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फैजनाथ गाउॉऩामरकाको फजेट तथा कामयक्रभ तजजयभा समभमतको कामयसञ्चारन कामयविमध, २०७८   
 

गाउॉ कामयऩामरकाफाट स्िीकृत मभमत : २०७८/०३/०५ 

 

 

 

स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ को दपा ६७ फभोशजभ गठठत फजेट तथा कामयक्रभ 
तजजयभा समभमतको काभ, कतयव्म य अमधकायराई थऩ स्ऩष्ट गयी समभमतको बमूभकाराई प्रबािकायी 
य ऩरयणाभभजखी फनाउन िाञ्छनीम बएकोरे,  

 फैजनाथ गाउॉऩामरकाको प्रिासकीम कामयविमध मनममभत गने ऐन, २०७५ को दपा ४ 
फभोशजभ गाउॉ कामयऩामरकारे मो कामयविमध तजजयभा गयेको छ ।

प्रस्तािना : 



खण्ड : ०४             सॊख्मा : ११            बाग : ०२             प्रकाशित    मभमत : २०७८/०३/१५ 

1 | फैजनाथ गाउॉऩामरकाको फजेट तथा कामयक्रभ तजजयभा समभमतको कामयसञ्चारन कामयविमध, २०७८ 
 

 

ऩरयच्छेद– १ 

प्रायशभबक 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायभब् (१) मो कामयविमधको नाभ “ फैजनाथ गाउऩामरकाको फजेट तथा कामयक्रभ 
तजजयभा समभमतको कामयसञ्चारन कामयविमध, २०७८” यहेको छ । 

         (२) मो कामयविमध स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाशित बएको मभमतदेशख रागू हजनेछ । 

२. ऩरयबाषा् विषम िा प्रसङ्गगरे अको अथय नरागेभा मो कामयविमधभा, 

 (क) “ऐन” बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ सभझनज ऩछय । 

         (ख)  “समभमत” बन्नारे ऐनको दपा ६७ फभोशजभ गठन हजने फजेट तथा कामयक्रभ तजजयभा समभमत 
सभझनज ऩछय । 

         (ग)  “सॊमोजक” बन्नारे फजेट तथा कामयक्रभ तजजयभा समभमतको सॊमोजक सभझनज ऩछय । 

 (घ)  “सदस्म” बन्नारे समभमतका सदस्म सभझनज ऩछय । 

      (ङ) “सदस्म–सशचि” बन्नारे  सो समभमतभा काभ गनय तोवकमको समभमतका                 
सदस्म – सशचि   सभझनज ऩछय । 

 

ऩरयच्छेद– २ 

फजेट तथा कामयक्रभ तजजयभा समभमतको कामयऺ ते्र 

३.  समभमतको कामयऺ ेत्र् समभमतको कामय ऺेत्र ऐनको दपा ६७ उऩदपा (२) भा उल्रेशखत काभका 
अमतरयक्त देहाम फभोशजभ हजनेछ्– 

(क) िावषयक फजेट तथा कामयक्रभ तजजयभा सभफन्धी कामयतामरका तमाय गयी अध्मऺभापय त 
कामयऩामरकाभा ऩेि गने । 

(ख) विषमगत समभमतका सदस्महरुको शजभभेिायी फाॉडपाॉट िा हेयपेय सभफन्धभा सजझाि सवहत 
कामयऩामरकाभा ऩेि गने ।  

(ग) कामयतामरका अनजसाय िस्ती य िडा तहको मोजना तजजयभा कामय बए नबएको अनजगभन तथा 
आिश्मक सहशजकयण गने । 
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(घ) गैय सयकायी सॊस्था, साभजदावमक सॊस्था, सहकायी सॊस्था य मनजी ऺेत्रसभेतको मोजना तथा 
कामयक्रभ ऩेि गने ढाॉचा तथा सभम सीभा मनधाययण गने । 

(ङ) िडा समभमत य गैय सयकायी सॊस्था, साभजदावमक सॊस्था, सहकायी सॊस्था य मनजी ऺेत्रफाट प्राप्त 
कामयक्रभ विषमगत रुऩभा विबाजन गयी सभफशन्धत विषमगत समभमतभा ऩठाउने ।  

(च) विषमगत समभमतको फैठक आमोजनाको रामग सभन्िम गने तथा आिश्मक प्राविमधक सहमोग 
उऩरब्ध गयाउने ।  

(छ) आमोजना तथा कामयक्रभ कज न विषमगत समभमतसॉग सभफशन्धत हो बने्न विषमको मनक्र्मौर गने,  

(ज) फजेट सीभा य भागयदियन फभोशजभ विषमगत समभमतहरुफाट फजेट तथा कामयक्रभ प्रस्ताि बए 

नबएको मवकन गने, 

(झ) आिमधक मोजना अनजरुऩ भध्मभकारीन खचय सॊयचनाराई अशन्तभ रुऩ ठदई कामयऩामरकाभा     
ऩेि गने, 

(ञ) भध्मभकारीन खचय सॊयचना तजजयभा कामयदरको काभभा आिश्मक भागयदियन गने, 

(ट) भध्मभकारीन खचय सॊयचना य िावषयक फजेट तथा कामयक्रभफीच साभञ्जस्मता कामभ गने गयाउने, 

(ठ) आमोजना फैंकभा सभािेि गनजयऩने आमोजनाहरुको ऩवहचान गयी कामयऩामरकाभा ऩेि गने,  

(ड) आमोजना फैंकभा सभािेि बएका आमोजना य गाउॉऩामरकाको सभग्र विकासका रामग आिश्मक 
देशखएका आमोजनाहरु प्राथमभकताका आधायभा िावषयक विकास कामयक्रभभा सभािेि गनय   
प्रस्ताि गने, 

(ढ) अनजसूची - १ फभोशजभको ढाॉचाभा िावषयक नीमत तथा कामयक्रभको भस्मौदा गयी अध्मऺसभऺ   
ऩेि गने । 

(ण) अनजसूची २ फभोशजभको फजेट िक्तव्म य विमनमोजन विधमेकको भस्मौदा तमाय गयी 
कामयऩामरकाभा ऩेि गने,  

(त)   कामयऩामरकारे तोकेको तथा समभमतरे आिश्मक देखेका अन्म कामय गने ।  
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ऩरयच्छेद –३ 

समभमतका ऩदामधकायीहरुको ब जमभका 

४. सॊमोजकको काभ, कतयव्म य अमधकाय् सॊमोजकको काभ, कतयव्म य अमधकाय देहाम          

फभोशजभ हजनेछ्–  

  (क)  समभमतको फैठकको अध्मऺता गने, 

       (ख)  समभमतको फैठकको मभमत य सभम तोक्ने,  

  (ग)  फैठकको सभबावित कामयसूची तम गने, 

   (घ)  फजेट तथा कामयक्रभ तजजयभासॉग सभफशन्धत अन्तय मनकामगत सभन्िम गने, 

  (ङ)  सदस्महरुको शजभभेिायी फाॉडपाॉट गने, 

  (च)  समभमतको मनणयम प्रभाशणत गने,  

  (छ)  समभमतरे तोकेका अन्म कामय गने ।   

५. समभमतका सदस्मको काभ, कतयव्म य अमधकाय् सदस्मको काभ, कतयव्म य अमधकाय देहाम 

फभोशजभ हजनेछ्– 

 (क)  समभमतको फैठकभा उऩशस्थत बै आफ्नो सजझाि य धायणा याख्न,े   

 (ख)  आपज राई तोवकएको कामयशजभभेिायी मनिायह गने, 

(ग)  आपज रे नतेतृ्ि मरएको विमषमगत समभमत य फजेट तथा कामयक्रभ तजजयभा समभमतफीच 

सभन्िम कामभ गने, 

 (घ)  आफ्नो विषमगत ऺेत्रभा ऩने नीमत तथा कामयक्रभ तजजयभा गनय आिश्मक सभन्िम गने,  

 (ङ)  समभमतरे तोकेका अन्म कामय गने । 
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६. समभमतको सदस्म–सशचिको काभ, कतयव्म य अमधकाय् सदस्म–सशचिको काभ, कतयव्म य अमधकाय 
देहामफभोशजभ हजनेछ्– 

 (क)  समभमतको सदस्म–सशचि बई काभ गने,   

  (ख)   सॊमोजकसॉग सभन्िम गयी फैठकको कामयसूची तमाय गने, प्रस्ताि तमाय गने य 
सदस्महरुराई ऩत्राचाय गने, 

    (ग)   फजेट तथा कामयक्रभ तजजयभासॉग सभफशन्धत विषमहरुभा आिश्मक सूचना तथा तथ्माङ्क  
सङ्करन, विश्लषेण गयी समभमतको फैठकभा ऩेि गने, 

(घ)   भध्मभकारीन खचय सॊयचनाको भस्मौदा तमाय गनय सभन्िम य सहमोग गने, 

(ङ)   फजेट तथा कामयक्रभराई आिमधक मोजना, भध्मभकारीन खचय सॊयचना तथा दीगो 
विकासका रक्ष्मका सूचकसॉग तादभमता मभराउन आिश्मक सभन्िम गने,   

(च)   समभमतराई नीमत तथा कामयक्रभ, फजेट फक्तव्म य विमनमोजन विधेमकको भस्मौदा तमाय 
गनय सहमोग गने, 

(छ)  समभमतको मनणयम कामायन्िमन गने गयाउने, 

(ज)   समभमतरे तोकेका अन्म कामय गने ।  

 

ऩरयच्छेद– ४ 

समभमतको फैठक सभफन्धी कामयविमध 

७. समभमतको फैठक् (१) समभमतको फैठक आिश्मकता अनजसाय फस्न सक्नेछ । 

(२) उऩदपा (१) भा जजनसजकै कज या रेशखएको बएता ऩमन समभमतको फैठक प्रत्मेक आमथयक 
िषयको जेठ भसान्तमबत्र अनजसूची - ३ फभोशजभको ढाॉचाभा फजेट तथा कामयक्रभको प्रस्ताि तमाय 
गयी कामयऩामरकाभा ऩेि गरय सक्नजऩनेछ ।  

८. समभमतको फैठक सभफन्धी व्मिस्था् (१) समभमतको फैठक सॊमोजकरे तोकेको मभमत, सभम य 
स्थानभा फस्नेछ । समभमतका सदस्मभध्मे कशभतभा एकाउन्न प्रमतित सदस्मको उऩशस्थती बएभा 
फैठकको गणऩजयक सॊख्मा ऩजगेको भामननेछ ।  
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(२) फैठकको अध्मऺता सॊमोजकरे गनेछ य मनजको अनजऩशस्थमतभा समभमतभा प्रमतमनमधत्ि गने 
कामयऩामरकाका सदस्मभध्मेफाट जेष्ठ सदस्मरे फैठकको अध्मऺता गनेछ ।  

(३) समभमतको फैठकको मनणयम सियसभभतीफाट हजनेछ । सियसभभती हजन नसकेभा समभमतका कज र 
सदस्म सॊख्माको फहजभतफाट गयेको मनणयम भान्म हजनेछ ।  

(४) समभमतरे आिश्मकता अनजसाय विषम विऻहरुराई फैठकभा आभन्त्रण गनय सक्नेछ  

(५) फैठकको मनणयम समभमतको सॊमोजकरे प्रभाशणत गनेछ । 

 

ऩरयच्छेद– ५ 

विविध 

९. सहमोग गनजयऩने् (१) समभमतराई िावषयक फजेट तथा कामयक्रभ तजजयभा गने सन्दबयभा याजनीमतक 
दरका स्थानीम प्रमतमनमध, मनजी ऺेत्र, साभाशजक सॊघ÷सॊस्था, गैय सयकायी सॊस्था, सहकायी सॊस्था, 
उऩबोक्ता समभमतरे आिश्मक सहमोग गनजयऩनेछ । 

(२) अन्म स्थानीम तह िा मनकामसॉगको साझेदायीभा आमोजना सञ्चारन गनेगयी फजेट तथा 
कामयक्रभभा सभािेि गनजयऩने अिस्थाभा समभमतरे त्मस्ता मनकामका प्रमतमनमधराई फैठकभा 
आभन्त्रण गनय सक्नेछ । 

१०. फैठक बत्ा् समभमतका ऩदामधकायीरे ऩाउने फैठक बत्ा तथा अन्म सजविधा प्रदेि कानजन फभोशजभ 
हजनेछ । सो उल्रेख नबएभा कामयऩामरकाको मनणयम अनजसाय हजनेछ | 

११.  उऩसमभमत िा कामयदर गठन गनय सवकने्  (१) समभमतरे आफ्नो काभभा सहमोग ऩजग्नेगयी 
आिश्मकता अनजसाय समभमतका कज नै सदस्मको सॊमोजकत्िभा सभफशन्धत विषम ऺेत्रका विऻ सभेत 
सभािेि बएको उऩसमभमत िा कामयदर गठन गनय सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ गठन हजने उऩसमभमत िा कामयदरको कामयविियण त्मस्तो उऩसमभमत 
िा कामयदर गठन गदायकै फखत तोवकठदनज ऩनेछ ।  

(३) मस दपा फभोशजभ गठन हजने उऩसमभमत िा कामयदरका सदस्मराई कज नै सेिा सजविधा 
उऩरब्ध गयाउनज ऩने अिस्थाभा प्रचमरत कानजनको अधीनभा यही समभमतका ऩदामधकायीहरुको 
बन्दा फढी नहजने गरय कामयऩामरकारे तोकेफभोशजभ हजनेछ ।  
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१२.  अमधकाय प्रत्मामोजन् सॊमोजकरे आपज राई प्राप्त अमधकाय समभमतका सदस्मराई प्रत्मामोजन गनय 
सक्नेछ । 

१३.  फाधा अड्काउ पज काउने अमधकाय् मस कामयविमधभा उशल्रशखत कज नै कज याभा ठिविधा िा कज नै 
फाधा अड्काउ उत्ऩन्न बएभा कामयऩामरकारे त्मस्तो फाधा अड्काउ पज काउन सक्नेछ ।  

१४. सॊिोधन , खायेजी  िा फचाऊ : आिश्मकता िा मस सॊग सभफशन्धत एॊन कानजन सॊिोधन बइ 
कामायन्िमनभा सभस्स्मा आई ऩयेभा सॊिोधन िा खायेजी गने य मस कामयविमध अनजसाय बएको 
काभको फचाउ गने दावमत्ि कामयऩामरकाको हजनेछ  | 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



खण्ड : ०४             सॊख्मा : ११            बाग : ०२             प्रकाशित    मभमत : २०७८/०३/१५ 

7 | फैजनाथ गाउॉऩामरकाको फजेट तथा कामयक्रभ तजजयभा समभमतको कामयसञ्चारन कामयविमध, २०७८ 
 

 

अनजसूची– १ 

कामयविमधको दपा ३ को (ढ) फभोशजभ 

फैजनाथ गाउॉऩामरका 

िावषयक नीमत तथा कामयक्रभको ढाॉचा 
 

क.  सॊफोधन य सॊस्भयण्  

 सभफोधन  
 मोगदान  
 सॉस्भयण  
 आबाय आठद ..... 

ख.  विद्यभान ऩरयिेि् 

 याजनीमतक 

 आमथयक  
 साभाशजक 

 प्रिासनीक आठद  

ग.  विकास य सभवृिको रक्ष्म प्रामप्तका रामग गरयएका भहत्िऩूणय प्रमास, अिसय तथा चनूौमत्  

 चामरएका कदभ तथा भहत्ऩूणय प्रमासहरु  
 विद्यभान अिसयहरु  
 विद्यभान चनूौमतहरु  

घ.  नीमत तथा कामयक्रभ तजजयभाका आधायहरु्  

 सॊविधान  
 प्रचमरत कानूनी व्मिस्था  
 यावष्डम, प्रदेि य स्थानीम नीमत, मोजना य रक्ष्म 

 अनजबि तथा मसकाई आठद ....... 
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ङ.  चारज आ.ि.को हारसभभका प्रभजख उऩरशब्धहरुको सॊशऺप्त विियण् 

 बौमतक उऩरशब्ध 

 आमथयक साभाशजक उऩरशब्ध 

 िाताियणीम उऩरशब्ध  
 सॊस्थागत उऩरशब्ध 

च.  आगाभी आ.ि.का प्राथमभकता प्राप्त प्रभजख कामयक्रभहरु् 

 आमथयक विकास 

 साभाशजक विकास 

 ऩूिायधाय विकास 

 िन तथा िाताियण 

 सजिासन तथा सॊस्थागत विकास 

छ.  आगाभी आ.ि.को प्रभजख नीमतहरु (उदाहयणको रामग भात्र)   
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अनजसूची– २ 

(कामयविमधको दपा ३ को (ण) फभोशजभ) 

सबाभा ऩेि गने िजेट िक्तव्मको ढाॉचा 

१. सॊफोधन य सॊस्भयण्  

 सभफोधन  
 मोगदान  
 सॉस्भयण  
 आबाय आठद  

२.  चारज आ.ि.को हारसभभका प्रभजख उऩरशब्धहरुको सॊशऺप्त विियण् 

 बौमतक उऩरशब्ध 

 आमथयक साभाशजक उऩरशब्ध 

 िाताियणीम उऩरशब्ध  
 सॊस्थागत उऩरशब्ध 

३. फजेटको सोंच, रक्ष्म, उदे्दश्म य अऩेशऺत उऩरशब्धहरु्– 

 (क) सोच :   आिमधक मोजना तमाय बए सो मोजनािाट मरइन,े  

(ख) रक्ष्म :  िावषयक फजेट तथा कामयक्रभरे साभाशजक, आमथयक तथा िाताियणीम विकासभा 
हामसर गनय चाहेको आिस्थाभा मोगदान ऩज¥माउने भामथल्रो तहको नमतजा उल्रेख गने,  

(ग)  उदे्दश्महरु : िावषयक फजेट तथा कामयक्रभ सञ्चारन बएफाट विषम ऺेत्रगत रुऩभा हामसर हजन े
नमतजाहरु  उल्रेख  गने,  

(घ)  अऩेशऺत उऩरशब्धहरु (प्रमतपर) : कामयक्रभ तथा आमोजनाहरु सञ्चारन गरयएऩमछ तत्कार 
हामसर हजन सक्ने उऩरशब्धहरु उल्रेख गने । 

४.  िावषयक फजेट तथा कामयक्रभ तजजयभा गदाय अिरभिन गरयएका प्रभजख नीमत तथा आधायहरु्– 

 (क)  सभग्र नीमत तथा आधायहरु : याज्मका मनदेिक मसिान्त, भौमरक हक, सॊशघमता कामायन्िमन, 

गयीिी न्मूमनकयण, आमथयक तथा वित्ीम आत्भमनबययता, ठदगो विकास रक्ष्म आठद । 

 (ख)  ऺेत्रगत नीमत तथा आधायहरु (प्रभजख रुऩभा नीमत तथा कामयक्रभभा आधारयत हजने) :  
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     (१) आमथयक ऺेत्र : उत्ऩादन, योजगायी, व्मिसाम प्रिद्र्धन, सहकारयता विकास, गरयिी हटाउने  

       (२) साभाशजक विकास : अमनिामय तथा मन–िजल्क शिऺा य गजणस्तय, शिऺभा सिैको ऩहजॉच , 

सभािेिी विकास, बेदबाि तथा छजिाछजत यवहत सभाज, स्िास्थ्म सेिाभा ऩहजॉच, सिैका रामग खानेऩानी, 
तथा सयसपाई, भवहरा, फार तथा अऩाङ्गभैत्री सेिा आठद । 

       (३) ऩूिायधाय ऺेत्र : मातामात ऩहजॉच, उत्ऩादन िवृि उन्भजख, िातािियण भैत्री, सेिा प्रिाहभा 
सयरताका रामग बिनहरु, फजाय, आिास विवहनका रामग आिास मोजना, ठदगो ऩजिायधाय उऩमोग, 

उजाय, विद्यजत,् सञ्चायभा ऩहजॉच, तथा ब जकभऩको ऺमतको ऩजनयराब तथा ऩजनमनभायण । 

     (४) िन िाताियण तथा विऩद व्मिस्थाऩन : िन, जैविक विविधता सॊयऺण, िाताियणभैत्री विकास 
तथा िासन, जरिामू ऩरयितयन अनजकज रन, प्रकोऩ नक्साङ्कन तथा विऩद व्मिस्थाऩन आमोजना, िाढी 
विमन्त्रण आठद । 

     (५) सॊस्थागत विकास, सेिा प्रिाह य सजिासन : कानजन मनभायण, सॊगठन व्मिस्थाऩन, दयिन्दी तथा 
ऩदऩूमतय, ऩदामधकायी तथा कभयचायीको ऺभता विकास, विद्यजतीम प्रणारी, ऩायदशियता, सञ्चाय भाध्मभको 
उऩमोग, सेिाभा नागरयकहरुको ऩहजॉच, वित्ीम व्मिस्थाऩन तथा रेखा ऩरयऺण आठद।  

५. भजख्म आमोजना कामयक्रभहरुको विियण तथा अनजभामनत व्मम य श्रोत व्मिस्थाऩन्– 

 (क) भजख्म आमोजना कामयक्रभहरुको विियण : विषम ऺेत्र÷उऩऺेत्र अनजसाय प्रमतपरफाट राबाशन्ित 
हजने जनसङ्खख्मा, आमोजना सञ्चारन हजने स्थान, रागत य रागत सहबामगता आठद । 

 (ख) अनजभामनत व्मम य श्रोत व्मिस्थाऩन : आन्तरयक आम, सॊघ तथा प्रदेि सयकायफाट हजने 
वित्ीम हस्तान्तयण, याजस्ि िाॉडपाॉड, ऋण आठद ।  

६.  धन्मिाद ऻाऩन 

७.  अनजसूचीहरु 
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अनजसूची– ३ 

(कामयविमधको दपा ७ को उऩदपा (२) फभोशजभ) 
िावषयक फजेट तथा कामयक्रभको ढाॉचा 

क्र.स 

कामयक्रभ÷ 

आमोजनाको नाभ 

कामायन्िमन 
हजने स्थान  

रक्ष्म 

 

विमनमोज
न यकभ 

रु 

 

स्रोत  

आन्तरयक 
स्रोत  

अन्तय सयकायी 
वित्ीम हस्तान्तयण  

याजश्व 
िाॉड
पाॉट  

अन्म 
मनकामफाट 
अनजदान  

ऋण   जनसहबामगता 
नेऩार 
सयकाय 

प्रदेि 
सयकाय 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

 

 

 

 

                  
 
 
आऻारे, 
दान फहादजय ऐडी 
प्रभजख प्रिासकीम अमधकृत 
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