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भयग-२ 

सरुमयरयनी गयउँपयललकय 
बजेट तथय कय्यक्रम तजजयमय सलमलतको कय्यसञ्चयलन कय्यविलि, २०७८  

स्िीकृत लमलतः २०७८/१०/०३  

प्रमयणिकरि लमलत २०७८/१०/०५ 

 

प्रस्तयिनयः स्थयनी् सरकयर सञ्चयलन ऐन, २०७४ को दफय ६७ बमोणजम गठित बजेट तथय कय्यक्रम 
तजजयमय सलमलतको कयम, कतयव्् र अलिकयरलयई थप स्पष्ट गरी सलमलतको भलूमकयलयई प्रभयिकयरी र 
पररियममजखी बनयउन ियञ्छनी् भएकोले,  कय्यपयललकयले देहय्को कय्यविलि बनयई लयगू गरेको छ ।  

 

पररच्छेद– १ 

प्रयरणभभक 

१. संणिप्त नयम र प्रयरभभः 
 (१) ्ो कय्यविलिको नयम “बजेट तथय कय्यक्रम तजजयमय सलमलतको कय्यसञ्चयलन 

कय्यविलि, २०७८” रहेको छ । 

    (२) ्ो कय्यविलि स्थयनी् रयजपत्रमय प्रकयणित भएको लमलतदेणख लयगू हजनेछ । 

२. पररभयषयः 

  विष् िय प्रसङ्गगले अको अथय नलयगेमय ्ो कय्यविलिमय,– 

   (क) “ऐन” भन्नयले स्थयनी् सरकयर सञ्चयलन ऐन, २०७४ सभझनज पछय । 
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       (ख)  “सलमलत” भन्नयले ऐनको दफय ६७ बमोणजम गिन हजन ेबजेट तथय कय्यक्रम 
तजजयमय सलमलत सभझनज पछय । 

  (ग)  “सं्ोजक” भन्नयले बजेट तथय कय्यक्रम तजजयमय सलमलतको सं्ोजक सभझनज पछय  

   (घ)  “सदस््” भन्नयले सलमलतको सदस्् सभझनज पछय । 

   (ङ) “सदस््–सणिि” भन्नयले सलमलतको सदस््–सणिि सभझनज पछय । 

 

पररच्छेद– २ 

बजेट तथय कय्यक्रम तजजयमय सलमलतको कय्यिते्र 

३.  सलमलतको कय्यिते्रः 

 सलमलतको कय्यिेत्र ऐनको दफय ६७ उपदफय (२) मय उल्लेणखत कयमकय अलतररक्त देहय् 
बमोणजम हजनेछः– 

  (क) ियवषयक बजेट तथय कय्यक्रम तजजयमय सभबन्िी कय्यतयललकय त्यर गरी  
कय्यपयललकयमय पेि गने, 

(ख) विष्गत सलमलतकय सदस््हरुको णजभमेियरी बयँडफयँट िय हेरफेर सभबन्िमय 
सजझयि सवहत कय्यपयललकयमय पेि गने,  

(ग) िस्ती र िडय तहको ्ोजनय तजजयमय कय्य कय्यतयललकय अनजसयर भए नभएको 
अनजगमन तथय आिश््क सहणजकरि गने, 

(घ) गैर सरकयरी संस्थय, सयमजदयव्क संस्थय, सहकयरी संस्थय र लनजी िेत्रसमेतको 
्ोजनय तथय कय्यक्रम पेि गने ढयँिय तथय सम्सीमय लनिययरि गने, 

(ङ) िडय सलमलत र गैर सरकयरी संस्थय, सयमजदयव्क संस्थय, सहकयरी संस्थय र 
लनजी िेत्रबयट प्रयप्त कय्यक्रम विष्गत रुपमय विभयजन गरी सभबणन्ित 
विष्गत सलमलतमय पियउने,  

(ि) विष्गत सलमलतको बैिक आ्ोजनयको लयलग समन्ि् गने तथय आिश््क 
प्रयविलिक सह्ोग उपलब्ि गरयउने,  
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(छ) आ्ोजनय तथय कय्यक्रम कज न विष्गत सलमलतसँग सभबणन्ित हो भने्न 
विष्को लनर्क््ौल गने,  

(ज) बजेट सीमय र मयगयदियन बमोणजम विष्गत सलमलतहरुबयट बजेट तथय 
कय्यक्रम प्रस्तयि भए नभएको ्वकन गने, 

(झ) आिलिक ्ोजनय अनजरुप मध््मकयलीन खिय संरिनयलयई अणन्तम रुप ठदई 
कय्यपयललकयमय पेि गने, 

(ञ) मध््मकयलीन खिय संरिनय तजजयमय कय्यदलको कयममय आिश््क मयगयदियन 
गने, 

(ट) मध््मकयलीन खिय संरिनय र ियवषयक बजेट तथय कय्यक्रमबीि सयमञ्जस््तय 
कय्म गने गरयउने,  

(ि) आ्ोजनय बैंकमय समयिेि गनजयपने आ्ोजनयहरुको पवहियन गरी 
कय्यपयललकयमय पेि गने,  

(ड) आ्ोजनय बैंकमय समयिेि भएकय आ्ोजनय र गयउँपयललकयको समग्र 
विकयसकय लयलग आिश््क देणखएकय आ्ोजनयहरु प्रयथलमकतयकय आियरमय 
ियवषयक विकयस कय्यक्रममय समयिेि गनय प्रस्तयि गने, 

(ढ) अनजसूिी १ बमोणजमको ढयँियमय ियवषयक नीलत तथय कय्यक्रमको मस््ौदय 
गरी अध््ि समि पेि गने, 

(ि) अनजसूिी २ बमोणजमको बजेट िक्तव्् र विलन्ोजन विि्ेकको मस््ौदय 
त्यर गरी कय्यपयललकयमय पेि गने,  

(त)   कय्यपयललकयले तोकेको तथय सलमलतले आिश््क देखेकय अन्् कय्य गने ।  

 

पररच्छेद –३ 

सलमलतकय पदयलिकयरीहरुको भलूमकय 
४. सं्ोजकको कयम, कतयव्् र अलिकयरः 

  सं्ोजकको कयम, कतयव्् र अलिकयर देहय् बमोणजम हजनेछः–  
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(क)  सलमलतको बैिकको अध््ितय गने, 

(ख)  सलमलतको बैिकको लमलत र सम् तोर्क्ने,  

(ग)  बैिकको सभभयवित कय्यसूिी त् गने, 

(घ)  बजेट तथय कय्यक्रम तजजयमयसँग सभबणन्ित अन्तर लनकय्गत समन्ि् गने, 

(ङ)  सदस््हरुको णजभमेियरी बयँडफयँट गने, 

(ि)  सलमलतको लनिय्  प्रमयणित गने,  

(छ)  सलमलतले तोकेकय अन्् कय्य गने ।   

५. सदस््को कयम, कतयव्् र अलिकयरः 

  सदस््को कयम, कतयव्् र अलिकयर देहय् बमोणजम हजनेछः– 

(क)  सलमलतको बैिकमय उपणस्थत भै आफ्नो सजझयि र ियरिय रयख्न,े   

(ख)  आफज लयई तोवकएको कय्यणजभमेियरी लनिययह गने, 

(ग)  आफज ले नेततृ्ि ललएको वि्ष्गत सलमलत र बजेट तथय कय्यक्रम तजजयमय 
सलमलतबीि समन्ि् कय्म गने, 

(घ)  आफ्नो विष्गत िेत्रमय पने नीलत तथय कय्यक्रम तजजयमय गनय आिश््क 
समन्ि् गने,  

(ङ)  सलमलतले तोकेकय अन्् कय्य गने । 

६. सदस््–सणििको कयम, कतयव्् र अलिकयरः  

 सदस््–सणििको कयम, कतयव्् र अलिकयर देहय् बमोणजम हजनेछः– 

(क)  सलमलतको सदस््–सणिि भई कयम गने,   

(ख) सं्ोजकसँग समन्ि् गरी बैिकको कय्यसूिी त्यर गने, प्रस्तयि त्यर गने 
र सदस््हरुलयई पत्रयियर गने, 

 (ग)  बजेट तथय कय्यक्रम तजजयमयसँग सभबणन्ित विष्हरुमय आिश््क सूिनय 
तथय तथ््यङ्क  सङ्कलन, विश्लषेि गरी सलमलतको बैिकमय पेि गने, 
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(घ)   मध््मकयलीन खिय संरिनयको मस््ौदय त्यर गनय समन्ि् र सह्ोग गने, 

(ङ)   बजेट तथय कय्यक्रमलयई आिलिक ्ोजनय, मध््मकयलीन खिय संरिनय तथय 
दीगो विकयसकय लक्ष््कय सूिकसँग तयदभ्तय लमलयउन आिश््क समन्ि् 
गने,   

 (ि)  सलमलतलयई नीलत तथय कय्यक्रम, बजेट बक्तव्् र विलन्ोजन वििे्कको 
मस््ौदय त्यर गनय सह्ोग गने, 

(छ)  सलमलतको लनिय्  कय्ययन्ि्न गने गरयउने, 
(ज)   सलमलतले तोकेकय अन्् कय्य गने ।  

 

पररच्छेद– ४ 

सलमलतको बैिक सभबन्िी कय्यविलि 

७. सलमलतको बैिकः  

(१) सलमलतको बैिक आिश््कतय अनजसयर बस्न सर्क्नेछ । 

(२) उपदफय (१) मय जजनसजकै कज रय लेणखएको भएतय पलन सलमलतको बैिक प्रत््ेक आलथयक 
िषयको जेि मसयन्तलभत्र बसी अनजसूिी ३ बमोणजमको ढयँियमय बजेट तथय कय्यक्रमको 
प्रस्तयि त्यर गरी कय्यपयललकयमय पेि गरीसर्क्नज पनेछ ।  

८. सलमलतको बैिक सभबन्िी व््िस्थयः  

(१) सलमलतको बैिक सं्ोजकले तोकेको लमलत, सम् र स्थयनमय बस्नेछ र सलमलतकय 
सदस््मध््े कणभतमय एकयउन्न प्रलतित सदस््को उपणस्थती भएमय बैिकको गिपजरक 
संख्य पजगेको मयलननेछ ।  

(२) बैिकको अध््ितय सं्ोजकले गनेछ र लनजको अनजपणस्थलतमय सलमलतमय प्रलतलनलित्ि गने 
कय्यपयललकयकय सदस््मध््ेबयट जे्ठ  सदस््ले बैिकको अध््ितय गनेछ ।  

(३) सलमलतको बैिकको लनिय्  सियसभमतीबयट हजनेछ । सियसभमती हजन नसकेमय सलमलतकय 
कज ल सदस्् संख्यको बहजमतबयट गरेको लनिय्  मयन्् हजनेछ ।  

(४) सलमलतले आिश््कतय अनजसयर विष् विज्ञहरुलयई बैिकमय आमन्त्रि गनय सर्क्नेछ ।  

 (५) बैिकको लनिय्  सं्ोजकले प्रमयणित गनेछ । 
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पररच्छेद– ५ 

विविि 

९. सह्ोग गनजयपनेः  

(१) सलमलतलयई ियवषयक बजेट तथय कय्यक्रम तजजयमय गने सन्दभयमय रयजनीलतक दलकय स्थयनी् 
प्रलतलनलि, लनजी िेत्र, सयमयणजक संघ संस्थय, गैर सरकयरी संस्थय, सहकयरी संस्थय, उपभोक्तय 
सलमलतले आिश््क सह्ोग गनजयपनेछ । 

(२) अन्् स्थयनी् तह िय लनकय्सँगको सयझेदयरीमय आ्ोजनय सञ्चयलन गनेगरी बजेट तथय 
कय्यक्रममय समयिेि गनजयपने अिस्थयमय सलमलतले त््स्तय लनकय्कय प्रलतलनलिलयई बैिकमय 
आमन्त्रि गनय सर्क्नेछ । 

१०. बैिक भत्यः  

 सलमलतकय पदयलिकयरीले पयउने बैिक भत्य तथय अन्् सजवििय प्रदेि कयनजन बमोणजम हजनेछ ।  

११.  उपसलमलत िय कय्यदल गिन गनय सवकनःे  

(१) सलमलतले आफ्नो कयममय सह्ोग पजग्नेगरी आिश््कतय अनजसयर सलमलतकय कज नै सदस््को 
सं्ोजकत्िमय सभबणन्ित विष् िेत्रकय विज्ञ समेत समयिेि भएको उपसलमलत िय कय्यदल 
गिन गनय सर्क्नेछ ।  

(२) उपदफय (१) बमोणजम गिन हजने उपसलमलत िय कय्यदलको कय्यवििरि त््स्तो उपसलमलत 
िय कय्यदल गिन गदययकै बखत तोवकठदनज पनेछ ।  

(३) ्स दफय बमोणजम गिन हजने उपसलमलत िय कय्यदलकय सदस््लयई कज नै सेिय सजवििय 
उपलब्ि गरयउनज पने अिस्थयमय प्रिललत कयनजनको अिीनमय रही कय्यपयललकयले 
तोकेबमोणजम हजनेछ ।  

१२.  अलिकयर प्रत््य्ोजनः  

 सं्ोजकले आफज लयई प्रयप्त अलिकयर सलमलतकय सदस््लयई प्रत््य्ोजन गनय सर्क्नेछ । 

१३.  बयिय अड्कयउ फज कयउन ेअलिकयरः 

  ्स कय्यविलिमय उणल्लणखत कज नै कज रयमय ठिवििय िय कज नै बयिय अड्कयउ उत्पन्न भएमय 
कय्यपयललकयले त््स्तो बयिय अड्कयउ फज कयउन सर्क्नेछ ।  
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अनजसूिी–१ 

(कय्यविलिको दफय ३ को खण्ड (ढ) सँग सभबणन्ित) 

ियवषयक नीलत तथय कय्यक्रमको ढयिँय 
क.  संबोिन र संस्मरिः  

 सभबोिन  

 ्ोगदयन  

 सँस्मरि  

 आभयर आठद  

ख.  विद्यमयन पररिेिः 

 रयजनीलतक 

 आलथयक  

 सयमयणजक 

 प्रियसनीक आठद  

ग.  विकयस र समवृिको लक्ष्् प्रयलप्तकय लयलग गररएकय महत्िपूिय प्र्यस, अिसर तथय िनूौलतः 

 ियललएकय कदम तथय महत्पूिय प्र्यसहरु  

 विद्यमयन अिसरहरु  

 विद्यमयन िनूौलतहरु  

घ.  नीलत तथय कय्यक्रम तजजयमयकय आियरहरुः  

 संविियन  

 प्रिललत कयनूनी व््िस्थय  

 रयवि्, प्रदेि र स्थयनी् नीलत, ्ोजनय र लक्ष्् 

 अनजभि तथय लसकयई आठद  

ङ.  ियलज आ.ि.को हयलसभमकय प्रमजख उपलणब्िहरुको संणिप्त वििरिः 

 भौलतक उपलणब्ि 

 आलथयक सयमयणजक उपलणब्ि 
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 ियतयिरिी् उपलणब्ि  

 संस्थयगत उपलणब्ि 

ि.  आगयमी आ.ि.कय प्रयथलमकतय प्रयप्त प्रमजख कय्यक्रमहरुः 

 आलथयक विकयस 

 सयमयणजक विकयस 

 पूिययियर विकयस 

 िन तथय ियतयिरि 

 सजियसन तथय संस्थयगत विकयस 

छ.  आगयमी आ.ि. को प्रमजख नीलतहरु     
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अनजसूिी– २ 

(कय्यविलिको दफय ३ को खण्ड (ि) सँग सभबणन्ित) 

सभयमय पेि गने िजेट िक्तव््को ढयिँय 
१. संबोिन र संस्मरिः  

 सभबोिन  

 ्ोगदयन  

 सँस्मरि  

 आभयर आठद  

२.  ियलज आ.ि.को हयलसभमकय प्रमजख उपलणब्िहरुको संणिप्त वििरिः 

 भौलतक उपलणब्ि 

 आलथयक सयमयणजक उपलणब्ि 

 ियतयिरिी् उपलणब्ि  

 संस्थयगत उपलणब्ि 

३. बजेटको सोंि, लक्ष््, उद्दशे्् र अपेणित उपलणब्िहरुः– 

 (क) सोि :   आिलिक ्ोजनय त्यर भए सो ्ोजनयियट ललइन,े  

(ख) लक्ष््:  ियवषयक बजेट तथय कय्यक्रमले सयमयणजक, आलथयक तथय ियतयिरिी् विकयसमय 
हयलसल गनय ियहेको अिस्थयमय ्ोगदयन पजर् ् यउने मयलथल्लो तहको नलतजय उल्लेख गने,  

 (ग)  उदे्दश््हरु : ियवषयक बजेट तथय कय्यक्रम सञ्चयलन भएबयट विष् िेत्रगत रुपमय हयलसल हजन े
नलतजयहरु उल्लेख  गने,  

(घ)  अपेणित उपलणब्िहरु (प्रलतफल) : कय्यक्रम तथय आ्ोजनयहरु सञ्चयलन गररएपलछ तत्कयल 
हयलसल हजन सर्क्ने उपलणब्िहरु उल्लेख गने । 

४. ियवषयक बजेट तथय कय्यक्रम तजजयमय गदयय अिलभिन गररएकय प्रमजख नीलत तथय आियरहरुः– 

(क)  समग्र नीलत तथय आियरहरु : रयज््कय लनदेिक लसियन्त, मौललक हक, सङ्घी्तय कय्ययन्ि्न, 

गरीिी न््ूलनकरि, आलथयक तथय वित्ी् आत्मलनभयरतय, ठदगो विकयस लक्ष्् आठद । 

(ख)  िेत्रगत नीलत तथय आियरहरु (प्रमजख रुपमय नीलत तथय कय्यक्रममय आियररत हजने) :  
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         (१)  आलथयक िेत्र : उत्पयदन, रोजगयरी, व््िसय् प्रिियन, सहकयररतय विकयस, गररिी 
हटयउने 

          (२) सयमयणजक विकयस : अलनिय्य तथय लनःिजल्क णििय र गजिस्तर, णििमय सिैको 
पहजँि, समयिेिी विकयस, भेदभयि तथय छजियछजतरवहत समयज, स्ियस्थ्् सेियमय पहजँि, 

सिैकय लयलग खयनेपयनी, तथय सरसफयई, मवहलय, बयल तथय अपयङ्गमैत्री सेिय आठद  

     (३)  पूिययियर िेत्र : ्यतय्यत पहजँि, उत्पयदन िवृि उन्मजख, ियतयििरि मैत्री, सेिय 
प्रियहमय सरलतयकय लयलग भिनहरु, बजयर, आियसविवहनकय लयलग आियस ्ोजनय, 
ठदगो पूिययियर उप्ोग, उजयय, विद्यजत,् सञ्चयरमय पहजँि, तथय भ जकभपको िलतको पजनयलयभ 
तथय पजनलनमययि । 

           (४)  िन ियतयिरि तथय विपद व््िस्थयपन : िन, जैविक विविितय संरिि, 

ियतयिरिमैत्री विकयस तथय ियसन, जलिय्ू पररितयन अनजकूलन, प्रकोप नर्क्सयङ्कन 
तथय विपद व््िस्थयपन आ्ोजनय, ियढी वि्न्त्रि आठद । 

           (५)  संस्थयगत विकयस, सेिय प्रियह र सजियसन : कयनून लनमययि, सङ्गिन व््िस्थयपन, 

दरिन्दी तथय पदपूलतय, पदयलिकयरी तथय कमयियरीको िमतय विकयस, विद्यजती् 
प्रियली, पयरदणियतय, सञ्चयर मयध््मको उप्ोग, सेियमय नयगररकहरुको पहजँि, वित्ी् 
व््िस्थयपन तथय लेखय पररिि आठद।  

५. मजख् आ्ोजनय कय्यक्रमहरुको वििरि तथय अनजमयलनत व््् र श्रोत व््िस्थयपनः– 

 (क)   मजख् आ्ोजनय कय्यक्रमहरुको वििरि : विष् िेत्र/उपिेत्र अनजसयर प्रलतफलबयट 
लयभयणन्ित हजने जनसङ्खख्य, आ्ोजनय सञ्चयलन हजने स्थयन, लयगत र लयगत सहभयलगतय 
आठद । 

 (ख)   अनजमयलनत व््् र श्रोत व््िस्थयपनः  आन्तररक आ्, सङ्घ तथय प्रदेि सरकयरबयट हजने 
वित्ी् हस्तयन्तरि, रयजस्ि ियँडफयँड, ऋि आठद ।  

६.  िन््ियद ज्ञयपन 

 

७.  अनजसूिीहरु 

 

 

अनजसूिी– ३ 
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(कय्यविलिको दफय ७ को उपदफय (२) सँग सभबणन्ित) 

ियवषयक बजेट तथय कय्यक्रमको ढयिँय 

क्र.सं 

कय्यक्रम/ 

आ्ोजनय
को नयम 

कय्ययन्ि्
न हजने 

स्थयन
  

लक्ष्् 

 

विलन्ोजन 
रकम रु 

 

स्रोत  

आन्तरर
क स्रोत  

अन्तर सरकयरी 
वित्ी् 

हस्तयन्तरि  

रयजश्व 
ियँडफयँ
ट  

अन्् 
लनकय्बय
ट 
अनजदयन
  

ऋि  

जनसहभयलगतय
 

जनसहभयलगतय नेपयल 
सरकय
र 

प्रदेि 
सरकय
र 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

                                                          आज्ञयले 

                                                                       णिन्तयमणि रेग्मी 
प्रमजख प्रियसकी् अलिकृत 

 


