
 

 
 

  

  

  

  
 

स्थानीय राजपत्र  
खााँडादेवी गाउाँपालिकाद्वारा प्रकाशित 

 खण्ड ५) माकादमु, रामेछाप, असार 20 गते, २०७८ साि (संख्या ७ 

भाग २ 
खााँडादेवी गाउाँपालिका 

खााँडादेवी गाउाँपालिकाको गाउाँ काययपालिकािे बनाएको ति िेशखए बमोशजमको 
काययववलि सवयसािारणको जानकारीको िालग प्रकािन गररएको छ। 

ववषयगत सलमलत (काययसंचािन) काययववलि, २०७८ 
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 प्रस्तावनााः गाउाँ काययपालिकािे आफ्नो काम, कारबाही ब्यवशस्थत गनय, 
ववषयगत क्षेत्र सम्बन्िी योजना तजुयमा तथा कायायन्वयन, क्षेत्रगत काननु 
तजुयमा तथा अनगुमन प्रवियामा सहशजकरण गदै स्थानीय सरकारबाट प्रवाह 
हनुे सेवािाई पारदिी, जवाफदेही तथा प्रभावकारी बनाउन ववषयगत 
सलमलतहरुिाई शजम्मेवारी प्रदान गरी थप प्रभावकारी बनाई नलतजामखुी 
बनाउन गराउन बान्छननीय भएकोिे,   

 

खााँडादेवी गाउाँपालिकाको प्रिासकीय काययववलि लनयलमत गने ऐन, 

२०७५ को दफा ४ बमोशजम गाउाँ काययपालिकािे यो काययववलि तजुयमा 
गरेको छ । 

 

पररच्छेद– १ 

प्रारशम्भक 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यो काययववलिको नाम “ववषयगत सलमलत 
-काययसञ्चािन_ काययववलि, २०७८”रहेको छ । 

  (२)  यो काययववलि स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन भएको लमलतदेशख 
िागू हनुेछ ।  

२. पररभाषााः लबषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययववलिमा,– 

  (क) “अध्यक्ष”भन्नािे खााँडादेवी गाउाँपालिकाको अध्यक्ष 
सम्झनपुछय ।  
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(ख) “ऐन”भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ सम्झन ुपछय । 

(ग)  “सलमलत”भन्नािे दफा ३ बमोशजम गठन हनुे 
ववषयगत सलमलत सम्झन ुपछय । 

  (घ)  “संयोजक”भन्नािे ववषयगत सलमलतको संयोजक सम्झन ुपछय। 

  (ङ)  “सदस्य”भन्नािे ववषयगत सलमलतको सदस्य सम्झन ुपछय । 

  (च)   “सदस्य सशचव”भन्नािे ववषयगत सलमलतको सदस्य सशचव 
सम्झन ुपछय । 

 

पररच्छेद २ 

ववषयत सलमलत सम्बन्िी व्यवस्था 

३. ववषयगत सलमलत गठन गनेाः (१) गाउाँपालिकाको समग्र योजना तजुयमा, 
क्षेत्रगत काननु तजुयमा तथा कायायन्वयनमा सहशजकरण गनय 
काययपालिकाको मातहतमा देहायबमोशजमका ववषयगत सलमलतहरु 
रहनेछ्न \M   

(क)  सामाशजक ववकास सलमलत 

(ख)  पूवायिार ववकास सलमलत 

(ग)  आलथयक ववकास सलमलत 

(घ)  वन, वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन सलमलत 

(ङ)  सिुासन तथा संस्थागत ववकास सलमलत 
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४. सलमलतको संस्थागत संरचनााः (१) दफा ३ बमोशजम गठन हनु ेप्रत्येक 
ववषयत सलमलतमा देहायअनसुारका सदस्यहरु रहनेछनM्   

  (क) काययपालिकािे तोकेको ववषयक्षेत्र हेने काययपालिकाको सदस्य 
 संयोजक 

(ख) काययपालिकािे तोकेको कशम्तमा एक जना मवहिा 
सदस्य  

सवहत दईु जना काययपालिकाको सदस्य - सदस्य 

(ग) सम्बशन्ित ववषयगत िाखाका प्रमखु - सदस्य सशचव 

(२) सम्बशन्ित ववषयगत सलमलतको काययक्षेत्र लभत्र एकभन्दा 
बढी िाखाहरु रहेको अवस्थामा काययपालिकािे कुनै एक िाखा 
प्रमखुिाई सदस्य सशचव तोवक अन्य िाखा प्रमखुहरुिाई सदस्यको 
रुपमा सहभागी गराउन ुपनेछ ।   

(३) सलमलतिे बैठकमा ववषयगत ववज्ञको रुपमा कुनै व्यशि 
वा संस्थाका प्रलतलनलििाई आमन्त्रण गरी सल्िाह, सझुाव लिन 
सक्नेछ।  

५. सलमलतको पदावलिाः (१) सलमलतको पदावलि पााँच वषयको हनुेछ ।  

(२) सदस्यको अनभुव र लनजिे सलमलतमा परु् याउन सक्ने 
योगदान समेतका आिारमा  काययपालिकािे संयोजक वा सदस्यिाई 
आवश्यकता अनसुार पररवतयन गनय सक्नेछ ।  
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पररच्छेद ३ 

सलमलतको काययक्षते्र, काम, कतयव्य र अलिकार 

६. सलमलतको काययक्षते्राः (१) सामाशजक ववकास सलमलतको काययक्षते्र 
देहायबमोशजम हनुेछःाः  

 (क)  आिारभतू तथा माध्यलमक शिक्षा सम्बन्िी, 

   (ख)  खेिकुद तथा अलतररि वियाकिाप सम्बन्िी, 

   (ग)  आिारभतू स्वास््य तथा सरसफाई सम्बन्िी, 

(घ)  िैंलगक समानता तथा सामाशजक सरुक्षा 
सम्बन्िी (िैंलगक समानता, वािवालिका, वकिोर 
वकिोरी तथा यवुा, अपांगता भएका व्यशि तथा जेष्ठ 
नागररक), 

(ङ)  गैरसरकारी संस्था पररचािन, समन्वय तथा लनयमन 
सम्बन्िी, 

(च)  सामाशजक सरुक्षा काययिम तथा व्यशिगत घटना दताय 
सम्बन्िी, 

(छ)  संस्कृलत, सम्पदा, िलितकिा तथा पययटन प्रबद्र्िन 
सम्बन्िी । 

(२) पूवायिार ववकास सलमलतको काययक्षेत्र देहायबमोशजम 
हनुेछाः  
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(क)  सडक तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्िी, 

(ख)  जिववद्यतु, उजाय, सडक वत्ती सम्बन्िी, 

(ग)  लसंचाई तथा जिउत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रण 
सम्बन्िी, 

(घ)  सूचना तथा सञ्चार प्रववलि ववकास तथा ववस्तार 
र एफ.एम. सञ्चािन सम्बन्िी, 

(ङ)  खानेपानी व्यवस्थापन सम्बन्िी, 

(च)  भवन तथा भवन संवहता एवम ्लनमायण इजाजत 
सम्बन्िी, 

(छ)  जग्गा नापी तथा नक्सा, घरजग्गा िनीपजुाय, भ—ू
उपयोग तथा वस्ती ववकास सम्बन्िी, 

(ज)  सावयजलनक लनजी साझेदारी सम्बन्िी । 

(३) आलथयक ववकास सलमलतको काययक्षेत्र देहायबमोशजम 
हनुेछाः  

(क)  कृवष, पिपुन्छी तथा सहकारी सम्बन्िी, 

(ख)  उद्योग तथा उद्यमिीिता ववकास, वाशणज्य, 

पययटन र खानी तथा खलनज पदाथयको संरक्षण 
सम्बन्िी, 

(ग)  सहकारी तथा ववत्तीय क्षेत्र, 
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(घ) रोजगार प्रबर्द्यन तथा गररबी न्यूनीकरण 
सम्बन्िी । 

(४) वन, वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन सलमलतको 
काययक्षेत्र देहायबमोशजम हनुेछाः  

(क)  वन, वन्यजन्त,ु भ–ूसंरक्षण तथा जैववक वववविता 
संरक्षण सम्बन्िी, 

(ख)  वातावरण, पयायवरण एवम ् जिािारक्षेत्र संरक्षण 
सम्बन्िी, 

   (ग)  फोहरमैिा व्यवस्थापन सम्बन्िी, 

 (घ)  जिवाय ु पररवतयन, जिउत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रण 
सम्बन्िी, 

   (ङ) ववपद् व्यवस्थापन, बारुण यन्त्र, एम्विेुन्स सम्बन्िी । 

(५) सिुासन तथा संस्थागत ववकास सलमलतको काययक्षेत्र 
देहायबमोशजम हनुेछाः  

(क)  सेवा प्रवाहको मापदण्ड, स्थानीय सेवा तथा जनिशि 
ववकास सम्बन्िी, 

   (ख)  सावयजलनक खरीद तथा सम्पशत्त व्यवस्थापन सम्बन्िी, 

(ग)  सङ्घ, प्रदेि र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ि र 
समन्वय तथा वडासाँगको समन्वय सम्बन्िी, 

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा



 खण्ड ५) संख्या ७ स्थानीय राजपत्र भाग २ लमलत २०७८।०३।20 

8 
 

   (घ)  बैठक व्यवस्थापन सम्बन्िी, 

(ङ)  बजार अनगुमन, गणुस्तर, नापतौि, खाद्य सरुक्षा 
र उपभोिा वहत संरक्षण सम्बन्िी, 

   (च)  आन्तररक र अशन्तम िेखापरीक्षण सम्बन्िःी, 

   (छ)  ववदा, उत्सव, उदी, जात्रा, पवय, उपािी, ववभषुण सम्बन्िी, 

   (ज)  राजश्व नीलत तथा प्रिासन सम्बन्िी, 

(झ)  ववत्तीय जोशखम न्यलुनकरण, आलथयक प्रिासन 
तथा बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्िी, 

   (ञ)  न्याय, कानून तथा मानव अलिकार प्रवर्द्यन सम्बन्िी, 

 (ट)  योजना, अनगुमन तथा मूल्यांकन र त्यांक 
व्यवस्थापन सम्बन्िी, 

(ड)  सिुासन प्रबद्र्िन, सावयजलनक सनुवुाई, सामाशजक 
परीक्षण सम्बन्िी, 

(ढ) नागररक सन्तषु्टी सवेक्षण र अन्तर लनकाय समन्वय 
सम्बन्िी । 

(६) यस काययववलिमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता 
पलन ववषयगत सलमलतको काययक्षेत्र काययपालिकािे आवश्यकता अनसुार 
हेरफेर गनय सक्नछे । 
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७. सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकाराः (१) गाउाँपालिकाको आवलिक 
र वावषयक ववकास योजना तजुयमाको सन्दभयमा ववषयगत सलमलतहरुको 
काम, कतयव्य र अलिकार देहायबमोशजम हनुछेाः  

क.  सहभालगतामूिक योजना तजुयमा प्रकृयािाई प्रबर्द्यन 
गने, 

ख.  स्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा लनिायरण सलमलतिाई 
ववषयक्षेत्रगत बजेटको सीमा लनिायरण गने काययमा 
सहयोग गने, 

ग.  ववषयगत क्षेत्र अन्तगयत सङ्घीय तथा प्रदेि सरकारको 
नीलत, योजनासाँग तादात्म्यता कायम गरी स्थानीय 
तहको आवलिक योजना, ववषय क्षेत्रगत नीलतको 
ववश्लषेण, वडाका माग तथा गाउाँपालिका तहबाट 
गनुयपने काययिाई समेटेर समग्र िक्ष्य लनिायरण गने, 

घ.  गाउाँपालिकाबाट ववषयगत क्षेत्रसाँग सम्बशन्ित वावषयक 
बजेट सीमा प्राप्त गने, वडाहरुिाई उि सीमा अन्तगयत 
प्राथलमकता ददनपुने आयोजना तथा काययिम 
पवहचानका िालग सहजीकरण गने, 

ङ.  योजना तजुयमाको तेस्रो चरणमा टोि र वस्ती तहका 
सवै वगय र समदुायको प्रलतलनलित्व भएको 
सहभालगतामूिक योजना तजुयमा बैठकबाट सलमलतको 
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काययक्षेत्र अन्तरगतका आयोजना तथा काययिम 
सूचीकृत भै आउने ब्यवस्था लमिाउने,  

च.  टोि र वस्ती स्तरको योजना तजुयमा बैठकबाट 
आएका योजना तथा काययिमहरुिाई वडा सलमलतमा 
छिफि गरी प्राथलमकता अनसुार सूचीकृत गरी 
पठाउन वडा सलमलतिाई सहयोग गने,  

छ.  वडा सलमलतहरुबाट सूशचकृत भै आएका आयोजना तथा 
काययिमहरुिाई ववषय क्षेत्रगत रुपमा सलमलतमा 
सूचीकृत गने,  

ज.  वडा सलमलतहरुबाट प्राप्त आयोजना तथा 
वियाकिापहरुमा दोहोरोपना हनु नददन ेतथा ववषयगत 
सलमलतका योजना, काययिमबीच आपसी तादात्म्यता 
तथा पररपरुकता कायम गने,  

झ.  प्रस्ताववत योजना तथा काययिम र गाउाँपालिकाको 
दीघयकालिन सोच, िक्ष्य एवम ्उदे्दश्यबीच सामञ्जस्यता 
कायम गने,  

ञ.  स्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा लनिायरण सलमलतिे 
पठाएको बजेट सीमा र मागयदियनको आिारमा 
सलमलतको काययक्षेत्र लभत्रको वावषयक नीलत, काययिम र 
वजेट तजुयमा गने,  

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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ट.  सलमलतको काययक्षेत्रलभत्र पने उपक्षेत्रहरुको िालग 
आवश्यक नीलत, काययिम तथा वियाकिापको प्रस्ताव 
तयार गरी बजेट तथा काययिम तजुयमा सलमलत समक्ष 
पेि गने, 

ठ.  ववषयगत क्षेत्रसाँग सम्बशन्ित गैरसरकारी संस्था, 
उपभोिा सलमलत, सहकारी संस्था िगायतका 
सामाशजक तथा सामदुावयक संघ संस्थाको वावषयक 
काययिम गाउाँपालिकाको वावषयक योजना तथा 
काययिममा समावेि गनय आवश्यक समन्वय गने,  

ड.  प्रस्ताववत योजना तथा काययिमबारे गाउाँ सभामा 
उठेका प्रश्नको जवाफ ददने साथै सभाबाट प्रस्ताववत 
योजना तथा काययिममा संिोिन वा पररमाजयन भए 
सोको अलभिेख समेत राख्न,े  

ढ.  गाउाँ सभाबाट वावषयक योजना तथा बजेट पाररत भए 
पश्चात सोको कायायन्वयनको िालग ववषयगत िाखा, 
सम्बशन्ित सलमलतहरु तथा गाउाँपालिकािाई सहयोग 
गने, 

ण.  गाउाँपालिकाको वावषयक, अियवावषयक, तै्रमालसक वा अन्य 
समीक्षा वैठकहरूमा खण्डीकृत त्याङ्कमा आिाररत 
प्रगलतको प्रस्तलुत र छिफि गने व्यवस्था लमिाउन,े 

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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त. आबलिक योजना र मध्यकािीन खचय संरचना 
तजुयमाको िालग काययपालिकािाई सहयोग गने, 

थ.  नेपाि सरकार तथा प्रदेि सरकारबाट समपरुक तथा 
वविेष अनदुानका िालग माग भए वमोशजम सलमलतको 
कायय क्षेत्रलभत्रका आयोजना प्रस्ताव तयार गनय 
काययपालिकािाई सहयोग गने,  

द.  ववषयगतक्षेत्र अन्तगयत नवप्रवतयनीय कायय गनय, गराउन 
आवश्यक भलूमका लनवायह गने, साथै असि अभ्यासहरु 
आदान प्रदान तथा प्रवर्द्यन गनय काययपालिकािाई 
सहयोग गने,  

ि.  काययपालिकाबाट तोवकए बमोशजमका अन्य कायय गने। 

(२) गाउाँ काययपालिकािे तजुयमा गने कानून र स्वीकृत 
योजनाको कायायन्वयनको सन्दभयमा ववषयगत सलमलतहरुको काम, 

कतयव्य र अलिकार देहायबमोशजम हनुेछाः  

क.  ववषयगत क्षेत्र सम्बन्िी त्याङ्क सङ्किन, ववश्लषेण, 

प्रमाणीकरण र वावषयक रुपमा अद्यावलिक गनय 
आवश्यक कायय गने, 

ख.  ववषयगत क्षेत्रसाँग सम्बन्िी नीलत तथा कानूनको 
लबिेयक तजुयमा, संिोिन, पररमाजयन िगायतको क्षेत्रमा 
काययपालिकािे गठन गरेको ववियेक सलमलतिाई 
सहयोग गने, 

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
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ग.  ववषयगत क्षेत्रलभत्रको नीलत तथा कानूनको पररपािना 
र काययिम तथा वजेट कायायन्वयनमा 
काययपालिकािाई सहयोग गने, 

घ.  ववषयगत क्षेत्रसाँग सम्बशन्ित अन्य गाउाँपालिका वा 
नगरपालिकासाँग साझेदारी वा संयिु व्यवस्थापनमा 
कायय गने सम्बन्िी आयोजना तथा काययिम पवहचान 
गरी काययपालिकािाई जानकारी गराउन,े 

ङ. काययपालिकामा लनणययको िालग पेि भएका ववषयगत 
क्षेत्रसाँग सम्बशन्ित प्रस्तावमा माग भए अनसुार 
सल्िाह, सझुाव प्रदान गने, 

च. सलमलतिे आवश्यकता र औशचत्यको आिारमा आफ्नो 
कुनै ववषयमा स्थिगत अध्ययन एवम ्अविोकन गरी 
सम्वशन्ित पक्षिाई आवश्यक सल्िाह, सझुाव ददने, 

छ.  स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनमा उत्कृष्ठ 
नलतजा हालसि गनयका िालग ववषयगत क्षेत्रसाँग 
सम्बशन्ित सूचकहरु पूरा गनय आवश्यक नीलत लनमायण 
तथा कायायन्वयन सम्बन्िमा ववषयगत िाखा÷इकाई 
तथा लनकायिाई सहयोग गने, 

ज.  ववषयगत क्षेत्र अन्तगयतको क्षमता ववकास आवश्यकता 
पवहचान गरी काययपालिकािाई जानकारी गराउने, 

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा



 खण्ड ५) संख्या ७ स्थानीय राजपत्र भाग २ लमलत २०७८।०३।20 

14 
 

झ.  ववषयगत क्षेत्रसाँग सम्बशन्ित सङ्घीय र प्रदेिस्तरको 
आयोजना कायायन्वयनमा सहयोग तथा सहजीकरण 
गने, 

ञ.  काययपालिकाबाट तोवकए बमोशजमका अन्य कायय गने। 

(३) यस काययववलिमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएता 
पलन ववषयगत सलमलतको काययक्षेत्र काययपालिकािे आवश्यकता अनसुार 
हेरफेर गनय सक्नछे । 

 

पररच्छेद– ४ 

सलमलतका पदालिकारीको काम, कतयव्य र अलिकार 

८. संयोजकको काम, कतयव्य र अलिकाराः संयोजकको काम, कतयव्य र 
अलिकार देहाय बमोशजम हनुेछाः–  

  (क)  सलमलतको बैठकको अध्यक्षता गने, 

  (ख)  सलमलतको बैठकको लमलत र समय तोक्ने,  

  (ग)  बैठकको सम्भाववत काययसूची तय गने, 

(घ)  आफ्नो सलमलतसाँग सम्बशन्ित क्षेत्रमा अन्तर ववषयगत सलमलत 
र अन्तर लनकायगत समन्वय गने, 

  (ङ)  सलमलतको प्रभावकारी काययसम्पादनको नेततृ्व गने, 

  (च)  सदस्यहरुको शजम्मेवारी बााँडफााँट गने, 

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
ा
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  (छ)  सलमलतिे तोकेका अन्य कायय गने ।   

९. सदस्यको काम, कतयव्य र अलिकाराः  सदस्यको काम, कतयव्य र 
अलिकार देहायबमोशजम हनुेछाः– 

  (क)  सलमलतको बैठकमा उपशस्थत भै आफ्नो सझुाव र िारणा राख्न,े  

  (ख)  आफुिाई तोवकएको काययशजम्मेवारी लनवायह गने, 

  (ग)  सलमलतिे तोकेका अन्य कायय गने । 

१०. सदस्य सशचवको काम, कतयव्य र अलिकाराः सदस्य सशचवको काम, 

कतयव्य र अलिकार देहायबमोशजम हनुेछाः– 

  (क) सलमलतको सशचव भई काम गने,   

(ख)  संयोजकसाँग समन्वय गरी बैठकको काययसूची तयार 
गने, प्रस्ताव तयार गने र सदस्यहरुिाई पत्राचार गने, 

(ग)  आफ्नो िाखा वा ववषयक्षेत्रसाँग सम्बशन्ित ववषयहरुमा 
आवश्यक सूचना तथा त्याङ्क सङ्किन, ववश्लषेण गरी 
सलमलतको बैठकमा पेि गने, 

(घ)  आफ्नो सलमलतको समग्र काययक्षेत्रको प्रभावकारी 
कायायन्वयवन गनय कायययोजना तजुयमा गने र 
कायायन्वयनको िालग प्रस्ताव तयार गरी सलमलतमा पेि 
गने,  

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
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(ङ)  सलमलतको क्षेत्रालिकार लभत्र रही तजुयमा गनुयपने 
काननुहरुको मस्यौदा गने र छिफिको िालग 
सलमलतको बैठकमा पेि गने,   

(च)  सलमलतको वावषयक प्रलतवेदन तयार गरी सलमलतको 
बैठकमा पेि गने, 

(छ)  सलमलतको लनणयय कायायन्वयन गने गराउन,े 

(ज)  सलमलतिे तोकेका अन्य कायय गने ।  

 

पररच्छेद– ५ 

सलमलतको वावषयक समय तालिका र बैठक सम्बन्िी काययववलि 

११. सलमलतको वावषयक काययतालिकााः ववषयगत सलमलतको वावषयक 
काययतालिका सामान्यतया देहाय बमोशजम हनुेछःाः  

(क) बैिाख १५ गतेसम्माः आगामी आलथयक वषयको बजेट 
सीमा ववषयगत महािाखा, िाखा, वडा सलमलतिे प्राप्त 
गने । 

(ख) जेष्ठ १५ गतेसम्माः ववषय क्षेत्रगत आिारमा वडाबाट 
प्राथलमकता सवहत आयोजना तथा काययिम प्राप्त गने, 

ववषयगत िाखाहरुिे प्राथलमकता लनिायरण गने र 
ववषयगत सलमलतमा छिफि तथा पनुाःप्राथलमकता 
गने। 

खा
ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
िक
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(ग) असार ५ गतेलभत्राः बजेट तथा काययिम तजुयमा 
सलमलतमा काययिम तजुयमा गने । 

(घ) असार १० लभत्राः वावषयक काययिम तथा बजेटिाई 
काययपालिकाबाट स्वीकृत गरी सभामा पेि गने । 

(ङ) असार मसान्तलभत्राः  बजेट बिव्य, आलथयक वविेयक, 

ववलनयोजन वविेयक तथा बजेट अनमुान पाररत गने र 
आलथयक ऐन तथा ववलनयोजन ऐन राजपत्रमा प्रकािन 
गने । 

(च) वावषयक कायययोजना तजुयमााः गाउाँ सभाबाट पाररत बजेट 
तथा काययिम कायायन्वयनका िालग अध्यक्षिे प्रमखु 
प्रिासकीय अलिकृतिाई ७ ददनलभत्र अशख्तयारी ददन े
तथा प्रमखु प्रिासकीय अलिकृतिे आफूिाई प्राप्त 
भएको १५ ददनलभत्र सम्बशन्ित िाखा÷इकाई र वडा 
सशचविाई अशख्तयारी ददनपुने । साथै सम्बशन्ित 
िाखा÷इकाई र वडा सशचविे बजेट स्वीकृत भएको 
१५ ददनलभत्र कायायन्वयन कायययोजना तजुयमा गरी 
प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत समक्ष पेि गनुयपने ।  

(छ) वावषयक कायययोजना स्वीकृताः प्रमखु प्रिासकीय 
अलिकृतिे महािाखा÷िाखा÷इकाई र वडा सशचवबाट 
प्राप्त कायययोजनामा प्राववलिक क्षमता, योजनाको 
संवेदनिीिता, कायायन्वयन प्राथलमकीकरण, नगद 
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ँडादे
वी 
गाउँ
पाल
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प्रवाहको अवस्था समेतको आिारमा कुनै संिोिन 
गनुयपने देशखएमा प्रमखु प्रिासकीय अलिकृतिे सझुाव 
ददनसक्ने र यसरी प्राप्त भएको सझुाव समेतको 
आिारमा सम्बशन्ित िाखा÷इकाई र वडा सशचविे 
कायायन्वयन कायययोजनामा संिोिन गरी ५ ददनलभत्र 
पनुाः पेि गनुयपने । यसरी प्राप्त कायायन्वयन 
कायययोजनािाई प्रमखु प्रिासकीय अलिकृतिे एकीकृत 
गरी बजेट स्वीकृत भएको २१ ददनलभत्र काययपालिका 
समक्ष पेि गरी स्वीकृत गराउने ।  

(ज) श्रावण १५ सम्माः सभािे स्वीकृत गरेको ववषयक बजेट 
तथा काययिम सवयसािारणको जानकारीका िालग 
प्रकािन गनुयपने । साथै यसिाई गाउाँपालिकाको 
वेवसाईटमा समेत प्रकािन गनुयपने ।  

(झ) श्रावण मवहनालभत्राः वावषयक खररद योजना र गरुुयोजना 
स्वीकृत गने ।  

(ञ) चाि ुआ.व.को पौष मसान्तसम्माः सङ्घीय तथा प्रदेि 
सरकारबाट वविेष अनदुान तथा समपरुक अनदुानका 
िालग आह्वान हनुे आयोजना प्रस्ताव (आफ्नो ववषयगत 
क्षेत्रसाँग सम्बशन्ित) तयार गनय काययपालिकािाई 
सहयोग गने । 
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(ट) असार र पौषाः गाउाँ सभाको वजेट अलिवेिन र 
ववियेक अलिवेिनमा आफ्नो ववषयक्षेत्रमा आवश्यक 
पने काननुको मस्यौदा गरी ववियेक सलमलतमा पेि 
गने ।   

(ठ) तोवकएका अन्य काययहरु गने । 

१२. सलमलतको बैठक सम्बन्िी व्यवस्थााः (१)  ववषयत सलमलतको बैठक 
सामान्यतया एक आलथयक वषयमा वैिाख, जेठ र पौष मवहनाको पन्र 
गतेलभत्र पने गरी कशम्तमा तीन पटक बस्नःछे ।  

(२) सलमलतको बैठक संयोजकिे तोकेको लमलत, समय र 
स्थानमा बस्नेछ । सलमलतका सदस्यमध्ये कशम्तमा एकाउन्न प्रलतित 
सदस्यको उपशस्थती भएमा बैठकको गणपरुक सङ्खख्या पगुेको मालनन े
छ ।  

(३) बैठकको अध्यक्षता संयोजकिे गनेछ र लनजको 
अनपुशस्थलतमा सलमलतमा प्रलतलनलित्व गने काययपालिकाका 
सदस्यमध्येबाट जेष्ठ सदस्यिे बैठकको अध्यक्षता गनेछ ।  

(४) सलमलतको बैठकको लनणयय सवयसम्मतीबाट हनुेछ । 
सवयसम्मती हनु नसकेमा सलमलतका कुि सदस्य सङ्खख्याको बहमुतबाट 
गरेको लनणयय मान्य हनुेछ ।  

(५) सलमलतिे आवश्यकता अनसुार ववषय ववज्ञहरुिाई 
बैठकमा आमन्त्रण गनय सक्नेछ ।  
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(६) बैठकको लनणयय सलमलतको संयोजकिे प्रमाशणत गनेछ । 

१३. सलमलतको प्रलतवेदनाः  (१) सलमलतिे आफुिे सम्पादन गरेको कामको 
प्रलतवेदन तयार गरी संयोजक माफय त काययपालिकाको बैठकमा पेि 
गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम पेि भएको प्रलतवेदन उपर छिफि 
गरी काययपालिकािे प्रलतवेदनमा उशल्िशखत सझुाव कायायन्वयनको 
िालग आवश्यक व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ । 

१४. उपसलमलत गठनाः (१) सलमलतिे आफ्नो कायय सवु्यवशस्थत, लछटोछररतो 
र प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गनय, कुन ै ववषयमा परामिय लिन तथा 
आफ्नो क्षेत्रालिकार लभत्रको ववषयमा छानववन गनय काययक्षेत्र र 
समयावलि तोकी आवश्यकता अनसुार उपसलमलत गठन गनय सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको उपसलमलतिे लनिायररत समयमा 
सलमलत समक्ष प्रलतवेदन पेि गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोशजम गदठत उपसलमलतिे आफुिाई 
तोवकएको शजम्मेवारी परुा गरेपश्चात स्वताः ववघटन हनुेछ । 

 

पररच्छेद ६ 

ववववि 

१५. सलमलतको सशचवाियाः गाउाँपालिकाको सम्बशन्ित ववषयगत सलमलतको 
सदस्य सशचव प्रमखु रहेको िाखा वा काययपालिकािे तोवकददएको 
स्थानमा सलमलतको सशचवािय रहनेछ ।  
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१६. सलमलतिाई आवश्यक पने बजेट व्यवस्थााः सलमलतिाई बैठक सञ्चािन, 

अध्ययन, मूल्याङ्कन, अनगुमन र छानववन गनय आवश्यक पने बजेट 
काययपालिकािे उपिब्ि गराउन ुपनेछ ।  

१७. सूचना तथा कागजात उपिब्ि गराउनपुनेM सलमलतिे मागेका प्रमाण, 

कागजात उपिब्ि गराउन ु  काययपालिका एवम ् सो अन्तरगतका 
कमयचारीको कतयव्य हनुेछ ।  

१८. काययक्षते्रसाँग सम्बशन्ित स्थिगत भ्रमण सम्बन्िी व्यवस्थाM सलमलतको 
लनणयय अनसुार संयोजक, सदस्य वा उपसलमलतका पदालिकारीिे आफ्नो 
काययक्षेत्रसाँग सम्बशन्ित ववषयमा अध्यक्षको स्वीकृतमा 
गाउाँपालिकालभत्रको कुनै काययस्थि तथा आयोजना स्थिमा भ्रमण गनय 
सक्नेछ ।  

१९. काययतालिकाको लनमायण तथा काययववलिको पािनाM (१) सलमलतिे 
आफ्नो कायय समयम ैसम्पन्न गनय काययतालिका लनमायण गनय सक्नेछ र 
सो काययतालिका पािना गनुय सबै सदस्यहरुको कतयव्य हनुेछ ।  

(२) काययववलिमा उशल्िशखत व्यवस्थाको पािना गराउन े
सम्बन्िमा संयोजकको लनणयय अशन्तम हनुेछ ।  

२०. सलमलतको अलभिेखM (१) सलमलतिे आफूिे सम्पादन गरेका कामको 
अलभिेख दरुुस्त राख्न ुपनेछ ।   

(२)  सलमलतिे आफनो काययक्षेत्र लभत्रको कुन ैकाम, कारवाहीको 
प्रकृलत र ववषयको गाशम्भययतािाई दृवष्टगत गरी गोप्य राख्न ु पने 
अलभिेखहरु सावयजलनक गनुय हुंदैन । 
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  मूल्य रू.10।- 

(३) सलमलतमा भएको छिफि, लनणयय र कामकारवाहीसाँग 
सम्बशन्ित अलभिेख सलमलत सशचव माफय त ्सशचवाियिे व्यवशस्थत 
गरी राख्नछे । त्यस्तो लनणययको अलभिेख संयोजकको अनमुलत ववना 
सशचवािय बावहर िैजान सवकने छैन । 

२१. काययववलिको व्याख्या र संिोिनाः (१) यस काययववलिको व्याख्या 
काययपालिकािे गनेछ ।  

(२) यस काययववलिमा काययपालिकािे आवश्यक संिोिन वा 
हेरफेर गनय सक्नेछ ।  
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