आ.व. २०७४/७५ को बजेट तथा कायर्बम तयार गन सम्बन्धी ःथानीय
िनकायह लाई मागर्दशर्न
नेपालको सं िवधान लागू भई नेपाल सं घीय लोकतािन्ऽक गणतन्ऽात्मक प ितमा ूवेश गिरसकेको

छ। सो अनुसार ःथानीय िनकायको पुनसर्ंरचना लागू भएपिछ सोही बमोिजम मागर्दशर्न तथा बजेट

शासन ऐन, २०५५ को दफा १९५ बमोिजम

सीमामा सं शोधन गन गरी अिहलेलाई ःथानीय ःवाय

र् ा गन सन्दभर्मा सािवकमा
आगामी आ.व. २०७4/७५ को लािग िजल्लाःतरीय बजेट र कायर्बम तजुम

जःतै यस आयोगबाट बजेट सीमा सिहत यो मागर्दशर्न तजुम
र् ा गिरएको छ ।यस मागर्दशर्न अनु प वािषर्क

कायर्बम तजुम
र् ा गनुक
र् ा साथै ःथानीय ःवाय
मसान्तिभऽै िजल्ला पिरषद्को बैठक सम्प

शासन ऐन, २०५५ को दफा १८५ अनुसार फाल्गुण

गरी पिरष बाट पािरत वािषर्क िवकास कायर्बम २०७३ साल

चैऽ १० गते िभऽ यस आयोग र सम्बिन्धत मन्ऽालयमा पुग्ने गरी पठाउन समेत अनुरोध गिरएको छ ।
र् ा गिरएको बजेट तथा कायर्बम सं िवधान कायार्न्वयन तथा सं घीयता
साथै यो मागर्दशर्न बमोिजम तजुम
कायार्न्वयनको सं बमणकालीन अवःथामा िजल्ला िवकास सिमितह

नरहने अवःथा भएमा ःथानीय तहमा

कायर्बम तथा बजेट व्यवःथापन गराउनुपनछ ।

क. समि गत मागर्दशर्नः
१. चौध

योजनाको लआय, उ ेँय र रणनीितह को कायार्न्वयनमा ूत्यक्ष योगदान पुग्ने गरी

िजल्लाःतरीय वािषर्क िवकास कायर्बम तजुम
र् ा गन ।साथै सो योजनाको ूादे िशक तथा ःथानीय
पूवार्धार (५.५) र सं घीयता तथा ःथानीय ःवाय

शासन (७.२.१) कायार्न्वयनमा ूाथिमकता िदने

।
२. कायर्बम तजुम
र् ा गदार् िदगो िवकासका लआयह

(SDGs)का सम्बिन्धत लआयह

हािसल गनर्

सहयोग पुग्ने िकिसमका कायर्बमलाई ूाथिमकता िदने ।
३. िजल्लाको आविधक िजल्ला िवकास योजना, क्षेऽगत गु योजना वा रणनीितक योजना (जःतै कृिष,
उ ोग, पयर्टन, सडक, िवप , जलवायु, वातावरण आिद), िजल्ला पुनलार्भ योजना (भूकम्प ूभािवत
िजल्लाह को लािग) तयार भइसकेको भए ती

योजनाह लाई समेत आधार मानेर वािषर्क िवकास

कायर्बम तजुम
र् ा गन ।
४. िजल्ला िवकास सिमित र िजल्लािःथत क्षेऽगत कायार्लयका सम्पूणर् कायर्बमह लाई समेटी
ःथानीय ःवाय

शासन ऐन, २०५५ तथा िनयमावली, २०५६ लाई समेत आधार मानी एकीकृत

पमा वािषर्क िवकास योजना तजुम
र् ा गन । यस कायर्मा क्षेऽगत िनकायह ले अिनवायर्

पमा

मागमा आधािरत योजना िनमार्णको लािग ःथानीय तहको १४ चरणको योजना तजुम
र् ाको
ूिबयाबाट माग भै आएका योजनालाई वािषर्क कायर्बममा समावेश गन । साथै क्षेऽगत
िनकायह ले िजल्ला िवकास सिमितलाई आवँयक ूािविधक सहयोग उपलब्ध गराउने ।
५. ःथानीय िनकाय र क्षेऽगत िनकायह ले कायर्बम तथा बजेट ूःताव गदार् ःथानीय िनकायमा हुने
पुनःसं रचनालाई सहयोग पुग्ने गरी वािषर्क कायर्बम तजुम
र् ा गन ।
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६. िवनाशकारी भू-कम्पबाट अित ूभािवत १४ िजल्ला तथा आंिशक ूभािवत १७ िजल्लामा हुने
पुनिनर्मार्ण र पुनःथार्पना कायर्बमलाई उच्च ूाथिमकता िदने ।
७. िजल्ला िवकास सिमितले ःथानीय िनकायह , क्षेऽगत सरकारी कायार्लयह , िजल्लामा िबयाशील
गैरसरकारी सं घसं ःथाह , दातृ िनकायका ःथानीय एकाईह , नागिरक समाज एबम् िनजी क्षेऽबाट
ँ
लगानी हुने साधन ॐोतको एकीकृत िववरण तयार गरी सबै साझेदार र सरोकारवालाह सग
अन्तिबर्या र समन्वय गरी वािषर्क िवकास योजना तजुम
र् ा गन कायर्को अगुवाई गन ।
८. वैदेिशक सहयोगमा सं चािलत आयोजनाह को हकमा नेपाल सरकारको िवकास सहायता नीित,
२०७१ तथा दातृ िनकायसँग भएको सम्झौता अनु प हुने गरी कायार्न्वयन गन व्यवःथा िमलाउने
।
९. नेपाल पक्ष भएका मिहला, बालबािलका, अपा ता भएका व्यिक्त र आिदवासी/जनजाितसँग
सम्बिन्धत अन्तरार्ि य सिन्ध सम्झौतामा उल्लेख भएका िवषयमा राि य दाियत्व पूरा गनर् सहयोग
पुग्ने खालका कायर्बमलाई ूाथिमकताका साथ समावेश गन ।
१०. जलवायु पिरवतर्न अनुकुलन, िवपद व्यवःथापन, सेन्दाई िवप

जोिखम न्युनीकरण सं रचना(Sendai

ँ लन सं रचना (PDNA Framework)अपांगमैऽी एवं
DRR Framework) र िवपद्पिछको आवँयकता आक
बाल मैऽी ःथानीय शासन, पोषणसुधार, लैि क उ रदायी बजेट िविनयोजन, जःता बहुपक्षीय
िजम्मेवारीका िवषयलाई ःथानीय िनकायको अगुवाईमा तत् सम्बन्धी ूाथिमकताह

ूितिविम्वत

हुने गरी वािषर्क कायर्बममा िबयाकलाप समावेश गन ।
११. िवकाससँग सम्बिन्धत आयोजना छनौटदे िख अनुगमन/मूल्या न गन सम्मका सबै चरणमा अिनवायर्
पमा मिहला, दिलत, अपांगता भएका व्यिक्त एवं िवप
पिरवारको

सहभािगताको

वातावरणमैऽी,

सीपमूलक

सुिनि तता
एवं

कायम

रोजगारमूलक

गरी

वगर् समेतका सेवामाही एवं लिक्षत

ितनीह लाई

ूत्यक्ष

लाभ

पुग्ने

गरी

कायर्बमह को

तजुम
र् ा

गरी

ूभावकारी

कायार्न्वयनको ब्यवःथा िमलाउने ।
१२. िवप

जोिखम न्यूनीकरण सम्बन्धमा ःथानीय तहको बहु ूकोप जोिखम लेखाजोखा, िवप

पूवत
र् यारी, िवप

न्यूनीकरण/अल्पीकरण, िवप

ूितकायर् तथा िवप

पुनलार्भ/पुनिनर्मार्ण सम्बन्धी

कायर्ह

पिहचान, बहु ूकोप जोिखम सं वेदनशील योजना तथा िवप /जलवायु जोिखम व्यवःथापन

योजना

र

यःता

योजनाह ले

िनिदर्

गरे का

ूाथिमकताह

ःथानीय

िवकास

कायर्बममा

मूलूवाहीकरण गन ।
१३. नयाँ आयोजना ूःताव गदार् अनुसूिच १ मा सं लग्न फाराम भरी अिनवायर्

पमा ःवीकृत भएको

हुनपु न । साथै, उक्त ूःतावमा आयोजनाको लागत, समयाविध, लाभको पिरमाण र गुणःतर ःप
भएको हुनपु न । समयाविध िकटान नभएको आयोजनालाई ूःताव नगन ।

ख. आयोजनाको तजुम
र् ा एवम् छनौट सम्बन्धमा
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१४. िवकास आयोजनाह को छनौट गदार् आयोजनाको सवक्षण, सई , िडजाईन तथा लागत इिःटमेट
लगायत सम्पूणर् योजना ूकृया पुरा भएका आयोजनाह
१५. आयोजनाह

माऽ समावेश गन ।

छनौट गदार् उत्पादनशील रोजगारी वृि , गिरबी न्यूनीकरण, वातावरण सं रक्षण, िवप

तथा जलवायु जोिखम न्यूनीकरण, समावेशी िवकासमा सहयोग पुर ्याउने, छोटो समयमा सम्प

भई

बढी ूितफल िदने, कम लगानीबाट बढी जनसं ख्यालाई लाभ पुर ्याउने तथा जनसहभािगता जुटाउन
सिकने िकिसमका आयोजनालाई ूाथिमकता िदने ।
१६. आयोजना छनौट तथा बजेट िविनयोजन गदार् भूगोल(क्षेऽफल) (२० ूितशत), गिरबी (मानव िवकास
सुच ा ) (३२.५ ूितशत), जनसं ख्या (४० ूितशत) र सेवा ूवाह लागत (७.५ ूितशत), आधार
मानी सन्तुलन कायम हुने गरी गन ।
१७. नयाँ घोषणा गिरएका नगरपािलकाह को भौितक तथा अन्य पूवार्धार िवकासलाई ूाथिमकता िदने ।
१८. भवन िनमार्ण सम्बन्धी कायर्बम बनाउँदा जग्गाको उपलब्धता नभई बजेट नछु
१९. सम्प

ाउने ।

भईसकेका भौितक सं रचनाह को िदगोपनालाई ध्यान िदई िनरन्तर स ालन हुन सक्ने

अवःथामा राख्नको लािग आवँयक ममर्त सम्भार बजेटको व्यवःथा गन ।
२०. चालु खचर् सकेसम्म िनयन्ऽण गन ।राजनैितक ूकृितका आयोजनाह लाई बजेट नछु

ाउने ।

२१. ःथानीय िनकायको अगुवाईमा हुने सहभािगतामूलक समावेशी वािषर्क योजना ूिबया (चौध तहको
योजना ूिबया)बाट माग भै आउने आयोजना मध्ये िजल्लाःतरमा सम्बोधन गनर् नसिकने
आयोजनाह लाई केिन्ियःतरमा समावेश गनुप
र् न भएमा सम्बिन्धत मन्ऽालय माफर्त त्यःता
मागह को व्यवःथापन गन ।
२२. आयोजना तजुम
र् ा गदार् आफ्नो क्षेऽको िवकास िनमार्ण एवं सेवा ूवाहसँग सम्बिन्धत िवषयमा
िवषयगत कायार्लयले अन्य सरकारी िनकाय, ःथानीय िनकाय, िनजी क्षेऽ र नागिरक समाजसँग
अन्तिबर्या एवं समन्वय गरी सूचना एिककृत गराई सहभािगतामूलक योजना तजुम
र् ा ूिबया अपनाई
अिन्तम

प िदने ।

२३. पूवार्धारतफर् िनमार्णाधीन अधुरा आयोजनालाई सम्प

गरी स ालनमा ल्याउने कायर्बमलाई

ूाथिमकता िदने ।
२४. िवप

जोिखम न्यूिनकरणसम्बन्धी योजना छनौट गदार् िजल्ला दै वी ूकोप उ ार सिमितसँग समन्वय

गरी उक्त सिमितले ूाथिमिककरण गरे का कायर्बमह लाई समावेश गन ।
२५. बमागत आयोजना/कायर्बमह

भौितक तथा िव ीय ूगितको आधारमा िछटो सम्प

हुने गरी

ूःताव गन । लामो समयदे िख वािषर्क िवकास कायर्बममा समावेश भएका तर सम्प

हुन

नसकेका कायर्बम/आयोजनाह को औिचत्य हेरी आवँयक दे िखएमा माऽ कायर्बममा समावेश
गन।
२६. िजल्ला खा
खा

सुरक्षाका कायर्बम/आयोजना तजुम
र् ा गदार् िजल्ला खा

सुरक्षा ूितकायर् योजनालाई आधार बनाउने ।
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सुरक्षा स ालले तयार पारे को

ग. आयोजनाको कायार्न्वयन सम्बन्धमा
२७. िजल्लामा पुगेको ॐोतलाई न्यायोिचत

पमा जनता समक्ष पुर ्याउन िजल्लािःथत सरकारी तथा गैर

सरकारी िनकायबाट लगानी हुने कायर्बम/आयोजनालाई ॐोतको कमी हुन निदने र िविभ

िवकास

ूदायक िनकायह बाट हुने िवकास कायर्लाई दोहोिरन निदने व्यवःथा गरी ॐोतको व्यवःथापन गन
।
२८. ःथानीय

िनकायले

अन्य

सं घसं ःथासँग

सहकायर्

गरी

ु
सं यक्त

लगानीमा

स ालन

गन

कायर्बम/आयोजनाह का लािग सम्झौता बमोिजमको आवँयक पन साझेदारी वा लागत सहभािगता
रकम समपूरक कोष (Matching Fund) मा आवँयक रकम छु टयाउने ।
२९. कायर्बम/आयोजना तजुम
र् ा, कायार्न्वयन, अनुगमन तथा मूल्या न लगायतका कायर्लाई व्यविःथत र
ूभावकारी बनाउन िजल्ला िवकास सिमितले वािषर्क कायर्तािलका बनाई लागू गन र आयोजनाका
ूत्येक चरणमा अत्यिधक माऽामा जनसहभािगता जुटाउने ।
३०. कायर्बम/आयोजनाको स ालनमा सहभािगताको मापदण्ड तयार गदार् आयोजनाको ूकृित, आयोजना
ःथल, उपभोक्ताको क्षमता र केन्िीय िनदशन तथा ःथानीय िनकायले अवलम्बन गरे को नीितको
अिधनमा रही नगद, ौम वा ःथानीय साममी समेतको योगदानको अनुपात िनधार्रण गन । यसरी
सहभािगताको अंश िनधार्रण गदार् अित िवप

पिरवार तथा समुदायलाई िवशेष सहुिलयत िदने उ ेँय

राखी लागत सहभािगता व्यहोनर् नसकेको कारणबाट लिक्षत समूहलाई वि त नगिरने नीित
अवलम्वन गन ।
ु , ूकोप िनयन्ऽण आिद)
३१. ःथानीय िनकायबाट स ालन गिरने पूवार्धार िवकास (सडक, खानेपानी, िव त
का कायर्बमह

कायर्बम/आयोजना गनुप
र् ूव र् अिनवायर्

पमा सम्भाव्यता अध्ययन गरे को हुनपु न र

यःता कायर्बम/आयोजना स ालन गदार् ौममूलक तथा वातावरणमैऽी ूिविध अपनाउने तर ौम
जुट्न नसक्ने आयोजनामा मेिसनरी वा यन्ऽको ूयोग गनुर् पदार् लागत अनुमान पिन सोही
अनुसारको बनाई काम गराउने ।
३२. वािषर्क योजना तथा कायर्बम तयार गदार् ूत्येक िनवार्चन क्षेऽमा िनवार्चन क्षेऽ िवकास कायर्बम
अन्तगर्त िविनयोिजत रकमको सीमािभऽ रही भौितक पूवार्धार िनमार्ण कायर्को सुिनि तता कायम
गनर् सहयोग गन गरी व्यवःथािपका सं सदका माननीय सदःयह ले छनौट गनुर् हुने पूवार्धार
आयोजनाह

जनसहभािगताका आधारमा स ालन गिरने ूत्येक िनवार्चन क्षेऽ िवकास कायर्बम

समेतलाई योजना ूकृयामा ल्याउने ूयोजनका लािग सम्बिन्धत क्षेऽका व्यवःथािपका–सं सदका
ँ समन्वय गरी यसमा समावेश गन व्यवःथा िमलाउने ।
माननीय सदःयह सग
३३. जनसहभािगतामा आधािरत कायर्बम लगायत िनवार्चन क्षेऽ पूवार्धार िवकास कायर्बमबाट योजना
तजुम
र् ा गरी माग गन आयोजनाह को सूची र लागत सिहत तत् सम्बन्धी िनदिशका र िजल्ला
िवकास सिमित योजना पुिःतकामा रहे को बमागत सूचीह लाई मध्यनजर गरी कायार्न्वयन हुने
व्यवःथा िमलाउने ।
4

घ. अनुगमन मूल्या न सम्बन्धमा

३४. एकीकृत योजना तजुम
र् ा गदार् ूभाव, असर तथा ूितफल तहका नितजालाई समेत ःप

पमा

पिरभािषत गरी नितजा खाका तयार गन ।
३५. अनुगमन तथा मूल्या न सम्वन्धी खाका तयार गरी कायार्न्वयनका ूत्येक चरणमा उक्त खाकालाई
अनुशरण गरी कायार्न्वयनलाई सफल बनाउने गरी कायर्बम तजुम
र् ा गन ।
ङ. अन्तरसम्बिन्धत िवषयह

(Cross Cutting Issues)

३६. रोजगारी िसजर्ना, गिरबी न्यूनीकरण, िवप

तथा जलवायुजन्य जोिखम न्युनीकरण, िवप

व्यवःथापन,

सुशासन, जनताको निजकमा सेवा सुिवधा, िदगो, गुणःतरीय र वातावरणमैऽी ःथानीय पूवार्धारको
िवकास र ःथानीय शासन, आिथर्क अवसरमा वृि

एवम् त्यसमा जनताको सहज पहुँच, सामािजक

सुरक्षा, अपांगमैऽी वा बालमैऽी ःथानीय शासन, पोषण सुधार, लैि क उ रदायी बजेट िविनयोजन,
समावेशीकरण र सशक्तीकरण जःता िवषयलाई उच्च ूाथिमकतामा राखी वािषर्क कायर्बम तजुम
र् ा
गन ।
३७. सामािजक सुरक्षा कायर्बम अन्तगर्त राज्यले सुिवधा उपलब्ध गराउने लिक्षत समूहको लगत
अ ाविधक गरी राख्ने । यःतो रकमको भुक्तानी बैि ङ ूणालीमाफर्त गन व्यवःथालाई थप िवःतार
गन ।
३८. ःथानीय तहमा स ालन हुने िवकास कायर्बममा िविभ

िकिसमका िवपदबाट हुनसक्ने क्षित कम

गन उपाय अवलम्वन गरी नयाँ िवकास िनमार्णले जोिखम थप हुने अवःथा िसजर्ना गनर् नहुने ।
३९. िवप

तथा जलवायुजन्य जोिखम न्यूनीकरण एवं वातावरण सं रक्षणका लािग ःथानीय िनकायको

आन्तिरक ौोतको िनि त रकम िविनयोजन गन व्यवःथा िमलाउने र यस सम्बन्धी कायर्बमह
ःथानीय योजना तजुम
र् ा ूिबयामा समावेश गराउने ।
४०. िवप

र जलवायुजन्य जोिखम व्यवःथापनलाई ूाथिमकता िदने समूह,

सिमित र गा.िव.स.लाई तहगत

क्लब, िव ालय, उपभोक्ता

पमा िदइने अनुदानमा १० ूितशत थप गरी ूोत्सािहत गन

व्यवःथा िमलाउने । यसका लािग िजल्ला िवकास सिमितले नागिरक वडा म , गा.िव.स. वा
नगरपािलका परामशर् सिमित वा िवप

व्यवःथापन सिमितलाई अिभमुखीकरण गन ।
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अनुसूची १

िजल्लाःतरीय िवकास आयोजना ूःताव गन फाराम
खण्ड कः आयोजनाको आधारभूत िववरण
१.

आयोजनाको नामः

२.

आयोजनाको लआयः

३.

आयोजनाको उ ेँयः

४.

आयोजना कायार्न्वयन हुने क्षेऽ र छनोट गदार् अपनाइएका आधारह
(क) कायार्न्वयन क्षेऽः िजल्लाः

िनवार्चन क्षेऽः

न.पा./गा.िव.स.:

(ख) छनौटका आधारह ः
५.

आयोजनाको अनुमािनत कुल लागतः

६.

दातृ सं ःथाः

७.

आयोजनाको अविध
(क) सु

(ूःतािवत जम्मा वषर्)

हुने िमितः

(ख) सम्प

८.

आयोजनाका ूमुख िबयाकलापह ः

९.

आयोजनाको िकिसमः
सेवा ूधान
अनुसन्धान ूधान

उत्पादन ूधान
सुशासन ूधान

(एक वा एक भन्दा बढी कोठमा िचन्ह लगाउने ।)
१०. आयोजना कायार्न्वयन गन िनकायः
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हुने िमितः

िनमार्ण ूधान

खण्ड खः आयोजनाको िव ीय/आिथर्क पक्ष
११.

आयोजनाको लागत व्यहोन ॐोत िववरणः

( . हजारमा)

रकम

िववरण

िववरण

रकम

आन्तिरक ॐोत

वैदेिशक ॐोत

नेपाल सरकार

ऋण

ःथानीय िनकाय/सं ःथा

अनुदान

जनसहभािगता

ूािविधक सहायता

जम्मा

जम्मा

१२.

आयोजनाको कूल रकमको वािषर्क बाँडफाँड
पिहलो वषर्

१३.

( . हजारमा)

दोॐो वषर्

तेॐो वषर्

चौथो वषर्

पाँचौ वषर्

आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनः

(क) आिथर्क/ूािविधक सम्भाव्यता अध्ययन भएको छ, छै न? नभएको भए हुन नपन कारणः
(ग) आिथर्क/ूािविधक सम्भाव्यता अध्ययनको िनंकषर्ः
१४.

आयोजनाको आिथर्क तथा िव ीय िव ष
े णः



खुद वतर्मान मूल्य (Net Present Value – NPV)



लागत ूभावकािरता अध्ययन (Cost Effectiveness Analysis)

१५.

वातावरणीय ूभाव मूल्या नको सिङ्क्ष

िववरण (नभएको भए कारण उल्लेख गन)

१६.

आयोजनाको कायार्न्वयनबाट हुने लाभ र लाभको ूकृितः
(क)लाभािन्वत हुने कूल जनसङ्ख्याः
कुल जनसङ्ख्याः

मिहलाः

बालबािलकाः

आिदवासी जनजाितः

दिलतः

मुिःलमः

मधेशीः

अन्य भए खुलाउनेः

खण्ड गः ूशासिनक तथा व्यवःथापकीय िववरण
१८.

(क) आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्या न गन सं ःथागत व्यवःथाः
(ख) आयोजनाको ूितफल र ूभाव हे न सूचक िववरणः

१९.

आयोजनाको िदगोपना र सम्प

भएपिछ स ालन -Exit / Mainstreaming Strategy_ सम्बन्धी

व्यवःथाः
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