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सम्माननीय सभाध्यक्ष महोदय, 

गाउँ सभाका सदस्यहरु, 

सङ्घीय कोकनात्रिक क गननक ामकमक षाट्र न नालाकका  स,घ, रदेदार ष स्नानीय नह गषी नीन नहमा 

सङ्घीयनाको अभ्यास गद ैआएको सकदभभमा गोसाईकुण्ड गाउँलात्रिककाको उलाध्यक्षको रुलमा यस 

गरषमामय गाउँ सभाको वैठकमा आगामी आर्नभक वर्भ २०७९/०८० को बजाट रदेस्नुन गनभ उलत्रिस्नन 

भएको छु । यो महमकवलूनभ अवसषमा मकुुकमा सङ्घीय कोकनात्रिक क गननक  ष अग्रगामी लरषवनभन 

ल्याउना क्रममा जीवन उमकसगभ गनुभ हुना सम्लूनभ महान् रहीदहरु नना षाट्र नरदेत्रिन समर्लभन ददवङ्गन 

व्यत्रििमकवहरुमा भावलूनभ श्रद्धाञ्जकी अलभन गनभ चाहाकछु । मकुुकको सावभभौत्रिमकना, भौगोत्रिकक 

अखण्डना, षात्रिट्र नय एकना, स्वाधीनना ष स्वात्रिभमानको षक्षा गद ैसमावारी, समनामूकक, कयायलूनभ 

समाज त्रिनमाभन, त्रिवकास ष समृत्रिद्ध, कोकनात्रिक क गननक को रदेात्रिि ष त्रिवत्रिभन्न अग्रगामी 

आकदोकनहरुमा स,कग्न ष नानृमकव गनुभ हुना रदेत्रिनवद्ध महान् नालाकी नागरषक ष षाजनीत्रिनक नानृमकवरदेत्रिन 

उच्च सम्मान रदेकट गनभ चाहाकछु । त्रिव.स,. २०७४ मा सम्लन्न स्नानीय नहको त्रिनवाभचनबाट 

जनरदेत्रिनत्रिनत्रिधको रुलमा त्रिनवाभत्रिचन भई लाँच वर्भसम्म स्नानीय ज्ञान, सील, क्षमना ष नानृमकवको 

त्रिवकास गद ैस्नानीय रासन लद्धत्रिनकाई सृदढृ गषी यस गोसाईकुण्ड गाउँलात्रिककाको नागरषकहरुको 

सावा गषी नागरषकहरुमा स्नानीय सषकाषको रदेमकयाभूत्रिन ददकाउना कायभमा महमकवलूनभ योगदान 

लुयाभउनु हुना यस गोसाईकुण्ड गाउँलात्रिककाको त्रिनवनभमान जनरदेत्रिनत्रिनत्रिधज्यूहरु रदेत्रिन गत्रिहषो सम्मान 

ष आदाषभाव व्यि गनभ चाहाकछु उहाँहरुकै काषन स,घीय रासन रदेनाकीको अभ्यास स्वरुल स्नानीय 

सषकाषको अभ्यास औत्रिचमकयलूनभ ष रदेभावकाषी भई आज गोसाईकुण्ड गाउँलात्रिककाबासीहरुकाई 

षाज्य भएको बोध भएको छ ष आफ्नो गाउँ, समाज ष समग्र षाट्र न त्रिनमाभन गने अवसष रदेाि भएको 

छ । वस्नुगन रुलमा षात्रिट्र नय एकनाको रदेदक्रया सुरुवान भएको छ । हामी आज यो गौषवमय सभामा 

उलत्रिस्नन भएको छौं । यसको लृष्ठभूत्रिममा गोसाईकुण्ड गाउँलात्रिककाको त्रिनवनभमान 

जनरदेत्रिनत्रिनत्रिधज्यूहरुको स,घर्भ, लरषश्रम, सोच, त्रिवचाष, त्रिनष्ठा, मकयाग, सलना ष रदेत्रिनबद्धनाको 

महमकवलूनभ भूत्रिमका षहाको छ । म फा रष लत्रिन उहाहँरुरदेत्रिन गत्रिहषो सम्मान ष आदाषभाव व्यि गनभ 

चाहाकछु । 

 

त्रिवश्वव्याली महामाषीको रुलमा फैत्रिकएको कोषोनाको काषन उमकलन्न मानवीय, सामात्रिजक, आर्नभक, 

षाजनैत्रिनक कगायनका वहुलत्रिक्षय स,कटकाई लषास्न गद ैत्रिवश्व त्रिवस्नाषै अगात्रिड बदढषहाको छ । यद्यत्रिल 

यसको असषबाट त्रिवश्व लूनभरुलमा स्वनक  भईनसकाको अवस्ना छ ष यसका हाकसम्म लत्रिन सम्लनूभ 

क्षा मा असष लुयाभईषहाको छ । त्रिवश्व अनभनक सगँको अकनषआवद्धना ष लाषस्लरषकनाको काषन 

यसको असष गोसाईकुण्ड गाउँलात्रिककाको रदेमखु क्षा हरुमा समान गत्रिम्भष रदेभाव लरषनै षहाको छ । 

यसको असषकाई कयूनीकषन गद ै नागरषकको सामात्रिजक, आर्नभक, षाजनीत्रिनक ष सा,स्कृत्रिनक 
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त्रिवकासको आकाक्षा,काई लुषा गनभ गोसाईकुण्ड गाउँलात्रिकका रदेत्रिनवद्ध छ । यसै कक्ष्य ष ध्यायरदेत्रिन यो 

बजाट का त्रिकिन छ ।  

 

यो बजाट रदेस्नुन गरषषहदँा अनभनक काई गत्रिनत्रिरक बनाउना ष नागरषकको आकाक्षा,काई लषुा गने 

गहन त्रिजम्मावाषी बोध गषाको छु । कोषोनाका सम्लूनभ क्षा मा असष लाषाष हाम्रो सलना, योजना ष 

रदेयासमा जरटकनाहरु नत्रिलददएकोमा हामी सबैको रदेयास, कायभ ष त्रिजम्मावाषीका यो रनाव्दीकै  

त्रिवर्म लरषत्रिस्नत्रिनकाई हामीका सामना गषी मकयसको समाधान गषाका छौं । मकयस्नो त्रिवर्म 

लरषत्रिस्नत्रिनमा सहयोग गने सवै षाजनीत्रिनक दक, जनरदेत्रिनत्रिनत्रिध, स,घ स,स्ना, आम नागरषकको 

सहयोग, रदेत्रिनवद्धना, दढृना ष ऐक्यवद्धना कोषोनाको अकमकय लछात्रिड लत्रिन त्रिवश्व अनभनक काई 

गत्रिनत्रिरक बनाउन ष असक रासनको त्रिनमाभन गनभ आवश्यक लदभछ ष मकयस्नो खाकको सहयोग, 

रदेत्रिनवद्धना, दढृना ष ऐक्यवद्धना अव लत्रिन त्रिमल्नाछ भन्नामा गोसाईकुण्ड गाउँलात्रिककाको दढृ त्रिवश्वास 

छ ।   

 

आगामी आर्नभक वर्भको बजाट कोषोनाको जोत्रिखमबाट उकमिु भई आर्नभक त्रिस्नषना कायम गषी 

गोसाईकुण्ड गाउँबासीहरुको अलाक्षा ष सलना लुषा गने नफभ  का किीन षहनाछ । यस अवस्नामा 

गोसाईकुण्ड गाउँलात्रिककाको जननाको जीवन षक्षा गने, भत्रिवष्यरदेत्रिन आरावान बनाउना, अनभनक को 

अवयवहरुकाई लुनरुमकनान गद ैनीव्र त्रिवकास ष त्रिनमाभनको ददरामा कैजाना गषी बजाट नजुभमा गरषएको 

छ ।  

 

मकयस्नै षाज्य लुनसषंचनाको महमकवलूनभ लक्षको रुलमा षहाको त्रिवत्तीय सङ्घीयना कायाभकवयन गनभ 

स्नानीय नहकाई श्रोन, साधन, उत्तषदात्रियमकव ष जवाफदात्रिहना हस्नाकनषन गरषएको सकदभभमा 

सङ्घीयनाको मकू ममभकाई हात्रिसक गनभ नल चुनौनीको सान ैनल अवसष समान रदेाि भएको छ । 

सङ्घीयना कायाभकवयन गद ैस्नानीय नहको ज्ञान, सील, क्षमना ष दक्षनाकाई उलयोग गषी ददगो 

त्रिवकास रदेाि गने कक्ष्यनफभ  यो गाउँलात्रिकका अग्रसष छ । सामात्रिजक कयाय ष नीव्र त्रिवकास, सुरासन 

सत्रिहनको जनउत्तषदायी गाउँलात्रिकका, सभ्य, ससु,स्कृन एव, कनभव्यत्रिनष्ठ समाज त्रिनमाभन गद ै लूनभ 

कोकनक  नना समाजवाद उकमुख समृद्ध अनभनक  त्रिनमाभन गनभ यो गाउँलात्रिकका सदवै रदेत्रिनवद्ध छ ।  

 

सम्माननीय सभाध्यक्ष महोदय, 

“जक त्रिवद्यनु लयभटन षसवुागढी नाका लवूाभधाष ष त्रिरक्षा, ससु,स्कृन ष समदृ्ध गोसाईकुण्ड काङटाङ 

हाम्रो सददक्षा” भन्ना गोसाईकुण्ड गाउँलात्रिककाको ददघभकात्रिकन सोचकाई लुषा गनभ यो वजाट अत्रिघल्को 

बजाट जस्नै का त्रिकिन षहाको छ ।  
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सम्माननीय सभाध्यक्ष महोदय, 

आगामी आर्नभक वर्भ २०७९/८० को बजाटका रदेमखु उद्दाश्यहरु दाहाय बमोत्रिजम उल्काख गषाको छुुः 

१. कोत्रिभड-१९ जस्नै अकय महामाषी षोगको सम्भावनाकाई आ,ककन गद ैसवै रदेकाषका स्वास््य 

जोत्रिखमबाट गोसाईकुण्ड गाउँलात्रिककाको गाउँवासीकाई सषुत्रिक्षन षाख्न ष गुनस्नषीय स्वास््य 

सावा सवभसुकभ बनाउन स्वास््य सावाको दायषा त्रिवस्नाष, स्वास््य लूवाभधाष त्रिनमाभन नना 

स्नषोन्ननी ष स्वस्न जनरत्रिि त्रिवकास गने । 

२. कोत्रिभड-१९ बाट टुटाको उमकलादन ष आलूर्नभ श्रङृ्खकाकाई लुनस्नाभलना गद ै कृत्रिर्, उद्योग, 

लयभटन, त्रिनमाभन कगायन रदेभात्रिवन व्यवसायको लनुरुमकनान गने । 

३. गोसाईकुण्ड, काङटाङ त्रिहमाक, गोदागाङ, नागनकी, दधुकुण्ड, ऐत्रिनहात्रिसक षसुवागढी, 

नामाङ कल्चषक षाडलाण्डा लाकभ  जस्ना लयभटकीय क्षा को रदेवद्धभन माफभ न लयभटकीय 

लदमागभको त्रिवकास गषाष गाउँलात्रिककाकाई लयभटकको गकनव्य क्षा को रुलमा त्रिवकास गने । 

४.  आर्नभक त्रिवलन्नना नना भौगोत्रिकक त्रिवकटनाका काषन त्रिरक्षाको लहुचँबाट टाढा षहनु लने 

अवस्नाको अकमकय गषी त्रिरक्षामा सबैको लहुचँ सुत्रिनत्रििन हुना व्यवस्ना गनभ, त्रिरक्षन त्रिसकाई 

वानावषनको त्रिनमाभन गनभ गाउँलात्रिकका अध्यक्ष छा ावास कायभक्रम सञ्चाकन गने । 

माध्यत्रिमक नहसम्मको त्रिरक्षाकाई अत्रिनवायभ , त्रिनरुल्क हुना व्यवस्ना गने । 

५. भौगोत्रिकक रुलमा गोसाईकुण्ड गाउँलात्रिककाको गाउँवस्नीहरु त्रिवकट भएकोका गोसाईकुण्ड 

गाउँलात्रिककाको सडक यानायान गुरुयोजना बमोत्रिजम सव ैवडाहरुका जननाहरुको सडकमा 

सहज लहुचँ वृत्रिद्ध गने । 

६. स्नानीय कका, स,स्कृत्रिन, धमभ ष लषम्लषाको स,षक्षन माफभ न स्नानीय जननाको ऐत्रिनहात्रिसक 

लत्रिहचानका आधाषहरुको स,षक्षन गने ।  

७.  

 

सम्माननीय सभाध्यक्ष महोदय, 

आगामी आ.व. २०७९/८० को बजाटका रदेानत्रिमकनाहरु त्रिनम्न अनुसाष उल्काख गषाको छुुः 

१.  आगामी आर्नभक बर्भमा त्रिरक्षाको अवस्नाकाई गुनस्नषयुि ष रदेभावकाषी बनाउन 

त्रिरक्षाकाई लत्रिहको रदेानत्रिमकनामा षाख्ना । 

२.  स्वास््य, कृत्रिर्, खानालानी नना सषसफाई जस्ना सामात्रिजक क्षा मा कगानी अत्रिभवृत्रिद्ध गषी 

यी क्षा हरुको त्रिवकास गने,  

३. सडक सञ्जाकको अत्रिभवृत्रिद्ध माफभ न सडक यानायानमा जननाको लहुचँ सुत्रिनत्रििन गने, 
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४. गुम्बा नना त्रिवहाषको त्रिनमाभन ष ममभन सम्भाष माफभ न स्नानीय जननाको धमभ ष स,स्कृत्रिनको 

जगानाभ गने, 

५. सुरासन ष स,स्नागन त्रिवकास गने । 

 

सम्माननीय सभाध्यक्ष महोदय, 

अव म क्षा गन बजाट त्रिवत्रिनयोजनको वाषामा उल्काख गनभ चाहाकछुुः 

 

१. सामात्रिजक त्रिवकास 

सामात्रिजक त्रिवकास नफभ  चाकुमा रु. १ कषोड ष लूँजीगनमा ३० काख गषी त्रिनसनभ नफभ  

रुलयैा ँ१ कषोड ३० काख,  चाकमुा रु. ६ कषोड ४७ काख ष लुँजीगनमा रु. १ कषोड १ 

काख गषी  स,घको रसनभ अनुदान नफभ  रुलैयाँ ७ कषोड ४८ काख, रदेदार रसनभमा चाकुमा 

रु. १५ काख ६ हजाष गषी त्रिरक्षामा जम्मा रु. ८ कषोड ९३ काख ६ हजाष त्रिवत्रिनयोजन 

गरषएको छ । चाकुमा ८५ काख, लूँजीगनमा रुलयैा ँ५ काख गषी  त्रिनसनभ नफभ  रु. ९० 

काख, चाकुमा रुलैयाँ ३ कषोड १४ काख, लूँजीमा रुलैयाँ  ४ काख गषी  स,घको रसनभ 

अनुदान चाकुमा रु. ३ कषोड १८ काख , मकयस्नै चाकुमा रु. ३ काख ५० हजाष ष लूँजीगन 

नफभ  २० काख गषी स्वास््यमा जम्मा रु. ४ कषोड ३१ काख ५० हजाष त्रिवत्रिनयोजन 

गरषएको छ । लूँजीगनमा स,घ रसनभमा रु. ३ काख , रदेदार रसनभ नफभ  चाकुमा रु. ७५ 

काख ष त्रिवरार् अनुदान अकनगभन रु. ३२ काख गषी खानालानी नना सषसफाईमा जम्मा 

रु. १ कषोड १०  काख  त्रिवत्रिनयोजन गरषएको छ । रदेदार रसनभ अकनगभन लूजँीगन नफभ  रु. 

२५ काख  भार्ा नना स,स्कृत्रिनमा त्रिवत्रिनयोजन गरषएको छ । त्रिनरनभ अकनगभन चाकुमा रु. 

७० काख ष लूँजीगन नफभ  १ काख २३ हजाष ८ सय २० ष रदेदार रसनभ अकनगभन चाकुमा 

रुलैयाँ ७ काख ४४ हजाष गषी जम्मा रु. ७८ काख ६७ हजाष २ सय ८० कैंत्रिगक समानना 

नना सामात्रिजक समाबारीकषनमा त्रिवत्रिनयोजन गरषएको छ । त्रिनरनभ अकनगभन चाकुमा 

रुलैयाँ २० काख ष स,घ रसनभ अकनगभन चाकुमा रुलैयाँ १ काख, युवा षोजगाषको कात्रिग 

रुलाकनषन लहक लरषयोजना कायभक्रममा स,घ रसनभ अकनगभन चाकुमा रुलैयाँ ४३ काख ष 

लूँजीगन नफभ  रुलैयाँ ३ काख  गषी यवुा नना खाककुदमा जम्मा रुलैया ँ ६७ काख 

त्रिवत्रिनयोजन गरषएको छ ।  स,घ रसनभ अकनगभन चाकु नफभ  महामाषी षोग त्रिनयक न 

कायभक्रमको कात्रिग रुलैयाँ १४ काख ष त्रिवलद व्यवस्नालन कोर्मा रुलैयाँ ३० काख गषी 

सामात्रिजक सुषक्षा नना स,षक्षनमा रुलैयाँ ४४ काख षकम त्रिवत्रिनयोजन गरषएको छ ।  

यसषी सामात्रिजक त्रिवकासमा जम्मा रुलैयाँ १६ कषोड ४९ काख २३ हजाष ८ सय २० 

त्रिवत्रिनयोजन गरषएको छ । 
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२.  आर्नभक त्रिवकास 

चाकुमा रुलैयाँ २७ काख गषी स,घ सरनभमा रुलैयाँ २७ काख, रदेधानमक ी कृत्रिर् 

आधुत्रिनकीकषन कायभक्रमको कात्रिग चाकुमा रुलैयाँ २५ काख,  चाकुमा रुलैंया १० काख 

ष लूँजीगनमा रुलयैा ँ१० काख  गषी रदेदार रसनभबाट रुलैयाँ २० काख ष चाकुमा रुलैयाँ 

५० काख ष लुँजीगनमा रुलैयाँ २० काख गषी त्रिनरनभ नफभ  रुलैयाँ  ७० काख गषी कृत्रिर्मा 

रुलैयाँ १ कषोड ४२ काख त्रिवत्रिनयोजन गरषएको छ । 

 

त्रिनरनभबाट चाकुमा रुलैयाँ रु. ५० काख ष लूँजीगनमा रुलैयाँ २० काख गषी लयभटनमा 

जम्मा रुलैयाँ ७० काख त्रिवत्रिनयोजन गरषएको छ । 

 

चाकु नफभ  रुलैयाँ ३१ काख गषी स,घ रसनभ अकनगभन रुलैयाँ ३१ काख, चाकु नफभ  रुलैयाँ 

५० काख ष लूँजीगन नफभ  रुलैयाँ २० काख गषी त्रिनरनभ नफभ  रुलैयाँ ७० काख गषी लरुलकछी 

त्रिवकासमा जम्मा रु. १ कषोड १ काख बजाट त्रिवत्रिनयोजन गरषएको छ । 

 

 त्रिनरनभ अकनगभन चाकुनफभ  रुलैयाँ ३० काख ष स,घ रसनभ अकनगभन चाकुमा २९ काख गषी 

उद्योगमा जम्मा रुलैयाँ ५९ काख त्रिवत्रिनयोजन गरषएको छ । यसषी आर्नभक त्रिवकासमा 

जम्मा रुलैयाँ ३ कषोड ७२ काख त्रिवत्रिनयोजन गरषएको छ । 

 

 

३. लवूाभधाष त्रिवकास 

लूँजीगन नफभ  रदेदार रसनभ अकनगभन रुलैयाँ २५ काख, रदेदार समलूषक अकनगभन रदेदार 

समलूषक अनुदानबाट लूँजीगन नफभ मा रुलैयाँ १ कषोड १ काख ७७ हजाष ष त्रिनरनभ 

अकनगभन लूँजीगन नफभ   रुलैयाँ १ कषोड १ काख ७७ हजाष गषी भवन, आवास नना सहषी 

त्रिवकासमा जम्मा रुलैयाँ २ कषोड २८ काख ५४ हजाष त्रिवत्रिनयोजन गरषएको छ । 

 

त्रिनसनभबाट चाकुमा रुलैयाँ १० काख गषी सञ्चाष नना सचूना रदेत्रिवत्रिधमा जम्मा रुलैयाँ १० 

काख त्रिवत्रिनयोजन गरषएको छ । 
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त्रिनरनभबाट चाकुमा रुलैयाँ १० काख गषी लनुर्नभमाभनमा जम्मा रुलयैाँ १० काख 

त्रिवत्रिनयोजन गरषएको छ ।  

 

रदेदार रसनभ अकनगभन लूँजीगन नफभ  रुलैयाँ ७५ काख, रदेदार समलूषक अकनगभन लूँजीगन 

नफभ  रुलैयाँ १ कषोड १ काख १७ हजाष, त्रिनरनभ अकनगभन समलूषक कोर् लूँजीगन नफभ   

रुलैयाँ १ कषोड १ काख १७ हजाष, त्रिनरनभ अकनगभन लूँजीगन नफभ  रुलैयाँ ३ कषोड ६५ 

काख गषी यानायान लूवाभधाषमा जम्मा रुलैयाँ ६ कषोड ४२ काख ३४ हजाष त्रिवत्रिनयोजन 

गरषएको छ । 

 

स,घ रसनभबाट लूँजीगन नफभ  रुलैयाँ षात्रिट्र नय ग्रात्रिमन नना नवीकषनीय उजाभ कायभक्रममा   

रुलैयाँ ८ काख गषी उजाभमा रुलैयाँ ८ काख षकम त्रिवत्रिनयोजन गरषएको छ । 

 

स,घ रसनभ अकनगभन लूँजीगन नफभ  झोकङुा लकु क्षा गन कायभक्रममा षकम रुलैयाँ रु. २८ 

काख त्रिवत्रिनयोजन गरषएको छ । 

 

त्रिनरनभबाट लूँजीगनमा जम्मा रुलैयाँ १० काख गषी सम्लदा लूवाभधाषमा जम्मा रुलैयाँ १० 

काख त्रिवत्रिनयोजन गरषएको छ । यसषी लूवाभधाष त्रिवकासमा जम्मा रुलैयाँ  ९ कषोड ३६ 

काख ८८ हजाष  त्रिवत्रिनयोजन गरषएको छ । 

 

 

 

४. सरुासन नना अकनषसम्बत्रिकधन क्षा  

 

रदेदार रसनभ अकनगभन चाकु नफभ  स्नानीय कयात्रियक सहजकनाभ कायभक्रममा रुलैयाँ ४ काख 

६२ हजाष ष कयात्रियक सत्रिमत्रिनको कात्रिग  चाकुमा रुलैयाँ १५ काख ष लूँजीगन नफभ  रुलैंया 

१० काख गषी त्रिनरनभ अकनगभन रुलैयाँ २५ काख गषी सुरासन नना अकनषसम्बत्रिकधन 

क्षा मा जम्मा रुलैयाँ २९ काख ६२ हजाष षकम त्रिवत्रिनयोजन गरषएको छ ।  
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५. कायाभकय सञ्चाकन नना रदेरासत्रिनक 

 

त्रिनरनभ अकनगभन चाकु नफभ  रुलैयाँ ८ कषोड ७ काख ५६ हजाष १ सय ८० ष लूँजीगन नफभ  

रुलैयाँ  १ कषोड गषी त्रिनरनभमा जम्मा रु. ९ कषोड ७ काख ५६ हजाष १ सय ८०, स,घ 

रसनभ अकनगभन चाकुनफभ  षात्रिट्र नय लरषचयल  नना लञ्जीकषन त्रिवभागद्वाषा सञ्चात्रिकन 

कायभक्रमको कात्रिग रुलैयाँ १३ काख, रदेधानमक ी षोजगाष कायभक्रमको कात्रिग स,घ रसनभ 

अकनगभन चाकु नफभ  रुलैयाँ ८ काख गषी कायाभकय सञ्चाकन नना रदेरासत्रिनक खचभको कात्रिग 

जम्मा रुलैयाँ ९ कषोड २८ काख ५६ हजाष १ सय ८० षकम त्रिवत्रिनयोजन गरषएको छ । 

 

 

 

अनमुात्रिनन खचभ 

सम्माननीय सभाध्यक्ष महोदय, 

आगामी आर्नभक वर्भको अनुमात्रिनन खचभ रुलयैा ँ४७ कषोड ४१ काख ६८ हजाष  ७ सय ५४ रुलयैा ँ

हुना अनुमात्रिनन रदेक्षालन गरषएको छ ।  

 

खचभ वाहोन ेश्रोनहरु 

 

सम्माननीन सभाध्यक्ष महोदय, 

आगामी आ.व. २०७९/०८० को व्यय व्यहोने श्रोनको रुलमा सङ्घीय सषकाषबाट रसनभ अनदुानको 

रुलमा रदेाि हुना रु १२ कषोड ९९काख, त्रिवत्तीय समानीकषन अनुदानको रुलमा रदेाि हुना रु. ८ कषोड 

८७ काख, स,घ षाजश्व बाडँफाडँ अनदुानबाट रदेाि हुना रु७ कषोड २८ काख ३१ हजाष, रदेदार रसनभ 

अनदुानबाट रदेाि हुना रु. २ कषोड ७० काख ६२ हजाष, रदेदार समानीकषन अनदुानको रुलमा रदेाि 

हुना रु. ७८ काख ७५ हजाष, रदेदार षाजश्व बाडँफाडँ अनदुानबाट रदेाि हुना रु.  २ कषोड ६२ हजाष, 

रदेदार त्रिवरार् अनदुान षकम रु. ३२ काख, रदेदार समलषूक अनदुान षकम रु. २ कषोड २ काख ९४ 

हजाष, आकनरषक आय रु. ८० काख, गन वर्भको अल्या मौज्दान रुलयैा ँ९ कषोड ६२ काख ४४ 

हजाष आगामी आर्नभक वर्भ २०७९/०८० को कुक बजाट षकम रुलयैा ँ४७ कषोड ४१ काख ६८ 

हजाष  श्रोन कायम हुना अनुमान गरषएको छ ।  
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आगामी आर्नभक वर्भ लत्रिछको नल दईु वर्भको बजाट रदेक्षालन 

 

आगामी आर्नभक वर्भ लत्रिछको लत्रिहको वर्भ आ.व. २०८१/०८२ को कुक बजाट रु.४८ कषोड ५० काख 

ष आगामी आर्नभक वर्भ लत्रिछको दोस्रो वर्भ आ.व. २०८२/०८३ मा कुक बजाट रु. ४९ कषोड २० 

काख हुना रदेक्षालन गरषएको छ । 

 

षाजश्व लरषचाकन नीत्रिन 

सम्माननीय सभाध्यक्ष महोदय, 

आगामी आ.व. २०७९/०८० को षाजश्व लरषचाकनका नीत्रिनहरु दाहाय बमोत्रिजम हुनाछन्: 

 षाजश्व कषका होइन षहषका त्रिनने वानावषन त्रिसजभना गने 

 कष त्रिननुभ लछभ भन्ना वानावषन बनाउन स्नानीय स्नषमा कष सम्बकधी जनचाननाका 

कायभक्रमहरु सञ्चाकन गने 

 कषको दष वृत्रिद्ध गने भकदा लत्रिन दायषा त्रिवस्नाष गनुभमा जोड ददना 

 कषको आधाष ष क्षा हरु त्रिवस्नाष गने 

 आर्नभक साक्षषना ष त्रिवत्तीय साक्षषना सम्बकधी जनचाननामूकक कायभक्रमहरु सञ्चाकन गने 

 गाउँलात्रिककाको षाजश्व त्रिवर्यमा लषामरभ रदेाि गनभको कात्रिग त्रिवज्ञको सावा त्रिकना  

 षाजश्व रदेरासनकाई आधतु्रिनक रदेत्रिवत्रिधमै ी, कषदानामै ी, त्रिमनव्ययी ष लाषदरी बनाउना 

 कषदाना त्रिरक्षा कायभक्रमकाई रदेवभद्धन गने 

 कष त्रिनधाभषन गदाभ समकयायको त्रिसद्धाकनकाई आमकमसान गने 

 कष रदेरासनकाई चुस्न, दरुुस्न ष रदेभावकाषी बनाउना कायभक्रम नना दक्रयाककालहरु सञ्चाकन 

गने 

 रदेमकयाक वडाबाट स,ककन हुना त्रिवत्रिभन्न कष, सावा रूल्क नना दस्नुषको रीर्भकगन रुलमा छुट्टाछुटै्ट 

त्रिववषन रदेाि गने व्यवस्ना गने  

 कष रदेरासनमा स,कग्न कमभचाषीहरुका कात्रिग कष रदेरासनमा  सुधाष सम्बकधी क्षमना 

त्रिवस्नाषका नात्रिकम कायभक्रम सञ्चाकन गने  

 कष छकी, कष चुहावट नना कषको त्रिहनात्रिमनाको सम्बकधमा रुकय सहनत्रिरकनाको नीत्रिन 

अवकम्बन गने । 

 

 

सम्माननीय सभाध्यक्ष महोदय,  
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गन आर्नभक वर्भ २०७७/०७८ को यनानभ आय व्यय, चाक ुआर्नभक वर्भ २०७८/०७९को आय 

व्ययको स,रोत्रिधन अनुमान ष आगामी आर्नभक वर्भ २०७९/०८० को अनुमात्रिनन आय व्यय यस ै

सान स,कग्न अनुसूचीहरुमा उल्काख गषाको छु ।  

यो बजाट नजुभमाको क्रममा षचनामकमक सुझाव ददना यस गाउँलात्रिककाका सम्मात्रिनन अध्यक्षज्यू, ६ 

ओटै वडाका सम्मात्रिनन वडा अध्यक्षज्यूहरु, कायभलात्रिकका ष सभाका सम्मात्रिनन सदस्यज्यूहरु, 

२०७४ मा जनत्रिनवाभत्रिचन त्रिनवनभमान रदेत्रिनत्रिनत्रिधज्यूहरु,  यस गाउँलात्रिककाका कायभलात्रिककाका 

कमभचाषी सानीहरु, षाजनीत्रिनक दकका रीर्भनानाज्यूहरु, नागरषक समाज, अनभ नना योजनात्रिवद,् 

त्रिनत्रिज क्षा  नना सहकाषी क्षा का त्रिवद्वन वगभ, ल काष सानीहरु नना नमाम् महानुभावहरुको 

षचनामकमक सुझाव, सल्काह ष रदेाषनाको कात्रिग धकयवाद ज्ञालन गदभछु । अकनमा, गोसाईकुण्ड 

गाउँलात्रिककाको आर्नभक, सामात्रिजक त्रिवकासमा सहयोग लुयाभउना स्नानीय कषदाना, स,घ ष रदेदार 

सषकाष, षात्रिट्र नय अकनषाभत्रिट्र नय त्रिवकास साझादाषी रदेत्रिन आभाष रदेकट गनभ चाहाकछु । ष, यो बजाट 

कायाभकवयनमा सवै लक्षको लूनभ सहयोगको अलाक्षा गदभछु । सान ैददगो रात्रिकन, सुरासन, त्रिवकास 

ष समृत्रिद्धको आका,क्षा लषुा गनभ सवक, सक्षम, समदृ्ध ष कयायलूनभ षाट्र न त्रिनमाभन गने अत्रिभयानमा 

सदक्रय सहभागी हुनको कात्रिग सम्लूनभ गोसाईकुण्ड गाउँलात्रिककावासीकाई हार्दभक आह्वान गदभछु 

। 

 

  

धकयवाद ! 
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अनसुचूी १ 
 

आगामी आ.व. २०७८/०७९ को अनमुात्रिनन आय नफभ  रु (हजाषमा) 

षाजश्व 

स,का न 
षाजश्व आधाष, रीर्भक, मकू 

रीर्भक, रीर्भक नना 

उलरीर्भक 

गन वर्भको 

यनानभ आय 

चाक ुआ.व.को 

स,रोत्रिधन 

अनमुात्रिनन 

आय 

आगामी 

आ.व.को 

अनमुात्रिनन 

आय 

११३१३ सम्लत्ती कष   ०  

११३१४ भमुीकष/ माकलोन  १४१७ २३०० २१०० 

११३२५ घष जग्गा षत्रिजट्र नारन   ०  

११३२१ घष बहाक कष  १४७७ २००० १००० 

१३४११ अकय स,स्नागन आकनरषक 

अनदुान 
 १५०० १८०० १००० 

१४१५१ सषकाषी सम्लत्तीको 

बहाकबाट रदेाि आय 
२६९  १००० १००० 

१४१५६ बाँडफाडँबाट रदेाि भई 

दहत्तष वहत्तष बाट रदेाि 
  ०  

१४१५९ अकय श्रोनबाट रदेाि षोयल्टी   ० १० 

१४२१३ अकन त्रिबक्रीबाट रदेाि षकम   ३४ ० ३५ 

१४२२९ अकय रदेरासत्रिनक सावा रलू्क ७९  ३ २ 

१४२४२ नक्सालास दस्नषु  २८४ २६० २६७ 

१४२४३ त्रिरफारषस दस्नषु  ११२ २५० २५० 

१४२४४ व्यत्रििगन घट्ना दनाभ दस्नषु १  ५४ ८५ 

१४२४५ नाना रदेमात्रिनन दस्नषु  ६ ७ ६ 

१४२४९ अकय दस्नषु ५१  २५ ३५ 

१४२५३ व्यवसाय षत्रिजट्र नारन  २५१ १८० २०० 

 २४२२४ लषीक्षा रलू्क  २०  ३० १० 

१४५२९ अकय षाजि   ४२२८ २३०० १८०० 



 
 
 
 
 

11 
 

१४६११ व्यवसाय कष  ६६६  २४० २०० 

  नगद ० ० ० 

 जम्मा १०३९५ १०४४६ ८००० 

 

षाजश्व स,का न षाजश्व आधाष, 

रीर्भक, मकू रीर्भक, 

रीर्भक नना 

उलरीर्भक 

गन वर्भको 

यनानभ आय 

चाक ुआ.व.को 

स,रोत्रिधन 

अनमुात्रिनन आय 

आगामी 

आ.व.को 

अनमुात्रिनन आय 

 स,घ रसनभ ९२९५६ १३१२४१ १२९९०० 

 स,घ समानीकषन ७९९०० ८३४०० ८८७०० 

 स,घ षाजश्व ६१२०० ६०१२२ ७२८३१ 

 रदेदार रसनभ ११५५१ १७००५ २७०६२ 

 रदेदार समानीकषन ९९६२ ६६७९ ७८७५ 

 रदेदार षाजश्व १२४७७ १७३०४ २००६२ 

  रदेदार समलषूक 

अनदुान 

० ० २०२९४ 

 रदेदार त्रिवरार् अनदुान ३५५१ ० ३२०० 

 आकनरषक श्रोन १०३९५ १०४४६ ८००० 

 अल्या ८८७२६ ७६४६४ ९६२४४ 

 जम्मा ३७०७१८ ४०२६६१ ४७४१६८ 
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अनसुचूी -२ 
आ.व. २०७९/०८० को अनमुात्रिनन व्यय नफभ  (हजाषमा) 

 

 

 

क्र.स,. खचभ रीर्भक त्रिनरनभ 

अनमुात्रिनन 

व्यय 

रसनभ 

अनमुात्रिनन 

व्यय 

 रदेदार 

त्रिवरार् 

अनमुात्रिनन 

व्यय 

रदेदार 

समलषूक 

अनमुात्रिनन 

व्यय 

जम्मा  

१ चाकगुन   १२२७११ १२०२६२ ० ० २४२९७३ 

२ लुजँीगन १७१००१ ३६७०० ३२०० २०२९४ २३११९५ 

 जम्मा २१११७४ १५६९६२ ३२०० २०२९४ ४७४१६८ 

 


