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लिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको सम्मालनत एघार  ँ गाउँसभाका आिरलिर् 

अध्यक्षजू्य, प्रमुख अलतलिजू्य,लिशेष अलतलिजू्यहरु, अलतलि जू्यहरु, लिलभन्न 

राजनीलतक ििका प्रमुख एबं प्रलतलनलधजू्यहरु, कार्ायिर्का प्रमुख प्रशासकीर् 

अलधकृत जू्य   िडा अध्यक्ष  िगार्त समू्पिय समालन्नत सभाका सिस्यजू्यहरु, 

समू्पिय कमयचारी सािीहरु, सामालजक संघ संस्िाका प्रमुख एबं प्रलतलनलधजू्यहरु, 

पिकार तिा सञ्चारकमी लमिहरु, सुरक्षाकमी लमिहरु तिा र्स गररमामर् सभामा 

उपश्थित समू्पिय महानुभािहरुमा आजको र्ो सम्मालनत एघार  ं  गाउँसभामा 

हालियक स्वागत तिा अलभिािन गियछु ।  

नेपािी जनतािे पटकपटक गिै आएको त्याग,बलििान र ऐलतहालसक 

जनरु्द्ध र जनआन्दोिनको ग रिपूिय इलतहासको जगमा नेपािको स्वतन्त्रता, 

साबयभ लमकता ,भ गालिक अखण्डता, रालरि र्एकता, स्वलधनता र स्वलभमानिाई 

अकु्षि राखी जनताको साियभ मअलधकार स्वतन्त्रता र स्वशासनको अलधकारिाई 

आत्मसात गिै संघीर् िोकताश्न्त्रक गितन्त्रात्मक शासन ब्यबस्िाको माध्यमबाट 

लिगो शाश्ि, सुशासन, लबकास र संिृश्द्धको आकांक्षा पूरा गनय संलबधान सभाबाट 

पाररत नेपािको संलबधान२०७२ को पलहिो कार्ायन्वर्न स्वरुप सम्पन्न भई  िोस्रो 

पटकको स्िानीर् तहको लनबायचन २०७९  मार्य त नेपािको इलतहासमा स्वतन्त्रता, 

स्वार्त्तता र सुशासनको अलधकारसलहत स्िालपत र्स लिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको 

प्रांगिमा लसंहिरबारको अलधकार जनताको घरिैिोमा आएको अनुभूलत हुने गरी 

एघार  ं गाउँसभामा उपाध्यक्षको हैलसर्तिे बजेट िक्तव्य पेश गनय पाउँिा  

ग रिाश्न्वत भएको छु | 

 

सियप्रिम नेपािी जनतािे नेपािको इलतहासमा राज्यको र्रक र्रक 

व्यिस्िा पररितयनका िालग ०५२/०६२ को  जनरु्द्द र ०६२/०६३ को जनआन्दोिन 

तिा अन्य पटक पटकका नागररक आन्दोिनको उपिश्ि रक्षा गिै अलहिेसम्म 

स्िालपत भएको िोकताश्न्त्रक व्यिस्िासम्म आइपुग्दा आफ्नf] जीिन आहुलत गनुय 

हुने समू्पिय ज्ञात अज्ञात अमर शलहिहरु प्रलत भािपूिय श्रिाञ्जिी अपयि गिै घाइते 



,अपाङगता, िेपत्ता हुनुभएका र्ोद्दाहरुमा सम्मान प्रकट गिै उहाँहरुको 

पररिारजनहरुका सािमा रलह काम गने िाचा प्रकट गियछु ।त्यसै गरी 

२०७९|२|२६ को अलिरि िषयका कारि र्सै गाउँपालिका -५ को पलहरोमा परी 

मृतु्य िरि गनुय हुने स्व. नेि बहािुर खांडको मृतु्य प्रलत िुख व्यक्त गिै भािपूिय 

श्रद्धन्जािी व्यक्त गिै पररिारजनमा हालियक समबेिना प्रकट गियछु | सािै लिलभन्न 

रोग तिा  महामारीका कारि लिरामी भई उपचार गराइरहनु भएका 

नागररकहरुको लशघ्र स्वास्थ्य िाभको कामना गियछु | 

स्िानीर् तहको लनिायचन पश्चात स्िालनर् सरकार लिकास लनमायिमा प्रते्यक 

जनतासंग आरै् संिग्न हुने िातािरि बनाइनेछ  । र्ो समर्िाई आलियक 

सामालजक ,भ लतक रुपािरिको अिसरको रुपमा उपर्ोग र जनचाहाना पुरा गने 

अिसरको रुपमा लिंिै आलियक लिकास गनुय हो । राजनीलतक प्रिािी प्रलत 

जनताको भरोसा िढाउिै िोकतन्त्रको आधार स्तम्भको रुपमा रहेको स्िानीर् 

तहिाई िलिर्ो िनाउनु र संस्िागत गनुय िोकतन्त्रको  िलिर्ो पक्ष र अभ्यास हो ।  

नेपािको संलिधानिे व्यिस्िा गरे अनुसार तीन तहका सरकारहरु मधे्य 

जनताको आफ्नो घर  आँगन र सडकमा जलत िेिा पलन िेख्न िोल्न छुन र आफ्ना 

लिलिध समस्या, सुझाि र समाधानका उपार्हरु िताउन सके्न सरकार हो ।  र्स्ता 

जनसेिामुिक तिा समू्पिय लिकास लनमायिको काममा हामी लनरिर िालग रहेका 

छ  ं र िालग रहने छ   । र्हाँसम्म आईपुग्दा लनितयमान जनप्रलतलनलधजू्यहरुिे 

लिकास लनमायि कार्यहरुमा पुर्ायउनु भएको र्ोगिानको  उच्च किर र सम्मान 

प्रकट गियछु । पलहिो कार्यकािमा भएका निीनतम कार्यहरुिाई र्स 

कार्यकािमा पलन लनरिरता लिईनेछु र सुधार गनुयपने पक्षिाई जलहिे पलन आम 

लिपुरासुन्दरीिासी cfb/0fLo नागररकहरुसँग सहकार्य गरी अलघ बढ्ने िाचा व्यक्त 

गियछु । लिकासका अिसरहरुिाई भरपुर सिुपर्ोग गिै चुन ती एबं आईपने 

समस्याहरुिाई समाधान गरी लचिै जाने िाचा गियछु । 

हामी जनप्रलतलनलधहरु  शासक नभई  जनताको सेिक ह  ँ त्यसका िालग सेिा  

गनयका िालग म िगार्त सबै लिपुरासुन्दरी जनप्रलतलनलधहरुिाई सोलह अनुसार 

जनताको सेिामा तश्िन हुन अनुरोध गियछु | सािै समू्पिय लिपुरासुन्दरीबासी 

जनसमुिार्िाई सकारात्मक रार् सुझाि सलहत लिकासको काममा हातेमािो 

गनयका लनश्ि अनुरोध गियछु | 

सभाका सभाध्यक्ष िहोदय, 

आगामी आ.ि को आलियक बजेट तजुयमा गिाय मैिे लनम्नानुसारको िस्ताबेजिाई 

आधार बनाएको छु | 

१) नेपािको संलबधान, २०७२ 

२)  स्िानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ 



३)  रालरि र् प्राकृलतक स्रोत तिा लित्त आर्ोग ऐन, २०७४ 

४) अिरसरकारी लित्त सरकारी लित्त व्यबस्िापन ऐन, २०७४ 

५) सङ्घीर् तिा प्रिेश सरकारिे जारी गरेको नीलत तिा कानून र मापिण्डहरु 

६)  सङ्घीर् सरकार ,प्रिेश सरकार तिा लिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको आिलधक 

र्ोजना 

७) लिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाको आिररक आर् स्रोत साधन  

८)  लिलभन्न राजनीलतक ििहरुबाट प्राप्त सुझािहरु  

९)  संघ र प्रिेशिे अििम्बन गरेका आलियक नीलतहरु  

१०)    संघ र प्रिेश सरकारबाट प्राप्त लिलतर् हस्तािरिहरु 

    ११)   लिलभन्न साझेिार संस्िासंग गरेको प्रलतबद्धता 

 ca म र्स आ.ि. २०७९।८०को िजेटको साि सोच, िक्ष्य, उदे्दश्य र 

प्रािलमकताहरु िाई लनम्न अनुसार प्रसु्तत गनय चाहन्छु ।  

सोच :- "त्रिक्षा ,स्वास्थ्य ,कृत्रि, जिस्रोत, पयाटन र पूवााधार ; सिुन्नत 

त्रिपुरासुन्दरीको  िूि आधार"  भने्न मूि नारािाई आत्मसात गिै जनताको 

म लिक हकहरुको सुलनश्स्चत गिै  स्वास्थ्य, लशक्षा,व्यािसालर्क कृलष तिा 

रोजगारीमा िृश्द्ध गिै आम नागररकको आलियक जीिनस्तरमा िृश्द्ध गने ।  

िक्ष्य  :- 

 गाउँपालिकाको समग्र लिकासिाई  लिगो लिकाससंग सामन्जस्यता ल्याई 

सामालजक न्यार् सलहत जनताको आर् रोजगारी र जीिनस्तरमा िृश्द्ध गिै िलगने 

छ । गाउँपालिकाको िालषयक िजेट तिा आिलधक र्ोजना अनुसारको उक्त 

कार्यक्रमहरुिे सामालजक तिा िातािरलिर् लिकासमा र्ोगिान पुर्ायउिै उच्च 

नलतजा हालसि गररने छ ।  

उदे्दश्य :- 

क)  म लिक हकको रुपमा रहेको नू्यनतम आधारभूत आिश्यकताहरुको  

पररपूलतय गने |  

ख) नेपािको संलिधान, २०७२ र स्िालनर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ िे लिएको    

 लजमे्मिारी र कतयव्य पूरा गने । 

ग) लशक्षा स्वास्थ्य तिा सामालजक कल्यािमा गाउँपालिकाको भूलमका बढाउने | 

घ) जनस्वास्थ्यको दृलरिे स्वास्थ्य पर्ायिरिमैिी भ लतक पूिायधार लनमायि गरी 

प्राकृलतक  स्रोत र मानि स्रोतिाई उच्चतम प्रर्ोग गिै आम लिपुरासुन्दरीबासीको 

स्वास्थ्यमा गुिात्मक सुधार गरी लिलभन्न रोग ,महामारीिाई लनर्न्त्रिको िालग 

उपिश्िमुिक रुपबाट अगाडी a9fOg]5 ।  



ङ)  कृलष, पशुपािन ,घरेिु एिं साना र मझ िा उद्यम व्यािसार्िाई िढािा 

लिइनेछ ।  

च) भ लतक लिकासिाई लतब्रता लिन ,गाउँपालिकास्तरीर् ग रबका आर्ोजना 

,समपुरक र लबशेष sf]if dfk{mt कार्यन्वर्नमा लबशेष जोड लिई आलियक लिकास 

गने | 

छ) बािमैिी गाउँपालिका लनमायि गने कार्यिाई लनरिरता लिईनेछ |  

ज) उत्पािनशीि, रोजगार उनु्मख न्यार्पूिय लितरिको माध्यमिाट आलियक िृश्द्ध 

हाँलसि  गरी गररिी र िेरोजगारी घटाउिै िलगने छ  | 

झ) रालरि र् ग रिको आर्ोजना बुढीगण्डकी आर्ोजनाबाट प्रभालित ,जेष्ठ नागररक, 

िलित, जनजाती, मलहिा, आलििासी, शारीररक अपाङ्गता भएका  व्यश्क्तहरु, 

लपछडा िगय लसमािकृत कुमाि , िरै एबं  के्षिगत लिकासमा जोड लििै समािेशी 

तिा लिगो लिकास अिधारिािाई कार्ायन्वर्न गने ।  

 

िात्रिका उदे्दश्यहरु हाँत्रसि  गना वजेटिा त्रनम्नानुसारको कायाक्रििाई 

प्राित्रिकतािा राखेको छु ।  

प्राित्रिकताहरु :- 

क) मलहिा,बािबालिका,जेष्ठ नागररक ,अशक्त व्यश्क्तहरुका िालग  

शसश्क्तकरिको लबशेष कार्यक्रमहरुको सुलनलश्चतता गररनेछ  |  

ख) लिगो िातािरिमैिी भ लतक पूिायधार लनमायि गने   |  

ग) आधारभूत लशक्षा, स्वास्थ्य, खा.पा. तिा सरसर्ाईमा पहँुच िृश्द्ध गिै जाने ।  

घ) कृलष घरेिु साना उद्यम व्यिसार्ी, पशुपािकिाई व्यिसार्ीकरि गरी 

आलियक  लिकासमा स्रोत र श्रमको उच्चतम प्रर्ोग गिै स्वरोजगार लसजयना 

गररनेछ ।  

ङ) स्िानीर् उत्पािन र उत्पािकत्विाई िृश्द्ध गने, प्रभािकारी सेिा सुलिधा 

प्रिाहको  सुलनलश्चतता गने । 

छ) िेरोजगार रु्िाहरुिाई लसपमूिक तालिम लिई रोजगारको अिसर लसजयना गने 

| 

ज) सूचना तिा प्रलिलधिाई प्रभािकारी र सेिामा आधाररत बनाइने छ ।  

झ) सिाचार र सुशासनिाई प्रभािकारी गिै िलगने छ ।  

ञ) न्यार्ीक प्रलक्रर्ािाई लछटो र सरि बनाइनेछ । 

ट) रु्िामैिी बजेट लिलनर्ोजनिाई लिशेष प्रािलमकतामा राखेकोछु | 

ठ) प्रांगररक एबं जैलिक कृलष प्रिािी अििम्बन गररनेछ | 

ड)र्ोगिानमा आधाररत सामालजक सुरक्षा कोषको ;+rfngnfO{ लनरिरता लिईनेछ 

|  



 

आयोजना छनौटको प्रािात्रिकीकरणिाई उपिब्धििुिक बनाउनका िात्रग 

त्रनम्नानुसारको त्रवत्रित्रिकृत के्षििाई पत्रहचानिा राखेको छु  ।  

क) ग्रालमि के्षिको आलियक लिकास र गररिी लनिारििाई प्रत्यक्ष र्ोगिान लिने ।  

ख) लशक्षा, स्वास्थ्य (लिलभन्न रोग समेत), खा.पा. सरसर्ाई र लसंचाईमा िगानी 

गने । 

ग) उत्पािनमुखी लिगो रोजगारी लिने । 

घ) ठूिा क्रमागत िजेटहरुको हकमा (आिलधक र्ोजना) िलढमा ३ िषयमा 

प्रलतर्ि लिने ।  

ङ) राजस्व पररचािन र आिररक आर्िृश्द्धमा लिगो र्ोगिान लिने ।  

च) सेिा प्रिाह संस्िागत लिकास सुशासनमा र्ोगिान लिने ।  

छ) स्िालनर् स्रोत र साधन प्रलिलधमा आधाररत भई जन-सहभालगतामा िृश्द्ध गने 

। 

ज) िैलङ्गक समानता, सामालजक समािेशीकरि, सामालजक सद्भाि तिा 

भाइचारामा िृश्द्ध  गने ।  

झ) लिगो लिकास, िन िातािरि संरक्षि तिा  लिपि् व्यिस्िापनमा सहर्ोग गिै 

लिपि पुिय तर्ारी तिा प्रलतकार्यमा जोड लिईने छ  ।  

ञ) स्िान लिशेषको सांसृ्कलतक, धालमयक र जातीर्ताको पलहचान एिं प्रियद्धन गने 

।  

ट) सूचना प्रलिलधिाई व्यिश्स्ित गिै अलधकतम कार्ायन्वर्न गररने छ ।  

ठ) गा.पा. तिा िाडयहरुबाट हुने सेिा प्रिाहहरुिाई गुिस्तररर् चुस्त, सहज 

एिम् सियशुिभ  बनाउने । 

ड) गा.पा. को समग्र लिकासको िालग सरकारी, सहकारी, गैर सरकारी, तिा 

लनजी संघ संस्िाहरुसँग सहकार्य गिै अगालड बढ्ने ।  

सभाअध्यक्षजू्य, 

अि म चािू आ.िको हाि सम्मको प्रगलत लििरि पेश गियछु | 

चािू आ.ि २०७८/७९ को लमलत २०७९|०३|०९ सम्मको बजेट तिा खचयको र्िािय 

लििरि र्सप्रकार छ | 

 बजेट खचय खचय प्रलतशत  

चािू ३३ करोड १७ िाख ४९ हजार 

७ सर् ९९ पैसा  

२३ करोड ५७ 

िाख ११ हजार 

पाँच सर् ५ पैसा  

 

७१.०५% 



पँुजीगत ३१ करोड ५ िाख ४४ हजार 

७६ रुपर्ाँ  

१३ करोड ६८ 

िाख ९ हजार ६ 

सर् ४७ रुपर्ाँ  

४४.०५% 

जम्मा ६४ करोड २२ िाख ९३ हजार 

८ सर् ७५ रुपर्ाँ  

३७ करोड २५ 

िाख २१ हजार १ 

सर् ५३ रुपर्ाँ  

५७.९९ % 

 

चािू आ.ि २०७८|७९ को हाि सम्मको आिररक आर् र राजश्व बाँडर्ाडको 

प्रगलत र्स प्रकार छ | 

लििरि ०७८/७९ को कूि 

अनुमालनत आर्  

हाि सम्मको 

र्िािय आम्दानी 

प्रगलत प्रलतशत  

(%) 

आिररक आर्  २ करोड ३ िाख  १ करोड २५ िाख  ६२% 

राजश्व बाँडर्ाड ८ करोड ३४ िाख 

९६ हजार ८ सर् 

७५ रुपर्ाँ  

७ करोड ३२ िाख 

९५ हजार ३ सर् 

३३ रुपर्ाँ  

८८ % 

कूि जम्मा १० करोड ३७ 

िाख ९ हजार ८ 

सर् ७५ रुपर्ाँ  

८ करोड ५७ 

िाख ९ हजार ३ 

सर् ३३ रुपर्ाँ  

 

८३% 

गाउँसभाका सभाअध्यक्षजू्य, प्रमुख अलतलिजू्य,अलतलिजू्यहरु , गाउँसभाका 

सिस्यजू्यहरु, कमयचारी तिा उपश्स्ित समू्पिय महानुभािहरु !  

अि म र्स आ.ि०७९/८०को सङ्घीर्  सरकार ,प्रिेश सरकारबाट प्राप्त लित्तीर् 

समानीकरि, शसतयअनुिान ,लबशेषअनुिान, समपुरक अनुिान, राजश्व र गत 

िषयको म ज्दात रकमका आधारमा समग्र बजेट गररमामर् सभासमक्ष प्रसु्तत गनय 

चाहन्छु | 

तपलशि: 

आ.व ०७९/८० को िात्रग त्रिपुरासुन्दरी गाउँपात्रिकाको सिग्र  आयको 

प्रके्षपण 

क्र.

स 

आर्को 

स्रोत 

लित्तीर् 

समानीकर

ि (रु.) 

सशतय 

(रु.) 

हजार

राजश्व 

बांडर्ांडबा

ट प्राप्त हुने 

समपुर

क 

अनुिान  

लबशेष 

अनुिा

न  

जम्मा 

(रु.हजार

मा ) 



हजारमा मा (रु.) 

हजारमा 

१. संघीर् 

सरकार 

बाट प्राप्त   

१४ करोड 

४५ िाख  

२१ 

करोड 

१७ 

िाख  

८करोड २० 

िाख  ९२  

हजार  

२ 

करोड 

७० 

िाख  

१करो

ड १० 

िाख  

४७ 

करोड 

६२िाख 

९२ हजार  

२. प्रिेश 

सरकारबा

ट प्राप्त  

१ करोड 

४१ िाख 

०४ हजार  

२ 

करोड 

५१िा

ख ६० 

हजार  

१करोड ८१ 

िाख ३६ 

हजार  

१ 

करोड  

- ६ करोड 

७४ िाख  

३ आिररक 

स्रोत 

प्रके्षपि  

 २करोड 

१० िाख  

५. लजिा 

समन्वर्  

 ३५ िाख  

आ.ि ०७८/७९ को नगि म ज्दात   ६करोड  

जम्मा आय (रु.) ६२ 

करोड 

८१ िाख 

९२ हजार  

अि आ.ि ०७९/८० का िालग तपलसि बमोलजमको बजेट लिलनर्ोजन गररएको छु | 

क्र.स  लशषयक बजेट(रु.हजारमा ) 

१ चािू ६ करोड ५० िाख  

२ लिपि व्यबस्िापन ५० िाख  

३ र्लनयचर तिा लर्क्चसय २५ िाख  

४ मेलशनरी तिा औजार  २० िाख  

५ 
आकश्िक तिा राहत उद्दार कोष २५ िाख  

६ परामशय सेिा २५ िाख  

७ 
लशक्षा तिा रु्िा लिकास २ करोड ५० िाख  

८ कृलष लिकास/पशु लिकास  ७० िाख  



९ मलहिा लिकास ४० िाख  

१० स्वास्थ्य शाखा ६० िाख  

११ सूचना शाखा ३० िाख  

१२ मेड्पा शाखा १० िाख  

१३ 

धालमयक पर्यटन पूिायधार लिकास 

कार्यक्रम  
५० िाख  

१४ कभडय हि ३५ िाख  

१५ िडागत र्ोजना ७ करोड  

१६ र्ोहोर व्यबस्िापन ५ िाख  

१७ िृक्षरोपि ५िाख  

१८ 
गाउँपालिका गाडेन लनमायि १५ िाख  

१९ 

सलहि िेपत्ता तिा द्वन्द पीलडत 

पररिार आर् आजयन कार्यक्रम  
२० िाख  

२० सलहि प्रलतष्ठान लनमायि २० िाख  

२१ 

सलहि बेपत्ता तिा द्वन्द 

पीलडतहरुको  जीिनी प्रकाशन 
५ िाख  

२२ 
रोजगार सेिा केन्द्र  ५ िाख  

२३  
पंजीकरि शाखा  ३ िाख 

२४. 
समपुरक अनुिान  ४करोड २० िाख  

 जम्मा २५ करोड ३८ िाख  

गाउँपात्रिका स्तरीय योजना तिा कायाक्रिका िात्रग रु. ८ करोड ६० िाख ३२ 

हजार  

 

• सम्मानलनत एघार  ं गाउँसभामा आ.ि. २०७९/८० को िजेट आर्, व्यार्, 

राजस्व अनुमान, अनुिान प्राश्प्त, व्यर् अनुमान लिलत्तर् व्यिस्िापनको 

अनुमान कार्यके्षिगत व्यर् अनुमान िालषयक लिकास कार्यक्रम शसतय 

अनुिानको कार्यक्रम, समपुरक अनुिानको कार्यक्रम अनूसुचीहरुमा उिेख 

गरेको छु ।  



• चािू आ.ि ०७९/८० प्रके्षपि गररएको आिररक राजश्व अनुसार संकिन 

हुन नसकेको र्िािय स्वीकार गिै आगामी आ.िमाकर लतनय अलनिार्य र 

स्वतसु्परत् कर लतनय आउने  िातािरि लसजयना गने कुरामा लबशेष ध्यान 

लिइने छ | गाउँपालिकाको समग्र लिकासमा गाउँपालिकाबासीको प्रर्ासबाट 

माि सम्भि भएकोिे प्रस्तालित करहरु समर्मा नै असुि गनय सहर्ोग रहने 

नै छ भने्न अपेक्षा गरेको छु | 

• आगामी  आ.ि का िालग  करका िार्राहरुमा सामान्य हेररे्र गररएको छ, 

सािै लिगतका आ.िहरुमा लिईिै आएको अपांगता र लिपिको लसर्ाररस 

तिा कडा रोगको लसर्ाररसमा लिएको राहत आगामी आ.िका िालग समेत 

लनरिरता लिइएको छु |  

सभाध्यक्ष िहोदय,  

िजेट लनमायिको क्रममा संलघर् िोकताश्न्त्रक गिताश्न्त्रक  व्यिस्िाको तीन 

तहको सरकार मधे्य िोस्रोपटकको स्िानीर् लनिायचन प्रलक्रर्ा  पुरा गरी स्िालनर् 

सरकारको रुपमा मैिे र्स गाउँपालिकामा ल्याएको र्ो कार्यकािको पलहिो िजेट 

हो । लिगतका आ.िहरुमा ल्याईएको बजेट तिा नीलत कार्यक्रमहरुको प्रभािकारी 

कार्यन्वर्नको िालग समू्पिय सरोकारिािा आिरलिर् लिपुरासुन्दरीिासीहरु आमा 

बुबा िाजुभाई तिा लिलिबलहलनहरुिे जसरी सहर्ोग गनुयभर्ो र्सको िालग लिशेष 

धन्यिाि लििै र्ो आ.ि.को िजेटिाई पलन अझै गुिस्तररर्ताका  साि कार्ायन्वर्न 

आिश्यक सुझाि लिई सहर्ोग गररलिनु हुनेछ भने्न अपेक्षा गरेको छु । आगामी 

लिनहरुमा आिरलिर् गाउँपालिकािासीहरुको रचनात्मक सुझाि, लिकासमा 

समन्वर्ात्मक भूलमका लनिायह गिै जनचाहना अनुरुप अगाडी िढ्ने प्रलतिद्धता 

प्रकट गियछु । सिैको साि र सहर्ोगबाट समृद्ध र सक्षम लिपुरासुन्दरी 

गाउँपालिका लनमायि गिै र्सिाई नगर उनु्मख िनाउने हामी सिैको इच्छा पुरा 

गनयको िालग सिैको सकारात्मक सोचका साि अलघ बढ्न समू्पिय 

गाउँपालिकाकािासीिाई हालियक आव्हान गियछु ।लिपि र नर्ाँ रोग एबं 

महामारीबाट बच्न आिश्यक सजकता अपनाउन समेत लबशेष आव्हान गियछु | 

त्यसै गरी रालरि र् ग रिको आर्ोजना बुढीगण्डकी प्रभालितहरुिाई हाि उपिि 

भएको ह्रासकट्टी कट्टा नगरी प्राप्त मुआव्जाको सलह सिुपर्ोग गिै भलिष्यमा 

समू्पिय प्रभालितहरुिई िुस्कान सत्रहतको पुनबाासको व्यबस्िा गनय र्स 

गाउँपालिका प्रलतबद्धता व्यक्त गियछ| 

• गाउँपालिकाको आिररक आर्मा सहर्ोग गरी प्रकृ्रर्ागत रुपमा आ-

आफ्नो व्यिसार् सञ्चािन गरी राजश्व िृश्द्धमा सहर्ोग गनुयहुने  समू्पिय उद्यमी 

व्यापारी तिा करिाताहरु धन्यिािको पाि हुनुहुन्छ । 

• आगामी लिनहरुमा समू्पिय आिरलिर् गाउँपालिकािासीहरुको रचनात्मक, 

सुझाि, लिलभन्न राजनीलतक ििहरुको लिकासमा समन्वर्ात्मक भूलमका 



खेलै्द जनचाहाना अनुरुप अगाडी िढ्िै र्हाँहरुको सुख-िुखमा हात 

लमिाउँिै अगालड बढ्ने  प्रलतिद्धता जाहेर गियछु ।  

अन्त्यमा, र्स गाउँसभामा प्रसु्तत हुने बजेट लनमायिमा अहोराि 

खट्नुहुने समू्पिय जनप्रलतलनलधजू्यहरु, प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत,िेखा 

अलधकृत,सूचना अलधकृत ,शाखा प्रमुखजू्यहरु िगार्त समू्पिय कमयचारीहरु 

एबं िगार्त प्रते्यक्ष अप्रतक्ष्य रुपमा सहभागी भई सहर्ोग गनुयहुने सबैिाई 

हालियक धन्यिाि | गाउँपालिकािासीहरुको चाहना अनुरुप लिकासमा लतव्रता 

लिँिै र्हाँहरुको सुझाििाई लशरोधार्य गिै आरू्िाई समाजसेिामा समलपयत 

गरी अलघ बढ्ने िाचा गियछु ।समू्पिय लिपुरासुन्दरी आिरलिर् 

महानुभािहरुको सुख समृश्द्धको कामना गिै र्हाँहरुको व्यश्क्तगत र 

सामालजक जीिनको उत्तरोत्तर प्रगलतको कामना गियछु ।  

  नमस्कार/अलभभािन  

      जर् लिपुरासुन्दरी ! 

          धन्यबाि! 

                                       उपाध्यक्ष 

                                           देवराज धरेि 

                                              त्रिपुरासुन्दरी गा.पा., धात्रदङ 

                                         २०७९/०३/१० 

 

 


