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वैठक सॊख्मा: ६८ 

आज मभमत २०७८।०२।२७ गते मफहीवाय ददनको २:०० फजे फेरफायी नगयऩामरकाका नगय प्रभखु श्री 
ऻानेन्द्र सवुेदीज्मूको अध्मऺताभा नगय कामयऩामरकाको तऩशिर फभोशजभका ऩदामधकायी य सदस्महरुको उऩशस्थमतभा 
वैठक फस्मो । 

तऩशिर 

क्र.सॊ. नाभ थय ऩद हस्ताऺय 

१ श्री ऻानेन्द्र सवुदेी प्रभखु उऩशस्थत 
२ श्री ढाका कुभायी ऩयाजरुी उऩप्रभखु अनऩुशस्थत 
३ श्री चक्र फहादयु खरुार सदस्म अनऩुशस्थत 

४ श्री घनश्माभ गौतभ सदस्म अनऩुशस्थत 
५ श्री मोगेन्द्र प्रसाद सवुेदी सदस्म उऩशस्थत 
६ श्री याभ कुभाय याई सदस्म उऩशस्थत 
७ श्री ववश्वफन्द्ध ुफस्नेत सदस्म उऩशस्थत 
८ श्री उदम फहादयु याई सदस्म उऩशस्थत 
९ श्री चेत फहादयु फस्नेत सदस्म उऩशस्थत 
१० श्री धनऩमत गौतभ सदस्म उऩशस्थत 
११ श्री नगेन्द्र खड्का सदस्म उऩशस्थत 
१२ श्री गॊगा फहादयु माख्खा सदस्म उऩशस्थत 
१३ श्री मभ फहादयु ऩोखयेर सदस्म उऩशस्थत 
१४ श्री शखनाभामा थाऩा सदस्म उऩशस्थत 
१५ श्री मगता शिवा सदस्म उऩशस्थत 
१६ श्री मफन्द्दकुरा गरुुङ्ग सदस्म उऩशस्थत 
१७ श्री समुनता चौधयी सदस्म उऩशस्थत 
१८ श्री सजुन कुभायी याजवॊिी सदस्म उऩशस्थत 
१९ श्री मगता मगयी सदस्म उऩशस्थत 
२० श्री शिवनाथ मधभार सदस्म उऩशस्थत 
२१ श्री धन फहादयु शिवा सदस्म उऩशस्थत 
२२ श्री प्रददऩ िाह सशचव उऩशस्थत 

 अन्द्म कभयचायीहरु   
१ भहेन्द्र खड्का  अमधकृतस्तय सातौ उऩशस्थत 
२ धनभामा याई  अमधकृतस्तय सातौ  उऩशस्थत 
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प्रस्तावहरु 

 

१. याजस्व अनभुान तथा वडागत फजेट मसमरङ्ग सम्फन्द्धभा । 

 

 

 

मनणयमहरु 

 

मनणयम नॊ.१: याजस्व ऩयाभिय समभमतफाट मसपारयस बएको आगाभी आमथयक वर्य २०७८/०७९ को याजस्व 
प्रामिका स्रोत तथा कयका दयहरुको ववश्लेर्ण सम्फन्द्धभा छरपर गरयमो । मसैका आधायभा आगाभी 
वावर्यक फजेट तथा कामयक्रभ तजुयभा गनय वडागत फजेट मसमरङ्ग ववतयण सम्फन्द्धभा चार ुआ.व.भा ववतयण 
गरयएको कुर रु. ९ कयोड ५० राख फयाफयकै फजेट मसमरङ्ग मनधाययण गरय तऩशिरको मोजना तजयभा 
सम्फशन्द्ध प्राथमभकता/भाऩदण्ड २०७८ फभोशजभ वडाहरुरे फजेट तथा कामयक्रभ तजयभा गरय मभमत 
२०७८।०३।०३ गते मबत्र मस कामायरमभा ऩेि गने मनणयम गरयमो। 

तऩशिर 

मोजना तजुयभा सम्फन्द्धी प्राथमभकता/भाऩदण्ड, २०७८ 
१.  वावर्यक फजेट तथा मोजना तजुयभा सम्फन्द्धी  प्राथमभकता / भाऩदण्ड, २०७७ स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, 

२०७४ को ऩरयच्छेद ६ दपा २४(३) फभोशजभ मोजना तजुयभा गने प्राथमभकताका ऺते्रहरु तथा स्थानीम तहको 
फजेट तजुयभा ददग्दियन २०७४ (ऩरयभाशजयत) दपा ३ अनसुाय फावर्यक फजेटतथा मोजना प्राथमभकताहरु 

(क)  आमथयक ववकास तथा गरयफी मनवायणभा प्रत्मऺ मोगदान ऩगु्ने, 

(ख)  उत्ऩादनभूरक तथा मछटो प्रमतपर प्राि गनय सवकने, 

(ग)  जनताको जीवनस्तय, आम्दानी य योजगाय फढ्ने, 

(घ)  स्थानीम फामसन्द्दाहरुको सहबामगता जटु्ने, स्वॊमसेवा ऩरयचारन गनय सवकने तथा रागत कभ राग्ने, 

(ङ)  स्थानीम श्रोत, साधन य सीऩको अमधकतभ प्रमोग हनेु, 

(च)  भवहरा, फारफामरका तथा वऩछमडएका वगय, ऺेत्र य सभदुामराई प्रत्मऺ राब ऩगु्ने, 

(छ)  रैवङ्गक सभानता य साभाशजक सभावेिीकयण अमबफृवि हनेु, 

(ज)  दीगो ववकास, वातावयणीम सॊयऺण तथा सम्फधयन गनय सघाउ ऩमुायउने, 

(झ)  बावर्क तथा साॉस्कृमतक ऩऺको जगेनाय य साभाशजक सद्भाव तथा एकता अमबफृविभा सघाउ ऩ¥ुमाउने । 

२.  नगयको प्राथमभकताका ऺते्रहरु 

1. आमथयक ववकास य गरयफी न्द्मूमनकयण (आम आजयन, मसऩ ववकास, स्वयोजगाय शृ्रजना, व्मवसावमक उद्यभ, 
2. ऩूवायधाय ववकास (सडक, ऩरु कल्बटय, मसचाई, नदद मनमन्द्त्रण) 
3. शिऺा तथा स्वास््म 
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4. ऩमयटन प्रफियन तथा मसभसाय व्मवस्थाऩन 
5. फारभैत्री सिुासन तथा रैवङ्गक सहबामगता 
6. जैवीक ववववधताको सॊयऺण, वातावयण तथा पोहय व्मवस्थाऩन 
7. साभदुावमक ववकास अमबमान तथा साभाशजक ऩरयचारन 
8. मफऩद् ब्मवस्थाऩन य मफऩद् मनयोधात्भक कामयक्रभहरु   

३.  वावर्यक ववकास मोजना तजुयभा गदाय ध्मान ददनऩुने ववर्महरु (स्थानीम तहको फजेट तजुयभा ददग्दियन २०७४ 
(ऩरयभाशजयत) दपा ४) 

(क)  सॊघ य प्रदेि सयकायको नीमत, रक्ष्म, उदे्दश्म, सभममसभा य प्रवक्रमासॉग अनकूुर हनेु, 

(ख)  आवमधक ववकास मोजना य भध्मकारीन खचय सॊयचना अनसुाय प्राथमभकताका ववर्महरु, 

(ग)  वातावयण सॊयऺण, जरवामू ऩरयवतयन अनकूुरन, ववऩद् व्मवस्थाऩन,  

(घ)  सिुासन, रैवङ्गक तथा साभाशजक सभावेिीकयण य रशऺत वगयको सिशिकयण गने जस्ता ववकासका 
अन्द्तसयम्फशन्द्धत ववर्महरु, 

(ङ)  सभाजका सफै वगय, ऺेत्र य सभदुामको अमधकतभ सहबामगता समुनशित गने ववर्महरु, 

(च)  अन्र्तस्थानीम तहको मोजना कामायन्द्वमनभा सघाउ ऩगु्ने ववर्महरु, 

(छ)  ववर्मऺेत्रगत तथा बौगोमरक सन्द्तरुन कामभ गने ऩऺहरु । 

४.  नगय तथा वडास्तरयम मोजना छनौट सम्फन्द्धी भाऩदण्डहरु 

1. वडास्तयीम मोजना बन्नारे वडामबत्रका एक वस्ती य अको वस्ती÷टोरराई प्रत्मऺ पाइदा ऩगु्ने खारका 
ऩूवायधाय तथा साभाशजक ववकासका कामयक्रभहरु फझुाउॉछ  ।  

2. नगयस्तरयम मोजना बन्नारे नगयमबत्रका एक वा सो बन्द्दा फढी वडाहरुराई पाइदा ऩगु्ने ऩूवायधाय तथा 
साभाशजक ववकासका कामयक्रभराई फझुाउछ । 

3. रागत साझेदायी: कारोऩते्र तथा ढर मनकासको हकभा कुर रागतको (नगयऩामरका साझेदायी य 
उऩबोिा रागत सहबामगताको यकभ सभेत) राई कुर मोजनाको रागत भामन सो रागतको न्द्मूनतभ 
रागत सहबामगता सडक कारोऩते्रको हकभा ३० प्रमतित, ढर मनकासभा २० प्रमतित, ब्रक मनभायणभा 
२० प्रमतित हनेुछ । मस्तो सहबामगता नगदै नगयऩामरकाको सॊशचत कोर्भा अमनवामय जम्भा गनुय ऩनेछ 
। 

4. रागत सहबामगता जटुाउन नसक्ने ग्राबेर, भाटोको काभ य अन्द्म सॊयचना (ऩूर, कल्बटय, बवन य 
मसचाईको फाॉध) मनभायणको हकभा आवश्मकता हेयी न्द्मनुतभ १० प्रमतित जनश्रभदान जटुाउन सवकनेछ 
।  

5. ववद्यतु ऩोर, ववद्यतुताय तथा होभऩाइऩ खरयदभा रागत सहबागीता आवश्मक हनेुछैन । 

6. कुनै सावयजामनक वा सयकायी ववद्यारम ऺेत्ररे चचेको वस्ती नबएको स्थानभा ढर मनकास य सडक जस्ता 
मोजना स्वीकृत बई सॊचारन गनुय ऩने हकभा दाशखरा गनुय ऩने रागत सहबामगता सम्फशन्द्धत उऩबोिारे 
दाभासावहरे उठाई फझुाउन ुऩनेछ । 

7. वडास्तयीम फजेट मसरीङ्गफाट मोजना छनौट गदाय कशम्तभा १ वटा मोजना रु. १० राखको हनु ुऩनेछ 
(मोजना टुक्राउन य मफमबन्न मोजना जोडेय दि राखको फनाउन ऩाईने छैन) 
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8. वडास्तयीम फजेट मसरीङ्गफाट सॊचारन गरयने मोजनाहरु बौमतक ऩवुायधाय तपय  कशम्तभा ५ राख बन्द्दा कभ 
रागत बएका मोजना छनौट गनय ऩाईनेछैन । 

9. चार ुतथा अशघल्रो आ.व.भा सॊचारन बइ अधयुो बएका मोजनाहरु बए सो मोजनाराई मफर्ेि प्राथमभकता 
ददन ुऩनेछ। मस प्रमोजनका रामग आवश्मकता अनसुायको फजेट ववमनमोजन गनेसवकने छ ।  

10. वडास्तयका स–साना मोजना य भभयत सम्बायका मोजनाहरुको रामग अमधकतभ १० राख सम्भ फजेट 
ववमनमोजन गनय सवकने । मसभा भभयत सम्बायभा अमधकतभ रु. ५ राख य ससाना मोजनाहरुभा न्द्मूनतभ 
रु. ५० हजाय बन्द्दा कभ रागत बएका साना मोजनाहरु छनौट गनय ऩाईनेछैन । 

11. ववजरुी वा सोराय सडक वशि जस्ता प्राववमधवक जवटरता हनेु मोजनाहरुको रामग उऩबोिा समभमत भापय त 
नगने । 

12. वडास्तरयम फजेट मसमरङ्ग भध्मे ५ राख ५० हजाय प्रिासमनक खचयभा याखी फाकी यहेको फजेटराई 
ितप्रमतित आधायभानी ऩूवायधाय ववकासभा ८० प्रमतित य साभाशजक ऺेत्रभा २० प्रमतित छुट्याउन ु
ऩनेछ । साथै साभाशजक ऺेत्रको २० प्रमतितराई ऩमन ित प्रमतित भानी आमथयक ववकास, उद्यभशिरता, 
स्वयोजगाय ऺेत्रभा न्द्मूनतभ ५० प्रमतित य फाकी यहेको साभाशजक ववकास, वन वातावयण साथै भानव 
सॊिसान य सॊस्थागत सधुायका ऺेत्रभा ववमनमोजन बएको हनु ु ऩनेछ । साभाशजक आमथयक ऺेत्रको 
कामयक्रभभा टोर ववकास सॊस्थाको सकृम सहबामगता हनु ुऩनेछ ।  

13. वडाराई प्राि फजेट मसमरङ्ग भध्मेफाट तोवकएको सियत ऺेत्रभा एक वडा एक उत्ऩादन कामयक्रभ रु. ५ 
राख, ववऩन्न ऩरयवाय स्वास््म ववभा कामयक्रभ रु. ५ राख य ह्यभुऩाईऩ खयीद न्द्मूनतभ रु. ३ राख 
अमनवामय रुऩभा ववमनमोजन गनुय ऩनेछ । 

14. वडारे कुनै ऩमन शिर्यकभा कामयक्रभको रुऩभा फजेट ववमनमोजन गरय वा प्रोत्साहनको फजेट याशख कुनै 
ऩमन याष्ट्रसेवक वा कभयचायीराई थऩ सवुवधा वा प्रोत्साहन बिा उऩरब्ध गयाउन ऩाईने छैन । मसयी 
उऩरब्ध गयाएको ऩाईएभा आदेि ददने सम्फशन्द्धत व्मशिफाट असरु उऩय गरयनेछ । 

15. ददगो ववकासको अवधायणा य स्थानीम स्तयभा नागरयकहरुराई ववकास प्रमत अऩनत्व गयाउने अमबप्रामरे 
नगयस्तभा अमधकतभ रागत सहबामगता सॊचारन गनय फजेट ववमनमोजन गरयनेछ । 

16. मोजना / कामयक्रभ तजुयभा गदाय वडा वा नगयसॉग दोहोयो ऩने गरय छनौट गनय ऩाईने  छैन । 

५.  प्रत्मेक वडा समभमतरे प्रदेि तथा सॊघीम सयकायराई प्रस्ताव गने मोजना प्राथमभकता क्रभको आधायभा केन्द्र तपय  
३ य प्रदेि तपय  २ ओटा मसपारयस गरय ऩठाउन सवकनेछ । 

६. स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ (ऩरयच्छेद ६ को दपा ४ देशख ६ सम्भ) मोजना तजुयभा सम्फन्द्धी बएको 
व्मवस्था । 

(क) नगयऩामरकारे मोजना फनाउदा भध्मभ तथा ददघयकामरन प्रकृमतका मोजनाको सूशच सभेत तमाय गनुय ऩनेछ 
। 

(ख) नगयऩामरकारे मोजना तजुयभा तथा कामायन्द्वमन गदाय स्थानीम फविशजवी, ववर्म ववऻ, अनबुवी, ऩेिववद्, 
मसभान्द्तकृत तथा रोऩोन्द्भखु सभदुाम, भवहरा, फारफामरका, दमरत, मूवा, अल्ऩसख्मक, आऩाङ्गता बएका 
व्मशि, जेष्ठ नागरयकहरुको सयोकायवाराहरुको अमधकतभ सहबामगता गनुय ऩनेछ । 
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(ग) मोजना तजुयभा गदाय मोजनाको सम्बाव्मता अध्ममनको आधायभा स्रोत साधनको ऩवुायअनभुान, आमोजनाको 
प्राथमभवककयण, मोजना कामायन्द्वमन तारीका य अनगुभन तथा भूल्माकॊ न मोजना सभेत तमाय गनुय ऩनेछ ।  

(घ)  वडा समभमतरे प्राि आमोजना÷कामयक्रभहरुको प्राथमभवककयण भाऩदण्डको आधायभा टोर वा वस्तीस्तयफाट 
प्राि कामयक्रभहरुराई मनम्नानसुायका ववर्मगत समभमत अनसुाय छुट्याई प्राथमभवककयण गदाय सचुक 
वमगयकयणफाट प्राि सचुाङ्क प्रदान गयी फजेट तथा कामयक्रभ तजुयभा समभमतभा मसपारयि गरय ऩठाउन ुऩनेछ 
।  

७.  ददग्दियनको दपा ५.३ अनसुाय फस्तीस्तयको मोजना छनौट गदाय ध्मान ददन ुऩने ववर्महरु 

1. वडा समभमतरे आफ्नो वडाभा प्रमतमनमधत्व गने सदस्महरुराई ववमबन्न वस्ती÷टोरको मोजना तजुयभा गनय 
सहजीकयण गने गयी शजम्भेवायी प्रदान गनुय ऩदयछ ।  

2. प्रत्मेक वडारे वडामबत्रका वस्तीहरुभा मोजना तजुयभाको रामग वैठक हनेु ददन, मभमत य सभम कशम्तभा ३ 
ददन अगाव ैसावयजामनक सूचना भापय त जानकायी गयाउन ुऩनेछ ।  

3. वस्तीतहका मोजना छनौट गदाय सो वस्ती मबत्रका सफै वगय य  सभदुाम (भवहरा, दमरत, आददवासी 
जनजाती, भधेिी, थारु, भशुस्रभ, उत्ऩीडत वगय, वऩछडावगय, अल्ऩसख्मक, मसभान्द्तकृत, मूवा, फारफामरका, 
जेष्ठ नागरयक, रैवङ्गक अल्ऩसॊख्मक, अऩाङ्गगता बएका व्मशि आदी) को प्रमतमनमधत्व समुनशित गनुय ऩदयछ 
।  

4. टोर÷वस्तीभा हनेु मोजना तजुयभा प्रवक्रमाभा टोर÷वस्ती मबत्रका वक्रमाशिर साभदुावमक सॊस्था, टोर 
ववकास सॊस्था, आभा सभहु, फारकल्व, फार सञ्जार, मवुा कल्व, कृर्क सभहु रगामत सेवा केन्द्रराई 
सहबामग गयाउन ुऩदयछ ।  

5. भामथ उल्रेशखत सयोकायवाराहरुको अमधकामधक सहबामगता हनेु गयी वडा समभमतका सदस्मको 
सॊमोजकत्वभा मनधायरयत सभम, मभमत य स्थानभा उऩशस्थमत बई मोजना छनौट सम्फन्द्धभा व्माऩक 
अन्र्तवक्रमा, छरपर, गरय मोजनाहरुको छनौट गने । मसयी छनौट बएको मोजनाहरुको सूशच सॊमोजकरे 
मरशखत रुऩभा वडा समभमतभा ऩठाउन ुऩदयछ । 

6. वडा समभमतरे वस्ती/टोरस्तयफाट प्राि मोजनाहरु ववर्मगत समभमत अनसुाय मोजना तजुयभा ददग्दियन 
२०७४ ऩरयभाशजयतको अनसूुशच ३ को आधायभा मोजनाहरुको प्राथमभवककयण गनुय ऩनेछ । मसयी 
प्राथमभवककयण गयेका मोजनाहरुभध्मे सफैबन्द्दा फढी अॊक प्राि बएको ऩवहरो अमन क्रभैसॉग दोश्रो, तेश्रो 
क्रभ मभराई वावर्यक फजेट तथा कामयक्रभ तजुयभा पायभभा बयी वडा समभमतको मनणयम सवहत 
नगयऩामरकाभा ऩठाउन ुऩनेछ । 
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वडागत फजेट मसमरङ्ग वाडपाॉडको वववयण (आ.व. २०७८/०७९) 

वडा वडागत फजेट मसमरङ्ग (रु. हजायभा) 

१ ८९५० 

२ 8250 

३ 7950 

४ 9850 

५ 9050 

६ 7400 

७ 8650 

८ 9350 

९ 9150 

१० 8150 

११ 8250 

जम्भा 95000 

 नौ कयोड ऩचास राख 
 

 

 

 

 


