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ःथानीय तहको योजना तजुम
र् ा िनद� िशका-२०७७

मन्तव्य
नेपालको सं िवधानले आत्मसात गरे को सं घीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽात्मक शासन व्यवःथाको सफल
कायार्न्वयन गनर्, नेपाल सरकारले िलएको “समृ� नेपाल, सुखी नेपाली” को सोच ूा� गनर् र गण्डकी ूदे श
सरकारले िलएको “समृ� ूदे श र सुखी नागिरक” को सोच र “उच्च उत्पादन, मयार्िदत जीवन, समावेशी, सभ्य,
न्यायपूणर् र सुशासनयुक्त आधुिनक समाज भएको समृध्द ूदे श” को लआय ूा� गनर् तीनै तहका सरकारका
योजना

th'{df k|lqmof

तथा साझा अिधकारका

ूभावकारी हुन ु ज�री छ। सं िवधानले व्यवःथा गरे को सरकारका तीनै तहका

एकल

सूचीह�को ूभावकारी कायार्न्वयनबाट माऽ यी उ�ेँयह� पुरा हुनेछन् । यसका

लािग सं घ, ूदे श र ःथानीय तहका सरकारका नीित, योजना, बजेट तथा कायर्बम ूभावकारी ढ�ले कायार्न्वयन
गनर् तीनै तहले तजुम
र् ा गन� नीित, योजना, बजेट तथा कायर्बममा साम�ःयता हुन

आवँयक हुन्छ ।सं घीय

योजनालाई ूदे शले र ूदे शको योजनालाई ःथानीय तहका योजनाले सघाउनु पन� हुन्छ।
अन्तर सरकारी िव� व्यवःथापन ऐन, २०७४ ले तीनै तहको सरकारले सावर्जिनक खचर्को िववरण
ूःतुत गदार् तीन वषर्को ूक्षेपण सिहतको मध्यमकालीन खचर् सं रचना तजुम
र् ा गनर् अिनवायर् गरे को छ।साथै,
िवगतमा राि�यःतरमा माऽ तजुम
र् ा हुनेगरे का आविधक िवकास योजना, मध्यमकालीन खचर् सं रचना, बजेट तथा
वािषर्क िवकास कायर्बम ूदे श तथा ःथानीय तहमा पिन तयार गरी कायार्न्वयन गन� ूिबया ूारम्भ भएका
छन । यी व्यवःथा ूदे श र ःथानीय तहका लािग

् आविधक िवकास योजना, मध्यमकालीन
नयाँ अभ्यास हुन।

खचर् सं रचना, वजेट तथा वािषर्क िवकास कायर्बमले राि�य, ूादे िशक तथा ःथानीय तहका ूाथिमकता, ॐोत
साधनको उपलब्धता र ितनको उिचत
गिरएको यस “ःथानीय तहमा

पिरचालन गनर् सरकारलाई मागर्िनद� शन गदर्छन्। ूदे शःतरमा तजुम
र् ा

योजना तजुम
र् ा िदग्दशर्न , २०७७” को ूकाशनले ूदे श तथा ःथानीय तहका

महत्वपूणर् दःताबेजह� बनाउन सहयोग पुग्ने िव�ास गदर्छु।
ूदे श नीित तथा योजना आयोगले “नेपालको दीघर्कालीन सोच, २१००” लाई आत्मसात गद� ूदे शको ूथम
प�वष�य योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) तजुम
र् ा गरे को छ। यस िदग्दशर्नले ःथानीय तहका
िवकास योजना दीघर्कालीन सोच सिहत तयार गनर् सहयोग गन� अपेक्षा गरे को छु ।यस िदग्दशर्न

आविधक
राि�य,

ूादे िशक तथा ःथानीय तहको योजनाबीच साम�ःयता कायम गन� महत्वपूणर् दःताबेजका �पमा रहने छ।
यसमा ूःताव गिरएका ढाँचाह�ले ःथानीय तहका दःताबेजमा एक�पता ल्याई तुलनायोग्य बनाउन महत्वपूणर्
योगदान िदनेछन्। अन्त्यमा, यो िदग्दशर्न तजुम
र् ा गन�
धन्यवाद िदन चाहन्छु ।

आयोगका उपाध्यक्ष, सदःय र कमर्चारीह�लाई िवशेष
..............................................
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भूिमका
नेपाल सरकारले िलएको “समृ� नेपाल, सुखी नेपाली” को दीघर्कािलन सोच ूा� गनर् र गण्डकी ूदे श
सरकारले िलएको “समृ� ूदे श र सुखी नागिरक” को सोच र “उच्च उत्पादन, मयार्िदत जीवन, समावेशी, सभ्य,
न्यायपूणर् र सुशासनयुक्त आधुिनक समाज भएको समृध्द ूदे श” को लआय ूा� गनर् तीन तहका सरकारका
योजना िबच समन्वय र सहकायर् गरी तीनको ूभावकारी कायार्न्वयन हुन ु आवःयक दे िखन्छ। तीनै तहका
सरकारले सावर्जिनक खचर्को िववरण ूःतुत गदार् तीन वषर्को ूक्षेपण सिहतको मध्यमकालीन खचर् सं रचना
तजुम
र् ा

गन�

ूचलन छ।

िवगतमा

राि�यःतरमा

माऽ

तजुम
र् ा

हुनेगरे को

आविधक

िवकास

योजना

र

मध्यमकालीन खचर् सं रचना ूदे श तथा ःथानीय तहमा पिन तयार गन� अभ्यास ूारम्भ भएको छ। यो व्यवःथा
ूदे श र ःथानीय तहका लािग एउटा नयाँ अभ्यास हो। आविधक िवकास योजना, मध्यमकालीन खचर् सं रचना,
वािषर्क वजेट तथा कायर्बमले राि�य, ूादे िशक तथा ःथानीय तहका ूाथिमकता, ॐोत साधनको उपलब्धता र
ितनको मह�म पिरचालन तथा रणनीितक हःतक्षेपका लािग सरकारलाई मागर्िनद� शन गदर्छन्। ःथानीय तहमा
र् ा िदग्दशर्न २०७७” महत्वपुणर्
यःता महत्वपूणर् दःताबेजको तजुम
र् ा गनर् यस “ःथानीय तहको योजना तजुम
सहयोिग सामािम हुने िव�ास िलएको छु ।
गण्डकी ूदे श िनित तथा योजना आयोगले “नेपालको दीघर्कालीन सोच, २१००” को आधारमा ूथम
प�वष�य योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) तजुम
र् ा गरे कोछ। ूदे शको दीघर्कालीन सोच सिहतको प�बिषर्य
योजना ःथानीय तहका दीघर्कािलन सोच सिहतका आविधक िवकास योजना तजुम
र् ा गनर् मागर्दशर्न गन�

दःताबेज

हुनेछ। यो िदग्दशर्न राि�य, ूादे िशक तथा ःथानीय तहका योजनाबीच साम�ःयता कायम गनर् महत्वपूणर्
दःताबेज हुने अपेक्षा गरे को छु । यसले आविधक िवकास योजना, मध्यमकालीन खचर् सं रचना, वािषर्क िवकास
कायर्बम र ःथानीय तहको पा�र्िचऽ तयारीमा पिन मागर्दशर्न ूदान गन�छ । यसमा ूःताव गिरएका योजना
तजुमार्का ढाँचाह�ले सबै ःथानीय तहका आविधक िवकास योजना तथा मध्ययमकािलन खचर् सं रचनामा
एक�पता ल्याई तुलनायोग्य बनाउन महत्वपूणर् योगदान िदनेछन ।
यो िदग्दशर्न गण्डकी ूदे शको ूथम पत्र्चविषर्य योजना र िदगो िवकास लआयको आधार वषर् ूितबेदन तथा
राि�य योजना आयोगले ःथानीय तहमा योजना तजुम
र् ा गनर् तयार गरे को नमुना िदग्दशर्नमा आधािरत भएर तयार
गिरएको छ। यो िदग्दशर्न तजुम
र् ा ूिबयामा सं लग्न आयोगका सदःय�य ई. डा. िबंणु राज बराल र डा. भीमा
ढुं गाना र आयोगका सबै कमर्चारीलाई धन्यवाद िदन चाहन्छु ।

..............................................
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१.१

पृ�भूिम

नेपालको सं िवधानले सं घ, ूदे श र ःथानीय तह गरी तीन तहको सरकारको व्यवःथा गरे को छ।यस
सं िवधानले सं घ, ूदे श र ःथानीय तहका आ-आफ्नो अिधकार र कायर्क्षेऽ तोकेको छ। राज्य शिक्तको ूयोग
सं घ, ूदे श र ःथानीय तहले गन� गरी ःथानीय तहको एकल तथा साझा अिधकार बमश: सं िवधानको
अनुसूची ८ र ९ मा उल्लेख गिरएका छन् । ःथानीय तह अन्तगर्त गाउँ पािलका, नगरपािलका र िजल्ला सभा
रहेका छन्। सं िवधानले ःथानीय तह (गाउँ पािलका र नगरपािलका) लाई आफ्ना अिधकार क्षेऽिभऽको
ूाकृितक र अन्य आिथर्क ॐोत स�लन र पिरचालनका लािग िजम्मेबार बनाएको छ। ःथानीय तहले
ँ ी तथा ौम
आफ्नो अिधकार क्षेऽ िभऽको िवषयमा राि�य आिथर्क नीित, वःतु तथा सेवाको ओसारपसार, पूज
बजार, िछमेकी ूदे श वा ःथानीय तहलाई ूितकूल नहुने गरी कानुन बनाई कर लगाउन सक्ने व्यवःथा
छ।
ःथानीय तहह�बीचको ॐोत र साधन, सामथ्यर् जःता िविवधता र िभ�ताह�लाई सम्बोधन गद� ःथानीय
तहलाई आफ्नो क्षेऽको आिथर्क, सामािजक र पूवार्धार िवकासका लािग योजना बनाई लागु गनुप
र् न� ूावधान
ु प सम्बिन्धत ःथानीय तहले आ-आफ्ना क्षेऽको समि�गत िवकासका लािग दीघर्कालीन सोच,
र सो अन �
लआय र उ�ेँय सिहतका आविधक र रणनीितक िवषय क्षेऽका दीघर्कालीन, मध्यमकालीन र वािषर्क िवकास
योजना बनाउनु पन� र तीनै तहका योजनाबीचको तादात्म्यता िमलाउनु पन� ूावधान रहेको छ।
ःथानीय तहलाई िवकास योजना तजुम
र् ा सम्बन्धमा आवँयक �ान, सूचना, ूिविध र ूािविधक सहयोगका
साथै योजना तजुम
र् ाका लािग आवँयक न्यूनतम िवषय समावेश गन�, गराउने काममा सहयोग पुर्याउने
उ�ेँयले यो िदग्दशर्न तयार गिरएको छ। ःथानीय तहले आफ्नो साधन तथा ॐोत सम्भाव्यता, सं ःथागत
क्षमता र आवँयकता अनुकूल हुनेगरी िवकास योजना तजुम
र् ा गनर् यो िदग्दशर्नको ूयोग गनर् सक्नेछन्।

१.२

उ�ेँय

योजना तजुम
र् ा गदार् िवह�म राि�य तथा ूदे शको �ि�कोणलाई ःथानीय ःतरमा समेत ूितिबिम्बत गनुर्
गराउनु,

ःथानीय तहबीच िवकासका आयामको बुझाइ र सं घीय पन्�� योजना र गण्डकी ूदे शको ूथम

प�वष�य योजनाको व्यवःथापनमा एक�पता ल्याउन म�त गनुर् र नेपाल सरकारले अन्तरार्ि�य ःतरमा
जनाएका िदगो िवकास लआय सम्बन्धी ूितव�ता पुरा गनर् सहयोग पुर्याउनु यस िनद� िशकाको ूमुख उ�ेँय
रहेको छ । िदग्दशर्नका अन्य उ�ेँय दे हाय बमोिजम रहेका छन्:

k|b]z gLlt tyf of]hgf cfof]u, u08sL k|b]z
ूदे श नीित तथा योजना आयोग, गण्डकी ूदे श

1
1

:yfgLo txsf] of]hgf th'{df lbUbz{g – @)&&


ःथानीय तहको योजना तजुम
र् ा िनद� िशका-२०७७

नेपाल सरकार र गण्डकी ूदे श सरकारको आविधक योजना, र ःथानीय तहको आविधक तथा
वािषर्क योजनाबीचको अन्तरसम्बन्ध ःप� गनर् म�त पुर्याउनु ।



ःथानीय तहले आविधक िवकास योजनामा आफ्ना क्षेऽको समि�गत िवकासका लािग अवलम्बन
गन� लआय,

ु न� आवँयक ूािविधक
र् ाका लािग समावेश हुनप
उ�ेँय, रणनीित र योजना तजुम

िवषयवःतु ःप� गनु।
र्


आविधक िवकास योजना तजुम
र् ा ूिबयामा एक�पता र ःप�ता ल्याई सहभािगतामूलक योजना
प�ितलाई ःथानीय तहमा सं ःथागत गद� आविधक िवकास योजना तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र अनुगमन
तथा मूल्या�नमा सहयोग पुर्याउनु।



१.३

िदगो िवकास लआयलाइर् ःथानीयकरण गनर् सहयोग पु-याउनु ।

योजनाको अवधारणा

१.३.१ योजनाको पिरभाषा
िवकास योजना भनेको उपलब्ध ॐोत साधनलाई पिरचालन गरी िनि�त योजना अविधिभऽ तोिकएका लआय
उ�ेँय ूा� गन� दःताबेज हो।अक� वाक्यमा िवकास योजना भ�ाले समम आिथर्क सामािजक िवकासको
उ�ेँय पुरा गनर् िनि�त अविधिभऽ हािसल गनर् िलइने लआय, नीित, रणनीित तथा कायर्बम र त्यःता
कायर्बमलाई कायार्न्वयन गनर्का लािग चािहने ॐोत साधनको व्यवःथा र सोबाट ूा� हुने नितजा सूचक
सिहतको दःताबेज हो।सामान्यतया योजना भ�ाले ःथानीय तहले आफ्नो पािलका अिहले कहाँ छ र िनि�त

अविधमा कहाँ पुग्ने हो र त्यहाँ पुग्नका लािग िनधार्िरत नीित, रणनीित र कायर्बम के – के हुन ् भ�े
पिहचान गनुर् हो (िचऽ १)। जसलाई िचऽ.१.१ बाट पिन ःप� गनर् सिकन्छ ।

िचऽ १.१: योजनाको अवधारणा

2

ूदे श नीित तथा योजना आयोग, गण्डकी ूदे श, पोखरा नेपाल
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१.३.२ योजनाको ूकार

(क) कायर्क्षऽ
े को आधारमा योजनाका ूकार
कायर्क्षेऽ र ःथानगत (Spatial) िहसाबले तीन ूकारका योजनाह� तजुम
र् ा गन� ूचलन छ र ती
योजनाह�बीच एक आपसमा तादतम्यता हुन ज�री हुन्छ ।
१)

राि�य आविधक िवकास योजना (National Periodic Development Plan)

नेपालको सं िवधान र कानुनमा व्यवःथा भएबमोिजम नेपाल सरकारले आफ्नो अिधकार क्षेऽ िभऽ रहेको
िवषय र क्षेऽलाई समेट्ने गरी समम दे शको आिथर्क तथा सामािजक िवकासका लािग आविधक िवकास
योजना तजुम
र् ा गनुर् पदर्छ । खासगरी राि�य ःतरका आिथर्क तथा सामािजक नीित, ठू ला आयोजना, अन्तर
ूदे शलाई जोड्ने आयोजना इत्यािद िवषय समेटेर नेपाल सरकारले राि�य आविधक िवकास योजना तजुम
र् ा
गदर्छ। यस योजनाको आधारमा ूदे श सरकारले र ूदे शको योजना हेरेर ःथानीय तहले पिन आ-आफ्नो
आविधक िवकास योजना तजुम
र् ा गनुर् पदर्छ।

२) ूादे िशक आविधक िवकास योजना (Provinicial Periodic Dvevelopment Plan)
नेपालको सं िवधान र कानुनमा व्यवःथा भए बमोिजम ूदे श सरकारले आफ्नो अिधकार क्षेऽ िभऽ रहे को
िवषय र क्षेऽलाई समेट्ने गरी आ-आफ्नो ूदे शको आिथर्क तथा सामािजक िवकासका लािग आविधक
िवकास योजना तजुम
र् ा गनुप
र् दर्छ । खासगरी ूदे श ःतरका आिथर्क तथा सामािजक िवकास नीित, ूदे श
ःतरका आयोजना, आफ्नो ूदे श िभऽका दुई वा सोभन्दा बढी ःथानीय तहलाई समेट्ने िवकास आयोजना
इत्यािद िवषय समेटेर ूदे श सरकारले ूादे िशक आविधक िवकास योजना (जःतै ः गण्डकी ूदे शको ूथम
प�वष�य योजना,) तजुम
र् ा गदर्छ। यो योजना तजुम
र् ा गदार् नेपाल सरकारको राि�य योजना (जःतै ः पन्��
योजना), िदगो िवकास लआयसँग तादतम्यता कायम गनुर् पदर्छ।

३) ःथानीय तहको आविधक िवकास योजना (Local level Periodic Dvevelopment Plan)
नेपालको सं िवधान र कानुनमा व्यवःथा भए बमोिजम ःथानीय तहले आफ्नो अिधकार क्षेऽ िभऽ रहेको
िवषय र क्षेऽलाई समेट्ने गरी ःथानीय तहको आिथर्क सामािजक िवकासका लािग आविधक िवकास योजना
(३-७ वषर्) तजुम
र् ा गनुर् पदर्छ । खासगरी ःथानीय तहका आिथर्क सामािजक नीित, ःथानीय ःतरका
आयोजना, िदगो िवकास लआय, मध्यमकालीन खचर् सं रचना लगायतका िवषय समेटेर ःथानीय सरकारले
ःथानीय तहको आविधक िवकास योजना तजुम
र् ा गनुर् पदर्छ । यःतो योजना तजुम
र् ा गदार् नेपाल सरकारको
राि�य योजना र ूदे श सरकारको आविधक िवकास योजनासँग तादतम्यता कायम गनुर् पदर्छ ।
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ःथानीय तहको योजना तजुम
र् ा िनद� िशका-२०७७

(ख) समयाविधका आधारमा योजनाका ूकार
समय अविधको िहसाबले िवकास योजना मुख्यत: तीन ूकारका हुन्छन् :
१) दीघर्कालीन योजना/सोच (Long Term Plan/Vision)
ःथानीय तहको दीघर्कालीन उ�ेँय ूा� गनर्का लािग दीघर्कालीन सोच सिहत दीघर्कालीन योजना तजुम
र् ा
गिरन्छ । यःता योजनाको अविध सामान्यतया: १५ दे िख २५ वषर्सम्मको हुन्छ। अथार्त यःता योजनामा
आगामी १५ वा २५ वषर्को अविधमा योजनाको कायार्न्वयन पिछ िवकासको अवःथा कःतो हुने, जनताको
आयःतर, जीवनःतर र उनीह�ले ूा� गन� सेवा सुिवधाको अवःथा के हुने भ�े बारे आँकलन गिरन्छ। सो
अनुसार लआय िनधार्रण गरी सोका लािग आवँयक ॐोत साधनको व्यवःथा सिहत यो योजना तजुम
र् ा
गिरन्छ।
२) मध्यकालीन योजना (Medium Term Plan)
मध्यकालीन योजना सामान्यतया: ३ दे िख ७ वषर्को अविध (जःतैः प�वष�य योजना) को लआय ूा� गन�
गरी तजुम
र् ा गिरने योजना हो।सामान्यतयाः यो योजना िनवार्चन अविधलाइर् आधार मानी तयार गिरने ूचलन
छ । यो योजना दीघर्कालीन योजनाको अवधारणा र लआय अनु�प तजुम
र् ा गिरन्छ। तसथर् मध्यम अविधमा
उपलब्ध हुनसक्ने ॐोत साधनको अनुमान तथा ूक्षेपण गरी आिथर्क तथा सामािजक लआय एवम् उ�ेँय
हािसल गनर्का लािग मध्यमकालीन िवकास योजना तयार गन� गिरन्छ।
३) वािषर्क िवकास योजना (Annual Development Plan)
वािषर्क िवकास योजना एक वषर्को अविधका लािग तजुम
र् ा गरी कायार्न्वयन गिरन्छ । यःता योजना
मध्यमकालीन योजना (प�वष�य/आविधक योजना) मा उिल्लिखत उ�ेँय एवम् लआयह� हािसल गनर् तजुम
र् ा
गिरन्छन् । खासगरी एक वषर्को अविधमा उपलब्ध हुनसक्ने ॐोत साधनको अनुमान गरी यःतो योजना
तजुम
र् ा गन� ूचलन छ । यःता योजना तजुम
र् ा गदार् आविधक योजना र मध्यमकालीन खचर् सं रचनासँग पिन
तादात्म्यता राखी तजुम
र् ा गनुर् पदर्छ ।
वािषर्क िवकास योजना भनेको आविधक िवकास योजनाको ौृ�लाव� िवभाजन भएकाले दीघर्कालीन र
मध्यमकालीन योजनाको लआय र उ�ेँय ूा� गन� कायर्मा वािषर्क योजनाको ूमुख भूिमका हुन्छ । तसथर्,
वािषर्क िवकास योजनामा समावेश गिरएका नीित एवम् आयोजनाको कायार्न्वयन महत्वपूणर् हुने भएकोले
आफ्नो कायार्न्वयन क्षमता र ॐोत साधनको यथाथर्परक आँकलन गनुक
र् ा साथै ूाथिमकता िनधार्रण गरी
योजना तजुम
र् ा गनुर् पदर्छ। वािषर्क िवकास कायर्बम र बजेटलाई वािषर्क िवकास योजनाका �पमा िलने
गिरन्छ।
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पिरच्छे द - २
योजना तजुम
र् ाका आधार
२.१ पिरचय
आविधक योजनाको ूमुख उ�ेँय दे शको आिथर्क सामािजक क्षेऽको िवकास गरी जनताको जीवनःतरमा
सकारात्मक पिरवतर्न ल्याउनु हो । योजनाको कायार्न्वयनबाट योजना अविधमा दे शको आिथर्क सामािजक
साथै वातावरणीय पक्षमा समेत सुधार हुन ु आवँयक हुन्छ । तसथर् योजना तजुम
र् ा गदार् दे शको सं िवधानमा
रहे का िविभ� ूावधान एवम् दे शको आिथर्क, सामािजक, वातावरणीय तथा राजनीितक पक्षसँग सम्बिन्धत
िविभ� ऐन, नीित र िनयमको कायार्न्वयन तथा उ�ेँय हािसल गन� पक्षलाई ध्यान िदनु आवँयक हुन्छ ।
तसथर्, योजना तजुम
र् ा गदार् िनम्निलिखत आधारह�लाई मनन गनर् आवँयक हुन्छ :
१) नेपालको सं िवधान
२) िव�मान ऐन, िनयमह� (सुशासन व्यवःथापन तथा स�ालन ऐन २०६४, नेपालको सं िवधान
२०७२, ःथानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४, ःथानीय तहमा सभा स�ालन (कायर्िविध)ऐन
२०७५, गण्डकी ूदे श सुशासन ऐन २०७६, गण्डकी ूदे शको िदगो िवकास लआयको आधार
त�या� ूितवेदन २०७६, सं घीय आिथर्क कायर्िविध तथा िव�ीय ऐन २०७६),
३) िव�मान राि�य तथा ूादे िशक नीित
४) राि�य/ूदे श/ःथानीय तहको दीघर्कालीन सोच,
५) राि�य/ूदे शको आविधक योजना
६) िदगो िवकास लआय, अन्तरार्ि�य ूितव�ताह�
७) राि�य तथा ूदे श सरकारका मागर्िनद� शन
८) राि�य तथा ूदे श गौरवका आयोजना
९)

ःथानीय तहको ूमुख समःया र सम्भावना

१०) ःथानीय तहमा सहभागी दलह�को घोषणापऽह�
२.१.१ नेपालको सं िवधान
आविधक िवकास योजना तजुम
र् ा गदार् वतर्मान नेपालको सं िवधानमा उिल्लिखत मौिलक हक, नीित र िनद� शक
्
िस�ान्त र सं िवधानको अनुसूचीमा रहे का व्यवःथाको कायार्न्वयनमा सहयोग पुरयाउन
पयार्� ध्यान िदनु
पदर्छ। नेपालको सं िवधानका सान्दिभर्क धाराह� अनुसूची १ मा उल्ले ख गिरएका छन्।
२.१.२ िव�ममा ऐन र िनयम
योजना तजुम
र् ा गदार् योजनासँग सम्बिन्धत िव�मान ऐन, िनयमलाई ध्यान िदनु पदर्छ ।योजना तजुम
र् ा, बजेट
तजुम
र् ा, ॐोतको व्यवःथापन, त्यसको कायार्न्वयन, वैदेिशक सहायता, राजःवको पिरचालन, आन्तिरक ऋण
पिरचालन र अनुगमन तथा मूल्या�न आिद िवषयमा भएका िव�मान ऐन, िनयम, कायर्िविध आिद िवषयलाई
ध्यानमा राखी योजना तजुम
र् ा गनुप
र् न� हुन्छ ।
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केही सान्दिभर्क नीित तथा कानुनी ूावधान दे हाय बमोिजम छन् :
1. ःथानीय सरकार स�ााल ऐन, २०७४
नेपाल

सरकारले

ःथानीय

तहको

अिधकारसम्बन्धी

व्यवःथा कायार्न्वयन

गनर्,

सं घीय

लोकतािन्ऽक

गणतन्ऽात्मक शासन ूणालीलाई समाजवाद उन्मुख बनाई ःथानीय तहदे िख नै सु��ीकरण गनर्, र ःथानीय
तहमा िवधाियकी, कायर्कारी र न्याियक अभ्यासलाई सं ःथागत गनर् ःथानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४
मा रहेका ूावधानलाई ख्याल गरी आविधक िवकास योजना तजुम
र् ा गनुर् पदर्छ।
2. अन्तर सरकारी िव� व्यवःथापन ऐन, २०७४
नेपालको सं िवधानको धारा ५९ बमोिजम आिथर्क अिधकारको ूयोग र धारा ६० बमोिजम राजःव ॐोतको
बाँडफाँट गन� िवषयलाई कायार्न्वयन गनर्को लािग नेपाल सरकार, ूदे श र ःथानीय तहको राजःवको
अिधकार, राजःव बाँडफाँट, अनुदान, ऋण, बजेट व्यवःथापन, सावर्जिनक खचर् तथा िव�ीय अनुशासन जःता
िवषयमा आवँयक कानूनी व्यवःथाका लािग बनाईएको अन्तर सरकारी िव� व्यवःथापन ऐन, २०७४ मा
भएको ूावधानलाई पिन ध्यानमा राखी योजना तजुम
र् ा गनुर् पदर्छ।
3. राि�य ूाकृितक ॐोत तथा िव� आयोग ऐन, २०७४
नेपालको सं िवधानको धारा ६० को उपधारा ३ मा ूदे श र ःथानीय तहले ूा� गन� िव�ीय हःतान्तरण र
धारा २५१ बमोिजम ूाकृितक ॐोतको पिरचालन वा राजःवको बाँडफाँट गदार् अपनाउनु पन� िवःतृत आधार
समेतको व्यवःथालाई कायार्न्वयन गनर् बनेको राि�य ूाकृितक ॐोत तथा िव� आयोग ऐन, २०७४ का
ूावधानलाई योजना तजुम
र् ा गदार् ध्यान िदनु पदर्छ।
४. ःथानीय तहको सभा स�ााल सम्बन्धी (कायर्िविध), ऐन, २०७५
ःथानीय तहको सभा स�ालन, बैठकको कायर्िविध, सिमित गठन, ूःताव ःवीकृित लगायतका िवषयलाई
मयार्िदत र व्यविःथत गनर् गण्डकी ूदे श सभाले बनाएको ःथानीय तहको सभा स�ालन सम्बन्धी
(कायर्िविध), ऐन, २०७५ का ूावधानलाई योजना तजुम
र् ा गदार् ध्यान िदनु पदर्छ ।
५. ूदे श सुशासन ऐन, २०७६
गण्डकी ूदे श सरकार अन्तगर्तको सावर्जिनक ूशासनलाई पारदशीर्, जवाफदे ही, सहभािगतामूलक र
नागिरकमैऽी बनाउन, िविधको शासन, ��ाचारमुक्त र च ुःत ूशासन, आिथर्क अनुशासन तथा सावर्जिनक
कायर् र सावर्जिनक ॐोतको कुशल व्यवःथापनका माध्यमबाट सवर्साधरणले पाउनु पन� सेवा िछटो, छिरतो
तथा कम खिचर्लो बनाउन, सुशासनको अनुभिू त गनर् सक्ने नागिरकको अिधकारलाई व्यवहारमा उतानर् र
ूशासनलाई सेवाूदायक तथा सहजकतार्को �पमा �पान्तरण गरी ूदे शमा सुशासनको ूत्याभूित गनर् बनेको
ूदे श सुशासन ऐन, २०७६ का ूावधानलाई योजना तजुम
र् ा गदार् ध्यान िदनु पदर्छ ।
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६. सुशासन (व्यवःथापन तथा स�ााल) ऐन, २०६४
नेपालको सावर्जिनक ूशासनलाई जनमुखी, जवाफदे ही, पारदशीर्, समावेशी तथा जनसहभािगतामूलक बनाई
त्यसको ूितफल सवर्साधरणलाई उपलब्ध गराउन, कानुनको शासन, ��ाचारमुक्त र च ुःत ूशासन,
िवकेन्िीकरण, आिथर्क अनुशासन तथा सावर्जिनक कायर् र ॐोतको कुशल व्यवःथापन जःता असल
शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सवर्साधरणले

पाउनु पन� सेवा िछटो, छिरतो तथा कम

खिचर्लो ��बाट पाउने अवःथा िसजर्ना गनर्, सुशासन पाउने नागिरकको अिधकारलाई व्यवहारमा उतारी
कायार्न्वयनमा ल्याउन र ूशासन सं यन्ऽलाई सेवा ूदायक सं यन्ऽ तथा सहजकतार्को �पमा �पान्तरण गरी
ु मा सुशासनको ूत्याभूित सुिनि�त गनर् बनेको सुशासन (व्यवःथापन तथा स�ाान)ऐन, २०६४ का
मुलक
ूावधानलाई ःथानीय तहको आविधक िवकास योजना तजुम
र् ा गदार् ध्यान िदनु पदर् छ ।
७. ःथानीय तहका पदािधकारी तथा सदःयको सुिवधा सम्बन्धी ऐन, २०७४
गाउँ सभा, नगर सभा र िजल्ला समन्वय सिमितका सदःयको सुिवधा सम्बन्धमा व्यवःथा गनर् गण्डकी ूदे श
सभाले बनाएको ःथानीय तहका पदािधकारी तथा सदःयको सुिवधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ का ूावधानलाई
ःथानीय तहको आविधक िवकास योजना तजुम
र् ा गदार् ध्यान िदनु पदर् छ ।
२.१.३ िव�ममा राि�य, ूदे श र ःथानीय नीितह�
योजना तजुम
र् ा गदार् िनम्निलिखत राि�य नीितह�ााई समेत ध्यान िदनु आवँयक हुन्छ ।
१) राि�य भूउपयोग नीित, २०७२
दे श िवकासको लािग भूिमको अित मह�वपूणर् भूिमका रहन्छ । भूिमको उिचत उपयोग गनर्को लािग भूिमको
वगीर्करण गन� कायर् राि�य भूउपयोग नीित, २०७२ मा गिरएको छ । तसथर् ःथानीय योजना तजुम
र् ा गदार्
कःतो िकिसमको भूिम कुन ूयोजनका लािग गन� हो सो सम्बन्धमा उक्त नीितमा उल्लेख भए बमोिजम गनुर्
आवँयक हुन्छ ।
२) िवकास सहायता नीित
दे श िवकासमा आवँयक िव�ीय लगानीको लािग िवदे शी सहायताको पिन ूमुख भूिमका हुने भएकोले
िवदे शी सहायताको पिरचालन सं घीय, ूदे श र ःथानीय सरकारले कसरी पिरचालन गन� भ�े व्यवःथा
िवकास सहायता नीितमा गिरएको छ । तसथर् ःथानीय योजना तजुम
र् ा गदार् िवकास सहायता नीितका
ूावधान अनु�प हुन ु आवँयक पदर्छ ।
३)

अन्य सान्दिभर्क सं घीय र ूादे िशक नीित, क्षेऽगत नीित (सहरी िवकास, कृिष, िसं चाइ, वन, वातावरण
आिद)

ःथानीय तहको आविधक िवकास योजना तजुम
र् ा गदार् अन्य सान्दिभर्क सं घीय र ूादे िशक नीित, क्षेऽगत नीित
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र ःथानीय नीितह� (सहरी िवकास, कृिष, िसं चाइ, वन, वातावरण आिद) का ूावधान अनु�प हुन ु आवँयक
हुन्छ। उदाहरणका लािग गण्डकी ूदे शको कृिष व्यवासय ऐन,२०७७ लाई िलन सिकन्छ।
४) राि�य तथा ूदे शका अिभयानह� र आवँयकता अनुसारका अन्य िवषयह�
ःथानीय तहको आविधक िवकास योजना तजुम
र् ा गदार् राि�य तथा ूदे शका अिभयानह� र आवँयकता
अनुसारका अन्य िवषयह� लाई पिन ध्यान िदनु आवँयक पदर्छ।
२.१.४ राि�य/ ूदे श/ ःथानीय तहको दीघर्कालीन सोच
ःथानीय तहले योजना तजुम
र् ा गदार् सं घीय र ूदे श सरकारले तजुम
र् ा गरे को दीघर्कालीन सोच, त्यसमा
अन्तिनर्िहत लआय, उ�ेँय र रणनीित आिदलाई पिन ध्यान िदनुपदर्छ । सं घ र ूदे शको दीघर्कालीन सोचसँग
तादात्म्यता हुने गरी ःथानीय तहले आफ्नो दीघर्कालीन सोच सिहतको आविधक तथा वािषर्क िवकास योजना
तयार गनुप
र् दर् छ ।
२.१.५ राि�य/ ूदे श आविधक योजना
ःथानीय तहले योजना तजुम
र् ा गदार् नेपाल सरकारको पन्�� योजना र ूदे श सरकारको ूथम प�वष�य
योजनामा उिल्लिखत उ�ेँय, लआय, रणनीित, कायर्नीित, कायर्बम र सूचकलाई समेत ध्यानमा राखी त्यससँग
तादतम्यता कायम हुनेगरी आफ्नो आविधक योजना र आविधक योजनासँग तादतम्यता हुनेगरी वािषर्क
िवकास योजना तजुम
र् ा गनुर् पदर्छ।
२.१.६ िदगो िवकास लआयह�
ु
नेपाल सरकारले सं यक्त
रा�सं घमा सन् २०३० सम्म िदगो िवकासका लआयह� ूा� गन� ूितव�ता
जनाएको छ । िदगो िवकासका १७ वटा लआय, १६९ वटा पिरमाणात्मक लआय र िव�व्यापी सिहत
नेपालले तय गरे का जम्मा ४७९ सूचकह� छन् । िदगो िवकासका लआयह� हािसल गनर् नेपाल सरकारको
एकल ूयासले माऽ सम्भव छै न।यसमा ूदे शका साथै ःथानीय तहको पिन सहयोगी भूिमका हुन ु पछर् ।
त्यसै ले, ४७९ सू चकमध्ये गण्डकी ूदे शमा ःथानीयकरण गनर् सक्ने १३९ सूचकह�का अितिरक्त गण्डकी
ूदे शका लािग उपयुक्त तर आधाररे खा सूचना नभएका १२५ वटा सूचकह�लाई ूदे शको योजनामा
आन्तरीकरण गिरएको छ । तसथर्, ःथानीय तहले पिन आफ्नो आविधक िवकास योजनामा िदगो िवकासका
लआयह� ूा� गनर् सहयोग पुग्ने गरी तजुम
र् ा गनुर् पदर् छ। िदगो िवकासका लआयह�, पिरमाणात्मक लआयह�
र उक्त लआयह� हािसल गनर् ःथानीय तहह�ले अपनाउनु पन� िविधह� पिरच्छे द ५ को ५.५.३ (च) मा
उल्ले ख गिरएका छन्।
२.१.७ राि�य तथा ूदे श सरकारका मागर्िनद� शन
ःथानीय तहले योजना तजुम
र् ा गदार् नेपाल सरकार तथा ूदे श सरकारले योजना तजुम
र् ा, बजेट तजुम
र् ा तथा
अनुगमन तथा मूल्या�न व्यवःथाका साथै आयोजनाको कायार्न्वयन सम्बन्धमा समय समयमा पठाउने
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मागर्िनद� शनसमेतलाई ध्यानमा राखी आ-आफ्नो योजना तजुम
र् ा गनुप
र् दर्छ । यसो गदार् नेपाल सरकार तथा
ूदे श सरकारका योजना र वािषर्क बजेट तथा नीितसँग ःथानीय योजनाको तालमेल िमलाउन सिकन्छ ।यसै
गरी ल� ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण नीित, जलवायु पिरवतर्न तथा अनुकूलन सम्बन्धी नीित,
कृिष िवकास रणनीित आिदलाइर् ूाथिमकतामा राखी योजना तजुम
र् ा गनुर् पदर्छ ।
२.१.८ राि�य तथा ूदे श गौरवका आयोजना
नेपाल सरकार र ूदे श सरकारका गौरवका आयोजना र ःथानीय तहले पिरकल्पना गरे का आिथर्क तथा
सामािजक क्षेऽमा �पान्तरणकारी पिरवतर्न ल्याउने खालका आयोजनाह� समेतलाइर् मध्यनजर गरी ःथानीय
तहले आविधक तथा वािषर्क योजना तजुम
र् ा गनुप
र् दर्छ ।
२.१.९ ःथानीय तहको ूमुख समःया, च ुनौती र अवसर
ःथानीय तहले योजना तजुम
र् ा गदार् ःथानीय तहका ूमुख समःयाह�को पिहचान, कायार्न्वयन चरणका
च ुनौतीह�, र अवसर समेतको िव�ेषण गरी योजना तजुम
र् ा गनुप
र् दर्छ। साथै िवगतका योजना कायार्न्वयन,
ःथानीय वःतुिःथितको िव�ेषण र समीक्षा गरी त्यसको आधारमा योजना तजुम
र् ा गनुर् पदर्छ।
२.१.१० ःथानीय तहमा सहभागी राजनीितक दलह�कक घोषणा पऽह�
ःथानीय तहमा योजना तजुम
र् ा गदार् ःथानीय सरकारमा सहभागी राजनीितक दलले ःथानीय िनवार्चनमा आफ्ना
दलह�ले सावर्जिनक गरे को घोषणा पऽ वा ूितव�ता पऽलाई ख्याल गरी पुरा हुनसक्ने कायर्बम वा
आयोजनाह�लाई ध्यानमा राखी योजना तजुम
र् ा गनुर् पदर्छ। यसो गदार् सम्प� हुन लागेका िवगतका राॆा
आयोजनालाई पिन समावेश गन�गरी ूाथिमकता तोकी योजना तजुम
र् ा गनुर् पदर्छ।
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पिरच्छे द- ३
आविधक िवकास योजना तजुम
र् ा ूिबया, संःथागत सं रचना र समावेश गनुप
र् न� िवषय
३.१

आविधक िवकास योजना तजुम
र् ाका लािग सं ःथागत सं रचना

आविधक िवकास योजना तजुम
र् ा गदार् ःथानीय तहले िनम्निलिखत सं ःथागत सं रचनाको व्यःथा गनुर् पन�
हुन्छ।
र् ा िनद� शक सिमित
क. आविधक िवकास योजना तजुम
आविधक िवकास योजना तजुम
र् ाको समम ूिबयालाई िनद� शन र समन्वय गनर् दे हाय बमोिजमको एक
िनद� शक सिमित गठन गनुर् पदर्छ।
(क) अध्यक्ष वा ूमुख

सं योजक

(ख) उपाध्यक्ष वा उपूमुख

सदःय

(ग) कायर्पािलकाका सबै सदःयह�

सदःय

(घ) ःथानीय तहका िवषयगत शाखा ूमुखह�

सदःय

सदःय– सिचव

(ङ) ूमुख ूशासकीय अिधकृत
ख. िवषय क्षेऽगत सिमित

आविधक िवकास योजना तजुम
र् ा गनर्को लािग दे हाय बमोिजमको िविभ� िवषय क्षेऽह� पिहचान गरी
िवषयगत सिमितह� गठन गनुर् पदर्छ।
ब.सं .

िवषय क्षेऽगत

सिमित सम्बिन्धत उपक्षेऽ

िदगो िवकास लआय न.

सिमित
१

आिथर्क िवकास

कृिष, उ�ोग तथा वािणज्य, पयर्टन,

लआय १: गिरबी हटाउनु

सहकारी, िव�ीय क्षेऽ

लआय २: भोकमरी शून्य हुन,ु
लआय ८: मयार्िदत काम तथा
आिथर्क िवकास
लआय १०: असमानतामा कमी

२

सामािजक िवकास

िशक्षा,

ःवाःथ्य,

खानेपानी

तथा

सरसफाइ, सं ःकृित, लै ि�क समानता
तथा सामािजक समावेशीकरण

लआय ३: असल ःवाःथ तथा
ःवाःथ

जीवन

लआय ४: गुणःतरीय िशक्षा
लआय ५: लै ि�क समानता
लआय ६: ःवाच्छ पानी तथा
सरसफाइ

३
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सडक तथा पुल, झोलु�े पुल, िसं चाइ,
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भवन तथा सहरी िवकास, ऊजार्, लघु
तथा

जलिव�ुत,्

साना

वैकिल्पक

ऊजार्
लआय ९: उ�ोग, नवीन खोज तथा

ऊजार्, स�ार

पूवार्धार
लआय ११: िदगो सहर तथा समुदाय

४

वातावरण

तथा

िवपद व्यवःथापन

वन तथा भू-सं रक्षण, जलाधार सं रक्षण,

लआय १२: उ�रदायी उपभोग तथा

वातावरण सं रक्षण, जलवायु पिरवतर्न,

उत्पादन

फोहरमैला

व्यवःथापन, जल

उप�

ूकोप िनयन्ऽण, िवप� व्यवःथापन
५

सं ःथागत
सेवा

ूवाह

िवकास

मानव

तथा

क्षमता

सुशासन

सं साधन

िवकास,

सं ःथागत

सेवा

ूवाहका

िवकास,

मापदण्ड

िनधार्रण,

िव�ुतीय

सूचना

लेखा�न, राजःव
अनुशासन,
तथा

ूिविधको

ूवाहमा
ूयोग,

लआय १५: जलमािथको जीवन
लआय १६: शािन्त तथा न्यायपूणर्
समाज र बिलया सं ःथा
लआय

१७:

बहुसरोकार

र

िव�

साझेदारी

पिरचालन, िव�ीय

आन्तिरक

आन्तिरक

अिन्तम

सेवा

लआय १३: जलवायु पिरवतर्न कायर्

लेखापरीक्षण

िनयन्ऽण

लेखापरीक्षण

तथा

ूणाली,
बे�जु

फ��ट
िवषयगत क्षेऽगत सिमितको सं रचना
सं योजक

कायर्पािलकाले तोकेको कायर्पािलका सदःय

सदःय

गाउँ

सदःय सिचव

बजेट तथा कायर्बम सिमितले तोकेको सम्बिन्धत िवषय हे न� महाशाखा÷शाखाका ूमुख

jf नगर

सभाका कम्तीमा १÷१ जना मिहला तथा दिलत सदःय सिहत ३ जना

सम्बिन्धत िवषयगत क्षेऽअन्तगर्तका अन्य शाखा ूमुख समेत आमन्ऽण गनर् सिकनेछ ।
मािथ उिल्लिखत िवषय क्षेऽगत सिमितह�ले आविधक िवकास योजनाका िविभ� चरणमा कायर् सम्पादन
गनुप
र् न� हुन्छ। यःतो कामको आरम्भ ःथानीय तहका समःया र सम्भावना िव�ेषणका लािग िवषय क्षेऽगत
�पमा गिरने छलफलबाट सु� हुन्छ।
मािथ उिल्लिखत िवषय क्षेऽगत सिमितह� िवषयक्षेऽ समेट्नका लािग रािखएका हुन ् ।ःथानीय तहले योजना
तजुम
र् ा गदार् जनसरोकारका भौितक पूवार्धार र सेवा सुिवधाका िवषयले नै बढी महत्व पाइआएको
दे िखन्छ ।तर ती ूत्येक िवषयह�को लआय ूाि�का लािग लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण,
वातावरण, जलवायु पिरवतर्न जःता अन्तरसम्बिन्धत पक्षह�ला� समेिटने गरी नीित तथा ॐोत िव�ेषण
गनुप
र् न� हुन्छ।त्यःतो नीित तथा ॐोत िव�ेषणका लािग यी िवषय क्षेऽका उपक्षेऽह�को पिन पिहचान गनुप
र् न�
हुन्छ।उदाहरणका लािग लै ि�क समानता र सामािजक समावेशीकरण िवषय क्षेऽको उपक्षेऽ मिहला
सहभािगता, सामािजक �पान्तरण, लिक्षत वगर्का आिथर्क सहुिलयत तथा सुिवधाह� हुन सक्छन् । खा�
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् यसै गरी जलवायु पिरवतर्न िवषय क्षेऽ िभऽ मौसम
सुरक्षा तथा पोषण आिद कृिष क्षेऽका उपक्षेऽ हुन।
पिरवतर्नको ूभाव, वायु ूदूषण आिद उपक्षेऽ हुन सक्दछन्।
ग. सं योजन तथा सहजीकरण उपसिमित
आविधक िवकास योजना तजुम
र् ासम्बन्धी काम, कायर्शाला स�ालन व्यवःथापन र सहजीकरण र योजना
तजुम
र् ा कायर्शालामा भएका सहमित र िनणर्यह�का आधारमा खाका तयार गरी आविधक िवकास योजना
दःताबेजको ढाँचामा िलिपब� गनर् िनद� शक सिमितले तोकेको सिमितको सदःयको सं योजकत्वमा आवँयकता
अनुसार आविधक योजना तजुम
र् ा सं योजन तथा सहजीकरण उपसिमित गठन गनर् सिकनेछ।
उक्त उपसिमितले ःथानीय तहको वःतुिःथित िववरण तयारी तथा आविधक िवकास योजना तजुम
र् ासम्बन्धी
िवषय क्षेऽगत �पमा सम्पूणर् त�या� स�लन िव�ेषणसम्बन्धी काम, छलफल, कायर्शाला स�ालन, योजना
तजुम
र् ा लगायतका कायर्मा सं योजन र सहजीकरण गन�छ।

३.२ आविधक िवकास योजना तजुम
र् ा ूिबया
आविधक िवकास योजना िविभ� ूिबया र चरण पार गद� तयार पानुर् पन� हुन्छ ।ःथानीय तहले आविधक
योजना तयार पदार् आवँयक परे मा सं घ र ूदे श सरकार तथा योजना आयोगह�को सहयोग िलन
सक्नेछन्। योजना तयार गदार् पालना गनुप
र् न� चरणह� िनम्मानुसार छन्:
चरण १:

आविधक िवकास योजना तजुम
र् ा कायर् सु� गदार् िविभ� कायर्को कायर्तािलका, सो कायर्

सम्प� गन� व्यिक्त/सं ःथा/कायार्लय र सम्प� गिरसक्नुपन� समयाविध िकटान गरी कायर्तािलका
तयार गनुर् पदर् छ।
चरण २: आविधक िवकास योजना तजुम
र् ा सम्बन्धमा कायर्पािलकाको बैठक�ारा िनद� शक सिमित
गठन र िजम्मेवारी िनधार्रण गन� ।
चरण ३: आविधक िवकास योजना तजुम
र् ा व्यवःथापन सिमितको बैठकबाट िबयाकलाप, समयाविध,
कायर्िजम्मेवारी िनधार्रण गन� ।
चरण ४: आविधक िवकास योजना तजुम
र् ाका लािग यथे� त�या� नभएको अवःथामा आवँयक
त�या� सिहतको ःथानीय तहको वःतुिःथित तयार गन� ।
चरण

५:

आविधक

िवकास

योजना

तजुम
र् ा

कायर्का

लािग

िव�

जनशिक्तको

व्यवःथापन

गन� ।आवँयक परे मा ूदे श सरकारसँग समन्वय/ सहकायर् गनर् सक्ने छ ।
चरण ६: िवषयगत सिमित र िव�ह�को छलफल�ारा समयाविध सिहत कायर्योजना तयार गन� ।
चरण ७: आविधक िवकास योजना तजुम
र् ा कायर्मा सं लग्न हुने िवषयगत सिमितका सदःय र
िव�ला�र् सं घ, ूदे शको लआय, रणनीित, योजना, कायर्बम र सूचकसँग तादात्म्यता कायम गनर्
योजना तजुम
र् ा ूिबया, गुणःतर र एक�पताका लािग अनुिशक्षण गन� ।
चरण ८: आविधक िवकास योजनाको दीघर्कालीन सोच, लआय, उ�ेँय, रणनीित र ूाथिमकताका
क्षेऽह� िनधार्रणका लािग सं घ र ूदे शका सम्बिन्धत क्षेऽका सांसदह�, कायर्पािलका सदःयह�,
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राजनीितक दलका ूितिनिधह�, ःथानीय बुि�जीवी, मिहला सहभािगता र समावेशी ूितिनिधत्व
सिहतको कायर्शाला स�ालन गन� ।
चरण ९: िवषयगत क्षेऽसिहत िनधार्िरत ढाँचा (अनुसूची- ४) मा समि�गत आविधक योजना
दःताबेजको मःयौदा तयार गन� ।
चरण १०: आविधक िवकास योजनाको मःयौदा मािथ सुझावका लािग सं घ र ूदे शका सम्बिन्धत
क्षेऽका साँसदह�, गाउँ/ नगर सभाका सदःयह�, राजनीितक दलका ूितिनिधह�, ःथानीय
बुि�जीवी, मिहला सहभािगता र समावेशी ूितिनिधत्व सिहतको सहभािगतामा छलफल तथा
कायर्शाला आयोजना गन� ।आवँयक सुझाव र पृ�पोषण समािव� गरी आविधक योजनाको अिन्तम
मःयौदा तयार गन� ।
चरण ११: सं घ र ूदे शका योजना आयोगह� र सम्बिन्धत सरोकारवालाह�सँग छलफल गरी
िलएको सुझाव तथा पृ�पोषणलाइर् आविधक िवकास योजनामा समावेश गरी अिन्तम �प िदने ।
चरण १२: कायर्पािलकाबाट िवधायकी ूिबया सम्प� गरी आविधक िवकास योजना ःवीकृत गरी
ूकाशन गन� ।

३.३

आविधक िवकास योजनामा समावेश गनुर् पन� िवषयह�

३.३.१ हालको िःथित िव�ेषण
ःथानीय तहको आविधक िवकास योजना तजुम
र् ा गदार् ःथानीय तहको वतर्मान आिथर्क, सामािजक, भौितक
पूवार्धार, वातावरणीय र शासकीय सूचकह�को अवःथा के कःतो रहेको छ ? त्यो ःप� जानकारी हुने गरी
तथ्या� तथा िववरणह� स�लन गनुप
र् न� हुन्छ। तसथर्, ःथानीय तहको जनसं ख्या, गिरबी, बेरोजगारी/रोजगारी,
कुल गाहर्ःथ्य उत्पादन/ूितव्यिक्त आय, सेवा सुिवधाह�को उपलब्धता, मातृ मृत्युदर, बालमृत्युदर, औसत
आयु, खानेपानी तथा सरसफाइ सुिवधाको उपलब्धता, सडक, यातायात आिद िवषयका तथ्या� स�लन र
िव�ेषण गरी ःथानीय तहको अ�ाविधक िःथित तयारी गनुर् पन� हुन्छ।ःथानीय तहको पा�र्िचऽ (Profile) को
ढाँचा अनुसूची २ मा उल्लेख गिरएको छ ।
वतर्मान िःथित िव�ेषण गदार् सं घीय, ूादे िशक र ःथानीय तहका आविधक िवकास योजनाबीच राि�य
सरोकारका िवषयह� सम्बोधन गनर् सिकने सम्भावनाको िव�ेषण गनुप
र् दर्छ। जःतै : राि�य गौरव र महत्वका
कायर्बमका लािग आवँयक पन� जग्गा व्यवःथापन बारे ःथानीय तहको भू-उपयोग योजनामा उल्लेख गनुर्
पदर्छ। ूादे िशक योजनाका लािग आवँयक जनशिक्त िव�ेषणबाट आविधक योजनामा तयार गिरने लआयको
कायार्न्वयन सुगमताबारे अनुमान गनर् सिकन्छ। राजनैितक दलह�को घोषणापऽको िव�ेषणबाट योजना
कायार्न्वयनमा राजनैितक ूितव�ता र ूाथिमकताका आयोजनाबारे यिकन गनर् सिकन्छ । िःथित िव�ेषण
गनुप
र् न� क्षेऽह� िनम्नानुसार छन्ः
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िःथित िव�ेषण
आविधक

योजनाह�बबीचक

िव�ेषण गनुप
र् न� क्षेऽ


पिरपूरकता

तीनवटै तहका योजनाको दीघर्कालीन र मध्यमकालीन लआय एवम्
उ�ेँयह�



तीन वटै तहका योजनाको नीित, कायर्नीित



अन्तर सरकारी िव�को उपयोग



राि�य महत्वका कायर्�मह�



राि�य

तथा

ूदे श

गौरवका

आयोजना

र

ःथानीय

तहका

�पान्तरणकारी आयोजना
क्षमता िव�ेषण



अनुगमन तथा मूल्या�न प�ित



जनशिक्त क्षमता िव�ेषण



योजना

तजुम
र् ा, अनुगमन

zfvfह�को

तथा

मूल्या�नका

लािग

तथ्या� व्यवःथापन क्षमता



अनुगमन मूल्या�न क्षमता



उपलब्ध जनशिक्त तथा ूािविधक क्षमता



योजना कायार्न्वयन क्षमता



िवकास आयोजनाह�को भौितक ूगितको िःथित



ूािविधक जनशिक्तको उपलब्धता



जनशिक्त माग तथा आपूितर् िःथित

दलह�कक



दलह�को च ुनावी घोषणापऽ वा ूितव�तापऽ

पुन: सं रचना अिघ र पिछको



जनचाहना अनुसारका नयाँ समःया र आवँयकताका पक्ष

राजनैितक

िवषयगत

घोषणापऽको िव�ेषण
अवःथा िव�ेषण
मािथ उिल्लिखत पक्षह�को िव�ेषण गदार् ूत्येक क्षेऽको सबल पक्ष, कमजोर पक्ष, अवसर र च ुनौती िव�ेषण
-SWOT Analysis) िविधको ूयोग गनुर् पदर्छ। ःथानीय तहको आविधक योजना तजुम
र् ा गनर्का लािग ःथानीय
तहको िवकासका समःया, च ुनौती, अवसर तथा सवल पक्षको समि�गत �पमा र िवषय क्षेऽगत �पमा
पिहचान र िव�ेषण गनुर् पदर्छ। सो िव�ेषणको आधारमा ःथानीय तहको आवँयकता तथा ूाथिमकता
सम्बोधन गनर् योजनामा िलइने रणनीितह� तय गनुर् गनुप
र् दर्छ।

३.३.२ तथ्या� स�लल, ूशोधन (तािलकीकरण) र िव�ेषण
योजनाको लािग चािहने िविभ� िवषयगत क्षेऽह�को तथ्या� स�लन गन�, त्यसको तािलकीकरण गन� र
समुिचत िव�ेषण सिहत योजनामा समावेश गनुर् पदर्छ । िव�ेषण गदार् तल तािलकामा िदइएको प�ित
अपनाउनु उिचत हुन्छ ।
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िवषय सम्बिन्धत ू�

कसरी मापन गन� ?

वतर्मान अवःथा कःतो छ ?

पिरमाणात्मक (थोरै , धेरै, लम्बाइ, गिहराइ, अग्लो, होचो
आिदको इकाइ) वा गुणात्मक (बिलयो, कमजोर, थेग्ने, िबमदो
आिदको उल्ले ख)

के यो अवःथा िनरन्तर रहन सक्छ ?

सेवा सुिवधामा आउने पिरवतर्न

अवःथालाई िनरन्तरता िदन के गनुप
र् न� ?

थप ॐोत साधनको व्यवःथा, क्षमता वृि� आिद

त�या� उपलब्ध छ ?

कुन वषर्को, कुन ॐोतको ?

गितिविध

स�ालन

प�ात

आएको

ूाथिमक/अधार त�या� स�लन वा ूभाव िव�ेषण आिद

पिरवतर्न कसरी नाप्ने ?
३.३.३ समःया िव�ेषण
िव�ीय ॐोतको िव�ेषण पिछ ःथानीय तहलाई योजना अविधभरमा पिरचालन हुनसक्ने ॐोतको पिरमाण बारे
निजकको अनुमान ूा� हुन्छ । यसरी ूा� हुने सम्भाव्य ॐोतको आधारमा िवकासका महत्वपूणर् क्षेऽह�मा
ूाथिमकताका साथ लगानी केिन्ित गनर्का लािग ूत्येक क्षेऽका च ुनौती/समःयाका कारण र असरह�को
पिहचान गरी क्षेऽगत लआय तथा उ�ेँय िनधार्रण गनुर् पदर्छ । क्षेऽगत लआय तथा उ�ेँयका आधारमा
नीित र कायर्बम तय हुने हुँदा समःया िव�ेषण गदार् िवशेष ध्यान पु-याउनु आवँयक हुन्छ । यःतो
िव�ेषणका लािग सहभािगतामूलक प�ितमा आधािरत समःया िव�ेषणका औजारह� (जःतै : Fishbone
Analysis: यस औजारलाई कारण र ूभाव वा िफसबोन िव�ेषण भ�े गिरन्छ । सन् १९४३ मा टोिकयो
िव�िव�ालयका Dr. Kaoru Ishikawa ले पिहलो पटक ूयोग गरे का िथए। यो रे खािचऽ सबै समःयाका
सम्भािवत मुख्य कारणह� पिहचान गनर्का लािग ूयोग गिरन्छ । यो प�ित कुनै पिन ूकारको समःया
िव�ेषण गनर् ूयोग गनर् सिकन्छ र ूयोगकतार्ह� पिरिःथितसँग समायोजन हुन सक्ने गरी तयार गनर्
सिकन्छ1। त्यसै गरी, Problem Tree पिन समःयाका सम्भािवत मुख्य कारणह� पिहचान गन� अक� औजार
मिनिनछ । यो औजार बाट root cause, Issue and Impact को पिहचान गनर् सिकन्छ ।

nIo klxrfgsf nflu ul/g] ;d:of ljZn]if0f 9fFrf / pbfx/0f
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जसलाई िचऽ ३.१ (Problem Tree) बाट पिन सिजलै बुझ्न सिकन्छ ।

पिरणाम/
असर-३

पिरणाम/
असर-४

पिरणाम/
असर-५
पिरणाम/

पिरणाम/
असर-२

असर -६

पिरणाम/

समःया

असर-१

कारण

कारण

-१

-५
कारण
-२

कारण
-३

कारण
-४

िचऽ ३.१: Problem Tree को नमुना
ःथानीय तहले समःयाह�को िव�ेषण गरी लआय पिहचान गन� अभ्यास गदार् ती लआयह� गाउँ पािलका वा
ु न� छ।
नगरपािलकाको नेतत्ृ वले राखेको सोचतफर् उन्मुख हुनप
३.३.४ समि�गग दीघर्कालीन सोच, लआय, उ�ेँय र रणनीित िनधार्रण
क) सोच
सोच भनेको दू र�ि� हो।यो भिवंय वा दीघर्कालमा पुग्नु पन� अवःथाको पिरकल्पना हो। यसले समृि�को
बाकस १: दीघर्कालीन “सोच”का केही उदाहरण
नेपाल सरकार: समृ� नेपाल, सुखी नेपाली”
गण्डकी ूदे श: “समृ� ूदे श र सुखी नागिरक”
नगरपािलका / गाउँपािलका:

िदशामा अमसर हुन उत्ूेरणा जगाउँ छ । योजना तजुम
र् ाका सन्दभर्मा दीघर्कालीन सोच सामान्यतः१५ दे िख
२५ वषर्का लािग िलने गिरन्छ।यसमा गन्तव्यको पिहचान गिरन्छ।सोचले सम्बिन्धत दे श/ूदे श/ःथानीय
तह कुन अवःथामा वा कहाँ पुग्ने हो सोको उ�र खोज्दछ। िवषयक्षेऽगत सोच लेख्दा राि�य, ूादे िशक
एवम् सम्बिन्धत ःथानीय तहका लआय र नितजा हािसल गनर् ूत्यक्ष र उल्लेख्य योगदान पुर्याउने गरी लेख्न ु
पदर्छ। । सोच लेख्दा ःप� र छोटो �पमा लेख्न ु पदर्छ (बाकस १)।

16
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ख) लआय
दीघर्कालीन सोच उन्मुख हुनेगरी लआय िनधार्रण गनुर् पदर्छ । लआय भनेको योजना अविधमा योजनाको
कायार्न्वयनबाट ूा� हुनसक्ने भनी िनधार्रण गिरएको अपेिक्षत नितजा हो । यो पिरमाणात्मक र गुणात्मक
�पमा मापनयोग्य हुन ु पदर्छ ।यसका आधारमा योजनाको समम उपलिब्धको मापन गनर् सिकन्छ । लआयले
ःथानीय तहको िवकासका सम्भावना र अवसरको अिधकतम उपयोगलाई स�ेत गरे को हुन ु पदर्छ ।लआयले
सम्बिन्धत ःथानीय तहले के ूाि� वा िकन को उ�र खोज्ने हुँदा यसलाई उ�ेँय भन्दा मािथल्लो तह र
लामो अविधको �पमा िलनुपदर्छ र एक वाक्यमा लेख्न ु पदर्छ (बाकस २ )।

बाकस २: दीघर्कालीन "लआय"को उदाहरण
गुणात्मक लआय: “उच्च उत्पादन, मयार्िदत जीवन, समावेशी, सभ्य, न्यायपूणर् र सुशासनयुक्त आधुिनक
समाज भएको समृ� ूदे श”
पिरमाणात्मक लआय: “५ वषर्पिछ ूदे शको ूित व्यिक्त आय अमेिरकी डलर १९५६ पुगेको हुने।”

ग) उ�ेँय
योजनाको उ�ेँयमा योजनाको कायार्न्वयनबाट के हािसल हुन्छ भ�े कुरा जनाउने गिरन्छ । योजनाले
अिन्तम �पमा के कुरा ूा� हुन्छ भ�े कुरा ःप� गदर्छ । उ�ेँयले पिन सम्बिन्धत ःथानीय तहको
योजनाबाट के ूाि� वा िकन (Why) को उ�र खोज्दछ । उ�ेँय साध्य (End) भएकोले माध्यम (Mean) को
�पमा यसलाई उल्लेख गनुर् ज�री हुँदैन ।उ�ेँय योजना अविधको हुने भएकोले सो अविधलाई ख्याल गरे र
लेख्न ु पदर्छ । उ�ेँय एकभन्दा बढी हुन सक्छन् तर ३ वटा भन्दा बढी हुन ु उपयुक्त मािनं दैन। उ�ेँय
लेख्दा िनम्निलिखत कुरालाई ध्यान िदनुपन� हुन्छ:


ु दर्छ ।
उ�ेँय लेख्दा लआय ूाि�सम्बन्धी मध्यकालीन नितजा समेिटने गरी लेख्नप



यो लआयभन्दा बािहर जानु हुँदैन ।



गुणात्मक र पिरमाणात्मक मापन गनर् सम्भव ःप� सूचक र ूाि�का पु��ाँइका आधार उल्ले ख
गनुप
र् छर् ।



उ�ेँय जिहले पिन "नु" मा टु ङ्ग्याउनु पदर्छ ।



लआय हािसल गनर् एक भन्दा बढी उ�ेँय िलन सिकन्छ, त्यसै ले उ�ेँयको नम्बर लेख्न ु पदर्छ
(बाकस ३)।

बाकस ३: उ�ेँयको उदाहरण
मािथ उल्लेिखत लआय पुरा गनर् िलइने एक भन्दा बढी उ�ेँयह� मध्ये एक
रणनीित र उत्पादकत्व वृि� गद� समाजवाद उन्मुख आत्मिनभर्र अथर्तन्ऽ िनमार्ण गनुर् ।
उ�ेँय १:घ)“उत्पादन
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लआय एवम् उ�ेँय हािसल गनर् अपनाउनु पन� िविध रणनीित हो । योजनाको लआय एवम् उ�ेँय कसरी
ूा� गन� हो भ�े कुरा रणनीितमा उल्लेख गिरन्छ । योजनाको उ�ेँय हािसल गन� माध्यमको �पमा
रणनीित भएकोले यसले ःथानीय तहले उ�ेँय कसरी ूा� गन� कुराको उ�र ले ख्न ु पन� हुन्छ। आविधक
ु न� हुन्छ र रणनीितह�
योजनाको रणनीित लेख्दा िवकासका िविभ� क्षेऽलाई समेट्ने गरी रणनीित लेख्नप
ँ ा भन्दा बढी हुन ु उपयुक्त मािनंदैन । रणनीित लेख्दा "ने" मा वाक्य टु ङ्ग्याउनु
अिधकतम ३ वटा बुद
उपयुक्त हुन्छ । एक उ�ेँय हािसल गनर् एक भन्दा बढी रणनीित िलन सिकन्छ, त्यसै ले कित नम्बरको
उ�ेँयको कित नम्बर रणनीित हो भ�े ःप� खुलाउनु पदर्छ (बाकस ४)।
बाकस ४: रणनीितको उदाहरण
मािथ उल्लेिखत १ न. उ�ेँय पुरा गनर् िलइने एक भन्दा बढी रणनीित मध्ये पिहलो रणनीित
रानीित १.१:

अनुसन्धान र िवकासलाई सँगसँगै अगािड बढाई आवँयक �ान र ूिविध ूा� गरी उच्च

उत्पादन र उत्पादकत्व हािसल गन� ।

३.३.५ सम्भाव्य ॐोतको पिहचान र ूक्षेपण
योजना तजुम
र् ा गदार् सबैभन्दा महत्वपूणर् पक्ष िव�ीय ॐोतको सुिनि�तता हो । िव�ीय ॐोतको सुिनि�तता
नभई तजुम
र् ा गिरएको योजनाको कुनै औिचत्य हुदैन । तसथर्, योजनाको िव�ीय ॐोत साधनको िव�ेषण
यथाथर्परक र भरपद� हुन ु पदर्छ । ःथानीय तहलाई उपलब्ध हुने ॐोत साधनको बारे मा नेपालको सं िवधान
र अन्तरसरकारी िव� व्यवःथापन ऐन, २०७४ ले ःप� व्यवःथा गरे को छ ।
ःथानीय तहले योजनाको िव�ीय िव�ेषण गदार् योजना अविधमा सं िवधानतः आफूलाई ूा� हुने आन्तिरक
आय, राजःव बाँडफाँटमा ूा� हुने रकम, िविभ� अनुदानह�, ऋण र अन्य आयको ूक्षेपण र समम ॐोतको
आँकलन गरी सीमा िनधार्रण गनर् ःथानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ मा व्यवःथा भएको
ॐोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधार्रण सिमितले गन� व्यवःथा गनुर् पदर्छ । उक्त सिमितले योजनाको कुल
ॐोतको ूक्षेपण गदार् िनम्निलिखत आधारमा गनुप
र् न� हुन्छ:
१) िव�ीय ॐोतको िव�ेषण गदार् नेपालको सं िवधानमा भएको ूावधान अनु�प ःथानीय तहको एकल
अिधकार तथा साझा अिधकारका सूचीअन्तगर्त िव�मान कानुनबमोिजम

ूा� राजःव अिधकारको

आधारमा गनुप
र् न� हुन्छ। राजःव सम्भाव्यता अध्ययन गिरएको वा राजःव सुधारका लािग छु �ै
योजना तजुम
र् ा गरी कायार्न्वयन गिरएको अवःथामा आन्तिरक ॐोतको िव�ेषण सोही योजनाको
आधारमा गनुर् गनुर् पदर्छ। यःतो अध्ययन वा योजना तजुम
र् ा नभएको अवःथामा ूत्येक राजःवका
ॐोतह�को आधार पिहचान गरी ॐोत अनुमान गन� र सोही आधारमा राजःवको ूक्षेपण गनुर्
पदर्छ।
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२) अन्तर सरकारी िव�ीय हःतान्तरण तथा राजःव बाँडफाँटबाट ूा� हुने ॐोतको अनुमान गदार् राि�य
ूाकृितक ॐोत िव� आयोग र नेपाल सरकार, अथर् मन्ऽालय तथा ूदे श आिथर्क मािमला तथा
योजना मन्ऽालयबाट ूा� हुने बजेट सीमाका आधारमा ूवृि� िव�ेषण गरी ूक्षेपण गनुर् पदर्छ।
३) त्यसै गरी ऋणयोग्य आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा ऋण पिरचालन हुने रकम र
सावर्जिनक िनजी साझेदारीमा स�ालन हुनसक्ने सम्भाव्य आयोजनाको आधारमा िनजी क्षेऽबाट
पिरचालन गनर् सिकने रकमको ूक्षेपण गनुर् पदर्छ।
४) यसका साथै िव�ीय ॐोत िव�ेषण गदार् योजना अविधभरमा गैरसरकारी सं ःथा तथा अन्य ःथानीय
सं घ सं ःथामाफर्त पिरचालन गनर् सिकने ॐोतको समेत सम्बिन्धत पक्षह�सँग समन्वय गरी ूक्षेपण
गनुर् पदर्छ।
यःतो अनुमानले आविधक योजनाको दायरा िनधार्रण, योजना तजुम
र् ाको लािग अवलम्वन गिरने िविध सुिनि�त
गनर् र िवशेष�ताको आवँयकता िनधार्रण गनर् सहयोग पुग्दछ । समम योजनाको ॐोत साधनको ूक्षेपण
पिछ ती ॐोत साधनको क्षेऽगत लआय, उ�ेँय र कायर्बम अनु�प ॐोतको बाँडफाँट गनुर् पदर् छ।
३.३.६ िवषय क्षेऽगत लआय, उ�ेँय, रणनीित, कायर्नीित, ूमुख कायर्बम र नितजाको िनधार्रण
ःथानीय तहको समम ॐोत साधन र आंकलन र त्यसको क्षेऽगत बाँडफाँट पिछ ःथानीय तहको िविभ�
िवषय क्षेऽगत योजना तजुम
र् ा गनुप
र् न� हुन्छ। िवषय क्षेऽगत योजना तजुम
र् ा गदार् सो क्षेऽको लआय, उ�ेँय,
रणनीित, ूमुख कायर्बम र नितजाका बारे मा उल्ले ख गनुप
र् न� हुन्छ।
र् ा प�ितमा आिथर्क, सामािजक, पूवार्धार, वन, वातावारण तथा िवप�
क्षेऽ-उपक्षेऽ: ःथानीय तहको योजना तजुम
व्यवःथापन र सुशासन तथा सं ःथागत िवकास क्षेऽको व्यवःथा गिरएको छ। यी क्षेऽ अन्तगर्त िविभ�
उपक्षेऽह�को व्यवःथा गनुप
र् न� हुन्छ। सम्भाव्य उपक्षेऽह� अनुसूची ३ मा उल्लेख गिरएको छ ।आफ्नो
पािलकासँग सम्बिन्धत क्षेऽ र उपक्षेऽह� सो नमुनाबाट िलन सिकने छ ।
सोच: उपक्षेऽको िनधार्रण गिरसके पिछ सो उपक्षेऽको सोच िनधार्रण गनुर् पदर् छ । सोच लेख्दा राि�य,
ूादे िशक एवम् सम्बिन्धत ःथानीय तहका लआय र नितजा हािसल गनर् ूत्यक्ष योगदान पुर्याउने गरी
लेख्ने । नमुना खाका अनुसूची ४ उल्ले ख गिरएको छ ।
लआय:

ःथानीय

तहमा

कायर्पािलकाका

सदःयको

सं योजकत्वमा

गिठत

िवषयगत

सिमितले

आआफ्नो

उपक्षेऽगत लआय िनधार्रण गदर्छन्। िवषयगत लआय िनधार्रण गदार् िवषयगत उपलिब्धसँगको अन्तरसम्बन्ध र
पिरपूरकतालाई समेत ध्यान िदनु पदर्छ।
उ�ेँय: ःथानीय तहमा सं लग्न सबै तहका समुदायको क्षमता समेतलाई ध्यानमा राखी िवकल्पह� उपलव्ध
गराई सहभािगतात्मक िविध�ारा उ�ेँय तय गनुप
र् न� हुन्छ।
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पिहला उ�ेँयको नम्बिर� गनुर् पदर्छ र सो उ�ेँयको रणनीित तयार गनुर् पदर् छ |

रणनीित तयार भए पिछ त्यसका लािग कायर्नीित तयार गनुर् पदर्छ | हरे क उ�ेँयको एक वा सो भन्दा बढी
रणनीित हुन ् सक्छन् र हरे क रणनीितको एक वा सो भन्दा बढी कायर्नीित हुनसक्छन् | हरे क उ�ेँयको
नम्बर अनुसार रणनीितको नम्बर र रणनीित अनुसारको कायर्नीितको नम्बर उल्ले ख गनुप
र् दर् छ | उदाहरणको
लािग अनुसूची ४ को नमुना ढाँचामा हे न र् सिकन्छ |
कायर्बमका ूाथिमकता:

बजेट िविनयोजन गदार् र कायर्बम तजुम
र् ा गदार् हरे क उपक्षेऽका मुख्य मुख्य

कायर्बमह� नछु टू न भिन बढीमा ३ वटा कायर्बमलाई ूाथिमकतामा राखेर िवःतृत कायर्बमको तजुम
र् ा गनर्
उपयुक्त हुन्छ।
िवःतृत कायर्बम: िनधार्िरत उ�ेँयह� पुरा गनर् अथार्त ् नितजा िनकाल्न उ�ेँयसँग सम्बिन्धत कायर्बम
तजुम
र् ा गनुप
र् न� हुन्छ। कुनै खास उ�ेँय ूाि�का िनिम्त तयार गिरएका कायर् र िबयाकलापह�को िविभ�
कायर्क्षेऽ (Sector/ Sub sector) सँग सम्बिन्धत आयोजना, कायर्प�ित वा सेवाह�को एकीकृत समूहलाई नै
कायर्बम भिनन्छ। आविधक िवकास योजनाले िनिदर्� गरे का लआय एवम् नीितलाई कायर्नीितमाफर्त
�पान्तरण गनर् कायर्बम तजुम
र् ा गिरन्छ ।
कायर्बम

भनेको

योजना

कायार्न्वयन

गन�

िनकायका

िनयन्ऽणमा

रहने

कायर्ह�

हुन ्

।कायर्बम

कायार्न्वयनको उपज वा फल भनेको नितजा हो । यस अन्तगर्त ूभाव, असर र ूितफल पदर्छन् । समःया
िव�ेषणका आधारमा कायर्बमबाट अपेिक्षत नितजा ूा� हुने वा नहुने जाँचगरी यसमा आवँयक पिरमाजर्न
सिहत सरोकारवालाको सहभािगतामूलक छलफलबाट यसलाई अिन्तम �प िदनुपन� हुन्छ (बाकस ५)।
योजनाका नितजा तथा कायर्बम छनौट गदार् िनम्न आधारह�लाईर् ध्यान िदनुपन� हुन्छः
१ ूभावकािरता (Effectiveness),
२ समता (Equity),

३ लागत ूभावकािरता (Cost Effectiveness)
४ ःवीकायर्ता (Acceptability),

५ समय (Timely),
६ िनि�तता (Certainty) र
७ िदगोपना (Sustainability)।
बाकस ५: कायर्बमको उदाहरण
उदाहरणमा उल्लेिखत उ�ेँय हािसल गनर् िनकाल्नुपन� नितजाह� कायर्बमका �पमा रािखन्छन ।
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योजनामा उिल्लिखत लआय, उ�ेँय, रणनीित र कायर्नीित तयार गरे पिछ सो कायर्नीितलाई आधार मािन
कायर्बम तयार पानुर् पदर्छ । हरे क कायर्नीितको एक भन्दा बढी कायर्बम हुन ् सक्छन् । कायर्बमको
एकाई, आधार वषर्को त�या�, हरे क वषर्का लआय र बजेट, योजना अविधको जम्मा लआय र बजेट, सो
कायर्बम कायर्न्वयन गन� िनकाय (ःथानीय तह आफै-क, ूदे श सरकारसँगको समन्वयमा-ख र सं घ सरकार
सँगको समन्वय-ग) र िजम्मेवार िनकायह� ःप� �पमा उल्लेख भएको हुन ु पदर्छ। कायर्बमह�लाई हरे क
वषर्का लआय सिहत जित वषर्को योजना हो त्यित वषर्मा िवभाजन गन� । योजनाको ूभावकारी कायर्न्वयन
भएन भने योजनाका उ�ेँय, लआय ूा� हुदैनन् र तजुम
र् ाको औिचत्य पिन रहँदैन। तसथर् कायार्न्वयनयोग्य
योजना तजुम
र् ा गनुक
र् ा साथै कायर्बम कायार्न्वयन गनर् हरे क वषर्को, नीित तथा कायर्बम र वािषर्क बजेटमा
समावेश गद� जानु पदर्छ।िकनिक हरे क वषर्मा कायर्न्वयन भएका कायर्बमको लआयको योगबाट नै आविधक
योजनाको लआय ूाि� हुन्छ । उदाहरणका लािग ३ वषर्को अविधको आविधक योजनाको िवःतृत
कायर्बमको खाकाको नमुना अनुसूची ४ मा ूःतुत गिरएको छ।
िवषय क्षेऽगत नितजा तयारी
िवःतृत कायर्बम पिछ अपेिक्षत नितजा खाका पिन सं लग्न गनुप
र् दर्छ। नितजा खाकामा कायर्बम कायर्न्वयन
भैसकेपिछ योजनाको लआय,उ�ेँय र कायर्बमको नितजा र उपलिब्ध के हुने भ�े बारे ःप� �पमा उल्ले ख
गनुर् पदर्छ । नितजा खाका तयार पदार्, नितजाको ःतर, नितजा (लआय-ूभाव,उ�ेँय-असर, कायर्कमूितफल र लगानी), सू चक, एकाई, आधार वषर्को त�या�, हरे क वषर्को र योजना अविधको अपेिक्षत
उपलिब्ध, पुः�ाँईको ॐोत, िजम्मेवार िनकाय, जोिखम तथा अनुमान को बारे मा ःप� उल्लेख भएको हुन ु
पदर्छ । साथै ःथानीय तहको समृि� (ःथाससं ) का स�ेत, ूदे श समृि�का सं वाहक (ूससं ) स�ेत, समृि�
र सुखका दीघर्कालीन राि�य लआय (दीराल) स�ेत, िदगो िवकास लआय (िदिवल) का स�ेत र कृिष िवकास
रणनीित (ADS) (कृिष उप-क्षेऽमा माऽ) का स�ेतह� उल्लेख गनुर् पदर् छ । मािथ उल्लेिखत स�ेतह�
अनुसूची ४ मा िदइएको छ भने ःथानीय तहको समृि�को स�ेत भने आफै तयार गनुर् पन�छ । िवःतृत
काबर्ममा उल्लेख भएका लआय उपलिब्ध सँग र कायर्बम नितजासँग तादत्म्यता िमल्नु पदर्छ । नितजा
खाकाको नमुना अनुसूची ४ उल्लेख गिरएको छ ।
३.३.७ अनुगमन तथा मूल्या�न
क) अनुगमन
नीित,योजना, कायर्बम तथा आयोजनाह�मा लगानी तथा साधनको ूवाह समुिचत ढ�ले भएको छ, छै न र
कायर्तािलका अनुसार िबयाकलापह�को कायार्न्वयन भई लिक्षत ूितफल ूा� हुने िःथित छ, छै न भनी
िविभ� तहमा व्यवःथापन वा व्यवःथापनले तोकेको व्यिक्त तथा िनकायबाट िनरन्तर र आविधक �पमा
िनगरानी राख्ने कायर् अनुगमन हो । िवकास योजनाको कायार्न्वयन समयमै सम्प� गनर् र आयोजनाको लआय
तथा उ�ेँय हािसल गनर् िवकास आयोजनाको ूभावकारी अनुगमन आवँयक पदर्छ ।
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ःथानीय तहको योजना तजुम
र् ा िनद� िशका-२०७७

कुनैपिन कायर्बम वा आयोजनाको पिहचानको चरणदे िख कायार्न्वयनसम्म तथा स�ालन अविधमा समेत
अनुगमन आवँयक पदर्छ। यसरी िविभ� चरणमा गिरने अनुगमनबाट ूा� भएका नितजा, सुझाव तथा
सल्लाहलाई पृ�पोषणको �पमा िलई आवँयकता अनु�प सुधार गद� जानुपन� हुन्छ।

यसो भएमा माऽ

िवकास आयोजनाले गित िलई समयमै सम्प� गनर् सिकन्छ ।
अनुगमन दुई ूकारले गनर् सिकन्छ ।
१. आयोजना ःथलमै गएर योजनाको िबयाकलाप बारे मा जानकारी िलने गरी गिरने अनुगमन ।
२. आयोजनाको िबयाकलापको ूगित िववरण माफर्त गिरने अनुगमन।
तर दुवै ूकारका अनुगमनको उ�ेँय कायार्न्वयनमा दे िखएका समःयाको पिहचान गरी तत्काल समधान गनुर्
हो।अनुगमनका बममा योजना, नीित, कायर्बम तथा आयोजनाका िनम्न पक्षको िव�ेषण गिरन्छः


ॐोत साधनको ूाि� र उपयोग ःवीकृत बजेट र समय तािलका अनुसार भए नभएको,



अपेिक्षत ूितफल समयमै र लागत ूभावकारी �पमा हािसल भए नभएको,



कायार्न्वयन क्षमता,

कायार्न्वयनमा दे िखएका समःया र बाधा व्यवधान र सोका समाधानका िनिम्त अवलम्बन गनुप
र् न� उपाय।
अनुगमनका बममा उपयुक्त
र्
पक्षको बारे मा िनयिमत, व्यविःथत र समयब� �पमा त�या� िववरण स�लन,
ूशोधन र ूितवेदन गन� कायर् गिरन्छ । यसबाट समयमै समःया पिहचान गरी समाधान गनर् महत्वपूणर्
सहयोग पुग्दछ । अनुगमनका लािग कायार्न्वयन योजना, आयोजना िववरण तािलका, िजम्मेवारी तािलका आिद
दःताबेजको उपयोग गिरन्छ।
क. अनुगमन ूणालीको छनौट तथा िनधार्रण
अनुगमन ूणाली ूचिलत सोच तािलका (Logical Framework_ का आधारमा ःथािपत गनर् सिकन्छ।
ःथानीय तहले आफ्नो िविश�ता र ूािविधक क्षमताका आधारमा यःतो िविध अपनाउन सक्छन्। यःता
िवःतृत िविध ूदे श नीित तथा योजना आयोगबाट ूकािशत ूदे श तथा ःथानीय तह अनुगमन तथा मूल्या�न
िदग्दशर्नमा उल्ले ख भएका छन।
ःथानीय तहले आफ्नो आवँयकता र उपलब्ध वःतुगत त�या�को आधारमा मौिलक �पमा अनुगमन
ूणाली अवलम्बन गनर् सक्दछन्। साथै ःथानीय तहको त�या� व्यवःथापन र ूयोगका लािग राि�य
ूणालीसँग आब� हुने खालको अनुगमन सूचना ूणाली ःथापना गनुप
र् न� हुन्छ।
अनुगमन योजना बनाउँदा राि�य, ूदे श तथा ःथानीय तहका सरोकारका िवषय, मानव िवकास सूचका�, िदगो
िवकास लआयका सूचकलाई ःथानीय तहले आफ्नो अिधकार क्षेऽका िवषयमा योगदान गन� सूचक ःथािपत
गरी अनुगमन गन� र सोको ूितवेदन मािथल्लो िनकायमा पेस गनुर् पदर्छ।
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ःथानीय तहको आफ्नो क्षेऽिभऽ िबयाशील गैरसरकारी

सं घसं ःथा, उपभोक्ता सिमित, सहकारी सं ःथा

लगायतका सामािजक तथा सामुदाियक सं घसं ःथाले ःथानीय तहसँगको समन्वयमा रही कायर् गनुप
र् न� र
ःथानीय तहको अनुगमन ूणालीमा त्यःता कायर्ह�को पिन अनुगमन गन� व्यवःथा िमलाउन उपयुक्त
हुन्छ।
क. अनुगमन तह
आविधक योजनाको लआय, उ�ेँय र कायर्बम तहमा गिरने अनुगमन प�ित तलको तािलकामा उल्ले ख
गिरएको छ।
आविधक योजनाको अनुगमन तथा मूल्या�न ूिबया
कुन तहमा

के अनुगमन गन�

अनुगमन गन�
लआय

परे को ूभाव

किहले र कसले अनुगमन

कुन तहको

गन�

सूचक राख्ने

 कायर्पािलका�ारा

मापन गन� आधार

 ूभाव तहको  स�, ूदे श र ःथानीय

िनयुक्त ःवतन्ऽ सं ःथा

 असर तहको

तहको वािषर्क

वा िव�ले आविधक

 जनभावनामा

अनुगमन तथा

योजनाको अन्त्यमा ।

पिरवतर्न

 कायर्पािलका�ारा

मूल्या�न ूितवेदनह�
 ःथलगत अनुगमन

आविधक योजनाको

 वािषर्क

मध्यकालमा ।

कायर्योजनाह�को
ूगित

पिरणाम

दे िखने असर

 कायर्पािलका र गाउँ /

 उत्पादकत्वमा
पिरवतर्न
 सडक

पहुँच

नगर कायर्पािलका
�ारा गिठत अनुगमन

 पिरणाम
तहको
 ूितशत वृि�

तथा सुपिरवेक्षण

 सहभािगतामूलक
 नितजामूलक अनुगमन
खाका अनुसार
 नमुना सव�क्षण गन�

सिमित

आिद

 वािषर्क
योजना

िनिमर्त पिरणामह�

 गाउँ र नगर

 कक्षा स�ालन

कायर्पािलक�ारा गिठत

 उत्पादन

अनुगमन तथा

पिरमाण

सुपिरवेक्षण सिमित,

 पिरणाम
तहको
 सङ्ख्यात्मक
वृि�

 नितजामूलक अनुगमन
खाका अनुसार
 ःथलगत अनुगमन
 सावर्जिनक परीक्षण,

 सडक िवःतार

शाखा कायार्लयह� र

सामािजक परीक्षण

 ःवाःथ्य

ूमुख ूशासकीय

तथा सावर्जिनक

अिधकृत।

ु ाइ
सुनव

केन्ि

भवन िनमार्ण

 चौमािसक / वािषर्क

नीितof]hतथा
योजना
आयोग,
k|b]z ूदे
gLltश tyf
gf cfof]
u, u08sL
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लआय तह
लआय

सूचक

“ िशक्षा तथा ःवाःथ्य सेवाको समुिचत िवकास

 ःथानीय ःवाःथ्य केन्�ह�मा

आधार वषर्

गरी समुदायको आिथर्क अवःथामा सुधार

ूाथिमक ःवाःथ्यजन्य रोगीको

ल्याउने।”

सङ्ख्यामा कमी

“ उ�ोग र ब्यापार फःटाउन आवँयक
पूवार्धारका लािग भूउपयोग योजना गद�
समुदायको सहभािगतामा नगर सुरक्षा व्यवःथा
सु�� बनाउने ।”

पिरवतर्न

 भूउपयोग योजना तयारी एवम्
कायार्न्वयन आरम्भ
 लगानीका योजना सं ख्यामा
आएको सकारात्मक पिरवतर्न

of]hgf tx
सूचक

पिरणाम तह
सहरी

शैिक्षक

सुधार

आधार वषर्

पिरवतर्न

 ूाथिमक तहमा भनार् दरमा वृि�
 फोहरमैला वगीर्करण लागु

योजना

 िनवार्चनमा बदरमतको सं ख्यामा कमी
मासुजन्य

पदाथर्

वृि� योजना

उपभोग

 तरकारी, अन्डा र मासुको ःथानीय
बजारमा िवबीमा भएको वृि�
 कुखुरा व्यवसाियको सङ्ख्यामा वृि�
 मासुजन्य जीवको आयात वृि�

ख. मूल्या�न
योजनाको कायार्न्वयनबाट लिक्षत उ�ेँय ूा� भयो वा भएन र योजनाको कायार्न्वयनबाट योजनाबाट फाइदा
पाउने अपेिक्षत जनताले उपयुक्त
र्
�पमा फाइदा पाए वा पाएनन् भनेर गिरने अध्ययन र िव�ेषणलाई
योजनाको मूल्या�न भिनन्छ । आविधक िवकास योजना िविभ� आयोजनाह�को समि� पिन हो त्यसै ले यो
आफ�मा एक वृहत् कायर्बम समेत हो । यसमा आयोजनाको मध्याविध र पूणर् अविधको मूल्या�न गनुप
र् न�
हुन्छ। योजना समा� भएपिछ िनधार्िरत पिरमाणात्मक तथा गुणात्मक लआय ूाि�को अिन्तम मूल्या�न तेॐो
पक्षबाट गराउनु उपयुक्त हुन्छ । यसको लािग ःथानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को दफा ९४
अनुसार गाउँ पािलका तथा नगरपािलकाले योजनाको मूल्या�न गन� व्यवःथा गरे को छ ।
योजनाको मध्याविध मूल्या�न गदार् दे हायका कुरालाई ध्यानमा िदनुपदर्छ :
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लआय र उ�ेँय हािसल गनर् उन्मुख रहे /नरहे को।



लगानी योजना अनु�प वािषर्क लगानीह� िनद� िशत रहे /नरहे को।



लआय लगायत कायर्बमको पिरमाजर्न गनुप
र् न� आवँयकता रहे, नरहे को आिद ।

ूदे श नीित तथा योजना आयोग, गण्डकी ूदे श, पोखरा नेपाल
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योजना अविधको अन्त्यमा िनधार्िरत पिरमाणात्मक तथा गुणात्मक लआय ूाि�को मू�या�न अिन्तम �पमा
तेॐो पक्षबाट गनु/
र् गराउनु उपयुक्त हुन्छ। अनुगमन तथा मू�या�न र तकर्पूणर् खाकासम्बन्धी िवःतृत
व्यवःथापनका लािग मागर्दशर्न ूदे श नीित तथा योजना आयोगबाट जारी गिरएको अनुगमन तथा मू�या�न
िदग्दशर्न २०७७ लाई पिन उपयोग गनर् सिकने छ ।

३.३.८ एकीकृत दःताबेज तयारी, ःवीकृित र ूकाशन
िविभ�

िवषय

सिमितले

तयार

गरे को

आफ्नो

िवषयगत

क्षेऽको

योजनालाई

एकीकृत

गरी

त्यसमा

अन्तसर्म्व�ता हे री एकीकृत योजनाको दःताबेज तयार गरी ूकाशन गनुर् पदर्छ। मािथ िविभ� चरणमा
गिरएका त�या� स�लन, िव�ेषण, योजना तजुम
र् ा कायर्शालामा भएका छलफल र सहजीकरणका आधारमा
आविधक िवकास

योजनाको खाका तयार गरी दःताबेजको ढाँचामा िलिपब� गनुर् पदर्छ। आविधक िवकास

योजनाको तजुम
र् ा सिमितले आफ्नो काम सम्पादन गरे पिछ दःताबेज लेखनका लािग िवषयगत खाकाको
तयारी गिरनु पछर्। यःतो खाकाले लेखन कायर्लाई िवषय केिन्ित बनाउन मदत गछर्। आविधक िवकास
योजना तयार भइसकेपिछ ःथानीय तहले िवधाियकी ूिबया पुरा गरी सम्बिन्धत कायर्पािलकाबाट ःवीकृत
गराउनुपछर् । ःवीकृत आविधक िवकास योजना नेपाल सरकार, सम्बिन्धत ूदे श सभा, ूदे श िभऽका ःथानीय
तह र सवर्साधारणको जानकारीका लािग ूकािशत गनुप
र् छर् ।
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पिरच्छे द - ४
मध्यमकालीन खचर् सं रचना तजुम
र् ा
४.१

अवधारणा

मध्यमकालीन खचर् सं रचना सावर्जिनक िव� व्यवःथापनको एक महत्वपूणर् औजारको �पमा मािनन्छ।
उपलब्ध सीिमत ॐोत (बा� ॐोत समेत) साधनलाई राज्य स�ालन र िवकासका िविभ� क्षेऽमा बाँडफाँट
गन� तीन वषीर्य चबीय योजनाको �पमा मध्यमकालीन खचर् सं रचनालाई िलइन्छ। तसथर् यो िनिदर्� लआय
ूाि�का लािग आविधक िवकास योजना र वािषर्क बजेटलाई जोड्ने सं यन्ऽ हो। यो सीिमत ॐोत र असीिमत
आवँयकताबीच तादतम्यता ल्याउने र नीितगत ूाथिमकताको आधारमा ॐोतलाई बाँडफाँट गन� ूिबया पिन
हो । यो नीितगत पिरवतर्न एवम् खचर्को पुनिवर्तरणलाई िनद� िशत गन� ॐोत योजनाको मध्यमकालीन �ि� र
राि�य, क्षेऽगत एवम् मन्ऽालयगत/िवभागीय तहमा ॐोतको अनुमानयोग्यता बढाउने सं यन्ऽ हो । यसले
ँ लन गन� र त्यसलाई योजनाको ूाथिमकताको क्षेऽमा
सरकारसँग उपलब्ध सीिमत साधन ॐोतको आक
मध्यम अविध (३ वषर्) को लािग बाँडफाँट गन� गदर्छ ।
मध्यमकालीन खचर् सं रचनाअन्तगर्त सरकारी ॐोत, राजःव, आन्तिरक ऋण, वैदेिशक अनुदान तथा ऋणको
ँ लन गरी समि�गत आिथर्क खाका िनधार्रण गिरन्छ । सोको आधारमा खचर् क्षेऽगत ूाथिमकता
आक
अनु�प िवषयगत मन्ऽालय र सरकारका अन्य िनकायको नीित तथा कायर्बम कायार्न्वयन गनर् आवँयक
मध्यम अविधको बजेट िविनयोजन र सं घीय सं रचनामा नेपाल सरकारले ूदे श र ःथानीय तहको सरकारलाई
उपलब्ध गराउनु पन� अनुदान र राजःव बाँडफाँट सिहतको मध्यमकालीन खचर् अनुमानको खाका तयार
गिरन्छ। यसरी िनधार्रण भएको ॐोतिभऽ रहेर मन्ऽालय एवम् िनकायले नीित तथा कायर्बम कायार्न्वयनको
बममा लाग्ने खचर् रकमको अनुमान गदर्छन् । यसमा सम्बिन्धत िनकायको व्यापक छलफल पिछ तीन
वषर् अविधको बजेटको खाका तयार गिरन्छ ।
मध्यमकालीन खचर् सं रचनाको खाका तयार गदार् बजेटको कायार्न्वयनबाट तीन वषर्मा ूा� हुने ूितफलको
पिन अनुमान गिरन्छ। यसमा पिहलो वषर् बजेट अनुमान हुन्छ जुन वािषर्क बजेटसँग तादतम्यता रहन्छ र
आगामी दुई वषर्को

ूक्षेपण गिरन्छ । पिहलो वषर् बजेट कायार्न्वयन भएपिछ नयाँ मध्यमकालीन खचर्

सं रचना तयार गिरन्छ। जसमा अिघल्लो वषर्को ूगित समीक्षा गिरन्छ र दुई वषर्को िवगतको ूक्षेपण
पिरमाजर्न गरी आगामी थप एक वषर्को बजेट ूक्षेपण गिरन्छ।यसरी मध्यमकालीन खचर् सं रचनामा चबीय
िहसाबले ूत्येक वषर् तीन वषर्को बजेटको आँकलन गनुप
र् न� हुन्छ । यस बममा िवकासको आवँयकता,
आयोजना कायार्न्वयनको अवःथा, राजःव र वैदेिशक सहायताको अनुमान समेतका आधारमा ूत्येक वषर्
पिरमाजर्न गनुर् पदर्छ। यसबाट मध्यमकालीन खचर् सं रचनाले बजेट तजुम
र् ा ूिबयालाई बढी यथाथर्परक र
वःतुिन� बनाउन महत्वपूणर् भूिमका खेल्दछ ।
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ःथानीय तहले मध्यमकालीन खचर् सं रचना तजुम
र् ा गदार् ूत्येक आिथर्क वषर्मा आ–आफ्नो कायर्क्षेऽ िभऽका
िवषयह�मा हुने सावर्जिनक खचर्को अनुमािनत िववरण तयार गनुप
र् छर् । यःतो अनुमान आगामी आिथर्क वषर्
पिछको थप दुई वषर्को समेत गनुप
र् न� हुन्छ । ःथानीय तहको
गनुप
र् न� िवषय अनुसूची ५ मा

मध्यमकालीन खचर् सं रचनामा समाबेस

र सो दःताबेजको नमुनाखाका अनुसूची ६ मा िदइएको छ।

४.२ उ�ेँय
मध्यमकालीन खचर् सं रचनाका मुख्य उ�ेँयह� िनम्नानुसार छन्ः
१. सावजर्िनक खचर् ूणालीमा िव�ीय अनुशासन कायम गरी समि�गत आिथर्क ःथाियत्व ूा� गनर्का
लािग ःथानीय सरकारलाई ूा� हुने मध्यम अविधको आन्तिरक र बा� ॐोतको वाःतिवक अनुमान
गरी बजेट खाका तजुम
र् ा गनु।
र्
२. गाउँ/नगरपािलकाको िवकास योजनाको ूाथिमकताका क्षेऽमा लगानीको सुिनि�तता ूदान गनर्
साधन ॐोतको कुशल िविनयोजन गरी ूाथिमकताूा� िवषयगत क्षेऽमा बजेटको बाँडफाँट गनुर् ।
३. सावर्जिनक खचर्लाई बढी ूभावकारी र कुशल बनाई लिक्षत ूितफल सुिनि�त गनुर् ।
४. सम्बिन्धत िनकाय/कायार्लयको बजेट अनुमान वाःतिवक वा अनुमानयोग्य बनाउने र आिथर्क
अनुशासन कायम गनु।
र्

४.३

आवँयकता तथा औिचत्य

सं िवधान कायार्न्वयन

गरी, “समृ� नेपाल, सुखी नेपाली” को वतर्मान सरकारको लआय एवम् सन् २०३०

सम्ममा हािसल गनुप
र् न� िदगो िवकास लआय सम्बन्धी अन्तरार्ि�य ूितव�ता पुरा गनर्का लािग सावर्जिनक
खचर्को ूभावकारी व्यवःथापन हुन ु पदर् छ । सावर्जिनक खचर्को ूभावकारी व्यवःथापन गन� औजारको
् दछ ।
�पमा रहे को मध्यमकालीन खचर् सं रचनाले सो लआय पुरा गनर् सहयोग पुरयाउँ
नेपालको सं िवधान अनु�प अन्तर सरकारी िव�व्यवःथापन ऐन, २०७४ ले नेपाल सरकार तथा ूदे श र
ःथानीय तहले अिनवायर् �पमा मध्यमकालीन खचर् सं रचना तयार गनुप
र् न� व्यवःथा गरे को छ । यस ऐन
अनुसार मध्यमकालीन खचर् सं रचनामा ूःतािवत योजनाको उ�ेँय तथा सो योजनाका लािग सम्भाव्यता
अध्ययन गनर् वा खचर् छु �ाउन आवँयकताको पु��ाँईंलाई समेिटनु पन�, ूःतािवत योजना कायार्न्वयन हुने
आिथर्क वषर् र त्यसपिछका दुई आिथर्क वषर्मा ूा� हुनसक्ने ूितफल र उपलिब्ध समेत रािखनुपन� व्यवःथा
छ । यसका अितिरक्त योजना लागू गनर् आवँयक पन� खचर्को िववरण र सो रकम कुन कुन ॐोतबाट के
ु न�
कित बेहोन� र खचर् गिरएको रकमबाट ूा� हुनसक्ने ूितफल र उपलिब्धको ूक्षेपण गिरएको हुनप
ूावधान छ । यसै ूावधानलाई ध्यानमा राखी ःथानीय तहको मध्यमकालीन खचर् सं रचना तजुम
र् ा गनुप
र् न�
हुन्छ ।
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ःथानीय तहको योजना तजुम
र् ा िनद� िशका-२०७७

यो खचर् सं रचना तजुम
र् ा गदार् कायर्बम तथा आयोजनाको ूाथिमकीकरण गन� आधार पिरमाजर्न गरी वःतुगत
�पमा चालु योजना तथा िदगो िवकास लआय, ःथानीय तहको मध्यमकालीन योजना हािसल गन� िदशामा
कायर्बम/आयोजना उन्मुख छ, छै न भ�े मुख्य आधारमा ूाथिमकीकरणको एउटा िनि�त मापदण्ड बनाउनु
पदर्छ ।

४.४

मध्यमकालीन खचर् सं रचना तजुम
र् ा ूिबया

४.४.१ कायर्तािलका र िजम्मेवारी िनधार्रण
मध्यमकालीन खचर् सं रचना तजुम
र् ाको लािग सवर्ूथम यस खचर् सं रचनाको लािग गिरनुपन� िविभ�
िबयाकलापको कायर्तािलका र सो काम सम्प� गनर् क-कसले र कुन सं ःथाले िजम्मेवारी िलने हो सो ःप�
हुने गरी कायर्तािलका तयार गनुप
र् छर्।यसो गदार् आिथर्क वषर्को सु�दे िख सम्बिन्धत ःथानीय तहको सभामा
मध्यमकालीन खचर् सं रचना पेस गन�सम्मको कायर्तािलका र िजम्मेवारी िनधार्रण गनुप
र् न� हुन्छ।
४.४.२ सं ःथागत सं यन्ऽ गठन
मध्यमकालीन खचर् सं रचना आविधक योजना र वािषर्क बजेटबीच तादत्म्यता अपनाउने साधन भएकोले
वािषर्क बजेट िनमार्णमा यसको महत्वपूणर् भूिमका रहन्छ । यसको लािग सं ःथागत व्यवःथाका �पमा दे हाय
बमोिजमका िविभ� ःतरका सिमितह�को व्यवःथा गिरएको छ ।
क. ॐोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधार्रण सिमितः
गाउँपािलका/नगरपािलकामा ूा� हुने आन्तिरक आय, राजःव बाँडफाँटबाट ूा� हुने रकम, अनुदान, ऋण र
अन्य आयको ूक्षेपण र सोको सन्तुिलत िवतरणको खाका तथा आगामी तीन वषर्को बजेट सीमा िनधार्रण
गनर् दे हाय बमोिजमको ॐोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधार्रण सिमितको गठन गनुर् पदर्छ:
(१)

अध्यक्ष वा ूमुख

सं योजक

(२)

उपाध्यक्ष वा उपूमुख

सदःय

(३)

कायर्पािलकाका सदःयह� मध्ये मिहला, दिलत वा अल्पसङ्ख्यक

(४)

समेतको ूितिनिधत्व हुनेगरी अध्यक्ष वा ूमुखले तोकेको चार जना

सदःय

ूमुख ूशासकीय अिधकृत

सदःय–सिचव

सिमितले आवँयकता अनुसार सम्बिन्धत कमर्चारी र िवषय िव�लाई सिमितको बैठकमा
आमिन्ऽत सदःयको �पमा बोलाउन सक्नेछ ।
खण्ड (३) बमोिजम सदःय तोक्दा अध्यक्ष वा ूमुखले आफू सम्व� राजनीितक दल बाहेकको राजनीितक
दलको सदःय समेतलाई तोक्नु पदर्छ। तर कायर्पािलकामा अन्य राजनीितक दलको ूितिनिधत्व नभएको
हकमा यो व्यवःथा लागु हुने छै न ।
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र् ा कायर्को समम िनद� शनका लािग सम्बिन्धत
ख. िनद� शक सिमितः मध्यमकालीन खचर् सं रचना तजुम
गाउँ पािलकाको अध्यक्ष/नगरपािलकाको ूमुखको सं योजकत्वमा एक िनद� शक सिमित रहने छ । सो
सिमितमा िनम्निलिखत सदःय तथा सदःय सिचव रहने व्यवःथा गनुर् पदर्छ।
(१) अध्यक्ष वा ूमुख

सं योजक

(२) उपाध्यक्ष वा उपूमुख

सदःय

(३) कायर्पािलकाका सदःयह� सबै

सदःय

(४) ःथानीय तहका िवषय क्षेऽका कायार्लय ूमुख

सदःय

(५) ूमुख ूशासकीय अिधकृत

सदःय सिचव

ग. ूािविधक सिमित: मध्यमकालीन खचर् सं रचना तजुम
र् ा गनर्को लािग दे हाय बमोिजमको िविभ� िवषय
क्षेऽह�को पिहचान गरी िवषयगत सिमितह�को गठन गनुर् पदर्छ।
िवषयगत सिमितमा दे हाय बमोिजम सदःय रहने छन्ः–
(१)

िवषय क्षेऽ हेन� कायर्पािलकाको सदःय

सं योजक

(२)

कायर्पािलकाले तोकेका कम्तीमा एक जना मिहला सिहत दुई जना
कायर्पािलकाका सदःय

(३)

सदःय

सम्बिन्धत िवभाग/महाशाखा/शाखा ूमुख

सदःय– सिचव

मध्यमकालीन खचर् सं रचना िनद� शक सिमितको मागर्िनद� शनमा यस सिमितले िनम्न िलिखत कायर्ह� सम्प�
गनुर् पदर्छ:


िवषयगत िनकायसँग आवँयक समन्वयकारी भूिमका िनवार्ह गन� ।



आवँयक िनद� िशका, मागर्दशर्न तथा सं रचना बनाउने, डाटावेस व्यवःथापन गन� र ढाँचा तयार पन�।



मध्यमकालीन खचर् सं रचनाको कायर् सम्पादनसम्बन्धी आवँयक तािलम, गो�ी तथा अिभमुखीकरण
कायर्बम स�ालन गन�।



मध्यमकालीन खचर् सं रचना तयारीसम्बन्धी अन्य कायर्ह� गन�।

घ. एकीकृत बजेट तथा कायर्बम तजुम
र् ा सिमित: वडाह�बाट ूा� योजनाह�लाई बजेट सीमा, िदगो िवकास
लआय, मागर्दशर्न तथा आयोजना ूाथिमकता िनधार्रणका आधारमा एकीकृत बजेट तथा कायर्बम तजुम
र् ा
सिमितले आवँयक पिरमाजर्न सिहत कायर्पािलकामा पठाउनु पदर्छ । यस ूयोजनका लािग दे हाय
अनुसारको बजेट तथा कायर्बम तजुम
र् ा सिमित गठन गनुर् पदर्छ:
१) उपाध्यक्ष÷उपूमुख

सं योजक

२) िवषयगत क्षेऽ हे न� कायर्पािलकाका सदःयह�

सदःय

३) ूमुख ूशासिकय अिधकृत

सदःय

$)

सदःय सिचव

योजना महाशाखा, िवभाग वा शाखा ूमुख

k|b]zूदे
gLlt
hgf cfof]
u, u08sL
]z
श tyf
नीितof]तथा
योजना
आयोग,k|bगण्डकी

ूदे श

2929

ःथानीय तहको योजना तजुम
र् ा िनद� िशका-२०७७

:yfgLo txsf] of]hgf th'{df lbUbz{g – @)&&
४.४.३ िऽ -वषीर्य ूक्षेपण सिहत कुल बजेटको आकार तयारी

गत आिथर्क वषर्को यथाथर् िःथित, चालु आिथर्क वषर्को ूक्षेिपत अवःथा र मध्यमकालीन खचर् सं रचनाको
आधारमा आगामी ३ वषर्को बजेट तथा कायर्बम बारे मा वडा कायार्लय, सम्बिन्धत िवषयगत कायार्लय,
योजना तथा ूािविधक महाशाखा (आिथर्क ूशासन शाखा) र गाउँपािलका/नगरपािलकाको कायर्पािलकाले
नीितगत छलफल गरी आगामी आिथर्क वषर् र थप २ आिथर्क वषर्को बजेट तथा कायर्बमको ूक्षेपण गरी
ूारिम्भक ूितवेदन तयार गनुर् पदर्छ । यो कायर् गदार् सम्बिन्धत िनकायह�को सं लग्नतामा योजना तथा
ूािविधक महाशाखा (आिथर्क ूशासन शाखा) ले समममा पुनरावलोकन गरी अवधारणापऽ तयार गनुर्
पदर्छ । ॐोत सिमितले गाउ/नगरपािलकाको अथर्तन्ऽको वतर्मान िःथित, चालु आविधक योजना,
मध्यमकालीन खचर् सं रचना, कुल गाहर्ःथ्य उत्पादनको ूक्षेपण, िव�ीय िःथित, बा� एवम् आन्तिरक िव�ीय
साधनको सम्भावना, करको लचकता, राजःव ूक्षेपण तथा कायर्गत नीित र ूाथिमकताको आधारमा आगामी
आिथर्क वषर् र थप २ आिथर्क वषर्को

कुल बजेटको आकार िनधार्रण गनुर् पदर्छ ।

४.४.४ बजेट सीमा र मागर्दशर्न पठाउने
ॐोत सिमितले तयार गरे को आगामी ३ वषर्को बजेटको सीमािभऽ योजना तथा ूािविधक महाशाखा (आिथर्क
ँ ीगत र िव�ीय व्यवःथासिहतको बजेटको सीमा र
ूशासन शाखा) िनकायगत र िवषयगत �पमा चालु, पुज
मागर्दशर्न तयार गनुर् पदर्छ । मािथ उल्लेख भएअनुसार तयार भएको िनकायगत/िवषयगत बजेट सीमा र
मागर्दशर्न सम्बिन्धत िनकाय/कायार्लयमा पठाउनुपन� हुन्छ। सम्बिन्धत कायार्लयले आफू अन्तगर्तका
कायर्बम/आयोजनामा िनकायगत बजेट सुऽमा ूिवि� गनुर् पदर्छ ।
४.४.५ आयोजना ब�क, आयोजनाको छनौट तथा ूाथिमकीकरण
सम्बिन्धत गाउँ /नगरपािलकाको आवँयकता, समःया र सम्भाव्यता

अनुसार कायार्न्वयनयोग्य र बढी

ूितफल ूा� हुने आयोजना छनोट गरी उक्त गाउँ /नगरपािलकामा स�ालन गन� िविभ� िवषयगत क्षेऽको
आयोजनाको पिहचान, िव�ेषण तथा ूाथिमकीकरण र तत् प�ात् छनौट गरी ूाथिमकताको आधारमा
ूाथिमकता बममा आयोजना समावेश गरी आयोजना ब� क बनाउनु पन� हुन्छ। आयोजना ब� क (Project
Bank) सम्बन्धी िववरण अनुसूची ७ मा उल्लेख गिरएको छ । साथै आयोजना ूःताव (Project Proposal)
को ढाँचा अनुसूची ८, आयोजना िव�ेषण ूिबया अनुसूची ९ र अनुसूची १० मा उल्ले ख गिरएको िवःतृत
आयोजना ूितवेदन (Detailed Project Report) को नमुना ढाँचा माऽ भएकोले िवःतृत खाका तथा
व्यवःथापनका लािग ूदे श नीित तथा योजना आयोगबाट जारी गिरएको आयोजना अध्ययन िनद� िशका
२०७७ पिन उपयोग गनर् सिकने छ ।
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दे हायका कारणले आयोजना ूाथिमकीकरण आवँयक रहे को हुन्छ:
•

सं िवधानको कायार्न्वयन गनर्,

•

आविधक योजना तथा िदगो िवकास लआयलाई कायार्न्वयनमा लै जान,

•

गिरबी िनवारण तथा क्षेऽगत सन्तुलन कायम गनर्,

•

िविनयोजन कुशलता हािसल गनर्,

•

महत्वपूण र् आयोजनाका लािग ॐोत सुिनि�ता गनर् र

•

आयोजना कायार्न्वयनमा ूभावकािरता ल्याउन ।

आयोजनाको ूाथिमकताको आधारह� अनुसूची ११ मा समावेश गिरएको छ । आयोजना ब�कमा समावेश
भएका आयोजनाको ूाथिमकताबमको आधारमा मध्यमकालीन खचर् सं रचनामा आयोजना छनौट गरी समावेश
गनुर् पन�छ। यसरी छनौट गरी समावेश गिरएको आयोजनाको लािग िऽ-वषीर्य खचर् ूक्षेपण सिहत आगामी
आिथर्क वषर् र थप २ आिथर्क वषर्को लािग बजेट िविनयोजन गनुर् पदर्छ ।
४.४.६ मध्मकालीन खचर् सं रचना, कायर्बम तथा बजेट ूःताव
योजना

तथा

ूािविधक

िनकाय/कायार्लयले

महाशाखाले

तयार

गरी

पठाएको

सीमा

र

मागर्दशर्निभऽ

रही

सम्बिन्धत

आवँयकता र ूाथिमकीकरणका आधारमा छनौट भएका आयोजना/कायर्बमको

िऽवषीर्य खचर् ूक्षेपण सिहतको मध्यमकालीन खचर् सं रचना र आगामी आिथर्क वषर्को बजेट तयार गरी
सम्बिन्धत िवषयगत सिमितमा ूःताव गनुर् पदर्छ।
४.४.७ िवषयगत सिमितमा छलफल
िविभ� िनकाय/कायार्लयबाट ूःतािवत आयोजना/कायर्बमको िऽवषीर्य खचर् ूक्षेपण सिहतको मध्यमकालीन
खचर् सं रचना र बजेटमािथ सम्बिन्धत िवषयगत सिमितमा दफावार छलफल गनुर् पदर्छ। यसरी छलफल
गदार् नेपालको सं िवधान (मौिलक हक, राज्यका िनद� शक िस�ान्त र नीित र सम्बिन्धत ःथानीय तहको
कायर्क्षेऽ/क्षेऽािधकार), राि�य दीघर्कालीन सोच, राि�य आविधक योजना, ःथानीय तहको आविधक योजना,
िदगो िवकास लआय, सम्बिन्धत गाउँ /नगरपािलकाको आवँयकता, समःया र सम्भावना र आयोजना ब� कबाट
छनौट गिरएका आयोजनाको ूाथिमकीकरणलाई आधार बनाउनु पदर् छ।
४.४.८ एकीकृत मःयौदा तयारी
िवषयगत सिमितमा दफावार छलफल गरी ूःताव भएका कायर्बम/आयोजनाह�को िऽवषीर्य खचर् ूक्षेपण
सिहतको मध्यमकालीन खचर् सं रचना र बजेटको एकीकृत मःयौदा तयारी गनुर् पदर्छ।
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४.४.९ गाउँ /नगर कायर्पािलकाबाट ःवीकृित र ूकाशन
योजना तथा ूािविधक महाशाखाबाट तयार भएको एकीकृत मःयौदा मािथ गाउँ/नगर कायर्पािलकामा पेस
गनुर् पन�छ। गाउँ/नगर कायर्पािलकामा उक्त मःयौदा मािथ छलफल भई ःवीकृत गनुर् पदर्छ।
४.४.१० गाउँ/नगर सभामा पेस
गाउँ /नगर कायर्पािलकाबाट ःवीकृत भएको मध्यमकालीन खचर् सं रचना आवँयक माऽामा छपाइ र
ूकाशन गरी गाउँ/नगर सभामा जानकारीको लािग पेस गनुर् पदर्छ।
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पिरच्छे द - ५
र् ा
वािषर्क योजना/ वािषर्क िवकास कायर्बम तजुम
५.१

अवधारणा

आविधक योजनाको सोच, लआय तथा उ�ेँय हािसल गन� माध्यम वािषर्क योजना / वािषर्क िवकास कायर्बम
र् ा र कायार्न्वयन अित महत्वपूणर् हुन्छ । वािषर्क िवकास
हो। यसकारण वािषर्क िवकास कायर्बमको तजुम
कायर्बमलाई योजनाको सोच वा लआयसँग तादात्मयता िमलाउने औजारको �पमा मध्यमकालीन खचर्
सं रचना रहेको हुन्छ। वािषर्क िवकास कायर्बम तयार गदार् चालु मध्यमकालीन खचर् सं रचनालाई िवशेष
ध्यान िदनु पदर्छ । कायर्बम तजुम
र् ा गदार् नेपालको सं िवधानमा भएका नीितगत व्यवःथा मौिलक हक,
िनद� शक िस�ान्त, अनुसूची र अन्य सम्बिन्धत ूावधान, आफ्नो गाउँ/नगरपािलकाको आविधक योजना, ूदे श
तथा राि�य योजनामा उिल्लिखत उ�ेँय, रणनीित तथा ूाथिमकता, गाउँ/नगरपािलकाको आवँयकता, समःया
तथा सम्भावना साथै नेपाल सरकारको नीित कायर्बम तथा ूाथिमकता, िदगो िवकास लआय, २०३० को
ु बाट िवकासोन्मुख रा�मा ःतरो�ित गन� लगायतका अन्य अन्तरार्ि�य
मागर्िचऽ, र अितकम िवकिसत मुलक
ूितव�ताह� जःता पक्षलाई समेत ध्यान िदनु पदर्छ।
वािषर्क िवकास कायर्बममा समावेश गिरएका आयोजनाह�को गाउँ/नगरपािलकाको आविधक िवकास
योजनाको रणनीितक ःतम्भ, िदगो िवकास लआय स�ेत, लै ि�क स�ेत र जलवायु स�ेतका आधारमा ॐोत
िवतरणलाई िव�ेषण सिहत ूःतुत गनुर् पदर्छ ।

५.२

आवँयकता तथा औिचत्य

नेपालको सं िवधानले सं घ, ूदे श र ःथानीय तहले आफ्नो अिधकार क्षेऽिभऽको आिथर्क अिधकार सम्बन्धी
िवषयमा कानुन बनाउने, वािषर्क बजेट बनाउने, िनणर्य गन�, नीित तथा योजना तयार गन� र त्यसको
कायार्न्वयन गन� व्यवःथा समेत गरे को छ । ःथानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ ले गाउँ पािलका तथा
नगरपािलकाले आफ्नो अिधकार क्षेऽिभऽको िवषयमा ःथानीय ःतरको िवकासको लािग आविधक, वािषर्क,
रणनीितक र िवषय क्षेऽगत दीघर्कालीन तथा मध्यमकालीन योजना बनाई लागू गनुप
र् न� व्यवःथा रहेको छ
। अन्तर सरकारी िव� व्यवःथापन ऐन, २०७४ ले सावर्जिनक खचर्को अनुमािनत िववरण तयार गन�,
मध्यमकालीन खचर् सं रचना तयार गन�, आवँयकताको ूक्षेपण गन�, राजःवको ूक्षेपण तयार गन� र िव�ीय
अनुशासन कायम गन� व्यवःथा गरे को छ ।
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ःथानीय तहको योजना तजुम
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आविधक िवकास योजनाले िलएका लआय, मध्यमकालीन खचर् सं रचनाले गरे का व्यवःथालाई ॐोत साधनसँग
तालमेल गरी ूाथिमकताका साथ ॐोतको िविनयोजन गनर् वािषर्क िवकास कायर्बम आवँयक हुन्छ ।
नेपालको सं िवधान र ःथानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ ले ःथानीय तहको योजना ूिबया सन्दभर्मा
अगािड सारे का िवषय वःतुह�लाई मूत�
र् प िदन तथा एक�पता कायम गनर् ःथानीय तह वािषर्क योजना तथा
बजेट तजुम
र् ा िदग्दशर्न, २०७४ तयार गिरएको छ ।

५.३

उ�ेँय

वािषर्क योजना, वािषर्क िवकास कायर्बम तथा बजेट तजुम
र् ाको मुख्य उ�ेँय मध्यमकालीन ःथानीय योजनाको
उ�ेँय एवम् लआयको ूाि�को लािग ःथानीय तहमा स�ालन गिरने िवकास आयोजना तथा कायर्बमको
कायार्न्वयनको ूभावकािरता कायम गनुर् हो ।तसथर्, वािषर्क योजना तजुम
र् ा गदार् आविधक िवकास योजना र
मध्यमकालीन खचर् सं रचनासँग तादतम्यता कायम गनुर् अिनवायर् हुन्छ ।
यसका साथै यसको उ�ेँय िवकास कायर्बममा पारदिशर्ता, ःथानीय ॐोत साधनह�को न्यायोिचत िवतरण र
िविनयोिजत बजेटबाट अपेिक्षत उपलिब्ध हािसल गनुर् हो ।

५.४

वािषर्क योजना तथा वािषर्क िवकास कायर्बम तजुम
र् ाका आधारह�

गाउँ पािलका/नगरपािलकाले वािषर्क योजना तथा बजेट तजुम
र् ा र कायार्न्वयन गदार् दे हायका िवषयलाई ूमुख
आधार िलनु पदर्छ:
(क) नेपालको सं िवधान
(ख) सं घ तथा ूदे शका दीघर्कालीन सोच
(ग) सं घीय, ूादे िशक र ःथानीय तहको आविधक िवकास योजना
(घ) ःथानीय तहको मध्यमकालीन खचर् सं रचना
(ङ) िदगो िवकास लआय

(च) िवकासका अन्तरसम्बिन्धत िवषय
(छ) नेपाल सरकारले अन्तरार्ि�य जगतमा जनाएका ूितव�ताबाट िसिजर्त दाियत्व
(ज) सं घ र ूदे श सरकारले अवलम्बन गरे का अन्य आिथर्क नीित आिद ।
साथै ःथानीय तहको

वािषर्क योजना, अथवा वािषर्क िवकास कायर्बम तथा बजेट तजुम
र् ासँग सम्बिन्धत

िनम्निलिखत ऐन, िनयम तथा िनद� िशकालाई समेत आधार िलनु पन�छ:
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(क)

राि�य ूाकृितक ॐोत तथा िव� आयोग ऐन, २०७४

(ख)

अन्तर सरकारी िव� व्यवःथापन ऐन, २०७४

(ग)

ःथानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४

ूदे श नीित तथा योजना आयोग, गण्डकी ूदे श, पोखरा नेपाल
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(घ)

ःथानीय तहको वािषर्क योजना तथा बजेट तजुम
र् ा िदग्दशर्न, २०७४ (पिरमािजर्त)

(ङ)

सं घीय र ूदे श सरकारले जारी गरे का नीित, कानुन तथा मापदण्ड

(च)

ःथानीय तहमा बजेट तजुम
र् ा, कायार्न्वयन, आिथर्क व्यवःथापन तथा सम्पि� हःतान्तरण
सम्बन्धी िनद� िशका, २०७४

(छ)

सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३ र िनयमावली, २०६४ का सान्दिभर्क दफा तथा िनयम

र् ा सम्बन्धमा नेपालको सं िवधानमा दे हायका व्यवःथा रहेको छ ।
वािषक येाजना तथा बजेट तजुम
(क) भाग- १9 ःथानीय आिथर्क कायर् ूणाली
२२८. कर लगाउन वा ऋण िलन नपाइनेः
(१) कानुनबमोिजम

बाहे क ःथानीय तहमा कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण िलन पाइने छै न।

(२) ःथानीय तहले आफ्नो अिधकार क्षेऽिभऽको िवषयमा राि�य आिथर्क नीित, वःतु तथा सेवाको
ँ ी तथा ौमबजार, िछमेकी ूदे श वा ःथानीय तहलाई ूितकूल नहुने गरी कानुन बनाई
ओसार पसार, पूज
कर लगाउन सक्नेछ।
२२९. ःथानीय सि�त कोषः
(१) ःथानीय तह अन्तगर्तका ूत्येक गाउँ पािलका र नगरपािलकामा एक ःथानीय सि�त कोष रहनेछ।
त्यःतो कोषमा गाउँ पािलका वा नगरपािलकालाई ूा� हुने सबै ूकारको राजःव, नेपाल सरकार र ूदे श
सरकारबाट ूा� हुने अनुदान तथा गाउँ पािलका वा नगरपािलकाले िलएको ऋण रकम र अन्य ॐोतबाट
ूा� हुने रकम जम्मा हुनेछ।
(२) उपधारा (१) बमोिजमको ःथानीय सि�त कोषबाट गनर् सिकने खचर् सम्बन्धी व्यवःथा ःथानीय
कानुनबमोिजम

हुनेछ।

२३०. गाउँ पािलका र नगरपािलकाको राजःव र व्ययको अनुमानः
(१) यस सं िवधानको अधीनमा रही गाउँ कायर्पािलका र नगर कायर्पािलकाले ूत्येक आिथर्क वषर्को
राजःव र व्ययको अनुमान ःथानीय कानुनबमोिजम

गाउँ सभा वा

नगर सभामा पेस गरी पािरत

गराउनु पन�छ।
(२) उपधारा (१) बमोिजम गाउँ कायर्पािलका वा नगर कायर्पािलकाले राजःव र व्ययको अनुमान पेस
गदार् घाटा बजेट िनमार्ण गनुप
र् न� भएमा सं घीय कानुन र ूदे श कानुनबमोिजम घाटा पूितर् गन� ॐोत
समेतको ूःताव गनुर् पन�छ।

५.५

वािषर्क योजना, बजेट तथा िवकास कायर्बम तजुम
र् ा ूिबया

ःथानीय तहले आफ्नो वािषर्क िवकास योजना तजुम
र् ा गदार् सामान्यतया ःथानीय तहको वािषर्क योजना तथा
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बजेट तजुम
र् ा िदग्दशर्न, २०७४ (पिरमािजर्त) को दफा ५मा उिल्लिखत योजना तजुम
र् ाका चरणह� बमोिजम
गनुप
र् न� हुन्छ।
वािषर्क योजना (बजेट तथा कायर्बम) तजुम
र् ा दे हायको चरण र समय सीमा
ब.सं .
1.

चरण

समय सीमा

आय व्ययको ूक्षेपण गिरएको त�या� सिहतको िववरण नेपाल सरकारमा
पेस

सं घबाट - फागुन
मसान्तिभऽ
ूदे शबाट - चैऽ
मसान्तिभऽ

2. सं घ र ूदे शबाट िव�ीय हःतान्तरणको सीमा र मागर्दशर्न ूाि�

3.

(क) फाल्गुण

(क) सं घबाट

मसान्त

(ख) ूदे शबाट

(ख) चैऽ मसान्त

िवषयगत क्षेऽ छु �ाउने

पौष १५ गतेिभऽ

4. ॐोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधार्रण

-

ःथानीय

राजःव

परामशर्

सिमितले

सम्बिन्धत

ःथानीय

तहको

वैशाख १० गतेिभऽ

कायर्पािलकामा राजःव ूक्षेपण गरी पेस गिरसक्नु पन� ।
-

ॐोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधार्रण सिमितले ःथानीय तहको ॐोत
अनुमान तथा बजेट सीमा िनधार्रण सम्प� गिरसक्नु पन� ।

5. आगामी आिथर्क वषर्को बजेट सीमा गाउँपािलका/नगरपािलकाका

िवषयगत

वैशाख १५ गतेिभऽ

महाशाखा, शाखा तथा वडा सिमितलाई पठाउने
6.

वडाःतरीय योजना तजुम
र् ा र ूाथिमकता िनधार्रण

जेठ १५ गतेिभऽ

7. एकीकृत बजेट तथा कायर्बम तजुम
र् ा

जेठ मसान्त िभऽ

8. कायर्पािलकाबाट ःवीकृित

असार ५ गतेिभऽ

9. सभामा पेस

असार १० गतेिभऽ

10. बजेट तथा कायर्बम सम्बिन्धत सभाबाट ःवीकृित

असार मसान्त िभऽ

11. बजेट तथा कायर्बम सवर्साधारणको जानकारीको लािग ूकाशन
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गनुप
र् न�

साउन १५ गतेिभऽ
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५.५.१ आय व्ययको ूक्षेपण गिरएको तथ्या� सिहतको िववरण ूदे श सरकार र नेपाल सरकारमा पेस
गाउँपािलका/नगरपािलकाले आगामी आिथर्क वषर्को आय व्ययको ूक्षेपण गिरएको तथ्या� सिहतको िववरण
राजःव परामशर् सिमित र बजेट तथा ॐोत अनुमान सिमितको िसफािरसमा कायर्पािलकाबाट िनणर्य गरी
ूत्येक वषर्को पुस मसान्त िभऽ नेपाल सरकार, अथर् मन्ऽालय तथा ूदे शको आिथर्क मािमला तथा योजना
मन्ऽालय समक्ष दे हायका िववरण पेस गनुर् पदर्छ:


व्ययको अनुमान,



आफ्नो ॐोतबाट स�लन हुनसक्ने अनुमािनत राजःव,



राजःव बाँडफाँटबाट ूा� हुन सक्ने अनुमािनत रकम र



िव�ीय हःतान्तरण र अनुदानबाट ूा� हुनसक्ने अनुमािनत रकम ।

५.५.२ सं घ र ूदे शबाट िव�ीी हःतान्तरणको खाका र मागर्दशर्न ूाि�
नेपाल सरकारबाट राजःव बाँडफाँट र िव�ीय समानीकरण अनुदान वापत ःथानीय तहलाई आगामी आिथर्क
वषर्मा उपलव्ध हुने ॐोतको िववरण फागुन मसान्त िभऽ तथा ूदे श सरकारबाट ःथानीय तहलाई उपलव्ध
हुने राजःव बाँडफाँट र िव�ीय अनुदानको अनुमािनत िववरण चैऽ मसान्त िभऽ सम्बिन्धत ःथानीय तहमा
पठाउनुपन� हुन्छ ।
५.५.३ िवषयगत क्षेऽ छु �ााउे
गाउँ/नगर कायर्पािलकाले आफ्नो क्षेऽिभऽ स�ालन गन� िवकास ि�याकलापह�लाई िनम्न अनुसार िवषयगत
क्षेऽ तोकी कायर्पािलकाका सदःयह�लाई िवषय क्षेऽगत िजम्मेवारी िदनु पदर्छ।
(क) आिथर्क िवकासः यस क्षेऽ अन्तगर्त कृिष, पयर्टन, उ�ोग तथा वािणज्य, सहकारी, िव�ीय जःता क्षेऽ
समावेश गन� । त्यःतैगरी िदगो िवकास लआय

लआय १: गिरबी हटाउनु, लआय २: भोकमरी शून्य

हुन,ु लआय ८: मयार्िदत काम तथा आिथर्क िवकास र लआय १०: असमानतामा कमी पिन आिथर्क
िवकास सिमित अन्तरगत छलफल गनुप
र् दर्छ।
(ख) सामािजक िवकासः िशक्षा, ःवाःथ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, सं ःकृित ूबर्�न,

लै ि�क समानता तथा

सामािजक समावेशीकरण (मिहला, बालवािलका, जे� नागिरक, अपा�ता भएका व्यिक्त, दिलत, आिदवासी
जनजाित, मधेसी, मुिःलम ,था� र अल्पसङ्ख्यक आिद) जःता क्षेऽ समावेश गन� । िदगो िवकास लआय
अन्तरगतका लआय ३: असल ःवाःथ तथा ःवाःथ

जीवन, लआय ४: गुणःतरीय िशक्षा, लआय ५:

लैि�क समानता, लआय ६: ःवाच्छ पानी तथा सरसफाइ सामािजक िवकास सिमितमा छलफल गनुर्
पदर्छ।
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(ग) पूवार्धार िवकासः सडक तथा पुल (झोल�े पुल समेत), िसं चाई, भवन तथा
साना जलिव�ुत,् स�ार जःता क्षेऽ समावेश गन� ।

सहरी िवकास, ऊजार्, लघु तथा

िदगो िवकास लआय अन्तरगतका लआय ७: सबैले

धा� सक्ने सफा ऊजार्, लआय ९: उ�ोग, नवीन खोज तथा पूवार्धार, र लआय ११: िदगो सहर तथा
समुदाय आिदलाई पूवार्धार िवकास अन्तरगत छलफल गनुप
र् दर् छ।
(घ) वन, वातावरण तथा िवप� व्यवःथापनः वन तथा भू–सं रक्षण, जलाधार सं रक्षण, जलवायु पिरवतर्न,
फोहोरमैला व्यवःथापन, जल उत्प� ूकोप िनयन्ऽण िवप� व्यवःथापन, वा�णयन्ऽ स�ालन जःता क्षेऽ
समावेश

गन�

।

िदगो

िवकास

लआय

अन्तरगत

लआय

१२:

उ�रदायी

उपभोग

तथा

उत्पादन

लआय, १३: जलवायु पिरवतर्न कायर् र लआय १५: जलमािथको जीवन यस सिमितमा छलफल गनुप
र् दर्छ।
(ङ) सुशासन तथा सं ःथागत िवकासः मानव सं साधन िवकास, सं ःथागत क्षमता िवकास, राजःव पिरचालन,
ु ाई, सामािजक परीक्षण, आन्तिरक र अिन्तम
िव�ीय व्यवःथापन, िव�ीय जोिखम न्यूनीकरण, सावर्जिनक सुनव
लेखापरीक्षण, बे�जु फ���, सेवा ूवाहका मापदण्ड िनधार्रण, सेवा ूवाहमा िव�ुतीय सूचना ूिविधको ूयोग,
नागिरक सन्तु�ी सव�क्षण र अन्तरिनकाय समन्वय जःता क्षेऽ समावेश गन�। िदगो िवकास लआय अन्तरगत
लआय १६: शािन्त तथा न्यायपूणर् समाज र बिलया सं ःथा र लआय १७: बहुसरोकार र िव� साझेदारी यस
सिमितमा छलफल गनुर् पदर् छ।
(च) िदगो िवकसको ःथानीयकरण:

सं िवधानले तीनै तहका एकल र साझा कायर्सूचीमाफर्त् सहकारीता,

समन्वय र सहअिःतत्वमा आधािरत शासन व्यवःथाको िस�ान्त अवलम्बन गरे को छ । यसै सन्दभर्मा िदगो
िवकास लआयलाई कायार्न्वयन तहमा लै जान यसका लआयह�, पिरमाणात्मक लआयह� र सूचकह�लाई
ःथानीयकरण गरी ूदे श ःतर र ःथानीय तहको योजनामा आन्तिरकीकरण / मूलूवाहीकरण (Internalization
/ Mainstreaming) गनुर् पदर्छ। यसका लािग ूदे श तथा ःथानीय ःतरमा िदगो िवकास लआय २०३० को
आन्तिरकीकरण ूिबया र यसको लािग गठन हुने सं ःथागत सं यन्ऽमा एक�पता कायम गनुप
र् न� र सं घ,
ूदे श र ःथानीय तहबीचको अन्तरआव�ता (Inter-connection) कायम गरी राि�य लआयका साथै अन्तरार्ि�य
ूितव�ता हािसल गनर् सहयोगी भूिमका खेल्नु पन� आवँयक भएको छ।गण्डकी ूदे शले सं घीय िदगो
िवकास लआयह� वतर्मान अवःथा र भावी मागर्िचऽ २०१६-२०३० लाई आधारमानी िदगो िवकास
लआयह�: गण्डकी ूदे शको आधार तथ्या� ूितवेदन २०७६ ूकाशन गरी सकेको र िदगो िवकास लआयका
मुख्य मुख्य सू चकह� ूथम प�वष�य योजनामा आन्तिरकीकरण गरे को छ। ःथानीय तहले ूदे शले तयार
गरे का िदगो िवकास

लआयका

सूचकह�

आ

आफ्नो

सामथ्यर् अनुसार

आविधक

िवकास

योजनामा

आन्तिरकीकरण गनुर् पदर्छ।
िवषयगत सिमितमा छलफल गदार् िदगो िवकास लआय ूा� गनर् सघाउने तपिसलका कायर्बमलाई
ूाथिमकता िदनु उपयुक्त हुन्छ:
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िदगो िवकास लआय १: सबै ूकारका िवषम गिरबीलाई सबै ठाउँवाट अन्त्य गन� ।



िदगो र समावेशी आिथर्क वृि� गनर् सघाउने ।



नयाँ रोजगारीको सृजना गन� ।



गिरब र सीमान्तीकृत् समुदायको आय वृि� गन� ।



िवकास िनमार्णमा जनसहभािगता वृि� गन� ।



आिथर्क असमानतालाई न्यून गनर् म�त गन� ।



गिरबी िनवारण गनर् सघाउने ।

िदगो िवकास लआय २: भोकमरीको अन्त्य गन�, खा�सुरक्षा तथा उ�त पोषण ूाि� गन� र िदगो
कृिषको ूवर्�न गन� ।



५ वषर् मुिनका बच्चा तथा गभर्वती मिहलाह�मा कुपोषण हटाउन म�त गन� ।



पोषणयुक्त खा� बःतुको उत्पादन, ूवर्�न र िवतरण गनर् म�त गन� ।



कृिषलाई आधुिनकीकरण गरी

जिमनको उत्पादकत्व वृि� गनर् सहयोग गन� ।

िदगो िवकास लआय ३: ःवाःथ्य जीवन सुिनि�त गन� र सबै उमेर समूहका सबै मािनसको
कल्याण ूवर्�न गन� ।



मातृमत्ृ यु, िशशुमत्ृ यु र ५ वषर् मुिनका वालमृत्युदर घटाउन सहयोग गन� ।



स�वारोग िनयन्ऽण र व्यवःथापन गनर् सहयोग गन� ।



मिहला र युवायुवतीको ूजनन ःवाःथ्य व्यविःथत र समृ� वनाउन म�त गन� ।



बदिलदो रोगह�को सं रचना अनुसार िविश�ीकृत् ःवाःथ्य सेवा उपलब्ध गराउन म�त गन� ।



ःवाःथ्य िबमा कायर्बममा जनसहभािगता वढाउने।

िदगो िवकास लआय ४: सबैका लािग समावेशी तथा गुणःतरीय िशक्षा सुिनि�त गन� तथा आजीवन
िसकाइका अवसरह�लला ूवर्�न गन� ।



आधारभूत तहमा खुद भनार् दर १०० ूितशत पुर्याउन सहयोग गन� ।



कक्षा १ मा भनार् भई कक्षा १२ पुग्ने बालबािलकाको अनुपात बढाउन सहयोग गन� ।



िशक्षाको गुणःतर वृि� गरी



साधारण िशक्षालाइ ूािविधक िशक्षामा �पान्तरण गन� कायर्बम ।

िव�ाथ�को िसकाइ दर वढाउन म�त गन� ।

िदगो िवकास लआय ५: लैि�क समानता हािसल गन� र सबै मिहला तथा िकशोरीह�कक सशक्तीकरण
गन� ।
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ःथानीय तहको योजना तजुम
र् ा िनद� िशका-२०७७

चेिलवेटी बेचिबखन, ओसारपसार र मिहला तथा िकशोरीिव�� हुने सबै ूकारका िहं सा अन्त्य गनर्
म�त गन� ।



राजनीितक, आिथर्क तथा सावर्जािनक जीवनका सबै िनणर्य तहमा नेतत्ृ वका लािग मिहलाह�को
ूभावकारी सहभािगता तथा अवसर सुिनि�त गनर् सहयोग गन� ।



ल� ि�क समानता र मिहला तथा िकशोरीह�को सशक्तीकरण



ूवर्�न गनर् म�त गन� ।

िदगो िवकास लआय ६:सबैका लािग खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँच सुिनि�त गन� ।



सबै नागिरकलाई सुरिक्षत तथा खचर्ले धा� सक्ने मूल्यमा सुरिक्षत िपउने पानीको पहुँच सुिनि�त
गनर् म�त गन� ।



खुल्ला िदशामुक्त क्षेऽ घोषणगरी त्यसको िदगोपना कायम गनर् म�त गन�।



खानेपानीको पहुँच वृि� गनर् र सरसफाइको व्यावःथापन गनर् ःथानीय समुदायको सहभािगता वृि�
गनर् म�त गन� ।

िदगो िवकास लआय ७: सबैका लािग खचर्ले धा� सक्ने, भरपद�, िदगो तथा आधुिनक ऊजार्मा पहुँच सुिनि�त
गन� ।



खचर्ले धा� सक्ने, भरपद� र आधुिनक ऊजार्मा सबर्साधारणको पहुँच वृि� गनर् म�त गन� ।



ःथानीय ःतरमा खपतहुने कुल ऊजार्मा नवीकरणीय ऊजार्को अं श वढाउन म�त गन� ।



ूभावकारी ऊजार् उपकरणको ूयोग माफर्त ऊजार्को खपत घटाउन म�त गन� ।

िदगो िवकास लआय ८:

सबैका लािग समावेशी तथा िदगो आिथर्क वृि�, रोजगारी तथा मयार्िदत कामको

ूवर्�न गन� ।



सवर्साधारण नागिरकको ूितव्यिक्त आय वृि� गनर् म�त गन� ।



औ�ोिगकीकरणलाई वढावािदई ःथानीय ःतरमा िदगो रोजगारीको सृजना गनर् म�त गन� ।



ु भ कजार्को पहुँच वृि� गनर् म�त गन� ।
उ�मशीलता िवकास गनर् सवर्सल

िदगो िवकास लआय ९: बिलयो पूवार्धार िनमार्ण गन�, औ�ोोिगकीकरणला

िदगो बनाउने तथा नवीन खोजलाई

ूोत्साहन गन� ।



ःथानीय ःतरमा आिथर्क िवकास र मानव कल्याणलाई सघाउ पुर्याउने िदगो तथा बिलया पूवार्धार
िनमार्ण गनर् म�त गन� ।
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कुल गाहर्ःथ्य उत्पादनमा उ�ोग क्षेऽको अं श वृि� गनर् म�त गन� ।



स�ारको पहुँच वृि� गरी ःथानीय उत्पादनलाई राि�य मूल्य ��लामा आब� गनर् म�त गन� ।



बिलया, िटकाउ र भूकम्प ूितरोधी पूवार्धार िनमार्ण गनर् म�त गन� ।
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िदगो िवकास लआय १०: दे शिभऽै र दे शह�ममा रहेको असमानतालाई न्यून गन� ।



गिरब र धनीबीच उपभोग र आम्दानीको फरक न्यूनीकरण गनर् म�त गन� ।



ःथानीय ःतरमा राजनीितक तथा सामािजक समावेशीता ूवर्�न गनर् म�त गन� ।



ःथानीय ःतरमा भए गरे का िवभेदपूणर् सामािजक, आिथर्क र राजनीितक ूचलन र अभ्यास न्यूनीकरण
गनर् म�त गन� ।

िदगो िवकास लआय ११: सहरह�लला समावेशी, सुरिक्षत, सबल र िदगो बनाउने ।



सुकुम्वासी, सीमान्तकृत् तथा लोपोन्मुख जाती, हिलया, आिदका बःतीलाई आधारभूत सुिवधा सिहतका
बःतीमा �पान्तरण गनर् म�त गन� ।



भूकम्प र बाढीपिहरो पीिडत बःती र भूकम्पमा भत्केका ऐितहािसक एवम् साँःकृितक सम्पदाको
पुनिनर्मार्ण गनर् म�त गन� ।



सुरिक्षत र िदगो सडक तथा बःती िवकास एवम् अन्य पूवार्धार

िनमार्ण गनर् सहयोग गन� ।

िदगो िवकास लआय १२: िदगो उपभोग र उत्पादनको ढाँचा सुिनि�त गन� ।



किमसनमुखी आिथर्क िबयाकलापलाई उत्पादनमुखी बनाउन म�त गन� ।



ूाकृितक �ोतह�को िदगो व्यवःथापन र ूभावकारी ूयोग गनर् म�त गन� ।



कृिष जिमनको उवर्रा शिक्त (उत्पदकत्व) बढाउन म�त गन� ।



बःतीमा उत्प� हुने फोहोरको उिचत व्यवःथापन गरी वातावरणको सं रक्षण र आिथर्क लाभ
हिसल गनर् म�त गन� ।

िदगो िवकास लआय १३: जलवायु पिरवतर्न तथा यसका ूभावह� िव�� लड्न तत्काल कायर् थाल्ने ।



जलवायु पिरवतर्न र ूाकृितक ूकोपको जोिखम सामना गनर् र अनुकूलन क्षमता वृि� गनर्
म�त गन� ।



जलवायु पिरवतर्न सम्वन्धी उपायह�लाई ूदे शका आयोजनाह�मा समावेश गन� ।



ूदे श तथा ःथानीय ःतरमा जलवायु पिरवतर्न न्यूनीकरण, अनुकूलन तथा पूव र् चेतावनी िदने सं ःथाको
सं ःथागत क्षमता वृि� गन� ।

िदगो िवकास लआय १५: वनको िदगो व्यवःथापन गन�, म�भूमीकरणिव�� लड्ने, भूक्षयीकरण रोकेर त्यःतो
ूिबयालाई उल्�ााउे तथा जैिवक िविवधताको क्षितलाई रोक्ने ।



वनलाई जनताको आिथर्क समृि�सँग जोडने कायर्बम ।



वन िवनाश तथा भूक्षयीकरण िनयन्ऽण गनर् म�त गन� ।



वन्यजन्तुको अवैध िसकार, चोरी िनकासी र पैठारीमा िनयन्ऽण गनर् म�त गन� ।



वन तथा पयार्वरणीय ूदे शह�मा जैिवक िविवधता वढाउन म�त गन� ।
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िदगो िवकास लआय १६: न्यायपूण,र् शािन्तपूणर् र समावेशी समाजह�कक ूवर्�न गन� ।



सुशासनको ूवर्�न गनर् र सवैकालािग न्यायमा समान पहुँच ूव�र्न गनर् म�त गन� ।



��ाचार न्यूनीकरण गनर् म�त गन� ।



जन्मदतार् लगायतको कानुनी पिहचान सवैलाई िदन म�त गन� ।

िदगो िवकास लआय १७: िदगो िवकासका लािग िव�व्व्याप साझेदारीलाई पुनज
र् ीर्वन िदने ।



कर तथा राजःव पिरचालन र स�लन क्षमता सु�ढीकरण गन� ।



सं घीय, ूान्तीय र ःथानीय सरकारबीच आिथर्क क्षेऽमा पिन समन्वय र सहकायर् ूवर्�न गन� ।



तजुम
र् ा भएका आयोजना कायर्न्वयन क्षमता वृि� गन� ।

िवषयगत सिमितको व्यवःथा
गाउँ/नगर कायर्पािलकाले िवकास ि�याकलापह�लाई िनम्न अनुसार िवषयगत सिमित बनाउनु पदर्छ।
िवषयगत सिमितमा दे हाय बमोिजम ूत्येक क्षेऽह�मा सदःय रहने छन्ः
(१)

िवषय क्षेऽ हेन� कायर्पािलकाको सदःय

(२)

कायर्पािलकाले तोकेका कम्तीमा एक जना मिहला

(३)

सं योजक

सिहत दुई जना कायर्पािलकाका सदःय

सदःय

सम्बिन्धत िवभाग/महाशाखा/शाखा ूमुख

सदःय– सिचव

सम्बिन्धत क्षेऽमा एक भन्दा बढी शाखाह� रहे को अवःथामा कायर्पािलकाले कुनै एक जना शाखा
ूमुखलाई सदःय सिचव तोकी अन्य शाखा ूमुखह�लाई सदःयको �पमा सहभागी गराउनु पदर्छ।
५.५.४ ॐोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधार्रण
क)

ःथानीय राजःव परामशर् सिमित

नेपालको सं िवधान, ःथानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ र अन्य ूचिलत कानुनको अिधनमा रही ःथानीय
तहले आफ्नो कायर् क्षेऽिभऽ पिरचालन गनर् सक्ने राजःवका ॐोत, दायरा र दर समेतको िव�ेषण गरी
आगामी आिथर्क वषर्मा ूा� हुनसक्ने राजःवको अनुमान गन� ूयोजनको लािग दे हाय बमोिजमको एक
ःथानीय राजःव परामशर् सिमित गठन गनुर् पदर्छ।
(क) उपाध्यक्ष वा उपूमुख
(ख) ूमुख ूशासकीय अिधकृत

सं योजक
सदःय

(ग) कायर्पािलकाले तोकेको कायर्पािलकाका सदःय मध्येबाट १ जना मिहलासिहत २ जना सदःय सदःय
(घ) िनजी क्षेऽको उ�ोग वािणज्यसम्बन्धी मान्यता ूा� सं ःथाको गाउँ वा नगर तहको अध्यक्ष वा िनजले
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(ङ) घरे ल ु तथा साना उ�ोगसम्बन्धी मान्यता ूा� सं ःथाको नगर वा गाउँ तहको अध्यक्ष वा िनजले
तोकेको ूितिनिध
(च) कायर्पािलकाको राजःव महाशाखा/िवभाग वा शाखा ूमुख

सदःय
सदःय– सिचव

राजःव परामशर् सिमितको काम कतर्व्य र अिधकार दे हाय बमोिजम हुनछ
े
(क) राजःवसम्बन्धी नीित/ कानुनको तजुम
र् ा, सं शोधन, पिरमाजर्न र सो को पिरपालनाको सम्वन्धमा
आवँयक परामशर् ूदान गन� ।
(परामशर् िदँदा, कर वा गैरकर राजःवको ूःताव गदार् वा भैरहे को कर वा गैरकर राजःवमा पिरवतर्न गनुर्
पदार् त्यसको औिचत्य तथा त्यसवाट पन� ूभाव समेत उल्ले ख गरी ूःताव तयार गन� । साथै नेपाल
सरकार, अन्य ूदे श वा ःथानीय तहले लगाएका कर वा गैरकर र त्यसका दरसँग यथासम्भव तादत्म्य
हुने गरी गनुप
र् न� हुन्छ।)
(ख) राजःवका ॐोत दायरा र दर समेतको िव�ेषण गरी आगामी आिथर्क वषर्मा ूा� हुन सक्ने
राजःवको अनुमान गन�,
(ग) राजःवका दर र क्षेऽ लगायतका आधारमा आन्तिरक आयको िव�ेषण र अनुमान गन�,
(घ) ःथानीय उ�ोग तथा व्यवसाय ूवर्�न र रोजगारी िसजर्नामा योगदान िदने िकिसमको कर नीितको
सम्बन्धमा परामशर् िदने,
(ङ) कर राजःव, गैरकर राजःव, सेवा शुल्क, दःतुर सम्बन्धमा परामशर् िदने,
(च) राजःव ूशासन सुधारका लािग अन्य आवँयक परामशर् िदने ।
ःथानीय राजःव परामशर् सिमितले राजःव ूक्षेपण गरी ूत्येक वषर्को पौष १५ गतेिभऽ सम्बिन्धत
तहको कायर्पािलकामा पेस गरी सक्नुपन� छ ।
ख) ॐोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधार्रण सिमित
गाउँ पािलका/नगरपािलकामा ूा� हुने आन्तिरक आय, राजःव बाँडफाँटबाट ूा� हुने रकम, अनुदान, ऋण र
अन्य आयको ूक्षेपण र सोको सन्तुिलत िवतरणको खाका तथा बजेट सीमा िनधार्रण गनर् दे हाय बमोिजमको
ॐोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधार्रण सिमित गठन गनुर् पदर्छ।
(क) अध्यक्ष वा ूमुख
(ख) उपाध्यक्ष वा उपूमुख

सं योजक
सदःय

(ग) कायर्पािलकाका सदःयह� मध्ये मिहला, दिलत वा अल्पसङ्ख्यक
समेतको ूितिनिधत्व हुने गरी अध्यक्ष वा ूमुखले तोकेको चार जना
(घ) ूमुख ूशासकीय अिधकृत

सदःय
सदःय–सिचव

(ङ) सिमितले आवँयकता अनुसार सम्बिन्धत कमर्चारी र िवषय िव�ला� सिमितको बैठकमा आमिन्ऽत
सदःयको �पमा आमन्ऽण गनर् सक्नेछ ।
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खण्ड (ग) बमोिजम सदःय तोक्दा अध्यक्ष वा ूमुखले आफू सम्व� राजनीितक दल बहेकको राजनीितक
दलको सदःय समेतलाई तोक्नु पन�छ । तर कायर्पािलकामा अन्य राजनीितक दलको ूितिनिधत्व नभएको
हकमा यो व्यवःथा लागु हुने छै न ।
ॐोत अनुमान तथा बजेट िनधार्रण सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकार दे हाय बमोिजम हुनछ
े ः
(क) आन्तिरक आय, राजःव बाँडफाँटबाट ूा� हुने आय, नेपाल सरकार तथा ूदे श सरकारबाट ूा� हुने
िव�ीय हःतान्तरण, आन्तिरक ऋण तथा अन्य आयको ूक्षेपण गन�,
(ख) राि�य तथा ूादे िशक ूाथिमकता र ःथानीय आवँयकतालाई मध्यनजर गरी ूक्षेिपत ॐोत र
साधनको सन्तुिलत िवतरणको खाका तय गन�,
(ग) आगामी आिथर्क वषर्को लािग ॐोत अनुमानको आधारमा बजेटको कुल सीमा िनधार्रण गन�,
(घ) िवषय क्षेऽगत बजेटको सीमा िनधार्रण गन�,
(ङ) नेपाल सरकार तथा ूदे श सरकारबाट ूा� मागर्दशर्न, ःथानीय आिथर्क अवःथा, आन्तिरक आयको
अवःथा समेतको आधारमा बजेट तथा कायर्बमको ूाथिमकीकरणका आधार तय गन�,
(च) िवषय क्षेऽगत बजेट तजुम
र् ासम्बन्धी मागर्दशर्न तय गन�,
(छ) ॐोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधार्रण सम्बन्धमा ःथानीय तहको आवँयकता र िनणर्य
बमोिजमका अन्य कायर्ह� गन� ।
यस चरणमा गाउँ पािलका÷नगरपािलकाको आगामी आ.व.का लािग उपलब्ध हुने आय तथा ॐोत (राजःव,
िव�ीय हःतान्तरण, अनुदान) को अनुमान गरी बजेट िसमा र आयोजना ूाथिमकता िनधार्रणका आधार तथा
योजना तजुम
र् ाको मागदशर्न तयारीका लािग दे हायका कायर् गिरन्छन ।


आन्तिरक आय (कर, शुल्क, दःतुर र राजःव बाँडफाँटबाट ूा� हुने रकम) को अनुमान ।



सं घीय सरकार तथा ूदे श सरकारबाट ूा� हुने िव�ीय हःतान्तरण (िव�ीय समानीकरण, ससतर्,
िवशेष र समपूरक अनुदान) को अनुमान ।



कुल ॐोतको अनुमान तथा बजेट सीमा िनधार्रण।



आयोजना ूाथिमकता िनधार्रणका आधार र मागर्दशर्न तयारी।

ॐोत साधनको अनुमान र राजःव सम्बन्धी परामशर्को लािग उपाध्यक्ष, उपूमुखको सं योजकत्वमा रहे को
ःथानीय राजःव परामशर् सिमितबाट आगामी आिथर्क वषर्को लािग ॐोत साधनको पिरचालन सम्भावना र
करका दरह�बारे परामशर् ूा� हुन्छ ।त्यसका आधारमा गाउँपािलका/नगरपािलकामा अध्यक्ष वा ूमुखको
सं योजकत्वमा रहेको ॐोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधार्रण सिमितले बजेट सीमा ूक्षेपण तयार गनुर्
पदर्छ।
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सिमितले आफ्नो कायर् ूत्येक आिथर्क वषर्को वैशाख १० गतेिभऽ सम्प� गिरसक्नु पन� छ । सिमितले
बजेट ूक्षेपण गदार् आगामी आिथर्क वषर्पिछको थप दुई वषर्को समेत गनुप
र् दर्छ । यःतो अनुमान गिरं दा
राि�य ूाकृितक ॐोत तथा िव� आयोग र ूदे श र गाउँपािलका तथा नगरपािलकाबाट स�िलत राजःव
जम्मा गनर् ूदे श ःतरमा रहे को कोषबाट ूा� हुने ॐोतको समेत अनुमान गनुप
र् दर्छ ।यसरी तयार भएको
आगामी आिथर्क वषर्को बजेट सीमा ूत्येक वषर्को वैशाख १५ गतेिभऽ ूमुख ूशासकीय अिधकृतले
गाउँपािलका वा नगरपािलकाका

िवषयगत

महाशाखा/शाखा तथा वडा सिमितलाई उपलब्ध गराउनु पन�

हुन्छ।
५.५.५ बजेट सीमा िनधार्रण गन� िविध
गाउँ पािलका/नगरपािलकाले बजेट सीमाको िनधार्रण गदार् दे हाय बमोिजमको ूाथिमकताको आधारमा गनुप
र् न�
हुन्छः–
(क) गाउँ पािलका/नगरपािलका ःतरका गौरवका आयोजनाह�को लािग आवँयक रकम,
(ख) समपूरक कोष आवँयक पन� आयोजनाको लािग चािहने रकम,
(ग) ससतर् अनुदानको कायर्बमको लािग तोिकएको रकम,
(घ) िदगो िवकासका लआय लगायत राि�य/अन्तरार्ि�य ूितव�ताको कायार्न्वयनका लािग आवँयक पन�
रकम,
(ङ) ःथानीय सरकार स�ालन ऐन बमोिजम गाउँ पािलका/नगरपािलका आफ�ले गनुप
र् न� अन्य अत्यावँयक
कायर्ह�,
(च) मािथ उिल्लिखत क्षेऽलाई आवँयक रकम िविनयोजन गिरसकेपिछ माऽ बाँकी रकम जनसं ख्या,
क्षेऽफल, मानव िवकासको अवःथा, पूवार्धार िवकासको अवःथा, िवकास लागत, राजःव पिरचालनको
अवःथा र लागत सहभािगताको अवःथा जःता िवषयलाई आधार मानी वडागत खचर्को आवँयकता र
औिचत्यताको आधारमा वडागत बजेट सीमा िनधार्रण गनुर् पन�छ। वडामा दामासाहीले बजेट
िविनयोजन गनुर् हुदैन आवँयकता र ूाथिमकता अनुसार बजेट िविनयोजन गनुर् पदर्छ ।
(छ) बजेट सीमा िनधार्रण गदार् ःथानीय तहमा रहे को सामािजक तथा साँःकृितक िविवधतालाई आधार
मानी यःता क्षेऽको सशक्तीकरणको लािग आवँयक पन� रकमको सीमा समेत िनधार्रण गनुर् पदर् छ ।
(ज) गाउँ/नगरपािलकाको कूल बजेट सीमाबाट तलब भ�ा तथा कायार्लय स�ालनको लािग आवँयक
पन� बजेट छु �ाई अन्य कायर्बमका लािग बजेट सीमा िनधार्रण गनुप
र् न� हुन्छ। यसरी ूशासिनक
खचर्का लािग बजेट सीमा िनधार्रण गदार् राजःव बाँडफाँटबाट ूा� रकम र आन्तिरक आयको रकम
भन्दा बढी नहुने गरी गनुर् पदर्छ।
५.५.६ वडा तहका योजना छनौट तथा ूाथिमकीकरण
बःती तथा टोल ःतरमा कायर्बम बारे छलफल गदार् िदगो िवकास लआय ूा�गनर् म�त गन�

कायर्बमबारे

छलफल गरी समावेश गनुर् पदर्छ।वडा तहअन्तगर्तका बःती/टोल ःतरको आयोजनाह� छनौट गदार्
िनम्निलिखत ूिबया अवलम्बन गनुर् पदर्छ।
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ःथानीय तहको योजना तजुम
र् ा िनद� िशका-२०७७

बःती/टोल ःतरका योजना छनौट गदार् िनम्नानुसार गनुप
र् न� छः
(क) वडा सिमितले आफ्नो वडामा ूितिनिधत्व गन� सदःयह�लाई िविभ� बःती/टोलको योजना तजुम
र् ा
गनर् सहजीकरण गन�गरी िजम्मेवारी ूदान गनुर् पदर्छ।
(ख) ूत्येक वडाले वडा िभऽका बःती/टोलह�मा योजना तजुम
र् ाको लािग बैठक हुने िदन, िमित र समय
कम्तीमा तीन िदन अगावै सावर्जिनक सूचनामाफर्त जानकारी गराउनु पदर्छ ।
(ग) गाउँ पािलका/नगरपािलकाअन्तगर्तका वडाअन्तगर्त रहे का बःती÷टोलह� भेलामाफर्त बःती÷टोलःतरका
आयोजना तथा कायर्बम छनौट गन� बःती तथा टोलःतरमा आयोजना छनौट गदार् समुदायको
आवँयकता पिहचान गरी आयोजना÷कायर्बम छनौट गनुर् पदर्छ।
(घ) बःती/टोल ःतरका योजना छनौट गदार् सो बःती िभऽका सबै वगर् र समुदाय (मिहला, दिलत,
आिदवासी जनजाित, मधे सी, था�, मुिःलम, उत्पीिडत वगर्, िपछडा वगर्, अल्पसं ख्यक, सीमान्तीकृत्, युवा,
बालबािलका, जे� नागिरक, लै ि�क तथा यौिनक अल्पसं ख्यक, अपा�ता भएका व्यिक्त, िपछिडएको वगर्
आिद) लगायत सबै समुदायको अथर्पूणर् सहभािगताको सुिनि�त गनुर् पदर्छ।
बःती/टोल िभऽका िबयाशील सामुदाियक सःथाह� (टोल िवकास सःथा, मिहला÷आमा समूह, वाल
क्लव/स�ाल, युवा क्लव, ःथानीय गैर सरकारी सं ःथाह�, नागिरक सचेतना

केन्ि, िविभ� सरकारी

कायार्लयबाट गठन भएका समूहजःता समूहह�) लाई पिन सहभागी गराउनु पदर्छ।
मािथ उल्लेख भए बमोिजमका सरोकारवालाह�को अिधकािधक सहभािगता हुने गरी वडा सदःयको
सं योजनमा िनधार्िरत समय, िमित र ःथानमा उपिःथत भै आयोजना छनौटको सम्बन्धमा अन्तरिबया,
छलफल, िवमशर् गरी आयोजनाह�को छनौट गनुप
र् न�छ । यसरी बःतीःतरमा छनौट भएका
आयोजना÷कायर्बमह�को सूची सं योजकले िलिखत �पमा तयार गरी वडा सिमितमा पेस गनुर् पदर्छ।
वडा सिमितह�ले टोल÷बःतीःतरबाट ूा� आयोजना र कायर्बमह�लाई िवषयक्षेऽ अनुसार समूहकृत
गिरन्छ । ॐोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधार्रण सिमितवाट ूा� बजेट सीमा र मागर्दशर्नको आधारमा
सम्बिन्धत वडाह�ले बःती टोलबाट ूा� योजनाह�म�येबाट वडाको लािग ूा� बजेट सीमाको अधीनमा
रही योजनाह�को छनौट र ूाथिमकता िनधार्रण समेत गरी अनुसूची ४ बमोिजमको ढाँचामा बजेट तथा
कायर्बम तजुम
र् ा सिमितमा पेस गनुर् पदर्छ।

बःती टोलबाट योजना माग गदार् वडाःतरका महत्वपूण र् योजनाह� छु ट भएको अवःथामा वडा सिमितले
त्यःता योजनाह� वडा सिमितको बजेट सीमा िभऽ रही औिचत्यताको आधारमा समावेश गनर् सक्नेछ ।
वडाको बजेट सीमािभऽ कायार्न्वयन हुन नसक्ने गाउँ/ नगरःतरीय महत्वपूणर् आयोजनाह� भएमा वडा
सिमितले गाउँ तथा नगरपािलकामा छु �ै सूची पठाउन सक्नेछ ।
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वडा सिमितले आयोजनाह�को ूाथिमकीकरण गदार् ॐोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधार्रण सिमितले
तोकेको आधारह� र िदगो िबकस लआय ूा� गन� कायर्बमलाई िवशेष ध्यान िदनुपन� हुन्छ। यसरी छनौट
भएका योजनाह�को ूाथिमकीकरणका साथ गाउँपािलका वा नगरपािलकामा पठाउनु पदर्छ।
र् ा
५.५.७ बजेट तथा कायर्बम तजुम
बजेट तथा कायर्बम तजुम
र् ा सिमितको गठन
ॐोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधार्रण सिमितबाट िनधार्रण भएको आयको ूक्षेपण, िवतरणको खाका र
बजेट िसमामा आधािरत भै ःथानीय तहको वािषर्क बजेट तथा कायर्बम तजुम
र् ा गनर् दे हाय बमोिजमको बजेट
तथा कायर्बम तजुम
र् ा सिमित गठन गनुप
र् न� हुन्छः
(क) उपाध्यक्ष वा उपूमुख

सं योजक

(ख) िवषयगत क्षेऽ हे न� गाउँ वा नगर कायर्पािलकाका सदःयह�

सदःय

(ग) ूमुख ूशासकीय अिधकृत

सदःय

(घ) योजना महाशाखा/िवभाग वा शाखा ूमुख

सदःय सिचव

यस सिमितको काम कतर्व्य र अिधकार दे हाय बमोिजम हुनेछ:
(क) आगामी आिथर्क वषर्को नीित तथा कायर्बमको ूःताव तयार गन�,
(ख) ॐोत अनुमान तथा बजेट सीमा िनधार्रण सिमितले िदएको बजेट सीमा िभऽ रही बजेट तथा
कायर्बमको ूाथिमकीकरण गन�,
(ग) बजेट तथा कायर्बमको ूःतावलाई िवषय क्षेऽगत �पमा छलफल गन� व्यवःथा िमलाई अिन्तम
ूःताव तयार गरी कायर्पािलकामा पेस गन�,
(घ) योजना तथा कायर्बममा दोहोरोपना हुन निदने व्यवःथा िमलाउने तथा योजना र कायर्बमबीच
आपसी तादतम्यता तथा पिरपुरकता कायम गन�,
(ङ) बजेट तथा कायर्बमसम्बन्धी ःथानीय तहको आवँयकता बमोिजम अन्य कायर्ह� गन�।
५.५.८ वािषर्क बजेट तथा कायर्बम तजुम
र् ा
िवषयगत �पमा ूाथिमकीकरण सिहत पेस भएका योजनाह�लाई बजेट तथा कायर्बम तजुम
र् ा सिमितले
कायर्बममा दोहोरो नपन� गरी दे हाय बमोिजम योजनाको ूाथिमकीकरण र बजेट तजुम
र् ा गनुर् पदर्छ ।
(क) ःथानीय तहको आविधक योजनाको स�च, लआय, उ�ेँय, रणनीित
(ख) ःथानीय तहको मध्यमकालीन खचर् सं रचना
(ग) बजेट तथा कायर्बम सिमितबाट ूा� बजेट सीमा, मागर्दशर्न र योजना ूाथिमकीकरणका आधारह�
(घ) िवषयगत सिमितबाट ूाथिमकीकरण भै नआएका तर गाउँ पािलका/नगरपािलका ःतरका महत्वपूणर्
आयोजनाह� (५.२.३. क, ख, ग, घ ङ बमोिजमका योजनाह�) छनौट गनुर् पन� भएमा ःप� आधार
र औिचत्य समेतका आधारमा बजेटको सुिनि�तता हुने गरी त्यःता योजना समावेश गनर् सिकनेछ
।
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(ङ) ःथानीय तहको ॐोत साधनले माऽ योजना सम्प� गनर् सम्भव नभएका तर ःथानीय तहका
अत्यावँयक र तोिकएको मापदण्ड पुरा गरे का योजनाह�ला� समपूरक अनुदानबाट स�ालन
गनर्को लािग ूःताव गनर् सिकने छ ।
बजेट तजुम
र् ा सिमितले तयार गरे को वािषर्क बजेट तथा कायर्बमको मःयौदा असार ५ गतेिभऽ अध्यक्ष र
ूमुखमाफर्त् कायर्पािलका समक्ष पेस गनुर् पदर्छ।
वडाह�बाट ूा� योजनाह�ला� बजेट सीमा, िदगो िवकास लआय, मागर्दशर्न तथा आयोजना ूाथिमकता
िनधार्रणका

आधारमा

एकीकृत

बजेट

तथा

कायर्बम

तजुम
र् ा

सिमितले

आवँयक

पिरमाजर्न

सिहत

कायर्पािलकामा पठाउनुपन� हुन्छ।
५.५.९ गाउँ/नगर कायर्पािलकाबाट बजेट तथा कायर्बम ःवीकृित
बजेट तथा कायर्बम तजुम
र् ा सिमितले पेस गरे को आगामी आिथर्क वषर्को वािषर्क नीित तथा कायर्बम,
राजःव र ब्ययको अनुमान (वािषर्क बजेट) गाउँ /नगर कायर्पािलकाबाट असार ५ गतेिभऽ ःवीकृत गरी
सक्नु पदर्छ।
कायर्पािलकाबाट ःवीकृत बजेट ूमुख वा अध्यक्षले आगामी आिथर्क वषर्को राजःव र व्यय (बजेट) को
अनुमानका �पमा सभामा पेस गनुप
र् छर् ।वािषर्क कायर्बम तथा बजेटसँग सम्बिन्धत दे हाय अनुसारको
ूःतावह� कायर्पािलकाको बैठकबाट ःवीकृत गिरन्छ ।


ःथानीय सरकारको नीित तथा कायर्बम



आिथर्क िवधे यक (आगामी वषर्को लािग ूःतािवत राजःव करका दरह�)



िविनयोजन िवधे यक (सि�त कोषबाट रकम िझक्ने र कायर्बमगत तथा शीषर्कगत खचर्सम्बन्धी)



बजेट वक्तव्य (गत आ.व. को यथाथर्, चालु आ.व.को सं शोिधत अनुमान र आगामी आ.व. को
अनुमािनत आय व्ययको िववरण सिहत)



वािषर्क िवकास कायर्बम (क्षेऽगत �पमा िवःतृत कायर्बमको सूची तथा सोमा ूःतािवत रकम)

५.५.१० गाउँ/नगर सभामा बजेट तथा कायर्बम पेस
गाउँ/नगर कायर्पािलकाबाट ःवीकृत भएको वािषर्क बजेट तथा कायर्बम उपाध्यक्ष/उपूमुख वा िनजको
असमथर्तामा कायर्पािलकाले तोकेको कायर्पािलकाको कुनै सदःयमाफर्त असार १० गतेिभऽ गाउँ/नगर
सभामा ूःतुत गनुर् पदर्छ । वािषर्क बजेट पेस गदार्:


गत आिथर्क वषर्को राजःव र व्ययको यथाथर् िववरण,



चालु आिथर्क वषर्को सं शोिधत अनुमान तथा



आगामी आिथर्क वषर्को योजना तथा कायर्बम, आय व्ययको अनुमािनत िववरण र



मध्यमकालीन खचर् सं रचना समेतको िववरण पेस गनुप
र् न� हुन्छ।
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५.५.११ बजेट तथा कायर्बम ःवीकृित
कायर्पािलकाबाट ःवीकृत ूःतािवत बजेट तथा कायर्बमसम्बन्धी सवै ूःतावह� अिन्तम ःवीकृितका लािग
सभामा दे हाय बमोिजम पेस गनुर् पदर्छ ।
(क) गाउँ/नगर सभामा ूःतुत भएको आगामी आिथर्क वषर्को वािषर्क नीित तथा कायर्बम, राजःव र
व्ययको अनुमान (वािषर्क बजेट) सभामा पेस भएको १५ िदन िभऽ छलफलको काम सम्प� गन�
गरी कायर्तािलका बनाउनु गनुर् पदर्छ।
(ख)

सभामा

छलफल

सम्प�

भएपिछ

सभाको

बहुमतले

बजेट

पािरत

गन�

वा

सुझावसिहत

कायर्पािलकामा िफतार् पठाउन सक्नेछ ।
(ग) सुझाव सिहत ूा� भएको बजेट उपर कायर्पािलकाले पुनिवर्चार गरी आवँयक पिरमाजर्न सिहत वा
पिरमाजर्न गनुर् पन� नदे िखएमा कारण सिहत ५ िदनिभऽ पुनः सभामा पेस गनुर् गनुर् पदर्छ।
(घ) कायर्पािलकाबाट पुनः पेस भएको बजेट तथा कायर्बम असार मसान्तिभऽ

सम्बिन्धत सभाले पािरत

गिरसक्नु गनुर् पदर्छ।
(ङ) सभाले ःवीकृत गरे को वािषर्क बजेट तथा कायर्बम ौावण १५ िभऽ सवर्साधारणको जानकारीको

लािग ूकािशत गनुर् पन� छ । साथै सम्बिन्धत गाउँपािलका/नगरपािलकाको वेवसाईटमा समेत
ूकाशन गनुर् गनुर् पदर्छ।

ःवीकृत वािषर्क बजेट तथा कायर्बम कायार्न्वयनको लािग कायर्पािलकाको कायार्लयमा पठाउनु पदर्छ।

५.६ कायार्न्वयन कायर्योजना
मध्यमकालीन योजनाको कायार्न्वयन वािषर्क योजना/वािषर्क िवकास कायर्बम तथा बजेट तजुम
र् ा गरी गन�
गिरन्छ । ५ वषर्को मध्यमकालीन योजना छ भने ५ वटा वािषर्क योजना/वािषर्क िवकास कायर्बम तथा
बजेट तजुम
र् ा गरी कायार्न्वयन गनुर् पन� हुन्छ । तसथर्, मध्यमकालीन योजना अनु�प मध्यमकालीन खचर्
सं रचना बनाउने र मध्यमकालीन खचर् सं रचना अनु�प वािषर्क िवकास कायर्बम तथा बजेट बनाउनु पन�
हुन्छ।
वािषर्क िवकास कायर्बमलाई ूभावकारी �पमा कायार्न्वयन गनर् यसको कायार्न्वयन योजना बनाउन
आवँयक छ । कायार्न्वयन योजनामा आविधक योजनाको उ�ेँय ूा� गनर्का लािग आवँयक कायार्न्वयन
िविध, कायार्न्वयन कायर्तािलका र िजम्मेवारी तािलका समेिटएको हुन्छ । त्यःतो कायार्न्वयन योजना तयार
गदार् आविधक योजनामा उिल्लिखत ःथानीय तहले गन� र बा� सहयोगबाट गन� समेत योजनाह�का लािग
वािषर्क कायर्योजना सिहतको कायार्न्वयन योजना तयार गनुप
र् न� हुन्छ। त्यःतै वािषर्क िवकास कायर्बम िभऽ
रहे का िवकास आयोजनाह�को पिन कायर्न्वयन गन� िबयाकलापह�को िवःतृत िववरण र त्यसको बजेटको
िवभाजन गनुर् आवँयक हुन्छ । ःथानीय तहको वािषर्क योजना तथा बजेट तजुम
र् ा कायर्िविध २०७४
अनुसार ःथानीय तहको वािषर्क कायर्बम तथा योजनाको कायर्तािलका िनम्नानुसार हुन ु पन� व्यवःथा
गिरएको छ ।
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(क) गाउँ/नगर सभाले पािरत गरे को वािषर्क बजेट तथा कायर्बम कायार्न्वयनका लािग सम्बिन्धत गाउँ
वा नगर कायर्पािलकाका ूमुख/अध्यक्षले ७ िदनिभऽ ूमुख ूशासकीय अिधकृतलाई बजेटको खचर्
गन� अिख्तयारी ूदान गनुप
र् न� हुन्छ।
(ख) अिख्तयारी ूा� भएको १५ िदनिभऽ ूमुख ूशासकीय अिधकृतले अनुसूची ८ बमोिजमको ढाँचामा
कायर्बम ःवीकृत गरी सम्बिन्धत िवभाग/महाशाखा/शाखा/इकाइ ूमुख र वडा सिचवलाई िलिखत
�पमा योजना कायार्न्वयनको िजम्मा िदनुपन� हुन्छ ।
(ग) योजना कायार्न्वयनको िजम्मा ूा� भएको िमितले ७ िदनिभऽ सम्बिन्धत िवभाग/महाशाखा/शाखा र
एकाइ ूमुख र वडा सिचवले कायर्बम कायार्न्वयनको कायर्तािलका ूमुख ूशासकीय अिधकृत
समक्ष पेस गनुप
र् न� हुन्छ ।
(घ) िवभाग/महाशाखा/शाखा/एकाइ ूमुख र वडा सिचवबाट पेस भएको कायार्न्वयन कायर्योजनामा
ूािविधक क्षमता, योजनाको सं वेदनिशलता, कायार्न्वयन ूाथिमकीकरण, नगद ूवाहको अवःथा
समेतको आधारमा कुनै सं शोधन गनुर् पन� दे िखएमा ूमुख ूशासकीय अिधकृतले सुझाव िदन सक्नेछ
। यसरी ूा� भएका सुझाव समेतको आधारमा सम्बिन्धत िनकायले कायार्न्वयन कायर्योजनामा
सं शोधन गरी ५ िदन िभऽ पुनः पेस गनुप
र् न� हुन्छ।
(ङ) सबै

िवभाग/महाशाखा/शाखा/इकाइ

ूमुख

ूशासकीय अिधकृतले एकिऽत गरी एकीकृत

र

वडा

सिचवबाट

ूा�

कायर्योजनालाई

ूमुख

कायार्न्वयन कायर्योजना कायर्पािलका समक्ष पेस

गनुप
र् न� हुन्छ।
५.६.१ योजना कायार्न्वयन िविध
क) कायार्न्वयन िविध िनधार्रण
योजना कायार्न्वयनका लािग आवँयक पूवार्धार सृजना गनुप
र् न� तथा सरोकारवालाह�बीच समन्वय एवम्
साझेदारी गनुप
र् न� भएकाले ःथानीय तहले आविधक योजनामा उिल्लिखत योजनाको सावर्जिनक िनमार्ण एवम्
सेवा खिरद सम्बन्धमा ःथानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४, सावर्जिनक खिरद ऐन, २०६३, खिरद
िनयमावली, आिथर्क कायर्िविध ऐन तथा िनयमावली र ःथानीय तहह�ले सं िवधान तथा अन्य ूचिलत
कानुनको अिधकार क्षेऽ िभऽ रही िनमार्ण गरे का ऐन िनयम अनुसार कायार्न्वयन गनुप
र् न� हुन्छ। यसरी
ु
कायार्न्वयन िविध िनधार्रण गदार् ठे �ाप�ा, उपभोक्ता सिमित, अमानत, सेवा करार, सं यक्त
व्यवःथापन वा
साझेदारी, गैरसरकारी सं ःथामाफर्त गन� सम्वन्धमा सावर्जिनक खिरद ऐनको पिरिध िभऽ रही योजना वा
ु ूव र् िनि�त गनुप
कायर्बम स�ालन हुनप
र् न� हुन्छ। ःथानीय तहले आिथर्क वषर् सु� भएको एक मिहना िभऽ
आफ्नो वािषर्क खिरद योजना र गु�योजना ःवीकृत गरी सो अनु�प खिरद कायर्को व्यवःथापन गनुप
र् न�
हुन्छ।
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ख) योजना कायार्न्वयन तािलका
योजना कायार्न्वयन गन� िनकायले कुन काम किहले सु� गन�, किहले सम्प� गन� समय िकटान गिरएको
कायर्तािलका बनाई कायार्न्वयन व्यवःथा गनुर् पदर्छ । योजना कायार्न्वयन गदार् सम्ब� िनकाय र
व्यिक्तलाई तोिकएका कायर् िजम्मेवारी र िबयाकलापूित िजम्मेवार बनाउन उपलिब्ध पिरणाम सूचकसिहत
कायर्सम्पादन करार गन� ूणाली अपनाउनु पन� हुन्छ।
योजना कायार्न्वयन तािलका
आयोजना

उपलिब्ध

सूचक

बजेट

िजम्मेवार

ूारम्भ गन�

पिरणाम तहको
रामपुर खानेपानी

१४ वटा धारा स�ालन

सम्प� गनुप
र् न�
अविध

२ लाख

खानेपानी

शाखा

२०७७ मागर्

२०७८ पौष

ूमुख

५.७ अनुगमन तथा मूल्या�न व्यवःथा
आयोजनाको कायार्न्वयनबाट लिक्षत उ�ेँय ूा� भयो भएन र आयोजनाको कायार्न्वयनबाट आयोजनाबाट
फाइदा पाउने अपेिक्षत जनताले उपयुक्त
र्
�पमा फाइदा पाए वा पाएनन् भनेर गिरने अध्ययन िव�ेषणलाई
आयोजनाको मूल्या�न भिनन्छ । सामान्यतया योजनाको मूल्या�न तीन ूकारको हुन्छ :
१. आयोजनाको कायार्न्वयन चरणमा गिरने आयोजनाको लेखाजोखा।
२. आयोजनाको कायार्न्वयन समाि� पिछ आयोजनाको लआय, उ�ेँय अनु�प काम भए, नभएको
लेखाजोखा गिरने आयोजनाको मूल्या�न ।
३. आयोजना समा� पिछ त्यसको स�ालनको ६-७ वषर् पिछ गिरने ूभाव मूल्या�न ।
कायार्न्वयन गिरएका योजना, नीित, कायर्बम तथा आयोजनाह� के कित सान्दिभर्क, लाभदायी र ूभावकारी
छन् ? तथा के कःता उपलिब्ध एवम् ूभावह� हािसल भएका छन् भ�े कुराको आन्तिरक वा बा�
मूल्या�नकतार्बाट उ�ेँयपूणर् र व्यविःथत तिरकाले लेखाजोखा गन� कायर् मूल्या�न हो । योजनाका
उपलिब्ध र ूभाव तहका सूचकमा के कित पिरमाणमा पिरवतर्न आयो भ�े जानकारी मूल्या�नबाट हुन्छ
।ःथानीय तहले आवँयकता र आयोजना वा कायर्बमको ूकृित अनुसार उिल्लिखत दुबै तहमा तेॐो
पक्षबाट पिन मूल्या�न गनु/
र् गराउनु पन� हुन्छ।
५.७.१ अनुगमन तथा सुपिरवेक्षण सिमितको गठन
ःथानीय तहबाट स�ािलत योजनाको लागत, पिरमाण, समय सीमा र गुणःतरीयताको आधारमा अनुगमन गरी
आवँयक पृ�पोषण िदनका लािग ूदे शको अनुगमन तथा मूल्या�न िदग्दशर्न २०७७ मा व्यवःथा
भएबमोिजम िनम्न अनुसारको अनुगमन तथा सुपिरवेक्षण सिमित गठन गनुप
र् न� हुन्छ।
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क.नगरपािलकाका उपूमुख र गाउँपािलकाका उपाध्यक्ष

सं योजक

ख. नगरपािलका र गाउँपािलका िनर्वार्िचत सदःय मध्ये कायर्पािलकाले तोकेको सदःय

सदःय

ग.नगरपािलका र गाउँपािलका मिहला सदःय मध्ये कायर्पािलकाले तोकेको सदःय

सदःय

घ.नगरपािलका र गाँउपािलका अनुगमन तथा मू�या�न अिधकृत वा योजना अिधकृत

सदःय सिचव

ङ. उपदफा (१) बमोिजमको सिमितको बैठकमा आवँयकता अनुसार सम्बिन्धत आयोजनाका
पदािधकारी, अनुगमन तथा मू�या�नसम्बन्धी िवशेष� तथा ूािविधक लाइ आमन्ऽण गनर् सिकनेछ ।उक्त
सिमितमा आवँयकता अनुसार कायर्पािलकाका अन्य सदःय तथा िवषय िव�लाई आमन्ऽण गनर् सिकनेछ ।
५.७.२ अनुगमन तथा सुपिरवेक्षण िविध
(क) कायर्पािलकामा एकीकृत कायार्न्वयन कायर्योजना पेस गरे को १५ िदन िभऽ अनुगमन तथा
सुपिरवेक्षण सिमितले वािषर्क अनुगमन कायर्योजना बनाई कायार्न्वयन गनुप
र् न� हुन्छ।
(ख) अनुगमन तथा सुपिरवेक्षण सिमितले गरे को कामको ूितवेदन ूत्येक २ मिहनामा पेस गरी
कायर्पािलकाको बैठकमा छलफल गनुप
र् न� हुन्छ।
(ग) कायर्पािलकाले

अनुगमन

तथा

सुपिरवेक्षण

सिमितको

ूितवेदन

समेतको

आधारमा

योजना

कायार्न्वयनमा दे िखएका ऽुि�ह� सच्याउन तथा समय र गुणःतर कायम गनर् सम्बिन्धत पक्ष
(उपभोक्ता सिमित, िनमार्ण व्यवसायी, परामशर्दाता, तथा कमर्चारी) लाई आवँयक िनद� शन िदनुपन�
हुन्छ । अनुगमन तथा सुपिरवेक्षण सिमितले िदएको िनद� शन पालना गनुर् सम्बिन्धत पक्षको
िजम्मेवारी हुनेछ ।
५.७.३ वडाःतरीय अनुगमन सिमित
आफ्नो वडािभऽ स�ािलत योजनाको लागत, पिरमाण, समय सीमा र गुणःतरीयताका आधारमा अनुगमन गरी
आवँयक पृ�पोषण िदनका लािग ूदे श तथा ःथानीय तहको अनुगमन तथा मू�या�न िदग्दशर्न २०७७ मा
व्यवःथा भएबमोिजम िनम्मानुसारको वडाःतरीय अनुगमन सिमित गठन गनुप
र् न� हुन्छ:
क. नगरपािलका तथा गाउँ पािलका कायर्पािलकाले तोकेको वडाको िनवार्िचत सदःय
ख. सम्बिन्धत वडा अध्यक्ष तोकेको मिहला वडा सदःय
ग. वडा सिचव

सं योजक
सदःय
सदःय सिचव

घ. उपदफा (१) बमोिजमको सिमितको बैठकमा आवँयकता अनुसार सम्बिन्धत आयोजनाका
पदािधकारी, अनुगमन तथा मू�या�नसम्बन्धी िवशेष� तथा ूािविधकलाई आमन्ऽण गनर् सिकनेछ ।
उक्त सिमितमा आवँयकता अनुसार अन्य कमर्चारीलाई आमन्ऽण गनर् सिकनेछ । सिमितले अनुगमन गदार्
दे िखएका समःयाका सम्बन्धमा अनुगमन तथा सुपिरवेक्षण सिमितलाई िनयिमत �पमा जानकारी गराउनु पन�
हुन्छ ।
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५.७.४ आयोजनाको मूल्या�न
गाउँपािलकाले ५ करोड, नगरपािलकाले १० करोड र उपमहानगरपािलका र महानगरपािलकाले २५ करोड
भन्दा वढी लागतका आयोजनाको योजना सम्प� भएको २ वषर्िभऽ तेॐो पक्षबाट ूभाव मूल्या�न गराउनु
पदर्छ ।

५.८ ससतर्, िवशेष र समपूरक अनुदानबाट स�ाािल योजना कायार्न्वयन
सं घ तथा ूदे श सरकारबाट ःथानीय तहमाफर्त् स�ालन गन� ससतर्, िवशेष र समपूरक अनुदानका
आयोजनाह�को कायार्न्वयन सम्बिन्धत तहबाट ूा� मागर्दशर्न बमोिजम हुनेछ ।

५.९ योजनाको भ ुक्तानी ूिबया
ःथानीय तहबाट स�ािलत योजनाको कायर्सम्प�

ूितवेदन रिन� िबल, आवँयक िबल भरपाई, सावर्जिनक

परीक्षण ूितवेदन र िनयमानुसार पेस गनुप
र् न� अन्य आवँयक कागजातका आधारमा रकम भ ुक्तानी गनुप
र् न�
हुन्छ ।

५.१० लागत साझेदारीमा योजना कायार्न्वयन
नेपाल/ूदे श सरकारले ःथानीय तहलाई पूवार्धार िवकाससम्बन्धी कुनै योजना कायार्न्वयन गनर् समपूरक
अनुदान ूदान गनर् सक्नेछ । समपूरक अनुदानका आधारह� दे हाय बमोिजम हुनेछन्–
(क)

आयोजनाको आवँयकता र ूाथिमकता,

(ख)

आयोजनाको सम्भाव्यता,

(ग)

आयोजनाको लागत,

(घ)

आयोजना कायार्न्वयन गनर्का लािग आवँयक लागत साझेदारी,

(ङ)

आयोजनाबाट ूा�हुने ूितफल वा लाभ,

(च)

आयोजना कायर्न्वयनका लािग आवँयक ूािविधक क्षमता ।

समपूरक अनुदान ूदान गन� कायर्िविध तथा अन्य व्यवःथा नेपाल सरकार तथा ूदे श सरकारले िनधार्रण गरे
बमोिजम हुनेछ ।

५.११ ूितवेदन ूणाली
सम्प� कामको पिरमाण र लेखाजोखा तथा िव�ेषण र सुझाव समेतको िलिपब� दःताबेज नै ूितवेदन हो
। ूितवेदन बाध्यकारी वा औपचािरक दुबै हुन्छन् । आविधक िवकास योजना र वािषर्क िवकास योजनाको
सन्दभर्मा ःथानीय तहले आआफ्नो सभा तथा सम्बिन्धत िनकायह�मा समेत िनयिमत �पमा ूितवेदन गनुप
र् न�
बाध्यकारी व्यवःथा छ । ूितवेदन ूणालीको ढाँचा ूदे श तथा ःथानीय तह अनुगमन तथा मूल्या�न
िदग्दशर्नले तोके बमोिजम गनुर् पदर्छ।
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५.१२ िविवध
५.१२.१ ःथानीय तहले ऋण िलन सक्ने
ःथानीय तहले राि�य ूाकृितक ॐोत तथा िव� आयोगको िसफािरसको सीमािभऽ रही सम्बिन्धत सभाबाट
ँ ीगत कायर्का लािग आन्तिरक
ःवीकृत हुनेगरी उत्पादनशील, रोजगारमुलक, आन्तिरक आय वृि� तथा पूज
ऋण िलन सक्ने छन् । त्यःतो ऋणको अविध अिधकतम २५ वषर्सम्म हुनेछ ।
नेपाल

सरकारबाट

ूा�

गाउँपािलका/नगरपािलकाले

भएको

ऋण

िनधार्िरत

वा

नेपाल

समयमा

सरकार
च ुक्ता

जमानी
नगरे मा

भै

िलएको

नेपाल

ऋण

सरकारले

सम्बिन्धत
त्यःतो

ु ानी
गाउँपािलका/नगरपािलकालाई उपलब्ध गराउने अनुदानबाट क�ा गरी सो रकम ूा� गन� वा ऋण भक्त
गिरिदनेछ ।
५.१२.२ वःतुगत िववरण (Profile) तयार गनुप
र् न�

ःथानीय तहले वािषर्क योजना र बजेट तजुम
र् ा गनुर् पूव र् ःथानीय तहको भौगोिलक, सामािजक, आिथर्क तथा
पूवार्धार लगायतका क्षेऽको यथाथर् िःथित दे िखने गरी वःतुगत िववरण (Profile) तयार वा

अ�ाविधक गनुर्

पदर्छ । अ�ाविधक वःतुगत िववरण आफ्ना Website माफर्त् सावर्जिनक गनुर् पदर्छ।
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पिरच्छे द - ६
योजनाबीचको अन्तरसम्बन्ध तथा सरकार र िनजी क्षेऽको भूिमका
६.१

तीनतह (कायर्क्षऽ
े ) का योजनीचको अन्तरसम्बन्ध

सं घ, ूदे श र ःथानीय तहका आविधक योजनाह�बीचमा अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ ।जसलाई तल िदइएको
िचऽबाट ःप� गिरएको छ।

सं घीय आविधक योजना
(राि�य लआय, ूाथिमकता

योजना
कायर्ब

खचर्
तथा

म तथा

उपल

अनुदा
न

ूदे श आविधक योजना

ब्धी

(ूादे िशक लआय, ूाथिमकता र
रणनीित)

ःथानीय आविधक योजना
(ःथानीय लआय, ूाथिमकता र
रणनीित)

िचऽ ६.१: संघ, ूदे श र ःथानीय तहको आविधक योजनाबीचको सम्बन्ध
त्यसै गिर तीनै तहका आविधक योजनामा लिक्षत गिरएका समृि� र सुखका पिरमाणात्मक लआयह�काबीच
पिन तादतम्यता वा अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ ।जसलाई अनुसूची-१२ मा उिल्लिखत गिरएको छ ।
६.२ दीघर्कालीन सोच, आविधक योजना, मध्यमकालीन खचर् सं रचना र वािषर्क बजेट तथा कायर्बमबीचको
सम्बन्ध
दीघर्कालीन सोच/योजना अनु�प आविधक योजना, आविधक योजना अनु�प मध्यमकालीन खचर् सं रचना
तयार गनुर् पन� र मध्यमकालीन खचर् सं रचना अनु�प वािषर्क िवकास कायर्बम तजुम
र् ा गनुर् आवँयक
हुन्छ।वािषर्क िवकास कायर्बमले बजेट कायार्न्वयनबाट ूितफल हािसल गनर् तथा मध्यमकालीन खचर्
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सं रचना र आविधक योजनाको नितजा हािसल गनर् सहयोग पुग्दछ । यसको लािग मध्यमकालीन खचर्
सं रचनाले

ॐोतको

सुिनि�तता

र

ूाथिमकता

ूदान

गदर्छ।

यी

िविभ�

अविधका

योजनाबीचको

अन्तरसम्बन्धलाई तलको िचऽबाट ःप� गिरएको छ।

ॐोत सिनि�तता र ूाथिमकता

दीघर्कालीन सोच

नितजा

(सोच, लआय, उ�ेँय)

आविधक योजना
(सोच, लआय, नितजा

वािषर्क योजना

तथा सावर्जिनक खचर्)

वािषर्क िवकास
कायर्बम तथा बजेट

मध्यमकािलन खचर्
सं रचना

प

दो

ते

चौ

पाँ

िह

ौो

ॐो

थो

चौ

बषर्

वषर्

वषर्

वषर्

लो

(क्षेऽगत/आयोजनागत
बजेट र ूितफल)

व

(नितजा, ूाथिमकता र ॐोत
अनुमान)

िचऽ ६.२: दीघर्कालीन सोच,आविधक योजना, मध्यमकालीन खचर् सं रचना र वािषर्क िवकास कायर्बम तथा
बजेटबीचको अन्तरसम्बन्ध

६.३ योजनामा सरकार, िनजी र सहकारी क्षेऽको भूिमका

हाॆो जःतो सीिमत ॐोत साधन रहेको र िवकासको चाहना र आवँयकता अत्यिधक रहे को दे शमा सीिमत
ॐोत साधनलाई अिधकतम ूितफल ूा� गन� क्षेऽमा लगानी गनुप
र् न� आवँयकता छ ।यसका लािग बजारले
माऽ सम्पूणर् ॐोत साधनको अित उ�म पिरचालन गनर् सक्दै न । खासगरी जनतालाई पुर्याउनु पन� िशक्षा,
ःवाःथ्य, खानेपानी, सुरक्षा, भौितक पूवार्धार िनमार्णका साथै कृिष क्षेऽको िवकास, रोजगारीको िसजर्ना, गरीबी
िनवारण, सन्तुिलत र समावेशी िवकास जःता िवषयह� राज्यको दाियत्विभऽ पदर्छन् ।तसथर्: उपलब्ध
सीिमत ॐोत साधनको उपयोग गरी यी राज्यको दाियत्व भएको क्षेऽमा लगानी गनुर् आवँयक छ। यसका
लािग सरकारले योजनाब� िवकासमाफर्त दे शको ित
र् न� हुन्छ ।
ू िवकास गनुप
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नेपालको सं िवधानले तीन खम्बे अथर् नीित अवलम्बन गन� कुरालाई जोड िदएको छ । अथर्तन्ऽका यी तीन
ु
क्षेऽ- सरकार, िनजी र सहकारी क्षेऽको आ-आफ्नो र सं यक्त
ूयासबाट माऽ दे शको तीो िवकास सम्भव
हुन्छ। तसथर्, िव. सं . २०१३ दे िख िमिौत अथर्तन्ऽको अवधारणा अनु�प सरकार र िनजी क्षेऽको
ूयासबाट िवकास गन� अवधारणा अनु�प योजनाब� िवकास ूयास सु� गिरएको हो ।यो अवधारणा साँतौ
योजनासम्म कायम रहयो । तर िव�व्यापी �पमा आएको उदारीकरणको लहर अनु�प नेपालले पिन आ��
् । त्यस योजनादे िख योजनालाई िनजी क्षेऽ
योजनादे िख उदार अथर्तन्ऽको अवधारणा अवलम्बन गरयो
समेतको व्यापक सहयोग िलई िवकास गनर्का लािग सरकारको भूिमका सीिमत गरी सरकारले िनयामक र
् साथै योजना तजुम
उत्ूेरक भूिमका खेल्ने गरी सांकेितक योजना तजुम
र् ा कायर् सु� गरयो
र् ा गदार् आम
् । र हालको सं िवधानले सहकारी क्षेऽ समेतको
जनताको िवचार र आवँयकता बुझ्ने कायर् सु� गरयो
आवँयकता र महत्वलाई आत्मसात गरी समम िवकासमा रा�का तीनै क्षेऽको ूयासलाई उपयोग गन�गरी
योजना तजुम
र् ा र िवकासमा जनताको अपनत्व वृि� गन� र िवकासलाई िदगो बनाउन जनसहभािगतामूलक
योजना तजुम
र् ाको आवँयकतालाई जोड िदएको छ। यसका साथै िवकासमा सावर्जिनक िनजी साझेदारी,
वैदेिशक लगानीलाई आकषर्ण गनर् समेत योजना तजुम
र् ाको अभ्यास गिरन्छ।
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अनुसूचीह�
अनुसूची- १
नेपालको संिवधानका सान्दिभर्क धाराह�
क. भाग ३ मौिलक हक र कतर्व्य
धारा १८.
(१)

समानताको हकः
सबै नागिरक कानुनको �ि�मा समान हुनेछन्। कसै लाई पिन कानुनको समान सं रक्षणबाट
वि�त गिरने छै न।

(२)

सामान्य कानुनको ूयोगमा उत्पि�, धमर्, वणर्, जात, जाित, िल�, शारीिरक अवःथा, अपा�ता,
ःवाःथ्य िःथित, वैवािहक िःथित, गभार्वःथा, आिथर्क अवःथा, भाषा वा क्षेऽ, वैचािरक आःथा
वा यःतै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गिरने छै न।

(३)

राज्यले नागिरकह�काबीच उत्पि�, धमर्, वणर्, जात, जाित, िल�, आिथर्क अवःथा, भाषा, क्षेऽ,
वैचािरक आःथा वा यःतै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गन� छै न।

(४)

समान कामका लािग लै ि�क आधारमा पािरौिमक तथा सामािजक सुरक्षामा कुनै भेदभाव
गिरने छै न।

(५)
धारा २५.
(१)

ृ सम्पि�मा लै ि�क भेदभाव िवना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ।
पैतक
सम्पि�कक हकः
ूत्येक नागिरकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पि� आजर्न गन�, भोग गन�, बेचिबखन गन�,
व्यावसाियक लाभ ूा� गन� र सम्पि�को अन्य कारोबार गन� हक हुनेछ। तर राज्यले
व्यिक्तको सम्पि�मा कर लगाउन र ूगितशील करको मान्यता अनु�प व्यिक्तको आयमा
कर लगाउन सक्नेछ।

(२)

सावर्जिनक िहतका लािग बाहेक राज्यले कुनै व्यिक्तको सम्पि� अिधमहण गन�, ूा� गन� वा
त्यःतो सम्पि� उपर अ� कुनै ूकारले कुनै अिधकारको िसजर्ना गन� छै न। तर कुनै पिन
व्यिक्तले गैरकानुनी �पले आजर्न गरे को सम्पि�को हकमा यो उपधारा लागू हुने छै न।

(३)

उपधारा (२) बमोिजम सावर्जिनक िहतका लािग राज्यले कुनै पिन व्यिक्तको सम्पि�
अिधमहण गदार् क्षितपूितर्को आधार र कायर्ूणाली ऐन बमोिजम हुनेछ।

(४)

उपधारा (२) र (३) को व्यवःथाले भूिमको उत्पादन र उत्पादकत्व वृि� गनर्, कृिषको
आधुिनकीकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण सं रक्षण, व्यविःथत आवास तथा सहरी िवकास
गन� ूयोजनका लािग राज्यले कानुनबमोिजम

भूिम सुधार, व्यवःथापन र िनयमन गनर् बाधा

पन� छै न।
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(५)

उपधारा (३) बमोिजम राज्यले सावर्जिनक िहतका लािग कुनै व्यिक्तको सम्पि� अिधमहण
गरे कोमा त्यःतो सावर्जिनक िहतको सटृ ा अक� कुनै सावर्जिनक िहतका लािग त्यःतो
सम्पि� ूयोग गनर् बाधा पन� छै न।

धारा २७.

सूचनाको हकः
ूत्येक नागिरकलाई आफ्नो वा सावर्जिनक सरोकारको कुनै पिन िवषयको सू चना माग्ने र
पाउने हक हुनेछ। तर कानुनबमोिजम गोप्य राख्नु पन� सूचनाको जानकारी िदन कसै लाई
बाध्य पािरने छै न।

धारा ३१.

िशक्षासम्बन्धी हकः

(१)

ूत्येक नागिरकलाई आधारभूत िशक्षामा पहुँचको हक हुनेछ।

(२)

ूत्येक नागिरकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको िशक्षा अिनवायर् र िनःशुल्क तथा
माध्यिमक तहसम्मको िशक्षा िनःशुल्क पाउने हक हुनेछ।

(३)

अपा�ता भएका र आिथर्क �पले िवप� नागिरकलाई कानुनबमोिजम

िनःशुल्क उच्च

िशक्षा पाउने हक हुनेछ।
(४)

�ि�िवहीन नागिरकलाई ॄे लिलिप तथा बिहरा र ःवर वा बोलाइसम्बन्धी अपा�ता भएका
नागिरकलाई सांकेितक भाषाको माध्यमबाट कानुनबमोिजम

िनःशुल्क िशक्षा पाउने हक

हुनछ
े ।
(५)

नेपालमा बसोबास गन� ूत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोिजम आफ्नो मातृभाषामा िशक्षा
पाउने र त्यसका लािग िव�ालय तथा शैिक्षक सं ःथा खोल्ने र स�ालन गन� हक हुनेछ।

धारा ३३.
(१)

रोजगारीको हकः
ूत्येक नागिरकलाई रोजगारीको हक हुनेछ। रोजगारीको सतर्, अवःथा र बेरोजगार
सहायता सं घीय कानुनबमोिजम हुनेछ।

(२)
धारा ३४.

ूत्येक नागिरकलाई रोजगारीको छनौट गनर् पाउने हक हुनेछ।
ौमको हकः

(१)

ूत्येक ौिमकलाई उिचत ौम अभ्यासको हक हुनेछ।

(२)

ूत्येक ौिमकलाई उिचत पािरौिमक, सुिवधा तथा योगदानमा आधािरत सामािजक सुरक्षाको
हक हुनेछ।

(३)

ूत्येक ौिमकलाई कानुनबमोिजम

शे ड युिनयन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूिहक

सौदाबाजी गनर् पाउने हक हुनेछ।
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धारा ३५.
(१)

ःवाःथ्यसम्बन्धी हकः
ूत्येक नागिरकलाई राज्यबाट आधारभूत ःवाःथ्य सेवा िनःशुल्क ूा� गन� हक हुनेछ र
कसै लाई पिन आकिःमक ःवाःथ्य सेवाबाट वि�त गिरने छै न।

(२)

ूत्येक व्यिक्तलाई आफ्नो ःवाःथ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ।

(३)

ूत्येक नागिरकलाई ःवाःथ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ।

(४)

ूत्येक नागिरकलाई ःवच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ।

धारा ३६.

खा�ससम्बन्ध हकः

(१)

ूत्येक नागिरकलाई खा�सम्बन्धी हक हुनेछ।

(२)

ूत्येक नागिरकलाई खा�वःतुको अभावमा जीवन जोिखममा पन� अवःथाबाट सुरिक्षत हुने
हक हुनेछ।

(३)
धारा ३७.

ूत्येक नागिरकलाई कानुनबमोिजम

खा� सम्ूभ ुताको हक हुनेछ।

आवासको हकः

(१)

ूत्येक नागिरकलाई उपयुक्त आवासको हक हुनेछ।

(२)

कानुनबमोिजम

बाहे क कुनै पिन नागिरकलाई िनजको ःवािमत्वमा रहे को वासःथानबाट

हटाइने वा अितबमण गिरने छै न।
धारा ३८.

मिहलाको हकः

(१)

ूत्येक मिहलालाई लै ि�क भेदभाव िवना समान वं शीय हक हुनेछ।

(२)

ूत्येक मिहलालाई सुरिक्षत मातृत्व र ूजनन ःवाःथ्यसम्बन्धी हक हुनेछ।

(३)

मिहला िव�� धािमर्क, सामािजक, साँःकृितक परम्परा, ूचलन वा अन्य कुनै आधारमा
शारीिरक, मानिसक, यौनजन्य, मनोवै�ािनक वा अन्य कुनै िकिसमको िहं साजन्य कायर् वा
शोषण

गिरने

छै न।

कानुनबमोिजम
(४)

त्यःतो

कायर्

कानुनबमोिजम

दण्डनीय

हुनेछ

र

पीिडतलाई

क्षितपूितर् पाउने हक हुनेछ।

राज्यका सबै िनकायमा मिहलालाई समानुपाितक समावेशी िस�ान्तका आधारमा सहभागी
हुने हक हुनेछ।

(५)

मिहलालाई िशक्षा, ःवाःथ्य, रोजगारी र सामािजक सुरक्षामा सकारात्मक िवभेदका आधारमा
िवशेष अवसर ूा� गन� हक हुनछ
े ।

(६)
धारा ३९.
(१)

सम्पि� तथा पािरवािरक मािमलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ।
बालबािलकाको हकः
ूत्येक बालबािलकालाई आफ्नो पिहचान सिहत नामकरण र जन्मदतार्को हक हुनेछ।
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(२)

ूत्येक बालबािलकालाई पिरवार तथा राज्यबाट िशक्षा, ःवाःथ्य, पालन पोषण, उिचत ःयाहार,
खेलकुद, मनोर�न तथा सवार्�ीण व्यिक्तत्व िवकासको हक हुनेछ।

(३)

ूत्येक बालबािलकालाई ूारिम्भक बाल

िवकास तथा बाल सहभािगताको हक हुनेछ।

(४)

कुनै पिन बालबािलकालाई कलकारखाना, खानी वा यःतै अन्य जोिखमपूणर् काममा लगाउन
पाइने छै न।

(५)

कुनै पिन बालबािलकालाई बालिववाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गनर् वा बन्धक
राख्न पाइने छै न।

(६)

कुनै पिन बालबािलकालाई सेना, ूहरी वा सश� समूहमा भनार् वा ूयोग गनर् वा साँःकृितक
वा धािमर्क ूचलनका नाममा कुनै पिन माध्यम वा ूकारले दुव्यर्वहार, उपेक्षा वा शारीिरक,
मानिसक, यौनजन्य वा अन्य कुनै ूकारको शोषण गनर् वा अनुिचत ूयोग गनर् पाइने छै न।

(७)

कुनै पिन बालबािलकालाई घर, िव�ालय वा अन्य जुनसुकै ःथान र अवःथामा शारीिरक,
मानिसक वा अन्य कुनै िकिसमको यातना िदन पाइने छै न।

(८)

ूत्येक बालबािलकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुनेछ।

(९)

असहाय,

अनाथ,

अपा�ता

भएका,

�न्�पीिडत,

िवःथािपत

एवम्

जोिखममा

रहे का

बालबािलकालाई राज्यबाट िवशेष सं रक्षण र सुिवधा पाउने हक हुनेछ।
(१०)

उपधारा (४), (५), (६) र (७) िवपरीतका कायर् कानुनबमोिजम

दण्डनीय हुनेछन् र

त्यःतो कायर्बाट पीिडत बालबािलकालाई पीडकबाट कानुनबमोिजम

क्षितपूितर् पाउने हक

हुनेछ।
धारा ४०. दिलतको हकः
(१)

राज्यका सबै िनकायमा दिलतलाई समानुपाितक समावेशी िस�ान्तको आधारमा सहभागी
हुने हक हुनेछ। सावर्जिनक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेऽमा दिलत समुदायको
सशक्तीकरण, ूितिनिधत्व र सहभािगताका लािग कानुनबमोिजम

(२)

दिलत

िव�ाथ�लाई

ूाथिमकदे िख

उच्च

िशक्षासम्म

िवशेष व्यवःथा गिरनेछ।

कानुनबमोिजम

छाऽवृि�

सिहत

िनःशुल्क िशक्षाको व्यवःथा गिरनेछ। ूािविधक र व्यावसाियक उच्च िशक्षामा दिलतका
लािग कानुनबमोिजम
(३)

िवशेष व्यवःथा गिरनेछ।

दिलत समुदायलाई ःवाःथ्य र सामािजक सुरक्षा ूदान गनर् कानुनबमोिजम

िवशेष व्यवःथा

गिरनेछ।
(४)

दिलत समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेसा, �ान, सीप र ूिविधको ूयोग, सं रक्षण र िवकास
गन� हक हुनेछ। राज्यले दिलत समुदायका परम्परागत पेसासँग सम्बिन्धत आधुिनक
व्यवसायमा उनीह�लाई ूाथिमकता िदई त्यसका लािग आवँयक पन� सीप र ॐोत
उपलब्ध गराउनेछ।

(५)

राज्यले भूिमहीन दिलतलाई कानुनबमोिजम
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(६)

राज्यले आवासिवहीन दिलतलाई कानुनबमोिजम

बसोबासको व्यवःथा गन�छ।

(७)

दिलत समुदायलाई यस धारा�ारा ूद� सुिवधा दिलत मिहला, पु�ष र सबै समुदायमा रहे का
दिलतले समानुपाितक �पमा ूा� गन� गरी न्यायोिचत िवतरण गनुर् पन�छ।

धारा ४१.

ज्ये� नागिरकको हकः
ज्ये� नागिरकलाई राज्यबाट िवशेष सं रक्षण तथा सामािजक सुरक्षाको हक हुनेछ।

धारा ४२.
(१)

सामािजक न्यायको हकः
सामािजक �पले पछािड परे का मिहला, दिलत, आिदवासी, आिदवासी जनजाित, मधेसी, था�,
अल्पसङ्ख्यक, अपा�ता भएका व्यिक्त, सीमान्तीकृत, मुिःलम, िपछडा वगर्, लै ि�क तथा यौिनक
अल्पसङ्ख्यक, युवा, िकसान, ौिमक, उत्पीिडत वा िपछिडएको क्षेऽका नागिरक तथा आिथर्क
�पले

िवप�

खस

आयर्लाई

समावेशी

िस�ान्तका

आधारमा

राज्यको

िनकायमा

सहभािगताको हक हुनेछ।
(२)

आिथर्क �पले िवप� तथा लोपोन्मुख समुदायका नागिरकको सं रक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण
र िवकासका लािग िशक्षा, ःवाःथ्य, आवास रोजगारी, खा�ा� र सामािजक सुरक्षामा िवशेष
अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ।

(३)

अपा�ता भएका नागिरकलाई िविवधताको पिहचानसिहत मयार्दा र आत्मसम्मानपूवक
र्
जीवनयापन गनर् पाउने र सावर्जिनक सेवा तथा सुिवधामा समान पहुँचको हक हुनेछ।

(४)

ूत्येक िकसानलाई कानुनबमोिजम

कृिष कायर्का लािग भूिममा पहुँच, परम्परागत �पमा

ूयोग र अवलम्बन गिरएको ःथानीय िबउ िबजन र कृिष ूजाितको छनौट र सं रक्षणको
हक हुनेछ।
(५)

नेपालमा अमगामी लोकतािन्ऽक पिरवतर्नका लािग भएका सबै जन आन्दोलन, सश� सं घषर्
र बािन्तका बममा जीवन उत्सगर् गन� सिहदका पिरवार, बेप�ा पािरएका व्यिक्तका पिरवार,
लोकतन्ऽका यो�ा, �न्�पीिडत र िवःथािपत, अपा�ता भएका व्यिक्त, घाइते तथा पीिडतलाई
न्याय एवम् उिचत सम्मान सिहत िशक्षा, ःवाःथ्य, रोजगारी, आवास र सामािजक सुरक्षामा
कानुनबमोिजम

धारा ४३.

ूाथिमकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ।

सामािजक सुरक्षाको हकः
आिथर्क �पले िवप�, अशक्त र असहाय अवःथामा रहे का, असहाय एकल मिहला, अपा�ता
भएका, बालबािलका, आफ्नो हे रचाह आफ� गनर् नसक्ने तथा लोपोन्मुख जाितका नागिरकलाई
कानुनबमोिजम

सामािजक सुरक्षाको हक हुनेछ।

धारा ४४. उपभोक्ताको हकः
(१)

ूत्येक उपभोक्तालाई गुणःतरीय वःतु तथा सेवा ूा� गन� हक हुनेछ।

62
ूदे श नीित तथा योजना आयोग, गण्डकी ूदे श, पोखरा नेपाल

k|b]z gLlt tyf of]hgf cfof]u, u08sL k|b]z

ःथानीय तहको योजना तजुम
र् ा िनद� िशका-२०७७

:yfgLo txsf] of]hgf th'{df lbUbz{g – @)&&

ख. भाग ४ राज्यको िनद� शक िस�ाान्, नीित तथा दाियत्व
धारा ४९.
(१)

मागर्िनद� शनका हपपम रहनेः
यस भागमा उिल्लिखत िनद� शक िस�ाात, नीित तथा दाियत्व राज्य स�ालनको मागर्िनद� शनका
हपमा रहनेछन्।

(२)

राज्यले यस भागमा उिल्लिखत िस�ाात, नीित र दाियत्वको कायार्न्वयन गनर् आवँयकता
अनुसार ॐोत साधन पिरचालन गन� गराउनेछ।

धारा ५०. िनद� शक िस�ाान्तहः
(१)

नेपालको ःवतन्ऽता, सावर्भौमस�ा, भौगोिलक अखण्डता र ःवाधीनतालाई सव�पिर राख्दै
नागिरकको िजउ, धन, समानता र ःवतन्ऽताको सं रक्षण गरी कानुनको शासन, मौिलक हक
तथा मानव अिधकारका मूल्य र मान्यता, लै ि�क समानता, समानुपाितक समावेशीकरण,
सहभािगता र सामािजक न्यायको माध्यमबाट राि�य जीवनका सबै क्षेऽमा न्यायपूण र् व्यवःथा
कायम गद� लोककल्याणकारी राज्यव्यवःथाको ःथापना गन� तथा परःपर सहयोगमा आधािरत
सं घीयताका आधारमा सं घीय �का�हहबीचको सम्बन्ध स�ालन गद� ःथानीय ःवाय�ता

र

िवकेन्िीकरणको आधारमा शासन व्यवःथामा समानुपाितक िस�ाातलाई आत्मसात् गद�
लोकतािन्ऽक

अिधकारको

लोकतािन्ऽक गणतन्ऽात्मक
(२)

उपभोग

गनर्

पाउने

अवःथा सुिनि�त गनर् सं घीय

व्यवःथा सु�� गन� राज्यको राजनीितक उ�ेँय हुनछ
े ।

धमर्, सं ःकृित, सं ःकार, ूथा, परम्परा, ूचलन वा अन्य कुनै पिन आधारमा हुने सबै ूकारका
िवभेद, शोषण र अन्यायको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाजको िनमार्ण गन� एवम्
राि�य गौरव, लोकतन्ऽ, जनपक्षीयता, ौमको

सम्मान, उ�मशीलता, अनुशासन, मयार्दा

सिहंणुतामा आधािरत सामािजक साँःकृितक मूल्यहहको िवकास गन�
िविवधताको सम्मान

र

तथा साँःकृितक

गद� सामािजक स�ाव, ��यब�ता र साम�ःय कायम गरी राि�य एकता

सु�� गन� राज्यको सामािजक र साँःकृितक उ�ेँय हुनेछ।
(३)

सावर्जिनक, िनजी र सहकारी क्षेऽको सहभािगता तथा िवकासमाफर्त् उपलब्ध साधन र ॐोतको
अिधकतम पिरचालन�ारा तीो आिथर्क वृि� हािसल गद� िदगो आिथर्क िवकास गन� तथा ूा�
उपलिब्धहहको न्यायोिचत िवतरण गरी आिथर्क असमानताको अन्त्य गद�

शोषणरिहत

समाजको िनमार्ण गनर् राि�य अथर्तन्ऽलाई आत्मिनभर्र, ःवतन्ऽ तथा उ�ितशील बनाउँदै
समाजवाद उन्मुख ःवतन्ऽ र समृ� अथर्तन्ऽको िवकास गन� राज्यको आिथर्क उ�ेँय हुनेछ।
(४)

नेपालको ःवतन्ऽता, सावर्भौमस�ा, भौगोिलक अखण्डता, ःवाधीनता र राि�य िहतको रक्षा गद�
सावर्भौिमक समानताका आधारमा अन्तरार्ि�य सम्बन्ध कायम गरी िव� समुदायमा राि�य
सम्मानको अिभवृि� गन�तफर् राज्यको अन्तरार्ि�य सम्बन्ध िनद� िशत हुनेछ।
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धारा ५१. राज्यका नीितह�ः
राज्यले दे हायका नीितह� अवलम्बन गन�छः–
(क) राि�य एकता र राि�य सुरक्षासम्बन्धी नीितः
(१) नेपालको ःवतन्ऽता, सावर्भौमस�ा, भौगोिलक अखण्डता र ःवाधीनताको सं रक्षण गद� राि�य
एकता अक्षुण्ण राख्ने,
(२) िविभ� जात, जाित, धमर्, भाषा, सं ःकृित र सम्ूदायबीच पारःपिरक स�ाव, सिहंणुता र ��यब�ता
कायम गरी सं घीय इकाइबीच परःपरमा सहयोगात्मक सम्बन्ध िवकास गद� राि�य एकता
ूव�र्न गन�,
(३) राि�य सुरक्षा ूणालीको िवकास गरी शािन्त सुरक्षाको व्यवःथा गन�,
(४) सवार्�ीण मानवीय सुरक्षाको ूत्याभूित गन�,
(५) राि�य सुरक्षा नीितका आधारमा नेपाली सेना, नेपाल ूहरी, सश� ूहरी, बल नेपाल लगायत
सबै सुरक्षा िनकायलाई सबल, सु��, व्यावसाियक, समावेशी र जनउ�रदायी बनाउने,
(६) राि�य आवँयकता अनु�प नागिरकलाई रा�को सेवा गनर् तत्पर र सक्षम बनाउने,
(७) पूव र् कमर्चारी, सै िनक र ूहरी लगायतका पूव र् रा�सेवकह�मा रहेको �ान, सीप र अनुभवलाई
रा� िहतमा समुिचत उपयोग गन�।
(ख) राजनीितक तथा शासन व्यवःथासम्बन्धी नीितः
(१) राजनीितक उपलिब्धको रक्षा, सु��ीकरण र िवकास गद� आिथर्क, सामािजक तथा साँःकृितक
�पान्तरणका माध्यमबाट जनताको सव��म िहत र समु�ित ूत्याभूत गन�,
(२) मानव अिधकारको सं रक्षण र सं व�र्न गद� िविधको शासन कायम राख्ने,
(३) नेपाल पक्ष भएका अन्तरार्ि�य सिन्ध सम्झौताह�को कायार्न्वयन गन�,
(४) सावर्जिनक

ूशासनलाई

ःवच्छ,

सक्षम, िनंपक्ष, पारदशीर्, ��ाचारमुक्त,

जनउ�रदायी

र

सहभािगतामूलक बनाउँ दै राज्यबाट ूा� हुने सेवा सुिवधामा जनताको समान र सहज पहुँच
सुिनि�त गरी सुशासनको ूत्याभूित गन�,
(५) आमस�ारलाई ःवच्छ, ःवःथ, िनंपक्ष, मयार्िदत, िजम्मेवार र व्यावसाियक बनाउन आवँयक
व्यवःथा गन�,
(६) सं घीय इकाइबीच िजम्मेवारी, ॐोत साधन र ूशासनको साझेदारी गद� सुमधुर र सहयोगात्मक
सम्बन्धको िवकास र िवःतार गन�।

(ग)

सामािजक र साँःकृितक �पपान्तरणसम्बन्ध नीितः
(१) ःवःथ र सभ्य सं ःकृितको िवकास गरी सामािजक सुसम्बन्धमा आधािरत समाजको िनमार्ण गन�,
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(२) ऐितहािसक, पुराताित्वक तथा साँःकृितक सम्पदाको सं रक्षण, सं व�र्न र िवकासका लािग
अध्ययन, अनुसन्धान, उत्खनन तथा ूचार ूसार गन�,
(३) सामािजक, साँःकृितक तथा सेवामूलक कायर्मा ःथानीय समुदायको िसजर्नशीलताको ूव�र्न र
पिरचालन गरी ःथानीय जनसहभािगता अिभवृि� गद� सामुदाियक िवकास गन�,
(४) राि�य सम्पदाको �पमा रहे का कला, सािहत्य र स�ीतको िवकासमा जोड िदने,
(५) समाजमा िव�मान धमर्, ूथा, परम्परा, रीित तथा सं ःकारका नाममा हुने सबै ूकारका िवभेद,
असमानता, शोषण र अन्यायको अन्त गन�,
(६) दे शको साँःकृितक िविवधता कायम राख्दै समानता एवम् सहअिःतत्वका आधारमा िविभ�
जातजाित र समुदायको भाषा, िलिप, सं ःकृित, सािहत्य, कला, चलिचऽ र सम्पदाको सं रक्षण र
िवकास गन�,
(७) बहुभािषक नीित अवलम्बन गन�।
(घ)

अथर्, उ�ोो र वािणज्यसम्बन्धी नीितः
(१) सावर्जिनक, िनजी र सहकारी क्षेऽको सहभािगता र ःवतन्ऽ िवकासमाफर्त राि�य अथर्तन्ऽ सु��
गन�,
(२) अथर्तन्ऽमा िनजी क्षेऽको भूिमकालाई महत्व िददै

उपलब्ध साधन र ॐोतको अिधकतम

पिरचालन गरी आिथर्क समृि� हािसल गन�,
(३) सहकारी क्षेऽलाई ूव�र्न गद� राि�य िवकासमा अत्यिधक पिरचालन गन�,
(४) आिथर्क क्षेऽका सबै गितिविधमा ःवच्छता, जवाफदे ही
व्यवःथा

गद�

र ूितःपधार्

कायम

गनर् िनयमनको

सवार्�ीण राि�य िवकासमा ूोत्साहन र पिरचालन गन�,

(५) उपलब्ध साधन, ॐोत तथा आिथर्क िवकासको ूितफलको न्यायोिचत िवतरण गन�,
(६) तुलनात्मक लाभका क्षेऽको पिहचान गरी उ�ोगको िवकास र िवःतार�ारा िनयार्त ूव�र्न गद�
वःतु तथा सेवाको बजार िविविधकरण र िवःतार गन�,
(७) कालाबजारी, एकािधकार, कृिऽम अभाव िसजर्ना

गन�

र ूितःपधार् िनयन्ऽण जःता कायर्को

अन्त्य गद� राि�य अथर्तन्ऽलाई ूितःपधीर् बनाई व्यापािरक ःवच्छता र अनुशासन कायम गरी
उपभोक्ताको िहत सं रक्षण गन�,
(८) राि�य अथर्तन्ऽको िवकासका लािग राि�य उ�ोगधन्दा र साधन ॐोतको सं रक्षण र ूव�र्न गरी
नेपाली ौम, सीप र कच्चा पदाथर्मा आधािरत ःवदे शी लगानीलाई ूाथिमकता िदने,
(९) राि�य अथर्तन्ऽको िवकासका लािग ःवदे शी लगानीलाई ूाथिमकता िदने,
ँ ी तथा ूिविधको
(१०) राि�य िहत अनुकूल आयात ूितःथापन, िनयार्त ूव�र्नका क्षेऽमा वैदेिशक पूज
लगानीलाई आकिषर्त गद� पूवार्धार िवकासमा ूोत्साहन एवम् पिरचालन गन�,
(११) वैदेिशक सहायता िलं दा राि�य आवँयकता र ूाथिमकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदशीर्
बनाउने र वैदेिशक सहायताबाट ूा� रकम राि�य बजेटमा समािहत गन�,
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ँ ीलाई राि�य िवकासमा उपयोग गन�,
गैरआवासीय नेपालीह�को �ान, सीप, ूिविध र पूज

(१३) ��ोिगक किरडोर, िवशेष आिथर्क क्षेऽ, राि�य पिरयोजना, िवदे शी लगानीका पिरयोजनाको
सन्दभर्मा अन्तर ूदे श तथा ूदे श र सं घ बीच समन्वय ःथािपत गराई आिथर्क िवकासलाई
गितशीलता ूदान गन�।
(ङ)

कृिष र भूिमसुधारसम्बन्धी नीितः
(१) भूिममा रहेको दोहोरो ःवािमत्व अन्त्य गद�

िकसानको िहतलाई ध्यानमा राखी वै�ािनक

भूिमसुधार गन�,
(२) अनुपिःथत भू–ःवािमत्वलाई िन�त्सािहत गद� जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व
वृि� गन�,
(३) िकसानको हक िहत सं रक्षण र सं व�र्न गद� कृिषको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग
नीितको अवलम्बन गरी भूिमको व्यवःथापन र कृिषको व्यवसायीकरण, ��ोिगकीकरण,
िविविधकरण र आधुिनकीकरण गन�,
(४) भूिमको उत्पादनशीलता, ूकृित तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा िनयमन
व्यवःथापन

र

गद� त्यसको समुिचत उपयोग गन�,

(५) कृषकका लािग कृिष साममी, कृिष उपजको उिचत मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवःथा गन�।
(च)

िवकाससम्बन्धी नीितः
(१) क्षेऽीय सन्तुलन सिहतको समावेशी आिथर्क िवकासका लािग क्षेऽीय िवकासको योजनाअन्तगर्त
िदगो सामािजक आिथर्क िवकासका रणनीित र कायर्बमह� तजुम
र् ा गरी समन्वयात्मक तवरले
कायार्न्वयन गन�,
(२) िवकासका �ि�ले पछािड परे का क्षेऽलाई ूाथिमकता िदं दै सन्तुिलत, वातावरण अनुकूल,
गुणःतरीय तथा िदगो �पमा भौितक पूवार्धारको िवकास गन�,
(३) िवकास िनमार्णको ूिबयामा ःथानीय जनसहभािगता अिभवृि� गन�,
(४) वै�ािनक अध्ययन अनुसन्धान एवम् िव�ान र ूिविधको आिवंकार, उ�यन र िवकासमा लगानी
अिभवृि� गन� तथा वै�ािनक, ूािविधक, बौि�क र िविश� ूितभाह�को सं रक्षण गन�,
(५) राि�य आवँयकता अनुसार सूचना ूिविधको िवकास र िवःतार गरी त्यसमा सवर्साधारण
जनताको सहज र सरल पहुँच सुिनि�त गन� तथा राि�य िवकासमा सूचना ूिविधको उच्चतम
उपयोग गन�,
(६) िवकासको ूितफल िवतरणमा

िवप�

नागिरकलाई ूाथिमकता िदं दै आम जनताले न्यायोिचत

�पमा पाउने व्यवःथा गन�,

66
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(७) एकीकृत राि�य पिरचय व्यवःथापन सूचना ूणाली िवकास गरी नागिरकका सबै ूकारका
सूचना र िववरणह� एकीकृत �पमा व्यवःथापन गन� तथा यसलाई राज्यबाट उपलब्ध हुने
सेवा सुिवधा र राि�य िवकास योजनासँग आब� गन�,
(८) जनसांिख्यक त�या�लाई अ�ाविधक गद� राि�य िवकास योजनासँग आब� गन�।
(छ) ूाकृितक साधन ॐोतको सं रक्षण, सं व�र्न र उपयोगसम्बन्धी नीितः
(१) राि�य िहत अनुकूल तथा अन्तरपुःता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात् गद� दे शमा उपलब्ध
ूाकृितक ॐोत साधनको सं रक्षण, सं व�र्न र वातावरण अनुकूल िदगो �पमा उपयोग गन� र
ःथानीय समुदायलाई ूाथिमकता र अमािधकार िदं दै ूा� ूित�लह�को न्यायोिचत िवतरण गन�,
(२) जनसहभािगतामा आधािरत ःवदे शी लगानीलाई ूाथिमकता िदं दै जलॐोतको बहुउपयोगी िवकास
गन�,
(३) नवीकरणीय ऊजार्को उत्पादन तथा िवकास गद� नागिरकका आधारभूत आवँयकता पिरपूितर्का
लािग सुपथ र सुलभ �पमा भरपद� ऊजार्को आपूितर् सुिनि�त गन� तथा ऊजार्को समुिचत ूयोग
गन�,
(४) जलउत्प� ूकोप िनयन्ऽण र नदीको व्यवःथापन गद� िदगो र भरपद� िसं चाइको िवकास गन�,
(५) जनसाधारणमा वातावरणीय ःवच्छता सम्बन्धी चेतना बढाई ��ोिगक एवम् भौितक िवकासबाट
वातावरणमा पनर् सक्ने जोिखमलाई न्यूनीकरण गद� वन, वन्यजन्तु, पक्षी, वनःपित तथा जैिवक
िविवधताको सं रक्षण, सं व�र्न र िदगो उपयोग गन�,
(६) वातावरणीय सन्तुलनका लािग आवँयक भूभागमा वन क्षेऽ कायम राख्ने,
(७) ूकृित, वातावरण वा जैिवक िविवधतामािथ नकारात्मक असर परे को वा पनर् सक्ने अवःथामा
नकारात्मक वातावरणीय ूभाव िनमूल
र् वा न्यून गनर् उपयुक्त उपायह� अवलम्बन गन�,
(८) वातावरण ूदू षण गन�ले सो बापत दाियत्व ब्यहोनुप
र् न� तथा वातावरण सं रक्षणमा पूवस
र् ावधानी र
पूवस
र् ूचीत सहमित जःता पयार्वरणीय िदगो िवकासका िस�ान्त अवलम्बन गन�,
(९) ूाकृितक ूकोपबाट हुने जोिखम न्यू नीकरण गनर् पूव र् सूचना, तयारी, उ�ार, राहत एवम्
पुनःथार्पना गन�।
(ज) नागिरकका आधारभूत आवँयकतासम्बन्धी नीितः
(१) िशक्षालाई वै�ािनक, ूािविधक, व्यावसाियक, सीपमूलक, रोजगारमूलक

एवम्

जनमुखी

बनाउँ दै

सक्षम, ूितःपधीर्, नैितक एवम् राि�य िहतूित समिपर्त जनशिक्त तयार गन�,
(२) िशक्षाक्षेऽमा राज्यको लगानी अिभवृि� गद� िशक्षामा भएको िनजी क्षेऽको

लगानीलाई िनयमन

र व्यवःथापन गरी सेवामूलक बनाउने,
(३) उच्च िशक्षालाई सहज, गुणःतरीय र पहुँचयोग्य बनाई बमशः िनःशुल्क बनाउँदै लै जाने,
(४) नागिरकको व्यिक्तत्व िवकासका लािग सामुदाियक सूचना केन्ि र पुःतकालयको ःथापना र
ूव�र्न गन�,
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(५) नागिरकलाई ःवःथ बनाउन राज्यले जनःवाःथ्यको क्षेऽमा आवँयक लगानी अिभवृि� गद�
जाने,
(६) गुणःतरीय ःवाःथ्य सेवामा सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँच सुिनि�त गन�,
(७) नेपालको परम्परागत िचिकत्सा प�ितको �पमा रहे को आयुव�िदक, ूाकृितक िचिकत्सा र
होिमयोपेिथक लगायत ःवाःथ्य प�ितको सं रक्षण र ूव�र्न गन�,
(८) ःवाःथ्य क्षेऽमा राज्यको लगानी अिभवृि� गद� यस क्षेऽमा भएको
र

व्यवःथापन

िनजी

लगानीलाई

िनयमन

गरी सेवामूलक बनाउने,

ु भ र गुणःतरीय बनाउन ःवाःथ्य अनुसन्धानमा जोड िदं दै ःवाःथ्य
(९) ःवाःथ्य सेवालाई सवर्सल
सं ःथा र ःवाःथ्यकमीर्को सं ख्या वृि� गद� जाने,
(१०) नेपालको

क्षमता

र

आवँयकताका

आधारमा

जनसं ख्या

व्यवःथापनका

लािग

पिरवार

िनयोजनलाई ूोत्सािहत गद� मातृिशशु मृत्युदर घटाई औसत आयु बढाउने,
(११) अव्यविःथत बसोबासलाई व्यवःथापन गन� तथा योजनाब� र व्यविःथत बःती िवकास गन�,
(१२) कृिष क्षेऽमा लगानी अिभवृि� गद�

खा� सम्ूभ ुताको मान्यता अनु�प जलवायु र माटो

अनुकूलको खा�ा� उत्पादनलाई ूोत्साहन गरी खा�ा�को िदगो उत्पादन, आपूितर्, स�य, सुरक्षा
र सुलभ तथा ूभावकारी िवतरणको व्यवःथा गन�,
(१३) आधारभूत वःतु तथा सेवामा सबै नागिरकह�को समान पहुँच सुिनि�त गद� दुगम
र् र पछािड
पािरएको क्षेऽलाई िवशेष ूाथिमकता िदई योजनाब� आपूितर्को व्यवःथा गन�,
(१४) यातायात सुिवधामा नागिरकह�को सरल, सहज र समान पहुँच सुिनि�त गद� यातायात क्षेऽमा
लगानी अिभवृि� गन� र वातावरण अनुकूल ूिविधलाई ूाथिमकता िदं दै सावर्जिनक यातायातलाई
ूोत्साहन र िनजी यातायातलाई िनयमन गरी यातायात क्षेऽलाई सुरिक्षत, व्यविःथत र अपा�ता
भएका व्यिक्त अनुकूल बनाउने,
(१५) नागिरकको ःवाःथ्य िबमा सुिनि�त गद� ःवाःथ्य उपचारमा पहुँचको व्यवःथा िमलाउने।
(झ) ौम र रोजगारसम्बन्धी नीितः
(१) सबैले काम गनर् पाउने अवःथा सुिनि�त गद� दे शको मुख्य सामािजक आिथर्क शिक्तको �पमा
रहेको ौमशिक्तलाई दक्ष र व्यावसाियक बनाउने र ःवदे शमा नै रोजगारी अिभवृि� गन�,
(२) मयार्िदत ौमको अवधारणा अनु�प सबै ौिमकको आधारभूत अिधकार सुिनि�त गद� सामािजक
सुरक्षा ूत्याभूत गन�,
(३) बालौम लगायत ौम शोषणका सबै �पको अन्त्य गन�,
(४) ौिमक र उ�मी व्यवसायीबीच सुसम्बन्ध कायम गद� व्यवःथापनमा ौिमकको सहभािगता
ूोत्साहन गन�,
(५) वैदेिशक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरिक्षत र व्यविःथत गनर् तथा ौिमकको रोजगारी र
अिधकारको ूत्याभूित गनर् यस क्षेऽको िनयमन र व्यवःथापन गन�,
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ँ ी, सीप, ूिविध र अनुभवलाई ःवदे शमा उत्पादनमूलक
(६) वैदेिशक रोजगारीबाट आजर्न भएको पूज
क्षेऽमा लगाउन ूोत्साहन गन�।
(ञ) सामािजक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीितः
(१) असहाय अवःथामा रहे का एकल मिहलालाई सीप, क्षमता र योग्यताको आधारमा रोजगारीमा
ूाथिमकता िदं दै जीिवकोपाजर्नका लािग समुिचत व्यवःथा गद� जाने,
(२) जोिखममा परे का, सामािजक र पािरवािरक बिहंकरणमा परे का तथा िहं सा पीिडत मिहलालाई
पुनःःथापना, सं रक्षण, सशक्तीकरण गरी ःवावलम्बी बनाउने,
(३) ूजनन अवःथामा आवँयक सेवा सुिवधा उपभोगको सुिनि�तता गन�,
(४) बालबच्चाको पालन पोषण, पिरवारको हे रचाह जःता काम र योगदानलाई आिथर्क �पमा
मूल्या�न गन�,
(५) बालबािलकाको सव��म िहतलाई ूाथिमक �पमा ध्यान िदने,
(६) मुक्त कमैया, कम्हलरी, हरवा, चरवा, हिलया, भूिमहीन, सुकुम्बासीह�को पिहचान गरी बसोबासका
लािग घर घडेरी तथा जीिवकोपाजर्नका

लािग

कृिषयोग्य जिमन वा रोजगारीको व्यवःथा गद�

पुनःःथापना गन�,
(७) राि�य िवकासमा युवा सहभािगता अिभवृि� गद� राजनीितक, आिथर्क, सामािजक र साँःकृितक
अिधकारह�को पूण र् उपयोगको वातावरण िसजर्ना गन�, युवाको सशक्तीकरण र िवकासका लािग
िशक्षा, ःवाःथ्य, रोजगारी लगायतका क्षेऽमा िवशेष अवसर ूदान गद� व्यिक्तत्व

िवकास

गन�

तथा राज्यको सवार्�ीण िवकासमा योगदानका लािग उपयुक्त अवसर ूदान गन�,
(८) आिदवासी जनजाितको पिहचान सिहत सम्मानपूवक
र् बाँच्न पाउने अिधकार सुिनि�त गनर् अवसर
तथा लाभका लािग िवशेष व्यवःथा गद� यस समुदायसँग सरोकार राख्ने िनणर्यह�मा सहभागी
गराउने तथा आिदवासी जनजाित र ःथानीय

समुदायको

परम्परागत

�ान, सीप, सं ःकृित,

सामािजक परम्परा र अनुभवलाई सं रक्षण र सं व�र्न गन�,
(९) अल्पसं ख्यक

समुदायलाई

आफ्नो

पिहचान

कायम

राखी सामािजक र साँःकृितक अिधकार

ूयोगको अवसर तथा लाभका लािग िवशेष व्यवःथा गन�,
(१०) मधे सी
लाभको

समुदाय, मुिःलम
समान िवतरण

र

िपछडा

तथा

त्यःता

वगर्लाई

आिथर्क, सामािजक तथा साँःकृितक अवसर र

समुदायिभऽका

िवप�

नागिरकको

सं रक्षण, उत्थान,

सशक्तीकरण र िवकासका अवसर तथा लाभका लािग िवशेष व्यवःथा गन�,
(११) उत्पीिडत तथा िपछिडएको क्षेऽका नागिरकको सं रक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण, िवकास र
आधारभूत आवँयकता पिरपूितर्का अवसर तथा लाभका लािग िवशेष व्यवःथा गन�,
(१२) सामािजक सुरक्षा र सामािजक न्याय ूदान गदार् सबै िल�, क्षेऽ र समुदायिभऽका आिथर्क �पले
िवप�लाई ूाथिमकता ूदान गन�,
(१३) ःवःथ, सक्षम र अनुशािसत नागिरक तयार गनर् खेलकुद तथा खेलाडीमा योजनाब� लगानी गन�
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र खेलकुदलाई राि�य एकता सु�� गन� एवम् अन्तरार्ि�य क्षेऽमा राि�य सम्मान अिभवृि� गर्न�
माध्यमको �पमा िवकास गन�,
(१४) सामुदाियक तथा राि�य वा अन्तरार्ि�य गैरसरकारी सं घ सं ःथाको लगानी र भूिमकालाई
जवाफदे ही र पारदशीर् बनाउँदै त्यःता सं ःथाह�को ःथापना, ःवीकृित, स�ालन, िनयमन र
व्यवःथापनका लािग एक�ार ूणाली अपनाउने र राि�य आवँयकता र ूाथिमकताका क्षेऽमा
माऽ त्यःता सं घ सं ःथाह�लाई सं लग्न गराउने।
(ट)

न्याय र दण्ड व्यवःथासम्बन्धी नीितः
(१) न्याय ूशासनलाई िछटो छिरतो,

ु भ,
सवर्सल

िमतव्ययी, िनंपक्ष, ूभावकारी र जनउ�रदायी

बनाउने,
(२) सामान्य ूकृितका िववाद समाधानका लािग मेलिमलाप, मध्यःथता जःता वैकिल्पक उपायह�
अवलम्बन गन�,
(३) राजनीितक, ूशासिनक, न्याियक, सामािजक लगायत सबै क्षेऽको ��ाचार र अिनयिमतता
िनयन्ऽणका लािग ूभावकारी उपाय अवलम्बन गन�।
(ठ)

पयर्टनसम्बन्धी नीितः
नेपालका ऐितहािसक, साँःकृितक, धािमर्क, पुराताित्वक र ूाकृितक सम्पदाह�को पिहचान, सं रक्षण,
ूव�र्न एवम् ूचार ूसार माफर्त राि�य अथर्तन्ऽको महत्वपूणर् आधारको �पमा पयार्वरण अनुकूल
पयर्टन उ�ोगको िवकास गन�, पयर्टन सं ःकृितको िवकास गनर् आवँयक वातावरण एवम् नीित िनमार्ण
गन� तथा पयर्टन उ�ोगको लाभ िवतरणमा ःथानीय जनतालाई ूाथिमकता िदने।

(ड)

अन्तरार्ि�य सम्बन्धसम्बन्धी नीितः
(१) नेपालको सावर्भौमस�ा, भौगोिलक अखण्डता, ःवाधीनता र राि�य िहतको रक्षा गनर् िबयाशील
ु
रहँदै सं यक्त
रा�सं घको बडापऽ, असं लग्नता, प�शीलको
िव�शािन्तको

मान्यताका

आधारमा

िस�ान्त, अन्तरार्ि�य कानुन

र

रा�को सव�पिर िहतलाई ध्यानमा राखी ःवतन्ऽ पररा�

नीित स�ालन गन�,
(२) िवगतमा भएका सिन्धह�को पुनरावलोकन गद� समानता र पारःपिरक िहतको आधारमा सिन्ध
सम्�ौताह� गन�।
धारा ५२ राज्यको दाियत्वः
नेपालको ःवतन्ऽता, सावर्भौमस�ा, भौगोिलक अखण्डता र ःवाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्दै

मौिलक हक

तथा मानव अिधकारको सं रक्षण र सम्वधर्न, राज्यका िनद� शक िस�ान्तह�को अनुसरण तथा राज्यका
नीितह�को बमशःकायार्न्वयन गद� नेपाललाई समृ� तथा समु�त बनाउने राज्यको दाियत्व हुनेछ।
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अनुसूची- २
ःथानीय तहको को पा�र्िचऽ (Profile) को ढाँचा
ःथानीय तहको को पा�र्िचऽमा समाबेस हुने िवषयह�कक सुची
१ पिरचय
१.१

पृ�भूिम

१.२

उ�ेँय

१.३

अध्ययन िविध
१.३.१ वःतुिःथितको िववरण
१.३.२ त�या� र सूचना स�लन
१.३.३ आधार वषर्को त�या� तथा सूचना
१.३.४ त�या�को तािलकीकरण
१.३.५ त�या�को िव�ेषण

१.४
२.

अध्ययनका सीमा

ूदे शको आधारभूत (भौगोिलक तथा भौितक) चिरऽ
२.१

भौगोिलक अविःथित, सीमाना तथा राजनीितक, ूशासिनक िवभाजन

२.२

भू-उपयोग

२.३

भू–क्षेऽ (टोपोमाफी, िभरालोपना)

२.४

माटोको बनावट र उवर्राशिक्त

२.५

भू–क्षय सम्भािवत क्षेऽ

२.६

जलवायु

२.७

जलॐोत/वन जं गल तथा अन्य ूाकृितक ॐोत साधन
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३. जनसं ख्याको चिरऽ
३.१

जनसं ख्याको आकार (वडा र टोल ःतरीय िवभाजन)

३.२

जनसं ख्याको वृि�दर

३.३

जनसं ख्याको िव�ेषण

(ूजननदर, जन्म, औसत आयु (मिहला र पु�षको औसत आयु समेत) , मृत्यु (मातृ/बाल/िशशु मृत्युदर) र
बसाइँसराइँ)
३.४

जनसं ख्याको बनावट

(उमेर, उमेर समूह, िल�, एकल मिहला, सहरी तथा मामीण जनसं ख्या, जनघनत्व, धमर्, जातजाित तथा
भाषागत एवम् अपा�ता अनुसार जनसं ख्या िववरण)
४. ःथानीय तहको आिथर्क िःथित तथा रोजगारीको िःथित
५.१

अथर्तन्ऽको सं रचनात्मक ःव�प

५.२

कृिष तथा िसं चाई क्षेऽ



कृिष उत्पादन तथा खा�ा� आत्मिनभर्रता (मुख्य कृिष तथा पशुजन्य उत्पादन र फलफूल
समेत)
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खा� सुरक्षाको अवःथा



िसं िचत क्षेऽ तथा िसं चाई ूणाली

५.३

अथर्तन्ऽको िविश�ीकरण

५.४

आिथर्क अन्तरसम्वन्ध



अन्तर क्षेऽ जःतै कृिष, वन आिद



अन्तर ूदे श आिथर्क सम्बन्ध

५.५

वैदेिशक लगानीको िःथित

५.६

घरपिरवारको आयःतर तथा गिरबीको िःथित

५.७

ौमशिक्त तथा रोजगारी िःथित



उमेर समूह १६ दे िख २४ सम्मको अवःथा (युवा रोजगारीको अवःथा)



उमेर समूह २४ दे िख ५९ वषर्सम्मको अवःथा



ःवेदेशी तथा िवदे शी रोजगारीको अवःथा (िल� तथा जातजाित अनुसार)
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५.८


उ�ोग तथा खानी क्षेऽको िःथित
��ोिगक िवकासको िःथित तथा ��ोिगक उत्पादन (ठू ला, मझौला, लघु, घरे ल ु तथा साना
समेत)



ूमुख ःथानीय उत्पादनको वजारीकरण र ूितःपधार्को िःथित



उ�मशीलता, िसप िवकास, बजारीकरण, कजार्, बजार सूचनामा उ�मीको पहुँचको



कच्चा पदाथर्को उपलब्धता तथा उपयोगको िःथित



खानी ॐोत तथा उपयोग



अन्य उ�ोग तथा खानीजन्य िववरण

५.९

िःथित

व्यापार, पयर्टन तथा सेवा क्षेऽको िःथित



थोक तथा खुिा व्यापार



िनकासी, पैठारी िःथित



ढु वानी तथा भण्डार



िव�ीय तथा व्यवसाय सेवा



पयर्टन क्षेऽ

५.१० आिथर्क िवकासका अन्य क्षेऽह�
६. भौितक तथा सावर्जिनक पूवार्धारको िःथित
६.१

सडक यातायात

(सडक यातायातको िःथित, सडक विगर्करण तथा सडक घनत्व र सडक पुनिनर्मार्णको अवःथा)
६.२

अन्य यातायातका साधनको (हवाइ यातायात, जल यातायात र रोप-वे, रे ल) िःथित

६.३

सूचना ूिविध तथा स�ार क्षेऽको िःथित

(हुलाक, टे िलफोन, मोबाइल, इन्टरनेट, टे िलिभजन, पऽपिऽका, रे िडयो)
६.४ िव�ुत ् तथा अन्य वैकिल्पक ऊजार्को िःथित
६.४.१ िव�ुतीकरणको अवःथा


ऊजार् उपलब्धता र ूयोगको अवःथा
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ःथानीय तहको योजना तजुम
र् ा िनद� िशका-२०७७

लघु तथा साना जलिव�ुत,् नवीकरणीय ऊजार् िवकास र ितनीह�को पिरूयोगको
सम्भावना

(वायोग्यास, सौयर् ऊजार्, सुधािरएको घ�, उ�त च ुल्हो÷वायो िोकेट÷जैिवक इन्धन)
६.५ खानेपानी तथा सरसफाइको िःथित


सहरी तथा मामीण खानेपानी आपूितर् र पहुँच िःथित



सहरी तथा मामीण सरसफाइको िःथित



खानेपानीका सम्भािवत �ोतह� र ितनको उपयोगको िःथित



िव�ालयह�मा खानेपानी तथा सरसफाइ (छाऽ र छाऽाका लािग चपीर्) सुिवधाको िःथित



खुल्ला िदशामुक्त क्षेऽको िःथित

६.६

ढल िनकास र फोहोरमैला स�लन तथा व्यवःथापन

६.७

नदी िनयन्ऽण

७. सामािजक क्षेऽको िःथित
७.१

िशक्षा



शैिक्षक तथा साक्षरता िःथित (वडा छु ि�ने गरी)



िशक्षा सेवा तथा सुिवधा, पूवार्धारको अवःथा



मानव सं साधनको माग र आपूितर्को िःथित



बाल िवकास



छाऽ छाऽाको अवःथा



िव�ालय भनार् दर तथा पिरत्याग दर, (आधारभूत र माध्यािमक तह)



वैकिल्पक एवम् अनौपचािरक िशक्षा



उच्च िशक्षा, क्याम्पस, िव�िव�ालय आिदको िःथित

७.२ ःवाःथ्य


ःवाःथ्य सेवा सुिवधाको िःथित

(उपःवाःथ्य चौकी, ूाथिमक ःवाःथ्य केन्ि, आयुव�द, अःपताल, िनजी अःपताल, विथर्� केन्ि तथा िशशु
ःयाहार केन्ि, औषधी पसल, िशक्षण अःपताल र अःपताल शैया, खोपको अवःथा)
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ःवाःथ्य सं ःथामा मानव सं साधनको िःथित (डाक्टर, नसर्, ःवाःथ्य कमीर्)



िनशुल्क उपचार तथा औषधी उपलब्धताको अवःथा



कोरा जन्म तथा मृत्यु दर



मातृःवाःथ्य



मिहला ःवाःथ्य



HIV/ AIDS को िःथित (सं बिमत, ूभािवत सं ख्या, जोिखम क्षेऽ, सही जानकारी भएको १५ दे िख
२४ वषर् उमेर समूह)



पोषण



ूमुख रोगह� र ितनको रोकथाम



ःवाःथ्य िबमाको िःथित
७.३

खेलकुद तथा मनोर�न

(र�शाला, कवडर् हल, पौडी पोखरी, व्यायाम केन्ि, खेल ूिशक्षण केन्ि, चलिचऽ घर तथा नाटक घर र
साँःकृितक केन्ि)
७.४

समाज कल्याण तथा सामािजक सुरक्षा



बालगृह र बृ�ाआ�मको िःथित



सडक बालबािलकाको िःथित



सामािजक सुरक्षा भ�ा ूा�कतार् र नागिरकको िःथित



छाऽवृि� र पोषण भ�ा िवतरणको िःथित

७.५

नागिरक सुरक्षा सेवा

(अपरािधक घटनाको ूकृित र ूवृि�, जनसं ख्या ूहरीको अनुपात, मिहला ूहरी, सुरक्षा अवःथा)
७.६

मिहला तथा बालबािलकाको िवकासको िःथित



शैिक्षक िःथित र पहुँच



ःवाःथ्य िःथित तथा ूजनन् ःवाःथ्य



सीप िवकास र क्षमता िवकासको िःथित



रोजगार िःथित र पहुँच (ःवदे शी तथा िवदे शी रोजगारी, समम आिथर्क िवकासको िःथित)
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ःथानीय तहको योजना तजुम
र् ा िनद� िशका-२०७७



वैवािहक िःथित÷बाल िववाह



समम सामािजक िःथित (भेदभाव, छु वाछु त, मिहला िव�� िहं सा)



सामुदाियक र राजनीितक िबयाकलापमा मिहला सहभािगता र ूितिनिधत्व



सेवा र सुिवधा मािथको पहुँच र िनयन्ऽण



िवकासका हरे क चरणमा मिहला तथा िपछिडएका वगर्को सहभािगता तथा िवकासको
ूितफलबाट लाभािन्वत वगर्



जन्म दतार्÷िववाह दतार् मृत्यु दतार्



एकल मिहलाको िःथित÷िवधवा



�न्दपीिडत मिहला, बालबािलकाको सं ख्या



बाल ौमको अवःथा



उपेक्षामा परे का र अिभभावकिवहीन बालबािलकाको अवःथा



समुदायमा आधािरत बाल सं रक्षण ूणाली



पीिडत मिहला÷बालबािलकाको न्यायमा पहुँचको िःथित



मिहला÷बालबािलकाको लािग अल्पकालीन आौयःथलको िःथित



वृ�ाौमको अवःथा



मिहला÷बालबािलका घरमूली रहेको अवःथा

७.७ पछािड परे का उत्पीिडत, दिलत तथा जनजाितको िःथित


(शैिक्षक िःथित, गिरबीको िःथित, रोजगारीको िःथित, ःवाःथ्य िःथित)



समम सामािजक िःथित (िनयन्ऽण र शिक्त िव�ेषण (िनणर्य ूिबयामा पहुँच) सामुदाियक र
राजनीितक िबयाकलापमा सहभािगता र ूितिनिधत्व तथा



सेवा र सुिवधा मािथको पहुँच
७.८ अपा�ता भएकाको अवःथा
७.९ लै ि�क अल्पसं ख्यकको िःथित

८. वन, वातावरण तथा जलवायु पिरवतर्नको िःथित
८.१ वन क्षेऽको िःथित

76
ूदे श नीित तथा योजना आयोग, गण्डकी ूदे श, पोखरा नेपाल

k|b]z gLlt tyf of]hgf cfof]u, u08sL k|b]z

ःथानीय तहको योजना तजुम
र् ा िनद� िशका-२०७७

:yfgLo txsf] of]hgf th'{df lbUbz{g – @)&&

८.२ वन सं रक्षण तथा जैिवक िविवधता
८.३ वन उत्पादन तथा सामुदाियक सहभािगता
८.४ वन पैदावारको माग तथा आपूितर् िःथित
८.५ सहरी वातावरण िःथित
(वायु तथा जलीय ूदूषण, ध्विन ूदू षण, माटो-जिमन ूदू षण, फोहरमौला व्यवःथापन, अन्य वातावरणीय
समःयाह� र ढल िनकास)
८.६ मामीण वातावरण िःथित


भूक्षय तथा बाढीपिहरो, नदी कटान



वन डढे लो



घरिभऽको वायु ूदू षण



अन्य वातावरणीय समःया

८.७

जलाधारको अवःथा

८.८

बाढी, पिहरो, नदी कटान, हुरी बतासबाट सम्भािवत जोिखमको अवःथा

९. सं ःथागत ॐोत तथा क्षमता
९.१

िव�ीय ॐोत तथा क्षमता िव�ेषण



ःथानीय सरकार



गैसस÷नगािरक समाजह�को क्षमता िवकास र िव�ीय अवःथा

९.२

आिथर्क ॐोत तथा आय



आन्तिरक ॐोत िःथित तथा ूक्षेपण



अनुदान, सहयोग तथा राजःव बाँडफाँटवाट ूा� रकम र सो को ूक्षेपण

९.३

आिथर्क ॐोत पिरचालन तथा आय िःथित

९.४

जनसहभािगता पिरचालन िःथित तथा ूक्षेपण

९.५

सुशासनको अवःथा



सूचना तथा अिभलेख केन्ि व्यवःथापन



नागिरक समाज, सं गठनको ूव�र्नको िःथित
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ःथानीय तहको योजना तजुम
र् ा िनद� िशका-२०७७



योजना, आयोजना र कायर्बमह�को अनुगमन



बाल बािलका, मिहला, दिलत, जनजाित सिमितह�को ूभावकािरता िःथित



ूदे श ःतरमा गिठत सिमित र ितनीह�को िबयाशीलता



नागिरक वडापऽको अनुगमन िःथित

९.६

योजना तथा कायार्न्वयन क्षमता िव�ेषण



योजना तथा कायार्न्वयनका लािग सं ःथागत ःव�प



सं ःथागत समन्वय तथा स�ाल



ॐोत उपयोग िःथित (शीषर्कगत खचर् िव�ेषण, स�ालन आयोजना सं ख्या र आयोजना
स�प� गन� दर, िविनयोिजत रकम िनकासा र खचर् िःथित)

९.७
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अनुसूची – ३
ःथानीय तहको आविधक िवकास योजनामा समावेश गनुर् पन� क्षेऽ-उपक्षेऽह�
पिरच्छे द १: पिरचय
१.१ पृ��ूिम
१.२ ःथानीय तहको वःतुिःथित िववरण
१.३ ःथानीय तहको िवकासको समीक्षा
पिरच्छे द २: समि�गग दीघर्कालीन सोच, लआय, उ�ेँय र रणनीित
२.१ पृ��ूिम
२.२ समःया र च ुनौती
२.३ अवसर
२.३ ःथानीय तहको समृि�का मुख्य स�वाहकह�
२.४ ःथानीय तहको दीघर्कालीन सोच, लआय, उ�ेँय र पिरमाणात्मक लआय
२.५ रणनीित
२.६ आिथर्क वृि�दर
२.७ लगानीको आवँयकता र ॐोत िविनयोजनको ूक्षेपण
पिरच्छे द ३: समि�गग आिथर्क नीित
३.१

सावर्जिनक खचर्

३.२ अन्तर सरकारी िव�
३.३ ॐोत साधनको बाँडफाँट तथा पिरचालनका आधारह�
३.४ राजःव पिरचालन
३.५ सावर्जिनक ऋण
३.६ सावर्जिनक, िनजी र सहकारी साझेदारी
३.७ वैदेिशक लगानी
पिरच्छे द ४: आिथर्क क्षेऽ
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ःथानीय तहको योजना तजुम
र् ा िनद� िशका-२०७७

४.१ कृिष तथा पशुपन्छी िवकास
४.२ खा� सुरक्षा तथा पोषण
४.३ भूिम व्यवःथा
४.४ वन तथा वातावरण
४.५ खिनज सम्पदा
४.६ ��ोग
४.७ वािणज्य तथा आपूितर्
४.८ पयर्टन
पिरच्छे द ५: सामािजक क्षेऽ
५.१ िशक्षा
५.२ जनसं ख्या तथा बसाइँसराइ
५.३ ःवाःथ्य तथा पोषण
५.५ िव�ान तथा ूिविध
५.६ युवा तथा खेलकुद
५.७ मिहला, बालबािलका, ज्ये� नागिरक तथा िकशोरिकशोरी
५.८ भाषा, सािहत्य, सं ःकृित र सम्पदा
५.९ अपा�ता भएका व्यि�ह�
५.१० ौम तथा रोजगार
५.११. सामािजक सुरक्षा तथा सं रक्षण
५.१२ लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेिशता
५.१३ सामािजक सं घसं ःथा
पिरच्छे द ६: भौितक पूवार्धार क्षेऽ
६.१ऊजार्
६.२ सडक
६.३ केबलकार, रज्जुमागर् तथा अन्य यातायात
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:yfgLo txsf] of]hgf th'{df lbUbz{g – @)&&

६.४ यातायात व्यवःथापन
६.५ मामीण िवकास तथा पूवार्धार िनमार्ण
६.६ सहरी िवकास
६.८ आवास तथा बःती िवकास र पुनिनर्मार्ण
६.९ स�ार तथा सूचना ूिविध पूवार्धार
६.१० खानेपानी तथा सरसफाइ
पिरच्छे द ७: लोकतन्ऽ र सुशासन
७.१

शािन्त सुरक्षा

७.२

ःथानीय एकता

७.३

मानव अिधकार

७.४

न्याय ूणालीको सु��ीकरण

७.५

ःथानीय तहको सन्तुिलत िवकास

७.६

शासकीय सुधार

७.७

ूशासकीय सुशासन

७.८

िव�ीय सुशासन

७.९

��ाचार िनवारण

७.१० मानव बेचिबखन तथा ओसारपसार िनयन्ऽण
पिरच्छे द ८: अन्तरसम्बिन्धत िवषय
८.१ गिरबी िनवारण
८.२ ��मशीलता िवकास
८.३

समानता तथा समावेशीकरण

८.४

वातावरण सं रक्षण

८.५

जलवायु पिरवतर्न

८.६ िवप� व्यवःथापन र जोिखम न्यूनीकरण

k|b]z gLlt tyf of]hgf cfof]u, u08sL k|b]z
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:yfgLo txsf] of]hgf th'{df lbUbz{g – @)&&
८.७

ःथानीय तहको योजना तजुम
र् ा िनद� िशका-२०७७

मानव सं शाधन िवकास

पिरच्छे द ९: तथ्या� ूणाली, योजना तजुम
र् ा, कायार्न्वयन र अनुगमन तथा मूल्या�न

82

९.१

तथ्या� ूणाली

९.२

योजना तजुम
र् ा र कायार्न्वयन

९.३

तहगत सम्बन्ध तथा अन्तरसरकार समन्वय

९.४

अनुगमन तथा मूल्या�न

९.५

अनुसन्धान तथा िवकास

९.६

आयोजना ब�क

k|b]z gLlt tyf of]hgf cfof]u, u08sL k|b]z

ःथानीय तहको योजना तजुम
र् ा िनद� िशका-२०७७

:yfgLo txsf] of]hgf th'{df lbUbz{g – @)&&
अनुसूची – ४
आविधक िवकास योजनाको उपक्षेऽगत खाका
पिरच्छे द-१

क्षेऽः- कुन क्षेऽ हो उल्लेख गन� (जःतै : आिथर्क क्षेऽ) ।
१.१ उप-क्षेऽको नाम: (जःतै : कृिष तथा पशुपञ्छी)
१.१.१ पृ�भूिम
यस खण्डमा योजना िनमार्णका लािग रोिजएको क्षेऽ (उदाहरणका लािग कृिष)का बारे मा पृ�भूिम लेख्न।
े एक
र ६/७ हरफ भन्दा बढी नलेखी सं िक्ष� बनाउने र अनुच्छे दमा लेख्ने ।
१.१.२ ूमुख समःया
यस खण्डमा उिल्लिखत क्षेऽका िव�मान समःयाह�को बारे मा ले ख्ने ।िवषय क्षेऽसँग सम्बिन्धत ूमुख
समःया (बढीमा ६ वटा) िव�ेषण सिहत एक अनुच्छे दमा लेख्न।
े समःया लेख्दा सम्बिन्धत ःथानीय तहले
ूकाशन गरे को िःथितपऽ वा अन्य कुनै दःताबेजमा उल्ले ख भएका समःया तथा च ुनौती समेतलाई
मध्यनजर गरे र लेख्न।
े
१.१.३ च ुनौती र अवसर
यस खण्डमा च ुनौती र असरको एक -एक अनुच्छे दमा लेख्ने ।
च ुनौती

उिल्लिखत क्षेऽसँग सम्बिन्धत िव�मान च ुनौतीह� के-के छन् उल्ले ख गन�।बढीमा ६-७ वटा/हरफमा

च ुनौतीह� ले ख्न।
े
अवसर
उिल्लिखत क्षेऽसँग सम्बिन्धत अवसरह� के-के रहे का छन् उल्लेख गन� ।बढीमा ६-७ वटा/हरफ
अवसरह� ले ख्न।
े
१.१.४ दीघर्कालीन सोच, लआय, उ�ेँय,
सोच
उिल्लिखत क्षेऽमा सम्बिन्धत ःथानीय तहको सोच लेख्ने । िवषयक्षेऽगत सोच लेख्दा राि�य, ूादे िशक एवम्
सम्बिन्धत ःथानीय तहका लआय र नितजा हािसल गनर् ूत्यक्ष र उल्लेख्य योगदान पुर्याउने गरी लेख्ने ।
िवषय क्षेऽगत दीघर्कालीन सोचको दःताबेज वा खाकासँग साम�ःय बनाउने ।
लआय
उिल्लिखत सोचलाई मूतर् �प िदन के कःता लआयह� िलने हो ? सो बारे मा लेख्ने । लआय लेख्दा
उल्लेिखत ःथानीय नितजा (Local Outcomes) हािसल गनर् ूत्यक्ष र उल्लेख्य �पमा योगदान पुर्याउने गरी
लेख्ने ।
उ�ेँय

ँ ागत �पमा उल्लेख
उिल्लिखत लआयलाई मूतर् �प िदन के कःता उ�ेँयह� आत्मसात गनर् सिकन्छ ? बुद

k|b]z gLlt tyf of]hgf cfof]u, u08sL k|b]z
ूदे श नीित तथा योजना आयोग, गण्डकी ूदे श
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ःथानीय तहको योजना तजुम
र् ा िनद� िशका-२०७७

:yfgLo txsf] of]hgf th'{df lbUbz{g – @)&&
गन� ।जःतै:

१ vfB ;'/Iff tyf kf]if0fsf] b[li6n] hf]lvddf /x]sf If]q / ;d"xx¿sf] klxrfg u/L kf]if0f s]lG›t sfo{qmd sfof{Gjog ug{'
२..........
३..........
१.१.५ रणनीित र कायर्नीित

नमुना तािलका

p2]Zo !M vfB ;'/Iff tyf kf]if0fsf] b[li6n] hf]lvddf /x]sf If]q / ;d"xx¿sf] klxrfg u/L kf]if0f s]lG›t sfo{qmd sfof{Gjog ug{' .
/0fgLlt
उ�ेँय १ पूरा गनर् अपनाएको

sfo{gLlt
रणनीित १. १ पूरा गनर् अपनाएको कायर्नीित

पिहलो रणनीित उल्लेखगन� ।

!=!=! vfB clwsf/ tyf vfB ;Dk|e"tf ;DaGwL P]gsf] k|efjsf/L ¿kdf sfof{Gjog
ul/g]5 .
!=! vfB clwsf/, vfB
!=!=@
vfBj:t'
sf] u'0f:t/ k/LIf0f, k|df0fLs/0f tyf lgodg k|s[ofnfO{ k|efjsf/L
;+k|e'tf, vfB ;'/Iff /
agfpg k|of]uzfnf ;]jfnfO{ ;'b[9 ul/g]5 .
kf]if0f ;DaGwL gLlt lgdf{0f
!=!=#
vfB
tyf kf]if0f ;'/Iffsf nflu cfjZos tYo tyf ;"rgf k|0ffnLsf] ljsf;
ug]{ .
u/L tYodf cfwfl/t gLlt tyf of]hgf lgdf{0f ul/g]5 .
उ�ेँय १ पूरा अपनाएको

रणनीित १. २ पूरागनर् अपनाएको कायर्नीित

दोौो रणनीित उल्लेखगन� ।

!=@ vfB tyf kf]if0f c;'/lIft !=@=! g]kfn vfB ;'/Iff cg'udg k|0ffnLnfO{ k|b]z tyf :yfgLo tx :t/df ;+:yfut
u/L vfB tyf kf]if0f l:yltsf] lgoldt cg'udg ul/g]5 .
;d'xx¿sf] klxrfg u/L
hgr]tgf clea[l4 ug]{ .
/0fgLlt
p2]Zo २M

sfo{gLlt

बमश:

उ�ेँय २ पूरा गनर् अपनाएको

रणनीित २.१ पूरा गनर् अपनाएको कायर्नीित

पिहलो रणनीित उल्लेखगन� ।

२.१.१ .....

२.१ .......

२.१.२.....
बमश:

नोट -: रणीनीित आवँयकता

नोट: कायर्नीित आवँयकता अनुसार

थपेर लेख्न सिकने

अनुसार थपेर लेख्न सिकने

p2]Zo ३M बमश:
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ःथानीय तहको योजना तजुम
र् ा िनद� िशका-२०७७

:yfgLo txsf] of]hgf th'{df lbUbz{g – @)&&

उ�ेँय ३ पूरा गनर् अपनाएको

रणनीित ३.१ पूरागनर् अपनाएको कायर्नीित

पिहलो रणनीित उल्लेखगन� ।

३.१.१ .....

३.१ .......
बमश:

३.१.२.....
३.१.३ .....
बमश:

नोट: १) उ�ेँय "नु" मा टु िगनु पन� हुन्छ, रणनीित: "ने" मा र कायर्नीित: नेछ मा टु िगनु पदर्छ |
२) मािथ १.१.४ को खण्डमा िलएका उ�ेँय कितवटा छन् सोही बमोिजम ूत्येक उ�ेँयका रणणीित र
कायर्नीित मािथ िदएको मागर्दशर्न अनुसार गन� ।
१.१.६ कायर्बमका ूाथिमकता
उिल्लिखत क्षेऽको योजना कायार्न्वयन गनर् महत्वपूणर् ठािनएका बढीमा ३ वटा कायर्बमह�को ूाथिमकता
उल्लेख गन� ।
१.
२.
३.

k|b]z gLlt tyf of]hgf cfof]u, u08sL k|b]z
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@ @=! @=!=! v kf]if0fo'Qm :yfgLo /}yfg]_ afnL a:t'x?sf]
;+/If0f tyf pTkfbg

;+Vof

ूदे श नीित तथा योजना आयोग, गण्डकी ूदे श, पोखरा नेपाल

&

!=@ !=@=! v k|b]z tyf :yfgLo txsf] ;+Vof
vfB ;'/Iff ;DaGwL
Ifdtf cleवृि� .

;+Vof

u kf]if0f tyf vfB ;'/Iffsf ;+Vof
nflu aflif{s of]hgf
lgdf{0f

^

!=!

!=@ !=@=! v :yfgLo txdf vfB
;'/Iff ;ldlt u7g ug]{

!

%

$

!=! !=!=# v vfB cefj /x]sf] If]q / k6s
3/kl/jf/sf] klxrfg

;+Vof

#

sfo{qmd
०

@

*%

१

हजार

बजेट �.

पिहलो आ.व.

(.......) लआय

cfwf/
OsfO{ aif{

!=! !=!=@ v s[lif tkm{sf] sfo{gLlt g+=
#=!=$ df pNn]lvt
sfo{qmdn] ;d]6\g]

(नमुना)

@

qmd ;+Vof

!=! !=!=! v k|b]z kf]if0f tyf vfB
;'/Iff ;DaGwL P]g
lgdf{0f

p�ेZo g+=

!

/0fgLlt g+=

ljifout If]q – $=# vfB ;'/Iff

१.१.७ िवःतृित कायर्बम

sfo{gLlt g+=
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;+s]t g+=

^

(

!

!

!

लआय
हजार

बजेट �.

दोौो आ.व

^

@%

२

१

लआय
हजार

बजेट �.

तेॐो आ.व.

;fljd, e's[;d,
:yfgLo tx
e's[;d, :yfgLo tx

३^

१२

;fljd, e's[;d,
ax' If]qLo kf]if0f
sfo{qmd

;fljd, e's[;d,
:yfgLo tx

e's[;d

lhDd]jf/ lgsfox?

;fljd, e's[;d,
ax' If]qLo kf]if0f
sfo{qmd

बजेट �. लाख

*%

$

@

!

लआय

of]hgf cjlwsf] hDdf

ःथानीय तहको योजना तजुम
र् ा िनद� िशका-२०७७

:yfgLo txsf] of]hgf th'{df lbUbz{g – @)&&

qmd ;+Vof
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३ ३.१ ३.१.१

३.१ ३.१.२

३.१ ३.१.३

!@

!#

!$

sfo{qmd

२०

हजार

बजेट �.

पिहलो आ.व.

(.......) लआय

cfwf/
OsfO{ aif{

v vfBfGgsf] ;Gt'lnt
;+Vof
pkef]u ug]{ afgLsf]
ljsf; ug{ hgr]tgfsf
sfo{qmd ;+rfng .

k|aw{g / pkef]udf
k|f]T;fxg ug]{

(नमुना)

@)

लआय
हजार

बजेट �.

दोौो आ.व

@)

लआय
हजार

बजेट �.

तेॐो आ.व.

६०

लआय

बजेट �. लाख

of]hgf cjlwsf] hDdf

e's[;d, :yfgLo tx

lhDd]jf/ lgsfox?
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उ�ेँय नं, रणनीित नं र कायर्नीित नं भन� तिरका: मािथ कितवटा उ�ेँय िलएको छ । सो उ�ेँय पूरा गनर् कितवटा रणनीित उल्लेख गिरएको छ र

तयार गनुर् पन� हुन्छ ।

िवःतृत कायर्बम (दफा १.१.७) को तािलका भन� तिरका: मािथ उिल्लिखत तािलका भदार् दफा १.१.५ को रणनीित र कायर्नीितको आधारमा कायर्बम

बढाउन सिकने छ ।

नोट: १) अवािधक योजना ३ दे िख ७ वषर् सम्मको हुन ् सक्ने भएकाले सोही बमोिजम लआयको महल (मािथ महल न.९ दे िख १३) घटाउन वा

२.१ २.१.३

!)

p�ेZo g+=

२.१ २.१.२

/0fgLlt g+=

(

*

sfo{gLlt g+=

ljifout If]q – $=# vfB ;'/Iff

;+s]t g+=

ःथानीय तहको योजना तजुम
र् ा िनद� िशका-२०७७

:yfgLo txsf] of]hgf th'{df lbUbz{g – @)&&
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क

ख

ग

क, ख

क,ग

क,ख,ग

१.

२.

३.

४.

५.

६.

तीनवटै तह ।

ःथानीय तह र नेपाल सरकार ।

ःथानीय तह र ूदे श सरकार ।

नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा कायर्न्वयन गन� ।

गण्डकी ूदे शसरकारसँगको समन्वयमा कायर्न्वयन गन� ।

ःथानीय तहले आफै कायर्न्वयन गन� ।

कायर्न्वयनको ढाँचा

k|b]z gLlt tyf of]hgf cfof]u, u08sL k|b]z
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एकाई (महल ७) भन� तिरकाः कायर्बम अनुसार कुन एकाईमा मापन गन� सो उल्लेख गन� ।जःतै: सं ख्या, वटा, िक.िम. हे. आिद ।

१४ मा समािव� गन� र जम्मा कायर्बमको सं ख्या तािलकाको महल १ को जम्मा सं ख्याले जनाउने छ ।

कायर्बमह� कायर्बमको महलमा रािखएको छ। यसै गरी सबै कायर्नीित को लािग अलग अलग कायर्बम तय गन�। योजना अविधको लआय महल

कृिषयोग्य भूिम चक्लाबन्दी नीित तजुम
र् ा र भुमीहीनलाई बाँझो जग्गा िलजमा उत्पादन गनर् िदने तथा व्यवसाियक करार खेित स�ालन २ वटा

कायर्बम महल (६) भन� तिरका: हरे क कायर्नीितलाई लिक्षत गरी कायर्बमह�को तय गनुर् पन� हुन्छ। जःतै: कायर्नीित १.१.१ लाई पूरा गनर्

स�ेत

बसं.

कायर्न्वयनको ढाँचा र स�ेत

गन� भएमा क, ख, ग गन� ।ढाँचा र स�ेत तलको तािलकामा उिल्लख गिरएको छ:

ःथानीय तह आफ� कायर्न्वयन गन� भए "क", ूदे श सरकार सँगको समन्वयमा गन� भए "ख", नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा गन� भए "ग" र िमलेर

कायार्न्यन ढाँचा (महल ५) भन� तिरका: महल ५ मा कायार्न्यवन गन� िनकाएको स�ेत ःप� पनुर् पन� हुन्छ ।जःतै: मािथको तािलकामा भरे जःतै

(कायर्नीित) मा १.१.१लेख्न।
े

उ�ेँय १ मा २ वटा रणनीित (१.१, १.२) िलएको छ त्यसैले महल २ (उ�ेँय) मा १ लेख्न,े महल ३(रणनीित स�ेत) मा १.१ र महल ४

वटा रणनीित रािखएको छ, रणनीित १ र २ को लािग बमश: ३ र १ वटा कायर्नीित िलइएको छ । त्यसैले सोही बमोिजम नम्बिरङ गन� । जःतै:

उक्त रणनीित पूरा गनर् कितवटा कायर्नीित उल्लेख गिरएको छ सो बमोिजम १.१.५ खण्डलाई आधार मानी लेख्ने । जःतै: उ�ेँय १ को लािग २

ःथानीय तहको योजना तजुम
र् ा िनद� िशका-२०७७

:yfgLo txsf] of]hgf th'{df lbUbz{g – @)&&

k|b]z gLlt tyf of]hgf cfof]u, u08sL k|b]z
ँ लन गन� र सबै
सो मूल्यले लआयलाई गुणन गरी बजेट आक

िजम्मेवार िनकाय भन� तिरका: कायर्बम कायार्न्वयन गनर् िजम्मेवार िनकायह� कुन- कुन हुन ? सो लेख्ने ।जःतै: सम्बिन्धत वडा कायार्लयह�

बमोिजमका जम्मा लआय ।

योजना अविधको जम्मा उपलिब्ध भन� तिरका: यस खण्डमा योजना अविधको जम्मा सम्बिन्धत कायर्बमको Cumulative ूत्येक वषर्को जोडगरी सोही

ँ लन गन� ।
वषर्को जोड बाट जम्मा कायर्बम अविधको बजेट आक

बजेट भन� तिरका: यस खण्डमा ूत्येक कायर्बमको लािग ूित एकाई कित मूल्य पछर्

(िऽवषीर्य वा प�वषीर्य) हािसल गन� हो सोही बमोिजम तथ्या� भद� जाने ।

लआय (महल ९ दे िख १४) भन� तिरका: यस खण्डमा योजनाको सं रचना अनुसार आधार वषर्को तथ्या�लाई आधार मानी हरे क वषर्मा के कित लआय

वःतुिःथित तथ्या� भन� ।

आधार वषर् (महल ८) तथ्या� भन� तिरकाः महल ७ मा उल्लेिखत एकाईलाई आधार मानी यस खण्डमा सम्बिन्धत कायर्बमको आधार वषर्को

ःथानीय तहको योजना तजुम
र् ा िनद� िशका-२०७७
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२

glthf
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cfjZos vfBfGg :6s
(buffer stock) /fVg]
व्यवःथा eO{ vfBfGgsf]
cefj gx'g]

उपलब्धता बढे को हुन

ूितव्यिक्त खा�ा�

घरधुरीको सं ख्या घटे को हु

चरम खा� असुरिक्षत

;'/lIft vfgf jf cfxf/
ljxf/df kl/jt{g eO
vfBfGgaf6 nfUg] /f]ux?
sd x'g]

३

;"rs

d]= 6g

के.जी

२३४

२६०

५

२८०

४

३

३०० ३००

३

९

उपलिब्ध

१०

भू कृ

११

s[lif

न/

ूितवेद सम

ूगित भू कृ

s[lif
tYofÍ

सम

सम

s[lif भू कृ
tYofÍ

६

८

आ.व.

तेॐो

of]hgf cjlwsf] कुल

ूितशत =

७

आ.व

आ.व.

६

दोौो

पिहलो

उपलिब्ध

k'i6\ofO{sf] ॐोत

s[lif
tYofÍ

५

cfwf/ jif{
२)&%÷
&^

lhDd]jf/ lgsfo

ूितशत

४

OsfO{
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k|efj k|b]zsf] nflu
cfjZos ;'/lIft
vfBfGg pknJw
ePsf] x'g]

१

glthf
:t/

$=# vfB ;'/Iff

नितजा खाका (नमुना)

नमुना सिहत नितजा खाकाको तािलका तल ूःतुत गिरएको छ:

१.१.८. नितजा खाका

bLljn ;+s]t
ADS ;+s]t
bL/fn ;+s]t
k|;;+ ;+s]t

ःथासल

hf]lvd tyf cg'dfg

३

@

@

$

$

@

@

s}lkmot

१ क, ख

१

१२ १ १४ १५ १६ १७
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glthf

;"rs

k|ltkmn vfB clwsf/ tyf
!=! vfB ;Dk|e"tf
;DaGwL P]gsf]
k|efjsf/L ¿kdf
sfof{Gjog ePsf] x'g]

@)

;+Vof

८५

vfB clwsf/, vfB
;+k|e'tf, vfB ;'/Iff tyf
kf]if0f ;DjGwdf k}/jL tyf
hgr]tgf uf]i7L स�ालन
ePsf :yfgLo txsf] ;+Vof

!%

५८

आ.व

आ.व.

!

५!

दोौो

पिहलो

उपलिब्ध

;+Vof

सं ख्या

Kflnsf

सं ख्या

OsfO{

cfwf/ jif{
२)&%÷
&^

k|b]z kf]if0f tyf vfB
;'/Iff ;DaGwL P]g lgdf{0f

ax' If]qLo kf]if0f tyf vfB
;'/Iff sfo{qmdsf] ;+rfng
x'g]

c;/ ! vfB ;'/Iff tyf
vfB cefj /x]sf] If]q /
kf]if0fsf] b[li6n]
3/kl/jf/sf] klxrfg x'g]
hf]lvddf /x]sf If]q / (घरधुरी)
;d"xx¿sf] klxrfg eO{
kf]if0f s]lGb|t sfo{qmd
sfof{Gjog ePsf] x'g]

glthf
:t/

$=# vfB ;'/Iff

@%

८५

आ.व.

तेॐो

of]hgf cjlwsf] कुल
उपलिब्ध

e"s[;d
e"s[;d÷
:yf= tx

६०

s[lif
tYofÍ

न/

ूितवेद सम

ूगित भू कृ

s[lif
tYofÍ

न/

ूितवेद सम

ूगित भू कृ

lhDd]jf/ lgsfo

!

८५

k'i6\ofO{sf] ॐोत

tYofÍ

k|;;+ ;+s]t

६

६

३

@

bL/fn ;+s]t

२

२

४

$

१

२ ३

२ ३

१ १

@

bLljn ;+s]t
ADS ;+s]t

ःथासल

hf]lvd tyf cg'dfg
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s}lkmot

v

क

क, ख

क, ख

:yfgLo txsf] of]hgf th'{df lbUbz{g – @)&&

91

92

glthf

;"rs

u'0f:t/ k|dfl0fs/0f ePsf
s[lif pkhsf] ;+Vof

;+Vof

;+Vof

OsfO{

cfwf/ jif{
२)&%÷
&^

%@

आ.व

आ.व.

%@

!

दोौो

पिहलो

उपलिब्ध

%@

आ.व.

तेॐो

उपलिब्ध

१५६

!

of]hgf cjlwsf] कुल
k'i6\ofO{sf] ॐोत
ूितवेदन

ूगित

lhDd]jf/ lgsfo

e"s[;d

e"s[;d

k|;;+ ;+s]t

६

bL/fn ;+s]t

२

k|b]z gLlt tyf of]hgf cfof]u, u08sL k|b]z
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पािदल: पािलका िदघर्कािलन लआय स�ेत

k|ltkmn #=1=4
df pNn]lvt
sfo{qmdn]
;d]6\g]

s[lif tkm{sf]
k|ltkmn #=1=4
df pNn]lvt
sfo{qmdn]
;d]6\g]

s}lkmot

२ ३ s[lif tkm{sf]

bLljn ;+s]t
ADS ;+s]t

ःथासल

hf]lvd tyf cg'dfg

नोट: ःथाससं स�ेत- ःथानीय तहको समृि�को स�ेत, ूसमुसं स�ेत- ूदे श समृि�का मुख्य सं वाहकको स�ेत; िदिवल स�ेत: िदगो िवकास स�ेत; िदराल :िदघर्कािलन राि�य लक्ष;

लगानी: दक्ष जनशिक्त, ूिविध, उपकरण, िनमार्ण साममी, दाना, चोकर, घाँस र ��, वािषर्क कायर्बम र बजेट, कृिष िवकास रणनीित

k|efjsfl/tfsf nflu
k|of]uzfnf ;]jf ;'b[9
ePsf] x'g]

तथा िनयमन ूकृया

k|ltkmn vfBj:t'sf] u'0f:t/ u'0f:t/ k|df0fLs/0f
!=@ k/LIf0f, k|df0fLs/0f k|of]uzfnfsf] ;+Vof

glthf
:t/

$=# vfB ;'/Iff

ःथानीय तहको योजना तजुम
र् ा िनद� िशका-२०७७
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ःथानीय तहको योजना तजुम
र् ा िनद� िशका-२०७७

:yfgLo txsf] of]hgf th'{df lbUbz{g – @)&&
नितजा खाका भन� तिरका

सामन्यतय नितजा खाका लगानी खण्डबाट भद� मािथ ूभावसम्म पुग्ने गिरन्छ । नितजा खाकाको फ्लो–

लगानीले ूितफल दे खाउँछ, ूितफलले असर दे खाउन सु� गदर्छ र असरले एकमु� ूभाव दे खाउँछ भ�े
मान्यतामा सं रचना गिरएको हुन्छ ।
लगानी खण्ड भन� तिरका: यस खण्डमा उिल्लिखत क्षेऽसँग सम्बिन्धत योजना कायर्न्वयन गदार् के के कुराको
लगनी गनुपर् न� हुन्छ, सोही िवचार गरी लेख्ने । जःतै कृिष क्षेऽमा लगानी भनेको जनशिक्त, कृिष उपकरण,
मल, िबउ, िसं चाई, भूिम, तािलम, वािषर्क कायर्बम र बजेट आिद हुन सक्दछन् ।
ूितफल खण्ड र सो का सूचकह� भन� तिरका: सामान्यतया ूितफल खण्डको नितजाह� भदार् रणनीितलाई
आधार बनाई भन� गिरन्छ र सोही बमोिजम के कःता सूचकह�को औिचत्यता पुि� गनर् सिकन्छ सोही
बमोिजमको सूचकह�को व्यवःथा गनुपर् दर्छ ।
असर खण्ड र सो का सूचकह� भन� तिरका: सामान्य तय असर खण्डका नितजाह� भदार् उ�ेँयलाई आधार
बनाई भन� गिरन्छ र सोही बमोिजम के कःता सूचहक�को औिचत्यता पुि� गनर् सिकन्छ सोही बमोिजमका
सूचकह�को व्यवःथा गनुपर् दर्छ ।
ूभाव खण्ड र सो का सूचकह� भन� तिरका: ूितफलबाट दे िखने असरह�ले के कःता ूभाव पादर्छन् सोही
बमोिजमका सूचकह�को व्यवःथा गरी यस खण्डमा भनुपर् दर्छ। यस खण्डमा व्यवःथा गन� सूचकह� सम्बिन्धत
क्षेऽको ल�यह�को औिचत्यता पुि� गन� ूकृितका हुने गदर्छन् ।
आधार वषर् तथ्या� र सूचकह�कक वािषर्क उपलिब्ध भन� तिरका: सूचक अनुसार आधार वषर्मा उपलब्ध तथ्या�
र वािषर्क अपेिक्षत उपलिब्ध भद� जाने । यदी १.१.७ मा उल्लेख भएका कायर्बमह� माफर्त िसजर्ना भएका
सूचकह�को ूकृित र कायर्बम Similar भएमा एक�पता कायम हुने गरी तथ्या�ह� भन� ।(िवशेष गरी ूितफल
खण्डका सूचकह� र कायर्बमह� एकै ूकृितका हुने गदर्छन् ।
योजना अविधको उपलिब्ध भन� तिरका: १.१.७ मा िवःतृत कायर्बम खण्डमा योजना अविधको जम्मा उपलिब्ध
भदार् अपनाउने तिरका जःतै यस खण्डमा भनुर् पदर्छ ।
पुः�ाँईको ॐोत भन� तिरका: यस खण्डमा िनिदर्� गिरएका सूचकह�को योजना अविधमा भएका उपलिब्ध कुन
िनकायको दःताबेजले पुि� गदर्छ सोही िनकायको नाम उल्लेख गन� ।
िजम्मेवार िनकाय खण्ड भन� तिरका: सूचकह�लाई मूतर् �प िदन कायर्बकम कायार्न्वयन गदार् कुन िनकाय
िजम्मेवार रहन्छ सोही िनकायको नाम यस खण्डमा भन� ।
जोिखम अनुमान खण्ड भन� तिरका: यस खण्डमा सूचकह�लाई मूतर् �प िदने कायर्बम कायार्न्वयन गदार् के

k|b]z gLlt tyf of]hgf cfof]u, u08sL k|b]z
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ःथानीय तहको योजना तजुम
र् ा िनद� िशका-२०७७

कःता च ुनौतीह�/समःया रहन सक्छन अनुमान गरी लेख्ने । यस खण्डलाई सकरात्मक तबरले उल्लेख
गनुपर् दर्छ । जःतै : कुनै कायर्बमको (सडक िनमार्ण) कायार्न्वयन गदार् सरोकारवालह�को सहयोग ूा� गन�
च ुनौती हामीले महशुस गरे का छ� भने यस खण्डमा लेख्दा सरोकारवालाह�को सहयोग रहने भनी लेख्ने ।
ःथाससं स�ेत भन� तिरका: ःथानीय तहले पिन केन्िीयःतरको योजना र ूदे शःतरका योजनासँग साम�ःयता
िमलाउने अिभूायले ःथासल स�ेत भनर् उपयुक्त हुन्छ।ःथानीय तहको ःथासल स�ेत ःथानीय तहले नै िनमार्ण
गनुर् पदर्छ।
पािलका/ःथानीय तहको समृि�कक लआय र स�ेत (महल-१३)
बसं .

स�ेत

१.

स�ेत नं १

२.

स�ेत नं २

३.

स�ेत नं ३

४.

स�ेत नं ४

५.

स�ेत नं ५

६.

स�ेत नं ६

७.

स�ेत नं ७

८.

स�ेत नं ८

लआय (आफ्नो पािलकाको)

ूससं स�ेत भन� तिरका: ूससं स�ेत भनेको गण्डकी ूदे श समृि�का सं वाहक स�ेत हुन ् ।केन्िीयःतरको
योजनासँग सामञजःयता िमलाएझ� ःथानीय तहले पिन ूदे शःतरका योजना सँग साम�ःयता िमलाउने अिभूायले

ूससं स�ेत भनर् उपयुक्त हुन्छ।गण्डकी ूदे शका ूससं स�ेत तलको तािलकामा रहे का छन् ।
ूदे श समृि�कक मुख्य सं वाहकको लआय र स�ेत (महल-१४)
बसं .

स�ेत

लआय

१.

स�ेत नं १

पयर्टन

२.

स�ेत नं २

कृिष

३.

स�ेत नं ३

ऊजार्

४.

स�ेत नं ४

उ�ोग

५.

स�ेत नं ५

पूबार्धार (सडक, िसचाई, खानेपानी, आबास, सं �ार आदी)

६.

स�ेत नं ६

मानब सं साधन िवकास (िशक्षा, ःवाःथ)

७.

स�ेत नं ७

सुशासन

८.

स�ेत नं ८

अन्य (अन्तर सम्बिन्धत िवषय)
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दीराल स�ेत भन� तिरका: दीराल स�ेत भनेको दीघर्कालीन राि�य लआयका स�ेत नं ह� हुन ् ।योजना तजुम
र् ा
गदार् केन्िीय योजनासँग तादतम्यता िमलाउने अिभूायले यःता स�ेतह�को व्यवःथा गरी साम�ःयता कायम
गन� गिरन्छ ।
यी स�ेतह� भदार् आफूले िनधार्रण गरे का सूचकह�सँग िमल्ने स�ेत नं कित हो त्यो भन�। जःतै : सं रक्षण
गिरएका पुराताित्वक महत्वका वःतु तथा सम्पदाह�को सं ख्या सूचकसँग िमल्ने दीराल स�ेत – स�ेत नं ६

(सुरिक्षत सभ्य र न्यायपूणर् समाज) सँग िमल्ने भएकोले स�ेत उल्लेख गदार् ६ उल्लेख गन� । दीराल स�ेत
तािलकामा रहे का छन् ।
राि�य समृि� र सुखका लआय र स�ेत (महल-१५)
बसं .

स�ेत

लआय

समृि�कक लआय
१.

स�ेत नं १

उच्च र समतामूलक राि�य आय

२.

स�ेत नं २

ँ ी िनमार्ण तथा सम्भावनाको पूणर् उपयोग
मानव पूज

३.

स�ेत नं ३

ु भ आधुिनक पूवार्धार एवम् सघन अन्तर आव�ता
सवर्सल

४.

स�ेत नं ४

उच्च र िदगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व

सुखका लआय
५.

स�ेत नं ५

पिरंकृत तथा मयार्दि◌त जीवन

६.

स�ेत नं ६

सुरिक्षत सभ्य र न्यायपूणर् समाज

७.

स�ेत नं ७

ःवाःथ्य र सन्तुिलत पयार्वरण

८.

स�ेत नं ८

सुशासन

९.

स�ेत नं ९

सवल अथर्तन्ऽ

१०.

स�ेत नं १०

राि�य एकता सुरक्षा र सम्मान

कायर्न्वयनको ढाँचा र स�ेत (कैिफयत)
बसं .

स�ेत

कायर्न्वयनको ढाँचा

१.

क

ःथानीय तहले आफै कायर्न्वयन गन� ।

२.

ख

गण्डकी ूदे शसरकारसँगको समन्वयमा कायर्न्वयन गन� ।

३.

ग

नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा कायर्न्वयन गन� ।

दीिवल स�ेत भन� तिरका: िदिवल स�ेत भनेको िदगो िवकास लआयको स�ेत हो । िदगो िवकास लआयह�ला�
ःथानीयकरण गन� अिभूायले यःता स�ेतह�को व्यवःथा योजनामा समावेश गदार् उपयुक्त हुने गदर्छ । दीिवल स�ेत

तलको तािलकामा रहे का छन् ।
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िदगो िवकास लआयका लआय र स�ेत (महल १६)
स�ेत नं

लआय

१

हरे क क्षेऽमा रहेको सवै ःव�पका िवषम गिरबीको अन्त्य गन� ।

२

भोकमरीको अन्त्य गन�, खा� सुरक्षा तथा उ�त पोषण ूाि� र िदगो कृिषको ूव�र्न गन� ।

३

सवै उमेर समूहका व्यिक्तका लािग ःवःथ जीवनको सुिनि�तता गद� समृ� जीवनःतर ूव�र्न गन� ।

४

सवैका लािग समावेशी तथा समतामूलक गुणःतरीय िशक्षा सुिनि�त गद� जीवनपयर्न्त िसकाइका
अवसरह� ूव�र्न गन� ।

५

लैि�क समानता हािसल गन� सबै मिहला, िकशोरी र बालबािलकाह�को सशक्तीकरण गन� ।

६

सबैका लािग खानेपानी र सरसफाइको उपलब्धता तथा यसको िदगो व्यवःथापन सुिनि�त गन� ।

७

खचर्ले धा� सिकने, भरपद�, िदगो र आधुिनक ऊजार्मा सबैको पहुँच सुिनि�त गन� ।

८

िःथर, समावेशी र िदगो आिथर्क वृि� र सबैका लािग पूणर् तथा उत्पादनशील रोजगारी र मयार्िदत ौम
ूव�र्न गन� ।

९

उत्थानशील पूवार्धारको िनमार्ण, समावेशी र िदगो औगयोिगकीकरणको ूव�र्न र नव पवर्तन
र् लाई
ूोत्साहन गन� ।

१०

ु िभऽ र अन्य मुलक
ु ह�बीचको असमानता न्यून गन� ।
मुलक

११

सहर तथा मानव बःतीह�लाई समावेशी, सुरिक्षत, उत्थानशील र िदगो वनाउने ।

१२

िदगो उपभोग र उत्पादनका ढाँचा सुिनि�त गन� ।

१३

जलवायु पिरवतर्न र त्यसका ूभावह�सँग जुध्न तत्काल कायर् अगािड बढाउने ।

१४

नेपालका लािग लागू नहुने ।

१५

पृथ्वीको भूपिरिधःतरीय पािरिःथितकीय ूणालीह�को िदगो उपयोग रक्षा र पुनःथापर्न गनर् बनको
म�भूिमकरणिव�� लड्न र भूआय रोक्नुका साथै यसलाई उल्टाउने र ,व्यवःथापन गन� जैिवक
िविवधताको ॑ासलाई रोक्ने ।

१६

िदगो िवकासका लािग शािन्तपूणर् र समावेशी समाजह�को ूव�र्न गन�, सवैको लािग न्यायमा पहुँच,
जवाफदे ही तथा समावेशी सं ःथाह�को िनमार्ण गन�, सुिनि�त गन� र ूभावकारी बनाउने ।

१७

िदगो िवकासका लािग कायर्न्वयनको माध्यम सु�ढ गन� र िव�व्यापी साझेदारीलाई पुनःजीवन्त तुल्याउने
।
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नितजा खण्डमा कृिष, पशुपंक्षी तथा मत्ःय िवकास, खा� सुरक्षा र भूिम व्यवःथा क्षेऽमा कृिष िवकास रणनीितका स�ेतह�

ADS स�ेत: ADS स�ेत भनेको कृिष िवकास रणनीित स�ेत हुन ् । ADS को स�ेत तलको तािलकामा रहे का
छन् ।
कृिवरसं वा ADS-Agriculture Development Strategy (महल-१७)

स�ेत

रणनीित

स�ेत न. १

सुधािरएको सुशासन

स�ेत न. २

उच्च उत्पादकत्व

स�ेत न. ३

मुनाफाजन्य व्यवसायीकरण

स�ेत न. ४

ूितःपधार्त्मक क्षमतामा वृि�
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अनुसूची – ५
ःथानीय तहको मध्यमकालीन खचर् सं रचनामा समावेश हुने िवषयवःतु
पिरच्छे द १ पिरचय
१.१

पृ�भूिम

१.२

अवधारणा र ��ेँय

१.३

सं ःथागत व्यवःथा

१.४

मध्यमकालीन खचर् सं रचना तजुम
र् ा ूिबया

पिरच्छे द २ िऽवषीर्य बजेट िविनयोजन तथा ूक्षेपणका आधार र बजेट ताथा ॐोतको बाँडफाँट
२.१ पृ�भूिम
२.२ च ुनौती र अवसर
२.३ सोच, ��ेँय तथा रणनीित
२.४ ूमुख नितजा सूचक तथा लआय
२.५ मध्यमकालीन खचर् सं रचनाको बजेट अनुमान तथा ूक्षेपण
२.६ बजेट िविनयोजन र ूक्षेपण बाँडफाँटको आधार
पिरच्छे द ३: आिथर्क क्षेऽ
४.१ कृिष तथा पशुपन्छी िवकास
४.२ खा� सुरक्षा
४.३ भूिम व्यवःथा
४.४ वन तथा वातावरण
४.५ खिनज सम्पदा
४.६ सहकारी
४.७

��ोग वािणज्य तथा आपूितर्
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४.८

सं ःकृित तथा पयर्टन

पिरच्छे द ४: सामािजक क्षेऽ
४.1 िशक्षा
४.२ िव�ान तथा ूिविध
४.३ ःवाःथ्य तथा पोषण
४.४ युवा तथा खेलकुद
४.५ मिहला, बालबािलका तथा समाज कल्याण
४.६ ौम तथा रोजगारी
४.७ सामािजक सुरक्षा तथा सं रक्षण
४.८ लै ि�क समानता तथा सामािजक समावेिशता
पिरच्छे द ५: पूवार्धार क्षेऽ
५.1 ऊजार्
५.2 िसँचाई तथा जल ��प� ूकोप व्यवःथापन
५.३ भौितक पूवार्धार तथा यातायात व्यवःथा
५.४ भवन, आवास तथा सहरी िवकास
५.५ सूचना तथा स�ार
५.६ खानेपानी तथा सरसफाई
पिरच्छे द ६: शासकीय तथा अन्तरसम्बिन्धत क्षेऽ
६.१ गिरबी िनवारण
६.२ शािन्त सुरक्षा, कानुन तथा न्याय व्यवःथा
६.४ तथ्या� ूणाली
६.५ िविवध
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अनुसूची- ६
ःथानीय तहको मध्यमकालीन खचर् सं रचनाको नमुना खाका
(िवषय क्षेऽगत माऽ)
१. पृ�भूिम
िवषय क्षेऽसँग सम्बिन्धत ःथानीय तहको

सन्दभर् (१ वाक्य), वतर्मान अवःथा (१ वाक्य), िदगो िवकास लआय

सम्बन्धमा िवषय क्षेऽगत व्यवःथा (१ वाक्य) र िवषय क्षेऽगत नीित, रणनीित एवम् ःथानीय तहको क्षेऽगत
ूाथिमकता तथा ूितव�ता (१ वाक्य) गरी एक अनुच्छे दमा र बढीमा आधा पृ� भन्दा बढी नगन�।
२. समःया र च ुनौती
यस क्षेऽका कायर्बम कायार्न्वयनमा िव�मान ूमुख समःया दुई वाक्यमा नबढ्ने गरी एक अनुच्छे द तथा
आगामी िदनमा सामना गनुप
र् न� च ुनौती समेत गरी एक अनुच्छे दमा लेख्ने ।
३. सोच
ःथानीय तहको योजना (ूथम आविधक योजना) मा उिल्लिखत िवषय क्षेऽगत सोच लेख्न,े एक भन्दा बढी
क्षेऽको भएमा सबै क्षेऽको सोच लेख्ने र को�मा क्षेऽ खुलाउने ।
४. उ�ेँय
ःथानीय तहको योजना (ूथम आविधक योजना) मा उिल्लिखत िवषय क्षेऽगत उ�ेँय लेख्न,े एक भन्दा बढी
क्षेऽको भएमा सबै क्षेऽको उ�ेँय लेख्ने र को�मा क्षेऽ खुलाउने । कुनै िवषय क्षेऽमा नयाँ उ�ेँय समावेश
गरे मा सो पिन खुलाउन सिकने ।
५. रणनीित
ःथानीय तहको योजना (ूथम आविधक योजना) मा उिल्लिखत िवषय क्षेऽगत रणनीित लेख्न,े एक भन्दा बढी
क्षेऽको भएमा सबै क्षेऽको रणनीित लेख्ने र को�मा क्षेऽ खुलाउने । कुनै िवषय क्षेऽमा नयाँ रणनीित समावेश
गरे मा सो पिन खुलाउन सिकने ।
६. िवषय क्षेऽगत नितजा सूचक र लआय
ःथानीय तहको मध्यमकालीन खचर् सं रचनाका िवषय क्षेऽसँग सम्बिन्धत नितजा सूचक उल्लेख गन� । आ.व.
२०७६÷७७ मा ःथानीय तहको िववरण भएमा सो िववरण उल्लेख गन� । आगामी ३ आ.व. को लआय
िनधार्रण गदार् नेपाल सरकार र ूदे श सरकारको मध्यमकालीन खचर् सं रचनालाई मूल आधार मानी ःथानीय
तहको हािसल गन� लआय उल्लेख गन� र सो िवषय क्षेऽसम्बन्धी ःथानीय तहको ूाथिमकता र ूितव�ता एवम्
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सन् २०१९ र २०२२ मा िदगो िवकास लआयसम्बन्धी राि�य र ूदे शका लआयलाई आधार मा� सिकने छ।
लआय िनधार्रण गदार् ज्यादै किठनाइ भएमा खाली राख्न सिकने ।

ljifo If]qut glthf ;"rs / nIo
;"rs

PsfO{

१

२

cf=j= @)&७÷&७ ;Ddsf]
jf:tljs pknlAw

cf=j= @)&७÷&८ sf]
cg'dflgt pknlAw

३

dWodsfnLg nIo
२०७७/७८

२०७८/७९

५

६

४

२०७९/८०
७

७. िवषय क्षेऽगत खचर् तथा ॐोतको िऽवषीर्य अनुमान

ljifo If]qut vr{ tyf

ॐोतको

lqjifL{o cg'dfg
ॐोतको अनुमान

ah]6 cg'dfg
cf=j=

s'n

rfn'

k'FhLut

ljQLo
Joj:yf

g]kfn
;/sf/

ूदे श
सरकार

j}b]lzs
cg'dfg

j}b]lzs
C0f

२०७७/७८
२०७७/७८
२०७७/७८
जम्मा

८. कायर्बम÷आयोजनाको सं िक्ष� िववरण
उ�ेँय तथा पु��ाँई बढीमा २ वटासम्म लेख्ने (जःतै ः गिरबी िनवारण, क्षमता िवकास) । कायर्बम वा
आयोजनाको सु� र समा� हुने िमित अिनवायर् �पमा खुलाउने । सालबसाली ूकृितका कायर्बम भएमा ५
वषर्को अविधलाई एक चरण मानी सो अनुसार उल्लेख गन� र आयोजना अविधको कुल लागत उल्लेख गन� ।
साधारण ूशासनतफर् अविध र लागत उल्लेख गनुर् नपन� । आगामी तीन वषर्का उपलिब्ध सूचक उल्लेख गदार्
ँ ामा गुणात्मक सूचक उल्लेख गन� ।
पिरमाण खुलाउने तथा खुलाउन नसिकने ूकृितका भएमा छोटो बुद
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sfo{qmd÷cfof]hgfsf] ;+lIfKt ljj/0f
a=p=zL=g+=

sfo{qmd÷cfof]hgf

१

२

p2]Zo

cfof]hgf
cjlw
-;'? /

३

४

nfut tyf k'i6\ofO{+
nfut
k'i6ofO{
-?= nfvdf_
५

६

cfufdL tLg jif{sf]
pknlAw ;"rs
७

९. जोिखम पक्ष तथा अनुमान
ँ लन तथा सम्बोधन सिहत २
आगामी तीन वषर्मा कायर्बम कायार्न्वयन गदार् आइपन� सम्भािवत जोिखमको आक
वाक्यमा बढीमा एक अनुच्छे द लेख्ने । पिहलो वाक्यमा ूमुख अनुमान उल्लेख गन� । दोॐो वाक्यमा उक्त
कायर्ह� नभएमा अपेिक्षत उपलिब्ध हािसल नहुने जोिखम उल्लेख गन� ।

cg';"rL

१2: िऽवषीर्य खचर्को ॐोत ूक्षेपण (मध्यमकालीन खचर् सं रचनाको अनुसूची)

िऽवषीर्य बजेट िविनयोजन तथा ॐोत ूक्षेपण (ूचिलत मूल्यमा)

(�.हजारमा)
मध्यमकालीन खचर् अनुमान

िस.नं.

१

कुल बजेट

२

कुल राजःव

२.१

राजःव वाँडफाँट ूा� राजःव

२.२

आन्तिरक राजःव

२.३

रोयल्टी

३

2
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िववरण

आ.व.

आ.व.

आ.व.

कुल अनुमान

२०७७/७८

२०७८/७९ को

२०७९/८० को

तथा ूक्षेपण

अनुमान

ूक्षेपण

ूक्षेपण

नेपाल सरकार बाट ूा� अनुदान

३.१

िव�ीय समानीकरण

३.२

ससतर्

३.३

िवशेष

३.४

समपूरक

मध्यमकालीन खचर् सं रचनाको अनुसूचीमा राख्ने ।
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४

ूदे श सरकारबाट ूा� अनुदान

४.१

िव�ीय समानीकरण

४.२

ससतर्

४.३

िवशेष

४.४

समपूरक

५

कुल खचर्

५.१

चालु खचर्

५.२

ँ ीगत खचर्
पुज

६

नगद मौज्दात

७

ऋण

७.१

ःथानीय सरकारबाट

७.२

नेपाल सरकारबाट

७.३

ूदे श सरकारबाट

ॐोत तथा खचर्को अनुमान गदार् ध्यान िदनुपन� िवषय



ःथानीय तहको कायर्बमको ूाथिमकीकरण तथा सांकेतीकरण सम्बन्धमा उल्लेख भए बमोिजम गन� ।



िऽवषीर्य खचर् अनुमान िवषयगत िनकायले उपलब्ध गराउने ।



उक्त खचर् अनुमान गदार् सूऽमा उल्लेख गिरएको भएमा सोलाई आधार मा�े ।



आगामी वषर्को बजेट अनुमान खचर् तथा ॐोत ःथानीय तहको सभामा ूःतुत भएको बजेट रकम
उल्लेख गन� । सो समेतको आधारमा पिछल्ला दुई वषर्को खचर्को ूक्षेपण गन� ।



खचर् ूक्षेपण गदार् आगामी आ.व.मा सम्प� हुने आयोजनाका लािग पयार्� रकमको व्यवःथा गन� तथा
सो सम्प� हुने अविधपिछ रकम व्यवःथा गन� ।



ससतर् अनुदान अन्तगर्त स�ालन हुने कायर्बमको ूकृित हेरी बढ्दो वा घट्दो ूवृितमा ूक्षेपण गन� ।



साधारण खचर्को हकमा तलब बाहेकको खचर्मा मुिािःफितलाई आधार मा�े ।



ँ लन गरे को ॐोतिभऽ रहेर माऽ कुल खचर् ूक्षेपण गन� ।
ॐोत सिमितले आक



ूक्षेपण गदार् रकम बाँकी रहे मा नयाँ कायर्बम/आयोजनाका लािग बाँकी रकम एकमु� अनुमान गन�।

अनुसूची १ मा उिल्लिखत कायर्बमगत खचर्को ॐोतको िववरण उल्लेख गन�, वैदेिशक सहायता अनुमान गदार्
् ाँईं सिहत तयार गन� । नेपाल सरकार र ूदे श
सम्झौता भइसकेको वा ूितव�ताको बममा रहे सोको पुष�
सरकारबाट ूा� हुने अनुदान तथा वैदेिशक सहायताको रकम यिकन भएपिछ माऽ बाँकी रकम ःथानीय तहबाट
व्यहोन� व्यवःथा गन� ।
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२

:

कायर्बमको ूाथिमकीकरण, सांकेितकरण तथा िऽवषीर्य खचर् अनुमान

१. ूाथिमकताको आधारमा तीन आिथर्क वषर्को बजेट अनुमान तथा ूक्षेपण
(�. हजारमा)
ूथािमकता बम

कायर्बम

आ.व २०७७/७८ को

आ.व २०७८/७९ को

आ.व २०७९/८० को खचर्

संख्या

व्यय अनुमान

खचर् ूक्षेपरण

ूक्षेपरण

रकम

पिहलो (P1)

ूितशत

रकम

ूितशत

रकम

ूितशत

दोौो (P2)

सं केितकरण
नगिरएको
जम्मा

२. लैि�क स�ेतको आधारमा तीन आिथर्क वषर्को बजेट अनुमान तथा ूक्षेपण
-�= हजारमा_
स�ेत
नं.
1
2
3

आ.व. २०७७/७८ को व्यय

आ.व. २०७८/७९ को खचर्

आ.व. २०७९/८० को खचर्

अनुमान

ूक्षेपण

ूक्षेपण

लैि�क स�ेत
रकम

ूितशत

रकम

ूितशत

रकम

ूितशत

k|ToIf nfe
ck|ToIf nfe
t6:y
जम्मा

३. जलवायु पिरवतर्न स�ेतको आधारमा तीन आिथर्क वषर्को बजेट अनुमान तथा ूक्षेपण
(�. हजारमा)
स�े

जलवायु

त नं.

पिरवतर्न स�ेत

1

k|ToIf nfe
ck|ToIf nfe
t6:y

2
3

आ.व. २०७७/७८ को व्यय

आ.व. २०७८/७९ को खचर्

आ.व. २०७९/८० को खचर्

अनुमान

ूक्षेपण

ूक्षेपण

रकम

ूितशत

रकम

ूितशत

रकम

रकम

जम्मा

3

मध्यमकालीन खचर् सं रचनाको अनुसूचीमा राख्ने ।

104
ूदे श नीित तथा योजना आयोग, गण्डकी ूदे श, पोखरा नेपाल

k|b]z gLlt tyf of]hgf cfof]u, u08sL k|b]z

ःथानीय तहको योजना तजुम
र् ा िनद� िशका-२०७७

:yfgLo txsf] of]hgf th'{df lbUbz{g – @)&&
५.ःथानीय गौरवका आयोजना र �पपान्तरणकार आयोजनाका आधारमा बजेटको बाँडफाँट
६.ूमुख िवषय क्षेऽगत आधारमा खचर्को अनुमान तथा ूक्षेपण
७.िदगो िवकास लआयका आधारमा तीन आिथर्क वषर्को बजेट अनुमान तथा ूक्षेपण (�. हजारमा)
स�ेत
नं
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

आ.व. २०७७/७८ को

आ.व. २०७८/७९ को

आ.व. २०७९/८० को

व्यय अनुमान

खचर् ूक्षेपण

खचर् ूक्षेपण

िदगो िवकास लआय

रकम

ूितश
त

रकम

ूितश
त

रकम

ूितशत

;a} k|sf/sf ul/aLsf] cGTo
z"Go ef]sd/L
:j:y hLjg
u'0f:t/Lo / hLjgko{Gt
lzIff
n}lËs ;dfgtf
;a}sf nflu :jR5 kfgL /
;/;kmfO
cfw'lgs pmhf{df ;a}sf] kx'Fr
;dfj]zL cfly{s j[l4 tyf
dof{lbt sfd

pBf]u, gjLg vf]h / k"jf{wf/
c;dfgtf Go"gLs/0f
lbuf] zx/ / a:tLx¿
lbuf] pkef]u tyf pTkfbg
hnjfo' kl/jt{g lj?4 n8g]
;fd'l›s ;|f]tsf] pkof]u
e" ;tx ;|f]tsf] pkof]u
zflGtk"0f{, Gofok"0f{ / ;zQm
;dfh
lbuf] ljsf;sf nflu
;fem]bf/L
v'Ng g;Sg]
जम्मा
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अनुसूची- ७
आयोजना बै� (Project Bank)
१. पृ�भूिम
वतर्मान नेपाल सरकारले दे शको आिथर्क िवकास र समृि� ूाि�को लािग "समृ� नेपाल, सुखी नेपाली" को
दीघर्कालीन लआय िनधार्रण गरे को छ।नेपालले योजनाब� िवकास ूयासमा िविभ� योजनाह� तजुम
र् ा गद�
आएको छ तर योजनाको उपलिब्ध लआय अनु�प हुन सिकरहेको छै न।वाःतवमा आविधक योजना तजुम
र् ाले माऽ
योजनामा उिल्लिखत उ�ेँय एवम् लआयह� ूा� हुदैनन्। यसका लािग गुणःतरीय र कायार्न्वयनयोग्य आयोजना
तजुम
र् ा, छनौट

र

ूभावकारी

कायार्न्वयन

आवँयक

पदर्छ।

िव�मान

पिरिःथितमा

तत्काल

आयोजना

कायर्◌ान्वयनमा िलएर जान सकि◌ने आयोजनाह�को पिहचान र ूाथिमकता समेत तोक्न नसिकने रहेको छ।
२. आवँयकता
िवकास आयोजनाको चबका ूमुख चरणह� मध्ये आयोजना तजुम
र् ा (Project Formulation) पिहलो ूमुख चरण
हो।यस चरणमा आयोजनाको पिहचान, पूव र् सम्भाव्यता अध्ययन, िवःतृत सम्भाव्यता अध्ययन, िव�ेषण र छनौट
आिद कायर् गिरन्छ।िवषेश गरी आयोजनाको पिहचान, पूवस
र् म्भाव्यता अध्ययन र िवःतृत आयोजना ूितवेदन
(Detailed Project Report) को आधारमा माऽ आयोजनाको सही पिहचान र त्यसको ूाथिमकता िनधार्रण गनर्
सिकन्छ। ूाथिमकताका आधारमा छनौट गिरएका आयोजनाह�का लािग आिथर्क ॐोत जुटाउन र आयोजनाकै
ूकृित र त्यसको ःव�पले आयोजना कायर्◌ान्वयनको ूिबयागत ढाँचा समेत सुिनि�त गनर् सिकन्छ । यथाथर्मा
आयोजनाको कायार्न्वयन गन� तिरका र ूिबयागत िविध िवगत र वतर्मानमा खासै फरक नदे िखएको पिरिःथितमा
नेपालको आिथर्क समृि�तफर्को अिभयानमा िनतान्त यो एउटा ठू लो बाधकका �पमा रहेको छ।
नेपालको सन्दभर्मा धेरैजसो िवकास आयोजनाह� वैदेिशक सहायताबाट स�ालन हुने भएकोले आयोजनाह�
दातामुखी (Donor Driven) का �पमा रहे का छन्।यी आयोजनाह�को पिहचान र सम्भाव्यता अध्ययन पिन दातृ
िनकायबाट गिरने भएबाट रा�को आवँयकता, क्षमता र ूिविध महण क्षमता भन्दा फरकका आयोजनाह� पिन
छनौट भई कायार्न्वयन हुने अवःथा रहेकोछ।यसबाट वैदेिशक सहायताको ूभावकािरता बढाउनको िनिम्त पेिरस
घोषणा, २००५ (Paris Declaration, 2005) का पाँच (५) िस�ान्तमध्ये राि�य ःवािमत्व (Country Ownership)
लाई अिभवृि� गन� िस�ान्तको िवषयले वाःतवमा व्यवहारमा ूाथिमकता पाउन सकेको छै न।िवकास
आयोजनालाई रा�को ूाथिमकता अनु�प बनाउन र राि�य ःवािमत्व

अिभवृि� गनर् आयोजना बै� (Project

्
Bank) को अवधारणाले सहयोग पुरयाउछ।
वाःतवमै तदथर्वाद र कुनै तयारी िबना हच ुवाको भरमा आयोजना छनौट र

कायार्न्वयन गदार् आयोजना

कायार्न्वयन चरणमा िविभ� समःया र जोिखम पिहचान हुन नसकी यःता आयोजनाले अपेिक्षत ूितफल िदन
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सिकरहेको छै न र कितपय अवःथामा ूत्युत्पादक समेत ब� पुगेका छन। यी समःया समाधान गरी बढी
ूितफलमुखी िव�ीय र आिथर्क �पमा सम्भाव्य (Financially and Economically Viable) आयोजना छनौट गनर्
आयोजना बै� आवँयक छ। तसथर् यसै िवषयलाई मध्यनजर गद� राि�य योजना आयोग (गठन तथा कायर्
स�ालन) आदे श, २०७४ को दफा ६(क) को उपदफा (४) मा लागत लाभ लगायतका िविवध िव�ेषणका
आधारमा आयोजना बैक (Project Bank) िनमार्ण गन�/गराउने ूावधान रहेकोछ। यःतो आयोजना बै� ूदे श र
ःथानीय तहमा समेत िनमार्ण गनुर् ज�री छ।
३. उ�ेँय


ूितफलमुखी िव�ीय र आिथर्क �पमा सम्भाव्य (Financially and Economically Viable) आयोजना
छनौट गनुर् ।


४.

आयोजनामा राि�य ःवािमत्व (Country Ownership) लाई अिभवृि� गनु।
र्

आयोजना बै� िनमार्ण गदार् गनुर् पन� कायर्ः
क. कायार्न्वयन चरणमा रहेका आयोजनाको हकमा
 आयोजना बैक िनमार्ण गन� सम्बन्धमा िवषय-क्षेऽगत िनकाय/कायार्लय र वडा ःतरबाट िववरण माग
गन�,
 ूा� भएका त्यःता आयोजनाका

िववरण, अध्ययन ूितवेदनको चरण र

अवःथा समेतलाई

मध्यनजर गरी आयोजनाको ूाथिमकीकरण गरी आयोजना अ�ाविधक गन�,
 आयोजनाको कायर्न्वयन तह समेतलाई िवचार गरी आयोजनाह�को वगीर्करणको आधार समेत ःप�
हुने गरी आयोजना ब�कको व्यवःथापन गन�, र
 यसरी ूोजेक्ट ब�कमा समावेश गिरएका आयोजनाको कायर्न्वयनका लािग ूदे श नीित तथा योजना
आयोग वा आिथर्क मािमला तथा योजना मन्ऽालयको पूवःर् वीकृित अिनवायर् गन�।
ख. नयाँ आयोजनाको हकमा


िवषय-क्षेऽगत िनकाय/कायार्लय र वडाले आ-आफ्नो आवँयकता अनुसार आयोजनाको
पिहचान गन�,



पिहचान गिरएका आयोजनाको पूव र् सम्भाव्यता अध्ययन गन� र आवँयकता अनुसार िवःतृत
सम्भाव्यता अध्ययन गन�,



आयोजनाको िव�ेषण गरी िव�ीय, आिथर्क, सामािजक र वातावरणीय �पमा सम्भाव्य
आयोजनाको सूची (आयोजना बै�) तयार गन�,

k|b]z gLlt tyf of]hgf cfof]u, u08sL k|b]z
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ःथानीय तहको योजना तजुम
र् ा िनद� िशका-२०७७

सूचीमा परे का आयोजनालाई अनुसूची ११मा िदइएको आयोजना ूाथिमकीकरणका आधारमा
ूाथिमकीकरण गन�,

ूाथिमकीकरणमा परे का आयोजनामध्ये आयोजनाको ूाथिमकता बम, उपलब्ध ॐोत साधन र कायार्न्वयन क्षमता
समेतलाई ध्यानमा राखी आयोजना कायार्न्वयनका लािग छनौट गरी बजेट िविनयोजन गन�।
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अनुसूची- ८
आयोजना ूःताव (Project Proposal) को ढाँचा
१.

आयोजनाको पिरचय


आयोजनाको नाम



लआय



उ�ेँय



कायार्न्वयन अविध
सु� (आ.व.)



कायार्न्वयन हुने क्षेऽ
िजल्लाः-

२.

समाि� (आ.व.)
गाउँपािलका/नगरपािलकाः-

आयोजनाको कुल लागत


िवकास तथा िनमार्ण लागत



स�ालन लागत



अन्य लागत

३.

िव�ीय ॐोत

४.

अपेिक्षत ूितफल

५.

आयोजनाका ूमुख िबयाकलाप

६.

आयोजनाको िव�ीय र आिथर्क िव�ेषण

७.

आयोजना कायार्न्वयन तथा खचर् योजना

८.

आयोजना कायार्न्वयनमा आवँयक जनशिक्त र ूमुख िनमार्ण सामामी

९.

आयोजना स�ालन ूःताव

१०.

स�ालन ूबन्ध


खचर् अनुमान (कम्तीमा ३ वषर्को)



उपभोक्तालाई खचर् गन� भए नेपाल सरकारको सहयोग आवँयक पन� वा नपन�



सम्भािवत आय आजर्न (कम्तीमा ३ वषर्को)
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109

ःथानीय तहको योजना तजुम
र् ा िनद� िशका-२०७७

:yfgLo txsf] of]hgf th'{df lbUbz{g – @)&&

अनुसूची- ९
आयोजना िव�ेषण ूिबया
१.

आयोजनाको लगानी योग्यता

२.

आयोजना छनौट (ःवीकृत वा अःवीकृत गन� औजार

३.

िविधः


आिथर्क औिचत्यता



लागत लाभ िव�ेषण



लागत ूभावकािरता

र औिचत्यता मापनको आधार

आिथर्क िव�ेषण
१.

आयोजनाको ��ेँय र आिथर्क औिचत्यता

२.

आिथर्क लागत िव�ेषण

३.

लाभ मापन गनर् सिकने आयोजना

४.

लाभ मापन गनर् नसिकने आयोजना

५.

लागत लाभ िव�ेषण

६.

लागत ूभावकािरता िव�ेषण (न्यूनतम लागत)

७.

िनंकषर् र सुझाव

लागत लाभ िव�ेषण
१.

आयोजान हुँदा र नहुँदाको अवःथा

२.

िव�ेषण िविध

३.

आिथर्क खुद वतर्मान मूल्य (Economic Net Present Value)

४.

आिथर्क आन्तिरक ूितफल दर (Economic Internal Rate of Return)

५.

लागत लाभ अनुपात (Cost Benefit Ratio)

६.

सम्वेदनशीलता िव�ेषण (Sensitivity Analysis)

७.

िवतरणात्मक िव�ेषण (Distributive Analysis)

िव�ीी िव�ेषण
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१.

ँ ीगत लगानी, स�ालन र िव�ीय लागत अनुमान
आयोजनाको पुज

२.

राजःव िसजर्ना गन� आयोजना

३.

राजःव अनुमान

४.

लागत लाभ िव�ेषण

५.

राजःव िसजर्ना नगन� आयोजना
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६.

�व�ीय िदगोपना �व�ेषण

७.

िनंकषर् र सुझाव
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अनुसूची- १०
िवःतृत आयोजना ूितवेदन (Detailed Project Report) को ढाँचा
१.

क्षेऽगत िव�ेषण

२.

आयोजनाको पिरचय

३.

आयोजनाको िवःतृत अध्ययन, अनुसन्धान तथा सव�क्षण

४.

िवःतृत इिन्जिनयिर� िडजाइन

५.

िवःतृत लागत अनुमान

६.

आिथर्क र िव�ीय िव�ेषण

७.

वातावरणीय र सामािजक िव�ेषण

८.

िवःतृत िव�ीय योजना

९.

िवःतृत कायर् योजना

१०.

िवःतृत खिरद योजना

११.

िवःतृत कायार्न्वयन योजना

१२.

स�ालन तथा ममर्त ढाँचा

१३.

जोिखम व्यवःथापन योजना

112
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अनुसूची- ११
आयोजना ूाथिमकीकरणका आधारह�
िवकास आयोजना/कायर्बमलाई ूाथिमकीकरण गनर्को लािग समम िवषयगत क्षेऽलाई ५ क्षेऽमा वगीर्करण
गिरएको छ।
(१) आिथर्क िवकास (२) सामािजक िवकास (३) पूवार्धार िवकास (४) वातावरण तथा िवपद व्यवःथापन, र (५)
सं ःथागत िवकास, सेवा ूवाह तथा सुशासन

२.िवकास आयोजना/कायर्बमलाई ूाथिमकीकरण गनर्को लािग ६ वटा सामान्य आधार र २ वटा
क्षेऽगत आधारह� तय गरी सामान्य आधारलाई कुल ७० अा र क्षेऽगत आधारलाई कुल ३० अा
रािखएको छ।
३.कायर्बमलाई P1 र P2 गरी २ वटा ूाथिमकताबममा वगीर्करण गिरएको छः
४.साधारण बजेटलाई ५ आधारमा P1 र P2 गरी २ वटा ूाथिमकीकरणमा वगीर्करण गिरएको छ।
५. साधारण बजेटलाई ५ आधारमा वगीर्करण गिरएको छ।

िवकास कायर्बमको अा ूदान
ब.स.

योगदान

अा

१

अित उ�म – ( ूत्यक्ष र उल्लेखनीय योगदान गरे मा)

३

२

उ�म – (अूत्यक्ष र उल्लेखनीय योगदान गरे मा)

२

३

सामान्य – (कम वा सामान्य योगदान गरे मा)

१

४

न्यून – (योगदान नपु¥याएमा)

०

िवकास कायर्बमको ूाथिमकीकरण
कूल ूा�ाा

ब.स.

ूाथिमकता बम

१

७५ वा सो भन्दा बढी अा भएमा

पिहलो (P1)

२

७५ भन्दा कम अा भएमा

दोॐो (P2)
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सामान्य आधार (७० अ�)
्
१. तीो, िदगो र रोजगारमुलक आिथर्क वृि�मम योगदान पुरयाउने
ः

(१५ अ�)

िनम्न िव�यह�मा ूत्यक्ष तथा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने

क

अित उ�म

- ःथानीय उत्पादन
- ःथानीय आय वृि�
ख

मािथका िव�यह�मा अूत्यक्ष तथा उल्लेखनीय �पमा योगदान पुर्याउने

ग

मािथका िव�यह�मा कम वा सामान्य योगदान पुर्याउने

घ

मािथका िव�यह�मा योगदान नपुर्याउने

१.
क

उ�म
सामान्य
न्यून

्
ःथानीय तहको ूाथिमकता वा तुलनात्मक लाभका क्षेऽमा योगदान पुरयाउने
ः (१० अ�)
ःथानीय तहको

ूाथिमकता वा तुलनात्मक लाभ भएका ूमुख दुई क्षेऽको

अित उ�म

उत्पादन वा आय वृि�मा ूत्यक्ष तथा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने
ख

मािथका िव�यह�मा अूत्यक्ष तथा उल्लेखनीय �पमा योगदान पुर्याउने

ग

मािथका िव�यह�मा कम वा सामान्य योगदान पुर्याउने

घ

मािथका िव�यह�मा योगदान नपुर्याउने
२.

क

उ�म
सामान्य
न्यून

्
िदगो िवकासका लआयह� ूाि�मम योगदान पुरयाउने
ः (१० अ�)
िनम्न िव�यह�मा ूत्यक्ष तथा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने

अित उ�म

-

िदगो िवकास लआय १ (SDG 1) (सबै ूकारका गिरबीको अन्त्य)

-

िदगो िवकास लआय ८ (SDG 8) (पूणर् र उत्पादनमूलक रोजगागरी ूाि�
वा वृि�)

ख

मािथका िव�यह�मा अूत्यक्ष तथा उल्लेखनीय �पमा योगदान पुर्याउने

ग

मािथका िव�यह�मा कम वा सामान्य योगदान पुर्याउने

घ

मािथका िव�यह�मा योगदान नपुर्याउने

उ�म
सामान्य
न्यून

४. सहभािगताको अवःथाः (१० अ�)
क

िनम्न क्षेऽ वा सं ःथाह� मध्ये कुनै एकको सहभािगता रहने
-

अित उ�म

नागिरक समाज, सामुदाियक सं ःथा, गैरसरकारी सं ःथा, उपभोक्ता समूह वा

ूदे श नीित तथा योजना आयोग, गण्डकी ूदे श, पोखरा नेपाल
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सेवामाही, वा
-

ःथानीय सरकार, वा

-

िनजी क्षेऽ

ख

मािथका िव�यह�मा अूत्यक्ष तथा उल्लेखनीय �पमा योगदान पुर्याउने

ग

मािथका िव�यह�मा कम वा सामान्य योगदान पुर्याउने

घ

मािथका िव�यह�मा योगदान नपुर्याउने

उ�म
सामान्य
न्यून

५. समावेशीकरणमा योगदान (१० अ�)
(क) क्षेऽीय समावेशीकरणमा योगदानः (५ अ�)
क

िशक्षा, ःवाःथ्य, खानेपानी तथा सडक जःता पूवार्धारमा सबै भन्दा पछाडी परे का

अित उ�म

वडा/बःती वा टोलमा स�ािलत हुने आयोजना/कायर्बम
ख

िशक्षा, ःवाःथ्य, खानेपानी तथा सडक जःता पूवार्धारमा केही पछाडी परे का

उ�म

वडा/बःती वा टोलमा स�ािलत हुने आयोजना/कायर्बम
ग

िशक्षा, ःवाःथ्य, खानेपानी तथा सडक जःता पूवार्धारमा मध्यम रहेका वडा/बःती

सामान्य

वा टोलमा स�ािलत हुने आयोजना/कायर्बम
घ

िशक्षा, ःवाःथ्य, खानेपानी तथा सडक जःता पूवार्धारमा सबै भन्दा अगाडी रहेका

न्यून

वडा/बःती वा टोलमा स�ािलत हुने आयोजना/कायर्बम
५. समावेशीकरणमा योगदानः (१० अ�)
(ख) सामािजक समावेशीकरण र लैि�क मूलूवाहीकरणमा योगदानः (५ अ�)
क

िदगो िवकास लआय ५ (SDG 5) सामािजक र लै ि�क मूलूवाहीकरण, समानता र

अित उ�म

सशक्तीकरणलाई ूत्यक्ष तथा उल्लेख्य �पमा बढावा िदने
ख

मािथका िव�यह�मा अूत्यक्ष तथा उल्लेखनीय �पमा योगदान पुर्याउने

ग

मािथका िव�यह�मा कम वा सामान्य योगदान पुर्याउने

घ

मािथका िव�यह�मा योगदान नपुर्याउने

उ�म
सामान्य
न्यून

६. आयोजनाको पूव र् कायर् ूगित, सम्प� हुन लाग्ने समय वा कायार्न्वयन तयारी कायर् (१५ अ�)
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चालु आयोजनाको लािग

अित ��म

- गत आ.व.को दोॐो चौमािसकसम्मको औसत भौितक तथा �व�ीय ूगित ८०
ूितशत वा सो भन्दा मािथ रहेको, वा
- आगामी आ.व.मा आयोजना सम्प� हुने सुिनि�त रहे को, वा
नयाँ आयोजनाको लािग

- आयोजना कायार्न्वयन तयारी कायर् पुरा भएको।

ख

चालु आयोजनाको लािग

��म

- गत आ.व.को दोॐो चौमािसकसम्मको औसत भौितक तथा �व�ीय ूगित ६५
ूितशत दे िख ८० ूितशतसम्म रहेको, वा
- आगामी दुई वषर्मा आयोजना सम्प� हुने सुिनि�त रहेको, वा
नयाँ आयोजनाको लािग
ग

आयोजना कायार्न्वयन तयारी कायर् अिन्तम चरणमा रहे को।

चालु आयोजनाको लािग

सामान्य

- गत आ.व.को दोॐो चौमािसकसम्मको औसत भौितक तथा �व�ीय ूगित ५०
ूितशत दे िख ६५ ूितशतसम्म रहेको, वा
- आगामी तीन वषर्मा आयोजना सम्प� हुने सुिनि�त रहेको, वा
नयाँ आयोजनाको लािग
घ

आयोजना कायार्न्वयन तयारी कायर् भैरहेको।

चालु आयोजनाको लािग

न्यून

- गत आ.व.को दोॐो चौमािसकसम्मको औसत भौितक तथा �व�ीय ूगित ५०
ूितशत भन्दा कम रहेको, वा
- आगामी चार वषर्सम्ममा पिन आयोजना सम्प� हुने सुिनि�तता नरहे को, वा
नयाँ आयोजनाको लािग
- आयोजना कायार्न्वयन तयारी कायर् नभएको।
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क्षेऽगत आधार
ूमुख क्षेऽ तथा उपक्षेऽह�
ूमुख िवषय क्षेऽ

उपक्षेऽह�

आिथर्क िवकास

कृिष, उ�ोग तथा वािणज्य, पयर्टन, सहकारी, िव�ीय क्षेऽ

सामािजक िवकास

िशक्षा, ःवाःथ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, सं ःकृित, लै ि�क समानता तथा सामािजक

पूवार्धार िवकास

समावेशीकरण
सडक तथा पुल, झोलु�े पुल, िसं चाइ, भवन तथा सहरी िवकास, ऊजार्, लघु तथा साना
जलिव�ुत,् वैकिल्पक ऊजार् र स�ार

तथा वन तथा भू-सं रक्षण, जलाधार सं रक्षण, वातावरण सं रक्षण, जलवायु पिरवतर्न,
फोहरमैला व्यवःथापन, जल उप� ूकोप िनयन्ऽण र िवप� व्यवःथापन
िवपद व्यवःथापन
वातावरण

िवकास, मानव सं साधन िवकास, सं ःथागत क्षमता िवकास, सेवा ूवाहका मापदण्ड िनधार्रण,
ूवाह तथा सेवा ूवाहमा िव�ुतीय सूचना ूिविधको ूयोग, लेखा व्यवःथापन, राजःव पिरचालन,

सं ःथागत
सेवा
सुशासन

िव�ीय अनुशासन, आन्तिरक लेखापरीक्षण तथा आन्तिरक िनयन्ऽण ूणाली, अिन्तम

लेखापरीक्षण तथा बे�जु फ��ट

क्षेऽगत आधार अ�-३०
(अ) आिथर्क िवकास क्षेऽ
(कृिष, उ�ोो तथा वािणज्य, पयर्टन, सहकारी, र िव�ीी क्षेऽ )
१. चालु आविधक योजनाको क्षेऽगत लआय र उ�ेँय अनु�प नितजा ूाि�मम योगदानः (१५ अ�)
क

चालु आविधक योजनाको क्षेऽगत लआय र उ�ेँय अनु�प नितजा ूाि�मा ूत्यक्ष र

अित उ�म

उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने
ख

चालु आविधक योजनाको क्षेऽगत लआय र उ�ेँय अनु�प नितजा ूाि�मा अूत्यक्ष र

उ�म

उच्च योगदान पुर्याउने
ग

चालु आविधक योजनाको क्षेऽगत लआय र उ�ेँय अनु�प नितजा ूाि�मा सामान्य

सामान्य

वा कम योगदान पुर्याउने
घ

चालु आविधक योजनाको क्षेऽगत लआय र उ�ेँय अनु�प नितजा ूाि�मा योगदान

न्यून

नपुर्याउने
२. िदगो िवकासको क्षेऽगत लआय ूाि�मम योगदानः (१५ अ�)
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क

िनम्न िवषयह�मा ूत्यक्ष तथा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने
-

अित उ�म

िदगो िवकास लआय २ (SDG 2) को भोकमरी अन्त्य, खा� सुरक्षा, उ�त
पोषण ूाि� र िदगो कृिष ूाि� र िदगो कृिष ूव�र्न गनर्, वा

-

िदगो वकास लआय ९ (SDG 9) को िदगो समावेशी औधोिगकीकरण
ूव�र्न गनर्, वा

-

वािणज्य, पयर्टन, सहकारी, ूव�र्न गनर्, वा

-

िव�ीय क्षेऽ ूव�र्न गनर्

ख

मािथका िवषयह�मा अूत्यक्ष तथा उल्लेखनीय �पमा योगदान पुर्याउने

ग

मािथका सबै िवषयह�मा कम वा सामान्य योगदान पुर्याउने

घ

मािथका सबै िवषयह�मा योगदान नपुर्याउने

उ�म
सामान्य
न्यून

आ) सामािजक िवकास क्षेऽ
(िशक्षा, ःवाःथ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, सं ःकृित, लैि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण)
१. चालु आविधक योजनाको क्षेऽगत लआय र उ�ेँय अनु�प नितजा ूाि�मम योगदानः (१५ अ�)
क

चालु आविधक योजनाको क्षेऽगत लआय र उ�ेँय अनु�प नितजा ूाि�मा ूत्यक्ष र

अित उ�म

उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने
ख

चालु आविधक योजनाको क्षेऽगत लआय र उ�ेँय अनु�प नितजा ूाि�मा अूत्यक्ष र

उ�म

उच्च योगदान पुर्याउने
ग

चालु आविधक योजनाको क्षेऽगत लआय र उ�ेँय अनु�प नितजा ूाि�मा सामान्य

सामान्य

वा कम योगदान पुर्याउने
घ

चालु आविधक योजनाको क्षेऽगत लआय र उ�ेँय अनु�प नितजा ूाि�मा योगदान

न्यून

नपुर्याउने
२. िदगो िवकासको क्षेऽगत लआय ूाि�मम योगदानः (१५ अ�)
क

िनम्न िवषयह�मा ूत्यक्ष तथा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने
-

अित उ�म

िदगो िवकास लआय ३ (SDG 3) को ःवःथ जीवन ूाि�का लािग बाल
मृत्युदर न्यूनीकरण गनर्, वा

-

मातृ मृत्युदर न्यूनीकरण वा मलेिरया, क्षयरोग, HIV/AIDS िनयन्ऽण गनर्, वा

-

िदगो िवकास लआय ४ (SDG 4) को सबैको लािग समावेशी र गुणःतरीय
िशक्षा ूाि� गनर्, वा

-

ूाथिमक एवम् माध्यिमक तहमा छाऽाः छाऽको अनुपात वृि� गनर्, वा

118ूदे श नीित तथा योजना आयोग, गण्डकी ूदे श, पोखरा नेपाल
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-

िदगो िवकास लआय ६ (SDG 6) को खानेपानी र सरसफाइ सेवाको
उपलब्धताको िदगो सुिनि�तता गनर्, वा

-

लै ि�क समानता वा सशक्तीकरण गनर्, वा

-

सं ःकृित ूव�र्न गनर्,

ख

मािथका िव�यह�मा अूत्यक्ष तथा उल्लेखनीय �पमा योगदान पुर्याउने

ग

मािथका सबै िव�यह�मा कम वा सामान्य योगदान पुर्याउने

घ

मािथका सबै िव�यह�मा योगदान नपुर्याउने

उ�म
सामान्य
न्यून

(इ) पूवार्धार िवकास
(सडक तथा पुल, झोलु�े पुल, िसं चाइ, भवन तथा सहरी िवकास, ऊजार्, लघु तथा साना जलिव�ुत,् वैकिल्पक ऊजार् र
स�ाा)
१.
क

चालु आविधक योजनाको क्षेऽगत लआय र उ�ेँय अनु�प नितजा ूाि�मम योगदानः (१५ अ�)

चालु आविधक योजनाको क्षेऽगत लआय र उ�ेँय अनु�प नितजा ूाि�मा ूत्यक्ष र

अित उ�म

उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने
ख

चालु आविधक योजनाको क्षेऽगत लआय र उ�ेँय अनु�प नितजा ूाि�मा अूत्यक्ष र

उ�म

उच्च योगदान पुर्याउने
ग

चालु आविधक योजनाको क्षेऽगत लआय र उ�ेँय अनु�प नितजा ूाि�मा सामान्य

सामान्य

वा कम योगदान पुर्याउने
घ

चालु आविधक योजनाको क्षेऽगत लआय र उ�ेँय अनु�प नितजा ूाि�मा योगदान

न्यून

नपुर्याउने
२. िदगो िवकासको क्षेऽगत लआय ूाि�मम योगदानः (१५ अ�)
क

िनम्न िव�यह�मा ूत्यक्ष तथा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने
-

अित उ�म

िदगो िवकास लआय ७ ((SDG 7)) को िदगो र आधुिनक ऊजार् सुिनि�त गनर्,
वा

-

िदगो िवकास लआय ९ (SDG 9) को िदगो सडक र अन्य यातायात र िसँचाई
सुिवधा बढाउन, वा

-

िदगो िवकास लआय ११ (SDG 11) को सुरिक्षत, सवल, समावेशी र िदगो सहर
िवकास गनर्,

ख
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ग
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घ
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ूदे श नीित तथा योजना आयोग, गण्डकी ूदे श

उ�म
सामान्य
न्यून
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:yfgLo txsf] of]hgf th'{df lbUbz{g – @)&&

(ई) वातावरण तथा िवपद व्यवःथापन क्षेऽ
(वन तथा भू-सं रक्षण, जलाधार सं रक्षण, वातावरण सं रक्षण, जलवायु पिरवतर्न, फोहरमैला व्यवःथापन, जल उप�
ूकोप िनयन्ऽण र िवप� व्यवःथापन)
चालु आविधक योजनाको क्षेऽगत लआय र उ�ेँय अनु�प नितजा ूाि�मम योगदानः (१५ अ�)

१.

s
v
u
3

rfn' cfjlws of]hgfsf] If]qut nIo / p2]Zo cg'?k glthf ूाि�मा ूत्यक्ष /
pNn]vgLo of]ubfg k'¥ofpg]
Rffn' cfjlws of]hgfsf] If]qut nIo / p2]Zo cg'?k glthf ूाि�मा अूत्यक्ष / pRr
of]ubfg k'¥ofpg]
rfn' cfjlws of]hgfsf] If]qut nIo / p2]Zo cg'?k glthf ूाि�मा ;fdfGo jf sd
of]ubfg k'¥ofpg]]
rfn' cfjlws of]hgfsf] If]qut nIo / p2]Zo cg'?k glthf ूाि�मा of]ubfg
gk'¥ofpg]

clt pQd
pQd
;fdfGo
Go'g

२. िदगो िवकासको क्षेऽगत लआय ूाि�मम योगदानः (१५ अ�)
क

िनम्न िव�यह�मा ूत्यक्ष तथा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने
-

अित उ�म

िदगो िवकासको लआय १५ (SDG 15) को वनको िदगो व्यवःथापन,
भूक्षयीकरणको रोकथाम, जैिवक िविवधताको क्षित रोक्न, वा

-

िदगो िवकास लआय १३ (SDG 13) को जलवायु पिरवतर्न अनुकूलन र
वातावरण सं रक्षण गनर्, वा

-

िवपद व्यवःथापन गनर्

ख

मािथका िव�यह�मा अूत्यक्ष तथा उल्लेखनीय �पमा योगदान पुर्याउने

ग

मािथका सबै िव�यह�मा कम वा सामान्य योगदान पुर्याउने

घ

मािथका सबै िव�यह�मा योगदान नपुर्याउने

उ�म
सामान्य
न्यून

(उ) सं ःथागत िवकास, सेवा ूवाह तथा सुशासन
(मानव सं साधन िवकास, सं ःथागत क्षमता िवकास, सेवा ूवाहका मापदण्ड िनधार्रण, सेवा ूवाहमा िव�ुतीय सूचना
ूिविधको ूयोग, लेखा व्यवःथापन, राजःव पिरचालन, िव�ीी अनुशासन, आन्तिरक लेखापरीक्षण तथा आन्तिरक
िनयन्ऽण ूणाली, अिन्तम लेखापरीक्षण तथा बे�जु फ���)
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ःथानीय तहको योजना तजुम
र् ा िनद� िशका-२०७७

:yfgLo txsf] of]hgf th'{df lbUbz{g – @)&&

चालु आविधक योजनाको क्षेऽगत लआय र उ�ेँय अनु�प नितजा ूाि�मम योगदानः (१५ अ�)

२.

s
v
u
3

rfn' cfjlws of]hgfsf] If]qut nIo / p2]Zo cg'?k glthf ूाि�मा ूत्यक्ष /
pNn]vgLo of]ubfg k'¥ofpg]
Rffn' cfjlws of]hgfsf] If]qut nIo / p2]Zo cg'?k glthf ूाि�मा अूत्यक्ष / pRr
of]ubfg k'¥ofpg]
rfn' cfjlws of]hgfsf] If]qut nIo / p2]Zo cg'?k glthf ूाि�मा ;fdfGo jf sd
of]ubfg k'¥ofpg]]
rfn' cfjlws of]hgfsf] If]qut nIo / p2]Zo cg'?k glthf ूाि�मा of]ubfg
gk'¥ofpg]

clt pQd
pQd
;fdfGo
Go'g

२. िदगो िवकासको क्षेऽगत लआय ूाि�मम योगदानः (१५ अ�)
क

िनम्न िव�यह�मा ूत्यक्ष तथा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने
-

िदगो िवकास लआय १६ (SDG 16) को शािन्त सुरक्षा अिभवृि� गनर्, वा

-

सुशासन अिभवृि� गनर्, वा

-

न्यायमा सबैलाई पहुँच बढाउन, वा

-

मानव सं साधन िवकास, सं ःथागत क्षमता िवकास गनर्, वा

-

िव�ीय अनुशासन अिभवृि� गनर्, वा

-

जनसं ख्या व्यवःथापन गनर्, वा

-

आन्तिरक लेखापरीक्षण तथा आन्तिरक िनयन्ऽण ूणाली, अिन्तम

अित उ�म

लेखापरीक्षण तथा बे�जु ���� गनर् वा
-

राजःव वृि� र खचर् व्यवःथापन गनर् वा

-

सेवा ूवाहका मापदण्ड िनधार्रण, सेवा ूवाहमा िव�ुतीय सूचना ूिविधको
ूयोग गनर्, वा

-

योजना तथा त�या� ूणालीमा सुधार र सु�ढीकरण गनर्

ख

मािथका िव�यह�मा अूत्यक्ष तथा उल्लेखनीय �पमा योगदान पुर्याउने

ग

मािथका सबै िव�यह�मा कम वा सामान्य योगदान पुर्याउने

घ

मािथका सबै िव�यह�मा योगदान नपुर्याउने
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उ�म
सामान्य
न्यून
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ःथानीय तहको योजना तजुम
र् ा िनद� िशका-२०७७

:yfgLo txsf] of]hgf th'{df lbUbz{g – @)&&

साधारण बजेटको ूाथिमकीकरण
ब.सं .

आधार

अा

१

जनतालाई ूत्यक्ष सेवा गनर् सहयोग गन�

५

२

सुशासन कायम गनर् योगदान पुर्याउने

५

३

राज� वृि� गनर् सहयोगी कायर्ह�

५

४

िवकास कायर्मा योगदान पुर्याउने

५

५

मानव सं साधन िवकास, वातावरण सं रक्षण र क्षेऽीय सन्तुलनमा योगदान पुर्याउने

५

जम्मा

२५

साधारण बजेटको भार ूदान गन� तिरका
ब.सं .

योगदान

अा

१

अित उच्च सहयोग पुग्ने

५

२

उच्च सहयोग पुग्ने

३

सामान्य सहयोग पुग्ने

२

४

सहयोग नपुग्ने

०

िस.नं.
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३.५

कुल ूा�ाा

ूाथिमकता

१

१७ वा सो भन्दा बढी अा ूा� भएमा

पिहलो (P1)

२

१७ अा भन्दा कम अा ूा� भएमा

दोॐो (P2)
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:yfgLo txsf] of]hgf th'{df lbUbz{g – @)&&
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:yfgLo txsf] of]hgf th'{df lbUbz{g – @)&&

ःथानीय तहको योजना तजुम
र् ा िनद� िशका-२०७७

:yfgLo txsf] of]hgf th'{df lbUbz{g – @)&&
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