
 

 

   

 

 

 

 

गेरुवा गाउँपालिका उपाध्यक्ष 

हिमा कुमारी थारुिे 

गेरुवा गाउँपालिकाको  

१० औ ँगाउँसभामा प्रस्ततु गर्ुभुएको 
 

 

 

आलथकु वर् ु२०७८।७९ को 
बजेट वक्तव्य 

 

 

गेरुवा गाउँपालिका  

गाउँकायपुालिकाको कायािुय 

पशपुलतर्गर, वर्दुया 

२०७८।०३।१० (हवहिबार)  

 



गाउँसभाका आदरणीय सभाध्यक्ष ज्यू, 

आदरणीय सभाका सदस्य ज्यूिरू, 

१. कोरोर्ा भाइरसको संक्रमण बाट फैलिएको कोलभड-१९ रोग बाट लसर्जतु प्रलतकुि पररर्स्थलतमा यस 
गररमामय सभामा आलथकु वर् ु २०७८/७९ को बजेट प्रस्ततु गर् ु उपर्स्थत भएको छु । गेरूवा 
गाउँपालिकाको आगामी आलथकु वर्कुो बजेट प्रस्ततु गरे् अवसरका िालग गाउँपालिका अध्यक्षज्यू प्रलत 
आभार प्रकट गर् ुचािन्छु ।   

 

२. आलथकु वर् ु२०७८/७९ को बजेट प्रस्ततु गरररिँदा सवपु्रथम देश र जर्ताको लर्लमत्त जीवर्को आितुी 
र्दर् सम्पूण ुज्ञात-अज्ञात शहिदिरू प्रलत श्रद्धासमुर् अपणु गदै शहिद पररवार, बेपत्ता र्ागररक तथा घाइते 
योद्धािरूप्रलत िार्दुक सम्मार् गदै गेरूवा गाँउपािीकाको समग्र हवकास लर्माुण तथा समाजको रूपान्तरण गर् ु
अग्रपंर्क्तमा रिेर र्ेततृ्वदायी भलूमका लर्वाुि गर्ुिुरु्े अग्रजिरू प्रलत उच्च सम्मार् व्यक्त गदुछु । 

  

४. कोलभड-१९ को कारणिे गर्ुपुरेको बन्दाबन्दी, सामार्जक दरुी कायम गर्ुपुरे् बाध्यात्मक अवस्था 
िगायतका प्रलतकूिताका बीच धैयतुाका साथ कोरोर्ा भाइरस लर्यन्रण र उपचार अलभयार्मा साथ र्दर् ु
भएकोमा गाउँपालिकाको तफुबाट म गाउँबासी सम्पूण ुआमा-बाब,ु दाजभुाइु-र्दर्दबहिर्ीिरूमा िार्दुक आभार 
प्रकट गदुछु । कोलभड-१९ लर्यन्रण तथा उपचारमा अिोरार खट्र्िुरु्े र्चहकत्सक, स्वास््यकमी, सरुक्षाकमी, 
जर्प्रलतलर्लध एंव सम्पूण ुराष्टसेवक कमचुारी, परकार, पेशा व्यवसायी िगायत सबैिाइु िार्दुक धन्यवाद 
व्यक्त गर् ुचािन्छु ।  

 

५. समदृ्द गेरूवा गाउँपालिका लर्माणुको आधार कृहर्, पयटुर् र पूवाधुार को र्दघकुालिर् सोच िालसि गर् ु
यस गेरुवा गाँउपािीका पररवार अिोरार खहटरिेको समयमा हवश्वव्यापी रूपमा फैलिर् गएको कोलभड-१९ 
मिामारीिे िाम्रो माग ुअबरूद्ध भयो। िामीिे यो मिामारीबाट गाउँपालिका बासी आमा बवुा, र्दर्दबहिर्ी तथा 
दाजभुाइको जीवर् रक्षा गर्ुिुाइु र्ै आफ्र्ो पहििो कतवु्य ठान्यौं । मिामारी लबरूद्धको अलभयार्मा उपिब्ध 
सबै साधर् स्रोतको यथोर्चत परचािर् गदै मिामारी लर्यन्रणका िागी यथासम्भव प्रयास गरररिेका छौँ ।  

 

६. बन्दाबन्दीका कारण समग्र र्ेपािको र यस गाउँपालिकाका जर्ताको आयको मखु्य स्रोतको रूपमा 
रिेको हवप्ररे्ण, कृहर्, िगायत हवकास लर्माुणमा प्रत्यक्ष असर पगु्र् गइ यस गाँउपालिकाको समग्र हवकासमा 
र्कारात्मक असर पर् ुगएको छ । यस हवर्म पररर्स्थतीबाट गाँउपालिकािाइु जोगाउर् आवश्यक सतकुताका 
साथ आलथकु हवकासको मेरुदण्डको रुपमा रिेको कृर्ी तथा पशजुन्य उत्पादर्मा जोड र्दर् ेप्रयासमा िामी 
छौं ।  

 

७.  र्ेपाि सरकार र प्रदेश सरकारको र्ीलत र बजेटसँग तादात्म्यता लमिाउँदै, कोलभड १९ को लर्यन्रण 
गरी अधरुा योजर्ा लर्माुण सम्पन्न गर् ुतफु बजेट र कायकु्रम केर्न्ित गररर्छे ।  

 



आदरणीय सभाध्यक्ष मिोदय,  

सभाका सदस्यज्यू िरू 

अव म कोलभड-१९ लर्यन्रण र उपचारको सम्बन्धमा गेरूवा गाउँपालिकािे अहििेसम्म गरेका प्रयासको 
बारेमा संर्क्षप्तमा चचाु गर् ुचािन्छु ।  

८. र्ेपाि सरकारिे बन्दाबन्दीको घोर्णा गरे सँगै गेरूवा गाउँपालिकािे त्यसको प्रभावकारी कायाुन्वयर्मा 
जोड र्दयो । हवश्व स्वास््य संगठर्को प्रोटोकि र र्ेपाि सरकार स्वास््य मन्राियको गाइडिाइर् िाइु 
गेरूवा गाउँपालिकामा रचर्ात्मक रूपमा कायाुन्वयर्मा ल्याइएको छ । गाउँपालिका अध्यक्षको अध्यक्षतामा 
स्थार्ीय हवपद व्यवस्थापर् सलमलतको लर्यलमत बैठक बसी संस्थागत रूपमा समन्वय र सिजीकरण गरे् 
गररएको छ । संघ, प्रदेश सँग सिकाय ुर समन्वय गरी चरु्ौतीिरूिाइु समाधार् गदै अर्घ बढ्र्े काम 
भएको छ ।  

९. कोलभड-१९ संक्रलमत व्यर्क्तिरूको उपचारको िालग स्थाहपत गेरूवा कोलभड अस्थायी अस्पताि िाइु 
कोलभड उपचारको िालग संचािर्मा ल्याइुएको छ । स्थार्ीय स्वास््यकमीिरू िाइ पररचािर् गरी एन्टीर्जर् 
को पररक्षण गाउँपालिकामै र हप.सी.आर. को िालग स्वाव संकिर् गरी भेरी अस्पताि र्पेािगन्जमा पठाइुर्े 
व्यवस्था लमिाइुएको छ ।साथै कोलभड-१९ संक्रलमतिरूिाइ घरबाटै गेरूवा कोलभड अस्थायी अस्पताि र 
ररफर गरे पश्चात भेरी अस्पताि, र्ेपािगन्ज लर्शलु्क रूपमा एम्बिेुन्स माफुत ल्याउर्े/पयुाुउर्े व्यवस्था 
गररएको छ ।  

१०. गेरूवा गाउँपालिकािे स्थार्ीय प्रकोप व्यवस्थापर् कोर्िाइु कोलभड-१९ लर्यन्रण तथा उपचार कोर्को 
रूपमा प्रयोगमा ल्याइएको छ । सवसुाधारण र्ागररक र हवलभन्न संघसंस्थािरू बाट सियोग प्राप्त िरु्े क्रम 
जारी छ । कोर्मा प्राप्त सियोग रकम समेत गरी रू. १ करोड ५० िाख संकिर् भएको छ । कोर्मा 
योगदार् गरे् सबैिाइु धन्यवाद र्दंदै थप सियोगका िालग आह्वार् गर् ुचािन्छु । 

आदरणीय सभाध्यक्ष मिोदय, 

अब म गेरूवा गाउँपालिकाको चाि ुआलथकु वर्कुो बजेट कायाुन्वयर् र आलथकु र्स्थलतको बारेमा संर्क्षप्त 
जार्कारी गराउर् चािन्छु ।  

११.  कोलभड-१९ को मािामारीका कारण उत्पन्न आलथकु संकटको कारणिे चाि ुआलथकु वर्मुा र्ेपािको 
अथतुन्रको आकार घट्र् गइ राजश्व बाँडफाँडबाट गेरुवा गाउँपालिकािाइ प्राप्त िरु्पुरे् रु ८ करोड २५ 
िाख रकम मध्य िािसम्म जम्मा ६ करोड २ िाख प्राप्त भएको छ । संघीय सरकारबाट समार्ीकरण 
अर्दुार् बापत ११ करोड ७८ िाख,  सशत ुअर्दुार्-चाि ुतफु रू. २० करोड ४ िाख, हवशेर् अर्दुार् तफु 
रू.३ करोड ८, समपरुक अर्दुार् तफु रू. १ करोड ४४ िाख गरी जम्मा ३६ करोड ३४ िाख प्राप्त 
भएको छ । 

१२. त्यसैगरी, प्रदेश सरकारबाट सशत ुआयोजर्ा तथा कायकु्रम कायाुन्वयर्का िालग रू. १ करोड ४८ 
िाख, समपूरक अर्दुार् तफु रू.१ करोड १२ िाख, समालर्करण अर्दुार् रू. ५२ िाख  र हवशेर् अर्दुार् 
तफु रू. ६० िाख गरी जम्मा रू. ३ करोड ५३ िाख प्राप्त भएको छ ।  

1३. चाि ुआलथकु वर्कुो जेठ मसान्तसम्म गेरूवा गाउँपालिकाको कूि खच ु हवलर्योर्जत बजेटको ७५%  

रिेको छ । जसमध्ये ८०% चाि ुखच ुर पुजँीगत खच ु ७०% रिेको छ ।  



1४. चाि ुआलथकु वर्कुो जेठ महिर्ासम्ममा गेरूवा गाउँपालिकाको संर्चत कोर्मा दार्खिा भएको रकम रु 
५२ करोड ३२ िाख दार्खिा भएको छ ।  

 

आदरणीय सभा अध्यक्ष ज्यू,  

सभाका सदस्यज्यूिरू 

अब म यस गररमामय सभा समक्ष आलथकु वर् ु२०७८/७९ को बजेटको उदे्दश्य तथा प्राथलमकता प्रस्ततु 
गर् ुचािन्छु ।  

1५.  प्रस्ततु बजेटका उद्देश्यिरू लर्म्र्ार्सुार रिेका छर् ्।  

क) स्वास््य क्षेरका पूवाुधार, गाउँ कायपुालिका तथा वडा कायाुियको भवर्,  मखु्य सडक तथा कल्भटुिरु 
लर्माुण सम्पन्न गरे् ।  

ख) कोलभड-१९ रोगको संक्रमणबाट जोलगर् र गाउँपालिकामा िरु् सक्र्े जोर्खम कम गर् ु आवश्यक प्रयास 
गदै स्वास््य संस्थािरू तथा सेवा प्रवाििाइ व्यवर्स्थत बर्ाउर्े ।  

ग) उत्पादर्का िालग हकसार्िाइ थप उत्प्ररेरत गदै गाउँपालिका िाइु आत्मलर्भरु बर्ाउर्े ।  

घ) कोलभड–१९ का कारण हििाइ िरु् पगेुका योजर्ािरू यथार्शघ्र सम्पन्न गरे्  

१६. यस बजेटका प्राथलमकतािरू देिाय बमोर्जम रिेका छर् ्।  

क) स्वास््य सेवामा आम र्ागररकको पिुँच बहृद्ध गरे् । र्शक्षा िगायत सामार्जक क्षेरको हवस्तार र हवकास 
गरे् ।  

ख) कोलभड-१९ रोगको संक्रमणबाट जोलगर् स्वास््य संस्थािरू िाइु व्यवर्स्थत बर्ाउर्े । 

ग) कृहर् तथा पश ु क्षेरमा उत्पादर्का साधर्मा सरि पिुँच र र्हवर्तम प्रहवलधको उपयोग बिाउँदै 
गाउँपालिकािाइ कृहर्मा आत्मलर्भरु बर्ाउर्े ।  

घ) आलथकु-सामार्जक क्षरेको समग्र हवकासमा टेवा पगु्र्ेगरी र्दगो पूवाुधार हवकासमा जोड र्दर्े ।  

ङ) सूचर्ा प्रहवलधको हवकास र उपयोगमा जोड र्दर्े ।  

च) बजेट तथा कायकु्रम कायाुन्वयर्मा क्षमता अलभवहृद्ध 

 

 

आदरणीय सभा अध्यक्ष ज्यू, 

गररमामय सभाका सदस्यज्यूिरू 

अव म गेरूवा गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ तफुको आय तफुको अर्मुार् प्रस्ताव प्रस्ततु गदुछु  ।  



१७. आगामी आलथकु वर्कुा िालग संघीय सरकार बाट अर्दुार् तफु रू. ३५ करोड २० िाख बराबरको 
प्रलतबद्धता प्राप्त भएको छ। गेरूवा गाउँपालिकाको बजेट तथा कायकु्रम कायाुन्वयर्मा देर्खएको दक्षताका 
कारण अर्दुार्को मारा बिेको छ ।  

१८. संघीय सरकारका हवलभन्न लर्कायिरू बाट समपरुक कोर् तथा सशत ुकायकु्रम अन्तगतु थप रू. १ 
करोड २५ िाख ४६ िजार प्राप्त िरु्े अर्मुार् गरेको छु ।  

२१. सामार्जक सरुक्षा कायकु्रमको िालग रू. ७ करोड २३ िाख ५६ िजार रकम प्राप्त िरु्े अर्मुार् 
गरेको छु ।  

२२. िरु्म्बर्ी प्रदेश सरकार बाट आ.व. २०७८/७९ का िालग अर्दुार् तफु रू. ३ करोड ५४ िाख 
५९ िजार बराबरको अर्दुार् प्राप्त िरु्ेछ ।  

२३. संघीय र प्रदेश सरकार बाट राजश्व बाँडफाँड अन्तगतु रू. ८ करोड ५४ िाख ६१ िजारको आय 
अर्मुार् गरको छु ।  

२४. गेरूवा गाउँपालिकाको आन्तररक स्रोत तथा बैंक मौज्दात तफु रू. ६ करोड ५० िाख ७५ िजार 
रिर्े अर्मुार् गरेको छु ।  

२५. यसरी गेरूवा गाउँपालिकाको आ.व. २०७८/७९ को िालग कुि आय रू. ६२ करोड २६ िाख 
९७ िजार रिर्े अर्मुार् गरेको छु ।  

 

आदरणीय सभाध्यक्ष 

अव म गेरूवा गाउँपालिकाको आ.व २०७८/७९ को व्यय तफुको अर्मुार् प्रस्ततु गर् ुचािन्छु ।  

क. गाउँपालिका तफु 

२६. गेरूवा गाउँपालिकाको कायाुिय संचािर् िगायतका िालग चाि ुतफु रू. ६ करोड ३५ िाख २५ 
िजार हवलर्योजर् गरेको छु ।  

२७. गाउँपालिकाको हवलभन्न मेशीर्री, फर्ीचर तथा हफक्चस ुव्यवस्थापर्का िालग पुजँीगत तफु रू. ४० 
िाख हवलर्योजर् गरेको छु ।  

२८. संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा अन्य लर्काय सँग साझेदारीमा योजर्ा तथा कायकु्रम सञ्चािर् गर् ु
समपरुक कोर्मा रू. ४ करोड रिेर्े व्यवस्था गरेको छु ।  

२९. गेरूवा गाउँपालिकामा कोलभड–१९ को कारण चाि ुआवमा सम्पन्न िरु् र्सेकेका योजर्ािरू यथार्शघ्र 
सम्पन्न गर्कुो िालग क्रमागत योजर्ा तफु रू. ३ करोड ७८ िाख ५० िजार हवलर्योजर् गरेको छु ।  

ख. हवर्यगत क्षरे तफु 

३०. गेरूवा गाउँपालिकाको सामार्जक हवकास क्षेर लभर परे् स्वास््य, र्शक्षा, सरसफाइ, खार्ेपार्ी िगायतका 
क्षेरको िालग सशत ुअर्दुार् बािेक थप रू. ३ करोड ४७ िाख ७५ िजार रकम हवलर्योजर् गरेको छु ।  



३१. आलथकु हवकास क्षरे लभर परे् कृहर् हवकास, पश ुसेवा िगायत तफु सशत ुअर्दार् बािेक थप रू. 
४५ िाख १ िजार हवलर्योजर् गरेको छु।  

३२. कोलभड-१९ को लर्यन्रण, रोकथाम, हवपद व्यवस्थापर्को िालग वातावरण तथा हवपद व्यवस्थापर् 
तफु रू. १ करोड ५० िाख हवलर्योजर् गरेको छु ।  

३३. गेरूवा गाउँपालिकाको हवहवध पूवाुधार हवकास कायकुा िालग रू. २३ िाख १० िजार हवलर्योजर् 
गरेको छु ।  

३४. गेरूवा गाउँपालिकाको न्याहयक सलमलत तफु हवलभन्न कायकु्रमिरू संचािर्को िालग रू. १० िाख 
हवलर्योजर् गरेको छु ।  

ग. वडा तफु क्रमागत 

३५. गेरूवा गाउँपालिकाको वडािरू िालग सडक पूवाुधारिरू अन्तगतु सडक कािोपरे, सडक स्तरोन्नती 
कायकुो िालग रू ४ करोड ९० िाख रकम हवलर्योजर् गरेको छु ।  

घ. गाउँपालिका तफु र्या ँ 

३६. गेरूवा गाउँपालिका बाट हवहवध कायकु्रमिरू संचािर्को िालग रू. ६७ िाख ९० िजार रकम 
हवलर्योजर् गरेको छु ।  

ङ. वडा तफु र्या ँ

३७. गेरूवा गाउँपालिकाको वडािरू िालग हवलभन्न कायकु्रमिरू संचािर्का िालग रू २ करोड ३० िाख 
हवलर्योजर् गरेको छु ।  

 

आदरणीय सभाध्यक्ष मिोदय, 
अब म क्षरेगत रूपमा प्रस्ताहवत कायकु्रम एंव हवलर्योजर् प्रस्ततु गरे् अर्मुलत चािन्छु ।  

 
क. सामार्जक हवकास क्षरे तफु 

स्वास््य सेवा  

३८. गेरूवा गाउँपालिकाको वडा रं्. ६ मा लर्माुणाधीर् गेरूवा अस्पतािको यथार्शघ्र सम्पन्न गरे् कायिुाइ 
हवशेर् मित्व र्दएको छु ।  

३९. गणुस्तरीय र सवसुिुभ स्वास््य सेवामा आम र्ागररकको पिुँच अलभवहृद्ध गर् ुस्वास््य चौकीिरू तथा 
गाउँघर र्क्िलर्किरुमा औजार उपकरण फलर्चुर व्यवस्थापर् गरी आधारभतू स्वास््य सेवा सलुर्र्श्चतता गर् ु
थप रु ५ िाख हवलर्योजर् गरेको छु । 

४०. क्यान्सर रोग िगायतका अन्य र्दघरुोगको उपचारका िालग व्यर्क्त तथा पररवारिे भोग्र् ुपरेको पीडािाइ 
मध्यर्जर गरी आलथकु सिायता कायहुवलध बमोर्जम आलथकु सियोग प्रदार् गररर्ेछ ।  



४१. खोप कायकु्रम, सरुर्क्षत माततृ्व कायकु्रम, पररवार लर्योजर् कायकु्रम, क्षयरोग, कुष्ठरोग, कािाजार 
लर्यन्रण आदी कायकु्रमको िालग शसत ुअर्दुार् बािेक थप रु १ िाख २८ िजार हवलर्योजर् गरेको छु  

४२.  महििा स्वास््य स्वयंसेहवकाको मालसक बैठक, आमा समिु बैठक, खोप र्क्िलर्क, गाँउघर र्क्िलर्कमा 
सियोग गरे वापत यातायात खच ुरु ११ िाख हवलर्योजर् गरेको छु ।  

४३. स्वास््य सँस्था बाट हवतरण गररर्े लर्शलु्क और्लधिरूको अभाव िरु् र्र्दर् सशत ुअर्दुार् माफुत प्राप्त 
रकम रू. १३ िाख ५० िजारमा गाँउपािीका बाट रु १० िाख थप गरी जम्मा २३ िाख ५० िजार 
हवलर्योजर् गरेको छु ।   

र्शक्षा तथा खेिकुद 

४४.  खेिकुद कायकु्रमिरू संचािर् तथा राष्ट्रपलत रलर्ङर्शल्ड प्रलतयोलगता संचािर् र ब्यवस्थापर्का िागी 
रु १९ िाख हवलर्योजर् गरेको छु ।  

४५.  स्थार्ीय दरबन्दीमा कायरुत रिेका र्शक्षकिरुिाई तिब तथा पोशाक भत्ता बापत साहवकमा र्ददैँ 
आएको सरि रु १ करोड २५ िाख हवलर्योजर् गरेको छु ।  

४६.  बािबालिका सिजकताु र कमचुारीिरूिाइ तिब भत्ता बापत रु ८१ िाख हवलर्योजर् गरेको छु ।  

४७.  हवधाियमा सावजुलर्क सँरचर्ा लर्माुण तथा ममतु सम्भार कायकुा िागी थप रु १० िाख हवलर्योजर् 
गरेको छु ।  

४८. बन्जररया र्मरु्ा र्शश ुस्यािार केन्ि सञ्चािर् र व्यवस्थापर्को िालग रू. ५ िाख हवलर्योजर् गरेको 
छु ।  

४९. पाठ्यपसु्तक तथा पाठ्यसामाग्री हवतरण कायकुो िालग रू. १४ िाख हवलर्योजर् गरेको छु ।  

५०. गाउँपालिकािे प्रस्ताव गरे बमोर्जम र्ेपाि सरकारको हवशेर् अर्दुार् अर्रुूप प्राप्त रू. ६६ िाख बाट 
प्राहवलधक र्शक्षािय लर्माुणका िालग पशपुलत माहव पशपुलतर्गरको भवर् लर्माुण गररर्ेछ ।   

सामार्जक हवकास अन्य तफु 

५१.  गाँउपािीकामा खार्ेपार्ी सरसफाई तथा फोँिोर मैिा व्यवस्थापर् गदै पूण ुसरसफाइ गाउँपालिका 
अलभयार्का िागी रु ४ िाख हवलर्योजर् गरेको छु ।   

५२.  गाई उद्दार केन्ि-गौशािाको व्यवस्थापर् तथा सञ्चािर्का िालग रु १० िाख हवलर्योजर् गरेको छु 
। 

५३. र्पेाि सरकार र गेरूवा गाउँपालिका बीच भएका सम्झौता बमोर्जम भलूम व्यवस्थापर् कायकुो िालग 
रू. ३ िाख हवलर्योजर् गरेको छु ।  
 

ख. आलथकु हवकास क्षरे तफु 

कृहर्  



५४. एक वडा एक कृहर् फम,ु प्िाक्षरे्स्टक टर्िे र थोपा लसंचाइु कायकु्रम,  बािी उपचार र्शहवर सञ्चािर् 
कायकु्रम,  माटो पररक्षण र्शहवर सञ्चािर् र िैचा लबउ हवतरणका िागी रु १४ िाख २५ िजार हवलर्योजर् 
गरेको छु ।  

५५. आइ.हप.एम. कृर्क पाठशािा सञ्चािर्, जैहवक हवर्ादी तथा कम्पोष्ट मि लर्माुण तालिम, लबउ 
उत्पादर्का िागी सशत ुरकम रू. १८ िाखमा थप रु ७ िाख ५० िजार गरी जम्मा २५ िाख ५० 
िजार हवलर्योजर् गरेको छु ।  

५६. व्यवसाहयक फिफुि खेती कायकु्रम, बेसार खेती कायकु्रमका िालग रू ४ िाख हवलर्योजर् गरेको छु 
।   

२. पश ुहवकास 

५७. अलत आवश्यकीय पश ुस्वास््य सेवा अन्तगतु और्धी खररद, पोर्ण सधुार, पररर्जवी लर्यन्रण कायकुो 
िालग रू. १२ िाख ६० िजार हवलर्योजर् गरेको छु ।  

५८. एकि महििा, असिाय हवपन्न पररवारको सदस्यिाइ उन्नत जातको चल्िा हवतरण, बखे घाँस अर्दुार्, 
गोबर परीक्षण, हिउँदे बहर्मु अर्दुार्, जरु्ेलसस रोग र्शक्षा कायकु्रमको िालग रू ५ िाख ६५ िजार 
हवलर्योजर् गरेको छु ।  

ग. वातावरण तथा हवपद व्यवस्थापर् 

५९.  कोलभड  -१९ को लर्यन्रण तथा   उपचार, हवपद् व्यवस्थापर्, हवपद आलथकु सिायता को िालग स्रोतको  
अभाव िरु् र्र्दर्  प्रकोप व्यवस्थापर् कोर्मा रू. १ करोड ५० िाख रिर्े प्रवन्ध गरेको छु ।  
 

पवुाुधार हवकास  

६०. र्ेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकार बाट प्राप्त िरु्े समपरुक अर्दुार्का कायकु्रम िाई कायाुन्वयर् गर् ु
रु ४ करोड हवलर्योजर् गरेको छु ।  

६१. र्पेाि सरकारबाट जर्कर्गर देखी कार्परु सडक कािोपरे योजर्ाको थप हवस्तारका िालग  समपरुक 
अर्दुार् तफु प्राप्त रु १ करोड ५२ िाख मा गाउँपालिका बाट व्यिोरे् रकम रू. १ करोड ५२ िाख 
समेत गरी कुि ३ करोड ४ िाख बाट आ व ०७८।७९ योजर्ा सञ्चािर् गररर्ेछ ।  

६२. गेरूवा गाउँपालिका बाट पिि गरी संघीय सरकार र गाउँपालिकािे साझेदारी लर्माुण िरु्े शिीद स्मलृत 
पाकुको लर्माुणको िालग रू. ५० िाख हवलर्योजर् गरेको छु। उक्त योजर्ाको िालग संघीय सरकार बाट 
समेत बजेटको व्यवस्था िरु्ेछ ।  

६३. िरु्म्बर्ी प्रदेश सरकारबाट पाताभार-बािवुाटार-शार्न्तबजार सडक कािोपरे योजर्ाको लर्माुणका िालग  
समपरुक अर्दुार् तफु प्राप्त रु १ करोड ५० िाख मा गाउँपालिका बाट व्यिोरे् रकम रू. १ करोड ५० 
िाख समेत गरी कुि ३ करोड बाट आ व ०७८।७९ योजर्ा सञ्चािर् गररर्ेछ । 



६४. र्ेपाि सरकार र गेरूवा गाउँपालिकाको साझेदारीमा तराइ-मधेश सम्बहृद्ध कायकुम्र वडा रं्. ३ र ४ 
मा संञचािर् गर्कुो िालग आवश्यक रकम हवलर्योजर् गरेको छु।  

६५. गेरूवा गाउँपालिकािे अन्य हवकास साझेदार लर्कायिरू संग सिकायमुा कायकु्रम तथा योजर्ािरू 
संचािर् गरे् कायकुा िालग रू ४२ िाखको व्यवस्था गरेको छु।  

६६. बन्यजन्तकुो लर्रन्तर आक्रमण बाट गेरूवा गाउँपालिकामा भइरिेको मार्वीय, आलथकु, सामार्जक क्षती 
िाइ न्यूर्ीकरण गर् ुगेरूवा गाउँपालिकाको राहष्ट्रय लर्कुञ्ज तथा बर् क्षेर संगको कररव ३६ हकमी सीमामा 
मेस वायर लर्माुणको िालग रू. १ करोड ५० िाख बजेट हवलर्योजर् गरेको छु ।  

६७. गेरूवा गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवर् लर्माुण र वडा रं्. ४ को वडा कायकुियको भवर् लर्माुण 
सम्पन्न गरी संचािर्मा ल्याउर्को िालग रू. १ करोड ६५ िाख व्यवस्था गरेको छु ।  

६८. कोलभड-१९ का कारण चाि ुआ.व.मा लर्माुण सम्पन्न िरु् र्सकेका योजर्ािरूको िालग रू. ६१ िाख 
५० िजार हवलर्योजर् गरेको छु ।  

न्याहयक सलमलत 

६९. न्याहयक सलमलतिाइ व्यवर्स्थत बर्ाई स्वत स्फुत ुन्यायीक लर्रुपणका काय ुगर् ुक्षमता हवकास तथा 
अन्य व्यवस्थापर्का िागी रु १०  िाख हवलर्योजर् गरेको छु ।  

गाउँपािीकाको सञ्चािर् तथा सदुृिीकरण  

७०. सूचर्ा प्रहवलधको प्रयोगद्वारा गाउँपािीकाका गलतहवलधिाइु र्ागररक सम्म पयुाुउर्े, र्ागररकिे सर्जिैसंग 
आफ्र्ा सझुाब र्दर् पाउर्े र गलतहवलधको भरपदो अलभिेर्खकरण गर् ुसूचर्ा प्रणािी तथा सफ्टवेयर सञ्चािर्का 
िागी आवश्यक बजेट हवलर्योजर् गरेको छु । 

७१. गाउँपालिकाका कमचुारी तथा पदालधकारीिरुको क्षमता अलभवदृ्वी गर्कुा िागी रु १० िाख बजेट 
हवलर्योजर् गरेको छु ।  

आदरणीय समाध्यक्ष मिोदय,  

७२.  प्रधार्मन्री रोजगार कायकु्रम अन्तगतु शसत ुअर्दुार्को रुपमा गाँउपालिकामा प्राप्त िरु्े रु ६७ िाख 
२२ िजार िाइु  रोजगारी लसजरु्ा गरर कायकु्रममा खच ुगररर्ेछ ।  

७३. मखु्यमन्री ग्रालमण हवकास कायकु्रम तफु प्रदेश सरकार बाट प्राप्त रू. ६० िाख िाइु कृर्क, हवपन्न 
बग,ु असिायिरूको क्षमता हवकास तथा स्तरोन्नतीका िालग प्रयोगमा ल्याइर्ेछ ।  

७४. र्ेपाि सरकारबाट ज्येष्ठ र्ागररक र्दघ ुसेवा सम्मार् तथा सामार्जक सरुक्षा कायकु्रममा प्राप्त िरु्े रु 
७ करोड २३ िाख ५६ िजार सम्बर्न्धत िाभग्रािीिरु िाई बैँकीङ्ग प्रणािी माफुत हवतरण गररर्ेछ । 

७५. र्मरु्ा हवधािय एकहप्रय माहवमा ल्याव व्यवस्थापर् तथा क्रमागत भवर्को लर्माुण कायिुाइ सम्पन्न 
गरे् कायकुो िालग सशत ुअर्दुार् तफु प्राप्त रकम रू. १ करोड ५० िाख माफुत कायकु्रम संचािर् गररर्ेछ 
।  



आदरणीय सभाध्यक्ष मिोदय, 

गररमामय सभाका सदस्यज्यूिरू 

७६. आ.व. २०७८/७९ को कुि व्यय तफु मध्ये संघीय सशत ुअर्दुार् तफु रू. २२ करोड ६७ िाख, 
अन्य संघीय लर्काय तफु अर्दुार् रू. १ करोड २५ िाख ४६ िजार, सामार्जक सरुक्षा कायकु्रम तफु ७ 
करोड २३ िाख ५६ िजार र िरु्म्बर्ी प्रदेश सरकार बाट सशत ुअर्दार् रू. २ करोड ९५ िाख ४४ 
िजार , गाउँपालिका तफु रू. १४ करोड ५३ िाख ७५ िजार, वडा तफु रू ७ करोड २० िाख र 
हवर्यगत क्षेर तफु रू. ५ करोड ७५ िाख ८६ िजार गरी कुि रू. ६२ करोड २८ िाख ९७ िजार  
बराबरको व्ययको अर्मुार् गरेको छु ।  

७७. कोलभड-१९ बाट लर्धर् िरु् ुभएका गेरूवावासीिरूका पररवारिाइु काज हक्रया खचकुो िालग प्रलत 
पररवार रू. २५ िजारको व्यव्स्था गरेको छु । 

७८. बजेट तजुमुा गदाु मागलुर्देशर् गर्ुिुरु्े आदरणीय समाध्यक्ष, सम्पणु ुवडाध्यक्ष, कायाुपालिका सदस्य, 

गाउँ सभा सदस्य, एंव सम्पूण ुराष्टसेवक कमचुारी, परकार, पेशा व्यवसायी िगायत सबैिाइु िार्दुक धन्यवाद 
व्यक्त गर् ुचािन्छु । त्यस्तै बजेट तजुमुा गदाु सझुाव र्दर्िुरु्े लर्जी क्षेर , सिकारी क्षेर, र्ागररक सामाज, 
राष्ट्रसेवक र सम्पणु ु र्ददीबहिर्ी तथा दाजभुाईिरू िाइु िार्दुक धन्यबाद ज्ञापर् गदुछु । साथै यो बजेट 
कायाुन्वयर्मा सबैको सियोग रिर्े अपेक्षा गरेको छु ।  

 


