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छत्रदेव गाउपँालिकाको आलथिक वर्ि २०७८/७९ को बजेट तथा कार्िक्रम तजजिमा 

सलमलतको कार्िसञ्चािन सम्बन्धी प्रस्ताविाई कार्ािन्वर्न गने सम्बन्धमा व्र्वस्था गनि 

बनेको कार्िलवलध,  

प्रस्तावनााः 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ बमोजजम गजठत बजेट तथा काययक्रम 

तजजयमा सजमजतको काम, कतयव्य र ऄजधकारलाइ थप स्पष्ट गरी सजमजतको भजूमकालाइ 

प्रभावकारी र पररणाममजखी बनाईन वाञ्छनीय भएकोले,  

 छत्रदवे गाईँपाजलकाको प्रशासकीय काययजवजध जनयजमत गने ऐन, २०७४ को 

दफा ४ बमोजजम गाईँ काययपाजलकाले यो काययजवजध तजजयमा गरेको छ ।  

पररच्छेद– १ 

प्रारलम्भक 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भः 

 (१) यो काययजवजधको नाम छत्रदवे गाईँपाजलकाको “बजेट तथा काययक्रम तजजयमा 

सजमजतको काययसञ्चालन काययजवजध, २०७८” रहकेो छ । 

 (२) यो काययजवजध स्थानीय राजपत्रमा प्रकाजशत भएको जमजतदजेख लाग ूहुनेछ । 

२. पररभाषाः जवषय वा प्रसङ्गगले ऄको ऄथय नलागेमा यो काययजवजधमा,– 

   (क) “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 

सम्झनज पछय । 

       (ख)  “सजमजत” भन्नाले ऐनको दफा ६७ बमोजजम गठन हुने बजेट 

तथा काययक्रम तजजयमा सजमजत सम्झनज    पछय । 

  (ग)  “संयोजक” भन्नाले बजेट तथा काययक्रम तजजयमा सजमजतको 

संयोजक सम्झनज पछय । 

   (घ)  “सदस्य” भन्नाले सजमजतको सदस्य सम्झनज पछय । 

   (ङ) “सदस्य–सजचव” भन्नाले सजमजतको सदस्य–सजचव सम्झनज 

पछय । 

पररच्छेद– २ 

बजेट तथा काययक्रम तजजयमा सलमलतको काययिेत्र 

३.  सलमलतको काययिेत्रः सजमजतको काययके्षत्र ऐनको दफा ६७ ईपदफा (२) मा 

ईल्लेजखत कामका ऄजतररक्त दहेाय बमोजजम हुनेछः– 
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 (क) वाजषयक बजेट तथा काययक्रम तजजयमा सम्बन्धी 

काययताजलका तयार गरी काययपाजलकामा पेश गने, 

(ख) जवषयगत सजमजतका सदस्यहरुको जजम्मेवारी बाँडफाँट 

वा हरेफेर सम्बन्धमा सजझाव सजहत काययपाजलकामा पेश 

गने,  

(ग) वस्ती र वडा तहको योजना तजजयमा कायय काययताजलका 

ऄनजसार भए नभएको ऄनजगमन तथा अवश्यक 

सहजजकरण गने, 

(घ) गैर सरकारी संस्था, सामजदाजयक संस्था, सहकारी संस्था 

र जनजी के्षत्रसमेतको योजना तथा काययक्रम पेश गने 

ढाँचा तथा समयसीमा जनधायरण गने, 

(ङ) वडा सजमजत र गैर सरकारी संस्था, सामजदाजयक संस्था, 

सहकारी संस्था र जनजी के्षत्रबाट प्राप्त काययक्रम 

जवषयगत रुपमा जवभाजन गरी सम्बजन्धत जवषयगत 

सजमजतमा पठाईने,  

(च) जवषयगत सजमजतको बैठक अयोजनाको लाजग 

समन्वय गने तथा अवश्यक प्राजवजधक सहयोग 

ईपलब्ध गराईन,े  

(छ) अयोजना तथा काययक्रम कज न जवषयगत सजमजतसँग 

सम्बजन्धत हो भन्ने जवषयको जनर्क्यौल गने,  

(ज) बजेट सीमा र मागयदशयन बमोजजम जवषयगत 

सजमजतहरुबाट बजेट तथा काययक्रम प्रस्ताव भए 

नभएको यजकन गने, 

(झ) अवजधक योजना ऄनजरुप मध्यमकालीन खचय 

संरचनालाइ ऄजन्तम रुप जदइ काययपाजलकामा पेश गने, 

(ञ) मध्यमकालीन खचय संरचना तजजयमा काययदलको काममा 

अवश्यक मागयदशयन गने, 

(ट) मध्यमकालीन खचय संरचना र वाजषयक बजेट तथा 

काययक्रमबीच सामञ्जस्यता कायम गने गराईने,  

(ठ) अयोजना बैंकमा समावेश गनजयपने अयोजनाहरुको 

पजहचान गरी काययपाजलकामा पेश गने,  
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(ड) अयोजना बैंकमा समावेश भएका अयोजना र 

गाईँपाजलकाको समग्र जवकासका लाजग अवश्यक 

दजेखएका अयोजनाहरु प्राथजमकताका अधारमा 

वाजषयक जवकास काययक्रममा समावेश गनय प्रस्ताव गने, 

(ढ) ऄनजसचूी १ बमोजजमको ढाँचामा वाजषयक नीजत तथा 

काययक्रमको मस्यददा गरी ऄध्यक्षसमक्ष पेश गने, 

(ण) ऄनजसचूी २ बमोजजमको बजेट वक्तव्य र जवजनयोजन 

जवधयेकको मस्यददा तयार गरी काययपाजलकामा पेश 

गने,  

(त)   काययपाजलकाले तोकेको तथा सजमजतले अवश्यक 

दखेेका ऄन्य कायय गने ।  

पररच्छेद –३ 

सलमलतका पदालधकारीहरुको भूलमका 

४. संयोजकको काम, कतयव्य र ऄलधकारः संयोजकको काम, कतयव्य र 

ऄजधकार दहेाय बमोजजम हुनेछः–  

(क)  सजमजतको बैठकको ऄध्यक्षता गने, 

(ख)  सजमजतको बैठकको जमजत र समय तोर्क्ने,  

(ग)  बैठकको सम्भाजवत काययसचूी तय गने, 

(घ)  बजेट तथा काययक्रम तजजयमासँग सम्बजन्धत ऄन्तर 

जनकायगत समन्वय गने, 

(ङ)  सदस्यहरुको जजम्मेवारी बाँडफाँट गने, 

(च)  सजमजतको जनणयय प्रमाजणत गने,  

(छ)  सजमजतले तोकेका ऄन्य कायय गने ।   

५. सदस्यको काम, कतयव्य र ऄलधकारः सदस्यको काम, कतयव्य र ऄजधकार 

दहेाय बमोजजम हुनेछः– 

(क)  सजमजतको बैठकमा ईपजस्थत भै अफ्नो सजझाव र 

धारणा राख्ने,   

(ख)  अफज लाइ तोजकएको काययजजम्मेवारी जनवायह गने, 

(ग)  अफज ले नेततृ्व जलएको जवयषयगत सजमजत र बजेट तथा 

काययक्रम तजजयमा सजमजतबीच समन्वय कायम गने, 
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(घ)  अफ्नो जवषयगत के्षत्रमा पने नीजत तथा काययक्रम तजजयमा 

गनय अवश्यक समन्वय गने,  

(ङ)  सजमजतले तोकेका ऄन्य कायय गने । 

६. सदस्य–सलचवको काम, कतयव्य र ऄलधकारः सदस्य–सजचवको काम, 

कतयव्य र ऄजधकार दहेाय बमोजजम हुनेछः– 

(क)   सजमजतको सदस्य–सजचव भइ काम गने,   

(ख) संयोजकसँग समन्वय गरी बैठकको काययसचूी तयार 

गने, प्रस्ताव तयार गने र सदस्यहरुलाइ पत्राचार गने, 

 (ग)  बजेट तथा काययक्रम तजजयमासँग सम्बजन्धत जवषयहरुमा 

अवश्यक सचूना तथा तथ्याङ्क  सङ्कलन, जवशे्लषण 

गरी सजमजतको बैठकमा पेश गने, 

(घ)   मध्यमकालीन खचय संरचनाको मस्यददा तयार गनय 

समन्वय र सहयोग गने, 

(ङ)   बजेट तथा काययक्रमलाइ अवजधक योजना, 

मध्यमकालीन खचय संरचना तथा दीगो जवकासका 

लक्ष्यका सचूकसँग तादम्यता जमलाईन अवश्यक 

समन्वय गने,   

 (च)   सजमजतलाइ नीजत तथा काययक्रम, बजेट बक्तव्य र 

जवजनयोजन जवधेयकको मस्यददा तयार गनय सहयोग गने, 

(छ)   सजमजतको जनणयय कायायन्वयन गने गराईने, 

(ज)   सजमजतले तोकेका ऄन्य कायय गने ।  

पररच्छेद– ४ 

सलमलतको बैठक सम्बन्धी काययलवलध 

७. सलमलतको बैठकः  

(१) सजमजतको बैठक अवश्यकता ऄनजसार बस्न सर्क्नेछ । 

(२) ईपदफा (१) मा जजनसजकै कज रा लेजखएको भएता पजन सजमजतको बैठक प्रत्येक 

अजथयक वषयको जेठ मसान्तजभत्र बसी ऄनजसचूी ३ बमोजजमको ढाँचामा बजेट 

तथा काययक्रमको प्रस्ताव तयार गरी काययपाजलकामा पेश गरीसर्क्नज पनेछ ।  

८. सलमलतको बैठक सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) सजमजतको बैठक संयोजकले 

तोकेको जमजत, समय र स्थानमा बस्नेछ र सजमजतका सदस्यमध्ये कजम्तमा 
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एकाईन्न प्रजतशत सदस्यको ईपजस्थती भएमा बैठकको गणपजरक संख्या पजगेको      

माजननेछ ।  

  (२) बैठकको ऄध्यक्षता संयोजकले गनेछ र जनजको ऄनजपजस्थजतमा 

सजमजतमा प्रजतजनजधत्व गने काययपाजलकाका सदस्यमध्येबाट जेष्ठ 

सदस्यले बैठकको ऄध्यक्षता गनेछ ।  

  (३) सजमजतको बैठकको जनणयय सवयसम्मतीबाट हुनेछ । सवयसम्मती हुन 

नसकेमा सजमजतका कज ल सदस्य संख्याको बहुमतबाट गरेको जनणयय 

मान्य हुनेछ ।  

  (४) सजमजतले अवश्यकता ऄनजसार जवषय जवज्ञहरुलाइ बैठकमा 

अमन्त्रण गनय सर्क्नेछ ।  

   (५) बैठकको जनणयय संयोजकले प्रमाजणत गनेछ । 

पररच्छेद– ५ 

लवलवध 

९. सहयोग गनजयपननः (१) सजमजतलाइ वाजषयक बजेट तथा काययक्रम तजजयमा गने 

सन्दभयमा राजनीजतक दलका स्थानीय प्रजतजनजध, जनजी के्षत्र, सामाजजक संघ 

संस्था, गैर सरकारी संस्था, सहकारी संस्था, ईपभोक्ता सजमजतले अवश्यक 

सहयोग गनजयपनेछ । 

  (२) ऄन्य स्थानीय तह वा जनकायसँगको साझेदारीमा अयोजना 

सञ्चालन गनेगरी बजेट तथा काययक्रममा समावेश गनजयपने ऄवस्थामा सजमजतले 

त्यस्ता जनकायका प्रजतजनजधलाइ बैठकमा अमन्त्रण गनय सर्क्नेछ । 

१०. बैठक भत्ाः सजमजतका पदाजधकारीले पाईने बैठक भत्ता तथा ऄन्य सजजवधा 

प्रदशे कानजन बमोजजम हुनेछ ।  

११.  उपसलमलत वा काययदि गठन गनय सलकनेः (१) सजमजतले अफ्नो काममा 

सहयोग पजग्नेगरी अवश्यकता ऄनजसार सजमजतका कज नै सदस्यको संयोजकत्वमा 

सम्बजन्धत जवषय के्षत्रका जवज्ञ समेत समावेश भएको ईपसजमजत वा काययदल 

गठन गनय सर्क्नेछ ।  

  (२) ईपदफा (१) बमोजजम गठन हुने ईपसजमजत वा काययदलको 

काययजववरण त्यस्तो ईपसजमजत वा काययदल गठन गदायकै बखत तोजकजदनज पनेछ ।  

  (३) यस दफा बमोजजम गठन हुने ईपसजमजत वा काययदलका 

सदस्यलाइ कज नै सेवा सजजवधा ईपलब्ध गराईनज पने ऄवस्थामा प्रचजलत कानजनको 

ऄधीनमा रही काययपाजलकाले तोकेबमोजजम हुनेछ ।  
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१२.  ऄलधकार प्रत्यायोजनः संयोजकले अफज लाइ प्राप्त ऄजधकार सजमजतका 

सदस्यलाइ प्रत्यायोजन गनय सर्क्नेछ । 

१३.  बाधा ऄड्काउ फज काउने ऄलधकारः यस काययजवजधमा ईजल्लजखत कज नै कज रामा 

जिजवधा वा कज नै बाधा ऄड्काई ईत्पन्न भएमा काययपाजलकाले त्यस्तो बाधा 

ऄड्काई फज काईन सर्क्नेछ ।  

ऄनजसचूी– १ 

(काययजवजधको दफा ३ को खण्ड (ढ) सँग सम्बजन्धत) 

वालषयक नीलत तथा काययक्रमको ढाँचा 

क.  संबोधन र संस्मरणः  

 सम्बोधन  

 योगदान  

 सँस्मरण  

 अभार अजद  

ख.  लवद्यमान पररवेशः 

 राजनीजतक 

 अजथयक  

 सामाजजक 

 प्रशासनीक अजद  

ग.  लवकास र समृलिको िक्ष्य प्रालप्तका िालग गररएका महत्वपूणय प्रयास, 

ऄवसर तथा चूनौलतः 

 चाजलएका कदम तथा महत्पणूय प्रयासहरु  

 जवद्यमान ऄवसरहरु  

 जवद्यमान चनूदजतहरु  

घ.  नीलत तथा काययक्रम तजजयमाका अधारहरुः  

 संजवधान  

 प्रचजलत काननूी व्यवस्था  

 राजरिय, प्रदशे र स्थानीय नीजत, योजना र लक्ष्य 
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 ऄनजभव तथा जसकाइ अजद  

 

ङ.  चािज अ.व.को हािसम्मका प्रमजख उपिलधधहरुको संलिप्त लववरणः 

 भदजतक ईपलजब्ध 

 अजथयक सामाजजक ईपलजब्ध 

 वातावरणीय ईपलजब्ध  

 संस्थागत ईपलजब्ध 

च.  अगामी अ.व.का प्राथलमकता प्राप्त प्रमजख काययक्रमहरुः 

 अजथयक जवकास 

 सामाजजक जवकास 

 पवूायधार जवकास 

 वन तथा वातावरण 

 सजशासन तथा संस्थागत जवकास 

छ.  अगामी अ.व. को प्रमजख नीलतहरु    

ऄनजसचूी– २ 

(काययजवजधको दफा ३ को खण्ड (ण) सँग सम्बजन्धत) 

सभामा पेश गनन वजेट वक्तव्यको ढाँचा 

१. संबोधन र संस्मरणः  

 सम्बोधन  

 योगदान  

 सँस्मरण  

 अभार अजद  

२.  चािज अ.व.को हािसम्मका प्रमजख उपिलधधहरुको संलिप्त लववरणः 

 भदजतक ईपलजब्ध 

 अजथयक सामाजजक ईपलजब्ध 

 वातावरणीय ईपलजब्ध  
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 संस्थागत ईपलजब्ध 

३. बजेटको सोंच, िक्ष्य, उदे्दश्य र ऄपेलित उपिलधधहरुः– 

 (क) सोच :   अवजधक योजना तयार भए सो योजनावाट जलआने,  

(ख) लक्ष्य:  वाजषयक बजेट तथा काययक्रमले सामाजजक, अजथयक तथा 

वातावरणीय जवकासमा हाजसल गनय चाहकेो ऄवस्थामा योगदान पजर  याईने 

माजथल्लो तहको नजतजा ईल्लेख गने,  

 (ग)  ईद्दशे्यहरु : वाजषयक बजेट तथा काययक्रम सञ्चालन भएबाट जवषय के्षत्रगत 

रुपमा हाजसल हुने नजतजाहरु  ईल्लेख  गने,  

(घ)  ऄपेजक्षत ईपलजब्धहरु (प्रजतफल) : काययक्रम तथा अयोजनाहरु सञ्चालन 

गररएपजछ तत्काल हाजसल हुन सर्क्ने ईपलजब्धहरु ईल्लेख गने । 

४. वालषयक बजेट तथा काययक्रम तजजयमा गदाय ऄविम्वन गररएका प्रमजख नीलत 

तथा अधारहरुः– 

(क)  समग्र नीजत तथा अधारहरु : राज्यका जनदशेक जसद्धान्त, मदजलक हक, 

सङ्घीयता कायायन्वयन, गरीवी न्यजूनकरण, अजथयक तथा जवत्तीय 

अत्मजनभयरता, जदगो जवकास लक्ष्य अजद । 

(ख)  के्षत्रगत नीजत तथा अधारहरु (प्रमजख रुपमा नीजत तथा काययक्रममा 

अधाररत हुने) :  

         (१)  अजथयक के्षत्र : ईत्पादन, रोजगारी, व्यवसाय प्रवद्धयन, 

सहकाररता जवकास, गररवी हटाईने 

          (२) सामाजजक जवकास : ऄजनवायय तथा जनःशजल्क जशक्षा र 

गजणस्तर, जशक्षमा सवैको पहुचँ, समावेशी जवकास, भेदभाव 

तथा छज वाछज तरजहत समाज, स्वास्थ्य सेवामा पहुचँ, सवैका 

लाजग खानेपानी, तथा सरसफाइ, मजहला, बाल तथा 

ऄपाङ्गमैत्री सेवा अजद । 

     (३)  पवूायधार के्षत्र : यातायात पहुँच, ईत्पादन वजृद्ध ईन्मजख, 

वाताववरण मैत्री, सेवा प्रवाहमा सरलताका लाजग भवनहरु, 

बजार, अवासजवजहनका लाजग अवास योजना, जदगो पवूायधार 

ईपयोग, ईजाय, जवद्यजत,् सञ्चारमा पहुचँ, तथा भजकम्पको 

क्षजतको पजनयलाभ तथा पजनजनमायण । 

           (४)  वन वातावरण तथा जवपद व्यवस्थापन : वन, जैजवक जवजवधता 

संरक्षण, वातावरणमैत्री जवकास तथा शासन, जलवाय ूपररवतयन 
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ऄनजकूलन, प्रकोप नर्क्साङ्कन तथा जवपद व्यवस्थापन 

अयोजना, वाढी जवयन्त्रण अजद । 

           (५)  संस्थागत जवकास, सेवा प्रवाह र सजशासन : काननू जनमायण, 

सङ्गठन व्यवस्थापन, दरवन्दी तथा पदपजूतय, पदाजधकारी तथा 

कमयचारीको क्षमता जवकास, जवद्यजतीय प्रणाली, पारदजशयता, 

सञ्चार माध्यमको ईपयोग, सेवामा नागररकहरुको पहुचँ, 

जवत्तीय व्यवस्थापन तथा लेखा पररक्षण अजद।  

५. मजख्य अयोजना काययक्रमहरुको लववरण तथा ऄनजमालनत व्यय र ्ोत 

व्यवस्थापनः– 

 (क)   मजख्य अयोजना काययक्रमहरुको जववरण : जवषय के्षत्र/ईपके्षत्र ऄनजसार 

प्रजतफलबाट लाभाजन्वत हुने जनसङ्ख्या, अयोजना सञ्चालन हुने 

स्थान, लागत र लागत सहभाजगता अजद । 

 (ख)   ऄनजमाजनत व्यय र श्रोत व्यवस्थापनः  अन्तररक अय, सङ्घ तथा 

प्रदशे सरकारबाट हुने जवत्तीय हस्तान्तरण, राजस्व वाँडफाँड, ऋण 

अजद ।  

६.  धन्यवाद ज्ञापन 

७.  ऄनजसूचीहरु 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ऄनजसचूी– ३ 

(काययजवजधको दफा ७ को ईपदफा (२) सँग सम्बजन्धत) 

वालषयक बजेट तथा काययक्रमको ढाँचा 
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