
 

 

 

 

 

नवौं नगरसभाका श्रदेय अध्यक्ष ज्य ु 

नगरसभाका सम्परु्ण सदस्यज्यहुरु, 

राष्ट्रसेवक कर्णचारी सञ्चारकर्ी तथा उपस्स्थत अन्य र्हानभुावहरु  

 ववश्वव्यापी र्हार्रीकोरुपर्ा फैलिरहेको कोलभड-१९ को दोस्रो िहरको र्हार्रीका कारर् उत्पन्न ववषर् 
पररस्स्थलतका लिच गल्कोट नगरपालिकाको गररर्ार्य यस नवौं नगर सभार्ा आगार्ी आलथणक वषण ०७८/७९ को 
िजेट प्रस्ततु गदैछु।र्हार्ारीिाट संक्रलर्तहरुको स्िघ्र स्वास्थय िाभको कार्ना र दखुद लनधन हनुे नगररकहरुप्रलत 
हार्दणक श्रदान्जिी व््त गदै यस अवसरर्ा र्िुकुको सावणभौलभकता अखण्डता रावष्ट्रय एकता र स्वालभर्ानको रक्षा 
गदै िोकतास्न्िक गर्तन्ि स्थापना एवर् स्थानीय स्वायत्त सरकार गठन गनणका िालग इलतहासका ववलभन्न 
कािखण्डर्ा जीवन उत्सगण गने सम्परु्ण ज्ञात अज्ञात सहीदहरु तथा लनरंकुिताका ववरुद्ध जीवन पयणन्त संघषण गनुणहनु े
र्दवंगत नतेाहरु प्रलत भावपरु्ण श्रदान्जिी प्रकट गदणछु ।  

 

 आगार्ी आलथणक वषण ०७८/७९ का िालग नेपािको संववधान, स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ र 
प्रचलित अन्य काननुको पररलधिाई पािन गरी नगर  प्रर्खुज्यिुाट सम्र्ालनत सभा सर्क्ष प्रस्ततु भई पाररत भएका 
नीलत तथा कायणक्रर्िाई आधार िनाई सहभालगतार्िुक ढंगिाट िजेट तथा कायणक्रर् तजुणर्ा गने अलधकतर् प्रयास 
गररएको छ । आगार्ी आलथणक वषणका िालग पाररत नीलत तथा कायणक्रर्िे लनर्दणष्ट गरेका िक्ष्य र उदे्धश्यिाट प्राप्त 
र्ागणदिणन र्दगो ववकास  िक्ष्यको स्थायनीयकरर् गल्कोट नगरपालिकाको आवलधक ववकास योजना क्षेिगत रावष्ट्रय 
नीलत एवं कायणक्रर् तजुणर्ाका क्रर्र्ा ववलभन्न तहिाट प्राप्त सझुावहरु ववगत तथा चाि ुआलथणक वषणको आयोजना 
कायाणन्वयनिाट प्राप्त उपिस्धधका आधारर्ा आगार्ी आलथणक वषण ०७८/७९ का िालग िजेट तथा कायणक्रर् प्रस्ततु 
गररएको छ । यस िजेट तथा कायणक्रर्को कायाणन्वनिाट नगरपालिकािे पररिस्क्षत गरेका उदे्धश्यहरु हालसि 
गनुणका साथै रावष्ट्रय ववकासका िक्ष्य हालसि गनण सरे्त टेवा पगु्ने ववश्वास लिएको छु ।  

  

कोलभड १९ को दोस्रो िहरको र्हार्रीका कारर् सजृना भएको िातावरर्का साथै तेस्रो िहरको सम्भावना उस्त्तकै 
रहेको अवस्थािे आगार्ी आलथणक वषण पलन त्यलत सहज देस्खदैन ।आलथणक वषणको अन्त्यलतर आईपगु्दा अनरु्ान 
गरेिर्ोस्जर् आय नहनुे अवस्था आई िजेट तथा कायणक्रर् कायाणन्वयनर्ा र्ाि होईन िजेट खचण लर्िानर्ा सरे्त 
असहजता हनुे अवस्थािाई लनरुत्सावहत गने प्रयास गरी आय प्रके्षपर्िाई यथाथणपरक िनाउने प्रयास गररएको छ 
। संघ तथा प्रदेि सरकारिाट प्राप्त हनु ेवविेष सर्परुक र सितण अनदुान वढिो गरी प्राप्त हनुे , कायाणन्वयन प्रकृया 
झन्झवटिो तथा स्थानीय सहभालगताको अंि िढी भएका कारर् कायाणन्वयनर्ा असहज भएको अवस्था सरे्तिाई 
र्ध्यनजर गरी उपिधध श्रोत साधनिाई अलधकतर् उपयोगर्ा ल्याउन आवश्यक पहि गरी सिै कायणक्रर्हरु 
कायाणन्वयनको िालग कायणयोजना िनाई सर्यरै् सम्पन्न गने तफण  आवश्यक व्यवस्था लर्िाईएको छ ।खास गरी 
आयका श्रोतहरु यथावत रहने तथा खचणका के्षिहरु िवृद्ध तथा नगरपालिकाको नागररकहरु प्रलतको दावयत्व सरे्त 
िवृद्ध भएकोिे सीलर्त श्रोत साधनिाट अलधकतर् आवश्यकता परुा गनण प्रयत्न गररएको छ ।अवस्थािे  यस 



अवस्थार्ा र्ाहार्ारीिाट वपलडतहरुको िालग राहत कृवष के्षिकै पनुरुत्थान गने नगरिासीको जीवन रक्षा गने 
गरु्स्तरीय स्िक्षा र स्वास््य सेवा प्रत्याभलुतर्ाफण त भववष्यप्रलत आधारयतु आिा जगाउने गरी रै्िे िजेट तजुणर्ा 
गरेको छु । 

 

सम्र्ालनत नगरसभाका अध्यक्ष र्होदय  

गररर्ार्य नवौं नगरसभार्ा आगार्ी आलथणक वषणको िजेट तथा कायणक्रर् प्रस्ततु गने यस अवसरर्ा चाि ु
आलथणक वषणर्ा भएका र्खु्य र्खु्य कायण उपिस्धध िाई सर्ीक्षाको रुपर्ा प्रस्ततु गनण चाहन्छु । 

 कोलभड-१९ को दोस्रो िहर िरुु भएको िैिाख र्वहनादेस्ख नै िागिङु स्जल्िार्ा स्जल्िाव्यापी लनषेधाज्ञा 
भएको लथयो, त्यसको प्रभावकारी कायाणन्वयर्ा नगरपालिका प्रयत्निीि रहेको छ। 

 सम्भाववत ववरार्ीहरुको संख्या िवृद्ध भईरहेकोर्ा कोलभड-१९ को परीक्षर् गररएकार्ध्ये अलधकांिर्ा 
संक्रर्र् पवुष्ट भएकोिे त्यसको प्रभावकारी रोकथार् र लनयन्िर् गनणको  िालग कोलभड अस्पतािको 
व्यवस्थापन स्वास््यकर्ी पररचािन, स्वास््य सार्ाग्री उपकरर्को व्यवस्थापन, अस्ससजन लसलिन्डरको 
व्यवस्थापन, होर् आईसोिेसन व्यवस्थापन, ववरार्ीहरुको सहजताको िालग  एम्र्ििेुन्स व्यवस्थापन र 
सार्ास्जक सचेतना फैिाउन ेकायणक्रर्हरु संचािन गररएको छ । 

 कोलभड-१९ रोकथार् तथा लनयन्िर्का िालग हािसम्र् ९२४ जनाको वपलसआर तथा ५५३ जनाको 
एन्टीजीन परीक्षर् गररएकोर्ा ५५४ जनार्ा संक्रर्र् देस्खएका र्ध्ये ४९३ जना लनको भई ५३ जना 
सवक्रय संक्रलर्त रहेका छन भन े१४ जना नगरवासीकहरुको दखुद लनधन भएको छ । ववरार्ीहरुको  
उपचारिाई थप ववश्वसनीय र प्रभावकारी िनाउन नगरपालिका प्रयत्निीि रहेको छ । 

 नगरपालिकािे स्थापना गरेको ववपद व्यवस्थापन कोषर्ा नगरपालिका र ववलभन्न संघ,संस्था, सहकारी, 
व्यस्त तथा कर्णचारीरुिाट नगद र स्वास््य सार्ाग्री सहयोग प्राप्त भएकोिे सम्परु्णर्ा धन्यिाद व्यत 
गदणछु । 

 कोलभड-१९ को रोकथार् लनयन्िर् र ववरार्ीहरुको उपचारिाई सहज िनाउन स्जल्िास्स्थत अन्य 
नगरपालिका तथा गाउंपालिकाहरु संग सर्न्वय गररएको छ । 

 नगरपालिकाको आफ्नै प्रिासलनक भवनको अभावर्ा हािसम्र् ववलभन्न सर्स्या वेहोदै कायाणिय िाहािर्ा 
प्रयोग गररएको र आफनै सवुवधासम्पन्न प्रिासलनक भवन लनर्ाणर् गरी सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी िनाउनको  
िालग आवश्यक जग्गा नगरपालिकाको केन्र रहेको स्थान वडा नं ६ को र्जवुाफांटर्ा प्रालप्त भएको छ  

 

 पयणटन प्रवद्धणन गरी नगरपालिकािाई रावष्ट्रय तथा अन्तरावष्ट्रय स्तरर्ा पवहचान गराउन वडा नं ५ टेउवार्ा 
रहेको अन्तरावष्ट्रय र्लुतणकिा संग्रहािय तथा घमु्टेसम्र् सडक पहुंच आयोजना स्वीकृत गरी नेपाि सरकारको 
सहिगानीर्ा ठेक्का र्ाफण त २ वषणर्ा सम्पन्न हनुे गरी कायणको िरुुवात गररएको छ । 

 आगार्ी आलथणक वषणको पौष र्सान्तलभि नगरपालिकािाई िािरै्िी नगरपालिका घोषर्ा गने िक्ष्य अनसुार 
नगरपालिकार्ा नगर िािरै्िी सहजकताण र ११ वटै वडार्ा वडा वािरै्िी सहजकताण पररचािन गरी नगर 
तथा वडाको वािप्रोफाईि तयारी भएको छ । 

 वडा नं १ को वडा कायाणिय लनर्ाणर्को कायण िरुु गररएको छ । 
 गल्कोट नगरपालिकाको परुानो र व्यापाररक केन्रको रुपर्ा रहेको हवटया िजारको लभिी िाटो ३० 

प्रलतित स्थानीय साझेदारीर्ा कािोपिे गने कायण िरुु गररएको छ ।  

 वडा नं ४,६ र ९ को वडा कायाणिय भवन लनर्ाणर् कायण सम्पन्न भएको छ भन ेवडा नं ११ को वडा 
कायाणिय भवन सम्पन्न हनुे अस्न्तर् चरर्र्ा रहेको छ । 



 खरको छाना ववस्थापन गरी जस्ता पातािे छाउने कायणक्रर् र्ाफण त िांकी रहेका वडा नं.१,८,१० र ११ 
र्ा संघीय सरकारको सितण अनदुानर्ा १५१ घरपररवारर्ा जस्तािे छाउने कायण िरुु गररएको छ भन े
िांकी रहेका घरपररवारर्ा आगार्ी वषण सम्पन्न गररनेछ । 

 चाि ुआलथणक वषणर्ा पलन सरकारी तथा सावणजलनक भवन लनर्ाणर् तथा र्र्णत सम्पन्न भएका छन । 

 सडक पवुाणधारिाई र्दगो िनाउन नगरपालिकाको िगानीर्ा कािोपिे तथा ढिान, पक्की नािी, सडक 
स्तरोन्नलत, रे्स्िनरी वाि, तारजािी, पक्की ग्यालिन र पैदि र्ागण लनर्ाणर् कायण सम्पन्न भएको छ । 

 कृषकहरुिाई लसचाई सवुवधा उपिधध गराउनको िालग चाि ुआलथणक वषण पलन साना तथा र्झौिा  लसंचाई 
कुिो लनर्ाणर् भएको छ । 

 कृवषर्ा आत्र्लनभणरता र उधर्िीिता सजृना गनणको िालग  ९७ जना कृषकहरुिाई १८ र्वहनाको व्याज 
अनदुान उपिधध गराई सहकारी र्ाफण त कजाण प्रवाह गरी व्यवसावयक कृषक सजृना गनण िरुु गररएको 
छ। 

 कृषकहरुको िागत सहभागीतार्ा सनु्तिा,कागती, वकवी र ओखर िगायतका ववरुवा ववतरर् गररएको छ 
।  

 गल्कोट नगरपालिकार्ा िदु्ध खानेपानी उपिधध गराउने उदे्धश्यिे नेपाि सरकार प्रदेि सरकार र 
नगरपालिकाको सहकायणर्ा एक धारा एक घर कायणक्रर् अन्तगणत नयां धारा जडान इन्टेक च्याम्िर लनर्ाणर् 
र पाईपिाईन ववस्तारको कायणिाई लनरन्तरता र्दईएको छ । 

 उपप्रर्खु दावयत्व र्वहिा उधर्ी कायणक्रर् र्ाफण त प्रलतस्प्रधाणको आधारर्ा उद्यर्ी र्वहिा सजृना गरी 
र्वहिािाई व्यवसावयकता तफण  प्रोत्साहन गने कायणक्रर् गररएको छ । 

 स्वास््य संस्थाहरुर्ा ओषधी तथा उपकरर्र्ा सधुार गदै स्वास््य पवुाणधार र जनिस्त व्यवस्थापनिाई 
प्रभावकारी िनाउन जोड र्दई वडा नं ११ र्ा ल्याव सेवा िरुु गररएको छ । 

 वािरै्िी र प्रववलधरै्िी ववद्यािय स्िक्षा कायणक्रर् र्ाफण त नगरपालिकालभि रहेका सार्दुावयक ववधाियहरुर्ा 
वािरै्िी पूवाणधार लनर्ाणर् िरुु गररएको छ भन,े संस्थागत ववधाियर्ा लनर्ाणर्को िालग प्रोत्साहन गररएको 
छ । 

 यस नगरपालिकार्ा प्रथर् र्खु्यर्न्िी भलिविकप स्जल्िास्तरीय छनौट प्रलतयोलगता सफितापवुणक सम्पन्न 
भएको छ भने राष्ट्रपलत रलनङकप र रे्यरकप प्रलतयोलगता िाई लनरन्तरता र्दईएको छ ।  

 नवलनर्ाणर् हनुे घरको नससापािाई कडाईका  साथ कायाणन्वयन गररएको छ भने, नससापास प्रकृया परुा 
नगरी लनर्ाणर् गररएको संरचनाहरुको अलभिेखीकरर् गरी लनयलर्तताको प्रकृया अगाडी िढाईएको छ । 

 प्रधानर्न्िी रोजगार कायणक्रर्िाट चाि ुआलथणक वषणर्ा २०४ जनािे रोजगार पाएका छन । 

 चाि ुआलथणक वषणदेखी नेपाि सरकारको अनदुानर्ा िघ ुउधर् ववकास कायणक्रर् िरुु गररएको छ उत 
कायणक्रर्िाट हािसम्र् वडा नं.४, ५, ९ र ११ िघ ुउधर् ववकास सम्िन्धी क्षर्ता ववकास तालिर्   
आधारभतु सीप ववकास तालिर् र स्तरउन्नलत तालिर् प्रदान गरी  प्रववलध हस्तान्तरर् सरे्त गररएको छ ।  

 नगरपालिकािे अवववावहत ४५ वषण र्ालथका एकि र्वहिािाई आफ्नै स्रोतिाट सार्ास्जक सरुक्षाको रुपर्ा 
भत्ता ववतरर्को कायणक्रर् िरुु गरेको छ । 

 िस्क्षत सर्हु र्वहिा, आर्दवासी जनजालत, दलित, िाििालिका, ज्येष्ठ नागररक, अपांग र असहाय 
नागररकहरुको िालग उपयतुताको आधारर्ा कायणक्रर् तय गरी संचािन गररएको छ ।  

 नगरपालिकाको सर्दुायर्ा आधाररत नगरववकास सम्िन्धी आवलधक ववकास योजना तयार गरी कायाणन्वनर्ा 
ल्याईएको छ । 

 गल्कोट नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापनको िालग जग्गा भाडार्ा लिई पवुाणधार लनर्ाणर्को कायण सम्पन्न 
गररएको छ । 



 आर् उपभोताहरुको हक वहत सरुस्क्षत गनण िजार अनगुर्नको कायणिाई लनरन्तरता र्दईएको छ ।  

 न्यावयक सेवािाई नगरिाट सहज रुपर्ा प्रदान गने उदे्धश्यिे न्यावयक ईजिास स्थापना गररएको छ 
ईजिास रे्िलर्िाप तथा फैसिा गरी नगरिासीिाई न्यावयक सवुवधा प्रदान गररदै आएको छ । 

 नगरपालिकाको हािसम्र्को अवलधर्ा ८ वटा नगरसभा ५० वटा कायणपालिका िैठक सम्पन्न गरी सभा 
तथा िैठकिाट नगरपालिकािाई आवश्यक पने ऐन ,लनयर्ाविी ,कायणववलध र लनदेस्िका तथा अन्य कानहुरु 
लनर्ाणर् गरी कायाणन्वयनर्ा ल्याएको छ । 

 राजस्व संकिनिाई प्रभावकारी िनाउन वडाकायणियिाटै अनिाईनर्ाफण त राजस्व संकिन गने व्यवस्था 
  लर्िाईएको छ ।  

  

  

सम्र्ालनत नगरसभाका अध्यक्ष र्होदय  

 आगार्ी आलथणक वषण ०७८/७९ को कायणक्रर् तथा िजेट प्रस्ततु गनुणभन्दा पवहिे गत आ.व.०७६/७७ को 
यथाथण आय व्यय एवं चाि ुआ.व.०७७/७८ को संिोलधत आय-व्यय सम्िन्धी संस्क्षप्त वववरर् प्रस्ततु गनण चाहन्छु । 

आलथणक वषण २०७६/७७ र्ा आन्तररक आय तफण  रु.१,३५,२४५२१.६२, (एककरोड पैंतीसिाख चौिीसहजार 
एक्काईस र पैसा िैसठ्ठी) संघीय सरकार राजस्व िांडफांडिाट प्राप्त रु.६,६८४७६५२.४१ (छ करोड अरसठ्ठीिाख 
सतचािीसहजार छसय िाउन्न र पैसा एकचािीस ) प्रदेि सरकार राजस्व िाडंफाडंिाट रु.४५०६००० (पैंचािीस 
िाख छ हजार) प्राप्त भएको छ । 

त्यस्तै गरी संघीय सरकार सर्ानीकरर् अनदुानिाट रु.११६२००००० (एघारकरोड िैसठ्ठीिाख )सितण अनदुान 
िाट रु.२७५८०५००० (सत्ताईस करोड अन्ठाउन्निाख पांचहजार) प्रदेि सरकार सर्ानीकरर् अनदुानिाट 
रु.१,१३३१०००।00 (एक करोड तेईस िाख एकतीस हजार ) र सितण अनदुान िाट रु.८५३०४०० (पचासी 
िाख तीसहजार चारसय ) र अन्य ८३३७११७.57 ( लियासी िाख सैतीसहजार एकसय सि र पैसा सन्ताउन्न 
र्ाि) र नेपाि सरकार सर्परुक अनदुान तफण  ११०५८००४।०० (अक्षरुपी एककरोड दििाख अन्ठाउन्न हजार 
चार) नेपाि सरकार वविेष अनदुान २३८८७५०।००( तेईस िाख अठासीहजार सातसय पचास ) गरी कुि जम्र्ा 
आय ५१९५६८४४५.60 (एकाउन्न्न करोड पन्चानधिे िाख अरसठ्ठीहजार चारसय पैंचािीस र पैसा साठी र्ाि 
) भएकोर्ा क्षेिगत ववलनयोजका आधारर्ा चाि ुखचण रु.६२६१९३५१ (छ करोड छधिीस िाख उन्नाईस हजार 
तीनसय एकाउन्न ) पुंजीगत खचण १५५२७३७८१ ( पन्रकरोड  िाउन्न िाख सत्ताईस हजार सातसय एकासी )  
सितण संघीय चाि ुर खचण रु.२४७०४८४१२ ( चौिीसकरोड सत्तरीिाख अरचािीसहजरा चारसय िाह्र) सितण 
संघीय पुंजीगत २८७५६५८८ (दईुकरोड सतासीिाख छपन्नहजार पांचसय अठासी) सितण सर्परुक सघीय पुंजीगत 
११०९८००४ (एक करोड दििाख अन्ठानधिेहजार चार) वषेि संस्घय अनदुान पुंजीगत २३८८७५०(तेईस िाख 
अठासीहजार सातसय पचास) र प्रदेि सितण प ुंजीगत ८५३०४०० (पचासीिाख तीसहजार चारसय ) गरी कुि 
रु.५१५७१५२८५.९७ (एकाउन्नकरोड सन्ताउन्निाख पन्रहजार दईुसय पचासी र पैसा सन्तानधिे खचण भई 
३८५३१५९.63 (अरतीसिाख लिपन्नहजार एकसय उनन्साठी र पैसा लिसठ्ठी र्ाि ) चाि ुआलथणक वषण ०७७/७८ 
र्ा स्जम्रे्वारी सरी आएको छ । 

सम्र्ालनत नगरसभाका अध्यक्ष र्होदय, 

अव र् चाि ुआलथणक वषाण ०७७/७८ को संिोलधत आय व्यय वववरर् तथा कायणक्रर्हरु संके्षपर्ा प्रस्ततु गनण 
चाहन्छु । 

आन्तररक आय कर दस्तरु राजस्व गत वषणको र्ौज्दात सरे्त तफण  रु.१५८५३१५६.६३ (एककरोड अन्ठाउन्निाख 
लिपन्नहजार एकसय छपन्न र पैसा लिसठ्ठी )  



संस्घय सरकार राजस्व िांडफांडिाट प्राप्त रु.८८१,०५,००० ( आठककरोड एकासीिाख पांचहजार ) र सर्ानीकरर् 
अनदुान रु.११,५२,००,००० (एघारकोड िाउन्निाख ) र सितण अनदुान ३१,९४,००,००० (एकतीस करोड 
चौरान्धिे िाख) र वविेष अनदुान रु.१०,०००,००० (एककरोड) गरी जम्र्ा रु. ५४,८५,५८,५००.63 
(चवन्नकरोड पचासीिाख अन्ठाउन्नहजार पांचसय र पैसा लिसठ्ठी ) रुपैंया संिोधन लसहतको अनरु्ान गररएको छ ।  

त्यस्तै गरी प्रदेि सरकार राजस्व िांडफाडंिाट प्राप्त हनु ेरु.५६६६००० (छपन्निाख छैसठ्ठीहजार) सर्ानीकरर् 
अनदुान रु.१,२३,१,०००० (एककरोड तेईसिाख दिहजार ) र सितण अनदुान रु.५०,००००० ( पचासिाख 
र्ाि ) गरी २२९७६००० (दईुकरोड उनन्तीसिाख छेहत्तरहजार) रुपैंया गरी कुि आय ५८३५३४१५९.६३ 
गरी (अन्ठाउन्न  करोड पैतीसिाख चौतीसहजार एकसय उनन्साठी र पैसा लिसठ्ठी र्ाि ) संिोलधत आय हनु ेअनरु्ान 
प्रस्ताव गरी सोही िर्ोस्जर्का ववलभन्न स्िषणकगत व्यय अनरु्ान गररएको छ ।   
 

श्रदे्धय अध्यक्ष र्होदय, 

अव र् आलथणक वषण ०७८/७९ को िजेटका उदे्धश्य तथा प्राथलर्कता प्रस्ततु गने अनरु्लत चाहन्छु ।  

 bf];|f] nx/sf] 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{ 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]{ .  

 पयणटन पूवाणधारको ववकास र प्रवणद्धन गने । 

 नगरपालिकाको क्षर्ता भन्दा िावहर रहेका र ववकासको प्रचरु सम्भावना भएका के्षिहरुको अध्ययन तथा 
अनसुन्धान गरी प्राथलर्कता लनधाणरर् गरी अगाडी वढाउन े। 

 ववलभन्न आयोजनाका DPR तथा गरुु योजना लनर्ाणर् एवं कायाणन्वयन गने । 

सभाका श्रदेय अध्यक्ष र्होदय, 

अव र् आलथणक वषण ०७८/७९ का िालग अनरु्ालनत आयका आधारर्ा नगरको सर्ग्र िगानीिाई आलथणक ववकास 
सार्ास्जक ववकास पवुाणधार ववकास सिुासन तथा अन्तरसम्िस्न्धत के्षि कायाणिय संचािन तथा प्रिासलनक 
प्रधानर्न्िी रोजगार कायणक्रर् सरे्तका के्षिर्ा ववभाजन गरी के्षिगत नीलत तथा कायणक्रर्का आधारर्ा अगार्ी 
आलथणक वषणका िागी अनरु्ालनत आय व्ययको वववरर् संके्षपर्ा प्रस्ततु गनण चाहन्छु ।  
आय तफण ,  



संस्घय सरकारिाट प्राप्त हनुे ववत्तीय सर्ानीकरर् अनदुान तफण  रु १२,२५,००,०००।०० (िाह्र करोड पच्चीसिाख 
) राजस्व िांडफाडिाट प्राप्त हनुे रकर् रु.९,२२,५०,०००।००(नौ करोड िाईसिाख पचासहजार )सितण अनदुान 
िाट रु.३२,७४,००,०००।०० ित्तीसकरोड चौहत्तरिाख)वविषे अनदुान िापत रु.२४९०००००।०० (दईुकरोड 
उनन्पचास िाख ) र्ाि गरी कुि जम्र्ा रु.५६,७०,५००००।०० (छपन्न करोड सत्तरीिाख पचासहजार ) र्ाि 
।  
 

प्रदेि सरकारिाट प्राप्त हनुे ववत्तीय सर्ानीकरर् अनदुान तफण  रु.१,४२,२२,००० (एककरोड ियािीस िाख िाईस 
हजार) राजस्व िाडंफाडंिाट रु.८०,९९,०००।०० (असीिाख उनान्सय हजार) गरी कुि जम्र्ा रु.२२३२१००० 
(दईु करोड उनासी िाख छेहत्तर हजार) र्ाि अनरु्ान गररएको छ भने, प्रदेि सर्परुक वविेष र सितण अनदुान 
तफण को रकर् यवकन नभएकोिे सर्ावेि गररएको छैन ।  
 

आन्तररक आय स्थानीय कर ,दस्तरु र सेवा िलु्क सरे्त गरी १६०००००।०० (एककरोड साठीिाख) र ववववध 
आय गत वषणको र्ौज्दात सरे्त रु.७३,००,०००।०० ( लिहत्तर िाख) गरी जम्र्ा रु.२३३०००००।०० 
दइुकरोड तेत्तीसिाख र नगद जनसहभालगता रु.५,००,००००।०० (पचासिाख)र्ाि गरी जम्र्ा कुि आय 
रु.६१,७६,७१,०००।०० (एकसठ्ठी करोड छहत्तरखिाख एकहत्तर हजार र्ाि आय अनरु्ान प्रस्ताव गररएको छ 
। सर्ग्र आयको वववरर् अनसुचुी १ र्ा संिग्न गररएको छ ।  
सभाका श्रद्धये अध्यक्ष र्होदय, 

अव र् आगार्ी आलथणक वषण ०७८/७९ को िालग अनरु्ालनत आय रु. ६१,७६,७१,०००।०० (एकसठ्ठीकरोड 
छेहत्तर िाख एकहत्त रहजार र्ाि) र्ध्येिाट अनरु्ालनत व्ययको वववरर् प्रस्ततु गदणछु । 

 कुि व्यय र्ध्ये चाि ुखचण तफण  ४० करोड ३७ िाख ५० हजार (६५ प्रलतित) र पुंजीगत तफण  २१ 
करोड ३९ िाख २१ हजार (३५ प्रलतित) ववलनयोजन गररएको छ ।  

 कोलभड-१९ को दोस्रो िहरको प्रभाव कर् गनण तथा तेस्रो िहरको असरिाई सरे्त आकंिन गरी त्यसको 
प्रभावकारी रोकथार् र लनयन्िर् गनण आवश्यक िजेट ववलनयोजन गरेको छु ।  

 कृवष िािी तथा िागवानी ववकास र्ा रु.३६ िाख,पि ु ववकासर्ा १३ िाख, प्रत्येक वडाको र्ागर्ा 
आधाररत कृवष तथा पिपंुक्षी ववकास कायणक्रर्र्ा ४४ िाख  र वडा तफण  कृवष लसंचाई तथा पि ुववकासर्ा 
रु.२५ िाख सितण तफण  कृवष तथा पि ु ववकासर्ा रु.५६ िाख गरी जम्र्ा रु.१ करोड ७४ िाख 
ववलनयोजन गरेको छु ।  

 पयणटन प्रवद्धणन कायणक्रर् टेउवा र्लुतणकिा संग्रहािय तथा घ'म्टेसम्र् सडक पहुंच आयोजनाको िालग नेपाि 
सरकरको साझेदारीर्ा सचािन गनण रु.८० िाख ववलनयोजन गरेको छु । 

 उधर् ववकास तथा रोजगार प्रवद्धणन र सहकारी संस्था पररचािनको िालग ववलभन्न स्िषणकर्ा रु.११ िाख 
५० हजार ववलनयोजन गरेको छु । 

 सावणजलनक लनजी साझेदारीर्ा गल्कोट नगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन गनणको िालग रु.१५ िाख िजेट 
ववलनयोजन गरेको छु ।  

 यवुा तथा खेिकुद ववकास कायणक्रर्को िालग रु.१३ िाख  लिलनयोजन गरेको छु ।  



 िैंलगक सर्ानता तथा सार्ास्जक सर्ावेिीकरर् र्वहिा, जनजालत, दलित र अपांगहरुको िस्क्षत कायणक्रर् 
संचािनको िालग रु. ३० िाख िजेट ववलनयोजन गरेको छु । 

 आगार्ी पौष र्सान्तलभि नगरपालिकािाई वािरै्िी नगर घोषर्ाको िालग रु ५० िाख ववलनयोजन गरेको 
छु ।   

 र्वहिाहरुिाई आत्र्लनभणर गराउन र्वहिासंग उप-प्रर्खु कायणक्रर्िाई लनरन्तरता र्दई उस्चत िजेट 
ववलनयोजन गरेको छु ।  

 अन्तरजातीय वववाह गरी पाररवाररक िवहष्करर्र्ा परेका जोडीहरुिाई संरक्षर् गनण िजेट ववलनयोजन गरेको 
छु ।  

 ज्येष्ठ नालगरकहरुको सम्र्ानको िालग वविषे भत्ता िापत रु.८ िाख ववलनयोजन गरेको छु । 

 नगर प्रर्खु िैस्क्षक सधुार कायणक्रर् ववधाथीसंग नगर प्रर्खु र उपप्रर्खु जस्ता अलभयान संचािन गनण 
िजेटको व्यवस्था गरेको छु । 

 नगर स्िक्षा कायणक्रर् संचािन गनण रु.१ करोड ४० िाख िजेट ववलनयोजन गरेको छु । 

 नगरको स्वास््य तथा सरसफाई कायणक्रर्को िालग रु.५१ िाख ववलनयोजन गरेको छु ।  
 गल्कोट नगर अस्पतािको ववकास गरी सेवा प्रवाहर्ा सधुार गनण रु.२० िाख िजेट ववलनयोजन गरेको छु   
 गल्कोट आखंा उपचार केन्र संचािनको िालग िजेटको व्यवस्था गरेको छु ।  
 गभणवती र्वहिाको स्वास््य र पोषर्र्ा सधुार तथा नवस्िषकुो पोषर्को सलुनस्ित गनण नगर प्रर्खु र्ात ृ

तथा स्िि ुपोषर् भत्ता कायणक्रर् र ररफरि भत्ता कायणक्रर्िाई लनरन्तरता र्दएको छु ।  
 ववलभन्न सार्दुावयक संस्था र र्ानव सेवा आश्रर्को िालग िजेटको व्यवस्था गरेको छु । 

 गल्कोट किा संस्कलत र सावहत्यको संरक्षर् ववकास तथा गल्कोटका प्रलतभावान नागररकहरुको सम्र्ानको 
िालग िजेट वलनयोजन गरेको छु । 

 गल्कोट नगरपालिकाको प्रिासलनक भवन लनर्ाणर् गनण स्थानीय साझेदारीर्ा घडेरी व्यवस्थापन तथा भवन 
लनर्ाणर् गनण रु.१ करोड २० िाख ववलनयोजन गरेको छु ।  

 नगरपालिकाको सिै वडार्ा सर्ानपुालतक ववकासका पवुाणधार लनर्ाणर् गनण रु.२ करोड ५७ िाख ववलनयोजन 
गरेको छु ।  

 वस्ती तथा टोि स्तरिाट प्राथलर्कीकरर् गरी वडा लसलर्तिाट वडा र्ाफण त संचािन ववषयगतरुपर्ा संचािन 
हनुे कायणक्रर्को िालग रु.५ करोड ५१ िाख ववलनयोजन गरेको छु ।  

 नगरपालिका लभिका सडक िाहै्रर्वहना लनयलर्त संचािनको िालग र्र्णत संभार गनण रु.२५ िाख ववलनयोजन 
गरेको छु ।  

 संघ तथा प्रदेि सरकारको सहिगानीर्ा आयोजना तथा कायणक्रर् संचािनको िालग सर्परुक कोषको 
िालग रु.४० िाख ववलनयोजन गरेको छु । 

 हवटया िजार कािोपिे गने कायण सम्पन्न गनण आवश्यक िजेट व्यवस्था गरेको छु । 

 ववलभन्न सम्भाववत आयोजनाहरुको लड.वप.आर. गनण आवश्यक िजेट ववलनयोजन गरेको छु । 

 डांडाखेत देखी ४ नं.वडाकायाणिय सम्र् जाने सडक कािोपिेको िालग आवश्यक िजेट ववलनयोजन गरेको 
छु । 



 नगरपालिकाको सर्ग्र सेवा प्रवाहर्ा सधुार गरी प्रभावकारीता िवृद्ध गनण सावणजलनक सनुवुाई, िजार अनगुर्न 
र सेवा सधुार गनण आवश्यक िजेट ववलनयोजन गरेको छु ।  

 न्यावयक सलर्लतको कायणिाई प्रभावकारी िनाउन आवश्यक िजेट ववलनयोजन गरेको छु । 

 ववपदको पवुण तयारी रोकथार् तथा पनु स्थापना तथा आपतकािीन कायण संचािन गनण र राहतको िालग 
रु. ३० िाख िजेट ववलनयोजन गरेको छु ।  

 ववपन्न पररवारहरुको स्वास््य सेवार्ा पहुंच वृवद्ध गनण र स्वास््य सेवाको सलुनस्ितता प्रदान गनण ववपन्न 
नागररकहरुको पररवारको िालग स्वास््य ववर्ा गनणको िालग आवश्यक िजेट लिलनयोजन गरेको छु ।  

 सर्दुायर्ा रोजगारी सजृना गने खािको र सर्दुायिाट छनौट गरी संचािन गने गरी प्रधानर्न्िी रोजगार 
कायणक्रर्र्ा अन्तर सरकारी ववत्तीय हस्तान्तरर् र्ाफण त तथा नगरपालिकाको तफण िाट सरे्त आवश्यक 
िजेट ववलनयोजन गररएको छ ।  

 सम्र्ालनत सभाका अध्यक्ष र्होदय,  
 आगार्ी आलथणक वषण ०७८/७९ को वावषणक नीलत तथा कायणक्रर्िे लनदेस्ित गरे िर्ोस्जर् यस िजेट तथा 
कायणक्रर् र्ाफण त सम्िोधन गने प्रयत्न गररएको छ । सीलर्त श्रोत र साधनिाट र्दगो र ठोस उपिस्धध हालसि 
होस भने्न उदे्धश्यिे आवश्यताका आधारर्ा रकर् ववलनयोजन गने प्रायास गररएको छ । आयोजना तजुणर्ा र्ाि 
र्हत्वपरु्ण ववषय होईन यसको िक्ष्य एवं उदे्धश्य प्रालप्तका िालग प्रभावकारी कायाणन्वयन, अनगुर्न, र्लु्याकंन तथा 
यथाथण उपिस्धधको नस्जक पगु्न ससन ुर्हत्वपरु्ण हनु्छ । यस िजेट, नीलत तथा कायणक्रर् कायाणन्वयनर्ा सम्परु्ण 
नगरिासीहरुको सकारात्र्क सहयोग, सल्िाह सझुाव एवं लसजणनात्र्क आिोचना र पषृ्ठपोषर् प्राप्त हनुे ववस्वास 
लिएको छु ।  
 

 अन्त्यर्ा गल्कोट नगरपालिकाको पांचौ िजेट तजुणर्ा गने कायणर्ा र्ागणदिणन र्दने नगर प्रर्खु ज्य,ु िजेट 
तथा कायणक्रर् तजुणर्ा सलर्लतका सदस्यहरु, कायणपालिका सदस्यज्यहुरु, नगर सभा सदस्यज्यहुरु, ववषयगत सलर्तका 
संयोजक तथा सदस्यज्यहुरु,  प्रर्खु प्रिासकीय अलधकृत,िगायत राष्ट्रसेवक कर्णचारीहरु र सिैप्रलत हार्दणक आभार 
प्रकट गदणछु। यो िजेट कायाणन्वयनर्ा पलन सोही अनसुारको सल्िाह, सझुाव एवं सहयोगको सरे्त अपेक्षा व्यत 
गनण चाहन्छु । 

धन्यवाद । 

 

                                                                                                             रेर्कुा काउचा र्गर  

                                                    नगर उप प्रर्खु           

                                              गल्कोट नगरपालिका िागिङु  
                                                                                               लर्लत २०७८/०३/१० 


