
मगुुम काममरोंग गाउँपालिका को दोश्रो गाउँसभामा प्रस्तुत आर्थमक वर्म २०७५/०७६ 
को िागी प्रस्ताववत नीतत बजेट तथा कार्मक्रम र आर्व्र्र् 

वर्षौ सम्मको स्थानीय ननकायहरुको रिक्तता पश्चात देशमा स्थानीयतह हरुको ननवााचन मार्ा त 
स्थानीय तहमा जनप्रनतननधि हरुको बहाली भयको १ बर्षा पुिा भैसकेको छ | यस दोश्रो 
गाउँसभाका का प्रमुख अधथनत ज्यु , उपाध्यक्ष श्रीमनत नछरििंग तामािंग ज्यु लगायत सम्पूर्ा 
गाउँसभाका सदस्यहरु, कमाचािीहरु ि उपस्स्थत महानुभावहरु लाइ हार्दाक स्वागत ब्यक्त गना 
चाहान्छु |  

हाम्रो गाउँपाललका मुगुस्जल्लाको सदिमुकाम गमगढी देखख करिब ३७ ककलोलमटि टाढा भौगोलीक 
रुपमा बबकट ति जैववक, िालमाक, प्राकृनतक, ि सािंस्कृनतक वववविताले भरिपुर्ा छ | ववर्षम 
भौगोललक परिस्स्थनतहरुका  बीचमा हामी गाउँपाललकाको सवाांगीर् ववकासको लाधग गत साल 
देखख नै ननिन्ति लाधगिहेका छौं | यसै बीच यस सुन्दि गाउँपाललका को अध्यक्षको हैलसयतले यस 
दोश्रो गाउँसभा समक्ष गाउँकायापाललका बाट स्वीकृत नीनत, बजेट तथा कायाक्रम ि आयब्यय 
प्रस्तुत गना पाउँदा गौिवास्न्वत महसुस गरििहेको छु | यो महत्वपूर्ा स्जम्मेवािी ननवााह को अबसि 
र्दनुहुने मुगुम कामािोंगगाउँ पाललका बासी सम्पूर्ा जनासमुदाय प्रनत हार्दाक  कृतज्ञता ब्यक्त गना 
चाहन्छु | 

गाउँपाललकाबालस को समरृ्द ऊन्नती लाइ केन्रबबन्दमुा िाखेि बजेट नीनत तथा कायाक्रम ि 
आयव्यय तजुामा सबै वडा अध्यक्षज्य ुहरु को नतेतृ्वमा तत्तत ्वडाका  सम्पूर्ा गाउँवासीहरु को 
सिंलग्नता ि सहभाधगतामा छलर्ल, अन्तिकृया मार्ा त गरियको हँुदा एसले सम्पूर्ा गाउँवासी का 
आवश्यकता हरु लाइ सम्बोिन गनेछ भन्ने मा ववश्वस्त छु |  

उत्तितर्ा  धचन सिंग लसमाना जोडीयको हाम्रो गाउँपाललकाको सम्रुदी प्रस्ताववत गमगढी नाक्चलेाक्ना 
िास्स्िय िाजमागाको येथालसघ्र ननमाार्सिंग मात्र जोडडएको छैन, याशाागुम्बा लगाएतका कैयौं 
बहुमुल्य जडीबुटीहरु को बैज्ञाननक प्रसोिन केन्र को स्थापना, आिनुनक ि बैज्ञाननक लशक्षा 
प्रर्ाली, प्रलशद् छायानाथ िामको प्रवदान, अबस्स्थत तामाखानीको उत्खनन, लगाएत ववलभन्न 
आिनुनक यडभन्चिस पयाटकीय गन्तब्य हरुको बबकास ि  प्रविान आर्द सिंग पनन  जोडडएको छ 
| तसथा गाउँपाललका यी लगाएत केर्ह र्दर्ाकाललन तथा अल्पकालीन योजना हरुलाइ येथालसघ्र  
पुिागना महत्वकािंक्षाका साथ अनर् बर्ढिहेको छ | 



आज को ववशसेर्दनमा मलाइ हाम्रोगाउँ पाललका लभत्रको लशक्षा, स्वास्थ, खानेपानन ि सडकको 
गुर्स्तिको स्स्थनत, इन्टिनेट, कैयौं वडा लगायेत गाउँपाललका स्वयम कै कायाालय ननमाार् 
भैनसकेको अवस्था, खेलमैदान, पुस्तकालय जस्ता केर्ह अत्यावश्यक सिंिचना ि केर्ह अत्यावश्यक 
ऐन कानुन बबना नै कामगनुापिेको एथाथा सुनाउनु पदाा दखु लागेको छ| ति यो स्स्थनत बाट 
गाउँपाललकालाइ नछटोभन्दा नछटो मुक्तगने र्दशामा हामी सबै उच्च इच्छाशस्क्तका साथ 
लाधगिहेका छौं | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



गाउँसभा का सदस्र् ज्र्ु हरु , 

अव म आ.व. २०७५/०७६ को लाधग गाउँपाललका ले ललने नीनत तथा कायाक्रम हरु प्रस्तुत गना 
चाहान्छु | 

आ.व ०७५/७६ को िार्ग प्रस्ताववत नीतत तथा कार्मक्रमहरु : 

ददर्मकालिन सोच :- "बहुमूल्र् जडीबुटी, अगामतनक खेतत, तामाखानी, छार्ाँक्षेत्र, पर्मटन पूवामधार 

                                         समदृ् समुन्नत मुगुम काममरोंग को आधार"  

िक्ष्र् :- ववर्म भौगोलिक ववकटता होइन बबराट सम्भावना को गाउँपालिका बनाउने | 
उदेश्र् :- प्रभावकारी सेवा प्रवाह, आर्थमक र शैक्षक्षक समुन्नती र स्थानीर् सुशासन नै हाम्रो 
उदेश्र्| 

प्राथलमकता क्षेत्र :- 

✓ भौनतक पूवाािाि ववकाश, सावाजननक सम्पनत उधचत सम्रक्षर्, उपयोग ि प्रविान  

✓ ववपत ्ब्यबस्थापन तथा वाताबिर्   

✓ लशक्षा, स्वास्थ, पयाटन ि कृवर्ष  

✓ सामास्जक ववकास, युवा तथा खेलकुद  

✓ सुशासन ् तथा सेवा प्रवाह 

✓ िाजस्व तथा ववत्तीय ब्यबस्थापन    

  

भौततक पूवामधार ववकाश, सावमजतनक सम्पतत सम्रक्षण र्बम उपर्ोग तर्म   

✓ मुगुम कामाािोंग गाउँपाललका लभत्रका ववपन्न, दललत, जनजानत तथा वपछडडयका 
समुदायहरुको सर्न बसोबास भयका वडामा आ.व ०७५/७६ देखख 'गाउँपालिका अध्र्क्ष 
रोजगार कार्मक्रम' सिंचालन गरि कस्म्तमा ४०० जना ववपन्न परिवािका सदस्यहरुलाई 
सावाजाननक ननमाार् काया मार्ा त न्युनतम ६० र्दन बिाबिको िोजगािी सुननस्स्चतता 
गरिनेछ | जसका लाधग गाउँपाललकाले कुल बजेट रु. १ किोड ५ लाख २० हजाि लाग्ने 
अनुमान गिेको छ | जस मध्ये गाउँपाललकाले समानीकिर् अनुदानबाट रु ६६ लाख 



ववननयोजन गिेको छ भने बाँकी ३९ लाख मध्य २९ लाख सिंर्ीय सिकाि ि १० लाख 
प्रदेश सिकाि सिंग म्याधचिंग कोर्षको लाधग प्रस्ताब गरिनेछ | 

✓  िोजगाि कायाक्रम सिंचालनका लाधग स्थानीय ननकाय सिंचालन ऐन २०७४ को परिधि लभत्र 
िही गाउँपाललकाले 'गाउँपाललका अध्यक्ष िोजगाि कायाक्रम' सिंचालन कायाववधि तथा 
ननदेलशका २०७५ तयाि गरि कायाक्रम सिंचालन गनेछ | कायाक्रम सिंचालनमा सहजताका 
लाधग अक्सर्ोडा पोललसी म्यानेजमेन्ट यलसया सिंग अनुिोि गरिनेछ |   

✓ गाउँपाललका, तथा वडा कायाालय हरु को भवन ननमाार्  

✓ साना तथा लर्ु जल वविुत उत्पादन  

बबपत व्र्वस्थापन तथा वाताबरण तर्म   

✓ ववलभन्न जोखखमपूर्ा ठाउँहरु मा तटबन्िन ननमाार्  

✓ पर्हिो को सम्भावना भएका ववलभन्न ठाउँ हरु मा ब्रुक्षािोपर् 

✓ ववपत ब्यबस्थापन कोर्ष स्थापना  

लशक्षा तर्म   

✓ गाउँपाललका लभत्रका बबिालयहरु को गुर्स्तिको स्थि-उन्ननत को लाधग बबशसे पहल गने| 
✓ स्थानीय लशक्षा ननयेमावाली २०७५ पारितगरि लशक्षाक्षेत्र लभत्र मौलाएको व्यापक बबकृनत 

लाइ ननयेंत्रर् गने |  

  स्वाथ्र् तर्म   

✓ रिउस बगिमा बन्दै गिेको अस्पतालको ननमाार् काया येथालसघ्र सम्पन्न गने | 
✓ गाउँपाललका क्षेत्रमा पाइने ववलभन्न बहुमुल्य जडडबुटी हरुको लाधग गाउँ पाललका लभत्र नै 

प्रसोिन केन्र बनाउन को लाधग पहल गने | 
✓ गाउँपाललका लभत्रका प्रतेक वडा स्वास्थ चौकी हरुमा नेपाल सिकाि ले सुधचकृत गिेका 

अत्याबशके और्षधि हरु को सहज उपलब्िता को सुननस्स्चतता गने | 
✓ स्वास्थ ववमा को लाधग अरु सिोकािवाला सिंर् सिंस्थाहरु सिंग सहकाया गरि एसको व्यापक 

प्रचाि प्रसाि गने | 

 



पर्मटन 

✓ गाउँपाललका मा अबस्स्थत प्रवर्षद छायानाथ िाम को प्रविान गने | 
✓ गाउँपाललका लभत्र उपयुक्त िेककिं ग मागा को पर्हचान गने, साथ ैकर्ाालीमा याास््टिंग, 

कायाककिं ग, बन्जीजस्म्पिंग, िक च्लैस्म्बिंग जस्ता आिनुनक येड्भनचिस कक्रयाकलाप हरुको 
व्यापक प्रविान को लाधग अरु सिोकािवाला ननकाए सिंग समन्वय गरि पहल गने | 

✓ सुववदायुक्त होटेल हरु सिंचालन को तत्काल सम्भावना नभएको ले, गाउँवासी लाइ होमस्टे 
सम्म्बधि ताललम र्दइ, व्यस्क्तगत ि सामुदाइक होमस्टे सिंचालन को लाधग सहयोग गने | 

 कृवर् 

✓ ब्यबसार्हक रुपमा चौंिी तथा खच्चड पालन को लाधग लक्षक्षत कायाक्रम हरु को ब्यबस्था | 
✓ आरु्, चलुी, स्याउ खेनत लगाएत अन्य सम्भाववत ब्यबसार्हक खेनत को लाधग लक्षक्षत 

कायाक्रम हरु को ब्यबस्था | 
✓ ववलभन्न सिंर् सिंस्था हरु सिंग समन्वय गरि पशु ववमा कायाक्रम लागु गना आवश्यक पहल 

गने | 
✓ ब्यबसार्हक रुपमा उपयुक्त तिकािी तथा अन्य खेनत को लाधग अनुदान तथा प्रवदान को 

ब्यबस्था गने | 

सामाजजक ववकाश तर्म   

✓ मर्हला, बालबाललका, अपािंग, दललत, ि जनजानत तथा सामास्जक ि आधथाक रुपले 
ववपन्न, कम्जोि समुदायका लाधग स्जबनस्ति सुिाि सम्बस्न्ि ववलभन्न कायाक्रम सिंचालन 
गने | 

✓ गाउँपाललका लभत्र को कला, सिंस्कृनत सिंिक्षर् मा सहयोग गने | 
✓ बालमैत्री स्थाननय सासन सिंचालन सम्बस्न्ि कायेक्रम हरु तैयाि गरि अगाडी बढाइने | 
✓ सबै सावाजननक सिंिचना ननमाार् गदाा बाल, अपाङ्ग ि ब्रुद मैत्री बनाइनु पने नीनत लागु 

गना तत्काल पहल गने | 
✓ लक्षक्षत वगाहरु को क्षमता ववकाश का लाधग शशस्क्तकिर् ि आय-आजान सिंग सम्बस्न्ित 

ववलभन्न लसपमुलक कायाक्रम हरु सिंचालन गने | 



 र्ुवा तथा खेिकुद  

✓ गाउँपाललका लभत्र का सबै युवा जनसस्क्त लाइ तहेी बसी योगदान गनासक्न ेवाताविर् 
तयाि गना ववलभन्न िोजगािी मुलक ताललम को पहल गने | 

✓ गाउँपाललका अध्यक्ष िननिंग लशल्ड कायाक्रम अन्तगात, क्षेत्र मा ववलभन्न युवा/बालबाललका  
लक्षक्षत कायाक्रम हरु सिंचालन गरिने छ | 

सुशासन तथा सेवा प्रवाह  

✓ कायाालय ब्यबस्थापन ि सेवा प्रवाहलाइ प्रभावकािी बनाइने छ | 
✓ कायाालय अन्तगात आन्तरिक िाजस्व ब्रुदी यबम प्रशासननक खचा लाइ लमताब्याइ बनाउन 

प्रयास गने | 
✓ स्थानीयस्ति मा शास्न्त सुिक्षा कायम गना एबम सामास्जक बबकृनत ववसिंगनत हरुलाइ 

िोक्न, आवस्यकता अनुसाि प्रहिी चौकी पुलु सिंग समन्वय गरिने छ| 
✓ गाउपाललका को नागरिकवडा पत्र यथालशघ्र तैयाि गरिने छ | 
✓ गाउँपाललकाको आय ि व्यय लाइ अझ पािदशी बनाइने छ | 
✓ गाउँपाललका लभत्र सिंचाललत सम्पूर्ा कायाक्रम हरु को ननयेलमत अनुगमन, सलमक्षा, 

समन्वय बैठक, सावाजननक सुनुवाई, सामास्जक परिक्षर्, आर्द मार्ा त सुशासन मा जोड 
र्दएने छ | 

राजस्व तथा ववत्तीर् ब्र्बस्था  

✓ नेपालको सिंवविान २०७२ बमोस्जम स्थानीय तहले लगाउन सक्ने किका अधिकाि हरु लाइ 
प्रयोग गरि गाउँपाललका मा उपयुक्त कि का दि हरु ननिाािर् गरि लागु गरिनेछन | 

✓ स्थानीयवासी लाई कि सम्बस्न्ि ववलभन्न चतेनामुलक कायाक्रम हरु सिंचालन गरिनेछन | 



 

 

अन्त्यमा, 
लामो समयको िाजनैनतक अस्स्थिता ि करिब २० वर्षा पनछ मात्र नयाँ सिंिचना अनुशाि भएको 
श्थाननय ननकायको ननवााचन ले हामीमा सम्रुर्द को नया आशा पलाएको छ | आ्नो गाउँ आरै् 
बनाउने आशयसर्हत जनसहभाधगता सर्हतको ववकाश को अबिािर्ा लाइ हाम्रो गाउँपाललका ले 
अबलम्बन गिेको छ | नया सिंिचना अनुरुप कनतपय ठाउँ मा कमाचािी हरु को अपुग, हाम्रो 
ववर्षम भौगोलीक अवस्स्थनत अनन केर्ह कानुनन अन्योलताका कािर् ले गदाा ननवााचन को १ वर्षा 
पुिा भैसक्दा पनन सोचअेनुसाि को सेवाप्रवाह गना सककिहेका छैनौ | ति हाम्रो सम्रुदी को सपना 
हाम्रो कामगने रढू इच्छा शस्क्त, इमान्दारिता ि पािदलशाता ले ननिाािर् गने भएको ले, हामी 
आउदा र्दनमा आ-आ्नो स्जम्मेवािी इमान्दािीपुवाक ननवााह गने छौ भन्ने यहाँ हरु लाइ ववस्वास 
र्दलाउन चाहन्छौ |  

यस बजेट तजुामा प्रकृयामा आ-आ्नो भूलमका लाइ सर्लतापुवाक ननवााहगदै, अहोिात्र खर्टने 
सम्पूर्ा कमाचािीहरु ि जनप्रनतननधिहरु लाइ मा हुादय देखख नै िन्यवाद र्दन चाहन्छु ि 
गाउँसभामा पेश हुनगैिहेको अथा सम्बस्न्ि वविेयेक ि ववननयोजन वविेयेक को छलर्ल मा सकक्रय 
रुपमा सहभागी भै यो गाउँपाललका को सम्रुधि ि उन्ननत मा सबैको महत्वपूर्ा योगदान िहोस 
भन्ने कामना गदाछु | िन्यबाद  

           

 

                                                                                                                                     नछरििंग क्याप्ने लामा 
               अध्यक्ष  
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