वैठक सॊ ख्मा: ५१
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सदस्म
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प्रस्तावहरु

1. आगाभी आ.व. २०७७/०७८ को आम व्मम तथा ऺेत्रगत फजेट मसभा सम्फन्द्धभा ।
2. वावषयक फजेट तथा मोजना तजुभ
य ा सम्फन्द्धी प्राथमभकता/भाऩदण्ड २०७७ ।

3. कोयोना भहाभयी फन्द्दाफन्द्दीको सभमभा कामय गने स्वास््म,सुयऺाकभी य सवायी चारकराई खाजा खचय
सम्फन्द्धभा ।

4. नगयसबा कामयतारीका

5. औद्योमगक ग्राभको जग्गा सम्फन्द्धभा ।

6. स्थानीम तहका कभयचायीको सेवा ितय सम्फन्द्धी व्मवस्था गनय फनेको ववधेमक, २०७७
7. ववववध

क. मोजनाको म्माद थऩ सम्फन्द्धभा ।
ख.याजस्व छु ट ददएको सम्फन्द्धभा ।

मनणयमहरु
मनणयम नॊ. १: स्रोत अनुभान तथा फजेट मसभा मनधाययण समभमतफाट मसपारयस बए फभोशजभ आगाभी आ.व.
२०७७/०७८ को आम व्मम अनुभानको आधायभा तऩशिर फभोशजभको अनुसूशच १ य ऺेत्रगत फजेट मसभा य
वडागत फजेट मसभाको अनुसूशच 2 य 3 स्वीकृत गरय सोही अनुसाय सम्फशन्द्धत ऺेत्र य वडाहरुको ववस्तृत
मोजना/कामयक्रभ छनौट गने गयाउने गरयमो ।
मनणयम नॊ. २: आगाभी आ.व. २०७७/०७८ को वावषयक फजेट तथा मोजना तजुभ
य ा सम्फन्द्धी प्राथमभकता/भाऩदण्ड
२०७७ अनुसूशच 4 फभोशजभ हुने मनणयम गरयमो ।

अनुसूची ४
१. वावषयक फजेट तथा मोजना तजुभ
य ा सम्फन्द्धी प्राथमभकता/ भाऩदण्ड, २०७७
स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन, २०७४ को ऩरयच्छे द ६ दपा २४(३) फभोशजभ मोजना तजुभ
य ा गने
प्राथमभकताका ऺेत्रहरु तथा स्थानीम तहको फजेट तजुभ
य ा ददग्दियन २०७४ (ऩरयभाशजयत) दपा ३ अनुसाय फावषयक
फजेट तथा मोजना प्राथमभकताहरु
(क) आमथयक ववकास तथा गरयफी मनवायणभा प्रत्मऺ मोगदान ऩुग्ने,
(ख) उत्ऩादनभूरक तथा मछटो प्रमतपर प्राप्त गनय सवकने,
(ग) जनताको जीवनस्तय, आम्दानी य योजगाय फढ्ने,
(घ) स्थानीम फामसन्द्दाहरुको सहबामगता जुट्ने, स्वॊमसेवा ऩरयचारन गनय सवकने तथा रागत कभ राग्ने,
(ङ) स्थानीमश्रोत, साधन य सीऩको अमधकतभ प्रमोग हुन,े
(च) भवहरा, फारफामरका तथा वऩछमडएका वगय, ऺेत्र य सभुदामराई प्रत्मऺ राब ऩुग्ने,
(छ) रै वङ्गक सभानता य साभाशजक सभावेिीकयण अमबफृवि हुने,
(ज) दीगो ववकास, वातावयणीम सॊ यऺण तथा सम्फधयन गनय सघाउ ऩु¥माउने,
(झ) बावषक तथा साॉस्कृमतक ऩऺको जगेनाय य साभाशजक सद्भाव तथा एकता अमबफृविभा सघाउ ऩु¥माउने ।
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२. नगयको प्राथमभकताका ऺेत्रहरु
1. आमथयक ववकास य गरयफी न्द्मूमनकयण (आमआजयन, मसऩ ववकास, स्वयोजगाय श्रृजना, व्मवसावमक उद्यभ,)
2. ऩूवायधाय ववकास (सडक, ऩुरकल्र्बट, मसचाई, नदद मनमन्द्त्रण)
3. शिऺा तथा स्वास््म
4. ऩमयटन प्रफियन तथा मसभसाय व्मवस्थाऩन
5. फारभैत्री सुिासन तथा रै वङ्गक सहबामगता
6. जैवीक ववववधताको सॊ यऺण, वातावयण तथा पोहय व्मवस्थाऩन
7. साभुदावमक ववकास अमबमान तथा साभाशजक ऩरयचारन
8. मफऩद् ब्मवस्थाऩन य मफऩद् मनयोधात्भक कामयक्रभहरु
३. वावषयक ववकास मोजना तजुभ
य ा गदाय ध्मान ददनुऩने ववषमहरु
(स्थानीम तहको फजेट तजुभ
य ा ददग्दियन २०७४ (ऩरयभाशजयत) दपा ४)
(क) सॊ घ य प्रदे ि सयकायको नीमत, रक्ष्म, उद्देश्म, सभममसभा य प्रवक्रमासॉग अनुकूर हुने,
(ख) आवमधक ववकास मोजना य भध्मकारीन खचय सॊ यचना अनुसाय प्राथमभकताका ववषमहरु,
(ग) वातावयण सॊ यऺण, जरवामू ऩरयवतयन अनुकूरन, ववऩद् व्मवस्थाऩन,
(घ) सुिासन, रै वङ्गक तथा साभाशजक सभावेिीकयण य रशऺत वगयको सिशिकयण गने जस्ता ववकासका
अन्द्तसयम्फशन्द्धत ववषमहरु,
(ङ) सभाजका सफै वगय, ऺेत्र य सभुदामको अमधकतभ सहबामगता सुमनशित गने ववषमहरु,
(च) अन्र्तस्थानीम तहको मोजना कामायन्द्वमनभा सघाउ ऩुग्ने ववषमहरु,
ु न कामभ गने ऩऺहरु ।
(छ) ववषमऺेत्रगत तथा बौगोमरक सन्द्तर
४. नगय तथा वडास्तरयम मोजना छनौट सम्फन्द्धी भाऩदण्डहरु
1.

वडास्तयीम मोजना बन्नारे वडामबत्रका एक वस्ती य अको वस्ती÷टोरराई प्रत्मऺ पाइदा ऩुग्ने खारका
ऩूवायधाय तथा साभाशजक ववकासका कामयक्रभहरु फुझाउॉछ ।

2.

नगयस्तरयम मोजना बन्नारे नगयमबत्रका एक वा सो बन्द्दा फढी वडाहरुराई पाइदा ऩुग्ने ऩूवायधाय तथा
साभाशजक ववकासका कामयक्रभराई फुझाउछ ।

3.

रागत साझेदायी: कारोऩत्रे 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 कारोऩत्रेको हकभा ३० प्रमतित, ढर मनकासभा २० प्रमतित, ग्राबेरभा १०
प्रमतित हुनेछ । मस्तो सहबामगता नगदै नगयऩामरकाको सॊ शचत कोषभा अमनवामय जम्भा गनुय ऩनेछ ।

4.

रागत सहबामगता जुटाउन नसक्ने भाटोको काभ य अन्द्म सॊ यचना (ऩूर, कल्बटय, बवन य मसचाईको
फाॉध) मनभायणको हकभा आवश्मकता हेयी न्द्मुनतभ १० प्रमतित जनश्रभदान जुटाउनु ऩनेछ ।

5.

ववद्युत ऩोर, ववद्युतताय तथा होभऩाइऩ खरयदभा रागत सहबागीता आवश्मक हुनछ
े ैन ।
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6.

कुनै सावयजामनक वा सयकायी ववद्यारम ऺेत्ररे चचे को वस्ती नबएको स्थानभा ढर मनकास य सडक
जस्ता मोजना स्वीकृत बई सॊ चारन गनुय ऩने हकभा दाशखरा गनुय ऩने रागत सहबामगता सम्फशन्द्धत
उऩबोिारे दाभासावहरे उठाई फुझाउनु ऩनेछ ।

7.

वडास्तयीम फजेट मसरीङ्गफाट मोजना छनौट गदाय कशम्तभा १ वटा मोजना रु. २० राखको हुन ु ऩनेछ
(मोजना टु क्राउन य मफमबन्न मोजना जोडे य फीस राखको फनाउन ऩाईने छै न )

8.

वडास्तयीम फजेट मसरीङ्गफाट सॊ चारन गरयने मोजनाहरु बौमतक ऩुवायधाय तपय कशम्तभा ५ राख

बन्द्दा

कभ रागत बएका मोजना छनौट गनय ऩाईनेछैन।
9.

चारु तथा अशघल्रो आ.व.भा सॊ चारन बइ अधुयो बएका मोजनाहरु बए सो मोजनाराई मफषेि
प्राथमभकता ददनु ऩनेछ। मस प्रमोजनका रामग आवश्मकता अनुसायको फजेट ववमनमोजन गनेसवकने छ
।

10.

वडास्तयका स–साना मोजना य भभयत सम्बायका मोजनाहरुको रामग अमधकतभ १० राख सम्भ फजेट
मफमनमोजन 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.

ववजुरी वा सोराय सडक वशि जस्ता प्राववमधवक जवटरता हुने मोजनाहरुको रामग उऩबोिा समभमत
भापयत नगने ।

12.

वडास्तरयम फजेट मसमरङ्ग भध्मे ५ राख प्रिासमनक खचयभा याखी फाकी यहेको फजेटराई ितप्रमतित
आधायभानी ऩूवायधाय ववकासभा ७० प्रमतित य साभाशजक ऺेत्रभा ३० प्रमतित छु ट्याउनु ऩनेछ ।
साथै साभाशजक ऺेत्रको ३० प्रमतितराई ऩमन ितप्रमतित भानी आमथयक ववकास, उद्यभशिरता,
स्वयोजगाय ऺेत्रभा न्द्मूनतभ ५० प्रमतित य फाकी यहेको साभाशजक ववकास, वन वातावयण साथै भानव
सॊ िसान य सॊ स्थागत सुधायका ऺेत्रभा ववमनमोजन बएको हुन ु ऩनेछ । साभाशजक आमथयक ऺेत्रको
कामयक्रभभा टोर ववकास सॊ स्थाको सकृम सहबामगता हुन ु ऩनेछ ।

13.

वडाराई प्राप्त फजेट मसमरङ्ग भध्मेफाट तोवकएको सियत ऺेत्रभा क्रभि् परपुर तथा अन्द्म ववरुवाभा
रु. २ राख, एक वडा एक उत्ऩादन कामयक्रभ रु. ५ राख, ववऩन्न ऩरयवाय स्वास््म ववभा कामयक्रभ
रु. ५ राख य ह्यभ
ु ऩाईऩ खयीद न्द्मूनतभ रु. ३ राख अमनवामय रुऩभा ववमनमोजन गनुय ऩनेछ ।

14.

वडारे कुनै ऩमन शिषयकभा कामयक्रभको रुऩभा फजेट ववमनमोजन गरय वा प्रोत्साहनको फजेट याशख कुनै
ऩमन याष्ट्रसेवक वा कभयचायीराई थऩ सुववधा वा प्रोत्साहन बिा उऩरब्ध गयाउन ऩाईने छै न । मसयी
उऩरब्ध गयाएको ऩाईएभा आदे ि ददने सम्फशन्द्धत व्मशिफाट असुर उऩय गरयनेछ ।

15.

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

16.

मोजना/कामयक्रभ तजुभ
य ा गदाय वडा वा नगयसॉग दोहोयो ऩने गरय छनौट गनय ऩाईने छै न ।

५. प्रत्मेक वडा समभमतरे प्रदे ि तथा सॊघीम सयकायराई प्रस्ताव गने मोजना प्राथमभकताक्रभको आधायभा केन्द्र
तपय ३ य प्रदे ि तपय २ ओटा मसपारयस गरय ऩठाउन सवकनेछ ।
६.स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ (ऩरयच्छे द ६ को दपा ४ दे शख ६ सम्भ)मोजना तजुभ
य ा सम्फन्द्धी बएको
व्मवस्था ।
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(क) नगयऩामरकारे मोजना फनाउदा भध्मभ तथा ददघयकामरन प्रकृमतका मोजनाको सूशच सभेत तमाय गनुय
ऩनेछ ।
(ख) नगयऩामरकारे मोजना तजुभ
य ा तथा कामायन्द्वमन गदाय स्थानीम फविशजवी, ववषमववऻ, अनुबवी, ऩेिववद्,
ु सभुदाम, भवहरा, फारफामरका, दमरत, मूवा, अल्ऩसख्मक, आऩाङ्गता बएका
मसभान्द्तकृत तथा रोऩोन्द्भख
व्मशि, जेष्ठ नागरयकहरुको सयोकायवाराहरुको अमधकतभ सहबामगता गनुय ऩनेछ ।
(ग) मोजना तजुभ
य ा गदाय मोजनाको सम्बाव्मता अध्ममनको आधायभा स्रोत साधनको ऩुवायअनुभान,
आमोजनाको प्राथमभवककयण, मोजना कामायन्द्वमन तारीका य अनुगभन तथा भूल्माकॊन मोजना सभेत
तमाय गनुय ऩनेछ ।
(घ) वडा समभमतरे

प्राप्त

आमोजना÷कामयक्रभहरुको

प्राथमभवककयण

भाऩदण्डको

आधायभा

टोर

वा

वस्तीस्तयफाट प्राप्त कामयक्रभहरुराई मनम्नानुसायका ववषमगत समभमत अनुसाय छु ट्याई प्राथमभवककयण
गदाय सुचक वमगयकयणफाट

प्राप्त सुचाङ्क प्रदान गयी फजेट तथा कामयक्रभ तजुभ
य ा समभमतभा मसपारयि

गरय ऩठाउनु ऩनेछ ।
७. ददग्दियनको दपा ५.३ अनुसाय फस्तीस्तयको मोजना छनौट गदाय ध्मान ददनु ऩने ववषमहरु
1.

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

2.

प्रत्मेक वडारे वडामबत्रका वस्तीहरुभा मोजना तजुभ
य ाको रामग वैठक हुने ददन, मभमत य सभम कशम्तभा
३ ददन अगावै सावयजामनक सूचना भापयत जानकायी गयाउनु ऩनेछ ।

3.

वस्तीतहका मोजना छनौट गदाय सो वस्ती मबत्रका सफै वगय य

सभुदाम (भवहरा, दमरत, आददवासी

जनजाती, भधेिी, थारु, भुशस्रभ, उत्ऩीडत वगय, वऩछडावगय, अल्ऩसख्मक, मसभान्द्तकृत, मूवा, फारफामरका,
जेष्ठ नागरयक, रै वङ्गक अल्ऩसॊ ख्मक, अऩाङ्गगता बएका व्मशि आदी) को प्रमतमनमधत्व सुमनशित गनुय
ऩदयछ ।
4.

टोर÷वस्तीभा हुने मोजना तजुभ
य ा प्रवक्रमाभा टोर÷वस्ती मबत्रका वक्रमाशिर साभुदावमक सॊ स्था, टोर
ववकास सॊ स्था, आभा सभुह, फारकल्व, फार सञ्जार, मुवा कल्व, कृषक सभुह रगामत सेवा केन्द्रराई
सहबामग गयाउनु ऩदयछ ।

5.

भामथ उल्रे शखत सयोकायवाराहरुको अमधकामधक सहबामगता हुने गयी वडा समभमतका सदस्मको
सॊ मोजकत्वभा मनधायरयत सभम, मभमत य स्थानभा उऩशस्थमत बई मोजना छनौट सम्फन्द्धभा व्माऩक
अन्र्तवक्रमा, छरपर, गरय मोजनाहरुको छनौट गने । मसयी छनौट बएको मोजनाहरुको सूशच
सॊ मोजकरे मरशखत रुऩभा वडा समभमतभा ऩठाउनु ऩदयछ ।

6.

वडा समभमतरे वस्ती/टोरस्तयफाट प्राप्त मोजनाहरु ववषमगत समभमत अनुसाय मोजना तजुभ
य ा ददग्दियन
२०७४ ऩरयभाशजयतको अनुसूशच ३ को आधायभा मोजनाहरुको प्राथमभवककयण गनुय ऩनेछ । मसयी
प्राथमभवककयण गये का मोजनाहरुभध्मे सफैबन्द्दा फढी अॊक प्राप्त बएको ऩवहरो अमन क्रभैसॉग दोश्रो
तेश्रो क्रभ मभराई वावषयक फजेट तथा कामयक्रभ तजुभ
य ा पायभभा बयी वडा समभमतको मनणयम सवहत
नगयऩामरकाभा ऩठाउनु ऩनेछ ।
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ु
मनणयम नॊ. ३: कोयोना बाईयसको भहाभायीको कायण भुरक
नै २०७६ चै त्र ११ गते दे शख बएको
रकडाउनको
नगयऩामरकाको

सभमभा
सवायी

मनयन्द्तय

खवटने

चारकहरुराई

स्वास््मकभी,
हारसम्भ

ऩमन

सुयऺाकभी

(जनऩद

प्रहयी/िसस्त्र

आवश्मकता

फभोशजभ

दै मनक

प्रहयी)

खवटयहेको

य
हुदाॉ

स्वास््मकभी य सवायी चारकराई प्रमत व्मशि एकभुष्ठ रु. ८ हजाय य सुयऺाकभीराई प्रमतव्मशि एकभुष्ठ रु.
५ हजाय खाजा खचय उऩरब्ध गयाउने मनणयम गरयमो ।
मनणयम नॊ. ४: आगाभी आ.व. २०७७/०७८ को वावषयक फजेट तथा कामयक्रभ तजुभ
य ा तथा छै टौ नगयसबा
तऩशिर फभोशजभको कामय तारीका अनुसाय सॊ चारन गने मनणयम गरयमो ।
तऩशिर
jflif{s ah]^ tyf sfo{qmd th'{df sfo{ tfnLsf, 2077
qm=;=

lqmofsnfk

;do tflnsf

1

>f]t cg'dfg tyf ah]^ ;Ldf lgwf{/)f ug]{
;ldlt a}&s

2

ah]^ l;df lgwf{/)f zfvf tyf j*f
;ldltnfO{ pknAw u/fpg]

2077.2.32 ;Dd

3
4

j*fut of]hgf %gf}^
ah]^ tyf sfo{qmd th'{df ;ldlt — of]hgf
sDkfon , laifout / Plss[t a}&sx? gLlt
aStAo lgdf{)f, of]hgf clGtd d;f}bf tof/L

2077.3.4 ;Dd
2077.3.8 ;Dd

6

ah]^ tyf sfo{qmd th'{df ;ldlt a}&saf^
cfPsf] aflif{s
ah]^ tyf sfo{qmd
d;f}bf
sfo{kflnsfdf k]z ug]{ ।

2077.3.9

7
8
9

sfo{kflnsf a}&s
gu/ ;efdf M ah]^ tyf sfo{qmd

k]z

s}lkmot

2077.2.31

2077.3.10

k]z ePsf] ah]^ tyf sfo{qmd dfly %nkmn
gu/ ;ef M k]z ePsf] ;'emfj ;lxt ah]^
tyf sfo{qmd ;efdf k]z u/L kf; ug]{ .

2077.3.25 ;Dd
2077.3.31 ;Dd

मनणयम नॊ. ५: वडा नॊ. ११ भा अवशस्थत हस्तान्द्तरयत रक्ष्भी साभुदावमक वन ऺेत्रमबत्र यहेको खारी जग्गाभा औद्योमगक
ग्राभ स्थाऩना गनय आवश्मक प्रवक्रमा फढाउने मनणयम गरयमो ।
मनणयम नॊ. ६: कानुन तजुभ
य ा भस्मौदा समभमतको मसपारयस फभोशजभ स्थानीम तहका कभयचायीको सेवा ितय सम्फन्द्धी
व्मवस्था गनय फनेको ववधेमक २०७७ स्वीकृत गरय नगयसबाभा ऩेि गने मनणयम गरयमो ।
मनणयम नॊ. ७: ववववध
क.चारु आ.व.भा नगयसबाफाट स्वीकृत मोजना/कामयक्रभहरु सॊ झौता बई सॊ चारन बएका वा सॊ चारन हुन फाॉकी
ु बय कोयोना बाईयस (कोमबड-१९) को कायण फन्द्दाफन्द्दीको अवस्था बई सॊ झौताको म्माद सवकएको
यहेकोभा भुरक
कायण मोजना/कामयक्रभहरु सॊ चारन य पर्छ्यौटभा कदठनाई आएको हुदाॉ त्मस्ता मोजना/कामयक्रभहरुको हकभा असाय
१५ गते सम्भ म्माद थऩ गने मनणयम गरयमो ।
ख.याजस्व व्मवस्थाऩन य ऩरयचारन सम्फन्द्धभा कमतऩम वडाहरुरे कानून ववऩरयत याजस्व छु ट गने गयाउने ऩाईएको
हुदाॉ अफ उप्रान्द्त मस्तो कामय गये गयाएभा सम्फशन्द्धत व्मशिफाट असुर उऩय गने मनणयम गरयमो ।
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