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गाउॉसबाका रदयणीम अध्मऺ ज्मू 

गाउॉसबाका सदस्म ज्मूहरु 

रोकतन्त्रको साय स्वशासनराई भतुभरुऩ ददन नऩेारी जनताफाट लनलभभत नेऩारको सॊववधानरे याज्म 
प्रणारीराई सॊघीम ढाॉचाभा रुऩान्त्तयण गयेको छ। जनतारे चाहाना गयेको तथा सॊववधानरे रत्भसात 
गयेको सॊघीम शासन प्रणारी अनरुुऩ स्थानीम सयकाय रोकतन्त्रको राबहरुको सभानऩुालतक, सभाफेशी य 
न्त्मामोचचत ववतयण गयी ददगो ववकासको माराभा प्रवेश गयेको छ। स्थानीम सयकायको तपभ फाट रलथभक 
फषभ २०७8/0७९ को फजेट मस सम्भालनत सबाभा प्रस्ततु गनभ ऩाउॉदा अत्मन्त्त गौयवको भहससु गयेको 
छु। 

सॉगसॉगै ववश्वभा पैलरकको कोयोना बाइयसको भहाभायीरे देशको रलथभक, साभाचजक तथा जीवनमाऩनभा 
सभस्मा थऩेको छ । मसफाट हाम्रो गाउॉऩालरका ऩलन प्रबाववत बकको छ । मस भहाभायीको सॊकटराइ 
ऩाय रगाउदै अगाडी वढ्न ुहाम्रो प्रभखु चनुौती हनुेछ  

साथै मस कोयोना बाइयसको सॊक्रभणफाट देश ववदेशभा ज्मान गभुाककाहरु प्रलत हाददभक श्रद्धान्त्जरी अऩभण 
गदै सॊक्रलभत बककाहरुको चशघ्र स्वास््म राबको काभना गदभछु।  

मस भहाभायीको योकथाभ य लनमन्त्रणभा अग्रभोचाभभा खवटने स्वास््मकलभभ, सयुऺाकभॉ, तथा व्वस्थाऩनभा 
खट्ने कभभचायी रगाकत सवैराइ हाददभक धन्त्मफाद ददन चाहान्त्छु। मसै प्रकायका साथ सहमोग य अनशुासन 
अऩेऺा सभेत याख्दछु । मस्तै धैमभता, कक्मफद्धता, सहकामभ य अनशुासनरे ऩकै्क मो भहाभायीफाट रड्न थऩ 
फर ऩगु्नेछ बने्न रशा लरकको छु। 

मस भहत्वऩणुभ अवसयभा भ सवभप्रथभ याष्डवहत, रोकतन्त्र य अग्रगाभी ऩरयवतभनका रालग नेऩारी जनतारे 
ऩटक- ऩटक गदै रकका ऐलतहालसक जनरन्त्दोरन, सशस्त्र सङघषभ, त्माग य फलरदानको गौयवऩणुभ 
इलतहासराई स्भयण कवॊ शहीदहरु तथा फेऩत्ता य वऩलडत नागरयकहरुप्रलत स्थानीम सयकायको तपभ फाट 
सम्भान व्मक्त गनभ चाहान्त्छु। 

सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहफीचको सहकारयता, सहअचस्तत्व य सभन्त्वमराई प्रवदभन गदै जनसहबालगता, 
उत्तयदामीत्व, ऩायदचशभता सलुनचित गदै जनताराई ददनऩुने अवसय, दावमत्व य चनुौती हाभी भाझ रकको 
छ। 

रगाभी रलथभक फषभको फजेट तजुभभा गदाभ भैरे मो वषभसम्भ हालसर बकका उऩरचब्धहरु सॊस्थागत गदै 
जनप्रलतलनलधभूरकु रोकताचन्त्रक ऩद्धलतफाट नेऩारी नागरयकरे खोजेको सेवा, चाहेको ववकास य ऩरयकल्ऩना 
गयेको सभताभूरक सभाजको लनभाभणभा मो फजेट केचन्त्ित गयेको छु। 

फजेट तजुभभा गदाभ भैरे भरुत: नेऩारको सॊववधान य कानूनहरु, नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायको लनलत,  
कामभक्रभ तथा फजेट फक्तव्म, लनलभभत ववववध कानूनहरु, गाउॉकामभऩालरकाको रवलधक मोजना, लनलत, 
लनणभमहरु तथा ददगो ववकास रक्ष्म य अवहरे देखीकको कोयोना भहाभायीरे लनम्त्माकको असहज 
ऩरयचस्थतीराई भखु्म रधाय फनाकको छु। साथै, ववलबन्न ऺेरका सयोकायवाराफाट प्राप्त हनु रकका 
भहत्वऩणुभ सझुावराई सभेत फजेट लनभाभण गदाभ ववशेष ध्मान ददकको छु। 

अनतु्ऩादक तथा अनावश्मक खचभ घटाउने, ऩुॉजीगत फजेटको अॊश फढाउने य चार ु खचभभा लभतव्मवमता 
ल्माउने गयी फजेट तथा कामभक्रभ तजुभभा गयेको छु। साथै कामभक्रभको छनौट, साधन स्रोतको फाॉडपाॉड य 



ववलनमोजनभा देचखने दोहोयोऩनाराई न्त्मनुीकयण गनभ प्रशासलनक तथा प्राववलधक ऺभता, स्रोत तथा 
ववलनमोजनका वीचभा सन्त्तरुन कामभ हनुे गयी स्रोत व्मवस्थाऩन गने व्मवस्था लभराकको छु। 

सबाका अध्मऺ ज्मू 

सबाका सदस्म ज्मूहरु 

अफ भ रगाभी रलथभक वषभ २०७८/०७९ को फजेट उदेश्म तथा प्राथलभकता प्रस्ततु गने अनभुलत 
चाहन्त्छु। फजेटका उदेश्महरु लनम्न अनसुाय छन।् 

 जनसहबालगता, उत्तयदावमत्व, ऩायदचशभता सलुनचित गयी सरुब य गणुस्तयीम सेवा प्रदान गनुभ। 

 गरयफी लनवायण तथा योजगायी लसजभना गनुभ। 

 रोकतन्त्रका राबहरुको सभानऩुालतक सभावेशी य न्त्मोचचत ववतयण गनुभ। 

 कानूनी याज्म य ददगो ववकासको अवधायणा अनरुुऩ सभाजवादउन्त्भखु सॊघीम रोकताचन्त्रक 
गणतन्त्रात्भक शासन प्रणारीराई स्थानीम तहदेखी नै सॊस्थागत गनुभ। 

 स्थानीम नेततृ्वको ववकास गदै स्थानीम शासन ऩद्धलतराई सदुृढ गनुभ। 

 स्थानीम तहभा ववधावमकी, कामभकायणी  य न्त्मावमक अभ्मासराई सॊस्थागत गनुभ। 

रगाभी रलथभक फषभको फजेटभा देहामका ऺेरभा रगानीराई उच्च प्राथलभकता ददकको छु। 

 कृवष तथा ऩश ु ऺेरराइ प्रोत्साहन गदै कृवषको व्मवसामीकयण, रधलुनकयण, माचन्त्रकयण, 

ववववलधकयण, उत्ऩादन य उत्ऩादकत्वभा ववृद्ध,  योजगायी लसजभना य गरयवी लनवायण। 

 गत वषभभा अधयुा यहेका मोजनाहरुराई सम्ऩन्न गने गयी फजेट व्मवस्था गरयकको छ । 

 खानेऩानी तपभ  कक घय कक धाया लनलतराई अवरम्वन गयी खानेऩानी मोजनाहरु सॊचारन गरयनेछ। 

 कोयोना लफशेष कामभक्रभ भापभ त कोयोना सॊक्रभणराइ योकथाभ तथा लनमन्त्रण सॉगसॉगै बायत तथा 
अन्त्म देशफाट रककाहरुराइ योजगाय ददने खारका मोजनाहरु सॊचारन गरयनछे। 

 रधायभूत ऩवुाभधाय सेवाको ववकास य ववस्ताय। 

 चशऺा, स्वा्थ, खानेऩानी तथा सयसपाई, सॊस्कृलत प्रवभद्धन, रैविक सभानता तथा साभाचजक 
सभावेशीकयण भापभ त साभाचजक ववकास। 

 वन, वातावयण तथा ववऩद् व्मवस्थाऩन । 

 सशुासन तथा सॊस्थागत ववकास । 

सबाध्मऺ भहोदम, 

अफ भ चार ुरलथभक फषभ २०७7/७8 को रम व्ममको मथाथभ चस्थलत प्रस्ततु गनभ चाहान्त्छु। 

चार ुरलथभक फषभभा रु 55 राख याजस्व ऩरयचारन हनुे अनभुान यहेकोभा चार ुरलथभक फषभको रषाढ 
२२ सम्भ रु  43 राख 97 हजाय रुऩैँमा याजस्व सॊकरन बकको छ। चार ुरलथभक फषभभा असाय २3 
गते सम्भ सॊघीम सयकायफाट ववचत्तम सभानीकयण अनदुान  रु 9 कयोड 30 राख, याजस्व वाॉडपाॉड रु 6 
कयोड 53 राख 67 हजाय ८ सम य सशतभ अनदुान रु 20 कयोड 75 राख, ववशेष अनदुान 50 
राख, सभऩयुक अनदुान 40 राख प्राप्त बकको छ। 



त्मस्तै प्रदेश ववचत्तम सभानीकयण अनदुानवाऩत रु 52 राख 76 हजाय, याजस्व फाडपाड 43 राख 35 
हजाय 4 सम, सशतभ रु 1 कयोड ४८ राख 50 हजाय प्राप्त बकको छ। प्रदेशफाट प्राप्त हनुे सभऩयुक 
अनदुान हारसम्भ 1 कयोड 28 राख 37 हजाय प्राप्त बकको छ। 

चार ुरलथभक फषभको असाय 23 गते सम्भ चार ुखचभ तपभ  रु 22 कयोड 27 राख 13 हजाय ५ सम 
72 रुऩैँमा तथा ऩुॉजीगत खचभ रु ९ कयोड 28 राख 23 हजाय 18 रुऩैमाॉ गयी जम्भा रु 31 कयोड 
55 राख 36 हजाय ५ सम 90 रुऩैमाॉ व्मम बकको छ। खचभ 67।64 प्रलतशत बकको देचखन्त्छ। 

सबाध्मऺ भहोदम, 

अफ भ गाउॉऩालरका स्तयीम मोजना तथा ऺेरगत रुऩभा रगाभी रलथभक फषभ २०७8/७9 को फजेट तथा 
कामभक्रभ प्रस्ततु गनभ चाहान्त्छु। 

सडक : 

रगालभ वषभको रालग ८ वटा ठुरा भोटयफाटोका मोजनाहरु लनभाभण गरयन ेछ । जसभा गौभखुी फाइसभरु 
झावक्रढुिा जोड्ने भोटयफाटो अखाभ, झल्कीफाि लडही हुॉदै अखाभ जोड्ने भोटयफाटो यजवाया अखाभ, ढ्वाटादेखी 
ररगुोदाभ गलु्भी जोड्ने भोटयफाटो खिु, ल्वाटाधायादेखी देउयारी गलु्भी जोडने भोटयफाटो नारयकोट, 
अखाभ लबभगीढे जोड्ने भोटयफाटो अखाभ, रुलतवाि वहरे झावक्रढुिा जोड्ने भोटयफाटो ऩजुा यजवाया य काउरे 
बकुृवटभावव भोटयफाटो लरवाि यहेका छन।्  

प्रदेश सभऩयुकसॉग साझेदायीभा मी भोटयफाटो लनभाभणको रालग ५०/५० राखका दयरे ३ कयोड वजेट 
ववलनमोजन य गयेको छु।लरवािको फाटोभा थऩ २५ राख फजेट ववलनमोजन गयेको छु। 

साथै ठुरावेसी भष्टाथान फाचग्रफाि झावक्रढुिा भोटयफाटोको रालग सॊघको साझेदायीभा लनभाभण हनुे गरय ८४ 
राख वजेट लफलनमोजन गयेको छु ।  

फाटो लनभाभण गदाभ फातावयण भैरी फनाउन य योजगायी लसजभना गनभ श्रभभूरक प्रववलधको उऩमोग गरयनेछ। 
त्मसैगयी ऩालरकास्तयभा यहेका सडकहरुको लनमलभत भभभत सॊहायको रालग रफ्नै भेचशन लनमलभत प्रमोग 
गरयने छ ।  

वडास्तयका भझौरा तथा साना भोटयफाटोका मोजनाहरु लनभाभण तथा स्तयोन्नतीको रालग कक कयोड ५० 
राख वजेटको वडास्तयभा व्मवस्थाऩन गने गरय प्रफन्त्ध लभराकको छु। 

चशऺा: 
फार ववकास चशऺक य ऩरयचालरकाहरुराई सॊचघम अनदुानभा थऩ गरय भालसक १५ हजाय, ववद्यारम 
कभभचायी, ववद्यारम सहमोगीहरुराई सॊचघम अनदुानभा ऩवहरेको तरवभा भालसक चाय हजाय थऩ गरयकको, 
गाउॉऩालरका अनदुान अन्त्तगभत प्रावव, लनभावव, भावव तथा उभाववका चशऺकहरुराई क्रभश् १५ हजाय ऩाॉच 
सम, १६ हजाय, १९ हजाय य २४ हजाय छ सम कामभ हनुे गरय वजेटको प्रवन्त्ध गयेको छु।  

गाउॉऩालरकाबय फारववकासदेखी कऺा ५ सम्भका फारफालरकाहरुका रालग वटवपन फक्स खरयद तथा 
ववतयणको रागी फजेटको प्रवन्त्ध गयेको छु ।  

ववद्यारम व्मवस्थाऩन सलभलतका ऩदालधकायी नभूना ववद्यारम भ्रभण गयाउने प्रफन्त्ध लभराकको छु। 

गाउॉऩालरकाभा उत्कृष्ट, जेहेन्त्दाय, अलत ववऩन्न ववद्याथॉहरुराई इचन्त्जलनमय, कभववववकस डाक्टय य स्नातक 



तहको नलसभि ऩढ्नको रालग राग्ने खचभको ५० प्रलतशत यकभ गाउॉऩालरकारे रगालन गने लनलत अवरम्वन 
अनसुाय रवश्मक फजेटको प्रफन्त्ध गयेको छु।  

गाउॉऩालरकास्तयभा नभनुा ऩसु्तकारम स्थाऩना गनभ रवश्मक प्रवक्रमा थारलन गरयने छ।गाउॉऩालरकाको 
गाउॉ चशऺा ऐन कामाभन्त्वमनको रालग चावहने रवश्मक श्रोतको व्मवस्था गरयकको छ। मी सफै शैचऺक 
कामभहरु सॊचारनको रागी रु 2 कयोड 30 राख फजेट ववलनमोजन गयेको छु।  

साथै वडास्तयभा सॊचारन हनुे मोजनाहरुभा ५० राख फजेटको वडास्तयफाट व्मवस्थाऩन हनुे गरय प्रफन्त्ध 
लभराकको छु। 

गाउॉऩालरकका भावव तथा लनभावव तहका गचणत तथा ववऻान ववषम चशऺकको प्रोत्साहनको रालग भालसक 
थऩ कक हजाय यकभ प्रदान गने फजेटको प्रवन्त्ध लभराकको छु। 

कृवष प्राववलधकधायको गौभखुी भाववराई नभनुा कृवष नसभयी व्मवस्थाऩन गने य गाउॉऩालरकाभा रधलुनक 
कृवष खेलतको प्रचाय प्रसाय गनभ प्ररेयत गरयने छ।मसको रालग रवश्मक ऩने फजेटको व्मवस्था गयेको छु। 

गाउॉऩालरकास्तयभा खेरकुद ववकास कामभक्रभ सॊचारन गनभ १५ राख यकभ ववलनमोजन गयेको छु। 

ववद्यारम बौलतक ऩवुाभधय तपभ  गत र.व. भा सॊचारन बइ सम्ऩन्न नबकका बौलतक सॊयचनाभा सम्ऩन्न गरयन े
छ। उक्त मोजनाहरुको रालग ८० राख फजेट ववलनमोजन गयेको छु। 

स्वास््म : 

गाउॉऩालरकास्तयभा यहेको चचवकत्सवकम सेवाराई लनयन्त्तयता साथै घयदैरोभा डाक्टय कामभक्रभ सॊचारन गयी 
घय घयभा चचवकत्सवकम सेवाको ऩहुॉच ऩयुमाउनको रालग रवश्मक फजेटको प्रवन्त्ध गयेको छु। स्वास््म 
सॉस्थाफाट लनशलु्क ववतयण हनुे औषधीराई लनमलभत य सहज उऩरब्ध गयाउन रवश्मक फजेट ववलनमोजन 
गयेको छु।  

मी रगामतको कामभभा रु ८० राख फजेट ववलनमोजन गयेको छु। 

चचवकत्सवकम सेवा सॊचारनको रालग ऩजुा स्वास््म चौकीभा कववववकस डाक्टयको लनमलभत व्मवस्थाऩन 
गरयकको छ।  

गाउॉऩालरकाभा रमूवेद स्वास््म सेवा सॊचारनको रालग रमूवेद रयोग्म केन्त्ि स्थाऩना गनभ रवश्मक 
ऩहर गरयने छ। साथै ऩालरकास्तयभा रमूवेद चशववय सॊचारन गनभ रवश्मक फजेट व्मवस्थाऩन गयेको 
छु। 

गाउॉऩालरकास्तरयम अस्ऩत्तार लनभाभणको प्रकृमा रगालभ वषभफाट सॊचारन हनुेछ। मसराई सॊचघम 
सयकायसॉगको सभन्त्वमभा लछटो सम्ऩन्न गनेतपभ  ववशेष ध्मान ददइने छ। 

 

कोयोना ववशषे कामभक्रभ : ववश्व भहाभायीको रुऩभा पैलरकको कोयोना बाइयसको सॊक्रभणराइ न्त्मूलनकयण 
तथा योकथाभको रालग कोयोना ववशेष कामभक्रभको रालग 35 राख वजेट ववलनमोजन गयेको छु। 

खानऩेानी: 
रगाभी ३ फषभलबर सवै प्रत्मेक घयभा धाया ऩमुाभउने गयी खानेऩानी तथा सयसपाई गरुुमोजना तथा 
खानेऩानी, सयसपाइ तथा स्वच्छता मोजना लनभाभण गरयनेछ।मसको रागी ठूरा खानेऩानी मोजना 
कामाभन्त्वमन गनभ सॊघ तथा प्रदेश सयकायसॉग सभऩूयक ढाॉचाभा मोजना कामाभन्त्वमन गरयनेछ। 



नमाॉ तथा ऩयुाना खानेऩानी सॊयचनाको लनभाभण तथा भभभत, भहुान सॊयऺणको रागी रवश्मक फजेटको प्रफन्त्ध 
गयेको छु।वडास्तयभा सॊचारन हनुे मोजनाहरुभा ५० राख फजेटको वडास्तयफाट व्मवस्थाऩन हनुे गरय 
प्रफन्त्ध लभराकको छु।  

केचन्त्िम ववशेष अनदुान अन्त्तगभत ऩजुालरवासे रकुुयफन खानेऩानी तथा सयसपाइ मोजना तथा ऩाॊग्राघाट 
तेरखोरा, खराफाि, सुॉगये, फाइचौय खानेऩानी तथा सयसपाइ मोजना गरय २ वटा मोजना सॊचारन गरयने 
छ। मसभा कक कयोड १२ राख वजेट ववलनमोजन बकको छ। 

गाउॉऩालरका प्रशासलनक बवन् 
रगालभ वषभ गाउॉऩालरकाको प्रशासवकम बवनराई क्रभागत मोजनाको रुऩभा लनभाभण कामभ थारलन 
गरयनेछ। सॊचघम सयकायफाट प्राप्त हनुे फजेटराई मसै क्रभागत मोजनाभा थप्न लभल्ने गरय रवश्मक 
प्रवक्रमा अगालड फढाइने छ।  

मो बवन लनभाभणको रालग रगाभी रलथभक फषभभा रु कक कयोड फजेट लफलनमोजन गयेको छु। 

प्रशाशकीम कामभ सॊचारन गनभ सबाहर भालथ रवश्मक कोठाहरु लनभाभणको रालग ३० राख यकभ 
ववलनमोजन गयेको छु। 

ऩमभटन: 

गौभखुीफासी नागरयकराई कम्तीभा फषभको १ हप्ता मस गाउॉऩालरकालबरका ऩमभटकीम स्थर घमु्न प्रोत्सावहत 
गरयनेछ। ऩालरकालबर यहेका ऩमभटकीम स्थरभा ऩमभटकीम ऩवुाभधाय लनभाभण गरयनेछ।मस ऺेरराइ प्रवद्धभन 
गनभको रालग रवश्मक वजेटको व्मवस्था लभराकको छु। 
भवहरा, फारफालरका, अऩाि तथा जेष्ठ नागरयक: 

भवहरा, फारफालरका, दलरत, जेष्ठ नागरयक, अऩाि, रलथभक तथा साभाचजक रुऩभा वऩछलडकका वगभ रचऺत 
गाउॉऩालरका स्तयीम, वडा स्तयीम य सभदुाम तथा फस्ती स्तयभा जनचेतनाभूरक,ऺभता ववकास, सीऩभूरक 
तथा रमरजभनभूरक कामभक्रभ सॊचारन गरयनेछ।  

गत र.व.देखी शरुु गरयकको "ग" वगभका अऩािराई भालसक रु ५०० बत्ता उऩरब्ध गयाउने कामभक्रभराई 
लनयन्त्तयता ददकको छु। गाउॉऩालरकाभा यहेका ६० वषभबन्त्दा भालथका ककर ऩयुषराई भालसक रु ५०० 
बत्ता उऩरब्ध गयाउन रवश्मक वजेटको व्मवस्था गयेको छु।  

सॊस्थागत सतु्केयी प्रोत्साहन तथा भात ृ चशश ु स्वास््म सधुायको रालग सतु्केयीसॉग ऩौवष्टक रहाय प्माकेज 
कामभक्रभ सॊचारनको रालग रवश्मक वजेटको व्मवस्था लभराकको छु।  भवहरा तथा फारफालरका 
शाखाफाट सॊचारन हनुे कामभक्रभको रागी रु 20 राख फजेट ववलनमोजन गयेको छु। 

दलरत तथा जनजालत: 

साभाचजक सभावेशी रुऩभा रलथभक तथा साभाचजक रुऩभा वऩछलडकका दलरत तथा जनजाती वगभका 
गाउॉऩालरका स्तयीम, वडा स्तयीम य सभदुाम तथा फस्ती स्तयभा जनचेतनाभूरक,ऺभता ववकास, सीऩभूरक 
तथा रमरजभनभूरक कामभक्रभ सॊचारन गरयनेछ।मसको रालग १० राख फजेट ववलनमोजन गयेको छु । 

न्त्मामीक सलभलत:  

न्त्मामीक सलभलतको कामभसम्ऩादनभा सहजताको प्रदान गनभको रालग रु २० राख ववलनमोजन गयेको छु ।  
 



कृवष तथा ऩश ुववकास: 

कृवष तथा ऩशु ऺेरको ववकास भापभ त रलथभक ववकासको रधाय तमाय गनभ साथै कोयोनाफाट प्रबाववत 
जनताराइ कृषी ऩेशाभा रवद्ध तथा योजगायी सजृना गने गरय मस ऺेरराई उच्च प्राथलभकता ददकको छु। 
कृवष ऺेरभा अनदुानभा ववउ, ववरुवा, कृवष मन्त्र ववयतयण गनभ, अगवुा कृषकराई ऩयुस्कृत गनभ, कृवष 
लफभाराई प्रबावकायी फनाउन तथा कृषकहरुराई तालरभ ददन रवश्मक फजेटको प्रफन्त्ध गयेको छु।  

त्मसै गयी ऩश ु ववकास ऺेरभा ऩशहुरुको औषधी उऩचाय, ऩश ु लफभा, कृलरभ गबाभधान, घाॉस खेती, अगवुा 
व्मवसामीहरुराई ऩयुस्कृत गनभ तथा ऩश ु प्राववलधकहरुको ऺभता ववकासको रागी रवश्मक फजेट 
छुट्याकको छु। कृवष तथा ऩश ुऺेरको ववकासभा जम्भा रु ५० राख फजेट ववलनमोजन गयेको छु।  

साथै वडास्तयफाट सॊचारन हनुे गरय कृवष तथ ऩशऩुऺी ववकास सम्वचन्त्ध कामभक्रभहरुभा 7० राख 
फजेटको प्रफन्त्ध लभराकको छु। 

जनशचक्त व्मवस्थाऩन, सशुासन तथा सावभजलनक सेवा प्रवाह: 

शासकीम स्वच्छता य सशुासन प्रवभद्धनराई प्राथलभकताभा याखी सफै ऺेरभा सदाचाय ऩद्धलतको अफरम्फन 
गरयनेछ। 

सावभजलनक प्रशासनको कामभसॊस्कृलतका रभूर ऩरयवतभन गयी सॊघीम शासन प्रणारी अनरुुऩको सोच य 
कामभशैरीको ववकास गरयनेछ।सावभजलनक ऩदालधकायीहरुको जवापदेवहता सलुनचितता गरयनेछ। 

कभभचायी तथा चशऺकहरुको गाउॉऩालरकालबर सरुवा, ऩयुस्काय, सजाम, वचृत्त ववकास य ऺभता अलबववृद्धको 
अवसयराई कामभसम्ऩादनभा रधारयत फनाइनेछ। 

गाउॉऩालरकाभा कयाय सेवाभा कामभयत यवहयहेका प्रशासन सहामक, अलभन, कम्प्मूटय अऩयेटय, प्राववलधक 
कभभचायी, मोजना अलधकृत, कानून अलधकृत, सूचना प्रववलध अलधकृत, चशऺा स्रोत व्मचक्त, कृवष तथा ऩश ु
प्राववलधक, साभाचजक ऩरयचारक, कानूनी सल्राहकाय, झोरुॊगे ऩरु हेयार,ु गाउॉऩालरका य वडाकामाभरमभा 
कामभयत कामाभरम सहमोगी, गाउॉऩालरकाभा कामभयत ड्राइबय, स्वास््म तपभ का अनभी, ल्माफ टेचक्नलसमन, 
कामभरम सहमोगीराई रोकसेवा  रमोग, प्रदेश रोक सेवा रमोग वा अन्त्मन्त्र लनकामफाट स्थामी कभभचायी 
रकभा स्वत अवकाश हनुे गयी हारको सेवाभा २०७९ रषाढ भसान्त्तसम्भ लनयन्त्तयताको रागी प्रस्ताव 
गयेको छु। गाउॉऩालरकाफाट खाइऩाइ रकको तरफ सवुवधाभा सॊचघम सयकायको फजेटफाट घोवषत भालसक 
दइु हजाय थऩ गने प्रस्ताव ऩेश गयेको छु। 
रगाभी रलथभक फषभ २०७8/७9 भा ववलबन्न ववषम ऺेरगत रलथभक, साभाचजक, ऩवुाभधाय, वन वातावयण 
तथा ववऩद् व्मवस्थाऩन, सशुासन तथा सॊस्थागत ववकासभा अनभुालनत ववलनमोजन बकको फजेट अनसूुचीभा 
सभावेश गयेको छु। 

सॊघ तथा प्रदेश सयकायफाट सशतभ अनदुानभा प्राप्त हनुे फजेट तथा कामभक्रभहरु तोवकक फभोचजभकै ऺेर य 
कामभक्रभभा खचभ गरयनेछ। 

सबाध्मऺ भहोदम, 

अफ भ फजेटभा उल्रेचखत ऺेरगत नीलत तथा कामभक्रभहरु कामाभन्त्वमन गनभ रवश्मक ऩने फजेट 
ववलनमोजन य स्रोत अनभुान प्रस्ततु गनभ चाहान्त्छु। 



रगाभी रलथभक फषभका नीलत तथा कामभक्रभ कामाभन्त्वमन गनभ जम्भा रु ४२ कयोड 54 राख 8 हजाय 
कक सम ८० खचभ हनुे अनभुान गयेको छु।  

रगाभी रलथभक फषभका रालग अनभुान गरयकको खचभ व्महोने स्रोतभध्मे सॊघीम सयकायफाट प्राप्त हनुे ववचत्तम 
सभानीकयण अनदुान 9 कयोड 87 राख,सॊघीम ववबाज्म कोषफाट प्राप्त हनुे याजश्व फाॉडपाॉड ८ कयोड 
27 राख 42 हजाय, सॊचघम चार ु सशतभ अनदुान 18 कयोड 17 राख, सॊचघम ऩुॉचजगत सशतभ 58 
राख, सॊघीम ववशेष अनदुान 1 कयोड १२ राख, सॊघीम सभऩयुक 42 राख, प्रदेश सयकायफाट प्राप्त हनुे 
ववचत्तम सभानीकयण अनदुान 46 राख 9 हजाय, प्रदेश याजश्व फाॉडपाॉड 52 राख 63 हजाय कक सम 
80,  प्रदेश सशतभ अनदुान 85 राख 44 हजाय, प्रदेश सभऩयुक अनदुान १ कयोड ५० राख रन्त्तरयक 
याजस्वफाट प्राप्त हनुे रु 76 राख 50 हजाय अनभुान गरयकको छ। 

सबाध्मऺ भहोदम, 

अफ भ रलथभक फषभ २०७8/७9 को रागी याजस्वका नीलतहरु प्रस्ततु गनभ चाहान्त्छु। 

स्थानीम सयकायको ऺेरलबरका कयको रधाय पयावकरो ऩादै रन्त्तरयक याजस्व ववृद्ध गनभ कय तथा 
गैयकय याजस्वको अलधकतभ ऩरयचारन गने नीलत लरकको छु। 

कय तथा गैय कयका याजस्व सॊकरनराई प्रबावकायी फनाउन कानूनी तथा सॊस्थागत सधुाय गरयनेछ। कय 
तथा गैयकयका दयराई प्रगतीशीर फनाई याजस्व ऩरयचारन गने व्मवस्था लभराकको छु। 

गौभखुी तीथभस्थर भ्रभण गने प्रत्मेक तीथभमारीफाट रु २० भनोयञ्जन शलु्क लरइनेछ। 

नदीजन्त्म ऩदाथभफाट सॊकलरत याजस्व लफबाज्म कोषभा जम्भा गयी ६० प्रलतशत स्थानीम सॊचचत कोषभा 
याखी ४० प्रलतशत प्रदेश सॊचचत कोषभा जम्भा हनुे व्मवस्था लभराइनेछ। 

गाउॉऩालरकालबर सॊचालरत सफै प्रकायका व्मवसाम दताभ तथा नववकयणराई अलनवामभ गयी कयको दामयाराई 
पयावकरो गयाइनेछ। 

कय सम्फन्त्धी प्रस्ताव रलथभक ववधेमक, २०७8 राई मसै साथ प्रस्ततु गयेको छु। कय सम्फन्त्धी प्रस्ताव 
सम्वत २०७8 सार साउन १ गतेफाट रागू हनुे व्मवस्था लभराकको छु। 

सबाध्मऺ भहोदम, 

मो फजेटको कामाभन्त्वमनभा नागरयक सहबालगताराई नागरयकको अलधकायको रुऩभा स्थावऩत गयी स्वशासन 
य जनताद्वाया शासनको चरयताथभ गयी जनताप्रलत ऩणुभ चजम्वेवायऩवुभक बलूभका लनवाभह गने कामभभा स्थानीम 
सयकाय ऩणुभ प्रलतफद्ध छ। 

मो फजेट तजुभभाका रागी भागभदशभन गनुभहनुे गाउॉऩालरकाका अध्मऺ, गाउॉसबाका सदस्महरु, ववलबन्न 
याजनीलतक दर, कभभचायी,  लनजीऺेर, सहकायी ऺेर य नागरयक सभाजका व्मचक्तहरु तथा ऩरकाय जगतफाट 
प्राप्त सहमोग, सझुाव, सहमोग य सल्राहप्रलत हाददभक रबाय प्रकट गदभछु। 

मो फजेटको सपर कामाभन्त्वमनभा सफै ऩऺको ऩूणभ सहमोग यहने अऩेऺा गयेको छु। साथै, भरुकु लबर य 
फावहय यहन ु बकका सफै नेऩारीराई सभदृ्ध गौभखुी,  सखुी गौभखुीफासी लनभाभणभा सहबागी हनु रब्हान 
गदभछु। 

धन्त्मफाद 

जम गौभखुी। 


