
 

भोरङु गाॉउऩालरकाको गाउॉसबा २०७७ सार आषाढ २५ गते 

उऩाध्मऺ श्री हेभ कुभायी ताभाङ्ग ज्मरेु प्रस्तत गनुबुएको फजेट फक्तव्म 

 

आलथकु वष ु२०७७।०७८ को 
फजेट फक्तव्म 

 
 

भोरङु गाउॉऩालरका 
प्राप्चा,ओखरढुङ्गा 
१ नॊ. प्रदेश, नेऩार 



मस गरयभाभम सबाका अध्मऺ भहोदम,प्रभखु अलतथी ज्मू, ववशशष्ट अलतथी ज्मूहरु, अलतथी ज्मूहरु, सबाका 
सदस्मज्मूहरु, ववलबन्न कामाुरमवाट उऩशस्थत हनुबुएका कामाुरम प्रभखुज्मूहरु, शशऺक शशशऺका ज्मूहरु, 

सभाजसेवी, फवुिशजवी वगहुरु, सयुऺाकलभ ुज्मूहरु, ऩत्रकाय ज्मूहरु कभचुायी सालथहरु रगामत उऩशस्थत सम्ऩणु ु
भहानबुावहरुभा हार्दुक नभस्काय । 

गाउॉसबाका अध्मऺ भहोदम, 

भोरङु गाॉउऩालरकाको उऩाध्मऺको हैलसमतरे सम्भालनत सबासभऺ आगाभी आलथकुवष ु२०७७।०७८ को 
फजेट प्रस्ततु गन ु ऩाउॉदा अत्मन्तै गौयवाशन्वत बएको छु । मस अवसयभा देश य जनताको लनशम्त जीवन 
सभऩनु गनु ुहनु ेऻात अऻात शवहदहरु प्रलत हार्दुक शृ्रन्दान्जरी व्मक्त गन ुचाहन्छु । साथै साभाशजक न्माम, 

आलथकु सम्भनु्नलत, याजनीलतक ऩरयवतनुका रालग सॊघष ु गनु ु हनुे भहान जनता य नेततृ्व गनुहुनुे नेऩारी 
याजनीलतका शशखय व्मशक्तत्वप्रलत आबाय प्रकट गन ुचाहन्छु । 

राभो सभमको जनताको याजनीलतक सॊघष ुऩश्चात स्थानीम तहको लनवाुचन सॉगै नेऩारका सॊववधानभा व्मवस्था 
बए फभोशजभको नमाॉ याज्म व्मवस्थाको सरुुवात बएको लतन वष ु ववलतसकेको छ, मो अवलधभा शासन 
व्मवस्थाभा अन्मोरता, ऩूवाुधायको कभी जस्ता सभस्माहरु साभना गनुऩुयेको छ । मस फाफजतु ऩलन महाॉका 
जनतारे नशजकभा सेवा य गाउॉ टोरभा ववकासका अनबुलूत गयेका छन ्। 

अऩाय प्राकृलतक श्रोत य प्राकृलतक भनोयभ, खेलतमोग्म जलभन, भेहनती जनता महाॉका सम्ऩशि हनु ्। नेततृ्व 
वगरेु वमनै सम्ऩशिराई जनताको खशुीभा ऩरयवतनु गन ुसके भोरङु गाउॉऩालरकाको अलबमान सपर हनुछे । 

वतभुान सयकायरे आत्भसात गयेको सभिृ नेऩार, सखुी नेऩारीको यावष्डम आकाॊऺाराई भध्मनगय गरयएको छ 
। साभाशजक न्माम सवहतको तीब्र ववकास, सशुासन सवहतको जनउियदामी स्थानीम सयकाय, सभ्म य ससुस्कृत 
सभाज लनभाुण गदस सभताभूरक ववकासको लनशम्त भोरङु गाउॉऩालरका रालग ऩयेको छ । 

जनतारे नशजकफाट सवसुरुब तरयकारे सावजुलनक सेवा लरने अफस्था लसजनुा बएको छ । सावजुलनक 
लनकामफाट बोग्न ुऩयेको अनावश्मक सास्तीको अन्त्म बई जनताभा स्थानीम सयकाय प्रलतको ववश्वसलनमता वृवि 
बएको छ । 

 

चयभ गरयफी, ववऩन्नता, लनयऺयता य ऩछौटेऩनको शशघ्र अन्त्म हनुछे य स्थानीम जनताभा योजगायीको अवसय, 

सावजुलनक सेवाको सवसुरुबता, फचत गने फानीको ववकास, आधायबूत् शशऺा य प्राथलभक स्वास््मभा ऩहुॉच, 

साभाशजक न्माम य सयुऺाको प्रत्माबलूत बएको छ । 

लनजी, सहकायी, अधसुयकायी सॊघ सॊस्थाहरुराई गाउॉऩालरकारे ववकासको साझोदायीको रुऩभा स्वीकाय गयेको 
छ साथै रगानी भैत्री वातावयण य सॊयचना लनभाुणभा ध्मान केशन्ित बएको छ । 

भोरङु गाउॉऩालरकाको आगाभी आलथकु वषकुो फजेट सीभा तजुभुा गदाु भैरे नेऩारको  स्थानीम सयकाय 
सञ्चारन ऐन, २०७४, सॊघ य प्रदेशको फजेट, भोरङु गाउॉऩालरकाको वावषकु नीलत तथा कामकु्रभ, याजस्व 



ऩयाभश ुसलभलत, श्रोत अनभुान तथा फजेट सीभा लनधाुयण सलभलत, दीगो ववकासको रक्ष्म आर्दराई आधायको 
रुऩभा लरएको छु, साथै स्थानीम साभाशजक सॊघ सॊस्था, फवुिशजवव, याजनीलत कभी, बि बरादभी आर्दको 
सझुावहरुराई ऩलन भागदुशनुको रुऩभा लरएको छु ।चार ु आलथकु वषभुा हालसर बएका उऩरशव्धहरु 
सॊस्थागत गदस नागरयकको साभाशजक य आलथकु हीत प्रफदुन गन ु उऩरव्ध श्रोतको सभन्मावमक फाॉपपाॉड, 

सेवाको सयर य सभान ववतयण, ववकासभा सभान सहबागीता, जनताभा ववकासको स्वालभि ग्रहण जस्ता 
भहत्वऩूण ुकुयाहरुभा ववशषे ध्मान र्दइनेछ । 

सम्भालनत सबाध्मऺ भहोदम, 

अफ भ भोरङु गाउॉऩालरकाको आलथकु शस्थलतको साभान्म जानकायी गयाउन चाहन्छु । 

१.  चार ुआ.व.को वविीम प्रगलत सन्तोषजनक यहेको ऩाइन्छ ,चार ुखच ुबन्दा ववकास खचकुो वहस्साको 
प्रगलत उऩरव्धीभूरक बएको ऩाइन्छ । 

२. गाउॉऩालरकाभा आधलुनक कृवष प्रणारीको सरुुवात बएको छ मसरे कृषकको आमस्तय वृवि गनभुा 
भहत्वऩूण ुसहमोग ऩगेुको ऩाइन्छ । 

३. सडकको ववस्तायरे दैलनक उऩबोग्म साभान उऩरब्धता सहज बएको जसरे प्रलतष्ऩधाुत्भक फजाय 
प्रणारीको ववकास बएको छ  ।  

४. वस्त ु लनमाुत बन्दा आमात फढी यहेकोरे स्थानीम उत्ऩादनराई फढी प्राथलभकता र्दनऩुने नीलत 
अफरम्फन गनुऩुने देशखन्छ । 

५. याजस्व ऩरयचारनको रक्ष्म नशजक ऩगेुको देशखदैन त्मसैरे। याजस्व प्रशासनराईन चसु्त, दरुुस्त य 
प्रबाफकायी फनाउने यणनीलत गाउॉऩालरकारे लरन ुऩने देशखन्छ । याजस्व प्रणारीभा विववधा ववद्यभान देशखन्छ 
। 

६. जनताभा आलथकु असन्तरुन देशखन्छ । त्मसैरे ववऩन्न य रशऺत उन्भूख कामकु्रभ सञ्चारन गनुऩुने 
देशखन्छ । 

७. फचत तथा ऋण सहकायी सॊस्थाहरुको उऩशस्थलत सॊख्मात्भक रुऩभा भात्र यहेकोरे उत्ऩादनभूरक 
कामभुा उत्प्ररेयत गनु ुआवश्मक देशखन्छ । 

 

सम्भानीत सबाध्मऺ भहोदम, 

    अफ भ आगाभी आलथकु वष ु२०७७।०७८ को फजेटको उद्देश्म तथा प्राथलभकता प्रस्ततुगने अनभुलत 
चाहन्छु ।  

फजेटका उद्दशे्म य प्राथलभकता लनम्नानसुाय छन्- 

● सडकको ववस्ताय य स्तयोन्नती गयी नागरयकराई मातामातको ऩहुॉचभा  फढाउने  

● कृवष य ऩशऩुारनको उत्ऩादन गणुस्तय ववृि गयी आमात प्रलतस्थाऩन गदस लनमाुत फढाउने । 



● ऩमटुन ऺेत्रराई ववकास य ववस्ताय गयी सभग्र गाॉउऩालरका नै ऩमटुकीम गन्तव्मकोरु ऩभा ववकास 
गन ुप्रदेश सयकाय य सॊशघम सयकायसॊग सभन्वम सहकाम ुय साझेदायीभा ऩमटुवकम ऺेत्रको लफकास गनु ुऩने 
देशखन्छ । 

● उऩरव्ध श्रोत साधनको न्मामोशचत ववतयण, ववकासभा सभान सहबालगता गयाइनछे । 

● स्वास््म य शैशऺक गणुस्तय फवृि गरयनेछ । 

● साभाशजक फेभेर य आलथकु ववषभताराई अन्त्म गयरयनेछ । 

● साभाशजक करह, झगडा य ववऩशिहरुराई अन्त्म गरयनेछ । 

● मवुा स्वयोजगाय कामकु्रराई फढवा र्दइनछे । 

● जनताभा भौलरक हकको प्रत्माबलूत र्दराइनेछ । 

● सेवा प्रवाहको गणुस्तय फवृि गयी प्रवक्रमागत झन्झटराई अन्त्म गरयनेछ। 

● खाद्य सयुऺाको प्रत्माबलूत गरयनेछ । 

सम्भानीत सबाध्मऺ भहोदम, 

    अफ भ फजेट तजुभुाका आधाय य लसिान्तहरु प्रस्ततु गन ुचाहन्छु । 

● नेऩारको सॊववधान, 

● स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ , 

● यावष्टम प्राकृलतक श्रोत तथा ववि आमोग ऐन, , २०७४ 

● सॊघ य प्रदेश सयकायरे जायी गयेको नीलत, काननु तथा भाऩदण्डहरु, 

● स्थानीम तहभा फजेट तजुभुा, कामानु्वमन, आलथकु व्मवस्थाऩन तथा , सम्ऩशि हस्तान्तयण सम्फन्धी 
लनदेशशका, २०७,४ 

● अन्तयसयकायी वविीम हस्तान्तयण लनदेशशका, 
● दीगो ववकासको रक्ष्म, 

● सॊघीम, प्रादेशशक य स्थानीम तहको आवलधक ववकास मोजना, 
● स्थानीम तहको भध्मकारीन खच ुसॊयचना, 
● उऩरव्ध श्रोत य साधन, 

● ववकासका अन्तय सम्फशन्धत ववषमहरु, 

● नेऩार सयकायरे ऺेत्रीम तथा अन्तयाुवष्डमस्तयभा जनाएका प्रलतविताहरु, 

● सॊघ य प्रदेशरे अफरम्फन गयेका आलथकु नीलतहरु, 

● ववकासका आवलधक मोजना, यणनीलतक मोजना, ऺेत्रगत गरुुमोजना, 
● सॊघीम सयकाय य प्रदेश सयकायको लनदेशन तथा ऩरयऩत्रहरु, 

● याजस्व ऩयाभश ुसलभलतको प्रलतफेदन आर्द । 



सम्भालनत सबाध्मऺ भहोदम, 

अफ भ भोरङु गाउॉऩालरकाको आलथकु  वष ु २०७७।०७८ को अनभुालनत आम  श्रोत प्रस्ततु    गन ु
चाहन्छु । 

    अथ ुभन्त्रारम, यावष्डम प्राकृलतक श्रोत तथा आमोग, ववि प्रदेश सयकाय फाट प्राप्त ऩत्र तथा प्रदेश फजेट 
फक्तव्म य आ.व. २०७६।०७७ को फैकॊ  भौज्दातको आधायभा आ.व. २०७७।०७८ भा मस भोरङु 
गाउॉऩालरकाभा प्राप्त अनभुालनत कुर फजेट रु. 35517535० ।-( ऩैलतस कयोड एकाउन्न राख ऩचहिय 
हजाय लतन सम ऩचास) लनम्न अनसुाय को शशषकुगत आम लफफयण यहेको छ । 

●  सॊशघम सयकाय ववशिम सभालनकयणफाट प्राप्त्- रु ८ कयोड ७ राख । 

●  सॊशघम सयकाय सशतु अनदुानफाट प्राप्त्- रु 18 कयोड 93 राख                

●  सॊशघम सयकाय याजश्व फाॉडपाॉडफाट प्राप्त्- रु 6 कयोड १५ राख ४६ हजाय ३ सम ५०    

●  प्रदेश सयकाय सवायी कय याजश्व फाॉडपाॉडफाट प्राप्त आम  रु २४ राख ९ हजाय । 

●  प्रदेश सयकाय सभालनकयण अनदुान्- रु. ७० राख  

●  अनभुालनत आन्तरयक याजश्व -  रु. २२ राख २० हजाय  । 

 प्रदेश सभऩयुक अनदुान्- रु १ कयोड । 

 प्रदेश लफशषे अनदुान्- २० राख । 

गयी आव. ०७७।०७८ को  जम्भा अनभुालनत आम 35517535० ।-( ऩैलतस कयोड एकाउन्न राख 
ऩचहिय हजाय लतन सम ऩचास) यहेको छ । 

सम्भालनत सबाध्मऺ भहोदम, 

आ.व. २०७७।०७८ भा सम्ऩूण ुफजेटको चारगुत य ऩूॉशजगत फजेट वववयण ऩेश गन ुचहान्छु। 

मस आलथकु फषभुा चारगुत फजेट तपु कभचुायी ऩारयश्रलभक,कामाुरम सॊचारन,व्मवस्थाऩन रगामत अन्म चार ु
प्रकृलतका ववववध शशषकुभा एकभषु्ट फजेट रु ६ कयोड ६१ राख ७५ हजाय ३ सम ऩचास फजेट छुट्याईएको 
छ । बने ऩ ुॉशजगत तपु रु ९ कयोड ९७ राख फजेट ववलनमोजन गयीएको छ । 

सम्भालनत सबाध्मऺ भहोदम, 

   अफ भ भोरङु गाउॉऩालरका, गाउॉ कामऩुालरकाको कामाुरम, ववषमगत शाखाहरु, वडा कामाुरम, ऺेत्रगत 
कामकु्रभ तथा ववलनमोजन सम्फन्धी वववयण प्रस्ततु गन ुअनभुलत चाहन्छु । 

● भोरङु गाउॉऩालरका, वडा नॊ. १ राई रु. 3600000।- ३६ राख ववलनमोजन गरयएको छ । 

● भोरङु गाउॉऩालरका,वडा नॊ. २ राई रु 3700000।- ३७ राख ववलनमोजन गरयएको छ । 
● भोरङु गाउॉऩालरका, वडा नॊ. ३ राई रु 3200000।- ३२ राख ववलनमोजन गरयएको छ । 

● भोरङु गाउॉऩालरका, वडा नॊ. ४ राई रु. 3400000।- ३४ राख ववलनमोजन गरयएको छ । 

● भोरङु गाउॉऩालरका, वडा नॊ. ५ राई रु. 3400000।- ३४ राख ववलनमोजन गरयएको छ । 



● भोरङु गाउॉऩालरका, वडा नॊ. ६ राई रु. 3600000।- ३६ राख ववलनमोजन गरयएको छ । 

● भोरङु गाउॉऩालरका, वडा नॊ. ७ राई रु. 3९00000।- ३९ राख  ववलनमोजन गरयएको छ । 

● भोरङु गाउॉऩालरका, वडा नॊ. ८ राई रु. 3600000।- ३६ राख ववलनमोजन गरयएको छ । 

 

अध्मऺ भहोदम, 

    अफ भ भोरङु गाउॉऩालरकाको गौयफको मोजना तथा कामकु्रभहरु प्रस्ततु गन ुगईयहेको छु । 

 

क) आलथकु ववकास्- 

१) ववकासको आधायशशरा आलथकु ववकास हो । मस ऺेत्रराई गाउॉऩालरकारे उच्च प्राथलभकताभा याखेको 
छ । आलथकु ववकासराई भजफतु फनाउन गाउॉऩालरकारे कृवष तथा ऩश ु सेवा सम्फन्धी कामकु्रभहरु कृवष 
तथा ऩश ुऩकेट ऺेत्रको रुऩभा घोषणा गयी कामकु्रभहरु सॊचारन गन ुएकभषु्ट रु ४० राख फजेट लफलनमोजन 
गरयएको छ । 

२)भोरङु गाउॉऩालरकाराई ऩमटुक गन्तव्मको रुऩभा लफकास गयी आम आजनुभा टेवा ऩरु्रमाउुने उदे्यश्मरे 
ऩमटुन ऺेत्र लफकास कामकु्रभको रालग रु १० राख फजेट लफलनमोजन गरयएको छ  

ख) साभाशजक ववकास्-  

१) गाउॉऩालरकारे सभग्र शैशऺक सधुायको रालग जनशशक्त व्मवस्थाऩनराई भहत्वऩूण ुकलडको रुऩभा लरएको 
छ य शशऺक ववद्याथी अनऩुातराई भूख्म आधाय फनाएय आ.व. २०७७।०७८ भा शशऺाभा गणुस्तयीमता 
ल्माउदै सावजुलनक लफद्यारमको साख जोगाउनको रालग गाउॉऩालरकारे शशऺा ऺेत्रभा एकभषु्ट रु ६० राख 
फजेट लफलनमोजन गयीएको छ । 

२) स्वस्थ नेऩार, सभदृ नेऩार, सभदृ नेऩार सखुी नेऩारी बने्न भरु नायाराई आत्भासाथ गदस भोरङु 
गाउॉऩालरका अन्तगतु आवश्मक स्थानभा खोऩ केन्ि बवन लनभाुण रगामत भोरङुफासीको आधायबतु 
स्वास््मराई भध्मनजय गदस एक भषु्ट रु ४० राख फजेट लफलनमोजन गरयएको छ । 

३)सम्ऩूण ुजातजालतहरु फीच जालतम एकता,धालभकु सवहष्णतुा कामभ गदस शान्त सभाज लनभाुण गन ुधालभकु 
तथा साॉस्कृलतक ऺेत्रको मोगदानराई भध्मनजय गदस धालभकु सॊयचना लनभाुणको रालग रु २० राख फजेट 
लफलनमोजन गरयएको छ । 

४)बववष्मको कणधुायको रुऩभा यहेका मवुा जगतको जोस जाॉगय य ईच्छा शशक्तराई सदा जोगाई याख्न े
खेरकुद ऺेत्रको लफकासको रालग मवुा तथा खेरकुद शशषकुभा एकभषु्ट रु १० राख य लफध्मारमको 
खेरभैदान लनभाुणको रागी २५ राख फजेट लफलनमोजन गरयएको छ । 

५)याज्म तथा याष्ड लनभाुणभा प्रत्मेक व्मशक्तको भहत्वऩूण ुबलुभका यहेको हनु्छ य सो को रालग हयेक फग,ुऺेत्र, 

लरङ्ग, जालत, को सभान अशस्तत्व राई स्वीकाय गदस याज्म य याष्ड प्रलत सम्ऩूण ुनागरयकहरुराई फपादाय फनाउन 



भवहरा ,फारफालरका ,जेष्ठ नागारयक ,अऩाङ्ग जनजाती रगामत रशऺत फग ु शशषकुभा एकभषु्ट यकभ रु ३० 
राख लफलनमोजन गरयएको छ । 

ग) ऩूवाुधाय ववकास्- 
(१) गाउॉऩालरकारे जनताको जीवनराई सहज फनाउने हेतरेु ऩूवाुधाय ववकासराई प्राथलभकताभा याखेको छ 
। सडक, लनभाुण तथा व्मवस्थाऩन गन ुगाउॉऩालरकारे एक भषु्ट यकभ रु ८७ राख फजेटको व्मवस्था गयेको 
छ । 

३) भोरङु गाउॉऩालरका अन्तगतु खानेऩालन सभस्मा सभाधनाको रागी हार राई भोरङु-४ कुरखोरा हकुऩयु 
खानेऩानीको रालग एक भषु्ट रु १५ राख फजेटको व्मवस्था गरयएको छ ।  

४) बवन तथा शहयी लफकासरे नै भानव शजवनभा गणुस्तयीम शजवनको भाऩन गने कुयाराई भध्मनजय गदस 
बवन, शौचारम, प्रलतऺारम लनभाुण जस्ता ऩूवाुधायको ऺेत्रभा एकभषु्ट रु ६५ राख फजेटको व्मवस्था गरयएको 
छ । 

घ) वाताफयण तथा ववऩत व्मवस्थाऩन्- 

१) ववश्वब्मावऩ भहाभायीको रुऩभा पैलरएको कोयोना बाइयस (कोलबड-१९) को सॊक्रभण योकथाभ तथा 
लनमन्त्रणको रागी स्वास््म ऺेत्रको सदुृशणकयण , स्वास््मकलभकुो भनोफर उच्च फनाउने ,आवश्मक स्वास््म 
य सयुऺाका साभालग्रको ऩमाुप्त ब्मफस्था गने आवश्मक क्वायेन्टाइन य आईशोरेशन लनभाुण गने ,ऩरयऺणको 
दामया पयावकरो फनाउन सभन्वम गने , स्वदेश तथा लफदेशभा अरऩत्र ऩयेका भोरङु फालसको उद्दाय गने तथा 
कोयोना बाइयसफाट प्रबाववत अलत लफऩन्न ऩरयवायराई याहत उऩरब्ध गयाउॉदै स्वदेश तथा लफदेशभा योजगायी 
गभेुकाहरुको रागी प्रकोऩ ब्मफस्थाऩन कोषभा एक भषु्ट रु ३० राख फजेट ब्मफस्था गयेको छु । 

ऩालरका लबत्र आईऩने ववऩत व्मवस्थाऩनको रालग एकभषु्ट रु १५ राख लफलनमोजन गरयएको छ ।  

ङ) सशुासन तथा सॊस्थागत ऺभता लफकास्- 

१) भोरङु गाउॉऩालरकाभा कयायभा कामाुयत कभचुायीहरुको भनोफर उच्च ऩान ुतालरभ प्राप्त अ.न.लभ राई 
२२,०००।- य अन्म अ.हे फ. अनलभराई २०,०००।- शे्रणी ववहीन कयायभा कामाुयत कभचुायीहरुको 
भनोफर उच्च ऩाने व्मवस्था गरयएको छ । 

च) न्मावमक सलभलत्- 

जनताको हक अलधकायराई सूलनशश्चत गदस शान्त य सभ्म सभाजको लनभाुण गन ु न्माम ऺेत्रको अग्रशण 
बलुभकाराई ध्मानभा याशख ऩालरका स्तयभा न्माम भूलतकुा रुऩभा यहेका न्मावमक सलभलतका सदस्म,भेरलभराऩ 
कामकुताुहरुको ऺभताभा फरृ्द गयी स्वच्छ,लनश्ऩऺ य उत्कृष्ट ढङ्गरे न्माम सम्ऩादन गयाउन न्मावमक 
सलभलतराई ऺभता ववकास एवॊ वडा तह भै न्मावमक लनरुऩण गन ुभेरलभराऩकताुको ऺभता ववकास गन ु१२ 
राख फजेट व्मवस्थाऩन गरयएको छ । 

सम्भानीत सबाध्मऺ ज्मू, 



अफ भ आलथकु फष ु२०७७।०७८ को गाउॉऩालरका स्तयभा सॊचारन हनुे मोजना तथा कामकु्रभ प्रस्ततु गन ु
गईयहेको छु । 

सम्भालनत सबाध्मऺ ज्मू, 

भरुकुभा सॊघीमता राग ुबई स्थानीम तह घोषणा बए सॉगै हाभी आपैरे स्थानीम तहफाटै आलथकु, बौलतक, 

साभाशजक तवयरे पड्को भानुऩुने चनुौती थवऩएको छ । साभाशजक ऺेत्र तथा बौलतक ऩवुाुधाय भा उल्रेखनीम 
रुऩभा ववलनमोजन गरयएको मो फजेटफाट सभिृ भोरङु गाउॉऩालरकाको शरुुवात हनुभेा भैरे ववश्वास लरएको छु 
। फजेटको ऩणु ुकामाुन्वमनरे जनतारे स्थानीम तहभा सयकायको उऩशस्थलतको अनबुलुत हनुेछ बने्न ववश्वास 
लरएको छु । मो फजेटको लसिान्त य प्राथलभकताभा प्राप्त ववलबन्न सझुावका रालग गाउॉफासीहरु, शशऺक, 

ववुिशजवीहरु, सभाजसेवी, ऩत्रकाय, कभचुायी, प्रलत भ आबायी छु । फजेट लनभाुणका क्रभभा अहोयात्र खवटन े
गाउॉऩालरकाका प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत रगामत सम्ऩणु ुकभचुायीहरुराई ववशेष धन्मवाद र्दन चाहन्छु ।  

य अन्त्मभा, गाउॉऩालरकाको ववकासभा सहमोग ऩमुाउुने सफै कयदाताहरु, ववलबन्न सॊघ सॊस्थाहरु, दात ृलनकामहरु 
तथा आभ भोरङुवासी फवुा आभा, र्ददी फवहनी, दाजबुाईराई मस अवसयभा हार्दुक आबाय प्रकट गदस मो 
फजेटको सपर कामाुन्वमनभा सभेत सफैको ऩणु ुसहमोग ऩाउने अऩेऺा सवहत ववदा हनु्छु । 

धन्मवाद , 

                                  नभस्काय । 

 

हेभकुभायी ताभाङ 

उऩाध्मऺ 

भोरङु गाउॉऩालरका 
 

                                               

 


