
शे फो�स�ुडो  गाउँपा�लकाको स�मा�नत नव� गाउँ सभा २०७८ साल आषाढ १० गते �ब�हवार 

गाउँपा�लकाका उपा�य� �ी धावा स�दकु ग�ु� �यूले ��ततु गनु�भएको 
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शे फो�स�ुडो  गाउँपा�लका 

२०७८ 

 

 

 

 



सभाका  ��य अ�य� �यू 

गाउँ सभाका  सद�य �यूह� । 
 

१        शे फो�स�ुडो गाउँपा�लकाको उपा�य�को है�सयतले स�मा�नत नव� गाउँ सभा सम� आगामी आ�थ�क वष�२०७८/०७९ 

को नी�त तथा काय��म काया��वयनको द�तबेजको �पमा रहेको बजेट ��ततु ग�र रहँदा अ�य�तै गौरवाि�वत भएको महससु  गद�छु 

। यस मह�वपूण� अवसरमा नेपालको राजनी�तक प�रव�तनका लागी जीवन ब�लदान गनु�हनेु �ात अ�ात शह�दह���त भावपणू� 

��ा�ल�  �य� गद�छु । साथै रा��यता, �वा�धनता, सामािजक �याय, समानता र सम�ृ तथा सघीयं शासन �णाल� �था�पत गन�का ला�ग 

सघष� गनु�हनेु महान नेपाल� जनता र नेत�ृवमा रहन भएका राजनी�तका िशखर �यि��ह� ��त हा�द�क स�मान भाव �य� गन� 

चाह�छु। 

 

२       "पय�टन जल�ोत पशपुालन र ज�डबटु� शे फो�स�ुडोको आधार  द�गो �वकास गणु�तर�य पूव�धार गर�बी �नवारण र 

रोजगार" भ�े मूल नारालाई आ�मसात गर� �वा��य िश�ा उ�पादन खानेपानी सरुि�त आवास ज�ता पूवा�धारको प�रपू�त�बाट 

गाउँबासीलाई प�रवत�नको आवास �दलाउने अठोटका  साथ  गाउँपा�लका अिघ ब�ढरहेको छ । 

 

 

३        नेपालको सं�वधान; �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४; गाउँपा�लकाको अथ� �वधेयक, २०७८; �व�नयोजन �वधेयक, 

२०७८; गाउँपा�लकाको नी�त तथा काय��म; सघीयं तथा �देश सरकारका नी�त तथा काय��मह�; गाउँपा�लकाका �वषययगत 

स�म�तका सझुावह�: �दगो �वकासका ल�य; गाउँसभाका सद�य�यह�ले �दन ु भएका सझुावह�; �वषय �व�का सझुाव तथा 

राजनी�तक दलह�, सघं-सं�था गाउँपा�लकाकका स�पूण� �दद�ब�हनी तथा दाजभाईह�बाट �ा� मह�पूण� तथा काया��वयन यो�य 

सझुावह�लाई समेत समेट�  आ.व. २०७८/०७९ को बजेट तजु�मा ग�रएको छ              । 

 

 

४        गाउँपा�लकाको आ�थ�क ि�थतको संि�� जानकार� गराउन चाह�छु । चाल ुआ. व. २०७७/७८ को ला�ग कूल अनमुा�नत 

आय � ३० करोड ५३  लाख २९ हजार ७ सय उनानअ्�स (जे� मसा�त समपरुक बजेट तथा थप अि�तयार� समेत) र �यय तफ�  � 

३० करोड ५३  लाख २९ हजार ७ सय उनानअ्�स (परुक बजेट तथा थप अि�तयार� समेत) अनमुान ग�रएको �थयो । अनमुा�नत 

आयमा २०७८ आषाढ प�हलो ह�ा स�म गाउँपा�लकाले आ�त�रक आ�दानी क�रब �. १ करोड  ८६ लाख ३८ हजार(अ�या 

समेत) र सघीयं सरकारको राज� बाँडफाँडबाट �. २ करोड  ८७ लाख ११ हजार ४ सय ६६ आ�दनी भएको, सघं तथा �देशबाट 

�व�ीय ह�ता�तरण वापत �मश: १५ करोड ७३ लाख ६१ हजार ९ सय ६६ तथा  ३ करोड  ८७ लाख  १० हजार �ा� 

भएको, १ करोड  ७६ लाख बैक बाट अ. �या. ग�रएको छ।  

 

५      �यय तफ�  चाल ुशीष�कमा �. १३ करोड  ४२ लाख  २५ हजार �व�नयोजन भएकोमा २०७८ आषाढ प�हलो ह�ा 

स�म �.  ६ करोड २९ लाख २६ हजार अथा�त ४६ दशमलव  ८८  ��तशत र पुिँजगततफ�   १५  करोड   ९८ लाख   ४५ 

हजार �व�नययोजन भएकोमा ४ करोड  ९४ लाख  ६८  हजार अथा�त ३० दशमलव ९४ ��तशत गर� कुल खच� ज�मा  �.  ११ 

करोड  २३ लाख  ९४ हजार  खच� भएको छ । 

 



६        २०७८ आषाढ मसा�तस�म संशो�धत अनमुान राज� आ�दनीतफ�  मालपोत �सफा�रस श�ुक समेत गर� क�रब �. 

३ लाख २ हजार आ�दनी हनेु देिख�छ । खच�तफ�  चाल ुखच� क�रब �. ६० लाख र पुजँीगत खच� तफ�  �.  ५ करोड       

७० लाख  हनेु  सशो�धत  अनमुान  ग�रएको छ ।  

 

 

७     अब म आगामी वष� २०७८/७८ को  बजेटका उ�े�य तथा  �ाथा�मकता ��ततु गन� अनमु�त चाह�छु । बजेटका 

    उ�े�यह� �न�नानसुार ��ततु ग�रएको छ । 

क) को�भड-१९ बाट  �भा�वत  �यि�को  उपचार  र  �व�र�टन �यव�थापन  तथा वैदेिशक  रोजगार�बाट  �फता� भएका 

�यि�ह�लाई  रोजगार  �सज�ना  ग�रने । 

ख) गाउँबासीह�को मौ�लक हकको �पमा रहेका �यूनतम आधारभतू आव�यकताह� प�रपू�त� ग�रदै जाने। 

ग) �नजी तथा सहकार� �े� सँग सहकाय� गद� रोजगार�का अवसरह� �सज�ना ग�रने  

घ) साधन �ोत अवसर र �मताको �वकास तथा उ�चतम उपयोग गर� सम�ृ गाउँपा�लका बनाउने  

ङ) आ�थ�क भौ�तक सामािजक र वातावरिणय पूवा�धार तयार ग�र सम�ुत र स�ुढ गाउँपा�लका बनाई रा�को 

�वकासमा टरेवा पयुा�उने 

८  आ�थ�क वष� २०७८/७९ को  बजेटका  �था�मकताका �े�ह� �न�नानसुार ��ततु  ग�रएको छ । 

क) �व��य सेवामा सधार एवं पहुँच 

ख) �ा�मण सौ�दय� भ-ूउपयोग एव ब�ती  �वकास 

ग) लि�त  वग�को  उ�थन  एवं सश�तीकरण  र  सामािजक  समावेशीकरण  

घ) कृ�ष तथा पमाश ु�वकास 

ङ) सं�कृ�त  तथा  पय�टन  �व��न  

च) रोजगार�  �सज�ना  तथा  सहकार�  �े�को  �व��न 

छ) शैि�क उ�यन एवं यवुा तथा खेलकुद 

ज) ��व�ध  �योग  तथा  �डिजटल  �णाल� 

झ) वातावरण  संर�ण  एव  �वपद  �यव�थापन 

ञ) उ�ोग  र  नीिज  �े�सँग  सहकाय� 

ट) राज�  �शासन  तथा  �व�ीय  सशुासन 



९    बजेटले  राखेका  उ�े�य  एवं �ाथ�मकता काया��वयन गन� सघीयं  सरकार, �देश सरकार ,�छमेक� �थानीय तहह�, 

�वकासको सहया�ीको �पमा रहेका �नजी तथा सहकार� �े�सँग सम�वय एवं साझेदार� ग�रनेछ । �व�नयोजन हनेु बजेट र वा�ष�क 

काय��मलाइ� बजेटका �ाथ�मकता  र उ�े�यसँग तादा�यता  कायम  गन� अ�धकतम  �यास ग�रएको छ । 

 

सभाका  अ�य�  एवं 

गाउँ सभाका सद�य �यूह�, 

 

१०. अब  म  गाउँपा�लकाको  आ.व. २०७८/७९  को  �वषयगत  �े�  तथा  कूल  आय र �ययको  अनमुा�नत  �ववरण  ��ततु 

गन�  अनमु�त चाह�छु । 

 

११   नी�त  तथा  काय��म काया��वयनको ला�ग आ.व. २०७८/७९ को  कूल �यय �. ३३ करोड ३५ लाख  ४५ हजार  

ग�रएको छ । अ�तर सरकार�  अि�तयार�बाट �. २ करोड  ९५ लाख �ा� हनेु अनमुान ग�रएको छ । �यसै गर�  आ�त�रक  

आय  �. २० लाख  (घरज�गा रिज�शन एवं वाँडफाँडबाट �ा� आय समेत), अ�तर सरकार�  �व�ीय  ह�त�तरणबाट �. २१ 

करोड  ३२ लाख ३३ हजार,  के�� तथा �देश सरकारको  राज�  बाँडफाँडबाट �ा�  �. ४ करोड ७४ लाख ३० हजार र 

बैक मौ�दात � ३ करोड ५२ लाख रहने ��पेण ग�रएको छ । अ�तर सरकार� अि�तयार�बाट �ा� �.  २  करोड ९५ लाख 

र अ�य अि�तयार�  मूल  सि�त कोषमा  �ा�  नहनेु  भएकोले  अ�  सरकार�  अि�तयार�  शीष�कबाट नै लेखाकंनको  �यव�था 

ग�रने छ ।                                                           

१२. अब म �े�गत  काय��म  तथा  �व�नयोिजत  बजेट  ��ततु गन� चाह�छु।  

पवुा�धार �वकास 

१३. ठुला पूवा�धार अ�य रणनी�तक मह�का पूवा�धार �नमा�ण गन� साझेदार� तथा समपरकू कोष �थापना, एक�कृत ब�ती �वकास 

योजना, नमनुा सडक �नमा�ण तथा व�ग�करण �व�भ� वडामा �नमाण� हनेु भवन, �सचाई, क�भट�, मम�तस�भार, �यवि�थत वि�त �वकास 

लगायतका �ा�मण सौ�दय� भ ूउपयोग स�ब�धी नी�त काया��वयन गन�को ला�ग �.  ११ करोड  २३ लाख  ६८ हजार �व�नयोजन 

ग�रएको छ । 

 

१४.     अधरुा  योजनाह�लाई  �ाथ�मकतामा  राखी  काया��वयमा  �याउन ेर  यस आ.व. मा  भ�ानी  हनु  बाँक�  तथा  बह ु

वष�य  ठे�ा  �णाल�बाट  भएका  योजनाको  भ�ानीको  ला�ग  एकम�ु �.१  करोड ४१ लाख ५७ हजार �व�नयोजन  

गर�एको छ । 

 

 

 



सामािजक �वकास 

�वा��य 

१५. आधारभतू एवं गणु�तर�य �व��य सेवामा शे फो�स�ुडो बासीको पहुचँ स�ुनि�त गन� �वा��यको  सव��यापी  पहुँचको  अवधारणा  

अनसुार वडामा �व��य स�थां �थापना, कोरोना सं�मणको स�भवना भएका �यि�ह�को पर��णका ला�ग आव�यक औषधी तथा 

उपकरण र परामश�दाताह�  स�हतको  मोबाइल  ि�लनक स�ालन, �वा��य स�थामा स�ुकर� हनेु म�हलालाई यातायात खच� 

उपल�ध गराउनका साथै वडाह�मा स�ा�लत होम �वरे�टानलाइ �यवि�थत गन� लगायतका काय��म काया��वयन गन� एकम�ु �.     

४ करोड   ३१ लाख  ३१ हजार �व�नयोजन ग�रएको छ । 

िश�ा 

१६. �ार�भक बाल  िश�ा के��का बालबा�लह�को समतामूलक पहुँच स�ुनि�त गन�, भौ�तक पवुा�धार �वकास काय��म, 

ज�तापाताको  छानो  भएका  क�ाकोठामा  फल �स�ल� तथा �व�ालय कलर कोड, �व�ालयको रङ रोगन गन�, गाउँपा�लकामा 

�ा�व�धक उ मा �व �व�ालय स�ालनमा �याउने, रा��य, �देश �तर�य खेलमा पदक  िज� ेगाउँपा�लकाका  खेलाडीह�लाई 

परु�कार तथा स�मान गन� लगायतका शैि�क �वकासको नी�त काया��वयन गन�को ला�ग �.  ३ करोड ३६ लाख                

बजेट  �व�नययोजन  ग�रएको छ । 

कृ�ष  तथा  पशपु�छ�  �वकास 

१७.           कृ�ष  तथा पशसेवाका काय��ममा अनदान ु �दान गन�, कृ�ष ऋणमा      ��तशत �याज अनदान ु उपल�ध 

गराउने, बीउ�बजन र मल �वतरणमा अनदान ु  �दन,े �वषाद� पर��ण  �योगशालालाई सश� एवं �यवि�थत गन�, एक वडा एक 

पशफुम� आधनुी�ककरण काय��म एवं बा�ा चौर� अनदुान काय��म लगाययत कृ�ष तथा पश �वकास काय��म काया��वयनमा 

�याउनको ला�ग �मश: कृ�षतफ� �.  ९९ लाख ५१ हजार  तथा  पश ु �वकास  काय��म तफ�  �.  २४ लाख  गर�  कुल ज�मा 

�.  १ करोड २३ लाख ५१ हजार  �व�नयोजन  ग�रएको छ । 

वातावरण  संर�ण  तथा  ह�रयाल� �व��न �वप� �यव�थापन 

१८. फोहोरको �भावकार�  संकलन, ढुवानी तथा �यव�थापन एवं ह�रयाल� �व�� ग�रनकुा  साथै कोरोना महामार� �नय��णका 

ला�ग गाउँपा�लकाका �व�भ� �थनमा �वारे�टन �थलह�को �भावकार� �यव�थापन, वडा काया�लयह�मा �वपद �यव�थापनका 

आधारभतू साम�ी भ�डरणको �यव�था लगायतका काय��म काया��वयन गन� वातावरण तथा �वपद �यव�थपन तफ�  एकम�ु �.  

९४ लाख ०३ हजार  �व�नयोजन  ग�रएको छ । 

रोजगार�  �सज�ना  तथा  सहकार�  �व��न 



१९.   �वदेशबाट आज�न गरेको सीप उपयोग गर� रोजगार� पैदा गन� खालका कृ�ष र पश ुलगायतका साना उ�ोग  गन� चाहने 

यवुाह�लाई �यून �याज दरमा अनदुान उपल�ध गराउन,े यवुा तथा उ�मीह�लाई नवीन �यवसाय श�ु गन� स�ुवाती पजँी �दान 

लगायतका  काय��म  काया��वयन  गन�को  ला�ग �.  १० लाख  �व�नययोजन  ग�रएको छ । 

सं�कृ�त  तथा  पय�टन  �व��न 

२०. �ाचीन नाच, कला तथा सं�कृ�तकाको संर�ण, पय�टक�य पदमाग� �नमा�णको ला�ग स�भ�यता अ�ययन तथा बहृत पय�टन ग� 

योजना  तयार  लगायतका काय��म  काया��वयन  गन�को  ला�ग एकम�ु  �. २  लाख ३० �व�नयोजन  ग�रएको छ । 

लि�त बग� उ�थान, सश�ीकरण एवं सामािजक समावेशीकरण 

२१. �वपन,् म�हला, द�लत, आ�दवासी, जनजा�त तथा वि�तमा परेका लि�त वग�को आ�थ�क सश�तीकरण, म�हला तथा जोिखम 

समदायसँग उपा�य� काय��म र सम�या�यक �वकासमा उपा�य� काय��म, �हसा ं अ��यका ला�ग वडाह�मा अ�भयान स�ालन, 

बालगहृलाई �यवि�थत गन�, एक वडा एक �ये� नाग�रक �व�ाम�थल, अपा�ता �े�मा ��याशील सामािजक सघ सं�थाह�क� 

अगवुाईमा अपा�ता स�ब�धी काय��म स�ालन लगायतका लि�त वग� उ�थान, सशि�करण एवं सामािजक समावेशीकरणको 

नी�तलाई  काया��वयन  गन� एकम�ु  �.  ५  लाख  �व�नयोजन  गर�एको छ । 

यवुा  तथा  खेलकुद 

२२. यवुामा �वयंसेवी  भावना  बढाउन े  काय��म, सामािजक िज�मवार� बोध गराउन  �वपद �यव�थापनमा योगदान गन� तथा 

सामािजक सधुारका काय�मा प�रचालन गन� यवुा �वयंसेवा काय��म संचालन गन� , �व�ालय तहदेिख नै खेल ��तभा ��फुटनको 

वातावरण �नमा�ण गन� �व�ालयलाई खेल साम�ी उपल�ध गराउन ेलगायतका काय��मको ला�ग एकम�ु �. १ लाख  �व�नयोजन 

ग�रएको छ । 

राज�  �शासन  तथा  �व�ीय  सशुासन 

२४. गाउँपा�लकाको  कर  �शासनलाई  च�ुत, सरल, ��व�ध मै�ी एवं करदाता मै�ी  बनाई अ�धकतम कर सहभा�गता  स�ुनि�त 

गन� कर  िश�ा काय��म स�ालन गन�, �डिजटल  �णाल�मा  आब� गर� ��येक करदातालाई एक�कृत कर पोट�ल अ�तग�त  

�यि�गत  कर  प�हचान  न�बर �दान लगायतका सशुासन य�ु काय��म काया��वयन गन�को ला�ग �.  ५८ करोड   ३० बजेट  

�व�नयोजन  ग�रएको छ । 

उ�ोग  तथा  �नजी  ��ेसगँ  सहकाय� 

२५. साना उ�ोगह�को  संर�ण र �वकास गद�  �थानीय �े�मा रोजगार� अ�भवृ�� गन�, सजृना�मक तथा अनसु�धानमा आधा�रत 

साना उ�ोगह�को �थापनाका ला�ग �ो�साहन �व�प बीउ पुजँी तथा उ�पादन प�ात �ब�� �बल �बजकका आधारमा अनदुानको 

�यव�था  लगायतका  काय��म  काया��वयन  गन�को  ला�ग  �. ३०  लाख  �व�नयोजन  ग�रएको छ। 

 



सेवा  �वाह  र  �शासन तथा सशुासन 

२६. उ���ेरत एवं उ�च मनोबल य�ु जनशि�बाट �भावकार� सेवा �वाह भई आम सेवा�ाह�ले शासनको अनभ�ुत गन� हुँदा 

कम�चार�को �मता अ�भब�ृ� गन�, संघीय सरकारको नी�त बमोिजम आ�त�रक पय�टन �व�न गाउँपा�लकाको संगठनं र स�थागतं 

�वकास  गर�  स�ुढ  �शासन  कायम  गन� काया�लयको  �शास�नक खच�मा �. ९ करोड २३ लाख  ०७ हजार �व�नयोजन 

ग�रएको छ । 

२७.        हरेक वडाको  समानपुा�तक  �वकासका  �नि�त स�बि�धत वडा �तरमा काय��म काया��वयन गन� ��येक वडाका  

�नि�त वडा नं १ मा � ४१ लाख ४५ हजार २ सय वडा नं २ मा � ४० लाख ७० हजार वडा नं ३ मा � ४० लाख 

०७ हजार वडा नं ४ मा � ३० लाख  वडा नं ५ मा � १५ लाख ७५ हजार  वडा नं ६ मा � १५ लाख सय वडा नं 

७ मा � २० लाख  वडा नं ८ मा � ३३ लाख  वडा नं ९ मा � १३ लाख ८२ हजार  का  दरले  ज�मा  �.  २ करोड 

४९ लाख २९ हजार २ सय  �व�नयोजन  ग�रएको छ । 

२८.        संघीय सरकार तथा �देश सरकारबाट �ा� सशत� अनदुान, समपूरक अनदुान, �वशेष अनदुान वापत �ा� बजेट  � ८ 

करोड ३२ लाख तो�कएकै िशष�कमा  खच� ग�रनेछ। 

अ��यमा, 

��ततु बजेट तजु�मा गन� ���यामा ��य� तथा परो� �पमा सहयोग पयुा�उन ुहनेु गाउँपा�लका अ�य� �यू, काय�पा�लका सद�य 

�यूह�, गाउँसभा सद�य �यूह�, �व� महानभुावह�, राजनी�तक  ��त�न�ध एवं राजनी�त�  स�ार जगत लगायत स�पूण� गाउँबासी 

दाजभुाई तथा �दद� ब�हनी एवं अहोरा� ख�टने गाउँपा�लकाका स�पूण� कम�चार� �म�ह�लाइ� हा�द�क ध�यवाद �ापन गद�छु। साथै 

आय र �े�गत  �ययको �व�त ृत �ववरण स�हतको  रातो प�ुतक िश�  साव�ज�नक  ग�रनेछ । ध�यवाद ! 

 

धावा स�दकु ग�ु� 

उपा�य� 

शे फो�स�ुडो गाउँपा�लका 

सा�दा� डो�पा 

�म�त २०७८ आषाढ १० गते �ब�हबार 

 


