
1 
 

देवानगञ्ज गाउँपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रमहरु  

लमलत २०७९÷०३÷१० 

सभाध्र्क्ष ज्रू् , 

एवं गाउँ सभाका सदस्र्ज्रू्हरु , 

सवयप्रथम म र्स गरिमामर् एघािौ गाउँसभामा देवानगञ्ज गाउँपालिकाको उपाध्र्क्षको हैलसर्तिे आलथयक वर्य 
२०७९÷२०८० को िालग आर् तथा व्र्र्को अनमुान सहहतको बाहर्यक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ततु गने अनमुलत 
चाहान्छु । 

 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

र्स ऐलतहालसक ि महत्वपरु्य घडीमा प्रजातन्र एवं िोकतान्त्न्रक गर्तन्र नेपािको स्थापनाको िालग हवलभन्न 
कािखण्डमा भएका आन्दोिन एवं समान्त्जक न्र्ार् समानता तथा समहृिको िालग आफ्नो न्त्जवन उत्र्गय गनुयहनुे 
सम्परु्य ज्ञात अज्ञात सहहदहरु प्रलत भावपरु्य श्रिाञ्जिी अपयर् गदयछु । िाहिर् स्ति एवं देवानगञ्ज गाउँपालिका क्षेरका 
सम्परु्य अग्रज िाजलनलतक ि प्रबिु व्र्न्त्ित्वहरु तथा गाउँको हवकासको िालग महत्वपरु्य र्ोगदान ददने सम्परु्य 
महानभुावहरुप्रलत उच्च सम्मान प्रकट गनय चाहान्छु । 

 

आगामी आलथयक वर्यको बजेट तथा कार्यक्रम र्स गाउँसभामा प्रस्ततु गरििहँदा लसङ्गो मिुकु तथा हवश्विे 
भोलगिहेको कोलभड–१९ को हवश्वव्र्ापी महामािी ि त्र्सबाट लसन्त्जयत गन्त्म्भि मानवीर् संकट तथा कदिन 
परिस्थीलतको सामना गरििहेको अहहिेको अवस्था पलन स्मिर् गिाउन चाहान्छु । कोलभड–१९ को हवश्वव्र्ापी 
महामािीका कािर् लसन्त्जयत संकटको सामना हामी सम्परु्य देवानगञ्जवासी लमिेि गरििहेका छौँ । जहटि परिन्त्स्थलतको 
सामना गनुय हामी संग अको कुनै हवकल्प छैन । र्स कदिन परिन्त्स्थलतिाई होलसर्ारि ि सतकय ता पूवयक स्वास््र्को 
मापदण्ड पािना गनय सबैमा हाददयक अनिुोध गदयछु ।   

हाि लसङगो मिुकु तथा हवश्विे भोलगिहेको कोलभड–१९ को हवश्वव्र्ापी महामािीबाट लसन्त्जयत डििाग्दो 
हवपन्त्िका कािर् चाि ु वर्यको हाम्रो र्ोजना सञ्चािन अलभर्ानमा िुिो धक्का िागेको मार होइन र्सिे आगामी 
आलथयक वर्यमा गाउँपालिकािे प्राप्त गने आर्मा संकुचन ल्र्ाई हाम्रो गाउँपालिकाको हवकासमा समेत असि पनय जाने 
देन्त्खन्छ । र्स्तो हवर्म परिन्त्स्थलतमा आगामी आलथयक वर्यको नीलत तथा कार्यक्रम तर्ाि गरििहँदा कोिोना भाइसका 
कािर् मिुकुको समग्र अथयतन्रमा आउने संकुचन ि र्सका कािर् देवानगञ्ज गाउँपालिकावासीिाई पने असििाई 
मध्र्नजि गिी नीलत तथा कार्यक्रमको प्राथलमकिर् ि कार्ायन्वर्नमा ध्र्ान ददनपुने अवस्था िहेको व्र्होिा समेत म 
र्स गरिमामर् गाउँसभा समक्ष लनवेदन गनय चाहान्छु । 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

 

गाउँपालिकाको अलसलमत आवश्र्िा, श्रोत साधनको लसलमतताको कािर् हामीिे चाहेको वा परिकल्पना 
गिेको गाउँपालिकाको सवै हवर्र्िाई संवोधन गनय हाम्रो आलथयक सामथ्र्र्का कािर् कदिनाई िहेको त्र् सम्मालनत 
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गाउँसभा समक्ष ि सभामार्य त आम आदिन्त्र्र् देवानगञ्ज  गाउँपालिकावासी ववुा आमा दददद वहहनी दाजभुाइ समक्ष 
हवनम्रतापवुयक लनवेदन गनय चाहान्छु । 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अब म चाि ुआ.व. २०७७÷२०७८ को बजेटको र्थायत, आ.वा. २०७८/०७९ को  संशोलधत  खचय हवविर् पेश 
गनय चाहान्छु ।  
क्रम.स.  खचय शीर्यकको 

नाम 

आ.व. ०७७/७८ को र्थाथय हवविर्
   

चाि ु आ.व. ०७८/७९ को  संसोलधत 
अनमुान    

१ चाि ुखचय  २० किोड ५२ िाख ५६ हजाि ६ 
सर् ४०  

३४ किोड ५० िाख १३ हजाि ७ सर् 
४६ 

२ पुजँीगत खचय  २० किोड ३३ िाख ३५ हजाि ३ 
सर् १ रुहपर्ाँ 

३१ किोड ४२ िाख ५६ हजाि २ सर् 
११ 

अब र्स देवानगञ्ज गाउँपालिकाको आगामी आ.व.२०७९÷२०८० को बजेटको उिेश्र् प्रस्ततु गनय चाहान्छु  
• कृहर्कहरुको जीवन स्ति सधुाि गनयको िालग कृहर् आर्मा लबरिलध गनय हवधतुीर् लसचाईको व्र्वस्थापन गने 

। 

• कोलभड १९ को महामािीबाट गाउँपालिकाबासीको जीवन िक्षा गनुय । 

• सवयसिुभ तथा गरु्स्तिीर् स्वास््र् सेवा उपिब्ध गिाउन ु। 

• लबपन्न दलित परिवािमा स्वास््र् लबमा कर्यक्रम िाग ुगने । 

• आलथयक गलतहवधीिाई  सहज गिी देवानगञ्जवासीको जीवनस्तिमा सधुाि ल्र्ाउन भौलतक पवुायधािको हवकाश 
गनुय । 

• कृहर् क्षेरमा व्र्वसार्ीकिर् ि आधलुनकीकिर् गिी उत्पादकत्व अलभहवृहि गनुय । 

• जीवनपर्ोगी तथा न्त्शपर्िु न्त्शक्षाको प्रवन्ध लमिाउन ु। 

• बािमैरी वाताविर्को अविम्बन गिी गरु्स्तिीर् न्त्शक्षाको प्रबन्ध लमिाउन ु। 

• दलित, अपहेलित, उपेन्त्क्षत, जनजाती, मधशी, मनु्त्स्िम, अपाङ्ग, र्वुा, महहिा ि चिम गरिबीको िेखामलुन िहेका 
नागरिकहरुमा आलथयक तथा सामान्त्जक समानता कार्म गनुय । 

• साँस्कृलतक तथा धालमयक पर्यटनको हवकाश गनुय । 

• नलतजामखुी शासकीर् व्र्वस्था ि शसुासन कार्म गनुय । 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

म र्स गरिमामर् गाउँसभामा आलथयक वर्य २०७९÷२०८० को िालग प्रस्ताव गरिएका नीलत तथा 
कार्यक्रमहरु कार्ायन्वर्न गनय आवश्र्क श्रोत साधन परिचािनका िालग गरिएका प्रवन्ध र्स सभामा पेश गने 
अनमुलत चाहान्छु । आगामी आ.व.२०७९÷२०८० मा कुि बजेट रु. ६३ किोड ३५ िाख ७२ हजाि ३ सर् 
२६ रुपैर्ा खचय हनुे गरि बजेट प्रस्ताव गिेको छु । जसमा चाितुर्य  रु. ३५ किोड ७४ िाख ९५ हजाि ६ सर् 
८६ रुपैर्ा अथायत कुि बजेटको चाितुर्य  ५६.४२ प्रलतशत ि पुनँ्त्जगत तर्य  २७ किोड ६० िाख ७६ हजाि ६ 
सर् ४० रुपैर्ा अथायत कुि बजेटको पुनँ्त्जगत तर्य  ४३.५८ प्रलतशत हनुे अनमुान पेश गदयछु । गाउँपालिकाको 
आन्तरिक आर् अन्तगयत शलु्क, िाजश्व तथा हवहवध श्रोतबाट १ किोड ८० िाख उिाउने अनमुान गिेको छु । 

सभाध्र्क्ष महोदर्, 
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आगामी आलथयक बर्यको नीलत कार्यक्रम तथा बजेट तजुयमा गदाय नेपािको संहवधान, २०७२ िे कल्पना गिेको 
परिदृश्र् तथा परििन्त्क्षत गिेको हवकाशका िक्ष्र् ,उिेश्र् मूल्र् मान्र्ताका अलतरिि लनम्न काननु  नीलत ि 
लसिान्तिाई आधाि बनाई नीलत कार्यक्रम तथा बजेट तजुयमा गने प्रर्ास गिेको छु । 

• नेपािको संहवधान, २०७२ 

• स्थानीर् सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ 

• िाहिर् प्राकृलतक श्रोत तथा वीि आर्ोग ऐन, २०७४  
• संघ तथा प्रदेशिे जािी गिेका नीलत मापदण्ड तथा काननु 

• अन्ति सिकािी हविीर् हस्तान्तिर् ऐन, २०७४ 

• सावयजलन खरिद ऐन, २०६३ 

• आलथयक कार्यहवलध तथा उतिदाहर्त्व ऐन, २०७६  
• स्थालनर् तहको वाहर्यक र्ोजना तथ बजेट ददग्दशयन  
• ददगो हवकासका िक्ष्र्हरु  
• िाजश्व पिामशय सलमलतको प्रलतवेदन  
• लतन वटै सिकाििे गिेका प्रलतविता तथा सम्झौता  
• बजेटका लसिान्त,उदेश्र् ि प्राथलमकता  

 देवानगञ्ज गाउँपालिकाको आ.व.२०७९÷२०८० को नीलत तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गनय हवर्र्गत रुपमा बजेट 
हवलनर्ोजन प्रस्ततु गनय अनमुलत चाहान्छु ।  

१.आलथयक हवकास 

क) कृहर् तथा पश:ु कृहर्िाई सम्मानजनक ि आकर्यक पेशाको रुपमा हवकास गनय, कृहर् हवउ तथा र्िरू्ि 
लनशलु्क रुपमा उपिब्ध गिाउन, कृहर् पशपुािन ि तिकािी खेतीमा अनदुानको व्र्वस्था गिी आत्मलनभयि उत्पादन, 
समिृ तथा सखुी देवानगञ्ज भन्ने नािािाई साकाि पानय तथा कृर्ी क्षेरको व्र्वसार्ीकिर् पिीक्षर्, अनगुमन ि 
लनर्मनको क्षेरमा उपर्िु प्रहवलधको उपर्ोग गनय सक्ने कृर्क, र्वु, उद्यमी, प्राहवलधक तथा हवज्ञहरुको क्षमता हवकास 
गिी देवानगञ्ज गाउँपालिकािाई कृहर् आर् आजयनको मखु्र् क्षेरको हवकास गनयका िालग रु. १ किोड ५१ िाख २ 
हजाि ४ सर् ७ रुहपर्ाँ हवलनर्ोजन गिेको छु ।   

२.सामान्त्जक हवकास 

क) न्त्शक्षा, र्वुा तथा खेिकुद: कोलभड १९ को महामािीमा हनुे शैन्त्क्षक क्षलतको न्रू्लनकिर् गनय, हवद्यािर्को भैलतक 
संिचनाको लनमायर् तथा सधुाि गिी अपाङ्ग मैरी, िैहङ्गक मैरी, हवद्यािर्को रुपमा हवकास गिी शैन्त्क्षक क्षेरको 
हवकासको िालग न्त्शक्षा कार्य र्ोजनामा नेततृ्व हवकास, क्षमता हवकास न्त्शप एवं कौशिको हवकास गनय तथा सूचना 
प्रहवलध मैरी अध्र्ापन कार्यिाई प्रोत्साहन, हवपन्न दलित बािबालिकािाई उच्च न्त्शक्षा अध्र्र्नमा प्रोत्सहान गनय कक्षा 
११ मा अध्र्र्न दलित छारािाई छारावृहि स्वरुप बाहर्यक रु.१० हजाि प्रदान गने, हवद्यािर् भौलतक पूवयधािको 
व्र्वस्था ि सबै माध्र्लमक हवद्यािर्मा इन्टिनेट सेवा पिुर्ाउने नीलतिाई सर्ि बनाउ तथा र्वुाहरुिाई खेिकुद 
प्रलत प्ररेित गनय अध्र्क्ष कप प्रलतर्ोलगता गनयका िालग न्त्शक्षा, र्वुा तथा खेिकुद क्षेरमा पूजँीगत ि चाि ुखचय गिी 
जम्मा रु. १६ किोड १८ िाख ३९ हजाि हवलनर्ोजन गिेको छु । 



4 
 

ख) स्वास््र्: स्वस््र् जनता देवानगञ्ज गाउँपालिकाका अमूल्र् लनलध भन्ने मान्र्तािाई आत्मसाथ गदै कोलभड १९ 
बाट प्रभाहवत स्वास््र् क्षेरिाई व्र्वन्त्स्थत गनय ि सबैमा सहज स्वास््र् सेवाको पहुँच पिुर्ाउन अत्र्ावश्र्क 
और्लधको लनिन्ति उपिब्धताको व्र्वस्था गनय, देवानगञ्ज गाउँपालिकािाई पूर्य खोप र्िु गाउँपालिकाको रुपमा 
हवकास गिी सबै नागरिकहरुिाई स्वस्थ बनाउनका िालग प्रलतिोधात्मक, उपचािात्मक, प्रविनात्मक ि 
पनुःस्थापनामूिक सेवा प्रदान गनय ि स्वास््र् क्षेरमा खहटने कमयचािीहरुको मनोबि उच्च बनाउन तथा स्वास््र् 
भौलतक पूवयधािहरुको हवकास गनयका िालग रु.३ किोड ३७ िाख २४ हजाि २ सर् ५० रुहपर्ाँ  हवलनर्ोजन 
गिेको छु । 

ग) सामान्त्जक न्र्ार्, सिुक्षा, सद्भाव सँस्कृलत ि एकता: समाजमा हवद्यमान कुिीलतको रूपमा िहेको अन्धहवश्वास ि 
सामान्त्जक सद्भावमा लबचिन ल्र्ाउने सवै प्रकािका ब्र्बहािहरुिाई लनरुत्साहहत गनय तथा सामान्त्जक छुवाछुत ि 
भेदभाविाई पूर्य रुपमा लनमूयि गदै सामान्त्जक हवभेद, छुवाछुत घिेि ु हहंसा, दाइजो, लतिक प्रथा, बोक्सी प्रथा जस्ता 
कुसंस्काि ि अमानहवर् हक्रर्ाकिापहरू हवरुि सामान्त्जक सचेतना स्थाहपत गनय ि आपसी किह, झै–झगडा तथा 
िन्दिाई लनरुत्साहहत गिी समाजमा सामान्त्जक न्र्ार् ि अमन चर्न कार्म गनय न्र्क इजिास लनमायर्को िालग र्स 
क्षेरमा रु.२५ िाख हवलनर्ोजन गिेको छु । 

घ) िैहङ्गक समानता, अपाङ्गता, बािवालिका तथा हकशोि हकशोिीः महहिाहरूको िाजनैलतक, आलथयक, सामान्त्जक, तथा 
सांस्कृलतक अलधकािहरुको संिक्षर् ि सम्बियन गनय तथा अपाङ्गता भएका व्र्न्त्िहरुको क्षमता हवकास एवम ्
उलनहरुको सामान्त्जक सिुक्षा व्र्वस्थािाई प्रभावकािी बनाउन तथा २० वर्य उमेि पगेुका हवपन्न दलित 
हकशोिीहरुको हववाह गदाय रु. १५ हजाि हववाह खचय प्रदान गने नीलतिाई सम्बोधन गनय रु. ८ िाख ५० हजाि 
हवलनर्ोजन गिेको छु । 

३. पूवायधाि हवकास 

क.भौलतक पूवायधाि: गाउँपालिकाका सडकहरुको लनर्लमत सञ्चािन ि ममयत सम्भािको िालग ममयत कोर्को परिचािन 
गिी सातैवटा वडामा कािोपरे सडक हवस्ताि गनय, झोिङु्गे पिु लनमायर् ि हवकासका दृहििे पछालड पिेका वडाहरुिाई 
प्राथलमकता दददै सन्तलुित वाताविर् अनकूुि, गरु्स्तिीर् तथा ददगो रुपमा भौलतक पूवायधािको हवकासको िालग रु. 
२५ किोड ९ िाख २६ हजाि ६ सर् ४० रुपैर्ा हवलनर्ोजन गिेको छु । 

ख.उजाय तथा हवद्यतुीकिर्: सबै जनतािाई हवद्यतु सेवामा पहुँच प¥ुर्ाई हवद्यतु सेवा सहज रुपमा उपिब्ध गिाउन 
ग्रालमर् हवद्यतुीकिर् गने कार्यिाई प्राथलमकताका साथ कार्ायन्वर्न गनय तथा घिार्सी उजायको रुपमा दाउिाको 
प्रर्ोगिाई कम गदै िैजान बार्ोग्र्ास तथा सधुारिएको चिुो, ग्र्ासीर्ार्ि, बार्ोलबके्रट जस्ता हकर्ार्ती जैहवक उजाय 
प्रहवलधहरुको प्रविन एवम ्हवस्ताि गनयका िालग र्स क्षेरमा रु. १ किोड ३८ िाख हवलनर्ोजन गिेको छु । 

४.स्थानीर् तह प्रकोप व्र्वस्थापन: हवपद् बाजा बजाएि आउँदैन भन्ने मान्र्तािाई आत्मसाथ गिी गाउँपालिका 
स्तिमा हवपद् जोन्त्खम पूवयअनमुान, पवुयतर्ािी ,तथा प्रलतकार्य तथा पनुिायभ सम्बन्त्न्ध क्षमता हवकास गिी समर् समर्मा 
आउने हवपद तथा संकटबाट गाउँपालिकावासीिाई  सिुन्त्क्षत गनय स्थालनर् तह प्रकोप व्र्वस्थापन कोर्मा रु. १ 
किोड ६३ िाख हवलनर्ोजन गिेको छु । 

५.सहकािी: नेपािको तीन खम्बे अथय नीलतमा एक महत्वपूर्य खम्बाको रुपमा िहेको सहकािी क्षेरिाई प्रवदयन गनय 
देवानगञ्ज गाउँपालिका लभरको सम्पूर्य सहकािीहरुिाई आधलुनकिर् ि व्र्वन्त्स्थत गनय, सबै सहकािीिाई कोपोलमस 
(ऋर्एर्ःक्ष्क्) सफ्टवेिमा आबि गनय, सहकािी संस्थाहरुको क्षमता अलभवृहि गनयका िालग हवलभन्न तालिमहरुको 
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व्र्वस्था गनय तथा सहकािी संस्था सम्बन्धी कानूनहरुको तजुयमा गरि प्रत्रे्क नागरिकहरुिाई सहकािीमा आबि गने 
नीलतिाई सर्लिभतू गनयका िालग र्स क्षेरमा रु. ५ िाख हवलनर्ोजन गिेको छु । 

६.सूचना, सञ्चाि तथा प्रहवलधः र्स गाउँपालिका लभर िहेका सबै वडा कार्ायिर् ,स्वास््र् संस्था तथा हवद्यािर्हरुमा 
इन्रानेट स्थापना गरि लस.लस.हट.लभ क्र्ामेिा ,आ.हप. र्ोन ,इन्टिनेट,तथा हवलभन्न सफ्टवेर्िहरुिाई केन्त्न्िकृत गरि 
केन्िमा आफ्नै सिभि स्थापना गरि सेवा प्रवाह गनय लडन्त्जटि नोहटस बोडय तथा लडन्त्जटि नागरिक बडापर स्थापना 
गदै देवानगञ्ज गाउँपालिकािाई सचुना प्रहवलध मैलर बनाउँदै िैजानका िालग र्स क्षेरमा रु. ४० िाख बजेट 
लबलनर्ोजन गिेको छु ।  

७.गरिबी लनवािर् तथा प्रधानमन्री िोज गाि कार्यक्रमः बिेोजगाि तथा अधय बेिोजगाि र्वुाहरुिाई िन्त्क्षत गिी 
क्षमता हवकास,आर् आजयन तथा क्षमता हवकास कार्यक्रम गनय तथा प्रधानमन्री स्विोजगाि कार्ायक्रमिाई व्र्वस्थीत 
रुपमा संचािन गनय ि गरिहव लनवािर्का िालग िघ ुउद्यम कर्ायक्रमिाई आवश्र्क पने एकमषु्ठ बजेट रु. ७० िाख 
बजेटको व्र्वस्था लमिाएको छु ।         

८.सिुन्त्क्षत आवस कार्यक्रमः र्स गा.पा.क्षेर लभर अव्र्वस्थीत रुपममा बसोवास गिेका लनमखुा, हवपन्न तथा गरिब 
परिवािहरुिाई सिुन्त्क्षत वसोवासका िालग आवश्र्क पने रु.२२ िाख ८६ हजाि  बजेटको व्र्वस्था गिेको छु ।    

९.अन्र् संघ÷संस्था सँग साझेदाि कार्यक्रमः र्स गा.पा. क्षेर लभर स्वस््र्, न्त्शक्षा, बेिोजगाि, हवपन्न तथा गरिलब 
लनवािर् िगार्त हवलभन्न क्षेरमा कार्यित संघ÷संस्थाहरु सँगको साझेदािका िालग आवश्र्क पने रु.३६ िाख २५ 
हजाि २९ रुहपर्ाँ बजेटको हवलनर्ोजन गिेको छु ।   

१०.वडा कार्ायिर्हरुः र्स देवानगञ्ज गाउँपालिकाको सातवटा वडाहरुमा पवुायधाि लबकास एवम  अन्र् वडा स्तिीर् 
र्ोजना तथा कार्यक्रमका  िालग प्रत्रे्क वडाहरुमा  जम्मा रु ३ किोि पचासी िाख पूँजीगत बजेट हवलनर्ोजन 
गिेको छु त्र्सै गिी चाि ुखचय तर्य  सातै वडाका िालग  जम्मा रु ६३ िाख बजेटको व्र्वस्था गिेको छु ।  

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

बजेटको हवस्ततृ हवविर् अनसूुचीमा उल्िेख गिेको छु । साथै मध्र्कालिन खचय संिचनािाई कार्ायन्वर्न गनय 
आलथयक वर्य २०८०÷०८१ ि २०८१÷०८२ को समेत आर् ि व्र्र्को प्रक्षेपर् गिेको छु । आर्  व्र्र्को 
लबस्ततृ हवविर् अनसूुचीमा पेश गिको छु । 

  अन्तमा मैिे प्रस्ततु गिेको आगामी आलथयक वर्य २०७९÷०८० को बजेटको कार्ायन्वर्नबाट कोिोना 
जोन्त्खमको न्र्लुनकिर् गदै सामान्त्जक, आलथयक, सांस्कृलतक, धालमयक तथा पर्ायविन्त्र्र् क्षेरहरुको समग्र हवकास गिी 
देवानगञ्ज गाउँपालििाई समनु्नत बनाउन िोस र्ोगदान पगु्ने अपेक्षा गिेको छु । अन्तर्मा बजेट तथा कार्यक्रम 
तजुयमा गदाय मागय दशयन गनुय हनुे गाउँपालिकाका अध्र्क्ष ज्रू् वडा अध्र्क्ष ज्रू्हरु हवर्र्गत सलमलतका संर्ोजक तथा 
सदस्र्ज्रू्हरु, वडा सदस्र्ज्रू्हरु प्रलत हाददयक आभाि प्रकट गदयछु । बजेट तजुयमाको क्रममा सल्िाह सझुाब प्रदान 
गनुय हनुे सम्पूर्य िाजलनलतक दिहरु, बहुिन्त्जहव, समाजसेवी, लनजी क्षेर, सहकािी क्षेर ि नागरिक तथा आम संचाि जगत 
एवं बजेट तर्ािीमा संिग्न सम्पूर्य कमयचािीहरु प्रलत हाददयक धन्र्वाद ददन चाहान्छु साथै बजेट कार्ायन्वर्नमा समेत 
सबैको िचनात्मक सहर्ोग िहने अपेक्षा समेत गिेको छु ।  

धन्र्वाद 


