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श्रीभान् सबाध्मऺ भहोदम,
गाउॉसबाका भाननीम सदस्म ज्मू हरु,
सम्ऩुणि अलतलथ गण, य उऩस्स्थत भहानुबावहरु।
सॊ घीम सॊ यचना अनुरुऩ स्थालनम तह अन्तगित जन्ते ढुङ्गा गाउॉऩालरकाको तपिफाट मस गरयभाभम
सबाभा आगाभी आलथिक वषि २०७५/७६ को फजेत तथा नीलत कामिक्रभ प्रस्तुत गनि ऩाउॉदा
अत्मन्त गौयवास्न्वत भहशुस गये को छु । मस अवसयभा याजनीलतक एवभ् साभास्जक रुऩान्तयणको
रालग जीवन उत्सगि गनि हुने सम्ऩुणि ऻात अऻात सर्हदहरु प्रलत आर्दिक श्रद्धाञ्जरी व्मक्त गदिछु।
ु गत वषिको ऐलतहालसक
करयव २० वषि राभो सभमसम्भ जनप्रलतलनलध लफर्हन फनेको भुरक
स्थालनमतहको लनवािचन सम्ऩन्न बएऩश्चात एक वषि ऩाय गयी आज हाभी सॊ स्घम सॊ यचना अन्तगित
स्थालनम सयकाय सञ्चारन एवभ् व्मवस्थाऩनको दोस्रो वषिका कामिखण्डभा उलबएका छौं।स्थालनम
तहको ऐलतहालसक लनवािचनफाट लनवािस्चत गाउॉसबाका सम्ऩूण ि सदस्म ज्मू हरुराई आगाभी
आ.व.२०७५/७६ को रालग सपर कामिकारको शुबकाभना व्मक्त गदिछु।
राभो सभमसम्भ जनप्रलतलनलधर्वहीन अवस्थाभा सभेत जनताप्रलतको सेवाबाव प्रस्तुत गयी
जनताको सायथीको रुऩभा बलु भका लनवािह गनुब
ि एका सम्ऩूण ि याष्ड सेवक कभिचायीहरु य आ.व.
०७५/०७६ को फजेट तथा नीलत कामिक्रभ फनाउने काभभा सहमोग गनि अहोयत्र खट्नुबएका
जनप्रलतलनलध, कभिचायी, याजनीलतक वगि, र्वद्धत वगि एवभ् गाउॉऩालरकाको र्वकासभा रालग ऩने
सम्ऩूणि व्मस्क्तत्व प्रलत धन्मवाद ऻाऩन गदिछु।
सबाध्मऺ भहोदम,
खोटाङ स्जल्राको दस्ऺणी ब.ु बागभा अवस्स्थत १२८.६८ वगि र्करोलभटय ऺेत्रपर बएको
जन्तेढुङ्गा गाउॉऩालरकाको बर्वष्मको पैसरागने चयणभा लनवािस्चत जनप्रलतलनलध साभु थुप्रै अवसय य
च ुनौलतहरु ऩलन र्वद्याभन छन्।स्थानीम सयकायको रुऩभा यहे को स्थानीम तहको ऩुव ि कामिन्वमनका
रालग साया याज्म रालगयहेको वतिभान अवस्थाभा केही अन्मौरता य र्द्वर्वधाका फाफजुद ऩलन मस
जन्तेढुङ्गा गाउॉऩालरकारे १ वषिको अवलधभा ुु रो प्रगलत हालसर गये को छ।
गत वषिको अनुबव य सपर कामिशैरीराई आत्भसात गदै , र्वगतका याम्रा अभ्मासराई
सवरीकयण गदै , बूर त्रुटी तथा कभीकभजोयीराई सुधाय गदै नेऩारको सॊ र्वधान, ऐन, कानुन,
भन्त्रारमहरुफाट प्राप्त ऩरयऩत्र, र्दग्दशिन य र्वलबन्न र्वषमगत लसलरङको आधायभा सहबागीता
भुरक तफयरे आमोजना य कामिक्रभ छनौट गयी नीलत कामिक्रभ य फजेट तजुभ
ि ा गये का छौं।
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सबाध्मऺ भहोदम,
अव, भ आगाभी आ.व. २०७५/७६ का रालग मोजना तजुभ
ि ा गदाि लरएको भुख्म आधायहरु
प्रस्तुत गने अनुभलत चाहान्छु ।
आ.व. ०७५/७६ को गाउॉऩालरकाको मोजना लनभािण गदाि नेऩारको सॊ र्वधानरे ऩरयरस्ऺत
गये का भागदशिन, नीलत तथा लसद्धान्तहरु, चारु, आवलधक मोजनाका नीलत, यणनीलत य
प्राथालभकताहरु, सॊ स्घम

भालभरा तथा स्थालनम र्वकास भन्त्रारम, अथिभन्त्रारम रगामतका र्वलबन्न

भन्त्रारमफाट प्राप्त भागदशिन, ऩरयऩत्र, वडा तथा वस्तीस्तयफाट प्रश्न, सुझाव एवभ् जन्तेढुङ्गा
गाउॉऩालरकाको वस्तुगत आवश्मकतारई भुख्म आधाय फनाएको छ।साथै लनवािस्चत गाउॉसबाका
सदस्म ज्मूहरुरे र्दनुबएको सुझाव य मस गाउॉऩालरका फस्तीहरुफाट प्रस्तुत यचानत्भक सुझावराई
भागिदशिनको रुऩभा लरइएको छ।
जन्तेढुङ्गा गाउॉऩालरकाको आ.व. २०७५/०७६ को फजेट तजुभ
ि ा गदाि लरइएका भुख्म आधायहरु:
ु ी ८ य ९ भा उल्रेस्खत स्थालनम तहको एकर तथा साझा
 नेऩारको सॊ र्वधानको अनुसच
अलधकायको सुची।

 नेऩारको सॊ र्वधानभा उल्रेस्खत भौलरकहकहरु।
 नेऩारको सॊ र्वधान बाग ४ अन्तगितका याज्मका आलथिक, साभास्जक र्वकास, प्राकृलतक
स्रोतको उऩमोग , वातावयण सॊ यऺण सम्फन्धी नीलतहरु, धाया ५९ को आलथिक अलधकाय,
बाग १९ को आलथिक कामिप्रणारी।
ु को आ.व. २०७५।०७६ को फजेट वक्तव्म य त्मसका भुख्म प्राथालभकताका
 भुरक
ऺेत्रहरु।

 १ नॊ प्रदे शको आ.व. २०७५।०७६ को फजेट वक्तव्म य त्मसका भुख्म प्राथालभकताका
ऺेत्रहरु।

 १ नॊ प्रदे शरे लरएका रक्ष्म तथा नायाहरु।
 र्वलनमोस्जत र्वधेमक एन,२०७५ को लसद्वान्त य
 नेऩार सयकायफाट स्वीकृत सॊ घ, प्रदे श य स्थालनम तहको कामि र्वस्तृतीकयणको
प्रलतवेदन।

 सॊ स्घम

सयकायको

अलगॊकाय

गये का

आवालधक

मोजनारे

लरएका

नीलत

तथा

प्राथालभकताहरु।

 सॊ स्घम सयकायरे अवरम्फन गये का आलथिक तथा र्वत्तीम नीलतहरु।
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 स्थालनम तहको आवलधक मोजनारे तम गये का प्राथालभकताहरु।
 नेऩाररे अन्तयार्ष्डमजगतभा जनाएका प्रलतवद्वताहरु।
 स्थालनम स्वामत्त शासन ऐन, २०५५य लनमभावरी , २०५६ का प्रावधानहरु।
 र्वकासका सभसाभार्मक भुद्दाहरु जस्तै साभास्जक सॊ यऺण, र्दगो र्वकास, जरवामु
सभावेशी र्वकास फार भैत्री स्थालनम शासन , वातावयण भैत्री स्थालनम शासन, खोल्रा
र्दशाभुक्त तथा ऩुणि सयसपाइ, उजाि सॊ कट रगामतका अन्तयसम्फस्न्धत लफषमहरु।

 स्थालनम तहको सेवा सॊ चारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी आदे श, २०७४।
 जन्तेढुङ्गा गाउॉऩालरका भा आवश्मक दे स्खएका अन्म र्वषमहरु।
मोजना आमोजना छनौट गदाि प्राथालभकताका आधायहरु
१. मस गाउॉऩालरकाको रालग अत्मावश्मक यहे का बौलतक ऩूवध
ि ायहरु।
२. व्मवसार्हक य उत्ऩादन भुरक कृर्ष उत्ऩाभुरक, आत्भालनबिय य स्शघ्र प्रलतपर र्दने।
३. आलथिक र्वकास य गरयवी न्मुलनकयणभा मोगदान ऩुमािउने।
४. लछटोछरयतो य प्रबावकायी रुऩभा सेवा प्रवाह हुने।
५. ऩायदस्शिता य शुसासन अलबवृर्द्वहुने।
६. स्थालनम स्रोत साधनराई प्राथालभकता र्दने य जनसहबालगता अलबवृर्द्ध हुने।
७. प्राकृलतक प्रकोऩ एवभ् र्वऩद् व्मवस्थाऩनभा सहमोग ऩुग्ने।
८. ऩयम्ऩयागत धभि, सॊ स्कृलतक, चाडऩवि भेरा आर्दको भाध्मभफाट ऩमिटन प्रवद्वन हुने।
९. ऩमिटकीम प्रवद्वनको रालग ऩमिटकीम

स्थरहरुको प्रवद्धन।

१०.

अथि भन्त्रारमको लरस्खत लनदे शनहरु।

११.

स्थालनम खानेऩालन व्मवस्थाऩन।

१२.

कृर्ष प्रसायको व्मवस्थाऩन, सॊ चारन य लनमभ सम्फन्धी कामि।

१३.

खेरकुद र्वकास प्रवद्धन सम्फन्धी कामि।

१४.

स्थालनम मातामात व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामि।

१५.

आधायब ुत स्वास््म य सयसपाइ सम्फन्धी कामि।

१६.

आधायब ुत सेवा प्रवाहका रालग सॊ चारन हुने कामिक्रभ तथा आमोजनाहरु।

सबाध्मऺ भहोदम,
आ.व. २०७५।७६ को फजेटका उद्देश्महरु लनम्नानुसाय प्रस्तुत गने अनुभलत चाहान्छु ।

4

१. नागरयकका

भौलरक

हकको

प्रत्माबलु त

गयाउॉदै,

जीवनमाऩनका

न्मुनतभ

ु
आधायबत

आवश्मकताहरु शीघ्र ऩरयऩुलति गदै चयभ गरयवी र्वऩन्नता य ऩछौटे ऩनको अन्त्म गने।
२. साधन स्रोतको उच्चतभ उगऩमोग गयी मस गाउॉऩालरकाका नगरयकहरुराई काभ य
योजगायीको अवसय लसजिना गने ऺेत्रहरुको खोज , र्वस्ताय य प्रवद्वन गने ।
३. साविजलनक सेवा प्रवाहको गुणस्तय आलबवृर्द्व गरय नागरयकराई अनुब ुलत हुने प्रकायको
शसासन र्दराउने।
४.

स्शऺा ,स्वास््म, खानेऩानी जस्ता भानव र्वकासका आमाभहरुभा रगानी अलबवृर्द्व गने।

५. कृर्ष ऺेत्रको र्वकास गरय मस ऺेत्रका जनताराई कृर्षभा आत्भालनबिय फनाई लनमाित
भापित प्रलतपर अलबवृर्द्व गने।
श्रीभान् सबाध्मऺ भहोदम,
हाभीरे मस आ.व. २०७५।०७६ को फजेट तजुभ
ि ा गदाि आधाय लरइएका य आगभी र्दनभा
ऩुया गनेगयी लरइएका नीलतहरु लनम्नानुसाय यहे का छन्।
जन्तेढुङ्गा गाउॉऩालरकाका सभष्टीगत नीलतहरु
ु को रक्ष्म, नीलत तथा कामिक्रभ, सॊ घ तथा प्रदे शको प्राथलभकता, र्दशालनदे शन य
 भुरक
आवलधक मोजनारे लरएका नीलत तथा रक्ष्म अनुरुऩ मस जन्ते ढुङ्गा गाउॉऩालरकारे मोजना
तथा आमोजनाहरुको फजेट लनधाियण गये को छ।

 कृर्षराई आदुलनकयण य व्मवसार्मकयण गयी गरयफी लनवायण, फेयोजगायीको अन्त्म य खाद्य
सुयऺाको आधायको रुऩभा लफकास गरयनेछ।

 र्वकास लनभािणभा हुने र्ढरासुस्ती य प्रकृमागत झन्झटराई अन्त्म गनि नसकेको खण्डभा
हाभी रक्ष्मभा ऩुग्न कर्ुन हुने मथाथिराई आत्भसात गदै मस आ.व. दे स्ख गुण्सतयीम
र्वकास लनभािण गनि अनुगभन तथा भुल्माङ्कनराई प्रबावकायी, फस्तुगत य जवापदे ही
फनाइने नीलत लरइनेछ।

 ऩूवािधाय र्वकास य योजगायभैत्री कामिक्रभ भापित जन्तेढुङ्गा गाउॉऩालरका फासीराई आलथिक
सभृद्धीको भहशुस गयाउन आवश्मर्कम कामिक्रभ राइनेछ।

 हाम्रो जन्तेढुङ्गा गाउॉऩालरकाको बौगोलरक र्वकटता य ऩूवािधायको कभीराई भध्म नजय
गदै मसराई सभस्माग्रस्त गाउॉऩालरका होइन सम्बावना मुक्त गाउॉऩालरका फनाउने
रक्ष्मका साथ अगाडी फलडनेछ।
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 वडास्तयीम बेराफाट प्राप्त आमोजनाहरु, क्रभागत तथा अधुया मोजनाहरु य दुई वा
दुईबन्दा फढी वडाहरुराई प्रत्मऺ पाइदा ऩुग्ने मोजना तथा कामिक्रभहरुराई प्राथलभकता
र्दई छनौत गरयएको छ।

 बौगोलरक र्वकटता य ऩयलनबिताको फजाय हाम्रो गाउॉऩालरकाको च ुनौलत यहेको कुयारई
आत्भसात गदै एक गाउॉ एक उत्ऩादन कामिक्रभ भापित सम्बावना अध्ममान य सभृद्धीको
आधाय तम गरयनेछ।

 जनसहबागीताराई प्रोत्साहन गदै र्वकास लनभािणका कामिभा आलथिक अनुशासन य
ऩायदस्शिता कामभ गदै हाम्रो गाउॉ याम्रो फनाउॉ कामिक्रभराई अगाडी फडाइनेछ।

 पोहोय भैरा व्मवस्थाऩनराई थऩ सशक्त य प्रबावकायी फनाइनेछ।
 जन्तेढुङ्गा, बानुभलत, हुभाऩोखयी, कुईलबय तथा छौङ्खा चण्डीथानराई धालभिक स्थारको
रुऩभा र्वकास गयी आन्तरयक ऩमिटन प्रवधिन कामिक्रभ सञ्चारन गरयनेछ।

आलथिक र्वकास सम्फन्धी नीलतहरु
 ऩशुऩारन य कृर्षको रालग सम्बाव्मता अध्ममान तथा व्मवसहीकयणभा जोड र्दइनेछ।
 कृषकहरुराई अगािलनक खेतीको रालग प्रोत्साहन गदै नगदे फारी य व्मवसार्मक खेतीभा
आकस्शित गरयनेछ साथै उच्च भुल्मका कृर्ष उऩजहरुको उत्ऩादन फढाई लनमाित वृर्द्ध गनि
प्रोत्साहन र्दनेछ।

 योजगायीका रालग उत्ऩादन कामिक्रभ भापित प्रत्मेक वषि योजगायी वृर्द्ध गने कामिक्रभ तम
गरयनेछ।

 आलथिक सभृर्द्ध प्रधान गने ुोस मोजनाभा फजेट रगानी गरयनेछ।
 कृर्ष ऺेत्रराई स्थालनम उत्ऩादनको प्रभुख ऺेत्रको रुऩभा र्वकास गरयनेछ। प्रभुख
फारीहरुको

उत्ऩादनभा

आत्भालनबिय

हुने

नीलत

लरइनेछ।लसचाई

य

लफउलफजनको

उऩरब्घताभा जोड र्दइनेछ।ऩशु जन्म उत्ऩादनका कामिक्रभराई प्रोत्सहान र्दइनेछ।

 उत्ऩादन भुरक योजगायीको अवसय लसजिना हुने कामिक्रभ य आमोजनाहरुराई र्वशेष
प्राथलभकता र्दइनेछ।

बौलतक ऩूवािधाय सम्फन्धी नीलतहरु
 गत वषि स्थालनमरे गाउॉगाउॉभा सडक सन्जार र्वस्तायको भुख्म प्राथलभकता र्दइएको
मथाथिराई आत्भसात गदै गाउॉ फस्तीभा बएका साधायण सडक भभित कामिहरुभा गाउॉ
फस्ती स्तयका जनसभुदामराई आफ्नो ऩन भहशुस गयाई फाटोघाटोको सॊ यऺण गनि
प्रोत्सहान गरयनेछ।
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 जरस्रोत, लसचाई, खानेऩानी य र्वद्युतको रालग ुु रा ऩरयमोजना सॊ चारन गने सम्बाव्मता
अध्मामनको य कामिक्रभ सॊ चारन गरयनेछ।

 उज्मारो जन्तेढुङ्गा अलबमान अन्तगित र्वद्युतीकयण भापित गाउॉऩालरकाका सफै वडाहरुभा
र्वद्युत सेवा उऩरब्ध गयाउने थारनी गरयनेछ।

 वस्तुगय आवश्मकताराई भध्म नजय गदै ऩूवध
ि ाय र्वकासको, र्वषमगत कामिक्रभको बवन
लनभािण तथा भभित सम्बाय गने मोजना फनाइनेछ।

साभास्जक र्वकास सम्फन्धी नीलतहरु
 गाउॉऩालरका लबत्रका र्वद्यारमहरुराई वस्तुगत आवश्मकताको आधायभा शैस्ऺक साभग्री
उऩरब्ध गयाई गुणस्तयीम स्शऺाको जग फसाइनेछ।

 फाररभैत्री र्वद्यारमका ऩूवध
ि ायहरु अऩनाउन र्वद्यारमहरुराई र्दशा लनदे श गरयनेछ। साथै
आवश्मकता हे यी कामिक्रभको सॊ चारन य व्मवस्थाऩन ध्मान र्दइनेछ।

 स्वास््म ऺेत्रको र्वकासराई प्राथलभकता र्दई अलनवामि आवश्मकताका सभाग्री, औषलध
तथा उऩकयणको व्मवस्थाऩनाका रालग र्वशेष जोड र्दइनेछ।

 प्राथलभक स्वास््म केन्र स्चसाऩानीराई अस्ऩातर फनाउने प्रमास थालरन्छ।
 रै र्ङ्गक सभनता, तथा साभास्जक सभावेशीकयण प्रवधन गनि भर्हरा, फारफालरका, दलरत,
मुवा, जेष्ठ नागरयक, आर्दवासी जनजाती, अऩाङ्गता बएका व्मस्क्तहरुको रालग आलथिक तथा
ऺभता र्वकासका कामिक्रभहरु सॊ चारन गरयनेछ।

 रस्ऺत वगिको स्जर्वकोऩाजिन सुधाय, आलथिक तथा ऺभता र्वकास, ऩहुॊच अलबवृर्द्ध एवभ्
सशस्क्तकयणको रालग रस्ऺत कामिक्रभ सॊ चारन गरयनेछ।

 नभुना र्वद्यारम सॊ चारन एवभ् व्मवस्थाऩनको रालग जनाएका प्रलतवद्धताहरु ऩुया गनि
प्रोत्सहान र्दइनेछ।

 खानेऩानी, स्वास््म, स्शऺा जस्ता आधायबतु आवश्मकतभा सफैको ऩहुच सुलनस्श्चत
गरयनेछ।साथै खानेऩानीको व्मवस्था गनि मोजनाहरु सॊ चारन गरयनेछ।

 एक घय एक धाया खानेऩानी मोजनाको सम्बाव्मता अध्ममन गयी DPR फनाइनेछ।
 गुणस्तयीम स्शऺा य स्वास््म सेवाको सुलनस्श्चतताका रालग आवश्मक कामिक्रभहरु सॊ चारन
गरयनेछ। साथै स्शऺा तथा स्वास््म ऺेत्रभा सॊ चालरत कामिक्रभहरुको प्रबावकायी अनुगभन
गरयनेछ।

वातावयण तथा र्वऩद् व्मवस्थाऩान सम्फस्न्ध नीलत
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 सडक तथा भैदानको छे उ छे उभा ऩमािप्त वृऺायोऩण गनि सम्फस्न्धत वन शाखा वा
कामािरमराई सशक्त फनाइ आभ नागरयकराई सुशस्ु चत फनाउने कामिक्रभहरु सॊ चारन
गरयनेछ।

 प्रकृलतक एवभ् भानर्वम सॊ कट य प्रकोऩफाट ऩूव ि सुयऺा व्मवस्थाऩन य ऺेलतऩुलतिराई
वैऻालनक रुऩभा सॊ चारन गरयनेछ।

 वातावयण तथा जर वामु भैत्री ऩूवध
ि ायको र्वकासभा जोड र्दइनेछ।वन ऺेत्रको वैऻालनक
एवभ् र्दगो व्मवस्थाऩन गयी आलथिक रुऩरे भहत्वऩुण ि वनस्ऩलत तथा जलडफुटीको
प्रशोधनभा लनजी तथा साभुदार्मक सॊ स्थारई सहबागी फनाइनेछ।

 वातावयण तथा र्वऩद् व्मवस्थाऩन सम्फस्न्ध काभ गने लनकामलफच सहकामि, सभन्वम साथै
प्रबावकायी अनुगभन भुल्माङ्कन गरयनेछ।

 नेऩार सयकायरे आ.व. २०७५/७६ राई यार्ष्डम सयसपाइ अलबमान वषिको रुऩभा
भनाउने घोषणाराई आत्भसाथ गदै सयसपाइ सम्फस्न्ध कामिक्रभ लनमभलत रुऩभा सॊ चारन
गरयनेछ।

सॊ स्थागत र्वकास, र्वत्तीम व्मवस्था य सुशासन सम्फस्न्ध नीलत
 सेवा प्रवाहराई सफै वडाभा सुचना तथा प्रर्वलधभा आवद्ध गयी लछटो, छरयतो य प्रबावकायी
रुऩभा सेवा प्रवाह गरयनेछ।

 साभास्जक सुयऺा कामिक्रभराई च ुस्त, दुरुस्त य प्रबावकायी फनाइनेछ।साभास्जक सुयऺा
बत्ता ऩाउने थऩ व्मस्क्तहरुको अधावर्दक य नाभावरी हटाउनु ऩने व्मस्क्तहरुको नाभावरी
हटाउदै पोटो सर्हतको र्ववयण तथा आद्यावर्दक गदै रलगनेछ।

 ऩस्ञ्जकयणराई लनमलभत य व्मवस्स्थम गरयनेछ।
 ऩदालधकायी एवभ् कभिचायीहरुको ऺभता र्वकासभा जोड र्दइनेछ।सोका रालग आवश्मक
फजेट य कामिक्रभ सॊ चालरत गरयने छ।

 सेवा प्रवाहभा सहजता ल्माउन गाउॉ कामिऩालरकाको कामािरम तथा वडा कामािरमहरुराई
आवश्मक पलनिचय, कम््मुटय तथा भेस्शन औजायको व्मवस्था गयी जस्तो सुकै अवस्थाभा
ऩलन सेवा प्रवाह गनि सर्कने अवस्था लभराईने छ।

 साविजलनक प्रशासनराई स्वच्छ, सऺभ, लनश्ऩऺ, ऩेशागत अनुशासन प्रलत प्रलतवद्ध,
ऩायदशॉ, भ्रष्टचायभुक्त य जनउतयदामी फनाइनेछ। य भ्रष्टचाय प्रलत शुन्म सहनस्शरतको
नीलत अवरम्वन गरयनेछ।
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 गाउॉऩालरकारे कभिचायीको कामि सम्ऩादन भुल्माङ्कन गयी दण्ड य ऩुयस्कायको व्मवस्था
लभराइनेछ।

 स्थामी कभिचायीहरुराई र्दइदै आएको ५०% प्रोत्साहन बत्ताराई मस वषि लनयण्तता
र्दइएको छ।

 स्थालनम स्वामत्ताको प्रवद्धिन गदै गाउॉऩालरकारे याजस्वका ऺेत्र ऩर्हचान गयी दामेया
र्वस्ताय एवभ् सभमसाऩेऺ ऩरयभाजिन गने नीलत अवरम्फन गरयनेछ।

 आन्तरयक याजस्व ऩरयचारन गनि नागरयक स्वमराई कय दार्मत्वको स्जम्भेवायी फोध
गयाउन जोड र्दइनेछ।

 सॊ स्थागत र्वकास, तथा अन्म ऺेत्रगत य र्वषमगत तपिका मोजना तथा ऩरयमोजना
कामिन्वमन ऩऺराई उत्तयदामी य जवाऩदे ही फनाई प्रवाकायी अनुगभन तथा भुल्माङ्कन गने
नीलत अवरम्फन गरयनेछ।

फजेट तथा कामिक्रभ
भानलनम सबाध्मऺ ज्मू ,
तथा गाउॉसबाको भानलनम सदस्म ज्मू हरु,
अफ भ आगाभी आलथिक वषि २०७५/७६ भा सॊ चारन गरयने कामिक्रभहरु य र्वलनमोस्जत
फजेट र्ववयण प्रस्तुत गनि अनुभलत चाहान्छु ।
आ.व. २०७५/७६ को वार्षिका आम तथा व्मामको अनुभान मस प्रकाय यहे को छ।मस
गाउॉऩालरकाको कुर फजेट २६ कयोड २९ राख ११ हजाय आु सम यहे को छ।
आम तपि र्वस्तृत र्ववयण मस प्रकाय यहेको छ।
१. र्वस्त्तम सभालनकयण अनुदान ६ कयोड ७७ राख, सॊ स्घम सयकायफाट।
२. सशति अनुदान १२ कयोड ४१ राख, सॊ स्घम सयकायफाट।
३. याजस्व फाॉडपाडफाट प्राप्त ५ कयोड १४ राख ४५ हजाय, सॊ स्घम सयकायफाट।
४. र्वस्त्तम सभालनकयण ३३ राख १३ हजाय, प्रदे श सयकायफाट।
५. थऩ अनुदान २३ राख १३ हजाय, प्रदे श सयकायफाट।
६. हाम्रो आन्तरयक याजश्व अनुभान १५ राख, आन्तरयक स्रोत।
७. गत आ.व.को र्वद्युत स्शषिकफाट ८५ राख, भौज्दात।
८. वडा नॊ २ को खचि हुन नसकेको ७ राख ५० हजाय, भौज्दात।
९. वडा नॊ ३ को खचि हुन नसकेको १३ राख ६० हजाय, भौज्दात।
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१०.

वडा नॊ ५ को खचि हुन नसकेको १९ राख २० हजाय, भौज्दात।

जम्भा २६ कयोड २९ राख ११ हजाय आु सम
वडा गत अनुदान मस प्रकाय यहेको छ।
१. वडा नॊ १, ६९ राख ५० हजाय।
२. वडा नॊ २, ७१ राख ५० हजाय।
३. वडा नॊ ३, ७० राख ५० हजाय।
४. वडा नॊ ४, ७३ राख ५० हजाय।
५. वडा नॊ ५, ७८ राख ५० हजाय।
६. वडा नॊ ६, ६८ राख ५० हजाय।
जम्भा ४ कयोड ३२ राख
गाउॉऩालरका स्तयीम मोजनाको र्वलनमोस्जत यकभ
सडक ६७ राख, स्शऺाभा ५५ राख ७५ हजाय, स्वास््मभा ४० राख, कृर्षभा ६० राख,
ऩशुधन तथा वागवानी र्वकास खचि २५ राख, ऩमिटन १० राख, मुवा तथा खेरकुद १५ राख,
भर्हरा फारफालरका र्वकास १० राख, घये र ु साना उद्योग खाडी प्रशोधन ५ राख, जन्तेढुङ्गा
भहत्सव १७ राख, सूचान तथा सॊ चाय ९ राख, पोहोय भैरा व्मवस्थाऩन ५ राख, स्वमभसेर्वका
प्रोत्साहन बत्ता १ राख ६५ हजाय, याधाकृष्ण भस्न्दय स्चसाऩानी ३ राख, अऩाङ्ग दलरत कामिक्रभ
५ राख, र्वऩत व्मवस्थाऩन ५ राख य बै ऩयी आउने ऩुस्जगत २ कयोड १६ राख ३२ हजाय ९
सम जम्भा गयी ५ कयोड ४९ राख ७२ हजाय ९ सम।
चारु तपि ३ कयोड ९७ राख ३८ हजाय ९ सम चारु तपिको र्वस्तृत र्ववयण चारु
फजेटको पाटफायीभा यास्खएको छ।
अफ भ र्वषमगत फजेटको र्वस्तृत र्ववयण ऩेश गनि अनुभलत चाहान्छु ।
भानलनम सबाध्मऺ ज्मू ,
गाउॉसबाका भानलनम सदस्म ज्मू हरु,
कृर्ष

 गाउॉऩालरकारई कृर्ष उऩज उत्ऩादनभा आत्भ लनबिय फनाउने नीलत अवरम्फन गदै मसका
लनम्ती आवश्मक कामिक्रभ फनाईने छ।
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 लनवाहभुखी कृर्ष व्मवस्थाराई लनमाित भुखी फनाउदै रै जाने कृर्षभा आधुलनकयण य
व्मवसामीकयण गनि आवश्मक कामि मोजना फनाईनेछ।

 कृर्ष उत्ऩादनका रालग भाटोको ऩरयऺण गयाई सम्बाव्मताको आधायभा कृर्ष ऩकेट ऺेत्र
लनधाियण गयी ऩशुऩारन, भात्स्म ऩारन य पुरपर खेती ऺेत्र लनधाियण गरयने छ।

 कृर्षराई व्मवसार्हक य योजगाय भुरक फनाउन आवश्मक कामिक्रभ तजुभ
ि ा गरयने छ।
 खाद्य सुयऺा य बण्डायणको लनस्म्त आवश्मक कामिक्रभ तम गरय रागु गरयने छ।
 गाउॉऩालरकाराई र्कसान भैलत्र गाउॉऩालरकाको रुऩभा र्वकास गरयने छ।
 यासामलनक भरको आमातराई कभ गदै जैर्वक तथा प्राङ्गारयक भरभा जोड र्दइने छ।
मसका लनस्म्त र्कसानहरुराई तालरभ य प्रस्शऺणको व्मवस्था लभराईने छ।

 गाउॉऩालरकाराई भाछा, भासु, अण्डा य दुग्ध ऩदाथिभा आत्भलनबिय गयाउदै लनमाितभ जोड
र्दई मस ऺेत्रभा योजगायी लसजिना गदै रै जाने य मसफाट आलथिक सभृर्द्धको फाटो खोल्ने
आवश्मक कामिक्रभ ल्माईनेछ।

 र्कसानहरुराई साभुर्हक, सभुहगत य सहकायीको आधायभा व्मवसार्मक खेती प्रणारीराई
आवश्मक सहमोग लभराईने छ।

 कृर्ष र्वकासको लनस्म्त र्वर्वध कामिक्रभ सॊ चारन गनि रू ६० राख फजेट र्वलनमोजन
गये को छु ।
ऩशु र्वकास

 गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्र सम्बाव्मता अध्ममन गयी व्मवसार्मक य साभुर्हक ऩशुऩारनको
लनम्ती र्कसानहरुराई आकर्षित गरयने छ।

 नस्र सुधाय कामिक्रभ अन्तगित उन्नत जातको ऩशुऩारनभा जोड र्दइने छ।
 गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र दुग्ध जन्म व्मवसाम भासु जन्म उत्ऩादनको रालग आवश्मक नीलत
गत व्मवस्था लभराईने छ।

 भासु, अण्डा य भाछाभा गाउॉऩालरकाराइ आत्भ लनबिय गयाउन कामिक्रभ ल्माईनेछ।
 दुग्ध व्मवसामराई प्रोत्साहान गनि र्कसानराई सभुहगत कामिक्रभको आधायभ सहमोग गनि
कामिक्रभ ल्माईने छ।

 सभग्र ऩशुऩारन य र्वकासको लनम्ती रू. २५ राख फजेट र्वलनमोजन गये को छु ।
स्शऺा

 साविजलनक साभुदार्मक र्वद्यारहरुभा शैस्ऺक सुधायभा जोड र्दइने छ।
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 कऺा १ दे स्ख अलनवामि अॊग्रज
े ी भाध्मभभा स्शऺा र्दन सुरुवात गरयने छ।
 दयवन्दी र्वर्हन र्वद्यारमहरुभा दयफन्दी थऩ गनि आवश्मक ऩहर गरयने छ य लनजी
श्रोतफाट

स्शऺक

तरव

सुर्वधा

लरइयहे का

स्शऺकको

हकभा

कयाय

सेवाभा

गाउॉऩालरकाफाट तरफ व्मवस्था लभराईने छ।

 र्वद्यारम व्मवस्थाऩनभा र्वशेष जोड र्दइने छ।
 गाउॉऩालरका लबत्र १ प्रार्वलधक स्शऺारम स्थाऩनाको सम्बाव्मता अध्ममन गरयने छ।
 स्चसाऩानी क्माम्ऩस सॊ चारन गनि आवश्मक प्रवन्ध लभराईने छु ।
 स्चसाऩानी नभुना भा.र्व.भा मसै आ.व. कृर्ष प्रार्वलधक स्शऺाको रालग प्रार्वलधक स्शऺा
सॊ चारनको रालग रू. ९ राख फजेट र्वलनमोजन गये को छु ।

 स्शऺा ऺेत्रको सभग्र र्वकासको रालग रु. ५५ राख ७५ हजाय रुऩैमा र्वलनमोस्जत गये को
छु ।
स्वास््म सयसपाई

 गाउॉऩालरका लबत्रको स्वास््म य सयसपाईराई र्वशेष भहत्वका कामिक्रभ सॊ चारन गरयने
छ।

 सफै स्वास््म सॊ स्थाराई अनराईन भाध्मभभा रलगने छ।
 प्राथलभक स्वास््म केन्र स्चसाऩानीराई २५ सैमाको अस्ऩतारभा र्वकास गनि आवश्मक
ऩहर गरयने छ।

 प्राथलभक स्वास््म केन्रभा पाभेसी सॊ चारन गनि प्रवन्ध लभराईने छ।
 स्वास््म र्वभा कामिक्रभराई प्रबावकायी फनाईने छ।
 स्वास््म केन्र तथा गाउॉघय स्क्रलनक तथा खोऩकेन्रहरुराई व्मवस्स्थत गनि सुर्वधा
सम्ऩन्न फनाउदै रै जाने आवश्मक प्रवन्ध लभराईने छ।

 स्वास््म सॊ स्थाका कभिचायीहरुको लनमभन य व्मवस्थाऩनको लनस्म्त आवश्मक नीलत य
लनमभ फनाइने छ।

 स्वास््म सॊ स्थाहरुको जग्गा बवन रगामत ऩूवािधाय र्वकासको क्रभागत मोजना फनाइने
छ।

 सुयस्ऺत भातृत्वको रालग गबिवती भर्हराहरुको त्माङ्क सॊ करन गयी ऩोषण कामिक्रभ
सॊ चारन गनि आवश्मक नीलत तजुभ
ि ा गरयने छ।

 स्वास््म ऺेत्रको सभग्र र्वकासको लनस्म्त रू ४० राख रुऩैमा फजेट र्वलनमोजन गये को
छु ।
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र्वद्युत

 उज्मारो जन्तेढुङ्गा अलबमान अन्तगित केस्न्रम प्रसायण राइन भापित

सफै वडाभा

क्रभागत र्वद्युलतकयण क्रभागत र्वद्युलतकयण कामिक्रभ ल्माइएको छ।

 खोटाङ – स्चसाऩानी, स्चसाऩानी – र्द्रुङ, स्चसाऩानी – काहुरे र्वद्युत राईन र्वस्ताय
कामिक्रभराई लनयन्तयता र्दइएको छ।

 स्चसाऩानी फजायभा सोरय ऩावयफाट सडक फस्त्तको व्मवस्था गनि आवश्मक फजेट
र्वलनमोजन गरयएको छ।

 सभग्र र्वद्युत र्वकासको लनम्ती रू ८५ राख र्वलनमोजन गये को छु ।
वन य वातावयण

 कृर्ष, वन य वातावयण सम्फन्धी आवश्मक नीलत फनाइ रागु गरयने छ।
 साभुदार्मक वन, कफुलरमती वन य नीस्ज वनहरुको अलबरेख सॊ करन गयी व्मवस्थाऩन
गनि आवश्मक कामिक्रभ तजुभ
ि ा गरयने छ।

 वातावयण सॊ यऺण गनि जनसबालगताभा आधारयत “धलति फचाउ” अलबमान सॊ चारन गने
कामिक्रभ ल्माइने छ।

 जॊगरी जनवायहरुको प्रकोऩफाट र्कसानराई जोगाउन आवश्मक सम्बाव्मता अध्ममन
गरयने छ।

 वन्म जन्तुफाट र्ऩलडत ऺेत्रहरुको ऩर्हचान गयी आगाभी वषिभा त्मस्ता ऺेत्रका
वालसन्धाहरुको नीस्म्त आवश्मक कामिक्रभ ल्माइने छ।

 सभग्र वन, वातावयण य वन्म जन्तुसॉग सम्फस्न्ध आवश्मक कामिक्रभको रालग फजेट
तजुभ
ि ा गरयने छ।
ऩमिटन

 गाउऩालरका लबत्रको भहत्वऩूणि धालभिक सास्कृलतक ऩमिटर्कम ऺेत्रहरुराई ऩमिटन ऺेत्रको
रुऩभा र्वकास गनि आवश्मक ऩूवध
ि ाय र्वकासको कामिक्रभ ल्माईने छ।

 बानुभलत, जन्तेढुङ्गा, हुभाऩोखयी कुईलबय, ऩन्चकन्मा ऩोखयी दे र्वस्थान, कन्मा औतायी
भस्न्दय, खन्मा फासे होम्भाथान, सोकोऩेडाडा फोऩुङ

य छोङखा चस्ण्डथानराई ऩमिटन

केन्रको रुऩभा प्रवद्धन गनि आवश्मक कामिक्रभ ल्माईने छ।

 कुइलबय डाडाभा ्मायाग्राईलडङ्ग य यक क्राइस्म्फगॊको सम्बाव्मता अध्ममन गरयने छ।
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 ऩमिटन ऩूवध
ि ायको लनम्ती आन्तरयक य फाह्रम ऩमिटकको लनम्ती प्राकृलतक ऩमिटन
कामिक्रभराई प्राथलभकता र्दन होभ स्टे रगामतको ऩूवध
ि ाय र्वकासभा जोड र्दइने छ।

 जन्तेढुङ्गा गाउॉऩालरकाको ऩमिटर्कम भहत्वराई उजागय गनि र्वर्वध ऩरयचमात्भक
कामिक्रभहरुको सॊ चारन गरयने छ।

 गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्र सम्बाव्म स्थानभा र्वभान स्थरको लनभािणको नीस्म्त प्रदे श सयकाय
य सॊ स्घम सयकायसॉग सहकामिभा सम्बाव्मता अध्ममन गरयने छ।

 सभग्र ऩमिटन ऺेत्रको र्वकासको लनस्म्त रू. १० राख फजेट र्वलनमोजन गये को छु ।
सडक तथा ऩुर

 गाउॉऩालरका लबत्रको बूबागराई सभेटेय एक चक्र ऩथ Ring Road लनभािणको सम्बाव्मता
अध्ममन गरयने छ।

 लनलभित फाटोहरुराई व्मवस्स्थत गनि य र्वस्ताय गनि आवश्मक प्रवन्ध लभराईएको छ।
 फोऩुङ – भैनाटाय, धोरे कालतिके – लरकुवा सडक य सोबे सात्भाया वाहामर
वायाहाऩोखयी सडक य खालप्तङ सडक लनभािण कामिराई ऩुया गनि प्राथलभकता यास्खएको
छ।

 स्चसाऩानी दे र्वस्थान पेदी हुदै तयाई जोड्ने छोटो फाटो लनभािणको रालग DPR

लनभािण

गनि सम्बाव्मता अध्ममन गरयने छ।

 सभग्र सडक लनभािण कामिको रालग मो स्शषिकभा ६७ राख र्वलनमोजन गये को छु ।
मुवा खेरकुद

 जन्तेढुङ्गा गाउॉऩालरको लबत्रको मुवाहरुराई लनम्ती योजगायी य स्वावरम्वन कामिक्रभ
सॊ चारन गरयने छ।

 वैदेस्शक योजगायराई व्मवस्स्थत गनि स्वयोजगाय फनाई आफ्नो ुाउॉभा वस्ने वातावयण
फनाउन आवश्मक लसऩ र्वकासको रालग तालरभ र्दने व्मवस्था गरयने छ।

 मुवा

रस्ऺत

कामिक्रभको

भाध्मभफाट

मुवाहरुराई

यचनात्भक

य

श्रृजानात्भक

कामिक्रकभभा सहबागी गयाईने छ।

 मस सभग्रभा मस स्शषिकभा रु. १५ राख फजेट र्वलनमोजन गये को छु ।
भर्हरा फारफालरका

 भर्हराहरुको लनम्ती आमआजिन भुखी कामिक्रभहरु तजुभ
ि ा गरयने छ।
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 रै र्ङ्गक र्हॊ सा, घये र ु र्हॊ सा जस्ता सभाजको र्वकृलत र्वरुद्ध कामिक्रभ सॊ चारनभा ल्माईने
छ।

 भर्हरा अलधकाय, भानव अलधकाय य सभानुऩालतक सहबागीताका लनम्ती आवश्मक
कामिक्रभ तम गरयन्छ।

 लसऩ र्वकास य योजगायीभा ऩहुच फनाउने र्वशेष कामिक्रभ तजुभ
ि ा गरयने छ।
 फारफालरकाको

स्शऺा, स्वास््म य ऩोषणको कामिक्रभराई प्रबावकायी ढॊ गरे कामिक्रभ

सॊ चारन गरयने छ।

 सभग्रभा भर्हरा तथा फारफालरका र्वकासको लनस्म्त रु. १० राख र्वलनमोजन गये को
छु ।
दलरत अऩाङ्ग उत्थान कामिक्रभ

 र्ऩछडीएको य साभास्जक अवसयहरुफाट ऩलछ ऩरयएको दलरत सभुदामको लनस्म्त आम
आजिन य सशस्क्तकयणको लनस्म्त आवश्मक कामिक्रभ फनाइने छ।

 अऩाङ्ग य अशक्तहरुको लनस्म्त आम भुरक कामिक्रभ भापित स्वयोजगायको रालग
आवश्मक तालरभ प्रस्शऺणको रालग कामिक्रभ फनाईने छ।

 दलरत अऩाङ्ग कामिक्रभको रालग रु ५ राख र्वलनमोजन गये को छु ।
घये र ु तथा कुटीय उद्योग य खाडी प्रशोधन

 स्थालनम श्रभ, लसऩ य कच्चा ऩदाथिराई उऩमोग गदै घये र ु तथा कुटीय उद्योग स्थाऩना
गनि जनताराई अलबप्रेरयत गरयनेछ छ।

 खाडी कऩडा ढाका कऩडा अल्रोफाट धागो उत्ऩादन जस्ता कामिराई प्राथलभकाताको साथ
अस्घवडाउन आवश्मक लसऩको रालग तालरभहरुको प्रवन्ध लभराइने छ।

 स्थालनम स्तयभा ऩाइने परपुरफाट जाभ, जेयी, जुस य हल्का ऩेम ऩदाथिहरुका
उत्ऩादनभा राग्न उद्योग व्मवसामीहरुराई प्रेरयत गरयने छ।

 खाद्य प्रशोधण, जलडफुटी रगामतका प्रशोधन गयी योजगायी सृजना गनि ऩूवध
ि ाय तमाय
गरयने छ।

 खाडी कऩडाको प्रवद्धन गनि र्वशेष जोड र्दइने छ।
 घये र ु तथा कुटीय उद्योग (खाडी प्रशोधन) कामिको रालग रु. ५ राख र्वलनमोजन गये को
छु ।
जन्तेढुङ्गा भहोत्सव
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हाम्रो ऩौयख हाम्रो गौयव हाम्रो जन्ते ढुङ्गा
बन्ने भुर नायाको साथ

हाम्रो गाउॉऩालरकाको नाभ जोलडएको जन्ते ढुङ्गा ऐलतहालसक भहत्वको

जन्तेढुङ्गा भहोत्सवको आमोजना गयी जन्ते ढुङ्गाराई ऩरयचीत गयाउने कामिक्रभ तमाय गरयएको छ।
मसको लनम्ती रु. १७ राख छु ट्याएको छु ।
सूचना तथा सॊ चाय, सूचना प्रर्वलध सुधाय
१. सूचना तथा सॊ चायको भाध्मभफाट गाउॉऩालरकाराई लडजीटराईज गदै रै जाने आवश्मक
प्रवन्ध लभराईने छ।
२. जनताको कामि लछटो, छरयतो य व्मवस्स्थत गनि ई- सेवा प्रर्वलधफाट से वा उऩरब्ध गयाउन
आवश्मक व्मवस्था लभराईने छ।
३. सभग्रभा सूचना तथा सॊ चाय ऺेत्रको रालग रू. ९ राख र्वलनमोजन गये को छु ।
पोहोय भैरा व्मवस्थाऩन
गाउॉऩालरकाराई सुन्दय स्वस््म याख्न पोहोय भैरा व्मवस्थाऩनको प्रवन्ध लभराइएको छ।
पोहोय व्मवस्थाऩनको लनस्म्त रु. ५ राख र्वलनमोजन गये को छु ।
स्वास््म स्वमभ सेर्वका प्रोत्सहान
स्वस््म जस्तो सम्वेदन लसर ऺेत्रभा लनयन्तय लनस्वाथि रुऩभा अहोयात्र खर्टनु बएका स्वास््म
स्वमभसेर्वकाहरुराई न्मुन बए ऩलन प्रोत्सार्हत गनि प्रोत्साहन बत्ता र्दने व्मवस्था लभराईएको छ।
स्वास््म स्वमभ सेर्वकाहरुरई प्रलत भर्हना रू १ हजायको प्रोत्साहन बत्ता व्मवस्था लभराएको
छु ।
मस प्रोत्साहन बत्ताको रालग रु. १ राख ६५ हजाय र्वलनमजन गये को छु ।
याधाकृष्ण भस्न्दय
स्चसाऩानी फजायभा एक याधाकृष्ण भस्न्दय लनभािण गनि रू. ३ राख र्वलनमोजन गये को छु ।
बैऩयी आउने ऩुस्जगत
गाउॉऩालरकाको मस आ.व. २०७५/७६ को रालग बै ऩयी आउने ऩुस्जगत स्शषिक तपिको
फजेट व्मवस्थाऩना गरयएको छ।मस स्शषिक रू. २ कयोड १६ राख ३२ हजाय ९ सम
र्वलनमोजन गये को छु ।
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लफऩद व्मवस्थान
प्राकृलतक तथा भनर्वम लफऩदफाट उत्ऩन्न हुने जोस्खभहरुको व्मवस्थाऩन गनिका लनस्म्त
स्थालनम सयकायको कतिव्म य दार्मत्वराई भनन गदै मस आ.व.भा रु. ५ राख र्वलनमोजन गये को
छु ।
गरयवी लनवायण
खुसी सुखी सभृद्ध जन्ता बन्ने हाम्रो भुख्म अलबमान अन्तगित जनताको आमआजिन य
योजगायको अलधकायराई ख्मार गदै र्वर्वध आम भुरक कामिक्रभ सॊ चारन गयी गरयवी लनवायण
गनि आवश्मक कामिक्रभ सॊ चारन गरयने छ।
सभुदाम गुन य ऩरयचारनफाट स्थार्ऩत गरयवी लनवायण कामि अन्तगितको कोषराई व्मवस्स्थत
गदै गरयवी न्मुलनकयणभा जोड र्दइने छ।
भानलनम सबाध्मऺ ज्मू तथा सबाका गाउॉसबाका भानलनम सदस्म ज्मू हरु
अफ भ ऩुस्जगत य चारु तपिको र्वलनमोस्जत गाउॉऩालरका स्तरयम य वडागत स्शलरङ्गको
आधायभा मोजना स्शषिकहरुको

र्वस्तृत र्ववयण ऩेश गनि अनुभलत चाहान्छु ।मस फजेटभा स्शषिक

वाइज यकभ तोर्कएको छै न। मोजना स्शषिकभा यहे को मोजनाहरुराई प्रार्वलधक स्स्टभेटको
आधायभा फजेट लनधाियण गयी ऩलछ गाउॉकामिऩालरकाको फैुकरे लनणिम गये अनुसाय फजेट
कामिन्वमन गरयने छ।
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११

ऩौवा फुकुरा कृषी सडक

१२

ऩौवा छलतवन्ने रुवाखोर कृषी सडक

१३

ऩौवा रयरा फयातोङ्ग कृषी सडक

१४

ऩौवा याई टोर कृषी सडक

१५

दे र्वस्थान पेर्द ऩाण्डेगाउ ऩुङ्गखानी भख्खुवा खोरा सम्भ सडक स्तयउन्ती

साभास्जक र्वकास मोजनाहरु
१६

टोङ्गटोङ्गवा भधाने खोरा लसचाई कुरो

१७

धोजे खोरा भुहान बई लसचाई

१८

फुवा खोरा लसचाई कुरो भभित तथफन्धन

१९

कन्म औतायी भस्न्दय लनभािण सार्वक ५

२०

नागेश्वयी भस्न्दय सॊ यऺण

२१

ऩञ्चकन्म ऩोखयी भभित तथा ऩाटी लनभाणि

२२

होङभाथान कन्म औतायी भस्न्दय भभित सार्वक २,७

२३

जरकन्म भस्न्दय सॊ यऺण

२४

ऩुङखानी खा.ऩा. भभित
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१५

ऩाण्डेगाउ खा.ऩा. भभित

२६

खानेऩानी भभित सार्वक ४

२७

लसर्कम्टाय खा.ऩा. भभित

२८

सादी बञ्झमङ्ग ऩामोङ्ग खा.ऩा.

२९

कुवा ऩानी दे स्ख भुरफाटो सम्भ खा.ऩा. भभित सार्वक ६

३०

स्वास््म चौकी दे र्वस्थान य स्वास््म मुलनट लसर्कभटाय

३१

भर्हरा रस्ऺत सुधायीएको च ुरो

३२

भर्हरा स्वाॊमसेर्वका प्रोत्साहन झक्ता

३३

खेरकुद र्वकास

३४

जेष्ठ नागयीक सम्भान

३५

स्शव भस्न्दय लनभािण
सॊ स्थागत र्वकास

३६

वडा कामािरम ब्मवस्थऩन

३७

सवायी साधन सट्टाऩट्टा (एक्सचेन्ज)

३८

र्वऩद ब्मावस्थाऩन तथा लनउनीकयण

३९

साभस्जक रेखाऩरयऺण
जम्भा फजेट ७१ राख
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जन्तेढुङ्गा गाउॉऩालरका
वडा नॊ २ वोऩुङ
लस.भॊ .

मोजनाको नाभ

र्वनोमोस्जत यकभ

कैर्पमत

आलथिक र्वकास तपि
१

कृर्ष तथा ऩशु
ऩूवध
ि ाय र्वकास तपि

१

सडक

२

र्वद्युत

३

खेरकुद र्वकास

१

भर्हर रस्ऺत

२

जेष्ठ नागरयक, फारफालरका, दलरत, अऩङ्गा रस्ऺत कामिक्रभ

३

स्वास््म तथा भर्हरा स्वमभसेर्वका प्रोत्सहान बत्ता
सॊ स्थागत र्वकास

१

लनलभित बौलतक सॊ यचना भभित सम्बाय
वायावयण तथा र्वऩद व्मवस्थाऩन
र्वऩद व्मवस्थाऩन
र्वस्त्तम व्मवस्थाऩन य सुशासन

१

ु ाई य साभास्जक रेखा ऩरयऺण
सुचना,सॊ चाय तथा साविजलनक सुनव

१

र्वर्वध
जम्भा फजेट ७३ राख
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जन्तेढुङ्गा गाउॉऩालरका
वडा नॊ ३ काहुरे
र्वस्त्तम साभास्जकायण अन्तगितका मोजनाहरु
क. आलथिक र्वकास - ११२५०००
क्र.सॊ .

मोजनाको नाभ

१

आ.व. २०७४/७५ को कृर्ष तथा ऩशु व्मवसामराई सहुलरमत ऋण

२

कृषक सभुहहरुराई र्वर्वध व्मवसाम गनिका रालग ऋण तथा अनुदान

३

कृषकहरुराई व्मवसाम गनि उत्प्रेरयत गनि लसऩ र्वकास तालरभहरु

४

अगुवा कृषकहरुराई व्मवसार्हक फनाउन सचेतना तालरभ

५

र्ऩछडीएका कृषकहरुराई तालरभ तथा अवरोकन भ्रभण

६

र्वऩन्न कृषकहरुराई चल्रा, ऩाुा, ब ुया तथा लफउ र्वजनको र्वतयण

७

सभुह ऩरयचारन व्मवस्थाऩन

८

कृर्ष तथा ऩशु कामिक्रभ व्मवस्थाऩन

ख. ऩूवध
ि ाय र्वकास - ४५५००००
१०

रहये टोर राभादे र्व रस्क्ष्भ भा.र्व. ग्रालभण सडक ट्रमाक लनभािण

११

भगयनी, थुम्कीडाडा दे र्वस्थान, वासॊ रा सडक ट्रमाक लनभािण

१२

वाऩारुङ साराम्फु बञ्जामाङ क्रभागत सडक ट्रमाक लनभािण

१३

गैमाथान गौयीगाउॉ सडक ट्रमाक लनभािण

१४

लछभावा - केवाऩा सडक ट्रमाक लनभािण

१५

लछभावा चौयोऩा सडक ट्रमाक लनभािण

१६

सडक सॊ यऺण तथा भभित सलभलत कोष

१७

आलथिक वषिको २०७४/७५ को वडा ऺेत्र र्वद्युत र्वस्ताय केस्न्रम राइन

१८

वडा ऺेत्र र्वद्युत राईन र्वस्ताय

१९

लछभावा रघु र्वद्युत मोजना भभित

ग. साभास्जक र्वकास (स्शऺा, स्वास््म, खानेऩानी, लसचाई)
२०

फारर्वकास बवन लनभािण - गत वषिको र्वलनमोस्जत रु. १००००० सभेत

२१

र्वद्यारम फारभैत्री कामिक्रभ, पोहोय व्मवस्थाऩन, छात्रा सेलनटयी ्माडॉ

२२

भर्हरा स्वास््म स्वमभ सेर्वका प्रोत्सहान बत्ता

२३

र्वद्यारम स्तरयम स्वास््म सचेतना कामिक्रभ (र्वधाथॉ, अर्वबावक)

२४

फार कुऩोषण उन्भुरन

२५

आलथिक वषि २०७४/७५ को स्थलगत ने्टे भहु ान कादुयी खानेऩानी मोजना भभित

२६

आलथिक वषि २०७४/७५ को स्थलगत र्कवादान खानेऩानी मोजना भभित

गतवषिको २०००००
र्वनोमोजत यकभ

गतवषिको ६०००००

२४६००००
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२७

वय फोटे खानेऩानी मोजना

२८

वाशॊरा - कोइभाटोङ खानेऩानी मोजना

२९

गौयी गाउ खानेऩानी मोजना

३०

केवाऩा खानेऩानी मोजना भभित

३१

आलथिक वषि २०७४/७५ को स्थलगत कटु वा योहभ लसचाई कुरो लनभािण

३२

आलथिक वषि २०७४/७५ को स्थलगत गौयीगाउॉ गैमाथान लसचाई कुरो लनभािण

३३

आलथिक वषि २०७५/७५ को रु.२५००० सभेत लछभावा ट्याकी लनभािण मोजना

३४

थऩुि खोरा कटहये कुरो लनभािण र्वस्ताय

३५

आलथिक वषिको २०७४/७५ को स्थलगत र्कवादान, फायाखेत लसचाई कुरो लनभािण

३६

साराम्फु काहुरे खेरकुद ग्राउण्ड लनभािण र्वस्ताय

३७

मुवा खेरकुद कामिक्रभ वडा स्तरयम

३८

भर्हरा रस्ऺत कामिक्रभ

३९

दलरत रस्ऺत कामिक्रभ

४०

पयक ऺभता तथा एकर भर्हरा सहमोग

४१

गत आ.व. २०७४/७५ को फुस्ु रा कुरो भभित मोजना

घ. वातावयण तथा र्वऩद व्मवस्थाऩन
४२

र्वऩद व्मवस्थाऩन तथा सचेतना कामिक्रभ

४३

डढे रो लनमन्त्रण तथा वन वातावयण सॊ यऺण

ङ सॊ स्थागत र्वकास, र्वस्त्तम व्मवस्थाऩन तथा सुशासन
४४

वडा कामिरामराई सोराय खरयद १ थान

४५

वडा कामिरम बवन भभित तथा व्मवस्थाऩन

४६

सॊ चाय, सूचना फोडि, नागरयक वडा ऩत्र, होलडङ्ग फोडि

४७

ु ाई य साभास्जक ऩरयचम
साविजलनक सुनव

४८

र्वर्वध तथा बैऩयी कोष ( साॊस्कृलतक, ऩमिटन )

४९

कम््मुटय तालरभ, भारऩोत अध्मावलधक
जम्भा फजेट ७२ राख
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जन्तेढुङ्गा गाउॉऩालरका
वडा नॊ ४ डम्फखुि स्शवारम
क्र.भ.

मोजनाको नाभ

१

सडक लनभािण तथा भभित

२

खानेऩानी लनभािण तथा भभित

३

कृर्ष

४

वडा कामािरम बवन

५

लसचाई

६

भर्हरा, फारफालरका, अऩाङ्ग, जेष्ठ नालगयक , दलरत

७

ऩशुको औषधी तथा उऩकयण खरयद

८

सोराय खरयद

९

भोटय साइकर

१०

स्वास््म तथा स्वमभसेर्वका प्रोत्साहन बत्ता

११

कैराशेश्वय भस्न्दय भभित

१२

र्वद्युत

१३

बौलतक सॊ यचना भभित

१४

खेरकुद र्वकास

१५

र्वऩत व्मावस्थाऩन

१६

सुचना तथा सॊ चाय

१७

ु ाई
साविजलनक सुनव

१८

सेलभनाय गोष्ठी

१९

र्वर्वधभा

र्वलनमोस्जत यकभ

जम्भा फजेट ७५ राख
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जन्तेढुङ्गा गाउॉऩालरका
वडा नॊ ५ स्चसाऩानी
वडाफाट र्दन सर्कने मोजनाहरु वडा नॊ.५ स्चसाऩानी
लस.नॊ.

आलथिक र्वकासका मोजनाको नाभ

१

ऩशुऩारन सम्फन्धी, कुखुया,बैसी, फाख्रा,गाई,सुॊ गयु आदी

२

भहुयी ऩारन , घाय खरयद, पूर योऩन, तोयी खेती आदी

३

ॉ अन्म
नसियी, र्वरुवा उत्ऩादन सुन्तरा, लरच्ची, कागती, आऩ

४

अगािलनक भर उत्ऩादन गोुे भर सुधाय, भर भुत्र सॊ करन तथा गडेउरा भर उत्ऩादन

५

भाछाऩारन ऩोखयी लनभािण ब ुयाि खरयद अनुदान

६

सुन्तरा ऩकेट ऺेत्र घोषणा गरय र्वरुवा खरयद उत्ऩादन

७

खाडी कऩडा उद्योग खोल्न तथा कऩास खेलतराई प्रोत्साहन

८

लसऩ र्वकास तालरभ तथा अध्ममन भ्रभणि कृषक सभूहराई

९

कृषी तयकायी उत्ऩादन टनेर खरयद

र्वलनमोस्जत यकभ

ऩूवािधाय र्वकास मोजनाहरु
१०

सुरुङखेरे हुम्भाऩोखयी सडक

११

खकि दे स्ख ऩालथबाया सडक भभित

१२

डाडाखकि भासे कृषी सडक

१३

सुरुङखेरे र्वच टोर भारवासे कृषी सडक

१४

सुरुङखेरे काभ्रेखोरा सडक स्तयउन्ती

१५

र्वद्युत र्वस्ताय गत वषिको वजेट य हारको वजेट थऩ गने

१६

वाझगया कालतिके बट्टयाई टोर सडक
साभास्जक र्वकास मोजनाहरु

१७

बालसक खोरा भुहान भारवासे खा.ऩा.

१८

दलरत टोर तेसे नाटे ऩानी खा.ऩा.

१९

जरुवा ऩानी कुवा सॊ यऺण

२०

दे र्व खोरा खा.ऩा. भभित ऩालथबाया

२१

फागर्वये स्च्रेढुङ्ग खा.ऩा. भभित

२२

औतारय भस्न्दय लनभािण ऩालथबाया

२३

अरै स्च वायी टमङकी लनभािण

२४

ओखयफोट भुहान खा.ऩा. टमङकी लनभािण

२५

चङखे ब ुजेर खा.ऩा. स्रोत सॊ यऺण

२६

ुु रोखेत भुहान थाऩी टमङकी य धाया लनभािण
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२७

वस्नेत टोर लसॊ हदे र्व भस्न्दय लनभािण

२८

पत्ते ऩानी कुवा स्रोत सॊ यऺण तथा भस्न्दय लनभािण

२९

ऩानी सॊ स्चत ऩोखयी

३०

सार्वक—५ र्वच टोरभा खा.ऩा.

३१

खाल्रे धाया स्रोत सॊ यऺण साथै कन्म दे र्व भस्न्दय लनभािण

३२

आतभाया धाया भभित

३३

घोरे खोरा फगैचा टमङकी भभित

३४

सामऩात्री आभासभुह बवन भभित य पलनिचय ब्मवस्थऩन

३५

कारीभाटी डाडाखकि ताभाङ्ग टोर खा.ऩा भभित

३६

योङसुरा घोये डाडा पोप्त ुङ्ग खा.ऩा. भभित

३७

जाल्ऩा दे र्व भस्न्दय ्रासटय

३८

औतायी भस्न्दय खानीडाडा

३९

ऩाइऩ खयीदको रालग

४०

जेष्ठ नागरयक सम्भभान

४१

लसयीसे भुहान बई कट्टी डाडा य फोखे डाडा टमङकी लनभाणि य ऩामऩ

४२

लसम्रे कुवा टमङकी लनभािण

४३

ताभाङ्ग टोर खा.ऩा.स्रोत सॊ यऺ सार्वक ६
सॊ स्थागत र्वकास

४४

भेलसन औजाय, सवारय साधन तथा साभान खरयद अन्म

४५

ु ाई
र्वऩद ब्मवस्थऩन, साविजलनक सुनव
जम्भा फजेट ८० राख
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जन्तेढुङ्गा गाउॉऩालरका
वडा नॊ ६ र्द्रुङ
लस.नॊ.

मोजनाको नाभ

१

वजेट लसरीङ्गको र्कसीभ लनगारवास बञ्झुमाङ्ग सडक

२

चाऩखोया सोबे सावाखोरा कृर्ष सडक

३

बानुभलत लसम्रे खोरा सडक

४

चाऩखोया ओदारे सडक

५

सप्तभी लनगारफास सडक

६

खुस्न्रबञ्ज्माङ सडक

७

लनगारफास बञ्ज्माङ अल्रेगैया सडक

८

. ऩुयानो सडक सखाय

९

कृर्ष रस्क्ष्त कामिक्रभ

१०

र्वद्युत र्वस्ताय

११

लनगारफास धाया कुवा भभित

१२

होङ्माथान भभित

१३

बानु आधायबूत भभित

१४

उऩ–स्वास््म चौकी भभित

१५

फुढाबैरुङ प्रा. र्व. भभित

१६

खेरकुद

१७

कामािरम भभित

१८

कामािरम सवायी साधन

१९

भर्हरा रस्ऺत

२०

दलरत रस्ऺत

२१

अऩाङ्ग रस्ऺत

२२

र्वऩत व्मफस्थाऩन

२३

ु ाई
. साविजलनक सुनव

२४

स्वमभ सेर्वका प्रोत्साहन

र्वलनमोस्जत यकभ
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जम्भा फजेट ७० राख
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जन्तेढुङ्गा गाउॉऩालरका
गाउॉ कामिऩालरका
याजस्व ऩयाभशि सलभलत

सेवा शुल्क
लसपायीस य प्रभास्णत

र्ववयण

घयजग्गा नाभसायी
लसपायीस

१

०७5।७6 अनुभान
र्वस्तृत र्ववयण

दय

५ योऩनी सम्भ

100.00

५ दे स्ख १० योऩनीसम्भ

150.00

१० दे स्ख २० योऩनीसम्भ

200.00

२० दे स्ख ५० योऩनीसम्भ

300.00

५० योऩनीबन्दा भालथ

500.00

सॊ ख्मा

यकभ

उदाहयण: ुीक १० योऩनी जग्गा छ बने दस्तुय रु. २०० राग्नेछ
।
१ योऩनी सम्भको

100.00

१ योऩनी बन्दा भालथको

200.00

ऩक्की घय (प्रलत वगि र्पट)

3.00

कच्ची घय (प्रलत वगि र्पट)

2.00

२

भोही रगत कट्टा लसपायीस

३

घय कामभ लसपायीस

४

सयजलभन लसपायीस दस्तुय

200.00

५

छात्रवृलत लसपायीस

100.00

६

र्वऩन्न/असहाम र्वद्याथॉ छात्रवृलत

लनशुल्क

लसपायीस

७

अऩाङ्गता बएको लसपायीस

लनशुल्क

८

अस्थाइ फसोफास लसपायीस

200.00

९

स्थामी फसोफास लसपायीस

200.00

१०

नागरयकता लसपायीस

वॊशज

200.00

अॊ लगकृत

1000.00

प्रलतलरर्ऩ

400.00

११

र्वद्युत जडान लसपायीस

200.00

१२

धाया जडान लसपायीस

200.00

१३

जीर्वत यहे को लसपायीस

500.00
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दुफै नाभ गये को व्मस्क्त एकै हो
१४

बन्ने वा पयक जन्भलभलत सॊ शोधन

200.00

लसपायीस
१५
१६
१७

व्मवसाम फन्द लसपायीस

500.00

व्मवसाम सञ्चारन नबएको

500.00

लसपायीस
व्माऩाय व्मवसाम नबएको
लसपायीस

500.00

१८

कोटि पी लभनाहा लसपायीस

100.00

१९

नाफारक ऩरयचमऩत्र लसपायीस

100.00

२०

चौऩामा सम्फन्धी लसपायीस

100.00

२१

व्मवसाम दताि लसपायीस

1000.00

२२

उद्योग ुाउॉसायी लसपायीस

1000.00

२३

र्वद्यारम ुाउॉसायी लसपायीस

200.00

२४

आन्तरयक फसाइसयाइ लसपायीस

2000.00

२५
२६

र्वद्यारम सञ्चारन स्वीकृत कऺा

1000.00

वृर्द्द/ लसपायीस
व्मस्क्तगत र्ववयण लसपारयस/
नवीकयण लसपायीस

200.00

२७

जग्गा दताि लसपायीस

1000.00

२८

सॊ यऺक लसपायीस व्मस्क्तगत

100.00

२९

सॊ यऺक लसपायीस सॊ स्थागत

500.00

३०
३१

नेऩारसयकायको नाभभा फाटो

500.00

कामभ लसपायीस
कोुा खोल्न कामि योहफयभा फस्ने

500.00

लसपायीस
लनशुल्क उऩचायको रालग

लनशुल्क

सशुल्क उऩचायको रालग

100.00

३२

स्वास््म उऩचायको लसपायीस

३३

सॊ स्था दताि लसपायीस

1000.00

३४

जग्गा धनीऩुजाि हयाएको लसपायीस

200.00

३५

जीर्वत सॉगको नाता प्रभास्णत

500.00

३६

भृतकसॉगको नाता प्रभास्णत

500.00
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३७
३८
३९

आलथिक अवस्था फलरमो वा

1000.00

सम्ऩन्नता प्रभास्णत
आलथिक अवस्था कभजोय वा

100.00

र्वऩन्नता प्रभास्णत
जग्गा भुल्माङ्कन लसपायीस/
प्रभास्णत

प्रलत हजाय

१ रुऩैमा

४०

चायर्कल्रा प्रभास्णत

500.00

४१

जन्भ लभलत प्रभास्णत

500.00

४१

घय फाटो प्रभास्णत

४२

र्ववाह प्रभास्णत

200.00

४३

घय ऩातार प्रभास्णत

200.00

४४

कागज/ भञ्जुरयनाभा प्रभास्णत

200.00

४५

हकवारा वा हकदाय प्रभास्णत

200.00

४६

घय सम्ऩन्न लसपायीस/ प्रभास्णत

४७

अर्ववार्हत प्रभास्णत

200.00

४८

अऩुतारी लसपारयस

500.00

४९

अन्म लसपायीस वा प्रभास्णत

200.00

५०

घय नक्साऩास दस्तुय

५१

नक्सा ऩास लनवेदन पायाभ दस्तुय

५२

सयसपाइ शुल्क

फाटो बएको

500.00

फाटो नबएको

200.00

ऩक्की

1000.00

कच्ची

500.00

ऩक्की घय

1000.00

कच्ची घय

500.00
200.00

भालसक

100.00

सयसपाइ काडिको

100.00

नोट: सयसपाइ सम्फन्धी ऩुवािधाय फनेऩलछ राग्नेछ ।
५३

घय खारी गयाउॉदा दस्तुय

500.00

भालथ उस्ल्रस्खत लसपायीस वा प्रभास्णतको प्रलतलरऩी आवश्मक ऩये भा ऩलन सुरु तोर्कएको दस्तुय ऩुन: राग्नेछ । य उस्ल्रस्खत
कागजात अॊ ग्रज
े ी बाषाभा आवश्मक ऩये भा रु. ५०० राग्नेछ । भालथ उस्ल्रस्खत लसपायीस य प्रभास्णत फाहे क कुनै लनणिम वा
पैसरा आर्दको नक्कर आवश्मक ऩये भा प्रलतऩाना १० रुऩमाॉ दस्तुय राग्नेछ ।

दताि शुल्क
५४

जन्भ दताि

३५ र्दनलबत्र बए लनशुल्क
अन्मथा

200.00
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३५ र्दनलबत्र बए लनशुल्क

५५

भृत्म दताि

५६

फसाइसयाइ जाने आउने दताि

५७

सम्फन्धर्वच्छे द दताि

५८

र्ववाह दताि

५९

६०

६१

अन्मथा

100.00
2000.00

३५ र्दनलबत्र बए लनशुल्क
अन्मथा
३५ र्दनलबत्र बए लनशुल्क

नमा व्मवसाम दताि

200.00

अन्मथा

200.00

१ राख सम्भको

200.00

१ राख दे स्ख ५ राखसम्भो

300.00

५ राखदे स्ख २० राख
सम्भको

500.00

२० राखदे स्ख भालथ

1000.00

उजुयी दताि तथा भुद्दा दस्तुय

500.00

व्मवसाम नर्वकयण

१ राख सम्भको

100.00

१ राख दे स्ख ५ राखसम्भो

150.00

५ राखदे स्ख २० राख
सम्भको

250.00

२० राखदे स्ख भालथ

500.00

ढरान ऩक्की घय

500.00

जस्ताको छाना

200.00

खयको छाना

100.00

कोुा वा घयबाडाको

10 प्रलतशत

कय

६२

६३

घयधुयी कय

घय फहार कय

साविजलनक स्थान र्वऻाऩन वा
६४

र्वऻाऩन कय

साइन फोडि याखे फाऩत

1000.00

वार्षिक
फायी

६५

भारऩोत/ ब ुलभ
कय

अब्फर (प्रलत योऩनी )

8.00

दोमभ (प्रलत योऩनी )

6.00

सीभ (प्रलत योऩनी )

4.00

चाहाय (प्रलत योऩनी )

2.00

खेत
अब्फर (प्रलत योऩनी)

10.00
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दोमभ (प्रलत योऩनी)

8.00

सीभ (प्रलत योऩनी)

6.00

चाहाय (प्रलत योऩनी )

4.00

नोट: 2 वषिबन्दा राभो सभम सम्भ कय नफुझाउनेराई जम्भा कय यकभभा २५%, 5 वषिबन्दा फढी सभम नफुझाउनेराई
३५% , य ८ वषिबन्दा राभो सभम कय नफुझाउनेराई ५०% थऩ जरयवाना राग्नेछ । तय आव 074।75 बन्दा
अगालडको भारऩोत यकभ य जरयवाना सालफककै लनमभ य दयये ट अनुसाय राग्नेछ ।

स्रोत ऩरयचारन

हरबाडा प्रलतर्दन

200.00

कुसॉ बाडा प्रलतर्दन/ प्रलतगोटा

5.00

व्मवसाम कय

६७

६८

६९

७०

७१

भर्दया ऩसर

च ुयोट लफडी सुतॉ जन्म

हल्का ऩेम ऩदाथि

सुनचाॉदी ऩसर

औषधी ऩसर

र्वतयक

3000.00

थोक

2000.00

खुरा

1500.00

र्वतयक

3000.00

थोक

1500.00

खुरा

1000.00

र्वतयक

1500.00

थोक

1000.00

खुरा

500.00

थोक

1500.00

खुरा ऩसर य भभित

1000.00

थोक

3000.00

खुरा डाक्टय बएको

2000.00

खुरा डाक्टय नबएको

1500.00

७२

भाछाभासु लफक्री ऩसर

2000.00

७३

आमुवेर्दक औषधी ऩसर

500.00

७४

एग्रोबेट ऩसर

७५

स्टे शनयी तथा ऩुस्तक ऩसर

७६

छऩाइ तथा प्रकाशन

थोक

2000.00

खुरा

1000.00

थोक

1500.00

खुरा

1000.00

अपसेट प्रेस

2000.00

साधायण प्रेस

1000.00
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७७

कस्भेर्टक ऩसर

७८

भोटय ऩाट्सि

७९

्राइ तथा ग्रास

८०

८१

थोक

2000.00

खुरा

1500.00

थोक

2500.00

खुरा

1500.00

थोक

1500.00

खुरा

1000.00

थोक

1500.00

खुरा

700.00

र्वतयक

3000.00

क्माल्कुरेटय अलडमो, लबलडमो,

थोक

1500.00

आर्द)

खुरा

1000.00

हाडिवेमय/

थोक

5000.00

खुरा

3000.00

ऩेट्रोर ऩम्ऩ

5000.00

ऩेट्रोर लफक्री केन्र

5000.00

ग्मास लसलरन्डय सफ लडरय

3000.00

भर्ट्टतेर भात्र लफक्री

2000.00

थोक

2000.00

खुरा

1000.00

थोक

1500.00

खुरा

1000.00

कऩडा/पेन्सी/जुत्ताच्ऩर/ब्माग
ऩसर

धागो टाक ऩसर
इरेक्ट्रोलनक ऩसर (भोफाइर, घडी,

८२

८३

८४

भेलसनयी/स्मालनटयी/भाफिर ऩसर

ऩेट्रोलरमभ ऩदाथि

८५

स्स्टर आरभुलनमभ ऩसर

८६

पलनिचय

८७

1500.00

ढु ङ्गा तथा लगट्टी फारुवा लफक्री

5000.00

र्वतयण गने
टे ररयङ आधुलनक

1000.00

हाते भेलसन

200.00

८८

कऩडा लसराइ कटाइ

८९

स्नुकय तथा ऩुर हाउस

2000.00

९०

क्माये भ फोडि

1000.00

९१

ऩशु आहाय लफक्री केन्र

1000.00

९२

र्कयाना ऩसर

९३

परपूर/तयकायी ऩसर

थोक

1500.00

खुरा

500.00

थोक

800.00
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९४

९५
९६

खुरा

400.00

थोक

1000.00

खुरा

500.00

बाॉडा ऩसर (स्टीर,

थोक

1000.00

्रास्स्टक,आल्भुलनमभ सफैथयी)

खुरा

1000.00

भाटाको बाॉडा ऩसर

थोक, खुरा

200.00

स्चर्कत्सक

5000.00

उऩहाय/ लगफ्ट/ खेरौना ऩसर

कन्सल्टे न्ट

९७

र्वशेषऻ ऩयाभशि तथा अन्म
व्मावसामी सेवा

सेवा(इस्न्जलनमरयङ्ग)

5000.00

कानुन व्मावसामी र पभि

2000.00

रेखाऩयीऺण व्मावसामी

5000.00

दन्तस्चर्कत्सक

2000.00

अनुसन्धानकताि ऩयाभशिदाता

2000.00

ऩशु स्चर्कत्सक डाक्टय

2000.00

योजगाय सेवा

3000.00

९८

ढु वानी तथा ट्रान्सऩोटि

2000.00

९९

ऩेन्टय/ साइनफोडि रेख्ने

1000.00

१००

खोटो व्मवसामी

1000.00

१०१

जग्गा व्मवसामी

2000.00

१०२

लनभािण व्मवसामी

5000.00

१०३

मस वगॉकयणभा नऩये का
व्मवसामको हकभा

750.00

उत्ऩादनभूरक उद्योग
१०४

ग्रीर उद्योग

3000.00

१०५

जुत्ता उद्योग

1500.00

घये र ु कुर्टय उद्योग(अगयफत्ती,
१०६

भैनफत्ती,टीकी, अचाय तथा अन्म

1000.00

१०७

कऩडा तथा गाभे न्ट उद्यॉोोग

5000.00

१०८

लसयक डसना उद्योग ऩसर

1500.00

१०९

कुटानी ऩेरानी/ लभर

1500.00

११०

भसरा लभर

1000.00

कुर्टय)

नोट: मर्द भसरा लभर यहेको लभरफाटै कुटानी ऩेरानी लभर ऩलन
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छ बने कुटानी ऩेरानी लभरकै व्मवसाम कय राग्ने छ ।
१११

११२

डेयी उद्योग/ व्मवसाम

उऩबोग्म वस्तु उत्ऩादन उद्योग

500.00
कुर्कज नुडल्स

1000.00

दारभोट ऩाउयोटी चाउभीन

1000.00

ऩाऩड स्च्स र्पगय

1500.00

स लभर ्राइउड उद्योग

5000.00

काु लफक्री लडऩो

2000.00

११३

वनजन्म उद्योग

११४

क्रसय÷कन्क्रीट÷इटा बट्टा उद्योग

5000.00

११५

ढाकाटोऩी ऩस्स्भना उद्योग

500.00

११६

सुलतिजन्म उद्योग

5000.00

११७

होटर रज ये ष्टुयेन्ट

होटर य रज

2000.00

बोजनारम

1000.00

लभुाई ऩसर

500.00

ऩाटॊ ्मारेस

2500.00

ये ष्टुयेन्ट-फाय

2000.00

स्चमा य खाजा ऩसर

500.00

साना,खाजा-नास्ता ऩसर
(भर्दयासर्हत)
११८

टे न्ट हाउस

2000.00
2000.00

सेवा उद्योग

११९

सञ्चाय

एप.एभ. प्रसायण

10000.00

केवुर च्मानर प्रसायण

2000.00

ऩत्रऩलत्रका प्रकाशन सेवा

1000.00

पोटोकऩी, ऩी.लस.ओ साइफय
तथा क्मापे

1000.00

कुरयमय सेवा

1000.00

करय ल्माफ/ पोटोस्टु लडमो

1000.00

लनजी अस्ऩतार तथा नलसिङ्ग
१२०

१२१

स्वास््म सेवा व्मवसाम

स्शऺा सेवा

होभ

2500.00

स्क्रलनक तथा ल्माफ

1500.00

चस्भा ऩसर

1500.00

क्माम्ऩस

5000.00

भार्व/ उच्चभार्व

3000.00
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लनजी

भार्व

2000.00

आधायबूत

1500.00

प्रालथलभक

1000.00

छात्रावास

1000.00

भन्टे श्वयी

1000.00

ऩूव ि प्राथलभक

800.00

ट्युशन सेन्टय

1500.00

कम््मुटय / नृत्मकरा लसकाइ
केन्दय

1000.00

तारीभ तथा अनुसन्धान केन्र

1000.00

टामय-ट्युव भभित,

१२२

भभित सम्बाय

रयसोलरङ्ग,हावा बने

1000.00

इस्न्जन भभित

1500.00

डेस्न्टङ्ग ऩेस्न्टङ्ग

1500.00

र्ट.बी, र्िज, भोटय, ऩङ्खा,
ये लडमो, घडी जेनेयेटय, कम््मुटय,

1000.00

भोटयसाइकर भभित

2000.00

भोफाइर (इरेक्ट्रोलनक)

फस,ट्याक्सी रगामतका

१२३

सवायी साधन भभित

3000.00

अन्म र्वर्वध भभित

1000.00

ड्राइ स्क्रलनक, व्मुटी ऩारिय तथा
ु
सै रन

1000.00

१२४

पूर र्वरुवा ऩसर

500.00

१२५

सवायी साधन काय

१२६

ऩटके सवायी कय

ुे रागाडा तथा रयक्साभा

500.00
50.00

रष्टव्म: एक गाउॉऩालरकारे सवायी दताि तथा वार्षिक सवायी कय लरएऩलछ अको गाउॉऩालरकारे त्मस्तो सवायी दताि तथा
वार्षिक सवायी कय लरन ऩाउॉनेछैन ।

लसनेभा हर तथा भनोयञ्जन
प्रदशिन स्थरको प्रवेश
१२७

भनोयञ्जन कय

2.00%

शुल्कभा
जादु सकिस चटक आर्दभा

प्रलतर्दन 300
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१२८

१२९

जडीफुटी स्जवजन्तुकय

फहार लफटौयी कय

ऩलछ लनणिम गरयने ।
टहयो छाप्रोको भालसक

50.00

घुम्ती भालसक

50.00

ुे रा भालसक

50.00

फस , ट्रक, रयी, हेबी गाडी,
ट्याक्टय, जीऩ
१३०

ऩार्किङ्ग शुल्क: प्रलतर्दन

20.00

भोटयसाइकर, ुे रा गाडा, अटो
रयक्सा य अन्म साधन

10.00

प्रलतघण्टा
नोट: ऩार्किङ्ग शुल्क फसऩाकि स्थर व्मवस्स्थत बएऩलछ भात्र राग्ने
।
१३१
१३२

हाटफजाय कय
एर्ककृत सम्ऩस्त्त कय

वार्षिक (ुे क्का)

40000.00

एर्ककृत सम्ऩस्त्त कय ऩलछ
र्वस्तृत अध्ममन गयी
रगाइनेछ।

भानलनम सबाध्मऺ ज्मू,
गाउॉऩालरकाका भानलनम सदस्म ज्मू हरु,
भैरे आ.व. २०७५/७६ को वार्षिक आम य व्मम अनुभानको र्वस्तृत फजेट प्रस्तुत गये को
छु । मस भालथ जन्तेढुङ्गा गाउॉऩालरका गाउॉसबा व्मवस्थार्ऩकाफाट गस्म्बय ढङ्गरे छरपर गयी मो
ु गदिछु।
फजेट प्रस्ताव ऩायीत गरयमोस बनी भानलनम सबाध्मऺ ज्मू टे फर
धन्मवाद।
र्वभरा याई
उऩाध्मऺ
जन्तेढुङ्गा गाउॉऩालरका, खोटाङ, प्रदे श नॊ १
लभलत: २०७५/०३/२३
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