
स्थानीय सरकार 

तामाकोशी गाउँपालिका 

आ.व. २०७८।०७९ को राजश्व र व्यय अनमुान 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नवौँ गाउँसभा 
लमलत २०७८ असार १० गते 

 

 

 

लमलत २०७८ साि असार १० गतेका दिन तामाकोशी गाउँपालिकाको नवौँ गाउँसभा अलिवेशनको 
पहििो बैठकमा उपाध्यक्ष तथा बजेट तथा काययक्रम तजुयमा सलमलतका संयोजक श्री उलमयिा खड्का 

के.सी. ज्यूिे प्रस्ततु गनुयभएको आलथयक वर्य २०७८।०७९ को 

राजश्व र व्यय अनमुान 

207८ 



सभाध्यक्ष मिोिय, 

१. हवश्वमानचित्रमा नेपाििे सावयभौलमकता, भौगोलिक अखण्डता, एकता, राहिय हित र स्वालभमानको गौरवपूर्य 
इलतिास कायम गरेको छ । यस गौरवमय पहििान, सामाचजक रुपान्तरर्, राहिय अचस्मताको रक्षाका 
साथै हवलभन्न कािखण्डमा जनजीहवकाको स्वर्ीम भहवष्यका िालग आफ्नो जीवन अपयर् गने मिान ज्ञात 
अज्ञात सहिििरुप्रलत िादियक श्रद्धाञ्जिी व्यक्त गियछु । 

"समदृ्ध नेपाि, सखुी नेपािी" को नारािाई पूर्यतः आत्मसात गिै समाजवाि उन्मखु नपेािको नवलनमायर् 
अलभयानमा अचि बहिरिेको अवस्थामा हवश्व मानव इलतिासकै संकटको रुपमा िेखापरेको कोलभड-१९ 
को िोस्रो ििरको मिामारीिे मिुकु आक्रान्त बलनरिेको छ । कोलभड-१९ का कारर् जहटि र 
िनुौतीपूर्य बनेको अवस्थािाई मध्यनजर गिै जनताको िािना बमोचजम हवकास र भावी दिनका 
कायययोजनािरु समायानकुुि बनाउिै नवीन अवसर समेत शृ्रजना गनेगरी अचि बढ्नपुने चस्थलत हवद्यमान 
रिेको छ । 

२. आज असार १० गते तामाकोशी गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको िैलसयतिे यस गररमामय सभामा आलथयक 
वर्य 207८।07९ को वाहर्यक राजश्य र व्ययको अनमुान पेश गनय उलभएको छु । 

सभाध्यक्ष मिोिय, 

राजनैलतक, सामाचजक, सांस्कृलतक पररवतयनमा नेततृ्विायी भलूमका लनवायि गने सबै अग्रजिरु प्रलत आिरभाव 
प्रकट गियछु । 

३. कोलभड-१९ िे हवश्व जनजीवनमा संकट पैिा गरेको, आलथयक सामाचजक अवस्था िरासायी बलनरिेको र 
त्यसको नकारात्मक असर सावयजलनक सेवा प्रवाि र हवकास लनमायर्मा समेत परेको अवस्थामा यस 
मिामारीसँग जझु्िै आगामी दिनका काययक्रमिरु समेत कोलभड-१९ अनकुुिन िनुे बनाउन ुआजको 
अपररिायय आवश्यकता मिससु गररएको छ । 

४. कोलभड-१९ मिामारी सामना गनयका िालग आवश्यक संयन्त्रिरु िसु्त राखी केन्र र प्रिेश सरकारसगँ 
समन्वय र सिकायय मार्य त कोरोना रोग रोकथाम, लनयन्त्रर्, उपिार र राित िगायतका हवर्यिरुिाई 
लनरन्तर उच्ि प्राथलमकतामा राखी कायायन्वयन गनुयपने अवस्था छ । 

५. यस हवर्म पररचस्थलतको सन्िभयमा उत्पन्न िनुसक्ने खाद्य संकट तथा बेरोजगारीको अवस्थािाई ध्यानमा 
राख्िै कृहर् उत्पािन र रोजगारी शृ्रजना गने काययिाई सवोपरी बनाई अचि बढ्ने मित्वपूर्य चजम्मेवारी 
िामी सबैको रिेको छ । 

६. हवकासका िरेक प्रकृयामा नागररकको प्रत्यक्ष संिग्नता र सिभागीतािाई थप प्रभावकारी बनाउिै 
हवकासिाई जनमखुी, पारिशी, जवार्िेिी र सामाचजक, आलथयक, सांस्कृलतक रुपान्तरर्को आिारको 
रुपमा हवकास गनुय र सेवा प्रवाििाई बहिभन्िा बहि सूिना प्रहवलिमैत्री बनाउन ुिामी सवैको िाहयत्व 
बनेको छ । 

७. एक सिृुि सक्षम र समदृ्ध गाउँपालिकाका लनमायर्का िालग आवश्यक पूवायिार लनमायर् कायय अचन्तम 
िरर्मा पलुगरिेको अवस्थामा कोरोना मिामारीको सामना गिै आन्तररक उत्पािकत्व वृहद्ध, स्थानीय 



अथयतन्त्रका क्षेत्रिरुको पहििान तथा आलथयक प्रवद्धयन, सावयजलनक लनमायर्को गरु्स्तरीयता अलभवृहद्ध 
गनुयपने हवर्य िनुौतीका रुपमा िामी सामू रिेको छ । 

८. प्राप्त अवसरिरुको सिपुयोग र संभाहवत िनुौतीिरुको सामना गनेगरी आगामी आलथयक वर्यको बजेट 
तयार गरेको छु । 

प्रस्ततु बजेटका उद्दशे्यिरु लनम्नानसुार रिेका छन,् 
क) कोरोना मिामारीका कारर् शृ्रजना भएका जहटितािरुसगँ सजग रिँिै सोिी अनकुुि काययक्रमिरु 

बनाई आवश्यक कायायन्वयन गने, 
ख) उत्पािन वहृद्ध र रोजगारी शृ्रजना साथै बैिेचशक रोजगाररबाट र्केका यवुािरुको उचित पररिािन 

गने, 
ग) आलथयक, सामाचजक चस्थरता तथा समहिगत स्थाहयत्व कायम राख्र्ने, 
ि) जनिािना बमोचजम पूवायिार लनमायर् गरी तीव्र र िीगो आलथयक हवकास गने, 
ङ) गाउँपालिकाद्धारा प्रिान गररन ेसेवामा सबै नागररकिरुको सरि र सिज पिुँि स्थाहपत गने । 

९.  उल्िेचखत उिेश्यिरु िालसि गनयका िालग आगामी आलथयक वर्यको बजेटका प्राथलमकतािरु िेिाय 
बमोचजम िनुेगरी लनिायरर् गरेको छु । 

क) कोरोना मिामारीसँग जधु्न स्वास््य क्षते्रको सबै संयन्त्रिरुिाई सहक्रय पररिािन, सिृुिीकरर् र 
सविीकरर्मा हवशरे् जोड, 

ख) स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरमा वृहद्ध, 
ग) गरु्स्तरीय उत्पािन र उत्पािकत्वमा वृहद्ध, 
ि) कृहर् के्षत्रको आिलुनकीकरर्, व्यवसायीकरर् र हवहवलिकरर्, 
ङ) चशक्षा, स्वास््य, खानेपानी र सरसर्ाईमा उचित िगानी र प्रवद्धयन, 
ि) दिगो सडक लनमायर् र गरु्स्तरीय स्तरोन्तनी, 
छ) पययटन, वन तथा वातावरर् र पूवायिारको हवकास, 
ज) सावयजलनक प्रशासनको सविीकरर् र सेवा प्रवािमा सूिना प्रहवलिको प्रयोग, 
झ) संस्थागत हवकास र लनयमन । 

सभाध्यक्ष मिोिय, 

१०. अव म यीनै िनुौती, उद्देश्य र प्राथलमकताको आिारमा तयार गररएको आगामी आलथयक वर्यको 
बजेट तथा काययक्रम प्रस्ततु गियछु । 

आगामी आलथयक वर्य २०७८/७९ को अनमुालनत आन्तररक आम्िानी तर्य  

क्र .सं.  राजस्व संकेत नं  बजेट शीर्यक 
आय अनमुान रकम 
(अंकमा) 

रकम (अक्षरमा) 

१  बाँडर्ाँडबाट प्राप्त िनुे िित्तर बित्तर शलु्क १,५०,००,००० 
रु. एक करोड पिास 
िाख मात्र । 

२ १४२४२ नक्सा पास िस्तरु २,००,००० रु. िईु िाख मात्र । 



३ ११३२१ िर बिाि कर ,२ ३ ०००,०  
रु. िईु िाख तीस 
िजार मात्र । 

४ ११३१३ एकीकृत सम्पलत कर (भलूमकर, सम्पलत कर) ५,५०,००० 
रु. पाँि िाख पिास 
िजार मात्र । 

५ १४१५७ प्रशासलनक िण्ड जररवाना र जर्त १ ०००,०  रु. िश िजार मात्र । 

६ ११४५१ सवारी सािन कर १ ,० ००० रु. िश िजार मात्र । 

७ ११६९१ अन्य कर ५,००,००० रु. पाँि िाख मात्र । 

८ १४२१९ अन्य सेवा शलु्क तथा लबक्री १५,००,००० रु. पन्र िाख मात्र । 

९ १४२२४ परीक्षा शलु्क ४,००,००० रु. िार िाख मात्र । 

१० १४२४३ लसर्ाररस िस्तरु ३,००,००० रु. तीन िाख मात्र । 

११ १४२४४ व्यचक्तगत िटना िताय िस्तरु ३,००,००० रु. तीन िाख मात्र । 

१२ १४२४५ नाता प्रमाचर्त िस्तरु १,५०,००० रु. एक िाख पिास 
िजार मात्र । 

१३ ११६३१ कृहर् तथा पशजुन्य वस्तकुो व्यवसाहयक 
कारोबारमा िाग्ने कर ५०,००० रु पिास िजार मात्र । 

१४ ११३१५ अन्य िस्तरु (बोिपत्र िस्तरु, व्यवसाहयक 
प्रमार्पत्र जारी तथा नवीकरर् िस्तरु) ५,००,००० रु पाँि िाख मात्र । 

१५ १३४११ अन्य संस्थागत आन्तररक अनिुान ३ ,०००,००  रु तीन िाख मात्र । 

जम्मा २,००,००,०००।- 
िईु करोड मात्र । 

 

आगामी आ.व. २०७८/०७९ को आय तथा व्ययको हववरर् 

आय तर्य ः 
क्र. 
सं. वजेट चशर्यक रकम (अंकमा) रकम (अक्षरमा) 

1 संिीय सरकारबाट हवचत्तय समालनकरर् अनिुान 1२,४७,00,000 रु. बाह्र करोड सत्िालिस िाख मात्र । 

2 संिीय सरकारबाट सशतय अनिुान २२,५३,00,000 रु. बाईस करोड लत्रपन्न िाख मात्र । 

३ संिीय सरकारबाट समपूरक अनिुान ८३,००,००० रु. लत्रयासी िाख मात्र । 
४ संिीय सरकारबाट हवशेर् अनिुान १,२५,००,००० रु. एक करोड पच्िीस िाख मात्र । 

५ संिीय सरकारको रोयचल्ट वाँडर्ाँड ९,१९,३८,८७४ 
रु. नौ करोड उन्नाईस िाख अचड्तस िजार 
आठसय िौित्तर मात्र । 



६ संिीय सरकारको राजश्व वाँडर्ाँड अनिुान 6,३५,५३,००० 
रु. छ करोड पैतीस िाख लत्रपन्न िजार मात्र 
। 

७ प्रिेश सरकारबाट हवचत्तय समालनकरर् अनिुान १,०६,६४,000 
रु. एक करोड छ िाख िौसठ्ठी िजार मात्र 
। 

८ प्रिेश सरकारबाट सशतय अनिुान ३,१३,२५,000 
रु. तीन करोड तेह्र िाख पचच्िस िजार मात्र 
। 

९ 
प्रिेश समपूरक अनिुान 

२,९९,५९,००० 
रु. िईु करोड उनान्सय िाख उनान्साठी 
िजार मात्र । 

१० प्रिेश सरकारबाट सवारी सािन करको वाँडर्ाँड १,४२,२४,१६९ 
रु. एक करोड बयालिस िाख िौलबस िजार 
एकसय उनान्सत्तरी मात्र । 

११ आन्तररक आम्िानी अनमुान 2,०0,०0,000 
रु. िईु करोड मात्र । 

१२ कोर् मौज्िात ७,००,00,000 रु. सात करोड मात्र । 

जम्मा 
            ७०,२४,६४,०४३। 

(रू. सत्तरी करोड िौवीस िाख िौसठ्ठी िजार लत्रिालिस रूपैँया मात्र) 

 

व्यय तर्फ  

 

क्र. 
सं. वजेट चशर्यक रकम (अंकमा) 

१ संिीय सरकारबाट प्राप्त िनु ेसशतय अनिुान २२,५३,००,०००। 

(रु. बाईस करोड लत्रपन्न िाख मात्र ) 

२ 
संिीय सरकारबाट समपूरक अनिुान 

८३,००,०००। 

( रु. लत्रयासी िाख मात्र) 

३ 
संिीय सरकारबाट हवशेर् अनिुान 

१,२५,००,०००। 

(रु. एक करोड पच्िीस िाख मात्र) 

४ प्रिेश सरकारबाट सशतय अनिुान 
३,१३,२५,०००। 

(रु. तीन करोड तेह्र िाख पचच्िस िजार मात्र । 

५ प्रिेश समपूरक अनिुान 
२,९९,५९,०००। 

रु. िईु करोड उनान्नसय िाख उनान्साठी िजार मात्र । 

६ अलनवायय िाहयत्व तथा कायायिय सञ्चािन 
७,५०,८०,०४३। 

(रु. सात करोड पिास िाख असी िजार लत्रिालिस मात्र) 

७ अचिल्िो आ.व. को बिवुहर्यय क्रमागत योजनािरुको भकु्तानी 
३,३५,००,०००। 

(रु. तीन करोड पैँलतस िाख मात्र) 

८ कृहर्, लसिँाई तथा पश ुहवकास 
४,४0,00,000 

(रु. िार करोड िालिस िाख मात्र ) 

 कृहर् हवकास १,७५,००,०००। 

(रु. एक करोड पिित्तर िाख मात्र ) 



 लसँिाई १,९०,००,०००। 

(रु. एक करोड नब्बे िाख मात्र) 

 पश ुहवकास ७५,००,०००।  

(रु. पिित्तर िाख मात्र) 

९ स्वास््य, सरसर्ाई तथा खानपेानी ५,००,००,000। 

(रु. पािँ करोड मात्र) 

 स्वास््य ३,००,००,०००। 

(रु. तीन करोड मात्र) 

 खानेपानी एवं सरसर्ाई २,००,००,०००। 

(रु. िईु करोड मात्र) 

१० चशक्षा २,५0,00,000। 

(रु. िईु करोड पिास िाख मात्र) 

११ किा, साहित्य संस्कृती र पययटन 
30,00,000। 

(रु. तीस िाख मात्र) 

 किा, साहित्य 
५,००,०००। 

(रु. पाँि िाख मात्र) 

 संस्कृलत तथा पययटन 
२५,००,०००। 

(रु. पचच्िस िाख मात्र) 

१२ सडक यातायात तथा पूवायिार हवकास 
४,५८,00,000। 

(रु. िार करोड अन्ठाउन्न िाख मात्र) 

 सडक लनमायर् तथा ममयत ३,०८,00,000। 

(रु. तीन करोड आठ िाख मात्र) 

 पूवायिार हवकास १,५०,00,000। 

(रु. एक करोड पिास िाख मात्र) 

१३ वन वातावरर् तथा भ-ूसंरक्षर् 
६५,00,000। 

(रु. पैँसठ्ठी िाख मात्र) 

 वन, वातावरर् १५,००,०००। 

(रु. पन्र िाख मात्र) 

 भ-ूसंरक्षर् 
५०,००,०००। 

(रु. पिास िाख) 

१४ उजाय 3८,00,000। 

(रु. अचड्तस िाख मात्र) 

१५ आलथयक तथा सामाचजक हवकास 
2,00,000। 

(रु. िईु िाख मात्र) 

१६ यवुा तथा खेिकुि हवकास 
1,००,00,000 

(रु. एक करोड मात्र) 

 यवुा ६०,००,०००। 

(रु. साठी िाख मात्र) 



 खेिकुि हवकास ४०,००,०००। 

(रु. िालिस िाख मात्र) 

१७ सूिना, प्रहवलि तथा संिार 
६५,00,000। 

(रु. पैँसठ्ठी िाख मात्र) 

१८ सशुासन, सावयजलनक सेवा प्रवाि 
10,00,000। 

(रु. िश िाख मात्र) 

१९ राजश्व संकिन तथा पररिािन 
५,00,000। 

(रु. पािँ िाख मात्र ) 

२० सामाचजक सेवा तथा समावेशी प्रवद्धयन (एकमषु्ठ) 2,४५,00,000 

(रु. िईु करोड पैँतालिस िाख मात्र ) 

 महििा ५०,८५,000। 

(रु. पिास िाख पिासी िजार मात्र) 

 बािबालिका १६,५२,५00। 

(रु. सोह्र िाख बाउन्न िजार पािँसय मात्र) 

 आदिबासी जनजालत २७,७५,०00। 

(रु. सत्ताईस िाख पिित्तर िजार मात्र) 

 ज्येष्ठ नागररक १७,५०,०00। 

(रु. सत्र िाख पिास िजार मात्र) 

 िलित १६,५०,०00। 

(रु. सोह्र िाख पिास िजार मात्र) 

 सकुुम्बासी ८,३७,५00। 

(रु. आठ िाख सैँलतस िजार पािँसय मात्र) 

 अल्पसंख्यक २,९०,०00। 

(रु. िईु िाख नब्बे िजार मात्र) 

 अपांग २४,५०,०00। 

(रु. िौहवस िाख पिास िजार मात्र) 

२१ जोचखम तथा प्रकोप व्यवस्थापनको िालग थप 
१0,00,000। 

(रु. िश िाख मात्र ) 

२२ उद्योग तथा वाचर्ज्य 
५,00,000। 

(रु. पािँ िाख मात्र ) 

२३ सिकारी तथा संिसंस्था १५,00,000 

(रु. पन्र िाख मात्र ) 

२४ कानून तथा न्याय सम्पािन 
3०,00,000 

(रु. तीस िाख मात्र ) 

२५ कमयिारी कल्यार् कोर् १०,००,०००। 

(रु. िश िाख मात्र) 
२६ आलथयक सिायता तथा िन्िा परुस्कार कोर् 5,00,000। 



(रु. पािँ िाख मात्र ) 

२७ वडा पूवायिार व्यवस्थापन काययक्रम  3५,00,000। 

(रु. पैँलतस िाख मात्र ) 

२८ तामाकोशी रोजगार काययक्रम  ८०,००,०००। 

(रु. असी िाख मात्र )  

 रोजगार शृ्रजना काययक्रम ७०,००,०००। 

(रु. सत्तरी िाख मात्र ) 

 तामाकोशी रोजगार काययक्रम सञ्चािन खिय १०,००,०००। 

(रु. िश िाख मात्र ) 

२९ समपरुक तथा हवहवि कोर् 
६,००,00,000। 

(रु. छ करोड मात्र ) 

३० आकचस्मक लनमायर् तथा ममयत कोर् (न्यून) ५0,00,000। 

(रु. पिास िाख मात्र ) 

जम्मा बजेट 
           ७२,०७,६४,०४३। 

(रू. बित्तर करोड सात िाख िौसठ्ठी िजार लत्रिालिस रूपैँया मात्र) 
िन्यवाि 


