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फडीकेदाय गाउॉऩार्रकाका उऩाध्मऺ श्री ईन्द्रा फोहोया बाट द्वाया प्रस्तूत 
आर्थिक वषि २०७५/०७६ को वजेट फक्तव्म 

मस फडीकेदाय गाउॉऩार्रकाको सम्भानीत गरयभाभम दोस्रो 
गाउॉसबाका सबाध्मऺ ज्मू, गाउॉसबाका सचचवज्मू, मस सबाभा 
उऩचस्थत ५ वटै वडाहरूका वडाध्मऺ ज्मूहरू, गाउॉ कामिऩार्रकाका 
सदस्म ज्मूहरू, गाउॉसबाका सदस्म ज्मूहरू, मस गाउॉऩार्रकाभा 
कामियत र्फषमगत शाखाका प्रभखु एवॊ अन्द्म कभिचायीहरू, उऩचस्थत 
अन्द्म याष्ट्रसेवकहरु, ऩत्रकायहरू रगामत सम्ऩूणि दाजबुाइ तथा 
दीदीफहीनीहरुभा फडीकेदाय गाउॉऩार्रकाको तपि फाट न्द्मानो स्वागत 
व्मक्त गदिछु ।   

आज हाभी मस सम्भानीत गाउॉसबाभा फडीकेदाय गाउॉऩार्रकाको 
बोर्रको बाग्म य बववष्मको भागिचचत्र कोनिका रार्ग महाॉ उऩचस्थत 
बएका छौं। नेऩारको सॊववधान अनसुाय सॊघीम रोकताचन्द्त्रक गणतन्द्त्र 
नेऩारको भूर सॊयचना भध्मेको एक स्थानीम तहको रुऩभा यहेको मस 
फडीकेदाय गाउॉऩार्रकाको सम्भार्नत गाउॉसबा सभऺ दोस्रो फजेट 
प्रस्ततु गनि ऩाउॉदा भैरे धेयै गौयवको अनबुरू्त गयेकी छुॉ ।  

मस अवसयभा रोकताचन्द्त्रक इर्तहासका ववर्बन्न कारखण्डहरु 
भातबृभूीको  यऺा य रोकतन्द्त्र स्थाऩनाका रार्ग फरादानीऩूणि सॊघषि 
गने भहान शहीदहरुराइ सम्झन चाहन्द्छु ।  

अवको प्राथर्भकता सॊववधानरे ऩरयकल्ऩना गयेको साभाचजक 
न्द्माम य सभाजवादको रक्ष्मभा ऩगु्न आर्थिक सभवृिभा केचन्द्रत हनु ु
ऩने बएकारे हाम्रो रडाई साभाचजक न्द्माम सवहतको सभवृि आजिनका 



 

रार्ग अववकास, गरयवी य ऩछौटेऩन ववरुि केचन्द्रत हनु ु ऩने जरुयी 
ठानेकी छु ।  

अव हाभीराई कुनै ऩर्न फहानाभा आर्थिक-साभाचजक ववकास, 
साविजर्नक सेवा प्रवाह, अर्नमर्भतता र्नमन्द्त्रण, सशुासन प्रवदिनभा 
ववरम्फ गने सवुवधा छैन । त्मसैरे “सभिृ फडीकेदाय् ऩमिटन, कृवष य 
ऩूवािधाय” बने्न भूर भान्द्मताराई आत्भसाथ गयेय मो फजेट तजुिभा 
गयेकी छु ।  

सम्भार्नत गाउॉसबाका सबाध्मऺ भहोदम, 

हाभी सॊघीमताको अभ्मासको प्रायचम्बककारभा यहेकारे मसभा 
अनेकन चनुौतीहरू यहेका छन ् ।मस ऺेत्रभा यहेको बौर्तक 
ऩूवािधायहरुको कभजोय अवस्था, याजश्वको न्द्मून सॊकरन तथा खचिको 
अनतु्ऩादक दोहन हाम्रा प्रभखु चनुौर्तहरु हनु ् । आत्भर्नबियमकु्त 
योजगायी प्रणारीभा अभ्मस्त हनु नसक्नू, कभजोय ऩुॉजी तथा प्रववर्धको 
न्द्मनु उऩरब्धता, स्थानीम स्रोत साधनको कुशर ऩरयचारन हनु 
नसक्न ु य अनतु्ऩादक जीवनशैरी महाॉको गरयवी तथा ऩछौटेऩनका 
प्रभूख चनुौर्तहरू हनु ्।  

मद्यवऩ सॊघीमताको मो नववन अभ्मासरे हाभीराई धेयै अवसयहरू 
ऩर्न ददएको छ । चनुौर्त य सभस्माहरू ऩवहचान गयी सभाधानको 
उऩाम खोज्ने चजम्भेवायी अफ हाम्र ै काॉध भार्थ यहेको छ । अफ 
चनुौर्त य सभस्माहरुको सभाधान गनुिको ववकल्ऩ छैन । अथिऩणुि 
खोज, ववश्लषेण य यणनीर्तक उऩामहरुको अवरम्फन गनि सकेभा मस 
गाउॉऩार्रकाको सभवृि हाम्र ै ऩाराभा सम्बव यहेको छ । चनुौर्त य 



 

अवसयकाफीच नै सभस्माहरुको ऩवहचान गयी सभाधानका उऩाम 
खोज्न ुनै हाम्रो ववशेष प्राथर्भकता हो ।  

अवहरे नेऩारभा रोकताचन्द्त्रक गणतन्द्त्र, फहरुफाद, साभाचजक 
न्द्मामसवहतको सभानऩुार्तक सभावेशी प्रर्तर्नर्धभूरक व्मवस्था, भौर्रक 
अर्धकाय, नागरयक स्वतन्द्त्रता जस्ता हाम्रा भहत्वऩूणि उऩरचब्धहरु 
सॊस्थागत हुॉदै गइयहेका छन।्सॊववधानरे अॊर्गकाय गयेको तीन तहको 
शासकीम व्मवस्थारे र्सहॊदयवायको अर्धकाय गाउॉ गाउॉभा स्थावऩत हनेु 
क्रभभा छ ।  

२०७४ सार असाय १४ गते सम्ऩन्न दोस्रो चयणको स्थानीम 
तहको र्नवािचनफाट मस फडीकेदाय गाउॉऩार्रकाभा सभेत स्थानीम 
सयकाय स्थावऩत बएको अवस्था छ । मो सयकायरे रगबग एक 
वषिको कामिकार ऩयुा गयी सकेको छ। गत वषि आवश्मक नीर्त 
र्नमभ एवभ ् कानूनहरूको य अत्मावश्मक कभिचायीहरुको अबावका 
साथै अन्द्म स्रोत साधनको न्द्मनुताका फीच ऩर्न मस गाउॉऩार्रकारे 
आफ्ना गर्तववर्धहरु सपरताऩूविक सञ्चारन गर् मो । मसराई भैरे 
मस फडीकेदाय गाउॉऩार्रकाको उऩरचब्धको रुऩभा र्रएकी छु ।  

सम्भार्नत गाउॉसबाका सबाध्मऺ भहोदम,  

मो फजेट तथा कामिक्रभहरुको तजुिभाको क्रभभा हाभीरे र्नचित 
प्रवक्रमाहरू ऩयुा गयेका छौं । ऩवहरे वडा सर्भर्तरे फस्ती र्बत्रका 
भवहरा,दर्रत, आददवासी जनजार्त, उत्ऩीर्डत वगि, र्सभान्द्तकृत, मवुा, 
वारवार्रका, जेष्ठ नागरयक, अऩाङ्गता बएका व्मचक्त, वऩछडीएको वगि 
रगामत सफै वगि य सभदुामहरूको अथिऩूणि सहबार्गताभा मोजनाहरू 



 

छनौट गयेको र्थमो । वडा सर्भर्तरे छनौट गयेका मोजनाहरूराई 
स्रोत अनभुान तथा फजेट सीभा र्नधाियण सर्भर्तफाट प्राप्त फजेट सीभा 
य भागि दशिनको आधायभा छनौट य प्राथर्भकता र्नधाियण गयी फडा 
बेराफाट अनभुोदन गयाएय गाउॉऩार्रकाराई उऩरब्ध गयाएको र्थमो 
। मसैको आधायभा नै मोजनाहरू छनौट हनुकुा साथै फजेटको 
फाॉडपाॉड बएका छन ्। साथै, वावषिक फजेट तजुिभाका रार्ग मोजना 
तथा कामिक्रभ छनौटभा साभाचजक न्द्माम, सभावेचशता तथा 
सभानऩुार्तकताको र्सिान्द्त अवरम्फन गरयएको छ । 

फावषिक फजेट तथा कामिक्रभ तजुिभा गदाि नेऩारको सॊववधान, 
स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४, यावष्ट्रम प्राकृर्तक स्रोत तथा 
ववत्त आमोग ऐन, २०७४, अन्द्तय सयकायी ववत्त व्मवस्थाऩन ऐन, 
२०७४, सॊघीम तथा प्रदेश सयकायरे जायी गयेका नीर्त, कानून तथा 
भाऩदण्डहरू, स्थानीम तहको फजेट तजुिभा, कामािन्द्वमन, आर्थिक 
व्मवस्थाऩन तथा सम्ऩचत्त हस्तान्द्तयण सम्फन्द्धी र्नदेचशका, २०७४, 
सॊघीम, प्रादेचशक य स्थानीम तहको आवर्धक ववकास मोजना, स्थानीम 
तहको भध्मकारीन खचि सॊयचना, स्रोत साधन, ववकासका 
अन्द्तयसफचन्द्धत ववषमहरू य नेऩार सयकायरे अन्द्तयावष्ट्रम जगतभा 
जनाएका प्रर्तविताफाट र्सचजित दावमत्वहरूका साथै सॊघ य प्रदेश 
सयकायरे अफरम्फन गयेका आर्थिक नीर्तहरू आददराई आधायको 
रुऩभा र्रएकी छु ।   

फजेट तथा कामिक्रभ तजुिभा गदाि भैरे आर्थिक ववकास य गरयवी 
न्द्मनुीकयणभा प्रत्मऺ मोगदान ऩयु ्माउने, उत्ऩादनभूरक तथा र्छटो 
प्रर्तपर प्राप्त गनि सवकने, जनताको जीवनस्तय, आम्दानी य योजगायी 



 

फढ्ने, स्थानीम सहबार्गता जटु्ने, स्वमॊसेवा गयी ऩरयचारन गनि सवकने 
तथा रागत कभ राग्ने, स्थानीम स्रोत साधन य सीऩको अर्धकतभ 
प्रमोग हनेु, भवहरा, फारफार्रका तथा वऩछर्डएका ऺेत्र य सभदुामराई 
प्रत्मऺ राब ऩगु्ने, रैंवङ्गक सभानता, साभाचजक सभावेशीकयण 
अर्बववृि हनेु, दीगो ववकास, वातावयण सॊयऺण तथा सम्फधिन गनि 
सघाउ ऩयु ्माउने य बावषक तथा साॊस्कृर्तक ऩऺको जगेनाि य 
साभाचजक सद् बाव तथा एकता अर्बववृिभा सघाउ ऩयु ्माउने 
ववषमहरूराई प्राथर्भकता ददएको व्महोया मस सम्भार्नत गाउॉसबाराई 
अवगत गयाउन चाहान्द्छु ।  

सम्भार्नत गाउॉसबाका सबाध्मऺ भहोदम, 

सभग्रभा आ.फ. 075/076 को फजेट तथा कामिक्रभ “सभिृ 
फडीकेदाय् ऩमिटन, कृवष य ऩूवािधाय” बने्न सोचका साथ तजुिभा 
गरयएको छ बने मसरे मस गाउॉऩार्रकाको साभाचजक, आर्थिक 
सचुकाङ्क उच्चतभ तलु्माउॉदै मस गाउॉऩार्रकाराई सभिृ 
गाउॉऩार्रकाभा स्तयोन्नती गने रक्ष्म र्रएको छ । मस फजेटको 
उदेश्महरू र्नम्न फभोचजभ यहेको व्महोया भ मस सबाराई अवगत 
गयाउन चाहन्द्छु । 

क. आर्थिक वक्रमाकराऩको ववकास य ववस्ताय गने, आम य 
योजगायी ववृि गने तथा गरयवी घटाउने ।  

ख. अवसयको र्सजिना, सऺभता अर्बववृि, साभाचजक सॊयऺण गने ।  



 

ग. सवै गाउॉऩार्रकावासीराई गणुस्तयीम साविजर्नक सेवा उऩरब्ध 
गयाउने।  

घ. उत्ऩादकत्व य उत्ऩादन ववृि गयी आत्भर्नबिय अथितन्द्त्रको 
र्नभािण गने। 

ङ. स्थानीम सयकायको अवधायणाराई भतुि रुऩ ददई सॊघीमताको 
भभिराई  आभ गाउॉऩार्रकावासीभा प्रत्माबरु्त गयाउने ।   

नेऩारभा मोजनावि ववकासको शरुूवात बएको छ दशकबन्द्दा फढी 
बइसकेको छ। ववगतभा मोजनावि ववकासको परस्वरुऩ ववकासका 
ववववध आमाभहरूभा सकायात्भक ऩरयवतिनहरू आएका छन ् । 
नेऩारभा फहदुरीम प्रजातन्द्त्रको स्थाऩना ऩिात \ गाउॉभा आउने अनदुान 
यकभ फवृि बएसॊगै बौर्तक ऩूवािधाय ववकास, साभाचजक ववकास, भानव 
ववकास य ददगो ववकाससॊग सम्फचन्द्धत कामिक्रभहरू स्थानीम स्तयफाटै 
सञ्चारन गरयएका छन ् । आर्थिक वषि २०७४/७५ भा मस 
गाउॉऩार्रकारे आर्थिक, साभाचजक, ऩूवािधाय, वन, वातावयण तथा 
ववऩद् व्मवस्थाऩन य सशुासन तथा सॊस्थागत ववकासको ऺेत्रभा धेयै 
कामिहरूको थारनी गयेका र्थमो।  मी भध्मे धेयैजसो ठूरा साना 
बौर्तक ऩूवािधायजन्द्म ववकासका काभहरू, प्रवििनात्भक कामिक्रभहरू, 
तार्रभ तथा ऺभता ववकासका काभहरू सम्ऩन्न बएका छन ्।  

सम्भार्नत गाउॉसबाका सबाध्मऺ भहोदम, 

अफ भ महाॉहरू सभऺ आर्थिक वषि २०७५/०७६ को फजेट 
प्रस्ततु गने अनभुर्त चाहन्द्छु ।  



 

आर्थिक वषि २०७५/७६ को रार्ग मस गाउॉऩार्रकाभा ववर्बन्न 
स्रोतहरूफाट प्राप्त हनेु गयी जम्भा रू.२९ कयोड ४ राख ९४ हजाय 
फजेट र्फर्नमोजन गयेकी छु ।कुर र्फर्नमोचजत फजेट भध्मे चार ु
चशषिकभा रु. १५ कयोड ९ राख ८४ हजाय अथाित ् 51.९७५   
प्रर्तशत य ऩूचजॉगत चशषिकभा रु १३ कयोड ९५ राख १० हजाय  
अथाित ४८.0२5 प्रर्तशत यहेको छ ।र्फर्नमोचजत फजेटको स्रोत 
ववश्लषेण गदाि  सॊघीम सयकायफाट २३ कयोड  ७२ राख ९४ हजाय 
, प्रदेश सयकायफाट रु. १ कयोड  ७८ राख ३० हजाय य 
फहुऺ ेर्त्रम ऩोषण कामिक्रभभा रु. १३ राख ५० हजाय, 
गाउॉऩार्रकाको अनभुार्नत आन्द्तरयक आम्दानी रु. ९० राख २० 
हजाय य आ. फ. ०७४/०७५ को र्फर्नमोचजत फजेटफाट खचि हनु 
नसवक अ.ल्मा. गरयएको अनभुार्नत यकभ रु. २ कयोड ५० राख 
यहेको छ । 

मसैगयी सॊघीम सयकाय फाट प्राप्त हनेु गयी आशा गरयएको 
सभऩूयक फजेट रु 2 कयोड यहेको छ । मस यकभराइ 
गाउॉऩार्रकाको कुर फजेटभा सभाफेश गरयएको छैन । सॊघीम 
सयकाय फाट प्राप्त हनेु सभऩूयक फाहेकको यकभ रु 23 कयोड 72 
राख 94 हजाय भध्मे रु. 10 कयोड ५७ राख रुऩैमा शसति 
कामिक्रभको सॊचारनका रार्ग प्राप्त बएको छ बने याजश्व फाॉडपाॉडभा 
रु. ६ कयोड २८ राख ९४ हजाय य र्फचत्तम सभानीकयणभा रु. ६ 
कयोड ८७ राख रुऩैमा यहेको छ ।प्रदेश सयकायफाट प्राप्त हनेु रु.१ 
कयोड ७८ राख ७३ हजाय भध्मे ववचत्तम सभानीकयण चशषिकभा 
रु.६७ राख ७३ हजाय, याजश्व वाॉडपाड १० राख ५७ हजाय, 



 

र्फशेष अनदुान रु ७० राख य सभऩूयक अनदुानभा रु ३० राख 
रुऩैमा यहेको छ ।         ,   

कुर ववर्नमोचजत यकभ भध्मे रू. २ कयोड ५३ राख ५४ हजाय 
वडा कामािरमफाट तजुिभा गरयएका चार ु तथा ऩचुजॉगत मोजना तथा 
कामिक्रभहरुभा खचि गने गयी र्फर्नमोचजत गयेकी छु । जसभध्मे चार ु
तपि  ५ वटै वडाहरुभा खचि हनेु गयी रु. २८ राख ५४ हजाय यहेको 
छ बने ऩजुी ीँगत तपि  प्रत्मेक वडा कामािरमहयराइ सभानऩुार्तक रुऩभा 
रु. ४५ राखका दयरे जम्भा 2 कयोड 25 राख रुऩैमा र्फर्नमोचजत 
गयेकी छु । 

सम्भार्नत गाउॉ सबाका सबाध्मऺ भहोदम, 

अफ भ मस गाउॉऩार्रकाभा आ.फ. 075/076 भा र्फर्नमोचजत 
कुर फजेटराइ ऺेत्रगत आधायभा भहत्वऩूणि मोजना सवहत फजेट 
र्फर्नमोजनको सॊचऺप्त व्मोहोया ऩेश गने अनभुर्त चाहन्द्छु । 

१. आर्थिक र्फकास् गाउॉऩार्रकाको सभग्र आर्थिक र्फकासका 
रार्ग रु.९१ राख ४ हजाय अथाित कुर फजेटको 3.133 
प्रर्तशत यकभ र्फर्नमोजन गयेकी छु । आर्थिक र्फकासका 
रार्ग कृवष ऺेत्रको र्फकास अऩरयहामि हनेु बएकारे कृवष 
र्फकास तथा ऩश ुसेवाका रार्ग रु ६१ राख ४ हजाय फजेट 
र्फर्नमोचजत बएको छ । मसैगयी ऩमिटन प्रवधिन राइ टेवा 
ऩगु्ने गयी रु ३० राख फजेटको ब्मवस्था गयेकी छु । वडा 
कामािरमहरुफाट मोजना कामािन्द्वमन हनेु गयी रु २८ राख 



 

५० हजा रुऩैमा आर्थिक र्फकासका रार्ग र्फर्नमोचजत गयेकी 
छु ।  

२. साभाचजक र्फकास् गाउॉऩार्रकाको सभग्र साभाचजक 
र्फकासका रार्ग रु. ११ कयोड 73 राख 75 हजाय रुऩैमा 
अथाित 40.405 प्रर्तशत र्फर्नमोजन गरयएको छ । 
साभाचजक र्फकासको भेरुदण्ड चशऺा नै हो बने्न ववषमभा 
दइुभत यहन सक्दैन । चशऺाको सभग्र ववकासराइ 
गाउॉऩार्रकारे उच्च भहत्व दददै रु. 7 कयोड 96 राख 
91 हजाय अथाित कुर साभाचजक र्फकास तपि  र्फर्नमोचजत 
फजेटको 67.894 र्फर्नमोजन गयेको छ । मसैगयी 
स्वास््म ऺेत्रको सभग्र व्मवस्थाऩनका रार्ग रु. १ कयोड 
81 राख 31 हजाय रुऩैमा र्फर्नमोजन गरयएको छ  बने 
आमवेुद चचवकत्सा तपि  34 राख 5 हजाय फजेट र्फर्नमोजन 
गयेकी छु । फडीकेदाय गाउॉऩार्रका सास्कृर्तक दृविरे 
ससुम्ऩन्न गाउॉऩार्रका हो । सॊस्कृर्त प्रफधिन राइ भहत्व 
दददै मस ऺेत्रभा रु. 24 राख फजेट र्फर्नमोजन गयेकी छु 
। भवहरा शसचक्तकयण, फारफार्रका सॊयऺण तथा रचऺत 
फगि उत्थानका रार्ग रु. 12 राख 65 हजाय रुऩैमा 
र्फर्नमोजन गयेकी छु । रचऺत वगिको सवािर्गण र्फकासका 
रार्ग मस गाउॉऩार्रकाफाट तजुिभा गरयने मोजना तथा र्फकास 
वक्रमाकराऩराइ रचऺत फगिहरु प्रत्मऺ राबाचन्द्वत हनेु गयी 
कामािन्द्वमन गनि नीर्तगत व्मवस्था गने गयी मो फजेट तजुिभा 
गयेकी छु ।खानेऩानी तथा सयसपाइ राइ नागरयकको 
आर्थिक तथा साभाचजक र्फकासको ऩूफशतिका रुऩभा अर्गॊकाय 



 

गयी मस गाउॉऩार्रकारे खानेऩानी तथा सयसपाइ चशषिकभा 
रु 1 कयोड 24 राख 83 हजाय रुऩैमा र्फर्नमोजन गयेको 
छ । खानेऩानी तथा सयसपाइजन्द्म मोजना तथा कामिक्रभ 
सॊचारन गदाि रचऺत वगिसम्भ र्फर्नमोचजत फजेटको उच्चतभ 
प्रर्तपर ऩगु्ने गयी आवश्मक नीर्तगत तथा काननुी 
व्मवस्थाका साथ  रचऺत वगिको सभग्र र्फकासराइ 
भध्मनजय गयी गाउॉऩार्रकारे मो फजेट तजुिभा गयेको छ । 
 
सम्भार्नत गाउॉ सबाका सबाध्मऺ भहोदम, 
 

३. ऩूवािधाय र्फकास् ऩवुािधाय र्फकास र्फना आर्थिक साभाचजक 
र्फकासको ऩरयकल्ऩना सभेत गनि सवकदैन । आ.फ. 
075/076 को फजेटभा ऩूवािधाय र्फकासराइ मस 
फडीकेदाय गाउॉऩार्रकारे उच्च प्राथर्भकताको ऺेत्रभा याखी 
रु. ९ कयोड ८३ राख ४० हजाय अथाित 3३.८५२ 
प्रर्तशत फजेट र्फर्नमोजन गयेको छ ।मसै फषि 
गाउॉऩार्रकाको भूर प्रशासर्नक बवन र्नभािणका रार्ग रु. २ 
कयोड य वडा कामािरम बवन फनाउनका रार्ग 
गाउॉऩार्रकाफाट रु 40 राख र्फर्नमोजन गयी सॊघीम 
सभऩूयक कोषफाट रु. 60 राख प्राप्त हनेु आशाका साथ 
जम्भा 1 कयोड र्फर्नमोजन गयेकी छु । मस गाउॉऩार्रकाका 
फजायउन्द्भूख २ स्थानभा साविजर्नक शौचारम फनाउन रु 
10 राख र्फर्नमोजन गरयएको छ ।गाउॉऩार्रकाका सफै वडा 
हरुभा झोरगुें ऩरु र्फस्ताय गनि गाउॉऩार्रकाफाट रु. १ 



 

कयोड र्फर्नमोजन गयी नऩगु यकभ सॊघीम सयकाय सॊग भाग 
गने गयी व्मवस्था गयेकी छु ।मस गाउॉऩार्रकाराइ उज्मारो 
गाउॉऩार्रकाका रुऩभा र्फकास गयी हरयत उजाि प्रवधिन सभेत 
गनि रु 52 राख 65 हजाय र्फर्नमोजन गयेकी छु । 
गाउॉऩार्रकाको भूर प्रशासर्नक बवन यहने स्थान र्नय 
बरू्भगत खानेऩानी मोजना र्नभािण गयी गाउॉऩार्रकाफासीराइ 
सभेत सहज खानेऩानी उऩरब्ध गयाउने मोजना अनरुुऩ 
बरू्भगत खानेऩानी मोजना सॊचारन गनि रु 50 राख 
र्फर्नमोजन गयेकी छु ।मस गाउॉऩार्रकाभा सॊचाय ववशेष गयी 
येडीमोको प्रशायण गणुस्तयीम नसरु्नने जनगनुासोराइ सम्वोधन 
सभेत हनेु गयी गाउॉऩार्रकाको प्रत्मऺ रगानी य स्वार्भत्व 
यहने गयी येडीमो फडीकेदाय स्थाऩना गनि रु 15 राख 
र्फर्नमोजन गयेकी छु ।गाउॉऩार्रकाका र्नभािणार्धन यणनैर्तक 
भहत्वका सफै सडकहरुको र्नभािण,स्तयोन्नती तथा भभित 
गनिका रार्ग रु. 5 कयोड १० राख ७५ हजाय र्फर्नमोजन 
गयेकी छु । 

४. फन, फातावयण तथा ववऩद व्मवस्थाऩन् वातावयण सॊयऺण 
र्फना ददगो र्फकासको ऩरयकल्ऩना सभेत गनि सवकदैन । 
हरयमो फन नेऩारको धन बने्न उचक्तराइ आत्भसाथ गदै फन 
तथा वातावयण सॊयऺणभा गाउॉऩार्रका सदा प्रमत्नचशर छ । 
आ.फ. 075/076 भा फन, वातावयण तथा ववऩद 
व्मवस्थाऩनका रार्ग रु १५ राख ५० हजाय अथाित कुर 
फजेटको 0.533 प्रर्तशत फजेट र्फर्नमोजन गयेकी छु 
।बकूम्ऩ, फाढी ऩवहयो, आगरागी, चट्याङ्ग आदद जस्ता 



 

प्राकृर्तक ववऩद् फाट ऩीर्डत नागरयकहरुराइ र्फऩद ऩनु्राब 
ददन, ववऩद्को ऩूवि तमायीका वक्रमाकराऩ सॊचारन गनि तथा 
ववऩद् प्रर्तकामि सॊग जधु्न मस गाउॉऩार्रकाभा एक ववऩद् 
व्मवस्थाऩन कोष खडा गनिका रार्ग रु 10 राख 
र्फर्नमोचजत गयेकी छु । 
 
सम्भार्नत गाउॉ सबाका अध्मऺ भहोदम, 
 
5.सशुासन तथा सॊस्थागत र्फकास्  सशुासन अथाित असर 
शासन स्थानीम रोकतन्द्त्र प्रवधिन तथा रोककल्माणकायी 
सभाज स्थाऩनाको भेरुदण्ड हो । सशुासन पगत एक असर 
शासनको ववषम भात्र नबइ मो एक असर सॊस्कृर्तको 
अभ्मास सभेत हो । स्थानीम सयकाय शसुासनमकु्त बएभा 
त्मसरे सभग्र गाउॉऩार्रकाफासी जनसभदुामराइ ऩर्न 
सशुासनमकु्त सॊस्कायको अभ्मास गनि प्ररेयत गदिछ । 
फडीकेदाय गाउॉऩार्रकारे सशुासन य प्रबावकायी सेवा 
प्रवाहराइ सदा नै उच्च भहत्व ददइ आएको ववर्धतै छ । 
आ. फ. 075/076 को फजेटभा सशुासन तथा सॊस्थागत 
र्फकासराइ प्रबावकायी फनाउन रु 86 राख 26 हजाय 
अथाित 2.969 प्रर्तशत  फजेट र्फर्नमोजन गयेको छ 
।आ.फ. 075/076 भा मस गाउॉऩार्रकाभा प्रहयी चौकी 
स्थाऩना गनि रु. 20 राख फजेट गाउॉऩार्रफाट र्फर्नमोचजत 
गयी फाकी फजेट सॊघीम सयकायसॊग भाग गने गयी व्मवस्था 
र्भराएकी छु । गाउॉऩार्रकाभा एक थान चाय ऩाग्रें सवायी 



 

साधन खरयदको रार्ग रु 50 राख ववर्नमोजन गयेकी छु 
।न्द्मावमक सर्भर्त तथा स्थानीम भेरर्भराऩकतािहरुको ऺभता 
अर्बवदृि तथा कामािरम व्मवस्थाऩनका रार्ग रु. 5 राख 
ववर्नमोजन गयेकी छु । मस गाउॉऩार्रकाभा कामियत 
कभिचायीहरुराइ उत्प्ररेयत फनाइयाख्न प्रत्मेक वषि उत्कृषठ 
कभिचायीराइ ऩयुस्कृत गनि रु. 50 हजाय र्फर्नमोजन गयेकी 
छु । मसैगयी कभिचायी तथा ऩदार्धकायीहरुको ऺभता 
अर्बववृि गनिका रार्ग सीऩववकास, जनचेतना, तार्रभ तथा 
गोष्ठीहरुको आमोजनाका रार्ग रु 20 राख फजेट व्मवस्था 
गयेकी छु ।  

सम्भार्नत गाउॉसबाका सबाध्मऺ भहोदम,  

 मस गाउॉऩार्रकाराई प्राप्त र्सर्भत स्रोतहरूफाट 
फस्तीस्तय हुॉदै वडाहरूफाट गाउॉऩार्रकाभा आएका आर्थिक ववकास, 
साभाचजक ववकास, ऩूवािधाय ववकास, सॊस्थागत ववकास, सेवा प्रवाह य 
सशुासन य वातावयण तथा ववऩत व्मवस्थाऩनसॊग सम्फचन्द्धत 
आमोजनाहरूराई सॊफोधन गनि नसवकएको सन्द्दबिभा मी 
आमोजनाहरूराई क्रभश् अको वषिभा सभावेश गरयनकुा साथै 
गौयवशारी मोजनाहरूका रार्ग प्रदेश सयकाय य सॊघीम सयकाय सभऺ 
भाग गरयने छ ।   

सम्भार्नत गाउॉसबाका सबाध्मऺ भहोदम,  

 नेऩारको सॊववधानरे व्मवस्था गयेको स्थानीम 
तह कामािन्द्वमनभा आए सॊगै मो गाउॉऩार्रका बोक, योग, गरयवी, 



 

ऩछौटेऩन य आर्थिक सभाचजक ववबेद ववरुिको सॊघषि य सभवृि 
प्रार्प्तको चयणभा प्रवेश गयेको छ । मो प्रमास सपर ऩानिका रार्ग 
सम्ऩणुि गाउॉऩार्रकावासीहरु एउटै भञ्चभा आफि हनुऩुने अवस्था 
आएको छ। रोकताचन्द्त्रक भलु्म भान्द्मताभा आधारयत सभाजफाद 
उन्द्भखु अथितन्द्त्र स्थाऩना गनि अव साभाचजक आर्थिक ऺेत्रभा प्को 
भानै ऩने फेरा छ । 

 मो फजेट कामािन्द्वमनरे गाउॉऩार्रकाभा 
न्द्मामऩूणि साभाचजक ववकास सॊगै सभवृिको नमाॉ ढोका खोल्नेछ । 
मस फजेटरे स्थानीम स्तयभा आत्भर्नबिय अथितन्द्त्रको ववकास गदै 
साभाचजक ववकासराई ऩर्न दरयरो तलु्माई सभिृ गाउॉऩार्रका 
र्नभािणका रार्ग आधाय तम गने ववषमभा गाउॉऩार्रका आशावादी छ 
।  

 स्थानीम सयकाय फन्द्दै गदाि 
गाउऩार्रकाफासीका आकाॊऺा ऩर्न उरिदा छन।् र्सर्भत स्रोतका 
फीचफाट नागरयकका अर्सर्भत आवश्मकता ऩयुा गने ववषम र्निम नै 
चनुौतीऩणुि ववषम हो । तथावऩ गाउॉऩार्रकाफासी आभ जनसभदुाम, 
याजनैर्तक दरको यचनात्भक सहमोग य सद्भाव बएभा मी चनुौर्तका 
वीचभा अवसयका अनेकन सॊबावना छन ् बने्न कुयाभा गाउॉऩार्रका 
ववश्वस्त छ ।  

 अन्द्त्मभा, मो फजेट तजुिभा गदाि भागि र्नदेशन 
प्रदान गनुि हनेु गाउॉऩार्रकाका अध्मऺ ज्मू, प्रभखु प्रशासकीम 
अर्धकृत ज्मू, वडा अध्मऺज्मूहरू, गाउॉसबाका सदस्मज्मूहरू, 



 

स्थानीमस्तयभा वक्रमाशीर याजनीर्तक दरहरू, सभाजसेवी 
फवुिचजवीहरू, गाउॉ कामिऩार्रकाको कामािरमका सम्ऩूणि कभिचायीहरु 
रगामत सम्ऩूणि गाउॉऩार्रकाफासी दाजबुाइ तथा दददीफवहनीहरु प्रर्त 
ववशेष धन्द्मवाद ददन चाहन्द्छु । “सभिृ फडीकेदाय् ऩमिटन, कृवष य 
ऩूवािधाय” बने्न मस गाउॉऩार्रकाको नायाराई साथिक फनाउन सवै 
गाउॉऩार्रकाफासीको यचनात्भक सहमोगको आशा गयेकी छु। श्री 
केदाय फाफारे हाभी सवैको यऺा गरुन ।   

धन्द्मवाद ।जमनेऩार । 

ईन्द्रा फोहोया बाट 
       उऩाध्मऺ 

फडीकेदाय गाउॉऩार्रका 
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