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विषु्णपुर गाउँपाविकाका अध्यक्ष श्री सत्य नारायण यादि 

जू्यबाट 
प्रसु्तत विषु्णपुर गाउँपाविकाको आठ ौं गाउँ सभाबाट पाररत हुने 

आ.ि.२०७९/०८० को नीवत,बजेट,कार्यक्रम तथा अन्य वनर्यर्   

सम्बन्धी  

सौंविप्त िक्तव्य  
 

 o; विषु्णपुर गाउँपाविकाको आठ ौं गाउँसभाबाट आ=ि= २०७९/०८० को नीवि, बजेट, 

कार्ााक्रम िथा अन्य वनर्ार्हरु प्रसु्ति हुने समारोहको शुभ घडीमा उपस्थथि हुनु भएका समू्पर्ा 

महानुभािहरुिाई नर्ाँ नेपािको पररकल्पना वभत्र विषु्णपुर गाउँपाविकाको उज्वि भविष्य सुवनश्चि गने 

सोचका साथ विषु्णपुर गाउँपाविकाको आठ ौं गाउँसभाबाट पाररि हुने आ=ि= २०७९/०८० को नीवि 

बजेट िथा कार्ााक्रम एिौं अन्य वनर्ार्हरु प्रसु्ति हुने समारोहको र्स गररमामर् अिसरमा आफनो 

अमूल्य समर् विई हाम्रो वनमन्त्रर्ािाई सहजरुपमा स्वीकार गरी समारोमा पाल्नु भएकामा सबै 

महानुभािहरुमा म आफनो व्यस्िगि िफा बाट र विषु्णपुर गाउँपाविकाको िफा  बाट हाविाक स्वागि र 

सम्मान व्यि गिाछु । 

 आफनो के्षत्रको विकासको िावग ;|f]t साधनको सनु्तविि पररचािन विवनर्ोजन र विकासको 

प्रविफि सनु्तविि िथा समानरुपमा वििरर् गरी सामावजक समानिा कार्म गना विकासमा सबै िगाका 

जनिाको सहभावगिा अवभिृस्ि गिै विकास प्रवक्रर्ािाई सौंथथागि गना नेपािको सौंविधान एिौं थथावनर् 

सरकार सौंचािन ऐन २०७४ बमोवजम व्यापक अवधकार प्राप्त गाउँ सभाबाट पाररि हुने आ=ि= 

२०७९/०८० को नीवि िजेट िथा कार्ाक्रम एिौंम सभाका वनर्ार्हरु समु्पर्ा गाउँसभाका सिस्यहरु 

समक्ष प्रसु्ति गना पाँउिा म िगार्ि वसौंगो गाउँपाविका सौंघीर् िोकिास्न्त्रक गर्िन्त्र नेपािको 

थथापनाथा विवभन्न काि खन्डमा भएका एविहावसक सौंघर्ा र जन आनिोिन िथा मधेश आन्दोिनमा 

िेश र जनिाको िावग आफनो प्रार् उत्सगा गनुा हुने समु्पर्ा ज्ञाि-अज्ञाि महान शहीिहरुप्रवि अत्यन्त 

वनष्ठापुिाक आफनो श्रिा सुमनअपार् गिै िहाहरुको आत्माको  वचर शास्न्तको कामना गिाछु र समू्पर्ा 



सवहि पररिारहरु प्रवि सम्मान समेि व्यि गिाछु । साथै विवभन्न चरनका आन्दोिनका क्रममा घाइिे 

भइ शारीरीक िथा मानवसक रुपमा अशि हुनु भएका व्यस्िहरुप्रवि हाविाक साहुनुभुवि प्रकट गिै 

िहाहरुको सहज जLिन र्ापनको कामना गिाछु ।  

 

 

 

 

 

आदरणीय समू्पणण महानुभावहरु, 

 विकास प्रवक्रर्ािाई सरि, सहज, जनमुस्ख, पारिशी एिौं प्रभािकारी रुपमा अगाडी बढाउन 

व्यिस्थथि र्ोजना िजुामािाइ पुिा शिा मावनन्छ । जनिािे आफनो आिश्यिािाई सम्बोधन गने 

र्ोजनाहरु आफनै सहभावगिामा छन ट गना सकनु भने अिधारर् अनुरुप नु्यन्तम समर्को उपर्ोग गिै 

आ=ि= २०७९/०८० को िावग टोि-टोि िस्स्त-िस्स्त बाट सहभावगिा मुिक पििी अनुसार र्ोजना 

सौंकिन गरी िडा  भेिा बाट  प्रस्ताविि र्ोजना िथा कार्ाक्रम उपर गाउँकार्ापाविका मा छिफि गरी 

िर्ार पाररएको एकीकृि र्ोजनाको नीवि आजको र्ो आठ ौं गाउँसभामा पारीि गनाको वनवमि पेश 

गिाछु ।  प्रसु्ति बजेट र्ोजना, िथा कार्ाक्रम अगामी आवथाक बर्ा वभतै्र सम्पन्न हुने गरी िर्ार पारेको छु 

। विषु्णपुर गाउँपाविकाको विद्यमान सम्भािनाहरुिाइ समान प्रथवमकिाका साथ गस्म्भर भएर 

पररचािन गनुा पने चुन िी हामी सामु आएको छ । जसको सामना विकासमा सहमविको नारािे मात्र 

गना सवकने िेस्खन्छ । विषु्णपुर गाउँपाविकािाई सही विसा प्रिान गना विगिका प्रर्ासहरुको सवमक्षा 

गरL तु्रटीहरुिाइ िोहरीन निीई सफििाहरुको अनुकरर् िथा पररिविाि सन्दभािाइ सम्बोधन गने गरर 

नर्ाँ अभ्यासहरुको थािनी गनुा अवनिार्ा िेस्खएको छ ।  

 

 

आदरणीय महानुभावहरु, 

 सबै सकारात्मक उपिस्ि हँुिाहुिै पवन विषु्णपुर गाउँपाविकाको अथािन्त्र चुन िी रवहि भने 

छैन । अथािन्त्रमा िेस्खएका मूिभुि चुन िीहरुिाई सामान गना िेहार् बमोवजमको नीवि र्स 

गाउँपाविकािे विएको छ । 

 विकासका आवथाक विकास, सामावजक विकास, पुिााधार विकास, राजनैिीक िथा प्रशासवनक 

विकासमा गि विगि भन्दा आवथाक बर्ा २०७८।०७९ मा धेरै चुन िीहरुिाइ सामना गिै साकारािमक 

उपिस्ि भएको कुरा आमजन्तािाइ महसुस भएकै छ । िथापी चुन िी रहीि भने्न छैन त्यसैिे 

विकासका हरेक पक्षमा भएका समस्याहरुिाई औल्याउँिै त्यसमा आएका चुन िीहरुिाइ सामना गिै 

सकारात्माक उपिस्ि हावसि गने  उिेश्य विइ आवथाक िर्ा २०७९/०८० को बजेट िर्ार गररएको छ ।  

 

 

 

 

 

 



आदरणीय महानुभावहरु, 

 अि म र्स गररमामर् समारोह समक्ष गाउँसभाबाट पाररि हुने आवथाक बर्ा २०७९/०८० को 

मुख्य मुख्य नीवि, र्ोजना िथा कार्ाक्रमहरुको बारेमा सौंवक्षप्त रुपमा प्रकाश पाने अनुमवि चाहन्छु । 

विसृ्ति वििरर् पवछ पुस्तकमा प्रकाशौंन हुने गरी समभिि अवधकान्स मावनसहरुको हािमा पुर्ााउने छु 

। 

आवथाक बर्ा २०७८।०७९ मा गाउँसभािे पारीि गरेका नीवि िथा कार्ाक्रमहरु मधे्य कार्ाान्वर्न 

भईसकेको नीवि िथा कार्ाक्रमहरु बाहेक चािु अिथथामा रहेको नीवि िथा कार्ाक्रम र कार्ान्वर् गना 

बाँकी रहेका नीवि िथा कार्ाक्रमहरुिाइ र्स आ.ब. २०७९।०८० मा प्राथवमिाका साथ वनरन्तरिा 

विईनेछ ।  

 

पूवाणधार, संरचना ववकास तथा सूचना संचार नीवत 

१=.      ववकासको लावि संचार भने्न मान्यिािाई आत्मसाथ गिै गाउँपाविका के्षत्रमा रहेका पे्रस 

वमवडर्ाहरुको विकास र प्रििनको िावग समािेशी विज्ञापन प्रर्ािी िागू गररनेछ । साथै 

उतृ्कष्ट सौंचारकमीहरुिाई पुरसृ्कि गररनेछ । 

२. एक वडा एक कालोपते्र सडक वनमाार् कार्ािाई अगामी आ.ब.मा पुर्ािा विइनेछ साथै थप 

कािोपते्र सडक वनमाार् कार्ाको िावग आिश्यक पहि गररनेछ । 

३. र्स गाउँपाविकािाई विकास उनु्मख िथा आधारभुि वसटीको रुपमा थथावपि गना गुरुर्ोजना 

िर्ार गररने छ । सोही अनुरुप पुिााधार विकास गररनेछ । 

४.=    आम नागररकिाई विधुिीर् माध्यमको सूचना प्रविवधको पहँुचमा राख्निाई प्रते्यक गाउँ, टोिमा 

फ्री इन्टरनेटको सेिा सुविधा उपिि गराईनेछ ।  
५.= िडा सवमविको वसफाररस िथा गाउँ कार्ापाविकाबाट पेश भै आएको र्ोजनाहरुिाइ 

प्राथवमकिा एिौं सम्भाव्यिा अध्यर्न र िाभस्न्वि िगाको आधारमा कार्ाान्वर्न गररनेछ ।  

६.= ऐविहावसक एिौं धावमाक, सौंसृ्कविक महत्वका पोखरीहरु  िथा थथिहरुिाई थप व्यिस्थथि    

गररनेछ . 

७.= गाउँमा पुिााधार विकासको वनवमि वनवज िथा गैर सरकारी के्षत्रको िगानL वभत्र्याईनेछ । 

८.= पुरानो बजारहरुिाइ क्रमश: सुधार गरी आिश्यकिानुसार सडक च डा (फरावकिो) गने, ढि 

िथा नािाको व्यिथथा गरीने छ । 

९.= पुिााधारका कार्ाक्रम सौंचािन गिाा अपाङ्गमैवत्र, बािमैत्री, िािािरर्मैत्री मापिण्ड िमोवजम 

गररनेछ ।  

10. आिश्यकिा अनुसार अन्य पुिााधार वनमाार् गररनेछ । 

१1. विषु्णपुर च कको बजार र थल्हाको िुगाा मस्न्दरिाई थप व्यिस्थथि बनाइनेछ । 

१2. गाउँपाविका स्तरीर् सामुिावर्क भिन विषु्णपुर च कमा र थल्हा कुट्टीको जवमनमा सामुिावर्क 

भिन वनमाार् गना आिश्यक बजेटको माँग सौंवघर् िथा प्रिेश सरकारबाट गररनेछ । 

१3. हररनगराको पोखरी, विषु्णपुरको गुरुजीिािा पोखरी, राजपुर मा.वि. सु्कि छेउको पोखरी, 

थल्हाको िुगाा मस्न्दर छेउको पोखरी, िक्ष्मीपुरको पुरानो पोखरी र शोभापुरको रामजानकी 

पोखरीहरुिाई स न्दर्ीकरर् गररनेछ । 



१4. विषु्णपुर गाउँपाविकाको प्रशासवनक भिनको वनमाार् कार्ा अिरुि रहेकोमा अगामी आ.ब.मा 

उत्त कार्ािाई सुचारु गना ठोस पहिकिमी गररनेछ । 

१५. गाउँपाविकािे वनमाार् गरेका सडकिाई वनर्वमि रुपमा ममाि सौंभार गरी आिागमनिाई बाहै्र 

मवहना सहज बनाइनेछ ।  

 

जनसंख्या तथा सामावजक ववकासः- 

१. ववपन्न तथा दवलत जाविका समुिार्मा मृतू्यपश्चाि वकररर्ा खचा िापि गा.पा.बाट रु. ५ हजार 

प्रिान गररनेछ ।  

२= जनस्तरबाट सञ्चाविि सामुिावर्क विद्यािर्हरुिाइ गाउँपाविकाबाट अनुगमन गरी वशक्षक 

व्यिथथापन िथा भ विक पुिााधार वनमाार्मा आिश्यक सहर्ोग गने  नीवि विईनेछ । 

३. कार्ारि विवभन्न िहका वशक्षकहरुिाई समर् सापेक्ष प्रविवध मैत्री िाविम विई वशक्षाको 

गुर्स्तरमा बृस्ि गररनेछ । 

४. गररि, िविि, विपन्न, अल्पसौंख्यक िथा सीमान्तकृि मवहिाहरुको उत्थान र सशस्िरर्मा 

विशेर् जोड विईनेछ ।  

५. थथानीर् मेिवमिाप मध्यथथिाको व्यिथथापन सम्बन्धी आिश्यक कार्ा गररनेछ । 

6. थथानीर् भार्ा िथा सौंसृ्कविको सौंरक्षर् र विकासमा जोड विईनेछ । 

 

मवहला, बालबावलका तथा अन्य लवित बिणः- 

1. विपन्न िथा वपछवडएका िगाका  मवहिाहरुिाई िवक्षि गरी समग्र मवहिाहरुको सशस्िकरर् 

सम्बन्धी कार्ाक्रमहरु सञ्चािन गररने छ ।  

2. बाि क्लब गठनिाइ प्रथवमकिा विई बाि सञ्जाि एिौं बािबाविकाको क्षमिा विकास सम्बन्धी 

कार्ािाई  प्रथवमकिाका साथ कार्ान्वर्न गरर बािमैत्री गाउँपाविका िुल्याउने नीवि अौंगीकर 

गररने छ ।  

3. वपछडािगा, िविि एिौं पछावड परेको िगाको हक अवधकारको प्रबिान एिौं वनर्ार् प्रवकर्ाको 

मुिधारमा  सहभावगिा  अवभिृस्ि गिै सशस्िकरर्, क्षमिा विकास, सीप विकास एिौं 

चेिनामुिक कार्ाक्रमहरु सौंचािन गररने छ । 

४. मवहिा िथा विपन्नहरुका िावग गा.पा.को िफा बाट वनशुल्क िोकसेिा िथा वशक्षक सेिा िर्ारी 

कक्षा सौंचािन गररनेछ । 

 

वातावरण संरिण, खानेपानी तथा सरसफाईः- 

1. विषु्णपुर गाउँपाविका अन्तगािका मुख्य हाटबजार के्षत्रिाई सफा सुघर कार्म राख्न 

गाउँपाविकाबाट आिश्यक प्रिन्ध गररनेछ । 

2.= खािी पिी जग्गामा उपभोिा समुह विद्यािर् पररिार र नागररक समाज माफा ि िृक्षारोपन 

कार्ाक्रम सौंचािन गररने छ । 

3.= स्वच्छ खानेपानीको सहज आपूविाको िावग ओभरहेड टर्ाौंक वनमाार् िथा आवटाजन कि जडान 

कार्ाको िावग  सम्बस्न्धि वनकार्हरुमा पहि गररने छ । 



4. स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पहँुचको िावग हर्ाण्ड पाईप खररि िथा जडानको अिधारर्ा 

ल्याइनेछ । िर िविि, गररि, असाहर् विपन्न िथा अल्पसौंख्यक पररिारिाई प्राथवमकिा विई 

वनशुल्क वििरर् कार्ा अगाडी बढाइनेछ । 
 

वििा, यूवा तथा खेलकुद 

१. वििामा लिानी सुनौलो ववहानी भने्न नाराका साथ िािविकास र कक्षा १ मा सिप्रविशि 

विद्याथी भनाा गररनेछ । एक िडा एक नमूना बािविकास केन्द्र अवभर्ान सौंचािन गररनेछ । 

बािविकास केन्द्रहरुको स्तरउनन्ती गररनेछ ।  

२. प्रते्यक िडामा कम्तीमा एउटा विद्यािर्मा कक्षा १ िेस्ख ३ सम्म अौंगे्रजी माध्यमबाट 

पठनपाठनको व्यिथथा अनुरुप र्सै शैवक्षकसत्र २०७९ िेस्ख िडा नौं. ४ मा रहेको मा.वि. 

थल्हाकटहामा कक्षा १ िेस्ख ३ सम्म अौंगे्रजी माध्यमबाट पठनपाठनको शुरुिाि भै सकेको र 

अगामी िर्ाहरुमा क्रमशः प्रते्यक िडामा र्सै अिधारर्ािाई कार्ाान्वर्नमा ल्याइनेछ । 

३. विषु्णपुर गा.पा. िडा नौं. ४ स्थथि माध्यवमक विद्यािर्मा कक्षा ११ र १२ अगामी विनमा 

सौंचािनमा ल्याइनेछ । 

४. विषु्णपुर गा.पा. अन्तगाि रहेका ४ िटै सामुिावर्क माध्यवमक विद्यािर्हरुमा अगामी आ.ब. 

िेस्ख वडवजटि हावजरीको व्यिथथा गररनेछ साथै समू्पर्ा विद्यािर्हरुमा क्रमशः वडवजटि 

हावजरीको अिधारर्ािाई कार्ाान्वर्नमा ल्याइनेछ । 

5. विद्याथी वभत्र अन्तरवनवहि प्रविभािाई प्रसु्फटनका िावग विवभन्न शैवक्षक िथा खेिकुि 

कार्ाक्रमिाई वनरन्तरिा विइनेछ । 

6. सामुिावर्क विद्यािर्का जनशवत्तको क्षमिा अवभिृस्ि कार्ाक्रमिाई वनरन्तरिा विइनेछ । 

7. सामुिावर्क विद्यािर्हरुिाई हररि विद्यािर् बनाउने अिधारर्ाको नीवि विइनेछ । 

8. सामुिावर्क विद्यािर्हरुमा बािमैत्री विद्यािर्को अिधारर्ािाई थथावपि गररनेछ साथै 

बािविकास केन्द्रहरुमा थप शैवक्षक सामग्रीहरुको व्यिथथा िथा सहर्ोगी कार्ाकिााहरुिाई 

नेपाि सरकारिे घोर्र्ा गरेको ििि सुविधा प्रिान गररनेछ । 

9. साक्षरिा कार्ाक्रमहरुिाई अवभर्ानको रुपमा सञ्चािन गरर र्स गाउँपाविकामा वनरक्षरिा 

उनू्मिन गररने छ । 

10. गा.पा. भरीको सामुिावर्क विद्यािर्हरुमा सौंचािनमा रहेका वनशुल्क पाठर्पुस्तक वििरर्, 

वििा खाजा कार्ाक्रम, छात्रा िथा िविि छात्रिृवत्त कार्ाक्रमिाई व्यिस्थथि रुपमा कार्ाान्वर्न 

गना गा.पा. स्तरबाट सघन रुपमा अनुगमन गररनेछ । 

11. गाउँपाविकाका के्षत्र वभत्रका शैवक्षक सौंथथाहरुको शैवक्षक गुर्स्तर सुधारका कार्ाक्रम सौंचािन 

गररने छ । 

12. सामुिावर्क विद्यािर्हरुिाई पुिााधार सम्पन्न बनाईनेछ । 

13. अन्तर विद्यािर्, वशक्षर् अिधारर्ािाई वनरन्तरिा विईनेछ । 

14. शैक्षवर्क वक्रर्ाकिपािाई प्रविवधरु्त्त िररकािे वशक्षर् वसकाई गना प्रते्यक विद्यािर्मा 

इन्टरनेट सुविधा उपिि गराइएको िथा अगामी विनमा सोको प्रभािकारी कार्ाान्वर्न गररनेछ 

। 

15. खेिकुिको स्तर विकास गना गाउँपाविका के्षत्रका खेिाडीहरुिाइ मनोिि उच्च राख्नको िागी 

गाउँपाविका स्तरमा खेिग्रामको थथापना गना ित्परिाका साथ अगाडी बढनेछु िथा 

गाउँपाविकाबाट अध्यक्ष वक्रकेट िथा फुटिि रवनगौं प्रविर्ोवगिाको आर्ोजना     गराईनेछ । 



16. स्वथथ, वशवक्षि, समािेशी, सुसौंसृ्कि र सभ्य समाजको वसजानाका िावग गाउँपाविका के्षत्रमा 

रहेका सिै िगाको रू्िाको सौंिुविि विकासको नीवि विइनेछ । 

17. िागू और्ि िूव्यासनी विरुिको अवभर्ान सौंचािन गररनेछ । रू्िा सवक्रर्िाका िावग रू्िा क्लि 

िथा रू्िा सौंजाि गठन गररनेछ । गा.पा.का रू्िाहरुमा नेिृत्वसीप विकास गराउन विवभन्न 

कृर्ाकिापहरुमा रू्िाको सहभागीिािाइ प्राथवमकिा विइनेछ । 

स्वास्थ्य 

1. हाि िडा नौं. १ स्थथि विषु्णपुर स्वास्थ्य च कीमा िवथागौं सेन्टर सौंचािनमा रहेको र अगामी 

िर्ाहरुमा गाउँपाविका भरीको स्वास्थ्य सौंथथाहरुमा क्रमश िवथागौं सेन्टरको व्यिथथापन गररनेछ 

। 

2. हाि सौंचािनमा रहेका स्वास्थ्य सम्वन्धी विवभन्न खोप कार्ाक्रमरहरुिाई वनरन्तरिा विईनेछ । 

3. हाि नेपाि सरकार िथा प्रिेश सरकारबाट घोर्र्ा गररएका और्धीहरु प्रते्यक स्वास्थ्य सौंथथा 

माफा ि समर्मा नै वनशुल्क उपिि गराइनेछ । 

४. स्वास्थ्य सौंथथाबाट पररचाविि स्वास्थ्य स्वर्मौंसेविकाहरुको मनोिि उच्च राख्न गा.पा. बाट 

प्रोत्साहन भत्ता प्रिान गररनेछ । 

५. कोवभड १९ िगार्िका अन्य महामारीहरुसँग जुध्न विवभन्न वकवसमका प्रविकार्ा र्ोजनाहरु 

वनमाार् गरी सोको प्रभािकारी कार्ाान्यिन गररनेछ । 

६. गस्म्भर अिथथामा रहेका विरामीहरुिाई समर्मै अस्पिाि पुग्नका िावग गा.पा.बाट एउटा 

एमु्विेन्सको व्यिथथा गररनेछ । 

 

कृवि ववकास तथा सहकारीः-  

१. वकसानको मान, ववषु्णपुरको पवहचान भने्न मूि नाराका साथ नेपाि सरकारबाट शुरु 

गररएको वकसान सुचीकरर्को अवभर्ान प्रिेश सरकारको सहकार्ामा सम्पन्न गरी कृवर् के्षत्रको 

िथ्ाौंक अिािवधक िथा वकसान पररचर् पत्र वििरर् गररनेछ । 

२. कृवर् िथा पशु पािन के्षत्रको विकासमा कृर्क समुह सवमवि सहकारी गैर सरकारी 

सौंथथाहरुसँग साँझेिारी गने नीlt अििम्बन गररने छ । 

3.= गाउँपाविका के्षत्रका उिार भूवमिाइ वसौंवचि गना वनशुल्क वसचाँईको िावग आिश्यक व्यिथथा 

गररनेछ । 

4.= गाउँको उत्पािन बजारमा बजारीकरर् गनाको वनवमत्त उवचि व्यिथथा गररनेछ । 

5. कृवर् उपजमा वकटनाशक और्वधको प्रर्ोगिाई वनरुत्सावहि गिै अगाावनक उत्पािनमा जोड  

विईनेछ । 

6.= हररर्ो घासको खेवििाइ बढाँिा  विई विविध पशुजन्य उत्पािनिाई सििान प्रििान गररनेछ । 

7. विकास र समृस्िमा सहकारी सँगको सहर्ात्रा भने्न नारा सवहि ग्रामीर् स्तरसम्म सहकारीको 

सेिा विस्तार गना प्रोत्सहन गररनेछ । सहकारी सौंथथाहरु एक आपसमा गावभएमा प्रोत्साहनका 

कार्ाक्रम सौंचािन गररनेछ । 

8. गाउँपाविकामा रहेका सिै िैंक िथा वबवत्तर् सौंथथाहरुको सुरक्षा प्रिन्ध गररनेछ । बैंवकङ 

कारोिारिाई नगि रवहि (Cash Less) बनाउन बैंक िथा विवत्तर् सौंथथाहरुसँग समन्वर् र 

सहजीकरर् गररनेछ । 



9. विषु्णपुर गाउँपाविकामा वकसानहरुको मेहनििाई सम्मान गिै गा.पा.को सहर्ोगमा धान िथा 

गहँुको विउ विजनमा ५० प्रविशि सहुविर्ि िरमा समर्मा नै उपिि गराइने   छ । 

 

राजस्व:- 

१.= एकीकृि सम्पवि कर िागु गरी कर प्रर्ािीिाई बढी सरि र प्रभािकारी बनाउन विसृ्ति 

अध्यर्न गररने छ । 

२. उद्योग व्यिसार्ी सौंगको सहकार्ा र समन्वर्मा व्यिसार् करिाइ व्यिस्थथि र प्रभािकारी 

बनाई सबै व्यिसार्िाइ करको िार्रामा ल्याइने छ ।  

३.= िावर्ाक रु १ िाख भन्दा बढी कर विने कर िािाहरुको अवभिेख राखी वनजहरुिाइ विरे्श 

रुपिे पुरसृ्कि िथा सम्मान गने व्यिथथा वमिाइने छ  । 

४.= गाउँपाविकाका विविध सेिाहरु उपिब्द्द्य गराउन अविररि िसु्तर विइ घरिैिो सेिा उपल्बध 

गराइने वनवि अििम्वन गररनेछ । 

५. गाउँपाविका अन्तगाि रहेको सािाजवनक पोखरी, हाटबजार िगार्ि अन्य भ विक सौंरचनाबाट 

प्राप्त हुने राजश्व आम्दानीिाई बैंवकङ प्रर्ािी माफा ि वनर्वमि, पारिवशा र व्यिस्थथि गररनेछ । 

६. गाउँपाविका िथा अन्तगािका िडा कार्ाािर्हरुबाट प्राप्त हुने िैवनक राजश्व आम्दानीिाई 

प्रभािकारी रुपमा िागू गररनेछ । 

7. र्स गाउँपाविकाबाट विगि िर्ाहरुमा िपवशिको वशर्ाकमा वििै आएको सेिा िसु्तर अगामी 

आ.ब. २०७९/080 िेस्ख वनशुल्क रुपमा प्रिान गररनेछ ।  

l;=g+= ljj/0f 

!= ;/;kmfO{ z'Ns 
2 lgj]bg b:t'/ 
3 gful/tf k|df0f kq l;kmfl/;÷k|ltlnkL l;kmfl/; 
4 gftf k|dfl0ft b:t'/ 
5 hUuf gfd;f/L  
6 df]xL gfd;f/L  
7 kmf]6f] 6fF; l;kmfl/; 
8 Rff/ lsNnff k|dfl0ft l;kmfl/; 
9 ljB't l;kmfl/; 3/sf] nfuL 

10 ljB't l;kmfl/; s[lifsf] nfuL 
11 k+hLs/0f k|ltlnkL jfx]s cGo k|ltlnkL k|dfl0ft b:t'/ 
12 cljjflxt l;kmfl/; b:t'/ 
13 ;gfvt l;kmfl/; b:t'/ 
14 ;dfj]zL l;kmfl/; b:t'/ 
15 :yfoL j;f]jf; l;kmfl/; b:t'/ 
16 :yfoL jfl;Gbf olsg l;kmfl/; b:t'/ 
17 rf/ lsNnf k|dfl0ft b:t'/ 



l;=g+= ljj/0f 
18 hGd,ljjfx / d[To' k|dfl0ft l;kmfl/; b:t'/ 
19 km/s km/s gfd,y/, hGd ldlt Pp6} ePsf] l;kmfl/; b:t'/ 
20 ckfËtf ;DjGwL, 5fqj[lQ, lgz'Ns cf}ifwL pkrf/ ;DjGwL 

l;kmfl/; b:t'/ 
21 Gffjfns k|dfl0ft l;kmfl/; b:t'/ 

 

 

न्यावयक सवमवत तथा सामुदावयक मेलवमलाप सेवा नीवत- 

१.= गाउँपाविका अन्तगाि रहेका सामुिावर्क मेिवमिाप सेिािाई व्यिस्थथि र प्रभािकारी 

बनाईनेछ । 

२. गाउँपाविका अन्तगाि रहेका मध्यस्तकिााहरुको सीप र क्षमिा अवभिृस्िका िावग पुनािाजगी 

िाविम र अन्य पाविकामा भएका नविनिम् अवभर्ासहरुको अनुसरर् गिै मेिवमिापको 

नीवििाई प्रभािकारी रुपमा िागू गररनेछ । 

३. न्यावर्क सवमविमा आएका मुद्दाहरुको सुनुिाई, गोपवनर्िा र फैसिाका िावग आिश्यक पने 

कानूनी सल्लाहकारको परामशा सेिा माफा ि न्यावर्क सवमविको कार्ािाई व्यिस्थथि िनाईनेछ 

। 

४. न्यावर्क सवमविका सिस्यहरुिाई प्रिान गिै आईरहेको सौंचार िथा र्ािार्ाि सुविधािाई 

वनरन्तरिा विइनेछ । 

 

 

 

 

ववपद् व्यवस्थापन नीवत- 

१.= सिै प्रकारको विपि्, जोस्खम नू्यनीकरर् िथा व्यिथथापनका िावग थथानीर् विपि् व्यिथथापन 

सवमवििाई सवक्रर् बनाईनेछ । 

२. विपि् व्यिथथापनमा स्वर्म् सेिक पररचािनको नीवि अििम्वन गररनेछ साथै विपि् 

व्यिथथापनमा खवटने स्वर्म् सेिकको ज्ञानसीप र क्षमिाको विकास गररनेछ ।  

३. विपि् व्यिथथापनमा सौंिग्न रेडक्रस, गैरसरकारी सौंथथा, सौंचार माध्यम, सामुिावर्क सौंथथा, 

नागररक समाज र अन्य सरकारी वनकार्हरुसँग सहकार्ा गरी विपि् पूिा िर्ारी, रोकथाम, 

प्रविकार्ा, नू्यनीकरर् र व्यिथथापन कार्ािाई प्रभािकारी िनाइनेछ । 

 

प्रिासन, सुिासन तथा पारदविणताः- 

१.= गाउँपाविका कार्ाािर्का प्रते्यक शाखाको अवभिेख प्रर्ािी िगार्ि अन्य व्यिथथापनमा 

समर्ानुकुि सुधार गरर िवगनुका साथै कार्ाािर् सौंगठन, शाखा, उपशाखा र कमाचारीको 

कार्ावििरर् िर्ार गरर अद्यार्िवधक गिै िवगनेछ । 



२.= गाउँपाविका कमाचारीहरुिाइ नेपाि सरकारिे िोके बमोवजमको पोशाक भत्ता बापिको रकम 

उपिि गराइ िोवकएको पोशाक र पररचर् पत्र अवनिार्ा रुपमा िगाउने व्यिथथा गरीने छ ।  

३.= कार्ािर्का कमाचारीहरुमा स्वछ आचरर्को वनमाार् गरी सेिाग्राही प्रवि मर्ााविि पुना व्यिहार 

गने वनवििाइ प्रभािकारी बनाइने छ । 

४=. E-governance को अिधारर्ा बमोवजम गाउँपाविकाको वक्रर्ाकिापिाइ व्यिस्थथि गररने 

िवगने नLवि अौंवगकार गररनेछ । 

५. सामावजक सुरक्षा िथा व्यवत्तगि घटना ििाा प्रर्ािीिाई सुदृढीकरर् गनाको वनवमत्त स्रोि 

साझेिारी गरी कार्ाक्रमिाई वनरनिरिा विईनेछ । 

६. र्स गाउँपाविकामा कार्ारि कमाचारीहरुको मनोिि उच्च राख्न प्रिान गिै आएको सुविधामा 

िृस्ि गररनेछ । 

 

धावमणक सांसृ्कवतकः- 

१. विषु्णपुर गाउँपाविकािे आफ्नो धावमाक साौंसृ्कविक परम्परा, ररविररिाजिाई सौंरक्षर् सौंििन 

गनेछ र आफ्नो पवहचानिाई रावष्टि र् िथा अन्तरावष्टि र् स्तरमा पररवचि गराउन िर्ामा १ (एक) 

चोटी सौंचािन भैरहेको विषु्णपुर मेिा महोत्सििाई थप व्यिस्थथि गररनेछ । 

आदरणीय माहानुभावहरु, 

 मावथ उिेस्खि के्षत्रगि नीविहरुको सफि कार्ाान्वर्न गना आठ ौं गाउँसभा सभामा आवथाक िर्ा 

२०७९/०८० को िावग िेहार् बमोवजमको आर् व्यर् सम्मावनि सभा समक्ष वनिेिन गना चाहन्छु । कुि 

बावर्ाक बजेट रु. ३६ करोड ७३ िाख ३५ हजार अनुमान गरीएको छ । 

आर् िफा  

वििरर् बजेट 

आन्तररक राजस्व अनुमान ३ करोड ४२ िाख ९६ हजार 

राजस्व बााँडफााँड अनुमान ६ करोड ५० िाख ६८ हजार 

संविय सिणत बजेट  

सशिा समानीकरर् अनुिान ९ करोड १५ िाख 

सशिा अनुिान (चािू) ११ करोड ४९ िाख 

सशिा अनुिान (पँुजीगि) २ करोड ६३ िाख  

समपूरक अनुिान ४० िाख 

विशेर् अनुिान २ करोड 

संविय सिणत बजेटको कूल प्राप्त बजेट २५ करोड ६७ लाख 

प्रदेि सिणत बजेट  

प्रिेश समानीकरर् अनुिान ६२ िाख ७१ हजार  

सशिा अनुिान  

विशेर् अनुिान  ३० िाख 

समपूरक अनुिान २० िाख 



प्रदेि सिणत बजेटको कूल प्राप्त बजेट १ करोड १२ लाख ७१ हजार 

उपरोि उले्लस्खि रकम बाहेक नेपाि सरकारिाट प्राप्त हुने रकम प्राप्त भएका बखि समेि 

सभामा पेश वगरनेछ । र्सै गरी व्यर् िफा  राजश्व िाँडफाँडिाट प्राप्त रकम चािु खचा िफा  खचा हुन्छ 

भने्न शसिा अनुिान िाट प्राप्त रकम िोवकएकै कार्ाक्रम िमोवजम खचा हुनेछ । समावनकरर्िाट प्राप्त 

रकम पुर्ािर्ा विकास कार्ाक्रममा खचा हुनेछ । 
 
 
 
 
 
 
 

व्यर् िफा  
खचण वििणक अनुमावनत खचण कैवफयत 

प्रशासवनक खचा वसमा 97285000  

ग रबका आर्ोजनाको िावग चावहने रकम 22200000  

समु्परक कोर्को िावग चावहने रकम १०००००००  

सशिा अनुिानको कार्ाक्रमको िावग चावहने रकम १७०२०००००  

विर्र्गि कार्ाािर्को कार्ाक्रमको िावग चावहने रकम 14850000  
गाउँपाविका आफैिे गनुा पने कार्ाको िावग चावहने रकम 27800000  

िडाँहरुको िावग बाँडफाँड हुने रकम 25000000  

जम्मा 367335000  

 

पुाँजीित वडा स्तरीय योजनाः- 

वडा नं. १, ववषु्णपुर 

क्र.स. योजनाको नाम 
वववनयोवजत 

बजेट 
कैवफयत 

१ वशक्षाः आिश्यकिा अनुसारको विद्यािर्हरुिाइ विने  500000.00   

२ स्वास्थ्यः  500000.00   

३ खानेपानीः आिश्यकिा अनुसार िडा भरर टु्यिेि जडान  500000.00   

४ कृवर् पोि िार जडान कार्ा  250000.00   

५ ह्रु्म पाइप खररि गरर वििरर् गने  250000.00   

६ भैपरर  250000.00   

७ सडक ममाि कार्ा वडहिार मस्न्दर िेखी बुद्द प्रा वि सम्म  250000.00   

८ आर वस वस ढिान कार्ा मुध घर िेस्ख पुिा सम्म  800000.00   

९ 
अधुरो सडक आर वस वस ढिान कार्ा ररझन महरा घर िेखी 

पुिा सम्म खोररर्ा 500000.00   

१० माटो ग्राभेि गने कार्ा आिश्यकिा अनुसार िडा भरी  1000000.00   

११ गेट वनमाार् िथा गावड से्टन्ड घर िडा कार्ाािर्मा  200000.00   

जम्मा 5000000.00   

 



 

 

 

 

 

वडा नं. २, राजपुर 

क्र.स. योजनाको नाम 
वववनयोवजत 

बजेट 
कैवफयत 

1 २ नौं िडा कार्ाािर् भरी ममाि सम्भार कार्ा  1000000.00   

2 
सत्यनारार्र् घर िेखी उत्तर वगिरमारी पोखरी हुिै नहर सम्म 

नर्ाँ सडक वनमाार् कार्ा माटो ग्राभेि 700000.00   

3 
िपेश्वर घरिेखी सुखटोर शाखासम्म ममाि सम्भार माटो, 

ग्राभेि. होमपाइप 700000.00   

4 
साविकको िडा भररमा िार पोि जडान कार्ा आिश्यकिा 

अनुसार  300000.00   

5 
भस्ि घर िेखी पुिा हुिै िवक्षर् ज्ञान कुमार र्ािि घर सम्म 

पस्ि ढिान कार्ा  600000.00   

6 सुररर्ा पोखरीको पुिा पवट्ट वडिमा माटो िथा ग्राभेि  200000.00   

7 
सुवडर्ा पोखरीको िवक्षर्को वडिमा रहेको हनुमान मस्न्दरमा 

अधुरो टार्ल्स र ढिान कार्ा  500000.00   

8 भैपरी आउने पुवजगि खचा  700000.00   

9 रामभजन घरिेखी राम सेिक महरा घर सम्म माटो ग्राभेि  300000.00   

जम्मा 5000000.00   

 

 

वडा नं. ३, राजपुर 

क्र.स. योजनाको नाम 
वववनयोवजत 

बजेट 
कैवफयत 

1 र िी घर िेखी सवफिाि घर सम्म आर.वस.वस.सडक ढिान  1800000   

2 वबन्दी िास घर िेखी नागेश्वर घर सम्म नािा वनमाार्  800000   

3 रामवज घर िेखी वबसुन मण्डि घर सम्म आर वस वस ढिान  800000   

4 गुले्टन घर िेखी राम िर्ाि घर सम्म आर.वस.वस. सडक ढिान  500000   

 5 आ वब रजोखैरमा शैवक्षक कार्ाक्रम  500000   

 6 सासृ्कविक कार्ाक्रम  100000   

 7 रेडक्रस सोसाइटी उपशाखा राजपुरिाइ  100000   

 8 राम िेि खेि िेखी िवक्षर् सडक वनमाार् कार्ा  100000   

 9 जागेश्वर महिो घर िेखी िवक्षर् माटो ग्राभेि  100000   

 10 भैपरी आउने पुवजगि  200000   

जम्मा 5000000   

वडा नं. ४, थल्हाकटहा 

क्र.स. योजनाको नाम वववनयोवजत कैवफयत 



बजेट 

1 िडा भरी माटो ग्राभेि कार्ा  1000000.00   

२ खानेपानी टु्यिेि जडान कार्ा  800000.00   

3 िपवस मस्न्दरको धमाशािा ममाि सम्भार कार्ा  400000.00   

४ अधुरो नािा वनमाार् कार्ा  800000.00   

5 आधारभुि वबद्यािर् बथानटोिको अधुरो भिन वनमाार् कार्ा  500000.00   

६ िक्ष्मीवनर्ा िेिी मस्न्दरको कम्पाउण्डिाि वनमाार् कार्ा  300000.00   

7 सासृ्कविक प्रििान कार्ाक्रम अन्तगाि िुगाापुजा  300000.00   

८ सासृ्कविक प्रििान कार्ाक्रम अन्तगाि िक्ष्मीपुजा  30000.00   

9 सासृ्कविक प्रििान कार्ाक्रम अन्तगाि गरे्शपुजा  30000.00   

१० सासृ्कविक प्रििान कार्ाक्रम अन्तगाि वजिमान पुजा  30000.00   

11 सासृ्कविक प्रििान कार्ाक्रम अन्तगाि कृष्ण अष्ठमी पुजा  30000.00   

१२ सासृ्कविक प्रििान कार्ाक्रम अन्तगाि छटपिा  30000.00   

13 भैपरी आउने पुवजगि खचा  150000.00   

१४ 
वििासी िेखी राजकुमार र्ाििको घर हुिै राजीको घरसम्म 

माटो ग्राभेि कार्ा  300000.00   

15 
आधारभुि वबद्यािर् िवक्षर्बारी टोि कार्ाािर्को भिन 

ममाि कार्ा  200000.00   

१६ खेिकुि सामाग्री  100000.00   

जम्मा 5000000.00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

वडा नं. ५, लक्ष्मीपुर 

क्र.स. योजनाको नाम 
वववनयोवजत 

बजेट 
कैवफयत 

1 वडहिार मस्न्दरको िाउस्न्डि  िाि, माटो पुने िथा मडबा मनाउने 500000.00   



कार्ा  (िक्ष्मीपुर ५ िवक्षर्बारी टोि) 

2 
सडक ममाि िथा ग्राभेि गने कार्ा (चने्द्रश्वर पासमानको घर 

िेखी पवश्चम बेचन महिोको घर सम्म) 200000.00   

3 
सिसगँ भिनको प्लाष्टर िथा रगौंरोगन गने कार्ा िवक्षर्बारी 

टोि 200000.00   

4 महािेि मस्न्दर वनमाार् कार्ा  (विकार् महिोको घर नवजक) 400000.00   

5 िविि ििान वनमाार् कार्ा वििक पासमानको टोिमा 200000.00   

6 
सामुिार्ीवक भिन वनमाार् कार्ा आिेरि महिोको इनारिािा 

जग्गामा 500000.00   

7 
सडक ढिान गने कार्ा वबमि महिोको घरिेखी िक्षीर् राम 

कुमार महिोको घर सम्म  1000000.00   

8 
नािा वनमाार् गने कार्ा पोखरवभण्डा टोि वसिाराम पासमान र 

महेन्द्र महिोको घर वबच पोखरीको नािा वनमाार् 200000.00   

9 
सडक िथा नािा ढिान गने कार्ा मधुनारार्र्को घर िेखी 

िक्ष्मीपुरको वसमा सम्म 500000.00   

10 अधुरो रामजानकी मस्न्दर वनमाार् कार्ा राजा प्रा वब नवजक 300000.00   

11 स्वास्थ्य च की िक्ष्मीपुरमा माटो िथा ग्राभेि 200000.00   

12 भैपरी आउने पुवजगि खचा  700000.00   

13 
माटो िथा ग्राभेि गने कार्ा वसौंहेश्वर घर िेखी सोिी महिोको 

घर सम्म 50000.00   

14 
माटो िथा ग्राभेि गने कार्ा राजकुमार र्ाििको घर िेखी 

सििेि महिोको घर सम्म  50000.00   

जम्मा 5000000.00   

 

 

 

 

 

 

 

योजना तथा कायणक्रम तजुणमा िदाण वनम्न ववियलाई आधारको रुपमा वलईएको छः 

➢ नेपािको सौंविधानको भाग ४ मा उस्ल्लस्खि राज्यको वनिेशक वसिान्त िथा नीविहरु । 

➢ नेपािको सौंविधानको धारा ५९ को आवथाक अवधकार, भाग १९ को आवथाक     कार्ाप्रर्ािी । 

➢ नेपािको सौंविधानको अनुसूची -८ बमोवजम कर िगाउन पाउने के्षत्र । 

➢ kGwf}{ वत्रर्ािवर्ार् र्ोजना । 

➢ थथानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ ।   

➢ र्ोजना िजुामा विग्दशान २०७४ । 

➢ श्रोि अनुमान िथा बजेट सीमा वनधाारर् सवमविको श्रोि र बजेट अनुमान । 

➢ बजेटको वसिान्त उिेश्य र प्रथवमकिा । 

➢ अन्य बजेट सम्बन्धी उपिि सामग्रीहरु । 



बजेट तथा कायणक्रम तजुणमाका चरणहरु 

➢ थथानीर् राजस्व परामशा सवमविको प्रवििेिन  

➢ श्रोि अनुमान र कुि बजेट सीमा वनधाारर् 

➢ बस्ती / टोि स्तरबाट र्ोजना छन ट  

➢ िडा स्तरीर् र्ोजना प्राथवमवककरर्  

➢ एकीकृि बजेट िथा कार्ाक्रम िजुामा 

➢ कार्ापाविकाबाट स्वीकृिी 

➢ सभाबाट स्वीकृवि 

आयोजना प्राथवमकीकरणका मुख्य आधारहरु 

➢ गररिी नू्यवनकरर्, रोजगारी वसजाना र आर्आजान िृस्िमा प्रत्यक्ष र्ोगिान पुर्ााउने, 

➢ क्रमागि, उत्पािनमूिक र वछटो प्रविफि विने, 

➢ आन्तररक राजस्व िृस्ि र पररचािनमा र्ोगिान पुर्ााउने, 

➢ थथानीर् श्रोि, साधन, श्रम, सीप र प्रविवधमा आधारीि, 

➢ जनसहभावगिा अवभिृस्ि गने , 

➢ िैवङगक समानिा, सामावजक समािेशीकरर्को अवभिृस्ि हुने , 

➢ विगो विकास, िािािरर् सौंरक्षर् र विपि व्यिथथापनम र्ोगिान पुर्ााउने, 

➢ थथान विशेर्को सौंसृ्कवि र पवहचान प्रििान गने, 

➢ सेिा प्रिाह ,सौंथथागि विकास र सुशासनमा र्ोगिान पुर्ााउने, 

➢ थथावनर् िहिे आिश्यक िेखेका अन्य विर्र्हरु । 
 
 

धन्यवाद 

 


