
 

 

 

 

 

घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरका, भङ्टस्ताङको 

आङ्झथिक वषि २०७७/७८ को 

वाङ्जषिक ङ्जवकास मोजना 

 

 
 

 

घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरका 
गाउॉ कामिऩाङ्झरकाको कामािरम, भङ्टस्ताङ 

गण्डकी प्रदेश 

नेऩार 



घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरका, भङ्टस्ताङ 

1 
आङ्झथिक वषि २०७७|७८ को वाङ्जषिक ङ्जवकास मोजना 

घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरका, जोभसोभ, भङ्टस्ताङको छैटौं गाउॉसबाभा गाउॉऩाङ्झरकाका 
उऩाध्मऺ एवभ ्फजेट तथा कामिक्रभ तजजिभा सङ्झभङ्झतका सॊमोजक श्री सङ्झभिरा 

गङ्टरूङज्मजरे प्रस्तङ्टत गनङ्टिबएको 

 

आ.व. २०७७|७८ को वाङ्जषिक ङ्जवकास मोजना 

 

ङ्झभङ्झत २०७७|०३|०८ गते 
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गाउॉऩाङ्झरकाको छैटौं गाउॉ सबाको मस गङ्चयभाभम फैठकको अध्मऺता गङ्चययहनङ्टबएका गाउॉ 
सबा अध्मऺज्मज, गाउॉ सबाका सफै सदस्मज्मजहरू, प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत सभेत 
उऩङ्ञस्थत कभिचायी ङ्झभत्रहरू ।  

१. ङ्जवश्वव्माऩी कोयोना भहाभायीका कायण उत्ऩङ्ङ असाभान्म ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा मस गाउॉऩाङ्झरकाको 
छैटौं गाउॉ सबाभा गाउॉऩाङ्झरकाको आगाभी आङ्झथिक वषि २०७७|७८ को वाङ्जषिक ङ्जवकास 
मोजना प्रस्तङ्टत गनि राङ्झगयहेकोछङ्ट । आगाभी आङ्झथिक वषिका राङ्झग वाङ्जषिक फजेट प्रस्तङ्टत 
हङ्टने मस सबाभा उऩङ्ञस्थत सफै सबाका सदस्मज्मजहरूराई स्वागत गनि चाहन्छङ्ट ।  

२. ङ्जवश्वव्माऩी कोयोना भहाभायीफाट नेऩार ऩङ्झन अछङ्टतो यहन सकेन । मस भहाभायीको 
कायणफाट नेऩारभा सभेत केही व्मङ्ञिहरूको ङ्झनधन बईसकेको छ य हजायौं नेऩारीहरू 
सॊक्रङ्झभत बएका छन ्। नेऩार रगामत ङ्जवश्वका अन्म भङ्टरङ्टकहरूभा कोयोनाको कायणफाट 
ज्मान गङ्टभाएका नेऩारी तथा गैय नेऩारी सफै भानव सभङ्टदामप्रङ्झत हाङ्छदिक श्रद्धाञ्जरी अऩिण 
गदिछङ्ट  य सफै सॊक्रङ्झभत ङ्जवयाभीहरूको शीघ्र स्वास््मराबको काभना सभेत गदिछङ्ट  ।  

३. कोयोना भहाभायी ङ्जवश्व सभङ्टदामको राङ्झग भङ्टख्म च ङ्टनौङ्झतको रूऩभा यहेकोछ । मस 
भहाभायीको सॊक्रभण नेऩारभा ऩङ्झन वढ्दो रूऩभा पैङ्झरदै गईयहेको अवस्था छ । आजको 
मस जटीर अवस्थाभा मस गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्र रगामत भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्राभा मसको सॊक्रभण 
हारसम्भ एक जनाभा ऩङ्टष्टी बएकोछ । 

४. भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्राभै ऩङ्जहरोऩटक मस भहाभायीको सॊक्रभण देङ्ञखएको स्थान १ नॊ. वडा छैयो 
क्माम्ऩका ङ्जटवेङ्जटमन शयणाथॉ सभजह तथा छैयो ङ्झनवासी आभ जनता, १ नॊ. वडा ङ्झनवासी 
सफै जनताहरू एवभ ्सफै भङ्टस्ताङफासी भहानङ्टबावहरुभा सॊमङ्झभत फङ्ङ य बमङ्झबत नबईकन 
मस भहाभायीका ङ्जवरूद्धभा राग्न अनङ्टयोध गदिछङ्ट  । मस ङ्जवश्वव्माऩी भहाभायीसॉग जङ्टध्नको 
राङ्झग गाउॉऩाङ्झरका सफै जनतासॉगै साथै यहेको फेहोया ऩङ्झन अनङ्टयोध गनि चाहन्छङ्ट । कोयोना 
सॊक्रङ्झभत व्मङ्ञिको शीघ्र स्वास््मराबको काभना गदिछङ्ट  ।  

५. आजको ङ्छदनसम्भ त कोयोना सॊक्रभण सम्फन्धभा हाम्रो राङ्झग सहज ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत नै ङ्झथमो । 
कोयोनाको थऩ सॊक्रभण हङ्टन नङ्छदन हाभीहरू अझै सजग य सचेत यहनङ्टऩने य सघन रूऩभा 
राङ्झगयहनङ्टऩने अवस्था छ । आजको ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा सचेत य सजग बई नेऩार सयकायको 
ङ्झनणिम फभोङ्ञजभ ङ्झनमङ्ञन्त्रत रकडाउनको ऩारना गनि  सफै गाउॉऩाङ्झरकाफासीहरूराई ङ्जवनम्र 
अनङ्टयोध ऩङ्झन गनि चाहन्छङ्ट । हारसम्भ रकडाउनको ऩारना गङ्चययहनङ्टबएकोभा सफै 
जनताराई धन्मवाद ऻाऩन गदिछङ्ट  ।  
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६. नेऩार सयकायको ङ्झनणिम फभोङ्ञजभ नेऩार याज्मबय गत वषिको चैत्र ११ गतेफाट रागज 
बएको रकडाउनको आदेश फभोङ्ञजभ अङ्झधकाॊश सयकायी कामािरमहरू झण्डै झण्डै 
फन्दको अवस्थाभा ङ्झथए । स्थानीम सयकायको कामािरम बएको हङ्टनारे मस गाउॉ 
कामिऩाङ्झरकाको कामािरमफाट एकाङ्झतय कोयोना योकथाभ तथा न्मजनीकयण, याहत य 
उद्धायको काभ गनङ्टि ङ्झथमो बने अकोङ्झतय ङ्जवकास ङ्झनभािणका कामिहरू सभेत अगाङ्झड 
फढाउनङ्टऩने ङ्झनकै च ङ्टनौङ्झतऩजणि कामिङ्ञजम्भेवायी हाभीभा ङ्झथमो ।  

७. मस्तो ङ्जवषभ ्तथा त्रासदीऩजणि वातायणभा  कामािरम एकङ्छदन ऩङ्झन फन्द नगङ्चयकन सेवाप्रवाह 
सङ्टचारू गने सफै याष्डसेवक कभिचायी तथा भङ्टधिन्म साथ य सहमोगको राङ्झग सफै 
जनप्रङ्झतङ्झनधी साथीहरूराई धन्मवाद ऻाऩन गदिछङ्ट  ।  

८. नेऩारभा सङ् घीम व्मवस्था स्थाऩना ऩचातात जायी बएको नेऩारको सॊङ्जवधान फभोङ्ञजभ देशभा 
तीन तहका सयकायहरू ङ्जक्रमाङ्ञशर छन ्। स्थानीम सयकायको स्थाऩना ऩचातात ङ्झनवािङ्ञचत 
घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको छैटौं गाउॉ सबाभा आगाभी आङ्झथिक वषि २०७७|७८ को वाङ्जषिक 
फजेट ऩेश गनि ऩाउॉदा भ आपज राई खङ्टशीको अनङ्टबजङ्झत बएको भहशङ्टस गङ्चययहेकोछङ्ट । 

९. सङ् घीम रोकताङ्ञन्त्रक गणतन्त्र सभेत देशभा अरगागाभी याजनीङ्झतक ऩङ्चयवतिन गनि ङ्जवङ्झबङ्ङ 
याजनीङ्झतक सङ् घषिभा आ्नो जीउज्मानको आहजङ्झत ङ्छदनङ्टहङ्टने सम्ऩजणि ऻात अऻात 
सहीदहरूराई बावऩजणि श्रद्धान्जरी अऩिण गनि चाहन्छङ्ट । साथै, अरगागाभी याजनीङ्झतक 
ऩङ्चयवतिनको राङ्झग भहत्त्वऩजणि मोगदान ऩङ्टमािउनङ्टहङ्टने सफै याजनीङ्झतक दरका मौद्धा 
नेताहरूराई सभेत मस घडीभा स्भयण गनि चाहन्छङ्ट ।  

अध्मऺ भहोदम तथा सबाका सदस्मज्मजहरू 

१०. अव भ मस गङ्चयभाभम सबाभा चारज आङ्झथिक वषिभा गाउॉऩाङ्झरकारे सम्ऩादन गयेका केही 
भहत्त्वऩजणि मोजना तथा कामिक्रभहरूको ङ्जवषमभा जानकायी गयाउने अनङ्टभङ्झत चाहन्छङ्ट ।  

११. मस वषिको ङ्जहउॉद माभ सङ्जकएय सफै नागङ्चयकहरू आ-आ्नो गाउॉटोरभा पकी साभान्म 
जीवन शङ्टरू गनै राग्दा कोङ्झबड १९ को सन्त्रासरे गत वषिको चैत्र एघाय गतेफाट देशैबय 
रकडाउनको आदेश जायी बमो य सफैको ध्मान त्मतैतपि  भोङ्झडमो । अत्मावश्मक सेवा 
प्रवाह गने केही कामािरमहरू फाहेक सफै कामािरमहरू फन्दाफन्दीको अवस्थाभा गए । 
गाउॉ कामिऩाङ्झरकाको कामािरमको ध्मान प्रथभत् नागङ्चयकहरूको ङ्ञजउज्मानको सङ्टयऺाभा 
राग्नङ्टऩमो । गाउॉऩाङ्झरकाको सफै सॊमन्त्र कोङ्झबडको सॊक्रभण ङ्जवरूद्धभा रागी ऩङ्चययह्यो । 

१२. कोङ्झबड १९ को ङ्जवरूद्धभा अहोयात्र खङ्जटइयहनङ्टहङ्टने गाउॉऩाङ्झरकाका अध्मऺज्मज, सफै वडा 
अध्मऺज्मजहरू, कामिऩाङ्झरकाका सदस्मज्मजहरू, वडा सदस्मज्मजहरू सभेत ङ्झसॊगो गाउॉसबाका 
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तऩाईँ सफै सदस्मज्मजहरू एवभ ् कामािरमका सफै कभिचायी साथीहरू एवभ ् ङ्जवशेषगयी 
गाउॉऩाङ्झरका अन्तगितका स्वास््म सॊस्थाभा कामियत स्वास््मकभॉहरूराई घयऩझोङ 
गाउॉऩाङ्झरका रृदमदेङ्ञख नै हाङ्छदिक धन्मवाद ऻाऩन गदिछ ।  

१३. कोङ्झबड ङ्जवरूद्धको रडाईँभा साथ य सहमोग ऩङ्ट-माउनङ्टहङ्टने भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्राभा कामियत सफै 
याष्डसेवक कभिचायीहरू तथा ङ्झनकामहरू, सयकायी तथा गैयसयकायी सॊघ सॊस्थाहरू य 
स्थानीम स्तयभा गाउॉ भङ्टङ्ञखमाहरू, स्थानीमवासी जनता सफैभा गाउॉऩाङ्झरकाको तपि फाट 
आजको मस अवसयभा धन्मवाद ङ्छदन चाहन्छङ्ट ।  

१४. ङ्ञजल्रा सभन्वम सङ्झभङ्झत, भङ्टस्ताङ, ङ्ञजल्रा प्रशासन कामािरम, भङ्टस्ताङ तथा सङ्टयऺा 
ङ्झनकामका सफै कभिचायी तथा सङ्टयऺा सॊमन्त्रराई धन्मवाद ङ्छदन चाहन्छङ्ट । ङ्जवश्वव्माऩी 
भहाभायीभा भागिदशिन, साथ य सहमोगका राङ्झग सदाझै याजनीङ्झतक दरका नेता तथा 
कामिकताि साथीहरू, मस ङ्ञजल्राफाट गण्डकी प्रदेश सबा य प्रङ्झतङ्झनधी सबाभा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व 
गने सफै भाननीम साॊसद्जज्मजहरूप्रङ्झत गाउॉऩाङ्झरका आबाय प्रकट गदिछ ।  

१५. स्थानीम कोयोना याहत कोषभा यकभ प्रदान गने सफै दानवीय दाताज्मजहरूभा भङ्टयी भङ्टयी 
धन्मवाद ङ्छदन चाहन्छङ्ट । 

१६. गाउॉ कामिऩाङ्झरकाको कामािरमभा कोङ्झबड ङ्जवरूद्धको राङ्झग याहत, उद्धाय य उऩचाय 
सभेतका राङ्झग कोष स्थाऩना गयी हारसम्भ रू २० राख ७३ हजाय ८२७ उि कोषभा    
जम्भा बएकोछ बने गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रका दैङ्झनक ज्मारादायीभा काभ गने काभदायहरूको 
राङ्झग याहत साभरगाी ङ्जवतयण, क्वायेण्टीन ङ्झनभािण/ व्मवस्थाऩन तथा क्वायेण्टीन फसेकाहरूको 
खाना खाजा खचि सभेत हारसम्भ कज र १३ राख ५६ हजाय ५७६ खचि बएको भध्मे 
याहत साभरगाी ङ्जवतयणभा रू. ३ राख ५३ हजाय ३७ य क्वायेङ्ञण्टन ङ्झनभािण व्मवस्थाऩनभा 
रू. २ राख ६६ हजाय १ सम ६६, भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्रा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कोषभा रू. २ 
राख एवभ ्ङ्जवङ्जवध ङ्जपताि यकभ रू. ४५ हजाय ३ सम १६ यहेकोछ ।  

१७. ङ्झनमङ्झभत औषधी सेवन गने गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्रका सफै ङ्जवयाभीहरूको राङ्झग १ भहीना 
फयाफयको औषधी ङ्झन्शङ्टल्क ङ्जवतयण गङ्चयएकोछ मस कामि सभेत भास्क, स्मानीटाइजय य 
कोयोना ऩयीऺण सम्फन्धी उऩकयणहरू खयीदभा रू. ५ राख २१ हजाय ५७ खचि 
बएकोछ । उि याहत तथा उद्धाय कोषभा आजका ङ्छदनसम्भ रू. ७ राख १७ हजाय 
२५१ भौज्दात यहेकोछ ।  

१८. हारसम्भ मस गाउॉऩाङ्झरकाभा क्वायेण्टीनभा फसेका व्मङ्ञिहरूको सङ् ख्मा  २२ जना 
ऩङ्टगेकोछ बने २१ जना  ङ्झडस्चाजि बईसकेका छन ्। गाउॉऩाङ्झरकाभा जम्भा  क्वायेङ्ञण्टन 
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फेड सङ् ख्मा ५७ यहेकोछ । ती भध्मे गाउॉऩाङ्झरकाको केन्रभा ४१ फेड य अन्तगित 
वडाहरूभा १६ फेडहरू यहेकाछन ्।  

१९. ङ्झछभेकी गाउॉऩाङ्झरकाहरू रोभन्थाङ य रोघेकय दाभोदयकङ्ट ण्डका ङ्झनवासीहरूराई ऩङ्झन 
आवश्मकता अनङ्टसाय मसै गाउॉऩाङ्झरकाको क्वायेङ्ञण्टनभा याख्न ेगयी व्मवस्था ङ्झभराईएकोछ 
। ती गाउॉऩाङ्झरकाहरू सदयभङ्टकाभ जोभसोभफाट टाढा यहेका य ङ्ञचङ्जकत्सक तथा सङ्टयऺा 
फन्दोफङ्ञस्तका राङ्झग जोभसोभभा नै याख्नङ्ट शे्रमकय देङ्ञखएकारे मस ङ्जवषभ ्ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा  एक 
असर ङ्झछभेकी गाउॉऩाङ्झरकारे भानवीम सॊवेदना प्रकट गनङ्टिऩछि बङे्ङ भनसामरे मो व्मवस्था 
ङ्झभराईएको हो ।  

अध्मऺ भहोदम तथा सबाका सदस्मज्मजहरू 

२०. देशका अङ्झधकाॊश स्थानीम तहभा कोयोना भहाभायीको कायणफाट ङ्जवकास ङ्झनभािण कामि 
झण्डै ठप्ऩ बएको अवस्थाभा मस गाउॉऩाङ्झरकाभा बने हप्ता दश ङ्छदन फाहेक स्थानीम 
ङ्जवकास ङ्झनभािणको कामि योङ्जकएन । सम्बव बएसम्भका उऩामहरू अवरम्फन गयी ङ्जवकास 
ङ्झनभािण कामिराई तदारूकताका साथ अगाङ्झड फढाइएको छ । जसको परस्वरुऩ चारज 
आङ्झथिक वषिभा ङ्जवकास फजेटको झण्डै  ७५ प्रङ्झतशत खचि हङ्टने प्रायङ्ञम्बक अनङ्टभान छ । मो 
कामि देशका अन्म स्थानीम तहहरूका राङ्झग एक उदाहयणीम कामि हो ।   

२१. मस गाउॉऩाङ्झरकाको सभङृ्जद्ध कृङ्जष, ऩशङ्टऩारन तथा ऩमिटन प्रवद्धिनभा ङ्झनबिय यहेको ङ्जवषमभा 
गाउॉऩाङ्झरका जानकाय यहेकोछ य ङ्झतनै ऺेत्रहरूभा प्राथङ्झभकता ङ्छदइएको छ । गाउॉऩाङ्झरका 
ऺेत्रङ्झबत्रका कृङ्जषमोग्म खेतहरूराई तायवाय रगाउने कामि अङ्ञघ फङ्जढयहेकोछ । ङ्ञचभाङ, 

जोभसोभ तथा ङ्छठनी गाउॉका कृङ्जषमोग्म जङ्झभनहरूराई तायफाय रगाउने कामि अङ्ञन्तभ 
चयणभा ऩङ्टगेकोछ । आगाभी आङ्झथिक वषिभा ती गाउॉका जभीनहरूभा तायवाय रगाउने 
कामि ऩजया हङ्टनेछ ।  

२२. भापाि देङ्ञख धवान, माकखकि , आरङ्टवायीसम्भको कृङ्जष सडक आगाभी आङ्झथिक वषिको शङ्टरूका 
भहीनाहरूभा ऩजया हङ्टनेछ । जसफाट आरङ्टवायीभा यहेको कृङ्जषमोग्म जभीनभा खेती गनि ऩ ङ्टन् 
सङ्टरूवात हङ्टनेछ । मसफाट भापािका कृषकहरू राबाङ्ञन्वत हङ्टनेछन ्। गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रभा 
यहेका साना ङ्झसचाईँ, ढर ङ्झनकास तथा फाटोघाटो ङ्झनभािणभा गाउॉऩाङ्झरकारे उच्च प्राथङ्झभकता 
ङ्छदएय मोजना तथा कामिक्रभहरू कामािन्वमन गङ्चययहेकोछ ।  

२३. गाउॉऩाङ्झरकाको केन्र जोभसोभ फजायभा भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्रा अस्ऩतार छ । भापाि य ङ्छठनीभा 
स्वास््म चौकीहरू यहेका छन ् बने वाॉकी गाउॉहरू ङ्ञचभाङ य स्माङभा हारसम्भ 
साभङ्टदाङ्जमक स्वास््म इकाईहरू यहेकोभा चारज आङ्झथिक वषिभा नै सङ् घीम सयकायको 
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सहमोगभा आधायबजत स्वास््म सेवा केन्रहरूको बवन ङ्झनभािण गने कामि शङ्टरू बएकोछ । 
आगाभी आङ्झथिक वषिभा ती बवनको ङ्झनभािणकामि ऩजया हङ्टनेछ य ती स्थानहरूभा सभेत 
आधायबजत तहको स्वास््म सेवा उऩरब्ध हङ्टनेछ । गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रका सफै स्वास््म 
सॊस्थाहरूभा स्वास््म कभॉहरूको दयफन्दी सॊख्माको आधायभा ऩदऩजङ्झति गङ्चयएकोछ ।  

२४. गाउॉऩाङ्झरकाको केन्रभा यहेको जनङ्जहत भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमराई नभजना ङ्जवद्यारमको सजचीभा 
सजङ्ञचकृत गयी नभजना ङ्जवद्यारम ङ्झनभािणको आमोजना कामािन्वनभा आएकोछ । आगाभी 
१/२ वषिभा मस ऩङ्चयमोजना सम्ऩङ्ङ हङ्टनेछ बने उि ङ्जवद्यारमभा प्राङ्जवङ्झधक धाय तपि को 
इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङको ऩढाई प्रायम्ब बएकोछ । सो ङ्जवद्यारमराई सङ्टङ्जवधासम्ऩङ्ङ फनाउन 
गाउॉऩाङ्झरकाको तपि फाट ङ्जवङ्झबङ्ङ मोजना तथा कामिक्रभहरू प्रस्ताव गङ्चयएकोछ य ती 
आमोजनाहरू क्रभैसॉग कामािन्वमन बई यहेकाछन ्।   

२५. जनङ्जहत भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमभा आगाभी आङ्झथिक वषिभा प्राङ्जवङ्झधक धाय तपि को छङ्ट टै्ट बवन 
ङ्झनभािण गने कामि प्रायम्ब हङ्टनेछ ।  

२६. गाउॉऩाङ्झरकाको अको भाध्मङ्झभक तहको ङ्जवद्यारम जनवार भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारम, भापािराई 
बौङ्झतक सॊयचनारे सङ्टङ्जवधा सम्ऩङ्ङ फनाउने मोजनाको शङ्टरूवात गनि राङ्झगएकोछ ।उत्तयी 
ऺेत्र ऩजवािधाय ङ्जवकास तथा जीवनस्तय सङ्टधाय कामिक्रभका राङ्झग उि ङ्जवद्यारमराई छनौट 
गङ्चयएकोभा ङ्जवद्यभान कोयोना भहाभायीको कायणफाट उि मोजना चारज आङ्झथिक वषिभा 
रागज हङ्टन सकेन । दाता याष्डफाट उि प्रस्ताव स्वीकृत बएको खण्डभा आगाभी आङ्झथिक 
वषिभा उि ऩङ्चयमोजनाको राङ्झग ङ्जवस्ततृ ऩङ्चयमोजना प्रङ्झतवेदन तमाय बई मोजना 
कामािन्वमनभा आउनेछ । तत्ऩचातात उि ङ्जवद्यारमको सङ्टङ्जवधासम्ऩङ्ङ छात्रवास सङ्जहत 
ऩठनऩाठन ऩङ्चयस्कृत हङ्टॉदै जानेछ । 

२७. गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रका सफै शैङ्ञऺक सॊस्थाहरूभा ऩठनऩाठन तथा बौङ्झतक सॊयचनाहरूको 
सङ्टधाय गदै रानेभा गाउॉऩाङ्झरका दृढसॊकङ्ञल्ऩत छ ।   

अध्मऺ भहोदम  

२८. गाउॉऩाङ्झरका अन्तगितका सफै वडा कामािरमहरूराई प्रङ्जवङ्झधभैत्री फनाईएकोछ । सफै वडा 
कामािरमहरू सभेत गाउॉ कामिऩाङ्झरकाको कामािरमभा ङ्झछटो गङ्झतको इन्टयनेटको प्रवन्ध 
ङ्झभराईएकोछ । गाउॉ कामिऩाङ्झरकाको कामािरम तथा अन्तगितका वडा कामािरमहरूभा 
स्वीकृत दयफन्दी फभोङ्ञजभ कभिचायीहरूको व्मवस्थाऩन बएकोछ । वडा कामािरमहरूको 
ऩत्राचाय तथा घटना दतािका सफै काभकायवाहीहरूराई ङ्जवद्यजतीम भाध्मभफाट गने 
गङ्चयएकोछ ।  
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२९. गाउॉ कामिऩाङ्झरकाको कामािरमरे सफै तहका कामािरमहरूफाट ङ्ञचठीऩत्र आदानप्रदान गदाि 
ऩजणि रूऩभा ङ्जवद्यजतीम प्रङ्जवङ्झध अवरम्फन गयेकोछ । सेवाप्रवाह ङ्झछटो, छङ्चयतो य च ङ्टस्त फन्दै 
गईयहेकोछ । वडा कामािरम व्मवस्थाऩनराई क्रभैसॉग ऩङ्चयस्कृत तथा सङ्टधादै रङ्झगएकोछ ।  

३०. मङ्टवा क्रव तथा सभाजघयहरूको बौङ्झतक ङ्झनभािणभा उल्रेख्म मोगदान गङ्चयएकोछ । वडा 
नॊ. ३ स्माङभा आकषिक झोनाघाङ ऩाकि को ङ्झनभािण कामि अङ्ञन्तभ चयणभा ऩङ्टगेकोछ । 
आगाभी आङ्झथिक वषिभा सो ऩाकि को ङ्झनभािण कामि ऩजया हङ्टनेछ य त्मसको आकषिणरे ऩमिटक 
आवागभनभा वङृ्जद्ध हङ्टने अऩेऺा ङ्झरएकोछङ्ट । 

३१. ढङ्टम्फा तार व्मवस्थाऩनराई गाउॉऩाङ्झरकाको गौयवको आमोजनाभा सजङ्ञचकृत गयी 
कामिक्रभहरू अङ्ञघ फढाइयहेकोछ । उि तारको व्मवस्थाऩनको राङ्झग अङ्ञघल्रा वषिहरू 
जस्तै चारज आङ्झथिक वषिभा ऩङ्झन तार ऺेत्रभा बौङ्झतक ङ्झनभािण गने कामिराई ङ्झनयन्तयता 
ङ्छदइएकोछ । सङ् घीम तथा गण्डकी प्रदेश सयकाय सभेतको सहरगानीभा आगाभी 
वषिहरूभा सभेत ती मोजनाहरूराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदइनछे ।  

३२. गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रका सफै दङ्झरत तथा ङ्जवऩङ्ङ घयऩङ्चयवायभा ङ्झनशङ्टल्क सौमि ऊजाि जडान गने 
कामि मसै आङ्झथिक वषिको अन्त्मसम्भभा ऩजया हङ्टनेछ बने क्रभैसॉग अन्म घयऩङ्चयवायहरूभा 
सभेत सो ऊजाि प्रणारी जडान गङ्चयनेछ । मसफाट ङ्जवद्यजतको ङ्जवकल्ऩ स्थाऩना हङ्टनेछ ।  

३३. मसै गाउॉऩाङ्झरका अन्तगित स्माङभा उद्योग रगााभ स्थाऩना गनिको राङ्झग कामािरमको 
तपि फाट सफै दस्तावेजहरू तमाय गयी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामहरूभा ऩठाइएकोछ । आगाभी 
आङ्झथिक वषिभा मसको सम्बाव्मता अध्ममन गाउॉऩाङ्झरकाको तपि फाट गयी उद्योग रगााभ 
स्थाऩनाका राङ्झग बौङ्झतक ङ्झनभािण कामि प्रायम्ब हङ्टनेछ । उद्योग रगााभको स्थाऩना ऩचातात 
भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्राकै साना उद्योगी राबाङ्ञन्वत हङ्टनेछन ्बने योजगायीको अवसयहरू सभेत वङृ्जद्ध 
हङ्टनेछन ्।  

३४. तीनै तहका सयकायहरूको सहरगानीभा मस गाउॉऩाङ्झरकाको वडा नॊ. ४ जोभसोभभा 
सङ्टङ्जवधासम्ऩङ्ङ इन्डोय खेरकज द हर ङ्झनभािण गने कामिको थारनी मसै आङ्झथिक वषिफाट 
प्रायम्ब बएकोछ । आगाभी आङ्झथिक वषिहरूभा सभेत मस आमोजनारे ङ्झनयन्तयता ऩाउनेछ 
य केही वषिभै उि ऩङ्चयमोजना ऩजया गने रक्ष्म गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्झरएकोछ । चारज आङ्झथिक 
वषिभा उि खेरकज द हरको ङ्झनभािणको राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे कयीफ १ कयोड फयाफयको 
ङ्झनभािणकामिको व्मवस्थाऩन ङ्झभराएकोछ । 

३५. गाउॉऩाङ्झरकाको प्रशासकीम बवन ङ्झनभािणको कामि थारनी गङ्चयएकोछ । आगाभी दङ्टई 
आङ्झथिक वषिभा मो बवनको ङ्झनभािण कामि ऩजया बई सोही बवनफाट प्रशासङ्झनक काभ 
कायवाही प्रायम्ब हङ्टनेछ । जसफाट सेवाप्रवाह अझै प्रबावकायी य च ङ्टस्त दङ्टरुस्त हङ्टनेछ बन े
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गाउॉऩाङ्झरकाको प्रशासङ्झनक बवन सॉगै फहङ्टउदे्दश्मीम सबाहर ङ्झनभािणको कामि सभेत 
र ङ्टतगङ्झतभा बईयहेकोछ ।  

अध्मऺ भहोदम 

३६. हाभीरे गाउॉऩाङ्झरकाको नतेतृ्व सभारेऩछाङ्झड केही उल्रेख्म ठज रा आमोजनाहरूको ङ्झनभािण 
कामि प्रायम्ब गयेकाछौं । मी ठज रा स्केरका आमोजनाहरूरे ऩकै्क ऩङ्झन दजयगाभी प्रबाव 
छाड्नेछ बङे्ङभा भ ङ्जवश्वस्त छङ्ट । जोभसोभ ङ्ञस्थत सश्त्र  प्रहयी फरको नॊ. ३३ गङ्टल्भको 
कामािरम देङ्ञख कारीगण्डकी नदीको ऩक्की ऩङ्टरसम्भ दङ्टवैतपि  कारीगण्डकी नदीभा ऩक्की 
तटफन्धन गने कामि प्रायम्ब बईसकेकोछ । मस तटफन्धनको ङ्झनभािण कामि आगाभी 
आङ्झथिक वषिभा ऩजया हङ्टनेछ । मसफाट जोभसोभ फजायभा नदी कटानफाट हङ्टने ऺङ्झत 
न्मजनीकयण हङ्टनेछ बने तटफन्धनको दामाॉ वामाॉ समौं योऩनी खेङ्झतमोग्म जङ्झभन ङ्झनस्कनेछ । 
मस तटफन्धनराई गण्डकी प्रदेशकै अनङ्टकयणीम फनाउन गाउॉऩाङ्झरका रागीऩयेकोछ ।  

३७. जोभसोभ फजायकै नङ्ञजकै हार गाउॉ कामिऩाङ्झरकाको कामािरम यहेको स्थान नङ्ञजकैदेङ्ञख 
जोभसोभ भ्मजटावय जाने सङ्टङ्जवधासम्ऩङ्ङ ऩदभागि फनाउने कामि ऩङ्झन मसै आङ्झथिक वषिदेङ्ञख 
प्रायम्ब बएकोछ । मो ऩङ्चयमोजना ऩङ्झन आगाभी आङ्झथिक वषिभा ऩजया हङ्टनेछ य 
ऩमिटकहरूको जोभसोभ फसाई मस ऩङ्चयमोजनारे कङ्ञम्तभा एक ङ्छदन फढाउनेछ ।  

३८. देशकै राङ्झग नौरो ङ्झभनी भङ्टस्ताङ ऩाकि को ङ्जवस्ततृ ऩङ्चयमोजना प्रङ्झतवेदन तमाय गयी गण्डकी 
प्रदेशका भाननीम भङ्टख्मभन्त्रीज्मजको उऩङ्ञस्थङ्झतभा सो प्रङ्झतवेदनको प्रस्तङ्टङ्झत सभेत गयी हार 
सफै तहका सयकायहरूको सहरगानीभा सो ऩङ्चयमोजनको ङ्झनभािण कामि मसै आङ्झथिक 
वषिफाटै प्रायम्ब गङ्चयएकोछ । 

३९. ङ्झभनी भङ्टस्ताङ ऩाकि को ङ्झनभािण ऩचातात भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्राका भङ्टख्म भङ्टख्म धाङ्झभिक तथा 
ऩङ्टयाताङ्ञत्वक भहत्त्वका धयोहयहरूको सजक्ष्भ रूऩ मस गाउॉऩाङ्झरकाको केन्र जोभसोभ 
फजायभै अवरोकन गने अनौठो अवसय उऩरब्ध हङ्टनेछ । मस ऩङ्चयमोजनारे भङ्टस्ताङ 
ङ्ञजल्राभा ऩमिटकहरूको आगभनभा उल्रेख्म फढोत्तयी हङ्टनेछ बने ऩमिटकहरूको भङ्टस्ताङ 
फसाईराई सभेत रम्भ्माउनेछ । भङ्टस्ताङका भहत्त्वऩजणि धयोहयहरूको सजक्ष्भ रूऩ 
जोभसोभभा नै अवरोकन गयेऩचातात ऩमिटकहरू वास्तङ्जवक धयोहयहरूको अवरोकन 
भ्रभणभा सभेत आकङ्जषित हङ्टनेछन ् य घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरका तथा अन्म सफै 
गाउॉऩाङ्झरकाहरूभा ऩमिटकहरूको आवागभनभा उल्रेख्म रूऩभा फढोत्तयी हङ्टनेछ । मो 
ऩङ्चयमोजना ङ्झनचातम ऩङ्झन ठज रो रगानीको य च ङ्टनौङ्झतऩजणि यहेताऩङ्झन असम्बव बने छैन ।  
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४०. भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्राको एकभात्र फहङ्टभङ्टखी क्माम्ऩसको रूऩभा तेज ङ्झनयारा जनङ्जहत क्माम्ऩस 
यहेकोछ । मस क्माम्ऩसको बौङ्झतक ङ्झनभािणभा गाउॉऩाङ्झरका जङ्टङ्जटयहेकोछ । ङ्ञजल्राकै 
एकभात्र क्माम्ऩसको बौङ्झतक तथा शैङ्ञऺक गङ्टणस्तय सङ्टधायभा भङ्टस्ताङका सफै स्थानीम 
तहरुको ध्मान जानङ्ट जरूयी छ । आगाभी आङ्झथिक वषिभा मस क्माम्ऩसका राङ्झग सङ् घीम 
ङ्जवशेष अनङ्टदानफाट क्माम्ऩस बवनको ङ्झनभािण कामि शङ्टरू गङ्चयनेछ । आगाभी आङ्झथिक 
वषिका राङ्झग मस क्माम्ऩसको बौङ्झतक ङ्झनभािणभा रू. १ कयोड ५० राख फजेट 
ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयएकोछ ।  

४१. जोभसोभ- ङ्छठनी- छैयो- भापाि चक्रऩथको प्रायङ्ञम्बक कामि मसै गाउॉऩाङ्झरकारे शङ्टरू गयेको 
हो  । अङ्जहरे मस चक्रऩथको ङ्झनभािणकामि प्रदेश सयकायको सहमोगभा जायी यहेकोछ । 
मस सडकको ङ्झनभािण ङ्झनधािङ्चयत सभमभानै ऩजया गयाउनेतपि  गाउॉऩाङ्झरका रागीयहनेछ । मो 
सडकको ङ्झनभािणरे जोससोभ, ङ्छठनी, छैयो, ङ्ञचभाङ य भापािका जनताहरूको बावनात्भक 
एकता फङ्झरमो फनाउनेछ य बौगोङ्झरक दजयीराई कभ गयी आवागभनराई सहजता 
गयाउनेछ । ढङ्टवानी ऩैठायी कामिराई सविसङ्टरब फनाउनेछ । मसै चक्रऩथको भङ्टख्म ङ्जहस्सा 
भापाि छैयो जोड्ने ऩक्की ऩङ्टरको ङ्झनभािणकामिराई मथासम्बव ङ्झछटो ऩजया गनि गाउॉऩाङ्झरकारे 
ऩङ्चयणाभङ्टखी ऩहर गनेछ ।  

४२. भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञखत चक्रऩथभा ऩने ढङ्टम्फाखोरा य ङ्छठनीखोराभा भोटयेवर ऩङ्टर ङ्झनभािणका 
राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे आगाभी आङ्झथिक वषिभा गण्डकी प्रदेश सयकाय य नेऩार सयकायसॉग 
सभन्वमात्भक रुऩभा कामि गनेछ । ऩङ्चयणाभस्वरूऩ ती स्थानहरूभा ऩक्की ऩङ्टर ङ्झनभािण बई 
स्थानीम जनता प्रत्मऺ रूऩभा राबाङ्ञन्वत बई उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फङृ्जद्ध हङ्टनेछ ।  

अध्मऺ भहोदम तथा सबाका सदस्मज्मजहरू 

 

४३. आजको मङ्टग बनेको सजचना प्रङ्जवङ्झधको मङ्टग हो । नेऩारको सॊङ्जवधानरे सफै नेऩारी 
नागङ्चयकहरूको राङ्झग सजचनाको हक प्रत्माबजत गयेकोछ । आजको ङ्छदनभा भङ्टस्ताङ 
ङ्ञजल्राफाट प्रकाशन हङ्टने ङ्जवद्यजतीम सभाचायऩत्र (News Portal) नयहेको अवस्था छ । मसै 
ङ्चयिताराई ऩजया गनि गाउॉऩाङ्झरकारे एक न्मजज ऩोटिर mustangkhabar.com को ङ्झनभािण 
गयेकोछ । मस न्मजज ऩोटिर हार ट्रामर बजिन demo.mustangkhabar.com भा यहेकोछ 
। केही कानजनी तथा प्रकाशकीम प्रकृमाहरू ऩजया गयी आगाभी आङ्झथिक वषिको शङ्टरूफाटै 
मसको ङ्झनमङ्झभत प्रकाशन प्रायम्ब हङ्टनेछ । मसको प्रकाशन ऩचातात भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्राका सफै 
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भहत्त्वऩजणि घटनाहरूराई देशङ्जवदेशफाट जानकायी तथा अवरोकन गने अवसय उऩरब्ध 
हङ्टनेछ ।  

४४. जोभसोभभा यहेका सफै होटरहरूराई ङ्जवद्यजतीम सञ्जार (Networking) भा आवद्ध गने कामि 
अङ्ञन्तभ चयणभा ऩङ्टगेकोछ । सफै होटरहरूको सॊङ्ञऺप्त ऩङ्चयचम सङ्जहत एक छङ्ट टै्ट वेबसाइट 
ङ्झनभािण कामि ऩजया हङ्टने क्रभभा यहेकोछ । आउॉदो आङ्झथिक वषिको शङ्टरूवाती भहीनासॉगै 
जोभसोभ भ्रभण गने सफै आगन्तङ्टक तथा ऩमिटकहरूरे ऊनीहरूको योजाईको होटर 
ऊनीहरूकै घयठेगानाफाट अरगाीभ फङ्टकीङ गयी आउनसक्ने प्रवन्धको सङ्टङ्झनङ्ञचाततता हङ्टनेछ । 
मस कामिफाट दङ्टफैऩऺ् होटर व्मवसामी तथा ऩमिटकहरू राबाङ्ञन्वत हङ्टनेछन ्।  

४५. गाउॉ कामिऩाङ्झरकाको कामािरम तथा अन्तगितका वडा कामािरमहरूभा हङ्टने याजस्व सॊकरन 
कामिराई अझै व्मवङ्ञस्थत फनाउनको राङ्झग याजस्व सॊकरन स्टवेमय सफै वडा कामािरम 
तथा गाउॉ कामिऩाङ्झरकाको कामािरमभा जडान गङ्चयसङ्जकएकोछ । मस स्टवेमयको 
भद्दतरे कामािरमभा कामियत कभिचायीहरूराई कामिसञ्चारनभा च ङ्टस्तता फढाउनङ्टको साथै 
आम्दानी तथा खचि सम्फन्धी प्रङ्झतवेदन कामिराई सभेत सहजता ऩैदा हङ्टनेछ । 

४६. गाउॉऩाङ्झरकाको भङ्टख्म प्रशासङ्झनक कामािरमभा रेखा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी स्टवेमय 
SuTRA को प्रमोग बने ङ्जवगतका आङ्झथिक वषिहरूफाटै शङ्टरू गयी मद्यऩी सङ्टचारू बईयहेकोछ 
। मस स्टवेमयको प्रमोगरे गदाि सफै आङ्झथिक कायोफायहरूको रेखाॊकन नेऩार 
सयकायरे तम गयेको प्रणारीभा सञ्चारन हङ्टनङ्टको साथै सङ् घीम तथा प्रदेश सयकायका 
ङ्झनकामहरूरे उि प्रणारीफाटै मस गाउॉऩाङ्झरकाको आम्दानी तथा खचि सम्फन्धी 
ङ्जववयणहरू प्राप्त गनि सहजता बईयहेकोछ ।  

४७. प्रधानभन्त्री योजगाय कामिक्रभफाट प्रत्मेक वडाहरूका साना साना ङ्जवकास ङ्झनभािणका 
कामिहरू बईयहेका छन ्। मसफाट एकाङ्झतय ङ्जवकास ङ्झनभािणका कामिहरू बएका छन ्बन े
अकोतपि  वेयोजगाय मङ्टवा जभातराई कङ्ञम्तभा ऩङ्झन न्मजनतभ ् योजगायीका अवसयहरू प्राप्त 
बईयहेका छन ् । आगाभी आङ्झथिक वषिभा प्रधानभन्त्री योजगाय कामिक्रभराई अझै 
ऩङ्चयस्कृत गयी स्थानीम जनताराई योजगायी फढाउनङ्टको साथै सीऩ ङ्जवकासका अवसयहरू 
प्रदान गङ्चयनेछ ।सीऩ ङ्जवकास गदै जाॉदा स्थानीम जनता स्वयोजगाय उन्भङ्टख फङे्ङछन ् । 
आगाभी आङ्झथिक वषिभा कज र ५२ राख ३ हजाय फजेटको प्रधानभन्त्री योजगाय कामिक्रभ 
रागज गङ्चयनेछ ।  
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अध्मऺ भहोदम, 

४८. अव भ आगाभी आङ्झथिक वषिका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे तमाय गयेको वाङ्जषिक फजेटको  
सॊङ्ञऺप्त प्रारूऩ ऩेश गने अनङ्टभङ्झत चाहन्छङ्ट ।  

४९. आगाभी आङ्झथिक वषि २०७७|७८ को वाङ्जषिक फजेट तमाय गदाि प्रचङ्झरत कानजनहरूरे 
ङ्झनङ्छदिष्ट गयेफभोङ्ञजभका सफै प्रकृमाहरूको अवरम्फन गङ्चयएकोछ । वङ्ञस्तस्तयफाट सॊकङ्झरत 
मोजनाहरूराई ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतहरुभा छरपर गयी फजेट तथा कामिक्रभ तजजिभा सङ्झभङ्झत 
भापि त ्कामिऩाङ्झरकाभा ऩेश गयी कामिऩाङ्झरकाको ङ्झनणिम फभोङ्ञजभ आजको मस सबाभा ऩेश 
गने व्मवस्था ङ्झभराएकोछङ्ट ।  

५०. आगाभी आङ्झथिक वषिका राङ्झग वाङ्जषिक फजेटका भङ्टख्मतमा देहाम फभोङ्ञजभका उदे्दश्महरू 
ङ्जकटान गयेकोछङ्ट ।  

क) ङ्जवद्यभान कोयोना भहाभायीको सॊक्रभणराई न्मजनीकयण गने एवभ ् उि कामिको 
राङ्झग श्रोतको सङ्टङ्झनचाततता गने । 

ख) ऩङ्टयाना य अधङ्टया आमोजनाहरूराई प्राथङ्झभकता ङ्छदने ।  

ग) गाउॉऩाङ्झरकाका गौयवका आमोजनाहरूभा श्रोतको ङ्जवङ्झनमोजन गने ।  

घ) गयीफी न्मजनीकयणराई टेवा ऩङ्टमािउने मोजना तथा कामिक्रभको छनौट गने ।  

ङ) ङ्जवकास ङ्झनभािणभा बौगोङ्झरक सभानता य सभता कामभ गने ।  

च) फङ्ञस्तस्तयफाट छनौट बई आएका आमोजनाहरूराई प्राथङ्झभकता ङ्छदने ।  

छ) जनसहबाङ्झगता अङ्झबवङृ्जद्ध गयाउन सङ्जकने आमोजनाहरू छनौट गने ।  

ज) सहबाङ्झगताभजरक मोजना ङ्झनभािण प्रकृमाराई प्रश्रम गने ।  

झ) जनचाहना फभोङ्ञजभका आमोजनाहरू छनौट गने ।  

ञ) आमोजना ङ्झनभािणसॉग सम्फङ्ञन्धत सफै ङ्जवषमऺेत्रहरूभा फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गने ।  

ट) कारीगण्डकी तटफन्धनराई उच्च प्राथङ्झभकताभा याख्न े।  

ठ) ऩमिटन प्रवधिनभा जोड ङ्छदने ।  

ड) सभावेशी य सभन्मामीक ङ्जवकास प्रमासराई प्रश्रम ङ्छदने ।  

ढ) योजगायी उन्भजख आमोजनाहरूको छनौटभा जोड ङ्छदने ।  

ण) श्रोत य साधनको अङ्झधकतभ ् उऩमोग गने य प्रबावकायी रूऩभा कामािन्वमन हङ्टन 
सक्ने मोजनाको छनौटभा जोड ङ्छदने ।  

५१. आगाभी आङ्झथिक वषिको फजेट भङ्टख्म रूऩभा देहामका दस्तावेज सभेतको आधायभा तमाय 
ऩायेकोछङ्ट ।  
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क)  नेऩारको सॊङ्जवधान 

ख) नेऩार सयकायरे तमाय ऩायेको चारज आवङ्झधक मोजना 
ग) स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ 

घ) दीगो ङ्जवकास रक्ष्महरू  

ङ) गाउॉऩाङ्झरकाको वाङ्जषिक नीङ्झत तथा कामिक्रभ 

च) सङ्घीम सयकाय तथा अन्तगितका ङ्झनकामहरूफाट फेरा फेराभा बएका ङ्झनदेशन, 

 ङ्छदग्दशिन, ऩङ्चयऩत्र तथा कामिङ्जवङ्झध 

छ) गण्डकी प्रदेश सयकायको आवङ्झधक मोजना तथा सो सयकायका ङ्झनकामहरूफाट 
 बएका ऩङ्चयऩत्र, ङ्झनदेशन तथा कामिङ्जवङ्झध 

ज) भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्राफाट प्रङ्झतङ्झनधी सबा तथा गण्डकी प्रदेश सबाभा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गनङ्टिहङ्टन े
 भाननीम साॊसद्ज ज्मजहरूका सल्राहसङ्टझावहरू 

झ) गाउॉ कामिऩाङ्झरकाफाट बएका ङ्झनणिमहरू 

ञ) मोजना छनौटको क्रभभा वस्तीस्तयफाट ङ्झसपाङ्चयस बई आएका मोजना तथा 
 कामिक्रभहरूको ङ्जववयण 

ट) याजस्व ऩयाभशि सङ्झभङ्झत तथा ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतहरूफाट बएका ङ्झनणिमहरू 

ठ) अन्म सान्दङ्झबिक ङ्जवषमहरू  ।  

आङ्झथिक ङ्जवकास 

५२. मस गाउॉऩाङ्झरकाको भङ्टख्म आङ्झथिक उऩाजिन गने ऺेत्र बनेको कृङ्जष, ऩशङ्टऩारन तथा ऩमिटन 
ऺेत्र नै हो । आगाभी आङ्झथिक वषिभा कृङ्जष तथा ऩमिटन ऺेत्रको प्रवधिनका राङ्झग ङ्जवशेष 
मोजना तथा कामिक्रभहरू प्रस्ताव गयेकोछङ्ट ।  छैयो ङ्झसॊचाई मोजना ङ्जवस्तायको काभराई 
ङ्झनयन्तयता ङ्छदएकोछङ्ट । ङ्जवङ्झबङ्ङ वडाहरूभा साभजङ्जहक वाख्राऩारन कामिक्रभराई फजेट 
व्मवस्था गयेकोछङ्ट । ती कामिक्रभहरूफाट भजरत् दङ्झरत तथा ङ्जवऩङ्ङ तथा पयक ऺभता 
बएका घयऩङ्चयवायका सदस्महरू राबाङ्ञन्वत हङ्टनेगयी कामिक्रभ तथा फजेट व्मवस्था गयेकोछङ्ट  
। भापाि कृङ्जष सहकायी सॊस्था ङ्झरङ्झभटेडको अधङ्टयो कृङ्जष उऩज सॊकरन केन्र ङ्झनभािणको 
राङ्झग आवश्मक फजेटको व्मवस्था ङ्झभराएकोछङ्ट ।  

५३. वडा नॊ. ३ स्माङभा ङ्झनभािणङ्झधन झोनाघाङ ऩाकि को ङ्झनभािणकामि आगाभी आङ्झथिक वषिभा 
ऩजया गनेगयी फजेट व्मवस्था गयेकोछङ्ट । जोभसोभ तथा ङ्छठनी खेतभा तायफाय रगाउने 
कामि आगाभी आङ्झथिक वषिभा सम्ऩङ्ङ हङ्टनेगयी फजेटको व्मवस्था ङ्झभराएकोछङ्ट । मी 
कामिफाट उत्ऩाङ्छदत कृङ्जष उऩजहरूको सॊयऺण तथा सॊवद्धिन बई सम्फङ्ञन्धत वडाका 
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कृषकहरू राबाङ्ञन्वत हङ्टने ङ्जवश्वास ङ्झरएकोछङ्ट । आगाभी आङ्झथिक वषिभा प्रत्मेक वडाभा 
कृङ्जष तथा ऩशङ्ट व्मवसामी राबाङ्ञन्वत हङ्टनेगयी ङ्जवङ्झबङ्ङ कामिक्रभहरूको प्रस्ताव गयेकोछङ्ट  । 
मसका अरावा कृङ्जष ऺेत्रको राङ्झग थऩ छङ्ट टै्ट कामिऩाङ्झरकाफाट ऩङ्झछ कामिक्रभ तम हङ्टनेगयी 
हारका राङ्झग रू. २६ राख ४४ हजाय फजेटको व्मवस्था ङ्झभराएकोछङ्ट बने ऩशङ्टसेवा 
ऺेत्रका राङ्झग सशति अनङ्टदानका कामिक्रभका अरावा आवश्मकताभा आधाङ्चयत कामिक्रभ 
छनौट गनि थऩ रू. ५ राख फजेट व्मवस्था गयेकोछङ्ट । सङ् घीम सयकायफाट सशति 
अनङ्टदानतपि  प्राप्त हङ्टने कृङ्जष तपि का कामिक्रभहरूराई मथावत प्रस्ताव गयेकोछङ्ट  ।  

५४. आगाभी आङ्झथिक वषि नऩेार सयकायको एवभ ् गण्डकी प्रदेश सयकायको आवङ्झधक 
मोजनासॉग तादाम्मता कामभ हङ्टनेगयी मस गाउॉऩाङ्झरकाको आवङ्झधक मोजनाको ङ्झनभािण 
सम्ऩङ्ङ गङ्चयनेछ । मस कामिभा प्रदेश सयकायफाट प्राङ्जवङ्झधक तथा आङ्झथिक सहमोग सभेत 
प्राप्त हङ्टनेछ । मी सफै कामिको राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाको तपि फाट रू. १५ राख फजेट 
व्मवस्था गयेकोछङ्ट ।  

५५. मस गाउॉऩाङ्झरकाको गौयवको आमोजना ङ्झभनी भङ्टस्ताङ ऩाकि को राङ्झग  रू १ कयोड फजेट 
ङ्जवङ्झनमोजन गयेकोछङ्ट । मो यकभ गाउॉऩाङ्झरकाको तपि फाट प्रस्ताव गङ्चयएको हो । मस 
मोजनाराई सङ् घ सयकाय तथा प्रदेश सयकायफाट सभेत फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयाउनको 
राङ्झग ङ्जवशेष ऩहर गङ्चयनेछ ।  

५६. आगाभी आङ्झथिक वषिका राङ्झग सभऩजयक मोजनाहरू कामािन्वमन गनि रू ७५ राख फजेट 
ङ्जवङ्झनमोजन गयेकोछङ्ट । मसफाट प्रदेश सयकाय तथा सङ् घीम सयकायफाट  आउने 
सभऩजयक आमोजनाहरू कामािन्वमन गने व्मवस्था ङ्झभराएकोछङ्ट । 

५७. ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सभेत अन्म कोषहरुको राग रू. २५ राख फजेट प्रस्ताव गयेकोछङ्ट । 
मसफाट गाउॉऩाङ्झरका अन्तगित यहेका ङ्जवङ्झबङ्ङ कोषहरू व्मवङ्ञस्थत हङ्टनेछन ्  

५८. आङ्झथिक ङ्जवकासतपि  आगाभी आङ्झथिक वषिका राङ्झग मस गाउॉऩाङ्झरकाको तपि फाट कज र 
फजेट रू. ३ कयोड ६४ राख ६९ हजाय ङ्जवङ्झनमोजन गने प्रवन्ध ङ्झभराएकोछङ्ट । 

अध्मऺ भहोदम  

अफ भ ऩजवािधाय ङ्जवकास तपि का मोजना तथा कामिक्रभको ङ्जवषमभा फजेट ऩेश गनि चाहन्छङ्ट ।  

ऩजवािधाय ङ्जवकास 

५९. ऩजवािधाय ङ्जवकास तपि  आगाभी आङ्झथिक वषिभा ङ्ञचभाङ इन्डोय तायाखेर खेरभैदानको 
ङ्झनभािणकामि ऩजया गनेगयी फजेटको व्मवस्था ङ्झभराएकोछङ्ट  । छैयो आभा सभजह बवनको 
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छत ढरान, भापाि गाउॉङ्झबत्र ङ्जवद्यजत प्रशायण राईन अण्डय रगााउण्ड गने, भापािभा 
कारीगण्डकी तटफन्धन गने, वडा नॊ. ३ ऩङ्टल्चोक ऺेत्रभा तटफन्धन मोजना सभेतका राङ्झग 
आवश्मक फजेटको व्मवस्था ङ्झभराएकोछङ्ट । जनङ्जहत क्रवको ऩङ्टस्तकारम बवन ङ्झनभािण 
तथा ङ्छठनी खेर भैदान, ढङ्टम्फा सम्रे गाउॉ ङ्झसचाईँ कज रो ङ्झनभािण तथा ढर ङ्झनभािण सभेतका 
राङ्झग आगाभी आङ्झथिक वषिभा फजेटको प्रस्ताव गयेकोछङ्ट ।  

६०. गाउॉऩाङ्झरकाको प्रशासङ्झनक बवन ङ्झनभािण गनिको राङ्झग रू १ कयोड फजेटको प्रवन्ध 
ङ्झभराएकोछङ्ट । गण्डकी प्रदेश सयकायफाट सभऩजयक अनङ्टदान भापि त ् सोही प्रशासङ्झनक 
बवन ङ्झनभािणका राङ्झग रू ५० राख फजेटको प्रवन्ध ङ्झभराइएकोछ। प्रदेश सभऩजयक 
अनङ्टदान अन्तगित नै चारज आङ्झथिक वषिभा नै ठेक्काऩट्टा सम्ऩङ्ङ बएको भापाि माकखकि  कृङ्जष 
सडक ङ्झनभािणभा आगाभी आङ्झथिक वषिभा ब ङ्टिानी व्मवस्थाऩन गनि रू ५० राख फजेटको 
प्रवन्ध ङ्झभराएकोछङ्ट ।  

६१. मी य मस्तै मोजनाहरूभध्मे आगाभी आङ्झथिक वषिभा ऩजवािधाय ङ्जवकास तपि का मोजना तथा 
कामिक्रभहरूको राङ्झग कज र ३ कयोड ५१ राख फजेट प्रस्ताव गयेकोछङ्ट ।  

साभाङ्ञजक ङ्जवकास 

६२. कोयोना भहाभायीरे अङ्जहरे ङ्जवश्व सभङ्टदाम नै आक्रान्त बईयहेकोछ । मस भहाभायीको 
त्रासदी मस गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रभा ऩङ्झन यहेकोछ । आजका ङ्छदनसम्भ मस गाउॉऩाङ्झरका 
सभेत ङ्झसङ्गो भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्राभा १ जनाभा सॊक्रभण ऩङ्टष्टी बएको छ । आगाभी आङ्झथिक 
वषिका राङ्झग मस भहाभायीको थऩ सॊक्रभण हङ्टन नङ्छदन तथा अन्म याहत तथा उद्धाय तथा 
क्वायेण्टीन तथा आइसोरेसन ङ्झनभािण तथा व्मवस्थाऩनका राङ्झग आवश्मक खचिको न्मजनता 
नहोस बनेय कोयोना योकथाभ तथा न्मजनीकयण, याहत तथा उद्धाय सभेतका राङ्झग रू २५ 
राख थऩ फजेटको व्मवस्था गयेकोछङ्ट ।  

६३. ङ्ञशऺातपि  सङ् घीम सयकायफाट हस्तान्तङ्चयत कामिक्रभहरूराई मथावत याखी थऩ ऩयीऺा 
व्मवस्थाऩन, साथी दौतयी ङ्ञशऺा कामिक्रभ, ऩढाई उत्सव, ङ्जवद्यारम छाऩाभम कामिक्रभ, 
खेरकज द तथा अङ्झतङ्चयि ङ्जक्रमाकराऩ, वार ङ्जवकास ङ्ञशऺक तरफ थऩ प्रोत्साहन, उत्कृष्ठ 
ङ्ञशऺक तथा ङ्जवद्यारम ऩङ्टयस्काय, मङ्टवा रङ्ञऺत थऩ कामिक्रभ, कम्प्मजटय ङ्ञशऺा तारीभ 
सभेतका कामिक्रभहरूभा फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयेकोछङ्ट । गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्रका सफै 
साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमहरूभा आवश्मक ऩने थऩ ऩाठ्यऩङ्टस्तक ङ्झनभािण तथा खयीदका राङ्झग 
आवश्मक ऩने फजेट गाउॉऩाङ्झरकाको तपि फाटै फेहोने गयी कामिक्रभ तम गयेकोछङ्ट ।  
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६४. आगाभी आङ्झथिक वषिभा चारज आङ्झथिक वषिकै जस्तै जनङ्जहत भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमराई नभजना 
ङ्जवद्यारम फनाउनको राङ्झग सङ् घीम सयकायफाट सशति अनङ्टदान प्राप्त हङ्टनेछ बने प्रदेश 
सयकायफाट प्राङ्जवङ्झधक धाय तपि  बवन ङ्झनभािण कामिको राङ्झग रू ५० राख यकभ प्राप्त 
हङ्टनेगयी कामिक्रभ तम गयेकोछङ्ट ।  

६५. स्वास्थतपि  आगाभी आङ्झथिक वषिभा ङ्ञचभाङ य स्माङको आधायबजत स्वास््म केन्रहरूको 
बवन ङ्झनभािण कामि सम्ऩङ्ङ गङ्चयनेछ । आगाभी आङ्झथिक वषिको शङ्टरू भहीना साउनफाटै 
रागज हङ्टनेगयी ती केन्रभा उऩमङ्टि स्वास््म जनशङ्ञि तथा औजाय तथा स्वास््म साभरगाी 
एवभ ् औषधीको व्मवस्था गयी ङ्झनमङ्झभत रूऩभा सञ्चारन गनेगयी सफै तमायी ऩजया 
गङ्चयसकेकोछङ्ट । साउन भहीनाको शङ्टरूफाटै ती स्वास््म इकाईहरूफाट सेवाप्रवाह प्रायम्ब 
हङ्टनेछ ।  

६६. जोभसोभ स्वास््म चौकी, ङ्छठनी तथा भापाि स्वास््म चौकी, भापािका राङ्झग अत्मावश्मक 
बौङ्झतक ङ्झनभािण तथा औषधी तथा औजाय खयीद गने तथा अन्म आवश्मक कामिका राङ्झग 
आवश्मक फजेटको प्रवन्ध ङ्झभराएकोछङ्ट । ऩजणि सॊस्थागत सङ्टत्केयी तथा सङ्टनौरा १००० 
ङ्छदन कामिक्रभ कामािन्वमन, भङ्टस्ताङ अस्ऩतारभा पाभेसी सञ्चारन गनि कभिचायीको 
व्मवस्था, भङ्टस्ताङ साभङ्टदाङ्जमक दन्तसेवा केन्रराई दन्त ङ्ञचङ्जकत्सक वाऩत अनङ्टदान, गाउॉघय 
ङ्ञक्रङ्झनक पङ्झनिचय व्मवस्था, दरीत तथा ङ्जवऩङ्ङहरूको स्वास््म उऩचायको राङ्झग आङ्झथिक 
सङ्टङ्जवधा सभेतका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाको तपि फाट सशति अनङ्टदानका अरावा छङ्ट टै्ट थऩ 
फजेटको व्मवस्था ङ्झभराएकोछङ्ट ।  

६७. भङ्जहरा सॊस्था सङ्झभङ्झत तथा आभा सभजह व्मवस्थाऩन, रैंगीक ङ्जहॊसा ङ्झनवायण कोष, 
भहीराहरूको सीऩ ऺभता अङ्झबवङृ्जद्धका राङ्झग तारीभहरू, ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्छदवसहरू सञ्चारन खचि, 
वारवाङ्झरकाहरू, जेष्ठ नागङ्चयक तथा पयक ऺभता बएका व्मङ्ञिहरू राबाङ्ञन्वत हङ्टनेगयी 
चारज आङ्झथिक वषिका कामिक्रभहरूराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदॉदै सो ऺेत्रका राङ्झग थऩ कामिक्रभहरू 
प्रस्ताव गयी आवश्मक फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयेकोछङ्ट । 

६८. आगाभी आङ्झथिक वषिका राङ्झग साभाङ्ञजक ङ्जवकास तपि  सङ् घीम ङ्जवशेष अनङ्टदान सभेत कज र 
३ कयोड १ राख फजेटको व्मवस्था ङ्झभराएकोछङ्ट । 

वातायण तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 

६९. मस गाउॉऩाङ्झरका नदीजन्म कटानको उच्च जोङ्ञखभभा यहेको स्थानीम तह हो । हारसम्भ 
कारीगण्डकी तथा अन्म खोराहरूको कटानफाट सैमौं योऩनी खेङ्झतमोग्म जभीन फगयभा 
ऩङ्चयणत बएकोछ । मसै कङ्ट याराई भध्मनजय गयी गाउॉऩाङ्झरकारे नदीजन्म कटानफाट हङ्टने 
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ऺङ्झत न्मजनीकयण गनि तटफन्धनको कामिराई ऩङ्जहरो प्राथङ्झभकताभा याखेकोछङ्ट  । सश्त्र  
प्रहयी फरको नॊ. ३३ गङ्टल्भको कामािरम देङ्ञख कारीगण्डकी नदीभा यहेको ऩक्की ऩङ्टरसम्भ 
दोहोयो तटफन्धन गनि सङ् घीम सयकायको सहमोगभा कारीगण्डकी तटफन्धन कामि प्रायम्ब 
बएकोछ  । आगाभी आङ्झथिक वषिको अन्त्मसम्भभा मो ऩङ्चयमोजना ऩजया गने रक्ष्म सङ्जहत 
काभ धभाधभ बईयहेकोछ । आगाभी आङ्झथिक वषिभा मस ऩङ्चयमोजनाका राङ्झग थऩ रू ३ 
कयोड फजेट सङ्घीम सयकायफाट स्वीकृत बई आएकोछ । चारज आङ्झथिक वषि य आगाभी 
आङ्झथिक वषिभा मस मोजनाको राङ्झग कज र फजेट कयीफ रू. १० कयोड खचि हङ्टनेछ य मो 
खचिका राङ्झग सङ् घीम सयकायको सहमोगभा श्रोतको सङ्टङ्झनङ्ञचाततता बईसकेकोछ ।  

७०. आगाभी आङ्झथिक वषिभा सम्रे गाउॉ सॊयऺण ऩङ्जहयो ङ्झनमन्त्रण तथा ल्हेकोथाङदेङ्ञख स्माङ 
ऩङ्टरसम्भ कारीगण्डकी नदी ङ्झनमन्त्रणका राङ्झग फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गयेकोछङ्ट । जोभसोभभा 
कारीगण्डकी नदी ङ्झनमन्त्रणका राङ्झग फजेट व्मवस्था गयेकोछङ्ट । स्माङ खोराभा 
तटफन्धन, वडा नॊ. ३ कै ङ्ञशवभङ्ञन्दय नङ्ञजक बरऩानी ङ्झनमन्त्रण, भापाि फङ्ञस्त ऩछाडी ढर 
ङ्झनकास तथा वृऺ ायोऩण मोजना, भापाि पोहयभैरा सॊकरन केन्र ङ्झनभािण, छैयो क्माम्ऩदेङ्ञख 
छैयो ऩङ्टरसम्भ कारीगण्डकी तटफन्धन, छैयो छहया गङ्टम्फा भभित एवभ ्गाउॉऩाङ्झरका स्तयीम 
पोहयभैरा व्मवस्थाऩन तारीभका राङ्झग आवश्मक फजेटको प्रवन्ध ङ्झभराएकोछङ्ट  ।  

७१. भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्राभै आजको ङ्छदनसम्भ ऩङ्झन शफफाहन नबएकारे अनकेन कङ्छठनाई बईयहेको 
अवस्थाभा आगाभी आङ्झथिक वषिभा गाउॉऩाङ्झरकारे एक शफफाहन खयीद गयी अन्म 
ङ्झनकामराई व्मवस्थाऩनको ङ्ञजम्भेवायी सङ्जहत हस्तान्तयण गनेछ । मसको राङ्झग १५ राख 
फजेट व्मवस्था गयेकोछङ्ट । मो सभेत मस्तै ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमकभा सजङ्ञचकृत वातावयण तथा 
ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन तपि का मोजना तथा कामिक्रभहरूको राङ्झग सङ् घीम ङ्जवशेष अनङ्टदान सभेत 
कज र फजेट रू. ३ कयोड ७६ राख ५० हजाय  प्रस्ताव गयेकोछङ्ट ।  

 

अध्मऺ भहोदम य सबाका सदस्मज्मजहरू 

फाङ्जषिक ङ्जवकास मोजना प्रस्तङ्टङ्झतकयणको अवको चयणभा भ सङ्टशासन तथा सॊस्थागत ङ्जवकास 
तपि का मोजना तथा कामिक्रभहरूको ङ्जवषमभा प्रकाश ऩाने अनङ्टभङ्झत चाहन्छङ्ट ।  

सङ्टशासन तथा सॊस्थागत ङ्जवकास मोजना 

७२. कङ्ट नैऩङ्झन ङ्झनकामको सपरता त्मसभा सॊरग्न भानवश्रोतभा ङ्झनबिय गनेभा दङ्टईभत यहॉदैन ।  
ङ्जवकासका आमाभहरू भध्मे भानवश्रोतको ङ्जवकास ऩङ्झन एक आमाभ हो । ङ्जमनै भानव 
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जनशङ्ञिहरूको ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध तथा प्रङ्जवङ्झधभैत्री ङ्जवकासका राङ्झग आगाभी आङ्झथिक वषिका 
राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ कामिक्रभहरूको प्रस्ताव गयेकोछङ्ट ।  

७३. आउॉदो आङ्झथिक वषिदेङ्ञख गाउॉऩाङ्झरकारे कामािन्वमन गने मोजना तथा कामिक्रभहरू मोजना 
व्मवस्थाऩन स्टवेमयफाट व्मवङ्ञस्थत गङ्चयनेछ । उऩबोिा प्रङ्ञशऺण कामिक्रभराई 
आगाभी आङ्झथिक वषिभा ऩङ्झन ङ्झनयन्तयता ङ्छदएकोछङ्ट । कभिचायी ऺभता अङ्झबफङृ्जद्ध कामिक्रभ, 
मङ्टवाहरूको राङ्झग रोकसेवा तमायी कामिक्रभ, ऩत्रकाङ्चयता सम्फन्धी तारीभ, सहकायी 
व्मवस्थाऩन तारीभ, गाउॉऩाङ्झरका स्तयीम उद्ज घोषण तथा बाषणकरा तारीभ, कानजनी 
साऺयता तारीभ सभेतका राङ्झग आवश्मक फजेटको ङ्जवङ्झनमोजन गयेकोछङ्ट ।  

७४. त्मस्तैगयी, भेरङ्झभराऩकताि तारीभ, घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको फस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत सङ्जहतको 
अद्यावङ्झधक ङ्जववयण प्रकाशन (Gharapjhong Facts Publication), न्मामीक सङ्झभङ्झत 
व्मवस्थाऩन खचि, गाउॉऩाङ्झरका बयीका सफै सडकवत्तीहरूको भहसङ्टर खचि, होभस्टे 
व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन सम्फन्धी तारीभ तथा वडा कामािरमहरूभा हटरूभ फनाउनको 
राङ्झग आवश्मक फजेटको प्रवन्ध ङ्झभराएकोछङ्ट ।  

७५. अङ्झतङ्चयि सभमभा काभ गये वाऩत कभिचायी प्रोत्साहनबत्ता तथा ऩदाङ्झधकायीहरूको 
सङ्टङ्जवधाका राङ्झग फजेटको प्रस्ताव गयेकोछङ्ट । कोयोना भहाभायीको न्मजनीकयण याहत तथा 
उद्धायभा खङ्जटएका कभिचायीरूराई जोङ्ञखभ बत्ता प्रस्ताव गयेकोछङ्ट । कोङ्झबड १९ का 
राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाको तपि फाट सफै कभिचायी तथा ऩदाङ्झधकायीहरुको वीभा गने कामिराई 
अगाङ्झड फढाउने गयी प्रकृमा ङ्झभराएकोछङ्ट । मी सफै कामिहरूरे ऩदाङ्झधकायी तथा 
कभिचायीहरूको भनोफर उच्च बई कामिसम्ऩादनको स्तय अङ्झबवङृ्जद्ध हङ्टनेछ य जनसन्तङ्टष्टीको 
स्तय फढ्नेछ ।  

७६. भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्राङ्झबत्रका सफै ऩाॉच वटै गाउॉऩाङ्झरकाहरूको ऩायस्ऩङ्चयक तथा सभन्वमात्भक 
ङ्जवकासरे भात्र भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्राको सभरगा ङ्जवकास सम्बव हङ्टनेहो । मसै ङ्जवषमराई रृदमॊगभ 
गयी आगाभी आङ्झथिक वषिदेङ्ञख भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्राका सफै स्थानीम तहहरूको ऩायस्ऩङ्चयक 
सहमोग, सभन्वम तथा अनङ्टबव आदानप्रदान गने हेतजरे अन्तयऩाङ्झरका ऩङ्चयषद् फैठकको 
आमोजना गनि मस गाउॉऩाङ्झरकारे अरगासयता ङ्झरनेछ । मस्तो फैठक प्रत्मेक 
गाउॉऩाङ्झरकाहरूको व्मवस्थाऩनभा तत ्तत ्गाउॉऩाङ्झरकाभा आमोजना हङ्टनेछ । मसरे गदाि 
भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्राको सन्तङ्टङ्झरत तथा व्मवङ्ञस्थत ङ्जवकास प्रमासभा एक ऩहरकदभी हङ्टनेछ । 
मस ऩङ्चयषद्जको सपर अभ्मास हङ्टनसकेभा अन्म ङ्ञजल्राहरूका राङ्झग सभेत अनङ्टकयणीम 
कामि हङ्टनेछ । मी य मस्तै कामिक्रभहरूका राङ्झग सभरगा सङ्टशासन तथा सॊस्थागत ङ्जवकास 
मोजनातपि  कज र ५० राख फजेटको व्मवस्था गयेकोछङ्ट ।  
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७७. ङ्जवश्व भहाभायीको रूऩभा सॊक्रभण पैङ्झरॊदै गईयहेको कोयोना बाइयसको सम्बाङ्जवत 
सॊक्रभणको ऩङ्चयभाण अङ्जहरे ऩजवािन ङ्टभान गनिसक्ने अवस्था छैन । कथभकदाङ्ञचत मो 
भहाभायीको सॊक्रभणरे प्रस्ताङ्जवत फजेट तथा उऩरब्ध अन्म श्रोतरे नऩङ्टगेका आगाभी 
आङ्झथिक वषिका कङ्ट नैऩङ्झन मोजना तथा कामिक्रभहरूराई  कामिऩाङ्झरकाको ङ्झनणिमफाट 
फजेटको शीषिक सॊशोधन गनि सक्ने गयी ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमक तमाय ऩायेकोछङ्ट  ।  

७८. अऩेङ्ञऺत याजस्व तथा अनङ्टदान प्राप्त हङ्टन नसकेभा तथा कोयोनाको न्मजनीकयणभा फजेट 
अऩङ्टग हङ्टन गएभा मो व्मवस्था आकङ्जषित हङ्टने गयी मस सबाभा स्वीकृङ्झतको राङ्झग प्रस्ताव 
ऩेश गयेकोछङ्ट ।  

७९. सशति तपि का सफै मोजना तथा कामिक्रहरूराई हङ्टफहज प्रस्ताव गयेकोछङ्ट  य मसैसाथ सॊरग्न 
ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमक, २०७७ को अनङ्टसजचीभा सजङ्ञचकृत गयी याखेकोछङ्ट ।  

अध्मऺ भहोदम 

८०. अव भ आगाभी आङ्झथिक वषिको राङ्झग अनङ्टभाङ्झनत आम य व्ममको अनङ्टभान मस गङ्चयभाभम 
सबाभा ऩेश गने अनङ्टभङ्झत चाहन्छङ्ट । हारसम्भ प्राप्त हङ्टन आएका कामिक्रभहरूको आधायभा 
आगाभी आङ्झथिक वषिको राङ्झग अनङ्टभाङ्झनत फजेटको आकाय रू. ३० कयोड ७० राख १३ 
हजाय ५३ को हङ्टनेछ । मसै फभोङ्ञजभको फजेटको सॊयचनाभा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा वाऩतको 
यकभ सॊरग्न गङ्चयएको छैन । साभाङ्ञजक सङ्टयऺा वाऩत ङ्जवतयण गङ्चयने यकभ कोष तथा 
रेखा ङ्झनमन्त्रण कामािरमफाट सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञिहरूको खाताभा स्थानान्तयण हङ्टने हङ्टनारे मस 
गाउॉऩाङ्झरकाको फजेटभा सॊरग्न नगङ्चयएको हो ।  कज र प्रस्ताङ्जवत फजेट भध्मे चारज तपि  
जम्भा ५ कयोड ३२ राख ९४ हजाय खचि हङ्टने ऩजवािन ङ्टभान यहेकोछ । फाॉकी हङ्टन आउने 
रू. २५  कयोड ३७ राख १९ हजाय ५३ भध्मे सशति अनङ्टदान तपि का कामिक्रभहरूको राङ्झग 
कज र १० कयोड ६९ राख खचि हङ्टनेछ बन ेफाॉकी फजेट रू. १४ कयोड ६८ राख १९ हजाय 
५३ ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमऺेत्रगत आमोजनाहरू य तीनको व्मवस्थाऩन य सभऩजयक कोष ङ्झनभािण एवभ ्
ङ्जवङ्झबङ्ङ कोषहरूको व्मवस्थाऩनभा खचि हङ्टनेगयी फजेटको आॉकरन गयेकोछङ्ट । आगाभी आङ्झथिक 
वषिका सफै मोजना तथा कामिक्रभहरू मसैसाथ सॊरग्न ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमकको अनङ्टसजचीभा सङ्टङ्ञचकृत 
गयेकोछङ्ट । ङ्जवस्ततृ ङ्जववयण सोही ङ्जवधेमकफाट जानकायी ङ्झरनङ्टहोरा ।  

८१. कज र फजेट भध्मे आगाभी आङ्झथिक वषिभा सङ् घीम सयकायफाट ङ्जवत्तीम सभानीकयणफाट रू. ६ 
कयोड ७१ राख, ङ्जवत्तीम सभानीकयण गण्डकी प्रदेश सयकायफाट १ कयोड २१ राख २५ 
हजाय, सङ् घीम सयकायको याजस्व वाॉडपाॉडफाट रू ३ कयोड ५९ राख ३ हजाय ५३, 
गण्डकी प्रदेश सयकायको सवायी साधन कय वाॉडपाॉडफाट रू १० राख ५ हजाय, सङ् घीम 
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सयकायको सशति अनङ्टदान तपि  रू. १० कयोड ६९ राख, सङ्घीम ङ्जवशेष अनङ्टदान रू ४ 
कयोड ५० राख, गण्डकी प्रदेश सयकायको ङ्जवशेष य सभऩजयक अनङ्टदान कज र रू १ कयोड 
५० राख य गाउॉऩाङ्झरकाको आन्तङ्चयक श्रोत तपि को यकभ रू ८४ राख ३० हजाय यहनेछ 
। उङ्ञल्रङ्ञखत खचि सॊयचनाभा आम्दानी य खचिको प्रऺेऩणभा जम्भा यकभ रू १ कयोड ५५ 
राख ५० हजाय न्मजन हङ्टन आउनेछ । उि न्मजनऩजङ्झति चारज आङ्झथिक वषिभा खचि नबई फचत 
हङ्टन आउने यकभफाट गनेगयी सम्ऩजणि फजेट सॊयचनाराई प्रस्तङ्टत गयेकोछङ्ट ।  

८२. अव भ मस सबाभा मस गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र आगाभी आङ्झथिक वषिभा रगाइने कय तथा 
गैयकय दस्तङ्टय सभेतको ङ्जवषमभा जानकायी गयाउने अनङ्टभङ्झत चाहन्छङ्ट । स्थानीम सयकायको 
भङ्टख्म आन्तङ्चयक श्रोत बनेको कय तथा शङ्टल्कहरूफाटै सॊकरन हङ्टने यकभ हो । चारज 
आङ्झथिक वषिकै जस्तो कयका दयहरू प्रस्ताव गयेकोछङ्ट । चारज आङ्झथिक वषिबन्दा केही 
कयका ऺेत्रहरूभा दामया ङ्जवस्ताय गने प्रवन्ध ङ्झभराएकोछङ्ट । गाउॉऩाङ्झरकाको याजस्व 
ऩयाभशि सङ्झभङ्झतको ङ्झसपाङ्चयसभा तम गङ्चयएका याजस्व सॊकरनका दयहरूको प्रस्ताङ्जवत 
ङ्जववयण मसैसाथ सॊरग्न आङ्झथिक ङ्जवधेमक, २०७७ भा प्रस्तङ्टत गयेकोछङ्ट ।  

८३. ङ्जवद्यभान कोयोना भहाभायीको कायणफाट चारज आङ्झथिक वषिका ऩङ्झछल्रा ४ भहीना सफै 
उद्यभी व्मवसामीहरूका राङ्झग प्रङ्झतकज र हङ्टन ऩङ्टगे । मस गाउॉऩाङ्झरकाको आङ्झथिक ऐन, 
२०७६ रे प्रस्ताव गयेका कय तथा शङ्टल्कहरू तोङ्जकए फभोङ्ञजभ उद्यभी, व्मवसामीहरूसॉग 
उठाउॉदा उनीहरूराई भकाि ऩने देङ्ञखमो । मसै कायणफाट याजस्व ऩयाभशि सङ्झभङ्झतको 
ङ्झसपाङ्चयसभा आङ्झथिक ऐन, २०७६ को अनङ्टसजची १ को खण्ड १ देङ्ञख ५ सम्भका कयका 
दयहरूभा सम्फङ्ञन्धत व्मवसामीहरूराई चारज आङ्झथिक वषिका राङ्झग २५ प्रङ्झतशतरे छङ्टट ङ्छदन े
गयी ङ्झनणिम बएकोभा सो ङ्झनणिम सभेत मस गाउॉसबाको फैठकफाट अनङ्टभोदनका राङ्झग ऩेश 
गयेकोछङ्ट । मस कामिरे गाउॉऩाङ्झरका सफै जनताको दङ््ट खसङ्टखको साथी हो बङे्ङ बावनाको 
ङ्जवकास गयाईएकोछ ।  

८४. आगाभी आङ्झथिक वषि स्थानीम सङ्ञञ्चत कोषफाट व्ममबाय हङ्टने यकभ सङ्जहत ङ्जवङ्झबङ्ङ कामिक्रभ तथा 
आमोजनाहरूको सजङ्ञच सङ्जहतको ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमक, २०७७ सभेत मसैसाथ ऩेश गयेकोछङ्ट ।  

८५. आगाभी आङ्झथिक वषिका राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ मोजना तथा कामिक्रभहरू सङ्जहतको वाङ्जषिक ङ्जवकास मोजना 
ङ्झनभािण गनिको राङ्झग सॊघ सयकाय तथा प्रदेश सयकायफाट ङ्जवशषे अनङ्टदान तथा सभऩजयक अनङ्टदान 
सङ्जहत अन्म साधनश्रोत जङ्टटाउनभा अङ्झत भहत्त्वऩजणि बजङ्झभका ङ्झनवािह गनङ्टिहङ्टने भङ्टस्ताङ ङ्ञजल्राफाट  
गण्डकी प्रदेश सबा तथा प्रङ्झतङ्झनधी सबाकाभा प्रङ्झतङ्झनङ्झधङ्ञत्व गनङ्टिहङ्टने भाननीम साॊसद्ज ज्मजहरूराई भङ्टयी 
भङ्टयी धन्मवाद प्रकट गनि चाहन्छङ्ट ।  
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८६. जङ्टनसङ्टकै फजेटको प्रबावकाङ्चयता त्मसको कामािन्मनभा ङ्झनबिय गदिछ । उङ्ञल्रङ्ञखत फजेटको 
सपर कामािन्वमनका राङ्झग मस गङ्चयभाभम गाउॉसबाका सफै सदस्मज्मजहरू, कभिचायी, आभ 
जनता, वङ्टङ्जद्धङ्ञजवी तथा सफै सयोकायवारा घयऩझोङवासीको साथ य सहमोगको अऩेऺा ङ्झरएको 
छङ्ट । सयोकायवारा सफैको साथ य सहमोगरे नै घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको "सभावेशी, 
साभाङ्ञजक रूऩान्तयण, प्रकृङ्झत सॊयऺण य सॊस्कृङ्झत",: "कृङ्जष, ऩमिटन, ऩमािवयण, ऩजवािधाय, 
घयऩझोङको सभङृ्जद्ध"  बङे्ङ गाउॉऩाङ्झरकाको नाया तथा गण्डकी प्रदेश सयकायरे अवरम्फन 
गयेको सभदृ्ध प्रदेश, सङ्टखी नागङ्चयकको दीघिकाङ्झरन सोंच य नेऩार सयकायरे अवरम्फन गयेको 
सभदृ्ध नऩेार, सङ्टखी नऩेारी को नाया ऩजया हङ्टनेछ बङे्ङभा ङ्जवश्वास ङ्झरएकोछङ्ट । 

८७. अन्त्मभा, आगाभी आङ्झथिक वषिको फजेट तथा कामिक्रभ ङ्झनभािणका राङ्झग सङ्टझाव तथा  
सहमोग ऩङ्ट-माउनङ्ट हङ्टने गाउॉऩाङ्झरकाका श्रदेम अध्मऺ ज्मज,  सफै ङ्झनवािङ्ञचत 
जनप्रङ्झतङ्झनधीज्मजहरू, याजनीङ्झतक दरहरूका ङ्ञजम्भेवाय ऩदाङ्झधकायीहरू, ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झत 
रगामत अन्म सङ्झभङ्झतका सदस्मज्मजहरू, गाउॉ कामिऩाङ्झरकाका सफै साथीहरूराई आबाय 
प्रकट गदै फजेट ङ्झनभािणको प्राङ्जवङ्झधक ऩाटो व्मस्थाऩनभा सहमोग गनङ्टिहङ्टने प्रभङ्टख प्रशासकीम 
अङ्झधकृत रगामत सॊरग्न सफै कभिचायी ङ्झभत्रहरूभा हाङ्छदिक धन्मवाद व्मि गनि चाहन्छङ्ट । 
धन्मवाद ।  

 

 

प्रस्तङ्टतकताि  

सङ्झभिरा गङ्टरुङ 
उऩाध्मऺ तथा सॊमोजक 

घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको फजेट  तथा कामिक्रभ तजजिभा 
सङ्झभङ्झत 

 


