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सबाध्मऺ भहोदम, 

१. ऩाणणनी गाउॉऩालरकाको नवौं गरयभाभम मस गाउॉसबाभा ऩाणणनी गाउॉऩालरकाको तेस्रो फजेट प्रस्ततु गना 
ऩाउॉदा गौयवको अनबुलुत गयेको छु । साभाणजक न्मामका रालग रोकताणन्िक गणतन्िात्भक सॊघीम 
शासन व्मवस्था ल्माउन जीवन उत्सगा गनुाहनुे सफै शहीदहरुप्रलत श्रद्धाञ्जरी अऩाण गदाछु। न्माम, 
सभानता, स्वालधनता य सभदृ्धद्ध प्रालिका आन्दोरनहरुभा मोगदान गनुाहनु े सम्ऩूणा ऩाणणनीवासी य नेऩारी 
दाजबुाई ददददफद्धहनीहरुप्रलत हाददाक सम्भान प्रकट गदाछु । 

२. कोयोना बाइयस (कोलबड-१९) को सॊक्रभणको द्धवश्वव्माऩी भहाभायीको कायणरे सभग्र अथातन्ि तथा 
साभाणजक जीवन नै सॊकटभा ऩरययहेको मस कदिन ऩरयणस्थलतकाफीच आलथाक वषा २०७७।७८ को 
फजेट सबाभा प्रस्ततु गदै गदाा मस योगको सॊक्रभणफाट फच्न फचाउन अहोयाि खद्धटनहुनुे सम्ऩूणा 
जनप्रलतलनलधहरु, याष्ट्रसेवक कभाचायीहरु, स्वास््मकभॉ, सयुऺाकभॉ, सॊचायकभॉ, उद्योगी, व्मवसामी, 
स्वमॊसेवक तथा आभ जनसभदुामहरुप्रलत हाददाक आबाय प्रकट गदाछु । 

३. सभदृ्घ ऩाणणनीको बाद्धव तणस्वयराई साभनेु्नभा याखेय आ.व.०७४।७५, ०७५।७६ य ०७६।७७ को 
फजेट य त्मसको कामाान्वमन सभेतको अनबुवका आधायभा फजेट व्मवस्था गदै द्धवषमगत णशषाकभा फजेट 
व्मवस्था गरयएको छ।स्थानीम स्रोत य साधनको अलधकतभ प्रमोग गयी साधन, स्रोत य अवसयको 
न्मामोणचत द्धवतयण गने, ददगो द्धवकासको रालग ऩूवााधाय लनभााण गने,  सन्तलुरत रुऩभा वडागत द्धवकास गने 
य उच्चदयको आलथाक वृद्धद्धदय हालसर गना तपा  मो फजेट केणन्ित हनुछे । 

४. भैरे फजेट कामाक्रभहरु प्रस्ततु गदै गदाा गाउॉऩालरका, गाउॉऩालरका फाद्धहय य द्धवदेशभा यहनबुएका नेऩारी 
दाजबुाई दददी फद्धहनीहरुरे आ.व. ०७४।७५, ०७५।७६ य ०७६।७७ भा ऩाणणनी गाउॉऩालरकाको 
द्धवकासको रालग देखाउन ुबएको णचन्ता, चासो य तत्ऩयताराई उच्च सम्भान प्रकट गना चाहन्छु ।  

५.ऩाणणनी गाउॉसबाफाट आ.व. ०७४।७५, ०७५।७६ य ०७६।७७ भा ऩारयत नीलत तथा कामाक्रभको 
भागादशान य स्थानीम सयकायको अलधकाय ऺेिलबिको ऩरयलधलबि यद्धह गाउॉकामाऩालरकाका फैिक, द्धवषमगत 
शाखाहरु सभेतका ऩयाभशा य सवाऩणऺम/दरीम अन्तयद्धक्रमा सभेतराई ध्मानभा याखी स्थानीम ऐन कानूनभा 
उल्रेणखत प्रावधानहरु, द्धवकासका सभसाभद्धमक भदु्दाहरु जस्तै:ददगो द्धवकास, जरवाम ु ऩरयवतान, द्धवऩद 
व्मवस्थाऩन,रैंलगक सशणक्तकयण, वातावयणभैिी स्थानीम शासन, द्धवषमगत शाखाहरुफाट प्राि सझुाव 
रगामतका द्धवषमराई ध्मानभा याखेको छु। 

सबाध्मऺ भहोदम, 

अफ भ मस फजेटका उद्देश्म, प्राथलभकताका ऺेिहरु फाये धायणा प्रस्ततु गदै फजेट प्रस्ततु गना अनभुलत 
चाहन्छु ।  
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उद्दशे्म 

– कृद्धष उत्ऩादन वृद्धद्घ गयी उच्च आलथाक फदृ्धद्घ हालसर गने, 
– द्धवशेषऻ य ऩूवााधाय सद्धहतको स्वास््म सेवा प्रदान गने 

– आम य योजगायी फदृ्धद्घ गयी गरयफी घटाउने, 
– अवसयको सजृना, सऺभता अलबफदृ्धद्घ य साभाणजक सॊयऺण सद्धहत गणुस्तयीम सेवा उऩरब्ध गयाउने¸ 
– सभदृ्ब सभाज लनभााण गने  

प्राथलभकताका ऺिेहरु 

लनम्न प्राथलभकता क्रभभा फजेट व्मवस्था गयेको छु । 

– गणुस्तयीम बयऩदो य सवासरुब स्वास््म सेवा 
– कृद्धष तथा ऩशऩुॊऺी द्धवकास 

– खानेऩानी तथा सयसपाई  

– लसॊचाई सडक य उजाा  

– वन, ऩमाटन यउद्योग 

– साभाणजक सयुऺा 
– सेवा प्रवाह य सशुासन 

सम्भाननीम सबाध्मऺ भहोदम, 

चार ुआ.व. को सभष्टीगत प्रगलत प्रस्ततु गना चाहन्छु । 

– कोयोना बाइयस (कोलबड-१९) को सॊक्रभणरे द्धवश्व आक्रान्त ऩयेको वताभान ऩरयणस्थलतभा नेऩार ऩलन 
भहाभायीफाट अछुतो यहेन । सो भहाभायीफाट लसणजात सॊकटको साभना हाम्रो गाउॉऩालरकारे ऩलन 
दखुका साथ गर् मो, गरययहेको छ य अझै कलत सभम गनुाऩने हो लनणित छैन ।मस अवस्थाभा 
गाउॉऩालरकारे चार ुआ. व. भा लरएका उद्देश्म तथा प्राथलभकताहरुफाट कोयोना बाइयस योकथाभ 
तथा लनमन्िण य ऩूवातमायी तपा  प्राथलभकताहरु ऩरयवतान गनुाऩयेको छ । परस्वरुऩ हाभीरे लरएका 
उद्देश्म ऩलन हालसर हनु सकेका छैनन बने सैःचेजलत प्रगलत ऩलन गना नसकेको लततो मथाथा हाभीभाझ 
छ । 

– चार ु आ.व. भा गाउॉऩालरकाको ऩूवााधाय लनभााणको प्रगलत सन्तोषजनक यहन सकेन। कलतऩम 
मोजनाहरु सम्झौता हनु सकेननभ बने सम्झौता बएका मोजनाहरु ऩलन देशभा जायी फन्दाफन्दीका कायण 
काभदाय अबाव, लनभााण साभग्री अबाव जस्ता कायणफाट अधयैु यहे।ऩटक ऩटकको अद्धवयर फषााका 
कायण लनभााण गरयएका सडक ऩूवााधायहरु ऩटक ऩटक नै ऺलतग्रस्त बइयहे।गाउॉऩालरकाको फजेट 
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रगानी बइयहने तय बौलतक प्रगलत नदेणखने सभस्मारे मस फषा सडक ऩूवााधायतपा  नयाम्रयी गाॉज्मो 
।त्मसै गयी खानेऩानी ऩूवााधाय तपा  ऩणेना, ऩटौटी, अड् गयुी रगामतका स्थानभा सभऩूयक अनदुानका 
आमोजनाहरु िेक्काभापा तअणन्तभ चयणभा ऩगेुका छनभ ।दवुाासेश्वय गपुा खानेऩानी तथा बौलतक ऩूवााधाय 
लनभााण मोजनाको काभ ऩलन अणन्तभ चयणभा ऩगेुको छ । सबाहरका रुऩभा द्धवगत आ.व.भा लनलभात 
बवनराई चार ुआ.व.भा ऩाटेशन गयी गाउॉ कामाऩालरकाको कामाारम सॊचारन गरयएको छ। खयको 
छानो द्धवस्थाऩन गने कामाको ऩद्धहरो चयणको जस्ताऩाता खरयदको रालग िेक्का सम्झौता बईआउन े
क्रभभा छ । 

– कृद्धष, ऩश ुतपा  जनसहबालगताभा गोि सधुाय, अनदुानभा प्राद्धष्टक लसथ(टनरे) द्धवतयण, आर,ु भकैको 
भूर द्धवउ द्धवतयण, द्धवषादी द्धवतयण, परपूरका द्धवरुवा द्धवतयण, दूधभा प्रोत्साहन जस्ता कामाक्रभहरु 
सॊचारनभा आएका छनभ । सहकायी ऐन ऩारयत बई सहकायी दतााको प्रद्धक्रमा प्रायम्ब बैसकेको छ । 

– साभाणजक द्धवकास तपा  साभाणजक सयुऺा बत्ता दोस्रो द्धकस्ता देणख नै वैंक भापा त द्धवतयण गने गयी 
फैंकहरुसॉग सम्झौता बएको य खाता खोल्ने कामा ऩलन अगाडी फढेकोभा फन्दाफन्दीको असयरे गदाा 
ऩूया नबएताऩलन आगाभी आलथाक फषाको ऩद्धहरो द्धकस्ताफाट ऩूणा रुऩभा फैंद्धकङ्ग गने गयी  तमायी 
बैयहेकोछ। 

– सभग्र णशऺा सधुाय मोजनाराई कामाान्वमन गने तपा  गाउॉऩालरका अगाडी फढेको छ । लनशलु्क 
स्वास््म सेवाको भभाराई ध्मान दददै आवश्मक जनशणक्त य धषलधको व्मवस्था गरयएको छ ।कोयोना 
बाइयस सॊक्रभणराई लनमन्िण य योकथाभका रालग आवश्मक स्वास््म सयुऺा साभग्री तथा धषलध 
खरयद गयी स्वास््म सॊस्थाहरुभा द्धवतयण गरयएको छ । 

– गाउॉऩालरकारे चार ुआलथाक वषाभा खरयद गयेका २ थान एम्फरेुन्स द्धवयगॊज बन्सायभा आइसकेका 
छनभ। कोलबडको कायणरे गाउॉऩालरका सम्भ आइऩगु्न सभम राग्ने देणखएको छ। 

– असहाम उऩचाय सहामता कोष भापा त द्धवऩन्न ऩरयवाय तथा कडा ददघा योगीहरुको उऩचायभा सहमोग 
ऩरु् माउन कामाद्धवलध सभेत तमाय गयी कामाान्वमनभा रलगएको छ । 

– द्धवऩदभा ऩयेका आभ नागरयकराई याहतको उणचत व्मवस्था गने कामा अगाडी फढेको छ । 

– गत आलथाक वषाभा फोमय फाख्राको स्रोतकेन्ि स्थाऩना गने गयी ऩाणणनी गाउॉऩालरकाका तीन स्थानभा 
फोमय फोका तथा फाख्रा द्धवतयण गरयएकोभा अद्धहरे ती फोमय फाख्राहरुफाट उत्ऩादन सरुु बैसकेको 
छ। 

– सेवा प्रवाहराई प्रद्धवलधभैिी फनाउन द्धवलबन्न द्धवधतुीम प्रणारीहरु जडान बैसकेका छनभ।व्मणक्तगत घटना 
दताा प्रणारी सफै वडाहरुफाट अनराईन भापा त हनुे व्मवस्था सॊचारनभा आइसकेको छ । 
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आ.व. ०७६।७७ को द्धवस्ततृ प्रगलत द्धववयण आ.व. सभाि बैसके ऩिात प्रगलत सलभऺा भापा त जानकायी 
गयाइने छ । 

सबाध्मऺ भहोदम, 

अफ भ आलथाक फषा ०७७।७८ को फजेट तथा कामाक्रभ प्रस्ततु गने अनभुलत चाहन्छु । 

 वडा तहको ऩूवााधाय द्धवकास, कृद्धषभा व्मवसामीकयण, णशऺा, स्वास््म, खानेऩानी जस्ता भानवद्धवकास 
सूचकाङ्कको द्धवकासका रालग रु. ५० राखका दयरे जम्भा रु. ४ कयोड वडा तपा  द्धवलनमोजन गयेको 
छु। 

 सॊघीम सभऩूयकको रालग रु. 88 राख, प्रदेश सभऩूयकको रालग रु. 1 कयोड ऩचास राख य 
गाउॉऩालरकारे ऩद्धहचान गयेका ऩूवााधाय द्धवकास, ऩमाटन, णशऺा, स्वास््म, लसॊचाई, कृद्धष कामाक्रभ रगामत 
ऺेिगत आमोजनाहरुका रालग साझेदायीभा कामाक्रभ गनेगयी रु.45 राख गयी सभऩूयक तपा  रु. २ 
कयोड 85 राख द्धवलनमोजन गयेको छु । 

क. आलथाक द्धवकास ऺिे  

– आलथाक द्धवकास ऺिे तपा  रू. 8 कयोड 61 राख 90 हजाय  द्धवलनमोजन गरयएको छ।  

– कृद्धषराई प्राथलभकताभा याखी प्रत्मेक वडाराई प्रदान गरयएको फजेट सीभाफाट कणम्तभा 25% कृद्धष तथा 
ऩशऩुॊऺी उऩऺेिभा फाॉडपाॉडको व्मवस्था लभराएको छु ।जरस्रोत तथा लसॊचाईंका रालग गाउॉऩालरकाफाट 
रु. 7० राख 50 हजाय द्धवलनमोजन गयेको छु । धजाय एवॊ प्रद्धवलध¸ भर¸ द्धवउ¸ उऩकयण तथा उऩचाय 
सभेतका रालग कृद्धष य ऩशऩुारनभा सशता तथा लनसशता फजेटफाट गाउॉऩालरका य वडासभेत गयी रू. 3 
कयोड 92 राख 45 हजाय द्धवलनमोजन गयेको छु । वडा कामाारमहरु कृद्धष तथा ऩश ुउऩऺेि फाहेक 
मस ऺेिभा जम्भा रु २५ राख द्धवलनमोजन हनुे अनभुान यहेको छ ।उद्योग, सहकायी तथा ऩमाटनभा 
रू.60 राख 95 हजाय द्धवलनमोजन गयेको छु । 

ख. ऩूवााधाय द्धवकास ऺेि 

– सभग्र ऩूवााधाय ऺेिको द्धवकास गयी अगाडी फढ्ने ऩाणणनी गाउॉऩालरकाको नीलत बएता ऩलन मस फषा 
कोलबड १९ को कायणफाट मस ऺेिभा नीलत तथा उद्देश्म अनरुुऩ काभ गना नसद्धकएको य प्राथलभकता 
सभेत ऩरयवतान गनुाऩयेकोरे आलथाक फषा २०७७।७८ भा मस ऺेिभा वडा कामाारमको द्धवलनमोजन सद्धहत 
जम्भा रू.10 कयोड 42 राख 45 हजाय द्धवलनमोजन हनुे व्मवस्था लभराएको छु ।  

– भोटय फाटोभा मस वषा भभातको रालग भाि फजेट खचा हनुे य अत्मावश्मक य अधयुा फाहेक नमाॉ सडक 
लनभााणको रालग फजेट द्धवलनमोजन नहनुे गयी व्मवस्था लभराइएको छ ।मातामात ऩूवााधायभा रु. 3 कयोड 
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75 राख 80 हजाय¸ बवन,आवास तथा सहयी द्धवकास तपा  रु. ५ कयोड 50 राख 15 हजाय¸ उजााभा 
रू. 22 राख अन्म सम्ऩदा ऩूवााधायभा रु. 94 राख 50 हजाय द्धवलनमोजन गयेको छु । 

ग. साभाणजक द्धवकास ऺिे 

– णशऺा, स्वास््म, सॊस्कृलत, खानेऩानी/सयसपाई, रैद्धङ्गक सभानता तथा सभावेशीकयण सभेतका ऺेिराई 
ध्मान ददई सशता रुऩभा प्राि फजेट य लनशता गयी रू. 33 कयोड 5 राख 44 हजाय द्धवलनमोजन गयेको 
छु । मसफाट णशऺा तपा  रु. 24 कयोड 4 राख 5 हजाय¸ स्वास््मभा रू. 5 कयोड 1 राख 79 
हजाय¸ खानेऩानी तथा सयसपाईभा रु. 2 कयोड 27 राख 70 हजाय य साभाणजक सयुऺा तथा सॊयऺण 
तपा  रु.70 राख 50 हजाय, रैद्धङ्गक तथा साभाणजक सभावेशीकयणभा रु. 29 राख 85 हजाय, बाषा 
तथा सॊस्कृलतभा रु.28 राख 55 हजाय य मवुा तथा खेरकूद तपा  रु. 43 राख फजेट द्धवलनमोजन 
गयेको छु । वडा कामाारमहरुफाट मस ऺेिभा हनुे द्धवलनमोजन सभेत सभावेश बएको छ ।  

घ. सशुासन तथा अन्तसाम्फणन्धत ऺेि 

– सशुासन तथा अन्तसाम्फणन्धत ऺेिका रालग वडा कामाारमहरुफाट हनुे द्धवलनमोजन सभेत गयी रु. 3 कयोड 
85 राख 25 हजाय द्धवलनमोजन गयेको छु ।तायजारी, ऩद्धहयो व्मवस्थाऩन, वृऺ ायोऩण, भहुान सॊयऺण, 
द्धवऩद व्मवस्थाऩन कामामोजना तजुाभा रगामतको प्रमोजनका रालग रू.24 राख 75 हजाय द्धवलनमोजन 
गयेको छु। 

– गाउॉऩालरकाको प्रकोऩ व्मवस्थाऩन कोषभा (कोयोना कोष) जम्भा हनु े गयी रु. ९० राख द्धवलनमोजन 
गयेको छु। 

– सावाजलनक सनुवुाई तथा गाउॉऩालरकाको अद्यावलधक त्माङ्क सद्धहतको ऩाश्वाणचि तमाय गनाको रालग 
आवश्मक वजेट द्धवलनमोजन गयेको छु । 

– गाउॉऩालरकाका सम्ऩूणा भोटयफाटो हरु भभातको रालग भभात सम्बाय कोषफाट खचाहनुे गयी रु. ५० राख 
य प्रत्मेक वडाफाट सम्फणन्धत वडाको साझेदायीभा भभात सम्बाय गनेगयी सोही कोषभा रु. ४० राख थऩ 
हनुेछ ।  

– सम्ऩूणा वडा कामाारमहरु य स्वास््म सॊस्थाहरुराई इन्टयनेट सॊजारभा आवद्ध गयी द्धवधतुीम शासनराई 
टेवा ऩमुााउन सो ऺेिभा आवश्मक फजेटको व्मवस्था गयेको छु । 

ङ. कामाारम सॊचारन तथा प्रशासलनक खचा 

– गाउॉऩालरकाको सम्ऩूणा कभाचायीहरुको तरव बत्ता¸ ऩदालधकायीको सेवा सदु्धवधा¸ कामाारम साभग्री तथा 
दैलनक प्रशासलनक कामाको रालग आवश्मक ऩने साभग्री खरयद रगामत भेसीनयी  धजाय खरयद¸ भभात¸ 
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ऩानी तथा द्धवजरुी¸ सॊचाय जस्ता णशषाकहरुका रालग रु. ७ कयोड 78 राख 76 हजाय द्धवलनमोजन 
गयेको छु । 

– मसफाट पलनाचय तथा द्धपक्चसा̧  कम्प्मटुय तथा द्धप्रन्टय¸ सवायी साधन खरयद तथा बाडा¸ घय बाडा 
रगामतका कामाारम व्मवस्थाऩन तथा सॊचारनका रालग आवश्मक साभग्रीहरुको व्मवस्थाभा खचा गने 
व्मवस्था लभराएको छु । 

 

 

सबाध्मऺ ज्मू, 

आ.व. ०७5।७6 को मथाथा आम-व्मम, ०७6।७7 को सॊसोलधत आम-व्मम य ०७7।७8 का रालग 
अनभुालनत आम-व्मम को स्रोत व्मवस्थाको मोजना प्रस्ततु गदाछु।  

आ.व. ०७५।७६ भा केन्िीम अनदुानतपा   द्धवलबन्न कोषभा यहेको यकभ¸ धयौटी जम्भा य आन्तरयक श्रोत 
गयी जम्भा रु. 53 कयोड 85 राख 38 हजाय 726 य ऩैसा 23 भाि आम्दानी बएको छ । त्मसै गयी 
चार ुय ऩुॉजीगत गयी जम्भा रु. 51 कयोड 58 राख 95 हजाय 54 य ऩैसा 23 खचा बई रु. 1 कयोड 
69 राख 79 हजाय 929 य ऩैसा 06 सॊणचत कोषभा फचत बएको छ।अरु यकभ द्धवलबन्न कोष य धयौटी 
खाताभा यहेको छ । 

त्मसैगयी चार ुआ.व. 07६।7७ भा रु.52 कयोड 94 राख 74 हजाय 800 अनभुान गयीएकोभा मो 
फजेट तमाय ऩादाासम्भ द्धवलबन्न अणततमायीहरु सभेतका आधायभा सॊशोलधत आम अनभुान रु. 49 कयोड 80 
राख 50 हजाय 500 यहेको छ । 

चार ुआ.व. भा मो फजेट तमाय ऩादाासम्भ चार ुय ऩुॉजीगत गयी जम्भा रु. 20 कयोड 33 राख 48 हजाय 
19 य ऩैसा 43 खचा बएको छ । चार ुआ.व. को अन्त्मसम्भ रु. 48 कयोड 95 राख खचा हनुे अनभुान 
यहेको छ । 

आ.व. ०७7।७8 को प्रस्ताद्धवत आमव्मम अनभुान 

सॊघ य प्रदेश सयकायफाट प्राि सशता अनदुान, द्धवत्तीम सभानीकयण, याजस्व फाॉडपाड, सभऩूयक अनदुान, द्धवशषे 
अनदुान, चार ुआ.व. को भौज्दात य आन्तरयक आम सभेतफाट रू. 63 कयोड 73 राख 80 हजाय 770 
रुऩैमाॉ यकभ आम्दानी हनु ेअनभुान गयेको छु। सो आम फाट कामाारमको प्रशासलनक खचातपा  रू. 7 कयोड 
78 राख 76 हजाय यकभ द्धवलनमोजन गयेको छु । णशऺा, स्वास््म, कृद्धष, प्रधानभन्िी योजगाय कामाक्रभ, 
द्धवलबन्न कोषभा जम्भा हनुे यकभ, सॊघीम सयकायफाट प्राि हनुे सभऩूयक यकभ, साभाणजक सयुऺा तथा सॊयऺण 
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रगामत सशता तपा को रू. 28 कयोड 65 राख 48 हजाय गयी चार ुतपा  रू. 42 कयोड 79 राख 68 
हजाय 770 रुऩैँमा द्धवलनमोजन बएको छ । प्रदेश सयकायको सशता अनदुान तथा प्रदेश सयकायकै द्धवशषे 
अनदुान को रालग प्राि यकभ सभेत गयी ऩूॊजीगत खचा तपा  रू. 20 कयोड 94 राख 12 हजाय  द्धवलनमोजन 
गयेको छु । 

वस्तीस्तयफाट भाग हनुे गाउॉऩालरकाको स्रोतफाट सॊचारन हनु नसक्ने िूरा मोजनाहरुराई केन्ि तथा प्रदेश 
सयकायभा अनयुोध गने व्मवस्था गयेको छु ।साथै प्रधानभन्िी योजगाय कामाक्रभभा सभावेश हनु े
आमोजनाहरुराई सभेत मसै फजेटभापा त सबाफाट स्वीकृलतका रालग व्मवस्था लभराएको छु ।  

फजेट कामाान्वमन 

आमोजनाहरुको अनगुभन गाउॉऩालरका अध्मऺ, उऩाध्मऺ, प्रभखु प्रसाशकीम अलधकृत/प्राद्धवलधक सभेत 
आवश्मक जनशणक्तफाट हनुे व्मवस्था लभराइनछे । आमोजनासॉग सम्फणन्धत द्धवषमगत सलभलत, द्धवषमगत शाखा 
हरुफाट सभेत लनमलभत अनगुभन भलु्माॊकनको व्मवस्था लभराइनछे । साथै सम्फणन्धत वडाका वडा अध्मऺ 
रगामतका जनप्रलतलनलधहरुफाट सभेत अनगुभन भलु्माॊकन हनुे व्मवस्था लभराइनेछ । मसफाट फजेट 
कामाान्वमनभा अनशुासन य नलतजा प्रालिको सलुनणितता आउने द्धवश्वास लरएको छु । 

जवापदेहीता य उत्तयदाद्धमत्व 

द्धवलनमोणजत ऩूॉजीगत फजेट सभमभा खचा नहनुे द्धढरो गयी हतायरे कामा गने तरयकाराई ऩूणा रुऩभा लनरुत्साद्धहत 
गरयने छ । लनधाारयत सभम य रागतभा कामा सम्ऩन्न गने, लनभााण गणुस्तय कामभ गने य लनणामकताा तथा 
लनभााण सम्फद्ध व्मवसामी तथा उऩबोक्ता सलभलत ऩरयणाभ प्रलत जवापदेही तथा उत्तयदामी हनुे प्रणारीको 
द्धवकास गरयने छ । 

सबाध्मऺ भहोदम, 

मो फजेटको कामाान्वमनफाट ऩाणणनी गाउॉऩालरकाराई थऩ अगाडी फढाउन भद्दत ऩगु्न ेद्धवश्वास लरएको छु । 

फजेट तजुाभा गदाा भागा लनदेशन प्रदान गनुाहनुे आदयणीम अध्मऺ ज्मू, ऩयाभशा ददन ेवडाध्मऺ ज्महुरु, द्धवलबन्न 
द्धवषमका ऻाताहरु, द्धवलबन्न याजनीलतक दरका नतेाहरु, नागरयक सभूहका अगवुाहरु, साभाणजक अलबमान्ता, 
द्धवषमगत कामाारमका प्रभखु ज्मू एवॊ ऩिकाय रगामत सम्ऩूणाप्रलत हाददाक आबाय प्रकट गदाछु ।साथै मस 
कामाभा अहोयाि खद्धटइ  नीलत, कामाक्रभ य फजेट लनभााण कामाभा सहमोग ऩमुााउन े प्र.प्र.अ. एवॊ सफै 
कभाचायीहरुभा द्धवशषे धन्मवाद ददन चाहन्छु । 

अन्त्मभा ऩाणणनी गाउॉऩालरकाको द्धवकासभा टेवा ऩमुााउनहुनुे सफै कयदाताहरु, सॊघीम सयकाय, प्रदेश सयकाय, 
सॊघ य प्रदेशभा महाॉफाट प्रलतलनलधत्व गने भाननीमहरु, दात ृलनकामहरु, गैयसयकायी तथा साभदुाद्धमक सॉस्थाहरु, 
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सहकायी सॉस्थाहरु रगामत ऩाणणनीवासी य ऩाणणनी गाउॉऩालरकाराई भामा गनुाहनुे सम्ऩूणा दाजबुाई दददी 
फद्धहनीहरुराई मस अवसयभा हाददाक आबाय प्रकट गदै मो फजेटको सपर कामाान्वमनभा सभेत सफैको ऩूणा 
सहमोग ऩाउने द्धवश्वास गदाछु । 

धन्मवाद ! 

रक्ष्भी गौतभ 

 उऩाध्मऺ 

लभलत: २०७७।०३।१० 
 


