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स्थानीय तहकथेा वथार्षिक यथेाजनथा तथथा बजेट तज्जुमथा प्रक्रियथा
Process of Formulating Annual Plan and Budget at Local Level

नयाँ सङ्घीय संरचना अन्तर्गत ‘स्ानघीय सरकार सञ्ालन ऐन’ ल ेस्ानघीय 
सरकारलाई योजना तज््गमा रन्ग, बजटे बनाउन र आयोजनाहरू 
काययान्वयन रन्गका लागर अधिकार दिइएको छ । स्ानघीय सरकार अर्यात ्
राउँपाललका वा नररपाललकाल ेआफनो राउँ, ठाउँ वा टोलको आवश्यकता 
अनस्ार ववकास वनमयाणका काय्गहरूलाई ध्ानमा राखघी वार ष्िक रूपमा 
योजनाहरू बनाई राउँ वा नररसभाबाट स्घीकृत रराउनप्ि्गछ ।

तेस्रो चरण सबैभन्दा महत्वपूर्ण चरर हो । यो बैठक वडदा 
सममतिको अगुवदाईमदा हरेक आत्थिक वर्णको वैशदाख मसदान्तभभत्र वडदामदा 
आयोजनदा गररन्छ । यही बैठकमदा स्दानीय समुददायलदाई सहभदागी गरदार्ण 
आफ्ो गदाउँ/टोलको ववकदासकदा लदामग आवश्यक योजनदा ि्दा 
कदाय्णक्रमहरूबदारे मदाग रदाख्े अमिकदार ि्दा अवसर उपलब्ध हुन्छ । 

यो बैठक कहदाँ, कहहले र कुन समयमदा गनने भन्े बदारेकदाे सूचनदा कम्ीमदा ३ हदन 
पहहले नै वडदा कदायदा्णलयले स्दानीय समुददायलदाई सदाव्णजमनक सूचनदामदार्ण ि् 
जदानकदारी गरदाउँनुपद्णछ । यदाे भेलदा महहलदा, बदालबदाललकदा, अपदाङगिदा भएकदा व्यमति, 
ववपन् ि्दा लसमदान्तकृि समुददायको मदाग ि्दा आवश्यकिदालदाई सम्ोिन गरदाउने 
रदाम्ो अवसर हो । यसकदारर पमन यी वग्णकदा सहभदागीहरूकदा अ््णपूर्ण सहभदामगिदामदा 
सबैले सहयोग गनु्णपद्णछ । 

सोहघी आिारमा स्ानघीय तहको वार ष्िक योजना तर्ा बजटे तज््गमा 
दिग्दर्गन, २०७४ को (५) बमोलजम सङ्घीय मावमला तर्ा सामान्य 
प्ररासन मन्तालयल ेवार ष्िक योजना तर्ा बजटे तज््गमा प्रररियालाई 
७ चरणमा वरगीकरण ररी काय्गववधि तयार ररेको छ ।
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स्थानीय तहल ेआगथामी आर्थिक वर्षकथा लथागग आवश्यक पनने आयव्यय प्रक्ेपण गरी तथ्थाङ्क 
सहहतको वववरण सङ्ीय अ््ष मन्तथालयमथा पसु मसथान्तरित्र पठथाउनपुर्षछ । सङ्ीय 
सरकथारबथाट अनरुथानवथापत स्थानीय तहलथाई आगथामी आ.व.मथा उपलब्ध हुन ेस्ोतको वववरण 
प्रत्के वर्षको फथागनु मसथान्तसम्म पठथाउनपुनने  व्यवस्था छ िन ेप्ररेश सरकथारल ेचतै 
मसथान्तसम्म ववत्ीय हस्थान्तरणको सीमथा र मथाग्षरश्षन पठथार्ष सक् ुपनने हुन्छ ।

सं् र प्ररेश सरकथारको सीमथा र मथाग्षरश्षन पथाएपछछ गथाउँपथाललकथा त्था नगरपथाललकथाल ेस्ोत अनमुथान 
त्था स्थानीय तहको बजटे सीमथा वनर्धारण गन्ष आफनो आन्तररकरथाजस्वसमते अनमुथान गरी अध्यक् 
वथा नगर प्रमखुको अध्यक्तथामथा रहेको स्ोत अनमुथान त्था बजटे सीमथा वनर्धारण सवमवतल ेप्रत्के 
वर्षको वशैथाख १० गत ेरित्र बजटेको कुल सीमथा, क्ेत्रगत बजटेको सीमथा (लसललङ) वनर्धारण  
गनु्षपछ्ष ।

गथाउँ वथा नगरपथाललकथाल ेप्रत्के वडथा सवमवतलथाई वडथा अन्तग्षतकथा वस्ीकथा योजनथा तजु्षमथा गनने  लजम्मवेथारी हरन्छ । 
योजनथा तजु्षमथा गन्ष बठैक हुन ेवमवत र समयकथा बथारेमथा कम्ीमथा पवन ३ हरन अगथाव ैसचूनथा हरनपुछ्ष । वडथा 
कथायधालयहरूल ेयस्था सचूनथा सथाव्षजवनक रूपमथा प्रकथालशत गनु्षपर्षछ । बठैकमथा वस्ीकथा सब ैवग्ष, ललङ्ग, 
समरुथायको सहिथागगतथा सवुनलचित गरथाउन ुपर्षछ । बठैकमथा सब ैसमरुथायको ववकथास, सशगतिकरण, स्वथास्थ्य, 
लशक्था र पवूधार्थार ववकथासलथाई स्थाउन ेयोजनथाहरूबथारे छलफलपछछ योजनथा तजू्षमथा गनु्षपछ्ष ।

वडथा सवमवतल ेटोल र वस्ी स्रबथाट सरोकथारवथालथाको सहिथागगतथामथा प्रथाप्त योजनथा र कथाय्षक्रमहरूलथाई ववरयगत क्ेत्र अनरुूप 
छुट्थाछुटै् समहूमथा छुट्थाउनपुर्षछ । वडथा सवमवतलथाई प्रथाप्त सीमथा र मथाग्षरश्षनको आर्थारमथा सम्बन्धित वडथाहरूल ेवस्ी टोलबथाट 
प्रथाप्त योजनथाहरू मध्यबेथाट प्रथा्वमकीकरण गरी छनौट गनु्षपर्षछ । वडथा सवमवतको वनण्षय सहहत आफनो बजटे सीमथारित्रकथा 
योजनथाहरू गथाउँपथाललकथा/नगरपथाललकथाको उपथाध्यक् वथा उपप्रमखुको संयोजकत्वमथा रहेको बजटे त्था कथाय्षक्रम तजु्षमथा 
सवमवतमथा प्रत्के वर्षको जठे १५ गत ेरित्र पसे गनु्षपर्षछ ।

स्थानीय तहल ेआफनो क्ेत्ररित्र सञ्थालन गनने ववकथास कथाय्षक्रमलथाई कथाय्षपथाललकथा सरस्यहरूबथाट लजम्मवेथारी तोकी आर्थिक, सथामथालजक, 
पवूधार्थार ववकथास, वन, वथातथावरण त्था ववपद् व्यवस्थापन र सशुथासन त्था संस्थागत सवमवत गठन गन्ष सक्दछ । सवमवतल ेवडथाबथाट प्रथाप्त 
योजनथाहरू, सब ैमहथाशथाखथा, शथाखथा र उपशथाखथाबथाट प्रथाप्त प्रस्थाववत योजनथाहरू सथा् ैस्थानीय तहसगँको सहकथाय्ष एवं अनमुवतमथा कथाम गनने  
गरैसरकथारी संस्थाबथाट पसे िएकथा योजनथाहरूको एकीकृत बजटे तयथार गर्षछ ।

बजटे त्था कथाय्षक्रम तजु्षमथा सवमवतद्थारथा तयथार गररएको आगथामी आ.व.को नीवत त्था कथाय्षक्रम, रथाजस्व र व्ययको अनमुथान (वथाररथिक बजटे)  
गथाउँ/नगर कथाय्षपथाललकथाको बठैकबथाट प्रत्के वर्ष असथार १० गत ेरित्र स्वीकृत गरी सक्पुनने छ ।

गथाउँ वथा नगर कथाय्षपथाललकथाबथाट स्वीकृत नीवत, कथाय्षक्रम, योजनथा र बजटे प्रत्के वर्ष असथार १० गतरेित्र नगर सिथामथा पसे  
गररन्छ । यसरी पसे िएको बजटे सिथामथा १५ हरनसम्म छलफलको लथागग समय उपलब्ध गरथारन्छ । छलफलपचिथात ्सिथाको बहुमतल ेबजटे पथाररत गनने वथा 
सझुथावसहहत कथाय्षपथाललकथामथा रफतधा पठथाउन सक्दछ ।
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