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गाउॉसबाका आदयणीम अध्मऺज्म,ू 

गाउॉसबाका सदस्मज्महूरु, 

 
1. कोभबड-१९ बाइयसको दोस्रो रहयका कायण विश्िव्माऩी रुऩभा भानि सभ्मताभान ैचनुौतत 

सजृना गरययहेको िततभान अिस्थाभा आर्थतक फर्त २०७८/७९ को फजेट मस सम्भातनत सबा 
सभऺ ऩेश गदतछु।  

2. मस भहत्िऩणूत अिसयभा भ सितप्रथभ याष्ट्र य जनताको रार्ग आफ्नो जीिन सभतऩण गनुत 
हुने ऻात अऻात िीय शहीदहरु प्रतत सम्भानका साथ हार्दतक श्रद्धाञ्जरी अऩतण गनत 
चाहन्छु य फभरदानको गौयिऩणूत इततहासराई स्भयण एिॊ शहीदहरु तथा फेऩत्ता य ऩीडडत 
नागरयकहरु प्रतत स्थानीम सयकायको तपत फाट हार्दतक सम्भान व्मक्त गनत चाहान्छु । 

3. सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहिीचको सहकारयता, सहअस्स्तत्ि य सभन्िम राई प्रिदतन गदै 
जनसहबार्गता, उत्तयदातमत्ि, ऩायदभशतता सतुनस्श्चत गयी सरुब य गुणस्तयीम सेिा प्रिाह 
गयी भसॊहदयिाय गाउॉभ ै आएको अनबुतूत जनताराई र्दनऩुने अिसय, दातमत्ि य चनुौती 
हाभी भाॊझ आएको छ ।  

4. आगाभी आर्थतक िर्तको फजेट तजुतभा गदात भरेै मो िर्त सम्भ हाभसर बएका उऩरस्व्धहरु 
सॊस्थागत गदै जनप्रतततनधभरूक रोकतास्न्िक ऩद्धततफाट नेऩारी नागरयकरे खोजेको 
सेिा, चाहेको विकास य ऩरयकल्ऩना गयेको सभताभरूक सभाजको तनभातण गने प्रणारीफाट 
तनदेभशत हुॉदै उदमभान गाउॉ ऩाभरकाको रुऩभा स्थावऩत गनत मो फजेट केस्न्ित गयेको छु ।  

5. फजेट तजुतभा गदात भरेै भरूत: नेऩारको सॊविधान य काननूहरु, नेऩार सयकाय तथा प्रदेश 
सयकायको नीतत, कामतक्रभ तथा फजेट िक्तव्म, वितनमोजन विधेमक, २०७८ को भसद्धान्त य 
प्राथभभकता, गाउॉ ऩाभरका तनभभतत विविध काननुहरु, गाउॉकामतऩाभरकाका तनणतमहरु तथा दीगो 
विकास रक्ष्मराई भखु्म आधाय फनाएको छु । साथ,ै विभबन्न ऺेिका सयोकायिाराफाट प्राप्त 
हुन आएका भहत्िऩणूत सझुािराई सभेत फजेट तनभातण गदात विशरे् ध्मान र्दएको छु । 



6. स्थानीम सयकायको आन्तरयक स्रोत, नेऩार सयकाय  य प्रदेश सयकायफाट हस्तान्तरयत 
अनदुान तथा याजस्ि िाॉडपाॉडराई भरु आधाय भानी मो फजेट तथा कामतक्रभ तजुतभा 
गयेको छु । साथ ैमस फजेटभा गाउॉऩाभरकाको आफ्नो ऺेिार्धकायभबि कय तथा गयै कय 
याजस्ि ऩरयचारन य व्मिस्थाऩनराई प्राथभभकताभा याखेको छु ।  

7. अनतु्ऩादक तथा अनािश्मक खचत घटाउने, ऩुॉजीगत फजेटको अॊश फढाउने य चार ुखचतभा 
भभतव्मतमता ल्माउने गयी फजेट प्रस्ताि गयेको छु । साथ ै कामतक्रभको छनौट, साधन 
स्रोतको फाॉडपाॉट य वितनमोजनभा देखखने दोहोयोऩनराई न्मनूीकयण गनत प्रशासतनक तथा 
प्राविर्धक ऺभता, स्रोत तथा वितनमोजनका िीचभा सन्तुरन कामभ हुने गयी स्रोत 
व्मिस्थाऩन गने व्मिस्था भभराएको छु । 

8. गततभशर अथततन्िको तनभातण, ऩरयऩयूक काननु तजुतभा, बौततक ऩिूातधायको तनभातण य 
व्मिस्थाऩन, आन्तरयक स्रोतको आधाय विस्ताय, उत्ऩादन य उत्ऩादकत्ि फदृ्र्ध, आमोजनाको 
प्राथभभकरकयण, असर शासन प्रिदतन य अन्तयसयकायी सभन्िम हाम्रो सयकायको प्रभखु 
चनुौती यहेका छन ्।                                  

सबाका अध्मऺज्म,ू 

सबाका सदस्मज्महूरु,  

9. अि भ आगाभी आर्थतक िर्त २०७८/७९ को िजेटका उद्देश्म तथा प्राथभभकता प्रस्ततु गने 
अनभुतत चाहन्छु । फजेटका उद्देश्म तनम्न अनसुाय यहेका छन ्: 

1) कोभबड १९ योगको योकथाभ,तनमन्िण य उऩचायको प्रबािकायी व्मिस्थाऩन गनुत, 
सॊकटग्रस्त अथततन्िराई चरामभान य गततशीर फनाउन,ु 
2)आर्थतक साभास्जक य बौततक ऩिूातधायहरुको विकास तथा तनभातणराई तीब्रता र्दन,ु 
जनसहबार्गता,उत्तयदातमत्ि,ऩायदभशतता सतुनस्श्चत गयी सरुब य गणुस्तयीम सेिा प्रदान 
गनुत, 
3) रोकतन्िका राबहरुको सभानऩुाततक, सभािेशी य न्मामोर्चत वितयण गनुत, 



4) काननुी याज्म य र्दगो विकासको अिधायणाअनरुुऩ सभाजिाद उन्भखु सॊघीम 
रोकतास्न्िक गणतन्िात्भक शासन प्रणारीराई स्थानीम तहदेखख न ैसदुृढीकयण गनुत, 
5) स्थानीम नेततृ्िको विकास गदै स्थानीम शासन ऩद्धततराई सदुृढ गनुत, 
6) स्थानीम तहभा विधातमकर, कामतकारयणी य न्मातमक अभ्मासराई सॊस्थागत गनुत । 

 

10. आगाभी आर्थतक िर्तको फजेटभा देहामका ऺेिभा रगानीराई उच्च प्राथभभकता र्दएको छु। 

1) कोभबड-१९ को भहाभायीफाट जनताको जीिन यऺा गयी जनजीिनराई सयुक्षऺत य 
सहज फनाई सयुक्षऺत याख्न क्िायेस्न्टन एिॊ आइसोरेसन व्मिस्थाऩन, अत्मािश्मक 
और्र्ध, स्िास््म साभग्री एिॊ उऩकयणको उऩरब्धता, ऩरयऺणको दामया विस्ताय य 
उऩचायको व्मिस्था भभराउने, 

2) सडक तथा झोरङु्गे ऩरु,  भसॊचाई,  बिन तथा शहयी विकास,  उजात, रघ ुतथा साना 
जरविधतु, सञ्चाय ऺेिको विकास भापत त ऩिूातधाय विकास, 

3) कृवर्, ऩमतटन, उद्मोग तथा िाखणज्म, सहकायी, वित्तीम ऺेिको विकास भापत त आर्थतक 
विकास , 

4) भशऺा, स्िास््म, खानऩेानी तथा सयसपाई, सॊस्कृतत प्रफधतन, रङै्र्गक सभानता तथा 
साभास्जक सभािेशीकयणको विकास भापत त साभास्जक विकास, 

5) िन, िाताियण तथा विऩद् व्मिस्थाऩन, य  

6) सशुासन तथा सॊस्थागत विकास  

सबाका अध्मऺ भहोदम, 

सबाका सदस्मज्महूरु, 

   अि भ चार ुआर्थतक िर्त २०७८/७९ को आम व्ममको मथाथत स्स्थतत प्रस्ततु गनत 
चाहन्छु । 



11. चार ुआर्थतक िर्तभा रु ३० राख याजस्ि ऩरयचारन हुने अनभुान यहेकोभा चार ुआर्थतक 
िर्तको ज्मेष्ट्ठ भसान्त सम्भ रु १६ राख २० हजाय ७ सम ५४ रुऩमैा याजस्ि सॊकरन 
बएको छ । त्मसगैयी चार ुआर्थतक िर्तको जेष्ट्ठ भसान्तसम्भ नेऩार सयकायफाट वित्तीम 
सभानीकयण अनदुान फाऩत रु ६ कयोड ७२ राख सॊघीम याजस्ि िाॉडपाॉड फाऩत रु ३ 
कयोड ३३ राख ५९ हजाय रुऩमैा प्राप्त बएको छ । त्मस्त ै प्रदेश विवत्तम सभानीकयण 
अनदुानिाऩत रु ९० राख ९४ हजाय आम प्राप्त बएको छ । प्रदेश याजस्ि फाॉडपाॉड फाट 
प्राप्त हुने आम ज्मेष्ट्ठ भसान्त सम्भ प्राप्त हुन आएको छैन । 

12. चार ुआर्थतक िर्तको सशतत अनदुान तपत  रु ८ कयोड ९१ राख ९७ हजाय रुऩमैा प्राप्त 
बएको छ। त्मस्तै साभास्जक सयुऺा बत्ता फाऩत रु ३ कयोड २९ राख १ हजाय रुऩमैा प्राप्त 
बएको छ ।  

13. चार ुआर्थतक िर्तको ज्मेष्ट्ठ भसान्त सम्भ चार ुखचत रु ११ कयोड ६३ राख ६९ हजाय ५५ 
रुऩमैा तथा ऩूॉजीगत खचत रु ५ कयोड ३९ राख ५४ हजाय २ सम ६४ गयी जम्भा रु १७ 
कयोड ३ राख २३ हजाय ३ सम १९ रुऩमैा व्मम बएको छ । आर्थतक िर्त २०७६/७७ को 
याजस्ि य व्ममको मथाथत विियण , आर्थतक िर्त २०७७/७८ को ज्मेष्ट्ठ भसान्त सम्भको 
आम तथा व्मम विियण य आर्थतक िर्त २०७८/७९ को अनभुातनत आमव्ममको विियण 
अनसुचूीहरुभा उल्रेख गयेको छु ।  

सबाध्मऺ भहोदम, 

सबाका सदस्म ज्महूरु, 

 अफ भ ऺेिगत रुऩभा आगाभी िर्त २०७८/७९ को फजेट तथा कामतक्रभ प्रस्ततु गनत 
चाहन्छु । 

  



सडक ऩरू्वाधवय  

14. बौगोभरक आिद्धता कामभ गनत, कृवर् तथा उद्मोग व्मिसामको विकास गनत, जनजीिन 
सहज गनत य उच्च आर्थतक िदृ्र्ध हाभसर गनत सघाउ ऩगु्ने गयी नमाॉ सडक तनभातण तथा 
तनभातण सम्ऩन्न सडकको स्तयोन्नती कामतका रार्ग उल्रेख्म रुऩभा फजेट वितनमोजन 
गयेको छु ।  

 

15. खवनेऩवनी तथव सयसपवई  

16. आधायबतु खानेऩानी नऩगेुको गाउॉ िस्तीभा खानेऩानी ऩमुातउने कामतक्रभराई तनयन्तयता 
र्दएको छु । "एक घय एक धवयव" कामतक्रभराई कामातन्िमन गनत दधुऩोखयी िहृद खानेऩानी 
मोजनाको ठेक्का सम्झौता बई कामातन्िमनको चयणभा छ आगाभी आर्थतक िर्त भबि सि ै
िडाहरुभा एक घय एक धाया कामतक्रभ सम्ऩन्न गने व्मिस्था भभराएको छु ।  

17. गाउॉ ऩाभरकाभा सॊचारन बएका विभबन्न खानेऩानी मोजनाको भभतत सम्बाय एिॊ तत्काभरन 
आिश्मकता ऩयुा गनुतऩने खानेऩानी मोजना सॊचारनका रार्ग रु २५ राख िजेट 
वितनमोजन गयेको छु ।  

18.  गाउॉ ऩाभरकाका प्रत्मेक िडाहरुभा ऩणूत सयसपाई कामतक्रभका रार्ग रु ८ राख फजेट 
व्मिस्था गयेको छु ।  

ऊर्वा वर्कवस 

19. ऩेरोभरमभ ऩदाथतको प्रमोगराई प्रततस्थाऩन गनत जर विधतु तथा िकैस्ल्ऩक ऊजातको 
उत्ऩादन य उऩबोग फढाउन जोड र्दइएको छु । उज्मारो गाउॉ ऩाभरका फनाउने हाम्रो 
सयकायको प्रततिद्धताराई ऩयूा गनत साितजतनक, तनजी, सहकायी य साभदुातमक ऺेिको सह-

रगानीभा ऊजातको उत्ऩादन, वितयण य व्मिस्थाऩनभा जोड र्दईनेछ । जसका रार्ग रु १२ 
राख फजेट बफतनमोजन गयेको छु । 

20. ससिंचवइ बर्न तथव शहयी वर्कवस 



21. बौततक सॊयचनाको अबािभा गाउॉ ऩाभरकारे प्रदान गने साितजतनक सेिाभा यहेको असहजता 
हटाउन आधतुनक सवुिधा सर्हतको प्रशासककम बिन तनभातण गनतको रार्ग रु १ कयोड 
फजेट वितनमोजन गयेको छु ।  

22.  कृवर् उत्ऩादन फढाउन गाउॉ ऩाभरका भबिका भसॊचाइ मोजनाका रार्ग रु १९ राख 
वितनमोजन गयेको छु ।  

23.  शहयी विकास अन्तगतत अरकाचौयभा िस्स्त विकास गनत विस्ततृ ऩरयमोजना प्रततिेदन 
तमाय गनतका रार्ग रु ५ राख वितनमोजन गयेको छु ।  

ऩमाटन 

24. उच्च आर्थतक िदृ्र्ध, उत्ऩादक, योजगायी य आमको वितयणराई तत्कार टेिा ऩमुातउने 
प्रततस्ऩधॉ ऺेिको रुऩभा अथाह सॊबािना फोकेको ऩमतटन ऺेिको विकासराई भरेै जोड 
र्दएको छु । गाउॉ ऩाभरकाभा होभस्टे प्रफदतन,  भठ भस्न्दय तनभातण,  गुम्िा तनभातण,  
ऩमतटककम स्थरभा रष्ट्ट तनभातण,  ऩदभागत तनभातण गनत मो आ.ि  भा रु ५६ राख फजेट 
वितनमोजन गयेको छु  ।  

25. गाउॉ ऩाभरका भबिका ऩमतटकरम ऺेिहरुको विस्ततृ मोजना प्रततिेदन तमाय गनत सभेत 
आिश्मक िजेटको व्मिस्था भभराएको छु ।  

 

कृवि तथव सहकवयी ऺेत्र 

26. नागरयकको खाद्म अर्धकाय सयुक्षऺत गदै गरयिीको अन्त्म गनत, ठुरो सॊख्माभा यहेका कृर्क 
ऩरयिायको आमस्तय िदृ्धी गनत तथा सिर अथततन्िको तनभातण गनत कृवर्को 
आधतुनकरकयण, विभशष्ट्टीकयण य व्मिसामीकयण जरुयी छ । मसका रार्ग उन्नत 
फीउविजन, भरखादको व्मिस्था तथा भसचाईको प्रिन्ध गदै उन्नत खेती य उच्च भलू्मका 
फारीको विकास गनत आिश्मक यकभको व्मिस्था गयेको छु । 

27. स्िदेशी श्रभ, स्िदेशभ ै ऩभसनाको नीततअनसुाय “हवत हवतभव कृवि सवभग्ीीः गवउँ गवउँभव 
योर्गवयी” अभबमानका साथ कोभबड-१९ भहाभायीको कायण देश भबि ैयोजगायी गुभाएका य 



विश्िका विभबन्न बागफाट योजगायी गुभाइ स्िदेश पककत एका िा पकत न चाहने नागरयकहरु 
राई कृवर् ऩेशाभा आकवर्तत गनत कृवर्को मास्न्िकककयणका रार्ग आिश्मक िजेट 
वितनमोजन गयेको छु । 

28. ऩशऩुारनको प्रचयु सम्बाव्मता यहेको मस गाउॉ ऩाभरकाभा कृर्कराई व्मिसातमक ऩशऩुारन 
तपत  आकवर्तत गनत बेडा, फाख्रा, बैंसी, कुखुया, फॊगुय रगामतका ऩशऩुारन कामतको रार्ग 
अनदुान उऩरब्ध गयाउने व्मिस्था भभराएको छु। 

29. कृवर् य ऩश ु सेिाको विकास भापत त योजगायी सजृना गयी गरयवि तनिायणभा सहमोग 
ऩयुाउन गाउॉ ऩाभरका य सॊघ सयकाय भापत त प्राप्त सशतत अनदुान सभेत गयी रु ६४ राख 
फजेटको व्मिस्था भभराएको छु ।  

30. सहकायी ऺेिको तनमभन य ऩुॉजी ऩरयचारनको भाध्मभफाट सहकायी ऺेिराई विवत्तम 
उत्प्रयेकका रुऩभा विकास गयी स्थानीम अथततन्िको भहत्िऩणूत स्तम्बको रुऩभा विकास 
गने व्मिस्था भभराएको छु । गाउॉ ऩाभरका भबिका सहकायी सॊस्थाको ऺभता अभबिदृ्र्ध य 
बौततक ऩिुातधाय तनभातणको रार्ग रु ९ राख फजेट वितनमोजन गयेको छु । 

 

र्न, र्वतवर्यण य वर्ऩद व्मर्स्थवऩन 

31. जनसाधायणभा िाताियणीम स्िच्छता सम्िन्धी चतेना फढाई बौततक विकासफाट 
िाताियणभा ऩनत सक्ने जोखखभराई न्मनूीकयण गदै िन, िन्मजन्त,ु ऩॊऺी, िनस्ऩतत तथा 
जैविक विविधताको सॊयऺण, जरश्रोतको भहुान सॊयऺण य र्दगो उऩमोग सम्िन्धी कामतक्रभ 
सॊचारन ४ राख िजेटको व्मिस्था गयेको छु ।  

32.  कोभबड-१९ को योकथाभ, तनमन्िण य उऩचाय एिभ ् बविष्ट्मभा आउन सक्ने विभबन्न 
भहाभायी एिॊ विऩदको तनमन्िण तथा न्मनूीकयणका रार्ग प्रकोऩ व्मिस्थाऩन कोर्भा रु 
३१ राख िजेट विनीमोजन गयेको छु ।  

 

33.   सशऺव,मरु्व तथव प्रवर्धध  



34. आगाभी आर्थतक िर्तको फजेट वितनमोजन गदात भरेै साभास्जक रुऩान्तयण य आर्थतक 
विकासको आधायभशरा यहेको भशऺाको विकासभा सिोऩयी जोड र्दएको छु । भशऺाराई 
प्राविर्धक, व्मिसातमक तथा योजगायभरूक फनाउॉ दै सऺभ, नतैतक एिॊ यास्ष्ट्रम र्हतप्रतत 
सभवऩतत जनशस्क्त तनभातण गनत आिश्मक िजेटको व्मिस्था भभराएको छु । 

35. साभदुातमक विद्मारमको शकै्षऺक ऩिूातधाय तनभातण, भभतत सम्बाय, सञ्चारन य व्मिस्थाऩन 
गनत आिश्मक िजेट वितनमोजन गयेको छु । विद्मारमराई र्दइॊदै आएको विद्मारम 
अनदुान यकभका रार्ग रु २३ राख ५० हजाय िजेट वितनमोजन गयेको छु ।  

36. आगाभी आर्थतक िर्त सभेत अन्तय-भाध्मभभक विद्मारम याष्ट्रऩतत यतनङ भशल्ड प्रततमोर्गता 
सॊचारन, आधायबतू तहको ऩयीऺा सञ्चारन, अनगुभन तथा व्मिस्थाऩन, विद्मारम 
स्तयीम अततरयक्त कक्रमाकराऩ सॊचारन, अभबबािक भशऺक कामतक्रभ, गाउॉ ऩाभरका 
अध्मऺकऩ िडा स्तयीम बभरफर प्रततमोर्गता, नेततृ्ि विकास ताभरभ सभेतका रार्ग 
गाउॉ ऩाभरकाको भशऺा शाखाभा रु २५ राख फजेट वितनमोजन गयेको छु ।  

37. प्रायस्म्बक िार विकास केन्िका सहमोगी कामतकतात य विधारम कभतचायीहरुराई नऩेार 
सयकायर े तोकेफभोस्जकको भाभसक ऩारयश्रभभकका रार्ग आिश्मक िजेटको व्मिस्था 
भभराएको छु । 

38. सचूना, सॊचाय य प्रविर्धको विकास भापत त विधतुीम शासनको र्दशाभा अगाडड फढ्ने नीतत 
भरएको छु । गाउॉ ऩाभरका य अन्तगततका कामातरमहरुभा ईन्टयनेट व्मिस्था गनत आिश्मक 
फजेट वितनमोजन गयेको छु ।  

 

स्र्वस््म 

39. विकासको साध्म य साधन दिु ै नागरयकन ै बएकारे सि ै नागरयकराई स्िस्थ फनाई 
उत्ऩादकत्ि अभबिदृ्र्ध गनत य सिर भानि ऩुॉजी तनभातण गनत स्िास््म ऺेिराई विशरे् 
प्राथभभकता र्दई िजेट वितनमोजन गयेको छु ।  



40. गाउॉ ऩाभरका भबिका स्िास््म सेिा प्रदामक सॊस्थाफाट प्रदान गनत तोककएका आधायबतू 
स्िास््म सेिा बयऩदो, सितसरुब य गणुस्तयीम फनाउने कामतक्रभका रार्ग गाउॉ ऩाभरकाको 
स्िास््म शाखा राई  रु २० राख यकभ वितनमोजन गयेको छु ।  

41. एम्फरेुन्स अबािभा नागरयकराई ऩयेको असवुिधाराई भध्मनजय गयी मस ैआ. ि. भा 
एम्फरेुन्स खरयदको रार्ग आिश्मक फजेटको व्मिस्था भभराएको छु ।  

42. विचौय स्िास््म चौकर स्तयोन्नती कामतक्रभ अन्तगतत बिन तनभातणको कामतराई 
प्राथभभकता र्दइनेछ ।  

सवभवजर्क सिंयऺण य नवगरयक सिंयऺण 

43. आधायबतू साभास्जक सॊयऺणका सेिा सवुिधाहरुभा सि ै नागरयकहरुको ऩहुॉचफाट सिर 
सभाज तनभातण गनत साभास्जक सयुऺा बत्ता ऩाईयहेका विऩन्न नागरयकराई सम्भान तथा 
िस्तुगत सहामता वितयण, सकुुम्िासी व्मिस्थाऩन रगामतका कामतक्रभ सॊचारन गयी हाम्रो 
सयकायको जनताभाझ िभरमो उऩस्स्थतत देखाउन नभनुाका रुऩभा “भहहरव सँग अध्मऺ  

कवमाक्रभकव रार्ग रु ६ राख वितनमोजन गयेको छु । 

44. गाउॉ ऩाभरकाभा अऩाङगता बएका य जेष्ट्ठ नागरयहरुको अनहुायभा भसु्कान छने सोच सर्हत 
सम्भान कामतक्रभका रार्ग रु ५ राख िजेट वितनमोजन गयेको छु ।  

सिंस्कृतत 

45. गाउॉ ऩाभरका भबि यहेका प्राचीनकरा, सार्हत्म य सॊस्कृतत विभशष्ट्ट ऩर्हचानका रुऩभा यहेका 
छन । त्मसरेै करा सॊस्कृततको सॊयऺणको रार्ग गाउॉऩाभरका भबिका विभबन्न 
जाततहरुराई उतनहरुको आिश्मकताका आधायभा िाध्मिाधन य भेभशनयी औजाय अनदुानभा 
उऩरब्ध गयाउनको रार्ग रु ६ राख फजेट वितनमोजन गयेको छु ।  

46. स्िस्थ य सभ्म सॊस्कृततको विकास गयी सभास्जक स-ुसम्िन्धभा आधारयत सभाजको 
तनभातण गनतका रार्ग ईरभऩोखयी भेरा प्रफधतन कामतक्रभ अन्तगतत रु ५ राख फजेट 
बफतनमोजन गयेको छु ।  

सशुवसन य सवर्ार्तनक सेर्व प्रर्वह 



47. आगाभी आर्थतक िर्त २०७८/७९  देखख प्रविर्धको उऩमोग भापत त आर्थतक कामतप्रणारी य 
प्रशासतनक काभ कायिाहीभा सशुासन कामभ गनतको रार्ग सफ्टिेय खरयदको रार्ग रु ५ 
राख यकभ वितनमोजन गयेको छु । 

48.  नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय तथा अन्म विकास  साझदेाय सॊस्था सॊग सहरगानीभा 
गाउॉ ऩाभरकाको ऩिूातधाय विकासका रार्ग सभऩयूक कोर्भा रु २ कयोड फजेटको व्मिस्था 
भभराएको छु ।  

49. आगाभी आर्थतक िर्त २०७८/७९ भा विभबन्न विर्म ऺेिगत  आर्थतक, साभास्जक, ऩिूातधाय, 

िन, िाताियण तथा विऩद व्मिस्थाऩन, सशुासन तथा सॊस्थागत विकासभा अनभुातनत 
वितनमोजन बएको िजेट अनसुचूीभा सभािेश गयेको छु ।  

 

सबाका अध्मऺ भहोदम, 

 गाउॉसबाका सदस्मज्महूरु, 

अि भ फजेटभा उस्ल्रखखत ऺेिगत नीतत तथा कामतक्रभहरु कामातन्िमन गनत आिश्मक ऩने 
फजेट वितनमोजन य स्रोत अनभुान प्रस्ततु गनत चाहन्छु । 

50. आगाभी आर्थतक िर्तका नीतत तथा कामतक्रभ कामातन्िमन गनत जम्भा रु ४० कयोड ५८ 
राख ५८ हजाय ४ सम २ यकभ खचत हुने अनभुान गयेको छु । कुर वितनमोजन भध्मे 
चारतुपत  रु १२ कयोड ३८ राख ५८ हजाय ४ सम २ अथातत ्३०.६ प्रततशत य ऩुॉजीगततपत  रु 
२८  कयोड २० राख अथातत ्६९.४ प्रततशत यहेको छ ।  

51. आगाभी आर्थतक िर्तको व्मम अनभुानको विियण (उऩभशर्तकगत तथा खचत शीर्तकगत 
सभेत) गाउॉ ऩाभरकाको वितनमोजन विधेमक, २०७८ सॊग ैऩेश गयेको छु ।  

52. आगाभी आर्थतक िर्तका रार्ग अनभुान गरयएको खचत व्महोने स्रोतभध्मे नेऩार सयकायफाट 
प्राप्त हुने वित्तीम सभानीकयण अनदुान रु  ६ कयोड ९९ राख, सॊघीम विबाज्म कोर्फाट 
प्राप्त हुने याजश्ि िाॉडपाॉड रु ५ कयोड ४३ राख ३५ हजाय  सशतत अनदुान रु.१३ कयोड १९ 
राख, प्रदेश सयकायफाट प्राप्त हुने वित्तीम सभानीकयण अनदुान रु ७१ राख ६२ हजाय, 



प्रदेश याजश्ि िाॉडपाॉड रु ३४ राख ८७ हजाय, आन्तरयक याजस्िफाट प्राप्त हुने रु ४० राख 
व्महोदात रु २ कयोड ३७ राख १६ हजाय  न्मनू हुनेछ । सो न्मनू ऩतूतत गनत चार ुआर्थतक 
िर्तको असाय भसान्तसम्भ खचत बई फाॉकर यहने अनभुातनत  नगद भौज्दात रु २ कयोड 
३७ राख १६ हजाय  उऩमोग गरयनछे ।  

सबाका अध्मऺ भहोदम, 

सबाका सदस्मज्महूरु, 

 अि भ आर्थतक िर्त २०७८/७९ को रार्ग याजस्िका नीतत प्रस्तुत गनत चाहन्छु, 

53. स्थानीम सयकायको ऺेिभबिका कयको आधाय पयाककरो ऩादै आन्तरयक याजस्ि िदृ्र्ध गनत 
कय तथा गैयकय याजस्िको अर्धकतभ ऩरयचारन गने नीतत भरएको छु ।  

54. कय तथा गैयकय याजस्ि सॊकरनराई प्रबािकायी फनाउन काननुी तथा सॊस्थागत सधुाय 
गरयनछे । कय तथा गैयकयका दयराई प्रगततशीर फनाई याजस्ि ऩरयचारन गने व्मिस्था 
भभराएको छु । 

55. आर्थतक रुऩरे विऩन्न, अशक्त य असहाम अिस्थाभा यहेका नागरयक भिैी कय प्रणारी 
विकभसत गरयनछे । 

56. गाउॉ ऩाभरका ऺेिभबिका पयक ऺभता बएकाहरुको ऩरयचमऩि सम्िन्धी, आर्थतक रुऩभा 
विऩन्नहरुको तनशलु्क उऩचाय सम्िन्धी तथा प्राकृततक प्रकोऩ सम्िन्धी भसपारयश दस्तुय 
छुट गरयनछे । 

57. गाउॉ ऩाभरका ऺेिभबि व्माऩाय, व्मिसाम िा सेिाभा ऩुॉजीगत रगानी य आर्थतक कायोिायको 
आधायभा व्मिसाम दतात गनत प्रोत्सार्हत गयी व्मिसामराई कयको दामयाभा ल्माईनेछ ।  

58. कय सम्िन्धी प्रस्ताि आर्थतक विधेमक,२०७८ मस ैसाथ प्रस्तुत गयेको छु । कय सम्िन्धी 
प्रस्ताि सम्ित २०७८ सार साउन १ गतेफाट रागू हुने व्मिस्था भभराएको छु ।  

 

  



सबाका अध्मऺ भहोदम, 

सबाका सदस्मज्महरु, 

59. मो फजेटको कामातन्िमनभा नागरयक सहबार्गताराई नागरयकको अर्धकायको रुऩभा 
स्थावऩत गयी स्िशासन य जनताप्रतत ऩणूत स्जम्भेिायऩिूतक बभूभका तनिातह गने कामतभा 
हाम्रो सयकाय ऩणूत प्रततिद्ध छ । 

60. मो फजेट तजुतभाका रार्ग भागतदशतन गनुतहुने गाउॉ ऩाभरका अध्मऺ, गाउॉसबाका सदस्महरु, 

विभबन्न याजनीततक दर, याष्ट्रसेिक कभतचायी, तनजी ऺेि, सहकायी ऺेि य नागरयक 
सभाजका व्मस्क्तत्िहरु तथा ऩिकाय जगतफाट प्राप्त सझुाि, सहमोग य सल्राहप्रतत हार्दतक 
आबाय प्रकट  गदतछु ।  

61. मो फजेटको सपर कामातन्िमनभा सि ैऩऺको ऩणूत सहमोग यहने अऩेऺा गयेको छु । साथ,ै 

भरुकु भबि य िार्हय यहन ु बएका सि ै नेऩारीराई "सभनु्नत दधुऩोखयी, खुसी 
दधुऩोखयीफवसी" तनभातणको हाम्रो सयकायको भहान मािाभा सहबागी हुन आब्हान गदतछु ।  

 

धन्मिाद! 

 

जम दधुऩोखयीिासी! 
जम दधुऩोखयी गाउॉ ऩाभरका! 

                          कभर प्रसाद र्धतार                                  
दधुऩोखयी गाउॉ ऩाभरका 

 


