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स्थानीर् राजपत्र 

     संख्र्ा-१०                  

 207९ साल २ मविना ३० गते   

भाग-२ 

चन्द्रकोट गाउँपामलकाको बजेट तथा कार्यक्रम तजजयमा समममतको कार्यसञ्चालन कार्यविमि, २०७९ 

कार्यपामलकाबाट स्िीकृत मममत:- २०७९/२/२८ 

प्रस्तािनााः स्थानीर् सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ बमोजजम गठित बजेट तथा कार्यक्रम 
तजजयमा समममतको काम, कतयव्र् र अमिकारलाई थप स्पष्ट गरी समममतको भमूमकालाई प्रभािकारी र 
पररणाममजखी बनाउन िाञ्छनीर् भएकोले, चन्द्रकोट गाउँ कार्यपामलकाले र्ो कार्यविमि तजजयमा गरेको 
छ।  
 

पररच्छेद– १ 

प्रारजभभक 

१. संजिप्त नाम र प्रारभभाः (१) र्ो कार्यविमिको नाम “बजेट तथा कार्यक्रम तजजयमा समममतको
 कार्यसञ्चालन कार्यविमि, २०७९”रिेकोछ। 

   (२) र्ो कार्यविमि स्थानीर् राजपत्रमा प्रकाजित भएको मममतदेजख लागू िजनेछ । 

२. पररभाषााः विषर् िा प्रसङ्गगले अको अथय नलागेमा र्ो कार्यविमिमा,– 

   (क) “ऐन” भन्नाले स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सभझनज पछय । 

  (ख)   समममत” भन्नाले ऐनको दफा ६७ बमोजजम गिन िजने बजेट तथा कार्यक्रम 
तजजयमा समममत सभझनजपछय। 
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  (ग)  “संर्ोजक”भन्नाले बजेट तथा कार्यक्रम तजजयमा समममतको संर्ोजक 
सभझनजपछय। 

   (घ)  “सदस्र्” भन्नाले समममतका सदस्र् सभझनज पछय । 

   (ङ) “सदस्र्–सजचि”भन्नाले समममतको सदस्र्–सजचि सभझनजपछय। 

 

 

 

पररच्छेद– २ 

बजेट तथा कार्यक्रम तजजयमा समममतको कार्यिते्र 

३.  समममतको कार्यिते्राः समममतको कार्य िेत्र ऐनको दफा ६७ उपदफा (२) मा उल्लेजखत 
कामका अमतररक्त देिार् बमोजजम िजनेछाः– 

 (क) िावषयक बजेट तथा कार्यक्रम तजजयमा सभबन्द्िी कार्यतामलका तर्ार गरी 
कार्यपामलकामा पेि गने । 

 (ख) विषर्गत समममतका सदस्र्िरुको जजभमेिारी बाँडफाँट िा िेरफेर सभबन्द्िमा सजझाि 
सवित कार्यपामलकामा पेि गने ।  

 (ग) कार्यतामलका अनजसार िस्ती र िडा तिको र्ोजना तजजयमा कार्य भए नभएको 
अनजगमन तथा आिश्र्क सिजजकरण गने । 

 (घ) गैर सरकारी संस्था, सामजदावर्क संस्था, सिकारी संस्था र मनजी िेत्रसमेतको र्ोजना 
तथा कार्यक्रम पेि गने ढाँचा तथा समर्सीमा मनिायरण गने । 

 (ङ) िडा समममत र गैर सरकारी संस्था, सामजदावर्क संस्था, सिकारी संस्था र मनजी 
िेत्रबाट प्राप्त कार्यक्रम विषर्गत रुपमा विभाजन गरी सभबजन्द्ित विषर्गत 
समममतमा पिाउने ।  

 (च) विषर्गत समममतको बैिक आर्ोजनाको लामग समन्द्िर् गने तथा आिश्र्क 
प्राविमिक सिर्ोग उपलब्ि गराउने ।  
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  (छ) आर्ोजना तथा कार्यक्रम कज न विषर्गत समममतसँग सभबजन्द्ित िो भने्न विषर्को 
मनक्र्र्ौल गने,  

  (ज) बजेट सीमा र मागयदियन बमोजजम विषर्गत समममतिरुबाट बजेट तथा कार्यक्रम 
प्रस्ताि भए नभएको र्वकन गने, 

 (झ) आिमिक र्ोजना अनजरुप मध्र्मकालीन खचय संरचनालाई अजन्द्तम रुप ठदई 
कार्यपामलकामा पेि गने, 

  (ञ) मध्र्मकालीन खचय संरचना तजजयमा कार्यदलको काममा आिश्र्क मागयदियन गने, 

 (ट) मध्र्मकालीन खचय संरचना र िावषयक बजेट तथा कार्यक्रमबीच सामञ्जस्र्ता कार्म 
गने गराउने,  

  (ि) आर्ोजना बैंकमा समािेि गनजयपने आर्ोजनािरुको पविचान गरी कार्यपामलकामा 
पेि गने,  

 (ड) आर्ोजना बैंकमा समािेि भएका आर्ोजना र गाउँपामलकाको समग्र विकासका 
लामग आिश्र्क देजखएका आर्ोजनािरु प्राथममकताका आिारमा िावषयक विकास 
कार्यक्रममा समािेि गनय प्रस्ताि गने, 

 (ढ) अनजसूची १ बमोजजमको ढाँचामा िावषयक नीमत तथा कार्यक्रमको मस्र्ौदा गरी 
अध्र्िसमि पेि गने । 

 (ण) अनजसूची २ बमोजजमको बजेट िक्तव्र् र विमनर्ोजन वििरे्कको मस्र्ौदा तर्ार 
गरी कार्यपामलकामा पेि गने,  

  (त)   कार्यपामलकाले तोकेको तथा समममतले आिश्र्क देखेका अन्द्र् कार्य गने ।  
 

पररच्छेद –३ 

समममतका पदामिकारीिरुको भ जममका 

४. संर्ोजकको काम, कतयव्र् र अमिकाराः संर्ोजकको काम, कतयव्र् र अमिकार देिार्बमोजजम 
िजनेछाः–  
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  (क)  समममतको बैिकको अध्र्िता गने, 

  (ख)  समममतको बैिकको मममत र समर् तोक्ने,  

  (ग)  बैिकको सभभावित कार्यसूची तर् गने, 

  (घ)  बजेट तथा कार्यक्रम तजजयमासँग सभबजन्द्ित अन्द्तर मनकार्गत समन्द्िर् गने, 

  (ङ)  सदस्र्िरुको जजभमेिारी बाँडफाँट गने, 

  (च)  समममतको मनणयर् प्रमाजणत गने,  

  (छ)  समममतले तोकेका अन्द्र् कार्य गने ।   

५. समममतका सदस्र्को काम, कतयव्र् र अमिकाराः सदस्र्को काम, कतयव्र् र अमिकार 
देिार्बमोजजम िजनेछाः– 

  (क)  समममतको बैिकमा उपजस्थत भै आफ्नो सजझाि र िारणा राख्न,े   

  (ख)  आफज लाई तोवकएको कार्यजजभमेिारी मनिायि गने, 

 (ग)  आफज ले नेततृ्ि मलएको विर्षर्गत समममत र बजेट तथा कार्यक्रम तजजयमा 
समममतबीच समन्द्िर् कार्म गने, 

  (घ)  आफ्नो विषर्गत िेत्रमा पने नीमत तथा कार्यक्रम तजजयमा गनय आिश्र्क 
समन्द्िर् गने,  

  (ङ)  समममतले तोकेका अन्द्र् कार्य गने । 

६. समममतको सदस्र्–सजचिको काम, कतयव्र् र अमिकाराः सदस्र्–सजचिको काम, कतयव्र् र 
अमिकार देिार्बमोजजम िजनेछाः– 

  (क)   समममतको सदस्र्–सजचि भई काम गने,   

(ख) संर्ोजकसँग समन्द्िर् गरी बैिकको कार्यसूची तर्ार गने, प्रस्ताि तर्ार गने र 
सदस्र्िरुलाई पत्राचार गने, 

  (ग)  बजेट तथा कार्यक्रम तजजयमासँग सभबजन्द्ित विषर्िरुमा आिश्र्क सूचना तथा 
तथ्र्ाङ्क  सङ्कलन, विश्लषेण गरी समममतको बैिकमा पेि गने, 
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(घ)   मध्र्मकालीन खचय संरचनाको मस्र्ौदा तर्ार गनय समन्द्िर् र सिर्ोग गने, 

  (ङ)   बजेट तथा कार्यक्रमलाई आिमिक र्ोजना, मध्र्मकालीन खचय संरचना तथा 
दीगो विकासका लक्ष्र्का सूचकसँग तादभर्ता ममलाउन आिश्र्क समन्द्िर् 
गने,   

  (च)   समममतलाई नीमत तथा कार्यक्रम, बजेट बक्तव्र् र विमनर्ोजन वििेर्कको 
मस्र्ौदा तर्ार गनय सिर्ोग गने, 

  (छ)   समममतको मनणयर् कार्ायन्द्िर्न गने गराउने, 

  (ज)   समममतले तोकेका अन्द्र् कार्य गने ।  

 

 

पररच्छेद– ४ 

समममतको बैिक सभबन्द्िी कार्यविमि 

७. समममतको बैिकाः (१) समममतको बैिक आिश्र्कता अनजसार बस्न सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) मा जजनसजकै कज रा लेजखएको भएता पमन समममतको बैिक प्रत्रे्क 
आमथयक िषयको जेि मसान्द्तमभत्र अनजसूची ३ बमोजजमको ढाँचामा बजेट तथा कार्यक्रमको 
प्रस्ताि तर्ार गरी कार्यपामलकामा पेि गरर सक्नजपनेछ ।  

८. समममतको बैिक सभबन्द्िी व्र्िस्थााः (१) समममतको बैिक संर्ोजकले तोकेको मममत,समर् र 
स्थानमा बस्नेछ । समममतका सदस्र्मध्रे् कजभतमा एकाउन्न प्रमतित सदस्र्को उपजस्थती 
भएमा बैिकको गणपजरक संख्र्ा पजगेको मामननेछ ।  

  (२) बैिकको अध्र्िता संर्ोजकले गनेछ र मनजको अनजपजस्थमतमा समममतमा 
प्रमतमनमित्ि गने कार्यपामलकाका सदस्र्मध्रे्बाट जेष्ठ सदस्र्ले बैिकको अध्र्िता गनेछ ।  

  (३) समममतको बैिकको मनणयर् सियसभमतीबाट िजनेछ । सियसभमती िजन नसकेमा 
समममतका कज ल सदस्र् संख्र्ाको बिजमतबाट गरेको मनणयर् मान्द्र् िजनेछ ।  

  (४) समममतले आिश्र्कता अनजसार विषर् विज्ञिरुलाई बैिकमा आमन्द्त्रण गनय 
सक्नेछ ।  
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  (५) बैिकको मनणयर् समममतको संर्ोजकले प्रमाजणत गनेछ । 

 

 

 

पररच्छेद– ५ 

विविि 

९. सिर्ोग गनजयपनेाः (१) समममतलाई िावषयक बजेट तथा कार्यक्रम तजजयमा गने सन्द्दभयमा 
राजनीमतक दलका स्थानीर् प्रमतमनमि, मनजी िेत्र, सामाजजक संघ÷संस्था, गैर सरकारी संस्था, 
सिकारी संस्था, उपभोक्ता समममतले आिश्र्क सिर्ोग गनजयपनेछ । 

  (२) अन्द्र् स्थानीर् ति िा मनकार्सँगको साझेदारीमा आर्ोजना सञ्चालन गनेगरी 
बजेट तथा कार्यक्रममा समािेि गनजयपने अिस्थामा समममतले त्र्स्ता मनकार्का प्रमतमनमिलाई 
बैिकमा आमन्द्त्रण गनय सक्नेछ । 

१०. बैिक भत्ााः समममतका पदामिकारीले पाउने बैिक भत्ा तथा अन्द्र् सजवििा प्रदेि कानजन 
बमोजजम िजनेछ ।  

११.  उपसमममत िा कार्यदल गिन गनय सवकनाेः (१) समममतले आफ्नो काममा सिर्ोग पजग्नेगरी 
आिश्र्कता अनजसार समममतका कज नै सदस्र्को संर्ोजकत्िमा सभबजन्द्ित विषर् िेत्रका विज्ञ 
समेत समािेि भएको उपसमममत िा कार्यदल गिन गनय सक्नेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोजजम गिन िजने उपसमममत िा कार्यदलको कार्यवििरण त्र्स्तो 
उपसमममत िा कार्यदल गिन गदायकै बखत तोवकठदनज पनेछ ।  

  (३) र्स दफा बमोजजम गिन िजने उपसमममत िा कार्यदलका सदस्र्लाई कज नै सेिा 
सजवििा उपलब्ि गराउनज पने अिस्थामा प्रचमलत कानजनको अिीनमा रिी कार्यपामलकाले 
तोकेबमोजजम िजनेछ ।  

१२.  अमिकार प्रत्र्ार्ोजनाः संर्ोजकले आफज लाई प्राप्त अमिकार समममतका सदस्र्लाई प्रत्र्ार्ोजन 
गनय सक्नेछ । 
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१३.  बािा अड्काउ फज काउन ेअमिकाराः र्स कार्यविमिमा उजल्लजखत कज नै कज रामा ठिवििा िा कज नै 
बािा अड्काउ उत्पन्न भएमा कार्यपामलकाले त्र्स्तो बािा अड्काउ फज काउन सक्नेछ ।  

 

 

  

अनजसूची– १ 

कार्यविमिको दफा ३ को (ढ) बमोजजम 

चन्द्रकोट गाउँपामलका 

िावषयक नीमत तथा कार्यक्रमको ढाचँा 
 

क.  संबोिन र संस्मरणाः  

 सभबोिन  
 र्ोगदान  
 संस्मरण  
 आभार आठद  

ख.  विद्यमान पररिेिाः 

 राजनीमतक 

 आमथयक  
 सामाजजक 

 प्रिासनीक आठद  

ग.  विकास र समवृिको लक्ष्र् प्रामप्तका लामग गररएका मित्िपूणय प्रर्ास, अिसर तथा चनूौमताः 

 चामलएका कदम तथा मित्पूणय प्रर्ासिरु  
 विद्यमान अिसरिरु  
 विद्यमान चनूौमतिरु  

घ.  नीमत तथा कार्यक्रम तजजयमाका आिारिरुाः  
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 संवििान  
 प्रचमलत कानूनी व्र्िस्था  
 राविर्, प्रदेि र स्थानीर् नीमत, र्ोजना र लक्ष्र् 

 अनजभि तथा मसकाई आठद  
 

ङ.  चालज आ.ि.को िालसभमका प्रमजख उपलजब्ििरुको संजिप्त वििरणाः 

 भौमतक उपलजब्ि 

 आमथयक सामाजजक उपलजब्ि 

 िातािरणीर् उपलजब्ि  
 संस्थागत उपलजब्ि 

च.  आगामी आ.ि.का प्राथममकता प्राप्त प्रमजख कार्यक्रमिरुाः 

 आमथयक विकास 

 सामाजजक विकास 

 पूिायिार विकास 

 िन तथा िातािरण 

 सजिासन तथा संस्थागत विकास 

छ.  आगामी आ.ि.को प्रमजख नीमतिरु (उदािरणको लामग मात्र)
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अनजसूची– २ 

(कार्यविमिको दफा ३ को (ण) बमोजजम) 
सभामा पेि गने िजेट िक्तव्र्को ढाचँा 

१. संबोिन र संस्मरणाः  
 सभबोिन  
 र्ोगदान  
 सँस्मरण  
 आभार आठद  

२.  चालज आ.ि.को िालसभमका प्रमजख उपलजब्ििरुको संजिप्त वििरणाः 
 भौमतक उपलजब्ि 

 आमथयक सामाजजक उपलजब्ि 

 िातािरणीर् उपलजब्ि  
 संस्थागत उपलजब्ि 

३. बजेटको सोंच, लक्ष्र्, उद्दशे्र् र अपेजित उपलजब्ििरुाः– 

 (क) सोच :   आिमिक र्ोजना तर्ार भए सो र्ोजनािाट मलइने,  
(ख) लक्ष्र् :  िावषयक बजेट तथा कार्यक्रमले सामाजजक, आमथयक तथा िातािरणीर् विकासमा 

िामसल गनय चािेको आिस्थामा र्ोगदान पज¥र्ाउने मामथल्लो तिको नमतजा उल्लेख गने,  

(ग)  उदे्दश्र्िरु :िावषयक बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालन भएबाट विषर् िेत्रगत रुपमा िामसल 
िजने नमतजािरु  उल्लेख  गने,  

(घ)  अपेजित उपलजब्ििरु (प्रमतफल) : कार्यक्रम तथा आर्ोजनािरु सञ्चालन गररएपमछ 
तत्काल िामसल िजन सक्ने उपलजब्ििरु उल्लेख गने । 

४.  िावषयक बजेट तथा कार्यक्रम तजजयमा गदाय अिलभिन गररएका प्रमजख नीमत तथा आिारिरुाः– 

(क)  समग्र नीमत तथा आिारिरु : राज्र्का मनदेिक मसिान्द्त, मौमलक िक, संजघर्ता 
कार्ायन्द्िर्न, गरीिी न्द्रू्मनकरण, आमथयक तथा वित्ीर् आत्ममनभयरता, ठदगो विकास लक्ष्र् 
आठद । 

 (ख)  िेत्रगत नीमत तथा आिारिरु (प्रमजख रुपमा नीमत तथा कार्यक्रममा आिाररत िजने) : 

  (१)  आमथयक िेत्र : उत्पादन, रोजगारी, व्र्िसार् प्रिद्र्िन, सिकाररता विकास, गररिी 
िटाउने 

  (२) सामाजजक विकास : अमनिार्य तथा मन–िजल्क जििा र गजणस्तर, जििमा सिैको 
पिजँच, समािेिी विकास, भेदभाि तथा छजिाछजत रवित समाज, स्िास्थ्र् सेिामा 



बजेट तथा कार्यक्रम तजजयमा समममतको कार्यसञ्चालन कार्यविमि, २०७९                  संख्र्ा १० स्थानीर् राजपत्र भाग २ 207९/२/३० 

 

10 
 

पिजँच, सिैका लामग खानेपानी, तथा सरसफाई, मविला, बाल तथा अपाङ्गमैत्री सेिा 
आठद । 

  (३)  पूिायिार िेत्र : र्ातार्ात पिजँच, उत्पादन िवृि उन्द्मजख, िाताििरण मैत्री, सेिा 
प्रिािमा सरलताका लामग भिनिरु, बजार, आिास विविनका लामग आिास 
र्ोजना, ठदगो पजिायिार उपर्ोग, उजाय, विद्यजत,् सञ्चारमा पिजँच, तथा भ जकभपको 
िमतको पजनयलाभ तथा पजनमनमायण । 

  (४)  िन िातािरण तथा विपद व्र्िस्थापन : िन, जैविक विवििता संरिण, 

िातािरणमैत्री विकास तथा िासन, जलिारू् पररितयन अनजकज लन, प्रकोप नक्साङ्कन 
तथा विपद व्र्िस्थापन आर्ोजना, िाढी विर्न्द्त्रण आठद । 

  (५)  संस्थागत विकास, सेिा प्रिाि र सजिासन : कानजन मनमायण, संगिन व्र्िस्थापन, 

दरिन्द्दी तथा पदपूमतय, पदामिकारी तथा कमयचारीको िमता विकास, विद्यजतीर् 
प्रणाली, पारदजियता, सञ्चार माध्र्मको उपर्ोग, सेिामा नागररकिरुको पिजँच, 

वित्ीर् व्र्िस्थापन तथा लेखा पररिण आठद।  
५. मजख्र् आर्ोजना कार्यक्रमिरुको वििरण तथा अनजमामनत व्र्र् र श्रोत व्र्िस्थापनाः– 

 (क)   मजख्र् आर्ोजना कार्यक्रमिरुको वििरण : विषर् िेत्र÷उपिेत्र अनजसार प्रमतफलबाट 
लाभाजन्द्ित िजने जनसङ्खख्र्ा, आर्ोजना सञ्चालन िजने स्थान, लागत र लागत सिभामगता 
आठद । 

 (ख)   अनजमामनत व्र्र् र श्रोत व्र्िस्थापन: आन्द्तररक आर्, संघ तथा प्रदेि सरकारबाट िजने 
वित्ीर् िस्तान्द्तरण, राजस्ि िाँडफाँड, ऋण आठद ।  

६.  िन्द्र्िाद ज्ञापन 

७.  अनजसूचीिरु 
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अनजसूची– ३ 

(कार्यविमिको दफा ७ को उपदफा (२) बमोजजम) 
िावषयक बजेट तथा कार्यक्रमको ढाचँा 

क्र=स= 

कार्यक्रम÷ 

आर्ोजनाको 
नाम कार्ायन्द्िर्न 

िजने स्थान 

लक्ष्र् 

 

विमनर्ोज
न रकम 

रु 

 

स्रोत 

आन्द्तरर
क स्रोत 

अन्द्तर सरकारी 
वित्ीर् िस्तान्द्तरण 

राजश्व 
िाँडफाँट 

अन्द्र् 
मनकार्बाट 
अनजदान 

ऋण 

जन
सि
भा
मग
ता 

नेपाल 
सरकार 

प्रदेि 
सरकार 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

आज्ञाले 

इन्द्र बिादजर िेत्री 
प्रमजख प्रिासकीर् अमिकृत 


