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नगर उपप्रमुख श्री मुना अधिकारीज्यूद्वारा धमधि २०७९ आषाढ १० गिे 
गोदावरी नगरपाधिकाको एघारौ नगरसभा समक्ष प्रस्िुि एवं पाररि  

आधथिक वषि २०७९/०८० को 
बजेट िथा कायिक्रम 

सभाका अध्यक्ष एवं नगर प्रमुखज्यू,  
नगरसभा सदस्यज्यूहरू !  
दाजुभाई िथा धददीबधहनीहरू !  

 
गोदावरी नगरपाधिकाको उप-प्रमुखको हैधसयििे यस सम्माधनि एघारौ नगरसभा समक्ष आगामी आधथिक वषि २०७९/८० 

को नीधि िथा कायिक्रम कायािन्वयनको आधथिक दस्िावेज (बजेट) प्रस्िुि गरररहँदा अत्यन्िै गौरवाधन्वि महसुस गरररहेको छु 

।  
यस महत्वपूर्ि अवसरमा धवधभन्न कािखण्डहरूमा नेपािको राजनीधिक पररवििनका िाधग जीवन अपिर् गनुि हुने 

सम्पूर्ि ज्ञाि-अज्ञाि शधहदहरू िथा कोरोना महामारीबाट ज्यान गुमाएका नागररकहरू प्रधि भावपूर्ि श्रद्धाञ्जिी ब्यक्त गदिछु 

।  
सुशासन र धवकासद्रारा समृधि हाधसि गनुि िथा समृधििाई सामाधजक न्याय र समानिाको जगमा उभ्याई 

पयािवरधर्य सुरक्षा र नागररकको सुख सुधनधिि गनुि आजको आवश्यक्ता हो।  समृधि र सुखको िक्ष्य र गन्िब्य धनिािरर् गरी 

गररबी धनवारर्, धशक्षा, स्वास््य, खानेपाधन, िैङ्धगक समानिा िगायिका सामाधजक के्षत्र एवम भौधिक पुबाििार िथा 

षयिटधकय के्षत्रमा उल्िेखधनय उपिधब्ि हाधसि गनै धदििकाधिन िक्ष्य साथ नगरपाधिका अगाडी बढीरहेको स्मरर् गराउन 

चाहन्छु 

 

 यस नगर के्षत्रिाई उन्नधिको अको धबन्दुमा पुुयािउन नेपािको संधविान, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४, 

नगरपाधिकाका धवगिका अधथिक ऐन, धवधनयोजन ऐन, नगरपाधिकाको नीधि िथा कायिक्रम, संघीय िथा प्रदेश सरकारका 

नीधि िथा कायिक्रमहरू, नगरपाधिकािे ियार पारेको प्रथम आवधिक योजना, धवषयगि सधमधिका सुझावहरू, धदगो 

धवकासका िक्ष्यहरू, नगरसभाका सदस्यज्यूहरूिे धदनु भएका सुझावहरू, धवषय धवज्ञ, पूवि राष्ट्रसेवक सधहिका 

कमिचारीहरू, राजनीधिक दिमा आवद्ध साथीहरू, धवधभन्न संघ-संस्था िथा नगर के्षत्र धभत्रका सम्पूर्ि दाजुभाई िथा 

धददीबधहनीबाट प्राप्त महत्वपूर्ि र कायािन्वयन योग्य सुझावहरूिाई समेि समेटी आगामी आधथिक वषि २०७९/०८० को 

अनुमाधनि आय-व्यय िजुिमा गररएको छ । 

 

 
आगामी आधथिक वषि २०७९/०८० को अनुमाधनि आय-व्यय प्रस्िुि गनुि पूवि म यस नगरपाधिकाको चािु आधथिक 

वषि २०७८/०७९ को आधथिक अवस्थाको संधक्षप्त जानकारी गराउन चाहन्छु । 
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चािु आधथिक वषि २०७८/०७९ को िाधग आन्िररक राजश्व िर्ि  रू.२० करोड,  

संघीय सरकार समानीकरर् अनुदान िर्ि  रू.२१ करोड ४१ िाख, 

संघीय सरकार राजश्व बाँडर्ाँड िर्ि  रू.११ करोड ६ िाख २८ हजार ४ सय १९,  

संधघय सरकार समपूरक अनुदान १ करोड ६६ िाख,  
संधघय सरकार धबशेष  अनुदान १ करोड ६६ िाख  

प्रदेश सरकार समानीकरर् अनुदान िर्ि  रू.१ करोड ८८ िाख७२ हजार,  

प्रदेश सरकार राजश्व बाँडर्ाँड िर्ि  रू.४ करोड २५ िाख ४९ हजार २ सय ५५,  

मािपोि राजश्व बाँडर्ाडबाट रू.४० करोड,  

प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान २ करोड ९९ िाख २९ हजार, 

प्रदेश सरकार धबशेष  अनुदान ६० िाख,  

संधघय सरकार  प्रदेश सरकार सशिि चािु र पुजीगि अनुदान रकम रू.३९ करोड ३४ िाख ९१ हजार,   

काठमाण्डौ महानगरपाधिका १ करोड ३२ िाख ,  

िधििपुर महानगरपाधिका १० िाख,  

सडक बोडि ३८ िाख,  

िागि सहभागीिा २ करोड ५० िाख, 

 गि आधथिक वषिको अल्या रू.४३ करोड, 
 गरी कूि रू.१ अबि ९२ करोड १७ िाख ६९ हजारको ६७४ अनुमाधनि आय प्रस्िुि भएको धथयो ।  

 
जस मध्ये चािु आधथिक वषि २०७८/०७९ को आषाढ पधहिो सािासम्म 

 आन्िररक आय िर्ि  रू.२१ करोड ४२ िाख १२ हजार २ सय ५१,  

संघीय सरकार समानीकरर् अनुदान िर्ि  रू.१६ करोड ५ िाख ७५ हजार, 

संघीय सरकार राजश्व बाँडर्ाँड िर्ि  रू.१० करोड १८ िाख ६३ हजार १ सय ४८,  

संधघय सरकार  सशिि अनुदान चािु २७ करोड ८१ िाख ६५ हजार ५ सय , 

 संधघय सरकार  सशिि अनुदान पुजीगि ८३ िाख २५ हजार, 

प्रदेश सरकार समानीकरर् अनुदान िर्ि  रू.९४ िाख ३६ हजार,  

प्रदेश सरकार राजश्व बाँडर्ाँड िर्ि  रू.३७ करोड ९७ िाख ४० हजार ८ सय ९३,  
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प्रदेश सरकार  सशिि अनुदान चािु १४ िाख ९५ हजार ५ सय ,  
प्रदेश सरकार  सशिि अनुदान पुजीगि १ करोड १४ िाख. 

 प्रदेश सरकार धवशेष अनुदान ३० िाख, 

 प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान १ करोड ४९ िाख ६४ हजार ५ सय,  

सडक बोडि २९ िाख ६२ हजार ४ सय २२, 

 सडक बोडि २९ िाख ६२ हजार ४ सय २२, 

 जनसहभागीिा बापि १ करोड ५२ िाख १७ हजार,  
चािु आधथिक वषिको अल्या रू.१ अबि ५ करोड ६५ िाख २७ हजार ४ सय पैिाधिस गरी कुि रू.२ अबि २५ करोड 

७८ िाख ८४ हजार ६ सय ६० आय भएको छ ।  

 
त्यसै गरी चािु आधथिक वषिको िाधग यस नगरपाधिकाको  
चािू खचि िर्ि  रू.९४ करोड ६७ िाख २२ हजार ६ सय ४१  

 पँूजीगि िर्ि  रू.९७ करोड ३ िाख ९६ हजार ३३ हजारको अनुमाधनि व्यय भएकोमा,  
चािु आधथिक वषिको आषाढ पधहिो सािा सम्म चािू खचि िर्ि  रू.५३ करोड ८४ िाख ४ हजार ९ सय१३ र 

पँूजीगि िर्ि  रू.४१ करोड ८८ िाख १२ हजार ४८ गरी कूि रू.९५ करोड ७२ िाख १६ हजार ९ सय ६१ खचि भएको छ ।  

 
आदरर्ीय नगरसभा सदस्यज्युहरू !  
अब म यस सम्माधनि नगरसभा समक्ष यस नगरपाधिकाको आगामी आधथिक वषि २०७९/८० को अनुमाधनि आय-व्यय िथा 

वाधषिक बजेट प्रस्िुि गनि चाहन्छु । 
 चािु आधथिक वषि २०७९/८० को िाधग  

आन्िररक राजश्व िर्ि  रू.२२ करोड,  

संघीय सरकार समानीकरर् अनुदान िर्ि  रू.२२ करोड ५५ िाख, 

संघीय सरकार राजश्व बाँडर्ाँड िर्ि  रू.१३ करोड३७ िाख ७२ हजार , 

संधघय सरकार समपूरक अनुदान १ करोड ,  

संधघय सरकार धबशेष  अनुदान ३ करोड ६५ िाख,  

प्रदेश सरकार समानीकरर् अनुदान िर्ि  रू.२ करोड २५ िाख३१ हजार,  

प्रदेश सरकार राजश्व बाँडर्ाँड िर्ि  रू.४ करोड ९३ िाख ३१ हजार, 

मािपोि राजश्व बाँडर्ाडबाट रू.६७ करोड,  
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प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान २ करोड ९९ िाख ५७ हजार,  

संधघय सरकार  प्रदेश सरकार सशिि चािु र पुजीगि अनुदान रकम रू.४१ करोड ३० िाख १८ हजार,  

अन्य स्थानीय िहबाट १ करोड ४२ िाख ,  

िागि सहभागीिा २ करोड ५० िाख, 

 गि आधथिक वषिको अल्या रू.५२ करोड १ िाख एकानब्बे हजार,  
गरी कूि रू.२ अबि ३७ करोड  अनुमाधनि आय अनुमान गरेको छु। 
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यसै गरी यस नगरपाधिकाको आगामी आधथिक वषि २०७९/८० को चािू खचि र धवकास धनमािर्िाई गधि धदन के्षत्रगि 

योजना आयोजना िथा कायिक्रमहरू  गरी कूि रू. २  अबि ३७ करोड  को ब्यय प्रस्िुि गरेको छु ।  

 

 

क्र.सं.  योजना, आयोजना िथा कायिक्रम  धबधनयोधजि रकम    
क  प्रशासधनक खचि      ३० करोड  
ख  नगरस्िरीय योजनाहरू         १ अबि ३४ करोड  
ग  वडास्िरीय योजनाहरू (साधबकका योजना सधहि)  २४ करोड  
घ  शशिि कायिक्रमहरू     ४८ करोड९४ िाख ७५ हजार मात्र  

जम्मा  २ अबि ३७ करोड/-  

 
 

 


