
गल्कोट नगरपालिका पाांचौ नगरसभामा उप प्रमखु रेणकुा काउचा मगर ज्यिेु प्रस्ततु गनन तयार गररएको 
आलथनक वर्न २०७७।७८ को प्रस्ताववत बजेट बक्तव्य  

सातौं नगरसभाका श्रदेय अध्यक्ष ज्य ु 

नगरसभाका सम्पणुन सदस्य ज्यहुरु, 

कमनचारी सञ्चारकमी तथा उपस्स्थत अन्य महानभुावहरु  

 गल्कोट नगरपालिकाको गररमामय यस सभामा नगर उप प्रमखुको रुपमा आगामी आलथनक वर्न ०७७/७८ 
को बजेट प्रस्ततु गनन उलभएकी छु । यस अवसरमा मिुकुको सावनभौलभकता अखण्डता राविय एकता र स्वालभमानको 
रक्षा गदै िोकतास्न्िक गणतन्ि स्थापना एवम स्थानीय स्वायत्त सरकार गठन गननका िालग इलतहासका ववलभन्न 
कािखण्डमा जीवन उत्सगन गने सम्पणुन ज्ञात अज्ञात सवहदहरु तथा लनरांकुशताका ववरुद्ध जीवन पयनन्त सांघर्न गनुनहनु े
ददवांगत नतेाहरुप्रलत भावपणुन श्रदान्जिी प्रक प्रकट गदनछु ।  

 

 िोकतास्न्िक शासन व्यवस्थामा सावनभौम जनताको भावना र आवश्यक्ता सम्बोधन गने मखु्य माध्ययम बजेट 
तथा कायनक्रम नै भएको कुरािाई हदयांगम गरी यस बजेट मार्न त ववगत तीन वर्नको अठ्ठक प्रयासबाट हालसि 
भएको उपिस्धध को जगमा टेकेर गल्कोट नगरको ववकास र समवृद्धको यािािाई तीव्रता ददन ेतथा ववश्वव्यापी 
महामारीको रुपमा रै्लिरहेको कोरोना भाईरस िगायतका महामारीबाट नगरबासीको जीवन रक्षा गने गहन 
स्जम्मेवारी बोध गरेको छु ।  

 

 आगामी आलथनक वर्नको बजेट नयाां पररस्स्थलतिे लसजनना गरेको चनुौतीिाई सामना गने र प्राप्त अवसरिाई 
उपयोग गनेतर्न  केन्रत हनुपुदनछ भने्नमा म सजग छु । यस अवस्थामा रोजगारीबाट ववमखु भई घर र्केकाहरुिाई 
स्वरोजगारपणुन वक्रयाकिापमा सांिग्न गराउने कृवर् के्षिकै पनुरुत्थान गने नगरबासीको जीवन रक्षा गने गणुस्तरीय 
स्शक्षा र स्वास््य सेवो प्रत्याभलुतमार्न त भववष्यप्रलत आधारयकु्त आशा जगाउने गरी मैिे बजेट तजुनमा गरेको छु ।  

 

 बजेट तजुनमा गदान मैिे मिुत नेपािको सांववधानमा लनददनष्ट राज्यका नीदेशक लसद्धान्त तथा नीलतहरु सांघीइ 
तथा प्रदेश सरकारका नीलतहरु तथा कायनक्रम गल्कोट नगरपालिकाको यस गररमामय सभाबाट स्वीकृत 
आ.व.०७७/७८ को स्वीकृत वावर्नक नीलत तथा कायनक्रम सभामा पेश प्राप्त सझुवहरुिगायत चाि ुअवलधक योजना 
एवम ददगो ववकास िक्ष्यिाई आधार बनाएको छु । बजेट तजुनमाको लसिलसिामा वडास्तरबाट आवश्यक्ताको 
पवहचान र प्रथलमकीकरण गररएका ववर्यहरु ववर्यगत सलमलतमा भएको छिर्ि तथा ववद्धत बगनहरु िगायत 
सबैबाट प्राप्त रचनात्मक सझुविाई समेत ध्यान ददएको छु ।  

सम्मालनत नगरसभाका अध्यक्ष महोदय  

 आगामी आलथनक वर्न ०७७/७८ को कायनक्रम तथा बजेट प्रस्ततु गनुनभन्दा पवहिे गत आ.व.०७५/७६ को 
यथाथन आय व्यय एवांचाि ुआ.व.०७६/७७ को सांशोलधत आय व्यय सम्बन्धी सांस्क्षप्त वववरण प्रस्ततु गनन चाहन्छु । 

आलथनक वर्न २०७५/७६ मा आन्तररक आय तर्न  रु.१३७१५०४९।१८ एककरोड सैंतीसिाख पन्रहजार 
उनन्पचास र पैसा अठार सांघीय सरकार राजस्व बाांडर्ाांडबाट प्राप्त रु.६७०२९९६४.९७ छकरोड सत्तरीिाख 
उनन्तीसहजार नौसय चौसठ्ठी र पैसा सन्तानधबे प्रदेश सरकार राजस्व बाांडर्ाांडबाट रु.४३१५३०० लिचािीसिाख 
पन्रहजार तीनसय प्राप्त भएको छ । 



त्यस्तै गरी सांघीय सरकार समानीकरण अनदुानबाट रु.१०४९०००००।00 दशकरोड उनन्पचासिाख सशतन 
अनदुान बाट रु.३४८२५०२४२ चौतीसहरोड बयासिाख पचासहजार दईुसय बयािीस प्रदेश सरकार समानीकरण 
अनदुानबाट रु.११७२५६००।00 एककरोड सििाख पच्चीसहजार छसय र सशतन अनदुान बाट रु.७२६९४०० 
बहत्तरिाख उनन्सत्तरीहजार चारसय र अन्य १२८३६५४५.५० एककरोड अठ्ठाईसिाख छत्तीसहजार पाचसय 
पैचािीस र पैसा पचास माि गरी कुि जम्मा आय ५७००४२१०१.६५ सन्ताउन्निाख बयािीसहजार एकसय 
एक र पैसा पैसठ्ठी माि भएकोमा के्षिगत ववलनयोजका आधारमा चाि ुखचन रु.३६४२१२१३.१० तीनकरोड 
चौसठ्ठीिाख एक्काईसहजार दईुसय तेह्र र पैसा दश पुांजीगत खचन १६९३८१९१३ सोह्रकरोड लियान्बेिाख 
एकासीहजार नौसय तेह्र र सशतन सांघीय तथा प्रदेश चाि ु र पुांजीगत खचन रु.३३९८१५१६४ तेत्तीसकरोड 
अन्ठानधबेिाख पन्रहजार एकसय चौसठ्ठी गरी कुि रु.५४५६१८२९०.१० चवन्नकरोड छपन्निाख अठारहजार 
दईुसय नधबे र पैसा दश खचन भई १६०८६६९३.९८ एककरोड साठीिाख छयासीहजार छसय लियानधबे र पैसा 
अन्ठानधबे माि सशतन अनदुानको रकम वर्तान गरी ८३३७११७.५७ लियासीिाख सैंतीससहजार एकसय सि र 
पैसा सन्ताउन्न माि चाि ुआलथनक वर्न ०७६/७७ मा स्जम्मेवारी सरी आएको छ । 

 

सम्मालनत नगरसभाका अध्यक्ष महोदय  

अव म चाि ुआलथनक वर्ान ०७६/७७ को सांशोलधत आय व्यय वववरण तथा कायनक्रमहरु सांके्षपमा प्रस्ततु गनन 
चाहन्छु । 

आन्तररक आय कर दस्तरु राजस्व गत वर्नको मौज्दात समेत तर्न  रु.३८०००००० तीनकरोड असीिाख  

सांस्घय सरकार राजस्व बाांडर्ाांडबाट प्राप्त रु.९६३००००० नौकरोड लिसठ्ठीिाख र समानीकरण अनदुान 
रु.११६२००००० एघारकोड बैसठ्ठीिाख र सशतन अनदुान ३६९५००००० छत्तीसकरोड पन्चानव्वेिाख समपरुक 
अनदुान १३३०००००।00 एककरोड तेत्तीसिाख र ववशरे् अनदुान रु.२५००००० पच्चीसिाख गरी जम्मा 
रु. ५९७८००००० उनन्साठीिाख अठहत्तरहजार रुपैंया सांशोधन लसहतको अनमुान गररएको छ ।  

त्यस्तै गरी प्रदेश सरकार राजस्व बाांडर्ाांड बाट प्राप्त हनुे रु.४९५८००० उनन्पचासिाख अन्ठाउन्नहजार 
समानीकरण अनदुान रु.१२३३१००० एककरोड तेत्तीसिाख एकहजार र सशतन अनदुान रु.९०५०००० नव्वेिाख 
पचासहजार गरी २६३३९००० दईुकरोड लिसठ्ठीिाख उनन्चािीसहजार रुपैंया गरी कुि आय ६६२०८९००० 
गरी छैसठ्ठीकरोड बीसिाख उनानधबेहजार माि सांशोलधत आय हनुे अनमुान प्रस्ताव गरी सोही बमोस्जमका ववलभन्न 
स्शर्नकगत व्यय अनमुान गररएको छ ।   
श्रदेय अध्यक्ष महोदय  

cj d cfly{s jif{ )&&÷)&* sf] ah]6sf p2]Zo tyf k|fyldstf k|:t't ug{ cg'dlt rfxG5' . ah]6sf 

p2]Zox? lgDgfg';f/ /x]sf 5g\ M 

 sf]/f]gf efO/; nufotsf dxfdf/LhGo /f]uaf6 gu/jf;Lsf] hLjg /Iff ub}{ hghLjgnfO{ 

;xh / ;'/lIft agfpg] . 

 k/Dk/fut lgjf{xd'vL v]tL k|0ffnLnfO{ ;d"xdf cfj4 u/L Jofj;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] . 



ah]6sf p2]Zox? k"/f ug{ d}n] b]xfocg';f/ If]qut / sfo{qmdut k|fyldstf lgwf{/0f u/]sf] 5' M 

 sf]/f]gf efO/; nufotsf dxfdf/LhGo /f]uaf6 gu/jf;Lsf] hLjg /Iff ug{ / u'0f:t/Lo 

:jf:Yo ;]jfdf ;xh kx'Fr clej[l4 ug{ :Jff:Yo ;+:yfsf] k"jf{wf/ lgdf{0f tyf :t/f]Gglt / 

cfwf/e"t :jf:Yo ;fdu|Lsf] Joj:yf, 

 Jofj;flos s[lif tyf kz'kfngsf nflu cg'bfg, Ifdtf ljsf;, afFemf] hUufsf] pkof]u tyf 

k|fljlws ;xof]u, 

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

tyf ;xsfl/tf, 

 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 nflu cfjZos kg]{ hUufsf] Joj:yfkg, 

 r':t, u'0f:t/Lo tyf kx'Fro'Qm ;fj{hlgs ;]jf / pQ/bfoL Pjd\ kf/bzL{ ;]jf k|jfxsf]     

;'b[9Ls/0f  

 पयनटन पूवानधारको ववकास र प्रवनद्धन गने । 

 सांघीय तथा प्रदेशसँगको सहकायन र सहिगानीका िालग के्षिहरु पवहचान गरी योजना वनाई प्रस्ततु गरी 
कायानन्वयन गने । 

 नगरपालिकाको क्षमता भन्दा बावहर रहेका र ववकासको प्रचरु सम्भावना भएका के्षिहरुको अध्ययन तथा 
अनसुन्धान गरी प्राथलमकता लनधानरण गरी अगालड वढाउन े। 

 ववलभन्न आयोजनाका DPR तथा गरुु योजना लनमानण एवां कायानन्वयन गने । 

 

सभाका श्रदेय अध्यक्ष महोदय  
अव म आलथनक वर्न ०७६/७७ का िालग अनमुालनत आयका आधारमा नगरको समग्र िगानीिाई आलथनक ववकास 
सामास्जक ववकास पवुानधार ववकास सशुासन तथा अन्तरसम्बस्न्धत के्षि कायानिय सांचािन तथा प्रशासलनक 
प्रधानमन्िी रोजगार कायनक्रम समेतका के्षिमा ववभाजन गरी के्षिगत नीलत तथा कायनक्रमका आधारमा अगामी 
आलथनक वर्नका िागी अनमुालनत आय व्ययको वववरण सांके्षपमा प्रस्ततु गनन चाहन्छु ।  
आय तर्न   
 सांस्घय सरकारबाट प्राप्त हनु े ववत्तीय समानीकरण अनदुान तर्न  रु ११५२०००००।०० एघारकरोड 
बाउन्निाख राजस्व बाांडर्ाडबाट प्राप्त हनुे रकम रु.९१६०५०००।००नौकरोड सोह्रिाख पाांचहजार सशतन अनदुान 
बाट रु.३१९४०००००।०० एकतीसकरोड चौरानधबेिाख ववशेर् अनदुान बापत रु.१०००००००।०० 
एककरोड माि गरी कुि जम्मा रु. ५३६२०५०००।०० लिपन्नकरोड बैसठ्ठीिाख पाांचहजार माि ।  
 

 प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनुे ववत्तीय समानीकरण अनदुान तर्न  रु.१२३१०००० एककरोड तेईसिाख 
दशहजार राजस्व बाांडर्ाांडबाट रु.५६६६०००।०० छपन्निाख छैसठ्ठीहजार सशतन अनदुान बाट 



रु.५००००००।०० पचास िाख र ववशेर् अनदुान बाट रु.५००००००।०० पचास िाख गरी कुि जम्मा 
रु.२७९७६०००।०० दईुकरोड उनासीिाख छेहत्तरहजार माि  
 

आन्तररक आय स्थानीय कर दस्तरु सेवा शलु्क समेत गरी ३४५०००००।०० तीनकरोड पैचािीसिाख र ववववध 
आय गत वर्नको मौज्दात समेत रु.२६००००००।०० दईुकरोड साठी िाख गरी जम्मा रु.६०५०००००।०० 
छकरोड पाांचिाख माि गरी जम्मा कुि आय रु.६२४६८१०००।०० बैसठ्ठीकरोड छयािीसिाख एकासीहजार 
माि आय अनमुान प्रस्ताव गररएको छ । समग्र आयको वववरण अनसुचुी १ मा सांिग्न गररएको छ ।  
 

सभाका श्रदेय अध्यक्ष महोदय  
अव म आगामी आलथनक वर्ान ०७७/७८ को िालग अनमुालनत आय रु.६२४६८१०००।०० बैसठ्ठी करोड 
छयािीसिाख एकासीहजार मध्येबाट अनमुालनत व्ययको वववरण प्रस्ततु गदनछु ।  

 कुि व्यय मध्ये चाि ुखचन तर्न  ३४ करोड ९९ िाख ५६ प्रलतशत पुांजीगत तर्न  २७ करोड ४१ िाख 
८१ हजार ४३ प्रलतशत र ववत्तीय व्यवस्था तर्न  रु.५ िाख ०.०८ प्रलतशत ववलनयोजन गररएको छ ।  

 कृवर् बािी तथा बागवानी ववकास मा रु.६० िाख पश ुववकासमा ५० िाख ५० हजार र वडा तर्न  कृवर् 
लसांचाई तथा पश ुववकासमा रु.८९ िाख सशतन तर्न  कृवर् तथा पश ुववकासमा रु.५६ िाख गरी जम्मा 
रु.२ करोड ५५ िाख ५० हजार ववलनयोजन गरेको छु ।  

 पयनटन प्रवद्धनन कायनक्रम र सवहद लथर बम मल्ि पाकन  लनमानणको िालग रु.१५०००००। पन्रिाख 
ववलनयोजन गरेको छु । 

 उधम ववकास तथा रोजगार प्रवद्धनन र सहकारी सांस्था पररचािनको िालग ववलभन्न स्शर्नकमा रु.२० िाख 
ववलनयोजन गरेको छु । 

 बैदेस्शक रोजगारबाट र्केका र आरु्मा भएको सीप  तथा क्षमता प्रयोग गरी सधमी बन्न चाहनेहरुको 
नगर प्रमखु स्वरोजगार कायनक्रम मार्न त रु.२८ िाख र अन्तरसरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण मार्न त रु.३१ 
िाख गरी रु.५९ िाख ववलनयोजन गरेको छु ।  

 गल्कोट नगरपालिका लभिको नागररकको यथाथन जग्गा कायम गरी सम्पस्त्त र भलुमकर को भारबाट 
जोगाउन जग्गाको पनु नापी र िगत कट्टा गने कायनको िालग रु.५ िाख ववलनयोजन गरेको छु ।  

 पणुन सरसर्ाई नगर लनमानण अलभयान कायनयोजना लनमानणको िालग आवश्यक बजेट ववलनयोथजन गरेको छु 
। 

 सावनजलनक लनजी साझेदारीमा गल्कोट नगरपालिकाको र्ोहोर व्यवस्थापन गनो िालग रु.८ िाख बजेट 
ववलनयोजन गरेको छु ।  

 यवुा तथा खेिकुद ववकास कायनक्रमको िालग रु.१५ िाख ५० हजार लबलनयोजन गरेको छु ।  
 िैंलगक समानता तथा सामास्जक समावेशीकरण मवहिा जनजालत दलित अपाांगहरुको िस्क्षत कायनक्रम 

सांचािनो िालग रु.३० िाख बजेट ववलनयोजन गरेको छु ।  
 मवहिाहरुिाई आत्मलनभनर गराउन मवहिासांग उप प्रमखु कायनक्रमिाई लनरन्तरता ददई रु.४४ िाख बजेट 

ववलनयोजन गरेको छु ।  
 ज्येष्ठ नालगरकहरुको सम्मान को िालग ववर्ेश भत्ता बापत रु.८ िख ववलनयोजन गरेको छु । 



 गल्कोट माध्यलमक ववधािय र जनजागलृत माध्यलमक ववधाियको साझेदारीमा बस खररद गनन प्रलत ववधािय 
रु.१२ िाख ५० हजार गरी रु. २५ िाख तथा नगर प्रमखु शैस्क्षक सधुार कायनक्रम ववधाथीसांग नगर 
प्रमखु र उपप्रमखु तथा ववधाथीको घर आगनमा स्शक्षक जस्ता कायन गनन नगर स्शक्षा कायनक्रमको िालग 
रु.९० िाख ७४ हजार ववलनयोजन गरेको छु ।  

 नगरको स्वास््य तथा सरसर्ाई कायनक्रमको िालग रु.५७ िाख ५५ हजार ववलनयोजन गरेको छु ।  
 गल्कोट नगरपालिकाको प्रशासलनक भवन लनमानण गनन आवश्यक जग्गा प्रालप्त र भवन लनमानणको िालग 

रु.२ करोड ५० िाख ववलनयोजन गरेको छु ।  
 पाण्डबखानी रमवुा मोटरबाटो स्तरबवृद्ध गरी सहज बनाउन रु.५० िाख बजेट ववलनयोजन गरेको छु । 

 सांस्घय सरकारको सहिगानीमा खरको छाना ववस्थापन गरी जस्ता पातािे छाउने कायन परुा गनन रु.१० 
िाख ववलनयोजन गरेको छु ।  

 ववलभन्न सम्भाववत आयोजनाहरुको लड.वप.आर. गनन रु.२० िाख ववलनयोजन गरेको छु । 

 स्थानीयको ३० प्रलतशत नगद सहभालगतामा कायन गने गरी हटीया बीच बजार ढिान गने कायनमा 
नगरपालिकाबाट रु.७० िाख र स्थानीय सहभालगता रु.2१ िाख गरी कुि रु.९१ िाख ववलनयोजन 
गरेको छु ।  

 वडा नां.४ को वडा कायानिय भवन लनमानण सम्पन्न गननको िालग रु.१६ िख वडा नां.६ को वडा कायानिय 
लनमानण सम्पन्न गननको िालग रु २५ िाख र वडा नां.९ को कायानिय लनमानणमा रु.१५ िाख बजेट 
ववलनयोजन गरेको छु  

 वडा नां.१ को कायानिय भवन लनमानणको िालग रु.२५ िाख ववलनयोजन गरेको छु । 

 चकु्तीखोिा कल्भटन लनमानण वडा नां.२ को िालग रु.३० िाख ववलनयोजन गरेको छु । 

 चमवुाखोिा वडा कायानिय मनुी पक्की पिु लनमानण वडा नां.४ को िालग रु.२० िाख वजेट ववलनयोजन 
गरेको छु सदनखेत खानेपानी आयोजना वडा नां.५ को िालग रु.२५ िाख ववलनयोजन गरेको छु ।  

 सभाहि लनमानण वडा नां.७ मा रु.२० िाख ववलनयोजन गरेको छु ।  
 बरका बटुा पचवुा चाांदेवगर बाटो ढिान कायन वडा नां.८ को िालग रु.२५िाख ववलनयोजन गरेको छु । 

 अधेरीखोिा तटबन्ध वडा नां.१० को िालग रु.१२ िाख ववलनयोजन गरेको छु । 

 वडा नां.११ को वडा कायानिय भवन सम्पन्न गननको िालग रु.१५ िाख ववलनयोजन गरेको छु । 

 सडक लनयलमत ममनत सांभारको िालग रु.23 िख ववलनयोजन गरेको छु ।  
 सांघ तथा प्रदेश सरकारको सहिगानीमा ववलभन्न आयोजना तथा कायनक्रम सांचािन गने गरी समपरुक कोर् 

मा रु.३० िाख ववलनयोजन गरेको छु ।  
 ववपदको पवुन तयारी रोकथाम तथा पनु स्थापना र राहतको िालग रु. २० िाख ववलनयोजन गरेको छु ।  
 कोरोना रोकथाम तथा लनयन्िण कायनक्रमको िालग रु.१ करोड ववलनयोजन गरेको छु ।  
 गल्कोट नगरपालिकािाई वाि मैिी र प्रववलधमैिी नगर घोर्णा गनन सांघीय तथा प्रदेश सरकारको ववशेर् 

अनदुान मार्न त रु.१ करोड ५० िाख बजेट ववलनयोजन गररएको छ ।  
 समदुायमा रोजगारी सजृना गने खािको र समदुायबाट छनौट गरी सांचािन गने गरी प्रधानमन्िी रोजनगार 

कायनक्रममा अन्तरसरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण मार्न त रु.५१ िाख ववलनयोजन गररएको छ ।  



  
सम्मालनत सभाका अध्यक्ष महोदय   
 आगामी आलथनक वर्न ०७७/७८ को वावर्नक नीलत तथा कायनक्रमिे लनदेस्शत गरे बमोस्जम यस बजेट तथा 
कायनक्रम मार्न त सम्बोधन गने प्रयत्न गररएको छ । सीलमत श्रोत र साधन बाट ददगो र ठोस उपिस्धध हालसि 
होस भने्न उदे्धश्यिे आवश्यक्ताका आधारमा रकम ववलनयोजन गने प्रायास गररएको छ । आयोजना तजुनमा माि 
महत्वपणुन ववर्य होईन यसको िक्ष्य एवां उदे्धश्य प्रालप्तका िालग प्रभावकारी कायानन्वयन अनगुमन मलु्याकां न तथा 
यथाथन उपिस्धधको नस्जक पगु्न सक्न ुमहत्वपणुन हनु्छ । यस बजेट नीलत तथा कायनक्रम कायानन्वयनमा सम्पणुन 
नगरबासीहरुको सकारात्मक सहयोग सल्िाह सझुव एवां लसजननात्मक आिोचना र पषृ्ठपोर्ण प्रप्त हनुे ववस्वास 
लिएको छु ।  
 

 अन्त्यमा गल्कोट नगरपालिकाको चौथो बजेट तजुनमा गने कायनमा मागनदशनन ददने नगर प्रमखु ज्य ुबजेट 
तथा कायनक्रम तजुनमा सलमलतका सदस्यहरु कायनपालिका सदस्यज्यहुरु प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत ज्य ुनगर सभा 
सदस्य. गल्कोटवासी सम्पूणन बबुा,आमा,दाजभुाइन, दददीबवहनीहरु, ववलभन्न राजनीलतक दिका प्रमखु तथा प्रलतलनलधहरु, 

नागररक समाजका प्रलतलनलध, पिकार लमिहरु र गल्कोट नगरपालिकामा कायनरत सवै रािसेवक कमनचारीहरुबाट 
प्राप्त राय सल्िाह सझुाव र सहयोग प्रलत हाददनक आभार प्रकट गदनछु। यो बजेट कायानन्वयनमा पलन सोही अनसुारको 
सल्िाह सझुाव एवां सहयोगको समेत अपेक्षा व्यक्त गनन चाहन्छु । 

धन्यवाद । 
 

 


