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                               गाउॉकामयऩालरकावाट  स्वीकततृ लभलत २०७४/०४/२२ 

स्थानीम तहको मोजना तथा फजेट तजज यभा ददग्दर्यन, 
2074 

 
१.वस्तगुत वववयण (Profile) तमाय गनुयऩने 

प्रत्मेक स्थानीम तहरे वावषयक मोजना तथा फजेटतजजयभा सहबालगताभरुक प्रविमावाट नलतजाभरुक 
ढॊगरे गनुय ऩदयछ । वावषयक मोजना य फजेट तजुयभा गनुय ऩजवयस्थानीम तहको बौगोलरक, साभाजजक, 
आलथयक तथा ऩजवायधाय रगामतका ऺेत्रको मथाथय जस्थती देजिन े गरय वस्तगुत वववयण (Profile)  
तमाय गनुय ऩनेछ । वस्तगुत वववयणको आधायबजत ढाॉचासॊघीम भालभरा तथा स्थानीम ववकास 
भन्त्त्रारमरे लनधाययण गयेफभोजजभ हनुछे।सो ढाॉचाभा स्थानीम तहरे आवश्मकता अनसुाय थऩ वववयण 
सभावेर्गयी ऩरयभाजयन गनय सक्नेछ।वस्तगुत वववयण अध्मावलधक गयी आफ्नो Website भापय त 
सावयजलनक गनुय स्थानीम तहको कतयव्म हनुछे । 
 

२.वावषयक कामयिभ तथा वजेट तजुयभा 
प्रत्मेक स्थानीम तहरे आगाभी आलथयक वषयको रालग वावषयकफजेट तथा कामयिभ काननुभा लभलत 
तोवकएकोभा सोवह लभलतभा य अन्त्म अवस्थाभा आलथयक वषय र्रुु हनु ु अगावै तजुयभा गयीसबावाट 
स्वीकृत गनुयऩनेछ । फजेट तथा कामयिभ तजुयभाको रालग देहाम फभोजजभका सलभलतहरु यहने छन।् 

 
२.१याजस्व ऩयाभर्य सलभलत 

२.१.१. नेऩारको सॊववधान य प्रचलरत काननुको अलधनभा यवह स्थानीम तहरे आफ्नो कामयऺ ेत्र 
लबत्र ऩरयचारन गनय सक्ने याजस्वका श्रोत, दामया य दय सभेतको ववश्लषेण गरय आगाभी 
आलथयक वषयभा प्राप्त हनु सक्ने याजस्वको अनभुान गने प्रमोजनको रालग देहाम वभोजजभ 
एक याजस्व ऩयाभर्य सलभलतको गठनहनुेछ। 

क) गाउॉको उऩाध्मऺ       - सॊमोजक 
ि)गाउॉको कामयकायी अलधकृत      - सदस्म 
ग) गाउॉ  कामयऩालरकारे तोकेको एक भवहरा सवहत २ जनासदस्म  - सदस्म 
घ) स्थानीम उद्योग वाजणज्म सॊघका प्रभिु वा प्रलतलनधी   - सदस्म 
ङ)स्थानीम नेऩार चेम्वय अप कभर्यका प्रभिु वा प्रलतलनधी   - सदस्म  
छ) गाउॉकामयऩालरकाको याजस्व र्ािा प्रभिु    - सदस्म सजचव 
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सलभलतरे याजस्व, फजेट तथा रेिा ऺेत्रभा दऺता बएका सम्फजन्त्धत स्थानीम तहको ऺेत्र 
लबत्रका दईु जना ववऻराई आभन्त्त्रण गनय सक्नेछ । 

 
२.१.२. याजस्व ऩयाभर्य सलभलतको काभ, कतयव्म य अलधकाय देहाम फभोजजभ हनुछे । 

क) याजस्व सम्फन्त्धी नीलत तथा काननु तजजयभा, सॊर्ोधन, ऩरयभाजयन य सोको ऩरयऩारनाका 
सम्फन्त्धभा आवश्मक ऩयाभर्य प्रदान गने । 

ि) याजस्वका श्रोत, दामया य दय सभेतको ववश्लषेण गरय आगाभी आलथयक वषयभा प्राप्त हनु 
सक्ने याजस्वको अनभुान गने 

ग) याजस्वका दय य ऺेत्र रगामतका आधायभा आन्त्तरयक आमको ववश्लषेण य अनभुानगने। 
घ) स्थानीम उद्योग तथा व्मवसाम प्रवद्यन य योजगायी लसजयनाभा मोगदान ददन ेवकलसभको कय 

नीलत अवरम्वन गनय ऩयाभर्य ददने । 
ङ) कय याजस्व, गैयकय याजस्व, सेवा र्लु्क, दस्तयु आददको दय लनधाययण गयी लसपारयस 

गने । 
च) याजस्व प्रर्ासन सधुायका रालग अन्त्म आवश्मक सझुावहरु ऩेर् गने । 

 
२.२श्रोत अनभुान तथा फजेटसीभा लनधाययण सलभलत 

२.२.१. स्थानीम तहभा प्राप्त हनु सक्ने कुर आमको प्रऺेऩण य सोको सन्त्तलुरत ववतयणको िाका 
तम गनय स्थानीम तहभा देहामफभोजजभको श्रोत अनभुान तथा फजेट सीभालनधाययण सलभलत 
गठन हनुेछ। 

क) गाउॉ कामयऩालरकाका अध्मऺ       - सॊमोजक 
ि) गाउॉ कामयऩालरकाका उऩाध्मऺ     - सदस्म 
ग) गाउॉकामयऩालरकाको कामयकायी अलधकृत     - सदस्म 
घ) अध्मऺरे कामयऩालरकाका सदस्महरु भध्मेफाट तोकेकोभवहरा, 
   दलरत वा अल्ऩसॊख्मकवाट प्रलतलनलधत्व हनुे गयी ववढभा ३ जना  - सदस्म 
ङ) गाउॉऩालरकाभा मोजना हेने भहार्ािा वा र्ािा प्रभिु              - सदस्मसजचव  

 
२.२.२श्रोत अनभुान तथा फजेट सीभालनधाययण सलभलतको काभ कतयव्म य अलधकाय देहाम फभोजजभ 

हनुछे । 
क) आन्त्तरयक आम, याजस्व वाॉडपाडफाट प्राप्त हनुे आम, सॊघीम तथा प्रदेर् सयकायफाट 

प्राप्तहनुे ववत्तीम हस्तान्त्तयण, आन्त्तरयक ऋण तथा अन्त्म आमको प्रऺेऩण गने । 
ि) याविम तथा प्रादेजर्क प्राथलभकता य स्थानीम आवश्मकताराई भध्मनजय गरय प्रऺेवऩत 

स्रोत य साधनको सन्त्तलुरत ववतयणको िाका तम गने । 
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ग) आगाभी आलथयक वषयको रालग श्रोत अनभुानको आधायभा फजेटको कुर सीभा 
लनधाययण गने । 

घ) ववषमऺेत्रगत फजेटको सीभा (Ceiling) लनधाययण गने । 
ङ) सॊघीम/प्रदेर् सयकायफाट प्राप्त भागयदर्यन, स्थानीम आलथयक अवस्था, आन्त्तरयक 

आमको अवस्था सभेतको आधायभाफजेट तथा कामयिभको प्राथलभ वककयणका 
आधाय तम गने । 

च) ववषम ऺेत्रगत फजेट तजुयभा सम्फजन्त्धत भागयदर्यन तम गने । 
छ) श्रोत अनभुान तथा वजेट सीभा लनधाययण सम्वन्त्धी स्थानीम तहको आवश्मकता य 

लनणयम वभोजजभका अन्त्म कामयहरु गने । 
 

 
२.३ फजेट तथा कामयिभ तजजयभा सलभलत 

२.३.१. स्रोत अनभुान तथा वजेट सीभा लनधाययण सलभलतवाट तमाय बएको आमको प्रऺेऩण य 
ववतयणको िाकाभा आधारयत बई नेऩारको सॊववधानको धाया २३० फभोजजभ स्थानीम 
तहको वावषयक वजेट तथा कामयिभतजजयभा गनय देहाम फभोजजभको सलभलत गठनहनुेछ। 

क) गाउॉ कामयऩालरकाको उऩाध्मऺ           - सॊमोजक 
ि) ववषमगत ऺेत्र हेने गाॉउ कामयऩालरकाका सदस्महरु ६ जना   - सदस्म 
ग) गाउॉकामयऩालरकाको कामयकायी अलधकृत                 -सदस्म सजचव                                                                 

 
२.३.२. फजेट तथा कामयिभ तजजयभा सलभलतको काभ, कतयव्म य अलधकाय देहाम फभोजजभहनुेछ। 

क) आगाभी आ.व.को नीलत तथा कामयिभको प्रस्ताव तमाय गने । 
ि) श्रोत अनभुान सलभलतरे ददएको फजेट सीभा लबत्र यवहफजेट तथा कामयिभको 

प्राथलभवककयणगने । 
ग) फजेट तथा कामयिभको प्रस्तावराई ववषमऺेत्रगत रुऩभा छरपर गने व्मवस्था 

लभराई अजन्त्तभ प्रस्ताव तमाय गरय गाउॉकामयऩालरकभा ऩेर् गने । 
घ) मोजना तथा कामयिभभा दोहोयोऩना हनु नददने व्मवस्था लभराउने तथा मोजना 

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

वभोजजभका अन्त्म कामयहरु गने । 
 
३. मोजना/आमोजनातजजयभा तथा प्राथलभवकयणका आधायहरु 
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गाउॉऩालरकारे मोजना/आमोजना तथा फजेटतजजयभा गनुय ऩजवय मोजना/आमोजना छनौट य 
प्राथलभवककयणको आधाय य भाऩदण्ड तमाय गनुय ऩनेछ । मस्तो  आधाय य भाऩदण्ड तमाय गदाय 
वजस्त/टोरस्तय, वडास्तय य गाउॉऩालरकास्तयका छुट्टा छुटै्ट भाऩदण्ड य आधाय तोक्न सवकनछे । 
मस्ता आधाय य भाऩदण्ड तम गदाय साभान्त्मतमा लनम्न ववषमहरु सभावेर् गनुय ऩनेछ। 

 
३.१. मोजना तजजयभाका आधायहरु् 

 नेऩारको सॊववधानको अनसुजची ८ य ९भा उजल्रजित स्थानीमतहको एकर तथा साझा 
अलधकायको सजची, 

 नेऩारको सॊववधानभा उजल्रजित भौलरक हकहरु, 
 नेऩारको सॊववधान बाग ४ अन्त्तगयतका याज्मका आलथयक, साभाजजक ववकास, प्राकृलतक 

श्रोतको उऩमोग,वातावयण सॊयऺण सम्फजन्त्ध नीलतहरु, धाया ५९ को आलथयक अलधकाय, 
बाग १९ को आलथयक कामय प्रणारी, 

 नेऩार सयकायवाट स्वीकृत सॊघ, प्रदेर् य स्थानीम तहको कामयववस्तलृतकयणको प्रलतवेदन,  
 सॊघीम तथा प्रदेर् सयकायरे अॊलगकायगयेको आवलधक मोजनारेलरएका नीलत तथा 

प्राथलभकताहरु, 
 सॊघीम सयकायरे अवरम्वन गयेका आलथयक तथा ववत्तीम नीलतहरु, 
 स्थानीम तहको आवलधक मोजनारेतम गयेका प्राथलभकताहरु, 
 नेऩाररे अन्त्तयाविम जगतभा जनाएका प्रलतवद्ताहरु, 
 स्थानीम र्ासन सॊचारन ऐन य लनमभावरीका प्रावधानहरु, 
 स्थानीम तहका आवलधक मोजनाहरु, ऺेत्रगत नीलत, यणनीलत, मोजना तथा अध्ममन 

प्रलतवेदनहरु, 
 ववकासका सभसाभवमक भदु्दाहरुजस्तै साभाजजक सॊयऺण, दीगो ववकास, जरवाम ु

ऩरयवतयन य ववऩद व्मवस्थाऩन,िाद्य तथा ऩोषण सयुऺा, रैंलगक सर्जिकयण तथा 
सभावेर्ी ववकास, वार भैत्री स्थानीम र्ासन, वातावयण भैत्री स्थानीम र्ासन, िरुा 
ददसाभिु तथा ऩणुय सयसपाई, उजाय सॊकट रगामतका अन्त्तय सम्फजन्त्धत ववषमहरु, 

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

 स्थानीम तहरे आवश्मक देिेका अन्त्म ववषमहरु । 
 

३.२.  आमोजना / कामयिभ प्राथलभवक कयणका आधायहरु् 
 आलथयक ववकास य गरयवी लनवायणभा प्रत्मऺ मोगदान ऩरु् माउने,  
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 उत्ऩादनभजरक य लछटो प्रलतपर ददन े(ठुरा आमोजनाहरुको हकभा फवढभा ३ वषय लबत्र 
सम्ऩन्न हनुे ), 

 याजस्व ऩरयचारनभा मोगदान ऩरु् माउने, 
 सेवा प्रवाह, सॊस्थागत ववकास य सरु्ासनभा मोगदान ऩरु् माउने, 
 स्थानीम श्रोत साधनभा आधारयत बई जनसहबालगताका अलबवृवद् गने, 
 रैविक सभानता, साभाजजक सभावेर्ीकयणको अलबवृवद् हनुे,  
 ददगो ववकास, वातावयण सॊयऺण य ववऩद व्मवस्थाऩनभा मोगदान ऩरु् माउने, 
 सभदुामराई ववऩद तथा जरवाम ुऩरयवतयन उत्थानजर्र (Resilience) फनाउने, 
 स्थान ववर्ेषको सॊस्कृलत य ऩवहचान प्रवद्यन गने, 
 स्थानीम तहरे आवस्मक देिेका अन्त्म ववषमहरु । 

 
४. वावषयक फजेट तथा कामयिभ तजजयभा प्रविमा 

स्थानीम तहको वावषयक फजेट तथा कामयिभ तजुयभा गदाय लनम्नचयणहरुको अवरम्फ गनुयऩनेछ । 
 
४.१.सॊघ तथा प्रदेर्वाट ववजत्तम हस्तान्त्तयणको िाका एवॊ वजेट तथा कामयिभ तजुयभा भागयदर्यन प्राप्त  
     गने । 
        ४.१.१. स्थानीम तहरे प्रत्मेक वषय सॊघीम / प्रदेर् सयवायवाट ववजत्तम हस्तान्त्तयणको 

िाका तथा भागयदर्यन प्राप्त गरय उि िाका, भागयदर्यन एवॊ स्थानीम श्रोत साधन 
सभेतको आधायभा वावषयक फजेट तथा कामयिभ तजुयभा गनुय ऩनेछ ।  

 
४.२.श्रोत अनभुान य कुर फजेट सीभा लनधाययण- 
 ४.२.१. याजस्व ऩयाभर्य सलभलतरे याजस्वका श्रोत, दामया य दय सभेतको ववश्लषेण गयी 

आगाभी आलथयक वषयभा प्राप्त हनु सक्ने याजस्वको अनभुान गनेछ । 
 ४.२.२. श्रोत अनभुान तथा फजेट सीभा लनधाययण सलभलतरे आगाभी आवको फजेटको कुर 

सीभा,ववषमऺेत्रगत फजेट सीभा लनधाययण,फजेट तथा कामयिभको प्राथलभवककयणका 
आधाय य भागयदर्यनतम गयी स्वीकृतीको रालग गाउॉकामयऩालरकाभा ऩेर् गनेछ  । 

 ४.२.३. ववषमऺेत्रगत सीभा लनधाययण गदाय सभऩयुक कोष, रजऺत सभहु ववकास, आलथयक, 
साभाजजक तथा ऩवुायधाय ववकास य प्रवद्यनात्भक कामयिभहरुको रालग लनजित 
यकभ छुट्याउन सवकनेछ ।  

 ४.२.४. गाउॉ कामयऩालरकारे ववषमऺेत्रगत फजेट सीभा, भागयदर्यन तथा प्राथलभवककयणका 
आधायहरु जस्वकृत गरय वडा तहभा ऩठाउने । 



 6 

 ४.२.५. वडा सलभलतरेप्राप्त  ववषमऺते्रगत लसलरङ य भागयदर्यनभा छरपर गने, वडा 
अन्त्तगयतका फजस्तहरुभा मोजना छनौटको भोडालरटी तमाय गने, फस्तीहरुभा 
मोजना छरपरको लभलत तम गयी सजचना गने । 

४.३. फस्ती/टोर स्तयफाट आमोजना / कामयिभ छनौट - 
 ४.३.१. वडा सलभलतरे वस्तीस्तयको आमोजना / कामयिभ छनौटकोढाॉचा तमगदाय वडा 

लबत्रका वजस्तहरुराई बौगोलरक अवजस्थती, जनसॊख्मा, मातामातको सवुवधा 
रगामतका आधायभा क्रस्टय लनभायण गरय सवै नागरयकराई मोजना छनौटको 
वस्ती स्तयीम बेराभा सहबागी हनुे व्मवस्था लभराउन ुऩनेछ । 

 ४.३.२.वस्ती / टोरस्तयको आमोजना / कामयिभ छनौटका रालग वडा सदस्मको नेततृ्वभा 
टोलर ऩरयचारन गनुय ऩनेछ । 

 ४.३.३.वस्ती / टोरस्तयको आमोजना / कामयिभ छनौट गदाय वारवालरका, भवहरा, 
आददवासी / जनजाती, भधेसी, दलरत, अऩाॊग, सीभान्त्तकृत, वऩछडावगय रगामत 
सवै सभदुामको अथयऩणुय उऩजस्थती हनुे व्मवस्था लभराउन ुऩनेछ । 

 ४.३.४.वस्ती / टोरस्तयको आमोजना / कामयिभ छनौटभा नागरयक सभाजका सॊस्थाहरु, 
भवहरा / आभा सभहुहरु, वारक्रवहरु, स्थानीम गैय सयकायी सॊस्थाहरु, 
सहकायी सॊस्थाहरु, लनजी ऺेत्रका सॊस्थाहरु जस्ता स्थानीम सॊघ सॊस्थाहरुको 
सविम सहबालगता गयाउन ुऩनेछ ।  

 ४.३.५.वस्तीस्तयभा छनौट बएका आमोजना / कामयिभहरुको सजची तमाय गरय वडा 
सलभलतभा ऩेर् गनुय ऩनेछ । 

 
४.४. वडा स्तयीम आमोजना / कामयिभहरुको प्राथलभवककयण 
 ४.४.१. वडा सलभलतरे गाउॉऩालरकाफाट प्राप्त आमोजना / कामयिभहरुको प्राथलभवककयण 

भाऩदण्डको आधायभा टोर/फस्तीस्तयफाट प्राप्त आमोजना / कामयिभहरुराई 
ववषमऺेत्र सभेत छुट्याई प्राथलभवककयण गयी वजेट तथा कामयिभ तजुयभा 
सलभलतभा लसपारयर् गरय ऩठाउन ुऩनेछ । 

 ४.४.२. वडा सलभलतरे वजस्तस्तयफाट भाग नबएका तय गाउॉभा भहत्वऩणुय देजिएका 
आमोजना / कामयिभहरुराई सभेत औजचत्म िरुाई प्राथलभवककयणको सजचीभा 
यािी ऩठाउन सक्नेछ । 
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      ४.५. फजेट तथा कामयिभतजजयभा  
 ४.५.१. फजेट तथा कामयिभ तजजयभासलभलतरे वडा सलभलतफाट प्राथलभवककयण बई आएका 

आमोजना /कामयिभहरु तथा गाॉउस्तयभा सॊचारन गनय आवश्मक देजिएका 
आमोजना / कामयिभ सभेतका आधायभा ववषमऺेत्रगत सजची तमाय गनुयऩनेछ । 

 ४.५.२. ववषमऺेत्रगत सजची तमाय गदाय देहाम वभोजजभ ऺेत्र छुट्याउन ुऩनेछ - 

क) आलथयक ववकास - कृवष, उद्योग तथा वाजणज्म, ऩमयटन, सहकायी, ववत्तीम 
ऺेत्र 

ि) साभाजजक ववकास - जर्ऺा, स्वास््म, िानेऩानी तथा सयसपाई, सॊस्कृलत 
प्रवद्यन, रैंलगक सभानता तथा साभाजजक सभावेर्ीकयण, 

ग) ऩजवायधाय ववकास - सडक तथा ऩरु (झोरुॊगे ऩरु सभेत), लसॊचाई, बवन तथा 
सहयी ववकास, उजाय, रघ ुतथा साना जरववद्यतु ( वैकजल्ऩक उजाय सभेत), 
सॊचाय 

घ) वातावयण तथा ववऩद व्मवस्थाऩन - वन तथा ब-ुसॊयऺण, जराधाय सॊयऺण, 
वातावयण सॊयऺण, जरवाम ु ऩरयवतयन, पोहयभैरा व्मवस्थाऩन, Sanitary 

Land Fill Sites, जर उत्ऩन्न प्रकोऩ लनमन्त्त्रण, ववऩद व्मवस्थाऩन, वारूण 
मन्त्त्र सॊचारन 

ङ) सॊस्थागत ववकास तथा सेवा प्रवाह - भानव सॊसाधन ववकास, सॊस्थागत 
ऺभता ववकास, सॊस्थागत ऩजवायधाय, नागरयक वडाऩत्र तथा टोकन प्रणारी, 
सेवा प्रवाहका भाऩदण्ड लनधाययण, सेवा प्रवाहभा ववद्यतुीम सचुना प्रववधीको 
प्रमोग,  

च) ववत्तीम व्मवस्थाऩन य सरु्ासन - रेिाॊकन, याजस्व ऩरयचारन, ववत्तीम 
अनरु्ासन, ववत्तीम जोजिभ न्त्मनुीकयण, सावयजलनक सनुवुाई, साभाजजक 
ऩरयऺण, आन्त्तरयक रेिा ऩरयऺण तथा आन्त्तरयक लनमन्त्त्रण प्रणारी, अजन्त्तभ 
रेिा ऩरयऺण तथा वेरुज ुपछौट, सचुना तथा सॊचाय व्मवस्थाऩन, 

 ४.५.३. आमोजना तथा कामयिभहरुको ववषमगत सचुीभाथी छरपरको रालग ववषमगत ऺेत्र 
हेने सदस्मको सॊमोजनभा गाउॉ  सबाका कजम्तभा १/१जना भवहरा तथा दलरत 
सदस्म, सम्फजन्त्धत ववषम हेने र्ािा / ववबागका प्रभिु सभेत यहने गरय ५ 
सदस्मीम कामय सभहु गठन गरयसभजहगत छरपरको व्मवस्था लभराउन ुऩनेछ । 
मस्तो कामयसभहुको सदस्म सजचव फजेट तथा कामयिभ सलभलतरे तोकेको 
सम्फजन्त्धत ववषम हेने र्ािा / ववबागका प्रभिुयहनछेन । 

 ४.५.४. ववषमगत कामय सभहुरे लनम्न ऩऺहरुराई सभेत भध्मनगय गददैआमोजना / 
कामयिभको प्राथलभवककयण गनुय ऩनेछ - 
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क) गाउॉ  कामयऩालरकारे तम गयेको आमोजना / कामयिभ प्राथलभवककयण 
भाऩदण्ड य आधाय 

ि) आमोजनाहरुको सॊचारनको सॊबाव्मता, प्राववलधक ऺभता य फजेट सीभा 
ग) आमोजना / कामयिभभा हनु सक्ने दोहोयोऩना, अन्त्तय ववषमगत ऩरयऩयुकता 

य अन्त्तयसम्फन्त्ध  
 ४.५.५.  ववषमगत कामय सभहुरे ववषमऺेत्रगत छरपरभा सम्वजन्त्धत ववषमका ववऻ वा 

ऺेत्रका प्रलतलनलधराई आभन्त्त्रण गनय सक्नेछ । 
 ४.५.६. ववषमगत कामय सभहुफाट छरपर बई प्राथलभवककयण बएका आमोजना / 

कामयिभराई फजेट तथा कामयिभ तजुयभा सलभलतरे जस्वकृतीको रालग गाउॉ  
कामयऩालरकाभा लसपारयस गनेछ । 

 ४.५.७. फजेट तथा कामयिभ तजुयभा सलभलतरे आमोजना / कामयिभ लसपारयर् गदाय  िचय 
व्महोने श्रोत वकटान बएका तथा फजेट सलुनजित बएका आमोजना / कामयिभहरु 
भात्र ऩेर् गनुय ऩनेछ । 

 ४.५.८. वजेट तथा कामयिभ सलभलतरे फजेट तथा कामयिभ ऩेर् गदाय देहाम वभोजजभका 
वववयणहरु सभेत तमायी गयी ऩेर् गनुय ऩनेछ ।वववयण तमाय गने ढाॉचा 
अनसुचुीहरुभा सॊरग्न बए वभोजजभको हनुऩुनेछ । 
क) आगाभी वषयको रालग प्रस्ताववत याजस्व / कयका दयहरु 
ि) स्थानीम तहको वावषयक नीलत तथा कामयिभ 
ग) स्थानीम तहको गत आवको मथाथय, चार ु आवको सॊसोलधत अनभुान य 

आगाभी आवको अनभुालनत आम व्ममको वववयण 
घ) स्थानीम तहको वावषयक ववकास कामयिभ (आमोजना / कामयिभको वववयण) 
ङ) ववलनमोजन ववधेमक  
च) आलथयक ववधेमक 

 
४.६. गाउॉ कामयऩालरकाको फैठकफाट फजेट तथा कामयिभ स्वीकृत गने 
  ४.६.१. फजेट तथा कामयिभ तजजयभा सलभलतरे ऩेर् गयेको नीलत तथा कामयिभ, 

वावषयक ववकासकामयिभ य फजेट गाउॉकामयऩालरकाभा छरपर गरय जस्वकृत गनुय 
ऩनेछ । 

  ४.६.२. मसयी जस्वकृत नीलत तथा कामयिभ, फजेट य वावषयक ववकास कामयिभ फजेट 
तथा कामयिभ तजुयभा सलभलतको सॊमोजकरे गाउॉ सबाभा असाय १५ गते फजेट 
बाषण भापय त ऩेर् गनेछ । 
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४.७.  गाउॉ सबाको फैठकभा फजेट तथा कामयिभ स्वीकृलत  
४.७.१. गाउॉ कामयऩालरकारे ऩेर् गयेको नीलत, कामयिभ य फजेट उऩय गाउॉ सबाभा 

दपावाय छरपर गरय वहभुतरे ऩारयत गनुय ऩनेछ । 
४.७.२. मसयी ऩारयत बएको नीलत, कामयिभ य फजेट कामायन्त्वमनको रालग गाॉउ  

कामयऩालरकाको कामायरमभाभा ऩठाउन ुऩनेछ ।  
४.७.३ गाउॉ  कामयऩालरकाको कामायरमरे मसयी प्राप्त बएको नीलत कामयिभ य फजेटको 

कामायन्त्वमको सभमतालरका सभेत तमाय गरय कामायन्त्वमनभा रैजान ुऩनेछ ।  
 
५. गैय सयकायी सॊस्था तथा लनजी ऺते्रको सहकामयभा सॊचारन हनु े मोजना कामयिभ 

सम्फन्त्धीव्मवस्था  
५.१. स्थानीम तहभा कामयिभ सॊचारन गनय चाहनेगैय सयकायी सॊस्थाहरुरे कामयिभ सॊचारन 

गनुय ऩजवय गाउॉ सबाफाट कामयिभ ऩरयत गयाउन ुऩनेछ । 
५.२. गैय सयकायी सॊस्थारे कामयिभ सॊचारनको प्रस्ताव गाॉउ  कामयऩालरकाको कामायरमभा ऩेर् 

गनुय ऩनेछ ।गाॉउ कामयऩालरकाको कामायरमरे मस्तो प्रस्तावराई फजेट तथा कामयिभ 
सलभलतभाऩठाई सम्फजन्त्धत ववषमऺेत्रगत सलभलतहरुभा छरपर गने व्मवस्था लभराउन ु
ऩनेछ।  

५.३. लनजी ऺेत्रका सॊस्थाहरुसगॉको सहकामयभा सॊचारन हनुे कामयिभ सॊचारन गनुय ऩजवय गाउॉ  
सबाफाट कामयिभ ऩरयत गयाउन ुऩनेछ ।  

 
६. फजेट तथा कामयिभ कामायन्त्वमन, अनगुभन य भलु्माॊकन 

६.१. फजेट तथा कामयिभको कामायन्त्वमन  
६.१.१. गाउॉ  सबाफाट वावषयक कामयिभ तथा फजेट जस्वकृत बए ऩलछ गाॉउ  

कामयऩालरकाको कामायरमरे कामयिभ कामायन्त्वमन मोजना तमाय गनुय ऩनेछ।  
६.१.२. कामायन्त्वमन कामयमोजना तमाय गदाय कामायन्त्वमनको ढाॉचा (Modality), सभम सीभा, 

कामायन्त्वमन गने जजम्भेवाय लनकाम वा ऩदालधकायी, अनगुभन भलु्माॊकनको भाऩदण्ड 
य प्रविमा सभेत तोक्न ुऩनेछ । 

६.१.३. आमोजना / कामयिभ कामायन्त्वमन गदाय सावयजलनक िरयद ऐन रगामत प्रचलरत 
काननुको अलधनभा यवह गनुय ऩनेछ । 

६.२. फजेट तथा कामयिभको अनगुभन य भलु्माॊकन 
६.२.1. गाउॉऩालरकाऩालरकारे सॊचालरत आमोजनाहरुको लनमलभत अनगुभनको व्मवस्था 

लभराउन ुऩनेछ ।  
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६.२.2. अनगुभन गदाय स्ऩष्ट नलतजा सजचक सवहतको अनगुभन पायभ तमाय गयी प्रमोग 
गनुय ऩनेछ । 

६.२.3. मोजना प्रगती सलभऺाको रालग गाउॉऩालरकाको अध्मऺताभा स्थानीम ववकास 
सभस्मा सभाधान सलभलत गठन गनुयऩनेछ ।मस्तो सलभलतको वैठक कम्तीभा वषयको 
३ ऩटक वस्नऩुनेछ ।  

६.२.4. गाउॉऩालरकाऩालरकाहरुरे आमोजना / ऩरयमोजनाको अनगुभन, सऩुरयवेऺण य  
भलु्माॊकनको रालग ववलबन्न सलभलतहरु गठन गनय सक्नछेन ्। 

६.२.5. अनगुभन भलु्माकॊ न सम्फन्त्धी अन्त्म व्मवस्थाको वायेभा गाउॉ कामयऩालरकारे 
आवश्मक कामयववधी तमाय गनय सक्नेछन ्। 

७. ववववध 
 ७.१.याजस्व तथा िचय जर्षयकको प्रमोग -  

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

 ७.२. लनवायचन सम्ऩन्न नबएका स्थानीम तहका सम्फन्त्धभा ववर्षे व्मवस्था 
स्थानीम तहको लनवायचन सम्ऩन्न नबएका स्थानीमतहको हकभा लनवायजचत प्रलतलनलध वहार 
नबएसम्भ चार ुप्रकृलतका अलनवामय दावमत्व सम्वन्त्धी (तरव बत्ता य कामायरम सॊचारन) िचय 
तथा गाॉउ कामयऩालरकाका ऩदालधकायीहरुको कामयकऺ तथा कामायरमको भभयत सॊबाय 
व्मवस्थाऩन िचय य वहवुवषयम िरयद मोजना अन्त्तगयत कामायन्त्वमनभा यहेका एवॊ हस्तान्त्तयण 
बई आएका आमोजना तथा कामयिभहरुकोरालग वजेट वनाई कामायन्त्वमन गनय सवकनछे । 
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मोजना तजजयभाको सभम तालरका 
ि.सॊ. कामय वववयण आ.व. 

२०७४/७५ को 
रालग 

अन्त्म 
आवहरुको 
रालग 

कैवपमत 

१ सॊघ तथा प्रदेर्वाट ववजत्तम 
हस्तान्त्तयणको िाका एवॊ वजेट 
तथा कामयिभ तजुयभा भागयदर्यन 
प्राप्त गने 

असाय १२  फैर्ाि १५  

२ श्रोत अनभुान य कुर फजेट सीभा 
लनधाययण 

 श्रावण ९ वैर्ाि ३०  

३ फस्ती/टोर स्तयफाट मोजना छनौट  श्रावण१५ जेठ १५  
४ वडा स्तयीम मोजना प्राथलभवककयण   श्रावण १७ जेठ २५  
५ वजेट तथा कामयिभ तजजयभा 

सलभलतफाट फजेट तथा कामयिभ 
तमायी 

श्रावण २४ असाय १५  

६ गाउॉ कामयऩालरकाको फैठकफाट 
फजेट तथा कामयिभ स्वीकृती गरय 
सबाभा ऩेर् गने 

श्रावण २५ असाय १५  

 गाउॉ सबाको फैठकभा फजेट तथा 
कामयिभ स्वीकृलत 

श्रावण ३२ 
असाय ३०  

 
 
प्रभाजणत गने : 
दस्तित : 
नाभ थय : श्री गणेर्फहादयु काकी 

ऩद : कामयकायी अलधकृत 
 
 


