
 आज मिमि 207७ असार १० गिे बधुबार दिनको ११:०० बजे  यस भोटेकोशी 
गााँउपामिकाका अध्यक्ष श्री राजकुिार पौडेि ज्यूको अध्यक्षिािा झिपु ु िा.वि.को सभाहििा नीमि, 
कायकु्रि िथा बजेट सम्बन्धी विषयिा छिफि गन ुसािौ गाउाँसभाको बैठक बसी िपशीि बिोझजिको 
मनर्यु गररयो। 

 

मस.नं नाि पि हस्िाक्षर 

1 श्री राजकुिार पौडेि अध्यक्ष 
 2 श्री िाबटुी शेपाु उपाध्यक्ष 

 3 श्री िकेु शेपाु िडा अध्यक्ष िडा नं १ 

 4 श्री दिपेन्र कुिार शे्रष्ठ  िडा अध्यक्ष िडा नं २ 

 5 श्री कैिाश पौडेि  िडा अध्यक्ष िडा नं ३ 

 6 श्री साङिोजे शेपाु िडा अध्यक्ष िडा नं ४ 

 7 श्री सपुा िािा िडा अध्यक्ष िडा नं ५ 

 8 श्री िक्ष्िी प्रधान कायपुामिका सिस्य  

 9 श्री राज ुघिानी कायपुामिका सिस्य  

 10 श्री फुिाु साङि ुशेपाु कायपुामिका सिस्य  

 11 श्री पेिा डोल्िा िािाङ कायपुामिका सिस्य  

 12 श्री पासाङ डोिा िािाङ कायपुामिका सिस्य  

 13 श्री आकृमि वि.क कायपुामिका सिस्य  

 14 श्री अििृा वि.क सभा सिस्य 

 15 श्री मनिा िािा सभा सिस्य 

 16 श्री सञ्चिाया वि.क सभा सिस्य 

 17 श्री गीिा प्रधान सभा सिस्य 

 18 श्री जगि बहािरु िािाङ सभा सिस्य 

 19 श्री िािा सेपाु सभा सिस्य 

 20 श्री सानकुान्छा सेपाु सभा सिस्य 

 21 श्री िेज बहािरु िािा सभा सिस्य 

 22 श्री ङ्िाङ िोजे शेपाु सभा सिस्य 

 23 श्री साकी िािा सभा सिस्य 

 24 श्री शोन मडन्डु शेपाु सभा सिस्य 

 25 श्री मनििुा पौडेि सभा सिस्य 

 26 श्री रुपा ररिाि िामिछान े सभा सिस्य 

 27 श्री ग्याल्जेन शेपाु सभा सिस्य 

 28 श्री आङमछररङ शेपाु सभा सिस्य 

 29 श्री मििा सनुार सभा सिस्य 

 30 श्री िोहन प्रसाि मनरौिा (प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि) सिस्य 
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सझिि 
 
आिझन्िि पिाधीकारीहरु : 
मस.नं नाि पि हस्िाक्षर 

1 श्री िेज प्रसाि ढकाि अमधकृि सािौ 
 2 श्री सूजन मनरौिा आमथकु प्रशासन शाखा प्रिखु 

 3 श्री सविन प्रजापमि  सूिना प्रविधी अमधकृि 

  
प्रस्िािहरू : 

१. आ.ि. २०७७/०७८ नीमि, कायकु्रि िथा बजेट पारीि सम्बन्धिा। 

२. भोटेकोशी गाउाँ पामिकाको आमथकु ऐन, २०७७ पारीि सम्बन्धिा। 

३. भोटेकशी गाउाँपामिकाको विमनयोजन ऐन, २०७७ पारीि सम्बन्धिा। 

४. मबविध। 

 

 

 

मनर्युहरू : 
१. नेपािको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४, स्थानीय िहको िाषीक योजना िथा 

बजेट िजुिुा दिग्िशनु, २०७४ िथा प्रिमिि काननुको अमधनिा रही नीमि, कायकु्रि िथा 
बजेट िजुिुा समिमिका संयोजक श्री िाबटुी शेपाुिे प्रस्ििु गनु ुभकको मिमि २०७७।०३।०९ 
गिेको कायपुामिकाको बैठक बाट पाररि भई सभािा पेश भकको आगािी आमथकु िष ु
२०७७/०७८ को रु ४४ करोड ७१ िाख ६ सय ७० रुपैयाको प्रस्िाविि आय र व्यय 
सवहिको बजेट िथा गाउाँपामिका अध्यक्ष श्री राजकुिार पौडेि ज्यिेु प्रस्ििु गनु ुभकको नीमि 
िथा कायकु्रििाई पाररि गरी कायाुन्ियन गने मनर्यु गररयो। 

 
 
 

िपशीि : 
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सािौ गाउाँसभाको बैठकिा २०७७ असार १० 

गिे िाबटुी शेपाुिे प्रस्ििु गनु ुभकको आमथकु 

िष ु२०७७/०७८ को बजेट िक्तव्य 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भोटेकोशी गाउाँपामिका 
फुझल्पङकट्टी, मसन्धपुाल्िोक 

बागििी प्रिेश, नेपाि 
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१.१ पररिय 

सभाध्यक्ष िहोिय, 

 संघीय िोकिान्िीक गर्िन्िात्िक शासन प्रर्ािी अििम्िन पश्चािको यस 
भोटेकोशी गाउपामिकाको िौथो िारष्ीक बजेट िथा कायकु्रि अथाुि आगािी आमथकु 
िष ु२०७७/०७८ बजेट प्रस्ििु गन ुयस विद्यिान पररझस्ििा नीमि कायकु्रि िथा बजेट 
िजुिुा समिमिको संयोजकको हैमसयििे यस गररिािय सभा सिक्ष उपझस्थि भकको छु। 
यस घडीिा िोकिाझन्िक गर्िन्ि स्थापनाको िामग पटक पटक भकको आन्िोिनहरुिा 
जीिन पयनु्ि संघष ुगनुहुनुे दििङ्गि सम्पूर् ुज्ञाि अज्ञाि शवहिहरु प्रमि हादिुक श्रधासिुन 
प्रकट गन ु िाहान्छु। िूिकुिा रहेको विभेि र िवहष्करर्को अन्त्यका िामग त्याग र 
नेितृ्ि गनुहुनुे आिरर्ीय अग्रज राजनीमिक नेितृ्िप्रमि उच्ि सम्िान प्रकट गन ुिाहान्छु। 
विगि ३ बषकुो जनप्रमिमनमध, कििुारी र स्थानीय नागररकको अथक प्रयास बाट हासीि 
भकको भोटेकोशी गाउाँपामिकाको विकास र सिवृधको यािािा कोरोना भाइरस (कोमभड-
१९) को कारर् धक्का िागेको छ। यसथ ु कोमभड-१९ को सािना गिै विकासिाई 
मिब्रिा दिन सबै जनप्रमिमनमधको कााँधिा जवटि िनुौिी थवपकको छ। कोरोना साँग डटेर 
विकासिाई गमि दिन सवकन्छ भने्न उजाु सवहिको आत्िविश्वास भोटेकोशी गाउाँपामिकाका 
सम्पूर् ु जनप्रमिमनमधिा हनु आिश्यक रहेको छ। २०७२ सािको भकुम्प र २०७३ 
सािको भोटकोशी बाढी जस्िा विपद्को सािना गरी सिधृीको िाग ुिय गिै रहेका हािी 
भोटेकोशी िासीिा आगािी दिनिा पुुःन उठ्न र जटु्न सवकन्छ भन्ने विश्वासको साथ 
आगािी आ.ि.२०७७/०७८ को बजेट िजुिुा गररकको छ। यस बजेटिे अबको 
गाउाँपामिका कस्िो हनुे पररकल्पना सवहिको िागझुिि उल्िेख गरेको छ। 

 

सभाध्यक्ष िहोिय, 

 कोमभड-१९ को संक्रिर्का कारर् सिग्र आमथकु पररसूिकहरु संकुझिि भकका 
छन।्गाउाँपामिका मभिका होटि व्यिसाय, मनिाुर् उद्योग, पयटुन उद्योग र व्यापारिा 
ठूिो ह्रास आकको छ। यसथ ु यस बजेटिे आमथकु पररसूिकहरुिाई पनुउुत्थान गिै 
भोटेकोशी िासीको िैमनक जीिनिा सझृजि िुुःख र कदठनाईिाई केही हिसम्ि भक पमन 
िरु गरी ग्रािीर् क्षेििा रोजगारी सजृना हनुे विश्वास िैिे मिकको छु। 

 

आगािी दिनिा कोमभड-१९ िे मनम्त्याउने पररझस्थमिको बारेिा विश्व सििुायनै 
बेखबर छ। यस घडीिा सम्पूर् ु भोटेकोशी िासीहरुिाई आगािी दिनिा विकास प्रमि 
गम्भीर भकर िामग पन ुर सािाझजक िरुी कायि गरी विगिको हाि मििाउने र अंकिाि 
गने व्यिहारिाई निस्कारिा पररर्ि गरी र विश्विे िमडरवहको अदृश्य िशु्िन साँग िड्न 
ि सबैसाँग आग्रह गन ुिाहान्छु। 

िशकौँ िािो बमििान र संघष ुपश्चाि प्राप्त भकको राजनैमिक उपिब्धीको जगिा 
रहेर आज ि भोटेकोशी गाउाँपामिकाको िौथो बजेट प्रस्ििु गन ुगइरहेको छु। विकासको 
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िरि सिपुयोग गरररहेको हाम्रो मछिेकी राष्ट्र िीनको सीिासाँग जोमडककोिे पमन यस 
गाउाँपामिकाको सािाझजक किं ऐमिहामसक िहत्ि रहेको छ। यस गाउाँपामिका मभि 
रहेका मिस्िी िझन्िर, नारायर् थान, बन्जीजम्ि, िगुनुागढी, भैरिकुण्ड िाि, िािोपानी धारा 
िथा िािोपानी सखु्खा बन्िरगाह ियागिका अन्य िहत्िका स्थानहरुिे यस 
गाउाँपामिकाको छुटै्ट िहत्ि दििाकका छन। साथै यस गाउाँपामिकाको अमधकांश क्षेि 
पशपुािनका िामग योग्य रहेको छ। कृवष, व्यापार, जिविद्यिु र जमडिटुी व्यिसायको 
पमन यस गाउाँपामिकािे प्रिरु सम्भािना बोकेको छ।  

 

 यस गाउपामिकािा विशेष गरी वहन्ि,ु िौध र वक्रझश्चयन धिाुिािम्िीहरुको 
बसोबास रहेको छ। सबै धिकुो उपझस्थमि धामिकु सवहष्र्िुाको अनपुि उिाहरर् हो। 
यहााँका नागररकहरुिे कृवष, पशपुािन र व्यापारिाई िखु्य पेशाको रुपिा ऐमिहामसक 
कािबाटै अाँगाल्िै आकका छन।् काठिाडौं उपत्यकािाट नझजक रहेको भकिापमन आमथकु 
सािाझजक विकासिा खासै उल्िेखनीय प्रगमि हनु नसकेकोिे हािी जनप्रमिमनमधहरुिाई 
यस क्षेिको विकासको झजम्िेिारी प्राप्त हनु ु अिसरको विषय र भािी सन्िमिको िामग 
िागिुशनु हनुे आशा मिकका छौँ। 

 

भोटेकोशी गाउाँपामिकािाई कोमभड-१९ को संक्रिर्का िािजिु विकास 
मनिाुर्का कायिुाई गमि दििै कक संिधृ गाउाँपामिकाको रुपिा स्थापना गने िनुौमि 
सिग्र जनप्रमिमनमधको कााँधिा आई परेको छ। यहााँ रहेका विविध िनुौिीहरुिाई 
अिसरको रुपिा पररर्ि गिै विकासिाई मिव्रिा दिने रोड म्यापको रुपिा आगािी 
आमथकु बष ु२०७७/०७८ को बजेट कोशेढुङ्गा हनुे विश्वास िैिे मिकको छु। 

 

१.२ गाउाँपामिकाको सिग्र विश्लषेर् 

१.२.१ गाउाँपामिकाको सिि पक्ष 

 प्रिरु प्राकृमिक सम्पिा र धरोहरको उपयोगको िामग जन प्रमिमनमधहरु आ-आफ्नो 
कायकु्षेििा अहोराि खवटकको अिस्था विद्यिान छ। 

 जजुारु र उद्यिी यिुा जन प्रमिमनमधहरुको विकास प्रमिको िगाब। 

 जिविद्यिु, पयटुन िथा व्यापार र बाझर्ज्य क्षेिको पररिािन गरी रावष्ट्रय 
अथिुन्ििा योगिान गन ुसक्ने आधार स्िम्भको रुपिा गाउाँपामिका रहेको छ। 

 यस क्षेििा बसोबास रहेका शेपाु, िािाङ, नेिार, थािी िगायि अन्य जामिहरुको 
भेषभषूा र संस्कृमिक पवहिान सवहिको होिस्टे सेिाको सञ्चािन गरी आय आजनु 
गने अिसर रहेको छ। 

 उच्ि पहाडी क्षेििा रहेको पशपुािन र फिफुि खेिी िाई व्यिसावयकीकरर् 
गरी जनिाको जीिनस्िर सदुृढ पान ुसवकने िेझखन्छ। 
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 बन्जीजम्प, भैरब कुण्ड, मिस्िी िाई, नारायर्थान िगाकिको क्षेिहरुको प्रिार 
प्रसार गरी पयटुन क्षेिको प्रिधुन हनुे सम्भािना छ। 

 

१.२.२ गाउाँपामिकाको किजोर पक्ष 

 प्रयापु्त जनशझक्तको व्यिस्थापन गरी सेिा प्रिाहिाई प्रविधीिैिी बनाउन 
नसवककको कारर् संक्रािक रोगको अिस्थािा सेिा प्रिान परुानै पधमिबाट गनु ु
पने अिस्था विद्यिान छ। 

 संघीयिाको िि ु अनरुुप कायशैुिी अििम्िन गन ु जनप्रमिमनमध र कििुारी 
अभ्यस्ि नहुाँिा संविधान प्रित्त अमधकार जनिािाई िहससु गराउन कदठनाइ 
रहेको छ। 

 कर िस्िरु संकिन िथा पररिािनिा जनप्रमिमनमध िथा नागररक बिुाईिा िरार 
रहेकोिे आन्िररक आयको प्रिरु िािािा पररिािन हनु नसकेको विद्यिान 
अिस्था छ। 

  विकास हािी िारफ्ि हाम्र ैिामग हो भने्न आि जनिानसिा बिुाई नरहेकोिे 
विकास मनिाुर्का वक्रयाकिापहरुिाई अपेझक्षि नमिजा उन्िूख बनाउन सवककको 
छैन। 

 कोमभड-१९ को कारर् गाउाँ फवकुकका यिुाहरुिाई दिघकुािीन नीमिको अभािका 
कारर् उत्पािनिूिक क्षेििा पररिािन गन ुनसवककको अिस्था विद्यिान छ। 

 

१.२.३ गाउाँपामिकाको िामग प्राप्त अिसरहरु 

 यस गाउाँपामिकािा रहेको यिुा जनशझक्तिाई पररिािन गरी  विकासिाई नयााँ 
ढङ्गबाट सञ्चािन गन ुसवकने सम्भािना रहेको छ ।  

 मछिेकी मििराष्ट्रको न्यािि काउन्टी साँग भमगनी सम्बन्ध स्थापना गरी यस 
क्षेिको विकासका िामग आिश्यक सहयोग र सिन्िय प्राप्त भई विकास 
प्रवक्रयािाई सिय सापेक्ष रुपान्िरर् गन ुसवकने सम्भािना छ । 

 यस गाउाँपामिकाको मिस्िी, िगुनुा, िािोपानी िगायिा क्षेिहरुिा सम्भाव्यका 
आधारिा स्याउ, वटिरु, ओखर िगाियका उत्पािनको बढोत्तरी गन ुसके मछिेकी 
राष्ट्र िीन िथा काठिाण्डौिा बजार प्राप्त भई यहााँका नागररक हरुको जीिन स्िर 
बवृध गन ुसवकने सम्भािना रहेको छ । 

 िािोपानी कोिारी नाका पनुुः सञ्चािनिा आईसकेको हनुािे स्थानीय जनिािा 
रोजगारीको पयाुप्त अिसर उपिब्ध हनु सक्ने र स्ियं रोजगारी सजृना हनुे अिसर 
सिेि रहेको हनुािे गररिी न्यमुनकरर्िा उल्िेख्य योगिान गन ुसवकने सम्भािना 
रहेको िेझखन्छ । 

 शेपाु, िािाङ, नेिार, व्राह्मर्, क्षेिी, िमिि किि ्िोपोन्िखु जाि जामिहरु रहेको यस 
क्षेििाइ सांस्कृमिक धरोहरको रुपिा विकास गन ुसवकने अिस्था रहेको छ । 
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 प्रधानिन्िी रोजगार र अध्यक्ष रोजगार कायकु्रििाई व्यिझस्थि रुपिा सञ्चािन 
गन ुसकेिा गररबी न्यूमनकरर् िथा दिगो विकासिाई साँग साँगै अगामड बढाउन 
सवकने सम्भािना छ। 

 मनयाुि िूिक िस्िहुरु जस्िै जमडबटुी, झघउ, छुपी, फिफुिहरुको उत्पािन बढाउन 
सके भोटेकोशी गाउाँपामिकाको पवहिानिाई अमभिवृध गन ुसवकने िेझखन्छ। 

 

१.२.४ गाउाँपामिकाको िामग रहेका िनूौिीहरु  
 छररकको िस्िीिाई ककीकृि गरी विकासिाई नागररकिे अनभुिु गन ु सक्न े

िलु्यान ुिनुौिीपूर् ुरहेको छ। 

 गाउाँपामिकाबाट विमनयोझजि भकका योजनाहरुिा िास्िविक रुपिानै िागि 
सहभामगिा जटुाई मनिाुर् कायाुिाई गमि दिन ुिनुौिीपूर् ुछ। 

 नागररकिा रहेको फरक फरक विकास प्रमिको धारर्ािाई सिायोझजि गरी 
ककीकृि विकासको नयााँ अिधारर्ा िय गनु ुिनुौिीपूर् ुछ। 

 आन्िरीक राजस्ि बढोत्तरी गन ुनागररकिाई िन, िन र बिनिे प्रमिबध बनाउन ु
िनुौिीपूर् ुछ। 

 सीिी श्रोि र साधनका िािजिु जनिाको उच्ि आकांक्षािाई सािञ्जस्यिा कायि 
गरी विकासिाई रुपान्िरर् गने िनुौिी छ। 

 िािोपानी नाकाको पुुःन सञ्चािनबाट सिाजिा सजृना हनुे सािाझजक 
विकृमिहरुिाई न्यमुनकरर् गनु ुिनुौिीपूर् ुछ। 

 भ-ूकम्पका कारर् क्षिविक्षि भकका संरिनाहरुको दिगो रुपिा पुुःन उत्थान गनु ु
िनुौिीपूर् ुछ। 

 सािाझजक सहभाि र सवक्रयिाका साथ विकासिाई गमि प्रिान गरी सिधृ 
भोटेकोशी गाउाँपामिका मनिाुर् गने काय ुिनुौिी पूर् ुछ। 

 

१.३ गाउाँपामिकाको योजना छनौट िथा प्राथमिवककरर्का आधारहरु 

 आमथकु विकास र गररिी मनिारर्िा प्रत्यक्ष योगिान प¥ुयाउने कायकु्रिहरु। 

 उत्पािनिूिक र मछटो प्रमिफि दिने कायकु्रिहरु। 

 राजश्व पररिािनिा योगिान प¥ुयाउने कायकु्रिहरु। 

 सेिा प्रिाह, संस्थागि विकास र सशुासनिा योगिान प¥ुयाउने कायकु्रिहरु। 

 स्थानीय श्रोि साधनिा आधाररि भई जनसहभामगिा अमभिवृध गने कायकु्रिहरु। 

 िैवङ्गक सिानिा, सािाझजक सिािेशीकरर्को अमभिवृध हनुे कायकु्रिहरु। 

 दिगो विकास, िािािरर् संरक्षर् र विपि व्यिस्थापनिा योगिान प¥ुयाउन े
कायकु्रिहरु। 

 सििुायिाई विपि िथा जििाय ु पररििनुसाँग आत्िसाथ गन ु सफि बनाउने 
कायकु्रिहरु। 



8 
 

 स्थान विशेषको संस्कृमि र पवहिान प्रिधुन गने कायकु्रिहरु। 

 स्थानीय िहिे आिश्यक िेखेका अन्य विषयहरु। 

 

१.४. गि आमथकु िष ु२०७६÷०७७ को सिीक्षा  
अध्यक्ष िहोिय, 
विकास नागररक जीिनिा साथकु पररििनु ल्याउने नयााँ नयााँ अनभुमुि र अनभुिको संगि 
हो । िानिीय जीिनको रुपान्िरर्का िामग गाउाँपामिकािे िािेका आमथकु, सािाझजक, 
सांस्कृमिक, प्राविमधक र राजनैमिक पररििनुका सोपानिा विश्वव्यापी िाहािारीको रुपिा 
फैमिरहेको कोमभड-१९ िे विकाको गमििा बे्रक िागकको छ । यद्यपी कोमभड-१९ बाट 
बच्ने उपायहरुको अििम्िन गिै कििुारी र जनप्रमिमनमधको अथक प्रयासका िािजिु 
केही उपिब्धीका आधारहरु ियार भकका छन ्जनु भविष्यको िामग अनकुम्प उिाहरर्ीय 
निनुाको रुपिा रहनेछन। 

 सिधृ नेपाि सखुी नेपािीको सरकारको िाहानािाई उजाु प्रिान गने विविध 
आयािहरु िध्ये स्िास््य क्षेिको विकास िथा विस्िारिा गाउाँपामिकािे उल्िेख्य 
आधारहरु ियार गरेको छ। जस अन्िरगि िािविर साििुावयक स्िास््य ईकाइ, 
समुििा साििुावयक स्िास््य िौकी को मनिाुर् अझन्िि िरर्िा रहेको छ भन े
बोक्िेन साििुावयक स्िास््य ईकाइ मनिाुर्ाधीन रहेको छ। 

 विकासको िेरुिण्डको रुपिा रहेको सडक पिुाुधार अन्िरगि गाउाँपामिका 
अध्यक्ष राजकुिार पौडेिको ड्रीि प्रोजेक्टको रुपिा रहेको बगाि-भैरिकुण्ड 
सडक अन्िरगिको बगाि िोकरिोकर सडकको ट्रयाक खोल्ने काय ुयस आ.ि. 
िा सम्पन्न भकको छ। जसिे गिाु भोटेकोशी गाउाँपामिकाको िामग आन्िररक र 
बाह्य पयटुकीय विकासिा कउटा ईटा थप गरेको छ। 

 गाउाँपामिका र िडा कायाुियबाट प्रिान गररन े सािजुमनक सेिा प्रिाहिाई 
व्यिझस्थि गन ु यस आ.ि िा झजल्िा सिन्िय समिमि र गाउाँपामिकाको 
सािेिारीिा मनिाुर् थामिकको िडा नं ३ र िडा नं ५ को िडा कायाुिय भिन 
मनिाुर्को अझन्िि िरर्िा रहेका छन। त्यसै गरी भोटकोशी पािर कम्पनी 
मिमिटेडको आमथकु सहयोगिा मनिाुर्ाधीन रहेको िडा नं २ को िडा कायाुिय 
भिन पमन मनिाुर्को अझन्िि िरर्िा रहेको छ ।झजल्िा सिन्िय समिमि र 
गाउाँपामिकाकै सािेिारीिा मनिाुर्ाधीन गाउाँपामिकाको प्रशासकीय भिन आगािी 
आमथकु बषिुा सम्पन्न हनुे अिस्थािा रहेको छ। 

 गाउाँपामिका मभि रहेका सडक सञ्जािहरुको उल्िेखनीय रुपिा स्िरोन्नमि गने 
काय ुयस आ.ि. २०७६/०७७ सम्पन्न भकको छ। 

 गाउाँपामिकाको िहृत्तर शैझक्षक सधुारको िामग िन्टेश्वरी प्रर्ािी अनरुुप शैक्षझर्क 
कायकु्रि झिपु ु िा.वि र कोिारी िा.वि बाट सरुुिाि गररकको छ ।यस 
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कायकु्रििे गरु्स्िरीय झशक्षा प्राप्त गने सबै नागररकको संिैधामनक अमधकारिाई 
ग्यारेन्टी गने आधार ियार गरेको छ। 

 नेपाि सरकार र भोटेकोशी गाउाँपामिकाको सिपरुक अनिुान िथा विषशे र प्रिेश 
सरकार पूिाुधार विकास कायकु्रि अन्िरगि िाननीय श्री अरुर् नेपािको सांसि 
विकास कोष अन्िरगिको अनिुानिा सञ्चामिि काङ्िाङ साििुावयक स्िास््य 
ईकाइ भिन मनिाुर्ाधीन रहेको छ। त्यसै गरी सेिी िेिी आ.वि खेििैिान र 
घेराबार मनिाुर् र पञ्चकन्या आ.वि घेराबार मनिाुर्को काय ु अझन्िि िरर्िा 
रहेको छ। 

 िाि-िािि-ननु-िेिको अल्पकािीन राहि भन्िा दिघकुािीन राहि स्िरुप संघीय 
सरकार र भोटेकोशी गाउाँपामिकाको सिपरुक कोष अन्िरगिको ड्राईपोटु िगुनुा 
पयटुकीय पििाग ु मनिाुर् काय ु अझन्िि िरर्िा रहेको छ। उक्त काय ु यसै 
आमथकु िषिुानै सम्पन्न हनुेछ। 

 स्थानीय पूिाुधार सािेिारी विकास कायकु्रि अन्िरगिको सम्िानीय सभािखु 
अग्नी प्रसाि सापकोटा ज्यूको सांसि विकास कोष अन्िरगिको नारायर्थान 
गाउाँिा पयटुकीय गोरेटो बाटो मनिाुर् र िगुनुा गोरेटोबाटो मनिाुर् काय ुसम्पन्न 
भकको छ। त्यसै गरी प्रिेश पूिाुधार विकास कायकु्रि अन्िरगि िाननीय श्री 
अरुर् प्रसाि नेपाि ज्यूको सांसि विकास कोष अन्िरगिको थाङमछङ गमु्बा 
मनिाुर् र िामिङु नाग ढुङ्गा पििाग ुमनिाुर्को काय ुसम्पन्न भकको छ। 

 ३५ जना िवहिाहरुको िामग ७ दिने पिकाररिा िामिि, ३५ जना िवहिाहरुको 
िामग ३ दिने घरेि ु वहंसा सम्बन्धी िामिि, ५० जना बाििामिकाको िामग 
झििकिा िामिि र सािाझजक िेिमििाप किाुहरुको अमभिखुीकरर् कायकु्रि र 
अनिाईन व्यझक्तगि घटना ििाु सम्बन्धी िडा सझििहरु सवहिका 
सरकारिािाहरुको १ दिन ेिािीि कायकु्रि सञ्चािन गररकको छ। जसिे िवहिा 
िथा बाििामिकाको क्षििा अमभिवृध भई िानिीय पूाँझज मनिाुर्िा सहयोग पगेुको 
छ। 

 आ.ि. २०७६/०७७ िा कीिी, ओखर, स्याउ, वटिरु िगायिका ७५ प्रमिशि 
अनिुानिा आधाररि मबरुिा वििरर् कायकु्रि सम्पन्न भकको छ। त्यसै गरी 
अगिुा कृषकहरुिाई िामिि प्रिान गरी कृवष क्षेिको व्यिसायीकरर् गने कायकुो 
थािनी भकको छ। कृवष क्षेिको विकासको िामग प्िाविक टनेि वििरर् र थोपा 
मसाँिाई प्रर्ािी विकास िथा िाछाको भरुा वििरर् कायकु्रि सफिािपूिकु रुपिा 
सम्पन्न भकका छन। 

 पशसेुिा अन्िरगि िौरी िथा याक वििरर् कायकु्रि, बोयर बोका वििरर् 
कायकु्रि, बाख्रा खोर सधुार कायकु्रि, घााँसको विरुिा वििरर् कायकु्रि, 
मभटािीन िथा औषधी वििरर् कायकु्रि प्रभािकारी रुपिा सम्पन्न भकका छन। 
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 कुपोषर्िाई शून्यिा िाने िक्षसवहि अण्डा र घ्यू वििरर् कायकु्रि, मभटािीन क 
वििरर् कायकु्रि, गभिुिी सम्िान कायकु्रि िथा अन्य स्िास््य सम्बन्धी 
जनिेिनािूिक कायकु्रिहरु सफिापूिकु सम्पन्न भकका छन।् 

 िडा स्िरीय पूिाुधार विकास कायकु्रि अन्िरगका सम्पूर् ु कायकु्रिहरु सम्पन्न 
भकका छन।् 

 

२. आगािी आ.ि. २०७७÷०७८ को नीमि, कायकु्रि िथा बजेट 

सोि  
 कोमभड-१९ को संक्रिर्िाई न्यूमनकरर् गिै विकास मनिाुर्का वक्रयाकिापिा 

बढोत्तरी गने िथा यस क्षिेिा रहेका जि, जंगि, जिीन र खानीको परु् ुउपयोग 
गरी सिदृ्द भोटेकोशी मनिाुर् गने आधार ियार पाने। 

िक्ष्य  
 उपिब्ध प्राकृमिक श्रोि र साधनको उच्ििि उपयोग गरी उद्योगको विकास, 

कृवष क्षेिको व्यिसायीकरर्, बजारीकरर् र िैज्ञामनकरर्, पयटुन र झशक्षा क्षेिको 
रुपान्िरर्, यान्िीकरर् िाफुि स्िरोजगारिूिक कायकु्रििाई बढोत्तरी गिै दिगो 
आमथकु िवृध हासीि गरी जीिनस्िरिा सधुार ल्याउने। 

उद्दशे्य 

 आमथकु िथा भौमिक पूिाुधारको विकास िाफुि सम्िउन्नि र सिधृ भोटेकोशी 
मनिाुर्को िामग विशेष पहि गने। 

 कृवष क्षेिको आधमुनकीकरर् र व्यसायीकरर् गरी गरीिी न्यूमनकरर्को िामग 
विशेष पहि गने। 

 गरु्स्िरीय र सभसुिुभ स्िास््य सेिाको िामग स्िास््य पूिाुधार मनिाुर् र 
जनशझक्तको व्यिस्थापनिा विशेष पहि गने। 

 अधरुा योजनाहरु सम्पन्न गरी नागररकिाई िास्िविक विकासको प्रत्याभमूि प्रिान 
गने। 

 कोमभड-१९ का कारर् ह्रास भकको विकास मनिाुर् िथा उत्पािनिाई  
पनुस्थाुपना गिै कृवष, उद्योग, पयटुन र मनिाुर् िगायिका व्यिसायिाई गमि 
प्रिान गने। 

४ अपेझक्षि उपिब्धी र विमनयोझजि िजेट 

आमथकु विकास  
 कृवष उत्पािन िवृध गने उधेश्य स्िरुप स्याउ, ओखर, कागिी,  वकिी, वटिरु 

िगायिका कायकु्रि सञ्चािन गनकुा िामग र विमभन्न िरकारी र आि ुखेिीिाई 
प्रोत्साहन गनकुा िामग आिश्यक िािािा रकि विमनयोजन गररकको छ। 
पशपुािन जस्िै िौरी, याक, डेिो, उन्नि जािको बाख्रा प्रिधुन गरी सबै भोटेकोशी 



11 
 

बासीिाई पशपुािन िथा कृवषिा आत्ि मनभरु बनाउने योजनािाई आगािी 
आमथकु िषिुा गाउपामिकािे पवहिो प्राथमिकिािा राखेको छ। 

 पयटुन प्रिधनु िाफुि भोटेकोशीको पवहिानिाई नेपाि िथा वििेशिा सिेि 
पररझिि गराउन र पयटुन प्रिधुन कायकु्रिहरुको सञ्चािन गरी जनिाको 
जीिनस्िर िवृध गन ु५ िाख रुपैँया विमनयोजन गररकको छ। 

 सिधृ नेपाि सखुी नेपािी भने्न पररकल्पनाई साकार पान ुसरुु भकको प्रधानिन्िी 
रोजगार कायकु्रििाई सघाउ पगु्ने गरी नागररकको घर िैिोिा स्थानीय 
सरकारको उपझस्थमि गराउन आ.ि २०७६/०७७ बाट सरुु गररकको अध्यक्ष 
रोजगार कायकु्रिकिाई आगािी आ.ि २०७७/०७८ िा पमन मनरन्िरिा दिकको 
छ। जसका िामग प्रत्येक िडािा िईु िटा योजना रहन ु पने िान्यिा िाई 
झशरोधाय ुगरी  जम्िा रु ५० िाख रकि विमनयोजन गररकको छ। 

 सिग्र आमथकु विकासका िाध्यिबाट िानिीय विकासिाई अग्रगमि प्रिान गन ु
गाउाँपामिकाका ५ िटै िडाको िामग  २ करोड  ५ िाख   रुपैया विमनयोजन 
गररकको छ। 

 

सािाझजक विकास िफुुः  
 िानिीय विकास विना अन्य क्षेिको विकास अधरुो रहने विषयिाई िध्यनजर गिै 

िवहिा, जनजामि, आदििासी, बािबामिका, मसिान्िकृि नागररक, अल्पसंख्यक र जेष्ठ 
नागररकको आयआजनु िथा विकासिाई पररिझक्षि गरी आगािी आमथकु िषकुो 
िामग  रु ८० िाख रकि विमनयोजन गररकको छ। 

 झशझक्षि सिाज सभ्य नागररक भने्न विषयिाई हृियंगि गरी गाउाँपामिकाको बहृत्तर 
शैझक्षक विकासको िामग आगािी आमथकु बषिुा रु १ करोड ५० िाख रुपैया 
बजेट खि ुगररनेछ। 

 आधारभिू स्िास््य सेिा प्राप्त गनु ुप्रत्येक नागररकको नैसमगकु अमधकार भककािे 
स्िास््य क्षेििाई प्राथमिकिा दििै यस क्षेिको िहृत्तर विकास िथा सधुारको 
मनझम्ि िथा कोमभड-१९ को संक्रिर्को व्यिस्थापन को िामग  रु ३ करोड ६ 
िाख १० हजार ८ सय रुपैया विमनयोजन गररकको छ।  

 खानेपानी सिस्या परेको सििुायिाई िझक्षि गरी कक घर कक धारा स्िच्छ 
खानेपानीको व्यिस्था गन ुगाउाँपामिकाको सोि बिोझजि बागििी प्रिेश सरकार 
विशेष अनिुान बाट प्राप्त हनुे रु ३५ िाख रुपैयाको िागििा वहन्िी खानेपानी 
आयोजना (झिपु)ु आगािी आमथकु िष ु२०७७/०७८ िा मनिाुर् सम्पन्न हनुेछ। 

 भोटेकोशी गाउपामिकाको झशक्षा, स्िास््य िथा िझक्षि िगकुो िामग आगािी 
आमथकु िषिुा सािाझजक  विकास िफु  रु  ६ करोड १ िाख १० हजार ८ सय 
रुपैया रकि खि ुहनु ेअनिुान गररकको छ। 
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पूिाधुार विकासिफुुः 
 'विकास पूिाुधार सिवृधको आधार' भककोिे सबै गाउाँपामिकािाका सािजुमनक 

सडकिा सोिार  स्ट्रीट िाइट को िामग आ.ि. २०७६।०७७ बाट सरुु 
गररकको कायकु्रििाई मनरन्िरिा दििै आगािी आ.ि २०७७।०७८ िा सोही 
कायकु्रिको िामग रु ४०  िाख  रुपैया विमनयोजन गररकको छ। 

 आमथकु बष ु२०७६/०७७ िा मनिाुर् सरुु गररकको गाउाँपामिकाको प्रशासकीय 
भिन आगािी आमथकु बषिुा मनिाुर् सम्पन्न गन ुरु २ करोड ५० िाख रकि 
विमनयोजन गररकको छ। 

 आगािी आमथकु बषिुा बागििी प्रिेश सरकार सिपरुक कोष अन्िरगि मनिाुर् 
हनुे वहन्िी नारयर्स्थान सडक स्िरोन्नमि र िगुनुा टासीथाङ सडक ट्रयाक 
मनिाुर्को िामग प्रिेश सरकारबाट (प्रत्येक योजनाको िामग रु १/१ करोड)  रु 
२ करोड र गाउाँपामिका बाट (प्रत्येक योजनाको िामग रु १/१ करोड) रु २ 
करोड गरी जम्िा रु ४ करोड बजेट विमनयोजन गररकको छ। 

 संघीय सरकार बाट प्राप्त हनुे सिपरुक अनिुान र गाउाँपामिकाको सिपरुक कोष 
बाट खि ुहनुे गरी (५०/५०%) िाकु िामिङु सडक स्िरोन्नमिको िामग रु १ 
करोड, कभड ु हि मनिाुर्को िामग १ करोड, िौकी डाडा-शेपाु गमु्बा-िािाङ 
गमु्बा पयटुकीय पिाग ु मनिाुर्को िामग ५० िाख रुपैया र िशवकिो बोक्िेन 
सडक स्िरोन्नमिको िामग रु ५० िाख रुपैया बजेट विमनयोजन गररकको छ। 

उक्त कायकु्रिको िामग  गाउाँपामिकाबाट रु १ करोड ५० िाख र संघीय 
सरकारबाट रु १ करोड ५० िाख गरी जम्िा रु ३ करोड रुपैया खि ु हनु े
अनिुान गररकको छ। 

 यस आ.ि २०७६।०७७ िा सम्पन्न भकको भोटेकोशी गाउाँपामिकाको िहत्िपूर् ु
पयटुकीय स्थान भैरि कुण्ड जोड्ने बगाि िोकरिोकर सडकको स्िरोन्नमिको 
िामग रु ५० िाख रकि विमनयोजन गररकको छ ।त्यसै गरी ऐमिहामसक िहत्ि 
रहेको िािोपानी धारािा भगिान झशिको ििुी मनिाुर् गन ुरु ५० िाख रकि 
विमनयोजन गररकको छ। 

 पूिाुधार मनिाुर् िथा स्िरोनन्िी कायकुो िामग सबै िडाहरुिाई सिेट्ने गरी 
आगािी आमथकु िषकुो िामग अध्यक्ष कोषिा पयाुप्त रकि विमनयोजन गररकको 
छ। उक्त रकि गाउाँ कायाुपामिकाको कायाुियको मनर्यु बिोझजि खि ु
गररनेछ। 

 भोटेकोशी गाउाँपामिकाको ५ िटै िडाहरुिाई जनसंख्या, भगुोि, िानि विकास 
सूिकाङ्क, विकासको अिस्था िथा राजस्ि पररिािनको अिस्थािाई िध्यनजर 
गरी सिानपुामिक विकास गन ुरु ४ करोड २० िाख रकि विमनयोजन गररकको 
छ।  
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 पूिाधुार विकास िफु आगिी आमथकु बषिुा रु १२ करोड २ िाख ६८ हजार 
८७० रुपैया खि ुहनु ेअनिुान गररकको छ । 

 आमथकु, सािाझजक िथा पूिाुधार िफुका सम्पूर् ु िडा स्िरीय योजना िथा 
कायकु्रि र गाउाँपामिका स्िरीय योजना िथा कायकु्रिहरु अनसूुिीिा उल्िेख भक 
ििोझजि रहेका छन जनु गाउाँिासी िाि पसु्िकको रुपिा उपिब्ध गराईनेछ। 

 

िािािरर् िथा विपि व्यिस्थापन 

 बनजंगि संरक्षर् गरिै् जमडबटुी उत्पािन किं बजारीकरर् गन ुआगािी आमथकु 
बषकुो िामग आिश्यक बजेट विमनयोजन गररकको छ। 

 सििुायिा आधाररि विपि व्यिस्थापन िथा पूि ु ियारी योजना, ज्ञान िथा सीप 
विकास गनकुा िामग विपि व्यिस्थापन कोष, आकझस्िक कोषको स्थापना गरी 
आिश्यक रकि विमनयोजन गररकको छ। विपि व्यिस्थापन कोषको िामग रु 
२५ िाख बजेट विमनयोजन गररकको छ।  

 जैविक प्रविधी िाफुि बाढी पवहरो िथा भकू्षयको न्यूनीकरर्का िामग मछटो बढ्न े
बााँस िगायि पवहरो मनयन्िर्िाई सघाउ पगु्ने विरुिा रोपर् कायिुाई 
प्राथमिकिाका साथ आगािी आमथकु बषिुा थािनी गररने छ । जसका िामग 
पयाुप्त बजेटको विमनयोजन गररकको छ।  

 विपि पूिकुो ियारी स्िरुप िथा विपि पश्चािको िामग स्थानीय सरकारको 
प्रभािकारीिा बढाउने उदे्दश्य अनरुुप विपद्को ियारीका िामग अत्यािश्यक 
सािाग्री खरीि गनकुो िामग रु २० िाख रकि विमनयोजन गररकको छ। 

 आगािी आमथकु बषकुो िामग िाििरर् िथा विपि व्यिस्थापन िफु ४५ िाख 
रुपैया बजेट विमनयोजन गररकको छ। 

संस्थागि विकास िथा सेिा प्रिाह िथा सशुासन िफु  
 आ.ि २०७६।०७७ बाट सरुु गररकको सूिना र प्रविमधको विस्िार िाफुि सेिा  

प्रिाहिाई व्यझस्थि गने िथा सबै िडा कायाुिय िथा स्िास््य संस्थािा ईन्टरनेट 
सेिाको विस्िार गने काय ुआगािी आमथकु िषिुा सम्पन्न गररनेछ। जसका िामग 
आगािी आमथकु बषिुा आिश्यक बजेटको व्यिस्था गररकको छ। 

 कोमभड-१९ जस्िै आगािी दिनिा फैिन सक्ने संक्रािक रोगको अिस्थािाई 
िध्यनजर गिै संक्रािक रोग Responsive (Software System Planning) योजना 
कायाुन्ियन प्रवक्रयाको थािनी गररनेछ। जसका िामग रु ५ िाख बजेट 
विमनयोजन गररकको छ। 

 सेिा प्रिाहिाई व्यिझस्थि गिै संस्थागि िेिोरीको सबिीकरर् गन ु आगािी 
आमथकु बषबुाट Software System बाट ििाु ििानी िथा मसफाररस कायकुो 
थािनी गररनेछ। 
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 सूिना िथा सन्िेशिूिक कायकु्रि प्रशारर्को िामग रेमडयो िथा टेमिमभजन 
उत्पािन कायकु्रिको िामग आिश्यक बजेटको व्यिस्था गररकको छ। 

 सािाझजक सरुक्षा भत्ता वििरर् काय ु बैवकङ प्रर्ािी िाफुि यस आ.ि िा सरुु 
गररकको कायिुाई व्यिझस्थि गन ु कििुारीहरुिाई आिश्यकिानरुुपको िािीि 
प्रिान गररने छ।  

 विगि आ.ि हरुबाटै सरुु गररकको ३०% प्रोत्साहन खि ुकायकु्रििाई आगािी 
आमथकु िषिुा सिेि मनरन्िरिा दिकको छ। 

 न्यावयक सम्पािन कायािुाई व्यिझस्थि गन ु न्यावयक समिमिका सिस्य िथा 
िेिमििाप किाुहरुको क्षििा अमभिवृध गन ु२५ िाख रुपैया बजेटको व्यिस्था 
गररकको छ। 

 आमथकु अनसुाशन र पारिशीिािाई िध्यनजर गरी सबै योजना िथा 
कायकु्रिहरुको काि पूिकुो अनगुिन िथा काय ुसम्पन्न पश्चािको अनगुिनिाई 
मिब्रिा दििै भकु्तामन प्रवक्रयािाई व्यिझस्थि गररनेछ। 

 योजना मनिाुर्को क्रििा प्रयोग हनुे मनिाुर् सािग्री खरीिको गरु्स्िरीयिा 
परीक्षर् गने कायकुो थािनी गन ुआिश्यक व्यिस्था मििाईने छ। जसको िामग 
प्राविधक कििुारीको क्षििा अवििवृध गने कायकुो थािनी गररने छ। 

 िेखा परीक्षर् कायिुाई व्यिझस्थि गररनकुा साथै बेरुज ुफछौट कायिुाई अि 
व्यिझस्थि गररिै िमगनेछ। 

 भककािे पूिाुधार विकासको िागझुिि िय गन ुगाउाँपामिकाको मडझजटि प्रोफाईि 
मनिाुर्, आिमधक योजना मनिाुर् र भैरि कुण्ड पाकु, गरुु पद्म सम्भि पाकु 
िगायिको विस्ििृ योजना प्रमििेिन (DPR) ियारीको िामग  आगािी बष ुरु ४८ 
िाख ५० हजार रुपैया खि ुगररने छ। 

 सिग्रिा संस्थागि विकास, सेिा प्रिाह  िथा सशुासन िफु रु १ करोड ३ िाख 
५० हजार रकि विमनयोजन गररकको छ। 

 

सभाध्यक्ष िहोिय, 

 अि ि आगािी आमथकु िष ु २०७७/०७८ को िामग िामथ प्रस्ििु गररकको 
नीमि िथा कायकु्रि कायाुन्ियनका िामग बजेट विमनयोजन र श्रोि व्यिस्थापनको 
अनिुान प्रस्ििु गने अनिुमि िाहान्छु।  

 भोटेकोशी गाउपामिकाको आगािी आमथकु िष ु २०७७÷०७८ को नीिी िथा 
कायकु्रि कायाुन्ियन गन ुिाि ुिफु रु ५ करोड ८१ िाख ६० हजार रुपैया, 
प ुाँझजगि िफु १५ करोड ८७ िाख ६८ हजार ८७० रुपैया, आमथकु विकास िफु 
२ करोड ५ िाख रुपैया, सािाझजक विकास िफु ६ करोड १ िाख १० हजार ८ 
सय रुपैया, िािािरर् िथा विपद् व्यिस्थापन िफु ४५ िाख रुपैया, संस्थागि 
विकास, सेिा प्रिाह िथा सशुासन िफु १ करोड ३ िाख ५० हजार रुपैया, सशि ु
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अनिुान िफु रु १३ करोड ३७ िाख ५९ हजार रुपैया खि,ु सडक िोड ुनेपाि 
िफु ६ िाख रुपैया र प्रिेश िथा स्थानीय सरकार सहयोगी कायकु्रि 
(पी.कि.जी.कस.पी) िफु ३ िाख ५२ हजार रुपैया खि ु हनुे अनिुान गररकको 
छ ।उक्त कायकुो िामग ४४ करोड ७१ िाख ६ सय ७० रुपैया भोटेकोशी 
गाउपामिकाको संझिि कोषिाट खि ुगने गरर विमनयोजन गररकको छ। 

 त्यसैगरी, आगािी आमथकु िषकुा िामग खि ु व्यहोने स्रोिहरुिा संघीय सरकार 
सशिु अनिुान बाट ११ करोड ७८ िाख रुपैँया,  विझत्तय सिामनकरर् अनिुान 
बाट १० करोड ७६ िाख रुपैँया र राजस्ि बाडाँफाडबाट ६ करोड ९२ िाख 
४१ हजार १ सय ७० रुपैँया प्राप्त हनुेछ । त्यस्िै बागििी प्रिेश सरकार शसि ु
अनिुानबाट १ करोड ५९ िाख ५९ हजार रुपैया, विझत्तय सिामनकरर् अनिुान 
बाट ९९ िाख ८५ हजार रुपैँया, राजस्ि बाडाँफाड (सिारी साधन कर) बाट १ 
करोड ६२ िाख १७ हजार रुपैँया प्राप्त हनुेछ। 

 आमथकु िष ु०७७÷०७८ का िामग संघीय सरकारको सिपरुक अनिुानबाट १ 
करोड ५० िाख रुपैया, बागििी प्रिेश सरकार सिपरुक अनिुानबाट २ करोड 
रुपैया र बागििी सरकार विशेष अनिुानबाट ३५ िाख रुपैया प्राप्त हनुे अनिुान 
गररकको छ। 

 यसै गरी िामथ उल्िेझखि नीमि िथा कायकु्रि कायाुन्ियनको िामग सडक बोड ु
नेपाि बाट  ६ िाख र प्रिेश िथा स्थानीय सरकार सहयोगी कायकु्रि 
(पी.कि.जी.कस.पी) बाट ३ िाख ५२ हजार, भोटेकोशी गाउाँपामिकाको 
आन्िररक श्रोिबाट १ करोड ४८ िाख ३३ हजार रुपैँया र गि िषकुो 
गाउाँपामिकाको बैंक िौज्िाि बाट ५ करोड ६० िाख १२ हजार ६ सय रुपैया 
प्राप्त हनुेछ ।यसथ ुआगािी आमथकु िष ु२०७७।०७८ िा कुि जम्िा  ४४ 
करोड ७१ िाख ६ सय ७० रुपैँया गाउाँपामिकाको सझञ्चि कोषिा प्राप्त हनुे 
अनिुान गररकको छ। 

 अन्त्यिा यस गाउपामिकाको िावषकु िजेट, नीमि िथा कायकु्रि िजुिुा गने 
सन्िभिुा सहयोग प¥ुयाउनहुनुे सम्पूर् ुजनप्रमिमनमधज्यहुरु, भोटेकोशी कायपुामिकाका 
प्रिखु प्रशासकीय अमधकृिज्यू िगायि सम्परु् ुकििुारीज्यूहरु िथा यो कायकु्रि 
ियार गन ुप्रत्यक्ष िथा अप्रत्यक्ष रुपिा सघाउ प¥ुयाउनहुनुे सिैिा हादिुक धन्यिाि 
ज्ञापन गन ुिाहान्छु । 

                  धन्यिाि  

                                          िाबटुी शेपा ु(िािा) 
                                        उपाध्यक्ष 
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आयिफु : 
 

स्रोि मबभाजन नहनु े मबभाजन हनु े

संघीय सरकार 

शसि ुअनिुान 
117800000 

 वित्तीय 
सिानीकरर् 
अनिुान 

107600000 

१०७६००००० 
राजस्ि िााँडफाड 

69241170 ६९२४११७० 

प्रिेश सरकार 

सशि ुअनिुान 
15959000 

 वित्तीय 
सिानीकरर् 

9985000 
९९८५००० 

सिारी साधन कर १६२१७००० १६२१७००० 
सिपरुक अनिुान २००००००० 

 विशेष अनिुान ३५००००० 
 

भोटेकोशी गाउाँपामिका 
आन्िररक आय १४८३३९०० १४८३३९०० 
गि बषकुो िैंक 
िौज्िाि ५६०१२६०० ५६०१२६०० 

संघीय सरकार 

जम्िा ४३११४८६७० २७३८८९६७० 
सडक बोड ुनेपाि ६००००० 

 कि.झज.मस.वप. ३५२००० 
 सिपरुक अनिुान १५०००००० 
 कूि जम्िा ४४७१००६७० 
  

  
व्यय िफु: 
 

क्र.सं. वििरर् रकि 

1 गाउाँपामिका िाि ुखि ु 58160000 

2 पिुाुधार विकास िफु 158768870 

3 आमथकु विकास िफु 20500000 

4 सािाझजक विकास िफु 60110800 
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5 िािािरर् िथा विपि व्यिस्थापन िफु 4500000 

6 संस्थागि विकास, सेिा प्रिाह र सशुासन 10350000 

7 शसि ुअनिुान िफु 133759000 

8 सडक बोड ुनेपाि 600000 

9 वप.कि.झज.कस.वप. 352000 

जम्िा 447100670 

 
 

गाउाँपामिका िाि ुखि ुिफुुः 

क्र.सं. बजेट रकि नं. बजेट बमगकुरर् प्रस्िाविि अनिुान कैवफयि 

1 21111 पाररश्रमिक कििुारी 15000000   

2 21112 पाररश्रमिक पिामधकारी 5060000   

3 21121 पोसाक 600000   

4 21131 स्थानीय भत्ता 1150000   

5 21132 िहंगी भत्ता 800000   

6 21135 कििुारी प्रोत्साहन िथा परुस्कार 2000000   

7 21139 अन्य भत्ता 300000   

8 21141 पिामधकारी बैठक भत्ता 500000   

9 21212 
योगिानिा आधाररि मनिृमिभरर् 
िथा उपिान कोष खि ु

500000   

10 21213 
योगिानिा आधाररि वििा कोष 
खि ु

200000   

11 21214 कििुारी कल्यार् कोष 900000   

12 22111 पानी िथा विजिुी 300000   

13 22112 संिार िहशिु 800000   

14 22211 इन्धन पिामधकारी 400000   

15 22212 इन्धन (कायािुय प्रयोजन) 1000000   

16 22213 सिारी साधन िििु खि ु 1500000   

17 22213 
सरुक्षा मनकाय सिारी साधन 
िििु 

300000   
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18 22214 वििा िथा नविकरर् खि ु 200000   

19 22214 िघुटुना वििा 500000   

20 22221 
िेझशनरी िथा औजार िििु 
सम्भार िथा सञ्चािन खि ु

300000   

21 22231 
मनमििु सािजुमनक सम्पमिको 
िििु सम्भार खि ु

300000   

22 22311 िसिन्ि िथा कायािुय सािाग्री 1500000   

23 22311 िडा कायािुय िसिन्ि खि ु 3000000   

24 22313 पसु्िक िथा सािाग्री खि ु 100000   

25 22314 इन्धन अन्य प्रयोजन 300000   

26 22315 पिपमिका खि ु 200000   

27 22315 छपाई खि ु 800000   

28 22315 
विज्ञापन िथा सूिना प्रकाशन 
खि ु

800000   

29 22319 अन्य कायािुय सञ्चािन खि ु 200000   

30 22411 बहस िथा पैरिी खि ु 800000   

31 22413 करार सेिा शलु्क 6000000   

32 22413 काननुी सल्िाहकार 525000   

33 22413 प्रसे सल्िाहकार 425000   

34 22413 िोिङु्गे पिु हेराि ु 150000   

35 22419 अन्य सेिा शलु्क 500000   

36 22511 कििुारी िामिि खि ु 500000   

37 22511 प्राविमधक िामिि 300000   

38 22512 
सीप विकास िथा जनिेिना 
िामिि िथा गोष्ठी सम्बन्धी खि ु

250000   

39 22522 घझुम्ि झशविर सञ्चािन खि ु 1200000   

40 22522 
खेिकुि, उत्सि, िहोत्सि िथा 
सांस्कृमिक कायकु्रि 

1000000   

41 22526 विविध कायकु्रि खि ु 800000   

42 22611 अनगुिन िलु्यांकन खि ु 500000   
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43 22612 भ्रिर् खि ु 800000   

44 22613 
विझशि व्यझक्त िथा प्रमिमनमध 
िण्डिको भ्रिर् खि ु

200000   

45 22711 विविध खि ु 1000000   

46 22711 अमिमथ सत्कार खि ु 400000   

47 22711 गाउाँसभा सञ्चािन खि ु 300000   

48 25314 
धामिकु िथा सांस्कृमिक संस्था 
सहायिा 300000   

49 25315 
दिनिखुी असहायिाई आमथकु 
सहायिा 300000   

50 25315 औषधी उपिार सहायिा 500000   

51 28142 घरभाडा 1500000   

52 28143 
सिारी साधन िथा िेमसनरी 
औजार भाडा 400000   

जम्िा 58160000   

 

आमथकु विकास िफुुः 

गाउाँपामिका 
क्र.सं कायकु्रि विमनयोझजि बजेट कैवफयि 

१ अध्यक्ष रोजगार कायकु्रि ५००००००   

२ पयटुन प्रिधनु कायकु्रि ५०००००   

जम्िा ५५०००००   

कृवष शाखा   

1 विमभन्न जािका िरकारी विउ खररि ४०००००   

२ च्यान्ििर ओखरको विरुिा खरीि ७५ प्रमिशि 
अनिुान 

५००००० 
  

३ िािे ओखरको विरुिा खरीि ७५ प्रमिशि अनिुान २०००००   

4 जापानीज नास्पािी विरुिा खरीि ७५ प्रमिशि 
अनिुान 

२००००० 
  

५ वकिीको विरुिा खरीि ७५ प्रमिशि अनिुान ४०००००   

६ वटिरुको विरुिा खरीि ७५ प्रमिशि अनिुान ३०००००   
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7 कागिीको विरुिा खरीि ७५ प्रमिशि अनिुान २०००००   

८ कभाकाडोको मबरुिा खरीि ७५ प्रमिशि अनिुान १०००००   

९ फिफुिका िामग मसाँिाई पाईप खरीि ७५% 
अनिुान 

४००००० 
  

10 प्िाविक टनिे वििरर् ७५% अनिुान ४०००००   

११ जैविक विषािी िथा फेरोिेन ट्रयाप २०००००   

१२ कृवष िनु वििरर् िथा िाटो पररक्षर् कायकु्रि १०००००   

13 रेन्बो ट्राउट िाछा प्रिधुन कायकु्रि १००००००   

१४ कृवष औजार मिमन टेिर वििरर् ७५% अनिुान ५०००००   

१५ मसकेिर र स्प्रयेर खरीि ७५ % अनिुान २०००००   

16 िौरी प्रिधुन कायकु्रि ३०००००   

१७ कृवष सेिा शाखाको िामग आिश्यक सािाग्री खरीि १०००००   

१८ विमभन्न फ्िेक्स वप्रन्ट बोड ुिनाउन े १०००००   

19 बााँस िथा अन्य बोटविरुिा खररि ५०००००   

२० फिफुि िथा िरकारी बामिका िामग आिश्यक 
िि िथा विरुिा बधुक रसायनहरु खररि 

२००००० 
  

२१ िरकारी िथा फिफुि िामिि ५०००००   

22 कृवष िथा पशपुक्षीजन्य संकिन केन्र स्थापना १३०००००   

२३ कृवषजन्य सािामग्र ढुिानी खि ु १०००००   

२४ िैमनक भ्रिर् भत्ता १०००००   

25 अनगुिन खि ु १०००००   

२६ ििब भत्ता ४०००००   

२७ नसरुी कायकु्रि २०००००   

जम्िा ९००००००   

 पश ुसेिा शाखा   

1 उपिार सेिा कायकु्रि (िेमडकि, िाईनर सझजकुि, 
गाईनोिोझजकि) 

५००००० 
  

२ रोगमनरोधक खोप िगाउन े २०००००   
3 घमु्िी गोठको िामग मिपाि वििरर् ५०००००   
4 यिुा िझक्षि बाख्रा प्रिधुन कायकु्रि  ८०००००   
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५ विमभन्न फ्िेक्स वप्रन्ट बोड ुबनाउन े १०००००   
6 ि्यांक संकिन १०००००   
7 पश ुसेिा शाखाको िामग आिश्यक सािन खरीि १०००००   

८ पश ु सेिा नश्ल सधुार िथा प्रजनन केन्रको िामग 
बोका वििरर् 

५००००० 
  

9 वहउिे जै/भेि घास वििरर् १०००००   
10 टीयो सेन्टी घााँस िीउ वििरर् १०००००   

११ बहबुषे घााँस विउ वििरर् (राई, क्िोभर, िोिासेस, 
स्टाईिो) 

२५०००० 
  

12 सेटस (सेटाररयो,ििाटो, बिािे, अमम्रसो) पवहरो 
मनयन्िर् कायकु्रि 

३००००० 
  

13 याक वििरर् कायकु्रि ५०००००   
१४ बाख्रा पाठापाठी खरीि ५०००००   
15 च्याप कटर वििरर् ३०००००   
16 हेयाुक वििरर् कायकु्रि ३०००००   
१७ वििा कायाुक्रि २०००००   
18 ििि भत्ता ४०००००   
19 अनगुिन खि ु १०००००   
२० िैमनक भ्रिर् भत्ता १०००००   
21 सिारी साधन िििु ५००००   

जम्िा ६००००००   

गाउाँपामिका ५५०००००   

कृवष शाखा ९००००००   

पश ुशाखा ६००००००   

 कुि जम्िा २०५०००००   
 

सािाझजक विकास िफुुः 

िझक्षि िगकुो कायकु्रि 

क्र.सं. विमनयोझजि बजेट झशषकु 
विमनयोझजि 

बजेट कैवफयि 

१ िवहिाको िामग उद्यि विकास िामिि १५०००००   
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२ िैवङ्गक वहंसा विरुध िामिि ५०००००   

३ 
बमथङु सेन्टरका िवहिा स्िास््यकिीिाई िैंवङ्गक वहंसा 
सम्बन्धी िामिि १५००००   

४ हटिाईन सेिा संिािन १०००००   

५ बािबामिकािाई कम्प्यटुर िामिि ५०००००   

६ 
िमििका िामग बाख्राको खोर मनिाुर् िा घरेि ुउद्योगका 
िामग यन्ि खररि १५०००००   

७ जेष्ठ नागररक सम्िान कायकु्रि १०००००   

८ जेष्ठ नागररकका िामग िठ्ठी र पोिार वििरर् कायकु्रि ४०००००   

९ अपाङ्गका िामग आिश्यक सािाग्री खररि ५०००००   

१० 
सीिान्िकृि सििुायको सांस्कृमिक जगेनाुको िामग 
आिश्यक सािाग्री वििरर् ५०००००   

११ जनजािीको िामग पिकाररिा िामिि  ३०००००   

१२ जनजािीको िामग उद्घोषक िामिि ३०००००   

१३ जनजािी सांस्कृमिक जगेनाु कायकु्रि १००००००   

१४ िैंमगक संिेिनझशि बजेट मनिाुर् सम्बन्धी िामिि १५००००   

१५ अल्प संख्यकको िामग पाठापाठी वििरर् कायकु्रि ५०००००   

जम्िा ८००००००   

गाउाँपामिका िफु   

१ औषधी उपिार खि ुकोष १००००००   

२ ज्ञानसािाको िामग अनिुान ५०००००   

३ िािोपानी धारा झशि ििुी मनिाुर् ५००००००   

४ कोमभड-१९ को रोकथाि िथा मनयन्िर् कायकु्रि १०००००००   

जम्िा १६५०००००   

स्िास््य शाखा   

१ कोमभड-१९ मनरयन्िर् िथा रोकथाि िामिि २०००००   

२ कम्बिेुन्स िािक ििब १००००००   

३ घझुम्ि झशविर कायकु्रि ५०००००   
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४ िािोपानी हेल्थ डेक्स र सखिुा हेल्थ डेक्स  ७०००००   

५ अ.हे.ि, अ.न.िी छाििृझत्त कायकु्रि १००००००   

६ स्िास््य संस्थािा ईन्टरनेट व्यिस्थापन ४०००००   

७ आिा सूरक्षा कायकु्रि अण्डा, गेडागडुी र कक धानी घ्यू ४०००००   

८ स्िास््य संस्थािा कििुारी व्यिस्थापन (करार सेिा) ४५०००००   

९ मबिाह बारी २० िष ुपारी सिेिनािूिक कायकु्रि १०००००   

१० 
साििुावयक स्िास््य कायकु्रि (Community 

health  programme) १०००००   

११ 
Nursing सिूहका Health Workers को क्षििा 
अमभिृवध िामिि ६००००   

१२ USG र ECG खरीि िथा िामिि १५०००००   

१३ P.N.C जााँि सेिा ३२०००   

१४ Zero Home delivery कायकु्रि ५०००००   

१५ 
िवहिा स्िास््य स्ियि सेविका िाफुि आिा सिहुको 
बैठक सञ्चािन ६०४८००   

१६ औषधी िथा औजार उपकरर् खरीि २००००००   

१७ पोषर् कनरु मनिाुर् १०००००   

१८ स्िास््य स्ियि सेविका िवहगिुन २०००००   

१९ ल्याि सािाग्री खरीि ५०००००   

२० खोप भत्ता (खोप कायकुिािुाई) १०००००   

२१ आईसोिेशन िाड ुर क्िारेन्टाईन व्यिस्थापन ५००००००   

२२ स्िास््य प्रोफाईि मनिाुर् २५००००   

२३ िवहिा स्िास््य स्ियि सेविका भत्ता ८६४०००   

जम्िा २०६१०८००   

झशक्षा शाखा   

१ बाि विकास सहयोगी िामिि िथा प्रगिी प्रमििेिन २०००००   

२ सिीक्षा बैठक ३०००००   
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३ 
झशक्षर् सीकाईिा सूिना प्रविधीको प्रयोग िथा ककीकृि 
शैझक्षक ि्यांङ्क व्यिस्थापन प्रर्ािी सम्बन्धी िािीि ६०००००   

४ उत्कृि झशक्षक िथा विद्याथी परुस्कार २०००००   

५ िाषीक प्रमििेिन िथा शैझक्षक क्यािेण्डर मनिाुर् २०००००   

६ अमिररक्त वक्रयाकिाप सञ्चािन २०००००   

७ संयकु्त विद्यािय अनगुिन २०००००   

८ 
प्राविमधक धारको विद्याियको पूिाुधार विकास, मभिसेन 
िा.वि ५०००००   

९ विषयगि मििान, पिस्थापना बैठक, अनगुिन १०००००   

१० िैमनक पाठ योजना डायरी मनिाुर् २०००००   

११ EGRP कायकु्रिको िामग शैझक्षक सािाग्री खरीि २९००००   

१२ शून्य िरबन्िी भकका िा.वि झशक्षर् अनिुान ३५१३०९०   

१३ आधारभिु िह झशक्षर् अनिुान ३४१९३७०   

१४ निनुा विद्यािय सहजकिाु र ससुारे ििि अनिुान २५०००००   

१५ बाि विकास स.का. ििब अनिुान ११२८०००   

१६ स्काउवटङ विकास र विस्िार १३९५४०   

१७ प्रोजेक्टर खरीि ९००००   

१८ विद्याियिा िरकारी िथा फिफूि नसरुी व्यिस्थापन २२००००   

१९ खेिकुि कायकु्रििा सहभागी ३०००००   

२० गाउाँ झशक्षा समिमि बैठक खि ु २०००००   

२१ गाउपामिका अध्यक्ष रमनङ झशल्ड खेिकुि कायकु्रि ५०००००   

जम्िा १५००००००   

िझक्षि िगकुो कायकु्रि जम्िा ८००००००   

गाउाँपामिका िफु जम्िा १६५०००००   

स्िास््य शाखा जम्िा २०६१०८००   

झशक्षा शाखा जम्िा १५००००००   

कुि जम्िा ६०११०८००   
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पिुाधुार विकास 

क्र.सं विमनयोझजि बजेट शीषकु 
पूाँझजगि विमनयोझजि रकि 

जम्िा भोटेकोशी 
गाउाँपामिका 

संघ/प्रिेश 
सरकार   

 संघीय सरकार सिपरुक 
अनिुान 

१ िाकु िामिङु सडक स्िरोन्निी ५०००००० ५०००००० १००००००० 
२ कभड ुहि मनिाुर् ५०००००० ५०००००० १००००००० 

३ 

िौकी डाडा, शेपाु गमु्बा, 
िािाङ गमु्बा, पयटुकीय 
पििाग ुमनिाुर् २५००००० २५००००० ५०००००० 

४ 
िशवकिो बोक्िेन सडक 
स्िरोन्निी २५००००० २५००००० ५०००००० 

जम्िा १५०००००० १५०००००० ३००००००० 
बागिी प्रिेश सरकार सिपरुक अनिुान 

१ 
िगुनुा टामसथान सडक ट्रयाक 
ओपन  १००००००० १००००००० २००००००० 

२ 
वहन्िी नारायर्थान सडक 
स्िरोन्निी १००००००० १००००००० २००००००० 

जम्िा २००००००० २००००००० ४००००००० 
बागििी प्रिेश सरकार विशषे अनिुान 

१ झिपु ुखानेपानी वहन्िी ३५००००० ३५००००० 
गाउाँपामिका पूिाधुार विकास िफु 

१ गाउाँपामिका िाफुि सिपरुक र विशेष अनिुानिा िगानी रकि ३५०००००० 
२ गाउाँपामिका भिन मनिाुर् २५०००००० 
३ सोिार स्ट्रीट िाईट व्यिस्थापन ४०००००० 
४ बगाि भैरिकुण्ड सडक स्िरोन्निी ५०००००० 
५ अध्यक्ष  कोष  ६०६८८७० 

जम्िा ७५०६८८७० 

गाउाँपामिका उपाध्यक्ष कायकु्रि 

१ पाउगमु्बा गोरेटोबाटो मनिाुर् मिस्िी १२००००० 

२ गरुु ररम्पोछे रङ रोगन िािोपानी २००००० 

३ मिवपङ राङिसुा गोरेटो बाटो मनिाुर्  ८००००० 

४ यािाुमसङ गोरेटो बाटो मनिाुर् ३००००० 
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५ िगुनुागढी बधु ििुी मनिाुर् DPR ३००००० 

६ गरुुङधारा सेप्िी गोरेटो बाटो मनिाुर्  १०००००० 

७ सनुखानी साििुायीक भिन मनिाुर् िथा िििु २००००० 

८ पोखरी खानेपानी मनिाुर् ५००००० 

९ िामिङु गमु्बा मनिाुर् िथा िििु ५००००० 

जम्िा ५०००००० 

िडागि पिुाधुार 

६ िडा नं १ ८०००००० 
७ िडा नं २ ८२००००० 
८ िडा नं ३ ७५००००० 
९ िडा नं ४ ८१००००० 

१० िडा नं ५ ८४००००० 
िडागि पिुाधुार जम्िा ४०२००००० 

गाउाँपामिका िफुको जम्िा ७५०६८८७०   
गाउाँपामिका उपाध्यक्ष कायकु्रि ५००००००   

िडागि पिुाधुार िफु ४०२०००००   
प्रिेश सरकार िफुको जम्िा   २३५००००० 

नपेाि सरकार िफुको जम्िा   १५०००००० 
जम्िा १२०२६८८७० ३८५००००० 

कुि जम्िा १५८७६८८७० 

 
 

क्र.सं िािािरर् िथा विपद् व्यिस्थापन विमनयोझजि बजेट कैवफयि 

१ विपद् व्यिस्थापन कोष २५०००००   

२ विपद् व्यिस्थापनको िामग विविध सािाग्री खरीि २००००००   

जम्िा ४५०००००   
 
 

संस्थागि विकास, सेिा प्रिाह र सशुासनुः 
क्र.सं विमनयोझजि बजेट झशषकु विमनयोझजि बजेट कैवफयि 

गााँउपामिका 
१ आिमधक योजना मनिाुर् १००००००   

२ िािोपानी धारा झशि ििुी DPR ३०००००   
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३ भैरि कुण्ड पाकु DPR ८५००००   

४ गरुु पद्म सम्भि पाकु DPR ५०००००   
५ गाउाँपामिकाको मडझजटि प्रोफाईि मनिाुर् २५०००००   

६ कभड ुहिको DPR ियारी २०००००   
जम्िा ५३५००००   

सूिना प्रविधी शाखा   
१ टेमिफोन िथा इिेि-इन्टरनटे सेिाको विस्िार ४०००००   
२ गााँउपामिकाको िोिाईि कझप्िकेशन ियारी १०००००   

३ ICT सम्बन्धी ज्ञान िथा सीप हस्िान्िरर् िािीि १०००००   

४ 
मडझजटि नोवटस बोड,ु अटोिेवटक बेररयर गेट, 
टोकन प्रर्ािीको व्यिस्था 

९००००० 
  

५ E-governance Software खरीि ५०००००   

६ FM Radio उत्पािन कायकु्रि  ५०००००   
जम्िा २५०००००   

न्यावयक समिमि   
१ िेिमििाप किाुहरुिाई ३ दिने पनुिाुजकी िामिि ३०००००   
२ िेिमििाप केन्र व्यिस्थापन ३०००००   
३ सािजुमनक स्थानिा जानकारी िूिक होमडङु िोड ु ५०००००   

४ 
न्यावयक समिि, प्रहरी र िेिमििाप किाुहरुिीि 
अन्िरवक्रया 

५००००० 
  

५ 
न्यावयक समिि, प्रहरी र िेिमििाप किाुहरुको 
िामसक बैठक 

२००००० 
  

६ न्यावयक समिमिको विमभन्न सािाग्री छपाई १०००००   
७ िेिमििाप केन्र अनगुिन १०००००   
८ िैमनक भ्रिर् भत्ता १०००००   
९ ििि भत्ता ४०००००   

जम्िा २५०००००   
गााँउपामिका ५३५००००   

सूिना प्रविधी शाखा २५०००००   
न्यावयक समिमि २५०००००   
कुि जम्िा १०३५००००   

 
 

क्र.सं. क्षिेगि विभाजन विमनयोझजि रकि 
१ आमथकु विकास २०५००००० 
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२ सािाझजक विकास ६०११०८०० 
३ पूिाुधार विकास १२०२६८८७० 
४ िािािरर् िथा विपद् व्यिस्थापन ४५००००० 
५ संस्थागि विकास, सेिा प्रिाह र शसुासन १०३५०००० 
७ िाि ुखि ु ५८१६०००० 

जम्िा २७३८८९६७० 
िडास्िरीय पूिाधुार विकास 

क्र.सं. िडा  विमनयोझजि  रकि 
1 िडा नं १ ८०००००० 

2 िडा नं २ ८२००००० 

3 िडा नं ३ ७५००००० 

4 िडा नं ४ ८१००००० 

5 िडा नं ५ ८४००००० 

जम्िा ४०२००००० 
 
िडा नं 1 िफुुः  

क्र.सं योजनाको नाि 
िडा 
नं 

बजेट रकि कैवफयि 

१ 
सेिङु हिैु झघप्िे िोटर बाटो 

मनिाुर् 
1 

1500000   

२ सोिाङ गमु्बा मनिाुर् 1 500000   

३ िसुारे घ्याङ मनिाुर् 1 500000   

४ िडा कायाुिय ढंुगा विछ्याउने 1 1000000   

५ 
झ्यािे काउिे जाने बाटोिा वहि 

पाइप िथा सरसफाई 
1 

500000   

६ धारापानी गमु्बा मनिाुर् 1 500000   

७ गोि ुखानेपानी योजना 1 300000   

८ 
छ्याङमसङ नेिार िस्िीिा 

खानेपानी मनिाुर् 
1 

300000   
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९ 
डाक्िाङ िसुारे धारापानी गमु्बा 

िोटरबाटो सफाई 
1 

500000   

१० 
काङिाङ िमिि िस्िी जान े

गोरेटो बाटो मनिाुर् 
1 

300000   

११ झघप्िे खानेपानी धारा िििु 1 250000   

१२ छगाि गमु्बा िििु 1 500000   

१३ िाङबिेु कुना िौर मनिाुर् 1 350000   

१४ 
घटे्टखोिा िोिङु्गे पिु काङिाङ 

र छ्याङमसङ िीि  
1 

500000   

१५ वफरवफरे खोिा िोिङु्गे पिु 1 500000   
जम्िा ८0०००००   

 
िडा नं २ िफुुः  

क्र.सं योजनाको नाि 
िडा 
नं 

बजेट रकि कैवफयि 
१ िपेश्वर िहािेि िझन्िर मनिाुर् 2 ३०००००   

२ 
गरुुङ बस्िी, खापढंुगा, डााँडाटोि 
गोरेटोबाटो मनिाुर् 

2 ५५०००० 
  

३ 
कैिाशपिी िहािेि िझन्िर 
मनिाुर् 

२ ५००००० 
  

४ सेिीिेिी आ.वि. शौिािय िििु २ २५००००   

५ 
डुक िेके्षन छ्योमिङ पाहनुा घर 
िििु 

२ ७००००० 
  

६ सयु ुस्ििृी भ्यू प्िाइन्ट मनिाुर् २ ५५००००   

७ 
राङ्िसुा साििुायीक भिन 
मनिाुर् 

२ ७००००० 
  

८ कोिारी बजार खानेपानी मनिाुर् २ ५५००००   
९ थािीगाउाँ आ.वि. घेरािार २ ४०००००   
१० थािीगाउाँ िि ुवकिेन मनिाुर् २ ५०००००   

११ 
िािाङगाउाँ साििुायीक भिन 
मनिाुर् िथा िििु 

२ ७००००० 
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१२ 
पिरी पेिा थोङडोमिङ गमु्बा 
िििु िथा संरक्षर् 

२ १०००००० 
  

१३ िािोपानी आ.वि. भिन मनिाुर् 
िथा िििु  

२ ५५०००० 
  

१४ 
िश वकिो िािाङगाउाँ 
गोरेटोबाटो मनिाुर् िथा िििु 

२ ६५०००० 
  

१५ कोप्िाङ सेिीिेिी िझन्िर िििु २ ३०००००   
जम्िा ८२०००००   

 

िडा नं ३ िफुुः 
क्र.सं. योजनको नाि िडा नं. बजेट रकि कैवफयि 

1 िगुनुा साििुायीक भिन मनिाुर् 3 900000   

2 3 नं. िडा कायाुिय भिन िििु िथा रंगरोगन 3 800000   

3 डााँडाटोि िािाङ गमु्बा मनिाुर् 3 700000   
4 िािा ुगमु्िाडााँडा िोटर बाटो मनिाुर् 3 1000000   
5 भैरिकुण्ड िहािेि िझन्िर मनिाुर् 3 100000   

6 
फूिािी साििुायीक भिन पछाडी पवहरो 
रोकथाि 

3 200000 
  

7 थाङसरु साििुायीक भिन मनिाुर् 3 900000   
8 यािाुमसङ गमु्िा मनिाुर् 3 800000   
9 खपु ुसिाज भिन मनिाुर् 3 400000   
10 िोक्िेन गमु्बा मनिाुर् 3 900000   
11 साििुायीक स्िास््य इकाई भिन नािथाङ 3 400000   
12 िाि ुङु सिाज भिन मनिाुर् 3 400000   

जम्िा 7500000   

 

िडा नं ४ िफुुः 
क्र.सं योजनको नाि िडा नं. बजेट रकि कैवफयि 

१ िवहिा साििुावयक भिन पजुारी गाउाँ  ४ ५०००००   

२ िाक्पासा साििुावयक भिन ४ ५०००००   

३ िाङखोिा साििुावयक भिन ४ ५०००००   
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४ च्यािडााँडा साििुावयक भिन ४ ५०००००   

५ िहाकािी विद्यािय िेझख सेिीिेिी िन्िीरसम्ि 
गोरेटोबाटथािीगााँउ  

४ ५००००० 
  

६ सािजुमनक शौिािय, सनुखानी ४ ४०००००   

७ सगपु ुगोरेटोबाटो ४ ३०००००   

८ पन्थिी गोरेटोबाटो ४ ३०००००   

९ साङछोमिङ गमु्बा सेिाङकट्टी ४ ३०००००   

१० िाकु खानेपानी मनिाुर् ४ २०००००   

११ डाडााँटोििेखी च्यािडााँडासम्ि गोरेटो बाटो ४ ४०००००   

१२ वहन्िी िि ुिििु ४ २०००००   

१३ थापीनारायर् विद्यािय घेराबार ४ ८०००००   

१४ थािीगाउ जाने िोटरबाटो ग्राभेि सगपु ु ४ १०००००   

१५ टुम्बकु िेझख िोिेपा गोरेटोबाटो ४ २०००००   

१६ िारिङु गोरेटो बाटो ४ ३०००००   

१७ िडाका सम्पूर् ुसडक सरसफाई कायकु्रि ४ ८०००००   

१८ बािागाउाँ गोरेटो बाटो मनिाुर् ४ २०००००   

१९ खोकुन्डोििेझख समुसङु गोरेटोबाटो मनिाुर् ४ २०००००   

२० नारायर्थान आ.वि घेराबार ४ ५०००००   

२१ थािीगाउ िहाकािी िन्िीर िििु ४ १०००००   

२२ सनुखानी िि ुिििु ४ २०००००   

२३ काथङटोि फिािे फड्केपिु मनिाुर् ४ १०००००   

जम्िा ८१०००००   

 

िडा नं ५ िफुुः 

क्र.सं. योजनाको नाि िडा नं. 
कुि 

विमनयोझजि 
कैवफयि 

१ पेिा छोमिङ गमु्बा मनिाुर् ५ 500000   

२ टसी छोमिङ गमु्बा मनिाुर् ५ 300000   

३ गोरखनाथ सािजुमनक गमु्बा मनिाुर् ५ 250000   
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४ थजेु छेन्बो छ्याक्तोङ िेन्िाङ गमु्बा मनिाुर् ५ 750000   

५ गफुा अन्थिी िोटरबाटो स्िरोन्िी ५ 400000   

६ िाकु िामिङु िोटरबाटो स्िरोन्िी ५ 1000000   

७ 
िाकु हृयाङिे िन्िकुु ज्यािदिङ िोटरबाटो 

स्िरोन्िी 
५ 400000   

८ िािाटोि खानेपानी मनिाुर् ५ 100000   

९ िाकु साििुावयक भिन मनिाुर् ५ 600000   

१० गरे्श िझन्िर मनिार् ु(त्याङ्थिी) ५ 100000   

११ 
५ नं. िडा कायाुिय िेनगेट, रेमिङ र 

िेमसनरी पखाुि 
५ 500000   

१२ ब्राङ्गा गोरेटोबाटो ढिान ५ 200000   

१३ िहािेि आधारभिू विद्यािय ५ 300000   

१४ अन्थिी साििुावयक भिन मनिाुर् ५ 300000   

१५ गोल्िी गरे्श िझन्िर मनिार् ु ५ 100000   

१६ ब्राङ्गा धोरे िोटरबाटो मनिाुर् ५ 400000   

१७ विकटोि गोरेटोबाटो ढिान ५ 100000   

१८ ब्राङ्गा खानेपानी िििु ५ 100000   

१९ िामनगाङ मसप्िङु खानेपानी मनिाुर् ५ 100000   

२० छ्यािी गोन्िोिेि खानेपानी िििु ५ 200000   

२१ थाझििन गोरेटोबाटो ढिान ५ 100000   

२२ िाकु खानेपानी िििु ५ 100000   

२३ पोखरी िहरे िानी िििु ५ 450000   

२४ िामिङु ज्याङ्िाङ् गोरेटोबाटो मनिाुर् ५ 100000   

२५ पोखरी पाटी घर मनिाुर् ५ 600000   

२६ िन्िकुु फड्के पिु मनिाुर् ५ 200000   

२७ सेिीिेिी िझन्िर (टुङ्सानी) मनिाुर् ५ 150000   

जम्िा    8400000   
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मनर्यु नं 2. 
मिमि 207७/०३/०९ गिेको गाउाँकायपुामिकाको बैठकिे पारीि गरी सािौ गाउाँसभाको बैठकिा 
पेश भकको भोटेकोशी गाउाँपामिकाको आमथकु ऐन, २०७७ िाई स्िीकृि गने  मनर्यु गररयो। 

 
मनर्यु नं 3 
मिमि 207७/०३/०९ गिेको गाउाँकायपुामिकाको बैठकिे पारीि गरी सािौ गाउाँसभाको बैठकिा 
पेश भकको भोटेकोशी गाउाँपामिकाको विमनयोजन ऐन, २०७७ िाई स्िीकृि गने  मनर्यु गररयो। 

 

मनर्यु नं ४. 
मिमि 207७/०३/०९ गिेको गाउाँकायपुामिकाको बैठकिे पारीि गरी सािौ गाउाँसभाको बैठकिा 
पेश भकका िपशीि बिोझजिका मनर्युहरु स्िीकृि गने मनर्यु गररयो। 

 

िपशीि : 
 

मनर्यु नं.१ 

आगािी आमथकु िष ु२०७७/०७८ को िामग नपेाि सरकारबाट प्राप्त हनुे शसि ुअनिुान, 
वित्तीय सिानीकरर् अनिुान, राजस्ि बााँडफाड,  बागििी प्रिेश सरकारबाट प्राप्त हनुे शसि ु
अनिुान, वित्तीय सिानीकरर् अनिुान, सिपरुक अनिुान, विषशे अनिुान, आन्िररक आम्िानी 
र आ.ि २०७६/०७७ रहने बैंक िौज्िाि गरी जम्िा  ४५ करोड ६० िाख ८८ हजार 
७० रुपैयाको प्रस्िाविि आय िथा व्यय सवहिको घाटा बजेट स्िीकृि गने मनर्यु गररयो। 

 

मनर्यु नं. 2 

िाि ुआमथकु िष ु२०७६/०७७ को आन्िररक िेखा पररक्षर्को िामग कोष िथा िेखा 
मनयन्िक कायाुिय, मसन्धपुाल्िोक िौिारािाई अननुरोध गने िथा को.िे.मन. का िौिाराबाट 
आ.िे. प गने काय ुकििुारी अभािको कारर् हनु नसकेिा अन्य सरकारी मनकाय सिक्ष 
आन्िररक िेखा पररक्षर्को िामग अनरुोध गने मनर्यु गररयो। 

 
मनर्यु नं. 3 

गाउाँ कायपुामिकाको कायाुिय िथा िडा कायिुय, प्राविमधक, कृवष, पश ु िथा स्िास््य 
शाखाको कायिुापिाई व्यिझस्थि गन ु नेपाि सरकारको स्िीकृि िरबन्िीिा कििुारी 
सिायोजन पश्चाि पमन ररक्त रहेका साथै िोक सेिा आयोबाट मसफाररस भई हािसम्ि कुनै 
पमन कििुारी पिपमुि ु नभकको विषयिाई िध्यनजर गरी प्राविमधक सेिा जस्िै कृवष, पश,ु 
स्िास््य, रोजागार संयोजक िगायिका प्राविमधक सेिािा करार सेिा िाफुि नेपाि 
सरकारको स्िीकृि िरबन्िीिा करार सेिािा मनयकु्त गरी शसि ु अनिुानबाट ििब भत्ता 
भकु्तामन गन ु गाउाँकायपुामिकाको कायाुियिाई मनिेशन दिने िथा हाि सञ्चािनिा रहेको 
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कम्ििेुन्सको अमिररक्त थप २ (िईु) जना गरी ३ जना कम्बिेुन्स िािक करारिा मिन गाउाँ 
कायपुामिकाको कायाुियिाई मनिेशन दिने िथा ३ िटा कम्ििेुन्स िािकको िरबन्िी 
मसजनुा गने मनर्यु गररयो। 
 

मनर्यु नं. 4 

यस गाउाँपामिका मभि सञ्चामिि केन्रीय, प्रिेश िा अन्य सरकारी िथा गैरसरकारी संस्थाबाट 
सञ्चामिि विकास योजना गाउाँपामिकाको अनगुिन मबना भकु्तामन नगन ुसम्बझन्धि मनकायिा 
मसफाररस गने िथा गाउाँपामिकािे अनगुिन नगरी भकु्तामनको िामग मसफाररस नगने मनर्यु 
गररयो। 

 

मनर्यु नं. 5 

विकास मनिाुर्का योजनाहरु सञ्चािनको िामग मनिाुर् सािाग्रीको िूल्य र काििारको ज्यािा 
िररेट िगायिका कायकुो  िामग गाउाँपामिकाको छुटै्ट िररेट ियार भईनसकेकोिे झजल्िा 
िररेटिाई आधार िानी काय ुसञ्चािन गने मनर्यु गररयो। 
 

मनर्यु नं. 6 

यस गाउाँपामिका मभि रहेका िपशीििा उल्िेझखि क्षेििाई खिुा क्षेि कायि गने घोषर्ा 
गिै त्यस्िा क्षेिहरु विपद्को सियिा गाउाँपामिकािे आिश्यकिानसुार प्रयोग गने मनर्यु 
गररयो। 

 १. मिस्िी, पाकु टोि र सेिङु 

 २. िौकीडााँडा र नािङु 

 ३. गमु्बा डााँडा,  ििुीथाङ 

 ४. सनुखानी, मसरीिौर, सेिाङकट्टी 
 ५. िामिङु िडा कायाुिय नझजकको पररसर 
 

मनर्यु नं. 7 

यस गाउाँपामिका क्षेिमभि सञ्चािन हनुे विकास मनिाुर्का आयोजनाहरुको अनगुिन गरी 
योजना िथा आयोजनाको िागि, गरु्स्िरिा प्रभािकाररिा ल्याउन िपशीििा उल्िेझखि 
गाउाँपामिकास्िरीय योजना अनगुिन समिमि गठन गने र समिमिका पिामधकारीिाई प्रिमिि 
काननु बिोझजि अनगुिन प्रमििेिनका आधारिा अनगुिन भत्ता उपिब्ध गराउने मनर्यु 
गररयो। 

 

 संयोजक श्री उपाध्यक्ष िा मनजिे िोकेको पिामधकारी 
 सिस्य श्री प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि  
 सिस्य श्री सम्बझन्धि िडाको िडा अध्यक्ष िा िडा अध्यक्षिे िोकेको पिामधकारी 
 सिस्य श्री कायपुामिकाको सिस्य 
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 सिस्य श्री आमथकु प्रशासन शाखा प्रिखु 

 सिस्य श्री योजना शाखा प्रिखु 

 सिस्य सझिि श्री सम्बझन्धि योजनाको प्राविमधक कििुारी 
 

मनर्यु नं. 8 

'स्िास््य, झशक्षा, खेिकुि, कृवष, पयटुन, जिविद्यिु, उद्योग, व्यापार, पूिाुधार, भोटेकोशी सिवृद्घको 
आधार' भने्न विकासको नारािाई मनरन्िरिा दिने मनर्यु गररयो। 

 

मनर्यु नं. 9 

यस गाउाँपामिकाको कायाुियिा कायरुि कििुारीहरुिाई विगि िषिेुझख उपिब्ध गराउिै 
आकको प्रोत्साहन खििुाई मनरन्िरिा दिने मनर्यु गररयो। 

 

मनर्यु नं. १0 

उपभोक्ता समिमि िाफुि आयोजना सञ्चािन गिाु रु. ६ िाख भन्िा बढीको योजनाको िामग 
िाि पेश्की रकि उपिब्ध गराउने र िलु्याङ्कन मबिको आधारिा िाि भकु्तामन गने 
प्रवक्रयािाई आगािी आ.ि. २०७७/०७८ सिेि मनरन्िरिा दिने मनर्यु गररयो। 

 

मनर्यु नं. १1 

विगिका िषहुरुबाट सरुु गररकका िपशीि बिोझजिका कोषहरुिाई मनरन्िरिा दिने मनर्यु 
गररयो। 

   १. िैिी प्रकोप उद्घार विशेष कोष 

   २. िििु सम्भार विशेष कोष 

   ३. आमथकु सहायिा विशेष कोष 
   ४. िवहिा िथा बािबामिका विशेष कोष 

   ५. स्िास््य साििुावयक विशेष कोष 

   ६. िािािरर् िथा विपद् व्यिस्थापन कोष 

   ७. कििुारी कल्यार् कोष 

   ८. आकझस्िक कोष 
   ९. औषधी उपिार कोष 

 

मनर्यु नं. १2 

यस गाउाँपामिकाको िाि ुखि,ु पूझजगि खि,ु सािाझजक सरुक्षा भत्ता, स्थानीय शासन िथा 
साििुावयक विकास िगायिका विविध कायकु्रििा गररकका सम्पूर् ुखिहुरु अनिुोिन गने 
मनर्यु गररयो। 
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मनर्यु नं. १3 

यस गाउाँपमिका मभिका अमिविपन्न पररिारका सिस्यहरु जवटि रोगहरु जस्िै क्यान्सर, 
िटुुको अपरेसन, टाउकको अप्रसेन, मिगौिा प्रत्यारोपर् िगायिका जवटि प्रकृमिका 
रोगहरुको उपिारको िामग औषधी उपिार कोषबाट रु २५०००।– उपिब्ध गराउन 
गाउाँकायपुामिकाको कायाुियिाई मनिेशन दिने मनर्यु गररयो।  
 

मनर्यु नं. १4 

यस गाउाँपामिकाको विपद् व्यिस्थापन कोषबाट िपशीि बिोझजिका कायकु्रहरुको िामग 
खि ुगन ुगाउाँकायपुामिकाको कायाुियिाई मनिेशन दिने मनर्यु गररयो। 

क्र.सं वििरर् विमनयोझजि रकि 

१ बाढी पवहरोिे घर गोठ बगाकिा, 
आगिागीबाट  क्षमि भकिा, 
हािाहरुीबाट क्षमि भकिा िगायिका 
अन्य विपिको िामग 

रु. २५,०००।- 

२ बाढी, पवहरो, आगिागी िगायिका 
विपद्का कारर् िामनसको ितृ्य ुभकिा 

रु. २५,०००।- 

 

 

मनर्यु नं. १5 

गाउाँपामिकाबाट कायाुन्ियन हनुे आयोजना िथा योजनाको सम्पािन र आिश्यक सािाग्री 
खरीि गनकुो िामग गाउाँपामिकाको आफ्नै खरीि मनयिाििी ियार भई नसकेको हनुािे 
संघीय सािजुमनक खरीि ऐन िथा मनयिाििी अन्िरगि रही काय ुगने मनर्यु गररयो। 

 

मनर्यु नं. १6 

गाउाँकायपुामिको पि अनसुार सन्िेशिूिक सूिना प्रकाशन गने स्थानीय पि पमिकािाई 
िशै र नयााँ बषकुो अिसरिा सूिना प्रकाशन गरेिापि िईु पटकका िामग प्रत्येक पटक रु 
५ हजार गरी जम्िा रु १० हजार रकि उपिब्ध गराउन गाउाँकायपुामिकाको 
कायाुियिाई मनिेशन दिन ेमनर्यु गररयो। 

 

मनर्यु नं. 17 

गाउाँपामिकाकािे आयोजना गरेको विमभन्न औपिारीक कायकु्रििा सूिना सम्प्रषेर्को िामग 
गाउाँकायपुामिकाको पिािार बिोझजि गाउाँपामिका िथा िडा कायाुियिा आउने स्थानीय 
िथा रावष्ट्रय िैमनकका पिकारहरुिाई िाि ुखि ुअन्िरगि रही रु २५००। प्रत्येक पटक 
उपिब्ध गराउन गाउाँकायपुामिकाको कायाुियिाई मनिेशन दिने मनर्यु गररयो। 

 

मनर्यु नं. 18 
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भोटेकोशी निी बाहेकका अन्य खहरे खोल्साहरुबाट ढुङ्गा, गीट्टी, बाििुा, िकडी, स्िेट िथा 
किाडी संकिन िथा मनकासी कर सम्भाव्यिाका आधारिा आगािी आमथकु िष ु
२०७७।०७८ िा संकिन गने मनर्यु गररयो।  
 

मनर्यु नं. 19 

िडा नं २ को कोिारी सीिा प्रहरी िौकीको नाििा रहेको स्थापना कािबाटै कोिारी 
िाध्यमिक विद्याियिे प्रयोग गिै आकको छ । उक्त विद्यािय रहेको स्थान भन्िा अन्यि 
स्थानिा भिन मनिाुर् गनकुो िामग विद्याियको नाििापमन कुनै जग्गा नरहेको साथै हाि 
अध्ययन गिै रहेका ६०० विद्याथीहरुका िामग विद्यािय अन्यन्ि स्थानान्िरर् गिाु पमन 
भौगोमिक रुपिे पाकक पने उपयकु्त स्थान कही किै नरहेकोिे झजल्िा प्रशासन कायाुिय 
िौिारा िाफुि गहृ िन्िाियिाई विद्याियको नाििा जग्गा हस्िान्िरर् गररदिने प्रवक्रयाको 
िामग अनरुोध गने मनर्यु गररयो। 

 

मनर्यु नं. २0 

यस आ.ि २०७६/०७७ िा संघीय सरकार र प्रिेश सरकारको सिपरुक, विशेष र शसि ु
अनिुान/कोष अन्िरगि ठेक्का सम्िौिा भई  िीव्रिाका साथ काय ुभई रहेका कोिारी नािङु 
सडक स्िरोन्निी िगाियका सबै ६ िटा कायकुो नेपाि सरकार र बागििी प्रिेश सरकारिे 
उपिब्ध गराउने रकि आगािी आमथकु िषिुा उपिव्ध गराउने व्यिस्थाका िामग नपेाि 
सरकार र बागििी प्रिेश सरकारिाई अनरुोध गने र उक्त योजनाहरुिाई क्रिागि 
योजनाको रुपिा गाउाँपामिकाको िफुबाट खि ु हनुे रकि कटाई बिि हनुे रकि सोही 
योजनिा आगािी आमथकु बषिुा खि ुगने मनर्यु गररयो। 

 

मनर्यु नं. २1 

मिमि २०७६ श्रािर् १ िेझख २०७७ असार ९ गिे विमभन्न मिमििा गाउाँ कायपुामिकाको 
बैठक र िडा समिमिबाट मनर्यु भई गाउाँ कायपुामिकाको बैठकिा पेश भकका विमभन्न 
नीमिगि िथा कायकु्रिगि मनर्युिाई अनिुोिन गने मनर्यु गररयो।  
 
मनर्यु नं. २2 

आमथकु बष ु०७६/०७७ िा गाउाँकायपुामिका कििुारीहरु, करार सेिाका कििुारी िथा 
विषयगि शाखाका कििुारीहरुिाई उपिब्ध गराकको ३० प्रमिशि प्रोत्साहान खि ुअनिुोिन 
गने मनर्यु गररयो। 

 

मनर्यु नं. २3 

मनजी क्षेिको िगानीिा स्थापना भकका जिविद्यिु आयोजनाहरुिा ३०% प्रमिशि स्थानीय 
शेयर रहन ु पने र जो योजना मनिाुर् सम्पन्न भक पश्चाि भोटेकोशीको गाउाँपामिकाका 
जनिािाई उपिब्ध गराउन ुपने नीमििाई अमनिाय ुरुपिा िाग ुगने  मनर्यु गररयो। 
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मनर्यु नं. २4 

गाउाँ सभाबाट स्िीकृि योजना िथा आयोजनाहरु आगािी आमथकु िषकुो श्रािर् १५ बाट 
अमनिाय ु रुपिा सरुुिाि गन ु गाउाँकायपुामिकाको कायाुिय र िडा कायाुियिाई मनिेशन 
दिन ेमनर्यु गररयो। 

 

मनर्यु नं. २5 

कुनै पमन उपभोक्ता समिििे गरेको कायकुो अनगुिनको िामग मनिेिन दिकको ७ दिन 
मभििा कायाुियबाट योजनाको अनगुिन गरी सक्न ु पने छ । उक्त सियिा योजना 
अनगुिन नभकको कारर् कुनै बाढी, पवहरो िथा यस्िै प्रकृमिका अन्य विपद्का कारर् क्षमि 
भकिा सो को पनुरिलु्यांकन (VO) गरी भकु्तामन दिन गाउाँकायपुामिकाको कायाुियिाई 
मनिेशन दिने मनर्यु गररयो। 

 
मनर्यु नं. २6 

गाउाँपामिका बाट विमनयोझजि भकका सम्परु् ु योजनाहरुको आगािी आमथकु िष ु
२०७७/०७८ को बैशाख िसान्ि सम्ििा सम्पूर् ुयोजनाहरु सम्पन्न गरी सक्नको िामग 
गाउाँकायपुामिकाको कायाुियिाई मनिेशन दिने मनर्यु गररयो। 

 

मनर्यु नं. 27 

गाउाँपामिकाद्वारा सञ्चामिि कम्बिेुन्सिाई व्यिझस्थि गनकुा िामग िपशीि ििोझजिको 
भाडािर मनधाुरर् गररयो। 
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