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दोस्रो गाउॉसबा तथा प्रथभ अधधवेशनभा प्रस्ततु 
आधथिक फषि २०७९।०८० को धनधत कामिक्रभ तथा फजेट  
cWoIf dxf]bo, 

xfd|f] ufpFkflnsfsf] bf];|f] ufp;ef tyf klxnf] clwj]zgdf pkl:yt ;Dk'0f{ dxfg'efjx?df xflb{s :jfut tyf gd:sf/ JoQm ug{ rfxG5' . 

g]kfnsf] zf;gnfO{ ;l3o nf]stfGqLs u0ftGqfTds Joj:yfdf k'¥ofpg lhjgsf] cfx'tL lbg] zlxbx? k|lt efjk"0f{ >bf~hnL JoSt ub{5' . 

;Dk"0f{ 3fOt] tyf ckfËx?sf] :jf:Yo nfesf] sfdgf ub{5' . 

xfdL b]z ;l3o ;/rgfdf ;rfng ePkl5sf] of] bf];|f] sfo{sfnsf] bf];|f]  ufpF;ef tyf klxnf] clwj]zgdf pkl:yt 5f} . xfdLn] k|fKt u/]sf] 

lhDd]jf/LnfO{ ;[hglzntfsf ;fy ;du| kflnsfsf] ljsf;df nufpg' kg]{5 . lbuf] ljsf; nIo ,kGw|f} of]hgf,k|b]z tyf kflnsf cfkm}n] lnPsf] 

nIo / ;'lv g]kfnL ;d[4 g]kfnsf] /fli6«o cfsfFIff k'/f ug'{ xfd|f] bfloTj xf] . xfdL ;u ePsf] l;ldt ;|f]t ;fwgsf] ;d'lrt 9un] k|of]u ub]{ 

hgtfsf cfwf/e't cfjZotf k'/f ug'{ kg]{5 . lje]b /lxt ;fdflhs Gofo ;lxtsf] ;dfh lgdf{0f ug'{ kg]{5 . cfTdlge{/ hgtf uf}d'n ;d[l4sf] 

cfwf/M lzIff :jf:Yodf ;'wf/ ,hl8a'6L / ko{6g k|a4{g ;xsf/L dfkm{t s[ifL hGo Jofkf/ d'n gf/fnfO{ cfTd;ft ub]{ o; aif{sf] aflif{s lgtL 

sfo{qmd Nofpg] k|of; ul/Psf]5 .  

cWoIf dxf]bo, 

of] lgtL tyf sfo{qmd tof/ ubf{ lgGgfg';f/sf l;4fGtx?nfO{ cfwf/ dfgLPsf] 5 . 

!=;'lv g]kfnL,;d[4 g]kfnsf] /fli6«o cfsfFIff . 

@=lbuf] ljsf; nIo,kGw|f} ljsf; of]hgf,a]OlhË 3f]if0ff kq,k|b]z ;/sf/n] lnPsf] nIo / kflnsfn] lgwf{/0f u/]sf nIo . 

cWoIf dxf]bo, 

अव भ चार ुआ व सम्भको ऺेत्रगत सधभऺा प्रस्ततु गनि अनभुती चाहन्छु । 

क) ऩूवािधाय ववकास ्
 गाउॉऩाधरकाको  बवन ९८ प्रधतशत धनभािण कामि सम्ऩन्न बएको छ । 

 घटभनुा काल्च्मा सडक खरेुको छ बने वडा न ३ को सडक खने्न काभ धनमधभत बईयहेको छ । 

 १० सैमा अस्ऩतार धनभािणको चयणभा यहेको छ । 

 पनऩाकि  धनभािणाको चयणभा यहेको छ । 

 सफै वडा कामािरमहरुभा धफधतु खानेऩानी जडान  सौचारम सधुाय तथा धनभािण गरयएका छन . 
 वडा न ४ र ५ जोड्ने सडक ननयममत संचाऱनमा रहेको छ । 
 आधारभुत स्वास््यका भवन ननमााण सम्ऩन्न भई ननयममत सेवा सुचारु हुदै आएको छ । 
 घट्मुनामा सावाजननका शौचाऱय ननमााण गररएको छ । 
 सबै  ऩररवारहरुऱे सहजै खानेऩानीको उऩयोग गने गरर खानेऩाननका योजना सम्ऩन्न गररएका छन । 
 १२ वटा ववद्यारम बवन धनभािण बएका छन बने ६ ववध्मारमका बवन धनभािणाधधन चयणभा यहेका छन । 

 ६ ववध्मारमभा शैचारम धनभािण गरयएका छन । 

 वडा न १ य २ का उज्मारोफाट फन्चीत फस्तीहरुभा उज्मारो फनाउन कादयुी सस्था ऩोखया सग सम्वनम गयी १०० वक वा को धफधतु 
उत्ऩादन बइ सॊचारनभा आएको छ । 

ख) साभाजजक ववकास ्

  उ्च जशऺा अध्ममनका रागी छात्रवतृ्ती १०८ जनाराइ ववतयण गरयएकोछ । 

 साभाजजक सयुऺा बत्ता धतन वडा ४ ५ य ६ फैक भापि त य अन्म वडाहरुभा सभमभै सम्फजन्धत वडा कामािरमफाट ववतयण गने गरयएको 
छ। 

 भवहरा वहसाॉ राई न्मूधनकयण गनि वडा तथा गाउॉऩाधरका स्तरयम ववधबन्न जनचेतनाभरुक कामिक्रभ सॊचारन गरयएका छन । 

 कोधबड १९ को व्मवस्थाऩनका राधग ऩाधरकाभा अजससजन सवहतको आईसोरेसन स्थाऩना औषधध तथा आवश्मक स्वास््म साभाग्रीहरुको 
उजचत व्मवस्थाऩन गरयएको छ । 

 स्वास््म ऺेत्रभा औषधीको अबाव नहनु ददइ उऩचाय ऩूवि योकथाभको धफषमभा स्वास््म जशऺा ददनका राधग टोर टोरभा हयेक स्वास््म 
क्रधभि ऩगु्ने व्मवस्था गरयएको छ । 

 गाउॉऩाधरकाको केन्रभा धबधडमो एससये य धसआय भेधसन जडान तथा पाभेधस स्थाऩना गरय MBBS डसटय सवहत सेवा धनयन्तय सचारनभा 
यहेएको छ । 

 शसत्र अनदुानका कामिक्रभहरु धनयन्तय रुऩभा सॊचारन गरयएका छन । 

 सफै नागरयकहरुराई कोधबड १९ ववरुद्धको खोऩ रगाईएको छ  । 

 आधथिकरुभभा ववऩन्न घयऩरयवायहरुराई धनशलु्चक स्वास््म उऩचायको व्मवस्था गरयएको छ । 

 



 प्रत्मेक वडाहरुभा स्वास््म फवुा सभहु भवहरा स्वास््म स्वमभसेवीकाहरुराई ऩरयचारन गरय  स्वास््म ऺेत्रभा उल्चरेखधनम टेवा ऩगुकेो छ । 

 जजल्चरा अस्ऩतारको सभन्वमभा एक गाउॉ एक जचवकत्सक , ऺमयोगीहरु य  कुऩोषण खोज ऩडतार गरय स्वास््म सेवा जशववय सॊचारन 
गरयएको छ । 

 ऺमयोगीहरुराई सम्फजन्धत ठाउॉभा प्रषेण गनिका राधग मातामात खचिको व्मवस्था गरयएको छ । 

 गाउॉऩाधरकाको केन्रभा आमवेुददक भापि त  सेवाराई धनयन्तयता ददएको छ । 

 अऩाङ्क बएका व्मजिहरुको रगत सॊकरन गरय अऩाङ्क ऩरयचम ऩत्र ववतयण गरयएको छ । 

 

 सनुौरा हजाय ददनका आभाहरुराइ ऩोषण सम्फजन्धका साभाग्रीहरु ववतयण गरयएको छ । कुखयुा ववउववजन तथा कृषी औजायहरु ववतयण 
कामि सम्ऩन्न गरयएकोछ । 

 फारवववाहराइ योसन अथक प्रमास गरयएको छ । कधतऩम वववाह स्थधगत गरय केटा केटीहरुराइ आफ्नो आफ्नो घय ऩठाउने य कधतऩमको 
वववाहराइ हनैु नददने गयी साभाजजक रुऩभै योसने प्रमास गरयएको छ ।  

ग) आधथिक ववकास  ्
 गाउऩाधरका बरयका ववधबन्न  ऺेत्रको हावाऩानी प्राववधधक सम्बाव्मताको अध्म मन अवरोकन गयी परपुर खेतीको सम्बावनाथि स्माउ  11 

हजाय, दाॉते ओखय 2000 हजाय, ववरुवा ववतयण गरयएको छ ।  

 भसरा खेतीप्रविद्धन गनि प्रत्मेक वडाभाका टोरहरुभा कृषक सभहुभापि त अरैची , अदवुा, खसुािनी आदीभसरा फारीको व्मावसावमक खेतीको 
सरुुवात गरयन ुका साथै उत्ऩादन ऩश्चात प्रशोधनको राधग भसरा उद्योगको स्थाऩना गरयएको छ । (गौभरु भसरा उद्योग गौभरु ६)  

 धसधभ उत्ऩादनको ऺेत्र ववस्ताय फजाय व्मवस्थाऩनको राधग  धसधभ सॊकरन केन्रको स्थाऩना य व्मवस्थाऩन गयी सहकायी भापि त सॊकरन 
केन्र य कोषेरी घय धनभािण गरयएको छ ।  

 कृषकको ऺेभता ववकाशका  राधग ऩटक ऩटक सभहु छरपर अनगुभन , भलु्चमाॊकन गयी सपर कृषकहरुराई ववधबन्न  जजल्चरा तथा ऺेत्र 
स्तयका ताधरभभा सहबाधग गयाउने कामि धनमधभत बईयहेको छ ।  

 हार सम्भ कृवष ववकाश शाखा य ववधबन्न धनकामफाट गठन गरयएको कृषक सभहुहरु 69 वटा मस शाखाको अधबरेखभा दताि बएका छन य 
४ वटा परपुर तथा तयकायी पभिहरु दताि बएका छन ।  

 धसधभको फजाय प्रवद्धन गनिकाराधग प्मावकॊ ग व्मागको व्मवस्थाऩन गयी २ वटा सहकायी य कृषक सभहु भापि त कृवष ऻान केन्र फाजयुा य 
फाजयुा कोषेधर घयको सभन्वमभा तत्कार १०० जसवन्टर धसधभ फजायभा ऩमुािई जजल्चरा धबत्र य जजल्चरा फावहयका उऩबोिाहरुराई वववक्र 
ववतयण गरयएको छ ।  

 गौभरु गाउॉऩाधरका बयीका कृषकरे उत्ऩादन गयेका ववउको गणुस्तयभा ऩरयवतिन गनि गहुॉ य भकैको  हावाऩानी सहुाउदो उन्नत 
10जसवन्टर भरु ववउ य 80 जसवन्टर उन्नत गहुॉको फीउ ववतयण गयीएको छ ।  

 कृषकका साझा सभस्मा सभाधान गनि फारी सॊयऺण सेवा, प्राववधधक सेवा, ऺेभता ववकाश ताधरभ, गोष्ठी आदी कामिक्रभहरु आवश्मकता 
अनसुाय धनयन्तयरुऩभा सॊचारन हदैु आएका छन ।   

 यैथाने फारी प्रवधिन कामिक्रभ अन्तयगत कोषेधरघय धनभािणभा सहमोग, ढुवानी अनदुानको व्मवस्था गरयएको छ ।  
 यैथाने फारी ऩरयकाय ववववधधकयणका राधग गौभरु गाउॉऩाधरकाको केन्रभा यहेका होटेर ब्मवसावमराई ताधरभभा सहबाधग गयाई साभाधग्र 

उऩरब्ध गयाएको छ । (घटार होटर एण्ड रज, घट्भनुा फाजयुा)  
 गाउॉऩाधरका बरयका 1600 घयधयुीका ऩरयवायको ऩोषण सधुाय य व्मावसावमक तयकायी खेतीको सरुुवातका राधग वहउदे भौषभ तयकायीका 

उन्नत ववउहरु ५० प्रधतशत अनदुानभा ववतयण गरयएको छ । 

 गाउॉऩाधरकाभा फवढ उत्ऩादन हनुे जौ फारीराई याविम स्तय सम्भ प्रचाय प्रसाय गयी उि फारीको ऩौविक भहत्व झल्चकाउनका राधग 
प्मावकॊ ग फोया छऩाई तथा सभग्र यैथानेफारीको ढुवानीभा अनदुानको व्मवस्थाऩन गरयएको छ । (500 व्माग छऩाई तथा ववतयण) 

 गाउॉऩाधरकाभा अत्माधधक उत्ऩादन बएको फेसाय य अदवुाराई फजारयकयण गनि उद्योग स्थाऩनाको आवश्मक प्रकृमा अघाधड फढाईएको छ 
। साथै अदवुा तथा वेसायको ववउ वववक्रको राधग जजल्चराको ववधबन्न स्थाधनम तहहरु सॊग सभन्वम गरयएको छ ।  

 देखेय सनेु्न य गने प्रववधध अवरम्वन गनि आभ सभदुामराई उत्ऩादन प्रववधध हस्तान्तयण गनि फहृत कृवष भेरा प्रदशिनी कामिक्रभ सम्ऩन्न 
बएको छ ।  

 गाउॉऩाधरकाका धबत्रका अगवुा कृषकको छनोट गरय 3 वटा परपूर ववरुवा नसियी स्थाऩना बएका छन ।(वडा नॊ.2 य ६)  
 नौभरु फहउुद्धेजश्मम सहकायी सॊस्थाको आमोजनाभा गौभरु गाउॉऩाधरका १,२ य ३ भा उत्ऩादन हनुे जौ फारी प्रशोधनको राधग कृवष ऻान 

केन्र फाजयुाको करयव 10 राख फयाफयको आधथिक सहमोगभा गौभरु गाउॉऩाधरका वडा नॊ. २ धसभभा जौ प्रशोधन केन्र स्थाऩना गरयएको 
छ।  

 गाउॉऩाधरकाभा फवढ उत्ऩादन हनुे जौ फारीराई याविम स्तय सम्भ प्रचाय प्रसाय गयी उि फारीको ऩौविक भहत्व झल्चकाउनका राधग 
प्मावकॊ ग फोया छऩाई तथा सभग्र यैथानेफारीको ढुवानीभा अनदुानको व्मवस्थाऩन गरयएको छ ।  



 डारेघासका राधग नसियी धनभाण गरयएको ।  

 सनु्तराराई फजाय सम्भ ऩगुाउने कृषिकहरुराई प्रोत्सावहत गरयएको छ । 

 साना धसचाई मोजना 3 वटा सम्ऩन्न (30 हेसटय) 
 कोयोना रजऺत ३ जना कृषकहरुराई भौयीऩारन व्मवसामभा सहमोग । 

 ववधबन्न साझेदायी धनकाम सॊगको सभन्वमभा कृवषि सम्वजन्ध काभ गरयदै आएका छौ । 

घ) वातावयण तथा ववऩद व्मवस्थाऩन  

 वनको सयऺण तथा व्मवस्थाऩन गनि वावहय वाट आउने चौऩामाराइ ऩूणि रुऩभा फन्द गरय खरुा चरयचयनभा फन्द गने प्रमन्न गरयमो ।   
 ववऩद व्मवस्थाऩन सम्फजन्धका साभाग्रीहरुको तमायी गरय केवह ववतयण गरयएको छ  य कामिमोजना तमाय ऩारयएको छ । 

 ववऩद प्रधतकामि य ववऩद भनसनुजन्म मोजना अध्मावधधक  गरयएको छ । 

 ववऩद जोजखभ न्मूधनकयण सम्वजन्ध जनचेतनाभरुक कामिक्रभ गरयएका छन । 

 ङ) सॊस्थागत  ववकास तथा सेवा प्रवाह 

 धडजजटर नागरयक वडाऩत्र सॊचारनभा आएको छ । 

 सम्ऩूणि ववध्मारमको साभाजजक रेखा ऩरयऺण गयाई अन्तीभ रेखा ऩरयऺण गरयएको छ । 

 ऩाधरकाका सम्ऩूणि ववध्मारमको ववध्मारम सधुाय मोजना फनाई कामािन्वामनभा यहेको छ । 

 वारवाधरकाको ऩढाईभा रुजच ववृद्ध तथा अववबावकको खचि कभ गनि वार कऺाहरुभा खरयऩावट ववतयण गरयएको छ । 

 स्थानीम तहको स्वभूल्चमङ्कन LISA भा ८० प्रधतशत नधतजा हाधसर गनि सपर बएका छौ । 

 वडाहरुभा गाउॉऩाधरकारे उऩरव्ध गयाउने सेवा सवुवधा तथा गाउॉऩाधरकारे गने ववधबन्न कामिक्रभका वायेभा जनता य अन्म धनकामहरु राई 
जानकायी गरयएको छ । 

 मवुाहरुराई उधधभ फनाउन पधनिचय, वक्रस्टर   तथ  हातेहोजजमायी ताधरभ सॊचारन गरयएको छ । 
 अव्मवजस्थत भददया सेवनफाट सभाजराइ सभ्म य ससुस्कृत फनाउन राग ुगरयएको भददया सेवन काडि प्रबावकायी रुऩभा कामािन्वमन बएको 

छ बने सभाजभा शान्तीको प्रत्माबतुी ददराउन सपर बएका छौ । 

 जनताराइ जनताकै साभाजजक काभभा आपै सवक्रम फनाउन देशका राधग दइु ददन कामिक्रभ सॊचारनराई धनमधभतता ददईएको छ । 

 न्मामीक सधभती भापि त न्माम धनरुऩणको काभराइ सवक्रमताका साथ धनश्ऩऺ ढॊगरे सम्भन्न गने गरयएकोछ ।  
 घयेर ुउधोगभा फदृ्धी गरयएको छ । 

  अध्मऺ भहोदम 

             अव भ गाउॉऩाधरकाका सवर ऩऺहरु,अवसयहरु ,सधुाय गनुि ऩने ऩऺहरु य चनुौतीहरु प्रस्ततु गने अनभुती चाहन्छु । 
  क) मस गाउॉऩाधरकाको सवर ऩऺहरु् 

 ५७ वटा धनधत तथा धनमभावरी ऩायीत गरय कामािन्वमनभा यहेका छन। 

 धडजजटर प्रोपाईर अध्मावधधक  गरयएको छ बने धडजजटर नागरयक वडा ऩत्र गाउॉऩाधरकाभा शरुु गरयएको छ । 

 सयकाय य जनताववच सचुनाको आदाऩ प्रदानका राधग ऩाधरकारे येधडमो गौभरु भापि त सचुना सन्देश प्रशायण गरयदै आएका छौ । 

 ववधबन्न साझेदायी धनकामहरुसॊग सभन्वम गरय ऩाधरकाभा रगानी धबत्र्माउने कामि गरययहेका छौ । 

 

 ऩाधरकाको स्थानीम उत्ऩादनराई प्रचाय प्रसाय गनि भातिधडभा यहेको गौभरु कोषेधर घयराई धनमधभतता ददएका छौ ।  
 गाउॉऩाधरका धबत्र छ  वडाकामािरम भध्मे ऩाॉच वडाको बवन धनभािण बइ कामािरमको काभ सचुारु गरयएको । 

 गाउॉऩाधरका द्धाया सॊचारन बएका ववधबन्न ववकास धनभाणि सेवा सवुवधा प्रधत जनसभदुामको गनुासो अऩेऺा  तथा जनप्रधतधनधध य सभदुाम ववच 
को दोहोयो अन्तयवक्रमा कामिक्रभ धनमधभत सचारन गरयएकोछ । 

 ९५ प्रधतशत खानेऩाधन भा ऩहचु ऩगुाएको छ । 

 प्रत्मेक वडाभा आधायबतु स्वास्थको व्मवस्था गरय जनताराई स्वास््म सेवाको ऩहचुभा ऩगुाएको छ। 

 सवै वडाकामािरमभा इन्टयनेटको ऩहचु बएको। 

 ऩयुाना भवहरा स्वमभसेववका राई व्मवसामभा सॊरग्न गयाई कजम्तभा SEE गयेका नमाॉ स्वमभसेववका छनोट गयेको। 

 साऺय गाउॉऩाधरका घोषणा  गयेको। 

 हयेक वषि कृषकहरुराई अवरोकन भ्रभणि गरयएको छ। 

 सभग्र खेधतको सम्बव्मता अध्ममन गयी उन्नतजातको इटधरफाट ववउ धबत्र्माई स्माउ खेती सरुु गरयएको। 

 गाउॉऩाधरका धबत्रका सवै सडकहरुको DPR तमाय तथा वातावयणीम प्रबाव भलु्चमाकन सभेत गयेको छ। 

 गाउॉऩाधरका धबत्रका सवै सडक सॊजारको RTMP तमाय बैसकेको छ। 

 शैऺीक सधुायका रागी,दयवन्दी धभरान ,शैजऺक अनदुान थऩ गरयएको छ बने सवै ववद्यारमका सॊयचना बकुम्ऩ प्रधतयोधी वने्न गरय DPR गयी 
बवनहरु धनभािण हदैु छन। 

 ववधाधथि को चारयत्रीक ववकास गनि ववधाधथि ,जशऺक य ववध्मारम व्मवस्थाऩन सधभधतराई ताधरभको व्मवस्था गरयएको छ। 



 गाउॉऩाधरका धबत्र गरयव तथा जेहेन्दाय ववधाधथिराई उ्च जशऺा अध्ममनका राधग छात्रवतृ्तीको व्मवस्था गरयएको छ हारसम्भ १०८ जना 
राई छात्रवतृ्ती ववतयण गरयएको छ। 

 छाडा ऩश ुऩारनराई व्मवस्थाऩन गरयएको छ। 

 जनताराई जधडववुटभा आत्भधनबिय वनाउन जधडववुटको सम्बाब्मता सम्वजन्ध DPR तमाय बएको य हाइटेक प्रववधधको जधडववुट नसियी 
स्थाऩनाकोराधग अध्ममन सम्ऩन्न बएको छ। 

 स्थाधनम उत्ऩादन धसधभराई जोड ददई फजाय सम्भ ऩगुाउन अनदुान दददै आईयहेको छ बने मस रे गदाि उत्ऩादनभा व्माऩक ववृद्ध बइयहेको 
छ। 

 सफै फस्तीहरुराई  उज्मारोको ऩहचुभा ल्चमाउन सपर बएको ।  

ख) मस गाउॉऩाधरकारे सधुाय गनुि ऩने ऩऺहरु् 
 सॊचायको ऩहचु सवै ठाउभा सहजरुऩभा उऩरव्ध हनु नसकेको । 

 कृवषिभा व्मवसावमकयण य ववववधधकयण हनु नसकेको हार धनवािहभजुख कृवषि प्रणारी भात्र बएको । 

 ऩमिटन ऺेत्रको ऩवहचान हनु नसकेको य आन्तरयक ऩमिटनराई प्रवदन गनि नसवकएको । 

 खधनज ऩदाथि पराभ सेरेट आददको सम्बावना हदुा हदैु ऩधन ऩवहचान गनि नसवकएको । 

 फेयोजगारयका कायण मवुा जनशजि ववदेश ऩरामन हनु ुऩयेको य व्मवस्थाऩन गनि नसवकएको । 

 आन्तरयक आम्दानीभा फदृ्धी गनि सवकएको छैन । 

ग) मस गाउॉऩाधरकाको अवसय ्
 मस गाउॉऩाधरकाभा उत्ऩाददत कृवषि, ऩशजुन्म, जधडवटुी परपुर, तयकायी नगदेवाधर आदद वस्तकुो उत्ऩादन तथा  सॊकरन केन्रको स्थाऩना 

तथा सहज रुऩभा धनमाित गरय आम आजिनभा फदृद गनि सवकने  । 

 ऩमिटन जन्म श्रोतहरुको ऩवहचान य ऩविदन गरय आन्तरयक तथा वाह्य ऩमिटनको ववकास गनि सवकने । 

 मस गाउॉऩाधरका धबत्र ववधबन्न ऺेत्रभा यहेको खधनज ऩदाथि पराभ खाधन सेरेट आददको खोज अनसुन्धान गरय योजगायीको सजृिना गनि 
सवकने। 

 ववधतु उत्ऩादनभा ठुरो सम्बावना यहेकोरे मस कुयाराइ जोड ददएभा  मस गाउॉऩाधरकाका जनताको जजवनस्तय फदृ्धी हनुे देजखन्छ  
 खधनज ऩदाथिको सम्बावना यहेकारे मसको उत्खनन ्गयेभा आत्भधनबिय गाउॉऩाधरका फन्न ससने देजखन्छ । 

 

घ) मस गाउॉऩाधरकाका चनुौधतहरु ्

 ववकट बौगोधरक अवजस्थधतका कायण सफै वडाहरुभा ववकासका ऩूवािधायहरुको ववस्ताय गनि कठीनाई । 

 वायम्वाय ववऩदका कायण बौधतक तथा भानववम ऺेधत हनुे बएकारे ववकास धनभािणभा अवयोध । 

 धनवािहभजुख कृवषि प्रणाधरराई व्मवसावमकयण य ववधबधधकयण गनिका राधग प्रमाप्त स्रोतको अबाव यहेको। 

 आधथिक भानववम स्रोत साधानको धसधभतताका ववच जनताका अधसधभत भागहरु सम्वोधन गनि कदठनाइ छ । 

 सॊचाय सवुवधा ऩधन हाम्रो ऩाधरकाको अको चनुौती यहेको छ । 

 

गाउॉऩाधरकाको आधथिक वषि २०७८।०७९ को २०७९ असाय ७ गतेसम्भको मथाथि आम व्मम देहाम फभोजजभ यहेको छ । 

कुर फजेट ४० कयोड २९ राख ९१ हजाय २ सम ८२ यहेको छ । 

 कुर खचि २७ कयोड ८८ राख ४९ हजाय १ सम ८७ यहेको छ । 
 

प्रधतशतको वहसाफरे ६९ दशभरव १९ प्रधतशत खचि बएकोछ । 

अध्मऺ भहोदम  
अव भ आगाभी आथीक फषि ०७९।०८० भा धरइने ऺेत्रगत धनती तथा गरयने कामिक्रभ प्रस्ततु गनि अनभुधत चाहन्छु । 
ऺेत्रगत धनतीहरु  
!= ef}lts k"jf{wf/  

 cfufdL ! aif{ leq j8f g+ !,@ / # sf] j8f sfof{nodf ;8s k'/fOg] 5 .  

 j8f g+ $ / % ;Dd cfufdL # aif{ leq u|fjln‹ ul/ ;Sg] / ;f]xL ;8s v08df kg]{ @ j6f df]6/k'n lgdf{0f ul/ ;slg] 5 .  

 36d'gf sfNr] aemf‹ ;8s cfufdL # aif{ leq vf]nL ;lsg]5 / 36d'gf b]lv dfemkfnL ;Dd lg/Gt/ ;8s ;'rf? cfufdL ! aif{af6 

ul/g]5 .  

 cfl6rf}/af6 sf]6 x'b} 36d'gf dft{8L ;8snfO afh'/f ;b/d'sfdsf] a}sNkLs /fhdfu{sf] ?kdf l8lkcf/ tof/L tyf lgdf{0f sfo{ 

cuf8L a9fOg]5 .  

 ef}g]/f b]lv 36d'gf ;8ssf] sfnf]kq]sf nflu laz]if kxn ul/g]5 .  

 j8f g+ % sf] sf]6 b]lv aemf‹ ;Ddsf] ;8ssf] l8lkcf/ tof/ ul/g]5 eg] lgdf{0f sfo{ cuf8L a9fOg]5 .  



 j8f g+ # j8f g+ @ / j8f g+ ! df kg]{ df]6/k'n lgdf{0f sfo{ cfufdL % aif{ leq ul/;lsg]5 .  

 j8f g+ ^ sf] ;6]8f b]lv l;Nsf ;Ddsf] dfu{ ! aif{ leq ;rfngdf NofOg]5 .  

 ;a} 6f]nx?df df]6/af6f] hf]8\g ;8s of]hgf tof/L kf/Lg]5 .  

 o; kflnsf leqsf emf]nu]k'n cfjZos kg]{ 7fpFx?df cfufdL # aif{ leq lgdf{0f ul/;lsg]5 .  

 j8f g+ # df @^) ld6/ nfdf] emf]= k'= lgdf{0f sfo{ cufl8 a9fOg] 5 . eg] j8f g+ @ sf] whfnfpgf b]lv kfl/ 9D0fLof ;Ddsf] %^) 

ld6/ nfdf] P]ltxfl;s emf] k' cfufdL # aif{ leq ;DkGg ul/g] 5 .  

 xfd|f] kflnsfdf ef}uf]lns ljs6tf 5 clxn] klg k}bnofqf ul//xg' kg]{ afWotf 5 . ;a} If]qsf k}bo af6fx?nfO{ rf}8f tyf ;lhnf 

agfO{g]5g . of] sfo{ cfufdL @ aif{ leq ;DkGg ul/;lsg]5 .  

 ;a} a:tLdf ;xh} 6]lnkmf]g ;]jf ;rfngsf nflu cfjZos 7fpx?df 6fj/ :yfkgf ul/g]5g . j;fnfsf] 8f8f]df cfufdL Ps aif{ leq 

6fj/ ;rfng ug]{ ul/ ljif]; kxn ul/g] 5 .                                                                                                                                                    

 ;a} ljwfnox?sf] k"jf{wf/ lgdf{0fsf] sfo{ cfufdL # aif{ leq ;DkGg ul/;lsg]5 .  

 ;a} ljwfno leq OG6/g]6 ;]jf ;rfng ul/g]5 . of] sfo{ cfufdL b'O aif{ leq ul/g]5 .  

 cfufdL b'O aif{ leq ;a} 6f]nx?df Pp6f Pp6f ;fd'bflos ejg lgdf{0f ul/g]5 

 ufpFnfO{ ufpFzx/ jgfpg] of]hgf cuf8L a9fOg]5 . o;sf nflu ljleGg u|fld0f a:tL la1x?sf] ;xof]u lnOg]5 .  

 cfufdL b'O{ aif{ leq j8f g+ ^,$ / % df s]Gb|Lo ljw't k|zf/0f nfO{g lj:tf/ / ;rfng ug{ ljz]if kxn ul/g]5 

 cfufdL @ aif{ leq cfjZos v]tLof]Uo hldgdf k|fofKt l;rfO{sf] Joj:yf ul/g] 5 .  

@= cfly{s ljsf; tkm{  

s_ s[ifL  

 s[ifsx?nfO{ Joj;fo cg';f/sf] cg'bfg pknAw u/fO{g] 5 .  

 Ps 3/ Ps u|Lg xfj; pknJw u/fO{g] 5 .  

 s[ifL jfln ljdf lgz'Ns u/fO{g] 5 .  

 ;xsf/L dfkm{t s[ifL pTkfbgnfO{ hf]8 lbOg] 5 .  

 x/]s j8fdf sf]N8:6f]/ :yfkgf ul/g] 5 .  

 pTkfbgnfO{ jhf/ ;Dd k'ufpg] cg'bfgsf] Joj:yf ul/g] 5 .  

 ;a} k|sf/sf ljpljhg lgz'Ns pknJw u/fOg] 5 .  

 Ps 3/ Ps hl8a'6L g;{/Lsf] lgtL lnOg]5 ;f]sf] nflu /fxft sfo{qmd NofOg] 5 . 

  Ps 3/ b'O jf/L tf]/L, kfrF 3f/ d}/L clgjfo{ ul/g] 5 .  

v_ ko{6g  

 cfGtl/s tyf afx|o ko{6s leqfpg ljz]if of]hgf agfO{g]5 . dfgj lgld{t :ynx? lgdf{0f tyf k|fs[lts :ynx?sf] vf]hL / ;+/If0f 

ul/g]5 .  

 j8f g+ $ df lgdf{0fflwg a[xt kmgkfs{ cfufdL Ps aif{ leq ;DkGg ul/g]5 .  

   

 u_ pwf]u tyf afl0fHo ,;xsf/L  

 Ps ufpF Ps pTkfbg, Ps 3/ Ps pwd sf] df]8naf6 cuf8L j9Lg]5 .  

 ljleGg sRrf kbfy{sf] k|of]u,/f]huf/L l;h{gf tyf kflnsfsf] klxrfg lbg] gd'gf sfd ul/g]5 .  

 lghL If]q ;u ;fem]bf/L ul/g]5 .  

 3/]n' tyf ;fgf pwf]ux?nfO{ cg'bfg lbO{g]5 eg] cfjZos pks/0f / tflndsf] Joj:yf ul/g]5 .  

 o; kflnsfsf x/]s kl/jf/sf] aflif{s cfDbfgL b'O{ nfv k'¥ofO{g]5 .  

 x/]s JoQmL ;xsf/Ldf / ;xsf/L dfkm{t Joj;fosf] lgtL lnOg]5  

 ;a} o'jfx?nfO{ ?lr cg';f/sf] Joj;foLs tflnd lbOg]5 .  

 kmnfd vfgLsf] cg';Gwfg tyf pTvgg sfo{nfO{ cuf8L a9fO{g]5 .  

#= ;fdflhs ljsf; tkm{  

 s_ vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{  

 Ps 3/ Ps wf/f of]hgf cuf8L a9fOg]] 5 . xfn ;Dd @ j6f ufpFx?df z"? e};s]sf]n] cj cfufdL % aif{ leq ;a} 3/df wf/f k'ufO{ 

;lsg]5 .  

 x/]s 3/nfO{ ;'Gb/ agfpg ;'Gb/ 3/ ;xof]u sfo{qmd nfu' ul/g]5 .  

 ;'Gb/ ufpF agfpg x/]s 3/sf] cfugdf au}rf tyf a[Iff/f]k0f sfo{qmd nfu' ul/g]5 .  

 dlxgfjf/LnfO{ ;'/lIft tyf Joj:yLt agfpg x/]s 6f]ndf ;]g]6/L Kof8 a}s :yfkgf ul/g]5 .  

 x/]s 6f]ndf Pp6f cfw'lgs ;fj{hgls ;f}rfno tyf :gfg u[x lgdf{0f ul/g]5g .  



 v_ :jf:Yo  

 ;a} 6f]nx?df :jf:Yo ;:Yffx? :yfkgf ul/g]5g hxfF ;a} cfw'lgs ;'ljwfx? ePsf x'g]5g\ .  

  x/]s kl/jf/nfO{ :jf:Yo ljdf clgjfo{ u/fOg] 5 . Kfflnsfjf6 ;'ljwf k|fKt ug]{ ;a}nfO clgjfo{ :jf:o ljdf u/fOg] 5 .  

 !!) k|sf/sf cf}ifwL Joj:yfkg / 7'nf] pkrf/nfO{ ;xof]u sfo{qmd NofOg]5 . 

 dlxnf :jf:Yo :jod ;]ljsfx?sf] ;'ljwfnfO{ a}1flgs 9+un] Joj:yfkg ul/g]5 .  

 j8f g ^ df !) z}of c:ktfn :yfkgf ul/g]5 eg] j8f g+ @ df lgdf{0flwg c:ktfn ! aif{ leq ;rfngdf NofOg]5 .  

 sf]xL klg afnaflnsf s'kf]lift gx'g lbg kf]if0f sfo{qmd nfu' ul/g]5 .  

 ue{jtL r]shfFr lgoldt ul/g] 5 .  

 ;'Ts]/L x'g g;s]sf hl6n cj:yfdf tTsfn p4f/sf nflu x]lnsK6/,PDa'n]G; tyf cGo b't| Joj:yf ul/g]5 . 

u_= lzIff  

 x/]s lzIfssf] xftdf Nofk6k, lzIfsnfO{ tflnd ,;'rgf d}qL lzIff / :jR5 jftfj/0f d}qL ljwfno agfO{g]5 .  

 lghL ljwfno ;u ;xsfo{ ul/ 1fgsf] cfbfg k|bfg dfkm{t afnaflnsfnfO of]Uo agfOg] 5 eg] To;sf nflu ;a} lzIfsx?nfO{ 

clgjfo{ tflnd lbOg]5 .  

 vf]h cg';Gwfgd'ns lzIffdf hf]8 lbOg]5 . o;sf nflu bIf lzIfssf] Joj:yfkg / kfsf lzIfsx?sf] ;Ddfg ul/b} nlug]5 .  

 ljwfnodf clgjfo{ OG6/g]6sf] Joj:yf ul/g]5 . 

  O l; l8 sf lzlIfsfx?sf] z}lIfs of]Uotf clgjfo{ !@ kf; u/]sf] x'g' k|g] 5 . 

  cfufld cf j leq sIff ! af6 clgjfo{ c+u|]hL dfWofd nfu' ul/g] 5 . o;sf nflu bIf hgzlSt Joj:yfkg ub}{ nlug] 5 . 

  dfWoflds ljWofnox?df clgjfo{ Joj:yfkg ;+sfodf k|df0fkq tx kf; u/]sf] n]vfkfn /flvg] 5 . 

3_ ;:s[tL k|j4{g  

 kflnsfdf Pp6f ;f:s[tLs ;u|fxfno lgdf{0f ul/g]5 .  

 nf]kpGd'v e]ife'iff tyf ;:s[tLsf] hu]{gf ug{ ;fFs[lts ;Ktfx dgfpg] Joj:yf ul/g]5 .  

 k/Dk/fut d7dGbL/ k'g{lgdf{0f ul/g]5g\ . 

ª_ n}lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f  

 ;a} k|sf/sf lje]b cGTosf nfuL ljz]if sfo{qmd NofOg]5g .  

 ;a} blnt ;d'bfosf ;a} kl/jf/sf nflu Ps kl/jf/ Ps cfocfh{g sfo{qmd NofO{g]5 .  

 e'ldlxg blnt tyf ljkGg kl/jf/nfO{ hldgsf] Joj:yf ul/g]5 .  

 blnt tyf ljkGg ;d'bfosf pRr lzIff cWoog/t 5fqf5fqx?nfO{ 5fqa[4Ldf ljz]if k|fyldstf lbO{g]5. 

 dlxnfx?nfO{ k'?if ;/xsf] ;dfg ;xeflutfdf k'/fpg dlxnf nIfLt Ifdtf clea[4L tflnd ;rfng ug]{, dlxnf cg's'n lgtL agfpg] 

/ cg'bfgsf sfo{qmd nfu' ul/g]5g .  

 Ps 3/ Ps dlxnf SofK6g, Ps 6f]n Ps dlxnf ;d'x, Ps j8f Ps dlxnf d~r u7g ul/g]5 . 

 cfufdL cf=j= af6 afnd}qL ah]6nfO{ k|fyldstf lbOg]5 .  

 ;a} ljwfnodf afnSnj u7g ul/g]5 . afnSnjnfO{ cfjZos If]qdf ;xeflutfsf] ;'lgZrLttfsf] lgtL lnO{g]5 . 

 Ho]i7 gful/s d~r u7g ul/g]5 . Ho]i7 gful/s ukm rf}tf/L lgdf{0f ul/g]5g.  

 ;fdflhs ;'/Iff eQfnfO{ a}lsË k|0ffnL dfkm{t ;a}sf] 3/g} k'/fpg] Joj:yf ul/g]5 .  

 ckfËtf ePsf JolQmx?nfO{ ;dfgtf tyf bIftf cg';f/sf] sfd / cfjZos tflndx?sf] Joj:yf ul/g]5 . 

$. jg jfta/0f tyf ljkb\ Joj:yfkg  
 jg If]qsf] ;+/If0fsf nflu jg pkef]StfnfO{ ;qmLo jgfO{g]5 . x/]s jg pkef]Qmf ;ldtLnfO{ tflnd tyf cfjZos ;fdfu|Lsf] 

Joj:yfkg ul/g]5 .  

 e'ld a}ssf] :yfkgf ul/ e'ldljxLg tyf OR5's Joj;foLnfO{ pkof]udf nufO{g]5 .  

 hnjfo' cg's'ng sfo{qmd nfu' ul/g]5 .  

 s6fg x'b} uPsf] hldgsf] ;+/If0fsf nflu t8\aGwg tyf a[Iff/f]k0f sfo{qmd nfu' ul/g]5 .  

 x/]s ljkb\sf] ;fdfgf ug{ tyf ljkbdf k/]sfsf] nflu cfjZos /fxtnfO{ b't{dfu{sf] Joj:yf ul/g]5 .  

 Ps j8f Ps x]lnKof8 lgdf{0f ul/g] 5 .  

%= ;'zf;g tyf ;+:yfut ljsf;  

 sfof{nosf] sfdnfO{ kf/blz{ / k|ljwL d}qL agfOg]5 .  

 x/]s ;'rgfnfO{ ;j} gful/ssf] df]jfOndf k'Ug] ul/ P;PdP; k|0ffnL nfu' ul/g]5 .  

 kflnsfsf] df]jfOn PK; lgdf{0f ul/g]5 .  

 cfhsf] sfd cfh} ef]lnsf] sfd ef]nL lgtL nfu' ul/g]5 .  



 sfof{nosf] ;]jfnfO{ hgtf cg's'n agfO{g]5 .  

 ;a} hgk|ltlgwLx? / sd{rf/Lx?nfO{ k|ljwLdf hf]l8g]5g .  

 x/]s dlxgfsf] sfdsf] k|ultsf] ;'rgf hgtfsf] 3/df k'/fpg] Joj:yf ul/g]5  

 aflif{s ?kdf j8f :t/df cGt/lqmof tyf ;fj{hlgs ;'g'jfO{ sfo{qmd ul/g]5  

 aflif{s ?kdf :yfgLo ;/sf/sf] sfdsf] ;j]{If0f t];|f] kIfnfO{ lhDdf lbP/ x/]s gful/sdf uP/ ul/g]5 .  

 kflnsfnfO{ cfGtl/s cfodf dba'b agfpg /fh:j a[4LnfO{ ljz]if hf]8 lbOg]5 .  

 cfu|x jf k"jf{u|x ljlxg eP/ ah]6 lalgof]hgdf cfjZostfnfO{ k|fyldstf lbOg]5 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

अध्मऺ भहोदम  
अव भ आ व ०७९।०८० का रागी सॊजघम सयकाय, प्रदेश सयकाय य आन्तरयक आमको सभग्र अनभुाधनत आम प्रस्ततु गने अनभुधत चाहन्छु । 

सॊजघम सयकायफाट प्राप्त यकभ  
सभानीकयण रु ८ कयोड १८ राख 

शसति अनदुान रु १५ कयोड ६५ राख 

याजस्व फाॉडपाॉड रु ७ कयोड ५ राख   
सभऩयुक रु १ कयोड ४५ राख  
धफशेष अनदुान रु १ कयोड ६० राख  
प्रदेश सयकायफाट प्राप्त यकभ  
याजस्व फाॉडपाॉड रु ९ राख ६२ हजाय 
धफशेष अनदुान रु ६० लाख  

सभऩयुक अनदुान रु  ३० लाख 

सभाधनकयण रु ५४ राख ८३ हजाय  
आन्तरयक आम्दानी रु २५ राख ववस हजाय 
कुर अनभुाधनत आम रु  ३५ कयोड ६७ राख ४५ हजाय  
अध्मऺ भहोदम  
अव भ आथीक फषि ०७९।०८० का राधग ऺेत्रगत व्मम वववयण प्रस्ततु गने अनभुधत चाहन्छु । 

कामािरम सॊचारन तथा प्रशासधनकतपि  रु ९ कयोड ७३ राख  
आधथिक ववकास तपि  रु ७ कयोड ५० राख                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ऩूवािधाय ववकासतपि रु ८ कयोड ८९ राख २५ हजाय  
सशुासन तथा अन्तयसम्फजन्धत ऺेत्रतपि रु ३ कयोड  ८० राख 

साधभजजक ववकासतपि रु ५ कयोड ७५ राख २० हजाय 
सॊघीम य प्रदेश सयकाय वाट प्राप्त हनुे याजश्व वाडपाड, सभाधनकयण अनदुान, ववशेष अनदुान य आन्तयीक स्रोत सवहत जम्भा रु ३५ कयोड ६७ राख 
४५ हजाय ववधनमोजन गयेको छु ।  
 

अन्म मोजना तथा कामिक्रभ रगामत याजश्वको ववस्ततृ वववयण अनसुजुचभा व्मवस्था गरयएकोछ । 

 

अध्मऺ भहोदम 

फजेट तमाय गदाि गाउॉऩाधरकाको आवधधक मोजना फजस्त स्तयफाट आएका मोजना तथा प्राथधभकयणको धसद्धान्तराइ भध्मनजय गरय ल्चमाइएको छ । 
आवश्मकताहरु धेयै य धसधभत स्रोतका कायण सफै ऺेत्रराइ एकैऩटक सभेट्न सवकने अवस्था नहनुे बएकारे मोजनाहरुराइ प्राथधभवककयण गनुि हाम्रो 
फाध्मता हो । मस धफषमराइ सम्ऩूणि सदस्मज्मूहरुरे भनन गनुि हनुेछ य ववधनमोजजत फजेटको कामािन्वमनभा सवक्रम सहबाधगता यहने अऩेऺा याखेको 
छु । 

अन्तभा फजेट तमायीभा सहमोग गनुि हनुे जनप्रधतधनधध,कभिचायी साथीहरु अन्म भहानबुावज्मूहरु प्रधत आबाय व्मि गदिछु  ।  
धन्मवाद 


