
��तावनाः
    
     �थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ अनसुार 

ँगाउपा�लका तथा नगरपा�लकाले आ�नो अ�धकार �े��भ�का 

�वषयमा �थानीय �तरको �वकासका ला�ग आव�धक, वा�षक�  

तथा रणनी�तक �वषय �े�गत म�यकाल�न तथा द�घक� ाल�न 

योजना बनाई लाग ुगनप�ु न� �यव�था गरेको छ । 

ँश�ुोधन गाउपा�लकाको म�यमका�लन खच � संरचना �नमा�णमा अ�त�र� काम गन� 

कमच� ा�ललाई थप सेवा तथा पा�र��मक( संचालन तथा �यव�थापन) काय�� व�ध,2078



�थानीय तहको योजना तजम�ु ा स�ब�धी काया��वयनमा 
एक�पता तथा सहजताका ला�ग नेपाल सरकार रा��य योजना 
आयोगबाट जार� भएको �थानीय तहको योजना तजम�ु ा 
�द�दशन�  बमोिजम संघीय लोकताि��क गणत�� �थापना 

ँप�ात ् �था�पत यस श�ुोधन गाउपा�लकाका �थम 
जन�नवा�िचत पदा�धकार�को नेत�ृवमा यो आव�धक योजना 
तजम�ु ा गनक� ो लागी तथा योजना तजम�ु ा गदा� अ�त�र� समय 
काम गन� कमच� ार�लाई थप सेवा तथा पा�र��मक �दनको 

ँलागी बा�छनीय भएकोले, गाउ कायप� ा�लकाले �थानीय 
सरकार स�ालन ऐन, 2074 ले �दएको अ�धकार �योग गर� 
यो काय�� व�ध बनाएको छ।
सि�� नाम र �ार�भः- 

१. प�रभाषाः- �बषय वा �स�ले अक� अथ � नलागेमा यस 
काय�� व�धमा,

ँक. “कमच� ार�” भ�ाले श�ुोधन गाउपा�लकामा समायोजन 
भएका,लोकसेवा आयोग बाट तथा �देश लोक सेवा 

ँआयोगबाट �नय�ु भएका,श�ुोधन गाउपा�लकामा स�वा 
वा कामकाज ग�ररहेका वा नेपाल सरकार तथा �देश 

ँसरकारले श�ुोधन गाउपा�लकामा कामकाज गन �
खटाएका र �थानीय सरकार� �नकायमा कायर� त �थाई 
कमच� ार� स�झन ु पछ� र सो श�दले श�ुोधन 

ँगाउपा�लकाको �वीकृत दरब�द��भ� रह� श�ुोधन 
ँगाउपा�लकामा करार सेवामा कायर� त कमच� ार�लाई समेत 

जनाउ�छ । 

      (२) यो काय�� व�ध त�ु�त �ार�भ हनेछ ।ु

ँ  (१) यस काय�� व�धको नाम “श�ुोधन गाउपा�लकाको 
म�यमका�लन खच � संरचनामा अ�त�र� काम गन� 
कमच� ाल�लाई थप सेवा तथा पा�र��मक ( संचालन तथा 
�यव�थापन) काय�� व�ध,2078”रहेको छ ।



ँ3. “काया�लय �मखु” भ�ले श�ुोन गाउपा�लकाको �मखु 

�शासक�य अ�धकृत स�झनपुछ�,

r. “अ�त�र�” भ�ाले काया�लय समय भ�दा अ�य ( 

�बहान,बेलकुा तथा सावज� �नक �वदा)  समय बझुाउछ,

v. “काय�� व�ध” भ�ाले “म�यमका�लन खच � संरचनामा 

अ�त�र� काम गन� कमच� ा�ललाई थप सेवा तथा 

पा�र��मक(  संचालन तथा �यव�थापन) 

काय�� व�ध,2078” स�झनपुछ�, 

१. काया�लय �मखुको काया�देश �वनाको अ�त�र� समय काम 

मा�य नहने-ु  कुनै कमच� ार� यस काय�� व�ध बमोिजम 

अ�त�र� समय काम गन �ु पन� भएमा काया�लय �मखुको 

काया�देश बमोिजम काम गनप�ु न�छअ�यथा अ�त�र� काम 

गणना हनेछैन।ु

ँu. “�थानीय सरकार” भ�ले श�ुोधन गाउपा�लका स�झन ु

पछ� ।

२. अ�त�र� काम गन� कमच� ा�ललाई थप सेवा तथा 

पा�र��मकभ�ुा�न �व�धः- (1) यस काय�� व�ध बमोिजम 

अ�त�र� काम गन� कमच� ार�लेबढ�मा �नजले खाईपाई 

आएको स�ु तलब �केल(�डे नजो�डन)े वा पा�र��मकले हन ु

आउने एक म�हनाको तलब वा पा�र��मक बराबरको रकम 

आफू कायर� त काया�लयबाट भ�ुा�न �लन स�नेछन ्।

2) उपदफा (1) बमोिजम भ�ुा�न �लदा काया�लय �मखुले काम 

ँगनक� ो ल�ग �दएको कायद� ेश प� सगै रा�पुन� छ तथा 

अनसूुची 1 बमोिजमको हािजर� फारम भर� पेश गनप�ु न� छ, 

ँª. “शाखा” भ�ाले यस श�ुोधन गाउपा�लकामा भएका 

�वषयगत शाखालाई स�झनपुछ� ।



ग. �ोत अनमुान तथा बजेट सीमा �नधा�रणस�म�त           - अनसूुची 4 

घ. �वषयगत स�म�त                                  - अनसूुची 5

5. अत�र� कामको काया�देश र� गन � स�कने-  (1) कुनै कमच� ार� 

यस काय�� व�ध बमोिजम अ�त�र� कामको लागी �वीकृत 

ँगरेकोमा काम श�ु गरेको वा श�ु नहदै कुनै �वषशे प�रि�थ�त ु

पर� �य�तो कामगन � नस�ने अव�था �सजन� ा भएमा �वीकृत 

गन� �नकायको �मखु सम� काया�देश र� गन � �नवेदन �दन ु

पन�छ ।

क. म�यमकाल�न खच � संरचना तजम�ु ा कायत� ा�लका रिज�मेवार� - अनसूुची 2

6. म�यमका�लन खच � संरचना कायत� ा�लकाः-म�यमका�लन खच �

संरचना कायत� ा�लका तथा कायद� ल �ववरण  तथा िज�मेवार� 

तपिशल हनेछ ।ु

$= आ�थक�  दा�य�व सान � नपाईनेः- कुनै कमच� ार�ले यस काय�� व�ध 

बमोिजमको अ�त�र� काम गर� भ�ुा�न �लन बाँक� रहेको 

भ�न अक� आ.ब मा दा�य�व सान � पाईने छैन ।

ङ. बजेट तथा काय�� म तजम�ु ा स�म�त                    - अनसूुची 6

ख. म�यमकाल�न खच � संरचना तजम�ु ा कायद� ल             - अनसूुची 3

7. काय�� व�धको �या�या तथा बाधा अ�काउ फूकाउः- यस 

काय�� व�धमा �यव�था ग�रएका कुनै �वषयमा ���वधा उ�प� 

भएमा वा बाधा उ�प� भएमा �यसको �या�या तथा बाधा 

अ�काउ फूकुवा श�ुोधन गाउपा�लका �प�देह�को 

ँकाया�पा�लका वा गाउ सभाले गन�छ  ।



कमच� ार�को नामः-          काया�लय �मखुको नामः-

द�तखतः-                द�तखतः-

ँदफा 3 (2) सग स�ब�धीत

अनसूुची – 1



ँदफा 6 सग स�ब�धीत

अनसूुची – 2

म�यमकाल�न खच � संरचना तजम�ु ा कायत� ा�लका र िज�मेवार�



(ग) योजना �वभाग/महाशाखा/शाखा/एकाई �मखु 

- सद�य सिचव

(ख) म�यमकाल�न खच � संरचना तयार� मागद� शन� को 

म�यौदा तयार गर� कायप� ा�लकामा पेश गन�,

(घ) म�यमकाल�न खच � संरचनाको म�यौदा तयार गर� 

�वषयगत स�म�तमा पेश गन�,

अनसूुची – 3

ँदफा 6 सग स�ब�धीत

म�यमकाल�न खच � संरचना तजम�ु ा कायद� ल

(ख) �वषयगत �वभाग/महाशाखा/शाखा/एमाई �मखु        

- सद�य

(क) �मखु �शासक�य अ�धकृत - संयोजक

कायद� लले आव�यकता अनसुार �वषय�व�लाई आम��ण 

गन � स�नेछ 

कायद� लको िज�मेवार�

(क)  ��वष�य खचक� ो ��ेपणस�हत बजेटको आकार र 

�ोतको आकलन गर� �ोत अनमुान तथा बजेट सीमा 

�नधा�रण स�म�तसम�,

(ङ) म�यमकाल�न खच � संरचना स�ब�धी अ�य कायह� � 

गन� ।

ँ(ग) �वषयगत महाशाखा शाखा तथा स�म�तह�सग 

आव�यक सम�वय गन�,



नोटः  स�म�तले आव�यकता अनसुार स�बि�धत कमच� ार� र 

�वषय �व�लाई बैठकमा आमि��त सद�यको �पमा 

आम��ण गन � स�ने । 

(ग) कायप� ा�लकाका सद�यह� म�ये म�हला, द�लत वा 

अ�पसं�यक समेतको ��त�न�ध�व हने गर� अ�य� वा ु

�मखुले तोकेको चार जना          सद�य

ँदफा 6 सग स�ब�धीत

§ म�यमकाल�न खच � संरचना तयार�का स�दभम� ा यस 

स�म�तको काम, कत�� य र अ�धकार देहायबमोिजम 

हनेछः– ु

(ख) उपा�य� वा उप�मखु          सद�य

§ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ 

बमोिजम

अनसूुची – 4

�ोत अनमुान तथा बजेट सीमा �नधा�रणस�म�त

(ग) म�यमकाल�न खच � संरचना तजम�ु ा कायक� ो सम� 

�नद�शन गन�,

(ख) ��े�पत कुल �ोत र खचक� ो आधारमा �वषय �े�गत 

खचक� ो सीमा �नधा�रण गन�,

(क) अ�य� वा �मखु      संयोजक

(घ) �मखु �शासक�य अ�धकृत          सद�य–सिचव

(क) आगामी तीन वषक� ो कुल �ोत र खचक� ो ��ेपण 

गन�,



अनसूुची – 5

�वषयगत स�म�त

ँदफा 6 सग स�ब�धीत

§ म�यमकाल�न खच � संरचना तयार� ���यामा बा�षक�  बजेट 

तथा काय�� म तजम�ु ा कायक� ा ला�ग ग�ठत �वषयगत 

स�म�तह�ले देहाय बमोिजमका कायह� � गनप�ु न�छ:

(ख) कायद� लबाट ��ता�वत काय�� म तथा आयोजनाह�को 

��वष�य खच � ��ेपण स�हतको म�यमकाल�न खच �

संरचना र आगामी आ�थक�  वषक� ो बजेट उपर छलफल र 

�व�षेण गन� 

(ग) काय�� म तथा आयोजनाको �वषयगत �पमा �ा�थमकता 

�नधा�रण  गर� बजेट तथाकाय�� म तजम�ु ा स�म�तमा पेश 

गन� 

�वषयगत �े�:

1.आ�थक�  �वकास

(क) �वषयगत �पमा काय�� म तथा आयोजनाको 

�ाथ�मक�करणको आधार तयार गन� 

2.सामािजक �वकास

4.वातावरण तथा �वपद �यव�थापन 

3.पूवा�धार �वकास

5.सं�थागत �वकास सेवा �वाह तथा सशुासन



ँदफा 6 सग स�ब�धीत

बजेट तथा काय�� म तजम�ु ा स�म�तको काम कत�� य र अ�धकार 

(ख) �वगतको उपलि�ध,आय र खचक� ो �विृ�समेतको �व�षेण गर� 

�थानीय आ�थक�  खाका तयार गन� ,

(ग) �थानीय आव�धक योजनाको ल�य,उ�े�य ,�ाथ�मकता तथा 

रणनी�त र चालू आ�थक�  वषक� ो नी�त तथा काय�� म ,�दगो  

�वकास ल�यको  �थानीयकरण �ोतपिु�तकालाइ आधार 

�लइ खच � तथा �ोत अनमुानस�हतको म�यमकाल�न बजेट 

खाका तजम�ु ा गन� ,

   (क)  उपा�य� वा उप�मखु      संयोजक      

ँ   (ख)  �बषयगत �े� हेन� गाउ वा नगर कायप� ा�लकाका 

सद�यह�               सद�य

   (ग)  �मखु �शासक�य अ�धकृत       सद�य       

अनसूुची – 6

§ �थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा ६७ वमोिजम 

ग�ठत स�म�त

(घ) �थानीय आव�धक योजना तथा �वषय �े�गत योजनाको ल�य 

र उपलि�ध सूचकका आधारमा तो�कएको ढाँचामा सम��गत 

म�यमकाल�न न�तजा खाका तयार गन� ,

   (घ)  योजना महाशाखा/�वभाग वा शाखा �मखु  सद�य सिचव                    

(क) खचक� ो माग र �ोतको �व�षेण गर� �वषय �े�गत खचक� ो 

माग र �ोतको �ववरण तयार गन�,

बजेट तथा काय�� म तजम�ु ा स�म�त



(ङ) �वषय �े�गत स�तलुन तथा �ाथ�मकता कायम हने गर� �ोत ु

�व�नयोजन तथा ��ेपण गन� ,

(च) म�यमकाल�न खच � संरचनालाइ अि�तम �प �दइ �वीकृ�तका 

ँला�ग आगामी आ�थक�  वषक� ो बजेट तथा काय�� मसगै 

कायप� ा�लकामा पेश गन� ।

k|dfl0fs/0f ldltM @)&*÷!!÷!^

cf1fn]
emljnfn e§/fO{

k|d'v k|zf;sLo clwj[mt






	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13

