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गाउँसभाको अध्यक्षज्यू, 
गाउँसभाका सदस्यज्यूहरु, 
कमचुारी साथीहरु,  

िथा उपस्स्थि सम्परु् ुमहानभुावहरु, 

 

१. नेपािको सिंववधान २०७२ बमोस्जम सिंस्िय िोकिास्न्िक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्धारा  
नेपािी जनिाको ददगो शास्न्ि, सशुासन, ववकास र समवृद्धको अलभिार्ा परुा गने उदे्दश्यका 
साथ सिंि, प्रदेश र स्थानीय िहको सरकारिे आफ्नो पाँच वरे् कायकुाि परुा गररसेकेको 
छ । २०७९ बैशाख ३० गिे स्थालनय िहको दोस्रो लनवाुचन सम्पन्न भई स्थालनय 
सरकारको दोस्रो कायाुकािको सरुुवालि चरर्मा फाल्गनुन्द गाउँपालिका पाँचथरको यो 
आठौ गाउँसभामा हामी उपस्स्थि भएका छौ । सिंववधान बमोस्जम  गाउँपालिकाको 
उपाध्यक्षको हैलसयििे यस गररमामय गाउँसभामा आगामी आलथकु वर् ु२०७९/८० को 
आय  र व्ययको  वववरर् प्रस्ििु गन ुपाउदा खशुीको अनभुलुि गरको छु । 

२. यस अवसरमा िोकिन्ि प्रालि र सिंस्िय िोकिास्न्िक गर्िन्िात्मक शासन व्यवस्था 
स्थापनाको िालग ववलभन्न कािखण्डमा भएका नेपािी जनिािे गरेको दस वरे् जनयदु्ध, 
जन आन्दोिन, मधेश आन्दोिन, परुक आन्दोिना रुपमा भएका आददबासी जनजािी 
आन्दोिन र वपछडीएका क्षेिका आन्दोिन, राजनैलिक क्रास्न्ि एविं सिंिर्िुाई स्ममर् गदै 
जनिाको अलधकार र राजनीलिक पररविनुका िालग आफ्नो अमलु्य जीवन बलिदान गने 
महान शवहदहरु प्रलि भावपूर् ुश्रद्धाञ्जिी व्यक्त गदुछु । यस िडीमा िाइिे योद्धाहरु प्रलि 
स्शघ्र स्वास््य िाभको कामना गदुछु साथै वेपत्ता योद्धाहरु प्रलि उच्च सम्मान र 
पररवारजन प्रलि सहानभुलुि प्रकट गदुछु । 

३. सिंववधानबाट प्राि अलधकार, अनसूुची ८ मा भएको सिंवैधालनक व्यवस्था अनरुुपका २२ 
प्रकारका स्थालनय िहको अलधकार  अनसुार स्थालनय  सरकारको नीलि िथा कायकु्रम, 
ऐन, लनयम, योजना िजुमुा िथा बजेट व्यवस्था गने स्जम्मेवारी एवम ्किवु्य  स्थालनय 
सरकारको हो । सम्परु् ु फाल्गनुन्दबासीमा  सशुासन ववकास र समवृद्धको प्रत्याभलुि 
गराउने, जनिाको  सखु र समवृद्धको िालग योजनाबद्ध ववकासका िालग आ.ब. 
२०७९/८० को गाउँपालिकाको समग्र नीलि िथा कायकु्रम एवम ्बजेट व्यवस्था गरी 
कायाुन्वयनमा ल्याउने ऐलिहालसक ददनमा हामी उपस्स्थि भएका छौ । 

४. सिंस्िय िोकिास्न्िक गर्िन्ििे हामीिाई ददगो शास्न्ि, स्थावयत्व, ववकास, समवृद्ध, 
सामास्जक व्याय र समाजवाद िफु अस्ि बढने आधार ददएको छ । आम 
फाल्गनुन्दबासीको पररविनुको चाहाना एवम ् ववकास र समवृद्धको सपनािाई साथकु 
बनाउने सम्भावनाको ढोका खोिेको  छ । यो बजेट नीलि, िथा कायकु्रम माफुि 
गाउँपालिकािे अविम्बन गरेको समदृ्ध र नमनुा फाल्गनुन्द गाउँपालिका लनमाुर्को 
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आधारस्शिा लनमाुर् गन ुसामास्जक न्याय सवहिको बहआुयलमक ववकासिाई िीव्र रुपमा 
अगाडी बढाउने जमको गररएको छ । 

५. नेपािको सिंववधान २०७२ मा भएको व्यवस्था बमोस्जम  स्थालनय सरकारको क्षेिालधकार 
अनरुुप ववत्तीय सिंस्ियिािाई प्रभावकारी र ददगो बनाउन सम्भाव्य स्रोिको पररचािन, 
दक्षिापरु् ुबाँडफाँट िथा उच्चिम उपयोग गन ुववलनयोजन दक्षिा, कायाुन्वयन कुशििा र 
ववत्तीय अनशुासनको लिकोर्ात्मक सिंयोजन कायम गनु ु परेको छ । आलथकु िथा 
सामास्जक पवुाुधारको ववकास गदै गररवीको रेखामलुन रहेका एविं ववभेद र ववहष्करर्मा 
परेका वग,ु क्षेि, लिङ, जालि र समदुाय िगायि सबै नागररकको ववकास र समवृद्धको 
आकािंक्षा सम्बोधन गन ुउपिब्ध स्रोि र साधनिाई उच्चिम उपयोग गने प्रयास गररएको 
छ । 

६. आगामी वर्कुो बजेट ियार गदाु नेपािको सिंववधान, गाउँपालिकाको आवलधक योजना, 
आवलधक योजनािे राखेको ददिकुािीन सोच, पन्रौ योजना, ददगो ववकासको िक्ष्य, 
फाल्गनुन्द गाउँपालिकाको दोस्रो स्थालनय सरकार गठन सँगै ियार पाररएको न्यनिम 
साझा कायकु्रमिाई महत्वपूर् ुआधारको रुपमा लिएको छु । समाजमा रहेका सामास्जक, 
आलथकु, िैङलगक िगायि सबै प्रकारका ववभेद िथा कुररलिको अन्त्य गदै गाउँपालिकाको 
ववकास, समवृद्ध र सामास्जक न्यायिाई केन्रववन्दमुा राखी समाजवाद उन्मखु अथिुन्िको 
आधार लनमाुर् गने उदे्दश्यबाट बजेट लनदेस्शि भएको छ । 

७. गाउँसभाको यस अलधवेशनमा पेश भएको ववलनयोजन ववधेयकका लसद्यान्ि र प्राथलमकिा 
उपर भएको छिफिमा गाउँसभाका  सदस्यहरुबाट प्राि सझुाव, राजनीलिक दि, 
स्थालनय बवुद्धस्जवी, स्शक्षाकमी, पेशाववद, लनजी क्षेि, उद्योगी व्यवसायी, सञ्चार कमी  र 
आम नागररकबाट प्राि रचनात्मक सझुाविाई समेि बजेट िजुमुा गदाु महत्व ददएको    

छु । 

 

गाउँसभाका अध्यक्ष ज्यू, 
८. आगामी आलथकु वर् ु२०७९/८० को बजेटका उदे्दश्यहरु लनम्न अनसुार रहेका छन-् 

क. स्शक्षा, स्वास््य, सरसफाई िथा पोर्र् माफुि मालनसको जीवन  स्िरमा सधुार 
गने, 

ख. ददगो ववकासको िक्ष्य अनरुुप भौलिक पूवाुधारहरुको ववकास गने, 
ग. कृवर् िथा पश ुववकासको माध्यमबाट उत्पादन ववृद्ध गरी आय बढाउने, 
ि. गाउँपालिकाको आलथकु ववकासका नववनिम सम्भावना र अवसरका क्षेिहरुको 

पवहचान र प्रवद्धुन गदै समग्र आलथकु ववकास र समवृद्ध हालसि गने । 

ङ. आलथकु िथा सामास्जक पूवाुधारहरुको ववकास गरी समदृ्ध फाल्गनुन्द 
गाउँपालिकाकोआधार ियार गने । 
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च. सिंि र प्रदेश सँग सहयोग समन्वय र सहाकाय ुमाफुि सन्िलुिि ववकासमा जोड 
ददइनेछ ।  

छ. गाउँपालिकाको शशुासर् र सेवा प्रवाहमा सधुार गन ुसवै सिंयन्ििाई प्रभावकारी 
वनाइनेछ । 

ज. सम्पूर् ुसेवामा आम नागररकको पहुँच अलभववृद्ध गने, 
झ. स्थालनय स्रोि साधनको समसु्चि पररचािन माफुि ददगो, समावेशी र सामास्जक 

न्याय सवहिको उच्च आलथकु ववृद्ध हालसि गने, 
ञ. िैलगक िथा सामास्जक समावेस्शकरर्को ववकास गने, 
ट. आन्िररक पयटुनको ववकासमा जोड ददइ आयमा ववृद्ध गने, 

 

९. अव म आगामी आलथकु वर् ु२०७९/८० को बजेटका प्राथलमकिाहरु लनम्नानसुार प्रस्ििु 
गन ुअनमुलि चाहान्छुुः 
क. गरु्स्िरीय स्शक्षा, स्वास््य, खानेपानी, लसचाँइ िगायिका क्षेिहरुमा प्रलिफि योग्य 

िगानीको वािावरर् ियार गररनेछ । 

ख. वािावरर्ीय र जिवायमैुिी भौलिक पूवाुधारको लनमाुर्मा जोड  ददइनेछ । 

ग. व्यवसावयक कृवर् र पश ु ववकासमा जोड ददइ फाल्गनुन्द गाउँपालिकािाई 
आत्मलनभरु उन्मखु बनाइनेछ । 

ि. लनमाुर्ालधन िथा अधरुा आयोजनाहरुको लनमाुर् काय ुसमयमै सम्पन्न गररनेछ । 

ङ. सशुासन, पारदस्शिुा र सेवा प्रवाहमा गरु्ात्मक सधुारको िालग नववन प्रववलधहरुको 
प्रयोगमा जोड ददइनेछ । 

च. िस्क्षि वगकुो सशस्क्तकरर् र समाजमा स्थावपि गराउने समिामिुक ववकासको 
अवधारर्ाबाट कायकु्रमहरु बनाइ कायाुन्वयन गररनेछ । 

छ. रोजगारीको लसजनुा र आयमा ववृद्ध गने वकलसमका योजनाहरुिाई प्राथलमकिा 
ददइनेछ। 

ज. पयटुन पवुाुधारको ववकासका लनस्म्ि बहृि अध्ययन गरी गाउँपालिका लभि रहेका 
पयटुवकइ क्षेिहरुको सिंरक्षर् िथा ववकास गररनेछ । 

१०. चाि ुआलथकु वर्कुो ववलनयोजन िथा खचकुो सलमक्षा गदाु कुि ववलनयोस्जि बजेट रु. 
5९ करोड ६८ िाख ८८ हजार ५०६ रुपैया ँरहेकोमा वैशाख मसान्िसम्ममा रु. २२ 
करोड ८५ िाख ३ हजार ६५७ रुपैया खच ुभएको छ भने आलथकु वर्कुो अन्त्यमा 
75 प्रलिशि भन्दा मालथ खच ुहनुे अनमुान छ । 

११. चाि ुआलथकु वर्मुा गाउँपालिकािे अनमुान गरेको राजस्व रु 55 िाख मध्ये बैशाख 
सम्म रु. 9 िाख सिंकिन भएको छ भने आलथकु वर्कुो अन्त्यमा रु. 20 िाख 
सिंकिन हनुे अनमुान छ । 
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१२. अब म आगामी आलथकु वर्कुो गाउँपालिकाको बजेटमा रहेका मखु्य मखु्य क्षेिगि 
कायकु्रम र ववलनयोजन प्रस्ििु गदुछुुः 

 

कृवर् िथा पशपुिंलछ ववकास 

१३. ववद्यमान लसँचाइ प्रर्ािीको स्िरोन्नलि,आधलुनक िथा वैकस्ल्पक लसँचाई प्रववलधको प्रयोग 
गरी खेिीयोग्य क्षेिहरुमा लनयलमि रुपमा लसँचाइ सवुवधा र नयाँ क्षेिहरुमा लसँचाइ सेवा 
उपिब्ध गरी खेलि ववस्िार गने ववलभन्न कायकुा िालग रु. २३ िाख ववलनयोजन गरेको 
छु । 

१४. गाउँपालिका लभि रहेका व्यावसावयक र ववलभन्न सरकारी लनकायमा दिाु भएका कृवर् 
फम,ु कृर्क समहु, कृवर् सहकारी आदीिाई प्रोत्साहन गन ुकृवर्का आधलुनक प्रववलध िथा 
यन्ि-उपकरर् वविरर् कायकुो िालग रु १५ िाख ६० हजार ववलनयोजन गरेको छु । 

१५. फाल्गनुन्द गाउपालिका लभि खेलि भइरहेको उच्च प्रलिफि ददने प्रचरु सिंभावना भएको 
नगदेवािीहरु अिैंची, वकवी, सनु्ििा, अकवरे िथा िरकारी खेिीिाई उच्च 
प्राथलमकिामा रास्ख थप ववस्िार गन ु कृर्कहरुिाई अनदुानको व्यवस्था गररनेछ । 
यसका िालग उन्नि ववउ ववजन वविरर्मा अनदुानका िालग रु १७ िाख ५० हजार 
ववलनयोजन गरेको छु । 

१६. कृवर् बािीमा िाग्ने प्रमखु रोग वकराबाट हने क्षलििाई समयमै लनयन्िर् गन ु र 
नोक्सानी न्यूनीकरर् गन ुरु ४ िाख ५० हजार ववलनयोजन गरेको छु ।  

१७. कृर्कको क्षमिा ववकास गरर कृवर् उत्पादन िफु आत्मलनभरु बनाउन आवश्यकिा 
अनसुार ववलभन्न िालिम सिंचिन गरर सक्षम जनशस्क्त उत्पादन गने र कृर्कको 
स्जवनस्िर उकास्न ववलभन्न सामालग्र वविरर् गने कायकुो िालग रु १३ िाख २० हजार 
ववलनयोजन गरेको छु। 

१८. कृवर् ववकास शाखाको कायिुय सँचािन, व्यवस्थापन मालसक वैठक ररपोवटुङ्ग लडजीज 
सलभिेुन्स आदद काय ु गन ुआवस्यक रकम रु ४ िाख ववलनयोजन गरेको छ  । 

१९. कमचुारी क्षमिा ववकास, कृवर् ववमा कायकु्रम, अगवुा कृर्किाई क्षमिा ववकास िथा 
साना मझौिा कृवर् व्यवसावयहरुको क्षमिा ववकास कायकुो िालग एवककृि सेवा प्रदान 
गन ुसहायक स्िर र कृर्कस्िरका िालिम गोवि आदद कायसँुचािन गन्नको िालग रु. ६ 
िाख ववलनयोजन गरेको छु।  

२०. पशपुन्छी पािन व्यवसायिाई व्यवसायीकरर् गन ु उन्नि र ददगो पशपुािनको िालग 
उपिब्ध श्रोि साधनकोसहयोग गरी कृवर् ज्ञान र सीप प्रववलधववस्िार मा जोड ददन 
व्यवसावयक कृर्कहरुिाई िाँस काट्ने मेलसन, साना डेरी प्रवधनु को िालग लमल्क 
एनिाईजर, गोठ सधुार साईिोवपट लनमाुर्आदद कायकु्रम सँचािनको िालग ७५% 
अनदुानमा आवस्यक रकम रु १७ िाख ववलनयोजन गरेको छु । 
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२१. वहउँदे िथा बरे् बहवुरे् उन्नि जािका िाँस वीउ वेनाु सेट्स वविरर् कायकुो िालग 
आवस्यक रकम रु २ िाख ववलनयोजन गरेको छु ।  

२२. फाल्गनुन्द गाउँपालिका लभि दिाु प्रकृयमा रहेका वा प्रकृया को चरर्मा रहेका 
व्यवसावयक कृर्क समहु फाम ु हरुिाई प्रोत्साहनका कायकु्रम सँचािन गररने छ । 
व्यवसावयक फाम ु प्रवधनु कायकु्रम सँचािनकोिालग आवस्यक रकम रु १० िाख 
ववलनयोजन       गरेको छु ।  

२३. पश ु प्रजनन सेवा माफुि उन्नि जािका नश्लको ववकास िथा ववस्िार सवै वडाहरुमा 
कृलिम गभाुधान सेवा िाई लनरन्िरको कायगुरी उत्पादन बदृ्दी कायकु्रम सँचािन  गररन े
छ । पशपुन्छी बजार प्रवधनु िथा पश ुप्रजनन सेवा काय ुिफु आवस्यक रकम रु ५ 
िाख ववलनयोजन गरेको छु ।  

२४. फाल्गनुन्द गाउँपालिका लभि पश ुस्वास््य लनयमन कायकु्रम रोग लनदान सेवा िथा पश ु
पन्छीका िालग अत्यावस्यक और्दद खोप सेवा िाई लनरन्िरिा ददँदै सवै वडामा लनुःशलु्क 
प्रदान गन ुआवस्यक रकम रु. १० िाख ववलनयोजन गरेको छु ।  

२५. पशपुन्छी सेवा शाखा को कायिुय सँचािन, व्यवस्थापन मालसक वैठक ररपोवटुङ्ग  
लडजीज  सलभिेुन्स  आदद काय ु गन ुआवश्यक रु ६ िाख 

   ववलनयोजन गरेको छु  । 

२६. कमचुारी क्षमिा ववकास,, पशवुवमा कायकु्रम, अगवुा कृर्क िाई क्षमिा ववकास िथा 
साना मझौिा डेरी व्यवसावयहरु को क्षमिा ववकास काय ु एवककृि सेवा प्रदान गन ु
सहायक स्िर र कृर्कस्िर का िालिम गोवि सेलमनार ददवस आदद काय ुसञ्चािन गररन े
छ । क्षमिा ववकास िालिम गोवि सेलमनार िफु आवस्यक रकम रु ५ िाख ववलनयोजन 
गरेको छु ।  

२७. कृवर्मा उत्पादनिाई आधलुनकीकरर् गदै नयाँ प्रववलध सवहि क्षमिा अलभववृद्ध गदै 
िलगनेछ । आम फाल्गनुन्द गाउँपालिकाबासी नागररकहरुको आय आजनु ववृद्ध गनमुा 
योगदान पयुाुउन क्षमिा अलभववृद्ध िथा िालिमहरु सञ्चािन गररनेछन ्। यसका िालग 
क्षमिा अलभववृद्ध िथा िालिम सञ्चािनका िालग रु. 11 िाख ७५ हजार ववलनयोजन 
गरेको छु । 

२८. कृर्क िथा पशपुािनमा सिंिग्न कृर्कहरुिाई गाउँपालिकािे प्रोत्साहन गदै उनीहरुको 
िगानीको आधारमा वलगकुरर् गरी पवहचान गदै आलथकु वर् ु2079/80 लभि कृर्क 
पररचयपि वविरर् गरर सवकनेछ । यसका िालग रु. 5 िाख ववलनयोजन गरेको छु । 

स्शक्षा, 
२९. फाल्गनुन्द गाउँपालिकामा पठन पाठन भइरहेको मािभृार्ा स्शक्षािाई थप ववस्िार र 

व्यवस्स्थि गदै िलगनेछ । हाि कायरुि भार्ा स्शक्षकहरुको मनोबि उच्च बनाई 
नलिजामिुक पठन पाठनमा हौसिा प्रदान गन ुखाइपाइ आएको पाररश्रलमकमा थप रु. 
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1 हजार ििब ववृद्ध गरेको छु । यसका िालग रु. ४९ िाख ९८ हजार ववलनयोजन 
गरेको छु । 

३०. नेपािको सिंववधान प्रदत्त स्थालनय िहको अलधकार क्षेिलभि पने आधारभिू िहको 
स्शक्षािाई गरु्स्िरीय िथा सवसुिुभ बनाउन कक्षा ८ को पररक्षािाई गाउँपालिका 
स्िरीय बनाउने र सामदुावयक ववद्याियहरुमा शैस्क्षक सवलिकरर् कायकु्रम सञ्चािन 
गररने छ । यसका िालग रु. 15 िाख ववलनयोजन गरेको छु ।  

३१. सामदुावयक ववद्याियहरुिाई प्रदान गदै आइरहेको शैस्क्षक सहायिा अनदुानिाई 
लनरन्िरिा ददन आवश्यक बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 

३२. नेपाि सरकारबाट पररविुन भएको ववलभन्न िह र कक्षाहरुको पाठ्यक्रम सम्बन्धमा सबै 
िहका स्शक्षकहरुिाई पाठ्यक्रम प्रबोलधकरर् िगायि क्षमिा ववकास िालिम सञ्चािन 
गररनेछ । यसका िालग रु. 12 िाख ववलनयोजन गरेको छु । 

३३. सामदुावयक ववद्याियहरुमा लनयलमि रुपमा आफ्ना छोरा/छोरी पठाउने अलभभावकहरुिाई 
ववद्याियको अलभिेखका अनसुार परुस्कृि गररनेछ । यसका िालग आवश्यक बजेट 
ववलनयोजन गरेको छु । 

३४. सामदुावयक ववद्याियको शैस्क्षक गलिववलधहरुिाई थप व्यवस्स्थि र प्रभावकारी बनाउन 
शैस्क्षक क्यािेण्डर बनाई लनयलमि अनगुमन गने व्यवस्था लमिाइएको छ । यसका 
िालग आवश्यक रु 2 िाख ववलनयोजन गरेको छु ।  

३५. गाउँपालिका लभिका सामदुावयक ववद्याियहरुमा कायाुरि ववद्यािय कमचुारी िथा बाि 
स्शक्षकहरुको ििब भत्तािाई लनरन्िरिा ददन आवश्यक बजेट रु. 79 िाख १७ हजार 
ववलनयवजन गरेको छु ।     

स्वास््य िथा आयवेुद सेवा, 
३६. गाउँपालिकाबासी आम नागररकहरुको स्वास््य उपचारमा सहयोग गनकुो िालग 

ववपन्निाको आधारमा वडा कायाुियबाट लसफाररस बमोस्जम आकस्स्मक कोर्को स्थापना 
गरर रु. 30 िाख ववलनयोजन गरेको छु । 

३७. गाउँपालिकामा स्वास््य सेवािाई िर िर सम्म पयुाुउन महत्वपूर् ु भलूमका खेलिरहन ु
भएका आयवेुद िथा स्वास््य िफुका राविय मवहिा स्वयिंसेववकाहरुको कामको प्रसिंशा 
गदै थप प्रोत्साहन गदै िलगने छ । लनजहरुिाई गाउँपालिकाको िपबुाट प्रोत्साहन 
स्वरुप वावर्कु रुपमा दददै आइरहेको जनही रु. 10 हजार भत्तामा थप रु. १ हजार 
थप गरी लनरन्िरिा ददएको छु । यसका िालग रु. ९ िाख ४० हजार ववलनयोजन 
गरेको छु । 

३८. गाउँपालिकाका प्रत्येक पररवारिाई स्वास््य ववमा कायकु्रममा आवद्ध हनु अलभप्ररेरि 
गररनेछ । अलि ववपन्न र नेपाि सरकारको सेवा सवुवधा नपाउने अपाङ्गिा भएका 
व्यस्क्तहरुको लनशूल्क स्वास््य ववमा गने व्यवस्था लमिाइनेछ । आगामी आलथकु वर्मुा 
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प्रत्येक वडाबाट ३०/30 जनाको लनशूल्क स्वास््य ववमा गररनेछ । यसका िालग 
आवश्यक बजेट रु. 10 िाख ववलनयोजन गरेको छु । 

३९. बािबालिका, वकशोर वकशोरी िथा सनुौिा हजार ददने आमाहरुिाई कुपोर्र् हनु नददन 
िथा जनचेिनामिुक कायकु्रम सञ्चािन भइरहेको बह ु क्षेिीय पोर्र् कायकु्रमिाई 
लनरन्िरिा ददइएको छ । यसमा थप गाउँपालिकाको िफुबाट साझेदारीका रुपमा रु. 8 
िाख ववलनयोजन गरेको छु । 

४०. गाउँपालिकामा रहेका स्वास््य चौकीहरुबाट हनु े सेवािाई सवसुिुभ र ववश्वसलनय 
बनाउन स्वास््यकमी िथा मवहिा स्वयिं सेववकाहरुको िालग क्षमिा अलभववृद्ध िालिम 
सञ्चािन गररनेछ । यसका िालग रु. 15 िाख ववलनयोजन गरेको छु । 

४१. स्वास््य चौकीमा रहेको प्रसलुि केन्रहरुिाई सदुृर्ीकरर् गदै िलगनेछ । यसका लनस्म्ि 
स्वास््य चौकीहरुमा दक्षिा प्राि अनमीहरुको व्यवस्था गररनेछ । यसका िालग SBA 

िालिम सञ्चािन गन ुआवश्यक बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 

४२. गाउँपालिका लभि रहेका आम नागररकहरुको स्वास््य उपचारिाई सहज र सरि 
बनाउन स्वास््य चौकीहरुबाट लनशूल्क और्लध वविरर्को िालग आवश्यक बजेट 
ववलनयोजन गरेको छु । 

४३. गाउँपालिका लभिका अपाङ्गिा भएका िथा जेष्ठ नागररकहरुको स्वास््य चेकजाँकका 
िालग २ मवहना १ पटक िरमा नै गएर उपचारका िालग स्वास््यकमीहरुिाई प्रोत्साहन 
गररनेछ । यसका िालग रु. 1 िाख ८० हजार ववलनयोजन गरेको छु ।  

 

पवुाुधार ववकास, 
४४. गाउँपालिकामा गि िथा चाि ुआलथकु वर्मुा लनमाुर्ालधन िथा अधरुा 

योजनाहरु कबड ु हि लनमाुर्, वडा निं. 5 को वडा कायाुियको लनमाुर्ालधन भवन 
िगायि अन्य सिंरचनाहरुको परु्िुा ददन आवश्यक बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 

४५. प्रदेश िथा सिंस्िय सरकारबाट प्राि भएका आयोजनाहरुको िागि साझेदारी गन ु िथा 
म्यास्चङ फण्ड स्थापनाका िालग समपरुक कोर्मा रु. 1 करोड ववलनयोजन गरेको छु । 

४६. गाउँपालिकाको सबै वडािाई जोड्ने िथा गाउँ गौरबको आयोजनाको रुपमा रहेको 
फाल्गनुन्द ररङरोडको बाकी खण्ड परुा गन ुिथा यसको लडवपआर गन ुरु. 50 िाख 
ववलनयोजन गरेको छु ।  

४७. गाउँपालिकाका सबै वडा कायाुियहरुबाट गाउँपालिकाको कायाुिय सम्म जाने बाटोिाई 
१२ मवहना चल्ने गरी स्िरोन्िी सोलिङ ग्राभेि िगायि गने कायिुाई प्राथलमकिा साथ 
कायाुन्वयन गररनेछ । यसका िालग आवश्यक बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 

४८. गाउँपालिकाका एउटा वडाबाट अको वडामा जाने बाटो स्िरोन्निी गरी १२ मवहना न ै
चल्ने गरी सोलिङ ग्राभेि िगायि गने कायिुाई जोड ददइनेछ । यसका िालग एउटा 
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वडाबाट अको वडा जोड्ने रर्नीलिक सडक योजनाको िालग आवश्यक बजेट ववलनयोजन 
गरेको छु । 

४९. गाउँपालिका लभिका िाटहरुको सिंरक्षर् गने िथा आधलुनक िाट व्यवस्थापन गरी सहज 
बनाइदै िलगनेछ । यसका िालग आलथकु वर्मुा ५ वटा िाट लनमाुर् गन ुआवश्यक रु. 
20 िाख ववलनयोजन गररेको छु । 

५०. गाउपालिकाको प्रशासकीय केन्रको DPR गरी आगामी आ.व. देस्खनै काम सूरु गने 
व्यवस्था लमिाइने छ । यसका िालग आवश्यक रु. 20 िाख ववलनयोजन गरेको छु । 

पयटुन, 
५१. सेहोनाम्िाङ क्षेिको प्रवदधनु गरी पयटुवकय क्षेिको रुपमा ववकास गन ुपहि गररनेछ 

। यसका िालग बहृि अध्ययन गरी DPR गन ुरु. 5 िाख ववलनयोजन गरेको छु । 

५२. सवहदहरुको सम्झना र सम्मानमा उपयकु्त स्थानमा स्मलृि पाकु लनमाुर् गररनेछ । 
यसका िालग अध्ययन गरी DPR गन ुरु. 5 िाख ववलनयोजन गरेको छु । 

५३. धालमकु पयटुन क्षेिमा रुपमा ववस्िार गन ुऐलिहालसक वकराि यमुा लिगेजङना नाम्सामी 
केसामी हाङसाम मास्हहम, वकराि हाङसाम यमुा माङवहम िगायिका धालमकु क्षेिहरुको 
ववकास र सिंरक्षर् गन ुरु. 10 िाख ववलनयोजन गरेको छु । 

 

िस्क्षि कायकु्रम िफु, 
५४. फाल्गनुन्द गाउँपालिका आददबासी जनजािी साँस्कृलिक ववववधिािे यकु्त गाउँपालिका हो 

। यहाँ रहेको कि सिंस्कृलिको उजागर गरेर ऐलिहालसक रुपमा सिंरक्षर् र सिंबधनु गदै 
िलगनेछ । यसका िालग ववलधन्न िालिम िथा सािंस्कृलिक पनुजाुगरर् कायकु्रम 
सञ्चािनका िालग रु. १२ िाख ववलनयोजन गरेको छु । 

५५. राज्यको मिु प्रवाह भन्दा बावहर रहेर अवसरबाट बस्ञ्चि गरी पछालड पाररएका दलिि 
िथा अल्पसिंख्यक नागररकहरुको सशस्क्तकरर् गदै राज्यको मिु प्रवाहमा समावेश गदै 
िलगनेछ । यसका िालग िालिम िथा जनचेिामिुक कायकु्रम िथा सामाग्री वविरर्मा 
रु. 12 िाख ववलनयोजन गरेको छु । 

५६. समाजमा रहेका जेष्ठ नागररकहरुिाई सम्मान गरौँ उनीहरुको जीवन यापनमा सहयोग 
पयुाुउँ भने्न मिु अलभप्रायका साथ जेष्ठ नागररकहरुको सम्मान िथा प्रोत्साहनका िालग 
कायकु्रम सञ्चािन गररनेछ । यसका िालग रु. 5 िाख ववलनयोजन गरेको छु । 

५७. फाल्गनुन्द गाउँपालिका सबै जािजािी िथा समदुायका नागररकहरुको साझा फुिबारीको 
रुपमा स्स्वकार गररएको छ । गाउँपालिकामा लभि बसोबास गरर रहन ुभएका खस आय ु
समदुायको सिंस्कृलि सिंबधनुका िालग रु. 5 िाख ववलनयोजन गरेको छु । 
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५८. अपाङ्गािा भएका व्यस्क्तहरुको सामास्जक सरुक्षा र क्षमिा अववबवृद्ध गदै उनीहरुको हक 
र अलधकार स्थावपि गदै िलगनेछ । यसका िालग ववलभन्न कायकु्रम सञ्चािन गन ुरु. 5 
िाख ववलनयोजन गरेको छु । 

५९. प्रदेश सरकार, करुर्ा फाउण्डेशन नेपाि र गाउपालिकाको साझेदारीमा सञ्चािन 
भइरहेको अपाङ्गिा रोकथाम िथा पनुस्थापना कायकु्रमिाई लनरन्िरिा ददइनछे । यसका 
िालग गाउँपालिकाको साझेदारीको िालग रु. 17 िाख ववलनयोजन गरेको छु । 

 

सूचना िथा सञ्चार 

६०. पिकारहरुको क्षमिा ववकासका िालग पिकार महासिंि माफुि कायकु्रम सञ्चािन हनुे 
गरी बजेटको व्यवस्था गरेको छु । 

६१. गाउँपालिकाका सूचना िथा गलिववलधहरुिाई स्जल्िाका सञ्चार माध्यममा प्रकाशन 
प्रशारर् गन ुसञ्चार माध्यमहरुिाई समानपुालिक र समावेशी रुपमा प्रोत्साहन गन ुरु. 6 
िाख ववलनयोजन गरेको छु ।  

प्रकोप व्यावस्थापन, 
६२. फाल्गनुन्द गाउँपालिकामा पवहरो िथा आगोिालगजन्य ववपद्को िटनाहरुको िट्न े

सिंभावना देस्खएकोिे यसबाट सरुस्क्षि रहन ववपद् प्रलिकाय ु िथा उत्थानस्शि योजना 
बनाइ कायाुन्वयन गररनेछ । ववपदबाट प्रभाववि नागररकहरुिाई सहायिा गन ुप्रकोप 
व्यवस्थापन कोर् स्थापना गरी रु. 20 िाख ववलनयोजन गरेको छु । 

बजार ब्यवस्थापन 

६३. मखु्य बजार िथा चोकहरुमा सडक दिुटुना न्यूलनकरर् गदै नागररकहरुको सरुक्षाका 
लनस्म्ि सडक बत्ती जडान गररनेछ । यसका िालग रु. 15 िाख ववलनयोजन गरेको छु  

वडा िफु, 
६४. वडाका समग्र आवश्यकिाका आधारमा वडा गि योजनाहरु सञ्चािन गन ुवडा निं. 1 मा 

पसु्जगि िफु रु. 43 िाख ९० हजार र चाि ुखच ुिफु रु. ३१ िाख १० हजार 
ववलनयोजन गरेको छु । 

६५. वडाका समग्र आवश्यकिाका आधारमा वडा गि योजनाहरु सञ्चािन गन ुवडा निं. २ मा 
पसु्जगि िफु रु. .२८ िाख ८१ हजार र चाि ुखच ुिफु रु. २१ िाख १९ हजार 
ववलनयोजन गरेको छु । 

६६. वडाका समग्र आवश्यकिाका आधारमा वडा गि योजनाहरु सञ्चािन गन ुवडा निं. ३ मा 
पसु्जगि िफु रु. ३४ िाख ८० हजार र चाि ुखच ुिफु रु. ३५ िाख २० हजार 
ववलनयोजन गरेको छु । 

६७. वडाका समग्र आवश्यकिाका आधारमा वडा गि योजनाहरु सञ्चािन गन ुवडा निं. ४ मा 
पसु्जगि िफु रु. ३७ िाख र चाि ुखच ुिफु रु. २३ िाख ववलनयोजन गरेको छु । 
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६८. वडाका समग्र आवश्यकिाका आधारमा वडा गि योजनाहरु सञ्चािन गन ुवडा निं. ५ मा 
पसु्जगि िफु रु. ४३ िाख ५० हजार र चाि ुखच ुिफु रु. १६ िाख ५० हजार 
ववलनयोजन गरेको छु । 

६९. वडाका समग्र आवश्यकिाका आधारमा वडा गि योजनाहरु सञ्चािन गन ुवडा निं. ६ मा 
पसु्जगि िफु रु. ३२ िाख ५० हजार र चाि ुखच ुिफु रु. २२ िाख ५० हजार 
ववलनयोजन गरेको छु । 

७०. वडाका समग्र आवश्यकिाका आधारमा वडा गि योजनाहरु सञ्चािन गन ुवडा निं. ७ मा 
पसु्जगि िफु रु. ३९ िाख ५० हजार र चाि ुखच ुिफु रु. १५ िाख ५० हजार. 
ववलनयोजन गरेको छु । 

७१. यसरी आलथकु बर् ु2079/80 को िालग गाउँपालिकामा शसि ुिथा समालनकरर् रु 
44 करोड 57 िाख र सिंिीय राजस्व बाँडफाँड रु 8 करोड 75 िाख ९७ हजार, 
प्रदेश सरकार समानीकरर् िथा राजस्व बाडफाँड िफु रु. ९६ िाख १४ हजार ६९० 
र आन्िररक राजस्व अनमुान रु 55 िाख 50 हजार िथा अल्या रु 2 करोड िगायि 
कुि रु. ५७ करोड ८४ िाख ६१ हजार ६९० आय अनमुान गररएको छ । 

७२. गाउँपालिकाको कुि बजेट मध्ये पुसँ्जगि खच ु िफु रु. 1६ करोड 76 िाख ११ 
हजार ६०९ र चाि ुखच ुिफु रु. ४१ करोड ८ िाख ५० हजार ववलनयोजन गरेको 
छु । गरी जम्मा ५७ करोड ८४ िाख ६१ हजार ६९० बजेट प्रस्िाव गरेको छु । 

७३. समग्र गाउँपालिकाको ववकास र समनु्निका िालग प्रत्यक्ष एविं परोक्ष रुपमा योगदान 
पयुाुउन ु हनुे सम्पूर् ु जनप्रलिलनलधहरु, कमचुारी साथीहरु, राजनीलिक दि, नागररक 
समाज, ववलभन्न सहयोगी सिंस्थाहरु िथा दाज ु भाइ िथा दददी  बवहनीहरुिाई हाददुक 
धन्यबाद ज्ञापन गदुछु । प्रस्ििु नीलि िथा कायकु्रम कायाुन्वयनमा सबैको पूर् ुसहयोग 
प्राि हनुे ववश्वास लिएको छु । 

 

श्री ठाकुर लसिं नेम्बाङ 

उपाध्यक्ष 

लमलिुः 2079/03/10 

धन्यवाद ।  


