
सभाका अध्यक्ष एवं गाउँपालिका अध्यक्ष ज्यू 

सभाका सदस्यज्यूहरु । 

१.गाउँपालिकाको सम्मालित एघारौं गाउँसभा समक्ष गाउँपालिको भाववसोच एवं जिआकांक्षा समेविएको 

आलथिक वर्ि २०७९।८० को समग्र लिलतिाई कायिक्रम मार्ि त कायािन्वयिमा ल्याउि दस्तवेजको रुपमा 

बजेि प्रस्ततु गरररहँदा मैिे अत्यन्तै गविको महससु गरेको छु । आलथिक वर्ि २०७९।८० को बजेििे 

गाउँपालिकाको  सामाजजक, आलथिक, रोगजार र ददगो तथा वातावरणमैत्री पूवािधार ववकासमा रणिैलतक 

महत्व राख्न ेअपेक्षा राखेको छ । यस महत्वपूणि अवसरमा िेपािको राजलिलतक पररवतििमा जीवि 

बलिदाि गिुिहिुे सम्पूणि ज्ञातअज्ञात शवहदहरु प्रलत भावपूणि श्रद्धञ्जिी व्यक्त गदिछु । राजिैलतक, सामाजजक, 

संस्कृलतक पररवतििमा िेततृ्वदायी भलूमका लिवािह गिे सबै अग्रजहरु प्रलत आदरभाव प्रकि गदिछु । 

स्थािीय तहको हािै सम्पन्न लिवािचिबाि जिताको अपार माया तथा भरोसाका साथ तेमाि गाउँपालिकाको 

ववकास र समवृद्धको ितेतृ्वमा ववजय गराउि ुभएको छ । यस अवसरमा सम्पूणि गाउँबासी जिसमदुाय 

प्रलत हाददिक आभार एवं धन्यवाद प्रकि गिि चाहान्छु । "सशुासि सवहतको ववकास आजको आवश्यकता 

पूवािधार, जशक्षा , स्वास््य र रोजगारमा हाम्रो प्राथलमकता" भने्न मूि िारािाई आत्मसात गिि जशक्षा , 

स्वास््य, रोजगारी, उत्पादि, खािेपािी, ददगो पूवािधार लिमािण तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाह मार्ि त सशुासि 

कायम गरी गाउँपालिकावासीिाई पररवतििको प्रत्यक्ष िाभ पयुािउि गाउँपालिका कविवद्ध रहेको जािकारी 

गराउि चाहन्छु । 

३. अब म आगामी वर्ि २०७९।८० को बजेिका उद्देश्य प्रस्ततु गिे अिमुलत चाहन्छु । बजेिका उद्देश्यहरु 

लिम्िािसुार प्रस्ततु गररएको छ । 

१. उत्पादि वृदि र रोजगारी शृ्रजिा साथै वैदेजशक रोजगारीबाि र्केका यवुाहरुको उजचत पवहचाि 

गिे, 

२. आलथिक, सामाजजक जस्थरता तथा समविगत स्थायीत्व कायम राख्न,े 

३. जिचाहािा वमोजजम पूवािधार लिमािण गरी लतव्र र ददगो आलथिक ववकास गिे, 



४. गाउँपालिकाद्धारा प्रदाि गररिे सेवा प्रवाहमा सबै िगाररकहरुको सरि र सहज पहुँच स्थावपत 

गिे । 

४. अब म आगामी वर्ि २०७९।८० को बजेिका उद्देश्य तथा प्राथालमता प्रस्ततु गिे अिमुलत चाहन्छु । 

बजेिका उद्दशे्यहरु लिम्िािसुार प्रस्ततु गररएको छ । 

   क. ददगोपूवािधार र उच्च आलथिक वृवद्ध र ववकास आधारशीिा लिमािण 

ख. गणुस्तररय उत्पादि र उत्पाकत्वमा वृदि, 

ग. कृवर् के्षत्रको आधलुिकीकरण, व्यवसावयकरण र ववववलधकरण, 

घ. जशक्षा, स्वास््य, खािेपािी र सरसर्ाईमा उजचत िगािी र प्रवििि, 

ङ. साविजलिक प्रशासिको सवलिकरण र सेवा प्रवाहमा सूचिा प्रववलधको प्रयोग, 

बजेििे राखेको उद्देश्य एवं प्रथालमकता कायािन्वयि गिि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, लछमकेी स्थािीय 

तहहरुबीच समन्वय एवं साझेदारी गररिेछ । 

ववलियोजि हिुे बजेि र वावर्िक कायिक्रमिाई लिलत तथा बजेिका प्रथालमकता र उद्देश्यसँग तादात्म्यता 

कायम गिे अलधकतम प्रयास गररएको छ । 

सभाका अध्यक्ष एवं गाउँसभाका स सदस्यज्यूहरु, 

 

५. अब म वयिै चिुौती, उद्देश्य र प्रथलमकताको आधारमा तयार गररएको आगामी आलथिक वर्ि २०७९।८० 

को कूि राजश्व, आय र व्ययको अिमुालित वववरण यस गररमामय सभा समक्ष प्रस्ततु गिे अिमुलत 

चाहन्छु ।  

 

 

 

 



आगामी आलथिक वर्ि २०७९।८० को अिमुालित आन्तररक आम्दािी तर्ि  

क्र 
स 

जशर्िक 

आ व 
२०७८।०७९ को 
अिमुालित 

आ व 
२०७९।८० को 
अिमुालित 

कैवर्यत 

१ लसर्ाररस दस्तरु ५००००० 600000 ६ िाख 

२ िाता प्रमाजणत ६०००० 100000 १ िाख 

३ घििा दताि दस्तरु ३००००० 600000 ६ िाख 

४ व्यवसावयक रजजस्रेशि दस्तरु ४००००० 150000 

१ िाख ५० 
हजार 

५ अन्य प्रशासलिक  कर ५००००० 100000 १ िाख 

६ अन्य कर ५००००० 500000 ५ िाख 

७ घर वहाि कर १००००० 100000 १ िाख 

८ कृवर्जन्य उत्पादिि वववक्रवाि प्राप्त ६००००० 500000 ५ िाख 

९ एवककृत सम्पलत कर २००००० 100000 १ िाख 

१० मािपोत कर १५००००० 2000000 २०  िाख 

११ पयििि शलु्क ० 100000 १ िाख 

१२ व्यवसाय कर २००००० 500000 ५ िाख 

१३ वेरुज ु २०००००० 200000 २ िाख 

  जम्मा ६८६०००० 5500000 ५५ िाख 

 दहत्तर बहत्तर शलु्क तर्ि  

१ 
रोशी क्षेत्र तथा कोजश क्षेत्र खलिजन्य वववक्र 
शलु्क 

५२२०००० 

5200000 

५२ िाख 

२ चखुा बेजश, ब्िेन्दे बगार,जचउरी आपँ बगार  १७९२०००० 12500000 

१ करोड २५ 
िाख 

  जम्मा २३१४०००० 17700000  

  कूि जम्मा आन्तररक आम्दािी रु ३००००००० 

23५50000 

जम्मा २ करोड 
३५ िाख ५० 

हजार 
 



आगामी आ.व. २०७९।८० को आय तथा व्ययको वववरण 

आय तर्ि ः 

क्र.स. आय शीर्िक रकम 
कैवर्यत 

१ ववजत्तय समािीकरण अिदुाि (संजघय सरकार) १०२४०००००.०० 

१० करोड २४ 
िाख    

२ राजस्व बाडँर्ाडँ ८२८४४०००.०० 

८ करोड २८ 
िाख ४४ हजार 

३ सशित अिदुाि २००३०००००.०० 

२० करोड ३ 
िाख 

४ ववजत्तय समािीकरण अिदुाि (प्रदेश सरकार) ९१५९०००.०० 

९ करोड १५ 
िाख ९ हजार  

  

सशित अिदुाि  २२५६००००.०० 

२ करोड २५ 
िाख ६० हजार 

समपरुक अिदुाि १८७४८०००.०० 

१ करोड ८७ 
िाख ४८ हजार 

सवारी साधि कर बाडँर्ाडँ १९९५३०००.०० 

१ करोड ९९ 
िाख ५३ हजार 

५ आन्तरीक आय २३५५००००.०० 

२ करोड ३५ 
िाख ५० हजार 

६ गत सािको बाँकी मौज्दात २५००००००.०० 

२ करोड ५० 
िाख 

८ ममित सम्भार कोर्  ० 
 

  जम्मा ५०४५१४०००.०० 

५० करोड ४५ 
िाख १४ हजार 

 

 

 

 

 

 

 



व्यय तर्ि  

क्र.स. व्यय शीपिक बजेि कैवर्यत 

१ 

शसति अिदुाि संघ 

२००३०००००.०० 

२० करोड ३ 
िाख 

२ 

शसति अिदुाि प्रदेश 

२२५६००००.०० 

२ करोड २५ 
िाख ६०  हजार 

३ 

समपरुक अिदुाि 

३७४९६००० 

३ करोड ७४ 
िाख ९६ हजार 

४ चाि ु ६३५८०००० 

६ करोड ३५  
िाख ८० हजार 

५ मेलसिरी औजार १०००००० १० िाख 

६ र्लििचर तथा वर्क्चसि १०००००० १० िाख 

७ न्यावयक सलमलत शाखा १०००००० १० िाख 

८ जशक्षा शाखा १६५००००० 

१ करोड ६५ 
िाख 

९ स्वास््य शाखा १६५००००० 

१ करोड ६५ 
िाख 

१० मवहिा वािवालिका शाखा १५००००० १५ िाख 

११ कृवर् शाखा ५०००००० ५० िाख 

१२ पशपंुक्षी शाखा ३०००००० ३०  िाख 

१३ पवुािधार शाखा            १०००००० १० िाख 

१४ पालिका बाि वडा कायािियमा ५७०००००० 

५ करोड ७० 
िाख 

१५ वडा कायािियहरुिाई रणलिलतक योजिा ४५०००००० 

४ करोड ५० 
िाख 

१६ वडा कायाििय भवि लिमािण ५ ३०००००० ३० िाख 

१७ वडा कायाििय भवि लिमािण २ १०००००० १० िाख 

१८ ववपत्त व्यवस्थापि कोर् ३०००००० ३०  िाख 

१९ प्रकोप व्यवस्थापि कोर् १५००००० १५ िाख 

२० पालिका आगँि व्यवस्थापि १५००००० १५ िाख 



२१ पालिका स्तरीय योजिा २२०७८००० 

२ करोड २० 
िाख ७८ हजार 

  
जम्मा  ५०४५१४०००.०० 

५० करोड ४५ 
िाख १४ हजार 

 

 

अन्तमा, 

प्रस्ततु बजेि तजुिमा गिे प्रवक्रयामा प्रत्यक्ष तथा परोक्षरुपमा सहयोग पयुािउिहुिु ेगाउँसभा प्रमखुज्यू, 

कायिपालिका सदस्यज्यू, गाउँसभा सदस्यज्यू, ववज्ञ महािभुाव, राजिीलतक दिका प्रलतलिलध एवं राजिीलतज्ञ, 

सञ्चारजगत,् िागररक समाज, लिजज के्षत्र एवं ववकास सहयात्री िगायत सम्पूणि गाउँबासी दाजभुाई तथा 

ददददववहिी तथा अहोरात्र खवििे गाउँपालिकाका सम्पूणि कमिचारी लमत्रहरुिाई हाददिक धन्यवाद ज्ञापि 

गदिछु ।यसै आय र के्षत्रगत व्यय समवेिएको रातो पजुस्तका जशघ्र साविजलिक गररिे व्यहोरा यस 

सम्मलित गाउँसभा समक्ष जािकारी गराउछु  । 

धन्यवाद्  

 

दिमाि थोकर (लड.एम. थोकर) 

उपाध्यक्ष 

तेमाि गाउँपालिका 
लमलत २०७९ आर्ाढ १५ गते बधुबार 

 

 


