सभाध्यक्ष अध्यक्ष एवं सदस्य महानुभावहरू,
१. नेपालको सं ववधानले सं स्थागत गरे को सं घीय प्रणाली अन्तगगत स्थानीय सरकारको रूपमा मायादे वी
गाउं पाललकाको आ.ब.२०७५⁄०७६ को लालग आय ब्यय वववरण सवहतको आलथगक ऐन २०७५ र
ववलनयोजन ववधे यक २०७५ सवहत

आ.ब.२०७५⁄०७६ को बजेट यस गररमा मय सभामा प्रस्तुत

गनग पाउं दा गौरवान्न्वत भएको छु ।
२. स्थानीय तह सम्म अलधकार पुयागउने गरी ववलभन्न समयमा सं घर्ग गदै लोकतान्न्िक गणतन्ि एवं
स्वतन्िताको लालग ववलभन्न आन्दोलनका क्रममा जीवन आहुलत ददनुहन
ु े शवहदहरु प्रलत भावपूण ग
श्रद्धाञ्जली ब्यक्त गदगछु ।
३. अबको हाम्रो शिु भनेकै भोक, रोग, गररवी, पछ्यौटे पन अन्शक्षा, अन्धववश्वास नै हो । त्यसलाई
न्िदै समुन्नत र समृद्ध मायादे वी गाउं पाललका बनाउन हामी जन लनवागन्ित प्रलतलनलधहरू सक्षम हुनेछौ
वकनकी हामीहरु भाग्यशाली छौ बुद्धको ममतामयी आमाको नामबाट नामाकरण भएको मायादे वी
गाउपाललका लनवासी हौ ।हामी शान्न्त प्रेमी रही जनताको से वा गने अवसर पाएका छौ ।अतः
एकताका साथ अगालि बढ्दै

खुसी र सुखी मायादे वी लनमागणमा जुट्नु आजको आवश्यक्ता हो ।

४. बावर्गक बजेट मायादे वी गाउं पाललकाले अबलम्वन गरे को नीलत तथा कायगक्रम कायागन्वयन गने
महत्वपूण ग औजार हो ।
५. जनिाहाना लछटो र एकैपटक धे रै ववकास भैददओस् भन्ने हुन्छ ।तर साधन,स्रोतको लसलमतताले
अलसलमत आवश्यक्ता एकैपटक पुरा गनग सम्भव हुदैन तसथग योजनाहरूको प्राथलमवककरण गदै एवककृत
योजना अनुसरण गरर सबै बगग ,क्षेि समेट्ने गरी सन्तुललत ववकास गदै जाने गरी बजेट तजुम
ग ा
गररएको छ ।
६.

वन्स्त

तथा

विा

तहबाट

प्राप्त

योजनाहरू,लनवागन्ित

जलनप्रलतलनलधहरूका

सुझाब,बुवद्धजीवी

समाजसे वीहरूका सुझाब,राजनीलतक दलहरूका सुझाब,सं घीय सरकार र प्रदे श सरकारले अबलम्वन
गरे का पररलक्ष्य लगायतको आधारमा बजेट तजुम
ग ा गररएको छ ।
७. ववकासका लालग प्रि ुर सं भावना भएको यस मायादे वी गाउं पाललकामा ववकासको सं वाहकको प्रमुख
स्रोत उवगर भूलम र उजागन्शल नागररक नै हुन । यहां ि ुनौलतहरु पलन धे रै छन् । ि ुनौलतलाइ अवसरमा
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बदल्दै अगालि बढे र माि लक्ष्यमा पुग्न सवकने हुदा ि ुनौलतहरुलाइ सामना गनुग नै हामी सबै
जनप्रलतलनलधहरुको कतगब्य हो ।
मायादे वी गाउपाललकाका ि ुनौलत तथा समस्याहरु
 लतनाउ र दानव नदीको कटान तथा िुवान समस्या ।
 न्शक्षा,स्वास््य,पेशा ब्यवसाय तथा बेरोजगारी समस्या ।
 फोहरमैला ब्यवस्थापनको सम्स्या ।


गुणस्तरीय पूवागधार ववकास गने समस्या ।



सावगजलनक सम्पन्ि सं रक्षण गने



लसलमत साधन स्रोतबाट जनताका अपेक्षा तथा आवश्यकता पुरा गनुग पने ।

समस्या ।

मायादे वी गाउपाललकाका सम्भावना तथा अवसरहरु
 लतनाउ र दानव नदीको तटबन्ध गरी कररिोरको रूपमा ववकास गरी आकर्गक
बनाउने र यी नदीहरुबाट लसिाइ सुववधा ललइ कृवर्लाइ ब्यवसावयकरण

र

बजारीकरण गरी आयआजगन बढाउन सवकने ।
 न्शक्षा र स्वास््य क्षेिको ववकास गरी

िेतना बृवद्ध तथा रोजगारीका अवसर

बढाउन सवकने ।


समाजको सहभालगता र सकृयतामा फोहर मैलाको समुन्ित व्यवस्थापन गरी पूण ग
सरसफाइ युक्त गाउँ पाललका बनाउन सवकने ।

 मापदण्ि बनाइ प्रभावककारी अनुगमन तथा जनताको साथगक सहभालगताबाट ददगो
भरपदो र गुणस्तरीय ववकास गनग सवकने ।
 जनप्रलतलनलधहरुको सकृयता र जनताको साथगक सहभालगतामा सावगजलनक सम्पन्ि
सं रक्षण गरी सदुपयोग गनग सवकने ।
 करका दायरा फरावकलो बनाउदै दरलाइ समसामवयक बनाएर आन्तररक आय बृवद्ध
गरी क्रमश आत्म लनभगर तफग जान सवकने ।
 लनमागणालधन गौतमबुद्ध अन्तराविय ववमानस्थल सं िालन सं गै उधोग, वान्णज्य तथा
पयगटनको क्षेिमा टे वा पुग्ने ।
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८. मायादे वी गाउं पाललकाको बजेटमा दीघगकाललन सोि सवहत लनम्न उद्देश्यहरू रहे का छन्
।
 ददघगकाललन सोि
कृवर्, उधोग, व्यापार र पयगटन क्षेिबाट आलथगक बृन्ध्द गदै ववकासका सबै पुवागधार लनमागण
गरी समृध्द गाउँ पाललका लनमागण गने ।
उदे श्यहरू
 ब्यवसावयक कृवर् पेशा अबलम्वन गदै नागररकलाइ आत्म लनभगर तफग उन्मुख
बनाउने ।
 गुणस्तरीय न्शक्षामा जोि ददने,स्वास््य से वालाइ प्रभावकारी बनाउदै लैजाने ।
 भौलतक पूवागधार ववकासमा प्राथलमकता दददै गुणस्तीय ववकास लनमागणमा जोि ददने ।
सिक यातायातलाइ प्राथलमकताका आधारमा स्तर उन्नती (पक्की) गररदै लैजाने ।
 खे लकुदको ववकासमा जोि ददने ।
 ववपत ब्यवस्थापनलाइ प्रभावकारी बनाउने साथै वातावरण सं रक्षण र स्वच्छ
खानेपानी ,सरसफाइलाई प्रभावकारी बनाउने ।
 जेष्ठ नागररक सम्मान साथै लन्क्षत बगगको सशन्क्तकरणमा जोि ददने ।
 सं स्थागत ववकास र सुशासन प्रबद्धगन गने ।
 समाबेशी र सन्तुललत ववकास प्रबद्धगन गने ।
 राजस्वका दायराहरू फरावकलो बनाउने ।
९. गुणस्तरीय भौलतक पूवागधार नै समृवद्ध आधार हुनाले पूवागधार ववकासका क्षेिहरु सिक सं जालको
ववस्तार टोल वस्ती सम्म गनग बजेटको ब्यवस्था गररएको छ । गाउं पाललका स्तरीय सिक ५० लाख
भन्दा कम नहुने गरी बजेट ब्यवस्थापन गररएको छ ।विा भेलाबाट माग भै आएका योजनालाइ
प्राथलमकता ददइएको छ ।
१०. प्रदे श सरकारबाट प्राप्त सशतग बजेट विा नं .३ केनौलीमा वक्रकेट मैदान लनमागण तथा
गाउपाललकाको भवन लनमागण स्थल सं गै वहुउपयोगी सभाहल लनमागणको लालग छु ट्याइएको छ ।
११. कृवर् क्षेिको ब्यवसावयकरण गदै लैजान कृवर् पशुपालन क्षेिमा बजेट ब्यवस्थापन गररएको छ ।
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१२. न्शक्षा,स्वास््य,खानेपानी तथा सरसफाइ,सामान्जक समावेशीकरण अन्तरगत लन्क्षत समुदायको
लालग बजेट ब्यवस्थापन गररएको छ ।
१३. ववपद् ब्यवस्थापन कोर्को स्थापना गनग बजेट ब्वस्थापन गररएको छ ।बारूण यन्ि स्थानीय
तहहरूको समन्वय र साझे दारीमा खररद तथा ब्यवस्थापन गनग बजेट ब्यवस्थापन गररएको छ ।
१४. सुशासन तथा सं स्थागत ववकास गदै लैजान पदालधकारीहरू तथा सदस्यज्यूहरूलाइ प्रदे श
सरकारले तोके अनुसारको सुववधा उपलब्ध गराउन बजेटको ब्यवस्था गररएको छ । कमगिारीहरूलाई
उच्ि मनोवलका साथ उत्पेररत गराई कायग गराउन अलतररक्त समय काम गरे बापतको समयको लालग
खाजा खिग उपलब्ध गराउन तथा वफल्िमा खवटने प्राववलधक कमगिारीलाइ कायगववलध बनाइ कायगववलधमा
तोकेअनुसारको वफल्ि भिा उपलब्ध गराउन साथै
कायागलको प्रशासलनक भवन लनमागणको लालग बजेट

गाउँ पाललकाको प्रशासलनक भवन लनमागण, विा
ब्यवस्थापन गररएको छ ।

१५. सावगजलनक जग्गा सं रक्षण, गनग बजेट ब्यवस्था गररएको छ ।
१६. सं घीय सरकार र प्रदे श सरकारबाट प्राप्त हुने समपुरक अनुदानमा साझे दारी गनग बजेट
ब्यवस्थापन गररएको छ ।
१७. यस सम्मालनत सभामा पेश भइ सभाले पाररत गरे को नीलत तथा कायगक्रम कायागन्वयन गनग
सहयोग पुग्ने गरी बजेट ब्यवस्थापन गररएको छ ।
१७. सामान्जक सुरक्षा भिा ब्यवन्स्थत र सरल तररकाले बैंक माफगत ववतरण गनग बजेटको ब्यवस्था
गररएको छ ।
१८. यस गाउं पाललकाले िालु आ.ब.मा आम्दानी रू.38,14,73,००० ( अिलतस करोि िौध लाख
ँ ीगत खिग रू. 8,90,00,०००( आठ करोि नब्बे लाख)
लिहिर हजार) मध्ये पुज
11,37,43,000 ( एघार करोि सै लतस लाख लििाललस हजार)

र िालु खिग

गरी जम्मा रू. 20,27,43,000(

बीस करोि सिाईस लाख लििाललस हजार) खिग भएको छ । कलतपय योजना तथा कायगक्रमहरु िालु
अवस्थामा रहे का र कलतपय भुक्तानीको िरणमा रहे का छन् ।
१९. गाउं पाललकाको आ.ब.२०७५⁄०७६ को बजेट अनुमालनत बजेट

रु 47,84,01,700 (

सै ताललस करोि िौरासी लाख एक हजार सात सय) रहे को छ ।
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२०. गाउं पाललकाको आ.ब.२०७५⁄०७६ को बजेटको स्रोत दे हाय बमोन्जम रहे को छ ।
क. आन्तररक आम्दानी रु. २,९१,५०,००० (दुई करोि एकानब्बे लाख पिास हजार)
ख. सं घीय सरकारबाट प्राप्त रू.३२,७८,१५,०००( बन्िस करोि अठहिर लाख पन्र हजार)
ग. प्रदे श सरकारबाट प्राप्त रू.१,८८,०१,०००( एक करोि अठासी लाख एक हजार)
घ. सामान्जक सुरक्षा भिा वापत रू. ५,००,००,००० ( पाँि करोि)
ङ. सिकबोिग रू.३००००० ( तीन लाख)
ि. लसमा क्षेि ववकास रू. ४१,०७,००० ( एकिाललस लाख सात हजार)
छ. एल.जी.लस.लि.वप. तफग गरी रू. १०,६०,०००( दश लाख साठी हजार)
ज. बैंक मौजदात रु.५,००,००,००० ( पाँि करोि)
गरी जम्मा 47,84,01,700 ( सै ताललस करोि िौरासी लाख एक हजार सात सय)

अनुमान गररएको

छ ।
२१. बजेट बाँिफाँि दे हायका लबर्यगत क्षेिहरुमा गररएको छ ।
(क) आलथगक ववकास
(ख) सामान्जक ववकास
(ग) पूवागधार ववकास
(घ) ववपत ब्यवस्थापन तथा वातावरण सं रक्षण
(ङ) सुशासन तथा सं स्थागत ववकास
22. राजस्वका दायराहरू(क्षेिहरू) खोज्दै फरावकलो बनाएर आन्तररक आम्दानी बढाउदै लैजान पहल
गररने छ ।
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२3. योजना र कायगक्रम तथा आय ब्ययको ववस्तृत वववरण ववलनयोजन ववधे यकमा समावेश गररएको
छ ।
२4. राजस्व तथा करका दरहरूको ववस्तृत वववरण आलथगक ऐनमा समाबेश गररएको छ ।
२5. बजेटमा ब्यवस्था गररएका योजना तथा कायगक्रमहरू उद्देश्य अनुरूप कायागन्वयन गरी

खुसी र

सुखी मायादे वी बनाउन हाम्रा सम्पूण ग सभाका सदस्यहरू लाग्नु हुने छ । यसमा राि से वक
कमगिारीहरू सदा झै खवटनु हुने छ भन्ने अपेक्षा सवहत आम मायादे वी गाउं पाललका लनवासी
नागररकहरु, राजनीलतक दल, बुवद्धजीवी समाज से वीहरूबाट सहयोगको अपेक्षा राख्दछु ।
२6. अन्त्यमा यस गाउँ पाललकाले ददघगकाललन सोि, उदे श्य, प्राथलमकताका साथ अन्घ सारे को

बावर्गक

बजेटको कायागन्वयनबाट यस गाउँ पाललकालाइग समृद्ध बनाउन योगदान पुराउने कुरामा ववश्वास राख्दै
बावर्गक बजेट तजुम
ग ा गनग सहयोग पुयागउनुहन
ु े सम्पुण,ग सभाका सदस्यज्यूहरू, ववर्यगत सलमलतका
पदालधकारीहरू, राजस्व परामशग सलमतका पदालधकारीहरू, एवककृत सम्पन्ि कर लनधागरण सलमलतका
पदालधकारीहरू बुन्ध्दन्जवव, समाजसे वी, न्शक्षक, प्राध्यापक, रािसे वक कमगिारीहरू लगायत सबैलाइग
हाददगक धन्यवाद दददै बजेट तथा कायगक्रमको सफल कायागन्वयन गरी यस गाउँ पाललकालाई सुखी र
समृद्ध मायादे वी बनाउन सबैको साथ, सहयोग र सहकायगको आशा र ववश्वासका साथ

ववदा माग्दछु

।
२०७५⁄०३⁄१०
धन्यवाद, जय मायादे वी ।

िोकबहादुर थापा
प्रबक्ता तथा कायगपाललका सदस्य
मायादे वी गाउँ पाललका, रूपन्दे ही
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