
 


 

 
 

गन्यापधुरा गाउँपालिका 

 

खण्डः ४          संखयाः२०          चैत्र ३०  गते शुक्रबार, २०७७ 

भाग-२ 

गन्यापधुरा गाउँपालिकाको बजेट तथा काययक्रम तजुयमा सलमलत (कायय सञ्चाि क काययल लध,२०७७ 

कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लिलतिः २०७७।१२।१६ 

प्रस्ता  ाः स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐनको दफा ६७ बिोलिि गठन भएको बिटे तथा कार्यक्रि तिजयिा सलिलतिे आफ्नो 

काि कारवाहीिाई प्रभावकारी र पररणाििजखी बनाउन वान्छनीर् भएकोिे गन्र्ापधजरा गाउँपालिकािे स्थानीर् सरकार 

सञ्चािन ऐनको दफा १०२ को उपदफा (२) बिोलिि बिेट तथा कार्यक्रि तिजयिा सलिलतको कार्यसञ्चािन कार्यलवलध, 

२०७७ िारी गरेको छ ।  

पररच्छेद १ 

प्रारलभभक 

१. संलिप्त  ाम र प्रारभभः  

(१) र्ो कार्यलवलधको नाि "गन्यापधुरा गाउँपालिकाको बजेट तथा काययक्रम तजुयमा सलमलत (कायय संचाि क 

काययल लध २०७७" रहने  छ । 

(२) र्ो कार्यलवलध गन्र्ापधजरा गाउँ कार्यपालिकािे स्वीकृत गरेपलछ स्थानीर् रािपत्रिा प्रकालित भएको लिलत दलेख 

िागजहुनेछ । 

२. पररभाषाः लबषर् वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा र्ो कार्यलवलधिािः 

(क) “ऐन” भन्नािे स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ िाई सम्झनज पदयछ । 

(ख) “गाउँपालिका” भन्नािे गन्र्ापधजरा गाउँपालिकाको कार्ायिर्िाई सम्झनज पदयछ । 

(ग) “सलिलत” भन्नािे ऐनको दफा ६७ बिोलिि गठन हुने बिटे तथा कार्यक्रि तिजयिा सलिलतिाई सम्झनज पदयछ । 

(घ) “संर्ोिक” भन्नािे  बिेट तथा कार्यक्रि तिजयिा सलिलतको संर्ोिकिाई सम्झनज पदयछ । 

(ङ) “पदालधकारी” भन्नािे सलिलतका सदस्र्हरुिाई सम्झनज पदयछ । 

स्था ीय राजपत्र 



 


 

(च) “लदग्दियन” भन्नािे संघीर् िालििा तथा सािान्र् प्रिासन िन्त्रािर्िे स्थानीर् तहिाई सहिीकरण गने उद्दशे्र्िे तर्ार 

पारेको स्था ीय तहको  ालषयक योज ा तथा बजेट तजुयमा लदग्दशय , २०७४ िाई सम्झनज पदयछ ।  

(छ) “सदस्र् सलचव” भन्नािे सलिलतका सदस्र् सलचविाई सम्झनज पदयछ । 

पररच्छेद २ 

बजेट तथा काययक्रम तजुयमा सलमलतको काययिेत्र 

३. सलमलतको काययिेत्रः (१) सलिलतको कार्य क्षेत्र ऐनको दफा ६७ उपदफा २ िा उल्िेलखत कािका अलतररक्त दहेार् 

बिोलिि हुनेछिः 

(क) आवलधक र्ोिना, लवषर्क्षेत्रगत तथा रणनीलतक र्ोिनाको सचूकसँग तािििे हुने गरी वालषयक र्ोिना तिजयिा गरी 

कार्यपालिकािा पेि गने । 

(ख) सलिलतिे स्थानीर् सम्भाव्र्ता र आवश्र्कता अनजसार रणनीलतक, लवषर्के्षत्रगत लवकास र्ोिना तिजयिा गरी पेि गने । 

(ग) र्ोिना तिजयिा प्रलक्रर्ा पजरा गरी लनधायररत अवलधिा वालषयक र्ोिना तिजयिा गरी कार्यपालिकािा पेि गने । 

(घ) वालषयक र्ोिना तिजयिाका दहेार् बिोलििका ७ वटा चरण िध्र्े क्रिि तेस्रो, चौथो र पाँचौ चरणका कार्यहरु प्रभावकारी 

रुपिा सम्पादन गने ।   

(१) बिटेको पवूय तर्ारी 

(२) स्रोत अनजिान तथा बिटे सीिा लनधायरण 

(३) बस्ती तहका र्ोिना छनौट 

(४) वडा तहिा र्ोिना छनौट तथा प्राथलिकीकरण 

(५) बिटे तथा कार्यक्रि तिजयिा 

(६) कार्यपालिकाबाट बिटे तथा कार्यक्रि स्वीकृलत 

(७) सभाबाट बिटे तथा कार्यक्रि स्वीकृलत 

(ङ) सहभालगताििूक लवलधबाट र िापदण्ड विोलििको प्राथलिकताका आधारिा र्ोिना छनौट गने ।  

(च) लवतरणिजखी भन्दा दीघयकालिन िहत्त्वका र वहृत र्ोिनाहरु छनौट गने ।  

(छ) वस्ती वा टोिस्तरबाट िाग संकिन, प्राथलिकीकरण तथा छनौट सम्बन्धी कार्य गने ।  

(ि) वडास्तरिा प्राथलिकता लनधायरण गने गरेको । 

(झ) सबै (५ वटा) लवषर्गत सलिलतहरुिाई लक्रर्ालिि गराई प्राप्त बिटे सीिा बिोलिि क्षेत्रगत र्ोिनाहरुको प्राथलिकीकरण 

गरी सलिलतिा पेि गनय आवश्र्क सहिीकरण गने ।  



 


 

(ञ) स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐनको दफा २४ (३) विोलििका प्राथलिकताका आधारिा िात्र र्ोिना छनौट र 

प्राथलिलककरण गने । 

(ट) ऐनको दफा २५ बिोलिि स्थानीर् तहसँग सिन्वर् गरी कार्य गनजयपने गरैसरकारी संघ संस्था, उपभोक्ता सलिलत, सहकारी 

संस्था िगार्तका सािालिक तथा सािजदालर्क संघ संस्थासँग आवश्र्क सिन्वर् गरी उनीहरुको वालषयक कार्यक्रि तथा 

बिटेिाई गाउँपालिकाको नीलत, कार्यक्रि र बिटेिा सिावेि गने ।  

(ठ) र्ोिना प्राथलिकीकरणका लवलध र प्रलक्रर्ा पारदिी बनाउने । 

(ड) कार्यपालिकािे तोकेको अन्र् कार्य गने ।  

पररच्छेद ३ 

सलमलतका पदालधकारीहरुको भुलमका 

४. सलमलतको सयंोजकको भुलमकाः (१) बिटे तथा कार्यक्रि तिजयिा सलिलतको संर्ोिकको िजख्र् भजलिका दहेार् अनजसार 

रहनेछ ।  

(क) सलिलतको बैठकको अध्र्क्षता गने, 

(ख) बिटे तथा कार्यक्रि तिजयिा सम्बन्धिा अध्र्क्ष र कार्यपालिकासँग आवश्र्क पराििय गने, 

(ग) सदस्र् सलचवसँगको परािियिा सलिलतको बैठकको लिलत तथा सिर् तोक्ने,  

(घ) बैठकको सम्भालवत कार्यसचूी तर् गने, 

(ङ) लवषर्गत सलिलतहरुको लक्रर्ालििताको िालग आवश्र्क सिन्वर् गने, 

(च) बिटे तथा कार्यक्रि तिजयिा सलिलतको कार्यके्षत्रिा पने सम्पणूय कार्यहरुको प्रभावकारी कार्यसम्पादनको िालग नेततृ्व 

प्रदान गने, 

(छ) अध्र्क्ष, कार्यपालिका वा सलिलतिे तोकेका अन्र् कार्य गने ।   

५. सलमलतका सदस्यहरुको भुलमकाः (१) बिटे तथा कार्यक्रि तिजयिा सलिलतका सदस्र्हरुको िजख्र् भजलिका दहेार् 

अनजसार रहनेछ । 

(क) आफज िे नेततृ्व लिएको लवषर्गत सलिलतको संर्ोिकको हलैसर्तिा सलिलतको सदस्र्को रुपिा बैठकिा सहभागी 

 हुने,  

(ख) सम्बलन्धत िाखाहरुको सिन्वर्िा आफ्नो लवषर्गत क्षेत्रको वालषयक नीलत तथा कार्यक्रिको िस्र्ौदा गरी सलिलतिा 

पेि गने,  

(ग) आफ्नो लवषर्गत के्षत्रको िालग स्रोत अनजिान तथा बिेट सीिा लनधायरण सलिलतबाट प्राप्त बिटे सीिालभत्र रही बस्ती 

तथा वडा तहबाट प्राथलिकीकरण भई आएका आर्ोिना तथा कार्यक्रििाई सिार्ोिन गरी सलिलतको बैठकिा पेि गने, 



 


 

(घ) आफ्नो लवषर्गत के्षत्रिा पने नीलत तथा कानजन तिजयिा गनय आवश्र्क नेततृ्व लिने,     

(ङ) स्वीकृत वालषयक नीलत तथा कार्यक्रि र बिटे िध्र्े आफ्नो लवषर्गत के्षत्रिा परेका नीलत तथा कार्यक्रि र बिटेको 

प्रभावकारी कार्ायन्वर्निा कार्यपालिका र सम्बलन्धत िाखासँग आवश्र्क सिन्वर् गने, 

(च) लदग्दियन र सलिलतिे तोकेका अन्र् कार्य गने । 

६. सलमलतको सदस्य सलच को भुलमकाः (१) बिटे तथा कार्यक्रि तिजयिा सलिलतको सदस्र् सलचवको िजख्र् भजलिका 

दहेार् अनजसार रहनेछ । 

(क) सलिलतको सलचव भई सलचवािर् सञ्चािन सम्बन्धी आवश्र्क लिम्िवेारी लनवायह गने,  

(ख) संर्ोिकसँगको सिन्वर्िा बैठकको कार्यसचूी तर्ार गने, प्रस्ताव तर्ार गने र सदस्र्हरुिाई पत्राचार गने, 

(ग) लवषर्गत िाखाहरुसँगको सिन्वर्िा सचूना तथा तथ्र्ाङ्कहरुको संकिन, लवशे्लषण गरी सलिलतको बैठकिा पेि गने, 

(घ) लवषर्गत सलिलतहरुबाट प्राप्त क्षेत्रगत वालषयक नीलत तथा कार्यक्रि र बिटेको प्राथलिकतािाई एकलत्रत गरी सलिलतको 

बैठकिा पेि गने,  

(ङ) सलिलतबाट स्वीकृत बालषयक बिटे तथा कार्यक्रि कार्यपालिकािा पेि गनय प्रलतवदेन तर्ार गने, 

(च) सलिलतको वालषयक प्रलतवदेन तर्ार गने,  

(छ) लदग्दियन र सलिलतिे तोकेका अन्र् कार्य गने ।  

पररच्छेद ४ 

सलमलतको बैठक  समय,  काययसूची तथा बैठक सभबन्धी काययल लध 

७. सलमलतको पलहिो बैठकको लमलत र काययसूचीः (१) सलिलत संर्ोिकिे प्रत्र्ेक आलथयक वषयको बैिाख १५ गतेलभत्र 

पलहिो बैठक बोिाउनजपनेछ । संर्ोिकको परािियिा सदस्र्-सलचव बैठकका प्रस्तालवत कार्यसचूी तर्ार गनजयपनेछ । उक्त 

बैठकको कार्यसचूीहरु दहेार् अनजसार हुनेछनि्ः 

(क) चािज आ.व.िा सञ्चालित कार्यक्रि, आर्ोिनाहरुको प्रगलत सिीक्षाका िालग लवषर्गत सलिलतबाट प्रलतवदेन तर्ार 

गन,े 

(ख) श्रोत अनजिान तथा बिटे सीिा लनधायरण सलिलतिे तर्ार गरेको श्रोत अनजिान, श्रोत बाँडफाँट, प्राथलिकीकरणका आधार 

तथा िागयदियनहरुको पजनराविोकन गने, 

(ग) गाउँपालिकाको आवलधक र्ोिना तर्ार भएको भए सो र्ोिनािे इङ्लगत गरेका िक्ष्र्, उद्दशे्र्, प्राथलिकताका 

कार्यक्रि/आर्ोिनाहरुको पजनराविोकन गने, 



 


 

(घ) गाउँ कार्यपालिकािा लवषर्गत सलिलतहरु गठन नभएको अवस्थािा अध्र्क्षको परािियिा लवषर्गत सलिलतहरु गठन, 

काि, कतयव्र् र अलधकार तोक्नका िालग प्रस्ताव तर्ारीको िालग लिम्िवेार पदालधकारी/कियचारी तोकी कार्यपालिकािा 

छिफि तथा लनणयर्का िालग पेि गने,  

(ङ) गाउँपालिकाको वस्तजलस्थलत लववरण तर्ार भएको भए वा उपिब्ध तथ्र्ाङ्क एव ंसचूनाका आधारिा लवषर् के्षत्रगत 

वस्तजलस्थलत लववरण तर्ार गनय सम्बलन्धत िाखा प्रिजखहरुिाई लनदिेन लदने, 

(च) लवषर् क्षेत्रगत रुपिा वगीकरण गरी पेि भएका क्षेत्रगत नीलत, कार्यक्रि, आर्ोिना तथा बिटे सम्बलन्धत लवषर्गत 

सलिलतिा छिफि तथा प्रस्तावका िालग पठाउनज पनेछ । 

(छ) वस्ती तथा वडाबाट र्ोिना छनौट तथा प्राथलिकताको िालग कार्यतालिका तथा लिम्िवेारी तोक्ने र आवश्र्क 

सहिीकरण गने,  

(ि) बस्तीस्तर र वडा सलिलतहरुबाट प्राथलिकीकरण भई आएका आर्ोिना तथा कार्यक्रिहरुिाई एकलत्रत गने, 

(झ) एकलत्रत गररएका आर्ोिना तथा कार्यक्रिहरुिाई श्रोत अनजिान तथा बिटे सीिा लनधायरण सलिलतिे लदएको बिटे 

सीिालभत्र रालख आर्ोिना तथा कार्यक्रिको प्राथलिकीकरण गरेर पजनिः पेि गनय लदग्दियनिे तोकेको पाँचवटा लवषर्गत 

सलिलतिाई लववरण उपिब्ध गराउने, 

(ञ) लवषर्गत सलिलतहरुिे प्राथलिकता क्रि अनजसार तर्ार गरेका प्रस्तावहरुिाई सलिलतिे लदग्दियनको अनजसचूी ४ (क) र 

(ख) अनजसार एकीकरण गने । र्ी कार्य सम्बलन्धत लवषर्गत सलिलतका सदस्र्-सलवचको सहर्ोगिा बिटे तथा कार्यक्रि 

तिजयिा सलिलतका सदस्र्-सलचविे गने । 

(ट) लवषर्गत सलिलतिे लनधायररत बिटे सीिा लभत्र रही कार्यक्रि/आर्ोिनाको प्राथलिकीकरण, वडागत लवभािन, 

वडास्तरीर् र कार्यपालिकास्तरीर् गौरवका आर्ोिना, बहुवषीर् आर्ोिनाहरुको वगीकरण गनजयपनेछ । (आर्ोिना 

प्राथलिकीकरणका आधारहरु तथा प्राथलिकता लनधायरण फाराि स्थनीर् तहको वालषयक र्ोिना तथा बिटे तिजयिा लदग्दियन, 

२०७४ को अनजसचूी ३ (क) र (ख) अनजसार तर्ार गनजयपनेछ । 

(ठ) आवश्र्कता अनजसार कार्यपालिकािे तोकेका अन्र् कार्यहरु । 

(८क सलमलतको दोश्रो बैठकको लमलत र काययसूचीः(१) संर्ोिकिे अषाढ ५ गेतेलभत्र बिटे तथा कार्यक्रि तिजयिाका 

िालग सलिलतको दोस्रो बैठक बोिाउनजपनेछ । 

(क) लवषर्गत सलिलतहरुबाट प्राथलिकता गरी सलिलतिा प्राप्त नीलत, कार्यक्रि र बिटेिाई एकलत्रत गरी प्राथलिकीकरण गने,  

(ख) बिटे तथा कार्यक्रि तिजयिा सलिलतिे श्रोत अनजिान तथा बिटे सीिा लनधायरण सलिलतको िागयदियन, रािस्व पराििय 

सलिलतको लसफाररस, लवषर्गत सलिलतबाट पेि भएका प्रस्ताव तथा अन्र् अध्र्र्न प्रलतवदेनका आधारिा गाउँपालिकाको 

आगािी वषयका िालग लवकासका नीलतहरुको िस्र्ौदा तर्ार गरी बैठकिा छिफि गरी अनजिोदन गने । 



 


 

(ग) लवषर्गत सलिलतहरुिे गसैस, सहकारी संस्था, सािालिक संघ संस्थाहरु तथा उपभोक्ता सलिलत, टोि सजधार संस्थाहरुिे 

आफ्नो श्रोतबाट सञ्चािन हुने आर्ोिनाहरु सिते लवषर्गत र्ोिनाको रुपिा सिावेि गने । 

(घ) स्थानीर् तहको वालषयक र्ोिना तथा बिटे तिजयिा लदग्दियन, २०७४ को अनजसचूी ४ (क) र (ख) अनजसार एकीकृत 

गररएको कार्यक्रि, आर्ोिना तथा बिटे सलिलतको सदस्र्-सलचविे बैठकिा प्रस्तजत गरी छिफिद्वारा आवश्र्क पररिाियन 

सलहत अनजिोदन गराउने । 

(ङ) सलिलतिे आगािी आ.व.को प्रस्तालवत नीलत, कार्यक्रि तथा बिटे तर्ार भएपलछ लदग्दियनको अनजसचूी ५ बिोलििको 

ढाँचािा गाउँ कार्यपालिकािा पेि गनजयपनेछ । 

(च) सलिलतिे प्रस्तालवत बिटे तथा कार्यक्रि गाउँ कार्यपालिकािा अनजिोदनका िालग पेि गनजयपनेछ । 

(छ) गाउँसभािा पेि गने आगािी आ.व.को नीलत तथा कार्यक्रि र विटेको पणूय लववरण सलहतको प्रलतवदेन तर्ार गरी 

कार्यपालिकािा पेि गने, 

(ि) आवश्र्कता अनजसार गाउँ कार्यपालिकािे तेकेका अन्र् कार्यहरु गन े। 

९. सलमलतको तेस्रो बैठकको लमलत र काययसूचीः(१) सलिलतका संर्ोिकिे बिटे तथा कार्यक्रि तिजयिा सलिलतको बैठक 

पौष िसान्त अगाव ैबोिाइ दहेार्का लवषर्िा छिफि गनजयपनेछ ।  

(क) चािज आ.व.को िालग स्वीकृत वालषयक नीलत तथा कार्यक्रि र बिटेको कार्ायन्वर्नको लस्थलतको सिीक्षा गने, 

(ख) सिीक्षाको आधारिा गाउँसभाको लहउँद ेअलधवेिनिा संिोधन गनजयपने नीलत, तथा कार्यक्रि र बिटेिाई लवधेर्कको 

रुपिा संिोधन गनय कार्यपालिकािा प्रस्ताव िैिाने,  

(ग) सम्बलन्धत लवषर्गत सलिलतहरुसँगको सिन्वर्िा स्वीकृत वालषयक नीलत तथा कार्यक्रि र बिटे कार्ायन्वर्न गनय 

आवश्र्क पने नीलत, कानजन तथा कार्यलवलधहरु तिजयिा गनय आवश्र्क कार्य गने, 

(घ) आवश्र्कता अनजसार कार्यपालिकािे तोकेका अन्र् कार्यहरु । 

१०. सलमलतको बैठक प्रणािीः (१) सलिलतको बैठक सञ्चािन प्रणािी दहेार् बिोलिि हुनेछिः 

(क) सलिलतको बैठक सलिलतका संर्ोिकिे तोकेको लिलत, सिर् र स्थानिा बस्नेछ, 

(ख) सलिलतको वठैकको अध्र्क्षता सलिलतको संर्ोिकिे गनेछ र लनिको अनजपलस्थलतिा उपलस्थत सदस्र्हरुिध्र्ेबाट िषे्ठ 

सदस्र्िे गनेछ, 

(ग) सलिलतको बैठकिा आवश्र्कता अनजसार कार्यपालिकाका सदस्र्, िाखा प्रिजख तथा लबषर् लवज्ञहरुिाई आिलन्त्रत गनय 

सलकनेछ, 

(घ) सलिलतको बैठकको लनणर्य सवयसम्ित प्रणािीबाट पाररत हुनेछ र्लद लनणयर् सवयसम्ित हुन नसकेिा बहुित प्रणािीबाट 

पाररत गररनेछ, 



 


 

(ङ) सलिलतको बैठकको लनणर्य सलिलतका संर्ोिक र सदस्र् सलचवबाट प्रिालणत गररनेछ । 

पररच्छेदः ५ 

ल ल ध 

११. सहयोग ग ुयप नः (१) गाउँपालिकाको वालषयक र्ोिना तिजयिा गनय गाउँपालिका स्तरका रािनीलतक दि, बलृिलिवी, 

सािालिक संघ संस्था, गरै सरकारी संस्था, उपभोक्ता सलिलतिे सहर्ोग गनजयपनेछ । 

(२) गाउँपालिकाको वालषयक र्ोिना तिजयिा गनय बिटे तथा कार्यक्रि तिजयिा सलिलतिे सम्बलन्धत लवज्ञ तथा परािियदाता 

पररचािन गनय सक्नेछ । 

(३) सलिलतिे बिटे तथा कार्यक्रि तिजयिा गने सन्दभयिा अन्र् गाउँ कार्यपालिकाको प्रलतलनलध आिन्त्रण गनय सक्नेछ । 

१२. बैठक भत्ाः (१) बिटे तथा कार्यक्रि तिजयिा सलिलत तथा लवषर्गत सलिलतका पदालधकारीहरुिाई बैठकिा उपलस्थलत 

अनजसार कार्ायपालिका तोकेअनजसार बैठक भत्ता उपिब्ध  गराउन सलकनेछ ।  

(२) सलिलतका पदालधकारी बाहके अन्र् आिलन्त्रक तथा कियचारीहरुिाई वठैकिा भाग लिएका लदनको आधारिा 

सलिलतका पदालधकारीिे पाउने दर अनजरुप नै प्रदान गररनेछ । 

१३. उपसलमलत  ा काययदि गठ  ग य सलक ेः (१) सलिलतिे गाउँपालिकाको र्ोिना तिजयिा प्रकृर्ा र बिटे लनिायणसँग 

सम्बलन्धत कज नै लबषर् वा के्षत्र सम्बन्धिा अध्र्र्न अनजसन्धान गनय आवश्र्क ठानेिा उपसलिलत वा कार्यदि गठन गनय 

सलकनेछ ।  

(२) र्सरी गठन हुने उपसलिलत वा कार्यदिको कार्य लववरण, सेवा ितय सजलवधा सम्बन्धी व्र्वस्था सलिलतको लसफाररसिा 

गाउँकार्यपालिकाको लनणयर् बिोलिि हुनेछ । 

१४. बैठकको ल णयय प्रमालणकरण र अलभिेखः (१) बिटे तथा कार्यक्रि तिजयिा सलिलतिे सलिलतको बैठकहरुको 

लनणर्य संर्ोिक तथा सदस्र्-सलचवको संर्ोिक तथा सदस्र्-सलचवको दस्तखत गराई अलभिेख राख्नज पनेछ । 

(२) लवषर्गत सलिलतहरुिे आ-आफ्ना सलिलतका बैठकहरुका लनणर्य तथा प्रस्तावहरु संर्ोिक तथा सदस्र्-सलचवबाट 

प्रिालणत गराई अलभिेख राख्नज पनेछ । 

१५. काययल लधको व्याखयाः र्स कार्यलवलधको अलन्ति व्र्ाख्र्ा गने अलधकार गाउँ कार्यपालिकािा नीलहत रहनेछ ।  

१६. प्रचलित का ू सँग बालिएमाः र्स कार्यलवलधिा िलेखएका कज नै कज रा प्रचलित काननूसँग बालझएको खण्डिा 

बालझएको हदसम्ि प्रचलित काननू बिोलिि नै हुनेछ । 

आज्ञािे  

लदलिप कुमार तामाङ 

प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत 


