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प्रस्तावनताः स्थानीय सरकथार सञ्थालन ऐन, २०७४ को दफथा ६७ बमोजिम गजित बिेट 
त्था कथाय्यक्रम ति््यमथा सजमजतको कथाम, कत्यवय र अजिकथारलथाई ्प सपष्ट गरी सजमजतको 
भजूमकथालथाई प्रभथावकथारी र पररणथाममख्ी बनथाउन वथाञ्छनीय भएकोले,

जरिपर्थासन्दरी गथाउँपथाजलकथाको प्रशथासकीय कथाय्यजवजि जनयजमत गनने ऐन, २०७५ को दफथा  
४  बमोजिम गथाउँ कथाय्यपथाजलकथाले यो कथाय्यजवजि ति््यमथा गरेको ्छ । 
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परिच छ्ेद– १

प्रतािम्भिक

१. समंषिप्त नताम ि प्रताि्भिः (१) यो कथाय्यजवजिको नथाम “बिेट त्था कथाय्यक्रम ति््यमथा 
सजमजतको कथाय्यसञ्थालन कथाय्यजवजि, २०७८” रहकेो ्छ ।

    (२) यो कथाय्यजवजि स्थानीय रथािपरिमथा प्रकथाजशत भएको जमजतदजेख 
लथाग ूहुने्छ ।

२. परिभिताषताः जवषय वथा प्रसङ्गगले अकको अ ््य नलथागेमथा यो कथाय्यजवजिमथा,–

(क) “ऐन” भननथाले स्थानीय सरकथार सञ्थालन ऐन, २०७४ सम्झन ्प्छ्य ।

(ख) “सजमजत” भननथाले ऐनको दफथा ६७ बमोजिम गिन हुने बिेट त्था कथाय्यक्रम 
ति््यमथा सजमजत सम्झन ्प्छ्य ।

(ग)  “संयोिक” भननथाले बिेट त्था कथाय्यक्रम ति््यमथा सजमजतको संयोिक 
सम्झन ्प्छ्य ।

(घ)  “सदसय” भननथाले सजमजतको सदसय सम्झन ्प्छ्य ।

(ङ) “सदसय–सज्व” भननथाले सजमजतको सदसय–सज्व सम्झन ्प्छ्य ।

परिच छ्ेद– २

बजछेट ्थता कतार्यक्रम ्ज््यमता सममम्को कतार्यषिछेत्र

३.  सममम्को कतार्यषिछेत्रः सजमजतको कथाय्यक्ेरि ऐनको दफथा ६७ उपदफथा (२) मथा 
(क) वथाजष्यक बिेट त्था कथाय्यक्रम ति््यमथा समबनिी कथाय्यतथाजलकथा तयथार गरी 
कथाय्यपथाजलकथामथा पेश गनने,

(ख) जवषयगत सजमजतकथा सदसयहरुको जिममवेथारी बथँाडफथँाट वथा हरेफेर समबनिमथा 
स््झथावसजहत कथाय्यपथाजलकथामथा पेश गनने,

(ग) वसती र वडथा तहको योिनथा ति््यमथा कथाय्य कथाय्यतथाजलकथाअनस्थार भए नभएको 
अनग्मन त्था आवशयक सहिीकरण गनने,

(घ) गैर सरकथारी संस्था, सथामद्थाजयक संस्था, सहकथारी संस्था र जनिी क्ेरिसमतेको 
योिनथा त्था कथाय्यक्रम पेश गनने ढथँा्था त्था समयसीमथा जनिथा्यरण गनने,

(ङ) वडथा सजमजत र गैर सरकथारी संस्था, सथामद्थाजयक संस्था, सहकथारी संस्था 
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र जनिी क्ेरिबथाट प्रथाप्त कथाय्यक्रम जवषयगत रुपमथा जवभथािन गरी समबजनित 
जवषयगत सजमजतमथा पिथाउने,

(्) जवषयगत सजमजतको बैिक आयोिनथाको लथाजग समनवय गनने त्था 
आवशयक प्रथाजवजिक सहयोग उपलबि गरथाउने,

(्छ) आयोिनथा त्था कथाय्यक्रम क्न जवषयगत सजमजतसँग समबजनित हो भनने 
जवषयको जनर्ययौल गनने, 

(ि) बिेट सीमथा र मथाग्यदश्यन बमोजिम जवषयगत सजमजतहरुबथाट बिेट त्था 
कथाय्यक्रम प्रसतथाव भए नभएको यजकन गनने,

(्झ) आवजिक योिनथा अनर्ुप मधयमकथालीन ख््य संर्नथालथाई अजनतम रुप 
जदई कथाय्यपथाजलकथामथा पेश गनने,

(ञ) मधयमकथालीन ख््य संर्नथा ति््यमथा कथाय्यदलको कथाममथा आवशयक 
मथाग्यदश्यन गनने,

(ट) मधयमकथालीन ख््य संर्नथा र वथाजष्यक बिेट त्था कथाय्यक्रमबी् 
सथामञिसयतथा कथायम गनने गरथाउने, 

(ि) आयोिनथा बैंकमथा समथावेश गन््यपनने आयोिनथाहरुको पजह्थान गरी 
कथाय्यपथाजलकथामथा पेश गनने, 

(ड) आयोिनथा बैंकमथा समथावेश भएकथा आयोिनथा र गथाउँपथाजलकथाको समग्र 
जवकथासकथा लथाजग आवशयक दजेखएकथा आयोिनथाहरु प्रथा्जमकतथाकथा 
आिथारमथा वथाजष्यक जवकथास कथाय्यक्रममथा समथावेश गन्य प्रसतथाव गनने,

(ढ) अनस्ू् ी १ बमोजिमको ढथँा्थामथा वथाजष्यक नीजत त्था कथाय्यक्रमको मसययौदथा 
गरी अधयक्समक् पेश गनने,

(ण) अनस्ू् ी २ बमोजिमको बिेट वक्तवय र जवजनयोिन जवियेकको मसययौदथा 
तयथार गरी कथाय्यपथाजलकथामथा पेश गनने, 

(त) कथाय्यपथाजलकथाले तोकेको त्था सजमजतले आवशयक दखेकेथा अनय कथाय्य 
गनने । 
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परिच छ्ेद –३

सममम्कता पदतामिकतािीहरुको भूिममकता

४. सरंोजकको कताम, क ््यवर ि अमिकतािः संयोिकको कथाम, कत्यवय र अजिकथार 
दहेथायबमोजिम हुने्छः– 

(क) सजमजतको बैिकको अधयक्तथा गनने,

(ख) सजमजतको बैिकको जमजत र समय तोर्ने, 

(ग) बैिकको समभथाजवत कथाय्यसू् ी तय गनने,

(घ) बिेट त्था कथाय्यक्रम ति््यमथासँग समबजनित अनतर जनकथायगत समनवय गनने,

(ङ) सदसयहरुको जिममवेथारी बथँाडफथँाट गनने,

(्) सजमजतको जनण्यय प्रमथाजणत गनने, 

(्छ) सजमजतले तोकेकथा अनय कथाय्य गनने ।  

५. सदसरको कताम, क ््यवर ि अमिकतािः सदसयको कथाम, कत्यवय र अजिकथार 
दहेथायबमोजिम हुने्छः–

(क) सजमजतको बैिकमथा उपजस्त भ ैआफनो स््झथाव र िथारणथा रथाखने,  

(ख)  आफ्लथाई तोजकएको कथाय्य जिममवेथारी जनवथा्यह गनने,

(ग)  आफ्ले नेततृव जलएको जवयषयगत सजमजत र बिेट त्था कथाय्यक्रम ति््यमथा 
सजमजतबी् समनवय कथायम गनने,

(घ)  आफनो जवषयगत क्ेरिमथा पनने नीजत त्था कथाय्यक्रम ति््यमथा गन्य आवशयक 
समनवय गनने, 

(ङ) सजमजतले तोकेकथा अनय कथाय्य गनने ।

६. सदसर–समिवको कताम, क ््यवर ि अमिकतािः सदसय–सज्वको कथाम, 
कत्यवय र अजिकथार दहेथायबमोजिम हुने्छः–

(क) सजमजतको सदसय–सज्व भई कथाम गनने,  

(ख) संयोिकसँग समनवय गरी बैिकको कथाय्यसू् ी तयथार गनने, प्रसतथाव तयथार गनने 
र सदसयहरुलथाई परिथा्थार गनने,

(ग)  बिेट त्था कथाय्यक्रम ति््यमथासँग समबजनित जवषयहरुमथा आवशयक सू् नथा 
त्था तथयथाङ्क  सङ्कलन, जवशे्षण गरी सजमजतको बैिकमथा पेश गनने,
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(घ) मधयमकथालीन ख््य संर्नथाको मसययौदथा तयथार गन्य समनवय र सहयोग गनने,

(ङ) बिेट त्था कथाय्यक्रमलथाई आवजिक योिनथा, मधयमकथालीन ख््य संर्नथा 
त्था दीगो जवकथासकथा लक्यकथा सू् कसँग तथादमयतथा जमलथाउन आवशयक 
समनवय गनने,  

(्) सजमजतलथाई नीजत त्था कथाय्यक्रम, बिेट बक्तवय र जवजनयोिन जवियेकको 
मसययौदथा तयथार गन्य सहयोग गनने,

(्छ) सजमजतको जनण्यय कथायथा्यनवयन गनने गरथाउने,

(ि) सजमजतले तोकेकथा अनय कथाय्य गनने । 

परिच छ्ेद– ४

सममम्को बैठक स्बनिी कतार्यमवमि

७. सममम्को बैठकः (१) सजमजतको बैिक आवशयकतथा अनस्थार बसन सर्ने्छ ।

   (२) उपदफथा (१) मथा िन्सकै् क्रथा लेजखएको भएतथा पजन सजमजतको 
बैिक प्रतयेक आज ््यक वष्यको िेि मसथानतजभरि बसी अनस्ू् ी ३ बमोजिमको 
ढथँा्थामथा बिेट त्था कथाय्यक्रमको प्रसतथाव तयथार गरी कथाय्यपथाजलकथामथा पेश 
गरीसर्नप्नने्छ । 

८. सममम्को बैठकस्बनिी वरवसथताः (१) सजमजतको बैिक संयोिकले 
तोकेको जमजत, समय र स्थानमथा बसने्छ र सजमजतकथा सदसयमधये कजमतमथा 
एकथाउनन प्रजतशत सदसयको उपजस्जत भएमथा बैिकको गणपर्क संखयथा पग्ेको 
मथाजनने्छ । 

   (२) बैिकको अधयक्तथा संयोिकले गनने्छ र जनिको अनप्जस्जतमथा 
सजमजतमथा प्रजतजनजितव गनने कथाय्यपथाजलकथाकथा सदसयमधयेबथाट िेष्ठ सदसयले 
बैिकको अधयक्तथा गनने्छ । 

   (३) सजमजतको बैिकको जनण्यय सव्यसममतीबथाट हुने्छ । सव्यसममती 
हुन नसकेमथा सजमजतकथा क्ल सदसय संखयथाको बहुमतबथाट गरेको जनण्यय मथानय 
हुने्छ । 

   (५) बैिकको जनण्यय संयोिकले प्रमथाजणत गनने्छ ।
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परिच छ्ेद– ५

मवमवि

९. सहरोग गन््यपन्नः (१) सजमजतलथाई वथाजष्यक बिेट त्था कथाय्यक्रम ति््यमथा गनने 
सनदभ्यमथा रथािनीजतक दलकथा स्थानीय प्रजतजनजि, जनिी क्ेरि, सथामथाजिक 
संघसंस्था, गैर सरकथारी संस्था, सहकथारी संस्था, उपभोक्तथा सजमजतले आवशयक 
सहयोग गन््यपनने्छ ।

   (२) अनय स्थानीय तह वथा जनकथायसँगको सथा्झदेथारीमथा आयोिनथा 
सञ्थालन गनने गरी बिेट त्था कथाय्यक्रममथा समथावेश गन््यपनने अवस्थामथा सजमजतले 
तयसतथा जनकथायकथा प्रजतजनजिलथाई बैिकमथा आमनरिण गन्य सर्ने्छ ।

१०. बैठक भितताः सजमजतकथा पदथाजिकथारीले पथाउने बैिक भत्था त्था अनय सज्विथा 
प्रदशे कथानन्बमोजिम हुने्छ । 

११.  उपसममम् वता कतार्यदल गठन गन्य समकनछेः (१) सजमजतले आफनो कथाममथा 
सहयोग पग्नेगरी आवशयकतथाअनस्थार सजमजतकथा क्नै सदसयको संयोिकतवमथा 
समबजनित जवषय क्ेरिकथा जवज्ञ समते समथावेश भएको उपसजमजत वथा कथाय्यदल गिन 
गन्य सर्ने्छ । 

   (२) उपदफथा (१) बमोजिम गिन हुने उपसजमजत वथा कथाय्यदलको 
कथाय्यजववरण तयसतो उपसजमजत वथा कथाय्यदल गिन गदथा्य कै बखत तोजकजदन ्पनने्छ । 

   (३) यस दफथा बमोजिम गिन हुने उपसजमजत वथा कथाय्यदलकथा 
सदसयलथाई क्नै सेवथा सज्विथा उपलबि गरथाउन ्पनने अवस्थामथा प्र्जलत कथानन्को 
अिीनमथा रही कथाय्यपथाजलकथाले तोकेबमोजिम हुने्छ । 

१२.  अमिकताि प्रतरतारोजनः संयोिकले आफ्लथाई प्रथाप्त अजिकथार सजमजतकथा 
सदसयलथाई प्रतयथायोिन गन्य सर्ने्छ ।

१३.  बतािता अड्कताउ फ्कताउनछे अमिकतािः यस कथाय्यजवजिमथा उज्लजखत क्नै क्रथामथा 
जविजविथा वथा क्नै बथािथा अड्कथाउ उतपनन भएमथा कथाय्यपथाजलकथाले तयसतो बथािथा 
अड्कथाउ फ्कथाउन सर्ने्छ । 
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अन्सिूी– १

(कथाय्यजवजिको दफथा ३ को खणड (ढ) सँग समबजनित)

वतामष्यक नीम् ्थता कतार्यक्रमको ढतँािता

क.  सबंोिन ि ससंमिणः 

•	 समबोिन 

•	 योगदथान 

•	 सँसमरण 

•	 आभथार आजद 

ख.  मवद्यमतान परिवछेशः

•	 रथािनीजतक

•	 आज ््यक 

•	 सथामथाजिक

•	 प्रशथासजनक आजद 

ग.  मवकतास ि समृमधिको लक्र प्रतामप्तकता लतामग गरिएकता महतवपूण्य प्ररतास, 
अवसि ्थता िूनौम्ः

•	 ्थाजलएकथा कदम त्था महतपणू्य प्रयथासहरु 

•	 जवद्यमथान अवसरहरु 

•	 जवद्यमथान ्नूयौजतहरु 

घ.  नीम् ्थता कतार्यक्रम ्ज््यमताकता आितािहरुः 

•	 संजविथान 

•	 प्र्जलत कथाननूी वयवस्था 

•	 रथाजट्रिय, प्रदशे र स्थानीय नीजत, योिनथा र लक्य

•	 अनभ्व त्था जसकथाई आजद 

ङ.  िताल् आ.व.को हतालस्मकता प्रम्ख उपलम्िहरुको समंषिप्त मवविणः

•	 भयौजतक उपलजबि
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•	 आज ््यक सथामथाजिक उपलजबि

•	 वथातथावरणीय उपलजबि 

•	 संस्थागत उपलजबि

ि.  आगतामी आ.व.कता प्रताथममक्ता प्रताप्त प्रम्ख कतार्यक्रमहरुः

•	 आज ््यक जवकथास

•	 सथामथाजिक जवकथास

•	 पवूथा्यिथार जवकथास

•	 वन त्था वथातथावरण

•	 सश्थासन त्था संस्थागत जवकथास

्.  आगतामी आ.व.को प्रम्ख नीम्हरु   
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अनस्ू् ी– २

(कथाय्यजवजिको दफथा ३ को खणड (ण) सँग समबजनित)

सभितामता पछेश गन्न वजछेट वक्तवरको ढतँािता

१. सबंोिन ि ससंमिणः 
•	 समबोिन 
•	 योगदथान 
•	 सँसमरण 
•	 आभथार आजद 

२.  िताल् आ.व.को हतालस्मकता प्रम्ख उपलम्िहरुको समंषिप्त मवविणः
•	 भयौजतक उपलजबि
•	 आज ््यक सथामथाजिक उपलजबि
•	 वथातथावरणीय उपलजबि 
•	 संस्थागत उपलजबि

३. बजछेटको सोंि, लक्र, उद्छेशर ि अपछेमषि् उपलम्िहरुः–

(क) सो् :आवजिक योिनथा तयथार भए सो योिनथावथाट जलइने, 
(ख) लक्य:वथाजष्यक बिेट त्था कथाय्यक्रमले सथामथाजिक, आज ््यक त्था 

वथातथावरणीय जवकथासमथा हथाजसल गन्य ्थाहकेो अवस्थामथा योगदथान पर् ्यथाउने 
मथाज््लो तहको नजतिथा उ्लेख गनने, 

(ग)  उद्शेयहरु : वथाजष्यक बिेट त्था कथाय्यक्रम सञ्थालन भएबथाट जवषय क्ेरिगत 
रुपमथा हथाजसल हुने नजतिथाहरु  उ्लेख  गनने, 

(घ) अपेजक्त उपलजबिहरु (प्रजतफल) : कथाय्यक्रम त्था आयोिनथाहरु सञ्थालन 
गररएपज्छ ततकथाल हथाजसल हुन सर्नेउपलजबिहरु उ्लेख गनने ।

४. वतामष्यक बजछेट ्थता कतार्यक्रम ्ज््यमता गदता्य अवल्वन गरिएकता प्रम्ख नीम् 
्थता आितािहरुः–
(क) समग्र नीजत त्था आिथारहरु : रथाजयकथा जनदनेशक जसद्थानत, मयौजलक 

हक, सङ्घीयतथा कथायथा्यनवयन, गरीवी नयनूीकरण, आज ््यक त्था जवत्ीय 
आतमजनभ्यरतथा, जदगो जवकथास लक्य आजद ।

(ख) क्ेरिगत नीजत त्था आिथारहरु (प्रमख् रुपमथा नीजत त्था कथाय्यक्रममथा 
आिथाररत हुने) :
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(१)  आज ््यक क्ेरि : उतपथादन, रोिगथारी, वयवसथाय प्रवद््यन, सहकथाररतथा 
जवकथास, गररवी हटथाउने

(२) सथामथाजिक जवकथास : अजनवथाय्य त्था जनःश्् क जशक्था र गण्सतर, 
जशक्मथा सवैको पहुँ् , समथावेशी जवकथास, भदेभथाव त्था ््छवथा््छतरजहत 
समथाि, सवथासथय सेवथामथा पहुँ् , सवैकथा लथाजग खथानेपथानी, त्था 
सरसफथाई, मजहलथा, बथाल त्था अपथाङ्गमरैिी सेवथा आजद ।

(३) पवूथा्यिथार क्ेरि : यथातथायथात पहुँ् , उतपथादन वजृद् उनमख्, वथातथाववरण 
मरैिी, सेवथा प्रवथाहमथा सरलतथाकथा लथाजग भवनहरु, बिथार, आवथास 
जवजहनकथा लथाजग आवथास योिनथा, जदगो पवूथा्यिथार उपयोग, उिथा्य, 
जवद्यत्,् सञ्थारमथा पहुँ् , त्था भक्मपको क्जतको पन््यलथाभ त्था 
पन्जनमथा्यण ।

(४)  वन वथातथावरण त्था जवपद वयवस्थापन : वन, िैजवक जवजवितथा 
संरक्ण, वथातथावरणमरैिी जवकथास त्था शथासन, िलवथाय ू पररवत्यन 
अनकू्लन, प्रकोप नर्सथाङ्कन त्था जवपद वयवस्थापन आयोिनथा, 
वथाढी जनयनरिण आजद ।

(५) संस्थागत जवकथास, सेवथा प्रवथाह र सश्थासन : कथाननू जनमथा्यण, सङ्गिन 
वयवस्थापन, दरवनदी त्था पदपजूत्य, पदथाजिकथारी त्था कम््य थारीको 
क्मतथा जवकथास, जवद्यत्ीय प्रणथाली, पथारदजश्यतथा, सञ्थार मथाधयमको 
उपयोग, सेवथामथा नथागररकहरुको पहुँ् , जवत्ीय वयवस्थापन त्था 
लेखथा पररक्ण आजद । 

५. म्खर आरोजनता कतार्यक्रमहरुको मवविण ्थता अन्मतामन् वरर ि श्ो् 
वरवसथतापनः–
(क) मख्य आयोिनथा कथाय्यक्रमहरुको जववरण : जवषय क्ेरि/उपक्ेरि अनस्थार 

प्रजतफलबथाट लथाभथाजनवत हुने िनसङ्खयथा, आयोिनथा सञ्थालन हुने 
स्थान, लथागत र लथागत सहभथाजगतथा आजद ।

(ख)  अनम्थाजनत वयय र श्ोत वयवस्थापनः  आनतररक आय, सङ्घ त्था प्रदशे 
सरकथारबथाट हुने जवत्ीय हसतथानतरण, रथािसव वथँाडफथँाड, ऋण आजद । 

६.  िनरवताद ज्तापन
७.  अन्सिूीहरु
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