
स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा वजटे तजजमुा ददग्दर्नु, २०७४ 

(पररमार्षजत) 

 

१. पषृ्ठभमूी 

नेपालको संववधानले संघीय लोकतावरिक गणतरि नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदरे् र 

स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने तथा राज्य र्विको प्रयोग तीन ैतहले संववधान र 

कानून बमोवजम गने व्यवस्था गरेको छ । संघ, प्रदरे् र स्थानीय तहले अफ्नो ऄवधकार 

क्षेिवभिको अर्षथक ऄवधकार सम्बरधी वबियमा कानून बनाईने, वार्षिक वजेट 

बनाईने, वनणुय गने, नीवत तथा योजना तयार गने र त्यसको कायाुरवयन गने व्यवस्था 

समेत गरेको छ ।  

 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाउँपावलका तथा नगरपावलकाले अफ्नो 

ऄवधकार क्षेिवभिको ववियमा स्थानीयस्तरको ववकासको लावग अववधक, वार्षिक, 

रणनीवतक र वबिय क्षेिगत मध्यमकालीन तथा दीघुकालीन योजना बनाइ लागू गनजु 

पने व्यवस्था रहकेो छ । ऄरतर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले सावुजवनक 

खचुको ऄनजमावनत वववरण तयार गने, मध्यमकालीन खचु संरचना तयार गने, 

अवश्यकताको प्रक्षेपण गने, राजस्वको प्रक्षेपण तयार गने र ववत्तीय ऄनजर्ासन कायम 

गनजुपने व्यवस्था गरेको छ ।  

 

अववधक योजनाले वलएका लक्ष्यहरु, मध्यमकालीन खचु संरचनाले गरेका 

व्यवस्थाहरुलाइ स्रोत साधनसँग तालमेल गरी प्राथवमकताका साथ स्रोतको वववनयोजन 

गने काम वार्षिक ववकास योजनाले गदुछ । नेपालको संववधान र स्थानीय सरकार 

सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको योजना प्रदिया सरदभुमा ऄगावड सारेका 

वविय वस्तजहरुलाइ मूतु रुप ददन तथा एकरुपता कायम गनु स्थानीय तह वार्षिक 

योजना तथा वजेट तजजुमा ददग्दर्ुन, २०७४ तयार गररएको छ ।  

 

२. वार्षिक योजना तथा वजटे तजजुमाका अधारहरु 



गाईँपावलका/नगरपावलकाले वार्षिक योजना तथा वजेट तजजुमा र कायाुरवयन गदाु 

वनम्न वबियहरुलाइ अधार वलनज  

पनेछ । 

(क) नेपालको संववधान 

(ख) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 

(ग) राविय प्राकृवतक स्रोत तथा ववत्त अयोग ऐन, २०७४ 

(घ) ऄरतर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

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

(च) स्थानीय तहमा वजेट तजजुमा, कायाुरवयन, अर्षथक व्यवस्थापन तथा सम्पवत्त 

हस्तारतरण सम्बरधी वनदवेर्का, २०७४ 

(छ) संघीय, प्रादेवर्क र स्थानीय तहको अववधक ववकास योजना 

(ज) स्थानीय तहको मध्यमकालीन खचु संरचना 

(झ) स्रोत साधन  

(ञ) ववकासका ऄरतरसम्बवरधत वबियहरु 

(ट) नेपाल सरकारले ऄरतराुविय जगतमा जनाएका प्रवतबद्धताबाट वसर्षजत 

दावयत्वहरु, संघ र प्रदरे् सरकारले ऄबलम्बन गरेका ऄरय अर्षथक नीवतहरु 

अदद । 

 

३.वार्षिक योजना तथा वजटेका प्राथवमकताहरु 

गाईँपावलका वा नगरपावलकाले बार्षिक योजना तथा वजेट तजजुमा गदाु वनम्न 

वबियलाइ प्राथवमकता ददनज पनेछ:- 

(क) अर्षथक ववकास तथा गररबी वनवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पजयाईुने, 

(ख) ईत्पादनमूलक तथा वछटो प्रवतफल प्राप्त गनु सदकने, 

(ग) जनताको जीवनस्तर, अम्दानी र रोजगारी बढ्ने, 

(घ) स्थानीय सहभावगता जजट्ने, स्वयम् सेवा पररचालन गनु सदकने तथा लागत 

कम लाग्ने, 

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

(च) मवहला, बालवावलका तथा वपछवडएका क्षेि र समजदायलाइ प्रत्यक्ष लाभ पजग्ने, 

(छ) लैवगगक समानता र सामावजक समावेर्ीकरण ऄवभबृवद्ध हुने, 



(ज) दीगो ववकास, वातावरणीय संरक्षण तथा सम्बदनु गनु सघाई पजयाुईने, 

(झ) भाविक तथा साँस्कृवतक पक्षको जगेनाु र सामावजक सद्भाव तथा एकता 

ऄवभवृवद्धमा सघाई पजयाईुने, 

(ञ) स्थानीय तहले अवश्यक दखेेका ऄरय वबियहरु । 

 

४. वार्षिक ववकास योजना तजजुमा गदाु ध्यान ददनजपने वबियहरु 
 

गाउँपावलका वा नगरपावलकाले वार्षिक  योजना तथा वजेट तजजुमा गदाु वनम्न 

ववियहरुमा ध्यान ददनज पनेछः- 

(क) संघ र प्रदेर् सरकारको नीवत, लक्ष्य, ईदे्दश्य, समय सीमा र प्रकृयासँग ऄनजकूल 

हुने, 

(ख) अववधक ववकास योजना र मध्यमकालीन खचु संरचना ऄनजसार 

प्राथवमकताकावबियहरु, 

(ग) वातावरण संरक्षण, जलवायज पररवतुन ऄनजकज लन, ववपद ्ब्यवस्थापन, 

(घ) सजर्ासन, लैवगगक तथा सामावजक समावेर्ीकरण र लवक्षत वगुको 

सर्विकरणगने जस्ता ववकासका ऄरतरसम्बवरधत वबियहरु, 

(ङ) समाजका सबै वगु, के्षि र समजदायको ऄवधकतम सहभावगता सजवनवित गने 

वबियहरु, 

(च) ऄरतर स्थानीय तहको योजना कायाुरवयनमा सघाई पजग्ने वबियहरु, 

(छ) वविय क्षेिगत तथा भौगोवलक सरतजलन कायम गने पक्षहरु । 

 

 

५.योजना तजजमुाका चरणहरु 

गाईँपावलका वा नगरपावलकाले अफ्नो वार्षिक ववकास योजना तजजुमा गदाु तपवर्ल 

बमोवजमको प्रकृया पजरा गनजु पनेछ । 
 

५.१ वजटेको पवूु तयारी 

५.१.१ अय व्ययको प्रक्षेपण गररएको तथयाकं सवहतको वववरण संघीय 

सरकारमा परे् गन े



गाउँपावलका वा नगरपावलकाले अगामी अर्षथक विुको लावग अवश्यक पने 

अय व्ययको प्रक्षेपण गररएको तथयागक सवहतको वववरण राजस्व परामर्ु 

सवमवत र वजेट तथा स्रोत ऄनजमान सवमवतको वसफाररसमा कायुपावलकाबाट 

वनणुय गरी प्रत्येक विुको पजि मसारत वभि संघीय ऄथु मरिालयमा ऄनजसूची १ 

बमोवजमको ढाँचामा पठाईनज पनेछ । 

५.१.२ संघ र प्रदरे्बाट वजेटको सीमा प्राप्त गन े

संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड र ववत्तीय समानीकरण ऄनजदान वापत 

स्थानीय तहलाइ अगामी अर्षथक विुमा ईपलव्ध हुने श्रोतको वववरण फागजन 

मसारत वभि तथा प्रदरे् सरकारवाट स्थानीय तहको लावग अगामी अ.ब.मा 

प्राप्त हुने ववत्तीय ऄनजदानको ऄनजमावनत वववरण चैि मसारत वभि प्राप्त गने । 

५.१.३ ववियगत क्षिे छजट्याईनःे- 

गाउँ वा नगर कायुपावलकाले अफ्नो क्षेिवभि सञ्चालन गने ववकास 

दियाकलापहरुलाइ वनम्न ऄनजसार ववियगत के्षि तोकी कायुपावलकाका 

सदस्यहरुलाइ वविय क्षेिगत वजम्मेवारी ददनज पनेछ ।  

 

(क) अर्षथक ववकासः यस के्षि ऄरतगुत कृवि, पयुटन, ईद्योग तथा वावणज्य, 

सहकारी, ववत्तीय जस्ता के्षि समावेर् गने ।  

 

(ख) सामावजक ववकासः वर्क्षा, स्वास्थय, खानेपानी तथा सरसफाइ, संस्कृवत 

प्रबद्र्धन,लैवगगक समानता तथा सामावजक समावेर्ीकरण (मवहला, 

बालवावलका, जेष्ठ नागररक, ऄपागगता भएका व्यवि, दवलत, अददवासी 

जनजावत, मधेर्ी,  मजविम,थारु, ऄल्पसंख्यक अदद) जस्ता क्षेि समावेर् 

गने । 

 

(ग) पवूाधुार ववकासः सडक तथा पजल (झोलगगे पजल समेत), ससचाइ, भवन तथा  

सहरी ववकास, ईजाु, लघज तथा साना जलववद्यजत, सञ्चार जस्ता के्षि समावेर् 

गने । 

 



(घ) वन, वातावरण तथा ववपद ् ब्यबस्थापनः वन तथा भू–संरक्षण, जलाधार 

संरक्षण, जलवायज पररवतुन, फोहोरमैला व्यवस्थापन, जल ईत्पन्न प्रकोप 

वनयरिण ववपद ्व्यवस्थापन, वारुणयरि सञ्चालन जस्ता के्षि समावेर् गने । 

 

(ङ) सजर्ासन तथा ससं्थागत ववकासः मानव संसाधन ववकास, संस्थागत क्षमता 

ववकास,  राजस्व पररचालन, ववत्तीय व्यवस्थापन, ववत्तीय जोवखम 

रयूनीकरण, सावुजवनक सजनजवाइ, सामावजक परीक्षण, अरतररक र ऄवरतम 

लेखापरीक्षण, बेरुजज फछ्र्यौट, सेवा प्रवाहका मापदण्ड वनधाुरण, सेवा 

प्रवाहमा वबद्यजतीय सूचना प्रवववधको प्रयोग, नागररक सरतजष्टी सवेक्षण र 

ऄरतरवनकाय समरवय जस्ता के्षि समावेर् गने । 

 

५.२  स्रोत ऄनजमान तथा वजटे सीमा वनधारुण 

५.२.१ स्थानीय राजस्व परामर्ु सवमवत 

नेपालको संववधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र ऄरय प्रचवलत 

कानूनको ऄवधनमा रही स्थानीय तहले अफ्नो कायु क्षेिवभि पररचालन गनु 

सके्न राजस्वका स्रोत, दायरा र दर समेतको वविेिण गरी अगामी अर्षथक 

विुमा प्राप्त हुनसके्न राजस्वको ऄनजमान गने प्रयोजनको लावग दहेाय 

वमोवजमको एक स्थानीय राजस्व परामर् ुसवमवत गठन गनजु पनेछ । 

(क)ईपाध्यक्ष वा ईपप्रमजख      -  संयोजक 

(ख)प्रमजख प्रर्ासकीय ऄवधकृत     -   

 सदस्य 

(ग)कायुपावलकाले तोकेको कायुपावलकाका सदस्य मध्येबाट-१ जना 

मवहलासवहत २ जनासदस्य   

(घ)वनजी क्षेिको ईद्योग बावणज्य सम्बरधी मारयता प्राप्त संस्थाको गाउँ वा 

नगर तहको ऄध्यक्ष वा वनजले  

तोकेको प्रवतवनवध - सदस्य 

(ङ)घरेलज तथा साना ईद्योग सम्बरधी मारयता प्राप्त संस्थाकोनगर वा गाउँ 

तहको ऄध्यक्ष वा वनजले  

तोकेको प्रवतवनवध  - सदस्य 



(च)कायुपावलकाको राजस्व महार्ाखा/ववभाग वा र्ाखा प्रमजख  -  

 सदस्य– सवचव 

 

राजस्व परामर्ु सवमवतको काम कतुब्य र ऄवधकार दहेाय बमोवजम हुनछे 

(क)राजस्व सम्बरधी नीवत वा कानूनको तजजुमा, संर्ोधन, पररमाजुन र 

सोकोपररपालनाको सम्वरधमा  

अवश्यक परामर्ु प्रदान गने । 

(परामर्ु दददा, कर वा गैरकर राजस्वको प्रस्ताव गदाु वा भ ैरहकेो कर वा 

गैरकर राजस्वमा पररवतुन  

गनजु पदाु त्यसको औवचत्य तथा त्यसवाट पने प्रभाव समेतईल्लेख गरी 

प्रस्ताव तयार गने । साथ ै 

नेपाल सरकार, ऄरय प्रदरे् वा स्थानीय तहले लगाएका कर वा गैरकर र 

त्यसका दरसँग यथासम्भव  

तादत्म्य हुने गरी गनजु पने ।) 

(ख) राजस्वका स्रोत दायरा र दर समेतको वविेिण गरी अगामी अर्षथक 

बिुमा प्राप्त हुन सके्न राजस्वको  

ऄनजमान गने , 

(ग) राजस्वका दर र के्षि लगायतका अधारमा अरतररक अयको वविेिण र 

ऄनजमान गने, 

(घ)स्थानीय ईद्योग तथा व्यवसाय प्रवुद्धन र रोजगारी वसजुनामा योगदान 

ददने दकवसमको कर नीवतको  

सम्बरधमा परामर् ुददने, 

(ङ)कर राजस्व, गैरकर राजस्व, सेवा र्जल्क, दस्तजर सम्बरधमा परामर् ुददने, 

(च)राजस्व प्रर्ासन सजधारको लावग ऄरय अवश्यक परामर्ु ददने । 

स्थानीय राजस्व परामर् ु सवमवतले राजस्व प्रक्षेपण गरी ऄनजसूची २ 

बमोवजमको ढाँचामा प्रत्येक 

विुको पौि १५ गते वभि सम्बवरधत तहको कायुपावलकामापेर्गरी सक्नज  

पनेछ । 

 



५.२.२ स्रोत ऄनजमान तथा वजटे सीमा वनधारुण सवमवत 

५.२.२.१गाउँपावलका तथा नगरपावलकामा प्राप्त हुने अरतररक अय, 

राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, ऄनजदान, ऊण र ऄरय अयको 

प्रक्षेपण र सोको सरतजवलत ववतरणको खाका तथा वजेट सीमा 

वनधाुरण गनु दहेाय बमोवजमको स्रोत ऄनजमान तथा वजेट सीमा 

वनधाुरण सवमवत रहने छ । 

(क)ऄध्यक्ष वा प्रमजख       

 संयोजक 

(ख)ईपाध्यक्ष वा ईपप्रमजख      

 सदस्य 

(ग)कायुपावलकाका सदस्यहरु मध्ये मवहला, दवलत वा 

ऄल्पसगख्यक समेतको प्रवतवनवधत्व  

हुने गरी ऄध्यक्ष वा प्रमजखले तोकेको चार जनासदस्य 

(घ)प्रमजख प्रर्ासकीय ऄवधकृत      सदस्य–

सवचव   

 

सवमवतले अवश्यकता ऄनजसार सम्बवरधत कमुचारी र वविय 

ववज्ञलाइ सवमवतको  बैठकमा अमवरित सदस्यको रुपमा 

अमरिण गनु सके्नछ । 

 

५.२.२.२खण्ड (ग) बमोवजम सदस्य तोक्दा ऄध्यक्ष वा प्रमजखले अफू 

सम्वद्ध राजनीवतक  दलबहकेको राजनीवतक दलको सदस्य 

समेतलाइ तोक्नज  पनेछ । तर कायुपावलकामा ऄरय राजनीवतक दलको 

प्रवतवनवधत्व नभएको हकमा यो व्यवस्था लागज हुने छैन ।  

५.२.२.३श्रोत ऄनजमान तथा वजटे वनधारुण सवमवतको काम, कतुव्य र 

ऄवधकार दहेाय बमोवजमहुनछेः– 

  (क) अरतररक अय, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने अय, नेपाल सरकार 

तथा प्रदरे्सरकारबाट प्राप्त  



   हुने ववत्तीय हस्तारतरण, अरतररक ऊण तथा ऄरयअयको प्रक्षेपण गने, 

 

  (ख)राविय तथा प्रादवेर्क प्राथवमकता र स्थानीय अवश्यकतालाइ 

मध्यनजर गरी प्रक्षेवपत स्रोत र  

  साधनको सरतजवलत ववतरणको खाका तय गने, 

 

(ग)अगामी अर्षथक विुको लावग स्रोत ऄनजमानको अधारमा वजेटको कजल 

सीमा वनधाुरण गने, 

 

(घ)वविय क्षेिगत वजेटको सीमा वनधाुरण गने, 

 

(ङ)नेपाल सरकार तथा प्रदरे् सरकारबाट प्राप्त मागुदर्ुन, स्थानीय 

अर्षथक ऄवस्था, अरतररक  

अयको ऄवस्था समेतको अधारमा वजेट 

तथाकायुिमकोप्राथवमदककरणका अधार तय गने, 

(च)वविय क्षेिगत वजेट तजजुमा सम्बरधी मागुदर्ुन तय गने, 

 

(छ)स्रोत ऄनजमान तथा वजेट सीमा वनधाुरण सम्बरधमा स्थानीय तहको 

 अवश्यकतारवनणुय  

बमोवजमका ऄरय कायुहरु गने । 

सवमवतले अफ्नो कायु प्रत्येक विुको बैर्ाख १० गते वभि सम्पन्न 

गररसक्नज पनेछ । यसरी तयार भएको अगामी अर्षथक विुको वजेट सीमा 

प्रत्येक बिुको बैर्ाख १५ गते वभि प्रमजख प्रर्ासकीय ऄवधकृतले 

गाईँपावलका वा नगरपावलकाकावबियगतमहार्ाखा/ र्ाखा तथा वडा 

सवमवतलाइ ईपलब्ध गराईनज पनेछ ।  

५.२.३वजटे सीमा वनधारुण गने वववध   

गाउँपावलका तथा नगरपावलकाले वजेट सीमाको वनधाुरण गदा ु दहेाय 

बमोवजमको प्राथवमकताको अधारमा गनजु पनेछः– 



(क)गाईँपावलका वा नगरपावलका स्तरका गौरवका अयोजनाहरुको लावग 

अवश्यक रकम,  

(ख)समपजरक कोि अवश्यक पने अयोजनाको लावग चावहने रकम,  

(ग)सर्तु ऄनजदानको कायुिमको लावग तोदकएको रकम, 

(घ)ददगो ववकासका लक्ष्य लगायत राविय/ऄरतराुविय प्रवतबद्धताको 

कायाुरवयनका लावग 

अवश्यक पने रकम, 
 

(ङ)स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोवजम गाउँपावलका/नगरपावलका 

अफैं लेगनजु पनेऄरय  

ऄत्यावश्यक कायुहरु, 
 

(च)मावथ ईवल्लवखत क्षेिलाइ अवश्यक रकम वववनयोजन गररसकेपवछ 

माि बाँकी रकम जनसंख्या,  

क्षेिफल, मानव ववकासको ऄवस्था, पूवाुधार ववकासको ऄवस्था, ववकास 

लागत, राजस्व  

पररचालनको ऄवस्था र लागत सहभावगताकोऄवस्था जस्ता 

वबियलाइअधार मानी वडागत  

खचुको अवश्यकता र औवचत्यताको अधारमा वडागत वजेट सीमा 

वनधाुरण गनजुपनेछ । तर  

वडामा दामासाहीले वजेट वववनयोजन गनु पाआने छैन । 
 

(छ)वजेट सीमा वनधाुरण गदाु स्थानीय तहमा रहकेो सामावजक तथा 

साँस्कृवतक ववववधतालाइ  

अधार मानी यस्ता क्षेिको सर्विकरणको लावग अवश्यक पने 

रकमको सीमा समेत वनधाुरण  

गनजु पनेछ ।  

 

(ज)गाउँ वा नगरपावलकाको कूल वजेट सीमाबाट तलब भत्ता तथा 

कायाुलयसञ्चालनको लावग अवश्यक पने वजेट छजट्याइ ऄरय 



कायुिमको लावगवजेट सीमा वनधाुरण गनजुपनेछ । यसरी 

प्रर्ासवनक खचुको लावग वजेट सीमा वनधाुरण गदा ु राजस्व 

बाँडफाँटबाट प्राप्त रकम र अरतररक अयको रकम भरदा बढी नहुने 

गरी गनजुपनेछ । 

५.२.४ अयोजना प्राथवमकीकरणका अधार 

स्रोत ऄनजमान तथा वजेट सीमा वनधाुरण सवमवतले बजेट सीमा वनधाुरण 

गनजुका ऄवतररि ऄनजसूची ३ मा ईवल्लवखत ढाँचा ऄनजरुप अयोजना 

प्राथवमकीकरणका अधारहरु तय गनजुपनेछ । वडा एवं गाउँपावलका तथा 

नगरपावलकास्तरमाअयोजनाप्राथवमकीकरण गदाु यसैऄनजसूची३ 

बमोवजम गनजुपनेछ । 

५.३ बस्ती तहका योजना छनौट  

५.३.१ बस्ती तहका योजना छनौट गदाु वनम्नानजसार गनजु पनछेः 

(क)वडा सवमवतले अफ्नो वडामा प्रवतवनवधत्व गने सदस्यहरुलाइ 

वववभन्नबस्ती/टोलको योजना तजजुमा गनु सहजीकरण गने गरी वजम्मेवारी 

प्रदान गनजुपनेछ ।  

(ख)प्रत्येक वडाले वडा वभिका वस्तीहरुमा योजना तजजुमाको लावग बैठक 

हुने ददन, वमवत र समय कवम्तमा तीन ददन ऄगावै सावुजवनक सूचना 

माफुत जानकारी  गराईनज पनेछ । 

(ग)वस्तीतहका योजना छनौट गदाु सो बस्ती वभिका सबै बगु र समजदाय 

(मवहला, दवलत, अददवासी जनजावत, मधेर्ी, थारु, मजवस्लम, ईत्पीवडत 

बगु, वपछडा बगु, ऄल्पसंख्यक, वसमारतकृत, यजवा, वालवावलका, 

जेष्ठनागररक, लैवगगकतथा यौवनकऄल्पसंख्यक, ऄपागगता भएका व्यवि, 

वपछवडएको बगु अदद) को प्रवतवनवधत्व सजवनवित गनजु पनेछ । 

(घ)टोल/बस्तीमा हुने योजना तजजुमा प्रकृयामा टोल÷बस्ती वभिका 

दियार्ील सामजदावयक सस्थाहरु (टोल ववकास सस्था, अमा समजह, वाल 

क्लव/सञ्जाल, यजवा क्लव, नागररक सचेतना केरर, वववभन्न सरकारी 



कायाुलयबाट गठन भएका  समूह जस्ता समूहहरु) लाइ पवन सहभागी 

गराईनज पनेछ । 

मावथ ईल्लेख भए बमोवजमका सरोकारवालाहरुको ऄवधकावधक 

सहभावगता हुने  गरीवडा सदस्यको संयोजनमा वनधाुररत समय, वमवत 

र स्थानमा ईपवस्थत भ ैयोजनाछनौटकोसम्बरधमा ऄरतरदिया, छलफल, 

ववमर्ु गरी योजनाहरुको छनौट गनजुपनेछ । यसरीछनौटभएका 

योजनाहरुको सूची संयोजकले वलवखत रुपमा वडा सवमवतमा पठाईनज 

पनेछ । 

५.४ वडातहमा योजनाको छनौट तथा प्राथवमकीकरण 

स्रोत ऄनजमान तथा वजेट सीमा वनधाुरण सवमवतवाट प्राप्त वजेट सीमा र 

 मागुदर्ुनकोअधारमा सम्बवरधत वडाहरुल े बस्ती टोलबाट प्राप्त 

योजनाहरुमध्येबाट वडाको लावग प्राप्तवजेट सीमाको ऄधीनमा रही 

योजनाहरुको छनौट र प्राथवमकता वनधाुरण समेत गरी ऄनजसूची ४ बमोवजमको 

ढाँचामा वजेट तथा कायुिम तजजुमा सवमवतमा पेर् गनजु पनेछ ।  

 

वस्ती टोलबाट योजना माग गदाु वडास्तरका महत्वपूण ुयोजनाहरु छजट भएको 

ऄवस्थामा वडा सवमवतले त्यस्ता योजनाहरु वडा सवमवतको वजेट सीमा वभि 

रही औवचत्यताको अधारमा समावेर् गनु सके्नछ । वडाको वजेट सीमा वभि 

कायाुरवयन हुन नसके्न गाउँ नगर स्तरीय महत्वपूण ुअयोजनाहरु भएमा वडा 

सवमवतल ेगाउँ तथा नगरपावलकामा छज टै्ट सूची पठाईन सके्नछ । 
 

वडा सवमवतले अयोजनाहरुको प्राथवमकीकरण गदा ुस्रोत ऄनजमान तथा वजेट 

सीमा वनधाुरण सवमवतले तोकेको अधारहरु बमोवजम गनजुपनेछ ।  
 

५.५  वजटे तथा कायिुम तजजुमा  

५.५.१ वजटे तथा कायिुम तजजुमा सवमवतको गठन 

श्रोत तथा वजेट सीमा वनधाुरण सवमवतबाट वनधाुरण भएको अयको 

प्रक्षेपण, ववतरणको खाका र वजेट वसमामा अधाररत भ ैस्थानीय तहको 



बार्षिक वजेट तथा कायुिम तजजुमा गनु दहेाय बमोवजमको वजेट तथा 

कायुिम तजजुमा सवमवत गठन गनजु पनेछः–  

(क)ईपाध्यक्ष वा ईपप्रमजख      

 संयोजक  

(ख)वबियगत के्षि हेने गाउँ वा नगर कायुपावलकाका सदस्यहरु 

 सदस्य 

(ग) प्रमजख प्रर्ासकीय ऄवधकृत     

 सदस्य 

(घ) योजना महार्ाखा/ववभाग वा र्ाखा प्रमजख   

 सदस्य सवचव 
 

५.५.२यस सवमवतको काम कतुब्य र ऄवधकार दहेाय बमोवजम हुनछे । 

(क)अगामी अर्षथक विुको नीवत तथा कायुिमको प्रस्ताव तयार गने, 

(ख)स्रोत ऄनजमान तथा वजेट सीमा वनधाुरण सवमवतले ददएको वजेट 

सीमा वभि रही वजेट तथा कायुिमको प्राथवमकीकरण गने, 

(ग) वजेट तथा कायुिमको प्रस्तावलाइ वबिय क्षेिगत रुपमा छलफल 

गने व्यवस्था वमलाइ ऄवरतम प्रस्ताव तयार गरी कायुपावलकामा पेर् 

गने,  

(घ) योजना तथा कायुिममा दोहोरोपना हुन नददने व्यवस्था वमलाईन े

तथा योजना कायुिम वबच अपसी तादम्यता तथा पररपजरकता कायम 

गने, 

(ङ) वजेट तथा कायुिम सम्बरधी स्थानीय तहको अवश्यकता बमोवजम 

ऄरय कायुहरु गने। 
 

५.५.३ वबियगत योजना प्राथवमदककरण 

वजेटतथा कायुिम सवमवतले वडाबाट प्राप्त योजनाहरुलाइ स्थानीय 

तहको अववधकयोजना,क्षेिगत नीवतहरु तथा स्रोत ऄनजमान तथा वजेट 

सीमा वनधाुरण सवमवतलेतयार गरेकोअयोजनाप्राथवमदककरण अधार 



तथा मागुदर्ुन बमोवजमयोजनाहरुलाइवबियगतसवमवतहरुमा छलफल 

गराइ ववियगत रुपमा प्राथवमदककरण गने व्यवस्था वमलाईनज पनेछ । 

 

५.१.३ मा व्यवस्था भए बमोवजमका दहेाय बमोवजम प्रत्येक क्षेिहरुमा 

गठन हुने ववियगत सवमवतमा वनम्न ऄनजसारको सदस्य रहने छन्ः– 

 (क)वबिय के्षि हनेे कायुपावलकाको सदस्य    -  

 संयोजक 

 (ख)कायुपावलकाले तोकेका कवम्तमा एक जना मवहला सवहत दजइ जना 

कायुपावलकाका सदस्य -  

सदस्य 

 (ग)सम्बवरधत ववभाग/महार्ाखा/र्ाखा प्रमजख  -  

 सदस्य– सवचव 
 

सम्ववरधत क्षेिमा एक भरदा बढी र्ाखाहरु रहकेो ऄवस्थामा 

कायुपावलकाले कज नै एक जना र्ाखा प्रमजखलाइ सदस्य सवचव तोकी ऄरय 

र्ाखा प्रमजखहरुलाइ सदस्यको रुपमा सहभागी गराईनज पनेछ । 
 

५.५.४  वार्षिक वजटे तथा कायिुम तजजुमा   

वबियगत रुपमा प्राथवमकीकरण सवहत पेर् भएका योजनाहरुलाइ वजेट 

तथाकायुिम तजजुमा सवमवतले कायुिममा दोहोरो नपने गरी दहेाय 

बमोवजम योजनाको प्राथवमकीकरण र वजेट तजजुमा गनजु पनेछ । 

  (क)स्थानीय तहको अववधक योजनाको सोंच, लक्ष्य, ईदे्दश्य, रणनीवत  

  (ख)स्थानीय तहको मध्यमकालीन खचु संरचना 

(ग)वजेट तथा कायुिम सवमवतबाट प्राप्त वजेट सीमा, मागुदर्ुन र 

योजनाप्राथवमकीकरणका अधारहरु 

(घ)वबियगत सवमवतबाट प्राथवमकीकरण भ ै नअएका तर 

गाईँपावलका/नगरपावलका स्तरका महत्वपूण ुअयोजनाहरु (५.२.३. क, 

ख, ग, घ, ङ बमोवजमका योजनाहरु) छनौट गनजु पने भएमा स्पष्ट अधार 

र औवचत्यसमेतको अधारमा वजेटको सजवनवितता हुने गरी त्यस्ता 

योजना समावेर् गनु सदकनेछ । 



(ङ)स्थानीय तहको स्रोत साधनले माि योजना सम्पन्न गनु संभव नभएका 

तर स्थानीय तहका  

ऄत्यावश्यक र तोदकएको मापदण्ड पूरा गरेका योजनाहरुलाइ समपजरक 

ऄनजदानबाट संचालन गनुको लावग प्रस्ताव गनु सदकने छ । 

 

वजेट तजजुमा सवमवतले तयार गरेको वार्षिक वजेट तथा कायुिमको 

मस्यौदा ऄनजसूची५ बमोवजमको ढाँचामा ऄसार ५ गते वभि 

ऄध्यक्षरप्रमजख माफुत् कायुपावलका समक्ष पेर् गनजु पनेछ । वार्षिक वजेट 

तथा कायुिमको मस्यौदा पेर् गदाु अर्षथक ववधेयक ऄनजसूची६ 

बमोवजमको ढाँचामा र वववनयोजन ववधेयक ऄनजसूची ७ बमोवजमको 

ढाँचामा समेत पेर् गनजु पनेछ ।  

 

५.६ गाउँ वा नगर कायपुावलकाबाट वजटे तथा कायिुम स्वीकृवत 

वजेट तथा कायुिम तजजुमा सवमवतले पेर् गरेको अगामी अर्षथक बिुको बार्षिक 

नीवत तथा कायुिम, राजस्व  

र ब्ययको ऄनजमान (वार्षिक वजेट) गाईँ वा नगर कायुपावलकाबाट स्वीकृत गरी 

सभामा प्रस्तजत गनजु पनेछ । 

 

 

५.७ गाउँ वा नगर सभाबाट वजटे तथा कायिुम स्वीकृवत 
 

५.७.१ वजटे तथा कायिुम प्रस्तजवतः 

  गाईँ वा नगर कायुपावलकाबाट स्वीकृत भएको वार्षिक वजेट तथा 

कायुिम ईपाध्यक्षवा ईपप्रमजख वा  

वनजको ऄसमथुतामा कायुपावलकाले तोकेको कायुपावलकाको कज नै सदस्य 

माफुत ऄसार १० गतेवभि गाईँ वा नगर सभामा प्रस्तजत गरी सक्नज  पनेछ । 

वार्षिक वजेट पेर् गदा ु गत अर्षथक विुको राजस्व र व्ययको यथाथु 

वववरण, चालज अर्षथक विुको संर्ोवधत ऄनजमान तथा अगामी अर्षथक 

विुको योजना तथा कायुिम, अय व्ययको ऄनजमावनत वववरण र 

मध्यमकालीन खचु संरचना समेतको वववरण खजलाईनज पनेछ । 



 

५.७.२ वजटे तथा कायिुम स्वीकृवतः 

(क)गाईँ वा नगरसभामा प्रस्तजत भएको अगामी अर्षथक विुको वार्षिक 

नीवत तथा कायुिम, राजस्व र व्ययको ऄनजमान (वार्षिक वजेट) 

सभामा पेर् भएको १५ ददन वभि तर यस अ.व.२०७४/०७५ को मा 

ऄसार मसारत वभि  छलफलको काम सम्पन्न गने गरी 

कायुतावलकाबनाईनज पनेछ ।  

(ख)सभामा छलफल सम्पन्न भएपवछ सभाले वजेट पाररत गने वा 

सजझावसवहत कायुपावलकामा दफताु पठाईन सके्नछ । 

(ग)सजझाव सवहत प्राप्त भएको वजेट ईपर कायुपावलकाले पजनर्षवचार गरी 

अवश्यक पररमाजुन सवहत वा पररमाजुन गनजु पने नदवेखएमा कारण 

सवहत ५ ददनवभि पजनः सभामा पेर् गनजु पनेछ । 

(घ) कायुपावलकाबाट पजनः पेर् भएको वजेट तथा कायुिम ऄसार 

मसारत वभि  सम्बवरधत सभाले पाररत गररसक्नज  पनेछ ।  

(ङ) सभाले स्वीकृत गरेको वार्षिक वजेट तथा कायुिम श्रावण १५ वभि 

तर यस अ.व.२०७४/०७५ को बार्षिक वजेट तथा कायुिम भदौ 

मसारत वभि सवुसाधारणको जानकारीको लावग प्रकावर्त गनजु पने छ 

। साथै सम्बवरधत गाईँपावलका वा नगरपावलकाको वेवसाइटमा समेत 

प्रकार्न गनजु पनेछ ।  

 

६. योजना कायारुवयन 

(क) गाईँ वा नगरसभाले पाररत गरेको वार्षिक वजेट तथा कायुिम कायाुरवयनको 

लावग सम्बवरधत गाउँ वा नगर कायुपावलकाका प्रमजख वा ऄध्यक्षल े७ ददनवभि 

प्रमजख प्रर्ासकीय ऄवधकृतलाइ वजेटको खचुगने ऄवख्तयारी प्रदान गनजु पनेछ ।  

(ख) ऄवख्तयारी प्राप्त भएको १५ ददनवभि प्रमजख प्रर्ासकीय ऄवधकृतले 

ऄनजसूची८बमोवजमको ढाँचामा कायुिम स्वीकृत गरी सम्बवरधत 

ववभाग/महार्ाखा/ र्ाखा/आकाआ प्रमजख र वडा सवचवलाइ वलवखत रुपमा 

योजना कायाुरवयनकोवजम्मा ददनजपनेछ ।  



(ग) योजना कायाुरवयनको वजम्मा प्राप्त भएको वमवतले ७ ददनवभि 

सम्बवरधतववभाग/महार्ाखा/र्ाखारएकाआ प्रमजख र वडा सवचवले कायुिम 

कायाुरवयनकोकायुतावलका प्रमजख प्रर्ासकीय ऄवधकृत समक्ष पेर् गनजु पनेछ । 

(घ) ववभाग/महार्ाखा/र्ाखा/एकाआ प्रमजख र वडा सवचवबाट पेर् भएको 

कायाुरवयनकायुयोजनामा प्रावववधक क्षमता, योजनाको संवेदनवर्लता, 

कायाुरवयनप्राथावमकीकरण, नगद प्रवाहको ऄवस्था समेतको अधारमा कज नै 

संर्ोधन गनजु पने दवेखएमा प्रमजख प्रर्ासकीय ऄवधकृतले सजझाव ददन सके्नछ । 

यसरी प्राप्त भएको सजझाव समेतको अधारमा सम्बवरधत वनकायले कायाुरवयन 

कायुयोजनामा संर्ोधन गरी ५ ददन वभि पजनः पेर् गनजु पनेछ । 

(ङ) सबै ववभाग/महार्ाखा/र्ाखा/आकाआ प्रमजख र वडा सवचवबाट प्राप्त 

कायुयोजनालाइ प्रमजख प्रर्ासकीय ऄवधकृतले एकवित गरी एकीकृतकायाुरवयन 

कायुयोजना कायुपावलका समक्ष पेर् गनजु पनेछ । 

 

६.१ योजना कायारुवयन वववध  

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

वनयमावली,अर्षथक कायुवववध ऐन तथा वनयमावली र स्थानीय तहहरुले 

संववधान तथा ऄरय प्रचवलत कानूनको ऄवधकार के्षि वभि रही वनमाुण गरेका 

ऐन वनयम ऄनजसार कायाुरवयन गनजु पनेछ । गाईँपावलका वा नगरपावलकाले 

अर्षथक विु र्जरु भएको एक मवहना वभि अफ्नो वार्षिक खररद 

योजनारगजरुयोजना स्वीकृत गरी सो ऄनजरुप खररद कायुको व्यवस्थापन गनजुपनेछ 

। 

६.२ ऄनजगमन तथा सजपररवके्षण सवमवत 

६.२.१ ऄनजगमन तथा सजपररवके्षण सवमवतको गठन  

गाउँपावलका वा नगरपावलकाबाट सञ्चावलत योजनाको लागत, पररमाण, 

समय सीमा रगजणस्तरीयताको अधारमा ऄनजगमन गरी अवश्यक 

पृष्ठपोिण ददनको लावग वनम्न ऄनजसारको ऄनजगमन तथा सजपररवेक्षण 

सवमवत गठन गनजु पनेछ । 



(क) ईपाध्यक्ष वा ईपप्रमजख      

 संयोजक 

(ख) ऄध्यक्ष वा प्रमजखले तोकेका एक जना मवहलासवहत कायुपावलकाका 

सदस्यहरु मध्यबेाट दजइ जना  

सदस्य - सदस्य 

(ग) प्रमजख प्रर्ासकीय ऄवधकृत       सदस्य  

(घ) प्रमजख, योजना ववभाग/महार्ाखा/र्ाखार एकाइ   

 सदस्य– सवचव 
 

ईि सवमवतमा अवश्यकता ऄनजसार कायुपावलकाका ऄरय सदस्य तथा 

वविय ववज्ञलाइ अमरिण गनु सदकनेछ । 

६.२.२ ऄनजगमन तथा सजपररवके्षण वववधः  

(क)कायुपावलकामा एकीकृत कायाुरवयन कायुयोजना पेर् गरेको १५ 

ददनवभि ऄनजगमन तथा  

सजपररवेक्षण सवमवतले वार्षिक ऄनजगमन कायुयोजना बनाइ कायाुरवयन 

गनजु पनेछ । 

(ख)ऄनजगमन तथा सजपररवेक्षण सवमवतले गरेको कामको प्रवतवेदन प्रत्येक 

२ मवहनामा पेर् गरी कायुपावलकाको बैठकमा छलफल गनजु पनेछ ।  

(ग)कायुपावलकाले ऄनजगमन तथा सजपररवेक्षण सवमवतको प्रवतवेदन 

समेतको अधारमा योजना कायाुरवयनमा देवखएका िजरटहरु सच्याईन 

तथा समयरगजणस्तर कायम गनु सम्बवरधत पक्ष (ईपभोिा सवमवत, 

वनमाुण व्यवसायी, परामर्ुदाता, तथा कमचुारी) लाइ अवश्यक वनदरे्न 

ददनज पनेछ । ऄनजगमन तथा सजपररवेक्षण सवमवतले ददएको वनदरे्न पालना 

गनजु सम्बवरधत पक्षको वजम्मेवारी हुनेछ । 
 

६.२.३ वडास्तरीय ऄनजगमन सवमवत 

अफ्नो वडावभि सञ्चावलत योजनाको लागत, पररमाण, समय सीमा 

रगजणस्तरीयताका अधारमा ऄनजगमन गरी अवश्यक पृष्ठपोिण ददनको लावग 

वनम्न ऄनजसारको वडास्तरीय ऄनजगमन सवमवत गठन गनजु पनेछ । 



(क) सम्ववरधत वडाको वडाध्यक्ष     संयोजक 

(ख) वडा सदस्यहरु        सदस्य  

(ग) वडा सवचव       सदस्य– सवचव 
 

ईि सवमवतमा अवश्यकता ऄनजसार ऄरय कमुचारीलाइ अमरिण गनु 

सदकनेछ । सवमवतले ऄनजगमन गदाु देवखएका ववियका सम्बरधमा ऄनजगमन 

तथा सजपररवेक्षण सवमवतलाइ वनयवमत रुपमा जानकारी गराईनज पनेछ ।  
 

६.२.४ अयोजनाको मलू्यागकन  

गाईँपावलकाले ५ करोड, नगरपावलकाले १० करोड र ईपमहानगरपावलका 

र महानगरपावलकाले २५ करोड  

भरदा वढी लागतका अयोजनाको योजना सम्पन्न भएको २ बिुवभि तेस्रो 

पक्षबाट प्रभाव मूल्यांकन गराईनज पने छ । 
 

६.३ सःर्त,ु ववर्िे र समपजरक ऄनजदानबाट सञ्चावलत योजना कायारुवयन 

 संघ तथा प्रदरे् सरकारबाट गाउँपावलका वा नगरपावलका माफुत् सञ्चालन गने 

सःर्तु, ववर्ेि र समपजरक  

ऄनजदानका अयोजनाहरुको कायाुरवयन सम्बवरधत तहबाट प्राप्त मागुदर्ुन 

बमोवजम हुनेछ । 

 

६.४योजनाको भजिानी प्रकृया 

 गाईँपावलका वा नगरपावलकाबाट सञ्चावलत योजनाको 

कायुसम्पन्नप्रवतबेदनरवनगग ववल, अवश्यक ववल  

भरपाइ, सावुजवनक परीक्षण प्रवतबेदन र वनयमानजसार पेर् गनजुपने ऄरय 

अवश्यक कागजातको अधारमा रकम भजिानी गनजु पनेछ । 

 

७. लागत साझदेारीमा योजना कायारुवयन 

 नेपाल/प्रदरे् सरकारले स्थानीय तहलाइ पूवाुधार ववकास सम्बरधी कज नै योजना 

कायाुरवयन गनु समपजरक  

ऄनजदान प्रदान गनु सके्नछ । समपजरक ऄनजदानका अधारहरु दहेाय बमोवजम 

हुनेछनः–  



 (क)अयोजनाको अवश्यकता र प्राथवमकता, 

 (ख)अयोजनाको सम्भाव्यता, 

 (ग)अयोजनाको लागत,  

 (घ)अयोजना कायाुरवयन गनुको लावग अवश्यक लागत साझेदारी,  

 (ङ)अयोजनाबाट प्राप्तहुने प्रवतफल वा लाभ,  

 (च)अयोजना कायुरवयनको लावग अवश्यक प्रावववधक क्षमता । 

 

समपजरक ऄनजदान प्रदान गने कायुवववध तथा ऄरय व्यवस्था नेपाल सरकारले 

वनधाुरण गरे बमोवजम हुनेछ । 

 

८. ववववध 

८.१  स्थानीय तहले ऊण वलन सके्नः 

गाईँपावलका तथा नगरपावलकाले राविय प्राकृवतक स्रोत तथा ववत्त अयोगको 

वसफाररसको सीमावभि रही सम्बवरधत सभाबाट स्वीकृत हुनेगरी ईत्पादनर्ील, 

रोजगारमजलक, अरतररक अय बृवद्ध तथा पूँजीगत कायुको लावग अरतररक ऊण 

वलन सके्न छन् । त्यस्तो ऊणको ऄववध ऄवधकतम २५ विुसम्म हुनेछ । 

 

नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएको ऊण वा नेपाल सरकार जमानी भ ैवलएको ऊण 

सम्बवरधत गाईँपावलका वा नगरपावलकाले वनधाुररत समयमा चजिा नगरेमा 

नेपाल सरकारले त्यस्तो गाईँपावलका वा नगरपावलकालाइ ईपलब्ध गराईने 

ऄनजदानबाट कट्टा गरी सो रकम प्राप्त गने वा ऊण भजिानी गररददनेछ । 

 

८.२  वस्तजगत वववरण (Profile) तयार गनजु पनःे 

गाईँपावलका वा नगरपावलकाले वार्षिक योजना र वजेट तजजुमा गनजु पूवु स्थानीय 

तहको भौगोवलक, सामावजक, अर्षथक तथा पूवाुधार लगायतका क्षेिको यथाथु 

वस्थवत दवेखने गरी बस्तजगत वववरण (Profile) तयार वा  ऄद्याववधक गनजु पनेछ 

। ऄद्याववधक वस्तजगत वववरण अफ्ना Website माफुत सावुजवनक गनजु पनेछ ।  

 

  



 

ऄनजसचूी- १ 

 (ददग्दर्ुनको दफा ५.१.१ संग सम्बवरधत) 

अय तथा व्ययकोप्रक्षेपण 

अ.व...................... 

    रु. हजारमा 

र्ीिकु 

अ.व. 

..../.....को 

यथाथ ु

अ.व. ..../...... 

को सरं्ोवधत 

ऄनजमान 

अ.व. ..../.....को 

ऄनजमान 

          

राजस्वः       

१ अरतररक राजस्वः       

१.१ एकीकृतसम्पत्ती कर       

१.२ घरजग्गाबहाल कर       

१.३ व्यवसाय कर       

१.४ बहालववटौरीर्जल्क       

१.५ पार्ककङर्जल्क       

१.६ 
जवडबजटी, कवाडी र 

जीवजरतज कर 
      

१.७ सेवा र्जल्क       

१.८ ऄरय       

          

२ राजस्व बाडँफाडँः       

२.१ 
मूल्यऄवभवृदद्द कर 

तथा ऄरत: र्जल्क 
      

२.२ 
प्राकृवतकस्रोतको 

रोयल्टी 
      

२.२.

१ 
पवुतारोहण       

२.२.

२ 
ववध्यजत       

२.२.

३ 
वन       

२.२.

४ 
खानी तथा खवनज       

२.२.

५ 

पानी तथाऄरय 

प्राकृवतक स्रोत 
      



  
 

      

३ ववत्तीय हस्तारतरण       

३.१ 
नपेाल सरकारबाटप्राप्त 

हुन ेऄनजदानः 
      

३.१.

१ 

ववत्तीय 

समानीकरणऄनजदान 
      

३.१.

२ 
सर्तु ऄनजदान       

३.१.

३ 

समपूरक 

ऄनजदान 
      

३.१.

४ 
ववर्ेि ऄनजदान       

३.२ 
प्रदरे् सरकारबाटप्राप्त 

हुन ेऄनजदानः 
      

३.२.

१ 

ववत्तीय 

समानीकरणऄनजदान 
      

३.२.

२ 
सर्तु ऄनजदान       

३.२.

३ 

समपूरक 

ऄनजदान 
      

३.२.

४ 
ववर्ेि ऄनजदान       

४ 
ववत्तीय व्यवस्था 

(प्रावप्त) 
      

५ 
ऄरतर स्थानीय तह 

साझदेारी 
      

६ ऄरय       

     

     

कूल जम्मा 
   

व्यय:       

१ चालज       

१.१ पाररश्रवमक/ सजववधा       

१.२ 

मालसमान तथा 

सवेाको ईपयोग 

(तालीम समते) 

      

१.३ व्याज र सवेा खच ु       

१.४ ऄनजदान       



१.५ सामावजक सजरक्षा       

१.६ ऄरय खच ु       

२ पूजँीगत       

२.१ जग्गा       

२.२ भवन       

२.२.

१ 
फर्षनचर       

२.२.

२ 
सवारी साधन       

२.२.

३ 
मवेर्नरी औजार       

२.२.

४ 
सावजुवनक वनमाणु       

२.२.

५ 

पूजँीगत ऄनजसरधान 

तथा परामर् ु
      

२.२.

६ 
ऄरय       

३ 
ववत्तीयव्यवस्था 

(भजिानी) 
      

  जम्मा       

४ बजटे बचत (+)/रयनू (-)     

५ ऊण       

५.१ अरतररक       

५.२ वाह्य       

६ गत विकुो मौज्दात       

  कूल जम्मा       

नोट: राजश्व र खचुर्ीिुक नेपाल सरकारको खचु बगीकरण तथा व्याख्या 

बमोवजम ईल्लेख गनजु पनेछ  ।  
 

  



ऄनजसचूी २ 

(ददग्दर्ुनको दफा ५.२.१ संग सम्ववरधत) 

.......गाईँपावलका वा नगरपावलका 

राजस्व परामर्ु सवमवतको प्रवतवेदन, .......... 
 

(क) पषृ्ठभूवम 

 

(ख) राजस्वको मौजजदा ऄवस्थाको ववििेण 

 

(ग) राजस्व नीवतहरु 

 

(घ) करका अधारहरु 

 

(ङ) अगामी अ.व.को लावग प्रस्ताववत कर तथा गरै कर राजस्व दर 

वस.नं. राजस्वको 

क्षेिहरु 

चालज अर्षथक 

विुको दर 

प्रस्ताववत 

दर  

पजष्ट्ट्याईं कैदफयत 

      

      

      
 

(च) अगामी अ.व.को लावग ऄनजमावनत कर तथा गरै कर राजस्व रकम 

वस.न.ं राजस्वको 

क्षेिहरु 

गत अ.व.को 

यथाथु रकम 

चालज अ.व.को 

संर्ोवधत ऄनजमान 

अगामी 

अ.व.को 

ऄनजमान 

कैदफयत 

      

      

      
 

(छ) वनष्ट्किु तथा सजझावहरु 



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

संयोजक ................ 

सदस्य ................. 

सदस्य .................. 

स्थानीय राजस्व परामर्ु सवमवत 

ऄनजसचूी ३ 
(ददग्दर्ुनको दफा ५.२.४ संग सम्ववरधत) 

अयोजना प्राथवमकीकरणका अधारहरु तथा प्राथवमकता वनधाुरण फाराम 

 

(क) अयोजना प्राथवमकीकरणका अधारहरु  
 

१.गररबी वनवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पजग्ने अयोजनाहरु (२० ऄंक) 

  (क) प्रत्यक्ष योगदान पजयाुईने–२० ऄंक 

  (ख) ऄप्रत्यक्ष योगदान पजयाुईने –१० ऄंक 

  (ग) तटस्थ–५ ऄंक 

 

२. ईत्पादनमूलक तथा वछटो प्रवतफल प्राप्त गनु सदकने अयोजनाहरु (१५ ऄंक) 

  (क) चालज अ.व.मानै सम्पन्न हुने–१५ ऄंक 

  (ख) अगामी अ.व. मा सम्पन्न हुने–१० ऄंक 

  (ग) ऄरय–५ ऄंक 

 

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

  (क) प्रत्यक्ष योगदान पजयाुईने–१५ ऄंक 

  (ख) ऄप्रत्यक्ष योगदान पजयाुईने–७.५ ऄंक 

  (ग) तटस्थ–०  

 

४.लागत सहभावगता जजट्ने अयोजनाहरु (१५ ऄंक) 

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



  (ख) २०५ देवख 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 अवश्यक पने सबै श्रोत साधन स्थानीय तहमा 

ईपलव्ध हुने–१० ऄंक 

  (ख) अयोजनालाइ अवश्यक पने ५०५ सम्म श्रोत साधन स्थानीय तहमा 

ईपलव्ध हुने–७.५ऄंक 

  (ग)ऄरय–५ ऄंक 

 

६. समावेर्ी ववकासमा योगदान पजयाुईने अयोजनाहरु (१० ऄंक) 

  (क) प्रत्यक्ष योगदान पजयाुईने–१० ऄंक 

  (ख) ऄप्रत्यक्ष योगदान पजयाुईने–५ ऄंक 

  (ग) तटस्थ–०  

 

७. दीगो ववकास र वातावरणीय संरक्षण गने अयोजनाहरु (१० ऄंक) 

  (क) प्रत्यक्ष योगदान पजयाुईने–१० ऄंक 

  (ख) ऄप्रत्यक्ष योगदान पजयाुईने–५ ऄंक 

  (ग) तटस्थ–० 

 

८. स्थानीय भाविक, सांस्कृवतक ववकास गने अयोजनाहरु (५ ऄंक) 

  (क) प्रत्यक्ष योगदान पजयाुईने–५ ऄंक 

  (ख) ऄप्रत्यक्ष योगदान पजयाुईने–३ ऄंक 

  (ग) तटस्थ–० 



(ख) अयोजनाको प्राथवमकतािम वनधाुरण फाराम  

ि

.सं.  

अयोज

नाको 

नाम 

गररबी 

वनवारणमा 

प्रत्यक्ष 

योगदान पजग्न े         

)२० ऄंक(  

ईत्पादनमूलक 

तथा वछटो 

प्रवतफल प्राप्त  

गनु सदकने  

)१५ ऄंक(  

अम्दानी 

र रोजगार 

बढ्ने     

)१५ऄंक(  

लागत 

सहभा

वगता 

जजट्ने     

   )१५ 

ऄंक(  

स्थानीय 

श्रोत 

साधन र 

सीपको 

प्रयोग 

(१० ऄंक) 

समावेर्ी 

ववकास

मा 

योगदान  

 )१० 

ऄंक(  

दीगो ववकास 

र 

वातावरणीय 

संरक्षण 

(१० ऄंक) 

स्थानीय 

भाविक, 

सांस्कृवतक 

ववकास )५ 

ऄंक(  

कजल 

प्राप्ता

गक    

)१००

( 

प्राथवमक

ता िम 

 

१            

२            

३            

४            

५            

६            
 

नोटः  अयोजनाहरुको प्राथवमकतािम वनधाुरण गदाु सवैभरदा बढी ऄंक प्राप्त गने अयोजनालाइ पवहलो प्राथवमकतािम 

वनधाुरण गनजु पनेछ । 

 ि .स..  ऄकं भार प्राथवमकता नं. 

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 गदा ुपवहलो प्राथवमकतामा परेको योजनाहरु छनौट गने । रकम ईपलब्ध भएसम्म 

प्राथवमकता २ र ३ स्वीकृत गनु सके्नछ ।



ऄनजसचूी ४ 

(ददग्दर्ुनको दफा ५.४ संग सम्ववरधत) 

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

वडा नं....... 

अयोजनाको प्राथवमदककरण सूची, २०..... 

(क) वनधाुररत वडागत बजेट सीमा वभिका अयोजनाको लावग 

प्रथवमकता 

िम 

अयोजनाको 

नाम 

अयोजना संचालन 

हुन ेस्थल 

ऄनजमावनत 

लागत 

कायाुरवयन 

वववध 

लाभावरव

त 

जनसंख्या 

अववधकयोजना

का रणनीवतसँग 

सम्बवरधत 

 अर्षथक ववकास 

१       

२       

सामावजक ववकास  

१       

२       

पूवाुधार ववकास 

१       

२       

वातावरण तथा ववपद ्ब्यवस्थापन सवमवत 

१       

२       

सजर्ासन तथा सस्थागत ववकास 

१       

२       

 

(ख) गाईँपावलका वा नगरपावलका स्तरीय (गाईँ नगर गौरवका अयोजना, वहुविीय अयोजनाहरु र दजइ 

वा सो भरदा वढी वडामा  

पने अयोजनाहरु) 

प्रथवमकता 

िम 

अयोजनाको 

नाम 

अयोजना 

संचालनहुने 

स्थल 

ऄनजमावनत 

लागत 

कायाुरवयन 

वववध 

लाभावरव

त 

जनसंख्या 

अववधक 

योजनाका 

रणनीवत सँग 



सम्बवरधत 

१       

२       

३       

नोटः िमागत अयोजनाहरुको प्राथवमकीकरण सूची अवश्यक पने छैन । 



ऄनजसचूी ५ 

(ददग्दर्ुनको दफा ५.५.३ संग सम्बवरधत) 

 

 

अर्षथकवि२ु०../..को 

नीवत, कायुिम तथाबजेट 

 

 

 

 

 

…….. गाईँपावलका/नगरपावलका 

………………… वजल्ला 

प्रदरे्नं…… 

२०-- 



  



खण्ड१ - पररचय र समीक्षा 

१.१पृष्ठभूमी 

१.२ चालू अ.व.को नीवत तथा कायुिमकोसमीक्षा 

(क) अर्षथकक्षेि 

(ख) सामावजकक्षेि 

(ग) पूवाुधारक्षेि 

(घ) वातावरणतथाववपदव्यवस्थापन 

(ङ) संस्थागत ववकास, सेवा प्रवाह र सजर्ासन 

(च) ऄरय 

खण्ड२ - अगामीअ.व.२०..../.......कोनीवत, बजेटतथाकायिुम 

२.१सोंच, लक्ष्य, ईदे्दश्य र ऄपेवक्षतईपलब्धी 

२.२वार्षिकबजेटतथाकायुिमतजजुमागदाुऄवलम्बनगररएकाप्रमजखनीवततथाअधारहरु 

२.२.१समग्रनीवततथाअधारहरु 

२.२.२क्षेिगतनीवततथाअधारहरुः 

(क) अर्षथकक्षेि 

(ख) सामावजकक्षेि 

(ग) पूवाुधारक्षेि 

(घ) वातावरणतथाववपदव्यवस्थापन 

(ङ) संस्थागत ववकास, सेवा प्रवाह र सजर्ासन 

२.३मजख्यमजख्यअयोजनारदियाकलापहरु 

२.४ ऄनजमावनतव्ययरस्रोतव्यवस्थापन 

२.५ ईपसंहार 



प्रस्तजत गने 

ईपाध्यक्ष वा ईपप्रमजख वा सदस्य...... 

वमवत:      ..... 

अय व्ययको वववरण 

अ.व.२०  / 

    
रु. हजारमा 

र्ीिकु 
गत अ.व.२०  

/  कोयथाथ ु

चालज अ.व. २० 

/   को सरं्ोवधत 

ऄनजमान 

अ.व.२०  /    को 

ऄनजमान 

अयः       

  राजस्वः       

  अरतररक राजस्व       

  
राजस्व बाँडफाँडबाटप्राप्त 

रकम 
      

  ऄरय अय       

  
ऄरतर सरकारी ववत्तीय 

हस्तारतरण 
      

  नेपाल सरकारबाटप्राप्त       

  प्रदरे् सरकारबाटप्राप्त       



  ऄरतर स्थानीय तहबाटप्राप्त       

  जनसहभावगताः       

  नगद सहभावगता       

  श्रम तथा वस्तजगतसहायता       

व्ययः       

  चालज खचु       

  पूँवजगतखचु       

          

बजटे बचत (+)/रयनू (-)       

ववत्तीय व्यवस्था       

  खजद ऊण लगानी       

  ऊण लगानी (-)       

  
ऊण लगानीको सावाँदफताु 

प्राप्ती (+) 
      

          

  खजद र्येर लगानी       

  र्ेयर लगानी (-)       

  
र्ेयर वबिीबाट लगानीदफताु 

प्राप्ती (+) 
      



          

  खजद ऊण प्राप्ती       

  
ऊणको साँवा भजिानी 

(-) 
      

  ऊण प्राप्ती (+)       

ऄवरतम बजटे बचत (+)/रयनू (-)       

 

 

 

 

 

 

राजस्व तथा ऄनजदान प्रावप्तको ऄनजमान 

अ.व.२०  / 

    
रु. हजारमा 

र्ीिकु 
गत अ.व २० 

/   को यथाथ ु

चालज अ.व. २० /को 

संर्ोवधत ऄनजमान 

अ.व.  २० / 

कोऄनजमान 

राजस्वः       

  अरतररक राजस्वः       

11300 सम्पवत्त कर       



11310 ऄचल सम्पवत्तमा लाग्नेकर       

11311 
व्यविगत सम्पतीमालाग्ने 

बार्षिक कर 
      

11312 
संस्थागत सम्पतीमालाग्ने 

बार्षिक कर 
      

11313 एकीकृत सम्पवत कर       

11314 भजवमकर/मालपोत       

11320 खजद सम्पत्तीमा लाग्नेकर       

11321 घरवहाल कर       

11322 वहाल ववटौरी कर       

स्थानीय तहले अजुन गने ऄरय कर तथा राजश्वको वववरणहरु नेपालसरकारवाट स्वीकृत राजश्व 

संकेत तथा वर्षगकरण र व्याख्या बमोवजम ईल्लेख गने ।  

          

  राजस्व बाडँफाडँः       

11411 
बाँडफाँड भआु प्राप्तहुने मूल्य 

ऄवभबृवद्ध कर 
      

11421 
बाँडफाँड भआु प्राप्तहुने ऄरत 

र्जल्क 
      

14171 वन रोयल्टी       

14172 खानी रोयल्टी       



14173 जलस्रोत रोयल्टी       

14174 पवुतारोहण रोयल्टी       

14175 पदयािा रोयल्टी       

14176 पयुटन सेवा र्जल्करोयल्टी       

ऄरय अयः       

  
साववक स्थानीयवनकायबाट 

हस्तारतरण भइ प्राप्त रकम 
      

  बेरुजज ऄसजली       

  गत विुको नगद मौज्दात       

          

ऄरतर सरकारी ववत्तीय हस्तारतरणः       

  
नेपाल सरकारबाटप्राप्त 

ऄनजदानः 
      

  ववत्तीय समानीकरणऄनजदान       

  सर्तु ऄनजदान       

  समपूरक ऄनजदान       

  ववर्ेि ऄनजदान       

          

  प्रदेर् सरकारबाटप्राप्त ऄनजदानः       



  ववत्तीय समानीकरणऄनजदान       

  सर्तु ऄनजदान       

  समपूरक ऄनजदान       

  ववर्ेि ऄनजदान       

          

  
ऄरय स्थानीय तहबाटप्राप्त 

ऄनजदानः 
      

  सर्तु ऄनजदान       

  समपूरक ऄनजदान       

  ववर्ेि ऄनजदान       

          

जनसहभावगताः       

  नगद सहभावगता       

  श्रम तथा वस्तजगतसहायता       

 

नोट- राजस्वकावर्िुकहरु नेपाल सरकारवाट स्वीकृत राजश्व संकेत तथा वर्षगकरण र व्याख्या 

बमोवजमईल्लेख गने हुनेछ । 

 

 

 



 

व्यय ऄनजमान 

अ.व.२० / 

         
रु. हजारमा 

र्ीिकु 

अ.व.२

०  / को 

यथाथ ु

अ.व.२

०  / को 

सरं्ोवध

त 

ऄनजमान 

अ.व.२० 

/ को 

ऄनजमान 

श्रोत 

अरत

ररक 

श्रोत 

ऄरतरसरकारी ववत्तीय 

हस्तारतरण 

ऊण 

जनसह

भावग

ता 

नपेा

ल 

सर

कार 

प्रदरे्

सरका

र 

स्था

नीयत

ह 

चालज खच ु                   

२१०

०० 

पाररश्रवम

क / 

सजववधा 

                  

२११

०० 

पाररश्रवम

क / 

सजववधा 

                  

२११

१० 

नगदमा 

ददआने 

पाररश्रवम

क र 

                  



सजववधा 

२११

२० 

वजरसी वा 

वजरसी 

वापत 

कमुचारी 

ददआने 

पाररश्रवम

क सजववधा 

                  

२११

२१ 
पोर्ाक                   

२११

२२ 
खाद्यान्न                   

२११

२३ 

औिधी 

ईपचार 

खचु 

                  

२११

३० 

कमुचारी 

भत्ता 
                  

२११

३१ 

स्थानीय 

भत्ता 
                  

२११

३२ 

महगंी 

भत्ता 
                  

२११

३३ 

दफल्ड 

भत्ता 
                  



२११

३४ 

कमुचारी

को बैठक 

भत्ता 

                  

२११

३५ 

कमुचारी 

प्रोत्साहन 

तथा 

पजरस्कार 

                  

२११

३९ 
ऄरयभत्ता                   

२११

४० 

पदावधका

री भत्ता 

तथा ऄरय 

सजववधा 

                  

२११

४१ 

पदावधका

री बैठक 

भत्ता 

                  

२११

४२ 

पदावधका

री ऄरय 

सजवबधा 

                  

२११

४९ 

पदावधका

री ऄरय 

भत्ता 

                  

स्थानीय तहल ेगने ऄरय चालज खचुका वर्िुकहरु अवश्यकता ऄनजसारयसै गरर ईल्लखे गने। 



पूवँजगत खच ु                   

३११

११ 

भवन 

खररद 
                  

३११

१२ 

भवन 

वनमाुण 
                  

३११

१३ 

वनर्षमत 

भवनको 

संरचनात्म

क सजधार 

खचु 

                  

३११

१५ 

फर्षनचर 

तथा 

दफक्चसु 

                  

३११

२० 

सवारी 

साधन 

तथा 

मेवर्नरी 

औजार 

                  

३११

२१ 

सवारी 

साधन 
                  

३११

२२ 

मेवर्नरी 

तथा 

औजार 

                  



३११

३० 

ऄरय 

पूजँीगत 

खच ु

                  

३११

३१ 

पर्जधन 

तथा 

बागवानी 

ववकास 

खचु 

                  

३११

३२ 

कम््यजटर 

सफ्टवेयर 

वनमाुण 

तथा खरीद 

खचु एवं 

ऄरय 

बौवद्धकस

म्पत्ती 

प्रावप्त खच ु

                  

३११

५० 

सावुजवनक 

वनमाुण 
                  

३११

५१ 

सडक तथा 

पूल 

वनमाुण 

                  

३११

५२ 

रेलमाग ु

तथा हवाआु 

मैदान 

                  



वनमाुण 

स्थानीयतहले गने ऄरय पजँजीगत खचुका वर्िकुहरु अवश्यकता ऄनजसार यसै गरर ईल्लेखगने। 

 

 

  



ववत्तीय व्यवस्था ऄनजमान 

अ.व.२०  / 

    
रु. हजारमा 

र्ीिकु 
अ.व.२०  

/ को यथाथ ु

अ.व.२० / 

कोसरं्ोवधत 

ऄनजमान 

अ.व२० / 

कोऄनजमान 

ववत्तीय व्यवस्थाः       

  खजद ऊण लगानी       

  ऊण लगानी (-)       

  
ऊण लगानीको सावाँदफताु 

प्राप्ती (+) 
      

          

  खजद र्येर लगानी       

  र्ेयर लगानी (-)       

  
र्ेयर वबिीबाट 

लगानीदफता ुप्राप्ती (+) 
      

          

  खजद ऊण प्राप्ती       

  ऊणको साँवा भजिानी (-       



) 

  ऊण प्राप्ती (+)       

 

        

  



कायकु्षिेगत व्यय ऄनजमान 

अ.व.२०  / 

         
रु.हजारमा 

सकेंत 

नं. 
र्ीिकु 

अ.व.२

० / को 

यथाथ ु

अ.व.२० / 

को 

सरं्ोवधत 

ऄनजमान 

अ.व.२० 

/को 

ऄनजमान 

श्रोत 

अरतरर

क श्रोत 

ऄरतरसरकारी ववत्तीय 

हस्तारतरण 

ऊ

ण 

जनसहभा

वगता 
नपेा

ल 

सरका

र 

प्रदरे् 

सरका

र 

स्थानी

यतह 

१० 
अर्षथक 

ववकास 
         

१०१० कृवि          

१०२० 
ईद्योग तथा 

वावणज्य 
         

१०३० पयुटन          

१०४० सहकारी          

१०५० ववत्तीय क्षिे          

             

२० 
सामावजक 

ववकास 
         

२०१० वर्क्षा                   



२०२० स्वास्थय                   

२०३० 

खानेपानी 

तथा 

सरसफाआ 

                  

२०४० 
संस्कृवत 

प्रवद्धनु 
                  

२०५० 
खेलकज द तथा 

मनोरञ्जन 
                  

२०६० 

ल ैवगक 

समानता 

तथासामावज

क 

समावेर्ीकर

ण 

                  

                      

३० 
पवूाधुार 

ववकास 
         

३०१० 

स्थानीय 

सडक, पजल 

तथाझोलजगगे

पजल 

         

३०२० ससचाइ          

३०३० 

भवन तथा 

सहरी 

ववकास 

         



३०४० 

ईजा,ु लघज 

तथा 

सानाजलवव

द्यजत 

(वैकवल्पक 

ईजा ुसमेत) 

         

३०५० सञ्चार          

             

४० 

वातावरण 

तथा ववपद 

व्यवस्थापन 

         

४०१० 
वन तथा भज-

संरक्षण 
                  

४०२० 
जलाधार 

संरक्षण 
                  

४०३० 

वातावरण 

संरक्षण, 

जलवायज 

पररवतुन 

                  

४०४० 

फोहरमलैा 

तथा 

ढलव्यवस्था

पन 

                  

४०५० जलईत्पन्न 

प्रकोपवनयरि
                  



ण 

४०६० 
ववपद 

व्यवस्थापन 
                  

४०७० 
वारुण यरि 

सञ्चालन 
                  

                      

५० 

ससं्थागत 

ववकास, 

सवेा प्रवाहर 

सजर्ासन 

         

५०१० 
सामारय 

सेवा 
                  

५०२० 
सजरक्षा 

व्यवस्थापन 
                  

५०३० 
सूचना 

प्रवववध 
                  

५०४० 
पवञ्जकरण 

व्यवस्थापन 
                  

५०५० 

स्थानीय 

तथयागकसंक

लन र 

ऄवभलखे 

व्यवस्थापन 

                  

५०६० सजर्ासन                   



प्रवद्धनु 

५०७० 
ऄनजसरधान 

तथा ववकास 
                  

५०८० 

ऄरयि 

वर्षगकृतनभए

को 

                  

वार्षिक ववकास कायिुम 

अ.व.२० / 

संकेत नं./ववियगतवर्िुकः ------------

--       
रु. हजारमा 

ि.सं

. 

कायिुम/अयो

जनाको नाम 

कायारुवय

न हुन े

स्थान 

लक्ष्य 
वववनयो

जन रु. 

श्रोत 

अरतरर

क श्रोत 

ऄरतरसरकारी ववत्तीय 

हस्तारतरण 
ऊ

ण 

जनसहभावग

ता नपेाल 

सरका

र 

प्रदरे्स

रकार 

स्थानीय

तह 

१                     

२                     

३                     

४                     

५                     

६                     



७                     

८                     

९                     

१०                     

११                     

१२                     

१३                     

१४                     

१५                     

१६                     

१७                     

१८                     

१९                     

२०                     

जम्मा            

पजनिः स्थानीयतहबाट सञ्चालन गररने सब ैकायुिमहरुलाइ क्षेिगत/ववियगत अधारमा छजट्टाएरप्रत्येक वविय (जस्तैः 

कृवि, वर्क्षा, स्वास्थय, सडक) को ऄलग ऄलग वववरण तयारगनजु पनेछ । 

 

  



ऄनजसचूी ६ 

(ददग्दर्ुनको दफा ५.५.३ संग सम्ववरधत) 

स्थानीय तहको अर्षथक ऐनको नमजना 

............... गाईँपावलका/नगरपावलकाको ऄथ ुसम्बरधी प्रस्तावलाइ कायाुरवयन गनु बनेको 

ववधेयक 

प्रस्तावनाः ........... गाईँपावलका/नगरपावलकाको अर्षथक विु 20../... को ऄथु सम्बरधी 

प्रस्तावलाइ कायाुरवयन गनुको वनवमत्त स्थानीय कर तथा र्जल्क संकलन गने, छजट ददने तथा 

अय संकलनको प्रर्ासवनक व्यवस्था गनु वाञ्छनीय भएकोले,  

नेपालको संववधानको धारा २२8 को ईपधारा (२) बमोवजम ............. गाईँ सभा/नगर 

सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  

१. संवक्षप्त नाम र प्रारम्भः (1) यस ऐनको नाम “अर्षथक ऐन, 20....” रहकेो छ । 

  (2) यो ऐन 2०.. साल श्रावण 1 गतेदेवख .... गाईँ/नगरपावलका क्षेिमा लागू 

हुनेछ । 

२. सम्पवत करः गाईँपावलका/नगरपावलकाका क्षेिवभि ऄनजसूवच (1) बमोवजम एदककृत/ 

सम्पवत्त कर/घरजग्गा कर लगाआन ेर ऄसूल ईपर गररनेछ । 

३. भूवम कर (मालपोत):गाईँपावलका/नगरपावलका क्षेिवभिका जग्गामा त्यस्तो जग्गाको 

ईपभोगका अधारमा ऄनजसूवच (2) बमोवजम भूवम कर (मालपोत) लगाआने र ऄसूल ईपर 

गररनेछ । (एकीकृत सम्पत्ती कर लगाएको ऄवस्थामा भूवम कर नलाग्ने) 

४. घर जग्गा वहाल करः  गाईँपावलका/नगरपावलका क्षेिवभि कज नै व्यवि वा संस्थाले भवन, 

घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छ्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै वा अंवर्क तवरल े

वहालमा ददएकोमा त्यस्तो बहाल रकममा ऄनजसूवच (3) बमोवजम घर जग्गा वहाल कर 

लगाआन ेर ऄसूल गररनेछ ।  



५. व्यवसाय करः गाईँपावलका/नगरपावलका क्षेिवभि व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत 

लगानी र अर्षथक कारोवारका अधारमा ऄनजसूवच (4) बमोवजम व्यवसाय कर लगाआने र 

ऄसूल ईपर गररनेछ । 

६. जवडबजटी, कवाडी र जीवजरतज करः गाईँपावलका/नगरपावलका क्षेिवभि कज नै व्यवि वा 

संस्थाले उन, खोटो, जवडबजटी, वनकस, कवाडी माल र प्रचवलत कानूनले वनिेध गररएको 

जीवजरतज वाहकेका ऄरय मृत वा माररएका जीवजरतजको हाड, वसङ, ्वाँख, छाला जस्ता 

बस्तजको व्यवसावयक कारोवार गरेवापत ऄनजसूवच (5) बमोवजमको कर लगाआने र ऄसूल 

ईपर गररनेछ । 

७. सवारी साधन करःगाईँपावलका/नगरपावलका क्षेिवभि दता ु भएका सवारी साधनमा 

ऄनजसूवच (6) बमोवजम सवारी साधन कर लगाआने छ र ईि कर सम्बवरधत प्रदरे्ले ऄसजल 

गरी ऄरतर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोवजम स्थानीय तहको ववभाज्य 

कोि माफुत् गाईँपावलका/नगरपावलकाको संवचत कोिमा बाँडफाँड गनजुपनेछ । 

८. ववज्ञापन करः गाईँपावलका/नगरपावलका क्षेिवभि हुने ववज्ञापनमा ऄनजसूवच (7) 

बमोवजम ववज्ञापन कर लगाआन ेर ऄसूल ईपर गररनेछ ।यसरी कर संकलन गदा ुऄरतर 

सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोवजम सम्बवरधत प्रदरे्ले वनधाुरण गरेको 

ववज्ञापन कर समेत संकलन गरी प्रदरे् ववभाज्य कोिमा राजश्व बाँडफाँड गनजुपनेछ। 

९. मनोरञ्जन करः गाईँपावलका/नगरपावलका क्षेिवभि हुने मनोरञ्जन व्यवसाय सेवामा 

ऄनजसूवच (8) बमोवजम व्यवसाय कर लगाआने र ऄसजल ईपर गररनेछ । यसरी कर संकलन 

गदा ुऄरतर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोवजम सम्बवरधत प्रदरे्ले वनधाुरण 

गरेको ववज्ञापन कर समेत संकलन गरी प्रदरे् ववभाज्य कोिमा राजश्व बाँडफाँड गनजुपनेछ। 

१०. बहाल वबटौरी र्जल्कः गाईँपावलका/नगरपावलका क्षेिवभि अफज ले वनमाुण, रेखदखे वा 

संचालन गरेका हाट बजार, पसल वा सरकारी जग्गामा ऄनजसूवच (9) मा ईल्लेख भए 

ऄनजसार बहाल वबटौरी र्जल्क लगाआने र ऄसूल ईपर गररनेछ । 

११. पार्ककङ र्जल्कः गाईँपावलका/नगरपावलका क्षेिवभि कज नै सवारी साधनलाइ पार्ककङ 

सजववधा ईपलब्ध गराए वापत ऄनजसूवच (10) बमोवजम पार्ककङ र्जल्क लगाआने र ऄसूल 

ईपर गररनेछ। 



१२. टे्रदकगग, कोयोदकड, क्यानोआगग, बरजी जवम्पगग, वजपफ्लायर र र् ्याफ्टीगग र्जल्कः  

गाईँपावलका/नगरपावलकाले अफ्नो क्षेिवभि टे्रदकगग, कायोदकड, क्यानोआगग, बरजी 

जवम्पगग, वजपफ्लायर र र् ्याफ्टीगगसेवा वा व्यवसाय संचालन गरेवारत ऄनजसूवच (11) 

बमोवजमको र्जल्क लगाआने र ऄसूल ईपर गररनेछ । 

१३. सवेा र्जल्क, दस्तजरः गाईँपावलका/नगरपावलकाले वनमाुण, संचालन वा व्यवस्थापन 

गरेका ऄनूसूवच 12 मा ईवल्लवखत स्थानीय पूवाुधार र ईपलब्ध गराआएको सेवामा 

सेवाग्राहीबाट सोही ऄनजसूवचमा व्यवस्था भए ऄनजसार र्जल्क लगाआने र ऄसूल ईपर 

गररनेछ । 

१४. पयुटन प्रवरे् र्जल्कःगाईँपावलका/नगरपावलकाले अफ्नो क्षेिवभि वनमाुण गरेका 

ईद्यान, पाकु, वचवडयाखाना, ऐवतहावसक तथा पजरातावत्वक सम्पदा, संग्राहलय जस्ता 

सम्पदा ईपयोग गरे वापत पयुटकहरुवाट ऄनजसूची १३ मा ईवल्लवखत दरमा पयुटन प्रवेर् 

र्जल्क लगाइन ेर ऄसजल ईपर गररनेछ । 

१५. कर छजट:यस ऐन बमोवजम कर वतने दावयत्व भएका व्यवि वा संस्थाहरुलाइ कज नै पवन 

दकवसमको कर छजट ददइने छैन । 

१६. कर तथा र्जल्क सकंलन सम्बवरध कायुवववधः यो ऐनमा भएको व्यवस्था ऄनजसार कर 

तथा र्जल्क संकलन सम्बरधी कायुवववध गाईँपावलका/नगरपावलकाले तोके ऄनजसार हुनेछ । 

 

ऄनजसूची १:(गाउँपावलका वा नगरपावलकाले लगाईने सम्पत्ती करका के्षि र दरहरु ईल्लेख 

गने) 

ऄनजसूची २:गाउँपावलका वा नगरपावलकाले लगाईने भूमीकर (मालपोत)का के्षि र दरहरु 

ईल्लेख गने 

ऄनजसूची ३:गाउँपावलका वा नगरपावलकाले लगाईने घर जग्गा वहाल करका के्षि र दरहरु 

ईल्लेख गने 



ऄनजसूची ४:गाउँपावलका वा नगरपावलकाले लगाईने व्यवसाय करका के्षि र दरहरु ईल्लेख 

गने 

ऄनजसूची ५:गाउँपावलका वा नगरपावलकाले लगाईने जवडबजटी, कवाडी र जीवजरतज करका 

के्षि र दरहरु ईल्लेख गने 

ऄनजसूची ६:गाउँपावलका वा नगरपावलकाले लगाईने सवारी साधन करका के्षि र दरहरु 

ईल्लेख गने 

ऄनजसूची ७:गाउँपावलका वा नगरपावलकाले लगाईने ववज्ञापन करका के्षि र दरहरु ईल्लेख 

गने 

ऄनजसूची ८:गाउँपावलका वा नगरपावलकाले लगाईने मनोरञ्जन करका के्षि र दरहरु ईल्लेख 

गने 

ऄनजसूची ९:गाउँपावलका वा नगरपावलकाले लगाईने बहाल वबटौरी र्जल्कका के्षि र दरहरु 

ईल्लेख गने 

ऄनजसूची १०:गाउँपावलका वा नगरपावलकाले लगाईने पार्ककगग र्जल्कका के्षि र दरहरु 

ईल्लेख गने 

ऄनजसूची ११:गाउँपावलका वा नगरपावलकाले लगाईने टे्रदकगग, कोयोदकड, क्यानोआगग, 

बरजी जवम्पगग,  वजपफ्लायर र र् ्याफ्टीगग र्जल्कका के्षि र दरहरु ईल्लेख गने 

ऄनजसूची १२:गाउँपावलका वा नगरपावलकाले लगाईने र्जल्क तथा दस्तजरका के्षि र दरहरु 

ईल्लेख गने 

ऄनजसूची १३:गाउँपावलका वा नगरपावलकाले लगाईने पयुटन प्रवेर् र्जल्कका के्षि र दरहरु 

ईल्लेख गने 

 

  



ऄनजसचूी ७ 

(ददग्दर्ुनको दफा ५.५.३ संग सम्ववरधत) 

.............. गाउँ वा नगरपावलकाको वववनयोजन ऐनको नमजना 

 

………… गाईँ वा नगरपावलकाको अर्षथक बिु २०…/… को सेवा र कायुहरुको लावग 

स्थानीय सवञ्चत कोिबाट केही रकम खचु गने र वववनयोजन गने सम्बरधमा व्यवस्था गनु 

बनेको ऐन 

सभाबाट स्वीकृत वमवत:…………….. 

प्रस्तावनाः ......... गाईँ/नगरपावलकाको अर्षथक बिु २०……. को सेवा र कायुहरुको लावग 

सवञ्चत कोिबाट केही रकम खचु गने ऄवधकार ददन र सो रकम वववनयोजन गनु वाञ्छनीय 

भएकोले, 

नेपालको संववधानको 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 

वववनयोजन ऐन, २०।।” रहकेो छ । 

   (२) यो ऐन तजरुरत प्रारम्भ हुनेछ । 

२. अर्षथक विु २०….. को वनवमत्त सवञ्चत कोिबाट रकम खचु गने ऄवधकारः  

(१)अर्षथक विु २०…… को वनवमत्त गाईँ/नगर कायुपावलका, वडा सवमवत, 

ववियगत र्ाखाले गने सेवा र कायुहरुका वनवमत्त ऄनजसूची १ मा ईवल्लवखत 

चालू खचु, पूँवजगत खचु र वबवत्तय व्यवस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम 

रु.................. (ऄक्षेरुपी ............ रुपैया माि) मा नबढाइ वनर्कदष्ट गररए 

बमोवजम सवञ्चत कोिबाट खचु गनु सदकनेछ ।  

३. वववनयोजनः (१) यस ऐनद्धारा सवञ्चत कोिबाट खचु गनु ऄवधकार ददआएको रकम अर्षथक 

विु २०… को  



वनवमत्त .........गाईँ/नगरपावलको गाईँ/नगर कायुपावलका, वडा सवमवत र 

ववियगत र्ाखाले गने सेवा र कायुहरुको वनवमत्त वववनयोजन गररनेछ ।  

 

(२) ईपदफा (१) मा जजनसजकै कज रा लेवखएको भए तापवन कायुपावलका, वडा 

सवमवत र ववियगत र्ाखाले गने सेवा र कायुहरुको वनवमत्त वववनयोजन गरेको 

रकममध्ये कज नैमा बचत हुने र कज नैमा ऄपजग हुने दवेखन अएमा गाईँ÷नगर 

कायुपावलकाले बचत हुने र्ीिुकबाट नपजग हुने र्ीिुकमा रकम सानु सके्नछ । 

यसरी रकम सादाु एक र्ीिुकबाट सो र्ीिुकको जम्मा रकमको १० प्रवतर्तमा 

नबढ्ने गरी कज नै एक वा एक भरदा बढी र्ीिुकहरुबाट ऄको एक वा एक भरदा 

बढी र्ीिुकहरुमा रकम सान ुतथा वनकासा र खचु जनाईन सदकनेछ । पूँवजगत 

खचु र ववत्तीय व्यवस्थातफु वववनयोवजत रकम साँवा भजिानी खचु र व्याज 

भजिानी खचु र्ीिुकमा बाहके ऄरय चालू खचु र्ीिुकतफु सानु र वबत्तीय 

व्यवस्था ऄरतगुत साँवा भजिानी खचुतफु वबवनयोवजत रकम ब्याज भजिानी खचु 

र्ीिुकमा बाहके ऄरयि सान ुसदकने छैन ।तर चालज तथा पूँवजगत खचु र ववत्तीय 

व्यवस्थाको खचु व्यहोनु एक स्रोतबाट ऄको स्रोतमा रकम सान ुसदकनेछ । 

(३) ईपदफा (२) मा जजनसजकै कज रा लेवखएको भए तापवन एक र्ीिुकबाट सो 

र्ीिुकको जम्मा स्वीकृत रकमको १० प्रवतर्त भरदा बढ्ने गरी कज नै एक वा एक 

भरदा बढी र्ीिुकहरुमा रकम सानु परेमा गाईँ÷नगर सभाको स्वीकृवत वलनज 

पनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ऄनजसचूी–१ 

(दफा २ संग सम्बवरधत) 

नेपालको संववधानको धारा २२९ (२) बमोवजम 

ि .सं.  ऄनजदान 

संख्या 

र्ीिुकको नाम चालज खचु पूँवजगत 

खचु 

वववत्तय 

व्यवस्था 

जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१  गाईँ/नगर 

कायुपावलका 

    

२  वडा सवमवत     



संवञ्चत कोिबाट वववनयोजन हुने रकम 

 रु. हजारमा 

 

 

   

     

 

 

 

३  वबियगत र्ाखा     

४  ऊणको सावा 

व्याज भजिानी 

    

५  लगानी 

)र्ेयर ÷ऊण( 

    



ऄनजसचूी ८ 

(ददग्दर्ुनको दफा ६(ख) संग सम्ववरधत) 

वार्षिक ववकास कायुिम स्वीकृवतको फारम 

अ.व

. 
  

अयोजना 

र्जरु हुने 

वमवतः 
 

श्रोत 
   

बजेट संकेतर 

ईपसंकेतः 
 

अयोजना 

पजरा हुने 

वमवतः 
 

अरतररक 

श्रोतः  

नेपाल 

सरकारः     

कायुिम 

वर्िुकर 

अयोजनाको 

नामः 

 

अयोजना

को कजल 

लागतः 
 

ऊणः 
 

प्रदरे् 

सरकारः     

कायाुरवयन हुने 

स्थानः 

 

चालज 

अ.व.मा 

वववनयोवज

तः 

 

जनसहभावग

ताः  

ऄरतर 

स्थानीय तहः     



   
        

    
   

रु. हजारमा 

ि।सं

। 

 
कायुिम/

दियाक

लाप 

आका

आ 

अयोजना

को 

कजलदियाक

लापको 

सम्पूणुकायु 

मध्य ेगत 

अ.व.सम्म

को 

अ.व.२०.../...को लक्ष्य 

खचु वर्िुक 
वार्षिक 

प्रथम 

चौमावसक 

दोश्रो 

चौमावसक 

तेस्रो 

चौमावसक 

परर

माण 

ला

गत 

परर

माण 

ख

चु 

परर

माण 

बजे

ट 

परर

माण 
बजेट 

परर

माण 

बजे

ट 

पररमा

ण 
बजेट 
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पजँजीगत खचु 

ऄरतगुतका 

कायुिम/दियाक

लापहरुः 

                            

                               

                               

                               

                               

                               



                               

                               

                               

                               

                               

 पजँजीगत 

जम्मारु. 

(क) 

                            

चालज खचु 

ऄरतगुतका 

कायुिम/दियाक

लापहरुः 

                            

                               

                               

                               

                               

                               



                               

 चालज 

जम्मा रु. 

(ख) 

                            

कजल खचु जम्मा 

रु (क+ख) 
                            

 
               

 
               

पेर् गने वनकायः वसफाररस 

गनःे        
स्वीकृत गनेः 

   

नामः 

 

ना

मः         
नामः 

    

पदः 
 

पदः 
        

पदः 
    

वम

वतः  

वम

वतः         

वम

वतः     

 


