यस गरिमामय छै ठौं नगि सभाका सभा अध्यक्षज्यू,
युगौ युग देखि नेपाल एक स्वाधीन र साववभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको रुपमा रखिआएको छ । िाम्रो वर्वमान जखिल
एवं चनु ौखर्पूर्व भएर्ापखन खवगर् गौरवपूर्व छ र िाम्रो भखवष्य उज्जज्जवल र सम्भावना युक्त छ । खवखभन्न
कालिण्डिरुमा नेपाली जनर्ाले गरे का बखलदानीपूर्व जनआदोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन लगायर् अन्य सबै
आन्दोलनबाि सघं ीय लोकर्ाखन्िक गर्र्न्ि नेपालको संखवधान घोषर्ा भई जनर्ाले सवं ैधाखनक रुपमा
पररवर्वनको अनुभुखर् गरररिेका छन् । अखिले िामी खवश्व मिामारी कोखभड-१९ को दोश्रो लिरबाि प्रभाखवर् भई
चनु ौर्ी पूर्व समयको सामना गदै अखघ बखिरिेका छौ । सम्पूर्व खवश्वको अर्वर्न्िमा नकारात्मक प्रभाव देखिएको
अवस्र्ामा गौशाला नगरपाखलका पखन यस पररखस्र्खर्बाि अक्षर्ु नरिेको पखन सववखबखदर्ै छ । यस जखिल
पररस्र्खर्मा आम नगरवासीको जन स्वास््यको रक्षा लगायर् खवकास खनमावर्को कायव अखघ बिाउनु सार्ै
अर्वर्न्िलाई समेर् असल खदशा खर्र उन्मुि गराई आखर्वक खवकासलाई कायमै राख्ने कायव जखिल र चनु ौखर्पूर्व
अवश्य छ ।
आजको यस गौरवपर्ू व अवसरमा जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायर् अन्य पिक पिक आन्दोलनबाि
आप्नो जीवन उत्सगव गनुविनु े ज्ञार् अज्ञार् शिीदिरु प्रखर् िाखदवक श्रद्धासुमन अपवर् गदवछु । यस नगरको राजनीखर्क
सामाखजक पररवर्वनमा नेर्त्ृ वदायी भूखमका खनवावि गने अग्रजिरुप्रखर् आभार प्रकि गदवछु ।
सभा अध्यक्षज्यू,
राजनैखर्क आन्दोलनबाि प्राप्त सबै िाले अखधकारलाई नेपालको संखवधानले संस्र्ागर् गरी सके को यस मित्वपूर्व
घडीमा अव िामी गौशला नगरबासीका आवश्यकर्ा, चािाना र भावनालाई के न्रखवन्दमु ा राख्दै गौशला
नगरपाखलकाको नीखर् कायवक्रमिरुलाई व्यवखस्र्र् एवं मयावखदर् रुपमा अगाखड बिाउन जरुरी भएकोले “गौशला
नगि: स्वच्छ, सन्ु दि, समन्ु नत नगि” को नारालाई व्यविारीक रुपमा साकार पानवको लाखग िामीले र्यार पाने र
कायावन्वयनमा लैजाने कायवक्रमिरु त्यसै र्र्व के खन्रर् िुने गरी र्यार पाररएका नीखर् कायवक्रम अनुसारको बजेि
व्यवस्र्ा गररएको अनुरोध सार् यस गररमामय सभा समक्ष आखर्वक बषव २०७८।०७९ को बजेि प्रस्र्ुर् गनव
उखभएको छु र अनमु खर् चािन्छु ।
सभा अध्यक्ष ज्यू,
गौशाला नगरपाखलकाको आ. व. २०७८/०७९ को अनुमाखनर् बजेि यस गररमामय छै ठौं नगरसभा समक्ष पेश गनव
पाउदा मलाई िुशी लागेको छ ।
प्रस्र्ुर् बजेि र्जुवमा गनव मागव खनदेशन गनुव िुने नगर प्रमुि ज्जयू, प्रमुि अखर्खर् ज्जयू लगायर् सम्पूर्व पदाखधकारी
ज्जयुिरु, सम्पूर्व राजखनर्क दलका पदाखधकारी ज्जयुिरु, खनखज क्षेि र्र्ा खवकास साझेदार सस्र्ाका मिानभु ाविरु,
वडा अध्यक्ष ज्जयिु रु, नगर कायवपाखलका सदस्य ज्जयिु रु, खवखभन्न सखमखर्का सयं ोजक ज्जयिु रु, नगर सभाका सदस्य
ज्जयुिरु, राष्र सेवक कमवचारीिरु, वखु द्धखजखविरु, नगरको समुन्नर् खवकासमा िेवा पुयावउनु िुने नगरवासीिरु सबैलाई
िाखदवक आभार प्रकि गदवछु ।

सभा अध्यक्षज्यू,
आर्थिक बर्ि २०७८/०७९ को लार्ग आय तर्ि र्नम्न बमोर्िमको बिेट अनुमान गिेको छु:सघं ीय सरकारबाि खवत्तीय समानीकरर् अनदु ान १६ करोड ९९ लाि, सघं ीय राजस्व बाडँर्ाडँ र्र्व १२ करोड ६
लाि ५६ िजार, संघीय सशवर् र्र्व २६ करोड ४७ लाि, संघीय समपुरक अनुदान १ करोड ४ लाि, प्रदेश
सरकारको अनुदान र्र्व खवत्तीय समाखनकरर् अनुदान १ करोड २० लाि ६१ िजार, खबशेष अनुदान ३० लाि,
समपरू क अनदु ान २० लाि, राजस्व बाडर्ाड १ करोड ३५ लाि ९२ िजार ६ सय ७, आन्र्ररक आय र्र्व ५
करोड ७६ लाि ५१ िजार, अल्या रकम १३ करोड, सामाखजक सुरक्षा र्र्व १४ करोड ५० लाि गरी कुल रकम
रु. ९२ करोड ८९ लाि ६० िजार ६ सय ७ को आय अनुमान गरे को छु ।
यसै गिी आर्थिक बर्ि २०७८/०७९ को लार्ग व्यय तर्ि र्नम्न बमोर्िमको बिेट अनुमान गिेको छु:खवत्तीय समानीकरर् अनदु ान र आन्र्ररक आयव र्र्व को पँजू ीगर् िचवमा २९ करोड ८८ लाि ६० िजार ६ सय ७
, संखघय सशवर् अनुदान र्र्व २६ करोड ४७ लाि, चालु र्र्व २० करोड ५० लाि ५० िजार, संघीय समपुरक
अनुदान १ करोड ४ लाि, प्रदेश खबशेष अनुदान ३० लाि, प्रदेश समपुरक २० लाि, सामाखजक सुरक्षा र्र्व १४
करोड ५० लाि गरर कुल रकम रु. ९२ करोड ८९ लाि ६० िजार ६ सय ७ को व्यव अनमु ान गरे को छु ।
अन्त्यमा, नगरको खवकास र सम्बृखद्धमा खनरन्र्र सद्भाव र सियोग पुयावउने आम नागररक, करदार्ा, नगरको खिर् र
समुन्नर्ीमा लाखग परे का सबै खवकास साझेदार, सरकारी, गैर सरकारी सामुदाखयक संस्र्ािरु प्रखर् िाखदवक आभार
व्यक्त गदै यस बजेिको सर्ल कायावन्वयमा सबैको िुल्ला हृदयबाि सियोगको अपेक्षा गरे को छु ।
धन्यवाद ! िय गौशला !!!

गौशाला नगिपार्लकाको आ. व. २०७८/०७९ को संर्क्षप्त बिेट अनुमान
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