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१. पृष्ठभूमी
नेपालको संववधानले संघीय लोकतावरिक गणतरि नेपालको मूल संरचना
संघ, प्रिेर् र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने तथा राज्य र्विको प्रयोग
तीनै तहले संववधान र कानून बमोवजम गने व्यवस्था गरे को छ । संघ, प्रिेर् र
स्थानीय तहले आफ्नो अवधकार क्षेिवभिको आर्थिक अवधकार सम्बरधी
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वबषयमा कानून बनाउने, वार्षिक वजेट बनाउने, वनणिय गने, नीवत तथा
योजना तयार गने र त्यसको कायािरवयन गने व्यवस्था समेत गरे को छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले नगरपावलकाले आफ्नो अवधकार
क्षेिवभिको ववषयमा स्थानीयस्तरको ववकासको लावग आववधक, वार्षिक,
रणनीवतक र वबषय क्षेिगत मध्यमकालीन तथा िीघिकालीन योजना बनाई
लागू गनजि पने व्यवस्था रहेको छ । अरतर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन,
२०७४ ले साविजवनक खचिको अनजमावनत वववरण तयार गने, मध्यमकालीन
खचि संरचना तयार गने, आवश्यकताको प्रक्षेपण गने, राजस्वको प्रक्षेपण
तयार गने र ववत्तीय अनजर्ासन कायम गनजिपने व्यवस्था गरेको छ ।
आववधक योजनाले वलएका लक्ष्यहरु, मध्यमकालीन खचि संरचनाले गरेका
व्यवस्थाहरुलाई स्रोत साधनसँग तालमेल गरी प्राथवमकताका साथ स्रोतको
वववनयोजन गने काम वार्षिक ववकास योजनाले गििछ । नेपालको संववधान र
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको योजना प्रदिया
सरिभिमा अगावि सारे का ववषय वस्तजहरुलाई मूति रुप दिन तथा एकरुपता
कायम गनि मवसकोट नगरपावलकाले वार्षिक योजना तथा वजेट तजजिमा
दिग्िर्िन, २०७४ तयार गररएको छ ।
२. वार्षिक योजना तथा वजेट तजजम
ि ाका आधारहरु
नगरपावलकाले वार्षिक योजना तथा वजेट तजजिमा र कायािरवयन गिाि वनम्न
वबषयहरुलाई आधार वलनज पनेछ ।
(क)

नेपालको संववधान

(ख)

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४

(ग)

राविय प्राकृ वतक स्रोत तथा ववत्त आयोग ऐन, २०७४

(घ)

अरतर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४

(ङ)

संघीय

र प्रिेर् सरकारले जारी गरे का नीवत, कानून तथा

मापिण्िहरु
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(च)

स्थानीय तहमा वजेट तजजिमा, कायािरवयन, आर्थिक व्यवस्थापन
तथा सम्पवत्त हस्तारतरण सम्बरधी वनिेवर्का, २०७४

(छ)

संघीय, प्रािेवर्क र स्थानीय तहको आववधक ववकास योजना

(ज)

नगरपावलकाको मध्यमकालीन खचि संरचना

(झ)

स्रोत साधन

(ञ)

ववकासका अरतरसम्बवरधत वबषयहरु

(ट)

नेपाल सरकारले अरतरािविय जगतमा जनाएका प्रवतबद्धताबाट
वसर्जित िावयत्वहरु, संघ र प्रिेर् सरकारले अबलम्बन गरेका अरय
आर्थिक नीवतहरु आदि ।

३. वार्षिक योजना तथा वजेटका प्राथवमकताहरु
नगरपावलकाले बार्षिक योजना तथा वजेट तजजिमा गिाि वनम्न वबषयलाई
प्राथवमकता दिनज पनेछ:(क)

आर्थिक ववकास तथा गररबी वनवारणमा प्रत्यक्ष योगिान पजयािउने,

(ख)

उत्पािनमूलक तथा वछटो प्रवतफल प्राप्त गनि सदकने,

(ग)

जनताको जीवनस्तर, आम्िानी र रोजगारी बढ्ने,

(घ)

स्थानीय सहभावगता जजट्ने, स्वयम् सेवा पररचालन गनि सदकने
तथा लागत कम लाग्ने,

(ङ)

स्थानीय स्रोत साधन र सीपको अवधकतम प्रयोग हुने,

(च)

मवहला, बालवावलका तथा वपछविएका क्षेि र समजिायलाई
प्रत्यक्ष लाभ पजग्ने,

(छ)

लैवगगक समानता र सामावजक समावेर्ीकरण अवभबृवद्ध हुने,

(ज)

िीगो ववकास, वातावरणीय संरक्षण तथा सम्बििन गनि सघाउ
पजयािउने,
3

वार्षिक योजना तथा वजेट तजजम
ि ा दिग्िर्िन, २०७४

(झ)

भावषक तथा साँस्कृ वतक पक्षको जगेनाि र सामावजक सद्भाव तथा
एकता अवभवृवद्धमा सघाउ पजयािउने,

(ञ)

नगरपवलकाले आवश्यक िेखेका अरय वबषयहरु ।

४. वार्षिक ववकास योजना तजजम
ि ा गिाि ध्यान दिनजपने वबषयहरु
नगरपावलकाले वार्षिक योजना तथा वजेट तजजिमा गिाि वनम्न ववषयहरुमा
ध्यान दिनज पनेछः(क)

संघ र प्रिेर् सरकारको नीवत, लक्ष्य, उद्देश्य, समय सीमा र
प्रकृ यासँग अनजकूल हुने,

(ख)

आववधक ववकास योजना र मध्यमकालीन खचि संरचना अनजसार
प्राथवमकताका
वबषयहरु,

(ग)

वातावरण

संरक्षण,

जलवायज

पररवतिन

अनजकजलन,

ववपि्

ब्यवस्थापन सम्बरधी ववषयहरु
(घ)

सजर्ासन, लैवगगक तथा सामावजक समावेर्ीकरण र लवक्षत
वगिको सर्विकरण
गने जस्ता ववकासका अरतरसम्बवरधत वबषयहरु,

(ङ)

समाजका सबै वगि, क्षेि र समजिायको अवधकतम सहभावगता
सजवनवित गने वबषयहरु,

(च)

अरतर स्थानीय तहको योजना कायािरवयनमा सघाउ पजग्ने
वबषयहरु,

(छ)

ववषय क्षेिगत तथा भौगोवलक सरतजलन कायम गने पक्षहरु ।
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५.योजना तजजम
ि ाका चरणहरु
नगरपावलकाले आफ्नो वार्षिक ववकास योजना तजजिमा गिाि तपवर्ल
बमोवजमको प्रकृ या पजरा गनजि पनेछ ।
५.१ वजेटको पूवि तयारी
५.१.१ आय व्ययको प्रक्षेपण गररएको तथयांक सवहतको वववरण संघीय
सरकारमा पेर् गने
नगरपावलकाले आगामी आर्थिक वषिको लावग आवश्यक पने आय
व्ययको प्रक्षेपण गररएको तथयागक सवहतको वववरण राजस्व परामर्ि
सवमवत र वजेट तथा स्रोत अनजमान सवमवतको वसफाररसमा
कायिपावलकाबाट वनणिय गरी प्रत्येक वषिको पजष मसारत वभि संघीय
अथि मरिालयमा अनजसूची १ बमोवजमको ढाँचामा पठाउनज पनेछ ।
५.१.२ संघ र प्रिेर्बाट वजेटको सीमा प्राप्त गने
संघीय सरकारबाट राजश्व बाँिफाँि र ववत्तीय समानीकरण अनजिान
वापत नगरपावलकालाई आगामी आर्थिक वषिमा उपलव्ध हुने श्रोतको
वववरण फागजन मसारत वभि तथा प्रिेर् सरकारवाट स्थानीय तहको
लावग आगामी आ.ब.मा प्राप्त हुने ववत्तीय अनजिानको अनजमावनत
वववरण चैि मसारत वभि प्राप्त गने ।
५.१.३ ववषयगत क्षेि छज ट्याउनेःनगर कायिपावलकाले आफ्नो क्षेिवभि सञ्चालन गने ववकास
दियाकलापहरुलाई वनम्न अनजसार ववषयगत क्षेि तोकी कायिपावलकाका
सिस्यहरुलाई ववषय क्षेिगत वजम्मेवारी दिनज पनेछ ।

(क) आर्थिक ववकासः यस क्षेि अरतगित कृ वष, पयिटन, उद्योग तथा
वावणज्य, सहकारी, ववत्तीय जस्ता क्षेि समावेर् गने ।

(ख) सामावजक ववकासः वर्क्षा, स्वास्थय, खानेपानी तथा सरसफाई,
संस्कृ वत प्रवधिन, लैवगगक समानता तथा सामावजक समावेर्ीकरण
(मवहला, बालवावलका, जेष्ठ नागररक, अपागगता भएका व्यवि,
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िवलत, आदिवासी जनजावत, मधेर्ी, मजविम,थारु, अल्पसंख्यक आदि)
जस्ता क्षेि समावेर् गने ।

(ग) पूवािधार ववकासः सिक तथा पजल (झोलगगे पजल समेत), ससंचाई,
भवन तथा सहरी ववकास, उजाि, लघज तथा साना जलववद्यजत, सञ्चार
जस्ता क्षेि समावेर् गने ।

(घ) वन, वातावरण तथा ववपि् ब्यबस्थापनः वन तथा भू–संरक्षण,
जलाधार संरक्षण, जलवायज पररवतिन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, जल
उत्पन्न प्रकोप वनयरिण ववपि् व्यवस्थापन, वारुणयरि सञ्चालन
जस्ता क्षेि समावेर् गने ।

(ङ) सजर्ासन तथा संस्थागत ववकासः मानव संसाधन ववकास, संस्थागत
क्षमता ववकास, राजस्व पररचालन, ववत्तीय व्यवस्थापन, ववत्तीय
जोवखम रयूनीकरण, साविजवनक सजनजवाई, सामावजक परीक्षण,
आरतररक र अवरतम लेखापरीक्षण, बेरुजज फछ्र्यौट, सेवा प्रवाहका
मापिण्ि वनधािरण, सेवा प्रवाहमा वबद्यजतीय सूचना प्रवववधको
प्रयोग, नागररक सरतजष्टी सवेक्षण र अरतरवनकाय समरवय जस्ता क्षेि
समावेर् गने ।
५.२ स्रोत अनजमान तथा वजेट सीमा वनधािरण
५.२.१ स्थानीय राजस्व परामर्ि सवमवत
नेपालको संववधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अरय प्रचवलत
कानूनको अवधनमा रही नगरपावलकाले आफ्नो कायि क्षेिवभि पररचालन गनि
सक्ने राजस्वका स्रोत, िायरा र िर समेतको वविेषण गरी आगामी आर्थिक
वषिमा प्राप्त हुनसक्ने राजस्वको अनजमान गने प्रयोजनको लावग िेहाय
वमोवजमको एक स्थानीय राजस्व परामर्ि सवमवत गठन गनजि पनेछ ।
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(क)

उपप्रमजख

संयोजक
(ख)

प्रमजख प्रर्ासकीय अवधकृ त

सिस्य

(ग)

कायिपावलकाले तोके को कायिपावलकाका
सिस्य मध्येबाट १ जना मवहलासवहत २ जना सिस्य

(घ)

वनजी क्षेिको उद्योग बावणज्य सम्बरधी मारयता प्राप्त संस्थाको
नगर तहको अध्यक्ष वा वनजले तोके को प्रवतवनवध

(ङ)

सिस्य

घरे लज तथा साना उद्योग सम्बरधी मारयता प्राप्त संस्थाको नगर
तहको अध्यक्ष वा वनजले तोके को प्रवतवनवध

(च)

सिस्य

कायिपावलकाको राजस्व र्ाखा प्रमजख

सिस्य
सिस्य– सवचव

राजस्व परामर्ि सवमवतको काम कतिब्य र अवधकार िेहाय बमोवजम हुनेछ
(क)

राजस्व सम्बरधी नीवत वा कानूनको तजजिमा, संर्ोधन, पररमाजिन र
सोको पररपालनाको सम्वरधमा आवश्यक परामर्ि प्रिान गने ।
(सवमवतले परामर्ि दिँिा, कर वा गैरकर राजस्वको प्रस्ताव गिाि वा भै
रहेको कर वा गैरकर राजस्वमा पररवतिन गनजि पिाि त्यसको औवचत्य
तथा त्यसवाट पने प्रभाव समेत उल्लेख गरी प्रस्ताव तयार गने । साथै
नेपाल सरकार, अरय प्रिेर् वा स्थानीय तहले लगाएका कर वा गैरकर र
त्यसका िरसँग यथासम्भव ताित्म्य हुने गरी गनजि पने ।)
(ख) राजस्वका स्रोत िायरा र िर समेतको वविेषण गरी आगामी आर्थिक
बषिमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको अनजमान गने ,
(ग) राजस्वका िर र क्षेि लगायतका आधारमा आरतररक आयको
वविेषण र अनजमान गने,
(घ) स्थानीय उद्योग तथा व्यवसाय प्रविद्धन र रोजगारी वसजिनामा
योगिान दिने दकवसमको कर नीवतको सम्बरधमा परामर्ि दिने,
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(ङ) कर राजस्व, गैरकर राजस्व, सेवा र्जल्क, िस्तजर सम्बरधमा परामर्ि
दिने,
(च) राजस्व प्रर्ासन सजधारको लावग अरय आवश्यक परामर्ि दिने ।
स्थानीय राजस्व परामर्ि सवमवतले राजस्व प्रक्षेपण गरी अनजसूची २
बमोवजमको ढाँचामा प्रत्येक वषिको पौष १५ गते वभि
कायिपावलकामा पेर् गरी सक्नजपनेछ ।
५.२.२ स्रोत अनजमान तथा वजेट सीमा वनधािरण सवमवत
५.२.२.१ नगरपावलकामा प्राप्त हुने आरतररक आय, राजस्व बाँिफाँटबाट
प्राप्त हुने रकम, अनजिान, ऋण र अरय आयको प्रक्षेपण र सोको
सरतजवलत ववतरणको खाका तथा वजेट सीमा वनधािरण गनि िेहाय
बमोवजमको स्रोत अनजमान तथा वजेट सीमा वनधािरण सवमवत रहने
छ।
(क)

प्रमजख

संयोजक

(ख)

उपप्रमजख

सिस्य

(ग)

कायिपावलकाका सिस्यहरु मध्ये मवहला, िवलत वा अल्पसगख्यक
समेतको प्रवतवनवधत्व हुने गरी अध्यक्ष वा प्रमजखले तोके को चार जना
सिस्य

(घ)

प्रमजख प्रर्ासकीय अवधकृ त

सिस्य–सवचव

सवमवतले आवश्यकता अनजसार सम्बवरधत कमिचारी र ववषय
ववज्ञलाई सवमवतको
बैठकमा आमवरित सिस्यको रुपमा आमरिण गनि
सक्नेछ ।
५.२.२.२ खण्ि (ग) बमोवजम सिस्य तोक्िा प्रमजखले आफू सम्वद्ध
राजनीवतक िल बहेकको राजनीवतक िलको सिस्य समेतलाई तोक्नज
पनेछ । तर कायिपावलकामा अरय राजनीवतक िलको प्रवतवनवधत्व
नभएको हकमा यो व्यवस्था लागज हुने छैन ।
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५.२.२.३ श्रोत अनजमान तथा वजेट वनधािरण सवमवतको काम, कतिव्य र
अवधकार िेहाय बमोवजम हुनेछः–
(क) आरतररक आय, राजस्व बाँिफाँिबाट प्राप्त हुने आय, नेपाल सरकार
तथा प्रिेर् सरकारबाट प्राप्त हुने ववत्तीय हस्तारतरण, आरतररक ऋण
तथा अरय आयको प्रक्षेपण गने,
(ख) राविय तथा प्रािेवर्क प्राथवमकता र स्थानीय आवश्यकतालाई
मध्यनजर गरी प्रक्षेवपत स्रोत र साधनको सरतजवलत ववतरणको खाका
तय गने,
(ग) आगामी आर्थिक वषिको लावग स्रोत अनजमानको आधारमा वजेटको
कज ल सीमा वनधािरण गने,
(घ) ववषय क्षेिगत वजेटको सीमा वनधािरण गने,
(ङ) नेपाल सरकार तथा प्रिेर् सरकारबाट प्राप्त मागििर्िन , स्थानीय
आर्थिक अवस्था, आरतररक आयको अवस्था समेतको आधारमा वजेट
तथा कायििमको प्राथवमदककरणका आधार तय गने,
(च) ववषय क्षेिगत वजेट तजजिमा सम्बरधी मागििर्िन तय गने,
(छ) स्रोत अनजमान तथा वजेट सीमा वनधािरण सम्बरधमा नगरपावलकाको
आवश्यकता र वनणिय बमोवजमका अरय कायिहरु गने ।
सवमवतले आफ्नो कायि प्रत्येक वषिको बैर्ाख १० गते वभि सम्पन्न गररसक्नज
पनेछ । यसरी तयार भएको आगामी आर्थिक वषिको वजेट सीमा प्रत्येक
बषिको बैर्ाख १५ गते वभि प्रमजख प्रर्ासकीय अवधकृ तले नगरपावलकाका
वबषयगत र्ाखा तथा विा सवमवतलाई उपलब्ध गराउनज पनेछ ।
५.२.३ वजेट सीमा वनधािरण गने वववध
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नगरपावलकाले वजेट सीमाको वनधािरण गिाि िेहाय बमोवजमको
प्राथवमकताको आधारमा गनजि पनेछः–
(क) नगर गौरवका आयोजनाहरुको लावग आवश्यक रकम,
(ख) समपजरक कोष आवश्यक पने आयोजनाको लावग चावहने रकम,
(ग) सर्ति अनजिानको कायििमको लावग तोदकएको रकम,
(घ) दिगो ववकासका लक्ष्य लगायत राविय/अरतरािविय प्रवतबद्धताको
कायािरवयनका लावग आवश्यक पने रकम,
(ङ) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोवजम नगरपावलका आफल ले गनजि पने
अरय अत्यावश्यक कायिहरु गनिका लावग अवश्यक पने रकम
(च) मावथ उवल्लवखत क्षेिलाई आवश्यक रकम वववनयोजन गररसके पवछ
माि बाँकी रकम जनसंख्या, क्षेिफल, मानव ववकासको अवस्था,
पूवािधार ववकासको अवस्था, ववकास लागत, राजस्व पररचालनको
अवस्था र लागत सहभावगताको अवस्था जस्ता वबषयलाई आधार
मानी विागत खचिको आवश्यकता र औवचत्यताको आधारमा विागत
वजेट सीमा वनधािरण गनजप
ि नेछ । तर विामा िामासाहीले वजेट
वववनयोजन गनि पाइने छैन ।
(छ) वजेट सीमा वनधािरण गिाि नगरपावलकामा रहेको सामावजक तथा
साँस्कृ वतक ववववधतालाई आधार मानी यस्ता क्षेिको सर्विकरणको
लावग आवश्यक पने रकमको सीमा समेत वनधािरण गनजि पनेछ ।
(ज) नगरपावलकाको कू ल वजेट सीमाबाट तलब भत्ता तथा कायािलय
सञ्चालनको लावग आवश्यक पने वजेट छज ट्याई अरय कायििमको
लावग वजेट सीमा वनधािरण गनजिपनेछ । यसरी प्रर्ासवनक खचिको
लावग वजेट सीमा वनधािरण गिाि राजस्व बाँिफाँटबाट प्राप्त रकम र
आरतररक आयको रकम भरिा बढी नहुने गरी गनजिपनेछ ।
५.२.४ आयोजना प्राथवमकीकरणका आधार
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स्रोत अनजमान तथा वजेट सीमा वनधािरण सवमवतले बजेट सीमा
वनधािरण गनजक
ि ा अवतररि अनजसूची ३ मा उवल्लवखत ढाँचा अनजरुप
आयोजना प्राथवमकीकरणका आधारहरु तय गनजिपनेछ । विा एवं
नगरपावलकास्तरमा आयोजना प्राथवमकीकरण गिाि यसै अनजसूची ३
बमोवजम गनजिपनेछ ।
५.३ बस्ती तहका योजना छनौट
५.३.१ बस्ती तहका योजना छनौट गिाि वनम्नानजसार गनजि पनेछः
(क)

विा सवमवतले आफ्नो विामा प्रवतवनवधत्व गने सिस्यहरुलाई
वववभन्न बस्ती/टोलको योजना तजजिमा गनि सहजीकरण गने गरी
वजम्मेवारी प्रिान गनजिपनेछ ।

(ख)

प्रत्येक विाले विा वभिका वस्तीहरुमा योजना तजजिमाको लावग बैठक
हुने दिन, वमवत र समय कवम्तमा तीन दिन अगावै साविजवनक सूचना
माफि त जानकारी गराउनज पनेछ ।

(ग)

वस्तीतहका योजना छनौट गिाि सो बस्ती वभिका सबै बगि र समजिाय
(मवहला, िवलत, आदिवासी जनजावत, मधेर्ी, थारु, मजवस्लम,
उत्पीवित बगि, वपछिा बगि, अल्पसंख्यक,वसमारतकृ त,
वालवावलका, जेष्ठ नागररक,

यजवा,

लैवगगकतथा यौवनक अल्पसंख्यक,

अपागगता भएका व्यवि, वपछविएको बगि आदि) को प्रवतवनवधत्व
सजवनवित गनजि पनेछ ।
(घ)

टोल/बस्तीमा हुने योजना तजजिमा प्रकृ यामा टोल बस्ती वभिका
दियार्ील सामजिावयक सस्थाहरु (टोल ववकास सस्था, आमा समजह,
वाल क्लव/सञ्जाल, यजवा क्लव, नागररक सचेतना के रर, वववभन्न
सरकारी कायािलयबाट गठन भएका समूह जस्ता समूहहरु) लाई पवन
सहभागी गराउनज पनेछ ।
मावथ उल्लेख भए बमोवजमका सरोकारवालाहरुको अवधकावधक
सहभावगता हुने गरी विा सिस्यको संयोजनमा वनधािररत समय,
11

वार्षिक योजना तथा वजेट तजजम
ि ा दिग्िर्िन, २०७४

वमवत र स्थानमा उपवस्थत भै योजना छनौटको सम्बरधमा
अरतरदिया, छलफल, ववमर्ि गरी योजनाहरुको छनौट गनजि पनेछ ।
यसरी छनौट भएका योजनाहरुको सूची संयोजकले वलवखत रुपमा
विा सवमवतमा पठाउनज पनेछ ।
५.४ विातहमा योजनाको छनौट तथा प्राथवमकीकरण
स्रोत अनजमान तथा वजेट सीमा वनधािरण सवमवतवाट प्राप्त वजेट सीमा र
मागििर्िनको आधारमा सम्बवरधत विाहरुले बस्ती टोलबाट प्राप्त
योजनाहरुमध्येबाट विाको लावग प्राप्त वजेट सीमाको अधीनमा रही
योजनाहरुको छनौट र प्राथवमकता वनधािरण समेत गरी अनजसूची ४
बमोवजमको ढाँचामा वजेट तथा कायििम तजजिमा सवमवतमा पेर् गनजि
पनेछ ।
वस्ती टोलबाट योजना माग गिाि विास्तरका महत्वपूणि योजनाहरु छज ट
भएको अवस्थामा विा सवमवतले त्यस्ता योजनाहरु विा सवमवतको वजेट
सीमा वभि रही औवचत्यताको आधारमा समावेर् गनि सक्नेछ । विाको
वजेट सीमा वभि कायािरवयन हुन नसक्ने नगर स्तरीय महत्वपूणि
आयोजनाहरु भएमा विा सवमवतले नगरपावलकामा छज ट्टै सूची पठाउन
सक्नेछ ।
विा सवमवतले आयोजनाहरुको प्राथवमकीकरण गिाि स्रोत अनजमान तथा
वजेट सीमा वनधािरण सवमवतले तोके को आधारहरु बमोवजम गनजिपनेछ ।
५.५ वजेट तथा कायििम तजजम
ि ा
५.५.१ वजेट तथा कायििम तजजम
ि ा सवमवतको गठन
श्रोत तथा वजेट सीमा वनधािरण सवमवतबाट वनधािरण भएको आयको
प्रक्षेपण, ववतरणको खाका र वजेट वसमामा आधाररत भै स्थानीय
तहको बार्षिक वजेट तथा कायििम तजजिमा गनि िेहाय बमोवजमको वजेट
तथा कायििम तजजिमा सवमवत गठन गनजि पनेछः–
(क) उपप्रमजख

संयोजक

(ख) वबषयगत क्षेि हेने नगर कायिपावलकाका सिस्यहरु सिस्य
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(ग) प्रमजख प्रर्ासकीय अवधकृ त

सिस्य

(घ) योजना र्ाखा प्रमजख

सिस्य सवचव

५.५.२ यस सवमवतको काम कतिब्य र अवधकार िेहाय बमोवजम हुनेछ ।
(क) आगामी आर्थिक वषिको नीवत तथा कायििमको प्रस्ताव तयार गने,
(ख) स्रोत अनजमान तथा वजेट सीमा वनधािरण सवमवतले दिएको वजेट
सीमा वभि रही वजेट तथा कायििमको प्राथवमकीकरण गने,
(ग) वजेट तथा कायििमको प्रस्तावलाई वबषय क्षेिगत रुपमा छलफल
गने व्यवस्था वमलाई अवरतम प्रस्ताव तयार गरी कायिपावलकामा पेर्
गने,
(घ) योजना तथा कायििममा िोहोरोपना हुन नदिने व्यवस्था वमलाउने
तथा योजना कायििम वबच आपसी तािम्यता तथा पररपजरकता
कायम गने,
(ङ) वजेट तथा कायििम सम्बरधी नगरपावलकाको आवश्यकता बमोवजम
अरय कायिहरु गने ।
५.५.३ वबषयगत योजना प्राथवमदककरण
वजेट तथा कायििम सवमवतले विाबाट प्राप्त योजनाहरुलाई
नगरपावलकाको आववधक योजना,क्षेिगत नीवतहरु तथा स्रोत अनजमान
तथा वजेट सीमा वनधािरण सवमवतले तयार गरे को आयोजना
प्राथवमदककरण आधार तथा मागििर्िन बमोवजमयोजनाहरुलाई
वबषयगत सवमवतहरुमा छलफल
गराई ववषयगत रुपमा
प्राथवमदककरण गने व्यवस्था वमलाउनज पनेछ ।
५.१.३ मा व्यवस्था भए बमोवजमका िेहाय बमोवजम प्रत्येक क्षेिहरुमा गठन
हुने ववषयगत सवमवतमा वनम्न अनजसारको सिस्य रहने छन्ः–
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(क)

वबषय क्षेि हेने कायिपावलकाको सिस्य

संयोजक

(ख)

कायिपावलकाले तोके का कवम्तमा एक जना मवहला
सवहत िजई जना कायिपावलकाका सिस्य

(ग)

सम्बवरधत र्ाखा प्रमजख

सिस्य
सिस्य– सवचव

सम्ववरधत क्षेिमा एक भरिा बढी र्ाखाहरु रहेको अवस्थामा
कायिपावलकाले कज नै एक जना र्ाखा प्रमजखलाई सिस्य सवचव तोकी
अरय र्ाखा प्रमजखहरुलाई सिस्यको रुपमा सहभागी गराउनज पनेछ ।
५.५.३ वार्षिक वजेट तथा कायििम तजजम
ि ा
वबषयगत रुपमा प्राथवमकीकरण सवहत पेर् भएका योजनाहरुलाई
वजेट तथा
कायििम तजजिमा सवमवतले कायििममा िोहोरो नपने
गरी िेहाय बमोवजम योजनाको प्राथवमकीकरण र वजेट तजजिमा गनजि
पनेछ ।
(क) नगरपावलकाको आववधक योजनाको सोंच, लक्ष्य, उद्देश्य,
रणनीवत
(ख) नगरपावलकाको मध्यमकालीन खचि संरचना
(ग) वजेट तथा कायििम सवमवतबाट प्राप्त वजेट सीमा,
मागििर्िन र योजना

प्राथवमकीकरणका आधारहरु

(घ) वबषयगत सवमवतबाट प्राथवमकीकरण भै नआएका तर
नगरपावलका स्तरका महत्वपूणि आयोजनाहरु (५.२.३. क,
ख, ग, घ ङ बमोवजमका योजनाहरु) छनौट गनजि पने भएमा
स्पष्ट आधार र औवचत्य समेतको
आधारमा
वजेटको
सजवनवितता हुने गरी त्यस्ता योजना समावेर् गनि सदकनेछ ।
(ङ) नगरपावलकाको स्रोत साधनले माि योजना सम्पन्न गनि
संभव नभएका
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तर नगरपावलकाको अत्यावश्यक र तोदकएको मापिण्ि पूरा
गरे का योजनाहरुलाई समपजरक अनजिानबाट संचालन गनिको
लावग प्रस्ताव गनि सदकने छ ।
वजेट तजजिमा सवमवतले तयार गरे को वार्षिक वजेट तथा कायििमको मस्यौिा
अनजसूची ५ बमोवजमको ढाँचामा असार ५ गते वभि प्रमजख माफि त्
कायिपावलका समक्ष पेर् गनजि पनेछ । वार्षिक वजेट तथा कायििमको मस्यौिा
पेर् गिाि आर्थिक ववधेयक अनजसूची ६ बमोवजमको ढाँचामा र वववनयोजन
ववधेयक अनजसूची ७ बमोवजमको ढाँचामा समेत पेर् गनजि पनेछ ।
५.६ नगर कायिपावलकाबाट वजेट तथा कायििम स्वीकृ वत
वजेट तथा कायििम तजजिमा सवमवतले पेर् गरे को आगामी आर्थिक
बषिको बार्षिक नीवत तथा कायििम, राजस्व र ब्ययको अनजमान
(वार्षिक वजेट) नगर कायिपावलकाबाट स्वीकृ त गरी सभामा प्रस्तजत
गनजि पनेछ ।
५.७ नगर सभाबाट वजेट तथा कायििम स्वीकृ वत
५.७.१ वजेट तथा कायििम प्रस्तजवतः
नगर कायिपावलकाबाट स्वीकृ त भएको वार्षिक वजेट तथा कायििम
उपप्रमजख वा वनजको असमथितामा कायिपावलकाले तोके को
कायिपावलकाको कज नै सिस्य माफि त असार १० गतेवभि नगर सभामा
प्रस्तजत गरी सक्नज पनेछ । वार्षिक वजेट पेर् गिाि गत आर्थिक वषिको
राजस्व र व्ययको यथाथि वववरण, चालज आर्थिक वषिको संर्ोवधत
अनजमान तथा आगामी आर्थिक वषिको योजना तथा कायििम, आय
व्ययको अनजमावनत वववरण र मध्यमकालीन खचि संरचना समेतको
वववरण खजलाउनज पनेछ ।
५.७.२ वजेट तथा कायििम स्वीकृ वतः
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(क) नगरसभामा प्रस्तजत भएको आगामी आर्थिक वषिको वार्षिक नीवत
तथा कायििम, राजस्व र व्ययको अनजमान (वार्षिक वजेट) सभामा
पेर् भएको १५ दिन वभि छलफलको काम सम्पन्न गने गरी
कायितावलका बनाउनज पनेछ ।
(ख) सभामा छलफल सम्पन्न भएपवछ सभाले वजेट पाररत गने वा
सजझावसवहत कायिपावलकामा दफताि पठाउन सक्नेछ ।
(ग) सजझाव सवहत प्राप्त भएको वजेट उपर कायिपावलकाले पजनर्विचार गरी
आवश्यक पररमाजिन सवहत वा पररमाजिन गनजि पने निेवखएमा कारण
सवहत ५ दिनवभि पजनः सभामा पेर् गनजि पनेछ ।
(घ) कायिपावलकाबाट पजनः पेर् भएको वजेट तथा कायििम असार
मसारत वभि

नगर सभाले पाररत गररसक्नज पनेछ ।

(ङ) सभाले स्वीकृ त गरेको वार्षिक वजेट तथा कायििम श्रावण १५ वभि
सविसाधारणको जानकारीको लावग प्रकावर्त गनजि पने छ । साथै
नगरपावलकाको वेवसाईटमा समेत प्रकार्न गनजि पनेछ ।
६. योजना कायािरवयन
(क)

नगरसभाले

पाररत

गरे को

वार्षिक

वजेट

तथा

कायििम

कायािरवयनको लावग नगर कायिपावलकाका प्रमजखले ७ दिनवभि
प्रमजख प्रर्ासकीय अवधकृ तलाई वजेटको खचि गने अवख्तयारी प्रिान
गनजि पनेछ ।
(ख) अवख्तयारी प्राप्त भएको १५ दिनवभि प्रमजख प्रर्ासकीय अवधकृ तले
अनजसूची८ बमोवजमको ढाँचामा कायििम स्वीकृ त गरी सम्बवरधत
र्ाखा/ इकाइ प्रमजख र विा सवचवलाई वलवखत रुपमा योजना
कायािरवयनको वजम्मा दिनजपनेछ ।
(ग) योजना कायािरवयनको वजम्मा प्राप्त भएको वमवतले ७ दिनवभि
सम्बवरधत र्ाखा एकाइ प्रमजख र विा सवचवले कायििम
कायािरवयनको कायितावलका प्रमजख प्रर्ासकीय अवधकृ त समक्ष पेर्
गनजि पनेछ ।
16

वार्षिक योजना तथा वजेट तजजम
ि ा दिग्िर्िन, २०७४

(घ) र्ाखा/ एकाइ प्रमजख र विा सवचवबाट पेर् भएको कायािरवयन
कायियोजनामा

प्रावववधक

क्षमता,

योजनाको

संवेिनवर्लता,

कायािरवयन प्राथावमकीकरण, नगि प्रवाहको अवस्था समेतको
आधारमा कज नै संर्ोधन गनजि पने िेवखएमा प्रमजख प्रर्ासकीय
अवधकृ तले सजझाव दिन सक्नेछ । यसरी प्राप्त भएको सजझाव समेतको
आधारमा सम्बवरधत वनकायले कायािरवयन कायियोजनामा संर्ोधन
गरी ५ दिन वभि पजनः पेर् गनजि पनेछ ।
(ङ) सबै र्ाखा/इकाइ प्रमजख र विा सवचवबाट प्राप्त कायियोजनालाई
प्रमजख प्रर्ासकीय अवधकृ तले एकवित गरी एकीकृ त कायािरवयन
कायियोजना कायिपावलका समक्ष पेर् गनजि पनेछ ।
६.१ योजना कायािरवयन वववध
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४,
ऐन,२०६३ , खररि वनयमावली,

साविजवनक खररि

आर्थिक कायिवववध ऐन तथा

वनयमावली र स्थानीय तहहरुले संववधान तथा अरय प्रचवलत
कानूनको अवधकार क्षेि वभि रही वनमािण गरे का ऐन वनयम अनजसार
कायािरवयन गनजि पनेछ । नगरपावलकाले आर्थिक वषि र्जरु भएको एक
मवहना वभि आफ्नो वार्षिक खररि योजना र गजरुयोजना स्वीकृ त
गरी सो अनजरुप खररि कायिको व्यवस्थापन गनजिपनेछ ।
६.२ अनजगमन तथा सजपररवेक्षण सवमवत
६.२.१ अनजगमन तथा सजपररवेक्षण सवमवतको गठन
नगरपावलकाबाट सञ्चावलत योजनाको लागत, पररमाण, समय सीमा
(क) उपप्रमजख

संयोजक

(ख) प्रमजखले तोके का एक जना मवहलासवहत कायिपावलकाका सिस्यहरु
मध्येबाट िजई जना सिस्य

सिस्य

(ग) प्रमजख प्रर्ासकीय अवधकृ त

सिस्य
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(घ) प्रमजख, योजना र्ाखा र एकाई

सिस्य– सवचव

उि सवमवतमा आवश्यकता अनजसार कायिपावलकाका अरय सिस्य तथा
ववषय ववज्ञलाई आमरिण गनि सदकनेछ ।
६.२.२ अनजगमन तथा सजपररवेक्षण वववधः
(क) कायिपावलकामा एकीकृ त कायािरवयन कायियोजना पेर् गरे को १५
दिनवभि अनजगमन तथा सजपररवेक्षण सवमवतले वार्षिक अनजगमन
कायियोजना बनाई कायािरवयन गनजि पनेछ ।
(ख) अनजगमन तथा सजपररवेक्षण सवमवतले गरे को कामको प्रवतवेिन प्रत्येक
२ मवहनामा पेर् गरी कायिपावलकाको बैठकमा छलफल गनजि पनेछ ।
(ग) कायिपावलकाले अनजगमन तथा सजपररवेक्षण सवमवतको प्रवतवेिन
समेतको आधारमा योजना कायािरवयनमा िेवखएका िजरटहरु
सच्याउन तथा समय र गजणस्तर कायम गनि सम्बवरधत पक्ष
(उपभोिा सवमवत, वनमािण व्यवसायी, परामर्ििाता, तथा कमिचारी)
लाई आवश्यक वनिेर्न दिनज पनेछ । अनजगमन तथा सजपररवेक्षण
सवमवतले दिएको वनिेर्न पालना गनजि सम्बवरधत पक्षको वजम्मेवारी
हुनेछ ।
६.२.३ विास्तरीय अनजगमन सवमवत
आफ्नो विावभि सञ्चावलत योजनाको लागत, पररमाण, समय सीमा
र गजणस्तरीयताका आधारमा अनजगमन गरी आवश्यक पृष्ठपोषण
दिनको लावग वनम्न अनजसारको विास्तरीय अनजगमन सवमवत गठन
गनजि पनेछ ।
(क) सम्ववरधत विाको विाध्यक्ष

संयोजक

(ख) विा सिस्यहरु

सिस्य

(ग) विा सवचव

सिस्य– सवचव
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उि सवमवतमा आवश्यकता अनजसार अरय कमिचारीलाई आमरिण
गनि सदकनेछ । सवमवतले अनजगमन गिाि िेवखएका ववषयका
सम्बरधमा अनजगमन तथा सजपररवेक्षण सवमवतलाई वनयवमत रुपमा
जानकारी गराउनज पनेछ ।
६.२.४ आयोजनाको मूल्यागकन
नगरपावलकाले १० करोि भरिा वढी लागतका आयोजनाको योजना
सम्पन्न भएको २ बषिवभि तेस्रो पक्षबाट प्रभाव मूल्यांकन गराउनज पने
छ।
६.३

सःर्ति, ववर्ेष र समपजरक अनजिानबाट सञ्चावलत योजना
कायािरवयन
संघ तथा प्रिेर् सरकारबाट नगरपावलका माफि त् सञ्चालन गने
सःर्ति, ववर्ेष र समपजरक अनजिानका आयोजनाहरुको कायािरवयन

६.४

सम्बवरधत तहबाट प्राप्त मागििर्िन बमोवजम हुनेछ ।
योजनाको भजिानी प्रकृ या
नगरपावलकाबाट सञ्चावलत योजनाको कायिसम्पन्न प्रवतबेिन रवनगग
ववल, आवश्यक ववल भरपाई, साविजवनक परीक्षण प्रवतबेिन र
वनयमानजसार
पेर् नजिपने अरय आवश्यक कागजातको आधारमा
रकम भजिानी गनजि पनेछ ।

७.

लागत साझेिारीमा योजना कायािरवयन
नेपाल/प्रिेर् सरकारले नगरपावलकालाई पूवािधार ववकास सम्बरधी
कज नै योजना कायािरवयन गनि समपजरक अनजिान प्रिान गनि सक्नेछ ।
समपजरक अनजिानका आधारहरु िेहाय बमोवजम हुनेछनः–
(क)

आयोजनाको आवश्यकता र प्राथवमकता,

(ख)

आयोजनाको सम्भाव्यता,

(ग)

आयोजनाको लागत,
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(घ)

आयोजना कायािरवयन गनिको लावग आवश्यक लागत
साझेिारी,

(ङ)

आयोजनाबाट प्राप्तहुने प्रवतफल वा लाभ,

(च)

आयोजना कायिरवयनको लावग आवश्यक प्रावववधक क्षमता ।

समपजरक अनजिान प्रिान गने कायिवववध तथा अरय व्यवस्था नेपाल
सरकारले वनधािरण गरे बमोवजम हुनेछ ।
८. ववववध
८.१
नगरपावलकाले ऋण वलन सक्नेः
नगरपावलकाले राविय प्राकृ वतक स्रोत तथा ववत्त आयोगको
वसफाररसको सीमावभि रही नगर सभाबाट स्वीकृ त हुनेगरी
उत्पािनर्ील, रोजगारमजलक, आरतररक आय बृवद्ध तथा पूँजीगत
कायिको लावग आरतररक ऋण वलन सक्ने छन् । त्यस्तो ऋणको अववध
अवधकतम २५ वषिसम्म हुनेछ ।
नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको ऋण वा नेपाल सरकार जमानी भै
वलएको ऋण नगरपावलकाले वनधािररत समयमा चजिा नगरे मा
नेपाल सरकारले त्यस्तो गाउँ पावलका वा नगरपावलकालाई उपलब्ध
गराउने अनजिानबाट कट्टा गरी सो रकम प्राप्त गने वा ऋण भजिानी
गररदिनेछ ।
८.२

वस्तजगत वववरण (Profile) तयार गनजि पनेः
नगरपावलकाले वार्षिक योजना र वजेट तजजिमा गनजि पूवि नगरको
भौगोवलक, सामावजक, आर्थिक तथा पूवािधार लगायतका क्षेिको
यथाथि वस्थवत िेवखने गरी बस्तजगत वववरण (Profile) तयार वा
अद्याववधक गनजि पनेछ । अद्याववधक वस्तजगत वववरण आफ्ना
Website माफि त साविजवनक गनजि पनेछ ।
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अनजसच
ू ी- १
(दिग्िर्िनको िफा ५.१.१ संग सम्बवरधत)

आय तथा व्ययको प्रक्षेपण
आ.व......................

र्ीषिक

आ.व.
..../.....
को यथाथि

राजस्वः
१
आरतररक राजस्वः
एकीकृ त सम्पत्ती
१.१
कर
घरजग्गा बहाल
१.२
कर
१.३ व्यवसाय कर
बहाल ववटौरी
१.४
र्जल्क
१.५ पार्किं ङ र्जल्क
जविबजटी, कवािी
१.६
र जीवजरतज कर
१.७ सेवा र्जल्क
१.८ अरय
२
२.१

राजस्व बाँिफाँिः
मूल्य अवभवृदद्द कर
तथा अरत: र्जल्क
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संर्ोवधत
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आ.व.
..../..... को
अनजमान
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२.२
२.२.१
२.२.२
२.२.३
२.२.४
२.२.५

प्राकृ वतक स्रोतको
रोयल्टी
पवितारोहण
ववद्यजत
वन
खानी तथा खवनज
पानी तथा अरय
प्राकृ वतक स्रोत

३

ववत्तीय
हस्तारतरण

३.१

नेपाल सरकारबाट
प्राप्त हुने अनजिानः

३.१.१
३.१.२
३.१.३
३.१.४
३.२
३.२.१
३.२.२
३.२.३
३.२.४

ववत्तीय
समानीकरण
अनजिान
सर्ति
अनजिान
समपूरक
अनजिान
ववर्ेष
अनजिान
प्रिेर् सरकारबाट
प्राप्त हुने अनजिानः

ववत्तीय
समानीकरण
अनजिान
सर्ति अनजिान
समपूरक अनजिान
ववर्ेष अनजिान
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ववत्तीय व्यवस्था
(प्रावप्त)
अरतर स्थानीय
तह साझेिारी
अरय
कू ल जम्मा

४
५
६
व्यय:
१
१.१
१.२
१.३
१.४
१.५

चालज
पाररश्रवमक/
सजववधा
मालसमान तथा
सेवाको उपयोग
(तालीम समेत)
व्याज र सेवा खचि
अनजिान
सामावजक सजरक्षा

१.६ अरय खचि
२
पूज
ँ ीगत
२.१
जग्गा
२.२
भवन
२.२.१ फर्निचर
२.२.२ सवारी साधन
२.२.३ मेवर्नरी औजार
साविजवनक
२.२.४
वनमािण
पूज
ँ ीगत
२.२.५ अनजसरधान तथा
परामर्ि
२.२.६ अरय
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३
४
५
५.१

ववत्तीय व्यवस्था
(भजिानी)
जम्मा
बजेट बचत (+)/रयून (-)
ऋण
आरतररक

५.२

वाह्य
गत वषिको
६
मौज्िात
कू ल जम्मा
नोट: राजश्व र खचि र्ीषिक नेपाल सरकारको खचि बगीकरण तथा
व्याख्या बमोवजम उल्लेख गनजि पनेछ ।
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cg';"rL @
-lbUbz{gsf] bkmf %=@=! ;+u ;DjlGwt_
d'l;sf]6 gu/kflnsf
/fh:j k/fdz{ ;ldltsf] k|ltj]bg, ==========
-s_ k[i7e"ld
-v_ /fh:jsf] df}h'bf cj:yfsf] ljZn]if0f
-u_ /fh:j gLltx?
-3_ s/sf cfwf/x?
-ª_ cfufdL cf=j=sf] nflu k|:tfljt s/ tyf u}/ s/ /fh:j b/
l;=g+=
/fh:jsf]
rfn'
k|:tfljt
k'i6\ofO{+
If]qx?
cfly{s
b/
jif{sf] b/

-r_ cfufdL cf=j=sf] nflu cg'dflgt s/
l;=g+=
/fh:jsf]
ut
If]qx?
cf=j=sf]
oyfy{
/sd

-5_ lgisif{ tyf ;'emfjx?
-====================_
;+of]hs ================
;b:o =================
;b:o ==================
:yfgLo /fh:j k/fdz{ ;ldlt
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tyf u}/ s/
rfn'
cf=j=sf]
;+zf]lwt
cg'dfg

s}lkmot

/fh:j /sd
cfufdL s}lkmot
cf=j=sf]
cg'dfg
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अनजसूची ३
(दिग्िर्िनको िफा ५.२.४ संग सम्ववरधत)
आयोजना प्राथवमकीकरणका आधारहरु तथा प्राथवमकता वनधािरण फाराम
(क) आयोजना प्राथवमकीकरणका आधारहरु
१.गररबी वनवारणमा प्रत्यक्ष योगिान पजग्ने आयोजनाहरु (२० अंक)
(क) प्रत्यक्ष योगिान पजयािउने–२० अंक
(ख) अप्रत्यक्ष योगिान पजयािउने –१० अंक
(ग) तटस्थ–५ अंक
२. उत्पािनमूलक तथा वछटो प्रवतफल प्राप्त गनि सदकने आयोजनाहरु (१५ अंक)
(क) चालज आ.व.मानै सम्पन्न हुने–१५ अंक
(ख) आगामी आ.व. मा सम्पन्न हुने–१० अंक
(ग) अरय–५ अंक
३. आम्िानी र रोजगार बृवद्ध गने आयोजनाहरु (१५ अंक)
(क) प्रत्यक्ष योगिान पजयािउने–१५ अंक
(ख) अप्रत्यक्ष योगिान पजयािउने–७.५ अंक
(ग) तटस्थ–०
४.लागत सहभावगता जजट्ने आयोजनाहरु (१५ अंक)
(क) ५०Ü वा सो भरिा बढी लागत सहभावगता हुने–१५ अंक
(ख) ५०Ü िेवख ५०५ सम्म लागत सहभावगता हुने–१० अंक
(ग) २०Ü सम्म लागत सहभावगता हुने–५ अंक
(घ) लागत सहभावगता नहुने–०
५. स्थानीय श्रोत साधन र सीपको प्रयोग हुने आयोजनाहरु (१० अंक)
(क) आयोजनालाई आवश्यक पने सबै श्रोत साधन
नगरपवलकामा उपलव्ध
(ख)

हुने–१० अंक

आयोजनालाई आवश्यक पने ५०Ü सम्म श्रोत साधन
नगरपावलका क्षेिमा उपलव्ध हुने–७.५ अंक

(ग)

अरय–५ अंक

६. समावेर्ी ववकासमा योगिान पजयािउने आयोजनाहरु (१० अंक)
(क) प्रत्यक्ष योगिान पजयािउने–१० अंक
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(ख) अप्रत्यक्ष योगिान पजयािउने–५ अंक
(ग) तटस्थ–०
७. िीगो ववकास र वातावरणीय संरक्षण गने आयोजनाहरु (१० अंक)
(क) प्रत्यक्ष योगिान पजयािउने–१० अंक
(ख) अप्रत्यक्ष योगिान पजयािउने–५ अंक
(ग) तटस्थ–०
८. स्थानीय भावषक, सांस्कृ वतक ववकास गने आयोजनाहरु (५ अंक)
(क) प्रत्यक्ष योगिान पजयािउने–५ अंक
(ख) अप्रत्यक्ष योगिान पजयािउने–३ अंक
(ग) तटस्थ–०
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प्राथवमकता िम

(१००)
कज ल प्राप्तागक

८.स्थानीय भावषक, सांस्कृ वतक ववकास
(कंअ ५)

७.िीगो ववकास र वातावरणीय संरक्षण
(कंअ १०)

६६. समावेर्ी ववकासमा योगिान पजयािउने
आयोजनाहरु (१० अंक)

५. स्थानीय श्रोत साधन र सीपको प्रयोग हुने
आयोजनाहरु (१० अंक)

४.लागत सहभावगता जजट्ने आयोजनाहरु (१५
अंक)

३. आम्िानी र रोजगार बृवद्ध गने आयोजनाहरु
(१५ अंक)

२ उत्पािनमूलक तथा वछटो प्रवतफल .प्राप्त
गनि सदकने
(अंक १५)

आयोजनाको नाम

१.गररबी वनवारणमा प्रत्यक्ष योगिान पजग्ने
(अंक २०)

ि.सं.

(ख) आयोजनाको प्राथवमकतािम वनधािरण फाराम

१
२
३
४
५
६
नोटः आयोजनाहरुको प्राथवमकतािम वनधािरण गिाि सवैभरिा बढी अंक प्राप्त गने आयोजनालाई पवहलो
प्राथवमकतािम वनधािरण गनजि पनेछ ।

ि..स.

अंक भार

प्राथवमकता नं.

१

८० अंक भरिा बढी प्राप्त भएमा

१

२

६० िेवख ८० अंक प्राप्त भएमा

२

३

६० अंक भरिा कम प्राप्त भएमा

३

४

५० अंक भरिा कम प्राप्त भएमा

रयून प्राथवमकता

नोटः यसरी योजना छनौट गिाि पवहलो प्राथवमकतामा परे को योजनाहरु छनौट गने । रकम
उपलब्ध भएसम्म प्राथवमकता २ र ३ स्वीकृ त गनि सक्नेछ ।
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cg';"rL $
-lbUbz{gsf] bkmf %=$ ;+u ;DjlGwt_

d'l;sf]6 gu/kflnsf

cfly{s ljsf;
१

२
;fdflhs ljsf;
१
२
k"jf{wf/ ljsf;
१
२
jftfj/0f tyf ljkb\ Aoj:yfkg ;ldlt
१
२
;'zf;g tyf ;:yfut ljsf;
29

cfjlws of]hgfsf
/0fgLlt ;Fu ;DalGwt

nfeflGjt hg;+Vof

sfof{Gjog ljlw

cg'dflgt nfut

cfof]hgf ;+rfng x'g]
:yn

cfof]hgfsf] gfd

k|yldstf qmd

j8f g+=======
cfof]hgfsf] k|fyldlss/0f ;"rL, @)=====
-s_ lgwf{l/t j8fut ah]6 ;Ldf leqsf cfof]hgfsf] nflu
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cfjlws
of]hgfsf
/0fgLlt ;Fu
;DalGwt

nfeflGjt
hg;+Vof

sfof{Gjog ljlw

cfof]hgf
;+rfng x'g]
:yn
cg'dflgt
nfut

cfof]hgfsf]
gfd

k|yldstf qmd

१
-v_ gu/kflnsf :t/Lo - gu/ uf}/jsf cfof]hgf, jx'jifL{o cfof]hgfx? /
b'O{ jf ;f] eGbf j9L j8fdf kg]{ cfof]hgfx?_

१
gf]6M qmdfut cfof]hgfx?sf] k|fyldsLs/0f ;"rL cfjZos kg]{ 5}g .
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अनजसूची ५
(दिग्िर्िनको िफा ५.५.३ संग सम्बवरधत)

आर्थिक वषि २०७…/०७ …को
नीवत, कायििम तथा बजेट

मजवसकोट नगरपावलका
रुकज म (पविम) वजल्ला
प्रिेर् नं ६
२०७४
खण्ि १ - पररचय र समीक्षा
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१.१ पृष्ठभूमी
१.२ चालू आ.व.को नीवत तथा कायििमको समीक्षा
(क) आर्थिक क्षेि
(ख) सामावजक क्षेि
(ग) पूवािधार क्षेि
(घ) वातावरण तथा ववपि व्यवस्थापन
(ङ) संस्थागत ववकास, सेवा प्रवाह र सजर्ासन
(च) अरय

खण्ि २ - आगामी आ.व.२०..../....... को नीवत, बजेट
तथा कायििम
२.१ सोंच, लक्ष्य, उद्देश्य र अपेवक्षत उपलब्धी
२.२ वार्षिक बजेट तथा कायििम तजजिमा गिाि अवलम्बन गररएका
प्रमजख नीवत तथा आधारहरु
२.२.१ समग्र नीवत तथा आधारहरु
२.२.२ क्षेिगत नीवत तथा आधारहरुः
(क) आर्थिक क्षेि
(ख) सामावजक क्षेि
(ग) पूवािधार क्षेि
(घ) वातावरण तथा ववपि व्यवस्थापन
(ङ) संस्थागत ववकास, सेवा प्रवाह र सजर्ासन
२.३ मजख्य मजख्य आयोजना र दियाकलापहरु
२.४ अनजमावनत व्यय र स्रोत व्यवस्थापन
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वार्षिक योजना तथा वजेट तजजम
ि ा दिग्िर्िन, २०७४

२.५ उपसंहार
प्रस्तजत गने
उपप्रमजख वा सिस्य......
वमवत:

.....
रु. हजारमा

र्ीषिक

गत
आ.व.२० /
को यथाथि

आयः
राजस्वः
आरतररक राजस्व
राजस्व बाँिफाँिबाट
प्राप्त रकम
अरय आय
अरतर सरकारी
ववत्तीय हस्तारतरण
नेपाल सरकारबाट
प्राप्त
प्रिेर् सरकारबाट
प्राप्त
अरतर स्थानीय
तहबाट प्राप्त
जनसहभावगताः
33

चालज
आ.व. २०
/ को
संर्ोवधत
अनजमान

आ.व.२० / को
अनजमान

वार्षिक योजना तथा वजेट तजजम
ि ा दिग्िर्िन, २०७४

नगि सहभावगता
श्रम तथा वस्तजगत
सहायता

व्ययः
चालज खचि
पूँवजगत खचि

बजेट बचत
(+)/रयून (-)
ववत्तीय व्यवस्था
खजि ऋण लगानी
ऋण लगानी (-)
ऋण लगानीको
सावाँ दफताि प्राप्ती
(+)

खजि र्ेयर लगानी
र्ेयर लगानी (-)
र्ेयर वबिीबाट
लगानी दफताि प्राप्ती
(+)
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वार्षिक योजना तथा वजेट तजजम
ि ा दिग्िर्िन, २०७४

खजि ऋण प्राप्ती
ऋणको साँवा
भजिानी (-)
ऋण प्राप्ती
(+)
अवरतम बजेट बचत
(+)/रयून (-)

राजस्व तथा अनजिान प्रावप्तको अनजमान
आ.व.२० /
रु. हजारमा
गत आ.व २०
/ को यथाथि

र्ीषिक

राजस्वः
आरतररक राजस्वः

1130 0
11310
11311
11312
11313
11314
1132 0
1132 1
1132 2

सम्पवत्त कर
अचल सम्पवत्तमा लाग्ने कर
व्यविगत सम्पतीमा लाग्ने
बार्षिक कर
संस्थागत सम्पतीमा लाग्ने
बार्षिक कर
एकीकृ त सम्पवत कर
भजवमकर/मालपोत
खजि सम्पत्तीमा लाग्ने कर
घरवहाल कर
वहाल ववटौरी कर
35

चालज आ.व.
आ.व. २० /
२० / को
को अनजमान
संर्ोवधत
अनजमान

वार्षिक योजना तथा वजेट तजजम
ि ा दिग्िर्िन, २०७४
नरपावलकाले आजिन गने अरय कर तथा राजश्वको वववरणहरु नेपाल सरकारवाट स्वीकृ त राजश्व

संकेत तथा वर्गिकरण र व्याख्या बमोवजम उल्लेख गने ।

राजस्व बाँिफाँिः

114 11
114 2 1
14 171
14 172
14 173
14 174
14 175
14 176

बाँिफाँि भइि प्राप्त हुने मूल्य
अवभबृवद्ध कर
बाँिफाँि भइि प्राप्त हुने अरत र्जल्क
वन रोयल्टी
खानी रोयल्टी
जलस्रोत रोयल्टी
पवितारोहण रोयल्टी
पियािा रोयल्टी
पयिटन सेवा र्जल्क रोयल्टी
अरय आयः
साववक स्थानीय वनकायबाट
हस्तारतरण भई प्राप्त रकम
बेरुजज असजली
गत वषिको नगि मौज्िात
अरतर सरकारी ववत्तीय हस्तारतरणः
नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनजिानः
ववत्तीय समानीकरण अनजिान
सर्ति अनजिान
समपूरक अनजिान
ववर्ेष अनजिान
प्रिेर् सरकारबाट प्राप्त अनजिानः
ववत्तीय समानीकरण अनजिान
सर्ति अनजिान
समपूरक अनजिान
ववर्ेष अनजिान
36

वार्षिक योजना तथा वजेट तजजम
ि ा दिग्िर्िन, २०७४

अरय स्थानीय तहबाट प्राप्त
अनजिानः
सर्ति अनजिान
समपूरक अनजिान
ववर्ेष अनजिान
जनसहभावगताः

नगि सहभावगता
श्रम तथा वस्तजगत सहायता
नोट- राजस्वका वर्षिकहरु नेपाल सरकारवाट स्वीकृ त राजश्व संकेत तथा
वर्गिकरण र व्याख्या बमोवजम उल्लेख गने ।
ववत्तीय व्यवस्था अनजमान
आ.व.२० /
रु. हजारमा
आ.व.२०
र्ीषिक

/ को
यथाथि

ववत्तीय व्यवस्थाः
खजि ऋण लगानी
ऋण लगानी (-)
ऋण लगानीको सावाँ दफताि
प्राप्ती (+)
खजि र्ेयर लगानी
र्ेयर लगानी (-)
र्ेयर वबिीबाट लगानी दफताि
प्राप्ती (+)
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आ.व.२०
/ को
संर्ोवधत
अनजमान

आ.व२०
/ को
अनजमान

वार्षिक योजना तथा वजेट तजजम
ि ा दिग्िर्िन, २०७४

खजि ऋण प्राप्ती
ऋणको साँवा भजिानी (-)
ऋण प्राप्ती (+)

व्यय अनजमान

२१०००

पाररश्रवमक /
सजववधा

२११००

पाररश्रवमक /
सजववधा

नगिमा दिइने
२१११० पाररश्रवमक र
सजववधा
वजरसी वा वजरसी
वापत कमिचारी
२११२०
दिइने पाररश्रवमक
सजववधा

38

श्रो
त

जन सहभावगता

स्थानीय तह

प्रिेर् सरकार

ऋण

अरतर सरकारी
ववत्तीय
हस्तारतरण
नेपाल सरकार

आरतररक श्रोत

आ.व.२० / को अनजमान

आ.व.२० / को संर्ोवधत अनजमान

आ.व.२० / को यथाथि

चालज खचि

र्ीषिक

आ.व.२० /

वार्षिक योजना तथा वजेट तजजम
ि ा दिग्िर्िन, २०७४
२११२१ पोर्ाक
२११२२ खाद्यान्न
२११२३

औषधी उपचार
खचि

२११३० कमिचारी भत्ता
२११३१ स्थानीय भत्ता
२११३२ महंगी भत्ता
२११३३ दफल्ि भत्ता
२११३४

कमिचारीको बैठक
भत्ता

२११३५

कमिचारी प्रोत्साहन
तथा पजरस्कार

२११३९ अरय भत्ता
२११४०

पिावधकारी भत्ता
तथा अरय सजववधा

२११४१

पिावधकारी बैठक
भत्ता

२११४२

पिावधकारी अरय
सजवबधा

२११४९

पिावधकारी अरय
भत्ता

नगरपावलकाले गने अरय चालज खचिका वर्षिकहरु आवश्यकता अनजसार यसै गरर उल्लेख गनि सदकने छ ।
पूवँ जगत
खचि

३११११ भवन खररि
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वार्षिक योजना तथा वजेट तजजम
ि ा दिग्िर्िन, २०७४
३१११२ भवन वनमािण
वनर्मित भवनको
३१११३ संरचनात्मक सजधार
खचि
३१११५

फर्निचर तथा
दफक्चसि

३११२०

सवारी साधन तथा
मेवर्नरी औजार

३११२१ सवारी साधन
३११२२

मेवर्नरी तथा
औजार

३११३० अरय पूज
ँ ीगत खचि
पर्जधन तथा
३११३१ बागवानी ववकास
खचि
कम््यजटर सफ्टवेयर
वनमािण तथा खरीि
३११३२ खचि एवं अरय
बौवद्धक सम्पत्ती
प्रावप्त खचि
३११५० साविजवनक वनमािण
सिक तथा पूल
वनमािण
रे लमागि तथा हवाइि
३११५२
मैिान वनमािण
३११५१

स्थानीय तहले गने अरय पजँजीगत खचिका वर्षिकहरु आवश्यकता अनजसार यसै
गरर उल्लेख गने ।
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वार्षिक योजना तथा वजेट तजजम
ि ा दिग्िर्िन, २०७४

कायिक्षि
े गत व्यय अनजमान
आ.व.२० /
रु.हजारमा

१०
१०१०
१०२०
१०३०
१०४०
१०५०

२०
२०१०
२०२०
२०३०

आर्थिक ववकास
कृ वष
उद्योग तथा
वावणज्य
पयिटन
सहकारी
ववत्तीय क्षेि
सामावजक
ववकास
वर्क्षा
स्वास्थय
खानेपानी तथा
सरसफाइ
41

स्थानीय तह

जन सहभावगता

ऋण

अरतर सरकारी ववत्तीय हस्तारतरण
प्रिेर् सरकार

नेपाल सरकार

आरतररक श्रोत

आ.व.२० / को अनजमान

आ.व.२० / को संर्ोवधत अनजमान

आ.व.२० / को यथाथि

र्ीषिक

संकेत नं.

श्रोत

वार्षिक योजना तथा वजेट तजजम
ि ा दिग्िर्िन, २०७४
२०४०
२०५०

२०६०

३०

३०१०
३०२०
३०३०

३०४०

३०५०

४०

४०१०
४०२०

४०३०

४०४०

संस्कृ वत प्रवद्धिन
खेलकज ि तथा
मनोरञ्जन
लैवगक समानता
तथा सामावजक
समावेर्ीकरण
पूवािधार ववकास
स्थानीय सिक,
पजल तथा
झोलजगगेपल
ज
ससंचाई
भवन तथा
सहरी ववकास
उजाि, लघज तथा
साना
जलववद्यजत
(वैकवल्पक उजाि
समेत)
सञ्चार
वातावरण तथा
ववपि
व्यवस्थापन
वन तथा भजसंरक्षण
जलाधार
संरक्षण
वातावरण
संरक्षण, जलवायज
पररवतिन
फोहरमैला तथा
ढल व्यवस्थापन
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वार्षिक योजना तथा वजेट तजजम
ि ा दिग्िर्िन, २०७४
४०५०
४०६०
४०७०

५०

५०१०
५०२०
५०३०
५०४०

५०५०

५०६०
५०७०
५०८०

जलउत्पन्न
प्रकोप वनयरिण
ववपि
व्यवस्थापन
वारुण यरि
सञ्चालन
संस्थागत
ववकास, सेवा
प्रवाह र
सजर्ासन
सामारय सेवा
सजरक्षा
व्यवस्थापन
सूचना प्रवववध
पवञ्जकरण
व्यवस्थापन
स्थानीय
तथयागक संकलन
र अवभलेख
व्यवस्थापन
सजर्ासन प्रवद्धिन
अनजसरधान तथा
ववकास
अरयि वर्गिकृत
नभएको

वार्षिक ववकास कायििम
आ.व.२० /
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ि ा दिग्िर्िन, २०७४

संकेत नं./ववषयगत
वर्षिकः _-------------

रु. हजारमा
श्रोत

ि.सं.

कायििम/
आयोजना
को नाम

कायािरव
यन हुने
स्थान

लक्ष्य

वववनयो
जन
रु.

अरतर सरकारी ववत्तीय हस्तारतरण
आरतररक
श्रोत

नेपाल
सरकार

प्रिेर्
सरकार

स्था
नीय
तह

ऋण

जन
सहभा
वगता

१

२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
जम्मा
पजनिः नगरपावलका तहबाट सञ्चालन गररने सबै कायििमहरुलाई
क्षेिगत/ववषयगत आधारमा छज ट्टाएर प्रत्येक ववषय (जस्तैः कृ वष, वर्क्षा,
स्वास्थय, सिक) को अलग अलग वववरण तयार गनजि पनेछ ।
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ि ा दिग्िर्िन, २०७४
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वार्षिक योजना तथा वजेट तजजम
ि ा दिग्िर्िन, २०७४

cg';"rL ^
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नगरपावलकाको आर्थिक ऐनको नमजना
मजवसकोट नगरपावलकाको अथि सम्बरधी प्रस्तावलाई कायािरवयन गनि बनेको
ववधेयक

प्रस्तावनाः मजवसकोट नगरपावलकाको आर्थिक वषि २०७ /२०७

को

अथि सम्बरधी प्रस्तावलाई कायािरवयन गनिको वनवमत्त स्थानीय कर
तथा र्जल्क संकलन गने, छज ट दिने तथा आय संकलनको प्रर्ासवनक
व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको संववधानको धारा 2२8 को उपधारा (2) बमोवजम
............. नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
१. संवक्षप्त नाम र प्रारम्भः (1) यस ऐनको नाम “आर्थिक ऐन,
20....” रहेको छ ।
(2)

यो

ऐन

2०..

साल

श्रावण

1

गतेिवे ख

मजवसकोट नगरपावलका क्षेिमा लागू हुनेछ ।
२. सम्पवत करः नगरपावलकाका क्षेिवभि अनजसूवच (1) बमोवजम
एदककृ त/ सम्पवत्त कर/ घरजग्गा कर लगाइने र असूल उपर
गररनेछ ।
३. भूवम कर (मालपोत): नगरपावलका क्षेिवभि अनजसूची (1)
बमोवजमको(एकीकृ त सम्पत्ती कर लगाएको अवस्थामा भूवम कर

लाग्ने छैन)
४. घर जग्गा वहाल करः

नगरपावलका क्षेिवभि कज नै व्यवि वा

संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारे ज, गोिाम, टहरा, छ्पर,
जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंवर्क तवरले वहालमा दिएकोमा
त्यस्तो बहाल रकममा अनजसूवच (3) बमोवजम घर जग्गा वहाल
कर लगाइने र असूल गररनेछ ।
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५. व्यवसाय करः नगरपावलका क्षेिवभि व्यापार, व्यवसाय वा
सेवामा

पूँजीगत

लगानी

र

आर्थिक

कारोवारका

आधारमा

अनजसूवच (4) बमोवजम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर
गररनेछ ।
६. जविबजटी, कवािी र जीवजरतज करः नगरपावलका क्षेिवभि कज नै
व्यवि वा संस्थाले ऊन, खोटो, जविबजटी, वनकस, कवािी
माल र प्रचवलत कानूनले वनषेध गररएको जीवजरतज वाहेकका
अरय मृत वा माररएका जीवजरतजको हाि, वसङ, ्वाँख, छाला
जस्ता बस्तजको व्यवसावयक कारोवार गरे वापत अनजसूवच (5)
बमोवजमको कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ ।
७. सवारी साधन करः नगरपावलका क्षेिवभि िताि भएका सवारी
साधनमा अनजसूवच (6) बमोवजम सवारी साधन कर लगाइने छ
र उि कर प्रिेर्ले असजल गरी अरतर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन
ऐन, २०७४ बमोवजम स्थानीय तहको ववभाज्य कोष माफि त्
नगरपावलकाको संवचत कोषमा बाँिफाँि गनजिपनेछ ।
८. ववज्ञापन करः नगरपावलका क्षेिवभि हुने ववज्ञापनमा अनजसूवच
(7) बमोवजम ववज्ञापन कर लगाइने र असूल उपर गररनेछ
।यसरी कर संकलन गिाि अरतर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन,
२०७४ बमोवजम प्रिेर्ले वनधािरण गरे को ववज्ञापन कर समेत
संकलन गरी प्रिेर् ववभाज्य कोषमा राजश्व बाँिफाँि गनजिपनेछ।
९. मनोरञ्जन करः नगरपावलका क्षेिवभि हुने मनोरञ्जन व्यवसाय
सेवामा अनजसूवच (8) बमोवजम व्यवसाय कर लगाइने र असजल
उपर गररनेछ । यसरी कर संकलन गिाि अरतर सरकारी ववत्त
व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोवजम प्रिेर्ले वनधािरण गरे को
ववज्ञापन कर समेत संकलन गरी प्रिेर् ववभाज्य कोषमा राजश्व
बाँिफाँि गनजिपनेछ।
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१०. बहाल वबटौरी र्जल्कः नगरपावलका क्षेिवभि आफज ले वनमािण,
रे खिेख वा संचालन गरेका हाट बजार, पसल वा सरकारी
जग्गामा अनजसूवच (9) मा उल्लेख भए अनजसार बहाल वबटौरी
र्जल्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ ।
११. पार्कि ङ र्जल्कः नगरपावलका क्षेिवभि कज नै सवारी साधनलाई
पार्कि ङ सजववधा उपलब्ध गराए वापत अनजसूवच (10) बमोवजम
पार्कि ङ र्जल्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ।
१२. ट्रेदकगग, कोयोदकि, क्यानोइगग, बरजी जवम्पगग, वजपफ्लायर
र र्याफ्टीगग र्जल्कः नगरपावलकाले आफ्नो क्षेिवभि ट्रेदकगग,
कायोदकि, क्यानोइगग, बरजी जवम्पगग, वजपफ्लायर र
र्याफ्टीगगसेवा वा व्यवसाय संचालन गरे वारत अनजसूवच (11)
बमोवजमको र्जल्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ ।
१३. सेवा र्जल्क, िस्तजरः नगरपावलकाले वनमािण, संचालन वा
व्यवस्थापन गरे का अनूसूवच 12 मा उवल्लवखत स्थानीय पूवािधार
र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनजसूवचमा
व्यवस्था भए अनजसार र्जल्क लगाइने र असूल उपर गररनेछ ।
१४. पयिटन प्रवेर् र्जल्कः नगरपावलकाले आफ्नो क्षेिवभि वनमािण
गरे का उद्यान, पाकि , वचवियाखाना, ऐवतहावसक तथा
पजरातावत्वक सम्पिा, संग्राहलय जस्ता सम्पिा उपयोग गरे वापत
पयिटकहरुवाट अनजसूची १३ मा उवल्लवखत िरमा पयिटन प्रवेर्
र्जल्क लगाईने र असजल उपर गररनेछ ।
१५. कर छज टः यस ऐन बमोवजम कर वतने िावयत्व भएका व्यवि वा
संस्थाहरुलाई कज नै पवन दकवसमको कर छज ट दिईने छैन ।
१६. कर तथा र्जल्क संकलन सम्बवरध कायिवववधः यो ऐनमा भएको
व्यवस्था अनजसार कर तथा र्जल्क संकलन सम्बरधी कायिवववध
नगरपावलकाले तोके अनजसार हुनेछ ।
अनजसच
ू ी १: (नगरपावलकाले लगाउने सम्पत्ती करका क्षेि र िरहरु
उल्लेख गने)
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अनजसच
ू ी २: नगरपावलकाले लगाउने भूमीकर (मालपोत)का क्षेि र
िरहरु उल्लेख गने
अनजसच
ू ी ३: नगरपावलकाले लगाउने घर जग्गा वहाल करका क्षेि र
िरहरु उल्लेख गने
अनजसच
ू ी ४: नगरपावलकाले लगाउने व्यवसाय करका क्षेि र िरहरु
उल्लेख गने
अनजसच
ू ी ५: नगरपावलकाले लगाउने जविबजटी, कवािी र जीवजरतज
करका क्षेि र िरहरु उल्लेख गने
अनजसच
ू ी ६: नगरपावलकाले लगाउने सवारी साधन करका क्षेि र
िरहरु उल्लेख गने
अनजसच
ू ी ७: नगरपावलकाले लगाउने ववज्ञापन करका क्षेि र िरहरु
उल्लेख गने
अनजसच
ू ी ८: नगरपावलकाले लगाउने मनोरञ्जन करका क्षेि र िरहरु
उल्लेख गने
अनजसच
ू ी ९: नगरपावलकाले लगाउने बहाल वबटौरी र्जल्कका क्षेि र
िरहरु उल्लेख गने
अनजसच
ू ी १०: नगरपावलकाले लगाउने पार्कि गग र्जल्कका क्षेि र
िरहरु उल्लेख गने
अनजसच
ू ी ११: नगरपावलकाले लगाउने ट्रेदकगग, कोयोदकि,
क्यानोइगग, बरजी जवम्पगग,
वजपफ्लायर र
र्याफ्टीगग र्जल्कका क्षेि र िरहरु उल्लेख गने
अनजसच
ू ी १२: नगरपावलकाले लगाउने र्जल्क तथा िस्तजरका क्षेि र
िरहरु उल्लेख गने
अनजसच
ू ी १३: नगरपावलकाले लगाउने पयिटन प्रवेर् र्जल्कका क्षेि र
िरहरु उल्लेख गनि
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cg';"rL &
-lbUbz{gsf] bkmf %=%=# ;+u ;DjlGwt_
d'l;sf]6 gu/kflnsfsf] ljlgof]hg P]gsf] gd'gf
d'l;sf]6 gu/kflnsfsf] cfly{s aif{ @)&÷@)&. sf] ;]jf / sfo{x?sf] nflu
:yfgLo ;l~rt sf]ifaf6 s]xL /sd vr{ ug]{ / ljlgof]hg ug]{ ;DaGwdf
Joj:yf ug{ ag]sf] P]g
;efaf6 :jLs[t ldltM ==================
k|:tfjgfM d'l;sf]6 gu/kflnsfsf] cfly{s aif{ @)&==.@)&== sf] ;]jf /
sfo{x?sf] nflu ;l~rt sf]ifaf6 s]xL /sd vr{ ug]{ clwsf/ lbg / ;f] /sd
ljlgof]hg ug{ jf~5gLo ePsf]n],
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@( sf] pk–wf/f -@_ adf]lhd d'l;sf]6 gu/
;efn] of] P]g agfPsf] 5 .
!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; P]gsf] gfd æd'l;sf]6 gu/kflnsfsf]
ljlgof]hg P]g, @)&===Æ /x]sf] 5 .
-@_ of] P]g @)&% ;fn >fj0f ! ut]b]lv k|f/De x'g]5 .
@= cfly{s jif{ @)..... sf] lgldQ ;l~rt sf]ifaf6 /sd vr{ ug]{
clwsf/M -!_cfly{s jif{ @)..... sf] lgldQ gu/ sfo{kflnsf, j8f
;ldlt, ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf lgldQ cg';"rL ! df
plNnlvt rfn" vr{, k"Flhut vr{ / lalQo Joj:yfsf] /sd ;d]t u/L
hDdf /sd ?================== -cIf]?kL ============ ?k}of dfq_ df ga9fO{
lglb{i6 ul/P adf]lhd ;l~rt sf]ifaf6 vr{ ug{ ;lsg]5 .
#= ljlgof]hgM -!_ o; P]g4f/f ;l~rt sf]ifaf6 vr{ ug{ clwsf/ lbOPsf]
/sd cfly{s jif{ @).. sf] lgldQ d'l;sf]6 gu/kflnsf] gu/
sfo{kflnsf, j8f ;ldlt / ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf]
lgldQ ljlgof]hg ul/g]5 .
-@_ pkbkmf -!_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg
sfo{kflnsf, j8f ;ldlt / ljifout zfvfn] ug]{ ;]jf / sfo{x?sf]
lgldQ ljlgof]hg u/]sf] /sddWo] s'g}df art x'g] / s'g}df ck'u x'g]
b]lvg cfPdf gu/ sfo{kflnsfn] art x'g] zLif{saf6 gk'u x'g] zLif{sdf
/sd ;fg{ ;Sg]5 . o;/L /sd ;fbf{ Ps zLif{saf6 ;f] zLif{ssf] hDdf
/sdsf] !) k|ltztdf ga9\g] u/L s'g} Ps jf Ps eGbf a9L
zLif{sx?af6 csf]{ Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?df /sd ;fg{ tyf
lgsf;f / vr{ hgfpg ;lsg]5 . k"Flhut vr{ / ljQLo Joj:yftkm{
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ljlgof]lht /sd ;fFjf e'QmfgL vr{ / Jofh e'QmfgL vr{ zLif{sdf afx]s
cGo rfn" vr{ zLif{stkm{ ;fg{ / laQLo Joj:yf cGtu{t ;fFjf e'QmfgL
vr{tkm{ lalgof]lht /sd Aofh e'QmfgL vr{ zLif{sdf afx]s cGoq ;fg{
;lsg] 5}g .
t/ rfn' tyf k"Flhut vr{ / ljQLo Joj:yfsf] vr{ Joxf]g{ Ps
;|f]taf6 csf]{ ;|f]tdf /sd ;fg{ ;lsg]5 .
-#_ pkbkmf -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg Ps
zLif{saf6 ;f] zLif{ssf] hDdf :jLs[t /sdsf] !) k|ltzt eGbf a9\g] u/L
s'g} Ps jf Ps eGbf a9L zLif{sx?df /sd ;fg{ k/]df gu/ ;efsf]
:jLs[lt lng' kg]{5 .
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cg';"lr–*
-bkmf @ ;+u ;DalGwt_
g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@( -@_ adf]lhd
qm=;+= cg'bfg
;+Vof
1
1
2
3
4
5

2

zLif{ssf] gfd

rfn'
vr{

k"Flhut
vr{

ljlQo
Joj:yf

hDdf

3

4

5

6

7

gu/ sfo{kflnsf
j8f ;ldlt
laifout zfvf
C0fsf] ;fjf
Jofh e'QmfgL
nufgL z]o/÷C0f_

;+l~rt sf]ifaf6 ljlgof]hg x'g] /sd
?= xhf/df
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cg';"rL (
-lbUbz{gsf] bkmf ^-v_ ;+u ;DjlGwt_
आयोजना र्जरु हुने वमवतः
आयोजना पजरा हुने वमवतः
आयोजनाको कज ल लागतः

कायािरवयन हुने

चालज आ.व.मा

स्थानः

सम्पूणि कायि मध्ये गत आ.व.सम्मको
लागत

पररमाण

खचि

पररमाण

बजेट

पररमाण

बजेट

पररमाण

बजेट

पररमाण

बजेट

६

७

८

९

१०

११

१२

१३

१४

१५

वार्षिक

आ.व.२०.../... को लक्ष्य

५

आयोजनाको कज ल दियाकलापको

तहः

पररमाण

इकाइ
३

अरतर स्थानीय

४

कायििम/दियाकलाप

१

सं.

प्रिेर् सरकारः

जनसहभावगताः

वववनयोवजतः

२

ि.

ऋणः

पजज
ँ ीगत खचि
अरतगितका
कायििम/दियाक
लापहरुः

पजज
ँ ीगत जम्मा
रु. (क)
चालज खचि
अरतगितका
कायििम/दिया
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खचि वर्षिक

आयोजनाको नामः

१६

कायििम वर्षिक/

नेपाल सरकारः

आरतररक श्रोतः

तेस्रो चौमावसक

उपसंकेतः

िोश्रो चौमावसक

बजेट संकेत/

श्रोत

प्रथम चौमावसक

आ.व.
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कलापहरुः
चालज जम्मा
रु. (ख)
कज ल खचि
जम्मा रु.
(क+ख)

स्वीकृ त गनेः
पेर् गने
वनकायः

नामः
वसफाररस गनेः

पिः
वमवतः

नामः
पिः
वमवत:

cf1fn],
dfwj k|zfb zdf{
k|d'v k|zf;sLo clws[t
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