओपन वडा नं. ७ ३००००० 

४ िमु्वपाङगरैी सयुोिय आ मव िुिँ ैिवेल जाने िोटरबाटो ट्रयाक ओपन वडा नं. ७ २००००० 



५ सल्लेरी आलेटार चकु्फारा िलेनी िोटरबाटो ट्रयाक ओपन 
वडा नं. ७ 

४५०००० 

६ 
िानीगाँउ िमेि िामथल्लो िाझीगाँउ िोटरबाटो ट्रयाक ओपन 

वडा नं. ७ 
२००००० 

७ िम्वफुवा मबचगाउँ गडमिरिागा िोटरबाटो ट्रयाक ओपन 
वडा नं. ७ 

५००००० 

८ ४ वटा जलभण्डार पोिरी मनिाार् वडा नं. ७ ४००००० 

१० 
ििािवे आ मव िा घरेावारा र कक्षाकोठा ििाि 

वडा नं. ७ 
२५०००० 

११ जयभवानी आ मव िलेििैान मड मप आर 
वडा नं. ७ 

१००००० 

१२ 
बाजेन्रकाली आ मव िलेििैान ििाि संभार 

वडा नं. ७ 
४००००० 

१३ मसररसे िानपेानीको ईन्टेक मनिाार् वडा नं. ७ ५००००० 

१४ 
पवूा वडाध्यक्ष स्व. मिथाराज मििमसना स्िाररका प्रकाशन 

वडा नं. ७ 
१००००० 

१५ मसिान्िकृि िामझ सििुाय लमक्षि बंगरुको िोर मनिाार् (१० वटा) 
वडा नं. ७ 

१००००० 

१६ 
अपाङगिा भएका ्यमक्तिरुलाई मसपिलूक िामलि कायाक्रि 

वडा नं. ७ 
१००००० 

१७ िमलि अमधकार सम्वबमन्ध सचेिना कायाक्रि 
वडा नं. ७ 

१००००० 

    
जम्मा रु 

४५००००० 

    
कुि जम्मा 

३१५००००० 

 

मवर्षयके्षत्रगि बजेट िथा कायाक्रििरु ििेायनसुार रिकेा छन । 

१.  िामास्जक स्वकाि 

क्र.ि. योजिा ििा कायणक्रमहरुको िाम स्वस्ियोस्जि रकम उपके्षत्रहरु 

१ मनशलु्क  मबिरर् को लागी और्षमध िररि १,०००,००० 

थवाथ्य 

२ ल्याव केमिकल िररि िथा ्यावस्थापन २००,००० 

३ िमिला स्वास््य स्वंयि सेमवका िाजा िचा िथा पोशाक ९६६,००० 

४ स्वास््य शािा ईधंन ३०,००० 

५ गभाबमि िमिला मनशलु्क मभमडओ एक्सरे श्रोि भनाा १५०००० 

६ HMIS छपाई िथा िामलि १००,००० 

७ गाँउघर मक्लमनक िथा िोप मक्लमनक र आिासििु ्यावस्थापन िचा २००,००० 

८ सनच्चार िचा  १८,००० 

९ स्वास््य बीिा कायाक्रि िचा ३००,००० 

१०  नागररक आरोग्य केन्र जोरपोिरी र मजल्ला आयवूेमिक अस्पिाल ब्यवस्थान  २००००० 

११ स्वास््य मशमवर प्रत्यका  वडािा  ३५०,००० 

  जम्विा ३,५१४,०००   

१ ECD िेिी कक्षा ५ संि अरेजी िाध्यिका मकिाव िररि २५०००० 

मशक्षा िेलकुि िथा 

िनोरञ्जन 

२ मशक्षा यवुा िथा िेलकुि शािा िफा  संचार १८,००० 

३ मशक्षा यवुा िथा िेलकुि शािा िफा  इन्धन ३०,००० 

४ मनयमिि प्रअ बैठक ६ पटक( ४००००*६) मब ब्या स अध्यक्ष बैठक सिेि  १५०००० 



५ स्थामनय आमिवासी भार्षा प्रवधान कायाक्रि १०००००० 

६ कक्षा ८को पररक्षा अपगु ्यवस्थापन १५०००० 

७ अध्यक्ष कप फुटवल िमिला परुुर्ष िबैु िफा को  ५००००० 

८ राष्ट्रपमि रमनङ मशल्ड प्रमियोमगिा ४००००० 

९ जयभवानी आधारभिू मवधालयको भवन मनिाार्का लामग मवस्ििृ पररयोजना प्रमिवेिन १५०००० 

१० मसररजङ िा मव िेलिैिान मवस्ििृ पररयोजना प्रमिवेिन ४००००० 

११ जोरपोिरी िा मव को िेलिैिान मवस्ििृ पररयोजना प्रमिवेिन २००००० 

१२ वडा नं. ५ को गुरुङछापिा िेलिैिान मवस्ििृ पररयोजना प्रमिवेिन २००००० 

  जम्विा ३४४८०००   

१ िानेपानी फुटकर पाइप मविरर् १५००००० िानेपानी िथा सरसफाई 
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स्िर्णय िं. -३ 

गाउँ सभा र नगर सभा सञ्चालन कायामवमध ऐन, २०७५ को िफा ३ को उपिफा ५ बिोमजि नवॏ 

गाउँसभाको बैठक कायापामलकाको केन्र रिकेो स्थान पञ्चिीिा गनुापने प्रावधान रििेापमन गाउँ 

कायापामलकाको सभािलिा यस कोरोना ििािारीको मवर्षि पररमस्थमििा सािामजक िरुी कायि गरी 

सभा सञ्चालन गना सरुमक्षि नभएको कारर् यस गाउँपामलकाको पाँचौ बर्षे बजेट अमधवेशन मिमलिाङ 

गा.पा. वडा नं. ३ मस्थि शेपाा भवनिा सञ्चालन गने मनर्ाय गररयो । 



स्िर्णय िं. -४ 

यस गाउँपामलकाको वाडा नं. ४ मस्थि Landscape preparation Hilihang Durbar Museum 

मनिाार् कायाको लागी यस कायाालय र क्यामपटल टेक्नोलोजी िमल्टप्रपोज कन्ट्रक्शन पाँचथर मबच मिमि 

२०७७/०८/२९ गिे भएको सम्वझौिा बिोमजि मनिाार् काया सचुारु रुपिा भईरिकेोिा Landscape 

मनिाार्िा प्रयोग गररने िामनका ढंुङगािरु अन्य मजल्लाबाट ढुवानी गरी ल्याउन िाल मवश्व्यामप रुपिा 

फैमलएको कोमभड-१९ संक्रिर्बाट अवरुद्ध भएको कारर् ििेाई सो कन्ट्रक्शनले म्वयाि थप गरी पाउँ 

भमन मिमि २०७८/०२/१८ िा मनवेिन पेश भएको सन्िभािा काब ु बामिरको पररमस्थमि मसजाना भई 

काििा मढलाई भएको िुिँा मिमि २०७८/०३/०६ िमेि मिमि २०७८/०३/२५ गिे सम्वि म्वयाि थप गने 

मनर्ाय गररयो । 

स्िर्णय िं. -५ 

स्थानीय पवूााधार मवकास साझेिारी कायाक्रि अन्िगाि छनॏट भई कायाान्वयन भएको आयोजना 

जोरपोिरी रामिर् मवधिु सिकारी भवन मनिाार्का लामग मस्वकृि रकि रु २५ लाि रकिको ठेक्का 

लगाई बाँकी रिकेो रकि रु ६ लाि ८३ िजार रकिलाई पमन उपभोक्ता समिमि िाफा ि सोिी भवन 

मनिाार्िा थप काया गना लगाउने मनर्ाय गररयो ।  

स्िर्णय िं. -६ 

(क) कोमभड १९ बाट संक्रमिि भई मब. एण्ड सी. अस्पिाल मबिाािोड झापािा उपचारको क्रििा लािो 

सियसम्वि सघन उपचार कक्षिा बमस ितृ्य ु भएका ित्कामलन मिमलिाङ ४ का स्व. वडाअध्यक्ष श्री 

श्रीप्रसाि मशगलुाई स्वास््य उपचार वापि लागेको रकििा रु.५०००००/- (अक्षरेपी रु पाँच लाि िात्र) 

आमथाक सिायिा स्वरुप यसै कायाालयको प्रकोप ्यवस्थापन कोर्षबाट भकु्तानी मिन ेमनर्ाय गररयो । 

(ि) यस गाउँपामलकाको कायापामलका सिस्य मटकाराि धिला गाउँकायापामलकाको बैठकिा सिभागी 

िुने आउन े क्रििा िोटरसाईकल िघुाटनािा परी सक्त घाईिे िुनभुएकोले मनजको उपचार सिायिाका 

लागी रु.३५०००/- (अक्षरेपी रु पैंिीस िजार िात्र) आमथाक सिायिा स्वरुप आकमष्िक कोर्ष िाफा ि 

उपलब्ध गराउने मनर्ाय गररयो । 

स्िर्णय िं. -७ 

श्री मसरीजंग िा.मव. गोपेटारको िािामभत्र रिकेो िईुकोठे ट्रष्ट भवन मजर्ा भई भत्काउन ु पने अवस्था 

भएको भनी सििमिको लागी िाग भई आएको िुिँा पनु प्रयोगिा आउने िालसािानिरुको सरुक्षा गरी 

सम्वबमन्धि वडा कायाालयको प्रमिमनमधको रोिबरिा भत्काउन अनिुमि प्रिान गने मनर्ाय गररयो । 

 

स्िर्णय िं. -८ 



आगािी आमथाक वर्षा २०७८/८९ िा यस मिमलिाङ गाउँपामलकाको रोजगार सेवाकेन्र द्वारा प्रधानिन्त्री 

रोजगार कायाक्रिको यवुा रुपान्िरर् पिल आयोजना/कािका लामग पाररश्रमिकिा आधाररि  वडागि 

रुपिा संचालन िुने िपमशलका प्रस्िामवि योजनािरुलाई पाररि गने मनर्ाय गररयो ।  

क्र.सं. योजनाको नाि वडा नं. प्रस्िामवि 

योजनािरु 

कैमफयि 

१ जािनुे धारा जोगीगाउँ िोटरबाटो स्िरवमृद्ध १ प्रस्िामवि  

२ पशपुमि िा.मव. पररसर ठेस वाल मनिाार् योजना २ प्रस्िामवि  

३ जाय्यासी िेलििैान पररसर ठेसवाल मनिाार् २ प्रस्िामवि  

४ चौिारेसामलङ्ग ेडाँडेिासे िो.बा.स्िरवमृद्ध  ३ प्रस्िामवि  

५ भामवचोक कामिके िो.बा.स्िरवमृद्ध ३ प्रस्िामवि  

६ कोइरी डाडे सम्वि िो.बा.स्िरवमृद्ध  ३ प्रस्िामवि  

७ िालििे िमेि सिकारी कायाालय भवन 

सम्विको गोरेटो बाटो मनिाार् 

४ प्रस्िामवि  

८ मिल डाडाँ,थापाडाडाँ,सामलङ्ग ेिुिैं ज्यामिरे 

िोल्सा सम्वि िो.बा.स्िरवमृद्ध  

४ प्रस्िामवि  

९ बाला चिरेु थािमिन िो.बा स्िरवमृद्ध ५ प्रस्िामवि  

१० जोरपोिरी मसम्वले भालुिोप िालबासे 

च्यानडाडाँ िो.बा.स्िरवमृद्ध 

५ प्रस्िामवि   

११ िानेडाडाँ मन.िा.मव.राउड ठेस गाह्रो मनिाार् ६ प्रस्िामवि  

१२ टुवा शपेाा गमड गोरेटो बाटो मनिाार् ६ प्रस्िामवि  

१३ गोिावारी िमिला कृर्षक सििु घरेाबारा िथा 

वाल मनिाार् 

७ प्रस्िामवि  

१४ साँचेिोला िानेपानी पाइपलाइन िन् ने पनुे 

योजना 

७ प्रस्िामवि  

 

स्िर्णय िं. -९ 

मवश्व्यामप ििािारीको रुपिा फैमलएको कोमभड-१९ को िोस्रो लिरबाट यस गाउँपामलकािा प्रभामवि 

िथा संक्रमिििरुको उपचार िथा सिायिा स्वरुप यस गाउँपामलकाको िािािा रु.२,२५,१२३/- रकि 

जम्विा गने िाल िङकङ मनवासी रमवन मलङिेन (िारा) र शामन्ि सिुाङ नेम्वबाङ लगायि सम्वपरु्ा सियोगी 

िनिरुलाई मिमलिाङ गाँउपामलकाको िफा बाट उच्च किर र सम्विानका साथ धन्यवाि प्रिान गरी सो 

रकि बराबरको आवश्यक Antigen Kit िररि गरी मबल सावाजमनमककरर् गने िथा िािािरुलाई 

सिेि जानकारी गराउन ेमनर्ाय गररयो । 


