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धनकुटा नगरपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तजयमु ा सलमलतको
कार्यसञ्चािन कार्यलिलध, २०७८
प्रस्तािनााः
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ बमोजिम गजित बिेट तथा काययक्रम तिमयज ा
सजमजतको काम, कतयव्य र अजिकारलाई थप स्पष्ट गरी सजमजतको भजू मकालाई प्रभावकारी र
पररणाममख
ज ी बनाउन वाञ्छनीय भएकोले,
िनकजटा नगरपाजलकाको प्रशासकीय काययजवजि जनयजमत गने ऐन, २०७५ को दफा ४
बमोजिम नगर काययपाजलकाले यो काययजवजि तियमज ा गरे को छ ।
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पररच्छे द– १
प्रारलभिक
१.

सलं िप्त नाम र प्रारभिाः (१) यो काययजवजिको नाम “िनकजटा नगरपाजलकाबिेट तथा
काययक्रम तियमज ा सजमजतको काययसञ्चालन काययजवजि, २०७८” रहेको छ ।
(२) यो काययजवजि स्थानीय रािपत्रमा प्रकाजशत भएको जमजतदेजख लागू हुनेछ ।

२.

पररिाषााः जवषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यो काययजवजिमा,–
(क) “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सम्झनज पछय ।
(ख) “सजमजत” भन्नाले ऐनको दफा ६७ बमोजिम गिन हुने बिेट तथा काययक्रम
तियमज ा सजमजत सम्झनज पछय ।
(ग) “सयं ोिक” भन्नाले बिेट तथा काययक्रम तिमयज ा सजमजतको संयोिक सम्झनज
पछय ।
(घ) “सदस्य” भन्नाले सजमजतको सदस्य सम्झनज पछय ।
(ङ) “सदस्य–सजचव” भन्नाले सजमजतको सदस्य–सजचव सम्झनज पछय ।
पररच्छे द– २
बजेट तथा कार्यक्रम तजयमु ा सलमलतको कार्यिेत्र

३.

सलमलतको कार्यिेत्राः सजमजतको काययक्षेत्र ऐनको दफा ६७ उपदफा (२) मा उजललजखत
कामका अजतररक्त देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) वाजषयक बिेट तथा काययक्रम तियमज ा सम्बन्िी काययताजलका तयार गरी
काययपाजलकामा पेश गने,
(ख) जवषयगत सजमजतका सदस्यहरुको जिम्मेवारी बााँडफााँट वा हेरफे र सम्बन्िमा
सझज ाव सजहत काययपाजलकामा पेश गने,
(ग)

बस्ती र वडा तहको योिना तियमज ा कायय काययताजलका अनजसार भए नभएको
अनगज मन तथा आवश्यक सहिीकरण गने,
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(घ) गैर सरकारी संस्था, सामदज ाजयक संस्था, सहकारी संस्था र जनिी क्षेत्रसमेतको
योिना तथा काययक्रम पेश गने ढााँचा तथा समयसीमा जनिायरण गने,
(ङ) वडा सजमजत र गैर सरकारी सस्ं था, सामदज ाजयक सस्ं था, सहकारी सस्ं था र जनिी
क्षेत्रबाट प्राप्त काययक्रम जवषयगत रुपमा जवभािन गरी सम्बजन्ित जवषयगत
सजमजतमा पिाउने,
(च) जवषयगत सजमजतको बैिक आयोिनाको लाजग समन्वय गने तथा आवश्यक
प्राजवजिक सहयोग उपलब्ि गराउने,
(छ) योिना तथा काययक्रम कजन जवषयगत सजमजतसाँग सम्बजन्ित हो भन्ने जवषयको
जनर्क्यौल गने,
(ि) बिेट सीमा र मागयदशयन बमोजिम जवषयगत सजमजतहरुबाट बिेट तथा काययक्रम
प्रस्ताव भए नभएको यजकन गने,
(झ) आवजिक योिना अनजरुप मध्यमकालीन खचय संरचनालाई अजन्तम रुप जदई
काययपाजलकामा पेश गने,
(ञ) मध्यमकालीन खचय सरं चना तियमज ा काययदलको काममा आवश्यक मागयदशयन
गने,
(ट)

मध्यमकालीन खचय संरचना र वाजषयक बिेट तथा काययक्रमबीच सामञ्िस्यता
कायम गने गराउने,

(ि) आयोिना बैंकमा समावेश गनयपज ने आयोिनाहरुको पजहचान गरी
काययपाजलकामा पेश गने,
(ड) आयोिना बैंकमा समावेश भएका आयोिना र गाउाँपाजलकाको समग्र
जवकासका लाजग आवश्यक देजखएका आयोिनाहरु प्राथजमकताका आिारमा
वाजषयक जवकास काययक्रममा समावेश गनय प्रस्ताव गने,
(ढ) अनजसचू ी १ बमोजिमको ढााँचामा वाजषयक नीजत तथा काययक्रमको मस्यौदा गरी
अध्यक्षसमक्ष पेश गने,
(ण) अनजसचू ी २ बमोजिमको बिेट वक्तव्य र जवजनयोिन जवियेकको मस्यौदा तयार
गरी काययपाजलकामा पेश गने,
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काययपाजलकाले तोके को तथा सजमजतले आवश्यक देखेका अन्य कायय गने ।
पररच्छे द –३
सलमलतका पदालधकारीहरुको िलू मका

४.

५.

सर्ं ोजकको काम, कतयव्र् र अलधकाराः सयं ोिकको काम, कतयव्य र अजिकार
देहायबमोजिम हुनेछः–
(क)

सजमजतको बैिकको अध्यक्षता गने,

(ख)

सजमजतको बैिकको जमजत र समय तोर्क्ने,

(ग)

बैिकको सम्भाजवत काययसचू ी तय गने,

(घ)

बिेट तथा काययक्रम तियमज ासाँग सम्बजन्ित अन्तर जनकायगत समन्वय गने,

(ङ)

सदस्यहरुको जिम्मेवारी बााँडफााँट गने,

(च)

सजमजतको जनणयय प्रमाजणत गने,

(छ)

सजमजतले तोके का अन्य कायय गने ।

सदस्र्को काम, कतयव्र् र अलधकाराः सदस्यको काम, कतयव्य र अजिकार
देहायबमोजिम हुनेछः–
(क)

सजमजतको बैिकमा उपजस्थत भै आफ्नो सझज ाव र िारणा राख्ने,

(ख)

आफजलाई तोजकएको काययजिम्मेवारी जनवायह गने,

(ग)

आफजले नेतत्ृ व जलएको जवयषयगत सजमजत र बिेट तथा काययक्रम तियमज ा
सजमजतबीच समन्वय कायम गने,

(घ)

आफ्नो जवषयगत क्षेत्रमा पने नीजत तथा काययक्रम तियमज ा गनय आवश्यक
समन्वय गने,

(ङ)

सजमजतले तोके का अन्य कायय गने ।
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सदस्र्–सलचिको काम, कतयव्र् र अलधकाराः सदस्य–सजचवको काम, कतयव्य र
अजिकार देहायबमोजिम हुनछ
े ः–
(क) सजमजतको सदस्य–सजचव भई काम गने,
(ख) सयं ोिकसाँग समन्वय गरी बैिकको काययसचू ी तयार गने, प्रस्ताव तयार गने र
सदस्यहरुलाई पत्राचार गने,
(ग)

बिेट तथा काययक्रम तियमज ासाँग सम्बजन्ित जवषयहरुमा आवश्यक सचू ना तथा
तथ्याङ्क सङ्कलन, जवश्लेषण गरी सजमजतको बैिकमा पेश गने,

(घ) मध्यमकालीन खचय संरचनाको मस्यौदा तयार गनय समन्वय र सहयोग गने,
(ङ) बिेट तथा काययक्रमलाई आवजिक योिना, मध्यमकालीन खचय संरचना तथा
दीगो जवकासका लक्ष्यका सचू कसाँग तादम्यता जमलाउन आवश्यक समन्वय
गने,
(च) सजमजतलाई नीजत तथा काययक्रम, बिेट बक्तव्य र जवजनयोिन जविेयकको
मस्यौदा तयार गनय सहयोग गने,
(छ) सजमजतको जनणयय कायायन्वयन गने गराउने,
(ि) सजमजतले तोके का अन्य कायय गने ।
पररच्छे द– ४
सलमलतको बैठक सभबन्धी कार्यलिलध
७.

सलमलतको बैठकाः (१) सजमजतको बैिक आवश्यकता अनजसार बस्न सर्क्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा िनज सक
ज ै कजरा लेजखएको भएतापजन सजमजतको बैिक प्रत्येक
आजथयक वषयको िेि मसान्तजभत्र बसी अनजसचू ी ३ बमोजिमको ढााँचामा बिेट तथा काययक्रमको
प्रस्ताव तयार गरी काययपाजलकामा पेश गररसर्क्नजपनेछ ।
८.

सलमलतको बैठक सभबन्धी व्र्िस्थााः (१) सजमजतको बैिक सयं ोिकले तोके को
जमजत,समय र स्थानमा बस्नेछ र सजमजतका सदस्यमध्ये कजम्तमा एकाउन्न प्रजतशत
सदस्यको उपजस्थजत भएमा बैिकको गणपरू क सङ्ख्या पगज ेको माजननेछ ।
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(२) बैिकको अध्यक्षता संयोिकले गनेछ र जनिको अनपज जस्थजतमा सजमजतमा
प्रजतजनजित्व गने काययपाजलकाका सदस्यमध्येबाट िेष्ठ सदस्यले बैिकको अध्यक्षता गनेछ ।
(३) सजमजतको बैिकको जनणयय सवयसम्मजतबाट हुनछ
े । सवयसम्मजत हुन नसके मा
सजमजतका कूल सदस्य सख्ं याको बहुमतबाट गरे को जनणयय मान्य हुनछ
े ।
(४) सजमजतले आवश्यकता अनजसार जवषय जवज्ञहरुलाई बैिकमा आमन्त्रण गनय सर्क्नेछ ।
(५) बैिकको जनणयय संयोिकले प्रमाजणत गनेछ ।
पररच्छे द– ५
लिलिध
९.

सहर्ोग गनयपु ननाः (१) सजमजतलाई वाजषयक बिेट तथा काययक्रम तिमयज ा गने सन्दभयमा
रािनीजतक दलका स्थानीय प्रजतजनजि, जनिी क्षेत्र, सामाजिक संघसंस्था, गैर सरकारी
संस्था, सहकारी संस्था, उपभोक्ता सजमजतले आवश्यक सहयोग गनपजय नेछ ।

(२) अन्य स्थानीय तह वा जनकायसाँगको साझेदारीमा आयोिना सञ्चालन गनेगरी
बिेट तथा काययक्रममा समावेश गनयपज ने अवस्थामा सजमजतले त्यस्ता जनकायका प्रजतजनजिलाई
बैिकमा आमन्त्रण गनय सर्क्नछ
े ।
१०.

बैठक ित्ााः सजमजतका पदाजिकारीले पाउने बैिक भत्ता तथा अन्य सजज विा प्रदेश
कानजन बमोजिम हुनछ
े ।

११.

उपसलमलत िा कार्यदि गठन गनय सलकनेाः (१) सजमजतले आफ्नो काममा सहयोग
पग्ज नेगरी आवश्यकताअनजसार सजमजतका कजनै सदस्यको संयोिकत्वमा सम्बजन्ित जवषय
क्षेत्रका जवज्ञ समेत समावेश भएको उपसजमजत वा काययदल गिन गनय सर्क्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गिन हुने उपसजमजत वा काययदलको काययजववरण त्यस्तो
उपसजमजत वा काययदल गिन गदायकै बखत तोजकजदनज पनेछ ।
(३) यस दफा बमोजिम गिन हुने उपसजमजत वा काययदलका सदस्यलाई कजनै सेवा
सजज विा उपलब्ि गराउनज पने अवस्थामा प्रचजलत काननज को अिीनमा रही काययपाजलकाले
तोके बमोजिम हुनेछ ।
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१२.

अलधकार प्रत्र्ार्ोजनाः संयोिकले आफूलाई प्राप्त अजिकार सजमजतका सदस्यलाई
प्रत्यायोिन गनय सर्क्नेछ ।

१३.

बाधा अड्काउ फुकाउने अलधकाराः यस काययजवजिमा उजललजखत कजनै कजरामा
जिजविा वा कजनै बािा अड्काउ उत्पन्न भएमा काययपाजलकाले त्यस्तो बािा अड्काउ
फजकाउन सर्क्नेछ ।
अनस
ु ूची– १
(काययजवजिको दफा ३ को खण्ड (ढ) साँग सम्बजन्ित)
िालषयक नीलत तथा कार्यक्रमको ढााँचा

क.
•
•
•
•

ख.
•
•
•
•

ग.
•
•
•

घ.
•
•
•
•

ङ.

संबोधन र सस्ं मरणाः
सम्बोिन
योगदान
संस्मरण
आभार आजद
लिद्यमान पररिेशाः
रािनीजतक
आजथयक
सामाजिक
प्रशासजनक आजद
लिकास र समलृ िको िक्ष्र् प्रालप्तका िालग गररएका महत्िपण
ू य प्रर्ास, अिसर तथा
चूनौती:
चाजलएका कदम तथा महत्पणू य प्रयासहरु
जवद्यमान अवसरहरु
जवद्यमान चनू ौतीहरु
नीलत तथा कार्यक्रम तजयमु ाका आधारहरुाः
संजविान
प्रचजलत काननू ी व्यवस्था
संघ, प्रदेश र स्थानीय नीजत, योिना र लक्ष्य
अनजभव तथा जसकाइ आजद
चािु आ.ि.को हािसभमका प्रमुख उपिलधधहरुको संलिप्त लििरणाः
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भौजतक उपलजब्ि
आजथयक सामाजिक उपलजब्ि
वातावरणीय उपलजब्ि
संस्थागत उपलजब्ि
आगामी आ.ि.का प्राथलमकता प्राप्त प्रमुख कार्यक्रमहरुाः
आजथयक जवकास
सामाजिक जवकास
पवू ायिार जवकास
वन तथा वातावरण
सश
ज ासन तथा संस्थागत जवकास
आगामी आ.ि.का प्रमुख नीलतहरु
अनजसचू ी– २
(काययजवजिको दफा ३ को खण्ड (ण) साँग सम्बजन्ित)
सिामा पेश गनन िजेट िक्तव्र्को ढााँचा

१.
•
•
•
•

२.
•
•
•
•

३.

सभबोधन र सस्ं मरणाः
सम्बोिन
योगदान
संस्मरण
आभार आजद
चािु आ.ि.को हािसभमका प्रमख
ु उपिलधधहरुको सलं िप्त लििरणाः
भौजतक उपलजब्ि
आजथयक सामाजिक उपलजब्ि
वातावरणीय उपलजब्ि
संस्थागत उपलजब्ि
बजेटको सोंच, िक्ष्र्, उद्देश्र् र अपेलित उपिलधधहरुाः–
(क) सोच : आवजिक योिना तयार भए सो योिनावाट जलइने,
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(ख) लक्ष्य: वाजषयक बिेट तथा काययक्रमले सामाजिक, आजथयक तथा वातावरणीय
जवकासमा हाजसल गनय चाहेको अवस्थामा योगदान पर्ज याउने माजथललो तहको
नजतिा उललेख गने,
(ग)

उद्देश्यहरु : वाजषयक बिेट तथा काययक्रम सञ्चालन भएबाट जवषय क्षेत्रगत रुपमा
हाजसल हुने नजतिाहरु उललेख गने,

(घ) अपेजक्षत उपलजब्िहरु (प्रजतफल) : काययक्रम तथा आयोिनाहरु सञ्चालन
गररएपजछ तत्काल हाजसल हुन सर्क्नेउपलजब्िहरु उललेख गने ।
४.

िालषयक बजेट तथा कार्यक्रम तजयमु ा गदाय अििभिन गररएका प्रमख
ु नीलत तथा
आधारहरुाः–
(क) समग्र नीजत तथा आिारहरु : राज्यका जनदेशक जसद्धान्त, मौजलक हक, सङ्घीयता
कायायन्वयन, गरीवी न्यनू ीकरण, आजथयक तथा जवत्तीय आत्मजनभयरता, जदगो जवकास
लक्ष्य आजद ।
(ख) क्षेत्रगत नीजत तथा आिारहरु (प्रमजख रुपमा नीजत तथा काययक्रममा आिाररत हुने) :
(१) आजथयक क्षेत्र : उत्पादन, रोिगारी, व्यवसाय प्रवद्धयन, सहकाररता जवकास,
गररवी हटाउने
(२) सामाजिक जवकास : अजनवायय तथा जनःशलज क जशक्षा र गणज स्तर, जशक्षमा
सवैको पहुचाँ , समावेशी जवकास, भेदभाव तथा छजवाछजतरजहत समाि,
स्वास्थ्य सेवामा पहुचाँ , सवैका लाजग खानेपानी, तथा सरसफाई, मजहला,
बाल तथा अपाङ्गमैत्री सेवा आजद ।
(३) पवू ायिार क्षेत्र : यातायात पहुचाँ , उत्पादन वृजद्ध उन्मख
ज , वाताववरण मैत्री, सेवा
प्रवाहमा सरलताका लाजग भवनहरु, बिार, आवासजवजहनका लाजग आवास
योिना, जदगो पवू ायिार उपयोग, उिाय, जवद्यतज ,् सञ्चारमा पहुचाँ , तथा
भक
य ाभ तथा पनज जनमायण ।
ज म्पको क्षजतको पनज ल
(४) वन वातावरण तथा जवपद व्यवस्थापन : वन, िैजवक जवजविता संरक्षण,
वातावरणमैत्री जवकास तथा शासन, िलवायू पररवतयन अनक
ज ू लन, प्रकोप
नर्क्साङ्कन तथा जवपद व्यवस्थापन आयोिना, वाढी जनयन्त्रण आजद ।
(५) संस्थागत जवकास, सेवा प्रवाह र सश
ज ासन : कानजन जनमायण, सङ्गिन
व्यवस्थापन, दरवन्दी तथा पदपजू तय, पदाजिकारी तथा कमयचारीको क्षमता
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जवकास, जवद्यतज ीय प्रणाली, पारदजशयता, सञ्चार माध्यमको उपयोग, सेवामा
नागररकहरुको पहुचाँ , जवत्तीय व्यवस्थापन तथा लेखा परीक्षण आजद।
मुख्र् आर्ोजना कार्यक्रमहरुको लििरण तथा अनुमालनत व्र्र् र श्रोत
व्र्िस्थापनाः–
(क)

मख्ज य आयोिना काययक्रमहरुको जववरण : जवषय क्षेत्र/उपक्षेत्र अनसज ार
प्रजतफलबाट लाभाजन्वत हुने िनसङ्ख्या, आयोिना सञ्चालन हुने स्थान,
लागत र लागत सहभाजगता आजद ।

(ख)

अनजमाजनत व्यय र श्रोत व्यवस्थापनः आन्तररक आय, सङ्घ तथा प्रदेश
सरकारबाट हुने जवत्तीय हस्तान्तरण, रािस्व वााँडफााँड, ऋण आजद ।

धन्र्िाद ज्ञापन
अनुसूचीहरु
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प्रदेश
सरकार

अन्र् लनकार्बाट
अनदु ान
ऋण
जनसहिालगता

नेपाि
सरकार

राजश्व िााँडफााँट

स्रोत
अन्तर सरकारी
लित्ीर् हस्तान्तरण

आन्तररक स्रोत

लिलनर्ोजन रकम रु

िक्ष्र्

कार्ायन्िर्न हुने स्थान

क्र. स.ं
कार्यक्रम/आर्ोजना
को नाम

अनजसचू ी– ३
(काययजवजिको दफा ७ को उपदफा (२) साँग सम्बजन्ित)
िालषयक बजेट तथा कार्यक्रमको ढााँचा
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