
बजेट सिसिङ, मार्गदर्गन र बजेट सनमागणको कार्गतासिका िार्गजसनक र्ररएको िूचना 
स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजजमको स्रोत अनमुान तथा बजेट िीमा सनर्ागरण 
िसमसतको सिफाररििाई आर्ार सिई सिरीजङ्घा र्ाउँ कार्गपासिकाको समसत २०७८।०२।१९ मा बिेको बैठकिे 
सिरीजङ्घा र्ाउँपासिकाको आर्ामी आसथगक र्र्ग २०७८।०७९ का िासर् देहार् बमोजजमको कुि आर् र व्र्र् 
अनमुान (नेपाि िरकार तथा प्रदेर् िरकारबाट प्राप्त हनुे िर्तग, िमपूरक र वर्र्रे् अनदुान बाहेक) को सिसिङ 
सनर्ागरण र्रेको व्र्होरा िम्बजधर्त िबैको जानकारीका िासर् अनरुोर् छ। 

आर् तफग  कार्म सिसिङ- 

सि.नं. आर् र्ीर्गक 
अनमुासनत रकम  

(रु. हजारमा) कैवफर्त 

१ वर्त्तीर् िमानीकरण अनदुान (नेपाि िरकार) १२१३००.००   

२ राजस्र् बाँडफाँड (नेपाि िरकार) ७६८५७.००   

३ वर्त्तीर् िमानीकरण अनदुान (प्रदेर् िरकार) ७०३८.००   

४ िर्ारीिार्न कर बाँडफाँड (प्रदेर् िरकार) ३८४२.९०   

५ रोर्ल्टी बाँडफाँड (नेपाि िरकार) ५००.००   

६ घरजग्र्ा रजजषे्ट्रर्न बाँडफाँड (मािपोत) १०००.००   

७ दहत्तर बहत्तर बाँडफाँड (प्रदेर् िरकार) ५००.००   

८ आधतररक आर् (बैक मौज्दात िवहत) २२४६२.१०   

जम्मा २३३५००.००   

व्र्र् तफग  कार्म सिसिङ- 

सि.नं. व्र्र् र्ीर्गक 
अनमुासनत रकम  

(रु. हजारमा) कैवफर्त 

१ र्ाउँ कार्गपासिका चाि ुखचग तफग  ६९२५०.००   

२ आसथगक वर्काि तफग  ९७००.००   

३ िामाजजक वर्काि तफग  ३७५५०.००   

४ परु्ागर्ार वर्काि तफग  ९९०००.००   

५ र्न, र्ातार्रण तथा वर्पद् व्र्र्स्थापन तफग  ६०००.००   

६ िंस्थार्त वर्काि तथा िेर्ा प्रर्ाह तफग  २०००.००   

७ िमपरुक कोर् तफग  १००००.००   

जम्मा २३३५००.००  



कुि व्र्र् तफग बाट कार्म र्ररएको सिसिङबाट वर्र्र्क्षते्रर्त/र्डार्तरुपमा कार्म र्ररएको सिसिङः 

सि 

नं. 
वर्र्र्क्षते्रर्त 
व्र्र् र्ीर्गक 

र्ाउँ 
कार्गपासिका 
तफग  कार्म 

र्ररएको 
सिसिङ 

(रु.हजारमा) 

८ र्टै र्डा तफग  कार्म र्ररएको र्डार्त सिसिङ (रु.हजारमा) 

कार्म 
र्ररएको 
जम्मा  

सिसिङ रकम 
(रु.हजारमा) 

१  

नं. र्डा 
२  

नं. र्डा 
३  

नं. र्डा 
४  

नं. र्डा 
५  

नं. र्डा 
६  

नं. र्डा 
७  

नं. र्डा 
८  

नं. र्डा 
 

१ र्ाउँ कार्गपासिका 
चाि ुखचग ६९२५०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ६९२५०.०० 

२ आसथगक वर्काि २५००.०० ९००.०० ९००.०० ९००.०० ९००.०० ९००.०० ९००.०० ९००.०० ९००.०० ९७००.०० 

३ िामाजजक वर्काि ३५१५०.०० ३००.०० ३००.०० ३००.०० ३००.०० ३००.०० ३००.०० ३००.०० ३००.०० ३७५५०.०० 

४ परु्ागर्ार वर्काि ८३०००.०० १०००.०० ५०००.०० ३०००.०० १०००.०० २०००.०० २०००.०० १०००.०० १०००.०० ९९०००.०० 

५ 

र्न, र्ातार्रण 
तथा वर्पद् 
व्र्र्स्थापन 

६०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ६०००.०० 

६ 

िंस्थार्त  वर्काि 
तथा िेर्ा  
प्रर्ाह 

२०००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० २०००.०० 

७ िमपरुक कोर् १००००.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० ०.०० १००००.०० 

कुि जम्मा २०७९००.०० २२००.०० ६२००.०० ४२००.०० २२००.०० ३२००.०० ३२००.०० २२००.०० २२००.०० २३३५००.०० 

आर्ामी आसथगक र्र्ग २०७८।०७९ को र्ावर्गक र्जेट तजुगमाको वर्र्र्क्षते्रर्त मार्गदर्गनः 
क. आसथगक वर्काि तफग - 

 "सिरीजङ्घाको िान, उद्यमर्ीि वकिान" नामक कार्गक्रम अधतर्गत र्ाउँपासिकाका िबै 
र्डाका टोिमा स्थानीर् हार्ापानी र भरू्ोि िहुाउँदो कृर्कको मार्मा आर्ाररत 
कृवर्जधर् उत्पादन असभर्दृ्वि हनुे वकसिमका कार्गक्रम िञ्चािनिाई सनरधतरता द्वदने। 

 दीघगकािमा र्ाउँपासिकाको आम्दानी असभर्दृ्वि हनुे खािका कार्गक्रम िमारे्र् र्ने।  

ख. िामाजजक वर्काि तफग - 
 वर्श्वव्र्ापी महामारीको रुपमा फैसिरहेको कोसभड १९ को िंक्रमण र्ाउँपासिका 

क्षेत्रसभत्र रोकथाम तथा सनर्धत्रणका िासर् उपर्कु्त कार्गक्रम िमारे्र् र्ने। 



 र्ाउँपासिका क्षेत्रसभत्रका िामदुावर्क वर्द्यािर्मा कक्षा ११ र १२ अध्र्र्न र्ने िम्पूणग 
वर्द्याथीहरुिाई सनःर्लु्क अध्र्ापन र्राउने, कक्षा १ देखी कक्षा ५ िम्म अध्र्र्न र्ने 
िम्पूणग वर्द्याथीहरुिाई स्कुि ब्र्ार् र पोर्ाक सनःर्लु्क उपिब्र् र्राउने, सनःर्लु्क 
छात्रर्जृत्तमा उच्च जर्क्षा अध्र्ापन र्राउने िर्ार्तका जर्क्षािँर् िम्बजधर्त वर्र्तमा 
अजततर्ार र्ररएका कार्गक्रमहरुिाई सनरधतरता द्वदन।े 

 िामाजजक िमारे्र्ीकरणमा टेर्ा परु्ागउने वकसिमका कार्गक्रमहरु िमारे्र् र्ने। 

 "र्ाउँमै रोजर्ार, र्र्गको आर्ार" नामक कार्गक्रमिाई सनरधतरता द्वदने र्री कार्गक्रम 
तजुगमा र्ने। 

 "िीप सिकौं, रोजर्ार बनौं" असभर्ान कार्ागधर्र्निाई सनरधतरता द्वदने र्री कार्गक्रम 
तजुगमा र्ने। 

 नार्ररक उपचार िहार्ता कोर्मा पर्ागप्त रकम वर्सनर्ोजन र्ने र्री कार्गक्रम तजुगमा 
र्ने। 

र्. परु्ागर्ार वर्काि तफग - 
 र्ाउँपासिकाको प्रमखु प्रर्ािकीर् भर्न, वर्सभन्न ६ र्टा र्डाको प्रर्ािकीर् भर्न 

िर्ार्तका अधर् र्हरु्र्ीर् एर्म ्क्रमार्त आर्ोजना िम्पन्न र्नगका िासर् आर्श्र्क 
बजेटको िसुनजितता िवहत कार्गक्रम तजुगमा र्ने। 

 परु्ागर्ार वर्काि तफग  रु. ३ िाखभधदा मासथका आर्ोजना मात्र िञ्चािनमा ल्र्ाउने र्री 
कार्गक्रम तजुगमा र्ने। 

 ममगतिम्भार कोर्को द्वदर्ोपनाका िासर् उपर्कु्त रकम वर्सनर्ोजन र्ने। 

 नेपाि िरकार, प्रदेर् िरकार तथा अधर् सनकार्िँर्को िाझेदारीमा िञ्चािनमा र्ररने 
आर्ोजनाको पवहचान र्री त्र्स्ता आर्ोजनामा र्ाउँपासिकाको तफग बाट व्र्ोहोनुगपने 
िाझेदारीको रकम र्कीन र्री उपर्कु्त रकम वर्सनर्ोजन र्ने। 

घ. र्न, र्ातार्रण तथा वर्पद् व्र्र्स्थापन तफग - 
 वर्श्वव्र्ापी महामारीको रुपमा फैसिरहेको कोसभड १९ को िंक्रमण र्ाउँपासिका 

क्षेत्रसभत्र रोकथाम तथा सनर्धत्रण र्ने वकसिमका वक्रर्ाकिापिाई पवहिो प्राथसमकतामा 
िमारे्र् र्ने र्री कार्गक्रम तजुगमा र्ने। 

 प्रकोप व्र्र्स्थापन कोर्मा उपर्कु्त रकम वर्सनर्ोजन र्ने र्री कार्गक्रम तजुगमा र्ने। 

ङ. िार्गजसनक िेर्ा तथा क्षमता वर्काि तफग - 



 सनर्समत िेर्ा प्रर्ाहका िासर् र्ाउँ कार्गपासिकाको चाि ुखचग र्ीर्गक तफग  आर्श्र्क 
पने रकम वर्सनर्ोजन र्ने। 

 धर्ावर्क िसमसतको िंस्थार्त क्षमता असभर्दृ्वि हनुे वकसिमका कार्गक्रम तजुगमा र्ने। 

 जनप्रसतसनसर् र कमगचारीको क्षमता असभर्दृ्वि हनुे वकसिमका कार्गक्रमहरु तजुगमा र्ने। 

पनुिः वर्श्वव्र्ापी महामारीको रुपमा फैसिरहेको कोसभड १९ को िंक्रमण रोकथाम तथा सनर्धत्रणका 
िासर् जजल्िा प्रर्ािन कार्ागिर्, ताप्िेजङुिे सनर्रे्ाज्ञा आदेर् जारी र्रेको पररप्रके्ष्र्मा र्स्तीस्तरमा र्ई 
आर्ोजना तथा कार्गक्रम िंकिन र्दाग िंक्रमण फैसिन िक्ने जोजखम देजखएको हुँदा िामाजजक िञ्जाि 
एर्म ्टेसिफोनका माध्र्मबाट िबै टोि वर्काि िंस्थाहरुिँर् िमधर्र् र्री आर्ोजना तथा कार्गक्रम 
िंकिन र्ने व्र्र्स्था समिाउन िबै र्डा िसमसतिाई र्ाउँ कार्गपासिकाको बैठकिे नै सनदेर्न द्वदएको 
व्र्होरा िम्बजधर्त िबैको जानकारीका िासर् अनरुोर् छ। 

बजेट सनमागणको कार्गतासिका 
सि. 

नं. 

कार्गिम्पादनका िासर् 
जजम्मेर्ार सनकार्को नाम 

 

िम्पादन र्ने वक्रर्ाकिाप 
वक्रर्ाकिाप िम्पन्न 
र्री िक्नपुने अर्सर् 

१. िार्गजसनक िेर्ा तथा 
क्षमता वर्काि िसमसत 

िार्गजसनक िेर्ा तथा क्षमता वर्काि 
क्षेत्रका िासर् सनर्ागररत सिसिङसभत्र 
रही मार्गदर्गन बमोजजमको कार्गक्रम 
तजुगमा र्री बजेट तथा कार्गक्रम 

तजुगमा िसमसतमा पेर् र्ने। 

२०७८ जेठ २५ 
र्तेिम्म। 

२. आसथगक वर्काि िसमसत आसथगक वर्काि क्षेत्रका िासर् 
सनर्ागररत सिसिङसभत्र रही मार्गदर्गन 
बमोजजमको कार्गक्रम तजुगमा र्री 

बजेट तथा कार्गक्रम तजुगमा िसमसतमा 
पेर् र्ने। 

२०७८ जेठ २५ 
र्तेसभत्र। 

३. िामाजजक वर्काि िसमसत िामाजजक वर्काि क्षेत्रका िासर् 
सनर्ागररत सिसिङसभत्र रही मार्गदर्गन 
बमोजजमको कार्गक्रम तजुगमा र्री 

बजेट तथा कार्गक्रम तजुगमा िसमसतमा 
पेर् र्ने। 

२०७८ जेठ २५ 
र्तेिम्मसभत्र। 

४. परु्ागर्ार वर्काि िसमसत परु्ागर्ार वर्काि क्षेत्रका िासर् 
सनर्ागररत सिसिङसभत्र रही मार्गदर्गन 
बमोजजमको कार्गक्रम तजुगमा र्री 

२०७८ जेठ २५ 
र्तेिम्मसभत्र। 



बजेट तथा कार्गक्रम तजुगमा िसमसतमा 
पेर् र्ने। 

५. र्न, र्ातार्रण तथा वर्पद् 
व्र्र्स्थापन िसमसत 

र्न, र्ातार्रण तथा वर्पद् 
व्र्र्स्थापन क्षेत्रका िासर् सनर्ागररत 

सिसिङसभत्र रही मार्गदर्गन बमोजजमको 
कार्गक्रम तजुगमा र्री बजेट तथा 

कार्गक्रम तजुगमा िसमसतमा पेर् र्ने। 

२०७८ जेठ २५ 
र्तेिम्मसभत्र। 

६. र्ाउँ कार्गपासिकाको 
कार्ागिर् 

चाि ुखचगका िासर् सनर्ागररत 
सिसिङसभत्र रही मार्गदर्गन बमोजजमको 

कार्गक्रम तजुगमा र्री बजेट तथा 
कार्गक्रम तजुगमा िसमसतमा पेर् र्ने। 

२०७८ जेठ २५ 
र्तेसभत्र। 

७. िबै र्डा िसमसत आ-आफ्नो र्डाका िासर् सनर्ागररत 
सिसिङसभत्र रही मार्गदर्गन बमोजजमको 

कार्गक्रम तजुगमा र्री बजेट तथा 
कार्गक्रम तजुगमा िसमसतमा पेर् र्ने। 

२०७८ जेठ २५ 
र्तेसभत्र। 

८. बजेट तथा कार्गक्रम 
तजुगमा िसमसत 

र्ाउँ कार्गपासिकाको कार्ागिर्, िबै 
वर्र्र्र्त िसमसत, िबै र्डा िसमसतबाट 

प्राप्त कार्गक्रमिाई िमारे्र् र्री 
मार्गदर्गन बमोजजम कार्गक्रमहरु 

िमारे्र् र्ररएको सिरीजङ्घा 
र्ाउँपासिकाको वर्सनर्ोजन वर्रे्र्क, 
२०७८ को मस्र्ौदा तर्ार र्री 

र्ाउँपासिकाका अध्र्क्ष ज्रू् माफग त 
र्ाउँ कार्गपासिकाको बैठकमा पेर् 

र्ने। 

२०७८ अिार २ 
र्तेसभत्र। 

९. स्थानीर् राजस्र् परामर्ग 
िसमसत 

सिरीजङ्घा र्ाउँपासिकाको आसथगक 
वर्रे्र्क, २०७८ को मस्र्ौदा तजुगमा 

र्री र्ाउँपासिकाका अध्र्क्ष ज्रू् 
माफग त र्ाउँ कार्गपासिकाको बैठकमा 

पेर् र्ने। 

२०७८ अिार २ 
र्तेसभत्र। 



१०. र्ाउँ कार्गपासिका सिरीजङ्घा र्ाउँपासिकाको आसथगक 
वर्रे्र्क, २०७८ र सिरीजङ्घा 

र्ाउँपासिकाको वर्सनर्ोजन वर्रे्र्क, 
२०७८ तजुगमा र्री समसत २०७८ 

अिार ३ र्ते बस्ने सिरीजङ्घा 
र्ाउँपासिकाको सनर्समत र्ाउँ िभा 

असर्रे्र्न (नर्ौं) मा स्र्ीकृतीका िासर् 
पेर् र्ने। 

२०७८ अिार २ 
र्ते। 

 


