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सभाध्यक्ष महोदय, 

गाउँ सभाका सदस्यहरु, 

सङ्घीय िोकतालक क गनतक ामकमक राट्र न नेपाििे  स,घ, प्रदरे र स्थानीय तह गरी तीन तहमा 

सङ्घीयताको अभ्यास गद ै आएको सकदभिमा गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको रुपमा 

लवर्म, जटटि र चुनौतीपूनि पटरलस्थलतवीच यस गटरमामय गाउँ सभाको वैठकमा आगामी आर्थिक 

वर्ि २०७८/०७९ को बजेट प्रस्तुत गनि उपलस्थत भएको छु । यो महमकवपूनि अवसरमा मुिुकमा 

सङ्घीय िोकतालक क गनतक  र अग्रगामी पटरवतिन ल्याउने क्रममा जीवन उमकसगि गनुि हुने सम्पूनि 

महान् रहीदहरु तथा राट्र नप्रलत समर्पित ददवङ्गत व्यलिमकवहरुमा भावपनूि श्रद्धाञ्जिी अपिन गनि 

चाहाकछु । मिुुकको साविभौलमकता, भौगोलिक अखण्डता, रालट्र नय एकता, स्वाधीनता र 

स्वालभमानको रक्षा गद ै समावेरी, समतामूिक, कयायपूनि समाज लनमािन, लवकास र समृलद्ध, 

िोकतालक क गनतक को प्रालि र लवलभन्न अग्रगामी आकदोिनहरुमा स,िग्न र नेतृमकव गनुि हुने प्रलतवद्ध 

महान् नेपािी नागटरक र राजनीलतक नेतृमकवप्रलत उच्च सम्मान प्रकट गनि चाहाकछु ।  

 

लवश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोनाको कारन लवश्विे एकैपटक मानवीय, सामालजक, 

आर्थिक, राजनैलतक िगायतका स,कट व्यहोनुि पटररहकेो छ । स्वास््य स,कटबाट उमकपादन, व्यापार 

र िगानीसम्मको श्रङृ्खिा प्रभालवत भई लवश्व अथितक मा ठूिो स,कुचन आउने स्पष्ट र सघन स,केत 

दलेखएको छ । लवश्व अथितक सँगको अकतरआवद्धता र पारस्पटरकताको कारन गोसाईकुण्ड 

गाउँपालिकाको प्रमुख क्ष ेहरुमा समेत गलम्भर प्रभाव पनि थालिसकेको छ ।  

 

यो बजेट प्रस्तुत गटररहदँा कोरोनाबाट नागटरकको जीवन रक्षा गने र अथितक िाई गलतलरि 

बनाउने गहन लजम्मेवारी बोध गरेको छु । कोरोनािे सम्पूनि क्षे मा असर पारेर हाम्रो सपना, 

योजना र प्रयासमा जटटिताहरु थलपददएको छ । यो रताव्दीकै यस लवर्म पटरलस्थलतमा सदवै 

लवर्म पटरलस्थलतमा सहयोग गने सवै राजनीलतक दि, जनप्रलतलनलध, स,घ स,स्था,  आम नागटरकको 

सहयोग, प्रलतवद्धता, दढृता र ऐक्यवद्धतािे  वतिमान लवद्यमान चुनौतीको सामना गद ैअझ राम्रो 

व्यवस्था लनमािन गनि सदककछ भन्नमेा गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको दढृ लवश्वास छ ।   

 

आगामी आर्थिक वर्िको बजेट नयाँ पटरलस्थलति े लसजिना गरेको चुनौतीिाई सामना गने र प्राि 

अवसरिाई उपयोग गने तफि  केलकित रहनु पछि भन्नेमा गोसाईकुण्ड गाउँपालिका सचेत छ । यस 

अवस्थामा गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको जनताको जीवन रक्षा गने, भलवष्यप्रलत आरावान बनाउने, 

अथितक को अवयवहरुिाई पुनरुमकथान गद ैतीव्र लवकास र लनमािनको ददरामा िैजाने गरी बजेट 

तजुिमा गटरएको छ ।  
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मकयस्तै राज्य पुनसरंचनाको महमकवपूनि पक्षको रुपमा रहकेो लवत्तीय सङ्घीयता कायािकवयन गनि 

स्थानीय तहिाई श्रोत, साधन, उत्तरदालयमकव र जवाफदलेहता हस्ताकतरन गटरएको सकदभिमा 

सङ्घीयताको मिू ममििाई हालसि गनि थप चुनौतीको साथ ैथप अवसर समेत प्राि भएको छ । 

सङ्घीयता कायािकवन गद ै स्थानीय तहको ज्ञान, सीप, क्षमता र दक्षतािाई उपयोग गरी समदृ्ध 

नपेाि सखुी नपेािीको रालट्र नय आका,क्षा पुरा गद ैददगो लवकास प्राि गने िक्ष्यतफि  यो गाउँपालिका 

अग्रसर छ । सामालजक कयाय र तीव्र लवकास, सुरासन सलहतको जनउत्तरदायी गाउँपालिका, सभ्य, 

सुस,स्कृत एव, कतिव्यलनष्ठ समाज लनमािन गद ैपूनि िोकतक  तथा समाजवाद उकमुख समृद्ध अथितक  

लनमािन गनि यो गाउँपालिका सदवै प्रलतवद्ध छ ।  

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

“जि लवद्यतु पयिटन रसवुागढी नाका पवूािधार र लरक्षा, ससु,स्कृत र समदृ्ध गोसाईकुण्ड िाङटाङ 

हाम्रो सददक्षा” भन्ने गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको ददघिकालिन सोचिाई पुरा गनि यो वजेट अलघल्िो 

बजेट जस्तै केलकित रहकेो छ ।  

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

आगामी आर्थिक वर्ि २०७८/७९ को बजेटका प्रमखु उद्देश्यहरु दहेाय बमोलजम उल्िखे गरेको छुुः 

१. कोरोना िगायत सव ै प्रकारका स्वास््य जोलखमबाट गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको 

गाउँवासीिाई सुरलक्षत राख्न र गुनस्तरीय स्वास््य सेवा सविसुिभ बनाउन स्वास््य सेवाको 

दायरा लवस्तार, स्वास््य पूवािधार लनमािन तथा स्तरोन्नती र स्वस्थ जनरलि लवकास गने,  

२. कोरोना भाइरस स,क्रमनको रोकथाम तथा लनयक नका िालग चालिएका कदमबाट टुटेको 

उमकपादन र आपूर्ति श्रृङ्खिािाई पुनस्थािपना गद ैकृलर्, उद्योग, पयिटन, लनमािन िगायत 

प्रभालवत व्यवसायको पनुरुमकथान गने, 

३. गोसाईकुण्ड, िाङटाङ लहमाि, नागथिी, दधुकुण्ड, ऐलतहालसक रसुवागढी जस्ता पयिटकीय 

क्षे को प्रवद्धिन माफि त पयिटकीय पदमागिको लवकास गरेर गाउँपालिकािाई पयिटकको 

गकतव्य क्षे को रुपमा लवकास गने,  

४. भौगोलिक रुपमा गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको गाउँवस्तीहरु लवकट भएकोिे गोसाईकुण्ड 

गाउँपालिकाको सडक यातायात गुरुयोजना बमोलजम सव ैवडाहरुका जनताहरुको सडकमा 

सहज पहुचँ वृलद्ध गने,  

५. स्थानीय किा, स,स्कृलत, धमि र परम्पराको स,रक्षन माफि त स्थानीय जनताको ऐलतहालसक 

पलहचानका आधारहरुको स,रक्षन गने ।  
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सभाध्यक्ष महोदय, 

आगामी आ.व. २०७८/७९ को बजेटका प्राथलमकताहरु लनम्न अनुसार उल्िखे गरेको छुुः 

१. सडक सञ्जािको अलभवृलद्ध माफि त सडक यातायातमा जनताको पहुचँ सुलनलित गने, 

२. गुम्बा तथा लवहारको लनमािन र ममित सम्भार माफि त स्थानीय जनताको धमि र स,स्कृलतको 

जगेनाि गने, 

३. लरक्षा, स्वास््य, कृलर्, खानेपानी तथा सरसफाई जस्ता सामालजक क्षे मा िगानी अलभवृलद्ध 

गरी यी क्ष ेहरुको लवकास गने,  

४. सुरासन र स,स्थागत लवकास गने । 

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

अव म क्षे गत बजेट लवलनयोजनको वारेमा उल्िखे गनि चाहाकछुुः 

 

१. सामालजक लवकास 

सामालजक लवकास तफि  चािुमा रु. ५० िाख र पूँजीगतमा १५ िाख गरी लनसति तफि  

रुपयैा ँ६५ िाख,  चािुमा रु. ५ करोड ८४ िाख र पुँजीगतमा रु. १ करोड गरी  स,घको 

रसति अनुदान तफि  रुपैयाँ ६ करोड ८४ िाख गरी लरक्षामा जम्मा रु. ७ करोड ४९ िाख 

लवलनयोजन गटरएको छ । चािुमा ७१ िाख ५५ हजार, पूँजीगतमा रुपयैा ँ२ िाख गरी  

लनसति अनुदान तफि  रु. ७३ िाख ५५ हजार, चािुमा रुपैयाँ ३ करोड ४ िाख, पूँजीमा 

रुपैयाँ  २ िाख गरी  स,घको रसति अनुदान चािुमा रु. ३ करोड ६ िाख र चािुमा रु. 

३ िाख ५० हजार गरी प्रदरे रसति अनुदान तफि   रु. ३  िाख ५० हजार गरी स्वास््यमा 

जम्मा रु. ३ करोड ८३ िाख ५ हजार लवलनयोजन गटरएको छ । चािुमा ८ िाख, 

पूँजीगतमा १ करोड २८ िाख ५० हजार गरी लनरतिमा रु १ करोड ३६ िाख ५० 

हजार, पूँजीगतमा २० िाख गरी प्रदरे रसति तफि  खानपेानी तथा सरसफाईमा जम्मा 

रु. १ करोड ५६ िाख ५० िाख  लवलनयोजन गटरएको छ । चािुमा रुपैयाँ १८ िाख  

५० हजार र पूँजीगतमा रुपैयाँ २ करोड ९ िाख ५० हजार गरी लनरति बाट रुपैयाँ २ 

करोड २८ िाख, प्रदरे रसतिबाट पूँजीगतमा रुपैयाँ ३२ िाख गरी भार्ा तथा स,स्कृलतमा 

जम्मा रुपैयाँ २ करोड ६० िाख लवलनयोजन गटरएको छ ।   चािुमा रुपैयाँ ५० िाख, 

पूँजीगतमा रुपैयाँ ७ िाख ५० हजार गरी लनरति तफि  जम्मा रुपैयाँ ५७ िाख ५० हजार, 

चािुमा १ िाख गरी स,घ रसतिमा जम्मा रुपैयाँ १ िाख, चािुमा ७ िाख ४४ हजार र 

पूँजीगतमा रुपैयाँ २० िाख गरी प्रदरे रसतिमा २७ िाख ४४ हजार गरी रुपैयाँ ८५ 
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िाख ९४ हजार िैंलगक समानता तथा सामालजक समाबरेीकरनमा लवलनयोजन 

गटरएको छ ।   चािुमा रुपैयाँ १३ िाख ५८ हजार र पूँजीगतमा रुपैयाँ ३३ िाख गरी 

लनरतिबाट रुपैयाँ ४६ िाख ६८ हजार,  स,घ रसतिबाट चािुमा रुपैयाँ ११ िाख गरी 

यवुा तथा खिेकुदमा जम्मा रुपैया ँ ५७ िाख ६८ हजार लवलनयोजन गटरएको छ । 

चािुमा रुपैयाँ ३० िाख ५० हजार र पूँजीगतमा रुपैयाँ १० िाख गरी लनरतिबाट रुपैयाँ 

४० िाख ५० हजार, चािुमा रुपैयाँ ६३ िाख र पूँजीगतमा रुपैयाँ २ िाख गरी स,घ 

रसतिबाट रुपैयाँ ६५ िाख गरी सामालजक सरुक्षा तथा स,रक्षनमा रुपैया ँ१ करोड ५ 

िाख ५० हजार लवलनयोजन गटरएको छ ।  यसरी सामालजक लवकासमा जम्मा रुपैयाँ 

१८ करोड ६ िाख २२ हजार लवलनयोजन गटरएको छ । 

 

 

 

२.  आर्थिक लवकास 

चािुमा रुपैयाँ ६२ िाख ६५ हजार र पूँजीगतमा रुपैयाँ २ िाख गरी लनरतिमा रुपैयाँ 

६२ िाख ६५ हजार, स,घ रसतिबाट चािुमा रुपयैाँ १ करोड १३ िाख र प्रदरे रसतिको 

पूँजीगतमा रुपैयाँ ३० िाख गरी कृलर्मा जम्मा रुपैयाँ २ करोड ७ िाख ६५ हजार 

लवलनयोन गटरएको छ । 

 

लनरतिबाट चािुमा रुपैयाँ ६ िाख ५० हजार र पूजँीगतमा रुपैयाँ ११ िाख ५० हजार 

गरी पयिटनमा जम्मा रुपयैाँ १८ िाख लवलनयोजन गटरएको छ । 

 

लनरतिबाट चािुमा रुपैयाँ ४९ िाख ६२ हजार २ सय ४० र पूँजीगतमा १ िाख ३९ 

हजार गरी परपुकछी लवकासमा रुपैयाँ ५० िाख ९२ हजार २ सय ४० लवलनयोजन 

गटरएको छ । 

 

लनरतिबाट चािुमा रुपैयाँ ४ िाख ५० हजार र स,घ रसतिबाट चािुमा ३४ िाख गरी 

उद्योगमा जम्मा रुपैयाँ ३८ िाख ५० हजार लवलनयोजन गटरएको छ । यसरी आर्थिक 

लवकासमा जम्मा रुपैयाँ ३ करोड १५ िाख ७ हजार २ सय ४० लवलनयोजन गटरएको 

छ । 

 



 
 
 
 
 

5 
 

 

३. पवूािधार लवकास 

चािुमा रुपैयाँ १२ िाख र पूँजीगतमा रुपैयाँ ५ करोड २६ िाख ९७ हजार ३ सय ५७ 

गरी लनरतिबाट जम्मा रुपैयाँ  ५ करोड ३८ िाख ९७ हजार ३ सय ५७, स,घ रसतिको 

पूँजीगतमा रुपैयाँ १० िाख भवन, आवास तथा सहरी लवकासमा जम्मा रुपैयाँ ५ करोड 

४८ िाख ९७ हजार ३ सय ५७ लवलनयोजन गटरएको छ । 

 

लनसतिबाट चािुमा रुपैयाँ १८ िाख गरी सञ्चार तथा सचूना प्रलवलधमा जम्मा रुपैयाँ १८ 

िाख लवलनयोजन गटरएको छ । 

 

लनरतिबाट चािुमा रुपैयाँ १० िाख गरी पनुर्निमािनमा जम्मा रुपयैाँ १० िाख 

लवलनयोजन गटरएको छ ।  

 

लनरतिबाट पूँजीगतमा रुपैयाँ ३ करोड २२ िाख ८६ हजार ६ सय ५२, स,घ रसतिबाट 

पूँजीगतमा रुपैयाँ २२ िाख र प्रदरे रसतिबाट पूँजीगतमा रुपैयाँ ४० िाख गरी 

यातायात पवूािधारमा जम्मा रुपैयाँ ३ करोड ८४ िाख ८६ हजार ६ सय ५२ लवलनयोजन 

गटरएको छ । 

 

लनरतिबाट पँूजीगतमा रुपैयाँ ५६ िाख र स,घ रसतिबाट पँूजीगतमा रुपैयाँ ८ िाख गरी 

उजािमा रुपैयाँ ६४ िाख लवलनयोजन गटरएको छ । 

 

लनरतिबाट पूँजीगतमा जम्मा रुपैयाँ ३६ िाख गरी सम्पदा पूवािधारमा जम्मा रुपैयाँ ३६ 

िाख लवलनयोजन गटरएको छ । यसरी पूवािधार लवकासमा जम्मा रुपैयाँ १० करोड ६१ 

िाख ८४ हजार ९ लवलनयोजन गटरएको छ । 
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४. सरुासन तथा अकतरसम्बलकधत क्ष े 

स,घ रसतिबाट चािमुा १६ िाख गरी त्याङ्क प्रनािीमा जम्मा रुपैयाँ १६ िाख 

लवलनयोजन गटरएको छ  । स,घ रसतिबाट चािुमा रुपैयाँ १ िाख गरी गटरवी लनवारनमा 

जम्मा रुपैयाँ १ िाख लवलनयोजन गटरएको छ । यसरी सुरासन तथा अकतरसम्बलकधत 

क्षे मा जम्मा रु १७ िाख लवलनयोजन गटरएको छ । 

 

 

५. कायाििय सञ्चािन तथा प्ररासलनक 

चािुमा रुपैयाँ ७ करोड २ िाख ५ हजार ४ सय २९ पसैा ३४ र पूँजीगतमा रुपैयाँ ४२ 

िाख ३५ गरी लनरसतिबाट जम्मा रुपैयाँ ७ करोड ४४ िाख ५ हजार ४ सय ६४ पसैा 

३४ र प्रदरे रसतिबाट चािुमा रुपैयाँ १७ िाख ११ हजार गरी कायाििय सञ्चािन तथा 

प्ररासलनकमा जम्मा रुपैयाँ ७ करोड ६१ िाख १६ हजार ४ सय ६४ पसैा ३४ 

लवलनयोजन गटरएको छ । 

 

 

 

अनमुालनत खचि 

सभाध्यक्ष महोदय, 

आगामी आर्थिक वर्िको अनुमालनत खचि रुपयैा ँ३९ करोड ५२ िाख ७४ हजार ७ सय १३ पैसा 

३४ रुपैयाँ रहने अनुमालनत प्रक्षेपन गटरएको छ ।  

 

खचि वहेोन ेश्रोतहरु 

सभाध्यक्ष महोदय, 

आगामी आ.व. २०७८/०७९ को व्यय व्यहोने श्रोतको रुपमा सङ्घीय सरकारबाट रसति अनदुानको 

रुपमा प्राि हुन ेरु १२ करोड ७१ िाख, लवत्तीय समानीकरन अनुदानको रुपमा प्राि हुन ेरु. ८ 

करोड ३४ िाख, स,घ राजश्व बाडँफाडँ अनदुानबाट प्राि हुन ेरु. ६ करोड १२ िाख २० हजार, 

प्रदरे रसति अनदुानबाट प्राि हुन ेरु. १ करोड ७० िाख ५ हजार, प्रदरे समानीकरन अनदुानको 

रुपमा प्राि हुन ेरु. ६६ िाख ७९ हजार, प्रदरे राजश्व बाडँफाडँ अनदुानबाट प्राि हुन ेरु. १ करोड 

७३ िाख ४ हजार ४ सय ४९ पसैा १२, आकतटरक आय रु. ७२ िाख, गत वर्िको अल्या मौज्दात 

रुपयैा ँ७ करोड ६४  िाख ६४ हजार २ सय ६४ पसैा २२ गरी आगामी आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ 
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को कुि बजटे रकम रुपयैा ँ३९ करोड ५२ िाख ७४ हजार ७ सय १३ पसैा ३४ श्रोत कायम हुने 

अनुमान गटरएको छ । 

 

 

  

 

 

राजश्व पटरचािन नीलत 

सभाध्यक्ष महोदय, 

आगामी आ.व. २०७८/०७९ को राजश्व पटरचािनका नीलतहरु दहेाय बमोलजम हुनेछन्: 

 राजश्व करिे होइन रहरिे लतने वातावरन लसजिना गने 

 कर लतनुि पछि भन्न े वातावरन बनाउन स्थानीय स्तरमा कर सम्बकधी जनचेतनाका 

कायिक्रमहरु सञ्चािन गने 

 करको दर वृलद्ध गने भकदा पलन दायरा लवस्तार गनुिमा जोड ददने 

 करको आधार र क्ष ेहरु लवस्तार गने 

 आर्थिक साक्षरता र लवत्तीय साक्षरता सम्बकधी जनचेतनामूिक कायिक्रमहरु सञ्चािन गने 

 गाउँपालिकाको राजश्व लवर्यमा परामरि प्राि गनिको िालग लवज्ञको सेवा लिने  

 राजश्व प्ररासनिाई आधलुनक प्रलवलधमै ी, करदातामै ी, लमतव्ययी र पारदरी बनाउने 

 करदाता लरक्षा कायिक्रमिाई प्रविद्धन गने 

 कर लनधािरन गदाि समकयायको लसद्धाकतिाई आमकमसाथ गने 

 कर प्ररासनिाई चुस्त, दरुुस्त र प्रभावकारी बनाउने कायिक्रम तथा दक्रयाकिापहरु सञ्चािन 

गने 

 प्रमकयेक वडाबाट स,किन हुने लवलभन्न कर, सेवा रूल्क तथा दस्तुरको रीर्िकगत रुपमा छुट्टाछुटै्ट 

लववरन प्राि गने व्यवस्था गने  

 कर प्ररासनमा स,िग्न कमिचारीहरुका िालग कर प्ररासनमा  सुधार सम्बकधी क्षमता 

लवस्तारका तालिम कायिक्रम सञ्चािन गने  

 कर छिी, कर चुहावट तथा करको लहनालमनाको सम्बकधमा रुकय सहनलरिताको नीलत 

अविम्बन गने । 

 

सभाध्यक्ष महोदय,  
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गत आर्थिक वर्ि २०७६/०७७ को यथाथि आय व्यय, चाि ुआर्थिक वर्ि २०७७/०७८को आय 

व्ययको स,रोलधत अनुमान र आगामी आर्थिक वर्ि २०७८/०७९ को अनुमालनत आय व्यय यस ै

साथ स,िग्न अनुसूचीहरुमा उल्िेख गरेको छु ।  

यो बजेट तजुिमाको क्रममा रचनामकमक सुझाव ददने यस गाउँपालिकाका सम्मालनत अध्यक्षज्यू, ६ 

ओटै वडाका सम्मालनत वडा अध्यक्षज्यूहरु, कायिपालिका र सभाका सम्मालनत सदस्यज्यूहरु, 

यस गाउँपालिकाका कायिपालिकाका कमिचारी साथीहरु, राजनीलतक दिका रीर्िनेताज्यूहरु, 

नागटरक समाज, अथि तथा योजनालवद,् लनलज क्ष े तथा सहकारी क्ष ेका लवद्वत वगि तथा 

महानुभावहरुको रचनामकमक सुझाव, सल्िाह र प्ररेनाको िालग धकयवाद ज्ञापन गदिछु । अकतमा, 

गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाको आर्थिक, सामालजक लवकासमा सहयोग पुयािउने स्थानीय करदाता, 

स,घ र प्रदरे सरकार, रालट्र नय अकतरािलट्र नय लवकास साझेदारी प्रलत आभार प्रकट गनि चाहाकछु । 

र, यो बजेट कायािकवयनमा सव ैपक्षको पूनि सहयोगको अपेक्षा गदिछु । कोलभड महामारीको 

रोकथान, लनयक न र उपचारको िालग गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाबासीिे खेिेको स,यम र 

व्यवलस्थत व्यवहार यस गाउँपालिकामा दलेखएको कोलभडको समस्या अमकयकत कयूनतम रहकेोि े

पुष्टी गदिछ । यस ैगरी अव आउने ददनमा यहाँहरुको यस्तै स,यलमत व्यवहारको अपेक्षा गद ैचीनको 

वुहानबासीिे भने जस्तै कोरोनाबाट हामी स्वतक  भए पलछ अझै असि मालनस भएको दखे्ने 

अपेक्षा गदिछु । ददगो रालकत, सुरासन, लवकास र समृलद्धको आका,क्षा पुरा गनि सवि, सक्षम, 

समृद्ध र कयायपूनि राट्र न लनमािन गने अलभयानमा सदक्रय सहभालग हुनको िालग सम्पूनि 

गोसाईकुण्ड गाउँपालिकावासीिाई हार्दिक आह्वान गदिछु । 

 

  

धकयवाद ! 
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अनसुचूी १ 

आगामी आ.व. २०७८/०७९ को अनमुालनत आय तफि  रु(हजारमा) 

राजश्व 

स,केत 
राजश्व आधार, रीर्िक, मिू 

रीर्िक, रीर्िक तथा उपरीर्िक 

गत 

वर्िको 

यथाथि 

आय 

चाि ुआ.व.को 

स,रोलधत 

अनमुालनत आय 

आगामी 

आ.व.को 

अनमुालनत 

आय 

११३१३ सम्पत्ती कर   ५० १११ 

११३१४ भमुीकर/ मािपोत   १०० १४५० 

११३२५ घर जग्गा रलजट्र नरेन   ७००  

११३२१ घर बहाि कर   ६०० १४२६ 

१३४११ अकय स,स्थागत आकतटरक 

अनदुान 
  १५०० १८०० 

१४१५१ सरकारी सम्पत्तीको बहािबाट 

प्राि आय 
  १५०० १५०० 

१४१५६ बाँडफाडँबाट प्राि भई दहत्तर 

वहत्तर बाट प्राि 
  १०० ० 

१४१५९ अकय श्रोतबाट प्राि रोयल्टी   १०० १० 

१४२१३ अकत लबक्रीबाट प्राि रकम    ५० ३५ 

१४२२९ अकय प्ररासलनक सवेा रलू्क   १५०० ३५ 

१४२४२ नक्सापास दस्तरु   ३५० ८० 

१४२४३ लरफाटरस दस्तरु   १५० १५० 

१४२४४ व्यलिगत घट्ना दताि दस्तरु   १० १ 

१४२४५ नाता प्रमालनत दस्तरु   १० ७ 

१४२४९ अकय दस्तरु   १७० ३५ 
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१४२५३ व्यवसाय रलजट्र नरेन   २० १५० 

 २४२२

४ 

परीक्षा रलू्क    २० १० 

१४५२९ अकय राजि    ५०० ३०० 

१४६११ व्यवसाय कर    ३८० १०० 

  नगद   २९९ ७६४६४ 

कुि जम्मा  ८३६६४ 

 

राजश्व स,केत राजश्व आधार, 

रीर्िक, मिू रीर्िक, 

रीर्िक तथा 

उपरीर्िक 

गत वर्िको 

यथाथि आय 

चाि ुआ.व.को 

स,रोलधत 

अनमुालनत आय 

आगामी 

आ.व.को 

अनमुालनत आय 

 स,घ रसति ९२१७९ १२५३९२ १२७१०० 

 स,घ समानीकरन  ७९९०० ८३४०० 

 स,घ राजश्व  ५९७०२ ६०१२२ 

 प्रदरे रसति  १४६९२ १७००५ 

 प्रदरे समानीकरन  ९९६२ ६६७९ 

 प्रदरे राजश्व  १२६८४ १७३०४ 

  प्रदरे समपरूक 

अनदुान 
 ५००० ० 

 प्रदरे लवररे् अनदुा  ५००० ० 

 आकतटरक श्रोत  ६४६० ७२०० 

 अल्या  ८८७२६ ८३६६४ 

 जम्मा  ४०७५१८ ३९५२७४ 
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अनसुचूी -२ 

आ.व. २०७८/०७९ को अनमुालनत व्यय तफि  (हजारमा) 

क्र.स,. खचि रीर्िक लनसति 

अनमुालनत 

व्यय 

रसति 

अनमुालनत 

व्यय 

जम्मा 

१ चाि ुतफि  ११०३०५ ११५५०५ २२५८१० 

२ पुजँीगत तफि  १४०८६४ २८६०० १६९४६४ 

 जम्मा  २५११६९ १४४१०५ ३९५२७४ 

 

 

 

 

 

 

 

 


