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यस र्वनयी र्िवेणी गाउँपार्िकाको गररमामय नवौ गाउँ सभाका सभाध्यक्ष 
महोदय,साथै वडाका वडाध्यक्षज्यूहरु, गाउँकायिपार्िका सदस्यज्यूहरु, सभाका 
सदस्यज्यूहरु,प्रमखु प्रशासकीय अर्िकृत ज्यू, गाउँपार्िका अन्तगितका र्वर्भन्न 
सेवामा कायिरत सम्पूणि कमिचारी ज्यूहरु,सरुक्षाकमी ज्यूहरु र पिकार ज्यूहरु 
एवं उपस्स्थत सम्पणुि महानभुावहरुमा सविप्रथम म हार्दिक स्वागत गदिछु । 

सभाध्यक्ष ज्यू। 

1.र्वश्वव्यार्प माहामारीको रुपमा फैर्िएको कोर्भड-19 को दोश्रो िहरका कारण र्सस्जित 
र्वर्म पररस्स्थर्तका र्वचमा नागररकिे पाउन ेस्वास््य सम्वस्न्ि अर्िकारिाई मध्येनजर 
गदै र्वकास र्नमािणिाई अगाडी वडाउने तथा गाउँपर्िकािाई भौर्तक रुपमा गर्तस्शि 
तलु्याउन ेदृढ र्वश्वासका साथ र्वनयी र्िवेणी गाउँपर्िकाको तफि वाट म यस गररमामय 
सभा समक्ष आ.व.2078/079 को वार्र्िक आय व्ययको अनमुान प्रस्ततु गनि उपस्स्थत 
भएको छु। 

2. वार्र्िक आय व्यय अनमुान प्रस्ततु गनुि भन्दा अगाडी म संघीय िोकतास्न्िक 
गण्तन्िात्मक शासन स्थापनाका िार्ग ऐर्तहार्सक जनआन्दोिन ,जनयदु्ध, मिेश 
आन्दोिन िगायतका सवै आन्दोिनमा आफ्नो प्राण उत्सगि गने ज्ञात अज्ञात अमर 
शर्हदहरु िाई भाव पणुि श्रद्धाञ्जर्ि अपिण गनि चाहान्छु। 

3.र्वश्वव्यार्प रुपमा देखा परेको कोर्भड-19 िे यस गाउँपार्िकाका नागररकको दैर्नक 
जनस्जवनमा प्रर्तकुि असर परेको छ।माहामाररको चपेटामा परेर ज्यान गमुाएका सवै 
नागररकहरु प्रर्त हार्दिक श्रद्धाञ्जर्ि व्यक्त गदै कोरोनावाट संक्रर्मत सवै जनािाई स्शघ्र 
स्वास््य िाभको कामना गदिछु। यसका साथै कोरोना महामाररमा अग्र पंर्कमा रर्ह 



सेवारत सम्पणुि स्वास््यकर्मि, सरुक्षाकर्मि तथा यस अर्भयानमा खर्टएका मेरा जनप्रर्तर्नर्ि 
र्मिहरु,राष्टसेवक कमिचाररहरु,स्वयंसेवक र नागररकहरु प्रर्त हार्दिक िन्यवाद ज्ञापन 
गनि चाहान्छु। 

4.चाि ुआर्थिक वर्िमा कोरोना प्रकोपिे सामास्जक स्जवनमा र्वर्भन्न के्षिहरु संगै यस 
गाउँपार्िकको अथितन्ि पर्न प्रभार्वत हनु पगेुको छ।वन्दा वस्न्द नागररक हरुको आर्थिक 
गर्तर्वर्िमा कर्म,कोरोना िास र अन्यौिताका र्वच गजु्रन वाध्य भएका छौ। 

5.आगार्म आर्थिक वर्िको आय व्ययको अनमुान गदाि यस गाउँपार्िका र्भि रहेका 
नर्दजन्य पदाथिहरुको र्वर्क्रवाट प्राप्त हनु ेराजश्व िगायतका अन्य प्रशासर्नक दस्तरु र 
संघीय र प्रदेश सरकारवाट प्राप्त हनु ेअनदुानिाई मखु्य श्रोतका रुपमा र्िएको छु। 

 

 सभाध्यक्ष ज्यू। 

 

6.चाि ुआर्थिक वर्िको जेयष्ठ मसान्त सम्मको अविीमा कुि र्वर्नयोस्जत वजेट 72 
करोड 99 िाख 56 हजार सात सय 10 मध्येमा चाि ुतफि  र्वर्नयोस्जत 36 करोड 
56 िाख 56 हजार चार सय 14 र्वर्नयोजन भएकोमा 27 करोड 19 िाख 93 
हजार 900 रुपयाँ 20 पैसा ( 74.40 प्रर्तशत ) खचि भएको छ।पसु्जगत तफि  36 
करोड 43 िाख 2 सय 96 रुपयाँ र्वर्नयोजन भएकोमा 13 करोड 87 िाख 6 
हजार 4 सय 9 रुपयाँ 76 पैसा( 380.7 प्रर्तशत ) खचि भएको छ।चाि ुआ.व. मा 
कुि संशोर्ित आय अनमुान 72 करोड 99 िाख 56 हजार सात सय 10 भएकोमा 
2078 जेयष्ठ मसान्त सम्ममा  वास्तर्वक आय तफि  59 करोड 68 िाख 94 हजार 
3 सय सत्तरर रुपैया 83 पैसा जम्मा हनु आएको छ। 



 

सभाध्यक्ष ज्यू। 

म आगार्म आ.व. को वजेटको के्षिगत रुपमा समेटीएका महत्वपणुि पक्षिाई प्रस्ततु गनि 
चाहान्छु। 

पवुििार तफि  

-दसु्म्कवास र ज्यार्मरे खानेपानीको ट्ांर्क र्नमािणको कायि सम्पन्न हनु ेक्रममा रहेको र 
आगार्म आ.व. मा पाईप र्वस्तार गरर घरघरमा खानेपानी पयुािउनका िार्ग रु 40/40 
िाख रुपयाँ र्वर्नयोजन गरेको छु। 

-भौगोर्िक र्हसाविे 3 तहको गाउँपार्िकाको रुपमा रहेको यहाँको पयिटर्कय 
सम्भावनािाई मध्यनजर गदै यस गाउँपार्िकाको वडा न.3मा रहेको राकाचरु्िमा भ्यू 
टावर र्नमािणका िार्ग रु 25 िाख रुपैयाँ र्वर्नयोजन गरेको छु। 

-यस गाउँपार्िका र्भि र्नमािण भएका पवुाििारहरुको ल्याव टेष्ट वार्हर िगेर गनुि पने 
वाध्यात्मक अवस्थािाई मध्येनजगर गदै यस गाउँपार्िका र्भिनै प्रार्वर्िक ल्याव टेष्ट 
र्नमािण तथा यसका िार्ग आवश्यक पने सामाग्री खररद गनिका िार्ग रु 10 िाख 
रुपैयाँ र्वर्नयोजन गरेको छु। 

-सार्वक वडा न. 2 को कुमािटार वाटो स्तरउन्नर्त गनिका िार्ग रु 22 िाख 
र्वर्नयोजन गरेको छु। 

-वडा न.2 स्स्थत विेौर्तस्चरा वाटो स्तर उन्नर्त गनिका िार्ग रु 15 िाख र्वर्नयोजन 
गरेको छु। 



-वडा न.2 को खड्क गरुुङ्गको घर देस्ख सोमै डाडाँ सम्म वाटो स्तर उन्नर्त गनिका 
िार्ग रु 12 िाख र्वर्नयोजन गरेको छु। 

-वडा न.3 मा स्शश ुकल्याण र्वद्यािय मरु्नको वाटोँमा नार्ि सर्हत र्प.र्स.र्स. ढिान 
गनिका िार्ग रु 12 िाख र्वर्नयोजन गरेको छु। 

-वडा न.3 कै पाहार्संगे चोक देस्ख मौिाटाडी सम्म वाटोमा नार्ि तथा वाि र्नमािणका 
िार्ग रु 20 िाख र्वर्नयोजन गरेको छु। 

-वडाँ न.3 को सोह्रघरे स्स्थत वाटो कािो पिेका िार्ग रु 23 िाख र्वर्नयोस्जत गरेको 
छु। 

-वडाँ न.3 को जखाडी रातामाटा टाडी हदैु फोस्ससङ्ग जाने वाटोिाई र्नरन्तरता र्ददै 
वजेटमा रु 15 िाख र्वर्नयोजन गरेको छु। 

-वडा न. 4 स्स्थत र्सदे्र वाटो स्तर उन्नर्तका िार्ग रु 30 िाख र्वर्नयोजन गरेको छु। 

-वडा न.4 कै वगैचा आदशि टोि हदैु वडघर जाने चोक जान ेवाटो स्तर उन्नर्तका 
िार्ग रु 30 िाख र्वर्नयोजन गरेको छु। 

-वडा न. 4 को वाईर्सएि चोकदेस्खको वाटो स्तर उन्नर्तका िार्ग रु 16 िाख 
र्वर्नयोजन गरेको छु। 

-वडा न. 4 मा नव र्वहार्न चोक देस्ख र्वनयी जाने वाटो स्तर उन्नर्तका िार्ग रु 15 
िाख र्वर्नयोजन गरेको छु। 

-सोराहा खोिा देस्ख र्वनयी पिु जाने वाटो स्तर उन्नर्तका िार्ग रु 25 िाख र्वर्नयोजन 
गरेको छु। 



-वडाँ न. ६ साहमुारा र्वर सवु्वाको घर देस्ख पिु सम्म कािो पिे गनिका िार्ग रु 
18 िाख र्वर्नयोजन गरेको छु। 

-पसैया अिरुो कािो पिे िाई र्नरन्तरता र्ददै यस वजेटमा पर्न रु 10 िाख र्वर्नयोजन 
गरेको छु। 

-वडाँ न.7 का र्वर्भन्न स्थानमा कृर्र् वोररङ्ग जडानका िार्ग रु 14 िाख 40 हजार 
र्वर्नयोजन गरेको छु। 

-वडा न.7 कै र्वर्भन्न स्थानमा सोिार वस्त्त जडान कायि गनिका िार्ग रु 15 िाख 
60 हजार र्वर्नयोजन गरेको छु। 

-गाउँपार्िकाको समपरुक योजनाहरुको िार्ग र्नम्नानसुारको वजेट र्वर्नयोजन गरेको 
छु। 

 *मौिा देस्ख खन्गाह चोक सम्म वाटो स्तर उन्नर्तका िार्ग रु 18 िाख र्वर्नयोजन 
गरेको छु।(30 प्रर्तशत िागत साझेदाररमा ) 

*पाके्षखोिा देस्ख ढकाि गैरा सम्म नार्ि र्नमािण गनिका िार्ग रु 16 िाख र्वर्नयोजन 
गरेको छु।(30 प्रर्तशत िागत साझेदाररमा ) 

*वडा न.3 को भतिहा देस्ख सनुई हदैु दाउने्न पोस्ल्ि फमिसम्म जान ेवाटो स्तर उन्नर्तका 
िार्ग रु 35 िाख र्वर्नयोजन गरेको छ।(30 प्रर्तशत िागत साझेदाररमा ) 

*गजेन्द्र मोक्ष र्दव्य िाम िमिशािा र्नमािणका िार्ग वजेट िाई र्नरन्तरता र्ददै थप रु 
35 िाख र्वर्नयोजन गरेको छू।(30 प्रर्तशत िागत साझेदाररमा ) 

 

 



 स्शक्षा तफि  

-अत्यन्त न्यनु पाररश्रर्मकमा कायिरत प्रारस्म्भक वाि र्वकास सहजकताि र्वद्याियका 
िेखापाि तथा कायििय सहयोगीको मार्सक सात हजारका दरिे तिव थप गरेको छु। 

-गाउँपार्िकािे सामदुार्यक र्वद्याियमा न्यनु रहेको दरवस्न्दिाई कम गनि र्वतरण गरेको 
गाउँपार्िका अनदुान स्शक्षक नरन्तरता र्ददै िार्ग मार्सक 2 हजारका दरिे तिव थप 
गरेको छु। 

-गाउँपार्िकािे सामदुार्यक र्वद्याियमा कायिरत मर्हिा स्शक्षक तथा कमिचारीिाई नेपाि 
सरकारवाट मान्यता प्राप्त आमा सरुक्षा कायिक्रम िाग ुभएका स्वास््य संस्थावाट प्रसरु्त 
सेवा र्िएमा  रु 5 हजार सरुस्क्षत सतु्केरर पोर्ण खचि प्रदान गने व्यवस्था र्मिाएको 
छु। 

- उत्कृष्ट तथा जेहन्दार,दर्ित तथा र्वपन्न र्वद्यार्थििाई शैस्क्षक प्रोत्साहन गनि रु 3 िाख 
र्वर्नयोजन गरेको छु। 

- गाउँपार्िका र्भि रहेका सामदुार्य र्वद्याियको गणुस्तरता वरृ्द्ध गरेको मनासयका साथ 
आिारभतु तह तथा माध्यर्मक तहको उत्कृष्ट र्वद्यािय र उत्कृष्ट स्शक्षकिाई प्रोत्साहन 
गनि रु 1 िाख र्वर्नयोजन गरेको छु। 

-मस्णसंगम मा.र्व.,र्वनयी र्िवेणी-2 डाडाजोरमा संचािन हनु े स्जल्िा स्तररय राष्टपर्त 
रर्नङ्ग स्शल्ड प्रर्तयोर्गता संचािनका िार्ग संघीय सरकारको शसतिवाट प्राप्त हनुे रु 1 
िाखको अिवा थप रु 7 िाख र्वर्नयोजन गरेको छु। 

-स्शक्षामा सचुना प्रर्वर्िको प्रयोग माफि त र्वद्यार्थिको र्सकाई िाई गणुस्तरयकु्त वनाउन े
उदेश्यका साथ यस गाउँपार्िकािे नेपाि दरु संचार प्रार्िकरणसंग सम्झौता गरर सवै 
आिारभतु सामदुार्यक र्वद्याियमा 2 वर्िको िार्ग र्नशलु्क ईन्टरनेट सेवा उपिब्ि 



गराउने व्यवस्था र्मिाएको छु साथै सो कायिका िार्ग आवश्यक कम््यटुर र्प्रन्टर 
िगायतका उपकरण नभएका र्वद्याियहरुका िार्ग रु 15 िाख र्वर्नयोजन गरेको छु। 

स्वास््य तफि  

-कोर्भड-19 को दोश्रो िहर संक्रमण रोकथाम र्नयन्िण तथा व्यवस्थापनका िार्ग 
संचािनमा ल्याईएको प्रस्तार्वत र्वनयी र्िवणेी अस्पतािमा पाच शैयाको आईसोिेसन 
कक्षवाट 24 सै घण्टा सेवा प्रवाह गनिका िार्ग आवश्यक पने रकमको व्यवस्था 
र्मिाएको छु। 

-यस गाउँपार्िका अन्तगित िरुकोट स्वास््य चौर्कमा वर्थिङ्ग सेन्टर संचािनका िार्ग रु 
5 िाख र्वर्नयोजन गरेको छु तथा आिारभतु स्वास््य केन्द्र र्िवणेीमा आिारभतु 
प्रयोगशािा सेवा संचािनका िार्ग रु 5 िाख र्वर्नयोजन गरेको छु। 

-यस गाउँपार्िका अन्तरगत कायिरत मर्हिा स्वास््य स्वंयम सेर्वका हरुिाई यस अस्घ 
गाउँपार्िकाको तफि वाट मर्हिा स्वास््य स्वंयम सेर्वका प्रोत्साहन भत्ता स्वरुप मार्सक 
रुपमा रु 2 हजार 5 सयवाट वरृ्द्ध गरर  रु 3 हजार पयुािएको छु। 

- गाउँपार्िकाको आन्तररक स्रोत र सािनवाट संचािनमा रहेका  

5 वटा सामदुार्यक स्वास््य ईकाइको सेवा र्नरन्तरताका िार्ग आवश्यक वजेट 
र्वर्नयोजन गरेको छु। 

-कोरोना संक्रमण उपचार रोकथाम तथा व्यवस्थापन गनिका िार्ग रु 50 िाखको 
कोर्भड-19 र्नयन्िण तथा रोकथाम कोर्को व्यवस्था गरेको छु। 

 -वहकेु्षर्िय पोर्ण कायिक्रम माफि त सनुौिा हजार र्दनका पोर्ण सम्वस्न्ि कायिक्रमका 
िार्ग रु 5 िाख रुपैया र्वर्नयोजन गरेको छु। 



-आयुिवेद स्वास््य सेवा तफि  र्िवणेी स्स्थत अिरुो योग भवन र्नमािणका िार्ग आवश्यक 
वजेट र्वर्नयोजन गरेको छु। 

   

कृर्र् तथा पशपंुक्षी मत्स्य र्वकास शाखा 

-कृर्र् के्षिमा उत्पादन वरृ्द्ध गने उदेश्यिे 70 प्रर्तशत अनदुानमा र्मर्नर्टिर र्वतरण 
गनिका िार्ग रु 4 िाख रुपयाँ र्वर्नयोजन गरेको छु। 

-र्हउदे र वरे् तरकाररको र्वउँ र्वतरणका िार्ग रु 6 िाख र्वर्नयोजन गरेको छु। 

- कृर्र्को चौतर्फि  र्वकासका िार्ग कृर्कहरुिाई नयाँ प्रर्वर्ि र कृर्र्मा यास्न्िकरणको 
माध्यमवाट उत्पादन वरृ्द्धमा जोड र्दईएको छ। 

-यसै गरर पशपुक्षी ंतथा मत्स्य र्वकास शाखा तफि  पश ु सेवा स्वास््य कायिक्रमिाई 
र्नरन्तरता र्दईएको छ । 

-पशपुािक कृर्क हरुका िार्ग आिारभतु और्र्ि हरु र्वतरण,पश ुस्वास््य तथा वाझोपन 
स्शर्वर, रोगको नमनु संकिन तथा पररक्षण साथै पशपंुक्षीमा िाग्ने र्वर्भन्न संक्रामक 
रोग र्वरुद्ध खोप सेवा कायिक्रमिाई र्वगतका आर्थिक वर्िमा जस्तै र्नरन्तरता र्दईएको 
छ। 

-पशपुािक कृर्कहरुको उत्पादन वरृ्द्ध गनिका िार्ग मौसम अनसुारको पोर्सिो घास 
र्वतरणको कायिक्रमहरु िाई र्नरन्तरता र्दईएको छ। 

-यसै गरर  र्वउ राम्रो भाए उत्पादन राम्रो हनु्छ भने्न मान्यतािाई मध्येजर गदै उन्नत 
वोका र्वतरण, वंगरुको र्वर पाठा र्वतरण र र्नशलु्क मरुाि रागो र्वतरण कायिक्रमिाई 



वजेट र्वर्नयोजन गरेको छु साथै नश्ल सिुारका कायिक्रम अन्तरगत कृर्तम गभाििान 
सेवािाई यस वर्ि गाई भैर्सका िार्ग र्मसनका रुपमा अगाडी वडाईएको छ। 

-व्यवसार्यक फमि हरुका िार्ग ईनार मोटर 50 प्रर्तशत अनदुानमा र्वतरण गनिका 
िार्ग वजेट र्वर्नयोजन गरेको छु। 

त्यस्तै अन्य शाखाका कायिक्रम हरुमा मर्हिा वािवार्िका,जेयष्ठ नागाररक र अपाङ्गता 
शाखाका िार्ग रु 21 िाख र्वर्नयोजन गरेको छु।जस मध्येमा पर्हिो चोर्ट िैर्गक 
र्हसांको िगायतका अन्य घरेि ुर्हंसाको स्शकार भएका मर्हिाहरुिाई सहयोग पयुािउन े
उदेश्यिे रु 1 िाखको िैर्गंक र्हंसा र्नवारण कोर् स्थापना गरेको छु। 

*रोजगार शाखा अन्तगितका कायिक्रमहरु संचािन गनिका िार्ग रु 10 िाख र्वर्नयोजन 
गरेको छु। 

*मेड्पा कायिक्रमका िार्ग रु 8 िाख रुपयाँ र्वर्नयोजन गरेको छु। 

* सूचना प्रर्वर्ि शाखाको िार्ग रु पन्र िाख  र्वर्नयोजन गरेको छु भने 

 

* यवुा र्वकास तथा पार्िका स्तररय खेिकुद कायिक्रम संचािनका िार्ग रु 
25 िाख रुपयाँ र्वर्नयोजन गरेको छु। 

सभाध्यक्ष ज्यू अव म आ.व.2078/79 को आय व्ययको अनमुान पेश 
गदिछु। 

आ.व.2078/079 का िार्ग  ७८ करोड १८ िाख ३९ हजार २ सय 
आय अनमुान गररएकोमा  



-संघीय सशति अनदुानतफि ः 22 करोड 86 िाख 

-प्रदेश सशति अनदुान तफि ः 50 िाख 

-संघीय समार्नकरण अनदुान तफि ः 12 करोड 57 िाख  

-प्रदेश समार्नकरण अनदुान तफि ः 1 करोड 47 िाखा 90 हजार 

-राजश्व वाडफाडतफि ः 10 करोड 20 िाख 18 हजार  

-आन्तररक श्रोत तफि ः २२ करोड ४6 िाख ८२ हजार ६ सय 28  

अव म व्यय तफि को अनमुान पेश गदिछु। 

चाि ुतफि  4० करोड ४३ िाख ८९ हजार ५ सय रुपैया र पसु्जगत तफि  
३७ करोड ७४ िाख ४९ हजार ७ सय रुपैया खचि हनेु अनमुान गरेको 
छु। 

 

 

                 िन्यवाद !!! 

 


