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                                                                                                            लमलि: २०७६/१२/०४ 

प.स.: ०७६/०७७ 

च.नं. :६५०६ 
विषर्: आगामी आ.ि. ०७७/०७८ को र्ोजना िथा कार्यक्रम बनाई पेश गने । 

श्री महाशाखा / शाखा प्रमखु 

िडा सचचबज्र् ु  

घोराही उपमहानगरपालिका, दाङ । 

 

आगामी आ.ि. ०७७/०७८ का िालग संघ िथा प्प्प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनुे वित्तीर् समानीकरण 
िथा राजस्ि बााँडफााँडको बजेट सीमा हािसम्म प्राप्त भै नसकेको िर आगामी आ.ि. का िालग 
समर्मै बजेट िजुयमा गनय बजेट िजुयमाका चरणिद्ध  वक्रर्ाकिाप अगाडी बढाउन अत्र्ािश्र्क 
भएकोिे चाि ु आ.ि.मा प्रत्रे्क महाशाखा/शाखा/ िडािाई प्राप्त बजेट सीमािाई आधारमानी 
आगामी आ.ि. ०७७/०७८ का िालग सम्िचधधि सरोकारिािा एिं विषर्गि सलमलिसंगको व्र्ापक 
छिफि एिं सहभालगिामा र्ोजना िथा कार्यक्रम लनमायण गरी िपचशि बमोचजमको ढााँचामा र्ही 
२०७६ चैत्र मसाधिसम्म र्स कार्ायिर्मा आइपगु्न ेगरी पेश गनुयहनु अनरुोध छ । 

िपचशि: 

लस.नं र्ोजना िथा 
कार्यक्रमको 
नाम 

कार्यधिर्न 
हनुे स्थान 

िचिि 
समहु 

िि इकाई अपेचिि 
उपिचधध 

पषु्टाइका 
आधार 

विलनर्ोचजि रु. कैवफर्ि 

प्रथम 
चौमालसक 

दोश्रो 
चौमालसक 

िेस्रो 
चौमालसक 

जम्मा 

             

१.र्ोजना िथा कार्यक्रम छनोट गदाय गरीबी धरू्नीकरणमा सहर्ोग पगु्ने एिं स्थानीर्स्िरमा रोजगारी सजृना गने  

  र्ोजना/ कार्यक्रमिाई प्राथलमकिा ददनपुने । 

२. चाि ुआ.ि.मा कुनै क्रमागि र्ोजना भए आगामी आ.ि.मा सम्पन्न गने गरी प्राथलमकिा ददन ुपने छ । 

३. उपभोक्ता सलमलिबाट सम्पन्न गने आर्ोजनामा बढी भधदा बढी श्रम सहभालगिा रहने आर्ोजना छनौट गनुयहनुे छ । 
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४.आर्ोजना छनौट ( सडक) गदाय एक िडाबाट अको िडा जोड्ने आर्ोजनािाई उच्च प्राथलमकिा साथ छनौट गनुयहनुे     
छ । 

५. रु. १००००० (एक िाख )भधदा कमका कार्यक्रम एिं रु ३००००० ( लिन िाख ) भधदा कमका आर्ोजना 
छनौट नगरी टुके्र आर्ोजनािाई लनरुत्सावहि गनुयपने छ । 

६. आर्ोजना छनौट गदाय िैविक उत्तरदार्ी बजेट लनमायण एिं समािेसी विकासमा टेिा पगु्ने गरी छनौट गनुयपने छ । 

 

 

 

                                                         ऋवषराम के.सी 
                                                     प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृि 


