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सबाध्मऺ भहोदम 

सबाका सचचव  

 सबाका सम्ऩूणि सदस्म ज्मूहरु। 

 ववश्वव्माऩी भहाभायीको रुऩभा पैर्रएको कोर्बड-19 को दोस्रो रहयका कायण 
र्सचजित ववषभ ऩरयचस्थर्तका ववचभा नगयवासीको जीवनयऺा गदै ववकास 
र्नभािणराई अगाडी फढाउने तथा जनजीवन य आर्थिक विमाकराऩहरुराई 
गर्तचशर तलु्माउने दृढ ववश्वासका साथ भ  मस गरयभाभम नवौँ सबा सभऺ 
आ.व.2078/079 को वावषिक फजेट  प्रस्ततु गनि उऩचस्थत बएको छु। 

 नेऩारको सॊववधानरे सॊघीम रोकताचन्िक गणतन्िात्भक शासन प्रणारीको 
भाध्मभफाट सशुासन,ववकास य सभवृद्ध हार्सर गरय स्वाधीन, सभनु्नत तथा 
सभाजवाद उन्भखु अथितन्ि ववकास गने ऩरयकल्ऩना गयेको छ। सॊघ, प्रदेश य 
स्थानीम सयकाय सभग्र भरुकुको आर्थिक साभाचजक ववकासभा विमाचशर बई 
नेऩार सयकायरे ऩरयकल्ऩना गयेको सभदृ्ध नेऩार सखुी नेऩारीको यावष्डम 
आकाङ्ऺा ऩूया गनि, गल्माङ नगयऩार्रकाराई सभदृ्ध य सवर फनाउन आर्थिक 
वषि 2078/079 को वजेट तथा र्सद्धान्त प्रस्ततु गरय यहदाॉ भैरे गौयवको 
अनबुरू्त गयेको छु। 

 एकात्भक शासन प्रणारीको  ववगतको अवस्थाफाट जनताको प्रर्तर्नर्ध भापि त 
याज्म सॊञ्चारन गने सॊघीम रोकताचन्िक आजको मगुभा ऩरु्रमािउन ेिभभा जीवन 
उत्सगि गनुि हनु े सम्ऩूणि ऻात अऻात सवहदहरु प्रर्त श्रद्धाञ्जरी अऩिण गदिछु। 
याचरिम वहत एवॊ स्वार्बभान रोकतन्ि य जनजीववकाको आन्दोरनको नेततृ्व 
गनुिहनुे अग्रजहरु प्रर्त उच्च सम्भान व्मक्त गदिछु। नेऩारी सभाजको 
रुऩान्तयणभा उहाॉहरुरे ऩरु्रमािउन ुबएको मोगदानको महाॉ स्भयण गनि चाहन्छु। 

 वतिभान सभमभा भहाभायीको रुऩभा चयणफद्ध रुऩभा सॊसाय बय पैर्रयहेको 
कोर्बड-19 को चऩेटाभा ऩयेय ज्मान गभुाएका नगयवासीहरुप्रर्त हार्दिक 
श्रद्धान्जरी व्मक्त गदै कोयोनाफाट सॊिर्भत सफै जनाराई चशघ्र स्वास््म राबको 
काभना गदिछु । मसका साथै  कोयोना भहाभायीका ववरुद्ध अग्रऩचङ्िभा यवह 



सेवायत सफै स्वास््मकभॉ सूयऺाकभॉ तथा मस अर्बमानभा खवटएका 
जनप्रर्तर्नर्ध याष्डसेवक, स्वॊमभसेवक य नागरयकहरुप्रर्त हार्दिक धन्मवाद ऻाऩन 
गनि चाहन्छु। 

  बववष्मभा आइऩनि सक्न े ववऩद तथा भहाभायीको कुशर व्मवस्थाऩन गयी 
जनताको चजउधनको सूयऺा गनि स्थानीम सयकाय जनताको सफैबन्दा नचजकको 
घयदैरोको सयकाय बएको हुॉदा जनताको चाहना य हाम्रो ऺभता र्फच सन्तरुन 
कामभ गनि सन्तरु्रत य सभानऩुार्तक ववकास गदै सोको प्रर्तपरराई सॊस्थागत 
गनि गल्माङ नगयऩार्रका प्रर्तवद्ध छ।   

 

 आगाभी आर्थिक वषिको फजेट तजुिभा गदाि भैरे नगयवासीको आर्थिक साभाचजक 
वहत प्रवद्धिनका रार्ग नेऩार सयकाय एॊव प्रदेश सयकायसॊगको सहकामिभा य 
सभन्वमभा श्रोत साधनको सभन्मावमक ववतयण भापि त सफैराई सभान अवसय 
स्थावऩत गने कुयाभा ववशेष जोड र्दएको छु। 

 आगाभी आर्थिक वषिको फजेट तजुिभा गदाि भैरे नगयप्रभखु ज्मू फाट  मस 
सबाभा ऩेश बएको नीर्त तथा कामििभ,नेऩारको सॊववधान, नेऩार सयकाय य 
गण्डकी प्रदेश सयकायरे ऩेश गयेका नीर्त तथा कामििभ य फजेट,नेऩारको 
ऩन्रौँ आवर्धक मोजना, गण्डकी प्रदेशको प्रथभ ऩञ्चववऩिम मोजना,ववषमगत 
सर्भर्तका सझुावराई भागिदशिनको रुऩभा र्रएको छु। 

 

सबाध्मऺ भहोदम, 

अफ भ आगाभी आर्थिक वषि 2078/079 को फजेटका उदे्दश्म तथा 
प्राथर्भकता प्रस्ततु गने अनभुर्त चाहन्छु।  

     फजेटका प्राथर्भकता, 
 ववश्वव्माऩी रुऩभा देखा ऩयेको कोर्बड-19को भहाभायीफाट नगयवासीहरुको 

जीवन यऺा गरय जनजीवनराई साभान्मीकयण गनुि। 

 आर्थिक, साभाचजक य बौर्तक ऩूवािधायहरुको ववकास तथा र्नभािणराई तीव्रता 
र्दन।ु 



 स्वास््म, चशऺा तथा कृवष ऺेिको ववकास भापि त योजगायी र्सजिना गने गरय 
जीवन स्तयभा सधुाय ल्माउने।  

 स्वस्थ य प्रर्तस्ऩधॉ सभताभरुक सभाजको र्नभािण। 

 उत्ऩादनभरुक तथा र्छटो प्रर्तपर प्राप्त गनि सवकन,े स्थानीम श्रोत साधनको 
अर्धकतभ उऩमोग गरय उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फढाउने। 

 नगयऩार्रकाको केन्र देचख सवै गाउ सम्भ सडक सञ्जार ववस्ताय गरय 
आधायबतू सेवा सवुवधाभा ऩहुॉच फढाउने ।  

 जनसहबार्गताभा आधारयत मोजना तजुिभा गरय  जनताको रागत सहबार्गता 
फढाई मोजना कामािन्वमनभा स्थार्नमको अऩनत्व य र्दगोऩन कामभ गने । 

 भवहरा, फारफार्रका तथा वऩछर्डएको वगि, ऺेि य सभदुामको सशचक्तकयण। 

 र्दगो ववकास वातावयणीम सॊयऺण तथा सॊविद्धन।  

 ववऩद व्मवस्थाऩन जोचखभ न्मूर्नकयण गने। 

फजेटका उदे्दश्म् 
 कोर्बड-19 को प्रत्मऺ असय ऩयेको ऩमिटन, उद्योग, होटर, व्माऩाय व्मवसाम 

य कृवष ऺेिको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व अर्बववृद्ध भापि त योजगायी सजृना हनु े
गरय कृवष ऺेिभा यहेको अदृश्म श्रभशचक्त य फैदेचशक योजगारयभा आएको उच्च 
र्गयावटका कायण बएको वेयोजगायी सभस्माराई हृदमगभन गरय कृवष ऺेिराई 
प्रभखु योजगायीको आधायको रुऩभा ववकास गरय कृवष ऺेिभा सॊरग्न 
कृषकहरुको जीवनस्तय सधुाय गने। 

 सफै नगयफासीभा आधायबतू  चशऺा,स्वास््म, खानेऩानी तथा सयसपाई य ढर 
र्नकास जस्ता शहयी ऩवुािधायको दीगो ववकास,स्वास््म ऺेिको ववकास, जनशचक्त 
व्मवस्थाऩन य स्वास््म ऩूवािधाय ववकास गरय  स्वस्थ नगयको रुऩभा स्थावऩत 
गने।   

  सडक ऩूवािधाय,ग्रार्भण सडक, र्सॊचाई सॊयचना ववकास तथा ववस्ताय कामिराइि 
सॊघ तथा प्रदेश सयकायको सहकामिभा अधयुा मोजना सम्ऩन्नताराई र्नयन्तयता 
र्दन ेनगयऩार्रकाको प्रशासकीम बवन र्नभािण कामि सम्ऩन्न गने । 



 स्थानीम नतेतृ्वको ववकास गदै स्थानीम शासन ऩद्धर्तराई सदुृढ गने कोर्बड-
19 को रचम्फदो सॊिभणका कायण आमभा आएको कभीराई ध्मानभा याचख 
आन्तरयक श्रोतको अर्धकतभ ऩरयचारन, याजश्व सॊमन्िको सदुृवढकयण य 
व्मवस्थाऩन गने। 

 जनसहबार्गता, उियदावमत्व, ऩायदचशिता तथा प्रबावकायीता सरु्नचित गयी 
राबहरुको सभानऩुार्तक, सभावेशी य न्मामोचचत ववतयण नगयऩार्रकाको 
सॊस्थागत ऺभता अर्बववृद्ध, प्रबावकायी, सरुब य गणुस्तयीम सेवा प्रदान भापि त 
सशुासनको प्रवद्धिन गने। 

 

    सबाध्मऺ भहोदम, 

अफ भ आर्थिक वषि 2077/078 को फजेट को आम य व्ममको  चस्थर्त प्रस्ततु गनि 
चाहन्छु। 

 गल्माङ नगयऩार्रकाको सातौँ नगयसबाफाट आर्थिक वषि 2077/078 का 
रार्ग रु.72 कयोड 98 राख 37 हजाय  7 सम 90 वावषिक फजेट 
स्वीकृत गरयएकोभा चार ुखचि तपि  रु.47 कयोड 42 राख 36 हजाय य 
ऩूजीीँगत खचि तपि  रु.25 कयोड 56 राख 1 हजाय यकभ ववर्नमोजन 
गरयएको र्थमो। स्वीकृत वावषिक फजेट अनसुाय 2078 जेष्ठ भसान्त सम्भ 
चार ुखचि तपि  रु. 36 कयोड 68 राख 69 हजाय 2 सम 89 य ऩैसा 
56 खचि बएको छ।जनु स्वीकृत चार ु खचिको 77.53 प्रर्तशत यहेको 
छ।त्मस्तै ऩूॉजीगत खचि रु.14 कयोड 22 राख 57 हजाय 2 सम 12   
खचि बएको छ। जनु स्वीकृत ऩूजीीँगत खचिको 47.43 प्रर्तशत यहेको 
छ।चार ु आ.व.को असाय भसान्त सम्भभा चार ु खचि तपि  90 प्रर्तशत  
तथा ऩचुजॉगत खचि 70 प्रर्तशत हनुे अनभुान छ। 

 मस आ.व.भा ववऩद व्मवस्थाऩन कोष स्थाऩना गनि रु.77 राख ववर्नमोजन 
गरयएको र्थमो।साथै वतिभान सभमभा भहाभायीको रुऩभा पैर्रयहेको 
कोर्बड-19 योकथाभ तथा र्नमन्िणका रार्ग स्थाऩना गरयएको स्थानीम 
ववऩद व्मवस्थाऩन कोषभा जेष्ठ भसान्त सम्भा रु. 1 कयोड 10 राख 64 



हजाय 2 सम 56  जम्भा बएको छ जसभध्मे प्रदेश सयकायफाट रु. 31 
राख 64 हजाय 1 सम 13 य फाकी यकभ कभिचायी, स्थानीम व्मचक्त, 
सॊगर्ठत सॊस्था तथा अन्म सहमोगी दाताहरुफाट सॊकरन  बएको हो। उक्त 
यकभ कोर्बड-19 र्नमन्िण योकथाभ तथा उऩचाय ,याहत साभग्री ववतयण 
रगामत  ववर्बन्न कामि हरुभा खचि हदैु आएको छ।  

 चार ुआर्थिक वषिभा रु 3 कयोड 44 राख 76 हजाय आन्तरयक याजश्व 
ऩरयचारन हनुे अनभुान यहेकोभा चार ुआर्थिक वषिको जेष्ठ भसान्त सम्भभा  
रु 1 कयोड 91 राख 25हजाय भाि सॊकरन बएको छ जनु अनभुार्नत 
याजश्वको  55 प्रर्तशत हनु आउछ।देशभा सॊिाभक योग सॊग रड्न 
अचन्तभ चौभार्सक फाट राग ु गरयएको र्नषधेाऻाको प्रत्मऺ असय याजश्व 
ऩरयचारनभा सभेत ऩयेको हुॉदा असाय भसान्त सम्भभा फाकीीँ याजश्व सॊकरन 
चनुौर्तऩूणि यहेको छ। त्मसैगयी जेष्ठ भसान्त सम्भ नेऩार सयकायफाट वविीम 
सभार्नकयण अनदुानफाऩत रु.12कयोड 67 राख प्राप्त बएको छ बन े 
याजश्व वाडॉपाड फाट रु.12 कयोड 74 राख 58 हजाय 7 सम 90  
भध्मेभा चार ुआ.व. को जेष्ठ भसान्त सम्भभा रु.10 कयोड 88 राख 80 
हजाय 6सम 79 रुऩैँमा भाि प्राप्त बएको छ।चार ुआ.व.को शसति अनदुान 
सॊघ तपि  रु 34 कयोड 59 राख 19 हजाय भध्मे रु.20 कयोड 99 
राख 64 हजाय 9 सम 25 रुऩैमा  र्नकासा आम्दानी बएको छ।य प्रदेश 
सभऩूयक अनदुान रु.1कयोड 50 राख  प्राप्त बएको छ। 

 आर्थिक वषि 2076/077 को याजश्व य व्ममको मथाथि वववयण,जेष्ठ 
भसान्त सम्भको आर्थिक वषि 2077/078 को याजश्व य व्ममको सॊशोर्धत  
वववयण मसैसाथ सॊरग्न गरय ऩेश गयेको छु। 

 
 

सबाध्मऺ भहोदम, 

सबाका सदस्म ज्मूहरु, 

अफ भ ऺेिगत रुऩभा आगाभी आर्थिक वषि 2078/079 को फजेट तथा 
कामििभ प्रस्ततु गनि चाहन्छु। 



1.आर्थिक ववकास  

कृवष तथा ऩशऩुारन ऺेिको ववकासको ववकास तथा ववस्ताय कामिका रार्ग कृषकहरुरे र्रने व्माज 
अनदुान प्रदान गने नीर्त कामािन्वमनका रार्ग आवश्मक वजेट रु.15राख  ववर्नमोजन गयेको छु। 

  चार ु आ.व.भा सॊचार्रत दधु ववविभा अनदुान कामििभराई आगाभी आ.व. भा ऩर्न 
र्नयन्तयता र्दइ दधु ववकास कामििभका रार्ग  रु.45 राख ववर्नमोजन गयेको छु। 

 आमआजिनका रार्ग दधु उत्ऩादन कामििभ अन्तगित प्राप्त ववशेष अनदुान रु 42 राख भा 
साझेदायीका रार्ग आवश्मक फजेट व्मवस्था गयेको छु। 

 सॊघ तथा प्रदेश सयकायको सहकामिभा साझेदायीभा  गाईबैसीीँ/वाख्रा प्रविद्धन कामििभ 
सॊचारनका रार्ग  आवश्मक फजेट ववर्नमोजन गयेको छु।साथै ऩश ुववभा कामििभका रार्ग 
रु.30 राख ववर्नमोजन गयेको छु। 

 ववर्बन्न  वॊगयु/ कार्रजऩारन /कुखयुाऩारन अण्डा उत्ऩादन कामििभ  य भागभा आधारयत 
कृवष ववउ मन्ि उऩकयण ववतयण कामिका रार्ग 1 कयोड  40 राख फजेट ववर्नमोजन 
गयेको छु। 

  उद्योग वाचणज्म आऩूर्ति व्मवस्थाऩन,ऩमिटन सहकायी ऺेि प्रविद्धनका कामिफभ रार्ग  रु 47  
राख  ववर्नमोजन गयेको छु । 

 र्सॊचाई सॊयचना र्नभािण मस आ व भा सम्ऩन्न हनु नसक्ने मोजनाराई िभागत गरय  र्सॊचाई 
सॊयचना र्नभािणका रार्ग रु.1 कयोड 9 राख 25 हजाय  ववर्नमोजन गयेको छु। 

 आर्थिक ववकासको आधायको रुऩभा कृवष , ऩशऩुारन य साना र्सॊचाईका  ऩमिटन ऩवुािधायको 
ववकास गयी र्नजी तथा सहकायी ऺेिको प्रवधिन भापि त उद्योग तथा वाचणज्म ऺेिको 
शदुृढीकयण गदै उत्ऩादन ववृद्ध, योजगायी र्सजिना य गरयफी र्नवायणभा र्फशेष जोड र्दइएको 
नीर्त कामािन्वमनका रार्ग आर्थिक ववकास ऺेिको रार्ग जम्भा  रु.4 कयोड 70 राख 25 
हजाय फजेट  ववर्नमोजन गयेको छु। 

२.साभाचजक ववकास 

नेऩार सयकाय य गण्डकी प्रदेश सयकायका साभाचजक ऺेिका नीर्त तथा कामििभहरु 
कामािन्वमन गदै शैचऺक ऺेि सधुाय भापि त साभदुावमक ववद्यारमहरुभा ऩूवािधाय ववकास,शैचऺक 
जनशचक्तको ऺभता ववकास, ववद्याथॉको प्रर्तबा ऩवहचान गरय प्रर्तष्ऩधॉ ऺभता अर्बववृद्ध गनि, 
प्राववर्धक चशऺा ऩठनऩाठन सॊचारन गनि, स्वास््म सॊस्था, स्वास््मकभॉ य सोको ब्मफस्थाऩन 
सर्भर्तको ऺभता ववकास गनि, र्फकास प्रविमाभा जेष्ठ नागरयक, एकरभवहरा, जनजार्त, दर्रत, 
अऩाङ्ग, र्फऩन्न, असहाम, फारफार्रका, राई सभावहत गनि, स्वच्छ खानेऩानीको सहज ऩॉहचु 
स्थावऩत गनि, ऩणुि सयसपाइमकु्त नगय फनाउने नीर्त कामािन्वमनको रार्ग आवश्मक ववर्नमोजन 
गयेको छु । 



 कोर्बड-19 को व्मवस्थाऩन तथा अन्म ववऩद व्मवस्थाऩन न्मूर्नकयण कामिका रार्ग स्थानीम 
ववऩद व्मवस्थाऩन कोषका रार्ग रु.80 राख ववर्नमोजन गयेको छु। 

 खानेऩानी सयसपाई ढर र्नकास  सॊयचना र्नभािण गनि रु.1 कयोड 86 राख 95 हजाय 
ववर्नमोजन गयेको छु। 

 स्वास््म ऺेिको ववकास  स्वास््मकभॉको ऺभता ववस्ताय प्रोत्साहन कामििभका तथा गल्माङ 
नगयअस्ऩतारको ऺभता ववस्ताय सॊचारन तथा व्मवस्थाऩनका रार्ग रु.1कयोड ववर्नमोजन 
गयेको छु। 

 प्रायचम्बक फार ववकास तथा ववद्यारम कभिचायीहरुको नेऩार सयकायरे तोकेको न्मूनतभ 
ऩारयश्रर्भकका रार्ग आवश्मक फजेट व्मवस्था गयेको छु। 

 साभाचजक सभावेचशकयण तथा रैवङ्गक सभानता ऺेिका रार्ग आवश्मक फजेट व्मवस्था गयेको 
छु। 

 साभचजक ववकासका अन्म कामििभ सॊचारनका रार्ग रचऺतवगि कामिकभ शसचक्तकयण 
कामििभ सॊचारनका रार्ग 1कयोड 85 राख ववर्नमोजन गयेको छु। 

 भार्थ उल्रेचखत कामििभ सॊचारन गनि  साभाचजक ऺेिका रार्ग जम्भा जम्भा रु.5 कयोड 7 
राख ऩचास हजाय ववर्नमोजन गयेको छु । 

3.ऩवुािधाय ववकास  

 वातावयण भैिी, अऩाॊग भैिी, भवहरा तथा फार भैिी सडक, ऩूर,बवन र्नभािणका रार्ग 
सहबार्गता ऩरयचारन गने गरय ऩवुािधाय र्नभािण गरयने छ त्मसका रार्ग आवश्मक फजेट 
ववर्नमोजन गयेको छु।  

 सडक ववस्ताय तथा नगय गौयवका सडक मोजना सॊचारन गनि रु.3 कयोड ववर्नमोजन गयेको 
छु। 

 नगयऩार्रकाको प्रशासकीम बवन र्नभािण सम्ऩन्न गनि सभऩयुक अनदुान रु.4 कयोड 6 राख 
सवहत आवश्मक फजेट ववर्नमोजन गयेको छु 

 गल्माङ फसऩाकि  र्नभािणका रार्ग सहरगानी भापि त प्राप्त हनुे रु. 1 कयोड य नगयऩार्रकाको 
साझेदारयको   आवश्मक फजेट व्मवस्था गयेको छु। 

 प्रदेश  सयकायफाट प्राप्त सभऩयुक अनदुान  य सशति अनदुान को रु. 1 कयोड राई 
तोवकएको कामिभा खचि गने व्मवस्था र्भराएको छु। 

 साविजर्नक र्नभािण  वडा  सर्भर्तफाट छनोट बएका मोजना सॊचारन का  रार्ग आवश्मक 
वजेट ववर्नमोजन गयेको छु 

  ऩवुािधाय ववकासका रार्ग जम्भा रु 18 कयोड 31 राख 71 हजाय 4 सम 35 
ववर्नमोजन गयेको छु 



4.कामािरम सॊचारन तथा प्रशासर्नक/सशुासन तथा अन्तयसम्फचन्धत ऺिे    

 जनप्रर्तर्नर्धको सवुवधा, नगयऩार्रका तथा वडा कामािरमको प्रशासर्नक तथा कामािरम सॊचारन 
खचिका साथै सॊस्थागत ऺभता ववकास कामििभ सॊचारन, जग्गा प्रार्प्त, भेचशनयी औजाय तथा 
सवायी साधन रगामत भभित  तथा खरयद नगयऩार्रकाफाट प्रबावकायी  सेवा प्रवाह गनि 
जनसहबार्गता,कभिचायी ऩारयश्रर्भक तथा अन्म सूववधा, सेवा प्रवाह ववर्ध, सॊयचनागत व्मवस्था, 
सेवाको सयुऺा जस्ता ऩऺहरुराई अॊर्गकाय गरय सेवा प्रवाहराई सूचना प्रववर्धभैिी फनाई। 
सयरीकृत सेवा प्रवाह,र्दगो ववकासको रक्ष्म अनरुुऩ कामि गनिका रार्ग कामािरम सॊचारन तथा 
अन्तयसम्फचन्धत ऺेिभा जम्भा रु. १7 कयोड 08 राख 70 हजाय 5 सम 65 ववर्नमोजन 
गयेको छु । 

 

६.वविीम हस्तान्तयणफाट प्राप्त हनु ेअनदुान     

नेऩार सयकायफाट सशति अनदुान, ववशेष अनदुान य सभऩयुक अनदुान अन्तगित ववर्नमोचजत 
फजेट रु 40कयोड 36 राख य प्रदेश सयकायफाट ववर्नमोचजत रु.1 कयोडराई तोवकएका 
कामििभ सॊचारनका रार्ग खचि गरयने छ । नेऩार सयकायफाट थऩ र्फर्नमोजन हनुे सभेत 
सडक भभित सधुाय, खानेऩानी तथा सयसपाई, गरयफ सॊग ववश्वसे्वय, साभाचजक सयुऺा बिा, 
प्रधानभन्िी योजगाय कामििभ, जस्ता कामििभका फजेटराई तोवकएको कामिववर्ध अनसुाय खचि 
गरयने छ  

सबाध्मक्ष्म भहोदम, 

अव भ वजेटको खचि ऩूर्तिका श्रोत प्रस्ततु गनि चाहन्छु। 

 मो फजेट प्रस्ताव गदाि सॊघ, प्रदेश य स्थानीम श्रोत साधनको ऩरयचारन गयी 
आर्थिक,साभाचजक, ऩूवािधाय ववकासराई सन्तरु्रत फनाउदैं नगयवासीको ऺभता अर्बववृद्ध, 
योजगायी शृ्रजना य सशुासन कामभ गने उदे्दश्मराई केन्रववन्दभुा याखेको छु। सबाभा प्रस्ततु 
आगाभी आर्थिक वषि 2078/079 को नीर्त तथा कामििभ कामािन्मन गनि   सॊघीम 
सयकाय तथा प्रदेश सयकायफाट प्राप्त हनुे वविीम हस्तान्तयण सवहत जम्भा रु. 81 कयोड 
19 राख 62 हजाय ववर्नमोजन गरयको छु। ।जसभध्मे नगयऩार्रका चार ुखचि रु.14 
कयोड 27 राख 15 हजाय 5 सम 65 (17.05 प्रर्तशत)  य  नगयऩार्रका ऩूॉचजगत तपि  
रु.33 कयोड 86 राख 46 हजाय 4सम 35 (82.95 प्रर्तशत) खचि हनुे अनभुान छ।  

  उक्त खचि ब्महोने श्रोत नगयऩार्रकाको आन्तरयक आम्दानी रु.2 कयोड 80 राख, मस 
आव को नगद भौज्दात रु.6कयोड 12 राख,  जरववद्यतु योमल्टी रु.5 कयोड, नेऩार 
सयकायफाट प्राप्त वविीम सभानीकयण अनदुान रु १3 कयोड 43राख, याजश्व फाॉडपाॉड रु 



९ कयोड 7 राख 99 हजाय  घयजग्गा यचजषे्टशन वाऩत रु.20 राख सभऩूयक अनदुान 
सॊघ रु.4 कयोड 6 राख ववशेष अनदुान सॊघ रु.84 राख य सशति अनदुान रु 35 कयोड 
46 राख, तथा प्रदेश सयकायफाट प्राप्त वविीम सभानीकयण अनदुान रु १ कयोड 59 राख 
51 हजाय य याजश्व फाॉडपाॉड रु 1कयोड 21 राख 12 हजाय वाडपाॉड फाट प्राप्त हनुे 
याजश्व रु.91 राख, शसति अनदुान प्रदेश रु 50 राख सभऩयुक अनदुान प्रदेश रु.50 राख 
य सडक वोडि नेऩार फाट रु40 राख  आम्दानी हनुे अनभुान छ ।   

सबाध्मऺ भहोदम, 

अव भ  आ.व.2078/079 का याजश्व श्रोत तथा दय प्रस्ततु गनि चाहन्छु। 
 गल्माङ नगयऩार्रकाको आर्थिक वषि 2077/079 को अथि सम्फन्धी प्रस्तावराई 

कामािन्वमन गनिका र्नर्भि स्थानीम कय दस्तयु शलु्क सॊकरन गनि फढ्दो कोर्बड-19को 
कायण कय छुट र्दने तथा आम सॊकरनको प्रशासर्नक व्मवस्था गनि नेऩारको सॊववधानको 
धाया 228 को उऩधाया (2) फभोचजभ मस नगयसबा सभऺ आर्थिक ववधेमक य सोका 
अनसूुचचहरु स्वीकृतका रार्ग मसैसाथ ऩेश गयेको छु।आन्तरयक श्रोत ऩरयचारन गनि आ व 
२०७8/079 का रार्ग कय तथा गैयकय याजश्वका दयहरुराई मथावत याखेको छु। 
प्रसाशर्नक सधुाय य कयको दामया ववस्ताय गरय याजश्वको रक्ष्म प्राप्त हनुे छ।  

 आगाभी आ. व. भा प्रत्मेक वडाभा ब ुसेवा केन्र भापि त बरू्भकय वडा फाट नै सॊकरन गने 
व्मवस्था र्भराएको छु। 

 कोर्बड-19 का कायण उत्ऩन्न ऩरयचस्थतीरे कय दाचखरा गनि नसकेका कयदाताराई 1 
भवहना सभम थऩ गयेको छु। 

   

 ववर्नमोजन ववधेमक, २०७8 य आर्थिक ववधेमक, २०७8 मसैसाथ ऩेश गयेको छु । 

 

अन्तभा, फजेट तमायीभा आआफ्नो ऺेिफाट बरू्भका र्नवािह गनुि हनुे तथा सल्राह सझुाफ र्दनहुनुे 
जनप्रर्तर्नर्ध,याष्डसेवक कभिचायी, याजनीर्तक दरका प्रर्तर्नर्ध, र्नचज तथा सहकायी ऺेि, नागरयक 
सभाज, फवुद्धजीवी, सॊचायजगत तथा सम्ऩणुि नगयवासीहरुराई धन्मवाद र्दन चाहन्छु । 

 

     धन्मवाद । । । 

 


