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लमलत २०७९|०३|१० 

थाके्र गााँउ पालिकाको दोस्रो गााँउसभाको प्रथम अलधवेशनमा उपाध्र्क्ष श्री र्न्त्रबहादरु 
थापा बाट प्रस्ततु आ.व. २०७९|०८० को बजेट तथा कार्यक्रम 

 

श्री गााँउ सभाका अध्र्क्ष यूर्ए मवम  गाउाँपालिका अध्र्क्ष यूर्ए, 
गाउाँ सभाका सदस्र्हरु 

प्रखमु प्रशासकीर् अलधकृत यूर्ए मवम  कमयचारी लमरहरु । 

 

आज हामीहरु थाके्र गााँउपालिकाको दोस्रो गााँउसभाको पहहिो अलधवेशनमा उपस्स्थत भमका 
छौं । आजको र्स गररमामर् सभामा उपस्स्थत सबैिाई हाददयक अलभवादन सहहत स्वागत 
गदयछु । र्स ऐलतहालसक अवसरमा नेपािको राजनैलतक पररवतयनका िागी इलतहासमानै 
पहहिो पटक १० वरे्ष महान जनर्दु्ध, जनआन्त्दोिन,  मधेश आन्त्दोिन र हवलभन्न 
आन्त्दोिनको जगमा संहवधान सभाबाट जारी नेपािको जनमखुी संहवधानिे पररकल्पना 
गरेको संघीर् िोकतास्न्त्रक गणतन्त्रात्मक शासन व्र्वस्थाको माध्र्मद्वारा शास्न्त्त सरुक्षा 
सशुासन भ्रष्टचारमा शनु्त्र् सहनस्शिता ददगो हवकास र समहृद्धको आकांक्षा परुा गनय संघ, 
प्रदेश र स्थानीर् तहको गठन भई स्थानीर् तहको दोस्रो लनवायचनबाट लनवायस्चत भई पहहिो 
कार्यकािको कार्य सञ्चािनको दौडानमा छौँ । संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहको बीचमा 
सहकार्यता समन्त्वर् सहअस्स्तत्वबाट समदृ्ध नेपाि सखुी नेपािीको राहिर् िक्ष्र् परुा गनुय 
हामी सबैको साझा दाहर्त्व हो । र्ही राहिर् िक्ष्र्िाई आत्मसाथ गदै हामीिे पलन समदृ्ध 
थाके्र सखुी थाके्रबासी बनाउने िक्ष्र् लिमका छौँ । देशको ददगो हवकास, जनताको 
हकअलधकारको रक्षा गदै जनमखुी र जनपक्षीर् काम गने प्रलतबद्धताका साथ (अबको हवजर् 
र्ारा थाके्र गा.पा को हवकास समहृद्ध रोजगारी र सशुासनको सलुनस्ितता) भन्न ेथाके्रको 
िक्ष्र्िाई र्स गररमामर् सभामा पेश गनय चाहन्त्छु । 



नेपािको सावयभौमसत्ता, स्वालधनता, भौगोलिक अखण्डता, राहिर् हहत र स्वालभमान, िैंलगक 
समानता, िोकतन्त्र, गणतन्त्र, संहवधान, समावेशीता, संघीर्ता पहहचान र वगय संघर्षयको 
पक्षमा र शासहकर् स्वरुप पररवतयन साँग िड्ने, शामन्त्तबाद, प ुाँजीपलत दिािको हवरुद्धमा 
िड्दा आफ्नो अमलु्र् यूर्ान आहलुत ददन ेज्ञात-अज्ञात शहहदहरु प्रलत भावपएणय श्रदाञ्जिी 
अपयण गदयछु साथै घाइते तथा अपाङ्ग भई कष्ठकर स्जवन लबताइरहन ु हनु े सम्पएणय 
सहर्ोद्धाहरुको स्शघ्र स्वास््र् िाभको कामना गदयछु । पहहिो गााँउसभाका 
पदालधकारीहरुबाट प्राप्त अनभुव तथा ज्ञान हस्तान्त्तरण तथा मागयदशयनका िागी आभार 
व्र्क्त गदयछु । लनवायचन पलछको पहहिो अलधवेशन सम्पन्न गनय रार्, सझुाव सहहत सहर्ोग 
गनुय हनु ेजनप्रलतलनधी, कमयचारी, राजनैलतक दिहरु, समाजसेवी, बहुद्धस्जवी, पराकार र हवलभन्न 
हवर्षर्गत हवज्ञहरु तथा सरोकारवािा सबैमा हाददयक धन्त्र्वाद सहहत आगामी ददनमा 
पएणयरुपमा सहर्ोग लनरन्त्तरताको अपेक्षा गदयछु । 

 संहवधानमा उल्िेस्खत रायूर्को लनदेशक लसद्धान्त्त संस्घर् आलथयक नीती प्रदेश 
सरकारको नीती ददगो हवकासका िक्ष्र् तथा पालिका बासीको आवश्र्कतामा आधाररत 
महककृत तथा आवलधक पालिका हवकास र्ोजना, लबर्षर्गत क्षेर, हवज्ञ तथा सरोकारवािा 
संस्थाहरुको सझुाव वतयमान पररस्स्थलतको मएल्र्ांकन र उपिब्ध लसलमत श्रोत साधनको 
आधारमा व्र्वस्था साँगै नागररकको अवस्था बदल्न र्ो बजेट तर्ार पाररमको छ । 
जनचाहनािाई संबोधन गने क्रममा लसलमत बजेटबाट अलसलमत मागहरु सम्बोधन गनुय 
अवश्र् पलन सहज र जनअपेक्षा अनरुुप माग परुा गनय सहज छैन तथापी गााँउपालिकाको 
वतयमान आवश्र्कता र ददघयकालिन हवकास िक्ष्र् परुा गनय ददगो हवकासमा टेवा पगु्न ेर 
पालिकाबासीको स्जवन स्तरमा प्रत्र्क्ष सरोकार राख्न े प्रकृलतका र्ोजनाहरु मवं रोजगारी 
सजृना गनयसक्ने र्ोजनाहरिाई प्राथलमकतामा राखी बजेट हवलनर्ोजन गरेको छु । 

 

 

 

 



आदरणीर् सभाध्र्क्ष यूर्ए,  

आगामी आलथयक वर्षयको बजेट तजुयमा गदाय लनम्न दस्तावेजहरुिाई आधार मानेर गरेको 
छु : 

१. नेपािको संहवधान  

२. स्थालनर् तहको वाहर्षयक र्ोजना तथा वजेट तजुयमा ददग्दशयन, २०७४ (पररमास्जयत) 

३. स्थालनर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ 

४. राहिर् प्राकृलतक श्रोत तथा हवत्त आर्ोग ऐन, २०७४ 

५. अन्त्तर सरकारी हवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ 

६. संस्घर् र प्रदेश सरकारिे जारी गरेको नीलत काननु र मापदण्डहरु 

७. संस्घर् सहकार, प्रदेश सरकार तथा थाके्र गााँउलिकाको आवलधक हवकास र्ोजनाहरु 

८. गााँउपालिकाको आन्त्तररक श्रोत 

९. टोि, बस्स्त, वडा कार्ायिर् तथा हवर्षर्गत सलमलतहरुबाट प्राथलमकता लनधायरण भई 
आमका र्ोजना तथा कार्यक्रमहरु 

१०. गााँउ पालिकाको आन्त्तररक श्रोत साधन  

११. संघ र प्रदेश सरकारिे अविम्बन गरेका आलथयक नीलतहरु 

१२. हवलभन्न साझेदार संस्थाहरुसाँग भमका सहकार्यको प्रलतबद्धता आदद  

१३. संस्घर् तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हवस्त्तर् हस्तान्त्तरण सस्म्बस्न्त्ध मागयदशयन  

 

 

 



आदरणीर् सभाध्र्क्ष यूर्ए,  

म आगामी आलथयक वर्षयको बजेटको उद्धशे्र् प्राथलमकता तथा आर् व्र्वर्को हववरण 
प्रस्ततु गनय चाहान्त्छु ।  

 

उदे्धश्र्हरु : 

१. महककृत गााँउपालिका हवकास र्ोजना बमोस्जम भौलतक पएवायधारको हवकास गने, 

२. ददगो हवकासका िक्ष्र्हरु पएरा गने, 

३. स्शक्षा, स्वास््र् तथा सामास्जक कल्र्ाणमा गााँउपालिकाको भएलमका प्रभावकारी रुपमा 

लनवायह गने, 

४. चसु्त दरुुस्त प्रभावकारी सेवा मार्य त  सशुासन, पारदस्शयता र लमतव्र्र्ीतामा आधाररत 

गााँउपालिका लनमाणय गने, 

५. मौलिक हकको रुपमा गरेको गााँस, वास, कपास तथा आधारभतु स्वास््र् सेवा 

िगार्तको आवश्र्कताहरुको पररपलुतय गने, 

६. रोजगारी लसजयना तथा उत्पादन र उत्पादकत्व वहृद्ध गने 

७. उपिब्ध श्रोत र साधनको उच्चतम प्रर्ोग गदै सन्त्तलुित र न्त्र्ार्ोस्चत हवतरण गने 

  



प्राथलमकताका हवर्षर्हरु : 

१. आलथयक हवकास तथा गररबी लनवारणमा प्रत्र्क्ष र्ोगदान परु्ायउन े

२. उत्पादनमएिक तथा लछटो प्रलतर्ि प्राप्त गनय सहकन े

३. जनताको स्जवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्न े

४. द्वन्त्द हपलडत, वेपत्ता तथा शहहदका पररवारहरुिाई उस्चत व्र्वस्थापन गने 

५. भकुम्पिे क्षलतग्रस्त भमका र रायूर्बाट सहुवधा नपामका जनताको आवास लनमायणमा 

आवश्र्क सहर्ोग गने 

६. स्थालनर् सहभागीता जटु्न,े स्वरं्सेवा पररचािन गनय सहकन ेतथा िागत कम िाग्न े

७. स्थालनर् स्रोत, साधन र लसपको अलधकतम प्रर्ोग हनु े

८. महहिा, बािवालिका तथा हपछलडमका के्षर र समदुार्िाई प्रत्र्क्ष िाभ पगु्न े

९. िैङ्गीक समानता र सामास्जक समावेशीकरण अलभवदृ्धी हनु े 

१०. ददगो हवकास, वातावरणीर् संरक्षण तथा सम्बदयन गनय सघाउ परु्ायउने 

११. भाहर्षक तथा सांस्कृलतक पक्षको जगेनाय र सामास्जक सद्धाव तथा मकता अलभवहृद्धमा 

सघाउ परु्ायउन े

१२. स्थालनर् वडाभेिा तथा कार्यपालिकािे लनधायरण गरेका अन्त्र् हवर्षर्हरु 

 

 

 

 



आदरणीर् सभाध्र्क्ष यूर्ए, 

अब म चाि ुआ.व.को हाि सम्मको प्रगलत हववरण पेश गदयछु । 

चाि ुआ.व. २०७८|०७९ को लमलत २०७९|०३|०९ गते सम्मको आम्दानी तथा 
खचयको र्थाथय हववरण र्स प्रकार रहेको छ : 
 

 

आम्दानी / खचय हववरण 

 चाि ु स्शर्षयकमा ४५ करोड ९२ िाख ११ हजार रुपैर्ा हवलनर्ोजन भमकोमा ३० 
करोड ३९ िाख ६० हजार खचय भमको छ । र्ो खचय रकम कुि हवलनर्ोजनको 
६६ प्रलतशत हनु आउाँछ ।  

 पसु्जगत स्शर्षयकमा ५९ करोड ४१ िाख ८४ हजार हवलनर्ोजन भमकोमा २८ करोड 
३१ िाख ३४ हजार खचय भमको छ । र्ो खचय रकम कुि हवलनर्ोजनको ४८ 
प्रलतशत हनु आउाँछ । 

 

 

समग्रमा आम्दनी / खचय शीर्षयकमा हवलनर्ोजन भमको कुि रकमको खचय हािसम्म ५६ 
प्रलतशत रहेको छ । 

  



चाि ुआ.व को लमलत २०७९/०३/०९ गते सम्मको प्रगलत सलमक्षा देहार् बमोस्जम 
रहेको छ  : 

गाउाँपालिका लभरका मखु्र् सडक तथा ११ वटै वडामा रहेका वडास्तरीर् गौरवका 
सडकहरुमा र्ातार्ात सेवा वरै्ष भरर सञ्चािन गरर आम नागररकिाई आवतजावत गनय 
सहज बनाउन े िक्ष्र्का साथ गाउाँपालिकाको स्थापना देस्खनै सञ्चािन गररमका सडक 
स्तरोन्नतीका कार्य अन्त्तगयत चाि ु आ.व का िालग हवलनर्ोजन भई सञ्चािनमा रहेका 
र्ोजनाबाट हािसम्म भौलतक प्रगलत तर्य  ढिान ७११ लमटर र ५२ हक.लम ग्राभेलिङ कार्य 
सम्पन्न भईसकेको छ । र्सैगरर नर्ााँ Track लनमायण तर्य  ५५ सर् लमटर कार्य सम्पन्न 
भईसकेको छ । र्स अवलधमा ६३ सर् लमटर पक् की नािा लनमायण भमको छ । ७ वटा 
कजवे र ७१ वटा ह्यमु पाइप सहहतको पक् की कल्भटय लनमायण भमको छ । १८ सर् 
लमटर भन्त्दा बढी आर लस लस कुिो लनमायण सम्पन्त् न भईसकेको छ । मक घर मक धारा 
कार्यक्रम अन्त्तगयत ९० प्रलतशत भन्त्दा बढी काम सम्पन्त् न भईसकेको छ । गाउाँपालिका 
के्षरलभर सेर्हाउस िगार्त ३२ वटा सामदुाहर्क भवनको लनमायण सम् पन्न भईसकेको छ 
। र्सैगरी केहह वडा कार्ायिर्हरुको भवन तथा गाउाँपालिका भवनको लनमायण कार्य अस्न्त्तम 
चरणमा पगेुको छ । त्र्सैगरर चाि ुआ.व मा मठमस्न्त्दर, गमु्बा, मदरसा िगार्तका 
सांस्कृलतक तथा परुातास्त्वक सम्पदाहरु २२ वटा सम्पन्त् न भईसकेको छ ।  
 

आदरणीर् सभाध्र्क्ष महोदर्, 

अब म र्स गाउाँपालिकाको आगामी आ.व २०७९/०८० को कुि आर् र हवर्षर्गत 
शे्ररमा हवलनर्ोजन गररमको अनमुालनत हववरण र्स सम्मालनत सभामा प्रस्ततु गनय अनमुती 
चहान्त्छु । 

 आ.व २०७९/०८० को अनमुालनत आर् हववरण प्रस्ततु गदयछु : 

क) केस्न्त्िर् सरकारबाट हवस्त्तर् समालनकरण अनदुान रु १७ करोड ७७ िाख । 



ख) प्रदेश सरकार तर्य बाट हवस्त्तर् समालनकरण अनदुान रु १ करोड ७८ िाख ८८ 
हजार । 

ग) केस्न्त्िर् सरकारबाट सशतय अनदुान रु २० करोड ७९ िाख । 

घ) प्रदेश सरकारबाट सशतय अनदुान रु २ करोड ८६ िाख ८६ हजार । 

ङ) केस्न्त्िर् सरकारको राजश्व बााँडर्ाडबाट रु ९ करोड ७९ िाख ८२ हजार । 

च) प्रदेश सरकारको राजश्व बााँडर्ाडबाट २ करोड १५ िाख ८० हजार । 

छ) केस्न्त्िर् समपरुक अनदुान रु ७० िाख र हवशेर्ष अनदुान रु २ करोड ७० िाख । 

ज) प्रदेश समपरुक अनदुान रु २ करोड ९९ िाख ७० हजार । 

झ) अन्त्तररक राजश्व र गत वर्षयको अल्र्ा (अनमुालनत) रकम रु २८ करोड ७१ िाख 
५ हजार । 

ञ) अन्त्र् आर् (स्जल्िा समन्त्वर् सलमलत) रु २ करोड । 

 

 अब म आ.व २०७९/०८० को व्र्र् हववरण पेश गदयछु : 

जम्मा बजेट : ९२ करोड २८ िाख ११ हजार मध्रे् आलथयक हवकास तर्य  रु  8 करोड 
19 िाख 40 हजार, सामास्जक हवकास तर्य  रु 32 करोड 29 िाख 60 हजार, पएवायधार 
हवकास तर्य  रु 39 करोड 36 िाख 16 हजार, कार्ायिर् तथा प्रशासलनक तर्य  रु 9 
करोड 50 िाख र सशुासन तथा अन्त्तरसम्बस्न्त्धत के्षर तर्य  रु 2 करोड 92 िाख 95 
हजार हवलनर्ोजन गरेको छु ।  
 

 

  



 आदरणीर् सभाध्र्क्ष यूर्ए, 

आगामी आलथयक वर्षय २०७९/०८० को िालग हवलनर्ोजन गररमको कुि बजेट रु ९२ 
करोड २८ िाख ११ हजार रुपैर्ााँ को के्षरगत हववरण पेश गदयछु । 

क आलथयक हवकास 8 करोड 19 िाख 40 हजार 
१ कृहर्ष 5 करोड 15 िाख 40हजार 
२ उद्योग 1 करोड 18 िाख 

३ पर्यटन 63 िाख  
४ सहकारी 6 िाख 50 हजार  
५ लसंचाइ 1 करोड 16 िाख  50 हजार 
ख सामास्जक हवकास 32 करोड 29 िाख 60 हजार 
१ स्शक्षा 19 करोड 38 िाख 60 हजार 
२ स्वास््र् 5 करोड 43 िाख 

३ खानेपानी तथा सरसर्ाई 3 करोड 21 िाख 50 हजार 
४ िैंलगक समानता तथा सामास्जक समावेशीकरण 1 करोड 7 िाख 

५ र्वुा तथा खेिकुद 1 करोड 16 िाख 

६ सामास्जक सरुक्षा तथा संरक्षण 95 िाख 50 हजार 
७ श्रम तथा रोजगारी 1 करोड 8 िाख 

ग पएवायधार हवकास 39 करोड 36 िाख 16 हजार 
१ र्ातार्ात पएवायधार 24 करोड 68 िाख 93 हजार 
२ भवन आवास तथा सहकारी हवकास 11 करोड 63 िाख 28 हजार  
३ उजाय 38 िाख 

४ सम्पदा पएवायधार  2 करोड 65 िाख 95 हजार 
 

  



 

घ सशुासन तथा अन्त्तरसम्बस्न्त्धत क्षेर 2 करोड 92 िाख 95 हजार 
१ हवपद् व्र्वस्थापन 1 करोड 34 िाख 95 हजार 
२ शास्न्त्त तथा सवु्र्वस्था 43 िाख 50 हजार 
३ काननु तथा न्त्र्ार् 45 िाख  
४ त्र्ाङ्क प्रणािी 26 िाख 

५ गररबी लनवारण 43 िाख 50 हजार  
ङ कार्ायिर् सञ्चािन तथा प्रशासलनक 9 करोड 50 िाख 

१ कार्ायिर् सञ्चािन तथा प्रशासलनक 9 करोड 50 िाख  
    92 करोड 28 िाख 11 हजार 

 

  



आदरणीर् सभा अध्र्क्ष महोदर्, 

अन्त्त्र्मा चाि ुआ.व.को हािसम्मको आर् व्र्र्को हववरण (गाउाँपालिकाको कार्ायिर् र 
वडा कार्ायिर्बाट भमका आर्ोजनागत हवलनर्ोजन मवं संशोधन समेत), आर् व्र्र्को 
संशोलधत अनमुान, आगामी आलथयक वर्षयको हवर्षर् क्षेरगत, आर्ोजनागत बजेटको अनमुालनत 
हववरण समेहटमको वाहर्षयक र्ोजना पसु्स्तका लछटै्ट सावयजलनक गररनछे । प्रस्ततु बजेट तजुयमा 
गने प्रहक्रर्ामा प्रत्र्क्ष तथा परोक्ष रुपमा सहर्ोग परु् र्ाउनहुनु ेगाउाँपालिका अध्र्क्ष यूर्ए, 
कार्यपालिका सदस्र् यूर्ए, गाउाँसभा सदस्र् यूर्ए, हवज्ञ महानभुावहरु, राजनीलतज्ञ यूर्एहरु िगार्त 
सम्पएणय थाके्रवासी दाजभुाई तथा दददीबहहनी मवं अहोरार खहटन ेकमयचारी लमरहरुिाई 
हाददयक धन्त्र्वाद ज्ञापन गदयछु ।  

 

धन्त्र्वाद । 

 

 

र्न्त्र वहादरु थापा  

उपाध्र्क्ष  

थाके्र गाउाँपालिका  

लमलत २०७९ आर्षाढ १० गते । 


