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सूयोिय नगरपामिकाको 
वार्षिक योजना तथा बजेट तजजिमा दिग्िर्िन 

२०७४ (पररमाजजित( 

 

१. पषृ्ठभमूम 
 नेपािको सांर्वधानिे सांघीय िोकताजन्त्रक गणतन्त्र नेपािको मूि सांरचना सांघ, प्रिेर् र स्थानीय तह गरी तीन तहको हजने तथा 
राज्यर्जक्तको प्रयोग तीनै तहिे सांर्वधान र कानून बमोजजम गने व्यवस्था गरेको छ । सांघ, प्रिेर् र स्थानीय तहिे आफ्नो अमधकार 
क्षेत्रमभत्रको आमथिक अमधकार सम्बन्धी र्वषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, मनणिय गने, नीमत तथा योजना तयार गने र त्यसको 
कायािन्वयन गने व्यवस्था समेत गरेको छ । 

 स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 िे नगरपामिकािे आफ्नो अमधकार क्षेत्रमभत्रको र्वषयमा स्थानीय स्तरको र्वकासको िामग 
आवमधक, वार्षिक, रणनीमतक र र्वषय क्षेत्रगत मध्यमकािीन तथा िीघिकािीन योजना बनाई िागज गनजिपने व्यवस्था रहेको छ । अन्तर 
सरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ िे साविजमनक खचिको अनजमामनत र्ववरण तयार गने, मध्यमकािीन खचि सांरचना तयार गने, 
आवश्यकताको प्रक्षेपण गने, राजश्वको प्रक्षेपण तयार गने र र्वत्तीय अनजर्ासन कायम गनजिपने व्यवस्था रहेको छ । 

 आवमधक योजनािे मिएका िक्ष्यहरु, मध्यमकािीन खचि सांरचनािे गरेका व्यवस्थाहरुिाई श्रोत साधनसँग तािमेि गरी 
प्राथममकताका साथ श्रोतको र्वमनयोजन गने काम वार्षिक र्वकास योजनािे गििछ । नेपािको सांर्वधान र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, 
२०७४ िे स्थानीय तहको योजना प्रर्क्रया सन्िभिमा अगामड सारेका र्वषयवस्तजहरुिाई मूति रुप दिन तथा एकरुपता कायम गनि सूयोिय 
नगरपामिका वार्षिक योजना तथा बजेट तजजिमा दिग्िर्िन, २०७४ तयार गररएको छ । 

२. वार्षिक योजना तथा बजेट तजजिमाका आधारहरु 
  नगरपामिकािे वार्षिक योजना तथा बजेट तजजिमा / कायािन्वयन गिाि मनम्न र्वषयहरुिाई आधार मिनजपनेछ । 

(क( नेपािको सांर्वधान 

(ख( स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ 

(ग( रार्िय प्राकृमतक श्रोत तथा र्वत्त आयोग ऐन, २०७४ 

(घ( अन्तर सरकारी र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

(ङ( सांघीय तथा प्रिेर् सरकारिे जारी गरेका नीमत, कानजन तथा मापिण्डहरु 

(च( स्थानीय तहमा बजेट तजजिमा, कायािन्वयन, आमथिक व्यवस्थापन तथा सम्पजत्त हस्तान्तरण सम्बन्धी मनिेजर्का 
(छ( सांघीय, प्रािेजर्क तथा स्थानीय तहको आवमधक र्वकास योजना 
(ज( स्थानीय तहको मध्यमकािीन खचि सांरचना 
(झ( श्रोत साधन 

(ञ( र्वकासका अन्तरसम्बजन्धत र्वषयहरु 

(ट( नेपाि सरकारिे अन्तरािर्िय जगतमा जनाएका प्रमतबद्धताबाट मसजजित िार्यत्वहरु 

(ठ( सांघ र प्रिेर् सरकारिे अविम्बन गरेका अन्य आमथिक नीमतहरु आदि । 

३. वार्षिक योजना तथा बजेटका प्राथममकताहरु 
नगरपामिकािे वार्षिक योजना तथा बजेट तजजिमा गिाि मनम्न र्वषयिाई प्राथममकता दिनजपनेछ । 

(क( आमथिक र्वकास तथा गररबी मनवारणमा प्रत्यक्ष योगिान पजर् याउने । 

(ख( उत्पािनमूिक तथा मछटो प्रमतफि प्राप्त गनि सर्कने । 

(ग( जनताको जीवनस्तर, आम्िानी र रोजगारी बढ्ने । 

(घ( स्थानीय सहभामगता जजट्ने, स्वयम ्सेवा पररचािन गनि सर्कने तथा िागत कम िाग्ने । 

(ङ( स्थानीय श्रोत साधन र सीपको अमधकतम प्रयोग हजने । 
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(च( मर्हिा, बािबामिका तथा र्पछमडएका क्षेत्र र समजिायिाई प्रत्यक्ष िाभ पजग्ने । 

(छ( िैंमगक समानता र सामाजजक समावेर्ीकरण वृर्द्ध हजने । 

(ज( दिगो र्वकास, वातवरणीय सांरक्षण तथा सम्वद्धिन गनि सघाउ पजर् याउने । 

(झ( भार्षक तथा साँस्कृमतक पक्षको जगेनाि र सामाजजक सद् भाव तथा एकता अमभवृर्द्धमा सघाउ पजर् याउने । 

(ञ( नगरपामिकािे आवश्यक िेखेका अन्य र्वषयहरु । 

४. वार्षिक र्वकास योजना तजजिमा गिाि ध्यान दिनजपने र्वषयहरु 
नगरपामिकािे वार्षिक योजना तथा बजेट तजजिमा गिाि मनम्न र्वषयहरुिाई ध्यान दिनजपनेछ । 

(क( सांघ र प्रिेर् सरकारको नीमत, िक्ष्य, उद्देश्य, समयसीमा र प्रर्क्रयासँग अनजकूि हजने । 

(ख( आवमधक र्वकास योजना र मध्यमकािीन खचि सांरचना अनजसार प्राथममकताका र्वषयहरु 

(ग( वातावरण सांरक्षण, जिवायज पररवतिन अनजकूि, र्वपद् व्यवस्थापन, सजर्ासन, िैंमगक तथा सामाजजक समावेर्ीकरण र िजक्षत 
वगिको सर्जक्तकरण गने जस्ता र्वकासका अन्तरसम्बजन्धत र्वषयहरु । 

(घ( समाजका सबै वगि, क्षेत्र र समजिायको अमधकतम सहभामगता सजमनजित गने र्वषयहरु । 

(ङ( अन्तर-स्थानीय तहको योजना कायािन्वयनमा सघाउ पजर् याउने र्वषयहरु । 

(च( र्वषय क्षेत्रगत तथा भौगोमिक सन्तजिन कायम गने पक्षहरु । 

५. योजना तजजिमाका चरणहरु 
नगरपामिकािे आफ्नो वार्षिक र्वकास योजना तजजिमा गिाि तपजर्ि बमोजजमको प्रर्क्रया पूरा गनजिपनेछ । 

५.१ बजेटको पूवितयारी 

५.१.१ आय व्ययको प्रक्षपेण गररएको तथयाांक सर्हतको र्ववरण सांघीय सरकारमा पेर् गने । 
 नगरपामिकािे आगामी आ.व. का िामग आवश्यक पने आय व्ययको प्रक्षेपण गररएको तथयाांक सर्हतको र्ववरण राजश्व परामर्ि 
समममत र बजेट तथा श्रोत अनजमान समममतको मसफाररसमा कायिपामिकाबाट मनणिय गरी प्रत्येक वषिको पौष मसान्तमभत्र सांघीय अथि 
मन्त्राियमा अनजसूची-१ बमोजजमको ढाँचामा पठाउनज पनेछ । 

5.1.2 सांघ र प्रिेर्बाट बजेटको सीमा प्राप्त गने  
 सांघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड  र र्वत्तीय समानीकरण अनजिान बापत नगरपामिकािाई आगामी आमथिक वषिमा उपिब्ध हजन े
श्रोतको र्ववरण फालगजण मसान्तमभत्र तथा प्रिेर् सरकारबाट नगरपामिकाको िामग आगामी आ.व. मा प्राप्त हजने र्वत्तीय अनजिानको 
अनजमामनत र्ववरण चैत्र मसान्तमभत्र प्राप्त गने । 

५.१.३ र्वषयगत क्षते्र छजट्याउने  
नगर कायिपामिकािे आफ्नो क्षेत्रमभत्र सञ्चािन गने र्वकास र्क्रयाकिापहरुिाई मनम्न अनजसार र्वषयगत क्षेत्र तोकी कायिपामिकाका 
सिस्यहरुिाई र्वषय क्षेत्रगत जजम्मेवारी दिनजपनेछ । 

(क( आमथिक र्वकास : यस क्षेत्र अन्तगित कृर्ष, पयिटन, उद्योग तथा वाजणज्य, सहकारी, र्वत्तीय जस्ता क्षेत्र समावेर् गने । 

(ख( सामाजजक र्वकास : जर्क्षा, स्वास्थय, खानेपानी तथा सरसफाई, सांस्कृमत प्रवद्धिन, िैंमगक समानता तथा सामाजजक 
समावेर्ीकरण (मर्हिा, बािबामिका, जेष्ठ नागररक, अपाांगता भएका व्यजक्त, िमित, आदिवासी जनजामत, मधेर्ी, मजजस्िम, थारु, 
अलपसांख्यक आदि( जस्ता क्षेत्र समावेर् गने । 

(ग( पूवािधार र्वकास : सडक तथा पजि (झोिजङ्गे प जि समेत(, मसँचाई, भवन तथा सहरी र्वकास, उजाि, िघज तथा साना जिर्वद्यजत, 
सञ्चार जस्ता क्षेत्र समावेर् गने । 

(घ( वन, वातावरण तथा र्वपद् व्यवस्थापन : वन तथा भ-ूसांरक्षण, जिाधार सांरक्षण, जिवायज पररवतिन, फोहरमैिा व्यवस्थापन, 
जि उत्पन्न प्रकोप मनयन्त्रण र्वपद् व्यवस्थापन, वारुण यन्त्र सञ्चािन जस्ता क्षेत्र समावेर् गने । 

(ङ( सजर्ासन तथा सांस्थागत र्वकास : मानव सांसाधन र्वकास, सांस्थागत क्षमता र्वकास, राजश्व पररचािन, र्वत्तीय व्यवस्थापन, 
र्वत्तीय जोजखम न्यजमनकरण, साविजमनक सजनजवाई, सामाजजक परीक्षण, आन्तररक र अजन्तम िेखापरीक्षण, वेरुजज फर्छ्यौट, सेवा 
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प्रवाहका मापिण्ड मनधािरण, सेवा प्रवाहमा र्वद्यजतीय सूचना प्रर्वमधको प्रयोग, नागररक सन्तजर्ि सवेक्षण र अन्तरमनकाय समन्वय 
जस्ता क्षेत्र समावेर् गने । 

 

 

 

 

५.२ श्रोत अनजमान तथा बजेट सीमा मनधािरण 

५.२.१ नगरस्तरीय राजश्व परामर्ि समममत 
 नेपािको सांर्वधान, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ र अन्य प्रचमित कानूनको अधीनमा रही नगरपामिकािे आफ्नो कायि 
क्षेत्रमभत्र पररचािन गनि सक्ने राजश्वका श्रोत, िायरा र िर समेतको र्वश्लषेण गरी आगामी आमथिक वषिमा प्राप्त हजनसक्ने राजश्वको अनजमान 
गने प्रयोजनको िामग िेहायबमोजजमको एक नगरस्तरीय राजश्व परामर्ि समममत गठन गनजिपनेछ । 

(क( उपप्रमजख - सांयोजक 

(ख( प्रमजख प्रर्ासकीय अमधकृत - सिस्य 

(ग( कायिपामिकािे तोकेको कायिपामिका सिस्य मध्येबाट 

१ जना मर्हिा सर्हत २ जना सिस्य - सिस्य 

(घ( मनजी क्षेत्रको उद्योग वाजणज्य सम्बन्धी मान्यता प्राप्त सांस्थाको 
 नगर तहको अध्यक्ष वा मनजिे तोकेको प्रमतमनमध - सिस्य 

(ङ( घरेिज तथा साना उद्योग सम्बन्धी मान्यता प्राप्त सांस्थाको 
 नगर तहको अध्यक्ष वा मनजिे तोकेको प्रमतमनमध  - सिस्य 

(च( कायिपामिकाको राजश्व र्वभाग / महार्ाखा वा र्ाखा प्रमजख - सिस्य सजचव 

 नगरस्तरीय राजश्व परामर्ि समममतको काम, कतिव्य र अमधकार िेहाय बमोजजम हजनेछ । 

(क( राजश्व सम्बन्धी नीमत वा कानजनको तजजिमा, सांर्ोधन, पररमाजिन र सोको पररपािनाको सम्बन्धमा आवश्यक परामर्ि प्रिान 
गने । 

(परामर्ि दिँिा, कर वा गैह्रकर राजश्वको प्रस्ताव गिाि वा भइरहेको कर वा गैह्रकर राजश्वमा पररवतिन गनजिपिाि त्यसको औजचत्य 
तथा त्यसबाट पने प्रभाव समेत उलिेख गरी प्रस्ताव तयार गने । साथै नेपाि सरकार, अन्य प्रिेर् वा स्थानीय तहिे िगाएका 
कर वा गैह्रकर र त्यसका िरसँग यथासम्भव तािात्म्य हजने गरी गनजिपने ।( 

(ख( राजश्वका श्रोत िायरा र िर समेतको र्वश्लषेण गरी आगामी आमथिक वषिमा प्राप्त हजन सक्ने राजश्वको अनजमान गने । 

(ग( राजश्वका िर र क्षेत्र िगायतका आधारमा आन्तररक आयको र्वश्लषेण र अनजमान गने । 

(घ( स्थानीय उद्योग तथा व्यवसाय प्रवद्धिन र रोजगारी मसजिनामा योगिान दिने र्कमसमको कर नीमतको सम्बन्धमा परामर्ि दिने । 

(ङ( कर राजश्व, गैह्रकर राजश्व, सेवार्जलक, िस्तजर सम्बन्धमा परामर्ि दिने । 

(च( राजश्व प्रर्ासन सजधारको िामग अन्य आवश्यक परामर्ि दिने । 

नगरस्तरीय राजश्व परामर्ि समममतिे राजश्व प्रक्षेपण गरी अनजसूची-२ बमोजजमको ढाँचामा प्रत्येक वषिको पौष १५ गतेमभत्र नगर 
कायिपामिकामा पेर् गररसक्नज पनेछ । 

५.२.२ श्रोत अनजमान तथा बजेट सीमा मनधािरण समममत 
५  .२.२ .१ नगरपामिकामा प्राप्त हजने आन्तररक आय , राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हजने रकम, अनजिान, ऋण र अन्य आयको प्रक्षेपण र सोको 
सन्तजमित र्वतरणको खाका तथा बजेट सीमा मनधािरण गनि िेहाय बमोजजमको श्रोत अनजमान तथा बजेट सीमा मनधािरण समममत रहनेछ । 

(क( प्रमजख  - सांयोजक 

(ख( उपप्रमजख  - सिस्य 

(ग( कायिपामिकाका सिस्यहरु मध्ये मर्हिा, िमित वा अलपसांख्यक 

 समेतको प्रमतमनमधत्व हजनेगरी प्रमजखिे तोकेको चार जना  - सिस्य 

(घ( प्रमजख प्रर्ासकीय अमधकृत   - सिस्य सजचव 
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समममतिे आवश्यकता अनजसार सम्बजन्धत कमिचारी र र्वषयर्वज्ञिाई समममतको बैठकमा आमजन्त्रत सिस्यको रुपमा आमन्त्रण गनि 
सक्नेछ । 

५  .२.२ .२ खण्ड (  बमोजजम सिस्य तोक्िा प्रमजखिे आफू सम्बद्ध राजनीमतक िि बाहेकको राजनीमतक ििको सिस्य समेतिाई तोक्नजपनेछ 
। तर कायिपामिकामा अन्य राजनीमतक ििको प्रमतमनमधत्व नभएको हकमा यो व्यवस्था िागज हजने छैन । 

 

 

 

५.२.२.३ श्रोत अनजमान तथा बजेट मनधािरण समममतको काम, कतिव्य र अमधकार िेहाय बमोजजम हजनेछ । 
(क( आन्तररक आय, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हजने आय, नेपाि सरकार तथा प्रिेर् सरकारबाट प्राप्त हजने र्वत्तीय हस्तान्तरण, 
आन्तररक ऋण तथा अन्य आयको प्रक्षेपण गने । 

(ख( रार्िय तथा प्रािेजर्क प्राथममकता र स्थानीय आवश्यकतािाई मध्यनजर गरी प्रक्षेर्पत श्रोत र साधनको सन्तजमित र्वतरणको 
खाका तय गने । 

(ग( आगामी आ.व. को िामग श्रोत अनजमानको आधारमा बजेटको कज ि सीमा मनधािरण गने । 

(घ( र्वषय क्षेत्रगत बजेटको सीमा मनधािरण गने । 

(ङ( नेपाि सरकार तथा प्रिेर् सरकारबाट प्राप्त मागििर्िन, स्थानीय आमथिक अवस्था, प्राथममकीकरणका आधार तय गने । 

(च( र्वषय क्षेत्रगत बजेट तजजिमा सम्बन्धी मागििर्िन तय गने । 

(छ( श्रोत अनजमान तथा बजेट सीमा मनधािरण सम्बन्धमा नगरपामिकाको आवश्यकता र मनणिय बमोजजमका अन्य कायिहरु गने । 

समममतिे आफ्नो कायि प्रत्येक वषिको वैर्ाख १० गतेमभत्र सम्पन्न गररसक्नजपनेछ ।यसरी तयार भएको आगामी आ.व.को बजेट 
सीमा प्रत्येक वषिको वैर्ाख १५ गतेमभत्र प्रमजख प्रर्ासकीय अमधकृतिे नगरपामिकाका र्वषयगत महार्ाखा/र्ाखा तथा वडा 
समममतिाई उपिब्ध गराउनज पनेछ । 

५.२.३ बजेट सीमा मनधािरण गने र्वमध 
नगरपामिकािे बजेट सीमाको मनधािरण गिाि िेहाय बमोजजमको प्राथममकताका आधारमा गनजिपनेछ । 

(क( नगरपामिका स्तरका गौरवका आयोजनाहरुको िामग आवश्यक रकम । 

(ख( समपजरक कोष आवश्यक पने आयोजनाहरुको िामग चार्हने रकम । 

(ग( सर्ति अनजिानको कायिक्रमको िामग तोर्कएको रकम । 

(घ( दिगो र्वकासका िक्ष्य िगायत रार्िय/अन्तरािर्िय प्रमतबद्धताको कायािन्वयनका िामग आवश्यक पने रकम । 

(ङ( स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन बमोजजम नगरपामिका आफैँिे गनजिपने अन्य अत्यावश्यक कायिहरु । 

(च( मामथ उजलिजखत क्षेत्रिाई आवश्यक रकम र्वमनयोजन गररसकेपमछ मात्र बाँकी रकम जनसांख्या, क्षेत्रफि, मानव र्वकासको 
अवस्था, पूवािधार र्वकासको अवस्था, र्वकास िागत, राजश्व पररचािनको अवस्था र िागत सहभामगताको अवस्था जस्ता र्वषयिाई 
आधार मानी वडागत खचिको आवश्यकता र औजचत्यताको आधारमा वडागत वजेट सीमा मनधािरण गनजिपनेछ । तर वडामा 
िामासाहीिे वजेट र्वमनयोजन गनि पाइने छैन । 

(छ( बजेट सीमा मनधािरण गिाि नगरपामिकामा रहेको सामाजजक तथा साँस्कृमतक र्वर्वधतािाई आधार मानी यस्ता क्षेत्रको 
र्सजक्तकरणको िामग आवश्यक पने रकमको सीमा समेत मनधािरण गनजिपनेछ । 

(ज( नगरपामिकाको कूि वजेट सीमाबाट तिब भत्ता तथा अन्य कायाििय सञ्चािनको िामग आवश्यक पने बजेट छजट्याई अन्य 
कायिक्रमको िामग वजेट सीमा मनधािरण गनजिपनेछ । यसरी प्रर्ासमनक खचिको िामग वजेट सीमा मनधािरण गिाि राजश्व बाँडफाँडबाट 
प्राप्त रकम र आन्तररक आयको रकम भन्िा बर्ढ नहजने गरी गनजिपनेछ । 

५.२.४ आयोजना प्राथममकीकरणका आधार 
 श्रोत अनजमान तथा वजेट सीमा मनधािरण समममतिे बजेट सीमा मनधािरण गनजिका अमतररक्त अनजसूची-३ मा उलिेजखत ढाँचा अनजरुप 
आयोजना प्राथममकीकरणका आधारहरु तय गनजिपनेछ । वडा एवम ्नगरपामिका स्तरमा आयोजना प्राथममकीकरण गिाि यसै अनजसूची-३ 
बमोजजम गनजिपनेछ । 
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५.३ वस्ती तहका योजना छनौट 
५  .३.१ वस्ती तहका योजना छनौट गिाि मनम्नानजसार गनजिपनेछ  : 

(क( वडा समममतिे आफ्नो वडामा प्रमतमनमधत्व गने सिस्यहरुिे र्वमभन्न वस्ती/टोिको योजना तजजिमा गनि सहजीकरण गने गरी 
जजम्मेवारी प्रिान गनजिपनेछ । 

(ख( प्रत्येक वडािे वडामभत्रका वस्तीहरुमा योजना तजजिमाको िामग बैठक हजन े दिन मममत र समय कजम्तमा तीन दिन अगावै 
साविजमनक सूचना माफि त जानकारी गराउनज पनेछ । 

(ग( वस्ती तहका योजना छनौट गिाि सो वस्तीमभत्रका सबै वगि र समजिाय (मर्हिा, िमित, आदिवासी जनजामत, मधेसी, थारु, 
मजजस्िम, उत्पीमडत वगि, र्पछडा वगि, अलपसांख्यक, मसमान्तकृत, यजवा, बािबामिका, जेष्ठ नागररक, िैंमगक अलपसांख्यक, अपाांगता 
भएका व्यजक्त, र्पछमडएका वगि आदि( को प्रमतमनमधत्व सजमनजित गनजिपनेछ । 

(घ( टोि/वस्तीमा हजने योजना तजजिमा प्रर्क्रयामा टोि/वस्ती मभत्रका र्क्रयार्ीि सामजिार्यक सांस्थाहरु (टोि र्वकास सांस्था, आमा 
समूह, बािक्िब/सञ्जाि, यजवा क्िब, नागररक सचेतना केन्र, र्वमभन्न सरकारी कायािियबाट गठन भएका समूह जस्ता समूहहरु( 
िाई पमन सहभागी गराउनज पनेछ । 

मामथ उलिेख भए बमोजजमका सरोकारवािाहरुको आमधकाररक सहभामगता हजने गरी वडा सिस्यको सांयोजनमा मनधािररत मममत, 
समय र स्थानमा उपजस्थत भई योजना छनौटको सम्बन्धमा अन्तरर्क्रया, छिफि, र्वमर्ि गरी योजनाहरुको छनौट गनजिपनेछ । 
यसरी छनौट भएका योजनाहरुको सूची सांयोजकिे मिजखत रुपमा वडा समममतमा पठाउनज पनेछ । 

५.४ वडा तहमा योजनाको छनौट तथा प्राथममकीकरण 
श्रोत अनजमान तथा वजेट सीमा मनधािरण समममतबाट प्राप्त वजेट सीमा र मागििर्िनको आधारमा सम्बजन्धत वडाहरुिे वस्ती टोिबाट 

प्राप्त योजनाहरु मध्येबाट वडाको िामग प्राप्त वजेट सीमाको अमधनमा रही योजनाको छनौट र प्राथममकता मनधािरण समेत गरी अनजसूची-४ 
बमोजजमको ढाँचामा बजेट तथा कायिक्रम तजजिमा समममतमा पेर् गनजि पनेछ । 

 वस्ती टोिबाट योजना माग गिाि वडास्तरका महत्वपूणि योजनाहरु छजट भएको अवस्थामा वडा समममतिे त्यस्ता योजनाहरु वडा 
समममतको वजेट सीमामभत्र रही औजचत्यताको आधारमा समावेर् गनि सक्नेछ । वडाको वजेट सीमामभत्र कायािन्वयन हजन नसक्ने नगरस्तरीय 
महत्वपूणि आयोजनाहरु भएमा वडा समममतिे नगरपामिकामा छज टै्ट सूची पठाउन सक्नेछ । 

 वडा समममतिे आयोजनाहरुको प्राथममकीकरण गिाि श्रोत अनजमान तथा वजेट सीमा मनधािरण समममतिे तोकेको आधारहरु बमोजजम 
गनजिपनेछ । 

५.५ वजेट तथा कायिक्रम तजजिमा 

५.५.१ वजेट तथा कायिक्रम तजजिमा समममतको गठन 
 श्रोत तथा बजेट सीमा मनधािरण समममतबाट मनधािरण भएको आयको प्रक्षेपण, र्वतरणको खाका र वजेट सीमामा आधाररत भई 
नगरपामिकाको वार्षिक वजेट तथा कायिक्रम तजजिमा गनि िेहाय बमोजजमको बजेट तथा कायिक्रम तजजिमा समममत गठन गनजिपनेछ । 

(क( उपप्रमजख       - सांयोजक 

(ख( प्रमजख प्रर्ासकीय अमधकृत                                                            - सिस्य 

(ग( र्वषयगत क्षेत्र हेने नगर कायिपामिकाका सिस्यहरु      - सिस्य 

(घ( योजना र्वभाग/महार्ाखा वा र्ाखा प्रमजख    - सिस्य सजचव 

५.५.२ यस समममतको काम, कतिव्य र अमधकार िेहाय बमोजजम हजनेछ । 
(क( आगामी आ.व.को नीमत तथा कायिक्रमको प्रस्ताव तयार गने, 
(ख( श्रोत अनजमान तथा वजेट सीमा मनधािरण समममतिे दिएको वजेट सीमामभत्र रही वजेट तथा कायिक्रमको प्राथममकीकरण गने 
। 

(ग( वजेट तथा कायिक्रमको प्रस्ताविाई र्वषय क्षेत्रगत रुपमा छिफि गने व्यवस्था ममिाई अजन्तम प्रस्ताव तयार पारी 
कायिपामिकामा पेर् गने । 
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(घ( योजना तथा कायिक्रममा िोहोरोपना हजन नदिने व्यवस्था ममिाउने तथा योजना कायिक्रम र्वच आपसी तािम्यता तथा 
पररपजरकता कायम गने, 
(ङ( वजेट तथा कायिक्रम सम्बन्धी नगरपामिकाको आवश्यकता बमोजजम अन्य कायिहरु गने । 

५.५.३ र्वषयगत योजना प्राथममकीकरण 
 वजेट तथा कायिक्रम समममतिे वडाबाट प्राप्त योजनािाई नगरपामिकाको आवमधक योजना, क्षेत्रगत नीमतहरु तथा श्रोत अनजमान 
तथा बजेट सीमा मनधािरण समममतिे तयार पारेको आयोजना प्राथममकीकरण आधार तथा मागििर्िन बमोजजम योजनाहरुिाई र्वषयगत 
समममतहरुमा छिफि गराई र्वषयगत रुपमा प्राथममकीकरण गने व्यवस्था ममिाउनज पनेछ । 

५.१.३ मा व्यवस्था भए बमोजजमका िेहाय बमोजजम प्रत्येक क्षते्रहरुमा गठन हजने र्वषयगत समममतमा मनम्न अनजसारको सिस्य रहने छन ्: 
(क( र्वषयय क्षेत्र हेने कायिपामिकाको सिस्य                                                            - सांयोजक 

(ख( कायिपामिकािे तोकेका कम्तीमा एक जना मर्हिा सर्हत 

 िजई जना कायिपामिकाका सिस्य                                                            - सिस्य 

(ग( सम्बजन्धत र्वभाग/महार्ाखा/र्ाखा प्रमजख                                      - सिस्य सजचव 

सम्बजन्धत क्षेत्रमा एकभन्िा बढी र्ाखाहरु रहेको अवस्थामा कायिपामिकािे कज नै एक जना र्ाखा प्रमजखिाई सिस्य सजचव तोकी 
अन्य र्ाखा प्रमजखहरुिाई सिस्यको रुपमा सहभागी गराउनज पनेछ । 

५.५.३ वार्षिक वजेट तथा कायिक्रम तजजिमा 
 र्वषयगत रुपमा प्राथममकीकरण सर्हत पेर् भएका योजनाहरुिाई वजेट तथा कायिक्रम तजजिमा समममतिे कायिक्रममा िोहोरो नपने 
गरी िेहाय बमोजजम योजनाको प्राथममकीकरण र वजेट तजजिमा गनजिपनेछ । 

(क( नगरपामिकाको आवमधक योजनाको सोच, िक्ष्य, उद्देश्य, रणनीमत 

(ख( नगरपामिकाको मध्यमकािीन खचि सांरचना 
(ग( वजेट तथा कायिक्रम समममतबाट प्राप्त वजेट सीमा, मागििर्िन र योजना प्राथममकीकरणका आधारहरु 

(घ( र्वषयगत समममतबाट प्राथममकीकरण भइ नआएका तर नगरपामिका स्तरका महत्वपूणि आयोजनाहरु (५.२.३ क,ख,ग,घ,ङ 
बमोजजमका योजनाहरु( छनौट गनजिपने भएमा स्पि आधार र औजचत्य समेतको आधारमा वजेटको सजमनजितता हजने गरी त्यस्ता 
योजना समावेर् गनि सर्कनेछ । 

(ङ( नगरपामिकाको श्रोत साधनिे मात्र योजना सम्पन्न गनि सम्भव नभएका तर नगरपामिकाका िामग अत्यावश्यक र तोर्कएको 
मापिण्ड पूरा गरेका योजनाहरुिाई समपजरक अनजिानबाट सञ्चािन गनिको िामग प्रस्ताव गनि सर्कनेछ । 

 वजेट तजजिमा समममतिे तयार गरेको वार्षिक वजेट तथा कायिक्रमको मस्यौिा अनजसूची-५ बमोजजमको ढाँचामा असार ५ 
गतेमभत्र नगर प्रमजख माफि त कायिपामिका समक्ष पेर् गनजिपनेछ । वार्षिक वजेट तथा कायिक्रमको मस्यौिा पेर् गिाि आमथिक 
र्वधेयक अनजसूची-६ बमोजजमको ढाँचामा र र्वमनयोजन र्वधेयक अनजसूची-७ बमोजजमको ढाँचामा समेत पेर् गनजिपनेछ । 

५.६ नगर कायिपामिकाबाट वजेट तथा कायिक्रम स्वीकृमत 
 वजेट तथा कायिक्रम तजजिमा समममतिे पेर् गरेको आगामी आ.व. को वार्षिक नीमत तथा कायिक्रम, राजश्व र व्ययको अनजमान 
(वार्षिक वजेट( नगर कायिपामिकाबाट स्वीकृत गरी नगर सभामा प्रस्तजत गनजिपनेछ । 

५.७ नगर सभाबाट वजेट तथा कायिक्रम स्वीकृमत 

५.७.१ वजेट तथा कायिक्रम प्रस्तजमत 
 नगर कायिपामिकाबाट स्वीकृत भएको वार्षिक वजेट तथा कायिक्रम उपप्रमजख वा मनजको असमथितामा कायिपामिकािे तोकेको 
कायिपामिकाको कज नै सिस्य माफि त असार १० गतेमभत्र नगर सभामा प्रस्तजत गनजिपनेछ । वार्षिक वजेट पेर् गिाि गत आ.व.को राजश्व र 
व्ययको यथाथि र्ववरण, चािज आ.व.को सांर्ोमधत अनजमान तथा आगामी आ.व.को योजना तथा कायिक्रम, आयव्ययको अनजमामनत र्ववरण र 
मध्यमकािीन खचि सांरचना समेतको र्ववरण खजिाउनज पनेछ । 
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५.७.२ वजेट तथा कायिक्रम स्वीकृमत 
(क( नगर सभामा प्रस्तजत भएको आगामी आ.व. को वार्षिक नीमत तथा कायिक्रम, राजश्व र व्ययको अनजमान (वार्षिक वजेट( नगर 
सभामा पेर् भएको १५ दिनमभत्र छिफिको काम सम्पन्न गने गरी कायितामिका बनाउनज पनेछ । 

(ख( नगर सभामा छिफि सम्पन्न भइसकेपमछ नगर सभािे वजेट पाररत गने वा सजझावसर्हत कायिपामिकामा र्फताि पठाउन 
सक्नेछ । 

(ग( सजझाव सर्हत प्राप्त भएको वजेट उपर कायिपामिकािे पजनर्विचार गरी आवश्यक पररमाजिन सर्हत वा पररमाजिन गनजिपने 
निेजखएमा कारण सर्हत ५ दिनमभत्र पजन: सभामा पेर् गनजिपनेछ । 

(घ( कायिपामिकाबाट पजन: पेर् भएको वजेट तथा कायिक्रम असार मसान्तमभत्र नगर सभािे पाररत गरीसक्नज पनेछ । 

(ङ( नगर सभािे स्वीकृत गरेको वार्षिक वजेट तथा कायिक्रम श्रावण १५ मभत्र सविसाधारणको जानकारीको िामग प्रकाजर्त 
गनजिपनेछ । साथै नगरपामिकाको वेबसाइटमा समेत प्रकार्न गनजिपनेछ । 

६. योजना कायािन्वयन 
(क( नगर सभािे पाररत गरेको वार्षिक वजेट तथा कायिक्रम कायािन्वयनका िामग नगर कायिपामिकामा प्रमजखिे ७ दिनमभत्र प्रमजख 
प्रर्ासकीय अमधकृतिाई वजेटको खचि गने अजख्तयारी प्रिान गनजिपनेछ । 

(ख( अजख्तयारी प्राप्त भएको १५ दिनमभत्र प्रमजख प्रर्ासकीय अमधकृतिे अनजसूची-८ बमोजजमको ढाँचामा कायिक्रम स्वीकृत गरी 
सम्बजन्धत र्वभाग/महार्ाखा/र्ाखा/इकाई प्रमजख र वडा सजचविाई मिजखत रुपमा योजना कायािन्वयनको जजम्मा दिनजपनेछ । 

(ग( योजना कायािन्वयनको जजम्मा प्राप्त भएको मममतिे ७ दिनमभत्र सम्बजन्धत र्वभाग/महार्ाखा/र्ाखा/इकाई प्रमजख र वडा 
सजचविे कायिक्रम कायािन्वयनको कायितामिका प्रमजख प्रर्ासकीय अमधकृत समक्ष पेर् गनजिपनेछ । 

(घ( र्वभाग/महार्ाखा/र्ाखा/इकाई प्रमजख वा वडा सजचवबाट पेर् भएको कायािन्वयन कायियोजनामा प्रार्वमधक क्षमता, योजनाको 
सांवेिनर्ीिता, कायािन्वयन प्राथममकीकरण, नगि प्रवाहको अवस्था समेतको आधारमा कज नै सांसोधन गनजिपने िेजखएमा प्रमजख 
प्रर्ासकीय अमधकृतिे सजझाव दिनसक्नेछ । यसरी प्राप्त भएको सजझाव समेतको आधारमा सम्बजन्धत मनकायिे कायािन्वयन 
कायियोजनामा सांसोधन गरी ५ दिनमभत्र पजन: पेर् गनजिपनेछ । 

(ङ( सबै र्वभाग/महार्ाखा/र्ाखा/इकाई प्रमजख र वडा सजचवबाट प्राप्त कायियोजनािाई प्रमजख प्रर्ासकीय अमधकृतिे एकमत्रत गरी 
एकीकृत कायािन्वयन कायियोजना कायिपामिका समक्ष पेर् गनजिपनेछ । 

६.१ योजना कायािन्वयन र्वमध 
 स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४, साविजमनक खररि ऐन, २०६३, खररि मनयमाविी, आमथिक कायिर्वमध ऐन तथा 
मनयमाविी र स्थानीय तहहरुिे सांर्वधान तथा अन्य प्रचमित कानजनको अमधकार क्षेत्रमभत्र रही मनमािण गरेका ऐन मनयम अनजसार कायािन्वयन 
गनजिपनेछ । नगरपामिकािे आ.व. र्जरु भएको एक मर्हनामभत्र आफ्नो वार्षिक खररि योजना/गजरुयोजना स्वीकृत गरी सो अनजरुप खररि 
कायिको व्यवस्थापन गनजिपनेछ । 

६.२ अनजगमन तथा सजपरीवेक्षण समममत 

६.२.१ अनजगमन तथा सजपरीवेक्षण समममतको गठन 
 नगरपामिकाबाट सञ्चामित योजनाको िागत, पररमाण, समयसीमा र गजणस्तरीयताको आधारमा अनजगमन गरी आवश्यक पषृ्ठपोषण 
दिनको िामग मनम्न अनजसारको अनजगमन तथा सजपरीवेक्षण समममत गठन गनजिपनेछ । 

(क( उपप्रमजख  - सांयोजक 

(ख( प्रमजखिे तोकेका एक जना मर्हिा सर्हत कायिपामिकाका 
 सिस्यहरु मध्येबाट िजई जना सिस्य  - सिस्य 

(ग( प्रमजख प्रर्ासकीय अमधकृत  - सिस्य 

(घ( योजना र्वभाग/महार्ाखा/र्ाखा/इकाई प्रमजख  - सिस्य सजचव 

 उक्त समममतमा आवश्यकता अनजसार कायिपामिकाका अन्य सिस्य तथा र्वषयर्वज्ञिाई आमन्त्रण गनि सर्कनेछ । 
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६.२.२ अनजगमन तथा सजपरीवेक्षण र्वमध 
(क( कायिपामिकामा एकीकृत कायािन्वयन कायियोजना पेर् गरेको १५ दिनमभत्र अनजगमन तथा सजपरीवेक्षण समममतिे वार्षिक 
अनजगमन कायियोजना बनाई कायािन्वयन गनजिपनेछ । 

(ख( अनजगमन तथा सजपरीवेक्षण समममतिे गरेको कामको प्रमतवेिन प्रत्येक २ मर्हनामा पेर् गरी कायिपामिकाको बैठकमा छिफि 
गनजिपनेछ । 

(ग( कायिपामिकािे अनजगमन तथा सजपरीवेक्षण समममतको प्रमतवेिन समेतको आधारमा योजना कायािन्वयनमा िेजखएका त्रजर्टहरु 
सच्याउन तथा समय र गजणस्तर कायम गनि सम्बजन्धत पक्ष (उपभोक्ता समममत, मनमािण व्यवसायी, परामर्ििाता तथा कमिचारी( 
िाई आवश्यक मनिेर्न दिनजपनेछ । अनजगमन तथा सजपरीवेक्षण समममतिे दिएको मनिेर्न पािना गनजि सम्बजन्धत पक्षको जजम्मेवारी 
हजनेछ । 

 

६.२.३ वडास्तरीय अनजगमन समममत 
 आफ्नो वडामभत्र सञ्चामित योजनाको िागत, पररमाण, समयसीमा र गजणस्तरीयताका आधारमा अनजगमन गरी आवश्यक पषृ्ठपोषण 
दिनको िामग मनम्न अनजसारको वडास्तरीय अनजगमन समममत गठन गनजिपनेछ । 

(क( सम्बजन्धत वडाको वडाध्यक्ष  - सांयोजक 

(ख( वडा सिस्यहरु   - सिस्य 

(ग( वडा सजचव  - सिस्य सजचव 

 उक्त समममतमा आवश्यकता अनजसार अन्य कमिचारीिाई आमन्त्रण गनि सर्कनेछ । समममतिे अनजगमन गिाि िेजखएका 
र्वषयका सम्बन्धमा अनजगमन तथा सजपरीवेक्षण समममतिाई मनयममत रुपमा जानकारी गराउनजपनेछ । 

६.२.४ आयोजनाको मजलयाांकन 
नगरपामिकािे १० करोड भन्िा बर्ढ िागतका आयोजनाको योजना सम्पन्न भएको िजई वषिमभत्र तेश्रो पक्षबाट प्रभाव मजलयाांकन गराउनजपनेछ  

६.३ स:र्ति, र्वरे्ष र समपजरक अनजिानबाट सञ्चामित आयोजना कायािन्वयन 
 सांघ तथा प्रिेर् सरकारबाट नगरपामिका माफि त सञ्चािन गने स:र्ति, र्वरे्ष र समपजरक अनजिानका आयोजनाहरुको कायािन्वयन 
सम्बजन्धत तहबाट प्राप्त मागििर्िन बमोजजम हजनेछ । 

६.४ योजनाको भ जक्तानी प्रर्क्रया 
 नगरपामिकाबाट सञ्चामित योजनाको कायिसम्पन्न प्रमतवेिन रमनङ मबि, आवश्यक मबि भरपाई, साविजमनक परीक्षण प्रमतवेिन र 
मनयमानजसार पेर् गनजिपने अन्य आवश्यक कागजातको आधारमा रकम भ जक्तानी गनजिपनेछ । 

७. िागत साझेिारीमा योजना कायािन्वयन 
 नेपाि/प्रिेर् सरकारिे नगरपामिकािाई पूवािधा र्वकास सम्बन्धी कज नै योजना, कायािन्वयन गनि समपजरक अनजिान प्रिान गनि 
सक्नेछ । समपजरक अनजिानका आधारहरु िेहायबमोजजम हजनेछन ्: 

(क( आयोजनाको आवश्यकता र प्राथममकता 
(ख( आयोजनाको सम्भाव्यता 
(ग( आयोजनाको िागत 

(घ( आयोजना कायािन्वयन गनिको िामग आवश्यक िागत साझेिारी 
(ङ( आयोजनाबाट प्राप्त हजने प्रमतफि वा िाभ 

(च( आयोजना कायािन्वयनको िामग आवश्यक प्रार्वमधक क्षमता । 

 समपजरक अनजिान प्रिान गने कायिर्वमध तथा अन्य व्यवस्था नेपाि सरकारिे मनधािरण गरे बमोजजम हजनेछ । 
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८. र्वर्वध 

८.१ नगरपामिकािे ऋण मिन सक्न े
 नगरपामिकािे रार्िय प्राकृमतक श्रोत तथा र्वत्त आयोगको मसफाररसको सीमामभत्र रही सम्बजन्धत सभाबाट स्वीकृत हजनेगरी 
उत्पािनर्ीि, रोजगारमजिक, आन्तररक आय वृर्द्ध तथा पूँजीगत कायिको िामग आन्तररक ऋण मिन सक्नेछन ्। त्यस्तो ऋणको अवमध 
अमधकतम २५ वषिसम्म हजनेछ ।  

 नेपाि सरकारबाट प्राप्त भएको ऋण वा नेपाि सरकार जमानी भई मिएको ऋण नगरपामिकािे मनधािररत समयमा च जक्ता नगरेमा 
नेपाि सरकारिे नगरपामिकािाई उपिब्ध गराउने अनजिानबाट कट्टा गरी सो रकम प्राप्त गने वा ऋण भ जक्तानी गररदिनेछ । 

 

८.२ वस्तजगत र्ववरण (Profile( तयार गनजिपने 
 नगरपामिकािे वार्षिक योजना र वजेट तजजिमा गनजिपूवि नगरपामिकाको भौगोमिक, सामाजजक, आमथिक तथा पूवािधार िगायतका 
क्षेत्रको यथाथि जस्थमत िेजखने गरी वस्तजगत र्ववरण (Profile( तयार वा अद्यावमधक गनजिपनेछ । अद्यावमधक वस्तजगत र्ववरण आफ्ना Website 

माफि त साविजमनक गनजिपनेछ । 
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अनजसूची-१ 
(दिग्िर्िनको िफा ५.१.१ सँग सम्बजन्धत( 

आय र व्ययको प्रक्षपेण 

आ.व. ...... ...... ...... 

जर्षिक आ.व....\.. को यथाथि 
आ.व....\... को सांसोधीत 

अनजमान 
आ.व....\ को अनजमान 

     

राजश्व 
    

१. आन्तररक राजश्व 
   

१.१ एर्ककृतसम्पमत कर    

१.२ घर जग्गा वहाि कर    

१.३ व्यावसाय कर    

१.४  वहाि र्वटौरी र्जलक    

१.५ पाकीङ्ग र्जलक    

१.६ जडीबजटीकवाडी र जीवजन्तज कर    

     

२.  राजश्व वाडफाडँ    

२.१ मूलय अमभवृजध्ि तथा अन्तर्जलक    

२.२ प्राकृमतकश्रोतको रोयलटी    

२.२.१ पवितारोहण    

२.२.२ र्वध्यजत     

२.२.३ वन    

२.२.४ खानी तथा खमनज    

२.२.५ पानी तथा अन्य प्रकृमतक श्रोत    

     

३. र्वमतय हस्तान्तरण    

३.१ नेपािसरकारबाट प्राप्त हजने अनजिान    

३.१.१ र्वमतय समानीकरण    

३.१.२ सर्ति अनजिान    

३.१.३ समपूरक अनजिान    

३.१.४ मबषेर् अनजिान    

३.२ प्रिेर्सरकारबाट प्राप्तहजन ेअनजिान    

३.२.१ र्वमतय समानीकरण    

३.२.२ सर्ति अनजिान    

३.२.३ समपूरक अनजिान    

३.२.४ मबषेर् अनजिान    

४. र्वमतय व्यवस्था ( प्रामप्त(    

५. अन्य    

 कूि जम्मा    

 

 

 

 

 

 



15 

 

जर्षिक आ.व....\.. को यथाथि 
आ.व....\... को सांसोधीत 

अनजमान 
आ.व....\ को अनजमान 

व्यय    

१ चािज    

१.१ पाररश्रममक सजर्वधा    

१.२ मािसामान तथा सेवाको उपयोग 
(तामिम समेत( 

   

१.३ व्याज र सेवा खचि    

१.४ अनजिान    

१.५ सामाजजक सजरक्षा    

१.६ अन्य खचि    

२ पूजँीगत    

२.१ जग्गा    

२.२ भवन    

२.२.१ फमनिचर    

२.२.२ सवारी साधन    

२.२.३ मेजर्नरी औजार    

२.२.४ साविजमनक मनमािण    

२.२.५ पूजँीगत अनजसन्धान तथा परामर्ि    

२.२.६ अन्य    

३ र्वत्तीय व्यवस्था (भ जक्तानी(    

 जम्मा    

४ बजेट बचत (+(/न्यून(-(    

५ ऋण    

५.१ आन्तररक    

५.२ वाह्य    

६ गत वषिको मौज्िात    

 कूि जम्मा    

नोट : राजश्व र खचि र्ीषिक नेपाि सरकारको खचि वगीकरण तथा व्याख्या बमोजजम उलिेख गनजिपनेछ । 
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अनजसूची-२ 
(दिग्िर्िनको िफा ५.२.१ सँग सम्बजन्धत( 

आ.व. ...... ...... ...... 
राजश्व परामर्ि समममतको प्रमतवेिन, ................ 

 

(क( पषृ्ठभमूम 

 

(ख( राजश्वको मौजजिा अवस्थाको र्वश्लषेण 

 

(ग( राजश्व नीमतहरु 

 

(घ( करका आधारहरु 

 

(ङ( आगामी आ.व. को िामग प्रस्तार्वत कर तथा गैह्र कर राजश्व िर 

मस.नां. राजश्वको क्षेत्रहरु चािज आ.व. को िर प्रस्तार्वत िर पजष्टट्याँई कैर्फयत 

      

      

      

(च( आगामी आ.व. को िामग अनजमामनत कर तथा गैह्र कर राजश्व िर 

मस.नां. राजश्वको क्षेत्रहरु गत आ.व. को यथाथि 
रकम 

चािज आ.व.को 
सांर्ोमधत अनजमान 

आगामी आ.व. को 
अनजमान 

कैर्फयत 

      

      

      

 

(छ( मनष्टकषि तथा सजझावहरु 

 

 

 

(.................( 

सांयोजक .............. 
सिस्य ................ 
सिस्य ................. 
स्थानीय राजश्व परामर्ि समममत 
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अनजसूची-३ 
(दिग्िर्िनको िफा ५.२.४ सँग सम्बजन्धत( 

आयोजना प्राथममकीकरणका आधारहरु तथा प्राथममकता मनधािरण फारम 

(क( आयोजना प्राथममकीकरणका आधारहरु 

१. गररबी मनवारणमा प्रत्यक्ष योगिान पजग्ने आयोजनाहरु (२० अङ्क( 

(क( प्रत्यक्ष योगिान पजयािउन े– २० अङ्क 

(ख( अप्रत्यक्ष योगिान पजयािउने – १० अङ्क 

(ग( तटस्थ – ५ अङ्क 

२. उत्पािनमूिक तथा मछटो प्रमतफि प्राप्त गनि सर्कने आयोजनाहरु (१५ अङ्क( 

(क( चािज आ.व. मा न ैसम्पन्न हजने – १५ अङ्क 

(ख( आगामी आ.व. मा सम्पन्न हजने – १० अङ्क 

(ग( अन्य – ५ अङ्क 

३. आम्िानी र रोजगार वृर्द्ध गने आयोजनाहरु (१५ अङ्क( 

(क( प्रत्यक्ष योगिान पजयािउन े– १५ अङ्क 

(ख( अप्रत्यक्ष योगिान पजयािउने – ७.५ अङ्क 

(ग( तटस्थ – ० अङ्क 

४. िागत सहभामगता जजट्ने आयोजनाहरु (१५ अङ्क( 

(क( ५०% वा सोभन्िा बढी िागत सहभामगता हजने – १५ अङ्क 

(ख( २०% िेजख ५०% सम्म िागत सहभामगता हजने – १० अङ्क 

(ग( २०% सम्म िागत सहभामगता हजने – ५ अङ्क 

(घ( िागत सहभामगता नहजने – ० अङ्क 

५. स्थानीय श्रोत साधन र सीपको प्रयोग हजन ेआयोजनाहरु (१० अङ्क( 

(क( आयोजनािाई आवश्यक पने सबै श्रोत साधन स्थानीय तहमा उपिब्ध हजन े– १० अङ्क 

(ख( आयोजनािाई आवश्यक पने ५०% सम्म श्रोत साधन स्थानीय तहमा उपिब्ध हजने – ७.५ अङ्क 

(ग( अन्य – ५ अङ्क 

६. समावेर्ी र्वकासमा योगिान पजयािउने आयोजनाहरु (१० अङ्क( 

(क( प्रत्यक्ष योगिान पजयािउन े– १० अङ्क 

(ख( अप्रत्यक्ष योगिान पजयािउने – ५ अङ्क 

(ग( तटस्थ – ० अङ्क 

७. दिगो र्वकास र वातावरणीय सांरक्षण गने आयोजनाहरु (१० अङ्क( 

(क( प्रत्यक्ष योगिान पजयािउन े– १० अङ्क 

(ख( अप्रत्यक्ष योगिान पजयािउने – ५ अङ्क 

(ग( तटस्थ – ० अङ्क 

८. स्थानीय भार्षक, साांस्कृमतक र्वकास गने आयोजनाहरु (५ अङ्क( 

(क( प्रत्यक्ष योगिान पजयािउन े– ५ अङ्क 

(ख( अप्रत्यक्ष योगिान पजयािउने – ३ अङ्क 

(ग( तटस्थ – ० अङ्क 
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(ख( आयोजनाको प्राथममकताक्रम मन                                                                                                                                     धािरण फारम 

क्र.सां. आयोजनाको 
नाम 

१. गररवी 
मनवारणमा 
प्रत्यक्ष 
योगिान 

पजग्ने (२० 
अङ्क( 

२. 
उत्पािनमूिक 
तथा मछटो 

प्रमतफि प्राप्त 
गनि सर्कने 
आयोजनाहरु 
(१५ अङ्क( 

३. आम्िानी 
र रोजगार 
वृर्द्ध गने 

आयोजनाहरु 
(१५ अङ्क( 

 

४. िागत 
सहभामगता 
जजट्ने 

आयोजनाहरु 
(१५ अङ्क( 

 

५. स्थानीय 
श्रोत साधन 
र सीपको 
प्रयोग हजने 
आयोजनाहरु 
(१० अङ्क( 

 

६. समावेर्ी 
र्वकासमा 
योगिान 
पजयािउने 

आयोजनाहरु 
(१० अङ्क( 

७. दिगो 
र्वकास र 
वातावरणीय 
सांरक्षण गने 
आयोजनाहरु 
(१० अङ्क( 

 

८. स्थानीय 
भार्षक, 

साांस्कृमतक 
र्वकास गने 
आयोजनाहरु 
(५ अङ्क( 

 

कज ि 
प्राप्ताांक 
(१०० 
अङ्क( 

प्राथममकता 
क्रम 

१            
२            
३            
४            
५            
६            
 

नोट : आयोजनाहरुको प्राथममकता क्रम मनधािरण गिाि सबैभन्िा बर्ढ अङ्क प्राप्त गने आयोजनािाई पर्हिो प्राथममकता क्रम मनधािरण गनजिपनेछ । 

 

क्र.सां. अङ्कभार प्राथममकता नां. 
१ ८० अङ्क भन्िा बढी प्राप्त भएमा १ 

२ ६० िेजख ८० अङ्क प्राप्त भएमा २ 

३ ६० अङ्क भन्िा कम प्राप्त भएमा ३ 

४ ५० अङ्क भन्िा कम प्राप्त भएमा न्यून प्राथममकता 
नोट : यसरी योजना छनौट गिाि पर्हिो प्राथममकतामा परेको योजनाहरु छनौट गने । रकम उपिब्ध भएसम्म प्राथममकता २ र ३ स्वीकृत गनि सर्कनेछ । 
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अनजसूची-४ 
(दिग्िर्िनको िफा ५.४ सँग सम्बजन्धत( 

सूयोिय नगरपामिका 
वडा नां. .......... 

आयोजनाको प्राथममकीकरण सूची, २०७४ 
(क( मनधािररत वडागत बजेट सीमामभत्रका आयोजनाहरुको िामग 

प्राथममकता क्रम आयोजनाको 
नाम 

आयोजना 
सञ्चािन हजन े
स्थि 

अनजमामनत 
िागत 

कायािन्वयन 
र्वमध 

िाभाजन्वत सांख्या आवमधक 
योजनाको 
रणनीमतसँग 
सम्बजन्धत 

आमथिक र्वकास 

१ 
      

२ 
      

सामाजजक र्वकास 

१ 
      

२       

पूवािधार र्वकास 

१       

२       

वातावरण तथा र्वपद् व्यवस्थापन समममत 

१       

२       

सजर्ासन तथा सांस्थागत र्वकास 

१       

२       

 

(ख( नगरपामिका स्तरीय (नगर गौरवका आयोजना, बहजवषीय आयोजनाहरु र िजई वा सोभन्िा बढी वडामा पने 
आयोजनाहरु( 

प्राथममकता 
क्रम 

आयोजनाको नाम 

आयोजना 
सञ्चािन हजन े

स्थि 

अनजमामनत 
िागत 

कायािन्वयन 
र्वमध 

िाभाजन्वत 
जनसांख्या 

आवमधक योजनाका 
रणनीमतसँग 
सम्बजन्धत 

१       

२       

३       

नोट : क्रमागत आयोजनाहरुको प्राथममकीकरण सूची आवश्यक पने छैन । 
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अनजसूची-५ 
(दिग्िर्िनको िफा ५.५.३ सँग सम्बजन्धत( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

आमथिक वषि २०७...../....... को 
नीमत, कायिक्रम तथा बजेट 

 

 

 

 

 

 

 

सूयोिय नगरपामिका 
इिाम जजलिा 

प्रिेर् नां. १ नेपाि । 
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खण्ड-१ पररचय र समीक्षा 
 

१.१ पषृ्ठभमूम 

१.२ चािज आ.व. को नीमत तथा कायिक्रमको समीक्षा 
(क( आमथिक क्षेत्र 

(ख( सामाजजक क्षते्र 

(ग( पूवािधार के्षत्र 

(घ( वातावरण तथा र्वपद् व्यवस्थापन 

(ङ( सांस्थागत र्वकास, सेवा प्रवाह र सजर्ासन 

(च( अन्य 

 

खण्ड-२ आगामी आ.व. २०...../..... को नीमत, बजेट तथा कायिक्रम 

 

२.१ सोँच, िक्ष्य, उद्दशे्य र अपेजक्षत उपिजब्ध 

२.२ वार्षिक बजेट तथा कायिक्रम तजजिमा गिाि अविम्बन गररएका प्रमजख नीमत तथा आधारहरु 

२.२.१ समग्र नीमत तथा आधारहरु 

२.२.२ क्षते्रगत नीमत तथा आधारहरु 

(क( आमथिक क्षेत्र 

(ख( सामाजजक क्षते्र 

(ग( पूवािधार के्षत्र 

(घ( वातावरण तथा र्वपद् व्यवस्थापन 

(ङ( सांस्थागत र्वकास, सेवा प्रवाह र सजर्ासन 

२.३ मजख्य-मजख्य आयोजना र र्क्रयाकिापहरु 

२.४ अनजमामनत व्यय र श्रोत व्यवस्थापन 

२.५ उपसांहार 

 

 

 

प्रस्तजत गने: 
उपप्रमजख वा सिस्य ................. 
मममत : ............. 
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आय र व्ययको र्ववरण 

आ.व. २०....../..... 
 

रु. हजारमा 
र्ीषिक गत आ.व. को यथाथि चािज आ.व. को सांर्ोमधत 

अनजमान 

आगामी आ.व. को 
अनजमान 

आय 
   

राजश्व:    

आन्तररक राजश्व 
   

राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम 
   

अन्य आय 
   

अन्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण 
   

नेपाि सरकारबाट प्राप्त 
   

प्रिेर् सरकारबाट प्राप्त 
   

अन्तर स्थानीय तहबाट प्राप्त 
   

जनसहभामगता    

नगि सहभामगता    

श्रम तथा वस्तजगत सहायता    

व्यय 
   

चािज खचि    

पजजँीगत खचि    

    

बजेट बचत (+(/न्यून(-( 
   

र्वत्तीय व्यवस्था    

खजि ऋण िगानी    

ऋण िगानी (-( 
   

ऋण िगानीको साँवार्फताि प्रामप्त (+( 
   

खजि रे्यर िगानी    

रे्यर िगानी (-( 
   

रे्यर र्वक्रीबाट िगानीर्फताि प्रामप्त (+( 
   

खजि ऋण प्रामप्त 
   

ऋणको साँवा भ जक्तानी (-( 
   

ऋण प्रामप्त (+( 
   

अजन्तम बजटे बचत (+(/न्यून (-( 
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राजश्व तथा अनजिान प्रामप्तको अनजमान 

आ.व. २०....../..... 
 

रु. हजारमा 
र्ीषिक गत आ.व. को 

यथाथि 
चािज आ.व. को 
सांर्ोमधत अनजमान 

आगामी आ.व. को 
अनजमान 

राजश्व 
   

 आन्तररक राजश्व 
   

११३०० सम्पजत्त कर 
   

११३१० अचि सम्पजत्तमा िाग्ने कर 
   

११३११ व्यजक्तगत सम्पजत्तमा िाग्न ेवार्षिक कर 
   

११३१२ सांस्थागत सम्पजत्तमा िाग्ने वार्षिक कर 
   

११३१३ एकीकृत सम्पजत्त कर 
   

११३१४ भमूमकर/मािपोत 
   

११३२० खजि सम्पजत्तमा िाग्न ेकर 
   

११३२१ घरवहाि कर 
   

११३२२ वहाि र्वटौरी कर 
   

स्थानीय तहिे आजिन गने अन्य कर तथा राजश्वको र्ववरणहरु नेपाि सरकारबाट स्वीकृत राजश्व सांकेत तथा वगीकरण र व्याख्या 
बमोजजम उलिेख गने । 

 राजश्व बाडँफाडँ 
   

११४११ बाँडफाँड भई प्राप्त हजने मूलय अमभवृर्द्ध कर 
   

११४२१ बाँडफाँड भई प्राप्त हजने अन्त:र्जलक 
   

१४१७१ वन रोयलटी    

१४१७२ खानी रोयलटी    

१४१७३ जिश्रोत रोयलटी    

१४१७४ पवितारोहण रोयलटी    

१४१७५ पियात्रा रोयलटी    

१४१७६ पयिटन सेवा र्जलक रोयलटी    

 अन्य आय 
   

 सार्वक स्थानीय मनकायबाट हस्तान्तरण भई 
प्राप्त रकम 

   

 बेरुजज असजिी    

 गत वषिको नगि मौज्िात 
   

     

 अन्तर सरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण 
   

 नेपाि सरकारबाट प्राप्त अनजिान:    

 र्वत्तीय समानीकरण अनजिान 
   

 सर्ति अनजिान 
   

 समपजरक अनजिान 
   

 र्वरे्ष अनजिान 
   

     

 प्रिेर् सरकारबाट प्राप्त अनजिान 
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 र्वत्तीय समानीकरण अनजिान 
   

 सर्ति अनजिान 
   

 समपजरक अनजिान 
   

 र्वरे्ष अनजिान 
   

     

 अन्य स्थानीय तहबाट प्राप्त अनजिान 
   

 सर्ति अनजिान 
   

 समपजरक अनजिान 
   

 र्वरे्ष अनजिान 
   

     

 जनसहभामगता    

 नगि सहभामगता    

 श्रम तथा वस्तजगत सहायता    

नोट: राजश्वका र्ीषिकहरु नेपाि सरकारबाट स्वीकृत राजश्व सांकेत तथा वगीकरण र व्याख्या बमोजजम उलिेख गने 
हजनेछ । 
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राजश्व तथा अनजिान प्रामप्तको अनजमान 

आ.व. २०....../..... 
 

रु. हजारमा 

र्ीषिक 
गत आ.व. 
को यथाथि 

चािज आ.व. 
को सांर्ोमधत 
अनजमान 

आगामी 
आ.व. को 
अनजमान 

श्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तरसरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण 

ऋण 
जनसहभामग

ता नेपाि 
सरकार 

प्रिेर् 
सरकार 

स्थानीय 
श्रोत 

चािज खचि          

२१००० पाररश्रममक/सजर्वधा          

२११०० पाररश्रममक / सजर्वधा          

२१११० नगिमा दिइने पाररश्रममक र सजर्वधा          

२११२० जजन्सी वा जजन्सीबापत कमिचारीिाई दिइने पाररश्रममक 
सजर्वधा 

         

२११२१ पोर्ाक          

२११२२ खाद्यान्न          

२११२३ औषधी उपचार खचि          

२११३० कमिचारी भत्ता          

२११३१ स्थानीय भत्ता          

२११३२ महांगी भत्ता          

२११३३ र्फलड भत्ता          

२११३४ कमिचारीको बैठक भत्ता          

२११३५ कमिचारी प्रोत्साहन तथा पजरस्कार          

२११३९ अन्य भत्ता          

२११४० पिामधकारी भत्ता तथा अन्य सजर्वधा          

२११४१ पिामधकारी बैठक भत्ता          

२११४२ पिामधकारी अन्य सजर्वधा          

२११४९ पिामधकारी अन्य भत्ता          

स्थानीय तहिे गने अन्य चािज खचिका र्ीषिकहरु आवश्यकता अनजसार यसैगरी उलिेख गने । 
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पूजँीगत खचि          

३११११ भवन खररि          

३१११२ भवन मनमािण          

३१११३ मनममित भवनको सांरचनात्मक सजधार खचि          

३१११५ फमनिचर तथा र्फक्चसि          

३११२० सवारी साधन          

३११२१ सवारी साधन          

३११२२ मेजर्नरी तथा औजार          

३११३० अन्य पूजँीगत खचि          

३११३१ पर्जधन तथा वागवानी र्वकास खचि          

३११३२ कम््यजटर सफ्टवेयर मनमािण तथा खररि खचि एवां 
अन्य बौर्द्धक सम्पजत्त प्रामप्त खचि 

         

३११५० साविजमनक मनमािण          

३११५१ सडक तथा पूि मनमािण          

३११५२ रेिमागि तथा हवाई मैिान मनमािण          

स्थानीय तहिे गने अन्य पूजँीगत खचिका र्ीषिकहरु आवश्यकता अनजसार यसैगरी उलिेख गने । 
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र्वत्तीय व्यवस्था अनजमान 

आ.व. २०....../..... 
 

रु. हजारमा 
र्ीषिक गत आ.व. को 

यथाथि 
चािज वषिको सांर्ोमधत अनजमान आगामी आ.व. को 

अनजमान 

र्वत्तीय व्यवस्था    

खजि ऋण िगानी    

ऋण िगानी (-(    

ऋण िगानीको साँवार्फताि प्रामप्त (+(    

    

खजि रे्यर िगानी    

रे्यर िगानी (-(    

रे्यर र्वक्रीबाट िगानीर्फताि प्रामप्त (+(    

    

खजि ऋण प्रामप्त    

ऋण साँवा भ जक्तानी (-(    

ऋण प्रामप्त (+(    
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कायिक्षते्रगत व्यय अनजमान 

आ.व. २०....../..... 
 

रु. हजारमा 

र्ीषिक 
गत आ.व. को 

यथाथि 
चािज आ.व. को 
सांर्ोमधत अनजमान 

आगामी 
आ.व. को 
अनजमान 

श्रोत 

आन्तररक 
श्रोत 

अन्तरसरकारी र्वत्तीय हस्तान्तरण 

ऋण 
जनसहभामग

ता नेपाि 
सरकार 

प्रिेर् 
सरकार 

स्थानीय 
श्रोत 

१०. आमथिक र्वकास 
         

१०१० कृर्ष 
         

१०२० उधोग तथा वाजणज्य 
         

१०३० पयिटन          

१०४० सहकारी          

१०५० र्वत्तीय क्षेत्र          

           

२० सामाजजक र्वकास          

२०१० जर्क्षा          

२०२० स्वास्थय          

२०३० खानेपानी तथा सरसफाई          

२०४० सांस्कृमत प्रवद्धिन          

२०५० खेिकूि तथा मनोरञ्जन          

२०६० िैंमगक समानता तथा सामाजजक 
समावेर्ीकरण 

         

३० पूवािधार र्वकास          

३०१० स्थानीय सडक, पजि तथा झोिजांगे प जि          

३०२० मसँचाई          

३०३० भवन तथा सहरी र्वकास          

३०४० उजाि, िघज तथा साना जिर्वद्यजत (वैकजलपक 
उजाि समेत( 

         

३०५० सञ्चार          
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४० वातावरण तथा र्वपद् व्यवस्थापन          

४०१० वन तथा भ ज-सांरक्षण          

४०२० जिाधार सांरक्षण          

४०३० वातावरण सांरक्षण, जिवायज पररवतिन          

४०४० फोहरमैिा तथा ढि व्यवस्थापन          

४०५० जि उत्पन्न प्रकोप मनयन्त्रण          

४०६० र्वपद् व्यवस्थापन          

४०७० वारुण यन्त्र सञ्चािन          

           

५० सांस्थागत र्वकास, सेवा प्रवाह र सजर्ासन          

५०१० सामान्य सेवा          

५०२० सजरक्षा व्यवस्थापन          

५०३० सूचना प्रर्वमध          

५०४० पञ्जीकरण व्यवस्थापन          

५०५० स्थानीय तथयाांक सांकिन र अमभिेख 
व्यवस्थापन 

         

५०६० सजर्ासन प्रवद्धिन          

५०७० अनजसन्धान तथा र्वकास          

५०८० अन्यत्र वगीकृत नभएको          
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वार्षिक र्वकास कायिक्रम 

आ.व. २०....../..... 
सांकेत नां./र्वषयगत र्ीषिक:............. 

रु. हजारमा 

क्र.सां 
कायिक्रम/आयोजनाको 

नाम 

कायािन्वयन 
हजने स्थान 

िक्ष्य 
र्वमनयोजन 

रु. 
श्रोत 

     
आन्तररक 
श्रोत 

अन्तरसरकारी र्वत्तीय 
हस्तान्तरण 

  

      
नेपाि 
सरकार 

प्रिेर् 
सरकार 

अन्तर-
स्थानीय 
तह 

ऋण 

जन
सह

भा
मग

ता
 

१ 
          

२ 
          

३ 
          

४ 
          

५ 
          

६ 
          

७ 
          

८ 
          

९ 
          

१० 
          

११ 
          

१२ 
          

१३ 
          

१४ 
          

१५ 
          

१६ 
          

१७ 
          

१८ 
          

१९ 
          

२० 
          

जम्मा          

 

पजनि: नगरपामिकाबाट सञ्चािन गररने सबै कायिक्रमहरुिाई क्षेत्रगत/र्वषयगत आधारमा छजट्याएर प्रत्येक र्वषय (जस्तै 
कृर्ष, जर्क्षा, स्वास्थय, सडक( को अिग अिग र्ववरण तयार गनजिपनेछ ।  
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अनजसूची-६ 
(दिग्िर्िनको िफा ५.५.३ सँग सम्बजन्धत( 

सूयोिय नगरपामिकाको आमथिक ऐनको नमजना 
 

सूयोिय नगरपामिकाको अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायािन्वयन गनि बनेको  

सूयोिय नगरपामिकाको आमथिक ऐन, .......... 
 

प्रस्तावना : सूयोिय नगरपामिकाको आमथिक वषि ...... को अथि सम्बन्धी प्रस्ताविाई कायािन्वयन गनिको मनममत्त स्थानीय 
कर तथा र्जलक सांकिन गने, छजट दिने तथा आय सांकिनको प्रर्ासमनक व्यवस्था गनि वाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको 
सांर्वधानको धारा २२८ को उपधारा (२( बमोजजम सूयोिय नगरपामिकाको नगर सभािे यो ऐन बनाएको छ । 

१. सांजक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१( यस ऐनको नाम “आमथिक ऐन, २०७४” रहेको छ । 

  (२( यो ऐन २०७४ साि श्रावण १ गतेिेजख सूयोिय नगरपामिका क्षेत्रमा िागज हजनेछ । 

२. सम्पजत्त कर : नगरपामिकाका क्षेत्रमभत्र अनजसूजच (१( बमोजजम एर्ककृत सम्पजत्त कर असूि उपर गररनेछ । 

३. भमूम कर (मािपोत(: नगरपामिका क्षेत्रमभत्र एर्ककृत सम्पजत्त कर िागज हजन जभन्िा अगाडीको हकमा अनजसूजच (२( 
बमोजजम भमूम कर (मािपोत( िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

४. घर बहाि कर : नगरपामिका क्षेत्रमभत्र कज नै व्यजक्त वा सांस्थािे भवन, घर, पसि, ग्यारेज, गोिाम, टहरा, छ्पर, जग्गा वा 
पोखरी पूरै आांजर्क तवरिे वहािमा दिएकोमा अनजसूची(३( बमोजजम घर जग्गा वहाि कर िगाइने र असूि गररनेछ । 

५. व्यवसाय कर : नगरपामिका क्षेत्रमभत्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूजँीगत िगानी र आमथिक कारोवारका आधारमा 
अनजसूजच (४( बमोजजम व्यवसाय कर िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

६. जमडबजटी, कवाडी र जीवजन्तज कर : नगरपामिका क्षेत्रमभत्र कज नै व्यजक्त वा सांस्थािे ऊन, खोटो, जमडबजटी, वनकस, 

कवाडी माि र प्रचमित कानूनिे मनषेध गररएको जीवजन्तज वाहेकका अन्य मतृ वा माररएका जीवजन्तजको हाड, मसङ, 

्वाँख, छािा जस्ता बस्तजको व्यावसार्यक करोवार गरेवापत अनजसूजच (५( बमोजजमको कर िगाइने र असूि उपर 
गररनेछ । 

७. सवारी साधन कर : नगरपामिका क्षेत्रमभत्र िताि भएका सवावरी साधनमा अनजसूजच (६( बमोजजम सवारी साधन कर 
िगाइने र असजि उपर गररनेछ । तर, प्रिेर् कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोर्ह 
बमोजजम हजनेछ । 

८. र्वज्ञापन कर : नगरपामिका क्षेत्रमभत्र हजने र्वज्ञापनमा अनजसूजच (७( बमोजजम र्वज्ञापन कर िगाइने र असूि उपर 
गररनेछ । तर, प्रिेर् कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोर्ह बमोजजम हजनेछ । 

९. मनोरञ्जन कर : नगरपामिका क्षेत्रमभत्र हजने मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा अनजसूजच (८( बमोजजम व्यवसाय कर िगाइने 
र असजि उपर गररनेछ । तर, प्रिेर् कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोर्ह बमोजजम 
हजनेछ । 

१०. बहाि मबरौटी र्जलक : नगरपामिका क्षेत्रमभत्र आफज िे मनमािण, रेखिेख वा सांचािन गरेका अनजसूजच (९( मा उलिेख 
भए अनजसार हाट बजार वा पसिमा सोही अनजसजचमा भएको व्यवस्था अनजसार बहाि मबरौटी र्जलक िगाइने र असूि 
उपर गररनेछ । 

११. पार्कि ङ र्जलक : नगरपामिका क्षेत्रमभत्र कज नै सवारी साधनिाई पार्कि ङ सजर्वधा उपिब्ध गराए वापत अनजसूजच (१०( 
बमोजजम पार्कि ङ र्जलक िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 
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१२. टे्रर्कङ्ग, कायोर्कङ, क्यानोइङ्ग, बन्जी, जजम्पङ्ग, जजपफ्िायर रयाफ्टीङ्ग र्जलक:  नगरपामिकािे आफ्नो क्षेत्रमभत्र टे्रर्कङ्ग, 

कायोर्कङ, क्यानोइङ्ग, बन्जी जजम्पङ्ग, जजपफ्िायर रयाफ्टीङ्ग सेवा वा व्यवसाय सांचािन गरेवापत अनजसूजच (११( बमोजजमको 
र्जलक िगाइने र असूि उपर गररनेछ । 

१३. सेवा र्जलक, िस्तजर : नगरपामिकािे मनमािण , सांचािन वा व्यवस्थापन गरेका अनजसूजच (१२( मा उजलिजखत स्थानीय 
पूवािधार र उपिब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनजसूजचमा व्यवस्था भए अनजसार र्जलक िगाइने र असूि उपर 
गररनेछ । 

१४. पयिटन र्जलक : नगरपामिकािे आफ्नो क्षेत्रमभत्र प्रवेर् गने पयिटकहरुबाट अनजसूजच (१३( मा उजलिजखत िरमा 
पयिटन र्जलक िगाइने र असजि उपर गररनेछ । तर, प्रिेर् कानून स्वीकृत भई सो कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको 
अवस्थामा सोर्ह बमोजजम हजनेछ । 

१५. मनकासी करः नगर क्षते्रमभत्र उत्पािन तथा व्यावसार्यक कारोबार हजने उत्पादित सामग्री तथा मािसामानहरु 
व्यावसार्यक प्रयोजनका िामग नगर क्षेत्रबार्हर मनकासी गिाि गराउँिा िाग्ने मनकासी िस्तजर अनजसूची(१४( बमोजजम हजनेछ 
। उक्त मनकासी कर िस्तजरका सन्िभिमा सांघीय तथा प्रािेजर्क कानजनिे अन्यथा व्यवस्था गरे सोर्ह अनजसार हजनेछ । 

१६. कर छजट : यस ऐन बमोजजम कर मतने िार्यत्व भएका व्यजक्त वा सांस्थाहरुिाई कज नै पमन र्कमसमको कर छजट 
दिइने छैन ।  

१७. यस ऐनमा उलिेख नभएका कज नै पमन र्वषयका िररेटहरु तत्काि मनधािरण गनजिपने भएमा सोही र्वषयसांग 
ममलिोजजलिो अको र्वषयको िररेट कायम गररनेछ ।  

१८. यस ऐनमा मामथ उलिेजखत अनजसूचीहरुबाट सांकिन हजन सक्ने रकम र यस नगरपामिकािाई आ.व.०७४।७५ मा 
नेपाि सरकारबाट प्राप्त हजने मनर्ति तथा सर्ति अनजिान समेतको र्वमनयोजन गनि सर्कने रकमको र्ववरण अनजसूची (१५( 
मा उलिेख गररएको छ । 

१९. कर तथा र्जलक सांकिन सम्बन्धी कायिर्वमध : यो ऐनमा भएको व्यवस्था अनजसार कर तथा र्जलक सांकिन 
सम्बन्धी कायिर्वमध नगरपामिकािे तोके अनजसार हजनेछ । 
अनजसूची १: नगरपामिकािे िगाउने सम्पजत्त करका क्षेत्र र िरहरु उलिेख गने । 

अनजसूची २: नगरपामिकािे िगाउने भमूमकर (मािपोत(का क्षेत्र र िरहरु उलिेख गने । 

अनजसूची ३: नगरपामिकािे िगाउने घर जग्गा वहाि करका क्षेत्र र िरहरु उलिेख गने । 

अनजसूची ४: नगरपामिकािे िगाउने व्यवसाय करका क्षेत्र र िरहरु उलिेख गने । 

अनजसूची ५: नगरपामिकािे िगाउने जमडबजटी, कवाडी र जीवजन्तज करका क्षेत्र र िरहरु उलिेख गने । 

अनजसूची ६: नगरपामिकािे िगाउने सवारी साधन करका क्षेत्र र िरहरु उलिेख गने । 

अनजसूची ७: नगरपामिकािे िगाउने र्वज्ञापन करका क्षेत्र र िरहरु उलिेख गने । 

अनजसूची ८: नगरपामिकािे िगाउने मनोरञ्जन करका क्षेत्र र िरहरु उलिेख गने । 

अनजसूची ९: नगरपामिकािे िगाउने वहाि र्वटौरी करका क्षेत्र र िरहरु उलिेख गने । 

अनजसूची १०: नगरपामिकािे िगाउने पार्कि ङ र्जलकका क्षेत्र र िरहरु उलिेख गने । 

अनजसूची ११: नगरपामिकािे िगाउने टे्रर्कङ, कायार्कङ, क्यानोइङ, बन्जी जजम्पङ, जजपफ्िायर र यािजफ्टङ र्जलकका 
क्षेत्र र िरहरु उलिेख गने । 

अनजसूची १२: नगरपामिकािे िगाउने र्जलक तथा िस्तजरका क्षेत्र र िरहरु उलिेख गने । 

अनजसूची १३: नगरपामिकािे िगाउने पयिटन प्रवेर् र्जलकका क्षेत्र र िरहरु उलिेख गने । 
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अनजसूची-७ 
(दिग्िर्िनको िफा ५.५.३ सँग सम्बजन्धत( 

सूयोिय नगरपामिकाको र्वमनयोजन ऐनको नमजना 
 

सूयोिय नगरपामिकाको आमथिक वषि .......... को सेवा र कायिहरुको िामग स्थानीय सजञ्चत कोषबाट केही रकम खचि र 
र्वमनयोजन गने सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनेको 
सूयोिय नगरपामिकाको र्वमनयोजन ऐन, २०७४ 

 

प्रस्तावना : सूयोिय नगरपामिकाको आमथिक वषि ...........को सेवा र कायिहरुको िामग सजञ्चत कोषबाट केही रकम खचि 
गने अमधकार दिन र सो रकम र्वमनयोजन गनि वाञ्छनीय भएकोिे, नेपािको सांर्वधान धारा २२९ को उप–धारा (२( 
बमोजजम सूयोिय नगरपामिकाको नगर सभािे यो ऐन बनाएको छ । 

१. सांजक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१( यस ऐनको नाम “सूयोिय नगरपामिकाको र्वमनयोजन ऐन, ........” रहेको छ । 

(२( यो ऐन तजरुन्त प्रारम्भ हजनेछ । 

२. आमथिक वषि ......... को मनममत्त सजञ्चत कोषबाट रकम खचि गने अमधकार : (१( आमथिक वषि .............को मनममत्त 
नगरपामिका, वडा समममत, र्वषयगत र्ाखािे गने सेवा र कायिहरुका मनममत्त अनजसूची–१ मा उजलिजखत चािू खचि, पूजँजगत 
खचि र र्वजत्तय व्यवस्थाको रकम समेत गरी जम्मा रकम रु. ................ मा नबढाई मनदििि गररए बमोजजम सजञ्चत 
कोषबाट खचि गनि सर्कनेछ । 

३. र्वमनयोजन : 
(१( यस ऐनद्वारा सजञ्चत कोषबाट खचि गनि अमधकार दिइएको रकम आमथिक वषि .......... को मनममत्त सूयोिय 
नगरपामिका, नगर कायिपामिकाको कायाििय, वडा कायाििय र र्वषयगत र्ाखािे गने सेवा र कायिहरुको मनममत्त 
र्वमनयोजन गररएको छ । 

(२( उपिफा (१( मा जजनसजकै कज रा िेजखएको भएता पमन कायिपामिका, वडा कायाििय र र्वषयगत र्ाखािे गने सेवा र 
कायिहरुको मनममत्त र्वमनयोजन गरेको रकम मध्ये कज नैमा बचत हजने र कज नैमा अपजग हजने िेजखन आएमा नगर 
कायिपामिकािे बचत हजने र्ीषिकबाट नपजग हजने र्ीषिकमा रकम सानि सक्नेछ । यसरी रकम सािाि एक र्ीषिकबाट सो 
र्ीषिकको जम्मा रकमको १0% मा नबढ्ने गरी कज नै एक वा एक भन्िा बढी र्ीषिकहरुबाट अको एक वा एक भन्िा 
बढी र्ीषिकहरुमा रकम सानि तथा मनकासा र खचि जनाउन सर्कनेछ । पूजँजगत खचि र र्वत्तीय व्यवस्थातफि  र्वमनयोजजत 
रकम साँवा भ जक्तानी खचि र व्याज भ जक्तानी खचि र्ीषिकमा बाहेक अन्य चािू खचि र्ीषिकतफि  सानि र र्वत्तीय व्यवस्था 
अन्तगित साँवा भ जक्तानी खचितफि  र्वमनयोजजत रकम व्यय भ जक्तानी खचि र्ीषिकमा बाहेक अन्यत्र सानि सर्कने छैन । 

तर चािज तथा पूजँजगत खचि र र्वत्तीय व्यवस्थाको खचि व्यहोनि एक स्रोतबाट अको स्रोतमा रकम सानि सर्कनेछ । 

(३( उपिफा (२( मा जजनसजकै कज रा िेजखएको भएता पमन एक र्ीषिकबाट सो र्ीषिकको जम्मा स्वीकृत रकमको १0 
प्रमतर्तभन्िा बढ्ने गरी कज नै एक वा एक भन्िा बढी र्ीषिकहरुमा रकम सानि परेमा नगर सभाको स्वीकृमत मिनज पनेछ 
। 

(४( र्वमनयोजजत खचिका र्ीषिकहरु सर्हतको र्वस्ततृ र्ववरण तपजर्िका अनजसूचीहरुमा सांिग्न गररएको छ । 
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अनजसची–१ 
(दफा २ संग सम्बलधित 

नेपािको संलििानको िारा २२९(२) बमोलिम 

सलचित कोषबाट लिलनर्योिन हुने रकम 

रु. हिारमा 

क्र .सं.  अनुदान संख्या शीर्षकको नाम चालु खचष प ूँजिगत खचष 
जिजिय 

व्यिस्था 
िम्मा 

१  २  ३  ४  ५  ६  ७ 

१ 

नगरकार्ययपालिका 

  
  
  
  
  

  

लिलिर्य समालनकरण     

गतको आ .ि.को केधरीर्य 

अनुदान 
    

स्थानीर्य शासन तथा 

समुदालर्यक लिकास 

कार्ययक्रम 

    

िेष्ठ सम्मान तथा 

सामालिक सुरक्षा 
    

रािश्व िााँडफााँड     

आधतररक स्रोत     

गत आ.ि.बाट दालर्यत्ि 

सरी आएको र्योिना तथा 

बिेट 

    

िनसहभालगता     

२ िडा सलमलत लिलिर्य समालनकरण     

३ लिषर्यगत शाखा 

  

 

  

  

लशक्षा     

कृलष लिकास     

पशु सिेा      

स्िास््र्य सेिा     

आर्यिुेद स्िास््र्य सिेा     

४ ऋणको सािा व्र्याि भकु्तानी ०     

५ िगानी )शरे्यर /ऋण(  ०     
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अनजसूची-८ 
(दिग्िर्िनको िफा ६(ख( सँग सम्बजन्धत( 
वार्षिक र्वकास कायिक्रम स्वीकृमतको फारम 

आ.व. आयोजना र्जरु हजन ेमममत: 
बजेट सांकेत/उपसांकेत: कायिक्रम/आयोजनाको नाम:  आयोजना पूरा हजने मममत :  

आयोजनाको कज ि िागत: चािज आ.व. मा र्वमनयोजजत : कायािन्वयन हजने स्थान : 
श्रोत 

आन्तररक श्रोत:  नेपाि सरकार:  ऋण : 
प्रिेर् सरकार : जनसहभामगता :  अन्तर स्थानीय तह :   

रु. हजारमा 

क्र.सं. कार्ययक्रम/लक्रर्याकिाप इकाई 

आर्योिनाको कुि 

लक्रर्याकिापको 

सम्पूणय कार्ययमध्र्ये गत 

आ.ि.सम्मको 
आ.ि. २०...../....... को िक्ष्र्य 

खिय 

शीषयक 
पररमाण िागत पररमाण खिय 

िालषयक प्रथम िौमालसक दोश्रो िौमालसक पररमाण 

पररमाण बिेट पररमाण बिेट पररमाण बिेट पररमाण बिेट 

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

प ूँिीगत खचष अन्तगषतका कायषक्रम / 

जक्रयाकलापहरु 
              

                

                

                

 पूाँिीगत िम्मा रु (क)               

चालु खचष अन्तगषतका कायषक्रम/ 

जक्रयाकलापहरु 

              

                

                

                

 िािु िम्मा रु.(ख)               

 कुि खिय िम्मा रु. 

(क+ख) 

              

 

पेर् गने मनकाय मसफाररस गने स्वीकृत गने 

नाम : नाम : नाम : 
पि : पि:  पि: 
मममत: मममत: मममत: 


