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��तावनाः �थानीय सरकार स�चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ बमोिजम 

गिठत बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमितको काम, कत��य र अिधकारलाई 
थप �प  गरी सिमितको भिूमकालाई #भावकारी र प%रणाममखुी बनाउन 
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वा�छनीय भएकोले, रोिहणी गाउँपािलकाको #शासक+य काय�िविध िनयिमत 
गन, ऐन, २०७४ को दफा ४ बमोिजम गाउँ काय�पािलकाको िमित 
२०७८।२।२६ को िनण�यले  यो काय�िविध तजु�मा गरेको छ ।  

प	र�छेद– १ 

�ारि�भक 

१. संि�� नाम र �ार�भः  

(१) यो काय�िविधको नाम “बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमितको 
काय�स�चालन काय�िविध, २०७८” रहकेो छ । 

(२) यो काय�िविध �थानीय राजप0मा #कािशत भएको िमितदेिख लाग ू
ह4नेछ । 

२. प	रभाषाः िवषय वा �सङ्गगले अक  अथ" नलागेमा यो 
काय"िविधमा,– 

(क) “ऐन” भ5नाले �थानीय सरकार स�चालन ऐन, २०७४ स6झन ु 
पछ� । 

(ख) “सिमित” भ5नाले ऐनको दफा ६७ बमोिजम गठन ह4ने बजेट तथा 
काय��म तजु�मा सिमित स6झन ुपछ� । 

(ग) “संयोजक” भ5नाले बजेट तथा काय��म तजु�मा सिमितको 
संयोजक स6झन ुपछ� । 

(घ) “सद�य” भ5नाले सिमितको सद�य स6झन ुपछ� । 

(ङ) “सद�य–सिचव” भ5नाले सिमितको सद�य–सिचव स6झन ुपछ� । 
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प	र�छेद– २ 

बजेट तथा काय"(म तजु"मा सिमितको काय"�े* 

३.  सिमितको काय"�े*ः सिमितको काय�:े0 ऐनको दफा ६७ उपदफा 

(२) मा उ;लेिखत कामका अित%र< देहाय बमोिजम ह4नेछः– 

(क) वािष�क बजेट तथा काय��म तजु�मा स6ब5धी काय�तािलका 
तयार गरी काय�पािलकामा पेश गन,, 

(ख) िवषयगत सिमितका सद�यह?को िज6मवेारी बाँडफाँट वा 
हरेफेर स6ब5धमा सझुाव सिहत काय�पािलकामा पेश गन,, 

(ग) व�ती र वडा तहको योजना तजु�मा काय� काय�तािलका 
अनसुार भए नभएको अनगुमन तथा आवBयक सहिजकरण 
गन,, 

(घ) गैर सरकारी सं�था, सामदुाियक सं�था, सहकारी सं�था र 
िनजी :े0समतेको योजना तथा काय��म पेश गन, ढाचँा तथा 
समयसीमा िनधा�रण गन,, 

(ङ) वडा सिमित र गैर सरकारी सं�था, सामदुाियक सं�था, 
सहकारी सं�था र िनजी :े0बाट #ाE काय��म िवषयगत 
?पमा िवभाजन गरी स6बि5धत िवषयगत सिमितमा पठाउने, 

(च) िवषयगत सिमितको बठैक आयोजनाको लािग सम5वय गन, 
तथा आवBयक #ािविधक सहयोग उपलFध गराउने, 

(छ) आयोजना तथा काय��म कुन िवषयगत सिमितसँग 
स6बि5धत हो भ5ने िवषयको िनGयHल गन,,  

(ज) बजेट सीमा र माग�दश�न बमोिजम िवषयगत सिमितह?बाट 
बजेट तथा काय��म #�ताव भए नभएको यिकन गन,, 
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(झ) आविधक योजना अन?ुप मIयमकालीन खच� सरंचनालाई 
अि5तम ?प िदई काय�पािलकामा पेश गन,, 

(ञ) मIयमकालीन खच� संरचना तजु�मा काय�दलको काममा 
आवBयक माग�दश�न गन,, 

(ट) मIयमकालीन खच� संरचना र वािष�क बजेट तथा 
काय��मबीच साम�ज�यता कायम गन, गराउने,  

(ठ) आयोजना बJकमा समावेश गनु�पन, आयोजनाह?को पिहचान 
गरी काय�पािलकामा पेश गन,,  

(ड) आयोजना बJकमा समावेश भएका आयोजना र 
गाउँपािलकाको समK िवकासका लािग आवBयक दिेखएका 
आयोजनाह? #ाथिमकताका आधारमा वािष�क िवकास 
काय��ममा समावशे गन� #�ताव गन,, 

(ढ) अनसुचूी १ बमोिजमको ढाचँामा वािष�क नीित तथा 
काय��मको म�यौदा गरी अIय:सम: पेश गन,, 

(ण) अनसुचूी २ बमोिजमको बजेट व<�य र िविनयोजन 
िवधयेकको म�यौदा तयार गरी काय�पािलकामा पेश गन,,  

(त)   काय�पािलकाले तोकेको तथा सिमितले आवBयक देखकेा 
अ5य काय� गन, ।  

 

प	र�छेद –३ 

सिमितका पदािधकारीह-को भूिमका 

४. संयोजकको काम, कत"/य र अिधकारः संयोजकको काम, कत��य र 

अिधकार देहायबमोिजम ह4नेछः–  

(क)  सिमितको बठैकको अIय:ता गन,, 
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(ख)  सिमितको बठैकको िमित र समय तोGने,  

(ग) बैठकको स6भािवत काय�सचूी तय गन,, 

(घ)  बजेट तथा काय��म तजु�मासँग स6बि5धत अ5तर िनकायगत 
सम5वय गन,, 

(ङ)  सद�यह?को िज6मवेारी बाँडफाँट गन,, 

(च)  सिमितको िनण�य #मािणत गन,,  

(छ)  सिमितले तोकेका अ5य काय� गन, ।   

५. सद�यको काम, कत"/य र अिधकारः सद�यको काम, कत"/य र 
अिधकार देहायबमोिजम ह0नेछः– 

(क) सिमितको बठैकमा उपि�थत भै आMनो सझुाव र धारणा राNने,  

(ख)  आफुलाई तोिकएको काय�िज6मवेारी िनवा�ह गन,, 

(ग) आफुले नेतPृव िलएको िवयषयगत सिमित र बजेट तथा काय��म 
तजु�मा सिमितबीच सम5वय कायम गन,, 

(घ)  आMनो िवषयगत :े0मा पन, नीित तथा काय��म तजु�मा गन� 
आवBयक सम5वय गन,,  

(ङ)  सिमितले तोकेका अ5य काय� गन, । 

६. सद�य–सिचवको काम, कत"/य र अिधकारः सद�य–सिचवको 
काम, कत"/य र अिधकार देहायबमोिजम ह0नेछः– 

(क) सिमितको सद�य–सिचव भई काम गन,,   

(ख) संयोजकसँग सम5वय गरी बैठकको काय�सचूी तयार गन,, #�ताव 
तयार गन, र सद�यह?लाई प0ाचार गन,, 
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(ग) बजेट तथा काय��म तजु�मासँग स6बि5धत िवषयह?मा आवBयक 
सचूना तथा तQयाङ्क सङ्कलन, िवTेषण गरी सिमितको 
बैठकमा पेश गन,, 

(घ)   मIयमकालीन खच� संरचनाको म�यौदा तयार गन� सम5वय र 
सहयोग गन,, 

(ङ)   बजेट तथा काय��मलाई आविधक योजना, मIयमकालीन खच� 
संरचना तथा दीगो िवकासका लUयका सचूकसँग ताद6यता 
िमलाउन आवBयक सम5वय गन,,   

(च)   सिमितलाई नीित तथा काय��म, बजेट ब<�य र िविनयोजन 
िवधेयकको म�यौदा तयार गन� सहयोग गन,, 

(छ) सिमितको िनण�य काया�5वयन गन, गराउने, 

(ज)  सिमितले तोकेका अ5य काय� गन, ।  

 

प	र�छेद– ४ 

सिमितको बैठक स�ब3धी काय"िविध 

७. सिमितको बैठकः  

(१) सिमितको बठैक आवBयकता अनसुार ब�न सGनेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता पिन सिमितको 
बैठक #Pयेक आिथ�क वष�को जेठ मसा5तिभ0 बसी अनसुचूी ३ 
बमोिजमको ढाचँामा बजेट तथा काय��मको #�ताव तयार गरी 
काय�पािलकामा पेश गरीसGनपुन,छ ।  
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८. सिमितको बैठक स�ब3धी /यव�थाः  

(१) सिमितको बठैक संयोजकले तोकेको िमित,समय र �थानमा 
ब�नेछ र सिमितका सद�यमIये कि6तमा एकाउ5न #ितशत 
सद�यको उपि�थती भएमा बैठकको गणपरुक संNया पगुेको 
मािननेछ ।  

(२) बैठकको अIय:ता संयोजकले गन,छ र िनजको अनपुि�थितमा 
सिमितमा #ितिनिधPव गन, काय�पािलकाका सद�यमIयेबाट जेV 
सद�यले बैठकको अIय:ता गन,छ ।  

(३) सिमितको बठैकको िनण�य सव�स6मतीबाट ह4नेछ । सव�स6मती ह4न 
नसकेमा सिमितका कुल सद�य संNयाको बह4मतबाट गरेको िनण�य 
मा5य ह4नेछ ।  

(४) सिमितले आवBयकता अनसुार िवषय िवWह?लाई बैठकमा 
आम50ण गन� सGनेछ ।  

(५) बैठकको िनण�य संयोजकले #मािणत गन,छ । 

 

प	र�छेद– ५ 

िविवध 

९. सहयोग गनु"पन4ः  

(१) सिमितलाई वािष�क बजेट तथा काय��म तजु�मा गन, स5दभ�मा 
राजनीितक दलका �थानीय #ितिनिध, िनजी :े0, सामािजक 
संघसं�था, गैर सरकारी सं�था, सहकारी सं�था, उपभो<ा 
सिमितले आवBयक सहयोग गनु�पन,छ । 

(२) अ5य �थानीय तह वा िनकायसँगको साझेदारीमा आयोजना 
स�चालन गन,गरी बजेट तथा काय��ममा समावेश गनु�पन, 
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अव�थामा सिमितले Pय�ता िनकायका #ितिनिधलाई बैठकमा 
आम50ण गन� सGनेछ । 

१०. बैठक भ5ाः सिमितका पदािधकारीले पाउने बैठक भYा तथा अ5य 

सिुवधा #देश काननु बमोिजम ह4नेछ ।  

११.  उपसिमित वा काय"दल गठन गन" सिकनेः  

(१) सिमितले आMनो काममा सहयोग पZुनेगरी आवBयकता अनसुार 
सिमितका कुनै सद�यको संयोजकPवमा स6बि5धत िवषय :े0का 
िवW समते समावेश भएको उपसिमित वा काय�दल गठन गन� 
सGनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम गठन ह4ने उपसिमित वा काय�दलको 
काय�िववरण Pय�तो उपसिमित वा काय�दल गठन गदा�कै बखत 
तोिकिदन ुपन,छ ।  

(३) यस दफा बमोिजम गठन ह4ने उपसिमित वा काय�दलका सद�यलाई 
कुनै सवेा सिुवधा उपलFध गराउन ु पन, अव�थामा #चिलत 
काननुको अधीनमा रही काय�पािलकाले तोकेबमोिजम ह4नेछ ।  

१२.  अिधकार �7यायोजनः संयोजकले आफुलाई #ाE अिधकार 

सिमितका सद�यलाई #Pयायोजन गन� सGनेछ । 

१३.  बाधा अड्काउ फुकाउने अिधकारः यस काय�िविधमा उि;लिखत 

कुनै कुरामा ि[िवधा वा कुनै बाधा अड्काउ उPप5न भएमा 
काय�पािलकाले Pय�तो बाधा अड्काउ फुकाउन सGनेछ ।  
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अनुसूची– १ 

(काय�िविधको दफा ३ को ख\ड (ढ) सँग स6बि5धत) 

वािष"क नीित तथा काय"(मको ढाँचा 

क.  संबोधन र सं�मरणः  

• स6बोधन  

• योगदान  

• सँ�मरण  

• आभार आिद  

ख.  िव<मान प	रवेशः 

• राजनीितक 

• आिथ�क  

• सामािजक 

• #शासनीक आिद  

ग.  िवकास र समृि?को ल@य �ाि�का लािग ग	रएका मह7वपूण" 
�यास, अवसर तथा चूनौितः 

• चािलएका कदम तथा महPपणू� #यासह?  

• िव]मान अवसरह?  

• िव]मान चनूौितह?  

घ.  नीित तथा काय"(म तजु"माका आधारह-ः  

• संिवधान  
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• #चिलत काननूी �यव�था  

• राि^_य, #देश र �थानीय नीित, योजना र लUय 

• अनभुव तथा िसकाई आिद  

ङ.  चालु आ.व.को हालस�मका �मुख उपलिDधह-को संि�� 
िववरणः 

• भौितक उपलिFध 

• आिथ�क सामािजक उपलिFध 

• वातावरणीय उपलिFध  

• सं�थागत उपलिFध 

च.  आगामी आ.व.का �ाथिमकता �ा� �मुख काय"(मह-ः 

• आिथ�क िवकास 

• सामािजक िवकास 

• पवूा�धार िवकास 

• वन तथा वातावरण 

• सशुासन तथा सं�थागत िवकास 

छ.  आगामी आ.व.को �मुख नीितह- 
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अनुसूची– २ 

(काय"िविधको दफा ३ को खFड (ण) सँग स�बि3धत) 

सभामा पेश गन4 वजेट वH/यको ढाँचा 

१. संबोधन र सं�मरणः  

• स6बोधन  

• योगदान  

• सँ�मरण  

• आभार आिद  

२.  चालु आ.व.को हालस�मका �मुख उपलिDधह-को संि�� 
िववरणः 

• भौितक उपलिFध 

• आिथ�क सामािजक उपलिFध 

• वातावरणीय उपलिFध  

• सं�थागत उपलिFध 

३. बजेटको सIच, ल@य, उJेKय र अपेि�त उपलिDधह-ः– 

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

(ख) ल@य:  वािष�क बजेट तथा काय��मले सामािजक, आिथ�क तथा 

वातावरणीय िवकासमा हािसल गन� चाहकेो अव�थामा योगदान 
परु ्याउने मािथ;लो तहको नितजा उ;लेख गन,,  

(ग) उJेKयह- : वािष�क बजेट तथा काय��म स�चालन भएबाट िवषय 

:े0गत ?पमा हािसल ह4ने नितजाह?  उ;लेख  गन,,  
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(घ) अपेि�त उपलिDधह- (�ितफल): काय��म तथा आयोजनाह? 

स�चालन ग%रएपिछ तPकाल हािसल ह4न सGनेउपलिFधह? 
उ;लेख गन, । 

४. वािष"क बजेट तथा काय"(म तजु"मा गदा" अवल�वन ग	रएका 
�मुख नीित तथा आधारह-ः– 

(क) समL नीित तथा आधारह- : रा`यका िनद,शक िसaा5त, 

मौिलक हक, सङ्घीयता काया�5वयन, गरीवी 5यिूनकरण, आिथ�क 
तथा िवYीय आPमिनभ�रता, िदगो िवकास लUय आिद । 

(ख) �े*गत नीित तथा आधारह- (�मुख -पमा नीित तथा 
काय"(ममा आधा	रत ह0ने) : 

(१)  आिथ"क �े* : उPपादन, रोजगारी, �यवसाय #वa�न, 

सहका%रता िवकास, ग%रवी हटाउने 

(२) सामािजक िवकास : अिनवाय� तथा िनःश;ुक िश:ा र 

गणु�तर, िश:मा सवैको पह4चँ, समावेशी िवकास, भेदभाव 
तथा छुवाछुतरिहत समाज, �वा�Qय सवेामा पह4चँ, सवैका 
लािग खानेपानी, तथा सरसफाई, मिहला, बाल तथा 
अपाङ्गम0ैी सेवा आिद । 

(३)  पूवा"धार �े* : यातायात पह4चँ, उPपादन विृa उ5मखु, 

वाताववरण म0ैी, सेवा #वाहमा सरलताका लािग भवनह?, 
बजार, आवासिविहनका लािग आवास योजना, िदगो 
पवूा�धार उपयोग, उजा�, िव]तु,् स�चारमा पह4चँ, तथा 
भकु6पको :ितको पनु�लाभ तथा पनुिनमा�ण । 

(४)  वन वातावरण तथा िवपद /यव�थापन : वन, जैिवक 

िविवधता संर:ण, वातावरणम0ैी िवकास तथा शासन, 
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जलवाय ूप%रवत�न अनकूुलन, #कोप नGसाङ्कन तथा िवपद 
�यव�थापन आयोजना, वाढी िवय50ण आिद । 

(५)  सं�थागत िवकास, सेवा �वाह र सुशासन : काननू 

िनमा�ण, सङ्गठन �यव�थापन, दरव5दी तथा पदपिूत�, 
पदािधकारी तथा कम�चारीको :मता िवकास, िव]तुीय 
#णाली, पारदिश�ता, स�चार माIयमको उपयोग, सेवामा 
नाग%रकह?को पह4चँ, िवYीय �यव�थापन तथा लेखा प%र:ण 
आिद ।  

५. मुMय आयोजना काय"(मह-को िववरण तथा अनुमािनत /यय र 
Nोत /यव�थापनः– 

(क) मुMय आयोजना काय"(मह-को िववरण : िवषय :े0/उप:े0 

अनसुार #ितफलबाट लाभाि5वत ह4ने जनसङ्Nया, आयोजना 
स�चालन ह4ने �थान, लागत र लागत सहभािगता आिद । 

(ख) अनुमािनत /यय र Nोत /यव�थापनः  आ5त%रक आय, सङ्घ 

तथा #देश सरकारबाट ह4ने िवYीय ह�ता5तरण, राज�व वाँडफाँड, 
ऋण आिद ।  

६.  ध3यवाद Oापन 

७.  अनुसूचीह- 
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अनुसूची– ३ 
(काय�िविधको दफा ७ को उपदफा (२) सँग स�बि�धत) 

वािष�क बजेट तथा काय��मको ढाँचा 
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