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थलारा गाउँपार्लका उपाध्र्क्ष श्री रामबहादरु खातीज्रू्ले गाउँपार्लकाको नबौ गाउँसभामा ददनभुएको बजेट 
बक्तव्र् २०७९ 

२०७९ आर्ाढ १० गते  

र्स गररमामर् गाउँसभाका सभाध्र्क्ष ज्रू्, 

संघीर् लोकताश्रिक गणतरि स्थापना भएपश्चातको दोस्रो अभ्र्ास स्थानीर् तह सदस्र् र्नवाििन २०७९ 
पश्चातको पर्हलो गाउँसभामा आर्थिक बर्ि २०७९।०८० को आर् व्र्र्को र्ववरण सर्हतको बजेट 
कार्िक्रम प्रस्ततु गने अनमुर्त िाहरछु ।नेपाली जनताको लामो समर्को त्र्ाग, तपस्र्ा,  बर्लदान र 
संघर्िको फलस्वरुप नेपालमा संघीर् लोकताश्रिक गणतरिको व्र्वस्था कार्म भएको पररपेक्ष्र्मा र्स 
व्र्वस्थाको नबौ गाउँसभामा जनताको सश्िकट तथा घरदैलोको सरकारको रुपमा रहने स्थानीर् 
सरकारले आफ्नो आगँनमा र्स थलारा गाउँपार्लकाको आ.व.२०७९/०८० को बजेट कार्िक्रम प्रस्ततु 
गने स-ुअवसर पाउँदा आफूलाई गौरवाश्रवत ठानेको छु र संघीर् लोकताश्रिक गणतरिको स्थापनाको 
लागी आफ्नो अमलु्र् श्जवन उत्सगि गनुिहनु ेसम्पणि ज्ञात-अज्ञात शर्हदहरुप्रर्त भावपणुि श्रद्धाञ्जली अपिण गदै 
घाइते तथा वेपत्ता र्ोद्धाहरु प्रर्त उच्िसम्मान तथा स्मरण गनि िाहरछु । ती आरदोलनहरुको नेततृ्व 

गनुिहनु ेअग्रजहरुप्रर्त उच्ि सम्मान व्र्क्त गदिछु, नेपाली समाजको रुपारतरणमा उहाँहरुले परु् र्ाउन ुभएको 
महान र्ोगदानको पनुःस्मरण गनि िाहरछु । 

 

 

सभाध्र्क्ष महोदर्,  

आर्थिक, सामाश्जक, साँस्कृर्तक, भौगोर्लक र्वकास र समग्र र्वकासको गरतव्र्को रुपमा रहने मानव 
र्वकासका सम्भावनाहरुको पर्हिान गरी गाउँपार्लका र्भि उपलब्ध श्रोत साधनको अर्धकतम उपर्ोग 
गदै समदृ्ध र आत्मर्नभिर थलारा गाउँपार्लका बनाउन ुहाम्रो िाहना हो । र्सका लार्ग हामी र्हाँका 
सम्पणुि राजनीर्तक दल, गाउँसभा सदस्र् ज्रू्हरु र गाउँपार्लकाबासी आम सविसाधारण लगार्त सबै 
सरोकारवालाहरू एक जटु हनु र्सै सभामाफि त अनरुोध गनि िाहरछु । 

 

स्थानीर् तहहरू संधैभरी संघीर् तथा प्रदेश सरकारको अनदुान रकममा माि भर परेर सबै जनअपेक्षा 
र आवर्कता बमोश्जमको र्वकास र्नमािण गनि सर्कदैन । र्सका लार्ग आरतररक श्रोतहरूको पर्हिान 
अर्भवृर्द्ध अपररहार्ि हनु आउँछ । जनताको करबाट जनताकै र्वकास र्नमािणलाई अगार्ि बढाउन ुपने 
हरुछ । सेवाको ददगोपना तथा नागररकको आर्थिक र्ोगदान माफि त स्थानीर् सरकार प्रर्त आम 
नागररकको अपनत्वभावको र्वकासको लार्ग स्थानीर् कर महत्वपणुि मार्नरछ ।र्सका लार्ग राजस्व 



संकलनका क्षेिहरू पर्हिान गरी करका दार्राहरूलाई समर् सापेक्ष बढाउँदै सम्पणुि व्र्ापार व्र्वसार् 
तथा कारोबारलाई करको दार्रामा ल्र्ाई पार्लकाको आरतररक आर्थिक क्षमतामा बढोत्तरी ल्र्ाउन ु
आजको आवर्कता हो र जनताको कर र्तनि सक्ने क्षमताको र्वकास गनि सबैको ध्र्ान जानेछ भिे 
मैले अपेक्षा र्लएको छु । 

 
  

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अव म िाल ुआर्थिक बर्िमा र्स गाउँपार्लका अरतगित कार्ािरवर्न भएका र्वकास र्नमािणका र्ोजना तथा 
कार्िक्रमहरुको संश्क्षप्त र्ववेिना प्रस्ततु गनि िाहरछु । 

 

• र्स थलारा गाउँपार्लकाको प्रशासर्कर् भवन र्नमािणको काम अश्रतम िरणमा पगेुको छ । 

• राष्टपर्त शैश्क्षक सधुार कार्िक्रम तथा र्वशेर् अनदुान अरतगित र्वर्भि र्वद्यालर्मा र्वद्यालर् भवन 
र्नमािणका कार्िहरु सम्पि हनुे िरणमा पगेुका छन ्। 

• र्वर्भि सिकहरु स्तरोितीका कामहरु सम्पि भएका छन ्केही कामहरु सम्पि हनुे िरणमा छन ्। 

• र्वर्भि ठाउँमा शौिालर् र्नमािणका कामहरु सम्पि भएका छन ्। 

• पार्लकाको विा नं ४ र ७ मा रर्ष्टक स्टोरहरु र्नमािणको काम अश्रतम िरणमा रहेको छ । 

• गाउँपार्लकाको र्वर्भि स्थानमा र्सिाई कुलो र्नमािणका काम सम्पि भईसकेका छन ्। 

• तराटी-देश्ख र्पखेत शाखा सिक र्वस्तारको काम सम्पि भएको छ । 

• १० शैर्ाको आधारभतु अस्पतालको लार्ग आवर्क जग्गाको व्र्वस्थापन भई र्ि.र्प.आर.(DPR) 
र्नमािणको काम सरुु भईसकेको छ । 

• र्वर्भि स्थानमा झोलङु्गे पलु र्नमािणको काम अश्रतम िरणमा पगेुको छ । 

 

 

सभा अध्र्क्ष महोदर्, 

अव म िाल ुआर्थिक बर्िको आर्ाढ ५ गते सम्मको संशोर्धत खििको र्ववरण पेश गने अनमुर्त िाहरछु । 

िाल ुआर्थिक वर्िमा नेपाल सरकारबाट प्रस्तार्वत रकम रु. ३८ करोि १२ लाख २६ हजार मध्र् े
२४ करोि ४० लाख ५९ हजार खिि भई बाँकी रु १३ करोि ७१ लाख ६७ हजार मौजदात रहेको 
छ । त्र्स्तै प्रदेश सरकारबाट प्रस्तार्वत रकम रु १ करोि ३ लाख ७४ हजार मध्र्े ४२ लाख 
६७ हजार रकम खिि भैसकेको छ ६१ लाख ७ हजार मौजाद रहेको छ ।संघ सरकारबाट प्राप्त 
राजस्व बाँिफाँि तफि  रु. ६ करोि ८८ लाख ९८ हजार प्रस्तार्वत गररएकोमा रु ५ करोि ५५ 
लाख ९० हजार प्राप्त भएको छ जसमध्र्े ७२ लाख २० हजार मौजदात रहेको छ ।त्र्स्तै प्रदेश 



सरकारबाट प्राप्त राज व बाँिफाँि रकम रु १२ लाख ५९ हजार मध्र्े ५ लाख २३ हजार प्राप्त 
भएको छ जसमध्र्े १ लाख ९९ हजार मौजाद रहेको छ । गाउँपार्लकाको आरतररक आर् तफि  
रु.२५ लाख अनमुान गररएकोमा २०७९ असार ५ गतेसम्म १३ लाख ६० हजार राजश्व प्राप्त भएको 
छ। र्स्तै समाश्जक सरुक्षा भत्ता तफि  ८ करोि ५४ लाख ८० हजार खिि भएको छ । 

 

२०७९ असार ५ गतेसम्म पँूजीगत खिि तफि  र्वर्नर्ोश्जत रकम १६ करोि १४ लाख २ हजार रुपैर्ा 
मध्र्े ८ करोि ४१ लाख ६ हजार रुपैर्ा रकम खिि भैसकेको जनु कुल रकमको ५२% हनु आउँछ 
र परुा हनु नसकेका बाँकी आर्ोजनाहरु आगार्म आर्थिक बर्ि २०७९/०७० को लार्ग क्रमागतमा 
राश्खएको छ । साथै िालू आ.ब.को मौज्दात रकमलाई गाउँपार्लकाको संश्ित कोर्ामा जम्मा हनुे 
व्र्वस्था र्मलाइएको छ । र्स्तै िालू तफि  र्वर्नर्ोश्जत 32 करोि ६० लाख ५६ हजार रुपैर्ा मध्र्े 
कमििारीहरुको तलब भत्ता, कार्ािलर् संिालन खिि, भ्रमण खिि, साविजर्नक सम्पर्त सम्भार लगार्त 
र्वर्वध खिि शीर्िकमा २०७९ साल असार ५ गतेसम्ममा २३ करोि ४ लाख ९४ हजार रुपैर्ा खिि 
भइ रु. ९ करोि ५५ लाख ६२ हजार रुपैर्ा खिि हनु बाँकी रहेको छ। त्र्स्तै प्रधानमरिी स्व 
रोजगार कार्िक्रम अरतगित १ करोि ४८ लाख आम्दानी भई कररब ८० प्रर्तशत रकम खिि भैसकेको 
छ । 

 

२०७९ असार ५ गतेसम्म आर्थिक र्वकासमा ४ करोि ३४ लाख २९ हजार ८ आठ रुपैर्ा खिि 
भएको छ जनु र्वर्नर्ोजन रकमको ५९ प्रर्तशत हनु आउँछ ।त्र्स्तै सामाश्जक र्वकासमा १७ करोि 
४ लाख ६३ हजार १ सर् ९३ खिि भएको छ जनु र्वर्नर्ोजन रकमको ६५ प्रर्तशत हनु आउँछ । 
पूवािधार र्वकास तफि  ३ करोि ९६ लाख १४ हजार ६ सर् रकम खिि भएको छ जनु र्वर्नर्ोजन 
रकमको ५६ प्रर्तशत हनु आउँछ । त्र्स्तै सशुासन तफि  ३६लाख ३७ हजार ६ सर् ९८ रकम 
खिि भैसकेको छ जनु र्वर्नर्ोजन रकमको ५० प्रर्तशत हनु आउँछ । कार्ािलर् संिालन तथा 
प्रशासनीक तफि  ५ करोि ७४ लाख ६५ हजार १ सर् ५४ रकम खिि भएको छ जनु र्वर्नर्ोजन 
रकमको ७१ प्रर्तशत हरुछ । समग्रमा कुल र्कनर्र्ोश्जत ४८ करोि ७४ लाख ५८ हजार ९१५ 
मध्र्े ३१ करोि ४६ लाख १० हजार ४ सर् ४८ रुपैर्ा खिि भएको छ जनु कुल रकमको ६५ 
प्रर्तशत हनु आउँछ भने १७ करोि २८ लाख ४८ हजार ४ सर् ३७ रकम खिि हनु बाँर्क रहेको 
छ । 

 

 

 

 

 



सभाध्र्क्ष महोदर्, 

िाल ुआ.व. को र्ोजना कार्ािरवर्नमा देहार् बमोश्जमका व्र्वधानहरु रहन गए , 

o समर्मा रकम र्नकासा नहनु ु। 

o कोर्भि-१९ संक्रमणको महामारीले सम्पणुि कामहरु प्रभार्वत हनु ु। 

o पार्लकामा स्थार्पत बैङ्कको सेवाप्रवाहमा ससु्तता हनु,ु बैर्ङ्कङ सेवा समर् समर्मा अवरुद्ध हनु ु। 

o इरटरनेट सेवा प्रभावकारी नहनु ु। 

o टुके्र र्ोजनाहरु र्वर्नर्ोजन बढी हनु ु। 

o आरतररक आम्दानी लक्ष्र् अनसुार प्राप्त नहनु ु। 

o उपभोक्ता सर्मर्तको र्ोजना कार्ािरवर्न प्रर्तको कमजोर श्जम्मेवारीपना । 

 

र्वगतमा भएका कमी कमजोरीहरुबाट पाठ र्सक्दै आगामी ददनहरुमा कर्मकमजोरीहरुको रर्नुीकरण गदै 
प्रभावकारी रुपमा र्ोजना तथा कार्िक्रम संिालन गनि जरुरी छ । गाउँपार्लकाको समग्र र्वकासका र्नम्ती हामी 
सबै  कुनै पूवािग्रही नराखी एकजटु भई आ-आफ्नो ठाउँबाट संवेदनशील र श्जम्मेबार हनु ुपछि भिे कुरा म र्ो 
सभामाफि त अनरुोध गनि िाहरछु । 

  

सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अब म आगामी आर्थिक बर्ि २०७९/०८० को लार्ग र्ोजना तथा कार्िक्रम तजुिमा गदाि अपनाईएका मखु्र् 
मखु्र् र्वर्धहरु बारे र्हाँहरु समक्ष संक्षेपमा र्ववििना गनि िाहरछु । 

• उपाध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा रहेको राजश्व परामशि सर्मर्तबाट करका दरहरु सर्हत आगामी आर्थिक 
बर्िका लार्ग आरतररक आर्को प्रक्षेपण भएको । 

• गाउँपार्लका अध्र्क्षज्रू्को संर्ोजकत्वमा रहेको श्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा र्नधािरण सर्मर्तले 
आरतररक आर्, राजश्व बाँिफाँिबाि रकम, नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनदुान र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 
अनदुान समेतको आधारमा आगामी आर्थिक वर्िको लार्ग कुल र्सर्लङ र्नधािरण गरी उपाध्र्क्षज्रू्को 
संर्ोजकत्वमा रहेको बजेट तथा कार्िक्रम तजुिमा सर्मर्तलाई प्रदान गररएको । 

• आगामी आर्थिक बर्िको लार्ग र्ोजना, कार्िक्रम तथा बजेट तजुिमा गरी कार्िपार्लकाको बैठकबाट 
पाररत भई छलफल र अनमुोदनका लार्ग आजको र्स गररमामर् सभा समक्ष पेश गररएको छ । 

• बेरोजगारी, र्पर्छर्िएको वगि, मर्हला बालबार्लका, र्वुा वगि, दर्लत तथा सम्पणुि वगि र ददगो र्वकासलाई 
मध्र्नजर गरी बजेट छलफल तथा र्वर्नर्ोजनमा प्राथर्मकता ददईएको । 

• र्वुा स्वरोजगार, कृर्र्, श्शक्षा, पर्िटन तथा पवुािधार र्वकासको क्षिेमा र्वशेर् जोि ददई बजेट र्नधािरण 
गररएको छ । 

 



सभाध्र्क्ष महोदर्, 
 

श्रोत साधनको सीर्मत उपलब्धताका कारण र्ोजना तथा कार्िक्रमहरूलाई प्राथर्मकतापूविक क्रमशः 
कार्ािरवर्न गदै लैजान ुपने बाध्र्ता भएकोले सो को लार्ग सावलसाली रूपमा आर्ोजनालाई र्वभाजन 
गरी प्राथर्मकताका क्षेिहरूको पर्हिान गनुिपने आजको आवर्कता हो । सोही र्सद्धारत अनरुूप 
हामीले र्ोजना तथा कार्िक्रमहरू छनौट गदाि देहार्का आधार तथा प्राथर्मकता तर् गरी सोही अनरुूप 
र्ोजना तथा कार्िक्रम छनौट गरेका छौ ।  

 
 

➢ नेपालको संर्वधान 

➢ स्थानीर् सरकरा सञ्चालन ऐन २०७४ 

➢ रार्िर् प्राकृर्तक स्रोत तथा र्वत्त आर्ोग ऐन, २०७४ 

➢ अरतर सरकारी र्वत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ 

➢ स्थानीर् तहको बार्र्िक र्ोजना तथा बजेट तजुिमा ददग्दशिन, २०७४ 

➢ संघीर् र प्रदेश सरकारले जारी गरेका नीर्त, कानून तथा मापदण्िहरु 

➢ स्थानीइ तहमा बजेट तजुिमा, कार्ािरवर्न, आर्थिक व्र्वस्थापन तथा सम्पश्त्त हस्तारतरण सम्बरधी 
र्नदेश्शका, २०७४ 

➢ संघीर्, प्रादेश्शक र स्थानीर् तहको आवर्धक र्वकास र्ोजना, 
➢ स्थानीर् तहको मध्र्कार्लन खिि संरिना, 
➢ उपलब्ध स्रोत साधन, 

➢ र्वकासका अरतरसम्बश्रधत र्वर्र्हरु 

➢ र्नवाििनको क्रममा जारी गररएका प्रर्तवद्धता पिहरु 

➢ र्वगत आर्थिक वर्िहरुमा थलारा गाउँपार्लकाले र्लएका नीर्त कार्िक्रम तथा र्ोजनाहरु 

➢ बस्ती स्तरबाट आएका सझुावहरु  

➢ र्वर्भर न राजनैर्तक दलहरु, संघसंस्थाका प्रर्तर्नर्धहरु, गाउँपार्लकाबासी सम्पूणि दाजभुाइि तथा दददी 
बर्हनीहरुका सल्लाह तथा सझुावहरु । 

➢ नेपाल सरकारले अरतरार्िर् जगतमा जनाएका प्रर्तबद्धताबाट र्सश्जित दार्र्त्वहरु संघ र प्रदेश सरकारले 
अवलम्वन गरेका आर्थिक नीर्तहरु आदी । 

➢ आर्थिक र्वकासका सम्भार्वत क्षेिहरू, जस्तैः कृर्र्, सिक,पर्िटन, श्शक्षा, स्वास््र् र खानेपानी 
आदी । 

➢ पूवािधारर्कु्त,  उत्पादरमखुी र अर्धंकाश नागररकलाई प्रत्र्क्ष लाभ पगु्ने कार्िक्रमहरू । 

➢ स्वास््र् र श्शक्षाको उपलब्धता तथा गणुस्तरीर्तामा अर्भवृर्द्ध हनुे कार्िक्रमहरू । 



➢ लश्क्षत समदुार्लाई प्रत्र्क्ष फाइदा हनुे कार्िक्रमहरू । 

➢ आवर्धक र गरुुर्ोजनाले र्नददिष्ट मागिदशिन गरेका कार्िक्रमहरु । 

➢ र्वपदबाट कम क्षर्त पगु्ने र र्वपद्को समर्मा उद्दार गनि सघाउ पगु्ने र्ोजना तथा कार्िक्रमहरू 
। 

➢ र्वपि दर्लत, र्पछर्िएका वगि, जनजार्त, र्समारतकृत समदुार्को रोजगारी तथा प्रर्तर्नर्धत्वलाई 
टेवा परु् र्ाउने र्ोजना तथा कार्िक्रमहरू । 

➢ अधरुा र क्रमागत र्ोजनाहरूलाई परुा गने वजेट तथा कार्िक्रमहरू । 

➢ संस्थागत संरिनालाई ददगो बनाउने कार्िक्रमहरु 

 

 

अध्र्क्ष महोदर्, 

 अब म र्स गररमामर् सभामा आगामी आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को लार्ग अनमुार्नत आर् पेश गने अनमुर्त 
िाहरछु । 

आगामी आर्थिक वर्िको लागी अनमुार्नत कूल बजेट रू. ५८ करोि १३ लाख ५२ हजार 
रुर्पर्ा हनुे प्रारश्म्भक अनमुान छ । जस मध्र्े संघीर् सरकारबाट र्वत्तीर् समानीकरण अरतगित 
प्राप्त १२ करोि २ लाख, सशति अनदुान तफि  २० करोि २५ लाख, र्वशेर् अनदुान तफि  २ 
करोि १० लाख, समपरुक अनदुान तफि  ८० लाख र राजश्व बाँिफाँि तफि  ८ करोि ३४ 
लाख ६२ हजार रुपैर्ा प्राप्त हनु ेअनमुान छ । र्स्तै प्रदेश सरकारबाट र्वत्तीर् समानीकरण 
अरतगित ८५ लाख २२ हजार, र्वरे्श अनदुान तफि  २५ लाख समपरुक अनदुान तफि  २७ लाख 
प्राप्त हनुे अनमुान छ भने राज व बाँिफाि तफि  १४ लाख ६८ हजार अनमुान गररएको छ। 
आरतररक आर्श्रोत तफि  ४० लाख रुर्पँर्ा प्राप्त गने लक्ष्र् राश्खएको छ । प्रधानमरिी स्वरोजगार 
तफि  रु १ करोि ६० लाख प्रार्प्त अनमुार्नत गररएङ्को छ सामाश्जक सरुक्षा तफि  रु. १० करोि 
५० लाख अनमुान गररएको छ ।आर्थिक वर्िको अरत सम्म ६० लाख बित हनुे अनमुान 
गररएको छ । 
 

 

 

 

 

 

 

 



अध्र्क्ष महोदर्, 

  आगामी आर्थिक वर्िका लार्ग सामाश्जक सरुक्षा १० करोि ५० लाख  अनमुार्नत गररएको छ । 

 

आगामी आर्थिक वर्िका लार्ग कुल पुँजीगत खिि रु.१३ करोि ७१ लाख ७१ हजार प्रस्ताव 
गररएको छ । जसमा िाल ुआ.व. को अनमुार्नत बित रु ६० लाख समेत समावेश गररएको छ । 
स्थानीर् तहहरुको कार्ािरवर्न पश्चात जनताहरुमा धेरै अपेक्षाहरु बढेर आएका छन ्। बस्ती बस्तीमा 
स्थानीर् तहको अनभुरु्त परु्ािउन ुछ । जनताका सबै अपेक्षाहरुलाई एकै वर्िमा सम्पणुि रुपमा संवोधन 
गनि कठीन हनुे भएकाले जनस्तरबाट छनौट भई आएका तर आगामी आर्थिक वर्िका लार्ग बजेटमा 
समावेश हनु नसकेका तथा छुट भएका र्ोजना तथा कार्िक्रमहरुलाई प्राथर्मकताका आधारमा प्रदेश 
सरकार तथा संघीर् सरकारमा र्सफाररस साथ पठाउने व्र्वस्था र्मलाईएको छ । 

 

 
 
 
 

अध्र्क्ष महोदर्, 

आगामी आर्थिक वर्िका लागी र्नम्नानसुार क्षिेगत र्वभाजन गररएको छ ।  

आर्थिक र्वकास तफि  १०.७२ प्रर्तसत र्वर्नर्ोजन गररएको छ ।  

समाश्जक र्वकास तफि  ५३.३१ प्रर्तसत र्वर्नर्ोजन गररएको छ । 

पूवािधार र्वकास तफि  १०.८८ प्रर्तसत र्वर्नर्ोजन गररएको छ । 

र्स्तै कार्ािलर् संिालन तथा प्रशासनीक तफि  २५.७९ प्रर्तसत र्वर्नर्ोजन गररएको । 

 

गाउँ सभाका अध्र्क्ष महोदर्, 

गाउँपार्लकाको सेवाप्रवाह तथा र्वकास र्नमािणको गर्तलाई र्छटो छररतो र जनमखुी बनाउनको लार्ग 
कार्ािलर् व्र्वस्थापन एक महत्वपणुि अवर्व हो ।आगामी आर्थिक वर्िको प्रारम्भमै जनतालाई अनभुरु्त 
हनुे प्रकारले सकेसम्म सबै विा कार्ािलर्हरुलाई व्र्वश्स्थत बनाउने कार्िको प्रारम्भ गररनेछ ।भवन 
र्नमािण हनु नसकेका विा कार्ािलर्को भवन र्नमािणको लार्ग संघ तथा प्रदेश सरकारसंग पहल गररनेछ 
। 

िालू तथा प ुँजीगत तफि का सबै खिि शीर्िकका र्वस्ततृ र्ववरणहरु र्सै बजेट वक्तव्र्का साथै अनूसिुीमा 
संलग्न सबै सदस्र् महानभुावहरुलाई उपलब्ध गराईएको छ । र्बस्ततृ र्ववरणहरु अनूसिुीहरुबाट 
हेनिहनु समेत सादर र्नवेदन गदिछु । सशति अनदुान तफि को बजेट र सो सम्बरधी प्रस्तार्वत कार्िक्रम 



अथि मरिालर्बाट प्राप्त हनु आएकोले सोही बमोश्जमको प्रस्तावलाई हबुह ुसभामा र्नणिर्ाथि पेश गररएको 
छ । 

 

हाम्रा िाहना र आवर्कताहरू अर्सर्मत छन तर स्रोत र साधनहरू र्सर्मत छन।् उपलव्ध र्सर्मत 
स्रोत र साधनबाट समग्र गाउँको सम्पूणि नागररकहरूको िाहना र र्वकासलाई सम्बोधन गनि आफैमा 
िनुौर्तपूणि छ। त्र्सैले र्सर्मत स्रोत र साधनलाई प्राथर्मकताका साथ पररिालन गरी अर्धकतम 
जनसहभार्गता, सहकार्ि तथा साझेदारीमा र्वकासका कार्िक्रम सञ्चालन गनुिपने हाम्रो आवर्कता र 
वाध्र्ता हो । र्स तफि  सम्पूणि सदस्र्ज्रू्हरूको सहर्ोग र सहकार्िको आशा र्लएको छु 

 
  

अध्र्क्ष महोदर्, 

प्रस्तार्वत र्ोजना तथा कार्िक्रमहरुको  सफलता र्र्नीहरुको प्रभावकारी कार्ािरवर्नमा भर पने हुँदा 
प्रस्तार्वत र्ोजना तथा कार्िक्रमहरुको प्रभावकारी, पणुि तथा व्र्वश्स्थत कार्ािरवर्नमा र्स गाउँपार्लकामा 
र्क्रर्ाशील सबै राजनीर्तक दल,  नागररक समाज, बरु्द्धश्जवी, तथा गाउँपार्लका बासी सम्पणुि दाजभुाई 
दददी बर्हनीहरुको उल्लेखनीर् सहर्ोग रहनेछ भिे र्वश्वास र्लएको छु । 

 

 

 अरत्र्मा 
बजेट तजुिमाको दौरान अमलु्र् सहर्ोग प्रदान गनुि हनुे सम्पणुि टोल बस्तीबासी जनताहरु, विा सर्मर्तका 
अध्र्क्ष लगार्त सदस्र् ज्रू्हरु, र्वर्भि सर्मर्तका संर्ोजकज्रू्हरु, र्वर्र् क्षेिगत समहुका सदस्र् ज्रू्हरु, 

कार्िपार्लकाका सबै सदस्र् ज्र्हरु, महत्वपणुि मागिदशिनका लार्ग थलारा गाउँपार्लकाका अध्र्क्ष ज्रू्लाई 
हाददिक धरर्वाद व्र्क्त गदिछु।साथै, बजेट तजुिमाको दौरानमा महत्वपणुि सहर्ोग गनुिहनु े प्रमखु 
प्रशासर्कर् अर्धकृतज्रू्, सिुना प्रर्वर्धकृतज्रू्, प्रार्वर्धक तथा अरर् व्र्वस्थापकीर् सहर्ोग पर्ािउन ुहनुे 
गाउँपार्लकाका कमििारी, र्वर्र्गत शाखाका कमििारी तथा विा कार्ािलर्का सश्िव एवम ् समस्त 
कमििारीहरुलाई र्वशेर् धरर्वाद ददन िाहरछु । 

 
 
 

             राम बहादरु खाती 
           उपाध्र्क्ष 

                                                    थलारा गाउँपार्लका, खोली, बझाङ्ग  
 

 

 

 

 


