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गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ज्यू, गाउँसभाका सदस्य ज्यूहरु, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु
१. नेपािको सं ववधानिे सं स्थागत गरे को सं घीय प्रणािी अन्तगमत स्थानीय सरकारको रूपर्ा र्ायादे वी
गाउँ पालिका, रुपन्दे हीको आ.ब.२०७७⁄०७८ को िालग आय ब्यय वववरण सवहतको बजेट यस
गररर्ार्य सभार्ा प्रस्तुत गनम पाउं दा गौरवान्न्वत भएको छु ।
२. स्थानीय तह सम्र् अलधकार पुयामउने गरी ववलभन्न सर्यर्ा सं घर्म गदै िोकतान्न्िक गणतन्ि एवं
स्वतन्िताको िालग ववलभन्न आन्दोिनका क्रर्र्ा जीवन आहुलत ददनुहन
ु े शवहदहरु प्रलत भावपूण म
श्रद्धाञ्जिी ब्यक्त गदमछु ।
३. कोलभड-19, नार्को कोरोना भाइरसबाट लसन्जमत ववश्वब्यापी र्हार्ारी रोकथार् र लनयन्िणका
िालग अपनाईने स्वस््य सुरक्षा तथा और्धी उपचारको िालग बजेट ब्यवस्थापन गदै यो र्हार्ारी
लबरुद्ध केन्न्ित रवह बजेट ब्यवस्थापन गररएको छ । अबको हाम्रो शिु भनेकै भोक, रोग, गररवी,
पछ्यौटे पन अन्शक्षा, अन्धववश्वास नै हो । त्यसिाई न्चदै सर्ुन्नत र सर्ृद्ध र्ायादे वी गाउँ पालिका
बनाउन हार्ी जन लनवामन्चत प्रलतलनलधहरू सक्षर् हुनेछौ वकनकी हार्ीहरु भाग्यशािी छौ बुद्धको
र्र्तार्यी आर्ाको नार्बाट नार्ाकरण भएको र्ायादे वी गाउँ पालिका लनवासी हौ ।हार्ी शान्न्त प्रेर्ी
रही जनताको से वा गने अवसर पाएका छौ ।अतः एकताका साथ अगालड बढ्दै

खुसी र सुखी

र्ायादे वी लनर्ामणर्ा जुट्नु आजको आवश्यक्ता हो ।
४.बावर्मक बजेट र्ायादे वी गाउँ पालिकािे अबिम्वन गरे को नीलत तथा कायमक्रर् कायामन्वयन गने
र्हत्वपूण म औजार हो ।
५.जनचाहना लछटो र एकैपटक धे रै ववकास भैददओस् भन्ने हुन्छ ।तर साधन,स्रोतको लसलर्ततािे
अलसलर्त आवश्यक्ता एकैपटक पुरा गनम सम्भव हुदैन तसथम योजनाहरूको प्राथलर्वककरण गदै
एवककृत योजना अनुसरण गरर सबै बगम ,क्षेि सर्े ट्ने गरी सन्तुलित ववकास गदै जाने गरी बजेट
तजुर्
म ा गररएको छ ।
६. वन्स्त तथा वडा तहबाट प्राप्त योजनाहरू,लनवामन्चत जलनप्रलतलनलधहरूका सुझाब, बुवद्धजीवी
सर्ाजसे वीहरूका सुझाब, राजनीलतक दिहरूका सुझाब, सं घीय सरकार र प्रदे श सरकारिे अबिम्वन
गरे का पररिक्ष्य िगायतको आधारर्ा बजेट तजुर्
म ा गररएको छ ।

७. ववकासका िालग प्रच ुर सं भावना भएको यस र्ायादे वी गाउं पालिकार्ा ववकासको सं वाहकको प्रर्ुख
स्रोत उवमर भूलर् र उजामन्शि नागररक नै हुन । यहाँ च ुनौलतहरु पलन धे रै छन् । च ुनौलतिाइ
अवसरर्ा बदल्दै अगालड बढे र र्ाि िक्ष्यर्ा पुग्न सवकने हुदा च ुनौलतहरुिाइ सार्ना गनुम नै हार्ी
सबै जनप्रलतलनलधहरुको कतमब्य हो ।
र्ायादे वी गाउपालिकाका च ुनौलत तथा सर्स्याहरु
 लतनाउ र दानव नदीको कटान तथा डुवान सर्स्या ।
 न्शक्षा, स्वास््य, पेशा ब्यवसाय तथा बेरोजगारी सर्स्या ।
 फोहरर्ैिा ब्यवस्थापनको सर्स्या।
 गुणस्तरीय पूवामधार ववकास गने सर्स्या ।
 सावमजलनक सम्पन्ि सं रक्षण गने सर्स्या ।
 लसलर्त साधन स्रोतबाट जनताका अपेक्षा तथा आवश्यकता पुरा गनुम पने ।
 ठु िा उद्योग, किकारखाना िगायतका प्रलतष्ठानहरुबाट ब्यवसाय कर उठाउन नसवकएको ।
र्ायादे वी गाउपालिकाका सम्भावना तथा अवसरहरु


लतनाउ र दानव नदीको तटबन्ध गरी कररडोरको रूपर्ा ववकास गरी आकर्मक बनाउने र यी
नदीहरुबाट लसचाइ सुववधा लिइ कृवर्िाइ ब्यवसावयकरण

र बजारीकरण गरी आयआजमन

बढाउन सवकने ।


न्शक्षा र स्वास््य क्षेिको ववकास गरी चेतना बृवद्ध तथा रोजगारीका अवसर बढाउन सवकने
।



सर्ाजको सहभालगता र सकृयतार्ा फोहर र्ैिाको सर्ुन्चत व्यवस्थापन गरी पूण म सरसफाइ
युक्त गाउँपालिका बनाउन सवकने ।



र्ापदण्ड बनाइ प्रभावकारी अनुगर्न तथा जनताको साथमक सहभालगताबाट ददगो भरपदो र
गुणस्तरीय ववकास गनम सवकने ।



जनप्रलतलनलधहरुको सकृयता र जनताको साथमक सहभालगतार्ा सावमजलनक सम्पन्ि सं रक्षण गरी
सदुपयोग गनम सवकने ।
 करका दायरा फरावकिो बनाउदै दरिाइ सर्सार्वयक बनाएर आन्तररक आय बृवद्ध गरी
क्रर्श आत्र् लनभमर तफम जान सवकने ।

 लनर्ामणालधन गौतर्बुद्ध अन्तरावष्ट्रय ववर्ानस्थि सं चािन

सं गै उधोग,वान्णज्य तथा

पयमटनको क्षेिर्ा टे वा पुग्ने ।
८. र्ायादे वी गाउं पालिकाको बजेटर्ा दीघमकालिन सोच सवहत लनम्न उद्देश्यहरू रहे का छन् ।
 ददघमकालिन सोचः
कृवर्, उधोग, व्यापार र पयमटन क्षेिबाट आलथमक बृवद्ध हालसि गदै ववकासका सबै पुवामधार
लनर्ामण गरी सर्ृद्ध गाउँ पालिका लनर्ामण गने ।
उदे श्यहरू
 ब्यवसावयक कृवर् पेशा अबिम्वन गदै नागररकिाइ आत्र् लनभमर तफम उन्र्ुख
बनाउने ।
 गुणस्तरीय न्शक्षार्ा जोड ददने,स्वास््य से वािाइ प्रभावकारी बनाउदै िैजाने ।
 भौलतक पूवामधार ववकासर्ा प्राथलर्कता दददै गुणस्तीय ववकास लनर्ामणर्ा जोड ददने
। सडक यातायातिाइ प्राथलर्कताका आधारर्ा स्तर उन्नती (पक्की) गररदै िैजाने
।
 खे िकुदको ववकासर्ा जोड ददने ।
 ववपत ब्यवस्थापनिाइ प्रभावकारी बनाउने साथै वातावरण सं रक्षण र स्वच्छ
खानेपानी ,सरसफाइिाई प्रभावकारी बनाउने ।
 जेष्ठ नागररक सम्र्ान साथै िन्क्षत बगमको सशन्क्तकरणर्ा जोड ददने ।
 सं स्थागत ववकास र सुशासन प्रबद्धमन गने ।
 सर्ाबेशी र सन्तुलित ववकास प्रबद्धमन गने ।
 राजस्वका दायराहरू फरावकिो बनाउने ।
९.गुणस्तरीय भौलतक पूवामधार नै सर्ृवद्धको आधार हुनािे पूवामधार ववकासका क्षेिहरु सडक
सं जािको ववस्तार टोि वस्ती सम्र् गनम बजेटको ब्यवस्था गररएको छ । गाउँ पालिका स्तरीय
योजना तथा वडाको वजेट लसलिङ गरर ५० िाख र ७५ िाख बनाइएको छ साथै ६ जना
कायमपालिका सदस्यहरुिाई १०/१० िाख बजेट लबलनयोजन गररएको छ । कोलभड-१९ को कारण
भेिा तथा सभा िगायत कायमक्रर् आयोजना गनम गाह्रो हुने भएकोिे लबलभन्न र्ाध्यर्बाट वडा
सलर्लतकव लसफाररसहरुबाट र्ाग भै आएका योजनािाइ प्राथलर्कता ददइएको छ ।

१०. हािै र्ाि लबश्वब्यापी र्हार्ारीको रुपर्ा फैलिएको कोलभड-19 बाट बच्न एंवर् रोकथार्को
िालग बजेट ब्यवस्था गररएको छ । स्वास््य क्षेिर्ा लबगतका बर्महरुको तुिना अलधक बजेटको
ब्यवस्थापन गररएको छ । कृवर् क्षेिको ब्यवसावयकरण गदै िैजान कृवर् पशुपािन क्षेिर्ा बजेट
ब्यवस्थापन गररएको छ ।
११. न्शक्षा, स्वास््य, खानेपानी तथा सरसफाइ, सार्ान्जक सर्ावेशीकरण अन्तरगत िन्क्षत
सर्ुदायको िालग बजेट ब्यवस्थापन गररएको छ ।
१२. फोहोर व्यवस्थापनको िालग बजेट ब्यवस्थापन गररएको छ । ववपद् ब्यवस्थापन कोर्िाइ
लनरन्तरता ददएको छ । बारूण यन्ि स्थानीय तहहरूको सर्न्वय र साझे दारीर्ा सं चािन गनम बजेट
ब्यवस्थापन गररएको छ ।
१3. स्थायी कर्मचारीहरुको िालग र्ायादे वी गाउँ पालिकाको से वा प्रवाहिाई च ुस्त र दुरुस्त बनाई
राख्न "अलतररक्त सर्य र जोन्खर् भिा कायमववलध " बनाईनेछ र सोही कायमलबलध अनुसारको रकर्
उपिब्ध गराउनको िालग भिाको व्यवस्था गररएको छ । साथै करार र ज्यािादारीर्ा कायमरत
कर्मचारीहरुिाइ कार्को उन्चत र्ुल्यांकनको आधारर्ा लनरन्तरता ददइनेछ । गाउँ पालिकाको
प्रशासलनक भवन लनर्ामण, वडा कायामियको प्रशासलनक भवन लनर्ामणको िालग बजेट

ब्यवस्थापन

गररएको छ ।
१4. सावमजलनक जग्गा सं रक्षण गनम बजेट ब्यवस्था गररएको छ ।
१5. सं घीय सरकार, प्रदे श सरकार र न्जल्िा सर्न्वय सलर्लतबाट प्राप्त हुने सर्पुरक अनुदानर्ा
साझे दारी गनम बजेट ब्यवस्थापन गररएको छ ।
१6. यस सम्र्ालनत सभार्ा पेश भइ सभािे पाररत गरे को नीलत तथा कायमक्रर् कायामन्वयन गनम
सहयोग पुग्ने गरी बजेट ब्यवस्थापन गररएको छ ।
१7. यस गाउं पालिकािे चािु आ.ब.र्ा आम्दानी रू.४७,07,72,453 ( सै तालिस करोड सात िाख
ँ ीगत खचम रू. 8,86,63,277 ( आठ करोड छ्यासी िाख
बहिर हजार चार सय लिपन्न) र्ध्ये पुज
लिसट्ठी हजार दुई सय सतहिर )

र चािु खचम 18,३5,98,435 ( अठार करोड पैलतस िाख

अन्ठानब्बे हजार चार सय पैलतस)

गरी जम्र्ा रू. 27,22,62,112( सिाईस करोड बाईस िाख

एक सय बाह्र) खचम भएको छ । अलधकतर् योजना तथा कायमक्रर्हरु चािु अवस्थार्ा रहे का र
कलतपय भुक्तानीको चरणर्ा रहे का छन् ।
१8. गाउँ पालिकाको आ.ब.२०७७⁄०७८ को अनुर्ालनत बजेट

रु52,43,15,७४० ( बाउन्न

करोड लिचालिस िाख पन्ि हजार सात सय चालिस) रहे को छ ।
19. गाउँ पालिकाको आ.ब.२०७7⁄०७8 को बजेटको स्रोत दे हाय बर्ोन्जर् रहे को छ ।
क. सं घीय सरकारबाट प्राप्त रू.41,30,76,740( एकचालिस करोड तीस िाख छ्यहिर सात सय
चालिस)
ख. प्रदे श सरकारबाट प्राप्त रू. 3,10,39,०००( तीन करोड दश िाख उनानचालिस हजार)
ग. बैंक र्ौजदात रु.1,46,००,००० ( एक करोड छ्यालिस िाख)
घ. आन्तररक आय रु 4,१6,00,000 (चार करोड सोह्र िाख)
ङ. न्जल्िा सर्न्वय सलर्लत अनुदान रु 2,40,00,000 (दुइ करोड चािीस िाख)
गरी जम्र्ा रु.52,43,15,७४० ( बाउन्न करोड लिचालिस िाख पन्ि

हजार सात सय चालिस)

अनुर्ान गररएको छ ।
ँ ीगत तफम रु.29,46,26,816 (उन्न्तस करोड छ्यालिस िाख छन्ब्बस
२0. खचम अनुर्ान तफम पुज
हजार आठ सय सोह्र) र चािु खचम तफम रु.22,96,88,924 (बाईस करोड छ्यानब्बे िाख
अठासी हजार नौ सय चौलबस) अनुर्ान गररएको छ ।
२१. बजेट बाँडफाँड दे हायका लबर्यगत क्षेिहरुर्ा गररएको छ ।
(क) आलथमक ववकास
(ग) पूवामधार ववकास

(ख) सार्ान्जक ववकास
(घ) ववपत ब्यवस्थापन तथा वातावरण सं रक्षण

(ङ) सुशासन तथा सं स्थागत

ववकास
2२. र्ायादे वी गाउँ पालिका क्षेिलभि सञ्चािनर्ा रहे का लसर्ेन्ट फ्यान्रि, ईट्टा उद्योग, रड/फिार्
ँ ीगत िगानी, उत्पादन, लनयामत र
उद्योग िगायतका अन्य ठु िा उद्योगहरुिे व्यवसाय वा से वार्ा पूज

आलथमक कारोबारको आधारर्ा आपसी सर्झदारीर्ा बावर्मक व्यवसाय कर िगाईनेछ र राजस्वका
दायराहरू (क्षेिहरू) खोज्दै फरावकिो बनाएर आन्तररक आम्दानी बढाउदै िैजान पहि गररनेछ ।
२३. योजना र कायमक्रर् तथा आय ब्ययको ववस्तृत वववरण ववलनयोजन ववधे यकर्ा सर्ावेश गररएको
छ ।
२४. राजस्व तथा करका दरहरूको ववस्तृत वववरण आलथमक ऐनर्ा सर्ाबेश गररएको छ ।
२५. बजेटर्ा ब्यवस्था गररएका योजना तथा कायमक्रर्हरू उद्देश्य अनुरूप कायामन्वयन गरी

खुसी र

सुखी र्ायादे वी बनाउन हाम्रा सम्पूण म सभाका सदस्यहरू िाग्नु हुनेछ । यसर्ा राष्ट्र से वक
कर्मचारीहरू सदा झै खवटनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा सवहत आर् र्ायादे वी गाउँ पालिका लनवासी
नागररकहरु, राजनीलतक दि, बुवद्धजीवी सर्ाज से वीहरूबाट सहयोगको अपेक्षा राख्दछु ।
२६. हािको यो लबलनयोन्जत बजेट COVID-19 Responsive Budget भएकोिे अगार्ी ददनहरुर्ा
यो र्हार्ारी बढ्दै गएर्ा िन्चिो वकलसर्िे बजेटको न्शर्मक हे रफेर/सं सोधन गनम सवकनेछ ।
२७. अन्त्यर्ा यस गाउँ पालिकािे ददघमकालिन सोच, उदे श्य, प्राथलर्कताका साथ अन्घ सारे को
बावर्मक बजेटको कायामन्वयनबाट यस गाउँ पालिकािाइम सर्ृद्ध बनाउन योगदान पुयामउने कुरार्ा
ववश्वास राख्दै बावर्मक बजेट तजुर्
म ा गनम सहयोग पुयामउनुहन
ु े सम्पुण म सभाका सदस्यज्यूहरू, ववर्यगत
सलर्लतका पदालधकारीहरू, राजस्व परार्शम सलर्तका पदालधकारीहरू, स्रोत अनुर्ान तथा बजेट
कायमक्रर् तजुर्
म ा सलर्लत लबलबध सलर्लतका पदालधकारीहरू, बुवद्धन्जवव, सर्ाजसे वी, न्शक्षक, प्राध्यापक,
राष्ट्रसे वक कर्मचारीहरू िगायत सबैिाइम हाददमक धन्यवाद दददै बजेट तथा कायमक्रर्को सफि
कायामन्वयन गरी यस गाउँ पालिकािाई सुखी र सर्ृद्ध र्ायादे वी बनाउन सबैको साथ, सहयोग र
सहकायमको आशा र ववश्वासका साथ

ववदा र्ाग्दछु ।

२०७७⁄०३⁄१०
धन्यवाद, जय र्ायादे वी ।
तारादे वी यादव
योजना तजुर्
म ा तथा बजेट लनर्ामण सलर्त
र्ायादे वी गाउँ पालिका, रूपन्दे ही

