
बैठक संख्याः  

मिम ाः २०७८/०१/०५ 

सि्ाः मबहयन ९ बज े

स्थयनाः गयउँ कय य्पयमिकयको बैठक कक्ष 

 

श्रो  अनुियन  थय बजेट सीिय मनर्ययरण समिम कय सं्ोजक  थय भूिे गयउँपयमिकय अध््क्ष श्री रयिसुर बुढय 

िगरज््ूको अध््क्ष यिय देहय्कय सदस््हरुको उपमस्थम िय श्रो  अनुियन  थय सीिय मनर्ययरण समिम को बैठक 

बसी देहय् बिोमजि मनणय् गरर्ो ।  

क्र.सं. नाम, थर पद दस्तखत 

१ श्री रयिसुर बुढय िगर सं्ोजक  

२ श्री िनकुियरी बुढय मिष्ट सदस््  

३ श्री मभि बहयदरु नेपयिी सदस््  

४ श्री महरय कुियरी श्रेष्ठ (रयनय) सदस््  

५ श्री चन्द्रमसंह श्रेष्ठ सदस्् समचि  

 

अन्य उपस्स्थस्तिः 

 श्री गणेश ििी, िेखय अमर्कृ  – भूिे गयउँपयमिकय 

 श्री मिज् बयठँय, सहय्क पयचँौं भूिे गयउँपयमिकय 

प्रस्तावहरिः 

१) आ.ि. २०७८/०७९ को स्रो  अनुियन सम्बन्द्र्िय 

२) आ.ि. २०७८/०७९ को आ् व््् सम्बन्द्र्िय  

३) क्षेत्रग  बजेट सीिय  थय प्रयथमिक य मनर्ययरण सम्बन्द्र्िय 

४) िडयग  बजेट सीिय मनर्ययरण सम्बन्द्र्िय 

५) आगयिी आि २०७८।०७९ को बजेट  जुयिय ियगयदशयन सम्बन्द्र्िय 



स्नर्णयहरिः 

मनणय् नं. १: भूिे गयउँपयमिकयको आगयिी आमथयक िर्य २०७८/०७९ को ियमग आिश््क पने व्््को प्रक्षेपण 

सम्बन्द्र्िय छिफि गदयय रयजस्ि परयिशय समिम को प्रम िेदन बिोमजि गयउँपयमिकयको आन्द् ररक आ्, नेपयि 

सरकयर र प्रदेश सरकयरबयट आगयिी आ.ि.कय ियमग प्रयप्त हुने अनुियमन  अनुदयन समह   पमसि बिोमजि आम्दयनी 

हुने प्रक्षेपण गरर्ो ।  

सि.नं. आम्दानीका क्षेत्रहरु 

गत 
आ.व.२०७६।०७७ 
को यथाथथ रकम 

चाल ुआ.व. 
२०७७।७८ को 
िंशोसित अनमुान 

आगामी आ.व. 
२०७८।७९ को 

अनमुान 

कैफियत 

क आन्तररक राजश्व         

1 एकीकृत िम्पसत कर 0 0 0   

2 भूसमकर/मालपोत 829063 750000 787500   

3 घर बहाल कर 47280 55000 57750   

4 बहाल फवटौरी कर 1200 0 0   

5 पूवाथिार िेवाको उपयोगमा लाग्ने कर 0 0 50000   

6 अन्य मनोरञ्जन कर 0 5000 10000   

7 
कृफि तथा पशजुन्य व्यविायको 
कारोवारमा लाग्ने कर 

96726 60000 63000   

8 अखेटोपहारमा लाग्ने कर 0 0 0   

9 अन्य कर 394769 30000 31500   

10 औद्योसगक सनकायबाट प्राप्त लाभांश 0 0 0   

11 
िरकारी िम्पसतको बहालबाट प्राप्त 
आय 

0 250000 262500   

12 पयथटक शलु्क 0 0 0   

13 पदयात्रा शलु्क 0 0 0   

14 कृफि उत्पादनको सबक्रीबाट प्राप्त आय 0 100000 105000   

15 
िरकारीिम्पत्तिको सबक्रीबाट प्राप्त 
रकम 

0 0 0   

16 अन्य सबक्रीबाट प्राप्त रकम 0 0 0   

17 अन्य िेवा शलु्क तथा सबक्री 547300 20000 21000   

18 न्याफयक दस्तरु 0 3000 3150   

19 त्तशक्षा क्षेत्रको आम्दानी 0 0 0   



20 परीक्षा शलु्क 8050 200000 210000   

21 यातायात क्षेत्रको आम्दानी 0 0 0   

22 अन्य प्रशािसनक िेवा शलु्क 452929 375000 393750   

23 पाफकथ ङ शलु्क 0 0 0   

24 नक्िापाि दस्तरु 0 0 0   

25 सििाररि दस्तरु 830945 750000 787500   

26 व्यत्तिगत घटना दस्तरु 20750 40000 42000   

27 नाता प्रमात्तित दस्तरु 6400 35000 36750   

28 अन्य दस्तरु 19235 225000 236250   

29 व्यविाफयक रत्तजषे्टशन दस्तरु 55400 400000 420000   

30 फविुत िम्बत्तन्ि दस्तरु 0 0 0   

31 जलस्रोत िम्बत्तन्ि अन्य दस्तरु 0 45000 47250   

32 अन्य क्षते्रको आय 2150 5000 5250   

33 न्याय दण्ड जररवाना र जित 0 0 0   

34 प्रशािसनक दण्ड जररवाना र जित 0 50000 52500   

35 िरौटी िदर स्याहा 0 100000 105000   

36 चाल ुहस्तान्तरि 0 0 0   

37 पजुीगत हस्तान्तरि 0 0 0   

38 फवमा दाफव प्रासप्त 0 0 0   

39 प्रदिुि सनयन्त्रि शलु्क 0 0 0   

40 अन्य राजस्व 114635 30000 31500   

41 
िरकारी घर जग्गा गडुफवल सबक्रीबाट 
प्राप्त रकम 

0 0 0   

42 व्यविाय कर 239600 200000 210000   

43 बेरुज ु 576000 700000 1400000   

44 सनकािा फिताथ 0 0 0   

45 अनदुान फिताथ 0 0 0   

  बैंक मौज्दात 37883716 ३७३४४५६५ 12300000   

  कूल आन्तररक राजस्व 42126148 41772565 17669150   

            

२ राजस्व बााँडिााँडः         

१ राजस्व बााँडिााँड िंघ ५०६८२९३१.१६ ७६४२३००० 76961000   



१.१ मूल्य असभवृद्दि कर तथा अन्त: शलु्क         

१.२ प्राकृसतक स्रोतको रोयल्टी         

२ राजस्व बााँडिााँड प्रदेश         

२.१ िवारी िािन कर ३५८५७६२.११ ३९८४००० 5000000 अनमुान 

२.२ अन्य         

  कूल राजस्व बााँडिााँड 54268693.27 80407000 81961000   

३ फविीय हस्तान्तरि         

३.१ नेपाल िरकारबाट प्राप्त हनुे अनदुानः         

३.१.१ फविीय िमानीकरि अनदुान 108,000,000 110,500,000 114,200,000   

३.१.२ िशतथ अनदुान 176,925,000 180,905,350 200,000,000 अनमुान 

३.१.३ िमपूरक अनदुान   16,000,000 16,000,000 अनमुान 

३.१.४ फवशेि अनदुान   13,000,000 13,000,000 अनमुान 

  नेपाल िरकारतिथ  कूल 284,925,000 320,405,350 343,200,000   

३.२ प्रदेश िरकारबाट प्राप्त हनु ेअनदुानः         

३.२.१ फविीय िमानीकरि अनदुान ४१४३००० ५१०१००० ५३७००००   

३.२.२ िशतथ अनदुान ९०००००० १४८५०००० १८८४५००० अनमुान 

३.२.३ िमपूरक अनदुान २२४२८००० १५०००००० १८०००००० अनमुान 

३.२.४ फवशेि अनदुान ८२००००० ६०००००० ८२००००० अनमुान 

  प्रदेश िरकारतिथ  कूल 43,771,000 40,951,000 50,415,000   

४ फविीय व्यवस्था (प्रासप्त)   ५०००००० ५००००००   

५ अन्तर स्थानीय तह िाझेदारी         

६ अन्य         

  कूल जम्मा 425,090,841.27 488,535,915.00 498,245,150.00   

 

 

  



मनणय् नं. २: भूिे गयउँपयमिकयको आगयिी आमथयक िर्य २०७८/०७९ को ियमग शीर्यकग  रुपिय  पमसि बिोमजि 

सीिय मनर्ययरण गने मनणय् गरर्ो ।  

शीिथक आ.व. 
२०७६/७७ को 

यथाथथ 

आ.व. 
२०७७/७८ को 

अनमुान 

आ.व. 
२०७८/७९ को 

अनमुान 

कैफिय
त 

चाल ुखचथ 

२११११ पाररश्रसमक कमथचारी 22,991.29 33,000 37,000   

२१११२ पाररश्रसमक पदासिकारी 1,560.00 0 0   

२११२१ पोशाक 610 430 430   

२११२३ औििी उपचार खचथ 15 100 100   

२११३१ स्थानीय भिा 4815.362 4,167 4,815   

२११३२ महंगी भिा 1104.866 864 1,000   

२११३४ फिल्ड भिा 189   800   

२११३४ कमथचारीको बैठक भिा 248 240 300   

२११३५ कमथचारी प्रोत्िाहन तथा परुस्कार   100 200   

२११३९ अन्य भिा 786.1 370 400   

२११४१ पदासिकारी बैठक भिा 600 700.00 700   

२११४२ पदासिकारी अन्य िसुबिा 7385.5 9,436.00 9,980   

२११४९ पदासिकारी अन्य भिा                -    564 600   

२२१११ पानी तथा सबजलुी 118.747 405 450   

२२११२ िंचार महिलु 285.802 640 800   

२२२११ इन्िन (पदासिकारी)                 -        

२२२१२ इन्िन (कायाथलय प्रयोजन) 419.616 600 800   

२२२१३ िवारी िािन ममथत 772.74 1000 1,000   

२२२१४ सबमा तथा नवीकरि 102.722 675 725   

२२२२१ मेत्तशनरी तथा औजार िञ्चालन तथा ममथत खचथ 152.97 572 600   

२२२३१ सनसमथत िावथजसनक िम्पत्तिको िम्भार खचथ 475.95 2413 3,000   

२२३११ मिलन्द तथा कायाथलय िामाग्री 5,923.45 7,519 7,519   

२२३१३ पसु्तक तथा िामाग्री खचथ                -    27 200   

२२३१४ इन्िन-अन्य प्रयोजन 83.4 120 200   

२२३१५ पत्रपसत्रका, छपाई तथा िूचना प्रकाशन खचथ 789.6 1107 1,280   



२२३१९ अन्य कायाथलय िञ्चालन खचथ 110 500 800   

२२४११ िेवा र परामशथ 97.5 1750 2,500   

२२४१२ िूचना प्रािाली तथा िफ्टवेयर िंचालन  20.9 82 200   

२२४१३ करार िेवा शलु्क 2765.45 9,000.00 9,000   

२२४१४ िरििाई शलु्क                -                  -    200   

२२४१९ अन्य िेवा शलु्क 16,730.16 17,098 18,080   

२२५११ कमथचारी तासलम खचथ 60 400 400   

२२५१२ िीप फवकाि तथा जनचेतना तासलम तथा गोष्ठी िम्बन्िी खचथ 1869 4,500.00 4,615   

२२५२२ कायथक्रम खचथ 45,232.82 56,342.57 66,342.57   

२२५२९ फवफवि कायथक्रम खचथ                -    200 200   

२२६११ अनगुमन, मूल्याङ्कन खचथ 965.24 1,400.00 1,560   

२२६१२ भ्रमि खचथ 1,009.73 916 1,110   

२२६१९ अन्य भ्रमि खचथ 9.45 180 180   

२२७११ फवफवि खचथ 1,797.46 2,509.00 3,280   

२२७२१ िभा िञ्चालन खचथ 38.56 60 65   

२५३१५ अन्य िहायता 5 160 356   

२६४११ सनशतथ चाल ुअनदुान    80000 8,000   

२६४१२ िशतथ चाल ुअनदुान  71828.8 26358 30,746   

२६४१३ अन्य िंस्थालाइ िशतथ चाल ुअनदुान  12024.5 644 37000   

२७२११ छात्रवृत्ति                 -    2000   

२७२१२ उिार, राहत तथा पनुस्थाथपना खचथ 100.1 300 500   

२७२१३ औििी खररद खचथ 324.415 2500 1,500   

२८४११ जग्गाको भाडा   20 22   

२८४१२ घर भाडा 223.36 310 315   

२८१४३ िवारी िािन तथा मेत्तशनरी औजार भाडा 21   400   

२८१४९ अन्य भाडा 169.8 260 380   

२८९११ भैपरी आउने चाल ुखचथ 5.87 50 500   

   चाल ुजम्मा   204,839.22   270,588.57    263,150.57    

                   -        

पूाँत्तजगत खचथ         

31111 आवािीय भवन सनमाथि  ३९०६ 6,276 12,500   

३१११२ गैरआवािीय भवन सनमाथि २८४७४ 15,343 19,580   



३१११३ सनसमथत भवनको िंरचनात्मक ििुार खचथ १५०० 359 450   

३१११५ िसनथचर तथा फिक्चिथ २७४२ 2,664 3,250   

३११३१ पशिुन तथा बागवानी फवकाि खचथ  ९२३ 945 1,000   

३११३२ अनिुन्िान तथा फवकाि िम्बिी खचथ  ६९७ 3,280 4,080   

३११२१ िवारी िािन 0 6,000 6,000   

३११२२ मेत्तशनरी तथा औजार ६०१९.८१ 7,508 8,200   

३११३२ 
कम््यटुर िफ्टवेयर सनमाथि तथा खरीद खचथ एवं अन्य 
बौफिक िम्पिी प्रासप्त खचथ 

0 180 560   

३११५१ िडक तथा पलु 45300.68 79,582 80,000   

३११५३ फवद्यतु िंरचना सनमाथि 2830 12,750 19,000   

३११५४ तटबन्ि तथा बााँि सनमाथि 0 2,990 2,895   

३११५५ सिंचाई िंरचना सनमाथि 500 600 890   

३११५६ खानेपानी िंरचना सनमाथि 12854.79 8,926 8,845   

३११५७ वन तथा वातावरि िंरक्षि 1075.75 3,194 3,595   

३११५८ िरििाई िंचना सनमाथि 4146 5,855 6,000   

३११५९ िावथजसनक सनमाथि 31925.99 43,638 43,810   

३११६१ सनसमथत भवनको िंरचनात्मक ििुार खचथ 1485 852 1,000   

३११७१ पूाँजीगत ििुार खचथ िावथजसनक सनमाथि 1948.86 2,545 3,240   

३११७२ पूाँजीगत अनिुन्िान तथा परामशथ 210.97 6,000 8,000   

३१५११ भैपरी आउने पूाँजीगत   1,800 2,200   

   पूाँजीगत जम्मा   146,540.00   211,287.00    235,095.00    

  कूल जम्मा ३५१३७९.२२ ४८१८७५.५७ ४९८२४५.५७   

  



मनणय् नं. ३: भूिे गयउँपयमिकयको आगयिी आमथयक िर्य २०७८/०७९ को ियमग क्षेत्रग  रुपिय  पमसि बिोमजि 

सीिय  थय प्रयथमिक य मनर्ययरण गने मनणय् गरर्ो ।  

के्षत्र प्राथस्मकता बजेट स्सस्िङ प्रस्तशत 

आमथयक मिकयस 3 १०८००० २२ 

सयियमजक मिकयस 1 १७३००० ३५ 

पूिययर्यर मिकयस 2 १६२००० ३३ 

िय यिरण  थय मिपद् व््िस्थयपन 4 ३२२२५ ६ 

संस्थयग  मिकयस, सेिय प्रियह र सुशयसन 5 २३०२० ५ 

जम्िय   ४९८२४५ १०० 

 

मनणय् नं. ४: भूि ेगयउँपयमिकयको आगयिी आमथयक िर्य २०७८/०७९ को ियमग िडयग  सीिय मनर्ययरणकय ियमग 

 पमसि बिोमजिको ियपदण्ड मनर्ययरण गने मनणय् गरर्ो ।  
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रयजस्िाः IF(E3>=500,20,IF(E3>=400,18,IF(E3>=300,16,IF(E3>=200,14,IF(E3>=100,12,   

 

 भूगोिाः  50+=20, 31-50=18, 20-30=16,<20=14 
       

  

 



मनणय् नं. ५: भूिे गयउँपयमिकयको आगयिी आमथयक िर्य २०७८/०७९ को ियमग  पमसि बिोमजि शयखयग   थय 

िडयग  सीिय मनर्ययरण गने मनणय् गरर्ो ।  

कायाणिय/शाखा बजेट स्सस्िङ प्रस्तशत कैस्ियत 

गाउँ कायणपास्िकाको कायाणिय १६७४२२     

प्रशयसन, ्ोजनय  थय अनुगिन शयखय ९५०० 6% प्रशयसमनक खचय सिे  

पूिययर्यर मिकयस  थय िय यिरण व््िस्थयपन 

शयखय ७४२२२ 44% 

पयमिकयस् री् ्ोजनयहरु 

सिे  

मशक्षय, ्ूिय  थय खेिकूद शयखय १२५०० 7% स्ि्ंसेिक मशक्षक सिे  

आमथयक प्रशयसन शयखय ५२००० 31% प्रशयसमनक खचय सिे  

सयियमजक मिकयस शयखय १९२०० 11%   

्ूिय मिकयस केन्द्र ३००० 2%   

खयनेपयनी  थय सरसफयई ३००० 2%   

कृमर् प्रसयर  थय बयिी मिकयस कय य्क्रि ४००० 2% सश य अनुदयन बयहेक 

ियररङ एकीकृ  अनुसन्द्र्यन केन्द्र २५०० 1%   

पशु सेिय कय य्क्रि ३२०० 2% सश य अनुदयन बयहेक 

आर्यरभू  स्ियस््् ३५०० 2% सश य अनुदयन बयहेक 

        

        

िडयग  रुपिय मसमिङ ६०९०९     

िडय नं. १ ७२८९ 12%   

िडय नं. २ ७३७५ 12%   

िडय नं. ३ ७१३३ 12%   

िडय नं. ४ ५६९३ 9%   

िडय नं. ५ ५६८८ 9%   

िडय नं. ६ ६३७३ 10%   

िडय नं. ७ ६३५५ 10%   

िडय नं. ८ ७०२० 12%   

िडय नं. ९ ७९८४ 13%   

        

जम्िय २२८३३१     

 

 



मनणय् नं. ६: भूिे गयउँपयमिकयको आगयिी आमथयक िर्य २०७८/०७९ को ियमग  पमसि बिोमजि बजेट  जुयिय 

ियगयदशयन स्िीकृ  गने मनणय् गरर्ो ।  

तपस्सि 

आ.ि. २०७८।०७९ को शयखय/िडयग  बजेट  थय कय य्क्रि  जुयिय र कय्ययन्द्ि्नकय ियगयदशयनहरु 

नेपालको िंफविानमा भएका व्यवस्थाहरु कायाथन्वयनका लासग स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ६ तथा 
पररच्छेद ९ मा भएको व्यवस्था तथा स्थानीय तहको बजेट तजुथमा द्ददग्दशथन, 2074, (पररमात्तजथत) भूमे गाउाँपासलकाको 
योजना तजुथमा द्ददग्दशथन, २०७५ बमोत्तजम गाउाँपासलकाको वडा स्तर, िमदुाय, वस्ती तथा गाउाँस्तरमा िहभासगतामूलक 
योजना तजुथमाका लासग योजना तजुथमाका िबै चरिमा िबैस्तरबाट अथथपूिथ िहभासगता र सनिथय प्रफक्रया िसुनत्तित गनथ 
िाफवकको प्रस्ताफवत योजनाहरुलाई िमेत अध्ययन फवश्लेिि गरी गाउाँपासलकाको भौगोसलक अवस्था, स्थानीय आवश्यकता 
र फवसभन्न क्षेत्रगत योजना आद्दद िमेतलाई दृफष्टगत गरी श्रोत अनमुान तथा बजेट िीमा सनिाथरि िसमसतको बैठकबाट देहाय 
अनिुार आ.व. २०७८।०७९ को बजेट सिमा (सिसलङ) र मागथदशथन पठाइएको छ। 

देहायको बजेट सिसलङ्ग र मागथदशथनलाई पूिथ पालना गरी आ.व. २०७८।०७९ को िहभासगतात्मक ढङ्गले योजना 
तजुथमाका िबै चरि र प्रफक्रयाहरु पूरा गरी चाल ु र पूाँजीगत प्रकृसतका आयोजना/कायथक्रम तजुथमा गनथ सििाररश गरी 
पठाउन ुहनु अनरुोि छ । 

क्र.िं. शीिथक रकम कैफियत 

१ वडास्तरबाट छनौट तथा 
कायाथन्वयन हनु े

िंलग्न िूची 
अनिुार 

जनिंख्या, भूगोल वस्ती क्षेत्र, राजस्व िंकलन, मानव फवकाि, पूवाथिार 
फवकािको अवस्थाको आिारमा प्राप्त अंकमा आिाररत फवसनयोजन गररएको ।  

२ पासलकास्तरबाट छनौट 
तथा कायाथन्वयन हनु े

प्रशािसनक दाफयत्व, महत्वपूिथ र गौरवका आयोजनाहरु, फवियगत शाखाबाट 
िम्पादन गनुथपने आयोजना तथा कायथक्रमहरु र वस्ती तथा वडास्तरबाट 
िम्बोिन हनु निकेका आयोजना तथा कायथक्रमहरुलाई मध्यनजर गरी 
आवश्यकता र औत्तचत्यताको आिारमा फवसनयोजन गररएको 

 

क. िमफष्टगत मागथदशथनः 

१.  पन्रौं योजनाको लक्ष्य, उिेश्य र रिनीसतहरुको कायाथन्वयनमा प्रत्यक्ष योगदान पगु्ने गरी वाफिथक फवकाि कायथक्रम 
तजुथमा गने ।  

२. द्ददगो फवकािका लक्ष्यहरु (SDGs) का ित्तम्बत्तन्ित लक्ष्यहरु हासिल गनथ िहयोग पगु्ने फकसिमका कायथक्रमलाई 
प्राथसमकता द्ददने ।  



३. वाफिथक फवकाि तथा बजेट तजुथमा प्राथसमफककरि सििाररश गदाथ सनम्नानिुारको फवियक्षेत्रगत रुपमा छुट्याउने। 
योजना सििाररश गदाथ बजेट िीमा भन्दा बढी भएता पसन आवश्यक योजनाहरुलाई प्राथसमकता द्ददएर पठाउनपुनेछ। 

(क) आसथथक फवकाि (कृफि, उद्योग, पयथटन, िहकारी, फविीय क्षेत्र) 

(ख) िामात्तजक फवकाि (त्तशक्षा, स्थास््य, खानेपानी तथा िरििाइ, िंस्कृसत प्रविथन, खेलकूद तथा मनोरञ्जन, लैंसगक 
िमानता तथा िामात्तजक िमावेशीकरि) 

(ग) पूवाथिार फवकाि (िडक, पलु तथा झोलङु्गे पलु, सिंचाई, उजाथ, लघ ुतथा िाना जलफवद्यतु, िञ्चार) 

(घ) वातावरि तथा फवपद् व्यवस्थापन (वन तथा भूिंरक्षि, जलािार िंरक्षि, वातावरि िंरक्षि, जलवाय पररवतथन, 
िोहोरमैला तथा ढल व्यवस्थापन, जलउत्पन्न प्रकोप सनयन्त्रि, फवपद् व्यवस्थापन) 

(ङ) िंस्थागत फवकाि, िेवा प्रवाह र िशुािन (िामान्य िेवा, िरुक्षा व्यवस्थापन, िूचना प्रफवसि, पत्तञ्जकरि व्यवस्थापन, 
स्थानीय त्याङ्क िंकलन र असभलेख व्यवस्थापन) 

४. गाउाँपासलका र फवियगत शाखा/कायाथलयका िम्पूिथ कायथक्रमहरुलाई िमेटी असनवायथ रुपमा मागमा आिाररत योजना 
सनमाथिको लासग स्थानीय तहको ७ चरिको योजना तजुथमाको प्रफक्रयाबाट माग भै आएका योजनाहरुलाई वाफिथक 
कायथक्रममा िमावेश गररने भएकाले योजना तथा कायथक्रम छनौट गदाथ वस्तगुत र मागमा आिाररत आयोजना तथा 
कायथक्रम छनौटको िसुनत्तितता गने । 

५. नेपाल पक्ष भएका मफहला, बालवासलका, अपाङ्गता भएका व्यत्ति र आद्ददवािी/जनजासतिाँग िम्बत्तन्ित अन्तराथफिय ित्तन्ि 
िम्झौतामा उल्लेख भएका फवियमा राफिय दाफयत्व पूरा गनथ िहयोग पगु्ने खालका कायथक्रमलाई प्राथसमकता िाथ 
िमावेश गने ।  

६. जलवाय ुपररवतथन अनकुुलन, फवपद व्यवस्थापन, िेन्दाई फवपद् जोत्तखम न्यसुनकरि िंरचना र फवपद्पसछको आवश्यकता 
आाँकलन िंरचना, अपांगमैत्री एवं बालमैत्री स्थानीय शािन, पोिि ििुार, लैफङ्गक उिरदायी बजेट फवसनयोजनजस्ता 
बहपुक्षीय त्तजम्मेवारीका फवियलाई स्थानीय तहको अगवुाईमा तत ्िम्बन्िी प्राथसमकताहरु प्रसतफवत्तम्बत हनुे गरी वाफिथक 
कायथक्रमका फक्रयाकलापमा िमावेश गने ।   

७.  फवकाििाँग िम्बत्तन्ित आयोजना छनौटदेत्तख अनगुमन/मूल्याङ्कन गनेिम्मका िबै चरिमा असनवायथ रुपमा मफहला, दसलत, 

अपांगता भएका व्यत्ति एवं फवपन्न वगथ िमेतका िेवाग्राही एवं लत्तक्षत पररवारको िहभासगताको िसुनत्तितता कायम 
गरी सतनीहरुलाई प्रत्यक्ष लाभ पगु्ने गरी बातावरिमैत्री, िीपमूलक एवं रोजगारमूलक कायथक्रमहरुको तजुथमा गरी 
प्रभावकारी कायाथन्वयनको व्यवस्था समलाउने ।  

८.  फवपद् जोत्तखम न्यूसनकरि िम्बन्िमा स्थानीयस्तरको बहपु्रकोप जोत्तखम लेखाजोखा, फवपद् पूवथतयारी, फवपद् 
न्यूसनकरि/अल्पीकरि, फवपद् प्रसतकायथ तथा फवपद् पनुलाथभ/पनुसनथमाथि िम्बन्िी कायथहरु पफहचान, बह ुप्रकोप जोत्तखम 



िंवेदनशील योजना तथा फवपद्/जलवाय ुजोत्तखम व्यवस्थापन योजना र यस्ता योजनाहरुले सनद्ददथष्ट गरेका प्राथसमकताहरु 
फवकाि कायथक्रममा मूलप्रवाहीकरि गने ।  

ख) आयोजनाको तजुथमा छनौट िम्बन्िमा 

९.  िाफवकमा स्थानीय स्तरमा वाफिथक बजेट तथा कायथक्रम तय गदाथ मफहला, बालबासलका, आद्ददवािी जनजाती तथा 
फपछसडएका वगथ क्षेत्र र दसलत र अल्पिंख्यकमा लत्तक्षत कायथक्रमहरु िंचालन गने गररएकोमा आगामी द्ददनमा िमेत 
त्यस्ता लत्तक्षत क्षेत्रलाई िमेत सनरन्तरता द्ददने ।  

१०. आआयोजना छनौट गदाथ उत्पादनशील, रोजगारी वृफि, गररबी न्यूसनकरि, वातावरि िंरक्षि, फवपद् तथा जलवाय ु
जोत्तखम न्यूसनकरि, िमावेशी फवकाि जस्ता क्षेत्रमा िहयोग परु् याउने छोटो िमयमा िम्पन्न भई बढी प्रसतिल द्ददने, 
कम लगानीबाट बढी जनिंख्यालाई लाभ परु् याउन े तथा जनिहभासगता जटुाउन िफकने फकसिमका आयोजनालाई 
प्राथसमकता द्ददने ।  

११. आयोजना छनौट तथा बजेट फवसनयोजन गदाथ भूगोल (क्षेत्रिल), गररबी  (मानव फवकाि िूचकाङक्), जनिंख्या, र िेवा 
प्रवाह लागत, आिार मानी िन्तलुन कायम हनुे गरी गने ।  

१२. नयााँ स्थापना भएका वडाहरुको भौसतक तथा अन्य पूवाथिार फवकाि र व्यवस्थापनलाई प्राथसमकता द्ददने । 

१३. भवन सनमाथि िम्बन्िी कायथक्रम बनाउाँदा जग्गाको उपलब्िता नभई बजेट नछुट्याउने ।  

१४. िम्पन्न भइिकेका भौसतक िंरचनाहरुको द्ददगोपनालाई ध्यान द्ददई सनरन्तर िञ्चालन हनु िक्ने अवस्थामा राख्नको 
लासग आवश्यक ममथत िम्भार बजेटको व्यवस्था गने ।  

१५. वस्ती तथा वडास्तरबाट बाट माग भै आउने आयोजना मध्ये वडा तहस्तरमा िम्बोिन गनथ निफकने आयोजना तथा 
कायथक्रमहरुलाई पासलकास्तरमा िमावेश गनुथपने वा प्रदेश तथा िंघ स्तरमा माग गनुथपने भएमा िम्बत्तन्ित वडा र 
फवियगत िसमसत मािथ त त्यस्ता मागहरुको व्यवस्थापन गने ।  

१६. आयोजना तजुथमा गदाथ आफ्नो क्षेत्रको फवकाि सनमाथि एवं िेवा प्रवाहिाँग िम्बत्तन्ित फवियमा फवियगत शाखा र 
गाउाँपासलकाले अन्य िरकारी सनकाय, अन्य स्थानीय तह, सनजी क्षेत्र र नागररक िमाजिाँग अन्तरफक्रया एवं िमन्वय 
गरी िूचना एकीकृत गराई िहभासगतामूलक योजना तजुथमा प्रफक्रया अपनाई अत्तन्तम रुप द्ददने ।  

१७. पूवाथिारतिथ  सनमाथिािीन अिरुा आयोजनालाई िम्पन्न गरी िञ्चालनमा ल्याउने कायथक्रमलाई प्राथसमकता द्ददने ।  

१८. फवपद् जोत्तखम न्यूसनकरििम्बन्िी आयोजना तथा कायथक्रम छनौट गदाथ फवपद व्यवस्थापन िसमसतिाँग िमन्वय गरी 
उि िसमसतले प्राथसमफककरि गरेका कायथक्रमहरुलाई िमावेश गने ।  



१९. क्रमागत आयोजना/कायथक्रमहरु भौसतक तथा फविीय प्रगसतको आिारमा सछटो िम्पन्न गरी प्रस्ताव गने। लामो 
िमयदेत्तख वाफिथक फवकाि कायथक्रममा िमावेश भएका तर िम्पन्न हनु निकेका कायथक्रम/आयोजनाहरुको औत्तचत्य 
हेरी आवश्यक देत्तखएमा मात्र कायथक्रममा िमावेश गने ।  

ग. आयोजनाको कायाथन्वयन िम्बन्िमा  

२०. फवसनयोत्तजत स्रोतलाई न्यायोत्तचत रुपमा जनता िमक्ष परु् याउन िरकारी तथा गैर िरकारी सनकायबाट लगानी हनु े
कायथक्रम/आयोजनालाई स्रोतको कमी हनु नद्ददने र फवसभन्न फवकाि प्रदायक सनकायहरुबाट हनुे फवकाि कायथलाई 
दोहोररन नद्ददने व्यवस्था गरी स्रोतको व्यवस्थापन गने ।  

२१. कायथक्रम/आयोजना तजुथमा, कायाथन्वयन, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन लगायतका कायथलाई व्यवत्तस्थत र प्रभावकारी बनाउन 
भूमे गाउाँपासलकाको कायाथलयले िमग्र वाफिथक कायथक्रम कायाथन्वयन कायथतासलका र फवियगत शाखा तथा वडा 
कायाथलयहरुले िोही कायथतासलका र कायाथन्वयन कायथयोजना बमोत्तजम फक्रयाकलापगत कायाथन्वयन कायथयोजना  बनाई 
लागू गने र आयोजनाका प्रत्येक चरिमा अत्यासिक मात्रामा जनिहभासगता जटुाउनेतिथ  जोड द्ददने ।  

२२. कायथक्रम/आयोजनाको िञ्चालनमा िहभासगताको मापदण्ड तयार गदाथ आयोजनाको प्रकृसत, आयोजना स्थल, उपभोिाको 
क्षमता र स्थानीय तहले अवलम्बन गरेको नीसतको अिीनमा रही नगद, श्रम वा स्थानीय िमाग्री िमेतको योगदानको 
अनपुात सनिाथरि गने । यिरी िहभासगताको अंश सनिाथरि गदाथ असत फवपन्न पररवार तथा िमदुायलाई फवशेि िहसुलयत 
द्ददने उिेश्य राखी लागत िहभासगता व्यहोनथ निकेको कारिबाट लत्तक्षत िमूहलाई बत्तञ्चत नगररने नीसत अवलम्वन 
गने । 

२३. स्थानीय स्तरबाटै िञ्चालन हनुे पूवाथिार फवकाि (िडक, खानेपानी, फवद्यतु, प्रकोप सनयन्त्रि आद्दद) का कायथक्रमहरु 
कायथक्रम/आयोजना कायाथन्वयन गनुथपूवथ असनवायथ रुपमा िम्भाव्यता अध्ययन गरेको हनुपुने र यस्ता कायथक्रम/आयोजना 
िञ्चालन गदाथ श्रममूलक तथा वातावरिमैत्री प्रफवसि अपनाउने तर श्रम जटु्न निक्ने आयोजनामा मेसिनरी वा यन्त्रको 
प्रयोग गनुथ पदाथ लागत अनमुान पसन िोही अनिुारको बनाई काम गराउने । 

घ. अनगुमन मूल्याङ्कन िम्बन्िमा  

२४. गाउाँपासलकाको एकीकृत योजना तजुथमा गदाथ प्रभाव, अिर तथा प्रसतिल तहका नसतजालाई िमेत स्पष्ट रुपमा पररभाफित 
गरी नसतजा खाका तयार गने ।  

२५. अनगुमन तथा मूल्याङ्कन िम्वन्िी खाका तयार गरी कायाथन्वयनका प्रत्येक चरिमा उि खाकालाई अनिुरि गरी 
कायाथन्वयनलाई ििल बनाउने गरी कायथक्रम तजुथमा गने र िोही बमोत्तजम अनगुमन मूल्याङ्कन गरी प्रसतवेदन गरी 
प्रसतवेदनमासथ छलिल तथा सनरन्तर ििुार र सनरन्तरतालाई जोड द्ददने व्यवस्था समलाउने ।     



ङ. अन्तरिम्बत्तन्ित फवियहरु (Cross cutting Issues)  

२७. रोजगारी सिजथना, गररबी न्यूसनकरि, फवपद् तथा जलवायजुन्य जोत्तखम न्यसुनकरि, फवपद् व्यवस्थापन, िशुािन, जनताको 
नत्तजकमा िेवा िफुविा, द्ददगो, गिुस्तरीय र वातावरिमैत्री स्थानीय पूवाथिारको फवकाि र स्थानीय शािन, आसथथक 
अविरमा वृफि एवम ्त्यिमा जनताको िहज पहुाँज, िामात्तजक िरुक्षा, अपाङ्गमैत्री वा बालमैत्री स्थानीय शािन, पोिि 
ििुार, लैफङ्कक उिरदायी बजेट फवसनयोजन, िमावेशीकरि र िशत्तिकरि फवियलाई उच्च प्राथसमकतामा राखी वाफिथक 
कायथक्रम तजुथमा गने ।  

२८. िामात्तजक िरुक्षा कायथक्रम अन्तगथत राज्यले िफुविा उपलब्ि गराउने लत्तक्षत िमहूको लगत अद्यावसिक गरी राख्ने। 
यस्तो रकमको भिुानी बैफङ्कक प्रिालीमािथ त गने व्यवस्थाका लासग आवश्यक तयारी गने ।  

२९. पासलकाबाट िञ्चालन हनुे फवकाि कायथक्रममा फवसभन्न फकसिमका फवपद् बाट हनुिक्ने क्षसत कम गने उपाय अवलम्वन 
गरी नयााँ फवकाि सनमाथिले जोत्तखम थप हनुे अवस्था सिजथना गनथ नहनुे ।  

३०. फवपद् तथा जलवायजुन्य जोत्तखम न्यूसनकरि एवं वातावरि िंरक्षिका लासग सनत्तित रकम फवसनयोजन गने व्यवस्था 
समलाई यि िम्बन्िी कायथक्रमहरु िमावेश गरेर फवपद तथा जलवायजुन्य जोत्तखम न्यूसनकरि एवं वातावरि िंरक्षिका 
लासग तपसिल बमोत्तजमका फक्रयाकलापहरुलाई िमेत आिार मानेर गाउाँपासलका, वडाको कायथक्रम तथा योजनामा 
िमावेश गने व्यवस्था समलाउने ।  

भूमे गाउाँपासलका र िबै वडाहरुको अगवुाई र िफक्रयाताका िाथै िरोकारवाला िंघिंस्था लगायत िबै सनकायको 
िाझेदारी, िहयोग आवश्यकता र स्थानीयको माग बमोत्तजम छनौट गरी िमन्वयमा िंचालन गने गरी सनम्न 
िामात्तजक असभयानमखुी कायथक्रमहरुलाई िमेत प्राथसमकतामा राख्ने । 

1 .  पूिथ िरििाईउन्मखु वडा/गाउाँपासलका असभयान 

2 .  हररत वडा/गाउाँपासलका असभयान 

3 .  हरेक टोल पृथक फवशेिता र पफहचान असभयान 

4 .  घरसभत्रको िुाँवा रफहत गाउाँपासलका असभयान 

5 .  मेरो गाउाँमा मेरो योगदान असभयान 

6 .  बालमैत्री स्थानीय शािनयिु वडा/गाउाँपासलका असभयान 

7 .  बालसबबाह र लैंसगक फहंिा मिु वडा/गाउाँपासलका असभयान 

8 .  जातीय तथा िबै प्रकारका फवभेदमिु वडा/पासलका असभयान 

9 .  वातावरिमैत्री स्थानीय शािन असभयान 

1 0 .  िामदुाफयक फवद्यालयमा शैत्तक्षक गिुस्तर वृफि असभयान 

1 1 .  पूिथ खोपयिु गाउाँपासलका द्ददगोपना असभयान 

1 2 .  दक्ष प्रितुीकमीबाट स्वास््य िंस्थामा ितु्केरी गराउने पूिथ िंस्थागत ितु्केरी असभयान  

1 3 .  "अगाथसनक उत्पादन: भूमेको पफहचान"  

1 4 .  "एक गाउाँ एक उत्पादन: भमूे गाउाँपासलकाको पफहचान" जस्ता असभयानमखुी कायथक्रम 

1 5 .   



 

३ आगामी आसथथक विथ २०७८।०७९ को योजनाका लासग योजना तथा कायथक्रम तजुथमा एवंम ्छनौटका आिारहरु 

१ वडाको  प्राथसमकताको आिारमा गररवी न्यूसनकरि गनथ िफकने योजना तथा कायथक्रममा प्राथसमकता द्ददने । 

२ कम लगानीबाट बढी जनताहरुलाई प्रत्यक्ष िाईदा पगु्ने योजना तथा कायथक्रमहरु 

३ बढी भन्दा बढी जनताहरुलाई प्रत्यक्ष िाईदा पगु्न े

४  छोटो िमयमा बढी प्रसतिल द्ददने  
५ मफहला, दसलत आद्ददवािी जनजाती, फपछसडएको वगथ तथा क्षेत्रलाई िाईदा पगु्ने खालका आयोजनाहरु छनौट गने 
६  फवपद जोत्तखम न्यूसनकरि गनथ िघाउ पगु्ने फक्रयाकलापहरुलाई प्राथसमकता द्ददन ुपने 

७ 

आवसिक योजना, त्तजल्ला फवपद व्यवस्थापन योजना, फवियगत गरुुयोजना र क्षेत्रगत योजना र रिनीसत योजनािाँग मेल 
खानेगरी कायथक्रम तजुथमा गन े

८  

िंयिु राििाँघले पाररत गरेका द्ददगो फवकािका लक्ष्यहरुको अविारिा बमोत्तजमका योजनामा उच्च प्राथसमकता द्ददई िंचालन 
ग्रनपुने आयोजना र कायथक्रमहरु 

९ स्थानीय स्रोत िािन तथा सिपबाट िंचालन हनुे खालको योजनामा जोड द्ददनपुन े

१० 

उत्पादनमलुक, आयमलुक, सिपमलुक, स्वरोजगारमूलक, स्थानीय तहको आन्तरीक आय वृफि गने खालका योजनाहरुलाई 
प्राथसमकतामा राख् ने 

११ वातावरि िंरक्षि तथा िहरी पूवाथिारको िफुविा प्रविथन र िम्विथन गनथ िघाउ पगु्ने योजनाहरुलाई प्राथसमकता द्ददने 
१२ बालमैत्री स्थानीय तह घोििाका लासग िूचकहरु परुा गने फकसिमका योजना तथा कायथक्रम 

१३ योजना छनौट गदाथ आवसिक योजना, गाउाँपासलकाको पाश्वत्तचत्र, आवसिक गाउाँपासलका फवकाि योजना, स्थानीय जनताहरुबाट 
माग भै आएका तथा अन्य त्याङ्कहरुको आिारमा योजना छनौट गनुथ पने 

 

वडाबाट बजेट फवसनयोजन गदाथ ध्यान द्ददनपुने कुराः 

(क) वडा िसमसतले आफ्नो वडामा प्रसतसनसित्व गने िदस्यहरुलाई फवसभन्न बस्ती/ टोलको योजना तजुथमा गनथ- िहजीकरि 
गने गरी त्तजम्मेवारी प्रदान गने ।  

(ख) प्रत्येक वडाले वडासभत्रका वस्ती/ टोलहरुमा योजना तजुथमाको लासग बैठक हनुे द्ददन, समसत र िमय कत्तम्तमा तीन 
द्ददन अगावै िावथजसनक िूचनामािथ त जानकारी गराउन ुपने । 

(ग) वडाअन्तगथत रहेका वस्ती/टोलहरु भेलामािथ त बस्ती/टोलस्तरका आयोजना तथा कायथक्रम छनौट गने र वस्ती 
तथा टोलस्तरमा आयोजना छनौट गदाथ िमदुायको आवश्यकता पफहचान गरी आयोजना/कायथक्रम छनौट गने । 

(घ) वस्ती/टोल स्तरका योजना छनौट गदाथ िो बस्तीसभत्रका िबै बगथ िमदुाय (मफहला, दसलत, आद्ददवािी जनजासत, 
उत्पीसडत बगथ, फपछडा वगथ, अल्पिंख्यक, सिमान्तकृत, यवुा, वालवासलका, जेष्ठ नागररक, लैफङ्गक तथा यौसनक 
अल्पिंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यत्ति, फपछसडएको बगथ आद्दद) लगायत िबै िमदुायको अथथपिुथ िहभासगताको 
िसुनत्तित गनुथपने । 



(ङ) वस्ती/ टोलसभत्रका फक्रयात्तशल िामदुाफयक िस्थाहरु (टोल फवकाि िस्था, मफहला/आमा िमहु, वाल क्लब/िञ्चाल, 
यवुा क्लब, स्थानीय गैरिरकारी िंस्थाहरु, नागररक िचेतना केन्र,  फवसभन्न िरकारी कायाथलयबाट गठन भएका 
िमूहजस्ता िमहूहरु) लाई पसन िहभागी गराउनपुने । 

(च) मासथ उल्लेख भए बमोत्तजमका िरोकारवालहरुको असिकाररक िहभासगता हनुे गरी वडा िदस्यको िंयोजनमा 
सनिाथररत िमय, समसत र स्थानमा उपत्तस्थत भै आयोजना छनौटको िम्बन्िमा अन्तरफक्रया, छलिल, फवमशथ गरी 
आयोजनाहरुको छनौट गने। यिरी वस्तीस्तरमा छनौट भएका आयोजना/कायथक्रमहरुको िूची िंयोजकले सलत्तखत 
रुपमा तयार गरी वडा िसमसतमा पेश गने ।  

(छ) िसमसतमा पेश भएका आयोजना तथा कायथक्रमहरुको िूचीलाई आयोजनाको प्राथसमकताक्रम सनिाथरि िारम मा 
भरी हरेक आयोजनालाई पूिाथङ्क १०० मानी  सनदेत्तशकाले तोके बमोत्तजम अंक प्रदान गने । यिरी अंक द्ददंदा 
८० भन्दा बढी आउनेलाई प्राथसमकता नं १, ६० देत्तख ८० अंक िम्मका लासग प्राथसमकता नं २, ५० देत्तख 
६० अङ्क प्राप्त गने आयोजनालाई प्राथसमकताक्रम नं ३ र ५० भन्दा कम प्राप्त भएमा न्यून प्राथसमकतामा 
राख्नपुछथ।  

(ज) बजेट सिसलङसभत्र आयोजना छनौट गदाथ प्राथसमकताक्रम १ लाई पफहलो प्राथसमकतामा राख्ने र बजेट पगेुमा २ र 
३ लाई पसन िमावेश गनथ िफकन्छ ।   

(झ) वस्ती टोलबाट योजना माग गदाथ वडास्तरका महत्त्वपूिथ योजनाहरु छुट भएको अवस्थामा वडा िसमसतले त्यस्ता 
योजनाहरु वडा िसमसतको बजेट िीमासभत्र रही औत्तचत्यताको आिारमा िमावेश गनथ िक्नेछ । वडाको बजेट 
िीमासभत्र कायाथन्वयन हनु ्निक्ने गाउाँस्तरीय महत्त्वपिूथ आयोजनाहरु भएमा वडा िसमसतले गाउाँपासलका छुटै्ट िूची 
पठाउन िक्नेछ । 

वडा िसमसतले आयोजनाहरुको प्राथसमकीकरि गदाथ स्रोत अनमुान तथा बजेट िीमा सनिाथरि िसमसतले तोकेको आिारहरु 
र द्ददगो फवकाि लक्ष्य प्राप्त गने कायथक्रमलाइ फवशेि ध्यान द्ददनपुने हनु्छ । यिरी छनौट भएका योजनाहरुको 
प्राथसमकीकरिका िाथ गाउाँपासलकामा पठाउनपुने हनु्छ । 

• कूल बजेटबाट प्रशािसनक, म्यात्तचङ र कत्तन्टन्जेन्िी रकम नछुट्याउने ।  

• कूल बजेटलाई १०० प्रसतशत मानी ३० प्रसतशत िम्म लत्तक्षत वगथको लासग बजेट फवसनयोजन गरी बााँकी ७० 
प्रसतशत भौसतक फवकािात्मकतिथ  बजेट फवसनयोजन गने । आवश्यकतानिुार लत्तक्षत वगथको लासग ३० प्रसतशतभन्दा 
बढी बजेट फवसनयोजन गनथ िफकने ।  

• भौसतक फवकािात्मकतिथ  आसथथक फवकाि, िामात्तजक फवकाि, पूवाथिार फवकाि, वन तथा वातावरि, िंस्थागत 
फवकाि तिथ  आवश्यकता, औत्तचत्यताका आिारमा िन्तसुलत ढङ्गले फवसनयोजन गने । पूवाथिारतिथ  ठूला आयोजना 
गाउाँपासलकास्तरबाटै स्वीकृत हनुे गरी वडाको सिसलङभन्दा बाफहर राखेर अनमुान गरी छुटै्ट योजना िमावेश गरी 
पठाउने । छुटै्ट योजनाको िूची तयार गदाथ पसन तोफकएकै िारम प्रयोग गने ।   

• लत्तक्षत वगथतिथ को लासग बजेट फवसनयोजन गदाथ कूल लत्तक्षत वगथको बजेटको न्यूनतम ्६० प्रसतशत प्रत्यक्ष िाइदा 
पगु्ने खालको बजेट फवसनयोजन गनुथपनेछ । बजेट तथा कायथक्रम तजुथमा िसमसतले फवतरिमखुी आयोजना तथा 
कायथक्रम र ६० प्रसतशत भन्दा कम प्रत्यक्ष िाइदा पगु्ने कायथक्रम कटौती गनथ िक्नेछ ।  



• लत्तक्षत बजेट फवसनयोजन गदाथ लत्तक्षततिथ को कूल बजेट अथाथत ३० प्रसतशतलाई १०० प्रसतशत मानी देहाय 
बमोत्तजम फवसनयोजन गने तर कुनै लत्तक्षत वगथको िंख्या नभए वा आनपुासतक न्यून िंख्यामा भएमा प्रसतशत हेरिेर 
गनथ िफकने ।  

o मफहला लत्तक्षत (मफहला िमूह, आमा िमहू लगायतका िमूह िमदुाय िमेत) 2५ प्रसतशत 

o बालबासलका लत्तक्षत कायथक्रम      २० प्रसतशत 

o दसलत लत्तक्षत        १५ प्रसतशत 

o अपाङ्ग लत्तक्षत        १० प्रसतशत 

o ज्येष्ठ नागररक लत्तक्षत       १० प्रसतशत 

o जनजासत लत्तक्षत        १० प्रसतशत 

o यूवा वगथ लाभात्तन्वत (यूवा तथा रोजगारी)      १० प्रसतशत 
      

लैंसगक उिरदायी तथा िमावेशी फक्रयाकलापहरुको वगीकरि फवसिः 

क) ५० प्रसतशतभन्दा बढी लाभ पगु्ने फक्रयाकलाप – प्रत्यक्ष िाइदा पगु्न े

ख) २० प्रसतशत देत्तख ५० प्रसतशतिम्म लाभ पगु्ने फक्रयाकलाप – अप्रत्यक्ष िाइदा पगु्ने 
ग) २० प्रसतशत भन्दा कम लाभ पगु्ने फक्रयाकलाप – तटस्थ ।  

उपरोिानिुारको प्रसतशत सनकाल्दा देहायका िूचकहरुको आिारमा मूल्याङ्कन गरी वडाको योजनाहरुको वगीकरि 
गनुथपनेछ।  

िूचक अंक 

योजना तजुथमा र कायाथन्वयनमा िहभासगता २० प्रसतशत 

क्षमता असभवृफि २० प्रसतशत 

लाभको बााँडिााँडमा लत्तक्षत वगथको फहस्िा ३० प्रसतशत 

रोजगार/आयअसभवृफिमा िहयोग २० प्रसतशत 
िमयको प्रयोगमा गिुात्मक ििुार र कायथ बोझको कमी १० प्रसतशत 

 

 

 

्ोजनय  जुयिय गदयय भनुयपने फयरयिहरु 

अको पयनयिय संिग्न छ ।  

 

  



अनुसूची ३ 

(मदग्दशयनको दफय ५.२.४ सगँ सम्िमन्द्र् ) 

आयोजना प्राथस्मकीकरर्का आधारहर तथा प्राथस्मकता स्नधाणरर् िाराम 

(क) आ्ोजनय प्रयथमिकीकरणकय आर्यरहरु  

१.गररबी मनियरणिय प्रत््क्ष ्ोगदयन पुग्ने आ्ोजनयहरु (२० अंक) 

 (क) प्रत््क्ष ्ोगदयन पुर् ् यउने–२० अंक 

 (ख) अप्रत््क्ष ्ोगदयन पुर् ् यउने –१० अंक 

 (ग)  टस्थ–५ अंक 

२. उत्पयदनिूिक  थय मछटो प्रम फि प्रयप्त गनय समकने आ्ोजनयहरु (१५ अंक) 

 (क) चयिु आ.ि.ियनै सम्पन्द्न हुने–१५ अंक 

 (ख) आगयिी आ.ि. िय सम्पन्द्न हुने–१० अंक 

 (ग) अन्द््–५ अंक 

३. आम्दयनी र रोजगयर बृमि गने आ्ोजनयहरु (१५ अंक) 

 (क) प्रत््क्ष ्ोगदयन पुर् ् यउने–१५ अंक 

 (ख) अप्रत््क्ष ्ोगदयन परु् ् यउने–७.५ अंक 

 (ग)  टस्थ–०  

४.ियग  सहभयमग य जुट्ने आ्ोजनयहरु (१५ अंक) 

(क) ५०५ िय सो भन्द्दय बढी ियग  सहभयमग य हुने–१५ 

(ख) २०५ देमख ५०५ सम्ि ियग  सहभयमग य हुने–१० 

(ग) २०५ सम्ि ियग  सहभयमग य हुने–५ अंक 

(घ) ियग  सहभयमग य नहुने–० 

५. स्थयनी् श्रो  सयर्न र सीपको प्र्ोग हुने आ्ोजनयहरु (१० अंक) 

 (क)  आ्ोजनयियई आिश््क पने सबै श्रो  सयर्न स्थयनी्  हिय उपिव्र्   हुने–१० अंक 

 (ख)  आ्ोजनयियई आिश््क पने ५०५ सम्ि श्रो  सयर्न स्थयनी्  हिय   उपिव्र् हुने–७.५ अंक 

 (ग) अन्द््–५ अंक 

६. सियिेशी मिकयसिय ्ोगदयन पुर् ् यउने आ्ोजनयहरु (१० अंक) 

(क) प्रत््क्ष ्ोगदयन पुर् ् यउने–१० अंक 

 (ख) अप्रत््क्ष ्ोगदयन पुर् ् यउने–५ अंक 

 (ग)  टस्थ–०  

७. दीगो मिकयस र िय यिरणी् संरक्षण गने आ्ोजनयहरु (१० अंक) 

 (क) प्रत््क्ष ्ोगदयन परु् ् यउने–१० अंक 

 (ख) अप्रत््क्ष ्ोगदयन पुर् ् यउने–५ अंक 

 (ग)  टस्थ–० 

८. स्थयनी् भयमर्क, सयंस्कृम क मिकयस गने आ्ोजनयहरु (५ अंक) 

 (क) प्रत््क्ष ्ोगदयन पुर् ् यउने–५ अंक 

 (ख) अप्रत््क्ष ्ोगदयन पुर् ् यउने–३ अंक 

 (ग)  टस्थ–० 



बजेट  जुयिय सम्बन्द्र्ी अनुसूचीहरु 

(ख) आ्ोजनयको प्रयथमिक यक्रि मनर्ययरण फयरयि  

क्र.सं.

  

आ्ोजनयको 

नयि 

१. 

गररबी मनियरणिय 

प्रत््क्ष ्ोगदयन 

पुग्न े         (२० 

अंक) 

२. उत्पयदनििूक 

 थय मछटो प्रम फि 

प्रयप्त गनय समकने      

(१५ अकं) 

३. आम्दयनी र 

रोजगयर बढ्न े     

(१५अंक) 

४.ियग  

सहभयमग य 

जुट्ने        

(१५ अकं) 

५. स्थयनी् 

श्रो  सयर्न र 

सीपको प्र्ोग    

(१०अंक) 

६. सियिेशी 

मिकयसिय 

्ोगदयन   

(१० अकं) 

 

७.  

दीगो मिकयस र 

िय यिरणी् 

संरक्षण       (१० 

अंक) 

 

८.  

स्थयनी् 

भयमर्क, 

सयंस्कृम क 

मिकयस     (५ 

अंक) 

कुि 

प्रयप्तयङ्क    

(१००) 

प्रयथमि 

क य 

क्रि 

 

१            

२            

३            

४            

५            

६            

नोटाः  आ्ोजनयहरुको प्रयथमिक यक्रि मनर्ययरण गदयय सिैभन्द्दय बढी अंक प्रयप्त गने आ्ोजनयियई पमहिो प्रयथमिक यक्रि मनर्ययरण गनुय पनेछ । 

क्र.स.. अंक भार प्राथस्मकता नं. 

१ ८० अंक भन्द्दय बढी प्रयप्त भएिय १ 

२ ६० देमख ८० अंक प्रयप्त भएिय  २ 

३ ६० अंक भन्द्दय कि प्रयप्त भएिय ३ 

४ ५० अंक भन्द्दय कि प्रयप्त भएिय न्द््ून प्रयथमिक य 

नोटाः ्सरी ्ोजनय छनौट गदयय पमहिो प्रयथमिक यिय परेको ्ोजनयहरु छनौट गने । रकि उपिब्र् भएसम्ि प्रयथमिक य २ र ३ स्िीकृ  गनय सक्नेछ । 

 



अनुसूची ४ 

(दफा ५.४ सँग सम्बन्धित) 

भमूे गाउँपान्िका 

वडा न.ं …../ शाखााः ………………. 

आयोजनाको प्राथमिकीकरण सूची 

(क) न्निाारित बजेट सीमान्भत्रका आयोजना तथा कायाक्रमका िान्ग 

 

प्राथन्मकता 

क्रम 

आयोजना/ कायाक्रमको 

नाम 

स्थान एकाइ दि 

 

परिमाण 

(संख्यामा) 

अनुमान्नत 

िागत 

कायााधवयन 

न्वन्ि 

ि.इ 

तयािी ि 

स्वीकृन्त 

न्मन्त 

काया 

शुरु 

न्मन्त 

सम्पधन 

गने 

न्मन्त 

चौमान्सक 

अवन्ि 

(1/ 2/ 3) 

िाभान्धवत 

जनसंख्या 

थप २ वर्ाको 

प्रक्षेपण 

आवन्िक 

योजनाको 

िणनीन्तसँग 

सम्बधि 

म प ु 079/80 080/81 

आन्थाक न्वकास 

१                 

२                 

सामान्जक न्वकास 

१                 

२                 

पूवाािाि न्वकास 

१                 

२                 

वन वाताविण तथा न्वपद ्व्यवस्थाप 

१                 

२                 

सुशासन तथा संस्थागत न्वकास 

१                 

२                 

 

 



(ख) गाउँपामिका स्तरीय (गाउँपामिकास्तरीय गौरवका आयोजना, वहुवर्षीय आयोजनाहरु र दुई वा सो भन्दा बढी वडािा पने आयोजनाहरु)  

वडा/मवर्षयगत शाखााः ……………………. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

प्रा. 

क्रम 

आयोजना/ 

कायाक्रमको 

नाम 

आयोजना 

सञ्चािन 

हुने स्थान 

एकाइ परिमाण 

(िक्ष्य)  

दि अनुमान्नत 

िागत 

कायााधवयन 

न्वन्ि 

ि.इ. 

तयािी 

न्मन्त 

काम 

सुरु 

न्मन्त 

सम्पधन 

गने 

न्मन्त 

चौमान्सक 

अवन्ि 

(1/ 2/ 3) 

िाभान्धवत 

जनसंख्या 

आवन्िक 

योजनाको 

िणनीन्तसँग 

सम्बधि 

थप दईु वर्ाको प्रक्षेपण 

०७९/ ८० ०८०/ ८१ 

म पु 

उ
द
ाह
रण

 कााँक्री 
गाबाङ 
िडक 

कााँक्री सम. ९०० २००० २०००००० ठेक्का ०७८ 
श्रावि 

०७८ 
अिोज 

०७८ 
मंसिर 

१ 
(पफहलो) 

२५० २३० 
 ३०००००० २५००००० 

१                 

२                 

३                 

४                 

नोटः क्रमागत आयोजनाहरुको प्राथममकीकरण सूची आवश्यक पने छैन ।  

फारम भर्ने विध िः 

१) िहि १ िय आ्ोजनय  थय कय य्क्रिको नयि िेखने (जस् ोाः कयकँ्री गयबयङ सडक) र िहि २ िय आ्ोजनय स्थि िेखने (जस् ोाः कयकँ्री) 

२) िहि ३ िय आ्ोजनय उक्त आ्ोजनयको एकयई (जस् ोाः मि., िटय, संख्य आमद) र िहि ४ िय उक्त आ्ोजनयको िक्ष्् पररियणिय िेखने (जस् ो ९०० मि सडक मनिययण गने हो भने ९००) 

िेखने । िहि ५ िय आ्ोजनय कय्ययन्द्ि्न गने ियग्ने प्रम  एकयइ दर (जस् ोाः १ मि सडक खन्द्न २००० ियग्ने भए २०००) िेखने ।  

३) िहि ६ िय प्रम  एकयइ दर र पररियण गुणन गरेर (जस् ो २०००x९०० = १८०००००।-) रयखने ।  

४) िहि ७ िय उक्त आ्ोजनय कुन मिमर् (ठेक्कय/ उपभोक्तय समिम  िय कय्ययि् आफै/ टोि मिकयस संस्थय / गैसस)बयट कय्ययन्द्ि्न गने सो खुियउने ।  

५) िहि ८ िय ियग  इमष्टिेट  ्यर गने मिम , िहि ९ िय कयि शुरु गने मिम , िहि १० िय सम्पन्द्न गने मिम  उल्िेख गने ।  

६) िहि ११ िय उक्त आ्ोजनय कय्ययन्द्ि्न गने चौियमसक उल्िेख गने । िहि १२ िय उक्त आ्ोजनयबयट ियभयमन्द्ि  हुने जनसंख्य उल्िेख गने ।  

७) िहि १३ िय गयउँपयमिकयको आिमर्क ्ोजनयको जुन रणनीम सगँ सम्बमन्द्र्  छ सोही खुियउने ।  

८) िहि १४ िय उक्त आ्ोजनय कय्ययन्द्ि्न गनय आगयिी थप दईु िर्य (आ.ि. २०७९/८० र आ.ि. २०८०/०८१) कय ियमग आिश््क अनुियमन  बजेट रकि उल्िेख गने ।   


