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तरु्माखमाँद गमउाँपमलिकमको आलथाक वर्ा २०७८।०७९ को बमर्र्ाक बजेट तथम 
कमर्ाक्रर् 

सभमध्र्क्ष र्होदर्,  

सभमकम सदस्र्हरु, 

तरु्माखमाँद गमउाँपमलिकमको गरिर्मर्र् गमउाँ सभमर्म आलथाक वर्ा 2078/2079 को बमर्र्ाक बजेट तथम 
कमर्ाक्रर् प्रस्ततु गर्ा गईिहेको छु ।र्स अबसिर्म र्पेमिी जर्तमको हक अलिकमि स्थमपर्म गर्ाकम िमलग 
लबलभन्न कमिखण्डर्म भएकम आन्दोिर्हरुर्म आफ्र्ो प्रमण उत्सगा गरे् ज्ञमत अज्ञमत अर्ि सर्हदहरु प्रलत भमवपणुा 
श्रद्धमसरु्र् अपाण गदाछु।हमि र्वश्वव्र्मपी रुपर्म फैलििहेको कोिोर्म भमइिसकम कमिण लसङ्गो र्मर्व सर्दुमर् 
र्मथी सङ्कटको अवस्थम लसजार्म भएको सबैर्म अवगत रै् छ।र्सकम कमिण सर्मजको आलथाक तथम समर्मजजक 
पक्षर्म ठूिो र्कमिमत्र्क प्रभमव पिेको छ। अथातन्रकम आर्मर्हरु सही रुपर्म चल्र् र्सक्दम उत्पमदर् ि 
उत्पमदकत्व ब द्धी ि ब्र्मपमि व्र्वसमर् सरे्त ििमसर्ी भएको छ।कोिोर्म संक्रर्णको उच्च जोजखर्र्म पिी 
िमखौँ र्मलर्सहरुिे आफ्र्ो िोजगमि तथम व्र्मवसमर् गरु्मएकम छर्।िमखौँ र्मलर्सहरु संक्रर्णर्म पिी ज्र्मर् 
गरु्मउर्कुम समथै  कोलभडिे अथातन्रकम आिमि स्तम्भहरुर्म सरे्त र्कमिमत्र्क प्रभमव पमिेको छ ।कोलभड 
संक्रर्णको उच्च जोजखर्र्म पिी ज्र्मर् गरु्मउर्े तरु्माखमाँद गमउाँपमलिकमकम दमजभुमई तथम दददी बर्हर्ीहरु ि 
र् त्रू् विण गर्ुाहरु्े स्वदेश तथम र्वदेशकम र् तक र्मगरिकहरु प्रलत भमवपूणा श्रद्धमन्जिी व्र्क्त गदै संक्रलर्तहरु 
सबैको स्वमस््र् िमभको कमर्र्म गदाछु। 

सभमध्र्क्ष र्होदर्  

तरु्माखमाँद गमउाँपमलिकमको वमर्र्ाक बजेट तथम कमर्ाक्रर् तजुार्म गदमा र्ेपमिको संर्विमर् ि स्थमर्ीर् सिकमि 
संचमिर् ऐर् २०७४ बर्ोजजर् स्थमर्ीर् तहको वमर्र्ाक बजेट तजुार्म ददग्दशार् २०७४ ि गमउाँपमलिकमको 
आवलिक तथम वमर्र्ाक र्ोजर्म साँर्विमर्को  िमिम २३० बर्ोजजर् गमउाँपमलिकमको के्षरमलिकमि लभर िहेकम 
सम्पमदर् गर्ुापरे् कमर्को आििर्म बमर्र्ाक बजेट तथम कमर्ाक्रर् प्रस्ततु गर्ा गईिहेको छु । 

सभमध्र्क्ष र्होदर्, 

र्ेपमिको संर्विमर्, स्थमर्ीर् सिकमि सञ्चमिर् ऐर्, २०७४, स्थमर्ीर् तहको वमर्र्ाक र्ोजर्म तथम बजेट तजुार्म 
ददग्दशार्,२०७४ ि आ.व. २०७८।७९ को बजेट तथम कमर्ाक्रर् तजुार्मको सम्बन्िर्म र्ेपमि सिकमि ि सदूुि 
पजिर् प्रदेश सिकमिबमट प्रमप्त बजेट लसर्म तथम र्मगादशार्, पन्रौं र्ोजर्म, ददगो र्वकमस िक्ष्र्, स्थमर्ीर् 
भौगोलिक तथम जर्समंजयर्क अवस्थम,ि स्थमर्ीर् आबश्र्कतमको पर्हचमर् गिी गमउाँ सभमबमट स्वीक त आ.व. 
२०७८/०७९ को वमर्र्ाक र्ीलत तथम कमर्ाक्रर्को आिमिर्म बजेट तथम कमर्ाक्रर् तजुार्म गरिएको छ। 

सभमध्र्क्ष र्होदर्, 
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आलथाक वर्ा 2078/2079 को वमर्र्ाक बजेट तथम कमर्ाक्रर् तजुार्म गदमा देहमर्कम र्वर्र्हरुिमई प्रमथलर्कतम 
लर्िमािण गरिएको छ ।  

 पवुमािमि र्वकमस अन्तगात गमउाँपमलिकमको केन्रदेजख वडम कमर्मािर्सम्र् सडक संजमि र्वस्तमि 
कमर्ाक्रर्िमई संघ ि प्रदेश संगको समझेदमिीकम कमर्ाक्रर्हरु प्रर्खु प्रमथलर्कतमर्म िमजख 
सर्मवेश गरिएको छ । 

 स्वमस््र् संस्थम तथम वडम कमर्मािर् ि लबद्यमिर्हरुकम संस्थमगत संिचर्म लर्र्माण तथम 
गणुस्तरिर्तम कमर्र् गर्ा लर्र्माण कमर्ा ि र्र्ात सम्भमिकम कमर्ाक्रर्हरुिमई सर्मवेश गिी 
आवश्र्क बजेटको ब्र्वस्थम गरिएको छ । 

 कोलभडको लर्र्न्रण िोकथमर् तथम उपचमि कमर्ाको िमलग स्थमलर्र् तह प्रकोप ब्र्वस्थमपर् 
कोर् र्मफा त कमर्ाक्रर् संचमिर् हरु्ेगरि बजेटको ब्र्वस्थमपर् गरिएको छ । 

 शैजक्षक पूवमािमि लर्र्माण, शैजक्षक गणुस्ति सिुमि, ब्र्वमसमर्र्क लसप र्वकमस तमलिर्को सरुुवमत 
गर्ा आवश्र्क ब्र्वस्थम लर्िमईएको छ । 

 आिमिभतू स्वमस््र् सेवमर्म पहुाँच ि गणुस्ति अलभव र्द्ध ि स्वमस््र् संस्थमहरुको संस्थमगत 
क्षर्तम सिुमिको कमर्ाक्रर्हरु संचमिर्र्म ल्र्मउर् संस्थमगत रुपर्म बजेटको ब्र्वस्थम गरिएको 
छ । 

 

 गमउाँपमलिकमको प्रशमसकीर् भवर् लर्र्माण कमर्ा,वडम कमर्मािर्  ि स्वमस््र् संस्थमहरुको भवर् 
लर्र्माण कमर्ा संचमिर्र्म ल्र्मउर् बजेट ब्र्वस्थम गरिएको छ । 

 र्वद्यतु प्रसमिण िमईर् र्वस्तमि गरे् कमर्ािमई लर्िन्तितम दददै लबद्यतु प्रमलिकिणको समझेदमिीर्म 
सरे्त कमर्ाक्रर् कमर्ान्वर्र्कम िमलग आवश्र्क श्रोतको ब्र्वस्थम गरिएको छ । 

 िैङलगक सर्मर्तम, समर्मजजक सर्मवेजशकिण, र्िु प्रभमर्हकिण अन्तगात, समर्मजजक सिुक्षमकम 
कमर्ाक्रर्हरु संचमिर्र्म ल्र्मउर् लबशरे् जोड ददईएको छ ।अपमङ्गतम भएकम व्र्जक्तहरुको 
समर्मजजक सिुक्षमिमई प्रमथलर्कतमर्म िमजख "अपमङ्गसंग अध्र्क्ष समर्मजजक सिुक्षम कमर्ाक्रर्" ि 
र्र्हिम स्वमस््र् स्वर्र्सेर्वकमहरुिे स्वमस््र् के्षरर्म परु् र्मएको र्ोगदमर्को उच्च सम्र्मर् गदै 
प्रोत्समहर् स्वरुप स्वमस््र् स्वर्र्सेर्वकमसंग उपमध्र्क्ष कमर्ाक्रर् संचमिर्र्म ल्र्मउर् आबश्र्क 
बजेटको ब्र्वस्थम लर्िमईएको छ । 

 सशुमसर् प्रबद्धार् तथम संस्थमगत क्षर्तम अलभव र्द्धकम कमर्ाक्रर्हरु संचमिर्र्म ल्र्मउर् 
आवश्र्क कमर्ाक्रर्हरुको ब्र्वस्थम लर्िमईएको छ । 

 समर्मजजक सर्मवेशी कमर्ाक्रर् अन्तगात िजक्षत वगा  सर्दुमर् र्र्हिम 
दलित,अपमङ्ग,असहमर्,र्वपन्न तथम जेहेन्दमि लबद्यमथीहरु िमई उच्च जशक्षम अध्र्र्र्र्म प्रोत्समहर् 
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सहर्ोग परु् र्मउर् तरु्माखमाँद गमउाँपमलिकम र्वुम व लत र्वकमस छमरव जि कमर्ाक्रर्को िमलग श्रोत 
ब्र्वस्थमपर् गरिएको छ । 

 र्वद्यमिर् के्षर सिुमि कमर्ाक्रर्को लर्िन्तितमकम िमलग जशक्षक अर्दुमर्, बमिलबकमस सहर्ोगी 
जशजक्षकम, स्वमस््र् संस्थमर्म कमर्ाित सिसफमई सहर्ोगीहरु लबद्यमिर्र्म कमर्ाित कर्ाचमिीहरुिे 
पमउदै आएको पमरिश्रलर्कर्म व र्द्ध गदै सोको िमलग आवश्र्क बजेटको ब्र्वस्थम लर्िमईएको 
छ ।  

सभमध्र्क्ष र्होदर्, 

आलथाक वर्ा २०७८÷०७९को बजेट तथम कमर्ाक्रर् अन्तगात िमजस्व ि व्र्र्को अर्रु्मर्कम प्रर्खु 
कमर्ाक्रर्हरु प्रस्ततु गदाछु। 

 

सडक तथम पिु 

१. समझेदमिी कमर्ाक्रर्र्म सर्मवेश गिमई संघ ि प्रदेश सिकमिको स्रोत सरे्त परिचमिर् गिी हमिसम्र् 
सडकको पहुाँच र्पगेुकम वडम रं्. १  को केन्रिमई गमउाँपमलिकमको केन्रसाँग सडक र्मगाबमट जोड्र् े
कमर्ािमई उच्च प्रमथलर्कतम ददइर्े छ।गमउाँपमलिकम लभरकम सडकहरुको अलिकमि के्षर तोकी 
सडकको अलिकमि के्षर लभर संिचर्म लर्र्माण कमर्ािमई िोक िगमइर् े छ।सडक लर्र्माण सम्बन्िी 
स्थमर्ीर् र्मपदण्ड तजुार्म गिी कमर्मान्वर्र् गरिर्छे। 

उजमा 
२. र्ेपमि र्वद्यतु प्रमलिकिणसंगको समझेदमिीर्म गमउाँपमलिकम लभर केजन्रर् प्रसमिण िमईर्को लबस्तमि गर्ा, 

ि उजमा अन्तगातकम कमर्ाक्रर्हरु संचमिर् गर्ा 35 िमख बजेटको र्वलर्र्ोजर् गरिएको छ ।  

भवर् तथम शहिी र्वकमस 

३. गमउाँपमलिकम,वडम कमर्मािर्, स्वमस््र् संस्थम ि र्वद्यमिर् भवर्हरुको भवर् लर्र्माण कमर्ािमई प्रमथलर्कतम 
ददइर्ेछ।िमगत समझेदमिीर्म गमउाँपमलिको प्रशमसकीर् भवर् लर्र्माण गर्ा संघीर् सिकमििमई अर्िुोि 
गरिर्ेछ।गमउाँपमलिकम भवर् लर्र्माण कमर्ाकम िमलग रु एक किोड पचमस िमख बजेट र्वलर्र्ोजर् 
गरिएको छ ।आ.ब.078/079 र्म वडम रं्.2 को भवर् लर्र्माण कमर्ाको सरुुवमत गरिर्े 
छ।क्रर्मगत अवस्थमर्म िहेकम र्वद्यमिर् भवर्हरुको लर्र्माण सम्पन्न गर्ा आवश्र्क बजेट र्वलर्र्ोजर् 
गरिएको छ। 

क र्र् तथम पशपंुक्षी 
४. गमउाँपमलिकम लभर संचमिर्र्म िहेको प्रिमर्र्न्री क र्र् आिलुर्र्ककिण आर्ोजर्म ि र्युर्र्न्री क र्र् 

आिलुर्र्ककिण आर्ोजर्म कमर्ान्वर्र्कम िमलग संघीर् ि प्रदेश सिकमिसंगको िमगत समझेदमिीर्म बमख्रम, 
भैंसी ि सम्भमव्र् खमद्य वस्तहुरुको पकेट र्वकमस कमर्ाक्रर् सञ्चमिर् गर्ा बजेट र्वलर्र्ोजर् गरिएको 
छ।चमि ुआ.ब. बमट शरुु गरिएको क लरर् गभमािमर् सेवमिमई लर्िन्तितम ददईएको छ।क र्कहरुको 
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त्र्मंक अद्यमवलिक गिी क र्क दतमा कमर्ाको थमिर्ी गरिर्ेछ।सबै वडमर्म िमगत समझेदमिीर्म बीउ 
बीजर्, फिफूिकम र्वरुवम उत्पमदर् तथम र्वतिण कमर्ाको आवश्र्क ब्र्वस्थम लर्िमईएको छ।बमख्रम 
स्रोत केन्रको स्थमपर्म कमर्ाक्रर्िमई लर्िन्तितम ददईएको छ  । 

 

सहकमिी 
५. संघीर् सिकमको र्ीलत अर्रुुप गरिबी लर्वमिण कोर्द्वमिम प्रबर्द्धात समर्दुमर्र्क संस्थमहरुको 

सहकमिीकिण गर्ा आवश्र्क सर्न्वर् गरिर्ेछ।सहकमिी संस्थमहरुको क्षर्तम अलभव र्द्धकम कमर्ाक्रर्हरु 
सञ्चमिर् गिी संस्थमगत सशुमसर् अलभव र्द्ध गरिर्छे।गमउाँपमलिकम लभर संचमिर्र्म िहेकम सहकमिी 
संस्थमहरुको एकीकिण कमर्ाक्रर्िमई प्रोत्समहर् गरिर्ेछ। 

िोजगमिी 
६. िोजगमिीकम अवसिहरु स जर्म गर्ा स्थमर्ीर् अथातन्रिमई चिमर्र्मर् बर्मउर् प्रिमर्र्न्री िोजगमि 

कमर्ाक्रर् अन्तगात पमरिश्रलर्कर्म आिमरित समर्दुमर्र्क र्वकमस आर्ोजर्म ि रू्वम िोजगमिीकम िमलग 
रुपमन्तिण पहि कमर्ाक्रर्र्मफा त सूचीक त बेिोजगमिहरुिमई िोजगमिी प्रदमर् गर्ा कमर्ाक्रर् अन्तगात 
प्रमप्त बजेट रु 2 किोड 35 िमख परिचमिर् गर्ा कमर्ाक्रर्र्म आवश्र्क सिुमि तथम लर्लतगत 
ब्र्वस्थम लर्िमईर्े छ ।उपभोक्तम सलर्लत र्मफा त सञ्चमिर् हरु्े आर्ोजर्महरुर्म श्रर्रू्िक प्रर्वलिको 
प्रर्ोग गरिर्ेछ।सडक र्र्ात तथम स्तिोन्नलत कमर्ार्म अलिकतर् ् रुपर्म श्रर्रू्िक प्रर्वलिको प्रर्ोग 
गरिर्ेछ।क र्र् के्षरको आिलुर्कीकिण ि व्र्वसमर्र्कीकिणर्म जोड ददइर्ेछ। 

 

 

 

 

जशक्षम, रू्वम तथम खेिकुद 

 

७. गमउाँपमलिकम लभर पवुमािमि र्वकमस कमर्ाक्रर् अन्तगात र्वद्यमिर्कम भवर्हरुको लर्र्माणकम समथै र्र्ात 
सम्भमि कमर्ाको ब्र्वस्थम लर्िमईर्े छ । र्वद्यमिर् जशक्षम अर्दुमर्, कमर्ाक्रर्िमई आवश्र्क परिर्मजार् 
सर्हत लर्िन्तितम ददर् रु 1 किोड पचमस िमख 80 हजमि र्वलर्र्ोजर् गरिएको छ। 

८. बमिलबकमस सहर्ोगी जशजक्षकम ि र्वद्यमिर्र्म कमर्ाित कर्ाचमिी स्वमस््र् संस्थमर्म कमर्ाित सिसफमई 
सहर्ोगी समर्दुमर्र्क लसकमई केन्र ि  र्मगिीक आिोग्र् केन्र संचमिर् तथम जर्शजक्त परिचमिर्कम 
िमलग रु 1 किोड 46 िमख 4 हजमि बजेटको र्वलर्र्ोजर् गरिएको छ ।र्वद्यमिर्हरुको अर्गुर्र् 
रू्ल्र्मंकर्िमई प्रभमवकमिी बर्मई लर्जित र्मपदण्डको आिमिर्म रू्ल्र्मंकर् गरे् परिपमटी र्वकमस 
गरिर्ेछ। 

स्वमस््र् 
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९. तरु्माखमाँद गमउाँपमलिकमको 10 शैर्मको अस्पतमि लर्र्माण प्रर्क्रर्म सरुुवमत गरिसकेको ि सोको िमलग 
र्ेपमि सिकमि संग आवश्र्क सर्न्वर् ि सहजीकिण गरिर्े छ । 

१०. स्वमस््र् सेवम पवुमािमि लर्र्माण कमर्ा अन्तगात संघीर् सिकमिबमट प्रमप्त वडम रं्.3 को 
भैिबस्थमर् स्वमस््र् चौकी लर्र्माणको िमलग र्वलर्र्ोजर् गरिएको बजेट रु 1 किोड 8 िमख 
कमर्ान्वर्र्र्म ल्र्मउर्े प्रर्क्रर्म लर्िमारित सर्र्रै् सचुमरु गरे् ब्र्वस्थम लर्िमईर्े छ ।गमउाँपमलिकमको 
सेवम के्षर लभर प्रभमवकमिी रुपर्म स्वमस््र् सेवमको गणुस्ति ि स्वमस््र्र्म र्मगरिकहरुको पहुाँच 
अलभव र्द्ध गर्ा रु ९३ िमख 18 हजमि बजेटको र्वलर्र्ोजर् गरिएको छ।र्र्हिम स्वमस््र् 
स्वरं्सेर्वकमहरुिमई दददै आएको प्रोत्समहर् कमर्ाक्रर् अन्तगात र्र्हिम स्वमस््र् स्वर्र्सेलबकमसंग 
उपमध्र्क्ष कमर्ाक्रर्कम िमलग  र्मलसक रु 2 हजमिकम दििे पमउर्े गिी 23 िमख 14 हजमि 
र्वलर्र्ोजर् गरिएको छ।और्लि उपचमि सहमर्तम कमर्ाक्रर्िमई लर्िन्तितम ददइएको छ।कोलभड १९ 
को िोकथमर्, लर्र्न्रण तथम उपचमिर्म खर्टर् े जर्शजक्तकम िमलग जोजखर् भिमको व्र्वस्थम गरिर् े
छ।प्रजर्र् स्वमस््र् कमर्ाक्रर् ि स्वमस््र् जशर्वि सञ्चमिर्कम िमलग बजेट र्वलर्र्ोजर् गरिएको 
छ।बहकेु्षरीर् पोर्ण कमर्ाक्रर् सञ्चमिर् गर्ा बजेट व्र्वस्थम लर्िमईएको छ । 

खमर्पेमर्ी तथम सिसफमई 
 

११. ग्रमर्ीण जिस्रोत व्र्वस्थमपर् परिर्ोजर्म अन्तगात आ.व. २०७८/०७९ र्म लबगतर्म लर्र्माण 
गरिएकम र्ोजर्महरुको र्र्ात सम्भमि कमर्ा,लर्र्माणमलिर् अवस्थमर्म िहेकम खमर्ेपमर्ी तथम सिसफमई 
र्ोजर्म तथम जजलबकोपमजार् प्रबाद्धर् कमर्ाक्रर् संचमिर्र्म ल्र्मउर् सर्पिुक समझेदमिी कमर्ाक्रर् अन्तगात 
रु 60 िमख र्वलर्र्ोजर् गिेको छु । 

१२. खमर्ेपमर्ी र्ोजर्म तथम संिचर्महरुको ददगो सञ्चमिर् तथम र्र्ात सम्भमि ि उत्पमदर् तथम 
उत्पमदकत्व व र्द्ध गर्ा समर्म लसचमई र्ोजर्महरु संचमिर् गर्ा कमर्ाक्रर्हरु सर्मवेश गरिएको छ ।  

 

िैर्ङ्गक सर्मर्तम तथम समर्मजजक सर्मवेशीकिण 

१३. गमउाँपमलिकम लभर र्र्हिम,बमिबमलिकम,जेष्ठ र्मगरिक,दलित,जर्जमलत,र्वपन्न र्मगरिक,अपमङ्गतम 
भएकम व्र्जक्तहरु िगमर्त िजक्षत वगाहरुको सहभमलगतमर्म वडम स्तिदेजख रै् िैंर्ङ्गक सर्मर्तम,र्िु 
प्रभमर्हकिण ि समर्मजजक सर्मवेशीकिण सम्बन्िी कमर्ाक्रर्हरु सञ्चमिर् गरिर्ेछ। 

१४. सर्दुमर् स्तिर्म आर् आजार् तथम लसप र्वकमसकम कमर्ाक्रर्हरु संचमिर् गर्ा िद्य ु उद्यर् 
लबकमस कमर्ाक्रर् संचमिर्को ब्र्वस्थम लर्िमईएको छ ।  

 

वर् तथम भसंूिक्षण  
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१५. गमउाँपमलिकम लभर  वर् तथम वमतमविणको संिक्षण कमर्ाको ददगो ब्र्वस्थमपर् गर्ा समर्दुमर्र्क 
बर् उपभोक्तम सलर्लत द्धमिम गरिर्े कमर्ािमई लर्र्न्रण तथम ब्र्बस्थमपर् गर्ा आबश्र्क लर्लतगत 
ब्र्वस्थम लर्िमईर्े छ  

१६. भ ुसंिक्षण कमर्ाक्रर् अन्तगात समबाजलर्क संस्थमहरुको संिक्षण गर्ा ि जोजखर्र्कु्त स्थिहरुर्म 
प्रमक लतक लबपदबमट स जजत क्षलत न्र्लुर्किण गरे् कमर्ाक्रर्हरु संचमिर्र्म ल्र्मईर्े छ । 

र्वपद व्र्वस्थमपर् 

१७. लबपद व्र्बस्थमपर् कमर्ा अन्तगात प्रमक लतक लबपदर्म परि समवाजलर्क तथम ब्र्जक्तगत सम्पलतर्म 
क्षलत पगेुको अबस्थमर्म ि र्वश्वब्र्मर्प रुपर्म फैलिएको कोलभडको िोकथमर्, लर्र्न्रण उपचमि  तथम 
अन्र् र्वपदहरुको व्र्वस्थमपर् िमहमत तथम उद्धमि कमर्ाकम िमलग रु 48 िमख बजेट र्वलर्र्ोजर् 
गरिएको छ । 

सशुमसर् तथम संस्थमगत र्वकमस 

१८. िमजस्वको दमर्िमिमई र्वस्तमि गर्ा आन्तरिक िमजस्वकम दिहरुको सर्समर्र्र्क रुपर्म 
परु्िमविोकर् गरिएको छ। ।िमजस्व संकिर्, जजन्सी व्र्वस्थमपर्, व्र्जक्तगत घटर्म दतमा, हमजजिी, 
र्ोजर्म प्रणमिी ि अन्र् समबाजलर्क सेवम प्रवमह संग जोलडएकम र्वर्र्वस्तिुमई व्र्वजस्थत गर्ा र्वद्यतुीर् 
प्रर्वलि संग जोडर्को िमलग आबश्र्क ब्र्वस्थम लर्िमईएको छ। 

१९. जर्प्रलतलर्लि ि कर्ाचमिीहरुको क्षर्तम र्वकमसकम कमर्ाक्रर्हरु सञ्चमिर् गरिर्कुम समथै 
िमष्ट्रसेवक कर्ाचमिीहरुको उच्च र्र्ोबि कमर्र् गर्ा कमर्ासम्पमदर्र्म आिमरित प्रोत्समहर्  कमर्ाक्रर्को 
ब्र्वस्थम लर्िमईएको छ ।समवाजलर्क सेवम प्रबमहिमई ब्र्बजस्थत,पमिदजशा ि संस्थमगत गर्ा समबाजजर्क 
सरु्वुमई,वमर्र्ाक तथम अिा वमर्र्ाक सलर्क्षम कमर्ाक्रर्हरु संचमिर् गर्ा लर्लतगत ब्र्वस्थम लर्िमईएको 
छ।   

२०. गमउाँपमलिकमको कमर्मािर्,वडम कमर्मािर्, लबर्र्गत शमखम ∕ इकमईहरु तथम सेवम प्रवमह गरे् 
कमर्मािर्हरुको कमर्ासम्पमदर् रू्ल्र्मंकर् गिी प्रोत्समहर् गरे् व्र्वस्थम लर्िमईएको छ। 

२१. संघीर् सिकमि िमर्ष्ट्रर् परिचर्पर तथम पञ्जीकिण र्वभमग अन्तगात संचमिर्र्म िहेको 
समर्मजजक सिुक्षम कमर्ाक्रर्िमई ब्र्बजस्थत बर्मउर् समर्मजजक सिुक्षम भिम र्वतिण सम्बन्िर्म 
िमभग्रमहीहरुको र्वविण अलभिेखहरु अद्यमवलिक गिी थप पमिदशी बर्मउर् र्वभमगबमट प्रमप्त लर्देशर् 
अर्सुमि कमर्ान्वर्र्र्म ल्र्मउर् लर्लतगत तथम प्रशमसलर्क रुपर्म सर्न्वर् ि सहजजकिण गरिर्े छ । 

सभमध्र्क्ष र्होदर्, 

तरु्माखमाँद गमउाँपमलिकमको आ.व.2078/2079को वमर्र्ाक बजेट तथम कमर्ाक्रर् अन्तगात अर्रु्मलर्त 
िमजस्व तथम व्र्र्को कुि र्वविण 49 किोड 47 िमख 5 हजमि देहमर् अर्सुमि प्रस्तमव गिेको छु 
। 
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१. सशात अर्दुमर् संघीर् सिकमिबमट प्रमप्त जम्र्म बजेट रु 22 किोड 62 िमख  
२. र्वजिर् सर्मलर्किण अर्दुमर् संघीर् सिकमिबमट प्रमप्त बजेट रु 9 किोड 76 िमख  
३. िमजस्व बमाँडफमड संघीर् सिकमिबमट प्रमप्त बजेट रु 8 किोड 78 िमख 4 हजमि  
४. गमउाँपमलिकमको अर्रु्मलर्त आन्तरिक श्रोतबमट प्रमप्त बजेट रु 3 किोड 4 िमख 

५. सर्पिुक अर्दुमर् प्रदेश सिकमिबमट प्रमप्त बजेट रु 86 िमख 83 हजमि  
६. र्वशेर् अर्दुमर् संघीर् सिकमिबमट प्रमप्त बजेट रु 1 किोड 70 िमख  
७. सर्पिुक अर्दुमर् संघीर् सिकमिबमट प्रमप्त बजेट रु 75 िमख  
८. लबजिर् समर्मलर्किण प्रदेश सिकमिबमट प्रमप्त बजेट रु 67 िमख 48 हजमि  
९. र्वशेर् अर्दुमर् प्रदेश सिकमि बमट प्रमप्त बजेट रु 50 िमख  
१०. आन्तरिक िमजस्व संकिर्बमट प्रमप्त अर्रु्मलर्त बजेट रु 20 िमख 

११. िमजस्व बमाँडफमड प्रदेश सिकमिबमट प्रमप्त बजेट रु 19 िमख 

 

र्वलभन्न र्वर्र् क्षरे/ उपके्षर अन्तगात देहमर् बर्ोजजर् कूि 49 किोड 47 िमख 5 हजमि रुपैंर्मको बजेट 
अर्रु्मर् गरि र्वलर्र्ोजर् गरे् प्रस्तमव गिेको छु । 

 सशता अर्दुमर् संजघर् सिकमि 22 किोड 62 िमख  

 र्वर्ेश अर्दुमर् संघीर् सिकमि 1 किोड 70िमख  

 सर्पिुक अर्दुमर् प्रदेश सिकमि 86 िमख 83 हजमि  

 सर्पिुक अर्दुमर् संघीर् सिकमि 75 िमख  

 लबशेर् अर्दुमर् प्रदेश सिकमि 50 िमख  

 बजेट लसर्म लर्िमािण अन्तगात वडमहरुिमई लर्िमािण गरिएको बजेट लसलिङ रु ४ किोड 47 िमख 

 चमि ुतथम प्रशमसलर्क खचा तफा  8 किोड 1 िमख 25 हजमि 

 सर्पिुक कमर्ाक्रर् संघीर् सिकमि बजेट रु 75 िमख  

 सर्पिुक कमर्ाक्रर् प्रदेश सिकमि बजेट रु 86 िमख 83 हजमि 

 सर्पिुक कमर्ाक्रर् ग्रमलर्ण जिस्रोत व्र्बस्थमपर् परिर्ोजर्म बजेट रु 60 िमख  

 गमउाँपमलिकम प्रशमसकीर् भवर् लर्र्माण र्ोजर्म रु 1 किोड 50 िमख 

 सर्पिुक कमर्ाक्रर् बहकेु्षलरर् पोर्ण बजेट रु 17 िमख  

 सर्पिुक कमर्ाक्रर् झोिङु्गे पिु जशर्ाकर्म बजेट रु 10 िमख  

 सर्पिुक कमर्ाक्रर् उजमा लबकमस बजेट रु 20 िमख  

 गैि सिकमिी संस्थम बमट संचमलित सर्पिुक बजेट रु 10िमख 

 स्वमस््र् संस्थमर्म एम्बिेुन्स खरिद रु 12 िमख  

 र्र्हिम बमिबमलिकम तथम समर्मजजक सर्मवेजशकिण कमर्ाक्रर् रु 9 िमख 50  हजमि 
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 पश ुस्वमस््र् शमखमबमट संचमलित कमर्ाक्रर् रु 41 िमख 6 हजमि  

 सशुमसर् तथम संस्थमगत लबकमस तफा  रु 25 िमख 50 हजमि 

 स्वमस््र् शमखमबमट संचमलित कमर्ाक्रर् तफा  रु 1 किोड 10 िमख 18 हजमि  

 क र्र् लबकमश शमखमबमट संचमलित कमर्ाक्रर् तफा  रु 39 िमख 50 हजमि  

 समर्मजजक सिुक्षम तथम पञ्जीकिण सेवम ईकमइ तफा  रु 9 िमख 50 हजमि  

 जशक्षम शमखमद्धमिम संचमलित कमर्ाक्रर्हरु तफा  रु 54 िमख 50 हजमि  

 अपमङ्ग संग अध्र्क्ष समर्मजजक सिुक्षम कमर्ाक्रर् तफा  रु 14 िमख 40 हजमि  

 र्र्हिम स्वमस््र् स्वर्र्सेर्वकम संग उपमध्र्क्ष प्रोत्समहर् कमर्ाक्रर् तफा  रु 23 िमख 14 हजमि  

 लबद्यमिर् के्षर सिुमि कमर्ाक्रर् अन्तगात जशक्षक अर्दुमर् तफा  1 किोड 50 िमख 80 हजमि  

 बमिलबकमस केन्र सहर्ोगी जशजक्षकम तिब अर्दुमर् तफा  रु 56 िमख 81 हजमि  

 लबद्यमिर् कर्ाचमिीहरुको तिब अर्दुमर् तफा  रु 37 िमख 88 हजमि 

 प्रसलुत केन्र सिसफमई सहर्ोलग तथम र्मगरिक आिोग्र् केन्र सहर्ोगी तफा  रु 9 िमख 10 हजमि  

 प्रमर्वलिक जशक्षम तथम पर्ाटर् क्षेर र्वकमस तफा  रु 24 िमख  

 

 

िमजस्व ि व्र्र् सम्बन्िी र्वस्त त र्वविण अर्सूुचीहरुर्म संिग्र् गरिएको छ। 

आ.व.२०७८।०७९ को बमर्र्ाक बजेट तथम कमर्ाक्रर् अन्तगात िमजस्व ि व्र्र्को अर्रु्मर् तजुार्म गर्ा 
वमर्र्ाक बजेट तथम कमर्ाक्रर् तजुार्म  सलर्लतिमई सहर्ोग परु् र्मउर्े ि िचर्मत्र्क सझुमव सल्िमह प्रदमर् गर्ुाहरु् े
िमजर्ीलतक दि, जर्प्रलतलर्लि, िमष्ट्रसेवक कर्ाचमिी, गैिसिकमिी संस्थम, जशक्षक, बरु्द्धजजवी, सर्मजसेवी िगमर्त 
सबैिमई गमउाँपमलिकम परिवमि तथम व्र्जक्तगत रुपर्म हमददाक आभमि िन्र्वमद ज्ञमपर् गदाछु । 

आ.ब.077/078 र्म संचमिर् गरिएकम वमर्र्ाक कमर्ाक्रर् तथम र्ोजर्महरु कमर्ान्वर्र् गदमा उत्पन्न चरु्ौलत 
तथम सर्स्र्महरुबमट प्रमप्त अर्भुव तथम लसकमई गलतर्वलिहरुिमई आत्र्मसमत गदै प्रस्ततु गरिएको  
आ.ब.078/079 को वमर्र्ाक बजेट तथम कमर्ाक्रर् सफि कमर्ान्वर्र्र्म ल्र्मउर् सबैको र्हत्वपूणा भलुर्कम 
िहर्े र्वश्वमस लिएको छु ।  
 

िन्र्वमद । 
 


