स्थानीम तहको मोजना तथा फजेट तजजभ
ु ा ददग्दर्ुन
२०७४
१.बस्तुगत वििरण तयार गनऩ
ु नन्नगयऩालरकारे सॊघीम भालभरा तथा स्थानीम विकास भन्त्रारमरे तोकक ददएको फस्तजगत विियण ढाॉचा
अनजसाय स्रोत नक्र्ा तमाय नबएसम्भ विद्मभान स्रोत नक्र्ाका आधायभा स्थानीम तहको मोजना
तथा फजेट तजजभ
ु ा गरयनेछ ।
२. िावषुक कायुक्रम तथा िजेट तजुमा्प्रत्मेक नगयऩालरकारे आगाभी आर्थुक िर्ुको रार्ग िावर्ुक फजेट तथा कामुक्रभ कानजनभा लभतत
तोककएकोभा सोदह लभततभा य अन्त्म अिस्थाभा आर्थुक िर्ु र्जरु हजनज अगािु तजभ
जु ा गयी सबाफाट
स्िीकृत गनऩ
जु नेछ । फजेट तथा कामुक्रभ तजभ
जु ाको रर्ग दे हाम फभोजजभका सलभततहरु यहने छन ् ।
२.१. राजस्ि ऩरामर्ु सममतत्२.१.१ नेऩारको सॊविधान य प्रचलरत कानन
ज को अर्धनभा यदह स्थानीम तहरे आफ्नो कामुऺेर लबर
ऩरयचारन गनै सक्ने याजस्िका श्रोत, दामया य दय सभेतको विश्रेर्ण गरय आगालभ आर्थुक िर्ुभा
प्राप्त हजन सक्ने याजस्िको अनजभान गने प्रमोजनको रार्ग दे हाम फभाजजभ एक याजस्ि ऩयाभर्ु
सलभतत गठन हजनेछ ।
क) नगयऩालरकाको
ख) नगयकामुऩालरकाको

उऩप्रभजख
कामुकायी अर्धकृत

– सॊमोजक
– सदस्म

ग) नगयकामुऩालरकारे तोकेको एक भदहरा सदहत ४ जना सदस्म

–सदस्म

घ) स्थानीम उद्मोग िाणणज्म सॊघका प्रभजख िा प्रतततनर्ध

– सदस्म

च) नगय कामुऩालरकाको आर्थुक प्रर्ासन र्ाखा प्रभजख

–सदस्म सर्चि

सलभततरे याजस्ि, फजेट तथा रेखा ऺेरभा दऺता बएका सम्फजन्त्धत स्थानीम तहको ऺेर
लबरका दईज जना विऻराई आभन्त्रण गनु सक्नेछ ।

२.१.२. याजस्ि ऩयाभर्ु सलभततको काभ, कतुव्म य अर्धकाय दे हाम फभोजजभ हजनेछ ।
क) याजस्ि सम्फजन्त्ध नीतत तथा कानजन तजजभ
ु ा, सॊर्ोधन, ऩरयभाजुन य सोको ऩरयऩारनाका सम्फन्त्धभा
आिश्मक ऩयाभर्ु प्रदान गने ।
ख) याजस्िका श्रोत, दामया य दय सभेतको विश्रेर्ण गरय आगालभ आर्थुक िर्ुभा प्राप्त हजनसक्ने
याजस्िको अनजभान गने ।
ग) याजस्िका दय य ऺेर रगामतका आधायभा आन्त्तरयक आमको विश्रेर्ण य अनभ
ज ान गने ।
घ) स्थानीम उद्मोग तथा व्मिसाम प्रिद्र्धन य योजगायी लसजुनाभा मोगदान ददने ककलसभको कय
नीतत अिरम्िन गनु ऩयाभर्ु ददने ।
ङ) कय याजस्ि, गैयकय याजस्ि, सेिा र्जल्क, दस्तजय आददको दय तनधाुयण गरय लसपारयस गने ।
च) याजस्ि प्रर्ासन सजधायका रर्ग अन्त्म आिश्मक सजझािहरु ऩेर् गने ।
२.२ श्रोत अनम
ु ान तथा बजेट सीमा तनधाुरण सममतत्२.२.१. स्थानीम तहभा प्राप्त हजन सक्ने कजर आमको प्रऺेऩण य सोको सन्त्तजलरत विियण खाका तम
गनु स्थानीम तहभा दे हाम फभोजजभको श्रोत अनभ
ज ान तथा फजेट सीभा तनधाुयण सलभतत गठन हजनेछ
।
क) नगयकामुऩालरको

प्रभख
ज

ख) नगयकामुऩालरकाको

उऩप्रभजख

ग) नगयकामुऩालरकाको

कामुकायी अर्धकृत

– सॊमोजक
– सदस्म
–सदस्म

घ) अध्मऺ िा प्रभख
ज रे कामुऩालरकाका सदस्महय भध्मेफाट तोकेका भदहरा,
दलरत िा अल्ऩसॊख्मकफाट प्रतततनर्धत्ि हजने गरय फदढभा ३ जना
ङ)

नगयऩालरकाभा मोजना हे ने

र्ाखा प्रभजख

– सदस्म
–सदस्म सर्चि

२.२.२

श्रोत अनजभान तथा फजेट सीभा तनधाुयण सलभततको काभ कतुव्म य अर्धकाय दे हाम

फभोजजभ
हजनेछ ।
क) आन्त्तरयक आम, याजस्ि िाॉडपाॉडफाट प्राप्त हजने आम, सॊघीम तथा प्रदे र् सयकायफाट प्राप्त हजने
वित्तीम हस्तान्त्तयण, आन्त्तरयक ऋण तथा अन्त्म आमको प्रऺेऩण गने ।
ख) याजरिम तथा प्रादे लर्क प्राथलभकता य स्थानीम आिश्मकताराई भध्मनजय गरय प्रऺेवऩत स्रोत य
साधनको सन्त्तजलरत विियणको खाका तम गने ।
ग) आगाभी आर्थुक फर्ुको रार्ग श्रोत अनजभानको आधायभा फजेटको कजर सीभा तनधाुयण गने ।
घ) विर्म ऺेरगत फजेटको सीभा तनधाुयण गने ।
ङ) सॊघीम तथा प्रदे र् सयकायफाट प्राप्त भागुदर्ुन, स्थानीम आर्थुक अिस्था, आन्त्तरयक आमको
अिस्था सभेतको आधायभा फजेट तथा कामुक्रभको प्राथलभकककयणका आधाय तम गने ।
च) विर्म ऺेरगत फजेट तजजभ
ु ा सम्फजन्त्धत भगुदर्ुन तम गने

।

छ) श्रोत अनजभान तथा फजेट सीभा तनधाुयण सम्फन्त्धी स्थानीम तहको आिश्मकता य तनणुम
फभोजजभक अन्त्म कामुहरु गने ।
२.३ बजेट तथा कायुक्रम तजुमा सममतत्२.३.१. स्रोत अनजभान तथा फजेट सीभा तनधाुयण सलभततफाट तमाय बएको आमको प्रऺेऩण य
वितयणको खाकाभा आधारयत बई नेऩारको सॊविधानको धाया २३० फभोजजभ स्थानीम तहको िावर्ुक
फजेट तथा कामुक्रभ तजजुभा
क) नगय कामुऩालरकाको

गनु दे हाम फभोजजभको सलभतत गठन हजनछ
े ।
उऩप्रभजख

ख) विर्मगत ऺेर हे ने नगय कामुऩालरकाका सदस्महरु ६ जना

– सॊमोजक
– सदस्म

ग) नगय कामुऩालरकाको कामुकायी अर्धकृत

–

सदस्म

सर्चि

२.३.२ फजेट तथा कामुक्रभ तजजभ
ु ा सलभततको काभ, कतुव्म य अर्धकाय दे हाम फभोजजभ हजनेछ ।
क) आगाभी आ.ि.को नीतत तथा कामुक्रभको प्रस्ताि तमाय गने ।
ख) श्रोत अनजभान सलभततरे ददएको फजेट सीभा लबर यदह फजेट तथा कामुक्रभको प्राथलभकककयण गने
।
ग) फजेट तथा कामुक्रभको प्रस्तािराई विर्मऺेरगत रुऩभा छरपर गने व्मिस्था लभराई अजन्त्तभ
प्रस्ताि तमाय गरय नगय कामुऩालरका ऩेर् गने ।
घ) मोजना तथा कामुक्रभभा दोहोयोऩना हजन नददने व्मिस्था लभराउने तथा मोजना कामुक्रभफीच
आऩसी तादम्मता तथा ऩरयऩजयकता कामभ गने ।
ङ) फजेट तथा कामुक्रभ तजभ
जु ा सम्फन्त्धी स्थानीम तहको आिश्मकता य तनणुम फभोजजभका अन्त्म
कामुहरु गने ।
३. योजना/आयोजना तजजम
ु ा तथा प्राथममककरणका आधारहर्नगयऩालरकारे

मोजना/आमोजना

तथा

फजेट

तजजभ
ु ा

गनजु

ऩजिु

मोजना/आमोजना

छनौट

य

प्राथलभकककयण आधाय य भाऩदण्ड तमाय गनजु ऩनेछ । मस्तो आधाय य भाऩदण्ड तमाय गदाु
िजस्त/टोरस्तय, िडास्तय य नगयऩालरकास्तयका छजट्टा छजट्टै भाऩदण्ड य आधाय तोक्न सककनेछ ।
मस्ता आधाय य भाऩदण्ड तम गदाु साभान्त्मतमा तनम्न विर्महरु सभािेर् गनजु ऩनेछ ।
३.१ योजना तजुमा आधारहर्३.१.१ नेऩारको सॊविधानको अनजसजची ८ य ९ भा उजल्रणखत स्थातनम तहको एकर तथा साझा
अर्धकायको सजची,
३.१.२ नेऩारको सॊविधानभा उजल्रणखत भैलरक हकहरु,

३.१.३ नेऩारको सॊविधान बाग ४ अन्त्तगुतका याज्मका अर्थुक, साभाजजक विकास, प्राकृततक श्रोतको
उऩमोग, िाताियण सॊयऺण सम्फजन्त्ध नीततहरु, धाया ५९ को आर्थुक अर्धकाय, बाग १९ को अर्थुक कामु
प्रणारी,
३.१.४ नेऩार सयकायफाट स्िीकृत सॊघ, प्रदे र् य स्थानीम तहको कामुविस्ततृ तकयणको प्रततिेदन,
३.१.५ सॊघीम

तथा

प्रदे र्

सयकायरे

अॊर्गकाय

गये को

आिर्धक

मोजनारे

लरएका

नीतत

तथा

प्राथलभकताहरु,ेे
३.१.६ सॊघीम सयकायरे अिरम्िन गये का आर्थुक तथा वित्तीम नीततहरुm
३.१.७ स्थानीम तहको आिर्धक मोजनारे तम गये का प्रततिद्धताहरु,
३.१.८ नेऩाररे र्ासन सॊचारन ऐन य तनमभािरीका प्रािधानहरु,
३.१.९. स्थानीम तहका आिर्धक मोजनाहय, ऺेरगत नीतत, यण्नीतत, मोजना तथा अध्ममन प्रततिेदनहरु,
३.१.१०. विकासका सभसाभतमक भजद्दाहरु जस्तै साभाजजक सॊयऺण, दीगो विकास, जरिामज ऩरयितुन य
विऩद व्मिस्थाऩन, खाद्म तथा ऩोर्ण सयज ऺा, रैंर्गक सर्जक्तकयण तथा सभािेर्ी विकास, िार भैरी
स्थानीम र्ासन, िाताियण भैरी स्थानीम र्ासन, खर
ज ा ददसाभजक्त तथा ऩजणु सयसपाई, उजाु सॊकट
रगामतका अन्त्तय सम्फजन्त्धत विर्महरु,
३.१.११. स्थानीम तहको भध्मकालरन खचु सॊयचना ९े्त्ब०्ॉ अनजरुऩ प्राथलभकताभा ऩये का कामुक्रभहरु,
३.१.१२. स्थानीम तहरे आिश्मक दे खेका अन्त्म विर्महरु ।
३.२ आमोजना÷ कामुक्रभ प्राथलभकककयणका आधायहरु े्
३.२.१ अर्थुक विकास य गरयफी तनिायणभा प्रत्मऺ मोगदान ऩज¥माउने,
३.२.२ उत्ऩादनभर
ज क य तछटो प्रततपर ददने (ठजरा आमोनाहरुको हकभा फदढभा ३ िर्ु लबर सम्ऩन्त्न
हजने),
३.२.३ याजस्ि ऩरयचारनभा मोगदान ऩ¥
ज माउने,
३.२.४ सेिा प्रिाह, सॊस्थागत विकास य सजर्ासनभा मोगदान ऩज¥माउने,

३.२.५ स्थानीम श्रोत साधनभा आधारयत बई जनसहबार्गताका अलबिद्
ृ र्ध गने,
३.२.६ रैङ्र्गक सभानता, साभाजजक सभािेर्ीकयणको अलबिद्
ृ र्ध हजने,
३.२.६ ददगो विकास, िाताियण सॊयऺण य विऩद व्मिस्थाऩनभा मोगदान ऩज¥माउने,
३.२.७ सभजदामराई विऩद तथा जरिामज ऩरयितुन उत्थानलर्र ९च्बकजररबरअब० फनाउने,
३.२.८ स्थान विर्ेर्को सॊस्कृतत य ऩदहचान प्रिद्र्धन गने,
३.२.९ स्थानीम तहरे आिस्मक दे खेका अन्त्म विर्महरु ।
४. िावषुक बजेट तथा कायुक्रम तजुमा प्रकक्रया्नगयऩालरकाको िावर्ुक फजेट तथा कामुक्रभ तजजभ
ु ा गदाु तनम्न चयणको अिरम्फन गनऩ
जु नेछ ।
४.१.

सॊघ तथा प्रदे र्फाट विवत्तम हस्तान्त्तयणको खाका एिॊ फजेट तथा कामुक्रभ तजभ
जु ा भागुदर्ुन

प्राप्त
गने ।
४.१.१. स्थानीम तहरे प्रत्मेक िर्ु सॊघीम÷ प्रदे र् सयिायफाट विवत्तम हस्तान्त्तयणको खाका तथा
भागुदर्ुन प्राप्त गरय उक्त खाका, भागुदर्ुन एिॊ स्थानीम श्रोत साधन सभेतको आधायभा िावर्ुक फजेट
तथा कामुक्रभ तजजभ
ु ा गनजु ऩनेछ ।
४.२. श्रोत अनम
ु ान र कुऱ बजेट सीमा तनधाुरण्४.२.१. याजस्ि ऩयाभर्ु सलभततरे याजस्िका श्रोत, दामया य दय सभेतको विश्रेर्ण आगाभी आर्थुक
िर्ुभा प्राप्त हजन सक्ने याजस्िको अनभ
ज ान गनेछ ।
४.२.२. श्रोत अनजभान तथा फजेट सीभा तनधाुयण सलभततरे आगाभी आिको फजेटको कजर सीभा,
विर्म ऺेरगत य भागुदर्ुन, फजेट तथा कामुक्रभको प्राथलभकककयण आधाय य भागुदर्ुन तम गयी
स्िीकृतीको रार्ग गाउॉ ÷नगय कामुऩालरकाभा ऩेर् गनेछ ।
४.२.३. विर्मऺेर सीभा तनधाुयण गदाु सभऩयज क कोर्, रक्षऺत सभह
ज विकास, आर्थुक, साभाजजक तथा
ऩि
ज ाुधाय विकास य प्रिद्र्धनात्भक कामुक्रभहयको रार्ग तनजश्चत यककभ छजटमाउन सककनेछ ।

४.२.४. नगय कामुऩालरकारे विर्मऺेरगत फजेट

सीभा, भागुदर्ुन तथा प्राथलभकककयण आधायहरु

जस्िकृत गरय िडा तहभा ऩठाउने ।
४.२.५. िडा सलभततरे प्राप्त विर्मऺेरगत लसलरङ य भागुदर्ुनभा छरपर गने, िडा अन्त्तगुतका
फजस्तहयभा मोजना छनौटको भोडालरटी तमाय गने, फस्तीहरुभा मोजना छरपरको लभतत तम गयी
सजचना गने ।

४.३. बस्ती/टोऱ स्तरबाट आयोजना/कायुक्रम छनौट्४.३.१. िडा सलभततरे फस्तीस्तयको आमोजना/कामुक्रभ छनौटको ढाॉचा तम गदाु फडा लबरका
फजस्तहरुको बौगौलरक अिजस्थतत, जनसॊख्मा, मातामातको सवज िधा रगामतका आधायभा क्रस ्टय तनभाुण
गरय सिै नागरयकराई मोजना छनौटको िस्ती स्तयीम बेराभा सहबागी हजने व्मिस्था लभराउनज ऩनेछ
।
४.३.२.

िस्ती/टोरस्तयको

आमोजना/कामुक्रभ

छनौटका

रार्ग

िडा

सदस्मको

नेतत्ृ िभा

टोलर

ऩरयचारन गनजु ऩनेछ ।
४.३.३. िस्ती/टोरस्तयको आमोजना/कामुक्रभ छनौट गदाु िारिालरका, भदहरा, आददिासी /जनजाती,
भधेसी, दलरत, अऩाॊग, सीभान्त्तकृत, वऩछडािगु रगामत सफै सभजदामको अथुऩजणु उऩजस्थती हजने व्मिस्था
लभराउनज ऩनेछ ।
४.३.४. िस्ती/टोरस्तयको आमोजना/कामुक्रभ छनौटभा नागरयक सभाजका सॊस्थाहरु, भदहरा/ आभा
सभजहरु, िारक्रिहरु, स्थातनम गैय सयकायी सॊस्थाहरु, सहकायी सॊस्थाहरु, तनजी ऺेरका

सॊस्थाहरु जस्ता

स्थानीम सॊघ सॊस्थाहरुको सकक्रम सहबार्गता गयाउनज ऩनेछ ।
४.३.५. िस्तीस्तयभा छनौट बएकाहरुको आमोजना/कामुक्रभहरुको सजची तमाय गरय िडा सलभततभा
ऩेर् गनजु ऩनैछ ।
४.४. िडा स्तयीम आमोजना/कामुक्रभहरुको प्राथलभकककयण्-

४.४.१ िडा

सलभततरे

नगयऩालरकाफाट प्राप्त

आमोजना/कामुक्रभहरुको

प्राथलभकककयण भाऩण्डको

आधायभा टोर/ फस्तीस्तयिाट प्राप्त आमोजना/कामुक्रभहरुराई विर्मऺेर सभेत छजटमाई प्राथलभकककयण
गयी िजेट तथा कामुक्रभ तजजभ
ु ा सलभततभा लसपारयर् गरय ऩठाउनज ऩनेछ ।
४.४.२. िडा सलभततरे िजस्तस्तयफाट भाग नबएका तय नगयस्तयभा भहत्िऩजणु दे णखएका आमोजना
कामुक्रभहरुराई सभेत और्चत्म खर
ज ाई प्राथलभकककयणको सजचीभा याखी ऩठाउन सक्नेछ ।

४.५. बजेट तथा कायुक्रम तजम
जु ा्४.५.१. फजेट तथा कामुक्रभ तजभ
जु ा सलभततरे िडा सलभततफाट प्राथलभकककयण बई आएका आमोजना
/कामुक्रभहरु

तथा

नगयस्तयभा

सॊचारन

गनु

आिश्मक

दे णखएका

आमोजना/कामुक्रभ

सभेतका

आधायभा विर्मऺेरगत सजची तमाय गनऩ
जु नेछ ।
४.५.२. विषयऺेत्रगत सच
ु ी तयार गदाु दे हाय बमोजजम ऺेत्र छुटयाउनु ऩननछ्क) आर्थुक विकास्-

कृवर्, उद्मोग तथा िाणणज्म, ऩमुटन, सहकायी, सॊस्कृतत प्रिद्र्धन, रैर्गक

सभानता तथा साभाजजक सभािेर्ीकयण,
ख) सामाजजक विकास्- लर्ऺा, स्िास््म, खानेऩानी तथा सयसपाई, सॊस्कृतत प्रिद्र्धन, रैर्गक सभानता
तथा साभाजजक

सभािेर्ीकयण,

ग) ऩजिाुधार विकास्- सडक तथा ऩजर (झोरजॊगे ऩजर सभेत ), लसचाई, बिन तथा सहयी विकास, उजाु,
रघज तथा साना जरविद्मजत (िैकजल्ऩक उजाु सभेत), सॊचाय
घ) िातािरण तथा विऩद व्यिस्थाऩन्-

िन तथा बज–सॊयऺण, जराधाय सॊयऺण, िाताियण सॊयऺण,

जरिामज ऩरयितुन, पोहोयभैरा व्मिस्थाऩन, Sanitary Land field Sites, जर उत्ऩन प्रकोऩ तनमन्त्रण, विऩद
व्मिस्थाऩन, िारुण मन्त्र सॊचारन

ङ) संस्थागत विकास तथा सेिा प्रिाह्- भानि सॊसाधन विकास, सॊस्थागत ऺभता विकास, सॊस्थागत
ऩजिाुधाय, नागारयक िडाऩर तथा टोकन प्रणारी, सेिा प्रिाहका भाऩदण्ड तनधाुयण, सेिा प्रिाहभा विद्मजतीम
सजचना प्रविर्धको प्रमोग ,
च) वित्तीय व्यिस्थाऩन र सुर्ासन्- रेखाॊकन, याजस्ि ऩरयचारन, वित्तीम अनजर्ासन, वित्तीम जोणखभ
न्त्मजनीकयण, सािुजतनक सजनजिाई, साभाजजक ऩरयऺण तथा आन्त्तरयक तनमन्त्रण प्रणारी, अजन्त्तभ रेखा
ऩरयऺण तथा िेरुजज पछौट, सजचना तथा सॊचाय व्मिस्थाऩन,
४.५.३. आमोजना तथा कामुक्रभहरुको विर्मगत सजची भार्थ छरपरको रार्ग विर्मगत ऺेर हे नु
सदस्मको सॊमोजनभा नगय सबाका कजम्तभा १/१ जना भदहरा तथा दलरत सदस्म, सम्फजन्त्धत विर्म
हे ने र्ाखा/विबागका प्रभख
ज सभेत यहने गरय ५ सदस्मीम कामु सभह
ज गठन गरय सभह
ज गत छरपरको
व्मिस्था लभराउनज ऩनेछ । मस्तो कामुसभजहको सदस्म सर्चि फजेट तथा कामुक्रभ सलभततरे तोकेको
सम्फजन्त्धत विर्म हे ने र्ाखा/विबागका प्रभजख यहनेछन ् ।
४.५.४. विर्मगत कामु सभह
ज रे तनम्न ऩऺहरुराई सभेत भध्मनजय गदै आमोजना/ कामुक्रभको
प्रथलभकककयण गनजु ऩनेछ्क) नगय कामुऩालरकारे तम गये को आमोजना÷कामुक्रभ प्राथलभकककयण भाऩदण्ड य

आधाय,

ख) आमोजनाहरुको सॊचारनको सॊबाव्मता, प्राविर्धकयण ऺभता य फजेट सीभा य
ग) आमोजनाहरु/ कामुक्रभभा हजन सक्ने दोहोयोऩना, अन्त्तय विर्मगत ऩरयऩजयकता य अन्त्तयसम्फन्त्ध ।
४.५.५. विर्मगत कामु सभह
ज रे विर्मऺेरगत छरपरभा सम्फजन्त्धत विर्मका विऻ िा ऺेरका
प्रतततनधीराई आभन्त्रण गनु सक्नेछ ।
४.५.६ . विर्मगत कामुसभह
ज फाट छरपर बई प्राथकककककयण बएका आमोजना ÷कामुक्रभ
तथा कामुक्रभ तजजभ
ु ा सलभततरे जस्िकृततको रागी गाउॉ ÷नगय कामुऩालरकाभा

फजेट

लसपरयस गनेछ ।

४.५.७. फजेट तथा कामुक्र तजभ
जु ा सभततरे फजेट आमोजना ÷कामुक्रभ लसपरयस गदाु खचु व्महोने
श्रोत ककटान बएका तथा फजेट सतज नजश्चत बएका आमोजना ÷कामुक्रहरु भार ऩेर् गनजु ऩनेछ ।

४.५.८. फजेट तथा कामुक्रभ सलभततरे फजेट तथा कामुक्र ऩेर् गदाु दे हाम फभोजजभका विियणहरु
सभेत

तमायी

गयी

ऩेर्

गनजु

ऩनेछ

।

विियण

तमाय

गने

ढाॉचा

अनजर्जचीहरुभा

सॊरग्न

बए

फभोजजभको
हजनऩ
ज नेछ ।
क) आगभी िर्ुको रार्ग प्रस्तावित याजस्ि/कयका दयहरु
ख) नगय कामुऩालरकाको िावर्ुक नीतत तथा कामुक्रभ
ग) नगयकामुऩालरकाको गत आिको मथाथु, चारज आिको सॊसोर्धत अनभ
ज ान य आगाभी
आ.ि.को अनजभातनत आम व्मम विियण
घ) नगय कामुऩालरकाको िावर्ुक विकास कामुक्रभ (आमोजना÷कामुक्रको विियण)
ङ) वितनमोजन विधेमक
च) आर्थुक विधेमक
४.६

नगय कामुऩालरकाको फैठकफाट छनौट फजेट तथा कामुक्रभ स्िीकृत गने

४.६.१. फजेट तथा कामुक्रभ तजजभ
ु ा सलभततरे ऩेर् गये को नीतत तथा कामुक्रभ िावर्ुक विकास कामुक्रभ
य फजेट नगय कामुऩालरकाभा छरपर गयी जस्िकृत गनजु ऩनेछ ।
४.६.२. मसयी जस्िकृत नीतत तथा कामुक्रभ, फजेट य िावर्ुक विकास कामुक्रभ फजेट तथा कामुक्रभ
तजभ
जु ा सलभततको सॊमोजकरे नगय सबा असाय १५ गते फजेट बार्ण भापुत ऩेर् गनेछ ।
४.७

नगर सभाको बैठक तथा कायुक्रम स्िीकृतत्-

४.७.१. नगय कामुऩालरकारे ऩेर् गये को नीतत, कामुक्रभ य फजेट उऩय नगय सबाभा दपािाय छरपर
गरय िहजभतरे ऩारयत गनजु ऩनेछ ।
४.७.२. मसयी ऩारयत बएको नीतत, कामुक्रभ य फजेट कामुन्त्िमनको रार्ग नगय कामुऩालरकाको
कामुरमभा ऩठाउनज ऩनेछ ।

४.७.३. नगय कामुऩालरकाको कामुरमरे मसयी प्राप्त बएको नीतत कामुक्रभ य फजेटको कामाुन्त्िमनको
सभम तालरका सभेत कामाुन्त्मिनभा रैजानज ऩनेछ ।
५. गैर सरकारी संस्था तथा तनजी ऺेत्रको सहकायुमा संचाऱन हुने योजना कायुक्रम सम्बजधध
व्यिस्था्५.१

नगय कामुऩालरकाभा कामुक्रभ सॊचारन गनु चाहने गैय सयकायी सॊस्थाहरुरे कामुक्रभ सॊचारन

गनजु

ऩजिु नगय सबाफाट ऩरयत गयाउनज ऩनेछ ।

५.२

गैय सयकायी सॊस्थारे कामुक्रभ सॊचारनको प्रस्ताि नगय कामुऩालरकाको कामाुरमभा ऩेर् गनजु

ऩनेछ । नगय कामुऩालरकाको कामाुरमरे मस्तो प्रस्तािराई फजेट तथा कामुक्रभ सलभततभा ऩठाई
सम्फजन्त्धत विर्मऺेरगत सलभततहरुभा छरपर गने व्मिस्था लभराउनज ऩनेछ ।
५.३

तनजी ऺेरका सॊस्थाहरुसॉगको सहकामुभा सॊचारन हजने कामुक्रभ सॊचारन गनजु ऩजिु

नगय

सबाफाट कामुक्रभ ऩरयत गयाउनज ऩनेछ ।

६. बजेट तथा कायुक्रम कायाुधियन, अनुगमन र मजल्याङ्कन्६.१

फजेट तथा कामुक्रभको कामाुन्त्िमनको अनग
ज भन तथा भल्
ज माॊकन दे हाम फभोजजभ हजनेछ्

६.१.१ नगय

सबाफाट

िावर्ुक

कामुक्रभ

तथा

फजेट

जस्िकृत

बए

ऩतछ

नगय

कामुऩालरकाको

कामाुरमरे कामुक्रभ कामाुन्त्िमन मोजना तमाय गनजु ऩनेछ ।
६.१.२ कामाुन्त्िमन

कामुमोजना

तमाय

गदाु

कामाुन्त्िमनको

ढाॉचा

९े्मभफजरतथ०, सभम

सीभा,

कामाुन्त्िमन गने जजम्भेिाय तनकाम िा ऩदार्धकायी, अनग
ज भन भल्
ज माङ्कनको भाऩदण्ड य प्रकक्रमा सभेत
तोक्नज ऩनेछ ।
६.१.३ आमोजना÷कामुक्रभ कामाुन्त्िमन गदाु सािुजतनक खरयद ऐन रगामत ् प्रचलरत कानजनको
आर्धनभा यदह गनजु ऩनेछ ।
६.२ फजेट तथा कामुक्रभको अनजगभन य भजल्माङ्कन

६.२.१ नगय कामुऩालरकाको सॊचालरत आमोजनाहरुको तनमलभत अनजगभनको व्मिस्था लभराउनज ऩनेछ
।
६.२.२ अनजगभन गदाु स्ऩरट नततजा सजचक सदहतको अनजगभनको पायभ तमाय गयी प्रमोग गनजु ऩनेछ
।
६.२.३ मोजना प्रगतत सलभऺाको रागी नगय प्रभजख िा गाउॉ ऩालरकाको अध्मऺताभा स्थानीम विकास
सभस्मा सभाधान सलभततको फैठक कम्तीभा िर्ुको ३ ऩटक िस्नजऩनेछ ।
६.२.४ नगयऩालरकाहरुरे आमोजना÷ऩरयमोजनाको अनग
ज भन, सऩ
ज रयिेऺण य भल्
ज माङ्कनको रागी विलबन्त्न
सलभततहरु गठन गनु सक्नेछन ् ।
६.२.५ अनग
ज भन

भल्
ज माङ्कन

सम्फजन्त्ध

अन्त्म

व्मिस्थाको

िाये भा

नगय

कामुऩालरकारे

आिश्मक

कामुबफर्ध तमाय गनु सक्नेछन ् ।
७. विविध्७.१

याजस्ि तथा खचु लर्र्ुकको प्रमोग

नगय कामुऩालरकारे िावर्ुक फजेट तथा कामुक्रभ फनाउॉ दा नेऩार सयकायरे तोके फभोजजभका याजस्ि
तथा खचुका लर्र्ुकहरुको प्रमोग गनजु ऩनेछ ।
७.२

तनिाुचन सम्ऩन नबएका स्थानीम तहका सम्फन्त्धभा विर्ेर् व्मिस्था

नगय कामुऩालरकाको तनिाुचन सम्ऩन्त्न नबएका स्थानीमतहको हकभा तनिाुर्चत प्रतततनर्ध िहार
नबएसम्भ चारज प्रकृततका अतनिामु दातमत्ि सम्फन्त्धी (तरफ बत्ता य कामाुरम सॊचारन) खचु तथा
नगय कामुऩालरकाका ऩदार्धकायीहरुको कामुकऺ तथा कामाुरमको भभुत सॊबाय व्मिस्थाऩन खचु य
िहजिवर्ुम खरयद मोजना अन्त्तगुत कामाुन्त्िमनभा यहे का एिॊ हस्तान्त्तयण बई आएका आमोजना तथा
कामुक्रभहरुको रागी फजेट िनाई कामाुन्त्िमन गनु सककनेछ ।

मोजना तजभ
जु ाको कामु तालरका
लस.

कामु विियण

न.
१
२
३

सॊघ/प्रदे र्फाट विवत्तम हस्तान्त्तयणको खाका एिॊ फजेट
तथा कामुक्रभ तजजभ
ु ा भागुदर्ुन प्राप्त गने

श्रोत अनभ
ज ान य कजर फजेट लसभा तनधाुयण
फस्ती/टोर स्तयफाट मोजना छनौट

४

िडा स्तयीम मोजना प्राथलभकककयण

५

फजेट तथा कामुक्रभ तजजुभा सलभततफाट फजेट तथा
कामुक्रभ तमायी

आ.ि.

आ.ि.

२०७४/७५

२०७५/७६

कैकपमत

६

गाॉउ/नगय कामुऩालरकाको फैठकफाट फजेट तथा कामुक्रभ
तमायी

७

गाॉउ/नगय सबाको फैठकभा फजेट तथा कामुक्रभ स्िीकृती

