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 मस गल्माङ नगयऩालरकाको सातौँ नगयसबाका आदयणीम सबाध्मऺ श्री बऩुयाज  अलधकायी 
ज्मू,नगयसबाका सचचव श्री ईश्वयी प्रसाद ऩाण्डे ज्मू, सम्ऩूणय नगयसबाका सदस्म ज्मूहरु, 

 

 नेऩारको सॊववधानरे सॊघीम रोकताचरिक गणतरिात्भक शासन प्रणारीको भाध्मभफाट 
सशुासन,ववकास य सभवृि हालसर गरय स्वाधीन, सभनु्नत तथा सभाजवाद उरभखु अथयतरि 
ववकास गने ऩरयकल्ऩना गयेको छ। सॊघ, प्रदेश य स्थानीम सयकाय सभग्र भरुकुको आलथयक 
साभाचजक ववकासभा विमाचशर बई नेऩार सयकायरे ऩरयकल्ऩना गयेको सभिृ नेऩार सखुी 
नेऩारीको याविम आकाङ्ऺा ऩूया गनय, गल्माङ नगयऩालरकाराई सभिृ य सवर फनाउन मस 
सातौँ नगयसबा सभऺ आ.व.2077/078 को वावषयक फजेट प्रस्ततु गरय यहदाॉ भैरे 
गौयवको अनबुलूत गयेको छु। 

 वतयभान सभमभा भहाभायीको रुऩभा सॊसाय बय पैलरयहेको नोवर कोयोना बाइयस कोलबड-
19 तथा बववष्मभा आइऩनय सक्ने ववऩद तथा भहाभायीको कुशर व्मवस्थाऩन गयी जनताको 
चजउधनको सूयऺा गनय स्थानीम सयकाय जनताको सफैबरदा नचजकको घयदैरोको सयकाय 
बएको हुॉदा जनताको चाहना य हाम्रो ऺभता लफच सरतरुन कामभ गनय सरतलुरत य 
सभानऩुालतक ववकास गदै सोको प्रलतपरराई सॊस्थागत गनय गल्माङ नगयऩालरका प्रलतवि 
छ।   

 एकात्भक शासन प्रणारीको  ववगतको अवस्थाफाट जनताको प्रलतलनलध भापय त याज्म सॊञ्चारन 
गने सॊघीम रोकताचरिक आजको मगुभा ऩरु्रमायउने िभभा जीवन उत्सगय गनुय हनुे सम्ऩूणय ऻात 
अऻात सवहदहरु प्रलत श्रिाञ्जरी अऩयण गदयछु। याचरिम वहत एवॊ स्वालबभान रोकतरि य 
जनजीववकाको आरदोरनको नेततृ्व गनुयहनु े अग्रजहरु प्रलत उच्च सम्भान व्मक्त गदयछु। 
नेऩारी सभाजको रुऩारतयणभा उहाॉहरुरे ऩरु्रमायउन ु बएको मोगदानको महाॉ स्भयण गनय 
चाहरछु। 

 आगाभी आलथयक वषयको फजेट तजुयभा गदाय भैरे नगयवासीको आलथयक साभाचजक वहत 
प्रवियनका रालग नेऩार सयकाय एॊव प्रदेश सयकायसॊगको सहकामयभा य सभरवमभा श्रोत 
साधनको सभरमावमक ववतयण भापय त सफैराई सभान अवसय स्थावऩत गने कुयाभा ववशेष जोड 
ददएको छु। 

 आगाभी आलथयक वषयको फजेट तजुयभा गदाय भैरे नगयप्रभखु ज्मू फाट  मस सबाभा ऩेश बएको 
नीलत तथा कामयिभ,नेऩारको सॊववधान, नेऩार सयकाय य गण्डकी प्रदेश सयकायरे ऩेश गयेका 
नीलत तथा कामयिभ य फजेट,नेऩारको ऩरधौँ आवलधक मोजना, गण्डकी प्रदेशको प्रथभ 
ऩञ्चववऩयम मोजना,ववषमगत सलभलतका सझुावराई भागयदशयनको रुऩभा लरएको छु। 



 

 

 

सबाध्मऺ भहोदम, 

अफ भ आगाभी आलथयक वषय 2077/078 को फजेटका उदे्दश्म तथा प्राथलभकता प्रस्ततु गने 
अनभुलत चाहरछु।  

     फजेटका प्राथलभकता, 
 स्वास््म, चशऺा तथा कृवष ऺेिको ववकास भापय त योजगायी लसजयना गने गरय जीवन स्तयभा 

सधुाय ल्माउने।  

 स्वस्थ य प्रलतस्ऩधॉ सभाजको लनभायण। 

 उत्ऩादनभरुक तथा लछटो प्रलतपर प्राप्त गनय सवकने, स्थानीम श्रोत साधनको अलधकतभ 
उऩमोग गरय उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फढाउने। 

 नगयऩालरकाको केरर देचख सवै गाउ सम्भ सडक सञ्जार ववस्ताय गरय आधायबतू सेवा 
सवुवधाभा ऩहुॉच फढाउने ।  

 जनसहबालगताभा आधारयत मोजना तजुयभा गरय रागत सहबालगता फढाई मोजना 
कामायरवमनभा स्थालनमको अऩनत्व य ददगोऩन कामभ गने । 

 भवहरा, फारफालरका तथा वऩछलडएको वगय ऺेि य सभदुामको सशचक्तकयण। 

 ददगो ववकास वातावयणीम सॊयऺण तथा सॊवयिन।  

 ववऩद व्मवस्थाऩन जोचखभ रमूलनकयण गने। 

फजेटका उद्दशे्म् 
 कोलबड-19 को प्रत्मऺ असय ऩयेको ऩमयटन, उद्योग, होटर, व्माऩाय व्मवसाम य कृवष 

ऺेिको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व अलबववृि भापय त योजगायी सजृना हनुे गरय कृवष ऺेिभा यहेको 
अदृश्म श्रभशचक्त य बववष्मभा फैदेचशक योजगारयभा आउने उच्च लगयावटका कायण हनु सक्ने 
वयोजगायी सभस्माराई हृदमगभन गरय कृवष ऺेिराई प्रभखु योजगायीको आधायको रुऩभा 
ववकास गरय कृवष ऺेिभा सॊरग्न कृषकहरुको जीवनस्तय सधुाय गने। 

 कोलबड-19सॊिभणको व्माऩकतारे लसजयना हनु सक्ने ऩरयचस्थलतको आॉकरन गरय हार 
नगयऩालरकारे सम्ऩादन गरययहेको क्वायेचरटन व्मवस्थाऩन,याहत ववतयण, सचेतना कामयिभ 
सूचना तथा त्माङ सॊकरन कामय लनयरतयता गरय ववद्यभान ऩरयचस्थलतभा सॊिभणको जोचखभ 
यहदाॉसम्भ अशक्त असहाम एवॊ आलथयक रुऩरे ववऩन्न गबयवती भवहरा जेष्ठ नागरयक एॊव 
अऩाॊगता बएका ब्मचक्तहरुभा याहत तथा उिायको कामय सॊचारन गने। 

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



 

 

  सडक ऩूवायधाय,ग्रालभण सडक, लसॊचाई सॊयचना ववकास तथा ववस्ताय कामयराइय सॊघ तथा 
प्रदेश सयकायको सहकामयभा अधयुा मोजना सम्ऩन्नताराई लनयरतयता ददन े नगयऩालरकाको 
प्रशासकीम बवन लनभायण कामय अगाडी फढाइने । 

 स्थानीम नेततृ्वको ववकास गदै स्थानीम शासन ऩिलतराई सदुृढ गने कोलबड-19 को रचम्फदो 
सॊिभणका कायण आमभा हनु सक्ने कभीराई ध्मानभा याचख आरतरयक श्रोतको अलधकतभ 
ऩरयचारन, याजश्व सॊमरिको सदुृवढकयण य व्मवस्थाऩन गने। 

 जनसहबालगता, उत्तयदावमत्व, ऩायदचशयता तथा प्रबावकायीता सलुनचित गयी राबहरुको 
सभानऩुालतक, सभावेशी य रमामोचचत ववतयण नगयऩालरकाको सॊस्थागत ऺभता अलबववृि, 
प्रबावकायी, सरुब य गणुस्तयीम सेवा प्रदान भापय त सशुासनको प्रवियन गने। 

 

    सबाध्मऺ भहोदम, 

अफ भ आलथयक वषय 2076/077को फजेट को आम य व्ममको  चस्थलत प्रस्ततु गनय चाहरछु। 

 गल्माङ नगयऩालरकाको ऩाॉचौ नगयसबाफाट आलथयक वषय 2076/077 का रालग रु.55 
कयोड 37 राख 50 हजाय वावषयक फजेट स्वीकृत गरयएकोभा चार ुखचय तपय  रु.37 
कयोड 46 राख 57 हजाय य ऩूजीीँगत खचय तपय  रु.17 कयोड 90 राख 53 हजाय 
यकभ ववलनमोजन गरयएको लथमो। चार ु आ.व.2076/077 को शरुु  अनभुालनत 
फजेटभा सॊघीम सयकायफाट रु. 1 कयोड 25 राख ववशेष अनदुान, रु.1 कयोड 93 
राख सभऩूयक अनदुान, याजश्व फाडॉपाट अरतगयत मस आ.व.भा चज.स.स. कोषफाट 62 
राख,गत आ.व. भा फाकीीँ याजश्व फाडॉपाॉट प्राप्त हनुऩुनेभा मस आ.व.भा प्राप्त रु. 42 
राख भारभोतफाट प्राप्त बभुी यचजिेसन रु. 25 राख  गत वषयको नगद भौज्दात रु.35 
राख  य ववद्यतु योमल्टीभा थऩ रु.7 राख 18 हजाय गयी जम्भा रु .4 कयोड 89 
राख 18 हजाय थऩ बई  रु.59 कयोड 6 राख 68 हजाय हनुे शॊशोलधत अनभुान 
छ। 

 स्वीकृत फावषयक फजेट अनसुाय 2077 जेष्ठ भसारत सम्भ चार ुखचय तपय  रु. 24 कयोड 
50 राख 31 हजाय 2 सम 39 य ऩैसा 3 खचय बएको छ।जनु स्वीकृत चार ुखचयको 
69.74 प्रलतशत यहेको छ।त्मस्तै ऩूॉजीगत खचय रु.9 कयोड 11 हजाय 8 सम 4 य 
ऩैसा 70  खचय बएको छ। जनु स्वीकृत ऩूजीीँगत खचयको 37.32 प्रलतशत यहेको 
छ।चार ुआ.व.को असाय भसारत सम्भभा चार ुखचय तपय  90 प्रलतशत  तथा ऩचुजॉगत 
खचय 70 प्रलतशत हनुे अनभुान छ। 

 मस आ.व.भा ववऩद व्मवस्थाऩन कोष स्थाऩना गनय रु.30 राख ववलनमोजन गरयएको 
छ।साथै वतयभान सभमभा भहाभायीको रुऩभा पैलरयहेको कोलबड-19 योकथाभ तथा 
लनमरिणका रालग स्थाऩना गरयएको स्थानीम ववऩद व्मवस्थाऩन कोषभा जेष्ठ भसारत 



 

 

सम्भा रु.33 राख 66 हजाय 9सम 40 जम्भा बएको छ जसभध्मे प्रदेश सयकायफाट 
रु.10राख य फाकी यकभ कभयचायी, स्थानीम व्मचक्त, सॊगदठत सॊस्था तथा अरम सहमोगी 
दाताहरुफाट सॊकरन  बएको हो। उक्त यकभ कोलबड-19 लनमरिणका रालग चालरएका 
क्वायेचरटन व्मवस्थाऩन तथा सॊचारन,याहत साभग्री ववतयण रगामत  ववलबन्न कामय हरुभा 
खचय हदैु आएको छ।  

 चार ुआलथयक वषयभा रु 2 कयोड आरतरयक याजश्व ऩरयचारन हनु ेअनभुान यहेकोभा चार ु
आलथयक वषयको जेष्ठ भसारत सम्भभा करयव रु.1 कयोड 20 राख भाि सॊकरन बएको 
छ जनु अनभुालनत याजश्वको  60 प्रलतशत हनु आउछ।देशभा सॊिाभक योग सॊग रड्न 
ववगत चैि भवहना फाट राग ु गरयएको फरदाफरदीको प्रत्मऺ असय याजश्व ऩरयचारनभा 
सभेत ऩयेको हुॉदा असाय भसारत सम्भभा फाकीीँ याजश्व सॊकरन चनुौलतऩूणय यहेको छ। 
त्मसैगयी जेष्ठ भसारत सम्भ नेऩार सयकायफाट ववत्तीम सभालनकयण अनदुानफाऩत 
रु.12कयोड 71 राख प्राप्त बएको छ बने  याजश्व वाडॉपाड फाट रु.14 कयोड 59 
राख  प्राष्त हनुऩुनेभा चार ुआ.व. को जेष्ठ भसारत सम्भभा रु.9 कयोड 19 राख 27 
हजाय रुऩैँमा भाि प्राप्त बएको छ।चार ुआ.व.को शसतय अनदुान सॊघ तपय  रु 23 कयोड 
90 राख भध्मे रु.16कयोड 55राख 59 हजाय 20 रुऩैमा  लनकासा आम्दानी बएको 
छ।य प्रदेश शसयत अनदुान रु.1कयोड भध्मे रु.50 राख भाि प्राप्त बएको छ। 

 आलथयक वषय 2075/076 को याजश्व य व्ममको मथाथय वववयण,जेष्ठ भसारत सम्भको 
आलथयक वषय 2076/077 को याजश्व य व्ममको सॊशोलधत  वववयण मसैसाथ सॊरग्न 
गरय ऩेश गयेको छु। 

 
 

सबाध्मऺ भहोदम, 

सबाका सदस्म ज्मूहरु, 

अफ भ ऺिेगत रुऩभा आगाभी आलथयक वषय 2077/078 को फजेट तथा कामयिभ प्रस्ततु 
गनय चाहरछु। 

1.आलथयक ववकास  

आलथयक ववकासको आधायको रुऩभा रगानीभैिी वातावयण लसजयना गरय कृवष , ऩशऩुारन य साना लसॊचाईका 
साथै ऩमयटन ऩवुायधायको ववकास गयी लनजी तथा सहकायी ऺेिको प्रवधयन भापय त उद्योग तथा वाचणज्म ऺेिको 
शदुृढीकयण गदै उत्ऩादन वृवि, योजगायी लसजयना य गरयफी लनवायणभा लफशेष जोड ददइएको नीलत कामायरमनका 
आवश्मक फजेट जम्भा रु.5 कयोड 64 राख 85 हजाय  ववलनमोजन गयेको छु। 

 कृवष तथा ऩशऩुारन ऺेिको ववकासको ववकास तथा ववस्ताय कामयका रालग कृषकहरुरे लरने व्माज 
अनदुान प्रदान गने नीलत कामायरवमनका रालग आवश्मक वजेट रु.30 राख ववलनमोजन गयेको छु। 



 

 

 ववगत चार ुआ.व.भा सॊचालरत दधु ववविभा अनदुान कामयिभराई आगाभी आ.व. भा ऩलन लनयरतयता 
ददइ रु.65 राख ववलनमोजन गयेको छु। 

 सॊघ तथा प्रदेश सयकायको सहकामयभा साझेदायीभा  गाईबैसीीँ/वाख्रा ऩवयिन कामयिभ सॊचारन  
आवश्मक फजेट ववलनमोजन गयेको छु।साथै ऩश ु ववभा कामयिभका रालग रु.31 राख 33 हजाय 
ववलनमोजन गयेको छु। 

 ववलबन्न  कुखयुा/वॊगयु/ कुखयुाऩारन कामयिभ भागभा आधारयत कृवष ववउ मरि उऩकयण ववतयण 
कृवष कामयिभका रालग 1 कयोड 20 राख फजेट ववलनमोजन गयेको छु। 

  याभनददधाभ याचम्दराई धालभयक ऩमयटनको रुऩभा स्थाऩना गनय सॊघ सयकायको सहकामयभा गरुुमोजना 
सॊचारनको रालग रु.2 कयोड ववलनमोजन गयेको छु। 

 उद्योग वाचणज्म आऩूलतय व्मवस्थाऩन,ऩमयटन सहकायी ऺिे ऩवयिनका कामय रालग  रु 25  राख  
ववलनमोजन गयेको छु । 

 लसॊचाई सॊयचना लनभायण मस आ व भा सम्ऩन्न हनु नसक्ने मोजनाराई िभागत गरय  लसॊचाई सॊयचना 
लनभायणका रालग रु. 97 राख 35 हजाय ववलनमोजन गयेको छु। 

 

२.साभाचजक ववकास 

नेऩार सयकाय य गण्डकी प्रदेश सयकायका साभाचजक ऺेिका नीलत तथा कामयिभहरु कामायरवमन गदै 
शैचऺक ऺेि सधुाय भापय त साभदुावमक ववद्यारमहरुभा ऩूवायधाय ववकास,शैचऺक जनशचक्तको ऺभता 
ववकास, ववद्याथॉको प्रलतबा ऩवहचान गरय प्रलतष्ऩधॉ ऺभता अलबवृवि गनय, प्राववलधक चशऺा ऩठनऩाठन 
सॊचारन गनय, स्वास््म सॊस्था, स्वास््मकभॉ य सोको ब्मफस्थाऩन सलभलतको ऺभता ववकास गनय, लफकास 
प्रविमाभा जेष्ठ नागरयक, एकरभवहरा, जनजालत, दलरत, अऩाङ्ग, लफऩन्न, असहाम, फारफालरका, राई 
सभावहत गनय, स्वच्छ खानऩेानीको सहज ऩॉहचु स्थावऩत गनय, ऩणुय सयसपाइमकु्त नगय फनाउन े नीलत 
कामायरवमनको रालग आवश्मक फजेट जम्भा रु.5 कयोड 39 राख 15 हजाय ववलनमोजन गयेको छु । 

 कोलबड-19 को व्मवस्थाऩन अरम ववऩदजरम प्राकृलतक प्रकोऩ व्मवस्थाऩन रमूलनकयण कामयका रालग 
रु.75 राख ववलनमोजन गयेको छु। 

 खानेऩानी सयसपाई ढर लनकास  सॊयचना लनभायण गनय रु.2 कयोड 92 राख 75 हजाय ववलनमोजन 
गयेको छु। 

 प्रदेश सयकायको ववशेष अनदुान रु.1 कयोड राई गल्माङ नगय अस्ऩतारको स्तयोन्नती तथा सदुृवढकयण 
कामयका रालग खचय गने प्रवरध लभराएको छु। 

 साभचजक ववकासका अरम कामयिभ सॊचारनका रालग रचऺतवगय कामयकभ शसचक्तकयण कामयिभ य 
वडागत ववववध कामयिभ सॊचारनका रालग आवश्मक यकभ  ववलनमोजन गयेको छु। 

 3.ऩवुायधाय ववकास  

 वातावयण भैिी, अऩाॊग भैिी, भवहरा तथा फार भैिी सडक, ऩूर,बवन लनभायणका रालग सहबालगता 
ऩरयचारन गने गरय ऩवुायधाय लनभायण गरयने छ। उक्त कामयका जम्भा  रु 11 कयोड 11 राख 79 
हजाय ववलनमोज ववलनमोजन गयेको छु । 



 

 

 सडक ववस्ताय तथा नगय गौयवका सडक मोजना सॊचारन गनय रु.3 कयोड ववलनमोजन गयेको छु। 

 गल्माङ लनववुाखकय  भोहनडाॉडा  सडक लनभायणका रालग सॊघ सयकायको सभऩूयक अनदुान य 
नगयऩालरकाको सहरगानी भापय त कारोऩिे कामय अगालड फढाउन रु.2 कयोड 42 राख छुट्टाएको 
छु 

 सॊघीम सयकायफाट प्राप्त सभऩयुक अनदुान राई तोवकएको कामयभा खचय गने व्मवस्था लभराएको छु। 

 सावयजलनक लनभायण   वडा सलभलतफाट छनोट बएका मोजनाका रालग उऩरब्ध गयाएको   रु.2 कयोड 
75 राख य प्रधानभरिी योजगाय कामयिभसॊग साझेदायीका रालग रु.25 राख सवहत रु 3 कयोड 
ववलनमोजन गयेको छु। 

 बवन तथा अरम सावयजलनक लनभायण अरतगयत रु.2 कयोड 54 राख 79 हजाय ववलनमोजन गयेको 
छू। 

4.कामायरम सॊचारन तथा प्रशासलनक/सशुासन तथा अरतयसम्फचरधत ऺेि    

 जनप्रलतलनलधको सवुवधा, नगयऩालरका तथा वडा कामायरमको प्रशासलनक तथा कामायरम सॊचारन खचयका 
साथै सॊस्थागत ऺभता ववकास कामयिभ सॊचारन, जग्गा प्रालप्त, नगयऩालरकाको प्रशासकीम बवन लनभायण, 
भेचशनयी औजाय तथा सवायी साधन रगामत भभयत  तथा खरयद नगयऩालरकाफाट प्रबावकायी   सेवा 
प्रवाह गनय जनसहबालगता, सेवा प्रवाह ववलध, सॊयचनागत व्मवस्था, सेवाको सयुऺा जस्ता ऩऺहरुराई 
अॊलगकाय गरय सेवा प्रवाहराई सूचना प्रववलधभैिी फनाई। सयरीकृत सेवा प्रवाह,ददगो ववकासको रक्ष्म 
अनरुुऩ कामय गनयका रालग जम्भा रु १7 कयोड 21 राख 58 हजाय 790 ववलनमोजन गयेको छु । 

 

६.सशतय अनदुान     

नेऩार सयकायफाट सशतय अनदुान अरतगयत ववलनमोचजत फजेट रु 32कयोड 61 राख राई तोवकएका 
कामयिभ सॊचारनका रालग खचय गरयन ेछ । नेऩार सयकायफाट थऩ लफलनमोजन हनु ेसभेत सडक भभयत 
सधुाय, खानेऩानी तथा सयसपाई, गरयफ सॊग लफश्वसे्वय, साभाचजक सयुऺा बत्ता, प्रधानभरिी योजगाय 
कामयिभ,नगय अस्ऩतार सदुृवढकयण जस्ता कामयिभका फजेटराई तोवकएको कामयववलध अनसुाय खचय 
गरयने छ  

सबाध्मक्ष्म भहोदम, 

अव भ वजेटको खचय ऩूलतयका श्रोत प्रस्ततु गनय चाहरछु। 

 मो फजेट प्रस्ताव गदाय सॊघ, प्रदेश य स्थानीम श्रोत साधनको ऩरयचारन गयी आलथयक,साभाचजक, 

ऩूवायधाय ववकासराई सरतलुरत फनाउदैं नगयवासीको ऺभता अलबवृवि, योजगायी शृ्रजना य सशुासन 
कामभ गने उद्देश्मराई केररववरदभुा याचखएको छ । सबाभा प्रस्ततु आगाभी आलथयक वषय 
2077/078 को नीलत तथा कामयिभ कामायरमन गनय  चार ुखचय रु.47 कयोड 42 राख 36 
हजाय 7 सम 90  य ऩूॉचजगत तपय  रु.25 कयोड 56 राख 1 हजाय गरय  जम्भा रु. 72 कयोड 
98 राख 37 हजाय 7 सम 90  खचय हनुे अनभुान छ । उक्त ववलनमोचजत यकभ साधायण खचय 



 

 

तपय  रु. १7 कयोड 21 राख 58 हजाय 7 सम 90 य ववकास खचय तपय  55 कयोड 76 राख 
79 हजाय हनु आउछ। 

  उक्त खचय ब्महोने श्रोत नगयऩालरकाको आरतरयक आम्दानी रु.2 कयोड, मस आव को नगद 
भौज्दात रु.5 कयोड 80 राख, जरववद्यतु योमल्टी रु.3 कयोड 19 राख 71 हजाय 40 रुऩैँमा, 
नेऩार सयकायफाट प्राप्त ववत्तीम सभानीकयण अनदुान रु १२ कयोड 67राख, याजश्व फाॉडपाॉड रु ९ 
कयोड 1 राख 63 हजाय 7 सम 50 सभऩूयक अनदुान सॊघ रु.2 कयोड 42 राख ववशेष अनदुान 
सॊघ रु.2 कयोड य सशतय अनदुान रु 32 कयोड 61 राख, तथा प्रदेश सयकायफाट प्राप्त ववत्तीम 
सभानीकयण अनदुान रु १ कयोड २3 राख 79 हजाय य याजश्व फाॉडपाॉड रु 53 राख 24 हजाय 
ववशेष अनदुान प्रदेश रु १ कयोडका साथै सभऩूयक अनदुान रु.50 राख  हनुछे ।   

सबाध्मऺ भहोदम, 

अव भ  आ.व.2077/078 का याजश्व श्रोत तथा दय प्रस्ततु गनय चाहरछु। 
 गल्माङ नगयऩालरकाको आलथयक वषय 2077/078 को अथय सम्फरधी प्रस्तावराई कामायरवमन गनयका 

लनलभत्त स्थानीम कय दस्तयु शलु्क सॊकरन गनय फढ्दो कोलबड-19को कायण कय छुट ददने तथा आम 
सॊकरनको प्रशासलनक व्मवस्था गनय नेऩारको सॊववधानको धाया 228 को उऩधाया (2) फभोचजभ मस 
नगयसबा सभऺ आलथयक ववधेमक य सोका अनसूुचचहरु स्वीकृतका रालग मसैसाथ ऩेश गयेको 
छु।आरतरयक श्रोत ऩरयचारन गनय आ व २०७६/०७७ का रालग कय तथा गैयकय याजश्वका 
दयहरुराई मथावत याखेको छु। प्रसाशलनक सधुाय य कयको दामया ववस्ताय गरय याजश्वको रक्ष्म प्राप्त 
हनुे छ। आगाभी आ. व. भा प्रत्मेक वडाफाट एवककृत सम्ऩलत तथा बलूभकय वडा फाट नै सॊकरन 
गने व्मवस्था लभराएको छु। 

   

 ववलनमोजन ववधेमक, २०७7 य आलथयक ववधेमक, २०७7 मसैसाथ ऩेश गयेको छु । 

 

अरतभा, फजेट तमायीभा आआफ्नो ऺेिफाट बलूभका लनवायह गनुय हनुे तथा सल्राह सझुाफ ददनहुनु े
जनप्रलतलनलध,यािसेवक कभयचायी, याजनीलतक दरका प्रलतलनलध, लनचज तथा सहकायी ऺेि, नागरयक सभाज, 
फवुिजीवी, सॊचायजगत तथा सम्ऩणुय नगयवासीहरुराई धरमवाद ददन चाहरछु । 

 

     धरमवाद । । । 

 

 
 


