
आदरणीय नगरसभाका सभाध्यक्षज्यू 

नगरसभा सदस्यज्यहूरु 

 

  मानव जीवनको इतिहासमै अत्यन्ि तिडादायी कोरोना भाईरस (कोतभड - १९) को दोश्रो लहरका 

कारण तसतजिि तवषम िररतस्ितिका तवच नागररकको जीवन रक्षा गदै तवकास तनमािणका कायिलाई अगाडी 

बढाउने ििा यस संकट िश्चाि उत्िन्न हुन सक्ने खाध्य संकटलाई समेि मध्यनजर गद ै नागररकको आय 

आजिनमा समेि टेवा ियुािउने लक्ष्यका साि हामी अगाडी बतढरहेका छ ौँ ।    कोरोना भाईरसको संक्रमण बढ्न 

नतदन र प्रभातवि व्यति हरुको व्यवस्िािनका लातग नगरिातलकाको िर्ि बाट श्रोि र साधनको तववेकिूणि 

प्रयोग गद ैस्वास््यकमीहरुको प्रत्यक्ष तनगरानीमा आइसोलेसन ििा क्वारेन्टाइनका कायि समेि भइरहकेा छन् । 

बन्दा बन्दीको यस अवस्िामा स्वदशे तभत्र रही रोजगारी गुमाउद ै दतैनक हािमखु जोड्न समस्या िरेका 

व्यतिहरुको राहाि ििा व्यवस्िािन लगायिका कायिमा खचि गने गरर सहयोग प्रदान गनुि हुने सम्िणूि व्यति, 

तवतभन्न संघ संस्िा लगायिका सहयोगी मनहरुलाई हातदिक धन्यबाद तदन चाहन्छु । यस प्रकोि तबरुद्द लड्न 

हातम सबैले सामातजक एकिा, सतहष्णिुा, आिसी समन्वय र सद्भाव जस्िा हाम्रा समाजका अमलु्य 

सम्ितिहरुको साहारा तलन ुसान्दतभिक हुन्छ । समाजका हरेक समस्या प्रति संबेदनतशल बन्द ैयोगदान समेि गनि 

अगाडी बढ्ने हाम्रो मन आगामी तदनमा समेि िि उदारिा साि प्रस्िुि हुनेछ भन्ने मैल ेतवश्वास तलएकी छु । 

महामारी तवरुद्दको यस लडाईमा गैंडाकोट नगरिातलका आफ्नो सम्िणूि क्षमिाको उियोग गद ै उिलब्ध श्रोि 

साधनको अतधकिम प्रयोगका साि हामी माति आइिरेको तवितिको िीडालाई भलु्द ै  नगरिातलकाको नवौं  

ऐतिहातसक एंव गररमामय नगर सभामा आगामी आतििक वषि २०७८/०७९ को बजेट प्रस्िुि गनि गइरहकेी छु । 

प्रस्िुि बजेटले नगरवासीको तिडामा मलम लगाउद ै जीवन रक्षा गने, तजतवको िाजिनमा टेवा ियुािउने ििा 

महामारी बाट प्रभातवि भएको नगरको तवकास प्रतक्रयालाई समेि माति उठाउने कायिमा योगदान ियुािउने छ 

भन्ने मेरो तवश्वास रहेको छ । एकसाि धेरै कायिहरुको तजम्मेवारी बहन, श्रोि साधनको सीतमििा, सेवा प्रवाहका 

लातग सतृजि स्वास््य सुरक्षा चनु िी, भ तिक िवूािधार र बढ्दो जनअिेक्षाका वीच सामान्जस्यिा स्िातिि गरी 

कायि गनिका लातग हामी सबै जनप्रतितनतधहरु र सेवा प्रवाहमा खतटइरहनु भएका कमिचारी सािीहरू वीच एउटा 

असल र मेलतमलाियिु नमनूा िररवारको भतूमका तनवािह गद ैकायिहरुको समतूचि बाौँडर्ाौँड र व्यवस्िािन गरी 

यस तवषम िररतस्िति बाट नगरलाई जोगाउन अहोरात्र खतटनुिने दातयत्व हामीमा सजृना भएको छ  । हामी 

तनवाितचि भई कायिभार सम्हालेको ितन च िो वषि िरुा भई िाचौं वषिमा प्रवेश गररसकेका छ ौँ  िसिि प्रस्िुि 

बजेट नयाौँ योजनाका अतिररि नागररकको जीवन रक्षा गद ैतवगिका अधरुा योजनाहरु सम्िन्न गने िर्ि  केतन्िि 

रहद ैतदगो तवकाशका लक्ष िच्छ्याउद ैअगाडी बढ्नेमा िणूिरुिमा तवश्वस्ि रहकेा छ ौँ  । 

 



गैंडाकोट नगरिातलकाको आतििक वषि २०७८/०७९ मा नगरस्िरीय राजश्व िरामशि सतमति बाट प्राप्त 

मागिदशिन ििा गररएका तनणियहरु,नगरिातलकाको श्रोि अनमुान ििा बजेट सीमा तनधािरण सतमति, बजेट ििा 

कायिक्रम िजुिमा सतमति, बजेट ििा कायिक्रम ियारीको क्रममा केन्ि र प्रदशे बाट प्राप्त बजेट सीमा र 

नगरिातलकाको श्रोि अनमुान ििा बजेट सीमा तनधािरण सतमतिबाट िय गररएको सीमा तभत्र रही नगर 

कायििातलकाको तनणिय वमोतजम आ.व. २०७८/०७९ को बजेट यस सम्मातनि नगरसभा समक्ष प्रस्िुि गदिछु । 

आ.व. ०७८/०७९ का लातग वजेट कायिक्रम वनाउदा तनम्न नीतिगि व्यवस्िाहरुको अवलम्वन गररएको छ । 

 

 

 

आगामी आर्थिक बर्ि २०७८/०७९ को बजेट‚ कार्िक्रम सम्बन्धी नीर्िगि व्र्वस्था । 

 

१. नगरिातलकाको आन्िररक श्रोिको उच्छचिम िररचालनका लातग नेिालको संतवधान र स्िानीय सरकार 

संचालन ऐन, २०७४ ले तनदतेशि गरेका कर, दस्िुर सेवा शलु्कका के्षत्रहरुको दायरा र्रातकलो गदै 

नगरको श्रोि िररचालनमा सबै के्षत्र र वगिका नगरबासीहरुले आरु्ले आफ्नो क्षमिा अनुसार योगदान 

गरेको महसुस गने अवस्िाको तसजिना गररनेछ । 

२. नगरिातलकामा सेवाग्राहीहरुले सबै तकतसमका राजश्व, कर दस्िुर र सेवा शलु्क बझुाए ितछ 

सेवाग्राहीको मोबाइलमा SMS  सेवाको माध्यमबाट कर तिरेको जानकारी सतहि धन्यवाद ज्ञािन गनि 

सफ्टवेयर िद्धतिलाई तनरन्िरिा तदईनेछ ।  

३.  सम्ितिकर, भतूमकर (मालिोि), व्यावसाय कर, घर बहाल कर, सवारीकर लगायि व्यतिगि 

प्रकृतिका कर राजश्वको रेकडि सफ्टवेयरमा व्यवतस्िि गरी एकै व्यतिले तिनुि बझुाउनु िने करहरु एकै 

िटक बझुाउन सक्ने गरी करदािा मैत्री िद्धतिको स्िािना र तवकास गररनेछ । 

४. प्राप्त हुने करको समतुचि व्यवस्िािनका लातग सम्वतन्धि संघ संस्िा संग सहकायि गररनेछ ।  

५. आन्िररक श्रोिको दीगो व्यवस्िािन र नयाौँ के्षत्रहरुको ितहचान ििा तवस्िारका लातग संभातवि 

के्षत्रहरुका तवज्ञ समहूबाट अध्ययन गराई प्राप्त तसर्ारीसका आधारमा उियिु तनणिय गररनेछ । 

 

माति उल्लेतखि आन्िररक राजश्व आम्दानीका श्रोिहरु जटुाउने सन्दभिमा तवतभन्न समयमा गैंडाकोट नगरतभत्र 

करतशक्षा अतभयान संचालन गररने छ, भने नगर कायििातलकाले कायितवधी वनाई घर जग्गा बहाल कर र 

ब्यबसाय  कर असुल गने कायि सुरु गररसतकएको छ । दतैनक कायि संचालनका लातग आवश्यक िने िि 

कायितवतध, तनदतेशकाहरुको व्यवस्िा आगामी तदनहरुमा गररनेछ । 

 

 

 

 

 

 



 

अव म आगातम आतििक वषि ०७८/०७९ को अनुमातनि आयको तववरण यस गररमामय नगरसभामा प्रस्िुि 

गदिछु  ।  

र्स. 

नं. 

मुख्र् आर् शीर्िक रकम  

१ आन्िररक राजश्व ७ करोड २२ लाख ५० हजार  

२ राजश्व बाौँडर्ाौँड (घरजग्गा रतजष्रेशन) ५ करोड ५० लाख  

३ म ज्दाि ििा अन्य आय १ करोड ९५२  

 आन्िररक श्रोिको जम्मा १३ करोड ७२ लाख ५० हजार ९५२ 

१ नेिाल सरकारबाट प्राप्त हुने तबतिय समातनकरण अनदुान १७ करोड ६१ लाख  

२ नेिाल सरकारबाट प्राप्त हुने सशिि अनदुान ३१ करोड १८ लाख  

३ नेिाल सरकारवाट प्राप्त हुने राजश्व वाौँडर्ाौँड रकम १० करोड ९२ लाख ९२ हजार  

४ प्रदशे सरकारवाट प्राप्त हुने तवतिय समातनकरण अनदुान २ करोड १६ लाख ९१ हजार  

५ प्रदशे सरकारवाट प्राप्त हुने शशिि अनदुान ५० लाख  

६ प्रदशे सरकारवाट प्राप्त हुने समिरुक  अनदुान ५० लाख 

७ प्रदशे सरकारवाट प्राप्त हुने राजश्व वाौँडर्ाड १ करोड ३३ लाख २० हजार  

८ तवशषे अनदुान  सतंघय सरकार  १ करोड २५ लाख  

९ समिरुक अनदुान  संतघय सरकार १ करोड ४० लाख  

 संघ िथा प्रदेश वाट प्राप्त अनुदान ६६ करोड ८७ लाख ३ हजार  

 आन्िररक, संघ प्रदेश को जम्मा आर्  ८० करोड ५९ लाख ५३ हजार ९५२ 

 

  



आतििक वषि २०७८/०७९ को वजेटलाई तनम्न बमोतजम खचिमा तवतनयोजन गररएको छ । 

तस.नं. तववरण यस वषिको रकम आ.व. ०७८/०७९ कैतर्यि 

१ कार्ािलर् प्रशासर्नक खर्ि १४ करोड ८० लाख ५० हजार    

२ आर्थिक र्वकास सर्मर्ि ७५ लाख    

क कृतष २० लाख    

ख िशिंुतक्ष ५० लाख   

ग सहकारी ५ लाख   

३ सामार्जक र्वकास सर्मर्ि ४ करोड ७५ लाख   

क खेलकुद  २० लाख   

ख लतक्षि वगि ५० लाख   

ग तशक्षा २ करोड   

घ स्वास््य १ करोड ९५ लाख    

ङ आयूवेद १० लाख   

४ पूवािधार र्वकास सर्मर्ि ६ करोड ९१ लाख ३ हजार ९५२   

५  वािावरण िथा र्वपद् व्र्वस्थापन सर्मर्ि १ करोड    

६  संस्थागि र्वकास िथा सेवा प्रवाह सर्मर्ि ३५ लाख   

 न्यातयक सतमति  २० लाख   

 उिभोिा तहि संरक्षण ५ लाख   

 संस्िागि तवकास  १० लाख   

७ शशिि अनुदान संघीर् सरकार कार्िक्रम ३१ करोड १८ लाख    

८ र्वशेर् अनुदान संर्घर् सरकार १ करोड २५ लाख   

९ र्वपद् व्र्वस्थापन कोर् लगार्ि ७ वटा 

कोर् ८० लाख   

१० वडागि र्वभाजन  १२ करोड ९० लाख   

 

 

वडा नं. ३,१४ र १८ को लातग रु. ८० लाख 

प्रति वडा २ करोड ४० लाख  

 बाौँकी वडाहरु  लाई  

प्रति वडा रु ७० लाखका दरले १० करोड ५० लाख 

 ११ समपुरक अनुदान १ करोड ४० लाख     

१२ नगरपार्लका  समपुरक अनुदान   १ करोड  

१३ लागि सहभार्गिा  १ करोड    

१४ मेर्सनरी औजार, सवारी साधन र फर्निर्र 

र्फि क्र्सि १ करोड ५० लाख 

   जम्मा कार्िक्रम खर्ि ८० करोड ५९ लाख ५३ हजार  ९५२ मात्र   

 


