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गरेूवा गाउँपालिकाको  

बजटे तथा कार्यक्रम तजजयमा सममततको कार्यसञ्चािन कार्यतवधि, २०७८  

प्रमाणिकरि ममतत : २०७८/०९/०७ 

 

प्रस्तावनााः स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ६७ बमोणजम गठित बजटे तथा कार्यक्रम तजजयमा 
सममततको काम, कतयव्र् र अधिकारिाई थप स्पष्ट गरी सममततको भमूमकािाई प्रभावकारी र पररिाममजखी बनाउन 
वाञ्छनीर् भएकोि,े  

गरेुवा गाउँपालिकाको प्रशासकीर् कार्यतवधि ननर्ममत गन ेऐन, २०७६ को दफा ४ बमोणजम गाउँ कार्यपालिकाि ेर्ो 
कार्यतवधि तजजयमा गरकेो छ ।  

 

पररच्छेद– १ 
प्रारम्भभक 

१. संलिप्त नाम र प्रारभभाः (१) र्ो कार्यतवधिको नाम “गरेूवा गाउँपालिका बजटे तथा कार्यक्रम तजजयमा 
सममततको कार्यसञ्चािन कार्यतवधि, २०७८” रहकेो छ । 

   (२) र्ो कार्यतवधि स्थानीर् राजपत्रमा प्रकामशत भएको ममततदणेख िाग ूहजनछे । 

२. पररभाषााः तवषर् वा प्रसङ्गि ेअको अथय निागमेा र्ो कार्यतवधिमा,– 

   (क) “ऐन” भन्नाि ेस्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ सभझनज पछय । 

       (ख)  “सममतत” भन्नाि ेऐनको दफा ६७ बमोणजम गिन हजन ेबजटे तथा कार्यक्रम तजजयमा सममतत 
सभझनज पछय । 

  (ग)  “संर्ोजक” भन्नाि ेबजटे तथा कार्यक्रम तजजयमा सममततको संर्ोजक सभझनज पछय । 

   (घ)  “सदस्र्” भन्नाि ेसममततको सदस्र् सभझनज पछय । 

   (ङ) “सदस्र्–सधचव” भन्नाि ेसममततको सदस्र्–सधचव सभझनज पछय । 

 

पररच्छेद– २ 

बजटे तथा कार्यक्रम तजजयमा सममततको कार्यिते्र 

३.  सममततको कार्यिते्राः सममततको कार्यिते्र ऐनको दफा ६७ उपदफा (२) मा उम्लिणखत कामका अततररक्त 
दहेार् बमोणजम हजनछेाः– 

  (क) वातष यक बजटे तथा कार्यक्रम तजजयमा सभबन्िी कार्यतालिका तर्ार गरी कार्यपालिकामा 
पशे गन,े 
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(ख) तवषर्गत सममततका सदस्र्हरुको णजभमवेारी बाँडफाँट वा हरेफेर सभबन्िमा सजझाव 
सनहत कार्यपालिकामा पशे गन,े  

(ग) वस्ती र वडा तहको र्ोजना तजजयमा कार्य कार्यतालिका अनजसार भए नभएको अनजगमन 
तथा आवश्र्क सहणजकरि गन,े 

(घ) गरै सरकारी संस्था, सामजदातर्क संस्था, सहकारी संस्था र ननजी िते्रसमतेको र्ोजना 
तथा कार्यक्रम पशे गन ेढाँचा तथा समर्सीमा ननिायरि गन,े 

(ङ) वडा सममतत र गरै सरकारी संस्था, सामजदातर्क संस्था, सहकारी संस्था र ननजी िते्रबाट 
प्राप्त कार्यक्रम तवषर्गत रुपमा तवभाजन गरी सभबम्न्ित तवषर्गत सममततमा पिाउन,े  

(च) तवषर्गत सममततको बिैक आर्ोजनाको िातग समन्वर् गन ेतथा आवश्र्क प्रातवधिक 
सहर्ोग उपिब्ि गराउन,े  

(छ) र्ोजना तथा कार्यक्रम कज न तवषर्गत सममततसगँ सभबम्न्ित हो भन्न ेतवषर्को ननर्क्र्ौि 
गन,े  

(ज) बजटे सीमा र मागयदशयन बमोणजम तवषर्गत सममततहरुबाट बजटे तथा कार्यक्रम 
प्रस्ताव भए नभएको र्नकन गन,े 

(झ) आवधिक र्ोजना अनजरुप मध्र्मकािीन खचय संरचनािाई अम्न्तम रुप ददई 
कार्यपालिकामा पशे गन,े 

(ञ) मध्र्मकािीन खचय संरचना तजजयमा कार्यदिको काममा आवश्र्क मागयदशयन गन,े 

(ट) मध्र्मकािीन खचय संरचना र वातष यक बजटे तथा कार्यक्रमबीच सामञ्जस्र्ता कार्म 
गन ेगराउन,े  

(ि) आर्ोजना ब ैंकमा समावशे गनजयपन ेआर्ोजनाहरुको पनहचान गरी कार्यपालिकामा पशे 
गन,े  

(ड) आर्ोजना ब ैंकमा समावशे भएका आर्ोजना र गाउँपालिकाको समग्र तवकासका िातग 
आवश्र्क दणेखएका आर्ोजनाहरु प्राथममकताका आिारमा वातष यक तवकास कार्यक्रममा 
समावशे गनय प्रस्ताव गन,े 

(ढ) अनजसचूी १ बमोणजमको ढाँचामा वातष यक नीतत तथा कार्यक्रमको मस्र्ौदा गरी अध्र्ि 
समि पशे गन,े 

(ि) अनजसचूी २ बमोणजमको बजटे वक्तव्र् र तवननर्ोजन तविर्केको मस्र्ौदा तर्ार गरी 
कार्यपालिकामा पशे गन,े  

(त)   कार्यपालिकाि ेतोकेको तथा सममतति ेआवश्र्क दखेकेा अन्र् कार्य गन े।  

 

पररच्छेद –३ 
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सममततका पदाधिकारीहरुको भमूमका 

४. संर्ोजकको काम, कतयव्र् र अधिकाराः संर्ोजकको काम, कतयव्र् र अधिकार दहेार् बमोणजम हजनछेाः–  

(क)  सममततको बिैकको अध्र्िता गन,े 

(ख)  सममततको बिैकको ममतत र समर् तोर्क्न,े  

(ग)  बिैकको सभभातवत कार्यसचूी तर् गन,े 

(घ)  बजटे तथा कार्यक्रम तजजयमासगँ सभबम्न्ित अन्तर ननकार्गत समन्वर् गन,े 

(ङ)  सदस्र्हरुको णजभमवेारी बाँडफाँट गन,े 

(च)  सममततको ननियर् प्रमाणित गन,े  

(छ)  सममतति ेतोकेका अन्र् कार्य गन े।   

५. सदस्र्को काम, कतयव्र् र अधिकाराः सदस्र्को काम, कतयव्र् र अधिकार दहेार् बमोणजम हजनछेाः– 

(क)  सममततको बिैकमा उपम्स्थत भ ैआफ्नो सजझाव र िारिा राख्न,े   

(ख)  आफज िाई तोनकएको कार्यणजभमवेारी ननवायह गन,े 

(ग)  आफज ि ेनतेतृ्व लिएको तवर्षर्गत सममतत र बजटे तथा कार्यक्रम तजजयमा सममततबीच 
समन्वर् कार्म गन,े 

(घ)  आफ्नो तवषर्गत िते्रमा पन ेनीतत तथा कार्यक्रम तजजयमा गनय आवश्र्क समन्वर् गन,े  

(ङ)  सममतति ेतोकेका अन्र् कार्य गन े। 

६. सदस्र्–सधचवको काम, कतयव्र् र अधिकाराः सदस्र्–सधचवको काम, कतयव्र् र अधिकार दहेार् बमोणजम 
हजनछेाः– 

(क)   सममततको सदस्र्–सधचव भई काम गन,े   

(ख) संर्ोजकसगँ समन्वर् गरी बिैकको कार्यसचूी तर्ार गन,े प्रस्ताव तर्ार गन े र 
सदस्र्हरुिाई पत्राचार गन,े 

 (ग)  बजटे तथा कार्यक्रम तजजयमासगँ सभबम्न्ित तवषर्हरुमा आवश्र्क सचूना तथा तथ्र्ाङ्क  
सङ्किन, तवश्िषेि गरी सममततको बिैकमा पशे गन,े 

(घ)   मध्र्मकािीन खचय संरचनाको मस्र्ौदा तर्ार गनय समन्वर् र सहर्ोग गन,े 

(ङ)   बजटे तथा कार्यक्रमिाई आवधिक र्ोजना, मध्र्मकािीन खचय संरचना तथा दीगो 
तवकासका िक्ष्र्का सचूकसगँ तादभर्ता ममिाउन आवश्र्क समन्वर् गन,े   

 (च)  सममततिाई नीतत तथा कार्यक्रम, बजटे बक्तव्र् र तवननर्ोजन तविरे्कको मस्र्ौदा 
तर्ार गनय सहर्ोग गन,े 
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(छ)   सममततको ननियर् कार्ायन्वर्न गन ेगराउन,े 

(ज)   सममतति ेतोकेका अन्र् कार्य गन े।  

 

 

पररच्छेद– ४ 

सममततको बिैक सभबन्िी कार्यतवधि 

७. सममततको बिैकाः (१) सममततको बिैक आवश्र्कता अनजसार बस्न सर्क्नछे । 

  (२) उपदफा (१) मा जजनसजकै कज रा िणेखएको भएता पनन सममततको बिैक प्रत्र्के आतथयक वष यको 
जिे मसान्तमभत्र बसी अनजसचूी ३ बमोणजमको ढाँचामा बजटे तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तर्ार गरी 
कार्यपालिकामा पशे गरीसर्क्नज पनछे ।  

८. सममततको बिैक सभबन्िी व्र्वस्थााः (१) सममततको बिैक संर्ोजकि ेतोकेको ममतत, समर् र स्थानमा 
बस्नछे र सममततका सदस्र्मध्र् ेकम्भतमा एकाउन्न प्रततशत सदस्र्को उपम्स्थती भएमा बिैकको गिपजरक 
संख्र्ा पजगकेो मानननछे ।  

  (२) बिैकको अध्र्िता संर्ोजकि ेगनछे र ननजको अनजपम्स्थततमा सममततमा प्रततननधित्व गन े
कार्यपालिकाका सदस्र्मध्र्बेाट जषे्ि सदस्र्ि ेबिैकको अध्र्िता गनछे ।  

  (३) सममततको बिैकको ननियर् सवयसभमतीबाट हजनछे । सवयसभमती हजन नसकेमा सममततका कज ि 
सदस्र् संख्र्ाको बहजमतबाट गरकेो ननियर् मान्र् हजनछे ।  

  (४) सममतति ेआवश्र्कता अनजसार तवषर् तवज्ञहरुिाई बिैकमा आमन्त्रि गनय सर्क्नछे ।  

   (५) बिैकको ननियर् संर्ोजकि ेप्रमाणित गनछे । 

 

पररच्छेद– ५ 

तवतवि 

९. सहर्ोग गनजयपनाेः (१) सममततिाई वातष यक बजटे तथा कार्यक्रम तजजयमा गन ेसन्दभयमा राजनीततक दिका 
स्थानीर् प्रततननधि, ननजी िते्र, सामाणजक संघ संस्था, गरै सरकारी संस्था, सहकारी संस्था, उपभोक्ता 
सममतति ेआवश्र्क सहर्ोग गनजयपनछे । 

  (२) अन्र् स्थानीर् तह वा ननकार्सगँको साझेदारीमा आर्ोजना सञ्चािन गनगेरी बजटे तथा 
कार्यक्रममा समावशे गनजयपन ेअवस्थामा सममतति ेत्र्स्ता ननकार्का प्रततननधििाई बिैकमा आमन्त्रि गनय 
सर्क्नछे । 

१०. बिैक भत्ााः सममततका पदाधिकारीि ेपाउन ेबिैक भत्ा तथा अन्र् सजतविा प्रदशे कानजन बमोणजम हजनछे ।  
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११.  उपसममतत वा कार्यदि गिन गनय सनकनाेः (१) सममतति ेआफ्नो काममा सहर्ोग पजग्नगेरी आवश्र्कता 
अनजसार सममततका कज न ै सदस्र्को संर्ोजकत्वमा सभबम्न्ित तवषर् िते्रका तवज्ञ समते समावशे भएको 
उपसममतत वा कार्यदि गिन गनय सर्क्नछे ।  

  (२) उपदफा (१) बमोणजम गिन हजन ेउपसममतत वा कार्यदिको कार्यतववरि त्र्स्तो उपसममतत 
वा कार्यदि गिन गदायकै बखत तोनकददनज पनछे ।  

  (३) र्स दफा बमोणजम गिन हजन ेउपसममतत वा कार्यदिका सदस्र्िाई कज न ैसवेा सजतविा उपिब्ि 
गराउनज पन ेअवस्थामा प्रचलित कानजनको अिीनमा रही कार्यपालिकाि ेतोकेबमोणजम हजनछे ।  

१२.  अधिकार प्रत्र्ार्ोजनाः संर्ोजकि ेआफज िाई प्राप्त अधिकार सममततका सदस्र्िाई प्रत्र्ार्ोजन गनय सर्क्नछे । 

१३.  बािा अड्काउ फज काउन ेअधिकाराः र्स कार्यतवधिमा उम्लिणखत कज न ैकज रामा नितविा वा कज न ैबािा अड्काउ 
उत्पन्न भएमा कार्यपालिकाि ेत्र्स्तो बािा अड्काउ फज काउन सर्क्नछे ।  

१४.  तवतवि :(क) कार्यतवधि संसोिन गनजय पन ेभएमा कार्यपालिकाि ेआवश्र्क संशोिन गनय सर्क्नछे । 

   (ख) र्ो कार्यतवधि िागज हजनज भन्दा अगाडी भएका कार्यहरू र्स ैकार्यतवधि बमोणजम भएको  
 मानननछे ।  
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अनजसचूी– १ 
(कार्यतवधिको दफा ३ को खण्ड (ढ) सगँ सभबम्न्ित) 

वातष यक नीतत तथा कार्यक्रमको ढाँचा 
 
क.  संबोिन र संस्मरिाः  

 सभबोिन  
 र्ोगदान  
 ससँ्मरि  
 आभार आदद  

ख.  तवद्यमान पररवशेाः 
 राजनीततक 
 आतथयक  
 सामाणजक 
 प्रशासनीक आदद  

ग.  तवकास र समनृिको िक्ष्र् प्राम्प्तका िातग गररएका महत्वपिूय प्रर्ास, अवसर तथा चनूौतताः 
 चालिएका कदम तथा महत्पिूय प्रर्ासहरु  
 तवद्यमान अवसरहरु  
 तवद्यमान चनूौततहरु  

घ.  नीतत तथा कार्यक्रम तजजयमाका आिारहरुाः  
 संतविान  
 प्रचलित काननूी व्र्वस्था  
 राम्ष्िर्, प्रदशे र स्थानीर् नीतत, र्ोजना र िक्ष्र् 
 अनजभव तथा धसकाई आदद  

ङ.  चािज आ.व.को हािसभमका प्रमजख उपिम्ब्िहरुको संलिप्त तववरिाः 
 भौततक उपिम्ब्ि 
 आतथयक सामाणजक उपिम्ब्ि 
 वातावरिीर् उपिम्ब्ि  
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 संस्थागत उपिम्ब्ि 
च.  आगामी आ.व.का प्राथममकता प्राप्त प्रमजख कार्यक्रमहरुाः 

 आतथयक तवकास 
 सामाणजक तवकास 
 पवूायिार तवकास 
 वन तथा वातावरि 
 सजशासन तथा संस्थागत तवकास 

छ.  आगामी आ.व. को प्रमजख नीततहरु     
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अनजसचूी– २ 

(कार्यतवधिको दफा ३ को खण्ड (ि) सगँ सभबम्न्ित) 

सभामा पशे गन ेवजटे वक्तव्र्को ढाँचा 

१. संबोिन र संस्मरिाः  

 सभबोिन  
 र्ोगदान  
 ससँ्मरि  
 आभार आदद  

२.  चािज आ.व.को हािसभमका प्रमजख उपिम्ब्िहरुको संलिप्त तववरिाः 

 भौततक उपिम्ब्ि 
 आतथयक सामाणजक उपिम्ब्ि 
 वातावरिीर् उपिम्ब्ि  
 संस्थागत उपिम्ब्ि 

३. बजटेको सोंच, िक्ष्र्, उद्दशे्र् र अपलेित उपिम्ब्िहरुाः– 

 (क) सोच :   आवधिक र्ोजना तर्ार भए सो र्ोजनावाट लिइन,े  

(ख) िक्ष्र्:  वातष यक बजटे तथा कार्यक्रमि ेसामाणजक, आतथयक तथा वातावरिीर् तवकासमा हाधसि गनय 
चाहकेो अवस्थामा र्ोगदान पजर् र्ाउन ेमातथलिो तहको नततजा उलिखे गन,े  

 (ग)  उद्दशे्र्हरु : वातष यक बजटे तथा कार्यक्रम सञ्चािन भएबाट तवषर् िते्रगत रुपमा हाधसि हजन ेनततजाहरु  
उलिखे  गन,े  

(घ)  अपलेित उपिम्ब्िहरु (प्रततफि) : कार्यक्रम तथा आर्ोजनाहरु सञ्चािन गररएपनछ तत्काि हाधसि 
हजन सर्क्न ेउपिम्ब्िहरु उलिखे गन े। 

४. वातष यक बजटे तथा कार्यक्रम तजजयमा गदाय अविभवन गररएका प्रमजख नीतत तथा आिारहरुाः– 

(क)  समग्र नीतत तथा आिारहरु : राज्र्का ननदशेक धसिान्त, मौलिक हक, सङ्घीर्ता कार्ायन्वर्न, गरीवी 
न्र्नूनकरि, आतथयक तथा तवत्ीर् आत्मननभयरता, ददगो तवकास िक्ष्र् आदद । 

(ख)  िते्रगत नीतत तथा आिारहरु (प्रमजख रुपमा नीतत तथा कार्यक्रममा आिाररत हजन)े :  

         (१)  आतथयक िते्र : उत्पादन, रोजगारी, व्र्वसार् प्रवियन, सहकाररता तवकास, गररवी हटाउन े

          (२) सामाणजक तवकास : अननवार्य तथा ननाःशजलक मशिा र गजिस्तर, मशिमा सवकैो पहजचँ, 
समावशेी तवकास, भदेभाव तथा छजवाछजतरनहत समाज, स्वास्थ्र् सवेामा पहजचँ, सवकैा िातग 
खानपेानी, तथा सरसफाई, मनहिा, बाि तथा अपाङ्गमतै्री सवेा आदद । 
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     (३)  पवूायिार िते्र : र्ातार्ात पहजचँ, उत्पादन वनृि उन्मजख, वाताववरि मतै्री, सवेा प्रवाहमा 
सरिताका िातग भवनहरु, बजार, आवासतवनहनका िातग आवास र्ोजना, ददगो पवूायिार 
उपर्ोग, उजाय, तवद्यजत,् सञ्चारमा पहजचँ, तथा भजकभपको िततको पजन यिाभ तथा पजनननमायि 
। 

           (४)  वन वातावरि तथा तवपद व्र्वस्थापन : वन, जतैवक तवतविता संरिि, वातावरिमतै्री 
तवकास तथा शासन, जिवार् ूपररवतयन अनजकूिन, प्रकोप नर्क्साङ्कन तथा तवपद व्र्वस्थापन 
आर्ोजना, वाढी तवर्न्त्रि आदद । 

           (५)  संस्थागत तवकास, सवेा प्रवाह र सजशासन : काननू ननमायि, सङ्गिन व्र्वस्थापन, दरवन्दी 
तथा पदपतूतय, पदाधिकारी तथा कमयचारीको िमता तवकास, तवद्यजतीर् प्रिािी, पारदमशयता, 
सञ्चार माध्र्मको उपर्ोग, सवेामा नागररकहरुको पहजचँ, तवत्ीर् व्र्वस्थापन तथा िखेा 
पररिि आदद।  

५. मजख्र् आर्ोजना कार्यक्रमहरुको तववरि तथा अनजमाननत व्र्र् र श्रोत व्र्वस्थापनाः– 

 (क)   मजख्र् आर्ोजना कार्यक्रमहरुको तववरि : तवषर् िते्र/उपिते्र अनजसार प्रततफिबाट िाभाम्न्वत हजन े
जनसङ्ख्या, आर्ोजना सञ्चािन हजन ेस्थान, िागत र िागत सहभातगता आदद । 

 (ख)   अनजमाननत व्र्र् र श्रोत व्र्वस्थापनाः  आन्तररक आर्, सङ्घ तथा प्रदशे सरकारबाट हजन े तवत्ीर् 
हस्तान्तरि, राजस्व वाँडफाँड, ऋि आदद ।  

६.  िन्र्वाद ज्ञापन 

७.  अनजसचूीहरु 
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अनजसचूी– ३ 
(कार्यतवधिको दफा ७ को उपदफा (२) सगँ सभबम्न्ित) 

वातष यक बजटे तथा कार्यक्रमको ढाँचा 

क्र.सं. 

कार्यक्रम/ 
आर्ोजनाको 

नाम 
कार्ायन्वर्न 
हजन े
स्थान
  

िक्ष्र् 
 

तवननर्ोजन 
रकम रु 

 

स्रोत  

आन्तररक 
स्रोत  

अन्तर सरकारी 
तवत्ीर् 

हस्तान्तरि  
राजश्व 
वाँडफाँट  

अन्र् 
ननकार्बाट 
अनजदान
  

ऋि  
जनसहभातगता
 
जनसहभातगता नपेाि 

सरकार 
प्रदशे 
सरकार          
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