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lxdfnL ufpFkflnsf pkfWoIf, k|d'v k|zf;sLo clws[t, ufpF 

;efsf ;b:ox?, sd{rf/L ;fyLx?, kqfsf/ aGb', ;'/IffsdL{ tyf 

pkl:yt ;Dk"0f{ dxfg'efjx? ;j{k|yd lxdfnL ufpFkflnsfsf] ufpF 

;efsf] 5}6f}+ clwj]zgdf xflb{s :jfut ub{5' .  

 

æh8La'6L, hn>f]t,s[lif / ko{6g lxdfnLsf] zfg, 

:jf:Yo, lzIff / /f]huf/L l;h{gf ug]{ xfd|f] cleofg .Æ 

 

eGg] d'n gf/fsf ;fy lxdfnL ufpFkflnsfsf] cfly{s jif{ 

@)&&÷)&* sf] ah]6 tyf sfo{qmd ul/dfdo ;ef ;dIf k|:t't ug{ 

kfpFbf dnfO{ cToGt} v';L nfu]sf] 5 . 

o; cj;/df d, g]kfnsf] ;+3Lo nf]stflGqs u0ftGqsf] :yfkgf 

/ :yfgLo ;'zf;gsf] nflu g]kfnL hgtfn] ub}{ cfPsf] P]ltxfl;s 

hgcfGbf]ngx?df hLjg jlnbfg ug'{x'g] ;Dk"0f{ 1ft c1ft 

;xLbx?k|lt efjk"0f{ >¢f~hnL ck{0f ub{5' .  

d'n'ssf] ;fj{ef}ldstf, ef}uf]lns cv08tf, /fli6«o Pstf, 

:jfwLgtf / :jfledfgsf] s7Lg kl/l:yltdf Tofu / g]t[Tj ug'{x'g] 

cfb/0fLo cu|hx?k|lt pRr ;Ddfg JoQm ub{5' . sf]le8–!( sf 

sf/0f ljZje/ nfvf}+ dflg;sf] Hofg u'dfO{ ;s]sf] 5 / nfvf}+ 

;ª\s|ldt 5g\ . o; dxfdf/Laf6 g]kfndf klg s]xL dflg;n] Hofg 

u'dfO{ ;s]sf 5g\, xhf/f}+sf] ;+Vofdf ;ª\s|ldt 5g\ eg] ;of}+ dflg; 

lgsf] ;d]t eO;s]sf 5g\ . o; ljZjJofkL dxfdf/Laf6 ;ª\s|ldt 

eO{ g]kfnleq tyf jflx/ hLjg u'dfpg]sf zf]sfs'n kl/jf/hgk|lt 

lxdfnL ufpFkflnsf ;dj]bgfsf ;fy} ;+s|ldt x'g' x'g] gful/sx?k|lt 

lzu|:jf:Yo nfesf] sfdgf JoQm ub{5' .   

sf]le8–!( n] d'n'ssf] cy{ Joj:yfdfly uDeL/ c;/ k'¥ofPsf] 

5 . o; dxfdf/Laf6 lxdfnL ufpFkflnsf klg c5'tf] /xg ;s]sf] 5}g 

. Jofkf/ Joj;fo nufPt s[lif k]zfdf klg k|efljt ePsf] 5 . ;a} 
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ljBfno z}lIfs ;+:yfx? aGb 5g\ . ljsf; lgdf{0fsf sfo{x? ;f]r] 

cg'?k cl3 a9\g ;s]sf] 5}g .  

sf]le8–!( sf] ;ª\s|d0f k|f/De ePnuQ} g]kfn ;/sf/n] 

cjnDjg u/]sf] /0fgLlt / lg0f{o jdf]lhd ;+3Lo ;/sf/, k|b]z 

;/sf/ / cGo :yfgLo txx?;Fu ;dGjo u/]/ o; /f]usf] ;ª\s|d0f 

km}lng glbg ufpFkflnsfn] cxf]/fq sfd ul//x]sf] 5 . ;ª\s|d0f yk 

km}lng glbg / o; dxfdf/LdfyL ljho xfF;Ln ug{ cfufdL lbgdf 

cem a9L ;ts{tf, ;dGjo / Pstf cfjZos ePsf]n] Ps l9Ssf 

eP/ b[9tfsf ;fy nfUg d ;a}df cfXjfg ub{5' . 

o; hf]lvdk"0f{ kl/l:yltdf cu|k+lQmdf /x]/ ;]jf ug'{x'g] k|ltlgwL 

;ef tyf k|b]z ;efsf dfggLo ;b:ox?, pkfWoIf, j8f cWoIfx?, 

sfo{kflnsf ;b:ox?, ufpF;efsf ;b:ox?, sfof{no k|d'v nufPt 

k|zf;gLs sd{rf/Lx?, :jf:YosdL{, dlxnf :jf:Yo :jo+;]ljsf, 

:yfgLo :jo+;]js, ;'/IffsdL{, ;fdflhs ;+3 ;+:yf, lghL tyf 

Aofj;flos If]q, ;~rf/hut tyf /fxt sfo{df ;xof]u k'¥ofpg'x'g] 

;Dk"0f{ dxfg'efjx? nufot ;Dk"0f{ ufpFjf;Lsf] pRr k|z+;f ub}{ 

xflb{s wGojfb lbg rfxG5' .  

o; dxfdf/L ;ª\s|d0f /f]syfd, lgoGq0f / pkrf/sf] sfo{df 

ufpFjf;Ln] lbPsf] ;fy, ;xof]u, cufw dfof / ddtfaf6 k|]l/t eO{ 

d}n] lxdfnL ufpFkflnsfnfO{ s[lifdf cfTdlge{/, ul/aL lgjf/0f, 

/f]huf/L l;h{gf u/L ;'vL lxdfnL jf;L / ;d[4 lxdfnL ufpFkflnsf 

agfpg] u/L cfly{s jif{ @)&&÷)&* sf] ah]6 tyf sfo{qmd ufpF 

;ef ;dIf k|:t't ug{ kfpFbf uf}/jsf] cg'e"lt u/]sf] 5' .  

 

ufpFkflnsfsf pkfWoIf Ho" ,ufpF;efsf ;Dk"0f{ ;b:oHo"x? pkl:yt 

;Dk"0f{ sd{rf/L ;fyLx?, kqfsf/ aGb', ;'/IffsdL{ tyf pkl:yt 

;Dk"0f{ dxfg'efjx? d o; lxdfnL ufpFkflnsfsf] cf=j=@)&&.)&* 

sf] jflif{s ah]6 tyf sfo{qmd k|:t't ug{ rfxG5' . 

  

mailto:cf=j=@)&&.)&*
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cf=j= @)&%÷)&^ sf] oyfy{ cfDbfgL / vr{sf] ljj/0f k]z ug{ rfxG5' .  

cfDbfgLsf] ;|f]t cfo Joo afFsL 

ufpFkflnsfsf] 

rfn", k"FhLut / 

;du| nufot 

lzif{sx?df  

 

रु.27 s/f]* 99 

nfv 39 xhf/ 7 ;o 

65 ?k}of 74 k};f 

 रु.25 s/f]* 79 
nfv 18 xhf/ 1 

;o 34 ?k}of  

 

 रु.2 s/f]* 20 
nfv 2 xhf/ 1 

;o 63 ?k}of 3 

k};f 

 

rfn' cf=j= @)&^÷)&& sf] ;+zf]lwt cfDbfgL / vr{sf] ljj/0f k]z ug{ rfxG5' .  

cfDbfgLsf] 

;|f]t 

cfo Joo afFsL 

rfn' tkm{ रु.!# s/f]8 !^ nfv &( 

xhf/ *;o ($?k}ofF #& 

k};f . 

रु. !@ s/f]8 %) 

nfv (& xhf/ ( ;o 

!#?k}ofF %# k};f . 

रु.^% nfv *! xhf/ 

(;o *) ?k}ofF *$ k};f 

. 

k'lhut 

tkm{ 

रु.!(  s/f]8 !$ 

nfv$xhf/ * ;o @) 

?k}ofF . 

 रु.!* s/f]8 ^ nfv 

^% xhf/ ! ;o $$ 

?k}ofF %@ k};f .  

रु.! s/f]8 & nfv #( 

xhf/ ^ ;o &% ?k}oFf 

$* k};f. 

cGo 

sfo{qmd 

रु.# s/f]8 #% nfv &# 

xhf/ . 

रु.# s/f]8 #% nfv 

&# xhf/ . 

–)))))))). 

hDdf रु.#% s/f]8 ^^ nfv 

%& xhf/ & ;o !$ 

?k}ofF #& k};f .  

रु.## s/f]8 (# nfv 

#^ xhf/ %* ?k}ofF 

)% k};f .  

रु.! s/f]8 &# nfv @! 

xhf/ ^ ;o %^ ?k}ofF 

#@k};f .  

 चाल ुआ.ब.को अन्तततर विश्वभरी महामारीको रुपमा फैतलएको नोिेल कोरोना भाइ 

(Covid 19) रोकथाम तथा तनयन्रण गननका लातग खडा गररएको कोषको  आय र 
व्ययको वििरण पेश गनन गइरहेको छु । 

आम्दातनका श्रोत  आय  व्यय  िााँकी  

प्रदेश  रु.13 लाख 65 
हजार  

रु.11 लाख 50 
हजार 

 रु.2 लाख 15 
हजार  

गाउाँपातलकाको   रु. 89 लाख 65 
हजार 6 सय 24 
रुपैयााँ । 

रु.45 लाख 50 
हजार  

रु.44 लाख 15 
हजार 6 सय 24 
रुपैयााँ मार ।  

जम्मा  रु.1करोड 3 लाख 
30 हजार 6सय 24 
रुपैयााँ। 

रु. 57 लाख  
रुपैयााँ मार ।  

 रु.46 लाख 30 
हजार 6 सय 24 
रुपैयााँ मार।  
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आगामी आ.ब.को अनमुातनत आय र व्ययको वििरण पेश गनन चाहन्छु ।  
वहमाली गाउाँपातलकाबाट तयार गररएका नीतत तथा कायनक्रमलाई सफल 
कायानन्ियन गनन आ.ब. 077/078 का लातग प्राप्त हनेु आयको वििरण पेश 
गनन चाहन्छु। 

1_ आन्तररक आयको रुपमा कर तथा राजश्वबाट रु 67 लाख  
2_ गत िषनको अल्याबाट रु 1 करोड 73 लाख 21 हजार 6सय 56 रुपैयााँ 

32 पैसा । 

 

संघिय सरकारबाट प्राप्त  अनदुान 

1_ विघिय समातनकरण तफन  रु. 7 करोड 88 लाख । 

 

2_ राजश्व िााँडफााँडबाट रु. 6 करोड 88 लाख 31 हजार 9 सय 97 
रुपैयााँ ।  

3_ विशेष अनदुानबाट रु. 1 करोड ।  
 

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुान 

1_ विघिय समातनकरणबाट रु. 70 लाख 7 हजार  
2_ राजश्व िााँडफााँडबाट  रु. 10 लाख 32 हजार   
3_ समपरुक अनदुानबाट रु. 1करोड 60 लाख ।  

 

संघिय सरकाबाट प्राप्त शसतन अनदुानबाट 

1_ शसतन अनदुान रु. 11 करोड 16 लाख ।  
2_ सामाघजक सरुक्षा तफन  रु. 2 करोड 94 लाख ।  
3_ बहकु्षेतरय पोषण तफन   रु. 15लाख । 
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आ.ब.2077/078 का लातग प्राप्त कुल बजेट रु. 34 करोड 81 लाख 
92 हजार 6 सय 53 रुपैयााँ 32 पैसा मार बजेट यस गररमामय सभामा पेश 
गनन चाहान्छु । 

 

यसै गरी आ.ब. 2077/078 का लातग व्यय तफन को वििरण पेश गनन 
चाहान्छु ।  
1_ चाल ुतफन  रु 7 करोड 60 लाख । 

2_ पूजी ीँगत तफन  रु 10 करोड 36 लाख 92 हजार 6 सय 53 रुपैयााँ 32 
पैसा।  

3_ शसतन तफन  रु 16 करोड 85 लाख । 

 

 

 

आ.ब. 2077/078 का लातग विषयगत के्षर तफन  देहायको बजेट  वितनयोजन 
गरेको छु ।  

आतथनक विकास तफन  
1_ "एक व्यघि 5 रुख सन्ततुलत िातािरण र समदृ्ध वहमाली गाउाँपातलका" भन्न े

नारालाई सहाकार पानन सफा स्िच्छ र हररयाली िातािरण प्रबद्धनन गरी 
स्िाबलम्िी नागररक तनमानणका लातग खाद्य सरुक्षाको लातग बकृ्षारोपण 
कायनक्रमलाई तनरन्तरता ददने नीतत अनरुुप रोवपएका रुखहरुको संरक्षण 
तथा सम्बद्धन गने नागररकहरुका लातग खाद्यान्नको व्यिस्थापनका लातग रु. 
1 करोड बजेटको  वितनयोजन गरेको छु ।  

2_ वहमाली गाउाँपातलकाको वितभन्न स्थानमा माटो सहुाउदो पकेट क्षेरको 
विकास, स्थातनय रैथाने बातलको संरक्षण, कृषी फमन दतान गरी 
व्यिघस्थतरुपमा सञ्चालन गनन, मौसमी तथा िेमौसमी तरकारी र फलफुलको 
उत्पादनमा िृवद्ध गनन, कृषक तथा कृषक समूहलाई आिश्यक पने कृषी 
औजार तथा उपकरणको व्यिस्था र कृषकहरुले उत्पादन गरेका कृषी 
उपज िस्तहुरुलाई उत्पादनमा िवृद्ध गरी बजाररकरणका लातग सहयोग गनन 
रु. 58 लाख रुपैयााँ वितनयोजन गरेको छु ।  
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3_ गाउाँपातलकाका सम्पूणन नागररकहरुलाई आतथनक सामाघजक तथा 
राजनीततकरुपमा सक्षम र सिल गराउनका लातग बहकु्षेतरय पोषण 
लगाएतका कायनक्रमहरु सञ्चालन गननका लातग रु. 25 लाख 24 हजार 
वितनयोजन गरेको छु ।  

4_ वहमाली गाउाँपातलका क्षेर तभर भेडा, च्याङ्ग्रा र बाख्राहरुको पकेट क्षरे 
विकास गरर व्यािसावयक पशपुालनमा जोड ददन रु. 55 लाख बजेट 
वितनयोजन गरेको छु ।  

5_ पशपंुक्षीहरुको बंश तथा नश्ल सधुार गरी पशपंुक्षीहरुको उत्पादनमा िवृद्ध 
गननका लातग उन्नत खालका पशपंुक्षीहरु खररद गरर अनदुान ददने 
कायनक्रमलाई तनरन्तरता ददन, पशपंुक्षीजन्य उद्योगहरुको स्थापना गनन, 
सम्पूणन पशतुथा पंघक्षहरुलाई आिश्यक पने औषतधको व्यिस्था  गननका 
साथै पशपंुघक्षहरुको विकास तथा व्यिसावयकरुपमा पश ु पालन गरर 
स्िािलम्िी नागररक तनमानणका लातग रु. 10 लाख  बजेटको वितनयोजन 
गरेको छु ।  

6_ Covid 19 को प्रभािबाट भारत लगाएत अन्य मूलकु र स्िदेशमा रोजगारी 
गमुाएका नागररकहरुको तथ्याङ्क संकलन गरर तततनहरुको तसप विकास तथा 
क्षमताको आधारमा रोजगारी सजृना गननका लातग प्रधानमघन्र रोजगार 
कायनक्रम र गाउाँपातलकाबाट आिश्क योजनाहरु सञ्चालन गरर िेरोजगार 
नागररकहरुलाई रोजगारी ददनका लातग रु. 51 लाख 99 हजार बजेटको 
वितनयोजन गरेको छु ।  

7_ वहमाली गाउाँपातलकामा पाइने अल्लो, केतकेु र लोिा लगाएतका 
जडीबटुीहरुलाई प्रशोधन गननका लातग उद्योगको स्थापना, गाउाँपातलका 
स्थापना भए देघख नै वितभन्न क्षेरमा तसप मूलक तातलम तलइ राखेका 
व्यघिहरुको स्तर उन्नती गनन र  थप जनशघिहरुलाई आिश्यक 
तसपमूलक तातलम ददई दक्ष जनशिी तनमानण गननका लातग 30लाख 
बजेटको वितनयोजन गरेको छु।  

8_ वहमाली गाउाँपातलकाको समर पयनटवकय क्षेरको संरक्षण सम्बद्धनन, 
र् याफ्टीङ्ग लगाएतका पयनटवकय वक्रयाकलापहरुको सञ्चालन तथा व्यिघस्थत 
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पयनटवकय स्थलहरुको विकास गनन आिश्कता बमोघजमका ऐततहााँतसक 
धरोहर, मठमन्दीर, गमु्बा लगाएत सम्पदाहरुको तनमानण गनन, स्थातनय 
परम्परागत कलाकृती, मौतलक सााँस्कृततक तथा परम्परागत ररततररिाजको 
संरक्षण डकुमेन्री तनमानण गरर वितभन्न सञ्चारका माध्यमबाट प्रचारप्रसार 
गरीनकुा साथै उि डकुमेन्रीलाई अतभलेघखकरण गनन रु. 53 लाख 
बजेटको वितनयोजन गरको छु।  
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सामाघजक विकास तफन  
1_ वहमाली गाउाँपातलकाको समर शैघक्षक गणुस्तर िवृद्ध गननका लातग 

घशक्षकहरुलाई समयानकुुल तातलमको व्यिस्था, प्रततस्पधी िातािरणको 
सजृना गरर विद्याथी घशक्षक अनपुात अनसुार स्ियम ् सेिक घशक्षकहरुको 
तनयघुि गनन, प्रारघम्भक बालविकासका सहजकतानहरु/विद्यालय 
कमनचारीहरुलाई आिश्यकता अनसुार तलब िवृद्ध गनन,  विद्यालयको भौततक 
संरचना तनमानण गरर पठन-पाठनमा सहजता ल्याउनका लातग आिश्कता 
बमोघजमका विद्यालयहरुको संरचना तनमानण गनन, प्रावितधक घशक्षालयको 
स्थापना गनन, घशक्षामा सबैको पहुाँच िवृद्ध गननका लातग लघक्षत बगनका 
बालबातलकाहरुलाई छारितृीको व्यिस्था गनन, समयमानै पाठ्यपसु्तकको 
व्यिस्था गनन, तनददनष्ट सूचकका आधारमा नमूना विद्यालयहरु िोषणा गरर 
अनदुान बजेटको व्यिस्था गनन तथा आिश्यक शैघक्षक वक्रयाकलापहरु 
सन्चालन गननका लातग रु. 2 करोड 42 लाख 12 हजार 7 सय रुपैयााँ 
बजेट वितनयोजन गरेको छु। 

2_ "म स्िस्थ मेरो पातलका स्िस्थ" भन्ने नारालाई साकार पानन, समदुायमाथी 
आइ पने वितभन्न  सने तथा नसने रोग र महामारी मातथ विजय हााँतसल 
गनन, आफ्नो समदुायलाई पूणन सरसफाइ गनन, सहज स्िास्थ्यको पहुाँच 
उपलब्ध गराउनका लातग प्रत्येक िडामा स्थापना गररएका आधारभतु 
स्िास्थ्य सेिा केन्रहरु र स्िास्थ्य चौकीहरुको आिश्यक भौततक 
संरचनाहरुको सधुार गनन तथा उि स्िास्थ्य संस्थाहरु सन्चालनका लातग 
आिश्यक पने औषधी तथा उपकरणहरु खररद गनन र नागररक साँग 
सम्बघन्धत वितभन्न जनस्िास्थ्यका वक्रयाकलापहरु सन्चालन गनन रु. 1 
करोड 46 लाख 21 हजार बजेट वितनयोजन  गरेको छु । 

3_ गाउाँपातलकाको समर स्िास्थ्य सेिालाई नागररकहरुको िरदैलोमा परु् याई 
स्िास्थ्य सेिाको उपभोगलाई सरल बनाउन ु हनेु सम्पूणन मवहला स्ियम ्
सेिकलाई धन्यिाद ददाँदै उि मवहला स्यिम ् सेविकाहरुलाई आिश्यक 
प्रोत्साहन भिाका लातग आिश्यक बजेटको तबतनयोजन गरेको छु ।   

 



9 
 

4_ विश्वभरी महामाररका रुपमा फैतलरहेको नोिेल कोरोना भाइरस रोकथाम 
तथा तनयन्रण गनन, उि रोग रोकथाम तथा तनयन्रणमा खटीने 
स्िास्थ्यकमी तथा कमनचारीहरुलाई जोघखम भिाको व्यिस्था लगाएत 
Covid 19 साँग सम्बघन्धत वक्रयाकलापहरु सन्चालन गनन रु. 50 लाख 
बजेट वितनयोजन गरेको छु ।  

5_  नागररकहरुलाई गणुस्तरीय स्िास्थ्य सेिा उपलब्ध गराउनका लातग 
टेघननतसयन ल्याब सवहत जनशिी भएको गाउाँपातलकाको केन्रमा 15 
शैयाको हघस्पटल तनमानण गननका लातग रु. 1 करोड बजेट वितनयोजन 
गरेको छु । 

6_ गाउाँपातलकामा बसोबास गने ज्येष्ठ नातगरक, असाहय, एकल तथा गभनिती 
मवहला र बालिातलका लगाएत नागररकहरुको स्िास्थ्य स्थीतत सधुारका 
लातग िघुम्त स्िास्थ्य सेिा र आिश्यक स्थानमा स्िास्थ्य घशविर सञ्चालनका 
लातग आिश्यक िजेटको व्यिस्था तमलाइने छ ।    

7_ गाउाँपालीका स्थापना भए देघखनै नागररकलाई सहज तररकाले खानेपानीको 
उपलब्ध गराउन वितभन्न खानेपानी आयोजनाहरुको तनमानण गररएको र  
उि खानेपानी आयोजनाहरुलाई थप सरुघक्षत र सफा खानेपानीको व्यिस्था 
गनुनका साथै आिश्यक पने स्थानहरुमा खानेपानी आयोजनाहरु तनमानण गनन 
रु. 20 लाख बजेट वितनयोजन गरेको छु । 

 

8_ गाउाँपालीकाको समर खेलकुद क्षेरको विकासको लातग गाउाँपालीकाको 
केन्रमा खेलकुद रङ्गशाला तनमानण, राष्ट्रपतत तथा अध्यक्ष कप लगाएतका 
खेलकुद प्रततयोतगताहरु सन्चालन तथा खेलसाँग सम्बघन्धत अततररि 
वक्रयाकलापहरुलाइ तनरन्तरता ददनका लातग रु. 16 लाख बजेट 
वितनयोजन गरेको छु। 

9_ गाउाँपातलकामा लाग ु भएका सम्पूणन सरकारी तथा गैरसरकारी 
संिसाँस्थाहरुबाट प्रदान गररने सेिाहरुलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गरर 
नागररकहरुलाई  सेिाको अनभुतुी हनेु गरर सेिा प्रदान गननका लातग 
आिश्यकता अनसुार क्षेरमा गाउाँपातलकाले साझेदारी गननका लातग रु 30 
लाख बजेट वितनयोजन गरेको छु ।   



10 
 

पूिानधार विकास तफन  
 

1_ वहमाली उज्यालो बनाउने अतभयानलाइ साकार बनाउन तपघशल बमोघजमका 
तनमानणातधन तथा तनमानण हनेु आयोजनाहरुको तनमानण  गने र तत्काल 
विद्यतु सेिा उपलब्ध हनु नसनने स्थानहरुमा िैकघल्पक उजानको व्यिस्था 
गरर  उि स्थानहरुमा उज्यालोको  प्रबन्ध तमलाउन  रु. 90 लाख बजेट 
वितनयोजन गरेको छु ।  

क.  कुिाडी  खोला जलविद्यतु आयोजना  
ख.  िटे्टखोला जलविद्यतु आयोजना  
ग.  विच्छयााँ खोला जलविद्यतु आयोजना  

2_  भौगोतलक कदठनाई, आतथनक अभािको िािजदु नागररकहरुलाई 
यातायातको पहुाँचमा ल्याउन हालसम्म तनमानण भएका र तनमानणातधन 
तपघशल बमोघजमका सडकहरुलाई तनमानण गरर सबै िडा कायानलय लगाएत 
बस्तीहरुलाई सडक सञ्जालसाँग जोड्नको लातग रु. 1 करोड 50 लाख 
बजेट वितनयोजन गरेको छु।  

क.  धलुाचौर तधम हदैु पााँडी सडक  
ख.  धलुाचौर फैती हदैु बोतान सडक  
ग.  धलुाचौर किाडी हदैु विच्छयााँ सडक  

 

3_ वहमाली गाउाँपातलका भौगोतलक वहसाबमा ठुलो र विकट भएकाले एक 
बस्तीबाट अकोिस्ती सम्म जानको लातग भएका अफ्ठ्यारा िोरेटो 
बाटोहरुलाई सहज बनाउनका लातग आिश्कता बमोघजमका उि बाटाहरु 
तनमानण गननका लातग रु. 20 लाख बजेट वितनयोजन गरेको छु।  

4_ वहमाली गाउाँपातलकाको समर खेततयोग्य जतमनलाई तसचाइको  सवुिधाका 
लातग वितभन्न आयोजनाहरु तनमानण गररने कायनलाई उच्च प्राथातमकता ददइदै 
आइरहेको र स्थान विशेष तसचाइ सवुिधाको व्यिस्था गरर कृवषमा 
उत्पादकत्ि िवृद्ध  गननका लातग आिश्कता बमोघजमका तसचाइ 
आयोजनाहरु सन्चालन गनन रु. 50 लाख बजेट वितनयोजन गरेको छु ।  
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5_ गाउाँपातलकामा पूिानधार विकास गरर समदृ्ध गाउाँपातलका बनाउने कायन 
क्रमश जाररनै रवहरहेको छ जस अन्तगनत यस वहमाली गाउाँपातलका  
अन्तगनत रहेका वितभन्न स्थानका काठे एिं ढुङ्गे पूलहरुलाई विस्थावपत गदै 
तपघशल बमोघजमका स्थानहरुमा झोलङु्गे पूल तनमानण गनन रु. 28 लाख 
बजेट वितनयोजन गरेको छु।  

क.  सपु खोला  
ख.  तछम्द ुखोला  
ग.  तसमपानी खोला ( िटे्टगाड )  

6_ गाउाँपातलकाको समर क्षेर तभर बाढी पवहरो भकु्षयको तनयन्रण तथा 
रोकथामका लातग आिश्यकता अनसुारको स्थानहरुमा तट्बन्धन तनमानणका 
लातग रु. 30 लाख बजेटको वितनयोजन गरेको छु।   

7_ सूचना तथा सञ्चार सेिालाई नागररकहरुको पहुाँच योग्य बनाउनका लातग 
सबै िडा कायानलयहरु र बस्तीहरुमा इन्टरनेट सवहतको टेतलफोन र एफ 
एम रेतडयोको समेत व्यिस्थाका लातग आिश्यक बजेटको व्यिस्था तमलाइने 
छ । 

8_  प्रजाताघन्रक व्यिस्थाको स्थापना गरर सशुासन कायम गनन हाम्रा अरज 
व्यघित्िहरुलाई सघम्झन गाउाँपातलकाको केन्र धलुाचौरमा वि वप स्मतृी 
सङ्ग्राहलय भिन तनमानणका लातग रु. 20 लाख बजेटको व्यिस्था गरेको 
छु ।   

9_  वहमाली गाउाँपातलकाको प्रशासवकय भिन हाल सम्म कररब 25 प्रततशत 
सम्मको  तनमानण कायन सम्पन्न भएको हदुा सो भिनको तनमानण कायनलाई 
तनरन्तरता ददन रु. 1 करोड बजेट वितनयोजन गरेको छु। 

10_  गाउाँपातलकाको समर सरुक्षाको लातग गाउाँपातलका क्षेरलाई िेरबार गननका 
लातग रु. 24 लाख बजेट वितनयोजन गरेको छु।  

11_  गाउाँपातलकामा हाल सम्म तनमानण भएका समर आयोजना तथा 
संरचनाहरुको प्राकृतीक कारण क्षेती भएमा उि संरचनाहरुलाई दरुुस्त 
बनाई नागररकको सेिामा सहजता ल्याउनका लागी रु. 50 लाख बजेट 
वितनयोजन गरेको छु।  

 



12 
 

िातािरण तथा व्यिस्थापन तफन  
1_ वहमाली गाउाँपातलकाका नागररकहरुमातथ आइ पने बाढी, पवहरो,  

भकु्षय, खडेरी, आगालागी,  सने तथा नसने रोगहरुको महामारीमातथ 
विजय हााँतसल गरर सहज घजिनयापन  गननका लातग रु. 30 लाख 
बजेट विनयोजन  गरेको छु। 

2_ स्िच्छ िातािरण र सफा गाउाँपातलका तनमानण गननका लातग 
गाउाँपातलकाको केन्र धलुाचौर तथा आिश्यकता अनसुार अन्य 
स्थानमा फोहोर जम्मा गननका लातग डघम्पङ्ग खाडलहरु तनमानण गरर 
व्यिघस्थत फोहोर विसजनन गनन आिश्यक बजेटको व्यिस्था तमलाइने 
छ ।  

 

 

सािनजतनक सेिा तथा क्षमता विकास तफन  
1_ गाउाँपातलकाका नागररकलाई गणुस्तररय सेिा प्रदान तथा तछटो, छररतो,  

पारदघशन र तमतव्ययी तररकाले  सेिा प्रदान गनन आिश्यक सफ्टिेयर 
खररद तथा व्यिस्थापन गनन, सिारी साधनको खररद गनन र 
कमनचारी/जनप्रतततनतधहरुको क्षमता अतभिवृद्धका लातग तातलमको 
व्यिस्थाका लातग रु. 30 लाख बजेटको वितनयोजन गरेको छु । 

2_ वहमाली गाउाँपातलकामा बसोबास गने दतलत, मवहला, जनजाती,  अल्पसंखेक 
तथा तसमान्तकृत बगनहरुलाई राज्यको मूल प्रिाहमा ल्याउन वितभन्न 
तसपमूलक तातलम, जनचेतनामूलक कायनक्रम सञ्चालन तथा अन्य 
आिश्यकता अनकुुल उि बगनहरुको समर विकासका लातग रु 10लाख 
बजेट वितनयोजन गरेको छु।  

3_ समाजमा परम्परा देघख नै जरा गातडराखेका सामाघजक कुप्रथाहरुलाई 
तनमूनल गननका लातग सचेतनामूलक कायनक्रम, आिश्यकता अनरुुप 
सामरीको व्यिस्था तथा  समयमानै न्यायको उपलब्धता लगाएत 
वक्रयाकलाप सञ्चालन गननका लातग आिश्यक बजेटको व्यिस्था गररने छ 
।  
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4_ गाउाँपातलका तभरका 65 िषन भन्दा मातथ र 70 िषन भन्दा तलका ज्येष्ठ 
नागररकहरु र ग र ि बगनका सम्पूणन अपाङ्गहरुलाई वितरण गदै 
आइरहेको सामाघजक सरुक्षा भिाको लातग रु. 10 लाख बजेट 
वितनयोजन गरेको छु।  

5_ गाउाँपातलका तभर रहेका अपाङ्ग तथा ज्येष्ठ नागररकहरुको पवहचान गरर 
समयानकुुल स्थान र समयमा पररचय पर वितरण कायनक्रम सञ्चालन गनन 
आिश्यक िजेटको व्यिस्था गरेको छु। 

6_ समदृ्ध, सरुघक्षत र सन्ततुलत गाउाँपातलका तनमानणका लातग आिश्यकता 
अनसुार सल्लाहकार, विषय–विज्ञ,  मेलतमलाप कतान, गाउाँ प्रहरी लगायत 
अन्य जनशघिको तनयघुि तथा सेिा परामशन तलनको लातग रु. 25 लाख 
बजेटको वितनयोजन गरेको छु।  

7_ नागररकलाई प्रदान गररने सेिाको गणुस्तरमा िदृ्धी गरर सशुासनयिु 
गाउाँपातलका बनाउन नागररक िडापर, सोधपछु कक्ष, गनुासो सनुिुाइको 
व्यिस्था, सामदुावयक मेलतमलापको स्थापना र समय समयमा सािनजतनक 
सनुिुाइको व्यिस्था लगाएतका वक्रयाकलापहरु सञ्चालन गनन  आिश्यक 
बजेटको व्यिस्था तमलाएको छु ।     

 

 

अन्य पूाँजीगत तफन  
1_  संघिय सरकार, प्रदेश सरकारको िाषीक नीतत तथा कायनक्रम  र 

वहमाली गाउाँपातलकाको बावषनक नीतत तथा कायनक्रमलाई सहयोग पगु्ने 
खालका भैपरी आउने आयोजना तथा वक्रयाकलापहरु सञ्चालन गननका  
लातग रु. 1 करोड बजेट वितनयोजन गरेको छु ।  

 

उपाध्यक्ष ज्य " तथा गाउाँसभाका सदस्यहरु  आगातम आ .ब.मा सञ्चालन हनेु 
योजना तथा आयोजनाहरुलाई प्राथतमकरण गरर तपघशल बमोघजम राखेको छु ।  
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विद्यालय भिन तनमानण तफन  
१. ने.रा. आ.वि. भिन तनमानण िडा नं. ४ 

२. चघडडका आ.वि. भिन तनमानण िडा नं. ६ 

३. बढुीनन्दा आ.वि. भिन तनमानण िडा नं. २ 

४. खोलीडााँडा आ.वि. िेरबार तनमानण िडा नं. ६ 

५. भिानी मा.वि. िेरबार तनमानण िडा नं. ६ 

६. वहमालभि आ.वि. िेरबार तनमानण िडा नं. ३ 

७. बागेश्वरी मा.वि. भिन तनमानण िडा नं. ५ 

८. कुलमष्टाजन आ.वि. भिन तनमानण िडा नं. ५ 

९. सनुन्दा आ.वि. िेरबार तनमानण िडा नं. १ 

१०. लिासरु आ.वि. भिन तनमानण िडा नं. २ 

११. यूना आ.वि. भिन तनमानण िडा नं. ३ 

१२. सरस्िती आ.वि. वफल्ड तनमानण िडा नं. ५ 

१३. गंगा आ.वि. िेरबार तनमानण िडा नं. ३ 

१४. शैलेश्वरी छारिास भिन तनमानण िडा नं. ४ 

तसचाईं कुलो तनमानण तफन  
१. बााँध ुतसचाई ट्याङ्की तटबन्ध तनमानण िडा नं. ७ 

२. बााँध ुओखर रुख देघख बावहर भागसम्म तसचाई कुलो तनमानण िडा नं. ७ 

३. बोल्ढीक तसचाई कुलो तनमानण िडा नं. ६ 

४. मसेुकुलो तसचाई कुलो तनमानण िडा नं. ६ 

५. नाफी तसचाई कुलो तनमानण िडा नं. ६ 

६. गढे वढकुरे तसचाई कुलो तनमानण िडा नं. ६ 

७. तभरकुलो तसचाई कुलो तनमानण िडा नं. ६ 

८. अधारी खोला तसचाई कुलो तनमानण िडा नं. ६ 

९. पारीखेत तसचाई कुलो तनमानण िडा नं. ६ 

१०. पनेरा तसचाई कुलो तनमानण िडा नं. ६ 

११. बाहनु पनेरा देघख मेहलसम्म तसचाई कुलो तनमानण िडा नं. ४ 

१२. वढलिट्ट देघख पारी घजउला तसचाई कुलो तनमानण िडा नं. ४ 



15 
 

१३. आधी खेत तसचाई कुलो तनमानण िडा नं. ५ 

१४. िटे्ट बगर तसचाई कुलो तनमानण िडा नं. ३ 

१५. चौतडला खााँडगैरो तसचाई कुलो तनमानण िडा नं. ५ 

१६. माझ तबउरी तसचाई कुलो तनमानण िडा नं. ५ 

खानेपानी तनमानण तफन  
१) बालाफुगी खानेपानी तनमानण िडा नं. ७ 

२) बााँध ुखानेपानी तटबन्ध तनमानण िडा नं. ७ 

३) तधम ररजभन ट्याङ्की तनमानण िडा नं. ६ 

४) बोतान खानेपानी तनमानण िडा नं. ४ 

५) फुलई खानेपानी तनमानण िडा नं. ३ 

६) माई खानेपानी तनमानण िडा नं. ३ 

७) लौना बाटा खानेपानी तनमानण िडा नं. ३ 

८) घजने खानेपानी तनमानण िडा नं. २ 

९) ठुलाकोट खानेपानी ममनत िडा नं. २ 

१०)  तसमपानी, गोरुगह, बल्दमाडडौ खानेपानी तनमानण िडा नं. १ 

११)  तबच््ााँ िस्ती खानेपानी तनमानण िडा नं. १ 

१२)  लेख बक्षा खानेपानी तनमानण िडा नं. ५ 

१३)  तबउरी खानेपानी तनमानण िडा नं. ५ 

१४)  ररठा कुिाडी खानेपानी तनमानण िडा नं. ५ 

१५)  काठे कोइराला खानेपानी तनमानण िडा नं. ५ 

१६)  रुतगन स्िास्थ्य चौकी खानेपानी तनमानण िडा नं. ५ 

१७) तबच््ााँ स्िास्थ्य चौकी खानेपानी तनमानण िडा नं. १  

 

सडक तनमानण तफन  
१. िटमनुा देघख ठानासम्म सडक तनमानण िडा नं. ७ 

२. धलुाचौर तधम पााँडी सडक तनमानण िडा नं. ६ 

३. फैती देघख बोतान सडक तनमानण िडा नं. ४ 

४. धलुाचौर देघख फैती सडक स्तर उन्नती िडा नं. ४ 
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५. कुिाडी तबच््ााँ सडक तनमानण िडा नं. १,२ र ३ 

िोरेटो बाटो तनमानण तफन  
१. हनुीखोला देघख कापचुौर िोरेटो बाटो तनमानण िडा नं. ६ 

२. घझनी गमु्ल ुिोरेटो बाटो तनमानण िडा नं. ६ 

३. बााँध ुदेघख बालाफुगीसम्म िोरेटो बाटो तनमानण िडा नं. ७ 

४. बााँध ुदेघख पााँडीसम्म िोरेटो बाटो तनमानण िडा नं. ७ 

५. चाटा खोला देघख लेक बोतान िोरेटो बाटो तनमानण िडा नं. ४ 

६.  फैती देघख सााँकासम्म िोरेटो बाटो तनमानण िडा नं. ४ 

७. फैती देघख फालासम्म िोरेटो बाटो तनमानण िडा नं. ४ 

८. कोट ग्याम्च ुिोरेटो बाटो तनमानण िडा नं. ५ 

९. नेटडााँडा ओखरडााँडा िोरेटो बाटो तनमानण िडा नं. ५ 

१०.  तसउडेनी देघख नातीखोलासम्म िोरेटो बाटो तनमानण िडा नं. २ 

११. भसुकोट देघख भ्याउचौरसम्म िोरेटो बाटो तनमानण िडा नं. २ 

१२. भ्याचौर देघख कोटसम्म िोरेटो बाटो तनमानण िडा नं. २ 

१३. गोचनन देघख भेरी खाटेसम्म िोरेटो बाटो तनमानण िडा नं. २ 

१४. मातथल्लो रुम्दी िोरेटो बाटो तनमानण िडा नं. २ 

१५. मकुुन  देघख तससेरासम्म िोरेटो बाटो तनमानण िडा नं. ३ 

१६. छालगौडा िोरेटो बाटो तनमानण िडा नं. ३ 

१७. कालाढुङ्गा देघख खारपाटासम्म िोरेटो बाटो तनमानण िडा नं. ३ 

१८. खौला देघख कोरेसल्लासम्म िोरेटो बाटो तनमानण िडा नं. १ 

तटबन्धन तफन  
१. चलुीगाड तटबन्धन तनमानण िडा नं. ७ 

२. कापसैन तटबन्धन तनमानण िडा नं. ७ 

३. कुइया खोला तटबन्धन तनमानण िडा नं. ६ 

४. तभटािर देघख ठाडा ढुङ्गा तटबन्धन तनमानण िडा नं. ६ 

५. बाडी कुना देघख तलबाडासम्म घजउलो िेरबार तनमानण िडा नं. ७ 

६. पानी प्यामे देघख नाखाघजनन तटबन्धन तनमानण िडा नं. ३ 

पयनटन तफन  
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१.  किा मष्टा मघन्दर तनमानण िडा नं. ७ 

२.  धिलपरुा मघन्दर तनमानण िडा नं. ७ 

३.  ईसेमी मघन्दर तनमानण िडा नं. ६ 

४.  सकुीलहाँस मघन्दर तनमानण िडा नं. ६ 

५.  कैलास मघन्दर तनमानण िडा नं. ६ 

६.  बाना देि वफल्ड तनमानण िडा नं. ६ 

७.  भैरि मघन्दर तनमानण िडा नं. ६ 

८.  रोकाया मघन्दर तनमानण िडा नं. ६ 

९.  समैज ुमघन्दर तनमानण िडा नं. ४ 

१०.  बाहनु मष्टा मघन्दर तनमानण िडा नं. ४ 

११.  कैलास मघन्दर तनमानण िडा नं. १ 

१२.  दठन्केनी धपुददना मघन्दर तनमानण िडा नं. १ 

१३.  यूना माई मघन्दर तनमानण िडा नं. ३  

१४.  समईज्य ुमघन्दर तनमानण िडा नं. ३  

१५.  ठुलाकोट महादेि मघन्दर तनमानण िडा नं. २ 

१६.  तल्लो रुम्दी खापर देिको मघन्दर तनमानण िडा नं. २ 

१७.  कोट माईको मघन्दर तनमानण िडा नं. २ 

१८.  मष्टा मघन्दर तनमानण िडा नं. ५ 

१९.  खापर भेराल मघन्दर तनमानण िडा नं. ५ 

२०.  ब्रहम मघन्दर तनमानण िडा नं. ५  

२१. मष्टा मघन्दर तनमानण िडा नं. ५ 

अन्य योजना तफन  
१.  धारावढल आधतुनक िट्ट तनमानण िडा नं. ६  

२.  पेठेिास्ना आधतुनक िट्ट तनमानण िडा नं. १  

३.  तरीखोला आधतुनक िट्ट तनमानण िडा नं. १ 

४.  तसउडेनी काठे पलु तनमानण िडा नं. १ 

५.  च्याचौर च्याखोला काठे पलु तनमानण िडा नं. १ 

६.  बााँध ुबगर कपास खेती िडा नं. ७ 
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७.  मवहला मञ्च भिन तनमानण िडा नं. ७ 

 
 

उपाध्यक्ष ज्य ुलगाएत गाउाँसभाका सम्मपूणन मानतनय सदस्य ज्यूहरु  
हाल प्रस्ततु गररएको बजेट तथा कायनक्रमले वहमाली गाउाँपातलकाको  समर तनती 
तथा कायनक्रम मातथ लक्ष्य हााँतसल गनन मेरो प्रयास साँगै सम्पूणन जनप्रतततनतध  
ज्यहुरु, राजनीततक दलहरु,  राष्ट्र सेिक कमनचारी, परकार, साझेदार सम्पूणन संि 
साँस्थाहरु, िवुद्धजीवि, समाजसेवि तथा सम्पूणन वहमाली आमा, बिुा, दाजभुाइ, दददी 
बवहनीहरुको सामवुहक प्रयासबाट विद्यमान रोग, भोग र  प्रकोपजन्य महामारर 
मातथ विजय हााँतसल गनन हातम सबैको प्रयासबाट सम्भि छ। 

प्रस्ततु बजेट तथा कायनक्रम तनमानण तथा तजुनमा गने कायनमा  प्रत्यक्ष तथा 
परोपक्षरुपमा सहयोग गनुन हनेु सम्पूणन महानभुािहरुलाइ हाददनक धन्यिाद का 
साथै आभार प्रकट गदनछु।  

            
 

 

  
 

 


