स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तजम
जि ा दिग्िर्िन, २०७४ (परिमार्जित)
१. पष्ृ ठभूमी
नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतरि नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदे श र
स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने तथा राज्य शन्त्ततको प्रयोग तीनै तहले संविधान र कानून
बमोन्त्िम गने व्यिस्था गरे को छ । संघ, प्रदे श र स्थानीय तहले आफ्नो अधधकार क्षेिभििको
आधथिक अधधकार सम्बरधी बबषयमा कानून बनाउने, िावषिक ििेट बनाउने, ननणिय गने, नीनत
तथा योिना तयार गने र त्यसको कायािरियन गने व्यिस्था समेत गरे को छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाऊँपाभलका तथा नगरपाभलकाले आफ्नो अधधकार
क्षेिभििको विषयमा स्थानीयस्तरको विकासको लाधग आिधधक, िावषिक, रणनीनतक र बबषय
क्षेिगत मध्यमकालीन तथा दीघिकालीन योिना बनाई लागू गनुि पने व्यिस्था रहे को छ ।
अरतर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ ले सािििननक खचिको अनुमाननत वििरण तयार
गने, मध्यमकालीन खचि संरचना तयार गने, आिश्यकताको प्रक्षेपण गने, रािस्िको प्रक्षेपण
तयार गने र वित्तीय अनुशासन कायम गनप
ुि ने व्यिस्था गरे को छ ।
आिधधक योिनाले भलएका लक्ष्यहरु, मध्यमकालीन खचि संरचनाले गरे का व्यिस्थाहरुलाई स्रोत
साधनसँग तालमेल गरी प्राथभमकताका साथ स्रोतको विननयोिन गने काम िावषिक विकास
योिनाले गदि छ । नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन , २०७४ ले स्थानीय
तहको योिना प्रक्रिया सरदििमा अगाडि सारे का विषय िस्तुहरुलाई मूति रुप ददन तथा
एकरुपता कायम गनि स्थानीय तह िावषिक योिना तथा ििेट तिुम
ि ा ददग्दशिन, २०७४ तयार
गररएको छ ।
२. वार्षिक योजना तथा वजेट तजजम
ि ाका आधािहरु
गाउँ पाभलका/नगरपाभलकाले िावषिक योिना तथा ििेट तिुम
ि ा र कायािरियन गदाि ननम्न
बबषयहरुलाई आधार भलनु पनेछ ।

(क) नेपालको संविधान
(ख) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
(ग) रान्त्रिय प्राकृनतक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४

(घ)

अरतर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४

(ङ)

संघीय

र प्रदे श सरकारले िारी गरे का नीनत, कानून तथा मापदण्िहरु

(च) स्थानीय तहमा ििेट तिम
ुि ा, कायािरियन, आधथिक व्यिस्थापन तथा सम्पवत्त
हस्तारतरण सम्बरधी ननदे भशका, २०७४

(छ) संघीय, प्रादे भशक र स्थानीय तहको आिधधक विकास योिना
(ि) स्थानीय तहको मध्यमकालीन खचि संरचना
(झ) स्रोत साधन
(ञ) विकासका अरतरसम्बन्त्रधत बबषयहरु
(ट)

नेपाल सरकारले अरतरािन्त्रिय िगतमा िनाएका प्रनतबद्धताबाट भसन्त्ित
ि दानयत्िहरु,
संघ र प्रदे श सरकारले अबलम्बन गरे का अरय आधथिक नीनतहरु आदद ।

३.वार्षिक योजना तथा वजेटका प्राथममकताहरु
गाउँ पाभलका िा नगरपाभलकाले बावषिक योिना तथा ििेट तिुम
ि ा गदाि ननम्न बबषयलाई
प्राथभमकता ददनु पनेछ:-

(क) आधथिक विकास तथा गररबी ननिारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुयािउने,
(ख) उत्पादनमूलक तथा नछटो प्रनतफल प्राप्त गनि सक्रकने,
(ग) िनताको िीिनस्तर, आम्दानी र रोिगारी बढ्ने,
(घ)

स्थानीय सहिाधगता िुट्ने, स्ियम ् सेिा पररचालन गनि सक्रकने तथा लागत कम
लाग्ने,

(ङ)

स्थानीय स्रोत साधन र सीपको अधधकतम प्रयोग हुने,

(च) मदहला, बालिाभलका तथा वपछडिएका क्षेि र समुदायलाई प्रत्यक्ष लाि पुग्ने,
(छ) लैङ्धगक समानता र सामान्त्िक समािेशीकरण अभिबद्ृ धध हुने,
(ि) दीगो विकास, िातािरणीय संरक्षण तथा सम्बदि न गनि सघाउ पुयािउने,
(झ) िावषक तथा साँस्कृनतक पक्षको िगेनाि र सामान्त्िक सद्िाि तथा एकता
अभििद्
ृ धधमा सघाउ पुयािउने,

(ञ) स्थानीय तहले आिश्यक दे खेका अरय बबषयहरु ।

४. वार्षिक र्वकास योजना तजम
जि ा गिाि ध्यान दिनप
ज ने बिषयहरु
गाऊँपाभलका िा नगरपाभलकाले िावषिक

योिना तथा ििेट तिुम
ि ा गदाि ननम्न विषयहरुमा

ध्यान ददनु पनेछः-

(क) संघ र प्रदे श सरकारको नीनत, लक्ष्य, उद्दे श्य, समय सीमा र प्रकृयासँग अनुकूल हुने,
(ख) आिधधक विकास योिना र मध्यमकालीन खचि संरचना अनस
ु ार प्राथभमकताका
बबषयहरु,

(ग) िातािरण संरक्षण, िलिायु पररितिन अनुकुलन, विपद् ब्यिस्थापन,
(घ)

सश
ु ासन, लैङ्धगक तथा सामान्त्िक समािेशीकरण र लक्षक्षत िगिको सशन्त्ततकरण
गने िस्ता विकासका अरतरसम्बन्त्रधत बबषयहरु,

(ङ)

समािका सबै िगि, क्षेि र समुदायको अधधकतम सहिाधगता सुननन्त्श्चत गने
बबषयहरु,

(च) अरतर स्थानीय तहको योिना कायािरियनमा सघाउ पग्ु ने बबषयहरु,
(छ) विषय क्षेिगत तथा िौगोभलक सरतुलन कायम गने पक्षहरु ।
५.योजना तजम
जि ाका चिणहरु
गाउँ पाभलका

िा

नगरपाभलकाले

आफ्नो

िावषिक

विकास

योिना

तिुम
ि ा

गदाि

तपभशल

बमोन्त्िमको प्रकृया परु ा गनुि पनेछ ।

५.१ वजेटको पव
ू ि तयािी
५.१.१ आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथयाांक सदहतको र्वविण सांघीय सिकािमा

पेर्

गने
गाऊँपाभलका िा नगरपाभलकाले आगामी आधथिक िषिको लाधग आिश्यक पने आय व्ययको
प्रक्षेपण गररएको तथ्याङ्क सदहतको वििरण रािस्ि परामशि सभमनत र ििेट तथा स्रोत
अनुमान सभमनतको भसफाररसमा कायिपाभलकाबाट ननणिय गरी प्रत्येक िषिको पुष मसारत भिि
संघीय अथि मरिालयमा अनुसूची १ बमोन्त्िमको ढाँचामा पठाउनु पनेछ ।

५.१.२ सांघ ि प्रिे र्िाट वजेटको सीमा प्राप्त गने
संघीय सरकारबाट रािश्ि बाँिफाँि र वित्तीय समानीकरण अनुदान िापत स्थानीय तहलाई
आगामी आधथिक िषिमा उपलव्ध हुने श्रोतको वििरण फागुन मसारत भिि तथा प्रदे श
सरकारिाट स्थानीय तहको लाधग आगामी आ.ब.मा प्राप्त हुने वित्तीय अनुदानको अनुमाननत
वििरण चैि मसारत भिि प्राप्त गने ।

५.१.३ र्वषयगत क्षेत्र छजट्याउनेेःगाऊँ िा नगर कायिपाभलकाले आफ्नो क्षेिभिि सञ्चालन गने विकास क्रियाकलापहरुलाई ननम्न
अनस
ु ार विषयगत क्षेि तोकी कायिपाभलकाका सदस्यहरुलाई विषय क्षेिगत न्त्िम्मेिारी ददनु
पनेछ ।
(क) आर्थिक र्वकासेः यस क्षेि अरतगित कृवष, पयिटन, उद्योग तथा िाणणज्य, सहकारी,
वित्तीय िस्ता क्षेि समािेश गने ।
(ख) सामार्जक र्वकासेः भशक्षा, स्िास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, संस्कृनत प्रबद्र्धन,
लैङ्धगक समानता तथा सामान्त्िक समािेशीकरण (मदहला, बालिाभलका, िेरठ नागररक,
अपाङ्गता िएका व्यन्त्तत, दभलत, आददिासी िनिानत, मधेशी, मुन्त्श्लम,थारु, अल्पसंख्यक
आदद) िस्ता क्षेि समािेश गने ।
(ग) पव
ू ािधाि र्वकासेः सिक तथा पल
ु (झोलङ्गे पल
ु समेत), भसंचाई, ििन तथा

सहरी

विकास, उिाि, लघु तथा साना िलविद्युत, सञ्चार िस्ता क्षेि समािेश गने ।
(घ) वन, वाताविण तथा र्वपद् ब्यिस्थापनेः िन तथा िू–संरक्षण, िलाधार संरक्षण, िलिायु
पररितिन, फोहोरमैला व्यिस्थापन, िल उत्परन प्रकोप ननयरिण विपद् व्यिस्थापन,
िारुणयरि सञ्चालन िस्ता क्षेि समािेश गने ।
(ङ) सजर्ासन तथा सांस्थागत र्वकासेः मानि संसाधन विकास, संस्थागत क्षमता विकास,
रािस्ि पररचालन, वित्तीय व्यिस्थापन, वित्तीय िोणखम रयूनीकरण, सािििननक सुनुिाई,
सामान्त्िक परीक्षण, आरतररक र अन्त्रतम लेखापरीक्षण, बेरुिु फछ्र्यौट, सेिा प्रिाहका
मापदण्ि ननधािरण, सेिा प्रिाहमा बबद्यत
ु ीय सूचना प्रविधधको प्रयोग, नागररक सरतरु टी
सिेक्षण र अरतरननकाय समरिय िस्ता क्षेि समािेश गने ।

५.२

स्रोत अनम
ज ान तथा वजेट सीमा ननधाििण

५.२.१ स्थानीय िाजस्व पिामर्ि सममनत
नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अरय प्रचभलत कानूनको अधधनमा
रही स्थानीय तहले आफ्नो कायि क्षेिभिि पररचालन गनि सतने रािस्िका स्रोत , दायरा र दर

समेतको विश्लेषण गरी आगामी आधथिक िषिमा प्राप्त हुनसतने रािस्िको अनुमान गने
प्रयोिनको लाधग दे हाय िमोन्त्िमको एक स्थानीय रािस्ि परामशि सभमनत गठन गनुि पनेछ ।

(क)

उपाध्यक्ष िा उपप्रमुख

(ख)

प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत

(ग)

कायिपाभलकाले तोकेको कायिपाभलकाका सदस्य मध्येबाट

संयोिक
सदस्य

१ िना मदहलासदहत २ िना सदस्य

(घ)

सदस्य

ननिी क्षेिको उद्योग बाणणज्य सम्बरधी मारयता प्राप्त संस्थाको गाऊँ
िा नगर तहको अध्यक्ष िा ननिले तोकेको प्रनतननधध

(ङ)

घरे लु तथा साना उद्योग सम्बरधी मारयता प्राप्त संस्थाको

सदस्य
नगर िा

गाऊँ तहको अध्यक्ष िा ननिले तोकेको प्रनतननधध

(च)

कायिपाभलकाको रािस्ि महाशाखा/वििाग िा शाखा प्रमुख

सदस्य
सदस्य– सधचि

िाजस्व पिामर्ि सममनतको काम कतिब्य ि अर्धकाि िे हाय िमोर्जम हजनेछ

(क)

रािस्ि सम्बरधी नीनत िा कानन
ि ा, संशोधन, पररमाििन र सोको
ू को तिुम
पररपालनाको सम्िरधमा आिश्यक परामशि प्रदान गने ।

(परामशि ददँ दा, कर िा गैरकर रािस्िको प्रस्ताि गदाि िा िै रहे को कर िा
पररितिन गनुि पदाि त्यसको औधचत्य तथा त्यसिाट पने प्रिाि समेत उल्लेख

गैरकर
गरी

रािस्िमा
प्रस्ताि

तयार गने । साथै नेपाल सरकार, अरय प्रदे श िा स्थानीय तहले लगाएका कर िा गैरकर र
त्यसका दरसँग यथासम्िि तादत्म्य हुने गरी गनुि पने ।)

(ख) रािस्िका स्रोत दायरा र दर समेतको विश्लेषण गरी आगामी आधथिक बषिमा प्राप्त
हुन सतने रािस्िको अनुमान गने ,

(ग) रािस्िका दर र क्षेि लगायतका आधारमा आरतररक आयको विश्लेषण र अनम
ु ान
गने,

(घ) स्थानीय उद्योग तथा व्यिसाय प्रििद्धन र रोिगारी भसििनामा योगदान ददने
क्रकभसमको कर नीनतको सम्बरधमा परामशि ददने,

(ङ) कर रािस्ि, गैरकर रािस्ि, सेिा शुल्क, दस्तुर सम्बरधमा परामशि ददने,
(च) रािस्ि प्रशासन सुधारको लाधग अरय आिश्यक परामशि ददने ।
स्थानीय रािस्ि परामशि सभमनतले रािस्ि प्रक्षेपण गरी अनस
ु ूची २ बमोन्त्िमको ढाँचामा
प्रत्येक िषिको पौष १५ गते भिि सम्बन्त्रधत तहको कायिपाभलकामा

पेश

गरी

सतनु

पनेछ ।

५.२.२ स्रोत अनम
ज ान तथा वजेट सीमा ननधाििण सममनत
५.२.२.१ गाऊँपाभलका तथा नगरपाभलकामा प्राप्त हुने आरतररक आय, रािस्ि
प्राप्त हुने रकम, अनद
ु ान, ऋण र अरय आयको प्रक्षेपण र सोको
खाका तथा ििेट सीमा ननधािरण गनि दे हाय बमोन्त्िमको

बाँिफाँटबाट

सरतभु लत

वितरणको

स्रोत अनुमान तथा ििेट सीमा

ननधािरण सभमनत रहने छ ।

(क)

अध्यक्ष िा प्रमुख

संयोिक

(ख)

उपाध्यक्ष िा उपप्रमुख

सदस्य

(ग)

कायिपाभलकाका सदस्यहरु मध्ये मदहला, दभलत िा अल्पसङ्ख्यक
समेतको प्रनतननधधत्ि हुने गरी अध्यक्ष िा प्रमुखले तोकेको चार
िना

(घ)

प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत

सदस्य
सदस्य–सधचि

सभमनतले आिश्यकता अनस
ु ार सम्बन्त्रधत कमिचारी र विषय विज्ञलाई सभमनतको
बैठकमा आमन्त्रित सदस्यको रुपमा आमरिण गनि सतनेछ ।
५.२.२.२ खण्ि (ग) बमोन्त्िम सदस्य तोतदा अध्यक्ष िा प्रमुखले आफू सम्िद्ध रािनीनतक
दल बहे कको रािनीनतक दलको सदस्य समेतलाई तोतनु पनेछ । तर कायिपाभलकामा
अरय रािनीनतक दलको प्रनतननधधत्ि निएको हकमा यो व्यिस्था लागु हुने छै न ।

५.२.२.३ श्रोत अनम
ज ान तथा वजेट ननधाििण सममनतको काम, कतिव्य ि अर्धकाि िे हाय
िमोर्जम हजनेछेः–

(क) आरतररक आय, रािस्ि बाँिफाँिबाट प्राप्त हुने आय, नेपाल सरकार तथा
प्रदे श सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तारतरण, आरतररक ऋण तथा अरय
आयको प्रक्षेपण गने,

(ख) रान्त्रिय तथा प्रादे भशक प्राथभमकता र स्थानीय आिश्यकतालाई मध्यनिर गरी प्रक्षेवपत
स्रोत र साधनको सरतुभलत वितरणको खाका तय गने,

(ग) आगामी आधथिक िषिको लाधग स्रोत अनुमानको आधारमा ििेटको कुल सीमा ननधािरण
गने,

(घ) विषय क्षेिगत ििेटको सीमा ननधािरण गने,
(ङ) नेपाल सरकार तथा प्रदे श सरकारबाट प्राप्त मागिदशिन, स्थानीय आधथिक अिस्था,
आरतररक आयको अिस्था समेतको आधारमा ििेट तथा कायििमको प्राथभमक्रककरणका
आधार तय गने,

(च) विषय क्षेिगत ििेट तिम
ुि ा सम्बरधी मागिदशिन तय गने,
(छ) स्रोत अनुमान तथा ििेट सीमा ननधािरण सम्बरधमा स्थानीय तहको आिश्यकता र
ननणिय बमोन्त्िमका अरय कायिहरु गने ।
सभमनतले आफ्नो कायि प्रत्येक िषिको बैशाख १० गते भिि सम्परन गररसतनु पनेछ । यसरी
तयार िएको आगामी आधथिक िषिको ििेट सीमा प्रत्येक बषिको बैशाख १५ गते भिि प्रमुख
प्रशासकीय अधधकृतले गाउँ पाभलका िा नगरपाभलकाका बबषयगत महाशाखा/ शाखा तथा ििा
सभमनतलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ ।

५.२.३ वजेट सीमा ननधाििण गने र्वर्ध
गाऊँपाभलका

तथा

नगरपाभलकाले

ििेट

सीमाको

ननधािरण

गदाि

दे हाय

बमोन्त्िमको

प्राथभमकताको आधारमा गनुि पनेछः–

(क) गाउँ पाभलका
रकम,

िा

नगरपाभलका

स्तरका

गौरिका

आयोिनाहरुको

लाधग

आिश्यक

(ख) समपरु क कोष आिश्यक पने आयोिनाको लाधग चादहने रकम,
(ग) सशति अनुदानको कायििमको लाधग तोक्रकएको रकम,
(घ) ददगो विकासका लक्ष्य लगायत रान्त्रिय/अरतरािन्त्रिय प्रनतबद्धताको कायािरियनका
लाधग आिश्यक पने रकम,

(ङ) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोन्त्िम गाऊँपाभलका÷नगरपाभलका आफैं ले

गनुि

पने

अरय अत्यािश्यक कायिहरु,

(च) माधथ उन्त्ल्लणखत क्षेिलाई आिश्यक रकम विननयोिन गररसकेपनछ माि बाँकी रकम
िनसंख्या, क्षेिफल, मानि विकासको अिस्था, पि
ू ािधार विकासको अिस्था, विकास लागत,
रािस्ि पररचालनको अिस्था र लागत सहिाधगताको अिस्था िस्ता बबषयलाई आधार
मानी ििागत खचिको आिश्यकता र औधचत्यताको आधारमा ििागत ििेट सीमा
ननधािरण गनुप
ि नेछ । तर ििामा दामासाहीले ििेट विननयोिन गनि पाइने छै न ।

(छ) ििेट सीमा ननधािरण गदाि स्थानीय तहमा
विविधतालाई

आधार

मानी

यस्ता

क्षेिको

रहे को

सामान्त्िक

सशन्त्ततकरणको

लाधग

तथा

साँस्कृनतक

आिश्यक

पने

रकमको सीमा समेत ननधािरण गनुि पनेछ ।

(ि)

गाऊँ िा नगरपाभलकाको कूल ििेट सीमाबाट तलब ित्ता तथा कायािलय सञ्चालनको
लाधग आिश्यक पने ििेट छुट्याई अरय कायििमको लाधग ििेट सीमा ननधािरण
गनुप
ि नेछ । यसरी प्रशासननक खचिको लाधग ििेट सीमा ननधािरण गदाि रािस्ि
बाँिफाँटबाट प्राप्त रकम र आरतररक आयको रकम िरदा बढी नहुने गरी गनप
ुि नेछ ।

५.२.४ आयोजना प्राथममकीकिणका आधाि
स्रोत अनुमान तथा ििेट सीमा ननधािरण सभमनतले बिेट सीमा ननधािरण गनुक
ि ा
अनतररतत

अनुसूची ३ मा उन्त्ल्लणखत ढाँचा अनुरुप आयोिना प्राथभमकीकरणका

आधारहरु तय गनुप
ि नेछ । ििा एिं गाऊँपाभलका तथा नगरपाभलकास्तरमा
प्राथभमकीकरण गदाि यसै अनुसच
ू ी ३ बमोन्त्िम गनप
ुि नेछ ।

आयोिना

५.३

िस्ती तहका योजना छनौट

५.३.१ िस्ती तहका योजना छनौट गिाि ननम्नानजसाि गनजि पनेछेः

(क)

ििा

सभमनतले

आफ्नो

ििामा

प्रनतननधधत्ि

गने

सदस्यहरुलाई

बस्ती/टोलको योिना तिुम
ि ा गनि सहिीकरण गने गरी न्त्िम्मेिारी प्रदान

(ख)

विभिरन
गनुप
ि नेछ ।

प्रत्येक ििाले ििा भििका िस्तीहरुमा योिना तिम
ुि ाको लाधग बैठक हुने ददन,
भमनत र समय कन्त्म्तमा तीन ददन अगािै सािििननक सूचना माफित िानकारी
गराउनु पनेछ ।

(ग)

िस्तीतहका योिना छनौट गदाि सो बस्ती भििका सबै बगि र समुदाय (मदहला,
दभलत, आददिासी िनिानत, मधेशी, थारु, मुन्त्स्लम, उत्पीडित बगि, वपछिा बगि,
अल्पसंख्यक, भसमारतकृत, यि
ु ा, िालिाभलका, िेरठ नागररक,
यौननक

अल्पसंख्यक,

अपाङ्गता

िएका

व्यन्त्तत,

लैङ्धगक

वपछडिएको

तथा
बगि

आदद)

को

प्रनतननधधत्ि सुननन्त्श्चत गनुि पनेछ ।

(घ)

टोल/बस्तीमा हुने योिना तिम
ुि ा प्रकृयामा टोल÷बस्ती भििका क्रियाशील

सस्थाहरु (टोल विकास सस्था, आमा समुह, िाल तलि/सञ्िाल,
सचेतना केरर, विभिरन सरकारी कायािलयबाट गठन िएका

युिा

सामुदानयक

तलि,

समूह िस्ता

नागररक

समूहहरु)

लाई

पनन सहिागी गराउनु पनेछ ।
माधथ उल्लेख िए बमोन्त्िमका सरोकारिालाहरुको अधधकाधधक सहिाधगता हुने
सदस्यको संयोिनमा ननधािररत समय, भमनत र स्थानमा उपन्त्स्थत िै योिना
सम्बरधमा अरतरक्रिया, छलफल, विमशि गरी योिनाहरुको

छनौट

गनुि

गरी

ििा

छनौटको
पनेछ

।

यसरी

छनौट िएका योिनाहरुको सूची संयोिकले भलणखत रुपमा ििा सभमनतमा पठाउनु पनेछ ।

५.४ वडातहमा योजनाको छनौट तथा प्राथममकीकिण
स्रोत अनुमान तथा ििेट सीमा ननधािरण सभमनतिाट प्राप्त ििेट सीमा र

मागिदशिनको

आधारमा सम्बन्त्रधत ििाहरुले बस्ती टोलबाट प्राप्त योिनाहरुमध्येबाट ििाको लाधग प्राप्त
ििेट सीमाको अधीनमा रही योिनाहरुको छनौट र प्राथभमकता ननधािरण समेत गरी अनुसूची
४ बमोन्त्िमको ढाँचामा ििेट तथा कायििम तिम
ुि ा सभमनतमा पेश गनुि पनेछ ।
िस्ती टोलबाट योिना माग गदाि ििास्तरका महत्िपूणि योिनाहरु छुट िएको अिस्थामा ििा
सभमनतले त्यस्ता योिनाहरु ििा सभमनतको ििेट सीमा भिि रही औधचत्यताको आधारमा
समािेश गनि सतनेछ । ििाको ििेट सीमा भिि कायािरियन हुन नसतने गाऊँ नगर स्तरीय
महत्िपूणि आयोिनाहरु िएमा ििा सभमनतले गाऊँ तथा नगरपाभलकामा छुट्टै सच
ू ी पठाउन
सतनेछ ।
ििा सभमनतले आयोिनाहरुको प्राथभमकीकरण गदाि स्रोत अनुमान तथा ििेट सीमा ननधािरण
सभमनतले तोकेको आधारहरु बमोन्त्िम गनुप
ि नेछ ।

५.५

वजेट तथा कायिक्रम तजम
जि ा

५.५.१ वजेट तथा कायिक्रम तजम
जि ा सममनतको गठन
श्रोत तथा ििेट सीमा ननधािरण सभमनतबाट ननधािरण िएको आयको प्रक्षेपण , वितरणको खाका
र ििेट भसमामा आधाररत िै स्थानीय तहको बावषिक ििेट तथा कायििम तिुम
ि ा गनि दे हाय
बमोन्त्िमको ििेट तथा कायििम तिुम
ि ा सभमनत गठन गनुि पनेछः–

(क) उपाध्यक्ष िा उपप्रमुख

संयोिक

(ख) बबषयगत क्षेि हे ने गाऊँ िा नगर कायिपाभलकाका सदस्यहरु

सदस्य

(ग) प्रमख
ु प्रशासकीय अधधकृत

सदस्य

(घ) योिना महाशाखा/वििाग िा शाखा प्रमुख

सदस्य सधचि

५.५.२ यस सममनतको काम कतिब्य ि अर्धकाि िे हाय िमोर्जम हजनछ
े ।
(क) आगामी आधथिक िषिको नीनत तथा कायििमको प्रस्ताि तयार गने,
(ख) स्रोत अनम
ु ान तथा ििेट सीमा ननधािरण सभमनतले ददएको ििेट सीमा भिि रही ििेट
तथा कायििमको प्राथभमकीकरण गने,

(ग) ििेट तथा कायििमको प्रस्तािलाई बबषय क्षेिगत रुपमा छलफल गने व्यिस्था भमलाई
अन्त्रतम प्रस्ताि तयार गरी कायिपाभलकामा पेश गने,

(घ) योिना तथा कायििममा दोहोरोपना हुन नददने व्यिस्था भमलाउने तथा योिना
कायििम बबच आपसी तादम्यता तथा पररपुरकता कायम गने,

(ङ) ििेट तथा कायििम सम्बरधी स्थानीय तहको आिश्यकता बमोन्त्िम अरय कायिहरु
गने।

५.५.३ बिषयगत योजना प्राथममकककिण
ििेट

तथा

कायििम

सभमनतले

ििाबाट

प्राप्त

योिनाहरुलाई

स्थानीय

तहको

आिधधकयोिना,क्षेिगत नीनतहरु तथा स्रोत अनम
ु ान तथा ििेट सीमा ननधािरण सभमनतले
तयार गरे कोआयोिना प्राथभमक्रककरण आधार तथा मागिदशिन बमोन्त्िम
बबषयगत सभमनतहरुमा छलफल गराई विषयगत रुपमा

योिनाहरुलाई

प्राथभमक्रककरण

गने

व्यिस्था

भमलाउनु पनेछ ।
५.१.३ मा व्यवस्था भए िमोर्जमका िे हाय िमोर्जम प्रत्येक क्षेत्रहरुमा गठन हजने र्वषयगत
सममनतमा ननम्न अनजसािको सिस्य िहने छनेः–

(क)

बबषय क्षेि हे ने कायिपाभलकाको सदस्य

संयोिक

(ख)

कायिपाभलकाले तोकेका कन्त्म्तमा एक िना मदहला
सदहत दई
ु िना कायिपाभलकाका सदस्य

(ग)

सदस्य

सम्बन्त्रधत वििाग/महाशाखा/शाखा प्रमुख

सदस्य– सधचि

सम्िन्त्रधत क्षेिमा एक िरदा बढी शाखाहरु रहे को अिस्थामा कायिपाभलकाले कुनै
िना शाखा प्रमुखलाई सदस्य सधचि तोकी अरय शाखा प्रमुखहरुलाई

सदस्यको

एक
रुपमा

सहिागी गराउनु पनेछ ।

५.५.३ वार्षिक वजेट तथा कायिक्रम तजम
जि ा
बबषयगत

रुपमा

प्राथभमकीकरण

सदहत

पेश

िएका

योिनाहरुलाई

ििेट

तथा

कायििम तिुम
ि ा सभमनतले कायििममा दोहोरो नपने गरी दे हाय बमोन्त्िम योिनाको
प्राथभमकीकरण र ििेट तिुम
ि ा गनुि पनेछ ।

(क) स्थानीय तहको आिधधक योिनाको सोंच, लक्ष्य, उद्दे श्य, रणनीनत

(ख) स्थानीय तहको मध्यमकालीन खचि संरचना
(ग) ििेट तथा कायििम सभमनतबाट प्राप्त ििेट सीमा, मागिदशिन र योिना
प्राथभमकीकरणका आधारहरु

(घ) बबषयगत सभमनतबाट प्राथभमकीकरण िै नआएका तर गाउँ पाभलका/नगरपाभलका
स्तरका महत्िपूणि आयोिनाहरु (५.२.३. क, ख, ग, घ ङ

बमोन्त्िमका

योिनाहरु) छनौट गनुि पने िएमा स्परट आधार र औधचत्य

समेतको आधारमा

ििेटको सुननन्त्श्चतता हुने गरी त्यस्ता योिना समािेश

गनि सक्रकनेछ ।

(ङ) स्थानीय तहको स्रोत साधनले माि योिना सम्परन गनि संिि निएका तर
स्थानीय तहका अत्यािश्यक र तोक्रकएको मापदण्ि पूरा गरे का योिनाहरुलाई
समपुरक अनुदानबाट संचालन गनिको लाधग प्रस्ताि गनि सक्रकने छ ।
ििेट तिुम
ि ा सभमनतले तयार गरे को िावषिक ििेट तथा कायििमको मस्यौदा अनुसूची
५ बमोन्त्िमको ढाँचामा असार ५ गते भिि अध्यक्षरप्रमुख माफित ् कायिपाभलका समक्ष पेश गनुि
पनेछ । िावषिक ििेट तथा कायििमको मस्यौदा पेश गदाि आधथिक विधेयक अनुसूची
६ बमोन्त्िमको ढाँचामा र विननयोिन विधेयक अनुसूची ७ बमोन्त्िमको ढाँचामा समेत पेश गनुि
पनेछ ।

५.६ गाऊँ वा नगि कायिपामिकािाट वजेट तथा कायिक्रम स्वीकृनत
ििेट तथा कायििम तिुम
ि ा सभमनतले पेश गरे को आगामी आधथिक बषिको बावषिक
नीनत तथा कायििम, रािस्ि र ब्ययको अनम
ु ान (िावषिक ििेट) गाउँ िा नगर
कायिपाभलकाबाट स्िीकृत गरी सिामा प्रस्तुत गनुि पनेछ ।

५.७ गाऊँ वा नगि सभािाट वजेट तथा कायिक्रम स्वीकृनत
५.७.१ वजेट तथा कायिक्रम प्रस्तजनतेः
गाउँ िा नगर कायिपाभलकाबाट स्िीकृत िएको िावषिक ििेट तथा कायििम

उपाध्यक्ष िा

उपप्रमुख िा ननिको असमथितामा कायिपाभलकाले तोकेको कायिपाभलकाको कुनै सदस्य माफित
असार १० गतेभिि गाउँ िा नगर सिामा

प्रस्तुत गरी सतनु पनेछ । िावषिक ििेट पेश गदाि

गत आधथिक िषिको रािस्ि र व्ययको यथाथि वििरण, चालु आधथिक िषिको संशोधधत अनुमान
तथा आगामी आधथिक िषिको योिना तथा कायििम, आय व्ययको अनम
ु ाननत वििरण र
मध्यमकालीन खचि संरचना समेतको वििरण खुलाउनु पनेछ ।

५.७.२ वजेट तथा कायिक्रम स्वीकृनतेः

(क) गाउँ िा नगरसिामा प्रस्तुत िएको आगामी आधथिक िषिको िावषिक नीनत तथा
कायििम, रािस्ि र व्ययको अनुमान (िावषिक ििेट) सिामा पेश िएको १५ ददन भिि
छलफलको काम सम्परन गने गरी कायिताभलका बनाउनु पनेछ ।

(ख) सिामा छलफल सम्परन िएपनछ सिाले ििेट पाररत गने िा सझ
ु ािसदहत
कायिपाभलकामा क्रफताि पठाउन सतनेछ ।

(ग) सुझाि सदहत प्राप्त िएको ििेट उपर कायिपाभलकाले पुनवििचार गरी आिश्यक
पररमाििन सदहत िा पररमाििन गनुि पने नदे णखएमा कारण सदहत ५ ददनभिि पुनः
सिामा पेश गनुि पनेछ ।

(घ) कायिपाभलकाबाट पुनः पेश िएको ििेट तथा कायििम असार मसारत भिि सम्बन्त्रधत
सिाले पाररत गररसतनु पनेछ ।

(ङ) सिाले स्िीकृत गरे को िावषिक ििेट तथा कायििम श्रािण १५ भिि सििसाधारणको
िानकारीको

लाधग

प्रकाभशत

गनुि

पने

छ

।

साथै

सम्बन्त्रधत

गाउँ पाभलका

िा

नगरपाभलकाको िेिसाईटमा समेत प्रकाशन गनुि पनेछ ।

६. योजना कायािन्वयन
(क) गाउँ िा नगरसिाले पाररत गरे को िावषिक ििेट तथा कायििम कायािरियनको लाधग
सम्बन्त्रधत गाऊँ िा नगर कायिपाभलकाका प्रमुख िा

अध्यक्षले

७

ददनभिि

प्रमुख

प्रशासकीय अधधकृतलाई ििेटको खचि गने अन्त्ख्तयारी प्रदान गनुि पनेछ ।

(ख) अन्त्ख्तयारी प्राप्त िएको १५ ददनभिि प्रमुख प्रशासकीय अधधकृतले अनुसूची८
बमोन्त्िमको ढाँचामा कायििम स्िीकृत गरी सम्बन्त्रधत वििाग/महाशाखा/ शाखा/इकाइ
प्रमख
ु र ििा सधचिलाई भलणखत रुपमा योिना कायािरियनको न्त्िम्मा ददनप
ु नेछ ।

(ग) योिना कायािरियनको न्त्िम्मा प्राप्त िएको भमनतले
वििाग/महाशाखा/शाखारएकाइ

प्रमुख

र

ििा

सधचिले

७

ददनभिि

कायििम

सम्बन्त्रधत

कायािरियनको

कायिताभलका प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत समक्ष पेश गनुि पनेछ ।

(घ)

वििाग/महाशाखा/शाखा/एकाइ
कायािरियनकायियोिनामा

प्राविधधक

प्रमुख
क्षमता,

र

ििा
योिनाको

प्राथाभमकीकरण, नगद प्रिाहको अिस्था समेतको आधारमा

सधचिबाट

पेश

िएको

संिेदनभशलता,कायािरियन
कुनै संशोधन गनुि

पने

दे णखएमा प्रमुख प्रशासकीय अधधकृतले सुझाि ददन सतनेछ । यसरी प्राप्त िएको सुझाि

समेतको आधारमा सम्बन्त्रधत ननकायले कायािरियन कायियोिनामा संशोधन गरी ५
ददन भिि पुनः पेश गनुि पनेछ ।

(ङ) सबै वििाग/महाशाखा/शाखा/इकाइ प्रमुख र ििा सधचिबाट प्राप्त कायियोिनालाई प्रमुख
प्रशासकीय अधधकृतले एकबित गरी एकीकृत

कायािरियन

कायियोिना

कायिपाभलका

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, सािििननक खररद ऐन, २०६३, खररद

ननयमािली,

समक्ष पेश गनुि पनेछ ।

६.१ योजना कायािन्वयन र्वर्ध

आधथिक कायिविधध ऐन तथा ननयमािली र स्थानीय तहहरुले संविधान

तथा

अरय

प्रचभलत कानन
ू को अधधकार क्षेि भिि रही ननमािण गरे का ऐन ननयम अनस
ु ार कायािरियन गनुि
पनेछ । गाउँ पाभलका िा नगरपाभलकाले आधथिक िषि शुरु
िावषिक खररद योिनारगुरुयोिना स्िीकृत गरी सो

िएको एक मदहना भिि आफ्नो

अनुरुप खररद

कायिको व्यिस्थापन

गनप
ुि नेछ ।

६.२ अनग
ज मन तथा सप
ज रिवेक्षण सममनत
६.२.१ अनग
ज मन तथा सप
ज रिवेक्षण सममनतको गठन
गाऊँपाभलका िा नगरपाभलकाबाट सञ्चाभलत योिनाको लागत, पररमाण, समय सीमा र
गण
ु स्तरीयताको आधारमा अनग
ु मन गरी आिश्यक परृ ठपोषण ददनको लाधग ननम्न
अनुसारको अनुगमन तथा सुपररिेक्षण सभमनत गठन गनुि पनेछ ।

(क) उपाध्यक्ष िा उपप्रमख
ु

संयोिक

(ख) अध्यक्ष िा प्रमुखले तोकेका एक िना मदहलासदहत कायिपाभलकाका
सदस्यहरु मध्येबाट दई
ु िना सदस्य

(ग) प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत
(घ) प्रमुख, योिना वििाग/महाशाखा/शाखा र एकाई

सदस्य
सदस्य
सदस्य– सधचि

उतत सभमनतमा आिश्यकता अनुसार कायिपाभलकाका अरय सदस्य तथा विषय विज्ञलाई
आमरिण गनि सक्रकनेछ ।

६.२.२ अनग
ज मन तथा सप
ज रिवेक्षण र्वर्धेः
(क) कायिपाभलकामा एकीकृत कायािरियन कायियोिना पेश गरे को १५ ददनभिि अनुगमन
तथा सुपररिेक्षण सभमनतले िावषिक अनुगमन कायियोिना बनाई कायािरियन गनुि पनेछ
।

(ख) अनग
ु मन तथा सुपररिेक्षण सभमनतले गरे को कामको प्रनतिेदन प्रत्येक २ मदहनामा पेश
गरी कायिपाभलकाको बैठकमा छलफल गनुि पनेछ ।

(ग) कायिपाभलकाले अनुगमन तथा सुपररिेक्षण सभमनतको प्रनतिेदन समेतको आधारमा
योिना कायािरियनमा दे णखएका िदु टहरु सच्याउन तथा समय रगण
ु स्तर

कायम

गनि

सम्बन्त्रधत पक्ष (उपिोतता सभमनत, ननमािण व्यिसायी, परामशिदाता, तथा कमिचारी) लाई
आिश्यक ननदे शन ददनु पनेछ । अनुगमन तथा सुपररिेक्षण सभमनतले ददएको ननदे शन
पालना गनुि सम्बन्त्रधत पक्षको न्त्िम्मेिारी हुनेछ ।

६.२.३ वडास्तिीय अनग
ज मन सममनत
आफ्नो ििाभिि सञ्चाभलत योिनाको लागत, पररमाण, समय सीमा र गुणस्तरीयताका
आधारमा अनग
ु मन गरी आिश्यक परृ ठपोषण ददनको लाधग

ननम्न

अनस
ु ारको

ििास्तरीय

अनुगमन सभमनत गठन गनुि पनेछ ।

(क) सम्िन्त्रधत ििाको ििाध्यक्ष

संयोिक

(ख) ििा सदस्यहरु

सदस्य

(ग) ििा सधचि

सदस्य– सधचि

उतत सभमनतमा आिश्यकता अनस
ु ार अरय कमिचारीलाई आमरिण गनि सक्रकनेछ । सभमनतले
अनुगमन गदाि दे णखएका विषयका सम्बरधमा अनुगमन तथा सुपररिेक्षण सभमनतलाई ननयभमत
रुपमा िानकारी गराउनु पनेछ ।

६.२.४ आयोजनाको मल्
ू याङ्कन
गाउँ पाभलकाले

५

करोि,

नगरपाभलकाले

१०

करोि

र

उपमहानगरपाभलका

र

महानगरपाभलकाले २५ करोि िरदा िढी लागतका आयोिनाको योिना सम्परन
िएको २ बषिभिि तेस्रो पक्षबाट प्रिाि मल्
ू यांकन गराउनु पने छ ।

६.३

सेःर्ति, र्वर्ेष ि समपिज क अनि
ज ानिाट सञ्चामित योजना कायािन्वयन
संघ तथा प्रदे श सरकारबाट गाऊँपाभलका िा नगरपाभलका माफित ् सञ्चालन गने
सःशति,

विशेष

र

समपरु क

अनद
ु ानका

आयोिनाहरुको

कायािरियन

सम्बन्त्रधत

तहबाट प्राप्त मागिदशिन बमोन्त्िम हुनेछ ।

६.४

योजनाको भक्
ज तानी प्रकृया
गाउँ पाभलका िा नगरपाभलकाबाट सञ्चाभलत योिनाको कायिसम्परन

ननङ्ग विल, आिश्यक विल िरपाई, सािििननक परीक्षण प्रनतबेदन र

प्रनतबेदन

र

ननयमानुसार पेश गनप
ुि ने

अरय आिश्यक कागिातको आधारमा रकम िुततानी गनुि पनेछ ।
७.

िागत साझेिािीमा योजना कायािन्वयन
नेपाल/प्रदे श

सरकारले

स्थानीय

तहलाई

पूिािधार

विकास

सम्बरधी

कुनै

योिना

कायािरियन गनि समपुरक अनुदान प्रदान गनि सतनेछ । समपुरक अनुदानका
आधारहरु दे हाय बमोन्त्िम हुनेछनः–

(क)

आयोिनाको आिश्यकता र प्राथभमकता,

(ख)

आयोिनाको सम्िाव्यता,

(ग)

आयोिनाको लागत,

(घ)

आयोिना कायािरियन गनिको लाधग आिश्यक लागत साझेदारी,

(ङ)

आयोिनाबाट प्राप्तहुने प्रनतफल िा लाि,

(च)

आयोिना कायिरियनको लाधग आिश्यक प्राविधधक क्षमता ।

समपुरक अनुदान प्रदान गने कायिविधध तथा अरय व्यिस्था नेपाल सरकारले ननधािरण गरे
बमोन्त्िम हुनेछ ।
८. र्वर्वध
८.१

स्थानीय तहिे ऋण मिन सक्नेेः

गाउँ पाभलका तथा नगरपाभलकाले रान्त्रिय प्राकृनतक स्रोत तथा वित्त आयोगको भसफाररसको
सीमाभिि रही सम्बन्त्रधत सिाबाट स्िीकृत हुनेगरी उत्पादनशील, रोिगारमल
ु क, आरतररक आय
बद्
ृ धध तथा पँूिीगत कायिको लाधग आरतररक ऋण भलन सतने छन ् । त्यस्तो ऋणको अिधध
अधधकतम २५ िषिसम्म हुनेछ ।

नेपाल सरकारबाट प्राप्त िएको ऋण िा नेपाल सरकार िमानी िै भलएको ऋण सम्बन्त्रधत
गाउँ पाभलका िा नगरपाभलकाले ननधािररत समयमा चुतता नगरे मा नेपाल सरकारले त्यस्तो
गाउँ पाभलका िा नगरपाभलकालाई उपलब्ध गराउने अनुदानबाट कट्टा गरी सो रकम प्राप्त गने
िा ऋण िुततानी गररददनेछ ।
८.२ वस्तग
ज त र्वविण (Profile) तयाि गनजि पनेेः
गाउँ पाभलका िा नगरपाभलकाले िावषिक योिना र ििेट तिुम
ि ा गनुि पूिि स्थानीय तहको
िौगोभलक, सामान्त्िक, आधथिक तथा पूिािधार लगायतका क्षेिको यथाथि न्त्स्थनत दे णखने गरी
बस्तुगत वििरण (Profile) तयार िा

अद्यािधधक गनुि पनेछ । अद्यािधधक िस्तुगत वििरण

आफ्ना Website माफित सािििननक गनुि पनेछ ।

