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तामाकोशी गाउँपालिका 

आ.व. २०७६।०७७ को बजेट 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

चौथो गाउँसभा 
लमलत २०७६ असार १० गते 

 

 

 

लमलत २०७६ साि असार १० गतेका दिन तामाकोशी गाउँपालिकाको चौथो गाउँसभा अलिवेशनको 
पहििो बैठकमा उपाध्यक्ष तथा बजेट तजजमुा सलमलतका संयोजक श्री उलमिुा खड्का के.सी. िे 

प्रस्तजत गनजभुएको आलथकु वर् ु२०७६।०७७ को 

बजेट 

2076 



सभाध्यक्ष मिोिय, 

१. परापूवकुाििेखी नै िाम्रो िेश नेपाि पूर् ुस्वािीनता प्राप्त गरी सावभुौमसत्ता सम्पन्न मूिजकको रुपमा 
रिी आएको छ । वतमुान कािखण्ड च जनौतीपूर् ुरिेको भएतापलन गौरवपूर् ुहवगत र उज्यािो एवम  
सम्भावनापूर् ुभहवष्य रिेको छ । जहटि र च जनौतीपूर् ुअवस्थािाई जनताको चािना बमोजजम प्राप्त 
भएको संजिय िोकताजरिक गर्तरिको प्रलतफििाई अवसरको रुपमा लिई िेश लनमाुर्को सजनौिो 
पाइिामा अगाडी बढ्नजको हवकल्प छैन । 

२. आज असार १० गते तामाकोशी गाउँपालिकाको उपाध्यक्षाको िैलसयतिे यस गररमामय सभामा आलथकु 
वर् ु2076।077 को वाहर्कु बजेट पेश गन ुउलभएको छज । 

सभाध्यक्ष मिोिय, 

राजनैलतक, सामाजजक, सांस्कृलतक पररवतनुमा नेततृ्विायी भलूमका लनवाुि गने सबै अग्रजिरु प्रलत आिरभाव 
प्रकट गिुछज । 

३. संहविान िोर्र्ा भएपश्चात आवलिक लनवाुचन माफुत मूिजक राजनैलतक जस्थरता तफु अगाडी बढीरिेको 
अवस्थामा स्थानीय तििरु सवलिकृत स्थानीय तिमा रुपारतरर्को िागी अग्रसर भैरिेका छन  । 
हवकासका िरेक चरर्मा नागररक आफैँ  संिग्न िजन थािेको यो मित्वपूर् ुअवसरिाई सामाजजक, 
आलथकु, सांस्कृलतक रुपारतरर्को रुपमा सिजपयोग गरी स्थानीय जनताको चािना पूरा गनज ुआजको 
सवैको िाहयत्व िो । 

४. नेपािको संहविानिे वाँडफाँड गरेको अलिकार बमोजजम स्थानीय हवकास लनमाुर् िामी स्वयं छनौट गरी 
कायाुरवयन गने भएकोिे हवकासको पूवाुिार लनमाुर् तथा आलथकु सामाजजक रुपारतरर्बाट भरपिो 
एवम  दिगो समहृि िाँलसि गनेतफु यस तामाकोशी गाउँपालिका िजम्करिेको अवस्था छ । 

५. गाउँपालिकाका आवश्यक कानून लनमाुर्, आरतररक उत्पािकत्व वृहि, स्थानीय अथतुरिका के्षििरुको 
पहिचान तथा आलथकु हवकास, सावजुलनक लनमाुर्को गजर्स्तरीयता, प जनलुनमाुर्मा लतव्रता जस्ता कज रािरु 
च जनौतीका रुपमा िामी सामू रिेको छ । 

६. प्राप्त अवसरिरुको सिजपयोग र आएका च जनौतीिरुको सामना गनेगरी आगामी आलथकु वर्कुो बजेट 
तयार गरेको छज । प्रस्तजत बजेटका उिेश्यिरु लनम्नानजसार रिेका छन , 
क) भरपिो एवम  दिगो हवकासको िागी आरतररक रुपमा वृहि गिदै िैजाने, 
ख) आलथकु जस्थरता तथा समहिगत स्थाहयत्व कायम गने, 
ग) जनचािना बमोजजम पूवाुिार लनमाुर् गरी तीव्र आलथकु हवकास गने, 
ि) गाउँपालिकािारा प्रिान गररन ेसेवामा सबै नागररकिरुको सरि र सिज पिजँच स्थाहपत गने । 

७.  मालथका यी उिेश्यिरु िालसि गनकुा िागी आगामी आलथकु वर्कुो बजेटका प्राथलमकतािरु िेिाय 
बमोजजम िजनेगरी लनिाुरर् गरेको छज । 

क) स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरमा वृहि, 
ख) गजर्स्तरीय उत्पािन र उत्पािकत्वमा वृहि, 
ग) कृहर् के्षिको आिजलनकीकरर्, व्यवसायीकरर् र हवहविीकरर्, 



ि) जशक्षा, स्वास््य, खानेपानी र सरसफाइमा उजचत िगानी र प्रविुन, 
ङ) दिगो सडक लनमाुर् र गजर्स्तरीय स्तरोरतनी, 
च) पयटुन, वन तथा वातावरर् र पूवाुिारको हवकास, 
छ) सावजुलनक प्रशासनको सविीकरर् र सेवा प्रवािमा सजिार, 
ज) संस्थागत हवकास र लनयमन । 

सभाध्यक्ष मिोिय, 

८. अव म हयनै च जनौती, उद्दशे्य र प्राथलमकताको आिारमा तयार गररएको आगामी आलथकु वर्कुो बजेट 
तथा कायकु्रम प्रस्तजत गिुछज । 

आगामी आ.व. २०७६/०७७ को अनजमालनत आरतररक आम्िानी तफु 

क्र.सं. वजेट जशर्कु 
आय अनजमान रकम 

(अंकमा) 
रकम (अक्षरमा) 

1 िर लनमाुर् स्वीकृती, नक्सा पास 2,00,000 रु. िजई िाख माि । 

2 ढजङ्गा लगट्टी वािजवा 2,00,00,000 रु. िजई करोड माि । 

3 लनजी काठ लनकासी 20,000 रु. हवस िजार माि । 

4 पसि िताु नहवकरर् 50,000 रु. पचास िजार माि । 

5 बाँझो जग्गा जररवाना 5,000 रु. पाचँ िजार माि । 

6 संस्था िता,ु नहवकरर् 1,00,000 रु. एक िाख माि । 

7 िर भाडा कर 2,00,000 रु. िजई िाख माि । 

8 िोटि व्यवसाय िता,ु नहवकरर् 20,000 रु. हवस िजार माि । 

9 एहककृत सम्पजत्त कर(भमूीकर,सम्पती कर) 25,00,000 रु. पजचचस िाख रुपैँया माि । 

10 खोटो संकिन 10,000 रु. िश िजार माि । 

11 जलडबजटी लनकासी 20,000 रु. हवस िजार माि । 

12 कवाडी कर 20,000 रु. हवस िजार माि । 

13 सवारी पटके कर 20,000 रु. हवस िजार माि । 

14 लसफाररस िस्तजर 6,00,000 रु. छ िाख माि । 

15 चौपाया लनकासी कर 5,000 रु. पाँच िजार माि । 

16 कि कारखाना स्थापना, सञ्चािन कर 10,000 रु. िश िजार माि । 

17 अरय (करार,टेरडर,परीक्षा िस्तजर आिी) 2,00,000 रु. िजई िाख माि । 

जम्मा 2,40,70,000।00 

   िजई करोड चालिस िाख सत्तरी िजार माि । 

 
 
 



आगामी आ.व. २०७६/०७७ को आय तथा व्ययको हववरर् 

आय तफु 

क्र. 
सं. 

वजेट जशर्कु रकम (अंकमा) रकम (अक्षरमा) 

1 
केजरिय सरकारबाट हवजत्तय समालनकरर् 
अनजिान 

11,87,00,000 रु. एिार करोड सतासी िाख माि । 

2 केजरिय सरकारबाट सशत ुअनजिान 16,47,00,000 रु. सोह्र करोड सचचालिस िाख माि । 

3 केजरिय सरकारको रोयजल्ट वाँडफाँड 5,89,96,001.88 
रु. पाँच करोड उनान्ननब्बे िाख छयानब्बे 
िजार एक रुपैँया अठासी पैसा माि । 

4 केजरिय सरकारको राजश्व वाँडफाँड अनजिान 6,17,00,000 रु. छ करोड सि िाख माि । 

5 प्रिेश सरकारबाट हवजत्तय समालनकरर् अनजिान 99,00,000 रु. उनान्नसय िाख माि । 

6 प्रिेश सरकारबाट सशत ुअनजिान 18,00,000 रु. अठार िाख माि । 

7 
प्रिेश सरकारबाट सवारी सािन करको 
वाँडफाँड 

1,27,98,000 
रु. एक करोड सत्ताइस िाख अरठानब्बे 
िजार माि । 

8 आरतररक आम्िानी अनजमान 2,40,70,000 
रु. िजई करोड चालिस िाख सत्तरी िजार 
माि । 

9 कोर् मौज्िात 1,50,00,000 रु. एक करोड पचास िाख माि । 

जम्मा             467664001.88 

छयालिस करोड छयात्तर िाख चौसठ्ठी िजार एक रुपैँया पैसा अठासी माि । 

 

व्यय तफु 

क्र. 
सं. वजेट जशर्कु रकम (अंकमा) 

जम्मा बजेट 23,94,64,001.88 

1 समपजरक कोर् 
2,00,00,000 

(रु. िजई करोड माि ) 

2 कृहर्, लसचँाई तथा पशज हवकास 
4,00,00,000 

(रु. चार करोड माि ) 

3 जशक्षा २,00,00,000 

(रु. िजई करोड माि ) 

4 
स्वास््य, सरसफाई तथा 
खानेपानी 

३,00,00,000 

(रु. तीन करोड माि ) 

5 किा, साहित्य संस्कृती र पयटुन 
30,00,000 

(रु. लतस िाख माि ) 

6 
सडक यातायात तथा पूवाुिार 
हवकास 

६,00,00,000 

(रु. छ करोड माि ) 



7 वन वातावरर् तथा भ-ूसंरक्षर् 
50,00,000 

(रु. पचास िाख माि ) 

8 उजा ु 34,00,000 

(रु. चौतीस िाख माि )3400000 

9 आलथकु तथा सामाजजक हवकास 
20,00,000 

(रु. हवस िाख माि ) 

10 यजवा तथा खेिकज ि हवकास 
1,50,00,000 

(रु. एक करोड पचास माि ) 

11 राजश्व संकिन तथा पररचािन 
7,00,000 

(रु. सात िाख माि ) 

12 
सामाजजक सेवा तथा समावेशी 
प्रविुन 

2,00,00,000 

(रु. िजई करोड माि ) 

13 जोजखम तथा प्रकोप व्यवस्थापन 
30,00,000 

(रु. लतस िाख माि ) 

14 उद्योग तथा वाजर्ज्य 
16,00,000 

(रु. सोह्र िाख माि ) 

15 सिकारी तथा संिसंस्था 17,00,000 

(रु. सि िाख माि ) 

16 कानून तथा रयाय सम्पािन 
30,00,000 

(रु. लतस िाख माि ) 

17 सूचना, प्रहवलि तथा संचार 
50,00,000 

(रु. पचास िाख माि ) 

18 आलथकु सिायता कोर् 
50,00,000 

(रु. पाँच िाख माि ) 

19 सवारी सािन खररि 
25,00,000 

(रु. पजचचस िाख माि ) 

20 सजशासन, सावजुलनक सेवा प्रवाि 
10,00,000 

(रु. िश िाख माि ) 

21 अरय 
20,64,001.88 

(रु. हवस िाख चौसठ्ठी िजार एक रुपैँया अठासी पैसा माि ) 

22 चािज तफु 
6,17,00,000 

(रु. छ करोड सि िाख माि ) 

जम्मा हवलनयोजजत 
23,94,64,001.88 

(रु. तेइस करोड चौरानब्बे िाख चौसठ्ठी िजार एक रुपैँया अठासी पैसा माि ) 

जम्मा बजेट 
            467664001.88 

छयालिस करोड छयात्तर िाख चौसठ्ठी िजार एक रुपैँया पैसा अठासी माि । 

 


