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थलारा गाउँपाललका का उपाध्यक्ष श्री गंगूदेवी खडायतज्यूले गाउँपाललकाको छैठौ गाउँ सभामा 

लदनुभएको बजेट बक्तव्य २०७८ 

 

२०७७ अषाढ १० गते 

यस गररमामय गाउँसभाका सभाध्यक्ष ज्यू, 

सभाका सदस्य ज्यूहरू, 

pkl:yt cGo cltlyx?, 

सम्परू्ण विश्वनै कोविड-१९ कोरना िाईरस महामाररको चपटेामा परररहकेो चनुौविपर्ण र असहज अिस्थामा आज यस 

थलारा गाउँपावलकाको गाउँसिामा आगामी आवथणक िर्ण २०७७/०७८ को वनवि कायणक्रम प्रस्िुि गने अनुमवि चाहन्छु । 

नेपाली जनिाको लामो समयको त्याग, बवलदानी र संर्णर्ण पवछ नपेालमा संवर्य लोकिावन्िक गर्िन्िको ब्यिस्था कायम िएको 

परररणरेक्ष्यमा यस ब्यिस्थाको छैठौं गाउँसिामा आँगन िथा दलैोको सरकारको रुपमा  वचवनने  स्थानीय  सरकारले  आफ्नो  आँगनमा  

यस  थलारा  गाउँपावलकाको  आ.ि २०७७/०७८ को वनवि िथा कायणक्रम प्रस्ििु गन ेसअुिसर पाउँदा आफुलाई िाग्यमानी ठानेकी 

छु र संर्ीय लोकिावन्िक गर्िन्िको स्थापनाको लागी आफ्नो अमलु्य वजिन उर्त्रसणग गनुणहुने सम्पर्ण ज्ञाि-अज्ञाि शवहदहरुप्रवि िािपर्ण 

श्रद्धाञ्जली अपणर् गदणछु । िी आन्दोलनहरुको निेतृ्ि गनुणहनुे अग्रजहरुप्रवि उच्च सम्मान व्यक्त गदणछु, नपेाली समाजको रुपान्िरर्मा 

उहाँहरुल ेपरु् याउन ुिएको महान योगदानको पनुःस्मरर् गनण चाहन्छु । 

 

 

१. कोविड-१९ महामारीका कारर् मानि जाविमावथ सिाब्दीकै सबैिन्दा ठुलो संकट उत्पन्न िएको छ । विश्वस्िरमै यस महामारी 

विरुद्ध लडरन मौजदुा स्िास््य सेिा र सवुिधाहरु अपयाणप्त दवेिएका छन । यस महामाररबाट लािौं मावनसहरुको ज्यान गईसकेको छ, 

अरु लािौं सङ्कर क्रवमि छनर । यस महामाररिाट संक्रवमि िई नपेाल बावहर र दशे विि वजिन गमुाउनु हनुे नेपाली नागररकहरुका 

पररिारजनप्रवि गवहरो सम्बेदना व्यक्त गदणछु । उपचारारि सम्पर्ण वदवदिवहनी िथा दाजिुाईहरुको शीघ्र स्िास््यलािको कामना गदणछु । 

२. कोविड-१९ ल ेमलुकुको अथणव्यिस्थामावथ गवम्िर धक्का परु् याएको छ । उद्यम व्यिसाय प्रायःबन्द छनर । उत्पादन र वििरर् 

प्रर्ाली गवम्िर रुपमा प्रिाविि िएको । लािौंको रोजगारी गमुेको छ । वदगोविकास लक्ष्यप्रावप्तमा ठूलो व्यिधान िडा िएको छ । 

३. यस महामारीबाट हुन ेआवथणक क्षविको पवुिण ि आगामी वदनमा हुनसक्छ, समाज फेरी सम्बदृ्ध बन्न सक्छ । िर गमुेको अमलु्य मानि 

वजिनको पनुःप्रावप्त र क्षविपवुिण हुनसकदनै । त्यसैले यवििरे मावनसको जीिन रक्षा र मानिजािीको संरक्षर् गाउँपावलकाको सिोच्च 

किणव्य हनु आएको छ । 

४. सङ्कर क्रमर् थप फैवलन नवदन र यस महामारीमावथ विजय प्राप्त गनण आगामी वदनमा अझ बढी सणिकण िा, समन्िय र एकिा 

आिश्यक िएकोल ेएकवढक्का िएर दृढिाका साथ लाग्न म गाउँपावलका िासी सबैमा आिहृिान गदणछु । 

५. जोविम परू्ण पररवस्थविमा अग्रपङ्कर वक्तमा रहरे सेिा गने स्िास््यकमी, सरुक्षाकमी, एम्बुलेन्स चालक, जनप्रविवनधीहरु, राष्ट्रसेिक 

लगाएि प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गनुणहनुे सबैको म उच्च प्रशंसा गदणछु । अत्यािश्यक िस्िुको आपवुिण सहज बनाउन 

योगदान गने सब ैव्यवक्त िथा संर्-संस्थाहरुलाई धन्यिाद वदन चाहन्छु । कोविड-१९ सङ्कर क्रमर् रोकथाम र वनयन्िर्का लागी नपेाल 

सरकार िथा गाउँपावलकाले चालकेो कदममा परू्ण साथ वदई सहयोग गनुण िएकोमा म सम्परू्ण वददीिवहनी िथा दाजिुाईप्रवि हावदणक 

आिार व्यक्त गदणछु । 

 

६. महामारी र बन्दाबन्दीबाट प्रिाविि गररब, असहाय िथा विपन्न पररिार, दवैनक कमाई गरी जीिनयापन गने व्यवक्त िथा बन्दाबन्दी र 

कोविड-१९ को कारर्ल े रोजगारी गमुाएका व्यवक्तहरुलाई लवक्षि गरी गाउँपावलका बाट राहि उपलब्ध गराउने कायण िएको छ । 

 

 

सिाध्यक्ष महोदय,  
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cfly{s, ;fdflhs, ;fF:s[lts, ef}uf]lns ljsf; / ;du|df dfgj ljsf;sf 

;Defjgfx?sf] klxrfg u/L ufpFkflnsf leq pknAw >f]t ;fwgsf] clwstd 

pkof]u ub}{ ;d[4 / cfTd lge{/ ynf/f ufpFkflnsf  agfpg' xfd|f] rfxgf xf] . यसका 

लावग xfdL oxfFsf ;Dk'0f{ /fhg}lts bn, ufpF;ef ;b:ox? / ufpFkflnsfsf cfd 

;j{;fwf/0f nufot ;a} ;/f]sf/jfnfx? Psh'6 x'gsf nflu o;} ;ef dfkm{t cg'/f]w 

ug{ rfxG5' .  

स्थानीय िहहरू संधैिरी संर्ीय सरकार िथा प्रदशेको अनदुान रकममा माि िर परेर सबै जनअपेक्षा र 

आिश्यकिा बमोवजमको विकास वनमाणर् गनण सवकदनै । यसका लागी आन्िररक श्रोिहरूको अवििवृद्ध अपररहायण 

हुन आउँछ । जनिाको करबाट जनिाकै विकास वनमाणर्लाई अगावड बढाउनु पने हुन्छ । यसका लागी राजश्व 

संकलनका के्षिहरू पवहचान गरी करका दायराहरूलाई समयसापेक्ष बढाउँद ैलैजान ुआजको आिश्यकिा हो र 

जनिाको कर विनण सक्ने क्षमिाको विकास गनण सबैको ध्यान जानेछ िन्ने मैले अपेक्षा वलएको छु । 

  

सिाध्यक्ष महोदय, 

अि म चाल ुआवथणक िर्णमा यस गाउँपावलका अन्िगणि कायाणन्ियन िएका विकास वनमाणर्का योजना िथा 

कायणक्रमहरूको संवक्षप्त वििेचना प्रस्ििु गनण चाहन्छु । 

 

थलारा गाउँपावलका िडा नं. ५ र ६ मखु्यमन्िी नमनुा कृवर् कायणक्रम अन्िगणि टकी जािको ओिर पकेट क्षेि 

िथा नसणरी स्थापना गररएको छ । थलारा गाउपावलकामा पश ु के्षिलाई सवुद्धढीकरर् गनण उन्नि जािका गाइ 

ल्याइएको छ । यस्िै गाउँपावलका स्िरीय कृवर्, पशु, वशक्षा, स्िास््य, िािािरर् लगायिका विविध क्षेिका 

उल्लेख्य कायणक्रम िथा योजनाहरु सम्पन्न िएका छनर ।  

 

अब म चाल ुआवथणक िर्णको जेष्ठ  मवहना सम्मको संशोवधि िचण वििरर् पेश गने अनमुवि चाहन्छर  । 

 

चाल ुआवथणक िर्णमा नेपाल सरकारबाट प्रस्िाविि रकम रु. ३३ करोड ५१ लाि ८६ हजार मध्ये ३३ करोड ४ 

लाि २८ हजार ५८४ माि प्राप्त िएको र बाँकी रु ४७ लाि ५७ हजार ४१६ रुपयैा मौजदाि रहकेो छ । त्यस्िै 

प्रदशे सरकारबाट प्रस्िाविि रकम रु २ करोड १० लाि ३० हजार मध्ये सबै रकम िचण िैसकेको छ र राजस्ि 

बाँडफाँड िफण  रु. ६ करोड ७० लाि १६ हजार प्रस्िाविि गररएकोमा रु ४ करोड ९५ लाि ५६ हजार १६६ प्राप्त 

िएको छ जसमध्ये १ करोड ७४ लाि ५९ हजार ८३४ रुपैपा मौजदाि रहकेो छ । गाउँपावलकाको आन्िररक 

आय िफण  रु.२५ लाि अनुमान गररएकोमा २०७७ जेष्ठ मसान्ि सम्म १५ लाि २५ हजार राजश्व प्राप्त िएको छ। 

यस्िै समावजक सुरक्षा ित्ता िफण  ६ करोड ६५ लाि ८० हजार २ सय िथा ग्रावमर् जलश्रोि व्यिस्थापन 

पररयोजनाको ३ करोड २४ लाि ४२ हजार ४ सय ८१ प्राप्त िएको छ । 

 

२०७७ जेष्ठ मसान्ि सम्म पूँजीगि िचण िफण  विवनयोवजि रकम १९ करोड ४३ लाि ८४ हजार ६८६ रुपैया मध्ये 

१४ करोड २९ लाि ९५ हजार ६१२ रुपैया रकम िचण िैसकेको जनु कुल रकमको ७४% हुन आँउछ र पुरा हुन 

नसकेका बाँकी आयोजनाहरु आगावम आवथणक बर्ण २०७७/०७८ को लावग क्रमागिमा राविएको छ । साथै चाल ू
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आ.ब.को मौज्दाि रकमलाई गाउँपावलकाको संवचि कोर्ामा जम्मा हुने व्यिस्था वमलाइएको छ । यस्िै चालू 

िफण  विवनयोवजि २५ करोड ४९ लाि १० हजार ४९६ रुपैया मध्य ेकमणचारीहरुको िलब ित्ता, कायाणलय संचालन 

िचण, भ्रमर् िचण, सािणजवनक सम्पवि सम्िार लगायि विविध िचण शीर्णकमा २०७७ साल जेष्ठ मसान्ि सम्ममा 

२१ करोड २५ लाि ९० हजार ७९५ रुपैया िचण िइ रु. ४ करोड २३ लाि १९ हजार ७०१ रुपैया बचि हुने 

अनमुान गररएको छ । यस्िै सामावजक सरुक्षा ित्ता िफण  ६ करोड अनमुान गररएकोमा ६५ लाि ५८ हजार २ सय 

थप वनकासा माग गरी रु. ६ करोड ६५ लाि ८० हजार २सय सामावजक सरुक्षा ित्ता वििरर्को व्यिस्था गररएको 

छ । त्यस्िै प्रधानमन्िी स्ि रोजगार कायणक्रम अन्िगणि ७५ लाि आम्दानी िई सबै िचण िैसकेको छ । 

 

चाल ुआ.ि.को योजना कायाणन्ियनमा दहेाय बमोवजमका व्यिधानहरू रहन गएः 

• समयमै प्रशासकीय अवधकृि चयन नहुन ुर समय-समयमा पररििणन हुन ु। 

• समयमा रकम वनकासा नहुन ु। 

• कोविड-१९ िाइरस  महामारील ेप्रिाविि हुन ु। 

• स्थावनय िहविि बैंक नहुन ु। 

• इन्टरनेट सेिा प्रिािकारी नहुन।ु 

 

विगिमा िएका कमी कमजोरीबाट पाठ वसक्द ैआउँदा वदनहरुमा कमी कमजोरीहरुको न्यूवनकरर्ा गद ैप्रिािकारी 

रुपमा योजना िथा कायणक्रम संचालन गनण जरुरी छ । गाउँपावलकाको समग्र विकासका वनवम्ि हामी सबै कुनै 

पिूाणग्रह नरािी एकजटु िई आ आफ्नो ठाउँबाट संिेदनशील र वजम्मेबार हुन ुपछण िन्ने कुरा म यो सिा माफण ि 

अनरुोध गनण चाहन्छु।  

 

सिाध्यक्ष महोदय, 

अब म आगामी आवथणक िर्ण २०७७/०७८ को लावग योजना िथा कायणक्रमहरूको िजूणमा गदाण अपनाइएका मखु्य 

मखु्य विवधहरू बारे यहाँहरू समक्ष संके्षपमा वििेचना गनण चाहन्छु ।  

• उपाध्यक्षको संयोजकत्िमा रहकेो राजश्व परामशण सवमविबाट करका दरहरू सवहि आगामी आवथणक 

िर्णका लागी आन्िररक आयको प्रक्षेपर् िएको । 

• गाउँपावलका अध्यक्षज्यूको संयोजकत्िमा रहकेो श्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा वनधाणरर् सवमविले 

आन्िररक आय, राजश्व बाँडफाँड रकम, नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनदुान र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनदुान 

समेिको आधारमा आगामी आवथणक िर्णको लावग कुल वसवलङ्क वनधाणरर् गरी उपाध्यक्षज्यकूो 

संयोजकत्िमा रहकेो बजेट िथा कायणक्रम िजुणमा सवमविलाई प्रदान गरेको । 

• िडा सवमविहरुलाई बस्िीस्िरबाट योजना िथा कायणक्रमहरु प्राथवमवककरर्का आधारमा र वनवदणष्ट 

वसवलङ्कको आधारमा छनौट गरी बजेट िथा कायणक्रम योजना िजूणमा सवमविमा पठाउने व्यिस्था 

वमलाइएको।  
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• िडास्िरबाट प्राथवमकीकरर् गरी पठाइएका योजनाहरु र गाउँपावलका स्िरीय योजनाहरुलाई 

कायणपावलका अन्िगणि विर्यगि सवमविहरुमा छलफल गरी बजेट िजुणमा सवमविमा वसफाररश गरेको 

वथयो । 

• आगामी आवथणक िर्णको लावग योजना, कायणक्रम िथा बजेट िजुणमा गरी कायणपावलकाको बैठकबाट पाररि 

िई छलफल र अनमुोदनका लावग आजको यस गररमामय सिा समक्ष पेश गररएको छ ।  

 

सिाध्यक्ष महोदय, 

 

अि म आगामी आवथणक िर्ण २०७७/०७८ का लावग योजना िथा कायणक्रमहरूको िजूणमा गदाण अपनाईएका  

आधारहरूलाई यस सिा समक्ष पेश गनण चाहन्छु । आगामी आवथणक िर्ण  को योजना िथा कायणक्रमहरू ियार 

गदाण वनम्न बमोवजमका आधारहरू अपनाईएको छ ।  

• नेपालको संवबधान, 

• स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ 

• रावष्ट्रय प्राकृविक स्रोि िथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ 

• अन्िर सरकारी वित्त ब्यबस्थापन ऐन, २०७४ 

• स्थानीय िहको िावर्णक योजना िथा बजेट िजुणमा वदग्दशणन, २०७४ 

• संर्ीय  र प्रदशे सरकारले जारी गरेका नीवि, काननू िथा मापदण्डहरु,  

• स्थानीय िहमा बजेट िजुणमा, कायाणन्ियन, आवथणक ब्यबस्थापन िथा सम्पवत्त हस्िान्िरर् सम्बन्धी 

वनदवेशका, २०७४ 

• संर्ीय, प्रादवेशक र स्थानीय िहको आिवधक विकास योजना, 

• स्थानीय िहको मध्यमकावलन िचण संरचना,  

• उपलब्ध स्रोि साधन 

• विकासका अन्िरसम्बवन्धि वबर्यहरु 

• नेपाल सरकारले अन्िरावष्ट्रय जगिमा जनाएका प्रविबद्धिाबाट वसवजणि दावयत्िहरु संर् र प्रदशे सरकारले 

अबलम्बन गरेका अन्य आवथणक नीविहरु आवद । 

 

अध्यक्ष महोदय, 

अि म यस गररमामय सिामा आगामी आवथणक िर्ण २०७७/७८ को लावग अनुमावनि आय पेश गने अनुमवि 

चाहन्छु ।  

 

आगामी आवथणक िर्णको लागी अनमुावनि कूल बजेट रू. ५० करोड २८ लाि ८७ हजार ७२० रुवपया हुने 

प्रारवम्िक अनमुान छ । जस मध्ये संर्ीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरर् अन्िगणि प्राप्त १० करोड ७२ लाि, 
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सशिण अनदुान िफण  २२ करोड ६३ लाि, विशेर् अनदुान िफण  १ करोड ५० लाि, समपरुक अनदुान िफण  ४ करोड 

र राजश्व बाँडफाँड िफण  ६ करोड ८४ लाि १६ हजार ७२ रुपैया प्राप्त हुने अनमुान छ । यस्िै प्रदशे सरकारबाट 

वित्तीय समानीकरर् अन्िगणि ६९ लाि ७१ हजार , विरे्श अनदुान िफण  ७० लाि प्राप्त हुने अनमुान छ । 

आन्िररक आयश्रोि िफण  ३० लाि रुवपँया प्राप्त गने लक्ष्य राविएको छ । सामावजक सरुक्षा िफण  रु. ६ करोड ५० 

लाि अनमुान गररएको छ ।आवथणक िर्णको अन्ि सम्म २ करोड ५० लाि बचि हुने अनमुान गररएको छ । 

 

अध्यक्ष महोदय, 

आगामी आवथणक िर्णका लावग सामावजक सरुक्षा  ६ करोड ५० लाि र आ.िको अल्या २ करोड अनमुावनि 

गररएको छ ।  

 

आगामी आवथणक िर्णका लावग कुल पूँजीगि िचण रू. १३ करोड ७१ लाि ७१ हजार प्रस्िाि गररएको छ । 

जसमा चाल ूआ.ब.को अनुमावनि बचि रु. २ करोड समेि समािेश गररएको छ । स्थानीय िहरूको कायाणन्ियन 

पश्चाि जनिाहरूमा धेरै अपेक्षाहरू बढेर आएका छनर । िस्िी बस्िीमा स्थानीय िहको अनुिवूि प-ुयाउन ुछ । 

जनिाका सबै अपेक्षाहरूलाई एकै िर्णमा सम्परू्ण रूपमा संिोधन गनण कठीन हुने िएकाले जनस्िरबाट छनौट िई 

आएका िर आगामी आवथणक िर्णका लावग िजेट विवनयोजन हुन नसकेका योजना िथा कायणक्रमहरूलाई 

प्राथवमकिाका आधारमा प्रदशे सरकार िथा संर्ीय सरकारमा वशफाररस साथ पठाउने व्यिस्था वमलाईएको छ । 

 

अध्यक्ष महोदय, 

आगावम आवथणक िर्णका लावग गाउपावलका स्िरीय र िडा स्िरीय योजनाहरु वनम्नानसुार के्षिगि वििाजन 

गररएको छ । 

आलथिक लवकास तर्ि  १३.२० प्रलतसत लवलनयोजन गररएको छ ।  

समालजक लवकास तर्ि  ३१.६४ प्रलतसत लवलनयोजन गररएको छ । 

पूवािधार लवकास तर्ि  ३३.५५ प्रलतसत लवलनयोजन गररएको छ । 

वातावरण तथा लवपद व्यवस्थापन तर्ि  ६.४९ प्रलतसत लवलनयोजन गररएको छ । 

यस्तै संस्थागत लवकास सेवा प्रवाह र शुसासन तर्ि  १५.१२ प्रलतसत लवलनयोजन गररएको । 

गाउँ सिाका अध्यक्ष महोदय, 

गाउँपावलकाको सेिाप्रिाह िथा विकास वनमाणर्को गविलाई वछटो छररिो र जनमुिी बनाउनको लागी कायाणलय 

व्यिस्थापन एक महत्िपरू्ण अियि हो । आगामी आवथणक िर्णको प्रारम्िमै जनिालाई अनुिवूि हुने प्रकारले  

सकेसम्म सबै िडा कायाणलयहरूलाई व्यिवस्थि बनाउने कायणको प्रारम्ि गररनेछ ।  
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चाल ूिथा पूँजीगि िफण का सबै िचण शीर्णकका विस्ििृ वििरर्हरू यसै बजेट िक्तव्यका साथै अनसुचूीमा संलग्न 

रािी सबै सदस्य महानुिािहरूलाई उपलब्ध गराईएको छ । विस्ििृ वििरर् अनसुूचीहरूबाट हनेुणहुन समेि सादर 

वनिेदन गदणछु। 

 

सशिण अनदुान िफण को बजेट र सो सम्बन्धी प्रस्िाविि कायणक्रम अथण मन्िालयबाट प्राप्त हुन आएकाले सोही 

प्रस्िािलाई हुबहू सिामा वनर्णयाथण पेश गररएको छ ।  

 

अध्यक्ष महोदय, 

प्रस्िाविि योजना िथा कायणक्रमहरूको सफलिा वयनीहरूको प्रिािकारी कायाणन्ियमा िर पदणछ । िसथण, 

प्रस्िाविि योजना िथा कायणक्रमहरूको प्रिािकारी िथा व्यिवस्थि कायाणन्ियनमा यस गाउँपावलका अन्िगणिका 

सम्परू्ण राजनीविक दल, नागररक समाज, स्थानीय िवुद्धवजिी, गाउँपावलका बासी सम्परू्ण दाजिुाई वददी 

बहीनीहरूको उल्लेख्य सहयोग रहने छ िन्ने अपेक्षा वलएको छु ।  

 

अन्त्यमा, 

बजेट िजूणमाको दौरान अमूल्य सहयोग प्रदान गनुण हुने सम्परू्ण टोल बस्िीबासी जनिाहरू, िडा सवमविका अध्यक्ष 

लगायि सदस्य ज्यहूरु, विविन्न सवमविहरूका संयोजकज्यहूरू, विर्य के्षिगि समहूका सदस्य ज्यहूरू, गाउँ 

कायणपावलकाका सबै सदस्य ज्यहूरू, महत्त्िपरू्ण मागणदशणनका लावग थलारा गाउँपावलकाका अध्यक्षज्यलूाई हावदणक 

धन्यिाद व्यक्त गदणछु । साथै, बजेट िजूणमाको दौरानमा महत्िपरू्ण सहयोग गनुण हुने प्रमिु प्रशासकीय अवधकृि, 

प्राविवधक िथा अन्य व्यिस्थापकीय सहयोग पयुाणउन ुहुने गाउँपावलकाका कमणचारी, विर्यगि शािाका कमणचारी 

िथा िडा कायाणलयका सवचि एिमर सामावजक पररचालकहरूलाई धन्यिाद वदन चाहन्छु ।   धन्यिाद ।                                  

 

प्रस्तुतकतािाः 

 

गंगदूिेी िडायि 

उपाध्यक्ष 


