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एकीकृत बजेट तथा काययक्रम तजजयमा 
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 बजेट सीमा, मागयदशयन तथा अयोजना प्राथमममककरणका अधारमा एमककृत बजेट तथा 

काययक्रम तजजयमा गन,े 

 सो प्रयोजनका लामग बजेट तथा काययक्रम तजजयमा समममत को गठन: 

  क) उपाध्यक्ष/उपप्रमजख     - संयोजक 

  ख) मिषयगत क्षेर हनेे काययपामलकाका सदस्यहरु  - सदस्य  

  ग) प्रमजख प्रशासकीय ऄमधकृत    - सदस्य 

  घ) योजना महाशाखा, मिभाग िा शाखा प्रमजख   - सदस्य समचि 
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बजेट तथा काययक्रम तजजयमा समममतको काम, कतयव्य र 

ऄमधकार 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा व्यिस्था भए िमोमजम बजेट तथा काययक्रम तजजयमा 

समममतको प्रमजख मजम्मेिारी मनम्नानजसार रहने । 

क)  अगामी अमथयक िषयको नीमत तथा काययक्रमको प्रस्ताि तयार गन,े 

 ख)  स्रोत ऄनजमान तथा िजेट सीमा मनधायरण समममतले मदएको िजेट सीमा मभर  रही िजेट 

तथा काययक्रमको प्राथममकीकरण गने 

ग) िजेट तथा काययक्रमको प्रस्तािलाई मबषय क्षेरगत रुपमा छलफल गने  व्यिस्था      

 ममलाई ऄमन्तम प्रस्ताि तयार गरी काययपामलकामा पेश गने,  

घ) काययक्रममा दोहोरोपना हुन नमदने व्यिस्था ममलाउने र काययक्रमहरू बीच अपसी तादम्यता 

तथा पररपरूकता कायम गने,  

ङ) बजेट सीमामभर रही काययक्रमको प्राथमममककरण गने, 

च) एमककृत िामषयक मिकास काययक्रम तयार गरी काययपामलकामा पेश गन े। 
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मिषयगत समममतहरु 
 योजनाहरुलाई मबषयगत समममतहरुमा छलफल  गराई मिषयगत रुपमा प्राथमममककरण गने 

व्यिस्था ममलाउनज पनेछ । 

 स्थानीय तहको िामषयक योजना तथा िजेट तजजयमा मदग्दशयन, २०७४ ऄनजसार यसको गठन 

दहेाय ऄनजसार हुनेछ। 

क) मिषयगत क्षेर हनेे काययपामलकाको सदस्य    - संयोजक 

ख) गाउँ/नगर सभाका कमम्तमा १/१ जना  

  ममहला सदस्य समहत  २ जना काययपामलकका सदस्य - सदस्य 

ग) बजेट तथा काययक्रम समममतले तोकेको सम्बमन्धत  

 मिषय हनेे मिभाग/महाशाखा/शाखाका प्रमजख   - सदस्य समचि 

 

पनुश्चः  सम्वन्धधत के्षत्रमा एक भधदा बढी शाखाहरु रहकेो ऄवस्थामा काययपान्िकािे कुनै एक जना शाखा प्रमखुिाई सदस्य सन्िव 

तोकी ऄधय शाखा प्रमखुहरुिाई  सदस्यको रुपमा सहभागी गराउन ुपनेछ । 
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मिषय क्षेरहरु 

(क) अमथयक मिकास 

 कृमष,  

 उद्योग तथा िामणज्य,  

 पययटन,  

 सहकारी,  

 मित्तीय क्षेर 

 बाह्य क्षरे 

(ख) सामामजक मिकास  

 मशक्षा,  

 स्िास््य,  

 खानेपानी तथा सरसफाई, 

 संस्कृमत प्रिर्द्यन,  

 लैंमगक समानता तथा सामामजक समािेशीकरण 

 जनसंख्या व्यिस्थापन 

(ग) पिूायधार मिकास  

 सडक तथा पजल 

 मसंचाई,  

 भिन तथा सहरी मिकास, 

 संचार, 

 उजाय, लघज तथा साना जलमिद्यजत  

   (िैकमपपक उजाय समेत) 
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क्रमश...... 

(घ) िातािरण तथा मिपद व्यिस्थापन मिकास 

 िन तथा भज-संरक्षण,  

 जलाधार संरक्षण,  

 िातािरण संरक्षण,  

 जलिायज पररितयन,  

 फोहरमैला व्यिस्थापन, Sanitary Land Fill Sites,  

 जल उत्पन्न प्रकोप मनयन्रण,  

 मिपद व्यिस्थापन, िारूण यन्र संचालन 

(ङ) संस्थागत मिकास तथा सेिा प्रिाह  

 सामान्य सेिा 

 सजरक्षा व्यिस्थापन 

 सचूना प्रमिमध 

 पमञ्जकरण व्यिस्थापन 

 स्थानीय त्याकं संकलन र ऄमभलेख व्यिस्थापन 

 सजशासन प्रिधयन 

 ऄनजसन्धान तथा मिकास 

 ऄन्यर िमगयकरण नभएको 

स्थानीय तहिे अफ्नो अवश्यकता एवं प्राथन्मकता ऄनरुुप थप सन्मन्त बनाएर अफ्नो कायय व्यवन्स्थत गनय सक्नेछ 
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िामषयक िजेट तथा काययक्रम तजजयमा   

मबषयगत रुपमा प्राथममकीकरण समहत पेश भएका योजनाहरुलाई िजेट तथा काययक्रम तजजयमा 

समममतले काययक्रममा दोहोरो नपने गरी दहेायका अधारहरु हरेी बामषयक िजेट तथा काययक्रम 

तजजयमा गरी अषाढ ५ गतेमभर  काययपामलकामा पेश गनजय पनेछ । 

 

 (क) स्थानीय तहको अिमधक योजनाको सोंच, लक्ष्य, उद्दशे्य, रणनीमत 

  (ख)  स्थानीय तहको मध्यमकालीन खचय संरचना,  

  (ग) श्रोत ऄनजमान तथा िजेट सीमा मनधायरण समममतबाट प्राप्त िजेट सीमा,  

             मागयदशयन  र योजना प्राथममकीकरणका अधारहरु, 

  (घ) मबषयगत समममतबाट प्राथममकीकरण भ ैनअएका तर गाउँपामलका/ नगरपामलका 

 स्तरका महत्िपणूय अयोजनाहरु छनौट गनजय पने भएमा स्पष्ट अधार र औमचत्य 

 समेतको अधारमा िजेटको सजमनमितता हुने गरी त्यस्ता योजना समािेश  

 गनय समकनेछ । 
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िामषयक िजेट .............क्रमश:   

 

(ङ) स्थानीय तहको स्रोत साधनले मार योजना सम्पन्न गनय संभि नभएका तर  

 स्थानीय तहका ऄत्यािश्यक र तोमकएको मापदण्ड परूा गरेका योजनाहरुलाई 

 समपजरक ऄनजदानबाट संचालन गनयको लामग प्रस्ताि गनय समकने छ । 

(च) बहुबषीय अयोजनाहरुको लामग अयोजनाको भौमतक तथा मित्तीय प्रगमत र 

 काययतामलका ऄनजरुप अगामी अमथयक बषयका लामग अिश्यक पने बजेटको समेत 

 सजमनमितता गनजयपने । 



योजना तजजयमाका चरणहरु 

१ 
• लवत्तीय हस्तान्तरणको खाका र मागयदर्यन प्राप्ती 

२ 
• श्रोत अनजमान र कज ि बजेट सीमा लनधायरण 

३ 
• बस्ती/टोि स्तरबाट योजना छनौट 

४ 
• वडा स्तरीय योजना प्राथलमलककरण  

५ 
• एलककृत बजेट तथा काययक्रम तजजयमा 

६ 
• काययपालिकाबाट स्वीकृती  

७ 
• सभाबाट स्वीकृलत 



काययपामलकाबाट स्िीकृमत 
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बामषयक बजेट तथा काययक्रम तजजयमा समममतबाट पेश भएको काययक्रम तथा बजेट अषाढ 

ममहनाको १० गतेमभर सम्बमन्धत गाऊँ िा नगरकाययपामलकाबाट स्िीकृत गररसक्नजपनेछ 

। 

रामरिय नीमत ऄनजरुप स्थानीय तहले सञ्चालन गनजयपने काययक्रम तथा नगरस्तरीय 

महत्िका काययक्रमको सजमनमितता गरी प्रस्तामित काययक्रम तथा बजेटमा अिश्यकता 

ऄनजसार सामान्य संसोधन गनय समकनेछ ।  

िामषयक बजेटसँग ैतपमसल बमोमजमका दस्तािेजहरु काययपामलकाको बैठकबाट स्िीकृत 

गनजयपनेछ । 

१. स्थानीय सरकारको नीमत तथा काययक्रम 

२. अमथयक मिधेयक (अगामी िषयको लामग प्रस्तामित राजस्ि/करका दरहरु) 



काययपामलकाबाट..........क्रमश: 
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३. मिमनयोजन मिधेयक (समञ्चत कोषबाट रकम मझक्ने र काययक्रमगत तथा शीषयकगत 

खचय सम्बन्धी) 

४. बजेट िक्तव्य  (गत अ.ि.को यथाथय, चालज अ.ि.को संसोमधत ऄनजमान र अगामी 

अ.ि.को ऄनजमामनत अय व्ययको मििरण समहत) 

५. िामषयक मिकास काययक्रम (क्षेरगत रुपमा मिस्ततृ काययक्रमको सचूी तथा सोमा 

प्रस्तामित रकम) 

काययपामलकाबाट स्िीकृत भए पिात मार सभामा पेश गनय समकनेछ ।  



योजना तजजयमाका चरणहरु 

१ 
• लवत्तीय हस्तान्तरणको खाका र मागयदर्यन प्राप्ती 

२ 
• श्रोत अनजमान र कज ि बजेट सीमा लनधायरण 

३ 
• बस्ती/टोि स्तरबाट योजना छनौट 

४ 
• वडा स्तरीय योजना प्राथलमलककरण  

५ 
• एलककृत बजेट तथा काययक्रम तजजयमा 

६ 
• काययपालिकाबाट स्वीकृती  

७ 
• सभाबाट स्वीकृलत 



सभाबाट स्िीकृमत 
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बजेट सम्बन्धी सबै दस्तािेजहरु ऄमन्तम स्िीकृमतका लामग सभामा पेश गनजयपने, 

अगामी अमथयक िषयको िामषयक नीमत तथा काययक्रम, राजस्ि र व्ययको ऄनजमान (िामषयक 

िजेट) सभामा पेश भएको १५ मदन मभर छलफलको काम सम्पन्न गने गरी काययतामलका 

बनाउनज पनेछ ।  

• उपाध्यक्ष/उपप्रमजख िा काययपामलकाले तोकेको काययपामलकाको कज नै सदस्यले ऄसार १० गते 

मभर बजेट गाऊँ िा नगरसभामा प्रस्तजत गने, 

• पेश भएका दस्तािेजहरु उपर काययतामलका बनाई १५ मदनमभर छलफल सम्पन्न गन,े 

• सभाको बहुमतले प्रत्येक दस्तािेजलाई पाररत गन ेिा सजझाि समहत काययपामलकामा मफताय 

पठाउन सक्न,े 



सभाबाट स्िीकृमत 
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• सजझाि समहत प्राप्त भएको बजेट उपर काययपामलकाले पजनमियचार गरी अिश्यक पररमाजयन 

समहत िा पररमाजयन गनजय पने नदमेखएमा कारणसमहत सभामा ५ मदनमभर पजनः पेश गनजयपने, 

• सभाले ऄसार मसान्त मभर बजेट दस्तािेजहरु स्िीकृत गरी सक्नजपने, 

• स्िीकृत काययक्रम तथा बजेट श्रािण १५ मभर सियसाधारणको जानकारीका लामग प्रकामशत 

गनजयपने, 

• स्िीकृत काययक्रम तथा बजेट कायायन्ियनको लामग काययपामलकाको कायायलयमा पठाउने । 
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धन्यवाद ! 


