वराहपोखरी गाउँ पालिका, खोटाङको ११ औ ँ गाउँसभामा गाउँपािलका उपाध्यक्ष
श्री भुविराज राई ज्यूद्वारा प्रस्तुत

आर्थिक वर्ि २०७९।०८० को

वार्र्िक बजेट तथा कायिक्रम
लमलत: २०७९ साि आर्ाढ १० गते शुक्रबार

वराहपोखरी गाउँ पालिका
गाउँ कायिपालिकाको कायाििय
बाघखोरभन्जज्याङ, खोटाङ
प्रदेश नं. १, नेपाि
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गाउँ सभाका अध्यक्ष ज्यु
गाउँ सभाका सदस्यज्युहरु
१. नेपाि सरकारको "समृद्ध नेपाि, सुखी नेपािी" रालिय िक्ष्य र प्रदेश नं १ सरकारको "स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश" को
अलभष्ट पूरा गने ध्ययका साथै यस बराहपोखरी गाउँ पालिकाको "कृ लर्, पयिटन, प्राकृ लतक सम्पदा र पूवािधार: सभ्य, समृद्ध
वराहपोखरी गाउँ पालिकाको मूि आधार" दूरदृलष्ट सलहतको हाम्रो गन्जतव्य मूख्य िक्ष्य रहेको छ । लयनै िक्ष्यिाई आत्मसाथ
गदै आ व २०७९।०८० को बजेट तजिमा गररएको छ । बजेट तजुिमा गदाि मैिे नेपािको संलवधान, स्थानीय तहको वार्र्िक
योजना तथा बजेट तजुिमा ददग्दशिन, २०७४, रालिय योजना आयोगिे लनमािण गरे को योजना तजुिमा ददग्दशिन तथा
वराहपोखरी गाउँ पालिकाको मध्यकालिन खर्ि संरर्ना (२०७९।०८० देलख २०८१।०८२), ददगो लवकासका िक्ष्यका
आधारहरु, लवर्यगत शाखाबाट आएका सुझाविाई मागिदशिनको रुपमा लिएको छ ।
गाउँ सभाका अध्यक्ष ज्यु
गाउँ सभाका सदस्यज्युहरु
२. यस वराहपोखरी गाउँ पालिकाको र्ािु आ व २०७८।०७९ मा हािसम्म भएको आम्दानी र खर्िको लववरण प्रस्तुत गनि
र्ाहान्जछु । यस गाउँ पालिकाको र्ािु आ व मा कू ि ३४ करोड १६ िाख २० हजार १५ रुपैया ४५ पैसा आम्दानी गरेकोमा
र्ािूतर्ि रु १५ करोड ५६ िाख ९९ हजार १ सय ३० रुपैया ४० पैसा र पूँजीगततर्ि रु ७ करोड ४५ िाख ७६ हजार ५
सय ८१ रुपैया १४ पैसा खर्ि भएको देलखन्जछ । नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट राजश्व बाँडर्ाडबाट प्राप्त हुने रकम
कररब रु १ करोड ५० िाख घरट हुने देलखन्जछ । हािसम्म यस वराहपोखरी गाउँ पालिकाको आन्जतररक राजश्वबाट रु ११
िाख ६४ हजार १ सय ६५ रुपैया १९ पैसा संकिन भएको छ ।
३. कोलभड १९ को असरबाट लसलथि भएको अथितन्जरिाई पुनरउत्थान गनि संलघय सरकार प्रदेश सरकार लवलभन्न सरकारी
तथा गैर सरकारी संघ सस्थासँगको सहकायिमा लवलभन्न दकलसमका स्वरोजगार सृजना हुने कायिक्रम संर्ािन गररनेछ ।
गाउँ सभाका अध्यक्ष ज्यु
गाउँ सभाका सदस्यज्युहरु
अव म आगामी वर्ि २०७९/०८० को बजेटका उदेश्य तथा प्राथलमकता प्रस्तुत गदिछु । बजेटका उदेश्यहरु लनम्नानुसार
रहेका छन् ।
क) वराहपोखरी गाउँ पालिकाको आर्थिक लवकासका नलवनतम सम्भावना र अवसरका क्षेरहरुको पलहर्ान र प्रबधिन गदै
सगम्र आर्थिक लवकास र समृलद्ध हालसि गने
ख) सविसुिभ तथा गुणस्तररय स्वास््य सेवा उपिब्ध गराउने,
ग) राज्यको िोककल्याणकारी भुलमकािाई सुदढृ बनाउदै सामालजक सुरक्षा तथा संरक्षण प्रदान गने ,
घ) सविसुिभ तथा गुणस्तररय लशक्षा उपिब्ध गराउने,
ङ) आर्थिक, सामालजक, पुवािधारको लवकास गरी गाउँ पालिकाको समृदीको आधार तयार गने ,
र्) आर्थिक गलतलवलध एवम् लवकास लनमािणका कायिक्रमिाई लतव्रता दददै साविजालनक लनलज र सहकारी क्षेरमा उपिब्ध
स्रोत र साधनिाई उत्पादनशीि क्षेरमा पररर्ािन गरी गररबी लनवारण गने ।
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प्रस्तुत बजेटका उद्देश्यहरु हाँलसि गने देहायबमोलजमका प्राथलमकता लनधािरण गरे को छु ।
क) कृ लर् उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा अलभवृदद गने कृ लर् क्षेरमा युवाहरुको पररर्ािन गररने छ ।
ख) लनमािणालधन तथा अधुरा योजनाहरुको लनमािण कायि सम्पन्न गने व्यवस्था लमिाईने छ ।
ग) संघ र प्रदेश सरकारसँग रणलनलतक साझेदारी गररने छ ।
घ) सहयोग समन्जवय र सहकायि मार्ि त सन्जतुलित लवकास गररने छ ।
ङ) सुशासन र सेवा प्रवाहमा सुधार गने सबै संयन्जरिाई प्रभावकारी बनाईनेछ ।
गाउँ सभाका अध्यक्ष ज्यू
गाउँ सभाका सदस्यज्युहरु
अब म आगामी आर्थिक वर्िको यस वराहपोखरी गाउँ पालिकाको बजेटमा रहेका मुख्य-मुख्य क्षेरगत कायिक्रम र बजेट
प्रस्तुत गदिछु ।
कृ लर् तथा पशुपंन्जछी
४. वास्तलवक कृ र्क पलहर्ान गनि कृ र्क दताि कायिक्रम संर्ािन गररनेछ ।
५. प्रधानमन्जरी कृ लर् आधुलनकरण पररयोजना अन्जतगित गत आ.व. मा संर्ािन भएका पके टहरुिाई लनरन्जतरता ददईनेछ ।
६. आगामी आ.व. मा गाउँ पालिका क्षेरलभर तरकारीको पके ट संर्ािन ल्याईनेछ ।
७. गाउँ पालिका क्षेरलभर कृ लतम गभािधान लमसन कायिक्रम संर्ािन गररनेछ ।
८. कृ र्कको क्षमता अलभवृलद्धको िालग आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गररनेछ ।
९. वडाहरुमा माटो परीक्षणका िालग लवज्ञ टोिी सलहतको घुलम्त लशलवर सञ्चािन गररनेछ ।
१०. कृ लर्मा दददै आएको अनुदानिाई क्रमश: घटाउँ दै कृ र्किाई आत्मलनभिरका िालग लवशेर् कायिक्रमहरु सञ्चािनको व्यवस्था
लमिाईनेछ ।
११. पशुहरुमा हाडनाता सम्बलन्जध प्रजनन् सम्बलन्जध तालिमको व्यवस्थापन गररनेछ ।
१२. पशुहरुमा िाग्ने लवलभन्न रोगहरु लनधानको िालग आवश्यक बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु ।
१३. कृ र्क र गाउँ पालिकाको िागत साझेदारीमा आवश्यक कायिक्रम संर्ािनको िालग रकम लवलनयोजन गरेको छु ।
१४. कृ लर् तथा पशुपन्जछीको िालग रु ९३ िाख बजेट लवलनयोजन गरे को छु ।
ससँर्ाई
१५. गाउँ पालिका क्षेर लभर संलघय सरकार, प्रदेश सरकार, SDC र्न्जड र गाउँ पालिकाको सझेदारीमा ६ वटा साना ससँर्ाई
योजना संर्ािन गररने छ । जसका िालग रु ९४ िाख १३ हजार बजेट लबलनयोजन गरे को छु ।
१६. कृ लर् उत्पादनिाई वृलद्ध गनिका िालग आवश्यक ससँर्ाई कु िोहरु लनमािण तथा ममित गररनेछ ।
१७. ससँर्ाईको िालग कू ि रु १ करोड १० िाख १३ हजार बजेट व्यवस्थापन गरे को छु ।
स्वास््य सेवा
१८. नागररकको मौलिक हकको रुपमा रहेको स्वास््य सेवािाई सहज सुिब र गुणस्तररय बनाउन एवम् आपतकालिन
अवस्थामा समेत स्वास््य सेवाको मागिाई धान्न सक्ने गरी स्थालनय स्वास््य र्ौकी तथा अस्थाई कोलभड अस्पताि
संर्ािनको िालग आवश्य औजार उपकरणको व्यवस्था लमिाईनेछ ।
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१९. गाउँ पालिका क्षेरबाट उपर्ारको क्रममा पालिकाबालहर उपर्ारको िालग जान परे मा न्जयुनतम मुल्यमा एम्बुिेन्जस सेवा
उपिब्ध गराईएकोमा सो सेवािाई थप लवस्तार गरर लनरन्जतरता ददईनेछ ।
२०. गाउँ पालिकाबासी नागररकहरुिाई गुणस्तररय स्वास््य सेवा प्रदान गनि रोगहरुको पररक्षणिाई सहज बनाउन ल्याब
सेवािाई थप व्यवलस्थत बनाईनेछ ।
२१. स्वास््य र्ौकी र्ाक्टाङमा ईन्जजेक्सन औलक्सटेसन भण्डारणका िालग ILR रे दिजेरेटर को व्यवस्थापन गररनेछ ।
२२. घरै मा सुत्के री हुने मलहिाहरुिाई गाउँ पालिका क्षेरलभर सञ्चािन भएका वर्थिङ सेन्जटरहरुसम्म ल्याई सुरलक्षत तवरिे
सुत्के री गराउनका िालग आवश्यक कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।
२३. गाउँ पालिका क्षेरलभर रहेका स्वास््य संस्थाहरुको सुदढृ ीकरण गररनेछ ।
२४. नागररकको स्वास््य सेवा सुलनलित गनि रु ३ करोड ७० िाख लवलनयोजन गरे को छु ।
गुणस्तररय लशक्षा
२५. कोलभड १९ को महामारीको कारण शैलक्षक सर २०७६ र २०७७ मा उल्िेख्य असर पनि गयो । सो असर आंलशक रुपमा
शैलक्षक सर २०७८ मा पलन रह्यो । कोलभड िगायत अन्जय प्रकोपहरुबाट बािबालिकको लसकाईिाई लनरन्जतरता ददन
संलघय सरकारसँगको सहकायिमा लसकाईिाई लनरन्जतरताको िालग आवश्यक बजेटको व्यवस्था लमिाएको छु ।
२६. दरबन्जदी नभएका लवद्यािय तथा कम दरबन्जदी भएका लवद्याियहरुमा लशक्षण लसकाई अनुदान मार्ि त अंग्रेजी गलणत र
लवज्ञान लवर्यका लशक्षक व्यवस्थापन कायििाई लनरन्जतरता ददने व्यवस्था लमिाएको छु ।
२७. सबै सामुदालयक लवद्याियहरुमा कायिरत बािलवकास सहजकताि तथा लवधािय कमिर्ारीहरुको मनोबि उच्च राख्न संलघय
सरकारको सहकायिमा आवश्यक प्रोत्साहन कायाििाई लनरन्जतरता ददएको छु ।
२८. समग्रमा गुणस्तररय लशक्षाको िालग रु १० करोड ५६ िाख ७२ हजार लवलनयोजन गरे को छु ।
मलहिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक तथा सामालजक समावेशीकरण
२९. हहंसालपलडत तथा असाहाय मलहिा बािबालिका अपाङग भएका व्यलि तथा जेष्ठ नागररकको उद्धार संरक्षण एवम् पुन:
स्थापनाको िालग आवश्यक बजेटको व्यावस्था लमिाएको छु ।
३०. समाजमा हुने सबै दकसाममा िैलगगक हहंसा लनवारणका िालग िैलगङ हहंसा लनवारण कोर्को स्थापना गररनेछ ।
३१. गाउँ पालिका अन्जतगितका सबै वडामा कलम्तमा एउटा बाि कल्ब गठन गरीनेछ ।
३२. यसका िालग रु २१ िाख २३ हजार लवलनयोजन गरे को छु ।
श्रम रोजगार तथा सामालजक सुरक्षा
३३. पालिकाबासी जनतािाई पालिकालभरै रोजगारी सृजना गनि प्रधानमलन्जर रोजगार कायिक्रम संर्ािन गरीने छ साथै
प्रधानमलन्जर रोजगार कायिक्रमिाई व्यवलस्थत बनाउन आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था लमिाईनेछ ।
३४. गररलव लनवारणका िालग िघुउद्यम लवकास कायिक्रम संर्ािन गररनेछ ।
३५. गाउँ पालिका लभर संर्ािन हुने लबलभन्न योजाहरुमा श्रलमकको पुर्ति गनिको िालग श्रम बैकको स्थापना गररनेछ ।
३६. नेपाि सरकारको नीलत अनुरुप सामालजक सुरक्षा भत्तािाई बैङदकङ प्रणािी मार्ि त लबतरण गररएको कायििाई वडासम्मै
लवस्तार गररनेछ ।
३७. श्रम रोजगार तथा सामालजक सुरक्षा को िालग रु ५५ िाख लवलनयोजन गरेको छु ।
युवा तथा खेिकु द
३८. गाउँ पालिका लभर खेिकु दको लवकास गनिको लवलभन्न खेिकु द प्रलतयोलगताको आयोजना गररनेछ ।
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३९. रािपलत रलनङलशल्ड प्रलतयोलगतािाई थप व्यवलस्थत बनाईनेछ ।
४०. गाउँ पालिकास्तरीय खेिकु द मैदान लनमािण गररनेछ ।
४१. युवा तथा खेिकु दको िालग रु ३४ िाख ५८ हजार लवलनयोजन गरे को छु ।
सडक तथा पुवािधार लवकास
४२. गाउँ पालिकाको गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको धाप्िाङ-धतुिङ-लसन्जताङ-वराहपोखरी सडक योजनाको िालग प्रदेश
तथा संघीय सरकारको संयि
ु िगानीमा स्तरन्नलतका िालग रु ३ करोड ६० िाख लवलनयोजन गरे को छु ।
४३. गाउँ पालिकाको सबै वडामा लवधुलतकरणको िालग रु १ करोड लवलनयोजन गरे को छु । गाउँ पालिकाका सबै वडामा
लवधुलतकरणमा नेपाि लवधुत् प्रालधकरणसँग आवश्यक समन्जवय र सहकायि गररनेछ ।
४४. सडक तथा पूवािधार लवकासको िालग जम्मा रु ५ करोड ४५ िाख लवलनयोजन गरे को छु ।
भवन, आवास
४५. गाउँ पालिकाको गौरबको योजनाको रुपमा रहेको गाउपालिकको प्रशासदकय भवन संलघय सरकारसँगको साझेदारीमा
लनमािण गररने छ । जसका िालग रु १ करोड लवलनयोजन गरे को छु ।
४६. लजल्िा समन्जवय सलमलत, खोटाङ र गाउँ पालिकाको साझेदारीमा लनमािण गररने वडा नं ६ को वडा कायाििय भवनको
िालग रु ८ िाख ५० हजार लवलनयोलजत गरेको छु ।
४७. बराहपोखरी तािको र्ारै लतर लनमािणाधीन रहेको पैदिमागि लनमािणको कायि पूरा गनिका िालग संलघय तथा प्रदेश
सरकारसँग आवश्यक पहि गररनेछ ।
४८. भवन तथा आवासको िालग रु १ करोड २५ िाख ५० हजार लवलनयोजन गरेको छु ।
वन तथा वातावरण
४९. गाउँ पालिका क्षेरलभर रहेको वनिाई ददगो वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट रोजगारी सृजना गररनेछ ।
५०. सामुदालयक वन लवकास कायिक्रमकबाट स्थालनय आपुर्ति र रोजगारीमा टेवा पुग्ने दक्रयाकिाप संलघय सरकार प्रदेश सरकार
तथा लवलभन्न संघ सस्थाको साझेदारीमा संर्ािन गररनेछ ।
५१. वन वातावरणसँग सम्बलन्जधत कायिक्रम संर्ािन गनिको िालग रु ४ िाख लवलनयोजन गरे को छु ।
गररबी लनवारण
५२. गररबी लनवारणका िालग गाउँ पालिकाबाट संर्ािन हुने हरे क कायिक्रम/ योजनाहरुमा श्रमको उपयोगिाई जोड ददईनेछ
।
५३. गररलव लनवारणका िालग िघु उद्यम लवकास कायिक्रमिाई लनरन्जतरता ददई थप व्यवलस्थत बनाईनेछ ।
५४. प्रधानमन्जरी कृ लर् आधुलनदककरण अन्जतगित संर्ािन हुने पके ट लवकास कायिक्रमिाई गररवी लनवारणसँग जोलडनेछ ।
५५. कृ लर् तथा पशुसँग सम्बलन्जधत कायिक्रमहरुिाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा गररलव लनवारणसँग आबद्धता गररनेछ ।
५६. प्रधानमन्जरी रोजगार कायिक्रम तथा युवा रोजगारीका िालग रुपान्जतरण पहि योजनािाई गररलव लनवारण कायिक्रमसँग
आवद्धता गररनेछ ।
५७. गररवी लनवारणका िालग रु ८१ िाख लवलनयोजन गरे को छु ।
सुशासन व्यवस्था
५८. कानुन कायािन्जवयन मार्ि त गाउँ पालिकाको काम कारबालहमा सुशासन कायम गने कायििाई लवर्ेश कायिक्रम संर्ािन गररने
छ।
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५९. गाउँ पालिकामा कायिरत कमिर्ारी तथा जनप्रलतलनलधको क्षमता लवकास र कायिसम्पादनमा सुधार ल्याउन प्रदेश प्रलशक्षण
प्रलतस्ठान तथा स्थालनय लवकास प्रलतस्ठानसँग साझेदारी गररनेछ ।
६०. गाउँ पालिकािे संकिन गने राजश्व व्यवलस्थत बनाउन RMIS, ठे क्का प्रणािीिाई E-Bidding प्रणािी, लजन्जसी व्यवस्थापन
प्रणािी, कमिर्ारीको त्याङक व्यवलस्थत बनाउन PIS प्रलवलध, योजना त्यागक व्यवस्थापनका िालग Planning MIS
बाट अलभिेख रालखनेछ ।
गाउँ सभाका अध्यक्ष ज्यू
गाउँ सभाका सदस्यज्युहरु
अब म मालथका नीलत तथा कायिक्रम कायािन्जवयका िालग बजेट लवलनयोजन र स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गदिछु ।
६१. आगामी आर्थिक वर्िका लनलत तथा कायिक्रमहरु कायिक्रमहरु कायािन्जवयन गनि रु ३५ करोड ९६ िाख ९ हजार लवलनयोजन
गरे को छु ।
६२. आगामी आर्थिक वर्िका िालग अनुमान गररएको स्रोत खर्ि व्यहोने स्रोत मध्ये राजश्व बाडर्ाँड तर्ि रु ६ करोड ८६ िाख
६५ हजार ३ सय ९०, संघीय सरकारबाट समालनकरण अनुदान रु ८ करोड ६४ िाख, समपुरक अनुदान रु ८० िाख,
संलघय सरकारबाट ससति अनुदान रु १४ करोड ८० िाख, प्रदेश सरकारबाट समालनकरण अनुदान रु ४४ िाख ५७ हजार,
प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान रु १ करोड, प्रदेश सरकार ससति अनुदान रु २२ िाख ३६ हजार र आन्जतररक राजश्वबाट
रु २५ िाख तथा बैक मौज्दातबाट रु २ करोड ९० िाख ५० हजार ६ सय १० खर्ि व्यहोररनेछ ।
६३. बजेट कायािन्जवयिाई लजम्मेवार र जवार्देही बनाउन आगामी आर्थिक वर्िबाट अलनवायि रुपमा गाउँ पालिका अध्यक्ष र
प्रमुख प्रशासदकय अलधकृ तलबर्मा तथा प्रमुख प्रशासकदकय अलधकृ त र शाखा प्रमुख एवम् सबै वडा सलर्वलबर्मा
कायिसम्पादन सम्झौता गररनेछ । कमिर्ारीको कायि सम्पादनको मुल्याङकन कायिसम्झौताको आधारमा गररनेछ ।
६४. अन्जत्यमा,
बजेट तजुिमा गदाि मागिदशिन गनुि हुने मानलनय अध्यक्ष ज्यु, सम्पुणि वडाअध्यक्ष ज्युहरु ,कायिपालिकाका सबै सदस्य ज्युहरु,
गाउँ सभाका सम्पुणि सदस्य ज्यूहरुप्रलत आभार प्रकट गदिछु । बजेट तयारीमा संिग्न सबै कमिर्ारीहरुिाई धन्जयबाद ददन
र्ाहान्जछु । साथै बजेट कायािन्जवयमा समेत सबैको रर्नात्मक सहयोग रहने अपेक्षा समेत गदिछु । धन्जयवाद ।।।

भुविराज राई
गाउँ पालिका उपाध्यक्ष
असार १०, २०७९
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योजनाको नाम
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लवद्युत ढु वानी तथा लवस्तार खर्ि
खानेपानी लसमेन्जट तथा नािा खररद
कालत्तके माम्िुङ देलख आमबोटे टोिसम्म खानेपानी ममित
डालगसगटार भोमाि मोटर बाटो क्रमागत योजना
काकीछाप िामाटार सडक क्रमागत योजना
डाँडाटोि देवीस्थान मोटर बाटो क्रमागत योजना
सडक ममित वडाका सम्पूणि सडक
दोपाििी टोि नयाँ ट्रयाक ओपन मोटर बाटो शाखा
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दलित आरान खररद तथा व्यवस्थापन
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गाउँ घर क्िीलनक स्वास््य के न्जर स्थापना
जनर्ेतना आ.लव. र्ेकेथुम भवन लनमािण
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लवद्युत ममित तथा व्यवस्थापन
सडक ममित तथा व्यवस्थापन
र्ारवटा आरन जस्ता पाता खररद
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कक्षा ८ को पालिकास्तरीय वार्र्िक परीक्षा व्यवस्थापन खर्ि
शैलक्षक क्यािेन्जडर लनमािण
लशक्षकहरुको पेशागत दक्षता लवकास तालिम
लवद्यािय सुपरीवेक्षण तथा कक्षा अविोकन
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२५
२६
२७
२८
२९

सामुदालयक अध्ययन के न्जर पररर्ालिका प्रोत्साहन
रािपलत रलनङलशल्ड प्रलतयोलगता कायिक्रम
प्र.अ. बैठक भत्ता
लवद्याियका प्र.अ. र िेखा कमिर्ारीका िालग िेखा व्यवस्थापन तालिम
लव.व्य.स. अध्यक्षहरुको क्षमता लवकास तालिम
पालिकास्तरीय मा.लव. तहमा हालजरी जवार् प्रलतयोलगता
प्रश्नपर तथा उत्तरकु लिका लनमािण गोष्टी
प्रा.लव. तह कक्षा १-५ शैलक्षक सामग्री खररद
श्री शंखेश्वरी मा.लव. लशक्षक तिव भत्ता
श्री पञ्चकन्जया बाि लवकास के न्जर लशक्षक तिव भत्ता
श्री दुधकोशी प्रा.लव. लशक्षक तिव भत्ता
श्री बेतुवा मा.लव. लशक्षक तिव भत्ता
श्री बगािछी बािलवकास के न्जर लशक्षक तिव भत्ता
श्री जनलवकास मा.लव. लसकाई सुदढृ ीकरण अनुदान
श्री पञ्चकन्जया आ.लव. धाप्िाङ लशक्षक तिव भत्ता
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