आ.व.२०७४/७५ को बजेट तथा कार्यक्रम तर्ार गने सम्बन्धी स्थानीर् ननकार्हरुलाई मागयदर्यन
नेपालको संविधान लागू भइ नेपाल संघीय लोकतावरिक गणतरिात्मक पद्दवतमा प्रिेश गररसके को छ । सो ऄनुसार
स्थानीय वनकायको पनु संरचना लागू भएपवछ सोही बमोवजम मागगदशगन तथा बजेट सीमामा संशोधन गने गरी ऄवहलेलाइ
स्थानीय स्िायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १९५ बमोवजम अगामी अ.ि.२०७४/७५ को लावग वजल्लास्तरीय बजेट र
कायगक्रम तजगमु ा गने गनग सरदभगमा सावबकमा जस्तै यस अयोगबाट बजेट सीमासवहत यो मागगदशगन तजगमु ा गररएको छ ।
यस मागगदशगन ऄनरुु प िावषगक कायगक्रम तजगमु ा गनगक
ु ा साथै स्थानीय स्िायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १८५ पौष
मसारतवभिै नगर पररषदको बैठक सम्परन गराईनु पनेछ ।

क. समष्टिगत मागगदर्गनः
१. चौधौं योजनाको लक्ष्य, ईद्देश्य र रणनीवतहरुको कायागरियनमा प्रत्यक्ष योगदान पग्ु ने गरी नगरस्तरीय िावषगक विकास कायगक्रम
तजगमु ा गने । साथै सो योजनाको प्रादेवशक तथा स्थानीय पिू ागधार (५.५) र संघीयता तथा स्थानीय स्िायत्त शासन (७.२.१)
कायागरियनमा प्राथवमकता वदने ।
२. कायगक्रम तजगमु ा गदाग वदगो विकासका लक्ष्यहरु (SDGs)का सम्बवरधत लक्ष्यहरु हावसल गनग सहयोग पुग्ने वकवसमका
कायगक्रमलाइ प्राथवमकता वदने ।
३. नगरको अिवधक विकास योजना, क्षेिगत गुरुयोजना िा रणनीवतक योजना (जस्तै कृ वष, ईद्योग, पयगटन, सडक, विपद,्
जलिाय,ु िातािरण अवद) तयार भआसके को भए ती योजनाहरुलाइ समेत अधार मानेर िावषगक विकास कायगक्रम तजगमु ा गने
।
४. नगरपावलकाले नगरपावलका क्षेिवस्थत कायागलयका कायगक्रमहरुलाइ समेटी स्थानीय स्िायत्त शासन ऐन, २०५५ तथा
वनयमािली,२०५६ लाइ समेत अधार मानी एकीकृ त रुपमा िावषगक विकास योजना तजगमु ा गने । यस कायगमा क्षेिगत
वनकायहरुले ऄवनिायग रुपमा मागमा अधाररत योजना वनमागणको लावग स्थानीय तहको १४ चरणको योजना तजगमु ा
प्रवक्रयाबाट माग भै अएका योजनालाइ िावषगक कायगक्रममा समािेश गने । साथै क्षेिगत वनकायहरुले नगरपावलकालाइ
अिश्यक प्राविवधक सहयोग ईपलब्ध गराईने ।
५. स्थानीय वनकाय र क्षेिगत वनकायहरुले कायगक्रम तथा बजेट प्रस्ताि गदाग स्थानीय वनकायमा हुने पुनःसरं चनालाइ सहयोग पुग्ने
गरी िावषगक कायगक्रम तजगमु ा गने ।
६. विनाशकारी भक
ू म्पबाट ऄवत प्रभावित १४ वजल्ला तथा अवं शक प्रभावित १७ वजल्लामा हुने पनु वनगमागण र पनु स्थागपना
कायगक्रमलाइ ईच्च प्राथवमकता वदने ।
७. नगरपावलकाले क्षेिगत सरकारी कायागलयहरु, नगरमा वक्रयाशील गैरसरकारी संघसंस्थाहरु, दातृ वनकायका स्थानीय
एकाइहरु, नागररक समाज एिम् वनजी क्षेिबाट लागनी हुने साधन स्रोतको एकीकृ त वििरण तयार गरी सबै साझेदार र
सरोकारिालाहरुसँग ऄरतवक्रगया र समरिय गरी िावषगक विकास योजना तजगमु ा गने कायगको ऄगिु ाइ गने ।
८. िैदवे शक सहयोगमा संचावलत अयोजनाहरुको हकमा नेपाल सरकारको विकास सहायता नीवत, २०७१ तथा दातृ वनकायसँग
भएको सम्झौता ऄनुरुप हुने गरी कायागरियन गने व्यिस्था वमलाईने ।
९. नेपाल पक्ष भएका मवहला, बालबावलका, ऄपाङ्गता भएका व्यवि र अवदिासी/जनजावतसँग सम्बवरधत ऄरतरागवरिय सवरध
सम्झौतामा ईल्लेख भएका विषयमा रावरिय दावयत्ि परू ा गनग सहयोग पुग्ने खालका कायगक्रमलाइ प्राथावमकताका साथ
समािेश गने ।
१०. जलिायु पररितगन ऄनुकुलन, विपद व्यिस्थापन, सेरदाइ विपद जोवखम रयनु ीकरण संरचना (Sendai DRR Framework)
र विपदप् वछको अिश्यकता अँकलन संरचना (PDNA Framework) ऄपांगमैिी एिं बाल मैिी स्थानीय शासन,
पोषणसुधार, लैङ्वगक ईत्तरदायी बजेट विवनयोजन जस्ता बहुपक्षीय वजम्मेिारीका विषयलाइ स्थानीय वनकायको ऄगिु ाइमा
तत् सम्बरधी प्राथवमकता प्रवतविवम्ित हुने गरी िावषगक कायगक्रममा वक्रयाकलाप समािेश गने ।
११. विकाससँग सम्बवरधत अयोजना छनौटदेवख ऄनुगमन/मल्ू यांकन गनेसम्मका सबै चरणमा ऄवनिायग रुपमा मवहला, दवलत,
ऄपांगता भएका व्यवि एिं विपरन िगग समेतका सेिाग्राहीहरु एिं लवक्षत पररिारको सहभावगताको सवु नवितता कायम गरी
वतनीहरुहरुलाइ प्रत्यक्ष लाभ पग्ु ने गरी िातािरणमैिी सीपमूलक एिं रोजगारमूलक कायगक्रमहरु तजगमु ा गरी प्रभािकारी
कायागरियनको व्यिस्था वमलाईने ।
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१२. विपद् जोवखम रयनू ीकरण सम्बरधमा स्थानीय तहको बहु प्रकोप जोवखम लेखाजोखा, विपद् पिू गतयारी, विपद्
रयनू ीकरण/ऄल्पीकरण, विपद् प्रवतकायग तथा विपद् पनु लागभ/पनु वनगमागण सम्बरधी कायगहरु पवहचान बहु प्रकोप जोवखम
सिं ेदनशील योजना तथा विपद/् जलिायु जोवखम व्यिस्थापन योजना र यस्ता योजनाहरुले वनवदगष्ट गरे का प्राथवमकताहरु
स्थानीय विकास कायगक्रममा मूलप्रिाहीकरण गने ।

ख. योजनाको तजगजमा एवम् छनौट सम्बन्धमा
१३. विकास अयोजनाहरुको छनौट गदाग अयोजनाको सिेक्षण, ड्रआङ्ग, वडजाइन तथा लागत आवस्टमेट लगायत सम्पूणग योजना
प्रकृ या परु ा भएका अयोजनाहरु माि समािेश गने ।
१४. अयोजनाहरु छनौट गदाग ईत्पादनशील रोजगारी िृवि, गररबी रयनू ीकरण, िातािरण संरक्षण, विपद् तथा जलिायु जोवखम
रयनू ीकरण, समािेशी विकासमा सहयोग पयु ागईने, छोटो समयमा सम्परन भइ बढी प्रवतफल वदने, कम लगानीबाट बढी
जनसंख्यालाइ लाभ पुरयाईने तथा जनसहभावगता जटु ाईन सवकने वकवसमका अयोजनालाइ प्राथवमकता वदने ।
१५. अयोजना छनौट तथा बजेट विवनयोजन गदाग भगू ोल (क्षेिफल) (२० प्रवतशत), गररबी मापन विकास सुचकांक (३२.५
प्रवतशत), जनसंख्या (४० प्रवतशत) र सेिा प्रिाह लागत (७.५ प्रवतशत) अधार मानी सरतुलन कायम हुने गरी गने ।
१६. नयाँ घोषणा गररएका नगरपावलकाहरुको भौवतक तथा ऄरय पूिागधार विकासलाइ प्राथवमकता वदने ।
१७. भिन वनमागण सम्बरधी कायगक्रम बनाईँदा जग्गाको ईपलब्धता नभइ बजेट नछुट्टयाईने ।
१८. सम्परन भआसके का भौवतक सरं चनाहरुको वदगोपनालाइ ध्यान वदइ वनररतर सञ्चालन हुन सक्ने ऄिस्थामा राख्नको लावग
अिश्यक ममगत सम्भार बजेटको व्यिस्था गने ।
१९. चालु खचग सके सम्म वनयरिण गने । राजनैवतक प्रकृ वतका अयोजनाहरुलाइ बजेट नछुट्याईने ।
२०. स्थानीय वनकायको ऄगिु ाइमा हुने सहभावगतामल
ू क समािेशी िावषगक योजना प्रवक्रया (चौध तहको योजना प्रवक्रया)बाट
माग भै अईने अयोजना मध्ये नगरस्तरमा सम्बोधन गनग नसवकने अयोजनाहरुलाइ के वरियस्तरमा समािेश गनगपु ने भएमा
सम्बवरधत मरिालय माफग त त्यस्ता मागहरुको व्यिस्थापन गने ।
२१. अयोजना तजगमु ा गदाग अफ्नो क्षेिको विकास वनमागण एिं सेिा प्रिाहसँग सम्बवरधत विषयमा विषयगत कायागलयले ऄरय
सरकारी वनकाय, स्थानीय वनकाय, वनजी क्षेि र नागररक समाजसँग ऄरतवक्रगया एिं समरिय गरी सच
ू ना एवककृ त गराइ
सहभावगतामूलक योजना तजगमु ा प्रवक्रया ऄपनाइ ऄवरतम रुप वदने ।
२२. पिू ागधारतफग वनमागणाधीन ऄधरु ा अयोजनालाइ समपरन गरी सञ्चालनमा ल्याईने काकग य्रमलाइ प्राथवमकता वदने ।
२३. विपद् जोवखम रयनू ीकरणसम्बरधी योजना छनौट गदाग वजल्ला दैिी प्रकोप ईिार सवमवतसँग समरिय गरी ईि सवमवतले
प्राथवमवककरण गरे का कायगक्रमहरुलाइ समािेश गने ।
२४. क्रमागत अयोजना/कायगक्रमहरु भौवतक तथा वित्तीय प्रगवतको अधारमा वछटो सम्परन हुने गरी प्रस्ताि गने लामो समयदेवख
िावषगक विकास कायगक्रममा समािेश भएका तर सम्परन हुन नसके का कायगक्रम/अयोजनाहरुको औवचत्य हेरी अिश्यक
देवखएमा माि कायगक्रममा समािेश गने ।
२५. वजल्ला खाद्य सरु क्षाका कायगक्रम अयोजना तजगमु ा गदाग वजल्ला खाद्य सरु क्षा सञ्जालले तयार पारे को खाद्य सुरक्षा प्रवतकायग
योजनालाइ अधार बनाईने ।

ग. आयोजनाको कायागन्वयन सम्बन्धमा
२६. नगरमा पगु ेको स्रोतलाइ रयायोवचत रुपमा जनता समक्ष परु याईन नगर वस्थत सरकारी तथा गैरसरकारी वनकायबाट लगानी हुने
कायगक्रम अयोजनालाइ स्रोतको कमी हुन नवदने र विवभरन विकास प्रदायक वनकायहरुबाट हुने विकास कायगलाइ दोहोररन
नवदने व्यिस्था गरी स्रोतको व्यिस्थापन गने ।
२७. स्थानीय वनकायले ऄरय सघं संस्थासँग सहकायग गरी संयि
ु लगानीमा सञ्चालन गने कायगक्रम/ अयोजनाहरुका लावग
सम्झौता बमोवजमको अिश्यक पने साझेदारी िा लागत सहभावगता रकम समपरू क कोष (Matching Fund)मा अिश्यक
रकम जम्मा गने ।
२८. कायगक्रम/अयोजना तजगमु ा कायागरियन ऄनगु मन तथा मूल्यांकन लगायतका कायगलाइ व्यिवस्थत र प्रभािकारी बनाईन
नगरपावलकाले िावषगक कायगतावलका बनाइ लागू गने र अयोजनाका प्रत्येक चरणमा ऄत्यावधक मािामा जनसहभावगता
जटु ाईने ।
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२९. कायगक्रम/अयोजनाको सञ्चालनमा सहभावगताको मापदण्ड तयार गदाग अयोजनाको प्रकृ वत अयोजना स्थल ईपभोिाको
क्षमता र के रिीय वनदेशन तथा स्थानीय वनकायले ऄिलम्बन गरे को नीवतको ऄवधनमा रही नगद, श्रम िा स्थानीय सामग्री
समेतको योगदानको ऄनपु ात वनधागरण गने । यसरी सहभावगताको ऄश
ं वनधागरण गदाग ऄवत विपरन पररिार तथा समुदायलाइ
विशेष सहुवलयत वदने ईद्देश्य राखी लागत सहभावगता व्यहोनग नसके को कारणबाट लवक्षत समहू लाइ िवञ्चत नगररने नीवत
ऄिलम्बन गने ।
३०. स्थानीय वनकायबाट सञ्चालन गररने पिू ागधार विकास (सडक, खानेपानी, विद्यतु , प्रकोप वनयरिण अवद) का कायगक्रमहरु
कायगक्रम/अयोजना गनगु पिू ग ऄवनिायग रुपमा सम्भाव्यता ऄध्ययन गरे को हुनपु ने र यस्ता कायगक्रम अयोजना सञ्चालन गदाग
श्रममल
ू क तथा िातािरणमैिी प्रविवध ऄपनाईने तर श्रम जटु ् न नसक्ने अयोजनामा मेवसनरी िा यरिको प्रयोग गनगु पदाग लागत
ऄनमु ान पवन सोही ऄनसु ारको बनाइ काम गराईने ।

घ. अनजगमन मूल्याङ्कन सम्बन्धमा
३१. एकीकृ त योजना तजगमु ा गदाग प्रभाि, ऄसर तथा प्रवतफल तहका नवतजालाइ समेत स्पष्ट रुपमा पररभावषत गरी नवतजा खाका
तयार गने ।
३२. ऄनगु मन तथा मूल्याङ्कन सम्बरधी खाका तयार गरी कायागरियनका प्रत्येक चरणमा ईि खाकालाइ ऄनुसरण गरी
कायागरियनलाइ सफल बनाईने गरी कायगक्रम तजगमु ा गने ।

ङ. अन्तरसम्बष्टन्धत ष्टवययरु Cross Cutting Issues)
३३. रोजगारी वसजगना, गररबी रयनू ीकरण, विपद् तथा जलिायज
ु रय जोवखम रयनू ीकरण, विपद् व्यिस्थापन, सश
ु ासन, जनताको
नवजकमा सेिा सुविधा, वदगो, गण
ु स्तरीय र िातािरणमैिी स्थानीय पिू ागधारको विकास र स्थानीय शासन, अवथगक ऄिसरमा
िृवि एिम् त्यसमा जनताको सहज पहुच
ँ , सामावजक सुरक्षा, ऄपांगमैिी िा बालमैिी स्थानीय शासन, पोषण सधु ार, लैङ्वगक
ईत्तरदायी बजेट विवनयोजन, समािेशीकण र सशिीकरण जस्ता विषयलाइ ईच्च प्राथवमकतामा राखी िावषगक कायगक्रम
तजगमु ा गने ।
३४. सामावजक सरु क्षा कायगक्रम ऄरतगगत राज्यले सवु िधा ईपलब्ध गराईने लवक्षत समूहको लगत ऄद्यािवधक गरी राख्ने । यस्तो
रकमको भि
ु ानी बैङ्वकङ्ग प्रणाली माफग त गने व्यिस्थालाइ थप विस्तार गने ।
३५. स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने विकास कायगक्रममा विवभरन वकवसमका विपदबाट हुनसक्ने क्षवत कम गने ईपाय ऄिलम्बन
गरी नयाँ विकास वनमागणले जोवखम थप हुने ऄिस्था वसजगना गनग नहुने ।
३६. विपद् तथा जलिायज
ु रय जोवखम रयनू ीकरण एिं िातािरण संरक्षणका लावग स्थानीय वनकायको अरतररक श्रोतको वनवित
रकम विवनयोजन गने व्यिस्था वमलाईने र यस सम्बरधी कायगक्रमहरु स्थनीय योजना तजगमु ा प्रवक्रयामा समािेश गराईने ।
३७. विपद् र जलिायज
ु रय जोवखम व्यिस्थापनलाइ प्राथवमकता वदने समहू , क्लब, विद्यालय, ईपभोिा सवमवत र गा.वि.स.लाइ
तहगत रुपमा वदआने ऄनदु ानमा १० प्रवतशत थप गरी प्रोत्सावहत गने व्यिस्था वमलाईने । यसका लावग नगरपावलकाले
नागररक िडा मञ्च, गा.वि.स. िा नगरपावलका परामशग सवमवत िा विपद् व्यिस्थापन सवमवतलाइ ऄवभमुखीकरण गने ।
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