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र्सिंहदरर्ार, काठमाण्डौं 
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• स्थानीय बजेट तजजुमाका आधारहरु,  

• स्थानीय तहको योजना तथा वजेट तजजुमाका चरणहरुको संक्षिप्त जानकारी, 

• वजेटको पजवु तयारी चरण, 

• स्थानीय तहका वजेट तजजुमाका चरणहरु, राजस्व परामर् ुसक्षमक्षत, 

• श्रोत अनजमान तथा वजेट सीमा क्षनधारुण, 

• प्राथक्षमकीकरणका आधारहरु क्षनधारुण । 

2 

प्रस्तजर्तको रुपरेखा 

 



स्थानीय तहको बजेट तजजिमाका आधारहरु 

 नेपालको सिंर्र्धान, 

 स्थानीय सरकार सिंचालन ऐन, २०७४ 

 रार्रिय प्राकृर्तक स्रोत तथा र्र्त्त आयोग ऐन, २०७४ 

 अन्तर सरकारी र्र्त्त व्यर्स्थापन ऐन, २०७४ 

 सिंघीय  र प्रदेश सरकारले जारी गरेका नीर्त, कानून तथा मापदण्डहरु,  

 स्थानीय तहमा बजेट तजजिमा, कायािन्र्यन, आर्थिक व्यर्स्थापन तथा सम्पर्त्त हस्तान्तरण सम्बन्धी र्नदेर्शका, २०७४ 

 सिंघीय, प्रादेर्शक र स्थानीय तहको आर्र्धक र्र्कास योजना, 

   स्थानीय तहको मध्यमकार्लन खचि सिंरचना,  

   उपलब्ध स्रोत साधन 

    र्र्कासका अन्तरसम्बर्न्धत र्बषयहरु 

    नेपाल सरकारले अन्तरार्रिय जगतमा जनाएका प्रर्तर्द्धताबाट र्सर्जित दार्यत्र्हरु सिंघ र प्रदेश सरकारले अर्लम्बन     

        गरेका अन्य आर्थिक नीर्तहरु आर्द । 
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(क) संघ र प्रदरे् सरकारको नीक्षत, लक्ष्य, उद्दशे्य, समय सीमा र प्रकृयासँग अनजकूल हुने, 

(ख) आवक्षधक क्षवकास योजना र मध्यमकालीन खच ुसंरचना अनजसार प्राथक्षमकताका 

 क्षबषयहरु, 

(ग) वातावरण संरिण, जलवायज पररवतनु अनजकज लन, क्षवपद ्व्यवस्थापन, 

(घ) सजर्ासन, लैङ्गक्षक तथा सामाक्षजक समावेर्ीकरण र लक्षित वगकुो सर्क्षिकरण 

 गने जस्ता क्षवकासका अन्तरसम्बक्षन्धत क्षबषयहरु, 

(ङ) समाजका सबै वग,ु िते्र र समजदायको अक्षधकतम सहभाक्षगता सजक्षनक्षित गने क्षवषयहरु, 

(च) अन्तर स्थानीय तहको योजना कायानु्वयनमा सघाउ पजग्ने क्षवषयहरु, 

(छ) क्षवषय िते्रगत तथा भौगोक्षलक सन्तजलन कायम गने पिहरु । 

र्ार्षिक र्र्कास योजना तजजिमा गदाि ध्यान र्दनजपने र्र्षयहरु 



स्थानीय तहको योजना तथा र्जेट तजजिमाका चरणहरुको जानकारी 

चरणहरु समय सीमा 

चरण १. बजेटको पूर्ि तयारी 

 आय व्ययको प्रके्षपण गररएको तथयािंक सर्हतको र्र्र्रण सङ्घीय सरकारमा पेश गने ।  पौष मसान्त क्षभत्र 

 सिंघ र प्रदेशबाट बजेटको सीमा प्राप्त गने ।  चैत्र मसान्त क्षभत्र 

चरण २. स्रोत अनजमान तथा बजेट सीमा र्नधािरण बैर्ाख १० क्षभत्र 

चरण ३. बस्ती तहका योजना छनौट  वैर्ाख मसान्त क्षभत्र 

चरण ४. र्डा तहमा योजना छनौट तथा प्राथर्मकीकरण  जेष्ठ १५ क्षभत्र 

चरण ५. बजेट तथा कायिक्रम तजजिमा  असार ५ क्षभत्र 

चरण ६. गाउँ र्ा नगर कायिपार्लकाबाट बजेट तथा कायिक्रम स्र्ीकृर्त असार १० क्षभत्र 

चरण ७.  गाउँ र्ा नगर सभाबाट बजेट तथा कायिक्रम स्र्ीकृर्त   

 बजेट तथा कायिक्रम प्रस्तजती  असार १० क्षभत्र 

 बजेट तथा कायिक्रम स्र्ीकृर्त  असार मसान्त क्षभत्र 



वाक्षषुक योजना तथा वजेटको पवूु तयारी चरण 

• आय व्ययको प्रिपेण गररएको तथयाकं सक्षहतको क्षववरण सङ्घीय सरकारमा परे् गने । 

• गाउँपाक्षलका वा नगरपाक्षलकाले आगामी आक्षथुक वषकुो लाक्षग आवश्यक पने आय व्ययको 

प्रिपेण गररएको तथयाङ्क सक्षहतको क्षववरण राजस्व परामर् ुसक्षमक्षत र वजेट तथा स्रोत अनजमान 

सक्षमक्षतको क्षसफाररसमा कायुपाक्षलकाबाट क्षनणयु गरी प्रत्येक वषकुो पजष मसान्त क्षभत्र सङ्घीय 

अथु मन्त्रालयमा अनजसचूी १ बमोक्षजमको ढाचँामा पठाउनज पनेछ । 

• संघ र प्रदरे्बाट वजेटको सीमा प्राप्त गने । 

• सङ्घीय सरकारबाट राजश्व बाडँफाडँ र क्षवत्तीय समानीकरण अनजदान वापत स्थानीय तहलाई 

आगामी आक्षथुक वष ुउपलव्ध हुने श्रोतको क्षववरण फागजन मसान्त क्षभत्र तथा प्रदरे् सरकारवाट 

स्थानीय तहको लाक्षग आगामी आ.व.मा प्राप्त हुने क्षवत्तीय अनजदानको अनजमाक्षनत क्षववरण चतै्र 

मसान्त क्षभत्र प्राप्त गने । 
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स्थानीय राजस्र् परामशि सर्मर्त 

राजश्वका श्रोत, दायरा र दर समेतको र्र्शे्लषण गरर आगामी आर्थिक र्षिमा प्राप्त हुन सक्ने राजस्र्को 

अनजमान गनिका लार्ग देहाय र्मोर्जमको स्थानीय राजस्र् परामशि सर्मर्त रहने व्यर्स्था छ : 

क) उपाध्यि वा उप-प्रमजख     - संयोजक 

ख) प्रमजख प्रर्ासक्षकय अक्षधकृत     - सदस्य  

ग)  कायुपाक्षलकाले तोकेको कायुपाक्षलकाका सदस्यहरु मध्येबाट  

  १ मक्षहला सक्षहत २ जना    - सदस्य 

घ)  क्षनजी िेत्रको उद्योग वाक्षणज्य सम्बन्धी मान्यताप्राप्त 

  संस्थाको गाउँ वा नगर तहको प्रमजख वा प्रक्षतक्षनधी   - सदस्य 

ङ)  घरेलज तथा साना उद्योग सम्बन्धी मान्यता प्राप्त संस्थाको  

   गाउँ वा नगर तहको प्रमजख वा प्रक्षतक्षनक्षध    - सदस्य  

छ)  कायुपाक्षलकाको राजस्व महार्ाखा/क्षवभाग/र्ाखा प्रमजख  - सदस्य सक्षचव 
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स्थानीय राजस्र् परामशि सर्मर्तको काम, कतिव्य र अर्धकार 

(क) राजस्व सम्बन्धी नीक्षत वा काननूको तजजुमा, संर्ोधन, पररमाजुन र सोको पररपालनाको सम्वन्धमा 

आवश्यक परामर् ुप्रदान गने । 

(ख)  राजस्वका स्रोत दायरा र दर समेतको क्षवशे्लषण गरी आगामी आक्षथुक बषमुा प्राप्त हुन सक्ने 

राजस्वको अनजमान गन,े 

(ग)   राजस्वका दर र िते्र लगायतका आधारमा आन्तररक आयको क्षवशे्लषण र अनजमान गन,े 

(घ)    स्थानीय उद्योग तथा व्यवसाय प्रवुद्धन र रोजगारी क्षसजुनामा योगदान   क्षदने क्षकक्षसमको कर नीक्षतको  

         सम्बन्धमा परामर् ुक्षदने, 

(ङ)  कर राजस्व, गैरकर राजस्व, सेवा र्जल्क, दस्तजर सम्बन्धमा परामर् ुक्षदने, 

(च) राजस्व प्रर्ासन सजधारको लाक्षग अन्य आवश्यक परामर् ुक्षदने । 

 



• कर वा गैरकर राजस्वको प्रस्ताव गदाु वा भ ैरहकेो कर वा गैरकर राजस्वमा पररवतनु गनजु पदा ुत्यसको 

औक्षचत्य तथा त्यसवाट पने प्रभाव समेत उल्लेख गरी प्रस्ताव तयार गने । 

• साथै नेपाल सरकार, अन्य प्रदरे् वा स्थानीय तहले लगाएका कर वा गैरकर त्यसका दरसँग 

यथासम्भव तादत्म्य हुने गरी गनजु पने । 

• स्थानीय राजस्व परामर् ुसक्षमक्षतले राजस्व प्रिपेण गरी अनजसचूी २ बमोक्षजमको ढाचँामा प्रत्येक 

वषकुो पौष १५ गत ेक्षभत्र सम्बक्षन्धत तहको कायुपाक्षलकामा परे् गरी सक्नज पनेछ । (पौष मसान्त क्षभत्र 

नेपाल सरकारलाई आय व्ययको प्रिपेण पठाउनज पने भएकोले) 

 

राजश्व परामशि सर्मर्तले ध्यान र्दनज पने कज राहरु 
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स्थानीय तहले लगाउन पाउने कर तथा गैर करको र्र्र्रण 

(अन्तर सरकारी र्र्त्त व्यर्स्थापन ऐन र्मोर्जम) 

कर 

सम्पक्षत्त कर, 

घर वहाल कर, 

घर-जग्गा रक्षजष्ट्रेर्न र्जल्क, 

घर-जग्गा रक्षजष्ट्रेसन र्जल्क, 

सवारी साधन कर, 

भजक्षम कर (मालपोत), 

मनोरञ्जन कर, 

क्षवज्ञापन कर (मालपोत), 

मगोरञ्जन कर, 

क्षवज्ञापन कर 

व्यवसाय कर 

गैर कर 

सेवा र्जल्क दस्तजर, 

पयुटन र्जल्क, 

दण्ड जररबाना । 

* स्थानीय तहको अधिकारके्षत्रको धिषयमा स्थानीय काननू र अन्य प्रचधित काननू अनसुार िगाईने अन्य कर 

तथा गैर कर समेत िगाउन पाउने । 
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स्थानीय तहले लगाउन पाउने कर तथा गैर करको र्र्र्रण 

(स्थानीय सरकार सिंचालन ऐन र्मोर्जम) 

• एक्षककृत सम्पत्ती कर 

• घरजग्गा बहाल कर 

• व्यवसाय कर 

• बहाल क्षवटौरी र्जल्क 

• पाक्षकुङ र्जल्क 

• जक्षडबजटी, कवाडी र जीवजन्तज कर 

• सेवा र्जल्क 

• अन्य  



राजश्व परामशि सर्मर्तको प्रर्तरे्दनको ढाँचा 

 

अनजसूची २ 

.......गाउँपार्लका र्ा नगरपार्लका 

राजस्र् परामशि सर्मर्तको प्रर्तरे्दन, .......... 

 

(क) पषृ्ठभकू्षम 

 

(ख) राजस्वको मौजजदा अवस्थाको क्षवशे्लषण 

 

(ग) राजस्व नीक्षतहरु 

 

(घ) करका आधारहरु  

 



राजश्व परामशि सर्मर्तको प्रर्तरे्दनको ढाँचा क्रमश... 

र्स.निं. राजश्वका के्षरहरू  चालू आर्थिक 

बषिको दर 

प्रस्तार्र्त दर पजष््टयाई कैर्ियत 

            

            

            

(ङ) आगामी आ.व.को लाक्षग प्रस्ताक्षवत कर तथा गैर कर राजस्व दर 



राजश्व परामशि सर्मर्तको प्रर्तरे्दनको ढाँचा क्रमश... 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

र्स.निं. राजश्वका के्षरहरू  चालू आर्थिक 

बषिको दर 

प्रस्तार्र्त दर पजष््टयाई कैर्ियत 

            

            

            

(च) आगामी आ.व.को लाक्षग अनजमाक्षनत कर तथा गैर कर राजस्व रकम 

छ) क्षनष्ट्कषुतथा सजझावहरु (...................) 

 संयोजक ................ 

 सदस्य ................. 

 सदस्य .................. 

 स्थानीय राजस्व परामर्ु सक्षमक्षत 
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श्रोत अनजमान तथा बजेट सीमा र्नधािरण सर्मर्त 

स्थानीय तहको स्रोत अनजमान तथा बजेट सीमा र्नधािरण गनिका लार्ग देहाय र्मोर्जमको स्रोत अनजमान तथा बजेट सीमा 

र्नधािरण सर्मर्त गठनको ब्यबस्था गररएको छ:   

   (क) अध्यक्ष र्ा प्रमजख      -  सिंयोजक 

   (ख) उपाध्यक्ष र्ा उपप्रमजख     - सदस्य   

(ग) कायिपार्लकाका सदस्यहरू मध्ये मर्हला, दर्लत र्ा अल्पसङ््यक  

   समेतको प्रर्तर्नर्धत्र् हुने गरी अध्यक्ष र्ा प्रमजखले तोकेको चार जना  - सदस्य  

(घ) प्रमजख प्रशासर्कय अर्धकृत     -  सदस्य-सर्चर् 

खण्ड (ग) बमोर्जम सदस्य तोक्दा अध्यक्ष र्ा प्रमजखले आिू सम्र्द्ध राजनीर्तक दल बाहेकको सदस्य समेतलाई तोक्नज 

पनेछ।तर कायिपार्लकामा अन्य राजनीर्तक दलको प्रर्तर्नर्धत्र् नभएको अर्स्थामा यो व्यर्स्था लागू हुने छैन । 
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श्रोत अनजमान तथा बजेट सीमा र्नधािरण सर्मर्तको काम, कतिव्य र अर्धकार 

क) आन्तररक आय, राजस्व वाँडफाडबाट प्राप्त हुने आय, सघं/प्रदरे् सरकारबाट प्राप्त हुने क्षवत्तीय हस्तान्तरण, 

आन्तररक ऋण तथा अन्य आयको प्रिपेण गन,े 

ख) राक्षष्ट्रय तथा प्रादके्षर्क प्राथक्षमकता र स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी प्रिके्षपत स्रोत र साधनको 

सन्तजक्षलत क्षवतरणको खाका तय गने, 

ग) आगामी आ.व.को लाक्षग श्रोत अनजमानको आधारमा बजेटको कज ल सीमा क्षनधारुण गने, 

घ) क्षवषय िते्रगत सीमा क्षनधारुण गने,  
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ङ)   नेपाल सरकार तथा प्रदरे् सरकारबाट प्राप्त मागदुर्नु, स्थानीय आक्षथकु अवस्था, आन्तररक आयको 

अवस्था समेतको आधारमा बजेट तथा कायुक्रमको प्राथक्षमकीकरणका आधार तयार गने, 

च)  क्षवषयिते्रगत बजेट तजजुमा सम्बक्षन्धत मागदुर्नु तय गने । 

छ)  श्रोत अनजमान तथा बजेट सीमा क्षनधाुरण सम्बन्धमा स्थानीयतहको आवश्यकता र क्षनणयु बमोक्षजम अन्य 

कायुहरु गने 

श्रोत अनजमान तथा बजेट सीमा र्नधािरण सर्मर्तको काम, कतिव्य र 

अर्धकार क्रमश...  
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• अन्तररक राजश्वको अनजमान गदाु राजश्व परामर्ु सक्षमक्षतले क्षदएको प्रक्षतवेदन तथा सजझावहरुको आधारमा गनजु पने, 

• राजश्व वाँडफाटको अनजमान गदाु नेपाल सरकारवाट प्राप्त क्षसक्षलङको आधारमा गनजु पने, 

• क्षवक्षत्तय हस्तान्तरणको अनजमान गदाु नेपाल सरकार तथा प्रदरे् सरकारवाट प्राप्त क्षसक्षलङको आधारमा गनजु पने, 

• कज ल वजेटको क्षसमा क्षनधाुरण गदाु खचु व्यहोने स्रोत सजक्षनक्षित गरेर मात्र गनजु पने, 

• प्रर्ासक्षनक खचुको क्षसमा क्षनधाुरण गदाु आन्तररक आम्दानी तथा राजश्व वाँडफाटको रकम भन्दा वक्षढ नहुने गरी गनजु पने, 

• वजेट क्षसमा क्षनधाुरण गदाु लक्षित समजदायको क्षवकासको लाक्षग क्षनक्षित रकमको क्षसमा तोक्न सक्षकने, 

श्रोत अनजमान तथा बजेट सीमा र्नधािरण गदाि ध्यान र्दनज पने कज राहरु 



19 

• राजश्व तथा खचुको अनजमान गदाु नेपाल सरकार वाट स्वीकृत राजश्व तथा खचुको वक्षगुकरण र व्याख्यामा उल्लेक्षखत क्षर्षुकहरुको 

प्रयोग गनजु पने, 

• वजेटको क्षसमा क्षनधाुरण गदाु क्षबक्षभन्न वजेट उपक्षर्षुकहरुमा क्षवभाजन गरी गनु सक्षकने, जस्तै: गाँउ वा नगरकायुपाक्षलकाको 

कायाुलयको प्रर्ासक्षनक खचु तथा क्षनयक्षमत प्रकृक्षतका कायुको लाक्षग, सामाक्षजक क्षवकास सम्बक्षन्ध काय ुसंचालनको लाक्षग, पजवाुधार 

क्षवकास सम्बक्षन्ध कायुको लाक्षग छज ट्टा छज टै्ट वजेट उपक्षर्षुक क्षदएर वजेट क्षसक्षलङ तय गनु सक्षकने । 

• वजेटको क्षसक्षलङ तय गदाु क्षवषय िेत्रगतको साथै खच ुक्षर्षुकहरुमा समेत क्षवभि गरी तय गनजु पने, 

• वजेटको क्षसक्षलङ तय गदाु क्रमागत योजनाहरुको सम्पन्न गनु आवश्यक पने रकम छज ट्याईनज पने,  

श्रोत अनजमान तथा बजेट सीमा र्नधािरण गदाि ध्यान र्दनज पने कज राहरु क्रमश... 
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बजेट सीमा र्नधािरण गदाि प्राथर्मकतामा रा्नजपने कज राहरु 

क) गाउँपाक्षलका वा नगरपाक्षलकाका गौरवका आयोजनाहरुको लाक्षग आवश्यक बजेट, 

ख) समपरूक कोष आवश्यक पने आयोजनाको लाक्षग आवश्यक बजेट, 

ग) सर्त ुअनजदान कायुक्रमको लाक्षग तोक्षकएको बजेट, 

घ) क्षदगो क्षवकासका लक्ष्य लगायत राक्षष्ट्रय/अन्तराक्षिय प्रक्षतबद्धताको कायाुन्वयनका लाक्षग आवश्यक पने रकम, 

(ङ) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोक्षजम गाउपाक्षलका/नगरपाक्षलका आफैले गनजु पने अन्य अत्यावश्यक कायुहरु । 
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बजेट सीमा र्नधािरण गदाि प्राथर्मकतामा रा्नजपने कज राहरु क्रमश... 

च)  माक्षथ उक्षल्लक्षखत िेत्रलाई आवश्यक रकम क्षवक्षनयोजन गररसकेपक्षछ मात्र बाँकी रकम जनसंख्या, िेत्रफल, मानव 

क्षवकासको अवस्था, पवूाुधार क्षवकासको अवस्था, क्षवकास लागत, राजस्व पररचालनको अवस्था र लागत सहभाक्षगताको 

अवस्था जस्ता क्षवषयलाई आधार मानी वडागत खचुको आवश्यकता र औक्षचत्यताको आधारमा वडागत बजेट क्षसमा 

क्षनधाुरण गनजुपनेछ । तर वडामा दामासाक्षहले बजेट क्षवक्षनयोजन गनु पाइने छैन । 

(छ)  बजेट सीमा क्षनधाुरण गदाु स्थानीय तहमा रहकेो सामाक्षजक तथा साँस्कृक्षतक क्षवक्षवधतालाई आधार मानी यस्ता िेत्रको 

सर्िीकरणको लाक्षग आवश्यक पने रकमको सीमा समेत क्षनधाुरण गनजुपनेछ । 
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र्जेटको र्समा र्नधािरण गदाि र्नम्न बमोर्जम र्र्षयगत के्षरहरु र्नधािरण गनजि 

पने 

(क) आर्थिक र्र्कास 

 कृक्षष,  

 उद्योग तथा वाक्षणज्य,  

 पयुटन,  

 सहकारी,  

 क्षवत्तीय िेत्र 

 रोजगारी 

 

(ख) सामार्जक र्र्कास  

 क्षर्िा,  

 स्वास्थय,  

 खानेपानी तथा सरसफाई, 

 संस्कृक्षत प्रवदु्धन,  

 लैंक्षगक समानता तथा सामाक्षजक समावेर्ीकरण 

 जनसंख्या व्यवस्थापन 



(ग) पूर्ािधार र्र्कास  

 सडक तथा पजल 

 क्षसंचाई,  

 भवन तथा सहरी क्षवकास, 

 संचार, 

 उजा,ु लघज तथा साना जलक्षवद्यजत  

   (वैकक्षल्पक उजा ुसमेत) 

(घ) र्ातार्रण तथा र्र्पद व्यर्स्थापन र्र्कास 

 वन तथा भज-संरिण,  

 जलाधार संरिण,  

 वातावरण संरिण,  

 जलवायज पररवतनु,  

 

 फोहरमैला व्यवस्थापन, Sanitary Land Fill Sites,  

 जल उत्पन्न प्रकोप क्षनयन्त्रण,  

 क्षवपद व्यवस्थापन,  

 वारूण यन्त्र संचालन 

 र्र्षयगत के्षरहरु क्रमश...... 
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 र्र्षयगत के्षरहरु क्रमश...... 

(ङ) सिंस्थागत र्र्कास तथा सेर्ा प्रर्ाह  

 मानव संसाधन क्षवकास 

 सामान्य सेवा व्यवस्थापन 

 संस्थगत िमता क्षवकास 

 राजश्व पररचालन 

 क्षवत्तीय व्यवस्थापन 

 क्षवत्तीय जोक्षखम 

न्यजनीकरण 

 सजरिा व्यवस्थापन 

 

 स्थानीय तथयाकं संकलन र अक्षभलेख व्यवस्थापन 

 सचूना प्रक्षवक्षध 

 सावुजक्षनक सजनजवाई 

 सामाक्षजक पररिण 

 पक्षञ्जकरण व्यवस्थापन 

 सजर्ासन प्रवधनु 

 अनजसन्धान तथा क्षवकास 

 वेरुजज फर्छ्यौट,  

 अन्यत्र वक्षगकुरण नभएको 
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आयोजना प्राथर्मकीकरणका आधार र मागिदशिन तयारी 

• स्रोत अनजमान तथा वजेट सीमा क्षनधारुण सक्षमक्षतले बजेटको सीमा क्षनधारुण गदा ुआगामी वषकुो लाक्षग योजना 

पररयोजना प्राथक्षमकताका आधारहरु समेत तयारी गनजु पनेछ ।  

• यस्ता प्राथक्षमकता क्षनधारुण गदा ुसङ्घीय तथा प्रादके्षर्क प्राथक्षमकता र स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर 

गद ैप्राप्त स्रोत साधनको क्षववेकर्ील उपयोग हुने व्यवस्था क्षमलाउनज पदछु । 

• स्रोत अनजमान सक्षमक्षतले आयोजना प्राथक्षमक्षककरणका आधार तय गदा ुउपयजि दखेकेा क्षवषयहरुलाई क्षनक्षित 

भार प्रदान गरी क्षनमाणु गनु सक्षकनेछ । 

 

 



आयोजना प्राथर्मर्ककरणका आधारहरु 

• आक्षथुक क्षवकास तथा गररवी क्षनवारणमा प्रत्यि योगदान पजर् याउने, 

• उत्पादनमलूक तथा क्षछटो प्रक्षतफल प्राप्त गनु सक्षकने, 

• जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने, 

• स्थानीय सहभाक्षगता जजट्ने, स्वयम ्सेवा पररचालन गनु सक्षकने तथा लागत कम लाग्ने, 

• स्थानीय स्रोत साधन र सीपको अक्षधकतम प्रयोग हुने, 

• मक्षहला, बालवाक्षलका तथा क्षपछक्षडएका िते्र र समजदायलाई प्रत्यि लाभ पजग्ने, 

• लैङ्गक्षक समानता र सामाक्षजक समावेर्ीकरण अक्षभवकृ्षद्ध हुने, 

• दीगो क्षवकास, वातावरणीय संरिण तथा सम्बुदु्धन गनु सघाउ पजयाउुने, 

• भाक्षषक तथा सासँ्कृक्षतक पिको जगनेा ुर सामाक्षजक सद्भाव तथा एकता अक्षभवकृ्षद्धमा सघाउ पजर् याउने, 

• स्थानीय तहले आवश्यक दखेकेा अन्य क्षबषयहरु । 

 

आयोजना प्राथर्मर्ककरणका आधार र मागिदशिन तयारी क्रमश... 



(क) आयोजना प्राथर्मकीकरणका आधारहरु  

१.गररबी क्षनवारणमा प्रत्यि योगदान पजग्ने आयोजनाहरु (२० अंक) 

 (क) प्रत्यि योगदान पजयाुउने –२० अंक 

 (ख) अप्रत्यि योगदान पजयाुउने  –१० अंक 

 (ग) तटस्थ –५ अंक 

२. उत्पादनमलूक तथा क्षछटो प्रक्षतफल प्राप्त गनु सक्षकने आयोजनाहरु (१५ अंक) 

 (क) चालज आ.व.मानै सम्पन्न हुने –१५ अंक 

 (ख) आगामी आ.व. मा सम्पन्न हुने –१० अंक 

 (ग) अन्य –५ अंक 

३. आम्दानी र रोजगार बकृ्षद्ध गने आयोजनाहरु (१५ अंक) 

 (क) प्रत्यि योगदान पजयाुउने –१५ अंक 

 (ख) अप्रत्यि योगदान पजयाुउने –७.५ अंक 

 (ग) तटस्थ –०  

 

 

आयोजना प्राथर्मकीकरणका आधारहरु तथा प्राथर्मकता र्नधािरण िाराम  



४.लागत सहभाक्षगता जजट्ने आयोजनाहरु (१५ अंक) 

(क) ५०५ वा सो भन्दा बढी लागत सहभाक्षगता हुने–१५ अंक 

(ख) २०५ दके्षख ५०५ सम्म लागत सहभाक्षगता हुने–१० अंक 

(ग) २०५ सम्म लागत सहभाक्षगता हुने–५ अंक 

(घ) लागत सहभाक्षगता नहुने–० 

५. स्थानीय श्रोत साधन र सीपको प्रयोग हुने आयोजनाहरु (१० अंक) 

(क)  आयोजनालाई आवश्यक पने सबै श्रोत साधन स्थानीय तहमा उपलव्ध   

 हुने–१० अंक 

(ख)  आयोजनालाई आवश्यक पने ५०% सम्म श्रोत साधन स्थानीय तहमा   

 उपलव्ध हुने–७.५ अंक 

(ग) अन्य–५ अंक 

 

आयोजना प्राथर्मकीकरणका आधारहरु तथा प्राथर्मकता र्नधािरण िाराम  



६. समावेर्ी क्षवकासमा योगदान पजयाुउने आयोजनाहरु (१० अंक) 

 (क) प्रत्यि योगदान पजयाुउने –१० अंक 

 (ख) अप्रत्यि योगदान पजयाुउने –५ अंक 

 (ग) तटस्थ –०  

७. दीगो क्षवकास र वातावरणीय संरिण गने आयोजनाहरु (१० अंक) 

 (क) प्रत्यि योगदान पजयाुउने –१० अंक 

 (ख) अप्रत्यि योगदान पजयाुउने –५ अंक 

 (ग) तटस्थ –० 

८. स्थानीय भाक्षषक, सांस्कृक्षतक क्षवकास गने आयोजनाहरु (५ अंक) 

 (क) प्रत्यि योगदान पजयाुउने –५ अंक 

 (ख) अप्रत्यि योगदान पजयाुउने –३ अंक 

 (ग) तटस्थ –० 

आयोजना प्राथर्मकीकरणका आधारहरु तथा प्राथर्मकता र्नधािरण िाराम  
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• आयोजना प्राथक्षमक्षककरणको लाक्षग अंक क्षनधाुरण गदाु स्थानीय आवश्यकता र प्राथक्षमकता वमोक्षजम उल्लेक्षखत आधार र 

अंकभारलाई संर्ोधन गरी प्रयोग गनु सक्षकन्छ । 

• श्रोत अनजमान तथा बजेट सीमा क्षनधाुरण सक्षमक्षतले वाक्षषुक वजेट सम्बक्षन्ध कायु प्रत्येक वषुको वैर्ाख १० गते क्षभत्र सम्पन्न 

गररसक्नज पनेछ ।  

• यसरी तयार भएको आगामी आक्षथुक वषुको वजेट सीमा, प्राथक्षमकीकरणका आधार र मागुदर्ुन प्रत्येक वषुको बैर्ाख १५ गते 

क्षभत्र प्रमजख प्रर्ासकीय अक्षधकृतले गाउँपाक्षलका वा नगरपाक्षलकाका क्षवषयगत महार्ाखा/ र्ाखा तथा वडा सक्षमक्षतलाई उपलब्ध 

गराउनज पनेछ ।  

 

 

आयोजना प्राथर्मकीकरणका आधार र मागिदशिन तयारी क्रमश... 
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समूह अभ्यास 

•    सहभागीहरुलाई स्थानीय तहको वाक्षषुक योजना तथा वजेट तजजुमा क्षदग्दरु्न, २०७४ राजस्व परामर्ु सक्षमक्षतको प्रक्षतवेदन, श्रोत अनजमान तथा  

  बजेट सीमा क्षनधाुरण, योजना प्राथक्षमकीकरण सम्बन्धी अनजसचूीहरु बारेमा जानकारी गराइ समहू अभ्यास गराइनेछ । 

 

 सहभागीहरुलाई ३ समूहमा र्बभाजन गरी देहायको कायि र्जम्रे्र्ारी र्दने, 

 पर्हलो समूह - राजस्र्को अनजमान र प्रर्तरे्दन तयारी एर्िं प्रस्तजती, 

 दोश्रो समूह -  श्रोत अनजमान र बजेट सीमा र्नधािरण गरी प्रस्तजती, 

 तेश्रो समूह -  बजेट प्राथर्मकताका आधारहरु र मागिदशिन तयार गरी प्रस्तजती । 
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