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 चाभे गाउॉऩालरकाको आलथिक वषि 207७/०7८ को रालग अनभुालनत आम तथा व्ममको (फजेट) 
वववयण गाउॉऩालरकाको सातौँ सबाभा २०७७ सार आषाढ १० गते गाउॉऩालरकाका उऩाध्मऺ भलुनन्द्र 
जॊग गरुुङ वाट प्रस्ततु गरयमो । 

 गाउॉऩालरकाको आ.व. ०७७।७८ को रालग कुर फजेट यकभ रु.२६,२१,११,०५०।- यहेको छ । 

 आलथिक वषि 207७/०7८ को रालग अनभुालनत आम तथा व्ममको (फजेट) लनम्न अनसुाय यहेको छ। 

आम तपि  
 चार ुआलथिक वषि 207७/7८ भा मस गाउॉऩालरकाराई केन्द्र सयकायफाट प्राप्त सभानीकयण 

अनदुान तपि को रु. 6 कयोड ७१ राख,  सशति अनदुान तपि को रु. ६ कयोड ८५ राख, 

याजस्व फाॉडपाॉड तपि  रु. ३ कयोड ५९ राख ३ हजाय, ववषशे अनदुान सशति रु. ५० 
राख, सभऩयक अनदुान रु.४० राख, प्रदेश सयकायफाट प्राप्त सभानीकयण अनदुान तपि को 
रु. १ कयोड २१ राख ८ हजाय, सशति अनदुान रु. १ कयोड, गोयखा शहयी ववकास 
कामािरम सभऩयुक अनदुान रु. ७० राख,  याजस्व फाॉडपाॉड तपि  रु. ३ राख ८३ हजाय य 
आन्द्तरयक आम तपि  कय, दस्तयु य सेवा शलु्क फाऩत रु. ३१ राख १७ हजाय य गत वषिको 
भौज्दात तपि को आन्द्तरयक आम तपि  रु. ४ कयोड ९० राख गयी जम्भा रु. २६ कयोड 
२१ राख ११ हजाय ५० रुऩैमाको सॊशोलधत आम अनभुान यहेको छ । 

व्मम तपि  
 चार ु आलथिक वषि 207७/7८ भा मस गाउॉऩालरकाको सभग्र रगानीराई ऺेत्रगतरुऩभा 

फाॉडपाॉड गदाि सशति अनदुान तपि   शशऺाभा रु. ४ कयोड १ राख , स्वास््मभा ९६ राख, 

उध्मोगभा रु.३९ राख, जरश्रोत तथा लसचाईभा रु. ६ राख, बलुभ व्मवस्थाभा रु. ९ राख, 
रैलगक सभानता तथा साभाशजक सभावेशशकयण रु. ३ राख, मवुा तथा खेरकुदभा रु. १ 
राख, साभाशजक सयुऺा तथा सॊयऺणभा रु. ६५ राख, शाशन्द्त तथा सवु्मवस्थाभा रु. २२ 
राख,  कृवषभा तथा ऩशभुा रु. ४३ राख, ववत्तीम सभानीकयण तपि फाट चार ुखचिभा रु. ६ 
कयोड १८ राख १८ हजाय ५० रुऩैमा,  ऩ ॉजीगत खचिभा रु. १० कयोड ५७ राख ९३ 
हजाय, सॊघीम ववशेष अनदुानभा रु. ५० राख, सभऩयुक अनदुानभा रु. ४० राख, प्रदेश 
शसति ऩ शजगतभा रु. १ कयोड ७० राख गयी जम्भा रु. २६ कयोड २१ राख ११ हजाय 
५० रुऩैमा अनभुालनत फजेट  ववलनमोजन गरयएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 


