
 वराहपोखरी गाउँपालिकाको दश  ँगाउँसभामा गाउँपालिका 

उपाध्यक्ष श्री गोमा मगरज्यदू्वारा प्रस्ततु 

आर्थिक वर्ि २०७८।०७९ को  

योजना, बजटे तथा संशोधन लवर्यको 

प्रस्ततुीकरण कायिक्रम 

लमलत: २०७८ साि प र् २० गते  
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गाउँसभाका सभाध्यक्षज्य ू

गाउँसभाका सदस्यज्यहूरु तथा अन्जय महानुभावहरु 

यस वराहपोखरी गाउँपालिका खोटाङको उपाध्यक्षको हलैसयतिे दश  ँगाउँसभाको बैठकमा गत आ व 

२०७७।०७८ का लवलभन्न कायिक्रमहरुमा खर्ि नभई संलर्त रहकेा रकम तथा र्ािू आ व २०७८।०७९ 

को बजेट तथा कायिक्रम स्वीकृतीको िालग लमलत २०७८।०३।१० मा भएको नव  ँगाउँसभाबाट स्वीकृत 

बजेट तथा कायिक्रमहरुमध्ये लवलभन्न लशर्िकहरुका बजेट तथा कायिक्रमहरु संशोधन, थप-घट र पररवतिन 

गन ेलवर्यमा प्रस्तुत गरररहदँा ग रवालन्जवत महसुस गरेको छु । यस लवशेर् अवसरमा मुिुकिाई संघीय 

िोकतालन्जिक गणतन्जिको युगमा रुपान्जतरण गने क्रममा जीवन वलिदान गनुिहुने सम्पूणि महान् शहीदहरु 

तथा राष्ट्रप्रलत समर्पित ददवङ्गत नेतागणहरुमा भावपूणि श्रद्धाञ्जिी अपिण गदिछु । रालष्ट्रयता र 

स्वालधनताको रक्षा गद ैन्जयायपूणि समाज लनमािण र समृलद्धको मागिमा एकताबद्ध रहकेा महान् नेपािी 

नागररक र राजनीलतक नेतृत्वप्रलत उच्च सम्मान प्रकट गनि र्ाहान्जछु । 

गाउँसभाका सभाध्यक्षज्य ू

गाउँसभाका सदस्यज्यहूरु तथा अन्जय महानुभावहरु 

गत आ व ०७७।०७८ का लवलभन्न कायिक्रमहरुमा खर्ि नभई संलर्त रहकेो रकम तथा आन्जतररक 

राजश्वमध्ये र्ािू आ व २०७८।०७९ को कायिक्रममा समावेश नभई सनराईज बैंक लिलमटेड, 

वराहपोखरी शाखामा संलर्त रहकेो रकम यस वराहपोखरी गाउँ कायिपालिकाको लमलत २०७८।०९।१९ 

गते बसेको बैठकको लनणियानुसार लनम्नानुसारको कायिक्रममा लनम्नानुसारको रकम लवलनयोजन गनि 

प्रस्ताव गररएकोिे सो अनुमोदनको िालग पेश गरेको छु । 

 

क्र.स.ं लशर्िक बजटे रु श्रोत वडा 

न.ं 

१ शंखेश्वरी मलन्जदर जग्गा सम्याउने २५००००.०० आन्जतररक   

२ नयाँ प्रशासकीय भवन लनमािणको िागी घडरेी सम्याउन २५००००.०० आन्जतररक   

३ जे.लस.लव तथा एम्वुिेन्जस संर्ािन खर्ि ७०००००.०० आन्जतररक   

४ वडा कायािियहरु लवद्युत जडान तथा वाइररङ (६ वटै 

वडा) 

४०००००.०० आन्जतररक   

५ स्टोर कोठा व्यवस्थापन  ३५००००.०० आन्जतररक   

६ ५ नं. वडा कायाििय दलेख र्मेरे पुि सम्म सडक ममित २८००००.०० आन्जतररक   

७ कोलभड खोप सञ्चािन तथा व्यवस्थापन २५००००.०० आन्जतररक   

८ दोभाने-वालिखा-स्यांलङ्सिा- सडक ममित १२५०००.०० आन्जतररक   
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९ घोररङ्खा दलेख भोिेनी सम्म सडक ममित १२५०००.०० आन्जतररक   

१० शुक्र स्मृलत भलिवि प्रलतयोलगता २५००००.०० आन्जतररक   

११ पिपिीका तथा सरु्ना प्रकाशन र प्रशारण ३०००००.०० आन्जतररक   

१२ लसवािनी सडक ममित १०००००.०० आन्जतररक ३ 

१३ नाप्तुखोिा थापाटोि लसर्ाइ योजना २०००००.०० आन्जतररक ३ 

१४ छागे झरना लपकलनक स्पोट सम्याउन ेयोजना १२००००.०० आन्जतररक ३ 

१५ ट्रान्जसफमिर तथा अन्जय सामाग्री खररद एवं व्यवस्थापन ५०००००.०० आन्जतररक ६ 

१६ अटिपुर मामरे सडक लनमािण योजना ९०००००.०० आन्जतररक ४ 

१७ पाँर्कन्जया मा.लव. ईन्जभरटर खररद १०००००.०० आन्जतररक ५ 

१८ बािकन्जया आ.लव. सरस्वलत मलन्जदर लनमािण १०००००.०० आन्जतररक ५ 

१९ कोि भञ्ज्याङ लशव मलन्जदर मुर्ति खररद तथा घेरावारा १०००००.०० आन्जतररक ५ 

२० सालवक ५ नं वडामा कुटानी लपसानी मेलशन खररद तथा 

व्यवस्थापन  

२०००००.०० आन्जतररक ५ 

२१ लपप्िे पाँर्कन्जया वा.लब.के. तिव भत्ता १०००००.०० आन्जतररक १ 

२२ खोसािने बा.लव.के. तिव भत्ता १०००००.०० आन्जतररक १ 

२३ वडा कायाििय रंगरोगन तथा वाइररङ २५००००.०० आन्जतररक १ 

२४ केरावारी सडक ट्राक ओपन १०००००.०० आन्जतररक १ 

२५ मड्केना खानेपानी पाइप खररद ५००००.०० आन्जतररक १ 

२६ ज्यु मा.लव. कम्प्युटर ममित १२५०००.०० आन्जतररक २ 

२७ छिेटार खेि मैदान ममित ७५०००.०० आन्जतररक २ 

२८ कहरे मुहान गरर सुन्जतिे खानेपानी पाइप खररद २०००००.०० आन्जतररक २ 

२९ वराह मगरगाउँ आ.लव.िाई फर्निर्र लनमािण १०५०००.०० आन्जतररक १ 

३० वराहपोखरी गाउँपालिकाका जनप्रलतलनलधहरुको लजवन 

र योगदान सम्बन्जधी अलभिेलखकरण कायिक्रम 

१५००००.०० आन्जतररक   

३१ र्ोक्टेबारी खोल्सावाट ट्राक ओपन गरर थाप्िेबारी मोटर 

बाटो लनमािण 

१०००००.०० आन्जतररक   

३२ आत्मारा ससंर्ाई योजना १५००००.०० आन्जतररक   

३३ खालनगाउँ लपङडाडा माहुरे मोटरवाटो लनमािण १०००००.०० आन्जतररक   

३४ थोके्रखोिा मुहानगरर पात्िे खेत ससंर्ाई १०००००.०० आन्जतररक   

३५ जग्गादाता सम्मान कायिक्रम १५००००.०० आन्जतररक   

३६ बािकन्जया मा लव पखािि लनमािण १५००००.०० आन्जतररक   

३७ बराहपोखरी डुलिवोटे नयाँ ट्राक ओपन योजना २५००००.०० आन्जतररक   

३८ खेिकुद लवकास  तथा खेिाडी व्यवस्थापन कायिक्रम १०००००.०० आन्जतररक ३ 
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३९ दधुकोशी प्रा लव लशक्षक पारीश्रलमक १०००००.०० आन्जतररक   

  जम्मा ८०५५०००.००     

गाउँसभाका सभाध्यक्षज्य ू

गाउँसभाका सदस्यज्यहूरु तथा अन्जय महानुभावहरु 

र्ािु आ व २०७८।०७९ को िालग लवलभन्न कायिक्रममा लवलनयोजन गररएको रकम र्ािू आ व को िालग 

लमलत २०७८।०३।१० गते भएको गाउँसभाबाट स्वीकृत बजेट तथा कायिक्रममा समावेश गदाि र्ािु आ 

व २०७८।०७९ को बजेट तथा कायिक्रमको अनुमालनत लववरण दहेाय बमोलजम हुने व्यहोरा सम्मालनत 

सभा समक्ष जानकारी गराउँदछु । 

लस 

न ं

श्रोतको 

तह 

श्रोत बजटे जम्मा अक्षरमा 

१ नेपाि 

सरकार 

समालनकरण 

अनुदान 

८१२०००००।०० आठ करोड बाह्र िाख माि । 

२ नेपाि 

सरकार 

शसति अनुदान 

र्ािु 

१४२०००००० ।०० र् ध करोड लवस िाख माि । 

३ नेपाि 

सरकार 

शसति अनुदान 

पँुजीगत 

१८१००००० ।०० एक करोड एकासी िाख माि । 

४ नेपाि 

सरकार 

समपूरक 

अनुदान 

पँुजीगत 

५०००००० ।०० पर्ास िाख माि । 

५ प्रदशे 

नम्बर १ 

समालनकरण 

अनुदान 

४४५७००० ।०० र् वालिस िाख सन्जर्ाउन्न हजार 

माि । 

६ प्रदशे 

नम्बर १ 

शसति अनुदान ४४९४००० ।०० र् वालिस िाख र् रानब्बे हजार 

माि । 

७ प्रदशे 

नम्बर १ 

समपूरक 

अनुदान र्ाि ु

१००००००० ।०० एक करोड माि । 

८ प्रदशे 

नम्बर १ 

राजस्व 

बाँडफाँड 

३०८५३९० ।०० लतस िाख पर्ासी हजार लतन सय 

नब्बे माि । 

९ नेपाि 

सरकार 

राजस्व 

बाँडफाँड 

६२३९२००० ।०० छ करोड तेइस िाख बयानब्बे 

हजार माि । 

१० आन्जतररक 

श्रोत 

आन्जतररक श्रोत ३५४९२७२०।०० लतन करोड र् वन्न िाख बयानब्बे 

हजार सात सय लवस माि । 

  कूि जम्मा ३६६२२१११०।०० छलत्तस करोड बसैठ्ठी िाख एक्काईस 

हजार एक सय दस माि । 
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गाउँ कायिपालिकाको लमलत २०७८।०९।१९ गते बसेको बैठकको लनणियानुसार र्ािू आ व २०७८।०७९ 

को बजेट तथा कायिक्रम स्वीकृतीको िालग लमलत २०७८।०३।१० मा भएको नव  ँगाउँसभाबाट स्वीकृत 

बजेट तथा कायिक्रमहरुमध्ये लनम्नानुसारको बजेट तथा कायिक्रममा संशोधन, थप-घट र पररवतिन गनि 

आवश्यक देलखएकोिे दहेाय बमोलजम संशोधन, थप-घट र पररवतिन गनिको िालग गाउँसभा समक्ष प्रस्ताव 

पेश गरेको छु । सो प्रस्ताविाई अनुमोदन गररददन हुन अनुरोध गदिछु । 

लस 

न ं

सालवकको 

योजना/कायिक्रम

को नाम 

स्तरीय 
लवलनयोलजत 

बजटे 

सशंोलधत 

योजना/कायिक्रम

को नाम 

लवलनयोलजत 

बजटे 

१ 

खोसािने बा.लब.के 

खेिमैदान 

लनमािण 

गाउँपालि –

लशक्षा 
५००००.०० 

ससंहदवेी प्रा.लव. 

ग्यालवन जािी 

लनमािण  

१०००००.०० 

२ 

लपप्िे पञ्चकन्जया 

बा.लब.के खेि 

मैदान 

गाउँपालि –

लशक्षा 
५००००.०० 

३ 

सरस्वती प्रा लव 

जस्तापाता 

खररद तथा ममित 

योजना 

गाउँपालि –

लशक्षा 
१५००००.०० 

श्री सरस्वती प्रा 

लव लवद्यािय 

भवन ममित तथा 

सम्भार योजना 

१५००००.०० 

४ 

पाईप तथा 

लसमेन्जट खररद 

तथा लवतरण 

३ नं वडा ४०००००.०० 

पाईप तथा 

लसमेन्जट खररद 

तथा लवतरण 

३०००००.०० 

लसवािनी सडक 

ममित 
१०००००.०० 

५ 

िलक्षत वगि 

कायिक्रम 

(मलहिा, दलित, 

जनजाती, ज्यषे्ठ 

नागररक, 

अपाङ्ग, 

बािबालिका 

िगायत अन्जय) 

गाउँपालिका 

 

२००००००.००   

५.१ 
नारी ददवश 

कायिक्रम 
  ३०००००.०० 

नारी ददवश 

कायिक्रम 
३०००००.०० 
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५.२ 

हले्थ मेन्जटिी 

तथा अन्जय 

जनर्ेतनामूिक 

कायिक्रम 

  ५०००००.०० 

हले्थ मेन्जटिी 

तथा अन्जय 

मलहिा सम्बन्जधी 

जनर्ेतनामूिक 

कायिक्रम 

५०००००.०० 

५.३ 

अपाङ्गता 

तथ्याङ्क 

संकिन तथा 

अपाङ्गमैिी 

सामाग्री खररद 

  ३०००००.०० 

अपाङ्गता 

तथ्याङ्क संकिन 

तथा 

अपाङ्गमैिी 

सामाग्री खररद 

३०००००.०० 

५.४ 

पालिकास्तरीय 

जात जातीय 

उत्थान कायिक्रम 

अन्जतगित पुस्तक 

खररद 

  २०००००.०० 

पालिकास्तरीय 

दकरात जात 

जातीय उत्थान 

कायिक्रम अन्जतगित 

पुस्तक खररद 

२०००००.०० 

५.५ 

पालिकास्तरीय 

जात जातीय 

उत्थान कायिक्रम 

अन्जतगित 

जनर्ेतना 

कायिक्रम 

  १०००००.०० 

पालिकास्तरीय 

दकरात जात 

जातीय उत्थान 

कायिक्रम अन्जतगित 

जनर्ेतना 

कायिक्रम 

१०००००.०० 

५.६ दलित कायिक्रम   ३०००००.०० दलित कायिक्रम ३०००००.०० 

५.७ 

पालिकास्तरीय 

लनम्न स्तरका 

बािबालिकाको 

तथ्याङ्क 

संकिन गरर 

शैलक्षक राहत 

सामाग्री लवतरण 

कार्य्िकम 

  ३०००००.०० 

वराहपोखरी 

गाउँपालिकाका 

जनप्रलतलनलधहरु

को जीवन र 

योगदान 

सम्बन्जधी 

अलभिेलखकरण 

कायिक्रम 

३०००००.०० 

६. 

दधुकोशी प्रा लव 

सोिार तथा 

कम्प्युटर खररद 

योजना 

४ नं वडा -

लशक्षा 
१५००००.०० 

दधुकोशी प्रा लव 

मा ल्यापटप 

खररद योजना 

५००००.०० 

अटिपुर मामरे 

सडक लनमािण 

योजना 

१०००००.०० 
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७. 

दलेवस्थान 

भञ्ज्याङ सडक 

लनमािण योजना 

४ नं वडा ५००००.०० 

ढकाि पाखा 

खानेपानी 

लनमािण तथा 

पाईप खररद 

योजना 

५००००.०० 

८. कृलर् कायिक्रम ४ नं वडा २०००००.०० 
कृलर् भ्रमण 

कायिक्रम 
२०००००.०० 

९. 
दलित उत्थान 

कायिक्रम 
४ नं वडा ७५०००.०० 

दलित उत्थान 

कायिक्रम 
६००००.०० 

आरान घर 

औजार खररद 

योजना 

१५०००.०० 

१०. 

वडा कायाििय 

व्यवस्थापन 

(लवद्युतीय तथा 

मसिन्जद सामाग्री 

खररद) 

४ नं वडा १०००००.०० कृलर् तालिम १०००००.०० 

११. 

घोररङ्खा 

डालसन्जटार ट्रयाक 

ओपन 

उपाध्यक्षज्यू 

कायिक्रम 
६००००.०० 

कोछािे पाताि 

सडक लनमािण 

योजना 

५००००.०० 

कृलर् भ्रमण 

कायिक्रम 
१००००.०० 

१२. 

म वाबोटे 

इमलखम टोि 

खानेपानी पाईप 

खररद 

अध्यक्षज्यू 

कायिक्रम 
२५००००.०० 

म वाबोटे 

खानेपानी 

लनमािण 

२५००००.०० 

१३. 

न्जयाउने 

लर्िाउनेटार 

सडक ममित 

गाउँपालिका

स्तरीय 
५०००००.०० 

न्जयाउने 

लर्िाउनेटार 

सडक लनमािण 

५०००००.०० 

१४. 
लवपद 

व्यवस्थापन 
५ नं वडा ५००००.०० 

सालवक ५ नं 

वडािाई पाईप 

खररद योजना 

५००००.०० 

  जम्मा   
४०८५०००.०

० 
  ४०८५०००.०० 
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अन्जत्यमा,  

र्ािु आ व २०७८।०७९ को वार्र्िक बजेट तथा कायिक्रममा थप गररएका कायिक्रम तथा लवलनयोलजत 

रकम र र्ािु आ व को िालग स्वीकृत गररएका बजेट तथा कायिक्रममा आवश्यक संशोधन, थप-घट तथा 

पररवतिन गनिका िालग आव्हान गररएको यस लवशेर् गाउँसभामा पाल्नुहुने सम्पूणि गाउँसभासद्जज्यूहरुबाट 

सल्िाह र सुझावका साथ छिफि पश्चात उल्िेखीत कायिक्रमहरु अनुमोदन गररददन हुन हार्दिक अनुरोध 

गद ैलवदा हुन र्ाहान्जछु । धन्जयवाद ।। 

 


