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१.१ र्ररचय 

सभाध्यक्ष महोदय, 

संघीय लोकतान्रीक गणतन्रात्मक शासन प्रणाली अवलम्वन र्श्चातको यस भोटेकोशी 
गाउर्ार्लकाको आठौँ गाउँसभामा वार्र्ाक बजेट तथा कायाक्रम अथाात आगामी आर्थाक 
वर्ा २०७८/०७९ बजेट प्रस्ततु गना यस र्वद्यमान र्ररल्स्थर्तमा नीर्त कायाक्रम तथा 
बजेट तजुामा सर्मर्तको संयोजकको हैर्सयतले यस गररमामय सभा समक्ष उर्ल्स्थत भएको 
छु । यस घडीमा लोकताल्न्रक गणतन्र स्थार्नाको लार्ग र्टक र्टक भएको 
आन्दोलनहरुमा जीवन र्यान्त संघर्ा गनुाहनुे ददवङ्गत सम्रू्णा ज्ञात अज्ञात शर्हदहरु प्रर्त 
हाददाक श्रद्धासमुन प्रकट गना चाहान्छु । मूलकुमा रहेको र्वभेद र वर्हष्करणको 
अन्त्यका लार्ग त्याग र नेततृ्व गनुाहनुे आदरणीय अग्रज राजनीर्तक नेततृ्वप्रर्त उच्च 
सम्मान प्रकट गना चाहान्छु । 

र्वगत ४ बर्ाको जनप्रर्तर्नर्ध, कमाचारी र स्थानीय नागररकको अथक प्रयास बाट हासील 
भएको भोटेकोशी गाउँर्ार्लकाको र्वकास र समरृ्द्धको यारामा कोरोना भाइरस (कोर्भड-
१९) को कारण धक्का लागेको छ ।यसथा कोर्भड-१९ को सामना गदै र्वकासलाई 
र्तब्रता ददन सबै जनप्रर्तर्नर्धको काधमा जर्टल चनुौती थर्र्एको छ । कोरोना सँग डटेर 
र्वकासलाई गर्त ददन सर्कन्छ भने्न उजाा सर्हतको आत्मर्वश्वास भोटेकोशी गाउँर्ार्लकाका 
सम्रू्णा जनप्रर्तर्नर्धमा हनु आवश्यक रहेको छ ।२०७२ सालको भकुम्र् र २०७३ र 
२०७७ सालको भोटकोशी बाढी जस्ता र्वर्द्को सामना गरी समदृ्धीको मागा तय गदै 
रहेका हामी भोटेकोशी वासीमा आगामी ददनमा र्नु उठ्न र जटु्न सर्कन्छ भन्न े
र्वश्वासको साथ आगामी आ.व.२०७८/०७९ को बजेट तजुामा गररएको छ ।यस 
बजेटले अबको गाउँर्ार्लका कस्तो हनुे र्ररकपर्ना सर्हतको मागाल्चर उपलेख गरेको छ 
। 

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

कोर्भड-१९ को संक्रमणका कारण समग्र आर्थाक र्ररसूचकहरु संकुल्चत भएका छन ्
।गाउँर्ार्लका र्भरका होटल व्यवसाय, र्नमााण उद्योग, र्याटन उद्योग र व्यार्ारमा ठूलो 
ह्रास आएको छ । यसथा यस बजेटले आर्थाक र्ररसूचकहरुलाई र्नुउात्थान गदै 
भोटेकोशी वासीको दैर्नक जीवनमा सलृ्जत दुुःख र कदठनाईलाई केही हदसम्म भए र्र्न 
दरु गरी ग्रामीण क्षेरमा रोजगारी सजृना हनुे र्वश्वास मैले र्लएको छु । 

आगामी ददनमा कोर्भड-१९ ले र्नम्त्याउने र्ररल्स्थर्तको बारेमा र्वश्व समदुायनै 
बेखबर छ । यस घडीमा सम्रू्णा भोटेकोशी वासीहरुलाई आगामी ददनमा र्वकास प्रर्त 
गम्भीर भएर लार्ग र्ना र सामाल्जक दरुी कायम गरी र्वगतको हात र्मलाउने र अंकमाल 
गने व्यवहारलाई नमस्कारमा र्ररणत गरी र र्वश्वले लर्डरर्हको अदृश्य दशु्मन सँग लड्न 
म सबैसँग आग्रह गना चाहान्छु । 
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दशकौ लामो बर्लदान र संघर्ा र्श्चात प्राप्त भएको राजनैर्तक उर्लब्धीको जगमा 
रहेर आज म भोटेकोशी गाउँर्ार्लकाको आठौँ बजेट प्रस्ततु गना गइरहेको छु 
।र्वकासको चरम सदरु्योग गरररहेको हाम्रो र्छमेकी राष्ट्र चीनको सीमासँग जोर्डएकोले 
र्र्न यस गाउँर्ार्लकाको सामाल्जक एवं ऐर्तहार्सक महत्व रहेको छ ।यस गाउँर्ार्लका 
र्भर रहेका र्लस्ती मल्न्दर, थार्ी नारायण मल्न्दर, बन्जीजम्म, दगुनुागढी, भैरवकुण्ड ताल, 

तातोर्ानी धारा तथा तातोर्ानी सखु्खा बन्दरगाहा लयागतका अन्य महत्वका स्थानहरुले 
यस गाउँर्ार्लकाको छुटै्ट महत्व ददलाएका छन । साथै यस गाउँर्ार्लकाको अर्धकांश 
क्षेर र्शरु्ालनका लार्ग योग्य रहेको छ । कृर्र्, व्यार्ार, जलर्वद्यतु र जर्डवटुी 
व्यवसायको र्र्न यस गाउँर्ार्लकाले प्रचरु सम्भावना बोकेको छ । 

यस गाउर्ार्लकामा र्वशेर् गरी र्हन्द,ु वौद्ध र र्क्रल्श्चयन धमाावालम्वीहरुको बसोबास रहेको 
छ । सबै धमाको उर्ल्स्थर्त धार्माक सर्हष्णतुाको अनरु्म उदाहरण हो । यहाँका 
नागररकहरुले कृर्र्, र्शरु्ालन र व्यार्ारलाई मखु्य रे्शाको रुर्मा ऐर्तहार्सक कालबाटै 
अगँापदै आएका छन ् । काठमाडौं उर्त्यकावाट नल्जक रहेको भएतार्र्न आर्थाक 
सामाल्जक र्वकासमा खासै उपलेखनीय प्रगर्त हनु नसकेकोले हामी जनप्रर्तर्नर्धहरुलाई 
यस क्षेरको र्वकासको ल्जम्मेवारी प्राप्त हनु ु अवसरको र्वर्य र भावी सन्तर्तको लार्ग 
मागादशान हनुे आशा र्लएका छौ । 

भोटेकोशी गाउँर्ार्लकालाई कोर्भड-१९ को संक्रमणका बावजतु र्वकास 
र्नमााणका कायालाई गर्त दददै एक संमदृ्ध गाउँर्ार्लकाको रुर्मा स्थार्ना गने चनुौर्त 
समग्र जनप्रर्तर्नर्धको काँधमा आई र्रेको छ । यहाँ रहेका र्वर्वध चनुौतीहरुलाई 
अवसरको रुर्मा र्ररणत गदै र्वकासलाई र्तव्रता ददने रोड म्यार्को रुर्मा आगामी 
आर्थाक बर्ा २०७८/०७९ को बजेट कोशेढुङ्गा हनुे र्वश्वास मैले र्लएको छु । 

 

१.२ गाउँर्ार्लकाको समग्र र्वश्लशेण 

१.२.१ गाउँर्ार्लकाको सवल र्क्ष 

 प्रचरु प्राकृर्तक सम्र्दा र धरोहरको उर्योगको लार्ग जन प्रर्तर्नर्धहरु आ-आफ्नो 
कायाक्षेरमा अहोरार खर्टएको अवस्था र्वद्यमान छ । 

 जजुारु र उद्यमी यवुा जन प्रर्तर्नर्धहरुको र्वकास प्रर्तको लगाब । 

 जलर्वद्यतु, र्याटन तथा व्यार्ार र बाल्णज्य क्षेरको र्ररचालन गरी रार्ष्ट्रय 
अथातन्रमा योगदान गना सक्ने आधार स्तम्भको रुर्मा गाउँर्ार्लका रहेको छ । 

 यस क्षेरमा बसोबास रहेका शेर्ाा, तामाङ लगायत अन्य जार्तहरुको भेर्भरू्ा र 
संस्कृर्तक र्र्हचान सर्हतको होमस्टे सेवाको सञ्चालन गरी आय आजान गने 
अवसर रहेको छ । 

 उच्च र्हाडी क्षेरमा रहेको र्शरु्ालन र फलफुल खेती लाई व्यवसार्यकीकरण 
गरी जनताको जीवनस्तर सदुृढ र्ाना सर्कने देल्खन्छ । 
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 र्लस्ती माई मल्न्दर, थार्ी नारायण, भैरब कुण्ड, दगुनुागढी, तातोर्ानी धारा 
देउढुङ्गा र बन्जीजम्र् लगायतको क्षेरहरुको प्रचार प्रसार गरी र्याटन क्षरेको 
प्रवद्धान हनुे सम्भावना छ । 

१.२.२ गाउँर्ार्लकाको कमजोर र्क्ष 

 प्रयााप्त जनशल्क्तको व्यवस्थार्न गरी सेवा प्रवाहलाई प्रर्वधीमैरी बनाउन 
नसर्कएको कारण संक्रामक रोगको अवस्थामा सेवा प्रदान र्रुानै र्द्धर्तबाट गनुा 
र्ने अवस्था र्वद्यमान छ । 

 संघीयताको ममा अनरुुर् कायाशैली अवलम्वन गना जनप्रर्तर्नर्ध र कमाचारी 
अभ्यस्त नहुँदा दक्ष जनशल्क्तको अभावमा संर्वधान प्रदत्व अर्धकार जनतालाई 
महससु गराउन कदठन रहेको छ । 

 कर दस्तरु संकलन तथा र्ररचालनमा जनप्रर्तर्नर्ध तथा नागररक बझुाईमा दरार 
रहेकोले आन्तररक आयको प्रचरु मारामा र्ररचालन हनु नसकेको र्वद्यमान 
अवस्था छ । 

  र्वकास हामी माफा त हाम्र ै लार्ग हो भने्न आम जनमानसमा बझुाई नरहेकोले 
र्वकास र्नमााणका र्क्रयाकलार्हरुलाई अरे्ल्क्षत नर्तजाउन्मूख बनाउन सर्कएको 
छैन । 

 कोर्भड-१९ को कारण गाउँ फर्का एका यवुाहरुलाई ददघाकालीन नीर्तको अभावका 
कारण उत्र्ादनमूलक क्षेरमा र्ररचालन गना नसर्कएको अवस्था र्वद्यमान छ । 

१.२.३ गाउँर्ार्लकाको लार्ग प्राप्त अवसरहरु 

 यस गाउँर्ार्लकामा रहेको यवुा जनशल्क्तलाई र्ररचालन गरी  र्वकासलाई नया ँ
ढङ्गबाट सञ्चालन गना सर्कने सम्भावना रहेको छ ।  

 र्छमेकी र्मरराष्ट्रको न्यालम काउन्टी सँग भर्गनी सम्बन्ध स्थार्ना गरी यस 
क्षेरको र्वकासका लार्ग आवश्यक सहयोग र समन्वय प्राप्त भई र्वकास 
प्रर्क्रयालाई समय सारे्क्ष रुर्ान्तरण गना सर्कने सम्भावना छ । 

 यस गाउँर्ार्लकाको र्लस्ती, दगुनुा, तातोर्ानी लगायता क्षेरहरुमा सम्भाव्यका 
आधारमा स्याउ, र्टमरु, ऐभोगाडो, र्कवी, ओखर लगातयका उत्र्ादनको बढोत्तरी 
गना सके र्छमेकी राष्ट्र चीन तथा काठमाण्डौमा बजार प्राप्त भई यहाँका नागररक 
हरुको जीवन स्तर बरृ्द्ध गना सर्कने सम्भावना रहेको छ । 

 तातोर्ानी कोदारी नाकामा मनसनु जन्य र्वर्दबाट सडक अवरोध भै रहने हनुाले 
स्थानीय जनतामा रोजगारीको र्यााप्त अवसर हुँदा हुँदै र्र्न उर्लब्ध हनु सक्ने र 
स्वयं रोजगारी सजृना हनुे अवसर समेत रहेको हनुाले गररवी न्यरु्नकरणमा 
उपलेख्य योगदान गना सर्कने सम्भावना रहेको देल्खन्छ ।यस सडकलाई सचुारु 
गनुा अत्यन्त जरुरी छ । 
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 प्रधानमन्री रोजगार र अध्यक्ष रोजगार कायाक्रमलाई व्यवल्स्थत रुर्मा सञ्चालन 
गना प्रधानमन्री रोजगार तफा को बजेटबाट श्रर्मक खचा गरी अध्यक्षा रोजगार 
तफा को बजेट र्नमााण सामाग्री खररदमा प्रयोग गरी गररबी न्यूर्नकरण तथा ददगो 
र्वकासलाई सँग सँगै अगार्ड बढाउन सर्कने सम्भावना छ । 

 र्नयाात मूलक वस्तहुरु जस्तै जर्डबटुी, ल्घउ, छुर्ी, फलफुलहरुको उत्र्ादन बढाउन 
सके भोटेकोशी गाउँर्ार्लकाको र्र्हचानलाई अर्भवरृ्द्ध गना सर्कने देल्खन्छ । 

 

१.२.४ गाउँर्ार्लकाको लार्ग रहेका चनूौतीहरु  
 छररएको वस्तीलाई एकीकृत गरी र्वकासलाई नागररकले अनभुतु गना सक्न े

तपुयान ुचनुौतीरू्णा रहेको छ । 

 गाउँर्ार्लकाबाट र्वर्नयोल्जत भएका योजनाहरुमा वास्तर्वक रुर्मानै लागत 
सहभार्गता जटुाई र्नमााण कायालाई गर्त ददन ुचनुौतीरू्णा छ । 

 नागररकमा रहेको फरक फरक र्वकास प्रर्तको धारणालाई समायोल्जत गरी 
एकीकृत र्वकासको नयाँ अवधारणा तय गनुा चनुौतीरू्णा छ । 

 आन्तरीक राजस्व बढोत्तरी गना नागररकलाई तन, मन र बचनले प्रर्तबद्ध बनाउन ु
चनुौतीरू्णा छ । 

 सीर्मत श्रोत र साधनका वावजतु जनताको उच्च आकांक्षालाई सामञ्जस्यता कायम 
गरी र्वकासलाई रुर्ान्तरण गने चनुौती छ । 

 तातोर्ानी नाकाको र्नु सञ्चालनबाट समाजमा सजृना हनुे सामाल्जक 
र्वकृर्तहरुलाई न्यरु्नकरण गनुा चनुौतीरू्णा छ । 

 भ-ूकम्र्, बाढी र्र्हरो जस्ता र्वर्दका कारण क्षतर्वक्षत भएका संरचनाहरुको ददगो 
रुर्मा र्नु उत्थान गनुा चनुौतीरू्णा छ । 

 सामाल्जक सदभाव र सर्क्रयताका साथ र्वकासलाई गर्त प्रदान गरी समदृ्ध 
भोटेकोशी गाउँर्ार्लका र्नमााण गने काया चनुौती रू्णा छ । 

 

१.३ गाउँर्ार्लकाको योजना छनौट तथा प्राथर्मर्ककरणका आधारहरु 

 आर्थाक र्वकास र गररवी र्नवारणमा प्रत्यक्ष योगदान र्¥ुयाउने कायाक्रमहरु । 

 उत्र्ादनमूलक र र्छटो प्रर्तफल ददने कायाक्रमहरु 

 राजश्व र्ररचालनमा योगदान र्¥ुयाउने कायाक्रमहरु । 

 सेवा प्रवाह, संस्थागत र्वकास र सशुासनमा योगदान र्¥ुयाउने कायाक्रमहरु । 

 स्थानीय श्रोत साधनमा आधाररत भई जनसहभार्गता अर्भवरृ्द्ध गने कायाक्रमहरु । 

 लैर्ङ्गक समानता, सामाल्जक समावेशीकरणको अर्भवरृ्द्ध हनुे कायाक्रमहरु । 

 ददगो र्वकास, वातावरण संरक्षण र र्वर्द व्यवस्थार्नमा योगदान र्¥ुयाउन े
कायाक्रमहरु । 
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 समदुायलाई र्वर्द तथा जलवाय ु र्ररवतानसँग आत्मसाथ गना सफल बनाउने 
कायाक्रमहरु 

 स्थान र्वशेर्को संस्कृर्त र र्र्हचान प्रवद्धान गने कायाक्रमहरु 

 स्थानीय तहले आवश्यक देखेका अन्य र्वर्यहरु । 

 

१.४. गत आर्थाक वर्ा २०७७÷०७८ को समीक्षा  
अध्यक्ष महोदय, 
र्वकास नागररक जीवनमा साथाक र्ररवतान पयाउने नयाँ नयाँ अनभुरु्त र अनभुवको संगम 
हो । मानवीय जीवनको रुर्ान्तरणका लार्ग गाउँर्ार्लकाले चालेका आर्थाक, सामाल्जक, 
सांस्कृर्तक, प्रार्वर्धक र राजनैर्तक र्ररवतानका सोर्ानमा र्वश्वव्यार्ी माहामारीको रुर्मा 
फैर्लरहेको कोर्भड-१९ ले र्वकाको गर्तमा बे्रक लागएको छ । यद्यर्ी कोर्भड-१९ बाट 
बच्ने उर्ायहरुको अवलम्वन गदै कमाचारी र जनप्रर्तर्नर्धको अथक प्रयासका वावजतु 
केही उर्लब्धीका आधारहरु तयार भएका छन ्जनु भर्वष्यको लार्ग अनकुम्र् उदाहरणीय 
नमनुाको रुर्मा रहनेछन । 

 समदृ्ध नेर्ाल सखुी नेर्ालीको सरकारको चाहानालाई उजाा प्रदान गने र्वर्वध 
आयामहरु मध्ये स्वास््य क्षेरको र्वकास तथा र्वस्तारमा गाउँर्ार्लकाले उपलेख्य 
आधारहरु तयार गरेको छ । जस अन्तरगत लालर्वर सामदुार्यक स्वास््य 
ईकाइ, सरु्मरा सामदुार्यक स्वास््य चौकी कोर्भड अस्र्तालको र्नमााण भई 
सञ्चालन भईरहेको छ भन ेबोक्चेन सामदुार्यक स्वास््य ईकाइ र्नमााणाधीन रहेको 
छ । 

 र्वकासको मेरुदण्डको रुर्मा रहेको सडक र्वुााधार अन्तरगत गाउँर्ार्लकाको 
अध्यक्ष ज्यूको ड्रीम प्रोजेक्टको रुर्मा रहेको बगाम-भैरवकुण्ड सडक अन्तगातको 
बगाम चोकरमोकर सडकको ट्रयाक खोपने काया यस आ.व. मा सम्र्न्न भएको छ 
।जसले गदाा भोटेकोशी गाउँर्ार्लकाको लार्ग आन्तररक र बाह्य र्याटकीय 
र्वकासमा एउटा ईटा थर् गरेको छ । 

 गाउँर्ार्लका र वडा कायाालयबाट प्रदान गररन े सावाजर्नक सेवा प्रवाहलाई 
व्यवल्स्थत गना यस आ.व मा ल्जपला समन्वय सर्मर्त र गाउँर्ार्लकाको 
साझेदारीमा र्नमााण थार्लएको वडा नं ३ र वडा नं ५ को वडा कायाालय भवन 
र्नमााण भईसकेको छ । त्यसै गरी भोटकोशी र्ावर कम्र्नी र्लर्मटेडको आर्थाक 
सहयोगमा र्नमााणाधीन रहेको वडा नं २ को वडा कायाालय भवन र्र्न र्नमााण 
भैसकेको छ ।ल्जपला समन्वय सर्मर्त र गाउँर्ार्लकाकै साझेदारीमा र्नमााणाधीन 
गाउँर्ार्लकाको प्रशासकीय भवन आगामी आर्थाक बर्ामा सम्र्न्न हनुे अवस्थामा 
रहेको छ । 
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 गाउँर्ार्लका र्भर रहेका सडक सञ्जालहरुको उपलेखनीय रुर्मा स्तरोन्नर्त गने 
काया यस आ.व. २०७७/०७८ मा सम्र्न्न भएको छ । 

 नेर्ाल सरकार र भोटेकोशी गाउँर्ार्लकाको समर्रुक अनदुान तथा र्वर्शे र प्रदेश 
सरकार रू्वााधार र्वकास कायाक्रम अन्तरगत माननीय श्री अरुण नेर्ालको सांसद 
र्वकास कोर् अन्तरगतको अनदुानमा सञ्चार्लत काङ्लाङ सामदुार्यक स्वास््य 
ईकाइ भवन र्नमााण भई सञ्चालन भैरहेको छ । 

 संघीय सरकार र भोटेकोशी गाउँर्ार्लकाको समर्रुक कोर् अन्तरगतको ड्राईर्ोटा 
दगुनुा र्याटकीय र्दमागा र्नमााण सम्र्न्न भईसकेको छ । 

 भोटेकोशी गाउँर्ार्लका अन्तगात वडा नं २ को घटे्ट खोला झोलङु्गे र्लु र वडा नं 
४ को करर्र्से खोला झोलङु्गे र्लुको र्नमााण काया सम्र्न्न भैसकेको छ । 

 स्थानीय रू्वााधार साझेदारी र्वकास कायाक्रम अन्तगातको सम्मानीय सभामखु अग्नी 
प्रसाद सार्कोटा ज्यूको सांसद र्वकास कोर् अन्तरगतको नारायणथान गाउँमा 
र्याटकीय गोरेटो बाटो र्नमााण र दगुनुा गोरेटोबाटो र्नमााण काया सम्र्न्न भएको 
छ ।त्यसै गरी प्रदेश रू्वााधार र्वकास कायाक्रम अन्तरगत माननीय श्री अरुण 
प्रसाद नेर्ाल ज्यूको सांसद र्वकास कोर् अन्तरगतको थाङर्छङ गमु्बा र्नमााण र 
मार्माङ नाग ढुङ्गा र्दमागा र्नमााणको काया सम्र्न्न भएको छ । 

 आ.व. २०७७/०७८ मा कीवी, ओखर, स्याउ, र्टमरु लगायतका ७५ प्रर्तशत 
अनदुानमा आधाररत र्बरुवा र्वतरण कायाक्रम सम्र्न्न भएको छ । त्यसै गरी 
अगवुा कृर्कहरुलाई तार्लम प्रदान गरी कृर्र् क्षेरको व्यवसायीकरण गने कायाको 
थालनी भएको छ ।कृर्र् क्षेरको र्वकासको लार्ग प्लार्िक टनेल र्वतरण र थोर्ा 
र्सचाई प्रणाली र्वकास तथा माछाको भरुा र्वतरण कायाक्रम सफलातरू्वाक रुर्मा 
सम्र्न्न भएका छन । 

 र्शसेुवा अन्तरगत चौरी तथा याक र्वतरण कायाक्रम, बोयर बोका र्वतरण 
कायाक्रम, बाख्रा खोर सधुार कायाक्रम, घाँसको र्वरुवा र्वतरण कायाक्रम, 
र्भटामीन तथा और्धी र्वतरण कायाक्रम प्रभावकारी रुर्मा सम्र्न्न भएका छन । 

 कुर्ोर्णलाई शून्यमा झाने लक्षसर्हत अण्डा र घ्यू र्वतरण कायाक्रम, र्भटामीन ए 
र्वतरण कायाक्रम, गभावती सम्मान कायाक्रम तथा अन्य स्वास््य सम्बन्धी 
जनचेतनामूलक कायाक्रमहरु सफलारू्वाक सम्र्न्न भएका छन ्। 

 वडा स्तरीय रू्वााधार र्वकास कायाक्रम अन्तरगका सम्रू्णा कायाक्रमहरु सम्र्न्न 
भएका छन ्। 

 

 

 

 

२. आगामी आ.व. २०७८÷०७९ को नीर्त, कायाक्रम तथा बजेट 
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सोच  
 कोर्भड-१९ को संक्रमणलाई न्यूर्नकरण गदै र्वकास र्नमााणका र्क्रयाकलार्मा 

बढोत्तरी गने तथा यस क्षरेमा रहेका जल, जंगल, जमीन र खानीको र्णुा उर्योग 
गरी समदृ्द भोटेकोशी र्नमााण गने आधार तयार र्ाने। 

लक्ष्य  
 उर्लब्ध प्राकृर्तक श्रोत र साधनको उच्चतम उर्योग गरी उद्योगको र्वकास, 

कृर्र् क्षेरको व्यवसायीकरण, बजारीकरण र बैज्ञार्नकरण, र्याटन र ल्शक्षा क्षरेको 
रुर्ान्तरण, यान्रीकरण माफा त स्वरोजगारमूलक कायाक्रमलाई बढोत्तरी गदै ददगो 
आर्थाक वरृ्द्ध हासील गरी जीवनस्तरमा सधुार पयाउने । 

उद्दशे्य 

 आर्थाक तथा भौर्तक रू्वााधारको र्वकास माफा त सम्मउन्नत र समदृ्ध भोटेकोशी 
र्नमााणको लार्ग र्वशेर् र्हल गने । 

 कृर्र् क्षेरको आधरु्नकीकरण र व्यसायीकरण गरी गरीवी न्यूर्नकरणको लार्ग 
र्वशेर् र्हल गने । 

 गणुस्तरीय र सभासभु स्वास््य सेवाको लार्ग स्वास््य रू्वााधार र्नमााण र 
जनशल्क्तको व्यवस्थार्नमा र्वशेर् र्हल गने । 

 अधरुा योजनाहरु सम्र्न्न गरी नागररकलाई वास्तर्वक र्वकासको प्रत्याभरू्त प्रदान 
गने । 

 कोर्भड-१९ का कारण ह्रास भएको र्वकास र्नमााण तथा उत्र्ादनलाई  
र्नुस्थाार्ना गदै कृर्र्, उद्योग, र्याटन र र्नमााण लगायतका व्यवसायलाई गर्त 
प्रदान गने । 

४ अरे्ल्क्षत उर्लब्धी र र्वर्नयोल्जत वजेट 

आर्थाक र्वकास  
 कृर्र् उत्र्ादन वरृ्द्ध गने उद्धेश्य स्वरुर् स्याउ, ओखर, कागती,  र्कवी, र्टमरु 

लगायतका कायाक्रम सञ्चालन गनाका लार्ग र र्वर्भन्न तरकारी र आल ुखेतीलाई 
प्रोत्साहन गनाका लार्ग आवश्यक मारामा रकम र्वर्नयोजन गररएको छ । 
र्शरु्ालन जस्तै चौरी, याक, डेमो, उन्नत जातको बाख्रा प्रवद्धान तथा संरक्षण गरी 
सबै भोटेकोशी बासीलाई र्शरु्ालन तथा कृर्र्मा आत्म र्नभार बनाउने योजनालाई 
आगामी आर्थाक वर्ामा गाउर्ार्लकाले र्र्हलो प्राथर्मकतामा राखेको छ । 

 र्याटन प्रवद्धान माफा त भोटेकोशीको र्र्हचानलाई नेर्ाल तथा र्वदेशमा समेत 
र्ररल्चत गराउन र र्याटन प्रवद्धान कायाक्रमहरुको सञ्चालन गरी जनताको 
जीवनस्तर वरृ्द्ध गना रु १५ लाख रुरै्या र्वर्नयोजन गररएको छ । 

 समदृ्ध नेर्ाल सखुी नेर्ाली भने्न र्ररकपर्नाई साकार र्ाना सरुु भएको प्रधानमन्री 
रोजगार कायाक्रमलाई सघाउ र्गु्ने गरी नागररकको घर दैलोमा स्थानीय 
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सरकारको उर्ल्स्थर्त गराउन आ.व २०७६/०७७ बाट सरुु गररएको अध्यक्ष 
रोजगार कायाक्रमकलाई आगामी आ.व २०७८/०७९ मा र्र्न र्नरन्तरता ददएको 
छ । जसका लार्ग प्रत्येक वडामा दईु वटा योजना रहन ु र्ने मान्यता लाई 
ल्शरोधाया गरी  जम्मा रु ५० लाख रकम र्वर्नयोजन गररएको छ । 

 समग्र आर्थाक र्वकासका माध्यमबाट मानवीय र्वकासलाई अग्रगर्त प्रदान गना 
गाउँर्ार्लकाका ५ वटै वडाको लार्ग  १ करोड  ७३ लाख  ८० हजार रुरै्या 
र्वर्नयोजन गररएको छ । 

सामाल्जक र्वकास तफा   
 मानवीय र्वकास र्वना अन्य क्षेरको र्वकास अधरुो रहने र्वर्यलाई मध्यनजर गदै 

मर्हला, जनजार्त, बालबार्लका, र्समान्तकृत नागररक, अपर्संख्यक र जेष्ठ 
नागररकको आयआजान तथा र्वकासलाई र्ररलल्क्षत गरी आगामी आर्थाक वर्ाको 
लार्ग  रु १ करोड ६१ लाख रकम र्वर्नयोजन गररएको छ । 

 ल्शल्क्षत समाज सभ्य नागररक भने्न र्वर्यलाई हृदयंगम गरी गाउँर्ार्लकाको बहृत्तर 
शैल्क्षक र्वकासको लार्ग आगामी आर्थाक बर्ामा रु १ करोड ८३ लाख ८५ 
हजार ५ सय रुरै्या बजेट खचा र्वर्नयोजन गररएको छ । 

 आधारभतू स्वास््य सेवा प्राप्त गनुा प्रत्येक नागररकको नैसर्गाक अर्धकार भएकाले 
स्वास््य क्षेरलाई प्राथर्मकता दददै यस क्षेरको वहृत्तर र्वकास तथा सधुारको 
र्नल्म्त तथा कोर्भड-१९ को संक्रमणको व्यवस्थार्न को लार्ग  रु २ करोड २६ 
लाख १४ हजार रुरै्या र्वर्नयोजन गररएको छ ।  

 भोटेकोशी गाउर्ार्लकाको ल्शक्षा, स्वास््य तथा लल्क्षत वगाको लार्ग आगामी 
आर्थाक वर्ामा सामाल्जक  र्वकास तफा   रु  ५ करोड ७० लाख ९९ हजार ५ 
सय रुरै्या रकम खचा हनु ेअनमुान गररएको छ ।  

रू्वााधार र्वकासतफा  
 'र्वकास रू्वााधार समरृ्द्धको आधार' भएकोले सबै गाउँर्ार्लकालाका सावाजर्नक 

सडकमा सोलार  स्ट्रीट लाइट को लार्ग आ.व. २०७७।०७८ सरुु गरी बाँकी 
रहेको कायाक्रमलाई र्नरन्तरता दददै आगामी आ.व २०७८।०७९ मा सोही 
कायाक्रमको लार्ग रु ४० लाख  रुरै्या र्वर्नयोजन गररएको छ । 

 आर्थाक बर्ा २०७७/०७८ मा र्नमााण सरुु गररएको गाउँर्ार्लकाको प्रशासकीय 
भवन आगामी आर्थाक बर्ामा र्नमााण सम्र्न्न गना रु ३ करोड १० लाख रकम 
र्वर्नयोजन गररएको छ । 

 प्रदेश सरकार बाट प्राप्त हनुे समर्रुक अनदुान र गाउँर्ार्लकाको समर्रुक कोर् 
बाट खचा हनुे गरी (५०/५०%) तातोर्ानी धारा गोरेटो बाटो र्नमााण र 
खकुुण्डोल फुल्पर्ङ ल्घर्सङडाँडा सडक स्तरोन्नर्तको लार्ग रु ३ करोड ८ लाख 
९० हजार रुरै्या बजेट र्वर्नयोजन गररएको छ। साथै प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 
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हनुे र्वशेर् अनदुान तातोर्ानी धारा ममात तफा  ३९ लाख रुरै्या बजेट र्वर्नयोजन 
गररएको छ ।  

 यस आ.व २०७६।०७७ मा सम्र्न्न भएको भोटेकोशी गाउँर्ार्लकाको महत्वरू्णा 
र्याटकीय स्थान भैरव कुण्ड जोड्ने बगाम चोकर मोकर सडकको थर् 
स्तरोन्नर्तको लार्ग रु २० लाख रकम र्वर्नयोजन गररएको छ ।त्यसै गरी 
ऐर्तहार्सक महत्व रहेको तातोर्ानी धारामा भगवान ल्शवको मतुी र्नमााण गना रु 
५० लाख रकम र्वर्नयोजन गररएको छ । 

 रू्वााधार र्नमााण तथा स्तरोन्ती कायाको लार्ग सबै वडाहरुलाई समेट्ने गरी 
आगामी आर्थाक वर्ाको लार्ग अध्यक्ष कोर्मा र्यााप्त रकम र्वर्नयोजन गररएको छ 
।उक्त रकम गाउँ कायाार्ार्लकाको कायाालयको र्नणाय बमोल्जम खचा गररनेछ । 

 भोटेकोशी गाउँर्ार्लकाको ५ वटै वडाहरुलाई जनसंख्या, भगुोल, मानव र्वकास 
सूचकाङ्क, र्वकासको अवस्था तथा राजस्व र्ररचालनको अवस्थालाई मध्यनजर 
गरी समानरु्ार्तक र्वकास गना रु ४ करोड ५८ लाख रकम र्वर्नयोजन गररएको 
छ ।  

 रू्वााधार र्वकास तफा  आगमी आर्थाक बर्ामा रु १५ करोड २६ लाख १४ हजार 
५ सय रुरै्या खचा हनु ेअनमुान गररएको छ । 

 आर्थाक, सामाल्जक तथा रू्वााधार तफा का सम्रू्णा वडा स्तरीय योजना तथा 
कायाक्रम र गाउँर्ार्लका स्तरीय योजना तथा कायाक्रमहरु अनसूुचीमा उपलेख भए 
वमोल्जम रहेका छन जनु गाउँवासी माझ र्सु्तकको रुर्मा उर्लब्ध गराईनेछ । 

 

वातावरण तथा र्वर्द व्यवस्थार्न 

 बनजंगल संरक्षण गरदै् जर्डबटुी उत्र्ादन एवं बजारीकरण गना आगामी आर्थाक 
बर्ाको लार्ग आवश्यक बजेट र्वर्नयोजन गररएको छ । 

 समदुायमा आधाररत र्वर्द व्यवस्थार्न तथा रू्वा तयारी योजना, ज्ञान तथा सीर् 
र्वकास गनाका लार्ग र्वर्द व्यवस्थार्न कोर्, आकल्स्मक कोर्को स्थार्ना गरी 
आवश्यक रकम र्वर्नयोजन गररएको छ । र्वर्द व्यवस्थार्न कोर्को लार्ग रु 
२५ लाख बजेट र्वर्नयोजन गररएको छ ।  

 जैर्वक प्रर्वधी माफा त बाढी र्र्हरो तथा भकू्षयको न्यूनीकरणका लार्ग र्छटो बढ्न े
बाँस लगायत र्र्हरो र्नयन्रणलाई सघाउ र्गु्ने र्वरुवा रोर्ण कायालाई 
प्राथर्मकताका साथ आगामी आर्थाक बर्ामा थालनी गररने छ । जसका लार्ग 
र्यााप्त बजेटको र्वर्नयोजन गररएको छ ।  

 र्वर्द रू्वाको तयारी स्वरुर् तथा र्वर्त र्श्चातको लार्ग स्थानीय सरकारको 
प्रभावकारीता बढाउने उदे्दश्य अनरुुर् र्वर्द्को तयारीका लार्ग अत्यावश्यक 
सामाग्री खरीद गनाको लार्ग रु २५ लाख रकम र्वर्नयोजन गररएको छ । साथै 
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र्वर्द् न्यूर्नकरण, रू्वातयारी, प्रचारप्रसार, सञ्चार तथा कायाक्रम सञ्चालनको लार्ग 
५ लाख र मनसनु जन्य र्वर्द बाट र्वस्थार्र्तहरुको आवास र्नमााणको लार्ग 
१० प्रर्तशत अनदुानको लार्ग ३७ लाख रकम र्वर्नयोजन गररएको छ । 

 आगामी आर्थाक बर्ाको लार्ग वातवरण तथा र्वर्द व्यवस्थार्न तफा  ९२ लाख 
रुरै्या बजेट र्वर्नयोजन गररएको छ । 

संस्थागत र्वकास तथा सेवा प्रवाह तथा सशुासन तफा   
 आ.व २०७७।०७८ बाट सरुु गररएको सूचना र प्रर्वर्धको र्वस्तार माफा त सेवा  

प्रवाहलाई व्यल्स्थत गने तथा सबै वडा कायाालय तथा स्वास््य संस्थामा ईन्टरनेट 
सेवाको र्वस्तार गने काया आगामी आर्थाक वर्ामा सम्र्न्न गररनेछ । जसका 
लार्ग आगामी आर्थाक बर्ामा आवश्यक बजेटको व्यवस्था गररएको छ । 

 सामाल्जक सरुक्षा भत्ता र्वतरण काया बैर्कङ प्रणाली माफा त यस आ.व मा सरुु 
गररएको कायालाई व्यवल्स्थत गना कमाचारीहरुलाई आवश्यकतानरुुर्को तालीम 
प्रदान गररने छ । साथै बैंक सँग समन्वय गरी घमु्ती सेवाको लार्ग व्यवस्था 
र्मलाईने छ । 

 र्वगत आ.व हरुबाटै सरुु गररएको ३०% प्रोत्साहन खचा कायाक्रमलाई आगामी 
आर्थाक वर्ामा समेत र्नरन्तरता ददएको छ । 

 न्यार्यक सम्र्ादन कायालाई व्यवल्स्थत गना न्यार्यक सर्मर्तका सदस्य तथा 
मेलर्मलार् कतााहरुको क्षमता अर्भवरृ्द्ध गना ११ लाख रुरै्या बजेटको व्यवस्था 
गररएको छ । 

 आर्थाक अनसुाशन र र्ारदशीतालाई मध्यनजर गरी सबै योजना तथा 
कायाक्रमहरुको काम रू्वाको अनगुमन तथा काया सम्र्न्न र्श्चातको अनगुमनलाई 
र्तब्रता दददै भकु्तानी प्रर्क्रयालाई व्यवल्स्थत गररनेछ । 

 योजना र्नमााणको क्रममा प्रयोग हनुे र्नमााण सामग्री खरीदको गणुस्तरीयता 
र्रीक्षण गने कायाको थालनी गना आवश्यक व्यवस्था र्मलाईने छ । जसको 
लार्ग प्रार्वर्धक कमाचारीको क्षमता अर्ववरृ्द्ध गने कायाको थालनी गररने छ । 

 लेखा र्रीक्षण कायालाई व्यवल्स्थत गररनकुा साथै बेरुज ुफछौट कायालाई अझ 
व्यवल्स्थत गररदै लर्गनेछ । 

 रू्वााधार र्वकासको मागाल्चर तय गना गाउँर्ार्लकाको र्डल्जटल प्रोफाईल र्नमााण, 
आवर्धक योजना र्नमााण र्ार्लकाको वतृल्चर र्नमााण, सावाजर्नक सनुवुाई 
कायाक्रम, गाउँर्ार्लकामा रहेका धार्माक र्याटकीय स्थलको श्रव्य दृश्य तयार 
गरर प्रचार प्रसार गने कायाक्रमको लार्ग आगामी बर्ा रु ५४ लाख रुरै्या खचा 
गररने छ । 

 समग्रमा संस्थागत र्वकास, सेवा प्रवाह  तथा सशुासन तफा  रु १ करोड २ लाख 
रकम र्वर्नयोजन गररएको छ । 
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सभाध्यक्ष महोदय, 

 अव म आगामी आर्थाक वर्ा २०७८/०७९ को लार्ग मार्थ प्रस्ततु गररएको 
नीर्त तथा कायाक्रम कायाान्वयनका लार्ग बजेट र्वर्नयोजन र श्रोत व्यवस्थार्नको 
अनमुान प्रस्ततु गने अनमुर्त चाहान्छु ।  

 भोटेकोशी गाउर्ार्लकाको आगामी आर्थाक वर्ा २०७८÷०७९ को नीती तथा 
कायाक्रम कायाान्वयन गना चाल ुतफा  रु २८ करोड ३९ लाख ८१ हजार ५ सय 
रुरै्या, रू्जँीगत तफा  रु २२ करोड ६० लाख ५९ हजार ५ सय रुरै्या जम्मा रु 
५१ करोड ४१ हजार रुरै्या रकम र्वर्नयोल्जत गररएको छ । 

 त्यसैगरी गाउँर्ार्लकाबाट र्वभाजन हनु े ३१ करोड ४५ लाख २३ हजार मध्ये 
रू्वााधार तफा  १५ करोड २६ लाख १४ हजार ५ सय रुरै्या, आर्थाक र्वकास 
तफा  १ करोड ७३ लाख  ८० हजार रुरै्या, सामाल्जक र्वकास तफा  ५ करोड 
७० लाख ९९ हजार ५ सय रुरै्या, वातावरण तथा र्वर्द् व्यवस्थार्न तफा  ९२ 
लाख रुरै्या, संस्थागत र्वकास, सेवा प्रवाह तथा सशुासन तफा  १ करोड २ लाख 
रुरै्या, प्रशासर्नक खचा तफा  ६ करोड ८० लाख २९ हजार रुर्ैँया रकम र्वर्यगत 
क्षरे तफा  र्वभाजन गरेको छु । 

 त्यसैगरी, आगामी आर्थाक वर्ाका लार्ग खचा व्यहोने स्रोतहरुमा संघीय सरकार 
सशात अनदुान बाट १५ करोड ५६ लाख रुर्ैँया,  र्वल्त्तय समार्नकरण अनदुान 
बाट ११ करोड ३१ लाख रुर्ैँया र राजस्व बाडँफाडबाट ६ करोड ९७ लाख 
२९ हजार रुर्ैँया प्राप्त हनुेछ । त्यस्तै बागमती प्रदेश सरकार शसता अनदुानबाट 
२ करोड ५ लाख ७३ हजार रुर्ैँया, र्वल्त्तय समार्नकरण अनदुान बाट ९५ 
लाख ४४ हजार रुर्ैँया, राजस्व बाडँफाड (सवारी साधन कर) बाट १ करोड 
९२ लाख रुर्ैँया प्राप्त हनुेछ । त्यसैगरी, भोटेकोशी गाउँर्ार्लकाको आन्तररक 
श्रोतबाट २ करोड र गत वर्ाको गाउँर्ार्लकाको बैंक मौज्दात बाट ८ करोड 
२९ लाख ५० हजार रुरै्या प्राप्त भई आन्तररक स्रोत १० करोड २९ लाख 
र्चास हजार हनुे अनमुान गरेको छु । 

 सामाल्जक सरुक्षा भत्ता र्वतरणको लार्ग लाभग्राहीहरुको बैक खातामा जम्मा हनु े
गरी संघीय सरकारबाट रु ६ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुर्ैँया रकम र्नकासा 
हनुे अनमुान गररएको छ । 

 आर्थाक वर्ा ०७८÷०७९ का लार्ग बागमती प्रदेश सरकार समर्रुक अनदुानबाट 
१ करोड ५४ लाख ४५ हजार रुरै्या र बागमती प्रदेश सरकार र्वशेर् 
अनदुानबाट ३९ लाख रुरै्या प्राप्त हनुे अनमुान गररएको छ । 

 यसै गरी सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरु सडक बोडा नेर्ालबाट १६ लाख 
र प्रदेश तथा स्थानीय सरकार सहयोगी कायाक्रम (र्ी.एल.जी.एस.र्ी) बाट ३ 
लाख ५२ हजार, इाकोर्हमाल नेर्ालबाट ६३ लाख ३८ हजार रुरै्या, र्र्र्लु इन 
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नीड प्रर्तबद्ध र्ररयोजनाबाट 1 करोड 20 लाख 91 हजार रुरै्या, टुकी संघ 
सनुकोशीबाट 8 लाख 50 हजार रुर्ैँया, सामदुार्यक सारथीबाट 63 हजार 
रुर्ैँया गरी आगामी आर्थाक वर्ा २०७८।०७९ मा कुल जम्मा रु ५३ करोड 
१३ लाख ३५ हजार रुर्ैँया गाउँर्ार्लकामा योजना तथा कायाक्रमहरु संचालन 
हनु ेव्यवस्था गररएको छ । 

 अन्त्यमा यस गाउर्ार्लकाको वार्र्ाक वजेट, नीर्त तथा कायाक्रम तजुामा गने 
सन्दभामा सहयोग र्¥ुयाउनहुनुे सम्रू्णा जनप्रर्तर्नर्धज्यहुरु, भोटेकोशी कायार्ार्लकाका 
प्रमखु प्रशासकीय अर्धकृतज्यू लगायत सम्र्णुा कमाचारीज्यूहरु तथा यो कायाक्रम 
तयार गना प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुर्मा सघाउ र्¥ुयाउनहुनुे सवैमा हाददाक धन्यवाद 
ज्ञार्न गना चाहान्छु । 

                  धन्यवाद  

                                             दाबटुी शेर्ाा (लामा) 
                                        उर्ाध्यक्ष 


