
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजेट तजजिमा र्दग्दर्िन, २०७४ (पररमार्जित) 

 

१. पषृ्ठभूमी 

नेपालको संविधानले संघीय लोकतावरिक गणतरि नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदशे र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने 

तथा राज्य शविको प्रयोग तीनै तहले संविधान र कानून बमोवजम गने व्यिस्था गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले 

अफ्नो ऄवधकार के्षिवभिको अवथिक ऄवधकार सम्बरधी वबषयमा कानून बनाईने, िावषिक िजेट बनाईने, वनणिय गने, नीवत 

तथा योजना तयार गने र त्यसको कायािरियन गने व्यिस्था समेत गरेको छ ।  

 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाउँपावलका तथा नगरपावलकाले अफ्नो ऄवधकार क्षेिवभिको विषयमा 

स्थानीयस्तरको विकासको लावग अिवधक, िावषिक, रणनीवतक र वबषय क्षेिगत मध्यमकालीन तथा दीघिकालीन योजना 

बनाइ लागू गननि पने व्यिस्था रहेको छ । ऄरतर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ ले साििजवनक खचिको ऄननमावनत 

वििरण तयार गने, मध्यमकालीन खचि संरचना तयार गने, अिश्यकताको प्रके्षपण गने, राजस्िको प्रके्षपण तयार गने र 

वित्तीय ऄननशासन कायम गननिपने व्यिस्था गरेको छ ।  

 

अिवधक योजनाले वलएका लक्ष्यहरु, मध्यमकालीन खचि संरचनाले गरेका व्यिस्थाहरुलाइ स्रोत साधनसँग तालमेल गरी 

प्राथवमकताका साथ स्रोतको विवनयोजन गने काम िावषिक विकास योजनाले गदिछ । नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार 

सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको योजना प्रविया सरदभिमा ऄगावड सारेका विषय िस्तनहरुलाइ मतूि रुप वदन तथा 

एकरुपता कायम गनि स्थानीय तह िावषिक योजना तथा िजेट तजनिमा वदग्दशिन, २०७४ तयार गररएको छ ।  

 

२. वार्षिक योजना तथा वजेट तजजिमाका आधारहरु 

गाईँपावलका/नगरपावलकाले िावषिक योजना तथा िजेट तजनिमा र कायािरियन गदाि वनम्न वबषयहरुलाइ अधार वलनन  

पनेछ । 

(क) नेपालको संविधान 

(ख) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 

(ग) रावरिय प्राकृवतक स्रोत तथा वित्त अयोग ऐन, २०७४ 

(घ) ऄरतर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 

(ङ) संघीय र प्रदशे सरकारले जारी गरेका नीवत, कानून तथा मापदण्डहरु  

(च) स्थानीय तहमा िजेट तजनिमा, कायािरियन, अवथिक व्यिस्थापन तथा सम्पवत्त हस्तारतरण सम्बरधी वनदवेशका, 

२०७४ 

(छ) संघीय, प्रादवेशक र स्थानीय तहको अिवधक विकास योजना 

(ज) स्थानीय तहको मध्यमकालीन खचि संरचना 



(झ) स्रोत साधन  

(ञ) विकासका ऄरतरसम्बवरधत वबषयहरु 

(ट) नेपाल सरकारले ऄरतरािवरिय जगतमा जनाएका प्रवतबद्धताबाट वसवजित दावयत्िहरु, संघ र प्रदशे सरकारले 

ऄबलम्बन गरेका ऄरय अवथिक नीवतहरु अवद । 

 

३. वार्षिक योजना तथा वजेटका प्राथर्मकताहरु 

गाईँपावलका िा नगरपावलकाले बावषिक योजना तथा िजेट तजनिमा गदाि वनम्न वबषयलाइ प्राथवमकता वदनन पनेछ:-   

(क) अवथिक विकास तथा गररबी वनिारणमा प्रत्यक्ष योगदान पनयािईने, 

(ख) ईत्पादनमलूक तथा वछटो प्रवतफल प्राप्त गनि सवकने, 

(ग) जनताको जीिनस्तर, अम्दानी र रोजगारी बढ्ने, 

(घ) स्थानीय सहभावगता जनट्ने, स्ियम ्सेिा पररचालन गनि सवकने तथा लागत कम लाग्ने, 

(ङ) स्थानीय स्रोत साधन र सीपको ऄवधकतम प्रयोग हुने, 

(च) मवहला, बालिावलका तथा वपछवडएका के्षि र समनदायलाइ प्रत्यक्ष लाभ पनग्ने, 

(छ) लैङ्वगक समानता र सामावजक समािेशीकरण ऄवभबवृद्ध हुने, 

(ज) दीगो विकास, िातािरणीय संरक्षण तथा सम्बदिन गनि सघाई पनयािईने, 

(झ) भावषक तथा साँस्कृवतक पक्षको जगेनाि र सामावजक सद्भाि तथा एकता ऄवभिवृद्धमा सघाई पनयािईने, 

(ञ) स्थानीय तहले अिश्यक दखेेका ऄरय वबषयहरु । 

 

४. वार्षिक र्वकास योजना तजजिमा गदाि ध्यान र्दनजपने र्बषयहरु 

 

गाउँपावलका िा नगरपावलकाले िावषिक  योजना तथा िजेट तजनिमा गदाि वनम्न विषयहरुमा ध्यान वदनन पनेछः- 

(क) संघ र प्रदशे सरकारको नीवत, लक्ष्य, ईद्देश्य, समय सीमा र प्रकृयासँग ऄननकूल हुने, 

(ख) अिवधक विकास योजना र मध्यमकालीन खचि संरचना ऄननसार प्राथवमकताका वबषयहरु, 

(ग) िातािरण संरक्षण, जलिायन पररितिन ऄननकन लन, विपद ्ब्यिस्थापन, 

(घ) सनशासन, लैङ्वगक तथा सामावजक समािेशीकरण र लवक्षत िगिको सशविकरण गने जस्ता विकासका 

ऄरतरसम्बवरधत वबषयहरु, 

(ङ) समाजका सबै िगि, के्षि र समनदायको ऄवधकतम सहभावगता सनवनवित गने वबषयहरु, 

(च) ऄरतर स्थानीय तहको योजना कायािरियनमा सघाई पनग्ने वबषयहरु, 

(छ) विषय के्षिगत तथा भौगोवलक सरतनलन कायम गने पक्षहरु । 

 

 

५. योजना तजजिमाका चरणहरु 

गाईँपावलका िा नगरपावलकाले अफ्नो िावषिक विकास योजना तजनिमा गदाि तपवशल बमोवजमको प्रकृया पनरा गननि पनेछ । 

 



५.१ वजेटको पूवि तयारी 

५.१.१ आय व्ययको प्रके्षपण गररएको तथयाांक सर्हतको र्ववरण सांघीय सरकारमा पेर् गने 

गाउँपावलका िा नगरपावलकाले अगामी अवथिक िषिको लावग अिश्यक पने अय व्ययको प्रके्षपण गररएको 

तथ्याङ्क सवहतको वििरण राजस्ि परामशि सवमवत र िजेट तथा स्रोत ऄननमान सवमवतको वसफाररसमा 

कायिपावलकाबाट वनणिय गरी प्रत्येक िषिको पनष मसारत वभि संघीय ऄथि मरिालयमा ऄननसचूी १ बमोवजमको 

ढाँचामा पठाईनन पनेछ । 

५.१.२ सांघ र प्रदेर्बाट वजेटको सीमा प्राप्त गने 

संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण ऄननदान िापत स्थानीय तहलाइ अगामी अवथिक 

िषिमा ईपलव्ध हुने श्रोतको वििरण फागनन मसारत वभि तथा प्रदशे सरकारिाट स्थानीय तहको लावग अगामी 

अ.ब.मा प्राप्त हुने वित्तीय ऄननदानको ऄननमावनत वििरण चैि मसारत वभि प्राप्त गने । 

५.१.३ र्वषयगत के्षत्र छज ट्याउनेेः-  

गाउँ िा नगर कायिपावलकाले अफ्नो के्षिवभि सञ्चालन गने विकास वियाकलापहरुलाइ वनम्न ऄननसार 

विषयगत के्षि तोकी कायिपावलकाका सदस्यहरुलाइ विषय के्षिगत वजम्मेिारी वदनन पनेछ ।  

 

(क)  आर्थिक र्वकासेः यस के्षि ऄरतगित कृवष, पयिटन, ईद्योग तथा िावणज्य, सहकारी,  वित्तीय जस्ता क्षेि 

समािेश गने ।  

 

(ख) सामार्जक र्वकासेः वशक्षा, स्िास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, संस्कृवत प्रबद््रधन, लैङ्वगक समानता 

तथा सामावजक समािेशीकरण (मवहला, बालिावलका, जेष्ठ नागररक, ऄपाङ्गता भएका व्यवि, दवलत, 

अवदिासी जनजावत, मधेशी,  मनविम,थारु, ऄल्पसंख्यक अवद) जस्ता के्षि समािेश गने । 

 

(ग) पूवािधार र्वकासेः सडक तथा पनल (झोलङ्गे पनल समेत), वसंचाइ, भिन तथा  सहरी विकास, ईजाि, लघन 

तथा साना जलविद्यनत, सञ्चार जस्ता क्षेि समािेश गने । 

 

(घ) वन, वातावरण तथा र्वपद् ब्यबस्थापनेः िन तथा भ–ूसंरक्षण, जलाधार संरक्षण, जलिायन पररितिन, 

फोहोरमैला व्यिस्थापन, जल ईत्परन प्रकोप वनयरिण विपद ्व्यिस्थापन, िारुणयरि सञ्चालन जस्ता क्षेि 

समािेश गने । 

 

(ङ) सजर्ासन तथा सांस्थागत र्वकासेः मानि संसाधन विकास, संस्थागत क्षमता विकास,  राजस्ि पररचालन, 

वित्तीय व्यिस्थापन, वित्तीय जोवखम रयूनीकरण, साििजवनक सनननिाइ, सामावजक परीक्षण, अरतररक र 



ऄवरतम लेखापरीक्षण, बेरुजन फछ्र्यौट, सेिा प्रिाहका मापदण्ड वनधािरण, सेिा प्रिाहमा वबद्यनतीय सचूना 

प्रविवधको प्रयोग, नागररक सरतनष्टी सिेक्षण र ऄरतरवनकाय समरिय जस्ता के्षि समािेश गने ।  

 

५.२  स्रोत अनजमान तथा वजेट सीमा र्नधािरण 

५.२.१ स्थानीय राजस्व परामर्ि सर्मर्त 

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र ऄरय प्रचवलत कानूनको ऄवधनमा रही 

स्थानीय तहले अफ्नो कायि क्षेिवभि पररचालन गनि सक्ने राजस्िका स्रोत, दायरा र दर समेतको वििेषण 

गरी अगामी अवथिक िषिमा प्राप्त हुनसक्ने राजस्िको ऄननमान गने प्रयोजनको लावग दहेाय िमोवजमको एक 

स्थानीय राजस्ि परामशि सवमवत गठन गननि पनेछ । 

(क) ईपाध्यक्ष िा ईपप्रमनख      -           संयोजक 

(ख) प्रमनख प्रशासकीय ऄवधकृत     -    सदस्य 

(ग) कायिपावलकाले तोकेको कायिपावलकाका सदस्य मध्येबाट -   १ जना मवहलासवहत २ जना सदस्य   

(घ) वनजी के्षिको ईद्योग बावणज्य सम्बरधी मारयता प्राप्त संस्थाको गाउँ िा नगर तहको ऄध्यक्ष िा वनजले  

तोकेको प्रवतवनवध - सदस्य 

(ङ) घरेलन तथा साना ईद्योग सम्बरधी मारयता प्राप्त संस्थाको नगर िा गाउँ तहको ऄध्यक्ष िा वनजले  

तोकेको प्रवतवनवध  - सदस्य 

(च) कायिपावलकाको राजस्ि महाशाखा/विभाग िा शाखा प्रमनख  -   सदस्य– सवचि 

 

राजस्व परामर्ि सर्मर्तको काम कतिब्य र अर्धकार देहाय बमोर्जम हुनेछ 

(क) राजस्ि सम्बरधी नीवत िा कानूनको तजनिमा, संशोधन, पररमाजिन र सोको पररपालनाको सम्िरधमा  

  अिश्यक परामशि प्रदान गने । 

  (परामशि वददँा, कर िा गैरकर राजस्िको प्रस्ताि गदाि िा भै रहेको कर िा गैरकर राजस्िमा पररितिन    

  गननि पदाि त्यसको औवचत्य तथा त्यसिाट पने प्रभाि समेत ईल्लेख गरी प्रस्ताि तयार गने । साथै    

  नेपाल सरकार, ऄरय प्रदशे िा स्थानीय तहले लगाएका कर िा गैरकर र त्यसका दरसँग यथासम्भि  

  तादत्म्य हुने गरी गननि पने ।) 

(ख) राजस्िका स्रोत दायरा र दर समेतको वििेषण गरी अगामी अवथिक बषिमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्िको  

  ऄननमान गने , 

(ग) राजस्िका दर र के्षि लगायतका अधारमा अरतररक अयको वििेषण र ऄननमान गने, 

(घ) स्थानीय ईद्योग तथा व्यिसाय प्रििद्धन र रोजगारी वसजिनामा योगदान वदने वकवसमको कर नीवतको  

  सम्बरधमा परामशि वदने, 

(ङ) कर राजस्ि, गैरकर राजस्ि, सेिा शनल्क, दस्तनर सम्बरधमा परामशि वदने, 

(च) राजस्ि प्रशासन सनधारको लावग ऄरय अिश्यक परामशि वदने । 

स्थानीय राजस्ि परामशि सवमवतले राजस्ि प्रके्षपण गरी ऄननसचूी २ बमोवजमको ढाँचामा प्रत्येक  



िषिको पौष १५ गते वभि सम्बवरधत तहको कायिपावलकामा पेश गरी सक्नन पनेछ । 

 

५.२.२ स्रोत अनजमान तथा वजेट सीमा र्नधािरण सर्मर्त 

५.२.२.१ गाउँपावलका तथा नगरपावलकामा प्राप्त हुने अरतररक अय, राजस्ि बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने 

रकम, ऄननदान, ऊण र ऄरय अयको प्रके्षपण र सोको सरतनवलत वितरणको खाका तथा िजेट 

सीमा वनधािरण गनि दहेाय बमोवजमको स्रोत ऄननमान तथा िजेट सीमा वनधािरण सवमवत रहने छ । 

(क) ऄध्यक्ष िा प्रमनख        संयोजक 

(ख) ईपाध्यक्ष िा ईपप्रमनख       सदस्य 

(ग) कायिपावलकाका सदस्यहरु मध्ये मवहला, दवलत िा ऄल्पसङ्ख्यक समेतको प्रवतवनवधत्ि  

      हुने गरी ऄध्यक्ष िा प्रमनखले तोकेको चार जना सदस्य 

(घ) प्रमनख प्रशासकीय ऄवधकृत          सदस्य–सवचि   

 

सवमवतले अिश्यकता ऄननसार सम्बवरधत कमिचारी र विषय विज्ञलाइ सवमवतको  बैठकमा 

अमवरित सदस्यको रुपमा अमरिण गनि सक्नेछ । 

 

५.२.२.२ खण्ड (ग) बमोवजम सदस्य तोक्दा ऄध्यक्ष िा प्रमनखले अफू सम्िद्ध राजनीवतक  दल बहेकको 

राजनीवतक दलको सदस्य समेतलाइ तोक्नन पनेछ । तर कायिपावलकामा ऄरय राजनीवतक दलको 

प्रवतवनवधत्ि नभएको हकमा यो व्यिस्था लागन हुने छैन ।  

५.२.२.३ श्रोत अनजमान तथा वजेट र्नधािरण सर्मर्तको काम, कतिव्य र अर्धकार देहाय बमोर्जम 

हुनेछेः– 

    (क) अरतररक अय, राजस्ि बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने अय, नेपाल सरकार तथा प्रदशे सरकारबाट प्राप्त  

         हुने वित्तीय हस्तारतरण, अरतररक ऊण तथा ऄरय अयको प्रके्षपण गने, 

 

  (ख) रावरिय तथा प्रादवेशक प्राथवमकता र स्थानीय अिश्यकतालाइ मध्यनजर गरी प्रके्षवपत स्रोत र  

         साधनको सरतनवलत वितरणको खाका तय गने, 

 

(ग) अगामी अवथिक िषिको लावग स्रोत ऄननमानको अधारमा िजेटको कन ल सीमा वनधािरण गने, 

 

(घ) विषय क्षेिगत िजेटको सीमा वनधािरण गने, 

 

(ङ) नेपाल सरकार तथा प्रदशे सरकारबाट प्राप्त मागिदशिन, स्थानीय अवथिक ऄिस्था, अरतररक  

      अयको ऄिस्था समेतको अधारमा िजेट तथा कायििमको प्राथवमवककरणका अधार तय गने, 



(च) विषय के्षिगत िजेट तजनिमा सम्बरधी मागिदशिन तय गने, 

 

(छ) स्रोत ऄननमान तथा िजेट सीमा वनधािरण सम्बरधमा स्थानीय तहको  अिश्यकता र वनणिय  

       बमोवजमका ऄरय कायिहरु गने । 

सवमवतले अफ्नो कायि प्रत्येक िषिको बैशाख १० गते वभि सम्परन गररसक्नन पनेछ । यसरी तयार भएको 

अगामी अवथिक िषिको िजेट सीमा प्रत्येक बषिको बैशाख १५ गते वभि प्रमनख प्रशासकीय ऄवधकृतले 

गाईँपावलका िा नगरपावलकाका वबषयगत महाशाखा/ शाखा तथा िडा सवमवतलाइ ईपलब्ध गराईनन 

पनेछ ।  

५.२.३  वजेट सीमा र्नधािरण गने र्वर्ध   

गाउँपावलका तथा नगरपावलकाले िजेट सीमाको वनधािरण गदाि दहेाय बमोवजमको प्राथवमकताको 

अधारमा गननि पनेछः– 

(क) गाईँपावलका िा नगरपावलका स्तरका गौरिका अयोजनाहरुको लावग अिश्यक रकम,  

(ख) समपनरक कोष अिश्यक पने अयोजनाको लावग चावहने रकम,  

(ग) सशति ऄननदानको कायििमको लावग तोवकएको रकम, 

(घ) वदगो विकासका लक्ष्य लगायत रावरिय/ऄरतरािवरिय प्रवतबद्धताको कायािरियनका लावग  

      अिश्यक पने रकम, 
 

(ङ) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोवजम गाउँपावलका/नगरपावलका अफैं ले गननि पने ऄरय     

      ऄत्यािश्यक कायिहरु, 

 

(च) मावथ ईवल्लवखत क्षेिलाइ अिश्यक रकम विवनयोजन गररसकेपवछ माि बाँकी रकम जनसंख्या,    

      क्षेिफल, मानि विकासको ऄिस्था, पिूािधार विकासको ऄिस्था, विकास लागत, राजस्ि    

      पररचालनको ऄिस्था र लागत सहभावगताको ऄिस्था जस्ता वबषयलाइ अधार मानी िडागत  

      खचिको अिश्यकता र औवचत्यताको अधारमा िडागत िजेट सीमा वनधािरण गननिपनेछ । तर  

      िडामा दामासाहीले िजेट विवनयोजन गनि पाआने छैन । 

 

(छ) िजेट सीमा वनधािरण गदाि स्थानीय तहमा रहेको सामावजक तथा साँस्कृवतक विविधतालाइ  

अधार मानी यस्ता क्षेिको सशविकरणको लावग अिश्यक पने रकमको सीमा समेत वनधािरण  

गननि पनेछ ।  

 

 (ज) गाउँ िा नगरपावलकाको कूल िजेट सीमाबाट तलब भत्ता तथा कायािलय सञ्चालनको लावग 

अिश्यक पने िजेट छन ट्याइ ऄरय कायििमको लावग िजेट सीमा वनधािरण गननिपनेछ । यसरी 



प्रशासवनक खचिको लावग िजेट सीमा वनधािरण गदाि राजस्ि बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम र 

अरतररक अयको रकम भरदा बढी नहुने गरी गननिपनेछ । 

५.२.४ आयोजना प्राथर्मकीकरणका आधार 

स्रोत ऄननमान तथा िजेट सीमा वनधािरण सवमवतले बजेट सीमा वनधािरण गननिका ऄवतररि ऄननसचूी ३ मा 

ईवल्लवखत ढाँचा ऄननरुप अयोजना प्राथवमकीकरणका अधारहरु तय गननिपनेछ । िडा एिं गाउँपावलका 

तथा नगरपावलकास्तरमा अयोजना प्राथवमकीकरण गदाि यसै ऄननसचूी ३ बमोवजम गननिपनेछ । 

५.३ बस्ती तहका योजना छनौट  

५.३.१ बस्ती तहका योजना छनौट गदाि र्नम्नानजसार गनजि पनेछेः 

(क) िडा सवमवतले अफ्नो िडामा प्रवतवनवधत्ि गने सदस्यहरुलाइ विवभरन बस्ती/टोलको योजना तजनिमा 

गनि सहजीकरण गने गरी वजम्मेिारी प्रदान गननिपनेछ ।  

(ख) प्रत्येक िडाले िडा वभिका िस्तीहरुमा योजना तजनिमाको लावग बैठक हुने वदन, वमवत र समय 

कवम्तमा तीन वदन ऄगािै साििजवनक सचूना माफि त जानकारी  गराईनन पनेछ । 

(ग) िस्तीतहका योजना छनौट गदाि सो बस्ती वभिका सबै बगि र समनदाय (मवहला, दवलत, अवदिासी 

जनजावत, मधेशी, थारु, मनवस्लम, ईत्पीवडत बगि, वपछडा बगि, ऄल्पसंख्यक, वसमारतकृत, यनिा, 

िालिावलका, जेष्ठ नागररक, लैङ्वगक तथा यौवनक ऄल्पसंख्यक, ऄपाङ्गता भएका व्यवि, 

वपछवडएको बगि अवद) को प्रवतवनवधत्ि सनवनवित गननि पनेछ । 

(घ) टोल/बस्तीमा हुने योजना तजनिमा प्रकृयामा टोल÷बस्ती वभिका वियाशील सामनदावयक सस्थाहरु 

(टोल विकास सस्था, अमा समनह, िाल क्लि/सञ्जाल, यनिा क्लि, नागररक सचेतना केरद्र, विवभरन 

सरकारी कायािलयबाट गठन भएका  समहू जस्ता समहूहरु) लाइ पवन सहभागी गराईनन पनेछ । 

मावथ ईल्लेख भए बमोवजमका सरोकारिालाहरुको ऄवधकावधक सहभावगता हुने  गरी िडा सदस्यको 

संयोजनमा वनधािररत समय, वमवत र स्थानमा ईपवस्थत भै योजना छनौटको सम्बरधमा ऄरतरविया, 

छलफल, विमशि गरी योजनाहरुको छनौट गननि पनेछ । यसरी छनौट भएका योजनाहरुको सचूी 

संयोजकले वलवखत रुपमा िडा सवमवतमा पठाईनन पनेछ । 

५.४  वडातहमा योजनाको छनौट तथा प्राथर्मकीकरण   

स्रोत ऄननमान तथा िजेट सीमा वनधािरण सवमवतिाट प्राप्त िजेट सीमा र  मागिदशिनको अधारमा सम्बवरधत 

िडाहरुले बस्ती टोलबाट प्राप्त योजनाहरुमध्येबाट िडाको लावग प्राप्त िजेट सीमाको ऄधीनमा रही योजनाहरुको 

छनौट र प्राथवमकता वनधािरण समेत गरी ऄननसचूी ४ बमोवजमको ढाँचामा िजेट तथा कायििम तजनिमा सवमवतमा 

पेश गननि पनेछ ।  

 



िस्ती टोलबाट योजना माग गदाि िडास्तरका महत्िपणूि योजनाहरु छन ट भएको ऄिस्थामा िडा सवमवतले त्यस्ता 

योजनाहरु िडा सवमवतको िजेट सीमा वभि रही औवचत्यताको अधारमा समािेश गनि सक्नेछ । िडाको िजेट 

सीमा वभि कायािरियन हुन नसक्ने गाउँ नगर स्तरीय महत्िपणूि अयोजनाहरु भएमा िडा सवमवतले गाउँ तथा 

नगरपावलकामा छन टै्ट सचूी पठाईन सक्नेछ । 
 

िडा सवमवतले अयोजनाहरुको प्राथवमकीकरण गदाि स्रोत ऄननमान तथा िजेट सीमा वनधािरण सवमवतले तोकेको 

अधारहरु बमोवजम गननिपनेछ ।  
 

५.५  वजेट तथा कायिक्रम तजजिमा  

५.५.१ वजेट तथा कायिक्रम तजजिमा सर्मर्तको गठन 

श्रोत तथा िजेट सीमा वनधािरण सवमवतबाट वनधािरण भएको अयको प्रके्षपण, वितरणको खाका र िजेट 

वसमामा अधाररत भै स्थानीय तहको बावषिक िजेट तथा कायििम तजनिमा गनि दहेाय बमोवजमको िजेट 

तथा कायििम तजनिमा सवमवत गठन गननि पनेछः–  

(क) ईपाध्यक्ष िा ईपप्रमनख           संयोजक  

(ख) वबषयगत क्षेि हेने गाउँ िा नगर कायिपावलकाका सदस्यहरु                  सदस्य 

(ग) प्रमनख प्रशासकीय ऄवधकृत           सदस्य 

(घ)  योजना महाशाखा/विभाग िा शाखा प्रमनख          सदस्य सवचि 
 

५.५.२ यस सर्मर्तको काम कतिब्य र अर्धकार देहाय बमोर्जम हुनेछ । 

(क) अगामी अवथिक िषिको नीवत तथा कायििमको प्रस्ताि तयार गने, 

(ख) स्रोत ऄननमान तथा िजेट सीमा वनधािरण सवमवतले वदएको िजेट सीमा वभि रही िजेट तथा 

कायििमको प्राथवमकीकरण गने, 

(ग)  िजेट तथा कायििमको प्रस्तािलाइ वबषय क्षेिगत रुपमा छलफल गने व्यिस्था वमलाइ ऄवरतम 

प्रस्ताि तयार गरी कायिपावलकामा पेश गने,  

(घ)  योजना तथा कायििममा दोहोरोपना हुन नवदने व्यिस्था वमलाईने तथा योजना कायििम वबच 

अपसी तादम्यता तथा पररपनरकता कायम गने, 

(ङ) िजेट तथा कायििम सम्बरधी स्थानीय तहको अिश्यकता बमोवजम ऄरय कायिहरु गने। 

 

५.५.३ र्बषयगत योजना प्राथर्मर्ककरण 

िजेट तथा कायििम सवमवतले िडाबाट प्राप्त योजनाहरुलाइ स्थानीय तहको अिवधकयोजना,क्षेिगत 

नीवतहरु तथा स्रोत ऄननमान तथा िजेट सीमा वनधािरण सवमवतले तयार गरेको अयोजना प्राथवमवककरण 

अधार तथा मागिदशिन बमोवजम योजनाहरुलाइ वबषयगत सवमवतहरुमा छलफल  गराइ विषयगत रुपमा 

प्राथवमवककरण गने व्यिस्था वमलाईनन पनेछ । 



 

५.१.३ मा व्यिस्था भए बमोवजमका दहेाय बमोवजम प्रत्येक के्षिहरुमा गठन हुने विषयगत सवमवतमा 

वनम्न ऄननसारको सदस्य रहने छन्ः– 

 (क) वबषय क्षेि हेने कायिपावलकाको सदस्य    -   संयोजक 

 (ख) कायिपावलकाले तोकेका कवम्तमा एक जना मवहला सवहत दनइ जना कायिपावलकाका सदस्य -   

        सदस्य 

 (ग) सम्बवरधत विभाग/महाशाखा/शाखा प्रमनख  -    सदस्य– सवचि 

 

सम्िवरधत के्षिमा एक भरदा बढी शाखाहरु रहेको ऄिस्थामा कायिपावलकाले कन नै एक जना शाखा 

प्रमनखलाइ सदस्य सवचि तोकी ऄरय शाखा प्रमनखहरुलाइ सदस्यको रुपमा सहभागी गराईनन पनेछ । 

 

 ५.५.४  वार्षिक वजेट तथा कायिक्रम तजजिमा   

वबषयगत रुपमा प्राथवमकीकरण सवहत पेश भएका योजनाहरुलाइ िजेट तथा कायििम तजनिमा सवमवतले 

कायििममा दोहोरो नपने गरी दहेाय बमोवजम योजनाको प्राथवमकीकरण र िजेट तजनिमा गननि पनेछ । 

  (क) स्थानीय तहको अिवधक योजनाको सोंच, लक्ष्य, ईद्देश्य, रणनीवत  

  (ख) स्थानीय तहको मध्यमकालीन खचि संरचना 

(ग) िजेट तथा कायििम सवमवतबाट प्राप्त िजेट सीमा, मागिदशिन र योजना प्राथवमकीकरणका अधारहरु 

(घ) वबषयगत सवमवतबाट प्राथवमकीकरण भै नअएका तर गाईँपावलका/नगरपावलका स्तरका महत्िपणूि 

अयोजनाहरु (५.२.३. क, ख, ग, घ, ङ बमोवजमका योजनाहरु) छनौट गननि पने भएमा स्पष्ट अधार र 

औवचत्य समेतको अधारमा िजेटको सनवनवितता हुने गरी त्यस्ता योजना समािेश गनि सवकनेछ । 

(ङ) स्थानीय तहको स्रोत साधनले माि योजना सम्परन गनि संभि नभएका तर स्थानीय तहका  

ऄत्यािश्यक र तोवकएको मापदण्ड परूा गरेका योजनाहरुलाइ समपनरक ऄननदानबाट संचालन गनिको 

लावग प्रस्ताि गनि सवकने छ । 

 

िजेट तजनिमा सवमवतले तयार गरेको िावषिक िजेट तथा कायििमको मस्यौदा ऄननसचूी ५ बमोवजमको 

ढाँचामा ऄसार ५ गते वभि ऄध्यक्षरप्रमनख माफि त् कायिपावलका समक्ष पेश गननि पनेछ । िावषिक िजेट तथा 

कायििमको मस्यौदा पेश गदाि अवथिक विधेयक ऄननसचूी ६ बमोवजमको ढाँचामा र विवनयोजन विधेयक 

ऄननसचूी ७ बमोवजमको ढाँचामा समेत पेश गननि पनेछ ।  

 

५.६ गाऊँ वा नगर कायिपार्िकाबाट वजेट तथा कायिक्रम स्वीकृर्त 

िजेट तथा कायििम तजनिमा सवमवतले पेश गरेको अगामी अवथिक बषिको बावषिक नीवत तथा कायििम, राजस्ि  

र ब्ययको ऄननमान (िावषिक िजेट) गाईँ िा नगर कायिपावलकाबाट स्िीकृत गरी सभामा प्रस्तनत गननि पनेछ । 

 

 



५.७ गाऊँ वा नगर सभाबाट वजेट तथा कायिक्रम स्वीकृर्त 
 

५.७.१ वजेट तथा कायिक्रम प्रस्तजर्तेः 

  गाईँ िा नगर कायिपावलकाबाट स्िीकृत भएको िावषिक िजेट तथा कायििम ईपाध्यक्ष िा ईपप्रमनख िा  

वनजको ऄसमथितामा कायिपावलकाले तोकेको कायिपावलकाको कन नै सदस्य माफि त ऄसार १० गतेवभि 

गाईँ िा नगर सभामा  प्रस्तनत गरी सक्नन पनेछ । िावषिक िजेट पेश गदाि गत अवथिक िषिको राजस्ि र 

व्ययको यथाथि वििरण, चालन अवथिक िषिको संशोवधत ऄननमान तथा अगामी अवथिक िषिको योजना 

तथा कायििम, अय व्ययको ऄननमावनत वििरण र मध्यमकालीन खचि संरचना समेतको वििरण 

खनलाईनन पनेछ । 

 

५.७.२ वजेट तथा कायिक्रम स्वीकृर्तेः 

(क) गाईँ िा नगरसभामा प्रस्तनत भएको अगामी अवथिक िषिको िावषिक नीवत तथा कायििम, राजस्ि र 

व्ययको ऄननमान (िावषिक िजेट) सभामा पेश भएको १५ वदन वभि छलफलको काम सम्परन गने 

गरी कायितावलका बनाईनन पनेछ ।  

(ख) सभामा छलफल सम्परन भएपवछ सभाले िजेट पाररत गने िा सनझािसवहत कायिपावलकामा वफताि 

पठाईन सक्नेछ । 

(ग) सनझाि सवहत प्राप्त भएको िजेट ईपर कायिपावलकाले पननवििचार गरी अिश्यक पररमाजिन सवहत िा 

पररमाजिन गननि पने नदवेखएमा कारण सवहत ५ वदनवभि पननः सभामा पेश गननि पनेछ । 

(घ)  कायिपावलकाबाट पननः पेश भएको िजेट तथा कायििम ऄसार मसारत वभि  सम्बवरधत सभाले 

पाररत गररसक्नन पनेछ ।  

(ङ)  सभाले स्िीकृत गरेको िावषिक िजेट तथा कायििम श्रािण १५ वभि सििसाधारणको जानकारीको 

लावग प्रकावशत गननि पने छ । साथै सम्बवरधत गाईँपावलका िा नगरपावलकाको िेिसाइटमा समेत 

प्रकाशन गननि पनेछ ।  

 

६. योजना कायािन्वयन 

(क) गाईँ िा नगरसभाले पाररत गरेको िावषिक िजेट तथा कायििम कायािरियनको लावग सम्बवरधत गाउँ िा नगर 

कायिपावलकाका प्रमनख िा ऄध्यक्षले ७ वदनवभि प्रमनख प्रशासकीय ऄवधकृतलाइ िजेटको खचि गने ऄवख्तयारी 

प्रदान गननि पनेछ ।  

(ख) ऄवख्तयारी प्राप्त भएको १५ वदनवभि प्रमनख प्रशासकीय ऄवधकृतले ऄननसचूी८ बमोवजमको ढाँचामा कायििम 

स्िीकृत गरी सम्बवरधत विभाग/महाशाखा/ शाखा/आकाआ प्रमनख र िडा सवचिलाइ वलवखत रुपमा योजना 

कायािरियनको वजम्मा वदननपनेछ ।  

(ग) योजना कायािरियनको वजम्मा प्राप्त भएको वमवतले ७ वदनवभि सम्बवरधत विभाग/महाशाखा/शाखारएकाआ प्रमनख र 

िडा सवचिले कायििम कायािरियनको कायितावलका प्रमनख प्रशासकीय ऄवधकृत समक्ष पेश गननि पनेछ । 



(घ) विभाग/महाशाखा/शाखा/एकाआ प्रमनख र िडा सवचिबाट पेश भएको कायािरियनकायियोजनामा प्राविवधक क्षमता, 

योजनाको संिेदनवशलता, कायािरियन प्राथावमकीकरण, नगद प्रिाहको ऄिस्था समेतको अधारमा कन नै संशोधन 

गननि पने दवेखएमा प्रमनख प्रशासकीय ऄवधकृतले सनझाि वदन सक्नेछ । यसरी प्राप्त भएको सनझाि समेतको अधारमा 

सम्बवरधत वनकायले कायािरियन कायियोजनामा संशोधन गरी ५ वदन वभि पननः पेश गननि पनेछ । 

(ङ) सबै विभाग/महाशाखा/शाखा/आकाआ प्रमनख र िडा सवचिबाट प्राप्त कायियोजनालाइ प्रमनख प्रशासकीय ऄवधकृतले 

एकवित गरी एकीकृत कायािरियन कायियोजना कायिपावलका समक्ष पेश गननि पनेछ । 

 

६.१ योजना कायािन्वयन र्वर्ध  

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, साििजवनक खररद ऐन, २०६३, खररद वनयमािली, अवथिक कायिविवध 

ऐन तथा वनयमािली र स्थानीय तहहरुले संविधान तथा ऄरय प्रचवलत कानूनको ऄवधकार के्षि वभि रही वनमािण 

गरेका ऐन वनयम ऄननसार कायािरियन गननि पनेछ । गाईँपावलका िा नगरपावलकाले अवथिक िषि शनरु भएको एक 

मवहना वभि अफ्नो िावषिक खररद योजनारगनरुयोजना स्िीकृत गरी सो ऄननरुप खररद कायिको व्यिस्थापन गननिपनेछ 

। 

६.२ अनजगमन तथा सजपररवेक्षण सर्मर्त 

६.२.१ अनजगमन तथा सजपररवेक्षण सर्मर्तको गठन  

गाउँपावलका िा नगरपावलकाबाट सञ्चावलत योजनाको लागत, पररमाण, समय सीमा र गनणस्तरीयताको 

अधारमा ऄननगमन गरी अिश्यक पषृ्ठपोषण वदनको लावग वनम्न ऄननसारको ऄननगमन तथा सनपररिेक्षण 

सवमवत गठन गननि पनेछ । 

(क) ईपाध्यक्ष िा ईपप्रमनख       संयोजक 

(ख) ऄध्यक्ष िा प्रमनखले तोकेका एक जना मवहलासवहत कायिपावलकाका सदस्यहरु मध्येबाट दनइ जना  

       सदस्य - सदस्य 

(ग) प्रमनख प्रशासकीय ऄवधकृत       सदस्य  

(घ) प्रमनख, योजना विभाग/महाशाखा/शाखा र एकाइ    सदस्य– सवचि 

 

ईि सवमवतमा अिश्यकता ऄननसार कायिपावलकाका ऄरय सदस्य तथा विषय विज्ञलाइ अमरिण गनि 

सवकनेछ । 

६.२.२ अनजगमन तथा सजपररवेक्षण र्वर्धेः  

(क) कायिपावलकामा एकीकृत कायािरियन कायियोजना पेश गरेको १५ वदनवभि ऄननगमन तथा  

सनपररिेक्षण सवमवतले िावषिक ऄननगमन कायियोजना बनाइ कायािरियन गननि पनेछ । 

(ख) ऄननगमन तथा सनपररिेक्षण सवमवतले गरेको कामको प्रवतिेदन प्रत्येक २ मवहनामा पेश गरी 

कायिपावलकाको बैठकमा छलफल गननि पनेछ ।  



(ग) कायिपावलकाले ऄननगमन तथा सनपररिेक्षण सवमवतको प्रवतिेदन समेतको अधारमा योजना 

कायािरियनमा दवेखएका िनवटहरु सच्याईन तथा समय र गनणस्तर कायम गनि सम्बवरधत पक्ष (ईपभोिा 

सवमवत, वनमािण व्यिसायी, परामशिदाता, तथा कमिचारी) लाइ अिश्यक वनदशेन वदनन पनेछ । ऄननगमन 

तथा सनपररिेक्षण सवमवतले वदएको वनदशेन पालना गननि सम्बवरधत पक्षको वजम्मेिारी हुनेछ । 

 

६.२.३ वडास्तरीय अनजगमन सर्मर्त 

अफ्नो िडावभि सञ्चावलत योजनाको लागत, पररमाण, समय सीमा र गनणस्तरीयताका अधारमा ऄननगमन 

गरी अिश्यक पषृ्ठपोषण वदनको लावग वनम्न ऄननसारको िडास्तरीय ऄननगमन सवमवत गठन गननि पनेछ । 

(क) सम्िवरधत िडाको िडाध्यक्ष     संयोजक 

(ख) िडा सदस्यहरु        सदस्य   

(ग) िडा सवचि        सदस्य– सवचि 

 

ईि सवमवतमा अिश्यकता ऄननसार ऄरय कमिचारीलाइ अमरिण गनि सवकनेछ । सवमवतले ऄननगमन गदाि 

दवेखएका विषयका सम्बरधमा ऄननगमन तथा सनपररिेक्षण सवमवतलाइ वनयवमत रुपमा जानकारी गराईनन पनेछ ।  

 

६.२.४ आयोजनाको मूल्याङ्कन  

गाईँपावलकाले ५ करोड, नगरपावलकाले १० करोड र ईपमहानगरपावलका र महानगरपावलकाले २५ करोड  

भरदा िढी लागतका अयोजनाको योजना सम्परन भएको २ बषिवभि तेस्रो पक्षबाट प्रभाि मलू्यांकन गराईनन 

पने छ । 
 

  ६.३  सेःर्ति, र्वरे्ष र समपजरक अनजदानबाट सञ्चार्ित योजना कायािन्वयन 

   संघ तथा प्रदशे सरकारबाट गाउँपावलका िा नगरपावलका माफि त् सञ्चालन गने सःशति, विशेष र समपनरक  

  ऄननदानका अयोजनाहरुको कायािरियन सम्बवरधत तहबाट प्राप्त मागिदशिन बमोवजम हुनेछ । 

 

  ६.४  योजनाको भजक्तानी प्रकृया 

 गाईँपावलका िा नगरपावलकाबाट सञ्चावलत योजनाको कायिसम्परन प्रवतबेदन र वनङ्ग विल, अिश्यक विल  

भरपाइ, साििजवनक परीक्षण प्रवतबेदन र वनयमाननसार पेश गननिपने ऄरय अिश्यक कागजातको अधारमा रकम 

भनिानी गननि पनेछ । 

 

७. िागत साझेदारीमा योजना कायािन्वयन 

 नेपाल/प्रदशे सरकारले स्थानीय तहलाइ पूिािधार विकास सम्बरधी कन नै योजना कायािरियन गनि समपनरक  

ऄननदान प्रदान गनि सक्नेछ । समपनरक ऄननदानका अधारहरु दहेाय बमोवजम हुनेछनः–  

 (क) अयोजनाको अिश्यकता र प्राथवमकता, 

 (ख) अयोजनाको सम्भाव्यता, 



 (ग) अयोजनाको लागत,  

 (घ) अयोजना कायािरियन गनिको लावग अिश्यक लागत साझेदारी,  

 (ङ) अयोजनाबाट प्राप्तहुने प्रवतफल िा लाभ,  

 (च) अयोजना कायिरियनको लावग अिश्यक प्राविवधक क्षमता । 

 

समपनरक ऄननदान प्रदान गने कायिविवध तथा ऄरय व्यिस्था नेपाल सरकारले वनधािरण गरे बमोवजम हुनेछ । 

 

८. र्वर्वध 

८.१  स्थानीय तहिे ऋण र्िन सकनेेः 

गाईँपावलका तथा नगरपावलकाले रावरिय प्राकृवतक स्रोत तथा वित्त अयोगको वसफाररसको सीमावभि रही 

सम्बवरधत सभाबाट स्िीकृत हुनेगरी ईत्पादनशील, रोजगारमनलक, अरतररक अय बवृद्ध तथा पूँजीगत कायिको 

लावग अरतररक ऊण वलन सक्ने छन् । त्यस्तो ऊणको ऄिवध ऄवधकतम २५ िषिसम्म हुनेछ । 

 

नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको ऊण िा नेपाल सरकार जमानी भै वलएको ऊण सम्बवरधत गाईँपावलका िा 

नगरपावलकाले वनधािररत समयमा चनिा नगरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो गाईँपावलका िा नगरपावलकालाइ 

ईपलब्ध गराईने ऄननदानबाट कट्टा गरी सो रकम प्राप्त गने िा ऊण भनिानी गररवदनेछ । 

 

८.२  वस्तजगत र्ववरण (Profile) तयार गनजि पनेेः 

गाईँपावलका िा नगरपावलकाले िावषिक योजना र िजेट तजनिमा गननि पूिि स्थानीय तहको भौगोवलक, सामावजक, 

अवथिक तथा पिूािधार लगायतका के्षिको यथाथि वस्थवत दवेखने गरी बस्तनगत वििरण (Profile) तयार िा  

ऄद्यािवधक गननि पनेछ । ऄद्यािवधक िस्तनगत वििरण अफ्ना Website माफि त साििजवनक गननि पनेछ ।  

 

  



 

अनजसूची- १ 

 (वदग्दशिनको दफा ५.१.१ संग सम्बवरधत) 

अय तथा व्ययको प्रके्षपण 

अ.ि...................... 

    
रु. हजारमा 

र्ीषिक 
आ.व. ..../..... को 

यथाथि  

आ.व. ..../...... को 

सांर्ोर्धत अनजमान 

आ.व. ..../..... को 

अनजमान 

          

राजस्वेः       

१ आन्तररक राजस्वेः       

१.१ एकीकृत सम्पत्ती कर        

१.२ घरजग्गा बहाल कर       

१.३ व्यिसाय कर       

१.४ बहाल विटौरी  शनल्क       

१.५ पावकिं ङ शनल्क       

१.६ 
जवडबनटी, किाडी र जीिजरतन 

कर 
      

१.७ सेिा शनल्क       

१.८ ऄरय       

          

२ राजस्व बाँडफाँडेः       

२.१ 
मलू्य ऄवभिवृद्द कर तथा ऄरत: 

शनल्क 
      

२.२ प्राकृवतक स्रोतको रोयल्टी       

२.२.१ पिितारोहण       

२.२.२ विध्यनत       

२.२.३ िन       

२.२.४ खानी तथा खवनज       

२.२.५ 
पानी तथा ऄरय प्राकृवतक 

स्रोत 
      

  
 

      

३ र्वत्तीय हस्तान्तरण       

३.१ 
नेपाि सरकारबाट प्राप्त हुने 

अनजदानेः 
      

३.१.१ वित्तीय समानीकरण ऄननदान       

३.१.२ सशति ऄननदान       

३.१.३ समपूरक ऄननदान       

३.१.४ विशेष ऄननदान       

३.२ 
प्रदेर् सरकारबाट प्राप्त हुने 

अनजदानेः 
      

३.२.१ वित्तीय समानीकरण ऄननदान       



३.२.२ सशति ऄननदान       

३.२.३ समपूरक ऄननदान       

३.२.४ विशेष ऄननदान       

४ र्वत्तीय व्यवस्था (प्रार्प्त)       

५ 
अन्तर स्थानीय तह 

साझेदारी 
      

६ अन्य       

     

     

कूि जम्मा 
   

व्यय:       

१ चािज       

१.१ पाररश्रर्मक/ सजर्वधा       

१.२ 
मािसमान तथा सेवाको 

उपयोग (तािीम समेत) 
      

१.३ व्याज र सेवा खचि       

१.४ अनजदान       

१.५ सामार्जक सजरक्षा       

१.६ अन्य खचि       

२ पूँजीगत       

२.१ जग्गा       

२.२ भवन       

२.२.१ फर्निचर       

२.२.२ सवारी साधन       

२.२.३ मेर्र्नरी औजार       

२.२.४ साविजर्नक र्नमािण       

२.२.५ 
पूँजीगत अनजसन्धान तथा 

परामर्ि 
      

२.२.६ अन्य       

३ र्वत्तीय व्यवस्था (भजक्तानी)       

   जम्मा       

४ बजेट बचत (+)/न्यून (-)     

५ ऋण       

५.१ आन्तररक       

५.२ वाह्य       

६ गत वषिको मौज्दात       

  कूि जम्मा       

नोट:  राजश्व र खचि शीषिक नेपाल सरकारको खचि बगीकरण तथा व्याख्या बमोवजम ईल्लेख गननि पनेछ  ।  

 

  



अनजसूची २ 

(वदग्दशिनको दफा ५.२.१ संग सम्िवरधत) 

.......गाईँपावलका िा नगरपावलका 

राजस्ि परामशि सवमवतको प्रवतिेदन, .......... 
 

(क) पषृ्ठभूर्म 

 

(ख) राजस्वको मौजजदा अवस्थाको र्वशे्लषण 

 

(ग) राजस्व नीर्तहरु 

 

(घ) करका आधारहरु 

 

(ङ) आगामी आ.व.को िार्ग प्रस्तार्वत कर तथा गैर कर राजस्व दर 

वस.नं. राजस्िको क्षेिहरु चालन अवथिक िषिको दर प्रस्तावित दर  पनष््टयाइ ं कैवफयत 

      

      

      
 

(च) आगामी आ.व.को िार्ग अनजमार्नत कर तथा गैर कर राजस्व रकम 

वस.नं. राजस्िको क्षेिहरु गत अ.ि.को यथाथि 

रकम 

चालन अ.ि.को संशोवधत 

ऄननमान 

अगामी 

अ.ि.को ऄननमान 

कैवफयत 

      

      

      

 

(छ) र्नष्कषि तथा सजझावहरु 

(....................) 

संयोजक ................ 

सदस्य ................. 



सदस्य .................. 

स्थानीय राजस्ि परामशि सवमवत 

अनजसूची ३ 

(वदग्दशिनको दफा ५.२.४ संग सम्िवरधत) 

अयोजना प्राथवमकीकरणका अधारहरु तथा प्राथवमकता वनधािरण फाराम 

 

(क) अयोजना प्राथवमकीकरणका अधारहरु  

 

१.गररबी वनिारणमा प्रत्यक्ष योगदान पनग्ने अयोजनाहरु (२० ऄंक) 

  (क) प्रत्यक्ष योगदान पनयािईने–२० ऄंक 

  (ख) ऄप्रत्यक्ष योगदान पनयािईने –१० ऄंक 

  (ग) तटस्थ–५ ऄंक 

 

२. ईत्पादनमलूक तथा वछटो प्रवतफल प्राप्त गनि सवकने अयोजनाहरु (१५ ऄंक) 

  (क) चालन अ.ि.मानै सम्परन हुने–१५ ऄंक 

  (ख) अगामी अ.ि. मा सम्परन हुने–१० ऄंक 

  (ग) ऄरय–५ ऄंक 

 

३. अम्दानी र रोजगार बवृद्ध गने अयोजनाहरु (१५ ऄंक) 

  (क) प्रत्यक्ष योगदान पनयािईने–१५ ऄंक 

  (ख) ऄप्रत्यक्ष योगदान पनयािईने–७.५ ऄंक 

  (ग) तटस्थ–०  

 

४. लागत सहभावगता जनट्ने अयोजनाहरु (१५ ऄंक) 

  (क) ५०५ िा सो भरदा बढी लागत सहभावगता हुने–१५ ऄंक 

  (ख) २०५ दवेख ५०५ सम्म लागत सहभावगता हुने–१० ऄंक 

  (ग) २०५ सम्म लागत सहभावगता हुने–५ ऄंक 

  (घ) लागत सहभावगता नहुने–० 

 



५. स्थानीय श्रोत साधन र सीपको प्रयोग हुने अयोजनाहरु (१० ऄंक) 

  (क) अयोजनालाइ अिश्यक पने सबै श्रोत साधन स्थानीय तहमा ईपलव्ध हुने–१० ऄंक 

  (ख) अयोजनालाइ अिश्यक पने ५०५ सम्म श्रोत साधन स्थानीय तहमा ईपलव्ध हुने–७.५ ऄंक 

  (ग) ऄरय–५ ऄंक 

 

६. समािेशी विकासमा योगदान पनयािईने अयोजनाहरु (१० ऄंक) 

  (क) प्रत्यक्ष योगदान पनयािईने–१० ऄंक 

  (ख) ऄप्रत्यक्ष योगदान पनयािईने–५ ऄंक 

  (ग) तटस्थ–०  

 

७. दीगो विकास र िातािरणीय संरक्षण गने अयोजनाहरु (१० ऄंक) 

  (क) प्रत्यक्ष योगदान पनयािईने–१० ऄंक 

  (ख) ऄप्रत्यक्ष योगदान पनयािईने–५ ऄंक 

  (ग) तटस्थ–० 

 

८. स्थानीय भावषक, सांस्कृवतक विकास गने अयोजनाहरु (५ ऄंक) 

  (क) प्रत्यक्ष योगदान पनयािईने–५ ऄंक 

  (ख) ऄप्रत्यक्ष योगदान पनयािईने–३ ऄंक 

  (ग) तटस्थ–० 



(ख) अयोजनाको प्राथवमकतािम वनधािरण फाराम  

ि .सं.  
अयोजनाको 

नाम 

गररबी वनिारणमा 

प्रत्यक्ष योगदान पनग्ने          

)२० ऄंक(  

ईत्पादनमलूक तथा 

वछटो प्रवतफल प्राप्त 

गनि सवकने 

)१५ ऄंक(  

अम्दानी र 

रोजगार बढ्ने   

  )१५ऄंक(  

लागत 

सहभावगता 

जनट्ने        

)१५ ऄंक(  

स्थानीय श्रोत 

साधन र 

सीपको प्रयोग 

(१० ऄंक) 

समािेशी 

विकासमा 

योगदान   

)१० ऄंक(  

दीगो विकास र 

िातािरणीय संरक्षण 

(१० ऄंक) 

स्थानीय भावषक, 

सांस्कृवतक विकास  

)५ ऄंक(  

कन ल 

प्राप्ताङ्क    

)१००(  

प्राथवमकता 

िम 

 

१            

२            

३            

४            

५            

६            
 

नोटः  अयोजनाहरुको प्राथवमकतािम वनधािरण गदाि सिैभरदा बढी ऄंक प्राप्त गने अयोजनालाइ पवहलो प्राथवमकतािम वनधािरण गननि पनेछ । 

 क्र .स..  अांक भार प्राथर्मकता नां. 

१ ८० ऄंक भरदा बढी प्राप्त भएमा १ 

२ ६० दवेख ८० ऄंक प्राप्त भएमा  २ 

३ ६० ऄंक भरदा कम प्राप्त भएमा ३ 

४ ५० ऄंक भरदा कम प्राप्त भएमा रयून प्राथवमकता 

नोटः यसरी योजना छनौट गदाि पवहलो प्राथवमकतामा परेको योजनाहरु छनौट गने । रकम ईपलब्ध भएसम्म प्राथवमकता २ र ३ स्िीकृत गनि सक्नेछ ।



अनजसूची ४ 

(वदग्दशिनको दफा ५.४ संग सम्िवरधत) 

..................गाईँपावलका/नगरपावलका 

िडा नं....... 

अयोजनाको प्राथवमवककरण सचूी, २०..... 

(क) वनधािररत िडागत बजेट सीमा वभिका अयोजनाको लावग 

प्रथवमकता िम अयोजनाको नाम 
अयोजना संचालन हुने 

स्थल 

ऄननमावनत 

लागत 

कायािरियन 

विवध 

लाभावरित 

जनसंख्या 

अिवधक योजनाका 

रणनीवत सँग सम्बवरधत 

 अवथिक विकास 

१       

२       

सामावजक विकास  

१       

२       

पूिािधार विकास 

१       

२       

िातािरण तथा विपद ्ब्यिस्थापन सवमवत 

१       

२       

सनशासन तथा सस्थागत विकास 

१       

२       

 

(ख) गाईँपावलका िा नगरपावलका स्तरीय (गाईँ नगर गौरिका अयोजना, िहुिषीय अयोजनाहरु र दनइ िा सो भरदा िढी िडामा  

       पने अयोजनाहरु) 

प्रथवमकता िम अयोजनाको नाम 

अयोजना 

संचालन हुने 

स्थल 

ऄननमावनत लागत कायािरियन विवध 
लाभावरित 

जनसंख्या 

अिवधक योजनाका 

रणनीवत सँग सम्बवरधत 

१       

२       

३       

     नोटः िमागत अयोजनाहरुको प्राथवमकीकरण सचूी अिश्यक पने छैन । 



अनजसूची ५ 

(वदग्दशिनको दफा ५.५.३ संग सम्बवरधत) 

 

 

अवथिक िषि २०../.. को  

नीवत, कायििम तथा बजेट  

 

 

 

 

 

„„.. गाईँपावलका/नगरपावलका 

„„„„„„„ वजल्ला 

प्रदेश  नं„„ 

२०-- 

  



खण्ड १ - पररचय र समीक्षा  

१.१ पषृ्ठभमूी 

१.२ चाल ूअ.ि.को नीवत तथा कायििमको समीक्षा 

(क) अवथिक क्षेि 

(ख) सामावजक क्षेि 

(ग) पिूािधार क्षेि 

(घ) िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन 

(ङ) संस्थागत विकास, सेिा प्रिाह र सनशासन 

(च) ऄरय 

खण्ड २ - आगामी आ.व.२०..../....... को नीर्त, बजेट तथा कायिक्रम 

२.१ सोंच, लक्ष्य, ईद्देश्य र ऄपेवक्षत ईपलब्धी 

२.२ िावषिक बजेट तथा कायििम तजनिमा गदाि ऄिलम्बन गररएका प्रमनख नीवत तथा अधारहरु 

२.२.१ समग्र नीवत तथा अधारहरु 

२.२.२ क्षेिगत नीवत तथा अधारहरुः 

(क) अवथिक क्षेि 

(ख) सामावजक क्षेि 

(ग) पिूािधार क्षेि 

(घ) िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन 

(ङ) संस्थागत विकास, सेिा प्रिाह र सनशासन 

२.३ मनख्य मनख्य अयोजना र वियाकलापहरु 

२.४ ऄननमावनत व्यय र स्रोत व्यिस्थापन 

२.५ ईपसंहार 

प्रस्तनत गने 

ईपाध्यक्ष िा ईपप्रमनख िा सदस्य...... 

वमवत:      ..... 



आय व्ययको र्ववरण 

अ.ि.२०  / 

    

रु. हजारमा 

र्ीषिक 
गत आ.व.२०  /  

को यथाथि 

चािज आ.व. २० /   

को सांर्ोर्धत अनजमान 

आ.व.२०  /    को 

अनजमान 

आयेः       

  राजस्वेः       

  अरतररक राजस्ि       

  राजस्ि बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम       

  ऄरय अय       

  अन्तर सरकारी र्वत्तीय  हस्तान्तरण       

  नेपाल सरकारबाट प्राप्त       

  प्रदशे सरकारबाट प्राप्त       

  ऄरतर स्थानीय तहबाट प्राप्त       

  जनसहभार्गताेः       

  नगद सहभावगता       

  श्रम तथा िस्तनगत सहायता       

व्ययेः       

  चालन खचि       

  पूँवजगत खचि       



          

बजेट बचत (+)/न्यून (-)       

र्वत्तीय व्यवस्था       

  खजद ऋण िगानी       

  ऊण लगानी (-)       

  ऊण लगानीको सािाँ वफताि प्राप्ती (+)       

          

  खजद रे्यर िगानी       

  शेयर लगानी (-)       

  शेयर वबिीबाट लगानी वफताि प्राप्ती (+)       

          

  खजद ऋण प्राप्ती       

  ऊणको साँिा भनिानी (-)       

  ऊण प्राप्ती (+)       

अर्न्तम बजेट बचत (+)/न्यून (-)       

 

 

 

 

 

      



राजस्व तथा अनजदान प्रार्प्तको अनजमान 

अ.ि.२०  / 

    

रु. हजारमा 

र्ीषिक 
गत आ.व २० /   

को यथाथि 

चािज आ.व. २० / को 

सांर्ोर्धत अनजमान 

आ.व.  २० / को 

अनजमान 

राजस्वेः       

  आन्तररक राजस्वेः       

11300  सम्पवत्त कर       

11310 ऄचल सम्पवत्तमा लाग्ने कर       

11311 व्यविगत सम्पतीमा लाग्ने बावषिक कर       

11312 संस्थागत सम्पतीमा लाग्ने बावषिक कर       

11313 एकीकृत सम्पवत कर       

11314 भनवमकर/मालपोत       

11320 खनद सम्पत्तीमा लाग्ने कर       

11321 घरिहाल कर       

11322 िहाल विटौरी कर       

स्थानीय तहले अजिन गने ऄरय कर तथा राजश्वको वििरणहरु नेपाल सरकारिाट स्िीकृत राजश्व संकेत तथा िवगिकरण र व्याख्या 

बमोवजम ईल्लेख गने ।  

          

  राजस्व बाँडफाँडेः       

11411 बाँडफाँड भआि प्राप्त हुने मलू्य ऄवभबवृद्ध कर       



11421 बाँडफाँड भआि प्राप्त हुने ऄरत शनल्क       

14171 िन रोयल्टी       

14172 खानी रोयल्टी       

14173 जलस्रोत रोयल्टी       

14174 पिितारोहण रोयल्टी       

14175 पदयािा रोयल्टी       

14176 पयिटन सेिा शनल्क रोयल्टी       

अन्य आयेः       

  
साविक स्थानीय वनकायबाट हस्तारतरण भइ 

प्राप्त रकम 
      

  बेरुजन ऄसनली       

  गत िषिको नगद मौज्दात       

          

अन्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरणेः       

  नेपाि सरकारबाट प्राप्त अनजदानेः       

  वित्तीय समानीकरण ऄननदान       

  सशति ऄननदान       

  समपरूक ऄननदान       

  विशेष ऄननदान       

          



  प्रदेर् सरकारबाट प्राप्त अनजदानेः       

  वित्तीय समानीकरण ऄननदान       

  सशति ऄननदान       

  समपरूक ऄननदान       

  विशेष ऄननदान       

          

  अन्य स्थानीय तहबाट प्राप्त अनजदानेः       

  सशति ऄननदान       

  समपरूक ऄननदान       

  विशेष ऄननदान       

          

जनसहभार्गताेः       

  नगद सहभावगता       

  श्रम तथा िस्तनगत सहायता       

 

नोट- राजस्िका वशषिकहरु नेपाल सरकारिाट स्िीकृत राजश्व संकेत तथा िवगिकरण र व्याख्या बमोवजम ईल्लेख गने हुनेछ ।  

 

 

 

 



         व्यय अनजमान 

अ.ि.२० / 

         

रु. हजारमा 

र्ीषिक 

आ.व.२०  

/ को 

यथाथि 

आ.व.२०  

/ को 

सांर्ोर्धत 

अनजमान 

आ.व.२० / 

को अनजमान 

श्रोत 

आन्त

ररक 

श्रोत 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय 

हस्तान्तरण 

ऋण 
जनसह

भार्गता 
नेपाि 

सरकार 

प्रदेर् 

सरकार 

स्थानीय 

तह 

चािज खचि                   

२१००० 
पाररश्रवमक / 

सनविधा 
                  

२११०० 
पाररश्रवमक / 

सनविधा 
                  

२१११० 

नगदमा वदआने 

पाररश्रवमक र 

सनविधा 

                  

२११२० 

वजरसी िा 

वजरसी िापत 

कमिचारी वदआने 

पाररश्रवमक 

सनविधा 

                  

२११२१ पोशाक                   

२११२२ खाद्यारन                   

२११२३ औषधी ईपचार                   



खचि 

२११३० कमिचारी भत्ता                   

२११३१ स्थानीय भत्ता                   

२११३२ महगंी भत्ता                   

२११३३ वफल्ड भत्ता                   

२११३४ 
कमिचारीको 

बैठक भत्ता 
                  

२११३५ 

कमिचारी 

प्रोत्साहन तथा 

पनरस्कार 

                  

२११३९ ऄरय  भत्ता                   

२११४० 

पदावधकारी 

भत्ता तथा ऄरय 

सनविधा 

                  

२११४१ 
पदावधकारी 

बैठक भत्ता 
                  

२११४२ 
पदावधकारी 

ऄरय सनवबधा 
                  

२११४९ 
पदावधकारी 

ऄरय भत्ता 
                  

स्थानीय तहले गन ेऄरय चालन खचिका वशषिकहरु अिश्यकता ऄननसार यसै गरर ईल्लेख गन े । 

पूँर्जगत खचि                   



३११११ भिन खररद                   

३१११२ भिन वनमािण                    

३१११३ 

वनवमित भिनको 

संरचनात्मक 

सनधार खचि  

                  

३१११५ 
फवनिचर तथा 

वफक्चसि 
                  

३११२० 

सिारी साधन 

तथा मेवशनरी 

औजार 

                  

३११२१ सिारी साधन                   

३११२२ 
मेवशनरी तथा 

औजार 
                  

३११३० 
अन्य पूँजीगत 

खचि 
                  

३११३१ 

पशनधन तथा 

बागिानी 

विकास खचि 

                  

३११३२ 

कम््यनटर 

सफ्टियेर 

वनमािण तथा 

खरीद खचि एि ं

ऄरय बौवद्धक 

सम्पत्ती प्रावप्त 

खचि 

                  



३११५० 
साििजवनक 

वनमािण 
                  

३११५१ 
सडक तथा पलू 

वनमािण 
                  

३११५२ 

रेलमागि तथा 

हिाआि मैदान 

वनमािण 

                  

स्थानीय तहले गन ेऄरय पनँजीगत खचिका वशषिकहरु अिश्यकता ऄननसार यस ैगरर ईल्लेख गन े । 

 

 

  



र्वत्तीय व्यवस्था अनजमान 

अ.ि.२०  / 

    

रु. हजारमा 

र्ीषिक 
आ.व.२०  / 

को यथाथि 

आ.व.२० / को 

सांर्ोर्धत अनजमान 
आ.व २० / को अनजमान 

र्वत्तीय व्यवस्थाेः       

  खजद ऋण िगानी       

  ऊण लगानी (-)       

  ऊण लगानीको सािाँ वफताि प्राप्ती (+)       

          

  खजद रे्यर िगानी       

   शेयर लगानी (-)       

  
शेयर वबिीबाट लगानी वफताि प्राप्ती 

(+) 
      

          

  खजद ऋण प्राप्ती       

   ऊणको साँिा भनिानी (-)       

   ऊण प्राप्ती (+)       

 

        

  



कायिके्षत्रगत व्यय अनजमान 

अ.ि.२०  / 

         

रु.हजारमा 

सांकेत नां. र्ीषिक 
आ.व.२० / 

को यथाथि 

आ.व.२० / 

को सांर्ोर्धत 

अनजमान 

आ.व.२० /  

को अनजमान 

श्रोत 

आन्तररक 

श्रोत 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय 

हस्तान्तरण 

ऋण 
जन 

सहभार्गता 
नेपाि 

सरकार 

प्रदेर् 

 सरकार 

स्थानीय 

तह 

१० आर्थिक र्वकास          

१०१० कृवष          

१०२० 
ईद्योग तथा 

िावणज्य 
         

१०३० पयिटन          

१०४० सहकारी          

१०५० वित्तीय क्षेि          

             

२० 
सामार्जक 

र्वकास 
         

२०१० वशक्षा                   

२०२० स्िास्थ्य                   

२०३० 
खानेपानी तथा 

सरसफाआ 
                  

२०४० संस्कृवत प्रिद्धिन                   



२०५० 
खेलकन द तथा 

मनोरञ्जन 
                  

२०६० 

लै वगक समानता 

तथा सामावजक 

समािेशीकरण 

                  

                      

३० पूवािधार र्वकास          

३०१० 

स्थानीय सडक, 

पनल तथा 

झोलनङ्गेपनल 

         

३०२० वसंचाइ           

३०३० 
भिन तथा सहरी 

विकास 
         

३०४० 

ईजाि, लघन तथा 

साना जलविद्यनत 

(िैकवल्पक ईजाि 

समेत) 

         

३०५० सञ्चार          

             

४० 

वातावरण तथा 

र्वपद 

व्यवस्थापन 

         

४०१० 
िन तथा भन-

संरक्षण 
                  

४०२० जलाधार संरक्षण                   

४०३० 
िातािरण संरक्षण, 

                  



जलिायन पररितिन 

४०४० 
फोहरमैला तथा 

ढल व्यिस्थापन 
                  

४०५० 
जलईत्परन प्रकोप 

वनयरिण 
                  

४०६० विपद व्यिस्थापन                   

४०७० 
िारुण यरि 

सञ्चालन 
                  

                      

५० 

सांस्थागत 

र्वकास, सेवा 

प्रवाह र सजर्ासन 

         

५०१० सामारय सेिा                   

५०२० सनरक्षा व्यिस्थापन                   

५०३० सचूना प्रविवध                   

५०४० 
पवञ्जकरण 

व्यिस्थापन 
                  

५०५० 

स्थानीय तथ्याङ्क 

संकलन र 

ऄवभलेख 

व्यिस्थापन 

                  

५०६० सनशासन प्रिद्धिन                   

५०७० 
ऄननसरधान तथा 

विकास 
                  

५०८० 
ऄरयि िवगिकृत 

नभएको 
                  



वार्षिक र्वकास कायिक्रम 

अ.ि.२० / 

संकेत नं./विषयगत वशषिकः -------------- 
      

रु. हजारमा 

क्र.सां. 
कायिक्रम/आयोजना

को नाम 

कायािन्वयन 

हुने स्थान 
िक्ष्य 

र्वर्नयोजन 

रु. 

श्रोत 

आन्तररक 

श्रोत 

अन्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण 

ऋण जनसहभार्गता 
नेपाि 

सरकार 

प्रदेर् 

सरकार 
स्थानीय तह 

१                     

२                     

३                     

४                     

५                     

६                     

७                     

८                     

९                     

१०                     

११                     

१२                     

१३                     

१४                     

१५                     

१६                     



१७                     

१८                     

१९                     

२०                     

जम्मा            

पननिः स्थानीय तहबाट सञ्चालन गररने सबै कायििमहरुलाइ क्षेिगत/विषयगत अधारमा छन ट्टाएर प्रत्येक विषय (जस्तैः कृवष, वशक्षा, स्िास्थ्य, सडक) को ऄलग 

ऄलग वििरण तयार गननि पनेछ ।  

 

  



अनजसूची ६ 

(वदग्दशिनको दफा ५.५.३ संग सम्िवरधत) 

स्थानीय तहको अवथिक ऐनको नमनना 

............... गाईँपावलका/नगरपावलकाको ऄथि सम्बरधी प्रस्तािलाइ कायािरियन गनि बनेको विधेयक 

प्रस्तावनाेः ........... गाईँपावलका/नगरपावलकाको अवथिक िषि 20../... को ऄथि सम्बरधी प्रस्तािलाइ कायािरियन गनिको वनवमत्त 

स्थानीय कर तथा शनल्क संकलन गने, छन ट वदने तथा अय संकलनको प्रशासवनक व्यिस्था गनि िाञ्छनीय भएकोले,  

नेपालको संविधानको धारा २२8 को ईपधारा (२) बमोवजम ............. गाईँ सभा/नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  

१. सांर्क्षप्त नाम र प्रारम्भेः (1) यस ऐनको नाम “अवथिक ऐन, 20....” रहेको छ । 

  (2) यो ऐन 2०.. साल श्रािण 1 गतेदवेख .... गाईँ/नगरपावलका क्षेिमा लागू हुनेछ । 

२. सम्पर्त करेः गाईँपावलका/नगरपावलकाका के्षिवभि ऄननसवूच (1) बमोवजम एवककृत/ सम्पवत्त कर/घरजग्गा कर लगाआने र 

ऄसलू ईपर गररनेछ । 

३. भूर्म कर (मािपोत):गाईँपावलका/नगरपावलका क्षेिवभिका जग्गामा त्यस्तो जग्गाको ईपभोगका अधारमा ऄननसवूच (2) 

बमोवजम भवूम कर (मालपोत) लगाआने र ऄसलू ईपर गररनेछ ।  (एकीकृत सम्पत्ती कर लगाएको अवस्थामा भमूम कर नलाग्ने) 

४. घर जग्गा वहाि करेः  गाईँपावलका/नगरपावलका के्षिवभि कन नै व्यवि िा संस्थाले भिन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, 

छ्पर, जग्गा िा पोखरी परैू िा अंवशक तिरले िहालमा वदएकोमा त्यस्तो बहाल रकममा ऄननसवूच (3) बमोवजम घर जग्गा 

िहाल कर लगाआने र ऄसलू गररनेछ ।  

५. व्यवसाय करेः गाईँपावलका/नगरपावलका क्षेिवभि व्यापार, व्यिसाय िा सेिामा पूँजीगत लगानी र अवथिक कारोिारका 

अधारमा ऄननसवूच (4) बमोवजम व्यिसाय कर लगाआने र ऄसलू ईपर गररनेछ । 

६. जर्डबजटी, कवाडी र जीवजन्तज करेः गाईँपावलका/नगरपावलका के्षिवभि कन नै व्यवि िा संस्थाले उन, खोटो, जवडबनटी, 

िनकस, किाडी माल र प्रचवलत कानूनले वनषेध गररएको जीिजरतन िाहेकका ऄरय मतृ िा माररएका जीिजरतनको हाड, वसङ, 

्िाँख, छाला जस्ता बस्तनको व्यिसावयक कारोिार गरेिापत ऄननसवूच (5) बमोवजमको कर लगाआने र ऄसलू ईपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन करेः गाईँपावलका/नगरपावलका के्षिवभि दताि भएका सिारी साधनमा ऄननसवूच (6) बमोवजम सिारी साधन 

कर लगाआने छ र ईि कर सम्बवरधत प्रदशेले ऄसनल गरी ऄरतर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ बमोवजम स्थानीय 

तहको विभाज्य कोष माफि त् गाईँपावलका/नगरपावलकाको संवचत कोषमा बाँडफाँड गननिपनेछ ।  

८. र्वज्ञापन करेः गाईँपावलका/नगरपावलका के्षिवभि हुने विज्ञापनमा ऄननसवूच (7) बमोवजम विज्ञापन कर लगाआने र ऄसलू ईपर 

गररनेछ ।यसरी कर संकलन गदाि ऄरतर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ बमोवजम सम्बवरधत प्रदशेले वनधािरण गरेको 

विज्ञापन कर समेत संकलन गरी प्रदशे विभाज्य कोषमा राजश्व बाँडफाँड गननिपनेछ। 



९. मनोरञ्जन करेः गाईँपावलका/नगरपावलका के्षिवभि हुने मनोरञ्जन व्यिसाय सेिामा ऄननसवूच (8) बमोवजम व्यिसाय कर 

लगाआने र ऄसनल ईपर गररनेछ । यसरी कर संकलन गदाि ऄरतर सरकारी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ बमोवजम सम्बवरधत 

प्रदशेले वनधािरण गरेको विज्ञापन कर समेत संकलन गरी प्रदशे विभाज्य कोषमा राजश्व बाँडफाँड गननिपनेछ। 

१०. बहाि र्बटौरी र्जल्केः गाईँपावलका/नगरपावलका के्षिवभि अफन ले वनमािण, रेखदखे िा संचालन गरेका हाट बजार, पसल िा 

सरकारी जग्गामा ऄननसवूच (9) मा ईल्लेख भए ऄननसार बहाल वबटौरी शनल्क लगाआने र ऄसूल ईपर गररनेछ । 

११. पार्कि ङ र्जल्केः गाईँपावलका/नगरपावलका के्षिवभि कन नै सिारी साधनलाइ पावकि ङ सनविधा ईपलब्ध गराए िापत ऄननसवूच 

(10) बमोवजम पावकि ङ शनल्क लगाआने र ऄसूल ईपर गररनेछ। 

१२. टे्रर्कङ्ग, कोयोर्कड, कयानोइङ्ग, बन्जी जर्म्पङ्ग, र्जपफ्िायर र र  याफ्टीङ्ग र्जल्केः  गाईँपावलका/नगरपावलकाले 

अफ्नो के्षिवभि िेवकङ्ग, कायोवकड, क्यानोआङ्ग, बरजी जवम्पङ्ग, वजपफ्लायर र र  याफ्टीङ्गसेिा िा व्यिसाय संचालन 

गरेिारत ऄननसवूच (11) बमोवजमको शनल्क लगाआने र ऄसलू ईपर गररनेछ । 

१३. सेवा र्जल्क, दस्तजरेः गाईँपावलका/नगरपावलकाले वनमािण, संचालन िा व्यिस्थापन गरेका ऄनूसवूच 12 मा ईवल्लवखत 

स्थानीय पिूािधार र ईपलब्ध गराआएको सेिामा सेिाग्राहीबाट सोही ऄननसवूचमा व्यिस्था भए ऄननसार शनल्क लगाआने र ऄसलू 

ईपर गररनेछ । 

१४. पयिटन प्रवेर् र्जल्केःगाईँपावलका/नगरपावलकाले अफ्नो क्षेिवभि वनमािण गरेका ईद्यान, पाकि , वचवडयाखाना, ऐवतहावसक 

तथा पनरातावत्िक सम्पदा, संग्राहलय जस्ता सम्पदा ईपयोग गरे िापत पयिटकहरुिाट ऄननसचूी १३ मा ईवल्लवखत दरमा पयिटन 

प्रिेश शनल्क लगाइने र ऄसनल ईपर गररनेछ । 

१५. कर छज ट: यस ऐन बमोवजम कर वतने दावयत्ि भएका व्यवि िा संस्थाहरुलाइ कन नै पवन वकवसमको कर छन ट वदइने छैन ।  

१६. कर तथा र्जल्क सांकिन सम्बर्न्ध कायिर्वर्धेः यो ऐनमा भएको व्यिस्था ऄननसार कर तथा शनल्क संकलन सम्बरधी 

कायिविवध गाईँपावलका/नगरपावलकाले तोके ऄननसार हुनेछ । 

 

अनजसूची १: (गाऊँपामलका वा नगरपामलकाले लगाउने सम्पत्ती करका क्षेत्र र दरहरु उल्लेख गने) 

अनजसूची २: गाऊँपामलका वा नगरपामलकाले लगाउने भमूीकर (मालपोत)का के्षत्र र दरहरु उल्लेख गने 

अनजसूची ३: गाऊँपामलका वा नगरपामलकाले लगाउने घर जग्गा वहाल करका क्षेत्र र दरहरु उल्लेख गने 

अनजसूची ४: गाऊँपामलका वा नगरपामलकाले लगाउने व्यवसाय करका क्षेत्र र दरहरु उल्लेख गने 

अनजसूची ५: गाऊँपामलका वा नगरपामलकाले लगाउने जमिबटुी, कवािी र जीवजन्तु करका के्षत्र र दरहरु उल्लेख गने 

अनजसूची ६: गाऊँपामलका वा नगरपामलकाले लगाउने सवारी साधन करका क्षेत्र र दरहरु उल्लेख गने 



अनजसूची ७: गाऊँपामलका वा नगरपामलकाले लगाउने मवज्ञापन करका क्षेत्र र दरहरु उल्लेख गने 

अनजसूची ८: गाऊँपामलका वा नगरपामलकाले लगाउने मनोरञ्जन करका क्षेत्र र दरहरु उल्लेख गने 

अनजसूची ९: गाऊँपामलका वा नगरपामलकाले लगाउने बहाल मबटौरी शलु्कका के्षत्र र दरहरु उल्लेख गने 

अनजसूची १०: गाऊँपामलका वा नगरपामलकाले लगाउने पामकि ङ्ग शलु्कका के्षत्र र दरहरु उल्लेख गने 

अनजसूची ११: गाऊँपामलका वा नगरपामलकाले लगाउने टे्रमकङ्ग, कोयोमकि, क्यानोइङ्ग, बन्जी जमम्पङ्ग,  मजपफ्लायर र 

र् याफ्टीङ्ग शलु्कका के्षत्र र दरहरु उल्लेख गने 

अनजसूची १२: गाऊँपामलका वा नगरपामलकाले लगाउने शलु्क तथा दस्तुरका के्षत्र र दरहरु उल्लेख गने 

अनजसूची १३: गाऊँपामलका वा नगरपामलकाले लगाउने पयिटन प्रवेश शलु्कका के्षत्र र दरहरु उल्लेख गने 

 

  



अनजसूची ७ 

(वदग्दशिनको दफा ५.५.३ संग सम्िवरधत) 

.............. गाउँ िा नगरपावलकाको विवनयोजन ऐनको नमनना 

 

„„„„ गाईँ िा नगरपावलकाको अवथिक बषि २०„/„ को सेिा र कायिहरुको लावग स्थानीय सवञ्चत कोषबाट केही रकम 

खचि गने र विवनयोजन गने सम्बरधमा व्यिस्था गनि बनेको ऐन 

सभाबाट स्िीकृत वमवत:„„„„„.. 

प्रस्तािनाः ......... गाईँ/नगरपावलकाको अवथिक बषि २०„„. को सेिा र कायिहरुको लावग सवञ्चत कोषबाट केही रकम खचि गने 

ऄवधकार वदन र सो रकम विवनयोजन गनि िाञ्छनीय भएकोले, 

नेपालको संविधानको धारा २२९ को ईप–धारा (२) बमोवजम ........... गाईँ/नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

 

१. संवक्षप्त नाम र प्रारम्भः  (१) यस ऐनको नाम “ ....... गाईँ÷नगरपावलकाको विवनयोजन ऐन, २०।।” रहेको छ । 

   (२) यो ऐन तनरुरत प्रारम्भ हुनेछ । 

२. अवथिक िषि २०„.. को वनवमत्त सवञ्चत कोषबाट रकम खचि गने ऄवधकारः  

(१) अवथिक िषि २०„„ को वनवमत्त गाईँ/नगर कायिपावलका, िडा सवमवत, विषयगत शाखाले गने सेिा र 

कायिहरुका वनवमत्त ऄननसचूी १ मा ईवल्लवखत चालू खचि, पूँवजगत खचि र वबवत्तय व्यिस्थाको रकम समेत गरी 

जम्मा रकम रु.................. (ऄके्षरुपी ............ रुपैया माि) मा नबढाइ वनवदिष्ट गररए बमोवजम सवञ्चत कोषबाट 

खचि गनि सवकनेछ ।  

३. विवनयोजनः (१) यस ऐनद्धारा सवञ्चत कोषबाट खचि गनि ऄवधकार वदआएको रकम अवथिक िषि २०„ को  

वनवमत्त .........गाईँ/नगरपावलको गाईँ/नगर कायिपावलका, िडा सवमवत र विषयगत शाखाले गने सेिा र कायिहरुको 

वनवमत्त विवनयोजन गररनेछ ।  

 

(२) ईपदफा (१) मा जननसनकै कन रा लेवखएको भए तापवन कायिपावलका, िडा सवमवत र विषयगत शाखाले गने सेिा 

र कायिहरुको वनवमत्त विवनयोजन गरेको रकममध्ये कन नैमा बचत हुने र कन नैमा ऄपनग हुने दवेखन अएमा गाईँ÷नगर 

कायिपावलकाले बचत हुने शीषिकबाट नपनग हुने शीषिकमा रकम सानि सक्नेछ । यसरी रकम सादाि एक शीषिकबाट 

सो शीषिकको जम्मा रकमको १० प्रवतशतमा नबढ्ने गरी कन नै एक िा एक भरदा बढी शीषिकहरुबाट ऄको एक िा 

एक भरदा बढी शीषिकहरुमा रकम सानि तथा वनकासा र खचि जनाईन सवकनेछ । पूँवजगत खचि र वित्तीय 

व्यिस्थातफि  विवनयोवजत रकम साँिा भनिानी खचि र व्याज भनिानी खचि शीषिकमा बाहेक ऄरय चाल ूखचि 

शीषिकतफि  सानि र वबत्तीय व्यिस्था ऄरतगित साँिा भनिानी खचितफि  वबवनयोवजत रकम ब्याज भनिानी खचि 



शीषिकमा बाहेक ऄरयि सानि सवकने छैन । तर चालन तथा पूँवजगत खचि र वित्तीय व्यिस्थाको खचि व्यहोनि एक 

स्रोतबाट ऄको स्रोतमा रकम सानि सवकनेछ । 

(३) ईपदफा (२) मा जननसनकै कन रा लेवखएको भए तापवन एक शीषिकबाट सो शीषिकको जम्मा स्िीकृत रकमको 

१० प्रवतशत भरदा बढ्ने गरी कन नै एक िा एक भरदा बढी शीषिकहरुमा रकम सानि परेमा गाईँ÷नगर सभाको 

स्िीकृवत वलनन पनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनजसूची–१ 

(दफा २ संग सम्बवरधत) 

नेपालको संविधानको धारा २२९ (२) बमोवजम 

      संवञ्चत कोषबाट विवनयोजन हुने रकम 

                                    रु. हजारमा 

 

 

   

     

 

 

 

ि .सं.  ऄननदान संख्या शीषिकको नाम चालन खचि पूँवजगत खचि विवत्तय व्यिस्था जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१  गाईँ/नगर कायिपावलका     

२  िडा सवमवत     

३  वबषयगत शाखा     

४  ऊणको सािा व्याज 

भनिानी 

    

५  लगानी )शेयर ÷ऊण(     



अनजसूची ८ 

(वदग्दशिनको दफा ६(ख) संग सम्िवरधत) 

िावषिक विकास कायििम स्िीकृवतको फारम 

अ.ि. 

  

अयोजना शनरु 

हुने वमवतः  

श्रोत 

   

बजेट संकेतर 

ईपसंकेतः  

अयोजना पनरा 

हुने वमवतः  

अरतररक श्रोतः 

 

नेपाल सरकारः 

    

कायििम वशषिकर 

अयोजनाको नामः  

अयोजनाको 

कन ल लागतः  

ऊणः 

 

प्रदशे सरकारः 

    

कायािरियन हुने स्थानः 

 

चालन अ.ि.मा 

विवनयोवजतः  

जनसहभावगताः 

 

ऄरतर स्थानीय 

तहः     

    

        

    

   

रु. हजारमा 

ि।सं। 

 कायििम/वि

याकलाप 
आकाआ 

अयोजनाको 

कन ल 

वियाकलापको 

सम्पणूि कायि 

मध्ये गत 

अ.ि.सम्मको 

अ.ि.२०.../... को लक्ष्य 

खचि वशषिक िावषिक प्रथम चौमावसक दोश्रो चौमावसक तेस्रो चौमावसक 

पररमाण लागत पररमाण खचि पररमाण बजेट पररमाण बजेट पररमाण बजेट पररमाण बजेट 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ 

पनँजीगत खचि 

ऄरतगितका 

                            



कायििम/वियाकलाप

हरुः 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

  पजजँीगत 

जम्मा रु. 

(क) 

                            

चालन खचि ऄरतगितका 

कायििम/वियाकलाप

हरुः 

                            



                                

                                

                                

                                

                                

                                

  चािज जम्मा 

रु. (ख) 
                            

कन ल खचि जम्मा रु 

(क+ख) 
                            

 
               

 
               

पेश गने वनकायः र्सफाररस गनेेः 

       

स्वीकृत गनेेः 

   

नामः 

 

नामः 

        

नामः 

    

पदः 

 

पदः 

        

पदः 

    

वमवतः 

 

वमवतः 

        

वमवतः 

    

 


