
िचंगाड गाउपािलका 

 वािषक योजना तथा वजेट तजमुा िद दशन, २०७९ 

 

                                                 १:- पृ भूमी 

नेपालको संिवधानले संघीय लोकताि क गणत  नेपालको मलू संरचना संघ, दशे र थानीय तह गरी तीन तहको हने तथा रा य शि को योग तीनै तहल े

संिवधान र काननू बमोिजम गन यव था गरेको छ । संघ, दशे र थानीय तहल ेआ नो अिधकार े िभ को आिथक अिधकार स ब धी िबषयमा काननू बनाउन,े 

वािषक वजेट बनाउने, िनणय गन, नीित तथा योजना तयार गन र यसको काया वयन गन यव था समेत गरेको छ ।  

 

थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ ले गाऊँपािलकाले आ नो अिधकार े िभ को िवषयमा थानीय तरको िवकासको लािग आविधक, वािषक, रणनीितक 

र िबषय े गत म यमकालीन तथा दीघकालीन योजना बनाई लाग ूगन ु पन यव था रहकेो छ । अ तर सरकारी िव  यव थापन ऐन, २०७४ ले सावजिनक 

खचको अनमुािनत िववरण तयार गन, म यमकालीन खच सरंचना तयार गन, आव यकताको ेपण गन, राज वको ेपण तयार गन र िव ीय अनशुासन कायम 

गनपुन यव था गरेको छ ।  

 

आविधक योजनाले िलएका ल यह , म यमकालीन खच संरचनाले गरेका यव थाह लाई ोत साधनसँग तालमले गरी ाथिमकताका साथ ोतको िविनयोजन 

गन काम वािषक िवकास योजनाल ेगदछ । नेपालको संिवधान र थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ ले थानीय तहको योजना ि या स दभमा अगािड 

सारेका िवषय व तहु लाई मतू प िदन तथा एक पता कायम गन थानीय तह वािषक योजना तथा वजेट तजमुा िद दशन, २०७४ तयार ग रएको छ ।  

 
                                  २:- वािषक योजना तथा वजेट तजुमाका आधारह  

गाउँपािलकाल ेवािषक योजना तथा वजेट तजमुा र काया वयन गदा िन न िबषयह लाई आधार िलन ु 

पनछ । 

(क) नेपालको सिंवधान 

(ख) थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ 

(ग) राि य ाकृितक ोत तथा िव  आयोग ऐन, २०७४ 

(घ) अ तर सरकारी िव  यव थापन ऐन, २०७४ 

(ङ) संघीय र दशे सरकारले जारी गरेका नीित, काननू तथा मापद डह   

(च) थानीय तहमा वजेट तजमुा, काया वयन, आिथक यव थापन तथा स पि  ह ता तरण स ब धी िनदिशका, २०७४ 

(छ) संघीय, ादिेशक र थानीय तहको आविधक िवकास योजना 

(ज) थानीय तहको म यमकालीन खच संरचना 

(झ) ोत साधन  

(ञ) िवकासका अ तरस बि धत िबषयह  

(ट) नेपाल सरकारले अ तराि य जगतमा जनाएका ितब ताबाट िसिजत दािय वह , संघ र दशे सरकारले अबल बन गरेका अ य आिथक नीितह  

आिद । 

 
                           ३:- वािषक योजना तथा वजेटका ाथिमकताह  

गाउँपािलकाल ेबािषक योजना तथा वजेट तजमुा गदा िन न िबषयलाई ाथिमकता िदन ुपनछ:- 

(क) आिथक िवकास तथा ग रबी िनवारणमा य  योगदान पयुाउन,े 

(ख) उ पादनमूलक तथा िछटो ितफल ा  गन सिकने, 

(ग) जनताको जीवन तर, आ दानी र रोजगारी बढ्ने, 

(घ) थानीय सहभािगता जट्ुने, वयम ्सेवा प रचालन गन सिकने तथा लागत कम ला ने, 

(ङ) थानीय ोत साधन र सीपको अिधकतम योग हने, 



(च) मिहला, बालवािलका तथा िपछिडएका े  र समदुायलाई य  लाभ पु ने, 

(छ) लैङ्िगक समानता र सामािजक समावेशीकरण अिभबिृ  हने, 

(ज) दीगो िवकास, वातावरणीय संर ण तथा स बदन गन सघाउ पयुाउने, 

(झ) भािषक तथा साँ कृितक प को जगनेा र सामािजक स ाव तथा एकता अिभविृ मा सघाउ पयुाउन,े 

(ञ) थानीय तहले आव यक दखेेका अ य िबषयह  । 
 

                       ४:-  वािषक िवकास योजना तजुमा गदा यान िदनुपन िबषयह  
 

गाऊँपािलकाले वािषक  योजना तथा वजेट तजमुा गदा िन न िवषयह मा यान िदन ुपनछः- 

(क) संघ र दशे सरकारको नीित, ल य, उ े य, समय सीमा र कृयासँग अनकूुल हने, 

(ख) आविधक िवकास योजना र म यमकालीन खच संरचना अनसुार ाथिमकताकािबषयह , 

(ग) वातावरण संर ण, जलवाय ुप रवतन अनकुुलन, िवपद ् यव थापन, 

(घ) सशुासन, लैङ्िगक तथा सामािजक समावशेीकरण र लि त वगको सशि करणगन ज ता िवकासका अ तरस बि धत िबषयह , 

(ङ) समाजका सबै वग, े  र समदुायको अिधकतम सहभािगता सिुनि त गन िबषयह , 

(च) अ तर थानीय तहको योजना काया वयनमा सघाउ पु ने िबषयह , 

(छ) िवषय े गत तथा भौगोिलक स तलुन कायम गन प  

 
                                                   ५:- योजना तजमुाका चरणह  

 

 

               गाउँपािलकाल ेआ नो वािषक िवकास योजना तजमुा गदा तपिशल बमोिजमको कृया परुा गन ुपनछ । 
 

५.१ वजेटको पूव तयारी:- 

५.१.१ आय ययको ेपण ग रएको त यांक सिहतको िववरण संघीय सरकारमा पेश गन 

गाऊँपािलकाले आगामी आिथक वषको लािग आव यक पन आय ययको ेपण ग रएको त याङ्क सिहतको िववरण राज व परामश सिमित र 

वजेट तथा ोत अनमुान सिमितको िसफा रसमा कायपािलकाबाट िनणय गरी येक वषको पषु मसा त िभ  संघीय अथ म ालयमा अनसुचूी १ 

बमोिजमको ढाँचामा पठाउन ुपनछ । 

५.१.२ संघ र देशबाट वजेटको सीमा ा  गन 

संघीय सरकारबाट राज  बाँडफाँड र िव ीय समानीकरण अनदुान वापत थानीय तहलाई आगामी आिथक वषमा उपल ध हने ोतको िववरण फागनु 

मसा त िभ  तथा दशे सरकारवाट थानीय तहको लािग आगामी आ.ब.मा ा  हन ेिव ीय अनुदानको अनमुािनत िववरण चै  मसा त िभ  ा  गन । 

५.१.३ िवषयगत े  छुट्याउनेः- 

गाऊँ वा नगर कायपािलकाले आ नो े िभ  स चालन गन िवकास ि याकलापह लाई िन न अनसुार िवषयगत े  तोक  कायपािलकाका 

सद यह लाई िवषय े गत िज मेवारी िदन ुपनछ ।  

 

(क) आिथक िवकासः यस े  अ तगत कृिष, पयटन, उ ोग तथा वािण य, सहकारी, िव ीय ज ता े  समावशे गन ।  

 

(ख) सामािजक िवकासः िश ा, वा य, खानेपानी तथा सरसफाई, सं कृित ब ्धन,लैङ्िगक समानता तथा सामािजक समावेशीकरण (मिहला, 

बालवािलका, जे  नाग रक, अपाङ्गता भएका यि , दिलत, आिदवासी जनजाित, मधशेी,  मिु म,था , अ पसं यक आिद) ज ता 

े  समावशे गन । 

 

(ग) पूवाधार िवकासः सडक तथा पलु (झोलङ्ग ेपलु समेत), िसंचाई, भवन तथा  सहरी िवकास, उजा, लघ ुतथा साना जलिव तु, स चार ज ता 

े  समावशे गन । 

 



(घ) वन, वातावरण तथा िवपद् यब थापनः वन तथा भ–ूसंर ण, जलाधार संर ण, जलवाय ुप रवतन, फोहोरमैला यव थापन, जल उ प न 

कोप िनय ण िवपद ् यव थापन, वा णय  स चालन ज ता े  समावशे गन । 

 

(ङ) सुशासन तथा सं थागत िवकासः मानव संसाधन िवकास, सं थागत मता िवकास,  राज व प रचालन, िव ीय यव थापन, िव ीय जोिखम 

यनूीकरण, सावजिनक सुनवुाई, सामािजक परी ण, आ त रक र अि तम लेखापरी ण, बे ज ुफ यौट, सेवा वाहका मापद ड िनधारण, सेवा 

वाहमा िब तुीय सूचना िविधको योग, नाग रक स तु ी सव ण र अ तरिनकाय सम वय ज ता े  समावेश गन । 

 
                     ५.२  ोत अनुमान तथा वजेट सीमा िनधारण:- 

५.२.१ थानीय राज व परामश सिमित 

नेपालको सिंवधान, थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ र अ य चिलत काननूको अिधनमा रही थानीय तहले आ नो काय े िभ  
प रचालन गन स ने राज वका ोत, दायरा र दर समेतको िव ेषण गरी आगामी आिथक वषमा ा  हनस ने राज वको अनमुान गन 

योजनको लािग दहेाय वमोिजमको एक थानीय राज व परामश सिमित गठन गनु पनछ । 

(क)  गाउँपािलकाको उपा य                    - सयंोजक 

(ख)  मखु शासक य अिधकृत                   - सद य 

(ग) कायपािलकाले तोकेको कायपािलकाका सद य म यबेाट-१ जना मिहलासिहत २ जना  - सद य   

(घ) िनजी े को उ ोग बािण य स ब धी मा यता ा  सं थाको गाऊँ तहको अ य  वा िनजले  

तोकेको ितिनिध - सद य 

(ङ ) घरेल ुतथा साना उ ोग स ब धी मा यता ा  सं थाकोनगर वा गाऊँ तहको अ य  वा िनजले  

तोकेको ितिनिध  - सद य 

    (  च ) कायपािलकाको राज व शाखा मुख                          - सद य– सिचव 
 

राज व परामश सिमितको काम कत य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेछ 

 

                            ( क ) राज व स ब धी नीित वा काननूको तजमुा, संशोधन, प रमाजन र सोकोप रपालनाको स व धमा  

आव यक परामश दान गन । 

(परामश िददँा, कर वा गैरकर राज वको ताव गदा वा भै रहकेो कर वा गरैकर राज वमा प रवतन  

गन ुपदा यसको औिच य तथा यसवाट पन भाव समेतउ लेख गरी ताव तयार गन । साथै  

नेपाल सरकार, अ य दशे वा थानीय तहल ेलगाएका कर वा गरैकर र यसका दरसँग यथास भव  

ताद य हने गरी गन ुपन । 

(ख)  राज वका ोत दायरा र दर समेतको िव ेषण गरी आगामी आिथक बषमा ा  हन स ने राज वको  

अनमुान गन , 

(ग)  राज वका दर र े  लगायतका आधारमा आ त रक आयको िव ेषण र अनमुान गन, 

(घ) थानीय उ ोग तथा यवसाय व न र रोजगारी िसजनामा योगदान िदने िकिसमको कर नीितको  

स ब धमा परामश िदने, 

(ङ) कर राज व, गरैकर राज व, सेवा शु क, द तरु स ब धमा परामश िदने, 

(च) राज व शासन सधुारको लािग अ य आव यक परामश िदने । 

थानीय राज व परामश सिमितले राज व ेपण गरी अनसुचूी २ बमोिजमको ढाँचामा येक 

वषको पौष १५ गते िभ  स बि धत तहको कायपािलकामापशेगरी स न ुपनछ । 

  
       ५.२.२ ोत अनुमान तथा वजेट सीमा िनधारण सिमित 

५.२.२.१ गाऊँपािलकामा ा  हने आ त रक आय, राज व बाँडफाँटबाट ा  हने रकम, अनदुान, ऋण र अ य आयको ेपण र सोको 

स तिुलत िवतरणको खाका तथा वजेट सीमा िनधारण गन दहेाय बमोिजमको ोत अनमुान तथा वजेट सीमा िनधारण सिमित 

रहने छ । 



(क) िचगाड गाउँपािलकाको अ य        -  संयोजक 

(ख) िचगाड गाउपािलकाको उपा य      -     सद य 

(ग)कायपािलकाका सद यह  म ये मिहला, दिलत वा अ पसङ् यक समेतको ितिनिध व  

     हने गरी अ य  ल ेतोकेको चार जना                                                     -   सद य 

(घ)  मखु शासक य अिधकृत      - सद य–सिचव   

 

सिमितले आव यकता अनसुार स बि धत कमचारी र िवषय िव लाई सिमितको  बैठकमा आमि त सद यको पमा  

आम ण गन स नेछ । 

 
५.२.२.२ख ड (ग) बमोिजम सद य तो दा अ य  वा मखुले आफू स व  राजनीितक  दलबहकेको राजनीितक दलको सद य 

समेतलाई तो न ुपनछ । तर कायपािलकामा अ य राजनीितक दलको ितिनिध व नभएको हकमा यो यव था लाग ुहने छैन ।  

५.२.२.३ ोत अनुमान तथा वजेट िनधारण सिमितको काम, कत य र अिधकार दहेाय बमोिजमहनेछः– 

  (क) आ त रक आय, राज व बाँडफाँडबाट ा  हन ेआय, नेपाल सरकार तथा देशसरकारबाट ा   

   हन ेिव ीय ह ता तरण, आ त रक ऋण तथा अ यआयको ेपण गन, 

 

  (ख) राि य तथा ादिेशक ाथिमकता र थानीय आव यकतालाई म यनजर गरी ेिपत ोत र  

  साधनको स तिुलत िवतरणको खाका तय गन, 

 

(ग) आगामी आिथक वषको लािग ोत अनमुानको आधारमा वजेटको कुल सीमा िनधारण गन, 

 

(घ) िवषय े गत वजेटको सीमा िनधारण गन, 

 

( ङ ) नेपाल सरकार तथा दशे सरकारबाट ा  मागदशन, थानीय आिथक अव था, आ त रक  

आयको अव था समेतको आधारमा वजेट तथाकाय मको ाथिमिककरणका आधार तय गन, 

(च )   े गत वजेट तजमुा स ब धी मागदशन तय गन, 

 

(छ ) ोत अनमुान तथा वजेट सीमा िनधारण स ब धमा थानीय तहको आव यकतारिनणय बमोिजमका अ य कायह  गन  

 

सिमितले आ नो काय येक वषको बैशाख १० गते िभ  स प न ग रस नपुनछ । यसरी तयार भएको आगामी आिथक वषको वजेट सीमा 

येक बषको बैशाख १५ गत ेिभ  मखु शासक य अिधकृतल ेगाउँपािलकाका िबषयगत शाखा तथा वडा सिमितलाई उपल ध गराउन ु

पनछ ।  

        ५.२.३ वजेट सीमा िनधारण गन िविध   

गाऊँपािलकाल ेवजेट सीमाको िनधारण गदा दहेाय बमोिजमको ाथिमकताको आधारमा गनु पनछः– 

(क) गाउँपािलका  तरका गौरवका आयोजनाह को लािग आव यक रकम,  

(ख) समपरुक कोष आव यक पन आयोजनाको लािग चािहन ेरकम,  

(ग) सशत अनदुानको काय मको लािग तोिकएको रकम, 

(घ) िदगो िवकासका ल य लगायत राि य/अ तराि य ितब ताको काया वयनका लािग 

आव यक पन रकम, 
 

                               ( ङ ) थानीय सरकार स चालन ऐन बमोिजम गाऊँपािलका आफलेगन ु पन अ य अ याव यक कायह , 

                                मािथ उि लिखत े लाई आव यक रकम िविनयोजन ग रसकेपिछ मा  बाँक  



 

                                  रकम जनसं या, े फल, मानव िवकासको अव था, पूवाधार िवकासको अव था, िवकास लागत, राज व  

                                  प रचालनको अव था र लागत सहभािगताकोअव था ज ता िबषयलाईआधार मानी वडागत  

खचको आव यकता र औिच यताको आधारमा वडागत वजेट सीमा िनधारण गनपुनछ । तर  

वडामा दामासाहील ेवजेट िविनयोजन गन पाइन ेछैन । 
 

       ( छ ) वजेट सीमा िनधारण गदा थानीय तहमा रहकेो सामािजक तथा साँ कृितक िविवधतालाई  आधार मानी य ता े को 

सशि करणको लािग आव यक पन रकमको सीमा समेत िनधारण गन ुपनछ ।  

                            (ज) गाऊँपािलकाको कूल वजेट सीमाबाट तलब भ ा तथा कायालयस चालनको लािग आव यक पन वजेट छुट्याई अ य काय मको      

लािगवजेट सीमा िनधारण गनपुनछ । यसरी शासिनक खचको लािग वजेट सीमा िनधारण गदा राज व बाँडफाँटबाट ा  रकम र आ त रक आयको रकम भ दा 

बढी नहने गरी गनपुनछ । 

५.२.४ आयोजना ाथिमक करणका आधार 

ोत अनमुान तथा वजेट सीमा िनधारण सिमितले बजेट सीमा िनधारण गनकुा अित र  अनुसचूी ३ मा उि लिखत ढाँचा अनु प आयोजना ाथिमक करणका 

आधारह  तय गनपुनछ । वडा एवं गाऊँपािलका तरमाआयोजना ाथिमक करण गदा यसैअनसुचूी३ बमोिजम गनपुनछ । 

५.३ ब ती तहका योजना छनौट  

५.३.१ ब ती तहका योजना छनौट गदा िन नानुसार गनु पनछः 

(क) वडा सिमितले आ नो वडामा ितिनिध व गन सद यह लाई िविभ नब ती/टोलको योजना तजुमा गन सहजीकरण गन गरी िज मेवारी दान गनपुनछ ।  

(ख) येक वडाल ेवडा िभ का व तीह मा योजना तजमुाको लािग बैठक हने िदन, िमित र समय कि तमा तीन िदन अगाव ैसावजिनक सचूना माफत जानकारी 

गराउन ुपनछ  । 

(ग) व तीतहका योजना छनौट गदा सो ब ती िभ का सबै बग र समुदाय (मिहला, दिलत, आिदवासी जनजाित, मधेशी, था , मिु लम, उ पीिडत बग, िपछडा बग, 

अ पसं यक, िसमा तकृत, यवुा, वालवािलका, जे नाग रक, लैङ्िगकतथा यौिनकअ पसं यक, अपाङ्गता भएका यि , िपछिडएको बग आिद) को 

ितिनिध व सिुनि त गन ुपनछ । 

(घ) टोल/ब तीमा हन ेयोजना तजमुा कृयामा टोल÷ब ती िभ का ि याशील सामदुाियक स थाह  (टोल िवकास स था, आमा समुह, वाल लव/स जाल, यवुा 

लव, नाग रक सचतेना के , िविभ न सरकारी कायालयबाट गठन भएका समूह ज ता समहूह ) लाई पिन सहभागी गराउनु पनछ । 

मािथ उ लेख भए बमोिजमका सरोकारवालाह को अिधकािधक सहभािगता हने  गरीवडा सद यको संयोजनमा िनधा रत समय, िमित र थानमा उपि थत भै 

योजनाछनौटकोस ब धमा अ तरि या, छलफल, िवमश गरी योजनाह को छनौट गनपुनछ । यसरीछनौटभएका योजनाह को सचूी संयोजकले िलिखत पमा वडा 

सिमितमा पठाउन ुपनछ । 

 ५.४ वडातहमा योजनाको छनौट तथा ाथिमक करण 

ोत अनमुान तथा वजेट सीमा िनधारण सिमितवाट ा  वजेट सीमा र  मागदशनकोआधारमा स बि धत वडाह ले ब ती टोलबाट ा  योजनाह  

म यबेाट वडाको लािग ा वजेट सीमाको अधीनमा रही योजनाह को छनौट र ाथिमकता िनधारण समेत गरी अनसुचूी ४ बमोिजमको ढाचँामा वजेट 

तथा काय म तजमुा सिमितमा पेश गन ुपनछ । व ती टोलबाट योजना माग गदा वडा तरका मह वपणू योजनाह  छुट भएको अव थामा वडा सिमितले 

य ता योजनाह  वडा सिमितको वजेट सीमा िभ  रही औिच यताको आधारमा समावशे गन स नेछ । वडाको वजेट सीमा िभ  काया वयन हन नस ने 

गाऊँ नगर तरीय मह वपणू आयोजनाह  भएमा वडा सिमितल ेगाऊँ तथा नगरपािलकामा छु ै सचूी पठाउन स नछे । वडा सिमितले आयोजनाह को 

ाथिमक करण गदा ोत अनमुान तथा वजेट सीमा िनधारण सिमितले तोकेको आधारह  बमोिजम गनपुनछ ।  
 

                                     ५.५  वजेट तथा काय म तजुमा  

५.५.१ वजेट तथा काय म तजुमा सिमितको गठन 



ोत तथा वजेट सीमा िनधारण सिमितबाट िनधारण भएको आयको ेपण, िवतरणको खाका र वजेट िसमामा आधा रत भै थानीय तहको बािषक वजेट तथा 

काय म तजमुा गन दहेाय बमोिजमको वजेट तथा काय म तजमुा सिमित गठन गन ुपनछः–  

(क) िचगाड गाउपािलकाको उपा य                             - संयोजक  

(ख) िबषयगत े  हने गाऊँ कायपािलकाका सद यह             -- सद य 

(ग)  मखु शासक य अिधकृत             - सद य 

(घ) शासन, योजना तथा अनगुमन   शाखा  मुख                         -  सद य सिचव 
 

५.५.२ यस सिमितको काम कत य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेछ । 

(क) आगामी आिथक वषको नीित तथा काय मको ताव तयार गन, 

(ख) ोत अनमुान तथा वजेट सीमा िनधारण सिमितल ेिदएको वजेट सीमा िभ  रही वजेट तथा काय मको ाथिमक करण गन, 

(ग) वजेट तथा काय मको तावलाई िबषय े गत पमा छलफल गन यव था िमलाई अि तम ताव तयार गरी कायपािलकामा 

पेश गन,  

(घ) योजना तथा काय ममा दोहोरोपना हन निदने यव था िमलाउने तथा योजना काय म िबच आपसी ताद यता तथा प रपरुकता 

कायम गन, 

(ङ) वजेट तथा काय म स ब धी थानीय तहको आव यकता बमोिजम अ य कायह  गन। 
 

५.५.३ िबषयगत योजना ाथिमिककरण 

वजेटतथा काय म सिमितले वडाबाट ा  योजनाह लाई थानीय तहको आविधकयोजना, े गत नीितह  तथा ोत अनमुान तथा वजेट 

सीमा िनधारण सिमितलेतयार गरेकोआयोजना ाथिमिककरण आधार तथा मागदशन बमोिजम योजनाह लाई िबषयगत सिमितह मा 

छलफल गराई िवषयगत पमा ाथिमिककरण गन यव था िमलाउन ुपनछ । 

 

५.१.३ मा यव था भए बमोिजमका दहेाय बमोिजम येक े ह मा गठन हने िवषयगत सिमितमा िन न अनसुारको सद य रहन ेछनः्– 

 (क)  िबषय े  हने कायपािलकाको सद य                                   -   संयोजक 

 (ख) कायपािलकाल ेतोकेका कि तमा एक जना मिहला सिहत दईु जना कायपािलकाका सद य    -  सद य 

 (ग)  स बि धत  शाखा मुख                                          - सद य सिचव 
 

स वि धत े मा एक भ दा बढी शाखाह  रहकेो अव थामा कायपािलकाल ेकुनै एक जना शाखा मखुलाई सद य सिचव तोक  अ य 

शाखा मुखह लाई सद यको पमा सहभागी गराउन ुपनछ । 
 

            ५.५.४  वािषक वजेट तथा काय म तजुमा   

िबषयगत पमा ाथिमक करण सिहत पेश भएका योजनाह लाई वजेट तथाकाय   म तजमुा सिमितल ेकाय ममा दोहोरो नपन गरी दहेाय 

बमोिजम योजनाको ाथिमक करण र वजेट तजमुा गन ुपनछ । 

  (क) थानीय तहको आविधक योजनाको स च, ल य, उ े य, रणनीित  

  (ख) थानीय तहको म यमकालीन खच संरचना 

(ग)वजेट तथा काय म सिमितबाट ा  वजेट सीमा, मागदशन र योजना ाथिमक करणका आधारह  

(घ) िबषयगत सिमितबाट ाथिमक करण भै नआएका तर गाउँपािलका तरका मह वपणू आयोजनाह  (५.२.३. क, ख, ग, घ, ङ 

बमोिजमका योजनाह ) छनौट गन ु पन भएमा प  आधार र औिच यसमेतको आधारमा वजेटको सिुनि तता हने गरी य ता योजना 

समावेश गन सिकनछे । 

(ङ) थानीय तहको ोत साधनले मा  योजना स प न गन संभव नभएका तर थानीय तहका  

अ याव यक र तोिकएको मापद ड परूा गरेका योजनाह लाई समपरुक अनदुानबाट संचालन गनको लािग ताव गन सिकने छ । 

 

वजेट तजमुा सिमितल ेतयार गरेको वािषक वजेट तथा काय मको म यौदा अनसुचूी५ बमोिजमको ढाँचामा असार ५ गते िभ  अ य  

माफत ्कायपािलका सम  पेश गन ुपनछ । वािषक वजेट तथा काय मको म यौदा पेश गदा आिथक िवधयेक अनसुचूी६ बमोिजमको 

ढाचँामा र िविनयोजन िवधयेक अनसुूची ७ बमोिजमको ढाचँामा समेत पेश गन ुपनछ ।  



 
                               ५.६ गाऊँ कायपािलकाबाट वजेट तथा काय म वीकृित 

 वजेट तथा काय म तजमुा सिमितले पेश गरेको आगामी आिथक बषको बािषक नीित तथा काय म, राज व र  ययको अनमुान (वािषक वजेट) गाउँ 

कायपािलकाबाट वीकृत गरी सभामा ततु गन ुपनछ । 

 

 
                                         ५.७   गाऊँ  सभाबाट वजेट तथा काय म वीकृित 
 

५.७.१ वजेट तथा काय म तुितः 

  गाउँ कायपािलकाबाट वीकृत भएको वािषक वजेट तथा काय म उपा य  िनजको असमथतामा कायपािलकाले तोकेको 

कायपािलकाको कुन ैसद य माफत असार १० गतिेभ  गाउँ वा नगर सभामा तुत गरी स न ुपनछ । वािषक वजेट पशे गदा गत आिथक वषको राज व र ययको 

यथाथ िववरण, चालु आिथक वषको संशोिधत अनमुान तथा आगामी आिथक वषको योजना तथा काय म, आय ययको अनमुािनत िववरण र म यमकालीन 

खच संरचना समेतको िववरण खलुाउनु पनछ । 

 
५.७.२ वजेट तथा काय म वीकृितः 

(क) गाउँ सभामा ततु भएको आगामी आिथक वषको वािषक नीित तथा काय म, राज व र ययको अनमुान (वािषक वजेट) सभामा 

पेश भएको १५ िदन िभ  छलफलको काम स प न गन गरी कायतािलकाबनाउन ुपनछ ।  

(ख) सभामा छलफल स प न भएपिछ सभाले वजेट पा रत गन वा सझुावसिहत कायपािलकामा िफता पठाउन स नेछ । 

(ग) सझुाव सिहत ा  भएको वजेट उपर कायपािलकाल ेपनुिवचार गरी आव यक प रमाजन सिहत वा प रमाजन गन ुपन नदिेखएमा कारण 

सिहत ५ िदनिभ  पनुः सभामा पेश गन ुपनछ । 

(घ) कायपािलकाबाट पनुः पेश भएको वजेट तथा काय म असार मसा त िभ   स बि धतसभाल 

पा रत ग रस न ुपनछ ।  

(ङ) सभाले वीकृत गरेको वािषक वजेट तथा काय म ावण १५ िभ  सवसाधारणको जानकारीको लािग कािशत गनु पन छ । साथै 

स बि धत गाउँपािलकाको ववेसाईटमा समेत काशन गन ुपनछ ।  

 
                                                        ६. योजना काया वयन 

(क) गाउँ सभाले पा रत गरेको वािषक वजेट तथा काय म काया वयनको लािग स बि धत गाऊँ वा नगर कायपािलकाका मखु वा अ य ले ७ िदनिभ  

मखु शासक य अिधकृतलाई वजेटको खचगन अि तयारी दान गन ुपनछ ।  

(ख) अि तयारी ा  भएको १५ िदनिभ  मुख शासक य अिधकृतले अनसुचूी८बमोिजमको ढाँचामा काय म वीकृत गरी स बि धत शाखा/इकाइ मखु 

र वडा सिचवलाई िलिखत पमा योजना काया वयनकोिज मा िदनपुनछ ।  

(ग) योजना काया वयनको िज मा ा  भएको िमितले ७ िदनिभ  स बि धत शाखा र एकाइ मखु र वडा सिचवले काय म काया वयनकोकायतािलका 

मखु शासक य अिधकृत सम  पेश गन ुपनछ । 

(घ) शाखा/एकाइ मखु र वडा सिचवबाट पेश भएको काया वयनकाययोजनामा ािविधक मता, योजनाको संवेदनिशलता, काया वयन ाथािमक करण, 

नगद वाहको अव था समेतको आधारमा कुनै संशोधन गन ुपन दिेखएमा मखु शासक य अिधकृतले सझुाव िदन स नेछ । यसरी ा  भएको सझुाव 

समेतको आधारमा स बि धत िनकायले काया वयन काययोजनामा संशोधन गरी ५ िदन िभ  पनुः पेश गन ुपनछ । 

(ङ) सबै शाखा/इकाइ मखु र वडा सिचवबाट ा  काययोजनालाई मुख शासक य अिधकृतले एकि त गरी एक कृतकाया वयन काययोजना 

कायपािलका सम  पशे गन ुपनछ । 

 
 ६.१ योजना काया वयन िविध  

थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४, सावजिनक ख रद ऐन, २०६३, ख रद िनयमावली,आिथक कायिविध ऐन तथा िनयमावली र थानीय तहह ले 

संिवधान तथा अ य चिलत कानूनको अिधकार े  िभ  रही िनमाण गरेका ऐन िनयम अनसुार काया वयन गन ुपनछ । गाउँपािलकाले आिथक वष 

शु  भएको एक मिहना िभ  आ नो वािषक ख रद योजना र गु योजना वीकृत गरी सो अनु प ख रद कायको यव थापन गनपुनछ । 

                      ६.२ अनुगमन तथा सुप रवे ण सिमित 



                   ६.२.१ अनुगमन तथा सुप रवे ण सिमितको गठन  

गाऊँपािलकाबाट स चािलत योजनाको लागत, प रमाण, समय सीमा रगणु तरीयताको आधारमा अनगुमन गरी आव यक पृ पोषण 

िदनको लािग िन न अनसुारको अनगुमन तथा सपु रवे ण सिमित गठन गन ुपनछ । 

(क) पािलका उपा य                 - संयोजक 

(ख) अ य ल ेतोकेका एक जना मिहलासिहत कायपािलकाका दईु जना सद य सद यह    - सद य 

(ग) गाउपािलकाको मखु शासक य अिधकृत             - सद य  

(घ) मखु, शासन,योजना तथा अनगुमन  शाखा               - सद य सिचव 
 

उ  सिमितमा आव यकता अनसुार कायपािलकाका अ य सद य तथा िवषय िव लाई आम ण गन सिकनछे । 

                                       ६.२.२ अनुगमन तथा सुप रवे ण िविधः  

(क) कायपािलकामा एक कृत काया वयन काययोजना पेश गरेको १५ िदनिभ  अनगुमन तथा सपु रवे ण सिमितले वािषक अनुगमन 

काययोजना बनाई काया वयन गन ुपनछ । 
(ख) अनगुमन तथा सपु रवे ण सिमितल े गरेको कामको ितवेदन येक २ मिहनामा पशे गरी कायपािलकाको बैठकमा छलफल गनु 

पनछ ।  
(ग) कायपािलकाल ेअनगुमन तथा सपु रवे ण सिमितको ितवेदन समेतको आधारमा योजना काया वयनमा दिेखएका िुटह  स याउन 

तथा समयरगणु तर कायम गन स बि धत प  (उपभो ा सिमित, िनमाण यवसायी, परामशदाता, तथा कमचारी) लाई आव यक िनदशन 

िदन ुपनछ । अनगुमन तथा सपु रवे ण सिमितले िदएको िनदशन पालना गन ुस बि धत प को िज मेवारी हनेछ । 
 

                             ६.२.३ वडा तरीय अनुगमन सिमित 

आ नो वडािभ  स चािलत योजनाको लागत, प रमाण, समय सीमा रगणु तरीयताका आधारमा अनगुमन गरी आव यक पृ पोषण िदनको लािग 

िन न अनसुारको वडा तरीय अनगुमन सिमित गठन गन ुपनछ । 

(क) स वि धत वडाको वडा य          -  संयोजक 

(ख) वडा सद यह              -सद य 

(ग) वडा सिचव          -  सद य सिचव 
 

उ  सिमितमा आव यकता अनसुार अ य कमचारीलाई आम ण गन सिकनेछ । सिमितले अनगुमन गदा दिेखएका िवषयका स ब धमा 

अनगुमन तथा सुप रवे ण सिमितलाई िनयिमत पमा जानकारी गराउन ुपनछ ।  
 

६.२.४ आयोजनाको मू याङ्कन  

गाउँपािलकाल े५ करोड  भ दा वढी लागतका आयोजनाको योजना स प न भएको २ बषिभ  ते ो प बाट भाव मू यांकन गराउनु पन छ । 
 

६.३ सःशत, िवशेष र समपुरक अनुदानबाट स चािलत योजना काया वयन 

 संघ तथा दशे सरकारबाट गाऊँपािलका माफत ्स चालन गन सःशत, िवशेष र समपरुक  अनदुानका आयोजनाह को काया वयन स बि धत तहबाट 

ा  मागदशन बमोिजम हनेछ । 
 

६.४ योजनाको भु ानी कृया 

 गाउँपािलका बाट स चािलत योजनाको कायस प न ितबेदनरिनङ्ग िवल, आव यक िवल  

भरपाई, सावजिनक परी ण ितबेदन र िनयमानसुार पेश गनपुन अ य आव यक कागजातको आधारमा रकम भु ानी गनु पनछ । 

 
७. लागत साझेदारीमा योजना काया वयन 

 नेपाल सरकार वा दशे सरकारले थानीय तहलाई पवूाधार िवकास स ब धी कुनै योजना काया वयन गन समपरुक  

अनदुान दान गन स नेछ । समपरुक अनदुानका आधारह  दहेाय बमोिजम हनेछनः–  

 (क)आयोजनाको आव यकता र ाथिमकता, 



 (ख)आयोजनाको स भा यता, 

 (ग)आयोजनाको लागत,  

 (घ)आयोजना काया वयन गनको लािग आव यक लागत साझेदारी,  

 (ङ)आयोजनाबाट ा हने ितफल वा लाभ,  

 (च)आयोजना काय वयनको लािग आव यक ािविधक मता । 

 

समपरुक अनदुान दान गन कायिविध तथा अ य यव था नेपाल सरकारले िनधारण गरे बमोिजम हनेछ । 

 
                                          ८. िविवध 

८.१  थानीय तहले ऋण िलन स नःे 

गाउँपािलका तथा नगरपािलकाले राि य ाकृितक ोत तथा िव  आयोगको िसफा रसको सीमािभ  रही स बि धत सभाबाट वीकृत हनेगरी 

उ पादनशील, रोजगारमलुक, आ त रक आय बिृ  तथा पूँजीगत कायको लािग आ त रक ऋण िलन स ने छन ्। य तो ऋणको अविध अिधकतम २५ 

वषस म हनेछ । 

 

नेपाल सरकारबाट ा  भएको ऋण वा नपेाल सरकार जमानी भै िलएको ऋण स बि धत गाउँपािलका वा नगरपािलकाले िनधा रत समयमा चु ा 

नगरेमा नेपाल सरकारले य तो गाउँपािलका वा नगरपािलकालाई उपल ध गराउने अनदुानबाट क ा गरी सो रकम ा  गन वा ऋण भु ानी ग रिदनेछ । 

 
८.२  व तुगत िववरण (Profile) तयार गनु पनः 

गाउँपािलका वा नगरपािलकाले वािषक योजना र वजेट तजमुा गन ु पवू थानीय तहको भौगोिलक, सामािजक, आिथक तथा पवूाधार लगायतका 

े को यथाथ ि थित दिेखने गरी ब तगुत िववरण (Profile) तयार वा  अ ाविधक गन ुपनछ । अ ाविधक व तगुत िववरण आ ना Website माफत 

सावजिनक गन ुपनछ ।  

 

  



 

अनुसचूी- १ 
 (िद दशनको दफा ५.१.१ संग स बि धत) 

आय तथा ययको ेपण 

आ.व...................... 

    

शीषक आ.व. ..../.....को यथाथ 
आ.व. ..../...... को संशोिधत 

अनुमान 
आ.व. ..../.....को अनुमान 

          

राज वः       

१ आ त रक राज वः       

१.१ एक कृतस प ी कर       

१.२ घरज गाबहाल कर       

१.३ यवसाय कर       

१.४ बहालिवटौरीशु क       

१.५ पािकङशु क       

१.६ जिडबटुी, कवाडी र जीवज त ुकर       

१.७ सेवा शु क       

१.८ अ य       

          

२ राज व बाँडफाँडः       

२.१ मू यअिभविृ  कर तथा अ त: शु क       

२.२ ाकृितक ोतको रोय टी       

२.२.१ पवतारोहण       

२.२.२ िव युत       

२.२.३ वन       

२.२.४ खानी तथा खिनज       

२.२.५ पानी तथाअ य ाकृितक ोत       

  
 

      

३ िव ीय ह ता तरण       

३.१ नेपाल सरकारबाट ा  हने अनुदानः       

३.१.१ िव ीय समानीकरणअनदुान       

३.१.२ सशत अनदुान       

३.१.३ समपरूक अनदुान       

३.१.४ िवशेष अनदुान       

३.२ देश सरकारबाट ा  हने अनुदानः       

३.२.१ िव ीय समानीकरणअनदुान       

३.२.२ सशत अनदुान       

३.२.३ समपरूक अनदुान       

३.२.४ िवशेष अनदुान       

४ िव ीय यव था ( ाि )       

५ अ तर थानीय तह साझेदारी       



६ अ य       

     

     

कूल ज मा 
   

यय:       

१ चाल ु       

१.१ पा र िमक/ सुिवधा       

१.२ 
मालसमान तथा सेवाको उपयोग 
(तालीम समेत)       

१.३ याज र सेवा खच       

१.४ अनदुान       

१.५ सामािजक सुर ा       

१.६ अ य खच       

२ पँूजीगत       

२.१ ज गा       

२.२ भवन       

२.२.१ फिनचर       

२.२.२ सवारी साधन       

२.२.३ मेिशनरी औजार       

२.२.४ सावजिनक िनमाण       

२.२.५ पँूजीगत अनुस धान तथा परामश       

२.२.६ अ य       

३ िव ीय यव था (भु ानी)       

  ज मा       

४ बजेट बचत (+)/ यून (-)     

५ ऋण       

५.१ आ त रक       

५.२ वा        

६ गत वषको मौ दात       

  कूल ज मा       

नोट: राज  र खचशीषक नपेाल सरकारको खच बग करण तथा या या बमोिजम उ लेख गन ुपनछ  ।  

 

  



अनुसचूी २ 

(िद दशनको दफा ५.२.१ संग स वि धत) 

िचगाड गाउँपािलका  

राज व परामश सिमितको ितवेदन, .......... 
 

(क) पृ भूिम 

 

(ख) राज वको मौजुदा अव थाको िव े षण 

 

(ग) राज व नीितह  

 

(घ) करका आधारह  

 

(ङ) आगामी आ.व.को लािग तािवत कर तथा गैर कर राज व दर 

िस.नं. राज वको े ह  चाल ुआिथक वषको दर तािवत दर  पु ्याई ं कैिफयत 
      
      
      

 

(च) आगामी आ.व.को लािग अनुमािनत कर तथा गैर कर राज व रकम 

िस.नं. राज वको े ह  गत आ.व.को यथाथ रकम चालु आ.व.को सशंोिधत अनमुान आगामी आ.व.को 
अनमुान 

कैिफयत 

      
      
      

 

(छ) िन कष तथा सुझावह  

(....................) 

सयंोजक ................ 

सद य ................. 

सद य .................. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 थानीय राज व परामश सिमित 

अनुसचूी ३ 
(िद दशनको दफा ५.२.४ संग स वि धत) 

आयोजना ाथिमक करणका आधारह  तथा ाथिमकता िनधारण फाराम 
 

(क) आयोजना ाथिमक करणका आधारह   
 

१.ग रबी िनवारणमा य  योगदान पु ने आयोजनाह  (२० अंक) 
  (क) य  योगदान पयुाउने–२० अंक 

  (ख) अ य  योगदान पयुाउन े–१० अकं 

  (ग) तट थ–५ अंक 
 
२. उ पादनमूलक तथा िछटो ितफल ा  गन सिकन ेआयोजनाह  (१५ अंक) 

  (क) चाल ुआ.व.मानै स प न हने–१५ अंक 

  (ख) आगामी आ.व. मा स प न हने–१० अंक 

  (ग) अ य–५ अंक 

 
३. आ दानी र रोजगार बृि  गन आयोजनाह  (१५ अंक) 

  (क) य  योगदान पयुाउने–१५ अंक 

  (ख) अ य  योगदान पयुाउने–७.५ अंक 

  (ग) तट थ–०  

 
४.लागत सहभािगता जुट्ने आयोजनाह  (१५ अंक) 

  (क) ५०५ वा सो भ दा बढी लागत सहभािगता हने–१५ अंक 

  (ख) २०५ दिेख ५०५ स म लागत सहभािगता हने–१० अंक 

  (ग) २०५ स म लागत सहभािगता हने–५ अंक 

  (घ) लागत सहभािगता नहने–० 

 
५. थानीय ोत साधन र सीपको योग हने आयोजनाह  (१० अंक) 

  (क) आयोजनालाई आव यक पन सबै ोत साधन थानीय तहमा उपल ध हने–१० अंक 

  (ख) आयोजनालाई आव यक पन ५०५ स म ोत साधन थानीय तहमा उपल ध हने–७.५अंक 

  (ग)अ य–५ अंक 

 
६. समावेशी िवकासमा योगदान पयुाउने आयोजनाह  (१० अंक) 

  (क) य  योगदान पयुाउने–१० अंक 

  (ख) अ य  योगदान पयुाउने–५ अंक 

  (ग) तट थ–०  



 
७. दीगो िवकास र वातावरणीय संर ण गन आयोजनाह  (१० अंक) 

  (क) य  योगदान पयुाउने–१० अंक 

  (ख) अ य  योगदान पयुाउने–५ अंक 

  (ग) तट थ–० 

 

८. थानीय भािषक, सां कृितक िवकास गन आयोजनाह  (५ अंक) 

  (क) य  योगदान पयुाउने–५ अंक 

  (ख) अ य  योगदान पयुाउने–३ अंक 

  (ग) तट थ–० 



(ख) आयोजनाको ाथिमकता म िनधारण फाराम  

.सं.  
आयोजनाको 

नाम 

ग रबी िनवारणमा य  

योगदान पु ने          )२० 

अंक(  

उ पादनमलूक तथा िछटो 

ितफल ा  
गन सिकन े

)१५ अंक(  

आ दानी र 

रोजगार बढ्ने     

)१५अंक(  

लागत 

सहभािगता 

जुट्ने        

)१५ अंक(  

थानीय ोत 

साधन र सीपको 

योग 
(१० अंक) 

समावेशी 

िवकासमा 

योगदान   )१० 

अंक(  

दीगो िवकास र 

वातावरणीय संर ण 
(१० अंक) 

थानीय भािषक, 
सां कृितक िवकास )५ 

अंक(  

कुल 

ा ाङ्क    

)१००(  

ाथिमकता म 
 

१            
२            
३            
४            
५            
६            

 

नोटः  आयोजनाह को ाथिमकता म िनधारण गदा सवैभ दा बढी अकं ा  गन आयोजनालाई पिहलो ाथिमकता म िनधारण गन ुपनछ । 

 .स..  अंक भार ाथिमकता न.ं 

१ ८० अंक भ दा बढी ा  भएमा १ 

२ ६० देिख ८० अंक ा  भएमा  २ 

३ ६० अंक भ दा कम ा  भएमा ३ 

४ ५० अंक भ दा कम ा  भएमा यनू ाथिमकता 

नोटः यसरी योजना छनौट गदा पिहलो ाथिमकतामा परेको योजनाह  छनौट गन । रकम उपल ध भएस म ाथिमकता २ र ३ वीकृत गन स नेछ ।



अनुसचूी ४ 

(िद दशनको दफा ५.४ संग स वि धत) 

िचगंाड गाउँपािलका 
वडा न.ं...... 

आयोजनाको ाथिमिककरण सचूी, २०..... 

(क) िनधा रत वडागत बजेट सीमा िभ का आयोजनाको लािग 

थिमकता म आयोजनाको नाम आयोजना संचालन हने थल अनमुािनत लागत काया वयन िविध 
लाभाि वत 
जनसं या 

आविधकयोजनाका 
रणनीितसँग स बि धत 

 आिथक िवकास 
१       
२       
सामािजक िवकास  
१       

२       
पवूाधार िवकास 
१       
२       
वातावरण तथा िवपद ् यव थापन सिमित 
१       
२       
सशुासन तथा स थागत िवकास 
१       
२       

 
(ख) गाउँपािलका वा नगरपािलका तरीय (गाउँ नगर गौरवका आयोजना, वहवष य आयोजनाह  र दईु वा सो भ दा वढी वडामा  

पन आयोजनाह ) 

थिमकता म आयोजनाको नाम 
आयोजना संचालनहन े

थल 
अनमुािनत लागत काया वयन िविध 

लाभाि वत 
जनसं या 

आविधक योजनाका रणनीित 
सँग स बि धत 

१       
२       
३       

नोटः मागत आयोजनाह को ाथिमक करण सचूी आव यक पन छैन । 



 

 

 

 

                                                                  

                                                                     

                                                                     

अनुसचूी ५ 

(िद दशनको दफा ५.५.३ संग स बि धत) 

 

आिथक वष ..को 

नीित, काय म तथाबजेट 
 

 

                                                                     िचगाड गाउँपािल 

             सखुत िज ला 

                                                                 कणाली दशे 

 

  



ख ड१ - प रचय र समी ा 

१.१पृ भमूी 

१.२ चाल ूआ.व.को नीित तथा काय मकोसमी ा 

(क) आिथक े  

(ख) सामािजक े  

(ग) पवूाधार े  

(घ) वातावरणतथािवपद यव थापन 

(ङ) सं थागत िवकास, सेवा वाह र सशुासन 

(च) अ य 

ख ड२ - आगामीआ.व.२०...........को नीित, बजेटतथाकाय म 

२.१स च, ल य, उ े य र अपिे तउपल धी 

२.२ वािषक बजेट तथा काय म तजमुा गदा अवल बन ग रएका मखु नीित तथा आधारह  

२.२.१सम नीित तथा आधारह  

२.२.२ े गत नीित तथा आधारह ः 

(क) आिथक े  

(ख) सामािजक े  

(ग) पवूाधार े  

(घ) वातावरणतथािवपद यव थापन 

(ङ) सं थागत िवकास, सेवा वाह र सशुासन 

२.३मु यमु य आयोजना र ि याकलापह  

२.४ अनमुािनत यय र ोत यव थापन 

२.५ उपसंहार 

ततु गन 

                                           उपा य  .. 

                                                                                                                                                                                                                िमित:-   

  

 

 

 

 



 

 

आय ययको िववरण 

आ.व.२०  / 

    
. हजारमा 

शीषक 
गत आ.व.२०  /  

कोयथाथ 

चालु आ.व. २० /   को 

सशंोिधत अनुमान 
आ.व.२०  /    को अनमुान 

आयः       

  राज वः       

  आ त रक राज व       

  राज व बाँडफाँडबाट ा  रकम       

  अ य आय       

  अ तर सरकारी िव ीय ह ता तरण       

  नेपाल सरकारबाट ा        

  दशे सरकारबाट ा        

  अ तर थानीय तहबाट ा        

  जनसहभािगताः       

  नगद सहभािगता       

  म तथा व तुगतसहायता       

ययः       

  चाल ुखच       

  पूँिजगतखच       

          



बजेट बचत (+)/ यून (-)       

िव ीय यव था       

  खुद ऋण लगानी       

  ऋण लगानी (-)       

  ऋण लगानीको सावािँफता ा ी (+)       

          

  खुद शेयर लगानी       

  शेयर लगानी (-)       

  शेयर िब बाट लगानीिफता ा ी (+)       

          

  खुद ऋण ा ी       

  ऋणको साँवा भु ानी (-)       

  ऋण ा ी (+)       

अि तम बजेट बचत (+)/ यून (-)       

 

 

 

 

 

  

 

 

 



राज व तथा अनुदान ाि को अनुमान 

आ.व.२०  / 

    
. हजारमा 

शीषक 
गत आ.व २० /   को 

यथाथ 

चालु आ.व. २० /को सशंोिधत 

अनुमान 

आ.व.  २० / 

कोअनुमान 

राज वः       

  आ त रक राज वः       

11300 स पि  कर       

11310 अचल स पि मा ला नकेर       

11311 यि गत स पतीमाला ने बािषक कर       

11312 सं थागत स पतीमाला ने बािषक कर       

11313 एक कृत स पित कर       

11314 भिुमकर/मालपोत       

11320 खदु स प ीमा ला नेकर       

11321 घरवहाल कर       

11322 वहाल िवटौरी कर       

थानीय तहले आजन गन अ य कर तथा राज को िववरणह  नेपालसरकारवाट वीकृत राज  संकेत तथा विगकरण र या या बमोिजम उ लखे गन ।  

          

  राज व बाँडफाँडः       

11411 बाँडफाँड भइ ा हने मू य अिभबृि  कर       

11421 बाँडफाँड भइ ा हने अ त शु क       

14171 वन रोय टी       

14172 खानी रोय टी       

14173 जल ोत रोय टी       



14174 पवतारोहण रोय टी       

14175 पदया ा रोय टी       

14176 पयटन सेवा शु करोय टी       

अ य आयः       

  सािवक थानीयिनकायबाट ह ता तरण भई ा  रकम       

  बे ज ुअसुली       

  गत वषको नगद मौ दात       

          

अ तर सरकारी िव ीय ह ता तरणः       

  नेपाल सरकारबाट ा  अनदुानः       

  िव ीय समानीकरणअनदुान       

  सशत अनदुान       

  समपरूक अनदुान       

  िवशेष अनदुान       

          

  देश सरकारबाट ा  अनदुानः       

  िव ीय समानीकरणअनदुान       

  सशत अनदुान       

  समपरूक अनदुान       

  िवशेष अनदुान       

          

  अ य थानीय तहबाट ा  अनदुानः       

  सशत अनदुान       

  समपरूक अनदुान       



  िवशेष अनदुान       

          

जनसहभािगताः       

  नगद सहभािगता       

  म तथा व तुगतसहायता       

 

नोट- राज वकािशषकह  नपेाल सरकारवाट वीकृत राज  संकेत तथा विगकरण र या या बमोिजमउ लेख गन हनेछ । 

 

 

 

 

यय अनुमान 

आ.व.२० / 

         
. हजारमा 

शीषक 
आ.व.२०  / 

को यथाथ 

आ.व.२०  / 

को सशंोिधत 

अनुमान 

आ.व.२० / को 

अनुमान 

ोत 

आ त र

क ोत 

अ तरसरकारी िव ीय ह ता तरण 

ऋण 
जनसहभा

िगता नेपाल 

सरकार 

देशसर

कार 

थानीयत

ह 

चालु खच                   

२१००० 
पा र िमक / 

सिुवधा 
                  

२११०० 
पा र िमक / 

सिुवधा 
                  

२१११० 

नगदमा िदइने 

पा र िमक र 

सिुवधा 

                  



२११२० 

िज सी वा िज सी 

वापत कमचारी 

िदइन ेपा र िमक 

सिुवधा 

                  

२११२१ पोशाक                   

२११२२ खा ा न                   

२११२३ 
औषधी उपचार 

खच 
                  

२११३० कमचारी भ ा                   

२११३१ थानीय भ ा                   

२११३२ महगंी भ ा                   

२११३३ िफ ड भ ा                   

२११३४ 
कमचारीको बैठक 

भ ा 
                  

२११३५ 
कमचारी ो साहन 

तथा परु कार 
                  

२११३९ अ यभ ा                   

२११४० 
पदािधकारी भ ा 

तथा अ य सिुवधा 
                  

२११४१ 
पदािधकारी बैठक 

भ ा 
                  

२११४२ 
पदािधकारी अ य 

सिुबधा 
                  

२११४९ 
पदािधकारी अ य 

भ ा 
                  

थानीय तहले गन अ य चाल ुखचका िशषकह  आव यकता अनसुारयसै ग र उ लेख गन। 



पूँिजगत खच                   

३११११ भवन ख रद                   

३१११२ भवन िनमाण                   

३१११३ 

िनिमत भवनको 

सरंचना मक सुधार 

खच 

                  

३१११५ 
फिनचर तथा 

िफ चस 
                  

३११२० 
सवारी साधन तथा 

मेिशनरी औजार 
                  

३११२१ सवारी साधन                   

३११२२ 
मेिशनरी तथा 

औजार 
                  

३११३० 
अ य पूँजीगत 

खच 
                  

३११३१ 

पशधुन तथा 

बागवानी िवकास 

खच 

                  

३११३२ 

क यटुर स टवयेर 

िनमाण तथा खरीद 

खच एव ंअ य 

बौि कस प ी 

ाि  खच 

                  

३११५० सावजिनक िनमाण                   

३११५१ 
सडक तथा पलू 

िनमाण 
                  



३११५२ 
रेलमाग तथा हवाइ 

मैदान िनमाण 
                  

थानीयतहल ेगन अ य पुँजीगत खचका िशषकह  आव यकता अनसुार यसै ग र उ लेखगन। 

 

 

  



िव ीय यव था अनुमान 

आ.व.२०  / 

    
. हजारमा 

शीषक 
आ.व.२०  / को 

यथाथ 

आ.व.२० / कोसशंोिधत 

अनुमान 
आ.व२० / कोअनुमान 

िव ीय यव थाः       

  खुद ऋण लगानी       

  ऋण लगानी (-)       

  ऋण लगानीको सावािँफता ा ी (+)       

          

  खुद शेयर लगानी       

  शेयर लगानी (-)       

  शेयर िब बाट लगानीिफता ा ी (+)       

          

  खुद ऋण ा ी       

  ऋणको साँवा भु ानी (-)       

  ऋण ा ी (+)       

 

        

  



काय े गत यय अनुमान 

आ.व.२०  / 

         
.हजारमा 

संकेत न.ं शीषक 
आ.व.२० / 

को यथाथ 

आ.व.२० / को 

संशोिधत अनुमान 

आ.व.२० /को 

अनुमान 

ोत 

आ त रक 

ोत 

अ तरसरकारी िव ीय ह ता तरण 

ऋण जनसहभािगता नेपाल 

सरकार 
देश 

सरकार 
थानीयतह 

१० आिथक िवकास          

१०१० कृिष          

१०२० उ ोग तथा वािण य          

१०३० पयटन          

१०४० सहकारी          

१०५० िव ीय े           

             

२० सामािजक िवकास          

२०१० िश ा                   

२०२० वा य                   

२०३० 
खानेपानी तथा 

सरसफाइ 
                  

२०४० सं कृित व न                   

२०५० 
खेलकुद तथा 

मनोर जन 
                  

२०६० 

लै िगक समानता 

तथासामािजक 

समावेशीकरण 

                  

                      

३० पूवाधार िवकास          



३०१० 
थानीय सडक, पलु 

तथाझोलङ्ुगपेलु 
         

३०२० िसंचाई          

३०३० 
भवन तथा सहरी 

िवकास 
         

३०४० 

उजा, लघ ुतथा 

सानाजलिव तु 

(वैकि पक उजा समते) 

         

३०५० स चार          

             

४० 
वातावरण तथा 

िवपद यव थापन 
         

४०१० वन तथा भ-ुसंर ण                   

४०२० जलाधार संर ण                   

४०३० 
वातावरण संर ण, 

जलवाय ुप रवतन 
                  

४०४० 
फोहरमलैा तथा 

ढल यव थापन 
                  

४०५० 
जलउ प न 

कोपिनय ण 
                  

४०६० िवपद यव थापन                   
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५० 
सं थागत िवकास, 

सेवा वाहर सशुासन 
         

५०१० सामा य सेवा                   
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५०५० 

थानीय 

त याङ्कसंकलन र 

अिभलेख यव थापन 
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५०७० 
अनसु धान तथा 

िवकास 
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१४                     
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१८                     
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पनु ः थानीयतहबाट स चालन ग रने सबै काय मह लाई े गत/िवषयगत आधारमा छु ाएर येक िवषय (ज तैः कृिष, िश ा, वा य, सडक) को अलग अलग िववरण तयारगन ुपनछ । 

 

  



अनुसचूी ६ 

(िद दशनको दफा ५.५.३ संग स वि धत) 

थानीय तहको आिथक ऐनको नमनुा 

िचगाड गाउँपािलकाको अथ स ब धी तावलाई काया वयन गन बनेको िवधयेक 

तावनाः- िचगाड गाउँपािलकाको आिथक वष 20७९।०८० को अथ स ब धी तावलाई काया वयन गनको िनिम  थानीय कर तथा शु क संकलन गन, छुट िदने तथा 

आय संकलनको शासिनक यव था गन वा छनीय भएकोल,े  

नेपालको संिवधानको धारा २२९को उपधारा (२) बमोिजम  िचगाड गाउँ सभा सभाले यो ऐन बनाएको छ ।  

१. सिं  नाम र ार भः (1) यस ऐनको नाम “आिथक ऐन, 20७९” रहकेो छ । 

  (2) यो ऐन 2०७९ साल ावण 1 गतेदिेख िचगाड गाउँपािलका े मा लाग ूहनेछ । 
२. स पित करः गाउँपािलकािलकाका े िभ  अनसुिूच (1) बमोिजम एिककृत/ स पि  कर/घरज गा कर लगाइन ेर असलू उपर ग रनेछ । 

३. भूिम कर (मालपोत):गाउँपािलका े िभ का ज गामा य तो ज गाको उपभोगका आधारमा अनसुिूच (2) बमोिजम भिूम कर (मालपोत) लगाइने र असलू उपर 

ग रनेछ । (एक कृत स प ी कर लगाएको अव थामा भूिम कर नला न)े 
४. घर ज गा वहाल करः  गाउँपािलका े िभ  कुन ै यि  वा सं थाल ेभवन, घर, पसल, यारेज, गोदाम, टहरा, छ पर, ज गा वा पोखरी परैू वा आिंशक तवरले वहालमा 

िदएकोमा य तो बहाल रकममा अनसुिूच (3) बमोिजम घर ज गा वहाल कर लगाइने र असलू ग रनछे ।  
५. यवसाय करः गाउँपािलका े िभ  यापार, यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आिथक कारोवारका आधारमा अनसुिूच (4) बमोिजम यवसाय कर लगाइने र 

असलू उपर ग रनछे । 
६. जिडबुटी, कवाडी र जीवज तु करः गाउँपािलका े िभ  कुनै यि  वा सं थाल ेऊन, खोटो, जिडबुटी, वनकस, कवाडी माल र चिलत काननूल ेिनषधे ग रएको 

जीवज त ुवाहकेका अ य मतृ वा मा रएका जीवज तकुो हाड, िसङ, वाँख, छाला ज ता ब तकुो यवसाियक कारोवार गरेवापत अनसुिूच (5) बमोिजमको कर लगाइने 

र असलू उपर ग रनेछ । 
७. सवारी साधन करःगाउँपािलका े िभ  दता भएका सवारी साधनमा अनसुिूच (6) बमोिजम सवारी साधन कर लगाइने छ र उ  कर स बि धत दशेल ेअसुल गरी 

अ तर सरकारी िव  यव थापन ऐन, २०७४ बमोिजम थानीय तहको िवभा य कोष माफत ्गाउँपािलकाको संिचत कोषमा बाँडफाँड गनपुनछ । 
८. िव ापन करः गाउँपािलका े िभ  हने िव ापनमा अनसुिूच (7) बमोिजम िव ापन कर लगाइने र असलू उपर ग रनेछ । यसरी कर संकलन गदा अ तर सरकारी िव  

यव थापन ऐन, २०७४ बमोिजम स बि धत दशेले िनधारण गरेको िव ापन कर समेत संकलन गरी दशे िवभा य कोषमा राज  बाँडफाँड गनपुनछ । 
९. मनोर जन करः गाउँपािलका े िभ  हने मनोर जन यवसाय सेवामा अनसुिूच (8) बमोिजम यवसाय कर लगाइने र असलु उपर ग रनछे । यसरी कर संकलन गदा 

अ तर सरकारी िव  यव थापन ऐन, २०७४ बमोिजम स बि धत दशेले िनधारण गरेको िव ापन कर समेत संकलन गरी दशे िवभा य कोषमा राज  बाँडफाडँ 

गनपुनछ। 
१०. बहाल िबटौरी शु कः गाउँपािलका े िभ  आफुले िनमाण, रेखदखे वा संचालन गरेका हाट बजार, पसल वा सरकारी ज गामा अनसुिूच (9) मा उ लखे भए अनसुार 

बहाल िबटौरी शु क लगाइने र असलू उपर ग रनेछ । 
११. पािकङ शु कः गाउँपािलका े िभ  कुनै सवारी साधनलाई पािकङ सिुवधा उपल ध गराए वापत अनसुिूच (10) बमोिजम पािकङ शु क लगाइने र असलू उपर 

ग रनेछ। 
१२. े िकङ्ग, कोयोिकड, यानोइङ्ग, ब जी जि पङ्ग, िजप लायर र  या टीङ्ग शु कः  गाउँपािलकाले आ नो े िभ  ेिकङ्ग, कायोिकड, यानोइङ्ग, ब जी 

जि पङ्ग, िजप लायर र  या टीङ्गसेवा वा यवसाय संचालन गरेवारत अनसुूिच (11) बमोिजमको शु क लगाइन ेर असलू उपर ग रनेछ । 
१३. सेवा शु क, द तुरः गाउँपािलकाल ेिनमाण, संचालन वा यव थापन गरेका अनसूिूच 12 मा उि लिखत थानीय पवूाधार र उपल ध गराइएको सेवामा सेवा ाहीबाट 

सोही अनसुिूचमा यव था भए अनसुार शु क लगाइन ेर असलू उपर ग रनेछ । 
१४. पयटन वेश शु कःगाउँपािलकाले आ नो े िभ  िनमाण गरेका उ ान, पाक, िचिडयाखाना, ऐितहािसक तथा परुाताि वक स पदा, सं ाहलय ज ता स पदा उपयोग 

गरे वापत पयटकह वाट अनसुचूी १३ मा उि लिखत दरमा पयटन वेश शु क लगाईन ेर असलु उपर ग रनेछ । 



१५. कर छुट:यस ऐन बमोिजम कर ितन दािय व भएका यि  वा सं थाह लाई कुन ैपिन िकिसमको कर छुट िदईने छैन । 

१६. कर तथा शु क सकंलन स बि ध कायिविधः यो ऐनमा भएको यव था अनसुार कर तथा शु क संकलन स ब धी कायिविध गाउँपािलकाले तोके अनसुार हनेछ । 

 

अनुसचूी १:(गाऊँपािलकाले लगाउने स प ी करका े  र दरह  उ लेख गन) 

अनुसचूी २:गाऊँपािलकाले लगाउने भमूीकर (मालपोत)का े  र दरह  उ लेख गन 

अनुसचूी ३:गाऊँपािलकाले लगाउने घर ज गा वहाल करका े  र दरह  उ लेख गन 

अनुसचूी ४:गाऊँपािलकाले लगाउने यवसाय करका े  र दरह  उ लेख गन 

अनुसचूी ५:गाऊँपािलकाले लगाउने जिडबुटी, कवाडी र जीवज तु करका े  र दरह  उ लेख गन 

अनुसचूी ६:गाऊँपािलका वा नगरपािलकाले लगाउने सवारी साधन करका े  र दरह  उ लेख गन 

अनुसचूी ७:गाऊँपािलका वा नगरपािलकाले लगाउने िव ापन करका े  र दरह  उ लेख गन 

अनुसचूी ८:गाऊँपािलकाले लगाउने मनोर जन करका े  र दरह  उ लेख गन 

अनुसचूी ९:गाऊँपािलकाले लगाउने बहाल िबटौरी शु कका े  र दरह  उ लेख गन 

अनुसचूी १०:गाऊँपािलकाले लगाउने पािकङ्ग शु कका े  र दरह  उ लेख गन 

अनुसचूी ११:गाऊँपािलकाले लगाउने ेिकङ्ग, कोयोिकड, यानोइङ्ग, ब जी जि पङ्ग,  िजप लायर र  या टीङ्ग शु कका े  र दरह  उ लेख गन 

अनुसचूी १२:गाऊँपािलकाले लगाउने शु क तथा द तुरका े  र दरह  उ लेख गन 

अनुसचूी १३:गाऊँपािलकाले लगाउने पयटन वेश शु कका े  र दरह  उ लेख गन 

 

  



अनुसचूी ७ 

(िद दशनको दफा ५.५.३ संग स वि धत) 

िचगंाड गाऊँपािलकाको िविनयोजन ऐनको नमुना 

 

िचगंाड गाउँपािलकाको आिथक बष २०।.. को सेवा र कायह को लािग थानीय सि चत कोषबाट केही रकम खच गन र िविनयोजन गन स ब धमा यव था गन बनकेो ऐन 

सभाबाट वीकृत िमित:…………….. 

तावनाः िचगाड गाउँपािलकाको आिथक बष २०……. को सेवा र कायह को लािग सि चत कोषबाट केही रकम खच गन अिधकार िदन र सो रकम िविनयोजन गन 

वा छनीय भएकोले, 

नेपालको संिवधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोिजम िचगाड गाउँ सभाले यो ऐन बनाएको छ । 

 

१. संि  नाम र ार भः  (१) यस ऐनको नाम “ िचगाड गाउँपािलकाको िविनयोजन ऐन, २०७९” रहकेो छ । 

   (२) यो ऐन तु त ार भ हनछे । 

२. आिथक वष २०७९।०८० को िनिम  सि चत कोषबाट रकम खच गन अिधकारः  

(१)आिथक वष २०७९ को िनिम  गाउँ कायपािलका, वडा सिमित, िवषयगत शाखाले गन सेवा र कायह का िनिम  अनसुचूी १ मा उि लिखत चाल ू

खच, पूँिजगत खच र िबि य यव थाको रकम समेत गरी ज मा रकम .................. (अ े पी ............ पैया मा ) मा नबढाई िनिद  ग रए 

बमोिजम सि चत कोषबाट खच गन सिकनेछ ।  

३. िविनयोजनः (१) यस ऐन ारा सि चत कोषबाट खच गन अिधकार िदइएको रकम आिथक वष २०७९।०८० को  

िनिम  िचगाड गाउँपािलको गाउँ कायपािलका, वडा सिमित र िवषयगत शाखाले गन सेवा र कायह को िनिम  िविनयोजन ग रनेछ ।  

 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लिेखएको भए तापिन कायपािलका, वडा सिमित र िवषयगत शाखाल ेगन सेवा र कायह को िनिम  िविनयोजन गरेको रकमम य ेकुनैमा 

बचत हने र कुनमैा अपगु हने दिेखन आएमा गाउँ कायपािलकाल ेबचत हन ेशीषकबाट नपुग हन ेशीषकमा रकम सान स नेछ । यसरी रकम सादा एक शीषकबाट सो शीषकको 

ज मा रकमको २५ ितशतमा नबढ्न ेगरी कुन ैएक वा एक भ दा बढी शीषकह बाट अक  एक वा एक भ दा बढी शीषकह मा रकम सान तथा िनकासा र खच जनाउन 

सिकनछे । पूँिजगत खच र िव ीय यव थातफ िविनयोिजत रकम साँवा भु ानी खच र याज भु ानी खच शीषकमा बाहके अ य चाल ूखच शीषकतफ सान र िब ीय यव था 

अ तगत साँवा भु ानी खचतफ िबिनयोिजत रकम याज भु ानी खच शीषकमा बाहके अ य  सान सिकन ेछैन ।तर चालु तथा पूँिजगत खच र िव ीय यव थाको खच यहोन 

एक ोतबाट अक  ोतमा रकम सान सिकनछे । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा लिेखएको भए तापिन एक शीषकबाट सो शीषकको ज मा वीकृत रकमको २५ ितशत भ दा बढ्ने गरी कुनै एक वा 

एक भ दा बढी शीषकह मा रकम सान परेमा गाउँ सभाको वीकृित िलन ुपनछ । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनुसचूी–१ 

(दफा २ संग स बि धत) 

नेपालको संिवधानको धारा २२९ (२) बमोिजम 

संि चत कोषबाट िविनयोजन हने रकम 

                                                                                             . हजारमा 

 
 

   
     
 

 

 

.सं.  अनदुान सं या शीषकको नाम चाल ुखच पूँिजगत खच िवि य यव था ज मा 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१  गाउँ कायपािलका     
२  वडा सिमित     
३  िबषयगत शाखा     
४  ऋणको सावा याज भु ानी     
५  लगानी )शेयर ÷ऋण(     



अनुसचूी ८ 

(िद दशनको दफा ६(ख) संग स वि धत) 

वािषक िवकास काय म वीकृितको फारम 

आ.व. 

  

आयोजना शु  हने 

िमितः  
ोत 

   

बजेट संकेतर उपसंकेतः 

 

आयोजना परुा हने 

िमितः  
आ त रक ोतः 

 
नेपाल सरकारः 

    

काय म िशषकर 

आयोजनाको नामः  

आयोजनाको कुल 

लागतः  
ऋणः 

 
देश सरकारः 

    

काया वयन हने थानः 

 

चाल ुआ.व.मा 

िविनयोिजतः  
जनसहभािगताः 

 
अ तर थानीय तहः 

    

   
        

    
   

. हजारमा 

।सं। 

 
काय म/ि याक

लाप 
इकाइ 

आयोजनाको 

कुलि याकलापको 

स पणूकाय म ये गत 

आ.व.स मको 

आ.व.२०.../...को ल य 

खच िशषक वािषक थम चौमािसक दो ो चौमािसक ते ो चौमािसक 

प रमाण लागत प रमाण खच प रमाण बजेट प रमाण बजेट प रमाण बजेट प रमाण बजेट 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ 

पुँजीगत खच अ तगतका 

काय म/ि याकलापह ः 
                            

                               

                               

                               



                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

 पुँजीगत 

ज मा . (क) 
                            

चाल ुखच अ तगतका 

काय म/ि याकलापह ः 
                            

                               

                               

                               

                               

                               

                               

 चालु ज मा . 

(ख) 
                            

कुल खच ज मा  (क+ख)                             



 
               

 
               

पेश गन िनकायः िसफा रस गनः 
       

वीकृत गनः 
   

नामः 
 

नामः 
        

नामः 
    

पदः 
 

पदः 
        

पदः 
    

िमितः 
 

िमितः 
        

िमितः 
    

 

आ ाले 

जनक बहादरु हमाल 

मखु शासक य अिधकृत 


