
गाउॉसबाका आदयणीम अध्मऺज्मू, 

गाउॉसबाका सदस्म ज्मूहरु, 

 
1. कोभबड-१९ नाभको कोयोना बाइयसवाट भसर्जित ववश्वव्माऩी भहाभायीरे भसजिना गयेको चनुौतीऩूणि ऩरयर्स्थभत य फन्दावन्दी फीच 

आज नेऩारको सॊववधान वभोर्जभ गठित स्थानीम सयकायको तपि फाट आभथिक वषि २०७७/७८ को वजेट मस सम्भाभनत 
सबा सभऺ ऩेश गदिछु । 

 

2. सविप्रथभ, सॊघीम रोकतार्न्िक गणतन्िको उज्मारो मगुतपि  ऩमुािउने क्रभभा जीवन उत्सगि गनुिहनुे सम्ऩूणि भहान शवहदहरुप्रभत 
हाठदिक श्रद्धासभुन अऩिण गदिछु ।मस ऺणभा वेऩत्ता तथा घाइते मोद्धाहरु य उहाॉहरुको ऩरयवायजन रगामत आभ 
जनसभदुामभा उहाॉहरुको अबतूऩूवि मोगदान प्रभत हाठदिक सम्भान प्रकट गदै नभन गनि चाहन्छु । मसैफीचभा गाउॉसबारे 
गाउॉसबा सदस्म, वडा नॊ. ३ का वडा अध्मऺ तथा न्मावमक सभभभतका सदस्म सभेत यहन ुबएका जनसेवाभा प्रभतवद्ध नेता ऩनुि 
वहादयु खनारराई गभुाएको छ । उहाॉप्रभत बावऩूणि श्रद्धान्जरी अऩिण गदिछु ।  

 

3. कोभबड-१९ का कायण ववश्वबय सॊकट ऩैदा हनुकुा साथै उल्रेख्म रुऩभा जनधनको ऺभत बएको छ । नेऩारभा सॊक्रभण 
पैरन नठदन गरयएको फन्दाफन्दी फीचभा हाम्रो गाउॉऩाभरकाभा बायतवाट आएका नागरयकहरुभा सॊक्रभण देर्खन थारेको छ 
। मस भहाभायीका कायण स्वदेश तथा ववदेशभा जीवन गभुाउनहुनुे नेऩारीरगामत ववश्वबयका नागरयकहरुप्रभत श्रद्धान्जरी 
व्मक्त गदै शोकाकुर ऩरयवायजनभा सभवेदना व्मक्त गदिछु । मस वयेङ गाउॉऩाभरका रगामत नेऩारबय य ववदेशभा सभेत 
उऩचाययत ठददीफवहनी तथा दाजबुाइहरुको शीघ्र स्वास््म राबको काभना गदिछु ।  

 

4. सॊघ,प्रदेश य स्थानीम तहवीचको सहकारयता, सहअर्स्तत्व य सभन्वम राई प्रवद्धिन गदै जनसहबाभगता, उत्तयदावमत्व, ऩायदर्शिता 
सभुनर्ित गयी सरुब य गणुस्तयीम सेवा प्रवाह गयी भसॊहदयवाय गाउॉभै आएको अनबुभूत जनताराई ठदनऩुने अवसय,दावमत्व य 
चनुौती हाभी भाझ आएको छ ।  

 

5. आगाभी आभथिक वषिको फजेट तजुिभा गदाि भैरे मो वषि सम्भ हाॉभसर बएका उऩरर्व्धहरु सॊस्थागत गदै जनप्रभतभनधभूरक 
रोकतार्न्िक ऩद्धभतफाट नेऩारी नागरयकरे खोजेको सेवा, चाहेको ववकास य ऩरयकल्ऩना गयेको सभताभूरक सभाजको भनभािण 
गने प्रणारीफाट भनदेर्शत हुॉदै सभाजवाद उन्भखु उदीमभान गाउॉऩाभरकाको  रुऩभा स्थावऩत गनि मो फजेट केर्न्ित गयेको छु 
।  

6. फजेट तजुिभा गदाि भैरे भूरत: नेऩारको सॊववधान य कानूनहरु, नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायको नीभत, कामिक्रभ तथा 
फजेट वक्तव्म, ववभनमोजन ववधेमक,२०७७ को भसद्धान्त य प्राथभभकता, भनभभित ववववध काननुहरु, गाउॉकामिऩाभरकाका भनणिमहरु 
तथा दीगो ववकास रक्ष्मराई भखु्म आधाय फनाएको छु ।साथै, ववभबन्न ऺेिका सयोकायवाराफाट प्राप्त हनु आएका भहत्वऩूणि 
सझुावराई सभेत फजेट भनभािण गदाि ववशेष ध्मान ठदएको  छु । 

 

7. स्थानीम सयकायको आन्तरयक स्रोत, नेऩार सयकाय  य प्रदेश सयकायफाट हस्तान्तरयत अनदुान तथा याजस्व फाॉडपाॉडराई 
भरु आधाय भानी मो फजेट तथा कामिक्रभ तजुिभा गयेको छु । साथै,मस फजेटभा गाउॉऩाभरकाको आफ्नो ऺेिाभधकायभबि 
कय तथा गैय कय याजस्व ऩरयचारन य व्मवस्थाऩनराई प्राथभभकताभा याखेको छु ।  

 

8. अनतु्ऩादक तथा अनावश्मक खचि घटाउने, ऩुॉजीगत फजेटको अॊश फढाउने य चार ुखचिभा भभतव्मवमता ल्माउने गयी फजेट 
प्रस्ताव गयेको छु । साथै कामिक्रभको छनौट, साधन स्रोतको फाॉडपाॉड य ववभनमोजनभा देर्खने दोहोयोऩनराई न्मूनीकयण गनि 



प्रशासभनक तथा प्राववभधक ऺभता,स्रोत तथा ववभनमोजनका वीचभा सन्तरुन कामभ हनु ेगयी स्रोत व्मवस्थाऩन गने व्मवस्था 
भभराएकोछु । 

 

9.  सभाजवादउन्भखु अथितन्िको भनभािण,ऩरयऩूयक काननु तजुिभा,बौभतक ऩूवािधायको भनभािण य व्मवस्थाऩन, आन्तरयक    स्रोतको 
आधाय ववस्ताय,उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फवृद्ध,आमोजनाको प्राथभभकीकयण,असर  शासन प्रवद्धिन य अन्तयसयकायी सभन्वम हाम्रो 
सयकायको प्रभखु चनुौती यहेका छन ्।                                  

सबाका अध्मऺज्मू, 

सबाका सदस्मज्मूहरु,  

10. अव भ आगाभी आभथिक वषि २०७७/७८ को वजेटका उद्देश्म तथा प्राथभभकता प्रस्ततु गने अनभुभत चाहन्छु ।फजेटका 
उद्देश्महरु भनम्न अनसुाय यहेका छन ्।  

1. कोयोना बाइयस योगको योकथाभ,भनमन्िण य उऩचायको प्रबावकायी व्मवस्थाऩन गनुि, 
2. सॊकटग्रस्त अथितन्िराई चरामभान य गभतशीर फनाउन,ु 

3. जनसहबाभगता,उत्तयदावमत्व,ऩायदर्शिता सभुनर्ित गयी सरुब य गणुस्तयीम सेवा प्रदान गनुि, 
4. रोकतन्िका राबहरुको सभानऩुाभतक सभावेशी य न्मामोर्चत ववतयण गनुि, 
5. काननुी याज्म य ठदगो ववकासको अवधायणाअनरुुऩ सभाजवादउन्भखु सॊघीम रोकतार्न्िक गणतन्िात्भक शासन 

प्रणारीराई स्थानीम तहदेर्ख नै सदुृढीकयण गनुि, 
6. स्थानीम नेततृ्वको ववकास गदै स्थानीम शासन ऩद्धभतराई सदुृढ गनुि, 
7. स्थानीम तहभा ववधावमकी,कामिकारयणी य न्मावमक अभ्मासराई सॊस्थागत गनुि । 

 

11. आगाभी आभथिक वषिको फजेटभा देहामका ऺेिभा रगानीराई उच्च प्राथभभकता ठदएको छु । 

1. कोभबड-१९ को भहाभायीफाट जनताको जीवन यऺा गयी जनजीवनराई सयुर्ऺत य सहज फनाई सयुर्ऺत याख्न 
क्वायेर्न्टन एवॊ आइसोरेसन व्मवस्थाऩन,अत्मावश्मक औषभध,स्वास््म साभग्री एवॊ उऩकयणको 
उऩरब्धता,ऩरयऺणको दामया ववस्ताय य उऩचायको व्मवस्था भभराउने , 

2. सडक तथा ऩरु (झोरङु्गे ऩरु सभेत), भसॊचाई, बवन तथा शहयी ववकास, उजाि, रघ ुतथा साना जरववद्यतु , 
सञ्चाय ऺेिको ववकास भापि त ऩूवािधाय ववकास  गने, 

3. कृवष,ऩमिटन,उद्योग तथा वार्णज्म,सहकायी,ववत्तीम ऺेिको ववकास भापि त आभथिक ववकास गने, 

4. र्शऺा, स्वास््म, खानेऩानी तथा सयसपाई, सॉस्कृभत प्रवद्धिन, रैवङ्गक सभानता तथा साभार्जक सभावेशीकयण को 
ववकास भापि त साभार्जक ववकास  गने, 

5. वन, वातावयण तथा ववऩद् व्मवस्थाऩन गने, 

6. शासकीम सऺभताको ववकास गयी सशुासन य सदाचाय प्रवद्धिन गने । 

 

सबाका अध्मऺ भहोदम, 

सबाका सदस्मज्मूहरु, 

   अव भ चार ुआभथिक वषि २०७६/७७ को आम व्ममको मथाथि र्स्थभत प्रस्ततु गनि चाहन्छु । 

12. चार ुआभथिक वषिभा रु १९ राख याजस्व ऩरयचारन हनुे अनभुान यहेकोभा चार ुआभथिक वषिको असाय भसान्त सम्भ 
अनभुाभनत आन्तरयक आमको प्रऺेऩण अनरुुऩ याजस्व सॊकरन बै सकेको छ । त्मसैगयी चार ुआभथिक वषिको जेष्ठ भसान्त 
सम्भ नेऩार सयकायफाट ववत्तीम सभानीकयण अनदुान फाऩत रु ३ कयोड ६३ राख  य सॊघीम याजस्व वाॉडपाॉडफाट रु २ 
कयोड ८४ राख ३४ हजाय सत्तयी रुऩैमा आम प्राप्त बएको छ । त्मस्तै प्रदेश ववर्त्तम सभानीकयण अनदुानवाऩत रु ९० 



राख ८५ हजाय ऩाॉच सम आम प्राप्त बएको छ । प्रदेश याजस्व फाॉडपाॉड फाट प्राप्त हनुे आम ज्मेष्ठ भसान्त सम्भ प्राप्त हनु 
आएको छैन । 

13. चार ुआभथिक वषिको नेऩार सयकाय,सशति अनदुान तपि  रु  ७ कयोड २७ राख ८० हजाय  रुऩैमा प्राप्त बएको छ। 
त्मस्तै साभार्जक सयुऺा बत्ता फाऩत रु ५ कयोड ४० राख  ८१ हजाय रुऩैमा प्राप्त बएको छ ।  

 

14. अनदुान तथा याजस्व फाॉडपाॉडका अभतरयक्त झोरङु्गे ऩरु भनभािण तपि  रु ४० राख, स्थानीम ऩूवािधाय ववकास कामिक्रभ तपि  
रु ७४ राख ९ हजाय ऩाॉच सम, प्रधानभन्िी योजगाय कामिक्रभ तपि  रु १७ राख ९३ हजाय, यावष्डम ऩरयचमऩि तथा 
ऩञ्जीकयण तपि  रु ८ राख २६ हजाय, प्रदेश तथा स्थानीम शासन सहमोग कामिक्रभ  कामिक्रभ तपि  रु २ राख ७९ हजाय 
दईु सम भतस रुऩैंमा य गरयव सॉग ववश्वशे्वय कामिक्रभ तपि  रु  ५ राख ७५ हजाय  ऩाॉच सम रुऩैमाको भसधै अर्ख्तमायी प्राप्त 
बएको छ । मस्ता कामिक्रभको राभग प्राप्त बएको यकभको प्रभतवेदन भसधै नेऩार सयकायभा ऩिाउन ेगयी अर्ख्तमायी प्राप्त 
बएकारे स्थानीम सयकायको फजेट प्रणारीभा सभावेश गरयएको छैन ।  

 

15. आभथिक वषि २०७५/७६ को याजस्व य व्ममको मथाथि वववयण ,ज्मेष्ठ भसान्त सम्भको आभथिक वषि २०७६/७७ को आम 
तथा व्मम वववयण तथा सॊशोभधत अनभुान य आभथिक वषि २०७७/७८ को अनभुाभनत आमव्ममको वववयण अनसूुचीहरुभा 
उल्रेख गयेको छु ।  

सबाध्मऺ भहोदम, 

सबाका सदस्म ज्मूहरु, 

 अफ भ ऺिेगत रुऩभा आगाभी वषि २०७७/७८ को फजेट तथा कामिक्रभ प्रस्ततु गनि चाहन्छु । 

 

स्वास््म 

16. कोभबड-१९ को योकथाभ,भनमन्िण य उऩचाय एवभ ्बववष्मभा आउन सक्ने ववभबन्न भहाभायीराई भध्मनजय गयी स्वास््म 
प्रणारीराई सवर य सदुृढ तलु्माउन आवश्मक जनशर्क्त व्मवस्थाऩन गदै स्वास््म ऺेिको ऩूवािधाय ववकास तथा सेवा 
ववस्तायभा जोड ठदइनेछ । ववऩद य त्मसफाट भसर्जित स्वास््म सभस्माराई सम्फोधन गनि आवश्मक औषभध तथा उऩकयणको 
राभग स्रोत व्मवस्था गयेको छु । उक्त प्रमोजनका राभग कोयोना कोषभा रु ६० राख ववभनमोजन गयेको छु ।  

 

17. कोभबड-१९ रे स्वास््म ऩूवािधायको ववकास य ववस्तायप्रभत हाभी सफैराई गम्बीय फनाएको छ । गणुस्तयीम य सविसरुब 
स्वास््म सेवाभा आभ नागरयकको ऩहुॉच अभबववृद्ध गनि हगु्दीर्शय स्वास््म चौकीराई १५ शैमाको अस्ऩतारभा स्तयोन्नभत गयी 
सेवा ववस्ताय गनि सॊघीम सयकायसॉग आवश्मक सभन्वम गरयनेछ । स्वास््म चौकी तथा साभदुावमक स्वास््म इकाईहरुको 
ऩूवािधाय ववकास गनिका राभग आवश्मक फजेटको व्मवस्था गयेको छु ।  

 

18. ववकासको साध्म य साधन दवैु नागरयक नै बएकारे सवै नागरयकराई स्वस्थ फनाई उत्ऩादकत्व अभबववृद्ध गनि य सवर 
भानव ऩुॉजी भनभािण गनि स्वास््म ऺेिराई ववशेष प्राथभभकता ठदई वजेट ववभनमोजन गयेको छु । सविसरुब य गणुस्तयीम 
स्वास््म सेवा आभ नागरयकको ऩहुॉचभा ऩमुािउन  साभदुावमक स्वास््म इकाई स्थाऩना, सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन गनि 
आवश्मक ऩने रु ६७ राख ९५ हजाय वजेटको व्मवस्था भभराएको छु ।  

 



19. "योग ऩारेय होइन, पारेय फाचौं" बन्ने भान्मताराई साथिक रुऩ ठदन स्वस्थ नागरयक,स्वस्थ सभाज, स्वस्थ जीवन य 
त्मसका राभग स्वस्थ उत्ऩादन य स्वस्थ उऩबोग गने फानी ववकास गनि साभार्जक जागयण ल्माईनेछ । भवहरा प्रजनन 
स्वास््म, सयसपाई तथा उऩाध्मऺसॉग सॉस्थागत सतु्केयी उऩहाय कामिक्रभको राभग रु. १ राख तीस हजाय फजेटको व्मवस्था 
गयेको छु ।  

 

20. गाउॉऩाभरका भबिका स्वास््म सेवा प्रदामक सॊस्थाफाट प्रदान गनि तोवकएका आधायबतू स्वास््म सेवा बयऩददो,सविसरुब य 
गणुस्तयीम फनाउन साभदुावमक औषभध कामिक्रभ तथा फहुऺ ेभिम ऩोषण सधुाय कामिक्रभका राभग रु ६ राख ववभनमोजन 
गयेको छु ।  

21. भवहरा स्वास््म स्वमॊसेववकाहरुरे  गाउॉऩाभरकाको  आधायबतू स्वास््म, सयसपाइ तथा ऩोषणसम्वन्धी ऺेिभा गयेको 
उल्रेखीम कामिको उच्च भलु्माङ्कन गदै उहाॉहरुराई सेवा प्रभत उत्प्ररेयत गनि भवहरा स्वास््म स्वमॊसेववका स्वास््म ववभा 
कामिक्रभ सञ्चारनको राभग रु. १ राख ६० हजाय फजेटको प्रवन्ध गयेको छु । 

 

सडक ऩूवािधाय  

22. बौगोभरक आवद्धता कामभ गनि, कृवष तथा उद्योग व्मवसामको ववकास गनि, जनजीवन सहज गनि य उच्च आभथिक ववृद्ध 
हाॉभसर गनि सघाउ ऩगु्ने गयी सडक ऩूवािधायका राभग आवश्मक फजेट ववभनमोजन गयेको छु । गाउॉऩाभरका भबिका 
गाउॉवस्तीभा सहज आवागभनका राभग सल्मान सखुौया सडक भनभािणका राभग रु १ कयोड फजेट प्रवन्ध भभराएको छु । 
दईु वा सो बन्दा फढी िाउॉहरुको दयुीराई कभ गनि मथाशक्म भछटो झोरङु्गे ऩरु भनभािण कामि सम्ऩन्न गने नीभत भरएको छु 
। 

 

23. गाउॉऩाभरकाको गौयवको मोजनाको रुऩभा गाउॉऩाभरका रयङयोड भनभािण आमोजनाराई प्राथभभकताभा याखेको छु । मो 
गौयवको मोजनाको भनभािण कामि शरुु गने गयी रु ५० राख ववभनमोजन गयेको छु ।  

खानऩेानी 
24. आधायबतु खानेऩानी नऩगुेको गाउॉवस्तीभा खानेऩानी ऩमुािउन ेकामिक्रभराई भनयन्तयता ठदएको छु । एक घय एक धाया 

कामिक्रभराई सभेत अगाभड फढाउने व्मवस्था गयेकोछु ।  

 

ऊजाि ववकास 

25. ऩेट्रोभरमभ ऩदाथिको प्रमोगराई प्रभतस्थाऩन गनि  जरववद्यतु तथा वैकर्ल्ऩक ऊजािको उत्ऩादन य उऩबोग फढाउन जोड 
ठदइएको छ । उज्मारो गाउॉऩाभरका फनाउने हाम्रो सयकायको प्रभतवद्धताराई ऩूया गनि साविजभनक,भनजी,सहकायी य 
साभदुावमक ऺेिको सह-रगानीभा ऊजािको उत्ऩादन,ववतयण य व्मवस्थाऩनभा जोड ठदईनेछ । 

26. फयेङ गाउॉऩाभरका, उज्मारो गाउॉऩाभरका घोषणाराई साकाय ऩानि आगाभी आभथिक वषिभा यावष्डम प्रशायण राइन तत्कार 
ऩमुािउन नसवकने तथा हार सम्भ फत्ती फाल्न आधभुनक उजािको ऩहुॉच नऩगुेका िाउॉ य घयधयुीको मथाथि वववयणका आधायभा  
उऩमकु्त कामिमोजना फनाई अगाभड फवढनेछ ।  

 

शहयी ववकास 

27. आधभुनक सभ्मताको भानक नै सवुवधामकु्त शहय बएको तथा भरुकुको ववकासको स्वरुऩ शहयी ऩूवािधायफाटै प्रभतववर्म्वत 
हनुे मथाथिराई ध्मान ठदॉदै शहयी ववकास तपि को कामिक्रभ प्रस्ताव गयेको छु । मसका राभग ऩूवािधाय सवहतको व्मवर्स्थत 



शहय य फस्ती ववकासका कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ । आगाभी आभथिक वषि नभनुाका रुऩभा ऩूवािधाय सवहतको वस्ती 
ववकास गनि फयेङ फजाय फृहत सधुाय मोजनाका राभग रु ३ कयोड ४४  राख ऩचास हजाय रुऩैमा फजेटको व्मवस्था 
भभराएको छु । 

28. गाउॉऩाभरकाको केन्िभा प्रशासभनक बवन भनभािण रगामतका कामिहरुराई भतव्रता ठदन आवश्मक ववस्ततृ आमोजना 
प्रभतवेदन तमाय गयी नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायसॉगको साझेदायीभा व्मवस्थाऩन गनि रु. २ कयोड सभऩूयक कोषको 
व्मवस्था भभराएको छु ।  

 

ऩमिटन 

29. गाउॉऩाभरका भबिका ऐभतहाभसक, साॉस्कृभतक, धाभभिक, ऩयुातार्त्वक य प्राकृभतक सम्ऩदाहरुको ऩवहचान, सॊयऺण, प्रवद्धिन एवॊ 
प्रचाय प्रसाय भापि त स्थानीम अथितन्िको भहत्वऩूणि आधायको रुऩभा ऩमािवयण अनकूुर ऩमिटन उद्योगको ववकास गनि 
ऩमिटकराई अभतभथको रुऩभा सम्भान गने अभतभथदेवो बव: अभबमानराई थऩ प्रबावकायी गयाईनेछ ।  

30. उच्च आभथिक ववृद्ध, उत्ऩादन योजगायी य आमको ववतयणराई तत्कार टेवा ऩमुािउने प्रभतस्ऩधॉ ऺेिको रुऩभा सम्बावना 
फोकेको ऩमिटन ऺेिको ववकासराई भैरे जोड ठदएको छु । फयेङ गाउॉऩाभरकाराई आकषिक,भनोयभ य साहभसक ऩमिटकीम 
गन्तव्मको रुऩभा ऩवहचान स्थावऩत गयाउने गाउॉऩाभरका भबिको ऐभतहाभसक भहत्व, ऩयुातार्त्वक वस्त,ुकरा, सॉस्कृभतको 
सॊयऺण तथा ऩमिटनको प्रवधिन गनि गाउॉऩाभरका अन्तगित ऩने सत्मवती भर्न्दय य कारीरेक भसद्धथान भर्न्दयराई साॉस्कृभतक 
य कौडे डाॉडा, बैँसीखोरा झयना, भबभिवन देउयारी य बातेऩोखयाराई ऩमिटकीम ऺेि रगामतको व्माऩक प्रचायप्रसाय गयी 
ऩमिटन भहोत्सव तथा व्मवस्थाऩन गनि  सभेतका राभग रु ५ राख ववभनमोजन गयेको छु  । गाउॉऩाभरका भबिका ऩमिटकीम 
ऺेिहरुको ववस्ततृ मोजना प्रभतवेदन तमाय गनि सभेत आवश्मक वजेट भभराएको छु ।साथै गाउॉऩाभरका भबि सञ्चाभरत 
होभस्टेको प्रवद्धिन कामिक्रभ गरयनेछ । 

 

कृवष, बभूभ व्मवस्था, सहकायी य भसॊचाइ 

31. नागरयकको खाद्य अभधकाय सयुर्ऺत गदै गरयवीको अन्त्म गनि, िुरो सॊख्माभा यहेका कृषक ऩरयवायको आमस्तय फठृद्द गनि 
तथा सवर अथितन्िको भनभािण गनि कृवषको आधभुनकीकयण,ववर्शष्टीकयण य व्मवसामीकयण जरुयी छ । मसका राभग  भेयो 
वकसान भेयो अन्नदाता बन्ने अभबमानका साथ उन्नत फीउववजन,भरखादको व्मवस्था तथा भसचाईको प्रवन्ध गदै उन्नत खेती य 
उच्च भूल्मका फारीको ववकास गनि रु ७२ राख ४५ हजाय वजेटको व्मवस्था गयेकोछु । 

32. अगािभनक कृवष उऩजको उत्ऩादन य उऩबोग फढाउन ववषादी यवहत खाद्यान्न उत्ऩादन य उऩबोग गने सॊस्कृभतको ववकास 
गनि कृषक तथा उऩबोक्ताराई उत्प्ररेयत गनि प्राॊगारयक खेती गनि सभेत वजेट ववभनमोजन गयेको छु । 

33. "उत्ऩादन वकसानको र्जम्भा हो,फजाय य भलु्म सयकायको र्जम्भा हो" बन्ने नायाका साथ कर्म्तभा दईुवटा कृवष उऩज 
सॊकरन केन्ि भनभािण गनि रु १० राख फजेट ववभनमोजन गयेको छु । वकसानरे उत्ऩादन गयेको कृवष उत्ऩादनको 
फजायीकयण उर्चत भूल्म य खेय जान नठदने नीभत अवरम्फन गयी कामािन्वमन गनि आवश्मक फजेटको व्मवस्था गयेको छु ।  

34. गाउॉऩाभरका भबि यहेको खेभतमोग्म बभूभको एवककृत वववयण तमाय गयी चक्रावन्दी खेती गनि तथा सॊघीम सयकायको 
बभूभ- फैंकको स्थाऩना य सॊचारन गने नीभत अनरुुऩ बभूभ फैंकको स्थाऩना गनि य रगानीभा ऋण सहजीकयण गनिका राभग रु 
६ राख फजेटको ब्मवस्था गयेकोछु । 

35. स्वदेशी श्रभ,स्वदेशभै ऩभसनाको नीभतअनसुाय “हात हातभा कृवष साभग्री् गाउॉ गाउॉभा योजगायी” अभबमानका साथ कोभबड-
१९ भहाभायीको कायण देश भबिै योजगायी गभुाएका य ववश्वका ववभबन्न बागफाट योजगायी गभुाइ स्वदेश पवकि एका वा पकि न 



चाहने फयेङफासी नागरयकहरुको व्मवर्स्थत त्माॊक तमाय गयी उनीहरुको रुची य उऩमकु्तताको छनौट अद्यावभधक गनि य 
कामिक्रभको तजुिभा गनि "कोभबड भफशेष कृवष कामिक्रभ" सञ्चारन गनि रु १० राख फजेट ववभनमोजन गयेको छु ।  

36. "जहाॉ खेती,त्महाॉ भसॉचाइ" को नाया सवहत ववद्यभान भसॊचाइ प्रणारीहरुराई ऩनुस्थािऩना तथा सदुृढीकयण गदैं भसॊचाइको ऩहुॉच 
नऩगुेका स्थानहरुभा साना भसॊचाइ भनभािणको रागी आवश्मक वजेट भभराएको छु ।  

37. कृषकराई ब्माज अनदुान य सहभुरमत कजाि,कृवष साभग्री,ववउ/फेनाि,कृवष ववभा य न्मूनतभ ्सभथिन भूल्मको व्मवस्था गरयनेछ 
। मस ऺेिको ववकासको राभग सहकायी,साभदुावमक य भनजी पाभिराई प्रोत्साहन गरयनेछ ।  

सहकायी 
38. सहकायी ऺेिको भनमभन य ऩुॉजी ऩरयचारनको भाध्मभफाट सहकायी ऺेिराई ववर्त्तम उत्प्रयेकका रुऩभा ववकास गयी 

स्थानीम अथितन्िको भहत्वऩूणि स्तम्बको रुऩभा ववकास गने व्मवस्था भभराएकोछु ।गाउॉऩाभरका भबिका सहकायी सॊस्थाको 
ऺभता अभबववृद्ध गनि एक सहकायी एक उत्ऩादन कामिक्रभका राभग  रु ५ राख फजेट ववभनमोजन गयेको छु । 

वन,वातावयण य ववऩद व्मवस्थाऩन 

39. जनसाधायणभा वातावयणीम स्वच्छता सम्वन्धी चेतना फढाई बौभतक ववकासफाट वातावयणभा ऩनि सक्ने जोर्खभराई 
न्मूनीकयण गदै वन, वन्मजन्त,ु ऩॊऺी, वनस्ऩभत तथा जैववक ववववधताको सॊयऺण, सम्फद्धिन य ठदगो उऩमोग सम्वन्धी 
कामिक्रभका राभग वजेट ववभनमोजन गयेको छु । 

40. प्राकृभतक प्रकोऩको भभिराई जधेुय हैन, फझेुय काभ गयेभा भाि ववऩदको भनमन्िण तथा न्मूनीकयणभा िूरो सहमोग ऩगु्ने 
हुॉदा मसका राभग छुटै्ट ववऩद व्मवस्थाऩन कोषभा रु १० राख  वजेट ववनीमोजन गयेको छु ।  

र्शऺा,मवुा,खेरकुद तथा प्रववभध  

41. कोभबड-१९ को कायणरे ववद्याथॉहरुको ऩिनऩािनभा ऩनि गएको प्रबावराई ध्मानभा याखी येभडमो, टेभरभबजन, अनराइन 
तथा अपराइनको भाध्मभफाट भसकाइ सहजीकयणका राभग साभग्री उत्ऩादन तथा प्रशायण गनि आवश्मक फजेटको व्मवस्था 
भभराएको छु ।  

42. आगाभी आभथिक वषिको फजेट ववभनमोजन गदाि भैरे साभार्जक रुऩान्तयण य आभथिक ववकासको आधायर्शरा यहेको 
र्शऺाको ववकासभा सवदोऩयी जोड ठदएको छु । र्शऺाराई प्राववभधक, व्मवसावमक तथा योजगायभूरक फनाउॉदै सऺभ,नैभतक 
एवॊ यावष्डम वहतप्रभत सभवऩित जनशर्क्त भनभािण गनि सवदोदम भावव य ऩरुुषोदम भाववराई ववशेष अनदुानको राभग वजेट 
भभराएको छु । 

43. साभदुावमक ववद्यारमको शैर्ऺक ऩूवािधाय भनभािण,भभित सम्बाय,सञ्चारन य व्मवस्थाऩन गनि आवश्मक वजेट ववभनमोजन 
गयेको छु । साभदुावमक ववद्यारमभा शैर्ऺक सशुासन कामभ गनि “गाउॉऩाभरका अध्मऺ शैर्ऺक सधुाय कामिक्रभका” राभग रु 
१० राख वजेट ववभनमोजन गयेको छु । ववद्यारमको शैर्ऺक तथा ऩवुािधाय ववकास मोजनाका राभग रु १ कयोड ३७ राख 
८७ हजाय वजेट ववभनमोजन गयेको छु । साविजभनक ववद्यारमहरु ववऩद्को फेराका जनआश्रमस्थर फन्ने गयेको मथाथिताराई 
भनन गयी ऩूवािधायभा सधुाय गरयनेछ ।  

44. आगाभी आभथिक वषि भा अन्तय-भाध्मभभक ववद्यारम याष्डऩभत यभनङर्शल्ड प्रभतमोगता भा १ राख सॊचारन, आधायबतू तहको 
ऩयीऺा सञ्चारन, अनगुभन तथा व्मवस्थाऩन सभेतका राभग रु ४ राख फजेट ववभनमोजन गयेको छु ।साथै  प्रायर्म्बक वार 
ववकास केन्िका सहमोगी कामिकताि य साभदुावमक ववद्यारमहरुभा कामियत कामािरम सहमोगीहरुभा याष्डसेवा प्रभत उत्प्ररेयत 
गयाउन आवश्मक व्मवस्था गरयनेछ ।  



45. ववऩन्न ववद्याथॉ शैर्ऺक साभाग्री ववतयण, रोकसेवा तमायी कऺा सॊचारन तथा ववद्याथॉ प्रभतबा ऩवहचान कामिक्रभका राभग 
ऩमािप्त फजेट ववभनमोजन गयेको छु । ववद्यारमभा खदु बनािदय,वटकाउदय तथा रैभगक सचुकभा उल्रेखनीम सधुाय गनि 
ववद्यारम सधुाय मोजना तथा गाउॉ र्शऺा सधुाय मोजना भनभािण गनि सभेतका राभग रु. ९१ राख ७० हजाय वजेट 
ववभनमोजन गयेको छु ।  

46. साभदुामक ववद्यारमको शैर्ऺक गणुस्तय कामभ गनि ववद्यारमको र्शऺक तथा कभिचायी दयवन्दी, ववद्याथॉ सॊख्मा सभेतराई 
आधाय भरई प्राथभभक ववद्यारमराई हाम्रो सयकायरे नमाॉ अभ्मासका रुऩभा गाउॉऩाभरका र्शऺकको व्मवस्था गनि आवश्मक 
वजेट रु १२ राख ५० हजाय फजेटको व्मवस्था गयेको छु  । 

47. सूचना,सॊचाय य प्रववभधको ववकास भापि त ववधतुीम शासनको ठदशाभा अगाभड फढ्न आवश्मक ऩने फजेटको प्रवन्ध गयेको छु 
।  गाउॉऩाभरकाका नै  वि वाईपाईमकु्त गयाउन नभनुाका रुऩभा कामािन्वमन गनि फयेङ वजायभा वाईपाई जडान गनि 
मोजनाका राभग रु ५ राख फजेट ववभनमोजन गयेको छु ।  

48. सशुासनका राभग सॊचायको भहत्वप्रभत गाउॉऩाभरका सचेत छ । गाउॉऩाभरकाफाट सम्ऩादन बएका कामिहरु आभ नागरयक 
सभऺ ऩमुािउन येभडमो कामिक्रभ सञ्चारनका राभग यकभ ववभनमोजन गयेको छु । ऩिकायसम्वद्ध सॊस्थाहरुको सदुृढीकयणभा 
जोड ठदनकुा साथै गाउॉऩाभरका य र्जल्रा भबि कामियत उत्कृष्ट सॊचाय भाध्मभ य सॊचायकभॉराई सम्भान गरयनेछ । 
साभदुावमक ववहानी यभडमोको सॊस्थागत ऺभता ववकासका राभग रु ३ राख वजेटको व्मवस्था भभराएको छु ।  

 

साभार्जक सॊयऺण य नागरयक सॊयऺण 

49. आभथिक य साभार्जक रुऩभा जोर्खभभा यहेका नागरयकराई सयुऺा प्रदान गनि तथा सभ्म य रोककल्माणकायी  शासन 
व्मवस्था भापि त भमािठदत जीवन य सयुर्ऺत बववष्मका राभग साभार्जक सयुऺा आवश्मक बएकारे मसराई स्थानीम सयकायरे 
सभेत ववशेष चासोका साथ भरनेछ ।  

50. आधायबतू साभार्जक सॊयऺणका सेवा सवुवधाहरुभा सवै नागरयकहरुको ऩहुॉचफाट सवर सभाज भनभािण गनि साभार्जक 
सयुऺा बत्ता ऩाईयहेका ववऩन्न नागरयकराई सम्भान तथा वस्तगुत सहामता ववतयण, सकुुम्वासी व्मवस्थाऩन रगामतका 
कामिक्रभ सॊचारन गयी हाम्रो सयकायको जनताभाझ वभरमो उऩर्स्थभत देखाउन नभनुाका रुऩभा “गाउॉऩाभरका अध्मऺ 
साभार्जक सॊयऺण,सयुऺा तथा वचाउ /SSP” कामिक्रभका राभग   रु ७ राख ववभनमोजन गयेको छु । 

51. गाउॉऩाभरकाभा जेष्ठ नागरयहरुको अनहुायभा भसु्कान छने सोच सवहत "उभेय सत्तयी कामिक्रभ" सॊचारन गनि य      
फारफाभरका, अऩाङ्गता बएका व्मर्क्त तथा जेष्ठ नागरयकका राभग ववशेष कामिक्रभ सॊचारन गनि रर्ऺत वगि उत्थान कामिक्रभ 
सञ्चारन गनि रु ५ राख वजेट ववभनमोजन गयेको छु ।  

सॊस्कृभत 

52. स्वस्थ य सभ्म सॊस्कृभतको ववकास गयी सभार्जक स-ुसम्वन्धभा आधारयत सभाजको भनभािण गनि धभि, सॊस्कृभत, सॊस्काय, 
प्रथा, ऩयम्ऩया, प्रचरन वा अन्म कुनै ऩभन आधायभा हनुे सवै प्रकायका ववबेद, शोषण य अन्मामको अन्त्म गयी सभ्म य 
सभताभूरक सभाजको भनभािण गरयनेछ ।  

53. गाउॉऩाभरका भबि यहेका प्राचीनकरा,सावहत्म य सॊस्कृभत ववर्शष्ट ऩवहचानका रुऩभा यहेका छन । मसथि साभार्जक य 
साॊस्कृभतक रुऩरे हाम्रो सभाज जीववत सॊग्रहारम हो । त्मसैरे सॊस्कृभतको साझा सनु्दय पुरवायीको रुऩभा यहेको हाम्रो 
सभाजको तर्स्वय झल्काउन य अन्तय सॊस्कृभतको सम्भान गनि गाउॉऩाभरका केन्िभा साॊस्कृभतक सॊग्राहारम स्थाऩना गरयनेछ 
।जहाॉ फाट सवैबाषी, धभि, बगूोर य जनजाभतका भाभनसरे आफ्नोऩन य सहामताको अनबुभूत सभेत गनि सक्नेछन । 



54. आफ्नो नागरयकताको याज्म वा बभूभ बन्दा अकदो याज्म तथा बभूभभा आश्रम खोज्ने हाम्रो नेऩारी सॊस्कृभत य प्रवरृ्त्तराई 
अन्त्म गनि एवककृत वस्ती ववकासको अवधायणा भरईनेछ । 

सशुासन य साविजभनक सेवा प्रवाह 

55. शासकीम स्वच्छता य सशुासन प्रवद्धिनराई  प्राथभभकताभा याखी सवै ऺेिभा सदाचाय ऩद्धभत अवरम्वन गरयनेछ । 

56. साविजभनक प्रशासनको कामि सॊस्कृभतभा आभूर ऩरयवतिन गयी सॊघीम शासन प्रणारी अनरुुऩको सोच य कामि शैरीको 
ववकास गरयनेछ । साविजभनक ऩदाभधकायीहरुको जवापदेवहता सभुनर्ित गरयनेछ ।  

57. कोभबड-१९ को सॊक्रभण जोर्खभको ववद्यभान अवस्थाभा कामिस्थरभा खवटने स्वास््मकभॉ रगामत सफै याष्डसेवकको 
मोगदानको उच्च भूल्माॊकन गयी कोयोना योकथाभ य उऩचायको राभग अग्रऩॊर्क्तभा यही काभ गने याष्डसेवकहरुराई प्रोत्साहन 
गनि आवश्मक यकभ ववभनमोजन गयेको छु । 

58. आगाभी आभथिक वषिको राभग अस्थामी, कयाय रगामत गाउॉऩाभरकाभा कामियत सफै याष्डसेवकहरुको रु १ राख सम्भको 
भन्शलु्क कोयोना उऩचाय फीभा गने व्मवस्था भभराएको छु ।  

59. कभिचायी तथा र्शऺकहरुको गाउॉऩाभरका भबि सरुवा,ऩयुस्काय,सजाम,वरृ्त्त ववकास य ऺभता अभबववृद्धको अवसयराई 
कामिसम्ऩादनभा आधारयत फनाइनेछ ।  

60. आगाभी आभथिक वषिफाट कामािन्वमनभा आउने गयी कभिचायी कल्माण कोष स्थाऩना गयी वजेटको सभुनर्ितता गदै रभगनेछ 
।आगाभी आभथिक वषिका राभग कभिचायी प्रोत्साहन तथा ऩयुस्कायका य कभिचायी कल्माण कोषका राभग वजेट ववभनमोजन 
गयेको छु  ।  

61. आगाभी आभथिक वषि २०७७/७८ देर्ख वजेट तमायी, रेखाङकन रेखाॊकन तथा प्रभतवेदन जस्ता कामि स्थानीम सॊर्ञ्चत कोष 
व्मवस्थाऩन प्रणारी SUTRA शिुको ऩूणिरुऩभा रागू गयी हाम्रो सयकायको आभथिक कामिप्रणारी य प्रशासभनक काभकायवाहीभा 
सशुासन कामभ गरयनेछ । 

62. कोभबड-१९ को कायणरे याजस्व य अन्म स्रोतभा ऩयेको चाऩको कायणरे सीभभत स्रोतको उच्चतभ य भभतव्ममी तवयरे 
उऩमोग गनुिऩने बएको छ । मस सन्दबिभा अनावश्मक प्रशासभनक खचि भनमन्िण,अत्मावश्मक वाहेकका ताभरभ गोष्ठी,फैिक 
बत्ता य फैिकभा प्रमोग हनुे खाजा वा खाना जस्ता ववषमहरुको खचि न्मूनीकयण गयी साविजभनक खचिराई व्मवर्स्थत य 
भभतव्ममी वनाउने नीभत भरइनेछ ।  

63. फजेट सयकायको वावषिक नीभत भाि होइन जनताको आशा य बयोसाको दस्तावेज ऩभन हो । स्रोत व्मवस्थाऩन य मसभा 
हनुे खचिको भाग आपैभा चनुौतीऩूणि ववषम ऩभन हो । मो जवटर ऩरयर्स्थभतभा तमाय हनुे फजेटभा अॊवकत ववभनमोजनको 
अॊकराई वववेकऩूणि य और्चत्मऩूणि वनाउने दावमत्व हाभी सवैको हो । एक िाउॉभा हनुे अध्माभधक भाग वा खचि नगने 
प्रवरृ्त्तरे अकदो अत्मावश्मक ऺेि स्रोतको अबावरे ग्रस्त हनु जान्छ । मी ववषमभा सवैफाट थऩ सहमोगको अऩेऺा गयेको छु 
।  

64. आगाभी आभथिक वषि २०७७/७८ भा ववभबन्न ववषम ऺेिगत  आभथिक,साभार्जक,ऩूवािधाय,वन,वातावयण तथा ववऩद 
व्मवस्थाऩन,सशुासन तथा सॊस्थागत ववकासभा अनभुाभनत ववभनमोजन बएको वजेट अनसूुचीभा सभावेश गयेको छु ।  

सबाका अध्मऺ भहोदम, 

 गाउॉसबाका सदस्मज्मूहरु, 

अव भ फजेटभा उर्ल्रर्खत ऺिेगत नीभत तथा कामिक्रभहरु कामािन्वमन गनि आवश्मक ऩने फजेट ववभनमोजन य स्रोत अनभुान 
प्रस्ततु गनि चाहन्छु । 



65. आगाभी आभथिक वषिका नीभत तथा कामिक्रभ कामािन्वमन गनि जम्भा रु ३४ कयोड ९८ राख ७० हजाय  रुऩैंमा खचि हनुे 
अनभुान गयेकोछु । कुर ववभनमोजन भध्मे चारतुपि  रु २० कयोड ५ राख ९० हजाय अथाित ् ५७.३३ प्रभतशत य 
ऩुॉजीगततपि  रु १४ कयोड ९२ राख ८० हजाय अथाित ्४२.६७ प्रभतशत यहेको छ ।  

66. आगाभी आभथिक वषिको व्मम अनभुानको वववयण (उऩर्शषिकगत तथा खचि शीषिकगत सभेत) गाउॉऩाभरकाको ववभनमोजन 
ववधेमक,२०७६ सॊगै ऩेश गयेको छु । त्मस वववयणभा ऩदाभधकायी य कभिचायी तरव बत्ता,ऩानी तथा ववजरुी भहसरु,घय 
बाडा,कयाय सेवा शलु्क,सवै कामिक्रभ खचि, औषभध व्मवस्थाऩन खचि,याहत उद्धाय खचि, शैर्ऺक सॊस्थाराई अनदुान  जस्ता 
प्रशासभनक प्रकृभतका चार ुखचिको राभग चार ुखचि र्शषिकभा रु ४ कयोड ५ राख  ६० हजाय रुऩैंमा ववभनमोजन गरयएको 
छ जनु कुर फजेटको ११.५७ प्रभतशत हनु आउॉछ । आगाभी वषिको वजेटभा  साभार्जक सयुऺा बत्ता सभावेश गरयएको 
छैन । 

67. आगाभी आभथिक वषिका राभग अनभुान गरयएको खचि व्महोने स्रोतभध्मे नेऩार सयकायफाट प्राप्त हनुे ववत्तीम सभानीकयण 
अनदुान रु ७ कयोड ५६ राख,सॊघीम ववबाज्म कोषफाट प्राप्त हनुे याजश्व वाॉडपाॉड रु ५ कयोड ५५ राख ९८ हजाय १३ 
सम ,सशति अनदुान रु १५ कयोड ३८ राख, प्रदेश सयकायफाट प्राप्त हनुे ववत्तीम सभानीकयण अनदुान रु १ कयोड २० 
राख १२ हजाय, प्रदेश याजश्व वाॉडपाॉड रु २२ राख ३९ हजाय, आन्तरयक याजस्वफाट प्राप्त हनुे रु २० राख, नेऩार 
सयकायफाट प्राप्त सभऩयुक अनदुान रु १ कयोड ७२ राख, नेऩार सयकाय फाट प्राप्त हनुे भफशेष अनदुान रु १ कयोड २० 
राख, प्रदेश सयकायफाट प्राप्त हनुे सशति अनदुान रु ४० राख य सभऩयुक अनदुान रु. ५० राख व्महोदाि रु १ कयोड ३ 
राख ५५ हजाय ८ सम ७०  न्मून हनुेछ । सो न्मून ऩूभति गनि चार ुआभथिक वषिको असाय भसान्तसम्भ खचि बई फाॉकी 
यहने अनभुाभनत  नगद भौज्दात १ कयोड ३ राख ५५ हजाय ८ सम ७० उऩमोग गरयनेछ ।  

 

सबाका अध्मऺ भहोदम, 

सबाका सदस्मज्मूहरु, 

 अव  भ आभथिक वषि २०७७/७८ को राभग याजस्वका नीभत प्रस्ततु गनि चाहन्छु, 

68. स्थानीम सयकायको ऺेिभबिका कयको आधाय पयावकरो ऩादै आन्तरयक याजस्व ववृद्ध गनि कय तथा गैयकय याजस्वको 
अभधकतभ ऩरयचारन गने नीभत भरएकोछु ।  

69. कय तथा गैयकय याजस्व सॊकरनराई प्रबावकायी फनाउन काननुी तथा सॊस्थागत सधुाय गरयनेछ ।कय तथा गैयकयका 
दयराई प्रगभतशीर फनाई याजस्व ऩरयचारन गने व्मवस्था भभराएको छु । 

70. आभथिक रुऩरे ववऩन्न,अशक्त य असहाम अवस्थाभा यहेका नागरयक भैिी कय प्रणारी ववकभसत गरयनेछ । 

 

71. गाउॉऩाभरका ऺेिभबिका पयक ऺभता बएकाहरुको ऩरयचमऩि सम्वन्धी,आभथिक रुऩभा ववऩन्नहरुको भनशलु्क उऩचाय 
सम्वन्धी तथा प्राकृभतक प्रकोऩ सम्वन्धी भसपारयश दस्तयु छुट गरयनेछ । 

 

72. जन्भ, भतु्म ु तथा अन्म व्मर्क्तगत घटना सम्वन्धी ऐन,२०३३ फभोर्जभ नै फढीभा रु ५० सेवा शलु्क भरने व्मवस्था 
भभराएको छु ।  

73. योडा, ढुङ्गा, भगटी, फारवुा, चनुढुङ्गा रगामतका दहत्तय, फहत्तय शलु्क,ववऻाऩन कय य भनोयञ्जन कय स्थानीम तहफाट सॊकरन 
गयी ग-४-२ फाॉडपाॉड खाताभा जम्भा गयी ६० प्रभतशत स्थानीम तहभा याखी ४० प्रभतशत प्रदेश सर्ञ्चत कोषभा जम्भा हनु े



काननुी व्मवस्था प्रबावकायी रुऩभा कामािन्वमन गरयनेछ । योडा,ढुङ्गा,भगटी,फारवुा,चनुढुङ्गा रगामतका दहत्तय फहत्तय 
शलु्क,ववऻाऩन कय य भनोयञ्जन कय आठदको दय तथा दामया ववऻ सभूहफाट अध्ममन गयाई याजस्व सॊकरनराई थऩ 
प्रबावकायी फनाइनेछ । 

74. गाउॉऩाभरका भबिका व्माऩारयक य व्मावसावमक प्रकृभतका भनोयञ्जनका भहोत्सव,उत्सव तथा भेरा आठदभा भनोयञ्जन कयको 
व्मवस्था भभराईनेछ । 

75. गाउॉऩाभरका भबिभा घय नक्सा ऩास प्रवक्रमाराई वव.सॊ.२०७७ सार श्रावण १ देर्ख रागू गरयनेछ ।  

76. गाउॉऩाभरका ऺेिभबि व्माऩाय,व्मवसाम वा सेवाभा ऩुॉजीगत रगानी य आभथिक कायोवायको आधायभा व्मवसाम दताि गनि 
प्रोत्सावहत गयी व्मवसाम कयको दामयाभा भरइनेछ ।  

77. कय सम्वन्धी प्रस्ताव आभथिक ववधेमक,२०७६ मसै साथ प्रस्ततु गयेको छु । कय सम्वन्धी प्रस्ताव सम्वत २०७७ सार 
साउन १ गतेफाट रागू हनुे व्मवस्था भभराएकोछु ।  

 

सबाका अध्मऺ भहोदम, 

सबाका सदस्मज्महरु, 

78. अन्त्मभा,कोभबड-१९ भहाभायी ववरुद्धको हाम्रो सॊघषि ऩूणित कवहरे अन्त्म हनु्छ बन्ने कुया अवहरे नै एवकन गनि कठिन छ 
। तय,हाभी सफैको साभवुहक प्रमासवाट मसराई छोटो सभमभा नै भनमन्िण गनि सपर हनुे ववश्वास भैरे भरएको छु । 
जीवन यहे सखु य खसुी ऩनु्स्थावऩत गनि सवकन्छ । सभवृद्धको मािाराई ऩनु्जोड्न य गभतशीर फनाउन सवकन्छ । 
मभतवेरा हाभी सफैको ध्मान कोभबड-१९ का ववरुद्धको सॊघषिभा केर्न्ित छ । कोभबड-१९ भहाभायीका कायणरे उत्ऩन्न 
हनुसक्ने खाद्य सॊकट आउन नठदन,योजगायी गभुाउन ऩगुेकाहरुको जीववकोऩाजिनको आधाय तमाय गनि तथा योग भनमन्िणसॊगै 
अथितन्िराई गभतशीर फनाउने उद्देश्मअनूरुऩ नै मो फजेट,मोजना तथा कामिक्रभ प्रस्ततु गरयएको छ ।  

 

79. मो फजेटको कामािन्वमनभा नागरयक सहबाभगताराई नागरयकको अभधकायको रुऩभा स्थावऩत गयी स्वशासन य जनताद्वाया 
शासनको चरयताथि गयी   जनताप्रभत ऩूणि र्जम्भेवायऩूविक बभूभका भनवािह गने कामिभा हाम्रो सयकाय ऩूणि प्रभतवद्ध छ । 

 

80. मो फजेट तजुिभाका राभग भागिदशिन गनुिहनुे गाउॉऩाभरका अध्मऺ,गाउॉसबाका सदस्महरु,ववभबन्न याजनीभतक दर,याष्डसेवक 
कभिचायी,भनजी ऺेि,सहकायी ऺेि य नागरयक सभाजका व्मर्क्तत्वहरु तथा ऩिकाय जगतफाट प्राप्त सझुाव,सहमोग य 
सल्राहप्रभत हाठदिक आबाय प्रकट  गदिछु ।  

 

81. अन्त्मभा,सभदृ्ध गाउॉऩाभरका भनभािण गने अभबबाया य कोभबड १९ रे भसजिना गयेको चनुौतीहरु वीच आएको मो फजेटको 
सपर कामािन्वमनभा ववगतभा जस्तै सफै ऩऺको अऩनत्व य ऩूणि सहमोग प्राप्त हनुे ववश्वास भरएको छु ।साथै,भरुकु भबि य 
वावहय यहन ुबएका सवै नेऩारीराई “सभदृ्ध फयेङ,सखुी फयेङवासी” भनभािणको हाम्रो सयकायको भहान मािाभा सहबागी हनु 
आब्हान गदिछु ।  

 

धन्मवाद! 
 

भडर कुभायी ऩनु 

फयेङ गाउॉऩाभरका 


