
विनयी त्रििेणी गाउँपात्रिका  

गाउँ काययपात्रिकाको कायायिय 

नििपरासी (ि.स.ुपू.) 
गण्डकी प्रदेश 

 

 

 

 

 

 

 

 

विनयी त्रििणेी गाउँपात्रिकाको आय तथा व्ययको अनमुान 

आत्रथयक िर्य 2079/80  



सभाध्यक्षज्यू, 
 

यस विनयी त्रििेणी गाउँपात्रिकाको उपाध्यक्षको हैत्रसयतिे यस सम्मात्रनत सभा समक्ष आगामी आत्रथयक िर्य 
2079/80 का िजेट प्रस्ततु गनय पाउदा अत्यन्त गौरिान्न्ित भएको छु। 

यस अिसरमा राजनीत्रतक पररितयनका िात्रग न्जिन उत्सगय गनुयहनुे सम्पणुय ज्ञात अज्ञात शवहदहरु प्रत्रत हार्दयक 
श्रद्धाञ्जिी व्यक्त गदयछु। 

 

िामो संघर्यपत्रछ नेपािी जनताको चहाना अनरुुपको संघीय स्िरुपको समािेशी जनप्रत्रतत्रनत्रिमिुक राज्य प्रणािी 
स्थापना भई दोश्रो स्थानीय तहको त्रनिायचन समेत सम्पन्न भईसकेको छ। 

हात्रमिाई यस गररमामय सभामा प्रत्रतत्रनत्रित्ि गने अिसर प्रदान गनुयहनुे विनयी त्रििेणीिासी हरुमा पत्रन िन्यिाद 
टक्याउन चाहान्छु। 

यो मौत्रिक स्िरुपको राजनीत्रतक उपिब्िीसंगै गाउँपात्रिका िात्रसको भरपदो साथ र विश्वास पाएको ितयमान 
सभािाई गाउँपात्रिकाको सम्पणुय स्रोत र समार्थययको सदपुयोग गरर विकास र सम्िृवद्धको यािामा अविचत्रित 
रुपमा अन्घ िढ्न ठुिो प्ररेणा त्रमिेको छ। 

हाम्रो गाउँपात्रिका "सम्िृद्ध विनयी त्रििेणी,सखुी विनयी त्रििेणीिासी"िनाउने र्दघयकात्रिन उदेश्य अनरुुप 
आत्रथयक सामान्जक विकासको छुटै्ट मोडेिमा अगाडी िढ्न ेहाम्रो र्दघयकात्रिन िक्ष्य रहेको छ। 

आगामी आत्रथयक िर्यको िजेट तजुयमा गदाय मैिे नेपािको संवििान,स्थानीय सरकार संचािन ऐन,स्थानीय तह 
संस्थागत क्षमता स्िमलुयांकन (त्रिजा),विनयी त्रििेणी गाउँपात्रिकाको आत्रथयक िर्य 2079/080 को नीत्रत 
तथा काययक्रम,र्दगो विकासको िक्ष्य,नेपाि सरकारको नीत्रत तथा काययक्रम,नेपाि सरकारको िजेट,गण्डकी 
प्रदशको नीत्रत तथा काययक्रम,गण्डकी प्रदेशको िजेट र यस गाउँसभाका सदस्यहरुिे र्दन ु भएको 
सझुािहरुिाई मागयदशयनको रुपमा त्रिएको छु।वित्रभन्न राजनीत्रतक दि,संघसंस्था,विद्धत िगय र स्िदेश तथा 
विदेशमा रहन ुभएका गाउँपात्रिका त्रभिका र्दर्द-िवहत्रन,दाज-ुभाई हरुिाट प्राप्त रचनात्मक सकु्षािहरुिाई समेत 
ध्यान र्दएको छु। -भौत्रतक पिुायिारका अत्रतररक्त विनयी त्रििेणी गाउँपात्रिकािे अन्य सामान्जक के्षिको 
विकासमा पत्रन यस िर्य विशरे् रणनीत्रत र योजना िनाएर अगाडी िढ्ने छ। 

चाि ुआत्रथयक िर्य 2078/079को जेयष्ठ मसान्त सम्मको अििीमा कुि वित्रनयोन्जत िजेट मध्येमा चाि ु
तर्य  वित्रनयोन्जत 40 करोड 43 िाख 89 हजार 5 सय मध्ये 68 प्रत्रतशत अथायत 28 करोड 23 िाख 
18 हजार 430 खचय भएको छ । पनु्जगत तर्य  37 करोड 74 िाख 49 हजार सात सय वित्रनयोजन 
भएकोमा 42 प्रत्रतशत अथायत 16 करोड 30 िाख 86 हजार 8 सय 49 खचय भएको छ । चाि ुआत्रथयक 



िर्यको जेष्ठ मसान्त सम्ममा कुि वित्रनयोन्जत रकम मध्ये 55.02 प्रत्रतशत खचय भएकोमा असार 
मसान्तसम्ममा 70 प्रत्रतशत खचय हनुे अनमुान गररएको छ ।  

 

 

सभाध्यक्षज्यू, 
 

अि म आगामी आत्रथयक िर्य 2079/080 को आय र व्ययको अनमुान प्रस्ततु गनय चाहान्छु ।  

 

 

  आत्रथयक वहसाििे विनयी खोिा यस गाउँपात्रिकाको मेरुदण्डकै वहसाििे रहेको छ । विनयी िगायत 
अन्य खोिािाट हनुे खेत्रतयोग्य जत्रमन कटानी िाई न्यनुीकरण गनय यस िर्य त्रत खोिाहरु व्यिस्थापन तथा 
त्रनयन्िण गनयका िात्रग गाउँपात्रिकाको तर्य िाट रु 1,00,00,000।-(रु एक करोड रुपैया )नर्द/खोिा 
तट्िन्िन न्शर्यकमा वित्रनयोजन गरेको छु। 

 विपद्को समयमा मानविय तथा पशजुन्य क्षती हनु नर्दनका िात्रग गाउँपात्रिकाको तर्य िाट सम्िन्न्ित 
सिै त्रनकायसंगको सहकाययमा अन्य सम्िन्िीत सरोकारिािा हरुसंग सहकायय गरर विपद्संग जधु्नका 
िात्रग गाउँपात्रिकाको विपद् व्यिस्थपान कोर्मा रु 1,00,00,000 (रु एक करोड ) वित्रनयोजन 
गरेको छु। 

 यस गाउँपात्रिका त्रभि रहेका खर/रु्सको छानो भएका घरको तर्थयाकं संकिन कायय यसै िर्य गने 
साथै यस गाउँपात्रिकाको िडा न. 7 िाट खर/रु्सको छानो विस्थापन काययक्रम मार्य त त्यस्ता 
घरहरु त्रनमायण गनय रु 50,00,000।-(रु पचास िाख) वित्रनयोजन गरेको छु। 

 यस गाउँपात्रिकाको िडा न.5 मा पने पन्िमा टोि सडकका िात्रग रु 20,00,000।- (रु विस 
िाख )वित्रनयोजन गरेको छु। 

 यस गाउँपात्रिकाको  िडा न. 3 मा पने कत्रनकेसाि न्चसापानी चकुाहा भैसेखोिा सम्म सडक 
स्तरउन्नती गनयका िात्रग रु 1,50,00,000।- (रु एक करोड पचास िाख) रकम वित्रनयोजन 
गरेको छु। 

 डाँडाजोर पटुके सडक त्रनमायण काययको प्रदेश सरकारसंगको साझेदाररमा काम अगाडी िडाउनका 
िात्रग रु 10,00,000।- (रु दस िाख ) रकमको व्यिस्था त्रमिाएको छु। 

 िडा न. 3 को हियिे जान ेिाटोमा कलभटय त्रनमायणका िात्रग रु 12,00,000।- (रु िाह्र िाख ) 
वित्रनयोजन गरेको छु। 

 िडा न. 2 को कुमािटार शेपाय चोकदेन्ख मात्रथलिो कुमािटार जान ेिाटो स्तरउन्नतीका िात्रग रु 
20,00,000।- (रु विस िाख ) रकम वित्रनयोजन गरेको छु। 



 पाखापानी गोग्दी मोटरेिि पिु त्रनमायणको काययका िात्रग संघीय सरकारसंगको सहकाययमा त्रनमायण 
कायय अगाडी िडाईनेछ। 

 िडा न. 2 र 3 जोड्ने देउसत खोिा पिु त्रनमायणको काययका िात्रग प्रदेश सरकारसंग साझेदारर गनय 
आिश्यक रकमको व्यिस्था गरेको छु। 

 गाउँपात्रिकाको गौरिको रुपमा रहेको योजना ज्यात्रमरे चोकदेन्ख ठुिटाडी िगिुन सडकको त्रनमायणको 
काययको थािानी यसै िर्य देन्ख शरु गने र सो काययका िात्रग रु 50,00,000।- (रु पचास िाख ) 
रकमको व्यिस्था त्रमिाएको छु। 

 ढव्यहा कुडापानी सडक त्रनमायणका िात्रग रु 10,00,000।- (रु दश िाख ) रकम वित्रनयोजन 
गरेको छु। 

 गाँउपात्रिकाको सिै िडािाई गाउँपात्रिकाको केन्रसम्म जोड्ने नीत्रत अनरुुप यस गाउँपात्रिकाको िडा 
न.1,2,3,4 र 5 िाई दनु्म्किाससम्म जोड्ने दनु्म्किास-सर्दय-िकुोट सडक कािोपिे गने काययका 
िात्रग रु 4,00,00,000 (रु चार करोड ) वित्रनयोजन गरेको छु। 

 गौररझोक-कुसनु्ती-खमु्िारर िािे सडक खण्ड त्रनमायणका िात्रग रु 15,00,000।- (रु पन्र िाख ) 
वित्रनयोजन गरेको छु। 

 िडा न. 6 को त्रििेणीको कुिाटोि गलुिर खोिामा कलभटय त्रनमायणका िात्रग रु 10 िाख वित्रनयोजन 
गरेको छु। 

 दनु्म्किासका मिु कुिोहरु ममयत गनयका िात्रग रु 5,00,000।- (रु पाचँ िाख ) वित्रनयोजन 
गरेको छु। 

 गाउँपात्रिकािे संचािन गने आयोजनामा रकम थप गनुय पने अिस्था आएमा तथा परुाना योजना ममयत 
गनुय परेमा तत्काि खचय गने उदेश्यिे गाउँपत्रिकाको अन्य साियजत्रनक त्रनमायण कोर्मा रु 50 
िाखको प्रिन्ि त्रमिाएको छु। 

 यस विनयी त्रििेणी गाउँपात्रिकाको एक िडा एक खेि मैदान र गाउँपात्रिकामा एक व्यिन्स्थत 
रङ्गशािाको नीत्रत अनरुुप यस गाउँपात्रिकाको प्रस्तावित विनयी त्रििेणी रङ्गशािा त्रनमायणको िात्रग रु 
20,00,000।- (रु पचास िाख ) वित्रनयोजन गरेको छु। 

 िडा न. 2 को कात्रिका मन्न्दरको अिरुो त्रनमायण कायय सम्पन्न गनयका िात्रग रु 10,00,000।- 
(रु दस िाख ) वित्रनयोजन गरेको छु। 

 िडा न . 3 मा रहेको भिानी मा.वि.को अिरुो रहेको भिन त्रनमायण काययको िात्रग रु 
4,00,000।- (रु चार िाख ) रकम वित्रनयोजन गरेको छु। 

 खमु्िारी दाउने्न मन्न्दर अिरुो त्रनमायण यसै िर्य सम्पन्न गने गरर रु  5 िाख वित्रनयोजन गरेको छु। 

 िाह्रविसे अिरुो भिन र खमु्िारर अिरुो भिन त्रनमायणका िात्रग 5/5 िाख वित्रनयोजन गरेको छु। 



 यस गाउँपात्रिकाको िडा न. 7 मा रहेको िनकवट्टमा पर्ि पिु त्रनमायणका िात्रग 20 िाख रुपैया 
वित्रनयोजन गरेको छु। 

 खोरखोिा स्याङ्गजािी डाँडा िाटो स्तरउन्नतीका िागी 25 िाख रुपैया वित्रनयोजन गररएको छ। 

 िडा न. 7 को रानीनगर साईर्न घरदेन्ख मन्जरु त्रमयाको घरसम्म सडक कािोपिेका िात्रग 25 
िाख रुपैया वित्रनयोजन गरेवक छु। 

 न्शिपरुगढी साहमुारा पसैया जोड्ने सडक कािोपिे गनयका िात्रग 20 िाख रुपैया वित्रनयोजन गरेवक 
छु। 

 िडा न. 6 र 7 को दईु नहर विचमा पिु त्रनमायणका िात्रग 15 िाख रुपैया वित्रनयोजन गररएका 
छ। 

 हिुाकी खोिा िडा न. 2 को त्रसमाना देन्ख िािा िहादरु गहँाको घरसम्म िाटो ढिानको िागी रु 
15 िाख वित्रनयोजन गररएको छ। 

 िगैचा भवट्टखोिा सािघारर सडक त्रनमायणको िात्रग रु 20 िाख रुपैया वित्रनयोजन गररएको छ। 

 दनु्म्किास जोत्रगकुटी ठुिटाँडी सडकका िात्रग रु 50 िाख वित्रनयोजन गररएको छ। 

 जखाडी चोकटाडी हदैु कुडाँपानी सडकका िात्रग रु 20 िाख वित्रनयोजन गरेको छु। 

 िेिौत्रतन्चरा शरेुसको घर देन्ख पाण्डेको घर सम्म सडक कािोपिे गनयका िात्रग रु 15 िाख 
वित्रनयोजन गररएको छ। 

 यस गाउपात्रिका त्रभि आिश्यक रहेको स्थानमा झोिङु्गेपिु त्रनमायणका िात्रग संघीय सरकारसंगको 
साझेदारर गनय रु 15 िाख वित्रनयोजन गरेका छौ। 

 त्रििेणी कोवटहोम देन्ख िसपाकय सम्म दोहोरो नािी त्रनमायणका िात्रग रु 20 िाख वित्रनयोजन गरेकी 
छु। 

 दनु्म्किास साप्तावहक हाट िजार व्यिस्थापनका िात्रग रु 10 िाखको व्यिस्था त्रमिाएवक छु। 

 तिुसेत्रनमा दहाँसस्कार घाट त्रनमायणका िात्रग रु 10 िाख वित्रनयोजन गरेवक छु। 

 संघ र प्रदेशसंग अत्रिक भन्दा अत्रिक योजना माग गने यस गाउँपात्रिकाको नीत्रत अनरुुप 
गाउँपात्रिकािे रु 2,00,00,000।- (रु दईु करोड ) को समपरुक कोर्को स्थापना गरर रकमको 
व्यिस्था त्रमिाएको छ। 

 

   

सभाध्यक्षज्यू , 
 



 यस गाउँपात्रिकाका पशपुािक कृर्कहरुिाई आिरभतु और्िीहरु अभाि हनु नर्दनका िात्रग 
आिश्यक और्िीको प्रिन्ि गाउँपात्रिकािाट त्रमिाईनछे उक्त और्िीहरु खररद गनयका िात्रग संघीय 
शसतय अनदुानको अििा गाउँपात्रिकािाट आिश्यक िजेट  वित्रनयोजन गररएको छ । 

 पशपंुक्षीको खोप सेिा काययक्रम(भ्यागतेु,खोरेत,वप.वप.आर., स्िाईन वर्भर रात्रनखेत र रेविज ) जस्ता 
पशहुरुको प्राण घातक रोगको त्रनयन्िण गनयका िात्रग यस िर्य गाउँपात्रिकाको तर्य िाट पणुय 
खोपहरुको व्यिस्था गनयका िात्रग आिश्यक िजेटको व्यिस्था त्रमिाईएको छ। 

 पशपुािक कृर्कहरुको सवुििाका िात्रग यस गाउँपात्रिका त्रभिका िकुोट-सर्दय,दनु्म्किास र त्रििेणीमा 
यस िर्य देखी प्राईमरी लयािको शरुुिात गनयका िात्रग पत्रन आिश्यक िजेटको व्यिस्था त्रमिाईनेछ। 

 पश ु विमा काययक्रमिाई व्यापक रुपमा संचािन गनयका िात्रग यस आत्रथयक िर्य देन्ख गाउँपात्रिका 
त्रभि रहेका सम्पणुय पशहुरु (गाईभैसी,भेडािाख्रा,िंगरुसुंगरु ) को त्रनशलुक विमा गरर पश ुिन सरुक्षण 
गने गाउँपात्रिकाको मखु्य नीत्रत अनरुुप रु 6,00,000।-(रु छ िाख) वित्रनयोजन गररएको छ। 

 वकसानहरुिे पािेका गाई भैसीहरु सतु्केरी भएका अिस्थामा पशकुो स्िास्र्थय,तन्दरुुन्स्त र उत्पादनमा 
िृवद्ध लयाउनका िात्रग यस बर्य देन्ख सतु्केरी स्यहार काययक्रम संचािनका िात्रग रु 
15,00,000।-( पन्र िाख रुपैया) वित्रनयोजन गररएको छ। 

 उन्नत नश्लको विकास गरर पशपुािनिाट कृर्कको न्जिनस्तरमा सिुार लयाउनका िात्रग 
गाउँपात्रिकािे उन्नत मरुाय रागोको विउँ वितरण,िोयर िोकाको विउँ वितरण र िंगरुको विउ वितरण 
गनयका िात्रग िजेटको व्यिस्था त्रमिाएका छौ। 

 गाई भैसीको गोठ सिुारमा रु 7,00,000।-(रु सात िाख रुपैया)िाख्राको खोरसिुार रु 
1,25,000।-(रु  एक िाख पन्चचस हजार रुपैया),िगुंर-सगुरंु खोर सिुारका िात्रग रु 
2,50,000।-(रु दईु िाख पचास हजार) विनायोजन गरेको छु। 

 गजेन्रमोक्षिाममा गौशिा व्यस्थापनका िात्रग रु 5,00,000।-(रु पाच ँ िाख रुपैया) र दाउन्न े
कैिाश गौशािािाई रु 1,50,000।-(रु एक िाख पचास हजार ) वित्रनयोजन गरेको छु। 

 

 सभाध्यक्षज्यू,  

 यस विनयी त्रििेणी गाउँपत्रिकािाई  कृवर्मा आत्मत्रनभयर बनाउन आिश्यक बजेटको 
व्यिस्था त्रमिाएको छु। 

 मसिा बािी प्रिद्धयन काययक्रमको िात्रग रू.२,००,०००।- (रू. दईु िाख) वित्रनयोजन गरेको छु।  

 कृर्ी सामग्री वितरण को िात्रग िात्रग रू.४,००,०००।- (रू. चार िाख) वित्रनयोजन गरेको छु।  



 वहउदे तरकारी त्रबउ वितरण काययक्रम को िात्रग रू.३,००,०००।- (रू. त्रतन िाख) र बरे् तरकारी 
त्रबउ वितरण काययक्रम को िात्रग रू.३,५०,०००।- (रू. त्रतन िाख पचास हजार) वित्रनयोजन 
गरेको छु। 

 बािी संरक्षण काययक्रम को िात्रग रू.२,००,०००।- (रू. दईु िाख) वित्रनयोजन गरेको छु। 

 विनयी सामदुावयक बन उपभोक्ता समहु संगको साझेदारीमा जैविक मि उत्पादन गनय आिश्यक 
बजेटको व्यिस्था त्रमिाएको छु। 

 चयाउ खेत्रत तात्रिम र सामवुहक नसयरी काययक्रमको िात्रग आिश्यक बजेटको व्यिस्था गरेको छु।       

 ५० प्रत्रतशत अनदुान कृर्ी मोटर वितरण को िात्रग रू.७,००,०००।- (रू. सात िाख) वित्रनयोजन 
गरेको छु। 

 ८५ प्रत्रतशत अनदुानमा साना त्रसंचाई काययक्रम को िात्रग रू. ३५,००,०००।-(रू. पैत्रतस िाख) 
वित्रनयोजन गरेको छु। 

 गाउँ-गाउँमा उत्पादन भएका कृवर् उपजिाई बजारीकरण गनय दमु्कीबास अिरुो कृवर् हाट बजार 
त्रनमायण काययको िात्रग रू.५,००,०००।- (रू.पाँच िाख) वित्रनयोजन गरेको छु। 

       

सभाध्यक्षज्यू,   

 स्िास्र्थय नै िन हो भने्न भनाईिाई चररताथय गनयको िात्रग यस विनयी त्रििेणी गाउँपात्रिकाको 
जनतािाई स्िस्थ राख्न रू.एक करोड छब्बीस िाख बहत्तर हजार बजेटको व्यिस्था 
त्रमिाएको छु।  

 मवहिा स्िास्र्थय स्ियम ्सेविकाको प्रोत्साहन भत्ताको िात्रग रू.१२,९६,००० (रू. बाह्र िाख 
छयानब्बे हजार) वित्रनयोजन गरेको छु।जसमध्ये प्रत्येक मवहिा स्िास्र्थय स्ियम ्सेविकािाई मात्रसक 
रू. त्रतन हजार र्दने व्यिस्था त्रमिाएको छु । 

 ित्रथिंग सेन्टरमा काम गने स्टार् नसय/सी.अ.न.त्रम./अ.न.मी. प्रसि व्यिस्थापन (सतु्केरी गराए िापत) 
प्रोत्साहन भत्ता र्दने व्यिस्था त्रमिाएको छु ।   

 ६० िर्य उमेर पगुी अिकास हनु ुहनुे मवहिा स्िास्र्थय स्ियम ्सेविकािाई सम्मानजनक विदाई गनयको 
िात्रग ररटाएरमेन्टमा प्रत्येक स्ियम ्सेविकािाई रू. एक िाख का दरिे रकम र्दने व्यिस्था 
त्रमिाएको छु।  

 सरुन्क्षत सतु्केरी पोर्ण भत्ता को िात्रग रू.१२,००,०००।- (रू.बाह्र िाख) र पूणय खोप प्रोत्साहन 
भत्ता को िात्रग रू.४,००,०००।- (रू. चार िाख)  वित्रनयोजन गरेको छु। 



 विनयी त्रििेणी प्राथत्रमक अस्पतािका िात्रग एम्बिेुन्स खररद गनय रू. २०,००,०००।-(रू. िीस 
िाख) र विनयी त्रििेणी प्राथत्रमक अस्पताि संचािन अनदुानको िात्रग रू.५,००,०००।- (रू.पाचँ 
िाख) वित्रनयोजन गरेको छु। 

 विशेर्ज्ञ डाक्टर सवहतको सेिा विस्तारको िात्रग रू.७,००,०००।- (रू.सात िाख) वित्रनयोजन 
गररएको छ भने, 

 मात्रनसिे प्रयोग गने अत्यािश्यक और्त्रि खररदको िात्रग रू. २०,००,०००।-(रू. त्रबस िाख) तथा 
स्िास्र्थय संस्थाहरुमा औजार उपकरण र्त्रनयचर खरीदको िात्रग रू. १०,००,०००।-(रू. दस िाख) 
वित्रनयोजन गरेको छु। 

 ित्रथिंङ्ग सेन्टर व्यिस्थापन को िात्रग  रू.४,००,०००।- (रू. चार िाख) र खोप केन्र 
व्यिस्थापनको िात्रग रू.३,००,०००।- (रू. त्रतन िाख) वित्रनयोजन गरेको छु। 

 स्िास्र्थय चौकी/आिारभतू स्िास्र्थय केन्रको िात्रग कम््यटुर वप्रन्टर खररद को िात्रग आिश्यक 
बजेटको व्यिस्था गरेको छु। 

 

सभाध्यक्षज्यूहरु, 
 यस विनयी त्रििेणी गाउँपात्रिकाको समग्र शैन्क्षक के्षिको विकास, शैन्क्षक गणुस्तर कायम गनय, 

भौत्रतक संरचना सिुार िगायतका अन्य नीत्रतगत र कानूनी व्यिस्था त्रमिाउनका िात्रग 
रू.३,४४,५०,०००।- (रू. त्रतन करोड चौिात्रिस िाख पचास हजार) बजेट वित्रनयोजनको व्यिस्था 
त्रमिाएको छु। 

 प्राथत्रमक बाि न्शक्षा सहजकताय र विद्यािय कमयचारीको िात्रग मात्रसक रू.सात हजार का दरिे थप 
तििको व्यिस्था गनय रू.९१,००,०००।- (रू. एकानब्बे िाख) बजेट वित्रनयोजनको व्यिस्था 
त्रमिाएको छु। 

 सामदुावयक विद्याियिाई त्रन:शलुक मन्टेश्वरी सामग्री व्यिस्थापन को िात्रग रू.6,00,000।-(रू. छ 
िाख) र सामदुावयक विद्याियको कक्षा १-५ अंग्रजेी मध्यम त्रन:शलुक पा्यपपसु्तक अनदुानको िात्रग 
रू.२०,००,०००।- (रू. त्रबस िाख) बजेट वित्रनयोजनको व्यिस्था त्रमिाएको छु। 

 भानदुय नमनुा मा.वि.मा स्िणय महोत्सि मनाउनका िात्रग रू. १०,००,०००।- (रू. दस िाख) 
बजेट वित्रनयोजनको व्यिस्था त्रमिाएको छु। 

 भानदुय मा.वि. देउरािी, सयुयज्योती आिारभतू विद्यािय टाँडी, न्शश ुकलयाण आिारभतू विद्यािय 
कुत्रडया र जनजागतृ्रत आिारभतू विद्याियको अिरुो भिन त्रनमायणको िात्रग आिश्यक बजेट 
वित्रनयोजनको व्यिस्था त्रमिाएको छु।  



 उत्कृष्ट तथा जेहेन्दार र दत्रित तथा विपन्न विद्याथीहरुिाई शैन्क्षक प्रोत्साहन भत्ता उपिव्ि गराउन 
आिश्यक बजेट वित्रनयोजनको  व्यिस्था त्रमिाएको छु। 

 आिारभतू विद्याियहरुिाई लयापटप व्यिस्थापन अनदुानको िात्रग रू.१५,००,०००।-(रू. पन्र 
िाख) बजेट वित्रनयोजन गरेको छु। 

 न्शक्षक कमयचारीहरुको पेशागत क्षमता विकास सम्बन्न्ि तात्रिमको िात्रग रू.४०००००।-(रू. चार 
िाख) बजेट वित्रनयोजन गरेको छु।   

 गाउँ न्शक्षा योजना त्रनमायण र स्थानीय पा्यपक्रम त्रनमायण काययशािा,पाठयक्रम तथा पा्यपपसु्तक 
छापाईका िात्रग रु 18,00,000।-(अठार िाख ) बजेटको व्यिस्था गरेको छु। 

 एकीकृत शैन्क्षक व्यिस्थापन सूचना प्रणािी काययशािा तथा प्रभािशािी व्यिस्थापन काययक्रमको 
िात्रग रू.२०००००।- (रू. दईु िाख) बजेट वित्रनयोजन गरेको छु। 

 उत्कृष्ट विद्यािय र न्शक्षक प्रोत्साहन भत्ता िात्रग रू १०००००।- (रू. एक िाख) बजेटको 
व्यिस्था त्रमिाएको छु। 

 मवहिा,िाििात्रिका,जेयष्ठ नागररक तथा अपाङ्गता भएका व्यन्क्तहरुको काययक्रमका िात्रग रु पचास 
िाख रुपैयाको व्यिस्था त्रमिाएको छु। 

 िघ ुउद्यमसंग सम्िन्िीत  काययक्रमहरु गनयका िात्रग संघीय सरकारिाट प्राप्त हनु े रकमका अििा 
थप रु 11 िाखको व्यिस्था यस गाउँपात्रिकािाट गरेको छु भने सहकारीहरुको कोपोत्रमक्स 
सम्िन्न्ि तात्रिम संचािनका िात्रग रु 5 िाख वित्रनयोजन गरेको छु। 

 

 सभाध्यक्षज्यू, 
 

अि म आगामी आत्रथयक िर्यको आय व्ययको अनमुान प्रस्ततु गनय चाहान्छु । 

 

+*आ.ि. 2079/80 का िात्रग रु 72 करोड 4 िाख 17 हजार आय अनमुान गरेको छु । जसमध्ये  

 

 संघीय सरकार सशतय अनदुान तर्य  25 करोड 44 िाख  

 प्रदेश सरकार सशतय अनदुान तर्य  50 िाख 

 प्रदेश सरकार समपरुक अनदुान तर्य  1 करोड 

 संघीय सरकार समात्रनकरण अनदुान तर्य  13 करोड 29 िाख 

 प्रदेश सरकार समात्रनकरण अनदुान तर्य  1 करोड 56 िाख  75 हजार  

 राजश्व िाडँर्ाडँ तर्य  12 करोड 95 िाख 4 हजार 

 आन्तररक स्रोत तर्य  17 करोड 29 िाख 38 हजार आय अनमुान गररएको छ । 



 

सभाध्यक्ष ज्यू, 
 

अि म व्यय तर्य को अनमुान पेश गदयछु । आ.ि. 2079/80 िात्रग कुि व्यय अनमुानको 58.9 
प्रत्रतशत अथायत 

चाि ुतर्य  42 करोड 48 िाख 52 हजार र  कुि व्यय अनमुान को 41.1 प्रत्रतशत अथायत पूनँ्जगत तर्य  
29 करोड 55 िाख 65 हजार रुपैया खचय हनुे अनमुान गरेको छु । जसमध्ये 

  

 काययिय संचािन तथा प्रशासत्रनक क्षिे तर्य  -12 करोड 57 िाख 50 हजार । 

 पिुायिार विकास क्षिे तर्य  - 17 करोड 14 िाख 50 हजार । 

 आत्रथयक विकास क्षिे तर्य  - 8 करोड 45 हजार । 

 सामान्जक विकास क्षेि तर्य  -31 करोड 65 िाख 22 हजार ।  

 सशुासन तथा अन्तरसम्िन्न्ित क्षेि तर्य  - 2 करोड 56 िाख 50 हजार  खचय हनु ेअनमुान गरेको छु 
। 

 

 

 

 

 

 

 

िन्यिाद । 
 

 
 

 


