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रामपरु नगरपालिका 
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 को दफा 102 बमोजजम रामपरु 

नगरपालिकाको नगर काययपालिकािे बनाएको िि िेजखए बमोजजमको ददग्दर्यन 
सर्यसाधारणको जानकारीको िालग प्रकार्न गररएको छ। 

 

 

रामपरु नगरपालिकाको 
योजना िथा बजेट िजुयमा ददग्दर्यन,२०७४ 
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प्रस्िार्ना:-  

नेपाि संवर्धानिे संघीय िोकिाजरत्रक गणिरत्र मूि संरचना संघ, प्रदेर् र स्थानीय िह गरी िीन 
िहको हनुे िथा राज्य र्जिको प्रयोग िीनै िहिे संवर्धान र कानून बमोजजम गने व्यर्स्था 
गरेको छ।संघ, प्रदेर् र स्थानीय िहिे आफ्नो अलधकार क्षेत्रलभत्रको आलथयक अलधकार सम्बरधी 
वर्षयमा कानून बनाउने, र्ावषयक बजेट बनाउने, लनणयय गने, नीलि िथा योजना ियार गने र 
त्यसको कायायरर्यन गने व्यर्स्था समेि गरेको छ। 

स्थानीय सरकार संचािन ऐन, 2074 िे नगरपालिकािे आफ्नो अलधकार क्षेत्रलभत्रको वर्षयमा 
स्थानीयस्िरको वर्कासको िालग आर्लधक, र्ावषयक, रणनीलिक र वर्षय क्षते्रगि मध्यमकािीन 
खचय संरचना ियार गने, आर्श्यकिाको प्रक्षेपण गने, राजस्र्को प्रक्षेपण ियार गने र वर्त्तीय 
अनरु्ासन कायम गनुयपने व्यर्स्था गरेको छ। 

आर्लधक योजनािे लिएका िक्ष्यहरु, मध्यमकािीन खचय संरचनािे गरेका व्यर्स्थाहरुिाई स्रोि 
साधनसँग िािमेि गरी प्राथलमकिाका साथ स्रोिको वर्लनयोजन गने काम र्ावषयक वर्कास 
योजनािे गदयछ।नेपािको संवर्धान र स्थानीय सरकार संचािन ऐन, 2074 िे स्थानीय िहको 
योजना प्रविया सरदभयमा अगालड सारेका वर्षयर्स्िहुरुिाई मूिय रुप ददन िथा एकरुपिा कायम 
गनय रामपरु नगरपालिकािे योजना िथा बजेट िजुयमा ददग्दर्यन ियार गररएको छ । 

1. र्स्िगुि वर्र्रण (Profile)ियार गनुयपने:  

प्रत्येक स्थानीय िहिे र्ावषयक योजना िथा बजेट िजूयमा सहभालगिामिुक प्रवियार्ाट 
नलिजामिुक ढंगिे गनुय पदयछ । र्ावषयक योजना र बजेट िजुयमा गनुय पूर्य स्थानीय िहको 
भौगोलिक, सामाजजक, आलथयक िथा पूर्ायधार िगायिका क्षेत्रको यथाथय जस्थिी देजखन े गरर 
र्स्िगुि वर्र्रण (Profile) ियार गनुय पनेछ । र्स्िगुि वर्र्रणको आधारभिू ढाँचा संघीय 
मालमिा िथा स्थानीय वर्कास मरत्राियिे लनधायरण गरे बमोजजम हनुेछ । सो ढाँचामा 
स्थानीय िहिे आर्श्यकिा अनसुार थप वर्र्रण समारे्र् गरी पररमाजयन गनय सक्नेछ । 
र्स्िगुि वर्र्रण अध्यार्लधक गरी आफ्नो रे्र्साईटमाफय ि सार्यजलनक गनुय स्थानीय िहको 
कियव्य हनुेछ । 

2. र्ावषयक काययिम िथा र्जेट िजुयमा : 
प्रत्येक स्थानीय िहिे आगामी आलथयक र्षयको िालग र्ावषयक बजेट िथा काययिम कानूनमा 
लमलि िोवकएकोमा सोवह लमलिमा र अरय अर्स्थामा अनसूुजच - 1 बमोजजम समय िालिका 
अनसुार आलथयक र्षय र्रुु हनु ुअगारै् िजुयमा गरी सभार्ाट स्र्ीकृि गनुयपनेछ । बजेट िथा 
काययिम िजुयमाको िालग देहाय बमोजजमका सलमलिहरु रहने छन।् 
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2.1 राजस्र् परामर्य सलमलि  

2.1.1 नेपािको संवर्धान र प्रचलिि काननुको अलधनमा रवह स्थानीय िहिे आफ्नो 
काययक्षेत्रलभत्र पररचािन गनय सक्ने राजस्र्का श्रोि, दायरा र दर समेिको वर्श्लषेण 
गरर आगामी आलथयक र्षयमा प्राप्त हनु सक्न े राजस्र्को अनमुान गने प्रयोजनको 
िालग देहाय र्मोजजमएक राजस्र् परामर्य सलमलिको गठन हनुेछ ।  

क) नगरपालिकाको उपप्रमखु                  - संयोजक  

ख) नगर काययपालिकाको काययकारी अलधकृि    - सदस्य  

ग) नगर काययपालिकािे िोकेको एक मवहिा सवहि २ जना सदस्य           - सदस्य  

घ) स्थानीय उद्योग र्ाजणज्य संघका प्रमखु र्ा प्रलिलनधी   - सदस्य  

ङ) स्थानीय नेपाि चेम्र्र अफ कमर्यका प्रमखु र्ा प्रलिलनधी  - सदस्य 

च) नगर काययपालिकाको राजस्र् वर्भाग/र्ाखा प्रमखु        -सदस्य सजचर् 

सलमलििे राजस्र्, बजेट िथा िेखा क्षेत्रमा दक्षिा भएका सम्बजरधि स्थानीय िहको क्षेत्र 
लभत्रका दईु जना वर्ज्ञिाई आमरत्रण गनय सक्नेछ । 

2.1.2 राजस्र् परामर्य सलमलिको काम, कियव्य र अलधकार देहाय बमोजजम हनुेछ ।  

क) राजस्र् सम्बरधी नीलि िथा काननु िजुयमा, संर्ोधन, पररमाजयन र सोको 
पररपािनाका सम्बरधमा आर्श्यक परामर्य प्रदान गने ।  

ख) राजस्र्का श्रोि, दायरा र दर समेिको वर्श्लषेण गरर आगामी आलथयक र्षयमा प्राप्त 
हनु सक्ने राजस्र्को अनमुान गने । 

ग) राजस्र्का दर र क्षेत्र िगायिका आधारमा आरिररक आयको वर्श्लषेण र अनमुान 
गने। 

घ) स्थानीय उद्योग िथा व्यर्साय प्रर्र्द्यन र रोजगारी लसजयनामा योगदान ददन े
वकलसमको करनीलि अर्िम्बन गनय परामर्य ददने ।  

ङ) कर राजस्र्, गैरकर राजस्र्, सेर्ा र्लु्क, दस्िरु आददको दर लनधायरण गरी लसफाररस 

गने ।  

च) राजस्र् प्रर्ासन सधुारका िालग अरय आर्श्यक सझुार्हरु पेर् गने । 

2.2 श्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा लनधायरण सलमलि  

2.2.1 स्थानीय िहमा प्राप्त हनु सक्ने कूि आयको प्रक्षेपण र सोको सरिलुिि वर्िरणको 
खाकािय गनय स्थानीय िहमा देहाय बमोजजमको श्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा 
लनधायरण सलमलि गठन हनुछे ।  

क) नगर काययपालिकाका प्रमखु- संयोजक  



खण्ड 1 संख्या 4 लमलि २०७४/04/29 

 

रामपरु नगरपालिकाको योजना िथा बजेट िजुयमा ददग्दर्यन, 2074                                  3 

ख) नगर काययपालिकाका उपप्रमखु- सदस्य  

ग) नगर काययपालिकाको काययकारी अलधकृि- सदस्य  

घ) प्रमखुिे काययपालिकाका सदस्यहरु मध्येबाट िोकेको  

मवहिा, दलिि र्ा अल्पसंख्यकर्ाट प्रलिलनलधत्र् हनुे गरी बढीमा ३ जना - सदस्य  

ङ) नगरपालिकामा योजना हेने महार्ाखा र्ा र्ाखा प्रमखु- सदस्य सजचर् 

2.2.2 श्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा लनधायरण सलमलिको काम, कियव्य र अलधकार 
देहाय बमोजजम हनुेछ ।  

क) आरिररक आय, राजस्र् र्ाँडफाडबाट प्राप्त हनुे आय, संघीय िथा प्रदेर् 
सरकारबाटप्राप्तहनुे वर्त्तीय हस्िारिरण, आरिररक ऋण िथा अरय आयको प्रक्षेपण 
गने । 

ख) राविय िथा प्रादेजर्क प्राथलमकिा र स्थानीय आर्श्यकिािाई मध्यनजर गरर 
प्रक्षेवपि स्रोि र साधनको सरिलुिि वर्िरणको खाका िय गने ।  

ग) आगामी आलथयक र्षयको िालग श्रोि अनमुानको आधारमा बजेटको कूि सीमा 
लनधायरण गने ।  

घ) वर्षय क्षेत्रगि बजेटको सीमा (Ceiling) लनधायरण गने ।  

ङ) संघीय/प्रदेर् सरकारबाट प्राप्त मागयदर्यन, स्थानीय आलथयक अर्स्था, आरिररक आयको 
अर्स्था समेिको आधारमा बजेट िथा काययिमको प्राथलमवककरणका आधार िय गने 
।  

च) वर्षय क्षेत्रगि बजेट िजुयमा सम्बजरधि मागयदर्यन िय गने । 

छ) श्रोि अनमुान िथा र्जेट सीमा लनधायरण सम्र्रधी स्थानीय िहको आर्श्यकिा र 

लनणयय र्मोजजमका अरय काययहरु गने । 

2.3 बजेट िथा काययिम िजूयमा सलमलि 

2.3.1 स्रोि अनमुान िथा र्जेट सीमा लनधायरण सलमलिर्ाट ियार भएको आयको प्रक्षेपण 
र वर्िरणको खाकामा आधाररि भई नेपािको संवर्धानको धारा २३० बमोजजम 
स्थानीय िहको र्ावषयक र्जेट िथा काययिम िजुयमा गनय देहाय बमोजजमको सलमलि 
गठन हनुेछ 

क) नगर काययपालिकाको उपप्रमखु     - संयोजक  

ख) वर्षयगि क्षेत्र हेने नगर काययपालिकाका सदस्यहरु ६ जना   - सदस्य  

ग) नगर काययपालिकाको काययकारी अलधकृि     - सदस्य 
सजचर् 

2.3.2 बजेट िथा काययिम िजूयमा सलमलिको काम, कियव्य र अलधकार देहाय बमोजजम 
हनुेछ 
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क) आगामी आ.र्.को नीलि िथा काययिमको प्रस्िार् ियार गने ।  

ख) श्रोि अनमुान सलमलििे ददएको बजेट सीमा लभत्र रवह बजेट िथा काययिमको 
प्राथलमवककरण गने ।  

ग) बजेट िथा काययिमको प्रस्िार्िाई वर्षय क्षेत्रगि रुपमा छिफि गने व्यर्स्था 
लमिाई अजरिम प्रस्िार् ियार गरर नगर काययपालिकामा पेर् गने ।  

घ) योजना िथा काययिममा दोहोरोपना हनु नददने व्यर्स्था लमिाउने िथा योजना 
काययिम बीच आपसी िादम्यिा िथा पररपूरकिा कायम गने । 

ङ) बजेट िथा काययिम िजुयमा सम्र्रधी स्थानीय िहको आर्श्यकिा र लनणयय 
र्मोजजमका अरय काययहरु गने । 

3. योजना/आयोजना िजुयमा िथा प्राथलमवकरणका आधारहरु : नगरपालिकािे योजना/आयोजना 
िथा बजेट िजुयमा गनुय पूर्य योजना/आयोजना छनौट र प्राथलमवककरणको आधार र मापदण्ड 
ियार गनुय पनेछ । यस्िो आधार र मापदण्ड ियार गदाय बस्िी/टोिस्िर, र्डास्िर र 
नगरपालिकास्िरका छुट्टा छुटै्ट मापदण्ड र आधार िोक्न सवकनेछ । यस्िा आधार र 
मापदण्ड िय गदाय सामारयिया लनम्न वर्षयहरु समारे्र् गनुय पनेछ । 

3.1 योजना िजुयमाका आधारहरुुः 
 नेपािको संवर्धानको अनसूुची ८ र ९ मा उजल्िजखि स्थानीय िहको एकि िथा 

साझा अलधकारको सूची,  
 नेपािको संवर्धानमा उजल्िजखि मौलिक हकहरु, 

 नेपािको संवर्धान भाग ४ अरिगयिका राज्यका आलथयक, सामाजजक वर्कास, प्राकृलिक 
श्रोिको उपयोग, र्ािार्रण संरक्षण सम्बरधी नीलिहरु, धारा ५९ को आलथयक अलधकार, 

भाग १९ को आलथयक कायय प्रणािी,  
 नेपाि सरकारर्ाट स्र्ीकृि संघ, प्रदेर् र स्थानीय िहको कायय वर्स्िलृिकरणको 

प्रलिरे्दन,  

 संघीय िथा प्रदेर् सरकारिे अंलगकार गरेको आर्लधक योजनािे लिएका नीलि िथा 
प्राथलमकिाहरु, 

 संघीय सरकारिे अर्िम्र्न गरेका आलथयक िथा वर्त्तीय नीलिहरु,  

 स्थानीय िहको आर्लधक योजनािे िय गरेका प्राथलमकिाहरु,  

 नेपाििे अरिराविय जगिमा जनाएका प्रलिर्र्द्िाहरु,  

 स्थानीय सरकार र्ासन संचािन ऐन र लनयमार्िीका प्रार्धानहरु,  

 स्थानीय िहका आर्लधक योजनाहरु, क्षेत्रगि नीलि, रणनीलि, योजना िथा अध्ययन 
प्रलिरे्दनहरु,  
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 वर्कासका समसामवयक मदु्दाहरु जस्िै सामाजजक संरक्षण, दीगो वर्कास, जिर्ाय ु
पररर्ियन र वर्पद व्यर्स्थापन, खाद्य िथा पोषण सरुक्षा, िैंलगक सर्जिकरण िथा 
समारे्र्ी वर्कास, र्ािमैत्री स्थानीय र्ासन, र्ािार्रणमैत्री स्थानीय र्ासन, खिुा 
ददसामिु िथा पूणय सरसफाई, उजाय संकट िगायिका अरिर सम्बजरधि वर्षयहरु,  

 स्थानीय िहको मध्यकालिन खचय संरचना (MTEF) अनरुुप प्राथलमकिामा परेका  
काययिमहरु,  

 स्थानीय िहिे आर्श्यक देखेका अरय वर्षयहरु ।  

3.2 आयोजना / काययिम प्राथलमवककरणका आधारहरुुः 
 आलथयक वर्कास र गररर्ी लनर्ारणमा प्रत्यक्ष योगदान परु् याउन,े  

 उत्पादनमूिक र लछटो प्रलिफि ददन े (ठूिा आयोजनाहरुको हकमा बवढमा ३ र्षय 
लभत्र सम्पन्न हनुे),  

 राजस्र् पररचािनमा योगदान परु् याउन,े 

 सेर्ा प्रर्ाह, संस्थागि वर्कास र सरु्ासनमा योगदान परु् याउन,े . 

 स्थानीय श्रोि साधनमा आधाररि भई जनसहभालगिाका अलभर्वृर्द् गने, 

 िैविक समानिा, सामाजजक समारे्र्ीकरणको अलभर्वृर्द् हनुे,  
 ददगो वर्कास, र्ािार्रण संरक्षण र वर्पद व्यर्स्थापनमा योगदान पयुाउने,  
 समदुायिाई वर्पद िथा जिर्ाय ुपररर्ियन उत्थानजर्ि (Resilience) बनाउने,  
 स्थान वर्र्ेषको संस्कृलि र पवहचान प्रर्र्द्यन गने,  

 स्थानीय िहिे आर्श्यक देखेका अरय वर्षयहरु । 

4. र्ावषयक बजेट िथा काययिम िजूयमा प्रविया:स्थानीय िहको र्ावषयक बजेट िथा काययिम 
िजुयमा गदाय लनम्न चरणहरुको अर्िम्बन गनुयपनेछ । 

4.1  संघ िथा प्रदेर्र्ाट वर्जत्तय हस्िारिरणको खाका एरं् र्जेट िथा काययिम िजुयमा 
मागयदर्यन प्राप्त गने ।  

4.1.1 स्थानीय िहिे प्रत्येक र्षय संघीय/प्रदेर् सरकारर्ाट वर्जत्तय हस्िारिरणको 
खाकािथा मागयदर्यन प्राप्त गरर उि खाका, मागयदर्यन एरं् स्थानीय श्रोि साधन 
समेिको आधारमा र्ावषयक बजेट िथा काययिम िजुयमा गनुय पनेछ । 

4.2  श्रोि अनमुान र कुि बजेट सीमा लनधायरण 

4.2.1 राजस्र् परामर्य सलमलििे राजस्र्का श्रोि, दायरा र दर समेिको वर्श्लषेण गरी 
आगामी आलथयक र्षयमा प्राप्त हनु सक्ने राजस्र्को अनमुान गनेछ ।  

4.2.2 श्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा लनधायरण सलमलििे आगामी आर्को बजेटको 
कूिसीमा, वर्षयक्षेत्रगि बजेट सीमा लनधायरण, बजेट िथा काययिमको 
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प्राथलमवककरणका आधार र मागयदर्यन िय गरी स्र्ीकृिीको िालग नगर 
काययपालिकामा पेर् गनेछ ।  

4.2.3 वर्षयक्षेत्रगि सीमा लनधायरण गदाय समपरुक कोष, िजक्षि समूह वर्कास, 

आलथयक,सामाजजक िथा परु्ायधार वर्कास र प्रर्र्द्यनात्मक काययिमहरुको िालग 
लनजििरकम छुट्याउन सवकनेछ ।  

4.2.4 नगर काययपालिकािे वर्षयक्षेत्रगि बजेट सीमा, मागयदर्यन िथा प्राथलमवककरणका 
आधारहरु जस्र्कृि गरर र्डा िहमा पठाउने ।  

4.2.5 र्डा सलमलििे प्राप्त वर्षय क्षेत्रगि लसलिङ र मागयदर्यनमा छिफि गने, र्डा 
अरिगयिका बजस्िहरुमा योजना छनौटको मोडालिटी ियार गने, बस्िीहरुमा योजना 
छिफिको लमलि िय गरी सूचना गने ।  

4.3  बस्िी/टोि स्िरबाट आयोजना/काययिम छनौट  

4.3.1 र्डा सलमलििे र्स्िीस्िरको आयोजना/काययिम छनौटको ढाँचा िय गदाय 
र्डालभत्रका बस्िीहरुिाई भौगोलिक अर्जस्थिी, जनसंख्या, यािायािको सवुर्धा 
िगायिका आधारमा क्िस्टर लनमायण गरर सरै् नागररकिाई योजना छनौटको 
बस्िी स्िरीय भेिामा सहभागी हनुे व्यर्स्था लमिाउन ुपनेछ।  

4.3.2 र्स्िी/टोिस्िरको आयोजना/काययिम छनौटका िालग र्डा सदस्यको नेितृ्र्मा 
टोलि पररचािन गनुय पनेछ ।  

4.3.3 र्स्िी/टोिस्िरको आयोजना/काययिम छनौट गदाय र्ािर्ालिका, मवहिा, 
आददर्ासी/जनजािी, मधेसी, दलिि, अपांग, सीमारिकृि, वपछडार्गय िगायि सरै् 
समदुायको अथयपणुय उपजस्थिी हनुे व्यर्स्था लमिाउन ुपनेछ ।  

4.3.4 र्स्िी/टोिस्िरको आयोजना/काययिम छनौटमा नागररक समाजका संस्थाहरु, 
मवहिा/आमा समूहहरु, र्ाि क्िर्हरु, स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरु, सहकारी 
संस्थाहरु, लनजी क्षेत्रका संस्थाहरु जस्िा स्थानीय संघ संस्थाहरुको सविय 
सहभालगिा गराउन ुपनेछ ।  

4.3.5 र्स्िीस्िरमा छनौट भएकाहरुको आयोजना/काययिमहरुको सूची ियार गरर र्डा 
सलमलिमा पेर् गनुय पनेछ । 

4.4 र्डा स्िरीय आयोजना/काययिमहरुको प्राथलमवककरण  

4.4.1 र्डा सलमलििे नगरपालिकाबाट प्राप्त आयोजना/काययिमहरुको प्राथलमवककरण 
मापदण्डको आधारमा टोि/बस्िीस्िरबाट प्राप्त आयोजना/काययिमहरुिाई 
वर्षयक्षेत्र समेि छुट्याई प्राथलमवककरण गरी र्जेट िथा काययिम िजुयमा 
सलमलिमा लसफाररस गरर पठाउन ुपनेछ । 
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4.4.2 र्डा सलमलििे र्जस्िस्िरबाट माग नभएका िर नगरस्िरमा महत्र्पणुय देजखएका 
आयोजना/काययिमहरुिाई समेि औजचत्य खिुाई प्राथलमवककरणको सूचीमा राखी 
पठाउन सक्नेछ । 

4.5 बजेट िथा काययिम िजूयमा  

4.5.1 बजेट िथा काययिम िजूयमा सलमलििे र्डा सलमलिबाट प्राथलमवककरण भई आएका 
आयोजना/काययिमहरु िथा नगरस्िरमा संचािन गनय आर्श्यक देजखएका 
आयोजना /काययिम समेिका आधारमा वर्षय क्षेत्रगि सूची ियार गनुय पनेछ ।  

4.5.2 वर्षय क्षेत्रगि सूची ियार गदाय देहाय र्मोजजम क्षेत्र छुट्याउन ुपनेछ – 

क) आलथयक वर्कास- कृवष, उद्योग िथा र्ाजणज्य, पययटन, सहकारी, वर्त्तीय क्षेत्र 

ख) सामाजजक वर्कास- जर्क्षा, स्र्ास््य, खानेपानी िथा सरसफाई, संस्कृलि प्रर्र्द्यन, 

िैंलगक समानिा िथा सामाजजक समारे्र्ीकरण,  

ग) पूर्ायधार वर्कास- सडक िथा पिु (झोिुंगे पिु समेि), लसंचाई, भर्न िथा सहरी 
वर्कास, उजाय, िघ ुिथा साना जिवर्द्यिु (रै्कजल्पक उजाय समेि), संचार  

घ) र्ािार्रण िथा वर्पद व्यर्स्थापन- र्न िथा भ-ुसंरक्षण, जिाधार संरक्षण, 
र्ािार्रण संरक्षण, जिर्ाय ुपररर्ियन, फोहरमैिा व्यर्स्थापन, Sanitary Land Fill 

Sites, जि उत्पन्न, प्रकोप लनयरत्रण, वर्पद व्यर्स्थापन, र्ारूणयरत्र संचािन  

ङ) संस्थागि वर्कास िथा सेर्ा प्रर्ाह- मानर् संसाधन वर्कास, संस्थागि क्षमिा 
वर्कास, संस्थागि पूर्ायधार, नागररक र्डापत्र िथा टोकन प्रणािी, सेर्ा प्रर्ाहका 
मापदण्ड लनधायरण, सेर्ा प्रर्ाहमा वर्द्यिुीय सूचना प्रवर्धीको प्रयोग,  

च) वर्त्तीय व्यर्स्थापन र सरु्ासन िेखांकन, राजस्र् पररचािन, वर्त्तीय अनरु्ासन, 

वर्त्तीय जोजखम रयनुीकरण, सार्यजलनक सनुरु्ाई, सामाजजक पररक्षण, आरिररक 
िेखा पररक्षण िथा आरिररक लनयरत्रण प्रणािी, अजरिमिेखा पररक्षण िथा 
रे्रुज ुफछौंट, सूचना िथा संचार व्यर्स्थापन,  

4.5.3 आयोजना िथा काययिमहरुको वर्षयगि सूची मालथ छिफिको िालग वर्षयगि 
क्षेत्र हेने सदस्यको संयोजनमा नगर सभाका कजम्िमा १/१ जना मवहिा िथा 
दलिि सदस्य, सम्बजरधि वर्षय हेने र्ाखा प्रमखु समेि रहने गरर ५ सदस्यीय कायय 
समूह गठन गरर समूहगि छिफिको व्यर्स्था लमिाउन ु पनेछ । यस्िो 
काययसमूहको सदस्य सजचर् बजेट िथा काययिम सलमलििे िोकेको सम्बजरधि वर्षय 
हेने र्ाखाका प्रमखु रहनेछन ।  

4.5.4 वर्षयगि कायय समूहिे लनम्न पक्षहरुिाई समेि मध्यनजर गदै 
आयोजना/काययिमको प्राथलमवककरण गनुय पनेछ – 
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क) नगर काययपालिकािे िय गरेको आयोजना/काययिम प्राथलमवककरण मापदण्ड 
र आधार  

ख) आयोजनाहरुको संचािनको संभाव्यिा, प्रावर्लधक क्षमिा र बजेट सीमा  

ग) आयोजना/काययिममा हनु सक्ने दोहोरोपना, अरिर वर्षयगि पररपरुकिा र 
अरिरसम्बरध  

4.5.5 वर्षयगि कायय समूहिे वर्षयक्षेत्रगि छिफिमा सम्र्जरधि वर्षयका वर्ज्ञ 
र्ाक्षेत्रका प्रलिलनलधिाई आमरत्रण गनय सक्नेछ ।  

4.5.6 वर्षयगि कायय समूहबाट छिफि भई प्राथलमवककरण भएका आयोजना 
/काययिमिाई बजेट िथा काययिम िजुयमा सलमलििे जस्र्कृिीको िालग नगर 
काययपालिकामा लसफाररस गनेछ ।  

4.5.7 बजेट िथा काययिम िजुयमा सलमलििे आयोजना/काययिम लसफाररस गदाय खचय 
व्यहोने श्रोि वकटान भएका िथा बजेट सलुनजिि भएका आयोजना/काययिमहरु 
मात्र पेर् गनुय पनेछ ।  

4.5.8 र्जेट िथा काययिम सलमलििे बजेट िथा काययिम पेर् गदाय देहाय र्मोजजमका 
वर्र्रणहरु समेि ियारी गरी पेर् गनुय पनेछ । वर्र्रण ियार गने ढाँचा 
अनसुचुीहरुमा संिग्न भए र्मोजजमको हनुपुनेछ ।  

क) आगामी र्षयको िालग प्रस्िावर्ि राजस्र्/करका दरहरु  

ख) स्थानीय िहको र्ावषयक नीलि िथा काययिम  

ग) स्थानीय िहको गि आ.र्.को यथाथय, चाि ु आ.र्.को संसोलधि अनमुान 
रआगामी आ.र्.को अनमुालनि आय व्ययको वर्र्रण  

घ) स्थानीय िहको र्ावषयक वर्कास काययिम (आयोजना/काययिमको वर्र्रण)  

ङ) वर्लनयोजन वर्धेयक  

च) आलथयक वर्धेयक 

4.6 नगर काययपालिकाको बैठकबाट बजेट िथा काययिम स्र्ीकृि गने 

4.6.1 बजेट िथा काययिम िजूयमा सलमलििे पेर् गरेको नीलि िथा काययिम, र्ावषयक 
वर्कास काययिम र बजेट नगरकाययपालिकामा छिफि गरर स्र्ीकृि गनुय पनेछ 
।  

4.6.2 यसरी स्र्ीकृि नीलि िथा काययिम, बजेट र र्ावषयक वर्कास काययिम बजेट िथा 
काययिम िजुयमा सलमलिको संयोजकिे नगर सभामा असार १५ गिे बजेट भाषण 
माफय ि पेर् गनेछ । 
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4.7 नगर सभाको बैठकमा बजेट िथा काययिम स्र्ीकृलि  

4.7.1 नगर काययपालिकािे पेर् गरेको नीलि, काययिम र बजेट उपर नगर सभामा 
दफार्ार छिफि गरर र्हमुििे पाररि गनुय पनेछ ।  

4.7.2 यसरी पाररि भएको नीलि, काययिम र बजेट कायायरर्यनको िालग 
नगरकाययपालिकाको कायायिय पठाउन ुपनेछ ।  

4.7.3 नगर काययपालिकाको कायायियिे यसरी प्राप्त भएको नीलि काययिम र बजेटको 
कायायरर्यनको समय िालिका समेि ियार गरर कायायरर्यनमा िैजान ुपनेछ। 

5. गैर सरकारी संस्था िथा लनजी क्षते्रको सहकाययमा संचािन हनु े योजना काययिम सम्बरधी 
व्यर्स्था 
5.1 स्थानीय िहमा काययिम संचािन गनय चाहने गैर सरकारी संस्थाहरुिे काययिम संचािन 

गनुय पूर्य नगर सभाबाट काययिम पाररि गराउन ुपनेछ ।  

5.2 गैर सरकारी संस्थािे काययिम संचािनको प्रस्िार् नगर काययपालिकाको कायायियमा 
पेर् गनुय पनेछ । नगर काययपालिकाको कायायियिे यस्िो प्रस्िार्िाई बजेट िथा 
काययिम सलमलिमा पठाई सम्बजरधि वर्षय क्षेत्रगि सलमलिहरुमा छिफि गने व्यर्स्था 
लमिाउन ुपनेछ।  

5.3 लनजी क्षेत्रका संस्थाहरुसगकँो सहकाययमा संचािन हनुे काययिम संचािन गनुय पूर्य नगर 
सभाबाट काययिम पाररि गराउन ुपनेछ । 

6. बजेट िथा काययिम कायायरर्यन, अनगुमन र मलु्याकंन 

6.1 बजेट िथा काययिमको कायायरर्यन 

6.1.1 नगर सभाबाट र्ावषयक काययिम िथा बजेट जस्र्कृि भए पलछ नगर 
काययपालिकाको कायायियिे काययिम कायायरर्यन योजना ियार गनुय पनेछ। 

6.1.2 कायायरर्यन कायययोजना ियार गदाय कायायरर्यनको ढाँचा (Modality), समय सीमा, 
कायायरर्यन गने जजम्मेर्ार लनकाय र्ा पदालधकारी, अनगुमन मलु्यांकनको मापदण्ड 
र प्रविया समेि िोक्न ुपनेछ । 

6.1.3 आयोजना/काययिम कायायरर्यन गदाय सार्यजलनक खररद ऐन िगायि प्रचलिि 
कानूनको अलधनमा रवह गनुय पनेछ ।  

6.2 बजेट िथा काययिमको अनगुमन र मलु्याकंन 

6.2.1 नगरपालिकािे संचालिि आयोजनाहरुको लनयलमि अनगुमनको व्यर्स्था लमिाउन ु
पनेछ ।  

6.2.2 अनगुमन गदाय स्पि नलिजा सूचक सवहिको अनगुमन फारम ियार गरी प्रयोग 
गनुय पनेछ । 
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6.2.3 योजना प्रगलि सलमक्षाको िालग नगर प्रमखु र्ा नगरपालिकाको अध्यक्षिामा 
स्थानीय वर्कास समस्या समाधान सलमलि गठन गनुयपनेछ । यस्िो सलमलिको 
बैठक कम्िीमा र्षयको ३ पटक र्स्नपुनेछ ।  

6.2.4 नगरपालिकाहरुिे आयोजना/पररयोजनाको अनगुमन, सपुरररे्क्षण र मलु्यांकनको 
िालग वर्लभन्न सलमलिहरु गठन गनय सक्नेछन ्।  

6.2.5 अनगुमन मलु्याकंन सम्बरधी अरय व्यर्स्थाको र्ारेमा नगरकाययपालिकािे 
आर्श्यक काययवर्धी ियार गनय सक्नेछन ्।  

 

7. वर्वर्ध  

7.1 राजस्र् िथा खचय जर्षयकको प्रयोग: स्थानीय िहिे र्ावषयक बजेट िथा काययिम बनाउँदा 
नेपाि सरकारिे िोके बमोजजमका राजस्र् िथा खचयका जर्षयकहरुको प्रयोग गनुय पनेछ 
। 

7.2 लनर्ायचन सम्पन्न नभएका स्थानीय िहका सम्बरधमा वर्र्षे व्यर्स्था:स्थानीय िहको 
लनर्ायचन सम्पन्न नभएका स्थानीय िहको हकमा लनर्ायजचि प्रलिलनलध र्हाि नभएसम्म 
चाि ुप्रकृलिका अलनर्ायय दावयत्र् सम्र्रधी (ििर् भत्ता र कायायिय संचािन) खचय िथा 
नगर काययपालिकाका पदालधकारीहरुको काययकक्ष िथा कायायियको ममयि संभार 
व्यर्स्थापन खचय र र्हरु्वषयय खररद योजना अरिगयि कायायरर्यनमा रहेका एरं् 
हस्िारिरण भई आएका आयोजना िथा काययिमहरुको िालग र्जेट र्नाई कायायरर्यन 
गनय सवकनेछ । 
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अनसूुची -1 

बुदँा नं २ संग सम्बजरधि 

 

योजना िजुयमाको समय िालिका 

ि.सं. कायय वर्र्रण 
आ.र्. 

२०७४/७५ 
को िालग 

अरय 
आर्हरुको 

िालग 
कैवफयि 

1.  संघ िथा प्रदेर्र्ाट वर्जत्तय हस्िारिरणको खाका एरं् 
र्जेट िथा काययिम िजुयमा मागयदर्यन प्राप्त गने 

असार २ असार २  

2.  श्रोि अनमुान र कुि बजेट सीमा लनधायरण असार ४ रै्र्ाख ३०  
3.  बस्िी/टोि स्िरबाट योजना छनौट असार १० जेठ १५  
4.  र्डा स्िरीय योजना प्राथलमवककरण असार १५ जेठ २५  
5.  र्जेट िथा काययिम िजूयमा सलमलिबाट बजेट िथा 

काययिम ियारी 
असार २४ असार १५  

6.  नगर काययपालिकाको बैठकबाट बजेट िथा काययिम 
स्र्ीकृिी गरर सभामा पेर् गने 

असार २५ असार १५  

7.  नगर सभाको बैठकमा बजेट िथा काययिम स्र्ीकृलि असार ३० असार ३०  
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