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लङु्ग्री  गाउँपाललकाको बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा सलमलतको कार्यसञ्चालन कार्यविलि, २०७9  

कार्यपाललकाबाट स्िीकृत लमलतिः 2079।09।21 

प्रस्तािनािः स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ बमोजजम गठित बजेट तथा कार्यक्रम 
तजुयमा सलमलतको काम, कतयव्र् र अलिकारलाई थप स्पष्ट गरी सलमलतको भलूमकालाई प्रभािकारी र 
पररणाममखुी बनाउन िाञ्छनीर् भएकोले,  

 लङु्ग्री  गाउँपाललकाको प्रशासकीर् कार्यविलि लनर्लमत गने ऐन, २०७4 को दफा 4 बमोजजम 
गाउँ कार्यपाललकाले र्ो कार्यविलि तजुयमा गरेको छ ।  

 

पररच्छेद– १ 

प्रारजभभक 

१. संजिप्त नाम र प्रारभभिः (१) र्ो कार्यविलिको नाम “बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा सलमलतको 
कार्यसञ्चालन कार्यविलि, २०७9” रहेको छ । 

   (२) र्ो कार्यविलि स्थानीर् राजपत्रमा प्रकाजशत भएको लमलतदेजख लागू हनुेछ । 

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

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

       (ख)  “सलमलत” भन्नाले ऐनको दफा ६७ बमोजजम गिन हनुे बजेट तथा कार्यक्रम 
तजुयमा सलमलत सभझन ुपछय । 

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

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

   (ङ) “सदस्र्–सजिि” भन्नाले सलमलतको सदस्र्–सजिि सभझन ुपछय । 

 

पररच्छेद– २ 

बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा सलमलतको कार्यिते्र 
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३.  सलमलतको कार्यिते्रिः सलमलतको कार्यिेत्र ऐनको दफा ६७ उपदफा (२) मा उल्लेजखत कामका 
अलतररक्त देहार् बमोजजम हनुेछिः– 

  (क) िावषयक बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा सभबन्िी कार्यताललका तर्ार गरी 
कार्यपाललकामा पेश गने, 

(ख) विषर्गत सलमलतका सदस्र्हरुको जजभमेिारी बाँडफाँट िा हेरफेर सभबन्िमा 
सझुाि सवहत कार्यपाललकामा पेश गने,  

(ग) िस्ती र िडा तहको र्ोजना तजुयमा कार्य कार्यताललका अनसुार भए नभएको 
अनगुमन तथा आिश्र्क सहजजकरण गने, 

(घ) गैर सरकारी संस्था, सामदुावर्क संस्था, सहकारी संस्था र लनजी िेत्रसमेतको 
र्ोजना तथा कार्यक्रम पेश गने ढाँिा तथा समर्सीमा लनिायरण गने, 

(ङ) िडा सलमलत र गैर सरकारी संस्था, सामदुावर्क संस्था, सहकारी संस्था र 
लनजी िेत्रबाट प्राप्त कार्यक्रम विषर्गत रुपमा विभाजन गरी सभबजन्ित 
विषर्गत सलमलतमा पिाउने,  

(ि) विषर्गत सलमलतको बैिक आर्ोजनाको लालग समन्िर् गने तथा आिश्र्क 
प्राविलिक सहर्ोग उपलब्ि गराउने,  

(छ) आर्ोजना तथा कार्यक्रम कुन विषर्गत सलमलतसँग सभबजन्ित हो भने्न 
विषर्को लनर्क्र्ौल गने,  

(ज) बजेट सीमा र मागयदशयन बमोजजम विषर्गत सलमलतहरुबाट बजेट तथा 
कार्यक्रम प्रस्ताि भए नभएको र्वकन गने,  
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(झ) आिलिक र्ोजना अनरुुप मध्र्मकालीन खिय संरिनालाई अजन्तम रुप ठदई 
कार्यपाललकामा पेश गने, 

(ञ) मध्र्मकालीन खिय संरिना तजुयमा कार्यदलको काममा आिश्र्क मागयदशयन 
गने, 

(ट) मध्र्मकालीन खिय संरिना र िावषयक बजेट तथा कार्यक्रमबीि सामञ्जस्र्ता 
कार्म गने गराउने,  

(ि) आर्ोजना बैंकमा समािेश गनुयपने आर्ोजनाहरुको पवहिान गरी 
कार्यपाललकामा पेश गने,  

(ड) आर्ोजना बैंकमा समािेश भएका आर्ोजना र गाउँपाललकाको समर 
विकासका लालग आिश्र्क देजखएका आर्ोजनाहरु प्राथलमकताका आिारमा 
िावषयक विकास कार्यक्रममा समािेश गनय प्रस्ताि गने, 

(ढ) अनसूुिी १ बमोजजमको ढाँिामा िावषयक नीलत तथा कार्यक्रमको मस्र्ौदा 
गरी अध्र्िसमि पेश गने, 

(ण) अनसूुिी २ बमोजजमको बजेट िक्तव्र् र विलनर्ोजन वििरे्कको मस्र्ौदा 
तर्ार गरी कार्यपाललकामा पेश गने,  

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

 

पररच्छेद –३ 

सलमलतका पदालिकारीहरुको भलूमका 

४. संर्ोजकको काम, कतयव्र् र अलिकारिः संर्ोजकको काम, कतयव्र् र अलिकार देहार् बमोजजम 
हनुेछिः–  

(क)  सलमलतको बैिकको अध्र्िता गने, 

(ख)  सलमलतको बैिकको लमलत र समर् तोर्क्ने,  
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(ग)  बैिकको सभभावित कार्यसूिी तर् गने, 

(घ)  बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमासँग सभबजन्ित अन्तर लनकार्गत समन्िर् गने, 

(ङ)  सदस्र्हरुको जजभमेिारी बाँडफाँट गने, 

(ि)  सलमलतको लनणयर् प्रमाजणत गने,  

(छ)  सलमलतले तोकेका अन्र् कार्य गने ।   

५. सदस्र्को काम, कतयव्र् र अलिकारिः सदस्र्को काम, कतयव्र् र अलिकार देहार् बमोजजम हनुेछिः– 

(क)  सलमलतको बैिकमा उपजस्थत भै आफ्नो सझुाि र िारणा राख्न,े   

(ख)  आफुलाई तोवकएको कार्यजजभमेिारी लनिायह गने, 

(ग)  आफुले नेततृ्ि ललएको विर्षर्गत सलमलत र 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–सजििको काम, कतयव्र् र अलिकारिः सदस्र्–सजििको काम, कतयव्र् र अलिकार देहार् 
बमोजजम हनुेछिः– 

(क)   सलमलतको सदस्र्–सजिि भई काम गने,   

(ख) संर्ोजकसँग समन्िर् गरी बैिकको कार्यसूिी तर्ार गने, प्रस्ताि तर्ार गने 
र सदस्र्हरुलाई पत्रािार गने, 

 (ग)  बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमासँग सभबजन्ित विषर्हरुमा आिश्र्क सूिना 
तथा तथ्र्ाङ्क  सङ्कलन, विश्लषेण गरी सलमलतको बैिकमा पेश गने, 

(घ)   मध्र्मकालीन खिय संरिनाको मस्र्ौदा तर्ार गनय समन्िर् र सहर्ोग गने, 
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(ङ)   बजेट तथा कार्यक्रमलाई आिलिक र्ोजना, मध्र्मकालीन खिय संरिना तथा 
दीगो विकासका लक्ष्र्का सूिकसँग तादभर्ता लमलाउन आिश्र्क समन्िर् 
गने,   

 (ि)   सलमलतलाई नीलत तथा कार्यक्रम, बजेट बक्तव्र् र विलनर्ोजन वििेर्कको 
मस्र्ौदा तर्ार गनय सहर्ोग गने, 

(छ)   सलमलतको लनणयर् कार्ायन्िर्न गने गराउने, 

(ज)   सलमलतले तोकेका अन्र् कार्य गने ।  

 

 

पररच्छेद– ४ 

सलमलतको बैिक सभबन्िी कार्यविलि 

७. सलमलतको बैिकिः (१) सलमलतको बैिक आिश्र्कता अनसुार बस्न सर्क्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेजखएको भएता पलन सलमलतको बैिक प्रत्रे्क 
आलथयक िषयको जेि मसान्तलभत्र बसी अनसूुिी ३ बमोजजमको ढाँिामा बजेट तथा कार्यक्रमको 
प्रस्ताि तर्ार गरी कार्यपाललकामा पेश गरीसर्क्न ुपनेछ ।  

८. सलमलतको बैिक सभबन्िी व्र्िस्थािः (१) सलमलतको बैिक संर्ोजकले तोकेको लमलत, समर् र 
स्थानमा बस्नेछ र सलमलतका सदस्र्मध्रे् कजभतमा एकाउन्न प्रलतशत सदस्र्को उपजस्थती भएमा 
बैिकको गणपरुक संख्र्ा पगेुको मालननेछ ।  

  (२) बैिकको अध्र्िता संर्ोजकले गनेछ र लनजको अनपुजस्थलतमा सलमलतमा 
प्रलतलनलित्ि गने कार्यपाललकाका सदस्र्मध्रे्बाट जेष्ठ सदस्र्ले बैिकको अध्र्िता गनेछ ।  

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

  (४) सलमलतले आिश्र्कता अनसुार विषर् विज्ञहरुलाई बैिकमा आमन्त्रण गनय सर्क्नेछ।  

   (५) बैिकको लनणयर् संर्ोजकले प्रमाजणत गनेछ । 

 

पररच्छेद– ५ 



6 

 

विविि 

९. सहर्ोग गनुयपनेिः (१) सलमलतलाई िावषयक बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा गने सन्दभयमा राजनीलतक 
दलका स्थानीर् प्रलतलनलि, लनजी िेत्र, सामाजजक संघ संस्था, गैर सरकारी संस्था, सहकारी संस्था, 
उपभोक्ता सलमलतले आिश्र्क सहर्ोग गनुयपनेछ । 

  (२) अन्र् स्थानीर् तह िा लनकार्सँगको साझेदारीमा आर्ोजना सञ्चालन गनेगरी बजेट 
तथा कार्यक्रममा समािेश गनुयपने अिस्थामा सलमलतले त्र्स्ता लनकार्का प्रलतलनलिलाई बैिकमा 
आमन्त्रण गनय सर्क्नेछ । 

१०. बैिक भत्ािः सलमलतका पदालिकारीले पाउने बैिक भत्ा तथा अन्र् सवुििा प्रदेश काननु बमोजजम 
हनुेछ ।  

११.  उपसलमलत िा कार्यदल गिन गनय सवकनेिः (१) सलमलतले आफ्नो काममा सहर्ोग पगु्नेगरी 
आिश्र्कता अनसुार सलमलतका कुनै सदस्र्को संर्ोजकत्िमा सभबजन्ित विषर् िेत्रका विज्ञ 
समेत समािेश भएको उपसलमलत िा कार्यदल गिन गनय सर्क्नेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोजजम गिन हनुे उपसलमलत िा कार्यदलको कार्यवििरण त्र्स्तो 
उपसलमलत िा कार्यदल गिन गदायकै बखत तोवकठदन ुपनेछ ।  

  (३) र्स दफा बमोजजम गिन हनुे उपसलमलत िा कार्यदलका सदस्र्लाई कुनै सेिा 
सवुििा उपलब्ि गराउन ु पने अिस्थामा प्रिललत काननुको अिीनमा रही कार्यपाललकाले 
तोकेबमोजजम हनुेछ ।  

१२.  अलिकार प्रत्र्ार्ोजनिः संर्ोजकले आफुलाई प्राप्त अलिकार सलमलतका सदस्र्लाई प्रत्र्ार्ोजन गनय 
सर्क्नेछ । 

१३.  बािा अड्काउ फुकाउने अलिकारिः र्स कार्यविलिमा उजल्लजखत कुनै कुरामा ठिवििा िा कुनै 
बािा अड्काउ उत्पन्न भएमा कार्यपाललकाले त्र्स्तो बािा अड्काउ फुकाउन सर्क्नेछ ।   
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अनसूुिी– १ 

(कार्यविलिको दफा ३ को खण्ड (ढ) सँग सभबजन्ित) 

िावषयक नीलत तथा कार्यक्रमको ढािँा 
 

क.  संबोिन र संस्मरणिः  

• सभबोिन  

• र्ोगदान  

• सँस्मरण  

• आभार आठद  

ख.  विद्यमान पररिेशिः 

• राजनीलतक 

• आलथयक  

• सामाजजक 

• प्रशासनीक आठद  

ग.  विकास र समवृिको लक्ष्र् प्रालप्तका लालग गररएका महत्िपूणय प्रर्ास, अिसर तथा िनूौलतिः 

• िाललएका कदम तथा महत्पूणय प्रर्ासहरु  

• विद्यमान अिसरहरु  

• विद्यमान िनूौलतहरु  

घ.  नीलत तथा कार्यक्रम तजुयमाका आिारहरुिः  

• संवििान  

• प्रिललत कानूनी व्र्िस्था  

• राविर्, प्रदेश र स्थानीर् नीलत, र्ोजना र लक्ष्र् 

• अनभुि तथा लसकाई आठद  

ङ.  िाल ुआ.ि.को हालसभमका प्रमखु उपलजब्िहरुको संजिप्त वििरणिः 

• भौलतक उपलजब्ि 
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• आलथयक सामाजजक उपलजब्ि 

• िातािरणीर् उपलजब्ि  

• संस्थागत उपलजब्ि 

ि.  आगामी आ.ि.का प्राथलमकता प्राप्त प्रमखु कार्यक्रमहरुिः 

• आलथयक विकास 

• सामाजजक विकास 

• पूिायिार विकास 

• िन तथा िातािरण 

• सशुासन तथा संस्थागत विकास 

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

(कार्यविलिको दफा ३ को खण्ड (ण) सँग सभबजन्ित) 

सभामा पेश गने िजेट िक्तव्र्को ढािँा 

१. संबोिन र संस्मरणिः  

• सभबोिन  

• र्ोगदान  

• सँस्मरण  

• आभार आठद  

२.  िाल ुआ.ि.को हालसभमका प्रमखु उपलजब्िहरुको संजिप्त वििरणिः 

• भौलतक उपलजब्ि 

• आलथयक सामाजजक उपलजब्ि 

• िातािरणीर् उपलजब्ि  

• संस्थागत उपलजब्ि 

३. बजेटको सोंि, लक्ष्र्, उद्देश्र् र अपेजित उपलजब्िहरुिः– 

 (क) सोि :   आिलिक र्ोजना तर्ार भए सो र्ोजनािाट ललइने,  

(ख) लक्ष्र्:  िावषयक बजेट तथा कार्यक्रमले सामाजजक, आलथयक तथा िातािरणीर् विकासमा 
हालसल गनय िाहेको अिस्थामा र्ोगदान परु् र्ाउने मालथल्लो तहको नलतजा उल्लेख गने,  

 (ग)  उदे्दश्र्हरु : िावषयक बजेट तथा कार्यक्रम सञ्चालन भएबाट विषर् िेत्रगत रुपमा हालसल हनु े
नलतजाहरु  उल्लेख  गने,  

(घ)  अपेजित उपलजब्िहरु (प्रलतफल) : कार्यक्रम तथा आर्ोजनाहरु सञ्चालन गररएपलछ तत्काल 
हालसल हनु सर्क्ने उपलजब्िहरु उल्लेख गने । 

४. िावषयक बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा गदाय अिलभिन गररएका प्रमखु नीलत तथा आिारहरुिः– 

(क)  समर नीलत तथा आिारहरु : राज्र्का लनदेशक लसिान्त, मौललक हक, सङ्घीर्ता कार्ायन्िर्न, 

गरीिी न्रू्लनकरण, आलथयक तथा वित्ीर् आत्मलनभयरता, ठदगो विकास लक्ष्र् आठद । 
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(ख)  िेत्रगत नीलत तथा आिारहरु (प्रमखु रुपमा नीलत तथा कार्यक्रममा आिाररत हनुे) :  

         (१)  आलथयक िेत्र : उत्पादन, रोजगारी, व्र्िसार् प्रिियन, सहकाररता विकास, गररिी 
हटाउने 

          (२) सामाजजक विकास : अलनिार्य तथा लनिःशलु्क जशिा र गणुस्तर, जशिमा सिैको 
पहुँि, समािेशी विकास, भेदभाि तथा छुिाछुतरवहत समाज, स्िास्थ्र् सेिामा पहुँि, 

सिैका लालग खानेपानी, तथा सरसफाई, मवहला, बाल तथा अपाङ्गमैत्री सेिा आठद। 

     (३)  पूिायिार िेत्र : र्ातार्ात पहुँि, उत्पादन िवृि उन्मखु, िाताििरण मैत्री, सेिा 
प्रिाहमा सरलताका लालग भिनहरु, बजार, आिासविवहनका लालग आिास र्ोजना, 
ठदगो पूिायिार उपर्ोग, उजाय, विद्यतु,् सञ्चारमा पहुँि, तथा भकुभपको िलतको पनुयलाभ 
तथा पनुलनमायण । 

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

िातािरणमैत्री विकास तथा शासन, जलिारू् पररितयन अनकूुलन, प्रकोप नर्क्साङ्कन 
तथा विपद व्र्िस्थापन आर्ोजना, िाढी विर्न्त्रण आठद । 

           (५)  संस्थागत विकास, सेिा प्रिाह र सशुासन : कानून लनमायण, सङ्गिन व्र्िस्थापन, 

दरिन्दी तथा पदपूलतय, पदालिकारी तथा कमयिारीको िमता विकास, विद्यतुीर् 
प्रणाली, पारदजशयता, सञ्चार माध्र्मको उपर्ोग, सेिामा नागररकहरुको पहुँि, वित्ीर् 
व्र्िस्थापन तथा लेखा पररिण आठद।  

५. मखु्र् आर्ोजना कार्यक्रमहरुको वििरण तथा अनमुालनत व्र्र् र श्रोत व्र्िस्थापनिः– 

 (क)   मखु्र् आर्ोजना कार्यक्रमहरुको वििरण : विषर् िेत्र/उपिेत्र अनसुार प्रलतफलबाट 
लाभाजन्ित हनुे जनसङ्ग्ख्र्ा, आर्ोजना सञ्चालन हनुे स्थान, लागत र लागत सहभालगता 
आठद । 

 (ख)   अनमुालनत व्र्र् र श्रोत व्र्िस्थापनिः  आन्तररक आर्, सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट हनुे 
वित्ीर् हस्तान्तरण, राजस्ि िाँडफाँड, ऋण आठद ।  

६.  िन्र्िाद ज्ञापन 

७.  अनसूुिीहरु  
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अनसूुिी– ३ 

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

िावषयक बजेट तथा कार्यक्रमको ढािँा 

क्र.सं. 

कार्यक्रम/ 

आर्ोजना
को नाम कार्ायन्िर्

न हनुे 
स्थान

  

लक्ष्र् 
 

विलनर्ोज
न रकम 

रु 
 

स्रोत  

आन्तरर
क स्रोत  

अन्तर 
सरकारी 
वित्ीर् 

हस्तान्तरण  

राजश्व 
िाडँफाँ
ट  

अन्र् 
लनकार्बा

ट 
अनदुान
  

ऋण  

जनसहभालग
ता

 

जनसहभालग
ता 

नेपाल 
सरका
र 

प्रदेश 
सरका
र 

         
 

  

         
 

  

         
 

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 


