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v08 %

;+Vof M $*

ldltM r}q @^ ut], @)&*

efu– @
aflif{s ah]6 tyf sfo{qmd th'{df ;DaGwL sfo{ljlw, @)&*
k|:tfjgf
;+3Lo nf]stflGqs u0ftGq g]kfnsf] d"n ;+/rgf ;+3, k|b]z / :yfgLo tx u/L tLg txsf]
x'g] tyf /fHo zlQmsf] k|of]u tLg} txn] ;+ljwfg / sfg"g adf]lhd ug{] Joj:yf /x]sf] 5 .
;+3, k|b]z / :yfgLo txn] cfkm\gf] clwsf/ If]qleqsf] cfly{s clwsf/ ;DaGwL laifodf
sfg"g agfpg], jflif{s jh]6 agfpg], gLlt tyf of]hgf tof/ ug{] / To;sf] sfo{fGjog ug{]
Joj:yf ;d]t u/]sf] 5 .
:yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ n] gu/kflnsfn] cfkm\gf] clwsf/ If]qleqsf] ljifodf
:yfgLo:t/sf] ljsf;sf] nflu cfjlws, jflif{s, /0fgLlts / laifo If]qut dWodsfnLg
tyf bL3{sfnLg of]hgf agfO{ nfu" ug{'kg{] Joj:yf /x]sf] 5 . cGt/ ;/sf/L ljQ
Joj:yfkg P]g, @)&$ n] ;fj{hlgs vr{sf] cg'dflgt ljj/0f tof/ ug{], dWodsfnLg
vr{ ;+/rgf tof/ ug{], cfjZostfsf] k|If]k0f ug{], /fh:jsf] k|If]k0f tof/ ug{] / ljQLo
cg'zf;g sfod ug{'kg{] Joj:yf u/]sf] 5 . cfjlws of]hgfn] lnPsf nIox?, dWodsfnLg
vr{ ;+/rgfn] u/]sf Joj:yfx?nfO{ ;|f]t ;fwg;Fu tfnd]n u/L k|fyldstfsf ;fy ;|f]tsf]
ljlgof]hg ug{] sfd jflif{s ljsf; of]hgfn] ub{5 . g]kfnsf] ;+ljwfg / :yfgLo ;/sf/
;~rfng P]g, @)&$ n] gu/kflnsfsf] aflif{s ah]6 of]hgf k|lqmofsf] dfu{bz{g ug{
:yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ sf] bkmf !)@ / l;4fy{gu/ gu/kflnsfsf] k|zf;sLo
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sfo{ljlw lgoldt ug{] P]g, @)&$ n] lbPsf] clwsf/ k|of]u u/L gu/kflnsfn] of] aflif{s
ah]6 tyf sfo{qmd th'{df ;DaGwL sfo{ljlw, @)&* :jLs[t u/L nfu' u/]sf] 5 .
1.

2.

;lIfKt gfd / k|f/De M
-s_ o; sfo{ljlwsf] gfd l;4fy{gu/ gu/kflnsfsf] aflif{s ah]6 tyf sfo{qmd
th'{df ;DaGwL sfo{ljlw, @)&* /x]sf] 5 .
-v_ of] sfo{ljlw l;4fy{gu/ gu/kflnsfsf] gu/sfo{kflnsfn] kfl/t u/L :yfgLo
/fhkqdf k|sfzg eP kZrft\ nfu' x'g]5 .
kl/efiff M
ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; sfo{ljlwdf,
1)
æP]gÆ eGgfn] :yfgLo ;/sf/ P]g, @)&$ nfO{ ;Demg' kb{5 .
2)
ægu/kflnsfÆ eGgfn] l;4fy{gu/ gu/kflnsfnfO{ ;+emg' kb{5 .
3)
ægu/ ;efÆ eGgfn] :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g, @)&$ adf]lhd u7g
x'g] gu/;ef ;Demg' kb{5 .
4)
ægu/ sfo{kflnsfÆ eGgfn] :yfgLo ;/sf/ P]g, @)&$ adf]lhdsf]
gu/sfo{kflnsf ;Demg' kb{5 .
5)
æsd{rf/LÆ eGgfn] l;4fy{gu/ gu/kflnsfdf sfo{/t sd{rf/L ;Demg'
kb{5 .
6)
æk|d'v k|zf;sLo clws[tÆ eGgfn] l;4fy{gu/ gu/kflnsfsf] sfof{nodf
sfo{/t Pg]sf] bkmf *$ adf]lhdsf] clwsf/LnfO{{ ;Demg' kb{5 .
7)
æ;ldltÆ eGgfn] P]gsf] bkmf ^& adf]lhd u7g x'g] ah]6 tyf sfo{qmd
th'{df ;ldlt ;Demg' kb{5 .
8)
æ;+of]hsÆ eGgfn] ah]6 tyf sfo{qmd th'{df ;ldltsf] ;+of]hs eGg]
;Demg' kb{5 .
9)
æ;b:oÆ eGgfn] ;ldltsf] ;b:o ;Demg' kb{5 .
10) æ;b:o ;lrjÆ eGgfn] ;ldltsf] ;b:o ;lrj ;Demg' kb{5 .

३. वार्षिक योजना तथा वजेट तजिमज ाका आधारहरु
नगरपालिकािे वालषिक योजना तथा वजेट तजिमज ा र कायािन्वयन गर्ाि लनम्न लिषयहरुिाई आधार लिनज पनेछ ।
(क) नेपािको संलवधान
(ख) स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४
(ग) रालरिय प्राकृ लतक स्रोत तथा लवत्त आयोग ऐन, २०७४
(घ) अन्तर सरकारी लवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४
(ङ) सघं ीय र प्रर्ेश सरकारिे जारी गरे का नीलत, काननू तथा मापर्ण्डहरु
(च) संघीय, प्रार्ेलशक र नगरपालिका को आवलधक लवकास योजना
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(छ)
(ज)
(झ)
(ञ)
(ट)

नगरपालिकाको मध्यमकािीन खचि सरं चना
लवकासका अन्तरसम्िलन्धत लिषयहरु
उपिब्ध स्रोत साधन
लर्गो लवकासका िक्ष्यहरु
संलघय सरकारिे अन्तरािलरिय जगतमा जनाएका प्रलतिद्धतािाट लसलजित र्ालयत्वहरु, संघ र प्रर्ेश
सरकारिे अििम्िन गरे का अन्य आलथिक नीलतहरु आलर् ।

४. वार्षिक योजना तथा वजेटका प्राथर्मकताहरु
नगरपालिकािे िालषिक योजना तथा वजेट तजिमज ा गर्ाि लनम्न लिषयिाई प्राथलमकता लर्नज पनेछ:(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(छ)
(ज)
(झ)

आलथिक लवकास तथा गररिी लनवारणमा प्रत्यक्ष योगर्ान पयज ािउने,
उत्पार्नमि
ू क तथा लछटो प्रलतफि प्राप्त गनि सलकने,
जनताको जीवनस्तर, आम्र्ानी र रोजगारी िढ्ने,
स्थानीय सहभालगता जटज ् ने, स्वयम् सेवा पररचािन गनि सलकने तथा िागत कम िाग्ने,
स्थानीय स्रोत साधन र सीपको अलधकतम प्रयोग हुने,
मलहिा, िािवालिका तथा लपछलडएका क्षेत्र र समर्ज ायिाई प्रत्यक्ष िाभ पग्ज ने,
िैङ्लगक समानता र सामालजक समावेशीकरण अलभिृलद्ध हुने,
र्ीगो लवकास, वातावरणीय सरं क्षण तथा सम्िर्िन गनि सघाउ पयज ािउने,
भालषक तथा सााँस्कृ लतक पक्षको जगेनाि र सामालजक सद्भाव तथा एकता अलभवृलद्धमा सघाउ
पयज ािउने,
(ञ) नगरपालिका िे आवश्यक र्ेखेका अन्य लिषयहरु ।
५ वार्षिक र्वकास योजना तजिमज ा गर्ाि ध्यान र्र्नजपने र्िषयहरु
नगरपालिकािे वालषिक योजना तथा वजेट तजिमज ा गर्ाि लनम्न लवषयहरुमा ध्यान लर्नज पनेछः(क) सघं र प्रर्ेश सरकारको नीलत, िक्ष्य, उद्देश्य, समय सीमा र प्रकृ यासाँग अनक
ज ू ि हुने,
(ख) आवलधक लवकास योजना र मध्यमकािीन खचि संरचना अनजसार प्राथलमकताका लिषयहरु,
(ग) वातावरण संरक्षण, जिवायज पररवतिन अनक
ज ज िन, लवपर्् ब्यवस्थापन,
(घ) सश
ज ासन, िैङ्लगक तथा सामालजक समावेशीकरण र िलक्षत वगिको सशलिकरण गने जस्ता
लवकासका अन्तरसम्िलन्धत लिषयहरु,
(ङ) समाजका सिै वगि, क्षेत्र र समजर्ायको अलधकतम सहभालगता सलज नलित गने लिषयहरु,
(च) अन्तर नगरपालिका को योजना कायािन्वयनमा सघाउ पजग्ने लिषयहरु,
(छ) लवषय क्षेत्रगत तथा भौगोलिक सन्ति
ज न कायम गने पक्षहरु ।
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६. िजेट तथा कायिक्रम तजिमज ाको पवू ि तयारी
नगरपालिकािे आफ्नो वालषिक िजेट तथा कायिक्रम तजिमज ा गर्ाि तपलशि िमोलजमको पूवि तयारी प्रकृ या परज ा
गनिज पनेछ ।
क आय व्ययको प्रक्षेपण गररएको तथयाांक सर्हतको र्ववरण सांघीय सरकारमा पेश गने
नगरपालिकािे आगामी आलथिक वषिको िालग आवश्यक पने आय व्ययको प्रक्षेपण गररएको तथ्याङ्क
सलहतको लववरण राजस्व परामशि सलमलत र वजेट तथा स्रोत अनमज ान सलमलतको लसफाररसमा कायिपालिकािाट
लनणिय गरी प्रत्येक वषिको पषज मसान्त लभत्र संघीय अथि मन्त्राियमा अनसज चू ी १ िमोलजमको ढााँचामा पठाउनज
पनेछ ।
ख सघां र प्रर्ेशिाट वजेटको सीमा प्राप्त गने
सघं ीय सरकारिाट राजश्व िााँडफााँड र लवत्तीय समानीकरण अनर्ज ान वापत नगरपालिका िाई आगामी आलथिक
वषिमा उपिव्ध हुने श्रोतको लववरण फागनज मसान्त लभत्र तथा प्रर्ेश सरकारवाट नगरपालिकाको िालग आगामी
आ.ि.मा प्राप्त हुने लवत्तीय अनजर्ानको अनमज ालनत लववरण चैत्र मसान्त लभत्र प्राप्त गने ।
ग र्वषयगत क्षेत्र छजट्याउनेेःनगरकायिपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र सञ्चािन गने लवकास लक्रयाकिापहरुिाई लनम्न अनसज ार लवषयगत क्षेत्र
तोकी कायिपालिकाका सर्स्यहरुिाई लवषय क्षेत्रगत लजम्मेवारी लर्नज पनेछ ।
(क) आलथिक लवकासः यस क्षेत्र अन्तगित कृ लष, पयिटन, उद्योग तथा वालणज्य, सहकारी, लवत्तीय
जस्ता क्षेत्र ।
(ख) सामालजक लवकासः लशक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, संस्कृ लत प्रिद्र्धन, िैङ्लगक
समानता तथा सामालजक समावेशीकरण (मलहिा, िािवालिका, जेष्ठ नागररक, अपाङ्गता
भएका व्यलि, र्लित, आलर्वासी जनजालत, मधेशी, मलज िम, थारु, अल्पसंख्यक आलर्) जस्ता
क्षेत्र ।
(ग) पवू ािधार लवकासः सडक तथा पि
ज लसच
ं ाई, भवन तथा सहरी लवकास, उजाि जस्ता क्षेत्र ।
(घ) वन, वातावरण तथा लवपर्् व्यवस्थापनः वन तथा भ–ू संरक्षण, जिाधार संरक्षण, जिवायज
पररवतिन, फोहोरमैिा व्यवस्थापन, लवपर्् व्यवस्थापन, वारुणयन्त्र सञ्चािन जस्ता क्षेत्र ।
(ङ) सश
ज ासन तथा संस्थागत लवकासः मानव संसाधन लवकास, संस्थागत क्षमता लवकास, राजस्व
पररचािन, लवत्तीय व्यवस्थापन, लवत्तीय जोलखम न्यनू ीकरण, साविजलनक सनज वज ाई, सामालजक
परीक्षण, िेखापरीक्षण, सेवा प्रवाह नागररक सन्तष्टज ी, अन्तरलनकाय समन्वय जस्ता क्षेत्र ।
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७ स्थानीय राजस्व परामशि सर्मर्त सम्िन्धी व्यवस्था
नेपािको सलं वधान, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ र अन्य प्रचलित काननू को अलधनमा रही
नगरपालिकािे आफ्नो कायि क्षेत्रलभत्र पररचािन गनि सक्ने राजस्वका स्रोत, र्ायरा र र्र समेतको लविे षण गरी
आगामी आलथिक वषिमा प्राप्त हुनसक्ने राजस्वको अनमज ान गने प्रयोजनको िालग र्ेहाय वमोलजमको एक
स्थानीय राजस्व परामशि सलमलत गठन गनिज पनेछ ।
(क) उपप्रमजख
-संयोजक
(ख) प्रमख
- सर्स्य
ज प्रशासकीय अलधकृ त
(ग) कायिपालिकािे तोके को कायिपालिकाका सर्स्य मध्येिाट १ जना मलहिासलहत २ जना -सर्स्य
(घ) उद्योग िालणज्य संघ वा संगठन मध्येिाट र्इज जना प्रलतलनलध
- सर्स्य
(ङ) कायिपालिकाको राजस्व शाखा प्रमख
-सर्स्य– सलचव
ज
घरे िज तथा साना उद्योग वा वालणज्य कायािियका प्रमजख वा प्रलतलनधीिाइ आमन्त्रीत सर्स्यका रुपमा
आमन्त्रण गनि सलकनेछ ।
राजस्व परामशि सलमलतको काम कतिब्य र अलधकार र्ेहाय िमोलजम हुनेछ
(क) राजस्व सम्िन्धी नीलत वा काननू को तजिमज ा, संशोधन, पररमाजिन र सोको पररपािनाको सम्वन्धमा
आवश्यक परामशि प्रर्ान गने ।
(ख) राजस्वका स्रोत र्ायरा र र्र समेतको लविेषण गरी आगामी आलथिक िषिमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्वको
अनमज ान गने ।
(ग) राजस्वका र्र र क्षेत्र िगायतका आधारमा आन्तररक आयको लविे षण र अनमज ान गने ।
(घ) स्थानीय उद्योग तथा व्यवसाय प्रविद्धन र रोजगारी लसजिनामा योगर्ान लर्ने लकलसमको कर नीलतको
सम्िन्धमा परामशि लर्ने,
(ङ) कर राजस्व, गैरकर राजस्व, सेवा शल्ज क, र्स्तरज सम्िन्धमा परामशि लर्ने,
(च) राजस्व प्रशासन सधज ारको िालग अन्य आवश्यक परामशि लर्ने । स्थानीय राजस्व परामशि सलमलतिे राजस्व
प्रक्षेपण गरी अनसज चू ी २ िमोलजमको ढााँचामा प्रत्येक वषिको पौष १५ गते लभत्र सम्िलन्धत तहको
कायिपालिकामा पेश गरी सक्नज पनेछ । साथै यसको संशोलधत लववरण तयार गरी िालषिक िजेट तथा कायिक्रम
तयारीको क्रममा स्रोत अनमज ान तथा वजेट सीमा लनधािरण सलमलतमा पेश गनिज पनेछ ।
८ स्रोत अनजमान तथा वजेट सीमा र्नधािरण
नगरपालिकामा प्राप्त हुने आन्तररक आय, राजस्व िााँडफााँटिाट प्राप्त हुने रकम, अनर्ज ान, ऋण र अन्य आयको
प्रक्षेपण र सोको सन्तलज ित लवतरणको खाका तथा वजेट सीमा लनधािरण गनि र्ेहाय िमोलजमको स्रोत अनमज ान
तथा वजेट सीमा लनधािरण सलमलत रहनेछ ।
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(क) नगर प्रमख
सयं ोजक
ज
(ख) उपप्रमख
सर्स्य
ज
(ग) कायिपालिकाका सर्स्यहरु मध्ये मलहिा, र्लित वा अल्पसङ्ख्यक समेतको प्रलतलनलधत्व हुने गरी अध्यक्ष
वा प्रमख
सर्स्य
ज िे तोके को चार जना
(घ) प्रमजख प्रशासकीय अलधकृ त
सर्स्य–सलचव
सलमलतिे आवश्यकता अनसज ार सम्िलन्धत कमिचारी र लवषय लवज्ञिाई सलमलतको िैठकमाआमलन्त्रत सर्स्यको
रुपमा आमन्त्रण गनि सक्नेछ । खण्ड (ग) िमोलजम सर्स्य तोक्र्ा अध्यक्ष वा प्रमख
ज िे आफू सम्वद्ध राजनीलतक
र्ि िहेकको राजनीलतक र्िको सर्स्य समेतिाई तोक्नज पनेछ । तर कायिपालिकामा अन्य राजनीलतक र्िको
प्रलतलनलधत्व नभएको हकमा यो व्यवस्था िागज हुने छै न ।
श्रोत अनमज ान तथा वजेट लनधािरण सलमलतको काम, कतिव्य र अलधकार र्ेहाय िमोलजम हुनेछः–
(क) आन्तररक आय, राजस्व िााँडफााँडिाट प्राप्त हुने आय, नेपाि सरकार तथा प्रर्ेश सरकारिाट प्राप्त हुने
लवत्तीय हस्तान्तरण, आन्तररक ऋण तथा अन्य आयको प्रक्षेपण गने,
(ख) रालरिय तथा प्रार्ेलशक प्राथलमकता र स्थानीय आवश्यकतािाई मध्यनजर गरी प्रक्षेलपत स्रोत र साधनको
सन्तलज ित लवतरणको खाका तय गने,
(ग) आगामी आलथिक वषिको िालग स्रोत अनमज ानको आधारमा वजेटको कजि सीमा लनधािरण गने,
(घ) लवषय क्षेत्रगत वजेटको सीमा लनधािरण गने,
(ङ) संघीय सरकार तथा प्रर्ेश सरकारिाट प्राप्त मागिर्शिन, स्थानीय आलथिक अवस्था, आन्तररक आयको
अवस्था समेतको आधारमा वजेट तथा कायिक्रमको प्राथलमलककरणका आधार तय गने,
(च) लवषय क्षेत्रगत वजेट तजिमज ा सम्िन्धी मागिर्शिन तय गने,
(छ) स्रोत अनमज ान तथा वजेट सीमा लनधािरण सम्िन्धमा नगरपालिकाको आवश्यकतािमोलजमका
अन्य
कायिहरु गने ।
सलमलतिे आफ्नो कायि प्रत्येक वषिको िैशाख १० गते लभत्र सम्पन्न गररसक्नज पनेछ । यसरी तयार भएको
आगामी आलथिक वषिको वजेट सीमा प्रत्येक िषिको िैशाख १५ गते लभत्र प्रमख
ज प्रशासकीय अलधकृ तिे
नगरपालिका लिषयगत महाशाखा/ शाखा तथा वडा सलमलतिाई उपिब्ध गराउनज पनेछ ।
नगरपालिकािे वजेट सीमाको लनधािरण गर्ाि र्ेहाय िमोलजमको प्राथलमकताको आधारमा गनिज पनेछः–
(क) सेवा प्रवाहका िागी आवश्यक चािज खचि
(ख) नगरपालिकास्तरका गौरवका आयोजनाहरुको िालग आवश्यक रकम,
(ग) समपरज क कोष आवश्यक पने आयोजनाको िालग चालहने रकम,
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(घ) सशति अनर्ज ानको कायिक्रमको िालग तोलकएको रकम,
(ङ) लर्गो लवकासका िक्ष्य िगायत रालरिय अन्तरािलरिय प्रलतिद्धताको कायािन्वयनका िालग आवश्यक पने
रकम,
(च) स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन िमोलजम नगरपालिका आफैं िे गनिज पने अन्य अत्यावश्यक कायिहरु,
मालथ उलल्िलखत क्षेत्रिाई आवश्यक रकम लवलनयोजन गररसके पलछ मात्र िााँकी रकम जनसंख्या, क्षेत्रफि,
मानव लवकासको अवस्था, पवू ािधार लवकासको अवस्था, लवकास िागत, राजस्व पररचािनको अवस्था र
िागत सहभालगताको अवस्था जस्ता लिषयिाई आधार मानी वडागत खचिको आवश्यकता र औलचत्यताको
आधारमा वडागत वजेट सीमा लनधािरण गनिपज नेछ । तर वडामा र्ामासाहीिे वजेट लवलनयोजन गनि पाइने छै न ।
(छ) वजेट सीमा लनधािरण गर्ाि नगरपालिका मा रहेको सामालजक तथा सााँस्कृ लतक लवलवधतािाई आधार मानी
यस्ता क्षेत्रको सशलिकरणको िालग आवश्यक पने रकमको सीमा समेत लनधािरण गनिज पनेछ ।
(ज) नगरपालिकाको कूि वजेट सीमािाट तिि भत्ता तथा कायाििय सञ्चािनको िालग आवश्यक पने वजेट
छजट्याई अन्य कायिक्रमको िालग वजेट सीमा लनधािरण गनिपज नेछ । यसरी प्रशासलनक खचिको िालग वजेट सीमा
लनधािरण गर्ाि राजस्व िााँडफााँटिाट प्राप्त रकम र आन्तररक आयको रकम भन्र्ा िढी नहुने गरी गनिपज नेछ ।
(झ) स्रोत अनजमान तथा वजेट सीमा लनधािरण सलमलतिे िजेट सीमा लनधािरण गनिक
ज ा अलतररि अनसज चू ी ३ मा
उलल्िलखत ढााँचा अनरुज प आयोजना प्राथलमकीकरणका आधारहरु तय गनिपज नेछ । वडा एवं नगरपालिकास्तरमा
आयोजना प्राथलमकीकरण गर्ाि यसै अनसज चू ी ३ िमोलजम गनिपज नेछ ।
९ िस्ती तहका योजना छनौट
िस्ती तहका योजना छनौट गर्ाि लनम्नानसज ार गनिज पनेछः
(क) वडा सलमलतिे आफ्नो वडामा प्रलतलनलधत्व गने सर्स्यहरुिाई लवलभन्न िस्ती टोिको योजना तजिमज ा गनि
सहजीकरण गने गरी लजम्मेवारी प्रर्ान गनिपज नेछ ।
(ख) प्रत्येक वडािे वडा लभत्रका वस्तीहरुमा योजना तजिमज ाको िालग िैठक हुने लर्न, लमलत र समय कलम्तमा
तीन लर्न अगावै साविजलनक सचू ना माफि त जानकारी गराउनज पनेछ ।
(ग) वस्तीतहका योजना छनौट गर्ाि सो िस्ती लभत्रका सिै िगि र समर्ज ाय (मलहिा, र्लित, आलर्वासी
जनजालत, मधेशी, थारु, मलज स्िम, उत्पीलडत िगि, लपछडा िगि, अल्पसख्ं यक, लसमान्तकृ त, यवज ा, वािवालिका,
जेष्ठ नागररक, िैङ्लगक तथा यौलनक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यलि, लपछलडएको िगि आलर्) को
प्रलतलनलधत्व सलज नलित गनिज पनेछ ।
(घ) टोि िस्तीमा हुने योजना तजिमज ा प्रकृ यामा टोि िस्ती लभत्रका लक्रयाशीि टोि लवकास सस्था, आमा
समहज , वाि क्िव, यवज ा क्िव जस्ता सामर्ज ालयक सस्थाहरुिाई पलन सहभागी गराउनज पनेछ ।
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सरोकारवािाहरुको अलधकालधक सहभालगता हुने गरी वडा सर्स्यको सयं ोजनमा लनधािररत समय, लमलत र
स्थानमा उपलस्थत भै योजना छनौटको सम्िन्धमा अन्तरलक्रया, छिफि गरी योजनाहरुको छनौट गनिज पनेछ ।
यसरी छनौट भएका योजनाहरुको सचू ी संयोजकिे लिलखत रुपमा वडा सलमलतमा पठाउनज पनेछ ।
१० वडातहमा योजनाको छनौट तथा प्राथर्मकीकरण
स्रोत अनमज ान तथा वजेट सीमा लनधािरण सलमलतवाट प्राप्त वजेट सीमा र मागिर्शिनको आधारमा सम्िलन्धत
वडाहरुिे िस्ती टोििाट प्राप्त योजनाहरुमध्येिाट वडाको िालग प्राप्त वजेट सीमाको अधीनमा रही
योजनाहरुको छनौट र प्राथलमकता लनधािरण समेत गरी अनजसचू ी ४ िमोलजमको ढााँचामा वजेट तथा कायिक्रम
तजिमज ा सलमलतमा पेश गनिज पनेछ ।
वस्ती टोििाट योजना माग गर्ाि वडास्तरका महत्वपणू ि योजनाहरु छजट भएको अवस्थामा वडा सलमलतिे
त्यस्ता योजनाहरु वडा सलमलतको वजेट सीमा लभत्र रही औलचत्यताको आधारमा समावेश गनि सक्नेछ ।
वडाको वजेट सीमा लभत्र कायािन्वयन हुन नसक्ने नगर स्तरीय महत्वपूणि आयोजनाहरु भएमा वडा सलमलतिे
नगरपालिकामा छजट्टै सचू ी पठाउन सक्नेछ । वडा सलमलतिे आयोजनाहरुको प्राथलमकीकरण गर्ाि स्रोत अनमज ान
तथा वजेट सीमा लनधािरण सलमलतिे तोके को आधारहरु िमोलजम गनिपज नेछ ।
११ वजेट तथा कायिक्रम तजिमज ा
(१) श्रोत तथा वजेट सीमा लनधािरण सलमलतिाट लनधािरण भएको आयको प्रक्षेपण, लवतरणको खाका र वजेट
लसमामा आधाररत भै नगरपालिका को िालषिक वजेट तथा कायिक्रम तजिमज ा गनि र्ेहाय िमोलजमको वजेट तथा
कायिक्रम तजिमज ा सलमलत गठन गनिज पनेछः–
(क) उपप्रमजख
संयोजक
(ख) लिषयगत क्षेत्र हेने नगरकायिपालिकाका सर्स्यहरु
सर्स्य
(ग) प्रमजख प्रशासकीय अलधकृ त
सर्स्य
(घ) योजना महाशाखा/शाखा प्रमजख
सर्स्य सलचव
(२) सलमलतको काम कतिव्य अलधकार र कायि क्षेत्र र्ेहाय िमोलजम हुनेछ ।
(क) आगामी आलथिक वषिको नीलत तथा कायिक्रमको प्रस्ताव तयार गने,
(ख) लिषयगत सलमलतका सर्स्यहरुको लजम्मेवारीका सम्िन्धमा कायिपालिकामा सझज ाव लर्ने ।
(ग) िस्ती र वडा तहको योजना तजिमज ा कायितालिका अनसज ार भए नभएको अनगज मन तथा आवश्यक
सहजीकरण गने ।
(घ) गैर सरकारी सस्ं था, सामर्ज ालयक सस्ं था, सहकारी सस्ं था र लनजी क्षेत्र समेतको योजना तथा कायिक्रम पेश
गने ढााँचा तथा समय सीमा लनधािरण गने ।
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(ङ) स्रोत अनमज ान तथा वजेट सीमा लनधािरण सलमलतिे लर्एको वजेट सीमा लभत्र रही वजेट तथा कायिक्रमको
प्राथलमकीकरण गने,
(च) वडा सलमलत र गैर सरकारी संस्था, सामर्ज ालयक संस्था, सहरकारी संस्था, र लनजी क्षेत्रिाट प्राप्त कायिक्रम
लिषयगत रुपमा लवभाजन गरी सम्िलन्धत लिषयगत सलमलतमा पठाउने ।
(छ) िजेट सीमा र मागिर्शिन िमोलजम लिषयगत सलमलतहरुिाट िजेट तथा कायिक्रम पेश भए नभएको यलकन
गने ।
(ज) आवलधक योजना अनरुज प मध्यकािीन खचि सरं चनािाई अलन्तम रुप लर्इ कायिपालिकामा पेश गने ।
(झ) मध्यकािीन खचि संरचना र िालषिक िजेट तथा कायिक्रमिीच सामञ्जस्यता कायम गने गराउने ।
(ञ) योजना तथा कायिक्रममा र्ोहोरोपना हुन नलर्ने व्यवस्था लमिाउने तथा योजना कायिक्रम लिच आपसी
तार्म्यता तथा पररपरज कता कायम गने ।
(ट) आयोजना िैंकमा समावेश गनिपज ने आयोजनाहरुको पलहचान गरी कायिपालिकामा पेश गने ।
(ठ) अनसज लज च ५ को ढााँचामा िालषिक नीलत तथा कायिक्रम मस्यौर्ा तयार गरी नगरप्रमख
ज समक्ष पेश गने ।
(ड) अनसज लज च ६ िमोलजमको िजेट विव्य र लवलनयोजन लवधेयकको समस्यौर्ा तयार गरी कायिपालिकामा पेश
गने ।
(ढ) कायिपालिकािे तोके का अन्य कायिहरु गने ।
(३) ;+of]hssf] sfd st{Jo / clwsf/ M ;ldltsf ;+of]hssf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo
adf]lhd x'g]5 M
-s_ ;ldltsf] a}7ssf] cWoIftf ug]{,
-v_ ;ldltsf] a}7ssf] ldlt / ;do tf]Sg],
-u_ a}7ssf] sfo{;"lr to ug]{,
-3_ ah]6 tyf sfo{qmd th'{df;Fu ;DalGwt cGt/ lgsfout ;dGjo ug]{ ,
-ª_ ;b:ox?sf] lhDd]jf/L afF8kmfF8 ug]{,
-r_ ;ldltsf] lg0f{o k|dfl0ft ug]{,
-5_ ;ldltn] ug]{ egL tf]lsPsf cGo sfo{x? ug]{ .
-$_ ;b:osf] sfd, st{Jo / clwsf/ M ;b:osf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd
x'g]5 M
-s_ ;ldltsf] a}7sdf pkl:yt eO cfkm\gf] ;'emfj / wf/0ff /fVg], '
-v_ cfkm"nfO{ tf]lsPsf] sfo{lhDd]jf/L lgjf{x ug]{ ,
-u_ cfkm"n] g]t[Tj lnPsf] laifout ;ldlt / ah]6 tyf sfo{qmd th'{df ;ldltaLr
;dGjo sfod ug]{,
-3_ cfkm\gf] laifout If]qdf kg]{ gLlt tyf sfo{qmd th'{df ug{ cfjZos ;dGjo ug]{,
-ª_ ;ldltn] tf]s]sf] cGo sfo{x? ug]{ .
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-%_ ;b:o ;lrjsf] sfd st{Jo / clwsf/ M ;b:o ;lrjsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo
adf]lhd x'g]5 .
-s_ ;ldltsf] ;b:o ;lrj eO sfd ug]{,
-v_ ;+of]hs;Fu ;dGjo u/L a}7ssf] sfo{;"rL tof/ ug]{, k|:tfj tof/ ug]{ /
;b:ox?nfO{ kqfrf/ ug]{,
-u_ ah]6 tyf sfo{qmd th'{df;Fu ;DalGwt laifox?df cfjZos ;"rgf tyf tYof+s
;+sng, ljZn]if0f u/L ;ldltsf] a}7sdf k]z ug]{,
-3_ dWosfnLg vr{ ;+/rgfsf] d:of}bf tof/ ug{ ;dGjo / ;xof]u ug]{,
-ª_ ah]6 tyf sfo{qmdnfO{ cfjlws of]hgf, dWosfnLg vr{ ;+/rgf tyf bLuf] ljsf;sf
nIosf ;"rs;Fu tfbDotf ldnfpg cfjZos ;dGjo ug]{,
-r_ ;ldltnfO{ gLlt tyf sfo{qmd, ah]6 jQmJo / ljlgof]hg ljw]ossf] d:of}bf tof/ ug{
;xof]u ug]{,
-5_ ;ldltsf] lg0f{o sfof{Gjog u/fpg],
-h_ ;ldltn] tf]s]sf cGo sfo{x? ug]{ .
-^_ ;ldltsf] a}7s M ;ldltsf] a}7s ;DaGwL Joj:yf b]xfo adf]lhd x'g]5M
-s_ ;ldltsf] a}7s cfjZostfg';f/ a:g]5 . t/ k|To]s cfly{s aif{sf] h]7 d;fGtleq
a}7s a;L cg';'lr # adf]lhds]f 9fFrfdf ah]6 tyf sfo{qmd tof/ u/L k]z ug'{kg]{5 .
-v_ ;ldltsf ;b:o dWo] slDtdf PsfpGg k|ltzt ;b:osf] pkl:ytL ePdf u0fk"/s
;+Vof k'u]sf] dflgg]5 .
-u_ ;ldltsf] a}7ssf] lg0f{o ;j{;DdtLaf6 x'g]5 . ;j{;DdtL x'g g;s]df ;ldltsf] s"n
;+Vofsf] ax'dtaf6 x'g]5 .
-3_ ;ldltn] cfjZostfg';f/ laifolj1x?nfO{ cfdGq0f ug{ ;Sg]5 .
-ª_ a}7ssf] lg0f{o ;+of]hsn] k|dfl0ft ug]{5 .
-r_ ;ldltsf kbflwsf/Ln] kfpg] a}7seQf / cGo ;'ljwf k|b]z sfg"g jf gu/kflnsfn]
tf]s] adf]lhd x'g]5 .
-5_ ;+of]hsn] cfkm"nfO{ k|fKt clwsf/ ;ldltsf ;b:onfO{ k|Tofof]hg ug{ ;Sg]5 .
१२ र्िषयगत योजना प्राथर्मर्ककरण
वजेट तथा कायिक्रम सलमलतिे वडािाट प्राप्त योजनाहरुिाई नगरपालिकाको आवलधकयोजना, क्षेत्रगत नीलतहरु
तथा स्रोत अनमज ान तथा वजेट सीमा लनधािरण सलमलतिे तयार गरे को आयोजना प्राथलमलककरण आधार तथा
मागिर्शिन िमोलजम योजनाहरुिाई लिषयगत सलमलतहरुमा छिफि गराई लवषयगत रुपमा प्राथलमलककरण गने
व्यवस्था लमिाउनज पनेछ । लवषयगत सलमलतमा लनम्न अनसज ारको सर्स्य रहने छनः् –
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(क) लिषय क्षेत्र हेने कायिपालिकाको सर्स्य
- सयं ोजक
(ख) कायिपालिकािे तोके का कलम्तमा एक जना मलहिा सलहत र्ईज जना कायिपालिकाका सर्स्य - सर्स्य
(ग) सम्िलन्धत महाशाखा/शाखा प्रमख
- सर्स्य– सलचव
ज
सम्वलन्धत क्षेत्रमा एक भन्र्ा िढी शाखाहरु रहेको अवस्थामा प्रमख
ज प्रशासकीय अलधकृ तिे कजनै एक जना
अलधकृ त कमिचारीिाई सर्स्य सलचव तोकी अन्य शाखा प्रमख
ज हरुिाई सर्स्यको रुपमा सहभागी गराउनज
पनेछ ।
१३ नगरसभािाट वजेट तथा कायिक्रम स्वीकृर्त
नगरकायिपालिकािाट स्वीकृ त भएको वालषिक वजेट तथा कायिक्रम उपाध्यक्ष वा उपप्रमख
ज वा लनजको
असमथितामा कायिपालिकािे तोके को कायिपालिकाको कजनै सर्स्य माफि त असार १० गतेलभत्र नगरसभामा
प्रस्ततज गरी सक्नज पनेछ । वालषिक वजेट पेश गर्ाि गत आलथिक वषिको राजस्व र व्ययको यथाथि लववरण, चािज
आलथिक वषिको सश
ं ोलधत अनमज ान तथा आगामी आलथिक वषिको योजना तथा कायिक्रम, आय व्ययको
अनमज ालनत लववरण र मध्यमकािीन खचि संरचना समेतको लववरण खि
ज ाउनज पनेछ । वजेट तथा कायिक्रम
स्वीकृ लत र्ेहाय िमोलजम गनिपज र्िछ ।
(क) नगरसभामा प्रस्ततज भएको आगामी आलथिक वषिको वालषिक नीलत तथा कायिक्रम, राजस्व र व्ययको
अनमज ान (वालषिक वजेट) सभामा पेश भएको १५ लर्न लभत्र छिफिको काम सम्पन्न गने गरी कायितालिका
िनाउनज पनेछ ।
(ख) सभामा छिफि सम्पन्न भएपलछ सभािे वजेट पाररत गने वा सझज ावसलहत कायिपालिकामा लफताि पठाउन
सक्नेछ ।
(ग) सझज ाव सलहत प्राप्त भएको वजेट उपर कायिपालिकािे पनज लविचार गरी आवश्यक पररमाजिन सलहत वा
पररमाजिन गनिज पने नर्ेलखएमा कारण सलहत ५ लर्नलभत्र पनज ः सभामा पेश गनिज पनेछ ।
(घ) कायिपालिकािाट पनज ः पेश भएको वजेट तथा कायिक्रम असार मसान्त लभत्र सम्िलन्धत सभािे पाररत
गररसक्नज पनेछ ।
(ङ) सभािे स्वीकृ त गरे को वालषिक वजेट तथा कायिक्रम श्रावण १५ लभत्र सविसाधारणको जानकारीको िालग
प्रकालशत गनिज पनेछ ।
१४. योजना कायािन्वयन
(क) नगरसभािे पाररत गरे को वालषिक वजेट तथा कायिक्रम कायािन्वयनको िालग सम्िलन्धत
नगरकायिपालिकाका प्रमख
ज िे ७ लर्नलभत्र प्रमजख प्रशासकीय अलधकृ तिाई वजेटको खचि गने अलख्तयारी प्रर्ान
गनिज पनेछ ।
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(ख) अलख्तयारी प्राप्त भएको १५ लर्नलभत्र प्रमख
ज प्रशासकीय अलधकृ तिे कायिक्रम स्वीकृ त गरी सम्िलन्धत
महाशाखा शाखा र वडा सलचविाई लिलखत रुपमा योजना कायािन्वयनको लजम्मा लर्नपज नेछ ।
(ग) योजना कायािन्वयनको लजम्मा प्राप्त भएको लमलतिे ७ लर्नलभत्र सम्िलन्धत महाशाखा शाखा र वडा
सलचविे कायिक्रम कायािन्वयनको कायितालिका प्रमख
ज प्रशासकीय अलधकृ त समक्ष पेश गनिज पनेछ ।
(घ) महाशाखा शाखा र वडा सलचविाट पेश भएको कायािन्वयन कायियोजनामा प्रालवलधक क्षमता, योजनाको
संवेर्नलशिता, कायािन्वयन प्राथालमकीकरण, नगर् प्रवाहको अवस्था समेतको आधारमा कजनै संशोधन गनिपज ने
र्ेलखएमा प्रमख
ज प्रशासकीय अलधकृ तिे सझज ाव लर्न सक्नेछ ।
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अनस
ज च
ू ी- १
आय तथा व्ययको प्रक्षेपण
आ.व......................
शीषिक

आ.व. ..../..... को
यथाथि

आ.व. ..../...... को
सांशोर्धत अनजमान

आ.व. ..../..... को
अनजमान

राजस्वेः
१
१.१
१.२
१.३
१.४
१.५

आन्तररक राजस्वेः
एकीकृ त सम्पत्ती कर
घरजग्गा िहाि कर
व्यवसाय कर
िहाि लवटौरी शल्ज क
पालकिं ङ शल्ज क
जलडिजटी, कवाडी र जीवजन्तज
१.६
कर
१.७ सेवा शल्ज क
१.८ अन्य

२
२.१
२.२
२.२.१
२.२.२
२.२.३
२.२.४
२.२.५

राजस्व िााँडफााँडेः
मल्ू य अलभवृलद्द कर तथा अन्त:
शल्ज क
प्राकृ लतक स्रोतको रोयल्टी
पवितारोहण
लवध्यतज
वन
खानी तथा खलनज
पानी तथा अन्य प्राकृ लतक
स्रोत

३

र्वत्तीय हस्तान्तरण

३.१

नेपाल सरकारिाट प्राप्त हुने
अनजर्ानेः

३.१.१
३.१.२
३.१.३
३.१.४
३.२
३.२.१

लवत्तीय समानीकरण अनजर्ान
सशति अनजर्ान
समपरू क अनजर्ान
लवशेष अनर्ज ान
प्रर्ेश सरकारिाट प्राप्त हुने
अनजर्ानेः

लवत्तीय समानीकरण अनजर्ान
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३.२.२
३.२.३
३.२.४
४
५
६

सशति अनजर्ान
समपरू क अनर्ज ान
लवशेष अनजर्ान
र्वत्तीय व्यवस्था (प्रार्प्त)
अन्तर नगरपार्लका
साझेर्ारी
अन्य

कूि जम्मा
व्यय:
१
चालज
१.१ पाररश्रर्मक/ सजर्वधा
मालसमान तथा सेवाको
१.२
उपयोग (तालीम समेत)
१.३ व्याज र सेवा खचि
१.४ अनजर्ान
१.५ सामार्जक सरज क्षा
१.६ अन्य खचि
२
पाँज
ू ीगत
२.१ जग्गा
२.२ भवन
२.२.१ फर्निचर
२.२.२ सवारी साधन
२.२.३ मेर्शनरी औजार
२.२.४ साविजर्नक र्नमािण
पाँज
ू ीगत अनस
ज न्धान तथा
२.२.५
परामशि
२.२.६ अन्य
३
र्वत्तीय व्यवस्था (भजक्तानी)
जम्मा
४
िजेट िचत (+)/न्यून (-)
५
ऋण
५.१ आन्तररक
५.२ वाह्य
६
गत वषिको मौज्र्ात
कूल जम्मा

नोट: राजश्व र खचि शीषिक नेपाि सरकारको खचि िगीकरण तथा व्याख्या िमोलजम उल्िेख गनजि पनेछ ।
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अनसज चू ी २
राजस्व परामशि सलमलतको प्रलतवेर्न
(क) पृष्ठभलू म
(ख) राजस्वको मौजर्ज ा अवस्थाको लविे षण
(ग) राजस्व नीलतहरु
(घ) करका आधारहरु
(ङ) आगामी आ.व.को िालग प्रस्तालवत कर तथा गैर कर राजस्व र्र
लस.न.ं राजस्वको क्षेत्रहरु चािज आलथिक वषिको र्र प्रस्तालवत
र्र

(च) आगामी आ.व.को िालग अनमज ालनत कर तथा गैर कर राजस्व रकम
लस.नं. राजस्वको
गत आ.व.को
चािज आ.व.को
क्षेत्रहरु
यथाथि रकम
संशोलधत अनजमान

पष्टज ्याई ं

आगामी
आ.व.को
अनमज ान

कै लफयत

कै लफयत

(छ) लनरकषि तथा सझज ावहरु
सयं ोजक ................
सर्स्य .................
सर्स्य ..................
स्थानीय राजस्व परामशि सलमलत
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अनसज चू ी ३
आयोजना प्राथलमकीकरणका आधारहरु तथा प्राथलमकता लनधािरण फाराम
(क) आयोजना प्राथलमकीकरणका आधारहरु
१.गररिी लनवारणमा प्रत्यक्ष योगर्ान पग्ज ने आयोजनाहरु (२० अंक)
(क) प्रत्यक्ष योगर्ान पयज ािउने–२० अंक
(ख) अप्रत्यक्ष योगर्ान पयज ािउने –१० अंक
(ग) तटस्थ–५ अक
ं
२. उत्पार्नमूिक तथा लछटो प्रलतफि प्राप्त गनि सलकने आयोजनाहरु (१५ अंक)
(क) चािज आ.व.मानै सम्पन्न हुने–१५ अंक
(ख) आगामी आ.व. मा सम्पन्न हुने–१० अंक
(ग) अन्य–५ अक
ं
३. आम्र्ानी र रोजगार िृलद्ध गने आयोजनाहरु (१५ अक
ं )
(क) प्रत्यक्ष योगर्ान पयज ािउने–१५ अक
ं
(ख) अप्रत्यक्ष योगर्ान पयज ािउने–७.५ अंक
(ग) तटस्थ–०
४. िागत सहभालगता जटज ् ने आयोजनाहरु (१५ अंक)
(क) ५०५ वा सो भन्र्ा िढी िागत सहभालगता हुने–१५ अंक
(ख) २०५ र्ेलख ५०५ सम्म िागत सहभालगता हुने–१० अंक
(ग) २०५ सम्म िागत सहभालगता हुने–५ अंक
(घ) िागत सहभालगता नहुने–०
५. स्थानीय श्रोत साधन र सीपको प्रयोग हुने आयोजनाहरु (१० अक
ं )
(क) आयोजनािाई आवश्यक पने सिै श्रोत साधन नगरपालिका मा उपिव्ध हुने–१० अक
ं
(ख) आयोजनािाई आवश्यक पने ५०५ सम्म श्रोत साधन नगरपालिका मा उपिव्ध हुने–
७.५ अंक
(ग) अन्य–५ अंक
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६. समावेशी लवकासमा योगर्ान पयज ािउने आयोजनाहरु (१० अक
ं )
(क) प्रत्यक्ष योगर्ान पयज ािउने–१० अक
ं
(ख) अप्रत्यक्ष योगर्ान पयज ािउने–५ अंक
(ग) तटस्थ–०
७. र्ीगो लवकास र वातावरणीय संरक्षण गने आयोजनाहरु (१० अंक)
(क) प्रत्यक्ष योगर्ान पयज ािउने–१० अंक
(ख) अप्रत्यक्ष योगर्ान पयज ािउने–५ अक
ं
(ग) तटस्थ–०
८. स्थानीय भालषक, सांस्कृ लतक लवकास गने आयोजनाहरु (५ अंक)
(क) प्रत्यक्ष योगर्ान पयज ािउने–५ अंक
(ख) अप्रत्यक्ष योगर्ान पयज ािउने–३ अंक
(ग) तटस्थ–०
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(ख) आयोजनाको प्राथलमकताक्रम लनधािरण फाराम
क्र
.सं.

आयोज
नाको
नाम

गररिी लनवारणमा
प्रत्यक्ष योगर्ान पग्ज ने
(२० अंक)

उत्पार्नमि
ू क तथा
लछटो प्रलतफि प्राप्त
गनि सलकने
(१५ अंक)

आम्र्ानी र
रोजगार िढ्ने
(१५अंक)

िागत
सहभालगता
जटज ् ने
(१५ अंक)

स्थानीय श्रोत
साधन र
सीपको प्रयोग
(१० अंक)

समावेशी
लवकासमा
योगर्ान
(१० अंक)

र्ीगो लवकास र
कजि प्राथलमक
स्थानीय भालषक,
वातावरणीय सरं क्षण सांस्कृ लतक लवकास प्राप्ताङ्क ता क्रम
(१० अंक)
(१००)
(५ अक
ं )

१
२
३
४
५
६
नोटः आयोजनाहरुको प्राथलमकताक्रम लनधािरण गर्ाि सवैभन्र्ा िढी अंक प्राप्त गने आयोजनािाई पलहिो प्राथलमकताक्रम लनधािरण गनजि पनेछ ।

क्र..स.

अांक भार

प्राथर्मकता न.ां

१

८० अंक भन्र्ा िढी प्राप्त भएमा

१

२

६० र्ेलख ८० अंक प्राप्त भएमा

२

३

६० अंक भन्र्ा कम प्राप्त भएमा

३

४

५० अंक भन्र्ा कम प्राप्त भएमा

न्यनू प्राथलमकता

नोटः यसरी योजना छनौट गर्ाि पलहिो प्राथलमकतामा परे को योजनाहरु छनौट गने । रकम उपिब्ध भएसम्म प्राथलमकता २ र ३ स्वीकृ त गनि सक्नेछ ।
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अनसज चू ी ४
लसद्धाथिनगर नगरपालिका
वडा नं.......
आयोजनाको प्राथलमलककरण सचू ी, २०.....
(क) लनधािररत वडागत िजेट सीमा लभत्रका आयोजनाको िालग
प्रथलमकता क्रम आयोजनाको नाम

आयोजना संचािन हुने
स्थि

अनजमालनत
िागत

कायािन्वयन
लवलध

िाभालन्वत
जनसंख्या

आवलधक
योजनाका रणनीलत
साँग सम्िलन्धत

आलथिक लवकास
१
२
सामालजक लवकास
१
२
पवू ािधार लवकास
१
२
वातावरण तथा लवपर्् ब्यवस्थापन सलमलत
१
२
सश
ज ासन तथा सस्थागत लवकास
१
२
(ख) नगरपालिका स्तरीय (नगर गौरवका आयोजना, वहुवषीय आयोजनाहरु र र्ईज वा सो भन्र्ा वढी वडामा पने आयोजनाहरु)
आयोजना
िाभालन्वत
प्रथलमकता क्रम
आयोजनाको नाम
सच
अनमज ालनत िागत कायािन्वयन लवलध
ं ािन हुने
जनसख्ं या
स्थि
१
२
३

आवलधक
योजनाका रणनीलत
साँग सम्िलन्धत

नोटः क्रमागत आयोजनाहरुको प्राथलमकीकरण सचू ी आवश्यक पने छै न ।
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अनसज चू ी ५
िालषिक नीलत तथा कायिक्रमको ढााँचा

आलथिक वषि २०../.. को
नीलत, कायिक्रम तथा िजेट

लसद्धाथिनगर नगरपालिका
रुपन्र्ेही
िलज म्िनी प्रर्ेश नेपाि

२०--
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!= ;+jf]wg / ;+:d/0f
•
•
•
•

;+jf]wg
of]ubfg
;+:d/0f
cfef/

@= ljBdfg kl/j]z
•
•
•
•

/fhgLlts
cfly{s
;fdflhs
k|zf;gLs cflb

#= ljsf; / ;d[l4sf] nIo k|fKtLsf nflu ul/Psf dxTjk"0f{ k|of;, cj;/ / r'gf}lt
• rflnPsf sbd tyf dxTjk"0f{ k|of;x?
• ljBdfg cj;/x?
• ljBdfg r'gf}ltx?
$= gLlt tyf sfo{qmd th'{dfsf cfwf/x?
•
•
•
•

;+ljwfg
k|rlnt sfg"gL Joj:yf
/fli6«o, k|b]z / :yfgLo gLlt, of]hgf / nIo
cg'ej tyf l;sfO cflb

%= rfn' cf=a= sf] xfn;Ddsf] k|d'v pknAwLx?sf] ;+lIfKt ljj/0f
•
•
•
•

ef}lts pknAwL
cfly{s ;fdflhs pknAwL
jftfj/0fLo pknAwL
;+:yfut pknAwL

^= cfufdL cf=a= sf k|fyldstf k|fKt k|d'v sfo{qmdx?
21

•
•
•
•
•

cfly{s ljsf;
;fdflhs ljsf;
k"jf{wf/ ljsf;
jg jftfj/0f tyf ljkb\ Joj:yfkg
;'zf;g tyf ;+:yfut ljsf;

&= cfufdL cf=a= sf] k|d'v gLltx?
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अनसज चू ी ६
िालषिक िजेट तथा कायिक्रमको ढााँचा

आलथिक वषि २०../.. को
िजेट तथा कायिक्रम

लसद्धाथिनगर नगरपालिका
रुपन्र्ेही
िलज म्िनी प्रर्ेश नेपाि

२०--
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!= ;+jf]wg / ;+:d/0f
• ;+jf]wg
• of]ubfg
• ;+:d/0f
• cfef/
@= rfn' cf=a= sf] xfn;Ddsf k|d'v pknAwLx?sf] ;+lIfKt ljj/0f
• ef}lts
• cfly{s
• jftfj/0fLo
• ;+:yfut cflb
३
४

सोंच, िक्ष्य, उद्देश्य र अपेलक्षत उपिब्धी
वालषिक िजेट तथा कायिक्रम तजिमज ा गर्ाि अविम्िन गररएका प्रमख
ज नीलत तथा आधारहरु
• समग्र नीलत तथा आधारहरु

• क्षेत्रगत नीलत तथा आधारहरुः
(क) आलथिक क्षेत्र
(ख) सामालजक क्षेत्र
(ग) पवू ािधार क्षेत्र
(घ) वातावरण तथा लवपर् व्यवस्थापन
(ङ) संस्थागत लवकास, सेवा प्रवाह र सश
ज ासन
%= d'Vo cfof]hgf tyf sfo{qmdx?sf] ljj/0f tyf cg'dflgt Joo / ;|f]t Joj:yfkg
• d'Vo cfof]hgfx?sf] ljj/0f
• cg'dflgt Joo / ;|f]t Joj:yfkg
^= wGojfb 1fkg
&= cg';'lrx?

प्रस्ततज गने
उपप्रमख
ज वा सर्स्य......
लमलत: .....
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आयको लववरण
आ.व.२० /
रु. हजारमा
शीषिक

गत आ.व.२० / को चालज आ.व. २० / को
यथाथि
सश
ां ोर्धत अनमज ान

आ.व.२० / को
अनमज ान

आयः
राजस्वेः
आन्तररक राजस्व
राजस्व िााँडफााँडिाट प्राप्त रकम
अन्य आय
अन्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण
नेपाि सरकारिाट प्राप्त
प्रर्ेश सरकारिाट प्राप्त
अन्तर नगरपालिका िाट प्राप्त
जनसहभार्गताेः
नगर् सहभालगता
श्रम तथा वस्तगज त सहायता
व्ययेः
चािज खचि
पाँलू जगत खचि

25

िजेट िचत (+)/न्यून (-)
र्वत्तीय व्यवस्था
खर्ज ऋण लगानी
ऋण िगानी (-)
ऋण िगानीको सावााँ लफताि प्राप्ती (+)

खजर् शेयर लगानी
शेयर िगानी (-)
शेयर लिक्रीिाट िगानी लफताि प्राप्ती (+)

खजर् ऋण प्राप्ती
ऋणको सााँवा भि
ज ानी (-)
ऋण प्राप्ती (+)
अर्न्तम िजेट िचत (+)/न्यून (-)
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राजस्व तथा अनजर्ान प्रार्प्तको अनजमान
आ.व.२० /
रु. हजारमा

शीषिक

गत आ.व २० / को
यथाथि

चािज आ.व. २० / को
संशोलधत अनजमान

आ.व. २० / को
अनजमान

राजस्वेः
आन्तररक राजस्वेः

11300

सम्पलत्त कर

11310

अचि सम्पलत्तमा िाग्ने कर

11311

व्यलिगत सम्पतीमा िाग्ने िालषिक कर

11312

संस्थागत सम्पतीमा िाग्ने िालषिक कर

11313

एकीकृ त सम्पलत कर

11314

भलज मकर/मािपोत

11320

खर्ज सम्पत्तीमा िाग्ने कर

11321

घरवहाि कर

11322

वहाि लवटौरी कर

नगरपालिका िे आजिन गने अन्य कर तथा राजश्वको लववरणहरु नेपाि सरकारवाट स्वीकृ त राजश्व संकेत तथा वलगिकरण र
व्याख्या िमोलजम उल्िेख गने ।

राजस्व िााँडफााँडेः
11411

िााँडफााँड भइि प्राप्त हुने मल्ू य अलभिृलद्ध कर
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11421

िााँडफााँड भइि प्राप्त हुने अन्त शल्ज क

14171

वन रोयल्टी

14172

खानी रोयल्टी

14173

जिस्रोत रोयल्टी

14174

पवितारोहण रोयल्टी

14175

पर्यात्रा रोयल्टी

14176

पयिटन सेवा शल्ज क रोयल्टी
अन्य आयेः
सालवक स्थानीय लनकायिाट हस्तान्तरण भई
प्राप्त रकम
िेरुजज असि
ज ी
गत वषिको नगर् मौज्र्ात

अन्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरणेः
नेपाल सरकारिाट प्राप्त अनजर्ानेः
लवत्तीय समानीकरण अनर्ज ान
सशति अनर्ज ान
समपरू क अनर्ज ान
लवशेष अनर्ज ान

28

प्रर्ेश सरकारिाट प्राप्त अनजर्ानेः
लवत्तीय समानीकरण अनर्ज ान
सशति अनर्ज ान
समपरू क अनर्ज ान
लवशेष अनर्ज ान

अन्य नगरपार्लका िाट प्राप्त अनजर्ानेः
सशति अनर्ज ान
समपरू क अनर्ज ान
लवशेष अनर्ज ान

जनसहभार्गताेः
नगर् सहभालगता
श्रम तथा वस्तगज त सहायता

नोट- राजस्वका लशषिकहरु नेपाि सरकारवाट स्वीकृ त राजश्व संकेत तथा वलगिकरण र व्याख्या िमोलजम उल्िेख गने हुनेछ ।
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व्यय अनजमान
आ.व.२० /
रु. हजारमा
श्रोत
शीषिक

आ.व.२०
/ को
यथाथि

आ.व.२०
/ को
सश
ां ोर्धत
अनमज ान

आ.व.२० /
को अनमज ान

आन्त
ररक
श्रोत

अन्तर सरकारी र्वत्तीय
हस्तान्तरण
नेपाल प्रर्ेश
सरकार सरकार

नगरपा
र्लका

ऋ
ण

जनसह
भार्ग
ता

चालज खचि
२१०००

पाररश्रलमक /
सलज वधा

२११००

पाररश्रलमक /
सलज वधा

नगर्मा लर्इने
२१११० पाररश्रलमक र
सलज वधा
लजन्सी वा
लजन्सी वापत
२११२० कमिचारी लर्इने
पाररश्रलमक
सलज वधा
२११२१ पोशाक
२११२२ खाद्यान्न
२११२३

औषधी उपचार
खचि

30

२११३० कमिचारी भत्ता
२११३१ स्थानीय भत्ता
२११३२ महगं ी भत्ता
२११३३ लफल्ड भत्ता
२११३४

कमिचारीको
िैठक भत्ता

कमिचारी
२११३५ प्रोत्साहन तथा
परज स्कार
२११३९ अन्य भत्ता
पर्ालधकारी
२११४० भत्ता तथा अन्य
सलज वधा
२११४१

पर्ालधकारी
िैठक भत्ता

२११४२

पर्ालधकारी
अन्य सलज िधा

२११४९

पर्ालधकारी
अन्य भत्ता

नगरपालिका िे गने अन्य चािज खचिका लशषिकहरु आवश्यकता अनजसार यसै गरर उल्िेख गने ।
पूाँर्जगत खचि

३११११ भवन खररर्
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३१११२ भवन लनमािण
लनलमित भवनको
३१११३ सरं चनात्मक
सधज ार खचि
३१११५

फलनिचर तथा
लफक्चसि

सवारी साधन
३११२० तथा मेलशनरी
औजार
३११२१ सवारी साधन
३११२२

मेलशनरी तथा
औजार

३११३०

अन्य पाँज
ू ीगत
खचि

पशधज न तथा
३११३१ िागवानी
लवकास खचि
कम््यटज र
सफ्टवेयर
लनमािण तथा
३११३२ खरीर् खचि एवं
अन्य िौलद्धक
सम्पत्ती प्रालप्त
खचि
३११५०

साविजलनक
लनमािण
32

३११५१

सडक तथा पि
ू
लनमािण

रे िमागि तथा
३११५२ हवाइि मैर्ान
लनमािण
नगरपालिकािे गने अन्य पाँजज ीगत खचिका लशषिकहरु आवश्यकता अनजसार यसै गरर उल्िेख गने ।
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कायिक्षेत्रगत व्यय अनजमान
आ.व.२० /
रु.हजारमा
श्रोत
सक
ां े त
न.ां

१०

शीषिक

आ.व.२० /
को यथाथि

आ.व.२० /
को सांशोर्धत
अनजमान

आ.व.२० /
को अनमज ान आन्तररक
श्रोत

अन्तर सरकारी र्वत्तीय
हस्तान्तरण
नेपाल
सरकार

प्रर्ेश
सरकार

नगरपा
र्लका

जन
ऋ
सहभा
ण
र्गता

आर्थिक र्वकास

१०१० कृ लष
१०२०

उद्योग तथा
वालणज्य

१०३० पयिटन
१०४० सहकारी
१०५० लवत्तीय क्षेत्र

२०

सामार्जक
र्वकास

२०१० लशक्षा
२०२० स्वास्थ्य
२०३०

खानेपानी तथा
सरसफाइ

२०४० संस्कृ लत प्रवद्धिन
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२०५०

खेिकजर् तथा
मनोरञ्जन

िैलगक समानता
२०६० तथा सामालजक
समावेशीकरण

३०

पूवािधार र्वकास

स्थानीय सडक,
३०१० पि
ज तथा
झोिङज ् गेपि
ज
३०२० लसंचाई
३०३०

भवन तथा सहरी
लवकास

उजाि, िघज तथा
साना जिलवद्यतज
३०४०
(वैकलल्पक उजाि
समेत)
३०५० सञ्चार

४०

४०१०

वातावरण तथा
र्वपर्
व्यवस्थापन
वन तथा भ-ज
संरक्षण

४०२० जिाधार सरं क्षण
४०३० वातावरण संरक्षण,
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जिवायज पररवतिन
४०४०

फोहरमैिा तथा
ढि व्यवस्थापन

४०५०

जिउत्पन्न प्रकोप
लनयन्त्रण

४०६० लवपर् व्यवस्थापन
४०७०

५०

वारुण यन्त्र
सञ्चािन

सस्ां थागत
र्वकास, सेवा
प्रवाह र सजशासन

५०१० सामान्य सेवा
५०२० सरज क्षा व्यवस्थापन
५०३० सचू ना प्रलवलध
५०४०

पलञ्जकरण
व्यवस्थापन

स्थानीय तथ्याङ्क
संकिन र
५०५०
अलभिेख
व्यवस्थापन
५०६० सश
ज ासन प्रवद्धिन
५०७०

अनसज न्धान तथा
लवकास

५०८०

अन्यत्र वलगिकृत
नभएको
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वार्षिक र्वकास कायिक्रम
आ.व.२० /
संकेत नं./लवषयगत लशषिकः --------------

रु. हजारमा
श्रोत

क्र.सां कायिक्रम/आयो
.
जनाको नाम

कायािन्वयन
हुने स्थान

लक्ष्य

र्वर्नयोजन
अन्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण
आन्तररक
रु.
नेपाल
प्रर्ेश
नगरपार्ल
श्रोत
सरकार सरकार
का

ऋण

जनसहभा
र्गता

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
जम्मा
पनज िः नगरपालिका िाट सञ्चािन गररने सिै कायिक्रमहरुिाई क्षेत्रगत/लवषयगत आधारमा छजट्टाएर प्रत्येक लवषय (जस्तैः कृ लष, लशक्षा, स्वास्थ्य, सडक)
को अिग अिग लववरण तयार गनजि पनेछ ।

cf1fn]
t'N;L/fd d/fl;gL
k|d'v k|zf;lso clws[t
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