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         आर्थिक बर्ि २०७९।०८० को आय-व्यय र्ििरण  

 

                                    पररचय तथा समीक्षा 

सभाध्यक्ष महोदय, सभामा उपर्थथत सभासदथयहरु, राष्ट्रसेिक कमिचारी, पत्रकार,सुरक्षाकमी तथा 

उपर्थथत सम्पूणि महानुभािहरुलाई र्िजयनगर गाउँपार्लकाको एघारौं गाउँसभामा हार्दिक थिागत 

अर्न आभार व्यक्त गदिछु । 

 

  पृष्ठभूमी 

विजयनगर गाउँपाविकाको गररमामय यस एघारौ गाउँसभामा आवथिक बर्ि २०७९।०८० को बावर्िक 

बजेट प्रस्ततु गनि उपवस्थत भएको छु । आवथिक िर्ि २०७९।०८० को बावर्िक बजेट प्रस्ततु गरररहदा दशेमा 

हािको संघीय िोकतावरिक गणतरिात्मक शासन व्यिस्था स्थापना सम्मका विवभरन कािखण्डमा िोकतरि र 

सशुासनका िावग आफ्नो प्राण आहुती गने ज्ञात अज्ञात महान शवहदहरु प्रवत हावदिक श्रद्धाञ्जिी अपिण गनि 

चाहारछु । घाइते योद्धा तथा बेपत्ता नागररकहरुप्रवत उच्च सम्मानका साथ सम्झन चाहारछु । नेपािको समाज 

रुपारतरणका क्रममा अग्रपंविमा रहरे नेततृ्िादायी भवूमका वनिािह गनुिहुने अग्रजहरुप्रवत उच्च सम्मान व्यि गनि 

चाहारछु ।   

यस विजयनगर गाउँपाविकाको आवथिक बर्ि २०७९।०८० को बावर्िक बजेट प्रस्ततु गरररहदा स्िाधीन, 

समरुनत एिं आत्मवनमिर अथितरि वनमािणको आिश्यकता र संविधानिे वनवदि्ट  गरेको समाजिाद उरमखु 

अथिव्यिस्थाको आधार वनमािण गनि गररबीको रेखामनुी रहकेा तथा राष्ट्रभेद र बवहष्ट्करणमा परेका बगि,के्षि, 

जाती,विङ्ग र समदुाय िगायत सबै नागररकहरुको राष्ट्रविकास र समवृद्धको आकांक्षा सम्बोधन गनि बजेट 

केवरित गरेको छु ।  

कोभीड-१९ महामारीको प्रभाि स्िरुप वशवथि भएको अथितरि र सबैधावनक वबर्म परवस्थवतमा स्थानीय 

तह सदस्य वनिािचन २०७९ सम्परन भएको व्यहोरा सबैमा अिगत नै छ । ितिमान वनिािवचत जनप्रवतवनधीका सामु 

कोवभड-१९ महामारीको वनयरिण गद ैजनस्िास्थको रक्षा गने,पाविकोको समदृ्धी र विकासिाई हातेमािो गरी 

अवघ बढाउने गहन वजम्मेिारी प्राप्त भएको छ । उि वजम्मेिारी वनिािह गद ैविजयनगर गाउँपाविकाको आवथिक, 

सामावजक विकासिाई अगावड बढाउन स्थानीय सरकार प्रवतबद्ध रहकेो छ ।  

आगामी आवथिक बर्िको बजेट तजुिमा गदाि नेपािको संविधान, नेपािको वदघिकािीन विकास िक्ष्य, 

पररौ योजना,  गाउँपाविकाको नीवत तथा कायिक्रम, विवनयोजन विधेयक २०७९ को वसद्धारत र प्राथवमकता, 

गाउँपाविकाको साझा रयनुतम कायिक्रमिाई मागिदशनको रुपमा विएको छु । आम नागररक, राजनैवतक दि, 

विद्धत िगि, नागररक समाज, वनजी क्षेि, िगायत वपछवडएका एंिम वसमारतकृत बगि सवहत सरोकारिािाबाट प्राप्त 

सझुाििाई समेत आधार विएको छु ।  

 

 



2 | P a g e  

 

Page 2 of 12 
 

आदरणीय सभाध्यक्ष महोदय, 

अि म चालु आ.ि. २०७८।०७९ को नीर्त कायिक्रम तथा बजेटको समीक्षा प्रथतुत गने अनुमर्त 

चाहानछुुः 

 

   चालु आ.ि. २०७८।०७९ को नीर्त कायिक्रम तथा बजेटको समीक्षा 

                   चाि ुआ.ि.२०७८।०७९ का िावग ल्याइएको नीवत कायिक्रम तथा बजेट कायािरियको २०७८ 

जेष्ठ मसारत सम्मको अिस्था तिुनात्मक रुपमा धेरै सरतोर्जनक दवेखएको छ । बजेट कायािरियनको महत्िपणूि 

चरणमा दवेखएका विशेर् पररवस्थवतहरुको बािजदु जेष्ठ मसारत सम्म करीि ६० प्रवतशत बजेट खचि भइसकेको 

अिस्था छ ।  चाि ुआ.ि. को कूि ५९ करोड ८८ िाख २ हजार ५ सय ९२ रुपैया ६३ पैसा  संसोवधत बजेट 

अनमुान गररएकोमा २०७९ आर्ाढ १० सम्म रु ५४ करोड २६ िाख ४० हजार ५९२ रुपैया पैसा ८५ माि 

गाउँपाविकाको खातामा आम्दानी भएको छ । जसमध्ये चाि ुतर्ि  बजेट रु ३१ करोड ५४ िाख ५७ हजार २३० 

र पूँवजगत तर्ि   २८ करोड ३३ िाख ४५ हजार ३६३ रहकेो छ । सोही अिवधसम्म चाि ुतर्ि  रु २२ करोड ५४ 

िाख ८० हजार ६२० अथाित चाि ुतर्ि को कूि आम्दानीको ७२ प्रवतशत रकम खचि भएको छ भने  पूँवजगत 

तर्ि  रु १४ करोड ७४ िाख ४४२ अथाित ५३ प्रवतशत रकम खचि भएको छ । यसरी समग्रमा हदेाि आर्ाढ १० 

सम्म कूि प्राप्त बजेटको ६३ प्रवतशत रकम खचि भएको अिस्था छ ।   

             चाि ुआ.ि. मा विशेर् गरर पिूािधार विकासका के्षिमा उल्िेख्य प्रगवत हावसि भएको छ राजमागिबाट 

गाउँपाविका सम्म कािोपिे सडकिे जोड्न सर्ि भएका छौं । गाउँपाविका वभि अरतर िडा तथा गाउँपाविका 

जोडने मखु्य सडकहरु कािोपिे तथा स्तरोरनती भएको छ भने िडा कायािियहरुको प्रशासकयय भिन वनमािणको 

काम यसै आवथिक बर्ि सम्परन हुने गरर वनमािण कायि जारी रहकेो छ । गाउँपाविका वभिका अवधकांश गाउँहरु 

वप.वस.वस. ढिानयिु भएका छन भने गाउँपाविकािाई धिुो र वहिो मिु गाउँपाविका बनाउने गरर आगामी 

आ.ि. मा बाँकय कामहरु सम्परन गनि प्रस्ताि गररएको छ । आर.वट.यो. सडक वनमािण सम्परन भएपवछ 

गाउँपाविकाको महुार रे्ररएको छ भने हुिाकय सडक वनमािणको कायि तीव्र गवतिे भइरहकेािे उि सडकको 

वनमािण सम्परन पश्चात गाउँपाविकाको विकासको गवतिे छिाङ्ग विने सहजै अपेक्षा गनि सवकरछ ।  

               सामावजक विकास तर्ि को नीवत कायिक्रम कायािरियको अिस्था सरतोर्जनक रह्यो । गाउँपाविकाको 

सबै के्षिका जनतािाई समेट्ने गरर गाउँपाविका वभि हाि तीन िटा बवथिङ्ग सेरटर सञ्चािनमा रहकेा छन ् । 

जसबाट पाविकाबासी जनतािे सहज रुपमा स्िास््य सेिा पाईरहकेा छन ्। सामदुावयक तथा धावमिक विद्याियका 

जीणि भिनहरु ममित सधुार तथा थप नयाँ भिनको वनमािण कायि केवह सम्परन भइसकेको छ भने केवह क्रमागत 

रुपमा वनमािणको क्रममा रहकेा छन । विद्याथी वशक्षक अनपुात वमिाई वशक्षक अभाि पवूति गनि गाउँपाविकािे 

वशक्षक सेिा आयोग सँग स्थायी कमिचारीको माग गरेको छ । विपरन नागररक उद्धार¸राहत िगायत विवभरन 

सामावजक-सांस्कृवतक के्षिका उल्िेखनीय कामहरु भएका छन ् । प्रकोप व्यिसस्थापन कोर्बाट आइपरेका 

विवभरन विपदह्रुमा राहत वितरणका कामहरु भएका छन ् । नदी वनयरिणका िावग तटबरध वनमािणका कामहरु 

भएका छन ्।  
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गाउँपाविका वभि सञ्चािन हुने योजनाहरु गणुस्तरीय रुपमा सम्परन गनि तथा र्रर्ारक र भिूानी प्रवक्रयािाई 

सरि र सहज गनि उपभोिा सवमवतहरुिाई अवभमवुखकरण कायिक्रम सञ्चािन¸सचूना तथा जानकारीका िागी 

वडवजटि बोडि जडान काममा सहजताको िागी सफ्टिेयर जडान गरर सेिा प्रिाहिाई चसु्त दरुुस्त पाररएको छ । 

सामावजक सरुक्षा भत्ता वितरण कायि पणूि रुपमा बैंवकङ्ग प्रणािीबाट गररएको छ भने घटना दताि तथा पवञ्जकरण 

सम्िरधी कामिाई वडवजटाइज गने काम सम्परन भइसकेको छ । व्यविगत घटना दतािको कामिाई यसै बर्ि पणूि 

रुपमा अनिाइन प्रणािीमा आिद्ध गररएको छ । गाउँपाविकाबाट हुने भिूानी प्रणािीमा इिेिक्ट्रोवनक र्ण्ड 

रारस्र्र अथाित विद्यतुीय माध्यमबाट सोझै सेिाग्राहीको बैंक खातामा रकम जम्मा हुने प्रणािी िाग ूगरर भिूानी 

प्रणािीिाई वछटो सरि सहज र पारदशी बनाइएको छ । नागररक िडापि व्यिस्थापन¸ गाउँ आिवधक योजना 

आरतररक वनयरिण प्रणािी वनमािण िगायत संस्थागत विकास सशुासन र साििजवनक सेिा प्रिाहका िावग 

भएका महत्िपणूि कायिहरु हुन ्। 

यस आवथिक बर्िमा िक्ष्य गररएका योजना तथा कायिक्रमहरु मध्ये करीि ९० प्रवतशत कामहरु सम्मरन हुने 

अिस्थामा रहकेा छन ् । भौवतक पिूिधार तर्ि का अवधकांस योजना सम्परन भएका छन ्  भने कवतपय योजनाहरु 

कायािरियनको चरणमा छन ्। वसंचाई योजना खानेपानी¸ सडक विस्तार तथा स्तरोरनती¸ भिन वनमािणका िवक्षत 

कामहरु केवह अधरुा भएपवन अवधकांश  सम्परन भएका र हुने क्रममा छन ्।  

          आगामी आ ि २०७९।०८० को मुख्य मुख्य कायिक्रम योजना तथा बजेट  

सभाध्यक्ष महोदयुः अि म िजेटको दीघिकािीन सोंच, िक्ष्य, उदे्धश्य, प्राथवमकताका क्षेि तथा अपेवक्षत 

उपिव्धी प्रस्ततु गनि चाहारछुुः 

दीघिकालीन सोचुः कृवर्¸ वशक्षा¸ स्िास््य, पणूि रोजगार र पिूािधार विकासको मध्यमबाट सामावजक सद्भाियिू 

ससुम्परन गवतवशि र समरुनत गाउँपाविकाको आधार वनमािण गनुि यसको दीघिकािीन सोचँ रहकेो छ ।  

लक्ष्युः आधवुनक कृवर् प्रणािीको विकास र व्यिसायीकरण ,गणुस्तरीय आधारभतू वशक्षाको प्रत्याभतूी 

आधारभतू स्िास््य सेिामाथी आम जनताको पह चँ सवुनवश्चत गद ै भौवतक पिूिधारयिु, रोजगारमिुक 

आत्मवनभिरतातर्ि  उरमखु, सामावजक सद्भाि सवहतको समदृ्ध र समरुनत गाउँपाविका वनमािण गने िक्ष्य रहकेो छ । 

िजेटका उदे्धश्युः-  

१ प्राकृवतक प्रकोपहरुबाट विजयनगरबासीको जीिनरक्षा गनि प्रकोप व्यिस्थापन तथा स्िास््य क्षेिको 

पिूािधार विकास,जनशवि र क्षमता विस्तार गन े। 

२      व्यविको रोग प्रवतरोधी क्षमताको विकास प्रकोपबाट हुने क्षवतको रयवूनकरण राहत तथा पनूस्थािपनामा   

विशेर् जोड वददँ ैआधारभतू स्िास््य सेिाको सरि र सहज पह चँ बवृद्ध गने । 

     ३   कृवर्,पशपुािन तथा व्यिसावयक र सीपमिूक ताविमका माध्यमबाट उत्पादन र उत्पादकत्िमा  बवृद्ध गद ै

रोजगारीका अिसरहरु वसजिना गरर सिि र आत्मवनभिर गाउँपाविकाको विकास गने । 

४ िवक्षत बगि मवहिा, बािबाविका, जेष्ठ नागररक, र्रक क्षमता भएका व्यविहरु, अवत गररि तथा विपरन र  

यिूा िवक्षत जीिनोपयोगी सीपमिूक तथा आय आजिनमा टेिा पयूािउने कायिक्रम मार्ि त आत्मवनभिर र 

गवतशीि बनाउन सहयोग गने 
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५ भौवतक पिूािधार विकास सँगै सामावजक विकासका सचूकहरुमा उल्िेख्य सधुार गरर समदृ्ध गाउँपाविका 

वनमािण गने 

  ६  साििजवनक सेिा प्रिाहिाई प्रविवधमैिी सरि,सिि र पारदशी बनाई सशुासन प्रत्याभतू गने। 

    बजेटका प्राथर्मकताहरुुः 

   १  प्राकृर्तक प्रकोपबाट जनताको जीिन रक्षा 

   २ सामावजक क्षेिको विकास र विस्तार 

   ३ दीगो पिूािधार विकासमा जोड  

   ४ साििजवनक खचिमा वमतव्ययीता तथा नतीजामखुी प्रशासन 

   ५ व्यिसायीक सीप विकास र रोजगारी वसजिना  

   ६ िातािरणीय संरक्षण तथा सम्िधिन  

   ७ धावमिक संस्कृवतको विकास संरक्षण तथा प्रिधिन  

    ८ पयिटन प्रिधिन 

अपेर्क्षत उपलब्ीुः आ.ि. २०७९।०८० को बजेट कायािरियनबाट वनम्नानसुार उपिब्धी हावसि हुने अपेक्षा 

गररएको छ । 

१ सेिा प्रिाहमा पारदवशिता र प्रविवधमा दक्षता संगै सशुासन प्रिद्धिन भएको हुनेछ । 

२ कृवर्¸ पयिटन¸ उद्योग¸ सहकारी तथा वित्तीय क्षेिको विकासबाट समग्र आवथिक सचूकांकमा सधुार आउनेछ ।  

३ आम जनतािे वनिािध रुपमा आधारभतु वशक्षा र स्िास््य मावथको आफ्नो पहुचँ कायम गरेका हुनेछन ् 

४ “थिथथ जीिनका लार्ग थिच्छ खानेपानी” को नीवतबाट प्रत्येक व्यवििे स्िच्छ खानेपानीको उपभोग 

गरेका हुनेछन ्। 

५ संस्कृवतको संरक्षण र प्रिधिन धावमिक¸सामावजक¸िैंवगक समािेसीकरण र सशविकरणसँगै प्रेत्यक व्यवििे 

आत्मसम्मान महशसु गरेका हुनेछन ्। 

६ स्थानीय सडक¸सामदुावयक भिन¸ पिु-पिेुसा, उजाि, सञ्चार के्षिको भौवतक पिूािधार वनमािणको वनिािध 

उपभोग भएको हुनेछ । 

७ विपदको समयमा आम जनतािे स्थानीय सरकार भएको प्रत्यक्ष अनभूतु गनेछन ्। दमकि र एम्बिेुरस सेिाको 

सहज उपिब्धता भएको हुनेछ । 

अि म आ ि २०७९।०८० को मुख्य मुख्य बार्र्िक योजना तथा कायिक्रमहरुको छोटकरी र्ििरण पेश 

गनि चाहानछुुः 

आर्थिक र्िकासुः 

१ गाउँपाविका वभि रहकेा कृर्कहरुको पवहचान गरर उनीहरुको बवगिकरण तथा व्यिसावयक कृवर् 

प्रबद्धिनका िावग कृर्क सवूचकरण कायिक्रम सञ्चािनमा ल्याइने छ । यसका िावग िगत सङ्किनको काम 

सम्परन भइसकेको छ । कृवर् के्षिको व्यिसावयकरण गरर विजयनगर गाउपाविकािाई आत्मवनभिर उरमखु गराउन 

गाउँपाविका क्षेिवभि मकै वमशन कायिक्रम सञ्चािनमा ल्याउन आिश्यक बजेट विवनयोजन गररएको छ । 
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२ सञ्चािनमा रहकेा कृवर् तथा पश ुविकास पकेट कायिक्रमहरु िाई वनररतरता वदइनेछ भने थप पकेटहरु 

स्थापना गररनेछ । तरकारी र्िरू्ि ढैंचा च्याउको कयट वितरण कृवर् उपकरणहरुमा अनदुान उपिव्ध गराइनेछ । 

विर्ादी तथा मि वबतरण कृवर् तर्ि  खाध्यारन र्िरू्ि तरकारी तथा पशवुिकास तर्ि  भैंसी बाख्रा बङ्गरु कुखरुा 

आवदको पकेट क्षेि विकास र विस्तार गररने छ । अनदुानमा कृवर् सामग्री तथा उपकरणहरु वितरण गररनेछ । 

यसबाट  कृवर्को व्यिसावयकरण हुने कृर्कहरु आत्मवनभिर हुने र समग्र आय आजिनको के्षिमा बढोत्तरी भइ 

आवथिक विकासमा सयोग पगु्नेछ । यसका िावग कृवर् तथा पश ुविकासका के्षिमा रु ८४ िाख ५० हजार  िजेट 

विवनयोजन गररएको छ । 

३ गाउँपाविका वभि रहकेा ताि तिैयाहरुको संरक्षण तथा संबधिन गररनेछ  साथै  

वसंचाईका िावग ताि पोखरी कुिो वनमािण तथा स्यािो ट्यिेुि जडान र तटबरध कायिक्रमको िागी एकमषु्ठ १ 

करोड ५० िाख विवनयोजन गरीएको छ  । कृवर् हाट बजार सञ्चािन¸ विवभरन साििजवनक स्थि वनमािण 

िगाएतका कायिहरुबाट पयिटन के्षिको विकास हुने अपेक्षा गररएको छ । सहकारी क्षेि¸उद्योग िावणज्य तथा 

विवत्तय के्षिको विकास र प्रिधिनको माध्यमबाट आवथिक विकासमा प्रत्यक्ष टेिा पगु्ने अपेक्षा रावख यसका िावग 

आबश्यक िजेट विवनयोजन गररएको छ । 

४ गाउँपाविका वभि उद्योगग्राम स्थापनाका िावग जग्गा व्यिस्थापन भई विस्ततृ पररयोजना सिेक्षणको 

प्रवक्रया सरुु भएकोछ । यसबाट उद्योग विकासको के्षिमा गाउँपाविकािे उल्िेखनीय र्ड्को माने अपेक्षा गररएको 

छ । 

५ गाउँपाविकाका विवभरन स्थानमा साना वसंचाई कायिक्रम अरतगित िोररङ्ग जडान गनि प्रयाप्त िजेट 

विवनयोजन गररएको छ । आय आजिनमा टेिा वदने वकवसमका विवभरन सीपमूिक ताविमहरु सञ्चािन गररनेछ 

यसका िावग उल्िेख्य बजेट विवनयोजन गररएकोछ । 

६ कृवर् विकास रणनीवत यिूा रोजगारीका िावग रुपारतरण पहि कायिक्रम प्रधानमरिी रोजगार कायिक्रम 

िघउुद्यम विकास कायिक्रम प्रधानमरिी कृवर् आधवुनकरण पररयोजना मखु्यमरिी ग्रावमण विकास तथा रोजगार 

कायिक्रम िगायत संघीय तथा प्रदशे अनदुान र गाउँपाविकास्तरीय तथा िडास्तरीय योजना तथा कायिक्रम समेत 

आवथिक विकासका क्षेिमा ४ करोड २१ िाख ८० हजार विवनयोजन गररएको छ यसबाट विजयनगर 

गाउँपाविकाको आवथिक विकासमा उल्िेखनीय टेिा पगु्ने अपेक्षा गररएको छ । 

सामार्जक र्िकासुः  

७ सामावजक विकास तर्ि  वशक्षाको गणुस्तर प्रििधन आधारभतु स्िास््य सेिा माथी सहज पह जँ स्थापना 

गने¸ विवभरन धमि सांस्कृवतको संरक्षण र प्रििधन गनि प्रयाप्त िजेटको व्यिस्था गररएकोछ । यसबाट सामावजक 

के्षिको विकासमा उल्िेखनीय सधुार आई सरतवुित र समुरुनत समाजको वनमािण हुने विश्वास विएको छु ।  

८ सबै घरमा पक्ट्कय शौचािय वनमािणको कामिाई यस बर्ि पवन वनररतरता वदएको छु । गाउँपाविको िक्ष्य 

अनरुुप नेपाि सरकारको वबशेर् अनदुानबाट यस आ ि मा विजयनगर गाउँपाविकाका प्राथवमकता प्राप्त गरीि 

विपरन र आवथिक अिस्था कमजोर भएका घरपररिार छनौट गरर करीि २५० भरदा बढी घर पररिारमा पक्ट्कय 
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शौचािय वनमािण गररने छ यसका िावग नेपाि सरकार विशेर् अनदुान मार्ि त रु १ करोड रकम विवनयोजन 

गररएको छ । यस कायिबाट सामावजक व्यिहार स्िास््य सरसर्ाइ तथा पोर्ण सधुारको के्षिमा महत्िपणूि 

उपिवव्ध हावसि हुनेछ ।  

९ नेपाि सरकारको सरुवक्षत नागररक आिास विकास कायिक्रम अरतगित विजयनगर गाउँपाविकाका ३३० 

घर पररिारिाई सरुवक्षत आिास वनमािण गरर हस्तारतरण गररने छ  यसका िावग रु १ करोड ६५ िाख रकम 

विवनयोजन गररएको छ । 

१० समाजमा रहकेो छोरी प्रवतको नकारात्मक मनोबवृतिाई वनश्तेज पारी िैङ्वगक समानता कायम गनि तथा 

घरायसी वबविध कारणबाट वशक्षाको उज्यािो घामबाट बवञ्चत हुन पगेुका तथा कक्षा छाड्नेहरुको हािको 

अिस्थािाई मध्यनजर गरर आगामी वदनहरुमा त्यसो हुन नवदन र छोरा र छोरीबीचको भेदभाि अरत्य गनिका 

िावग छोरी बचाउँ छोरी पढाउँ अवभयान सञ्चािनिाई वनररतरता वदन रु ८ िाख िजेट विवनयोजन गररएको छ 

। विपरन असहाय तथा अनाथ बािबाविकाहरुको शैवक्षक सहायताको िावग आिश्यक रकम विवनयोजन 

गररएको छ । यसबाट छोरा र छोरी बीचको भेदभािको अरत्य हुने वजरो होम डेविभरीको अवभयानिाई टेिा पगु्ने 

विद्यािय भनािदर बढ्ने तथा पढाई छोड्ने दरमा कमी आउने विश्वास गररएकोछ । 

११ थिथथ जीिनका लार्ग थिच्छ खानेपानी अवभयान सञ्चािन गररनेछ । यसै आवथिक बर्िमा स्िस्थ 

खानेपानीका िावग ५० प्रवतशत अनदुानमा बायोस्याण्ड वर्ल्टर जडान गनिका िावग रु १० िाख रकम 

विवनयोजन गररएको छ भने खानेपानी धारा जडानका िावग उल्िेख्य बजेट विवनयोजन गररएको  छ यस कायिबाट 

यसै बर्ि विजयनगर गाउँपाविकाका सम्पणुि घर पररिार िाभावरित हुने अपेक्षा गररएको छ ।  

१२ गाउँपाविका अरतगित जीणि अिस्थामा रहकेा सामुदावयक विद्यािय तथा मदरसाहरुको ममित तथा थप 

वनमािणका िावग आिश्यक रकम विवनयोजन गररएको छ । यसबाट शैवक्षक के्षिमा थप सधुार आउने अपेक्षा 

गररएको छ । 

१३ प्रविवध मैिी पिूािधार, क्षमता अवभिवृद्ध र समदुाय पररचािनको माध्यमबाट वशक्षामा पहुचँ, 

समािेशीकरण र गणुस्तर सधुार पररयोजनाको िागी सघीय विशेर् अनदुानबाट ७० िाख बजेट 

विवनयोजन गरीएको छ । यसबाट वशक्षा के्षिको गणुस्तरमा उल्िेख्य सधुार हुने अपेक्षा गररएको छ । 

पूिाि्ार र्िकासुः  

१३ नेपाि सरकारको हरेक स्थानीय तहहरुमा  ५ १० र १५ शैयाको विशेर्ज्ञ डक्ट्टर सवहतको सवुिधा सम्परन 

अस्पत्ताि स्थापना गने नीवत अनरुुप विजयनगर गाउँपाविकामा १५ शैयाको अस्पत्ताि वनमािणका िावग चाि ु

आ.ि मा रु १६ करोड बवढ रकममा सम्झौता भई कायि सरुु भएको छ । आगामी २ बर्ि वभिमा अस्पत्ताि 

वनमािणको काम सम्परन भइ गाउँपाविका वभिका आम जनता आधारभतू स्िास््य सेिाको भरपदो पह चँमा हुने 

विश्वास विइएको छ ।  

१४ नेपाि सरकारको समपरूक अनदुान, प्रदशे सरकारको समपरूक अनदुान र गाउँपाविकाको साझेदारीमा 

गाउँपाविका वस्थत वमिनचोक अम्िहिा मानपरु सडक खण्ड स्तरोरनती तथा कािोपिे गररने छ यसका िावग रु 

५ करोड  विवनयोजन गररएको छ ।  
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१५ प्रदशे सरकारको समपरूक अनदुान र विजयनगर गाउँपाविकाको साझेदारीमा गाउँपाविकाको विकासका 

िावग कोर्े ढुङ्गा मावनएका महत्त्िपणूि सडकहरु गणेशपरु ढोडरी खरुुहुररया पे्रमनगर सडक र महादेि डािपरु 

नयाँबवस्त नौरङ्वगया जििैराठ सडक कािोपिे तथा स्तरोरनती गररने छ यसका िावग रु २ करोड रकम 

विवनयोजन गररएको छ । 

१६ बदु्धनगर भ.ुप.ु बस्ती वसचाई योजना,पसिहिावडहिा र मौिाबारी भटनी नािामा पिु वनमािण, नेििागरज र 

बगवहयामा कल्भट वनमािण, बेतनी,िोहरौिा, झवुिवनयाका विवभरन ठाउँ जोडने सडक कािोपिे तथा ज्योवत 

प्रा.वब भिन वनमािण सम्परन गरीनेछ यसका िावग रु ८० िाख रकम विवनयोजन गररएको छ ।  

१७ विजयनगर गाउँपाविकािाई उज्यािो र सरुवक्षत पाविकाको रुपमा विकास गनि गाउँपाविकाका मखु्य 

सडक तथा चोकहरुमा सडक बत्ती जडान गनि रु २० िाख रकम विवनयोजन गरेको छु । 

१८ थिाथ्यका लार्ग खेलकूद भरने मारयतािाई आत्मसात गद ैयिूािवक्षत खेिकूद कायिक्रम  विवभरन 

क्ट्ििस्तरीय खेिकूद विद्यािय स्तरीय खेिकूद अरतरस्थानीय तहका खेिकूदहरु आयोजना गनि आिश्य बजेट 

विवनयोजन गररएको छ । गाउँपाविकास्तरीय सवुिधा सम्परन  एउटा खेि मैदान वनमािणको कायि अवघल्िा बर्िहरु 

दवेख नै हुदँै आएकोमा थप स्तरोरनती गनि खेि मैदान वनमािण तथा स्तरोरनतीका िावग आिश्यक बजेट 

विवनयोजन गरेको छु । 

माथी उल्िेख गररएका महत्िपणूि योजना तथा कायिक्रमको अििा संघीय सरकार प्रदसे सरकार गाउँपाविका र 

िडास्तरमा छनौट भएका प्राथवमकता ठूिा तथा साना योजनाहरु सवहत पिूािधार विकास तर्ि  कूि २३ करोड ५४ 

िाख ४५ हजार बजेट विवनयोजन गररएको छ यसबाट आधारभतू भौवतक पिूािधार वनमािण हुन गइ 

गाउँपाविकाबासीको जीिमा थप सहजता आउने विश्वास विएको छु । 

िातािरण तथा र्िपद व्यिथथापनुः  

१९ गाउँपाविकामा उत्पादन हुने र्ोहोरको उवचत व्यिस्थापनका िावग उपयिु ल्याण्डवर्ल्ड साइडको 

संभाव्यता अध्यपन गररने छ । पोखरी¸ सीमसार के्षिको संरक्षण¸ प्रििधन¸ व्यिस्थापन गरर िातािरण सरतिुन 

राख्न तथा साना वसंचाईका माध्यमबाट कृवर् उत्पादनमा िवृद्ध ल्याउन आिश्यक पने बजेट विवनयोजन गरेको छु ।  

२० गाउँपाविकामा  बकृ्षरोपण अवभयानिाई वनररतता  वदन रु ५ िाख बजेट विवनयोजन गरेको छु । नदी 

नािाबाट नदीजरय पदािथ उत्खरन गरर राजस्ि िवृद्ध गनि गररने कामहरुमा िातािरणीय प्रभाि मलू्याङ्कन गरर 

प्राकृवतक िातािरणमा असरतिुन ल्याउने कामहरु बरद गरर कडाईका साथ वनयमन गररनेछ । जोवखमयिु 

स्थानहरुमा तटबरधन वनमािण गररनेछ वय सबै कामका िावग रु ५० िाख विवनयोजन गरेको छु । 

२१ साधन स्रोत जनशवि व्यिस्थापनमा विशेर् जोड वददं ै स्थानीय प्रकोप व्यिस्थापन कोर् व्यिवस्थत 

पररचािन गररनेछ । प्राकृवतक प्रकोपहरुबाट जनधनको रक्षा गनि स्थानीय तहको वजम्मेिारीिाई कुशितापिूिक 

वनिािह गररनेछ । विपद ्व्यिस्थापन कोर्को सञ्चािन प्रभािकारी ढङ्गबाट गररनेछ । जसका िागी रु २० िाख 

वबवनयोजन गरेको छु ।  

संथथागत र्िकास¸ सेिा प्रिाह र सुशासनुः  

२२ जनताको सििसिुभ रयाय माथीको पहुचँ िवृद्ध गनि तथा मेिवमिापका माध्यमबाट सामावजक सरतुिन 

कायम गनि गाउँपाविका रयावयक सवमवतको क्षमता विकास गररनेछ ।  
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२३ प्रविवधको उच्चतम उपयोग गरर सेिा प्रिाहिाई वछटो¸ सरि¸ सििसिुभ¸पारदशी बनाउन कमिचारीको 

क्षमता विकास संगै गाउँपाविकािाई आधवुनक प्रविवध मैिी बनाइनेछ । कमिचारीको मनोबि उच्च राख्द ैकाम 

प्रवत प्रेररत गनि गाउँपाविकाको आयिाई मध्यनजर गरर प्रोत्साहन भत्ता उपिब्ध गराउन आिश्यक बजेट 

विवनयोजन गररएको छ । आरतररक पयिटन प्रिधिन समेत टेिा पगु्ने गरर कमिचारी तथा जनप्रवतवनवधिाई 

आिोपािो व्यिस्था वमिाई अध्ययन अििोकन तथा रररे्समेरट भ्रमणको व्यिस्था गररने छ यसको िावग 

आिश्य रकम विवनयोजन गररएको छ । 

 २४  कमिचारीहरुका िावग विवभरन विर्यगत सीप तथा क्षमता विकास र पनूतािजगी ताविम कायिक्रमहरु 

सञ्चािन गरर कामप्रवत बढी वजम्मेिार र उत्तरदायी बनाउन रकम विवनयोजन गररएको छ ।  

२५ गाउँपाविका कायाििय सवहत सबै िडा कायािियहरु र विर्यगत शाखाहरुबाट हुने आरतररक राजस्ि 

सङ्किन कायििाई व्यिवस्थत गनि तथा राजस्ि प्रणािी सदुृढीकरण गनिका िावग रकम विवजयोजन गररएको छ 

यसबाट राजस्ि सङ्किनमा सधुार आई आरतररक आम्दानीमा बवृद्ध हुने अपेक्षा गररएको छ । 

२६ सचूना प्रणािीको प्रभािकारी व्यिस्थापन गररनेछ । गनुासो व्यिस्थापन नागररक िडापिको प्रयोगिाई 

सेिाग्राहीमैिी गररनेछ ।  

२७ वबवभरन कारणबाट रोजगार गमुाएका र विदशेबाट र्वकि एका यिुा-यिुतीहरुिाई िवक्षत गरी यिूा 

स्िरोजगार कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ । विवभरन सीप विकास तथा क्षमता विकासमिूक ताविम कायिक्रम  

सञ्चािन मार्ि त सीपयिु जनशवि उत्पादन गरर आय आजिनमा बवृद्ध गने तथा आत्मवनभिरतातर्ि  उरमखु गनि 

आिश्यक बजेट विवनयोजन गरेको छु । 

२८ स्थानीय सञ्चार क्षेिको प्रिधिनका िावग आिश्यक बजेट विवनयोजन गरेको छु । यस बाट सञ्चार 

के्षिको विश्वसनीयता कायम राखी सवह र भरपदो सचूाना सम्पे्रर्ण हुने तथा पेशागत मयािदा कायम रहने विश्वास 

विइएको छ ।  

२९ गाउँपाविका वभि हुने आपरावधक गवतविवधको वनगरानी गनि तथा आम विजयनगरिासीको सरुवक्षत 

जीिन यापनका िावग गाउँपाविकाका मखु्य चोकहरुमा वस  वस क्ट्यामरा जडान गनि तथा पाविकावस्थत सरुक्षा 

वनकायिाइ यस प्रवत थप प्रेररत गनि रु २० िाख रकम विवनयोजन गरेको छु । 

३० गाउँपाविकाको प्रशासकयय भिन वनमािणका िागी जग्गा व्यिस्थापन गरर संघीय सरकार सँग आिश्यक 

बजेट रकम माग गररनेछ । िडाको प्रशासकयय भिन वनमािण कायि अवरतम चरणमा रहकेो छ यसै आवथिक बर्िको 

अरत्य सम्म वनमािण सम्परन भइ िडा कायािियहरुको आफ्नै भिनबाट सेिा सचुारु गररनेछ । नयाँ बरने िडा 

कायाििय भिनको व्यिस्थापनका साथै गाउँपाविकाबाट प्रिाह गररने सेिा प्रिाहिाई सरि सहज वछटो छररतो 

रुपमा गनि आबश्यक भौवतक सामग्री खररद तथा सेिा प्रिाहिाई आधवुनक प्रविवधमैिी बनाउन आिश्यक 

कायिका िावग आिश्यक रकम विवनयोजन गररएको छ । 

     

 

 



9 | P a g e  

 

Page 9 of 12 
 

 सभाध्यक्ष महोदय¸ 

 अि म आय-व्ययको वशर्िकगत संवक्षप्त वििरण पेश गने अनमुवत चाहारछुुः  

 

आय tkm{ 
शीर्षक 

आ.व. २०७९/८०को 
अनमुान 

आ.व. २०७९/८०को अनमुान 
अक्षरुपी  

आय ६११५३८०००.०० ६१ करोड १५ लाख ३८ हजार 

राजस्व  १६६७२९०००.०० १६ करोड ६७ लाख २९ हजार 

आन्तररक श्रोत 15780000.00 १ करोड ५७ लाख ८० हजार  

११३१३ एकीकृत सम्पती कर ३००००००.०० ३० लाख 

११३१४ भमुमकर/मालपोत १०००००.०० १ लाख 

११३२१ घरवहाल कर २०००००.०० २ लाख 

११३२२ वहाल ववटौरी कर( ऐलानी जग्गा,ताल पोखरी ठेक्का  तथा 
वक्यौता असलुी समेत) ६००००००.०० ६० लाख 

११६९१ अन्य कर ३००००.००  ३० हजार 

१४१५१ सरकारी सम्पत्तीके बहालबाट प्राप्त आय १५०००००.०० १५ लाख 

१४२१३ अन्य मबक्रीबाट प्राप्त रकम १००००.००  १० हजार 

१४२२१ न्यावयक दस्तूर १००००.००  १० हजार 

१४२२३ शशक्षा क्षेत्रको आम्दानी १०००००.०० १ लाख 

१४२२४ परीक्षा शलु्क ३००००.००  ३० हजार 

१४२२९ अन्य प्रशासमनक सेवा शलु्क ७०००००.०० ७ लाख 

१४२४२ नक्सापास दस्तरु ५००००.००  ५० हजार 

१४२४३ मसफाररश दस्तरु १२०००००.०० १२ लाख 

१४२४४ व्यशिगत घटना दताष दस्तरु ७०००००.०० ७ लाख 

१४२४५ नाता प्रमाशित दस्तरु १०००००.०० १ लाख 

१४२४९ अन्य दस्तरु १०००००.०० १ लाख 

१४२५३ व्यावसाय रशजषे्ट्रशन दस्तरु २०००००.०० २ लाख 

१४२६५ अन्य क्षेत्रको आय २०००००.०० २ लाख 

१४३१२ प्रशासमनक दण्ड जररवाना र जफत १०००००.०० १ लाख 

१४३१३ धरौटी सदरस्याहा ५००००.००  ५० हजार 

३२१२२ बैंक मौज्दात ०.००   

राजस्व बााँडफााँडबाट प्राप्त रकम 150949000  १५ करोड ९ लाख ४९ हजार 
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११३१५ घरजग्गा रशजषे्टशन दस्तरु  १००००००.०० १० लाख 

११४११ बााँडफााँड भर्ष प्राप्त हनुे मूल्य अमभबवृि कर सघीय ८६१५९२५०.००  ८ करोड ६१ लाख ५९ हजार २५० 

११४२१ बााँडफााँड भर्ष प्राप्त हनुे अन्त:शलु्क सघीय २८७१९७५०.००  २ करोड ८७ लाख १९ हजार ७५० 

११४५६ बााँडफााँटबाट प्राप्त हनुे सवारी साधन कर ९१७००००.०० ९१ लाख ७० हजार 

१४१५३ बााँडफााँड भई प्राप्त वन रोयल्टी १५०००००.०० १५ लाख 

१४१५७ बााँडफााँड भई प्राप्त दहत्तर बहत्तरको वववक्रबाट प्राप्त हनु ेआय 
स्थानीय तहबाट प्राप्त बाडफाड भई प्राप्त हनुे राजश्व २४४०००००.०० २ करोड ४४ लाख 

अन्य आय १४०००००.००  १४ लाख 

१४५२९ अन्य राजस्व ९०००००.०० ९ लाख 

१५१११ बेरूजू ५०००००.००  ५ लाख 

अन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरि ४४४८०९०००.००  ४४ करोड ४८ लाख ९ हजार 

संघीय सरकार ४०८६०००००.००  ४० करोड ८६ लाख 

१३३११ समामनकरि अनदुान १३१५०००००.०० १३ करोड १५ लाख 

१३३१२ शसतष अनदुान  चाल ु १८९००००००.०० १८ करोड ९० लाख 

१३३१३ शसतष अनदुान  पुाँजीगत ३७१०००००.०० ३ करोड ७१ लाख 

१३३१५ ववर्ेश अनदुान पुाँजीगत १७००००००.०० १ करोड ७० लाख 

१३३१७ समपरुक अनदुान पुाँजीगत ३४००००००.०० ३ करोड ४० लाख 

प्रदेश सरकार ३६२०९०००.०० ३ करोड ६२ लाख ९ हजार 

१३३११ समामनकरि अनदुान ७२०९०००.०० ७२ लाख ९ हजार  

१३३१२ शसतष अनदुान  चाल ु ८००००००.०० ८० लाख 

१३३१४ ववर्ेश अनदुान चाल ु ६००००००.०० ६० लाख 

१३३१६ समपरुक अनदुान चाल ु १५००००००.०० १ करोड ५० लाख 

 

व्यय तफष  

मस.न. शशर्षक रकम  कैवफयत 

१  कूि चाि ु ३६,८८,८०,००० ५७% 

२ कूि पवुजगत २७,६७,९५,००० ४३% 

जम्मा ६४,५६,७५,००० १००% 

कूल बजेटको के्षत्रगत बाँडफाँड 

वस.न. वशर्िक रकम कैवर्यत 

१ पिुािधार विकास २३,५४,४५,००० ३७%  
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२ सामावजक विकास २२,१३,४०,००० ३४% 

३ सेिा प्रिाह तथा सशुासन २,९८,६५,००० ५% 

४ आवथिक विकास ४,२१,८०,००० ७%  

५ 

 

कार्ाालर् सञ्चालन तथा प्रशासननक 

 ११,६८,४५,००० १७% 

जम्मा ६४,५६,७५,००० १०० % 

            यसरी गाउँपाविकाको आ ि २०७९।०८० का िावग कूि रकम रु ६१ करोड १५ लाख ३८ हजार 
अनमुान गररएकोमा संघीय  तथा प्रदशे सरकारबाट अरतर सरकारी वित्तीय हस्तारतरण मार्ि त रु ४४ करोड ४८ 
लाख ९ हजार तथा राजस्ि बाँडर्ाँड बाट अनमुान गररएको रकम रु  १५ करोड ९ लाख ४९ हजार र 
आरतररक आम्दानीको अंश रु १ करोड ५७ लाख ८० हजार रहकेो छ । कुि व्ययको तिुनामा कुि आय रु 

३ करोड ४१ लाख ३७ हजार अपगु रहकेो छ यसरी रयनु हुन आएको रकमिाई बैंक मौज्दात र आरतररक 

तर्ि को आयबाट पवूति गररने छ ।  कूि बजेटिाई प्राथवमकता र आिश्यकताको आधारमा विवभरन विर्यगत 

के्षिहरुमा छुट्याइएको छ । 

 

बजेट सम्बन्ी र्िथतृत र्ििरण अनुसचुीहरुमा उल्लेख गररएको छ । 

 

सभाध्यक्ष महोदय¸ कृर्र्, र्शक्षा, थिाथ्य र पिूाि्ार:र्िजयनगर समृर्द्धको आ्ार भरने मिू नारा समेतिे 

वदशावनदशे गरेको बजेट तथा कायिक्रमको विस्ततृ वििरण प्रस्ततु गरेको छु । सीवमत श्रोत-साधनका िीच 

असीवमत आिश्यकता परूा गनुिपने बाध्यता हामी सँग छ । मैिे यथासंभि उपिब्ध श्रोतिाई रयायोवचत ढङ्गबाट 

बाँडर्ाँड गने प्रयत्न गरेको छु । आिश्यकहरु मध्ये अवत आिश्यक के्षिमा रकम विवनयोजन गररएको छ । यस 

िर्ि समेवटन नसकेका कायिक्रमहरु प्राथवमकताका आधारमा आगामी िर्िहरुमा समट्द ैिवगनेछ । यसको सर्ि 

कायािरियनमा सम्बद्ध सबैपक्षको सहयोग रहने अपेक्षा गरीएको छ ।  

अरतयमा¸ नीवत कायिक्रम तथा बजेट वनमािणका क्रममा सहयोग गनुिहुने सम्पणूि जनप्रवतवनवध¸ कमिचारी¸ 

सरोकारिािा सम्पणूििाई धरयिाद वदन चाहारछु । हामी सबै बजेटको कायािरियनमा हातेमािो गरर अगावड 

बढ्नेछौ । यो बजेट कायािरियनबाट गाउँपाविकािे विएको समरुनत र समदृ्ध गाउँपाविकाको सपना साकार हुने 

विश्वास विएको छु ।        

                              ्नयबाद ।।।                                                                        

     प्रथतुतकताि 

लक्ष्मी कुमारी चौ्री 

     उपाध्यक्ष 
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