
स्थानीय सरकार 

तेमाल गाउँपाललका 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नवौं गाउँसभा 

लमलत २०७८ असार १५ गतेका दिन तेमाल गाउँपाललकाको नवौं गाउँसभाको बैठकमा राजश्व, आय व्यय 
अनमुान 

 बजेट तथा काययक्रम तजुयमा सलमलतकका संयोजक श्री िगुाय माया तामाङज्यूले प्रस्ततु गनुयभएको आ.व. 
२०७८।७९ को 

राजश्व, आय व्यय अनमुान र बजेट तथा काययक्रम 

२०७८ 

 

 

 

 

  

  



सभाध्यक्ष महोिय, 

१. ववधामान चित्रमा नेपालको सावयभौलमकता, भौगोललक अखण्डता, एकता, राविय वहत र स्वालभमानको 
गौरवपूर्य इलतहस कायम गरेको छ । यस गौरवमय पवहिान, सामाचजक रुपान्तरर्, राविय अचस्मताको 
रक्षाका साथै ववलभन्न कालखण्डमा जनजीववकाको स्वर्ीम भववष्यका लागी आफ्ने जीवन अपयर् गने 
महान ज्ञात अज्ञात शवहिहरु प्रलत हािीक श्रद्वाञ्जली  व्यक्त गियछु । 

 "समदृ्व नेपाल, सखुी नेपाली" को नारालाई पूर्यतः आत्मसाथ गिै समाजवाि उन्मूख नेपालको नवलनमायर् 
अलभयानमा अचि बढीरहेको अवस्थामा ववश्व मानव इलतहसकै संकटको रुपामा िेखापरेको कोलभड -१९ 
को िोस्रो लहरको महामारीले मूलकु अक्रान्त बलनरहेको छ । कोलभड-१९ का कारर् जवटल र 
िनुौतीपूर्य बनेको अवस्थालाई मध्येनजर गिै जनताको िाहना बमोचजम ववकास र भावी दिनका 
कायययोजनाहरु समायानकुुल बनाउिै नववन अवसर समेत श्रृजना गनेगरी अचि बढ्न ुपने चस्थलत ववद्यमान 
रहेको छ । 

२. आज असार १० गते तेमाल गाउँपाललकाको उपाध्यक्षको हैलसयातले यस गररमामय सभामा आ.व. 
२०७८।०७९ को वावषयक राजश्व र व्ययको अनमुान पशेा गनय उलभएको छु । 

सभाध्यक्ष महोिय, 

राजनैलतक, सामाचजक, संस्कृलतक पररवतयनमा नेततृ्विायी भूलमका लनवायह गने सबै अग्रजहरु प्रलत आिरभाव 
प्रकट गियछु । 

३. कोलभड-१९ ले ववश्व जनमानसमा संकट पैिा गरेको, आलथयक सामाचजक अवस्थालाई नकारात्मक असर 
सावयजलनक सेवा प्रवाह र ववकास लनमायर्मा समेत परेको अवस्थामा यस महामारीसंग जझु्िै आगमी 
दिनका काययक्रमहरु समेत कोलभड-१९ अनकूुलन हनेु बनाउन ुआजको अपररहायय आवश्यकता महशसु 
गररएको छ । 

४. कोलभड-१९ महामारी सामना गनयका लालग आवश्यक संयन्त्रहरु िसु्त राखी केन्र र प्रिेश सरकारसँग 
समन्वय र सहकायय मार्य त कोरोना रोग रोकथाम, लनयन्त्रर्, उपिार र राहत लगायतका ववषयहरुलाई 
लनरन्तर उच्िा प्रथलमकातामा  राखी कायायन्वयन गनुयपने अवस्था छ । 

५. यस वविमा पररचस्थलतको सन्िभयमा उत्पन्न हनु सक्ने बेरोजगारीको अवस्थालाई ध्यानमा राख्िै कृवष 
उत्पनिान र रोजगारी श्रृजना  गने काययलाई सवोपरी बनाई अचि बढ्ने महत्वपूर्य चजमेम्वारी हामी 
सवैको रहेको छ । 

६. ववकासका हरेक प्रवक्रयामा नागररकको प्रत्यक्ष संलग्नता र सहभागीलाई थप प्रभावकारी बनाउिै 
ववकासलाई जनमूखी,पारिशी, जवार्िेही र सामाचजक, आलथयक, संस्कृलतक रुपान्तरर्को आधारको 
रुपमा ववकास गनुय र सेवा प्रवाहलाई बढी भन्िा बढी सूिना प्रववलधमैत्री बनाउन ुहालम सबैको िावयत्व 
बनेको छ । 

७. एक सढृुढ सक्षम र समदृ्व गाउँपाललका लनमायर्का लालग आवश्यक पवूायधार लनमायर् कायय अचन्तम 
िरर्मा पलुगरहेको अवस्थामा कोरोना महामाररको समना गिै अन्तररक उत्पािकत्व वृदद्व, स्थानीय 



अथयतन्त्रका  क्षेत्रहरुको पवहिान तथा आलथयक प्रवद्वयन, सावयजलनक लनमायर्को गरु्स्तररयता अलभवृदद्व 
गनुयपने ववषय िनुौतीका रुपमा हामी साम ुरहेको छ । 

८. प्राप्त अवसरहरुको सिपुयोग र संभाववत िनुौतीहरुको समना गने गरी आगामी आलथयक वषयको बजेट 
तयार गरेको छु । 

प्रस्ततु वजेटका उद्दशे्यहरु लनम्नसुार रहेका छन ् 

१. कोरोना महामारीका करर् श्रृजना भएका जवटलताहरुसँग सजक रहिै सोही अनकुुल 
काययक्रमहरु बनाई आवश्यक कायायन्वयन गने,  

२. उत्पािन वृदद्व र रोजगारी श्रृजना साथै विेैचशक रोजगारीबाट र्केका यवुाहरुको उचित पवहिान 
गने, 

३. आलथयक, सामाचजक चस्थरता तथा समविगत स्थायीत्व कायम राखे्न, 
४. जनिाहाना वमोचजम पूवायधार लनमायर् गरी लतव्र र दिगो आलथयक ववकास गने, 
५. गाउँपाललकाद्धारा प्रिान गररने सेवाहरामा सबै नगाररकहरुको सरल र सहज पहुँि स्थावपत गने 

। 

९. उल्लेचखत उद्दाश्यहरु हालसल गनयका लागी आगामी आलथयक वषयको प्रथलमकताहरु िेहय बमोचजम हनेु 
गरर लनधायरर् गररएको छु । 

१. कोरोना महामारीसगँ जधु्न स्वास््य क्षेत्रको सबै संयन्त्रहरुलाई सवक्रय पररिालन, सदुृढीकारर् 
र सवलीकरर्मा ववशेष जोड, 

२. स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरमा वृदद्व, 
३. गरु्स्तररय उत्पािन र उत्पाकत्वमा वृदद्व, 
४. कृवष क्षेत्रको आधलुनकीकरर्, व्यवसावयकरर् र ववववलधकरर्, 
५. चशक्षा, स्वास््य, खानेपानी र सरसर्ाईमा उचित लगानी र प्रवद्वयन, 
६. दिगो सडक लनमायर् र गरु्स्तररय स्तरोन्नती, 
७. पययटन, वन तथा वातावरर् र पूवायधारको ववकास, 
८. सावयजलनक प्रशासनको सवललकरर् र सेवा प्रवाहमा सूिना प्रववलधको प्रयोग, 
९. संस्थागत ववकास र लनयमन । 

सभाध्यक्ष महोिय, 

१०.  अब म वयनै िनुौती, उदे्दश्य र प्रथलमकताको आधारमा तयार गररको आगलम आलथयक वषयको बजेट 
तथा काययक्रम प्रस्ततु गियछ् । 

 

 

 

 

 

 



आगामी आलथयक वषय २०७८।०७९ को अनमुालनत आन्तररक आम्िानी तर्य  

क्र स चशषयक आ व २०७८।०७९ को अनमुालनत 

१ लसर्ाररस िस्तरु ३००००० 

२ नाता प्रमाचर्त ६०००० 

३ िटना िताय िस्तरु १००००० 

४ व्यवसावयक रचजस्रेशन िस्तरु १५०००० 

५ अन्य प्रशासलनक  कर १००००० 

६ अन्य कर १००००० 

७ िर वहाल कर ८०००० 

८ कृवषजन्य उत्पािनन वववक्रवाट प्राप्त ३००००० 

९ एवककृत सम्पलत कर ५००० 

१० मालपोत कर १०००००० 

११ पययटन शलु्क ० 

१२ व्यवसाय कर १००००० 

१३ वेरुज ु २००००० 

िहत्तर बहत्तर शलु्क तर्य  

१ 

रोशी क्षेत्र तथा कोचश क्षेत्र खलनजन्य 
वववक्र शलु्क ५२२०००० 

२ 

िखुा बेचश, ब्लेन्िे बगार,चिउरी आपँ 
बगार  

१७२८५००० 

  कूल जम्मा आन्तररक आम्िानी रु २५०००००० 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

तेमाल गाउँपाललको आ.व २०७८।०७९ को आयको वववरर् 

लस.नं. आय शीषयक अनमुालनत रकम (रु) 

१ ववचत्तय समानीकरर् अनिुान (संचिय सरकार)  ९५६००००० 

२ सशयत अनिुान  (संचिय सरकार) १९९०००००० 

३ ववशेष अनिुान (संचिय सरकार) १६६००००० 

४ राजश्व बाडँर्ाँड (संचिय सरकार) ६८३८८००० 

५ ववचत्तय समानीकरर् अनिुान (प्रिेश सरकार)  ७७७७००० 

६ समपरुक अनिुान (प्रिेश सरकार) १८६२८००० 

७ सशयत अनिुान (प्रिेश सरकार) १३२४९००० 

८ सवारी साधन कार बाँडर्ाँड (प्रिेश सरकार) १७२१०००० 

९ आन्तररक आय २५०००००० 

१० आन्तररक कोष मौज्िात ०.०० 

११ बाँकी मौज्िात (संचित कोष) ३००००००० 

१२ राजश्व बाँडर्ाँड ०.०० 

१३ वन क्षेत्रको रोयल्टी ०.०० 

१४ स्रोत बाँडर्ाँड ०.०० 

१५ तेमाल प्रकोप व्यवस्थापन कोष ५००००००.०० 

  जम्मा ४९६४५२०००.०० 

 

 

 

 



 

 

आ.व २०७८।०७९ मा व्यायको वववरर् 

लस.नं. व्यय शीषयक  अनमुालनत व्यय रकम (रु) 

१ सशयत अनिुान  (संचिय सरकार) १९९००००००.०० 

२ ववशेष अनिुान (संचिय सरकार) 16600000 

३ समपरुक अनिुान (प्रिेश सरकार) १८६२८०००.०० 

४ सशयत अनिुान (प्रिेश सरकार) १३२४९०००.०० 

५ िाल ुखिय तर्य का काययक्रमहरु  ६५०००००० 

६ समपरुक तर्य  (डम्रु् पाकय  लनमायर्, तामाङ संग्राहलय) १८६००००० 

७ पाललका भवन व्यवस्थापन तर्य  १००००००० 

८ ववपि व्यवस्थापन कोष ८५००००० 

९ तेमाल प्रकोप कोरोना कोष १००००००० 

१० चशक्षा क्षेत्र १००००००० 

११ स्वास््य क्षेत्र १५०००००० 

१२ कृवष क्षेत्र ६०००००० 

१३ पशपुन्छी क्षेत्र ४०००००० 

१४ इचन्जलनररङ सामग्री खररि १५००००० 

१५ अवर्स अटोमेशन लसस्टम तर्य  ३०००००० 

१६ न्यावयक सलमलत व्यवस्थापन १३००००० 

१७ मवहला तथा बालबाललका ववकास काययक्रम १८००००० 

१८ िललत उ्थान काययक्रम ६००००० 

१९ नारायर्स्थान माववमा क्याम्पस सिालन ३५००००० 

२० तेमाल रंगशाला लनमायर् ६०००००० 



२१ गूरु रेन्पोिे १५००००० 

२२ िेलङु प्रवेशद्वार  ५००००० 

२३ बोहोरे िोभान प्रवेशद्वार ५००००० 

२४ अध्यक्ष कप १०००००० 

२५ लतमाल ग्रालमर् ववद्यतुीकरर् भवन व्यवस्थापन र लसवढ लनमायर् १०००००० 

  जम्मा ४१६७७७००० 

२६ पाललका तर्य का काययक्रमहरु १४६७५००० 

२७ वडा कायायलय तर्य का काययक्रमहरु ६५०००००० 

  जम्मा कुल बजेट ४९६४५२००० 

 

 

 


