
आर्थिक वषि ०७९/८० को फजेट वक्तव्म 

नगयसबाका श्रदेम अध्मऺ ज्म ु 

नगयसबाका सम्ऩूणि सदस्म ज्महुरु, 

याष्ट्रसेवक कभिचायी सञ्चायकभॉ तथा उऩथिस्थत अय म भहानबुावहरु । 

  

संघीम शासन व्मवस्था अवरम्वन गयेसंगै स्थानीम तहको दोस्रो र्नवािचन सपर रुऩभा सम्ऩन्न बई 
गल्कोट नगयऩार्रकाको प्रर्तर्नर्धको रुऩभा हाभी र्नवािथिचत बएका छौं। सविप्रथभ हाभीराई र्नवािथिचत 
गने आभ नगयवासी भतदाताहरुभा हार्दिक आबाय तथा धय मवाद व्मक्त गदिछु । आभ नगयवासीहरुको 
अर्बभतराई कदय गदै य मामऩणुि य सभदृ्ध नगय र्नभािण अर्बमानभा राग्ने प्रर्तफद्धता व्मक्त गदिछु । 
गल्कोट नगयऩार्रका नगयसबाको  गरयभाभम मस एघायौं अर्धवेशनभा आगाभी आर्थिक वषि ०७९/८० 
को फजेट गनि गईयहेको छु । मस अवसयभा भरुकुको साविबौर्बकता अखण्डता याष्ट्रष्ट्रम एकता य 
स्वार्बभानको यऺा गदै रोकताथिय िक गणतय ि स्थाऩना एवभ स्थानीम स्वामत्त सयकाय गठन गनिका 
रार्ग इर्तहासका ष्ट्रवर्बन्न कारखण्डभा जीवन उत्सगि गने सम्ऩूणि ऻात अऻात सहीदहरु तथा 
र्नयंकुशताका ष्ट्रवरुद्ध जीवन ऩमिय त संघषि गनुिहनुे र्दवंगत नेताहरु प्रर्त बावऩणुि श्रदाय जरी प्रकट गदिछु 
।  

 

 आगाभी आर्थिक वषिको फजेट तजुिभा गदाि नेऩारको संष्ट्रवधान, स्थानीम सयकाय संचारन ऐन 
२०७४ नऩेारको र्दगो  ष्ट्रवकासको रक्ष्म ऩय धौं मोजना गल्कोट नगयऩार्रकाको आवर्धक ष्ट्रवकास 
मोजना  आभ नागरयकका भाग य आकांऺ ा य नागरयकसाभ ु गरयएका प्रर्तफद्धता य नीर्त तथा 
कामिक्रभराई आधाय भानी तजुिभा गरयएको छ ।सीर्भत स्रोत साधनफाट अर्धकतभ य र्भतव्ममी 
ऩरयचारन गयी य मामऩणुि ष्ट्रवतयण गनि आभ नागरयक याजर्नर्तक दर र्नजी ऺिे थिशऺा कृष्ट्रष ऺेिका ष्ट्रवऻ 
ऩिकाय ष्ट्रऩछर्डएका एवं सीभाय तकृत वगिसष्ट्रहत सफै सयोकायवाराको प्राप्त सझुावहरुराई सभेत आधाय  
र्रएको छु ।नगय प्रभखुज्मफुाट प्रस्ततु बई ऩारयत बएका नीर्त तथा कामिक्रभराई आधाय फनाई 
सहबार्गताभरुक ढंगफाट फजेट तथा कामिक्रभ तजुिभा गने अर्धकतभ प्रमास गरयएको छ । मस फजेट 
तथा कामिक्रभको कामािय वनफाट नगयऩार्रकारे ऩरयरथिऺत गयेका उद्धेश्महरु हार्सर गनुिका साथै याष्ट्रष्ट्रम 
ष्ट्रवकासका रक्ष्म हार्सर गनि सभेत टेवा ऩगु्ने ष्ट्रवश्वास र्रएको छु । सविप्रथभ  फजेट तथा कामिक्रभका 
उद्धेश्म य  प्राथर्भकताहरुराई 

प्रस्ततु गनि चाहय छु ।    

 

सम्भार्नत नगयसबाका अध्मऺ भहोदम  



 आगाभी आर्थिक वषि ०७९/८० को कामिक्रभ तथा फजेट प्रस्ततु गनुिबय दा ऩष्ट्रहरे गत 
आ.व.०७७/७८ को मथाथि आम व्मम एवं चार ुआ.व.०७८/७९ को संशोर्धत आम-व्मम सम्फय धी संथिऺप्त 
ष्ट्रववयण प्रस्ततु गनि चाहय छु । 

आर्थिक वषि २०७७/७८ भा मथाथि आम  

आय तरयक आम तपि  रु.१ कयोड ९२ राख ४३ सहजाय ७ सम फहत्तय ऩैसा सैतीस  

संघीम सयकाय याजस्व फांडपांडफाट प्राप्त रु. 8 कयोड ११ राख ७७ हजाय ७ सम उनय साठी य ऩैसा 
फैसठ्ठी । 

प्रदेश सयकाय याजस्व फांडपांडफाट रु. ६८ राख ९० हजाय  छ सम सय ताउन्न त्मस्तै गयी संघीम 
सयकाय सभानीकयण अनदुानफाट रु. ११ कयोड ५२ राख  

सशति अनदुान फाट रु. ३४ कयोड ७५  राख ३१ हजाय नौसम र्िहत्तय य ऩैसा सत्तयी  

प्रदेश सयकाय सभानीकयण अनदुानफाट रु.१ कयोड २३ राख १० हजाय )  

य सशति अनदुान फाट रु. २५ राख  य नऩेार सयकाय सभऩयुक अनदुान तपि  २५ राख ३९ हजाय  

नेऩार सयकाय ष्ट्रवशेष अनदुान ९२ राख ९० हजाय  गयी कुर जम्भा आम ५९ कयोड ९६ राख ८३ 
हजाय एकसम फैसठ्ठी य ऩैसा अयसठ्ठी भाि मथाथि आम बएको छ ।  

 

आर्थिक वषि २०७७/७८ को  मथाथि व्मम  

ऺेिगत ष्ट्रवर्नमोजका आधायभा चार ुखचि रु.३७ कयोड ८ राख ८७ हजाय छसम उनानब्फे य ऩैसा 
नब्फे भाि ) ऩुंजीगत खचि १७ कयोड ५८ राख २ हजाय दईुसम ऩैचारीस गयी कुर रु. ५४ कयोड 
६६ राख ८९ हजाय नौसम य ऩैसा फीस खचि बई रु.२ कयोड ४ राख ८४ हजाय चायसम फाउन्न य 
ऩैसा अठासी भाि ससति अनदुान ष्ट्रपताि बई ३ कयोड २५ राख ८ हजाय सातसम चौहत्तय य ऩैसा 
साठी भाि ) चार ुआर्थिक वषि ०७८/७९ भा थिजम्भेवायी सयी आएको छ । 

 

सम्भार्नत नगयसबाका अध्मऺ भहोदम, 

अव भ चार ुआर्थिक वषि ०७८/७९ को संशोर्धत आम व्मम ष्ट्रववयण तथा कामिक्रभहरु संऺऩेभा प्रस्ततु 
गनि चाहय छु । 

आय तरयक आम कय दस्तयु याजस्व गत वषिको भौज्दात सभेत तपि  रु. ५ कयोड ३५ राख ८ हजाय 
सातसम चौहत्तय य ऩैसा साठी भाि )  

संथिघम सयकाय याजस्व फांडपांडफाट प्राप्त रु.९ कयोड २२ राख ५०हजाय,  

सभानीकयण अनदुान रु. १२ कयोड २५ राख , सशति अनदुान ३७ कयोड ३६ राख ७१ हजाय 
चायसम य ऩैसा ऩांच भाि ) य ष्ट्रवशेष अनदुान रु. २ कयोड ४९ राख )  

त्मस्तै गयी प्रदेश सयकाय याजस्व फांडपांडफाट प्राप्त हनुे रु. ८० राख ९९ हजाय, सभानीकयण अनदुान 
रु. १ कयोड ४२ राख २२ हजाय य सशति अनदुान रु.५० राख य सभऩयुक अनदुान ५० राख गयी 
कुर आम ७० कयोड ६८ राख ७१  हजाय सातसम चौहत्तय य ऩैसा साठी हनुे सोही फभोथिजभका 
ष्ट्रवर्बन्न थिशषिकगत व्मम अनभुान गरयएको छ ।  
श्रद्धमे अध्मऺ भहोदम, 

अव भ आर्थिक वषि ०७९/८० को फजेटका उद्धेश्म तथा प्राथर्भकता प्रस्ततु गने अनभुर्त चाहय छु ।  



 k/Dk/fut lgjf{xd'vL v]tL k|0ffnLnfO{ k|ljlwdf cfwfl/t k|0ffnLdf ljsf; u/L Joj;flos 

s[lif tyf kz'kfngdf ?kfGt/0f ug]{, 

 ;fdflhs, cfly{s / ef}lts k"jf{wf/ ljsf; dfkm{t ;d'Ggt Pjd\ ;d[4 gu/ lgdf{0f ub}{ 

hfg], 

 :yfgLo ;Lk / pTkfbgsf] k|j4{g, ;fgf tyf 3/]n' pBf]usf] k|j4{gdfkm{t cfly{s ;d'Gglt 

xfl;n ug]{, 

 gu/sf] ;]jf k|jfxnfO{ l56f], 5l/tf], kf/bzL{ Pjd\ e|i6frf/d'Qm agfO{ jf:tljs?kdf 

hgtfnfO{ ;'zf;gsf] cg'e"lt lbnfpg] . 

 /f]huf/L tyf :j/f]huf/L dfkm{t cfocfh{g j[l4 ug{ pBdlzn /f]huf/ l;h{gf, ;Lk ljsf; 

ug]{ . 

 u'0f:t/Lo / lzIffdf ;dtfd"ns kx'Fr lj:tf/sf nflu k|f/lDes afnljsf; s]Gb|sf] lj:tf/, 

Ifdtf ljsf;, afnd}qL tyf k|ljlwd}qL l;sfOsf nflu k"jf{wf/ tof/ . 

 ;fdflhs, cfly{s / ef}lts k"jf{wf/sf] ljsf;, lgdf{0f tyf ;Def/, 

 gu/kflnsf ejg lgdf{0fsf] sfo{sf] z'?jft ug]{ .  

 ऩमिटन ऩूवािधायको ष्ट्रवकास य प्रविद्धन गने । 

 

सबाका श्रदेम अध्मऺ भहोदम, 

अव भ आर्थिक वषि ०७९/८० का रार्ग अनभुार्नत आमका आधायभा नगयको सभग्र रगानीराई 
आर्थिक ष्ट्रवकास साभाथिजक ष्ट्रवकास ऩवुािधाय ष्ट्रवकास सशुासन तथा अय तयसम्फथिय धत ऺेि कामािरम 
संचारन तथा प्रशासर्नक प्रधानभय िी योजगाय कामिक्रभ सभेतका ऺेिभा ष्ट्रवबाजन गयी ऺेिगत नीर्त 
तथा कामिक्रभका आधायभा अगाभी आर्थिक वषिका रागी अनभुार्नत आम व्ममको ष्ट्रववयण संऺेऩभा 
प्रस्ततु गनि चाहय छु ।  
आम तपि ,  
संथिघम सयकायफाट प्राप्त हनुे ष्ट्रवत्तीम सभानीकयण अनदुान तपि  रु 130900000 (तेह्रकयोड नौराख ) 

संघीम सयकाय याजस्व फांडपाडफाट प्राप्त हनुे यकभ रु. 111750000 ( एघायकयोड सिराख 
ऩचहत्तयहजाय )सशति अनदुान फाट रु. 370200000।०० सैत्तीसकयोड दईुराख) ष्ट्रवशेष अनदुान 
फाऩत रु.५००००००।०० (ऩचासराख ) सभऩयुक अनदुान ४० राख गयी कुर जम्भा रु.६२ कयोड 
१८ राख ५० हजाय अनभुान गरयएको छ ।  
 

प्रदेश सयकायफाट प्राप्त हनुे ष्ट्रवत्तीम सभानीकयण अनदुान तपि  रु. 1 कयोड ५० राख 69 हजाय  
(याजस्व फांडपांडफाट रु.९७  राख २० हजाय ,सभऩयुक अनदुान रु.५० राख य सशति अनदुान 
रु.५० राख गयी कुर जम्भा रु. ३ कयोड ४७ राख उनानब्फेहजाय भाि अनभुान गरयएको छ 

 



आय तरयक आम स्थानीम कय ,दस्तयु य सेवा शलु्क सभेत गयी १ कयोड ९५ राख य ष्ट्रवष्ट्रवध आम गत 
वषिको फैंक भौज्दात सभेत रु. १ कयोड ९ राख गयी जम्भा रु.३ कयोड ४ राख य नगद 
जनसहबार्गता रु.५ राख  गयी कुर आम रु.६८ कयोड ७५ राख ३९ हजाय अनभुान प्रस्ताव 
गरयएको छ । सभग्र आमको ष्ट्रववयण अनसुचुी १ भा संरग्न गरयएको छ ।  
सबाका श्रद्धमे अध्मऺ भहोदम, 

अव भ आगाभी आर्थिक वषि ०७९/८० को रार्ग अनभुार्नत आम रु.६८ कयोड ७५ राख ३९ 
हजाय भध्मे फाट अनभुार्नत व्ममको ष्ट्रववयण प्रस्ततु गदिछु । 

 कुर व्मम भध्मे चार ु खचि तपि  ४१ कयोड ८७ राख ८० हजाय (६०.९१ प्रर्तशत) य 
ऩुंजीगत तपि  २६ कयोड ८७ राख ५८ हजाय (३९.०९ प्रर्तशत) ष्ट्रवर्नमोजन गरयएको छ ।  

 नगयऩार्रकाको कृष्ट्रष फारी तथा फागवानी ष्ट्रवकास भा रु.६६ राख ५० हजाय राख, ऩश ुऩंऺी 
ष्ट्रवकास कामिक्रभभा  रु.५९ राख य संघीम सयकाय सशति तपि  कृष्ट्रष तथा ऩश ुष्ट्रवकासभा रु. 
१ कयोड ५ राख गयी जम्भा रु.२ कयोड ३० राख ५० हजाय ष्ट्रवर्नमोजन गयेको छु ।  

 सहकायी संस्थाहरुको प्रवद्धिन गयी नगयऩार्रकाभा आर्थिक ष्ट्रवकासभा सहमोगको रार्ग सात 
राख ऩचास हज य ष्ट्रवर्नमोजन गयेको छु ।  

 ऩमिटन प्रवद्धिन कामिक्रभ टेउवा भरु्तिकरा संग्रहारम तथा घ 'म्टेसम्भ सडक ऩहुंच आमोजनाको 
रार्ग नेऩार सयकयको साझेदायीभा सचारन गनि रु.७५ राख ष्ट्रवर्नमोजन गयी ऩमिटन 
गरुुमोजना र्नभािणको रार्ग आवश्मक फजेट ष्ट्रवर्नमोजन गयेको छु । 

 उधभ ष्ट्रवकास तथा योजगाय प्रवद्धिनका रार्ग  रु. २६ राख ष्ट्रवर्नमोजन गयेको छु । 

 सयुथिऺत अप्रवासन ऩरयमोजना साभीको रार्ग २५ राख ष्ट्रवर्नमोन गयेको छु ।  
 झोरुंगे ऩरु ऺेिगत ष्ट्रवकास कामिक्रभ भा झोरुंगे ऩरु र्नभािण गनि रु.४० राख ष्ट्रवर्नमोजन 

गरयएको छ .  

 सयुथिऺत नागरयक आवास कामिक्रभ संचारन गयी सयुथिऺत बवन र्नभािण अर्बमान संचारन गनि 
रु.४९ राख ष्ट्रवर्नमोजन गयेको छु ।  

 श्रभ तथा योजगायी तपि  प्रधानभय िी योजगाय कामिक्रभ य ऩंजीकयण सेवा प्रबावकायीताको रार्ग 
रु.९३ राख ष्ट्रवर्नमोजन गयेको छु ।  

 रघ ुउधभ ष्ट्रवकास कामिक्रभको रार्ग रु.३० राख ष्ट्रवर्नमोजन गयेको छु ।  
 साविजर्नक र्नजी साझेदायीभा गल्कोट नगयऩार्रकाको पोहोय व्मवस्थाऩन गनिको रार्ग रु.२० 

राख फजेट ष्ट्रवर्नमोजन गयेको छु ।  
 मवुा तथा खेरकुद ष्ट्रवकास कामिक्रभको रार्ग रु.२४ राख ५० हजाय  र्फर्नमोजन गयेको छु 

।  



 रैंर्गक सभानता तथा साभाथिजक सभावेशीकयण भष्ट्रहरा, जनजार्त, दर्रत य अऩांगहरुको रथिऺत 
कामिक्रभ तथा वारभैिी स्थानीम शासन नगय घोषणाका रार्ग रु. १ कयोड १० राख फजेट 
ष्ट्रवर्नमोजन गयेको छु  

 भष्ट्रहराहरुराई आत्भर्नबिय गयाउन नगय उऩ-प्रभखु ष्ट्रवकास कामिक्रभ संचारनको व्मावस्था 
र्भराएको छु 

 अय तयजातीम ष्ट्रववाह गयी ऩारयवारयक फष्ट्रहष्कयणभा ऩयेका जोडीहरुराई संयऺण गनि फजेट 
ष्ट्रवर्नमोजन गयेको छु ।  

 ज्मेष्ठ नार्गयकहरुको सम्भानको रार्ग ष्ट्रवशेष बत्ता फाऩत रु.८ राख ष्ट्रवर्नमोजन गयेको छु । 

 नगय प्रभखु शैथिऺक सधुाय कामिक्रभ ष्ट्रवधाथॉसंग नगय प्रभखु य उऩप्रभखु जस्ता अर्बमान 
संचारन गनि फजेटको व्मवस्था गयेको छु । 

 नगय थिशऺा कामिक्रभ संचारन गनि रु.२ कयोड १० राख ४२ हजाय य सशति अनदुानतपि  रु. 
२५ कयोड ९५ राख गयी जम्भा रु.२८ कयोड ५ राख ४२ हजाय ष्ट्रवर्नमोजन गयेको छु । 

 नगयको स्वास््म तथा सयसपाई कामिक्रभको रार्ग रु.९९ राख ५० हजाय य संघीम सयकाय 
सशति अनदुान तपि  रु. ७ कयोड १० राख गयी जम्भा रु.८ कयोड ९ राख ५० हजाय 
ष्ट्रवर्नमोजन गयेको छु ।  

 गल्कोट नगय अस्ऩतारको ष्ट्रवकास गयी सेवा प्रवाहभा सधुाय गनि रु.२१ राख फजेट ष्ट्रवर्नमोजन 
गयेको छु   

 गल्कोट आंखा उऩचाय केय र संचारनको रार्ग फजेटको व्मवस्था गयेको छु ।  
 गबिवती भष्ट्रहराको स्वास््म य ऩोषणभा सधुाय तथा नवथिशषकुो ऩोषणको सरु्नथिित गनि नगय 

प्रभखु भात ृतथा थिशश ुऩोषण बत्ता कामिक्रभ य रयपयर बत्ता कामिक्रभराई र्नयय तयता र्दएको छु 
।  

 ष्ट्रवर्बन्न साभदुाष्ट्रमक संस्था य भानव सेवा आश्रभको रार्ग फजेटको व्मवस्था गयेको छु । 

 गल्कोट करा संस्कर्त य साष्ट्रहत्मको संयऺण ष्ट्रवकास तथा गल्कोटका प्रर्तबावान नागरयकहरुको 
सम्भानको रार्ग रु.८ राख फजेट वर्नमोजन गयेको छु । 

 गल्कोट नगयऩार्रकाको प्रसाशकीम बवन र्नभािणका रार्ग रु.२ कयोड ष्ट्रवर्नमोजन गयेको छु ।  
 वस्ती तथा टोर स्तयफाट प्राथर्भकीकयण गयी वडा सर्भर्त फाट, वडा भापि त ष्ट्रवषमगत रुऩभा 

संचारन हनुे कामिक्रभको रार्ग रु.५ कयोड ५० राख ष्ट्रवर्नमोजन गयेको छु ।  
 नगयऩार्रका र्बिका सडक फाहै्रभष्ट्रहना र्नमर्भत संचारनको रार्ग भभित संबाय गनि रु.३० राख 

ष्ट्रवर्नमोजन गयेको छु ।  
 संघीम सयकाय ष्ट्रवशेष अनदुानभा रैर्गक सभानता तथा साभाथिजक सभावेशीकयण कामिक्रभराई 

अर्बमानको रुऩभा संचारन गनि रु.५० राख ष्ट्रवर्नमोजन गरयएको छ ।  



 संघ तथा प्रदेश सयकायको सहरगानीभा आमोजना तथा कामिक्रभ संचारनको रार्ग सभऩयुक 
कोषको रार्ग रु.२० राख ष्ट्रवर्नमोजन गयेको छु । 

 ष्ट्रवर्बन्न सम्बाष्ट्रवत आमोजनाहरुको र्ड.ष्ट्रऩ.आय. गनि आवश्मक फजेट ष्ट्रवर्नमोजन गयेको छु । 

 डांडाखेत देखी ४ नं.वडाकामािरम सम्भ जाने सडक कारोऩिे सम्ऩन्न गनिका रार्ग रु.२५ राख 
फजेट ष्ट्रवर्नमोजन गयेको छु । 

 नगयऩार्रकाको सभग्र सेवा प्रवाहभा सधुाय गयी प्रबावकायीता फषृ्ट्रद्ध गनि साविजर्नक सनुवुाई, 
फजाय अनगुभन य सेवा सधुाय गनि रु.४० राख ५० हजाय फजेट ष्ट्रवर्नमोजन गयेको छु ।  

 य माष्ट्रमक सर्भर्तको कामिराई प्रबावकायी फनाउन आवश्मक फजेट ष्ट्रवर्नमोजन गयेको छु । 

 ष्ट्रवऩदको ऩवुि तमायी योकथाभ तथा ऩनु स्थाऩना तथा आऩतकारीन कामि संचारन गनि य 
याहतको रार्ग रु. ३२ राख फजेट ष्ट्रवर्नमोजन गयेको छु ।  

 ष्ट्रवऩन्न ऩरयवायहरुको स्वास््म सेवाभा ऩहुंच वषृ्ट्रद्ध गनि य स्वास््म सेवाको सरु्नथिितता प्रदान गनि 
ष्ट्रवऩन्न नागरयकहरुको ऩरयवायको रार्ग स्वास््म ष्ट्रवभा गनिको रार्ग आवश्मक फजेट र्फर्नमोजन 
गयेको छु ।  

 वडा नं.७ को भल्भ स्वास््म चौकी बवन र्नभािणको रार्ग सभऩयुक अनदुानभा ६५ राख 
ष्ट्रवर्नमोजन गयेको छु  

 वडा नं.१ को स्वास््म चौकीको बवन र्नभािणको रार्ग जग्गा प्रार्प्त गनि रु.३० राख 
ष्ट्रवर्नमोजन गयेको छु । 

 नयेठांती ग्राभीण सडक भभित तथा स्तयफषृ्ट्रद्धको रार्ग रु.२५ राख ष्ट्रवर्नमोजन गयेको छु  
 ३ नं.वडा कामािरम बवन र्नभािणका रार्ग जग्गा प्रार्प्त गनि रु.३५ राख ष्ट्रवर्नमोजन गयेको छु 

।  
 गल्कोटको भखु्म भखु्म फजायहरुभा सडक फत्ती य र्सर्स क्माभेया जडानको रार्ग रु.१० राख 

ष्ट्रवर्नमोजन गयेको छु । 

 छहयेखोरा कोटभैदान फयाहथान र्रथिटटङ खानेऩानी आमोजना  वडा नं.३ का रार्ग रु.४० 
राख य र्सद्धथान खानेऩानी वडा नं.१० को रार्ग रु.१५ राख ष्ट्रवर्नमोजन गरयएको छ।   

 बैंसे गेट देखी भानडांडा सदािखेत भोटयफाटो ऩक्की नारी र्नभािणका रार्ग रु.२५ राख 
ष्ट्रवर्नमोजन गयेको छु  

 नौर्फसे-जभनुडांडा-ऩैंमडुांडा-ढरेष्ट्रऩऩर भोटयफाटो ढरानका रार्ग रु.२५ राख ष्ट्रवर्नमोनज गयेको 
छु । 

 चार्रसेटोरा ज्मार्भये भोटयफाटो र्नभािणका रार्ग रु.१२ राख ष्ट्रवर्नमोजन गयेको छु  
 जरयखेट ष्ट्रऩऩरडांडा डडष्ट्रवसे सडक र्नभािणका रार्ग १८ राख ष्ट्रवर्नमोजन गयेको छु  
 रोऩ फयेखानी गोरडांडा भोटयफाटो स्तयोन्नर्तका रार्ग रु .१२ राख ष्ट्रवर्नमोजन गयेको छु ।  



 भोटयफाटो भभित सधुाय यभवुाका रार्ग रार्ग रु. १५ राख ष्ट्रवर्नमोजन गयेको छु  
 ढंुर्गर भोटयफाटो  र्नभािणका रार्ग रु.१२ राख ष्ट्रवर्नमोजन गयेको छु ।  
 गोठराङ भोटयफाटो र्नभािणको रार्ग रु.३० राख ष्ट्रवर्नमोज गयेको छु ।  
 प्रदेश सयकायको सभऩयुक अनदुानभा वडा नं.९ देखी ११ रयघा वडा कामािरम सम्भ सडक 

स्तयोन्नर्तको रार्ग रु.५० राख ष्ट्रवर्नमोजन गरयएको छ । 

 प्रदेश सयकायको ससति अनदुानभा यगेनी तोयीखोरा थान सम्भ सडक स्तयोन्नर्तको रार्ग रु.५० 
राख ष्ट्रवर्नमोजन गरयएको छ । 

 व्मावसाम नवीकयण गनि छुटेका व्मवसामीहरुराई बार भसाय तसम्भ नवीकयण गदाि कुनै दण्ड 
जरयवाना नराग्ने तथा सीभाय तकृत सभदुामका नागरयकहरुराई आर्थिक ऐन फभोथिजभ कय छुट 
तथा सहरु्रमतको व्मवस्था र्भराएको छु ।  

 आर्थिक वषि ०७९/८० का रार्ग आय तरयक याजस्वतपि  अनभुान गरयएको रक्ष्म  प्रार्प्तका  
रार्ग ष्ट्रवर्बन्न कय तथा गैयकय याजस्व छल्ने प्रष्ट्रवथित्तराई र्नरुत्साष्ट्रहत गयी स्थरगत अनभुगन 
तथा प्रत्मऺ अनगुभन गरयनेछ ।  

सम्भार्नत सबाका अध्मऺ भहोदम,  
 आगाभी आर्थिक वषि ०७९/८० को वाष्ट्रषिक नीर्त तथा कामिक्रभरे र्नदेथिशत गये फभोथिजभ मस 
फजेट तथा कामिक्रभ भापि त सम्फोधन गने प्रमत्न गरयएको छ । सीर्भत श्रोत य साधनफाट र्दगो य 
ठोस उऩरथिब्ध हार्सर होस बने्न उद्धेश्मरे आवश्मक्ताका आधायभा यकभ ष्ट्रवर्नमोजन गने प्रामास 
गरयएको छ । आमोजना तजुिभा भाि भहत्वऩणुि ष्ट्रवषम होईन मसको रक्ष्म एवं उद्धेश्म प्रार्प्तका रार्ग 
प्रबावकायी कामािय वमन, अनगुभन, भलु्माकंन तथा मथाथि उऩरथिब्धको नथिजक ऩगु्न सक्न ुभहत्वऩणुि हयु छ 
। मस फजेट, नीर्त तथा कामिक्रभ कामािय वमनभा सम्ऩूणि नगयफासीहरुको सकायात्भक सहमोग, सल्राह 
सझुाव एवं र्सजिनात्भक आरोचना य ऩषृ्ठऩोषण प्राप्त हनुे ष्ट्रवस्वास र्रएको छु ।  
 

 अय त्मभा गल्कोट नगयऩार्रकाको  दोस्रो र्नवािचनफाट र्नफािथिचत बइ फजेट तजुिभा गने कामिभा 
भागिदशिन र्दने नगय प्रभखु ज्म,ु फजेट तथा कामिक्रभ तजुिभा सर्भर्तका सदस्महरु, कामिऩार्रका 
सदस्मज्महुरु, नगय सबा सदस्मज्महुरु, ष्ट्रवषमगत सर्भतका संमोजक तथा सदस्मज्महुरु,  प्रभखु 
प्रशासकीम अर्धकृत,रगामत सम्ऩूणि याष्ट्रसेवक कभिचायीहरु य सफैप्रर्त हार्दिक आबाय प्रकट गदिछु। मो 
फजेट कामािय वमनभा ऩर्न सोही अनसुायको सल्राह, सझुाव एवं सहमोगको सभेत अऩेऺा व्मक्त गनि 
चाहय छु । 

धय मवाद । 
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