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।।। सम्बदृ्ध गेरूवा गाउँपालिका लिर्ााणको आधार, कृषि पर्ाटि र पूवााधार ।।। 

 

गेरूवा गाउँपालिकाको  

 ८ औ ंगाउँसभा बैठकर्ा  

आदरणीर् उपाध्र्क्ष श्री षिर् कुर्ारी थरूिी ज्रू् द्वारा 
प्रस्ततु 

 

आलथाक विा २०७७/७८ को बजेट बक्तब्र् 
 

 

 

 

 

गेरूवा गाउँपालिका 

पशपुलतिगर, बर्दार्ा 

षव.स. २०७७/०३/१०, बधुवार 
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।।। सम्बदृ्ध गेरूवा गाउँपालिका लिर्ााणको आधार, कृषि पर्ाटि र पूवााधार ।।। 

 
 

गाउँसभाका आदरणीर् सभा सभाध्र्क्ष ज्रू्, 
आदरणीर् सभाका सदस्र् ज्रू्िरू, 
१. कोरोिा भाइरसको संक्रर्ण बाट फैलिएको कोलभड-१९ रोग बाट लसर्जात प्रलतकुि 
पररर्स्थलतर्ा र्स गररर्ार्र् सभार्ा आलथाक विा २०७७/७८ को बजेट प्रस्ततु गिा 
उपर्स्थत भएको छु ।  

२. आलथाक विा २०७७/७८ को बजेट प्रस्ततु गरररिँदा गेरूवा गाँउपालिकाको 
सर्ग्र षवकास लिर्ााण तथा सर्ाजको रूपान्तरण गिा अग्रपंर्क्तर्ा रिेर िेततृ्वदार्ी 
भलूर्का लिवााि गिुाििु ेअग्रजिरू प्रलत उच्च सम्र्ाि व्र्क्त गदाछु ।  

३. र्सै बीचर्ा र्दवंगत ििु ुभएका वडा िं. ६ का वडा अध्र्क्ष श्री टेक बिादरु 
थारू प्रलत भावपूणा श्रद्धाञ्जिी अपाण गदाछु । कोलभड-१९ का कारण ज्र्ाि 
गरु्ाएकािरू प्रलत भावपणुा श्रद्धाञ्जिी अपाण गदै संक्रलर्तिरूको शीघ्र स्वास््र्िाभको 
कार्िा गदाछु ।  

४. कोलभड-१९ को कारणिे गिुापरेको बन्दाबन्दी, सार्ार्जक दरुी कार्र् गिुापिे 
बाध्र्ात्र्क अवस्था िगार्तका प्रलतकूिताका बीच धैर्ाताका साथ कोरोिा भाइरस 
लिर्न्रण र उपचार अलभर्ािर्ा साथ र्दि ु भएकोर्ा गाउँपालिकाको तफा बाट र् 
गाउँबासी सम्पूणा आर्ा-बाब,ु दाजभुाइा-र्दर्दबषििीिरूर्ा िार्दाक आभार प्रकट गदाछु 
। कोलभड-१९ लिर्न्रण तथा उपचारर्ा अिोरार खट्ििुिुे र्चषकत्सक, स्वास््र्कर्ी, 
सरुक्षाकर्ी, जिप्रलतलिलध एंव सम्पूणा राष्टसेवक कर्ाचारी, परकार, पेशा व्र्वसार्ी 
िगार्त सबैिाइा िार्दाक धन्र्वाद व्र्क्त गिा चािन्छु ।  

५. सर्दृ्द गेरूवा गाउँपालिका लिर्ााणको आधार कृषि, पर्ाटि र पूवााधार को र्दर्ाकालिि 
सोच िालसि गिा र्स गेरुवा गाँउपालिका पररवार अिोरार खषटरिेको सर्र्र्ा 
षवश्वव्र्ापी रूपर्ा फैलिि गएको कोलभड-१९ र्िार्ारीिे िाम्रो र्ागा अबरूद्ध भर्ो। 
िार्ीिे र्ो र्िार्ारीबाट गाउँपालिका बासी आर्ा बवुा, र्दर्दबषििी तथा दाजभुाइको 
जीवि रक्षा गिुािाइा िै आफ्िो पषििो कताव्र् ठान्र्ौं । र्िार्ारी लबरूद्धको अलभर्ािर्ा 
उपिब्ध सबै साधि स्रोतको र्थोर्चत परचािि गदै र्िार्ारी लिर्न्रणका िागी 
र्थासम्भव प्रर्ास गरररिेका छौँ ।  
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।।। सम्बदृ्ध गेरूवा गाउँपालिका लिर्ााणको आधार, कृषि पर्ाटि र पूवााधार ।।। 

६. बन्दाबन्दीका कारण सर्ग्र िेपािको र र्स गाउँपालिकाका जिताको आर्को 
र्खु्र् स्रोतको रूपर्ा रिेको षवप्रिेण,कृषि, िगार्त षवकास लिर्ााणर्ा प्रत्र्क्ष असर 
पगु्ि गइ र्स गाँउपालिकाको सर्ग्र षवकासर्ा िकारात्र्क असर पिा गएको छ । 
र्स षविर् पररर्स्थतीबाट गाँउपालिकािाइा जोगाउि आवश्र्क सतका ताका साथ 
आलथाक षवकासको रे्रुदण्डको रुपर्ा रिेको कृिी तथा पशजुन्र् उत्पादिर्ा जोड 
र्दि ेप्रर्ासर्ा िार्ी छौं ।  

७. िेपाि सरकार र प्रदेश सरकारको िीलत र बजेटसँग तादात्म्र्ता लर्िाउँदै, कोलभड 
१९ को लिर्न्रण गरी अधरुा र्ोजिा लिर्ााण सम्पन्न गिा तफा  बजेट र कार्ाक्रर् 
केर्न्ित गररिेछ ।  

 

आदरणीर् सभाध्र्क्ष र्िोदर्,  

अव र् कोलभड-१९ लिर्न्रण र उपचारको सम्बन्धर्ा गेरूवा गाउँपालिकािे 
अषििेसम्र् गरेका प्रर्ासको बारेर्ा संर्क्षप्तर्ा चचाा गिा चािन्छु ।  

८. िेपाि सरकारिे बन्दाबन्दीको र्ोिणा गरे सँगै गेरूवा गाउँपालिकािे त्र्सको 
प्रभावकारी कार्ाान्वर्िर्ा जोड र्दर्ो । षवश्व स्वास््र् संगठिको प्रोटोकि र िेपाि 
सरकार स्वास््र् र्न्रािर्को गाइडिाइि िाइा गेरूवा गाउँपालिकार्ा रचिात्र्क 
रूपर्ा कार्ाान्वर्िर्ा ल्र्ाइएको छ । गाउँपालिका अध्र्क्षको अध्र्क्षतार्ा स्थािीर् 
कोरोिा संकट व्र्वस्थापि केन्ि स्थापिा गरी लिर्लर्त बैठक बसी संस्थागत रूपर्ा 
सर्न्वर् र सिजीकरण गिे गररएको छ । संर्, प्रदेश सँग सिकार्ा र सर्न्वर् गरी 
चिुौतीिरूिाइा सर्ाधाि गदै अर्र् बढ्िे कार् भएको छ ।  

९. कोलभड-१९ संक्रलर्त व्र्र्क्तिरूको उपचारको िालग सरस्वती आषव गेरूवा-४, 
जोधीपूरर्ा आइसोिेशि केन्ि र अन्र् १२ स्थाििरूर्ा क्वारेन्टाइि केन्िको स्थापिा 
गरी संचाििर्ा ल्र्ाइाएको छ । स्थािीर् स्वास््र्कर्ीिरू िाइ पररचािि गरी 
आर.लड.टी. को पररक्षण गाउँपालिकारै् र षप.सी.आर. को िालग स्वाव संकिि गरी 
भेरी अस्पताि िेपािगन्जर्ा पठाइािे व्र्वस्था लर्िाइाएको छ । वडा कार्ाािर् बाट 
सम्पादि भइरािेको क्वारेन्टाइिको व्र्वस्थापि र राितको कार्िाइा व्र्वर्स्थत 
बिाउिका िालग गाउँपालिकाको तफा  बाट रू. १ करोड ३० िाख खचा गररएको 
छ ।  
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।।। सम्बदृ्ध गेरूवा गाउँपालिका लिर्ााणको आधार, कृषि पर्ाटि र पूवााधार ।।। 

१०. गेरूवा गाउँपालिकािे स्थािीर् प्रकोप व्र्वस्थापि कोििाइा कोलभड-१९ 
लिर्न्रण तथा उपचार कोिको रूपर्ा प्रर्ोगर्ा ल्र्ाइएको छ । सवासाधारण िागररक 
र षवलभन्न संर्संस्थािरू बाट सिर्ोग प्राप्त ििु ेक्रर् जारी छ । कोिर्ा प्राप्त सिर्ोग 
रकर् सरे्त गरी रू. १ करोड ५० िाख संकिि भएको छ । कोिर्ा र्ोगदाि 
गिे सबैिाइा धन्र्वाद र्दंदै थप सिर्ोगका िालग आह्वाि गिा चािन्छु । 

११. बन्दाबन्दीका बीचर्ा कुिै पलि कृषिकार्ार्ा असर िपरोस भन्न े कुरार्ा 
गाउँपालिकािे षवशेि ध्र्ाि परु्ााएको छ ।गाउँपालिकाका कृिकिरूिाइा राित र 
षवदेश बाट फषका एका र्वुािरूिाइा तत्काि कृषि पेशार्ा आकषिात गिाको िालग प्रदेस 
सरकार तथा संर्ीर् सरकार बाट प्राप्त बजेटसरे्त गरी षवलभन्न कृषि कार्ाक्रर् 
संचाििको िालग रू. १ करोड पररचािि गररएको छ । र्स बाट कोलभड-१९ का 
कारणिे लिरूत्साषित बन्न पगेुका षकसाििाइा थोरै भएपलि राित पगु्िे षवश्वास लिएको 
छु । 

  

आदरणीर् सभाध्र्क्ष र्िोदर्, 
अब र् गेरूवा गाउँपालिकाको चाि ुआलथाक विाको बजेट कार्ाान्वर्ि र आलथाक 
र्स्थलतको बारेर्ा संर्क्षप्त जािकारी गराउि चािन्छु ।  

 

1२. कोलभड-१९ को र्ािार्ारीका कारण उत्पन्न आलथाक संकटको कारणिे चाि ु
आलथाक विार्ा िेपािको अथातन्रको आकार र्ट्ि गइ राजश्व बाँडफाँडबाट गेरुवा 
गाउँपालिकािाइ प्राप्त ििुपुिे रु ९ करोड २३ िाख रकर् र्ध्र् िािसम्र् जम्र्ा ५ 
करोड ९ िाख प्राप्त भएको छ । िेपाि सरकारबाट सर्ािीकरण अिदुाि बापत ११ 
करोड ६८ िाख,  सशता अिदुाि तफा  रू. १७ करोड६१ िाख ५३िजार, षवशेि 
अिदुाि तफा  रू. १ करोड ३३ िाख प्राप्त भएको छ । त्र्सैगरी, प्रदेश सरकारबाट 
सशता आर्ोजिा तथा कार्ाक्रर् कार्ाान्वर्िका िालग रू. ९० िाख, सर्पूरक अिदुाि 
तफा  रू.१ करोड ५० िाख र षवशेि अिदुाि तफा  रू. ८२ िाख प्राप्त भएको छ । 
गेरूवा गाउँपालिकाको षवशेि पििर्ा सशता तफा  थप लिकासा रू १ करोड ५० िाख 
प्राप्त भएको सरे्त र्स सम्र्ालित सभािाइा जािकारी गराउि चािन्छु । खचा िभएको 
सशता, सर्पूरक र षवशेि अिदुाि तफा को कररब रू. १ करोड ९० िाख िेपाि 
सरकारिाइा षफताा गररिे छ ।  
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।।। सम्बदृ्ध गेरूवा गाउँपालिका लिर्ााणको आधार, कृषि पर्ाटि र पूवााधार ।।। 

1३. चाि ु आलथाक विाको जेठ र्सान्तसम्र् गेरूवा गाउँपालिकाको कूि खचा 
षवलिर्ोर्जत बजेटको 61%रिेको छ । जसर्ध्रे् ६२% चाि ुखचा र पुजँीगत खचा 
३२ % रिेको छ ।  

1४. चाि ुआलथाक विाको जेठ र्षििासम्र्र्ा गेरूवा गाउँपालिकाको संर्चत कोिर्ा 
दार्खिा भएको रकर् रु ५०करोड १७ िाख ७४ िजार ७ सर् ५५ को षवस्ततृ 
षववरण र्स गररर्ार्र् सभार्ा प्रस्ततु गररएको आथाक विा २०७६/७७ को वाषिाक 
प्रगलत षववरण अिसुचुी सर्ावेश गररएको छ ।  

 

आदरणीर् सभा अध्र्क्ष ज्रू्,  

अब र् सभासर्क्ष आलथाक विा २०७७/७८ को बजेटको उदे्दश्र् तथा प्राथलर्कता 
प्रस्ततु गिा चािन्छु ।  

 

1५.  प्रस्ततु बजेटका उदे्दश्र्िरू लिम्िािसुार रिेका छि ्।  

क) स्वास््र् के्षरका पूवााधार, गाउँ कार्ापालिका तथा वडा कार्ाािर्को भवि,  र्खु्र् 
सडक तथा कल्भटािरु लिर्ााण सम्पन्न गिे ।  

ख) कोलभड-१९ रोगको संक्रर्णबाट जोलगि र गाउँपालिकार्ा ििु सक्िे जोर्खर् 
कर् गिा आवश्र्क प्रर्ास गदै स्वास््र् संस्था, क्वारेन्टीि तथा आइसोिेसििाइ 
व्र्वर्स्थत बिाउिे ।  

ग) उत्पादिका िालग षकसाििाइ थप उत्प्ररेरत गदैगाउँपालिका िाइा आत्र्लिभार 
बिाउिे ।  

१६. र्स बजेटका प्राथलर्कतािरू देिार् बर्ोर्जर् रिेका छि ्।  

क) स्वास््र् सेवार्ा आर् िागररकको पिुँच बषृद्ध गिे ।र्शक्षा िगार्त सार्ार्जक 
क्षेरको षवस्तार र षवकास गिे ।  

ख) कोलभड-१९ रोगको संक्रर्णबाट जोलगि स्वास््र् संस्था, क्वारेन्टीि तथा 
आइसोिेसििाइ व्र्वर्स्थत बिाउि े। 

ग) कृषि तथा पश ुके्षरर्ा उत्पादिका साधिर्ा सरि पिुँच र िषवितर् प्रषवलधको 
उपर्ोग बढाउँदै गाउँपालिकािाइ कृषिर्ा आत्र्लिभार बिाउि े। 

र्) आलथाक-सार्ार्जक के्षरको सर्ग्र षवकासर्ा टेवा पगु्िेगरी र्दगो पूवााधार षवकासर्ा 
जोड र्दिे ।  

ङ) सूचिा प्रषवलधको षवकास र उपर्ोगर्ा जोड र्दि े।  
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।।। सम्बदृ्ध गेरूवा गाउँपालिका लिर्ााणको आधार, कृषि पर्ाटि र पूवााधार ।।। 

 

आदरणीर् सभा अध्र्क्ष ज्रू्, 
सभाका सदस्र् ज्रू्िरू, 

१७. राजश्व बाडफाड बाट प्राप्त ििु ेरकर् रु४ करोड १४ िाख कर् प्राप्त भएको 
र चाि ुआ.व. सन्चाििर्ा रिेका र्ोजिाबाट गाउँ कार्ापालिकाको बैठकिे प्रकोप 
व्र्वस्थापि कोिर्ा २५ प्रलतशत रकर्ान्तर गरी रु १ करोड ३० िाख बजेट खचा 
भएको िुँदा चाि ुआव र्ा लिर्ााण सम्पन्न ििु िसक्ि ेर्ोजिािरूिाइ आगार्ी आव 
२०७७/७८ र्ा लिरन्तरता र्दइ सम्पन्न गिाको िालग आवश्र्क बजेट षवलिर्ोजि 
गररएको छ ।  

 

आदरणीर् सभा अध्र्क्ष ज्रू्, 
अव र् के्षरगत कार्ाक्रर् तथा षवलिर्ोजि प्रस्ताव प्रस्ततु गदाछु ।  

 

स्वास््र् के्षरको षवकास 

१८. गणुस्तरीर् र सवासिुभ स्वास््र् सेवार्ा आर् िागररकको पिुँच अलभवषृद्ध गिा 
स्वास््र् चौकीिरू तथा गाउँर्र र्क्िलिकिरुर्ा औजार उपकरण फलिाचर व्र्वस्थापि 
गरी आधारभतू स्वास््र् सेवा सलुिर्ितता, पाताभार स्वास््र् चौकीर्ा ल्र्ाव व्र्वस्थापि 
गिा रु ६ िाख षवलिर्ोजि गरेको छु । 

१९. स्वास््र् चौकी तथा आधारभतू स्वास््र् सेवा इकाइ िाइ आधारभतू सेवा र्दि 
सक्ि ेगरी र्ी संस्थाको पूवााधार लिर्ााण गररिेछ । गाउँपालिकाको पििर्ा िेपाि 
सरकार षवशेि अिदुाि तफा  प्राप्त बजेट रु १ करोड ७५ िाख बाट गोिा स्वास््र् 
चौकीको भवि लिर्ााण गररि ेछ।  

२०. क्र्ान्सर रोग िगार्तका अन्र् र्दर्ारोगको उपचारका िालग व्र्र्क्त तथा 
पररवारिे भोग्ि ुपरेको पीडािाइ र्ध्र्िजर गरी कार्ाषवलध बर्ोर्जर् आलथाक सिर्ोग 
प्रदाि गररिेछ ।  

2१. आर्ा तथा िवजात र्शशकुो जीवि रक्षाका िालग गाउँपालिकाको वडा िं. ६ 
र्िाउको वलथाङ सेन्टर भविको र्थार्शघ्र लिर्ााण गरी सञ्चाििर्ा ल्र्ाइिेछ । र्सका 
िालग थप रू. २४ िाख षवलिर्ोजि गररएको छ । 
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।।। सम्बदृ्ध गेरूवा गाउँपालिका लिर्ााणको आधार, कृषि पर्ाटि र पूवााधार ।।। 

2२. र्षििा स्वास््र् स्वरं्सेषवका तथा षफल्डर्ा जािे स्वास््र्कर्ीिरुिाइ झोिा 
व्र्वस्था गिारु १ िाख ३२ िजार षवलिर्ोजि गररएको छ ।  

2३. आर्वेुद सेवा तफा  ज्रे्ष्ठ िागररक सेवा कार्ाक्रर्को दार्रा फराषकिो बिाउि 
थप रु ५ िाख षवलिर्ोजि गरेको छु ।  

2४. खोप कार्ाक्रर्, सरुर्क्षत र्ाततृ्व कार्ाक्रर्, पररवार लिर्ोजि कार्ाक्रर्, क्षर्रोग, 

कुष्ठरोग, कािाजार लिर्न्रण आदी कार्ाक्रर्को िालग शसता अिदुाि बािेक थप रु 
३ िाख २८ िजार षवलिर्ोजि गरेको छु 

2५.  र्षििा स्वास््र् स्वरं्सेषवकाको र्ालसक बैठक, आर्ा सर्िु बैठक, खोप 
र्क्िलिक, गाँउर्र र्क्िलिकर्ा सिर्ोग गरेवापत र्ातार्ात खचा रु १० िाख ४० 
िजार षवलिर्ोजि गरेको छु ।  

२६. स्वास््र् सँस्थार्ा औिलध अभाव ििु िर्दि शसता अिदुाि र्ाफा त सर्ीर् 
सरकारिे पठाएको रु १४ िाख ५५ िजार र्ा गाँउपालिकाबाट रु ६ िाख थप 
षवलिर्ोजि गरेको छु ।  

 

र्शक्षा, खेिकुद एवर् र्वुा पररचािि 

२७.  कोलभड १९ को कारणिे षवधािर् सञ्चािि गिा िसषकएको अवस्थार्ा सो 
लिर्न्रण भइ षवधािर् सञ्चाििर्ा ल्र्ाँउदा आवश्र्क पिे सरसफाइका सार्ाग्रीिरु 
साबिु तथा सेिेटरी षवतरणका रु ५ िाख षवलिर्ोजि गरेको छु ।  

२८.र्शक्षक, कर्ाचारीिाई कम्पर्टुर तथा ICT तालिर् का िागी रु २ िाख षवलिर्ोजि 
गरेको छु ।  

२९.  सार्दुाषर्क षवधािर्र्ा कक्षा १, २ र ३ र्ा क्रर्श अग्रजेी र्ाध्र्र्का कक्षा 
षवस्तार गिा आवश्र्क बजेट रु १२ िाख षवलिर्ोजि गरेको छु ।  

३०.शैर्क्षक क्र्ािेण्डर लिर्ााण, कक्षा ८ परीक्षा सञ्चािि एवर् ब्र्वस्थापि खचा, 
राष्ट्रपलत रलिङर्शल्ड प्रलतर्ोलगता संचािि र ब्र्वस्थापिका िागी रु ६ िाख ७० 
िजार षवलिर्ोजि गरेको छु ।  

3१.  अत्र्न्त न्रू्ि तिब भएका षवधािर्का बाि र्शक्षक तथा कर्ाचारीिरुिाइ 
प्रोत्सािि भत्ता बापत थप रु १० िाख ६० िजार षवलिर्ोजि गरेको छु ।  
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।।। सम्बदृ्ध गेरूवा गाउँपालिका लिर्ााणको आधार, कृषि पर्ाटि र पूवााधार ।।। 

3२.  स्थािीर् दरबन्दीर्ा कार्ारत रिेका र्शक्षकिरुिाई तिब तथा पोशाक भत्ता 
बापत साषवकर्ा र्ददैँ आएको सरि रु १ करोड १० िाख षवलिर्ोजि गरेको छु ।  

3३.  षवधािर्र्ा सावाजलिक सँरचिा लिर्ााण तथा र्र्ात सम्भार कार्ाका िागी रु 
६ िाख ५० िजार षवलिर्ोजि गरेको छु ।  

3४.  लिर्लर्त प्रअ बैठक व्र्वस्थापि शैर्क्षक अविोकि भ्रर्ण कार्ाका िागी ३ 
िाख ८० िजार षवलिर्ोजि गरेको छु ।  

3५.  षवपन्न र जेिेन्दार षवधाथीका िागी छारवतृ्ती प्रदाि गिा रु २ िाख षवलिर्ोजि 
गरेको छु।  

 

र्षििा बािबालिका तथा सर्ाजकल्र्ाण  

३६. िैंलगक षिंसा षवरूद्धको १६ र्दि ेअलभर्ाि र अन्तराषष्ट्रर् र्षििा र्दवश कार्ाका 
िागी रु ४५ िजार षवलिर्ोजि गरेको छु । 

३७.िैंलगक षिंसा तथा वतार्ाि काििु सम्बन्धी अलभर्खुीकरण (६ वटै वडार्ा),सास ु
बिुारी लबच अन्तषक्रा र्ा कार्ाक्रर् (६ वटै वडार्ा),कृषि सिकारी संस्थािरूिाइ 
प्रस्ताविा िेखि तालिर्,दोस्रो चरणको तालिर् ७ र्दिे एकि र्षििािरूिाइ षक्रष्टि, 

चरुा, र्ािा, टप, पोत र षक्रष्टिबाट लिलर्ात सार्ाग्री बिाउिे तालिर् 
कार्ाक्रर्,बािषववाि, बिषुववाि न्रू्लिकरणका िागी अलभर्रु्खकरण कार्ाक्रर् (६ वटै 
वडार्ा) सञ्चाििका िागी रु ७ िाख ८० िजार षवलिर्ोजि गरेको छु । 

३८.स्कुििरूर्ा िागू औिध दवु्र्सािी सर्न्धी सचेतिा कार्ाक्रर्,अपांगता भएका 
व्र्र्त्तिरूिाइ सिार्क सार्ाग्री खररद (ह्वषविर्चर्र, सेतो छडी, जतु्ता िगार्त अन्र् 
सार्ाग्री) तथा अपांगता भएका व्र्र्क्तिरूिाइ व्र्वसार्र्ा अिदुािका िागी आवश्र्क 
बजेट रु ५ िाख ५० िजार षवलिर्ोजि गरेको छु ।  

३९.  छुवाछुत षवभेद षवरुद्द जिचेतिा तालिर् सञ्चािि गिा रु २ िाख ४० िजार 
षवलिर्ोजि गरेको छु ।  

४०.अन्तराषष्ट्रर् ज्रे्ष्ठ िागररक र्दवस, ज्रे्ष्ठ िागररक सम्र्ाि कार्ाक्रर् तथा ज्रे्ष्ठ 
िागररकिरूको बैठक भत्ता तथा र्चर्ा खाजाको िागी आवश्र्क बजेट रु १ िाख 
५० िजार षवलिर्ोजि गरेको छु । चाि ुआ व र्ा षवलिर्ोर्जत ज्रे्ष्ठ िागररक भवि 
तथा रे्रवार कार्ाक्रर्को रु ५ िाख आ व ०७७।०७८ र्ा लिरन्तरता र्दएको छु 
।  
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।।। सम्बदृ्ध गेरूवा गाउँपालिका लिर्ााणको आधार, कृषि पर्ाटि र पूवााधार ।।। 

४१.र्ार्ी र्िोत्सव तथा अन्र् जातजातीका चाडपवा षवशेि कार्ाक्रर्का िागी रु ३ 
िाख छुट्टर्ाएको छु । 

४२.  गाँउपालिकार्ा खािेपािी सरसफाई तथा फोँिोर रै्िा व्र्वस्थापिका िागी रु 
५  िाख षवलिर्ोजि गरेको छु ।  

4३.  गाई  उद्दार केन्ि व्र्वस्थापि तथा लिर्ााण गिा रु १० िाख, छोरी बचाउ 
कार्ाक्रर्का िागी रु ३ िाख, खेिकुद कार्ाक्रर् सञ्चाििका िागी रु १० िाख 
षवलिर्ोजि गरेको छु । 

4४.र्स गाँउपािका वडा ि ६ का वडाध्र्क्षको असर्ाषर्क लिधि भएकोिे लिजको 
पररवार बािबच्चाको िाििपोिणका िागी रु ५ िाख तथा वडा ि ४ का वडा 
सदस्र् र्ार्ारार् खिाि जगिी बार्को आक्रर्णर्ा परर गर्म्भर र्ाईते ििुभुएको र 
िाि उपाचाररत रिेकािे लिजिाई उपचार खचा बापत रु १ िाख षवलिर्ोजि गरेको 
छु । उक्त रकर् गाँउपालिकाबाट सोझै सम्बर्न्धत व्र्र्क्त तथा िकवािाको खातार्ा 
जम्र्ा गररिेछ । 

४५.  कोलभड -िको लिर्न्रण तथा उपचारको िालग स्रोतको अभाव ििु िर्द १९ 
प्रकोप व्र्वस्थापिर्ा रू. ३ करोड ३० िाख २१ िजार १ सर् ४३  रििे प्रवन्ध 
गरेको छु ।  
 

कृषि  तथा पश ुषवकास  

४६.कृषि तथा पशपंुक्षी सम्बर्न्ध त्र्ांक अध्र्ावलधक कार्ाक्रर्,बािी उपचार र्शषवर 
सञ्चािि कार्ाक्रर्, प्िाषष्टक र्र लभर तरकारी खेती तथा प्रषवलध िस्तान्तरण कार्ाक्रर्, 

एक र्र एक फिफुि लबरूवा अिदुाि सिर्ोग कार्ाक्रर् तथा र्ाटोको भैलतक 
अवस्था सधुारका िागी स्थिगत र्ाटो पररक्षण र्शषवर सञ्चािि र ढैचा लबउ षवतरणका 
िागी रु १३ िाख षवलिर्ोजि गरेको छु ।  

४७.सािा लसचाँइ तथा र्र्ात सम्भार,आइ.षप.एर्. कृिक पाठशाि सञ्चािि, र्सरुो 
तथा र्ङु लबउ षवतरण ५० प्रलतशत अिदुाि तथा तरकारी उन्नत तथा िाइलिड षकट 
षवतरणका िागी रु १७ िाख षवलिर्ोजि गरेको छु ।  

४८.बषिार् र्ाँसको लबउ षवतरण ५० प्रलतशत अिदुाि, षटर्ोलसन्टी र्ाँसको षवउ 
(१००%) अिदुाि,सतु्केरी गाई भैसीिाई पोिण सधुार गिा कृिकिाइ लर्िरि ब्िक 
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।।। सम्बदृ्ध गेरूवा गाउँपालिका लिर्ााणको आधार, कृषि पर्ाटि र पूवााधार ।।। 

षवतरणतथा िाते च्र्ापकटर (५०% अिदुािर्ा) खररद,ढुवािी तथा षवतरणका िागी 
रु ७ िाख १५ िजार षवलिर्ोजि गरेको छु ।  

४९.पश ु स्वास््र् औिलध खररद, रेलबज, खोरेत, भ्र्ागतेु, चरचरे खोप खररदतथा 
भ्र्ाक्सीिेटरिाई पाररश्रलर्क सषित रु १० िाख ३० िजार षवलिर्ोजि गरेको छु 
।  

५०. डी-षिज,बलडजो रे्लसि, लडर्जटि र्ाइक्रोस्कोपखररद तथा क्र्ािि ् लिर्ााणका 
िागी २ िाख ५५ िजार षवलिर्ोजि गरेको छु  । 

 

न्र्ाषर्क सलर्लत 

5१.न्र्ाषर्क सलर्लतिाइ व्र्वर्स्थत बिाई स्वत स्फुता न्र्ार्ीक लिरुपणका कार्ा गिा 
क्षर्ता षवकास तथा अन्र् व्र्वस्थापिका िागी रु १० षवलिर्ोजि गरेको छु ।  

 

पवुााधार षवकास  

5२.   िेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकार बाट प्राप्त ििु े सर्परुक अिदुािका 
कार्ाक्रर् िाई कार्ाान्वर्ि गिा रु ३ करोड २० िाख षवलिर्ोजि गरेको छु । 
िेपाि सरकारबाट छिौट भई आएको जिकिगर देखी कािपरु सडक कािोपरे 
र्ोजिार्ा षवलिर्ोर्जत रु २ करोड ८८ िाख बाट आ व ०७७।७८ र्ोजिा सञ्चािि 
गररिेछ भि ेप्रदेश सरकारबाट आवश्र्क बजेटको िागी पिि गररिेछ ।  

5३. गाँउपालिकािे चाि ुआ व र्ा ठेक्का प्रषक्रर्ा तथा उपभोक्ता सलर्लत दारा सञ्चािि 
गरेका र्ोजिािरु कोलभड १९ को बन्दाबन्दीको कारण सम्पन्न िसकेको िुँदा आगार्ी 
आ व र्ा सम्पणुा र्ोजिािरुको म्र्ाद थप गरर लिर्ााण कार्ा सम्पन्न गररिेछ । चाि ु
आ व र्ा ठेक्का प्रषक्रर्ादारा सञ्चाििर्ा रिेका गाँउ कार्ापालिकाको कार्ाािर् भवि 
लिर्ााण,२ िं वडाको एक षप्रर् र्ा.षव िुँदै ररङ रोड जोड्ि ेसडक कािोपरे, १ िं. 
वडा कार्ाािर्को कार्ाािर् भवि लिर्ााण,३ िं वडा कार्ाािर्को भवि लिर्ााण, शािी 
भाटु पिु देर्ख लबिािी बजार िुँदै वडा कार्ाािर् सम्र्, एक षप्रर् र्ा.षव देर्ख भैरर्परु 
सडक,  पसेिी बजार देर्ख ६ िं वडा कार्ाािर् सम्र् जािे सडक कािोपरे िगार्तका 
र्ोजिा सम्पन्न गिा रु ५ करोड ४० िाख षवलिर्ोजि गरेको छु ।  
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।।। सम्बदृ्ध गेरूवा गाउँपालिका लिर्ााणको आधार, कृषि पर्ाटि र पूवााधार ।।। 

5४.त्र्सैगरर चाि ुआ व र्ा उपभोक्ता सलर्लतदारा सबै वडार्ा सञ्चाििर्ा रिेका 
सम्पन्न ििु िसकेका र्ोजिािरु सञ्चािि गिा १ करोड १ िाख ७५ िजार षवलिर्ोजि 
गरेको छु ।  

5५. िेपाि सरकार बाट लबशेि अिदुाि बापत प्राप्त ििुे ३ करोड ८ िाख बजेट 
र्ध्रे् गोिा स्वास््र् चौकी भवि रु १ करोड ७५ िाख, एक षप्रर् र्ा षव भवि 
लिर्ााणर्ा क्रर्ागत र्ोजिा ६५ िाख र सार्षुिक आवास कार्ाक्रर् र्ाफा त षवपन्न 
िागररकको आवास बिाउिको िागी रु ६८ िाख खचा गररिेछ भि ेप्रदेश सरकारबाट 
षवशेि अिदुािका प्राप्त गिा पिि गररि ेछ ।  

५६. सरँ् तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएका शसता अिदुािका कार्ाक्रर्िरु सर् र 
प्रदेशको लिलत बर्ोर्जर् खचा गररिेछ । िेपाि सरकार शसता अिदुािको रुपर्ा १८ 
करोड २८ िाख र प्रदेश सरकारबाट शसता अिदुािको रुपर्ा १ करोड ४८ िाख 
५० िजार प्राप्त ििु ेअिरु्ाि गररएको ।  

५७. िेपाि सरकारको कार्ाक्रर् अन्तगात स्थालिर् पूवााधार षवकास साझेदारी 
कार्ाक्रर्बाट प्राप्त ििु ेबजेट कार्ाषवलध बर्ोर्जर् खचा गररिछे । सो कार्ाक्रर्का 
िागी आगार्ी आ व र्ा रु १ करोड प्राप्त ििुे अिरु्ाि गरेको छु ।  

५८. प्रधािर्र्न्र रोजगार कार्ाक्रर् अन्तगात शसता अिदुािको रुपर्ा गाँउपालिकार्ा 
प्राप्त ििु ेरु ५१ िाख ९२ िजारबाट १०० जिािाइ न्र्िुतर् १०० र्दिको रोजगारी 
लसजािा गरर कार्ाक्रर्र्ा खचा गररिेछ । साथै गाउँपालिकार्ा संचालित र्खु्र्र्न्री 
ग्रार्ीण षवकास तथा रोजगार कार्ाक्रर्िाइा कोलभड-१९ को असरबाट बेरोजगार 
बिेका िागररकिरूिाइा स्थािीर् स्तररै् रोजगारीका अवसर सरे्त प्रदाि गिे गरी 
सञ्चािि गररिेछ । 

ज्रे्ष्ठ िागररक र्दर्ा सेवा सम्र्ाि तथा सार्ार्जक सरुक्षा   

५९. िेपाि सरकारबाट ज्रे्ष्ठ िागररक र्दर्ा सेवा सम्र्ाि तथा सार्ार्जक सरुक्षा 
कार्ाक्रर्र्ा प्राप्त ििुे रु ८ करोड ५० िाख सम्बर्न्धत िाभग्रािीिरु िाई बैँकीङ्ग 
प्रणािी र्ाफा त षवतरण गररिेछ । 

 

गाउँपालिकाको सञ्चािि तथा सदुृढीकरण  
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।।। सम्बदृ्ध गेरूवा गाउँपालिका लिर्ााणको आधार, कृषि पर्ाटि र पूवााधार ।।। 

6०. सूचिा प्रषवलधको प्रर्ोगद्वारा गाउँपालिकाका गलतषवलधिाइा िागररक सम्र् परु्ााउिे, 
िागररकिे सर्जिैसंग आफ्िा सझुाब र्दि पाउिे र गलतषवलधको भरपदो अलभिेर्खकरण 
गिा सूचिा प्रणािी तथा सफ्टवेर्र सञ्चाििका िागी आवश्र्क बजेट षवलिर्ोजि 
गरेको छु । 
६१. गाउँपालिकाका कर्ाचारी तथा पदालधकारीिरुको क्षर्ता अलभवदृ्वी गिाका िागी 
रु १० िाख बजेट षवलिर्ोजि गरेको छु । कर्ाचारीिरूको र्िोबि उच्च बिाइ 
राख्न दोिोरो र्जम्रे्वारी भएका तथा कार्ाािर् सर्र् भन्दा अलतररक्त कार् गिे 
कर्ाचारीिरूिाइ साषवकको कार्ाषवलध बर्ोर्जर् प्रोत्सािि भत्ता र्दइिेछ, सो को िालग 
आवश्र्क बजेट षवलिर्ोजि गरेको छु । 
आदरणीर् सर्ाध्र्क्ष र्िोदर्,  
6२. आलथाक आगार्ी बिाका िीलत तथा कार्ाक्रर्िरू कार्ाान्वर्ि गिा रू.58 करोड 
७८ िाख २१ िजार १ सर् ४३ षविर्ोजि गरेको छु । कुि षवलिर्ोजिर्ध्रे् 
चाितुफा  रू.४० करोड १६ िाख ६९ िजार अथाात ्68.७८ प्रलतशत, परँ्जगत तफा  
रू. १८ करोड ६१ िाख ५२ िजार अथाात ्३१.२२ प्रलतशत रिेको छ ।  
6३. आलथाक आगार्ी बिाका िागी अिरु्ाि गररएको खचा व्र्िोिे स्रोत र्ध्रे् 
आन्तररक राजश्वबाटँ रू. ७ करोड ७८ िाख ५८ िजार १ सर् ४३, षवर्त्तर् 
सर्ालिकरण अिदुािबाट रू ११ करोड ७८ िाख, सशता अिदुािबाट रू. १८ करोड 
२८ िाख,  सर्परुक अिदुािबाट रू ३ करोड २० िाख, षवशेि अिदुािबाट रू ३ 
करोड ६८ िाख र चाि ुआलथाक बिाको वचत रकर् बाट रू. १ करोड ९८ िाख 
रििे अिरु्ाि गरेको छु । प्राथालर्कतर्ा परेको सशतातफा का आर्ोजिािरू कार्ाान्र्ि 
गदै जाँदा स्रोत अपगु भएर्ा चाि ुआलथाक विार्ा झै िेपाि सरकार संग अपगु स्रोतको 
र्ाग गररिेछ । 
६४. कोलभड १९ को कारण बन्दाबन्दी ििु गई गाँउपालिकाबाट स्वीकृत ठेक्का 
अन्तगात सन्चािीत वडा ि ३ बिकट्टी र्ाट, वडा ि २ बिर्सु्रा र्ाट र वडा ि १ 
को र्ाट उरािीिाइ िकडाउिका लर्लत देर्ख र्ाट सञ्चािि बन्द भएको अवलधको 
कर छुट र्दइिे छ । 
आदरणीर् सर्ाध्र्क्ष र्िोदर्,  
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।।। सम्बदृ्ध गेरूवा गाउँपालिका लिर्ााणको आधार, कृषि पर्ाटि र पूवााधार ।।। 

6५. बजेट तजुार्ा गदाा र्ागालिदेशि गिुाििुे आदरणीर् सर्ाध्र्क्ष, सम्पणुा वडाध्र्क्ष, 

कार्ाापालिका सदस्र्, गाउँ सभा सदस्र्, एंव सम्पूणा राष्टसेवक कर्ाचारी, परकार, 
पेशा व्र्वसार्ी िगार्त सबैिाइा िार्दाक धन्र्वाद व्र्क्त गिा चािन्छु । षवलिर्ोजि 
षवधेर्क २०७७ का लसद्वान्त र प्राथालर्कतार्ा व्र्ापक छिफि गरी सदस्र्िरूिे 
र्दिभुएका सझुावका िागी र् आभारी छु । त्र्स्तै बजेट तजुार्ा गदाा सझुाव र्दििुिु े
लिजी के्षर , सिकारी के्षर, िागररक सार्ाज, राष्ट्रसेवक र सम्पणुा र्ददीबषििी तथा 
दाजभुाईिरू िाइा िार्दाक धन्र्बाद ज्ञापि गदाछु । साथै र्ो बजेट कार्ाान्वर्िर्ा 
सबैको सिर्ोग रिि ेअपेक्षा गरेको छु ।  
 

धन्र्वाद ।  

 


