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घोयाही उऩभहानगयऩाङ्झरका दाङ्गको सातौं नगय सबाको तेस्रो 
वैठकभा (२०७७ सार असाय १० गते फङ्टधफाय)  
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घोयाही उऩभहानगयऩाङ्झरका,  
दाङ्ग, ५ नॊ प्रदेश, नेऩार 

 



नगय सबाका अध्मऺज्मू,  

१. कोयोना बाइयसको सॊक्रभणफाट भानव जाङ्झतभा ऩयेको सॊकटको मस प्रङ्झतकङ्ट र ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा मस 
गङ्चयभाभम नगय सबा सभऺ आ.व. ०७७/०७८ को  फजेट प्रस्तङ्टत गनि गैयहेको छङ्ट । 

२. आ.व. ०७७/०७८ को फजेट प्रस्तङ्टत गङ्चययहदा सविप्रथभ भ रोकताङ्ञन्िक गणतन्िात्भक सङ्घीम 
शासन प्रणारी स्थाऩनाका राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ सभमभा बएका आन्दोरनभा आफ्नो अभूल्म जीवन उत्सगि 
गनङ्टिहङ्टने सफै ऻात अऻात शङ्जहदहरुप्रङ्झत उच्च श्रद्धाका साथ बावऩूणि श्रद्धान्जरी अऩिण गदिछङ्ट  । सभाज 
रुऩान्तयणको कङ्छठन ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा ङ्जवङ्झबङ्ङ सभमभा अग्रऩॊङ्ञक्तभा यहेय नेततृ्वदामी बङू्झभका ङ्झनवािह गनङ्टिहङ्टने 
अग्रज याजनीङ्झतऻहरु प्रङ्झत उच्च सम्भान व्मक्त गदिछङ्ट  । घाइते मोद्धाहरु तथा वेऩत्ता नागङ्चयकहरु प्रङ्झत 
उच्च सम्भान प्रकट गदै ङ्जवशेष स्भयण गनि चाहन्छङ्ट । 

३. कोङ्झबड १९ भहाभायीको कायणरे ङ्जवश्वभा राखौ भाङ्झनसरे ज्मान गङ्टभाउनङ्ट ऩयेको छ । मस 
सॊक्रभणफाट नेऩार सभेत प्रबाङ्जवत बएको छ । मस भहाभायीफाट देश ङ्जवदेशभा आफ्नो अभूल्म 
जीवन गङ्टभाउनङ्ट हङ्टने सफै नेऩारीहरु प्रङ्झत हाङ्छदिक श्रद्धाञ्जरी व्मक्त गदिछङ्ट। साथै उऩचायभा यहनङ्ट बएका 
नगयवासी, नागङ्चयक, स्वास््मकभॉ, जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध, सङ्टयऺाकभॉ रगामत सम्ऩूणि ङ्छददीफङ्जहनी, दाजङ्टबाईको 
ङ्ञशघ्र स्वास््मराबको काभना गदिछङ्ट  । 

४. कोङ्झबड १९ सॊक्रभण योकथाभ, ङ्झनमन्िणका राङ्झग गनङ्टि ऩयेको फन्दाफङ्ञन्द, साभाङ्ञजक दङ्टयी 
रगामतका फाध्मात्भक अवस्थाको ऩूणि ऩारना गयी सॊक्रभण योकथाभभा सहमोग गनङ्टिहङ्टने सम्ऩूणि 
नगयवासीहरुभा आबाय व्मक्त गदिछङ्ट  । मस कामिभा अहोयाि खङ्जटनङ्ट बएका स्वास््मकभॉ,  
सङ्टयऺाकभॉ, जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध, सॊचाय जगत,ऩेशा व्मवसामी रगामत सफैराई हाङ्छदिक धन्मवाद ङ्छदन 
चाहन्छङ्ट। 

५.कोङ्झबड १९ रे ङ्झनम्ताएका असयहरुराई न्मून गने प्रमत्नका साथ नगयभा अवङ्ञस्थत गङ्चयफ, 
असहाम,अङ्झत ङ्जवङ्जऩङ्ङ एवॊ योजगायी गङ्टभाएका नागङ्चयकराई रङ्ञऺत गयी याहत प्माकेज अनङ्टसाय खाद्याङ्ङ 
उऩरब्ध गयाइएको ङ्झथमो । मस प्माकेजभा आवद्ध बै सहमोग गनङ्टिहङ्टने  सयकायी, सहकायी, गै.स.स. 
व्मावसाङ्जमक ऺेि, सॊचाय जगत, ङ्झनङ्ञज ऺेि सफैराई हाङ्छदिक धन्मवाद ङ्छदन चाहन्छङ्ट । साथै सॊक्रभण 
योकथाभ, ङ्झनमन्िण तथा  उऩचायका राङ्झग स्थाऩना बएको कोयोना प्रङ्झतकामि कोषभा यकभ उऩरब्ध 
गयाउने प्रदेश सयकाय, ५ नॊ. प्रदेश, फङ्टटवर रगामत सफैप्रङ्झत हाङ्छदिक आबाय व्मक्त गदिछङ्ट  । 



नगय सबा अध्मऺज्मू, 

६. कोङ्झबड १९ भहाभायीकै कायण हाम्रो अथितन्िभा सभेत गम्बीय असय ऩयेको छ । 
उत्ऩादनभङ्टरक, सेवाभङ्टरक रगामत व्माऩाय व्मवसाम सङ्टचारु हङ्टन नसक्दा सॊघ तथा प्रदेश सयकायफाट 
प्राप्त हङ्टने स्रोतको अङ्झनङ्ञितता फढेको छ बने आन्तङ्चयक आम स्रोतभा सभेत नकायात्भक असय ऩयेको 
छ । मावत प्रङ्झतकङ्ट रताका वावजङ्टत ऩङ्झन उऩरब्ध साधन स्रोतको अत्मङ्टतभ ङ्झफङ्झनमोजन गदै स्वास््म 
सेवा रगामत अत्मावाश्मक सेवाको सङ्टङ्झनङ्ञितता गदै आङ्झथिक गङ्झतङ्जवङ्झधराई चरामभान फनाउन 
अऩङ्चयहामि बएको छ । 

७. कोङ्झबड १९ ङ्झनमन्िण तथा उऩचायको काभभा घोयाही उऩभहानगयऩाङ्झरका शङ्टरु देङ्ञखनै सङ्जक्रम 
रुऩभा ङ्जक्रमाशीर यह्यो । हेल्ऩ डेस्क सॊचारन य चेकजाॊच, क्वायेन्टाइन व्मवस्थाऩन, औषङ्झध य 
औषङ्झधजन्म उऩकयणको आऩूङ्झति, उद्धाय तथा याहत ङ्जवतयण, आइसोरेसन वाडि ङ्झनभािण, सॊचारन, 
व्मवस्थाऩन, उऩचाय कोष स्थाऩना रगामतभा हाभीरे गयेका ङ्झत प्रमासहरु नै आज कोयोना योकथाभ 
ङ्झनमन्िण य उऩचायको आधाय फनेका छन । 

८. चारङ्ट आ.व. २०७६/०७७ को दोस्रो चौभाङ्झसक सम्भ आइऩङ्टग्दा चारङ्ट आ.व. ०७६/०७७ को 
फजेटको उदे्दश्म एवॊ प्राथङ्झभकता अनङ्टरुऩ नै मोजना तथा कामिक्रभहरु कामािन्वमनभा यहे । फजेट 
कामािन्वमनको तेस्रो चौभाङ्झसकको प्रथभ चयणभा प्रवेश गनै राग्दा ङ्जवश्वव्माऩी रुऩभा पैङ्झरएको 
कोङ्झबड १९ को भहाभायीरे हाम्रो ङ्जवकासको गङ्झतराई सभेत सङ्टस्त फनामो य अचानक हाम्रा 
प्राथङ्झभकताहरु ऩङ्झन ऩङ्चयवतिन हङ्टन ऩङ्टगे ।  

९.कोङ्झबड १९ को भहाभायीको मस सॊकटको अवङ्झधभा नगयवासीको जीवन यऺाराई नै हाभीरे 
ऩङ्जहरो कतिव्म ठान्मौ य त्मसै अनङ्टरुऩ उऩरब्ध सफै स्रोत साधनराई भहाभायी ङ्जवरुद्धको अङ्झबमानभा 
ऩङ्चयचारन गमौ य गङ्चययहेका छौ । 

१०. स्थानीम तहको ङ्झनवािचन बएको चौथो वषिभा प्रवेश गदै गदाि य चौथो वषिको फजेट प्रस्तङ्टत 
गङ्चययहदा कोयोना सॊकटको मस घडीभा भैरे नगयवासीको जीवन यऺा गने सवारराई नै प्रभङ्टख 
ङ्ञजम्भेवायी ठानेको छङ्ट । ङ्जवगत ३ वषिको अथक प्रमासफाट प्राप्त उऩरङ्ञब्धराई सॊस्थागत गदै 
नगयवासी नागङ्चयक, जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध एवॊ सयोकायवारा सफै सॊघ सॊस्थाको साभङ्टङ्जहक प्रमास य सहमोगफाट 
फतिभान च ङ्टनौतीको साभना गनि सङ्जकन्छ बङे्ङ ङ्जवस्वास ङ्झरएको छङ्ट । 



 

११. आगाभी आङ्झथिक वषिको फजेट कोङ्झबड १९ का कायण उत्ऩङ्ङ नमाॉ ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतको साभना गने य 
हार सम्भ प्राप्त उऩरङ्ञब्धराई सॊस्थागत गने तपि  केङ्ञन्ित यहेको छ ।फजेट तजङ्टिभा गदाि भैरे भूरत् 
नेऩारको सॊङ्जवधान य कानङ्टनहरु, मसै गङ्चयभाभम सबाफाट ऩाङ्चयत बएको वाङ्जषिक नीङ्झत तथा कामिक्रभ 
स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४,  स्थानीम तहसॊग भेरखाने गङ्चय सॊघ तथा प्रदेश सयकायफाट 
ऩाङ्चयत नीङ्झत तथा कामिक्रभ एवॊ फजेट वक्तव्महरु, ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतफाट प्राप्त सङ्टझाव, ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊघ 
सॊस्था, ङ्जवद्वान वगि एवॊ नगयवासीहरुफाट प्राप्त सल्राह सङ्टझावराई ङ्जवशेष ध्मान ङ्छदएको छङ्ट । 

नगयसबा अध्मऺज्मङ्ट 

१२. अफ भ आगाभी आङ्झथिक वषि ०७७/०७८ को फजेटको उदे्दश्म तथा प्राथङ्झभकता प्रस्तङ्टत गने 
अनङ्टभङ्झत चाहन्छङ्ट । फजेटका उदे्दश्महरु ङ्झनम्नानङ्टसाय छन। 

क) स्वास््म ऺेिभा थऩ ऩूवािधाय ङ्जवकास गङ्चय आधायबतू स्वास््म सेवाभा सफै नगयवासीको ऩहङ्टॊच 
फढाउने 
ख) उऩरब्ध स्रोत साधनको उच्चतभ प्रमोग गदै आङ्झथिक, साभाङ्ञजक जीवनस्तयभा सङ्टधाय गने 

ग) नगयका सफै ऺेिको नागङ्चयकको नगय केन्िसॉगको ऩहङ्टॉच ङ्जवस्ताय गने  

 

१३. फजेटका उदे्दश्महरु हाङ्झसर गनि देहाम अनङ्टसाय  प्राथङ्झभकताहरु ङ्झनधाियण गयेको छङ्ट । 

क) कोयोना रगामत सॊक्राभक योग, भहाभायीफाट नगयवासीको जीवन यऺा गनि स्वास््म ऩूवािधायको 
स्तयोङ्ङङ्झत, ङ्जवस्ताय, सवङ्झरकयण/ शैङ्ञऺक  ङ्जक्रमाकराऩ ङ्झनयन्तयता य ङ्झनमङ्झभतता 
ख) वेयोजगाय मङ्टवामङ्टवतीराई कृङ्जष रगामत आङ्झथिक ऺेिभा आकषिण, उत्ऩादनका साधनभा वास्तङ्जवक 
ऩहङ्टॉच य नवीनतभ प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग 

ग) नगयका सफै ऺेि नगय केन्िसॊग जोङ्झडने गङ्चय सडक सॊजार ङ्जवस्ताय 

घ) साविजङ्झनक सेवाको प्रबावकाङ्चयता, जवापदेङ्जहता य ङ्जवकासभा जनसहबाङ्झगता भापि त सङ्टशासन 
प्रवद्धिन । 

 

 

 



१४. आगाभी आङ्झथिक वषिको ङ्जवषमगत फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गदाि कोयोना योकथाभ, ङ्झनमन्िण गदै 
नगयवासीको जीवन यऺा गने, शैङ्ञऺक ङ्जक्रमाकराऩभा ङ्झनयन्तयता य ङ्झनमङ्झभतता ल्माउने । कृङ्जष तथा 
ऩशङ्ट ङ्जवकास कामिक्रभ भापि त आङ्झथिक ङ्जक्रमाकराऩराई थऩ गङ्झतशीर फनाउने, ऩूवािधाय ङ्जवकासराई 
सॊस्थागत गदै ग्राङ्झभण दङ्टयदयाजभा यहेका फस्तीको नगय केन्िसॉग ऩहङ्टॉच फढाउन सडक सॊजार ङ्जवस्ताय 
गने रैङ्जङ्गक सभावेशीकयण, गङ्चयफ ङ्जवऩङ्ङ नगयवासीराई न्मामभा ऩहङ्टॉच य सेवा प्रवाहभा गङ्टणस्तयीमता 
य प्रबावकाङ्चयता अङ्झबवङृ्जद्ध गदै सङ्टशासन कामभ गने तपि  भैरे ङ्जवशेष जोड ङ्छदएको छङ्ट । 

नगयसबा अध्मऺज्मङ्ट 

अफ भ आङ्झथिक वषि २०७७/०७८ को ङ्जवषमगत व्मम अनङ्टभान प्रस्तङ्टत गदिछङ्ट  । 

१५. कोयोना भहाभायी रगामत सॊक्राभक अन्म योगको जोङ्ञखभ न्मूनीकयण गदै नगयवासीको जीवन 
यऺा गनङ्टि अङ्जहरे हाम्रो प्रभङ्टख दाङ्जमत्व फनेको छ । "फाॉचौ य फचाउ" को मस अङ्झबमानभा 
सयोकायवारा सफैको साथ य सहमोग अऩङ्चयहामि छ । जीवन यहे जीवनराई थऩ गङ्झतशीर य 
उजािवान फनाउन सङ्जकन्छ बङे्ङ भान्मताका साथ स्वास््म ऺेिको सवङ्झरकयण, सङ्टदृङ्जढकयण एवॊ थऩ 
ऩूवािधाय ङ्जवकासभा ध्मान ङ्छदनङ्ट आवश्मक देखेको छङ्ट । थऩ आइसोरेसन वाडि ङ्झनभािण, क्वायेन्टाइन 
व्मावास्थाऩन, प्रवद्धिनात्भक कामिक्रभ एवॊ जनशङ्ञक्त व्मवस्थाऩन रगामत स्वास््म ऺेिको सभग्र 
ङ्जवकास एवॊ गङ्झतङ्ञशरताभा सहमोग ऩङ्टग्ने गङ्चय सशति तपि  रु. ५ कयोड २ राख (५०२०००००) य 
ङ्झन:शति तपि  रु. ६ कयोड ३४ राख गङ्चय जम्भा रु. ११ कयोड ३६ राख ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट । 

१६. कोङ्झबड १९ का कायण ङ्झसङ्ञजित, प्रङ्झतकङ्ट रतारे आङ्झथिक गङ्झतङ्जवङ्झधहरु ङ्ञस्थय अवस्थाभा छन । 
योजगायका अवसयहरु साॉघङ्टङ्चयएका छन । ङ्जवदेशफाट पकेका मङ्टवा मङ्टवतीराई सभेत योजगायभा 
सॊरग्न हङ्टनेगङ्चय योजगायीका अवसयहरु ङ्झसजिना गनङ्टिऩने अवस्था छ।  हाम्रो आङ्झथिक ऺेिको ठङ्टरो 
ङ्जहस्सा कृङ्जष ऺेिरे ओगटेको छ । कृङ्जष ऺेिभा आङ्ञश्रत जनशङ्ञक्तराई प्रोत्साङ्जहत गदै कृङ्जष ऩेशाराई 
सम्भाङ्झनत य भमािङ्छदत ऩेशाका रुऩभा स्थाङ्जऩत गनङ्टिऩने छ। जङ्झभन फाॉझो नयहने गङ्चय खेती गने 
प्रणारीको ङ्जवकास गनि हाभीरे ब ङ्टङ्झभफैंकको अवधायणा अगाडी सायेका हौ । मस अवधायणारे सयकायी 
भध्मस्थताभा साभङ्टङ्जहक तथा कयाय खेती गनि चाहने मङ्टवा-मङ्टवतीराई प्रोत्साङ्जहत गनेछ बङे्ङ ङ्जवश्वास 
ङ्झरएको छङ्ट । कृङ्जषभा आधङ्टङ्झनकीकयण, ङ्जवङ्जवङ्झधकयण एवॊ व्मवसामीकयण गङ्चय कृङ्जष उत्ऩादन एवॊ  
उत्ऩादकत्व फढाउन,े अनङ्टदान प्रणारीराई वास्तङ्जवक ऩहङ्टॉचमोग्म फनाउन े तथा कृङ्जष ऩेशाराई 
सम्भाङ्झनत य भमािङ्छदत ऩेशाका रुऩभा स्थाङ्जऩत गदै थऩ जनशङ्ञक्त कृङ्जष ऩेशाभा आकङ्जषित गनि सॊघीम 



सशति तपि  रु. ८६ राख , प्रदेश सशति तपि  रु ५४ राख ५० हजाय य ङ्झनशति तपि  रु. ९८ राख 
८० हजाय गङ्चय जम्भा रु. २ कयोड ३९ राख ३० हजाय ङ्झफङ्झनमोजन गयेको छङ्ट । 

१७. घोयाही उऩभहानगयऩाङ्झरका कङ्ट खङ्टयाको भासङ्ट य अण्डाभा आत्भङ्झनबिय यहेको छ बन े दङ्टधभा 
आत्भङ्झनबिय उन्भङ्टख छ । आत्भ ङ्झनबियताको अवस्थाराई ऩाय गदै ङ्झनमाितभङ्टखी अवस्थाभा प्रवेश गनि 
एवॊ ऩशङ्टऩॊऺीजन्म अन्म उत्ऩादनभा आत्भङ्झनबिय उन्भङ्टख मोजना सङ्जहत ऩशङ्टऩॊऺीऩारक साना कृषक 
रगामत मस ऩेशाभा आवद्ध सफै कृषकराई ऩेशा प्रङ्झत आकषिण फढाई ऩशङ्टऩॊऺी व्मवसामको प्रवद्धिन 
गनि सङ्घीम सशति तपि  रु. ४१ राख, प्रदेश सशति तपि  रु. ४ राख य ङ्झनशति तपि  रु ६७ राख 
८० हजाय गङ्चय जम्भा रु १ कयोड १२ राख ८० हजाय ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट । 

१८. कोयोना भहाभायी सॊक्रभणको मस घडीभा हाम्रा शैङ्ञऺक गङ्झतङ्जवङ्झधहरु ठप्ऩ प्राम अवस्थाभा छन 
। ङ्जवद्यारम जाने उभेय सभङ्टहका फारफाङ्झरकाहरु घयभै फस्न वाध्म छन । ङ्जवद्यारम जाने, 
ऩठनऩाठन रगामत अङ्झतङ्चयक्त ङ्जक्रमाकराऩभा सॊरग्न हङ्टने अवसयफाट फङ्ञन्चत हङ्टॉदा फारफाङ्झरकाको 
चौतपी ङ्जवकासभा फाधा ऩङ्टगेको छ । अङ्जहरेको अवस्थाको अन्त्म कङ्जहरे हङ्टन्छ बङ्ङ सङ्जकने अवस्था 
छैन । मस जङ्जटर ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतभा फैकङ्ञल्ऩक प्रणारीफाट शैङ्ञऺक ङ्जक्रमाकराऩ सॊचारन गङ्चय 
फारफाङ्झरकाराइ ऩठनऩाठनतपि  रुची जगाउन अत्मावश्मक बएको छ। शैङ्ञऺक ङ्जक्रमाकराऩभा, 
ङ्झनयन्तयता,  ङ्झनमङ्झभतता ल्माउन एवॊ सफै ऺेि वगिभा आधायबतू ङ्ञशऺा भाङ्झथको ऩहङ्टॉच ङ्जवस्ताय गङ्चय 
ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺाराई गङ्टणस्तयीम, प्रबावकायी फनाउन सॊघीम सशति तपि  रु. ५२ कयोड ३६ राख  य 
ङ्झनशति तपि  रु.१ कयोड २० राख गङ्चय जम्भा रु ५३ कयोड ५६ राख ङ्झफङ्झनमोजन गयेको छङ्ट । 

नगयसबा अध्मऺज्मङ्ट 

१९. घोयाही उऩभहानगयको दूयदयाजभा यहने ग्राङ्झभण फस्तीहरुराई नगय केन्िसॊग जोड्ने गङ्चय सडक 
सॊजार ङ्जवस्ताय गने नीङ्झत अनङ्टरुऩ सडक ङ्झनभािणका कामिहरु बैयहेका छन । ऩूवािधाय ङ्जवकास 
अन्तगित ऩने सडक, ङ्झसॊचाई, खानेऩानी, जराशम ङ्झनभािण, कल्बटि ङ्झनभािणको कामिराई सभेत उच्च 
प्राथङ्झभकताका साथ अगाडी फढाइएको छ। ऩूवािधाय ङ्जवकासको सपरतारे नै अन्म ङ्जवकासका 
भागिराई खोल्ने य सफै ऺेिको ङ्छदगो एवॊ सन्तङ्टङ्झरत ङ्जवकासभा टेवा ऩङ्टमािउने बएकारे ऩूवािधाय 
ङ्जवकासका राङ्झग सॊघीम सशति तपि  रु. २ कयोड ५२ राख (ङ्जवशेष अनङ्टदान सभेत), प्रदेश सशति 
तपि   रु. ६ कयोड २० राख, सॊघीम सभऩङ्टयक तपि  रु. ७२ राख, प्रदेश सभऩङ्टयक तपि  रु. ३ 
कयोड य चारङ्ट आ.व.को दाङ्जमत्व सङ्चय जाने क्रभागत मोजनाको ब ङ्टक्तानी सभेत ङ्झनशति तपि  रु. ४१ 



कयोड ६२ राख १८ हजाय गङ्चय जम्भा रु. ५४ कयोड  ६ राख १८ हजाय ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट 
। 

२०. घोयाही उऩभहानगयऩाङ्झरकाराई ऩमिटकीम ऺेिका रुऩभा स्थाङ्जऩत गनि महाॉ यहेका धाङ्झभिक 
सम्ऩदा, फहङ्टसाॊस्कृङ्झतक, जातीम अभूति करा सॊस्कृङ्झतको भहत्वऩूणि स्थान यहेको छ। स्थानीम 
ऩमिटकीम सम्ऩदाहरु नै तत ऺेिका ङ्ञचनायीका रुऩभा यहने हङ्टॉदा मी सम्ऩदाहरुको सॊयऺण, प्रवद्धिन 
एवॊ ङ्जवकासका राङ्झग सॊघीम सशति तपि  रु. ९२ राख , प्रदेश सशति तपि  रु. १० राख य ङ्झनशति 
तपि  रु ५२ राख गङ्चय जम्भा रु १ कयोड ५४ राख ङ्झफङ्झनमोजन गयेको छङ्ट । 

२१. चारङ्ट आ.व. देङ्ञख घोयाही उऩभहानगयभा खयको छानो ङ्जवस्थाऩन अङ्झबमान शङ्टरु बएको छ । 
खयको छानो ङ्जवस्थाऩन कामिक्रभराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदने गङ्चय तथा ङ्जवऩदको ऩूवि सूचना प्रणारी तमायी 
एवॊ ङ्जवऩद जोङ्ञखभ न्मूनीकयण तथा उद्धाय एवॊ याहत कामिराई प्रबावकायी फनाउन ङ्जवऩद तथा 
वातावयण तपि  शसति तपि  रु. ८ राख य ङ्झनशति तपि  रु. ३ कयोड ३ राख ५० हजाय गङ्चय जम्भा 
रु. ३ कयोड ११ राख ५० हजाय ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट । 

२२. हाम्रो घोयाही हाभी सपा याख्छौ बङे्ङ अङ्झबमानराई साथिक तङ्टल्माउन आधायब ङ्टतस्तयको सयसपाई 
सङ्टङ्झनङ्ञित हङ्टने गङ्चय सयसपाई अङ्झबमानराई जनस्तय सम्भ ऩङ्टमािई " पाल्ने छैनौ फाङ्जहय पोहय हङ्टनेछ 
घोयाही सपा शहय" बङे्ङ बावना प्रत्मेक नगयवासीभा जागतृ गयाउदै घोयाहीराई सपा, स्वच्छ य 
सङ्टन्दय नगयभा रुऩान्तयण गनि रु. ५९ राख ५० हजाय ङ्झफङ्झनमोजन गयेको छङ्ट  । 

२३. आङ्झथिक रुऩभा ङ्जवऩङ्ङ एवॊ ङ्जवकासको भूर प्रवाहभा आउन नसकेका भङ्जहराहरुको ऺभता 
अङ्झबवङृ्जद्ध गदै आम आजिन ङ्जक्रमाकराऩभा सॊरग्न गयाई स्वयोजगाय एवॊ आत्भङ्झनबिय फनाउन एवॊ 
ङ्जऩछङ्झडएका वगि, रोऩोन्भङ्टख जातजाङ्झत, भङ्टङ्ञिभ भङ्जहराहरुको सशक्तीकयण तथा स्थानीम फारभैिी 
शासनको प्रवद्धिन एवॊ जेष्ठ नागङ्चयकको साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको प्रत्माबङू्झत सङ्जहत पयक ऺभता बएका 
व्मङ्ञक्तहरुको शसङ्ञक्तकयण एवॊ भूर प्रवाङ्जहकयणका राङ्झग सशति तपि  रु. ३ राख य ङ्झनशति तपि  रु 
७५ राख गङ्चय जम्भा रु ७८ राख ङ्झफङ्झनमोजन गयेको छङ्ट । 

२४ . सभाजभा हङ्टने ङ्जववाद, भन भङ्टटाव, झैँ झगडा, ऩाङ्चयवाङ्चयक करह, आङ्छद सभस्माहरुराई ङ्छद्वऩऺीम 
छरपर तथा भेरङ्झभराऩको भाध्मभफाट ङ्झनरुऩण गदै स्वस्थ साभाङ्ञजक जीवन स्थाऩना गने एवॊ 
कानूनी सहामता कोषराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदने गङ्चय कानूनी भाङ्झभरा शाखाका राङ्झग रु ११ राख ३० 
हजाय ङ्झफङ्झनमोजन गयेको छङ्ट। 



२५. सहकायी सॊस्थाको एकीकयणराई फढवा ङ्छदॊ दै उत्ऩादनभङ्टरक सहकायी सॊस्थाराई प्रोत्साहन गने 
गयी उद्यभशीरता ङ्जवकास भापि त योजगायी अङ्झबवङृ्जद्ध गनि सहकायी तथा योजगाय प्रवद्धिन तपि  
(प्रधानभन्िी योजगाय य गङ्चयफ घय ऩङ्चयवाय ऩङ्जहचान सभेत) सशति तपि  रु. ६७ राख, प्रदेश सशति 
तपि  (भङ्टख्मभन्िी योजगाय कामिक्रभ) रु. ८० राख य ङ्झनशति तपि  रु.१५ राख गङ्चय जम्भा रु. १ 
कयोड ६२ राख ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट । 

२६. फजाय ङ्झभरेभतो अन्त्म गङ्चय खाद्याङ्ङ रगामत अत्मावश्मक फस्तङ्ट तथा सेवाको आऩूङ्झति सङ्टङ्झनङ्ञित 
गनि फजाय अनङ्टगभनराई प्रबावकायी फनाउने तथा उऩबोग्म फस्तङ्टहरुको गङ्टणस्तयीमता कामभ गङ्चय 
आभ उऩबोक्ताको स्वस्थ, स्वच्छ य गङ्टणस्तयीम खाद्य फस्तङ्टभाङ्झथको ऩहङ्टॉच वङृ्जद्ध गनि उऩबोक्ता ङ्जहत 
सॊयऺण तपि  रु. ११ राख ५० हजाय ङ्झफङ्झनमोजन गयेको छङ्ट ।  

२७. सूचना प्रङ्जवङ्झध भैिी स्थानीम शासनको अवधायणाराई सॊस्थागत गदै कामािरमफाट प्रवाह गङ्चयने 
सफै सेवाराई प्रङ्जवङ्झधभैिी फनाउने, सेवा प्रवाहभा नङ्जवन अवधायणा एवॊ प्रङ्जवङ्झधको अवरम्फन गदै 
ङ्ञशष्टाचायमङ्टक्त, सेवाग्राहीभैिी सेवा प्रवाहको कामिशैरी भापि त साविजङ्झनक सेवाभा नागङ्चयक सहबाङ्झगता 
अङ्झबवङृ्जद्ध गयी सङ्टशासनमङ्टक्त प्रशासनको अवधायणराई साथिक तङ्टल्माउन सॊघीम सशति तपि  (साभी 
ऩङ्चयमोजना य याङ्जष्डम ऩङ्चयचम ऩि ङ्जवतयण सभेत) रु.१ कयोड २० राख य ङ्झनशति तपि  (सूचना 
प्रङ्जवङ्झध, ऩॊजीकयण, साभान्म प्रशासन य साभी) रु. ५३ राख ८५ हजाय गङ्चय जम्भा रु. १ कयोड 
७३ राख ८५ हजाय ङ्जवङ्झनमोजन गयेको छङ्ट । 

 

नगय सबाका अध्मऺज्मङ्ट 

अफ भ आङ्झथिक वषि ०७७/०७८ को नीङ्झत तथा कामिक्रभ कामािन्वमनका राङ्झग स्रोत व्मवस्थाऩनको 
अनङ्टभान प्रस्तङ्टत गने अनङ्टभङ्झत चाहन्छङ्ट । 

२८. आगाभी आङ्झथिक वषिको नीङ्झत तथा कामिक्रभ कामािन्वमन गनि रु. १ अफि ८५ कयोड २२ 
राख ९३ हजाय ङ्झफङ्झनमोजन गयेको छङ्ट । कङ्ट र ङ्जवङ्झनमोजन भध्मे चारङ्ट तपि  रु. १ अफि ८ कयोड 
५७ राख २२ हजाय अथाित ् ५८.६० प्रङ्झतशत य ऩङ्टॉजीगत तपि  रु. ७६ कयोड ६५ राख ७१ 
हजाय अथाित ्४१.४० प्रङ्झतशत ङ्झफङ्झनमोजन गयेको छङ्ट । 

२९. आगाभी आङ्झथिक वषिको खचि व्महोने स्रोत भध्मे आन्तङ्चयक आमफाट रु. २५ कयोड, सङ्घीम 
ङ्जवत्तीम साभानीकयण अनङ्टदानफाट रु. ३२ कयोड ७२ राख, सङ्घीम याजश्व फाॉडपाॉडफाट रु. २१ 
कयोड १२ राख १० हजाय ६ सम, सङ्घीम सशति अनङ्टदानफाट रु. ६४ कयोड ७ राख, सङ्घीम 



सभऩङ्टयक अनङ्टदानफाट रु. ७२ राख, प्रदेश साभानीकयण अनङ्टदानफाट रु. ७९ राख ७३ हजाय, 
प्रदेश याजश्व फाॉडपाॉडफाट रु. २ कयोड ७१ राख १९ हजाय, प्रदेश सशति अनङ्टदानफाट रु. ७ 
कयोड ६८ राख ५० हजाय य प्रदेश सभऩङ्टयक अनङ्टदानफाट रु. ३ कयोड व्महोङ्चयने छ । मस फाट 
नऩङ्टग हङ्टने यकभ रु. २७ कयोड  ४० राख ४० हजाय ४ सम फैंक भौज्दातफाट व्महोङ्चयने छ । 

नगय सबा अध्मऺज्मङ्ट 

३०. मस फजेटको कामािन्वमनफाट ङ्जवगतको अथक प्रमासफाट प्राप्त उऩरब्धीराई सॊस्थागत गदै, 
भहाभायीको रुऩभा देखाऩयेको कोङ्झबड १९ ङ्झनमन्िण य योकथाभका राङ्झग आवश्मक ऩने स्रोत 
उऩरब्ध हङ्टने, सफै नगयवासीका राङ्झग साभाङ्ञजक न्माम, आधायब ङ्टत ङ्ञशऺा एवॊ स्वास््म सेवाभा ऩहङ्टॉच 
रगामत नगयको सफै ऺेिको ङ्छदगो एवॊ सन्तङ्टङ्झरत ङ्जवकासभा टेवा ऩङ्टग्ने ङ्जवश्वास ङ्झरएको छङ्ट । फजेट 
कामािन्वमनभा सफै याजनीङ्झतक दर, जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध, ङ्झनङ्ञज व्मावसाङ्जमक ऺेि, सॊघ सॊस्था एवॊ नगयवासी 
सम्ऩूणि ङ्छददीफङ्जहनी, दाजङ्टबाइहरुफाट सहमोग हङ्टने अऩेऺा ङ्झरएको छङ्ट । 

३१. फजेट तजङ्टिभा गने क्रभभा सहमोग गनङ्टि हङ्टने नगय प्रभङ्टख, सम्ऩूणि याजनीङ्झतक दर, जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध, 
ङ्झनङ्ञज व्मवसामी ऺेि, सॊघ सस्था सफैराई धन्मवाद ङ्छदन चाहन्छङ्ट ।  

धन्मवाद । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

नगय सबा अध्मऺज्मङ्ट, 

अफ भ सेवा य कामिका राङ्झग स्थानीम सॊङ्ञचत कोषफाट केङ्जह यकभ खचि गनि ङ्झफङ्झनमोजन गने 
सम्वन्धभा फनेको ङ्झफङ्झनमोजन ङ्जवधेमक २०७७ य केङ्जह कय उठाउन फनेको आङ्झथिक ङ्जवधमेक 
२०७७,  सबा सभऺ प्रस्तङ्टत गने अनङ्टभङ्झत चाहन्छङ्ट । 

 

 


