
आदरणीय नगरसभाका सभा�य��य ू
नगरसभा सद�य�यहू� 
 

ग�डाकोट नगरपािलकाको आिथ�क वष� २०७६/०७७ मा नगर�तरीय राज� परामश� सिमित बाट �ा� 
माग�दश�न तथा ग�रएका िनण�यह�,नगरपािलकाको �ोत अनमुान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमित, बजेट तथा 
काय��म तजु�मा सिमित, बजेट तथा काय��म तयारीको �ममा के�� र �दशे बाट �ा� बजेट सीमा र नगरपािलकाको 
�ोत अनमुान तथा बजेट सीमा िनधा�रण सिमितबाट तय ग�रएको सीमा िभ� रही नगर काय�पािलकाको िनण�य 
वमोिजम आ.व. २०७६/०७७ को बजेट यस स�मािनत नगरसभा सम� ��ततु ग�रएको छ । आ.व. ०७६/०७७ का 
लािग वजेट काय��म वनाउदा िन�न िनतीगत �यव�थाह�को अवल�वन ग�रएको छ । 

 
आगामी आिथ�क बष� २०७६/०७७ को बजेट‚ काय��म स�ब�धी नीितगत �यव�था । 
 

१. नगरपािलकाको आ�त�रक �ोतको उ�चतम प�रचालनका लािग नपेालको सिंवधान २०७२ र �थानीय 
सरकार सचंालन ऐन २०७४ ले िनद�िशत गरेका कर, द�तरु सवेा श�ुकका �े�ह�को दायरा फरािकलो गद� 
नगरको �ोत प�रचालनमा सबै �े� र वग�का नगरबासीह�ले आफुले आ�नो �मता अनसुार योगदान गरेको 
महससु गन� अव�थाको िसज�ना ग�रनछे । 

२. नगरपािलकामा सवेा�ाहीह�ल े सबै िकिसमका राज�, कर द�तरु र सवेा श�ुक बुझाए पिछ सवेा�ाहीको 
मोबाइलमा SMS  सवेाको मा�यमबाट कर ितरेको जानकारी सिहत ध�यवाद �ापन गन� स�टवेयर प�ितको 
स�ुवात ग�रनछे ।  

३.  स�पितकर, भिूमकर (मालपोत), �यावसाय कर, घर बहाल कर, सवारीकर लगायत �यि�गत �कृितका कर 
राज�को रेकड� स�टवेयरमा �यवि�थत गरी एकै �यि�ले ितनु� बझुाउन ुपन� करह� एकै पटक बझुाउन स�न े
गरी करदाता म�ैी प�ितको �थापना र िवकास ग�रनछे । 

४. �ा� ह�न ेकरको समिुचत �यव�थापनका लािग स�वि�धत संघ स�ंथा संग सहकाय� ग�रनछे ।  
५. आ�त�रक �ोतको दीगो �यव�थापन र नयाँ �े�ह�को पिहचान तथा िव�तारका लािग सभंािवत �े�ह�का 

िव� समहूबाट अ�ययन गराई �ा� िसफारीसका आधारमा उपय�ु िनण�य ग�रनछे । 
 

अव म आगािम आिथ�क वष� ०७६/०७७ को अनमुािनत आयको िववरण ।  
िस. 
न.ं 

म�ुय आय शीष�क रकम  

१ आ�त�रक राज� ६ करोड ७८ लाख  
२ राज� बाँडफाँड (घरज�गा रिज��ेशन) ३ करोड  
३ मौ�दात तथा अ�य आय ५९ लाख १२  हजार ३९९ 
 आ�त�रक �ोतको ज�मा १० करोड ३७ लाख १२ हजार ३ ९९ �पयैा 

मा� 
१ नपेाल सरकारबाट �ा� ह�न ेिबि�य समािनकरण अनदुान १६ करोड ४३ लाख  



२ नपेाल सरकारबाट �ा� ह�न ेसशत� अनदुान २२ करोड २१ लाख  
३ नपेाल सरकारवाट �ा� ह�न ेराज� वाँडफाँड रकम १२ करोड १९ लाख  
४ �दशे सरकारवाट �ा� ह�न ेिवि�य समािनकरण अनदुान १ करोड २९ लाख ८९ हजार 
५ �दशे सरकारवाट �ा� ह�न ेशशत� अनदुान १ करोड 
६ �दशे सरकारवाट �ा� ह�न ेराज� वाँडफाड १ करोड ९३ हजार  

१० वह��े�ीय पोषण काय��म १७ लाँख ७९ हजार 
११ सामी प�रयोजना १७ लाँख 

 सघं तथा �देश वाट �ा� अनुदान ५४ करोड ४८ लाख ६१ हजार �पयैा मा� 
 आ�तरीक/ सघं �देशवाट �ा� कूल ज�मा ६४ करोड ८५ लाख ७३ हजार ३९९ �पयैा 

मा� 
 
मािथ उ�लेिखत आ�त�रक राज� आ�दानीका �ोतह� जटुाउन े स�दभ�मा िविभ�न समयमा ग�डाकोट नगरिभ� 
करिश�ा अिभयान सचंालन ग�रन ेछ भन ेनगर काय�पािलकाले काय�िवधी वनाई कर असलु गन� �यव�था ग�रएको छ। 
आिथ�क वष� २०७६/०७७ को वजेटलाई िन�न बमोिजम खच�मा िविनयोजन ग�रएको छ । 
 

�ययको िववरण 
  

�स.नं. �ववरण यस वष�को रकम आ.व. ०७६/०७७ कै�फयत 

१ काया�लय �शासिनक खच� ११ करोड ४८ लाख ६० हजार   
२ आिथ�क िवकास सिमित १ करोड १५ लाख   
क कृिष ५० लाख   
ख पशपुिं� ६० लाख   
ग सहकारी ५ लाख   
३ सामािजक िवकास सिमित ४ करोड ३९ लाख   

क वालम�ैी �थानीय शासन  ४० लाख   
ख खेलकुद  १५ लाख   
ग लि�त वग� ८४ लाख   
  मिहला १८ लाख   

आिदवािस जनजाती १५ लाख   
दिलत  १२ लाख   
वालवािलका १० लाख   
अपांग १० लाख   
जे� नाग�रक   ९ लाख   
यवूा लि�त काय��म १० लाख 

 



घ �ािविधक िश�ालय  ३० लाख   
ङ िश�ा १ करोड   
छ �वा��य ९५ लाख    
ज आयवू�द ५ लाख   
झ अ�य सामािजक �नानघाँट  ७० लाख   
४ पूवा�धार िवकास सिमित ६ करोड ८२ लाख ३४ हजार ३९९   
५  वातावरण तथा िवपद् �यव�थापन सिमित ७० लाख   
६  स�ंथागत िवकास तथा सेवा �वाह 

सिमित ५० लाख   
७ वह��े�ीय पोषण काय��म १७ लाख ७९ हजार   
८ सामी प�रयोजना १७ लाख 

 ९ शशत� अनुदान सघंीय सरकार काय��म २२ करोड २१ लाख    
१० शशत� अनुदान �देश सरकार १ करोड   
११ िवपद् �यव�थापन कोष लगायत ७ वटा 

कोष ३५ लाख   
 वडागत िवभाजन  १२ करोड ९० लाख   
 

१२ 
वडा नं. ३ १४ १८ लाई �ती वडा � ८० 

लाखका दरले २ करोड ४० लाख 
 वाँिक वडाह�मा �ित वडा � ७० लाखका 

दरले १० करोड ५० लाख 
 १३ समपुरक अनुदान १ करोड ५० लाख   

१३ लागत सहभािगता  १ करोड ५० लाख   
  ज�मा काय��म खच�  ६४ करोड ८५ लाख ७३ हजार ३९९ �पैया 

मा�   

- ज�मा नगर�तरीय योजनामा छु��एको वजेट �. १५ करोड ६ लाख ३४ हजार ३९९  
 




