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माधव नारायण नगरपालिकाको बजेट तथा काययक्रम तजजयमा सलमलतको काययसञ्चािन काययववलध, २०७८ 
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प्रस्तावनााः स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ६७ बमोजजम गठित बजेट तथा काययक्रम 
तजजयमा सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकारिाई थप स्पष्ट गरी सलमलतको भलूमकािाई प्रभावकारी र 
पररणाममजखी बनाउन वाञ्छनीय भएकोिे,  

 माधव नारायण नगरपालिकाको प्रशासकीय काययववलध लनयलमत गने ऐन, २०७४ को दफा ४ 

बमोजजम नगर काययपालिकािे यो काययववलध तजजयमा गरेको छ ।  

 

पररच्छेद– १ 

प्रारजभभक 

१. संजिप्त नाम र प्रारभभाः (१) यो काययववलधको नाम “माधव नारायण नगरपालिकाको बजेट तथा 
काययक्रम तजजयमा सलमलतको काययसञ्चािन काययववलध, २०७८” रहेको छ । 

   (२) यो काययववलध स्थानीय राजपत्रमा प्रकाजशत भएको लमलतदेजख िागू हजनेछ । 

२. पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यो काययववलधमा,– 

   (क) “ऐन” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ सभझनज पछय । 

  (ख)  “सलमलत” भन्नािे ऐनको दफा ६७ बमोजजम गिन हजने बजेट तथा काययक्रम 
तजजयमा सलमलत सभझनज पछय । 

  (ग)  “संयोजक” भन्नािे बजेट तथा काययक्रम तजजयमा सलमलतको संयोजक सभझनज पछय 
। 

   (घ)  “सदस्य” भन्नािे सलमलतको सदस्य सभझनज पछय । 

   (ङ) “सदस्य सजिव” भन्नािे सलमलतको सदस्य सजिव सभझनज पछय । 

 

 

 

पररच्छेद– २ 

बजेट तथा काययक्रम तजजयमा सलमलतको काययिते्र 
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३.  सलमलतको काययिते्राः सलमलतको काययिेत्र ऐनको दफा ६७ उपदफा (२) मा उजलिजखत कामका 
अलतररक्त देहाय बमोजजम हजनेछाः– 

 (क) वावषयक बजेट तथा काययक्रम तजजयमा सभबन्धी काययतालिका तयार गरी 
काययपालिकामा पेश गने, 

(ख) ववषयगत सलमलतका सदस्यहरुको जजभमेवारी बााँडफााँट वा हेरफेर 
सभबन्धमा सजझाव सवहत काययपालिकामा पेश गने, 

(ग) वस्ती र वडा तहको योजना तजजयमा कायय काययतालिका अनजसार भए 
नभएको अनजगमन तथा आवश्यक सहजजकरण गने, 

(घ) गैर सरकारी संस्था, सामजदावयक संस्था, सहकारी संस्था र लनजी 
िेत्रसमेतको योजना तथा काययक्रम पेश गने ढााँिा तथा समयसीमा 
लनधायरण गने, 

(ङ) वडा सलमलत र गैर सरकारी संस्था, सामजदावयक संस्था, सहकारी संस्था र 
लनजी िेत्रबाट प्राप्त काययक्रम ववषयगत रुपमा ववभाजन गरी सभबजन्धत 
ववषयगत सलमलतमा पिाउने, 

(ि) ववषयगत सलमलतको बैिक आयोजनाको िालग समन्वय गने तथा 
आवश्यक प्राववलधक सहयोग उपिब्ध गराउने, 

(छ) योजना तथा काययक्रम कज न ववषयगत सलमलतसाँग सभबजन्धत हो भने्न 
ववषयको लनर्क्यौि गने,  

(ज) बजेट सीमा र मागयदशयन बमोजजम ववषयगत सलमलतहरुबाट बजेट तथा 
काययक्रम प्रस्ताव भए नभएको यवकन गने, 

(झ) आवलधक योजना अनजरुप मध्यमकािीन खिय संरिनािाई अजन्तम रुप ठदई 
काययपालिकामा पेश गने, 

(ञ) मध्यमकािीन खिय संरिना तजजयमा काययदिको काममा आवश्यक 
मागयदशयन गने, 
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(ट) मध्यमकािीन खिय संरिना र वावषयक बजेट तथा काययक्रमबीि 
सामञ्जस्यता कायम गने गराउने,  

(ि) आयोजना बैंकमा समावेश गनजयपने आयोजनाहरुको पवहिान गरी 
काययपालिकामा पेश गने,  

(ड) आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजना र गाउाँपालिकाको समग्र 
ववकासका िालग आवश्यक देजखएका आयोजनाहरु प्राथलमकताका 
आधारमा वावषयक ववकास काययक्रममा समावेश गनय प्रस्ताव गने, 

(ढ) अनजसूिी १ बमोजजमको ढााँिामा वावषयक नीलत तथा काययक्रमको मस्यौदा 
गरी अध्यिसमि पेश गने, 

(ण) अनजसूिी २ बमोजजमको बजेट वक्तव्य र ववलनयोजन ववधयेकको मस्यौदा 
तयार गरी काययपालिकामा पेश गने,  

(त)   काययपालिकािे तोकेको तथा सलमलतिे आवश्यक देखेका अन्य कायय गने 
।  

 

पररच्छेद –३ 

सलमलतका पदालधकारीहरुको भलूमका 

४. संयोजकको काम, कतयव्य र अलधकाराः संयोजकको काम, कतयव्य र अलधकार देहायबमोजजम 
हजनेछाः–  

(क)  सलमलतको बैिकको अध्यिता गने, 

(ख)  सलमलतको बैिकको लमलत र समय तोर्क्ने,  

(ग)  बैिकको सभभाववत काययसूिी तय गने, 

(घ)  बजेट तथा काययक्रम तजजयमासाँग सभबजन्धत अन्तर लनकायगत समन्वय गने, 

(ङ)  सदस्यहरुको जजभमेवारी बााँडफााँट गने, 

(ि)  सलमलतको लनणयय प्रमाजणत गने,  
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(छ)  सलमलतिे तोकेका अन्य कायय गने ।   

५. सदस्यको काम, कतयव्य र अलधकाराः सदस्यको काम, कतयव्य र अलधकार देहायबमोजजम हजनेछाः– 

(क)  सलमलतको बैिकमा उपजस्थत भै आफ्नो सजझाव र धारणा राख्न,े   

(ख)  आफज िाई तोवकएको काययजजभमेवारी लनवायह गने, 

(ग)  आफज िे नेततृ्व लिएको ववयषयगत सलमलत र बजेट तथा काययक्रम तजजयमा 
सलमलतबीि समन्वय कायम गने, 

(घ)  आफ्नो ववषयगत िेत्रमा पने नीलत तथा काययक्रम तजजयमा गनय आवश्यक 
समन्वय गने,  

(ङ)  सलमलतिे तोकेका अन्य कायय गने । 

६. सदस्य सजिवको काम, कतयव्य र अलधकाराः सदस्य सजिवको काम, कतयव्य र अलधकार देहाय 
बमोजजम हजनेछाः– 

(क)   सलमलतको सदस्य सजिव भई काम गने,   

(ख) संयोजकसाँग समन्वय गरी बैिकको काययसूिी तयार गने, प्रस्ताव तयार 
गने र सदस्यहरुिाई पत्रािार गने, 

(ग)  बजेट तथा काययक्रम तजजयमासाँग सभबजन्धत ववषयहरुमा आवश्यक सूिना 
तथा तथ्याङ्क  सङ्किन, ववश्लषेण गरी सलमलतको बैिकमा पेश गने, 

(घ)   मध्यमकािीन खिय संरिनाको मस्यौदा तयार गनय समन्वय र सहयोग 
गने, 

(ङ)   बजेट तथा काययक्रमिाई आवलधक योजना, मध्यमकािीन खिय संरिना 
तथा दीगो ववकासका िक्ष्यका सूिकसाँग तादभयता लमिाउन आवश्यक 
समन्वय गने,   

(ि)   सलमलतिाई नीलत तथा काययक्रम, बजेट बक्तव्य र ववलनयोजन ववधेयकको 
मस्यौदा तयार गनय सहयोग गने, 

(छ)   सलमलतको लनणयय कायायन्वयन गने गराउने, 
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(ज)   सलमलतिे तोकेका अन्य कायय गने ।  

 

 

पररच्छेद– ४ 

सलमलतको बैिक सभबन्धी काययववलध 

७. सलमलतको बैिकाः (१) सलमलतको बैिक आवश्यकता अनजसार बस्न सर्क्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) मा जजनसजकै कज रा िेजखएको भएता पलन सलमलतको बैिक प्रत्येक 
आलथयक वषयको जेि मसान्तलभत्र बसी अनजसूिी ३ बमोजजमको ढााँिामा बजेट तथा 
काययक्रमको प्रस्ताव तयार गरी काययपालिकामा पेश गरीसर्क्नजपनेछ ।  

८. सलमलतको बैिक सभबन्धी व्यवस्थााः (१) सलमलतको बैिक संयोजकिे तोकेको लमलत,समय र 
स्थानमा बस्नेछ र सलमलतका सदस्यमध्ये कजभतमा एकाउन्न प्रलतशत सदस्यको उपजस्थती 
भएमा बैिकको गणपजरक संख्या पजगेको मालननेछ ।  

  (२) बैिकको अध्यिता संयोजकिे गनेछ र लनजको अनजपजस्थलतमा सलमलतमा 
प्रलतलनलधत्व गने काययपालिकाका सदस्यमध्येबाट जेष्ठ सदस्यिे बैिकको अध्यिता गनेछ ।  

  (३) सलमलतको बैिकको लनणयय सवयसभमतीबाट हजनेछ । सवयसभमती हजन नसकेमा 
सलमलतका कज ि सदस्य संख्याको बहजमतबाट गरेको लनणयय मान्य हजनेछ ।  

  (४) सलमलतिे आवश्यकता अनजसार ववषय ववज्ञहरुिाई बैिकमा आमन्त्रण गनय सर्क्नेछ 
।  

  (५) बैिकको लनणयय संयोजकिे प्रमाजणत गनेछ । 

 

 

 

 

पररच्छेद– ५ 

ववववध 
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९. सहयोग गनजयपनेाः (१) सलमलतिाई वावषयक बजेट तथा काययक्रम तजजयमा गने सन्दभयमा राजनीलतक 
दिका स्थानीय प्रलतलनलध, लनजी िेत्र, सामाजजक संघसंस्था, गैर सरकारी संस्था, सहकारी संस्था, 
उपभोक्ता सलमलतिे आवश्यक सहयोग गनजयपनेछ । 

  (२) अन्य स्थानीय तह वा लनकायसाँगको साझेदारीमा आयोजना सञ्चािन गनेगरी बजेट 
तथा काययक्रममा समावेश गनजयपने अवस्थामा सलमलतिे त्यस्ता लनकायका प्रलतलनलधिाई 
बैिकमा आमन्त्रण गनय सर्क्नेछ । 

१०. बैिक भत्ााः सलमलतका पदालधकारीिे पाउने बैिक भत्ा तथा अन्य सजववधा प्रदेश कानजन 
बमोजजम हजनेछ ।  

११.  उपसलमलत वा काययदि गिन गनय सवकनाेः (१) सलमलतिे आफ्नो काममा सहयोग पजग्नेगरी 
आवश्यकता अनजसार सलमलतका कज नै सदस्यको संयोजकत्वमा सभबजन्धत ववषय िेत्रका ववज्ञ 
समेत समावेश भएको उपसलमलत वा काययदि गिन गनय सर्क्नेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोजजम गिन हजने उपसलमलत वा काययदिको काययवववरण त्यस्तो 
उपसलमलत वा काययदि गिन गदायकै बखत तोवकठदनज पनेछ ।  

  (३) यस दफा बमोजजम गिन हजने उपसलमलत वा काययदिका सदस्यिाई कज नै सेवा 
सजववधा उपिब्ध गराउनज पने अवस्थामा प्रिलित कानजनको अधीनमा रही काययपालिकािे 
तोकेबमोजजम हजनेछ ।  

१२.  अलधकार प्रत्यायोजनाः संयोजकिे आफज िाई प्राप्त अलधकार सलमलतका सदस्यिाई प्रत्यायोजन 
गनय सर्क्नेछ । 

१३.  बाधा अड्काउ फज काउन ेअलधकाराः यस काययववलधमा उजलिजखत कज नै कज रामा ठिववधा वा कज नै 
बाधा अड्काउ उत्पन्न भएमा काययपालिकािे त्यस्तो बाधा अड्काउ फज काउन सर्क्नेछ ।  

 

 

 

अनजसूिी– १ 

(काययववलधको दफा ३ को खण्ड (ढ) साँग सभबजन्धत) 

वावषयक नीलत तथा काययक्रमको ढााँिा 
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क.  संबोधन र संस्मरणाः  

 सभबोधन  

 योगदान  

 साँस्मरण  

 आभार आठद  

ख.  ववद्यमान पररवेशाः 

 राजनीलतक 

 आलथयक  

 सामाजजक 

 प्रशासनीक आठद  

ग.  ववकास र समवृिको िक्ष्य प्रालप्तका िालग गररएका महत्वपूणय प्रयास, अवसर तथा िनूौलताः 

 िालिएका कदम तथा महत्पूणय प्रयासहरु  

 ववद्यमान अवसरहरु  

 ववद्यमान िनूौलतहरु  

घ.  नीलत तथा काययक्रम तजजयमाका आधारहरुाः  

 संववधान  

 प्रिलित कानूनी व्यवस्था  

 राविय, प्रदेश र स्थानीय नीलत, योजना र िक्ष्य 

 अनजभव तथा लसकाई आठद  

ङ.  िािज आ.व.को हािसभमका प्रमजख उपिजब्धहरुको संजिप्त वववरणाः 

 भौलतक उपिजब्ध 

 आलथयक सामाजजक उपिजब्ध 

 वातावरणीय उपिजब्ध  

 संस्थागत उपिजब्ध 
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ि.  आगामी आ.व.का प्राथलमकता प्राप्त प्रमजख काययक्रमहरुाः 

 आलथयक ववकास 

 सामाजजक ववकास 

 पूवायधार ववकास 

 वन तथा वातावरण 

 सजशासन तथा संस्थागत ववकास 

छ.  आगामी आ.व.को प्रमजख नीलतहरु     
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अनजसूिी– २ 

(काययववलधको दफा ३ को खण्ड (ण) साँग सभबजन्धत) 

सभामा पेश गने वजेट वक्तव्यको ढााँिा 

१. संबोधन र संस्मरणाः  

 सभबोधन  

 योगदान  

 साँस्मरण  

 आभार आठद  

२.  िािज आ.व.को हािसभमका प्रमजख उपिजब्धहरुको संजिप्त वववरणाः 

 भौलतक उपिजब्ध 

 आलथयक सामाजजक उपिजब्ध 

 वातावरणीय उपिजब्ध  

 संस्थागत उपिजब्ध 

३. बजेटको सोंि, िक्ष्य, उद्दशे्य र अपेजित उपिजब्धहरुाः– 

 (क) सोि :   आवलधक योजना तयार भए सो योजनावाट लिइन,े  

(ख) िक्ष्य:  वावषयक बजेट तथा काययक्रमिे सामाजजक, आलथयक तथा वातावरणीय ववकासमा 
हालसि गनय िाहेको अवस्थामा योगदान पजर् याउने मालथलिो तहको नलतजा उलिेख गने,  

 (ग)  उदे्दश्यहरु : वावषयक बजेट तथा काययक्रम सञ्चािन भएबाट ववषय िेत्रगत रुपमा हालसि 
हजने नलतजाहरु  उलिेख  गने,  

(घ)  अपेजित उपिजब्धहरु (प्रलतफि) : काययक्रम तथा आयोजनाहरु सञ्चािन गररएपलछ तत्काि 
हालसि हजन सर्क्नेउपिजब्धहरु उलिेख गने । 

४. वावषयक बजेट तथा काययक्रम तजजयमा गदाय अविभवन गररएका प्रमजख नीलत तथा आधारहरुाः– 
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(क)  समग्र नीलत तथा आधारहरु : राज्यका लनदेशक लसिान्त, मौलिक हक, सङ्घीयता 
कायायन्वयन, गरीवी न्यूलनकरण, आलथयक तथा ववत्ीय आत्मलनभयरता, ठदगो ववकास िक्ष्य 
आठद । 

(ख)  िेत्रगत नीलत तथा आधारहरु (प्रमजख रुपमा नीलत तथा काययक्रममा आधाररत हजने) : 

  (१)  आलथयक िेत्र : उत्पादन, रोजगारी, व्यवसाय प्रवियन, सहकाररता ववकास, गररवी 
हटाउने 

  (२) सामाजजक ववकास : अलनवायय तथा लनाःशजलक जशिा र गजणस्तर, जशिमा सवैको 
पहजाँि, समावेशी ववकास, भेदभाव तथा छजवाछजतरवहत समाज, स्वास्थ्य सेवामा पहजाँि, 

सवैका िालग खानेपानी, तथा सरसफाई, मवहिा, बाि तथा अपाङ्गमैत्री सेवा आठद 
। 

  (३)  पूवायधार िेत्र : यातायात पहजाँि, उत्पादन ववृि उन्मजख, वाताववरण मैत्री, सेवा 
प्रवाहमा सरिताका िालग भवनहरु, बजार, आवासवववहनका िालग आवास योजना, 
ठदगो पूवायधार उपयोग, उजाय, ववद्यजत,् सञ्चारमा पहजाँि, तथा भ जकभपको िलतको 
पजनयिाभ तथा पजनलनमायण । 

  (४)  वन वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन : वन, जैववक ववववधता संरिण, 

वातावरणमैत्री ववकास तथा शासन, जिवायू पररवतयन अनजकूिन, प्रकोप नर्क्साङ्कन 
तथा ववपद व्यवस्थापन आयोजना, वाढी ववयन्त्रण आठद । 

  (५)  संस्थागत ववकास, सेवा प्रवाह र सजशासन : कानून लनमायण, सङ्गिन व्यवस्थापन, 

दरवन्दी तथा पदपूलतय, पदालधकारी तथा कमयिारीको िमता ववकास, ववद्यजतीय 
प्रणािी, पारदजशयता, सञ्चार माध्यमको उपयोग, सेवामा नागररकहरुको पहजाँि, ववत्ीय 
व्यवस्थापन तथा िेखा पररिण आठद।  

५. मजख्य आयोजना काययक्रमहरुको वववरण तथा अनजमालनत व्यय र श्रोत व्यवस्थापनाः– 

 (क)   मजख्य आयोजना काययक्रमहरुको वववरण : ववषय िेत्र/उपिेत्र अनजसार प्रलतफिबाट 
िाभाजन्वत हजने जनसङ्खख्या, आयोजना सञ्चािन हजने स्थान, िागत र िागत सहभालगता 
आठद । 
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 (ख)   अनजमालनत व्यय र श्रोत व्यवस्थापनाः  आन्तररक आय, सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट 
हजने ववत्ीय हस्तान्तरण, राजस्व वााँडफााँड, ऋण आठद ।  

६.  धन्यवाद ज्ञापन 

७.  अनजसूिीहरु 
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अनजसूिी– ३ 

(काययववलधको दफा ७ को उपदफा (२) साँग सभबजन्धत) 

वावषयक बजेट तथा काययक्रमको ढााँिा 

क्र.सं. 

 

 

 

काययक्रम/

आयोजना
को नाम 

कायायन्वय
न हजन े

स्थान  

िक्ष्य 

 

ववलनयोज
न रकम 

रु 

 

स्रोत  

आन्तरर
क स्रोत  

अन्तर सरकारी 
ववत्ीय 

हस्तान्तरण  

राजश्व 
वााँडफााँ
ट  

अन्य 
लनकाय
बाट 

अनजदान  

ऋण 

जनसहभालग
ता जनसहभालगता नपेाि 

सरका
र 

प्रदेश 
सरका
र 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

cf1fn], 

k|nj sfo:y 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 

 


