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दार्ाा गाउँपालिकाको यस गरिर्ार्य  गाउँसभा अध्यक्षजू्य ि 

सभा सदस्यहरू 

१. सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको बललदानीपूर्व सङ्घर्व, महान 

जनयुद्ध र लर्लभन्न समयका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरुलाई 

संस्थागत गनव गलित यस दामाव गाउँपाललका, सल्यानको पलहलो 

जनलनर्ावलित यस दामाव गाउँपाललकाको नर्ौ ं दामाव 

गाउँपाललकाको आलथवक र्र्व २०७८/०७९ को बजेट प्रसु्तत गनव 

पाउँदा मलाई खुशी लागेको छ । 

 

२. यस अर्सरमा लोकताब्धिक गर्ति, सङ्घीयता, समारे्लशता, 

सामालजक न्यायका लालग जीर्न उत्सगव गनुवहुने दामाव 

गाउँपाललकाका २४ जना सलहदहरूसलहत समू्पर्व ज्ञात अज्ञात 

महान सलहदहरुप्रलत हालदवक श्रद्धासुमन प्रकट गदवछु । जनयुद्धका 

बेपत्ता, घाइते, अपाङ्गता भएका व्यब्धि र आन्दोलनमा 

स्वालभमानपूर्वक सहभागी भई योगदान गनुवहने व्यब्धित्वहरूको 

स्मरर् गदै उच्च सम्मान गदवछु । 

 

३. लर्श्वब्यापी रुपमा फैललएको नयाँ भेररयन्टसलहतको कोरोना 

भाइरस कोलभड–१९ महामारीले समू्पर्व मानर्जालतलाई नै 

आक्रान्त बनाएको छ । यसबाट दामाव गाउँपाललकाका ज्यान 

गुमाउनु भएका िार जनामा भार्पूर्व श्रद्धाञ्जली अपवर् गदवछु । 

स्वदेश र लर्देशमा ज्यान गुमाएका सबै मृतकप्रलत पलन श्रद्धाञ्जली 

व्यि गदवछु । साथै, संक्रलमत सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको 
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कामना गदवछु । यस लर्र्म महामारीबाट जीर्नरक्षाका लालग यस 

दामाव गाउँपाललकामा  खलटनु भएका  स्वास्थ्य कमी, सुरक्षाकमी, 

स्वयंसेर्क, जनप्रलतलनलि, कमविारी, आम जनसमुदाय र आलथवक 

तथा भौलतक रुपमा सहयोग गने सबै सहयोगी महानुभार्हरुलाई 

िन्यर्ाद लदन्छु । थप लजमे्मर्ार, सिेत र सजक बन्न  सबैमा 

अलपल गदवछु । 

४.  हामी यलतबेला इलतहासमै अत्यन्त िूलो िुनौलतको सामना गनव 

बाध्य छौ ं । सीलमत स्रोतबाट असीलमत आर्श्यकता सम्बोिन 

गनुवपने अर्स्था रहेको छ । लर्कटता, लर्पन्नता र बेरोजगारीसँग 

जँुलिरहेको दामाव गाउँपाललका हालको कोलभड १९ र बन्दाबन्दीको 

कारर्ले मानर्ीय र आलथवक सङ्कटको सामना गरररहेको छ । 

हाम्रा सबै सर्ाललाई योजना, कायवक्रम र सीलमत बजेटले पूर्व 

सम्बोिन गनव सकै्दन । यस कलिन घलडमा दामाव गाउँपाललका 

र्ासी जनताको रक्षा नै हाम्रो प्रमुख दालयत्व हो । महामारी, 

भोकमरी र रोजगारी हाम्रो बजेटका मुख्य प्राथलमकता हुन् ।  

 

  ५.  बजेट तजुवमा गदाव नेपालको संलर्िान र कानुन, नेपालको  पन्ध्ौ ं

योजना, कर्ावली प्रदेश प्रथम पञ्चर्र्ीय योजनाको आिारपत्र, 

दीगो लर्कास लक्ष्य, यस सम्मालनत सभाले पाररत गरेको दामाव 

गाउँपाललको आलथवक र्र्व २०७८/०७९ को नीलत तथा कायवक्रम, 

गाउँ सभाका सदस्यहरुबाट प्राप्त महत्वपूर्व सुझार् मागवदशवन र 

कोलभड-१९ बाट लसलजवत पररब्धस्थलत, लशक्षालाई बजेटको प्रमुख 

आिार बनाइएको छ ।  
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 ६. आलथवक र्र्व २०७८।०७९ को बजेट प्रसु्तत गनुवअलघ आलथवक र्र्व 

२०७७।०७८ को यस दामाव गाउँपाललकाको बजेट कायावन्वयन र 

राजश्वको अर्स्था बारे लर्द्यमान अर्स्था प्रसु्तत गदवछु । 

 

७.  आलथवक र्र्व २०७६/०७७ का लालग आन्तररक राजश्वको प्रके्षपर् 

४९ लाख २ सय  गररएकोमा ३२.२७ प्रलतशतले लगरार्ट आई ३३ 

लाख ६७ हजार ४ सय ८५ मात्र  सङ्कलन भएको छ ।  

 

 ८. आलथवक र्र्व २०७७/०७८ मा सङ्घीय सरकारबाट समानीकरर् 

अनुदान  ८ करोड ७१ लाख  प्राप्त भएको लथयो । ससवत अनुदान 

िालुतफव   १९ करोड ३८ लाख २३ हजार ३ सय ५० लर्लनयोजन 

भएकोमा १५ करोड ९३ लाख ८१ हजार ३ सय ३४ र्ास्तलर्क 

आय भएको छ । त्यसैगरी सङ्घको लर्शेर् अनुदान िालु ३ करोड 

२० लाख लर्लनयोजन भएकोमा र्ास्तलर्क आय १ करोड ४ लाख 

४७ हजार रहेको छ ।  राजश्व बाँडाफाँट अन्तगवत सङ्घीय 

सरकारबाट ६ करोड ६४ लाख ६८ हजार लर्लनयोजन भएकोमा ४ 

करोड ८७ लाख ८२ हजार प्राप्त भएको छ । प्रदेश सरकारको 

समानीकरर् अनुदानबाट १ करोड १६ हजार लर्लनयोजन भएको 

लथयो ।  प्रदेश समपूरक अनुदान िालुतफव  १ करोड ५७ लाख ७३ 

हजार लर्लनयोजनका लालग स्वीकृत भएकोमा हालसम्म २८ लाख 

१३ हजार प्राप्त भएको छ ।  प्रदेश ससवत अनुदान िालु  तफव  ६५ 

लाख लर्लनयोजन भएकोमा हालसम्म रकम प्राप्त भएको छैन । 

प्रदेश सरकारबाट लर्शेर् अनुदान िालु ५० लाख लर्लनयोजन 

भएकोमा पलन रकम प्राप्त हुन सकेन ।  त्यसैगरी प्रदेश 
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सरकारको राजश्व बाँडफाँडबाट ६ लाख ४ हजार लर्लनयोजन 

भएकोमा पलन हालसम्म रकम प्राप्त हुन नसकेको यस सम्मालनत 

सभामा अर्गत गराउँछु ।  

 ९.  िालु आलथवक र्र्वमा यस दामाव गाउँपाललकामा दुई र्टा सडक  

आि लकलोलमटर स्तररृ्ब्धद्ध अथावत् िौडा बनाउने काम सम्पन्न 

भएको छ । मौलेखाली लसललङ्गी भुरुङखोला सडक िार 

लकलोलमटर  र उम्मगाउँ लर्ष्टगाउँ लाखुरीडाँडा नुर्ाकोट सडक 

िार लकलोलमटर स्तररृ्ब्धद्ध गररएको हो । यसै आलथवक र्र्वमा  नौ 

र्टा सडक १३ लकलोलमटर टर याक खलनएको छ । ५७ र्टा 

सडकको २ सय ७३ लकलोलमटर ममवत गररएको छ ।  

 

१०. यस आलथवक र्र्वमा खानेपानी तफव  नौ र्टा ललफ्ट खानेपानी 

आयोजना सम्पन्न गररएको छ । लसंिाइतफव  पलन नौ र्टा 

आयोजनाको लनमावर् कायव सम्पन्न भएको छ । यसै आलथवक र्र्वमा 

११ र्टा आर.सी.सी. भर्न र ५ र्टा शौिालय लनमावर् भएका छन् 

। र्डा नं ४ र ६ मा लर्द्युत लाइन लर्स्तार भएको छ  भने र्डा नं 

१, २ र ३ को लर्द्युतीकरर्का लालग ७५ लाखको टेन्डर भई 

सम्झौता भइसकेको छ ।  

 

११. िालु आलथवक र्र्वमा दुई र्टा झोलुङे्ग  लनमावर् भएका छन् । एक 

र्टा आर.सी.सी. पुल लनमावर् गररएको छ । सलहद सृ्मलत 

रङ्गशालाको लनमावर् कायव भइरहेको छ । पाँि र्टा सडक र तीन 

र्टा भर्नको डी.पी.आर. िालु आलथवक र्र्वमा सम्पन्न भएको छ ।  
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 १२. गररबी तथा स्रोत र अर्सरमा कमजोर रहेको दामाव 

गाउँपाललकाको लर्कास र जनताको   जीर्नस्तरका लालग 

सरकारको महत्वपूर्व भूलमका रहेको छ ।  

 

१३. संघीयताको नयाँ अभ्यासलाई सफल बनाउन संस्थागत क्षमताको 

लर्कास, तत्कालीन   आर्श्यकताको पररपूलतव र दीघवकालीन 

महत्वका लर्कास कायवमा केब्धित दामाव गाउँपाललका स्थानीय 

सरकार कोरोना भाइरसको महामारी र बन्दाबन्दीका कारर् िालु 

आलथवक र्र्वको केही बजेट तथा कायवक्रम कायावन्वयन प्रभालर्त 

भएको सर्वलर्लदतै छ ।  

 

 १४. दामाव गाउँपाललका स्थानीय सरकार जनताको जीर्न रक्षाका 

लालग लर्श्वमहामारीको रुपमा रहेको नयाँ भेररयन्टसलहतको 

कोलभड १९ लर्रुद्ध सुरुर्ात देब्धखनै यसको लनयिर्, रोकथाम, 

प्रलतकायव र उपिारका लालग योजनाबद्ध रुपमा लक्रयालशल रहेको 

छ ।  

१५. यस र्र्व रै्शाख २१ गते यता ३ सय २४ जनाको लपलसआर 

परीक्षर् गररएको छ । जसमधे्य १ सय ५० जना पोजेलटभ रहेको छ 

। हालसम्म एब्धन्टजेन परीक्षर् सङ्ख्या ३ सय १६ मा १ सय १५ 

जनाको पोजेलटभ रहेको छ । हालसम्म सलक्रय संक्रलमत ७८ जना 

रहेका छन् । पाललकाको आइसोलेसनमा उपिार गराइरहेको 

सङ्ख्या ८ र होम आइसुलेसनमा रहेको सङ्ख्या ७० रहेको छ । 

२५ सैयाको पाललका आइसोलेसनबाट लनको भइ लडस्िाजव भएको 

सङ्ख्या २६ सलहत १ सय ८७  जना रहेको छ ।  दुनै अस्पताल 

डोल्पामा १ जना पुरुर्, सले्ल अस्पताल रुकुम पलिममा एक जना 
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मलहला, सल्यान अस्पतालमा पोजेलटभ पुलष्ट भई उिार गरी घर 

फकेका दामाव ४ भल्िौरका एक जना मलहला घरमै र र्ीरेि नगर 

अस्पतालबाट घर फकव दै गदाव दामाव ५ का एक जना पुरुर् गरी 

िार जनाको मृतु्य भएको छ ।  

 

१६. दामाव गाउँपाललकाको फारुलािौरमा सञ्चालन भएको कोलभड 

१९ आइसोलेसनमा २१ र्टा अब्धिजन लसललन्डर, िार र्टा 

अब्धिजन कन्सन्टर ेटर लगायत और्िी, स्वास्थ्य उपकरर्, 

मेलडकल अलिकृत र नसव सलहतका स्वास्थ्यकमी, सफाइकमी 

पररिालन गररएको छ । दामाव गाउँपाललकाको एमु्बलेन्स र 

गाउँपाललकाका दुबै गाडी संक्रलमत लबरामीहरूलाई ओसारपसार 

गनव प्रयोग गररएको छ । कर्ावली प्रदेश सरकारको लर्शेर् 

अनुदानमा २० सैयाको कोलभड आइसोलेसन लनमावर् कायव 

भइरहेको छ । 

 

१७. नयाँ भेररयन्टसलहतको कोलभड -१९ लनयिर्, प्रलतकायव र 

उपिारमा आफ्नो जीर्नको प्रर्ाह नगरी अग्रपंब्धिमा रहेर 

अहोरात्र लक्रयालशल स्वास्थ्यकमी, स्वयंसेर्क, कमविारीहरुको 

सेर्ाप्रलत कदर सलहत हालदवक आभार प्रकट गदै अझै उच्च 

मनोबलका साथ आफ्नो कतवव्य पूरा गनव लर्नम्रताका साथ अनुरोि 

गदवछु । हामी तपाईंहरुको सेर्ा र समपवर्को सम्मान गनेछौ ं । 

त्यसरी नै आफ्नो लजमे्मर्ारीमा लनरन्तर खलटनु भएका सुरक्षाकमी 

र सर्ारी िालकलाई हालदवक िन्यर्ाद ज्ञापन गदवछु । 
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१८. यस महामारी लनयिर्मा आर्श्यक सहयोग र समन्वय गनुवहुने 

माननीय जनप्रलतलनलि, राजनीलतक दल, राष्टर सेर्क कमविारी, 

लनजी के्षत्र, नागररक समाज, सञ्चार जगत तथा आदरर्ीय 

जनसमुदायलाई िन्यर्ाद व्यि गदै लनरन्तर सहयोगको लालग 

हालदवक अलपल समेत गदवछु ।  

 

१९. लशक्षा, स्वास्थ्य, सामालजक सुरक्षा र जीर्नस्तर सुिारका 

कायवक्रममा सङ्घीयताको ममव अनुरुप र्डा र बस्ती तथा 

सरोकारर्ालासँग सहकायव गररएको छ ।  

२०.  अब म आलथवक र्र्व २०७८/०७९ को बजेटका उदे्दश्य प्रसु्तत गने 

अनुमलत िाहन्छु । 

      (क) नयाँ भेररयन्टसलहतको कोलभड १९ को महामारीबाट 

जनताको जीर्न रक्षा गरी जनजीर्नलाई सुरलक्षत र सहज 

बनाउने । 

      (ख)   नागररकको मौललक हकको रुपमा रहेको स्वास्थ्य तथा 

लशक्षा के्षत्रको थप लर्कास, लर्स्तार र संस्थागत सुदृढीकरर् गने 

। 

     (ग) उत्पादन र उत्पादकत्व रृ्ब्धद्ध गरी  रोजगारीका अर्सर लसजवना 

गने । 

      (घ) आलथवक अनुशासन, नर्ीन प्रलर्लिको उपयोग र प्रशासलनक 

सुिार गरर  सुशासन कायम गने । 
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२१. बजेटका उब्धल्लब्धखत उदे्दश्यहरु प्राप्त गनव  देहायअनुसार 

बजेटका के्षत्रगत र कायवक्रमगत प्राथलमकता लनिावरर् गररएको छ 

:  

   (क) नयाँ भेररन्टसलहतको कोलभड १९ को महामारीबाट दामाव 

गाउँपाललका नागररकलाई सुरलक्षत राख्न क्वारेन्टाइन एर्म् 

आइसोलेसन व्यर्स्थापन, अत्यार्श्यक और्लि, स्वास्थ्य सामग्री 

एर्म् उपकरर्को उपलिता र उपिारको व्यर्स्था लमलाउने,   

  (ख) रोजगारमूलक लर्कास र उद्यमशीलताको माध्यमबाट 

आिारभूत आर्श्यकताको पररपूलतव गदै जीर्नस्तरमा सुिार गने 

।  

   (ग) कृलर्, उद्योग, र्न, पयवटन र लनमावर् लगायतका के्षत्रको 

पुनरुत्थान गरी उत्पादन एर्म् उत्पादकत्व रृ्ब्धद्ध गने ।  

    (घ) स्वास्थ्य र लशक्षा के्षत्रको दीघवकालीन लर्कासका लालग भौलतक 

पूर्ाविार, जनशब्धि व्यर्स्थापन, नर्ीन प्रलर्लि र संस्थागत 

क्षमता लर्कास गने । 

   (ङ)  सडक,  उजाव, खानेपानी, लसंिाइ लगायतका भौलतक पूर्ाविार 

लर्कास गने । 

   (ि) सुशासन र सदािार प्रर्वद्धन गने ।  

 

२२. आगामी आलथवक र्र्वका लालग बजेट लर्लनयोजन गदाव नयाँ 

भेररयन्टसलहतको कोलभड १९ बाट सृलजवत महामारी र सम्भालर्त 

खाद्यन्न सङ्कटबाट जनतालाई जोगाउँदै 'रोकौ ंमहामारी, उिाऔ ं
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पूर्ाविार, बढाऔ उत्पादन बनौ ं स्वरोजगार' मूल नाराका साथ 

दामाव गाउँपाललका स्थानीय सरकारको आलथवक र्र्व २०७८।०७९ 

को बजेट तथा कायवक्रम तजुवमा गररएको छ ।  

२३. िालु आयोजनाको कायावन्वयनका लालग सार्वजलनक, लनजी, 

सहकारी र सामुदालयक के्षत्रसँगको साझेदारीबाट लर्कास 

प्रलक्रयालाई शीघ्र अगालड बढाउने कायवक्रममा  जोड लदइएको छ 

। 

       

गाउँ सभाका अध्यक्ष र्होदय ि सभा  सदस्यहरू  

अब यस सम्मालनत सभा समक्ष आगामी आलथवक र्र्वको बजेटका 

कायवक्रम तथा लर्लनयोजन प्रसु्तत गदवछु : 

२४. सर्वसुलभ र गुर्स्तरीय स्वास्थ्य सेर्ा उपलि गराइने छ । 

स्वास्थ्य के्षत्रका लालग सशतवतफव  २ करोड १ लाख र 

गाउँपाललकाबाट १ करोड २५ लाख बजेट लबलनयोजन गररएको छ  

अथावत् कुल बजेटको  ८.२१ प्रलतशत बजेट लर्लनयोजन गररएको छ 

।  

२५. स्वास्थ्य सेर्ालाई सरल, सहज र प्रभार्कारी बनाउने कामलाई 

प्राथलमकता लदइएको छ । १५ सैयाको पाललका अस्पतालको 

भौलतक पूर्ाविार लनमावर्का लालग १८ करोडमा बोलपत्र आह्वान 

भई लनमावर्को काम अगालड बढेको छ । प्रते्यक र्डामा 

आिारभूत स्वास्थ्य सेर्ा केि र स्वास्थ्य िौकीको स्तररृ्ब्धद्ध, 

और्लि उपकरर्का लालग आर्श्यक बजेटको व्यर्स्था गररएको 

छ ।   
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२६. मलहला स्वास्थ्य स्वयंसेलर्का र स्वास्थ्यकमीहरुको क्षमता लर्कास 

र कायवसम्पादन सहज हुने गरर आर्श्यक बजेट लर्लनयोजन 

गररएको छ । स्वास्थ्य स्वयंसेर्ीकाहरूलाई प्रदान गररने कर्ावली 

प्रदेशको स्वयंसेर्ीकालाई प्रोत्साहन भत्ता प्रभार्कारी रूपमा 

कायावन्वयन गररने छ । त्यसका लालग २ लाख ७० हजार बजेट 

लर्लनयोजन गररएको छ । सुते्करी पोर्र् कायवक्रमका लालग ५ 

लाख ५२ हजार बजेट लर्लनयोजन गररएको छ ।  

२७. आयुरे्द उपिार पद्धलतलाई प्रोत्साह गररने छ । नागररक आरोग्य 

केिबाट प्रर्ाह गररने सेर्ालाई गुर्स्तरीय र प्रभार्कारी बनाउन 

रु. २ लाख बजेट लर्लनयोजन गररएको छ ।  त्यसैगरी पोर्र् 

कायवक्रमका लालग ३ लाख ३० हजार बजेट सुलनलित गररएको छ ।  

२८.  स्वास्थ्य संस्थाबाट लनयमानुसार लन:शुल्क और्लि प्रदान गने 

कायवलाई प्रयाप्त बनाइनेछ । त्यसका लालग रु. ३७ लाख बजेट 

लर्लनयोजन गररएको छ ।  

२९. दामाव गाउँपाललकामा घरमा हुने सुते्करीको सङ्ख्या शून्य 

बनाइनेछ । त्यसका लालग दामाव गाउँपाललकामा रहेका 

प्रसुतीगृहमा सुते्करी हुन आउने मलहलाहरुलाई लन:शुल्क 

एमु्बलेन्स सेर्ाको व्यर्स्थाका लालग आर्श्यक बजेटको व्यर्स्था 

गररएको छ ।  

 

३०. लनजी, सहकारी र सामुदालयक के्षत्रसँगको सहकायवमा खाद्यन्न 

उत्पादनलाई प्रोत्साहनका लालग आर्श्यक बजेटको व्यर्स्था 

गररएको छ । कृलत्रम अभार् र कालोबजारीलाई लनयिर् गरी 
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उपभोिा लहत प्रर्र्द्वन गररने कायवक्रमलाई बजेटमा प्राथलमकता 

लदइएको छ ।  

 

 सभाध्यक्ष र्होदय, सभाका सदस्यहरू 

३१. सडक पूर्ाविारको लर्कास गरी यातायातलाई भरपदो र 

पहँुियोग्य बनाउन यो बजेटले प्राथलमकता लदएको छ  । 

पाललकालभत्र सडक लर्स्तार तथा स्तरोन्नलत प्राथलमकतामा परेको 

छ । िुला लागतका सडकहरुको लालग संघ प्रदेश र स्थानीय 

सरकारको सहकायवमा लनमावर् अगालड बढाएको छ । सडक 

के्षत्रको पूर्विार लर्कासको लालग ४ करोड १४ लाख बजेट 

लर्लनयोजन गररएको छ । मौलाहाले –  फारुला - दामावकोट - 

स्यालागाउँ - नुर्ाकोट सडक खण्डको फारुला - दामावकोट सडक 

स्तरोन्नतीका लालग १ करोड २४ लाख बजेटको व्यर्स्था गररएको 

छ । त्यसैगरी लसमखोली गोिीर्न प्रसूतीगृह सडक लनमावर्का 

लालग १ करोड १० लाख बजेटको व्यर्स्था गररएको छ । 

तीनपोखरे अँिेरीखोला लयाँटा नेटापीपल साङ्टा सडक 

लनमावर्का लालग १ करोड बजेटको व्यर्स्था गररएको छ । 

दामावकोट स्यालागाउँ नुर्ाकोट सडक स्तरोन्नतीका लालग ३० लाख  

बजेट लर्लनयोजन गररएको छ । फारुला लेखागाउँ नेटा सडक 

लनमावर्का लालग ३० लाख बजेट लर्लनयोजन गररएको  छ । 

त्यसैगरी साङ्टा ललरापाजा दामावकोट सडक खण्डमा २० लाख 

बजेट लर्लनयोजन गररएको सम्मालनत सभा समक्ष पेस गदवछु ।  

३२. दामाव गाउँपाललकाको प्रशासलनक भर्नका लालग ७ करोड १० 

लाखमा बोलपत्र आह्वान भई लनमावर् प्रलक्रया अगालड बढाइएको 
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छ । त्यसको ४० प्रलतशतले हुन आउने रकम सङ्घीय समपूरकको 

लालग  २ करोड ८४ लाख बजेट मधे्य यस आलथवक र्र्वका लालग 

आर्श्यक बजेटको व्यर्स्था गररएको छ ।  

३३. लर्पन्न नागररकलाई सुरलक्षत आर्ासको व्यर्स्था गनुव  सरकारको 

कतवव्य हो ।  त्यसैले सुरलक्षत नागररक आर्ास कायवक्रमलाई 

प्राथलमता लदइएको छ । त्यसका लालग २५ लाख बजेट लर्नयोजन 

गररएको छ ।  

३४. नदी तथा खोला र्ारपारका लालग सहज आर्ागनको 

आर्श्यकता पदवछ । र्र्ावको समयमा खोला र्ारपार गदाव कयौलें 

ज्यान गुमाउनु परेको अर्स्था छ । त्यसको रोकथाम र 

लनराकरर्का लालग झोलुङे्ग पुल लनमावर् कायवलाई बजेटमा 

प्राथलमकता लदइएको छ । त्यसका लालग रु. ४० लाख बजेट 

लर्योजन गररएको छ ।  

३५. दामाव गाउँपाललकाले २०७८ लाई उज्यालो र्र्वका रूपमा 

मनाउन पूर्व लर्द्युतीकरर्का लालग बजेटमा प्राथलमकता 

लदइएको छ । त्यसका लालग आर्श्यक बजेट लर्लनयोजन गररएको 

छ ।  

सभाध्यक्ष र्होदय 

 अब कृलर्, र्न तथा र्ातार्रर्  के्षत्रका कायवक्रम तथा लर्लनयोजन 

प्रसु्तत गदवछु । 

३६.  परम्परागत लनर्ावहमुखी कृलर् प्रर्ालीलाई रुपान्तरर् गरर 

उत्पादन तथा उत्पादत्वमा रृ्ब्धद्ध गनव कृलर् प्रर्ालीमा 

व्यर्सायीकरर्  गररनेछ  । कृर्कलाई 'लिलि परिर्ाणर्ा 
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प्रोत्साहन, उत्पादन िागतर्ा अनुदान' भने्न धे्ययका साथ 

कृर्क प्रोत्साहन कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ । यसका लालग कृलर् 

के्षत्रका लालग ४५ लाख बजेट लर्लनयोजन गररएको छ  ।   

३७. लसंिाइ सुलर्िा उपलि गराइ कृलर्मा उत्पादकत्व रृ्ब्धद्ध गनव 

लसंिाइ आयोजना लनमावर् कायवलाई जोड लदइने छ । लिउरेखोला 

लसंगारीकोट रागेडाँडा लसंिाइ कुलो ममवतका लालग १ करोड बजेट 

लर्लनयोजन गररएको छ । अन्य लसंिाइ आयोजनका लालग 

आर्श्यक बजेटको लर्लनयोजन गररएको छ ।  

३८. पशु के्षत्रको व्यर्सायीकरर् गरी आत्मलनभवर बनाउन पशु 

व्यर्साय प्रर्दवनका कायवक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ । यस के्षत्रका 

लालग कुल ४३ लाख  बजेट लर्लनयोजन गररएको छ ।  

३९. माललका, दामावकोट, मललबाङ, गुफा, र्ादने, लिपे्ल, लत्ररे्र्ी, 

ढाकाडामकोट, मैनेरी, ब्राहाथान, अँिेरे लगायतका के्षत्रलाई 

पयवटकीय के्षत्रका रुपमा लर्कास गरर पयवटनको आकर्वक 

गर्तव्य बनाउन पूर्ाविार लर्कास गररनेछ । यसका लालग पाँि 

लाख बजेट लर्लनयोजन गररएको छ । 

सभाध्यक्ष र्होदय ि सभाका सदस्यहरू, 

अब लशक्षा के्षत्रका कायवक्रम र लर्लनयोजन प्रसु्तत गदवछु : 

४०. श्रमप्रलत आस्थार्ान, दक्ष, सिेत र राष्टर प्रलत र्फादार नागररक 

तयार गरर सभ्य समाजको लनमावर् गनव लशक्षा के्षत्रको लर्कासलाई 

पलहलो प्राथलमकता लदइएको छ । दामाव गाउँपाललकलभत्रको 

लशक्षालाई सबल र गुर्स्तरीय बनाउन लशक्षा के्षत्रमा कुल  १२  
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करोड ८८ लाख ५ हजार अथावत् ३०.४४ प्रलतशत  बजेट 

लर्लनयोजन गररएको छ ।  

४१. लर्द्याथी संख्या अलिक र लशक्षक संख्या नू्यन रहेको यस दामाव 

गाउँपाललकामा लशक्षक लर्द्याथी अनुपात लमलाउन गाउँपाललका 

स्वयंसेर्क लशक्षक पररिालन गने कायवक्रमलाई लनरन्तरता 

लदइएको छ । यसका लालग १ करोड ९३ लाख  बजेट लर्लनयोजन 

गररएको छ ।  

 

४२. प्रारब्धम्भक बाललर्कास कक्षाका बाल लर्कास लशक्षक र लर्द्यालय 

कमविारीहरूका लालग मालसक १५ हजारका दरले हुन आउने 

आर्श्यक तलबका लालग बजेटको व्यर्स्था गररएको छ ।  

 

४३. सूयोदय माध्यलमक लर्द्यालय दामाव ६ गोिीर्नमा पूर्ाविार 

लनमावर्का लालग लर्शेर् अनुदानमाफव त १ करोड ८२ लाख बजेट 

लर्लनयोजन गररएको छ । 

 

४४. नर्सर्वसािारर् माध्यलमक लर्द्यालय दामाव ४ रातामाटाको अिुरो 

भर्न लनमावर्का लालग २० लाख बजेटको व्यर्स्था गररएको छ । 

जनजागृत आिारभूत लर्द्यालय दामाव ४ पुखातमा कम्युटर र 

लप्रन्टर खररदका लालग ३ लाख बजेट लर्लनयोजन गररएको छ ।  
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 ४५. खेल के्षत्रको स्तरोन्नती र खेलाडीको रृ्लत्त लर्कास लगायतका 

कायवक्रम सञ्चालन गररनेछ । सहीद समृलतकप तथा राष्टर पलत 

रलनङ लशल्ड प्रलतयोलगताका लालग  ६ लाख बजेट लर्लनयोजन 

गररएको छ ।  एक र्डा एक खेलमैदान र खेलकुद सामग्रीका 

लालग आर्श्यक बजेटको व्यर्स्था गररएको छ ।  

४६. आिारभूत खानेपानीको सेर्ामा नागररकको सहज पहँुि 

सुलनलित गनव र गुर्स्तर रृ्ब्धद्ध गनव खानेपानी आयोजना सञ्चालन 

गररनेछ । लमरेनी रुमेगाउँ खानेपानी योजना दामाव ६ का लालग  २० 

लाख बजेट लर्लनयोजन गररएको छ । खानेपानीको अभार् 

आपूलतवका लालग छनोट भएका योजनाहरूमा आर्श्यक बजेटको 

व्यर्स्था गररएको छ ।  

४७. प्रिानमिी तथा मुख्यमिी रोजगार कायवक्रमलाई थप व्यर्ब्धस्थत 

बनाइ रोजगारका अर्सर प्रदान गररने छ । रोजगार कायवक्रमका 

माफव त उत्पादनका के्षत्रमा पलन पररिालन गररने छ । त्यसका 

लालग  ६ करोड ८६ लाख २६ हजार बजेट लर्लनयोजन गररएको छ 

। 

 

४८. स्थानीय स्तरमै रोजगारी सृजनाका अर्सरलाई प्राथलमकता 

लदइएको छ । स्थानीय स्रोत, श्रम र लसपको सदुपयोग गरी 

उद्यमशीलता प्रर्िवन गनव ३१ लाख बजेट लर्लनयोजन गररएको यस 

सम्मालनत सभामा पेस गदवछु ।  
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४९. जन्म, मृतु्य, बसाइसराइ, लर्र्ाह, सम्बन्ध लर्चे्छदका 

अलभलेखलाई व्यब्धस्थत गनव प्राथलमकता लदइएको छ । त्यसका 

लालग १५ लाख बजेट लर्लनयोजन गररएको छ ।  

 

५०. लर्पन्न नागररक ललक्षत कायवक्रका लालग गररर्ी अर्स्थाको 

पलहिान गनव आर्श्यक छ । गररर् घरपररर्ार पलहिानका लालग १ 

लाख बजेट लर्लनयोजन गररएको छ ।  

 

५१. मलहला, बालबाललका, अपाङ्गता, जेष्ठ नागररक, दललत, 

जनजालतलगायतका ललक्षत र्गवहरूलाई लर्शेर् कायवक्रम 

सञ्चालनका लालग बजेट लर्लनयोजन गररएको छ । त्यसका लालग 

५२  लाख बजेटको व्यर्स्था गररएको छ ।  

 

५२. छोरी सुरक्षा कायवक्रमलाई प्रभार्कारी रूपमा कायावन्वयन गररने 

छ । त्यसका लालग १७ लाख २९  हजार बजेट लर्लनयोजन 

गररएको छ ।  

५३. जनयुद्धका सलहद र रे्पत्ताका छोराछोरीहरूलाई उच्च लशक्षा 

अध्ययनका लालग छात्ररृ्लत्त प्रदान गने कायवक्रमलाई प्राथलमकता 

लदइएको छ । त्यसका लालग आर्श्यक बजेटको व्यर्स्था 

गररएको छ ।  

५४. जनयुद्धका सलहद र रे्पत्ताका आमा, बुर्ा, श्रीमान / श्रीमती र 

छोराछोरीको हकअलिकार हुनेगरी प्रदेश सरकारले लदएको 
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भत्तामा प्रलत पररर्ार मालसक रूपमा रु. १,०००। (एक हजार) का 

दरले थप हुने गरी सलहद पररर्ार सामालजक सुरक्षा भत्ता प्रदान 

गनव आर्श्यक बजेट लर्लनयोजन गररएको छ ।   

 

सभाध्यक्षजू्य ि सम्मालनत सभाका सदस्यहरू, 

५५. जनताका आर्श्यकता अलिक र बजेटको स्रोत सीलमत भएको 

अर्स्था छ । सीलमत स्रोतबाट असीलमत आर्श्यकता सम्बोिन 

गनव सकस भएको अर्स्थामा यस दामाव गाउँपाललकाका 

जनप्रलतलनलि एर्म् कायवपाललका र र्डा सलमलतको बैिकमा बसे्न 

कमविारीहरू जनताको लर्कासप्रलत लजमे्मर्ार बनु्न भएको छ । 

आलथवक र्र्व २०७६/०७७ र २०७७/०७८ को दालयत्व सने 

अर्स्थामा रहेको बैिक भत्ता र्ापतको  ५६ लाख ८९ हजार ५ 

सय रुपैयाँ सबै जनप्रलतलनलि र कमविारीहरूले लर्कास बजेटका 

लालग भत्ता नललने घोर्र्ा गरेको व्यहोरा सम्मालनत सभामा 

अर्गत गराउँछु । जनताको लर्कासप्रलत यस दामाव 

गाउँपाललकाका जनप्रलतलनलिहरू र कमविारीहरू लजमे्मर्ार र 

समलपवत भार्ले लक्रयाशील भएको यसले पुलष्ट गरेको छ । 

व्यब्धिगत आर्श्यकताभन्दा जनजीलर्काका सर्ालमा केिीत हुने 

सबै जनप्रलतलनलि र कमविारीहरूप्रलत हालदवक िन्यर्ादसलहत 

आभार प्रकट गदवछु । यहाँहरूको योगदान प्रशंसनीय र स्मरर्ीय 

बने्न छ ।  
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५६. आगामी आलथवक र्र्वमा प्रस्तार् गररएका कायवक्रम तथा 

आयोजना कायवन्वयन गनव रु. ३९ किोड ७० िाख ४० हजाि 

लर्लनयोजन गररएको छ । कुल लर्लनयोजन बजेटलाई िालु र 

पँूजीगतका शीर्वकहरूमा लर्लनयोजन गररएको छ ।   

५७. आगामी आलथवक र्र्वको लालग अनुमान गररएको खिव व्यहोने 

स्रोतमधे्य आन्तररक राजश्वबाट रु.  ७० लाख प्रके्षपर् गररएको छ 

। सङ्घीय सरकार समानीकरर् अनुदान ९ करोड रहेको छ । 

ससवत अनुदान सङ्घीय सरकार िालुतफव  १५ करोड ९२ लाख 

रहेको छ । ससवत अनुदान पूजीगँत सङ्घीय सरकार ७९ लाख र  

लर्शेर् अनुदान पँूजीगत संघीय सरकार १ करोड ८२ लाख रहेको 

छ । त्यसैगरी समपूरक अनुदान पूजीगँत संघीय सरकार ६२ लाख 

प्राप्त भएको छ । राजश्व बाँडफाँट प्रदेश सरकारबाट ५ लाख ३८ 

हजार ७ सय १७ प्राप्त भएको छ । प्रदेशकै समानीकरर् अनुदान 

प्रदेश सरकारबाट ९२ लाख ३१ हजार र ससवत अनुदान िालु 

प्रदेश सरकारबाट २८ लाख ५१ हजार रहेको छ । ससवत अनुदान 

पँूजीगत प्रदेश सरकार ८० लाख, लर्शेर् अनुदान पँूजीगत प्रदेश 

सरकार ४० लाख र समपूरक अनुदान पँूजीगत १ करोड ५५ 

लाखको स्रोत पररिालन हुनेछ ।   

 

५८. अन्तमा बजेट तयारका लालग लर्लभन्न माध्यमबाट सुझार् प्रदान 

गनुवहुने  गाउँसभा अध्यक्ष, सम्मालनत गाउँसभाका सदस्यहरु, 

प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत, नीलत कायवक्रम तथा बजेट मस्यौदा 

लेखन सलिर्ालयसलहत सबै कमविारीहरू,  उद्योगी, व्यापारी,  



21 

 

रु्ब्धद्धजीलर्, सहकारी के्षत्र, नागररक समाज, लर्कास साझेदार, 

सञ्चार जगतलगायत सबैमा हालदवक आभार प्रकट गदवछु ।  

 

धन्यिाद ! 


