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भाननीम सबाध्मऺ ज्मू ,

गाउॉसबाका सदस्म ज्मूहरु,
उऩस्स्थत भहानुबावहरु,
ऩत्रकाय साथीहरु,
र्सभकोटफासी दाजुबाई तथा ददददफैनीहरु,
1.सविप्रथभ मस र्सभकोट गाॉउऩार्रकाको दोस्रो फजेट फक्तव्मको अवसयभा
ऩहहरो आ.फ.207७/7८ को फजेट नीर्त तथा कामिक्रभ सपर
कामािन्वमनभा

बुर्भका खेल्नुहन
ु े सम्फस्न्धत सफै ऩऺहरु प्रर्त हाददिक आबाय

व्मक्त गदिछु ।हम्ु रा स्जल्रा य र्सभकोट गाॉउऩार्रकार्बत्रका स्थार्नम तथा

याहष्डम सञ्चाय भाध्मभ ऩत्रऩर्त्रकाहरुराई गाॉउऩार्रकाको गर्तहवधीभाथी चासो
याखी करभ चराइददनुबएकोभा र्फशेष हाददिक आबाय व्मक्त गदिछु।साथै

नेऩारको हवर्बन्न चयणका रोकतास्न्त्रक आन्दोरनभा आफ्नो स्जवन अऩिण
गनुह
ि न
ु े सम्ऩूणि सहहदहरु य हवश्वव्माहऩ भहाभायीको रुऩभा पैर्रयहेको कायोना

कोर्बड १९ को सॊ क्रभणफाट ज्मान गुभाउनेहरु प्रर्त बावऩूणि श्रद्धान्जरी अऩिण
गदिछु , कोर्बड १९ को भहाभायीका कायणरे हवयाभीहरुको स्शघ्र स्वास््म
राबको काभना गदिछु य

कोर्बड १९को भहाभायीफाट र्सभकोट गाउॉऩार्रका

हारसम्भ कुनै ऩर्न प्रबाव नदे स्खएको जानकायी गयाउदै सभग्र र्सभकोट
गाउॉऩार्रका फार्सराइि सजक यहन अनुयोध गदिछु ।

र्सभकोट गाॉउऩार्रकारे प्रस्ताहवत नीर्त तथा कामिक्रभ य फजेट तजुभ
ि ा गदाि
ु ी ८ य ९ भा उस्ल्रस्खत स्थार्नम तहको
भुरत:नेऩारको सॊ हवधानको अनुसच
एकर तथा साझा अर्धकाय सुस्च

,आर्थिक अर्धकाय ,

आर्थिक , साभास्जक

हवकास, प्राकृर्तक श्रोतको उऩमोग नीर्त , वातावयण सॊ यऺण सम्फन्धी नीर्तहरु ,
सॊ स्घम सयकाय य प्रदे श सयकायरे अवरम्फन गये का आर्थिक तथा हवस्िम

नीर्तहरु, स्थार्नम शासन सॊ चारन ऐनका प्रावधानहरु , हवकासका सभसाभहमक
भुद्धाहरु जस्तै साभास्जक सॊ यऺण , ददगो हवकास , जरवामु ऩरयवतिन य हवऩद
व्मवस्थाऩन, खाद्य तथा ऩोषण सुयऺा
हवकास, वारभैत्री स्थार्नम शासन

, रैहिक सशस्क्तकयण तथा सभावेशी

, वातावयणभैत्री स्थार्नम शासन

, खुल्रा
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ददसाभुक्त तथा ऩुणि सयसपाई

, उजािसॊकट रगामतका अन्तय सम्फस्न्धत

हवषमहरु, स्थार्नम तहरे दे खेका हवहवध हवषमहरु

, अथि भन्त्रारम , सॊ स्घम

भार्भरा तथा साभान्म प्रशासन भन्त्रारम , प्रदे श भन्त्रारमहरु य अन्मफाट प्राप्त
भागिदशिन , सयकायी गैय सयकायी सॊ स्था तथा र्नकामहरुको प्राप्त हववयण य
सॊ स्घम य प्रदे श सयकायरे प्रदान गये को फजेट र्सर्रङ , सहबार्गताभुरक मोजना
तजुभ
ि ा अनुरुऩ फस्ती/टोर स्तयफाट छनौट गरयएका आमोजना/ कामिक्रभ, वडा
स्तयीम आमोजना/कामिक्रभहरुको प्राथर्भकयण य फजेटसॉग सम्फस्न्धत हवर्बन्न

सर्भर्तहरुको प्रर्तवेदन सभेतको आधाय भानी गाॉउ कामिऩार्रका फाट स्वीकृत
गयी साविजर्नकयणका रार्ग मो गरयभाभम गाॉउ सबाभा आगाभी

आ.व.२०७७/७८ को नीर्त तथा कामिक्रभ य फजेट प्रस्तुत गये को छु ।

प्राकृर्तक सौन्दमिता , सास्कृर्तक हवहवधता , भेहनती य ऩरयश्रभी जनता

,

बौगोर्रक हवस्शष्टता य सुन्दयता मस गाॉउऩार्रका य सभग्र हम्ु राकै सम्ऩर्तको

रुऩभा यहेको छ ।कृहष तथा औषर्धजन्म जर्डफुटीहरु, ऩमिटन, जरहवद्युत आदद
जस्ता हवषमभा प्रच ुय सॊ बावना फोकेको र्सभकोट गाॉउऩार्रकाभा ददगो य

सभुस्चत ऩरयचारनको अबावभा अऩेस्ऺत रुऩभा साभास्जक सास्कृर्तक आर्थिक
हवकास हन
ु सकेको छै न ।मद्यहऩ उऩरब्ध स्रोत , साधन य सभमको प्रबावकायी

प्रमोग गदै कोर्बड १९ फाट फच्न य फचाउन सकायात्भक सोंच, दृढ सॊ कल्ऩ य
साभुहहक ईच्छाशस्क्तका साथ हवकर्सत य सभृद्ध र्सभकोट गाॉउऩार्रका र्नभािण
गनि रार्गऩनुि हाभी सफैको दाहमत्व हो ।
भाननीम सबाध्मऺ ज्मू ,सदस्म ज्मूहरु तथा उऩस्स्थत भहानुबावहरु,

फजेट तथा कामिक्रभको उदे श्म य भुख्म भुख्म नीर्तहरु अफ भ सॊ ऺेऩभा प्रस्तुत
गनि चाहन्छु ।

2. फजेटको प्रभुख उदे श्म:-

आ.फ.२०७७/७८ को मस र्सभकोट गाॉउऩार्रकाको मोजनाको प्रभुख उदे श्म
आर्थिक, साभास्जक, सास्कृर्तक रुऩान्तयण गदै ऩूवािधायहरुको हवकास गयी मस
गाॉउऩार्रकाराई अफ एक फषि र्बत्रै नगयऩार्रकाको भाऩदण्डभा स्तयोन्नती गनि
मोगदान ऩुमािउनु यहेको छ ।
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मसका रार्ग कृहष ऩमिटन जर्डफुटी य जरश्रोतको सभुस्चत प्रमोग गयी सडक ,
स्शऺा, स्वास््म य सॊ चायका ऺेत्रभा प्रबावकायी कामिक्रभ फनाई फजेटको सहह
ऩरयचारन गनुि यहेको छ ।
3.भुख्म नीर्तहरु
 र्सभकोट गाॉउऩार्रकाको केन्रदे स्ख १ य ८ वडाहरुसम्भ भोटयफाटो

र्नभािणराई उच्च प्राथर्भकताका साथ अगाडी फढाईने छ ।साथै सडक
सञ्जार र्नभािण गनि सॊ घ य प्रदे श सॉग सहकामि गरयनेछ ।

 र्सभकोट गाॉउऩार्रकाराई अफ एक फषिर्बत्र नगयऩार्रका घोषणा गनि
आवश्मक ऩूवािधायहयको हवकास गरयने छ ।

 हवश्वव्माहऩ भहाभायीको रुऩभा पैर्रएको कोर्बड १९ राइि मस

गाउॉऩार्रकाभा पैर्रन नददन र्नमन्त्रण तथा योगथाभको व्मवस्था गरयने
छ ।

 हाम्रो दे श कृहषभा आधायीत य कृहष प्रदान दे श बएकारे कृहष ऺेत्रभा
रगानी गयी फाॉझो जग्गाराइि खेती मोग्म जग्गा फनाउन तपि ध्मान
ददइिने छ ।

 स्वच्छ , सपा, र्ससा य ऩरास्स्टक यहहत र्सभकोट गाॉउऩार्रका र्नभािण
गनिको रार्ग खानेऩानी सयसपाई य पोहयभैरा व्मवस्थाऩनभा हवशेष
जोड ददइनेछ ।सुन्दय य सभृद्ध गाॉउऩार्रकाको रुऩभा हवकास गनि
हवर्बन्न कामिक्रभहरु सॊ चारन गरयनेछ ।

 ऩमिटन उद्योगको उच्च सॊ बावना बएको हॉद
ु ा ऩमिटन ऩूवािधाय हवकासभा
थऩ प्राथर्भकता ददइनेछ ।

 ददगो अथितन्त्रका रार्ग कृहष सुधाय कामिक्रभहरु सॊ चारन गयी एक घय
एक फगैँचा नीर्तराई अनुशयण गरयनेछ ।ऩशुऩारन य जर्डफुटीजन्म
उत्ऩादनका रार्ग प्राथर्भकताभा यास्खनेछ ।साथै जर्डवुटी सॊ करनका
रार्ग न्माहमक र्नमभन गरयनेछ ।

 र्सभकोट गाॉउऩार्रका र्बत्र ठु रा भझौरा तथा रघु जरहवद्युत
आमोजनाहरुको सॊ बाव्मता गयाई सॊ स्घम सयकाय

, प्रान्त सयकाय तथा
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अन्म हवकास साझेदायहरुसॊ ग र्नभािणका रार्ग सहकामि सभन्वम य
अनुयोध गरयनेछ ।
 सभता, सभानता य सशस्क्तकयणको र्नर्तराई अफरम्फन गदै फारभैत्री ,
अऩािभैत्री, रैङर्गक भैत्री तथा छु वाछु तभुक्त गाॉउऩार्रका र्नभािणका
रार्ग ऩूवािधाय हवकास तथा हवर्बन्न कामिक्रभहरु सॊ चारन गरयनेछ ।

 आधुर्नक सॊ चाय प्रहवर्धको हवकास य हवस्तायभा जोड ददइ प्रहवर्धभैत्री
सेवा प्रवाह गरयनेछ ।
 गाॉउऩार्रकाभा हन
ु सक्ने योगब्मार्ध , बोकभयी तथा खाद्य सॊ कटराई
भध्मनजय गदै तात्कार्रन तथा ददघिकार्रन याहत तथा खाद्य सुयऺाका
रार्ग नेऩार सयकाय य दातृ र्नकामहरुसग अनुयोध गरयनेछ ।

4.आ.व.२०७७/७८ को रार्ग श्रोत साधनहरुको अनुभान
,र्तनका भाध्मभहरु य
सॊ करनका यणर्नर्तहरु

र्सभकोट गाॉउऩार्रकारे सॊ स्घम सयकाय,प्रदे श सयकाय य अन्मफाट प्राप्त भागिदशिन,
सयकायी गैय सयकायी सॊ स्था तथा र्नकामहरुको प्राप्त हववयण य फजेट र्सर्रङका

आधायभा श्रोत अनुभान तथा फजेट सीभा र्नधाियण सर्भर्तको प्रर्तवेदनको आधायभा
श्रोत साधनको अनुभान य खचिको हवस्तृत हववयण तमाय गरयएको छ
ु ीहरुभा यास्खएको छ )
।(अनुसच
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5.मसैगयी अफ भ आ.व २०७७/२०७८ को रार्ग हवषमगत हवकास नीर्त
उदे श्म य प्राथर्भकताहरु प्रस्तुत गनि चाहन्छु ।
१.आर्थिक हवकास
कृहष

 र्सभकोट गाॉउऩार्रकाको प्रख्मात फारीहरु स्माउ , ओखय , केया , र्सभी ,
पाऩय, भह , स्चनो , कागुना , आरु रगामतका परपुर तथा तयकायी
औषर्धजन्म जर्डफुटीहरुको उत्ऩादन फृहद्ध गनि हवर्बन्न कामिक्रभहरु
सॊ चारन गरयनेछ ।

 उन्नत जातको ऩशुऩारनका रार्ग नश्ल सुधाय तथा कृर्तभ गबािधायण
कामिक्रभभा जोड दददै फाख्रा बेडा च्माङग्राऩारन भौयीऩारन तथा
भाछाऩारन व्मवसामराई प्रोत्साहन गरयनेछ ।

उद्योग तथा वास्णज्म
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 स्थार्नम जर्डफुटी तथा कृहष उत्ऩादनभा आधारयत साना तथा घये र ु
उद्योगहरुको हवकासराई प्राथर्भकता ददइनेछ ।

 स्थार्नम उत्ऩादनभा आधारयत साभानहरुको फजाय सुर्नस्ित गनि ऩहर
गरयनेछ ।साथै स्थार्नम उत्ऩादन प्रमोगभा जोड ददइनेछ ।
ऩमिटन
 गाॉउऩार्रकाका सम्बाव्म ऩमिटहकम स्थरहरुको ऩहहचान

, सॊ बाव्मता

अध्ममन, वृतस्चत्र र्नभािण तथा हवकास गयी आन्तरयक तथा वाह्य ऩमिटन
प्रवद्धिन गरयनेछ ।

 ऩमिटहकम गन्तव्मको रुऩभा यहेको भानसयोवय कैराश दशिनभा आउने
ऩमिटकहरुको ट्रास्न्जट स्थर र्सभकोट गाॉउऩार्रका यहेको हद
ु ाॉ ती

ऩमिटकहरुको मस गाॉउऩार्रकाभा फसाई रम्ब्माउन गाउॉऩार्रका र्बत्रका

ऩमिटहकम स्थरहरु खाऩुन
ि ाथ भस्न्दय , स्शफ भस्न्दय , यर्रङ र्तथि , ऩञ्चभुखी
हहभार, दुधेदह , रडे दह रगामतको थऩ हवकास , हवस्ताय य सुधायभा
हवशेष ध्मान ददईनेछ । साथै प्रचाय प्रसायभा जोड ददइनेछ ।
सहकायी तथा हवस्िम ऺेत्र
 साभुहहक सहकायी तथा हवस्िम ऺेत्र प्रवद्धिनभा हवशेष ध्मान ददइनेछ ।
 सहकायी य हवस्िमऺेत्र सम्फन्धी हवर्बन्न र्नमभहरु ऩारयत गरयनेछ ।
२.साभास्जक हवकास
स्शऺा
 र्सभकोट गाॉउऩार्रकार्बत्र यहेका हवद्यारमहरुको शैस्ऺक गुणस्तय सुधाय
गनि बौर्तक तथा प्राहवर्धक सुहवधाको हवस्ताय गरयनेछ ।

 गाॉउऩार्रकाका गरयफ छात्राछात्रहरुराई प्राहवर्धक तथा उच्च स्शऺाका
रार्ग उस्चत छात्रवृर्तका रार्ग ऩहर गरयनेछ ।
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 गाॉउऩार्रकार्बत्र यहेका हवद्यारमहरुभा १०० % बनािदय ऩुमािउन हवर्बन्न
कामिक्रभहरु सॊ चारन गरयनेछ ।

 हवद्याथॉ स्शऺक अनुऩात हेयी हवर्बन्न कानुनहरुको व्मवस्था गयी
आन्तरयक स्रोतफाट अनुदान ददने व्मवस्था र्भराइनेछ।

स्वास््म
 सफैराई स्वास््म कामिक्रभराई हवशेष प्राथर्भकताभा यास्खनेछ ।
गाॉउऩार्रकार्बत्र यहेका आमुवेदारम

,स्वास््म चौकी

वा उऩस्वास््म

चौकीहरु सुचारु रुऩरे सॊ चारन गनि व्मवस्थाऩनका सम्ऩूणि ऩऺहरुभा
हवशेष ध्मान ददइनेछ ।

 स्वास्थ सम्फन्धी दे स्खने हवर्बन्न प्रकोऩ र्नमन्त्रणको रार्ग प्रकोऩ
व्मवस्थाऩन कोष खडा गरयनेछ ।

 सॊ घ य प्रदे शका उदे श्महरुसॉग तारभेर गदै स्थार्नम आवश्मकताभा
आधारयत स्वास््म सेवा सुदृहढकयण गनि हवर्बन्न कानुनहरु तथा

कामिक्रभहरु र्नभािण गयी अस्ऩतार य स्वास््म चौकीहरुभा आवश्मक
जनशस्क्त रगामतभा व्मवस्थाऩन गरयनेछ ।
खानेऩानी तथा सयसपाई
 भानव स्जवनको रार्ग अर्त आवश्मक नबइि नहन
ु े बनेको ऩानी हो

त्मसैरे सपा खानेऩानी तथा ऩुणि सयसपाईका रार्ग हवशेष ध्मान
ददईनेछ ।
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 र्ससा य ऩरास्स्टक यहहत गाॉउऩार्रका र्नभािणका रार्ग हवर्बन्न
कामिक्रभहरु सॊ चारन गरयनेछ ।

 सपा य स्वच्छ र्सभकोट गाॉउऩार्रका र्नभािणको रार्ग महाॉवाट

र्नस्कने पोहयभैराहरुको उस्चत व्मवस्थाऩन गनुऩ
ि ने हॉद
ु ा उऩमुक्त

डस्म्ऩङ साईट तथा ल्माण्डहपल्ड साईडको र्नभािण तथा व्मवस्स्थत
सॊ चारनभा हवशेष जोड ददइनेछ ।

सस्कृर्त प्रवद्धिन
 बाषा साहहत्म करा य सस्कृर्त सॊ यऺण य सम्फद्धिनभा हवशेष ध्मान

ददइनेछ ।मससॉग सम्फस्न्धत हवर्बन्न कामिक्रभहरु सॊ चारन गरयनेछ ।

 गाॉउऩार्रकाभा यहेका गुम्फा भठ भस्न्दयहरुको ऩहहचान सॊ यऺण एॊव
सम्फद्धिनका रार्ग जोड ददइनेछ ।

रैहिक सभानता एॊव सभास्जक सभावेशीकयण
 भहहरा फारफार्रका दर्रत तथा उस्त्ऩर्डत जनजाती हवऩन्न र्सभान्तकृत
अऩाि एॊव ऩछाडी ऩये का फगिराई रस्ऺत कामिक्रभहरु उर्नहरुफाटै
सॊ चारन गनि उत्प्रेरयत गरयनेछ ।याहष्डम भुरप्रवाहीकयणको नीर्त
अवरम्फन गरयनेछ ।

 भानव वेचहवखन , घये र ु हहॊ सा

, फारश्रभ छु वाछु त तथा साभास्जक

कुरयतीको रुऩभा यहेका प्रथाहरुको सफै ऩऺहरुको सहमोगभा
न्मुर्नकयणको प्रमास खोस्जनेछ ।

 भहहरा, फारफार्रका , दर्रत , अऩाि , जेष्ठ नागरयक , असहाम य एकर
भहहराहरुको साभास्जक सुयऺा य भानव अर्धकाय सम्फन्धी सचेतना

कामिक्रभ सॊ चारनभा साभास्जक सॊ घ सॊ स्थाहरुराई ऩरयचारन गरयनेछ

।साथै सॊ चारन बैसकेका कामिक्रभहरुराई ऩर्न र्नयन्तयता ददइनेछ ।
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 खेरकुद हवकासको रार्ग खेरकुद सम्फन्धी हवर्बन्न कामिक्रभहरु सॊ चारन
गरय खेरकुद हवकासभा हवशेष ध्मान ददइनेछ ।

३.ऩूवािधाय हवकास
सडक तथा ऩुर
 र्सभकोट गाॉउऩार्रकाको केन्रदे स्ख सफै वडाहरुसम्भ भोटयफाटो

र्नभािणराई उच्च प्राथर्भकताका साथ अगाडी फढाइने छ ।साथै मस

गाॉउऩार्रका तथा सभग्र हम्ु रा स्जल्राको उिय य दस्ऺण दुवै बागफाट
सडक हवस्ताय/ र्नभािण कामिराई जोड ददन ऩहर गरयने छ ।

 र्सभकोट गाॉउऩार्रकार्बत्रका भुख्म सडक तथा फाटोहरु 7 सात र्भटय
य सहामक फाटोहरु 4 चाय र्भटय चौडा गरय व्मवस्स्थत य खुरा फस्ती
हवकासभा जोड ददइनेछ ।

 गाॉउऩार्रका र्बत्र आवश्मक ठाॉउहरुभा साना ऩक्की ऩुर तथा झोरुङगे
ऩुर र्नभािणभा हवशेष ध्मान ददइनेछ । साथै ठु रा तथा भोटये ऩक्की ऩुर
र्नभािणका रार्ग सम्फस्न्धत र्नकामहरुसॉग ऩहर गरयनेछ ।

 गोडेटो य घोडेटो फाटो र्नभािण हवस्ताय तथा सुधायभा ध्मान ददइनेछ ।
र्सॊ चाई
 ऩयम्ऩयागत तथा आधुर्नक र्सॊ चाई मोजनाहरु

(थोऩा स्स्प्रङकर र्रफ्ट

आदद)राई हवशेष प्राथर्भकतास०भा यास्खनेछ य गाॉउऩार्रका र्बत्रका सफै
कृहष जर्भनहरुभा र्सॊ चाई हन
ु े व्मवस्था र्भराईनेछ ।

बवन तथा सहयी हवकास

 वडा कामािरमहरु, हवद्यारमहरु, स्वास््म चौकीहरु हवद्यारमहरुका बवन
र्नभािण गयाउन आवश्मकता अनुसाय उच्च प्राथर्भकता ददइनेछ ।

 सॊ बाव्म स्थानभा एहककृत फस्ती हवकासको कामिक्रभ सॊ चारन गनि ऩहर
गरयनेछ ।

 बवन र्नभािण तथा सहयी हवकास भाऩदण्डराई कामािन्वमनभा ल्माइनेछ
।
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 सघन वस्ती सुधायको रार्ग वस्ती हवस्तायको मोजना अगाडी फढाइने
छ।

 सफै फस्तीहरुभा भुख्म फाटोहरु ७ सात र्भटय य सहामक फाटोहरु ४
चाय र्भटय चौडा गने कामि अर्बमानकै रुऩभा सञ्चारन गरयनेछ ।
उजाि रघु तथा साना जरहवद्युत (वैकस्ल्ऩक उजाि सभेत)
 गाॉउऩार्रकार्बत्र वैकस्ल्ऩक उजाि प्रमोगभा जोड ददइनेछ ।

 रघु जरहवद्युत मोजनाहरुको रार्ग हवर्बन्न सयोकायवाराहरुसॉग
साझेदायीभा जोड ददइनेछ ।साथै ठु रा तथा भझौरा जरहवद्युत
आमोजनाहरु र्नभािणका रार्ग ऩहर गरयनेछ ।
सॊ चाय
 व्मवस्स्थत टे र्रपोन तथा इन्टयनेट सेवाका रार्ग सम्फस्न्धत
र्नकामहरुराई ध्मानाकषिण गयाईनेछ ।

 सुचना य सञ्चायभैत्री गाॉउऩार्रका फनाईनेछ ।

 हवकाससॉग सञ्चाय य सञ्चायसॉगै हवकासको अवधायणा आत्भसाथ गरयनेछ
।

४.वातावयण तथा हवऩद व्मवस्थाऩन
वन तथा बु-सॊ यऺण जराधाय सॊ यऺण वातावयण सॊ यऺण जरवामू ऩरयवतिन
 बुर्भ य वनऺेत्रराई सॊ यऺण य हवकासका रार्ग वृऺायोऩणका तथा बुसॊ यऺणका कामिक्रभहरु/हक्रमाकराऩहरु सॊ चारन गरयनेछ ।

 जडीफुटी सॊ करन तथा प्रशोधन व्मवस्थाऩनभा जोड ददइनेछ ।

 दुरब
ि ऩशुऩॊस्ऺ एॊव वन्मजन्तुको सभुदामभा आधारयत सॊ यऺण प्रणारी
अफरम्फन गरयनेछ ।

 जरवामू ऩरयवतिन अनुकुरनका कामिक्रभहरु सॊ चारन गरयनेछ ।
 हरयमो र्सभकोट गाॉउऩार्रका बन्ने अवधायणा रागु गनि हवशेष जोड
ददइनेछ ।

 ऩानीका भुहान तथा कुरकुरेसाहरु सॊ यऺण तथा व्मवस्स्थत गरयनेछ
।कटान बएका ऺेत्र सॊ यऺण गने कामिराई उच्च प्राथर्भता ददइनेछ ।
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 वातावयण सॊ यऺण य हवऩद व्मवस्थाऩनका रार्ग हवर्बन्न र्नकाम

, सॊ घ ,

सॊ स्था, एनस्जओ य आइएनस्जओहरु सॉग सभन्वम य सहकामि गयी अगाडी
फहढनेछ ।

पोहयभैरा व्मवस्थाऩन
पोहयभैरा व्मवस्थाऩनका रार्ग पोहयभैरा उत्ऩादनभा कर्भ गने , ऩुन प्रमोग
गने तथा प्रशोधन गने नीर्त अवरम्फन गरयनेछ ।
 गाॉउऩार्रकार्बत्र उस्चत डस्म्ऩङ साइिटको

व्मवस्थाऩन गरयनेछ ।

जर उत्ऩन्न प्रकोऩ र्नमन्त्रण हवऩद व्मवस्थाऩन वारुण मन्त्र सॊ चारन

 गाॉउऩार्रकाभा एक प्रकोऩ व्मवस्थाऩन कोष र्नभािण गरयनेछ । साथै
हवऩद व्मवस्थाऩन सम्फस्न्ध हवर्बन्न र्नकामहरुसॉग उस्चत सभन्वम
गरयनेछ ।
५.सॊ स्थागत हवकास तथा सेवा प्रवाह

भानव सॊ साधन तथा सॊ स्थागत ऺभता हवकास
 गाॉउऩार्रकाको सभग्र हवकासका रार्ग हवर्बन्न तार्रभ गोष्ठी भ्रभण
अध्ममन अनुसन्धान जस्ता कामिहरुभा जोड ददइनेछ ।

 सेवा प्रवाहराई र्छटो छरयतो य प्रबावकायी फनाउन य कभिचायीहरुको
भनोफरराई उच्च याखी श्रभराई सम्भान गनि कामािरम सभम बन्दा
फढी सभम काभ गनुऩ
ि ने कभिचायीहरुको रार्ग प्रोत्साहन बिा एव
ऩुयस्कायको व्मवस्था गरयनेछ ।

 गाॉउऩार्रकाको रार्ग आवश्मक प्राहवर्धक रगामतका अन्म कभिचायीहरु
र्नमभानुसाय बनाि गयी सेवा प्रवाहराई र्छटो छरयतो य प्रबावकायी

वनाइनेछ ।अप्राहवधक कभिचायीहरुको आऩुर्ति नबएको ऩद य वडाहरुभा
कभिचायी ऩदऩुतॉ नहन्ु जेर सम्भको रार्ग प्रशासन सहामकहरुराई
र्नयन्तयता गयी सेवा प्रवाहराई फर्रमो फनाइनेछ ।

 स्थार्नम सीऩ श्रोत साधन य ऺभताको अर्धकतभा उऩमोग गनि हवर्बन्न
सयोकायवारा सॊ घ सॊ स्थाहरुसॊ ग साझेदायीभा हवशेष जोड ददइनेछ ।

सॊ स्थागत ऩूवािधाय नागरयक वडाऩत्र तथा टोकन प्रणारी
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 गाॉउऩार्रकार्बत्र अऩाि, असहाम, वारभैत्री य रैहिकभैत्री ऩूवािधायहरुको
र्नभािण तथा भभित सुधाय गरयनेछ ।साथै र्तर्नहरुको रार्ग सेवाप्रवाहभा
हवशेष सहर्ु रमत ददइनेछ ।

 स्ऩष्ट य उऩमोगी इरोक्ट्रोर्नक/कम््मुटयाइज नागरयक वडाऩत्रको
प्रमोगभा जोड ददइनेछ ।
सेवा प्रवाहका भाऩदण्ड र्नधाियण
 न्मुनतभ शति तथा कामिसम्ऩादन भुल्माङकन

(MCPM)

र्नदे स्शकाको

ऩारना गरयनेछ ।
 हवकासका कामिक्रभहरुभा साविजर्नक र्नजी साझेदायी
अफरम्फन गरयनेछ ।

PPP को नीर्त

सेवा प्रवाहभा हवद्युतीम सुचना प्रहवधीको प्रमोग
 सेवा प्रवाहका सम्ऩूणि कामिहरु कम््मूटय य इन्टयनेट प्रणारी भापित
गरयनेछ ।

 सेवा प्रदामक य सेवाग्राहीहरु प्रहवर्धभैत्री फनाउन हवर्बन्न तार्रभ तथा
सॊ चायका कामिक्रभहरु सॊ चारन गरयनेछ ।

६.हवस्िम व्मवस्थाऩन य सुशासन
याजस्व ऩरयचारन हवस्िम अनुशासन य हवस्िम जोस्खभ न्मुर्नकयण

 सॊ स्चत कोषफाट हन
ु े तरफबिा रगामत सफै सयकायी बुक्तानी सम्फन्धीत
व्मक्ती तथा सॊ स्थाको फैङ्क खाता भापित भात्रै गरयनेछ ।

 आर्थिक र्भतव्ममीताराई जोड ददॊ दै सुशासन अर्बवृहद्धभा जोड ददइनेछ ।
 हवर्बन्न कयका ऺेत्रहरु ऩहहचान गयी र्नमभानुसाय याजस्व सॊ करन
गरयनेछ ।

रेखाङ्कन आन्तरयक रेखाऩरयऺण तथा आन्तरयक र्नमन्त्रण प्रणारी साविजर्नक

ु ाई साभास्जक ऩरयऺण अस्न्तभ रेखा ऩरयऺण तथा वेरुजु पछौट य सुचना
सुनव
तथा सॊ चाय व्मवस्थाऩन

 गाॉउऩार्रकाको आर्थिक कायोफायहरुको प्रचर्रत कानुनअनुसाय च ुस्त
दुरुस्त रेखाङ्कन गरयने छ ।य र्नमभानुसाय आ.रे.ऩ य भ.रे .ऩ गयी

वाहषिक हक्रमाकराऩहरु तथा आम व्मामको हववयण आर्थिक भसान्त
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ु ाई गरयने व्मवस्था र्भराईने छ
सहकदा हवस्िकै मथार्सघ्र साविजर्नक सुनव
।

 फेरुजु य फेरुजु पछौटको हवषमभा अर्त सम्फेदनस्शरता अऩनाइने छ ।
भाननीम सबाध्मऺ ज्मू ,
अफ भ

आ.व.२०७७/७८ को प्रस्ताहवत फजेट प्रस्तुत गने अनुभती चाहान्छु

।
आगाभी आ.व.२०७७/७८ को रार्ग र्सभकोट गाॉउऩार्रकाको रार्ग रु. ४०
कयोड ६९ राख ४९ हजाय ८ सम रुऩैमा हवर्नमोजन गये को छु ।कुर
हवर्नमोजन भध्मे चारुतपि रु २२ कयोड ६९ राख ७६ हजाय
ॉ ीगत तपि १८ कयोड ४ राख ७३ हजाय
५५.७७%य ऩुज

आठ सम

र्फर्नमोजन गये को छु ।जस भध्मे सॊ स्घम सयकायको शशित अनुदान
कयोड ९७ राख सभार्नकयण अनुदान ९ कयोड ४३ राख
७ कयोड २८ राख ३२ हजाय ८ सम
अनुदान १ कयोड १ राख १७ हजाय
२५ राख , हवशेष अनुदान ३५ , राख

४४.२३%
२०

याजश्व फाॉडपाड

प्रदे श सयकायफाट सभार्नकयण

सभऩुयक १ कयोड ३० राख, शशित
त्मसै गयी आन्तरयक आमफाट १०

राख छु ट्याइिएको छु । सोही अनुसाय फजेट हवर्नमोस्जत गये को छु ।
मसराइि हवषमगत सर्भर्तभा

सभावेश गये को छु । जुन मस प्रकाय यहेका छन्

।

१) आर्थिक हवकास तपि १४ कयोड ३७ राख १५ हजाय छु ट्याएको छु

।

२) साभास्जक हवकास तपि ५ कयोड १० राख ३६ हजाय छु ट्याएको छु

।

३ ऩुवािधाय हवकास तपि १७ कयोड ४५ राख ८९ हजाय छु ट्याएको छु

।

४ वातावयण तथा हवऩद व्मवस्थाऩन तपि २ कयोड ८६ राख १३ हजाय छु ट्याएको छु ।
५ शुसासन तथा सॊ गठन तपि ८९ राख ९६ हजाय छु ट्याएको छु ।

हवश्वव्माहऩ भहाभायीको रुऩभा पैर्रएको कोयोना

(कोर्बड १९ ) को कायणरे

दे शऩुयै रक डाउनभा ऩयी नेऩार सयकाय य मस गाउॉऩार्रकारे आन्तरयक आम
प्राप्त गनि नसहक ४ कयोड घाटा फजेट व्महोनुि ऩये को हॉद
ु ा चारु आ फ भा
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सम्झौता नबएका मोजनाहरुराइि आगाभी आ व भा फजेट हवर्नमोस्जत गये को
छु ।
अफ भ मस र्सभकोट गाॉउऩार्रकाको हवकास य सभृहद्धभा र्नयन्तय सदै फ
सहमोग गयी सॊ चारन बएका ग्रैह सयकायी सॊ स्थाहरुको फजेट प्रस्तुत गनि
गइियहेको छु ।

१ स्नोल्माण्ड एहककृत हवकास केन्र (SIDC) हम्ु रा
 गाउॉघय हकस्ल्नक २० राख

 स्वास््म तथा सयसपाइि सम्फन्धी तार्रभ ५ राख

 स्वास््म सॊ स्थाहरुराइि गरयने उऩकयण सहमोगभा २० राख
 साभान्म स्वास््म स्शहवय सॊ चारनका रागी २० राख

 तयकायी ऩकेट ऺेत्रको हवस्ताय तथा सुदहु ढकयण ३० राख
 तयकायी खेतीभा योग हकया व्मवस्थाऩन

१० राख

 र्ग्रनहाउस र्नभािण तथा तयकायी खेती तार्रभ २५ राख
 साना र्सचाइि र्नभािण आमोजना २५ राख
 स्माउ तथा

cf]खर

खेति िालऱम ७ ऱाख

 ऱामो िथा छोटो अवधिका लिप मऱ
ु क िालऱमहरु १० ऱाख
 पशु स्वास््य लशववर ३ ऱाख

२ हकडािक नेऩार हम्ु रा


प्रामोस्जत फारफार्रकाहरुराइि शैस्ऺक साभग्री सहमोग

११ राख

र्तयसठ्ठी हजाय आठ सम सत्र

 अर्तयि हक्रमाकराऩ सॊ चारन १ राख नौ हजाय चाय सम १०
 फारकचहयी

४८ हजाय

 फार क्रव गठन तथा ऩुनगठि न

१२ हजाय ५ सम

 फार सॊ यऺण सर्भर्त गठन तथा ऩरयचारन १६ हजाय
 फार क्रवहरुका रार्ग अर्धकाय तथा सॊ यऺण तार्रभ २ राख
र्तयचार्रस हजाय ७ सम ५० रुऩैमा

 कम््मूटय सीऩ सम्फन्धी तार्रभ ९९ हजाय ६ सम ४०
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 हवऩद सम्फस्न्ध तार्रभ ९८ हजाय ६ सम ४०
३ रयड्स नेऩार तपिको कामिक्रभहरु
 ऺभता हवकास कामिक्रभ

वडा

नॊ ७ य ८ भा

 हऩ आइिर्स फैठक

 वडा सर्भर्त फैठक
 स्वास््म सयसपाइि तार्रभ

 स्वास््म सयसपाइि तथा घय दै रो कामिक्रभ
 कोयोना सम्फन्धी जनचेतना तार्रभ
 फेभौसभी तयकायी खेती तार्रभ

 खानेऩानी भभित तथा सॊ म्बाय तार्रभ
 चऩॉ

 च ुरो
 खानेऩानी प्रणारी अनुगभण
 आधुर्नक घट्ट

 सॊ चार्रत कामिक्रभको अनुगभण
 भुल्माॊकन तथा अनुगभण
अफ भ मस र्सभकोट गाॉउऩार्रकाको हवकास य सभृहद्धभा र्नयन्तय सदै फ सहमोग गयी
र्सभकोट गाॉउऩार्रकाभा न्मामप्रेभी जनताहरु

, कय प्रदामकहरु

, र्सभकोट

गाॉउऩार्रकाको हहत य सभुन्नतीका रार्ग कामियत सफै हवकासका साझेदाय सयकायी

गैयसयकायी तथा साभुदाहमक सॊ स्थाहरु य सॊ चायभाध्मभहरुप्रर्त हाददि क आबाय व्मक्त
गदै प्रस्तुत नीर्त तथा कामिक्रभ सहहत फजेटको सपर कामािन्वमनभा सफैको खुरा
सहमोगको अऩेऺा गये को छु ।

सभस्माहरु धे यै आउन सक्छन सफै सभस्माहरु एकैऩटक सभाधान

गनिऩर्न

नसहकएरा तय फतिभान फस्तुगत मथाथि धयातरभा उर्बएय च ुनौतीहरुको सभाधान गनि
हाभी र्सभकोट वासी कहटफद्ध प्रर्तवद्ध य एकताफद्ध बमौं बने अफश्म ऩर्न र्सभकोट
गाॉउऩार्रकाको उज्ज्वर बहवष्म र्नभािण गनि सहकन्छ । आशावादी फनौं ।

