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बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष श्री लबन्दु राविज्यू द्वारा प्रस्तुत आलथयक 

वर्य २०७९/०८० को बजेट बक्तव्य 

सम्मालनत सभाका सभाअध्यक्ष ज्यू, 

यस बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको सम्मानीत गरिमामय गाउँ सभाका सभाध्यक्ष ज्य,ू यस सभामा 

उपलथित गाउँसभाका सदथय ज्यहूरू,  सम्परू्ण कमणचािी ज्यहूरु तिा उपलथित सम्परू्ण महानभुावहरुमा 

सवणप्रिम म न्यानो अलभवादन व्यक्त गदणछु ।  

आज हामी यस सम्मानीत गाउँसभामा बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको आगामी आलिणक वर्णको भाग्य 

ि भलवष्यको मागणलचत्र कोनणका िालग यहाँ उपलथित भकका छं । नेपािको संलवधान अनसुाि संघीय 

िोकतालन्त्रक गर्तन्त्र नेपािको मिू संिचना मध्येको कक थिानीय तहको रुपमा िहकेो यस बान्नीगढी 

जयगढ गाउँपालिकाको सम्मालनत गाउँसभा समक्ष पलहिो बजेट प्रथततु गनण पाउँदा मैिे धेिै गौिवको 

अनभुलूत गिेको छँु ।  

यस अवसिमा िोकतालन्त्रक इलतहासका लवलभन्न कािखण्डहरु मातभृमूीको  िक्षा ि िोकतन्त्र थिापनाका 

िालग बिादानीपरू्ण संघर्ण गने महान ज्ञात/अज्ञात शलहदहरुप्रलत भावपरू्ण श्रदान्जिी व्यक्त गनण चाहन्छु ।  

अव हामीिाई कुनै पलन बहानामा आलिणक-सामालजक लवकास, सावणजलनक सेवा प्रवाह, अलनयलमतता 

लनयन्त्रर्, सशुासन प्रवदणनमा लविम्ब गने छुट छैन । त्यसैिे “समृलिको आधारः बान्नीगढी सरकार” 

भन्ने मिू मान्यतािाई आत्मसाि गिेि यो बजेट तजुणमा गिेको छु ।  

कोलभड-१९ को प्रभावबाट भकको आलिणक, सामालजक क्षलत कवं मनोवैज्ञालनक सनत्रासमा कमी आई 

जनजीवन सामान्य बन्दै गकको छ । यसिाई अवसिको रुपमा लिई आलिणक तिा सामालजक के्षत्रिाई पनुः 

गलतलशि बनाउने तर्ण  बजेटिाई परििलक्षत गिेको छु । थिानीय सिकािको लवद्यामान संिचना मानव 

संसाधन तिा उपिब्ध स्रोत साधनको समलूचत परिचािन गिी नागरिकको लवकासको चाहानािाई 

सम्बोधन गिी आलिणक समलृि, समानता ि सामालजक न्याय सलुनलित गने कायणिाई बजेटमा प्रािलमकतामा 

िाखेको छु । 

सम्मालनत गाउँसभाका सभाध्यक्ष महोदय, 

संघीयताको यस अभ्यासिे हामीिाई धेिै अवसिहरू पलन लदकको छ । चनुौती ि समथयाहरू पलहचान गिी 

समाधानको उपाय खोज्ने लजम्मेवािी अब हामै्र काँध मालि िहकेो छ । अब चनुौती ि समथयाहरुको समाधान 

गनुणको लवकल्प छैन । अिणपरु्ण खोज, लवशे्लर्र् ि िर्नीलतक उपायहरुको अविम्बन गनण सकेमा यस 

गाउँपालिकाको समलृि हाम्रै पािामा सम्भव िहकेो छ । सािै जलटि भ-ुधिाति, कमजोि पुँजी तिा 

प्रलवलधमैत्री ति अनतु्पादक जीवनशैिी, गरिबी तिा पछ्यौटेपन जथता समथयाहरुका कािर् लवकासको 

यात्रािाई तीव्रता लदन ुकेही असहज भकको छ ।  
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अलहिे नेपािमा िोकतालन्त्रक गर्तन्त्र, बहुिबाद, सामालजक न्यायसलहतको समानपुालतक, समावेशी 

प्रलतलनलधमिूक व्यवथिा, मौलिक अलधकाि, नागरिक थवतन्त्रता जथता हाम्रा महत्वपरू्ण उपिलब्धहरु 

संथिागत हुदँ ैगइिहकेा छन।् संलवधानिे अंलगकाि गिेको तीन तहको शासकीय व्यवथिािे लसहदंिवािको 

अलधकाि गाउँ गाउँमा थिालपत भकको छ ।  

२०७४ साि असाि १४ गते सम्पन्न पलहिो चिर्को थिानीय तहको लनवाणचनबाट यस बान्नीगढी जयगढ 

गाउँपालिकामा समेत थिानीय सिकाि थिालपत भकको लियो । लवगतको सिकाििे आफ्नो पाँच वर्णको 

कायणकाि पिुा गिी सकेको छ । लवगत वर्णहरुमा आवश्यक नीलत लनयम कवम ्काननूहरूको ि अत्यावश्यक 

कमणचािीहरुको अभावका सािै अन्य िपैु्र जलटिताका बीच पलन लवगतको सिकािि ेआफ्ना गलतलवलधहरु 

सर्ितापवूणक सञ्चािन गर् यो । यसिाई मैिे यस बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाको उपिलब्धको रुपमा 

लिकको छु ।   

सम्मालनत गाउँसभाका सभाध्यक्ष महोदय,  

यस बजेट तिा कायणक्रमहरुको तजुणमाको क्रममा हामीिे लनलित प्रलक्रयाहरू पिुा गिेका छं ।  

नेपािको संलवधान, थिानीय सिकाि सञ्चािन ऐन २०७४, िालष्िय प्राकृलतक स्रोत तिा लवत आ आयोग ऐन 

२०७४, अन्ति सिकािी लवत आ व्यवथिापन ऐन २०७४, संघीय तिा प्रदशे सिकाििे जािी गिेका नीलत, 

काननू तिा मापदण्डहरू, थिानीय तहको वालर्णक योजना तिा बजेट तजुणमा  लदग्दशणन २०७४,  आलिणक 

व्यवथिापन तिा सम्पलत आ हथतान्तिर् सम्बन्धी लनदलेशका २०७४, संघीय प्रादलेशक ि थिानीय तहको 

आवलधक लवकास योजना, थिानीय तहको मध्यकािीन खचण संिचना, स्रोत साधन, लवकासका 

अन्तिसबलन्धत लवर्यहरू ि नेपाि सिकाििे अन्तिालष्िय जगतमा जनाकका प्रलतविताबाट लसलजणत 

दालयत्वहरू, लदगो लवकास िक्ष्यहरुिाई आधाि बनाकको छु । बजेट तजुणमाको लसिलसिामा लवर्यगत 

शाखा,  कायणपालिका बैठक ,लवलभन्न सलमलतहरु, िाजश्व पिामशण सलमलत , लवलभन्न िाजलनतीक दि , संघ 

संथिा कवंम लवद्वत वगण िगायत सबैबाट प्राप्त सझुाविाई समेत ध्यान लदकको छु ।       

बजेट तिा कायणक्रम तजुणमा गदाण मैि ेकोलभड-१९ को प्रभावबाट भकको आलिणक, सामालजक क्षलतबाट 

जनजीवन सामान्य बन्द ैगकको अवथिामा आलिणक ि सामालजक के्षत्रिाई पनु गलतलशि बनाउने, बेिोजगािी 

ि गरिवी न्यनुीकिर्मा प्रत्यक्ष योगदान परु् याउने, कृलर् ि पशपुािनमा नागरिकिाई आत्मलनभणि बनाउने, 

उत्पादनमिूक तिा लछटो प्रलतर्ि प्राप्त गनण सलकने, जनताको जीवनथति आम्दानी ि िोजगािी बढ्ने, 

थिानीय सहभालगता जट्ुने, थवयंसेवा परिचािन गनण सलकने तिा िागत कम िाग्ने, थिानीय स्रोत साधन 

ि सीपको अलधकतम प्रयोग हुने, मलहिा बािबालिका दलित ज्येष्ठ नागरिक तिा लपछलडकका क्षेत्र ि 

समदुायिाई प्रत्यक्ष िाभ पगु्ने, िैंङ्लगक समानता, सामालजक समावेशीकिर् अलभवलृि हुने, लदगो लवकास, 

वाताविर् संिक्षर् तिा सम्बिणन गनण सघाउ पयुाणउने ि भालर्क तिा सांथकृलतक पक्षको जगेनाण ि सामालजक 

सद ्भाव तिा ककता अलभवलृिमा सघाउ पयुाणउने लवर्यहरूिाई प्रािलमकता लदकको व्यहोिा यस सम्मालनत 

गाउँसभािाई अवगत गिाउन चाहान्छु ।  
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सम्मालनत गाउँसभाका सभाध्यक्ष महोदय, 

समग्रमा यो बजेट तिा कायणक्रम “समृलिको आधारः बान्नीगढी सरकार” भन्ने सोचका साि तजुणमा 

गरिकको छ भने यसिे यस गाउँपालिकाको सामालजक, आलिणक सचुकाङ्क उच्चतम तलु्याउँद ै यस 

गाउँपालिकािाई नगिपालिकामा थतिोन्नती गने िक्ष्य लिकको छ ।  

यस बजेटको उदेश्यहरू लनम्न बमोलजम रहेको व्यहोरा म यस सभािाई अवगत गराउन चाहन्छु । 

1. कृलर्, िघ ुउद्योग ि सेवा के्षत्रको आधनुीलककिर्, व्यावसालयककिर् ि बजािीकिर् मार्ण त उत्पादन 

ि उत्पादकत्व अलभबलृि गिी लदगो आलिणक बलृि हालसि गने । 

2. सिकािी, नीलज, सहकािी के्षत्रको सहकायणमा िगानी तिा क्षमता अलभबलृि गिी िोजगािी ि 

थविोजगािीको अवसि सजृना मार्ण त गरिबी लनबािर्मा सहयोग गने ।  

3. सावणजलनक सेवा प्रवाहिाई गरु्थतिीय, प्रलवलधमैत्री, सेवाग्राहीमैत्री ि सवणसिुभ बनाई सिकािप्रलतको 

जनलवश्वास अलभवलृि गने । 

4. गाउँपालिकाबासीिाई थवच्छ, लपउन योग्य तिा पयाणप्त खानेपानीको प्रत्याभलूत गने । 

5. महामािी ि लवपद ्बाट लसलिि भकको आलिणक तिा सामालजक के्षत्रिाई पनुणथिालपत गिी समलिगत 

आलिणक थिालयत्व कायम गने ।  

नेपािमा योजनावि लवकासको शरुूवात भकको छ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । लवगतमा योजनावि 

लवकासको र्िथवरुप लवकासका लवलवध आयामहरूमा सकािात्मक परिवतणनहरू आकका छन ्। नेपािमा 

बहुदिीय प्रजातन्त्रको थिापना पिात गाउँमा आउने अनदुान िकम बलृि भकसंगै भौलतक पवूाणधाि लवकास, 

सामालजक लवकास, मानव लवकास ि लदगो लवकाससंग सम्बलन्धत कायणक्रमहरू थिानीय लनकायमा 

सञ्चािन गरिकका छन ् । लवगतको सिकाििे यस गाउँपालिकामा आलिणक, सामालजक, पवूाणधाि, वन, 

वाताविर् तिा लवपद ्व्यवथिापन ि सशुासन तिा संथिागत लवकासको के्षत्रमा धेिै कायणहरूको िािनी 

गिेको लियो । ती मध्ये धेिैजसो ठूिा साना भौलतक पवूाणधाि लवकासका कामहरू, प्रविणनात्मक 

कायणक्रमहरू, तालिम तिा क्षमता लवकासका कामहरू सम्पन्न भकका छन ्भने केही कायणहरू सम्पन्न हुन 

िालग िहकेा छन ्। यसका अलतरिक्त बताणमान समयको आवश्यकता ि अवथिािाई परििलक्षत गिी नयाँ 

कायणहरुको िािनी गने लजम्मेवािी हाम्रो काँधमा आकको छ ।  

सम्मालनत गाउँसभाका सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म यहाँहरू समक्ष आलिणक वर्ण २०७९/०८० को बजेट प्रथततु गने अनमुलत चाहन्छु ।  

आयतर्य ः 

1. आलिणक वर्ण २०७९/०८० को िालग हामीिे लवलभन्न स्रोतहरूबाट जम्मा रू. ३५ करोड २० िाख 

९१ हजार प्राप्त गिेका छं । त्यस मध्ये सघंीय सरकारबाट हस्तान्तररत सशयत अनुदान रु.१६ 
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करोड ३५ िाख, लवलिय समालनकरण अनुदान ८ करोड ८३ िाख ि राजश्व बाँडर्ाँडबाट 

७ करोड ३७ िाख ३ हजार प्राप्त गिेका छौ ।  

2. सुदूरपलिम प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तररत लविय समालनकरण अनुदान रु. ५८ िाख ५७ 

हजार, राजश्व बाँडर्ाँडबाट रु. १४ िाख ८१ हजार, समपुरक अनुदान ३७ िाख ५० हजार 

प्रदेश लवशेर् अनुदान रु.२५ िाख ि प्राप्त गिेका छौ । 

3. त्यसैगिी आन्तररक स्रोतबाट प्राप्त हुने अनमुालनत आम्दानी रु. ३० िाख, सलंचत कोर्मा रहने 

अनुमालनत मौज्दात रु. १ करोड गिी जम्मा  रू. ३५ करोड २० िाख ९१ हजार  िाई मैि े

तोलककका सशतण अनदुान अन्तगणतका लशर्णकहरु, गाउँपालिका थतरिय कायणक्रमहरू, सबै वडाहरू 

ि लवर्यगत क्षेत्रहरूका सािै िलक्षत वगणमा समानपुालतक ि समावेलशताको लसिान्त अनसुाि 

बाँडर्ाँड गिेको छु ।  

व्ययतर्य ः 

1. कुि लवलनयोलजत बजेट मध्ये कायाणिय संचािन ि व्यवथिापन तिा  सेवा प्रवाहिाई सहज ि 

गरु्थतिीय बनाउन प्रशासलनक खचण तर्ण  रू. ८ करोड लवलनयोजन गिेको छु ।  

2. थिानीय तहमा कायणित कमणचािीहरु  तिा गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट सेवासलुवधा प्राप्त 

गने किाि कमणचािीहरुिाई प्रोत्साहन भत आा  थवरुप मालसक रू. १ हजार ५ सय उपिब्ध गिाउने 

व्यवथिािाई लनिन्तिता लदकको छु । 

3. गाउँपालिकामा सञ्चालित सबै बािलवकास केन्रहरुमा कायणित बािलवकास सहजकताणहरु ि 

सामदुालयक लवद्याियमा कायणित कमणचािीहरुिाई संघीय सिकािको वालर्णक बजेटमा उल्िेख 

भकबमोलजम मालसक रु. ७ हजार िप गने व्यवथिािाई लनिन्तिता लदकको छु ।  

4.  गाउँपालिका थतिीय  गौिवका आयोजनाहरु मध्येको कक मिु प्रशासकीय भवन लनमाणर्का  लनलम्त 

रू. १ करोड लवलनयोजन गिेको छु । 

5. संघीय सिकाि तिा  प्रदशे सिकाि सँग साझेदािी गिी लनमाणर् गरिने आयोजनामा समपिुक कोर् 

तर्ण  रू. ८० िाख लवलनयोजन गिेको छु । 

6. जयगढ बजािमा िहकेो अथतव्यथत खानेपानीिाई लमटि प्रलवलधसलहत लनयलमत सचुारु गनण छातासैन 

जयगढ बहृत खानेपानी आयोजनाका िागी रू. ८० िाख लवलनयोजन गिेको छु । 

7. गाउँपालिका थतिमा सञ्चािन गरिने बहृत खािका आयोजना संघ तिा प्रदशे सिकािसंग समन्वय 

गिी माग गनणका िागी यस गाउँपालिकाको पञ्चवलर्णय आवलधक योजना लनमाणर् गनण सेवा तिा 

पिामशण तर्ण  रू.७० िाख लवलनयोजन गिेको छु ।  

8. गाउँपालिकाको व्याकुहोिोडि सवािी साधन खरिद गनणका िागी रू.५० िाख लवलनयोजन गिेको 

छु । 

9. जयगढ बीच बजािमा लनमाणर्ालधन िहकेो सिथवती मलन्दि क्षेत्रमा िहकेो सावणजलनक मैदानिाई 

व्यवथिापन तिा घेिा पखाणि लनमाणर्का िागी रू. २० िाख  लवलनयोजन गिेको छु । 
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10. दगुणम के्षत्रमा िहिे गरु्थतिीय तिा लनशलु्क सेवा प्रदान गद ैआईिहकेो बयिपाटा अथपतािका िागी 

सहयोग थवरुप रू. ५ िाख लवलनयोजन गिेको छु ।  

11. गाउँपालिका अन्तगणतको १ नं. वडा कायाणिय, गाँज्राको नयाँ भवन लनमाणर्का िागी रू. ३० िाख 

लवलनयोजन गिेको छु । 

12. गाउँपालिकामा नयाँ उद्यमी सजृना, थतिोन्नलत ि तालिमको व्यवथिा उद्यम लवकास तर्ण  गनण रू.१० 

िाख लवलनयोजन गिेको छु ।  

13. धवुाँमकु्त गाउँपालिका घोर्र्ा गनण बैकलल्पक उजाण प्रवधणन कायणक्रम अन्तगणत सधुारिकको चिुो 

व्यवथिापनका िागी रू. १० िाख लवलनयोजन गिेको छु । 

14. अध्यक्ष यवुा थविोजगाि कायणक्रमिाई लनिन्तिता लदद ैरू. ३० िाख लवलनयोजन गिेको छु । 

15. गाउँपालिका थतिीय सडकहरु सिसर्ाईका िागी ि लनमाणर् भकका सडको थतिोलन्नतका िागी रू. 

३० िाख लवलनयोजन गिेको छु । 

16. त्यसैगिी टोि/बथतीबाट आवश्यकता ि औलचत्यताको आधािमा आयोजनाहरुको प्रािलमकीकिर् 

गिी सबै वगण क्षेत्र तिा  समदुायिाई प्रलतलनलधत्व हुने गिी वडा थतिीय योजनाहरुका िालग रू. १ 

करोड ४८ िाख लवलनयोजन गिेको छु, जसबाट वडाहरुमा आलिणक लवकास, सामालजक लवकास, 

पवूाणधाि लवकास, वाताविर् तिा लवपद ्व्यवथिापन ि संथिागत लवकास, सेवा प्रवाह ि सशुासनका  

क्षेत्रहरू समेलटने लवश्वास लिकको छु । 

17.  लवलभन्न लवर्यगत क्षेत्रहरू थवाथ्य क्षेत्र , लशक्षा क्षेत्र, कृलर् लवकास, पश ु सेवा , खानेपानी ि 

सिसर्ाई तिा िलक्षत वगणसमेतिाई सम्बोधन गदै  जम्मा रू. २ करोड ८० िाख लवलनयोजन 

गिेको छु ।  

18. गाउँपालिका थतिीय भौलतक, सामालजक, आलिणक, तिा प्रालवलधक लशक्षा िगायत लवलवध क्षेत्रको 

लवकास तिा लवलभन्न कायणक्रमको व्यवथिापनका िालग रू. ८० िाख ४१ हजार बजेटको 

व्यवथिा गिेको छु । 

सम्मालनत गाउँसभामा अध्यक्ष महोदय, 

अब म यहाँहरु समक्ष सबै वडाहरु तिा लवर्यगत शाखामा लवलनयोजन गिेको बजेटिाई लवथततृ रुपमा 

जानकािी गिाउन चाहन्छु ।          

शाखागत वजेट 

 

 

 

 

 

क्र.सं लवर्यगत शाखा तर्य  सीमा रकम 

१. थवाथ्य ५० िाख 

२. लशक्षा १ किोड ३५ िाख 

३. कृलर् ३५ िाख 

४. पश ु २५ िाख 

५. खानेपानी तिा सिसर्ाई १० िाख 

६ मलहिा तिा बािबालिका (िलक्षत वगण)  २५ िाख 

 जम्मा २ करोड ८० िाख 



6 

वडागत वजेट 

 

 

 

 

 

सम्मालनत गाउँसभाका सभाध्यक्ष महोदय,  

नेपािको संलवधानिे व्यवथिा गिेको थिानीय तह कायाणन्वयनमा आक संगै यो गाउँपालिका भोक, िोग, 

गरिवी, पछ्यौटेपन ि आलिणक सामालजक लवभेद लवरुिको संघर्ण ि समलृि प्रालप्तको चिर्मा प्रवेश गिेको छ 

। यो प्रयास प्रालप्तका िालग सम्परु्ण गाउँपालिकावासीहरु कउटै मञ्चमा आबि हुनपुने अवथिा आकको छ। 

िोकतालन्त्रक मलु्यमान्यतामा आधारित समाजबाद उन्मखु अिणतन्त्र थिापना गनण अव सामालजक आलिणक 

के्षत्रमा र्ड्को मानुण पने अवथिा आकको छ । यसका लबच कोिोना महामािीका कािर् समग्र लवश्व नै 

आलिणक रुपमा धिासायी भई सामान्यीकिर् भईिहकेो अवथिामा यस गाउँपालिकामा पलन जनताको 

आलिणक अवथिा सदुृढ गदै  नालगिकको जीवन िक्षा गनुण मखु्य चनुौतीको रुपमा िहकेो छ ।   

यस बजेटिे थिानीय थतिमा कृलर् ि पशपुािनमा आत्मालनभणि अिणतन्त्रको लवकास गद ै सामालजक 

लवकासिाई पलन दरििो तलु्याई समिृ गाउँपालिका लनमाणर्का िालग आधाि तय गने लवर्यमा 

गाउँपालिका आशावादी छ ।  

अन्त्यमा, यो बजेट तजुणमा गदाण मागण लनदशेन प्रदान गनुण हुने गाउँपालिकाका अध्यक्ष, वडा अध्यक्षज्यहूरू, 

गाउँसभाका सदथयज्यहूरू, थिानीयथतिमा लक्रयाशीि िाजनीलतक दिहरू, समाजसेवी, बिुलजवीहरू, 

पत्रकािबन्ध,ु मलहिा अलधकािकमी, दलित प्रलतलनलध, यवुा ्िब, बाि ्िब, गाउँ कायणपालिकाको 

कायाणियका प्रमखु प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत कवम ्सम्परू्ण कमणचािीहरुप्रलत लवशेर् धन्यवाद लदन चाहन्छु 

। “समृलिको आधारः बान्नीगढी सरकार” भन्ने यस गाउँपालिकाको नािािाई सािणक बनाउन सवै 

गाउँपालिकाबासीको िचनात्मक सहयोगको आशा गदणछु ।  

माता बान्नीगढीिे हामी सवैको िक्षा गरुन । धन्यवाद । 
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क्र.सं वडा तर्य  सीमा रकम 

१. १ नं वडा कायाणिय १८ िाख 

२. २ नं वडा कायाणिय १८ िाख 

३. ३ नं वडा कायाणिय ३२ िाख 

४. ४ नं वडा कायाणिय १८ िाख 

५. ५ नं वडा कायाणिय २७ िाख 
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 जम्मा १ करोड ४८ िाख 


