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सभाका अध्यक्ष महोदय,  

गाउँसभाका सदस्यज्यहुरु। 

खाँडादेवी गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको हैलसयतिे यस सम्मालित सातौ गाउँसभा समक्ष आगामी आलथिक 
वर्ि 2077/078 को िालग अिमुाि गरिएको आय-व्यायको बजेट पेश गिि पाउँदा अत्यन्तै 
गौिावान्न्वत भएको महससु गिेको छु । यस महत्वपूर्ि अवसिमा िेपािको िाजिीलतक परिवितिका 
िालग जीवि बलिदाि गिुिहिुे सम्पूर्ि ज्ञातअज्ञात शहीदहरुप्रलत भावपूर्ि श्रद्धाञ्जिी व्यक्त गदिछु। साथै 
िाष्ट्रियता, स्वालििता, सामान्जक न्याय, समािता ि समषृ्ट्रद्ध तथा संघीय शासि प्रर्ािी स्थाष्ट्रपत गििका 
िालग संघर्ि गििहिुे महाि िेपािी जिता ि िेततृ्वमा िहि ुभएको िाजिीलतका न्शखि व्यन्क्तत्वहरु 
प्रलत हार्दिक सम्माि व्यक्त गिि चाहान्छु। 

 

ष्ट्रवश्वव्यापी कोिोिा भाइिसको महामािीबाट स्वदेश तथा ष्ट्रवदेशमा ज्याि गमुाउिे सबैमा हार्दिक 
श्रद्धाञ्जिी व्यक्त गदै कोिोिा भाईिसबाट संक्रलमत भै उपचािित सबै व्यन्क्तहरुको न्शघ्र स्वास््य 
िाभको कामिा गदिछु। 

 

यस महामािी ष्ट्रवरुद्ध अग्र स्थािमा संघर्ििता जिप्रलतलिलि, स्वास््यकमी, सिुक्षाकलमि, कमिचािी तथा 
सबै िागरिकहरुमा हार्दिक िन्यवाद ज्ञापि गदिछु। 

 

स्थािीय सिकाििे आवश्यक कािूि तजुिमा गिी सेवा प्रवाह तथा ष्ट्रवकास लिमािर्को गलत अगालड 
बष्ट्रििहेको बेिा कोिोिा महामािीको संकटको सामिा गिुि पिेको छ। िामो समयपलछ भएको स्थािीय 
लिवािचिबाट लिवािन्चत जिप्रलतलिलिहरु मार्ि त गाउँपालिकावासीको अपेक्षा तथा आकांक्षा पूिा गिि ठूिो 
चिुौलत हाम्रो काँिमा छ। एकालति स्थािीय तहमा जिताको ईच्छा ि चाहिा अिसुाि आफ्िै आगँिमा 
सेवा सषु्ट्रविा पयुािउि ुपिे तथा अकोतर्ि  आलथिक, सामान्जक, सांस्कृलतक, भौलतक पूवाििाि िगायतका 
क्षेत्रको सन्तलुित, समािपुालतक एंव समावेशी ष्ट्रवकासका माध्यमबाट समषृ्ट्रद्धको मागिमा अन्घ बिि ुपिे 
गहितम ्न्जम्मेवािी स्थािीय सिकािको साम ुआईपिेको छ। यी यस्तै न्जम्मेवािी वहिको सरुुवाती 
अवस्थामा ष्ट्रवष्ट्रवितामा एकताको भाविका साथ अगालड बढ्ि खाँडादेवी गाउँपालिको आलथिक वर्ि 
2077/078 को आय-व्ययको बजेट यस सम्मालित तथा ऐलतहालसक गाउँ सभामा प्रस्ततु गिि 
पाउँदा हष्ट्रर्ित छु । 
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“सनु्दि, सभ्य ि समदृ्ध खाडँादेवी,” भने्न मिु िािािाई आत्मासात ्गिी स्वास्थ, न्शक्षा, उत्पादि, 
कृष्ट्रर्, खािेपािी, सिुन्क्षत आवासजस्ता पवुाििाि परिपूलतिबाट गाउँवासीिाई परिवतििको आभार् 
र्दिाउिे अठोटका साथ गाउँपालिका अन्घ बष्ट्रििहेको छ। 

 

िेपािको संष्ट्रविाि; स्थािीय सिकाि सञ्चािि ऐि,2074; गाउँपालिकाको अथि ष्ट्रविेयक, 2077; 
ष्ट्रवलियोन्जत ष्ट्रविेयक, 2077; गाउँपालिकाको िीलत तथा कायिक्रम; संघीय तथा प्रदेश सिकािका 
िीलत तथा कायिक्रमहरु; गाउँपालिका अन्तगित ष्ट्रवर्यगत सलमलतका सझुावहरु; र्दगो ष्ट्रवकासका 
िक्ष्य; गाउँ सभाका सदस्यज्यूहरुिे र्दिभुएको सझुाव; ष्ट्रवर्य ष्ट्रवज्ञका सझुाव तथा िाजिीलतक 
दिहरु, संघ-संस्था, गाउँपालिकाका सम्परु्ि र्ददीबष्ट्रहिी तथा दाजभुाईहरुबाट प्राप्त महत्वपूर्ि तथा 
कायिन्वयियोग्य सझुाबहरुिाई  समेटी आ.व 2077/078 को बजेट तजुिमा गरिएको छु।  

 

सभाअध्यक्ष महोदय,  

१. अब म आगामी वर्ि 2077/78 को बजेटका उदे्दश्य तथा प्राथालमता प्रस्ततु गिे अिमुलत 
चाहन्छु।  

बजेटका उद्दशे्यहरु लिम्िािसुाि प्रस्ततु गरिएको छु। 

क)  कोलभड-१९ बाट प्रभाष्ट्रवत व्यन्क्तको उपचाि ि क्वारिन्न्टि व्यवस्थापि तथा वैदेन्शक 
िोजगािी बाट ष्ट्रर्ताि भएका व्यन्क्तहरुिाई िोजगाि लसजििा गिे। 

ख) गाउँपालिकाबासीहरुको मौलिक हकको रुपमा िहेका न्यिुतम आिािभतु आवश्यकताहरु 
परिपूलति गदै जािे। 

ग) िीन्ज तथा सहकािी क्षेत्रसँग सहकायि गदै िोजगािीका अवसिहरु लसजििा गिे।  

घ) सािाि-स्रोत, अवसि ि क्षमताको ष्ट्रवकास तथा सोको उच्चतम उपयोग गिी समदृ्ध खाँडादेवी 
बिाउिे। 

ङ) आलथिक, भौलतक, समान्जक ि वाताविर्ीय पूवाििाि ष्ट्रवकास गिी समनु्नत ि सदुृि गाउँपालिका 
बिाई िािको ष्ट्रवकासमा टेवा पयुािउिे।  

 

२. आलथिक वर्ि 2077/078 को बजेटका प्रथालमकताका क्षेत्रहरु लिम्िािसुाि प्रस्ततु गरिएको 
छु। 

क) स्वास््य सेवामा सिुाि एवं पहुँच 

ख) शैन्क्षक उन्नयि एवं यवुा तथा खेिकुद 

ग) कृष्ट्रर् तथा पशपुन्छी ष्ट्रवकास  

घ) िोजगािी लसजििा तथा सहकािी क्षेत्रको प्रवद्धिि  

ङ) िन्क्षत वगिको उत्थाि एवं सशन्क्तकिर् ि सामान्जक समावेशीकिर्  
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च) वाताविर् संिक्षर् एवं ष्ट्रवपद् व्यवस्थापि  

छ) प्रष्ट्रवलि प्रयोग तथा लडन्जटि प्रर्ािी 
ज) संस्कृलत तथा पयिटि प्रवद्धिि  

झ) उद्योग वान्र्ज्य ि िीन्ज क्षेत्रसँग सहकायि 
ञ) िाजश्व प्रशासि तथा ष्ट्रवन्िय सशुासि  

 

३. बजेटमा िाखेका उदे्दश्य एवं प्राथलमकता कायािन्वयि गिि संघीय सिकाि, प्रदेश सिकाि, लछमेकी 
स्थािीय तहहरु, ष्ट्रवकासको सहयात्रीको रुपमा िहेको लिजी तथा सहकािीक्षेत्रसँग समन् वय एवं 
साझेदािी गरििेछ। ष्ट्रवलियोजि हिुे बजेट ि वाष्ट्रर्िक कायिक्रमहरुिाई बजेटका प्राथलमकता ि 
उदे्दश्यसँग कायम गिि अलिकतम प्रयास गरिएको छु।  

 

 

सभाका अध्यक्ष एवं  

सभाका सदस्यज्यूहरु, 
योजिा कायिक्रम तथा बजेटमा समाबेश गरिएको ष्ट्रवर्यगत क्षेत्रहरु लिम्ि बमोन्जम िहेको व्यहोिा 
जािकािीको िालग अििुोि गदिछु। 

क) सामान्जक ष्ट्रवकास: 

सामान्जक ष्ट्रवकासको मखु्य शीर्िकमा खािेपािी तथा सिसर्ाई, िैष्ट्रिक समािता तथा 
सामान्जक समावेशीकिर्, न्शक्षा, स्वास््य ि संस्कृती प्रवद्धििका कायिक्रमहरु समेष्ट्रटएको छु। 

 

 स्वास््यः 

४. “िोगको पष्ट्रहचाि, स्वास्थ अलभयाि” मिु िािािाई आत्मासात ्गिी आिािभतू एवं गरु्स्तिीय 
स्वास््य सेवामा गाउँपालिकावासीको पहुँच सलुिन्ित गिि स्वास््यको सविव्यापी पहुँचको अविािार्ा 
अिसुाि वडामा स्वास््य संस्था स्थापिा, र्ोहोि प्राभावकािी संकिि, कोिोिा संक्रमर्को 
सम्भाविा भएको व्यन्क्तहरुको पिीक्षर्का िालग आवश्यक और्िी तथा उपकिर् खरिद, स्वास्थ 
संस्थामा सतु्केिी हिुे मष्ट्रहिािाई लिशलु्क एम्बिेुन्स सेवा साथै वडाहरुमा सञ्चालित होम 
क्वािेन्टाईििाई व्यवन्स्थत गिे िगायतका कायिक्रम कायािन्वयि गिि एकमषु्ठ रु. ४ किोड ५० 
िाख ष्ट्रवलियोजि गरिएको छ।  
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शैन्क्षक उन्नयि 

५. शैन्क्षक उन्नयि एवं यवुा तथा खेिकुद 

संष्ट्रविािको अलिकाि सूची ि स्थािीय सिकाि संचािि ऐि, 2074 बमोन्जम आिािभतू तथा 
माध्यलमक न्शक्षाको सम्पूर्ि न्जम्मेवािी स्थािीय तहिाई प्रदाि गिेकोिे काििु बमोन्जम 
सामदुाष्ट्रयक न्शक्षाको गरु्स्ति सिुािका िालग पूवाििाि ष्ट्रवकास, पिुःसंिचिा, गरु्स्तिीय 
पाठ्यपसु्तक, न्शक्षाको व्यवस्थापि, न्शक्षर् सामाग्री, प्रयोगशािा, खेिकूद मैदाि, प्राष्ट्रवलिक तथा 
व्यवसाष्ट्रयक न्शक्षा ि एक वडा एक खेिकुद मैदाि, अन्तििाष्ट्रिय, िाष्ट्रिय, प्रदेश, न्जल्िा खेिमा 
पदक न्जत्ने गाउँपालिका खेिालडहरुिाई पिुस्कृत तथा सम्माि गिे िगायतका शैन्क्षक ष्ट्रवकासको 
िीलत कायािन्वयि गििको िालग रु. 20 किोड बजेट लबलियोजि गरिएको छु।  

 

िन्क्षत वगिको उत्थाि एवं सशन्क्तकिर् ि सामान्जक समावेशीकिर्  

ष्ट्रवपन्न, मष्ट्रहिा, दलित, आर्दवासी, जिजालत तथा वन्ञ्चतमा पिेका िन्क्षत वगिको आलथिक सशन्क्तकिर्, 
मष्ट्रहिासंग उपाध्यक्ष कायिक्रम, ष्ट्रहंसा अन्त्यका िालग अलभयाि सञ्चािि, िोकबाजा संिक्षर् तथा 
प्रविद्वि कायिक्रम, अपािता क्षेत्रमा ष्ट्रक्रयाशीि सामान्जक संस्थाहरुको अगवुाईमा अपािता सम्बन्िी 
कायिक्रम सञ्चािि िगायतका िन्क्षत वगि उत्थाि, सशन्क्तकिर् एवं सामान्जक समावेशीकिर्को 
िीलतिाई कायािन्वयि गिि रु. १ किोड ष्ट्रवलियोजि गिको छु।  

खािेपािीः 

 गाउँपालिकामा 2 िाख लिटिको ट्याङ्की  लिमािर् सम्पन्न भएकोिे व्यवन्स्थत रुपमा िािा ष्ट्रवतिर् 
गििको साथै संकलित पािी अभावग्रस्त क्षेत्रमा ष्ट्रवतिर् गिि, एक घि एक िािाको व्यवस्था गिि साथै 
अन्य खािेपालि सम्बन्िी समस्याहरुिाई सम्बोिि गिि रु. 2 किोड पचास िाख ष्ट्रवलियोजि गिेको 
छु। 

 

 

ख) आलथिक ष्ट्रवकास  

 आलथिक ष्ट्रवकासको मखु्य न्शर्िकमा उद्योग तथा वान्र्ज्य, कृष्ट्रर्, पयिटि, ष्ट्रवन्िय क्षेत्र ि सहकािी 
िहेका छि।्   

कृष्ट्रर् तथा पशपुन्छी ष्ट्रवकास 

“मेिो गाउँ मै बिाउँछु, बाँझो बािी मै रु्टाउँछु” भने्न मिु िािािाई आत्मासात ्गदै कृष्ट्रर्, पशपंुन्छी 
तथा मत्स्य क्षेत्रकको व्यवसाष्ट्रयकिर्, आिलुिष्ट्रककिर्, यान्न्त्रकिर् ि औद्योलगकीकिर् गिी गरु्स्तिीय 
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उत्पादिमा जोड र्दि, कृष्ट्रर् ऋर्मा प्रवाह गिि,भमुी बैंक, बाझो जलमि सदपुयोग,बीउलबजि तथा मि 
ष्ट्रवतिर्मा अिदुाि र्दिे, प्राष्ट्रवलिक व्वस्थापि गिे, िाइभष्टक तथा कृष्ट्रर् गरु्स्ति प्रयोगशािािाई 
व्यवस्थापि, अध्यक्षमैत्री कृष्ट्रर् परियोजिा, मष्ट्रहिामा एक र्दि कृर्कको बािीमा एक छीि कायिक्रम, 
ददु्यमा अिदुाि कायिक्रम िगायत कृष्ट्रर् तथा पश ुष्ट्रवकास कायिक्रम कायािन्वयिमा ल्याउिको िालग 
क्रमशः कृष्ट्रर् तथा पश ुष्ट्रवकास कायिक्रम तर्ि  रु.2 किोड 60 िाख ष्ट्रवलियोजि गरिएको छ।  

लसंचाई:  

गाउँपालिका लभत्र मखु्य कृष्ट्रर् योग्य जलमिहरुमा सम्भाव्यताको आिािमा सािो लसंचाई, कुिो, लिफ्ट 
थोपा लसंचाई, लसंचाई पोखिी, प्िाष्ट्रष्टक पोखिी आदीको लिमािर् तथा ममित गिि, भटौिी खोिाको शीि 
चोप्राङ खोिामा बाि लिमािर् गिि साथै अन्य कायिक्रमको िालग रु. 1 किोड ष्ट्रवलियोजि गिेको छु। 

उद्योग वान्र्ज्य ि िीन्ज क्षते्रसँग सहकायि 

सािा तथा मझौिा उद्योगहरुको संिक्षर् ि ष्ट्रवकास गदै स्थािीय क्षेत्रमा िोजगािी अलभवषृ्ट्रद्ध गिे, अलत 
गरिब परिवािको िालग कन्म्तमा 10 जिाको िालग हिुे गिी साझा केन्रको स्थापिा, प्रलतस्पिािमा 
छिौट भएका व्यवसाया ष्ट्रवकास सेवा प्रदायक संस्थाहरु मार्ि त िघ ुउद्यम ष्ट्रवकास मोडेिमा ियाँ 
िघ ुउद्यमी लसजििा गिि, सजृिात्मक तथा अिसुन्िािमा आिारित सािा उद्योगहरुको स्थापिाका 
िालग प्रोत्साहिस्वरुप बीउ पुजँी तथा उत्पादि पिात ष्ट्रवक्री ष्ट्रवि लबजकका आिािमा अिदुािको 
व्यवस्था िगायत कायिक्रम कायािन्वयि गििको िालग रु. 50 िाख ष्ट्रवलियोजि गरिएको छु। 

संस्कृलत तथा पयिटि प्रवद्धिि  

प्राचीि िाच, किा तथा संस्कृलतको संिक्षर्, पयिटकीय पदमागि लिमािर्को, बदु्ध तथा न्शव मलुति लिमािर्, 
गमु्बा तथा मठमन्न्दि लिमािर्,ष्ट्रवलभन्न ष्ट्रवलभन्न स्थािहरुमा पाकि , बोटालिकि, खिुा न्जम ि ष्ट्रर्टिेस 
पाकि , ष्ट्रपकलिक स्पोट  लिमािर्, साविजलिक शौचािय लिमािर् सम्भाव्यता अध्ययि तथा बहृत पयिटि 
गरुुयोजिा तयाि िगायतका कायिक्रम कायािन्वयि गििको िालग  रु. 1 किोड ष्ट्रवलियोजि गरिएको 
छु।  

 

िोजगािी लसजििा तथा सहकािी क्षते्रको प्रवद्धिि  

ष्ट्रवदेशबाट आजिि गिेको सीप उपयोग गिी िोजगािी पैदा गिे खािको कृष्ट्रर् िगायतका सािा उद्यम 
गिि चाहिे यवुाहरुिाई 2% व्याज दिमा अिदुाि उपिब्ि गिाउिे, यवुा तथा उद्यमीहरुिाई िवीि 
व्यवसाय शरुु गिि सरुुवाती पुजँी प्रदाि िगायतका कायिक्रम कायािन्वयि गििको िालग रु. 50 िाख 
ष्ट्रवलियोजि गिेको छु। 
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पूवाििाि ष्ट्रवकासः 

यस क्षेत्र अन्तगित उजाि, भवि तथा सहिी ष्ट्रवकास, वैकन्ल्पक उजाि ि सञ्चाि, सडक तथा 
अन्य पूवाििािका क्षेत्रहरु समेष्ट्रटएका छि।् 

गाउँपालिकाबाट प्रत्येक वडाको एक मखु्य सडको गाउँ यातायात गरुुयोजिा (MTMP)  
अन्तगितका सडकहरुको स्ति उन्नतीका िालग २ किोड 70 िाख ष्ट्रवलियोजि गिेको छु। 
भवि िभएका वडा कायािियका िालग भवि लिमािर् गििको िालग ि गाउँपालिकाको भौलतक 
पवुाििाििाई ष्ट्रवकास ि ष्ट्रवस्ताि गििको िालग रु. 3 किोड 50 िाख ष्ट्रवियोजि गिेको छु।  

मष्ट्रहिा सहकािी भवि लिमािर् गििको िालग रु. 50 िाख ष्ट्रवलियोजि गिेको छु।  

प्रदेश सिकाि समपिुक अन्तगित मखु्य सडकहरु 

• गाल्पा- ताल्दोङ खरििुिा सडक 

• लसकािीडाडा-हेल्थपोष्ट-प्रागेश्वािी मा.वी रु्ल्पा -बिाकोट सडक 

• ििेुबेसी-माहाकँिथाि-न्चरुन्ख ुदेउिािी िोड प्रोज्यक्ट  

यस प्रदेश सिकाि समपिुक  न्शर्िक कायिन्वयिको िालग रु. 6 किोड अिमुाि गिेको छु। 

संघ सिकाि समपिुक अन्तगित मखु्य सडकहरुः  

• चिेथमु्का-ष्ट्रटम-ु लिंगिबास सडक 

• गोपीखोिा खािेपािी योजिा 

 यस संघ सिकाि समपिुक न्शर्िक अन्तगित रु. 3 किोड ष्ट्रवलियोजि गिेको छु। 

 ष्ट्रवलभन्न आलथिक केन्र जोड्िे सडकहरु तथा सामदुाष्ट्रयक भवि लिमािर् रु. 3 किोड ष्ट्रवलियोजि गिेको 
छु।  

हामी बिाउछौ हाम्रो गाउँपालिका 50% गाउपालिका 50% जिसहभालगताः यस न्शर्िक अन्तगित रु. 
50 िाख ष्ट्रवलियोजि गिेको छु।  

 

जितासंग अध्यक्ष कायिक्रमः 

यस न्शर्िक कायािन्वयि गििको िालग रु. १ किोड ष्ट्रवलियोजि गिेको छु 
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प्रष्ट्रवलि प्रयोग तथा लडन्जटि प्रर्ािी 

गाउँपालिकािे प्रवाह गिे सेवाहरुिाई ष्ट्रवद्यतुीय प्िेटर्मि प्रदाि गिे गिी एकीकृत तथा अन्ति-आवद्ध 
प्रष्ट्रवलि तथा त्यांक भण्डाि स्थापिा, सडको आसपासका वस्तीहरुमा अन्प्टकि र्ाईभि ष्ट्रवस्ताि, फ्री 
वाईर्ाई जोि सञ्चािि गिि, सभिि खरिद गिुिका साथै डाटा, एन्प्िकेशि, सफ्टवेयि ममित तथा सम्भाि 
िगायतको कायिक्रम कायािन्वयि गिि रु. 60 िाख ष्ट्रवलियोजि गरिएको छु। 

    ष्ट्रवद्यतु ि उजािः 

वैकन्ल्पक उजाि, सोिािको प्रयोगिाई लििन्ति गिि मखु्य सडक, सडको चोकमा तथा बजािमा 
बिी जडाि, बायोग्यास जडाि, िघ ुतथा सािा जिष्ट्रवद्यतुबाट आयोजिा बाट ष्ट्रवद्यतु उत्पादि, 
सिुािीएको चिुो(बायो ग्यास) प्रष्ट्रवलि जडाि, सौयाि उजाि प्रष्ट्रवलि जडाि गििका िालग रु. 30 
िाख ष्ट्रवलियोजि गिेको छु।  

        

 

ग) वाताविर् तथा ष्ट्रवपद व्यवस्थापिः 
  यस मखु्य न्शर्िकमा वाताविर् संिक्षर्, जिवाय ुपरिवतिि, र्ोहोिमैिा व्यवस्थापि, वि 
तथा भ-ूसंिक्षर्,कोिोिा माहामािी संक्रमर् लियन्त्रर् उपचाि ि िाहत कायिक्रम ि ष्ट्रवपद 
व्यवस्थापि क्षेत्रहरु समेष्ट्रटएको छि।् यस न्शर्िकमा कुि रु. ३ किोड ष्ट्रवलियोजि गिेको 
छु।  

 

 

ङ. संथागत ष्ट्रवकास, सेवा प्रवाह तथा सशुासिः 
 

यस क्षेत्रमा अलभिेख व्यवस्थापि, िागरिक वडापत्र, मािव संसािि ष्ट्रवकास, सूचिा प्रष्ट्रवलि, सिुक्षा 
व्यवस्थापि, सेवा प्रवाह, आन्तरिक तथा अन्न्तम िेखापिीक्षर्, िाजश्व परिचािि, संस्थागत क्षमता 
ष्ट्रवकास, पुजँीगत सम्पन्िको सञ्चािि ि सम्भाि कायाििय सामाि तथा सेवाहरु, सेवा तथा पिामशि, 
कायिक्रम सम्बन्िी खचिहरु,प्रभावकािी न्यीयीक सम्पादि, अिगुमि ि मलु्याङ्कि ि भ्रमर् अन्तगित 
हिुे खचिहरु, न्स्थि सम्पन्िको उपभोग खचि, आन्तरिक ऋर् व्याज, सेवा शलु्क आर्द समेष्ट्रटका 
छि।् 

उत्प्ररेित एवं उच्च मिोबियकु्त जिशन्क्तबाट प्रभावकािी सेवा प्रवाह भई आम सेवाग्राहीिे 
सशुासिको अिभुलुत गिे हुँदा कमिचािीको क्षमता अलभबषृ्ट्रद्ध गिि, गाउँपालिकाको संगटि ि 
संस्थागत ष्ट्रवकास गिी सदुृि प्रशासि कायम गिि ि कायािियको प्रशासलिक खचिमा रु. 5 किोड 
५० िाख ष्ट्रवलियोजि गरिएको छु।  
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    हिेक वडाको वस्ती सिुाि कायिक्रम कायािन्वयि गििको िालग रु. ७ किोड ष्ट्रवलियोजि गरिएको 
छु।  

संघीय सिकाि तथा प्रदेश सिकािबाट प्राप्त सशति अिदुाि, समपुिुक अिदुाि, ष्ट्रवशेर् अिदुाि वापत 
प्राप्त बजेट तोष्ट्रकएकै न्शर्िकमा खचि गरििे छ।  

अन्तमाः 

कतिव्य पाििको लसिलसिामा हामी एकजटु भई ष्ट्रवष्ट्रवितामा एकता कायम गदै यस गाउँपालिकामा 
उपिब्ि लसलमत श्रोत साििको उच्चतम उपयोग गिि सके हामीिे तोके बमोन्जमको िक्ष हालसि 
गिि सक्षम हिुेछौ।प्रस्ततु बजेट तजुिमा गिे प्रष्ट्रक्रयामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग पयुािउि ु
हिुे गाउँपालिका अध्यक्षज्यू, कायिपालिका सदस्यज्यूहरु, गाउँसभा सदस्यज्यूहरु, ष्ट्रवज्ञ महािभुावहरु, 
िाजिीलतक प्रलतलिलि एवं िाजिीलतज्ञ, सञ्चािगत िगायत सम्परु्ि गाउँबासी दाजभुाई तथा र्ददीबष्ट्रहिी 
एवं अहोिात्र खष्ट्रटिे गाउँपालिकाका सम्परु्ि कमिचािी लमत्रहरुिाई हार्दिक िन्यवाद ज्ञापि गदिछु। 
यस बजेटिाई अन्न्तम रुपमा र्दि यहाँहरुको महत्वपूर्ि सझुाव ि सल्िाहको अपेक्षा गदै बजेटिाई 
प्रभावकािी कायािन्वयिका िालग सबै पक्षबाट िचिात्मक सहयोगको अपेक्षा गदिछु।साथै आय ि 
क्षेत्रगत व्ययको ष्ट्रवस्ततृ ष्ट्रवविर् िातो पनु्स्तका न्शघ्र सावािजालिक गरििेछ। 

िन्यवाद!  

 

 

 

 

 

 

     


