
 
मामाा गाउँपालिका राजपत्र 

खण्डः५  संख्ाः३    लमत ः२०७८/०३/१० 

भागः२ 

मामाा गाउँपालिका 
िटिनाथ दार्चािा  

सचदरूपश्चर्म प्रदेश नेपाि  
मामाा गाउँपालिकाको बजेि तथा कार्ाक्रम तजचामा सलमततको 
कार्ासञ्र्ािन कार्ाविधि, २०७८  

 

प्रस्तािनााः स्थानी् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ६७ 
बमोजजम गठि  बजेट  था का्ाक्रम  जजामा सलमत को काम, क ाव्् 
र अधिकारिाई थप स्पष्ट गरी सलमत को भूलमकािाई प्रभावकारी र 
पररणाममजखी बनाउन वाञ्छनी् भएकोिे, मामाागाउँपालिकाको 
प्रशासकी् का्ाववधि तन्लम  गने ऐन, २०७५ को दफा ४ बमोजजम 
गाउँ का्ापालिकािे ्ो का्ाववधि  जजामा गरेको छ ।  

पररच्छेद – १ 

प्रारश्भिक 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारभिाः( १ )्ो का्ाववधिको नाम “मामाा 
गाउँपालिका बजेट  था का्ाक्रम  जजामा सलमत को 
का्ासञ्चािन का्ाववधि, २०७८ ”रहेको छ । 



   (२ )्ो का्ाववधि स्थानी् राजपत्रमा प्रकालश  भएको 
लमत देखख िागू हजनेछ । 

२. पररिाषााः ववष् वा प्रसङ्गिे अको अथा निागेमा ्ो 
का्ाववधिमा,– 

   (क) “ऐन ”भन्नािे स्थानी् सरकार सञ्चािन 
ऐन, २०७४ सम्झनज पछा । 
  (ख ) “सलमत  ”भन्नािे ऐनको दफा ६७ बमोजजम 

गिन हजने बजेट  था का्ाक्रम  जजामा 
सलमत  सम्झनज पछा । 

  (ग ) “सं्ोजक ”भन्नािे बजेट  था का्ाक्रम 
 जजामा सलमत को सं्ोजक सम्झनज पछा । 

   (घ ) “सदस्् ”भन्नािे सलमत को सदस्् सम्झनज 
पछा । 

   (ङ) “सदस््–सधचव ”भन्नािे सलमत को सदस््–

सधचव सम्झनज पछा । 
 

पररच्छेद – २ 

बजेि तथा कार्ाक्रम तजचामा सलमततको कार्ािेत्र 

३ . सलमततको कार्ािेत्राः सलमत को का्ाक्षेत्र ऐनको दफा ६७ 
उपदफा (२ )मा उजलिखख  कामका अत ररक्  देहा् 
बमोजजम हजनेछः– 

 (क) वावषाक बजेट  था का्ाक्रम  जजामा 
सम्बन्िी का्ा ालिका  ्ार गरी का्ापालिकामा 
पेश गने, 

(ख) ववष्ग  सलमत का सदस््हरुको 
जजम्मेवारी बाँडफाँट वा हेरफेर सम्बन्िमा 
सजझाव सठह  का्ापालिकामा पेश गने, 

(ग) वस् ी र वडा  हको ्ोजना  जजामा का्ा 
का्ा ालिका अनजसार भए नभएको 
अनजगमन  था आवश््क सहजजकरण 
गने, 

(घ) गैर सरकारी संस्था, सामजदात्क संस्था, 
सहकारी संस्था र तनजी क्षते्रसमे को 



्ोजना  था का्ाक्रम पेश गने ढाँचा 
 था सम्सीमा तनिाारण गने, 

(ङ) वडा सलमत  र गैर सरकारी संस्था, 
सामजदात्क ससं्था, सहकारी संस्था र 
तनजी क्षेत्रबाट प्राप्  का्ाक्रम ववष्ग  
रुपमा ववभाजन गरी सम्बजन्ि  
ववष्ग  सलमत मा पिाउने, 

(च) ववष्ग  सलमत को बैिक आ्ोजनाको 
िाधग समन्व् गने  था आवश््क 
प्राववधिक सह्ोग उपिब्ि गराउने, 

(छ) ्ोजना  था का्ाक्रम कज न ववष्ग  
सलमत सँग सम्बजन्ि  हो भन्ने ववष्को 
तनक््ौि गने,  

(ज) बजेट सीमा र मागादशान बमोजजम 
ववष्ग  सलमत हरुबाट बजेट  था 
का्ाक्रम प्रस् ाव भए नभएको ्ककन 
गने, 

(झ) आवधिक ्ोजना अनजरुप मध््मकािीन 
खचा संरचनािाई अजन् म रुप ठदई 
का्ापालिकामा पेश गने, 

(ञ) मध््मकािीन खचा संरचना  जजामा 
का्ादिको काममा आवश््क मागादशान 
गने, 

(ट) मध््मकािीन खचा संरचना र वावषाक 
बजेट  था का्ाक्रमबीच सामञ्जस्् ा 
का्म गने गराउने,  

(ि) आ्ोजना बैंकमा समावेश गनजापने 
आ्ोजनाहरुको पठहचान गरी 
का्ापालिकामा पेश गने,  

(ड) आ्ोजना बैंकमा समावेश भएका 
आ्ोजना र गाउँपालिकाको समग्र 
ववकासका िाधग आवश््क देखखएका 
आ्ोजनाहरु प्राथलमक ाका आिारमा 



वावषाक ववकास का्ाक्रममा समावेश गना 
प्रस् ाव गने, 

(ढ) अनजसूची १ बमोजजमको ढाँचामा वावषाक 
नीत   था का्ाक्रमको मस््ौदा गरी 
अध््क्षसमक्ष पेश गने, 

(ण) अनजसूची २ बमोजजमको बजेट वक् व्् र 
ववतन्ोजन ववि्ेकको मस््ौदा  ्ार 
गरी का्ापालिकामा पेश गने,  

(   ) का्ापालिकािे  ोकेको  था सलमत िे 
आवश््क देखेका अन्् का्ा गने ।  

 

 

 

 

पररच्छेद –३ 

सलमततका पदाधिकारीहरुको िूलमका 
४. संर्ोजकको काम, कताव्र् र अधिकाराः सं्ोजकको काम, 

क ाव्् र अधिकार देहा्बमोजजम हजनेछः –  

(क ) सलमत को बैिकको अध््क्ष ा गने, 

(ख ) सलमत को बैिकको लमत  र सम्  ोक्ने,  

(ग ) बैिकको सम्भावव  का्ासूची  ् गने, 

(घ ) बजेट  था का्ाक्रम  जजामासँग 
सम्बजन्ि  अन् र तनका्ग  समन्व् 
गने, 

(ङ ) सदस््हरुको जजम्मेवारी बाँडफाँट गने, 

(च ) सलमत को तनणा्  प्रमाखण  गने,  

(छ ) सलमत िे  ोकेका अन्् का्ा गने ।   

५. सदस्र्को काम, कताव्र् र अधिकाराः सदस््को काम, क ाव्् 
र अधिकार देहा्बमोजजम हजनेछः– 

(क ) सलमत को बैिकमा उपजस्थ  भ ै आफ्नो 
सजझाव र िारणा राख्ने,   

(ख ) आफज िाई  ोककएको का्ाजजम्मेवारी 
तनवााह गने, 



(ग ) आफज िे ने तृ्व लिएको वव्ष्ग  
सलमत  र बजेट  था का्ाक्रम  जजामा 
सलमत बीच समन्व् का्म गने, 

(घ ) आफ्नो ववष्ग  क्षते्रमा पने नीत   था 
का्ाक्रम  जजामा गना आवश््क समन्व् 
गने,  

(ङ ) सलमत िे  ोकेका अन्् का्ा गने । 

६. सदस्र्–सधर्िको काम, कताव्र् र अधिकाराः सदस््–सधचवको 
काम, क ाव्् र अधिकार देहा्बमोजजम हजनेछः– 

(क  ) सलमत को सदस््–सधचव भई काम गने,   

(ख) सं्ोजकसँग समन्व् गरी बैिकको 
का्ासूची  ्ार गने, प्रस् ाव  ्ार गने र 
सदस््हरुिाई पत्राचार गने, 

(ग ) बजेट  था का्ाक्रम  जजामासँग 
सम्बजन्ि  ववष्हरुमा आवश््क सूचना 
 था  थ््ाङ्क  सङ्किन, ववश्िेषण गरी 
सलमत को बैिकमा पेश गने, 

(घ  ) मध््मकािीन खचा संरचनाको मस््ौदा 
 ्ार गना समन्व् र सह्ोग गने, 

(ङ  ) बजेट  था का्ाक्रमिाई आवधिक 
्ोजना, मध््मकािीन खचा संरचना  था 
दीगो ववकासका िक्ष््का सूचकसँग 
 ादम्् ा लमिाउन आवश््क समन्व् 
गने,   

(च  ) सलमत िाई नीत   था का्ाक्रम, बजेट 
बक् व्् र ववतन्ोजन वविे्कको 
मस््ौदा  ्ार गना सह्ोग गने, 

(छ  ) सलमत को तनणा्  का्ाान्व्न गने 
गराउने, 

(ज  ) सलमत िे  ोकेका अन्् का्ा गने ।  

 

 

पररच्छेद – ४ 

सलमततको बैठक सभबन्िी कार्ाविधि 



७. सलमततको बैठकाः( १ )सलमत को बैिक आवश््क ा अनजसार 
बस्न सक्नेछ । 

  (२ )उपदफा (१ )मा जजनसजकै कज रा िेखखएको भए ा 
पतन सलमत को बैिक प्रत््ेक आधथाक वषाको जेि 
मसान् लभत्र बसी अनजसूची ३ बमोजजमको ढाँचामा बजेट 
 था का्ाक्रमको प्रस् ाव  ्ार गरी का्ापालिकामा पेश 
गरीसक्नजपनेछ ।  

८. सलमततको बैठक सभबन्िी व्र्िस्थााः( १ )सलमत को बैिक 
सं्ोजकिे  ोकेको लमत , सम् र स्थानमा बस्नेछ र 
सलमत का सदस््मध््े कजम् मा एकाउन्न प्रत श  
सदस््को उपजस्थ ी भएमा बैिकको गणपजरक सखं्ा पजगेको 
मातननेछ ।  

  (२ )बैिकको अध््क्ष ा सं्ोजकिे गनेछ र तनजको 
अनजपजस्थत मा सलमत मा प्रत तनधित्व गने का्ापालिकाका 
सदस््मध््ेबाट जेष्ि सदस््िे बैिकको अध््क्ष ा गनेछ ।  

  (३ )सलमत को बैिकको तनणा्  सवासम्म ीबाट हजनेछ 
। सवासम्म ी हजन नसकेमा सलमत का कज ि सदस्् संख्ाको 
बहजम बाट गरेको तनणा्  मान्् हजनेछ ।  

  (४ )सलमत िे आवश््क ा अनजसार ववष् ववज्ञहरुिाई 
बैिकमा आमन्त्रण गना सक्नेछ ।  

  (५ )बैिकको तनणा्  सं्ोजकिे प्रमाखण  गनेछ । 

 

पररच्छेद – ५ 

विविि 

९. सहर्ोग गनचापननाः( १ )सलमत िाई वावषाक बजेट  था का्ाक्रम 
 जजामा गने सन्दभामा राजनीत क दिका स्थानी् प्रत तनधि, 

तनजी क्षेत्र, सामाजजक संघससं्था, गैर सरकारी संस्था, सहकारी 
संस्था, उपभोक् ा सलमत िे आवश््क सह्ोग गनजापनेछ । 

  (२ )अन्् स्थानी्  ह वा तनका्सँगको साझेदारीमा 
आ्ोजना सञ्चािन गनेगरी बजेट  था का्ाक्रममा 
समावेश गनजापने अवस्थामा सलमत िे त््स् ा तनका्का 
प्रत तनधििाई बैिकमा आमन्त्रण गना सक्नेछ । 

१०. बैठक ित्ााः सलमत का पदाधिकारीिे पाउने बैिक भत्ता  था 
अन्् सजवविा प्रदेश कानजन बमोजजम हजनेछ ।  



११ . उपसलमतत िा कार्ादि गठन गना सककनेाः( १ )सलमत िे 
आफ्नो काममा सह्ोग पजग्नेगरी आवश््क ा अनजसार 
सलमत का कज नै सदस््को सं्ोजकत्वमा सम्बजन्ि  ववष् 
क्षेत्रका ववज्ञ समे  समावेश भएको उपसलमत  वा का्ादि 
गिन गना सक्नेछ ।  

  (२ )उपदफा (१ )बमोजजम गिन हजने उपसलमत  वा 
का्ादिको का्ावववरण त््स् ो उपसलमत  वा का्ादि गिन 
गदााकै बख   ोककठदनज पनेछ ।  

  (३ )्स दफा बमोजजम गिन हजने उपसलमत  वा 
का्ादिका सदस््िाई कज नै सेवा सजवविा उपिब्ि गराउनज 
पने अवस्थामा प्रचलि  कानजनको अिीनमा रही 
का्ापालिकािे  ोकेबमोजजम हजनेछ ।  

१२ . अधिकार प्रत्र्ार्ोजनाः सं्ोजकिे आफज िाई प्राप्  अधिकार 
सलमत का सदस््िाई प्रत््ा्ोजन गना सक्नेछ । 

१३ . बािा अड्काउ फच काउने अधिकाराः ्स का्ाववधिमा 
उजलिखख  कज नै कज रामा द्वववविा वा कज न ै बािा अड्काउ 
उत्पन्न भएमा का्ापालिकािे त््स् ो बािा अड्काउ फज काउन 
सक्नेछ ।  

 

 

अनजसूची– १ 

(का्ाववधिको दफा ३ को खण्ड )ढ( सँग सम्बजन्ि ) 

िावषाक नीतत तथा कार्ाक्रमको ढाँर्ा 
 

क.  संबोिन र संस्मरणाः  

 सम्बोिन  

 ्ोगदान  

 सँस्मरण  

 आभार आठद  

ख.  विद्र्मान पररिेशाः 
 राजनीत क 

 आधथाक  

 सामाजजक 

 प्रशासनीक आठद  



ग.  विकास र समदृ्धिको िक्ष्र् प्राश्प्तका िाधग गररएका 
महत्िपूणा प्रर्ास, अिसर तथा रू्नौतताः 

 चालिएका कदम  था महत्पूणा प्र्ासहरु  

 ववद््मान अवसरहरु  

 ववद््मान चूनौत हरु  

घ.  नीतत तथा कार्ाक्रम तजचामाका आिारहरुाः  

 संवविान  

 प्रचलि  कानूनी व््वस्था  

 राजष्ि्, प्रदेश र स्थानी् नीत , ्ोजना र िक्ष्् 

 अनजभव  था लसकाई आठद  

ङ.  र्ािच आ.ि.को हािसभमका प्रमचख उपिश्धिहरुको संक्षिप्त 
वििरणाः 

 भौत क उपिजब्ि 

 आधथाक सामाजजक उपिजब्ि 

 वा ावरणी् उपिजब्ि  

 संस्थाग  उपिजब्ि 

र्.  आगामी आ.ि.का प्राथलमकता प्राप्त प्रमचख कार्ाक्रमहरुाः 
 आधथाक ववकास 

 सामाजजक ववकास 

 पूवाािार ववकास 

 वन  था वा ावरण 

 सजशासन  था संस्थाग  ववकास 

छ.  आगामी आ.ि.को प्रमचख नीततहरु    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



अनजसूची – २ 

(का्ाववधिको दफा ३ को खण्ड (ण) सँग सम्बजन्ि ) 

सिामा पेश गनन िजेि िक्तव्र्को ढाँर्ा 
१. संबोिन र संस्मरणाः  

 सम्बोिन  

 ्ोगदान  

 सँस्मरण  

 आभार आठद  

२ . र्ािच आ.ि.को हािसभमका प्रमचख उपिश्धिहरुको संक्षिप्त 
वििरणाः 

 भौत क उपिजब्ि 

 आधथाक सामाजजक उपिजब्ि 

 वा ावरणी् उपिजब्ि  

 संस्थाग  उपिजब्ि 

३. बजेिको सोंर्, िक्ष्र्, उद्देचर् र अपेक्षित उपिश्धिहरुाः– 

 (क) सोच :   आवधिक ्ोजना  ्ार भए सो ्ोजनावाट 
लिइने,  

(ख) िक्ष््:  वावषाक बजेट  था का्ाक्रमिे सामाजजक, आधथाक 
 था वा ावरणी् ववकासमा हालसि गना चाहेको 
अवस्थामा ्ोगदान पजर् ् ाउने माधथलिो  हको नत जा 
उलिेख गने,  

 (ग ) उद्देश््हरु : वावषाक बजेट  था का्ाक्रम सञ्चािन 
भएबाट ववष् क्षेत्रग  रुपमा हालसि हजने नत जाहरु  उलिेख  
गने,  

(घ ) अपेक्षक्ष  उपिजब्िहरु (प्रत फि ): का्ाक्रम  था 
आ्ोजनाहरु सञ्चािन गररएपतछ  त्काि हालसि हजन 
सक्नेउपिजब्िहरु उलिेख गने । 

४. िावषाक बजेि तथा कार्ाक्रम तजचामा गदाा अििभिन गररएका 
प्रमचख नीतत तथा आिारहरुाः– 

(क ) समग्र नीत   था आिारहरु : राज््का तनदेशक 
लसद्िान् , मौलिक हक, सङ्घी् ा का्ाान्व्न, गरीवी 
न््ूतनकरण, आधथाक  था ववत्ती् आत्मतनभार ा, ठदगो 
ववकास िक्ष्् आठद । 



(ख ) क्षेत्रग  नीत   था आिारहरु (प्रमजख रुपमा नीत   था 
का्ाक्रममा आिारर  हजने) : 

  (१ ) आधथाक क्षेत्र : उत्पादन, रोजगारी, व््वसा् 
प्रवद्ािन, सहकारर ा ववकास, गररवी हटाउने 

  (२) सामाजजक ववकास : अतनवा्ा  था तनःशजलक 
लशक्षा र गजणस् र, लशक्षमा सवैको पहजँच, 

समावेशी ववकास, भेदभाव  था छज वाछज  रठह  
समाज, स्वास्थ्् सेवामा पहजँच, सवैका िाधग 
खानेपानी,  था सरसफाई, मठहिा, बाि  था 
अपाङ्गमैत्री सेवा आठद । 

  (३ ) पूवाािार क्षेत्र : ्ा ा्ा  पहजँच, उत्पादन वदृ्धि 
उन्मजख, वा ाववरण मैत्री, सेवा प्रवाहमा 
सरि ाका िाधग भवनहरु, बजार, 

आवासववठहनका िाधग आवास ्ोजना, ठदगो 
पूवाािार उप्ोग, उजाा, ववद््ज ,् सञ्चारमा पहजँच, 

 था भजकम्पको क्षत को पजनािाभ  था 
पजनतनमााण । 

  (४ ) वन वा ावरण  था ववपद व््वस्थापन : वन, 

जैववक ववववि ा संरक्षण, वा ावरणमैत्री ववकास 
 था शासन, जिवा्ू पररव ान अनजकूिन, प्रकोप 
नक्साङ्कन  था ववपद व््वस्थापन आ्ोजना, 
वाढी वव्न्त्रण आठद । 

  (५ ) संस्थाग  ववकास, सेवा प्रवाह र सजशासन : 

कानून तनमााण, सङ्गिन व््वस्थापन, दरवन्दी 
 था पदपूत ा, पदाधिकारी  था कमाचारीको 
क्षम ा ववकास, ववद््ज ी् प्रणािी, पारदलशा ा, 
सञ्चार माध््मको उप्ोग, सेवामा 
नागररकहरुको पहजँच, ववत्ती् व््वस्थापन  था 
िेखा पररक्षण आठद।  

५. मचख्र् आर्ोजना कार्ाक्रमहरुको वििरण तथा अनचमातनत 
व्र्र् र श्रोत व्र्िस्थापनाः– 

 (क )  मजख् आ्ोजना का्ाक्रमहरुको वववरण : ववष् 
क्षेत्र/उपक्षेत्र अनजसार प्रत फिबाट िाभाजन्व  हजने 



जनसङ्ख्ा, आ्ोजना सञ्चािन हजने स्थान, िाग  र 
िाग  सहभाधग ा आठद । 

 (ख )  अनजमातन  व््् र श्रो  व््वस्थापनः  आन् ररक 
आ्, सङ्घ  था प्रदेश सरकारबाट हजने ववत्ती् 
हस् ान् रण, राजस्व वाँडफाँड, ऋण आठद ।  

६ . िन्र्िाद ज्ञापन 

७ . अनचसूर्ीहरु 

 

  



अनजसूची – ३ 

(का्ाववधिको दफा ७ को उपदफा (२ )सँग सम्बजन्ि ) 

िावषाक बजेि तथा कार्ाक्रमको ढाँर्ा 
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आज्ञािे  

राम कच मार राना 
प्रमचख प्रशासकीर् अधिकृत 

 

 
 


