
भोदी गाउॉऩालरकाको आलथिक वषि ७९/८०को  फजेट वक्तव्म 
 

श्रद्धेम मस गरयभाभम सबाका सबाध्मऺ ज्मू, 

गाउॉ सबाका सम्ऩूणि सदस्म ज्मूहरु, 

आज भ गाउॉसबा सभऺ  फजेट तथा कामिक्रभ तजजिभा सलभलतका सॊमोजकतथा उऩाध्मऺको हैलसमतभा आलथिक वषि 
२०७९।८० को फजेट तथा कामिक्रभ प्रस्तजत गने ऐलतहालसक अवसय  प्राप्त बएकोभा आपज राई गौयवान्ववत 
ठानेको छज  । 

 

सबाका अध्म जऺ्मू 

1=  स्थानीम तहको दोस्रो कामिकारको ऩहहरो फजेट प्रस्तजत गदै छज  । मस अवसयभा याष्डराई सॊघीम 
रोकतान्विक गणतविसम्भ ऩजमािउन मोगदान गने ऻात अऻात सहहतहरुप्रलत हार्दिक श्रद्धाञ्जरी व्मक्त गदिछज  
। घाइते मोद्धा तथा वेऩत्ता नागरयकप्रलत उच्च सम्भान तथा गहहयो सहानजब जलत प्रकट गदिछज  । याहष्डमता, 
याहष्डम हहत एवॊ स्वालबभान , रोकतवि य जनजीहवकाको आवदोरनको नेत्ततृ्व गनजिहजने अग्रजहरु प्रलत उच्च 
सम्भान ब्मक्त गदैनेऩारी सभाजको रुऩावतयणभा उहाॉहरुरे ऩज र माउनजबएको मोगदानको स्भयण गनि चाहवछज  
। 

2=  अफ भ चारज आलथिक वषिको सॊसोलधत अनजभान ऩेश गने अनजभलत चाहवछज  । चारज आलथिक वषिभा सोझै 
अन्ततमायी द्धाया प्राप्त बएका य ससति तपि  केही थऩघट बइ य आवतरयक आम तथा याजश्व फाॉडपाॉडभा 
प्राप्त हजन नसक्दा कज र सॊसोलधत आम रु ७३ कयोड 55 राख हजनेछ । त्मस्तै चारज आलथिक वषिको कज र 
आमभध्मे चारजतपि  ९3 प्रलतशत य ऩूजीगत तपि  प्राप्त यकभको 82 प्रलतशत फजेट खचि गयी कज र ८7 
प्रलतशत फजेट खचि हजने सॊसोलधत अनजभान यहेको छ ।  

3=  अफ भ आगाभी आलथिक वषिको फजेटको सोच तथा रक्ष्म प्रस्तजत गनि चाहवछज  । 

क= आलथिक साभान्जक रुऩभावतयणभापि त जनताको जीवनस्तयभा सजधाय ल्माउनज । 

 ख.=गजणस्तयीम ऩजवािधाय , उत्ऩादनन्शर योजगायी एवभ उद्यभन्शरता भापि त सभदृ्ध भोदी गाउॉऩालरकाको आधाय 
लनभािण । 

३. आगाभी आ.व.को फजेट तजजिभाभा भैरे नेऩारको सॊहवधान , स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन , २०७४,याहष्डम 
प्राकृलतक स्रोत तथा हवत्तआमोग ऐन २०७४ , अवतय सयकायी हवत्तव्मवस्थाऩन ऐन २०७४ , सॊघीम य प्रदेश 
सयकायरे जायी गयेका नीलत , कानजन तथा भाऩदण्ड , सॊघीम सयकायको ऩवरौआवलधक मोजना , गण्डकी प्रदेश 
सयकायको ऩहहरो ऩञ्चवहषिम मोजना , स्थानीम तहको फजेट तजजिभा र्दग्दशिन , सॊघ तथा प्रदेशको नीलत फजेट 
तथाकामिक्रभ, भोदी गाउॉऩालरकाको ५ वषे आवलधक मोजना , स्थानीम स्रोतसाधन , स्थानीम आवश्मकता य 
स्थानीम हवलबन्न ऩऺहरुको सल्राह सजझावराई आधाय फनाएको छज । 

४. भोदीगाउॉऩालरकाको फजेट तजजिभा गदाि लनम्न हवषमराइ प्राथलभकताभा याखेको छज  । 

 गजणस्तयीम य सविसजरब ऩजवािधाय लनभािण 

 आलथिक साभान्जक रुऩावतयण , गरयवी लनवायण य योजगायीको लसजिना, 
 सजरब य गजणस्तयीम स्वास््म सेवा य गजणस्तयीम न्शऺ 

 उद्यभन्शरताको हवकास 

 जनताको जीवस्तय उकास्ने कामिक्रभ 

 उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व वहृद्ध 

 रैहङगक सभानता, साभान्जक सभावेशीकयण य साभान्जकवमाम 

 र्दगो हवकास,वातावयणीम सॊयऺण तथा सॊम्वद्र्धन 

 स्थानीम भाग य आवश्मकता 



 स्वच्छ, लनश्ऩऺ, सेवाभा सभहऩित तथा उत्ऩेरयत य उत्तयदामी प्रशासन  
 

सबाका अध्मऺज्मू 

4=  आगाभी आलथिक वषिको रागी लनम्नलरन्खत हवषमगत ऺेिभा लनम्नलरन्खत भजतमभजतम कामिक्रभहरु सभावेश 
गयेको छज  । 

  

ऩूवािधाय हवकास 

5=  सवतजलरत य र्दगो ग्रालभण ऩजवािधाय हवकास गनि तथा प्रदेशसॉग साझेदायीको रालग यलत नहय , वहृत ऩालतचौय 
खानेऩानी मोजना तथा अवम ऩजवािधाय सभेतको रालग सभऩजयक कोषभापि त आमोजना कामिववमन गनि रु १ 
कयोड २० राख हवलनमोजन गयेको छज  । 

6=  हाम्रो यहय उज्मारो गाउॉसहय बन्ने भजर नायाका साथ नेऩार हवद्यजत प्रालधकयण सॉगको सभववमभा हवलबन्न 
ऺेिभा सडक फन्त्तको व्मवस्था गयी उज्मारो गाउॉशहय लनभािणको रालग यकभ हवलनमोजन गयेको छज  । 

7=  भोदी गाउॉऩालरका लबिका खोरानाराहरुफाट उत्ऩार्दत हवद्यजतको आवतरयक स्रोतका रुऩभा हवद्यजत योमल्टी 
प्राप्त हजने य सम्ऩजणि भोदीफासी मसको प्रबाहवत ऺेिभा ऩने कज या भध्मनजय गदै हवद्यजत उऩमोगभा केही 
सहजलरमत होस बन्ने उदेश्मरे सम्ऩूणि भोदी गाउॉऩालरका अवतगित यहेका घय ऩरयवायको २० मूलनट सम्भको 
वमूनतभ शजल्क गाउॉऩालरकारे सहजलरमत अनजदानको रालग रु १८ राख हवलनमोजन गयेको छज  । 

8=  गजणस्तयीम सेवाप्रवाहको ऩहहरो आधाय सजहवधासम्ऩन्न ऩजवािधाय बन्ने नायाका साथ गाउॉऩालरकाको प्रशासकीम 
बवनको कामि सम्ऩन्न गयी सोही स्थानफाट सहज सेवाप्रवाहको व्मवस्था लभराउन प्रशासनीक बवन लनभािणको 
रालग रु 90 राख हवलनमोजन गयेको छज। 

9=  गाउॉऩालरकाको भजतम प्रशासकीम बवन आउने फाटोराई कारोऩिे गनि रु २० राख हवलनमोजन गयेको छज   
। 

10=  भोदी गाउॉऩालरकाको वडा न १, वडा न. २ य वडा न. ८ को वडा कामािरम बवन लनभािणको रालग रु ९० 
राख हवलनमोजन गयेको छज  । 

11=  भोदी गाउॉऩालरका वडा न ५ को वडा बवन लनभािणको रालग प्रदेश सभऩजयक अनजदान सहहत कज र ८० राख 
हवलनमोजन गयेको छज  । 

12=  चारज वषिभा सभेत कामिववमनभा यहेको भोदी गाउॉऩालरकाको वडा न ८ न्चिेभा सॊघ सयकायको सहमोगभा 
सोप्रे खानेऩानी आमोजना सम्ऩन्न गनि सॊघीम हवशेष अनजदान अवतयगत रु ५० राख हवलनमोजन गयेको छज   

13=  गाउॉऩालरकाको आकस्भीक भभित सम्बाय तथा बईऩयी आउने न्शषिकभा रु 35 राख हवलनमोजन गयेको छज। 

 

14=  भोदी गाउॉऩालरका वडा न ६ भा अवन्स्थत यलत नहय गतसारको वषाितको कायण ठजरो ऺलत बएकोरे सॊघीम 
सयकायसॉगको साझेदायीभा उक्त नहय ऩजन : लनभािणकोरालग सॊघीम सभऩजयक अनजदानभा रु ८० राख 
हवलनमोजन गयेको छज  । 

15=  झोरजङे्ग ऩजर ऺेिगत कामिक्रभ अवतयगत दजगिभ गाउॉ फस्तीभा ऩहजॉच ऩज मािउन प्राथलभकताको आधायभा  झोरजङे्ग 
ऩजर लनभािणको रालग सॊघीम ससति अनजदान तपि  रु 40 राख हवलनमोजन गयेको छज  । 

16=  भोदी गाउॉऩालरकाको सभग्र ऩजवािधाय हवकासको ऺेिभा रु 9 कयोड 91 राख ५० हजाय हवलनमोजन गयेको 
छज  । 

आलथिक हवकास 



17=  गाउॉऩालरकारे प्रधानभविी योजगाय कामिक्रभभा आफ्नो सभेत साझेदायी गदै कन्म्तभा एक सम जनाराई एक 
सम र्दनको योजगायी प्रदान गनि कज र ६६ राख ९७ हजाय हवलनमोजन गयेको छज  । साथै गाउॉऩालरकाभा 
श्रभ हवलनभम केवर स्थाऩना गने य आवश्मक सीऩ तालरभ सञ्चारन गदै गाउॉऩालरकाभा आवश्मक ऩने हयेक 
हकलसभको श्रभको रालग श्रभभा आत्भलनबिय फन्ने व्मवस्था गयेको छज  । 

18=  उद्यभ सञ्चारनको रालग फैकभा रयण लरन याख्न ेलधतो सभेत नबई उद्यभ सञ्चारन गनि नसक्नेको रालग 
गाउॉऩालरकारे स्वयोजगाय लधतो कोष सञ्चारन गयी लधतो याखी फैकभापि त रयण लरई उद्यभ गयी स्वयोजगाय 
फन्न प्रेरयत गनि यकभ हवलनमोजन गयेको छज  । 

19=  भोदी गाउॉऩालरकाभा चारज वषिभा जस्तै थऩ १ स्थानभा नभजना प्राङगरयक कृहष गाउॉ हवस्तायको रालग रु १0 
राख हवलनमोजन गयेको छज  । 

20=  आवश्मकता अनजरुऩ जजनसजकै सभमभा भाटो ऩयीऺण हजने गयी गाउॉऩारकाभा एक लभनी सोइर ल्मावको 
स्थाऩनाको रालग यकभ हवलनमोजन गयेको छज  ।  

21=  भोदी गाउॉऩालरकाराई तयकायी , भासज, दजध, अण्डा आदीभा आत्भलनबिय फनाउने नीलत स्वरुऩ कृहष उत्ऩादनको 
फजायसम्भको ऩहजॉच स्थाऩना गनि कृहष एम्फजरेवस सञ्चारनको रालग यकभ हवलनमोजन गयेको छज  । 

22=  भोदी गाउॉऩालरका सफै वडाभा यहेका यैथाने फारी प्रवद्धिन तथा कृषकहरुको जोन्खभ वमूलनकयणको रागी 
कृहष तथा ऩशज हवभा कामिक्रभ सञ्चारन तथा कृषक याहत कामिक्रभ सञ्चारनको रालग यकभ हवलनमोजन 
गयेको छज  । 

23=  ऩमिटन ऺेिको एहककृत हवकास गनि स्ऩष्ट कामिमोजना सहहतको ऩमिटन हवकास गजरुमोजना तथा आवश्मकता 
अनजसाय ऩमिटन ऩूवािधायको लड.हऩ.आय.सभेत तमाय गनि रु १0 राख हवलनमोजन गयेको छज  । 

 
24=  भोदी गाउॉऩालरका ऩमिटकीम दृष्टीभा अत्मवतै भहत्वऩजणि ऺेि बएकोरे मस ऺेिको ऩमिटन हवकासको रालग 

यकभ हवलनमोजन गयेको छज  ।  

25=  धालभिक, साॊस्कृलतक, ऐलतहालसक तथा ऩजयातान्त्वक भहत्वका स्थरको सॊयऺण य ऩूवािधायको हवकासको रालग 
फजेट हवलनमोजन गयेको छज  । 

26=  उत्ऩादन फहृद्ध, योजगायी सजृना य गयीवी वमूनीकयणभा टेवा ऩजमािउने साना तथा भझौरा उद्योगभा हवशेष जोड 
र्दइनेछ । ऩयम्ऩयागत ऻान , स्थानीम सीऩ , प्रहवलध य कच्चा ऩदाथिभा आधारयत घयेरज साना तथा रघज 
उद्योगराई प्रवद्धिनको रालग ससति सहहत कज र ६२ राख यकभ हवलनमोजन गयेको छज  । 

27=  भोदी गाउॉऩालरकाको सभग्र आलथिक हवकासको ऺेिभा कज र २ कयोड 6 राख ४३ हजाय ९४४  
हवलनमोजन गयेको छज  । 

 

साभान्जक हवकास 

28=  लफयाभीको सहजताको रालग गाउॉऩालरकाभा १ वटा एम्फजरेवसको व्मवस्थाको रालग यकभ हवलनमोजन गयेको 
छज  । 

29=  भोदी गाउॉऩालरकाभा १० शैमाको अस्ऩतारकोरालग जग्गाको व्मवस्था गयी लनभािण कामिको सजरुवात गरयनेछ 
। लनक साइभन इन्वस्मच्मूटसॉगको साझेदायीभा भोदी ७ याम्जाभा  सञ्चालरत अस्ऩतारको सेवा तथा 
ऩजवािधायको थऩ सजदृहढकयणको रालग यकभ हवलनमोजन गयेको छज  । 

30=  गाउॉऩालरकालबि स्थाऩना गरयएका ल्मावहरुभा आवश्मक केलभकर , रयएजेण्ट य उऩकयणको व्मवस्थान साथै  
स्वास््म सॊस्थाफाट वमूनतभ भाऩदण्डका आधायभा सेवा प्रवाहको रालग उऩकयणहरुको व्मवस्थाऩन गनि 
यकभ व्मवस्था गयेको छज  । 



31=  उऩचाय सेवाराई थऩ प्रबावकायी फनाउदै सफै स्वास््म सॊस्थाभा आधायब जत औषधीको सविसजरब लनशजल्क य 
ऩमािप्त व्मवस्था गनि ससति सहहत रु 31 राख 75 हजाय फजेट हवलनमोजन गयेको छज  । 

32=   लनमलभत खोऩ सेवाराई प्रबावकायी फनाउन गाउॉऩालरकाभा एक खोऩ कोल्डचेन सप्राई स्टोयको स्थाऩनाको 
रालग यकभ हवलनमोजन गयेको छज  । 

33=  गबिवती भहहरारे स्थानीम स्तयभानै गजणस्तयीम गबि जाॉच सम्फवधी सेवा प्राप्त गनेगयी ग्राभीण अल्रासाउण्ड 
सेवा सञ्चारनको रालग यकभ व्मवस्था गयेको छज  । 

34=  स्थानीम स्तयभानै गजणस्तयीम  सजत्केयी सेवा लरन सक्ने गयी फजायऺेिभा हव वलथिङ सेवटयको स्थाऩनाको 
यकभ हवलनमोजन गयेको छज  । 

35=  गरयफ तथा अलत हवऩन्न गबिवती तथा सजत्केयी भहहराको उऩचायभा तत्कार  सहमोग गने गयी सजयन्ऺत 
भाततृ्व कोष  स्थाऩना तथा सजत्केयी भहहराको ऩोषणको अवस्था सजधायको रालग सजत्केयीसॉग अध्मऺ  
कामिक्रभको रालग यकभ हवलनमोजन गयेको छज  । 

36=  भहहरा स्वास््म स्मॊभसेहवकाराई साभजदाहमक स्वास््म सेवाप्रलत न्जम्भेवायी य रगनन्शरता अलबवहृद्ध गनि 
स्वास््मस्वमॊसेहवका सशन्क्तकयणका कामिक्रभ सञ्चारनको रालग यकभ व्मवस्था गयेको छज  । 

37=  स्कज रे फारफालरकाहरुभा दातसम्फवधी सभस्माको सभाधानभा सहमोग गने गयी प्राथलभक तहका हवद्याथॉ 
रन्ऺत दैलनक फारफालरका ब्रलसङ कामिक्रभ सञ्चारनको रालग यकभ व्मवस्था गयेको छज  । 

38=  भहहराहरुभा हजने ऩाठेघयको भजखको क्मावसयको न्स्क्रलनङ्ग तथा ऩयीऺणको न्शहवय सञ्चारन गनि तथा नसने 
योगहरुको सभस्मा वमूलनकयण गनि नसने योगसम्फवधी न्स्क्रलनङ न्शहवय सञ्चारनको रालग यकभ व्मवस्था 
गयेको छज  । 

39=  गबिवती भहहरा य फारफालरकाको ऩोषण न्स्थतीभा सजधाय ल्माउन गबिवती भहहरा तथा फारऩोषण कामिक्रभ 
सञ्चारनको रालग रु 8 राख हवलनमोजन गयेको छज  । 

40=  आमजवेद स्वास््म सेवा प्रवद्धिनको रालग ससति सहहत कज र ३8 राख हवलनमोजन गयेको छज  । 

41=  गाउॉऩालरकाभा यहेका दलरत , भहहरा, फारफालरका तथा जेष्ठ नागरयकहरुको सशन्क्तकयणको रालग सॊघीम 
हवशेष अनजदान अवतयगत रु ५० राख हवलनमोजन गयेको छज  । 

42=  न्शऺा ऺेिभा आभजर ऩरयवतिन गनिको रागी शैन्ऺक गजणस्तय सजधायभा मथेष्ट रगानी गने नीलत लरइने छ । 
न्शऺक दयफवदी नबई ऩठनऩाठनभा असहज बएका भाध्मलभक तथा आधायब जत तहका हवद्यारमहरुराई 
अनजदान स्वरुऩ यकभ उऩरब्ध गयाउन कज र ३8 राख ६० हजाय हवलनमोजन गयेको छज  । 

43=  स्थानीम ऩरयवेशभा हवद्याथॉराई जानकाय फनाउन  प्राथलभक तहभा कामिववमन गनेगयी स्थानीम ऩाठ्यक्रभ 
लनभािणको रालग रु १० राख हवलनमोजन गयेको छज  । 

44=  भोदी गाउॉऩालरकाको शैन्ऺक गजणस्तयराई प्रबावकायी फनाउन फहृत शैन्ऺक सजधाय कामिक्रभको रालग रु 
४० राख हवलनमोजन गयेको छज  । 

45=  न्शऺाको आधाय कऺाको रुऩभा यहेको फार कऺा सहजकताि तथा हवद्यारम कभिचायीको नेऩार सयकायरे 
तोकेको वमूनतभ ऩारयश्रलभक उऩरब्ध गयाउन सॊघ सयकायसॊग साझेदायीस्वरुऩ रु १ कयोड २५ राख 
हवलनमोजन गयेको छज  । 

46=  प्राहव तहभा अङ्ग्ग्रजेी भाध्मभभा अध्ममन अध्माऩन गयाउने हवद्यारमराई अङे्गजी ऩाठ्यऩजस्तक खरयदभा 
अनजदानस्वरुऩ रु १४ राख हवलनमोजन गयेको छज  । 

47=  भोदी ६ लडभजवाभा यहेको भोदी गाउॉऩालरकाको एकभाि फहजभजखी क्माम्ऩसराइ थऩ व्मवन्स्थत गनि कज र १४ 
राख हवलनमोजन गयेको छज  । 



48=  गाउॉऩालरकाका सफै हवद्यारमका प्रध्मानध्माऩकहरुराई शैन्ऺक गजणस्तय अलबवहृद्धको रालग  प्रोत्साहन 
कामिक्रभ अवतयगत प्रअ बता वहृद्धको रालग यकभ हवलनमोजन गयेको छज  । 

49=  सयस्वती भाहव ऩोखयेभा हवद्यारम बेन/फस सञ्चारनको रालग रु १० राख हवलनमोजन गयेको छज  । 

50=  गाउॉऩालरकाका वडाहरुराई क्रभश फारभैिी वडा लनभािण गदै गाउॉऩालरकानै फारभैिी स्थानीम तह 
घोषणाको रालग रु ८ राख यकभ हवलनमोजन गयेको छज  । 

51=  ऻाननै शन्क्त हो  बन्ने भजरा नायाका साथ भोदी गाउॉऩालरकाको केवर ऩालतचौयभा एक वृहत साविजलनक 
ऩजस्तकारम स्थाऩनाको रालग प्रदेश हवशेष अनजदान अवतयगत रु ५० राख हवलनमोजन गयेको छज  । 

52=   हवद्यारम न्शऺाको गजणस्तयभा सजधाय गनि गाउॉऩालरकाराई सफरीकयण गरयनेछ । न्शऺकको लसकाई 
सीऩभा सजधाय ल्माउन तालरभ य हवद्याथॉको लसकाई ऩरयऺणको रालग यकभ हवलनमोजन गयेको छज  । 

53=  हहॊसा हऩलडत भहहरा तथा असहाम फारफालरकाहरुराई सहमोग गनि यकभ हवलनमोजन गयेको छज  । 

54=  भहहराहरुराई उत्ऩादनन्शर कभिभा राग्न उत्प्रेरयत गयी स्वयोजगाय फनाउन तथा भहहरा सशन्क्तकयणको 
रालग र्ददीफहहनीसॉग अध्म  ऺकामिक्रभको रालग रु 25 राख हवलनमोजन गयेको छज  । 

55=  मूवाहरुराई खेरकज द प्रलत आकहषित गनि एवॊ खेरकज दको व्मवसाहमकयणभा सहमोग ऩजग्ने गयी याहष्डमसबा 
अध्मऺकऩ खेरकज द सञ्चारनको रालग रु १५ राख हवलनमोजन गयेको छज  । साथै मूवा खेरकज द हवकासको 
रालग रु 7 राख हवलनमोजन गयेको छज  । 

56=  भहहरा तथा फारफालरकाभा हजने घयेरज हहॊसा , रैहङ्गक हहॊसा , श्रभ शोषण , फारहववाह, भानव वेचहवखन , शायीरयक 
तथा भानलसक मातना रगामतका सफै खारे हहॊसाको अवत्मको कामिक्रभ सञ्चारनको रागी यकभ हवलनमोजन 
गयेको छज  । 

57=   मूवाहरुराई स्वयोजगाय फनाउन तथा मूवाको ऺभता अलबवहृद्ध गनि मूवासॉग उऩाध्म  ऺकामिक्रभ सञ्चारनको 
रालग रु 25 राख हवलनमोजन गयेको छज  । 

58=  गाउॉऩालरकाका लफलबन्न जनजालतहरुको इलतहास , धभि, सॊस्कृलत, बाषा  य लरहऩको सॊयऺणको रालग यकभ 
हवलनमोजन गयेको छज  । 

59=  भोदी गाउॉऩालरकाको साभान्जक हवकासको ऺेिभा कज र ६ कयोड 6 राख १० हजाय हवलनमोजन गयेको छज  
। 

वन तथा वातावयण तथा हवऩद व्मवस्थाऩन 
60=   गाउॉऩालरकाको पोहोय व्मवस्थाऩनराई प्रबावकायी फनाउन पोहोय व्मवस्थाऩनको रालग रु १0 राख 

हवलनमोजन गयेको छज  । 

61=  भोदी गाउॉऩालरकाको हवऩद व्मवस्थाऩन कोषको रालग रु 35 राख हवलनमोजन गयेको छज  । 

62=  गाउॉऩालरकाभा आकस्भीक रुऩभा भाग बईयहने ग्माहवन जारी , खानेऩानी ऩाइऩ तथा लसॊचाई ऩाइऩको रालग 
यकभ व्मवस्था गयेको छज  । 

63=  सभग्रभा वन वातावयण तथा हवऩद व्मवस्थाऩन ऺेिभा कज र १ कयोड २9 राख ५० हजाय हवलनमोजन 
गयेको छज  । 

 

सॊस्थागत हवकास , सेवा प्रवाह तथा सूशासन 

64=  गाउॉऩालरकाभा उऩाध्मऺको सॊमोजकत्वभा गठन हजने वमाहमक सलभलतको काभ कायफाहीराई थऩ व्मवन्स्थत 
य प्रबावकायी फनाउन यकभ हवलनमोजन गयेको छज  ।  



65=  गाउॉऩालरका तथा वडाहरु सभेतको सेवा प्रवाहराई सूचना प्रहवलधभा आधारयत फनाउदै हवद्यजलतम सेवा प्रवाहभा 
जोड र्दनेगयी फजेट व्मवस्था गयेको छज  । 

66=  सेवाग्राहीको सहजताको रालग लडजीटर नागरयक वडाऩि , सेवाग्राही सहामता कऺ ,  टेलरलबजन सहहतको 
वेमहटङ रुभ, सपा हऩउने ऩानी, स्तनऩान कऺआर्दकोरालग यकभ हवलनमोजन गयेको छज  । 

67=  उऩबोक्ताको सचेतीकयणको रालग तालरभको व्मवस्थाको रालग यकभ हवलनमोजन गयेको छज  । 

68=  जनप्रलतलनलध तथा कभिचायीको ऺभता अलबवहृद्धको रालग यकभ हवलनमोजन गयेको छज   । 

69=  सयकायी काभकायफाहीराई खजरा य ऩायदशॉ फनाउन तथा हवलबन्न गलतहवलध य कामिक्रभको जानकायी र्दन 
तथा जनताको सजझाव य गजनासो सजन्न साविजलनक सजनजवाईराई कामिक्रभको रालग फजेटको व्मवस्था गयेको छज  
। 

70=  स्थानीम सेवा एनभापि त कभिचायी उत्ऩेरयत हजने गयी कभिचायीका सेवा , सति, सजहवधा तथा वलृतहवकासको स्ऩष्ट 
व्मवस्था गरयनेछ । कभिचायी कल्माणकोषको रालग यकभ व्मवस्था गयेको छज  । कयाय कभिचायीराई क्रभश 
मोगदानभा आधारयत साभान्जक सजयऺाभा आवद्ध गरयने व्मवस्था लभराईनेछ । 

71=  न्शऺक कभिचायीको भनोफर उच्च याख्न उत्कृष्ट न्शऺक कभिचायीराई ऩजरुस्कृत गनि यकभ हवलनमोजन गयेको 
छज  ।  

72=   सॊघीम सयकायरे घोषणा गयेको तरफ बत्ता वहृद्धराई स्थालनम तहभा सभेत सभामोजन गरय तरफ वहृद्ध हजने 
गयी व्मवस्था लभराएको छज   । कयाय कभिचायीराई सभेत भहङ्गी बत्ता उऩरब्ध गने गयी व्मवस्था गयेको 
छज  । 

73=  भोदी गाउॉऩालरकाको सॊस्थागत सेवा प्रवाह तथा सजशासन ऺेिभा रु १ कयोड १3 राख हवलनमोजन गयेको 
छज  । 

सबाका अध्मऺज्मू  
74=  अफ भ भालथका ऺेिगत नीलत तथा कामिक्रभहरु कामिववमनका रालग फजेट हवलनमोजन य श्रोत 

व्मवस्थाऩनको अनजभान प्रस्तजत गने अनजभलत चाहवछज  । 

75=  आगाभी आथॉक वषिका नीलत तथा कामिक्रभहरु कामिववमन गनि रु 73 कयोड 52 राख 53 हजाय ९४४ 
हवलनमोजन गयेकी छज  । कज र हवलनमोजन भध्मे चारूखचि तपि  रु  48 कयोड 69 राख  अथाित 66.22 
प्रलतशत य ऩजॉजीगततपि  रु 24 कयोड 83 राख 53 हजाय ९४४  अथाित 33.७८ प्रलतशत  हवलनमोजन 
गयेको छज  । 

76=  आगाभी आलथिक वषिका रालग अनजभान गरयएको खचि व्महोने स्रोत भध्मे आवतरयक याजश्व १ कयोड 44 
राख 8७ हजाय ९४४ , हवद्यजत योमल्टी १ कयोड 35 राख , फन योमल्टी १२ हजाय , याजश्व फाॉडपाॉड केवर 
सयकायफाट ८ कयोड ६७ राख १८ हजाय , याजश्व फाॉडपाॉड प्रदेश सयकाय ६८ राख १२ हजाय , हवन्त्तम 
सभानीकयण केवर सयकाय १० कयोड 64 राख , हवन्त्तम सभानीकयण प्रदेश सयकाय १ कयोड १७ राख 
२४ हजाय, ससति अनजदान केवर सयकाय २7 कयोड ७6 राख , सभऩजयक अनजदान प्रदेश सयकाय 50 राख , 

सभऩजयक अनजदान केवर सयकाय 80 राख , हवशेष अनजदान केवर  १ कयोड ,हवशेष अनजदान प्रदेश सयकाय 
50 राख , साभान्जक सजयऺाभा प्राप्त १6 कयोड व्महोदाि रु ३ कयोड राख वमून हजनेछ । सो वमून ऩूलति 
गनि चारज आलथिक वषिभा खचि नबई यहने यकभफाट व्महोरयनेछ । 

77=  अवत्मभा, मो फजेट लनभािण कामिभा सॊरग्न यही सहमोग ऩज मािउनज हजने सम्ऩूणि जन –प्रलतनीलधज्मूहरु, कभिचायी 
लभिहरु, नागरयक सभाज , वौहद्धक वगिका साथै सभग्र भोदी गाउॉवासीहरु प्रलत हार्दिक आबाय प्रकट गदै मो 
वजेटको सपर कामािववमनभा सवै ऩऺको ऩूणि सहमोग यहने अऩेऺा गयेको छज  । 

 



धवमवाद । 

                                                          लफभर रालभछाने 

 उऩाध्म  ऺ

 
 


