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थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोिजम रोशी गाउँ 
कायर्पािलकाले बनाएको तल लेिखए बमोिजमको कायर्िबिध सबर्साधारणको 
जानकारीको लािग पर्काशन गिरएको छ ।  

सम्वत ्२०७८ सालको कायर्िबिध नं: ५   
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रोशी गाउँपािलकाको बज�ट तथा कायर्क्रम तजुर्मा सिमितको 
कायर्संचालन कायर्िविध, २०७८ 

प्र तावनाः थानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ बमोिजम गिठत बजेट 

तथा कायर्कर्म तजुर्मा सिमितको काम, कतर् य र अिधकारलाई थप प  गरी सिमितको 

भूिमकालाई पर्भावकारी र पिरणाममखुी बनाउन वाञ्छनीय भएकोले,  

 रोशी गाउँपािलकाको "पर्शासकीय कायर्िविध िनयिमत गनेर् ऐन, २०७५ को 

दफा… " बमोिजम कायर्पािलकाले यो कायर्िविध वीकृत गरी लागू गरेको छ ।  
 

पिर छ�द– १ 

प्रारि भक 

१. संिक्ष  नाम र प्रार भः (१) यो कायर्िविधको नाम “रोशी गाउँपािलका बजेट 

तथा कायर्कर्म तजुर्मा सिमितको कायर् स ालन कायर्िविध, २०७८” रहकेो छ । 

 (२) यो कायर्िविध थानीय राजपतर्मा पर्कािशत भएको िमितदिेख लागू हुनेछ । 

२. पिरभाषाः िवषय वा पर्स ले अक  अथर् नलागेमा यो कायर्िविधमा,– 

 (क) “ऐन” भ ाले थानीय सरकार स ालन ऐन, २०७४ सम्झन ुपछर् । 

 (ख)  “सिमित” भ ाले ऐनको दफा ६७ बमोिजम गठन हुने बजेट तथा कायर्कर्म 

तजुर्मा सिमित सम्झन ुपछर् । 

 (ग) “संयोजक” भ ाले बजेट तथा कायर्कर्म तजुर्मा सिमितको संयोजक 

सम्झन ुपछर् । 

 (घ)  “सद य” भ ाले सिमितको सद य सम्झन ुपछर् । 

 (ङ) “सद य–सिचव” भ ाले सिमितको सद य–सिचव सम्झन ुपछर् । 
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पिर छ�द– २ 

बज�ट तथा कायर्क्रम तजुर्मा सिमितको कायर्क्ष�त्र 

३.  सिमितको कायर्क्ष�त्रः सिमितको कायर्के्षतर् ऐनको दफा ६७ उपदफा (२) मा 

उि िखत कामका अितिरक्त दहेाय बमोिजम हुनेछः– 

(क) वािषर्क बजेट तथा कायर्कर्म तजुर्मा सम्बन्धी कायर्तािलका तयार गरी 

कायर्पािलकामा पेश गनेर्, 

(ख) िवषयगत सिमितका सद यह को िजम्मेवारी बाडँफाटँ वा हरेफेर सम्बन्धमा 

सझुाव सिहत कायर्पािलकामा पेश गनेर्, 

(ग) व ती र वडा तहको योजना तजुर्मा कायर् कायर्तािलका अनसुार भए 

नभएको अनगुमन तथा आव यक सहिजकरण गनेर्, 

(घ) गरै सरकारी सं था, सामदुाियक सं था, सहकारी सं था र िनजी 

के्षतर्समेतको योजना तथा कायर्कर्म पेश गनेर् ढाचँा तथा समयसीमा 

िनधार्रण गनेर्, 

(ङ) वडा सिमित र गैर सरकारी सं था, सामदुाियक सं था, सहकारी सं था र 

िनजी के्षतर्बाट पर्ा  कायर्कर्म िवषयगत पमा िवभाजन गरी सम्बिन्धत 

िवषयगत सिमितमा पठाउने, 

(च) िवषयगत सिमितको बठैक आयोजनाको लािग समन्वय गनेर् तथा 

आव यक पर्ािविधक सहयोग उपलब्ध गराउने, 

(छ) योजना तथा कायर्कर्म कुन िवषयगत सिमितसँग सम्बिन्धत हो भ े 

िवषयको िनक्य ल गनेर्,  

(ज) बजेट सीमा र मागर्दशर्न बमोिजम िवषयगत सिमितह बाट बजेट तथा 

कायर्कर्म पर् ताव भए नभएको यिकन गनेर्, 

(झ) आविधक योजना अनु प मध्यमकालीन खचर् संरचनालाई अिन्तम प िदई 

कायर्पािलकामा पेश गनेर्, 
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(ञ) मध्यमकालीन खचर् संरचना तजुर्मा कायर्दलको काममा आव यक 

मागर्दशर्न गनेर्, 

(ट) मध्यमकालीन खचर् संरचना र वािषर्क बजेट तथा कायर्कर्मबीच 

साम यता कायम गनेर् गराउने,  

(ठ) आयोजना बैंकमा समावेश गनुर्पनेर् आयोजनाह को पिहचान गरी 

कायर्पािलकामा पेश गनेर्,  

(ड) आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजना र गाउँपािलकाको समगर् 

िवकासका लािग आव यक दिेखएका आयोजनाह  पर्ाथिमकताका 

आधारमा वािषर्क िवकास कायर्कर्ममा समावेश गनर् पर् ताव गनेर्, 

(ढ) अनसूुची १ बमोिजमको ढाचँामा वािषर्क नीित तथा कायर्कर्मको म यौदा 

गरी अध्यक्षसमक्ष पेश गनेर्, 

(ण) अनसूुची २ बमोिजमको बजेट वक्त य र िविनयोजन िवधयकेको म यौदा 

तयार गरी कायर्पािलकामा पेश गनेर्,  

(त)   कायर्पािलकाले तोकेको तथा सिमितले आव यक दखेेका अन्य कायर् गनेर् ।  
 

पिर छ�द –३ 

सिमितका पदािधकारीह को भूिमका 
 

४. संयोजकको काम, कतर् य र अिधकारः संयोजकको काम, कतर् य र अिधकार 

दहेाय बमोिजम हुनेछः–  

(क)  सिमितको बठैकको अध्यक्षता गनेर्, 

(ख)  सिमितको बठैकको िमित र समय तोक्ने,  

(ग)  बठैकको सम्भािवत कायर्सूची तय गनेर्, 

(घ)  बजेट तथा कायर्कर्म तजुर्मासँग सम्बिन्धत अन्तर िनकायगत समन्वय गनेर्, 
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(ङ)  सद यह को िजम्मेवारी बाडँफाटँ गनेर्, 

(च)  सिमितको िनणर्य पर्मािणत गनेर्,  

(छ)  सिमितले तोकेका अन्य कायर् गनेर् ।   

५. सद यको काम, कतर् य र अिधकारः सद यको काम, कतर् य र अिधकार दहेाय 

बमोिजम हुनेछः– 

(क)  सिमितको बठैकमा उपि थत भ ैआफ्नो सझुाव र धारणा राख्ने,   

(ख)  आफुलाई तोिकएको कायर्िजम्मेवारी िनवार्ह गनेर्, 

(ग)  आफुले नेतृत्व िलएको िवयषयगत सिमित र बजेट तथा कायर्कर्म तजुर्मा 

सिमितबीच समन्वय कायम गनेर्, 

(घ)  आफ्नो िवषयगत के्षतर्मा पनेर् नीित तथा कायर्कर्म तजुर्मा गनर् आव यक 

समन्वय गनेर्,  

(ङ)  सिमितले तोकेका अन्य कायर् गनेर् । 

६. सद य–सिचवको काम, कतर् य र अिधकारः सद य–सिचवको काम, कतर् य र 

अिधकार दहेायबमोिजम हुनेछः– 

(क)   सिमितको सद य–सिचव भई काम गनेर्,   

(ख) संयोजकसँग समन्वय गरी बठैकको कायर्सूची तयार गनेर्, पर् ताव तयार गनेर् 

र सद यह लाई पतर्ाचार गनेर्, 

(ग)  बजेट तथा कायर्कर्म तजुर्मासँग सम्बिन्धत िवषयह मा आव यक सूचना 

तथा तथ्या   स लन, िव ेषण गरी सिमितको बैठकमा पेश गनेर्, 

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

(ङ)   बजेट तथा कायर्कर्मलाई आविधक योजना, मध्यमकालीन खचर् संरचना 

तथा दीगो िवकासका ल यका सूचकसँग तादम्यता िमलाउन आव यक 

समन्वय गनेर्,   
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(च)   सिमितलाई नीित तथा कायर्कर्म, बजेट बक्त य र िविनयोजन िवधेयकको 

म यौदा तयार गनर् सहयोग गनेर्, 

(छ)   सिमितको िनणर्य कायार्न्वयन गनेर् गराउने, 

(ज)   सिमितले तोकेका अन्य कायर् गनेर् ।  
 

पिर छ�द– ४ 

सिमितको बैठक स ब धी कायर्िविध 

७. सिमितको बैठकः (१) सिमितको बठैक आव यकता अनसुार ब न सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता पिन सिमितको बठैक 

पर्त्यके आिथर्क वषर्को जेठ मसान्तिभतर् बसी अनसूुची ३ बमोिजमको 

ढाचँामा बजेट तथा कायर्कर्मको पर् ताव तयार गरी कायर्पािलकामा पेश 

गरीसक्नपुनेर्छ ।  

८. सिमितको बैठक स ब धी यव थाः (१) सिमितको बठैक संयोजकले तोकेको 

िमित, समय र थानमा ब नेछ र सिमितका सद यमध्य ेकिम्तमा एकाउ  पर्ितशत 

सद यको उपि थती भएमा बठैकको गणपरुक संख्या पगेुको मािननेछ ।  

(२)  बठैकको अध्यक्षता संयोजकले गनेर्छ र िनजको अनपुि थितमा सिमितमा 

पर्ितिनिधत्व गनेर् कायर्पािलकाका सद यमध्यबेाट जे  सद यले बठैकको 

अध्यक्षता गनेर्छ ।  

(३)  सिमितको बठैकको िनणर्य सवर्सम्मतीबाट हुनेछ । सवर्सम्मती हुन नसकेमा 

सिमितका कुल सद य संख्याको बहुमतबाट गरेको िनणर्य मान्य हुनेछ ।  

(४)  सिमितले आव यकता अनसुार िवषय िव ह लाई बठैकमा आमन्तर्ण गनर् 

सक्नेछ ।  

(५)  बठैकको िनणर्य संयोजकले पर्मािणत गनेर्छ । 
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पिर छ�द– ५ 
िविवध 

९. सहयोग गनुर्पनेर्ः (१) सिमितलाई वािषर्क बजेट तथा कायर्कर्म तजुर्मा गनेर् 

सन्दभर्मा राजनीितक दलका थानीय पर्ितिनिध, िनजी के्षतर्, सामािजक संघसं था, 

गरै सरकारी सं था, सहकारी सं था, उपभोक्ता सिमितले आव यक सहयोग 

गनुर्पनेर्छ । 

(२) अन्य थानीय तह वा िनकायसँगको साझेदारीमा आयोजना स ालन 

गनेर्गरी बजेट तथा कायर्कर्ममा समावेश गनुर्पनेर् अव थामा सिमितले 

त्य ता िनकायका पर्ितिनिधलाई बैठकमा आमन्तर्ण गनर् सक्नेछ । 

१०. बैठक भ ाः सिमितका पदािधकारीले पाउने बठैक भ ा तथा अन्य सिुवधा पर्दशे 

काननु बमोिजम हुनेछ ।  

११.  उपसिमित वा कायर्दल गठन गनर् सिकन�ः (१) सिमितले आफ्नो काममा 

सहयोग पु ेगरी आव यकता अनसुार सिमितका कुन ै सद यको संयोजकत्वमा 

सम्बिन्धत िवषय के्षतर्का िव  समेत समावेश भएको उपसिमित वा कायर्दल गठन 

गनर् सक्नेछ ।  

 (२) उपदफा (१) बमोिजम गठन हुने उपसिमित वा कायर्दलको कायर्िववरण 
त्य तो उपसिमित वा कायर्दल गठन गदार्कै बखत तोिकिदन ुपनेर्छ ।  

 (३)  यस दफा बमोिजम गठन हुने उपसिमित वा कायर्दलका सद यलाई कुनै 
सेवा सिुवधा उपलब्ध गराउन ुपनेर् अव थामा पर्चिलत काननुको अधीनमा 
रही कायर्पािलकाले तोकेबमोिजम हुनेछ ।  

१२. अिधकार प्र यायोजनः संयोजकले आफुलाई पर्ा  अिधकार सिमितका 

सद यलाई पर्त्यायोजन गनर् सक्नेछ । 

१३.  बाधा अड्काउ फुकाउन� अिधकारः यस कायर्िविधमा उि िखत कुन ै कुरामा 

ि िवधा वा कुनै बाधा अड्काउ उत्प  भएमा कायर्पािलकाले त्य तो बाधा 

अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।  
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अनसूुची– १ 

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

वािषर्क नीित तथा कायर्क्रमको ढाँचा 

क.  संबोधन र सं मरणः  

 सम्बोधन  

 योगदान  

 सँ मरण  

 आभार आिद  
ख.  िवद्यमान पिरव�शः 

 राजनीितक 

 आिथर्क  

 सामािजक 

 पर्शासनीक आिद  
ग.  िवकास र समृिद्धको ल य प्राि का लािग गिरएका मह वपूणर् प्रयास, 

अवसर तथा चूनौितः 

 चािलएका कदम तथा महत्पूणर् पर्यासह   

 िव मान अवसरह   

 िव मान चूनौितह   
घ.  नीित तथा कायर्क्रम तजुर्माका आधारह ः  

 संिवधान  

 पर्चिलत कानूनी यव था  

 राि टर्य, पर्दशे र थानीय नीित, योजना र ल य 
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 अनभुव तथा िसकाई आिद  
ङ.  चालु आ.व.को हालस मका प्रमुख उपलि धह को संिक्ष  िववरणः 

 भौितक उपलिब्ध 

 आिथर्क सामािजक उपलिब्ध 

 वातावरणीय उपलिब्ध  

 सं थागत उपलिब्ध 
च.  आगामी आ.व.का प्राथिमकता प्रा  प्रमुख कायर्क्रमह ः 

 आिथर्क िवकास 

 सामािजक िवकास 

 पूवार्धार िवकास 

 वन तथा वातावरण 

 सशुासन तथा सं थागत िवकास 
छ.  आगामी आ.व.को प्रमुख नीितह      
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अनसूुची– २ 

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

सभामा प�श गनेर् वज�ट वक्त यको ढाँचा 
 

१. संबोधन र सं मरणः  

 सम्बोधन  

 योगदान  

 सँ मरण  

 आभार आिद  

२.  चालु आ.व.को हालस मका प्रमुख उपलि धह को संिक्ष  िववरणः 

 भौितक उपलिब्ध 

 आिथर्क सामािजक उपलिब्ध 

 वातावरणीय उपलिब्ध  

 सं थागत उपलिब्ध 

३. बज�टको स च, ल य, उ �य र अप�िक्षत उपलि धह ः– 

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

(ख) ल य: वािषर्क बजेट तथा कायर्कर्मले सामािजक, आिथर्क तथा 

वातावरणीय िवकासमा हािसल गनर् चाहकेो अव थामा योगदान परु ्याउने 

मािथ ो तहको नितजा उ ेख गनेर्,  

(ग)  उ े यह  : वािषर्क बजेट तथा कायर्कर्म स ालन भएबाट िवषय के्षतर्गत 

पमा हािसल हुने नितजाह   उ ेख  गनेर्,  

(घ)  अपेिक्षत उपलिब्धह  (पर्ितफल) : कायर्कर्म तथा आयोजनाह  स ालन 

गिरएपिछ तत्काल हािसल हुन सक्नेउपलिब्धह  उ ेख गनेर् । 



v08M %, ;+VofM !, /f]zL ufpFkflnsf, :yfgLo /fhkq efuM @ ldltM @)&*.)#.)$ 
 

11 

४. वािषर्क बज�ट तथा कायर्क्रम तजुर्मा गदार् अवल वन गिरएका प्रमुख नीित 
तथा आधारह ः– 

(क)  समगर् नीित तथा आधारह  : राज्यका िनदेर्शक िस ान्त, मौिलक हक, 

स ीयता कायार्न्वयन, गरीवी न्यूिनकरण, आिथर्क तथा िव ीय 

आत्मिनभर्रता, िदगो िवकास ल य आिद । 

(ख)  के्षतर्गत नीित तथा आधारह  (पर्मखु पमा नीित तथा कायर्कर्ममा 

आधािरत हुने) : 

(१)  आिथर्क के्षतर् : उत्पादन, रोजगारी, यवसाय पर्व र्न, सहकािरता 

िवकास, गिरवी हटाउने 

(२) सामािजक िवकास : अिनवायर् तथा िनःशु क िशक्षा र गणु तर, 

िशक्षमा सवकैो पहुचँ, समावेशी िवकास, भदेभाव तथा 

छुवाछुतरिहत समाज, वा थ्य सेवामा पहुचँ, सवकैा लािग 

खानेपानी, तथा सरसफाई, मिहला, बाल तथा अपा मतैर्ी सेवा 

आिद । 

(३)  पूवार्धार के्षतर् : यातायात पहुचँ, उत्पादन वृि  उन्मखु, वाताववरण 

मतैर्ी, सेवा पर्वाहमा सरलताका लािग भवनह , बजार, 

आवासिविहनका लािग आवास योजना, िदगो पूवार्धार उपयोग, 

उजार्, िव तु,् स ारमा पहुचँ, तथा भकुम्पको क्षितको पनुर्लाभ 

तथा पनुिनमार्ण । 

(४)  वन वातावरण तथा िवपद यव थापन : वन, जिैवक िविवधता 

संरक्षण, वातावरणमतैर्ी िवकास तथा शासन, जलवायू पिरवतर्न 

अनकूुलन, पर्कोप नक्सा न तथा िवपद यव थापन आयोजना, 

वाढी िवयन्तर्ण आिद । 

(५)  सं थागत िवकास, सेवा पर्वाह र सशुासन : कानून िनमार्ण, 

स ठन यव थापन, दरवन्दी तथा पदपूितर्, पदािधकारी तथा 
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कमर्चारीको क्षमता िवकास, िव तुीय पर्णाली, पारदिशर्ता, स ार 

माध्यमको उपयोग, सेवामा नागिरकह को पहुचँ, िव ीय 

यव थापन तथा लेखा पिरक्षण आिद ।  

५. मुख्य आयोजना कायर्क्रमह को िववरण तथा अनुमािनत यय र ोत 
यव थापनः– 

 (क)  मखु्य आयोजना कायर्कर्मह को िववरण : िवषय के्षतर्/उपके्षतर् अनसुार 

पर्ितफलबाट लाभािन्वत हुने जनसङ्ख्या, आयोजना स ालन हुने थान, 

लागत र लागत सहभािगता आिद । 

 (ख)  अनमुािनत यय र ोत यव थापनः  आन्तिरक आय, स  तथा पर्दशे 

सरकारबाट हुने िव ीय ह तान्तरण, राज व वाडँफाडँ, ऋण आिद ।  

६.  ध यवाद ज्ञापन 

७.  अनुसूचीह  
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अनसूुची– ३ 

(कायर्िविधको दफा ७ को उपदफा (२) सँग सम्बिन्धत) 

वािषर्क बज�ट तथा कायर्क्रमको ढाँचा 

क्र. 
स.ं 

कायर्क्रम/ 
आयोजनाको 

नाम 

कायार् वयन 
हुन� थान 

ल य 
 

िविनयोजन 
रकम  

 

ोत 

आ तिर
क ोत 

अ तर सरकारी िव ीय 
ह ता तरण राज  

वाँडफाँट 

अ य 
िनकायबाट 
अनुदान 

ऋण जनसहभािग
ता न�पाल सरकार प्रद�श 

सरकार 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

 

 आ ाले 
                                                    डम्ब  दाहाल 

 ूमखु ूशासकीय अिधकृत 
 


