आर्थिक बर्ि २०७९/०८०
को बजेट वक्तव्य

खार्ूनप ाथ गााँउर्ालिका
याङ्चुबजार,हुम्िा
२०७९, असार १० गते शुक्रवार

गााँउसभाको बैठकमा २०७९ साल असार १० गते शक्र
ु वारका र्िन गााँउपार्लकाका उपाध्यक्ष श्री ज्ञानवहािरु र्सिंह ज्यल
ू े
प्रस्ततु गनिभु एको

आर्थिक बर्ि २०७९/०८० को बजेट वक्तव्य

खापिनू ाथ गााँउपार्लका
याङ्चबु गर, हुम्ला
२०७९, असार १०

सम्मार्नत अध्यक्ष ज्यू ,
गााँउसभाका सिस्य ज्यहू रु,
उपर्स्थत महानभु ावहरु,
पत्रकार साथीहरु,
सविप्रथम यस खापिनू ाथ गााँउपार्लकाको छै टौं गाउसभा तथा बजेट अर्िवेशन तथा गााँउ सभा बैठकको अवसरमा उपर्स्थत
सम्पर्ू ि महानभु ावलाई हार्ििक स्वागत गििछु । खापिनू ाथ गााँउपार्लकाले प्रस्तार्वत बजेट तथा कायिक्रम तजिमु ा गिाि
मल
ु त:नेपालको सर्िं विानको अनसु चु ी ८ र ९ मा उर्ललर्खत स्थानीय तहको एकल तथा साझा अर्िकार सचू ी,आर्थिक
अर्िकार र आर्थिक कायिप्रर्ाली, मौर्लक हकहरु, आर्थिक, सामार्जक र्वकास, प्राकृ र्तक श्रोतको उपयोग नीर्त,
वातावरर् सिंरक्षर् सम्बन्िी नीर्तहरु, नेपाल सरकारबाट स्वीकृ त सिंघ प्रिेश र स्थानीय तहको कायि र्वस्तृर्तकरर्को
प्रर्तवेिन, नेपाल सरकारले अवलम्बन गरे का आर्थिक तथा र्वर्िय नीर्तहरु,स्थानीय तहको आबर्िक योजनाले तय
गरे का प्राथर्मकताहरु, नेपालले अन्तरार्रिय जगतमा जनाएका प्रर्तवद्धताहरु,स्थानीय शासन सिंचालन ऐन र
र्नयमावलीका प्राविानहरु, र्वकासका समसामर्यक मद्ध
ु ाहरु जस्तै सामार्जक सरिं क्षर्, र्िगो र्वकास, जलवायु पररवतिन र
र्वपि व्यवस्थापन, खाद्य तथा पोर्र् सरु क्षा, लैङ्र्गक सशर्क्तकरर् तथा समावेशी र्वकास,बालमैत्रीस्थानीय शासन,
वातावरर्मैत्रीस्थानीय शासन, खलु ला र्िसामक्त
ु तथा पर्ु ि सरसफाई, उजािसिंकट लगायतका अन्तर सम्बर्न्ित
र्वर्यहरु,स्थानीय तहको मध्यकार्लन खचि सिंरचना अनरुु प प्राथर्मकतामा परे का कायिक्रमहरु,स्थानीय तहले िेखेका
र्वर्वि र्वर्यहरु, अथि मन्त्रालय,सिंघीय मार्मला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अन्यबाट प्राप्त मागििशिन , गैर सरकारी
कायािलयहरुको प्राप्त र्ववरर् र बजेट र्सर्लङ, सहभार्गतामल
ु क योजना तजिमु ा अनरुु प बस्ती/टोल स्तरबाट छनौट
गररएका आयोजना/ कायिक्रम, वडा स्तरीय आयोजना/कायिक्रमहरुको प्राथर्मकरर् र बजेटसाँग सम्बर्न्ित र्वर्भन्न
सर्मर्तहरुको प्रर्तवेिन समेतको आिार मानी गााँउ कायिपार्लका बाट स्वीकृ त गरी साविजर्नकरर्का लार्ग यो गररमामय
गााँउ सभामा आगामी आ.व.२०७९।०८० को बजेट प्रस्ततु गरे को छु ।
प्राकृ र्तक सौन्ियिता सााँस्कृ र्तक र्वर्विता मेहनती र पररश्रमी जनता र भौगोर्लक र्वर्शष्टता र सन्ु िरता यस
गााँउपार्लका को गहनाको रुपमा रहेको छ ।कृ र्र् तथा और्र्िजन्य जर्डबटु ीहरु पयिटन जलर्वद्यतु आर्ि जस्ता र्वर्यमा
प्रचरु सभिं ावना बोके को खापिनू ाथ गााँउपार्लका र्िगो र समर्ु चत पररचालनको अभावमा अपेर्क्षत रुपमा सामार्जक
सााँस्कृ र्तक आर्थिक र्वकास हुन सके को छै न ।यद्यर्प उपलब्ि स्रोत सािन र समयको प्रभावकारी प्रयोग गिै सकारात्मक
सोंच दृढ सिंकलप र सामर्ु हक ईच्छाशर्क्त साथ यस खापिनू ाथ गााँउपार्लकाको नयााँ भर्वरय कोने र्जम्मेवारी खापिनू ाथ
गााँउपार्लकाका जनताहरुले हाम्रो कााँिमा सर्ु म्पएका छन् ।त्यसैले र्वकर्सत र समृद्ध खापिनू ाथ गााँउपार्लका र्नमािर् गनि
हामीलाई कुनै वाहानाले छे क्नु हुिनै ।
गाउर्ालिका अध्यक्ष ज्यप सदस्य ज्यपहरु तथा उर्लस्थत महानुभावहरु,
बजेट तथा कायिक्रमको उिेश्य मख्ु य मख्ु य नीर्तहरु अब म सक्ष
िं ेपमा प्रस्ततु गनि चाहन्छु ।

बजेटको प्रमुख उदेश्य:आ.ब.२०७९।०८०को यस खापिनू ाथ गााँउपार्लकाको योजनाको प्रमख
ु उिेश्य आर्थिक सामार्जक सााँस्कृ र्तक रुपान्तरर्
गिै पवू ाििारहरुको र्वकास गरी यस गााँउपार्लकालाई र्वकासको बाटोमा अर्घ बढाउनु रहेको छ ।
यसका लार्ग कृ र्र् पयिटन जर्डबटु ी र जलश्रोतको समर्ु चत प्रयोग गरी सडक,पवु ाििार र्शक्षा स्वास््य र सचिं ारका क्षेत्रमा
प्रभावकारी कायिक्रम बनाई बजेटको सर्ह पररचालन गररनेछ ।
मुख्य नीलतहरु
 खापिनू ाथ गााँउपार्लकालाई २ बर्िर्भत्र आवश्यक पवू ाििारहरुको र्वकास गररने छ ।
 सन्ु िर र समृद्ध र पयिटर्कय गन्तव्य यक्त
ु गााँउपार्लकाको रुपमा र्वकास गनि र्वर्भन्न कायिक्रमहरु सिंचालन
गररनेछ ।
 पयिटन उद्योगको उच्च सिंभावना भएको हुिाँ ा पयिटन पवू ाििार र्वकासमा प्राथर्मकता र्िइनेछ ।
 र्िगो अथितन्त्रका लार्ग कृ र्र्मा सिु ार कायिक्रमहरु सिंचालन गररनेछ ।पशपु ालन र जर्डबटु ीजन्य उत्पािनका
लार्ग प्राथर्मकतामा रार्खनेछ ।साथै जर्डवटु ी सिंकलनका लार्ग न्यार्यक र्नयमन गररनेछ।
 खापिनू ाथ गााँउपार्लका र्भत्र साना लघु जलर्वद्यतु आयोजनाहरुको सिंभाव्यता गराई सिंघीय सरकार प्रिेश सरकार
तथा अन्य र्वकास साझेिारहरुसिंग र्नमािर्का लार्ग अनरु ोि गररनेछ ।
 समता समानता र सशर्क्तकरर्को र्नर्तलाई अबलम्वन गिै बालमैत्री अपाङ्गमैत्री लैङर्गक मैत्री गााँउपार्लका
र्नमािर्का लार्ग पवू ाििार र्वकास तथा र्वर्भन्न कायिक्रमहरु सचिं ालन गररनेछ ।
 आिर्ु नक सिंचार प्रर्वर्िको र्वकास र र्वस्तारमा जोड र्िइ प्रर्वर्िमैत्री सेवा प्रवाह गररनेछ ।
 गााँउपार्लकामा हुन सक्ने भोकमरी तथा खाद्य सिंकटलाई मध्यनजर गिै तात्कार्लन तथा र्िघिकार्लन राहत तथा
खाद्य सरु क्षाका लार्ग नेपाल सरकार र िातृ र्नकायहरुसग अनरु ोि गररनेछ ।
 आन्तररक आयलाई वृर्ि गनि करको िायरा र्वस्तार गरी समर्ु चत करको िर लगाउने नीर्त अपनाइने छ।
 गररव असहाय र भौगोर्लक र्हसावले माध्यर्मक तह सािारर् र प्रार्वर्िक था ब्यवसार्यक र्शक्षको पहाँचमा
पग्ु न नसके का वालवार्लकाका लार्ग अवार्सय सर्ु विा सर्हतको छात्रवास सचिं ालन गररने छ ।
 एकि मलहिाका बािबालिका तथा दलित बािबालिकाका िालग उच्च लशक्षा छात्रवलृ त कोष
स्थार्ना गररने छ ।

खार्ूनु ाथ गााँउर्ालिका लभत्र सुचना सन्चारको र्ाँहुच भन्दा बालहर रहेका बलस्तका िालग 4G सलहतको
नेर्ाि टे लिकमको टावर आगामी २ बषू लभत्र स्थार्ना गनू र्हि गररने छ ।
 युवा स्वरोजगारका िालग रोजगार बैक स्थार्ना गदै एलककृत रोजगार कायूक्रम िागु गरी आगामी ३
वषू लभत्र २०० जना िाइ रोजगार सलु नलिता गररने छ ।
 िोकसेवा आयोग तथा लशक्षक सेवा आयोग अध्ययनरत युवाहरुिाइ प्रोत्साहान कायूक्रम ल्याइनेछ ।
 एक वडा एक नमुना वािलवकास के न्रको अवधारणािाइ मुतूरुर् लददै क्रमश सबै वािलवकास
के न्रिाइ वािवालिकामैलत्र र सलु वधा सम्र्न्न वनाइदै िलगने छ ।
आ.व.२०७९।०८०को िालग श्रोत साधनहरुको अनमु ान,लतनका माध्यमहरु र सक
ं िनका रणलनलतहरु
खापिनू ाथ गााँउपार्लकाले अथि मन्त्रालय सिंघीय मार्मला तथा स्थानीय र्वकास मन्त्रालय र अन्यबाट प्राप्त मागििशिन , गैर
सरकारी कायािलयहरुको प्राप्त र्ववरर् र बजेट र्सर्लङका आिारमा श्रोत अनमु ान तथा बजेट सीमा र्निािरर् सर्मर्तको
र्नर्िय अनसु ार श्रोत सािनको अनमु ान गररएको छ ।
यसैगरी अब म आ.व २०७९/०८० को लार्ग र्वर्यगत र्वकास नीर्त उिेश्य र प्राथर्मकताहरु प्रस्ततु गनि चाहन्छु ।
१.आलथूक लवकास
कृ र्र्
 खापिनू ाथ गााँउपार्लकाको प्रख्यात फलफुल स्याउ ओखर नासपार्त तथा रै थानेवाली र नगिे वाली कागनु ो मास्याि
कोिो र्चनो फापर र्सर्म भटमास आलु लगायतका फलफुल तथा तरकारी और्र्िजन्य जर्डबटु ीहरुको उत्पािन
बृर्द्ध गनि र्वर्भन्न कायिक्रमहरु सिंचालन गररनेछ ।
 उन्नत जातको पशपु ालनका लार्ग नश्ल सिु ार तथा कृ र्तम गभाििारर् कायिक्रममा जोड र्ििै उन्नत जातका बाख्रा
भेडा पालन मौरीपालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।
 कृ र्ीमा आत्मा र्नभिर बनाउन बार्र्िक रुपमा अध्यक्ष उत्कृ ष्ट कृ र्क प्रोत्साहन कायिक्रम लागु गररने छ ।
 एक घर एक उत्पािन कायिक्रमलाइ प्रश्रय र्िइने छ र लसनु प्याज काउली लगायतका तरकारी उत्पािनमा जोड
र्िइ वेमौसमी तरकारीलाइ आयआजिन सिंग जोर्डने छ ।

उद्योग तथा वार्र्ज्य
 स्थानीय जर्डबटु ी तथा कृ र्र् उत्पािनमा आिाररत साना तथा घरे लु उद्योगहरुको र्वकासलाई प्राथर्मकता र्िइनेछ
।
 स्थानीय उत्पािनमा आिाररत सामानहरुको बजार सर्ु नर्ित गनि पहल गररनेछ ।साथै स्थानीय उत्पािन प्रयोगमा
जोड र्िइनेछ ।
 स्थानीय स्तरमा रहेका लघु उद्यमीहरूलाइ र्विीय पहुचाँ को लार्ग आवश्यक पहल गररनेछ ।
 घरे लु उद्धम र्शलता को र्वकास गनि र्लउ फे रुवा र राडी पाखी तथा अललो प्रोसोिन तथा बनु ाइ कायिक्रम लाइ
र्वशेर् प्रोत्साहन गररने छ ।
पयिटन
 गााँउपार्लकाका सम्भाव्यपयिटकीय स्थलहरुको पर्हचान तथा र्वकास गरी आन्तररक तथा वाह्य पयिटन प्रवद्धिन
गररनेछ ।
 पयिटकीय गन्तव्यको रुपमा रहेको खापिनू ाथ र्शवालय, र ििु ेिह, र्भमिल
ु ा मार्लका लाइ पयिटकीय पवू ाििार
र्वकास आयोजना माफि तपयिटन प्रवििनमा जोड र्िइिनेछ ।
२.सामालजक लवकास
लशक्षा
 खापिनू ाथ गााँउपार्लकार्भत्र रहेका र्वद्यालयहरुको शैर्क्षक गर्ु स्तर सिु ार गनि भौर्तक तथा प्रार्वर्िक सर्ु विाको
र्वस्तार गररनेछ ।
 गााँउपार्लकाका एकि मलहिाका बािबालिका तथा दलित बािबालिकाका र अर्तर्वपन्न
छात्राछात्रहरुलाई प्रार्वर्िक तथा उच्च र्शक्षाका लार्ग उर्चत छात्रवृर्तकोर् स्थापना गररनेछ ।
 गररव असहाय र भौगोर्लक र्हसावले माध्यर्मक तह सािारर् र प्रार्वर्िक तथा ब्यवसार्यक र्शक्षको पहाँचमा पग्ु न
नसके का वालवार्लकाका लार्ग अवार्सय सर्ु विा सर्हतको छात्रवास सिंचालन गररने छ ।
 सामिु ार्यक र्वद्यालय सिु ार कायिक्रम माफि त कक्षाकोठा व्यवस्थापन र्नशलु क स्यार्नटरी प्याट र्पउने पानीको
प्रबन्ि र्मलाइने छ ।

स्वास््य
 सबैलाई स्वास््य कायिक्रमलाई र्वशेर् प्राथर्मकतामा रार्खनेछ । गााँउपार्लकार्भत्र रहेका स्वास््य चौकी हरु
सचु ारु रुपले सचिं ालन गनि व्यवस्थापनका सम्पर्ू ि पक्षहरुमा र्वशेर् ध्यान र्िइनेछ ।
 अर्हले वतिमान पररवेशमा र्वपि जन्य महामारीलाई लर्क्षत गरी सोही अनसु ारको कायिक्रम तजिमु ा र कायािन्वयन
गररनेछ ।
 खापिनू ाथ सामिु ार्यक अस्पतालको लार्ग आवश्यक पवू ाििार र्नमािर्को लार्ग प्रकृ या अगार्ड बढाइनेछ । सेवा
र्वस्तारमा जोड र्िइनेछ ।
 स्वास््य बीमा कायिक्रमलाई र्नरन्तरता र्िइि पर्ू ि स्वास््य बीर्मत गााँउपार्लका घोर्र्ा गररनेछ ।
 स्वास््य सिंस्थाको पहाँच भन्िा बार्हर रहेका वर्स्तहररुमा सामिु ार्यक स्वास््य इकाइ स्थापना गररने छ ।
 सिंघ र प्रिेश सिंग समन्वय गरी माध्यर्मक र्वद्यालयमा स्वास््य कमको को ब्यवस्थापनमा र्वशेर् पहल गररने छ ।
खानेर्ानी तथा सरसफाई
 सफा खानेपानी तथा पर्ु ि सरसफाईका लार्ग र्वशेर् ध्यान र्िईनेछ ।
 uf+pkflnsfsf] ;du| vfg]kfgL ;/;kmfO{ tyf :jR5tf If]qsf] ca:yf ;'lglZrttf,
la:n]if0f tyf of]hgflgdf{0fsf nflu NWASH of]hgflgdf{0f / ;f] If]qsf] cfufld %
aif]{ /0flglts of]hgflgdf{0f ul/g] 5 .
 g]kfn ;/sf/sf] cfufdLtLgjif{ leq ;a} hgtfnfO{ cfwf/e"t :t/sf] vfg]kfgL
;'ljwfpknJw u/fpg] tyflbuf] ljsf; nIf g+ ^ adf]lhd ;g\ @)#) leqs'n hg;+Vofsf]
८० k|ltztnfO{ स्वच्छ vfg]kfgL ;'ljwfpknJw u/fpg] nIf k"/f ug{ vfg]kfgL
;/;kmfOtyf :jR5tf If]qsf] of]hgfth'{df, laBdfgvfg]kfgL of]hgfx?sf]
;~rfngtyfdd{t ;Def/ Joj:yfkg, xfn;Dd ;f] ;'ljwfk'Ugg;s]sf] If]qsf] klxrfg u/L
;dtfd"nstyf ;xeflutfTds k4lt cjnDag u/L ;dGjofTdsPjd\ kf/bzL{ k4lt
ckgfO{ ;]jfk|bfgug{ ufpFkflnsf :t/dfvfg]kfgL, ;/;kmfO :jR5tf -jf;_ Joj:yfkgaf]8{
:yfkgf u/L ;f] dftxtjf; o'lg6 dfkm{t gofF of]hgflgdf{0f tyf ljBdfg of]hgfx?sf]
dd{t ;Def/sf] ;]jfk|jfxug]{ Joj:yf ldnfOg]5 .
 ;/;kmfO cGtu{t o; ufFpkflnsf leqsf ;Dk'0f{ j:tLdf zf}rfno ;'/wf/ sfo{qmdsf
nflu ljleGg lgsfodf ljz]if kxn ul/g] 5 .

सस्कृलत प्रवर्द्ून
 भार्ा सार्हत्य कला र सस्कृ र्त सरिं क्षर् र सम्बद्धिनमा र्वशेर् ध्यान र्िइनेछ ।यससाँग सम्बर्न्ित र्वर्भन्न कायिक्रमहर
सचिं ालन गररनेछ ।
 गााँउपार्लकामा रहेका गम्ु बा मठ मर्न्िरहरुको पर्हचान सरिं क्षर् एिंव सम्बद्धिनका लार्ग जोड र्िइनेछ ।
 स्थार्नय चाडपविलाइ र्वशेर् मेला अवसरका रुपमा प्रवििन गनि र्वशेर् पहल गररनेछ ।
िैङ्लगक समानता एवं समालजक समावेशीकरण
 मर्हला बालबार्लका िर्लत तथा उर्त्पर्डत जनजाती र्वपन्न र्समान्तकृ त अपाङ्ग एिंव पछाडी परे का वगिलाई
लर्क्षत कायिक्रमहरु उर्नहरुबाटै सिंचालन गनि उत्प्रेररत गररनेछ ।रार्रिय मल
ु प्रवाहीकरर्को नीर्त अवलम्बन
गररनेछ ।
 मानव वेचर्वखन घरे लु र्हसिं ा बालश्रम छुवाछुत तथा सामार्जक कुरीतीको रुपमा रहेका प्रथाहरुको सबै पक्षहरुको
सहयोगमा न्यर्ु नकरर्को प्रयास खोर्जनेछ ।
 मर्हला बालबार्लका िर्लत अपाङ्ग जेष्ठ नागररक असहाय र एकल मर्हलाहरुको सामार्जक सरु क्षा र मानव
अर्िकार सम्बन्िी सचेतना कायिक्रम सिंचालनमा सामार्जक सिंघ सिंस्थाहरुलाई पररचालन गररनेछ ।साथै सिंचालन
भैसके का कायिक्रमहरुलाई पर्न र्नरन्तरता र्िइनेछ ।
 खेलकुि र्वकासको लार्ग खेलकुि सम्बन्िी र्वर्भन्न कायिक्रमहरु सचिं ालन गरर खेलकुि र्वकासमा र्वशेर् जोड
र्िइने छ ।
 प्रत्येक २ मर्हनाको बिु वार जनता सगिं अध्यक्ष कायिक्रम सचिं ालन गररनेछ ।
३.र्पवाूधार लवकास
सडक तथा र्ि
ु
Vffk"{gfyufpFkflnsfsf] kfFr jif]{ cfjlws of]hgflgdf{0f eOsfof{Gjog r/0fdf /x]sf] / cGo
If]qutu'?of]hgfx? Pj+ gLltx?cfjZostfcg';f/ tof/ ul/g]5 .
=ufpFkflnsf If]qleqsf ;8sx? Jojl:yt df]6/]jn k'n agfpg ug{ ufpF oftfoft u'?of]hgf
-Rural Transport Master Plan-RTMP_ tof/ u/L ;/f]sf/ jfnf lgsfodf ljz]if
kxn u/L sfof{Gjog ul/g] 5 .

भवन तथा सहरी लवकास
 र्नर्मित वडा कायािलयहरु लाइ सर्ु विा यक्त
ु वनाइने ५ स्वास््य चौकीहरु र्वद्यालयहरुका भवन र्नमािर् गराउन
आवश्यकता अनसु ार उच्च प्राथर्मकता र्िइनेछ ।
 सिंभाव्य स्थानमा एर्ककृ त बस्ती र्वकासको कायिक्रम सिंचालन गरी आगामी २ वर्ि र्भत्र सरु र्क्षत आवास परु ा
गररनेछ ।
 ufFpkflnsfleqsf ;fj{hlgs ;]jfk|bfos ;F:yfsf] ejgtyf ;+/rgfnfO{
 Jojl:ytul/g]5 .

 ५ बर्ष भित्र खार्न
पष ाथ गााँउर्ाभिकाको प्रशासककय िवन तथा ५ शैयाको अस्र्ताि ननर्ाषण
गनष ववर्ेश जोड दिइने छ ।

उजाू िघु तथा साना जिलवद्युत (वैकलल्र्क उजाू समेत)
 गााँउपार्लकार्भत्र वैकर्लपक उजाि प्रयोगमा जोड र्िइनेछ ।
 लघु जलर्वद्यतु योजनाहरुको लार्ग र्वर्भन्न सरोकारवालाहरुसाँग साझेिारीमा जोड र्िइनेछ
 सिंचार
 खार्ूनु ाथ गााँउर्ालिका लभत्र सुचना सन्चारको र्ाँहुच भन्दा बालहर रहेका बलस्तका िालग 4G सलहतको
नेर्ाि टे लिकमको टावर आगामी २ बषू लभत्र स्थार्ना गनू र्हि गररने छ ।
 व्यवर्स्थत टेर्लफोन तथा इन्टरनेट सेवाका लार्ग सम्बर्न्ित र्नकायहरुलाई ध्यानाकर्िर् गराईनेछ ।
 र्वकाससाँग सञ्चार र सञ्चारसाँगै र्वकासको अविारर्ा आत्मसाथ गररनेछ ।
४.वातावरण तथा लवर्द व्यवस्थार्न
वन तथा भु-सरं क्षण जिाधार सरं क्षण वातावरण सरं क्षण जिवायप र्ररवतून
 भर्ु म र वनक्षेत्रलाई सिंरक्षर् र र्वकासका लार्ग वृक्षारोपर्का तथा भ-ु सिंरक्षर्का कायिक्रमहरु/र्क्रयाकलापहरु
सिंचालन गररनेछ ।
 जडीबटु ी सिंकलन तथा प्रशोिन व्यवस्थापनमा जोड र्िइनेछ ।
 िल
ु ो समिु ायमा आिाररत सिंरक्षर् प्रर्ाली अबलम्वन गररनेछ ।
ु िभ पशपु िंर्क्ष एिंव वन्यजन्तक
 जलवायू पररवतिन अनक
ु ु लनका कायिक्रमहरु सिंचालन गररनेछ ।
 हररयो खापिनू ाथ गााँउपार्लका भन्ने अविारर्ा लागु गनि र्वशेर् जोड र्िइनेछ ।
 पानीका महु ान तालतलैया तथा कुलकुलेसाहरु सिंरक्षर् तथा व्यवर्स्थत गररनेछ ।कटान भएका क्षेत्र सिंरक्षर् गने
कायिलाई उच्च प्राथर्मता र्िइनेछ ।

५.संस्थागत लवकास तथा सेवा प्रवाह
मानव संसाधन तथा संस्थागत क्षमता लवकास
 गााँउपार्लकाको समग्र र्वकासका लार्ग र्वर्भन्न तार्लम गोष्ठी भ्रमर् अध्ययन अनसु न्िान जस्ता कायिहरुमा जोड
र्िइनेछ ।
 स्थानीय सीप श्रोत सािन र क्षमताको अर्िकतमा उपयोग गनि र्वर्भन्न सरोकारवाला सिंघ सिंस्थाहरुसिंग
साझेिारीमा र्वशेर् जोड र्िइनेछ ।
 जनप्रर्तर्नर्ि तथा कमिचीहरुको क्षमता र्वकासका लार्ग र्वर्भन्न पररयोजना कायि र र्जम्मेवारी र्िइने छ ।
सस्ं थागत र्वप ाूधार नागररक वडार्त्र तथा टोकन प्रणािी
 गााँउपार्लकार्भत्र अपाङ्ग असहाय बालमैत्री र लैङ्र्गकमैत्री पवू ाििारहरुको र्नमािर् तथा ममित सिु ार गररनेछ
।साथै र्तर्नहरुको लार्ग सेवाप्रवाहमा र्वशेर् सहुर्लयत र्िइनेछ ।
 स्पष्ट र उपयोगी इलोक्िोर्नक/कम्प्यटु राइज नागररक वडापत्रको प्रयोगमा जोड र्िइनेछ ।
सेवा प्रवाहमा लवद्युतीय सुचना प्रलवधीको प्रयोग
 सेवा प्रवाहका सम्पर्ू ि कायिहरु कम्प्यटू र र इन्टरनेट प्रर्ाली माफि त गररनेछ ।
 सेवा प्रिायक र सेवाग्राहीहरु प्रर्वर्िमैत्री बनाउन र्वर्भन्न तार्लम तथा सिंचारका कायिक्रमहरु सिंचालन गररनेछ ।
 प्रत्येक मर्हनाको १ पटक वडामा व्यक्तीगत घटना िताि कायिक्रम सिंचालन गररने छ ।
६.लवलिय व्यवस्थार्न र सुशासन
राजस्व पररचालन र्वर्िय अनश
ु ासन र र्वर्िय जोर्खम न्यर्ु नकरर्
 सर्िं चत कोर्बाट हुने तलबभिा लगायत सबै सरकारी भक्त
ु ानी सम्बन्िीत व्यर्क्त तथा सस्िं थाको बैङ्क खाता
माफि त मात्रै गररनेछ ।
 आर्थिक र्मतव्ययीतालाई जोड र्िििं ै सश
ु ासन अर्भवृर्द्धमा जोड र्िइनेछ ।
 र्वर्भन्न करका क्षेत्रहरु पर्हचान गरी र्नयमानसु ार राजस्व सक
िं लन गररनेछ ।
 हालसम्म बक्यौिा रहेको मालपोत शलु क बैंक माफि त अर्नवायि असल
ु गररने छ ।
लेखाङ्कन आन्तररक लेखापररक्षर् तथा आन्तररक र्नयन्त्रर् प्रर्ाली साविजर्नक सनु वु ाई
सामार्जक पररक्षर् अर्न्तम लेखा पररक्षर् तथा वेरुजु फछौट र सचु ना तथा सिंचार व्यवस्थापन
 गााँउपार्लकाको आर्थिक कारोबारहरुको प्रचर्लत काननु अनसु ार चस्ु त िरुु स्त लेखाङ्कन गररने छ ।र र्नयमानसु ार
आ.ले.प र म.ले.प गरी वार्र्िक र्क्रयाकलापहरु तथा आय व्यायको र्ववरर् आर्थिक मसान्त सर्किा र्वर्िकै
यथार्सघ्र साविजर्नक सनु वु ाई गररने व्यवस्था र्मलाईने छ ।
 बेरुजु र बेरुजु फछौटको र्वर्यमा अर्त सम्बेिनर्शलता अपनाइने छ ।

मानर्नय अध्यक्ष ज्यू तथा सिस्य ज्यहू रु,
अब म आ.व.२०७९।०८० को प्रस्तार्वत बजेट तथा आय व्ययको अनमु ार्नत र्ववरर् प्रस्ततु गने अनमु ती चाहान्छु ।
आ.व. २०७९।०८० को लार्ग खापिनू ाथ गााँउपार्लकाको कुल प्रस्तार्वत बजेट रु.३६,८८६४४५०(अक्षेरूपी छिीस
करोड अठासी लाख चौसठ्ठी हजार चार सय पचास) रुपैया हुन आएको छ ।
श्रोत
अलया
नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने शसति अनिु ान
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अन्त्यमा यस बजेट तजिमु ामा सहयोग गनिहु नु े अध्यक्षज्यू वडाध्यक्ष ज्यहू रु लगायत वडासर्मतीहरु राजस्व र बजेट
सम्बन्िीका र्वर्भन्न सर्मतीहरु वर्ु द्धर्जर्वज्यहू रु र्वर्भन्न राजनैर्तक िलका साथीहरु नागररक समाज पत्रकार,प्रमख
ु
प्रशासकीय अर्िकृ त लगायतका सम्पर्ू ि रारिसेवक कमिचारी सम्पर्ू ि खापिनू ाथ वासी जनता र िेश र्विेशमा रहनहु ुने
िाजभु ाईहरु तथा र्ििीबर्हनीहरुलाई हार्िक
ि िन्यवाि ज्ञापन गििछु ।
यस खापिनू ाथ गााँउपार्लकाको र्वकास र समृर्द्धमा र्नरन्तर सद्भाव र सहयोग पयु ािउनहु ुने खापिनू ाथ गााँउपार्लकाकाका
नागररक कर प्रिायकहरु खापिनू ाथ गााँउपार्लकाको र्हत र समन्ु नतीका लार्ग कायिरत सबै र्वकासका साझेिार सरकारी
गैरसरकारी तथा सामिु ार्यक सिंस्थाहरु र सिंचारमाध्यमहरुप्रर्त हार्ििक आभार व्यक्त गिै बजेटको सफल कायािन्वयनमा
सबैको खल
ु ा सहयोगको अपेक्षा गरे को छु ।

समस्याहरु िेरै आउन सक्छन सबै समस्याहरु एकै पटक समािान गनिपर्न नसर्कएला तर बतिमान वस्तगु त यथाथि
िरातलमा उर्भएर चनु ौतीहरुको समािान गनि हामी खापिनू ाथ वासी कर्टबद्ध प्रर्तवद्ध र एकताबद्ध भयौं भने अबश्यपर्न
खापिनू ाथ गााँउपार्लकाको उज्ज्वल भर्वरय र्नमािर् गनि सर्कन्छ । आशावािी बनौं ।
िन्यवाि ।
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