
भोरङु गाउॉऩालरका  

सातौं गाउॉसबा अलधवेशन  
लनणणम ऩसु्ततका  

लभलत्-२०७७।११।१७ य १८ गते  

 

 

 

 

 

आलथणक फषण २०७७।०७८ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भोरङु गाउॉऩालरका ,गाउॉ कामणऩालरकाको कामाणरम प्राप्चा,ओखरढुङ्गा  

प्रदेश नॊ. १ नेऩार 



प्रतताववत लफषमहर्- 

१. ऐन, लनलत, नीमभावरी, कामणववलध अनभुोदन गने सम्वन्धभा । 

२. लफद्यारम ब्मफतथाऩन सलभलत गठन सम्वस्न्ध कामणववलध, २०७६ सॊशोधन ऩारयत गयी अनभुोदन गने 
सम्वन्धभा । 

३. अऩाङ्गता बएका ब्मस्िको ऩरयचम ऩत्र लफतयण कामणववलध, २०७५ सॊशोधनराई ऩायीत गयी अनभुोदन गने 
सम्वन्धभा । 

४. भोरङु गाउॉऩालरकाको आ.व. २०७७।०७८ को ऩारयत लफलबन्न स्शषणकको फजेट सॊसोधन एवॊ 
यकभान्तयराई अनभुोदन गने  सम्वन्धभा । 

५. भोरङु गाउॉऩालरकाको वडागत ततरयम ऩारयत लफलबन्न स्शषणकको फजेट सॊसोधन एवॊ यकभान्तयराई 
अनभुोदन गने सम्वन्धभा । 

६.कयाय सम्झौता नववकयण गयी कयाय सेवाको लनयन्तयता ददने लफषमराई अनभुोदन गने सम्वन्धभा । 

७. ववऩत ्ब्मफतथाऩन कोष (सञ्चारन) कामणववलध,२०७५ को ऩवहरो सॊशोधनराई ऩारयत गयी अनभुोदन गने 
सम्वन्धभा। 

८. स्शऺा ऐन २०७६ को ऩवहरो सॊशोधनराई ऩारयत गरय अनभुोदन गने सम्वन्धभा । 

९. आमवेुद शाखाको फजेटको स्शषणक शॊशोधनराई अनभुोदन गने सम्वन्धभा । 

१०. गाउॉऩालरकाको मोजना सम्वन्धभा । 

११. कापरफोट सडक मोजनाको नाभ ऩरयवतणन गयी ग्राभोदम आ.वव. खेर भैदान खेरकुद ग्राउण्ड लनभाणण 
मोजना सम्वन्धभा । 
लनणणमहर  

लनणणम नॊ. १ 

प्रतताववत लफषम नॊ. ५ भालथ छरपर गदाण भोरङु गाउॉऩालरकाका देहाम फभोस्जभको ऐन,लनलत, नीमभावरी, 
कामणववलधको भतमौदा भालथ दपाफाय छरपर गयी उि लनलत ऐन, लनलत, नीमभावरी, कामणववलधहर वहउॉदे 
गाउॉ सबाभा ऩेश बएको हुॉदा देहाम फभोस्जभको ऐन, लनलत, नीमभावरी, कामणववलधहर मस वहउॉदे गाउॉ 
सबाफाट ऩारयत गरय अनभुोदन गयाउने लनणणम सवणसहभलतरे ऩारयत गरयमो । 
लनलतहर 

१. सशुासन लनलत २०७७  

२. रैंलगक सभानता तथा साभास्जक सभावेस्शकयण लनलत २०७७ 

ऐन 

१. सॊतथा दताण सम्वस्न्ध ऐन २०७७ 

२. व्मफसाम दताण ऐन २०७७   



कामणववधीहर 

 

 

१. तथालनम तह रैवङ्गक वहॊसा लनवायण कोष (सञ्चारन) कामणववलध ,२०७७ 

२. भोरङु गाउॉऩालरकाको सवायी साधन सञ्चारन कामणववलध २०७७ 

लनमभावलर 

१. सहकायी लनमभावरी ,२०७७  

२. सॊतथा दताण लनमभावरी , २०७७ 
लनणणम नॊ. २ 

प्रतताववत लफषम नॊ. २ भालथ छरपर गदाण ववद्यारम व्मवतथाऩन सलभलत गठन सम्फन्धी कामणववलध 

२०७६ भा आवश्मक सॊशोधन गनुण ऩने बएकारे देहाम फभोस्जभको दपाभा सॊशोधन गरय मस वहउॉदे 
सबाभा ऩेश गरयएको हुॉदा मस वहउॉदे गाउॉ सबाफाट ववद्यारम व्मवतथाऩन सलभलत गठन सम्फन्धी 
कामणववलध २०७६ ऩवहरो सॊशोधन २०७७ राई ऩारयत गयी अनभुोदन गने लनणणम सवणसहभलतरे 
ऩारयत गरयमो । 

ववद्यारम व्मवतथाऩन सलभलत गठन सम्फन्धी कामणववलध २०७६ भा सॊशोधन गनुण ऩने  

क्र.स.  दपा  वववयण  

१ दपा ९(क)  गणऩयुक सॊख्माभा २ य ३  भा बोलरऩल्ट बन्ने शब्दको ठाउॉभा (७ ददन) बन्ने शब्द यहने  

२ दपा ७६ दोश्रो ऩटकभा २५% अलफबावक उऩस्तथती हनुऩुने य तेश्रो ऩटकभा साधायण उऩस्तथलत राई 
भान्ने । 

३ दपा १ नाभ य प्रायम्बको सहमोग सलभलतभा श्रोत व्मास्ि बन्ने शब्द हटाउने । 

 दपा १० 
(ग) 

"भरु काववणलधको दपा १०(ग) वाक्माशॊ सट्टा भाध्मलभक (९-१०) चरेको ववद्यारमभा एस एर 
लस वा सो सयह उस्िणण भाध्मलभक (९-११।१२) चरेकोभा कऺा १२ वा सो सयह उस्िणण तथा 
आधायबतु ववध्मारमको हकभा कऺा ८ उलतणण वा सो सयह कामभ गरयएको छ । तय 
व्मफतथाऩन सलभलतको अध्मऺ हनु को रालग त्मततो शैस्ऺक मोग्मता बएको उम्भेद्वाय को 
प्रलतलनलधत्व नबएभा सो बन्दा कभ शैस्ऺक मोग्मता बएको उम्भेद्वाय ऩलन अध्मऺ हनु फाधा ऩने 
छैन । 

५ दपा ६ "फार कऺा (प्रायस्म्बक फार स्शऺा) भा अध्मनयत ववद्यालथण को अलबबावक कामभ नयहने ।" 
दपा ६ को च भा थऩ गने 

६ दपा ८७  " स्शऺक प्रलतलनलध छनौट गदाण वार कऺा स्शऺक य ववद्यारम कभणचायीको प्रलतलनलधत्व नयहने" 
दपा ८७को ४ भा थऩ गने । 

७ दपा ८५ "ज" य "झ" य "ठ"वुॉदा नयहने । 

८ दपा ९० य 
९१  

ववरवा गाउॉऩालरका बन्ने ठाउॉभा भोरङु गाउॉऩालरका कामभ गनुण ऩने  



९ दपा ७८ वव.ब्मा.स. अध्मऺरे लफ.ब्मा.स. छनौट सहमोग सलभलत सॊमोजक सॊग सऩथ लरने । 
१०  दपा २२ अलबबावक बेरा हनु ुबन्दा १ ददन अगाफै प्रभास्णत गनुणऩनेछ । 
११ अनसुसु्च 

३३ 
अध्मऺ बन्ने शब्द थऩ गनुण ऩने । 

१२ दपा 
९३(क)  

"मस कामणववलधको राग ुहनु ुऩवुण तत्कालरन काननु अनसुाय वव.ब्मा.स. गठन गयेको बएता ऩलन 
भोरङु गा.ऩाको तथालनम स्शऺा ऐन फभोस्जभ को मसै कामणववलध अनरुऩ ऩनुगणठन गनुणऩनेछ " 
बन्ने वाक्म सभावेश गरयनेछ । 

 
१३ दपा ८(३)  अलबबावक बेराको ७ ददन अगाफै प्रकास्शत गने थऩ गने । 
१४ दपा ६(क)  वार ववकास कामभ नहनुे । 
 

लनणणम नॊ. ३ 

प्रतताववत लफषम नॊ. ३ भालथ छरपर गदाण अऩाङ्गता ऩरयचम ऩत्र लफतयण सम्वस्न्ध कामणववलध 
२०७५को ऩवहरो सॊशोधनको दपा ६ भा यहेको सभन्वम सलभलत देहाम फभोस्जभ गयी  अऩाङ्गता 
ऩरयचम ऩत्र लफतयण सम्वस्न्ध कामणववलध २०७५को दोश्रो सॊशोधनको भतमौदा भाथी दपाफाय 
छरपर गनण मस वहउॉदे सबाभा ऩेश गरयएको हुॉदा उि अऩाङ्गता ऩरयचम ऩत्र लफतयण सम्वस्न्ध 
कामणववलध २०७५को ऩवहरो सॊशोधन राई ऩारयत गयी मस वहउॉदे गाउॉ सबाफाट अनभुोदन गने 
लनणणम सवणसहभलतरे ऩारयत गरयमो । 
(क) गाउॉऩालरकाको उऩाध्मऺ सॊमोजक 

(ख) गाउॉऩालरकाको भवहरा सदतम भध्मेफाट गाउॉऩालरकारे तोकेको भवहरा सदतम सदतम 

 (ग) गाउॉऩालरका लबत्रका भाध्मलभक ववद्यारमका प्रधानाध्माऩक वा श्रोतव्मस्ि भध्मेफाट गाउॉऩालरकाको अध्मऺरेतोकेको 
व्मस्ि सदतम 

(घ) गाउॉ कामणऩालरकाको अध्मऺरेतोकेको तथानीम तवात्म चौकी वाअतऩतारको स्चवकत्सक सदतम 

(ड.) तथानीम प्रहयी कामाणरमको प्रभखु सदतम 

(च) अऩाङ्गता बएका व्मस्िको हक, वहत य सॊयऺणको ऺेत्रभा तथानीम ततयभा कामणयत सॊघसॊतथाहर भध्मेफाट 
गाउॉऩालरकाको अध्मऺरे भनोलनत गयेको सॊतथाको प्रलतलनलध सदतम 

(छ) गाउॉऩालरका य नगयऩालरका लबत्रका अऩाङ्गता बएका व्मस्िहर भध्मेफाट सभन्वम सलभलतरे भनोनमन गयेको एक 
जना भवहरा सदतम सवहत दईुजना सदतम 

(ज) नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायका तथानीम ततयभा यहेका सम्वस्न्धत ववषम हेने कामाणरमको कामाणरम प्रभखु सदतम 

(झ) गाउॉऩालरकाको सम्वस्न्धत शाखाभा कामणयत सम्वस्न्धत शाखा प्रभखु सदतम सस्चफ 

लनणणम नॊ. ४ 

प्रतताववत लफषम नॊ. ४ भालथ छरपर गदाण भोरङु गाउॉऩालरकाको आ.व. २०७७।०७८ को गाउॉ 
सबा फाट लफलनमोस्जत देहाम फभोस्जभको लफलबन्न स्शषणकको फजेट सॊसोधन एवॊ यकभान्तय गयी मस 



वहउॉदे गाॉउ सबाभा ऩेश गरयएको हुॉदा मस गाउॉ सबाफाट अनभुोदन गयाउने लनणणम सवणसहभलतरे 
ऩारयत गरयमो । 

 

तऩस्शर 

आ.व. २०७७।०७८ को फखे गाउॉ सबाभा ऩारयत ऩालरका 
ततरयम मोजना  

फजेट सॊसोधन एवॊ यकभान्तय गनुण ऩने ऩालरका 
ततरयम मोजना  

क्र.स.  मोजनाको नाभ  यकभ  मोजनाको नाभ  यकभ  

स्शऺा 
१ प्राववलधक स्शऺाको शैस्ऺक 

गणुततय अलबफदृि 

(स्शवदलुत भा.वव.)   

१०,०००००।- स्शवदलुत भा.वव.को बौलतक 
सवुवधा ववतताय तथा भभणत 
सम्बाय 

१०,०००००।- 

२ शैस्ऺक त्माङ्क व्मवतथाऩन  ६०,०००।- स्शऺक ऩरयचम ऩत्र लफतयण 
तथा व्मवतथाऩन 

६०,०००।- 

तवात्म  

१ खोऩ केन्र ढरान  ८,०००००।- ढकार गाउॉ हेल्थ मूलनट 
ढरान 

५०,०००।- 

  झगयऩयु हेल्थ मूलनट ढरान ५०,०००।- 
  खोऩ केन्र ढरान  भोरङु-०२ १,०००००।- 

थसु्म्क हेल्थ मलुनट पलनणचय 
खरयद भोरङु-०३  

५०,०००।- 

काकी गाउॉ तवमॊ सेववका बवन 
पलनणचय खरयद  भोरङु-०३ 

५०,०००।- 

घरे गाउॉ खोऩ कयन्र 
सौचारम लनभाणण भोर-ु०४ 

१,०००००।- 

जे.वऩ तवात्म मलुनट पलनणचय 
तथा तवात्म साभालग्र खरयद 
भोरङु-०५  

१,०००००।- 

खोऩ केन्र ढरान भोरङु-०६ १०००००।- 
खोऩ केन्र ढरान भोरङु-०७ १०००००।- 
खोऩ केन्र ढरान भोरङु-०८ १०००००।- 

१ जनजालत दलरत लफऩन्न रस्ऺत 
कामणक्रभ  

४,००००० अन्तयावष्डम ११ औ भवहरा 
ददवस  

१,०००००।- 

दलरत लफऩन्न रस्ऺत कामणक्रभ १,०००००।- 
जनजालत धभण सॊतकृलत 
कामणक्रभ  

२,०००००।- 

२ आभा सभहु बवन भवहरा ३,००००० आभा सभहु बवन भवहरा २,०००००।- 



सहकायी बवन कुलसण टेवर 
खरयद  

सहकायी बवन कुलसण टेवर 
खरयद तथा भभणत 

   आभा सभहु भवहरा सहकायी 
खानेऩानी  

१,०००००।- 

३ अऩाङ्ग जेष्ठ नागरयकराई काडण 
लफतयण  

५,०००००।- भवहरा फारफालरका 
सहस्जकयण  तथा 
अलबभसु्खकयण कामणक्रभ  

४,५००००।- 

ऩालरका ततरयम अऩाङ्ग कोष   ५०,०००।- 
४  खेरकुद ववकास कामणक्रभ को 

रागी  
१०,०००००।- खेर आमोजनाभा सहबालग 

बएका मवुा क्रफहरको रालग 
खेरकुद कामणक्रभ 

११०,०००।- 

खेरकुद साभालग्र वडा ततरयम 
सफै वडाराई २०,००० का 
दयरे  

१६०,०००।- 

   ऩालरका ततरयम खेर साभालग्र  ३०,०००।- 
   ऩालरका ततरयम प्रलतमोलगता ७,०००००।- 
५ लसॊचाई  ५,०००००।- लसॊचाई  २,०००००।- 
६ खानेऩानी  ३,०००००।- खानेऩानी  ६,०००००।- 
७ घरे गाउॉ सडक लनभाणण  ३०,०००००।- गाउॉऩालरका ततरयम खेर 

भैदान भोरङु-०३ प्राप्चा 
५,०००००।- 

   नभनुा फस्तत ऩूवाणधाय लनभाणण 
भोरङु-०३ 

५,०००००।- 

   प्राप्चा स्चउयीफोट यागाददऩ 
सडक  

२०००००० 

८ गाउॉऩालरका ट्रष्ट बवन  ५५,००००० प्रशासकीम बवनको लड.वऩ.आय  १०००००० 
   उद्योग ग्राभ लड.वऩ.आय ५००००० 
   याभऩयु तल्रोटाय भान्रे सडक १५०००० 
   धभरा गाउॉ भान्रे सडक भभणत  १५०००० 
   ऩसर डाॉडा कालर खोल्सा   १००००० 
   ऩात्रे गमु्फा शौचारम लनभाणण  ५०००० 
   याभऩयु लसयान सोलरङ मोजना 

भोरङु -०२ 
१००००० 

   फारफालरका आ.वव. सम्भ 
सडक ववतताय भोरङु-०७ 

३००००० 

   बारथुमु्का सरङु्गे सडक 
ववतताय भोरङु-०६ 

२००००० 

   यचने ऩेस्ल्ट्रक सेट भोरङु-०७ १००००० 



   कुडरेु कूरो भभणत  ५०००० 
   स्जल्रा सेप हाउस सञ्चारन  १५०००० 
   लसॊहदेवव आ.वव. चेप्टे खेर 

भैदान   
२००००० 

   लफजम खकण  वकलडभ सडक 
लनभाणण  

१०००००० 

   ऩाखा गाउॉ सडक ववतताय  १००००० 
   मान्दा खोरा खकण  क्रफ 

पलनणचय 
१००००० 

   प्रहयी चौकी सडक लनभाणण 
भोरङु-०३ 

४००००० 

   डौढे सन्तेश्वय भहादेव भस्न्दय ५०००० 
   याभऩयु बसूनुे भनकरा भस्न्दय 

प्रलतऺारम 
५०००० 

   झगयऩयु बञ्ज्माङ कुरो भभणत  १००००० 
   लरतऩ ुडाॉडा सडक भभणत  १००००० 
   खोरा ककण  भोरङु -०६ 

ग्मालफन जारी  
१००००० 

   साउने ऩानी खा.ऩा.  १००००० 
   तारकोट फजाय सोलरङ  १००००० 
   फेतरफ ताभाङ घाट जाने फाटो  १००००० 
   बसुनुे दलरत फस्तत -दातायाभ 

सय- कास्िके खा.ऩा. भोरङु-
०२ 

५०००० 

   अभानत कोष  १००००० 
९ वावहङ सॊग्रारम  भोरङु-०८ ३,०००००।- श्री यागाददऩ भा.वव. खेर भैदान ३,०००००।- 
१० ढकार गाउॉ कोरेवेस्श सडक 

ववतताय भभणत भोरङु-०१ 
८,०००००।- कुन्तादशणन आ.वव. सडक 

ववतताय भोरङु-०१ 
२,०००००।- 

   ढकार गाउॉ कोरेवेस्श सडक 
लफतताय भभणत भोरङु-०१   

६,०००००।- 

अफन्डा कोष 

१ पराभेखोरा सडक उन्नती 
भोरङु-०२  

२,०००००।- गैयीगाउॉ खोरा देस्ख 
लडस्ल्रयाईको घयभनुीसम्भ 
सडक जारी बने भोरङु-०२  

२,०००००।- 

स्शषणक ऩरयवतणन  

आ.व. २०७७।०७८ को फखे गाउॉ सबाभा ऩारयत ऩालरका 
ततरयम मोजना  

फजेट सॊसोधन एवॊ यकभान्तय गनुण ऩने ऩालरका ततरयम 
मोजना  



क्र.स.  मोजनाको नाभ  यकभ  मोजनाको नाभ  यकभ  

१ लसगाने झाप्र े तास्क्सण्डो ऩात्रे 
कास्िक यलभते जेसे फाख्र ेसडक 
भभणत मोजना  

१०१६०००।- टुस्क्सण्डो तारकोट फाख्र े
सडक भभणत मोजना  

१०१६०००।- 

२ ऩात्रे वडा कामाणरमभा चवऩण 
लनभाणण  

१,५००००।- गमु्फा चवऩण लनभाणण मोजना 
भोरङु-७ 

१,५००००।- 

३ ऩहयी दलरत ऺभता ववकास 
कामणक्रभ  

३,०००००।- ऩहयी दलरत ब्मफसावमक 
उत्ऩादन  

३,०००००।- 

लनणणम नॊ.५ 

प्रतताववत लफषम नॊ. ५ भालथ छरपर गदाण भोरङु गाउॉऩालरकाको आ.व. २०७७।०७८ को गाउॉ 
सबा फाट लफलनमोस्जत देहाम फभोस्जभको लफलबन्न स्शषणकको फजेट सॊसोधन एवॊ यकभान्तय गयी मस 
वहउॉदे गाॉउ सबाभा ऩेश गरयएको हुॉदा देहाम फभोस्जभ हनुे गयी मस गाउॉ सबाफाट अनभुोदन गयाउने 
लनणणम सवणसहभलतरे ऩारयत गरयमो । 

 

तऩस्शर 

आ.व. २०७७।०७८ को फखे गाउॉ सबाभा ऩारयत 
वडाततरयम मोजना  

फजेट सॊसोधन एवॊ यकभान्तय गनुण ऩने वडा ततरयम 
मोजना  

क्र.स.  मोजनाको नाभ  यकभ  मोजनाको नाभ  यकभ  

वडा नॊ. १ 
१ वल्रो साउने सडक  २,०००००।- दलरत वस्तत बवन भोरङु-१ 

साउने  

२,०००००।- 

 जम्भा  २,०००००।-  २,०००००।- 
वडा न. २ 

२ योवहत दाहारको घय देस्ख लगरय 
दाहारको घय सम्भ जाने सडक 
सोलरङ भभणत  

१,०००००।- ई.प्र.का. को गेट देस्ख स्खरा 
दाहारको घय सम्भ भाझगस्ल्र 
ढर भभणत  

५०,०००।- 

अऩाङ्ग अलबभसु्खकयण कामणक्रभ   ५०,०००।- 

३ याभऩयु तल्रोटाय गणेश भस्न्दय 
लनभाणण  

२,५००००।- तल्रोटाय भाझकुरो भभणत  २,५००००।- 

 जम्भा ३,५००००।-  ३,५००००।- 
वडा नॊ. ४ 
४ ऩयुाना गाउॉ बदौये हुॉदै खहये 

खसे्रलन भोटय फाटो लनभाणण 
मोजना (अफण्डा कोष ) 

८,०००००।- कुरखोरा थाभडाॉडा हुॉदै 
भाझखकण  सडक लनभाणण मोजना  

१२३००००।- 

५ ऩयुाना गाउॉ बदौये नेऩाने हुॉदै ९३००००।- तवात्म चौकी बदौये हुॉदै ५०००००।- 



खहये खसे्रनी भोटय फाटो 
लनभाणण मोजना  

ऩयुानागाउॉ सम्भ सडक लनभाणण 
मोजना 

६ लनववुा फोटे जयामोटाय 
जरजरेश्वय भस्न्दय सम्भ भोटय 
फाटो 

४०००००।- लनववुा फोटे जयामोटाय 
जरजरेश्वय भस्न्दय सम्भ सडक 
लनभाणण 

६०००००।- 

७ भाने गाउॉ सऩुाये फय देउयारी 
भोटय फाटो लनभाणण मोजना  

२०००००।- 

 जम्भा २३,३००००।-  २३,३००००।- 
वडा नॊ. ८ 
८ भवहरा तथा आभा सभहु 

अबीभसु्खकयण तालरभ  
१,०००००।- खेर साभालग्र खरयद तथा वडा 

ततरयम खेरकुद  
१,०००००।- 

९ कास्िके सडक भभणत मोजना  १,०००००।- बभेुतथान सडक सोलरङ मोजना  १,०००००।- 
 जम्भा  २,०००००।- जम्भा २,०००००।- 
वडा नॊ. ७ 
९ ऩात्रे जेसे तवात्म चौकी भभणत  २५००००।- जेसे तवात्म चौकी ग्राउण्ड 

लनभाणण  
२५००००।- 

१० ऩात्रे भा.वव. खेर भैदान 
लनभाणण  

५०००००।- खालनचौय लसनऩा भोटय फाटो 
लनभाणण  

५०००००।- 

 जम्भा  ७५००००।-  ७५००००।- 
वडा नॊ. ३ 
११ स्शव भस्न्दय ओवऩ गैया (अवन्डा 

कोष भोरङु गा.ऩा.) 
१,०००००।– 

 
प्रहयी चौकी सडक लनभाणण घरे 
डाॉडा ककण रे 

४,०००००।- 

गभ डाॉडा गैमाॉ भस्न्दय लनभाणण  

(अफन्डा कोष वडागत) 
१०००००।– 

 

 
स्शव भस्न्दय लनभाणण ठुरो ढुङ्गा 
बभेुदेवव (अफण्डा कोष ) 

२०००००।- 

  ४०००००।-  ४०००००।- 

लनणणम नॊ. ६ 

प्रतताववत लफषम नॊ. ६ भालथ छरपर गदाण मस भोरङु गाउॉऩालरका गाउॉ कामणऩालरकाको कामाणरम  
तथा वडा कामाणरमभा अन्तगणत कामणयत सम्ऩणुण सहमोगी कभणचायीहर ,तवात्म चौकी अन्तगणत 
कामणयत सहमोगी कभणचायीहरको कयाय नलफकयण गने लनणणम गरयमो ।स्जल्रा ववकास सलभलतफाट 
सभामोजन बई भोरङु गाउॉऩालरकाभा अ.स.ई ऩदभा कामणयत कभणचायीद्वम श्री कौशर स्घलभये य श्री 
स्शव अलधकायीराई खाई ऩाई आएको सेवा सलुफधा ऩाउने गरय असाय भसान्त सम्भको रागी कयाय 



नववकयण गने लनणणम गरयमो ।भोरङु गाउॉऩालरकाभा अलभन ऩदभा कामणयत श्री भोहन खलतवडाराई 
खाई ऩाई आएको सेवा सवुवधा ऩाउने गयी कयाय नववकयण गने लनणणम गरयमो ।रघ ुउद्यभ ववकास 
कामणक्रभ (भे्ऩा) अन्तगणत उद्यभ ववकास सहजकताण ऩदभा कामणयत श्री गोभा कुभायी यम्तेर य श्री 
सववता लफष्टराई असाय भसान्त सम्भराई कयाय नववकयण गयी कयाय लनयन्तयता ददने लनणणम गरयमो 
।भोरङु गाउॉऩालरकाभा ह.स.चा ऩदभा कामणयत श्री भदन याईरे खाईऩाई आएको सेवा सवुवधा ऩाउने 
गयी कयाय नववकयण गने लनणणम गरयमो ।ऩस्िकयण ववबाग अन्तगणत एभ आई एस अऩयेटय ऩदभा 
कामणयत श्री भदन कुभाय के.लस य वपल्ड सहामक ऩदभा कामणयत श्री लगता काफ्रे , प्रधानभस्न्त्र 
योजगाय कामणक्रभ अन्तगणत योजगाय सेवा केन्रभा कामणयत योजगाय सॊमोजक श्री भाधव काकी , 
प्राववलधक सहामक श्री स्जतेन याई ,अतथामी कोलबड अतऩतारभभा भेलडकर अलधकृत ऩदभा कामणयत 
श्री अस्जत कुभाय शाह , तटाप नसण ऩदभा कामणयत श्री चम्ऩा शे्रष्ठ य श्री सलुनता दाहार राई असाय 
भसान्तसम्भ कयाय नववकयण गने लनणणम गरयमो ।साथै प्रादेस्शक तथा तथालनम शासन सहमोग 
कामणक्रभ अन्तगणत सूचना प्रववलध अलधकृत ऩदभा कामणयत श्री गोऩार नेऩाररे खाई ऩाई आएको सेवा 
सूववधा प्रदान गने गरय सेवा कयाय नववकयण गनण वहउॉदे सबाभा ऩेश गरयएको हुॉदा सम्ऩणुण 
कभणचायीको कयाय नववकयण  वहउॉदे गाउॉ सबाफाट सबाफाट अनभुोदन गने लनणणम सवणसहभलतरे 
ऩारयत गने लनणणम गरयमो ।   
लनणणम नॊ. ७ 

प्रतताववत लफषम नॊ. ७ भालथ छरपर गदाण भोरङु गाउॉऩालरका लफऩद् ब्मफतथाऩन कोष (सञ्चारन) कामणववलध 
२०७५ को देहाम फभोस्जभ सॊशोधनभा ऩवहरो सॊशोधन भतमौदा भालथ दपाफाय छरपर गयी उि 
कामणववलधराई मस वहउॉदे सबाभा ऩेश गरयएको हुॉदा भोरङु गाउॉऩालरका लफऩद् ब्मफतथाऩन कोष (सञ्चारन) 
कामणववलध २०७५ ऩवहरो सॊशोधनराई मस वहउॉदे गाउॉ सबाफाट ऩारयत गरय अनभुोदन गयाउने लनणणम 
सवणसहभलतरे ऩारयत गरयमो । 

क्र.स.  दपा  वववयण  

१ दपा 
१०(८) 

फसोफास गरययहेको तथानभा फावढ, ऩवहयो, रगामतका ववऩत आई घय फतन 
अमोग्म बएभा प्राववलधक प्रलतवेदनको आधायभा लफऩद्को प्रकृलत हेरय ५,००० 
देस्ख १५,००० सम्भ आलथणक सहामता प्रदान गनण सवकनेछ ।  

लनणणम नॊ. ८ 

प्रतताववत लफषम नॊ. ८ भालथ छरपर गदाण भोरङु गाउॉऩालरका स्शऺा ऐन २०७६को देहाम 
फभोस्जभ ऩवहरो सॊशोधन भतमौदा भालथ दपाफाय छरपर गयी उि स्शऺा ऐनको ऩवहरो 



सॊशोधनको भतमौदाराई मस भोरङु गाउॉऩालरकाको वहउॉदे सबाभा ऩेश गरयएको हुॉदा देहाम फभोस्जभ 
सॊशोधन हनुे गयी गाउॉ सबाफाट ऩारयत गरय अनभुोदन गयाउने लनणणम सवणसहभलतरे ऩारयत गरयमो । 

क्र.स.  दपा  वववयण  

१ दपा 
१२(३)  

ववद्यारम व्मफतथाऩन सलभलतका सदतमहररे उऩदपा (१) को खण्ड "क" "ख" 
वा "ग" फभोस्जभका सदतमहर फाट छानेको सदतम सो सलभलतको अध्मऺ हनुछे 
।साथै वव.ब्मा.स सलभलत को कामाणकार गठन बएको लभलत देस्ख ३ फषण सम्भ 
यहनेछ । 

२ दपा 
१२"ख" 

भरु ऐनको दपा १२ को "ख" भा यहेको वाक्माॊशको सट्टा "ववध्मारम यहेको 
वडाको वडा अध्मऺ य वडा सलभलतका वडा सदतमहर भध्मेफाट सो वडा 
सलभलतरे भनोनमन गयेको सदतम " बने्न कामभ गरयएको छ । 

 

लनणणम नॊ. ९ 

प्रतताववत लफषम नॊ. ९ भालथ छरपर गदाण भोरङु गाउॉऩालरका अन्तगणत आमवेुददक सेवा 
कामणक्रभका वक्रमाकराऩहर अन्तगणत देहाम फभोस्जभको कामणक्रभ सॊशोधन गरय कामणक्रभ सञ्चारन 
गने लनणणम सवणसहभलतरे ऩारयत गनण मस वहॉउदे सबाभा ऩेश गरयएको हुॉदा देहाम फभोस्जभ सॊशोधन 
गयी गाउॉ सबाफाट अनभुोदन गयाउने लनणणम सवणसहभलतरे ऩारयत गरयमो । 

क्र.स.  स्शषणक  फजेट  शॊशोधन गरयएको स्शषणक  फजेट  

१ पलनणचय खरयद  ५,०००००।- अलत आवश्मक औषलध 
खरयद  

२,०००००।- 

कामाणरमराई आवश्मक 
पलनणचय खरयद  

३,०००००।- 

लनणणम नॊ. १० 

प्रतताववत लफषम नॊ. १० भालथ छरपर गदाण मस भोरङु गाउॉऩालरका अफण्डा कोष रगामत सम्ऩणुण यातो वकताफभा 
उल्रेस्खत सम्ऩणुण मोजनाहर ऩारयत गरयन्छ । साथै उि मोजनाहर लनमलभतरऩभा सभम भै सञ्चारनन गने लनणणम 
सवणसम्भतरे ऩारयत गरयमो  

लनणणम नॊ. ११  

गत आ.व. २०७६।०७७ को कापरफोट होल्ऩू सडकको यकभ सम्वस्न्धत ऩऺफाट आत्भाआरोचना सवहत यकभ वपताण 
आए ऩलछ ग्राभोदम आधायबतु ववद्यारम खेरकुद भैदानको रागी र ४,०००००।– फजेट लफलनमोजन गने लनणणम 
सवणसहभलतरे ऩारयत गरयमो । 

 



भोरङु गाउॉऩालरका श्रिेम अध्मऺ श्री भस्णयाज याई ज्मूरे भोरङु गाउॉऩालरकाको सातौं गाउॉ सबाभा छरपर कै क्रभभा 
सभम अबाव बएको कायण लभलत २०७७।११।१८ गते लफहान ८ फजे ऩनु गाउॉ सबा फतन े गयी लभलत 
२०७७।११।१७ गतेको ददन फसेको गाउॉ सबा तथलगत गनुण बमो । 

 

लभलत २०७७।११।१८ गतेको सबाको प्रतताव एॊव लनणणमहर्- 

प्रततावववत लफषमहर्- 

प्रतताव नॊ. १ कामणक्रभ सॊशोधन सम्वन्धभा । 

प्रतताव नॊ. २ तथालनम ऩूवाणधाय साझेदायी कामणक्रभको बे्रक डाउन सम्वन्धभा । 

प्रतताव नॊ. ३ भोरङु गाउॉऩालरकाको प्रभखु प्रशासवकम बवन सम्वन्धभा । 

प्रतताव नॊ. ४ भोरङु गाउॉऩालरकाको नाभभा यहेको भोरङु गाउॉऩालरका वडा नॊ. ५ य वडा नॊ . 
३को जग्गा व्मफतथाऩन । 
लनणणमहर  

लनणणम नॊ. १  

प्रतताववत लफषम नॊ. १ भालथ छरपर गदाण भोरङु गा.ऩा. आ.व. २०७७।०७८ को देहाम 
फभोस्जभको फजेट कामणक्रभ सॊशोधन गने लनणणम सवणसहभलतरे ऩारयत गरयमो । 
आ.व. २०७७।०७८ को फखे गाउॉ सबाभा 
ऩारयत ऩालरका ततरयम मोजना  

फजेट सॊसोधन एवॊ यकभान्तय गनुण ऩने ऩालरका 
ततरयम मोजना  

क्र.स.  मोजनाको नाभ  यकभ  मोजनाको नाभ  यकभ  

१ कृवष प्राववलधक फसेको 
वडाभा तयाज ुलफतयण  

२२०००० ऩानी तान्ने भोटय खरयद 
भोरङु-०१  

२२०००० 

२ भाने खहये जयामोटाय 
खा.ऩा. ऩाईऩ ढुवानी 
भोरङु-०४ 

२००००० भाने खहये जयामोटाय 
खा.ऩा.  

भभणत मोजना भोरङु-०४ 

 

२००००० 

लनणणम नॊ. २  

प्रतताववत लफषम नॊ. २ भालथ छरपर गदाां तथालनम ऩवुाणधा ववकास साझेदायी कामणक्रभ अन्तगणत 
भोरङु ऩूवाणधाय ववकास कामणक्रभ (सॊस्घम सॊसद ववकास कोष ) अन्तगणत देहाम फभोस्जभ यकभ फाॉड 
पाॉड गने लनणणम सवणसहभलतरे ऩारयत गरयमो । 

क्र.स. मोजनाको नाभ  यकभ  



१ फगय लबभसेन थान केयाफायी सडक भोरङु-०३ ५०००००।- 
२ यागाददऩ भा.वव. खेर भैदान भोरङु-०८ ५०००००।- 
४ हकण ऩयु खेर भैदान भोरङु -०४ ५०००००।- 
५ भोरङु चौथो रघ ुजरववद्यतु मोजना भोरङु-०१ ५०००००।- 
 

लनणणम नॊ. ३ 

प्रतताववत लफसम नॊ. ३ भालथ छरपर गदाण सविम भालभरा तथा साभन्म प्रशासन भन्त्रारम (मोजना 
तथा अनगुभन शाखा)  को च.नॊ. २५४ लभलत २०७७।१०।१९ को प्राप्त ऩत्र फभोस्जभ तथालनम 
तहको प्रशासवकम बवन ऩूवाणधाय ववकास कामणक्रभ सञ्चारन कामणववलध २०७७ फभोस्जभ प्रशासकीम 
बवन ऩूवाणधाय ववकास कामणक्रभ प्रबावकायी रऩभा सञ्चारन गनण भोरङु गाउॉऩालरकाको अवहरे 
कामाणरमको सॊयचना (वपल्डभा कामभ बएको) बएको तथान (प्राप्चा देउयारी )भा यहेको जग्गा 
गाउॉऩालरकाको नाभभा ल्माउन सम्वस्न्धत लनकामभा ऩहर गने । हार भौज्दतुा काननुरे ब्मफतथा 
गयेको भाऩदण्ड अनसुाय (वपल्डभा कामभ बएको) हारको सॊयचना य थऩ आवश्मक ऩने जग्गा 
व्मवतथाऩन गरय तथालनम तहको प्रशासकीम बवन ऩूवाणधाय ववकास कामणक्रभ सञ्चारन कामणववधी 
२०७७ अनसुाय उऩमिु बएभा सो तथानभा DPR गरय सोवह कामणववधी अनसुाय बवन लनभाणण प्रकृमा 
अस्घ फढाउन ेलनणणम गरयमो । साथै १५ ददन लबत्र जग्गा ब्मफतथाऩन तथा प्रशासवकम बवन ऩूवाणधाय 
ववकासको रागी उऩमिु फाताफयण लनभाणणको रागी देहाम फभोस्जभको कामणदर लनभाणण गयी उि 
कामणदरको प्रलतवेदन तथा जग्गा ब्मफतथाऩन ऩश्चात प्रशासवकम बवनको फतृततृ ऩरयमोजना प्रलतवेन 
(लड.वऩ.आय) लनभाणणको प्रकृमाको अगालड फढाउन ेलनणणम सवणसहभत ऩारयत गरयमो । 

जग्गा व्मफतथाऩन कामणदर  

सॊमोजक्- श्री याभ काकी वडा अध्मऺ भोरङु गाउॉऩालरका वडा नॊ. ३ 

सदतम्- श्री मानभामा सनुवुाय कामणऩालरका सदतम 

सदतम्- श्री पस्णन्र पुॉ मार वडा सदतम  

सदतम्- श्री रेखनाथ पुॉ मार  

सदतम्- श्री ददऩार सनुवुाय  

सदतम्-श्री लभत्र सनुवुाय 

सदतम्- श्री ववष्ण ुअलधकायी  

 

कामणदरको कामणवववयण 



१. (वपल्डभा कामभ बएको) हारको सॊयचना य थऩ आवश्मक ऩने जग्गा व्मवतथाऩन गरय 
न्मूनतभ ६ योऩनी जग्गाको व्मफतथाऩन गने। 

२. भोरङु गाउॉऩालरकाको सडकको भाऩदण्ड अनसुायको हार प्रचरनभा यहेको सडक रगामत 
अन्म उऩमोग बएको जग्गा कट्टागयी उऩमिु जग्गाको ब्मफतथाऩन गने । 

३. गाउॉऩालरकाको बवनको रागी आवश्मक ऩने जग्गा व्मफतथा गदाण ब्मास्िको हारको 
ब्मास्िगत सॊयचनाराई उऩमिु तथानभा तथानान्तयण गदाण गाउॉऩालरकाको जग्गा असय नऩने 
गयी तथानान्तयण गने ।  

४. हारको तवात्म चौकी प्राप्चा जान ेसडक य श्रीचौय जान ेसडक, भोरङु गाउॉऩालरकाको सडक 
भाऩदण्ड अनसुाय छोलड जग्गा ब्मफतथाऩन गनुण ऩने । 

५. तथालनम तहको प्रशासकीम बवन ऩूवाणधाय ववकास कामणक्रभ सञ्चारन कामणववधी २०७७ 
फभोस्जभको उऩमिु जग्गा हनु ुऩने । 

६. जग्गा व्मफतथाऩन गदाण प्रशासवकम बवनभा आवश्मक ऩने प्रलतऺारम अऩाङ्ग भैलत्र शौचारम 
लनभाणण ,गाडेन, ऩाकीङ, तटोय रागामतको रागी आवश्मक ऩूवाणधाय लनभाणण गनण जग्गा 
व्मफतथाऩन गनुण ऩने ।     
लनणणम नॊ. ४  

प्रतताववत लफषम नॊ. ४ भालथ छरपर गदाण भोरङु गाउॉऩालरका वडा नॊ. ५ भा भोरङु 
गाउॉऩालरकाको नाभभा यहेको जग्गाराई उऩमोग गनण कृवष सहकायी ऩकेट ऺते्र ववततायको 
ऩूवाणधाय , ऩालरकाको आवाश गहृ तथा कृवष जन्म उऩज बन्डायण केन्रको रऩभा आवश्मक 
ऩूवाणधाय लनभाणण गने साथै भोरङु गाउॉऩालरकाको नाभभा यहेको वडा नॊ. ३ को जग्गाभा 
खेरकुद भैदानको रालग ऩवुाणधाय ववकास गने लनणणम सवणसम्भत ऩारयत गरयमो । 

 

 

 


