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फालेलङु गाउँपाललकाको बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा सलमलतको कार्यसञ्चालन 
कार्यविलि, २०७८  

 

 

परिच्छेद– १ 

प्रािम्भिक 

१. संम्िप्त नाम ि प्रािभिः (१) र्ो कार्यविलिको नाम “बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा सलमलतको कार्यसञ्चालन 
कार्यविलि, २०७८” िहेको छ । 

   (२) र्ो कार्यविलि स्थानीर् िाजपत्रमा प्रकाम्ित िएको लमलतदेम्ि लागू हनुेछ । 

२. परििाषाः विषर् िा प्रसङ्गगले अको अथय नलागेमा र्ो कार्यविलिमा,– 

   (क) “ऐन” िन्नाले स्थानीर् सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ सभझन ुपछय । 

       (ि)  “सलमलत” िन्नाले ऐनको दफा ६७ बमोम्जम गठन हनुे बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा सलमलत 
सभझन ुपछय । 

  (ग)  “संर्ोजक” िन्नाले बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा सलमलतको संर्ोजक सभझन ुपछय । 

   (घ)  “सदस्र्” िन्नाले सलमलतको सदस्र् सभझन ुपछय । 

   (ङ) “सदस्र्–सम्िि” िन्नाले सलमलतको सदस्र्–सम्िि सभझन ुपछय । 

 

परिच्छेद– २ 

बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा सलमलतको कार्यिते्र 

३.  सलमलतको कार्यिते्रः सलमलतको कार्यिेत्र ऐनको दफा ६७ उपदफा (२) मा उल्लेम्ित कामका अलतरिक्त 
देहार् बमोम्जम हनुेछः– 

  (क) िावषयक बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा सभबन्िी कार्यताललका तर्ाि गिी कार्यपाललकामा 
पेि गने, 
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(ि) विषर्गत सलमलतका सदस्र्हरुको म्जभमेिािी बाँडफाँट िा हेिफेि सभबन्िमा सझुाि 
सवहत कार्यपाललकामा पेि गने,  

(ग) िस्ती ि िडा तहको र्ोजना तजुयमा कार्य कार्यताललका अनसुाि िए निएको अनगुमन 
तथा आिश्र्क सहम्जकिण गने, 

(घ) गैि सिकािी संस्था, सामदुावर्क संस्था, सहकािी संस्था ि लनजी िेत्रसमेतको र्ोजना 
तथा कार्यक्रम पेि गने ढाँिा तथा समर्सीमा लनिायिण गने, 

(ङ) िडा सलमलत ि गैि सिकािी संस्था, सामदुावर्क संस्था, सहकािी संस्था ि लनजी िेत्रबाट 
प्राप्त कार्यक्रम विषर्गत रुपमा वििाजन गिी सभबम्न्ित विषर्गत सलमलतमा पठाउने,  

(ि) विषर्गत सलमलतको बैठक आर्ोजनाको लालग समन्िर् गने तथा आिश्र्क प्राविलिक 
सहर्ोग उपलब्ि गिाउने,  

(छ) आर्ोजना तथा कार्यक्रम कुन विषर्गत सलमलतसँग सभबम्न्ित हो िने्न विषर्को लनर्क्र्ौल 
गने,  

(ज) बजेट सीमा ि मागयदियन बमोम्जम विषर्गत सलमलतहरुबाट बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताि 
िए निएको र्वकन गने,  
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(झ) आिलिक र्ोजना अनरुुप मध्र्मकालीन ििय संििनालाई अम्न्तम रुप ददई 
कार्यपाललकामा पेि गने, 

(ञ) मध्र्मकालीन ििय संििना तजुयमा कार्यदलको काममा आिश्र्क मागयदियन गने, 

(ट) मध्र्मकालीन ििय संििना ि िावषयक बजेट तथा कार्यक्रमबीि सामञ्जस्र्ता कार्म 
गने गिाउने,  

(ठ) आर्ोजना बैंकमा समािेि गनुयपने आर्ोजनाहरुको पवहिान गिी कार्यपाललकामा पेि 
गने,  

(ड) आर्ोजना बैंकमा समािेि िएका आर्ोजना ि गाउँपाललकाको समग्र विकासका लालग 
आिश्र्क देम्िएका आर्ोजनाहरु प्राथलमकताका आिािमा िावषयक विकास कार्यक्रममा 
समािेि गनय प्रस्ताि गने, 

(ढ) अनसूुिी १ बमोम्जमको ढाँिामा िावषयक नीलत तथा कार्यक्रमको मस्र्ौदा गिी 
अध्र्िसमि पेि गने, 

(ण) अनसूुिी २ बमोम्जमको बजेट िक्तव्र् ि विलनर्ोजन वििरे्कको मस्र्ौदा तर्ाि गिी 
कार्यपाललकामा पेि गने,  

(त)   कार्यपाललकाले तोकेको तथा सलमलतले आिश्र्क देिेका अन्र् कार्य गने ।  

 

परिच्छेद –३ 

सलमलतका पदालिकािीहरुको िलूमका 

४. संर्ोजकको काम, कतयव्र् ि अलिकािः संर्ोजकको काम, कतयव्र् ि अलिकाि देहार् बमोम्जम हनुेछः–  

(क)  सलमलतको बैठकको अध्र्िता गने, 

(ि)  सलमलतको बैठकको लमलत ि समर् तोर्क्ने,  

(ग)  बैठकको सभिावित कार्यसूिी तर् गने, 
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(घ)  बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमासँग सभबम्न्ित अन्ति लनकार्गत समन्िर् गने, 

(ङ)  सदस्र्हरुको म्जभमेिािी बाँडफाँट गने, 

(ि)  सलमलतको लनणयर् प्रमाम्णत गने,  

(छ)  सलमलतले तोकेका अन्र् कार्य गने ।   

५. सदस्र्को काम, कतयव्र् ि अलिकािः सदस्र्को काम, कतयव्र् ि अलिकाि देहार् बमोम्जम हनुेछः– 

(क)  सलमलतको बैठकमा उपम्स्थत िै आफ्नो सझुाि ि िािणा िाख्न,े   

(ि)  आफुलाई तोवकएको कार्यम्जभमेिािी लनिायह गने, 

(ग)  आफुले नेततृ्ि ललएको विर्षर्गत सलमलत ि बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा सलमलतबीि 
समन्िर् कार्म गने, 

(घ)  आफ्नो विषर्गत िेत्रमा पने नीलत तथा कार्यक्रम तजुयमा गनय आिश्र्क समन्िर् गने,  

(ङ)  सलमलतले तोकेका अन्र् कार्य गने । 

६. सदस्र्–सम्ििको काम, कतयव्र् ि अलिकािः सदस्र्–सम्ििको काम, कतयव्र् ि अलिकाि देहार् बमोम्जम 
हनुेछः– 

(क)   सलमलतको सदस्र्–सम्िि िई काम गने,   

(ि) संर्ोजकसँग समन्िर् गिी बैठकको कार्यसूिी तर्ाि गने, प्रस्ताि तर्ाि गने ि 
सदस्र्हरुलाई पत्रािाि गने, 

 (ग)  बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमासँग सभबम्न्ित विषर्हरुमा आिश्र्क सूिना तथा तथ्र्ाङ्क  
सङ्कलन, विश्लषेण गिी सलमलतको बैठकमा पेि गने, 

(घ)   मध्र्मकालीन ििय संििनाको मस्र्ौदा तर्ाि गनय समन्िर् ि सहर्ोग गने, 

(ङ)   बजेट तथा कार्यक्रमलाई आिलिक र्ोजना, मध्र्मकालीन ििय संििना तथा दीगो 
विकासका लक्ष्र्का सूिकसँग तादभर्ता लमलाउन आिश्र्क समन्िर् गने,   

 (ि)   सलमलतलाई नीलत तथा कार्यक्रम, बजेट बक्तव्र् ि विलनर्ोजन वििेर्कको मस्र्ौदा 
तर्ाि गनय सहर्ोग गने, 
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(छ)   सलमलतको लनणयर् कार्ायन्िर्न गने गिाउने, 

(ज)   सलमलतले तोकेका अन्र् कार्य गने ।  

 

 

परिच्छेद– ४ 

सलमलतको बैठक सभबन्िी कार्यविलि 

७. सलमलतको बैठकः (१) सलमलतको बैठक आिश्र्कता अनसुाि बस्न सर्क्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुिा लेम्िएको िएता पलन सलमलतको बैठक प्रत्रे्क आलथयक िषयको 
जेठ मसान्तलित्र बसी अनसूुिी ३ बमोम्जमको ढाँिामा बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताि तर्ाि गिी 
कार्यपाललकामा पेि गिीसर्क्न ुपनेछ ।  

८. सलमलतको बैठक सभबन्िी व्र्िस्थाः (१) सलमलतको बैठक संर्ोजकले तोकेको लमलत, समर् ि स्थानमा 
बस्नेछ ि सलमलतका सदस्र्मध्रे् कम्भतमा एकाउन्न प्रलतित सदस्र्को उपम्स्थती िएमा बैठकको गणपिुक 
संख्र्ा पगेुको मालननेछ ।  

  (२) बैठकको अध्र्िता संर्ोजकले गनेछ ि लनजको अनपुम्स्थलतमा सलमलतमा प्रलतलनलित्ि गने 
कार्यपाललकाका सदस्र्मध्रे्बाट जेष्ठ सदस्र्ले बैठकको अध्र्िता गनेछ ।  

  (३) सलमलतको बैठकको लनणयर् सियसभमतीबाट हनुेछ । सियसभमती हनु नसकेमा सलमलतका कुल 
सदस्र् संख्र्ाको बहमुतबाट गिेको लनणयर् मान्र् हनुेछ ।  

  (४) सलमलतले आिश्र्कता अनसुाि विषर् विज्ञहरुलाई बैठकमा आमन्त्रण गनय सर्क्नेछ ।  

   (५) बैठकको लनणयर् संर्ोजकले प्रमाम्णत गनेछ । 

 

परिच्छेद– ५ 

विविि 

९. सहर्ोग गनुयपनेः (१) सलमलतलाई िावषयक बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा गने सन्दियमा िाजनीलतक दलका 
स्थानीर् प्रलतलनलि, लनजी िेत्र, सामाम्जक संघ संस्था, गैि सिकािी संस्था, सहकािी संस्था, उपिोक्ता सलमलतले 
आिश्र्क सहर्ोग गनुयपनेछ । 
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  (२) अन्र् स्थानीर् तह िा लनकार्सँगको साझेदािीमा आर्ोजना सञ्चालन गनेगिी बजेट तथा 
कार्यक्रममा समािेि गनुयपने अिस्थामा सलमलतले त्र्स्ता लनकार्का प्रलतलनलिलाई बैठकमा आमन्त्रण गनय 
सर्क्नेछ । 

१०. बैठक ित्ाः सलमलतका पदालिकािीले पाउने बैठक ित्ा तथा अन्र् सवुििा प्रदेि काननु बमोम्जम हनुेछ 
।  

११.  उपसलमलत िा कार्यदल गठन गनय सवकनःे (१) सलमलतले आफ्नो काममा सहर्ोग पगु्नेगिी आिश्र्कता 
अनसुाि सलमलतका कुनै सदस्र्को संर्ोजकत्िमा सभबम्न्ित विषर् िेत्रका विज्ञ समेत समािेि िएको 
उपसलमलत िा कार्यदल गठन गनय सर्क्नेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोम्जम गठन हनुे उपसलमलत िा कार्यदलको कार्यविििण त्र्स्तो उपसलमलत 
िा कार्यदल गठन गदायकै बित तोवकददन ुपनेछ ।  

  (३) र्स दफा बमोम्जम गठन हनुे उपसलमलत िा कार्यदलका सदस्र्लाई कुनै सेिा सवुििा उपलब्ि 
गिाउन ुपने अिस्थामा प्रिललत काननुको अिीनमा िही कार्यपाललकाले तोकेबमोम्जम हनुेछ ।  

१२.  अलिकाि प्रत्र्ार्ोजनः संर्ोजकले आफुलाई प्राप्त अलिकाि सलमलतका सदस्र्लाई प्रत्र्ार्ोजन गनय सर्क्नेछ 
। 

१३.  बािा अड्काउ फुकाउन ेअलिकािः र्स कार्यविलिमा उम्ल्लम्ित कुनै कुिामा दिवििा िा कुनै बािा अड्काउ 
उत्पन्न िएमा कार्यपाललकाले त्र्स्तो बािा अड्काउ फुकाउन सर्क्नेछ ।   
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अनसूुिी– १ 

(कार्यविलिको दफा ३ को िण्ड (ढ) सँग सभबम्न्ित) 

िावषयक नीलत तथा कार्यक्रमको ढािँा 
 

क.  संबोिन ि संस्मिणः  

 सभबोिन  

 र्ोगदान  

 सँस्मिण  

 आिाि आदद  

ि.  विद्यमान परििेिः 

 िाजनीलतक 

 आलथयक  

 सामाम्जक 

 प्रिासनीक आदद  

ग.  विकास ि समवृिको लक्ष्र् प्रालप्तका लालग गरिएका महत्िपूणय प्रर्ास, अिसि तथा िनूौलतः 

 िाललएका कदम तथा महत्पूणय प्रर्ासहरु  

 विद्यमान अिसिहरु  

 विद्यमान िनूौलतहरु  

घ.  नीलत तथा कार्यक्रम तजुयमाका आिािहरुः  

 संवििान  

 प्रिललत कानूनी व्र्िस्था  

 िाविर्, प्रदेि ि स्थानीर् नीलत, र्ोजना ि लक्ष्र् 

 अनिुि तथा लसकाई आदद  

ङ.  िाल ुआ.ि.को हालसभमका प्रमिु उपलम्ब्िहरुको संम्िप्त विििणः 

 िौलतक उपलम्ब्ि 
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 आलथयक सामाम्जक उपलम्ब्ि 

 िाताििणीर् उपलम्ब्ि  

 संस्थागत उपलम्ब्ि 

ि.  आगामी आ.ि.का प्राथलमकता प्राप्त प्रमिु कार्यक्रमहरुः 

 आलथयक विकास 

 सामाम्जक विकास 

 पूिायिाि विकास 

 िन तथा िाताििण 

 सिुासन तथा संस्थागत विकास 

छ.  आगामी आ.ि. को प्रमिु नीलतहरु     
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अनसूुिी– २ 

(कार्यविलिको दफा ३ को िण्ड (ण) सँग सभबम्न्ित) 

सिामा पेि गने िजेट िक्तव्र्को ढािँा 

१. संबोिन ि संस्मिणः  

 सभबोिन  

 र्ोगदान  

 सँस्मिण  

 आिाि आदद  

२.  िाल ुआ.ि.को हालसभमका प्रमिु उपलम्ब्िहरुको संम्िप्त विििणः 

 िौलतक उपलम्ब्ि 

 आलथयक सामाम्जक उपलम्ब्ि 

 िाताििणीर् उपलम्ब्ि  

 संस्थागत उपलम्ब्ि 

३. बजेटको सोंि, लक्ष्र्, उद्दशे्र् ि अपेम्ित उपलम्ब्िहरुः– 

 (क) सोि :   आिलिक र्ोजना तर्ाि िए सो र्ोजनािाट ललइन,े  

(ि) लक्ष्र्:  िावषयक बजेट तथा कार्यक्रमले सामाम्जक, आलथयक तथा िाताििणीर् विकासमा हालसल गनय 
िाहेको अिस्थामा र्ोगदान परु् र्ाउने मालथल्लो तहको नलतजा उल्लेि गने,  

 (ग)  उदे्दश्र्हरु : िावषयक बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालन िएबाट विषर् िेत्रगत रुपमा हालसल हनुे नलतजाहरु  
उल्लेि  गने,  

(घ)  अपेम्ित उपलम्ब्िहरु (प्रलतफल) : कार्यक्रम तथा आर्ोजनाहरु सञ्चालन गरिएपलछ तत्काल हालसल 
हनु सर्क्ने उपलम्ब्िहरु उल्लेि गने । 

४. िावषयक बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा गदाय अिलभिन गरिएका प्रमिु नीलत तथा आिािहरुः– 

(क)  समग्र नीलत तथा आिािहरु : िाज्र्का लनदेिक लसिान्त, मौललक हक, सङ्घीर्ता कार्ायन्िर्न, गिीिी 
न्रू्लनकिण, आलथयक तथा वित्ीर् आत्मलनियिता, ददगो विकास लक्ष्र् आदद । 
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(ि)  िेत्रगत नीलत तथा आिािहरु (प्रमिु रुपमा नीलत तथा कार्यक्रममा आिारित हनुे) :  

         (१)  आलथयक िेत्र : उत्पादन, िोजगािी, व्र्िसार् प्रिियन, सहकारिता विकास, गरििी हटाउने 

          (२) सामाम्जक विकास : अलनिार्य तथा लनःिलु्क म्ििा ि गणुस्ति, म्ििमा सिैको पहुँि, समािेिी 
विकास, िेदिाि तथा छुिाछुतिवहत समाज, स्िास्थ्र् सेिामा पहुँि, सिैका लालग िानेपानी, तथा 
सिसफाई, मवहला, बाल तथा अपाङ्गमैत्री सेिा आदद । 

     (३)  पूिायिाि िेत्र : र्ातार्ात पहुँि, उत्पादन िवृि उन्मिु, िातािििण मैत्री, सेिा प्रिाहमा 
सिलताका लालग ििनहरु, बजाि, आिासविवहनका लालग आिास र्ोजना, ददगो पूिायिाि उपर्ोग, 

उजाय, विद्यतु,् सञ्चािमा पहुँि, तथा िकुभपको िलतको पनुयलाि तथा पनुलनमायण । 

           (४)  िन िाताििण तथा विपद व्र्िस्थापन : िन, जैविक विवििता संििण, िाताििणमैत्री विकास 
तथा िासन, जलिारू् परिितयन अनकूुलन, प्रकोप नर्क्साङ्कन तथा विपद व्र्िस्थापन आर्ोजना, 
िाढी विर्न्त्रण आदद । 

           (५)  संस्थागत विकास, सेिा प्रिाह ि सिुासन : कानून लनमायण, सङ्गठन व्र्िस्थापन, दििन्दी तथा 
पदपूलतय, पदालिकािी तथा कमयिािीको िमता विकास, विद्यतुीर् प्रणाली, पािदम्ियता, सञ्चाि 
माध्र्मको उपर्ोग, सेिामा नागरिकहरुको पहुँि, वित्ीर् व्र्िस्थापन तथा लेिा परििण 
आदद।  

५. मखु्र् आर्ोजना कार्यक्रमहरुको विििण तथा अनमुालनत व्र्र् ि श्रोत व्र्िस्थापनः– 

 (क)   मखु्र् आर्ोजना कार्यक्रमहरुको विििण : विषर् िेत्र/उपिेत्र अनसुाि प्रलतफलबाट लािाम्न्ित हनुे 
जनसङ्खख्र्ा, आर्ोजना सञ्चालन हनुे स्थान, लागत ि लागत सहिालगता आदद । 

 (ि)   अनमुालनत व्र्र् ि श्रोत व्र्िस्थापनः  आन्तरिक आर्, सङ्घ तथा प्रदेि सिकािबाट हनुे वित्ीर् 
हस्तान्तिण, िाजस्ि िाँडफाँड, ऋण आदद ।  

६.  िन्र्िाद ज्ञापन 

७.  अनसूुिीहरु 

 

  



11 

 

अनसूुिी– ३ 

(कार्यविलिको दफा ७ को उपदफा (२) सँग सभबम्न्ित) 

िावषयक बजेट तथा कार्यक्रमको ढािँा 

क्र.सं
. 

कार्यक्रम/ 

आर्ोजना
को नाम कार्ायन्ि

र्न हनु े
स्थान
  

लक्ष्र् 

 

विलनर्ोज
न िकम 

रु 

 

स्रोत  

आन्तरि
क स्रोत  

अन्ति 
सिकािी 
वित्ीर् 

हस्तान्तिण  

िाजश्व 
िाडँफाँ
ट  

अन्र् 
लनकार्ब
ााट 

अनदुान
  

ऋण  

जनसहिालग
ता
 

जनसहिालग
ता 

नपेाल 
सिक
ााि 

प्रदेि 
सिक
ााि 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 


