
मिमि २०७८ साल जेष्ठ १७ गिेको श्रोि अनिुान िथा बजेट सीिा मनर्ाारण समिमिको 

बैठकको मनणाय 

प्रस्िावहरूः 

१. आ.व. २०७८/७९ का लागि श्रोत अनमुान सम्बन्धमा । 

२. आ.व. २०७८/७९ का लागि बजेटको सीमा गनधाारण सम्बन्धमा । 

३. बजेट तथा कार्ाक्रम गनधाारणका लागि  गनर्दशेन सम्बन्धमा । 

४. कोगिड १९ महामारीको सनर्दिामा बजेट तथा र्ोजना तजुामा सम्बन्धमा । 

मनणायहरूः 

१. मनणाय नं. १: प्रस्ताव नं. १ मा छलफल िर्दाा गमगत २०७८-०१-२६ ितेको राजश्व परामशा सगमगतको प्रगतवेर्दन तथा 

अथा मन्रालर्को च.नं. ८० गमगत २०७७-१२-१६ को पर र आगथाक मागमला तथा र्ोजना मन्रालर्, प्रर्दशे नं. १ 

को च.नं. ४७५ गमगत २०७८-०१-१६ को परानसुार प्राप्त आ.व. २०७८/७९ को लागि प्राप्त हुने राजश्व बााँडफााँड र 

गवत्तीर् समानीकरण अनरु्दानको अनमुागनत गववरण लिार्तको आधारमा आ.व. २०७८/७९ का लागि र्स 

िाउाँपागलकाको र्दहेार् बमोगजम श्रोत अनमुान िने सवासम्मत गनणार् िररर्ो। 

  मस.नं. मववरण अनुिामनि रकि (हजार) 

१. आन्तररक आर् ५४२० 

२. अगिल्लो बाट ल्र्ाउने ११०८४.२९ 

३. संिीर् समानीकरण अनरु्दान ७९००० 

४. संिीर् राजश्व बााँडफााँड ५६९१८ 

५. प्रर्दशे समानीकरण अनरु्दान ४३०८ 

६ प्रर्दशे सवारी राजश्व बााँडफााँड २३६९.७१ 

 जम्मा १५९१०० 

२. मनणाय नं.२: प्रस्ताव नं. २ मा छलफल िर्दाा बजेटको प्रकृगत, िौिोगलक तथा गवषर्ित सन्तलुन समेत कार्म िना 

र्दहेार् बमोगजम बजेटको सीमा गनधाारण िने सवासम्मत गनणार् िररर्ो। 

मस.नं. मववरण बजेट प्रकृमि रकि (हजार) प्रमिशि 

१. 
िाउाँ 

कार्ापागलका 

चाल ू ७८९४० ४९.६१ 

पूाँजीित (िा.पा. तथा वडा) ८०१६० ५०.३८ 

जम्िा १५९१०० १०० 

 मवषयगि के्षत्र बजेटको सीिा (हजार)  

१. 

पवूााधार गवकास िाउाँपागलका ३६२१० २२.७५ 

पवूााधार गवकास वडा सगमगत २४३१४.७१ १५.२८ 

वडा समपरुक कोष ५६८५.२९ ३.५७ 



२. आगथाक गवकास ९४३० ५.९२ 

३. सामागजक गवकास १८१४२ ११.४ 

४. वन, वातावरण तथा गवपर्द ्व्र्वस्थापन ४५०० २.८२ 

५. सशुासन तथा संस्थाित गवकास  ३४८२ २.१८ 

६.  प्रशासगनक तथा कार्ाालर् सञ्चालन ५३४३६ ३३.५८ 

मवषयगि िहाशाखा, 

शाखा िथा वडा 

कायाालय 

मवषय के्षत्र अनुसार बजेट सीिा रकि  

आमथाक 

मवकास 

सािामजक 

मवकास 

पूवाार्ार 

मवकास 

वन, 

वािावरण 

िथा मवपद् 

व्यवस्थापन 

सुशासन 

िथा 

संस्थागि 

मवकास 

जम्िा रकि 

प्रशासन, र्ोजना तथा 

अनिुमन  

  ७३८२  ३१८२ १०५६४ 

पवूााधार गवकास    ५३१२८   ५३१२८ 

कृगष तथा पशपुक्षीं 

गवकास  

६४३०     ६४३० 

उद्योि, पर्ाटन र रोजिार ३०००     ३००० 

वातावरण र गवपर्द 

व्र्वस्थापन 

   ४५००  ४५०० 

गशक्षा तथा मानव 

संशाधन  

 ८७००    ८७०० 

जनस्वास््र् तथा पोषण  ७४१२    ७४१२ 

खानेपानी तथा सरसफार्ा   ६६००   ६६०० 

मगहला, बालबागलका र 

लगक्षत विा 

 १५९०    १५९० 

र्वुा, खेलकुर्द, कला 

तथा साँस्कगत 

 ४४०    ४४० 

न्र्ार्     ३०० ३०० 

सचूना प्रगवगध   ३०००   ३००० 

कार्ाालर् सञ्चालन     ५३४३६ ५३४३६ 

  जम्मा ९४३० १८१४२ ७०११० ४५०० ५६९१८ १५९१०० 

जम्मा प्रगतशत ५.९३ ११.४ ४४.०६ २.८२ ३५.७७ १०० 

३. मनणाय नं.३: प्रस्ताव नं. ३ मा छलफल िर्दाा बजेट तथा कार्ाक्रमलाई गर्दिो गवकास तफा  लगक्षत िरर आिामी 

आ.व.का प्राथगमकताहरुमा जनताले स्पष्ट रुपले अनिुगूत िने िरर प्रिगत हागसल िर्द ैबजेट अनशुासन समेत कार्म 



िराउन बजेट तथा कार्ाक्रम तजुामा सगमगत र वडा सगमगत सबैलाई र्दहेार्का गनर्दशेन जारी िने सवासम्मत गनणार् 

िररर्ो । 

▪ संगवधान र प्रचगलत काननू बमोगजम स्थानीर् तहको कार्ा गजम्मेवारी गिर रहकेा गवषर्, आर्ोजना तथा 

कार्ाक्रम प्रस्ताव िने ।  

▪ आवगधक तथा गवषर्के्षर रणनीगतक/िरुुर्ोजनाको सोच, लक्ष्र्, रणनीगत, तथा प्राथगमकता अनसुारका 

आर्ोजना तथा कार्ाक्रम प्रस्ताव िने ।  

▪ गनणार् नं. १ र २ मा गनधाारण िएको सीमा बमोगजम बजेट तथा कार्ाक्रम तजुामा िने। 

▪ चाल ुआगथाक वषामा संचागलत रमाित र अधरुा आर्ोजना तथा कार्ाक्रमलाई प्राथगमकता गर्दने । 

▪ आर्ोजन वैंकमा समावेश र निएको िए वातावरणीर् अध्र्र्न लिार्त संिाव्र्ता अध्र्र्न िर्ा गडजार्ान, 

लाित अनुमान सगहत गवस्ततृ अध्र्र्न प्रगतवेर्दन तर्ार िएका आर्ोजना तथा कार्ाक्रम प्रस्ताव िने । 

▪ अगत गवपन्न, गसमान्तकृत एवम ् र्दगलत, जनजाती, मगहला, बालबागलका, अपाङ्िता िएका व्र्गत्त ज्र्ेष्ठ 

नािररक जस्ता लगक्षत विा, समरु्दार् र पररवारलार्ा प्रत्र्क्ष लाि पगु्ने आर्ोजना तथा कार्ाक्रम प्रस्ताव िने । 

▪ वातावरण संरक्षण तथा जलवार् ुपररवतान तथा गवपर्द ्व्र्वस्थापन जस्ता गवषर्मा प्रत्र्क्ष लाि पगु्ने आर्ोजना 

तथा कार्ाक्रम प्रस्ताव िने । 

▪ उद्यमशीलता, उत्पार्दन र रोजिार बगृि हुने एवं िाउाँपागलकाको आन्तररक आर्मा बगृिमा र्ोिर्दान िने 

आर्ोजना तथा कार्ाक्रम प्रस्ताव िने । 

▪ स्थानीर् स्रोत, साधन, सीप, र्दक्षता, र कच्चा पर्दाथामा आधाररत उद्यम व्र्वसार् गसजाना र गवकास िने 

आर्ोजना तथा कार्ाक्रम प्रस्ताव िने । 

▪ सामागजक न्र्ार् अगिबगृि िने, सशुासन तथा जवाफर्दगेहता अगिबिृी र प्रवाहमा प्रिावकाररता अगिबगृि िने 

कार्ाक्रम प्रस्ताव िने । 

▪ कृगष, खाद्यान्न, पशपुंक्षी तथा पर्ाटन उपजको उत्पार्दन, व्र्वसार्ीकरण, गवगवगधकरण र आद्योिीकरणलार्ा 

सहर्ोि परु्ााउने आर्ोजना तथा कार्ाक्रम प्रस्ताव िने । 

▪ स्थानीर् तहको नीगत तथा काननूले गनधाारण िरेका र्दागर्त्वलार्ा सम्बोधन िने आर्ोजना तथा कार्ाक्रम प्रस्ताव 

िने । 

▪ र्ोि, ज्ञान तथा सीप गवकास, अध्र्र्न, खोज, अनसुन्धान र आगवष्कारसाँि सम्बगन्धत आर्ोजना तथा कार्ाक्रम 

प्रस्ताव िने । 

▪ बालबागलकालार्ा केन्रगवन्र्दमुा राखी उनीहरुको बचाउ, संरक्षण, गवकास र सहिागिता अगिबगृि िने 

आर्ोजना तथा कार्ाक्रम प्रस्ताव िने । 

▪ िाउाँपागलकाको समग्र तथा सन्तगुलत गवकासमा र्ोिर्दान पगु्ने आर्ोजना तथा कार्ाक्रम प्रस्ताव िने । 

▪ वडा सगमगतले चाल ुप्रकारका कार्ाक्रम तथा र्ोजना गसफाररस िना पाईने छैन । 



▪ वडा सगमगतले स्वास््र्, गशक्षा, कृगष तथा पश,ु मगहला गवकास, सशुासन प्रविान लिार्तका गवषर्ित 

कार्ाक्रम प्राथगमकीकरण िरर िाउाँ कार्ापागलकाको सम्बगन्धत गवषर्ित सगमगतमा नै प्रस्ताव िने । 

▪ र्ोजना प्रस्ताव िर्दाा सो मा िररने कृर्ाकलाप सकु्ष्म रुपमा स्पष्ट रुपले उल्लेख िने । 

▪ कुनै एक कार्ाक्रमको प्रिाव बहुपक्षीर् हुनसक्ने िएतापगन कार्ाक्रम प्रस्ताव िर्दाा एक िन्र्दा बढी गवषर्को 

सगम्मश्रण हुने िरर निने । 

▪ साना, टुके्र र संख्र्ात्मक रुपमा धेरै आर्ोजना छनौट निरी उपलब्धीमूलक र प्रगतफलमखुी आर्ोजना तथा 

कार्ाक्रम प्रस्ताव िने एवं सम्िव िए सम्म अनमुागनत लाित अनमुान रु.२,००,००० (र्दईु लाख मार) वा सो 

िन्र्दा बढीको मार प्रस्ताव िने । 

▪ पवूााधार गनमााण तथा स्तरोन्नगत सम्बगन्ध र्ोजना गसफाररस िर्दाा वास्तगवक प्रगतफल र्दगेखने, पनुः सोही 

पररमाणमा श्रोत गवगनर्ोजन िनुा नपने तथा गर्दिो गनमााण हुने प्रकारका र्ोजना मार गसफाररस िने। 

▪ ित वषाको बााँकी कार्ाको िकु्तानी िने कार्ा स्थानीर् तथा अन्र् प्रचगलत काननू गवपरीत हुने िएकोले सो 

प्रर्ोजनका लागि र्ोजना गसफाररस निने । 

▪ संि तथा प्रर्दशे सरकारबाट प्राप्त हुने सशता कार्ाक्रम तथा अन्र् िैर सरकारी संस्थाबाट प्राप्त हुने कार्ाक्रम समेत 

एकीकृत िरर आ.व. २०७८/७९ को बजेट तथा कार्ाक्रम तर्ार पाने ।   

▪ वडा समपरुक कोषका लागि र्ोजना प्रस्ताव िर्दाा वडा सगमगतको सीमाबाट कम्तीमा ३०% श्रोत गवगनर्ोजन 

हुनपुने । 

४. मनणाय नं. ४, प्रस्ताव नं. ४ मागथ आवश्र्क छलफल िर्दाा वडा स्तरमा बजेट तथा र्ोजना तजुामा िर्दाा र्दहेार् बमोगजम 

िने िराउने सवासम्मत गनणार् िररर्ो । 

▪ कोगिड १९ महामारी रोकथाम तथा गनर्न्रण सम्बन्धमा िाउाँ कार्ाापागलकाको बैठकबाट िएका गनणार्हरु 

पररपालना िने िराउने । 

▪ टोल तथा वडा स्तरीर् बैठक तथा िेला बोलाउाँर्दा प्रगतगनगधमूलक उपगस्थगत हुने िरर मार बोलाउने । 

▪ एक स्थानमा १५ जना िन्र्दा बढीको िेला वा बैठक निने । 

▪ र्ोजना तजुामाको प्रत्र्ेक चरणमा जनस्वास््र्का मापर्दण्डको पालना कडाईका साथ िने । 

▪ प्रत्र्ेक वस्ती वा टोलको आवश्र्कताको प्रगतगनगधत्व िएको सगुनगित िने ।    

▪ वडा स्तरीर् र्ोजनाको प्राथगमगककरण िरर गमगत २०७८।०२।२५ ितेसम्म बजेट तथा कार्ाक्रम तजुामा 

सगमगतमा पेश िने । 


