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प्रदेश नं २ 
जनकपरुधाम, धनरु्ा 

९ असार २०७५ 
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जनकपरुधाम उपमहानगरपार्िकाको नगर सभा वैठकमा २०७५ साि असार ९ गते 
नगर उपप्रमखु श्री ररता कुमारी र्मश्रिे प्रस्ततु गनुिभएको 
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नगर सभाका आदरणिय सभाध्यक्ष तथा सभासदस्यज्यूहरु¸   
सविप्रथम त आजको यस गररमामय नगर सभा बैठकमा  यहााँहरुिाई हार्दिक स्वागत गदिछु ।  
 
१) आगामी आर्थिक बर्ि २०७५/७६ को िार्ग यस जनकपरुधाम नगर क्षेत्रको आय र व्ययको 

वववरि प्रस्ततु गने अवसर पाउाँदा अत्यन्तै खशुी एवं गौरवको अनभुरू्त गरेको छु । 
२) यस ऐर्तहााँर्सक घडीमा संघीय िोकतान्त्रीक गितन्त्र नेपाि स्थापनामा महत्वपूिि भरू्मका र्नभाउने 

क्रममा तथा ववभेदरवहत र सविस्वीकायि संववधान वनाउने अर्भयानमा सहादत प्राप्त गनुिभएका संपूिि 
ज्ञात/अज्ञात वीर शवहदहरु प्रर्त हार्दिक श्रद्धान्जिी अपिि गनि चाहान्छु र  वीरगर्त प्राप्त गने सवहद 
पररवारजन एवं आन्दोिनमा घाइते भई अंगभंग हनु ुभएका योद्धाहरु प्रर्त उच्च सम्मान ब्यक्त गनि  
चाहन्छु ।  

३) २०६३ साि देणख पटक पटक भएका मधेश आन्दोिन र २०७२ सािमा भएको ऐर्तहार्सक 
अर्नणितकािीन तरािई मधेश आमहड्ताििे उठान गरेका र्बर्यहरु पररपूिि गने िडाईमा अझै 
हामीहरु वक्रयाणशि रहाँदै आएका छौ । 

४) उपमहानगरको शासन व्यवस्था सञ्चािनका िार्ग आवश्यक प्रशासर्नक संरचनाहरु तयार 
भैनसकेको तथा दक्ष जनशणक्तको कर्म रहेकोिे उपिब्ध स्रोत साधनको कुशि ववर्नयोजन गने 
ववकास आयोजना तथा कायिक्रमको दक्षतापूविक कायािन्वयन र अनगुमन गने तथा नागररक सेवा 
प्रवाहिाई सरु्नणित गनुि चनूौतीपूिि देणखएको छ । 

५) नेपािको संववधान २०७२ िे प्रत्याभतू गरेको स्थानीय तहको सरकारको अर्धकारको शासवकय 
अभ्यास गने क्रममा हाम्रो र्सर्मत आन्तररक स्रोत तथा संघीय र प्रादेणशक सरकारवाट प्राप्त भएको 
ववणिय हस्तान्तरि नै हाम्रो प्रमखु आम्दानीका स्रोतहरु हनु ।यी आम्दानीका स्रोतहरुको कुशि 
एवं र्मतव्ययी ववर्नयोजन गरर नागररकका ववकास र पररवतिनका चाहानाहरुिाई संवोधन गनुिपने 
अवस्था छ ।  

६) स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन¸२०७४ तोकेका स्थानीय सरकारका काम¸ कतिव्य र 
अर्धकारहरुको वक्रयाणशितामा टेवा पगु्ने गरी सम्भव भएसम्म सबै र्बर्यगत क्षेत्रमा समानपुार्तक 
एवं न्यायोणचत रुपमा बजेट ववर्नयोजन गने प्रयत्न गररएको छ ।  

७) बजेट तजुिमा गने क्रममा बढी से बढी नागररकहरुको सहभार्गता होस तथा बजेट तजुिमा तथा 
ववर्नयोजन कुशिता होस भन्नाका िार्ग जनप्रर्तर्नर्धहरु र सरोकारवािा तथा ववज्ञहरुको 
सझुावहरुिाई समावेश गररएको छ । 

८) उपमहानगर क्षेत्रको समग्र आर्थिक¸ सामाणजक¸ भौर्तक¸ जानसांणययक िगायतका वस्तणुस्थर्त 
झल्काउने आर्धकारीक तथ्याङ्कहरु उपिब्ध हनु सक्ने अवस्था नरहेकोिे कुन क्षेत्रमा िगानी 
केन्रीत हनुपुने हो त्यसको अध्ययन नै गनुिपने भएकोिे आगामी बर्ि त्यस्ता अध्ययनमा बजेट 
ववर्नयोजन गररएको छ अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा आगामी वर्षहरुमा वजेट िजजषमा 
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प्रकृयालाई थप पररस्कृि गने गरी हाििाई पवहिे देणख कै बजेट तजुिमा अभ्यासिाई पछ्याउाँदै 
बजेट तजुिमा गररएको छ । 

९) उपमहानगरपार्िकाका २५ वटै वडाहरुवाट प्राप्त भएका बस्तीस्तरका योजनाहरु तथा प्रमखु 
प्राथर्मकता प्राप्त नगरस्तरीय योजनाहरुिाई समेटेर बजेट तजुिमा गररएको छ । 

१०) आर्थिक बर्ि २०७४/0७५ मा कायिक्रममा परेका तर ववववध कारििे कायािन्वयन तथा सम्पन्न 
हनु नसकेका आयोजना तथा कायिक्रमहरुिाई र्नरन्तरता र्दईएको छ । 
 

आदरणिय सभाध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरु¸ 
 

११)  आगामी आर्थिक बर्ि २०७५/0७६ को बजेटको उद्देश्य तथा प्राथर्मकताहरु देहाय अनसुार 
हनेुछन ्। 

उद्दशे्यहरु: 
 

 नगरक्षेत्रका वार्सन्दाहरुमा स्थानीय सरकारको अनभुरू्त र्दिाउने ।  
 नागररकका ववकासका आकांक्षाहरुको संवोधन गनि वक्रयाणशि रहने । 
 गररव एवं पछौटेपनमा रहेका जनताहरुको र्बशेर् संरक्षि गने । 
 स्वच्छ एवं समदृ्ध जनकपरुधामको आधारणशिा खडा गने । 
 चसु्त¸ दरुुस्त एवं प्रभावकारी नागररक सेवा प्रवाह मार्ि त सशुासन कायम गने । 

 
प्राथर्मकताहरु 

 
 सड्क¸ नािा¸ खानेपानी िगायतका भौर्तक पूवािधारको ववकास गने । 
 णशक्षा¸ स्वास्थ्य¸ सरसर्ाई िगायतका सामाणजक पूवािधारको ववकास गने । 
 ऐर्तहााँर्सक¸ धार्मिक एवं सांस्कृर्तक सम्पदाहरुको संरक्षि सम्वद्धिन तथा सौन्दयीकरि गरी 

आन्तिररक िथा बाह्य पयषटन प्रवद्धन गने । 
 मवहिा¸ वालवाललका, दर्ित¸ अपाङ्ग¸ मजन्स्लम, अल्पसंययक एवं आर्थिक र सामाणजक 

रुपिे वपछर्डएको वगिको सामाणजक संरक्षि गने । 
 र्सपमूिक तार्िम एवम उद्यमणशिताको ववकास मार्ष ि रोजगारी सजृना गने । 
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आदरणिय सभाध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरु 

 
१२) अव म बजेटको उद्देश्य एवं प्राथर्मकताका आधारमा बजेटिे िक्ष्य गरेका प्रमखु क्षेत्रहरुको 

ववर्नयोजन प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहान्छु । 
१३) जनकपजरधाम उपमहानगरपाललकाको आम्दानीको श्रोिलाई वदृ्धध गदै ववकास आवश्यकिाको 

सजतनन्श्िि गनष संघ र प्रदेश सरकारवाट प्राप्त ववणिय हस्तान्तरिको सदपुयोग गदै नगरको 
आन्तररक राजस्व पररचािनमा जोड र्दईनेछ । 

१४) नगरको शासन व्यवस्था सञ्चािन गने सन्दभिमा आवश्यक कानूनहरु र्नमािि तदारुकताका साथ 
गररनेछ । यसका िार्ग आवश्यकताका आधारमा ववज्ञहरुको परामशि सेवा प्रार्प्तका िार्ग 
आवस्यक रकम ववर्नयोजन गरेको छु । 

१५) नगरको कायि णजम्मेवारी र्नवािहका िार्ग संगठन संरचना , जनशणक्त र श्रोि व्यवस्थापनको िार्ग 
संघीय सरकारसंग तनरतिर समन्वय गररनेछ । 

१६) नगरको अल्पकार्िन, मध्यमकािीन तथा दीघिकािीन रिनीर्तक योजना तयार गरर त्यसको 
आधारमा बावर्िक योजना तथा बजेट तजुिमा गने पररपाटी ववकास गररनेछ । रिनीर्तक योजना 
र्नमािि गनि ववज्ञ परामशिको िार्ग आवास्यक रकम ववर्नयोजन गरेको छु । 

१७) नागररकिाई अत्यावश्यक सेवा २४ से घण्टा उपिब्ध गराउने गरर टोि वि नंवर र हटिाईन 
टेर्िर्ोन सवहतको सेवा कक्ष उपमहानगरपाललकामा स्थापना गनि केवह रकम ववर्नयोजन गरेको 
छु । 

१८) दैवी ववपणिमा परेका नागररकहरुको राहत तथा पनुि:स्थापनाको िार्ग नगर दैवी प्रकोप उद्धार कोर् 
स्थापना गररनेछ । यसको िार्ग रु.५० लाख रकम ववर्नयोजन गरेको छु । 
 

णशक्षा: 
 

१९) नगर र्भत्रका प्रत्येक सामदुावयक ववद्याियमा प्रर्तस्पधािका आधारमा एक जना दर्ित छात्रािाई 
ववद्यािय अवर्धभर छात्रवणृि उपिब्ध गराउने गरी “मेयर दर्ित छात्रवणृि कायिक्रम” सञ्चािन गनि 
रकम ववर्नयोजन गरेको छु । 
 

२०) प्रारणम्भक वाि ववकास णशक्षा¸ आधारभतू णशक्षा¸ अनौपचाररक णशक्षा¸ पाठ्य सामग्री तथा 
पाठ्यपसु्कक शैणक्षक पूवािधार िगायत शैणक्षक क्षेत्रको प्रशासर्नक खचि समेतको िार्ग                    
रु.३३ करोड ८० लाख ववर्नयोजन गरेको छु । 
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२१) साक्षरिा अलमयान संिालन गरी ५ वर्ष लित्र नगर क्षेत्रमा सबै ककलसमका तनरक्षरिा उतमजलन 
गनष रु. १५ लाख ववतनयोजन गरेको छज  । 
 

२२) प्रारन्म्िक वाल ववकास लिक्षा अतिरगि खेल्दै लसक्न े केतर संिालन र व्यवस्थापनमा रु.५ 
लाख ववतनयोजन गरेको छज  । 
  

आधारभतू स्वास्थ्य तथा सरसर्ाई: 
२३) आधारभतू स्वास्थ्य तथा सरसर्ाई कायिक्रम अन्तरगत आधारभतू स्वास्थ्य प्रजनन स्वास्थ्य 

सरसर्ाई पोर्ि और्धी स्वास्थ्य णशक्षा तथा जनचेतना पूवािधार ववकास आयजरवेद र प्रशासर्नक 
खचिहरुको िार्ग रु. ४ करोड २५ लाख ववर्नयोजन गरेको छु । 

२४) ल्याण्ड कर्ल साषईट व्यवस्थापनको लाधग रु. २ करोड ववतनयोजन गरेको छज  । 
 

सड्क तथा अन्य पूवािधार ववकास: 
 

२५) उपमहानगरपाललकाका २५ वटै वडामा वडास्िररय योजनाहरु संिालन गनष रु. १२ करोड ७५ 
लाख ववतनयोजन गरेको छज  । त्यसै गरी नगरस्तरीय सड्क तथा नािी र्नमािि तथा ममितको 
िार्ग  रु. ९ करोड  ववर्नयोजन गरेको छु । 

२६) नगरर्भत्रका राजमागिहरुमा सड्क बणि जडान ट्रावर्क संकेत व्यवस्थापन आदी कामको िार्ग रु. 
२ करोड रकम ववर्नयोजन गरेको छु । 

२७) नगरका मूि चोकहरुमा ओभर हेड र्िज र्नमािि र नगर प्रवेश ववन्दमुा शवहद द्बार र्नमािि गनि रु. 
१ करोड ववर्नयोजन गरेको छु । 

२८) सोलर बत्ती जडान मा रु. ६ करोड ५० लाख रकम ववतनयोजन गरेको छज  । 
२९) एकककृि िहरी ववकास आयोजना अतिरगिको सडक ववस्िार आयोजना पजरा गनष पाररस्पररक 

कोर् समेिका लाधग रु.८२ करोड रकम ववतनयोजन गरेको छज  । 
 

कृवर् पशपुािन तथा सहकारी : 
 

३०) कृवर् पशपुािन तथा सहकारी क्षेत्रको ववकास र प्रशासर्नक खचिवापत                       
रु रु.३६ लाख ववर्नयोजन गरेको छु । 
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जेष्ठ नागररक अपाङ्ग र अशक्त व्यणक्तहरुको व्यवस्थापन: 
 

३१) जेष्ठ नागररक अपाङ्ग र अशक्त व्यणक्तहरुको सामाणजक सरुक्षा खचि अन्तरगत                 
रु. २० करोड ववर्नयोजन गरेको छु । 
 

भार्ा¸ संस्कृर्त¸ किा र सम्पदाको संरक्षि: 
 

३२) मैर्थिी भार्ा¸ संस्कृर्त¸ किा र ऐर्तहााँर्सक एवं धार्मिक सम्पदाको संरक्षिको िार्ग आवस्यक 
रकम ववर्नयोजन गरेको छु । 
 

३३) जनकपजरधाम नगर सरकारको छज टै पहहिान झल्कने गरर पदाधधकारी िथा कमषिारीहरुको देहाय 
वमोन्जम ड्रसे कोड िय गररनेछ । र सोको लाधग आवश्यक रकम तनववयोजन गरेको छज  ।   

पुरुषको लागि 
र्सट/कूर्ास - केर्रीया रंि 

पाइन्ट- निलो 
महिलाको लागििः- 

र्ाडि/कूर्ास- केर्रीया जममि र निलो वोिसर 
पाइजामा- निलो 

 
खेिकूद ववकास: 

 
३४) खेिकूद तार्िम सामग्री ववतरि खेिकूद पूवािधार र्नमािि िगायतका खेिकूद क्षेत्रको ववकासको 

िार्ग केवह रकम ववर्नयोजन गरेको छु । 
                         
                     अतय कायषक्रम 

 
३५) उपमहानगरको योजना िथा वजेट िजषमाको लाधग नगर प्रोर्ाइल ियार गनष रु.२५ लाख 

ववतनयोजन गरेको छज  । 
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गत आर्थिक बर्ि २०७३/०७४ को यथाथि आय व्ययको वववरि: 
 

३६) गत आगामी आर्थिक बर्ि २०७३/०७४ मा आय तर्ि  रु. ७९ करोड २६ लाख ४७ हजार  मात्र 
आम्दानी भएको र व्ययतर्ि  रु. ७९ करोड २६ लाख ४७ हजार यथाथि खचि भएको छ । 
 

चाि ुआर्थिक बर्ि २०७४/०७५ को संशोर्धत आय व्ययको वववरि: 
 

३७) चाि ुआर्थिक बर्ि २०७४/०७५ मा रु. १ अबष ७४ करोड ५१ लाख ४० हजार को संशोर्धत 
आय प्रक्षेपि गररएकोमा रु. १ अबष ७४ करोड ५१ लाख ४० हजार खचि हनेु संशोर्धत अनमुान 
प्रस्ततु गनि चाहान्छु । 
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कूि बजेट ववर्नयोजन र सो वेहोरीने स्रोतको अनमुान : 
 

३८) आदरणिय सभाध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरु अव म मार्थका क्षेत्रगत नीर्त तथा कायिक्रमहरु 
कायािन्वयनको िार्ग आवस्यक कूि बजेट ववर्नयोजन तथा स्रोत व्यवस्थापनको योजना प्रस्ततु 
गदिछु । 

३९) आगामी आर्थिक बर्ि २०७५/७६ को िार्ग तय गररएका बावर्िक नीर्त तथा कायिक्रम 
कायािन्वयन गनि रु. २ अवि २६ करोड ४७ िाख ६१ हजार ववर्नयोजन गरेको छु ।कूि 
ववर्नयोजन मध्ये चाितुर्ि  रु. ४१करोड ८६ लाख ८५ हजार अथाित १८.४९ % र पूाँणजगततर्ि  रु. १ 
अरब ८४करोड ६० लाख ७६ हजार अथाित ८१.५१ % रहनेछ । 

४०) आगामी आर्थिक बर्ि २०७५/७६ को उक्त खचि वेहोररने स्रोत मध्ये आन्तररक राजस्ववाट रु. 
३२ करोड ७७ लाख ८९ हजार  राजस्व बााँडर्ााँडवाट  रु. १६ करोड ५६ लाख ८३ हजार संघीय 
सरकारको ववणिय हस्तान्तरिवाट रु. ७२ करोड ३१ लाख प्रदेश सरकारको ववणिय हस्तान्तरिवाट 
रु. २ कोड ५८ लाख ३२ हजार एवककृत सहरी ववकास आयोजनामा हनेु ववर्नयोजन रु. ८0 करोड 
सड्क बोडिवाट रु. १ करोड गररवसंग ववश्वशे्वर कायिक्रम तर्ि  रु. ४ लाख २९ हजार यरु्नसेर्वाट 
रु. २७ लाख  र अन्यवाट रु. २० करोड ९२ लाख,२८ हजार बेहोररने छ । 

 
आगामी तीन बर्िको मध्यमकािीन खचि संरचनाको प्रके्षपि: 

 
४१) आगामी तीन आर्थिक बर्िहरु क्रमश: २०७५/0७६¸ २०७६/७७¸ २०७७/०७8 मा यस 

जनकपधुाम नगरको बावर्िक कायिक्रमहरुको कायािन्वयन गनि रु. २ अवष २६ करोड ४७ लाख ६१ 
हजार  रु. १ अवष ३८ करोड ९३ लाख १५ हजार र रु. १ अवष ३७ करोड १८ लाख १५ हजार 
प्रक्षेपि गररएको छ । खचि प्रक्षेपि गदाि सम्भव भएसम्म अन्तरसरकारी ववि हस्तान्तरि 
ऐन¸२०७४ िे तय गरेका मध्यमकािीन खचि संरचना तयार गने आधारहरुिाई केन्रववन्दमुा 
राखेर गररएको   छ ।  
 

बजेटको कायािन्वयन: 
 

४२) बजेटका उद्देश्य तथा प्राथर्मकता अनरुुपका कायिक्रमहरु कायािन्वयनको िार्ग आर्थिक बर्िको 
शरुुका र्दन देणख नै कायियोजना तथा बावर्िक खररद योजना तयार गरर बजेट कायािन्वयन गररनेछ 
र यसका िार्ग आवस्यक कानूनी प्रवन्धहरु गररनेछ ।  
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४३) बजेट कायािन्वयनसंग प्रत्यक्ष सरोकार भएका सबै पदार्धकारी तथा कमिचारीहरुको क्षमता 
अर्भबवृद्धको िार्ग आवस्यक प्रवन्ध गररनेछ । 
 

४४) कायािन्वयनको र्नयर्मत अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गरर पषृ्ठपोर्ि हार्सि गररनेछ । 
  

राजस्व पररचािनसम्वन्धी नीर्त: 

 
४५) नेपािको संववधानिे स्थानीय तहको अर्धकार सूचीमा सूचीकृत गरेको राजस्व पररचािनका 

अर्धकार क्षेत्रहरु कै अर्धनमा रहेर कर राजस्व¸ गैर कर राजस्व र रोयल्टी संकिनका िार्ग 
सम्भाव्य क्षेत्रहरुको  अन्वेर्ि गररनेछ । 

४६) राजस्व पररचािनिाई जनताको र्तनि सक्ने क्षमता र उपमहानगरिे प्रत्याभतू गनि सकेको सेवा 
प्रवाहसंग तादम्यता हनेुगरी न्यायोणचत तवरिे व्यवस्थापन गररनेछ । 

४७) राजस्व पररचािन नीर्त नगर सरकारको सेवाको संययात्मक र गिुात्मक बवृद्ध संगसंगै राजस्वको 
दर¸ दायरा र आधार बवृद्ध गदै जानेतर्ि  पररिणक्षत हनेुछ । 

४८) अन्त्यमा यो बजेट तजुिमामा मागिदशिन प्रदान गनुिहनेु सबै प्रबदु्ध वगिहरु जनप्रर्तर्नर्धहरु तथा 
राष्ट्रसेवक कमिचारीहरु प्रर्त हार्दिक आभार व्यक्त गदिछु र बजेटको सर्ि कायािन्वयनमा सबैको 
साथ तथा सहयोगको अपेक्षा गदिछु । 
 

धन्यवाद, जयमधेश । 
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अनसूुची १ 

 

शीर्िक 
२०७३/७४ को 

यथाथि 
२०७४/७५ को 
संशोर्धत अनमुान 

२०७५/७६ को 
अनमुान 

स्रोत 

नेपाि 
सरकार 

वैदेणशक 

अनदुान ऋि 

राजस्व तथा अनदुान       

आन्तररक राजस्व ६,७६,६२,८८२।२५ १३,६८,४३,०४६।७२ ८,०८,७०,०००।००    

गत बर्िको नगद 
मौज्दात 

१,१९,६०,३३१।५९ ५,०२,९२,२८४।७२   २४,६९,१९,०००।००    

राजस्व बााँडर्ााँड   १६,५६,८३,०००।००    

संघीय सरकारवाट 
ववणिय हस्तान्तरि 

      

ववणिय समार्नकरि  
अनदुान 

१,४४,४४,०००।०० ४९,०२,३१,०००।०० ३२,७७,००,०००।००    

सशति अनदुान ११,३८,४३,००,०००।०० २३,४६,२९,०००।०० ३९,५४,००,०००।००    

समपरुक अनदुान       

ववशेर् अनदुान       

प्रदेश सरकारवाट 
ववणिय हस्तान्तरि 

      

ववणिय समार्नकरि  
अनदुान 

  ५८३२०००।००    

सशति अनदुान   २,००,००,०००।००    

खचि ७९,२६,४७,६२३।०० १,७४,५१,४०,०४६।७२ २,२६,४७,६१,०००।००    

चाि ुखचि २०,२०,४९,३५५।०० ५२,२२,४१,०००।०० ४१,८६,८५,०००।००    

पूाँणजगत खचि ५९,०५,९८,२६८।०० १,२२,२८,९९,०४६।०० १,८४,६०,७६,०००।००    

बजेट बचत/न्यून       

सामाणजक सरुक्षा 
अनदुान 

१२,२६,२४,०००।०० ३३,३४,५९,०००।०० १६,३४,५३,०००।००    

सड्क वोडि नेपाि ८३,३६,७८१।०० १,००,००,०००।०० १,००,००,०००।००    

UNICEF २४,८१,८५०।०० ७४,००,०००।०० २७,००,०००।००    

IUDP ३९,०१,०१,०४७।०० ५०९०७५०००।०० ८०,००,००,०००।००    

गररवसंग ववश्वशे्वर  ४,२९,०००।०० ४,२९,०००।००    

बहकेु्षत्रीय पोर्ि 
कायिक्रम 

 १६,७३,०००।०० १६,७३,०००।००    

अन्य अनदुान ७,३१,५४,०६२।०० २,१४,०१,०००।०० ४,४१,०२,०००।००    

   बाह्य श्रोर् जम्मा ७२,४९,८४,७४०।०० १,६०,८२,९७,०००।०० १,९३,६९,७२,०००।००    

कुल जम्मा ७९,२६,४७,६२३।०० १,७४,५१,४०,०४६।०० २,२६,४७,६१,०००।००    
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अनसूुची २ 

राजस्व तथा अनदुान प्राप्तीको अनमुान 

 

शीर्िक 
२०७३/७४ को 

यथाथि 
२०७४/७५ को 
संशोर्धत अनमुान 

२०७५/७६ को 
अनमुान 

वतिमान 
स्रोतवाट 

कर 
पररवतिन 
तथा 

प्रशासन 
सधुारवाट  

 

राजस्व तथा अनदुान 

     

आन्तररक राजस्व ६,७६,६२,८८२।०० १३,६८,४३,०४६।०० ८,०८,७०,०००।००   

कर       

घर जग्गा कर/सम्पिी कर १,०६,४३,१४०।०० १,२०,००,०००।०० १,२२,००,०००।००   

बहाि कर २६,५९,३७४।०० ६०,६७,४३० ।०० ६६,४०,०००।००   

सवारी साधन कर २२,८१,२००।०० ५१,९७,७७७।०० ५६,००,०००।००   

ववज्ञापन कर २६,५२,०००।०० १९,५५,५५५।०० २१,००,०००।००   

व्यवसाय कर ९५,४६,७००।०० १,३७,००,०००।०० १,५०,००,०००।००   

भमूी कर ४४,२१,५९६।०० ३५,००,०००।०० ३८,००,०००।००   

र्बटौरी कर ७,७०६।०० ५,०००।०० ५,०००।००   

मनोरञ्जन कर  १,००,०००।०० १,००,०००।००   

घरधजरी कर ७,०३,८५५।०० ७,००,०००।०० ८,००,०००।००   

अन्य राजस्व      

शलु्क. दस्तरु. दण्ड 
जररवाना आदी 

२,२७,८६,९७९।०० ४,३३,२५,०००।०० ३,४६,२५,०००।००   

गत बर्िको नगद मौज्दात ११,९६,०३३१।०० ५,०२,९२,२८४।०० २४,६९,१९,०००।००   

राजस्व बााँडर्ााँड      

अनदुान   १६,५६,८३,०००।००   

संघीय सरकारवाट ववणिय 
हस्तान्तरि 

     

ववणिय समार्नकरि  
अनदुान 

१,४४,४४,०००।०० ४९,०२,३१,०००।०० ३२,७७,००,०००।००   

सशति अनदुान ११,३८,४३,०००।०० २३,४६,२९,०००।०० ३९,५४,००,०००।००   

समपरुक अनदुान      

ववशेर् अनदुान      

प्रदेश सरकारवाट ववणिय      
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शीर्िक 
२०७३/७४ को 

यथाथि 
२०७४/७५ को 
संशोर्धत अनमुान 

२०७५/७६ को 
अनमुान 

वतिमान 
स्रोतवाट 

कर 
पररवतिन 
तथा 

प्रशासन 
सधुारवाट  

हस्तान्तरि 

ववणिय समार्नकरि  
अनदुान 
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