
 

सानीभेरी गाउँपालिका, लसम्ली,रुकुम(पलिम),कर्ाािी प्रदेश,नेपाि 

स्थानीय राजपत्र 
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भाग-२ 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेजिए बमोजिमको ऐन सिवसाधारणको 
िानकारीको लागग प्रकाशन गररएको। 

संम्बत ्२०७४ सालको कायवविगध नं. ०३ 

स्थानीय तहको योिना तथा बिेट तिजवमा कायावविगध‚ 2074 
;fgLe]/L ufpFkflnsf l;DnL ?s'd -klZrd_ s0ff{nL k|b]z g]kfn  

                                   ufpF;efjf6 kf/lt ldlt M 074/4/२७                                               
k|df0fLs/0f ldlt M 074/05/05 

१. िस्तगुत वििरण (Profile) तयार गनुवपने 
प्रत्येक स्थानीय तहले िावषवक योिना तथा बिेट तिजवमा सहभागगतामलुक प्रवियािाट नगतिामलुक ढंगले गनुव 
पर्वछ । िावषवक योिना र बिेट तिुवमा गनुव पजिव स्थानीय तहको भौगोगलक, सामाजिक, आगथवक तथा पजिावधार 
लगायतका क्षेत्रको यथाथव जस्थती रे्जिने गरर िस्तगुत वििरण (Profile)  तयार गनुव पनेछ । िस्तगुत 
वििरणको आधारभजत ढाँचा संघीय मागमला तथा स्थानीय विकास मन्त्त्रालयले गनधावरण गरे बमोजिम हनुेछ 
।सो ढाँचामा स्थानीय तहले आिश्यकता अनसुार थप वििरण समािेश गरी पररमािवन गनव सक्नेछ ।िस्तगुत 
वििरण अध्यािगधक गरी आफ्नो Website मार्व त सािविगनक गनुव स्थानीय तहको कतवव्य हनुेछ ।  

२. िावषवक कायविम तथा ििेट तिुवमा 
प्रत्येक स्थानीय तहले आगामी आगथवक िषवको लागग िावषवक बिेट तथा कायविम काननुमा गमगत तोवकएकोमा 
सोवह गमगतमा र अन्त्य अिस्थामा आगथवक िषव शरुु हनु ुअगािै तिुवमा गरी सभािाट स्िीकृत गनुवपनेछ । 
बिेट तथा कायविम तिुवमाको लागग रे्हाय बमोजिमका सगमगतहरु रहने छन।् 
२.१ रािस्ि परामशव सगमगत 



२.१.१. नेपालको संविधान र प्रचगलत काननुको अगधनमा रवह स्थानीय तहले आफ्नो कायवक्षेत्र गभत्र 
पररचालन गनव सक्ने रािस्िका श्रोत, र्ायरा र र्र समेतको विश्लषेण गरर आगामी आगथवक िषवमा 
प्राप्त हनु सक्ने रािस्िको अनमुान गने प्रयोिनको लागग रे्हाय िमोजिम एक रािस्ि परामशव 
सगमगतको गठन हनुेछ। 

क) गाउँपागलकाको उपाध्यक्ष            -संयोिक 
ि) गाउँ कायवपागलकाको प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत    -सर्स्य  
ग) गाउँ कायवपागलकाले तोकेको एक मवहला सवहत २ िना सर्स्य   -सर्स्य 
घ) स्थानीय उद्योग िाजणज्य संघका प्रमिु िा प्रगतगनधी    -सर्स्य 
ङ) गाउँ कायवपागलकाको रािस्ि विभाग / शािा प्रमिु    -सर्स्य सजचि 

सगमगतले रािस्ि, बिेट तथा लेिा क्षेत्रमा र्क्षता भएका सम्बजन्त्धत स्थानीय तहको क्षेत्र गभत्रका र्ईु िना 
विज्ञलाई आमन्त्त्रण गनव सक्नेछ । 

२.१.२. रािस्ि परामशव सगमगतको काम, कतवव्य र अगधकार रे्हाय बमोजिम हनुछे ।  
क) रािस्ि सम्बन्त्धी नीगत तथा काननु तिजवमा, संशोधन, पररमािवन र सोको पररपालनाका सम्बन्त्धमा 

आिश्यक परामशव प्रर्ान गने । 
ि) रािस्िका श्रोत, र्ायरा र र्र समेतको विश्लषेण गरर आगामी आगथवक िषवमा प्राप्त हनु सक्ने 

रािस्िको अनमुान गने  
ग) रािस्िका र्र र क्षेत्र लगायतका आधारमा आन्त्तररक आयको विश्लषेण र अनमुान गने । 
घ) स्थानीय उद्योग तथा व्यिसाय प्रिर्द्वन र रोिगारी गसिवनामा योगर्ान दर्ने वकगसमको कर नीगत 

अिलम्िन गनव परामशव दर्ने ।  
ङ) कर रािस्ि, गैरकर रािस्ि, सेिा शलु्क, र्स्तरु आदर्को र्र गनधावरण गरी गसर्ाररस गने । 
च) रािस्ि प्रशासन सधुारका लागग अन्त्य आिश्यक सझुािहरु पेश गने । 

२.२ श्रोत अनमुान तथा बिेट सीमा गनधावरण सगमगत 
२.२.१. स्थानीय तहमा प्राप्त हनु सक्ने कुल आयको प्रक्षेपण र सोको सन्त्तगुलत वितरणको िाका तय 

गनव स्थानीय तहमा रे्हाय बमोजिमको श्रोत अनमुान तथा बिेट सीमा गनधावरण सगमगत गठन 
हनुेछ ।  
क) गाउँ कायवपागलकाका अध्यक्ष    - संयोिक 
ि) गाउँ कायवपागलकाका उपाध्यक्ष    - सर्स्य 
ग) गाउँ कायवपागलकाको प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत       - सर्स्य 
घ) अध्यक्षले कायवपागलकाका सर्स्यहरु मध्येबाट तोकेको मवहला, 
 र्गलत िा अल्पसंख्यकिाट प्रगतगनगधत्ि हनुे गरी िवढमा ३ िन - सर्स्य 
ङ) गाउँपागलकामा योिना हेने  शािा प्रमिु    - सर्स्य सजचि  

२.२.२ श्रोत अनमुान तथा बिेट सीमा गनधावरण सगमगतको काम कतवव्य र अगधकार रे्हाय बमोजिम हनुछे 
।  
क) आन्त्तररक आय, रािस्ि िाँडर्ाडबाट प्राप्त हनुे आय, संघीय तथा प्ररे्श सरकारबाट प्राप्तहनुे 

वित्तीय हस्तान्त्तरण, आन्त्तररक ऋण तथा अन्त्य आयको प्रक्षेपण गने । 



ि) राविय तथा प्रारे्जशक प्राथगमकता र स्थानीय आिश्यकतालाई मध्यनिर गरर प्रक्षेवपत स्रोत र 
साधनको सन्त्तगुलत वितरणको िाका तय गने । 

ग) आगामी आगथवक िषवको लागग श्रोत अनमुानको आधारमा बिेटको कुल सीमा गनधावरण गने । 
घ) विषय क्षेत्रगत बिेटको सीमा (Ceiling) गनधावरण गने । 
ङ) संघीय/प्ररे्श सरकारबाट प्राप्त मागवर्शवन, स्थानीय आगथवक अिस्था, आन्त्तररक आयको अिस्था 

समेतको आधारमा बिेट तथा कायविमको प्राथगमवक करणका आधार तय गने । 
च) विषय क्षेत्रगत बिेट तिुवमा सम्बजन्त्धत मागवर्शवन तय गने । 
छ) श्रोत अनमुान तथा ििेट सीमा गनधावरण सम्िन्त्धी स्थानीय तहको आिश्यकता र गनणवय 

िमोजिमका अन्त्य कायवहरु गने । 
२.३ बिेट तथा कायविम तिजवमा सगमगत 

२.३.१. स्रोत अनमुान तथा ििेट सीमा गनधावरण सगमगतिाट तयार भएको आयको प्रक्षेपण र वितरणको 
िाकामा आधाररत भई नेपालको संविधानको धारा २३० बमोजिम स्थानीय तहको िावषवक ििेट 
तथा कायविम  तिजवमा गनव  रे्हाय बमोजिमको सगमगत गठन हनुेछ ।  
क) गाउँ कायवपागलकाको उपाध्यक्ष     - संयोिक 
ि) विषयगत क्षेत्र हेने गाँउ कायवपागलकाका सर्स्यहरु ६ िना  - सर्स्य 
ग) गाउँ कायवपागलकाको प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत     - सर्स्य सजचि 

२.३.२. बिेट तथा कायविम तिजवमा सगमगतको काम, कतवव्य र अगधकार रे्हाय बमोजिम हनुेछ ।  
क) आगामी आ.ि.को नीगत तथा कायविमको प्रस्ताि तयार गने । 
ि) श्रोत अनमुान सगमगतले दर्एको बिेट सीमा गभत्र रवह बिेट तथा कायविमको प्राथगमवककरण 

गने । 
ग) बिेट तथा कायविमको प्रस्तािलाई विषयक्षेत्रगत रुपमा छलर्ल गने व्यिस्था गमलाई अजन्त्तम 

प्रस्ताि तयार गरर गाउँ कायवपागलकमा पेश गने ।  
घ) योिना तथा कायविममा र्ोहोरोपना हनु नदर्ने व्यिस्था गमलाउने तथा योिना कायविमबीच 

आपसी तार्म्यता तथा पररपजरकता कायम गने । 
ङ) बिेट तथा कायविम तिुवमा सम्िन्त्धी स्थानीय तहको आिश्यकता र गनणवय िमोजिमका अन्त्य 

कायवहरु गने । 
३. योिना/आयोिना तिजवमा तथा प्राथगमवकरणका आधारहरु 

गाउँपागलकाले योिना/आयोिना तथा बिेट तिजवमा गनुव पजिव योिना/आयोिना छनौट र प्राथगमवककरणको 
आधार र मापर्ण्ड तयार गनुव पनेछ । यस्तो आधार र मापर्ण्ड तयार गर्ाव िजस्त/टोलस्तर, िडास्तर र 
गाउँपागलकास्तरका छुट्टा छुटै्ट मापर्ण्ड र आधार तोक्न सवकनेछ । यस्ता आधार र मापर्ण्ड तय गर्ाव 
सामान्त्यतया गनम्न विषयहरु समािेश गनुव पनेछ ।  
३.१. योिना तिजवमाका आधारहरुुः 

 नेपालको संविधानको अनसुजची ८ र ९ मा उजल्लजित स्थानीय तहको एकल तथा साझा अगधकारको 
सजची, 

 नेपालको संविधानमा उजल्लजित मौगलक हकहरु,  



 नेपालको संविधान भाग ४ अन्त्तगवतका राज्यका आगथवक, सामाजिक विकास, प्राकृगतक श्रोतको 
उपयोग, िातािरण संरक्षण सम्बजन्त्ध नीगतहरु, धारा ५९ को आगथवक अगधकार, भाग १९ को 
आगथवक कायव प्रणाली, 

 नेपाल सरकारिाट स्िीकृत संघ, प्ररे्श र स्थानीय तहको कायवविस्तगृतकरणको प्रगतिेर्न,  
 संघीय तथा प्ररे्श सरकारले अंगगकार गरेको आिगधक योिनाले गलएका नीगत तथा प्राथगमकताहरु,  
 संघीय सरकारले अिलम्िन गरेका आगथवक तथा वित्तीय नीगतहरु, 
 स्थानीय तहको आिगधक योिनाले तय गरेका प्राथगमकताहरु, 
 नेपालले अन्त्तराविय िगतमा िनाएका प्रगतिर्द्ताहरु, 
 स्थानीय शासन संचालन ऐन र गनयमािलीका प्रािधानहरु, 
 स्थानीय तहका आिगधक योिनाहरु, क्षेत्रगत नीगत, रणनीगत, योिना तथा अध्ययन प्रगतिेर्नहरु, 
 विकासका समसामवयक मदु्दाहरु िस्तै सामाजिक संरक्षण, र्ीगो विकास, िलिाय ुपररितवन र विपर् 

व्यिस्थापन, िाद्य तथा पोषण सरुक्षा, लैंगगक सशजिकरण तथा समािेशी विकास, िाल मैत्री स्थानीय 
शासन, िातािरण मैत्री स्थानीय शासन, िलुा दर्सामिु तथा पणुव सरसर्ाई, उिाव संकट लगायतका 
अन्त्तर सम्बजन्त्धत विषयहरु, 

 स्थानीय तहको मध्यकागलन िचव संरचना (MTEF) अनरुुप प्राथगमकतामा परेका कायविमहरु, 
 स्थानीय तहले आिश्यक रे्िेका अन्त्य विषयहरु । 

३.२.  आयोिना / कायविम प्राथगमवककरणका आधारहरुुः 
 आगथवक विकास र गररिी गनिारणमा प्रत्यक्ष योगर्ान परु् याउने,  
 उत्पार्नमजलक र गछटो प्रगतर्ल दर्ने (ठुला आयोिनाहरुको हकमा बवढमा ३ िषव गभत्र सम्पन्न 

हनुे), 
 रािस्ि पररचालनमा योगर्ान परु् याउने, 
 सेिा प्रिाह, संस्थागत विकास र सशुासनमा योगर्ान परु् याउने, 
 स्थानीय श्रोत साधनमा आधाररत भई िनसहभागगताका अगभिवृर्द् गने, 
 लैविक समानता, सामाजिक समािेशीकरणको अगभिवृर्द् हनुे,  
 दर्गो विकास, िातािरण संरक्षण र विपर् व्यिस्थापनमा योगर्ान परु् याउने, 
 समरु्ायलाई विपर् तथा िलिाय ुपररितवन उत्थानजशल (Resilience) बनाउने,   
 स्थान विशेषको संस्कृगत र पवहचान प्रिर्द्वन गने, 
 स्थानीय तहले आिस्यक रे्िेका अन्त्य विषयहरु । 

४. िावषवक बिेट तथा कायविम तिजवमा प्रविया 
स्थानीय तहको िावषवक बिेट तथा कायविम तिुवमा गर्ाव गनम्न चरणहरुको अिलम्बन गनुवपनेछ । 
४.१. संघ तथा प्ररे्शिाट विजत्तय हस्तान्त्तरणको िाका एिं ििेट तथा कायविम तिुवमा मागवर्शवन प्राप्त गने 
। 

 ४.१.१. स्थानीय तहले प्रत्येक िषव संघीय / प्ररे्श सरिारिाट विजत्तय हस्तान्त्तरणको िाका तथा 
मागवर्शवन प्राप्त गरर उि िाका, मागवर्शवन एिं स्थानीय श्रोत साधन समेतको आधारमा 
िावषवक बिेट तथा कायविम तिुवमा गनुव पनेछ ।  



४.२. श्रोत अनमुान र कुल बिेट सीमा गनधावरण- 
 ४.२.१. रािस्ि परामशव सगमगतले रािस्िका श्रोत, र्ायरा र र्र समेतको विश्लषेण गरीी आगामी 

आगथवक िषवमा प्राप्त हनु सक्ने रािस्िको अनमुान गनेछ ।  
 ४.२.२. श्रोत अनमुान तथा बिेट सीमा गनधावरण सगमगतले आगामी आिको बिेटको कुल सीमा, 

विषयक्षेत्रगत बिेट सीमा गनधावरण, बिेट तथा कायविमको प्राथगमवककरणका आधार र 
मागवर्शवन तय गरी स्िीकृतीको लागग गाउँ कायवपागलकामा पेश गनेछ  । 

 ४.२.३. विषयक्षेत्रगत सीमा गनधावरण गर्ाव समपरुक कोष, लजक्षत समहु विकास, आगथवक, सामाजिक 
तथा पिुावधार विकास र प्रिर्द्वनात्मक कायविमहरुको लागग गनजित रकम छुट्याउन सवकनेछ 
।  

 ४.२.४. गाउँ कायवपागलकाले विषयक्षेत्रगत बिेट सीमा, मागवर्शवन तथा प्राथगमवककरणका आधारहरु 
जस्िकृत गरर िडा तहमा पठाउने । 

 ४.२.५. िडा सगमगतले प्राप्त  विषयक्षेत्रगत गसगलङ र मागवर्शवनमा छलर्ल गने, िडा अन्त्तगवतका 
बजस्तहरुमा योिना छनौटको मोडागलटी तयार गने,बस्तीहरुमा योिना छलर्लको गमगत 
तय गरी सजचना गने। 

४.३. बस्ती/टोल स्तरबाट आयोिना / कायविम छनौट - 
 ४.३.१. िडा सगमगतले िस्तीस्तरको आयोिना / कायविम छनौटको ढाँचा तय गर्ाव िडा गभत्रका 

िजस्तहरुलाई भौगोगलक अिजस्थती, िनसंख्या, यातायातको सवुिधा लगायतका आधारमा 
क्लस्टर गनमावण गरर सिै नागररकलाई योिना छनौटको िस्ती स्तरीय भेलामा सहभागी हनुे 
व्यिस्था गमलाउन ुपनेछ । 

 ४.३.२. िस्ती / टोलस्तरको आयोिना / कायविम छनौटका लागग िडा सर्स्यको नेततृ्िमा टोगल 
पररचालन गनुव पनेछ । 

 ४.३.३. िस्ती / टोलस्तरको आयोिना / कायविम छनौट गर्ाव िालिागलका, मवहला, आदर्िासी 
/ िनिाती, मधेसी, र्गलत, अपांग, सीमान्त्तकृत, वपछडािगव लगायत सिै समरु्ायको अथवपणुव 
उपजस्थती हनुे व्यिस्था गमलाउन ुपनेछ । 

 ४.३.४. िस्ती / टोलस्तरको आयोिना / कायविम छनौटमा नागररक समािका संस्थाहरु, मवहला 
/ आमा समहुहरु, िालक्लिहरु, स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरु, सहकारी संस्थाहरु, गनिी 
क्षेत्रका संस्थाहरु िस्ता स्थानीय संघ संस्थाहरुको सविय सहभागगता गराउन ुपनेछ ।  

 ४.३.५. िस्तीस्तरमा छनौट भएका आयोिना / कायविमहरुको सजची तयार गरर िडा सगमगतमा पेश 
गनुव पनेछ । 

४.४. िडा स्तरीय आयोिना / कायविमहरुको प्राथगमवककरण 
 ४.४.१. िडा सगमगतले गाउँपागलकाबाट प्राप्त आयोिना / कायविमहरुको प्राथगमवककरण मापर्ण्डको 

आधारमा टोल/बस्तीस्तरबाट प्राप्त आयोिना / कायविमहरुलाई विषयक्षेत्र समेत छुट्याई 
प्राथगमवककरण गरी ििेट तथा कायविम तिुवमा सगमगतमा गसर्ाररश गरर पठाउन ुपनेछ । 

 ४.४.२. िडा सगमगतले िजस्तस्तरबाट माग नभएका तर गाउँस्तरमा महत्िपणुव रे्जिएका आयोिना / 
कायविमहरुलाई समेत औजचत्य िलुाई प्राथगमवककरणको सजचीमा रािी पठाउन सक्नेछ । 



४.५. बिेट तथा कायविम तिजवमा  
 ४.५.१. बिेट तथा कायविम तिजवमा सगमगतले िडा सगमगतबाट प्राथगमवककरण भई आएका आयोिना 

/ कायविमहरु तथा गाँउ स्तरमा संचालन गनव आिश्यक रे्जिएका आयोिना / कायविम 
समेतका आधारमा विषयक्षेत्रगत सजची तयार गनुवपनेछ । 

 ४.५.२. विषयक्षेत्रगत सजची तयार गर्ाव रे्हाय िमोजिम क्षेत्र छुट्याउन ुपनेछ - 

क) आगथवक विकास - कृवष, उद्योग तथा िाजणज्य, पयवटन, सहकारी, वित्तीय क्षेत्र 
ि) सामाजिक विकास - जशक्षा, स्िास््य, िानेपानी तथा सरसर्ाई, संस्कृगत प्रिर्द्वन, 

लैंगगक समानता तथा सामाजिक समािेशीकरण, 
ग) पजिावधार विकास - सडक तथा पलु (झोलुंगे पलु समेत), गसंचाई, भिन तथा सहरी 

विकास, उिाव, लघ ुतथा साना िलविद्यतु ( िैकजल्पक उिाव समेत), संचार 
घ) िातािरण तथा विपर् व्यिस्थापन - िन तथा भ-ुसंरक्षण, िलाधार संरक्षण, िातािरण 

संरक्षण, िलिाय ुपररितवन, र्ोहरमैला व्यिस्थापन, Sanitary Land Fill Sites, िल 
उत्पन्न प्रकोप गनयन्त्त्रण, विपर् व्यिस्थापन, िारूण यन्त्त्र संचालन 

ङ) संस्थागत विकास तथा सेिा प्रिाह - मानि संसाधन विकास, संस्थागत क्षमता विकास, 
संस्थागत पजिावधार, नागररक िडापत्र तथा टोकन प्रणाली, सेिा प्रिाहका मापर्ण्ड 
गनधावरण, सेिा प्रिाहमा विद्यतुीय सचुना प्रविधीको प्रयोग,  

च) वित्तीय व्यिस्थापन र सशुासन - लेिांकन, रािस्ि पररचालन, वित्तीय अनशुासन, 
वित्तीय िोजिम न्त्यनुीकरण, सािविगनक सनुिुाई, सामाजिक पररक्षण, आन्त्तररक लेिा 
पररक्षण तथा आन्त्तररक गनयन्त्त्रण प्रणाली, अजन्त्तम लेिा पररक्षण तथा िेरुि ुर्छौट, 
सचुना तथा संचार व्यिस्थापन, 

 ४.५.३. आयोिना तथा कायविमहरुको विषयगत सचुी माथी छलर्लको लागग विषयगत क्षेत्र हेने 
सर्स्यको संयोिनमा गाउँ सभाका कजम्तमा १/१ िना मवहला तथा र्गलत सर्स्य,  
सम्बजन्त्धत विषय हेने शािा / विभागका प्रमिु समेत रहने गरर ५ सर्स्यीय कायव समहु 
गठन गरर समजहगत छलर्लको व्यिस्था गमलाउन ुपनेछ । यस्तो कायवसमहुको सर्स्य 
सजचि बिेट तथा कायविम सगमगतले तोकेको सम्बजन्त्धत विषय हेने शािा / विभागका 
प्रमिु रहनेछन । 

 ४.५.४. विषयगत कायव समहुले गनम्न पक्षहरुलाई समेत मध्यनगर गरै् आयोिना / कायविमको 
प्राथगमवककरण गनुव पनेछ - 
क) गाउँ कायवपागलकाले तय गरेको आयोिना / कायविम प्राथगमवककरण मापर्ण्ड र 

आधार 
ि) आयोिनाहरुको संचालनको संभाव्यता, प्राविगधक क्षमता र बिेट सीमा 



ग) आयोिना / कायविममा हनु सक्ने र्ोहोरोपना, अन्त्तर विषयगत पररपरुकता र 
अन्त्तरसम्बन्त्ध  

 ४.५.५.  विषयगत कायव समहुले विषयक्षेत्रगत छलर्लमा सम्िजन्त्धत विषयका विज्ञ िा क्षेत्रका 
प्रगतगनगधलाई आमन्त्त्रण गनव सक्नेछ । 

 ४.५.६. विषयगत कायव समहुबाट छलर्ल भई प्राथगमवककरण भएका आयोिना / कायविमलाई 
बिेट तथा कायविम तिुवमा सगमगतले जस्िकृतीको लागग गाउँ कायवपागलकामा गसर्ाररस 
गनेछ । 

 ४.५.७. बिेट तथा कायविम तिुवमा सगमगतले आयोिना / कायविम गसर्ाररश गर्ाव  िचव व्यहोने 
श्रोत वकटान भएका तथा बिेट सगुनजित भएका आयोिना / कायविमहरु मात्र पेश गनुव 
पनेछ ।  

 ४.५.८. ििेट तथा कायविम सगमगतले बिेट तथा कायविम पेश गर्ाव रे्हाय िमोजिमका वििरणहरु 
समेत तयारी गरी पेश गनुव पनेछ ।वििरण तयार गने ढाँचा अनसुचुीहरुमा संलग्न भए 
िमोजिमको हनुपुनेछ । 
क) आगामी िषवको लागग प्रस्तावित रािस्ि / करका र्रहरु 
ि) स्थानीय तहको िावषवक नीगत तथा कायविम 
ग) स्थानीय तहको गत आिको यथाथव, चाल ुआिको संसोगधत अनमुान र आगामी आिको 

अनमुागनत आय व्ययको वििरण 
घ) स्थानीय तहको िावषवक विकास कायविम (आयोिना / कायविमको वििरण) 
ङ) विगनयोिन विधेयक  
च) आगथवक विधेयक 

४.६. गाउँ कायवपागलकाको बैठकबाट बिेट तथा कायविम स्िीकृत गने 
४.६.१. बिेट तथा कायविम तिजवमा सगमगतले पेश गरेको नीगत तथा कायविम, िावषवक विकास 

कायविम र बिेट गाउँ कायवपागलकामा छलर्ल गरर जस्िकृत गनुव पनेछ। 
४.६.२. यसरी जस्िकृत नीगत तथा कायविम, बिेट र िावषवक विकास कायविम बिेट तथा कायविम 

तिुवमा सगमगतको संयोिकले गाउँ सभामा असार १० गते बिेट भाषण मार्व त पेश गनेछ। 
४.७.  गाउँ सभाको बैठकमा बिेट तथा कायविम स्िीकृगत  

४.७.१. गाउँ कायवपागलकाले पेश गरेको नीगत, कायविम र बिेट उपर गाउँ सभामा र्र्ािार 
छलर्ल गरर िहमुतले पाररत गनुव पनेछ । 

४.७.२. यसरी पाररत भएको नीगत, कायविम र बिेट कायावन्त्ियनको लागग गाँउ कायवपागलकाको 
कायावलयमामा पठाउन ुपनेछ ।  

४.७.३ गाउँ कायवपागलकाको कायावलयले यसरी प्राप्त भएको नीगत कायविम र बिेटको कायावन्त्ियको 
समयतागलका समेत तयार गरर कायावन्त्ियनमा लैिान ुपनेछ ।  



५. गैर सरकारी संस्था तथा गनिी के्षत्रको सहकायवमा संचालन हनु ेयोिना कायविम सम्बन्त्धी 
व्यिस्था  

५.१. स्थानीय तहमा कायविम संचालन गनव चाहने गैर सरकारी संस्थाहरुले कायविम संचालन गनुव पजिव 
गाउँ सभाबाट कायविम पररत गराउन ुपनेछ । 

५.२. गैर सरकारी संस्थाले कायविम संचालनको प्रस्ताि गाँउ कायवपागलकाको कायावलयमा पेश गनुव 
पनेछ । गाँउ कायवपागलकाको कायावलयले यस्तो प्रस्तािलाई बिेट तथा कायविम सगमगतमा पठाई 
सम्बजन्त्धत विषयक्षेत्रगत सगमगतहरुमा छलर्ल गने व्यिस्था गमलाउन ुपनेछ।   

५.३. गनिी क्षेत्रका संस्थाहरुसगकँो सहकायवमा संचालन हनुे कायविम संचालन गनुव पजिव गाउँ सभाबाट 
कायविम पररत गराउन ुपनेछ ।  

६. बिेट तथा कायविम कायावन्त्ियन, अनगुमन र मलु्याकंन 

६.१. बिेट तथा कायविमको कायावन्त्ियन  
६.१.१. गाउँ सभाबाट िावषवक कायविम तथा बिेट जस्िकृत भए पगछ गाँउ कायवपागलकाको कायावलयले 

कायविम कायावन्त्ियन योिना तयार गनुव पनेछ।  
६.१.२. कायावन्त्ियन कायवयोिना तयार गर्ाव कायावन्त्ियनको ढाँचा (Modality), समय सीमा, कायावन्त्ियन 

गने जिम्मेिार गनकाय िा पर्ागधकारी, अनगुमन मलु्यांकनको मापर्ण्ड र प्रविया समेत तोक्न ु
पनेछ । 

६.१.३. आयोिना / कायविम कायावन्त्ियन गर्ाव सािविगनक िररर् ऐन लगायत प्रचगलत काननुको 
अगधनमा रवह गनुव पनेछ । 

६.२. बिेट तथा कायविमको अनगुमन र मलु्याकंन 
६.२.1 .गाउँपागलकाले संचागलत आयोिनाहरुको गनयगमत अनगुमनको व्यिस्था गमलाउन ुपनेछ।  
६.२.2. अनगुमन गर्ाव स्पष्ट नगतिा सजचक सवहतको अनगुमन र्ारम तयारगरी प्रयोगगनुव पनेछ। 
६.२.3. योिना प्रगती सगमक्षाको लागग गाउँपागलकाको अध्यक्षतामा स्थानीय विकास समस्या समाधान 

सगमगत गठन गनुवपनेछ ।यस्तो सगमगतको िैठक कम्तीमा िषवको ३ पटक िस्नपुनेछ ।  
६.२.4. गाउँपागलकाले आयोिना / पररयोिनाको अनगुमन, सपुररिेक्षण र  मलु्यांकनको लागग 

विगभन्न सगमगतहरु गठन गनव सक्नेछन ्। 
६.२.5. अनगुमन मलु्याकंन सम्बन्त्धी अन्त्य व्यिस्थाको िारेमा गाउँ कायवपागलकाले आिश्यक 

कायवविधी तयार गनव सक्नेछन ्। 
  



७. विविध 
७.१. रािस्ि तथा िचव जशषवकको प्रयोग - स्थानीय तहले िावषवक बिेट तथा कायविम बनाउँर्ा नेपाल 
सरकारले तोके बमोजिमका रािस्ि तथा िचवका जशषवकहरुको प्रयोग गनुव पनेछ  

योिना तिजवमाको समय तागलका 
ि.सं. कायाव वििरण आ.ि.०७४÷७५को लागी कैवर्यत 
१ श्रोत अनमुान र कुल बिेट सीमा गनधावरण िैशाि ३०  
२ बस्तीरटोल स्तरबाट योिना छनौट िेठ १५  
३ िडा स्तरीय योिना प्राथगमवककरण  िेठ २५  
४ संघ तथा प्ररे्शिाट विजत्तय हस्तान्त्तरणको िाका एिं 

ििेट तथा कायविम तिुवमा मागवर्शवन प्राप्त गने 
असार २  

५ ििेट तथा कायविम तिजवमा सगमगतबाट बिेट तथा 
कायविम तयारी 

असार १५  

६ गाउँ कायवपागलकाको बैठकबाट बिेट तथा कायविम 
स्िीकृती गरर सभामा पेश गने 

असार २५  

७ गाउँ सभाको बैठकमा बिेट तथा कायविम स्िीकृगत असार ३०  
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