घयऩझोङ गाउॉ कामयऩाङ्झरकाको वैठकफाट स्वीकृत ङ्झभङ्झत : २०७८/०२/१८

घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको फजेट तथा कामयक्रभ तजङ्टभ
य ा सङ्झभङ्झतको कामयसञ्चारन
कामयङ्जवङ्झध, २०७८

घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरका

गाउॉ कामयऩाङ्झरकाको कामायरम
जोभसोभ, भङ्टस्ताङ

0

घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको फजेट तथा कामयक्रभ तजङ्टभ
य ा सङ्झभङ्झतको कामयसञ्चारन कामयङ्जवङ्झध, २०७८

प्रस्तावना् स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ६७ फभोङ्ञजभ गङ्छठत फजेट तथा कामयक्रभ तजङ्टभ
य ा
सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य अङ्झधकायराई थऩ स्ऩष्ट गयी सङ्झभङ्झतको बूङ्झभकाराई प्रबावकायी य ऩङ्चयणाभभङ्टखी
फनाउन वाञ्छनीम बएकोरे,
घयऩझोङ गाउॉऩाङ्झरकाको प्रशासकीम कामयङ्जवङ्झध ङ्झनमङ्झभत गने ऐन, २०७७ को दपा ४ फभोङ्ञजभ
गाउॉ कामयऩाङ्झरकारे मो कामयङ्जवङ्झध तजङ्टभ
य ा गये को छ ।

ऩङ्चयच्छे द– १
प्रायङ्ञभबक
१.

सॊ ङ्ञऺप्त नाभ य प्रायभब् (१) मो कामयङ्जवङ्झधको नाभ “फजेट तथा कामयक्रभ तजङ्टभ
य ा सङ्झभङ्झतको
कामयसञ्चारन कामयङ्जवङ्झध, २०७८” यहेको छ ।
(२) मो कामयङ्जवङ्झध स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाङ्ञशत बएको ङ्झभङ्झतदे ङ्ञख रागू हङ्टनछ
े ।

२.

ऩङ्चयबाषा् ङ्जवषम वा प्रसङ्गगरे अको अथय नरागेभा मो कामयङ्जवङ्झधभा,–
(क)

“ऐन” बङ्ङारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ सभझनङ्ट ऩछय ।

(ख)

“सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे ऐनको दपा ६७ फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने फजेट तथा कामयक्रभ तजङ्टभ
य ा
सङ्झभङ्झत सभझनङ्ट ऩछय ।

(ग)

“सॊ मोजक” बङ्ङारे फजेट तथा कामयक्रभ तजङ्टभ
य ा सङ्झभङ्झतको सॊ मोजक सभझनङ्ट ऩछय ।

(घ)

“सदस्म” बङ्ङारे सङ्झभङ्झतको सदस्म सभझनङ्ट ऩछय ।

(ङ)

“सदस्म–सङ्ञचव” बङ्ङारे सङ्झभङ्झतको सदस्म–सङ्ञचव सभझनङ्ट ऩछय ।

ऩङ्चयच्छे द– २
फजेट तथा कामयक्रभ तजङ्टभ
य ा सङ्झभङ्झतको कामयऺत्र
े
३.

सङ्झभङ्झतको कामयऺत्र
े ् सङ्झभङ्झतको कामयऺेत्र ऐनको दपा ६७ उऩदपा (२) भा उल्रेङ्ञखत काभका
अङ्झतङ्चयक्त दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनछ
े ्–
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(क)

वाङ्जषक
य

फजेट

तथा

कामयक्रभ

तजङ्टभ
य ा

सभफन्धी

कामयताङ्झरका

तमाय

गयी

कामयऩाङ्झरकाभा ऩेश गने,
(ख)

ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतका सदस्महरुको ङ्ञजभभेवायी फाॉडपाॉट वा हेयपेय सभफन्धभा
सङ्टझाव सङ्जहत कामयऩाङ्झरकाभा ऩेश गने,

(ग)

वस्ती य वडा तहको मोजना तजङ्टभ
य ा कामय कामयताङ्झरका अनङ्टसाय बए नबएको
अनङ्टगभन तथा आवश्मक सहजीकयण गने,

(घ)

गैय सयकायी सॊ स्था, साभङ्टदाङ्जमक सॊ स्था, सहकायी सॊ स्था य ङ्झनजी ऺेत्रसभेतको
मोजना तथा कामयक्रभ ऩेश गने ढाॉचा तथा सभमसीभा ङ्झनधाययण गने,

(ङ)

वडा सङ्झभङ्झत य गैय सयकायी सॊ स्था, साभङ्टदाङ्जमक सॊ स्था, सहकायी सॊ स्था य ङ्झनजी
ऺेत्रफाट प्राप्त कामयक्रभ ङ्जवषमगत रुऩभा ङ्जवबाजन गयी सभफङ्ञन्धत ङ्जवषमगत
सङ्झभङ्झतभा ऩठाउने,

(च)

ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतको फैठक आमोजनाको राङ्झग सभन्वम गने तथा आवश्मक
प्राङ्जवङ्झधक सहमोग उऩरब्ध गयाउने,

(छ)

आमोजना तथा कामयक्रभ कङ्टन ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतसॉग सभफङ्ञन्धत हो बङ्ङे ङ्जवषमको
ङ्झनर्क्मौर गने,

(ज)

फजेट सीभा य भागयदशयन फभोङ्ञजभ ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतहरुफाट फजेट तथा कामयक्रभ
प्रस्ताव बए नबएको मङ्जकन गने,

(झ)

आवङ्झधक मोजना अनङ्टरुऩ भध्मभकारीन खचय सॊ यचनाराई अङ्ञन्तभ रुऩ ङ्छदई
कामयऩाङ्झरकाभा ऩेश गने,

(ञ)

भध्मभकारीन खचय सॊ यचना तजङ्टभ
य ा कामयदरको काभभा आवश्मक भागयदशयन गने,

(ट)

भध्मभकारीन खचय सॊ यचना य वाङ्जषक
य
फजेट तथा कामयक्रभफीच साभञ्जस्मता
कामभ गने गयाउने,

(ठ)

आमोजना फैंकभा सभावेश गनङ्टऩ
य ने आमोजनाहरुको ऩङ्जहचान गयी कामयऩाङ्झरकाभा
ऩेश गने,

(ड)

आमोजना फैंकभा सभावेश बएका आमोजना य गाउॉऩाङ्झरकाको सभग्र ङ्जवकासका
राङ्झग आवश्मक दे ङ्ञखएका आमोजनाहरु प्राथङ्झभकताका आधायभा वाङ्जषक
य ङ्जवकास
कामयक्रभभा सभावेश गनय प्रस्ताव गने,
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(ढ)

अनङ्टसूची १ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा वाङ्जषक
य नीङ्झत तथा कामयक्रभको भस्मौदा गयी
अध्मऺसभऺ ऩेश गने,

(ण)

अनङ्टसूची २ फभोङ्ञजभको फजेट वक्तव्म य ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधमेकको भस्मौदा तमाय
गयी कामयऩाङ्झरकाभा ऩेश गने,

(त)

कामयऩाङ्झरकारे तोकेको तथा सङ्झभङ्झतरे आवश्मक दे खेका अन्म कामय गने ।

ऩङ्चयच्छे द –३
सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरुको बूङ्झभका
४.

५.

सॊ मोजकको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय् सॊ मोजकको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्–
(क)

सङ्झभङ्झतको फैठकको अध्मऺता गने,

(ख)

सङ्झभङ्झतको फैठकको ङ्झभङ्झत य सभम तोर्क्ने,

(ग)

फैठकको सभबाङ्जवत कामयसूची तम गने,

(घ)

फजेट तथा कामयक्रभ तजङ्टभ
य ासॉग सभफङ्ञन्धत अन्तय ङ्झनकामगत सभन्वम गने,

(ङ)

सदस्महरुको ङ्ञजभभेवायी फाॉडपाॉड गने,

(च)

सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयम प्रभाङ्ञणत गने,

(छ)

सङ्झभङ्झतरे तोकेका अन्म कामय गने ।

सदस्मको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय् सदस्मको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय दे हाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्–
(क)

सङ्झभङ्झतको फैठकभा उऩङ्ञस्थत बै आफ्नो सङ्टझाव य धायणा याख्ने,

(ख)

आपङ्टराई तोङ्जकएको कामयङ्ञजभभेवायी ङ्झनवायह गने,

(ग)

आपङ्टरे नेतत्ृ व ङ्झरएको ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झत य फजेट तथा कामयक्रभ तजङ्टभ
य ा
सङ्झभङ्झतफीच सभन्वम कामभ गने,

(घ)

आफ्नो ङ्जवषमगत ऺेत्रभा ऩने नीङ्झत तथा कामयक्रभ तजङ्टभ
य ा गनय आवश्मक सभन्वम
गने,

(ङ)

सङ्झभङ्झतरे तोकेका अन्म कामय गने ।
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६.

सदस्म–सङ्ञचवको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय् सदस्म–सङ्ञचवको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय दे हाम
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्–
(क)

सङ्झभङ्झतको सदस्म–सङ्ञचव बई काभ गने,

(ख)

सॊ मोजकसॉग सभन्वम गयी फैठकको कामयसूची तमाय गने, प्रस्ताव तमाय गने य
सदस्महरुराई ऩत्राचाय गने,

(ग)

फजेट तथा कामयक्रभ तजङ्टभ
य ासॉग सभफङ्ञन्धत ङ्जवषमहरुभा आवश्मक सूचना तथा
तथ्माङ्क सङ्करन, ङ्जवश्लेषण गयी सङ्झभङ्झतको फैठकभा ऩेश गने,

(घ)

भध्मभकारीन खचय सॊ यचनाको भस्मौदा तमाय गनय सभन्वम य सहमोग गने,

(ङ)

फजेट तथा कामयक्रभराई आवङ्झधक मोजना, भध्मभकारीन खचय सॊ यचना तथा दीगो
ॉ तादभमता ङ्झभराउन आवश्मक सभन्वम गने,
ङ्जवकासका रक्ष्मका सूचकसग

(च)

सङ्झभङ्झतराई नीङ्झत तथा कामयक्रभ, फजेट फक्तव्म य ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमकको भस्मौदा
तमाय गनय सहमोग गने,

(छ)

सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयम कामायन्वमन गने गयाउने,

(ज)

सङ्झभङ्झतरे तोकेका अन्म कामय गने ।

ऩङ्चयच्छे द– ४
सङ्झभङ्झतको फैठक सभफन्धी कामयङ्जवङ्झध
७.

सङ्झभङ्झतको फैठक् (१) सङ्झभङ्झतको फैठक आवश्मकता अनङ्टसाय फस्न सर्क्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकै कङ्टया रेङ्ञखएको बएता ऩङ्झन सङ्झभङ्झतको फैठक प्रत्मेक आङ्झथक
य
वषयको जेठ भसान्तङ्झबत्र फसी अनङ्टसूची ३ फभोङ्ञजभको ढाॉचाभा फजेट तथा कामयक्रभको प्रस्ताव तमाय
गयी कामयऩाङ्झरकाभा ऩेश गयीसर्क्नङ्ट ऩनेछ ।

८.

सङ्झभङ्झतको फैठक सभफन्धी व्मवस्था् (१) सङ्झभङ्झतको फैठक सॊ मोजकरे तोकेको ङ्झभङ्झत, सभम य स्थानभा
फस्नेछ य सङ्झभङ्झतका सदस्मभध्मे कङ्ञभतभा एकाउङ्ङ प्रङ्झतशत सदस्मको उऩङ्ञस्थती बएभा फैठकको
गणऩङ्टयक सॊ ख्मा ऩङ्टगेको भाङ्झननेछ ।

(२) फैठकको अध्मऺता सॊ मोजकरे गनेछ य ङ्झनजको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा सङ्झभङ्झतभा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गने

कामयऩाङ्झरकाका सदस्मभध्मेफाट जेष्ठ सदस्मरे फैठकको अध्मऺता गनेछ ।

4

(३) सङ्झभङ्झतको फैठकको ङ्झनणयम सवयसभभतीफाट हङ्टनेछ । सवयसभभती हङ्टन नसकेभा सङ्झभङ्झतका

कङ्टर सदस्म सॊ ख्माको फहङ्टभतफाट गये को ङ्झनणयम भान्म हङ्टनछ
े ।

(४) सङ्झभङ्झतरे आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्जवषम ङ्जवऻहरुराई फैठकभा आभन्त्रण गनय सर्क्नेछ ।
(५) फैठकको ङ्झनणयम सॊ मोजकरे प्रभाङ्ञणत गनेछ ।

ऩङ्चयच्छे द– ५
ङ्जवङ्जवध
९.

सहमोग गनङ्टऩय ने् (१) सङ्झभङ्झतराई वाङ्जषक
य फजेट तथा कामयक्रभ तजङ्टभ
य ा गने सन्दबयभा याजनीङ्झतक दरका

स्थानीम प्रङ्झतङ्झनङ्झध, ङ्झनजी ऺेत्र, साभाङ्ञजक सॊ घ सॊ स्था, गैय सयकायी सॊ स्था, सहकायी सॊ स्था, उऩबोक्ता
सङ्झभङ्झतरे आवश्मक सहमोग गनङ्टऩ
य नेछ ।

(२) अन्म स्थानीम तह वा ङ्झनकामसॉगको साझेदायीभा आमोजना सञ्चारन गनेगयी फजेट तथा
कामयक्रभभा सभावेश गनङ्टऩ
य ने अवस्थाभा सङ्झभङ्झतरे त्मस्ता ङ्झनकामका प्रङ्झतङ्झनङ्झधराई फैठकभा आभन्त्रण
गनय सर्क्नेछ ।
१०.

फैठक बत्ा् सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीरे ऩाउने फैठक बत्ा तथा अन्म सङ्टङ्जवधा प्रदे श कानङ्टन फभोङ्ञजभ
हङ्टनेछ ।

११.

उऩसङ्झभङ्झत वा कामयदर गठन गनय सङ्जकने् (१) सङ्झभङ्झतरे आफ्नो काभभा सहमोग ऩङ्टग्नेगयी आवश्मकता
अनङ्टसाय सङ्झभङ्झतका कङ्टनै सदस्मको सॊ मोजकत्वभा सभफङ्ञन्धत ङ्जवषम ऺेत्रका ङ्जवऻ सभेत सभावेश बएको
उऩसङ्झभङ्झत वा कामयदर गठन गनय सर्क्नेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने उऩसङ्झभङ्झत वा कामयदरको कामयङ्जववयण त्मस्तो

उऩसङ्झभङ्झत वा कामयदर गठन गदायकै फखत तोङ्जकङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।

(३) मस दपा फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने उऩसङ्झभङ्झत वा कामयदरका सदस्मराई कङ्टनै सेवा सङ्टङ्जवधा
उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩने अवस्थाभा प्रचङ्झरत कानङ्टनको अधीनभा यही कामयऩाङ्झरकारे तोकेफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ
।
१२.

अङ्झधकाय प्रत्मामोजन् सॊ मोजकरे आपङ्टराई प्राप्त अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतका सदस्मराई प्रत्मामोजन गनय
सर्क्नेछ ।

१३.

फाधा अड्काउ पङ्टकाउने अङ्झधकाय् मस कामयङ्जवङ्झधभा उङ्ञल्रङ्ञखत कङ्टनै कङ्टयाभा ङ्छिङ्जवधा वा कङ्टनै फाधा
अड्काउ उत्ऩङ्ङ बएभा कामयऩाङ्झरकारे त्मस्तो फाधा अड्काउ पङ्टकाउन सर्क्नेछ ।

5

अनङ्टसूची– १
(दपा ३ को खण्ड (ढ) सॉग सभफङ्ञन्धत)
वाङ्जषक
य नीङ्झत तथा कामयक्रभको ढाॉचा

क.

सॊ फोधन य सॊस्भयण्


सभफोधन



मोगदान



सॉस्भयण



आबाय आङ्छद

ख.

ङ्जवद्यभान ऩङ्चयवेश्


याजनीङ्झतक



आङ्झथक
य



साभाङ्ञजक



प्रशासङ्झनक आङ्छद

ग.

ङ्जवकास य सभृङ्जिको रक्ष्म प्राङ्झप्तका राङ्झग गङ्चयएका भहत्वऩूणय प्रमास, अवसय तथा चूनौती :


चाङ्झरएका कदभ तथा भहत्ऩूणय प्रमासहरु



ङ्जवद्यभान अवसयहरु



ङ्जवद्यभान चूनौतीहरु

घ.

नीङ्झत तथा कामयक्रभ तजङ्टभ
य ाका आधायहरु्


नेऩारको सॊ ङ्जवधान



प्रचङ्झरत कानूनी व्मवस्था



याङ्जष्डम, प्रदे श य स्थानीम नीङ्झत, मोजना य रक्ष्म



अनङ्टबव तथा ङ्झसकाई आङ्छद
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ङ.

चारङ्ट आ.व.को हारसभभका प्रभङ्टख उऩरङ्ञब्धहरुको सॊङ्ञऺप्त ङ्जववयण्


बौङ्झतक उऩरङ्ञब्ध



आङ्झथक
य साभाङ्ञजक उऩरङ्ञब्ध



वातावयणीम उऩरङ्ञब्ध



सॊ स्थागत उऩरङ्ञब्ध

च.

छ.

आगाभी आ.व.का प्राथङ्झभकता प्राप्त प्रभङ्टख कामयक्रभहरु्


आङ्झथक
य ङ्जवकास



साभाङ्ञजक ङ्जवकास



ऩूवायधाय ङ्जवकास



वन तथा वातावयण



सङ्टशासन तथा सॊ स्थागत ङ्जवकास
आगाभी आ.व. को प्रभङ्टख नीङ्झतहरु
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अनङ्टसूची– २
ॉ सभफङ्ञन्धत)
(दपा ३ को खण्ड (ण) सग
सबाभा ऩेश गने वजेट वक्तव्मको ढाॉचा
१.

सॊ फोधन य सॊस्भयण्


सभफोधन



मोगदान



सॉस्भयण



आबाय आङ्छद

२.

३.

चारङ्ट आ.व.को हारसभभका प्रभङ्टख उऩरङ्ञब्धहरुको सॊङ्ञऺप्त ङ्जववयण्


बौङ्झतक उऩरङ्ञब्ध



आङ्झथक
य साभाङ्ञजक उऩरङ्ञब्ध



वातावयणीम उऩरङ्ञब्ध



सॊ स्थागत उऩरङ्ञब्ध
फजेटको सोंच, रक्ष्म, उद्देश्म य अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञब्धहरु्–
(क) सोच :
(ख) रक्ष्म:

आवङ्झधक मोजना तमाय बए सो मोजनावाट ङ्झरइने,
वाङ्जषक
य फजेट तथा कामयक्रभरे साभाङ्ञजक, आङ्झथक
य तथा वातावयणीम ङ्जवकासभा हाङ्झसर गनय

चाहेको अवस्थाभा मोगदान ऩङ्टयमाउने भाङ्झथल्रो तहको नङ्झतजा उल्रेख गने,
(ग) उद्देश्महरु : वाङ्जषक
य
फजेट तथा कामयक्रभ सञ्चारन बएफाट ङ्जवषम ऺेत्रगत रुऩभा हाङ्झसर हङ्टने
नङ्झतजाहरु उल्रेख

गने,

(घ) अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञब्धहरु (प्रङ्झतपर) : कामयक्रभ तथा आमोजनाहरु सञ्चारन गङ्चयएऩङ्झछ तत्कार
हाङ्झसर हङ्टन सर्क्ने उऩरङ्ञब्धहरु उल्रे ख गने ।
४.

वाङ्जषक
य फजेट तथा कामयक्रभ तजङ्टभ
य ा गदाय अवरभवन गङ्चयएका प्रभङ्टख नीङ्झत तथा आधायहरु्–
(क) सभग्र नीङ्झत तथा आधायहरु : याज्मका ङ्झनदे शक ङ्झसिान्त, भौङ्झरक हक, सङ्घीमता कामायन्वमन, गयीवी
न्मूङ्झनकयण, आङ्झथक
य तथा ङ्जवत्ीम आत्भङ्झनबययता, ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म आङ्छद ।
(ख) ऺेत्रगत नीङ्झत तथा आधायहरु (प्रभङ्टख रुऩभा नीङ्झत तथा कामयक्रभभा आधाङ्चयत हङ्टने) :
(१)

आङ्झथक
य ऺेत्र : उत्ऩादन, योजगायी, व्मवसाम प्रवियन, सहकाङ्चयता ङ्जवकास, गङ्चयवी हटाउने
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(२)

साभाङ्ञजक ङ्जवकास : अङ्झनवामय तथा ङ्झन्शङ्टल्क ङ्ञशऺा य गङ्टणस्तय, ङ्ञशऺभा सवैको ऩहङ्टॉच,
सभावेशी ङ्जवकास, बेदबाव तथा छङ्ट वाछङ्ट तयङ्जहत सभाज, स्वास्थ्म सेवाभा ऩहङ्टॉच, सवैका राङ्झग
खानेऩानी, तथा सयसपाई, भङ्जहरा, फार तथा अऩाङ्गभैत्री सेवा आङ्छद ।

(३)

ऩूवायधाय ऺेत्र : मातामात ऩहङ्टॉच, उत्ऩादन वृङ्जि उन्भङ्टख, वाताववयण भैत्री, सेवा प्रवाहभा
सयरताका राङ्झग बवनहरु, फजाय, आवासङ्जवङ्जहनका राङ्झग आवास मोजना, ङ्छदगो ऩूवायधाय
उऩमोग, उजाय, ङ्जवद्यङ्टत, सञ्चायभा ऩहङ्टॉच, तथा बङ्टकभऩको ऺङ्झतको ऩङ्टनर
य ाब तथा ऩङ्टनङ्झनभायण ।

(४)

वन वातावयण तथा ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन : वन, जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सॊ यऺण, वातावयणभैत्री
ङ्जवकास तथा शासन, जरवामू ऩङ्चयवतयन अनङ्टकूरन, प्रकोऩ नर्क्साङ्कन तथा ङ्जवऩद
व्मवस्थाऩन आमोजना, वाढी ङ्जवमन्त्रण आङ्छद ।

(५)

सॊ स्थागत ङ्जवकास, सेवा प्रवाह य सङ्टशासन : कानून ङ्झनभायण, सङ्गठन व्मवस्थाऩन, दयवन्दी
तथा ऩदऩूङ्झत,य ऩदाङ्झधकायी तथा कभयचायीको ऺभता ङ्जवकास, ङ्जवद्यङ्टतीम प्रणारी, ऩायदङ्ञशत
य ा,
सञ्चाय भाध्मभको उऩमोग, सेवाभा नागङ्चयकहरुको ऩहङ्टॉच, ङ्जवत्ीम व्मवस्थाऩन तथा रेखा
ऩङ्चयऺण आङ्छद।

५.

भङ्टख्म आमोजना कामयक्रभहरुको ङ्जववयण तथा अनङ्टभाङ्झनत व्मम य श्रोत व्मवस्थाऩन्–
(क)

भङ्टख्म आमोजना / कामयक्रभहरुको ङ्जववयण : ङ्जवषम ऺेत्र/उऩऺेत्र अनङ्टसाय प्रङ्झतपरफाट
राबाङ्ञन्वत हङ्टने जनसङ्खख्मा, आमोजना सञ्चारन हङ्टने स्थान, रागत य रागत सहबाङ्झगता आङ्छद ।

(ख)

अनङ्टभाङ्झनत व्मम य श्रोत व्मवस्थाऩन्

आन्तङ्चयक आम, सङ्घ तथा प्रदे श सयकायफाट हङ्टने

ङ्जवत्ीम हस्तान्तयण, याजस्व वाॉडपाॉड, ऋण आङ्छद ।
६.

धन्मवाद ऻाऩन

७.

अनङ्टसूचीहरु
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अनङ्टसूची– ३

(दपा ७ को उऩदपा (२) सॉग सभफङ्ञन्धत)
वाङ्जषक
य फजेट तथा कामयक्रभको ढाॉचा
कामयक्रभ/

स्रोत

आमोजना
क्र.सॊ.

को नाभ

कामायन्वमन रक्ष्म
हङ्टने स्थान

ङ्जवङ्झनमोजन
यकभ रु

आन्तङ्चयक

अन्तय सयकायी

स्रोत

ङ्जवत्ीम

याजश्व

अन्म

हस्तान्तयण

वाॉड

ङ्झनकामफाट

पाॉड

अनङ्टदान

नेऩार

प्रदे श

सयकाय सयकाय
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ऋण

जनसहबाङ्झगता

