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सिरीजङ्घा राजपत्र 
 

सिरीजङ्घा गााँउपासिकाद्धारा प्रकाशित 

खण्ड३) ताप्लेजुङ, प्रदशेनम्वर१, नेपाल, आषाढ १३ गते २०७८ साल (संख्या ५ 

 

भाग २ 

सिरीजङ्घा गााँउपासिका 
गााँउ कार्यपासिकाको कार्ायिर् 

तेल्िोक, ताप्िेजङु, प्रदेि नं. १, नेपाि। 

सिरीजङ्घा गााँउपासिकाको गााँउ कार्यपासिकािे पाररत गरेको ति िेशिए बमोशजमको कार्यववसि 

िवयिािरणको जानकारीको िासग प्रकाशित गरीएको छ । 

िम्वत ्२०७८ िािको ऐन / सनर्माविी / सनदेशिका / कार्यववसि / मापदण्ड नं. ५ 
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सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा िसमसतको कार्यिञ्चािन 
कार्यववसि, २०७८  

प्रमाणीकरण समसत : २०७८।०३।१२ 

 
प्रस्तावनााः स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ६७ बमोशजम गठित बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा 
िसमसतको काम, कतयव्र् र असिकारिाई थप स्पष्ट गरी िसमसतको भसूमकािाई प्रभावकारी र पररणाममिुी 
बनाउन वाञ्छनीर् भएकोिे,  

 सिरीजङ्घा गाउाँपासिकाको प्रिािकीर् कार्यववसि सनर्समत गने ऐन, २०७७ को दफा ४ बमोशजम 
गाउाँ कार्यपासिकािे र्ो कार्यववसि तजुयमा गरेको छ ।  

 

पररच्छेद– १ 

प्रारशम्भक 

१. िंशिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्ो कार्यववसिको नाम “सिरीजङ्घा गाउाँपासिका बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा 
िसमसतको कार्यिञ्चािन कार्यववसि, २०७८” रहेको छ । 

   (२) र्ो कार्यववसि स्थानीर् राजपत्रमा प्रकाशित भएको समसतदेशि िागू हनुछे । 

२. पररभाषााः ववषर् वा प्रिङ्गिे अको अथय निागेमा र्ो कार्यववसिमा,– 

   (क) “ऐन” भन्नािे स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४ िम्झन ुपछय । 

  (ि)  “िसमसत” भन्नािे ऐनको दफा ६७ बमोशजम गिन हनुे बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा 
िसमसत िम्झन ुपछय । 

  (ग)  “िंर्ोजक” भन्नािे बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा िसमसतको िंर्ोजक िम्झन ुपछय । 

   (घ)  “िदस्र्” भन्नािे िसमसतको िदस्र् िम्झन ुपछय । 

   (ङ) “िदस्र्–िशचव” भन्नािे िसमसतको िदस्र्–िशचव िम्झन ुपछय । 

 

पररच्छेद– २ 

बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा िसमसतको कार्यिते्र 

३.  िसमसतको कार्यिते्राः िसमसतको कार्यिते्र ऐनको दफा ६७ उपदफा (२) मा उशल्िशित कामका 
असतररक्त देहार् बमोशजम हनुछेाः– 
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 (क) वावषयक बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा िम्बन्िी कार्यतासिका तर्ार गरी 
कार्यपासिकामा पेि गने, 

(ि) ववषर्गत िसमसतका िदस्र्हरुको शजम्मेवारी बााँडफााँट वा हेरफेर िम्बन्िमा 
िझुाव िवहत कार्यपासिकामा पेि गने, 

(ग) वस्ती र वडा तहको र्ोजना तजुयमा कार्य कार्यतासिका अनिुार भए नभएको 
अनगुमन तथा आवश्र्क िहशजकरण गने, 

(घ) गैर िरकारी िंस्था, िामदुावर्क िंस्था, िहकारी िंस्था र सनजी िेत्र िमेतको 
र्ोजना तथा कार्यक्रम पेि गने ढााँचा तथा िमर्िीमा सनिायरण गने, 

(ङ) वडा िसमसत र गैर िरकारी िंस्था, िामदुावर्क िंस्था, िहकारी िंस्था र सनजी 
िेत्रबाट प्राप्त कार्यक्रम ववषर्गत रुपमा ववभाजन गरी िम्बशन्ित ववषर्गत 
िसमसतमा पिाउन,े 

(च) ववषर्गत िसमसतको बैिक आर्ोजनाको िासग िमन्वर् गने तथा आवश्र्क 
प्राववसिक िहर्ोग उपिब्ि गराउने, 

(छ) र्ोजना तथा कार्यक्रम कुन ववषर्गत िसमसतिाँग िम्बशन्ित हो भने्न ववषर्को 
सनर्क्र्ौि गने,  

(ज) बजेट िीमा र मागयदियन बमोशजम ववषर्गत िसमसतहरुबाट बजेट तथा कार्यक्रम 
प्रस्ताव भए नभएको र्वकन गने, 

(झ) आवसिक र्ोजना अनरुुप मध्र्मकािीन िचय िंरचनािाई अशन्तम रुप ठदई 
कार्यपासिकामा पेि गने, 

(ञ) मध्र्मकािीन िचय िंरचना तजुयमा कार्यदिको काममा आवश्र्क मागयदियन गने, 

(ट) मध्र्मकािीन िचय िंरचना र वावषयक बजेट तथा कार्यक्रमबीच िामञ्जस्र्ता 
कार्म गने गराउन,े  

(ि) आर्ोजना बैंकमा िमावेि गनुयपने आर्ोजनाहरुको पवहचान गरी कार्यपासिकामा 
पेि गने,  

(ड) आर्ोजना बैंकमा िमावेि भएका आर्ोजना र गाउाँपासिकाको िमग्र ववकािका 
िासग आवश्र्क देशिएका आर्ोजनाहरु प्राथसमकताका आिारमा वावषयक ववकाि 
कार्यक्रममा िमावेि गनय प्रस्ताव गने, 
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(ढ) अनिूुची १ बमोशजमको ढााँचामा वावषयक नीसत तथा कार्यक्रमको मस्र्ौदा गरी 
अध्र्ि िमि पेि गने, 

(ण) अनिूुची २ बमोशजमको बजेट वक्तव्र् र ववसनर्ोजन वविरे्कको मस्र्ौदा तर्ार 
गरी कार्यपासिकामा पेि गने,  

(त)   कार्यपासिकािे तोकेको तथा िसमसतिे आवश्र्क देिेका अन्र् कार्य गने ।  

 

पररच्छेद –३ 

िसमसतका पदासिकारीहरुको भसूमका 
४. िंर्ोजकको काम, कतयव्र् र असिकाराः िंर्ोजकको काम, कतयव्र् र असिकार देहार् बमोशजम 

हनुेछाः–  

(क)  िसमसतको बैिकको अध्र्िता गने, 

(ि)  िसमसतको बैिकको समसत र िमर् तोर्क्न,े  

(ग)  बैिकको िम्भाववत कार्यिूची तर् गने, 

(घ)  बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमािाँग िम्बशन्ित अन्तर सनकार्गत िमन्वर् गने, 

(ङ)  िदस्र्हरुको शजम्मेवारी बााँडफााँट गने, 

(च)  िसमसतको सनणयर् प्रमाशणत गने,  

(छ)  िसमसतिे तोकेका अन्र् कार्य गने ।   

५. िदस्र्को काम, कतयव्र् र असिकाराः िदस्र्को काम, कतयव्र् र असिकार देहार् बमोशजम हनुेछाः– 

(क)  िसमसतको बैिकमा उपशस्थत भै आफ्नो िझुाव र िारणा राख्न,े   

(ि)  आफुिाई तोवकएको कार्यशजम्मेवारी सनवायह गने, 

(ग)  आफुिे नेततृ्व सिएको ववर्षर्गत िसमसत र बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा 
िसमसतबीच िमन्वर् कार्म गने, 

(घ)  आफ्नो ववषर्गत िते्रमा पने नीसत तथा कार्यक्रम तजुयमा गनय आवश्र्क िमन्वर् 
गने,  

(ङ)  िसमसतिे तोकेका अन्र् कार्य गने । 
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६. िदस्र्–िशचवको काम, कतयव्र् र असिकाराः िदस्र्–िशचवको काम, कतयव्र् र असिकार देहार् 

बमोशजम हनुेछाः– 

(क)   िसमसतको िदस्र्–िशचव भई काम गने,   

(ि) िंर्ोजकिाँग िमन्वर् गरी बैिकको कार्यिूची तर्ार गने, प्रस्ताव तर्ार गने र 
िदस्र्हरुिाई पत्राचार गने, 

(ग)  बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमािाँग िम्बशन्ित ववषर्हरुमा आवश्र्क िूचना तथा 
तथ्र्ाङ्क  िङ्किन, ववश्लषेण गरी िसमसतको बैिकमा पेि गने, 

(घ)   मध्र्मकािीन िचय िंरचनाको मस्र्ौदा तर्ार गनय िमन्वर् र िहर्ोग गने, 

(ङ)   बजेट तथा कार्यक्रमिाई आवसिक र्ोजना, मध्र्मकािीन िचय िंरचना तथा दीगो 
ववकािका िक्ष्र्का िूचकिाँग तादम्र्ता समिाउन आवश्र्क िमन्वर् गने,   

(च)   िसमसतिाई नीसत तथा कार्यक्रम, बजेट बक्तव्र् र ववसनर्ोजन वविेर्कको मस्र्ौदा 
तर्ार गनय िहर्ोग गने, 

(छ)   िसमसतको सनणयर् कार्ायन्वर्न गने गराउन,े 

(ज)   िसमसतिे तोकेका अन्र् कार्य गने ।  

 

पररच्छेद– ४ 

िसमसतको बैिक िम्बन्िी कार्यववसि 

७. िसमसतको बैिकाः (१) िसमसतको बैिक आवश्र्कता अनिुार बस्न िर्क्नछे । 

  (२) उपदफा (१) मा जनुिकैु कुरा िेशिएको भएता पसन िसमसतको बैिक प्रत्रे्क आसथयक 
वषयको जेि मिान्तसभत्र बिी अनिूुची ३ बमोशजमको ढााँचामा बजेट तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव तर्ार 
गरी कार्यपासिकामा पेि गरी िर्क्नपुनेछ ।  

८. िसमसतको बैिक िम्बन्िी व्र्वस्थााः (१) िसमसतको बैिक िंर्ोजकिे तोकेको समसत, िमर् र स्थानमा 
बस्नेछ र िसमसतका िदस्र्मध्रे् कशम्तमा एकाउन्न प्रसतित िदस्र्को उपशस्थती भएमा बैिकको 
गणपरुक िंख्र्ा पगेुको मासननेछ ।  

  (२) बैिकको अध्र्िता िंर्ोजकिे गनेछ र सनजको अनपुशस्थसतमा िसमसतमा प्रसतसनसित्व गने 
कार्यपासिकाका िदस्र्मध्रे्बाट जेष्ठ िदस्र्िे बैिकको अध्र्िता गनेछ ।  

  (३) िसमसतको बैिकको सनणयर् िवयिम्मतीबाट हनुेछ । िवयिम्मती हनु निकेमा िसमसतका 
कुि िदस्र् िंख्र्ाको बहमुतबाट गरेको सनणयर् मान्र् हनुछे ।  
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  (४) िसमसतिे आवश्र्कता अनिुार ववषर् ववज्ञहरुिाई बैिकमा आमन्त्रण गनय िर्क्नेछ ।  

  (५) बैिकको सनणयर् िंर्ोजकिे प्रमाशणत गनेछ । 

 

पररच्छेद– ५ 

ववववि 

९. िहर्ोग गनुयपनेाः (१) िसमसतिाई वावषयक बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा गने िन्दभयमा राजनीसतक दिका 
स्थानीर् प्रसतसनसि, सनजी िते्र, िामाशजक िंघिंस्था, गैर िरकारी िंस्था, िहकारी िंस्था, उपभोक्ता 
िसमसतिे आवश्र्क िहर्ोग गनुयपनेछ । 

  (२) अन्र् स्थानीर् तह वा सनकार्िाँगको िाझेदारीमा आर्ोजना िञ्चािन गनेगरी बजेट तथा 
कार्यक्रममा िमावेि गनुयपने अवस्थामा िसमसतिे त्र्स्ता सनकार्का प्रसतसनसििाई बैिकमा आमन्त्रण 
गनय िर्क्नेछ । 

१०. बैिक भत्ााः िसमसतका पदासिकारीिे पाउने बैिक भत्ा तथा अन्र् िवुविा प्रदेि काननु बमोशजम 
हनुेछ ।  

११.  उपिसमसत वा कार्यदि गिन गनय िवकनाेः (१) िसमसतिे आफ्नो काममा िहर्ोग पगु्ने गरी 
आवश्र्कता अनिुार िसमसतका कुनै िदस्र्को िंर्ोजकत्वमा िम्बशन्ित ववषर् िेत्रका ववज्ञ िमेत 
िमावेि भएको उपिसमसत वा कार्यदि गिन गनय िर्क्नेछ ।  

  (२) उपदफा (१) बमोशजम गिन हनुे उपिसमसत वा कार्यदिको कार्यवववरण त्र्स्तो 
उपिसमसत वा कार्यदि गिन गदायकै बित तोवकठदन ुपनेछ ।  

  (३) र्ि दफा बमोशजम गिन हनुे उपिसमसत वा कार्यदिका िदस्र्िाई कुनै िेवा िवुविा 
उपिब्ि गराउन ुपने अवस्थामा प्रचसित काननुको अिीनमा रही कार्यपासिकािे तोकेबमोशजम हनुेछ 
।  

१२.  असिकार प्रत्र्ार्ोजनाः िंर्ोजकिे आफुिाई प्राप्त असिकार िसमसतका िदस्र्िाई प्रत्र्ार्ोजन गनय 
िर्क्नेछ । 

१३.  बािा अड्काउ फुकाउन ेअसिकाराः र्ि कार्यववसिमा उशल्िशित कुनै कुरामा ठिवविा वा कुनै बािा 
अड्काउ उत्पन्न भएमा कार्यपासिकािे त्र्स्तो बािा अड्काउ फुकाउन िर्क्नेछ ।  

A. अनिूुची– १ 

(कार्यववसिको दफा ३ को िण्ड (ढ) िाँग िम्बशन्ित) 

वावषयक नीसत तथा कार्यक्रमको ढााँचा 
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क.  िंबोिन र िंस्मरणाः  

 िम्बोिन  

 र्ोगदान  

 िाँस्मरण  

 आभार आठद  

ि.  ववद्यमान पररवेिाः 

 राजनीसतक 

 आसथयक  

 िामाशजक 

 प्रिािसनक आठद  

ग.  ववकाि र िमवृद्धको िक्ष्र् प्रासप्तका िासग गररएका महत्वपूणय प्रर्ाि, अविर तथा चनूौसताः 

 चासिएका कदम तथा महत्पूणय प्रर्ािहरु  

 ववद्यमान अविरहरु  

 ववद्यमान चनूौसतहरु  

घ.  नीसत तथा कार्यक्रम तजुयमाका आिारहरुाः  

 िंवविान  

 प्रचसित कानूनी व्र्वस्था  

 राविर्, प्रदेि र स्थानीर् नीसत, र्ोजना र िक्ष्र् 

 अनभुव तथा सिकाई आठद  

ङ.  चाि ुआ.व.को हाििम्मका प्रमिु उपिशब्िहरुको िंशिप्त वववरणाः 

 भौसतक उपिशब्ि 

 आसथयक िामाशजक उपिशब्ि 

 वातावरणीर् उपिशब्ि  

 िंस्थागत उपिशब्ि 

च.  आगामी आ.व.का प्राथसमकता प्राप्त प्रमिु कार्यक्रमहरुाः 

 आसथयक ववकाि 
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 िामाशजक ववकाि 

 पूवायिार ववकाि 

 वन तथा वातावरण 

 ििुािन तथा िंस्थागत ववकाि 

छ.  आगामी आ.व.को प्रमिु नीसतहरु     
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अनिूुची– २ 

(कार्यववसिको दफा ३ को िण्ड (ण) िाँग िम्बशन्ित) 

िभामा पेि गने वजेट वक्तव्र्को ढााँचा 

१. िंबोिन र िंस्मरणाः  

 िम्बोिन  

 र्ोगदान  

 िाँस्मरण  

 आभार आठद  

२.  चाि ुआ.व.को हाििम्मका प्रमिु उपिशब्िहरुको िंशिप्त वववरणाः 

 भौसतक उपिशब्ि 

 आसथयक िामाशजक उपिशब्ि 

 वातावरणीर् उपिशब्ि  

 िंस्थागत उपिशब्ि 

३. बजेटको िोंच, िक्ष्र्, उद्दशे्र् र अपेशित उपिशब्िहरुाः– 

 (क) िोच :   आवसिक र्ोजना तर्ार भए िो र्ोजनावाट सिइन,े  

(ि) िक्ष्र्:  वावषयक बजेट तथा कार्यक्रमिे िामाशजक, आसथयक तथा वातावरणीर् ववकािमा हासिि गनय 
चाहेको अवस्थामा र्ोगदान परु् र्ाउने मासथल्िो तहको नसतजा उल्िेि गने,  

 (ग)  उद्देश्र्हरु : वावषयक बजेट तथा कार्यक्रम िञ्चािन भएबाट ववषर् िेत्रगत रुपमा हासिि हनु े
नसतजाहरु  उल्िेि  गने,  

(घ)  अपेशित उपिशब्िहरु (प्रसतफि) : कार्यक्रम तथा आर्ोजनाहरु िञ्चािन गररएपसछ तत्काि 
हासिि हनु िर्क्ने उपिशब्िहरु उल्िेि गने । 

४. वावषयक बजेट तथा कार्यक्रम तजुयमा गदाय अविम्वन गररएका प्रमिु नीसत तथा आिारहरुाः– 

(क)  िमग्र नीसत तथा आिारहरु : राज्र्का सनदेिक सिद्धान्त, मौसिक हक, िङ्घीर्ता कार्ायन्वर्न, गरीवी 
न्रू्सनकरण, आसथयक तथा ववत्ीर् आत्मसनभयरता, ठदगो ववकाि िक्ष्र् आठद । 

(ि)  िेत्रगत नीसत तथा आिारहरु (प्रमिु रुपमा नीसत तथा कार्यक्रममा आिाररत हनुे) : 

  (१)  आसथयक िेत्र : उत्पादन, रोजगारी, व्र्विार् प्रवद्धयन, िहकाररता ववकाि, गररवी हटाउन े
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  (२) िामाशजक ववकाि : असनवार्य तथा सनाःिलु्क शििा र गणुस्तर, शििामा िवैको पहुाँच, 

िमावेिी ववकाि, भेदभाव तथा छुवाछुत रवहत िमाज, स्वास्थ्र् िेवामा पहुाँच, िवैका 
िासग िानेपानी, तथा िरिफाई, मवहिा, बाि तथा अपाङ्गमैत्री िेवा आठद । 

  (३)  पूवायिार िेत्र : र्ातार्ात पहुाँच, उत्पादन वृवद्ध उन्मिु, वातावरण मैत्री, िेवा प्रवाहमा 
िरिताका िासग भवनहरु, बजार, आवाि वववहनका िासग आवाि र्ोजना, ठदगो पूवायिार 
उपर्ोग, उजाय, ववद्यतु,् िञ्चारमा पहुाँच, तथा भकुम्पको िसतको पनुयिाभ तथा पनुसनमायण । 

  (४)  वन वातावरण तथा ववपद व्र्वस्थापन : वन, जैववक वववविता िंरिण, वातावरणमैत्री 
ववकाि तथा िािन, जिवारू् पररवतयन अनकूुिन, प्रकोप नर्क्िाङ्कन तथा ववपद 
व्र्वस्थापन आर्ोजना, वाढी सनर्न्त्रण आठद । 

  (५)  िंस्थागत ववकाि, िेवा प्रवाह र ििुािन : कानून सनमायण, िङ्गिन व्र्वस्थापन, दरवन्दी 
तथा पदपूसतय, पदासिकारी तथा कमयचारीको िमता ववकाि, ववद्यतुीर् प्रणािी, पारदशियता, 
िञ्चार माध्र्मको उपर्ोग, िेवामा नागररकहरुको पहुाँच, ववत्ीर् व्र्वस्थापन तथा िेिा 
पररिण आठद।  

५. मखु्र् आर्ोजना कार्यक्रमहरुको वववरण तथा अनमुासनत व्र्र् र श्रोत व्र्वस्थापनाः– 

 (क)   मखु्र् आर्ोजना कार्यक्रमहरुको वववरण : ववषर् िेत्र/उपिेत्र अनिुार प्रसतफिबाट िाभाशन्वत 
हनुे जनिङ्खख्र्ा, आर्ोजना िञ्चािन हनुे स्थान, िागत र िागत िहभासगता आठद । 

 (ि)   अनमुासनत व्र्र् र श्रोत व्र्वस्थापनाः  आन्तररक आर्, िङ्घ तथा प्रदेि िरकारबाट हनुे 
ववत्ीर् हस्तान्तरण, राजस्व वााँडफााँड, ऋण आठद ।  

६.  िन्र्वाद ज्ञापन 

७.  अनिूुचीहरु 
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अनिूुची– ३ 

(कार्यववसिको दफा ७ को उपदफा (२) िाँग िम्बशन्ित) 

वावषयक बजेट तथा कार्यक्रमको ढााँचा 

क्र.िं. 

कार्यक्रम/

आर्ोजना
को नाम कार्ायन्वर्

न हनु े
स्थान  

िक्ष्र् 

 

ववसनर्ोज
न रकम 

रु 

 

स्रोत  

आन्तरर
क स्रोत  

अन्तर िरकारी 
ववत्ीर् 

हस्तान्तरण  
राजश्व 
वााँडफााँ
ड  

अन्र् 
सनकार्बा

ट 
अनदुान  

ऋण 

जनिहभासग
ता जनिहभासगता नपेाि 

िरका
र 

प्रदेि 
िरका
र 
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