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गााँउसभाको बैठकमा २०७७ साल असार १० गत ेबधुबार गााँउपार्लकाका उपाध्यक्ष श्री रूपा शाही ज्यलेू 
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खापूिर्ाथ गााँउपार्लका 

याङ्चबुगर, हुम्ला 

२०७७, असार 



 

सम्मार्र्त अध्यक्ष ज्य ू, 

गााँउसभाका सदस्य ज्यहूरु, 

उपर्स्थत महार्भुावहरु, 

पत्रकार साथीहरु, 

सविप्रथम यस खापूिर्ाथ गााँउपार्लकाको चौथो बजेट  अर्धवशेर् तथा गााँउ सभा बैठकको अवसरमा उपर्स्थत 

सम्परू्ि महार्भुावलाई हार्दिक स्वागत गदिछु । खापूिर्ाथ गााँउपार्लकाले प्रस्तार्वत बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा 

गदाि मलुत:रे्पालको संर्वधार्को अर्सुचुी ८ र ९ मा उर्ललर्खत स्थार्ीय तहको एकल तथा साझा अर्धकार 

सचूी,आर्थिक अर्धकार र आर्थिक कायिप्रर्ाली, मौर्लक हकहरु, आर्थिक, सामार्जक र्वकास, प्राकृर्तक 

श्रोतको उपयोग र्ीर्त, वातावरर् संरक्षर् सम्बन्धी र्ीर्तहरु, रे्पाल सरकारबाट स्वीकृत संघ प्रदशे र स्थार्ीय 

तहको कायि र्वस्तरृ्तकरर्को प्रर्तवेदर्, रे्पाल सरकारले अवलम्बर् गरेका आर्थिक तथा र्वर्िय र्ीर्तहरु, 

स्थार्ीय तहको आबर्धक योजर्ाले तय गरेका प्राथर्मकताहरु, रे्पालले अन्तरार्रिय जगतमा जर्ाएका 

प्रर्तवद्धताहरु, स्थार्ीय शासर् संचालर् ऐर् र र्र्यमावलीका प्रावधार्हरु, र्वकासका समसामर्यक मदु्धाहरु 

जस्तै सामार्जक संरक्षर्, र्दगो र्वकास, जलवाय ुपररवतिर् र र्वपद व्यवस्थापर्, खाद्य तथा पोर्र् सरुक्षा, 

लैङ्र्गक सशर्क्तकरर् तथा समावेशी र्वकास, बालमैत्री स्थार्ीय शासर्, वातावरर्मैत्री स्थार्ीय शासर्, 

खलुला र्दसामकु्त तथा परु्ि सरसफाई, उजािसंकट लगायतका अन्तर सम्बर्न्धत र्वर्यहरु, स्थार्ीय तहको 

मध्यकार्लर् खचि संरचर्ा MTEF अर्रुुप प्राथर्मकतामा परेका कायिक्रमहरु, स्थार्ीय तहले दखेकेा र्वर्वध 

र्वर्यहरु, अथि मन्त्रालय, संघीय मार्मला तथा सामान्य प्रशासर् मन्त्रालय र अन्यबाट प्राप्त मागिदशिर् , गैर 

सरकारी कायािलयहरुको प्राप्त र्ववरर् र बजेट र्सर्लङ, सहभार्गतामलुक योजर्ा तजुिमा अर्रुुप बस्ती/टोल 

स्तरबाट छर्ौट गररएका आयोजर्ा/ कायिक्रम, वडा स्तरीय आयोजर्ा/कायिक्रमहरुको प्राथर्मकरर् र 

बजेटसाँग सम्बर्न्धत र्वर्भन्र् सर्मर्तहरुको प्रर्तवेदर् समेतको आधार मार्ी गााँउ कायिपार्लका बाट स्वीकृत 

गरी साविजर्र्करर्का लार्ग यो गररमामय गााँउ सभामा आगामी आ.व.२०७७/७८ को बजेट प्रस्ततु गरेको छु 

। 

प्राकृर्तक सौन्दयिता  सााँस्कृर्तक र्वर्वधता मेहर्ती र पररश्रमी जर्ता र भौगोर्लक र्वर्शष्टता र सनु्दरता 

यस गााँउपार्लका र समग्र हुम्लाकै सम्पर्तको रुपमा रहकेो छ ।कृर्र् तथा और्र्धजन्य जर्डबटुीहरु पयिटर् 

जलर्वद्यतु आर्द जस्ता र्वर्यमा प्रचरु संभावर्ा बोकेको खापूिर्ाथ गााँउपार्लका र्दगो र समरु्चत 

पररचालर्को अभावमा अपेर्क्षत रुपमा सामार्जक सााँस्कृर्तक आर्थिक र्वकास हुर् सकेको छैर् ।यद्यर्प 

उपलब्ध स्रोत साधर् र समयको प्रभावकारी प्रयोग गद ैसकारात्मक सोंच दृढ संकलप र सामरु्हक ईच्छाशर्क्त 

साथ यस खापूिर्ाथ गााँउपार्लकाको र्यााँ भर्वरय कोरे् र्जम्मेवारी खापूिर्ाथ गााँउपार्लकाका जर्ताहरुले हाम्रो 

कााँधमा सरु्म्पएका छर् ् । त्यसैले र्वकर्सत र समदृ्ध खापूिर्ाथ गााँउपार्लका र्र्मािर् गर्ि हामीलाई कुरै् 

वाहार्ाले छेक्र् ुहुदरै् । 



मार्र्ीय अध्यक्ष ज्य ूसदस्य ज्यहूरु तथा उपर्स्थत महार्भुावहरु, 

बजेट तथा कायिक्रमको उदशे्य मखु्य मखु्य र्ीर्तहरु अब म संके्षपमा प्रस्ततु गर्ि चाहन्छु ।  

बजेटको प्रमुख उदेश्य:- 

आ.ब.२०७७/७८ को यस खापूिर्ाथ गााँउपार्लकाको योजर्ाको प्रमखु उदशे्य आर्थिक सामार्जक सााँस्कृर्तक 

रुपान्तरर् गद ैपवूािधारहरुको र्वकास गरी यस गााँउपार्लकालाई र्वकासको बाटोमा अर्घ बढाउर् ुरहकेो छ ।   

यसका लार्ग कृर्र् पयिटर् जर्डबटुी र जलश्रोतको समरु्चत प्रयोग गरी सडक र्शक्षा स्वास््य र संचारका 

क्षेत्रमा प्रभावकारी कायिक्रम बर्ाई बजेटको सर्ह पररचालर् गरररे्छ । 

मुख्य नीलतहरु 

  खापूिर्ाथ गााँउपार्लकालाई २ बर्िर्भत्र आवश्यक पवूािधारहरको र्वकास गरररे् छ । 

 स्वच्छ  सफा र्ससा र पलार्स्टक रर्हत खापूिर्ाथ गााँउपार्लका र्र्मािर् गर्िको लार्ग खारे्पार्ी 

सरसफाई र फोहरमलैा व्यवस्थापर्मा र्वशरे् जोड र्दइरे्छ । सनु्दर र समदृ्ध गााँउपार्लकाको रुपमा 

र्वकास गर्ि  र्वर्भन्र् कायिक्रमहरु संचालर् गरररे्छ । 

 पयिटर् उद्योगको उच्च संभावर्ा भएको हुाँदा पयिटर् पवूािधार र्वकासमा प्राथर्मकता र्दइरे्छ । 

 र्दगो अथितन्त्रका लार्ग कृर्र् सधुार कायिक्रमहरु संचालर् गरी एक घर एक बगै ाँचा र्ीर्तलाई अर्सुरर् 

गरररे्छ । पशपुालर् र जर्डबटुीजन्य उत्पादर्का लार्ग प्राथर्मकतामा रार्खरे्छ । साथै जर्डवटुी 

संकलर्का लार्ग न्यार्यक र्र्यमर् गरररे्छ । 

 खापूिर्ाथ गााँउपार्लका र्भत्र सार्ा लघ ु जलर्वद्यतु आयोजर्ाहरुको संभाव्यता गराई संघीय सरकार 

प्रदशे सरकार तथा अन्य र्वकास साझेदारहरुसंग र्र्मािर्का लार्ग अर्रुोध गरररे्छ । 

 समता समार्ता र सशर्क्तकरर्को र्र्र्तलाई अबलम्वर् गद ै बालमैत्री अपाङ्गमैत्री लैङर्गक मैत्री 

गााँउपार्लका र्र्मािर्का लार्ग पवूािधार र्वकास तथा र्वर्भन्र् कायिक्रमहरु संचालर् गरररे्छ । 

 आधरु्र्क संचार प्रर्वर्धको र्वकास र र्वस्तारमा जोड र्दइ प्रर्वर्धमैत्री सेवा प्रवाह गरररे्छ । 

 गााँउपार्लकामा हरु् सक्रे् भोकमरी तथा खाद्य संकटलाई मध्यर्जर गद ैतात्कार्लर् तथा र्दघिकार्लर् 

राहत तथा खाद्य सरुक्षाका लार्ग रे्पाल सरकार र दात ृर्र्कायहरुसग अर्रुोध गरररे्छ । 

 आन्तररक आयलाई वरृ्ि गर्ि करको दायरा र्वस्तार गरी समरु्चत करको दर लगाउरे् र्ीर्त अपर्ाइरे् छ 

। 

 

 

 

 



आ.व.२०७७/७८ को िालग श्रोत साधनहरुको अनुमान,लतनका माध्यमहरु र संकिनका रणलनलतहरु 

खापूिर्ाथ गााँउपार्लकाले अथि मन्त्रालय संघीय मार्मला तथा स्थार्ीय र्वकास मन्त्रालय र अन्यबाट प्राप्त 

मागिदशिर् , गैर सरकारी कायािलयहरुको प्राप्त र्ववरर् र बजेट र्सर्लङका आधारमा श्रोत अर्मुार् तथा बजेट 

सीमा र्र्धािरर् सर्मर्तको र्र्र्िय अर्सुार श्रोत साधर्को अर्मुार् गररएको छ ।  

 

यसैगरी अब म आ.व २०७७/२०७८ को लार्ग र्वर्यगत र्वकास र्ीर्त उदशे्य र प्राथर्मकताहरु प्रस्ततु गर्ि 

चाहन्छु । 

१.आलथूक लवकास 

  कृर्र् 

 खापूिर्ाथ गााँउपार्लकाको प्रख्यात बालीहरु स्याउ ओखर र्समी फापर मह र्चर्ो कागरु्ा आल ु

लगायतका फलफुल तथा तरकारी और्र्धजन्य जर्डबटुीहरुको उत्पादर् बरृ्द्ध गर्ि र्वर्भन्र् कायिक्रमहरु 

संचालर् गरररे्छ । 

 उन्र्त जातको पशपुालर्का लार्ग र्श्ल सधुार तथा कृर्तम गभािधारर् कायिक्रममा जोड र्दद ैबाख्रा 

भेडा च्याङग्रापालर् मौरीपालर् व्यवसायलाई प्रोत्साहर् गरररे्छ । 

 उद्योग तथा वार्र्ज्य 

 स्थार्ीय जर्डबटुी तथा कृर्र् उत्पादर्मा आधाररत सार्ा तथा घरेल ुउद्योगहरुको र्वकासलाई 

प्राथर्मकता र्दइरे्छ । 

 स्थार्ीय उत्पादर्मा आधाररत सामार्हरुको बजार सरु्र्र्ित गर्ि पहल गरररे्छ । साथै स्थार्ीय 

उत्पादर् प्रयोगमा जोड र्दइरे्छ । 

पयिटर् 

 गााँउपार्लकाका सम्भाव्य पयिटकीय स्थलहरुको पर्हचार् तथा र्वकास गरी आन्तररक तथा वाह्य 

पयिटर् प्रवद्धिर् गरररे्छ । 

 पयिटकीय गन्तव्यको रुपमा रहकेो मार्सरोवर कैलाश दशिर्मा आउरे् पयिटकहरुको मखु्य िार 

खापूिर्ाथ र्तथिस्थल रहकेो हुदााँ ती पयिटकहरुलाई उक्त पयिटकीय गन्तव्यमा पयुािउर्का साथै 

गाउाँपार्लका र्भत्रका पयिटकीय स्थलहरुको थप र्वकास र्वस्तार र सधुारमा र्वशेर् ध्यार् र्दईरे्छ । 

साथै प्रचार प्रसारमा जोड र्दइरे्छ । 

सहकारी तथा र्वर्िय क्षते्र 

 सामरु्हक सहकारी तथा र्वर्िय के्षत्र प्रवद्धिर्मा र्वशेर् ध्यार् र्दइरे्छ । 



 यस खापूिर्ाथ गााँउपार्लकाको केन्रमा रहकेो प्रभ ु बैंकको शाखामा प्रत्येक खापूिर्ाथ बासीको बैंक 

खाता खोलर् उत्पे्रररत गरररे्छ । साथै गााँउपार्लकाबाट भकू्तार्ी हुरे् सबै प्रकारको रकम अर्र्वायि बैंक 

खाताबाट भकू्तार्ी हुरे् व्यवस्था गरररे्छ ।  

२.सामालजक लवकास 

र्शक्षा 

 खापूिर्ाथ गााँउपार्लकार्भत्र रहकेा र्वद्यालयहरुको शैर्क्षक गरु्स्तर सधुार गर्ि भौर्तक तथा प्रार्वर्धक 

सरु्वधाको र्वस्तार गरररे्छ । 

 गााँउपार्लकाका छात्राछात्रहरुलाई प्रार्वर्धक तथा उच्च र्शक्षाका लार्ग उर्चत छात्रवरृ्तका लार्ग 

पहल गरररे्छ । 

 संघीय सरकारले अबलम्वर् गरेको साविजर्र्क र्वद्यालय एकीकरर् तथा समायोजर् गरे् र्ीर्तलाई यस 

गााँउपार्लकामा पर्र् कायािन्वयर् गरररे्छ ।  

स्वास््य 

 सबैलाई स्वास््य कायिक्रमलाई र्वशेर् प्राथर्मकतामा रार्खरे्छ । गााँउपार्लकार्भत्र रहकेा स्वास््य 

चौकी हरु सचुारु रुपले संचालर् गर्ि व्यवस्थापर्का सम्परू्ि पक्षहरुमा र्वशेर् ध्यार् र्दइरे्छ । 

 अर्हले वतिमार् पररवेशमा कोर्भड १९ को महामारीलाई लर्क्षत गरी सोही अर्सुारको कायिक्रम तजुिमा 

र कायािन्वयर् गरररे्छ । 

 खापूिर्ाथ सामदुार्यक अस्पतालको लार्ग आवश्यक पवूािधार र्र्मािर्को लार्ग प्रकृया अगार्ड 

बढाइरे्छ । सेवा र्वस्तारमा जोड र्दइरे्छ ।  

 स्वास््य बीमा कायिक्रमलाई र्र्रन्तरता र्दइरे्छ ।  

 गााँउपार्लकास्तरमा आयवुेद शाखाको स्थापर्ा गरी सेवा सञ्चालर् गरररे्छ ।  

खारे्पार्ी तथा सरसफाई 

 सफा खारे्पार्ी तथा परु्ि सरसफाईका लार्ग  र्वशेर् ध्यार् र्दईरे्छ । 

 र्ससा र पलार्स्टक रर्हत गााँउपार्लका र्र्मािर्का लार्ग र्वर्भन्र् कायिक्रमहरु संचालर् गरररे्छ । 

 सफा र स्वच्छ खापूिर्ाथ गााँउपार्लका र्र्मािर्को लार्ग यहााँवाट र्र्स्करे् फोहरमैलाहरुको उर्चत 

व्यवस्थापर् गर्ुिपरे् हुाँदा उपयकु्त डर्म्पङ साईट तथा लयाण्डर्फलड साईडको र्र्मािर् तथा 

व्यवर्स्थत संचालर्मा र्वशेर् जोड र्दइरे्छ । 



सस्कृर्त प्रवद्धिर् 

 भार्ा सार्हत्य कला र सस्कृर्त संरक्षर् र सम्बद्धिर्मा र्वशेर् ध्यार् र्दइरे्छ ।यससाँग सम्बर्न्धत र्वर्भन्र् 

कायिक्रमहर संचालर् गरररे्छ । 

 गााँउपार्लकामा रहकेा गमु्बा मठ मर्न्दरहरुको पर्हचार् संरक्षर् एंव सम्बद्धिर्का लार्ग जोड र्दइरे्छ । 

लैङ्र्गक समार्ता एंव समार्जक समावेशीकरर् 

 मर्हला बालबार्लका दर्लत तथा उर्त्पर्डत जर्जाती र्वपन्र् र्समान्तकृत अपाङ्ग एंव पछाडी परेका 

वगिलाई लर्क्षत कायिक्रमहरु उर्र्हरुबाटै संचालर् गर्ि उत्पे्रररत गरररे्छ । रार्रिय मलुप्रवाहीकरर्को 

र्ीर्त अवलम्बर् गरररे्छ । 

 मार्व वचेर्वखर् घरेल ुर्हसंा बालश्रम छुवाछुत तथा सामार्जक कुरीतीको रुपमा रहकेा प्रथाहरुको सबै 

पक्षहरुको सहयोगमा न्यरु्र्करर्को प्रयास खोर्जरे्छ । 

 मर्हला बालबार्लका दर्लत अपाङ्ग जेष्ठ र्ागररक असहाय र एकल मर्हलाहरुको सामार्जक सरुक्षा 

र मार्व अर्धकार सम्बन्धी सचेतर्ा कायिक्रम संचालर्मा सामार्जक संघ संस्थाहरुलाई पररचालर् 

गरररे्छ । साथै संचालर् भैसकेका कायिक्रमहरुलाई पर्र् र्र्रन्तरता र्दइरे्छ । 

 खलेकुद र्वकासको लार्ग खलेकुद सम्बन्धी र्वर्भन्र् कायिक्रमहरु संचालर् गरर खलेकुद र्वकासमा 

र्वशेर् ध्यार् र्दइरे्छ । 

३.र्पवाूधार लवकास 

सडक तथा पलु 

 खापूिर्ाथ गााँउपार्लकाको केन्रदरे्ख सबै वडाहरुसम्म मोटरबाटो र्र्मािर्लाई उच्च प्राथर्मकताका 

साथ अगार्ड बढाइरे् छ ।साथै यस गााँउपार्लका तथा समग्र हुम्ला र्जललाको उिर र दर्क्षर् दवु ै

भागबाट सडक र्वस्तार/ र्र्मािर् कायिलाई जोड र्दर् पहल गरररे् छ । 

 गााँउपार्लका र्भत्र आवश्यक ठााँउहरुमा सार्ा पक्की पलु तथा झलङुगे पलु र्र्मािर्मा र्वशेर् ध्यार् 

र्दइरे्छ । साथै ठुला तथा मोटरे पक्की पलु र्र्मािर्का लार्ग सम्बर्न्धत र्र्कायहरुसाँग पहल गरररे्छ । 

 गोडेटो र घोडेटो बाटो र्र्मािर् र्वस्तार तथा सधुारमा ध्यार् र्दइरे्छ । 

र्संचाई 

 परम्परागत तथा आधरु्र्क र्संचाई योजर्ाहरु (थोपा र्स्प्रङकल र्लफ्ट आर्द)लाई र्वशेर् 

प्राथर्मकतामा रार्खरे्छ र गााँउपार्लका र्भत्रका सबै कृर्र् जर्मर्हरुमा र्संचाई हुरे् व्यवस्था र्मलाईरे्छ 

। 



भवर् तथा सहरी र्वकास 

 वडा कायािलयहरु स्वास््य चौकीहरु र्वद्यालयहरुका भवर् र्र्मािर् गराउर् आवश्यकता अर्सुार उच्च 

प्राथर्मकता र्दइरे्छ । 

 संभाव्य स्थार्मा एर्ककृत बस्ती र्वकासको कायिक्रम संचालर् गर्ि पहल गरररे्छ । 

 भवर् र्र्मािर् तथा सहरी र्वकास मापदण्डलाई कायािन्वयर्मा लयाइरे्छ । 

 

उजाि लघ ुतथा सार्ा जलर्वद्यतु (वैकर्लपक उजाि समेत) 

 गााँउपार्लकार्भत्र वैकर्लपक उजाि प्रयोगमा जोड र्दइरे्छ । 

 लघ ुजलर्वद्यतु योजर्ाहरुको लार्ग र्वर्भन्र् सरोकारवालाहरुसाँग साझेदारीमा जोड र्दइरे्छ  

 संचार 

 व्यवर्स्थत टेर्लफोर् तथा इन्टररे्ट सेवाका लार्ग सम्बर्न्धत र्र्कायहरुलाई ध्यार्ाकर्िर् गराईरे्छ । 

 र्वकाससाँग सञ्चार र सञ्चारसाँगै र्वकासको अवधारर्ा आत्मसाथ गरररे्छ । 

४.वातावरण तथा लवर्द व्यवस्थार्न 

वर् तथा भ-ुसंरक्षर् जलाधार संरक्षर् वातावरर् संरक्षर् जलवाय ूपररवतिर् 

 भरु्म र वर्के्षत्रलाई संरक्षर् र र्वकासका लार्ग वकृ्षारोपर्का तथा भ-ुसंरक्षर्का 

कायिक्रमहरु/र्क्रयाकलापहरु संचालर् गरररे्छ । 

 जडीबटुी संकलर् तथा प्रशोधर् व्यवस्थापर्मा जोड र्दइरे्छ । 

 दलुिभ पशपंुर्क्ष एंव वन्यजन्तकुो समदुायमा आधाररत संरक्षर् प्रर्ाली अबलम्वर् गरररे्छ । 

 जलवाय ूपररवतिर् अर्कुुलर्का कायिक्रमहरु संचालर् गरररे्छ । 

 हररयो खापूिर्ाथ गााँउपार्लका भन्रे् अवधारर्ा लाग ुगर्ि र्वशेर् जोड र्दइरे्छ । 

 पार्ीका महुार् तथा कुलकुलेसाहरु संरक्षर् तथा व्यवर्स्थत गरररे्छ ।कटार् भएका के्षत्र संरक्षर् गरे् 

कायिलाई उच्च प्राथर्मता र्दइरे्छ । 

फोहरमलैा व्यवस्थापर्  

 फोहरमलैा व्यवस्थापर्का लार्ग फोहरमलैा उत्पादर्मा कर्म गरे् परु् प्रयोग गरे् तथा प्रशोधर् (र्ीर्त 

अवलम्बर् गरररे्छ । 

५.संस्थागत लवकास तथा सेवा प्रवाह 

मार्व संसाधर् तथा संस्थागत क्षमता र्वकास 



 गााँउपार्लकाको समग्र र्वकासका लार्ग र्वर्भन्र् तार्लम गोष्ठी भ्रमर् अध्ययर् अर्सुन्धार् जस्ता 

कायिहरुमा जोड र्दइरे्छ । 

 स्थार्ीय सीप श्रोत साधर् र क्षमताको अर्धकतमा उपयोग गर्ि र्वर्भन्र् सरोकारवाला संघ 

संस्थाहरुसंग साझेदारीमा र्वशेर् जोड र्दइरे्छ । 

संस्थागत पवूािधार र्ागररक वडापत्र तथा टोकर् प्रर्ाली 

 गााँउपार्लकार्भत्र अपाङ्ग असहाय बालमैत्री र लैङ्र्गकमैत्री पवूािधारहरुको र्र्मािर् तथा ममित सधुार 

गरररे्छ ।साथै र्तर्र्हरुको लार्ग सेवाप्रवाहमा र्वशेर् सहुर्लयत र्दइरे्छ । 

 स्पष्ट र उपयोगी इलोक्िोर्र्क/कम््यटुराइज र्ागररक वडापत्रको प्रयोगमा जोड र्दइरे्छ । 

सेवा प्रवाहमा र्वद्यतुीय सचुर्ा प्रर्वधीको प्रयोग 

 सेवा प्रवाहका सम्परू्ि कायिहरु कम््यटूर र इन्टररे्ट प्रर्ाली माफि त गरररे्छ । 

 सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीहरु प्रर्वर्धमैत्री बर्ाउर् र्वर्भन्र् तार्लम तथा संचारका कायिक्रमहरु संचालर् 

गरररे्छ । 

६.लवलिय व्यवस्थार्न र सुशासन 

राजस्व पररचालर् र्वर्िय अर्शुासर् र र्वर्िय जोर्खम न्यरु्र्करर् 

 संर्चत कोर्बाट हुरे् तलबभिा लगायत सबै सरकारी भकु्तार्ी सम्बन्धीत व्यर्क्त तथा संस्थाको बैङ्क 

खाता माफि त मात्रै गरररे्छ । 

 आर्थिक र्मतव्ययीतालाई जोड र्ददं ैसशुासर् अर्भवरृ्द्धमा जोड र्दइरे्छ । 

 र्वर्भन्र् करका के्षत्रहरु पर्हचार् गरी र्र्यमार्सुार राजस्व संकलर् गरररे्छ । 

लेखाङ्कर् आन्तररक लेखापररक्षर् तथा आन्तररक र्र्यन्त्रर् प्रर्ाली साविजर्र्क सरु्वुाई सामार्जक पररक्षर् 

अर्न्तम लेखा पररक्षर् तथा वेरुज ुफछौट र सचुर्ा तथा संचार व्यवस्थापर् 

 गााँउपार्लकाको आर्थिक कारोबारहरुको प्रचर्लत कार्रु्अर्सुार चसु्त दरुुस्त लेखाङ्कर् गरररे् छ ।र 

र्र्यमार्सुार आ.ले.प र म.ले.प गरी वार्र्िक र्क्रयाकलापहरु तथा आय व्यायको र्ववरर् आर्थिक 

मसान्त सर्कदा र्वर्िकै यथार्सघ्र साविजर्र्क सरु्वुाई गरररे् व्यवस्था र्मलाईरे् छ । 

 बेरुज ुर बेरुज ुफछौटको र्वर्यमा अर्त सम्बेदर्र्शलता अपर्ाइरे् छ । 

 

 

 

 

 



 

 

मार्र्र्य अध्यक्ष ज्य ूतथा सदस्य ज्यहूरु, 

अब म आ.व.२०७७/७८ को प्रस्तार्वत बजेट तथा आय व्ययको  अर्मुार्र्त र्ववरर् प्रस्ततु गरे् अर्मुती 

चाहान्छु । 

आ.व. २०७७/७८ को लार्ग खापूिर्ाथ गााँउपार्लकाको कुल प्रस्तार्वत बजेट रु. ३५,३८,८०,२६६ 

(अके्षरूपी पैंर्तस करोड अठ्तीस लाख असी हजार दईु सय छैसठ्ठी ) रुपैया हुर् आएको छ । 

श्रोत रकम रु. अंकमा रकम रु. अक्षरमा 

रे्पाल सरकारबाट प्राप्त हुरे् अर्दुार् २५९६०००००।००  ( पर्च्चस करोड छयार्ब्बे लाख 

मात्र) 

कर्ािली प्रदशे सरकारबाट प्राप्त हुरे् 

अर्दुार् 

३,६१,२०,०००।००  (तीर् करोड एकसठ्ठी लाख बीस 

हजार मात्र) 

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुरे् राजश्व 

बााँडफााँड 

५,६५,०१,८६६।००  ( पााँच करोड पैसठ्ठी लाख एक 

हजार आठ सय छैसठ्ठी मात्र ) 

प्रदशे सरकारबाट प्राप्त हुरे् राजश्व 

बााँडफााँड 

२,२२,०००।००  (दईु लाख बाईस हजार मात्र) 

आन्तररक श्रोत  १४,३६,४००।००  ( चौध लाख छर्िस हजार चार सय 

मात्र) 

जम्मा ३५,३८,८०,२६६।००  ( पैतीस करोड अठ्तीस लाख असी 

हजार दईु सय छैसठ्ठी मात्र) 

र्स.र् र्वर्यगत क्षेत्र अंकमा अक्षरमा 

 

१ आर्थिक र्वकास १,७८,००,०००।०० एक करोड अठहिर लाख मात्र 

२ सामार्जक र्वकास १४,०१,००,०००।०० चौध करोड एक लाख मात्र 

३ पवूािधार र्वकास ८,७६,६३,८००।०० आठ करोड छयहिर लाख र्त्रसठ्ठी 

हजार आठ सय मात्र 

४ सशुासर् तथा 

अन्तरसम्बर्न्धत क्षेत्र 

६,५४,००,०००।०० छ करोड चौवन्र् लाख मात्र) 

५ कायािलय सञ्चालर् 

तथा प्रशासर्र्क खचि 

४,२९,१६,४६६।०० चार करोड उर्ान्तीस लाख सोह्र 

हजार चार सय छैसठ्ठी मात्र 



सबै के्षत्रको कुल जम्मा ३५,३८,८०,२६६।००  ( पैतीस करोड अठ्तीस लाख असी 

हजार दईु सय छैसठ्ठी मात्र) 

चाल ूखचिमा र्वर्र्योर्जत रकम रू. १८,४४,९२,२६६।०० अठार करोड चौवालीस लाख 

बयार्ब्बे हजार दईु सय छैसठ्ठी मात्र 

परू्जगत खचिमा र्वर्र्योर्जत रकम रू. १६,९३,८८०००।०० सोह्र करोड र्त्रयार्बबे लाख 

अठासी हजार मात्र 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

र्वर्र्योजर् ऐर्को अर्सुचूी–१ 

(दफा २ साँग सम्बर्न्धत) 

रे्पालको संर्वधार्को धारा २२९ (२) बमोर्जम 

संलचचत कोषबाट लवलनयोजन हुने रकम 

रु. हजारमा 

    

क्र.स. अर्दुार्  शीर्िकको र्ाम चाल ुखचि पूाँजीगत खचि र्विीय 

व्यवस्था 

जम्मा 

१ सम्परू्ि खापूिर्ाथ 

गााँउपार्लका 

१८४४९२।२६६। १६९३८८।०० ०।०० ३५३८८०।२६६ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

अब म चाल ू आ.व. २०७६।०७७ मा यस गााँउपार्लकाबाट भएको आम्दार्ी तथा बजेट खचिको र्ववरर् प्रस्ततु गर्ि 

चाहन्छु । 

र्स.रं्. आम्दार्र् 

तथा 

खचिको 

शीर्िक 

बार्र्िक स्वीकृत बजेट 

रकम रू. 

२०७७ जेठ मसान्त 

सम्मको र्र्कासा 

२०७७ जेठ मसान्त 

सम्मको खचि 

२०७७ जेठ मसान्त 

सम्मको बााँकी 

कै

र्फय

त 

१ गत 

आवको 

मौज्दात  

७०,७९,७१७।११ 

(सिरी लाख उर्ासी 

हजार सात सय सत्र 

पैसा एघार मात्र) 

७०,७९,७१७।११ 

(सिरी लाख उर्ासी 

हजार सात सय सत्र 

पैसा एघार मात्र) 

७०,७९,७१७।११ 

(सिरी लाख उर्ासी 

हजार सात सय सत्र 

पैसा एघार मात्र) 

० 

शनु्य 

 

२ संघ र 

प्रदशे 

सरकारबाट 

प्राप्त 

अर्दुार् र 

राजश्वको 

र्ववरर् 

३७,८०,९४,५०१।०० 

(सैर्तस करोड असी 

लाख चौरार्ब्बे हजार 

पााँच सय एक मात्र) 

२७१२२८८९१।०२ 

(सिाइस करोड बाह्र 

लाख अठ्ठाइस हजार 

आठ सय एकार्ब्बे 

पैसा दइु मात्र) 

१९२१०९५९९।६७ 

(उन्र्ाइस करोड 

एक्काइस लाख र्ौ 

हजार पााँच यस 

उर्ान्सय पैसा 

सत्सठ्ठी ) 

१०६८८५६०९।९८ 

(दश करोड अठसठ्ठी 

लाख पचासी हजार 

छ सय र्ौ पैसा 

अन्ठार्ब्बे मात्र)  

 

३ आन्तररक 

राजश्व 

२३५००००।०० 

(तेइस लाख पचास 

हजार मात्र)  

२३५००००।०० 

(तेइस लाख पचास 

हजार मात्र) 

१८३२१८६।०० 

(अठार लाख बिीस 

हजार एक सय 

छयासी मात्र) 

५१७८१४।०० 

( पााँच लाख सत्र 

हजार आठ सय 

चौध मात्र)  

 

 जम्मा ३८७५२४२१८।६१ 

(अठ्तीस करोड 

पचहिर लाख चौबीस 

हजार दईु सय अठार 

पैसा एकसठ्ठी मात्र ) 

२७८३०८६०८।१३ 

( सिाइस करोड 

र्त्रयासी लाख आठ 

हजार छ सय आठ 

पैसा तेह्र मात्र)  

२००९५६१९७।७८ 

(बीस करोड र्ौ 

लाख छपन्र् हजार 

एक सय सन्तार्ब्बे 

पैसा अठहिर मात्र) 

( सोह्र करोड 

अठसठ्ठी लाख र्ौ 

हजार तीर् सय 

सिरी पैसा बैसठ्ठी 

मात्र ) 

 

 

 

 



 

 

 

अन्त्यमा यस बजेट तजुिमामा सहयोग गर्ुिहुरे् अध्यक्षज्य ूवडाध्यक्ष ज्यहूरु लगायत वडासर्मतीहरु राजस्व र 

बजेट सम्बन्धीका र्वर्भन्र् सर्मतीहरु वरु्द्धर्जर्वज्यहूरु र्वर्भन्र् राजरै्र्तक दलका साथीहरु र्ागररक समाज 

पत्रकार, प्रमखु प्रशासकीय अर्धकृत लगायतका सम्परू्ि रारिसेवक कमिचारी  सम्परू्ि खापूिर्ाथ वासी जर्ता र 

दशे र्वदशेमा रहर्हुरेु् दाजभुाईहरु तथा र्ददीबर्हर्ीहरुलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापर् गदिछु ।  

 

यस खापूिर्ाथ गााँउपार्लकाको र्वकास र समरृ्द्धमा र्र्रन्तर सद्भाव र सहयोग पयुािउर्हुुरे् खापूिर्ाथ 

गााँउपार्लकाकाका र्ागररक कर प्रदायकहरु खापूिर्ाथ गााँउपार्लकाको र्हत र समनु्र्तीका लार्ग कायिरत सबै 

र्वकासका साझेदार सरकारी गैरसरकारी तथा सामदुार्यक संस्थाहरु र संचारमाध्यमहरुप्रर्त हार्दिक आभार 

व्यक्त गद ैबजेटको सफल कायािन्वयर्मा सबैको खलुा सहयोगको अपेक्षा गरेको छु । 

 

 समस्याहरु धेरै आउर् सक्छर् सबै समस्याहरु एकैपटक समाधार्  गर्िपर्र् र्सर्कएला तर बतिमार् वस्तगुत 

यथाथि धरातलमा उर्भएर चरु्ौतीहरुको समाधार् गर्ि हामी खापूिर्ाथ वासी कर्टबद्ध प्रर्तवद्ध र एकताबद्ध 

भयौं भरे् अबश्यपर्र् खापूिर्ाथ गााँउपार्लकाको उज्ज्वल भर्वरय र्र्मािर् गर्ि सर्कन्छ । आशावादी बर्ौं । 

              धन्यवाद । 

 

पेश गरे्ेः 

रूपा शाही 

गााँउपार्लका उपाध्यक्ष 

खापूिर्ाथ गााँउपार्लका, हुम्ला 


