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गाउँसभाका अध्यक्षज्यू, सदस्यज्यूहरू, राष्ट्रसेवक कमबचारी तथा म्शक्षकहरु, पत्रकारज्यहुरु, 

सरुक्षाकमीहरु तथा उपम्स्थत सम्पूणब महािभुावहरु; 

१. िेपािको संकवधाि जारी भई राज्यको पिुसंरचिा पश्चात दोस्रो पटक भएको लिवाबचि 
पलिको मायादेवी  गाउँपालिकाको गररमामय गाउँसभामा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष 
तथा बजेट तथा कायबक्रम तजुबमा सलमलतको संयोजकको हैलसयतिे आलथबक वषब 
२०७९/८० को बाकषबक बजेट तथा कायबक्रम, कवलियोजि कवधेयक २०७९ र 
आलथबक कवधेयक २०७९ यस गररमामय सभामा प्रस्ततु गिब पाउँदा गौरवाम्न्वत 
महशसु गरररहेको िँु ।  

२.  संघीय िोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दीगो शाम्न्त, कवकास 
र समकृिमार्ब त समाजवाद उन्मखु अथबतन्त्रको कवकास गिे संवैधालिक मागबदशबि 
अिरुुप ियाँ संरचिाको रुपमा स्थाकपत स्थािीय तहिे पाँच वषबभन्दा बढी कायबकाि 
पूरा गदै गदाब िीलत तथा कािूि लिमाबण, संस्थागत संरचिागत प्रबन्ध, जिशम्क्त 
व्यवस्थापि, पूवाबधार कवकास,सशुासि प्रविबि िगायतका क्षेत्रमा महत्वपूणब उपिब्धीहरु 
हालसि भएका िि ् तथापी गिुबपिे कायब तथा जि आकाङ्क्क्षा अझ बढी िि ् । 
िेपािको संकवधाि २०७२ िे स्थािीय तहिाई प्रदाि गरेका अलधकारहरुको पूणब 
कायाबन्वयि मार्ब त आम िागररकिाई खसुी र सखुी बिाउँदै समिृ, सनु्दर तथा स-ु
संस्कृत गाउँपालिका लिमाबण गिब हामी लिवाबम्चत जिप्रलतलिलधहरु सधै प्रलतबि रहिे 
कवश्वास सम्पूणब मायादेवी वासीिाई ददिाउि चाहन्िौं ।  

३. अबको हाम्रो शत्र ुभिेकै भोक, रोग, गररवी, पछ्यौटेपि, अम्शक्षा, अन्धकवश्वास िै हो 
। त्यसिाई म्चदै समनु्नत र समिृ मायादेवी गाउँपालिका बिाउि हामी जि लिवाबम्चत 
प्रलतलिलधहरू सक्षम हिेुिौं ककिकी हामीिे जिताको सेवा गिे सौभाग्य प्राप्त गरेका 
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िौं। अतःएकताका साथ अगाडी बढ्दै "मायादेवीको पकहचािः सन्तलुित लबकास, 
गणुस्तररय सेवा र सशुासि" भने्न िारािाई साथबक बिाउि ुहामी सबैको साझा दाकयत्व 
हो । 

४. जिचाहािा लिटो र एकैपटक धेरै कवकास भैददयोस भने्न हनु्ि तर साधि-स्रोतको 
लसलमततािे अलसलमत आवश्यक्ता एकैपटक परुा गिब सम्भव हदैुि तसथब योजिाहरूको 
प्राथलमकीकरण गदै सबै वगब क्षेत्र समेट्िे गरी सन्तलुित कवकासको अवधारणा अिरुुप 
वाकषबक बजेट तथा कायबक्रम तजुबमा गरेको िु । 

५. बजेट तजुबमाको क्रममा िेपािको संकवधाि, कवद्यमाि ऐि र लियम, स्थािीय सरकार 
सञ्चािि ऐि २०७४, अन्तर सरकारी कवत्त ब्यवस्थापि ऐि,२०७४, राकष्ट्रय प्राकृलतक 
स्रोत तथा कवत्त आयोग ऐि २०७४, कवद्यमाि संघीय, प्रादेम्शक तथा स्थािीय तहको 
दीघबकािीि सोच, संघीय पन्रौ योजिा  र प्रादेम्शक प्रथम आवलधक योजिा, ददगो 
कवकासका िक्ष्यहरु, संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त मागब लिदेशि, स्थािीय तहको 
प्रमखु समस्या र सम्भाविा, स्थािीय तहमा सहभागी राजिीलतक दिहरुका 
घोषणापत्रहरु, उपिब्ध स्रोत र साधिहरु, मायादेवी गाउँपालिकाको िीलत तथा 
कायबक्रमका साथै सभाका सदस्य ज्यूहरु, राजिैलतक दिहरु, कवलभन्न संघ संस्था, 
राष्ट्रसेवक कमबचारी, िागररकसमाज, बकुिजीकव, पत्रकार र मायादेवी गाउँपालिकाका 
आदरणीय आमा बबुा, दददीबकहिी, दाजभुाइहरुबाट प्राप्त रचिात्मक सझुाबहरुिाई 
समेत आधार मािेर बजेट लिमाबण गरेको िु ।  

६. बाकषबक बजेट तथा कायबक्रम मायादेवी गाउँपालिकािे अबिम्वि गरेको िीलत तथा 
कायबक्रम कायाबन्वयि गिे महत्वपूणब कडीको रुपमा रहेको ब्यहोरा सम्मालित सभािाई 
जािकारी गराउि चाहन्िु । संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त मागबदशबि, स्थािीय 
आलथबक अवस्था र आन्तररक आयको अवस्था समेतको आधारमा रही बजेट लिमाबण 
गरेको िु । 
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७. सभाध्यक्ष महोदय, चाि ुआ.व २०७८/७९ को योजिा तथा कायबक्रम हरु सबैजसो 
कायाबन्वयि तथा लिमाबण सम्पन्न भई भकु्तािी भईसकेका िि। हािसम्म पुमँ्जगत तर्ब  
72.29 प्रलतशत तथा चाि ु तर्ब  82.30 प्रलतशत गरर औषतमा कुि 77.76 
प्रलतशत वजेट खचब भएको ि । िददजन्य पदाथब ठेक्कापट्टा व्यवस्थापि हिु िसक्दा 
आन्तररक आयमा कलम आएको ि ।  

 

सभाध्यक्ष महोदय,  अव म आ.व ०७९/८० को राजस्व तथा श्रोत पररचािि 
सम्वन्धमा प्रस्ताव गररएका व्यवस्थाहरुको कवषयमा सम्मालित सभािाई जािकारी 
गराउि चाहन्िु। 

८. िेपािको संकवधाि २०७२ को अिसूुची ८ बमोम्जमको स्थािीय तहिाई प्राप्त एकि 
अलधकार तथा स्थािीय सरकार संचािि ऐि, २०७४ िे ददएको कवत्तीय अलधकार 
क्षेत्र लभत्र स्थािीय सरकारिे िगाउि पाउिे कर, सेवा शलु्क, दस्तरु तथा अन्य 
कवकवध आय संकििका िालग आवस्यक व्यवस्था लमिाएको िु। 

९. िदीजन्य पदाथब चोरी, लिकासी तथा अवैध उत्खिि रोकथाम, कर चहुावट लियन्त्रण 
गदै आन्तररक आय बकृि गरर आत्म लिभबर उन्मखु हदुैं जािे तथा राजस्व परामशब 
सलमलतिे ददएका कर सधुारका सझुावहरुिाई तथा सम्मालित सभािे पाररत गररसकेको 
िीलत तथा कायबक्रमिे अविम्वि गरेका राजश्व सम्वन्धी व्यवस्था हरुको कायाबन्वयि 
गदै िैजािे ब्यवस्था लमिाएको िु । 

१०. कर संकििका िागी गाउँपालिकाका कवलभन्न ठाउँहरुमा घमु्ती म्शकवरहरु सञ्चािि 
गिे, समयमै कर लतिे कराताहरुिाई िुट ददिे, असि कर दातािाई सम्माि गिे 
ब्यवस्था लमिाएको िु । 
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११. अपाङ्गता भएका व्यम्क्तहरुिाई सम्माि गदै तोककएको कवषयमा लसर्ाररस दस्तरु 
िुट ददिे व्यवस्था लमिाएको िु ।  

१२. सभाध्यक्ष महोदय, आलथबक, सामाम्जक रूपान्तरणका माध्यमबाट कवद्यमाि गररवी, 
असमािता तथा बेरोजगारीको अन्त्य गदै स्वस््य, समिृ, आधलुिक तथा सनु्दर 
गाउँपालिका लिमाबण गिे दीघबकालिि सोच परुा गराउि आ.व २०७९/०८० को 
गाउँपालिकाको  बाकषबक बजेट तथा कायबक्रम यस गररमामय सभामा प्रस्ततु गिब 
चाहन्िु । 

 

आ.व ०७९/८० को िालग आम्दािीका स्रोतहरुको संम्क्षप्त कववरण लिम्ििसुार रहेको 
ि। 

िेपाि सरकारबाट  लबम्त्तय सामान्यीकरण 15 करोड 61 िाख 

िेपाि सरकारबाट राजश्व बाँडर्ाँड 11 करोड ६ िाख 

शसतब अिदुाि (सकिय सरकार) 18 करोड १८ िाख 

िेपाि सरकार समपरुक १ करोड 50 िाख 

लबशेष अिदुाि १ करोड 50 िाख 

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त (कवत्तीय समािीकरण) 87 िाख ५६ हजार 

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त शसतब कायबक्रम 80 िाख 

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त राजश्व बाँडर्ाँड 76 िाख 86 हजार 

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त समपरुक अिदुाि १ करोड 50 िाख 

प्रदेश सरकारबाट लबशेष अिदुाि 60 िाख 

सामाम्जक सरुक्षा 20 करोड 

मािपोतबाट प्राप्त रम्जषे्ट्रशि रकम 1 करोड १० िाख 
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आन्तररक राजस्व  ६ करोड 

अ.ल्या/ बैङ्क मौज्दात १ करोड 

जम्मा 80 करोड 49 िाख 42 हजार 
 

जम्मा : रु 80 करोड 49 िाख 42 हजार  

सभाध्यक्ष महोदय, अव म मायादेवी गाउँपालिका, रुपन्देहीको आ.व २०७९/८० को 
िालग कवषय क्षेत्रगत कवलियोजि तथा कायबक्रमको संम्क्षप्त कववरण पेश गिब चाहन्िु । 

यस गाउँपालिका अन्तरगतका वडाहरुबाट रु. 1 करोड 35 िाख बजेट लसमालभत्र रकह 
योजिा तथा कायबक्रम लिधाबरण गिे ब्यवस्था लमिाएको िु । 

 क्षेत्रगत कवलियोजि 

क्र.सं. लबषयगत के्षत्र रकम प्रलतशत 

१ आलथबक कवकास 
 ४ करोड 25 िाख ७४ 
हजार 5 सय  7 प्रलतशत 

२ सामाम्जक कवकास 
 ८ करोड 36 िाख 25 
हजार 5 सय 

 14 प्रलतशत 

३ पूवाबधार कवकास   19 करोड 22 िाख    32 प्रलतशत 

४ वातावरण तथा कवपद व्यवस्थापि कवकास 
  १ करोड 36 िाख 25 
हजार 5 सय 

 2 प्रलतशत 

५ संस्थागत कवकास तथा सेवा प्रवाह 
  २7 करोड 39 िाख 
16 हजार 5 सय 

 45 प्रलतशत 

  
  

 रु 60 करोड 49 िाख 42 हजार 
 100 प्रलतशत 
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(१) सामाम्जक कवकास 

(क) म्शक्षा, यवुा तथा खेिकुद 

(१) लबद्याियहरुका िागी म्शक्षक व्यवस्थापि सहयोग अिदुाि  (प्रलत मकहिा प्रती 
म्शक्षक प्रालब १6 हजार ५ सय  लिमाकव 18 हजार 5 सय, माकव  20 हजारर 
5 सय का दरिे अलधकतम १२ मकहिाको हिु आउिे रकम तथा पोषाक रु 5 
हजारका दरिे ब्यबस्थापि) गिबको िालग रु. 1 करोड 9 िाख 14 हजार 
लबलियोजि गरेको िु ।  

(२) प्रधािाध्यापक तथा मदरसाका मौिािाहरुका िागी  थप प्रोत्साहि (प्रलत मकहिा 
प्रलत लबद्यािय मा.कव 800 लिमा 500 र प्रा.कव. 300 का दरिे ) उपिब्ध 
गराउिको िालग रु. २ िाख लबलियोजि गरेको िु । 

(३) न्यूितम तिब कायाबन्वयि गिे सन्दभबमा बािलबकास सहजकताब , लबद्यािय 
सहायक, लबद्यािय सहयोगी र CLC पररचालिकाका िागी संम्घय सशतब अिदुािमा 
थप ७००० का दरिे १३ मकहिाको रकम अिदुािको िालग ६४ िाख ६१ 
हजार लबलियोजि गरेको िँु । 

(४)  लबद्याियहरुको शैम्क्षक तथा भौलतक संरचिा सधुार कायबक्रमको िालग रु. ३० 
िाख िुट्याएको िँु । 

(५)  म्शक्षा, यवुा तथा खेिकुद सँग सम्वम्न्धत समसामकयक कायबक्रम 
व्यवस्थापि/समसामकयक खेिकुद प्रलतयोलगताहरु संचाििको रु. ६ िाख 
लबलियोजि गरेको िु । 

(६)  आधारभतु तहका म्शक्षकहरुिाई ICT तालिम तथा थप ICT लबस्तारको िालग 
रु. ८ िाख लबलियोजि गरेको िँु । 
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(७) म्शक्षा ददवस, स्थािीय पाठ्यक्रम लिमाबण  लिमाबणका िालग आवश्यक वजेट 
व्यवस्था लमिाएको िु । कवद्यािय व्यवस्थापि सलमलत र म्शक्षक अलभभावक 
सँघको क्षमता अलभवकृिको िालग रकमको व्यवस्था लमिाएको िु  । 

 (ख) जिस्वास््य तथा पोषण 

१. स्वास््य संस्थाहरुमा अत्यावश्क लिःशलु्क औषधी कवतरणका िालग औषधी तथा 
सम्जबकि सामाग्री खररद को िलग रु २० िाख लबलियोजि गरेको िँु ।  

२. मायादेवी गाउँपालिकाको प्रशासिीक भवि सङ्गै लिमाबण हिु िागेको १५ 
शैयाको अस्पतािको िालग रु. 4० िाख लबलियोजि गरेको िु ।   

३. खोप, सरुम्क्षत माततृ्व, प्रजिि स्वास््य, पोषण जस्ता जिस्वास््यसँग सम्बम्न्धत 
आधारभतू सेवा सकुवधािाई प्रभावकारी बिाउि मकहिा स्वास््य स्वयंसेकवकािाई 
यातायात तथा संचार बापत रु. ९ िाख ९६ हजार लबलियोजि गरेको िु । 

४. संघ तथा प्रदेश सरकारको समन्वयमा पाठेघर खस्िे र क्यान्सर म्स्क्रलिङ्ग 
म्शकवर सञ्चािि गिब आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको िु ।  

५. ७० बषबमालथका ज्येष्ठ िागररक, अलत अशक्त“क” र “ख”वगबको पररचय पत्र 
भएका अशक्त िगाएतका ब्यम्क्तहरुिाई घरदैिो उपचार कायबक्रम सञ्चाििको 
बजेट ब्यवस्थापि गरेको िु ।  

६. िागररक आरोग्य केन्रिाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चािि  गरर  आयवेुद पिती र 
योग अभ्यासको माध्यमबाट शाररररक तथा मािलसक स्वास््य सधुारका िालग 
कायबक्रमहरु सञ्चािि गिब आवस्यक वजेट व्यवस्था गरेको िु । 

 (ग) मकहिा, वािबालिका र सामाम्जक समावेशीकरण 
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१. आलथबक, सामाम्जक र शैम्क्षकरुपमा पिाडीपरेका मकहिा, दलित, आददवासी 
जिजाती, ममु्स्िम, कपिडावगब,अपांङ्गता भएका व्यम्क्त िगायतका वगब तथा 
समदुायको उत्थािकामकहिा, वािबालिका र सामाम्जक समावेशीकरण िालग 
गाउँपालिका तथा वडा तर्ब बाट गरी जम्मा रु 8९ िाख ३० हजार कवलियोजि 
गरेको िु ।  

२. मकहिाहरुको सशम्क्तकरण,क्षमता कवकास, आयमिुक सीप लसकाइ स्वरोजगार 
बिाउिको िालग १३ िाख ५० हजार कवलियोजि गरेको िु।  

३. कवलभन्न जातीय, भाकषक, धालमबक तथा सांस्कृलतक कवकवधताको सम्बोधि र जगेिाब 
गिब कवलभन्न कायबक्रम गिब रु १५ िाख कवलियोजि गरेको िु । 

४. अपाङ्गता भएका व्यम्क्तहरुको सम्माि, सहयोग, सहायता सामाग्री कवतरण, 
आयमिुक तालिम िगायतका कायबका िालग रु ११ िाख १० हजार कवलियोजि 
गरेको िु। 

५. ज्येष्ठ िागररक सम्माि कायबक्रमका िालग वडा कायाबिय  तथा गा. पा.बाट गरी 
जम्मा रु १२ िाख २० हजार कवलियोजि गरेको िु। 

६. िैलगंक कहसां कवरुिको १६ ददिे अलभयािको रु. 80 हजार लबलियोजि गरेको िु 
। 

७.  संम्घय सरकारबाट प्राप्त हिेु सामाम्जक सरुक्षाबापतको रकम रु. 20 करोड 
सामाम्जक सरुक्षा भत्ताकै िालग खचब हिेुि ।  

३. भौलतक पूवाबधार कवकास 

१. भौलतक पवुाबधार कवकास तर्ब  संघीय अिदुाि , प्रदेश अिदुाि तथा आन्तररक 
स्रोत गरर जम्मा रु १९ करोड 22 िाख वजेट कवलियोजि गरेको िु। 
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२. शहरोन्मखु क्षेत्र तथा पािी लिकासको समस्या भएका वम्स्तहरुमा िािी तथा 
ढि लिकासको व्यवस्था गदै जािे िीलत अिरुुप आवश्यकक वजेट व्यवस्था 
गरेको िु । 

३. कवकासका पूवाबधारमा सडक पकहिो शतब हिुािे गणुस्तरीय सडक लिमाबणिाई 
प्राथलमकता ददइिेि । आवस्यकता अिसुार स्तररय ग्रावेि तथा कृकष सडक 
लिमाबणका िालग वजेट व्यवस्था गरेको िु। 

४. गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र सडक सञ्जाि लिमाबणका िालग सडक गूरुयोजिा तयार 
गरी व्यवम्स्थत र योजिाबि तरीकािे स्तरीय सडक सञ्जाि लिमाणब गररिे िीलत 
अिसुरण गररिेि । सडक गरुुयोजिा लिमाबणका िालग आवस्यक वजेट 
व्यवस्था गरेको िु। 

५. आकम्स्मक ममबत सम्भार कोषको व्यवस्था गरी मौसमी तथा अन्य गलतकवधीबाट 
क्षयीकरण हिेु पूवाबधार तथा ग्रामीण सडकहरुको तत्काि ममबत सम्भारको 
व्यवस्था गररिेि । संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँगको सहकायबमा सञ्चािि 
हिेु योजिाको िालग समपरुक कोषमा एकमषु्ट रु २ करोड ५० िाख 
कवलियोजि गरेको िु। 

६. कवद्यतु कवतरण प्रणािीमा आवि िभएका वम्स्तहरुमा कवद्यतु कवस्तार िगायत 
म्जणब पोिहरुको व्यवस्थापिका िालग आवश्यक वजेट व्यवस्था गरेको िु। 

७. साबबजलिक शौचािय लिमाबण  र मायादेवी मम्न्दर लिमाबण (प्रशासलिक भवि 
िम्जक) को िालग रु. ३० िाख लबलियोजि गरेको िँु । 

८. प्रधािमन्त्री रोजगार कायबक्रम मार्ब त रोजगार सेवा केन्रमा समु्चकृत 
बेरोजगारहरुिाई रोजगारीको अवसर प्रदाि गररिेि । यवुारोजगारीका िालग 
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रुपान्तरण पहि पररयोजिा तथा प्रधािमन्त्री रोजगार कायबक्रम संचाििका िालग 
सघीयं सरकारको अिदुाि बाहेक थप रु. १० िाख(गा.पा. र वडा गरर) वजेट 
व्यवस्था गरेको िु। 

(४) वि, वातावरण तथा कवपद् व्यवस्थापि  

१. दािव र तीिाउ िदीको कटाि तथा डबुाि लियन्त्रणको िालग तटबन्धि गररिेि 
। जसका िालग आवस्यक वजेट व्यवस्था गरेको िु। 

२. कवलभन्न प्राकृलतक तथा अन्य प्रकोपजन्य पररम्स्थलतमा तत्काि राहत, खोज, उिार 
र पिु: स्थापिा कायब संचाििका िालग कवपद व्यवस्थापि कोषमा रु 4० िाख 
कवलियोजि गरेको िु। 

३. गाउँपालिका पररसरिाई हररयािी यकु्त तथा वातावरण मैलत्र विाउि गाउँपालिका 
अगँालडको खालि क्षेत्रमा पाकब  लिमाबण गिबका आवश्यक बजेट ब्यवसथापाि गरेको 
िु ।  

(५) सशुासि तथा संस्थागत कवकास  

१. गाउँपालिका,वडा कायाबियहरु, कवषयगत शाखाहरु, स्वास््य संस्थाहरुमा कायबरत 
सबै कमबचारीहरुिाई आचरण र अिशुासि पूणबरुपमा पाििा गदै मसु्काि 
सकहतको सेवा प्रवाह गिब अलभप्ररेरत गररिेि । लिवाबम्चत जिप्रलतलिलध एवं 
कमबचारीहरुको क्षमता कवकासका िालग क्षमता कवकासका कायबक्रमहरु सञ्चािि 
गिब आवश्यक वजेटको व्यवस्था गरेको िु। 

२. सबै कमबचारीहरुको कायब कववरण, काम, कतबब्य र अलधकार तथा कायब 
सम्पादि सम्झौता, कायबकवलध बिाई कायाबन्वयि गररिे ि ।  
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३.  वडा िं. २ र 3 को भवि कायाबिय लिमाबण गररिे ि । ६ िं. वडा 
कायाबियको भवि यसै बषब सम्पन्न गररिेि । लबलभन्न ठुिा योजिा तथा 
कायबक्रमका िालग आवश्यक पिे लड.कप.आर लिमाबण कायबको िालग आवस्यक 
वजेट कवलियोजि गरेको िु। 

४. लियलमत र प्रभावकारी बजार अिगुमिको योजिाको गणुस्तर, बजार अिगुमि, र 
उपभोक्ता कहत संरक्षण सम्बन्धी कायबहरु व्यवम्स्थत गररिेि । जसका िालग 
आवस्यक वजेटको व्यवस्था गरेको िु। 

५. उपभोक्ता सलमलतको क्षमता अलभवृकि गरी लिमाबण कायबिाई थप गणुस्तररय 
बिाउि उपभोक्ता सलमलत तालिमका िालग रकम कवलियोजि गरेको िु। ।  

६.  संघीय सरकारको िीलत/घोषणा अिरुुप राष्ट्रसेवक कमबचारी तथा म्शक्षकहरुको 
तिव १५ प्रलतशत िे वकृि भएकोमा सो का िालग आवश्यक बजेटको ब्यवस्था 
लमिाएको िु । साथै खाइपाई आएको महङ्गी भत्तािाई लिरन्तरता ददएको िु। 
गाउँपालिकामा कायबरत कमबचारीिाई उच्च मिोविका साथ कायबसम्पादिमा 
िाग्ि अलभप्ररेरत गिब परुस्कार र सम्मािको ब्यवस्था गरेको िु । 

७.  मायादेवी गाउँपालिकाको सेवा प्रवाहको कायबचाप मध्यिजर गदै अलतररक्त 
समयमा समेत सेवािाई चसु्त र दरुुस्त बिाई राख्न रास्रसेवक कमबचारीहरुको 
मिोबि उच्च पािबका िालग प्रोत्साहि स्वरुप यस गाउँकायबपालिकाको 
कायाबियमा कायबरत स्थायी कमबचारीहरुिाई सरुु तिव स्केिको २५ प्रलतशत , 
यस कायबपालिकाको कायाबियबाट करार सेवामा लियकु्त भइ कायबरत रहेका 
करारका कमबचारीहरु िाइ २० प्रलतशत र गाउँपालिका अन्तरगतका स्वास््य 
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संस्थामा कायबरत स्वास््यकमीहरुका िालग ७ प्रलतशत प्रोत्साहि भत्ता को 
व्यवस्था लमिाएको िु । 

८. गाउँपालिकाको समग्र कहत र कवकास व्यवस्थापिका िालग समय समयमा 
कवलभन्न क्षेत्रमा कवशेष योगदाि पयुाबउि ु भएका ज्येष्ठ िागररक, सामाम्जक, 
राजिीलतक व्यम्क्तत्व, समाजसेवी उद्योगी, म्शक्षाप्रमेी िगायत महत्वपूणब 
व्यम्क्तत्वहरुिाई सम्माि गररिे ि । जसका िालग आवस्यक वजेट कवलियोजि 
गरेको िु। 

९. गाउँपालिकामा हािसम्म तजुबमा भएका स्थािीय कािूिहरुको पाििा गिुब 
गराउिकुा साथै औचीत्यका आधारमा संशोधि तथा पररमाजबि गररिेि । 
संकवधाििे स्थािीय तहिाई प्रदाि गरेको अलधकार कायाबन्वयि गिब आवश्यक 
पिे थप कािूिहरु ६ मकहिालभत्र लिमाबण गररिे ि । कािूिहरूको कायाबन्वयि 
गरीगराई कवलधको शासि अविम्वि गरी सशुासि यकु्त स्थािीय तहका रुपमा 
मायादेवी गाउँपालिकािाई स्थाकपत गिब आवस्यक वजेट व्यवस्था गरेको िु। 

१०. जिताको सवोपरी कहतिाई ध्यािमा राखी कािूििे अलधकार प्रदाि गरेका 
न्याकयक कायबिाई लिष्पक्ष, व्यवम्स्थत कवश्वासयोग्य, पारदशी बिाउदै िलगिे ि 
। मेिलमिापको माध्यमबाट समाजमा सामाम्जक सकहष्णतुा बढाउिे कवषयिाई 
जोड ददइिेि । सबै वडामा मेिलमिाप केन्रिाई कक्रयाशीि बिाइिेि जसका 
िालग न्याकयक सलमलत तर्ब  रु १० िाख ५० हजार कवलियोजि गरेको िु। 

११. सावबजलिक परीक्षण, सामाम्जक परीक्षण र सावबजलिक सिुवुाई जस्ता 
कक्रयाकिापको माध्यमबाट पारदम्शबता अलभवकृि गिबका िालग आवस्यक वजेटको 
व्यवस्था गरेको िु। 
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सभाध्यक्ष महोदय, 
१. यसरी समग्रमा आ.व ०७९/८० को कूि वजेटको आकार जम्मा रु 80 करोड 

49 िाख 42 हजार रहिे गरी सन्तलुित वजेटको प्रस्ताव गरेको िु । जसमध्ये 
चाितुर्ब  रु ४७ करोड 30 िाख 37 हजार (59 प्रलतशत) र पजुीगत तर्ब  रु 
33 करोड 19 िाख 05 हजार (41 प्रलतशत) प्रस्ताव गररएको कुरा सम्मालित 
सभा समक्ष जािकारी गराउि चाहन्िु। 

 

२. बजेट तथा कायबक्रम कायाबन्वयि गिब तथा राजश्व प्रालप्तको िालग आवश्यक पिे 
कवलियोजि कवधेयक, २०७९ र आलथबक कवधेयक, २०७९ सम्मालित सभाबाट 
स्वीकृलतको िालग प्रस्ततु गरेको िु । 

३. वाकषबक वजेट तथा कायबक्रम सम्बन्धी  कवस्ततृ कववरण  तथा राजश्वका दरहरु 
संिग्ि अिसूुम्चहरुमा प्रस्ततु गरेको िु । 

 

अन्त्यमा, बजेटमा ब्यवस्था गररएका योजिा तथा कायबक्रमहरू प्रभावकारीरुपमा 
कायाबन्वयि गरी  समिृ, सनु्दर र समनु्नत मायादेवी बिाउि सभाका सम्पूणब सदस्यहरू 
िाग्ि ुहिेु ि भने्न कुरामा कवश्वास लिएको िु । यसमा राष्ट्र सेवक कमबचारीहरू सदा 
झै खकटि ु हिेुि भने्न अपेक्षासकहत आम मायादेवी गाउँपालिका वासी िागररकहरु, 
राजिीलतक दि, बकुिजीकव समाज सेवीहरूबाट सहयोगको अपेक्षा राख्दिु । बाकषबक 
बजेट तजुबमा गिब सहयोग पयुाबउिहुिेु सभाका सम्पूणब सदस्यज्यूहरू, कवषयगत सलमलतका 
पदालधकारीहरू, राजस्व परामशब सलमतका पदालधकारीहरू, बकुिजीकव, समाजसेवी, म्शक्षक, 

प्राध्यापक, राष्ट्रसेवक कमबचारीहरू िगायत सबैिाइब हाददबक धन्यवाद व्यक्त गदबिु। 
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धन्यवाद, जय मायादेवी 
िवबदादेवी उपाध्याय 

उपाध्यक्ष 

मायादेवी गाउँपालिका, रुपन्देही । 


