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टीकाऩुय नगयऩालरकाको मोजना तथा फजेट तजजभूा ददग्दर्नू, २०७४ 
 

१.वस्तुगत वववयण (Profile) तमाय गनुऩून े
प्रत्मेक स्थानीम तहरे वार्षयक मोजना तथा फजेट तजजयभा सहबागगताभरुक प्रक्रिमावाट नततजाभरुक 
ढॊगरे गनुय ऩदयछ । वार्षयक मोजना य फजेट तजुयभा गनुय ऩजवय स्थानीम तहको बौगोलरक, साभाजजक, 
आगथयक तथा ऩजवायधाय रगामतका ऺेत्रको मथाथय जस्थती देखिने गरय वस्तगुत र्ववयण (Profile)  

तमाय गनुय ऩनेछ । वस्तगुत र्ववयणको आधायबजत ढाॉचा सॊघीम भालभरा तथा स्थानीम र्वकास 
भन्त्त्रारमर ेतनधाययण गये फभोजजभ हुनेछ। सो ढाॉचाभा स्थानीम तहर ेआवश्मकता अनसुाय थऩ र्ववयण 
सभावेश गयी ऩरयभाजयन गनय सक्नेछ। वस्तगुत र्ववयण अध्मावगधक गयी आफ्नो Website भापय त 
सावयजतनक गनुय स्थानीम तहको कतयव्म हुनेछ । 
 

२.वावषकू कामकू्रभ तथा वजेट तजुभूा 
प्रत्मेक स्थानीम तहरे आगाभी आगथयक वषयको रागग वार्षयक फजेट तथा कामयिभ काननुभा लभतत 
तोक्रकएकोभा सोहह लभततभा य अन्त्म अवस्थाभा आगथयक वषय शरुु हुन ुअगाव ैतजुयभा गयी सबावाट 
स्वीकृत गनुय ऩनेछ । फजेट तथा कामयिभ तजुयभाको रागग देहाम फभोजजभका सलभततहरु यहने छन।् 

 

२.१ याजस्व ऩयाभर् ूसलभनत 
२.१.१. नेऩारको सॊर्वधान य प्रचलरत काननुको अगधनभा यहह स्थानीम तहर ेआफ्नो कामयऺ ते्र 

लबत्र ऩरयचारन गनय सक्ने याजस्वका श्रोत, दामया य दय सभेतको र्वश्रेषण गरय आगाभी 
आगथयक वषयभा प्राप्त हुन सक्न ेयाजस्वको अनभुान गने प्रमोजनको रागग देहाम वभोजजभ 
एक याजस्व ऩयाभशय सलभततको गठन हुनेछ। 

क) नगयऩालरकाको उऩप्रभिु              - सॊमोजक 
ि) नगय कामयऩालरकाको कामयकायी अगधकृत             - सदस्म 
ग)  नगय कामयऩालरकारे तोकेको एक भहहरा सहहत २ जना सदस्म    - सदस्म 
घ) स्थानीम उद्मोग वाखणज्म सॊघका प्रभिु वा प्रतततनधी   - सदस्म 
ङ) स्थानीम नेऩार चेम्वय अप कभशयका प्रभिु वा प्रतततनधी   - सदस्म  
छ) नगय कामयऩालरकाको याजस्व र्वबाग /शािा प्रभिु   - सदस्म सगचव 
 

सलभततर े याजस्व, फजेट तथा रिेा ऺेत्रभा दऺता बएका सम्फजन्त्धत स्थानीम तहको ऺेत्र 
लबत्रका दईु जना र्वऻराई आभन्त्त्रण गनय सक्नेछ । 
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२.१.२. याजस्व ऩयाभर् ूसलभनतको काभ, कतवू्म य अधधकाय देहाम फभोजजभ हुनेछ। 
क) याजस्व सम्फन्त्धी नीतत तथा काननु तजजयभा, सॊशोधन, ऩरयभाजयन य सोको ऩरयऩारनाका 

सम्फन्त्धभा आवश्मक ऩयाभशय प्रदान गने । 
ि) याजस्वका श्रोत, दामया य दय सभेतको र्वश्रेषण गरय आगाभी आगथयक वषयभा प्राप्त हुन 

सक्न ेयाजस्वको अनभुान गने 
ग) याजस्वका दय य ऺते्र रगामतका आधायभा आन्त्तरयक आमको र्वश्रेषण य अनभुान गने। 
घ) स्थानीम उद्मोग तथा व्मवसाम प्रवद्यधन य योजगायी लसजयनाभा मोगदान हदने क्रकलसभको 

कय नीतत अवरम्वन गनय ऩयाभशय हदने । 
ङ) कय याजस्व, गयैकय याजस्व, सेवा शलु्क, दस्तयु आहदको दय तनधाययण गयी लसपारयस 

गने । 
च) याजस्व प्रशासन सधुायका रागग अन्त्म आवश्मक सझुावहरु ऩेश गने । 

 

२.२ श्रोत अनभुान तथा फजेट सीभा ननधाूयण सलभनत 
२.२.१. स्थानीम तहभा प्राप्त हुन सक्न े कुर आमको प्रऺेऩण य सोको सन्त्तलुरत र्वतयणको 

िाका तम गनय स्थानीम तहभा देहाम फभोजजभको श्रोत अनभुान तथा फजेट सीभा 
तनधाययण सलभतत गठन हुनेछ। 

क) नगय कामयऩालरकाका प्रभिु         - सॊमोजक 
ि) नगय कामयऩालरकाका उऩप्रभिु              - सदस्म 
ग) नगयकामयऩालरकाको कामयकायी अगधकृत             - सदस्म 
घ) प्रभिुरे कामयऩालरकाका सदस्महरु भध्मेफाट तोकेको भहहरा, 
   दलरत वा अल्ऩसॊख्मकवाट प्रतततनगधत्व हुने गयी वहढभा ३ जना  - सदस्म 
ङ) नगयऩालरकाभा मोजना हेने भहाशािा वा शािा प्रभिु         - सदस्म सगचव  

 

२.२.२श्रोत अनभुान तथा फजेट सीभा ननधाूयण सलभनतको काभ कतवू्म य अधधकाय देहाम 
फभोजजभ हुनेछ। 

क) आन्त्तरयक आम, याजस्व वाॉडपाडफाट प्राप्त हुने आम, सॊघीम तथा प्रदेश सयकायफाट 
प्राप्त हुने र्वत्तीम हस्तान्त्तयण, आन्त्तरयक ऋण तथा अन्त्म आमको प्रऺेऩण गने । 

ि) याजरिम तथा प्रादेलशक प्राथलभकता य स्थानीम आवश्मकताराई भध्मनजय गरय प्रऺेर्ऩत 
स्रोत य साधनको सन्त्तलुरत र्वतयणको िाका तम गने । 

ग) आगाभी आगथयक वषयको रागग श्रोत अनभुानको आधायभा फजेटको कुर सीभा तनधाययण 
गने । 

घ) र्वषम ऺेत्रगत फजेटको सीभा (Ceiling) तनधाययण गने । 
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ङ) सॊघीम/प्रदेश सयकायफाट प्राप्त भागयदशयन, स्थानीम आगथयक अवस्था, आन्त्तरयक 
आमको अवस्था सभेतको आधायभा फजेट तथा कामयिभको प्राथलभक्रककयणका आधाय 
तम गने । 

च) र्वषम ऺते्रगत फजेट तजुयभा सम्फजन्त्धत भागयदशयन तम गने । 
छ) श्रोत अनभुान तथा वजेट सीभा तनधाययण सम्वन्त्धी स्थानीम तहको आवश्मकता य 

तनणयम वभोजजभका अन्त्म कामयहरु गने । 
२.३ फजेट तथा कामकू्रभतजजभूा सलभनत 

२.३.१. स्रोत अनभुान तथा वजेट सीभा तनधाययण सलभततवाट तमाय बएको आमको प्रऺेऩण य 
र्वतयणको िाकाभा आधारयत बई नेऩारको सॊर्वधानको धाया २३० फभोजजभ स्थानीम 
तहको वार्षयक वजटे तथा कामयिभ तजजयभा गनय देहाम फभोजजभको सलभतत गठन हुनेछ। 

क) नगय कामयऩालरकाको उऩप्रभिु              - सॊमोजक 
ि) र्वषमगत ऺते्र हेने नगय कामयऩालरकाका सदस्महरु ६ जना  - सदस्म 
ग) गाउॉ/नगय कामयऩालरकाको कामयकायी अगधकृत         - सदस्म सगचव 

 

२.३.२. फजेट तथा कामयिभ तजजयभा सलभततको काभ, कतयव्म य अगधकाय देहाम फभोजजभ हुनेछ। 
क) आगाभी आ.व.को नीतत तथा कामयिभको प्रस्ताव तमाय गने । 
ि) श्रोत अनभुान सलभततर े हदएको फजेट सीभा लबत्र यहह फजेट तथा कामयिभको 

प्राथलभक्रककयण गने । 
ग) फजेट तथा कामयिभको प्रस्तावराई र्वषम ऺते्रगत रुऩभा छरपर गने व्मवस्था लभराई 

अजन्त्तभ प्रस्ताव तमाय गरय नगय कामयऩालरकभा ऩेश गने । 
घ) मोजना तथा कामयिभभा दोहोयोऩना हुन नहदने व्मवस्था लभराउने तथा मोजना 

कामयिभ फीच आऩसी तादम्मता तथा ऩरयऩजयकता कामभ गने । 
ङ) फजेट तथा कामयिभ तजुयभा सम्वन्त्धी स्थानीम तहको आवश्मकता य तनणयम 

वभोजजभका अन्त्म कामयहरु गने । 
 

३. मोजना / आमोजना तजजभूा तथा प्राथलभककयणका आधायहरु 
नगयऩालरकारे मोजना/आमोजना तथा फजेट तजजयभा गनुय ऩजवय मोजना/आमोजना छनौट य 
प्राथलभक्रककयणको आधाय य भाऩदण्ड तमाय गनुय ऩनेछ । मस्तो  आधाय य भाऩदण्ड तमाय गदाय 
वजस्त/टोरस्तय, वडास्तय य नगय ऩालरकास्तयका छुट्टा छुट्टै भाऩदण्ड य आधाय तोक्न सक्रकनेछ । 
मस्ता आधाय य भाऩदण्ड तम गदाय साभान्त्मतमा तनम्न र्वषमहरु सभावेश गनुय ऩनेछ। 
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३.१. मोजना तजजभूाका आधायहरु् 
 नेऩारको सॊर्वधानको अनसुजची ८ य ९भा उजल्रखित स्थानीम तहको एकर तथा साझा 

अगधकायको सजची, 
 नेऩारको सॊर्वधानभा उजल्रखित भौलरक हकहरु, 
 नेऩारको सॊर्वधान बाग ४ अन्त्तगयतका याज्मका आगथयक, साभाजजक र्वकास, प्राकृततक 

श्रोतको उऩमोग,वातावयण सॊयऺण सम्फजन्त्ध नीततहरु, धाया ५९ को आगथयक अगधकाय, 
बाग १९ को आगथयक कामय प्रणारी, 

 नेऩार सयकायवाट स्वीकृत सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहको कामय र्वस्ततृतकयणको प्रततवेदन,  
 सॊघीम तथा प्रदेश सयकायरे अॊगगकाय गयेको आवगधक मोजनारे लरएका नीतत तथा 

प्राथलभकताहरु, 
 सॊघीम सयकायर ेअवरम्वन गयेका आगथयक तथा र्वत्तीम नीततहरु, 
 स्थानीम तहको आवगधक मोजनार ेतम गयेका प्राथलभकताहरु, 
 नेऩारर ेअन्त्तयाजरिम जगतभा जनाएका प्रततवद्धताहरु, 
 स्थानीम शासन सॊचारन ऐन य तनमभावरीका प्रावधानहरु, 
 स्थानीम तहका आवगधक मोजनाहरु, ऺेत्रगत नीतत, यणनीतत, मोजना तथा अध्ममन 

प्रततवेदनहरु, 
 र्वकासका सभसाभतमक भदु्दाहरु जस्त ै :साभाजजक सॊयऺण, दीगोर्वकास, जरवाम ु

ऩरयवतयन य र्वऩद व्मवस्थाऩन,िाद्म तथा ऩोषण सयुऺा, रैंगगक सशजक्तकयण तथा 
सभावेशी र्वकास, वार भतै्री स्थानीम शासन, वातावयण भतै्री स्थानीम शासन, िुरा 
हदसाभकु्त तथा ऩणुय सयसपाई, उजाय सॊकट रगामतका अन्त्तय सम्फजन्त्धत र्वषमहरु, 

 स्थानीम तहको भध्मकालरन िचय सॊयचना (MTEF) अनरुुऩ प्राथलभकताभा ऩयेका 
कामयिभहरु, 

 स्थानीम तहर ेआवश्मक देिेका अन्त्म र्वषमहरु । 
 

३.२.  आमोजना / कामकू्रभ प्राथलभकककयणका आधायहरु् 
 आगथयक र्वकास य गरयवी तनवायणभा प्रत्मऺ मोगदान ऩरु  माउन,े  
 उत्ऩादनभजरक य तछटो प्रततपर हदने (ठुरा आमोजनाहरुको हकभा फहढभा ३ वषय लबत्र 

सम्ऩन्त्न हुने), 
 याजस्व ऩरयचारनभा मोगदान ऩरु  माउने, 
 सेवा प्रवाह, सॊस्थागत र्वकास य सशुासनभा मोगदान ऩरु  माउन,े 
 स्थानीम श्रोत साधनभा आधारयत बई जनसहबागगताका अलबवदृ्गध गने, 
 रङै्गगक सभानता, साभाजजक सभावेशीकयणको अलबवदृ्गध हुने,  
 हदगो र्वकास, वातावयण सॊयऺण य र्वऩद व्मवस्थाऩनभा मोगदान ऩरु  माउन,े 
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 सभदुामराई र्वऩद तथा जरवाम ुऩरयवतयन उत्थानलशर (Resilience) फनाउन,े 
 स्थान र्वशषेको सॊस्कृतत य ऩहहचान प्रवद्यधन गने, 
 स्थानीम तहर ेआवस्मक देिेका अन्त्म र्वषमहरु । 

 

४. वावषकू फजेट तथा कामकू्रभ तजजभूा प्रकक्रमा 
स्थानीम तहको वार्षयक फजटे तथा कामयिभ तजुयभा गदाय तनम्न चयणहरुको अवरम्फन गनुयऩनेछ। 
 

४.१. सघं तथा प्रदेर्वाट ववविम हस्तान्तयणको खाका एव ंवजटे तथा कामकू्रभ तजुभूा भागदूर्नू 
प्राप्त गने । 

 ४.१.१. स्थानीम तहर ेप्रत्मेक वषय सॊघीम / प्रदेश सयवायवाट र्वर्त्तम हस्तान्त्तयणको िाका 
तथा भागयदशयन प्राप्त गरय उक्त िाका, भागयदशयन एवॊ स्थानीम श्रोत साधन 
सभेतको आधायभा वार्षयक फजेट तथा कामयिभ तजुयभा गनुय ऩनेछ ।  

 

४.२.श्रोत अनभुान य कुर फजेट सीभा ननधाूयण- 
 ४.२.१. याजस्व ऩयाभशय सलभततर े याजस्वका श्रोत, दामया य दय सभेतको र्वश्रेषण गयी 

आगाभी आगथयक वषयभा प्राप्त हुन सक्न ेयाजस्वको अनभुान गनेछ । 
 ४.२.२. श्रोत अनभुान तथा फजेट सीभा तनधाययण सलभततर ेआगाभी आवको फजेटको कुर 

सीभा,र्वषम ऺेत्रगत फजेट सीभा तनधाययण,फजेट तथा कामयिभको प्राथलभक्रककयणका 
आधाय य भागयदशयनतम गयी स्वीकृतीको रागग गाउॉ / नगय कामयऩालरकाभा ऩेश 
गनेछ  । 

 ४.२.३. र्वषम ऺते्रगत सीभा तनधाययण गदाय सभऩयुक कोष, रक्षऺत सभहु र्वकास, आगथयक, 
साभाजजक तथा ऩवुायधाय र्वकास य प्रवद्यधनात्भक कामयिभहरुको रागग तनजश्चत 
यकभ छुट्माउन सक्रकनेछ ।  

 ४.२.४. नगय कामयऩालरकार े र्वषम ऺेत्रगत फजेट सीभा, भागयदशयन तथा प्राथलभक्रककयणका 
आधायहरु जस्वकृत गरय वडा तहभा ऩठाउने । 

 ४.२.५. वडा सलभततर े प्राप्त  र्वषमऺेत्रगत लसलरङ य भागयदशयनभा छरपर गने, वडा 
अन्त्तगयतका फजस्तहरुभा मोजना छनौटको भोडालरटी तमाय गने, फस्तीहरुभा मोजना 
छरपरको लभतत तम गयी सजचना गने । 

४.३. फस्ती/टोर स्तयफाट आमोजना / कामकू्रभ छनौट - 
 ४.३.१. वडा सलभततर े वस्तीस्तयको आमोजना / कामयिभ छनौटकोढाॉचा तम गदाय वडा 

लबत्रका वजस्तहरुराई बौगोलरक अवजस्थती, जनसॊख्मा, मातामातको सरु्वधा 
रगामतका आधायभा क्रस्टय तनभायण गरय सव ैनागरयकराई मोजना छनौटको वस्ती 
स्तयीम बेराभा सहबागी हुने व्मवस्था लभराउन ुऩनेछ । 
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 ४.३.२.वस्ती / टोरस्तयको आमोजना / कामयिभ छनौटकारागग वडा सदस्मको नेततृ्वभा 
टोलर ऩरयचारन गनुय ऩनेछ । 

 ४.३.३.वस्ती / टोरस्तयको आमोजना / कामयिभ छनौट गदाय वारवालरका, भहहरा, 
आहदवासी / जनजाती, भधेसी, दलरत, अऩाॊग, सीभान्त्तकृत, र्ऩछडावगय रगामत 
सव ैसभदुामको अथयऩणुय उऩजस्थती हुने व्मवस्था लभराउन ुऩनेछ । 

 ४.३.४.वस्ती / टोरस्तयको आमोजना / कामयिभ छनौटभा नागरयक सभाजका सॊस्थाहरु, 
भहहरा / आभा सभहुहरु, वारक्रवहरु, स्थानीम गयै सयकायी सॊस्थाहरु, सहकायी 
सॊस्थाहरु, तनजी ऺते्रका सॊस्थाहरु जस्ता स्थानीम सॊघ सॊस्थाहरुको सक्रिम 
सहबागगता गयाउन ुऩनेछ ।  

 ४.३.५.वस्तीस्तयभा छनौट बएका हरुकोआमोजना / कामयिभहरुको सजची तमाय गरय वडा 
सलभततभा ऩेश गनुय ऩनेछ । 

 

४.४. वडा स्तयीम आमोजना / कामकू्रभहरुको प्राथलभकककयण 
 ४.४.१. वडा सलभततर ेनगयऩालरकाफाट प्राप्त आमोजना / कामयिभहरुको प्राथलभक्रककयण 

भाऩदण्डको आधायभा टोर/फस्तीस्तयफाट प्राप्त आमोजना / कामयिभहरुराई 
र्वषमऺेत्र सभेत छुट्माई प्राथलभक्रककयण गयी वजटे तथा कामयिभ तजुयभा सलभततभा 
लसपारयश गरय ऩठाउन ुऩनेछ । 

 ४.४.२. वडा सलभततर े वजस्तस्तयफाट भाग नबएका तय नगयस्तयभा भहत्वऩणुय देखिएका 
आमोजना / कामयिभहरुराई सभेत औगचत्म िुराई प्राथलभक्रककयणको सजचीभा यािी 
ऩठाउन सक्नेछ । 

  

 

४.५. फजेट तथा कामकू्रभतजजभूा  
 ४.५.१. फजेट तथा कामयिभ तजजयभा सलभततरे वडा सलभततफाट प्राथलभक्रककयण बई आएका 

आमोजना /कामयिभहरु तथा नगयस्तयभा सॊचारन गनय आवश्मक देखिएका आमोजना 
/ कामयिभ सभेतका आधायभा र्वषम ऺेत्रगत सजची तमाय गनुयऩनेछ । 

 ४.५.२. र्वषम ऺते्रगत सजची तमाय गदाय देहाम वभोजजभ ऺेत्र छुट्माउन ुऩनेछ - 
क) आगथयक र्वकास - कृर्ष, उद्मोग तथा वाखणज्म, ऩमयटन, सहकायी, र्वत्तीम 

ऺेत्र 
ि) साभाजजक र्वकास - लशऺा, स्वास््म, िानऩेानी तथा सयसपाई, सॊस्कृतत 

प्रवद्यधन, रैंगगक सभानता तथा साभाजजक सभावेशीकयण, 
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ग) ऩजवायधाय र्वकास - सडक तथा ऩरु (झोरुॊगे ऩरु सभेत), लस ॊचाई, बवन तथा 
सहयी र्वकास, उजाय, रघ ुतथा साना जरर्वद्मतु ( वकैजल्ऩक उजाय सभेत), 
सॊचाय 

घ) वातावयण तथा र्वऩद व्मवस्थाऩन - वन तथा ब-ुसॊयऺण, जराधाय सॊयऺण, 
वातावयण सॊयऺण, जरवाम ुऩरयवतयन, पोहयभरैा व्मवस्थाऩन, Sanitary Land 

Fill Sites, जर उत्ऩन्त्न प्रकोऩ तनमन्त्त्रण, र्वऩद व्मवस्थाऩन, वारूण मन्त्त्र 
सॊचारन 

ङ) सॊस्थागत र्वकास तथा सेवा प्रवाह - भानव सॊसाधन र्वकास, सॊस्थागत 
ऺभता र्वकास, सॊस्थागत ऩजवायधाय, नागरयक वडाऩत्र तथा टोकन प्रणारी, 
सेवा प्रवाहका भाऩदण्ड तनधाययण, सेवा प्रवाहभा र्वद्मतुीम सचुना प्रर्वधीको 
प्रमोग,  

च) र्वत्तीम व्मवस्थाऩन य सशुासन - रेिाॊकन, याजस्व ऩरयचारन, र्वत्तीम 
अनशुासन, र्वत्तीम जोखिभ न्त्मनुीकयण, सावयजतनक सनुवुाई, साभाजजक 
ऩरयऺण, आन्त्तरयक रिेा ऩरयऺण तथा आन्त्तरयक तनमन्त्त्रण प्रणारी, अजन्त्तभ 
रेिा ऩरयऺण तथा वेरुजु पछौट, सचुना तथा सॊचाय व्मवस्थाऩन, 

 ४.५.३. आमोजना तथा कामयिभहरुको र्वषमगत सचुी भाथी छरपरको रागग र्वषमगत ऺते्र 
हेने सदस्मको सॊमोजनभा नगय सबाका कजम्तभा १/१ जना भहहरा तथा दलरत 
सदस्म, सम्फजन्त्धत र्वषम हेने शािा / र्वबागका प्रभिु सभेत यहने गरय ५ 
सदस्मीम कामय सभहु गठन गरय सभजहगत छरपरको व्मवस्था लभराउन ुऩनेछ । 
मस्तो कामयसभहुको सदस्म सगचव फजेट तथा कामयिभ सलभततर ेतोकेको सम्फजन्त्धत 
र्वषम हेने शािा / र्वबागका प्रभिु यहनेछन । 

 ४.५.४. र्वषमगत कामय सभहुरे तनम्न ऩऺहरुराई सभेत भध्मनगय गदै आमोजना / 

कामयिभको प्राथलभक्रककयण गनुय ऩनेछ - 
क) नगय कामयऩालरकार ेतम गयेको आमोजना / कामयिभ प्राथलभक्रककयण भाऩदण्ड 

य आधाय 
ि) आमोजनाहरुको सॊचारनको सॊबाव्मता, प्रार्वगधक ऺभता य फजेट सीभा 
ग) आमोजना / कामयिभभा हुन सक्न ेदोहोयोऩना, अन्त्तय र्वषमगत ऩरयऩयुकता य 

अन्त्तयसम्फन्त्ध  
 ४.५.५.  र्वषमगत कामय सभहुरे र्वषमऺते्रगत छरपरभा सम्वजन्त्धत र्वषमका र्वऻ वा 

ऺेत्रका प्रतततनगधराई आभन्त्त्रण गनय सक्नेछ । 
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 ४.५.६. र्वषमगत कामय सभहुफाट छरपर बई प्राथलभक्रककयण बएका आमोजना / 

कामयिभराई फजेट तथा कामयिभ तजुयभा सलभततर े जस्वकृतीको रागग नगय 
कामयऩालरकाभा लसपारयस गनेछ । 

 ४.५.७. फजटे तथा कामयिभ तजुयभा सलभततर ेआमोजना / कामयिभ लसपारयश गदाय  िचय 
व्महोने श्रोत क्रकटान बएका तथा फजेट सतुनजश्चत बएका आमोजना / कामयिभहरु 
भात्र ऩेश गनुय ऩनेछ । 

 ४.५.८. वजेट तथा कामयिभ सलभततरे फजेट तथा कामयिभ ऩेश गदाय देहाम वभोजजभका 
र्ववयणहरु सभेत तमायी गयी ऩेश गनुय ऩनेछ। र्ववयण तमाय गने ढाॉचा 
अनसुचुीहरुभा सॊरग्न बए वभोजजभको हुनऩुनेछ । 
क) आगाभी वषयको रागग प्रस्तार्वत याजस्व / कयका दयहरु 
ि) स्थानीम तहको वार्षयक नीतत तथा कामयिभ 
ग) स्थानीम तहको गत आवको मथाथय, चार ु आवको सॊसोगधत अनभुान य 

आगाभी आवको अनभुातनत आम व्ममको र्ववयण 
घ) स्थानीम तहको वार्षयक र्वकास कामयिभ (आमोजना / कामयिभको र्ववयण) 
ङ) र्वतनमोजन र्वधेमक  
च) आगथयक र्वधेमक 

 

४.६. नगय कामऩूालरकाको फठैकफाट फजेट तथा कामकू्रभ स्वीकृत गने 
  ४.६.१. फजेट तथा कामयिभ तजजयभा सलभततर ेऩेश गयेको नीतत तथा कामयिभ, वार्षयक 

र्वकास कामयिभ य फजेट नगय कामयऩालरकाभा छरपर गरय जस्वकृत गनुय ऩनेछ । 
  ४.६.२. मसयी जस्वकृत नीतत तथा कामयिभ, फजटे य वार्षयक र्वकास कामयिभ फजटे 

तथा कामयिभ तजुयभा सलभततको सॊमोजकर ेगाउॉ / नगय सबाभा असाय १५ गत े
फजेट बाषण भापय त ऩेश गनेछ । 

 

४.७.  नगय सबाको फठैकभा फजेट तथा कामकू्रभ स्वीकृनत  
४.७.१. नगय कामयऩालरकार े ऩेश गयेको नीतत, कामयिभ य फजटे उऩय नगय सबाभा 

दपावाय छरपर गरय वहुभतरे ऩारयत गनुय ऩनेछ । 
४.७.२. मसयी ऩारयत बएको नीतत, कामयिभ य फजेट कामायन्त्वमनको रागग  नगय 

कामयऩालरकाको कामायरमभाभा ऩठाउन ुऩनेछ ।  
४.७.३  नगय कामयऩालरकाको कामायरमरे मसयी प्राप्त बएको नीतत कामयिभ य फजेटको 

कामायन्त्वमको सभमतालरका सभेत तमाय गरय कामायन्त्वमनभा रजैान ुऩनेछ ।  
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५. गैय सयकायी संस्था तथा ननजी ऺेत्रको सहकामभूा संचारन हुने मोजना कामकू्रभ सम्फन्धी 
व्मवस्था  

५.१. स्थानीम तहभा कामयिभ सॊचारन गनय चाहने गयै सयकायी सॊस्थाहरुरे कामयिभ सॊचारन गनुय 
ऩजवय नगय सबाफाट कामयिभ ऩरयत गयाउन ुऩनेछ । 

५.२. गयै सयकायी सॊस्थार ेकामयिभ सॊचारनको प्रस्ताव नगय कामयऩालरकाको कामायरमभा ऩेश गनुय 
ऩनेछ । नगय कामयऩालरकाको कामायरमरे मस्तो प्रस्तावराई फजेट तथा कामयिभ सलभततभा 
ऩठाई सम्फजन्त्धत र्वषमऺेत्रगत सलभततहरुभा छरपर गने व्मवस्था लभराउन ुऩनेछ।  

५.३. तनजी ऺेत्रका सॊस्थाहरुसगॉको सहकामयभा सॊचारन हुने कामयिभ सॊचारन गनुय ऩजवय नगय 
सबाफाट कामयिभ ऩरयत गयाउन ुऩनेछ ।  

 

६. फजेट तथा कामकू्रभ कामाून्वमन,अनुगभन य भुलमांकन 
६.१. फजेट तथा कामकू्रभको कामाून्वमन  

६.१.१. नगय सबाफाट वार्षयक कामयिभ तथा फजेट जस्वकृत बए ऩतछ नगय कामयऩालरकाको 
कामायरमरे कामयिभ कामायन्त्वमन मोजना तमाय गनुय ऩनेछ।  

६.१.२. कामायन्त्वमन कामयमोजना तमाय गदाय कामायन्त्वमनको ढाॉचा (Modality), सभम सीभा, 
कामायन्त्वमन गने जजम्भेवाय तनकाम वा ऩदागधकायी, अनगुभन भलु्माॊकनको भाऩदण्ड 
य प्रक्रिमा सभेत तोक्न ुऩनेछ । 

६.१.३. आमोजना / कामयिभ कामायन्त्वमन गदाय सावयजतनक िरयद ऐन रगामत प्रचलरत 
काननुको अगधनभा यहह गनुय ऩनेछ । 

६.२. फजेट तथा कामकू्रभको अनगुभन य भलुमांकन 
६.२.1. नगयऩालरकारे सॊचालरत आमोजनाहरुको तनमलभत अनगुभनको व्मवस्था लभराउन ु

ऩनेछ ।  
६.२.2. अनगुभन गदाय स्ऩरट नततजा सजचक सहहतको अनगुभन पायभ तमाय गयी प्रमोग 

गनुय ऩनेछ । 
६.२.3. मोजना प्रगती सलभऺाको रागग नगय प्रभुिको अध्मऺताभा स्थानीम र्वकास 

सभस्मा सभाधान सलभतत गठन गनुयऩनेछ ।मस्तो सलभततको वठैक कम्तीभा वषयको 
३ ऩटक वस्नऩुनेछ ।  

६.२.4. नगयऩालरकाहरुर ेआमोजना/ऩरयमोजनाको अनगुभन, सऩुरयवेऺण य  भलु्माॊकनको 
रागग र्वलबन्त्न सलभततहरु गठन गनय सक्नेछन ्। 

६.२.5. अनगुभन भलु्माकॊ न सम्फन्त्धी अन्त्म व्मवस्थाको वायेभा  नगय कामयऩालरकारे 
आवश्मक कामयर्वधी तमाय गनय सक्नेछन ्। 
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७. ववववध 
 ७.१.याजस्व तथा खच ूलर्षकूको प्रमोग -  

स्थानीम तहरे वार्षयक फजेट तथा कामयिभ फनाउॉदा नेऩार सयकायरे तोके फभोजजभका 
याजस्व तथा िचयका लशषयकहरुको प्रमोग गनुय ऩनेछ । 
 

 ७.२. ननवाूचन सम्ऩन्न नबएका स्थानीम तहका सम्फन्धभा ववर्षे व्मवस्था 
स्थानीम तहको तनवायचन सम्ऩन्त्न नबएका स्थानीमतहको हकभा तनवायगचत प्रतततनगध वहार 
नबएसम्भ चार ुप्रकृततका अतनवामय दातमत्व सम्वन्त्धी (तरव बत्ता य कामायरम सॊचारन) िचय 
तथा  नगय कामयऩालरकाका ऩदागधकायीहरुको कामयकऺ तथा कामायरमको भभयत सॊबाय 
व्मवस्थाऩन िचय य वहुवर्षयम िरयद मोजना अन्त्तगयत कामायन्त्वमनभा यहेका एवॊ हस्तान्त्तयण बई 
आएका आमोजना तथा कामयिभहरुकोरागग वजेट वनाई कामायन्त्वमन गनय सक्रकनेछ । 
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मोजना तजजभूाको सभम तालरका 

क्र.स.ं काम ूवववयण 
आ.व. २०७४/७५ को 

राधग 
अन्म आ.व.हरुको 

राधग 
कैकपमत 

१ सॊघ तथा प्रदेशवाट र्वर्त्तम 
हस्तान्त्तयणको िाका एवॊ वजेट तथा 
कामयिभ तजुयभा भागयदशयन प्राप्त गने 

असाय २ असाय २  

२ श्रोत अनभुान य कुर फजटे सीभा 
तनधाययण 

असाय ४ वशैाि ३०  

३ फस्ती/टोर स्तयफाट मोजना छनौट असाय १० जेठ १५  

४ वडा स्तयीम मोजना प्राथलभक्रककयण  असाय १५ जेठ २५  

५ वजेट तथा कामयिभ तजजयभा सलभततफाट 
फजेट तथा कामयिभ तमायी 

असाय २४ असाय १५  

६ गाउॉ/नगय कामयऩालरकाको फठैकफाट 
फजेट तथा कामयिभ स्वीकृती गरय 
सबाभा ऩेश गने 

असाय २५ असाय १५  

 गाउॉ/नगय सबाको फठैकभा फजेट तथा 
कामयिभ स्वीकृतत 

असाय ३० 
असाय ३०  

 

 

 

 

 

 




