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नगरसभाको बैठकमा
नगरपालिकाका उपप्रमुख देलवसरा थापाबाट
प्रस्तुत

आर्थथक वषष २०७६/०७७ को
बजेट वक्तव्य

गल्याङ नगरपालिका

नगरकायषपालिकाको कायाषिय
गल्याङ, स्याङ्जा, गण्डकी प्रदेश, नेपाि

लव.सं.२०७६ साि असार १० गते
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सभाध्यक्ष्य महोदय,
गल्याङ नगरपालिकाको नगरसभाको बैठकमा आर्थथक वषष २०७६/७७ को बजेट प्रस्तुत
गनष पाउँ दा म अत्यन्त गौरवालन्वत भएको छु । सवि र सम्वृद्ध नगर लनमाषणका िालग
संबैधालनक व्यवस्था, स्थानीय सरकार संचािन ऐन, 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 ।
आगामी आर्थथक वषष २०७६/०७७ को बजेट कायाषन्वयनबाट लनम्न उद्देश्य प्रालि हुने अपेक्षा
गरे को छु ।
१. कृ लष क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अलभवृलद्ध गरर कृ लष क्षेत्रमा संिग्न कृ षकहरुको
जीवनस्तर सुधार गने।
२. नगरका सबै नगरबासीमा आधारभूत खानेपानीको सुलवधा पुर्रयाषउने।
३. लशक्षा, स्वास््य र सामालजक सुरक्षाको प्रत्याभूलतका िालग संघ र प्रदेशसंग सहकायष
गने।
४. नगर क्षेत्र लभत्र सडक सञ्जाि लवस्तार कायषिाइष लनरन्तरता ददने ।
५. ससचाई सुलवधा लवस्तार गरर बाह्रै मलहना खेती गनष कु िो लनमाषण तथा ममषत गने।
६. पयषटदकय क्षेत्रको लवकास र लवस्तारको िालग पयषटदकय सुलवधाहरु उपिब्ध गराउने।
७. आन्तररक श्रोतको अलधकतम पररचािन र व्यवस्थापन गने।
८. नगरपालिकाको संस्थागत क्षमता अलभवृलद्ध गरर सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने।

सभाध्यक्ष महोदय,
अव म आगामी आ व २०७६/०७७ को बजेटका आधार र प्राथलमकता प्रस्तुत गनष चाहन्छु ।
बजेट तजुम
ष ाका आधार र प्राथलमकता,
१. कृ लष क्षेत्रको लवकास गरर जीवन स्तरमा सुधार ल्याउने।
२.

उत्पादनमुिक तथा लछटो प्रलतफि प्राि गनष सदकने, स्थानीय श्रोत साधनको
अलधकतम उपयोग गरर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने।

३. नगरपालिकाको के न्र देलख सवै गाउ सम्म सडक सञ्जाि लवस्तार गरर आधारभूत सेवा
सुलवधामा पहुँच बढाउने ।
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४. जनसहभालगतामा आधाररत योजना तजुषमा गरर िागत सहभालगता बढाई योजना
कायाषन्वयनमा स्थालनयको अपनत्व र ददगोपन कायम गने ।
५. मलहिा, बािबालिका तथा लपछलडएको वगष क्षेत्र र समुदायिाई प्रत्यक्ष िाभ पुग्न।े
६. ददगो लवकास वातावरणीय संरक्षण तथा संवद्ध
ष न गनष सघाउ पुग्ने।
सभाध्यक्ष महोदय,
अब म यस सभामा लवषयगत बजेट प्रस्तुत गनष चाहन्छु ।
१. आर्थथक लवकास
आर्थथक लवकासको आधारको रुपमा िगानीमैत्री वातावरण लसजषना गरर कृ लष , पशुपािन
र साना ससचाईका साथै पयषटन पुवाषधारको लवकास गरी लनजी तथा सहकारी क्षेत्रको
प्रवधषन माफष त उद्योग तथा वालणज्य क्षेत्रको शुदढृ ीकरण गदै उत्पादन वृलद्ध, रोजगारी
लसजषना र गररबी लनवारणमा लबशेष जोड ददइएको नीलत कायाषन्यनका िालग रु २ करोड
५० िाख लवलनयोजन गरे को छु ।
२.सामालजक लवकास
नेपाि सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारका सामालजक क्षेत्रका नीलत तथा कायषक्रमहरु
कायाषन्वयन गदै शैलक्षक क्षेत्र सुधार माफष त सामुदालयक लवद्याियहरुमा पूवाषधार
लवकास,शैलक्षक जनशलक्तको क्षमता लवकास, लवद्याथीको प्रलतभा पलहचान गरर प्रलतष्पधी
क्षमता अलभवृलद्ध गनष, प्रालवलधक लशक्षा पठनपाठन संचािन गनष, स्वास््य संस्था,
स्वास््यकमी र सोको ब्यबस्थापन सलमलतको क्षमता लवकास गनष, लबकास प्रदक्रयामा जेष्ठ
नागररक, एकिमलहिा, जनजालत, दलित, अपाङ्ग, लबपन्न, असहाय, बािबालिका, िाई
समालहत गनष, स्वच्छ खानेपानीको सहज पँहुच स्थालपत गनष, पुणष सरसफाइयुक्त नगर
बनाउन रु ६. करोड ९६ िाख ३६ हजार लवलनयोजन गरे को छु ।
३. पुवाषधार लवकास
वातावरण मैत्री, अपांग मैत्री, मलहिा तथा बाि मैत्री सडक, पूि, ससचाइ कु िो तथा
पोखरी, भवन लनमाषणका िालग सहभालगता पररचािन गने गरर पुवाषधार लनमाषण गररने
छ। उक्त कायषका रु १० करोड १८ िाख ५ हजार लवलनयोजन गरे को छु । उक्त
लवलनयोलजत रकममा प्रत्येक वडा कायाषियिाई उपिब्ध गराएको बजेट लसमा अन्तगषतको
पूवाषधार लनमाषण कायषको बजेट रु ३० िाखका दरिे रु ३ करोड ३० िाख समेत समावेश
गरे को छु ।
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४.सुशासन तथा अन्तरसम्बलन्धत क्षेत्र
नगरपालिकाबाट प्रभावकारी
सेवा प्रवाह गनष जनसहभालगता, सेवा प्रवाह लवलध,
संरचनागत व्यवस्था, सेवाको सुरक्षा जस्ता पक्षहरुिाई अंलगकार गरर सेवा प्रवाहिाई
सूचना प्रलवलधमैत्री बनाइने छ। सरिीकृ त सेवा प्रवाह,ददगो लवकासको िक्ष्य अनुरुप बन
तथा भुसंरक्षण, जिाधार संरक्षण तथा जिउत्त्पन्न प्रकोप लनयन्त्रण, जिबायु पररवतषन
अनुकुलिन बातावरण संरक्षण, फोहोरमैिा व्यवस्थापनका साथै लवपद व्यवस्थापन कोष
स्थापना गनष रु ५० िाख लवलनयोजन गरे को छु ।
५.कायाषिय संचािन तथा प्रशासलनक
जनप्रलतलनलधको सुलवधा, 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 ममषत तथा खररदका िालग रु १०
करोड ३३ िाख ९ हजार लवलनयोजन गरे को छु ।
६.सशतष अनुदान
नेपाि सरकारबाट सशतष अनुदान अन्तगषत लवलनयोलजत बजेट रु २३करोड ९० िाख र
गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सशतष अनुदान अन्तगषत लवलनयोलजत बजेट रु १ करोडिाई
तोदकएका कायषक्रम संचािनका िालग खचष गररने छ । नेपाि सरकारबाट थप लबलनयोजन
हुने सडक ममषत सुधार, खानेपानी तथा सरसफाई, गररब संग लबश्वेस्वर, सामालजक सुरक्षा
भत्ता, प्रधानमन्त्री रोजगार कायषक्रम जस्ता कायषक्रमका बजेटिाई तोदकएको कायषलवलध
अनुसार खचष गररने छ ।

सभाध्यक्ष्य महोदय,
यो बजेट प्रस्ताव गदाष संघ, प्रदेश र स्थानीय श्रोत साधनको पररचािन गरी आर्थथक,सामालजक,
पूवाषधार लवकासिाई सन्तुलित बनाउदैं नगरवासीको क्षमता अलभवृलद्ध, रोजगारी श्रृजना र
सुशासन कायम गने उद्देश्यिाई के न्रलवन्दुमा रालखएको छ । सभामा प्रस्तुत आगामी आर्थथक वषष
२०७६/७७ को नीलत तथा कायषक्रम कायाषन्यन गनष रु ५५ करोड ३७िाख ५० हजार
लबलनयोजन गररएको छ । उक्त खचष ब्यहोने श्रोत नेपाि सरकारबाट प्राि लवत्तीय समानीकरण
अनुदान रु १२ करोड ७१िाख, राजश्व बाँडफाँड रु ९ करोड ५९ िाख र सशतष अनुदान रु २३
करोड ९० िाख, अन्य राजश्व बाँडफाँड रोयल्टी रु २ करोड ९० िाख तथा प्रदेश सरकारबाट
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प्राि लवत्तीय समानीकरण अनुदान रु १ करोड २५ िाख ९१ हजार र राजश्व बाँडफाँड रु ४६
िाख ५९ हजार प्रदेश सशतष अनुदान रु १ करोडका साथै आन्तररक राजश्व आम्दानी रु २
करोड,आन्तररक ऋण रु १ करोड २० िाख,सडक वोडष नेपाि बाट रु ३५ िाख, हुनेछ ।
आन्तररक श्रोत पररचािन गनष आ व २०७६/०७७ का िालग कर तथा गैरकर राजश्वका
दरहरुिाई यथावत राखेको छु । आगामी आ व मा प्रत्येक वडाबाट एदककृ त सम्पलत तथा
भूलमकर वडा बाट नै संकिन गने व्यवस्था लमिाएको छु ।
लबलनयोजन लवधेयक, २०७६ र आर्थथक लवधयेक, २०७६ यसैसाथ पेश गरे को 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 । । ।
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