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तुम्बेवा गाउँपार्िका 

मौवा, पाँचथर 

१ नं. प्रदेश नेपाि । 

२०७९ 

 

 

प्रस्तुत कताि  

खड्ग सुन्दर सम्बाहाम्फे 

उपाध्यक्ष 



o; t'Da]jf ufpFkflnsfsf] bf];|f] ufpF;ef k|yd clwj]zg ;efsf 

;efWoIf Pjd\ t'Da]jf ufpFkflnsf cWoIfHo", k|d'v k|zf;sLo clws[tHo", % 

j6} j8fsf] j8f cWoIfHo"x?, sfo{kflnsf ;b:oHo"x?, ufpF;efsf 

;b:oHo"x?, /fi6«;]js sd{rf/LHo"x?, kqsf/Ho"x? Pjd\ ;Dk"0f{ pkl:yt 

dxfg'efjx?df d]/f] JolQmut tkm{af6 / t'Da]jf ufpFkflnsfsf] tkm{af6 

xflb{s :jfut tyf Gofgf] clejfbg k|s6 ug{ rfxG5' . g]kfnsf] ;+ljwfg 

@)&@ sf] hudf :yflkt hgk|ltlglw d''ns ;+:yfsf] lhDd]jf/ kbflwsf/Lsf] 

?kdf oxfF ple/xFbf cToGt} ;f}efUozfnL 7fg]sf]5' .  

;efWoIf dxf]bo, 

Oltxf;sf ljleGg sfnv08, !) aif]{ hgo'4, ;z:q ;+3if{, !( lbg] 

hg cfGbf]ng, dw]z cfGbf]ng / b]z / gful/s xslxtsf] nflu ljleGg 

Gofok"0f{ cfGbf]ngx?df cfˆgf] hLjg alnbfg ug'{x'g] 1ftc1ft jL/ zlxbx? 

k|lt efjk"0f{ >4f~hnL ck{0f ub{5' . 3fOt] tyf ckfªutf ePsf JolQmx? 

k|lt lz3| :jf:Yo nfesf] sfdgf ub}{ a]kQf gful/sx?nfO{ /fHon] e/kbf]{ / 

ljZjfl;nf] ;+oGq u7g ub}{ 36gfsf] ;To tYo ;fj{hlgs u/L IftLk"lt{ dfu 

Joj:yfsf] nflu cfjZos ;dGjo ub{5' . zlxb kl/jf/, 3fOt], ckfªu / 

a]kQf kfl/Psf kl/jfhg k|lt pRr ;xfg'e"lt tyf ;Ddfg JoQm ug{ rfxG5' 

. o;} g]kfnL hgtfn] cfˆgf] efUo / eljZosf] km};nf :jo+ cfkm}n] g} lgdf{0f 

ug{sf] nflu ljleGg ;do ;z:q tyf zflGtk"0f{ 9+un] cfGbf]ng eO/x\of] / 

To;sf] dxfg pknAwLsf] ?kdf c9fO;o eGbf nfdf] ;do;Ddsf] ;fdflGt 

s]Gb|Ls[t PsfTds /fHo;QfnfO{ lj:tflkt u/L ax'hftLo, ax'eflifs, 

ax';f+:s[lts, ax'wfld{s tyf ef}uf]lns ljljwtf o'Qm ljz]iftfnfO{ cfTd;ffy 

ub}{ ljljwtf ljrsf] Pstf, ;fdflhs ;f+:s[lts P]Soa4tf, ;lxi0f'tf / 



;b\efjnfO{ ;+/If0f Pjd\ k|j4{g ub}{ alu{o, hftLo, If]qLo, eflifs, wfld{s, 

n}lu+s lje]b / ;a} k|sf/sf hftLo 5'jf5'tsf] cGTo u/L cfly{s ;dfgtf, 

;d[l4 / ;fdflhs Gofosf] ;'lglZrttf ug{ ;dfg'kflts ;dfj]zL / 

;xefuLtfd"ns l;4fGtsf cfwf/df ;dtfd"ns ;dfhsf] lgdf{0f ug{ g]kfnL 

hgtfn] Oltxf;d} klxnf]k6s ;+3Lo nf]stfGqLs u0ftGqfTds zf;g 

k|0ffnLsf ;fy ;dfhjfb pGd'v cuf8La9\g] nIo ;lxtsf] g]kfnsf] ;+ljwfg 

@)&@ k|fKt eP/ o;/L d'n'sn] ;+3if{dok"0f{ 9+un] k|fKt pknAwLsf ;fy 

cuf8L a9\g] qmddf ljleGg /fli6«o tyf cGt/fli6«o k|fs[lts ljkb\ / 

dxfdf/Ln] cfqmfGt agfof] . o;} qmddf b]zsf ljleGg If]qdf df}ifdL, a]df}ifdL 

vf]nf af9Lklx/f], cfuf]nfuL / sf]le8–!( sf] dxfdf/Ln] xhf/f}n] csfndf 

Hofg u'dfpg' k¥of] o; P]ltxfl;s / ;Ddflgt ;efdfkm{t d[tsx?k|lt 

xflb{s >4f;'dg JoQm ub{5' tyf ;+qmldt eO{ pkrf//t ;a}nfO{ lz3|:jf:Yo 

nfesf] sfdgf ub{5' / ;a} vfn] k|fs[lts ljklQsf lj?4 cu|k+ª\tLdf /x]/ 

vl6g'ePsf ;Dk"0f{ /fi6«;]js sd{rf/L / gful/sx? k|lt xflb{s wGojfb / 

s[t1tf 1fkg ub{5' . olx df6f]df hlGdP/ x'ls{P/ olx 7fpFsf] pGgtL / 

;d[l4sf ?k/]vf sf]g]{ of] ;'gf}nf] cj;/ k|fKt ubf{ cfkm'nfO{ ;f}efUozfnL 

7fg]sf] 5' . of] dxfg cj;/ k|bfg ug'{x'g] ;Dk"0f{ t'Da]jfaf;L cfdfa'af, 

bfh'efO{ tyf lbbLalxgLx?df cfef/ tyf ;Ddfg JoQm ub{5' . 

;efWoIf dxf]bo,  

æ;Eo / ;d[4 t'Da]jfÆ sf] gf/fnfO{ d"t{?k lbg ;fy} o; t'Da]jf 

ufpFkflnsfsf] ;du| ljsf; pGgtLsf lglDt o; cfly{s aif{ @)&(÷)*) 

sf] ah]6sf pB]Zox? k|flKtsf nflu ah]6 tyf sfo{qmdsf] >f]tsf] Joj:yf 

;DaGwL of]hgf k|f:t't ug]{ cg'dlt rfxG5' .  



 आ. व. २०७९/०८० को अनुमार्नत आयको र्ववरण 

  

र्स न मुख्य आयका र्शर्िकहरु रकम  

१ आन्तरिक िाजस्व २५ लाख  

२ मौज्दात तथा अन्य आय  २ किोड  

३ नेपाल सिकािबाट प्राप्त हुने बबबिय समाबनकिण 

अनदुान  

८ किोड ४८ लाख  

४ नेपाल सिकाि बाट प्राप्त हुने सशतत अनदुान  १७ किोड ४१ लाख  

५ नेपाल सिकाि बाट प्राप्त हुने िाजश्व बााँडफााँड िकम  ६ किोड ९७ लाख २ हजाि 

६ प्रदशे सिकािबाट प्राप्त हनेु बबबिय समाबनकिण 

अनदुान  

४३ लाख ४९ हजाि  

७ प्रदशे सिकािबाट प्राप्त हनेु सशतत अनदुान  ६३ लाख ९९ हजाि  

८ प्रदशे सिकाि बाट प्राप्त हुने समपिुक अनदुान  १ किोड  

९ प्रदशे सिकािबाट प्राप्त हनेु िाजश्व बााँडफााँड िकम  २१ लाख ८१ हजाि ५८० 

१०  नेपाल सिकाि बाट प्राप्त हुने बवशेष अनदुान  ५० लाख  

कुि अनुमार्नत आय 
३७ करोड ९० िाख ३१ हजार 

५८०  

 

 



आ व २०७९/०८० को बजेटिाई र्नम्न बमोर्जम खचिमा र्वर्नयोजन गरकोछु । 

   

र्स न र्ववरण र्वर्नयोर्जत बजेट कैर्फयत 

१ कायाििय प्रशासर्नक खचि  ७ करोड १८ िाख ८३ हजार 

५८० 

 

२ बािर्बकास केन्रका स का, र्वद्याियको कमिचारी र कायाििय सहयोगीको 

सेवा सरु्वधा यथावत राख्नका िार्ग रु ८० िाख र मर्हिा स्वयंसेर्वकािाई 

मार्सक रुपमा रु २५०० का दरिे प्रोत्साहन उपिब्ध गराउन रु १० िाख ८० 

हजार र्बर्नयोजन गरेको छु ।  

३ आर्थिक र्बकास तफि  

क कृर्र् ३५ िाख   

 कृर्र् माफि त आर्थिक समृर्ि हार्सि गनिका िार्ग कृर्र् के्षत्रमा रु ३५ िाख 

र्वर्नयोजन गरेको छु ।  

ख पशुपंर्क्ष  १५ िाख   

 पशुपािनिाई आयमुिक, आधुर्नक र व्यवसार्यक बनाउनका िार्ग 

पशुपंक्षी के्षत्रतफि  रु १५ िाख बजेट र्बर्नयोजन गरेको छु ।  

ग सहकारी  ३ िाख   

घ पयिटन ५ िाख   

 पयिटन के्षत्रको र्वकास माफि त आर्थिक समृर्ि र समुन्नर्त हार्सि गनिका 

िार्ग ओखरबोटे बजारको पर्हचानको िार्ग ओखरको प्रर्तमा र्नमािणको 

िार्ग रु ५ िाख बजेट र्बर्नयोजन गरेको छु । 



ङ जिस्रोत तथा र्सचँाई ७० िाख   

 र्सँचाई माफि त कृर्र्मा आर्थिक समृर्िको िार्ग स्वीजरल्याण्ड सरकार 

नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारको सरकायिमा गाउँपार्िकाको तफि बाट ६५ 

िाख गरी र्सँचाईको र्बकासको िार्ग कुि ७० िाख र्वर्नयोजन गरेको छु ।  

३ सामार्जक र्वकास तफि   

क खेिकुद ४८ िाख   

 खेिकुद माफि त स्वस््य समाज र्नमािणको िार्ग और्श बजारमा कवडि हि 

र्नमािणको िार्ग २० िाख अध्यक्ष कप गा पा स्तरीय ब्याडर्मन्टन र फुटबि 

प्रर्तयोर्गताको िार्ग १० िाख गरी खेिकुद तफि  कुि ४८ िाख र्बर्नयोजन 

गरेको छु ।  

ख िैर्गंक समानता तथा समार्जक 

समावेशीकरण  

२४ िाख   

 प्रदेश सरकार, करुणा फाउन्डेशन र गाउँपार्िकाको साझेदारीमा अपाङ्गता 

रोकथाम तथा पुनस्थिपना कायिक्रमको िार्ग १३ िाख गरी िैर्गंक समानता 

तथा सामार्जक समावेर्शकरणको िार्ग कुि २४ िाख र्बर्नयोजन गरेको छु 

।  

ग र्शक्षा ३० िाख   

 र्शक्षक र्वद्याथी र अर्वभावकहरुिाई आधारभुत स्तम्भको रुपमा राखी 

साक्षर नेपाि अर्भयान, प्रर्वर्धमैर्त्र र्शक्षण र्सकाइको व्यवस्थापन र 

एर्ककृत पाठ्यक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा कायािन्वयन गदै र्वद्यािय 

र्शक्षािाई गुणस्तरीय बनाउन र्शक्षा के्षत्रमा कुि ३० िाख र्बर्नयोजन गरेको 

छु ।  

घ स्वास््य  ४० िाख   



 जनस्वास््य समस्याका रुपमा रहेका समस्याहरुिाई समाधान गदै स्वस््य 

समाज र्नमािणका िार्ग स्वास््य के्षत्रमा रु ४० िाख बजेट र्बर्नयोजन गरेको 

छु ।  

ङ आयुवेद ७ िाख   

 मेरो स्वास््य मेरो र्जम्वेवारी भन्ने नारािाई साथिक तुल्याउन, सने /नसने रोग 

व्यवस्थापन, नागररक आरोग्य कायिक्रम सञ्चािन र योग र्शक्षािाई 

प्रभावकारी बनाउन आयुवेद के्षत्रमा रु ७ िाख बजेट र्बर्नयोजन गरेको छु ।  

च खानेपानी तथा सरसफाई १२ िाख   

 मुहान र पानीको स्रोतको पर्हचान र सरंक्षण गदै प्रत्येक नागररकहरुको घर घर 

मा स्वच्छ खानेपानी उपिब्ध गराउन खानेपानी तथा सरसफाई के्षत्रमा रु १२ 

िाख बजेट र्बर्नयोजन गरेको छु ।  

छ धमि,भार्ा तथा सस्कृर्त  ११ िाख   

 स्थानीय धमि किा भार्ा सस्कृर्तको जगेनाि गनि र प्रवििन गरी समतामुिक 

समाज र्नमािण गनिको िार्ग धमि,भार्ा तथा सस्कृर्त के्षत्र तफि  रु ११ िाख 

बजेट र्बर्नयोजन गरेको छु ।  

४ पुवािधार र्वकास तफि   ४ करोड ७ िाख ९३ हजार  

 गाउँपार्िका प्रशासकीय भवन , वडा न २ को वडा भवन र्नमािण कायििाई 

र्नरन्तरता र्दइएको छ । पार्िका कायािियबाट प्रत्येक वडा कायािियसम्म 

जोड्ने सडक स्तरउन्नर्त िगायत पुवािधार र्वकास िार्ग रु ४ करोड ७ िाख 

९३ हजार बजेट र्बर्नयोजन गरेको छु ।  

५ वातावरण तथा र्वपद 

व्यवस्थापन तफि   

३० िाख   



 प्राकृर्तक तथा अप्राकृर्तक रुपमा हुने र्वपद जोर्खमको क्षर्त व्यवस्थापन 

गनिका िार्ग रु ३० िाख बजेट र्बर्नयोजन गरेको छु ।  

६ संस्थागत र्वकास तथा सेवा प्रवाह   

क न्यार्यक सर्मर्त  ५ िाख  

 न्याय सेवािाई चुस्त दुरुस्त, प्रभावकारी र र्नष्पक्ष न्याय सम्पादन गनि 

न्यार्यक सर्मर्त व्यवस्थापनका िार्ग रु ५ िाख बजेट र्बर्नयोजन गरेको छु 

।  

७ सुशासन तथा अन्तरसम्वर्न्धत 

के्षत्र  

१३ िाख ५६ हजार   

 गाउँपार्िकाका काम कारवाहीका बारेमा सामार्जक सञ्जाि, अनिाइन 

पोटिि, स्थानीय सञ्चार माध्यम, पत्रपर्त्रका र सुचना पाटी माफि त सुर्चत 

गराई साविजर्नक सेवामा सुशासन चुस्त र दुरुस्त साविजर्नक प्रशासन र्नमािण 

गनिका िार्ग सशुासन तथा अन्तरसम्वर्न्धत के्षत्रमा रु १३ िाख ५६ हजार 

बजेट र्बर्नयोजन गरेको छु ।  

८ सशति अनदुान संघीय सरकार 

कायिक्रम  

१७ करोड ४१ िाख   

९ र्वशेर् अनदुान कायिक्रम  ५० िाख   

१० सशति अनदुान प्रदेश सरकार 

कायिक्रम  

६३ िाख ९९ हजार   

११ वडागत र्वभाजन  २ करोड ५० िाख   

 प्रत्येक वडाको िार्ग ५० िाख   

१२ समपुरक अनदुान  १ करोड   



१३ गाउँपार्िका समपुरक अनुदान  ३० िाख   

 तुम्वेवा ररङरोड र्नमािण तथा स्तरउन्नर्तको िार्ग गाउँपार्िकाको तफि बाट 

समपुरक बजेट अन्तगित रु ३० िाख र्बर्नयोजन गरेको छु ।  

१४ मेर्शनरी औजार सवारी साधन र 

फर्निचर र्फक्चसि  

६० िाख   

 गाउँपार्िकाको भौगोर्िक जोर्खमता िाई मध्यनजर गदै बरे्नी हुने पर्हरो 

जोर्खमको व्यय न्युर्नकरण गनि जेर्सर्भ खररदमा ६० िाख बजेट 

र्वर्नयोजन गरेको छू ।  

कुि व्यय 
३७ करोड ९० िाख ३१ हजार 

५८० 

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

श्रोत साधनको उपलब्धताले मात्र अपेबक्षत प्रबतफलको सबुनबितता गदनै भन्ने 

वास्तबवकतालाई मनन ्गद ैउपलब्ध श्रोतको अबधकतम प्रयोग ि परिचालन गनत हामी 

सबै एकजटु भएि अबि बढ्न ुपने आवश्यकता िहकेो छ । प्रस्ततु बजेट तजुतमामा 

मागतबनदशेन गनुतहुने अध्यक्षज्य,ू प्रमखु प्रशासकीय अबधकृत ज्य,ू वडाध्यक्ष ज्यहूरु, 

गाउाँ कायतपाबलकाका सदस्य ज्यहूरु, गाउाँसभा सदस्यज्यहुरु, िाजबनबतक दल,  

बबुिजीबव, सिेकािवालाहरु तथा आवश्यक सहयोग, समन्वय गनुतहुने िाष्टसेवक 

कमतचािीहरु लगायत सम्पणूत महानभुावहरुमा हाबदतक कृतज्ञता ज्ञापन गनत चाहन्छु । 

  

अन््यमा, सम्पणूत गाउाँपाबलकाको बवकास ि समबृिमा बनिन्ति सद्भाव ि 

सहयोग पयुातउने सिंीय सिकाि, प्रदशे सिकाि, आम नागरिक, सेवाग्राही ि यस क्षेत्रमा 

कायतित सम्पणूत सिकािी, गैि सिकािी तथा सामदुाबयक संस्थाहरु प्रबत हाबदतक आभाि 

व्यक्त गद ैबजेटको सफल कायातन्वयनमा सबैको सहयोगको अपेक्षा गिेको छु ।  

 

धन्यवाद ।। 


