
आर्थि��क वर्ष� २०७९/०८० को 
                        राजस्व र व्यय (बजेट)को अनुमान

                                              बन्दीपुर गाउँपार्थि&का
                                          तनहू ँर्थिजल्&ा

गण्डकी प्रदेश
२०७९



सम्मानि�त सभाध्यक्ष महोदय,

गाउँ सभाका सदस्यहरू,

सम्परू्ण� कम�चारीहरू तथा उपनिस्थत महा�भुावहरू । 

 सनंिवधा�तः �ेपाल संघ,  प्रदशे र स्था�ीय तह गरिर  ३ तहको  सघंीय लोकतानि,-क गर्णत,-ात्मक शास�
प्रर्णालीमा  प्रवेश गरेसंगै हाल मलुकुमा स्था�ीय तहमा दोस्रो काय�कालको नि�वा�च� सम्प,� भइसकेको छ । 

 स्था�ीय तहको नि�वा�च�मा भाग निलइ अमलु्य मतदा� ग�ु�हु�े सम्परू्ण� ब,दीपरुबासी आमा, बवुा, दाज,ु भाई,
निददी, बनिह�ी सबमैा हानिद�क आभार व्यक्त गद<  यस सम्मानि�त गाउँसभाबाट ध,यवाद निद� चाह,छु ।

 �ेपालको राज�ैनितक परिरवत��का लानिग भएका सवै प्रकारका ज�आ,दोल�, सघंर्ष� र क्रानि,तका क्रममा सहादत
प्राप्त ग�ु�हु�े  सम्परू्ण� सनिहदहरुप्रनित भावपरू्ण� श्रद्धा,जली अप�र्ण गद�छु साथै ज�आ,दोल�,  सघंर्ष� र क्रानि,तको
�ेततृ्व गरी राज�ैनितक परिरवत��लाई साकार पा�� अग्रर्णी भनुिमका खेल्�हुु�े अग्रजहरुप्रनित उच्च सम्मा� व्यक्त
गद�छु ।

 सघंीय लोकतानि,-क गर्णत,- �ेपालको सनंिवधा� २०७२ ले ती� तहका सरकारको परिरकल्प�ा गरेको छ ।
जस अ�सुार सघंीय लोकतानि,-क गर्णत,- �ेपालको मलू संरच�ा संघ प्रदशे र स्था�ीय गरी ती� रहकेो छ ।
सनंिवधा�ले �ै ती�ै तहका सरकारलाई काय�पानिलकीय, व्यवस्थापकीय र ,यायपानिलकीय अनिधकार प्रदा� गरे
अ�सुार स्था�ीय सरकार संचाल� ऐ�, २०७४ बमोनिजम प्रत्येक वर्ष�को अर्षाढ १० गते गाउँसभामा  आय र
व्ययको निववरर्ण  (बजेट)  पेश ग�S प्रचल� अ�सुार आनिथ�क वर्ष� २०७९।८० को वानिर्ष�क बजेट प्रस्ततु ग��
गईरहकेो छु ।

 त्यसैगरी आ.व. २०७९।८० को वानिर्ष�क बजेट तयार ग�S स,दभ�मा पय�टन  ,   कृर्थिर्ष  ,  र्थिशक्षा  ,   स्वास्थ्य  ,   सहकारी  
पूवा�धारः समृद्ध बन्दीपुर र्थिनमा�णको आधार भ,�े मलू �ारालाई साकार ग�� सहयोग ग�ु� हु�े ज�प्रनितनि�निध,
�ागरिरक  समाज,  �ीनिज  के्ष-,  वनुिद्धनिजवी,  पेशाकमW,  कम�चारी  तथा  आम�ागरिरकवाट  प्राप्त  सझुाव  एवं
सल्लाहलाई आत्साथ गरी  समृद्ध बन्दीपुर सुखी बन्दीपुरवासी को या-ामा अगानिY बढ�े हौसला प्राप्त
गरेको छु ।

 आ.व. २०७९।८० को वानिर्ष�क बजटे तयार ग�S स,दभ�मा �ेपालको सनंिवधा�, निवनिभ,� प्रचनिलत ऐ� का��ू,
सघंीय सरकार तथा प्रदशे सरकार माग�दश�� तथा स्था�ीय तहको बजेट तजु�मा सम्व,धी निदग्दश��, २०७४ को
नि�दSश�लाई पाल�ा गरेको छु ।

 निवनिभ,� के्ष-वाट प्राप्त राय, सझुाव एवं सल्लाहको आधारमा तयार पारिरएको आ.व. २०७९।८० को वानिर्ष�क
बजेट प्रस्ततु ग�S अ�मुनित चाह,छु ।



सभाधयक्ष महोदय, 

चाल ुआ.व. को बजेट खच�को समीक्षा ग�S अ�मुनित चाह,छु ।

 आ.व. २०७८।७० मा कूल रु. ५४ करोY ९२ लाख ५१ हजार ८६४ रकम निवनि�योज� भएकोमा चाल ु
आ.व. को ११ मनिह�ा सम्म रू. २३ करोY ३४ लाख २३८ अथा�त कूल बजटेको ४२.४९ प्रनितशत खच� 
भएको छ ।

 आ.व. २०७८।७९ मा चाल ुतर्फ�  रू. १४ करोY ५० लाख १२ हजार ९५१ निवनि�योज� भएकोमा चाल ु
आ.व. को ११ मनिह�ामा रू.  ८ करोY ९९ लाख ८ हजार ४७२ अथा�त ६२ प्रनितशत खच� भएको छ ।

 आ.व. २०७८।७९ मा पूजँीगत तर्फ�  रू. १८ करोY १५ लाख ४८ हजार ९१३ निवनि�योज� भएकोमा चाल ु
आ.व. को ११ मनिह�ा सम्म  रू. ४ करोY २३ लाख ३९ हजार ४१० अथा�त २३.३२ प्रनितशत खच� भएको छ

 आ.व. २०७८।७९ को अ,त सम्ममा कूल निवनि�योनिजत बजटेको ७५ प्रनितशत खच� हु�े अ�मुा� गरिरएको छ ।

सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म आगामी आनिथ�क वर्ष� २०७९।८० को उद्दशे्य तथा प्राथनिमकता प्रस्ततु गद�छु । बजेटका उद्दशे्य नि�म्�ा�सुार रहकेा
छ�ः 

क. गाउँपानिलकामा उपलब्ध श्रोत र साध�को अनिधक्तम परिरचाल� मार्फ� त आनिथ�क, सानिमजक र पवूा�धारको 
निवकास र निवस्तार ग�ु� ।

ख. सशुास�को प्रव�द्ध� गद< निछटो, छरिरतो एवं चसु्त दरुूस्त सेवा प्रदा� ग�ु� 
ग. आनिथ�क तथा सामानिजक रूपले पछानिY परेका वग�, के्ष- तथा समदुायलाई उनिचत अवसर प्रदा� गरी राज्यको 

मलू प्रवाहमा ल्याउ�ु ।
घ. आनिथ�क समा�ता कायम गद< हु�े र �हु�े बीचको असमा�ता ,य�ूीकरर्ण ग�ु� ।
ङ. प्राप्त लाभको समा�पुानितक निवतरर्ण ग�ु� ।
च. आय आज�� तथा रोजगारिरका अवसर सजृ�ा गद< समदृ्ध बनि,दपरु सखुी ब,दीपरु बासीको आधार तयार ग�S ।
छ. समतामलूक एवं ,यायपरू्ण� समाजको नि�मा�र्ण ग�ु� ।
ज. भ्रष्टाचारको ,य�ूीकरर्ण गद< सदाचारयकु्त समाजको नि�मा�र्ण ग�ु� ।

मानिथ उल्लनेिखत उद्दशे्य हानिसल ग�� दहेाय अ�सुारका के्ष-गत प्राथनिमकता नि�धा�रर्ण गरिरएको छः 

क. कृनिर्षको आध�कुीकरर्ण मार्फ� त उत्पाद� र उत्पादक्तव वनृिद्धमा जोY निद�े ।
ख. सवेा प्रवाहलाई गरु्णस्तरीय, सव�सलुभ, पारदशW र प्रनिवनिधमै-ी ब�ाउ�े ।
ग. आनिथ�क रूपले निवप,�, निसमा,तकृत, अल्पसखं्यक, दनिलत तथा अपाङ्गता भएका व्यनिक्तहरूलाई निवशेर्ष 

सरुक्षा तथा संरक्षर्ण प्रदा� ग�S ।



घ. शीप निवकास तथा क्षमता निवकास सम्व,धी काय�क्रम संचाल� गरी आय आज��मा जोY निद�े ।
ङ. उद्यमनिशलता निवकासमा जोY निद�े ।
च. भौनितक पवूा�धारको निवकासका लानिग आवश्यक श्रोत साध�को  व्यवस्थाका लानिग अ,तर सरकार सम,वय र 

सहकाय�मा जोY निद�े ।
छ. बदैनेिशक रोजगारीवाट र्फकS का यवुाहरू शीप, क्षमता, अ�भुव र प्रनिवनिधको  उपयोग मार्फ� त रोजगारी सजृ�ामा 

जोY निद�े ।
ज. निवपे्रर्षर्ण आयलाई उत्पाद�मलूक के्ष-मा प्रयोग ग�S ।

सभाध्यक्ष महोदय, 

अब म आनिथ�क वर्ष� २०७९।८० को अ�मुानि�त श्रोत तथा निवनि�योज� प्रस्ततु गद�छु ।

     आन्तरिरक आय तर्फ� ः – ३ करोड हुने अनुमान गरेको छु ।   

क. सम्पत्ति� कर वा
पतः� १३ ला
ख ७३ हजा
र ७५० 
ख. भु �मि�कर/�
लाप�तः वा
पतः २६ ला
ख ५१ हजा
र १०८
ग. घरवाह
ला कर तःर्फः �  २५ ला
ख ८ हजा
र ८२४
घ. वाह
ला विवाटौ$र% कर वा
पतः� ३ ला
ख ५८ हजा
र ८८१
ङ. अन्य कर वा
पतः� ३ हजा
र ४५० 
च. सरक
र% सम्पत्ति� वाह
लाबा
टौ प्रा
प्त आय� ११ हजा
र ५०० 
छ. अन्य स-वा
 शु�ल्क वा
पतः� १ ला
ख १ हजा
र ९७७
ज. पर%क्षा
 शु�ल्क वा
पतः� ९ ला
ख २० हजा
र
झ. दतः
 , र्फः
र�, नविवाकरण तःथा
 अन्यवा
टौ� २३ ला
ख
ञ. नक्स
प
स दस्तः�र वा
पतः ३६ हजा
र ३६९ 
ट. मिसर्फः
रिरशु दस्तः�र वा
पतः� १ ला
ख ९ हजा
र ५२४
ठ. व्यत्तिक्�गतः घटौन
 दतः
  दस्तः�र वा
पतः� १९ ला
ख २५ हजा
र ४८
Y. न
तः
 प्रा�
त्तिणतः दस्तः�र वा
पतः� १४ ला
ख ७५ हजा
र ५९७
ढ. अन्य दस्तः�र वा
पतः� ४३ हजा
र ८८३
र्ण. व्यवास
य रत्तिजाष्ट्रे-शुन दस्तः�र वा
पतः� ६ ला
ख ९ हजा
र ६६७
त. प्राशु
समिनक दण्ड ,जारिरवा
न
 र जार्फःतः वा
टौ� ५७ ला
ख ५० हजा
र 
थ. अन्य र
जास्वावा
टौ� ११ ला
ख ५० हजा
र 
द. र्फः�ह�र�?ला
वा
टौ आय� १० ला
ख
ध. नद%न
ला
 ठे- क्का
वा
टौ� ५० ला
ख 
�. विवाज्ञा
पन करवा
टौ� ६ला
ख 



प. मिनक
सC करवा
टौ� २० ला
ख
र्फ. बासप
क  व्यवास्था
पनवा
टौ� ५ ला
ख 

नेपा& सरकारवाट र्थिनम्न बमोर्थिजम अनुदान प्राप्त हुने अनमुान रहेको छः

 निवत्तीय समा�ीकरर्णः १०करोY १७ लाख 

 सशत� अ�दुा�ः २३ करोY ३४ लाख

 निवशेर्ष अ�दुा�ः १ करोY ५५ लाख

 राजस्व वाँYर्फाँYः ७ करोY ९३ लाख ३५ हजार 

 समपरुक अ�दुा�ः २ करोY

गण्डकी प्रदेश सरकारवाट र्थिनम्न बमोर्थिजम अनुदान प्राप्त हुने अनुमान रहेको छः

 निवत्तीय समा�ीकरर्णः १ करोY ११ लाख ३८ हजार

 राजस्व वाँYर्फाँYः १ करोY ७ लाख १९ हजार

 निवशेर्ष अ�दुा�ः ५० लाख 

 समपरुक अ�दुा�ः ७० लाख

 अल्यावाटः ३ करोY 

 सामानिजक सरुक्षाः १३ करोY 



ब्यय तर्फ� ः आगामी आनिथ�क वर्ष�कको लानिग नि�म्� बमोनिजम रकम निवनि�योज� गरिरएको छः

1. कृर्थिर्ष तर्फ�  रू. ४० &ाख रकम र्थिवर्थिनयोजन गरिरएको छ ।
2. पशुपन्छी तर्फ�  रु. ५० &ाख रकम र्थिवर्थिनयोजन गरिरएको छ ।
3. पय�टन तर्फ�  रू. २० &ाख रकम र्थिवर्थिनयोजन गरिरएको छ ।
4. उद्योग बार्थिणज्य तर्फ�  रू. ५ &ाख रकम र्थिवर्थिनयोजन गरिरएको छ ।
5. सहकारी तर्फ�  रू. ५ लाख रकम निवनि�योज� गरिरएको छ ।
6.  निशक्षा तर्फ�  रू. ५५ लाख  रकम निवनि�योज� गरिरएको छ ।
7. स्वास्थ्य तर्फ�  रू. ६० लाख रकम निवनि�योज� गरिरएको छ ।
8. निसंचाई तर्फ�  रू. ३० लाख  रकम निवनि�योज� गरिरएको छ ।
9. संस्कृनित प्रवद्ध� तर्फ�  रू. १० लाख रकम निवनि�योज� गरिरएको छ ।
10. मनिहला बालबानिलका, अपाङ्ता तथा जेष्ठ �ागरिरक तर्फ�  रू. २० लाख रकम निवनि�योज� गरिरएको छ ।
11. लङ्ैनिगक समा�ता तथा सामानिजक समावेशीकरर्ण रू. १० लाख रकम निवनि�योज� गरिरएको छ ।
12.  सYक तथा पलु नि�मा�र्ण तर्फ�  रू. २ करोY ३५ लाख रकम निवनि�योज� गरिरएको छ ।
13.  �वीकरर्णीय उजा� तर्फ�  रू. ८ लाख रकम निवनि�योज� गरिरएको छ ।
14.  भव� तथा शहरी निवकास तर्फ�  रू. ६४ लाख  रकम निवनि�योज� गरिरएको छ
15. खा�ेपा�ी तथा सरसर्फाई तर्फ�  रू. १ करोY ५० लाख निवनि�योज� गरिरएको छ ।
16.  ब� तथा भसूंरक्षर्ण तर्फ�  रू. ५ लाख  रकम निवनि�योज� गरिरएको छ ।
17. जलाधार संरक्षर्ण तर्फ�  रू. १० लाख रकम निवनि�योज� गरिरएको छ ।
18.  निवपद ब्यवस्थाप� तर्फ�  रू. ३५ लाख रकम निवनि�योज� गरिरएको छ ।
19. लघ ुउद्यम निवकास काय�क्रमका लानिग रू. ३० लाख रकम निवनि�योज� गरिरएको छ ।
20. कम�चारी पय�ट� काजका लानिग रू. २० लाख रकम निवनि�योज� गरिरएको छ ।
21. समपरुक अ�दुा�का लानिग रू. २ करोY ७० लाख रकम निवनि�योज� गरिरएको छ ।
22.  सामानिजक सरुक्षाका लानिग रू. ८ करोY ३५ लाख रकम निवनि�योज� गरिरएको छ ।
23. भनूिम सम्व,धी काय�क्रमका लानिग रू. १० लाख रकम निवनि�योज� गरिरएको छ ।
24. प्रधा� म,-ी रोजगार काय�क्रमका लानिग रू. १०लाख रकम निवनि�योज� गरिरएको छ ।
25. ,यानियक सनिमनित व्यवस्थाप� तर्फ�  रू. ५ लाख रकम निवनि�योज� गरिरएको छ ।
26. सामी परिरयोज�ाको लानिग रू. २३ लाख रकम निवनि�योज� गरिरएको छ ।
27.  ब,दीपरु सांस्कृनितक के,द्र नि�मा�र्णका लानिग रू. ७० लाख रकम निवनि�योज� गरिरएको छ ।
28. जेष्ठ �ागरिरक सेवा के,द्रका लानिग रू. ५० लाख निवनि�योज� गरिरएको छ ।



29. अनितनिथ गहृ नि�मा�र्णका लानिग रू. ३५ लाख निवनि�योज� गरिरएको छ ।
30. अ,य आनिथ�क सहायताका लानिग रू. १० लाख रकम निवनि�योज� गरिरएको छ ।
31. प्रशासनि�क खच�का लानिग रू. ९ करोY ३० लाख रकम निवनि�योज� गरिरएको छ ।
32. वYा सनिमनितका लानिग रू. ४ करोY ७० लाख रकम निवनि�योज� गरिरएको छ ।
33. निवर्षयगत शाखाहरूका लानिग रू. ३ करोY ३० लाख रकम निवनि�योज� गरिरएको छ ।
34. गत आ.व. को पूजँीगत भकु्तानि�का लानिग रू. २ करोY २८ लाख ९२ हजार रकम निवनि�योज� गरिरएको छ ।
35. पानिलका स्तरीय योज�ा तथा काय�क्रमका लानिग रू. ३ करोY रकम निवनि�योज� गरिरएको छ ।

सभाध्यक्ष महोदय, 

 आगामी आनिथ�क वर्ष�को �ीनित तथा काय�क्रमहरू काया�,वय� ग�� रू. ६२ करोY ६२  लाख ९२ हजार खच� 
हु�े अ�मुा� गरिरएको छ ।

 जस अ,तग�त चाल ुतर्फ�  रू. ४२ करोY ४९ लाख र पूँजीगत तर्फ�  रू. २० करोY १३ लाख ९२ हजार 
निवनि�योज� गरिरएको छ ।

 ज�ु चाल ुतर्फ�  ६७.८४  प्रनितशत र पूँजोगत तर्फ�  ३२.१६ प्रनितशत रहकेो छ ।

अ,त्यमा, 

आ.व.  २०७९।८०  को  वानिर्ष�क  बजेट  तयार  ग�S  स,दभ�मा  रच�ात्मक सझुाव  एवं  सल्लाह निद�हुु�े  ज�प्रनितनि�निध,
�ागरिरक समाज, �ीनिज के्ष-, वनुिद्धनिजवी, पेशाकमW, उद्योग ब्यवसायी र बजेट नि�मा�र्ण काय�मा अहोरा- खनिट�े राष्ट्रसेवक
कम�चारीहरूलाई हानिद�क ध,यवाद निदद ै�ेपालको बत�मा� सनंिवधा�ले परिरकल्प�ा गरेको निदगो शानि,त, सशुास�, निवकास
र समनृिद्धको निदसामा अगानिY बढ� आह्वा� ग�� चाह,छु । 

ध,यवाद ।


