
1 
 

 

गोरन्जोय गाउॉऩालरकाको 
आ.व. २०७६/०७७ 

गाउॉ सबा एवॊ वजेट साववजलनक कामवक्रभ   

 

   ऩषृ्ठबभुी: 
 नेऩारको सॊववधान २०७२ रे सॊघ प्रदेश य स्थानीम गयी ३ तहको सयकाय हनुे बने्न व्मवस्था फभोजजभ हाभी 

जनप्रलतलनलधहरु मस गाउॉऩालरकाभा लभलत २०७४/०२/०८ गते वहारी बई २ वषवको स्थालनम तहको अभ्मास 
अलधकाॊश सभम काननु लनभावण व्मवस्थाऩनभा सभम फवढ रागेको बएऩलन लसलभत श्रोत साधन य ऩमावप्त 
जनशजिको अबावभा ऩलन मस गाउॉऩालरकाको सभग्र ववकासभा अहोयात्र रालग नै ऩयेका छौ ।सॊस्थागत ववकास 
य उऩमिु जनशजिको अबाव हदुा हदैु ऩलन उऩरब्ध श्रोत साधन य जनशजिको आधायभा मस गाउॉऩलरकारे 
स्थानीम सयकायको अभ्मासभा वक्रमाशीर यहेका  छौं । मस गाउॉऩालरकाभा काननु फनाउने गाउॉसबा¸ काननुको 
कामावन्वमन गने गाउॉ कामवऩालरका य न्मावमक कामव सम्ऩादन गने न्मावमक सलभलतको बलूभकाफाट स्थानीम 
सयकायको अवधायणाराई भूतव रुऩ ददन प्रमासयत छौं ।  

 स्थानीम तहको सॊस्थागत ववकासको दोश्रो वषव सभाप्त बएको छ । मस अवलधको अनबुवरे हाभीराई लनवावजचत 
जनप्रलतलनलध सवहतको स्थानीम तहको अभ्मासरे सयकायी सेवा सहज य गणुस्तयीम हनुे यहेछ बने्न अनबुव प्राप्त 
बएको छ वकनवक जनताको गनुासो य भागराई प्रबावकायी ढॊगरे सॊफोधन हनुे अभ्मासको सरुुवात बएकोछ 
।स्थालनम सयकायको सेवा प्रवाह वा गनुासोराई   आभ जन सभदुामरे नजजकफाट देख्न ेअनबुतुी गने य सझुाव 
ददन सक्ने बएकोरे सॊघीमताको फास्तववक अभ्मास य अनबुतुी स्थानी सयकायफाटै ऩाउॉनेभा हाभी ववश्वस्त छौ 
।सोही बावना अनसुाय काभ गनव मस गाउॉऩालरकाकरे सेवा प्रफाह ववकास लनभावण य शशुासन प्रफर्द्वन य 
उत्तयदामी जफापदेही फनाउने ववषमभा कुनै कसय फाॉवक याखेकf छैन । 

 सीलभत कभवचायीको व्मवस्था सॊस्थागत ववकास तथा ऩफुावधायको अबाफको फाफजदु नेऩार सयकाय य ३ नॊ प्रदेश 
सयकायफाट जायी गरयएका काननुका अलतरयि स्थानीम काननुको लनभावणका भाध्मभफाट ववकास लनभावण य सेवा 
प्रवाहका काभ सम्ऩादन बइयहेका छन ्। 

 मस गाउॉऩालरकाको आन्तरयक आम स्रोत न्मनु यहेको य नेऩार सयकाय य ३ नॊ प्रदेश सयकायफाट प्राप्त सीलभत 
स्रोतफाट ठूरा ठूरा मोजना य कामवक्रभ सॊचारन गनव नसक्न ुहारो ो फाध्मता हो तय सीलभत स्रोतफाट जनताका 
आधायबतू आवश्मकता य आम आजवन सॉग सम्फजन्धत भागहरु सॊफोधन गनव सहबालगतात्भक मोजना छनौट तथा 
ऺेत्रगत प्रथालभकता लनधावयण गरय फजेट नीलत तथा कामवक्रभ  

तमाय गरय कामावन्वमन  गयेका छौं । 

 मस आलथवक वषवभा ऩलन æजशऺा सडक य लसॊचाई गोरन्जोयको ऩवुावधायæ æतयकायी खेती तथा ऩशऩुारन य ऩमवटन 
ववकास सभवर्द्को भरु आधायæ बने्न नाया राई भतुव रुऩ दददै मस आथीक वषवको फजेट तमायी गरयने छ । 
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 चार ुआलथवक फषवभा जस्तै आगाभी ऩषव २०७६/०७७ भा ऩलन गौयवका मोजना तथा कामवक्रभराई लनयन्तयता य 
थऩ गरय उत्ऩादनभजुख तथा ग्रलभण सभदुामको आम्दानी योजगाय हनुे कामवक्रभ कभ रागत तथा फवढ 
जनसहबालगता जटुने स्थालनम श्रोत साधन फवढ बन्दा फवढ उऩमोग य ऩरयचारन हनुे वऩछलडएका वगव तथा 
सभदुामको वहत हनु ेफातावयण सॊयऺण हनुे ददगो ववकासका रऺम हाजशर हनुे गरयवी न्मूलनकयण मूवा स्वयोजगाय 
ऩमवटन ववकास य याविम ववकासका रक्ष्म प्रदेश सयकायका नीलत तथा कामवक्रभ य स्थानीम स्तयका ववकास तथा 
कामवक्रभ कामावन्वमनभाभा मो फजेट ववलनमोजन गरयने छ । 

 मस गाउॉऩालरकाभा यहेका शृ्रजनजशर मवुाराई प्रलतबा  ऩरामनराई योक्न मवुा तथा वकशोयी भवहरा रजऺत 
स्वयोजगायका कामवक्रभ ल्माईने छ ।जनु कामवक्रभको नाभ मवुाभा स्वयोजगाय गोरन्जोय सभवृर्द्को आधाय बने्न 
भरु नायाका साथ फजेट ववलनमोजन गरयन ेछ । 

 ऺेत्रगत ववकासराई जोड ददन मस गाउॉऩालरकाको शनुकोसी गढलतय बेगका वडा नॊ ७, ६, ३, २ य १ का फजस्त 
हरुराई तयकायी खेलत ऩकेट ऺेत्र घोषणा गरय सॊचारनको रालग लफषेश फजेट व्मवस्था गरयने साथै मस 
गाउॉऩालरकाको ववचको ऺेत्रराई परपुर ऩकेट ऺेत्र घोषणा गरय फजेट ववलनमोजन गरयने छ साथै भाहाबायत 
ऺेत्रका फजस्तहरुराई ऩशऩुारन य ऩमवटकीम ऩकेट ऺेत्र घोषणा गरय कामवक्रभ ल्माईने छ ।सो कामवक्रभराई 
कामावन्वमन गनव उजचत भाऩदण्ड फनाई राग ुगरयन ेछ । 

 मस गाउॉऩालरकाभा गाउॉऩालरका अध्मऺ भापव त सॊचारन हनुे ववकासका कामवक्रभ कामावन्वमन गनव       
गाउॉऩालरका प्रभखु ववषेश कामवक्रभ घोषणा गरय सो को रालग उजचत फजेट व्मवस्था गरयने छ । 

 जशऺा ऺेत्रको ववकास य जशऺाभा गणुस्तय कामभ गयी आभ वारवालरकाको वहत य साभदुावमक जशऺाभा 
सदुृवढकयणको रालग लफषेश कामवक्रभ ल्माई लनमभनको रालग काननुी व्मवस्था गनव मस आलथवक वषवभा फजेट 
ब्मवस्था गरयने छ । 

 मस गाउॉऩालरकाराई ऩूणव सयसपाई मिु गाउॉऩालरका  वातावयण भैत्री वारभैत्री हरयमारी गोरन्जोय फनाउन े
अलबमानकोरालग फजेट ववलनमोजन गरयने छ । 

 मो गाउॉऩालरका वी .वऩ. याजभागव तथा भध्म ऩहाडी याजभागवभा यहेकोरे सवायी ऩावकव ङ्गराई व्मवस्थाऩन गनवको 
रालग भखु्म भखु्म फजाय केन्रहरुभा साफवजलनक शौचारम य ऩाकीङ्गको राग फजेट व्मवस्थाऩन गरयने छ । 

 मस गाउॉऩालरकाको मवुा तथा वकशोयी भवहराहरुको ववकासको रालग मस गाउॉऩालरकाभा काभ गने गैय सयकायी 
वा दात ृलनकामहरुराई सभेतको यकभ ऩरयचारन गनव मवुा ववकास कोष खडा गरय डारो कोष व्मवस्थाको  रालग 
मवुा ववकास कोष लनभावण गरय उजचत काननुी व्मवस्था गरयने छ । 

 मस गाउॉऩालरकाका ऺेत्रभा सभग्र साना तथा  रघ ुउधभ प्रफर्द्वन य ववकास गनव डारो कोष व्मवस्थाऩन गने जनु 
कोषको नाभ उधभ ववकास कोष स्थाऩना गरयन ेछ ।जस्का आधायभा मस गाउॉऩालरकाभा बएको व्मवसाम गनव 
चाहने आभ जनताराई अनदुानका कामवक्रभ सॊचारन गरयने छ । लनमभनको रालग कामवववध फनाई मसै आ. व. 
देजख राग ुगरयने छ । 

 मस गाउॉऩालरका ऺेत्रभा बएका सास्कृलतक ऩयुातात्वीक भठ भजन्दयहरुको सॊयऺण सम्फर्द्वन य उऩमोग गरय 
त्मस्ता ऺेत्रहरुराई ऩमवटवकम गन्तव्मको रुऩभा ववकास गनवको रालग फजेट व्मवस्था गरयने छ । 
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 मस गाउॉऩालरकारे आलथवक वषव २०७६।०७७ राई कय अशरुी अलबमान फषव घोषणा गरय उजचत फजेट 
व्मवस्थाऩन गयी प्रबावकायी आन्तरयक याजश्व सॊकरभा जोड ददईने छ । 

 मस गाउॉऩालरकाको आन्तरयक सयुऺा प्रफर्द्व य ववकास गनव गाउॉऩालरका प्रहयीको सख्माभा फवृर्द् गरय आन्तरयक 
लनमन्त्रण कय असरुीभा सो सयुऺा लनकाम ऩरयचारन गरयनेछ । 

 मस गाउॉऩालरका ऺेत्रभा गाउॉऩालरकाको रगानीभा स्थाऩना तथा सॊचारन बएका वडा नॊ ५ को कृषी क्याम्ऩस य 
वडा नॊ ३ को बेटेनयी क्याम्ऩस य वडा नॊ ७ को सफ ईजन्जलनमय ऩढाईको गणुस्तय तथा व्मवस्थाऩनराई 
लनयन्तयता ददईने छ । 

 मस गाउॉऩालरकाका गौयवका मोजनाहरुको कामावन्वमन तथा व्मवस्थाऩनको रालग उजचत फजेट व्मवस्थाऩन गरयने  
छ । 

 ऺेत्रगत अनदुानराई व्मफजस्थत रुऩभा अनगुभन भलु्माॊकन गरय प्रबावकायी नलतजा हाजशर गनव रगानीका 
ऺेत्रहरुराई कयको दामयाभा ल्माउन ऺेत्रगत अनदुान ववतयण कामवववलध २०७५ राई ऩणुव रुऩभाभ कामावन्वमनभा 
ल्माईन ेछ । 

 मस गाउॉऩालरकारे सॊघ, प्रदेश य अन्म दात ृलनकाम सॉग सभभयुक य ववषेश अनदुानभा सॊचारन गरयने गौयव तथा 
भहत्वऩणुव मोजनाहरुको ववस्ततृ आमोजना प्रस्ताव लड. वऩ. आ.य तमाय गनवको रालग फजेट ववलनमोजन गरयने छ ।  

 मस गाउॉऩालरका अन्तगवत वडा कामावरमहरुभा ईभेर ईन्टयनेट सेवा ऩमुावउनको रालग उजचत फजेट व्मवस्थाऩन 
गने । 

नीलतगत व्मवस्थाहरु 

 गाउॉऩालरका ऺेत्रभा गत आलथवक वषवभा २०७५⁄०७६ भा ऩूववधाय जन्म लनभावणभा जनसहबालगता फाऩत 
फैकभा जम्भा गने २० प्रलतशत यकभराई व्मवस्थाराई खायेजी गरय आगाभी आथीक वषव देजख आमोजना 
स्तयभानै प्राववलधक भलु्माॊकन अनसुाय १५ प्रलतशत सफै ऩवुावधाय जन्म मोजनाभा जनसहबालगता कामभ 

गरय आ.व. २०७६⁄०७७ भा मोजना ⁄आमोजनाहरुराई कामावन्वमन गरयने छ ।  

 उऩबोिा सलभलत भापव त सॊचारन हनुे मोजना/आमोजनाको मस गाउॉऩालरकाभा फनकेो कामवववलध अनसुाय 
कजम्तभा ७ जना सदस्म तथा ३३ प्रलतशत भवहरा सहबालग हनु ुऩने छ। 

 मस गाउॉऩालरका ऺेत्रभा उऩबोिा बन्दा वाहेक सॊघ सॊस्था ववध्मारमरहरुरे कुनै कामवक्रभ सॊचारन  
तथा कामावन्वमन गदाव सम्फजन्धत व्मवस्थाऩन सलभलतरे आभ बेरा याजख खरयद तथा लनभावणको काभ 
कामावन्वमन गनूव ऩने छ।त्मस्ता कामव कामवन्वमन गदाव कजम्तभा १ जना भवहरा सवहत ३ जना  खरयद 
सलभलत तथा अनगुभन सलभलत फनाउॉन ुऩने छ । जनु अनगुभन सलभलतभा सम्फजन्धत वडाको जनलनवावजचत 
सदस्म अनगुभन सलभलतको सॊमोजक हनु ुऩने छ ।  

 मस गाउॉऩालरका ऺेत्रभा फने्न उऩबोिा सलभलतरे आमोजना स्तयभा १ अनगुभन सलभलत फनाउन ुऩने छ 
। जनु अनगुभन सलभलतको सॊमोजक सम्फजन्धत वडा सलभलतको लनफावजचत ऩदालधकायी अलनवामव हनु ुऩने छ 
। 

 आमोजनाको बिुानीको रालग उऩबोिा सलभलतरे अजन्तभ बिुानी लरन आउदा आब बेरा याजख 
कामवववलध अनसुाय खचव साववजलनक य साववजलनक रेखा ऩरयऺण गयाएको हनु ु ऩने छ । 
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 मोजनाहरुको अजन्तभ बिुानी लरन ुअजघ आमोजना स्तयको अनगुभन सलभलतरे अनगुभन सम्ऩन्न बएऩलछ 
भात्र गाउॉऩालरका स्तरयम अनगुभन सलभलतरे अनगुभन गरय अजन्तभ  वकस्ता  बिुानीको रालग लसपारयस 
हनुे छ ।  

 मस गाउॉऩालरकाभा सॊचारन हनुे प्रत्मेक मोजनाको ४ प्रलतशत आमोजना व्मवस्थाऩन खचव कट्टी गरयन ेछ 
। 

 कुनै आमोजना कामवक्रभ सम्ऩन्न बएऩछी सो मोजनाको ददगोऩन सलुनजिच गनव भभवत सम्फजन्ध व्मवस्था 
बएको हनु ु ऩने छ । जनु लनणवम सवहत अजन्तभ वकस्ता बिुानी लरन आउदा सम्फजन्धत उऩबोिा 
सलभलतरे प्रलतफर्द्ता सवहतको लनणवम आउन ुऩने छ । 

 कुनै ऩलन मोजना सम्ऩन्न बएऩलछ वा मोजना⁄आमोजना को काभ सरुु बएको सभमभाभ सम्फजन्धत 
स्थानको सो मोजनाको वातावयजणम ऩऺराई दृविगत गरय आमोजना तथा कामवक्रभ स्थरभा फृऺ ायोऩणका 
अन्म वातावयजणम ददगोऩन य ददगो ववकासराई जोड ददने प्रलतफर्द्ता सवहतको काभ आमोजना स्तयभानै  
हनु ुऩने छ । 

 सभप्ऩती कय सम्फन्धभा आलथवक ऐनको अनसुजुच २ भा व्मवस्था बए फभोजजभ २०७६।०४।०१ देजख 
राग ुगयी कय सॊकरन गरयन ेछ । 

 कय सॊकरन सम्फन्धभा मस गाउॉऩालरकाको आथीक ऐन २०७६ को अनसूुजच १ देजख १७ को 
दामयाभा यवह कय सॊकन गरयने छ । 

 गाउॉऩालरकारे ववतयण गयेको अनदुानको अनगुभन भलु्माॊकन य प्रबावकायी नलतजा हाजशर गनव ऺते्रगत 
अनदुान ववतयण कामवववलधको ऩरयलधभा यवह अनगुभन सलभलत गठन गरयने छ । जनु अनगुभन सलभलत 
फनाउने अलधकाय गाउॉ सबाफाट कामवऩालरकाराई प्रत्मामोजन गरयने छ ।  

 गाउॉऩालरकाको फजेट नीलत तथा कामवक्रभ कामावन्वमन गनव गाउॉऩालरकाको उऩाध्मऺको सॊमोजकत्वभा 
गाउॉऩालरका स्तरयम  ७ सदस्मीम अनगुभन सलभलत गठन गरयने छ । 
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अनभुानीत आन्तरयक आमको प्रऺेऩण नीलत 

आ.व. २०७६⁄०७७  

 

लस. नॊ. जशषवक ०७५।०७६ को 
मथाथव 

२०७६।०७७ को 
अनभुालनत 

२०७७।०७८ 

प्रस्ताववत 

१. सम्ऩती कय  ० ७०० ७७० 
२. बलुभ कय भारऩोत  २५० ५०० ५५० 
३. घय फहार कय  ७० १०० ११० 
४. ऩमवटन शलु्क  ० १०० ११० 
५. व्मवसावमक दस्तयु ० १०० ११० 
६. न्मामीक दस्तयु ० १०० ११० 
७. नक्सा ऩास दस्तयु ३०० ४०० ४४० 
८. लसपारयस दस्तयु  २५० ५०० ५५० 
९. व्मजिगत घटना दताव दस्तयु १०० ३०० ३३० 
१०. नाता प्रभाजणत दस्तयु  १०० २०० २२० 
११. व्मवसाम यजजिशन  ३०० ५०० ५५० 
१२. अन्म याजश्व दस्तयु ९०० २००० २२०० 
१३.  2270 5500 6050 

 

चार ुआ.व. २०७५/०७६ को कामवक्रभको सभीऺा 
मस चार ुआ.व. का गौयवका मोजनाफाहेक अलधकाॊश मोजना  तथा कामवक्रभहरु सम्ऩन्न बएको य गाउॉऩालरकाको 
गौयवका मोजनाहरुको मस आलथवक वषवभा ववलनमोजजत  फजेट अनसुायको काभ तथा फजेट सभाप्त  बएऩलन मोजना 
ऩणुव रुऩभा सम्ऩन्न नबएकोरे त्मस्ता गौयवका मोजनाहरुराई मस गाउॉऩालरकारे श्रोत साधन फजेट अनसुाय 
क्रभागत रुऩभा सारवसारी रुऩभा  अगाडी फढाईने छ ।साथै चार ुआथीक वषवको फजेट नीलत तथा कामवक्रभ 
कामावन्वमनभा सहमोग ऩमुावउन ुहनुे सम्ऩणव भहानबुाव कभवचायीहरुभा हाददवक धन्मवाद ददन चाहान्छु ।     

क,  आलथवक ऺते्र 

मस चार ुआ.व. भा ९० प्रलतशत अनदुानभा वडा नॊ ३ य ६ भा भाछाऩारन अनदुान य स्थानीम कृषकहरुराई 
कृषी तथा ऩश ुव्मवसाम प्रफधवनको रालग वव. वऩ. कयेसावायी, जप्रविक ऩोखयी, ऩशऩुारन, कृषी जशऺा ऺेत्रका 
अनदुानका कामवक्रभ कामावन्वमन बएका छन । मस गाउॉऩालरकाका  ऺेत्रगत अनदुान तथा ववकासका 
कामवक्रभरे  आभ जनताभा  स्वयोजगाय तथा आम आजवन जशजवना बई गरयवव न्मूलनकयणय प्रलत व्मजि आम 
उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्वभा फदृदभा  सहमोग ऩगु्ने अऩेऺा लरन सवकन्छ ।  

ख, साभाजजक ऺते्र 

मस चार ुआ व भा १२ वटा साभदुावमक भाध्मलभक ववद्यारमहरुभा जशऺा सम्फजन्ध गणुास्तय फवृर्द् गनव लभदास 
सफ्टवेमय जडान गरय ऩठन ऩाठनको सरुुवात गरयएको छ । भवहरा जेष्ठ नागरयकहरुको ऺभता ववकास तालरभ 
तथा सम्भानका कामवक्रभ सम्ऩन्न गरयएको छ बन ेजशऺा ऺेत्रभा उत्कृष्ठ ऩरयभाण हाजशर गने ववध्मारमका प्रधान 
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अध्माऩक तथा ववध्माथीराई ऩयुस्कृत गने कामवक्रभ थारनी बएको छ । साभाजजक ववकास तपव  वडा नॊ ५ भा 
कृषी क्याम्ऩस बवन वडा  नॊ ७ भा सफ ईजन्जलनमय य वडा नॊ ३ भा बेटेनयी फढाई सरुु गरय मस गाउॉऩालरका 
ऺेत्रभा जशभभूरक तथा योजगायभरुक जशऺाको सरुुवात गयेको छ । ववद्यारमहरुको खेरभैदान खेरकुद साभाग्री 
जशऺक व्मवस्थाऩन गरय भरुबतु रुऩभा गाउॉऩालरकाको ध्मान जशऺा ऺेत्रभानै यकेको जानकायी गयाउन चाहन्छु 
। मस आथीक वषवभा  स्वास््मभा भवहराहरुको ऩाठेघय सभजन्ध स्वास््म जशववय, अनाथ वारवालरका सहमोग 
आमफेुद जशववय तथा मोग जशववय य ऩदालधकायीहरुराई भाईन्ड ऩावय कामवक्रभ सॊचारन गरय ववकासभा 
सकयात्भक सोचको ववकास य ववकास य साभदुामको य ऩदालधकायीहरुराई उत्तयदावमत्व य जवापदेवह  ववषमको 
अलबभजुखकयण कामवक्रभ सम्ऩन्न बमो साथै स्वास््मको ऩहचु नऩगेुका फस्तीहरुभा २ वटा स्वास््म ईकाई वडा नॊ 
४  वडा नॊ ६ भा  थऩ गरयएको छ ।त्मस्तै वडा नॊ ७ भा स्थाऩना बएको येडक्रस सोसाईटी उऩ शाखाभा  
एउटा एम्फरेुन्स खरयद गयी सॊचारनभा आएको जानकायी गयाउन चाहन्छु । साथै मस  गाउॉऩालरकाको ववषमगत 
शाखाहरु कृषी ऩश ुजशऺा स्वास््म तथा भवहरा ववकासका कामवक्रभहरुरे सभेत साभाजजका ववकासका ऺेत्रभा थऩ 
मोगदान ऩमुावमो । 

ग,  ऩूवावधाय ववकास 

मस चार ुआ व भा कयीफ १४५ वटा बन्दी फढी कच्ची सडक लनभावण तथा भभवतका मोजनाहरु सम्ऩन्न बएका 
छन ् । लसॊचाईका ऺेत्रका कयीव १० वटा बन्दा फढी मोजना सम्ऩन्न बए । मस आ व भा रु 
५०,०००।ऩचाॉस हजाय देजख मोजना तथा कामवक्रभ छनौट बएकोरे आमोजना कामावन्वमनभा सभस्मा देजखए ऩलन 
लनधावरयत रक्ष्म बने प्राप्त गनव गाउॉऩालरका सपर बएको छ ।अलधकाॊश मोजनाहरु छनौट बएकारे सभमभा नै 
मोजना सम्ऩन्न हनु गए बन े देजखने गयी काभ ऩलन बमो । कृवष उत्ऩादनभा सहमोग गनव लसॊचाईको सवुवधा 
फढाउन, आम आजवनका वक्रमाकराऩ फढाउन य बकूम्ऩ ऩीलडतराई सभमभै घय लनभावणरगामत काभभा मी 
मोजनाहरु उऩमोगीनै  बए बने्न हालभराई भहशसु बएको छ। 

 

घ,  वातावयण तथा ववऩद् व्मवस्थाऩन  

 

 ववऩद् व्मवस्थाऩनका रालग छुटै्ट फजेट व्मवस्था गयी आगरागीफाट प्रबाववत, गम्बीय ववयाभी बएका तथा फाढी 
तथा फषावद्रे ऺलत ऩमुावएका व्मजि तथा ऩरयवायराई न्मूनतभ रु ५ हजाय नगद याहत सहमोगका कामवक्रभहरु 
सॊचारन गरयमो । मस गाउॉऩालरका केन्र य ७ वटै वडाभा सयसपाइ कामवक्रभ सॊचारन गमौ । वृऺायोऩण 
कामवक्रभ खासगयी ७ नॊ वडा ऺेत्रभा सॊचारन गरयमो बने पोहोय भैरा व्मवस्थाऩनको रालग वडा नॊ ६ भा 
ल्माण्ड वपल्ड लनभावणको काभ ऩलन सरुु गरयमको छ । 

 

ङ, सॊस्थागत ववकास सेवा प्रवाह य सशुासन 

 

मस आ.व. भा कयीफ २५ वटा स्थानीम काननुको लनभावण गमौं ।ऩदालधकायी तथा कभवचायीहरुराई खरयद भाईन्ड 
ऩावय रगाएतका ऺभता ववकासका कामवक्रभ फाषवक ऩसु्तक प्रकाशन नागरयक वडा ऩत्र प्रकाशन ऩाि जचत्र तमाय 
साभाजजक तथा श्रोत नक्सा तमाय गरयएको छ ।कामावरम व्मवस्थाऩन तपव  गाउॉऩालरकाको बवनको रालग साडे 
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३ योऩनी जग्गा व्मवस्थाऩन वडा सजचवहरुराई साभाजजक सयुऺा अनराईन तालरभ मोजना वकताव याजश्व सधुाय 
मोजना तमाय सम्ऩती कयको वववयणा तमाय तथा अलबरेजखकयण याजश्व सपट्वेमय जडान कामावरम ऩरयसयभा 
सूचना भूरक वट.लब. तथा सफ्टवेमस जडान रगाएत काभ सम्ऩन्न गरयएको छ । गाउॉऩालरका कामावरम बवनभा 
ववलबन्न शाखा तथा इकाइ लनधावयण गयी पलनवचय, कम्प्मटुय रगामत उऩकयणको व्मवस्था गरयमको छ । 
गाउॉऩालरका तथा केवह वडा कामावरमभा इन्टयनेटको प्रमोग य कम्प्मटुयको प्रमोगफाट गाउॉऩालरका तथा वडा 
कामावरमको सेवा प्रवाह सूचनाभैत्री फनाएका छौं । हयेक मोजना य कामवक्रभको कामावन्वमनभा वास्तववक 
सूचकको आधायभा कामावन्वमन गयी बिुानी ददने व्मवस्था लभराइएको छ । आलथवक ऐनको प्रबावकायी ऩारना 
गने प्रमास गरयएको छ । प्रत्मेक मोजना तथा कामवक्रभहरु सम्ऩन्न ऩिात ्अनगुभन गयी बिुानी ददने व्मवस्था 
रागू गयेका छौं । सीलभत भात्राभा उऩरब्ध कभवचायीहरुराई व्मवजस्थत ढङ्गरे कामव जजम्भेवायी तोकी सेवा 
प्रवाहराई लछटो¸ छरयतो य सेवाग्राहीभैत्री फनाउने प्रमास गयेका छौं । जनताको गनुासो तरुुन्त सॊवोधन हनुे य 
जनुसकैु भहानबुावरे ददएको सझुावराई प्रबावकायी रुऩभा कामावन्वमन गने प्रमास गयेका छौ । 

च, अन्म 

सनुकोशी नदीभा मावपवटङ सॊचारन गने,  भ्म ुटावयको लनभावण य साइकरजोनको मोजनाको काभ अजघ फढाई मी 
मोजनाहरुराई आगाभी आ.व. भा लनयन्तयता ददइनछे । मी मोजनाहरु सम्ऩन्न बए ऩलछ मस गाउॉऩालरकाको 
सॊफवृर्द्भा थऩ टेवा ऩगु्ने ववश्वास लरएका छौं । वडा नॊ ३¸६ य ७ भा सॊचालरत लरफ्ट लसॊचाइ मोजना सम्ऩन्न बई 
व्मावसावमक कृवष कामवभा ठुरो मोगदान ऩगु्नेभा आशावादी छौं । साथै नेऩार सयकाय तथा ३ नॊ प्रदेश सयकाय 
रगामत लनकामफाट मस गाउॉऩलरका ऺेत्रभा ठुरा मोजनाहरु सॊचारन गयी मस गाउॉऩालरकाको ववकासभा थऩ 
टेवा ऩगु्ने कुयाभा आशावादी छौं । ती लनकामफाट सॊचारन हनु जाने मोजनाहरुको कामावन्वमनभा मस 
गाउॉऩालरकाको सभग्र वटभरे सक्दो सहमोग गनेछ य मस कामवभा य मस गाउॉऩालरकारे स्वीकृत गयेका 
कामवक्रभहरुको कामावन्वमनभा सम्ऩूणव जनसभदुामहरुको सभेत बयऩयु सहमोग लभल्नेभा आशावादी छौं ।   

सभस्मा/ चनुौलत 

 नेऩार सयकाय प्रदेश सयकायका फाषीक आवलधक मोजना तथा कामवक्रभ सहमोग ऩगु्ने कामवक्रभ सॊचारन 
गनव नसवकएको । 

 मस ऺेत्रभा गणुस्तयीम जशऺा य प्राववलधक जशऺा सववसरुब फनाउन फजेट अबाव तथा याजलनलतक 
दृविकोणभा एकरुऩता नहनु ु ठुरो चनुौलत यहेको छ । 

 ऺेत्रगत ववकासभा गणुस्तरयता य ददगोऩन सलुनजित गनव नसवकएको । 

 कृवष ऩेशाराई व्मावसावमक ऩेशाको रुऩभा रुऩान्तयण गनव कदठन छ । 

 ऺेत्रगत ठोस य उत्ऩादनभजुख काभ गनव नसवक खारी ववतयण भजुख काभ बएको । 

 मवुा भवहरा वकशोयी अऩाङ्गका वारवालरकाको कामवक्रभ नलतजाभरुक फनाउन नसवकएको । 

 जनताको आम आजवन य योजगायी फढाउन धेयै काभ गनव फाॉकी छ । 

 सवै वडाको सन्तलुरत य सभानऩुालतक ववकास अजघ फढाउन चनुौलत यहेको छ । 

 सीलभत स्रोतफाट असीलभत आवश्मकताराई सॊवोधन गनुव अको चनुौलत यहेको छ । 

 ववकासभा  याजलनलतक रुऩभा सभान दृविकोण सस्कृलतको ववकास हनु नसकेको । 
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 लसलभत श्रोत  साधन सभदुामको भाग धयै बएकोरे गणुस्तरयमता ददगोऩन सलुनजित गनव नसवकएको । 

 ववकास लनभावणभा सफै जनसभदुामको ऐक्यफर्द्ता कामभ गयी ऩूणव सहमोग प्राप्त गनुव अको  

चनुौलत यहेको छ । 

अवसय 

 स्थालनम सयकाय जनताको नजजकको सयकायको बएकोरे अनबुतुी गनव तथा भाग याख्न आभ सभदुामको 
ऩहचुभा फवृर्द्  बएको ऩाईन्छ । 

 याजलनलतक सऩना सोच घोषणा  ऩयुा गनव आपैरे साभ्मव शजि प्रगोग गनव सवकन े। 

 स्थानीम तहभा साधन स्रोतको खोजी गने¸ त्मसको प्रालप्त गने य त्मस फाये लनणवम गने य कामावन्वमन गने 
अलधकाय य अलबबाया प्राप्त हनु ुनै हारो ा रालग ठूरो अवसय हो । 

 ववकास लनभावण य आम आजवन फढाउने काभभा वक्रमाशीर हनुे जनसभदुामहरुको सॊख्मा धेयै छ । 

 मस गाउॉऩालरकाराई यारो ो¸ सम्फरृ्द् य नभनुा फनाउने गहन जजम्भेवायी हाभीराई प्राप्त बएको छ । 

 नजजकको सयकायको अभ्मास गनव य आभ जनताको भागभा आधारयत फजेट नीलत तथा कामवक्रभ फनाउन 
सहज । 

 साभवुहक जजम्भेवायी तथा उत्तयदावमत्वको अनबुलुत गनव सवकने । 

 उऩरब्ध ऩुॉजी श्रोत साधन य सम्बावनाको आकरन तथा सोवह अनसुाय मोजना फनाउन सहज हनुे । 

 सॊघ प्रदेश य अन्म दात ृलनकाम तथा सॊस्थासॉग सभन्वम सहकामव य सहजजकयण गरय नभनुा प्रमोग गने 
अवसय प्राप्त बएको । 

 स्थालनम स्तयभा सॊववधान तथा काननुरे ददएको अलधकाय लबत्र यवह ऐन काननु लनमभ नीलत कामवववलध य 
लनदेजशका फनाई प्रमोग गने अवसय प्राप्त बएको । 

 कामवऩालरका व्मवस्थावऩका य न्मामऩालरकाको फजस्त स्तयभा अभ्मास गरय आभ सभदुामको कामवस्थरभै 
सझुाफ प्रलतकृमा प्राप्त गनव सवकने । 

 स्थालनम आवश्मकता भाग चाहान अनरुुऩ ववशेष मोजना तथा कामवक्रभ फनाई राग ुगनव सवकने । 

 यचनात्भक कामवक्रभहरु सॊचारन गने य कामवक्रभ कामावन्वमनभा हनु जान े त्रवुटहरुराई आभ 
जनसभदुामको सझुाव य सहमोगभा सधुाय गनव ऩाउन ुऩलन हारो ा रालग ठुरो अवसय हो । 
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आगाभी आ.व. २०७६/०७७ को नीलत फजेट तथा कामवक्रभ 

१ सोच 

उऩरब्ध श्रोत साधन साभ्मव शजि प्रमोग गरय ऩरयभाण भजुख नलतजाभूरक मोजना य कामवक्रभ सॊचारनभा जनसहबालगता 
अऩनत्व सलुनजित गयी ददगो ववकास भाध्मभफाट जनताको भन जजत्नछेौं ।  

२ रक्ष्म 

जशऺा सडक लसॊचाई कृवष, ऩशऩुारन ऩमवटन, जरस्रोत य जैववक ववववधता रगामतका ऺेत्रहरुको नभनुा ववकास गने य 
जनताका आधायबतू आवश्मकतासॉग जोलडएका उत्ऩादनजशर मोजना तथा कामवक्रभ सॊचारन गयी मस गाउॉऩालरकाराई 
नभूना गाउॉऩालरकाको रुऩभा ववकास गनेछौं । 

३ उद्दशे्म  

मस गाउॉऩालरकाका कामवक्रभहरु स्थानीम उत्ऩादन तथा जनताको आम आजवन य योजगायीसॉग आफर्द् गयी जनताको 
जीवनस्तयभा सधुाय ल्माई मस गाउॉऩलरकाराई सम्फरृ्द् फनाउन ुहारो ो उद्देश्म यहेको छ । 

 

४ अऩेजऺत उऩरजब्ध 

 मस गाउॉऩालरकाको गौयवका मोजना तथा ऺेत्रगत मोजना तथा कामवक्रभहरु कामावन्वम गरय आन्तरयक रुऩभा 
गाउॉऩालरकाराई शऺभ सवर नभनुा गाउॉऩालरका फनाउने । 

 मस गाउॉऩालरकाराई ऩमवटवकम गन्तव्मको रुऩभा ववकास गनव ऩदमात्रा जरववहाय ऩमावऩमवटन प्रकृलतक भनोयभ 
भ्रभण रामक स्थानको रुऩभा ववकासभा ववशषे जोड ददन े।  

 मस गाउॉऩालरकाको आन्तरयक आम प्रफर्द्वन गरय ऩमवटन योजगायीका ऺेत्रभा रगानी गनव मस आथीक वषवराई कय 
असरुी फषवको रुऩभा कामवक्रभ फनाई कामावन्वमन गने । 

 जशऺा सडक लसॊचाई गोरन्जोयको ऩफुावधाय तयकायी खेती ऩशऩुारन ऩमवटन ववकास सभवृर्द्को भरु आधाय बने्न 
नायाराई साहाकाय फनाउने । 

 सभाफेजश सभानऩुालतक साभाजजक ववकासको रालग भवहरा वारवालरका वकशोयी जेष्ठ नागरयक अऩाङ्ग  दलरत 
जनजातीको सभदुामको सभताभूरक  ववकासको ऩमावप्त  फजेट तथा कामवक्रभ सॊचारन गरय नलतजाभरुक 
ववकासभा जोड ददने । 

 ऺेत्रगत ववकासको रालग ववषमगत ऩकेट ऺेत्र घोषणा गरय त्मस्ता कामवक्रभ कामावन्वमनभा  सयकायी गैय सयकायी 
सहकायी लनजज ऺेत्रको ऩरयचारन गने । 
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 गाउॉऩालरकाभा तत्कार कामव गनव सयकायको रोकऩमृता शलुनजित गनव गाउॉऩालरका प्रभखु ववषेश कामवक्र 
कामावन्वमन गने । 

 प्रालफलधक जशऺा य जशऺा ऺेत्रको गणुस्तय शलुनजितता य जशऺाको  नलतजाभूरक ववकासको रालग उजचत फजेट 
तथा काननुी प्रफन्ध गरयने छ । 

 फारभैत्री, वातावयण भैत्री, ऩणुव सयसपाई मिु, वारवववाहा भिु धवुा भिु  गाउॉऩालरका फनाउन उजचत फजेट 
तथा कामवकभ तमायी गरय कामावन्वमन गरयने छ ।  

 मवुा ववकास स्वयोजगाय कोष लनभावण गरय उजचत फजेट व्मवस्थाऩन गरयने छ । 

 व्मवसाम प्रफर्द्वनको रालग उधभ ववकास कोष लनभावण गरय उजचत फजेट व्मवस्थाऩन गरयने छ । 

 गाउॉऩालररका को सयुऺा प्रफन्ध कय असरुी य लनमभनको रालग थऩ गाउॉऩालरका सयुऺा फर गठन तथा सॊचारन 
गरयने छ । 

 वडा कामावरमहरुभा सूचना प्रववलधको ऩहचु फवृर्द् गनव वडाभा ईभेर ईन्टयनेट ववकास सम्फजन्धत वडाफाट 
सम्ऩतीकय सॊकरन गनव सके्क सम्मन्त्रको ववकास गने । 

 ऩवहयो तथा नदी लनमन्त्रणका कामवक्रभहरु अजघ फढाइनछे । 

 कृवष तथा ऩश ुववकासका कामवक्रभहरु कामावन्वमन गयी जनताको आम आजवन फढाइनेछ । 

 जशऺा, स्वास््म य खानेऩानी जस्ता अत्मावश्मक सवुवधाहरु फढाइनेछ । 

 प्राववलधक जशऺा य गणुस्तयीम जशऺा प्रवर्द्वन गने कामवक्रभ सॊचारन गरयनछे । 

 सडक य लसचाइ जस्ता मोजनाहरुफाट जनताको जनजीवराई सहज फनाइनछे । 

  मावपवटङ, भ्मू टावय य साइकर जोन लनभावण मोजना सम्ऩन्न गयी ऩमवटनको ववकास गयी ऩमवटन ववकास गरयनछे 
ठ ।  

 आगाभी आ व राई कय अलबमान वषवको रुऩभा भनाइनछे । आगाभी आ व को आलथवक ऐनभा कयका ऺेत्रहरु 
पयावकरो फनाइएको छ  तय कयका दयहरु सन्तलुरत ढङ्गरे लनधावयण गरयएको छ । 

 मस गाउॉऩालरकाको गौयवका मोजना तथा ददगो ऺेत्रगत ववकास कामवक्रभहरुको लड वऩ आय तमाय गरय सॊघ प्रदेश 
अन्म लनकाम सॉग सभऩयुक ववषेश अन्म प्रकृतीका अनदुान लरने सवकने रगानी भैत्री वातावयण तमाय गयीने छ । 
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आलथवक वषव २०७६⁄०७७ को आम तथा व्मम वववयण 

लस.नॊ.  आम वववयण 

गत  आ व 
२०७५/०७६ को 
अनभुालनत फजेट रु 
हजायभा 

   चार ुआ व 
२०७६/०७७ को 
अनभुालनत फजेट रु 
हजायभा 

 

आगाभी आलथवक वषव 
२०७७/०७८ 

१. 
नेऩार सयकायफाट प्राप्त हनुे ववत्तीम 
सभानीकयण अनदुान 

७६२०० 

 
 
 
 
 
 
 

८३४०० 

 
 
 
 
 
 
 

९१७४० 

२. 
नेऩार सयकायफाट प्राप्त हनुे याजश्व 
फाॉडपाॉड अनदुान 

६०९३२ 

 
 
 
 
 

७१९०० 

 
 
 
 
 

७९०९० 

३. 
३ नॊ प्रदेश सयकायफाट प्राप्त हनुे ववत्तीम 
सभानीकयण अनदुान 

७६९९ 

 
 
 
 
 
 
 
 

९९०९ 

 
 
 
 
 
 
 
 

१०९०६ 

४. 
३ नॊ प्रदेशफाट सवायी साधन कय 
वाडपाडफाट  प्राप्त हनुे यकभ  

० 

 
 
 
 
 
 

२१५०९ 

 
 
 
 
 
 
 

२३६६० 

५. आन्तरयक आमफाट प्राप्त हनुे 
५४६९ 

 
 

५५०० 

 
 

६०५० 

६. 
गत आ.व. २०७५⁄०७६ को अ. ल्मा. 
फजेट 

० 
७००० 

१२०६१ 

७. 

 
 
 

लनसतव अनदुान य आन्तरयका आम जम्भा १५५३५० 

 
 
 
 

१९९२१८ 

 
 
 
 

२१९१४० 
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८. नऩेार सयकायफाट प्राप्त ससतव अनदुान 

१४१३०० 

 
 
 
 

१६१९०० 

 
 
 
 

१७८०९० 

९ 

 
 
 
 

३ नॊ प्रदेश सयकायफाट प्राप्त ससतव 
अनदुान १६८१३ 

 
 
 
 
 
 

० 

 
 
 
 
 
 

० 

१०. 

नेऩार सयकाय सॊघीम भालभरा भन्त्रारम 
रगामत लनकामफाट साभाजजक सयुऺा 
बत्ता रगामत शीषवकभा सतवस सवहत 
प्राप्त यकभ 

० 

 
 
 
 
 
 
 

५५०७७ 

 
 
 
 
 
 
 

६०५८५ 

११. ससतव तपव को जम्भा आम 

१५८११३ 

 

१६१९०० 

 

१७८०९० 

 १२. 

लनसतव तथा ससतव तपव को  कुर आम 

३१३४६३ ३६१११८ 

 
 

३००२४१ 

१३. 

 
 

सभऩयुक कोष  ७१० १५०० 

 
 

१६५० 

 

१. आगभी आथीक वषव २०७६/०७७ भा गौयवका मोजनाहरु तपव  लनम्न फभोजजभभ यकभ  ववलनमोजजत गयेका छौ 
। 

क्र.स.  मोजना तथा कामवक्रभको नाभ  गत आ. व. 

२०७५/०७६ 

आगाभी आथीक वषव 
२०७६/०७७ 

आगाभी आथीक वषव 
०७७/०७८ 

१ वडा नॊ ५ को सोराबन््माङ्ग बभेुथान 
जचस्मानडाॉडा साईकर जोन  

लनभावणराई आगाभी आथीक वषवभा 
ऩलन क्रभागत फहफुषीम मोजनाको 
रुऩभा  भानी लनयन्तयता ददन 

ववलनमोजजत यकभ   

२००० २५०० २७५० 

२ गोरन्जोय भ्मू टावय लनभावणको काभ 
सम्ऩन्न बएऩलछ त्मस ऺेत्रराई 

७५०० १५०० १६५० 
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ऩमवटवकम ववकास हवको  रुऩभा 
ववकास गनव गोरन्जोय भ्मू टावय 
ऩमाववयजणम ववकास खानेऩानी तथा 
वऩकलनक  स्ऩोटव लनभावण तथा 

ववकासको रालग मस आथीक वषवभा 
फहफुवषवम मोजना भानी ववलनमोजजत 

यकभ  
३ गाउॉऩालरका यहेका सनुकोशी गढलतय 

फेल्टभा यकायी खेती कृषी ऩकेट 
ऺेत्रको ववकास तथा ववधतु ववस्तायको 
सभेत लरफ्ट लसॊचाई मोजनाराई मस 
गाउॉऩालरकाको फहफुषीम।क्रभागत 
मोजना    रुऩभा कामावन्वमन गने 

वडा नॊ ७, १५०० वडा नॊ ६, 
१५०० वडा नॊ ३, १५०० वडा नॊ 
२, १५०० वडा नॊ १, १५०० 
फजेट रु हजायभा वजेट ववलनमोजन 
गरयमो  

० ७५०० ८२५० 

  9500 11500 12650 
२. आगभी आथीक वषव २०७६/०७७ भा ३ नॊ प्रदेश सयकाय रगाएत लनकामहरु सॉग साझेदायीभा सॊचारन हनु े
सभऩयुक मोजना तपव  ववलनमोजजत यकभ  

क्र. स.  मोजना तथा कामवक्रभको 
नाभ  

गत आ. व. 

२०७५/०७६ 

आगाभी आथीक वषव 
२०७६/०७७ 

आगाभी आथीक वषव 
०७७/०७८ 

१. वडा नॊ ५ को बजियाभ 
सडक गत आ व भा मस 
गाउॉऩालरकाफाट सभऩयुक 
मोजनाभा छुट्याईएको 
यकभफाट नऩगु यकभ 

ववलनमोजन    

० ९४०० ९६८० 

२. मस गाउॉऩालरका ६ वडा 
नॊ देउयारीटाय  य ३ नॊ 

वडाको रयठ्ठावोटे भकुी वेजश 
लरफ्ट लसॊचाई मोजनाराई 
नऩगु सभऩयुक  यकभ 

० २६०० २८६० 

जम्भा  १२००० १२००० १२७२० 
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३. आगाभी आ. व २०७६/०७७ भा मस गाउॉऩालरकाभा तऩजशर अनसुाय ऺते्रगत फजेट ववलनमोजन 

आलथवक ववकास 

 
 
 

१ 

ऩवुावधाय ववकास 

 
 
 

२ 

साभाजजक ववकास 

 
 

३ 

वातावयण तथा ववऩद 
व्मवस्थाऩन 

 
 

४ 

सॊस्थागत ववकास सेवा 
प्रफाह  तथा शसुासन 

 

५ 

चार ुतपव  रु राखभा 
२०७६/०७७ 

कुर जम्भा 

६२४० 

 
 

 

७२६८४ ४१४५३ ८८२५ ७५०० ६२५१६ १९९२१८ 

१ आगभी आथीक वषव २०७६/०७७ भा आलथवक ववकास तपव  ववलनमोजजत फजेट तथा कामवक्रभ 

क्र. 
स.  

मोजना तथा कामवक्रभको नाभ  गत आ. व. 

२०७५/०७६ 

आगाभी आथीक वषव 
२०७६/०७७ 

आगाभी आथीक वषव 
०७७/०७८ 

 ऩश ुसेवा तपव   
१ लन् शलु्क ववतयण औषधी खरयद 

गरय ववतयण कामवक्रभ   
४५० ३०० ३३० 

२ खोयेत येववज रगाएत भाहाभायी    
योगको खोऩ खरयद, ढुवानी 

ऩारयश्रलभभ खचव   

१०० ३०० ३३० 

३ खोय सधुाय अनदुान फाख्रा गाई  २०० १५०० १६५० 
४ व्माडे फोका तथा ऩाठा ऩाठी 

ववतयण ९० प्रलतशत अनदुान  
४०० २००० २२०० 

जम्भा 1150 ४१००  ४५१० 
कृषी तपव      

१ भाहाभायी सूचना प्रसायण ३० ४० ४४ 
२ जज.वऩ. एक गाउॉ एक ऩोखयी 

लनभावण कामवक्रभ सफै वडाभा 
एकभषु्ठ 

० १००० ११०० 

३ वव.वऩ. कयेशावायी कामवक्रभ सफै 
वडाभा एकभषु्ठ 

१००० १००० ११०० 

४ वडा नॊ ३ को ट्रकी ऩारन 
कुखयुा (जनजाती कामवक्रभ) 

० १०० ११० 

जम्भा  1030 2140 2354 
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२. आगभी आथीक वषव २०७६/०७७ऩवुावधाय  ववकास तपव  ववलनमोजजत फजेट तथा 
कामवक्रभ 

लस.न. मोजना तथा कामवक्रभको नाभ  

आगाभी आ व 
२०७६/०७७ को रु 

हजायभा 
१..  वडा नॊ १ को च्माकुटाय गाउॉ यानागाउॉ बारबुन््माङ्ग सडक ट्रमाक ८०० 

२. वडा नॊ १ को डडुबन््माङ्ग डाडागाउॉ बाववन्थान जकेुऩानी सडक ट्रमाक १००० 

३. वडा नॊ १ को देववथान भहाबायत सडक ट्रमाक १००० 

४. वडा नॊ १ को साझे ऩहयो लसॊचाई ऩाईऩ खरयद १०० 

५. वडा नॊ को फये लसॊचाई ऩाईऩ खरयद १२५ 

६. वडा नॊ १ को ऩाण्डव लसॊचाई ऩाईऩ खरयद १०० 

७. वडा नॊ को रयठ्ठावोटे लसॊचाई ऩाईऩ खरयद तथा भभवत १०० 

८. वडा नॊ १ को सानो कुरो लसॊचाई भभवत २५० 

९. वडा नॊ को कोप्चे लसॊचाई ऩाइऩ खरयद १०० 

१०. वडा नॊ को घ्माभऩाटाय लसॊचाई ऩाइऩ खरयद ३०० 

११. वडा नॊ १ को यसवुा लसॊचाई ऩाइऩ खरयद १०० 

१२. वडा नॊ १ आऩटाय लसॊचाई ऩाईऩ खरयद ५० 

१३. वडा नॊ १ लसकायी डाॊडा ऩाईऩ खरयद ५० 

१४. वडा नॊ १ भरु खोरा अखौरे लसॊचाई ऩाईऩ खरयद १०० 

१५. गोरन्जोय गाउॉऩालरका वडा नॊ १ ऩाईऩ खयीद १००० 

१६. वडा नॊ १ को घ्माभऩाटाय साकीटोर सडक ट्रमाक ३०० 

१७. वडा नॊ १ को कारीआऩ चाॉचर सडक ट्रमाक तथा भभवत ८०० 

१८. 
वडा नॊ १ याधाकृष्ण ववयाट स्वरुऩ आमवेुद  उद्योग प्रा.री कच्चा ऩदाथव औषलध 
खरयद २५ 

१९.   वडा नॊ १ लसम्रे वायी खेत लसॊचाई भभवत १५० 

२०. वडा नॊ १ को ढाडे लसॊचाई ऩाईऩ खरयद ५० 

२१. वडा नॊ १ को आड सोरा फॉदेरे प्रा.वव. कटुञ्ज ेसम्भ सडक भभवत २०० 

२२. वडा नॊ १ को च्माकुटायवेजश हाट फजायभा साववजालनक शौचारम लनभावण २०० 

२३. वडा नॊ ४ को धाऩचौकी ढुङ्ग्ग्र ेसडक ट्रमाक ओऩन ९०० 

२४. वडा नॊ ४ को लसउयानी यानीखोरा सडक ट्रमाक ओऩन ८०० 

२५. वडा नॊ ४ को खऩाङ्गी टोर सडक ट्रमाक ओऩन ३०० 

२६. वडा नॊ ४ को तभौये सडक ट्रमाक ओऩन ४०० 

२७. वडा नॊ ४ को लतनभयेु पेदा सडक ट्रमार ओऩन ३०० 

२८. 
वडा नॊ ४ को खोकलरङ्ग वऩऩरगल्री वासगैयी जोलगडाॉडाॉ कुलबन्डे चयाकाठ कुलबन्डे 
सडक ट्रमाक ओऩन ३०० 
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२९. वडा नॊ ४ को जझरुडाॊडा लसम्रे सडक भभवत ५०० 

३०. वडा नॊ ४ को फाहनुीऩानी खोराघायी सडक ट्रमाक ओऩन ३०० 

३१. वडा नॊ ४ को वाजयुी वन ववलभये सडक ट्रमाक ओऩन ३०० 

३२. वडा नॊ ४ को सम्ऩणुव फाटो भभवत (एकभषु्ठ) ५०० 

३३. वडा नॊ ४ को ऩरु डुॊडेखोरा पडेरघायी म्माजचङ्ग पन्ड  ९५ 

३४. वडा नॊ ४ को वडा कामावरम पलनवचय  ५० 

३५. वडा नॊ ३ को वसेयी लरफ्ट लसॊचाई  लनभावण ९०० 

३६. वडा नॊ ३ को बदौये धेरे सडक स्तयन्नोती ६०० 
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३८. वडा नॊ ३ को वेरवोटे यातभाटे ्मालभये सडक  ३०० 

३९. वडा नॊ ३ को थाङ्ग्ग्र ेट्याङ्की सॊयऺण  ५० 

४०. वडा नॊ ६ को कयभवोट कजजवनी सडक ट्रमाक ओऩन ५०० 

४१. वडा नॊ ६ को तल्रो वजन्दजोय खोरा सडक ट्रमाक ओऩन २५० 
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४३. वडा नॊ ६ को ववयाउटे कुरो भभवत १०० 

४४. वडा नॊ ६ को हजस्ऩटर वाॉध बजेुर टोर सडक भभवत  २०० 

४५. 
वडा नॊ ६ को लछयाखोरा यातडाॉडा हामटुोर हुॉदै ल्माङल्माङटाय सम्भ सडक ट्रमाक 
तथा भभवत ४०० 

४६. वडा नॊ ६ को स्वाया खोरा ल्माङ्ग्ल्माङटाय लसॉडी लनभावण १०० 

४७. वडा नॊ ६ को सनुकोजश सहकायी बवन भभवत तथा लनभावण हैवायवेजश ३०० 

४८. वडा नॊ ६ को ठुरीस्वाया सडक ट्रमाक ओऩन ३०० 

४९. वडा नॊ ६ को वकयाते ऩधेयो सडक ट्रमाक ओऩन ३०० 

५०. वडा नॊ ६ को कोकुभ सडक ट्रमाक ओऩन ३०० 

५१. वडा नॊ ६ को आधाभाया यातडाॉडा सडक ट्रमाक ओऩन ३०० 

५२. वडा नॊ ६ को दाहे्र गौडा डाॉडा सडक ट्रमाक ओऩन ३०० 

५३. वडा नॊ ६ को नाकाजोरी भश्राॊङ्गी टोर वकङरयङ सडक भभवत २०० 

५४. वडा नॊ ६ को जचराउने बन््माङ्ग सडक भभवत २०० 

५५. वडा नॊ ६ को सैरङु्ग थमु्का लनगारे टोर सडक भभवत २०० 

५६. वडा नॊ ६ को चौताया दभाई डाॉडा यानाटोर सडक भभवत २०० 

५७. वडा नॊ ६ को लबभसेन स्थान जजलभये ऩोखयी सडक ट्रमाक तथा भभवत छेत्ऩा १५० 

५८. वडा नॊ ६ को दभै डाॉडा सडक भभवत घोजक्सरा २०० 
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६२. वडा नॊ ६ को गणेश भजन्दय-दारयभफोट सडक घोजक्सरा २०० 

६३. वडा नॊ ६ को भगयवेजश भाज्थल्रो आगने कुरो भभवत सुॊगयेु २०० 
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वडा नॊ ७ को लरफ्ट खानेऩानी आमोजना ट्याङ्की लनभावण तथा ववस्ताय साववक 
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७६. वडा नॊ ७ को प्रा.वव. ठुरीऩोखयी सयस्वती भजन्दय लनभावण  २०० 

७७. वडा नॊ ७ को याताटाय काकी गाउॉ ट्रमाक ओऩन १०० 

७८. 
वडा नॊ ५ को धरेु डाॉडा रोकबावनभा प्रा.वव. हुॉदै ववजमछाऩ तल्रोटोर सम्भ जाने 
सडक लनभावण तथा भभवत ७०० 

७९. वडा नॊ ५ को राकुयीफोट काउरे खोरा सडक स्तयन्नोती ४०० 

८०. वडा नॊ ५ को बदौये डाॉडा देजख दलरत वजस्त जाने सडक ट्रमाक ओऩन ३०० 

८१. वडा नॊ ५ को घटे्टखोरा-वतासे-घोजक्सरा लसॊचाई कुरो भभवत २५० 

८२. वडा नॊ ५ को थरडाॉडा-याम्चे-भ्म ुटावय लसॉलड लनभावण  ७०० 

८३. वडा नॊ ५ को थरडाॉडा स्कुर-वालनॊमा टोर-यैकाखोरा फाघभाये सडक भभवत २०० 

८४. वडा नॊ ५ को बोटेखोरा फाहनुडाॉडा लसॊचाई ऩाईऩ खरयद तथा भभवत ३०० 

८५. वडा नॊ ५ को यतनचयुा भाज्थरो वव.क. टोर वडा कामवरम खानेऩानी ट्याकी २०० 

८६. 
वडा नॊ ५ को यतनचयुा तल्रोटोर देजख ठुरी ऩोखयी-लतनकन्मा सम्भ सडक 
स्तयन्नोती २०० 

८७. वडा नॊ ५ को खलनमाखकव  ववष्णभुगयको घयदेजख खानीटोर सम्भ सडक स्तयन्नोती ५०० 

८८. वडा नॊ ५ को गोगरफोटे लसॊचाई कुरो भभवत १०० 

८९. वडा नॊ ५ को वऩऩरवोट-यातभाटे सडक भभवत ५०० 

९०. वडा नॊ ५ को देवयफोटे-जरवकलन ऩाईऩ खरयद ५० 

९१. वडा नॊ ५ को कवकव नीखोरा-चौतायी कुरो भभवत १०० 

९२. वडा नॊ २ को ववलतजोयका सवै वजस्तहरुभा खानेऩानी ववस्ताय तथा भभवत १३०० 

९३. 
वडा नॊ २ को वार भा.वव. सलुरबन््माङ्ग घेयावेया तथा सोवह लफद्यारमको भजन्दय 
लनभावण सभेत १३०० 

९४. वडा नॊ २ को बन््माङ्ग खानेऩानी ट्याङ्की लनभावण  १५० 

९५ वडा नॊ २ को खलनमाखकव  खोल्भा डाॉडा वकवटनी सडक भभवत तथा ट्रमाक ६०० 
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९६. वडा नॊ २ को वजत्तसे सडक ट्रमाक  ६०० 

९७. वडा नॊ २ को जभरफोटे-धायाऩानी-कुॉ डरेुडीही सडक ट्रमाक ७०० 

९८. वडा नॊ २ को रुम्टी कृवष तथा ऩशऩुारन पभव अनदुान १००% (प्रफर्द्वनात्भक) २०० 

९९. वडा नॊ २ को खहये कृवष तथा ऩशऩुारन पभव १००% (प्रफर्द्वनात्भक) २०० 

१००. वडा नॊ २ को प्रगलतजशर कृवष तथा वाख्राऩारन  पभव १००% (प्रफर्द्वनात्भक) २०० 

१०१. वडा नॊ २ को सम्ऩणुव कुरो भभवत (एकभिु) १८०० 

१०२. वडा नॊ २ को थाक्रे पेदद लरफ्ट लसॊचाई आमोजना (क्रभागत) १२०० 

१०३. गाउॉऩालरका अध्मऺ ववषेश कामवक्रभ  १०२३९ 
  जम्भा 48484 

 

३. सभाजजक ववकास तपव  ववलनमोजजत फजेट 

स्वास््म तपव  
 

लस.न. 
मोजना तथा कामवक्रभको 
नाभ 

आगाभी आ व 
२०७५/०७६ को 
अनभुानलत फजेट  

रु हजायभा 

आगाभी आ व 
२०७६/०७७ को 
अनभुानलत फजेट  

रु हजायभा 

आगाभी आ व 
२०७७/०७८ 

को अनभुानलत 
फजेट रु 
हजायभा 

श्रोत व्महोने  

वजेट जशषवक 

१. 

स्वास््म तपव  भवहरा 
स्वास््म 
स्मवसेववकाहरुको 
प्रोत्साहन बत्ता  

६३० ६३० ६९३ 

  

२. 

वपल्ड व्मवस्थाऩन तथा 
भवहरा स्वास््म 
स्वमभसेववका 
व्मवस्थाऩन खचव  

० १२५ १३८ 

  

३. औषलध खरयद  ० ५०० ५५०   

४. 

ववध्मारमका 
वकशोयीहरुराई सेनेटयी 
प्माड ववतयण 

० १५० १६५ 

  

५. 

स्वास््म तपव को पलनवचय 
व्मवस्थाऩन 

५० ४०० ४४० 
  

  जम्भा ६८० १८०५ 1986   
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भवहरा अऩाङ्ग तथा वारवालरका  

१. 

अनाथ वारवालरका 
आलथवक सहमोग 
कामवक्रभ शैरजशखय नगद 
अनदुान रु १२५ तथा 
फेसाहाय सहमोग 
कामवक्रभ रु ७५ 

१२५ २०० २२० 

 

२. 

जेष्ठ नागरयक सम्भान, 

दौया सरुुवार तथा गनु्मू 
चोरी ववतयण (१–७ 
वडा) 

७५० १५०० १६५० 

  

३. 

अऩाङ्ग ऩरयचम ऩत्र 
ववतयण घजुम्त जशववय 
कामवक्रभ 

० १०० ११० 

  

४. 
अऩाङ्ग साभाग्री खरयद 
तथा  ववतयण  

० ५०० ५५० 
  

५. 

वकशोरय भवहराहरुको 
ऺभता अलबववृर्द् तथा 
वारवववाह न्मूलनकयण 
कामवक्रभ  

० २०० 220 

  

६. 

भवहराहरुराई नभनुा 
व्मवसाम सॊचारन 
अनदुान कामवक्रभ 
(व्मजि तथा सभहु 
एकभषु्ठ) 

० १००० ११०० 

  

७. 

भवहरा सहकायीहरुराई 
सहकायी रेखाऩारन 
सम्फजन्ध तालरभ  

१८६ २०० २२० 

  

८. 
वडा नॊ  ३ को भवहरा 
सभूह बवन ग्वारटाय 

० १०० ११० 
  

९. 
वडा नॊ ३ को भवहरा 
सभूह बवन बदौये 

० १०० ११० 
  

१०. 
वडा नॊ  ३ को भवहरा 
सभूह बवन थर डाॉडा 

० १०० ११० 
  

११. 
वडा नॊ ३ को दलरत 
सेवा सॊघ कामवक्रभ 0 50 

५५ 
  

  जम्भा १०६१ ४०५० ४४५५   
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  साभाजजक ववकास अन्म ऩूवावधाय 

१. 

वडा नॊ ४ को बववष्म 
लनभावता मवुा कल्व खेर 
भैदान 

० १५० १६५ 

  

२. नॉमा गाउॉ भजन्दय घेयावेया  ० २०० २२०   

३. 
वडा नॊ ४ को भहादेव 
प्रा.वव. भूरडाॉडा घेयावेया ० ९०० 

९९० 
  

४. 

वडा नॊ ४ को सवै 
वजस्तहरुभा खानेऩानी 
ऩाईऩ तथा ईन्टेक 
(एकभषु्ठ) ० १२३० 

 
 

१३५३ 

  

५. 

वडा नॊ ३ को भालथल्रो 
बवुनेश्वयी खानेऩानी 
मोजना  ० २००० 

२२०० 

  

६. 
वडा नॊ ३ को कुशेश्वयी 
भजन्दय ऩनुलनवभावण  ० २०० 

२२० 
  

७. 

वडा नॊ ३ को रयठ्ठाफोटे  

जनजागयण सभाजसेवी 
मवुा क्रव  ० १५० 

१६५ 

  

८. 
वडा नॊ ३ को जशव 
भजन्दय सान्ने लनभावण ० २०० 

२२० 
  

९. 
वडा नॊ ३ भा यहेको 
स्वास््म चौकी घेयावेया ० ३०० 

३३० 
  

१०. 
वडा नॊ ३ को जरुवा 
खेर भैदान सॊयऺण  ० २०० 

२२० 
  

११. 

वडा नॊ ३ भा यहेको  
वावयुाभ वयार ऩाकव  
वपल्ड लनभावण  ० २०० 

२२० 

  

१२. 

वडा नॊ ३ को सनु्तरे 
खोरा देजख वजन्दजोय 
खोरा सडक भभवत ० ५०० 

५५० 

  

१३. 
वडा नॊ ६ को जशव 
भजन्दय लनभावण छेत्ऩा ० १०० 

११० 
  

१४. 
वडा नॊ ५ को यतनचयुा 
भहादेव भजन्दय लनभावण ० २०० 

२२० 
  

१५. 

वडा नॊ २ को बन््माङ्गभा 
अवजस्थत कभराभाई 
भजन्दय लनभावण  ० १०० 

११० 

  

१६. 

वडा नॊ २ को 
करॊजखश्वयी भहादेव 
धायाऩानी भजन्दय लनभावण 

0 

२०० 

२२० 
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साभाजजक ववकास जशऺा तपव  

लस.न.              मोजना तथा कामवक्रभ 

 गत  आ व 
२०७५/०७६ को 
अनभुालनत फजेट रु 

हजायभा 

गत  आ व 
२०७६/०७७ को 
अनभुालनत फजेट 
रु हजायभा 

   गत आ.व. 
२०७७/०७८ 

को अनभुालनत 
वजेट 

रु.हजायभा 

श्रोत व्महोने  

वजेट जशषवक 

१ 

गाउॉऩालरकाभा साभदुावमक 
ववध्मारमहरुको रालग गाउॉऩालरका 
स्तरयम  उऩाध्मऺ कऩ गाउॉऩालरका 
स्तरयम बलरवर तथा पुटवर 
प्रलतमोलगता  

५०० ५०० ५५० 

  

२ 

साभदुामवक ववध्मारमका उत्कृष्ठ 
जशऺक तथा ववध्माथी सम्भान 
कामवक्रभ 

१०० ३०० ३३० 

  

3 

गाउॉऩालरकाभा यहेका साभदुावमक 
ववध्मारमहरुको रालग गाउॉऩालरका 
स्तरयम फादवववाद, फिृत्व करा 
हाजजयी जवाप कामवक्रभ  

१५० ३०० ३३० 

  

४ 
फारववकास केन्रका सहमोलग 
कामवकताव प्रोत्साहन अनदुान 

० १३२६ १४५९ 
  

१७. 
वडा नॊ २ को थाक्रे 
खेरभैदान स्तयन्नोती 

0 
५०० 

५५० 
  

१८ 

वडा नॊ ४ को ल्मान्रङ्ग 
लबभशेनभजन्दय लसलड 
लनभावण तथा वऩकलनक 
स्ऩोटव मोजना   

० १५०० १६५० 

  

19 
फाफयुार वयार ऩाकव  
स्तयन्नोती 

150 500 550 
 

20 
सयेुशचन्र कोईयारा 
(वजशष्ठ) ऩसु्तकारम 
अनदुान 

0 500 550 
 

21 
आजात स्भतृी ऩोखयी 
सॊयऺण 0 500 550 

 

जम्भा 150 10330 11363  
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५ 

कऺा १० भा अध्ममनयत कभजोय 
छात्रा तथा रजऺत वगवका 
ववद्याथीराई ऩयीऺा तमायी एवॊ 
अलतरयि कऺा सञ्चारनका रालग 
प्रलत ववद्याथी अनदुान 

० १४० १५४ 

  

६ 

सफै भाध्मलभक ववद्यारमहरुभा 
ववर्द्ुतीम हाजीयीको व्मवस्थाऩन य 
अनगुभन 

० ३६० ३९६ 

  

७ 

जशऺकहरुको ऩेशागत ऺभता 
अलबवृवर्द् तालरभ 

० ३३० ३६३ 
  

८ 
लनयन्तय ववद्याथी भूल्माङ्कन सम्फन्धी 
अलबभखुीकयण तालरभ 

० २०० २२० 
  

९ 

त्मङक हेने कभवचायीराई EMIS य 
PMT बने सम्वन्धी १ ददने 
अलबभजुखकयण 

० १२० १३२ 

  

१० 

आधायबतू य भाध्मलभक 
ववद्यारमहरुभा वार क्ल्वको गठन 
य ऺभता अलबवृवर्द् तालरभ 

० ७६ ८४ 

  

११ 

प्रअ सवहतको सभीऺा फैठक 
व्मवस्थाऩन  

० १२० १३२ 
  

१२ 
तै्रभालसक तथा वावषवक ऩयीऺा 
सञ्चारन व्मवस्थाऩन 

0 
१००० ११००   

१३ 

ववद्यारम सहमोगीका रालग थऩ 
ऩायीश्रभीक अनदुान 

० ७६७ ८४४ 
  

१४ 
ववद्यारम सहामकका रालग थऩ 
ऩारयश्रलभक अनदुान 

० २५० २७५ 
  

१५ 

यारो ा लसकाई अभ्मास बएका 
ववद्यारमहरुको जशऺण लसकाइ 
अनबुव आदान प्रदान  

० १५० १६५ 

  

१६ त्माङ्क व्मवस्थाऩन  ० ५० ५५   

१७ 

जशऺक कभवचायीका डकुभण्ट 
ववद्यलुतम रुऩभा व्मवस्थाऩन 

० ११० १२१ 
  

१८ शैजऺक क्यारेण्डय लनभावण ० ८० ८८   

१९ सञ्चाय ० २५ २८   

२० 
प्राववलधक जशऺाको व्मवस्थाऩनका 
रालग अनदुान जन्मोलत भा वव  

० १००० ११०० 
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खकुोट 

२१ 

ववद्यारम फस खरयद जन्मोलत भावव 
खकुोट 

० ३६०० ० 
  

२२ 
जन्मोलत भावव खकुोट जशऺक  
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 नेऩार सयकायफाट ससतव तपव  रु सोह्र कयोड उन्नाईस राख फजेटको सतव सवहत कामवक्रभ प्राप्त बएको 
छ उि कामवक्रभहरुराई नऩेार सयकायफाट प्राप्त सतव अनसुायको कामवक्रभ सॊचारन गरयनेछ । 

 अन्त्मभा मस गाउॉऩालरकाको नीलत, काननु तथा फजेट लनभावणदेजख सोको कामावन्वमन सम्भ सहमोग 
ऩमुावउनहुनु ेजनप्रलतलनलध लभत्रहरु य कभवचायी लभत्रहरुराई धन्मवाद ददन चाहन्छु । मस गाउॉऩालरकाको 
नीलत लनभावणभा यचनात्भक सझुाव ददनहुनुे य  ववकास लनभावण य सेवा प्रवाहभा सहमोग य सहबालगता 
जनाउन ु हनुे सम्ऩूणव गोरन्जोयवासी जनसभदुाम प्रलत हाददवक धन्मवाद ददन चाहन्छु । साथै काननु 
लनभावण¸फजेट व्मवस्था, कभवचायी व्मवस्था,  ऺभता ववकास तथा सेवा प्रवाहभा सक्दो सहमोग गने नेऩार 
सयकाय य ३ नॊ प्रदेश सयकाय तथा ती सयकायका लनकामहरु प्रलत हाददवक धन्मवाद ददन चाहन्छु । 

                                                       

                                                            ऩषु्ऩ फहादयु काकी  

                                                                    गाउॉ ऩालरका अध्मऺ 
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