
गल्छी गाउॉऩालरका उऩाध्मऺ श्री याधा लतभल्ल्सना (रालभछान)े द्वाया प्रस्ततु आ.व.२०७७/०७८ को फार्षिक फजेट 
वक्तब्म 

                           

गाउॉसबाका  सदस्मज्मूहरु, 
प्रभखु अलतलथ ज्मू, 
अलतलथ ज्मू, 
कभिचायीहरु, 
ऩत्रकाय लभत्रहरु, 
सयुऺाकभॉ रगामत अन्म उऩल्स्थत भहानबुावहरु 
 
नेऩारको सॊर्वधानरे गयेको सॊल्घम व्मवस्था अनरुुऩ आज गल्छी गाउॉऩालरकाको उऩाध्मऺको हैलसमतरे मस 
सम्भालनत सबा सभऺ आ.व. ०७७÷०७८ को वजेट प्रस्ततु गनि ऩाउॉदा अत्मन्त गौयवाल्न्वत बएकी छु । 

 

सविप्रथभत् मो देश य जनताराई स्वतन्त्र य साविबौभसत्ता सम्ऩन्न फनाउन र्वलबन्न कारखण्डभा गरयएका ऐलतहालसक 
सॊघषि तथा आन्दोरनभा शहादत प्राप्त गनुि हनुे सम्ऩूणि ऻात अऻात शहीदहरु प्रलत बावऩूणि श्रद्धाञ्जरी अऩिण गदिछु । 
साथै गल्छी गाउॉऩालरकाभा न्मामऩूणि सभाज लनभािण य सभदृ्वीको भागिभा एकताफद्द  यहेका सम्ऩूणि गल्छी फासी य 
गल्छीका आदयणीम अग्रज याजनीलतक नेततृ्व प्रलत उच्च सम्भान गनि चाहन्छु। 

 

मसै सन्दबिभा सडक दघुिटनाभा ऩरय उऩचाथि मस सबाका सदस्म एफभ ्गल्छी गाउॉऩालरका वडा नॊ  .१ का वडा 
अध्मऺ श्री ऩूणि प्रसाद खलतवडाज्मूको लसघ्र स्वास्थराबको काभना सभेत गनि चाहन्छु । 

  
मस गल्छी गाउॉकामिऩालरकारे सॊघीम सयकाय य प्रदेश सयकाय सॊग नेऩार को सॊलफधान अनसुाय सहअल्स्तत्व, 
सभन्वम य सहकामिभा यही सभदृ्द  गल्छी गाउॉऩालरका  लनभािणका रालग दीघिकारीन  सोचका साथ अगाडी फर्ढ यहेको 
जानकायी गयाउन चाहन्छु । ३०,०३२ जनसॊख्मा यहेको मस गाउॉऩालरका १२९.०८ वगि र्करो लभटय ऺेत्रपरभा 
पैलरएय यहेको छ । प्रलत वगि र्क.भी. २१६ जनघनत्व यहेको मस गाउऩालरकाभा ऐलतहालसक यानीभारा , 

यणकालरका भल्न्दय , गपेु्तश्वय गपुा , भहाबायत रेक बलूभचरुी , ऩाऩद्धाय, धभिद्धाय रगामतका स्थान य कल्रेयीटाय , 
पोसेटाय, डल्टाय, बल्टाय, खन्टाय रगामतका अलधकाॊश ऺेत्रहरु कृर्ष , व्माऩाय य ऩमिटनभा प्रचयु सम्बावना फोकेका 
छन ्। 

 

मस गाउऩालरकाभा र्वशेष गयी र्हन्दू य वौद्ध धभािवारम्वीहरुको फसोफास यहनकुा साथै व्राह्मण , ऺेत्री य ताभाङ्ग 
जालतको वाहलु्मता यहेको छ । महाॉका नागरयकहरुरे कृर्ष, ऩशऩुारन य व्माऩायराई भखु्म ऩेशाको रुऩभा ऐलतहालसक 
कार देखी नै अॊगाल्दै आएका छन ्। काठभाडौं उऩत्मकावाट नल्जक यहेकोरे मस गाउॉऩालरकाको आलथिक 
साभाल्जक र्वकासभा प्रत्मऺ सकायात्भक प्रबाव ऩयेको छ । महाॉ उत्ऩादन हनुे कृर्षजन्म तथा ऩशजुन्म उऩजहरु 
सोही फजाय ऺेत्रभा वढी खऩत य र्वक्री हनुे गयेको छ । बौगोलरक रुऩभा भध्मभ स्तयीम ऩहाडी धयातर यहेको 
मस ऺेत्रभा भानव वसोफास य ऩमिटन व्मवसामको रालग अलत उऩमकु्त स्थानहरु यहेका छन ्। मस  गाउॉऩालरकाराई 
एक सऺभ गाउऩालरकाको रुऩभा स्थाऩना गने चनुौलत सभग्र गाउॉवासी तथा सयकायी य गैयसयकायी लनकामहरुको 



काॉधभा आई ऩयेको छ । महाॉ बएका सम्बावनाहरुराई अवसयभा ऩरयणत गनि य महाॉ यहेका सभस्माहरुको 
न्मूनीकयण गने क्रभभा मोजनावद्ध तरयकावाट राग्न ुऩने आवश्मकता यहेको छ । 
 

आदयणीम सबाध्मऺज्मू, 
लफश्वबय भहाभायीको रुऩभा पैरदै गईयहेको नोवेर कोयाना ( कोलबड – १९) बाईयसका कायण राभो सभम 
फन्दाफल्न्द बई लफकास लनभािण कामि रागमत याजस्व सॊकरन  तथा सेवा प्रफाहभा ठुरो असय ऩयेको य अझै फढ्न 
सक्ने जानकायी सफैभा लफददतै: छ । कदठन सभमभा गाउॉऩालरका लबत्र हनु सक्ने सॊक्रभण योकी लफकास लनभािण 
रगामत उद्योग धन्दा, योजगायीको अवसय लनभािण गनुि ऩने चनुौलत गाउॉऩालरकाराई छदै छ । स्वदेश तथा र्वदेशभा 
यही योजगाय गदै आएका धेयै गल्छी फासीहरुको योजगाय गमु्ने य सो जनशल्क्तराई उल्चत ब्मफस्थाऩन गनुि ऩने 
अफस्था लछटै आउॉदैछ । मस्तो र्वषभ ऩरयल्स्थलतभा गल्छी गाउॉऩालरका ऩरयवाय आफ्ना जनताको सयुऺाका रालग हय 
प्रहय प्रमास गरययहेको छ य गनेनै छ । जनाताको ल्जउ धन सयुऺाभा गाउॉऩालरका ऩरयवाय ऩूणि रालगऩने कुया मस 
सम्भाननीम सबा भापि त सफै गल्छी फालसराई र्वश्वस्त ददराउन चाहन्छु ।राभो सभमदेल्खको र्वषभ ऩरयल्स्थलतरे गदाि 
चार ुआ.व. भा सोचेको जस्तो उऩरल्ब्ध हाॉलसर गनि नसके ऩलन गल्छी फालसरे केर्ह उदायणीम, न्मामोल्चत उऩरल्ब्ध 
ऩकै्क भहशसु गनि ऩामका छन ् ।मसै क्रभभा अव भ चार ुआ.व. ०७६/७७ को कामिक्रभभा सभावेश बएका केर्ह 
भखु्म उऩरल्ब्ध प्रस्ततु गनि चाहन्छु । 

 गाउॉऩालरका लबत्रका सफै नागरयकहरुरे आफ्नो आफ्नो वडाभा सॊचालरत स्वास््म चौकी वा स्वास््म सेवा 
ईकाईफाट सेवा लरन सक्ने ब्मफस्था लभराईएको छ ।  

 फढीभा १० लभनेटको सभमभा गाउॉ टोर फाट सडकसम्भ ऩगु्ने ब्मफस्था लभराईएको छ ।  

 केर्ह ठुरा लनभािणलधन खानेऩालन मोजना फाहेक सफै ऺेत्रभा सरुब तरयकारे खानेऩालनको ब्मफस्था 
लभराईसर्कएको छ ।  

 २०७२ सारको भहाबकूम्ऩफाट ऺलत बएका घयहरुको ८०% ऩनुलनिभािणका कामि सम्ऩन्न बएका छन ्। 

 आवश्मकता अनसुायका ठाउॉहरुभा काठेऩोर लफस्ताय गदै गाउॉऩालरका लबत्रका सफै ऺेत्रभा र्वद्यतु्त सेवा 
लफस्ताय गरयएको छ।  

 कृर्ष ऺेत्रराई लफसेष फजेट ब्मफस्थाऩन गरय आधलुनकीकयण गनि ५०% अनदुान भापि त करयव ३०० वटा 
लभनी र्टरय (हाते ट्राक्टय) लफतयण कामि सम्ऩन्न गरय आगाभी आ.व.भा लनयन्तयताका रालग ऩहर गरयएको 
छ ।  

 सूचना प्रलफलधको प्रमोग गरय ८०% प्रशासलनक सेवाहरु आफ्नै वडा कामािरम फाट सयर य सरुब तरयकारे 
लरन सर्कने ब्मफस्था लभराईएको छ । 

 फैयेनी स्वास््म चौकीभा कुरुवा सभेतका रालग फस्नेखाने ब्मफस्था सर्हतको सतु्केयी बवन लनभािण गरय 
सॊचारनभा ल्माईएको छ । 

 लनमलभत सेवा अलतरयक्त सफै वडाभा ऩश ुस्वास््म ल्शर्वय सॊचारन गरय सेवा प्रफाह हदैु आईयहेको छ । 

 स्वास््म सेवाराई थऩ लफस्ताय गदै रैजाने प्रर्क्रमा स्वरूऩ फैयेनी स्वास््म चौकीभा ल्माफ सर्हत ए.लफ.लफ.एस 
डाक्टयको ब्मफस्था गरयएको छ । 

 सभऩयुक कोषभा आवश्मक फजेटको प्रफन्ध गरय प्रदेश सयकाय य सॊघीम सयकायको सभऩयुक अनदुान फाट 
आठै वडाका वडा कामािरम सम्भ ऩगु्ने गरय ग्रालभण सडक लनभािण कामि सम्ऩन्न बएको छ । 



 टुके्र खानेऩानी मोजनाको रालग करयफ १५ राख फजेट फयाफयको खानेऩानी ऩाईऩ खरयद गरय रागत 
अनभुान य वडा कामािरमको लसपारयसका आधायभा भाग फभोल्जभ खानेऩानी ऩाईऩ र्वतयण गरयएको छ । 

 सडक दघुिटना , भातलृ्शशकुो ल्जउ ज्मानको सम्रऺणका रालग गाउॉऩालरकाको तपि  फाट फैयेनी हे.ऩो भापि त 
सहलुरएत दयभा एम्फरेुन्स सेवा सॊचारनभा ल्माईएको छ । 

 सेवा प्रफाहराई प्रबावकायी फनाउन प्रत्मेक वडाका फल्स्तभा अध्मऺ ज्मकुो नेततृ्व य वडा अध्मऺज्मकुो 
सॊमोजनभा एर्ककृत सेवा जस्तै स्वास््म ल्शर्वय , अऩाङ्ग जेष्ठ नागरयक ऩरयचम ऩत्र र्वतयण कामि सफै वडाभा 
सम्ऩन्न गरयएको छ । 

 गल्छी गाउॉऩालरकाको सफै र्क्रमाकराऩ साभाल्जक सॊजार भापि त जानकायी गयाउने उदेश्मरे वेबसाईट, 
भोफाईर एप्रीकेशन, लडजीटर फोडि जस्ता सूचना प्रलफलधको प्रमोग गरयएको छ | 

 सहयी आमोजना फाट सडक फल्त्तको व्मवस्था नबएका ठाउॉहरुभा थऩ १५ वटा सडक सोराय फल्त्त जडान 
कामि सम्ऩन्न बएको छ | 
 

आदयणीम सबाध्मऺज्मू, 
मसै क्रभभा अव भ आगाभी आलथिक वषि ०७७÷०७८ को फजेटका उदे्वश्म तथा प्राथालभकताहरु प्रस्ततु गने अनभुलत 
चाहन्छु । आगाभी वजेट लनम्न उदे्वश्म प्रालप्तभा केल्न्ित यहेको ब्महोया मस सबा सभऺ अनयुोध गयेकी छु ।   

 कोयोना योकथाभ य र्वऩद् ब्मफस्थाऩनराई लफशेष कोषको प्रफन्ध गने । 

 कोयोनाफाट प्रबार्वत जनशल्क्तराई मवुा स्वयोजगाय कामिक्रभ भापि त ऩरयचालरत गने । 

 फैयेनी स्वास््म चौकी राई २५ शौमाको अस्ऩतारभा रुऩान्तयण गनि ऩूवािधाय लनभािण कामि अगाडी फढाउने। 

 सफै वडा कामिरम य स्वास््म सेवा ईकाई सम्भ ऩगु्ने सडकहरु भभित  ,नारा कल्बटि गरय सविमाभ सडकको 
लनभािण गने । 

 सफै नागरयकहरुराइि खानेऩानीको सरु्वधा ऩमुािउने । 

 काठेऩोर हटाई सयुल्ऺत पराभे ऩोरको ब्मफस्था गरय उज्मारो मकु्त गल्छी फनाउने । 
 पोहोय ब्मफस्थाऩनका रालग ल्माण्डर्पल्ड साईट लनभािण कामि सम्ऩन्न गरय वातावयण भैत्री य ऩूणि सयसपाइि  

मकु्त गाउॉऩालरका फनाउने । 

 सफै साभदुार्मक लफद्यारमभा कऺा १ देल्ख ५ सम्भ ददवा खाजा सॊचारन लनयन्तयता ददने। 

 एक घय एक कृर्ष सहकायी सदस्मको अफधायणाराई ऩूणि रुऩभा कामािन्मवनभा ल्माई कृषकको ल्जफनस्तयभा 
आभरु ऩरयफतिन ल्माउने । 

आगाभी आलथिक वषि ०७६÷०७७ को फजेटका प्राथलभकीकयण गदाि लनम्न आधायहरु लरईएको व्महोया मस सम्भालनत 
सबा सभऺ लनवेदन गदिछु । 

 र्वऩद् ब्मफस्थाऩनभा मोगदान ऩमुािउन े

 उत्ऩादनभूरक य लछटो प्रलतपर ददन े

 आलथिक र्वकासभा मोगदान ऩमुािउन े

 याजस्व ऩरयचारनभा मोगदान ऩमुािउने 
 सॊस्थागत लफकास य सशुासनभाअ मोगदान ऩमुािउने 

 

 



आदयणीम सबाध्मऺज्मू, 
 

 आलथिक लफकास तपि  कृर्ष अन्तयगितका र्वलबन्न कामिक्रभ सॊचारन गनि रु ९२ राख ५० हजाय र्वलनमोजन 
गयेकी छु ।  

 ऩश ुसेवा तपि को र्वलबन्न कामिक्रभ सॊचारन गनि रु ६० राख २० हजाय र्वलनमोजन गयेकी छु । 

 सहकायी तपि को र्वलबन्न कामिक्रभ सॊचारन गनि रु ९ राख र्वलनमोजन गयेकी छु । 

 उद्योग तपि को र्वलबन्न कामिक्रभ सॊचारन गनि रु २३ राख १० हजाय र्वलनमोजन गयेकी छु ।    
 साभाल्जक लफकास तपि  स्वास््म अन्तयगित र्वलबन्न कामिक्रभ सॊचारन गनि रु १ कयोड ५५ राख ५० हजाय 

र्वलनमोजन गयेकी छु । 
 ल्शऺा तपि  र्वलबन्न कामिक्रभ सॊचारन गनि रु १ कयोड १८ राख १२ हजाय राख र्वलनमोजन गयेकी छु ।  
 भर्हरा तथा फारफालरका तपि को र्वलबन्न कामिक्रभ सॊचारन गनि रु ६० राख ६० हजाय र्वलनमोजन गयेकी 

छु ।  
 आमवेुद तपि को र्वलबन्न कामिक्रभ सॊचारन गनि रु १२ राख ७० हजाय र्वलनमोजन गयेकी छु । 

 ऩवुािधाय लफकास तपि को र्वलबन्न कामिक्रभ सॊचारन गनि रु ८ कयोड ४४ राख र्वलनमोजन गयेकी छु । 

 र्वत्तीम ब्मफस्थाऩन तथा सशुासन तपि को र्वलबन्न कामिक्रभ सॊचारन गनि रु ४६ राख ५० हजाय र्वलनमोजन 
गयेकी छु । 

 र्वऩद् ब्मफस्थाऩन फातावयण लफकास तपि  वातावयण य सयसपाई अन्तयगित र्वलबन्न कामिक्रभ सॊचारन गनि रु 
२२ राख ५० हजाय र्वलनमोजन गयेकी छु ।  

 फन तपि  र्वलबन्न कामिक्रभ सॊचारन गनि आवश्मक फजेट र्वलनमोजन गयेकी छु ।  
 र्वऩद् ब्मफस्थाऩन तपि को र्वलबन्न कामिक्रभ सॊचारन गनि रु ४५ राख र्वलनमोजन गयेकी छु । 

  
आदयणीम सबाध्मऺज्मू, 
अव भ आगाभी वषिका रालग र्वलनमोजन गयेको वजेट प्रस्ततु गनि चाहान्छु । गल्छी गाउऩालरकाको आगाभी वषिका 
रालग र्वत्तीम सभालनकयण ससति याजस्व फाडपाड सवायी साधन कय , आन्तरयक श्रोत य अन्म आम्दालन गरय कुर रु 
६६ कयोड ०७ राख ८१ हजाय फजेट गल्छी गाउऩालरकाको सॉल्चत कोषवाट खचि गने गरय र्वलनमोजन गयेको 
जानकायी गयाउॊदछु। 

  
अन्त्मभा, 
मस गाउऩालरकाको वार्षिक वजेट , नीलत तथा कामिक्रभ तजुिभा गने सन्दबिभा सहमोग ऩमुािउन ुहनुे गल्छी गाउॉ 
सबाका सबाध्मऺ ज्मू, सम्ऩणुि सबासदस्मज्मूहरु, गल्छी गाउॉ कामिऩालरका कामािरमका प्रभखु प्रशासर्कम अलधकृत ज्मू 
रगामत सम्ऩणुि कभिचायी लभत्रहरु य प्रत्मऺ अप्रत्मऺ रुऩभा सहमोग गनुिहनुे सम्ऩणुि भहानबुावहरुभा हाददिक धन्मवाद 
ऻाऩन गनि चाहान्छु । 

 

धन्मवाद । 

श्री याधा लतभल्ल्सना (रालभछाने) 
उऩाध्म  ऺ
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