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बदर्घाट नगरपािलकाको बजेट तथा कायर्क्रम तजुर्मा सिमितको 
कायर्सञ्चालन कायर्िविध, २०७८  

प्रस्तावनाः स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ बमोिजम गिठत बजेट तथा 
कायर्क्रम तजुर्मा सिमितको काम, कतर्व्य र अिधकारलाई थप स्प� गरी सिमितको भिूमकालाई 
प्रभावकारी र प�रणाममखुी बनाउन वाञ्छनीय भएकोले,  

 बदर्घाट नगरपािलकाको प्रशासक�य कायर्िविध िनयिमत गनेर् ऐन, २०७४ को दफा ४ 
बमोिजम नगर कायर्पािलकाल ेयो कायर्िविध तजुर्मा गरेको छ ।  

 

 

:yfgLo /fhkq 
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प�रच्छेद– १ 
प्रारिम्भक 

१. संि�� नाम र प्रारम्भः (१) यो कायर्िविधको नाम “बदर्घाट नगरपािलका बजेट तथा 
कायर्क्रम तजुर्मा सिमितको कायर्सञ्चालन कायर्िविध, २०७८” रहकेो छ । 

 (२) यो कायर्िविध स्थानीय राजपत्रमा प्रकािशत भएको िमितदिेख लाग ूह�नेछ । 

२. प�रभाषाः िवषय वा प्रसङ्गल ेअकोर् अथर् नलागेमा यो कायर्िविधमा,– 

(क) “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सम्झनु पछर् । 

(ख)  “सिमित” भन्नाल ेऐनको दफा ६७ बमोिजम गठन ह�ने बजेट तथा कायर्क्रम तजुर्मा 
सिमित सम्झनु पछर् । 

 (ग)  “संयोजक” भन्नाल ेबजेट तथा कायर्क्रम तजुर्मा सिमितको संयोजक सम्झनु पछर् । 

 (घ)  “सदस्य” भन्नाले सिमितको सदस्य सम्झनु पछर् । 

 (ङ) “सदस्य–सिचव” भन्नाल ेसिमितको सदस्य–सिचव सम्झन ुपछर् । 

 

प�रच्छेद– २ 

बजेट तथा कायर्क्रम तजुर्मा सिमितको कायर्�ेत्र 

३.  सिमितको कायर्�ेत्रः सिमितको कायर्�ेत्र ऐनको दफा ६७ उपदफा (२) मा उिल्लिखत 
कामका अित�र� दहेाय बमोिजम ह�नेछः– 

(क) वािषर्क बजेट तथा कायर्क्रम तजुर्मा सम्बन्धी कायर्तािलका तयार गरी 
कायर्पािलकामा पेश गनेर्, 

(ख) िवषयगत सिमितका सदस्यह�को िजम्मेवारी बाँडफाटँ वा हरेफेर सम्बन्धमा सझुाव 
सिहत कायर्पािलकामा पेश गनेर्,  
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(ग) वस्ती र वडा तहको योजना तजुर्मा कायर् कायर्तािलका अनुसार भए नभएको 
अनुगमन तथा आवश्यक सहिजकरण गनेर्, 

(घ) गैर सरकारी संस्था, सामदुाियक संस्था, सहकारी संस्था र िनजी �ेत्रसमतेको 
योजना तथा कायर्क्रम पेश गनेर् ढाचँा तथा समयसीमा िनधार्रण गनेर्, 

(ङ) वडा सिमित र गरै सरकारी संस्था, सामदुाियक संस्था, सहकारी संस्था र िनजी 
�ेत्रबाट प्रा� कायर्क्रम िवषयगत �पमा िवभाजन गरी सम्बिन्धत िवषयगत 
सिमितमा पठाउने,  

(च) िवषयगत सिमितको बैठक आयोजनाको लािग समन्वय गनेर् तथा आवश्यक 
प्रािविधक सहयोग उपलब्ध गराउन,े  

(छ) योजना तथा कायर्क्रम कुन िवषयगत सिमितसँग सम्बिन्धत हो भन्ने िवषयको 
िनक्यौर्ल गनेर्,  

(ज) बजेट सीमा र मागर्दशर्न बमोिजम िवषयगत सिमितह�बाट बजेट तथा कायर्क्रम 
प्रस्ताव भए नभएको यिकन गनेर्, 

(झ) आविधक योजना अनु�प मध्यमकालीन खचर् संरचनालाई अिन्तम �प िदई 
कायर्पािलकामा पेश गनेर्, 

(ञ) मध्यमकालीन खचर् संरचना तजुर्मा कायर्दलको काममा आवश्यक मागर्दशर्न गनेर्, 

(ट) मध्यमकालीन खचर् संरचना र वािषर्क बजेट तथा कायर्क्रमबीच सामञ्जस्यता 
कायम गनेर् गराउन,े  

(ठ) आयोजना बैंकमा समावेश गनुर्पनेर् आयोजनाह�को पिहचान गरी कायर्पािलकामा 
पेश गनेर्,  

(ड) आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजना र नगरपािलकाको समग्र िवकासका 
लािग आवश्यक दिेखएका आयोजनाह� प्राथिमकताका आधारमा वािषर्क 
िवकास कायर्क्रममा समावेश गनर् प्रस्ताव गनेर्, 
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(ढ) अनुसचूी १ बमोिजमको ढाचँामा वािषर्क नीित तथा कायर्क्रमको मस्यौदा गरी 
अध्य� सम� पेश गनेर्, 

(ण) अनुसचूी २ बमोिजमको बजेट व�व्य र िविनयोजन िवधयेकको मस्यौदा तयार 
गरी कायर्पािलकामा पेश गनेर्,  

(त)   कायर्पािलकाल ेतोकेको तथा सिमितल ेआवश्यक दखेेका अन्य कायर् गनेर् ।  

 

प�रच्छेद –३ 

सिमितका पदािधकारीह�को भूिमका 

४. संयोजकको काम, कतर्व्य र अिधकारः संयोजकको काम, कतर्व्य र अिधकार दहेाय 
बमोिजम ह�नेछः–  

(क)  सिमितको बैठकको अध्य�ता गनेर्, 

(ख)  सिमितको बैठकको िमित र समय तोक्न,े  

(ग)  बैठकको सम्भािवत कायर्सचूी तय गनेर्, 

(घ)  बजेट तथा कायर्क्रम तजुर्मासँग सम्बिन्धत अन्तर िनकायगत समन्वय गनेर्, 

(ङ)  सदस्यह�को िजम्मेवारी बाँडफाँट गनेर्, 

(च)  सिमितको िनणर्य प्रमािणत गनेर्,  

(छ)  सिमितले तोकेका अन्य कायर् गनेर् ।   

५. सदस्यको काम, कतर्व्य र अिधकारः सदस्यको काम, कतर्व्य र अिधकार दहेाय 
बमोिजम ह�नेछः– 

(क)  सिमितको बैठकमा उपिस्थत भ ैआफ्नो सझुाव र धारणा राख्ने,   

(ख)  आफुलाई तोिकएको कायर्िजम्मेवारी िनवार्ह गनेर्, 
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(ग)  आफुल े नतेतृ्व िलएको िवयषयगत सिमित र बजेट तथा कायर्क्रम तजुर्मा 
सिमितबीच समन्वय कायम गनेर्, 

(घ)  आफ्नो िवषयगत �ेत्रमा पनेर् नीित तथा कायर्क्रम तजुर्मा गनर् आवश्यक समन्वय 
गनेर्,  

(ङ)  सिमितले तोकेका अन्य कायर् गनेर् । 

६. सदस्य–सिचवको काम, कतर्व्य र अिधकारः सदस्य–सिचवको काम, कतर्व्य र 
अिधकार दहेाय बमोिजम ह�नेछः– 

(क)   सिमितको सदस्य–सिचव भई काम गनेर्,   

(ख) संयोजकसँग समन्वय गरी बैठकको कायर्सचूी तयार गनेर्, प्रस्ताव तयार गनेर् र 
सदस्यह�लाई पत्राचार गनेर्, 

 (ग)  बजेट तथा कायर्क्रम तजुर्मासँग सम्बिन्धत िवषयह�मा आवश्यक सचूना तथा 
तथ्याङ्क  सङ्कलन, िव�ेषण गरी सिमितको बैठकमा पेश गनेर्, 

(घ)   मध्यमकालीन खचर् संरचनाको मस्यौदा तयार गनर् समन्वय र सहयोग गनेर्, 

(ङ)   बजेट तथा कायर्क्रमलाई आविधक योजना, मध्यमकालीन खचर् संरचना तथा दीगो 
िवकासका ल�यका सचूकसँग तादम्यता िमलाउन आवश्यक समन्वय गनेर्,   

 (च)   सिमितलाई नीित तथा कायर्क्रम, बजेट ब�व्य र िविनयोजन िवधेयकको मस्यौदा 
तयार गनर् सहयोग गनेर्, 

(छ)   सिमितको िनणर्य कायार्न्वयन गनेर् गराउन,े 

(ज)   सिमितले तोकेका अन्य कायर् गनेर् ।  
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प�रच्छेद– ४ 

सिमितको बैठक सम्बन्धी कायर्िविध 

७. सिमितको बैठकः (१) सिमितको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्न सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता पिन सिमितको बैठक 
प्रत्येक आिथर्क वषर्को जेठ मसान्तिभत्र बसी अनुसचूी ३ बमोिजमको ढाचँामा बजेट 
तथा कायर्क्रमको प्रस्ताव तयार गरी कायर्पािलकामा पेश गरीसक्न ुपनेर्छ ।  

८. सिमितको बैठक सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) सिमितको बैठक संयोजकले तोकेको िमित, 
समय र स्थानमा बस्नछे र सिमितका सदस्यमध्ये किम्तमा एकाउन्न प्रितशत सदस्यको 
उपिस्थती भएमा बैठकको गणपरुक संख्या पगुेको मािननेछ ।  

  (२) बैठकको अध्य�ता संयोजकले गनेर्छ र िनजको अनुपिस्थितमा सिमितमा 
प्रितिनिधत्व गनेर् कायर्पािलकाका सदस्यमध्येबाट जे� सदस्यले बैठकको अध्य�ता 
गनेर्छ ।  

  (३) सिमितको बैठकको िनणर्य सवर्सम्मतीबाट ह�नेछ । सवर्सम्मती ह�न 
नसकेमा सिमितका कुल सदस्य संख्याको बह�मतबाट गरेको िनणर्य मान्य ह�नेछ ।  

  (४) सिमितले आवश्यकता अनुसार िवषय िव�ह�लाई बैठकमा आमन्त्रण गनर् 
सक्नेछ ।  

   (५) बैठकको िनणर्य संयोजकल ेप्रमािणत गनेर्छ । 

 

प�रच्छेद– ५ 

िविवध 

९. सहयोग गनुर्पनेर्ः (१) सिमितलाई वािषर्क बजेट तथा कायर्क्रम तजुर्मा गनेर् सन्दभर्मा 
राजनीितक दलका स्थानीय प्रितिनिध, िनजी �ते्र, सामािजक संघ संस्था, गरै सरकारी 
संस्था, सहकारी संस्था, उपभो�ा सिमितले आवश्यक सहयोग गनुर्पनेर्छ । 
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  (२) अन्य स्थानीय तह वा िनकायसँगको साझेदारीमा आयोजना सञ्चालन 
गनेर्गरी बजेट तथा कायर्क्रममा समावेश गनुर्पनेर् अवस्थामा सिमितले त्यस्ता िनकायका 
प्रितिनिधलाई बैठकमा आमन्त्रण गनर् सक्नेछ । 

१०. बैठक भ�ाः सिमितका पदािधकारीले पाउने बैठक भ�ा तथा अन्य सिुवधा प्रदशे कानुन 
बमोिजम ह�नेछ ।  

११.  उपसिमित वा कायर्दल गठन गनर् सिकनेः (१) सिमितले आफ्नो काममा सहयोग 
पगु्नेगरी आवश्यकता अनुसार सिमितका कुन ैसदस्यको संयोजकत्वमा सम्बिन्धत िवषय 
�ेत्रका िव� समते समावेश भएको उपसिमित वा कायर्दल गठन गनर् सक्नेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोिजम गठन ह�ने उपसिमित वा कायर्दलको कायर्िववरण 
त्यस्तो उपसिमित वा कायर्दल गठन गदार्कै बखत तोिकिदनु पनेर्छ ।  

  (३) यस दफा बमोिजम गठन ह�न ेउपसिमित वा कायर्दलका सदस्यलाई कुन ै
सेवा सिुवधा उपलब्ध गराउन ु पनेर् अवस्थामा प्रचिलत कानुनको अधीनमा रही 
कायर्पािलकाल ेतोकेबमोिजम ह�नछे ।  

१२.  अिधकार प्रत्यायोजनः संयोजकले आफुलाई प्रा� अिधकार सिमितका सदस्यलाई 
प्रत्यायोजन गनर् सक्नेछ । 

१३.  बाधा अड्काउ फुकाउने अिधकारः यस कायर्िविधमा उिल्लिखत कुनै कुरामा िद्विवधा 
वा कुनै बाधा अड्काउ उत्पन्न भएमा कायर्पािलकाले त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन 
सक्नेछ ।  
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अनुसचूी– १ 

(कायर्िविधको दफा ३ को खण्ड (ढ) सँग सम्बिन्धत) 

वािषर्क नीित तथा कायर्क्रमको ढाँचा 

 

क.  संबोधन र संस्मरणः  

• सम्बोधन  

• योगदान  

• सँस्मरण  

• आभार आिद  

ख.  िवद्यमान प�रवेशः 

• राजनीितक 

• आिथर्क  

• सामािजक 

• प्रशासनीक आिद  

ग.  िवकास र समृिद्धको ल�य प्राि�का लािग ग�रएका महत्वपूणर् प्रयास, अवसर तथा 
चूनौितः 

• चािलएका कदम तथा महत्पणूर् प्रयासह�  

• िवद्यमान अवसरह�  

• िवद्यमान चनूौितह�  

घ.  नीित तथा कायर्क्रम तजुर्माका आधारह�ः  
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• संिवधान  

• प्रचिलत काननूी व्यवस्था  

• रािष्ट्रय, प्रदशे र स्थानीय नीित, योजना र ल�य 

• अनुभव तथा िसकाई आिद  

ङ.  चालु आ.व.को हालसम्मका प्रमुख उपलिब्धह�को संि�� िववरणः 

• भौितक उपलिब्ध 

• आिथर्क सामािजक उपलिब्ध 

• वातावरणीय उपलिब्ध  

• संस्थागत उपलिब्ध 

च.  आगामी आ.व.का प्राथिमकता प्रा� प्रमुख कायर्क्रमह�ः 

• आिथर्क िवकास 

• सामािजक िवकास 

• पवूार्धार िवकास 

• वन तथा वातावरण 

• सशुासन तथा संस्थागत िवकास 

छ.  आगामी आ.व. को प्रमुख नीितह�     



v08 %                  ;+VofM&                ldltM@)&*÷#÷!$ 
 

10 
 

अनुसचूी– २ 

(कायर्िविधको दफा ३ को खण्ड (ण) सँग सम्बिन्धत) 

सभामा पेश गनेर् वजेट व�व्यको ढाँचा 

१. संबोधन र संस्मरणः  

• सम्बोधन  

• योगदान  

• सँस्मरण  

• आभार आिद  

२.  चालु आ.व.को हालसम्मका प्रमुख उपलिब्धह�को संि�� िववरणः 

• भौितक उपलिब्ध 

• आिथर्क सामािजक उपलिब्ध 

• वातावरणीय उपलिब्ध  

• संस्थागत उपलिब्ध 

३. बजेटको सोंच, ल�य, उदे्दश्य र अपेि�त उपलिब्धह�ः– 

 (क) सोच :   आविधक योजना तयार भए सो योजनावाट िलइन,े  

(ख) ल�य:  वािषर्क बजेट तथा कायर्क्रमल े सामािजक, आिथर्क तथा वातावरणीय 
िवकासमा हािसल गनर् चाहकेो अवस्थामा योगदान परु् याउन े मािथल्लो तहको 
नितजा उल्लखे गनेर्,  

 (ग)  उद्देश्यह� : वािषर्क बजेट तथा कायर्क्रम सञ्चालन भएबाट िवषय �ेत्रगत �पमा 
हािसल ह�ने नितजाह�  उल्लेख  गनेर्,  
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(घ)  अपेि�त उपलिब्धह� (प्रितफल) : कायर्क्रम तथा आयोजनाह� सञ्चालन 
ग�रएपिछ तत्काल हािसल ह�न सक्न ेउपलिब्धह� उल्लखे गनेर् । 

४. वािषर्क बजेट तथा कायर्क्रम तजुर्मा गदार् अवलम्वन ग�रएका प्रमुख नीित तथा 
आधारह�ः– 

(क)  समग्र नीित तथा आधारह� : राज्यका िनदेर्शक िसद्धान्त, मौिलक हक, सङ्घीयता 
कायार्न्वयन, गरीवी न्यिूनकरण, आिथर्क तथा िव�ीय आत्मिनभर्रता, िदगो िवकास 
ल�य आिद । 

(ख)  �ेत्रगत नीित तथा आधारह� (प्रमखु �पमा नीित तथा कायर्क्रममा आधा�रत ह�ने) :  

         (१)  आिथर्क �ते्र : उत्पादन, रोजगारी, व्यवसाय प्रवद्धर्न, सहका�रता 
िवकास, ग�रवी हटाउन े

          (२) सामािजक िवकास : अिनवायर् तथा िनःशलु्क िश�ा र गणुस्तर, 
िश�मा सवैको पह�चँ, समावेशी िवकास, भेदभाव तथा छुवाछुतरिहत 
समाज, स्वास्थ्य सेवामा पह�चँ, सवैका लािग खानपेानी, तथा 
सरसफाई, मिहला, बाल तथा अपाङ्गमतै्री सेवा आिद । 

     (३)  पवूार्धार �ते्र : यातायात पह�चँ, उत्पादन विृद्ध उन्मखु, वाताववरण 
मैत्री, सेवा प्रवाहमा सरलताका लािग भवनह�, बजार, 
आवासिविहनका लािग आवास योजना, िदगो पवूार्धार उपयोग, उजार्, 
िवद्यतु्, सञ्चारमा पह�चँ, तथा भकुम्पको �ितको पनुर्लाभ तथा 
पनुिनमार्ण । 

           (४)  वन वातावरण तथा िवपद व्यवस्थापन : वन, जैिवक िविवधता संर�ण, 
वातावरणमैत्री िवकास तथा शासन, जलवाय ू प�रवतर्न अनुकूलन, 
प्रकोप नक्साङ्कन तथा िवपद व्यवस्थापन आयोजना, वाढी िवयन्त्रण 
आिद । 
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           (५)  संस्थागत िवकास, सेवा प्रवाह र सशुासन : कानून िनमार्ण, सङ्गठन 
व्यवस्थापन, दरवन्दी तथा पदपिूतर्, पदािधकारी तथा कमर्चारीको 
�मता िवकास, िवद्यतुीय प्रणाली, पारदिशर्ता, सञ्चार माध्यमको 
उपयोग, सेवामा नाग�रकह�को पह�चँ, िव�ीय व्यवस्थापन तथा लेखा 
प�र�ण आिद।  

५. मुख्य आयोजना कायर्क्रमह�को िववरण तथा अनुमािनत व्यय र श्रोत 
व्यवस्थापनः– 

 (क)   मखु्य आयोजना कायर्क्रमह�को िववरण : िवषय �ते्र/उप�ेत्र अनुसार 
प्रितफलबाट लाभािन्वत ह�न े जनसङ्ख्या, आयोजना सञ्चालन ह�न े स्थान, 
लागत र लागत सहभािगता आिद । 

 (ख)   अनुमािनत व्यय र श्रोत व्यवस्थापनः  आन्त�रक आय, सङ्घ तथा प्रदशे 
सरकारबाट ह�न ेिव�ीय हस्तान्तरण, राजस्व वाँडफाँड, ऋण आिद ।  

६.  धन्यवाद �ापन 

७.  अनुसूचीह� 
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अनुसचूी– ३ 
(कायर्िविधको दफा ७ को उपदफा (२) सँग सम्बिन्धत) 

वािषर्क बजेट तथा कायर्क्रमको ढाँचा 

क्र.
सं. 

कायर्क्रम/ 
आयोजना
को नाम 

कायार्न्व
यन ह�ने 
स्थान

  

ल�य 
 

िविनयो
जन 

रकम � 
 

स्रोत  

आन्त�र
क स्रोत  

अन्तर सरकारी 
िव�ीय हस्तान्तरण  राज� 

वाँड
फाँट  

अन्य 
िनकाय

बाट 
अनुदान

  

ऋण  

जनसह
भािगता
जनसह
भािगता 

नेपाल 
सरकार 

प्रदेश 
सरकार 
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................................ 

            आज्ञाले 

            (मेघनाथ पाध्या) 
            पर्मखु पर्शासक�य अ�धकृत 


	अनुसूची– १

