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दूधऩोखयी गाउॉऩालरका 
गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम 
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गण्डकी प्रदेश, नेऩार 
 

  



 

गाउॉसबाका आदयणीम अध्मऺज्मू, 

गाउॉसबाका सदस्मज्मूहरु, 

सम्ऩूणय कभयचायी वगयहरु, 
ऩत्रकायज्मूहरु एवॊ उऩस्स्थत सम्ऩूणय भहानबुावहरु, 
 

1. मस भहत्वऩूणय अवसयभा भ सवयप्रथभ याष्डहहत, रोकतन्त्त्र य अग्रगाभी ऩरयवतयनका रालग 
नेऩारी जनतारे ऩटक-ऩटक गदै आएका ऐलतहालसक जन-आन्त्दोरन, सशस्त्र सङघषय, त्माग 
य फलरदानको गौयवऩूणय इलतहासराई स्भयण एवॊ ऻात अऻात  शहीदहरु तथा फेऩत्ता य 
ऩीलडत नागरयकहरु प्रलत स्थानीम सयकायको तपय फाट हार्दयक सम्भान व्मक्त गनय चाहान्त्छु 
। 

2. सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहवीचको सहकारयता, सहअस्स्तत्व य सभन्त्वम राई प्रवदयन गदै 
जनसहबालगता, उत्तयदाहमत्व, ऩायदस्शयता सलुनस्ित गयी सरुब य गणुस्तयीम सेवा प्रवाह गयी 
लसॊहदयवाय गाउॉभै आएको अनबुलूत जनताराई र्दनऩुने अवसय, दाहमत्व य चनुौती हाभी भाॊझ 
आएको छ । 

3. आगाभी आलथयक वषयको फजेट तजुयभा गदाय भैरे मो वषय सम्भ हालसर बएका उऩरस्व्धहरु 
सॊस्थागत गदै जनप्रलतलनधभूरक रोकतास्न्त्त्रक ऩद्धलतफाट नेऩारी नागरयकरे खोजेको सेवा, 
चाहेको हवकास य ऩरयकल्ऩना गयेको सभताभूरक सभाजको लनभायण गने प्रणारीफाट 
लनदेस्शत हुॉदै सभाजवाद उन्त्भखु उदमभान गाउॉऩालरकाको  रुऩभा स्थाहऩत गनय मो फजेट 
केस्न्त्ित गयेको छु । 

4. फजेट तजुयभा गदाय भैरे भूरत: नेऩारको सॊहवधान य कानूनहरु, नऩेार सयकाय तथा प्रदेश 
सयकायको नीलत, कामयक्रभ तथा फजेट वक्तव्म, हवलनमोजन हवधेमक, २०७८ को लसद्धान्त्त य 
प्राथलभकता, गाउॉऩालरका लनलभयत हवहवध काननुहरु, गाउॉकामयऩालरकाका लनणयमहरु तथा दीगो 
हवकास रक्ष्मराई भखु्म आधाय फनाएको छु । साथै, हवलबन्न ऺेत्रका सयोकायवाराफाट प्राप्त 
हनु आएका भहत्वऩूणय सझुावराई सभेत फजेट लनभायण गदाय हवशेष ध्मान र्दएको छु । 

5. स्थानीम सयकायको आन्त्तरयक स्रोत, नेऩार सयकाय  य प्रदेश सयकायफाट हस्तान्त्तरयत 
अनदुान तथा याजस्व वाॉडपाॉडराई भरु आधाय भानी मो फजेट तथा कामयक्रभ तजुयभा 
गयेको छु । साथै मस फजेटभा गाउॉऩालरकाको आफ्नो ऺेत्रालधकायलबत्र कय तथा गैय कय 
याजस्व ऩरयचारन य व्मवस्थाऩनराई प्राथलभकताभा याखेको छु । 



6. अनतु्ऩादक तथा अनावश्मक खचय घटाउन,े ऩुॉजीगत फजेटको अॊश फढाउने य चार ुखचयभा 
लभतव्महमता ल्माउन े गयी फजेट प्रस्ताव गयेको छु । साथै कामयक्रभको छनौट, साधन 
स्रोतको फाॉडपाॉड  य हवलनमोजनभा देस्खने दोहोयोऩनराई न्त्मूनीकयण गनय प्रशासलनक तथा 
प्राहवलधक ऺभता, स्रोत तथा हवलनमोजनका वीचभा सन्त्तरुन कामभ हनु े गयी स्रोत 
व्मवस्थाऩन गने व्मवस्था लभराएकोछु । 

7. सभाजवाद उन्त्भखु अथयतन्त्त्रको लनभायण, ऩरयऩूयक काननु तजुयभा, बौलतक ऩूवायधायको लनभायण 
य व्मवस्थाऩन, आन्त्तरयक स्रोतको आधाय हवस्ताय, उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फहृद्ध, आमोजनाको 
प्राथलभकीकयण, असर शासन प्रवदयन य अन्त्तयसयकायी सभन्त्वम हाम्रो सयकायको प्रभखु 
चनुौती यहेका छन ्। 

 

सबाका अध्मऺज्मू, 

सबाका सदस्मज्मूहरु, 

8. अव भ आगाभी आलथयक वषय २०७९/८०  को वजेटका उद्देश्म तथा प्राथलभकता प्रस्ततु 
गने अनभुलत चाहन्त्छु । फजेटका उद्देश्म लनम्न अनसुाय यहेका छन ्: 

1) सॊकटग्रस्त अथयतन्त्त्रराई चरामभान य गलतशीर फनाउन,ु 
2) जनसहबालगता,उत्तयदाहमत्व,ऩायदस्शयता सलुनस्ित गयी सरुब य गणुस्तयीम सेवा प्रदान 
गनुय, 
3) रोकतन्त्त्रका राबहरुको सभानऩुालतक, सभावेशी य न्त्मामोस्चत हवतयण गनुय, 
4) काननुी याज्म य र्दगो हवकासको अवधायणाअनरुुऩ सभाजवाद उन्त्भखु सॊघीम 
रोकतास्न्त्त्रक गणतन्त्त्रात्भक शासन प्रणारीराई स्थानीम तहदेस्ख नै सदुृढीकयण गनुय, 
5) स्थानीम नेततृ्वको हवकास गदै स्थानीम शासन ऩद्धलतराई सदुृढ गनुय, 
6) स्थानीम तहभा हवधाहमकी, कामयकारयणी य न्त्माहमक अभ्मासराई सॊस्थागत गनुय । 

 

9. आगाभी आलथयक वषयको फजेटभा देहामका ऺेत्रभा रगानीराई उच्च प्राथलभकता र्दएको 
छु। 

1) सडक तथा झोरङु्ग े ऩरु,  लसॊचाई,  बवन तथा शहयी हवकास,  उजाय, रघ ुतथा साना 
जरहवधतु, सञ्चाय ऺेत्रको हवकास भापय त ऩूवायधाय हवकास, 

2) कृहष, ऩमयटन, उद्योग तथा वास्णज्म, सहकायी, हवत्तीम ऺेत्रको हवकास भापय त आलथयक 
हवकास , 



3) स्शऺा, स्वास््म, खानेऩानी तथा सयसपाई, सॊस्कृलत प्रफधयन, रैहङ्गक सभानता तथा 
साभास्जक सभावेशीकयणको हवकास भापय त साभास्जक हवकास, 

4) वन, वातावयण तथा हवऩद् व्मवस्थाऩन, य 

5) सशुासन तथा सॊस्थागत हवकास 

 

 

 

सबाका अध्मऺ भहोदम, 

सबाका सदस्मज्मूहरु, 

अव भ चार ुआलथयक वषय २०७८/७९   को आम व्ममको मथाथय स्स्थलत प्रस्ततु गनय 
चाहन्त्छु । 

 

10. चार ुआलथयक वषयभा  रु ४० राख याजस्व ऩरयचारन हनुे अनभुान यहेकोभा चार ुआलथयक 
वषयको ज्मेष्ठ भसान्त्त सम्भ  रु २१  राख २  हजाय ८८  रुऩैमा याजस्व सॊकरन 
बएको छ । त्मसैगयी चार ुआलथयक वषयको जेष्ठ भसान्त्तसम्भ नेऩार सयकायफाट हवत्तीम 
सभानीकयण अनदुान फाऩत रु   ६  कयोड ९९  राख सॊघीम याजस्व वाॉडपाॉड फाऩत रु 
३  कयोड ९८  राख ८२  हजाय रुऩैमा प्राप्त बएको छ । त्मस्तै प्रदेश हवस्त्तम 
सभानीकयण अनदुानवाऩत रु ७१  राख ६२  हजाय आम प्राप्त बएको छ । प्रदेश 
याजस्व फाॉडपाॉड फाट प्राप्त हनु ेआम ज्मेष्ठ भसान्त्त सम्भ रु ३४ राख ४२ हजाय रुऩैमा 
यहेको छ  । 

11. चार ुआलथयक वषयको सशतय अनदुान तपय  रु ९  कयोड ५८ राख ९७ हजाय रुऩैमा प्राप्त 
बएको छ। त्मस्तै साभास्जक सयुऺा बत्ता फाऩत रु ५  कयोड ५१ राख ८६ हजाय 
रुऩैमा प्राप्त बएको छ । 

12. चार ुआलथयक वषयको ज्मेष्ठ भसान्त्त सम्भ चार ुखचय रु १२ कयोड ९०  राख ३ हजाय  
रुऩैमा तथा ऩूॉजीगत खचय रु ७ कयोड ९८ राख ४४ हजाय गयी जम्भा रु २० कयोड 
८८  राख ४८ हजाय रुऩैमा व्मम बएको छ । आलथयक वषय २०७८/७९ को याजस्व 
य व्ममको मथाथय हववयण , आलथयक वषय २०७८/७९ को ज्मेष्ठ भसान्त्त सम्भको आम 
तथा व्मम हववयण य आलथयक वषय २०७९/८० को अनभुालनत आमव्ममको हववयण 
अनसूुचीहरुभा उल्रेख गयेको छु । 

 
 



 

सबाध्मऺ भहोदम, 

सबाका सदस्म ज्मूहरु, 

अफ भ ऺेत्रगत रुऩभा आगाभी वषय २०७९/८० को फजेट तथा कामयक्रभ प्रस्ततु गनय 
चाहन्त्छु । 

 

सडक ऩूवायधाय 

13. बौगोलरक आवद्धता कामभ गनय, कृहष तथा उद्योग व्मवसामको हवकास गनय, जनजीवन 
सहज गनय य उच्च आलथयक वहृद्ध हालसर गनय सघाउ ऩगु्न ेगयी नमाॉ सडक लनभायण तथा 
लनभायण सम्ऩन्न सडकको स्तयोन्नती कामयका रालग उल्रेख्म रुऩभा फजेट हवलनमोजन गयेको 
छु । 

 

खानऩेानी तथा सयसपाई 

14. आधायबतु खानेऩानी नऩगेुको गाउॉवस्तीभा खानेऩानी ऩमुायउन े कामयक्रभराई लनयन्त्तयता 
र्दएको छु । "एक घय एक धाया" कामयक्रभराई कामायन्त्वमन गनय दधुऩोखयी वहृत 
खानेऩानी मोजनाको काभ शरुुवात गनयका रालग हवस्ततृ अध्ममन प्रलतवेदन तमाय बई 
लनभायणाधीन चयणभा गई ६० प्रलतशत बौलतक प्रगलत बएको य छुटेका ठाउॉहरुभा ऩलन 
एक घय एक धाया ऩमुायउन आवश्मक फजेटको व्मवस्था लभराएको छु । 

 

ऊजाय हवकास 

15. ऩेट्रोलरमभ ऩदाथयको प्रमोगराई प्रलतस्थाऩन गनय जर हवधतु तथा वैकस्ल्ऩक ऊजायको 
उत्ऩादन य उऩबोग फढाउन जोड र्दइएको छु । उज्मारो गाउॉऩालरका फनाउन े हाम्रो 
सयकायको प्रलतवद्धताराई ऩूया गनय सावयजलनक, लनजी, सहकायी य साभदुाहमक ऺेत्रको सह-

रगानीभा ऊजायको उत्ऩादन, हवतयण य व्मवस्थाऩनभा जोड र्दईनछे । जसका रालग रु ४ 
राख फजेट लफलनमोजन गयेको छु । मसभा अऩगु हनुे यकभ केन्त्ि सयकायको सशतय 
अनदुान वाऩत प्राप्त हनुे अनदुानको  उऩमोग गरयनेछ । 

लसॊचाइ बवन तथा शहयी हवकास 

16. बौलतक सॊयचनाको अबावभा गाउॉऩालरकारे प्रदान गने सावयजलनक सेवाभा यहेको असहजता 
हटाउन आधलुनक सहुवधा सहहतको प्रशासहकम बवन लनभायण गनयको रालग रु १ कयोड  
फजेट हवलनमोजन गयेको छु । 



17. लनभायण कामयभा प्राहवलधक नभयस अनसुायको गणुस्तयीम कामय होस बलन प्राहवलधक 
प्रमोगशाराको सरुुवात गनय रु १५ राख हवलनमोजन गयेको छु l 
 

ऩमयटन 

18. उच्च आलथयक वहृद्ध, उत्ऩादक, योजगायी य आमको हवतयणराई तत्कार टेवा ऩमुायउन े
प्रलतस्ऩधॉ ऺेत्रको रुऩभा अथाह सॊबावना फोकेको ऩमयटन ऺते्रको हवकासराई भैरे जोड 
र्दएको छु । दधुऩोखयी गाउॉऩालरकाराई आकषयक, भनोयभ य साहलसक ऩमयटकीम 
गन्त्तव्मको रुऩभा ऩहहचान स्थाहऩत गयाउन जोने-ईरभऩोखयी-लरऩे हुॉदै दधुऩोखयी सम्भ 
ऩगु्ने ऩदभागय लनभायण कामयको लफस्ततृ ऩरयमोजना प्रलतवेदन तमाय गनय  मो आ.व भा रु १० 
राख फजेट हवलनमोजन गयेको छु  । 

19. गाउॉऩालरका लबत्रका ऩमयटकीम ऺेत्रहरुको  ऩमयटन गरुुमोजना तमाय गनय  रु १५ राख 
हवलनमोजन गयेको छु  । 

 
 

कृहष तथा सहकायी ऺेत्र 

20. नागरयकको खाद्य अलधकाय सयुस्ऺत गदै गरयवीको अन्त्त्म गनय, ठुरो सॊख्माभा यहेका कृषक 
ऩरयवायको आमस्तय वदृ्धी गनय तथा सवर अथयतन्त्त्रको लनभायण गनय कृहषको आधलुनकीकयण, 

हवस्शष्टीकयण य व्मवसामीकयण जरुयी छ । मसका रालग उन्नत फीउहवजन, भरखादको 
व्मवस्था तथा लसचाईको प्रवन्त्ध गदै उन्नत खेती य उच्च भूल्मका फारीको हवकास गनय 
आवश्मक यकभको व्मवस्था गयेको छु । 

21. फेभौसभी तयकायी प्रवदयन गनयका रालग ५० प्रलतशत अनदुानभा प्रास्स्टक टनेर हवतयण 
कामयक्रभ गनय ३ राख हवलनमोजन गयेको छु l हवलबन्न वषे तथा हहउॉदे तयकायी खेलत 
प्रवदयन गनयका रालग हवउ हवजन हवतयण य कृषकहरुराई तालरभ र्दन शत  प्रलतशत 
अनदुानभा  ३ राख हवलनमोजन गयेको छु l 

22. कृषकहरुको भनोवर वहृद्ध गनय कृहष सभहु गठन गरय कृहष भ्रभण कामयक्रभका रालग २ 
राख ५० हजाय हवलनमोजन गयको छु l 

23. ऩशऩुारनको प्रचयु सम्बाव्मता यहेको मस गाउॉऩालरकाभा कृषकराई व्मवसाहमक ऩशऩुारन 
तपय  आकहषयत गनय बेडा, फाख्रा, बैंसी, कुखयुा, फॊगयु रगामतका ऩशऩुारन कामयको रालग 
आवश्मक यकभको व्मवस्था लभराएको छु। 



24. ऩश ु खोय लनभायण तथा सधुाय कामयका रालग ५० प्रलतशत अनदुानभा  रु ४ राख  
हवलनमोजन गयेको छु । 

25. ऩशहुरुको स्वास््मराइ भध्मनजय गदै भेलडकर उऩचाय भाइनय सस्जयकर, आन्त्तरयक तथा 
वाहहयी ऩयजीहव लनमन्त्त्रण, गोवय ऩरयऺण, थनुेरो ऩरयऺण, छारा योग लनदान गनय उऩचाय 
सेवा य प्रमोगशारा कामयक्रभका रालग आवश्मक यकभको व्मवस्था लभराएको छु l 

26. सफै कृषकहरुभा सरुवा योग सम्फन्त्धी ऻान वहृद्ध गनयका रालग मसै वषयफाट सरुु हनु ेगरय 
सरुवा योग सम्फन्त्धी स्कुर कामयक्रभ सरुु गनय आवश्मक फजेटको व्मवस्था लभराएको छु 
l 
 

वन, वातावयण य हवऩद व्मवस्थाऩन 

27. जनसाधायणभा वातावयणीम स्वच्छता सम्वन्त्धी चेतना फढाई बौलतक हवकासफाट 
वातावयणभा ऩनय सक्ने जोस्खभराई न्त्मूनीकयण गदै वन, वन्त्मजन्त्त,ु ऩॊऺी, वनस्ऩलत तथा 
जैहवक हवहवधताको सॊयऺण, सम्फद्धयन य र्दगो उऩमोग सम्वन्त्धी कामयक्रभका सॊचारन 
आवश्मक वजेटको व्मवस्था गयेको छु । 

 
 

स्शऺा,मवुा तथा  खेरकुद 

28. आगाभी आलथयक वषयको फजेट हवलनमोजन गदाय भैरे साभास्जक रुऩान्त्तयण य आलथयक 
हवकासको आधायस्शरा यहेको स्शऺाको हवकासभा सवोऩयी जोड र्दएको छु । स्शऺाराई 
प्राहवलधक, व्मवसाहमक तथा योजगायभूरक फनाउॉदै सऺभ, नैलतक एवॊ याहष्डम हहतप्रलत 
सभहऩयत जनशस्क्त लनभायण गनय आवश्मक वजेटको व्मवस्था लभराएको छु । 

29. हवद्यारमराई र्दइॊदै आएको हवद्यारम अनदुान यकभ लनयन्त्तयताका  रालग रु २३ राख  
ऩचास हजाय वजेट हवलनमोजन गयेको छु । 

30. आगाभी आलथयक वषयभा  सभेत अन्त्तय-भाध्मलभक हवद्यारम याष्डऩलत यलनङ स्शल्ड प्रलतमोलगता 
सॊचारन, आधायबतू तहको ऩयीऺा सञ्चारन, अनगुभन तथा व्मवस्थाऩन, हवद्यारम स्तयीम 
अलतरयक्त हक्रमाकराऩ सॊचारन, अलबबावक स्शऺक कामयक्रभ,खेरकुद कामयक्रभ, फार 
सहजकताय तालरभ, नेततृ्व हवकास तालरभ सभेतका रालग गाउॉऩालरकाको स्शऺा मवुा तथा 
खेरकुद शाखाभा रु ३५ राख फजेट हवलनमोजन गयेको छु । 



31. साभदुाहमक हवद्यारमको शैस्ऺक गणुस्तयराई प्रहवलधभैत्री फनाई लडस्जटर प्रणारी स्थाऩना 
गनयका रालग एक हवद्यारम एक ल्माऩटऩ कामयक्रभराई मसै आलथयक वषयफाट सरुुवात गनय 
आवश्मक फजेटको व्मवस्था लभराएको छु  । 

32. हवद्यारमको बौलतक ऩूवायधाय हवकास, भभयत, घेयाफाय कामयक्रभका रालग एकभषु्ठ रु  ३० 
राख लफलनमोजन गयेको छु l 
 

स्वास््म 

33. हवकासको साध्म य साधन दवैु नागरयकनै बएकारे सवै नागरयकराई स्वस्थ फनाई 
उत्ऩादकत्व अलबवहृद्ध गनय य सवर भानव ऩुॉजी लनभायण गनय स्वास््म ऺेत्रराई हवशेष 
प्राथलभकता र्दई वजेट हवलनमोजन गयेको छु । 

34. गाउॉऩालरका लबत्रका स्वास््म सेवा प्रदामक सॊस्थाफाट प्रदान गनय तोहकएका आधायबतू 
स्वास््म सेवा बयऩदो, सवयसरुब य गणुस्तयीम फनाउन ेकामयक्रभका रालग गाउॉऩालरकाको 
स्वास््म शाखा राई  आवश्मक  यकभ हवलनमोजन गयेको छु । 

35. स्वास््मजन्त्म साभग्रीको कलभ नहोस बनेय औषलधजन्त्म य सस्जयकर साभग्री खरयदको रालग 
१८ राख लफलनमोजन गयेको छु l 

36. गाउॉघय स्क्रलनक सॊचारन गनयका रालग आवश्मक फजेट लफलनमोजन गयेको छु l 
साभास्जक सॊयऺण य नागरयक सॊयऺण 

37. गाउॉऩालरकाभा जेष्ठ नागरयहरुको अनहुायभा भसु्कान छने जेष्ठ नागरयक सम्भान 
कामयक्रभभा सॊचारन गनय रु २  राख वजेट हवलनमोजन गयेको छु । 

सॊस्कृलत 

38. स्वस्थ य सभ्म सॊस्कृलतको हवकास गयी सभास्जक स-ुसम्वन्त्धभा आधारयत सभाजको लनभायण 
गनयका रालग ईरभऩोखयी प्रफधयन कामयक्रभ अन्त्तगयत रु १० राख फजेट लफलनमोजन गयेको 
छु । 

39. देउयारी य रेब्हाय च्मो ऺेत्रभा ऩमायऩमयटनको लनकाश गनय लफस्ततृ ऩरयमोजन प्रलतवेदन 
तमाय बइसकेको हनु बौलतक सॊयचना लनभायण गनय आवश्मक ऩने  फजेट सॊस्घम सयकाय य 
सम्फस्न्त्धत सयोकायवारा लनकामसॊग भाग गरय कामयन्त्वमनको प्रहक्रमा अगाडी फढाउन ेछु l 
सशुासन य सावयजलनक सेवा प्रवाह 



40. नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय तथा अन्त्म हवकास  साझेदाय सॊस्था सॊग सहरगानीभा 
गाउॉऩालरकाको ऩूवायधाय हवकासका रालग सभऩूयक कोषभा रु २  कयोड ९०  राख 
फजेटको व्मवस्था लभराएको छु । 

41. आगाभी आलथयक वषय २०७९/८० भा हवलबन्न हवषम ऺेत्रगत  आलथयक, साभास्जक, ऩूवायधाय, 

वन, वातावयण तथा हवऩद व्मवस्थाऩन, सशुासन तथा सॊस्थागत हवकासभा अनभुालनत 
हवलनमोजन बएको वजेट अनसूुचीभा सभावेश गयेको छु । 

 

 

सबाका अध्मऺ भहोदम, 

गाउॉसबाका सदस्मज्मूहरु, 

अव भ फजेटभा उस्ल्रस्खत ऺेत्रगत नीलत तथा कामयक्रभहरु कामायन्त्वमन गनय आवश्मक 
ऩने फजेट हवलनमोजन य स्रोत अनभुान प्रस्ततु गनय चाहन्त्छु । 

 
42. आगाभी आलथयक वषयका नीलत तथा कामयक्रभ कामायन्त्वमन गनय जम्भा रु ३६ कयोड २८  

राख ५७ हजाय यकभ खचय हनुे अनभुान गयेको छु । कुर हवलनमोजन भध्मे चारतुपय  रु 
२४  कयोड ६३  राख ५७  हजाय अथायत ्६८ प्रलतशत य ऩुॉजीगततपय  रु ११  कयोड 
६५ राख   अथायत ्३२ प्रलतशत यहेको छ । 

43. आगाभी आलथयक वषयको व्मम अनभुानको हववयण (उऩस्शषयकगत तथा खचय शीषयकगत 
सभेत) गाउॉऩालरकाको हवलनमोजन हवधेमक, २०७९  सॊगै ऩेश गयेको छु । 

44. आगाभी आलथयक वषयका रालग अनभुान गरयएको खचय व्महोने स्रोतभध्मे नेऩार सयकायफाट 
प्राप्त हनु ेहवत्तीम सभानीकयण अनदुान रु  ७ कयोड ५७  राख, सॊघीम हवबाज्म कोषफाट 
प्राप्त हनु े याजश्व वाॉडपाॉड रु ६ कयोड ५८ राख २१ हजाय, सशतय अनदुान रु  १४  
कयोड ८६ राख, प्रदेश सयकायफाट प्राप्त हनुे हवत्तीम सभानीकयण अनदुान रु ७५  राख 
७१  हजाय, प्रदेश याजश्व वाॉडपाॉड रु ४१ राख ८५  हजाय य  आन्त्तरयक भौज्दातफाट 
अनभुालनत  २ उऩमोग गरयनेछ । 

 

सबाका अध्मऺ भहोदम, 

सबाका सदस्मज्मूहरु, 

अव भ आलथयक वषय २०७९/८० को रालग याजस्वका नीलत प्रस्ततु गनय चाहन्त्छु, 



45. स्थानीम सयकायको ऺते्रलबत्रका कयको आधाय पयाहकरो ऩादै आन्त्तरयक याजस्व वहृद्ध गनय 
कय तथा गैयकय याजस्वको अलधकतभ ऩरयचारन गने नीलत लरएको छु । 

46. कय तथा गैयकय याजस्व सॊकरनराई प्रबावकायी फनाउन काननुी तथा सॊस्थागत सधुाय 
गरयनेछ । कय तथा गैयकयका दयराई प्रगलतशीर फनाई याजस्व ऩरयचारन गने व्मवस्था 
लभराएको छु । 

47. आलथयक रुऩरे हवऩन्न, अशक्त य असहाम अवस्थाभा यहेका नागरयक भैत्री कय प्रणारी 
हवकलसत गरयनेछ । 

48. गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्रका पयक ऺभता बएकाहरुको ऩरयचमऩत्र सम्वन्त्धी, आलथयक रुऩभा 
हवऩन्नहरुको लनशलु्क उऩचाय सम्वन्त्धी तथा प्राकृलतक प्रकोऩ सम्वन्त्धी लसपारयश दस्तयु 
छुट गरयनेछ । 

49. योडा, ढुङ्गा, लगटी, फारवुा, चनुढुङ्गा रगामतका दहत्तय फहत्तय शलु्क, हवऻाऩन कय य 
भनोयञ्जन कय स्थानीम तहफाट सॊकरन गयी ग-४-२ फाॉडपाॉट खाताभा जम्भा गयी ६० 
प्रलतशत स्थानीम तहभा याखी ४० प्रलतशत प्रदेश सस्ञ्चत कोषभा जम्भा हनु े काननुी 
व्मवस्था प्रबावकायी रुऩभा कामायन्त्वमन गरयनछे । 

50. गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र व्माऩाय, व्मवसाम वा सेवाभा ऩ ुॉजीगत रगानी य आलथयक कायोवायको 
आधायभा व्मवसाम दताय गनय प्रोत्साहहत गयी व्मवसामराई कयको दामयाभा ल्माईनेछ । 

51. कय सम्वन्त्धी प्रस्ताव आलथयक हवधेमक,२०७९  मसै साथ प्रस्ततु गयेको छु । कय 
सम्वन्त्धी प्रस्ताव सम्वत २०७९  सार साउन १ गतेफाट रागू हनु ेव्मवस्था लभराएको छु 
। 

 

सबाका अध्मऺ भहोदम, 

सबाका सदस्मज्महरु, 

52. मो फजेटको कामायन्त्वमनभा नागरयक सहबालगताराई नागरयकको अलधकायको रुऩभा 
स्थाहऩत गयी स्वशासन य जनताप्रलत ऩूणय स्जम्भेवायऩूवयक बलूभका लनवायह गने कामयभा हाम्रो 
सयकाय ऩूणय प्रलतवद्ध छ । 

53. मो फजेट तजुयभाका रालग भागयदशयन गनुयहनुे गाउॉऩालरका अध्मऺ, गाउॉसबाका सदस्महरु, 

हवलबन्न याजनीलतक दर, याष्डसेवक कभयचायी, लनजी ऺेत्र, सहकायी ऺेत्र य नागरयक सभाजका 
व्मस्क्तत्वहरु तथा ऩत्रकाय जगतफाट प्राप्त सझुाव, सहमोग य सल्राहप्रलत हार्दयक आबाय 
प्रकट  गदयछु । 

 



 

54. मो फजेटको सपर कामायन्त्वमनभा सवै ऩऺको ऩूणय सहमोग यहने अऩेऺा गयेको छु । 
साथै, भरुकु लबत्र य वाहहय यहन ु बएका सवै नेऩारीराई "सभदृ्ध दधुऩोखयी, सखुी 
दधुऩोखयीफासी" लनभायणको हाम्रो सयकायको भहान मात्राभा सहबागी हनु आब्हान गदयछु । 

 

धन्त्मवाद! 
 

जम दधुऩोखयीवासी! 
जम दधुऩोखयी गाउॉऩालरका! 
ऺेत्र फहादयु गरुुङ 

दधुऩोखयी गाउॉऩालरका 
 


