
1 
 

आर्थथक वषष २०७५/७६ को बजटे बक्तब्य 

सभाध्यक्ष्य महोदय, 

गल्याङ नगरपालिकाको नगरसभाको बैठकमा आर्थथक वषष २०७५/७६ को बजेट प्रस्तुत गनष पाउँदा म अत्यन्त गौरवालन्वत भएको छु । सवि र सम्वृद्ध नगर लनमाषणका िालग 

संबैधालनक व्यवस्था, ददगो लवकास िक्ष्य, संघ र प्रदेशिे लिएका नीलत तथा कायषक्रम बमोलजम यस सभामा प्रस्तुत नीलत तथा कायषक्रमिाई मागषदशषनको रुपमा लिई यो बजेट 

तयार गररएको हो । 

 सभाध्यक्ष्य महोदय, 

अब यस सभामा म लवषयगत बजेट प्रस्तुत गनष चाहन्छु । 

१. आर्थथक लवकास  

आर्थथक लवकासको आधारको रुपमा िगानीमैत्री वातावरण लसजषना गरर कृलष , पशुपािन र लसचाइका साथै पयषटन पुवाषधारको लवकास गरी लनलज तथा सहकारी क्षेत्रको 

प्रवधषन मार्ष त उद्योग तथा वालणज्य क्षते्रको शुदढृीकरण गदै उत्पादन वृलद्ध, रोजगारी लसजषना र गररबी लनवारणमा लबशेष जोड ददइएको नीलत कायाषन्यनका िालग रु ३ 

करोड ५० िाख लबलनयोजन गररएको छ । 

२. सामालजक लवकास 

स्थानीय लशक्षा ऐन कायषन्वयन गरी लवद्यािय व्यवस्थापन, पररक्षा संचािन, लशक्षक दरबन्दी लमिान, नगर क्षेत्रलभत्र लशक्षक सरुवा, ररक्त दरबन्दीमा करार लशक्षकको 

व्यवस्था, नमुना लवद्याियको लबकास, पुवषप्राथलमक कक्षा लवद्याियहरुमा संचािन, अशक्त लवद्याथीिाई आवासीय सुलबधा उपिब्ध गराउदै सामुदालयक लवद्याियहरुमा 

अंगे्रजी माध्यमको पढाइका साथसाथै प्रालवलधक लशक्षा पठनपाठन संचािन गनष, स्वास््य संस्था, स्वास््यकमी र सोको ब्यबस्थापन सलमलतको क्षमता लवकास गनष, 

लबकासमा िैंलगक समानता र सामालजक समावेशीकरण गनष, स्वच्छ खानेपानीको सहज पँहुच स्थालपत गनष, पुणष सरसर्ाइयुक्त नगर बनाउन र आवश्यक समपुरक 

कोषका िालग खानेपानी लबकास कोष स्थापना गनष रु ३ करोडका साथै सामालजक सुरक्षा भत्ता रु ७ करोड ५० िाख गरर रु १० करोड ५० िाख लबलनयोजन गररएको 

छ । 

३. पुवाषधार लवकास  

वातावरण मैत्री, अपांग मैत्री, मलहिा तथा बाि मैत्री सडक, पूि, ससचाइ कुिो तथा पोखरी, भवन, ढि लनमाषणका िालग सहभालगता पररचािन गने गरर गल्याङ 

लनवुवाखकष  रुपाखानी  मोहनडाडा जिुके तलम्ककोट श्याल्बास हुदँै सेलतबेणी जोड्न ेसडक , गल्याङ कल्िेरी भन्ज्याङ लपलडखोिा हुदँ ैसेलतबेणी जोड्न ेसडक र गल्याङ 

तुिालसभंज्यांग लतन्दोबाटे हुदँै पकवादी जोड्ने सडक नगर गौरवको आयोजनाको रुपमा कायाषन्वयन समेत गनष र पूवाषधार लवकास कोष स्थापना गनष रु ३ करोड ८० 

िाख लबलनयोजन गररएको छ । 

४.बन, वातावरण तथा लवपद व्यवस्थापन  

ददगो लवकासको िक्ष्य अनुरुप बन तथा भुसंरक्षण, जिाधार संरक्षण तथा जिउत्त्पन्न प्रकोप लनयन्त्रण, जिबायु पररवतषन अनुकुलिन बातावरण संरक्षण, र्ोहोरमैिा 

व्यवस्थापनका साथै लवपद व्यवस्थापन कोष स्थापना गनष रु ६५ िाख लबलनयोजन गररएको छ । 

५.ससं्थागत लवकास, सवेा प्रवाह र सशुासन     

नगरपालिकाबाट नगरबालसका िालग प्रभावकारी सेवा प्रवाहका िालग जनसहभालगता, सेवा प्रवाह लबलध, संरचनागत व्यवस्था, सेवाको सुरक्षा जस्ता पक्षहरुिाई 

अंलगकार गरर सेवा प्रवाहिाई सूचना प्रलवलधमैत्री बनाई सरिीकृत सेवा प्रवाहका िालग रु ३५ िाख लबलनयोजन गररएको छ । 

६.वडा कायाषिय     

नगरपालिका ११ वटै वडा सलमलतबाट छनौट भएका लवलभन्न लबकास कायषक्रम संचािनका िालग रु ३ करोड ८० िाख लबलनयोजन गररएको छ । 

७.नगर कायषपालिकाको कायाषिय     

जनप्रलतलनलधको सुलबधा, नगरपालिका तथा वडा कायाषियको प्रशासलनक तथा कायाषिय संचािन खचषका साथै संस्थागत क्षमता लवकास कायषक्रम संचािन, जग्गा प्रालि, 

भवन लनमाषण, मेलशनरी औजार तथा सवारी साधन िगायत खररदका िालग रु ९ करोड ९५ िाख लबलनयोजन गररएको छ । 

८.सशतष अनदुान     

सशतष अनुदान अन्तगषत लवलनयोलजत बजेटिाई तोदकएका कायषक्रम संचािनका िालग खचष गररने छ । 

सभाध्यक्ष्य महोदय, 

यो बजेट प्रस्ताव गदाष संघ, प्रदेश र स्थानीय श्रोत साधनको पररचािन गरी लवकासिाई समावेशी र समन्यालयक बनाउदैं जनशलक्त लवकास , रोजगारी शृ्रजना र शुसासन कायम 

गने उदे्दश्यिाई केन्रलवन्दमुा रालखएको छ । सभामा प्रस्तुत आगामी आर्थथक वषष २०७५/७६ को नीलत तथा कायषक्रम कायाषन्यन गनष रु ५४ करोड ६१ िाख ८८ हजार ३ सय 

१८  लबलनयोजन गररएको छ । उक्त खचष ब्यहोने श्रोत नेपाि सरकारबाट प्राि लवत्तीय समानीकरण अनुदान रु ११ करोड ६६ िाख, राजश्व बाँडर्ाँड रु ७ करोड ७८ िाख ७४ 

हजार र सशतष अनुदान रु २२ करोड ६ िाख तथा प्रदेश सरकारबाट प्राि लवत्तीय समानीकरण अनुदान रु १ करोड २१ िाख १९ हजार र राजश्व बाँडर्ाँड रु ३९ िाख ९५ 

हजारका साथै  अन्तररक आम्दानी रु २ करोड, नगद मौज्दात रु १ करोड ५० िाख ३ सय १८, सामालजक सुरक्षा भत्ता अनुदान रु ७ करोड ५० िाख र  अन्य अनुदान ५० 

िाख हुनेछ । लबलनयोजन लवधेयक, २०७५ र आर्थथक लवधयेक, २०७५ यसैसाथ पेश गरेको छु । 

अन्तमा, बजेट तयारीमा आआफ्नो क्षेत्रबाट भूलमका लनवाषह गनुष हुने तथा सल्िाह सुझाब ददनुहुने जनप्रलतलनलध,राष्ट्रसेवक कमषचारी, राजनीलतक दिका प्रलतलनलध, लनलज तथा 

सहकारी क्षेत्र, नागररक समाज, बुलद्धजीवी, संचारजगत तथा सम्पुणष नगरवासीहरुिाई धन्यवाद ददन चाहन्छु, 

धन्यवाद । 


