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१.१ र्ररचय 

सभाध्यक्ष महोदय, 

संघीय लोकतान्रीक गणतन्रात्मक शासर् प्रणाली अवलम्वर् र्श्चातको यस भोटेकोशी 
गाउर्ार्लकाको चौथो वारर््ीक बजेट तथा कायाक्रम अथाात आगामी आर्थाक वर्ा 
२०७७/०७८ बजेट प्रस्ततु गर्ा यस ववद्यमार् र्ररल्थथर्तमा र्ीर्त कायाक्रम तथा बजेट 
तजुामा सर्मर्तको संयोजकको हैर्सयतले यस गररमामय सभा समक्ष उर्ल्स्थत भएको छु । 
यस घडीमा लोकताल्न्रक गणतन्र स्थार्र्ाको लार्ग र्टक र्टक भएको आन्दोलर्हरुमा 
जीवर् र्यान्त संघर्ा गर्ुाहरु्े ददवङ्गत सम्रू्णा ज्ञात अज्ञात शवहदहरु प्रर्त हाददाक रद्धासमुर् 
प्रकट गर्ा चाहान्छु । मूलकुमा रहेको ववभेद र ववहष्करणको अन्त्यका लार्ग त्याग र 
र्ेततृ्व गर्ुाहरु्े आदरणीय अग्रज राजर्ीर्तक र्ेततृ्वप्रर्त उच्च सम्मार् प्रकट गर्ा चाहान्छु 
। 

ववगत ३ बर्ाको जर्प्रर्तर्र्र्ध, कमाचारी र स्थार्ीय र्ागररकको अथक प्रयास बाट हासील 
भएको भोटेकोशी गाउँर्ार्लकाको ववकास र समवृधको यारामा कोरोर्ा भाइरस (कोर्भड-
१९) को कारण धक्का लागेको छ ।यसथा कोर्भड-१९ को सामर्ा गदै ववकासलाई 
र्तब्रता ददर् सबै जर्प्रर्तर्र्र्धको काधमा जवटल चरु्ौती थवर्एको छ । कोरोर्ा सँग डटेर 
ववकासलाई गर्त ददर् सवकन्छ भने्न उजाा सवहतको आत्मववश्वास भोटेकोशी गाउँर्ार्लकाका 
सम्रू्णा जर्प्रर्तर्र्र्धमा हरु् आवथयक रहेको छ ।२०७२ सालको भकुम्र् र २०७३ 
सालको भोटकोशी बाढी जस्ता ववर्द्को सामर्ा गरी समधृीको मागा तय गदै रहेका हामी 
भोटेकोशी वासीमा आगामी ददर्मा र्ुुःर् उठ्र् र जटु्र् सवकन्छ भन्ने ववश्वासको साथ 
आगामी आ.व.२०७७/०७८ को बजेट तजुामा गररएको छ ।यस बजेटले अबको 
गाउँर्ार्लका कस्तो हरु्े र्ररकपर्र्ा सवहतको मागाल्चर उपलेख गरेको छ । 

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

कोर्भड-१९ को संक्रमणका कारण समग्र आर्थाक र्ररसूचकहरु संकुल्चत भएका छर् ्
।गाउँर्ार्लका र्भरका होटल व्यवसाय, र्र्मााण उद्योग, र्याटर् उद्योग र व्यार्ारमा ठूलो 
ह्रास आएको छ । यसथा यस बजेटले आर्थाक र्ररसूचकहरुलाई र्रु्उात्थार् गदै 
भोटेकोशी वासीको दैर्र्क जीवर्मा सलृ्जत दुुःख र कदठर्ाईलाई केही हदसम्म भए र्र्र् 
दरु गरी ग्रामीण क्षेरमा रोजगारी सजृर्ा हरु्े ववश्वास मैले र्लएको छु । 

आगामी ददर्मा कोर्भड-१९ ले र्र्म्त्याउर्े र्ररल्स्थर्तको बारेमा ववश्व समदुायरै् 
बेखबर छ । यस घडीमा सम्रू्णा भोटेकोशी वासीहरुलाई आगामी ददर्मा ववकास प्रर्त 
गम्भीर भएर लार्ग र्र्ा र सामाल्जक दरुी कायम गरी ववगतको हात र्मलाउर्े र अंकमाल 
गरे् व्यवहारलाई र्मस्कारमा र्ररणत गरी र ववश्वले लर्डरवहको अदृथय दथुमर् सँग लड्र् 
म सबैसँग आग्रह गर्ा चाहान्छु । 
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दशकौ लामो बर्लदार् र संघर्ा र्श्चात प्राप्त भएको राजरै्र्तक उर्लब्धीको जगमा 
रहेर आज म भोटेकोशी गाउँर्ार्लकाको चौथो बजेट प्रस्ततु गर्ा गइरहेको छु ।ववकासको 
चरम सदरु्योग गरररहेको हाम्रो र्छमेकी राष्ट्र चीर्को सीमासँग जोर्डएकोले र्र्र् यस 
गाउँर्ार्लकाको सामाल्जक एवं ऐर्तहार्सक महत्व रहेको छ ।यस गाउँर्ार्लका र्भर 
रहेका र्लस्ती मल्न्दर, र्ारायण थार्, बन्जीजम्म, दगुरु्ागढी, भैरवकुण्ड ताल, तातोर्ार्ी धारा 
तथा तातोर्ार्ी सखु्खा बन्दरगाहा लयागतका अन्य महत्वका स्थार्हरुले यस 
गाउँर्ार्लकाको छुटै्ट महत्व ददलाएका छर् । साथै यस गाउँर्ार्लकाको अर्धकांश क्षेर 
र्शरु्ालर्का लार्ग योग्य रहेको छ । कृवर्, व्यार्ार, जलववद्यतु र जर्डवटुी व्यवसायको 
र्र्र् यस गाउँर्ार्लकाले प्रचरु सम्भावर्ा बोकेको छ । 

यस गाउर्ार्लकामा ववशेर् गरी वहन्द,ु वौध र वक्रल्श्चयर् धमाावालम्वीहरुको बसोबास रहेको 
छ । सबै धमाको उर्ल्स्थर्त धार्माक सवहष्णतुाको अर्रु्म उदाहरण हो । यहाँका 
र्ागररकहरुले कृवर्, र्शरु्ालर् र व्यार्ारलाई मखु्य रे्शाको रुर्मा ऐर्तहार्सक कालबाटै 
अगँापदै आएका छर् ् । काठमाडौं उर्त्यकावाट र्ल्जक रहेको भएतार्र्र् आर्थाक 
सामाल्जक ववकासमा खासै उपलेखर्ीय प्रगर्त हरु् र्सकेकोले हामी जर्प्रर्तर्र्र्धहरुलाई 
यस क्षेरको ववकासको ल्जम्मेवारी प्राप्त हरु् ु अवसरको ववर्य र भावी सन्तर्तको लार्ग 
मागादशार् हरु्े आशा र्लएका छौ । 

भोटेकोशी गाउँर्ार्लकालाई कोर्भड-१९ को संक्रमणका बावजतु ववकास 
र्र्मााणका कायालाई गर्त दददै एक संमधृ गाउँर्ार्लकाको रुर्मा स्थार्र्ा गरे् चरु्ौर्त 
समग्र जर्प्रर्तर्र्र्धको काँधमा आई र्रेको छ । यहाँ रहेका ववववध चरु्ौतीहरुलाई 
अवसरको रुर्मा र्ररणत गदै ववकासलाई र्तव्रता ददर्े रोड म्यार्को रुर्मा आगामी 
आर्थाक बर्ा २०७७/०७८ को बजेट कोशेढुङ्गा हरु्े ववश्वास मैले र्लएको छु । 

 

१.२ गाउँर्ार्लकाको समग्र ववश्लशेण 

१.२.१ गाउँर्ार्लकाको सवल र्क्ष 

 प्रचरु प्राकृर्तक सम्र्दा र धरोहरको उर्योगको लार्ग जर् प्रर्तर्र्र्धहरु आ-आफ्र्ो 
कायाक्षेरमा अहोरार खवटएको अवस्था ववद्यमार् छ । 

 जजुारु र उद्यमी यवुा जर् प्रर्तर्र्र्धहरुको ववकास प्रर्तको लगाब । 

 जलववद्यतु, र्याटर् तथा व्यार्ार र बाल्णज्य क्षेरको र्ररचालर् गरी रावष्ट्रय 
अथातन्रमा योगदार् गर्ा सक्र्े आधार स्तम्भको रुर्मा गाउँर्ार्लका रहेको छ । 

 यस क्षेरमा बसोबास रहेका शेर्ाा, तामाङ लगायत अन्य जार्तहरुको भेर्भरू्ा र 
संस्कृर्तक र्वहचार् सवहतको होमस्टे सेवाको सञ्चालर् गरी आय आजार् गरे् 
अवसर रहेको छ । 

 उच्च र्हाडी क्षेरमा रहेको र्शरु्ालर् र फलफुल खेती लाई व्यवसावयकीकरण 
गरी जर्ताको जीवर्स्तर सदुृढ र्ार्ा सवकर्े देल्खन्छ । 
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 बन्जीजम्र्, भैरब कुण्ड, र्लस्ती माई, र्ारायणथार् लगाएतको क्षेरहरुको प्रचार 
प्रसार गरी र्याटर् क्षेरको प्रवधार् हरु्े सम्भावर्ा छ । 

१.२.२ गाउँर्ार्लकाको कमजोर र्क्ष 

 प्रयााप्त जर्शल्क्तको व्यवस्थार्र् गरी सेवा प्रवाहलाई प्रववधीमैरी बर्ाउर् 
र्सवकएको कारण संक्रामक रोगको अवस्थामा सेवा प्रदार् र्रुारै् र्धर्तबाट गर्ुा 
र्रे् अवस्था ववद्यमार् छ । 

 संघीयताको ममा अर्रुुर् कायाशैली अवलम्वर् गर्ा जर्प्रर्तर्र्र्ध र कमाचारी 
अभ्यस्त र्हुँदा संववधार् प्रदत्व अर्धकार जर्तालाई महससु गराउर् कदठर् रहेको 
छ । 

 कर दस्तरु संकलर् तथा र्ररचालर्मा जर्प्रर्तर्र्र्ध तथा र्ागररक बझुाईमा दरार 
रहेकोले आन्तररक आयको प्रचरु मारामा र्ररचालर् हरु् र्सकेको ववद्यमार् 
अवस्था छ । 

  ववकास हामी मार्ाmत हाम्र ै लार्ग हो भने्न आम जर्मार्समा बझुाई र्रहेकोले 
ववकास र्र्मााणका वक्रयाकलार्हरुलाई अरे्ल्क्षत र्र्तजाउन्मूख बर्ाउर् सवकएको 
छैर् । 

 कोर्भड-१९ को कारण गाउँ फवका एका यवुाहरुलाई ददघाकालीर् र्ीर्तको अभावका 
कारण उत्र्ादर्मूलक क्षेरमा र्ररचालर् गर्ा र्सवकएको अवस्था ववद्यमार् छ । 

१.२.३ गाउँर्ार्लकाको लार्ग प्राप्त अवसरहरु 

 यस गाउँर्ार्लकामा रहेको यवुा जर्शल्क्तलाई र्ररचालर् गरी  ववकासलाई र्या ँ
ढङ्गबाट सञ्चालर् गर्ा सवकर्े सम्भावर्ा रहेको छ ।  

 र्छमेकी र्मरराष्ट्रको न्यालम काउन्टी सँग भर्गर्ी सम्बन्ध स्थार्र्ा गरी यस 
क्षेरको ववकासका लार्ग आवथयक सहयोग र समन्वय प्राप्त भई ववकास 
प्रवक्रयालाई समय सारे्क्ष रुर्ान्तरण गर्ा सवकर्े सम्भावर्ा छ । 

 यस गाउँर्ार्लकाको र्लस्ती, दगुरु्ा, तातोर्ार्ी लगायता क्षेरहरुमा सम्भाव्यका 
आधारमा स्याउ, वटमरु, ओखर लगातयका उत्र्ादर्को बढोत्तरी गर्ा सके र्छमेकी 
राष्ट्र चीर् तथा काठमाण्डौमा बजार प्राप्त भई यहाँका र्ागररक हरुको जीवर् स्तर 
बवृध गर्ा सवकर्े सम्भावर्ा रहेको छ । 

 तातोर्ार्ी कोदारी र्ाका र्रु्ुः सञ्चालर्मा आईसकेको हरु्ाले स्थार्ीय जर्तामा 
रोजगारीको र्यााप्त अवसर उर्लब्ध हरु् सक्र्े र स्वयं रोजगारी सजृर्ा हरु्े अवसर 
समेत रहेको हरु्ाले गररवी न्यरु्र्करणमा उपलेख्य योगदार् गर्ा सवकर्े सम्भावर्ा 
रहेको देल्खन्छ । 

 शेर्ाा, तामाङ, र्ेवार, व्राह्मण, क्षेरी, दर्लत एवम ्लोर्ोन्मखु जात जार्तहरु रहेको यस 
क्षेरलाइ सांस्कृर्तक धरोहरको रुर्मा ववकास गर्ा सवकर्े अवस्था रहेको छ । 
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 प्रधार्मन्री रोजगार र अध्यक्ष रोजगार कायाक्रमलाई व्यवल्स्थत रुर्मा सञ्चालर् 
गर्ा सकेमा गररबी न्यूर्र्करण तथा ददगो ववकासलाई सँग सँगै अगार्ड बढाउर् 
सवकर्े सम्भावर्ा छ । 

 र्र्याात मूलक वस्तहुरु जस्तै जर्डबटुी, ल्घउ, छुर्ी, फलफुलहरुको उत्र्ादर् बढाउर् 
सके भोटेकोशी गाउँर्ार्लकाको र्वहचार्लाई अर्भववृध गर्ा सवकर्े देल्खन्छ । 

 

१.२.४ गाउँर्ार्लकाको लार्ग रहेका चरू्ौतीहरु  
 छररएको वस्तीलाई एकीकृत गरी ववकासलाई र्ागररकले अर्भुतु गर्ा सक्र् े

तपुयार् ुचरु्ौतीरू्णा रहेको छ । 

 गाउँर्ार्लकाबाट ववर्र्योल्जत भएका योजर्ाहरुमा वास्तववक रुर्मारै् लागत 
सहभार्गता जटुाई र्र्मााण कायाालाई गर्त ददर् ुचरु्ौतीरू्णा छ । 

 र्ागररकमा रहेको फरक फरक ववकास प्रर्तको धारणालाई समायोल्जत गरी 
एकीकृत ववकासको र्याँ अवधारणा तय गर्ुा चरु्ौतीरू्णा छ । 

 आन्तरीक राजस्व बढोत्तरी गर्ा र्ागररकलाई तर्, मर् र बचर्ले प्रर्तबध बर्ाउर् ु
चरु्ौतीरू्णा छ । 

 सीमी रद्ोत र साधर्का वावजतु जर्ताको उच्च आकांक्षालाई सामञ्जस्यता कायम 
गरी ववकासलाई रुर्ान्तरण गरे् चरु्ौती छ । 

 तातोर्ार्ी र्ाकाको र्ुुःर् सञ्चालर्बाट समाजमा सजृर्ा हरु्े सामाल्जक 
ववकृर्तहरुलाई न्यरु्र्करण गर्ुा चरु्ौतीरू्णा छ । 

 भ-ूकम्र्का कारण क्षतववक्षत भएका संरचर्ाहरुको ददगो रुर्मा र्ुुःर् उत्थार् गर्ुा 
चरु्ौतीरू्णा छ । 

 सामाल्जक सहभाव र सवक्रयताका साथ ववकासलाई गर्त प्रदार् गरी समधृ 
भोटेकोशी गाउँर्ार्लका र्र्मााण गरे् काया चरु्ौती रू्णा छ । 

 

१.३ गाउँर्ार्लकाको योजर्ा छर्ौट तथा प्राथर्मवककरणका आधारहरु 

 आर्थाक ववकास र गररवी र्र्वारणमा प्रत्यक्ष योगदार् र्¥ुयाउर्े कायाक्रमहरु । 

 उत्र्ादर्मूलक र र्छटो प्रर्तफल ददर्े कायाक्रमहरु 

 राजश्व र्ररचालर्मा योगदार् र्¥ुयाउर्े कायाक्रमहरु । 

 सेवा प्रवाह, संस्थागत ववकास र सशुासर्मा योगदार् र्¥ुयाउर्े कायाक्रमहरु । 

 स्थार्ीय रद्ोत साधर्मा आधाररत भई जर्सहभार्गता अर्भववृध गरे् कायाक्रमहरु । 

 लैवङ्गक समार्ता, सामाल्जक समावेशीकरणको अर्भववृध हरु्े कायाक्रमहरु । 

 ददगो ववकास, वातावरण संरक्षण र ववर्द व्यवस्थार्र्मा योगदार् र्¥ुयाउर् े
कायाक्रमहरु । 
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 समदुायलाई ववर्द तथा जलवाय ु र्ररवतार्सँग आत्मसाथ गर्ा सफल बर्ाउर्े 
कायाक्रमहरु 

 स्थार् ववशेर्को संस्कृर्त र र्वहचार् प्रवधार् गरे् कायाक्रमहरु 

 स्थार्ीय तहले आवथयक देखेका अन्य ववर्यहरु । 

 

१.४. गत आर्थाक वर्ा २०७६÷०७७ को समीक्षा  
अध्यक्ष महोदय, 
ववकास र्ागररक जीवर्मा साथाक र्ररवतार् पयाउर्े र्याँ र्याँ अर्भुरु्त र अर्भुवको संगम 
हो । मार्वीय जीवर्को रुर्ान्तरणका लार्ग गाउँर्ार्लकाले चालेका आर्थाक, सामाल्जक, 
सांस्कृर्तक, प्राववर्धक र राजरै्र्तक र्ररवतार्का सोर्ार्मा ववश्वव्यार्ी माहामारीको रुर्मा 
फैर्लरहेको कोर्भड-१९ ले ववकाको गर्तमा बे्रक लागएको छ । यद्यर्ी कोर्भड-१९ बाट 
बच्र्े उर्ायहरुको अवलम्वर् गदै कमाचारी र जर्प्रर्तर्र्र्धको अथक प्रयासका वावजतु 
केही उर्लब्धीका आधारहरु तयार भएका छर् ्जरु् भववष्यको लार्ग अर्कुम्र् उदाहरणीय 
र्मरु्ाको रुर्मा रहर्ेछर् । 

 समधृ र्ेर्ाल सखुी र्ेर्ालीको सरकारको चाहार्ालाई उजाा प्रदार् गरे् ववववध 
आयामहरु मध्ये स्वास््य क्षेरको ववकास तथा ववस्तारमा गाउँर्ार्लकाले उपलेख्य 
आधारहरु तयार गरेको छ । जस अन्तरगत लालववर सामदुावयक स्वास््य 
ईकाइ, सरु्मरा सामदुावयक स्वास््य चौकी को र्र्मााण अल्न्तम चरणमा रहेको छ 
भर्े बोक्चेर् सामदुावयक स्वास््य ईकाइ र्र्मााणाधीर् रहेको छ । 

 ववकासको मेरुदण्डको रुर्मा रहेको सडक र्वुााधार अन्तरगत गाउँर्ार्लकाको 
अध्यक्ष राजकुमार र्ौडेलको ड्रीम प्रोजेक्टको रुर्मा रहेको बगाम-भैरवकुण्ड 
सडक अन्तरगतको बगाम चोकरमोकर सडकको ट्रयाक खोपर्े काया यस आ.व. 
मा सम्र्न्न भएको छ ।जसले गदाा भोटेकोशी गाउँर्ार्लकाको लार्ग आन्तररक र 
बाह्य र्याटकीय ववकासमा एउटा ईटा थर् गरेको छ । 

 गाउँर्ार्लका र वडा कायाालयबाट प्रदार् गररर् े सावाजर्र्क सेवा प्रवाहलाई 
व्यवल्स्थत गर्ा यस आ.व मा ल्जपला समन्वय सर्मर्त र गाउँर्ार्लकाको 
साझेदारीमा र्र्मााण थार्लएको वडा रं् ३ र वडा रं् ५ को वडा कायाालय भवर् 
र्र्मााणको अल्न्तम चरणमा रहेका छर् । त्यसै गरी भोटकोशी र्ावर कम्र्र्ी 
र्लर्मटेडको आर्थाक सहयोगमा र्र्मााणाधीर् रहेको वडा रं् २ को वडा कायाालय 
भवर् र्र्र् र्र्मााणको अल्न्तम चरणमा रहेको छ ।ल्जपला समन्वय सर्मर्त र 
गाउँर्ार्लकाकै साझेदारीमा र्र्मााणाधीर् गाउँर्ार्लकाको प्रशासकीय भवर् आगामी 
आर्थाक बर्ामा सम्र्न्न हरु्े अवस्थामा रहेको छ । 

 गाउँर्ार्लका र्भर रहेका सडक सञ्जालहरुको उपलेखर्ीय रुर्मा स्तरोन्नर्त गरे् 
काया यस आ.व. २०७६/०७७ सम्र्न्न भएको छ । 
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 गाउँर्ार्लकाको वहृत्तर शैल्क्षक सधुारको लार्ग मन्टेश्वरी प्रणाली अर्रुुर् शैक्षल्णक 
कायाक्रम ल्झर्ुा मा.वव र कोदारी मा.वव बाट सरुुवात गररएको छ ।यस 
कायाक्रमले गणुस्तरीय ल्शक्षा प्राप्त गरे् सबै र्ागररकको संवैधार्र्क अर्धकारलाई 
ग्यारेन्टी गरे् आधार तयार गरेको छ । 

 र्ेर्ाल सरकार र भोटेकोशी गाउँर्ार्लकाको समर्रुक अर्दुार् तथा ववर्शे र प्रदेश 
सरकार रू्वााधार ववकास कायाक्रम अन्तरगत मार्र्ीय रद्ी अरुण र्ेर्ालको सांसद 
ववकास कोर् अन्तरगतको अर्दुार्मा सञ्चार्लत काङ्लाङ सामदुावयक स्वास््य 
ईकाइ भवर् र्र्मााणाधीर् रहेको छ ।त्यसै गरी सेती देवी आ.वव खेलमैदार् र 
घेराबार र्र्मााण र र्ञ्चकन्या आ.वव घेराबार र्र्मााणको काया अल्न्तम चरणमा 
रहेको छ । 

 दाल-चामल-र्रु्-तेलको अपर्कालीर् राहत भन्दा ददघाकालीर् राहत स्वरुर् संघीय 
सरकार र भोटेकोशी गाउँर्ार्लकाको समर्रुक कोर् अन्तरगतको ड्राईर्ोटा दगुरु्ा 
र्याटकीय र्दमागा र्र्मााण काया अल्न्तम चरणमा रहेको छ । उक्त काया यसै 
आर्थाक वर्ामारै् सम्र्न्न हरु्ेछ । 

 स्थार्ी रू्वााधार साझेदारी ववकास कायाक्रम अन्तरगतको सम्मार्ीय सभामखु अग्र्ी 
प्रसाद सार्कोटा ज्यूको सांसद ववकास कोर् अन्तरगतको र्ारायणथार् गाउँमा 
र्याटकीय गोरेटो बाटो र्र्मााण र दगुरु्ा गोरेटोबाटो र्र्मााण काया सम्र्न्न भएको 
छ ।त्यसै गरी प्रदेश रू्वााधार ववकास कायाक्रम अन्तरगत मार्र्ीय रद्ी अरुण 
प्रसाद र्ेर्ाल ज्यूको सांसद ववकास कोर् अन्तरगतको थाङर्छङ गमु्बा र्र्मााण र 
मार्माङ र्ाग ढुङ्गा र्दमागा र्र्मााणको काया सम्र्न्न भएको छ । 

 ३५ जर्ा मवहलाहरुको लार्ग ७ ददर्े र्रकाररता तार्लम, ३५ जर्ा मवहलाहरुको 
लार्ग ३ ददर्े घरेल ु वहंसा सम्बन्धी तार्लम, ५० जर्ा बालवार्लकाको लार्ग 
ल्चरकला तार्लम र सामाल्जक मेलर्मलार् कतााहरुको अर्भमखुीकरण कायाक्रम र 
अर्लाई व्यल्क्तगत घटर्ा दताा सम्बन्धी वडा सल्चवहरु सवहतका 
सरकारवालाहरुको १ ददर्े तालीम कायाक्रम सञ्चालर् गररएको छ । जसले 
मवहला तथा बालवार्लकाको क्षमता अर्भववृध भई मार्वीय रू्ल्ज र्र्मााणमा सहयोग 
र्गेुको छ । 

 आ.व. २०७६/०७७ मा कीवी, ओखर, स्याउ, वटमरु लगायतका ७५ प्रर्तशत 
अर्दुार्मा आधाररत र्बरुवा ववतरण कायाक्रम सम्र्न्न भएको छ । त्यसै गरी 
अगवुा कृर्कहरुलाई तार्लम प्रदार् गरी कृवर् क्षेरको व्यवसायीकरण गरे् कायाको 
थालर्ी भएको छ ।कृवर् क्षेरको ववकासको लार्ग लालाव क टर्ेल ववतरण र थोर्ा 
र्सचाई प्रणाली ववकास तथा माछाको भरुा ववतरण कायाक्रम सफलातरू्वाक रुर्मा 
सम्र्न्न भएका छर् । 
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 र्शसेुवा अन्तरगत चौरी तथा याक ववतरण कायाक्रम, बोयर बोका ववतरण 
कायाक्रम, बाख्रा खोर सधुार कायाक्रम, घाँसको ववरुवा ववतरण कायाक्रम, 
र्भटामीर् तथा और्धी ववतरण कायाक्रम प्रभावकारी रुर्मा सम्र्न्न भएका छर् । 

 कुर्ोर्णलाई शून्यमा झारे् लक्षसवहत अण्डा र घ्यू ववतरण कायाक्रम, र्भटामीर् ए 
ववतरण कायाक्रम, गभावती सम्मार् कायाक्रम तथा अन्य स्वास््य सम्बन्धी 
जर्चेतर्ामूलक कायाक्रमहरु सफलारू्वाक सम्र्न्न भएका छर् ्। 

 वडा स्तरीय रू्वााधार ववकास कायाक्रम अन्तरगका सम्रू्णा कायाक्रमहरु सम्र्न्न 
भएका छर् ्। 

२. आगामी आ.व. २०७७÷०७८ को र्ीर्त, कायाक्रम तथा बजेट 

सोच  
 कोर्भड-१९ को संक्रमणलाई न्यूर्र्करण गदै ववकास र्र्मााणका वक्रयाकलार्मा 

बढोत्तरी गरे् तथा यस क्षरेमा रहेका जल, जंगल, जमीर् र खार्ीको र्णुा उर्योग 
गरी समदृ्द भोटेकोशी र्र्मााण गरे् आधार तयार र्ारे्। 

लक्ष्य  
 उर्लब्ध प्राकृर्तक रद्ोत र साधर्को उच्चतम उर्योग गरी उद्योगको ववकास, 

कृवर् क्षेरको व्यवसायीकरण, बजारीकरण र बैज्ञार्र्करण, र्याटर् र ल्शक्षा क्षरेको 
रुर्ान्तरण, यान्रीकरण माफा त स्वरोजगारमूलक कायाक्रमलाई बढोत्तरी गदै ददगो 
आर्थाक ववृध हासील गरी जीवर्स्तरमा सधुार पयाउर्े । 

उद्दथेय 

 आर्थाक तथा भौर्तक रू्वााधारको ववकास माफा त सम्मउन्नत र समधृ भोटेकोशी 
र्र्मााणको लार्ग ववशेर् र्हल गरे् । 

 कृवर् क्षेरको आधरु्र्कीकरण र व्यसायीकरण गरी गरीवी न्यूर्र्करणको लार्ग 
ववशेर् र्हल गरे् । 

 गणुस्तरीय र सभासभु स्वास््य सेवाको लार्ग स्वास््य रू्वााधार र्र्मााण र 
जर्शल्क्तको व्यवस्थार्र्मा ववशेर् र्हल गरे् । 

 अधरुा योजर्ाहरु सम्र्न्न गरी र्ागररकलाई वास्तववक ववकासको प्रत्याभरू्त प्रदार् 
गरे् । 

 कोर्भड-१९ का कारण ह्रास भएको ववकास र्र्मााण तथा उत्र्ादर्लाई  
र्रु्स्थाार्र्ा गदै कृवर्, उद्योग, र्याटर् र र्र्मााण लगायतका व्यवसायलाई गर्त 
प्रदार् गरे् । 

४ अरे्ल्क्षत उर्लब्धी र ववर्र्योल्जत वजेट 

आर्थाक ववकास  
 कृवर् उत्र्ादर् ववृध गरे् उधेथय स्वरुर् स्याउ, ओखर, कागती,  वकवी, वटमरु 

लगायतका कायाक्रम सञ्चालर् गर्ाका लार्ग र ववर्भन्न तरकारी र आल ुखेतीलाई 
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प्रोत्साहर् गर्ाका लार्ग आवथयक मारामा रकम ववर्र्योजर् गररएको छ । 
र्शरु्ालर् जस्तै चौरी, याक, डेमो, उन्नत जातको बाख्रा प्रवधार् गरी सबै भोटेकोशी 
बासीलाई र्शरु्ालर् तथा कृवर्मा आत्म र्र्भार बर्ाउर्े योजर्ालाई आगामी 
आर्थाक वर्ामा गाउर्ार्लकाले र्वहलो प्राथर्मकतामा राखेको छ । 

 र्याटर् प्रवधार् माफा त भोटेकोशीको र्वहचार्लाई र्ेर्ाल तथा ववदेशमा समेत 
र्ररल्चत गराउर् र र्याटर् प्रवधार् कायाक्रमहरुको सञ्चालर् गरी जर्ताको 
जीवर्स्तर ववृध गर्ा रु ५ लाख रुरै्या ववर्र्योजर् गररएको छ । 

 समधृ र्ेर्ाल सखुी र्ेर्ाली भने्न र्ररकपर्र्ाई साकार र्ार्ा सरुु भएको प्रधार्मन्री 
रोजगार कायाक्रमलाई सघाउ र्गु्र्े गरी र्ागररकको घर दैलोमा स्थार्ीय 
सरकारको उर्ल्स्थर्त गराउर् आ.व २०७६/०७७ बाट सरुु गररएको अध्यक्ष 
रोजगार कायाक्रमकलाई आगामी आ.व २०७७/०७८ मा र्र्र् र्र्रन्तरता ददएको 
छ । जसका लार्ग प्रत्येक वडामा दईु वटा योजर्ा रहर् ु र्रे् मान्यता लाई 
ल्शरोधाया गरी  जम्मा रु ५० लाख रकम ववर्र्योजर् गररएको छ । 

 समग्र आर्थाक ववकासका माध्यमबाट मार्वीय ववकासलाई अग्रगर्त प्रदार् गर्ा 
गाउँर्ार्लकाका ५ वटै वडाको लार्ग  २ करोड  ५ लाख   रुरै्या ववर्र्योजर् 
गररएको छ । 

सामाल्जक ववकास तफा   
 मार्वीय ववकास ववर्ा अन्य क्षेरको ववकास अधरुो रहर्े ववर्यलाई मध्यर्जर गदै 

मवहला, जर्जार्त, आददवासी, बालबार्लका, र्समान्तकृत र्ागररक, अपर्संख्यक र जेष्ठ 
र्ागररकको आयआजार् तथा ववकासलाई र्ररलल्क्षत गरी आगामी आर्थाक वर्ाको 
लार्ग  रु ८० लाख रकम ववर्र्योजर् गररएको छ । 

 ल्शल्क्षत समाज सभ्य र्ागररक भने्न ववर्यलाई हृदयंगम गरी गाउँर्ार्लकाको बहृत्तर 
शैल्क्षक ववकासको लार्ग आगामी आर्थाक बर्ामा रु १ करोड ५० लाख रुरै्या 
बजेट खचा गररर्ेछ । 

 आधारभतू स्वास््य सेवा प्राप्त गर्ुा प्रत्येक र्ागररकको रै्सर्गाक अर्धकार भएकाले 
स्वास््य क्षेरलाई प्राथर्मकता दददै यस क्षेरको वहृत्तर ववकास तथा सधुारको 
र्र्ल्म्त तथा कोर्भड-१९ को संक्रमणको व्यवस्थार्र् को लार्ग  रु ३ करोड ६ 
लाख १० हजार ८ सय रुरै्या ववर्र्योजर् गररएको छ ।  

 खार्ेर्ार्ी समस्या र्रेको समदुायलाई लल्क्षत गरी एक घर एक धारा स्वच्छ 
खार्ेर्ार्ीको व्यवस्था गर्ा गाउँर्ार्लकाको सोच बमोल्जम बागमती प्रदेश सरकार 
ववशेर् अर्दुार् बाट प्राप्त हरु्े रु ३५ लाख रुरै्याको लागतमा वहन्दी खार्ेर्ार्ी 
आयोजर्ा (ल्झर्ुा) आगामी आर्थाक वर्ा २०७७/०७८ मा र्र्मााण सम्र्न्न हरु्ेछ 
। 



10 
 

 भोटेकोशी गाउर्ार्लकाको ल्शक्षा, स्वास््य तथा लल्क्षत वगाको लार्ग आगामी 
आर्थाक वर्ामा सामाल्जक  ववकास तफा   रु  ६ करोड १ लाख १० हजार ८ सय 
रुरै्या रकम खचा हरु् ेअर्मुार् गररएको छ ।  

रू्वााधार ववकासतफा  
 'ववकास रू्वााधार समवृधको आधार' भएकोले सबै गाउँर्ार्लकालाका सावाजर्र्क 

सडकमा सोलार  स्ट्रीट लाइट को लार्ग आ.व. २०७६।०७७ बाट सरुु 
गररएको कायाक्रमलाई र्र्रन्तरता दददै आगामी आ.व २०७७।०७८ मा सोही 
कायाक्रमको लार्ग रु ४०  लाख  रुरै्या ववर्र्योजर् गररएको छ । 

 आर्थाक बर्ा २०७६/०७७ मा र्र्मााण सरुु गररएको गाउँर्ार्लकाको प्रशासकीय 
भवर् आगामी आर्थाक बर्ामा र्र्मााण सम्र्न्न गर्ा रु २ करोड ५० लाख रकम 
ववर्र्योजर् गररएको छ । 

 आगामी आर्थाक बर्ामा बागमती प्रदेश सरकार समर्रुक कोर् अन्तरगत र्र्मााण 
हरु्े वहन्दी र्ारयण थार् सडक स्तरोन्नर्त र दगुरु्ा टासीथाङ सडक ट्रयाक 
र्र्मााणको लार्ग प्रदेश सरकारबाट (प्रत्येक योजर्ाको लार्ग रु १/१ करोड)  रु 
२ करोड र गाउँर्ार्लका बाट (प्रत्येक योजर्ाको लार्ग रु १/१ करोड) रु २ 
करोड गरी जम्मा रु ४ करोड बजेट ववर्र्योजर् गररएको छ । 

 संघीय सरकार बाट प्राप्त हरु्े समर्रुक अर्दुार् र गाउँर्ार्लकाको समर्रुक कोर् 
बाट खचा हरु्े गरी (५०/५०%) चाकु मार्माङ सडक स्तरोन्नर्तको लार्ग रु १ 
करोड, कभडा हल र्र्मााणको लार्ग १ करोड, चौकी डाडा-शेर्ाा गमु्बा-तामाङ 
गमु्बा र्याटकीय र्मागा र्र्मााणको लार्ग ५० लाख रुरै्या र दशवकलो बोक्चेर् 
सडक स्तरोन्नर्तको लार्ग रु ५० लाख रुरै्या बजेट ववर्र्योजर् गररएको छ। 

उक्त कायाक्रमको लार्ग  गाउँर्ार्लकाबाट रु १ करोड ५० लाख र संघीय 
सरकारबाट रु १ करोड ५० लाख गरी जम्मा रु ३ करोड रुरै्या खचा हरु् े
अर्मुार् गररएको छ । 

 यस आ.व २०७६।०७७ मा सम्र्न्न भएको भोटेकोशी गाउँर्ार्लकाको महत्वरू्णा 
र्याटकीय स्थार् भैरव कुण्ड जोड्र्े बगाम चोकरमोकर सडकको स्तरोन्नर्तको 
लार्ग रु ५० लाख रकम ववर्र्योजर् गररएको छ ।त्यसै गरी ऐर्तहार्सक महत्व 
रहेको तातोर्ार्ी धारामा भगवार् ल्शवको मतुी र्र्मााण गर्ा रु ५० लाख रकम 
ववर्र्योजर् गररएको छ । 

 रू्वााधार र्र्मााण तथा स्तरोन्ती कायाको लार्ग सबै वडाहरुलाई समेट्र्े गरी 
आगामी आर्थाक वर्ाको लार्ग अध्यक्ष कोर्मा र्यााप्त रकम ववर्र्योजर् गररएको छ 
।उक्त रकम गाउँ कायाार्ार्लकाको कायाालयको र्र्णाय बमोल्जम खचा गररर्ेछ । 

 भोटेकोशी गाउँर्ार्लकाको ५ वटै वडाहरुलाई जर्संख्या, भगुोल, मार्व ववकास 
सूचकाङ्क, ववकासको अवस्था तथा राजस्व र्ररचालर्को अवस्थालाई मध्यर्जर 
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गरी समार्रु्ार्तक ववकास गर्ा रु ४ करोड २० लाख रकम ववर्र्योजर् गररएको 
छ ।  

 रू्वााधार ववकास तफा  आगमी आर्थाक बर्ामा रु १२ करोड २ लाख ६८ हजार 
८७० रुरै्या खचा हरु् ेअर्मुार् गररएको छ । 

 आर्थाक, सामाल्जक तथा रू्वााधार तफा का सम्रू्णा वडा स्तरीय योजर्ा तथा 
कायाक्रम र गाउँर्ार्लका स्तरीय योजर्ा तथा कायाक्रमहरु अर्सूुचीमा उपलेख भए 
वमोल्जम रहेका छर् जरु् गाउँवासी माझ र्सु्तकको रुर्मा उर्लब्ध गराईर्ेछ । 

 

वातावरण तथा ववर्द व्यवस्थार्र् 

 बर्जंगल संरक्षण गरदै् जर्डबटुी उत्र्ादर् एवं बजारीकरण गर्ा आगामी आर्थाक 
बर्ाको लार्ग आवथयक बजेट ववर्र्योजर् गररएको छ । 

 समदुायमा आधाररत ववर्द व्यवस्थार्र् तथा रू्वा तयारी योजर्ा, ज्ञार् तथा सीर् 
ववकास गर्ाका लार्ग ववर्द व्यवस्थार्र् कोर्, आकल्स्मक कोर्को स्थार्र्ा गरी 
आवथयक रकम ववर्र्योजर् गररएको छ । ववर्द व्यवस्थार्र् कोर्को लार्ग रु 
२५ लाख बजेट ववर्र्योजर् गररएको छ ।  

 जैववक प्रववधी माफा त बाढी र्वहरो तथा भकू्षयको न्यूर्ीकरणका लार्ग र्छटो बढ्र् े
बाँस लगायत र्वहरो र्र्यन्रणलाई सघाउ र्गु्र्े ववरुवा रोर्ण कायालाई 
प्राथर्मकताका साथ आगामी आर्थाक बर्ामा थालर्ी गररर्े छ । जसका लार्ग 
र्यााप्त बजेटको ववर्र्योजर् गररएको छ ।  

 ववर्द रू्वाको तयारी स्वरुर् तथा ववर्त र्श्चातको लार्ग स्थार्ीय सरकारको 
प्रभावकारीता बढाउर्े उदे्दथय अर्रुुर् ववर्द्को तयारीका लार्ग अत्यावथयक 
सामाग्री खरीद गर्ाको लार्ग रु २० लाख रकम ववर्र्योजर् गररएको छ । 

 आगामी आर्थाक बर्ाको लार्ग वातवरण तथा ववर्द व्यवस्थार्र् तफा  ४५ लाख 
रुरै्या बजेट ववर्र्योजर् गररएको छ । 

संस्थागत ववकास तथा सेवा प्रवाह तथा सशुासर् तफा   
 आ.व २०७६।०७७ बाट सरुु गररएको सूचर्ा र प्रववर्धको ववस्तार माफा त सेवा  

प्रवाहलाई व्यल्स्थत गरे् तथा सबै वडा कायाालय तथा स्वास््य संस्थामा ईन्टरर्ेट 
सेवाको ववस्तार गरे् काया आगामी आर्थाक वर्ामा सम्र्न्न गररर्ेछ । जसका 
लार्ग आगामी आर्थाक बर्ामा आवथयक बजेटको व्यवस्था गररएको छ । 

 कोर्भड-१९ जस्तै आगामी ददर्मा फैलर् सक्र्े संक्रामक रोगको अवस्थालाई 
मध्यर्जर गदै संक्रामक रोग Responsive (Software System Planning) योजर्ा 
कायाान्वयर् प्रवक्रयाको थालर्ी गररर्ेछ । जसका लार्ग रु ५ लाख बजेट 
ववर्र्योजर् गररएको छ । 
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 सेवा प्रवाहलाई व्यवल्स्थत गदै संस्थागत मेमोरीको सबलीकरण गर्ा आगामी 
आर्थाक बर्ाबाट Software System बाट दताा चलार्ी तथा र्सफाररस कायाको 
थालर्ी गररर्ेछ । 

 सामाल्जक सरुक्षा भत्ता ववतरण काया बैवकङ प्रणाली माफा त यस आ.व मा सरुु 
गररएको कायालाई व्यवल्स्थत गर्ा कमाचारीहरुलाई आवथयकतार्रुुर्को तालीम 
प्रदार् गररर्े छ ।  

 ववगत आ.व हरुबाटै सरुु गररएको ३०% प्रोत्साहर् खचा कायाक्रमलाई आगामी 
आर्थाक वर्ामा समेत र्र्रन्तरता ददएको छ । 

 न्यावयक सम्र्ादर् कायाालाई व्यवल्स्थत गर्ा न्यावयक सर्मर्तका सदस्य तथा 
मेलर्मलार् कतााहरुको क्षमता अर्भववृध गर्ा २५ लाख रुरै्या बजेटको व्यवस्था 
गररएको छ । 

 आर्थाक अर्सुाशर् र र्ारदशीतालाई मध्यर्जर गरी सबै योजर्ा तथा 
कायाक्रमहरुको काम रू्वाको अर्गुमर् तथा काया सम्र्न्न र्श्चातको अर्गुमर्लाई 
र्तब्रता दददै भकु्तार्र् प्रवक्रयालाई व्यवल्स्थत गररर्ेछ । 

 योजर्ा र्र्मााणको क्रममा प्रयोग हरु्े र्र्मााण सामग्री खरीदको गणुस्तरीयता 
र्रीक्षण गरे् कायाको थालर्ी गर्ा आवथयक व्यवस्था र्मलाईर्े छ । जसको 
लार्ग प्राववधक कमाचारीको क्षमता अववववृध गरे् कायाको थालर्ी गररर्े छ । 

 लेखा र्रीक्षण कायालाई व्यवल्स्थत गररर्कुा साथै बेरुज ुफछौट कायालाई अझ 
व्यवल्स्थत गररदै लर्गर्ेछ । 

 भएकोले रू्वााधार ववकासको मागाल्चर तय गर्ा गाउँर्ार्लकाको र्डल्जटल प्रोफाईल 
र्र्मााण, आवर्धक योजर्ा र्र्मााण र भैरव कुण्ड र्ाका , गरुु र्द्म सम्भव र्ाका  
लगायतको ववस्ततृ योजर्ा प्रर्तवेदर् (DPR) तयारीको लार्ग  आगामी बर्ा रु ४८ 
लाख ५० हजार रुरै्या खचा गररर्े छ । 

 समग्रमा संस्थागत ववकास, सेवा प्रवाह  तथा सशुासर् तफा  रु १ करोड ३ लाख 
५० हजार रकम ववर्र्योजर् गररएको छ । 

सभाध्यक्ष महोदय, 

 अव म आगामी आर्थाक वर्ा २०७७/०७८ को लार्ग मार्थ प्रस्ततु गररएको 
र्ीर्त तथा कायाक्रम कायाान्वयर्का लार्ग बजेट ववर्र्योजर् र रद्ोत व्यवस्थार्र्को 
अर्मुार् प्रस्ततु गरे् अर्मुर्त चाहान्छु ।  

 भोटेकोशी गाउर्ार्लकाको आगामी आर्थाक वर्ा २०७७÷०७८ को र्ीती तथा 
कायाक्रम कायाान्वयर् गर्ा चाल ुतफा  रु ५ करोड ८१ लाख ६० हजार रुरै्या, 
र् ुलँ्जगत तफा  १५ करोड ८७ लाख ६८ हजार ८७० रुरै्या, आर्थाक ववकास तफा  
२ करोड ५ लाख रुरै्या, सामाल्जक ववकास तफा  ६ करोड १ लाख १० हजार ८ 
सय रुरै्या, वातावरण तथा ववर्द् व्यवस्थार्र् तफा  ४५ लाख रुरै्या, संस्थागत 
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ववकास, सेवा प्रवाह तथा सशुासर् तफा  १ करोड ३ लाख ५० हजार रुरै्या, सशता 
अर्दुार् तफा  रु १३ करोड ३७ लाख ५९ हजार रुरै्या खचा, सडक वोडा र्ेर्ाल 
तफा  ६ लाख रुरै्या र प्रदेश तथा स्थार्ीय सरकार सहयोगी कायाक्रम 
(र्ी.एल.जी.एस.र्ी) तफा  ३ लाख ५२ हजार रुरै्या खचा  हरु्े अर्मुार् गररएको 
छ ।उक्त कायाको लार्ग ४४ करोड ७१ लाख ६ सय ७० रुरै्या भोटेकोशी 
गाउर्ार्लकाको संल्चत कोर्वाट खचा गरे् गरर ववर्र्योजर् गररएको छ । 

 त्यसैगरी, आगामी आर्थाक वर्ाका लार्ग खचा व्यहोरे् स्रोतहरुमा संघीय सरकार 
सशात अर्दुार् बाट ११ करोड ७८ लाख रुर्ैँया,  ववल्त्तय समार्र्करण अर्दुार् 
बाट १० करोड ७६ लाख रुर्ैँया र राजस्व बाडँफाडबाट ६ करोड ९२ लाख 
४१ हजार १ सय ७० रुर्ैँया प्राप्त हरु्ेछ । त्यस्तै बागमती प्रदेश सरकार शसता 
अर्दुार्बाट १ करोड ५९ लाख ५९ हजार रुरै्या, ववल्त्तय समार्र्करण अर्दुार् 
बाट ९९ लाख ८५ हजार रुर्ैँया, राजस्व बाडँफाड (सवारी साधर् कर) बाट १ 
करोड ६२ लाख १७ हजार रुर्ैँया प्राप्त हरु्ेछ । 

 आर्थाक वर्ा ०७७÷०७८ का लार्ग संघीय सरकारको समर्रुक अर्दुार्बाट १ 
करोड ५० लाख रुरै्या, बागमती प्रदेश सरकार समर्रुक अर्दुार्बाट २ करोड 
रुरै्या र बागमती सरकार ववशेर् अर्दुार्बाट ३५ लाख रुरै्या प्राप्त हरु्े अर्मुार् 
गररएको छ । 

 यसै गरी मार्थ उपलेल्खत र्ीर्त तथा कायाक्रम कायाान्वयर्को लार्ग सडक बोडा 
र्ेर्ाल बाट  ६ लाख र प्रदेश तथा स्थार्ीय सरकार सहयोगी कायाक्रम 
(र्ी.एल.जी.एस.र्ी) बाट ३ लाख ५२ हजार, भोटेकोशी गाउँर्ार्लकाको 
आन्तररक रद्ोतबाट १ करोड ४८ लाख ३३ हजार रुर्ैँया र गत वर्ाको 
गाउँर्ार्लकाको बैंक मौज्दात बाट ५ करोड ६० लाख १२ हजार ६ सय रुरै्या 
प्राप्त हरु्ेछ ।यसथा आगामी आर्थाक वर्ा २०७७।०७८ मा कुल जम्मा  ४४ 
करोड ७१ लाख ६ सय ७० रुर्ैँया गाउँर्ार्लकाको सल्ञ्चत कोर्मा प्राप्त हरु्े 
अर्मुार् गररएको छ । 

 अन्त्यमा यस गाउर्ार्लकाको वावर्ाक वजेट, र्ीर्त तथा कायाक्रम तजुामा गरे् 
सन्दभामा सहयोग र्¥ुयाउर्हुरु्े सम्रू्णा जर्प्रर्तर्र्र्धज्यहुरु, भोटेकोशी कायार्ार्लकाका 
प्रमखु प्रशासकीय अर्धकृतज्यू लगायत सम्र्णुा कमाचारीज्यूहरु तथा यो कायाक्रम 
तयार गर्ा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुर्मा सघाउ र्¥ुयाउर्हुरु्े सवैमा हाददाक धन्यवाद 
ज्ञार्र् गर्ा चाहान्छु । 

                  धन्यवाद  

                                             दाबटुी शेर्ाा (लामा) 
                                        उर्ाध्यक्ष 


