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"सभावेशी, साभाजजक रुऩान्तयण, प्रकृलत सॊयऺण य सॊस्कृलत् 
कृर्ष, ऩमिटन, ऩमा िवयण, ऩूवा िधाय, घयऩझोङको सभृर्ि" 

 

 स्थानीम तह लनवा िचन,2079 वाट लनवा िजचत घयऩझोङगाउॉ ऩालरकाको गाउॉ सबाको ऩर्हरो अलधवेशनभा मस 
गरयभाभम फैठकको अध्मऺता गरययहनबुएका गाउॉ सबाका अध्मऺज्मू, गाउॉ सबाका सफै सदस्मज्मूहरु, 
प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत सभेत उऩजस्थत कभिचायी लभत्रहरु।  

 

 सबाध्मऺ भहोदम तथा सबाका सदस्मज्मूहरु  

1. मस गाउॉऩालरकाको सभृर्ि कृर्ष, ऩशऩुारन, रघ ुउद्यभ तथा ऩमिटन प्रवर्द धिनभा लनबिय यहेकोरे मी 
ऺेत्रहरुभा प्राथलभकता ददइदै आएको छ। गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्रका खेतीमोग्म जग्गाहरुभा तायवाय 
रगाउने कामि लनयन्तय अजघ फर्ढयहेको छ। र्वलबन् न वडाहरुभा साभूर्हक कृर्ष पभि, आरवुारी, 
फाख्राऩारन, स्माउ/ओखय ऩकेट र्वकास कामिक्रभहरु सञ्चारनभा यामाइनेछ। 

2. गाउॉऩालरका अन्तगितका सफ ै वडा कामािरमहरुराई प्रर्वलधभतै्री फनाईएको छ। सफ ै वडा 
कामािरमहरु य गाउॉ कामिऩालरकाको कामािरमभा लछटो गलतको इन्टयनेटको प्रफन्ध लभराईएकोछ। 
वडा कामािरमहरुको ऩत्राचाय, घटना दतािका काभ तथा याजस्व सॊकरनको कामि र्वद्यतुीम 
भाध्मभफाट सॊचारन ह ुॉदै आइयहेका छन्। 

3. गाउॉ कामिऩालरकाको कामािरमरे सफ ैतहका कामािरमहरुफाट जचठीऩत्र आदानप्रदान गदाि ऩूणि रुऩभा 
र्वदू्यतीम प्रर्वलध अवरम्फन गयेको कायण सेवाप्रवाह लछटो, छरयतो य चसु्त फन्दै गईयहेकोछ।  

4. मस घयऩझोङ गाउॉऩालरकाको फहचुजचित ऩमिटकीम गन्तव्म फनेको ढमु्फा तारराई थऩ व्मवजस्थत 
गनि आगाभी आलथिक फषिभा सङ् घीम तथा गडकडकी प्रदेश सयकायसॉग सहकामि गयी ऩमिटन र्वकासभा 
जोड ददइनेछ। 

5. गाउॉऩालरका ऺेत्रका सफ ै दलरत तथा र्वऩन् न घय ऩरयवायराई प्राथलभकताभा याखी घयऩझोङ 
गाउॉऩालरकाका सम्ऩूणि घय ऩरयवायराई लनशयुाक सौमि उजाि जडान, फामोग्माॉस जडान रगामत 
नर्वकयणीम ऊजािका कामिहरुराई लनयन्तयता ददइनेछ। 

6. मस गाउॉऩालरकाभा उद्योग ग्राभ स्थाऩना गनिको रालग उऩमकु्त जग्गा छनोट गयी उद्योग ग्राभको 
बौलतक ऩूवािधाय लनभािण गनि ऩहर गरयनेछ य उद्योग ग्राभको स्थाऩना ऩश् चात भसु्ताङ जजयाराकै 
साना उद्योगीहरु राबाजन्वत हनेुछन बने योजगायीको अवसयहरु सभेत वृर्ि हनेुछन। 

7. सॊघ, प्रदेश य गाउॉऩालरका तीन ैतहका सयकायहरुको सहरगानीभा मस गाउॉऩालरकाको वडा नॊ. ४ 
जोभसोभभा सरु्वधासम्ऩन् न इन्डोय खेरकुद ग्राभ लनभािण गन ेकामि बइयहेको छ। आगाभी आलथिक 
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वषिभा सभेत मस आमोजनाराई लनयन्तयता ददइनेछ य केही वषिभ ैउक्त ऩरयमोजना ऩूया गन ेरक्ष्म 
गाउॉऩालरकारे लरएको छ।  

8. गाउॉऩालरकाको प्रशासकीम बवन लनभािण कामि अजन्तभ चयणभा ऩगेुको छ। आगाभी आलथिक वषिभा 
उक्त बवनको लनभािण कामि ऩूया बई सोही बवनफाट प्रशासलनक काभ कायवाही प्रायम्ब हनेुछ। 
जसफाट सेवाप्रवाह अझै प्रबावकायी य चसु्त दरुुस्त हनेुछ ।  

 

9. यार्ष्डम गौयवको आमोजना कारीगडकडकी कोरयडोय फेनी जोभसोभ कोयारा सडक लनभािणभा जशघ्रता 
यामाउन गाउॉऩालरकारे ऩटक ऩटक ऩहर गदै आएको छ । मस ैअन्तगित जोभसोभ खडकडको काभ 
शरुु बसैकेकोरे लछटो सम्ऩन्न गनि आवश्मक ऩहर गरयने छ। 

अध्मऺ भहोदम तथा सबाका सदस्मज्मूहरु 

10. आजको मगु बनेको सूचना प्रर्वलधको मगु हो। नेऩारको सॊर्वधानरे सफ ै नेऩारी नागरयकहरुको 
रालग सूचनाको हकको प्रत्माबूत गयेको छ। जनताको भौलरक हकको रुऩभा यहेको सूचनाको 
हकको प्रत्माबूलतका रालग गाउॉऩालरका सधैँ सर्क्रम यहने र्वश् वास ददराउन चाहन्छु। 

11. प्रधानभन्त्री योजगाय कामिक्रभफाट प्रत्मेक वडाहरुका साना साना र्वकास लनभािणका कामिहरु 
बईयहेका छन। मसफाट एकालतय र्वकास लनभािणका कामिहरु बएका छन् बने अकोतपि  फेयोजगाय 
मवुा तथा अन्म व्मजक्तहरुराई कम्तीभा ऩलन न्मूनतभ योजगायीका अवसयहरु प्राप् त बईयहेका छन्। 
आगाभी आलथिक वषिभा प्रधानभन्त्री योजगाय कामिक्रभराई अझै ऩरयस्कृत मवुा रजऺत कामिक्रभ 
सञ्चारन गयी स्थानीम जनताराई योजगायी फढाउनकुो साथ ै सीऩ र्वकासका अवसयहरु प्रदान 
गरयनेछ। सीऩ र्वकास गदै जाॉदा स्थानीम जनता स्वयोजगाय उन्भखु फन् नेछन्।  

12. अव भ आगाभी आलथिक वषिका रालग गाउॉऩालरकारे ऩेश गयेको नीलत तथा कामिक्रभको आधायभा 
तमाय गयेको वार्षिक फजेटको सॊजऺप्त प्रारुऩ ऩेश गन ेअनभुलत चाहन्छु। 

13. आगाभी आलथिक वषि २०७९/८० को वार्षिक फजेट तमाय गदाि प्रचलरत कानूनहरुरे लनददिष्ट 
गयेफभोजजभका सफ ै प्रकृमाहरुको अवरम्फन गरयएकोछ। वस्तीस्तयफाट सॊकलरत मोजनाहरुराई 
र्वषमगत सलभलतहरुभा छरपर गयी फजेट तथा कामिक्रभ तज ुिभा सलभलत भापि त कामिऩालरकाभा ऩेश 
गयी कामिऩालरकाको लनणिम फभोजजभ आजको मस सबाभा ऩेश गन ेव्मवस्था लभराएको छु। 

14. आगाभी आलथिक वषिको वार्षिक फजेटका भखु्मतमा देहाम फभोजजभको सोच, रक्ष्म, उद्देश्म य 
अऩेजऺत उऩरब्धी यहेका छन्। 

सोच:  

आलथिक रुऩभा सवर, साभाजजकरुऩभा एकतावि, साॉस्कृलतक रुऩभा भौलरक, गन्तव्म र्कटान बएको 
सनु्दय, सभृि ऩमिटकीम गाउॉऩालरका फनाउने ।   
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   रक्ष्म 

सन्तलुरत एवभ् सभन्मार्मक र्वकासको भाध्मभफाट सभताभूरक य सभृि सभाजको लनभािण गन।े 

उद्देश्महरु:  

क) र्वकास आमोजना तथा कामिक्रभहरुको रालग श्रोतको सलुनजश् चतता गन,े 
ख) अधयुा आमोजनाहरुराई प्राथलभकता ददने, 
ग) गयीफी न्मूनीकयण गयी आलथिक र्वकासभा टेवा ऩरु् माउने मोजना तथा कामिक्रभको छनौट गन,े 
घ) र्वकास लनभािणभा बौगोलरक सभानता य सभता कामभ गन,े 
ङ) फजस्तस्तयफाट छनौट बई आएका आमोजना तथा गाउॉऩालरकाको आवलधक मोजनाभा उयारेजखत 

मोजनाराई प्राथलभकता ददने, 
च) जनसहबालगता अलबवृर्ि गयाउन सर्कने आमोजनाहरु छनौट गन,े 
छ) सहबालगताभूरक मोजना लनभािण प्रकृमाराई प्रश्रम ददने, 
ज) जनचाहना फभोजजभका आमोजनाहरु छनौट गन,े 
झ) आमोजना लनभािणसॉग सम्फजन्धत सफ ैर्वषमऺेत्रहरुभा फजेट र्वलनमोजन गन,े 
ञ) ऩमिटन प्रफधिनभा जोड ददने, 
ट) सभावेशी य सभन्मामीक र्वकास प्रमासराई प्रश्रम ददने, 
ठ) योजगायी उन्भूख आमोजनाहरुको छनौटभा जोड ददने, 
ड) श्रोत य साधनको अलधकतभ् उऩमोग गन े य प्रबावकायी रुऩभा कामािन्वमन हनु सक्ने मोजनाको 

छनौट गन।े 

ढ) ददगो प्रलतपर ददने तथा जनताको जीवनस्तयभा तत्कार सधुाय यामाउने आमोजनाराई जोड ददने। 

 

15. आगाभी आलथिक वषिको फजेट भखु्म रुऩभा देहामका दस्तावेज सभेतको आधायभा तमाय ऩायेकोछु। 

क) नेऩारको सॊर्वधान 

ख) नेऩार सयकायरे तमाय ऩायेको १५ औ ँआवलधक मोजना 
ग) स्थानीम सयकाय सञ् चारन ,न, २०७४ 

घ) गाउॉऩालरकाको प्रथभ आवलद्यक मोजना। 

ङ) दीगो र्वकास रक्ष्महरु 

च) गाउॉऩालरकाको वार्षिक नीलत तथा कामिक्रभहरु 

छ) सॊघीम सयकाय तथा अन्तगितका लनकामहरुफाट फेरा फेराभा बएका लनदेशन, ददग्दशिन, ऩरयऩत्र तथा 
कामिर्वलध 
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ज) गडकडकी प्रदेश सयकायको प्रथभ आवलधक मोजना तथा सो सयकायका लनकामहरुफाट बएका ऩरयऩत्र, 
लनदेशन तथा कामिर्वलध 

झ) भसु्ताङ जजयाराफाट प्रलतलनधी सबा तथा गडकडकी प्रदेश सबाभा प्रलतलनलधत्व गन ुिहनेु भाननीम 
साॊसर्दज्मूहरुका सयाराह सझुावहरु 

ञ) गाउॉ कामिऩालरकाफाट बएका लनणिमहरु 

ट) मोजना छनौटको क्रभभा वडास्तयफाट लसपारयस बई आएका मोजना तथा कामिक्रभहरुको र्ववयण  

ठ) स्थानीम याजश् व ऩयाभशि सलभलत तथा र्वषमगत सलभलतहरुफाट बएका लनणिमहरु 

ड) अन्म सान्दलबिक र्वषमहरु। 

 

अध्मऺ भहोदम तथा सबाका सदस्मज्मूहरु 

अऩेजऺत उऩरब्धी:  

       मस फजेट तथा कामिक्रभको कामािन्वमनफाट स्थानीम जनताको जीवनस्तय भालथ उठी आलथिक तथा 
साभाजजक रुऩान्तयणभा मोगदान ऩगु्ने र्वश्वास लरएको छु। 

 

आलथिक र्वकास  

16. मस गाउॉऩालरकाको भखु्म आलथिक उऩाजिन गन ेऺेत्र बनेको कृर्ष, ऩशऩुारन तथा ऩमिटन ऺेत्र न ै
हो। आगाभी आलथिक वषिभा कृर्ष तथा ऩमिटन ऺेत्रको प्रवधिनका रालग र्वशेष मोजना तथा 
कामिक्रभहरु प्रस्ताव गयेकोछु।  

17. आगाभी आलथिक वषिको रालग शसित फाहेकको आलथिक र्वकास तपि  कुर रु.१ कयोड २५ राख 
रुऩमैाॉ फजेट र्वलनमोजन गयेको छु।  

 आगाभी आलथिक वषिभा कृषक रजऺत कामिक्रभहरुराई ७५% अनदुान सर्हत फजेटको 
व्मवस्था गयेको छु।  

 फाख्रा ऩारन तथा ऩश ु ऩारन एवभ् र्वस्तायको रालग औषधी खरयद, यैथाने फारीहरुको 
सॊयऺण, ररु ुगाईको सॊयऺण तथा प्रवििनको रालग आवश्मक फजेट र्वलनमोजन गयेको छु 
।जसफाट कृषकहरुराई प्रत्मऺ राब ऩगु्नकुो साथ ैआम आजिनभा वृर्ि हनेुछ।  

 रघ ुउद्यभी, साना लसॊचाई तथा खेतीमोग्म जलभनभा तायफाय रगाउने जस्ता मोजनाहरुराई 
प्राथलभकताभा याखी आवश्मक फजेट र्वलनमोजन गयेको छु। 

18. आगाभी आलथिक वषिका रालग सभऩूयक मोजनाहरु कामािन्वमन गनि रु. २ कयोड फजेट र्वलनमोजन 
गयेको छु। मसफाट प्रदेश सयकाय तथा सङ् घीम सयकायफाट आउने सभऩूयक आमोजनाहरु 
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कामािन्वमन गन ेव्मवस्था लभराएकोछु। आगाभी आ.फ.भा वडा नॊ. ५ भाकैसाङ खोरा दठनी लसचाई 
आमोजना लनभािणका रालगप्रदेश सयकायफाट सभऩूयक अनदुान रु ५0 राख र्वलनमोजन बएको छ। 

 

ऩूवा िधाय र्वकास  

19. आगाभी आलथिक वषिको रालग शसित फाहेकको ऩूवािधाय र्वकास तपि  कुर रु. १ कयोड २५ राख 
रुऩमैाॉ फजेट र्वलनमोजन गयेको छु।  

20. ऩूवािधाय र्वकास तपि  आगाभी आलथिक वषिभा गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र र्ि वाईपाई य लसलसर्टबी जडान 
कामि,कारीगडकडकी तथा शाखा नदीहरुको र्वस्ततृ वातावयण प्रलतवेदन तमाय गन,े दठनी खोरा ऩरु 
भभित, छैयो ऩयुानो स्कूर भभित तथा वहउुद्देश्मीम हर लनभािण, जचभाङ भर्हरा सभूहको बवन भभित, 
भापाि स्वास््म चौकीभा हटरुभ तथा अन्म ऩूवािधाय लनभािण, र्िसभु गमु्फावाट नम्वयसोङ जाने 
वाटोको स्तयोन्नती कामि, ऩथुाङ एमयऩोटि ऺेत्रभा र्वधतुराइन बूलभगत गन,े३ नॊ. वडा कामािरमवाट 
मभुथाङ हॉदै र्कचीथाङ सम्भ कृर्ष सडक लनभािण, ढमु्फा/सम्रेभा लसचाई कुरो तथा ढर लनभािण, 
कारीगडकडकी तटफन्धन मोजना रगामतका ऩूवािधाय मोजनाहरुका रालग फजेट र्वलनमोजन गरयएको 
छ। 

21. गाउॉऩालरकाको प्रशासलनक बवन लनभािण गनिको रालग रु. १ कयोड फजेटको प्रफन्ध लभराएकोछु।  

22. मस्त ै आगाभी आ.व.भा गे्रलडङ भेलसन सर्हतको कोयाड स्टोय बवन लनभािणका रालग सॊघीम 
सयकायवाट रू. १ कयोड यकभ र्वलनमोजन बएको छ। 

 

साभाजजक र्वकास  

23. आगाभी आलथिक वषिको रालग शसित फाहेकको साभाजजक र्वकास तपि  कुर रु. 65 राख रुऩमैाॉ 
फजेट र्वलनमोजन गयेको छु।  

24. आगाभी आलथिक वषिका रालग कोयोना भहाभायीवाट थऩ सॊक्रभण हनु नददन तथा कोयोना 
व्मवस्थाऩन य प्रकोऩ व्मवस्थाऩनको रालग रु.१५ राख फजेटको व्मवस्था गयेकोछु। 

25. जशऺातपि  सङ् घीम सयकायफाट हस्तान्तरयत कामिक्रभहरुराई मथावत याखी ऩयीऺा ब्मवस्थाऩन कऺा 
(८),प्र.अ तथा जशऺा सलभलत फठैक खचि, उऩसलभलत गठन/अनगुभन प्रलतवेदन(र्वद्यारम), शजैऺक 
प्रोपाईर लनभािण,स्थानीम ऩाठ्य ऩसु्तक रेखन तथा छऩाई कऺा( १-३), सूचकभा आधारयत यहेय 
र्वद्यारम अनगुभन तथा प्रलतवेदन (जशऺा सलभलत, कामिऩालरका, जशऺा शाखा), लन्शयुाक ऩाठ्यऩसु्तक 
उऩरब्ध गयाउने कामिक्रभहरुका रालग फजेट र्वलनमोजन गयेकोछु।  

26. स्वास्थतपि  आगाभी आलथिक वषिभा नमाॉ लनलभित जचभाङको आधायबूत स्वास््म केन्द्र  बवनफाट 
सेवाप्रवाह प्रायम्ब हनेुछ। 
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27. ऩूणि सॊस्थागत सतु्केयी तथा सनुौरो १००० ददन कामिक्रभ कामािन्वमन, ऩूणि खोऩ ददगोऩन 
सलुनजितता कामिक्रभ, एम्फरेुन्स तथा चारक व्मवस्थाऩन, भसु्ताङ साभदुार्मक दन्त उऩाचाय 
केन्द्र राई अनदुान, सभेतका रालग गाउॉऩालरकाको तपि फाट सशति अनदुानका अरावा छुटै्ट थऩ 
फजेटको व्मवस्था लभराएकोछु। 

28. भर्हरा सॊघसॊस्था सलभलत तथा आभा सभूह व्मवस्थाऩन, रैंगीक र्हॊसा लनवायण कोष, भर्हराहरुको 
सीऩ ऺभता अलबवृर्िका रालग तारीभहरु, रैंलगक उत्तयदामी फजेट ऩरयऺण (GESI Audit), 
फारफालरकाहरु, जेष्ठ नागरयक तथा अऩाङ्गता बएका व्मजक्तहरु राबाजन्वत हनेुगयी सो ऺेत्रका रालग 
थऩ कामिक्रभहरु प्रस्ताव गयी आवश्मक फजेट र्वलनमोजन गयेकोछु। 

29. साभाजजक न्माम कामभ गदै र्वलबन्न कोषहरु जस्त ैस्थानीम साभाजजक सयुऺा कोष, चारू तथा र्वउॉ 
ऩूॉजी कोष, छात्रवृजत्त कोष, प्रकोष व्मवस्थाऩन कोष, उऩबोक्ता सलभतीवाट सॊचालरत मोजनाहरुको 
रालग भभित सम्बाय कोष, आकजमभक कोषहरुको कामिर्वलध फनाई लनयन्तयता ददई चराएभान 
फनाईनेछ। 

30. जेष्ठ नागरयकहरुको मोगदानको उच्च भूयामाङ्कन गदै आगाभी आ.व. भा ५ वटै वडाका ६० वषि 
भालथका जेष्ठ नागरयकहरुराई धालभिक अवरोकन भ्रभणका रालग आवश्मक यकभ र्वलनमोजन गयेको 
छु।  

 

वातावयण तथा र्वऩद् व्मवस्थाऩन  

31. आगाभी आलथिक वषिको रालग शसित फाहेकको वातावयण तथा र्वऩद् व्मवस्थाऩन तपि  कुर ७० 
राख ९३ हजाय रुऩमैाॉ फजेट र्वलनमोजन गयेको छु।  

32. मस गाउॉऩालरका नदीजन्म कटानको उच् च जोजखभभा यहेको स्थानीम तह हो। हारसम्भ 
कारीगडकडकी तथा अन्म खोराहरुको कटानफाट समैौं योऩनी खेलतमोग्म जभीन फगयभा ऩरयणत 
बएको अवस्थाराई भध्मनजय गयी गाउॉऩालरकारे नदीजन्म कटानफाट हनेु ऺलत न्मूनीकयण गनि 
तटफन्धनको कामिराई ऩर्हरो प्राथलभकताभा याखेको छ। कालरगडकडकी तटफन्धन मोजनाको रालग 
फजेट र्वलनमोजन गयेको छु। र्वशेष अनदुान अन्तगित आगाभी आ.व. भा सॊघीम सयकायवाट ढमु्फा 
जाने ऩयुानो ऩरु देजख धैती ठुरो ढङु्गा सम्भ कारीगडकडकी तटफन्धन लनभािणको रालग रु. ७० राख 
य भापाि खोरा तटफन्धनको रालग प्रदेश सयकायवाट रु. ५० राख र्वलनमोजन बएको छ। 

33. गाउॉऩालरका ऺेत्रको पोहोय भरैा व्मवस्थाऩनको रालग यामाडकडर्पयाड साइट लनभािण मोजनाको रालग 
सॊघीम सयकायवाट रु. १ कयोड फजेट र्वलनमोजन बएको छ। 

 

  सशुासन तथा सॊस्थागत र्वकास मोजना  
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34. आगाभी आलथिक वषिको रालग शसित फाहेकको सशुासन तथा सॊस्थागत र्वकास मोजना तपि  कुर 
३० राख रुऩमैाॉ फजेट र्वलनमोजन गयेको छु।  

35. कुनऩैलन लनकामको सपरता त्मसभा सॊरग्नभानवश्रोतभा लनबिय गनभेा दईुभत यहॉदैन। र्वकासका 
आमाभहरु भध्मे भानवश्रोतको र्वकास ऩलन एक प्रभखु आमाभ हो। र्मन ै भानव जनशजक्तहरुको 
ऺभता अलबवृर्ि तथा प्रर्वलधभतै्री र्वकासका रालग आगाभी आलथिक वषिका रालग र्वलबन् न 
कामिक्रभहरुको प्रस्ताव गयेकोछु। 

36. पोहोयभरैा व्मवस्थाऩन, वार्षिक सलभऺा गोष्टी, उज्मारो घयऩझोङ कामिक्रभ अन्तगित सफै वडाका 
सडकफत्तीहरुको भहसरु लतन,े सूचनाको हक सम्फन्धी तालरभ सभेतका रालग आवश्मक फजेटको 
र्वलनमोजन गयेकोछु।  

37. त्मसगैयी न्मार्मक सलभलत/भेरलभराऩकताि तारीभ, घयऩझोङ गाउॉऩालरकाको ऩाश्विजचत्र, न्मार्मक 
सलभलत व्मवस्थाऩन खचि, अध्ममन अवरोकन भ्रभणका रालग फजेट र्वलनमोजन गयेको छु। 

38. न्मून जनशजक्त, अलधकतभ कामिफोझका कायण अलतरयक्त सभमभा ऩलन कामि सम्ऩादन गन ुि ऩन ेसफ ै
तहका कभिचायी एवभ् सहमोगी सभेतको उच्च भूयामाॊकन गदै प्रोत्साहन बत्ता तथा ऩदालधकायीहरुको 
सरु्वधाका रालग फजेटको प्रस्ताव गयेकोछु।  

39. सशति तपि का सफ ै मोजना तथा कामिक्रभहरुराई हफुह ु प्रस्ताव गयेकोछु य मससैाथ सॊरग्न 
र्वलनमोजन र्वधेमक, २०७९ को अनसूुचीभा सूचीकृत गयी याखेकोछु। 

 

अध्मऺ भहोदम य सबाका सदस्मज्मूहरु,  
40. अव भ आगाभी आलथिक वषिको रालग अनभुालनत आम य व्ममको अनभुान मस गरयभाभम सबाभा 

ऩेश गन ेअनभुलत चाहन्छु। हारसम्भ प्राप् त हनु आएका कामिक्रभहरुको आधायभा आगाभी आलथिक 
वषिको रालग अनभुालनत फजेटको आकाय रु. ३४ कयोड ३५ राख ६३ हजाय रुऩमैाॊ को हनेुछ। 
मस ै फभोजजभको फजेटको सॊयचनाभा साभाजजक सयुऺा वाऩतको यकभ सॊरग्न गरयएको छ। 
साभाजजक सयुऺा वाऩत र्वतयण गरयने यकभ कोष तथा रेखा लनमन्त्रण कामािरमफाट सम्फजन्धत 
व्मजक्तको खाताभा लसधै स्थानान्तयण हनेुछ । कूर प्रस्तार्वत फजेट भध्मे चारू तपि  जम्भा ६ 
कयोड ३७ राख ७० हजाय खचि हनेु ऩूवािनभुान यहेकोछ। फाॉकी हनु आउने रु.२7 कयोड 3७ 
राख 93 हजाय भध्मे सशति अनदुान तपि का कामिक्रभहरुको रालग कूर १1 कयोड 62 राख 
खचि हनेुछ बने फाॉकी फजेट रु. १६ कयोड ३५ राख 93 हजाय र्वलबन् न ऺेत्रगत आमोजनाहरु य 
तीनको व्मवस्थाऩन य सभऩूयक कोष लनभािण एवभ् र्वलबन् न कोषहरुको व्मवस्थाऩनभा खचि हनेुगयी 
फजेटको आॉकरन गयेकोछु। आगाभी आलथिक वषिका सफ ैमोजना तथा कामिक्रभहरु मससैाथ सॊरग्न 
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गयी र्वलनमोजन र्वधेमकको अनूसचुीभा सजुचकृत गयेकोछु। र्वस्ततृ र्ववयण सोही र्वधेमकफाट प्राप् त 
गनि सर्कने छ। 

41. कूर फजेट भध्मे आगाभी आलथिक वषिभा सङ् घीम सयकायको र्वजत्तम सभानीकयणफाट रु. 7 कयोड 
21 राख, र्वत्तीम सभानीकयण गडकडकी प्रदेश सयकायफाट 66 राख 67 हजाय, सङ् घीम 
सयकायको याजस्व फाॉडपाॉडफाट रु. 4 कयोड 37 राख 99 हजाय, गडकडकी प्रदेश सयकायको 
सवायी साधन कय फाॉडपाॉडफाट रु. १7 राख 52 हजाय, सङ् घीम सयकायको सशति अनदुान तपि  
रु. १1 कयोड 62 राख, सॊघीम र्वशेष अनदुान तपि  रु. 2 कयोड 70 राख, गडकडकी प्रदेश 
सयकायको र्वशेष य सभऩूयक अनदुान कूर रु. १ कयोड 25 राख य गाउॉऩालरकाको आन्तरयक 
श्रोत तपि को यकभ रु. ८5 राख 45 हजाय य नवप्रवतािनात्भक साझेदायी कोषतपि  ६५ राख यहने 
छ।  

42. अव भ मस सबाभा मस गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र आगाभी आलथिक वषिभा रगाइने कय तथा गयैकय 
दस्तयु सभेतको र्वषमभा जानकायी गयाउने अनभुलत चाहन्छु। स्थानीम सयकायको भखु्म आन्तरयक 
श्रोत बनेको कय तथा शयुाकहरुफाटै सॊकरन हनेु यकभ हो। चारू आलथिक वषिकै जस्तो कयका 
दयहरु प्रस्ताव गयेकोछु। चारू आलथिक वषिबन्दा केही दयका ऺेत्रहरुभा दामया र्वस्ताय गन ेप्रफन्ध 
लभराएकोछु। गाउॉऩालरकाको स्थानीम याजस्व ऩयाभशि सलभलतको लसपारयसभा तम गरयएका याजस्व 
सॊकरनका दयहरुको प्रस्तार्वत र्ववयण मससैाथ सॊरग्न आलथिक र्वधेमक, २०७९ भा प्रस्ततु 
गयेकोछु। 

43.  आगाभी आलथिक वषि स्थानीम सजञ् चत कोषफाट व्ममबाय हनेु यकभ सर्हत र्वलबन् न कामिक्रभ तथा 
आमोजनाहरुको सूजच सर्हतको र्वलनमोजन र्वधेमक, २०7९ सभेत मससैाथ ऩेश गयेकोछु। 

44. कुन ै ऩलन फजेट तथा कामिक्रभको प्रबावकारयता त्मसको कामािन्वमनभा लनबिय गदिछ। उजयारजखत 
फजेटका सपर कामािन्वमनका रालग मस गरयभाभम गाउॉसबाका सफ ैसदस्मज्मूहरु, कभिचायी, आभ 
जनता, वरु्िजजवी तथा सफ ैसयोकायवारा घयऩझोङवासीको साथ य सहमोगको अऩेऺा लरएको छु। 
सयोकायवारा सफकैो साथ य सहमोगरे न ै घयऩझोङ गाउॉऩालरकाको "सभावेशी , साभाजजक 
रुऩान्तयण, प्रकृलत सॊयऺण य सॊस्कृलत": "कृर्ष, ऩमिटन, ऩमा िवयण, ऩूवा िधाय, घयऩझोङको सभृर्ि" बन् ने 
गाउॉऩालरकाको नाया तथा गडकडकी प्रदेश सयकायरे अवरम्वन गयेको सभृि प्रदेश, सखुी नागरयकको 
दीघिकालरन सोच य नेऩार सयकायरे अफरम्फन गयेको सभृि नेऩार, सखुी नेऩारीको यार्ष्डम सॊकयाऩ 
ऩूया हनेुछ बन् नेभा र्वश् वास लरएकोछु। 

45. अन्त्मभा, आगाभी आलथिक वषिको फजेट तथा कामिक्रभ लनभािणका रालग सझुाव तथा सहमोग 
ऩरु् माउन ु हनेु गाउॉऩालरकाका श्रिेम अध्मऺज्मू, सफ ै लनवािजचत जनप्रलतलनधीज्मूहरु, याजलनलतक 
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दरहरुका जजम्भेवाय ऩदालधकायीज्मूहरु, र्वषमगत सलभलत रगामत अन्म सलभलतका सदस्मज्मूहरु, 
गाउॉ कामिऩालरकाका सफ ै साथीहरुराई आबाय प्रकट गदै फजेट लनभािणको प्रार्वलधक ऩाटो 
व्मवस्थाऩनभा सहमोग गन ुिहनेु प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत रगामत सॊरग्न सफ ैकभिचायी लभत्रहरुभा 
हाददिक धन्मवाद व्मक्त गदिछु। धन्मवाद! 

 

 

 

 

 

प्रस्ततुकता ि 
(जभनुा थाऩा भगय) 

उऩाध्मऺ तथा सॊमोजक  

घयऩझोङ गाउॉ ऩालरकाको फजेट तथा कामिक्रभ तज ुि भा सलभलत  


