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सभाका अध्यक्ष ज्यू, 

प्रमखु अलिलि, 

ववशशष्ट अलिलि, 

अलिलि ज्यूहरु, 

नगरसभाका सदस्यज्यूहरु, 

पत्रकारज्यूहरु, 

उपशस्िि सबै कममचारीहरु । 

 

सावमभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनिाले मिालिकार मार्म ि ददएको अलिकारलार्म प्रयोग गदै िीनै िहका 

प्रलिलनलिहरु आ आफ्नो कायमक्षेत्रमा संवविानद्वारा प्रदत्त अलिकार र किमव्यको पालना गने क्रममा 

प्रयत्नरि छौं । यसै सन्दभममा स्िानीय सरकारको रुपमा स्िावपि गौशाला नगरपाललकाको उत्तरोत्तर 

प्रगलि एवं ववकासप्रलि हामी यहााँका सम्पूर्म जनप्रलिलनलिहरु लोकिन्त्रलार्म सामाशजक जीवनपद्यलिका 

रुपमा स्िावपि गने कुरामा प्रलिबद्ध रहेका छौं । 

 नगरसभासदस्यज्यूहरु, 

 चाल ुआ. व. को कोलभड १९ को संक्रमर्का कारर् ववश्वभरी नैं  मानव सभ्यिामालि  मशचचन 

 गएको  खैलाबैलाका बावजदु आज म  गौशाला नगरपाललकाको नगर  उपप्रमखुको हैलसयिले आगामी 

 आ.  व.  २०७७/०७८ को अनमुालनि बजेट यस  सम्मालनि  नगरसभासमक्ष पेश गनम 

 गर्मरहेको छु ।  
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आ. व. २०७७/०७८ को बजेट अनमुान 

 १. राजस्व बााँडर्ााँडिर्म  संघबाट प्राप्त हनुे रकम रु. ११ करोड  ९८ लाख १३ हजार २ 
 सय ३० र प्रदेशबाट प्राप्त हनुे रकम रु १ करोड १५ लाख २७ हजार गरी जम्मा 
 रु १३ करोड १३ लाख ४० हजार २ सय ३०। 

 २. ववत्तीय समानीकरर् अनदुानिर्म  संघबाट प्राप्त हनुे रु. १६  करोड ७० लाख र  प्रदेशबाट 
 प्राप्त हनुे रु. ७९ लाख ७३  हजार गरी जम्मा रु. १७ करोड ४९ लाख ७३ हजार ।  

 ३. सशिम अनदुानिर्म  संघबाट प्राप्त हनुे रु. २५ करोड २७ लाख र प्रदेशबाट प्राप्त हनु े
 रु. ८० लाख गरी जम्मा रु. २६ करोड ७ लाख । 

 ४. ववशेष र समपूरक अनदुानिर्म  संघबाट प्राप्त हनुे रु. ३ करोड  ४ लाख र  प्रदेशबाट 
 प्राप्त हनुे रु. ५० लाख गरी जम्मा  रु. ३ करोड ५४ लाख । 

 ५. आगामी आ. व. को अनमुालनि आन्िररक स्रोि रु. ५ करोड,  अशघल्लो वषमको 
 अ. ल्या. रु. ७ करोड गरी जम्मा रु १२  करोड । 

 ६.  सामाशजक सरुक्षा कायमक्रम िर्म  १४ करोड ५० लाख । 
 ७. आन्िररक स्रोि र सबै वकलसमका अनदुानहरु, सामाशजक सरुक्षा भत्ताको जोड गदाम कूल बजेट 

 जम्मा रु. ८६ करोड ७४ लाख १३ हजार २ सय ३० को अनमुान गररएको छ   । 
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 नगरसभा सदस्यज्यूहरु, 

  

 प्रस्ििु गररएको अनमुालनि बजेटले आगामी वषममा कोलभड १९ को संक्रमर्का कारर् समदुायस्िरमा 

पनम गएको स्वास््य एवं आलिमक अवस्िामालिको नकारात्मक असरलार्म न्यूनीकरर् गनमका लालग 

ववशेष जोड ददनेछ । सािै कृवष क्षेत्रको ववववलिकरर् गदै समदुायलार्म आत्मलनभमर बनाउनेिर्म  ववशेष 

पहल गने वचनवद्धिा समेि बजेटले आत्मसाि गरेको छ । 

    िन्यवाद ।।। जय गौशाला ।।। 


