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कम्हररया, रुपन्देही  

िमु्म्बिी प्रदेश, िपेाि 

9 अषाढ २०७8 
  

गाउँसभाका सदस्य ज्यूहरु, राष्ट्रसेवक कमबचारीहरु 

कोलभड-१९ महामारीिे लसजबिा गरेको हाम्रो म्जविकािकै सबाबलिक चिुौतीपरु्ब 
पररम्स्ितीको सामिा गदै गाउँपालिकाबासीको म्जवि रक्षा गिब र मायादेवीको 
सन्तलुित लबकास गिब सककन्छ भने्न दृढ लबश्वासका साि म आलिबक बषब 
२078/89 को आय-ब्ययको लबबरर् साबबजलिक गिब उपम्स्िती भएको छँु 
।  

सि ्२०२० को प्रारम्भमा देखापरेको कोलभड-१९ महामारीिे हाम्रो कवकास र 
समकृिको यात्रािाई गम्भीर रुपमा प्रभाकवत गरेकोछ। कोलभड महामारी र 
सोको रोकिाम र लियन्त्रर् गिब बाध्यतावश अविम्बि गररएका कियाकिापिे 
गदाब िेरै िेपािी गाउँपालिकाबासीको काम र रोजगारी गमेुको छ। संिमर् 
रोकिाम, लियन्त्रर् र उपचारका िालग गररएको अिक प्रयासका वावजदु ठूिो 
संख्यामा गाउँपालिकाबासीहरूिे ज्याि गमुाउि ु परेकोछ । यस महामारीबाट 
मतृ्यूवरर् गिुबहिु े गाउँपालिकाबासीहरूप्रलत हार्दबक श्रिाञ्जिी अपबर् गदबछु। 
मतृकका पररवारजिमा समवेदिा व्यक्त गदबछु। संिलमत लबरामीको शीघ्र 
स्वास््य िाभको कामिा गदबछु। 
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१. िेपािको संकविाििे संस्िागत गरेको संघीय प्रर्ािी अन्तगबत स्िािीय 
सरकारको रूपमा मायादेवी गाउँपालिका, रुपन्देहीको आ.ब.२०७८⁄०७९ को 
िालग आय ब्यय कववरर् सकहतको बजेट यस गररमामय सभामा प्रस्ततु गिब 
पाउंदा गौरवाम्न्वत भएको छु ।  

२. स्िािीय तह सम्म अलिकार परु् याउिे गरी कवलभन्न समयमा संघषब गदै 
िोकताम्न्त्रक गर्तन्त्र एवं स्वतन्त्रताको िालग कवलभन्न आन्दोििका िममा 
जीवि आहलुत र्दिहुिु ेशकहदहरु प्रलत भावपूर्ब श्रिाञ्जिी ब्यक्त गदबछु । 

३. कोलभड-19, िामको कोरोिा भाइरसबाट लसम्जबत कवश्वब्यापी महामारी 
रोकिाम र लियन्त्रर्का िालग अपिाईिे स्वस््य सरुक्षा तिा औषिी उपचारको 
िालग बजेट ब्यवस्िापि गदै यो महामारी लबरुि केम्न्ित रकह बजेट 
ब्यवस्िापि गररएको छ । अबको हाम्रो शत्र ु भिकैे भोक, रोग, गररवी, 
पछ्यौटेपि अम्शक्षा, अन्िकवश्वास िै हो । त्यसिाई म्चदै समनु्नत र समिृ 
मायादेवी गाउँपालिका बिाउि हामी जि लिवाबम्चत प्रलतलिलिहरू सक्षम हिुेछौ 
ककिकी हामीहरु भाग्यशािी छौ बिुको ममतामयी आमाको िामबाट 
िामाकरर् भएको मायादेवी गाउँपालिका लिवासी हौ ।हामी शाम्न्त प्रमेी रही 
जिताको सेवा गिे अवसर पाएका छौ ।अतः एकताका साि अगालड बढ्दै  
खसुी र सखुी मायादेवी लिमाबर्मा जटु्ि ुआजको आवश्यक्ता हो । 
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४.बाकषबक बजेट मायादेवी गाउँपालिकािे अबिम्वि गरेको िीलत तिा कायबिम 
कायाबन्वयि गिे महत्वपूर्ब औजार हो । 

५.जिचाहिा लछटो र एकैपटक िेरै कवकास भैर्दओस ् भने्न हनु्छ ।तर 
सािि,स्रोतको लसलमततािे अलसलमत आवश्यक्ता एकैपटक परुा गिब सम्भव हदैुि 
तसिब योजिाहरूको प्रािलमकककरर् गदै एकककृत योजिा अिसुरर् गरर सबै 
बगब ,क्षेत्र समेट्ि ेगरी सन्तलुित कवकास गदै जाि ेगरी बजेट तजुबमा गररएको 
छ । 

६. वम्स्त तिा वडा तहबाट प्राप्त योजिाहरू, लिवाबम्चत जलिप्रलतलिलिहरूका 
सझुाब, बकुिजीवी समाजसेवीहरूका सझुाब, राजिीलतक दिहरूका सझुाब, 
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारिे अबिम्वि गरेका पररिक्ष्य िगायतको 
आिारमा बजेट तजुबमा गररएको छ । 

७. कवकासका िालग प्रचरु संभाविा भएको यस मायादेवी गाउंपालिकामा 
कवकासको संवाहकको प्रमखु स्रोत उवबर भलूम र उजाबम्शि िागररक िै हिु । 
यहाँ चिुौलतहरु पलि िेरै छि ् । चिुौलतिाइ अवसरमा बदल्दै अगालड बढेर 
मात्र िक्ष्यमा पगु्ि सककिे हदुा चिुौलतहरुिाइ सामिा गिुब िै हामी सबै 
जिप्रलतलिलिहरुको कतबब्य हो ।  

मायादेवी गाउपालिकाका चिुौलत तिा समस्याहरु 
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➢ लतिाउ र दािव िदीको कटाि तिा डवुाि समस्या । 

➢ म्शक्षा, स्वास््य, पशेा ब्यवसाय तिा बेरोजगारी समस्या । 

➢ फोहरमैिा ब्यवस्िापिको समस्या। 

➢  गरु्स्तरीय पूवाबिार कवकास गिे समस्या । 

➢  सावबजलिक सम्पम्ि संरक्षर् गिे  समस्या । 

➢  लसलमत सािि स्रोतबाट जिताका अपके्षा तिा आवश्यकता परुा गिुब 
पिे । 

➢ ठुिा उद्योग, किकारखािा िगायतका प्रलतष्ठािहरुबाट ब्यवसाय कर 
उठाउि िसककएको । 

मायादेवी गाउपालिकाका सम्भाविा तिा अवसरहरु 

➢ लतिाउ र दािव िदीको तटबन्ि गरी कररडोरको रूपमा कवकास गरी 
आकषबक बिाउि ेर यी िदीहरुबाट लसचाइ सकुविा लिइ कृकषिाइ 
ब्यवसाकयकरर्  र बजारीकरर् गरी आयआजबि बढाउि सककि े। 

➢ म्शक्षा र स्वास््य क्षते्रको कवकास गरी  चेतिा बकृि तिा रोजगारीका 
अवसर बढाउि सककि े। 

➢  समाजको सहभालगता र सकृयतामा फोहर मैिाको सममु्चत व्यवस्िापि 
गरी पूर्ब सरसफाइ यकु्त गाउँपालिका बिाउि सककि े। 
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➢ मापदण्ड बिाइ प्रभावकारी अिगुमि तिा जिताको सािबक सहभालगताबाट 
र्दगो भरपदो र गरु्स्तरीय कवकास गिब सककि े।  

➢ जिप्रलतलिलिहरुको सकृयता र जिताको सािबक सहभालगतामा सावबजलिक 
सम्पम्ि संरक्षर् गरी सदपुयोग गिब सककि े। 

➢ करका दायरा फराककिो बिाउदै दरिाइ समसामकयक बिाएर आन्तररक 
आय बकृि गरी िमश आत्म लिभबर तफब  जाि सककि े। 

➢ लिमाबर्ालिि गौतमबिु अन्तराकष्ट्रय कवमािस्िि संचािि    संगै 
उिोग,वाम्र्ज्य तिा पयबटिको क्षते्रमा टेवा पगु्ि े। 

८. मायादेवी गाउंपालिकाको बजेटमा दीघबकालिि सोच सकहत लिम्ि उद्दशे्यहरू 
रहेका छि ्।  

➢ र्दघबकालिि सोचः 
कृकष, उिोग, व्यापार र पयबटि क्षेत्रबाट आलिबक बकृि हालसि गदै 
कवकासका सबै पवुाबिार लिमाबर् गरी समिृ गाउँपालिका लिमाबर् गिे । 

उदेश्यहरू 

➢ ब्यवसाकयक कृकष पेशा अबिम्वि गदै िागररकिाइ आत्म लिभबर 
तफब  उन्मखु बिाउि े। 

➢ गरु्स्तरीय म्शक्षामा जोड र्दिे,स्वास््य सेवािाइ प्रभावकारी बिाउदै 
िैजािे । 
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➢ भौलतक पूवाबिार कवकासमा प्रािलमकता र्ददै गरु्स्तीय कवकास 
लिमाबर्मा जोड र्दि े । सडक यातायातिाइ प्रािलमकताका 
आिारमा स्तर उन्नती (पक्की) गररदै िैजाि े। 

➢ खेिकुदको कवकासमा जोड र्दि े। 

➢ कवपत ब्यवस्िापििाइ प्रभावकारी बिाउिे सािै वातावरर् संरक्षर् 
र स्वच्छ खािेपािी ,सरसफाइिाई प्रभावकारी बिाउिे । 

➢ जेष्ठ िागररक सम्माि सािै िम्क्षत बगबको सशम्क्तकरर्मा जोड 
र्दिे । 

➢ संस्िागत कवकास र सशुासि प्रबिबि गिे । 

➢ समाबेशी र सन्तलुित कवकास प्रबिबि गिे । 

➢ राजस्वका दायराहरू फराककिो बिाउिे । 

९. गरु्स्तरीय भौलतक पूवाबिार िै समकृिको आिार हिुािे पूवाबिार कवकासका 
क्षेत्रहरु सडक संजािको कवस्तार टोि वस्ती सम्म गिब बजेटको ब्यवस्िा 
गररएको छ । गाउँपालिका स्तरीय योजिा तिा वडाको वजेट लसलिङ गरर १ 
करोड ५० िाख लबलियोजि गररएको छ । कोलभड-१९ को कारर् भेिा तिा 
सभा िगायत कायबिम आयोजिा गिब गाह्रो हिु ेभएकोिे लबलभन्न माध्यमबाट 
प्राप्त र वडा सलमलतहरुको लसफाररसहरुबाट माग भै आएका योजिाहरुिाई 
प्रािलमकता र्दइएको छ । 
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गाउँकायबपालिकाको प्रशासकीय भविको लिमाबर् कायब सम्पन्न गिबको िालग 
आवश्यक बजेटको ब्यवस्िा लमिाएको छु । 

प्रत्येक वडा अन्तरगतका प्रािलमकतामा परेका र अिरुा योजिा तिा 
कायबिमहरु सम्पन्न गिबको िालग बजेट ब्यवस्िापि गरेको छु । 

स्वास््य र म्शक्षामा लबशेष बजेटको ब्यवस्िा गरेको छु । कृकष, पश ुिगायत 
अन्य क्षेत्रमा पलि बजेट ब्यवस्िापि गरेको छु । 

 

१०. हािै मात्र लबश्वब्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोलभड-19को दोस्रो 
िहरबाट बाट बच्ि एंवम रोकिामको िालग बजेट ब्यवस्िा गररएको छ । 
स्वास््य क्षेत्रमा लबगतका बषबहरुको तिुिा अलिक बजेटको ब्यवस्िापि 
गररएको छ । कृकष क्षेत्रको ब्यवसाकयकरर् गदै िैजाि कृकष पशपुािि क्षेत्रमा 
बजेट ब्यवस्िापि गररएको छ । 

११. म्शक्षा, स्वास््य, खािेपािी तिा सरसफाइ, सामाम्जक समावेशीकरर् 
अन्तरगत िम्क्षत समदुायको िालग बजेट ब्यवस्िापि गररएको छ । 

१२. फोहोर व्यवस्िापिको िालग बजेट ब्यवस्िापि गररएको छ । कवपद् 
ब्यवस्िापि कोषिाइ लिरन्तरता र्दएको छ । बारूर् यन्त्र स्िािीय तहहरूको 
समन्वय र साझेदारीमा संचािि गिब बजेट ब्यवस्िापि गररएको छ । 
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❖ १3. 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 स्िायी कमबचारीहरुिाइ सरुु तिव 
स्केिको २५ प्रलतशत र यस कायबपालिकाको कायाबियबाट करार सेवामा 
लियकु्त भइ कायबरत रहेका करारका कमबचारीहरु िाइ २० प्रलतशत  
प्रोत्साहि भिा को व्यवस्िा लमिाएको छु सािै स्वास््यकमीहरुका िालग 
उम्चत जोम्खम भिाको िालग बजेट कवलियोजि गरेको छु । 

❖ १३ क    िेपाि सरकारिे आलिबक बषब २०७८/७९ को बजेट बक्तब्यमा 
घोषर्ा गरे अिरुुप म आफुिे यस मायादेवी गाउपालिका अन्तरगत रहेका 
कवद्याियमा कायबरत बािकवकास म्शक्षक, कमबचारी ,लिम्ज म्शक्षक को 
न्यायोम्चत तिव बरृ्द्द गिब आवश्यक बजेटको लबलियोजि गरेको छु । 

१4. सावबजलिक जग्गा संरक्षर् गिब बजेट ब्यवस्िा गररएको छ । 

१5. संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र म्जल्िा समन्वय सलमलतबाट प्राप्त हिुे 
समपरुक अिदुािमा साझेदारी गिब बजेट ब्यवस्िापि गररएको छ । 

१6. यस सम्मालित सभामा पेश भइ सभािे पाररत गरेको िीलत तिा कायबिम 
कायाबन्वयि गिब सहयोग पगु्िे गरी बजेट ब्यवस्िापि गररएको छ । 

१7. यस गाउंपालिकािे चाि ु आ.ब.मा आम्दािी रू.५५,५६,०८,१९४ (  
पचपन्न करोड छपन्न िाख आठ हजार एक सय चौरािब्बे) मध्ये पुजँीगत खचब 
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रू.१९,१२,७२,४५४  ( उन्नाइस करोड बाह्र िाख बहिर िाख चार सय 
चौवन्न )  र चाि ुखचब २१,२२,५६,७७७ ( एक्काइस करोड बाइस िाख छपन्न 
हजार सात सय सतहिर)  गरी जम्मा रू. ४०,३५,२९,२३१( चालिस करोड 
पैलतस िाख उिम्न्तस हजार दइु सय एकलतस ) खचब भएको छ । अलिकतम 
योजिा तिा कायबिमहरु सम्पन्न भएका  र कलतपय भकु्तािीको चरर्मा रहेका 
छि ्।  

१8. गाउँपालिकाको आ.ब.२०७८⁄०७९ को अिमुालित बजेट  रु 

६३,८७,४४,००० (लत्रसठ्ठी करोड सतालस िाख चवालिस हजार)  रहेको छ 
।  

19. गाउँपालिकाको आ.ब.२०७7⁄०७8 को बजेटको स्रोत देहाय बमोम्जम 
रहेको छ । 

क. संघीय  सरकारबाट प्राप्त रू.४५,०१,१५,०००( पैतालिस करोड एक िाख 
पन्र हजार) 

ख. प्रदेश  सरकारबाट प्राप्त रू.२,९५,४४,००० ( दइु करोड पन्चािब्बे िाख 
चवालिस हजार) 

ग. बैंक मौजदात रु. ९,४८,००,०००( िौ करोड अड्चालिस िाख ) 
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घ. आन्तररक आय रु ६,५०,१९,००० (छ करोड पचास िाख उन्नाइस हजार 
) 

ङ.  

गरी जम्मा रु.६३,८७,४४,००० ( लत्रसठ्ठी करोड सतालस िाख चवालिस हजार 
)   अिमुाि गररएको छ । 

२0. खचब अिमुाि तफब  पुजँीगत तफब  रु ३८,३२,४६,४०० (अड्तीस करोड 
बम्िस िाख छयालिस हजार चार सय) र चाि ु खचब तफब  
रु.२५,५४,९७,६००(पम्च्चस करोड चौवन्न िाख सन्तािब्बे हजार छ सय ) 

अिमुाि गररएको छ ।  

२१. बजेट बाँडफाँड देहायका लबषयगत क्षेत्रहरुमा गररएको छ । 

(क) आलिबक कवकास    (ख) सामाम्जक कवकास  

(ग) पूवाबिार कवकास  (घ) कवपत ब्यवस्िापि तिा वातावरर् संरक्षर्  (ङ) 
सशुासि तिा संस्िागत कवकास  

2२. मायादेवी गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र सञ्चाििमा रहेका लसमेन्ट फ्याम्रर, ईट्टा 
उद्योग, रड/फिाम उद्योग िगायतका अन्य ठुिा उद्योगहरुिे व्यवसाय वा 
सेवामा पूजँीगत िगािी, उत्पादि, लियाबत र आलिबक कारोबारको आिारमा 
आपसी समझदारीमा बाकषबक व्यवसाय कर िगाईिेछ र राजस्वका दायराहरू 
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(क्षेत्रहरू) खोज्दै फराककिो बिाएर आन्तररक आम्दािी बढाउदै िैजाि पहि 
गररिेछ । 

२३. योजिा र कायबिम तिा आय ब्ययको कवस्ततृ कववरर् कवलियोजि 
कविेयकमा समावेश गररएको छ । 

२४. राजस्व तिा करका दरहरूको कवस्ततृ कववरर् आलिबक ऐिमा समाबेश 
गररएको छ । 

२५. बजेटमा ब्यवस्िा गररएका योजिा तिा कायबिमहरू उदे्दश्य अिरुूप 
कायाबन्वयि गरी  खसुी र सखुी मायादेवी बिाउि हाम्रा सम्पूर्ब सभाका 
सदस्यहरू िाग्ि ु हिुेछ । यसमा राष्ट्र सेवक कमबचारीहरू सदा झै खकटि ु
हिुेछ भने्न अपेक्षा सकहत आम मायादेवी गाउँपालिका लिवासी िागररकहरु, 
राजिीलतक दि, बकुिजीवी समाज सेवीहरूबाट सहयोगको अपेक्षा राख्दछु । 

२६. हािको यो लबलियोम्जत बजेट COVID-19 Responsive Budget 

भएकोिे अगामी र्दिहरुमा यो महामारी बढ्दै गएमा िम्चिो ककलसमिे 
बजेटको म्शषबक हेरफेर/संसोिि गिब सककिेछ ।  

२७. अन्त्यमा यस गाउँपालिकािे र्दघबकालिि सोच, उदेश्य, प्रािलमकताका 
साि अम्घ सारेको  बाकषबक बजेटको कायाबन्वयिबाट यस गाउँपालिकािाइब 
समिृ बिाउि योगदाि पयुाबउि ेकुरामा कवश्वास राख्दै बाकषबक बजेट तजुबमा गिब 
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सहयोग पयुाबउिहुिु े सम्परु्ब सभाका सदस्यज्यूहरू, कवषयगत सलमलतका 
पदालिकारीहरू, राजस्व परामशब सलमतका पदालिकारीहरू, स्रोत अिमुाि तिा 
बजेट कायबिम तजुबमा सलमलत लबलबि सलमलतका पदालिकारीहरू, बकुिम्जकव, 
समाजसेवी, म्शक्षक, प्राध्यापक, राष्ट्रसेवक कमबचारीहरू िगायत सबैिाइब 
हार्दबक िन्यवाद र्ददै बजेट तिा कायबिमको सफि कायाबन्वयि गरी यस 
गाउँपालिकािाई सखुी र समिृ मायादेवी बिाउि सबैको साि, सहयोग र 
सहकायबको आशा र कवश्वासका साि कवदा माग्दछु ।  

 

२०७८⁄०३⁄०९ 

िन्यवाद, जय मायादेवी । 


