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प.सं. (प्रशासन)/२०७६/०७७ 

च.नं. १२७०              लिल िः २०७७/०१/१४ 

 

लिषर्िः आगामी आ.व. २०७७।०७८ को वडागत बजेट तजुवमाका िालग लसलिङ तथा मागवदशवन पठाइएको बारे ।   

 

श्री …… नं. वडा कार्ायिर् 

………………………..., रुकुि (पूवय) ।   

 

नेपालको संविधानमा व्यिस्था भए बमोजिमका व्यिस्थाहरु कायाान्ियनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद 
६ तथा पररच्छेद ९ मा भएको व्यिस्था तथा स्थानीय तहको बिेट तिजामा ददग्दर्ान, 2074 (पररमाजिात) तथा भूमे िाउँपागलकाको 
योिना तिजामा ददग्दर्ान, २०७५ बमोजिम िाउँपागलकाको समजदायस्तर, िस्तीस्तर, िडा स्तर तथा िाउँस्तरमा सहभागितामूलक 
योिना तिजामाका लागि योिना तिजामाका सबै चरणमा सबैस्तरबाट अथापूणा सहभागिता र गनणाय प्रविया सजगनजित िना साविकको 
प्रस्तावित योिनालाई समेत अध्ययन विश्लेषण िरी िाउँपागलकाको भौिोगलक अिस्था, स्थानीय आिश्यकता र विगभन्न क्षेत्रित योिना 
आदद समेतलाई दृविित िरी साथै श्रोत अनजमान तथा बिेट सीमा गनधाारण सगमगतको गमगत २०७७।०१।१० को बैठकबाट देहाय 
अनजसार आ.ि. २०७७/०७८ को बिेट गसमा (गसगलङ) र मािादर्ान पठाएको व्यहोरा िानकारीको लागि अनजरोध िररन्छ । 

देहायको बिेट गसगलङ्ि र मािादर्ानलाई पूणा पालना िरी आ.ि. २०७७/०७८ को सहभागितात्मक ढङ्गले योिना तिजामाका सबै 
चरण र प्रवियाहरु पूरा िरी चालज पूँिीित प्रकृगतका योिना तिजामा िना गसफाररर् िरी पठाउनज हजन अनजरोध छ । 

ि.सं. र्ीषाक रकम कैवफयत 

१ िडास्तरबाट छनौट तथा 
कायाान्ियन हजन े

 िनसंख्या, भूिोल िस्ती क्षेत्र, रािस्ि संकलन, मानि विकास, पूिााधार 
विकासको अिस्थाको आधारमा प्राप्त अंकमा आधाररत विगनयोिन 
िररएको ।  

क. समविित मािादर्ानः 
१.  पन्रौं योिनाको लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीगतहरुको कायाान्ियनमा प्रत्यक्ष योिदान पजग्ने िरी िावषाक विकास कायािम तिजामा िने।  

२. कायािम तिजामा ददिो विकासका लक्ष्यहरु (SDGs) का सजबबजन्धत लक्ष्यहरु हागसल िना सहयोि पजग्ने वकगसमका कायािमलाई 
प्राथगमकता ददने ।  

३. िावषाक विकास तथा बिेट तिजामा प्राथगमवककरण गसफाररर् िदाा गनबनानजसारको विषयक्षेत्रित रुपमा छजट्याउने। योिना 
गसफाररर् िदाा बिेट सीमा भन्दा बढी भएता पगन आिश्यक योिनाहरुलाई प्राथगमकता ददएर पठाउनजपनेछ। 
(क) आगथाक विकास (कृवष, उद्योि, पयाटन, सहकारी) 
(ख) सामाजिक विकास (जर्क्षा, स्थास््य, खानेपानी तथा सरसफाइ, संस्कृगत प्रिर्द्ान, खेलकूद तथा मनोरञ्जन, लैंगिक समानता 

तथा सामाजिक समािेर्ीकरण) 

(ि) पूिााधार विकास (सडक, पजल तथा झोलजङ्गे पजल, गसंचाई, उिाा, लघज तथा साना िलविद्यजत, सञ्चार) 
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(घ) िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन (िन तथा भूसंरक्षण, िलाधार संरक्षण, िातािरण संरक्षण, िलिाय पररितान, फोहोरमैला 
तथा ढल व्यिस्थापन, िलउत्पन्न प्रकोप गनयन्त्रण, विपद् व्यिस्थापन) 

(ङ) संस्थाित विकास, सेिा प्रिाह र सजर्ासन (सामान्य सेिा, सजरक्षा व्यिस्थापन, सूचना प्रविगध, पजञ्जकरण व्यिस्थापन, 
स्थानीय त्याङ्क संकलन र अगभलेख व्यिस्थापन) 

४. िाउँपागलका र विषयित कायाालयका सबपूणा कायािमहरुलाई समेटी अगनिाया रुपमा मािमा आधाररत योिना गनमााणको लागि 
स्थानीय तहको ७ चरणको योिना तिजामाको प्रवियाबाट माि भै आएका योिनाहरुलाई िावषाक कायािममा समािेर् िने, साथै 
क्षेत्रित गनकायहरुले िाउँपागलकालाई आिश्यक प्राविगधक सहयोि उपलब्ध िराउने ।   

५. नेपाल पक्ष भएका मवहला, बालिागलका, अपाङ्गता भएका व्यजि र आददिासी/िनिागतसंि सबबजन्धत अन्तरााविय सजन्ध सबझौतामा 
उल्लेख भएका विषयमा राविय दावयत्ि पूरा िना सहयोि पजग्ने खालका कायािमलाई प्राथगमकता साथ समािेर् िने ।  

६. िलिायज पररितान अनजकज लन, विपद व्यिस्थापन, सेन्दाई विपद् िोजखम न्यजगनकरण संरचना र विपद्पगछको आिश्यकता आकँलन 
संरचना अपांिमैत्री एिं बालमैत्री स्थानीय र्ासन, पोषण सजधार, लैवङ्गक उत्तरदायी बिेट विगनयोिनिस्ता बहजपक्षीय जिबमेिारीका 
विषयलाई स्थानीय तहको अिजिाईमा तत ्सबबन्धी प्राथगमकताहरु प्रगतविजबबत हजने िरी िावषाक कायािममा वियाकलाप समािेर् 
िने ।   

७.  विकाससँि सबबजन्धत आयोिना छनौटदेजख अनजिमन/मूल्याङ्कन िनेसबमका सबै चरणमा अगनिाया रुपमा मवहला, दगलत, अपांिता 
भएका व्यजि एिं विपन्न ििा समेतका सेिाग्राही एिं लजक्षत पररिारको सहभागिताको सजगनजितता कायम िरी गतनीहरुलाई 
प्रत्यक्ष लाभ पजग्ने िरी बातािरणमैत्री, सीपमूलक एिं रोििारमूलक कायािमहरुको तिजामा िरी प्रभािकारी कायाान्ियनको 
व्यिस्था गमलाउने ।  

८.  विपद् िोजखम न्यूगनकरण सबबन्धमा स्थानीय स्तरको बहज प्रकोप िोजखम लेखािोखा, विपद् पूिातयारी, विपद् न्यूगनकरण/अल्पीकरण, 

विपद् प्रगतकाया तथा विपद् पजनलााभ/पजनगनामााण सबबन्धी कायाहरु पवहचान, बहज प्रकोप िोजखम संिेदनर्ील योिना तथा 
विपद्/िलिायज िोजखम व्यिस्थापन योिना र यस्ता योिनाहरुले गनददाि िरेका प्राथगमकताहरु विकास कायािममा 
मूलप्रिाहीकरण िने ।  

ख) आयोिनाको तिजामा छनौट सबबन्धमा 
९.  साविकमा स्थानीय स्तरमा िावषाक बिेट तथा कायािम तय िदाा मवहला, बालबागलका, आददिासी िनिाती तथा वपछगडएका 

ििा क्षेत्र र दगलत र अल्पसंख्यकमा लजक्षत कायािमहरु संचालन िने िररएकोमा आिामी ददनमा समेत त्यस्ता लजक्षत क्षेत्रलाई 
समेत गनरन्तरता ददने ।  

१०. आयोिनाहरु छनौट िदाा उत्पादनर्ील रोििारी िृवर्द्, िररिी न्यूगनकरण, िातािरण संरक्षण, विपद् तथा िलिायज िोजखम 
न्यूगनकरण, समािेर्ी विकासमा सहयोि पजयााउने, छोटो समयमा सबपन्न भई बढी प्रगतफल ददने, कम लिानीबाट बढी 
िनसंख्यालाई लाभ पजयााउने तथा िनसहभागिता िजटाउन सवकने वकगसमका आयोिनालाई प्राथगमकता ददने ।  

११. आयोिना छनौट तथा ििेट विगनयोिन िदाा भूिोल (क्षेत्रफल), िररबी  (मानि विकास सूचकाङक्), िनसंख्या, र सेिा प्रिाह 
लाित, आधार मानी सन्तजलन कायम हजने िरी िने ।  

१४. नयाँ स्थापना भएका िडाहरुको भौगतक तथा अन्य पूिााधार विकासलाई प्राथगमकता ददने । 

१५. भिन गनमााण सबबन्धी कायािम बनाउँदा िग्िाको उपलब्धता नभई बिेट नछजट्याउने ।  



भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्      .                              
खाबाङवगर, रुकुम (पूवव)  

                                                                                                       ५ नं. प्रदेश, नेपाि                                                        

Page 3 | o f  9  
 

१६. सबपन्न भइसकेका भौगतक संरचनाहरुको ददिोपनालाई ध्यान ददई गनरन्तर सञ्चालन हजन सक्ने अिस्थामा राख्नको लागि आिश्यक 
ममात सबभार बिेटको व्यिस्था िने ।  

१७. स्थानीय तहको अिजिाईमा हजन ेसहभागितामूलक समािेर्ी िावषाक योिना प्रविया (सात तहको योिना प्रविया) बाट माि भै 
आउने आयोिना मध्ये स्थानीय तहस्तरमा सबबोधन िना नसवकने आयोिनाहरुलाई पागलकास्तरमा समािेर् िनजापने भएमा 
सबबजन्धत सगमगत माफा त त्यस्ता मािहरुको व्यिस्थापन िने ।  

१८. आयोिना तिजामा िदाा आफ्नो क्षेत्रको विकास गनमााण एिं सेिा प्रिाहसँि सबबजन्धत विषयमा विषयित कायाालयले अन्य 
सरकारी गनकाय, स्थानीय तह, गनिी क्षेत्र र नािररक समािसंि अन्तरविया एिं समन्िय िरी सूचना एवककृत िराई 
सहभागितामूलक योिना तिजामा प्रविया अपनाई अजन्तम रुप ददने ।  

१९. पूिााधारतफा  गनमााणाधीन अधजरा आयोिनालाई सबपन्न िरी संञ्चालनमा ल्याउने कायािमलाई प्राथगमकता ददने ।  

२०. विपद् िोजखम न्यूगनकरणसबबन्धी योिना छनौट िदाा विपद व्यिस्थापन सगमगतसँि समन्िय िरी उि सगमगतले प्राथगमवककरण 
िरेका कायािमहरुलाई समािेर् िने ।  

२१. िमाित आयोिना/कायािमहरु भौगतक तथा वित्तीय प्रिगतको आधारमा गछटो सबपन्न िरी प्रस्ताि िने। लामो समयदेजख 
िावषाक विकास कायािममा समािेर् भएका तर सबपन्न हजन नसकेका कायािम/आयोिनाहरुको औजचत्य हेरी आिर्यक 
देजखएमा मात्र कायािममा समािेर् िने ।  

ि. आयोिनाको कायाान्ियन सबबन्धमा  

२२. विगनयोजित स्रोतलाई न्यायोजचत रुपमा िनता समक्ष पजर् याउन सरकारी तथा िैर सरकारी गनकायबाट लिानी हजन े
कायािम/आयोिनालाई स्रोतको कमी हजन नददने र विगभन्न विकास प्रदायक गनकायहरुबाट हजने विकास कायालाई दोहोररन 
नददने व्यिस्था िरी स्रोतको व्यिस्थापन िने ।  

२४. कायािम/आयोिना तिजामा, कायाान्ियन, अनजिमन तथा मूल्याङ्कन लिायतका कायालाई व्यिजस्थत र प्रभािकारी बनाउन भूम े
िाउँपागलकाले िावषाक कायातागलका बनाई लािू िने र आयोिनाका प्रत्येक चरणमा अत्यागधक मात्रामा िनसहभागिता िजटाउने।  

२५. कायािम/आयोिनाको संञ्चालनमा सहभागिताको मापदण्ड तयार िदाा आयोिनाको प्रकृगत, आयोिना स्थल, उपभोिाको क्षमता 
र स्थानीय तहले अिलबबन िरेको नीगतको अगधनमा रही निद, श्रम िा स्थानीय समाग्री समेतको योिदानको अनजपात गनधाारण 
िने । यसरी सहभागिताको अंर् गनधाारण िदाा अगत विपन्न पररिार तथा समजदायलाई विरे्ष सहजगलयत ददने उद्देश्य राखी लाित 
सहभागिता व्यहोना नसकेको कारणबाट लजक्षत समूहलाई बजञ्चत निररने नीगत अिलबिन िने । 

२६. स्थानीय स्तरबाटै संञ्चालन हजन े पूिााधार विकास (सडक, खानेपानी, विद्यजत, प्रकोप गनयन्त्रण आदद) का कायािमहरु 
कायािम/आयोिना िनजापूिा अगनिाया रुपमा सबभाव्यता अध्ययन िरेको हजनजपने र यस्ता कायािम/आयोिना सञ्चालन िदाा 
श्रममूलक तथा िातािरणमैत्री प्रविगध अपनाउने तर श्रम िजट्न नसक्ने आयोिनामा मेगसनरी िा यन्त्रको प्रयोि िनजा पदाा लाित 
अनजमान पगन सोही अनजसारको बनाई काम िराउने । 

घ. अनजिमन मूल्याङ्कन सबबन्धमा  

२७. िाउँपागलकाको एकीकृत योिना तिजामा िदाा प्रभाि, असर तथा प्रगतफल तहका नगतिालाई समेत स्पि रुपमा पररभावषत िरी 
नगतिा खाका तयार िने ।  
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२८. अनजिमन तथा मूल्याङ्कन सबिन्धी खाका तयार िरी कायाान्ियनका प्रत्येक चरणमा उि खाकालाई अनजसरण िरी कायाान्ियनलाई 
सफल बनाउने िरी कायािम तिजामा िने ।  

ङ. अन्तरसबबजन्धत विषयहरु (Cross cutting Issues)  

२७. रोििारी गसिाना, िररबी न्यूगनकरण, विपद् तथा िलिायजिन्य िोजखम न्यजगनकरण, विपद् व्यिस्थापन, सजर्ासन, िनताको नजिकमा 
सेिा सजविधा, ददिो, िजणस्तरीय र िातािरणमैत्री स्थानीय पूिााधारको विकास र स्थानीय र्ासन, आगथाक अिसरमा िृवर्द् एिम ्
त्यसमा िनताको सहि पहजँि, सामाजिक सजरक्षा, अपाङ्गमैत्री िा बालमैत्री स्थानीय र्ासन, पोषण सजधार, लैवङ्कक उत्तरदायी बिेट 
विगनयोिन, समािेर्ीकरण र सर्िीकरण विषयलाई उच्च प्राथगमकतामा राखी िावषाक कायािम तिजामा िने ।  

२८. सामाजिक सजरक्षा कायािम अन्तिात राज्यले सजविधा उपलब्ध िराउने लजक्षत समूहको लित अद्यािगधक िरी राख्ने। यस्तो 
रकमको भ जिानी बैवङ्कक प्रणालीमाफा त िने व्यिस्थाका लागि आिश्यक तयारी िने ।  

२९. स्थानीय तहमा सञ्चालन हजने विकास कायािममा विगभन्न वकगसमका विपद् बाट हजनसक्ने क्षगत कम िने उपाय अिलबिन िरी 
नयाँ विकास गनमााणले िोजखम थप हजने अिस्था गसिाना िना नहजने ।  

३०. विपद् तथा िलिायजिन्य िोजखम न्यूगनकरण एिं िातािरण संरक्षणका लागि स्थानीय तहको आन्तररक श्रोतको गनजित रकम 
विगनयोिन िने व्यिस्था गमलाउने र यस सबबन्धी कायािमहरु स्थानीय योिना तिजामा प्रवियामा समािेर् िराउने। साथै, 
विपद तथा िलिायजिन्य िोजखम न्यूगनकरण एिं िातािरण संरक्षणका लागि तपगसल बमोजिमका वियाकलापहरुलाई समेत 
आधार मान्ने र िाउँपागलका, िाविसको कायािम तथा योिनामा समािेर् िने 

 

भूमे िाउँपागलका र सबै िडाहरुको अिजिाई र सवियाताका साथै सरोकारिाला संघसंस्था लिायत सबै गनकायको 
साझेदारी, सहयोि आिश्यकता र स्थानीयको माि बमोजिम छनौट िरी समन्ियमा संचालन िने गनबन सामाजिक 
अगभयानमजखी कायािमहरुलाई समेत प्राथगमकतामा राख्ने 
1. िाउँपागलकालाई पूणा र नमूना सरसफाईयजि बनाउने अगभयान 

2. पूणा खोप अगभयान 

3. घर गभत्रको धजँिा रवहत अगभयान 

4. बालमैत्री स्थानीय र्ासन अगभयान 

5. दक्ष प्रसजतीकमीबाट स्िास््य संस्थामा सजत्केरी िराउने अगभया   
6. लैवङ्गक वहंसा न्यूनीकरण अगभयान 

7. मवहला वहंसामजि िडा अगभयान 

8. बालगबबाह मजि िडा अगभयानलाई गनरत्तरता र फलोअप िने अगभयान 

9. िातीय विभेदमजि िडा घोषणा अगभयान 

10. िातािरणमैत्री स्थानीय र्ासन अगभयान 

11. गन:र्जल्क आधारभूत जर्क्षा र पूणा साक्षरता िडा घोषणा अगभयान कायािम 

12. "अिाागनक उत्पादन: भूमेको पवहचान"  

13. "एक िाउँ एक उत्पादन: भमूे िाउँपागलकाको पवहचान" िस्ता अगभयानमजखी कायािम 
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३ आिामी आगथाक िषा २०७७/०७८ को योिनाका लागि योिना तथा कायािम तिजामा एिंम ्छनौटका आधारहरु 

१ िडाको  प्राथगमकताको आधारमा िररिी न्यूगनकरण िना सवकने योिना तथा कायािममा प्राथगमकता ददने । 

२ कम लिानीबाट बढी िनताहरुलाई प्रत्यक्ष फाईदा पजग्ने योिना तथा कायािमहरु 

३ बढी भन्दा बढी िनताहरुलाई प्रत्यक्ष फाईदा पजग्न े

४  छोटो समयमा बढी प्रगतफल ददने  
५ मवहला, दगलत आददिासी िनिाती, वपछगडएको ििा तथा क्षेत्रलाई फाईदा पजग्ने खालका आयोिनाहरु छनौट िने 
६  विपद िोजखम न्यूगनकरण िना सघाउ पजग्ने वियाकलापहरुलाई प्राथगमकता ददनज पने 

७ 

आिगधक योिना, जिल्ला विपद व्यिस्थापन योिना, विषयित िजरुयोिना र क्षेत्रित योिना र रणनीगत योिनासँि मेल 
खानेिरी कायािम तिजामा िन े

८  

संयजि रािसँघले पाररत िरेका ददिो विकासका लक्ष्यहरुको अिधारणा बमोजिमका योिनामा उच्च प्राथगमकता ददई 
संचालन ग्रनजपने आयोिना र कायािमहरु 

९ स्थानीय स्रोत साधन तथा गसपबाट संचालन हजने खालको योिनामा िोड ददनजपन े

१० 

उत्पादनमजलक, आयमजलक, गसपमजलक, स्िरोििारमूलक, स्थानीय तहको आन्तरीक आय िृवर्द् िने खालका योिनाहरुलाई 
प्राथगमकतामा राख् ने 

११ िातािरण संरक्षण तथा सहरी पूिााधारको सजविधा प्रिर्द्ान र सबिधान िना सघाउ पजग्ने योिनाहरुलाई प्राथगमकता ददने 
१२ बालमैत्री स्थानीय तह घोषणाका लागि सूचकहरु पजरा िने वकगसमका योिना तथा कायािम 

१३ योिना छनौट िदाा आिगधक योिना, िाउँपागलकाको पाश्वजचत्र, आिगधक िाउँपागलका विकास योिना, स्थानीय िनताहरुबाट 
माि भै आएका तथा अन्य त्याङ्कहरुको आधारमा योिना छनौट िनजा पने 

 

िडाबाट विगनयोिन िनजापने बिेट विगध 

• कूल बिेटबाट प्रर्ासगनक, बयाजचङ र कजन्टन्िेन्सी रकम नछजट्याउने ।  

• कूल बिेटलाई १०० प्रगतर्त मानी ४० प्रगतर्त सबम लजक्षत ििाको लागि बिेट विगनयोिन िरी बाँकी ६० प्रगतर्त 
भौगतक विकासात्मक तफा  बिेट विगनयोिन िने ।  

• भौगतक विकासात्मक तफा  आगथाक विकास, सामाजिक विकास, पूिााधार विकास, िन तथा िातािरण, संस्थाित विकास तफा  
आिश्यकता, औजचत्यताका आधारमा सन्तजगलत ढङ्गले विगनयोिन िने । पूिााधारतफा  ठूला लाितका योिना िाउँसभाबाटै 
स्िीकृत हजने िरी िडाको गसगलङभन्दा बावहर राखेर अनजमान िरी छज टै्ट योिना समािेर् िने।  

• लजक्षत ििा तफा को लागि बिेट विगनयोिन िदाा कूल लजक्षत ििाको बिेटको न्यूनतम ्६० प्रगतर्त प्रत्यक्ष फाइदा पजग्ने 
खालको बिेट विगनयोिन िनजापनेछ ।  
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• बिेट तथा कायािम तिजामा सगमगतले वितरणमजखी योिना तथा कायािम कटौती िना सक्नेछ । उि बिेट विगनयोिन 
िदाा लजक्षत तफा को कूल बिेट अथाात ४० प्रगतर्तलाई १०० प्रगतर्त मानी देहाय बमोजिम विगनयोिन िनेः 

o मवहला लजक्षत (मवहला समूह, आमा समहू लिायतका समूह समजदाय समेत) 2५ प्रगतर्त 

o बालबागलका लजक्षत कायािम      २० प्रगतर्त 

o दगलत लजक्षत        १५ प्रगतर्त 

o अपाङ्ग लजक्षत        १० प्रगतर्त 

o ज्येष्ठ नािररक लजक्षत       १० प्रगतर्त 

o िनिागत लजक्षत        १० प्रगतर्त 

o यूिा ििा लाभाजन्ित       १० प्रगतर्त  
     

 

लैंगिक उत्तरदायी तथा समािेर्ी वियाकलापहरुको ििीकरण विगधः 
क) ५० प्रगतर्तभन्दा बढी लाभ पजग्ने वियाकलाप – प्रत्यक्ष फाइदा पजग्न े

ख) २० प्रगतर्त देजख ५० प्रगतर्तसबम लाभ पजग्ने वियाकलाप – अप्रत्यक्ष फाइदा पजग्ने 
ि) २० प्रगतर्त भन्दा कम लाभ पजग्ने वियाकलाप – तटस्थ ।  

उपरोिानजसारको प्रगतर्त गनकाल्दा देहायका सूचकहरुको आधारमा मूल्याङ्कन िरी िडाको योिनाहरुको ििीकरण िनजापनेछ।  

 

सूचक अंक 

योिना तिजामा र कायाान्ियनमा सहभागिता २० प्रगतर्त 

क्षमता अगभिृवर्द् २० प्रगतर्त 

लाभको बाँडफाँडमा लजक्षत ििाको वहस्सा ३० प्रगतर्त 

रोििार/आयअगभिृवर्द्मा सहयोि २० प्रगतर्त 
समयको प्रयोिमा िजणात्मक सजधार र काया बोझको कमी १० प्रगतर्त 

 

 

 

योजना तजजुमा गर्ाु भनजुपने फारामहरु 

अर्को पानामा संलग्न छ ।  
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अनजसूची ३ 

(दर्ग्र्रु्नर्को र्फा ५.२.४ संग सम्वदधित) 

आयोजना प्राथमिकीकरणका आधारहरु तथा प्राथमिकता मनधाारण फाराि 

 

(र्क) आयोजना प्राथदमर्कीर्करणर्का आिारहरु  

१.गररबी दनवारणमा प्रत्यक्ष योगर्ान पजग्ने आयोजनाहरु (२० अंर्क) 

 (र्क) प्रत्यक्ष योगर्ान पजयाुउने–२० अंर्क 

 (ख) अप्रत्यक्ष योगर्ान पजयाुउने –१० अंर्क 

 (ग) तटस्थ–५ अंर्क 

२. उत्पार्नमूलर्क तथा दछटो प्रदतफल प्राप्त गनु सदर्कने आयोजनाहरु (१५ अंर्क) 

 (र्क) चालज आ.व.मानै सम्पधन हुने–१५ अंर्क 

 (ख) आगामी आ.व. मा सम्पधन हुने–१० अंर्क 

 (ग) अधय–५ अंर्क 

३. आम्र्ानी र रोजगार बृदि गने आयोजनाहरु (१५ अंर्क) 

 (र्क) प्रत्यक्ष योगर्ान पजयाुउने–१५ अंर्क 

 (ख) अप्रत्यक्ष योगर्ान पजयाुउने–७.५ अंर्क 

 (ग) तटस्थ–०  

४.लागत सहभादगता जजट्ने आयोजनाहरु (१५ अंर्क) 

(र्क) ५०५ वा सो भधर्ा बढी लागत सहभादगता हुने–१५ 

(ख) २०५ रे्दख ५०५ सम्म लागत सहभादगता हुने–१० 

(ग) २०५ सम्म लागत सहभादगता हुने–५ अंर्क 

(घ) लागत सहभादगता नहुने–० 

५. स्थानीय श्रोत सािन र सीपर्को प्रयोग हुने आयोजनाहरु (१० अंर्क) 

 (र्क)  आयोजनालाई आवश्यर्क पने सबै श्रोत सािन स्थानीय तहमा उपलव्ि   हुने–१० अंर्क 

 (ख)  आयोजनालाई आवश्यर्क पने ५०५ सम्म श्रोत सािन स्थानीय तहमा   उपलव्ि हुने–७.५ अंर्क 

 (ग) अधय–५ अंर्क 

६. समावेर्ी दवर्कासमा योगर्ान पजयाुउने आयोजनाहरु (१० अंर्क) 

(र्क) प्रत्यक्ष योगर्ान पजयाुउने–१० अंर्क 

 (ख) अप्रत्यक्ष योगर्ान पजयाुउने–५ अंर्क 

 (ग) तटस्थ–०  

७. र्ीगो दवर्कास र वातावरणीय संरक्षण गने आयोजनाहरु (१० अंर्क) 

 (र्क) प्रत्यक्ष योगर्ान पजयाुउने–१० अंर्क 

 (ख) अप्रत्यक्ष योगर्ान पजयाुउने–५ अंर्क 

 (ग) तटस्थ–० 

८. स्थानीय भादिर्क, सांस्रृ्कदतर्क दवर्कास गने आयोजनाहरु (५ अंर्क) 

 (र्क) प्रत्यक्ष योगर्ान पजयाुउने–५ अंर्क 

 (ख) अप्रत्यक्ष योगर्ान पजयाुउने–३ अंर्क 

 (ग) तटस्थ–० 



भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्      .                              खाबाङवगर, रुकुम (पूवव)  

                                                                                                      ५ नं. प्रदेश, नेपाि                                                        
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बजेट तजजुमा सम्बधिी अनजसूचीहरु 

(ख) आयोजनार्को प्राथदमर्कताक्रम दनिाुरण फाराम  

 

 क्र.सं.

  

आयोजनार्को नाम १. 

गररबी 

दनवारणमा 

प्रत्यक्ष 

योगर्ान पजग्न े         

(२० अरं्क) 

२. 

उत्पार्नमलूर्क 

तथा दछटो 

प्रदतफल प्राप्त गनु 

सदर्कने      (१५ 

अंर्क) 

३. 

आम्र्ानी 

र रोजगार 

बढ्न े     

(१५अंर्क) 

४.लागत 

सहभादगता 

जजट्ने        

(१५ अरं्क) 

५. 

स्थानीय 

श्रोत 

सािन र 

सीपर्को 

प्रयोग    

(१०अंर्क) 

६. 

समावेर्ी 

दवर्कासमा 

योगर्ान   

(१० अरं्क) 

 

७.  

र्ीगो दवर्कास र 

वातावरणीय 

संरक्षण       (१० 

अंर्क) 

 

८.  

स्थानीय 

भादिर्क, 

सांस्रृ्कदतर्क 

दवर्कास     (५ 

अंर्क) 

र्कज ल 

प्राप्ताङ्र्क    

(१००) 

प्राथदमर्कता 

क्रम 

 

१            

२            

३            

४            

५            

६            

नोटः  आयोजनाहरुर्को प्राथदमर्कताक्रम दनिाुरण गर्ाु सवैभधर्ा बढी अंर्क प्राप्त गने आयोजनालाई पदहलो प्राथदमर्कताक्रम दनिाुरण गनजु पनेछ । 

क्र.स.. अंक भार प्राथमिकता नं. 

१ ८० अंर्क भधर्ा बढी प्राप्त भएमा १ 

२ ६० रे्दख ८० अंर्क प्राप्त भएमा  २ 

३ ६० अंर्क भधर्ा र्कम प्राप्त भएमा ३ 

४ ५० अंर्क भधर्ा र्कम प्राप्त भएमा धयून प्राथदमर्कता 

नोटः यसरी योजना छनौट गर्ाु पदहलो प्राथदमर्कतामा परेर्को योजनाहरु छनौट गने । रर्कम उपलब्ि भएसम्म प्राथदमर्कता २ र ३ स्वीरृ्कत गनु सक्नेछ । 

 



भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्      
खाबाङवगर, रुकुम (पूवव)  

                                                                                                       ५ नं. प्रदेश, नेपाि                                                        
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अनुसूची ४ 

(दफा ५.४ सँग सम्बन्धित) 

भमूे गाउँपान्िका 

वडा नं……… 

आयोजनाको प्राथमिकीकरण सूची 

(क) न्निाारित वडागत बजेट सीमान्भत्रका आयोजनाका िान्ग 

 

प्राथन्मकता 

क्रम 

आयोजनाको 

नाम 

आयोजना सञ्चािन 

हुने स्थान 

अनुमान्नत 

िागत 

कायााधवयन 

न्वन्ि 

िाभान्धवत 

जनसंख्या 

आवन्िक योजनाको 

िणनीन्तसँग सम्बधि 

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 (गाउँ गौरवका आयोजना, वहुवर्षीय आयोजनाहरु र दुई वा सो भन्दा बढी वडािा 

पने आयोजनाहरु 

प्राथन्मकता 

क्रम 

आयोजनाको 

नाम 

आयोजना सञ्चािन 

हुने स्थान 

अनुमान्नत 

िागत 

कायााधवयन 

न्वन्ि 

िाभान्धवत 

जनसंख्या 

आवन्िक योजनाको 

िणनीन्तसँग सम्बधि 

१       

२       

 

नोटः क्रमागत आयोजनाहरुको प्राथममकीकरण सूची आवश्यक पने छैन । 


