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बजेट बक्तव्य 
छार्ाा ताङसोङ गाउँपालिर्ार्ा उपाध्यक्ष श्री र्र्ा ढुण्डुप गरुुङ ज्यिू े२०७९/०३/१० गत ेगाउँपालिर्ार्ो 

दशौ गाउँ सभार्ा ददनभुएर्ो बजटे बक्तव्य । 

 

सभार्ा अध्यक्ष ज्य,ू 

सभार्ा सदस्यज्यहूरू, 

गाउँ र्ायापालिर्ार्ो र्ायााियर्ा प्ररु्ख प्रशासर्ीय अलिरृ्त िगायत अन्य राष्ट्रसेवर् र्र्ाचारी लर्त्रहरू । 

यस छार्ाा ताङसोङ गाउँपालिर्ार्ो दशौं गाउँ सभार्ा आगार्ी आर्थार् वर्ा ०७९/०८० र्ो िालग बजेट प्रस्तुत गना पाउँदा 

आफूिाई गौरवालन्वत ठानेर्ो छु । स्थानीय तहर्ो लनवााचन पश्चात यस गाउँपालिर्ार्ो गाउँ सभार्ा िालग लनवाालचत भई 

आउनु भएर्ा तपाई ँसबै गाउँ सभार्ा सदस्यहरूिाई हार्दार् विाई ज्ञापन गदै सफि र्ायार्ािर्ो शुभर्ार्ना व्यक्त गदाछु ।  

सवाप्रथर् त प्रजातन्त्र प्रालि तथा िोर्तन्त्रर्ो िालग भएर्ा लवलभन्न ऐलतहालसर् जनआन्दोिनहरूर्ा ज्यानर्ो आहुती ददन े

सम्पूर्ा ज्ञात अज्ञात सहीदहरूप्रलत हार्दार् श्रद्दान्जिी व्यक्त गदाछु । सहीदहरूर्ो सपना पूरा गना तपाई ँहार्ी सबिैाई पे्ररर्ा 

लर्िोस्, यलह र्ार्ना सरे्त गना चाहन्छु ।  

अध्यक्ष र्होदय, 

र्र्ाािी प्रदेशर्ा अवलस्थत यस छार्ाा ताङसोङ गाउँपालिर्ा प्रारृ्लतर् श्रोत सािनिे भररपूर्ा रहरे्ो छ । उपिब्ि सािन 

श्रोतर्ो प्रभावर्ारी रूपर्ा उपयोग गना सके्न हो भने रे्लह वर्ाहरूर्ा यस गाउँपालिर्ािाई एर् सरृ्द्द र सरु्न्नत गाउँपालिर्ा 

बनाउन सदर्ने प्रशस्त सम्भावनाहरु रहरे्ा छन ् । यसर्ा िालग गाउँपालिर्ा अन्तगात दियालशि सम्पूर्ा राजनीलतर् दि 

तथा आर् सवासािारर् िगायत सबै सरोर्ारवािाहरूर्ो ध्यान जान जरूरी रहरे्ो रु्रा यसै सभा र्ाफा त् अनुरोि गना 

चाहन्छु ।  

संलविानसभाबाट नेपािर्ो संलविान जारी भ ैस्थानीय तहहरू स्थापना भई दोस्रो पटर् स्थालनय तहर्ो लनवााचन  पश्चात 

सबैर्ो ध्यान स्थानीय तहहरूर्ा रे्न्रीत भई रहरे्ो छ । राज्यर्ो ठूिो िगानी अव स्थानीय तहहरूर्ा लवलनयोलजत भएर्ो 

छ । जनअपेक्षा पलन ह्वात्तै बढेर्ो छ । यस पररलस्थलतर्ा गाउँ सभार्ा सदस्यज्यूहरू अझै बढी लजम्रे्वार र संवेदनलशि हुन 

जरूरी भएर्ो छ ।  

स्थानीय तहहरू संिैभरी सघंीय सरर्ारर्ो अनुदान रर्र्र्ा र्ात्र भर परेर सबै जनअपेक्षा र आवश्यर्ता बर्ोलजर्र्ो 

लवर्ास लनर्ाार् गना सदर्दैन । यसर्ा िालग आन्तररर् श्रोतहरूर्ो अलभवृलि अपररहाया हुन आउँछ । जनतार्ो र्रबाट 

जनतारै् लवर्ास लनर्ाार्िाई अगालड बढाउनु पन े हुन्छ । यसर्ा िालग राजश्व सरं्िनर्ा क्षेत्रहरू पलहचान गरी र्रर्ा 

दायराहरूिाई सर्यसापेक्ष बढाउँदै िैजानु पने जरूरी भएर्ो छ । यसर्ा सबैर्ो ध्यान जानेछ भने्न र्ैिे अपेक्षा गरेर्ो छु ।  

अध्यक्ष र्होदय, 

अव र् चािू आर्थार् वर्ार्ा यस गाउँपालिर्ा अन्तगात र्ायाान्वयन भएर्ा लवर्ास लनर्ाार्र्ा योजना तथा र्ायािर्हरूर्ो 

संलक्षि लववेचना गना चाहन्छु ।ढुर्ोट खानेपानी, भेरीनदी तटबन्िन, पंुगा खानेपानी, दफिर् खोिा देलख िोल्जे सम्र् 

घोरेटो बाटो लनर्ाार्, लपम्री र ढुर्ोट पानी घट्ट लनर्ाार् िगायतर्ा योजनाहरु सम्पन्न हुने चरर्र्ा रहरे्ा छन् । रु्नै 

योजनाहरु र र्ायािर्हरु जनसहभालगता नहुदँा सर्यर्ा सम्पन्न गना र्रठन छन ्। योजना तथा र्ायािर्हरू अपेक्षारृ्त 

रूपर्ा र्ायाान्वयन हुन नसरे्र्ो रु्रा यथाथा हो । आउँदा ददनहरूर्ा यस्ता र्र्ी र्र्जोरीहरूिाई न्यूनीर्रर् गदै अगालड 

बढ्नुपने अपररहायाता छ ।  

 

 



रू्ितः चािु आर्थार् वर्ार्ो योजना र्ायाान्वयनर्ा देहाय बर्ोलजर्र्ा व्यविानहरू रहन गएः 

• आर्थार् वर्ार्ो अलन्तर् र्लहनाहरूर्ा र्ात्र लवर्ास लनर्ाार्र्ो र्ार् शुरू हुनु, 

• गाउँ र्ायापालिर्ार्ो र्ायााियर्ा दरबन्दी बर्ोलजर्र्ा र्र्ाचारीहरूर्ो पदपूर्ता नहुनु, 

• प्रालवलिर् जनशलक्तर्ो अभाव, 

• र्र्ाचारीर्ो अभावर्ा प्रभावर्ारी अनुगर्न र्ूल्यांर्न गना नसकु्न, 

• आयोजना व्यवस्थापन प्रभावर्ारी बनाउने सम्बन्िर्ा उपभोक्ता सलर्लतहरू संवेदनशीि नहुन, आदद ।  

आउँदा ददनहरूर्ा उलल्िलखत बर्ोलजर्र्ा र्र्ीर्र्जोरीहरूर्ो न्यूनीर्रर् गदै प्रभावर्ारी रूपर्ा आयोजना तथा 

र्ायािर्हरूर्ो व्यवस्थापन गना जरूरी रहरे्ो रु्रा सरे्त यस गररर्ार्य सभार्ा पेश गना चाहन्छु ।  

अध्यक्ष र्होदय, 

अब र् आगार्ी आर्थार् वर्ार्ो िालग योजना तथा र्ायािर्हरूर्ो तजूार्ा गदाा अपनाइएर्ा रु्ख्य रु्ख्य लवलिहरूर्ो 

यहाँहरू सर्क्ष सकं्षेपर्ा लववेचना गना चाहन्छु ।  

नेपािर्ो रे्न्रीरृ्त शासन व्यवस्थािाई संघीय शासन व्यवस्थार्ा रूपान्तरर् गने गरी नेपािर्ो संलविान जारी भई िाग ू

भएर्ो हार्ीहरू सबैिाई लवददतै छ । सोही लशिलशिार्ा स्थानीय तहहरूर्ो लनवााचन सम्पन्न भई ससंहदरबारर्ो अलिर्ार 

स्थानीय सरर्ारहरूर्ा हस्तान्तरर् भईरहरे्ो लवद्यर्ान अवस्था छ । स्थानीय सरर्ारहरूर्ो गठन पश्चात यलह आर्ाढ ३० 

लभत्र स्थानीय सरर्ारहरूि े आगार्ी आर्थार् वर्ार्ा िालग नीलत, योजना तथा र्ायािर्रू आ-आफ्नो सभाबाट पाररत 

गराउनु पने र्ानूनी व्यवस्था रहरे्ो छ ।  

आगार्ी आर्थार् वर्ार्ा िालग वस्तीस्तरबाट योजना तथा र्ायािर्हरू तयार भई वडा सलर्लतहरूिे ती योजना तथा 

र्ायािर्हरूिाई प्राथलर्र्ीर्रर् गरी बजेट तथा र्ायािर् तजूार्ा सलर्लतर्ा पठाउने व्यवस्था लर्िाइएर्ो छ । सो र्ाया पूवा 

गाउँपालिर्ािे संघीय सरर्ारबाट यस गाउँपालिर्ािाई आगार्ी आ.व. र्ो िालग लसलिङ उपिब्ि गराएर्ो लथयो । 

उपाध्यक्षर्ो संयोजर्त्वर्ा रहरे्ो राजश्व परार्शा सलर्लतबाट र्रर्ा दरहरू सलहत आगार्ी आर्थार् वर्ार्ा िालग आन्तररर् 

आयर्ो प्रक्षेपर् भएर्ो छ । श्रोत अनुर्ान सलर्लतर्ो आन्तररर् आय प्रक्षेपर् तथा संघीय सरर्ारबाट प्राि बजेट लसलिङर्ो 

दायरार्ा रही गाउँपालिर्ार्ा अध्यक्षर्ो संयोजर्त्वर्ा रहरे्ो श्रोत अनुर्ान तथा बजेट सीर्ा लनिाारर् सलर्लतिे आगार्ी 

आर्थार् वर्ार्ा िालग रू्ि लसलिङ लनिाारर् गरेर्ो छ । गाउँ र्ायापालिर्ार्ा बजेट लनर्ाार्र्ा िालग लवलभन्न लवर्यगत 

सलर्लतहरू तथा लवर्यगत क्षते्र सरू्हहरूर्ो गठन गररएर्ो छ । वडा स्तरबाट प्राथलर्र्ीर्रर् गरर पठाएर्ा योजनाहरूिाई 

र्ायापालिर्ा अन्तगातर्ा लवलभन्न सलर्लतहरू तथा सरू्हरूर्ा छिफि गरी गाउँर्ायापालिर्ार्ो बैठर्बाट आगार्ी आर्थार् 

वर्ार्ो िालग बजेट तजूार्ा गरी र्ायापालिर्ार्ो बैठर्बाट पाररत भई छिफिर्ा िालग आजर्ो यस सभार्ा पेश गररएर्ो छ 

। आगार्ी आर्थार् वर्ा २०७९/८० र्ो रु्ख्य योजना तथा र्ायािर्हरू यस प्रर्ार रहरे्ा छन् । 

• सबै वडार्ा लर्लन ग्रीड सौया प्रर्ािी जडान गने । 

• लवशेर् अनुदान तफा  रठरे्र र र्ागर्ोट खानेपानी आयोजना । 

• सर्पूरर् अनुदान तफा  भेरी नदी तटबन्िन र छार्ाा तटबन्िन । 

• गाउँपालिर्ार्ो प्रशासर्ीय भवन लनर्ाार्र्ो िालग आवश्यर् बजेटर्ो व्यवस्था । 

• डोजर र्र्ात, इन्िन ढुवानी र खररद गने । 

• सबै वडार्ा ईन्टरनेट जडान सलहत व्यवस्थापन गने । 

• न्यालयर् सलर्लतर्ो व्यवस्थापन । 

• गुर्स्तररय स्वास््य सेवा प्रदान गनार्ो िालग स्वास््य संस्था व्यवस्थापन । 

• रृ्र्र्र्ो िालग आिुलनर् लबउलवजन लवतरर् । 

• पशुपािन गने रृ्र्र्िाई पशु और्िी खररद र लबतरर् । 

• एदर्रृ्त घमु्ती सेवा सञ्चािन र्ायािर् । 



• फोहोररै्िा व्यवस्थापन र्ायािर् । 

• र्लहिा सशलक्तर्रर् र्ायािर् । 

• सबै घरिुरीिाई गयाँस चुिो लवतरर् र्ायािर् । 

• साझेदारी र्ायािर् । 

• गाउँपालिर्ािे प्रयोग गरेर्ो तेलिङ नोगे आिारभतू लवद्याियर्ो वाउण्रीवाि लनर्ाार् । 

• सर्पुरर् योजनाहरुर्ो िालग सर्पुरर् र्ोर्र्ो व्यवस्था । 

प्रिानर्न्त्री रोजगार र्ायािर् तफा  

• रु्र्ोट देलख तेराङ सम्र् रोड लनर्ाार् योजना । 

• ढासुदेलख र्िर्ा सम्र् रोड लनर्ाार् योजना । 

• ढारुङ्चा देलख र्िर्ा सम्र् रोड लनर्ाार् योजना । 

अध्यक्ष र्होदय, 

अव र् आगार्ी आर्थार् वर्ार्ा िालग योजना तथा र्ायािर्हरूर्ो तजूार्ा गदाा लिइएर्ा आिारहरूिाई यस सभा सर्क्ष 

पेश गना चाहन्छु । आगार्ी आर्थार् वर्ा २०७९/८० र्ो योजना तथा र्ायािर्हरू तयार गदाा लनम्नानुसार बर्ोलजर्र्ा 

आिारहरू लिइएर्ो छ ।  

• नेपािर्ो संलविान 

• चािू पन्रौं योजना 

• नेपाि सरर्ारिे लवलभन्न सर्यर्ा गरेर्ा लनर्ायहरू 

• संघीय र्ालर्िा तथा स्थानीय लवर्ास र्न्त्रािय र अथा र्न्त्राियिे बजेट तजूार्ा सम्बन्िर्ा जारी गरेर्ा लनदेलशर्ाहरू तथा 

लनर्ायहरू 

• स्थानीय तहर्ो योजना तथा बजेट तजूार्ा ददगदशान, २०७४ 

• स्थानीय सरर्ार सञ्चािन ऐन, २०७४ र अन्तर सरर्ारी लवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र्ो प्रासांलगर् लवर्यहरू 

अध्यक्ष र्होदय, 

अव र् यस गररर्ार्य सभार्ा आगार्ी आर्थार् वर्ा २०७९/८० र्ो िालग अनुर्ालनत बजेट पेश गने अनुर्लत चाहन्छु । 

आगार्ी आर्थार् वर्ार्ो िालग अनुर्ालनत रू्ि बजेट रू. ३० र्रोड ९५ िाख ९१ हजार ७ सय ६८  आयव्यय हुन े

प्रारलम्भर् अनुर्ान छ । जस र्ध्ये संघीय सरर्ारबाट लवत्तीय सर्ानीर्रर् अन्तगात प्राि ७ र्रोड १६ िाख ५९, संघीय 

सरर्ारबाट प्राि सशता अनुदान तफा  रू्ि ५ र्रोड ६६ िाख ६४, लवशेर् अनुदान रु ४ र्रोड, सर्पूरर् अनुदान रु २र्रोड 

२० िाख र आन्तररर् आयश्रोत तफा  ८ िाख ५८ अनुर्ान गररएर्ो छ । राजस्व बाडफाँड  तफा  संघ  रु ४ र्रोड ३७ िाख 

९९ हजार प्रदेश लवलत्तय सर्ानीर्रर् तफा  रु ३० िाख १२ हजार प्रदेश सरर्ारर्ो सर्पूरर् तफा  रु१ र्रोड ५० िाख र 

लवशेर् तफा  रु १र्रोड अनुर्ान गररएर्ो छ । आन्तररर् आयश्रोतर्ो प्रक्षेपर्िाई साथार् बनाउन सबै गाउँपालिर्ाबासी 

िाई हार्दार् अनुरोि गदाछु । आन्तररर् आयश्रोत तफा र्ा र्रर्ा दरहरू छुटै्ट अनुसचूीर्ा प्रस्तुत गरेर्ो छु ।  

आगार्ी आर्थार् वर्ार्ा िालग चािू खचा तफा  रू्ि ११ र्रोड ८८ िाख २ हजार प्रस्ताव गरेर्ो छु । यस र्ध्येबाट 

गाउँपालिर्ा अन्तगात रहरे्ा सम्पूर्ा र्र्ाचारीहरूर्ो तिब भत्ता तथा र्ायाािय सञ्चािन खचा िगायतर्ो िालग रु ४ र्रोड 

९ िाख ९९ हजार प्रस्ताव गररएर्ो छ । चािू खचा तफा  नै लनवाालचत जनप्रलतलनिीहरूर्ो िालग  भत्ता र सुलबिा सरे्त 

प्रस्ताव गररएर्ो छ । आगार्ी आर्थार् वर्ार्ा सबै उपभोक्ता सलर्लतहरूर्ो िालग तालिर् उपिब्ि गराइने छ । जसबाट 

हािर्ा ददनहरूर्ा देलखएर्ो आयोजना व्यवस्थापन सम्बन्िी अन्यौिर्ो अन्त्य तथा भुक्तानी प्ररृ्यार्ा सबै उपभोक्ता 

सलर्लतहरूिाई सहजता पैदा हुनेछ  । आगार्ी आर्थार् वर्ार्ा सबै वडा र्ायााियहरूिाई सूचना रै्त्री बनाइनेछ । सबै वडा 



र्ायााियहरूर्ा इरे्ि इन्टरनेटर्ो प्रबन्ि गररनेछ ।गाउँपालिर्ार्ो शैलक्षर्,स्वास््य,भौगोलिर् अवस्था, प्रारृ्लतर् स्रोत 

(खानी, जंगि, जलडबुटी तथा अन्य स्रोत) पूवाािार अन्तरगत सडर्, पुि, खानेपानी िगायतर्ो अलभिेख सलहतर्ो स्रोत 

नकशांर्न (पालिर्ा प्रोफाइि) तयार गररनेछ । स्थानीय तहहरूबीचर्ो अनुभव आदान प्रदान गनार्ो िालग पदालिर्ारीहरू 

सरे्त र्ायारत र्र्ाचारीहरूिाई अध्ययन भ्रर्र्र्ो अवसर प्रदान गररनेछ । यसिे गदाा स्थानीय तहहरू बीचर्ो हार्दार्ता 

तथा सेवा प्रवाहर्ा सर्ानता पैदा हुनेछ ।  

आगार्ी आर्थार् वर्ार्ा िालग रू्ि पँूजीगत खचा रू. १४ र्रोड ६० िाख १२ हजार प्रस्ताव गररएर्ो छ ।लवशेर् अनुदान 

तफा र्ो रु४र्रोडर्ा रठरे्र खानेपानी र र्ागर्ोट खानपेानी आयोजनार्ा २।२र्रोड लवलनयोजन गररएर्ो छ । सर्पूरर् 

तफा  रु २ र्रोड २० िाखर्ा भेरी नदी तटबन्ि र छार्ाा तटबन्ि रहरे्ा छन् । स्थानीय तहरूर्ो र्ायाान्वयन पश्चात 

जनताहरूर्ा िरैे अपेक्षाहरू बढेर आएर्ा छन् । वस्ती बस्तीर्ा स्थानीय तहर्ो अनुभूलत पु-याउनु छ । त्यसैि ेआगार्ी 

आर्थार् वर्ार्ा िालग हरेर् वडाहरूर्ा रू. ५ िाख सम्र्र्ो श्रोत सुलनलश्चतता गरी सबै छ वटा वडा र्ायााियर्ो 

व्यवस्थापनर्ा िालग रु३० िाख  प्रस्ताव गररएर्ो छ । जनतार्ा सबै अपेक्षाहरूिाई एरै् वर्ार्ा सम्पूर्ा रूपर्ा संवोिन 

गना गठीन हुन ेभएर्ािे जनस्तरबाट छनौट भई आएर्ा तर आगार्ी आर्थार् वर्ार्ा िालग वजेट लवलनयोजन हुन नसरे्र्ा 

योजना तथा र्ायािर्हरूिाई प्राथलर्र्तार्ा आिारर्ा प्रदेश सरर्ार तथा संघीय सरर्ारर्ा लसफाररस साथ पठाउने 

व्यवस्था लर्िाईएर्ो छ ।  

अध्यक्ष र्होदय, 

यस गाउँपालिर्ा रु्ितः रृ्लर् प्रिान नै हो । रृ्लर्र्ा  र पशुपािनर्ा जलत िगानी वढाउन सदर्न्छ, उतीनै जनतािे प्रत्यक्ष 

िाभालन्वत हुने र्ौर्ा पाउँदछन् । आगार्ी आर्थार् वर्ार्ा यस  गाउँपालिर्ार्ो रृ्लर्र्ा आिुलनर् लबउलवजन खररदर्ो िालग 

रु ५ िाख बजेट लवलनयोजन गरेर्ो छु ।पशुपािनर्ा टेवा पुयााउन रु१०िाख बजेट लवलनयोजन गररएर्ो छ ।  

। आगार्ी आर्थार् वर्ादेलख र्ागर्ोट र छार्ाा वजारर्ा व्यवलस्थत साना शहर लवर्ास योजना प्रारम्भ गररनेछ । छार्ाा 

ताङसोङ गाउँपालिर्ार्ा सबै रु्ख्य वजारर्ो फोहोर व्यवस्थापनर्ो िालग रु ६िाख बजेटर्ो प्रवन्ि लर्िाइएर्ो छ ।  

स्थालनय गौरवर्ो आयोजनार्ो रुपर्ा रु्स्ताङ्ग-छार्ाा-र्ागर्ोट र्रीडोरिाई  रालखएर्ो छ । छार्ाा ताङसोङ 

गाउँपालिर्ार्ा सोिार ग्रीडबाट बत्तीर्ो व्यवस्था गना  आगार्ी वर्ार्ा रू. १र्रोड ५० िाख बजेट लवलनयोजन गररएर्ो छ  

सर्पूरर् र्ोर्र्ा हािर्ा िालग रू. २र्रोड  प्रस्ताव गररएर्ो छ ।सम्पूर्ा घरिुरीिाई गयाँस र चुिो लवतरर् गन े

र्ायािर्र्ो िालग रु. ७० िाख लवलनयोजन गररएर्ो छ ।  

प्रिानर्न्त्री रोजगार र्ायािर् तफा  रु्र्ोट देलख तेराङ सम्र् रोड लनर्ाार् योजनार्ो िालग रु १५ िाख, ढास ु देलख र्िर्ा 

सम्र् रोड लनर्ाार् योजनार्ो िालग रु १२िाख र ढारुङ्चा देलख र्िर्ा सम्र् रोड लनर्ाार् योजना  रु १८ िाख ७८ हजार 

गरर जम्र्ा रु ४५िाख ७८ हजार लवलनयोजन गररएर्ो छ । 

यस गाउँपालिर्ार्ो सर्ग्र लवर्ासर्ा टेवा पु-याउनर्ो िालग यूवा िलक्षत लवलभन्न योजना तथा र्ायािर्हरू प्रस्ताव गररएर्ो छ 

।यूवा सचेतनार्ूिर् र्ायािर्हरू र्ायाान्वयनर्ा ल्याइने छ । र्लहिा, दिीत, जनजालत, अल्पसंख्यर् सरु्दाय तथा गररव, 

दर्सानहरूर्ो उत्थानर्ा िालग र्ायािर्हरू तय गररएर्ो छ ।  

गाउँ सभार्ा अध्यक्ष र्होदय, 

गाउँपालिर्ार्ो सेवाप्रवाह तथा लवर्ास लनर्ाार्र्ो गलतिाई लछटो छररतो र जनरु्खी बनाउनर्ो िालग र्ायाािय 

व्यवस्थापन एर् र्हत्वपूर्ा अवयव हो । आगार्ी आर्थार् वर्ार्ो प्रारम्भ रै् जनतािाई अनुभूलत हुन े प्रर्ारि े सबै वडा 

र्ायााियहरूिाई व्यवलस्थत बनाउने र्ायार्ो प्रारम्भ गररनेछ ।त्यसर्ो िालग हरेर् वडार्ा जनशलक्त सलहत इन्टरनेटर्ो 

व्यवस्था गररनेछ ।  

आगार्ी आर्थार् वर्ार्ा िालग रू्ि पँूजीगत रर्र् रू. १४र्रोड ६० िाख १२ हजार  र्ध्य ेसशता अनदुान तफा  रू्ि रू ५ 

र्रोड १ िाख  प्रस्ताव गररएर्ो छ । यस रर्र् र्ध्यबेाट लशक्षा, स्वास््य र पशलुवर्ास र्न्त्रािय अन्तगातर्ा लवलभन्न 



र्ायािर्हरूर्ो प्रस्ताव गररएर्ो छ  । यस शीर्ार् अन्तगातर्ो बजेट सशता अनुदान तफा र्ो भएर्ो र सो सम्बन्िी प्रस्तालवत 

र्ायािर् अथा र्न्त्राियबाट प्राि हुन आएर्ािे सोही प्रस्ताविाई हुबहू सभार्ा लनर्ायाथा पेश गररएर्ो छ । भौगोलिर् 

लवर्टतार्ा र्ारर्िे सेवा प्रवाह सहज रुपर्ा पुयााउन र्रठन भएर्ोिे जनतार्ो घरदैिोर्ा सेवा पुयााउनर्ो िालग एदर्रृ्त 

घुलम्त सेवा सञ्चािन गन े र्ायािर् तय गररएर्ो छ ।त्यसर्ा िालग रु १० िाख लवलनयोजन गररएर्ो छ । जसबाट 

घरदैिोर्ा प्रत्यक्ष सेवा पाई सबै जनतािे स्थालनय सरर्ारर्ो प्रत्याभूत गने छन् र स्थालनय सरर्ारिे आफ्नो दालयत्व र  

लजम्रे्वारी पुरा गन ेछ । न्याय सम्पादनर्ा सहजता गना र सहज तथा सरि रुपर्ा सेवा ददनर्ो िालग न्यालयर् सलर्लतिाई 

व्यवलस्थत बनाउनु पने हुन्छ त्यसर्ो िालग रु १०िाख लवलनयोजन गरेर्ो छु । स्वास््य सेवािाई गुर्स्तररय र प्रभावर्ारी 

बनाउनर्ो िालग रु २० िाख लवलनयोजन गररएर्ो छ । लवलभन्न लनर्ाय र संस्थाहरुसँग साझेदारी गनार्ो िालग साझेदारी 

र्ायािर् अन्तरगत रु ६ िाख र िघु उद्यर् लवर्ास र्ायािर्र्ो िालग रु ३३ िाख  छुट्याएर्ो छु । 

 

अध्यक्ष र्होदय, 

प्रस्तालवत योजना तथा र्ायािर्हरूर्ो सफिता लयनीहरूर्ो प्रभावर्ारी र्ायाान्वयर्ा भर पदाछ । तसथा, प्रस्तालवत योजना 

तथा र्ायािर्हरूर्ो प्रभावर्ारी तथा व्यवलस्थत र्ायाान्वयनर्ा यस गाउँपालिर्ा अन्तगातर्ा सम्पूर्ा राजनीलतर् दि, 

नागररर् सर्ाज, स्थानीय वुलिलजवी, गाउँपालिर्ाबासी सम्पूर्ा दाजुभाइ दददीबहीनीहरूर्ो उल्िेख्य सहयोग रहने छ भने्न 

अपेक्षा लिएर्ो छु ।  

अन्त्यर्ा, 

बजेट तजूार्ार्ो दौरान अरू्ल्य सहयोग प्रदान गनुाहुने सम्पूर्ा टोिबस्तीबासी जनताहरू, वडा सलर्लतर्ा अध्यक्ष िगायत 

सदस्य ज्यूहरु, लवलभन्न सलर्लतहरूर्ा सदस्य ज्यूहरू, लवर्य क्षेत्रगत सरू्हर्ा सदस्यज्यहूरू, गाउँ र्ायापालिर्ार्ा सबै सदस्य 

ज्यूहरू िगायत र्हत्त्वपूर्ा र्ागादशानर्ा िालग श्रिये गाउँपालिर्ा अध्यक्ष ज्यूिाई हार्दार् िन्यवाद व्यक्त गदाछु ।  

साथै, बजेट तजूार्ार्ो दौरान प्रालवलिर् तथा अन्य व्यवस्थापर्ीय सहयोग पु-याउनुहुन े गाउँ र्ायापालिर्ा तथा वडा 

र्ायााियर्ा सम्पूर्ा र्र्ाचारी एवर्् सार्ालजर् पररचािर्हरूिाई िन्यवाद ददन चाहन्छु ।  

          िन्यवाद । जय छार्ाा ताङसोङ गाउँपालिर्ा । 

प्रस्ततुर्तााः 

र्र्ा ढुण्डुप गरुुङ 

उपाध्यक्ष 

छार्ाा ताङसोङ गाउँपालिर्ा, र्ागर्ोट, डोल्पा । 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

I. अनुसचूी – १: रू्ि बजटे म्यारिकस 

आगार्ी आर्थार् वर्ार्ो िालग बजटे म्यारिकस 
रू. हजारर्ा 

आय तफा                          व्यय तफा  

लववरर् रर्र् लववरर् रर्र् 

लवत्तीय सर्ानीर्रर् ७४६००० चािू खचा ११८८२० 

सशताअनुदान ५६६००० पँूजीगत -वडास्तरीय 

१४६०१२० आन्तररर् आय ८० पँूजीगतःगा.पा. स्तरीय 

 राजस्व बाँडफाड  ४३८७९० 

सशता खचाः लशक्षा, स्वास््य, 

पशुलवर्ास ५०१००० 

सर्पूरर् अनुदान २२००००   

 लवशेर् अनुदान ४०००००   
 

 

  



II. अनसुचूी –२: आगार्ी आ.व. र्ा िालग र्रर्ा दरहरू 

 

आ.व. ०७९/८० र्ा छार्ाा ताङसोङ गाउँपालिर्ार्ा िगाइन ेर्रर्ा दरहरू 

लस.नं. व्यवसायर्ो नार् र दर्लसर् 

आ.व.०७९/८० र्ो 

प्रस्तालवत दर रू. 

  रै्दफयत 

१ व्यापाररर्वस्त ु     

  लडिरलसपसबै प्रर्ारर्ा १५००   

  दैलनर्उपभोगय सार्ान ५००   

  दैलनर्उपभोगय सार्ानर्ो थोर् लविेता १५००   

  दर्राना पसिखुरा ८००   

  फिफूि तथा तरर्ारी पसि ५००   

  सूलत,ऊनी,नाइनि र्पडा पसि ५००   

  फेन्सी पसिसबै प्रर्ारर्ा १५००   

२ लनर्ाार्व्यवसाय     

  
गाउँपालिर्ा क्षेत्रर्ा प्रिान र्ायाािय भएर्ालनर्ाार् व्यवसायी 

  लनर्ाार्व्यवसायी संघ     

  र्वगा ९५००   

  खवगा ७५००   

  गवगा ६५००   

  घवगा ५५००   

३ उत्पादनर्िूर् उद्योग 

  र्ैनवत्ती उद्योग घरेि ु ५००   

४ रृ्लर् तथावनजन्य उद्योग     

  फर्नाचरउद्योग २०००   

  वंगुर पािन १०००   

  भैंसी पािनव्यवसाय ५००   

  गाई पािनव्यवसाय ५००   

  वाख्रापािन व्यवसाय १५००   



५ पयाटनउद्योग     

  होटिर्ध्ययर् १५००   

  होटि सानो १०००   

  अन्यस-साना लचयाखाजा तथा खाना पसि १०००   

  रेषु्टरेन्टएण्ड वार १५००   

  िज १५००   

  गजि/दोहोरी रेषु्टरेन्ट २५००   

६ सवेाउद्योग     

  अपसेटप्रेस २५००   

  िेटर प्रेस १३००   

  चिलचत्रलभलडयो १०००   

७ सञ्चारसवेा     

  लनजी र्ोबाइि सेवा रे्न्र १५००   

  फ्याकस फोटोर्पी तथा लप्रलन्टङ् ५००   

  र्ोवाइि फोनलविी, र्र्ात १५००   

८ स्वास््यसवेा     

  गैह्सरर्ारी अस्पताि ३५००   

  सार्ुदालयर्अस्पताि ३०००   

  लनजीस्तरर्ाअस्पताि तथा ररसचा सेन्टर ३००   

  नर्साङ होर् ३०००   

  ल्याव तथालकिलनर् २०००   

  होलर्योप्याथीतथा प्रारृ्लतर् लचदर्त्सा लकिलनर् ५००   

  और्िी पसिथोर् २५००   

  और्िी पसिखुरा १५००   

  और्िी पसिआयुवेद १०००   

  और्िी पसिपशुस्वास््य १०००   

  पशु पंक्षीदाना पसि ५००   

  जडी बुटीपसि ५००   

९ र्र्ात सभंार रे्न्र     

  रेलडयोरटभी र्र्ात रे्न्र १४००   

  रेलडयो तथाघडी र्र्ात रे्न्र १२००   



  घडी र्र्ातरे्न्र १०००   

  प्रेसररु्र्र, लहटर, टेलिफोन सेट, लसिाई र्ेशीन र्र्ात ८००   

  

र्म्प्यूटर, लवजुिीर्ा सार्ान, कयार्ेरा, रेलडयो, टेलिलभजन, फर्नालसङ 

पसि 2400   

  फोटोर्पी/र्म्प्यूटर लविी तथा र्र्ात 2500   

  अन्यइिेलकिर् तथा इिेकिोलनकस र्र्ात 1400   

  अन्य सवेा     

१० 

र्ालथर्ो वगीर्रर्र्ा नपरेर्ा लवलवि सवेा व्यवसाय तथा 

र्ारोबारहरू     

  र्पडा जुत्ता पसि 1500   

  भाडा पसिःउच्च 2500   

  भाडा पसिःर्ध्यर् 1500   

  भाडा पसिःसािारर् 1000   

  चुरा पसिःटंर्ीर्ा राखेर्ो 600   

  चुरा पसि 800   

  र्ाठ तथा लस्टि फर्नाचर पसि 2000   

  र्ेशीनरी पाटापूजाा 2500   

  हजार् पसि 1000   

  स्यानीटरी सार्ानर्ो पसि 1500   

  प्िालष्टर्र्ेच रु्सी तथा अन्य सार्ाग्रीर्ो पसि 1000   

  गयाँसलसलिण्डर लविेता 1000   

  र्ोल्डलरङ्कस पसि 1000   

  ऊन पसि 900   

  होजीयारीउद्योग उच्च 1400   

  होजीयारीउद्योग र्ध्यर् 900   

  होजीयारीउद्योग सािारर् 700   

  र्स्र्ेटीर्पसि उच्च 2500   

  र्स्र्ेटीर्पसि र्ध्यर् 1500   

  र्स्र्ेटीर्पसि सािारर् 1000   

  स्टेशनरीहोिसेि 3000   

  स्टेशनरीखुरा 1000   



  लचया पसि 650   

  लर्ठाई पसिःलर्ष्ठान्न भण्डार 1500   

  र्ःर् /रेषु्टराँ 1100   

  भोजनािय 1500   

  

अन्य पसि तथा स-साना पाउरोटी दािर्ोट, र्सिा, र्नैवत्ती जस्ता 

घरेिु उद्योग 1000   

  डािा, नाङ्िा पसि 800   

  दाना तथा आिु/ प्याज थोर् लविी पसि 1500   

  सोिार पावर सप्िायसा 2000   

  खेिौना तथा उपहार सार्ग्री पसि 1000   

  र्ददराजन्य पसि 2000   

  पेपर हणे्डीिाफ्ट सम्बन्िी पसि 800   

  जलडबुटीपसि 800   

  पाँच वा सो भन्दा बढी व्यवसाय रहरे्ो प्रा.लि. 5000   

  अन्यप्रर्ारर्ा प्रा.लि. 3500   

  दईु देलख ४वटा व्यवसाय भएर्ो प्रा.लि. 3500   

  फ्याकस तथा लप्रन्टर सेवा 1500   

  प्िालस्टर्र्ेच रु्ची पसि 1500   

  प्िालष्टर्अन्य पसि 1000   

  चाउलर्नउद्योग 800   

  अन्य पसि 800   

 

पुनश्चःउपरोक्तानुसारर्ो व्यवस्था आ.व. ०७९/८०देलख िागू हुनेछ र उलल्िलखत लवलभन्न व्यवसायहरूर्ो 

गाउँपालिर्ार्ा पलहिो पटर् दताा गदाा प्रर्ार्पत्र दस्तरु वापत रू.१०००/- थप िाग्ने छ । 

१४ पटरे् बजार तथा हाट बजार र्रः     

लस.नं. व्यवसाय 

आ.व.०७९/८०र्ा 

प्रस्तालवत दरहरू     

१ फेन्सीपसि/ प्रलत पसि 450     

२ ठेर्ा भाँडाप्रलत पसि 300     

३ र्ाटोर्ोभाँडा पसि/ प्रलत पसि 100     

४ प्रोलभजनिप्रलत पसि 250     



५ र्ादि प्रलतपसि 200     

६ औजार भाँडाप्रलत पसि 125     

७ सून चाँदीप्रलत पसि 500     

८ लचयानास्ता प्रलत पसि 150     

९ डािानाङ्िा प्रलत पसि 200     

१० चुरापोतेप्रलत पसि 200     

११ लजरा र्सिा प्रलत पसि 400     

१२ जलडबुटी प्रलत पसि 200     

१३ अन्य पसि हरेेर             100-300     

    

१६ र्नोरिन र्रः   

लस.नं. र्नोरिन सािन 

आ.व.०७९/८० र्ो 

प्रस्तालवत दर   

    

१ 
लसनेर्ाहि,लभलडयो हि, साँस्रृ्लतर् प्रदशान स्थि, लथएटर संगीत 

तथार्नोरिन प्रदशान स्थिर्ो प्रवेश शलु्र्र्ा 10   

२ जाद,ु सर्ा स, चटर् आददर्ा प्रलतददन 500   

३ व्यवसालयर् लभलडयो र्र 250   

      

१८ घरवहाि र्रः     
 

 

घरिनीिे िगाउने बहाि रर्र्र्ो१० प्रलतशति ेहुन आउने रर्र् । 

१९. लवज्ञापन र्रः        

 

१. गाउँपालिर्ाक्षेत्रलभत्र रालखने लवलभन्न व्यापाररर् लवज्ञापन बोडाहरूर्ा प्रलत स्वायर दफटरू. ५० र्ा दरि े

हुन आउने रर्र् र्र िगाउन े। 

२. व्यवसालयर् व्यानर प्रलत हिाः रू. ५० 

२०. र्ािपोत र्र        

 

तीन रोपनीसम्र्र्ो न्यूनतर् रू. १००र त्यसपलछर्ोजगगार्ो प्रलत रोपनी लनम्नानुसार थप दस्तरु िग्नछे । 

अब्बि दोयर् र सीर् जगगा प्रलत रोपनी थप रू. २५ 

चाहार र्ो प्रलत रोपनी थप रू ५ 

२१. पटरे् व्यवसाय र्रः          



 

गा.पा.क्षेत्रलभत्र लविी लवतरर्र्ो िालग ल्याउन ेर घुम्ती पसि राख्ने देहायर्ा व्यवसायहरूर्ा िालग 

लनम्नानुसारर्ा दरि ेपटरे् व्यवसाय र्र िगाउने 

१. भैंसी, राँगा,प्रलत गोट प्रलत पटर् रू.  25   

२. खसी, बोर्ा, प्रलत गोटा प्रलत पटर् रू.  10   

३. हाँस रु्खुराः चल्िा बाहरे्प्रलत गोटा प्रलत पटर् रू 5   

४. घुम्ती व्यवसायः फेन्सी   100   

५. घुम्ती व्यवसायः अन्य   100   

         
२२. एर्ीरृ्त सम्पलत्त र्रः       

 एर्ीरृ्त सम्पलत्त र्र र्ानूनबनाएर प्रारम्भ गररनेछ ।    
२३. नकसापास दस्तरुः        

यस गा.पा.क्षेत्रलभत्र लनर्ाार् हुन ेआिुलनर् घरहरूर्ो िालग लनम्नानुसारर्ो नकसापास दस्तुर िाग्नछे । 

१ नकसापास लनवेदन फारार्र्ो रू.  200    

२ भुई ँतिा र पलहिो तिार्ाप्रलत वगा दफट 5    

३ दोश्रो तिार्ा प्रलत वगादफट  7    

४ तेश्रोर सोभन्दा र्ालथ प्रलत वगा दफट 8    
अस्थाई र छाप्रो लनर्ाार् गदाा अस्थाई नकसा पास 

पेश गनुा पनेछ। ५०० वगा दफटसम्र्र्ा छाप्रोर्ो 

िालग लनर्ाार् दस्तुर रू. १००० र ५०० वगा 

दफटभन्दा वढी भएर्ा छाप्रोर्ो वढी हुन आउने 

प्रलत वगा दफट रू. 2 र्ा दरि ेलिने । रु्नैदर्त्तार्ा 

एर् भन्दा वढी छाप्रो बनाउने पने भएर्ा सबै 

छाप्रोर्ो नकसा पेश गरीसोही बर्ोलजर् दस्तुर 

िाग्नेछ । 

 

 
 

 

 

 
 

 

  



III. अनुसूची – ३ : लसफारिस दस्तुि 
लस.न.ं लसफाररसर्ो लववरर् 

आ.व.०७९/८० र्ो प्रस्तालवत 

दर 

१ वंशजर्ोनागररर्ता लसफाररसः लनवेदन दस्तुर सरे्त २००  

२ जन्र्र्ोआिारर्ा गररने नागररर्ता लसफाररस ५००  

३ अंलगरृ्तनागररर्ता लसफाररस ५००  

४ नागररर्तार्ोप्रलतलिपी लसफाररस ३००  

५ नागररर्तार्ो संशोिन लसफाररस ३००  

६ नाता प्रर्ालर्त नेपािी ३००  

७ नाता प्रर्ालर्त अंगे्रजी ५००  

८ नार् संशोिन, नार् छुट तथा दईु नार् एरै् लसफाररस ३००  

९ जन्र्लर्लतप्रर्ालर्त नेपािी ३००  

१० स्थाई वा अस्थाई वसोवास सम्बन्िी लसफाररस ५००  

११ नार्थरजन्र्लर्लत संशोिन लसफाररस ५००  

१३ घरजगगा नार्सारी लसफाररस ५००  

१४ सम्बन्ि लवच्छेद भएर्ो लसफाररस ५००  

१५ फुरु्वा लसफाररस ३००  

१६ अन्य लसफाररस ५००  

१७ हर्वािा सरंक्षर् लसफाररस ३००  

१८ अलववालहतप्रर्ालर्र्रर् लसफाररस ५००  

१९ नक्किप्रर्ालर्त दस्तुरः र्ािपोत रसीद सरे्त १००  

२० व्यवसायदताा प्रर्ार्पत्रर्ो नक्कि २००  

२१ व्यवसायदताा िगत र्ट्टार्ो लसफाररस २००  

२२ घरनकसानार्सारी ४००  

२३ घर लनर्ाार्सम्पन्न लसफाररसः आरलससी १०००  

२४ घर लनर्ाार्सम्पन्न लसफाररसः र्च्ची ५००  

२५ लनजीक्षेत्रर्ा रुख र्टान लसफाररस ३००  



२६ लर्िापत्रदस्तुर ३००  

२७ नावािर्पररचयपत्र लसफाररस ३००  

२८ व्यलक्तगतघटना दताा ३५ ददनसम्र् लनःशुल्र्  

२९ व्यलक्तगतघटना दताा ३५ ददन पलछ ४००  

३० दलित,जनजालत,आददवासी लसफाररस ३००  

३१ र्र लकियरलसफाररसः नेपािी ३००  

३२ पाररवाररर्लववरर् लसफाररस ३००  

३३ खानेपानीजडान सम्बन्िी लसफाररस ३००  

३४ उद्योगदताार्ो िालग लसफाररस   
 

  र्. साना ५००  

  ख. र्झौिा १०००  

  ग. ठूिा १५००  

३५ लनजीलवद्यािय सञ्चािन तथा र्क्षा थप अनरु्लतर्ो लसफाररस   
 

  र्. वािलवर्ास रे्न्र सञ्चािन अनुर्लत १०००  

  ख. आिारभूतलवद्यािय १२००  

  ग. र्ा.लव. १५००  

  घ. स्नातर्/स्नातर्ोत्तर २०००  

३६ 

सार्दुालयर्लवद्यािय सञ्चािन तथा र्क्षा थप सम्बन्िी 

लसफाररस   
 

  र्. वािलवर्ास रे्न्र सञ्चािन अनुर्लत ५००  

  ख. आिारभूतलवद्यािय ७००  

  ग. र्ा.लव. १०००  

  घ. स्नातर्/स्नातर्ोत्तर १२००  

३७ अंग्रेजीभार्ार्ा गररने प्रलत लसफाररस दस्तुर ५००  

३८ चारदर्ल्िाप्रर्ालर्त ३००  
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गाउँपालिर्ा क्षेत्रलभत्रर्ा फरर् क्षर्ता भएर्ा व्यलक्तहरूर्ो पररचयपत्रसम्बन्िी, आर्थार् अवस्था 

र्र्जोर भई लनःशुल्र् उपचार सम्बन्िीलसफाररस तथा प्रारृ्लतर् प्रर्ोप सम्बन्िी लसफाररसहरूर्ा 

लसफाररस दस्तुर छुट ददईनेछ। 

  
 

 

 


