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खारूू्नाथ गााँउर्ालिका 

याङ्चुबजार, हुम्िा 

२०७८, असार १० गते लबहीबार 

 

 



गााँउसभाको बैठकमा २०७८ साल असार १० गते र्बहीबार गााँउपार्लकाका उपाध्यक्ष श्री रूपा 

शाही ज्यलेू प्रस्ततु गनुिभएको 
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खापूिनाथ गााँउपार्लका 

याङ्चबुगर, हुम्ला 

२०७८, असार 



सम्मार्नत अध्यक्ष ज्य ू, 

गााँउसभाका सदस्य ज्यहूरु, 

उपर्स्थत महानभुावहरु, 

पत्रकार साथीहरु, 

सविप्रथम यस खापूिनाथ गााँउपार्लकाको पााँचौ बजेट  अर्धवेशन तथा गााँउ सभा बैठकको 

अवसरमा उपर्स्थत सम्पणूि महानभुावलाई हार्दिक स्वागत गदिछु । खापूिनाथ गााँउपार्लकाले 

प्रस्तार्वत बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा गदाि मलुत:नेपालको संर्वधानको अनसुचुी ८ र ९ मा 

उर्ललर्खत स्थानीय तहको एकल तथा साझा अर्धकार सचूी,आर्थिक अर्धकार र आर्थिक 

कायिप्रणाली, मौर्लक हकहरु, आर्थिक, सामार्जक र्वकास, प्राकृर्तक श्रोतको उपयोग नीर्त, 

वातावरण संरक्षण सम्बन्धी नीर्तहरु, नेपाल सरकारबाट स्वीकृत संघ प्रदशे र स्थानीय तहको 

कायि र्वस्तरृ्तकरणको प्रर्तवेदन, नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका आर्थिक तथा र्वर्िय 

नीर्तहरु, स्थानीय तहको आबर्धक योजनाले तय गरेका प्राथर्मकताहरु, नेपालले अन्तरार्रिय 

जगतमा जनाएका प्रर्तवद्धताहरु, स्थानीय शासन संचालन ऐन र र्नयमावलीका प्रावधानहरु, 

र्वकासका समसामर्यक मदु्धाहरु जस्तै सामार्जक संरक्षण, र्दगो र्वकास, जलवाय ुपररवतिन र 

र्वपद व्यवस्थापन, खाद्य तथा पोषण सरुक्षा, लैङ्र्गक सशर्क्तकरण तथा समावेशी र्वकास, 

बालमैत्री स्थानीय शासन, वातावरणमैत्री स्थानीय शासन, खलुला र्दसामकु्त तथा पणुि 

सरसफाई, उजािसंकट लगायतका अन्तर सम्बर्न्धत र्वषयहरु, स्थानीय तहको मध्यकार्लन 

खचि संरचना MTEF अनरुुप प्राथर्मकतामा परेका कायिक्रमहरु, स्थानीय तहले दखेकेा र्वर्वध 

र्वषयहरु, अथि मन्त्रालय, संघीय मार्मला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अन्यबाट प्राप्त 

मागिदशिन , गैर सरकारी कायािलयहरुको प्राप्त र्ववरण र बजेट र्सर्लङ, सहभार्गतामलुक 

योजना तजुिमा अनरुुप बस्ती/टोल स्तरबाट छनौट गररएका आयोजना/ कायिक्रम, वडा स्तरीय 

आयोजना/कायिक्रमहरुको प्राथर्मकरण र बजेटसाँग सम्बर्न्धत र्वर्भन्न सर्मर्तहरुको प्रर्तवेदन 

समेतको आधार मानी गााँउ कायिपार्लका बाट स्वीकृत गरी साविजर्नकरणका लार्ग यो 

गररमामय गााँउ सभामा आगामी आ.व.२०७८।०७९को बजेट प्रस्ततु गरेको छु । 

प्राकृर्तक सौन्दयिता  सााँस्कृर्तक र्वर्वधता मेहनती र पररश्रमी जनता र भौगोर्लक 

र्वर्शष्टता र सनु्दरता यस गााँउपार्लका र समग्र हुम्लाकै सम्पर्तको रुपमा रहकेो छ । कृर्ष तथा 

औषर्धजन्य जर्डबटुीहरु पयिटन जलर्वद्यतु आर्द जस्ता र्वषयमा प्रचरु संभावना बोकेको 

खापूिनाथ गााँउपार्लका र्दगो र समरु्चत पररचालनको अभावमा अपेर्क्षत रुपमा सामार्जक 



सााँस्कृर्तक आर्थिक र्वकास हुन सकेको छैन ।यद्यर्प उपलब्ध स्रोत साधन र समयको 

प्रभावकारी प्रयोग गद ै सकारात्मक सोंच दृढ संकलप र सामरु्हक ईच्छाशर्क्त साथ यस 

खापूिनाथ गााँउपार्लकाको नयााँ भर्वरय कोने र्जम्मेवारी खापूिनाथ गााँउपार्लकाका जनताहरुले 

हाम्रो कााँधमा सरु्म्पएका छन ् । त्यसैले र्वकर्सत र समदृ्ध खापूिनाथ गााँउपार्लका र्नमािण गनि 

हामीलाई कुनै वाहानाले छेक्न ुहुदनै । 

माननीय अध्यक्ष ज्य ूसदस्य ज्यहूरु तथा उपर्स्थत महानभुावहरु, 

बजेट तथा कायिक्रमको उदशे्य मखु्य मखु्य नीर्तहरु अब म संके्षपमा प्रस्ततु गनि चाहन्छु ।  

बजेटको प्रमुख उदेश्य:- 

आ.ब.२०७८।०७९ को यस खापूिनाथ गााँउपार्लकाको योजनाको प्रमखु उदशे्य आर्थिक 

सामार्जक सााँस्कृर्तक रुपान्तरण गद ै पवूािधारहरुको र्वकास गरी यस गााँउपार्लकालाई 

र्वकासको बाटोमा अर्घ बढाउन ुरहकेो छ ।   

यसका लार्ग कृर्ष पयिटन जर्डबटुी र जलश्रोतको समरु्चत प्रयोग गरी सडक र्शक्षा स्वास््य र 

संचारका के्षत्रमा प्रभावकारी कायिक्रम बनाई बजेटको सर्ह पररचालन गररनेछ । 

मुख्य नीलतहरु 

  खापूिनाथ गााँउपार्लकालाई २ बषिर्भत्र आवश्यक पवूािधारहरको र्वकास गररने छ । 

 सनु्दर र समदृ्ध गााँउपार्लकाको रुपमा र्वकास गनि  र्वर्भन्न कायिक्रमहरु संचालन 

गररनेछ । 

 पयिटन उद्योगको उच्च संभावना भएको हुाँदा पयिटन पवूािधार र्वकासमा प्राथर्मकता 

र्दइनेछ । 

 र्दगो अथितन्त्रका लार्ग कृर्ष सधुार कायिक्रमहरु संचालन गररनेछ । पशपुालन र 

जर्डबटुीजन्य उत्पादनका लार्ग प्राथर्मकतामा रार्खनेछ । साथै जर्डवटुी संकलनका 

लार्ग न्यार्यक र्नयमन गररनेछ। 

 खापूिनाथ गााँउपार्लका र्भत्र साना लघ ु जलर्वद्यतु आयोजनाहरुको संभाव्यता गराई 

संघीय सरकार प्रदशे सरकार तथा अन्य र्वकास साझेदारहरुसंग र्नमािणका लार्ग 

अनरुोध गररनेछ । 



 समता समानता र सशर्क्तकरणको र्नर्तलाई अबलम्वन गद ै बालमतै्री अपाङ्गमैत्री 

लैङर्गक मैत्री गााँउपार्लका र्नमािणका लार्ग पवूािधार र्वकास तथा र्वर्भन्न कायिक्रमहरु 

संचालन गररनेछ । 

 आधरु्नक संचार प्रर्वर्धको र्वकास र र्वस्तारमा जोड र्दइ प्रर्वर्धमतै्री सेवा प्रवाह 

गररनेछ । 

 गााँउपार्लकामा हुन सक्ने भोकमरी तथा खाद्य संकटलाई मध्यनजर गद ैतात्कार्लन तथा 

र्दघिकार्लन राहत तथा खाद्य सरुक्षाका लार्ग नेपाल सरकार र दात ृ र्नकायहरुसग 

अनरुोध गररनेछ । 

 आन्तररक आयलाई वरृ्ि गनि करको दायरा र्वस्तार गरी समरु्चत करको दर लगाउने 

नीर्त अपनाइने छ । 

 

आ.व.२०७८।०७९ को िालग श्रोत साधनहरुको अनुमान,लतनका माध्यमहरु र 

संकिनका रणलनलतहरु 

खापूिनाथ गााँउपार्लकाले अथि मन्त्रालय संघीय मार्मला तथा स्थानीय र्वकास मन्त्रालय र 

अन्यबाट प्राप्त मागिदशिन , गैर सरकारी कायािलयहरुको प्राप्त र्ववरण र बजेट र्सर्लङका 

आधारमा श्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा र्नधािरण सर्मर्तको र्नणिय अनसुार श्रोत साधनको 

अनमुान गररएको छ ।  

 

यसैगरी अब म आ.व २०७८/२०७९ को लार्ग र्वषयगत र्वकास नीर्त उदशे्य र 

प्राथर्मकताहरु प्रस्ततु गनि चाहन्छु । 

१.आलथूक लवकास 

  कृर्ष 

 खापूिनाथ गााँउपार्लकाको प्रख्यात बालीहरु स्याउ ओखर र्समी फापर मह र्चनो कागनुा 

आल ुलगायतका फलफुल तथा तरकारी औषर्धजन्य जर्डबटुीहरुको उत्पादन बरृ्द्ध गनि 

र्वर्भन्न कायिक्रमहरु संचालन गररनेछ । 

 उन्नत जातको पशपुालनका लार्ग नश्ल सधुार तथा कृर्तम गभािधारण कायिक्रममा जोड 

र्दद ैबाख्रा भेडा च्याङग्रापालन मौरीपालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गररनेछ । 



 

 उद्योग तथा वार्णज्य 

 स्थानीय जर्डबटुी तथा कृर्ष उत्पादनमा आधाररत साना तथा घरेल ुउद्योगहरुको 

र्वकासलाई प्राथर्मकता र्दइनेछ । 

 स्थानीय उत्पादनमा आधाररत सामानहरुको बजार सरु्नर्ित गनि पहल गररनेछ । साथै 

स्थानीय उत्पादन प्रयोगमा जोड र्दइनेछ । 

 स्थानीय स्तरमा रहकेा लघ ुउद्यमीहरूलाइ र्विीय पहुाँचको लार्ग आवश्यक पहल 

गररनेछ ।  

पयिटन 

 गााँउपार्लकाका सम्भाव्य पयिटकीय स्थलहरुको पर्हचान तथा र्वकास गरी आन्तररक 

तथा वाह्य पयिटन प्रवद्धिन गररनेछ । 

 पयिटकीय गन्तव्यको रुपमा रहकेो खापूिनाथ र्शवालयलाइि पयिटकीय पवूािधार र्वकास 

आयोजना माफि त पयिटन प्रवििनमा जोड र्दइिनेछ । 

 

२.सामालजक लवकास 

र्शक्षा 

 खापूिनाथ गााँउपार्लकार्भत्र रहकेा र्वद्यालयहरुको शैर्क्षक गणुस्तर सधुार गनि भौर्तक तथा 

प्रार्वर्धक सरु्वधाको र्वस्तार गररनेछ । 

 गााँउपार्लकाका छात्राछात्रहरुलाई प्रार्वर्धक तथा उच्च र्शक्षाका लार्ग उर्चत छात्रवरृ्तका 

लार्ग पहल गररनेछ । 

 

 

 



स्वास््य 

 सबैलाई स्वास््य कायिक्रमलाई र्वशेष प्राथर्मकतामा रार्खनेछ । गााँउपार्लकार्भत्र 

रहकेा स्वास््य चौकी हरु सचुारु रुपले संचालन गनि व्यवस्थापनका सम्पणूि पक्षहरुमा 

र्वशेष ध्यान र्दइनेछ । 

 अर्हले वतिमान पररवेशमा कोर्भड १९ को महामारीलाई लर्क्षत गरी सोही अनसुारको 

कायिक्रम तजुिमा र कायािन्वयन गररनेछ । 

 खापूिनाथ सामदुार्यक अस्पतालको लार्ग आवश्यक पवूािधार र्नमािणको लार्ग प्रकृया 

अगार्ड बढाइनेछ । सेवा र्वस्तारमा जोड र्दइनेछ ।  

 स्वास््य बीमा कायिक्रमलाई र्नरन्तरता र्दइि पणूि स्वास््य बीर्मत गााँउपार्लका घोषणा 

गररनेछ ।  

खानेपानी तथा सरसफाई 

 सफा खानेपानी तथा पणुि सरसफाईका लार्ग  र्वशेष ध्यान र्दईनेछ । 

 uf+pkflnsfsf] ;du| vfg]kfgL ;/;kmfO{ tyf :jR5tf If]qsf] ca:yf 

;'lglZrttf,  la:n]if0f tyf of]hgf lgdf{0fsf nflu NWASH 

of]hgf lgdf{0f / ;f] If]qsf] cfufld % aif]{ /0flglts of]hgf lgdf{0f 

ul/g] 5 . 

 g]kfn ;/sf/sf] cfufdL tLg jif{ leq ;a} hgtfnfO{ cfwf/e"t 

:t/sf] vfg]kfgL ;'ljwf pknJw u/fpg] tyf lbuf] ljsf; nIf g+ ^ 

adf]lhd ;g\ @)#) leq s'n hg;+Vofsf] %) k|ltztnfO{ ;'wfl/Psf] 

vfg]kfgL ;'ljwf pknJw u/fpg] nIf k"/f ug{ vfg]kfgL ;/;kmfO 

tyf :jR5tf If]qsf] of]hgf th'{df, laBdfg vfg]kfgL of]hgfx?sf] 

;~rfng tyf dd{t ;Def/ Joj:yfkg, xfn;Dd ;f] ;'ljwf k'Ug 

g;s]sf] If]qsf] klxrfg u/L ;dtfd"ns tyf ;xeflutfTds k4lt 

cjnDag u/L ;dGjofTds Pjd\ kf/bzL{ k4lt ckgfO{ ;]jf k|bfg 

ug{ ufpFkflnsf :t/df vfg]kfgL, ;/;kmfO :jR5tf -jf;_ 

Joj:yfkg af]8{ :yfkgf u/L ;f] dftxt jf; o'lg6 dfkm{t gofF 



of]hgf lgdf{0f tyf  ljBdfg of]hgfx?sf] dd{t ;Def/sf] ;]jf k|jfx 

ug]{ Joj:yf ldnfOg]5 .  

 

सस्कृर्त प्रवद्धिन 

 भाषा सार्हत्य कला र सस्कृर्त संरक्षण र सम्बद्धिनमा र्वशेष ध्यान र्दइनेछ ।यससाँग 

सम्बर्न्धत र्वर्भन्न कायिक्रमहर संचालन गररनेछ । 

 गााँउपार्लकामा रहकेा गमु्बा मठ मर्न्दरहरुको पर्हचान संरक्षण एंव सम्बद्धिनका लार्ग 

जोड र्दइनेछ । 

लैङ्र्गक समानता एंव समार्जक समावेशीकरण 

 मर्हला बालबार्लका दर्लत तथा उर्त्पर्डत जनजाती र्वपन्न र्समान्तकृत अपाङ्ग एंव 

पछाडी परेका वगिलाई लर्क्षत कायिक्रमहरु उर्नहरुबाटै संचालन गनि उत्पे्रररत गररनेछ । 

रार्रिय मलुप्रवाहीकरणको नीर्त अवलम्बन गररनेछ । 

 मानव वचेर्वखन घरेल ुर्हसंा बालश्रम छुवाछुत तथा सामार्जक कुरीतीको रुपमा रहकेा 

प्रथाहरुको सबै पक्षहरुको सहयोगमा न्यरु्नकरणको प्रयास खोर्जनेछ । 

 मर्हला बालबार्लका दर्लत अपाङ्ग जेष्ठ नागररक असहाय र एकल मर्हलाहरुको 

सामार्जक सरुक्षा र मानव अर्धकार सम्बन्धी सचेतना कायिक्रम संचालनमा सामार्जक 

संघ संस्थाहरुलाई पररचालन गररनेछ । साथै संचालन भैसकेका कायिक्रमहरुलाई पर्न 

र्नरन्तरता र्दइनेछ । 

 खलेकुद र्वकासको लार्ग खलेकुद सम्बन्धी र्वर्भन्न कायिक्रमहरु संचालन गरर 

खलेकुद र्वकासमा र्वशेष ध्यान र्दइनेछ । 

 

 

 



३.रू्वाूधार लवकास 

सडक तथा पलु 

Vffk"{gfy ufpFkflnsfsf] kfFr jif]{ cfjlws of]hgf lgdf{0f eO sfof{Gjog r/0fdf /x]sf] 

/ cGo If]qut u'?of]hgfx? Pj+ gLltx? cfjZostf cg';f/ tof/ ul/g]5 .  

=ufpFkflnsf If]q leqsf ;8sx? Jojl:yt ug{ ufpF oftfoft u'?of]hgf -

Rural Transport Master  Plan-RTMP_ tof/ u/L 

sfof{Gjog ul/g] 5 . 

 

भवन तथा सहरी र्वकास 

 

 वडा कायािलयहरु स्वास््य चौकीहरु र्वद्यालयहरुका भवन र्नमािण गराउन आवश्यकता 

अनसुार उच्च प्राथर्मकता र्दइनेछ । 

 संभाव्य स्थानमा एर्ककृत बस्ती र्वकासको कायिक्रम संचालन गनि पहल गररनेछ । 

 ufFpkflnsf leqsf ;fj{hlgs ;]jf k|bfos ;F:yfsf] ejg tyf 

;+/rgfnfO{ 

 Jojl:yt ul/g]5 .  

 

उजाि लघ ुतथा साना जलर्वद्यतु (वैकर्लपक उजाि समेत) 

 गााँउपार्लकार्भत्र वैकर्लपक उजाि प्रयोगमा जोड र्दइनेछ । 

 लघ ु जलर्वद्यतु योजनाहरुको लार्ग र्वर्भन्न सरोकारवालाहरुसाँग साझेदारीमा जोड 

र्दइनेछ  

 संचार 

 व्यवर्स्थत टेर्लफोन तथा इन्टरनेट सेवाका लार्ग सम्बर्न्धत र्नकायहरुलाई ध्यानाकषिण 

गराईनेछ । 

 र्वकाससाँग सञ्चार र सञ्चारसाँगै र्वकासको अवधारणा आत्मसाथ गररनेछ । 

 



४.वातावरण तथा लवर्द व्यवस्थार्न 

वन तथा भ-ुसंरक्षण जलाधार संरक्षण वातावरण संरक्षण जलवाय ूपररवतिन 

 भरु्म र वनके्षत्रलाई संरक्षण र र्वकासका लार्ग वकृ्षारोपणका तथा भ-ुसंरक्षणका 

कायिक्रमहरु/र्क्रयाकलापहरु संचालन गररनेछ । 

 जडीबटुी संकलन तथा प्रशोधन व्यवस्थापनमा जोड र्दइनेछ । 

 दलुिभ पशपंुर्क्ष एंव वन्यजन्तकुो समदुायमा आधाररत संरक्षण प्रणाली अबलम्वन 

गररनेछ । 

 जलवाय ूपररवतिन अनकुुलनका कायिक्रमहरु संचालन गररनेछ । 

 हररयो खापूिनाथ गााँउपार्लका भन्ने अवधारणा लाग ुगनि र्वशेष जोड र्दइनेछ । 

 पानीका महुान तथा कुलकुलेसाहरु संरक्षण तथा व्यवर्स्थत गररनेछ । कटान भएका क्षेत्र 

संरक्षण गने कायिलाई उच्च प्राथर्मता र्दइनेछ । 

 

 

 

५.संस्थागत लवकास तथा सेवा प्रवाह 

मानव संसाधन तथा संस्थागत क्षमता र्वकास 

 गााँउपार्लकाको समग्र र्वकासका लार्ग र्वर्भन्न तार्लम गोष्ठी भ्रमण अध्ययन 

अनसुन्धान जस्ता कायिहरुमा जोड र्दइनेछ । 

 स्थानीय सीप श्रोत साधन र क्षमताको अर्धकतमा उपयोग गनि र्वर्भन्न सरोकारवाला 

संघ संस्थाहरुसंग साझेदारीमा र्वशेष जोड र्दइनेछ । 

संस्थागत पवूािधार नागररक वडापत्र तथा टोकन प्रणाली 

 गााँउपार्लकार्भत्र अपाङ्ग असहाय बालमैत्री र लैङ्र्गकमैत्री पवूािधारहरुको र्नमािण 

तथा ममित सधुार गररनेछ ।साथै र्तर्नहरुको लार्ग सेवाप्रवाहमा र्वशेष सहुर्लयत 

र्दइनेछ । 

 स्पष्ट र उपयोगी इलोक्िोर्नक/कम््यटुराइज नागररक वडापत्रको प्रयोगमा जोड र्दइनेछ । 

 



सेवा प्रवाहमा र्वद्यतुीय सचुना प्रर्वधीको प्रयोग 

 सेवा प्रवाहका सम्पणूि कायिहरु कम््यटूर र इन्टरनेट प्रणाली माफि त गररनेछ । 

 सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीहरु प्रर्वर्धमैत्री बनाउन र्वर्भन्न तार्लम तथा संचारका 

कायिक्रमहरु संचालन गररनेछ । 

६.लवलिय व्यवस्थार्न र सुशासन 

राजस्व पररचालन र्वर्िय अनशुासन र र्वर्िय जोर्खम न्यरु्नकरण 

 संर्चत कोषबाट हुने तलबभिा लगायत सबै सरकारी भकु्तानी सम्बन्धीत व्यर्क्त तथा 

संस्थाको बैङ्क खाता माफि त मातै्र गररनेछ । 

 आर्थिक र्मतव्ययीतालाई जोड र्ददं ैसशुासन अर्भवरृ्द्धमा जोड र्दइनेछ । 

 र्वर्भन्न करका के्षत्रहरु पर्हचान गरी र्नयमानसुार राजस्व संकलन गररनेछ । 

लेखाङ्कन आन्तररक लेखापररक्षण तथा आन्तररक र्नयन्त्रण प्रणाली साविजर्नक सनुवुाई 

सामार्जक पररक्षण अर्न्तम लेखा पररक्षण तथा वेरुज ुफछौट र सचुना तथा संचार व्यवस्थापन 

 गााँउपार्लकाको आर्थिक कारोबारहरुको प्रचर्लत काननुअनसुार चसु्त दरुुस्त 

लेखाङ्कन गररने छ ।र र्नयमानसुार आ.ले.प र म.ले.प गरी वार्षिक र्क्रयाकलापहरु 

तथा आय व्यायको र्ववरण आर्थिक मसान्त सर्कदा र्वर्िकै यथार्सघ्र साविजर्नक 

सनुवुाई गररने व्यवस्था र्मलाईने छ । 

 बेरुज ुर बेरुज ुफछौटको र्वषयमा अर्त सम्बेदनर्शलता अपनाइने छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



मानर्नय अध्यक्ष ज्य ूतथा सदस्य ज्यहूरु, 

अब म आ.व.२०७८।०७९ को प्रस्तार्वत बजेट तथा आय व्ययको  अनमुार्नत र्ववरण प्रस्ततु 

गने अनमुती चाहान्छु । 

 

आ.व. २०७८।०७९ को लार्ग खापूिनाथ गााँउपार्लकाको कुल प्रस्तार्वत बजेट 

रु.३६,६९,११०००।०० (अक्षेरूपी छिीस करोड उनान्सिरी लाख एघार हजार) रुपैया हुन 

आएको छ । 

 

श्रोत रकम रु. अंकमा रकम रु. अक्षरमा 

नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनदुान २८,१४,००,०००।००  ( अठ्ठाइस करोड चौध लाख 

मात्र) 

कणािली प्रदशे सरकारबाट प्राप्त हुने 

अनदुान 

२,६४,७५,०००।००  (दइुि करोड चौसठ्ठी लाख 

पचहिर हजार मात्र) 

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व 

बााँडफााँड 

५,६८,१४,०००।००  ( पााँच करोड अठ्सठ्ठी लाख 

चौध हजार मात्र ) 

प्रदशे सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व 

बााँडफााँड 

२,२२,०००।००  (दईु लाख बाईस हजार 

मात्र) 

आन्तररक श्रोत  २०,००,०००।००  ( बीस लाख मात्र ) 

जम्मा ३६,६९,११०००।०० (अक्षेरूपी छिीस करोड 

उनान्सिरी लाख एघार 

हजार) 

र्स.न र्वषयगत क्षेत्र अंकमा अक्षरमा 

 

१ आर्थिक र्वकास २,८५,००,०००।०० दइुि करोड पचासी लाख मात्र 

२ सामार्जक र्वकास १७,८१,०४,५८४।०० चौध करोड एक लाख मात्र 

३ पवूािधार र्वकास ७,५५,६१,०००।०० साठ करोड पचपन्न लाख 

एकसठ्ठी हजार मात्र 



४ सशुासन तथा 

अन्तरसम्बर्न्धत 

के्षत्र 

२,०९,१४,०००।०० दइुि करोड नौ लाख चौध 

हजार मात्र) 

५ कायािलय 

सञ्चालन तथा 

प्रशासर्नक खचि 

६,३८,३१,४१६।०० छ करोड अठ्तीस लाख 

एकतीस हजार चार सय 

सोह्र मात्र 

सबै के्षत्रको कुल जम्मा ३६,६९,११०००।०० (अक्षेरूपी छिीस करोड 

उनान्सिरी लाख एघार 

हजार) 

चाल ूखचिमा र्वर्नयोर्जत रकम रू. १७,४३,०१,०००।०० सत्र करोड एकचालीस लाख 

एक हजार मात्र 

परू्जगत खचिमा र्वर्नयोर्जत रकम 

रू. 

१९,२६,१०,०००।०० उन्नाइस करोड छब्बीस 

लाख दश हजार मात्र 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

र्वर्नयोजन ऐनको अनसुचूी–१ 

(दफा २ साँग सम्बर्न्धत) 

नेपालको संर्वधानको धारा २२९ (२) बमोर्जम 

संलचचत कोषबाट लवलनयोजन हुने रकम 

रु. हजारमा 

    

क्र.

स. 

अनदुा

न  

शीषिकको 

नाम 

चाल ुखचि पूाँजीगत खचि र्विीय 

व्यवस्था 

जम्मा 

१ सम्पणूि खापूिनाथ 

गााँउपार्ल

का 

१७,४३,०१,००

०। 

१९,२६,१०,००

०। 

०।०० ३६,६९,११००

०। 

 



अब म गत आ.व. २०७६।०७७ मा यस गााँउपालिकाबाट भएको आम्दानी तथा बजेट खर्चको यथाथच लववरण प्रस्ततु गनच र्ाहन्छु । 

             

सि.नं 

आमतपफ  
सि
.नं 

व्ममतपफ  

विियण यकभ यकभ 
 

विियण यकभ यकभ 

           

१  गत िर्फको जिम्भेिायी  
७०७९७१७।११ १ चारु खचफ 

१४४३७०३७०।७
१ १४४३७०३७०।७१ 

 

क) नगद ०।०० 
 २ ऩ ूँिीगत खचफ 

१३६७४४११७।६
० १३६७४४११७।६० 

 

ख) फैँक  ७०७९७१७।११ 
 ३ 

अन्म विर्मगत 
ननकामफाट प्राप्त  30557400.00 

२ 
यािस्ि ( आन्तरयक 
आम)  

४०६२१५२५।३४ 
 

साभाजिक सुयऺा २६१८२४००।००  

 

क) आन्तरयक यािस्व ८७९४३५।०० 
  

 

प्रधानभन्री योिगाय ४३७५०००।०० 
 

 

ख) यािस्व फााँडपााँड ३२३८४६५०।३४ 
 

 

प्रदेश तथा स्थानीम 
ऺभता अभबफदृ्दी 
कामयक्रभ ०।०० 

 

 

ग) अन्म आम ७३५७४४०।०० 
  

स्थानीम ऩुवायधाय 
ववकास कामयक्रभ ०।०० 

 

३ विविम हस्तान्तयण िंघ  

२४९७८३६०७।०
० 

 

ऺेरीम शहयी ववकास 
मोिना ०।००  

 

क) ववविम सभानीकयण 
अनुदान ६८१०००००।०० 

  
 सडक फोडय नेऩार ०।०० 

 

 

ख) सशतय अनुदान 

१६६७६६८०९।०
० 

  
 ऩमयटन फोडय नेऩार ०।०० 

 

 

ग) सभऩूयक अनुदान ०।०० 
  

 एन एन एस डब्रु ए ०।०० 
 

 

घ) ववशेष अनुदान १४८९६७९८।०० 
  

(अन्म बए उल्रेख 
गने) ०।०० 

 

 

        



 

 

४ 
प्रदेश ियकायफाट प्राप्त 
अनुदान  

२१८११५९८।०० ४ 
विविम व्मिस्था 
बुक्तानी   

०।०० 
 

 

क) ववविम सभानीकयण 
अनुदान ९८२१०००।०० 

  
क) ऋण बुक्तानी ०।०० 

 

 

ख) सशतय अनुदान ८५०००००।०० 
  

ख) ब्माि बुक्तानी ०।०० 
 

 

ग) सभऩुयक अनुदान ०।०० 
  

ग) अन्म बुक्तानी ०।०० 
 

 

घ) ववशेष अनुदान ३४९०५९८।०० 
 ५ रगानी   

५ 
अन्तय स्थानीम तहफाट 
प्राप्त ०।०० 

०।०० 
 

ऋण रगानी ०।०० 
 

६ 
अन्म विर्मगत 
ननकामफाट प्राप्त  

३३३३९०००।०० 
 

शेमय रगानी ०।०० 
 

 
साभाजिक सुयऺा २८९६४०००।०० 

  
अन्म रगानी ०।०० 

 

 
प्रधानभन्री योिगाय ४३७५०००।०० 

 ६ 
टटएिए भापफ त प्राप्त 
हुने कामफक्रभ  २४२३८५४७।०० 

 

प्रदेश तथा स्थानीम 
ऺभता अभबफदृ्दी 
कामयक्रभ ०।०० ०।०० 

 

/fli6o k~hLs/0f 

sfo{s|d k'+hLut 

*$()).))  

 

स्थानीम ऩुवायधाय ववकास 
कामयक्रभ ०।०० ०।०० 

 

/fli6o k~hLs/0f 

sfo{s|d rfn' 

!@@&&)).))  

 

ऺेरीम शहयी ववकास 
मोिना ०।०० ०।०० 

 

:yfgLo ljsf; 

;fem]bf/ sfo{s|d 

!*@)*%!.))  

 
 सडक फोडय नेऩार ०।०० ०।०० 

 

ax'If]qLo kf]if0f 

sfo}s|d 

$)$^@).))  

 
 ऩमयटन फोडय नेऩार ०।०० ०।०० 

 

vfBf ;'/Iff 

sfo{s|d 

!&&&))).))  

 
 एन एन एस डब्रु ए ०।०० ०।०० 

 

k|b]z k'jf{wf/ 

ljz]if sfo{s|d 

!*(@#$&^.))  

        



7 

टटएिए भापफ त प्राप्त 
हुने कामफक्रभ  

 

२४२३८५४७।०० ७ धयौटी फपताफ ३८९२०००।०० ३८९२०००।०० 

 

/fli6o k~hLs/0f 

sfo{s|d k'+hLut 

*$()).)) 

 ८ िनश्रभदान फपताफ ).)) ).)) 

 

/fli6o k~hLs/0f 

sfo{s|d rfn' 

!@@&&)).)) 

 ९ 
कोर् फपताफ विऩद 
कोर्को खचफ ४०६७३४७।०० ४०६७३४७।०० 

 

:yfgLo ljsf; 

;fem]bf/ sfo{s|d 

!*@)*%!.)) 

 १० भौज्दात  

१९८६८४९९।८४ 
 

 

ax'If]qLo kf]if0f 

sfo}s|d 

$)$^@).)) 

  
क) फैँक भौज्दात १९८६८४९९।८४  

 vfBf ;'/Iff sfo{s|d !&&&))).))   
ख) नगद भौज्दात 0.00  

 

k|b]z k'jf{wf/ ljz]if 

sfo{s|d 

!*(@#$&^.)) 

 ११ शितफ अनुदान फपताफ १८३१३४५९।३० १८३१३४५९।३० 

८ 
ववभबन्न कोषतपय को 
आम ४९५००००।०० ४९५००००।०० १२ गत फर्फको फढी अल्मा ०।०० ०।०० 

9 िनसहबागगता (नगद) ०।०० ०।०० १३ िनश्रभदान भौज्दात ०।०० ०।०० 

10 

ववषमगत ननकामफाट 
प्राप्त ०।०० ०।०० १४ धयौटी भौज्दात २६६७५९१।८९ २६६७५९१।८९ 

11 
धयौटी आम ६५५९५९१।८९ ६५५९५९१।८९ १५ 

विऩद व्मिस्थाऩन 
कोर् खाताको भौज्दात ८८२६५३।०० ८८२६५३।०० 

12 
रगानीको सााँवा फपताय ०।०० ०।०० १६ 

िाभाजिक िुयक्षा 
फपताफ २७८१६००।०० २७८१६००।०० 

13 
अन्म ववववध आम ०।०० ०।००     

 िम्भा  

३८८३८३५८६।३
४ 

 
िम्भा  

३८८३८३५८६।३४ 

 



अब म चाल ूआ.व. २०७७।०७८ मा यस गााँउपाललकाबाट भएको आम्दानी तथा बजेट खचचको संशोलधत अनमुालनत लववरण प्रस्तुत गनच चाहन्छु ।

२०७८ अषाढसम्म 

खचच हुने अनमुान

चालु पूाँजीगत जम्मा चालु पूाँजीगत जम्मा चालु पूाँजीगत जम्मा

१ संघीय सरकार नेपाल सरकार

समालनकरण 

अनदुान नगद अनदुान ३,६५,६३,४४८ २,९५,३६,५५२ ६,६१,००,००० ३,७७,२३,४४८ २,८३,७६,५५२ ६,६१,००,००० २,११,५९,०३० ७९,८५,३८२ २,९१,४४,४१२ ३६९५५५८८।००

२ संघीय सरकार नेपाल सरकार

शसतच अनदुान  

चालु नगद अनदुान ९,४६,६९,८१० ४,१५,९८,००० १३,६२,६७,८१० ७,९४,४९,८१० ४,००,९८,००० ११,९५,४७,८१० ५,५९,४९,१७३.५०१,३१,७०,००० ६,९१,१९,१७३.५० ६७१४८६३६।५०

३ संघीय सरकार => अन्तररक श्रोतनेपाल सरकार => आन्तररक ऋण

शसतच अनदुान  

चालु नगद ऋण २,००,००० ७,००,००० ९,००,००० २,००,००० ७,००,००० ९,००,००० ० ० ० ९०००००।००

४ संघीय सरकार => बैदेलशक श्रोतनेपाल सरकार => ए लि लव/लप लव एल

शसतच अनदुान  

चालु नगद ऋण (बैदेलशक) ० ४४,८६,००० ४४,८६,००० ० ४४,८६,००० ४४,८६,००० ० ११,६५,८०० ११,६५,८०० ३३२०२००।००

५ संघीय सरकार => बैदेलशक श्रोतनेपाल सरकार => आई लि ए

शसतच अनदुान  

चालु

सोधभनाच हुने ऋण 

(बैदेलशक) ८०,००,००० ० ८०,००,००० ८०,००,००० ० ८०,००,००० १३,९८,३२२ ० १३,९८,३२२ ६६०१६७८।००

६ संघीय सरकार => बैदेलशक श्रोतनेपाल सरकार => आई लि ए/लि लप लस

शसतच अनदुान  

चालु नगद ऋण (बैदेलशक) ६,५०,००० २२,८५,००० २९,३५,००० ६,५०,००० २२,८५,००० २९,३५,००० ० ० ० २९३५०००।००

७ संघीय सरकार => बैदेलशक श्रोतनेपाल सरकार => एस.एस. लि. लप.

शसतच अनदुान  

चालु

सोधभनाच अनदुान 

(बैदेलशक) २७,७२,००० २४,४८,००० ५२,२०,००० १५,६६,००० १६,३६,००० ३२,०२,००० १,८१,००० ० १,८१,००० ५०३९०००।००

८ संघीय सरकार => बैदेलशक श्रोतनेपाल सरकार => एस.एस. लि. लप.

शसतच अनदुान  

चालु

सोधभनाच हुने ऋण 

(बैदेलशक) ४१,०५,००० ३२,३१,००० ७३,३६,००० ३३,६९,००० १५,८३,००० ४९,५२,००० २,५६,००० ४,९८,९०० ७,५४,९०० ६५८११००।००

९ संघीय सरकार => बैदेलशक श्रोतनेपाल सरकार => लिनल्याण्ि - संयकु्त कोष

शसतच अनदुान  

चालु

सोझै भकु्तानी अनदुान 

(बैदेलशक) ५९,५०,००० २१,५०,००० ८१,००,००० ५९,५०,००० २१,५०,००० ८१,००,००० ३१,५७,८५८ ९,७३,००० ४१,३०,८५८ ३९६९१४२।००

१० संघीय सरकार => बैदेलशक श्रोतनेपाल सरकार => बेलायत

शसतच अनदुान  

चालु

सोधभनाच अनदुान 

(बैदेलशक) १०,५०,००० १,७६,५०,००० १,८७,००,००० १०,५०,००० १,७६,५०,००० १,८७,००,००० ३,१६,१५० ५८,५०,००० ६१,६६,१५० १२५३३८५०।००

११ संघीय सरकार => बैदेलशक श्रोतनेपाल सरकार => यरुोलपयन यलुनयन

शसतच अनदुान  

चालु

नगद अनदुान 

(बैदेलशक) २२,७४,००० ० २२,७४,००० २२,७४,००० ० २२,७४,००० १,१३,६०० ० १,१३,६०० २१६०४००।००

१२ संघीय सरकार => अन्तररक श्रोतनेपाल सरकार => आन्तररक ऋण

लवषेश अनदुान 

चालु नगद ऋण ० ५०,००,००० ५०,००,००० ० ३२,००,००० ३२,००,००० ० ० ० ५००००००।००

१३ संघीय सरकार => अन्तररक श्रोतनेपाल सरकार => आन्तररक ऋण

समपरुक 

अनदुान चालु नगद ऋण ० १,००,००,००० १,००,००,००० ० ६६,००,००० ६६,००,००० ० २५,३३,३६२.५० २५,३३,३६२.५० ७४६६६३७।५०

१४ प्रदेश सरकार कणाचली प्रदेश

समालनकरण 

अनदुान नगद अनदुान १,२०,००० १,००,००,००० १,०१,२०,००० १,२०,००० १,००,००,००० १,०१,२०,००० १,२०,००० १२,४२,००० १३,६२,००० ८७५८०००।००

१५ प्रदेश सरकार कणाचली प्रदेश

शसतच अनदुान  

चालु नगद अनदुान ० ८०,००,००० ८०,००,००० ० ५३,३३,२०० ५३,३३,२०० ० ३६,००,००० ३६,००,००० ४४०००००।००

 आ.व. : २०७७/७८  साउन १ गते देखि अषाढ १० गतेसम्म 

लस.नं. स्रोत समहू बजेटको स्रोत/तह स्रोत लवलध बजेट लनकासा खचच



१६ प्रदेश सरकार कणाचली प्रदेश

लवषेश अनदुान 

चालु नगद अनदुान ० ४५,००,००० ४५,००,००० ० १४,९९,००० १४,९९,००० ० ० ० ४५०००००।००

१७ प्रदेश सरकार कणाचली प्रदेश

समपरुक 

अनदुान चालु नगद अनदुान ० १,३५,००,००० १,३५,००,००० ० ० ० ० ० ० ०।००

१८ राजस्व बाििाि

राजस्व 

बााँििााँि - 

प्रदेश सरकार राजस्व बााँििााँि नगद २,२२,००० ० २,२२,००० ० ० ० ० ० ० ०।००

१९ राजस्व बाििाि

राजस्व 

बााँििााँि - 

संघीय सरकार राजस्व बााँििााँि नगद ३,७८,०७,४६५ १,८७,३१,८९६.५५ ५,६५,३९,३६१.५५ ३,१६,०४,५०६.४७ ४४,७८,०४५.७५ ३,६०,८२,५५२.२२ २,४६,६३,४५६.५०३०,७२,२०३ २,७७,३५,६५९.५० २८८०३७०२।०५

२० अन्तररक श्रोत आन्तररक श्रोत आन्तररक श्रोत नगद १५३३०००।०० ०।०० १५३३०००।०० १५३३०००।०० ०।०० १५३३०००।०० १५३३०००।०० ०।०० १५३३०००।०० ०।००

२१ अन्तररक श्रोत आन्तररक श्रोत

गत बषचको 

मैज्दात नगद ७४८५८७७।९६ १३७२९९००।०० २१२१५७७७।९६ ७४८५८७७।९६ १३७२९९००।०० २१२१५७७७।९६ ११९६०१०।०० ८७,७९,३७६ ९९७५३८६।०० ११२४०३९१।१६

२०,३४,०२,६००.९६ १८,७५,४६,३४८.५५ ३९,०९,४८,९४९.५१ १८,०९,७५,५४२.४३ १४,३८,०४,६९७.७५ ३२,४७,८०,२४०.१८ ११,००,४३,६००४,८८,७०,०२३.५० १५,८९,१३,६२३.५० १९२३८९९९३।२१जम्मा



 

 

अन्त्यमा यस बजटे तजजमुामा सहयोग गनजुहुन ेअध्यक्षज्य ूवडाध्यक्ष ज्यहूरु लगायत वडासममतीहरु राजस्व र 

बजेट सम्बन्तधीका मवमभन्तन सममतीहरु वजमिमजमवज्यहूरु मवमभन्तन राजनैमतक दलका साथीहरु नागररक समाज 

पत्रकार, प्रमजख प्रशासकीय अमधकृत लगायतका सम्पूर् ुराष्ट्रसेवक कमचुारी  सम्परू् ुखापूुनाथ वासी जनता र 

दशे मवदशेमा रहनजहनेु दाजजभाईहरु तथा मददीबमहनीहरुलाई हामदकु धन्तयवाद ज्ञापन गदछुज  ।  

 

यस खापूुनाथ गााँउपामलकाको मवकास र सममृिमा मनरन्ततर सद्भाव र सहयोग पजयाउुनजहुन े खापूुनाथ 

गााँउपामलकाकाका नागररक कर प्रदायकहरु खापूुनाथ गााँउपामलकाको महत र समजन्तनतीका लामग कायुरत सब ै

मवकासका साझदेार सरकारी गरैसरकारी तथा सामजदामयक संस्थाहरु र संचारमाध्यमहरुप्रमत हामदकु आभार 

व्यक्त गद ैबजेटको सफल कायाुन्तवयनमा सबैको खजला सहयोगको अपेक्षा गरेको छज  । 

 

 समस्याहरु धेरै आउन सक्छन सबै समस्याहरु एकैपटक समाधान  गनपुमन नसमकएला तर बतमुान वस्तजगत 

यथाथ ु धरातलमा उमभएर चजनौतीहरुको समाधान गन ु हामी खापूनुाथ वासी कमटबि प्रमतवि र एकताबि 

भयौं भन ेअबश्यपमन खापूुनाथ गााँउपामलकाको उज्ज्वल भमवष्ट्य मनमाुर् गनु समकन्तछ । आशावादी बनौं । 

              धन्तयवाद । 
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