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क्वव्होरासोथाय गाउॉऩार्रकाको आठौँ गाउॉसबा (फजेट अर्धवेशन) को फैठकभा 
र्भर्त २०७७ सार आषाढ १० गते फधुफाय गाउॉऩार्रकाका उऩाध्मऺ श्री 

कुभायी भनुी गरुुङ ज्मूरे प्रस्ततु गनुिबएको  

आगाभी आर्थिक वषि २०७७।०७८ को  

फजेट वक्तव्म 

 

 

 

 

 

 

 

क्वव्होरासोथाय गाउॉऩार्रका 
गाउॉ कामिऩार्रकाको कामािरम 

भार्रङ, रभजङु



 

 
 

 
 

गरयभाभम गाउॉसबाका सबाध्मऺ ज्मू, 

गाउॉसबाका सदस्म ज्मूहरु ।  

 क्वव्होरासोथाय गाउॉऩार्रकाको गरयभाभम गाउॉसबा (फजेट अर्धवेशन)भा गाउॉऩार्रकाको फजेट तथा कामिक्रभ तजुिभा 
सर्भर्तको सॊमोजक तथा गाउॉऩार्रका उऩाध्मऺको हैर्समतरे ववद्यभान कोर्बड १९ को ववषभ ऩरयस्स्थर्तका फीच 
आगाभी आर्थिक वषि २०७७।०७८ को फजेट प्रस्ततु गनि उर्बएको छु ।  

 मस चनुौतीऩूणि घडीभा गाउॉसबाराई सम्फोधन गरययहॉदा भ मस अवसयभा भरुकुराई सॊघीम रोकतान्त्रीक 
गणतन्त्रको मगुभा ल्माउन जीवन उत्सगि गनुिहनु ेसम्ऩूणि ऻात अऻात शहीदहरु प्रर्त श्रद्धाञ्जरी प्रकट गदिछु । 
याजनीर्तक साभास्जक ऩरयवतिनभा नेततृ्वदामी बरू्भका र्नवािह गनुिहनुे सफै अग्रजहरुप्रर्त आदयबाव प्रकट गदिछु ।  

 कोर्बड १९ भहाभायीको कायण ववश्वबय जताततै सॊकट य असहज स्स्थर्त ऩैदा बएको छ । मस भहाभायीफाट 
ववश्वबय राखौँ भार्नहरुको ज्मान गइसकेको छ, राखौँ सॊक्रर्भत छन ्। मस भहाभायीफाट सॊक्रर्भत बई नेऩार 
र्बर तथा नेऩार फावहय जीवन गभुाउनहुनुे नेऩारी नागरयकहरुका शोकाकुर ऩरयवायजनप्रर्त गवहयो सभवेदना व्मक्त 
गदिछु । उऩचाययत सम्ऩूणि दददीफवहनी तथा दाजबुाइहरुको शीघ्र स्वास््मराबको काभना गदिछु ।  

 जनप्रर्तर्नर्धको रुऩभा र्नवािस्चत बई भैरे गाउॉऩार्रकाको रार्ग चौथो वषिको रार्ग फजेट प्रस्ततु गरययहॉदा 
गाउॉऩार्रकाको आर्थिक साभास्जक रुऩान्त्तयण गने ववषमभा ववववध अवसय, चनुौती तथा स्जम्भेवायी थवऩॉदै गएको 
भहससु गयेको छु । स्थानीम सयकायको रुऩभा स्थाऩीत बइसकेऩछी गाउॉऩार्रकारे ववकास तथा सभवृद्धको 
ददशाभा हाॉर्सर गयेको गर्त, रम य हौसराराई कोर्बड १९ को भहाभायीरे स्शर्थर ऩकै्क फनाएको छ तय 
हाभीहरुफीचको ऐक्यफद्धता य सहकामिरे उक्त स्शर्थरताराई ऩयास्त गदै अॉगाडी फढ्न सवकन्त्छ बने्न ववश्वाॉस 
र्रएको छु ।  

 कोर्बड १९ भहाभायीको अन्त्त्म कवहरे य कसयी होरा बने्न अन्त्मौर व्माप्त यहेको अवस्थाभा मस भहाभायीको 
योकथाभ तथा र्नमन्त्रण य भहाभायी ऩश्चात साभास्जक तथा आर्थिक ऺेरको व्मवस्थाऩन गनेतपि  हाम्रो प्रमास 
केस्न्त्ित हनुऩुछि बने्नतपि  भ सजग छु ।  

 गाउॉऩार्रकाको आगाभी आर्थिक वषिको फजेट तजुिभा गदाि कोर्बड १९ भहाभायीरे र्सजिना गयेको ववषभ चनुौती, 
नेऩार सयकायको ऩन्त्रौँ मोजनाको, गण्डकी प्रदेश सयकायको प्रथभ ऩञ्चवषॉम रक्ष्म, दीगो ववकासका रक्ष्म, 
गाउॉऩार्रकाको वावषिक नीर्त तथा कामिक्रभ, गाउॉ सबाका सदस्म ज्मूहरुरे ददनबुएका सझुावहरुराई भनन ्गयेको 
छु । अस्घल्रा आर्थिक वषिको फजेट कामािन्त्वमनका सन्त्दबिभा हाॉर्सर गयेका अनबुव, ववकासका सभसाभमीक 
भदु्दाहरु, नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायफाट प्राप्त भागिदशिनहरु, सहबार्गताभरुक मोजना तजुिभा अनरुुऩ 
फस्तीस्तयफाट छनौट गरयएका मोजना तथा कामिक्रभ, वडास्तरयम प्राथर्भकीकयण य फजेटसॉग सम्फस्न्त्धत ववर्बन्न 



 

 
 

सर्भर्तहरुको प्रर्तवेदन तथा फजेट तथा कामिक्रभ तजुिभा सर्भर्तराई प्राप्त यचनात्भक सझुावहरुराई सभेत ध्मान 
ददएको छु ।   

 

 

सबाध्मऺ भहोदम, 

 अफ भ आगाभी आर्थिक वषि २०७७।०७८ का रार्ग प्रस्ताववत फजेटफाये सॊस्ऺप्त जानकायी गयाउन चाहान्त्छु। 
गाउॉऩार्रकाफाट आगाभी आर्थिक वषिभा आर्थिक ववकास, साभास्जक ववकास, ऩूवािधाय ववकास, फन वातावयण तथा 
ववऩद व्मवस्थाऩन, य सशुासन तथा सॊस्थागत ववकास सवहत ऺेरगत रुऩभा कामिक्रभ तथा आमोजना छनौट बएका 
छन ्।  

 हाम्रा साभ ुववर्बन्न चनुौतीहरु यहेको बएता ऩर्न ववद्यभान अवसयहरुको सदऩुमोग य चनौतीहरुको साभना गने गयी 
आगाभी आर्थिक वषिको फजेट तथा कामिक्रभ तमाय गयेको छु । मस फजेटका उद्दशे्महरु मस प्रकाय यहेका 
प्रस्ततु गयेको छु : 

 सपा-स्वच्छ, सभनु्नत य नभनुा गाउॉऩार्रका र्नभािण गने, 

 आर्थिक सभास्जक रुऩान्त्तयणका रार्ग आवश्मक ऩूवािधायहरुको ववकास गने, 

 कृवषभा आत्भर्नबियता तथा र्नमाित प्रवद्धिनभा टेवा ऩमुािउने,  

 कोर्बड १९ भहाभायीको योकथाभ तथा र्नमन्त्रण साथै भहाभायी ऩश्चातको व्मवस्थाऩन गने, 

 सफै वडाहरुको सन्त्तरु्रत ववकास गने, 

 सभावेशी, सहबार्गताभरुक य सवु्मवस्स्थत गाउॉऩार्रकाको र्नभािण, 

 गाउॉऩार्रकाको आन्त्तरयक सऺभता अर्बवृवद्ध य दीगोऩना हाॉर्सर गने, 

 वातावयण सॊयऺण गने , 

 गाउॉऩार्रकाद्वाया प्रदान गरयन ेसेवाभा आभ नागरयकको ऩहुॉच अर्बवृवद्ध गने ।  
 मी उद्देश्महरु हाॉर्सर गनिका रार्ग आगाभी आर्थिक वषिको फजेटका प्राथर्भकताहरु देहाम फभोस्जभ र्नधाियण 

गयेको छु।  

1 ववश्वव्माऩी भहाभायीको रुऩभा देखाऩयेको कोर्बड-१९ योगको योकथाभ, र्नमन्त्रण य भहाभायीऩश्चातको 
व्मवस्थाऩन, स्वास््म सेवाराई सदुृढ/सफरीकयण गने, खानेऩानी तथा सयसपाई गणुस्तय सधुाय कामिक्रभ(एक 
घय धाया कामिक्रभ), 

2 कृवष तथा ऩशसेुवा कामिक्रभहरु, फाॉझो जर्भन उऩमोग, ववदेशफाट पकेका व्मस्क्तहरु तथा मवुाहरुराई 
व्मवसामी फनाउने /योजगायी प्रदान गने, आम आजिनका अवसय, योजगायी तथा  स्वयोजगायी र्सजिनाभा सहमोग 
ऩमुािउने य गरयफी र्नवायणभा सधुाय ल्माउन,े 

3 सयुस्ऺत स्शऺा कामिक्रभ, 



 

 
 

4 सीऩभरुक तार्रभ, रघ ुउद्यभ ववकास कामिक्रभ, 

5 उत्ऩादनभूरक य र्छटो प्रर्तपर ददने (ठूरा आमोजनाहरुको हकभा चार ु आवभा कामिसम्ऩन्न नबएका 
मोजनाहरुराई अगाडी फढाउने) 
6 सेवा प्रवाह, सॊस्थागत ववकास य सशुासनभा मोगदान ऩमुािउन,े  

7 स्थानीम श्रोत साधनभा आधारयत बई जनसहबार्गताभा अर्बवृदद्द गने,  

8 रैंर्गक सभानता, साभास्जक सभावेशीकयणको अर्बवृदद्द हनुे,  
9 ददगो ववकास, वातावयण सॊयऺण य ववऩद व्मवस्थाऩनभा मोगदान ऩमुािउन,े  

10 सभदुामराई ववऩद तथा जरवाम ुऩयवतिन उत्थानस्शर फनाउन,े  

11 स्थान ववशेषको सॊकृर्त य ऩवहचान प्रवद्धिन गने,  

12  याजस्व ऩरयचारनभा मोगदान ऩमुािउन,े 

 

सबाध्मऺ ज्मू, 

 मीनै चनुौती, उद्देश्म य प्राथर्भकतको सेयोपेयोभा यहेय तमाय गरयएको आगाभी आर्थिक वषिको फजेट तथा 
कामिक्रभहरु प्रस्ततु गदिछु । आगाभी आर्थिक वषि २०७७।०७८ को रार्ग कुर रु.३१ कयोड ४७ राख ६२ 
हजाय ऩाॉच सम अठ्तीस रुऩैमाॉ ववर्नमोजन गयेको छु । कुर ववर्नमोजनभध्मे ऩूॉजीगततपि  रु.९ कयोड २८ राख 
४७ हजाय अथाित ्२९ प्रर्तशत य चारतुपि  रु.२२ कयोड १९ राख १५ हजाय ऩाॉच सम अठ्तीस अथाित ्७१ 
प्रर्तशत यहेको छ । नेऩार सयकायफाट प्राप्त शशति अनदुानको फढी यकभ चार ु प्रकृर्तका फढी हनुे तथा 
प्रवद्धिनात्भक तथा अन्त्म कामिक्रभ चार ुखचि अन्त्तयगत यास्खएकोरे चार ुखचिको अॊश फढी देस्खन गएको हो । 
आम व्ममको ववस्ततृ वववयण मसै साथ  सॊरग्न अनसूुचीभा यहेको व्महोया र्नवेदन गदिछु ।  

अफ भ क्वव्होरासोथाय गाउॉऩार्रकाफाट ववर्नमोस्जत ऺेरगत कामिक्रभ तथा फजेट प्रस्ततु गने अनभुर्त चाहान्त्छु । 

 कोयोना सॊक्रभण पैरन नददनको रार्ग क्ववायेन्त्टाइन व्मवस्थाऩन, हेल्थडेस्क सञ्चारन, स्वास््मकभॉको सेवा 
ववस्ताय, औषधी एवॊ उऩकयण व्मवस्थाऩन, योगको योकथाभ तथा र्नमन्त्रण गने कामिराई ववशेष भध्मेनजय गदै 
गाउॉऩार्रकाको प्रकोऩ व्मवस्थाऩन कोषभा रु. ५० राख ववर्नमोजन गयेको छु साथै अन्त्म ऺेरभा फजेट ववर्नमोजन 
गदाि सभेत कोयोना भहाभायीराई ध्मानभा याख्दै रस्चरो हनुसक्वने गयी फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । 

 आर्थिक ववकास तपि को रार्ग रु. २ कयोड ५ राख ५५ हजाय रुऩैमा भार ववर्नमोजन गरयएकोभा फहृत कृवष 
तथा ऩशऩुारन मोजना फभोस्जभ कृवष तथा ऩशऩुारन ऺेरको आधरु्नकीकयण य व्मावसामीकयण गदै उत्ऩादन य 
उत्ऩादकत्व वृवद्ध गयी प्रथभ चयणभा आत्भर्नबिय य दोस्रो चयणभा र्नमाितभखुी यणनीर्त कामािन्त्वमन गनि कृवष य 
ऩशऩुारन ऺेरभा फजेट ववनमोजन गयेको छु ।फाॉझो जर्भनको प्रमोगराई प्रोत्साहन प्रदान गनि आवश्मक फजेट 
ववर्नमोजन गयेको छु ।  



 

 
 

 भहाभायीको कायण ऩमिटन ऺेरभा ऩयेको नकायात्भक प्रबावराई कभ गनि ऩमिटन प्रवद्धिन तथा ऩूवािधाय ववकासका 
रार्ग फजेट ववर्नमोजन गरयएको छ ।  

 योजगायीको हकको सरु्नस्श्चतता गनिको रार्ग प्रधानभन्त्री योजगाय कामिक्रभ, काभका रार्ग ऩारयश्रर्भक ऩरयमोजनाकै 
अवधायणा अनरुुऩ आमोजनाहरु कामािन्त्वमन गनेगयी भभित सम्बाय तथा ऩनुर्नभािण कोषभा फजेट व्मवस्था गयेको 
छु ।फेयोजगाय तथा ववदेशफाट पकेका मवुाहरुराई सहरगानीभा सीऩभूरक तार्रभ प्रदान गनि मवुा स्वयोजगाय 
कोषभा आवश्मक फजेट व्मवस्था गरयएको छ । 

 साभदुावमक ववद्यारमहरुको गणुस्तय सधुाय तथा स्तयोन्नती, सूचना प्रववर्धभैरी तथा अॊग्रजेी भाध्मभको स्शऺा 
कामिक्रभको रार्ग आवश्मक ऩूवािधाय र्नभािण गनिको रार्ग आवश्मक फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । जनज्मोती 
भा.वव.भा प्राववर्धक स्शऺारम व्मवस्थाऩनराई र्नयन्त्तयता ददॉदै रु.१५ राख ववर्नमोजन गयेको छु । 

 स्थाऩना गरयएका साभदुावमक स्वास््म इकाइ तथा फर्थिङ सेन्त्टयहरुको रार्ग अर्नवामि प्रशासर्नक दावमत्व, 
आवश्मक औषधी तथा उऩकयण व्मवस्थाऩनको रार्ग ऩमािप्त फजेट ववर्नमोजन गयेको छु ।    

 रस्ऺत वगिहरुको ऺभता ववकास तथा शशस्क्तकयणका रार्ग आवश्मक फजेट ववर्नमोजन गयेको छु ।  

 गाउॉऩार्रका पुटफर र्रग प्रर्तमोर्गताराई र्नयन्त्तयता ददएको छु ।  

 चार ुआर्थिक वषिभा नै गाउॉऩार्रकाराई ऩूणि सयसपाई उन्त्भखु गाउॉऩार्रका घोषणा गने रक्ष्म र्रइएकोभा ववववध 
कायणरे सो घोषणा गनि नसवकएकोरे चार ुआवभा सो कामिक्रभको रार्ग फजेट व्मवस्था गरयएको छ । 

 उल्रेस्खत कामिक्रभहरु सवहत सभग्र साभास्जक ववकास तपि  रु. १ कयोड २७ राख ५० हजाय रुऩैँमा ववर्नमोजन 
गयेको छु ।  

 साभास्जक आर्थिक एकीकयण, उद्योग व्माऩायको ववकास, ऩमिटन ववकास, वस्त ु तथा सेवा उत्ऩादन ववतयणको 
प्रबावकायी व्मवस्थाऩनराई टेवा ऩमुािउने ऩूवािधाय ववकास ऺेरभा रु. ६ कयोड 90 राख 7७ हजाय रुऩैँमा फजेट 
ववर्नमोजन गयेको छु । ऩूवािधाय ववकास तपि  फजेट ववर्नमोजन गदाि सभेत आर्थिक रुऩान्त्तयण गनि भद्दत गने 
मोजनाहरु तपि  ववशषे ध्मान ददइएको छ ।  

 भूख्म फाटोहरुभा वषैबयी मातामात सेवाराई सचुारु याख्नको रार्ग फाटो हेयार/ुरेन्त्थ वकि यहरुको रार्ग आवश्मक 
फजेट छुट्याइएको छ । 

 ववस्ततृ प्राववर्धक अध्ममन ऩयुा बई डी ऩी आय तमाय बैसकेको गाउॉऩार्रका प्रशासर्नक बवन, झोरङु्गे ऩरुहरु 
र्नभािणका रार्ग रागत सहबार्गताका रार्ग फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । साथै भार्रङ खानेऩानी आमोजना, 
शाल्भे कुम्रङु्ग भोटयफाटो स्तयोन्नती आमोजना, ऩशऩुारन ववकास कामिक्रभ जस्ता सभऩयुक अनदुानसॉग म्मास्चङ्ग 
गनिको रार्ग फजेट ववर्नमोजन  गयेको छु । 

 गाउॉऩार्रकाफाट प्रवाह हनुे सेवाहरुराई गणुस्तरयम, र्छटो छरयतो फनाउन, ववत्तीम अनशुासन, ऩायदशॉता तथा 
जवापदेहीता कामभ याख्न आवश्मक कामिक्रभको रार्ग फजेट ववर्नमोजन गयेको छु । गाउॉ कामिऩार्रकाको 
कामािरम तथा शाखाहरुभा सफ्टवेमय जडान तथा सञ्चारनका रार्ग कामिका रार्ग फजेट व्मवस्था गयेको छु ।  



 

 
 

 गाउॉ कामिऩार्रकाको कामािरमभा सूचना प्रववर्ध केन्त्िको स्थाऩना गरयनेछ, मसको रार्ग आवश्मक फजेट 
ववर्नमोजन गयेको छु ।  

 कभिचायीहरुको तार्रभका रार्ग आवश्मक फजेट ववर्नमोजन गयेको छु ।  

 शशति तपि को कामिक्रभ, वन ववऩद तथा वातावयण व्मवस्थाऩन, सशुासन तथा अन्त्तयसम्फस्न्त्धत ऺरे रगामत 
गाउॉऩार्रका तथा वडा कामािरम सञ्चारन प्रशासर्नक ऺेरभा रु. २१ कयोड २३ राख ८० हजाय ऩाॉच सम 
अठ्तीस ववर्नमोजन गयेको छु ।  

 आगाभी आर्थिक वषिका रार्ग अनभुान गरयएको खचि व्महोने स्रोतभध्मे आन्त्तरयक याजस्वफाट रु. ३० राख १० 
हजाय, सॊघीम ववत्तीम सभानीकयण अनदुानफाट रु. ६ कयोड ८७ राख, सॊघीम सशति अनदुानफाट रु. १४ कयोड 
७९ राख, सॊघीम सभऩयुक अनदुानफाट रु. ४८ राख, सॊघीम ववशेष अनदुानफाट रु. ६० राख त्मसैगयी प्रदेश 
ववत्तीम सभानीकयण अनदुानफाट रु. १ कयोड २१ राख ४७ हजाय, प्रदेश सभऩयुक अनदुानफाट रु. १ कयोड, 
प्रदेश ववशेष अनदुानफाट रु. ५० राख, सॊघीम याजस्व फाॉडपाॉड यकभफाट रु. ५ कयोड ३३ राख ३८ हजाय 
ऩाॉच सम अठ्तीस, प्रदेश याजस्व फाॉडपाॉड यकभफाट रु. १८ राख ६७ हजाय व्महोदाि रु. २० राख न्त्मून हनुछे 
। सो न्त्मून ऩतुॉ आर्थिक वषि २०७६।०७७ को फैँक भौज्दातफाट व्महोरयनेछ ।  

सबाध्मऺ ज्मू, 

 ग्राभीण ऩमिटनको उत्कृष्ट गन्त्तव्मको रुऩभा ऩरयस्चत क्वव्होरासोथाय गाउॉऩार्रकाभा बौर्तक ऩूवािधायहरुको ववकास 
ितु गर्तभा फढीयहेको बएता ऩर्न आर्थिक गर्तववर्धहरुको ऩमािप्त ववकास हनु सकेको छैन । आभजनताभा कय 
र्तने फानीको ववकास बैनसकेको अवस्थाभा जनताभा कय र्तने फानीको ववकास गयाइ रु. ३० राख १० हजाय 
आन्त्तरयक याजस्व आजिन गने रक्ष्म यहेको छ । मसको रार्ग मस ऺरेभा उऩरब्ध स्थानीम श्रोत साधनहरुको 
ऩरयचारन आर्थिक गर्तववर्धको गर्तराई फढाउने प्रकृर्तका कामिक्रभहरुभा खचि गनिभा ध्मान ददइनछे । कयदाता 
य आभ नागरयकका रार्ग सूचनाभूरक एवॊ सचेतना अर्बवृवद्ध सम्फन्त्धी कयदाता स्शऺा कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ, 
याजस्व चहुावटराई र्नमन्त्रण गरयनेछ ।  

 क्वव्होरासोथायफासी आभा-फफुा, दाजबुाई तथा दददीफवहनीहरुभा कोर्बड १९ फाट सयुस्ऺत यहनहुनु य सफर य 
सऺभ गाउॉऩार्रकाको र्नभािणभा मोगदान गनुिहनु आह्वान गदिछु ।  

 अन्त्त्मभा मस क्वव्होरासोथाय गाउॉऩार्रकाको ववकास य सभवृद्धभा सदैव सद्भाव य सहमोग ऩमुािउनहुनुे तथा प्रस्ततु 
फजेट तजुिभाभा सहमोग गनुिहनुे सफैराई हाददिक धन्त्मवाद ऻाऩन गदिछु । 

धन्त्मवाद ! 

जम क्वव्होरासोथाय । 

 

 


