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सानीभेरी गाउँपालिका, 

लसम्ली,रुकुम(पलिम),कर्ाािी प्रदेश,नेपाि 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड: ५                     संख्या :२१                         लमलि: २०७८/१०/२६ 

भाग-२ 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेजिए 
बमोजिमको ऐन काययविधध , धनयमािली, मापदण्ड सियसाधारणको 
िानकारीको लाधग प्रकाशन गररएको। 

संम्बत ्२०७८ सालको काययविधध नं.१6 

गाउँकाययपाधलका विषयगत सधमधत काययसञ्चालन काययविधध, 

२०७८  
गाउँ काययपाधलकाले आफ्नो काम, कारबाही ब्यिजस्थत गनय, विषयगत 
क्षेत्र सम्बन्धी योिना तिजयमा तथा कायायन्ियन, क्षेत्रगत कानजन तिजयमा 
तथा अनजगमन प्रवियामा सहजिकरण गदै स्थानीय सरकारबाट प्रिाह 
हजने सेिालाई पारदशी, ििाफदेही तथा प्रभािकारी बनाउन विषयगत 
सधमधतहरुलाई जिम्मेिारी प्रदान गरी थप प्रभािकारी बनाई 
नधतिामजिी बनाउन गराउन बान्छननीय भएकोले प्रशासकीय 
काययविधध धनयधमत गने ऐन, २०७४ को दफा ४ ले ददएको अधधकार 
प्रयोग गरी काययपाधलकाले यो काययविधध स्िीकृत गरेको छ ।  
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पररच्छेद– १ 

प्रारजम्भक 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यो काययविधधको नाम 
“गाउँकाययपाधलका विषयगत सधमधत काययसञ्चालन काययविधध, 

२०७८”रहेको छ । (२)  यो काययविधध स्थानीय 
रािपत्रमा प्रकाशन भएको धमधतदेजि लागू हजनेछ ।  

२. पररभाषाः धबषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस 
काययविधधमा,– 

(क) “अध्यक्ष”भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलकाको अध्यक्ष 
सम्झनज पछय । 

(ि) “ऐन”भन्नाले प्रशासकीय काययविधध धनयधमत गने ऐन, 
२०७४ लाई सम्झनज पछय । 

(ग)  “सधमधत”भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन हजन े
विषयगत सधमधत सम्झनज पछय । 

(घ)  “संयोिक”भन्नाले विषयगत सधमधतको संयोिक 
सम्झनज पछय । 

(ङ)  “सदस्य”भन्नाले विषयगत सधमधतको सदस्य सम्झनज 
पछय । 

(च)   “सदस्य सजचि”भन्नाले विषयगत सधमधतको सदस्य 
सजचि सम्झनज पछय । 

 

पररच्छेद २ 

विषयत सधमधत सम्बन्धी व्यिस्था 
३. विषयगत सधमधत गठन गनेः (१) गाउँपाधलकाको समग्र 

योिना तिजयमा, क्षेत्रगत कानजन तिजयमा तथा कायायन्ियनमा 
सहजिकरण गनय काययपाधलकाको मातहतमा देहायबमोजिमका 
विषयत सधमधतहरु रहनेछ्न\M   

(क)  सामाजिक विकास सधमधत 
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(ि)  पूिायधार विकास सधमधत 

(ग)  आधथयक विकास सधमधत 

(घ)  िन, िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन सधमधत 

(ङ)  सजशासन तथा संस्थागत विकास सधमधत 

४. सधमधतको संस्थागत संरचनाः (१) दफा ३ बमोजिम गठन हजन े
प्रत्येक विषयत सधमधतमा देहायअनजसारका सदस्यहरु रहनेछनM्   

(क) काययपाधलकाले तोकेको विषयक्षेत्र हेने काययपाधलकाको 
सदस्य  संयोिक । 

(ि) काययपाधलकाले तोकेको कजम्तमा एक िना मवहला 
सदस्य सवहत दजई िना काययपाधलका को सदस्यहरु  
सदस्य । 

(ग) सम्बजन्धत विषयगत शािाका प्रमजि   सदस्य 
सजचि 

(२) सम्बजन्धत विषयगत सधमधतको काययक्षेत्र धभत्र एकभन्दा बढी 
शािाहरु रहेको अिस्थामा काययपाधलकाले कज नै एक शािा 
प्रमजिलाई सदस्य सजचि तोवक अन्य शािा प्रमजिहरुलाई 
सदस्यको रुपमा सहभाधग गराउनज पनेछ ।   

(३) सधमधतले बैठकमा विषयगत विज्ञको रुपमा कज न ैव्यजि िा 
संस्थाका प्रधतधनधधलाई आमन्त्रण गरी सल्लाह, सजझाि धलन 
सक्नेछ ।  

५. सधमधतको पदािधधः (१) सधमधतको पदािधध पाँच िषयको हजनेछ 
। (२) सदस्यको अनजभि र धनिले सधमधतमा पजर् याउन सक्ने 
योगदान समेतका आधारमा  काययपाधलकाले संयोिक िा 
सदस्यलाई आिश्यकता अनजसार पररितयन गनय सक्नेछ ।  
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पररच्छेद ३ 

सधमधतको काययक्षते्र, काम, कतयव्य र अधधकार 
६. सधमधतको काययक्षते्रः (१) सामाजिक विकास सधमधतको काययक्षेत्र 

देहायबमोजिम हजनेछः  
(क)  आधारभतू तथा माध्यधमक जशक्षा सम्बन्धी, 
(ि)  िेलकज द तथा अधतररि वियाकलाप सम्बन्धी, 
(ग)  आधारभतू स्िास््य तथा सरसफाई सम्बन्धी, 
(घ)  लैंधगक समानता तथा सामाजिक सजरक्षा सम्बन्धी 

(लैंधगक समानता, िालिाधलका, वकशोर वकशोरी तथा 
यजिा, अपांगता भएका व्यजि तथा िेष्ठ नागररक), 

(ङ)  गैरसरकारी संस्था पररचालन, समन्िय तथा धनयमन 
सम्बन्धी, 
(च)  सामाजिक सजरक्षा काययिम तथा व्यजिगत घटना दताय 
सम्बन्धी, 
(छ)  संस्कृधत, सम्पदा, लधलतकला तथा पययटन प्रबद्र्धन 
सम्बन्धी । 

(२) पूिायधार विकास सधमधतको काययक्षते्र देहायबमोजिम हजनेछः  
(क)  सडक तथा यातायात व्यिस्था सम्बन्धी, 
(ि)  िलविद्यजत, उिाय, सडक ित्ती सम्बन्धी, 
(ग)  धसंचाई तथा िलउत्पन्न प्रकोप धनयन्त्रण सम्बन्धी, 
(घ)  सूचना तथा सञ्चार प्रविधध विकास तथा विस्तार र 

एफ.एम. सञ्चालन सम्बन्धी, 
(ङ)  िानेपानी व्यिस्थापन सम्बन्धी, 
(च)  भिन तथा भिन संवहता एिम ्धनमायण इिाित 

सम्बन्धी, 
(छ)  िग्गा नापी तथा नक्सा, घरिग्गा धनीप जिाय, भ—ू

उपयोग तथा िस्ती विकास सम्बन्धी, 
(ि)  साियिधनक धनिी साझेदारी सम्बन्धी । 



 

5  

(३) आधथयक विकास सधमधतको काययक्षते्र देहायबमोजिम 
हजनेछः  

(क)  कृवष, पशजपन्छी तथा सहकारी सम्बन्धी, 
(ि)  उद्योग तथा उद्यमशीलता विकास, िाजणज्य, पययटन र 

िानी तथा िधनि पदाथयको संरक्षण सम्बन्धी, 
(ग)  सहकारी तथा वित्तीय क्षेत्र, 

(घ) रोिगार प्रबर्द्यन तथा गररबी न्यूनीकरण सम्बन्धी । 

(४) िन, िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन सधमधतको काययक्षते्र 
देहायबमोजिम हजनेछः  
(क)  िन, िन्यिन्तज, भ–ूसंरक्षण तथा िैविक विविधता 

संरक्षण सम्बन्धी, 
(ि)  िातािरण, पयायिरण एिम ्िलाधारक्षेत्र संरक्षण 

सम्बन्धी, 
(ग)  फोहरमैला व्यिस्थापन सम्बन्धी, 
(घ)  िलिायज पररितयन, िलउत्पन्न प्रकोप धनयन्त्रण 

सम्बन्धी, 
(ङ) विपद् व्यिस्थापन, बारुण यन्त्र, एम्िजलेन्स सम्बन्धी 

। 

(५) सजशासन तथा संस्थागत विकास सधमधतको काययक्षते्र 
देहायबमोजिम हजनेछः  
(क)  सेिा प्रिाहको मापदण्ड, स्थानीय सेिा तथा 

िनशजि विकास सम्बन्धी, 
(ि)  साियिधनक िरीद तथा सम्पजत्त व्यिस्थापन 

सम्बन्धी, 
(ग)  सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध र 

समन्िय तथा िडासँगको समन्िय सम्बन्धी, 
(घ)  बैठक व्यिस्थापन सम्बन्धी, 
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(ङ)  बिार अनजगमन, गजणस्तर, नापतौल, िाद्य सजरक्षा र 
उपभोिा वहत संरक्षण सम्बन्धी, 

(च)  आन्तररक र अजन्तम लेिापरीक्षण सम्बनध्ी, 
(छ)  विदा, उत्सि, उदी, िात्रा, पिय, उपाधी, विभ जषण 

सम्बन्धी, 
(ि)  रािश्व नीधत तथा प्रशासन सम्बन्धी, 
(झ)  वित्तीय िोजिम न्यजधनकरण, आधथयक प्रशासन तथा 

बेरुिू फर्छ्यौट सम्बन्धी, 
(ञ)  न्याय, कानून तथा मानि अधधकार प्रिर्द्यन 

सम्बन्धी, 
(ट)  योिना, अनजगमन तथा मूल्यांकन र त्याकं 

व्यिस्थापन सम्बन्धी, 
(ड)  सजशासन प्रबद्र्धन, साियिधनक सजनजिाई, सामाजिक 

परीक्षण सम्बन्धी, 
(ढ) नागररक सन्तजष्टी सिेक्षण र अन्तर धनकाय 

समन्िय सम्बन्धी । 

(६) यस काययविधधमा अन्यत्र िजनसजकै कज रा लेजिएको भएता 
पधन विषयगत सधमधतको काययक्षेत्र काययपाधलकाले आिश्यकता 
अनजसार हेरफेर गनय सक्नछे । 

७. सधमधतको काम, कतयव्य र अधधकारः (१) गाउँपाधलकाको 
आिधधक र िावषयक विकास योिना तिजयमाको सन्दभयमा विषयगत 
सधमधतहरुको काम, कतयव्य र अधधकार देहायबमोजिम हजनेछः  
क.  सहभाधगतामूलक योिना तिजयमा प्रकृयालाई प्रबर्द्यन गने, 

ि.  स्रोत अनजमान तथा बिेट सीमा धनधायरण सधमधतलाई 
विषयक्षेत्रगत बिेटको सीमा धनधायरण गने काययमा 
सहयोग गने, 

ग.  विषयगत क्षेत्र अन्तगयत सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारको 
नीधत, योिनासँग तादात्म्यता कायम गरी स्थानीय तहको 
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आिधधक योिना, विषय क्षते्रगत नीधतको विश्लषेण, िडाका 
माग तथा गाउँपाधलका तहबाट गनजयपने काययलाई समेटेर 
समग्र लक्ष्य धनधायरण गने, 

घ.  गाउँपाधलकाबाट विषयगत क्षेत्रसँग सम्बजन्धत िावषयक 
बिेट सीमा प्राप्त गने, िडाहरुलाई उि सीमा अन्तगयत 
प्राथधमकता ददनजपने आयोिना तथा काययिम पवहचानका 
लाधग सहिीकरण गने, 

ङ.  योिना तिजयमाको तेस्रो चरणमा टोल र िस्ती तहका सिै 
िगय र समजदायको प्रधतधनधधत्ि भएको सहभाधगतामूलक 
योिना तिजयमा बैठकबाट सधमधतको काययक्षेत्र अन्तरगतका 
आयोिना तथा काययिम सूचीकृत भै आउने ब्यिस्था 
धमलाउने,  

च.  टोल र िस्ती स्तरको योिना तिजयमा बैठकबाट आएका 
योिना तथा काययिमहरुलाई िडा सधमधतमा छलफल 
गरी प्राथधमकता अनजसार सूचीकृत गरी पठाउन िडा 
सधमधतलाई सहयोग गने,  

छ.  िडा सधमधतहरुबाट सूजचकृत भै आएका आयोिना तथा 
काययिमहरुलाई विषय क्षते्रगत रुपमा सधमधतमा सूचीकृत 
गने,  

ि.  िडा सधमधतहरुबाट प्राप्त आयोिना तथा 
वियाकलापहरुमा दोहोरोपना हजन नददन ेतथा विषयगत 
सधमधतका योिना, काययिमबीच आपसी तादात्म्यता तथा 
पररपजरकता कायम गने,  

झ.  प्रस्तावित योिना तथा काययिम र गाउँपाधलकाको 
दीघयकाधलन सोच, लक्ष्य एिम ्उदे्दश्यबीच सामञ्जस्यता 
कायम गने,  

ञ.  स्रोत अनजमान तथा बिेट सीमा धनधायरण सधमधतले 
पठाएको बिेट सीमा र मागयदशयनको आधारमा सधमधतको 
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काययक्षेत्र धभत्रको िावषयक नीधत, काययिम र ििेट तिजयमा 
गने,  

ट.  सधमधतको काययक्षेत्रधभत्र पने उपक्षेत्रहरुको लाधग 
आिश्यक नीधत, काययिम तथा वियाकलापको प्रस्ताि 
तयार गरी बिेट तथा काययिम तिजयमा सधमधत समक्ष 
पेश गने, 

ठ.  विषयगत क्षेत्रसँग सम्बजन्धत गैरसरकारी संस्था, उपभोिा 
सधमधत, सहकारी संस्था लगायतका सामाजिक तथा 
सामजदावयक संघ संस्थाको िावषयक काययिम 
गाउँपाधलकाको िावषयक योिना तथा काययिममा समािेश 
गनय आिश्यक समन्िय गने,  

ड.  प्रस्तावित योिना तथा काययिमबारे गाउँ सभामा उठेका 
प्रश्नको ििाफ ददन ेसाथै सभाबाट प्रस्तावित योिना तथा 
काययिममा संशोधन िा पररमाियन भए सोको अधभलेि 
समेत राख्न,े  

ढ.  गाउँ सभाबाट िावषयक योिना तथा बिेट पाररत भए 
पश्चात सोको कायायन्ियनको लाधग विषयगत शािा, 
सम्बजन्धत सधमधतहरु तथा गाउँपाधलकालाई सहयोग गने, 

ण.  गाउँपाधलकाको िावषयक, अधयिावषयक, तै्रमाधसक िा अन्य 
समीक्षा िैठकहरूमा िण्डीकृत त्याङ्कमा आधाररत 
प्रगधतको प्रस्तजधत र छलफल गने व्यिस्था धमलाउने, 

त. आबधधक योिना र मध्यकालीन िचय संरचना तिजयमाको 
लाधग काययपाधलकालाई सहयोग गने, 

थ.  नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट समपजरक तथा 
विशेष अनजदानका लाधग माग भए िमोजिम सधमधतको 
कायय क्षेत्रधभत्रका आयोिना प्रस्ताि तयार गनय 
काययपाधलकालाई सहयोग गने,  
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द.  विषयगतक्षेत्र अन्तगयत निप्रितयनीय कायय गनय, गराउन 
आिश्यक भधूमका धनिायह गने, साथै असल अभ्यासहरु 
आदान प्रदान तथा प्रिर्द्यन गनय काययपाधलकालाई सहयोग 
गने,  

ध.  काययपाधलकाबाट तोवकए बमोजिमका अन्य कायय गने । 

(२) गाउँ काययपाधलकाले तिजयमा गने कानून र स्िीकृत योिनाको 
कायायन्ियनको सन्दभयमा विषयगत सधमधतहरुको काम, 

कतयव्य र अधधकार देहायबमोजिम हजनछेः  
क.  विषयगत क्षेत्र सम्बन्धी त्याङ्क सङ्कलन, विश्लषेण, 

प्रमाणीकरण र िावषयक रुपमा अद्यािधधक गनय आिश्यक 
कायय गने, 

ि.  विषयगत क्षेत्रसँग सम्बन्धी नीधत तथा कानूनको धबधेयक 
तिजयमा, संशोधन, पररमाियन लगायतको क्षेत्रमा 
काययपाधलकाले गठन गरेको विधयेक सधमधतलाई सहयोग 
गने, 

ग.  विषयगत क्षेत्रधभत्रको नीधत तथा कानूनको पररपालना र 
काययिम तथा ििेट कायायन्ियनमा काययपाधलकालाई 
सहयोग गने, 

घ.  विषयगत क्षेत्रसँग सम्बजन्धत अन्य गाउँपाधलका सँग 
साझेदारी िा संयजि व्यिस्थापनमा कायय गने सम्बन्धी 
आयोिना तथा काययिम पवहचान गरी काययपाधलकालाई 
िानकारी गराउन,े 

ङ. काययपाधलकामा धनणययको लाधग पेश भएका विषयगत 
क्षेत्रसँग सम्बजन्धत प्रस्तािमा माग भए अनजसार सल्लाह, 

सजझाि प्रदान गने, 

च. सधमधतले आिश्यकता र औजचत्यको आधारमा आफ्नो 
कज नै विषयमा स्थलगत अध्ययन एिम ्अिलोकन गरी 
सम्िजन्धत पक्षलाई आिश्यक सल्लाह, सजझाि ददने, 
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छ.  स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्िमूल्याङ्कनमा उत्कृष्ठ 
नधतिा हाधसल गनयका लाधग विषयगत क्षेत्रसँग 
सम्बजन्धत सूचकहरु पूरा गनय आिश्यक नीधत धनमायण 
तथा कायायन्ियन सम्बन्धमा विषयगत शािा÷इकाई तथा 
धनकायलाई सहयोग गने, 

ि.  विषयगत क्षेत्र अन्तगयतको क्षमता विकास आिश्यकता 
पवहचान गरी काययपाधलकालाई िानकारी गराउने, 

झ.  विषयगत क्षेत्रसँग सम्बजन्धत सङ्घीय र प्रदेशस्तरको 
आयोिना कायायन्ियनमा सहयोग तथा सहिीकरण गने, 

ञ.  काययपाधलकाबाट तोवकए बमोजिमका अन्य कायय गने । 

(३) यस काययविधधमा अन्यत्र िजनसजकै कज रा लेजिएको भएता पधन 
विषयगत सधमधतको काययक्षेत्र काययपाधलकाले आिश्यकता 
अनजसार हेरफेर गनय सक्नछे । 

 

पररच्छेद– ४ 

सधमधतका पदाधधकारीको काम, कतयव्य र अधधकार 
८. संयोिकको काम, कतयव्य र अधधकारः संयोिकको काम, कतयव्य 

र अधधकार देहाय बमोजिम हजनेछः–  
(क)  सधमधतको बैठकको अध्यक्षता गने, 

(ि)  सधमधतको बैठकको धमधत र समय तोक्न,े 

(ग)  बैठकको सम्भावित काययसूची तय गने, 

(घ) आफ्नो सधमधतसँग सम्बजन्धत क्षेत्रमा अन्तर विषयगत 
सधमधत र अन्तर धनकायगत समन्िय गने, 

(ङ)  सधमधतको प्रभािकारी काययसम्पादनको नेततृ्ि गने, 

(च)  सदस्यहरुको जिम्मेिारी बाँडफाँट गने, 

(छ)  सधमधतले तोकेका अन्य कायय गने । 

९. सदस्यको काम, कतयव्य र अधधकारः  सदस्यको काम, कतयव्य र 
अधधकार देहायबमोजिम हजनेछः– 
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(क)  सधमधतको बैठकमा उपजस्थत भै आफ्नो सजझाि र 
धारणा राख्न,े 

(ि)  आफज लाई तोवकएको काययजिम्मेिारी धनिायह गने, 

(ग)  सधमधतले तोकेका अन्य कायय गने । 

१०. सदस्य सजचिको काम, कतयव्य र अधधकारः सदस्य सजचिको 
काम, कतयव्य र अधधकार देहायबमोजिम हजनेछः– 

(क) सधमधतको सजचि भई काम गने, 

(ि)  संयोिकसँग समन्िय गरी बैठकको काययसूची तयार 
गने, प्रस्ताि तयार गने र सदस्यहरु लाई पत्राचार गने, 

(ग)  आफ्नो शािा िा विषयक्षेत्रसँग सम्बजन्धत विषयहरुमा 
आिश्यक सूचना तथा त्याङ्क सङ्कलन, विश्लषेण गरी 
सधमधतको बैठकमा पेश गने, 

(घ)  आफ्नो सधमधतको समग्र काययक्षेत्रको प्रभािकारी 
कायायन्ियिन गनय कायययोिना तिजयमा गने र 
कायायन्ियनको लाधग प्रस्ताि तयार गरी सधमधतमा पेश 
गने, 

(ङ)  सधमधतको क्षेत्राधधकार धभत्र रही तिजयमा गनजयपने 
कानजनहरुको मस्यौदा गने र छलफलको लाधग 
सधमधतको बैठकमा पेश गने, 

(च)  सधमधतको िावषयक प्रधतिेदन तयार गरी सधमधतको 
बैठकमा पेश गने, 

(छ)  सधमधतको धनणयय कायायन्ियन गने गराउने, 
(ि)  सधमधतले तोकेका अन्य कायय गने । 

 

पररच्छेद– ५ 

सधमधतको िावषयक समय ताधलका र बैठक सम्बन्धी काययविधध 

११. सधमधतको िावषयक काययताधलकाः विषयगत सधमधतको िावषयक 
काययताधलका सामान्यतया देहाय बमोजिम हजनछेः 
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(क) बैशाि १५ गतेसम्मः आगामी आधथयक िषयको बिेट सीमा 
विषयगत शािा र िडा सधमधतले प्राप्त गने । 

(ि) िेष्ठ १५ गतेसम्मः विषय क्षेत्रगत आधारमा िडाबाट 
प्राथधमकता सवहत आयोिना तथा काययिम प्राप्त गने, 

विषयगत शािाहरुले प्राथधमकता धनधायरण गने र विषयगत 
सधमधतमा छलफल तथा पजनःप्राथधमकता गने । 

(ग) असार ५ गतेधभत्रः बिेट तथा काययिम तिजयमा सधमधतमा 
काययिम तिजयमा गने । 

(घ) असार १० धभत्रः िावषयक काययिम तथा बिेटलाई 
काययपाधलकाबाट स्िीकृत गरी सभामा पेश गने । 

(ङ) असार मसान्तधभत्रः  बिेट बिव्य, आधथयक विधेयक, 

विधनयोिन विधेयक तथा बिेट अनजमान पाररत गने र 
आधथयक ऐन तथा विधनयोिन ऐन रािपत्रमा प्रकाशन गने 
। 

(च) िावषयक कायययोिना तिजयमाः गाउँ सभाबाट पाररत बिेट 
तथा काययिम कायायन्ियनका लाधग अध्यक्षले प्रमजि 
प्रशासकीय अधधकृतलाई ७ ददनधभत्र अजततयारी ददने तथा 
प्रमजि प्रशासकीय अधधकृतले आफूलाई प्राप्त भएको १५ 
ददनधभत्र सम्बजन्धत शािा÷इकाई र िडा सजचिलाई 
अजततयारी ददनजपने । साथै सम्बजन्धत शािा÷इकाई र िडा 
सजचिले बिेट स्िीकृत भएको १५ ददनधभत्र कायायन्ियन 
कायययोिना तिजयमा गरी प्रमजि प्रशासकीय अधधकृत समक्ष 
पेश गनजयपने । 

(छ) िावषयक कायययोिना स्िीकृतः प्रमजि प्रशासकीय अधधकृतले 
शािा÷इकाई र िडा सजचिबाट प्राप्त कायययोिनामा 
प्राविधधक क्षमता, योिनाको संिेदनशीलता, कायायन्ियन 
प्राथधमकीकरण, नगद प्रिाहको अिस्था समेतको आधारमा 
कज नै संशोधन गनजयपने देजिएमा प्रमजि प्रशासकीय अधधकृतले 
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सजझाि ददनसक्ने र यसरी प्राप्त भएको सजझाि समेतको 
आधारमा सम्बजन्धत शािा÷इकाई र िडा सजचिले 
कायायन्ियन कायययोिनामा संशोधन गरी ५ ददनधभत्र पजनः 
पेश गनजयपने । यसरी प्राप्त कायायन्ियन कायययोिनालाई 
प्रमजि प्रशासकीय अधधकृतले एकीकृत गरी बिेट स्िीकृत 
भएको २१ ददनधभत्र काययपाधलका समक्ष पेश गरी स्िीकृत 
गराउने । 

(ि) श्रािण १५ सम्मः सभाले स्िीकृत गरेको िवषयक बिेट 
तथा काययिम सियसाधारणको िानकारीका लाधग प्रकाशन 
गनजयपने । साथै यसलाई गाउँपाधलकाको िेिसाईटमा समेत 
प्रकाशन गनजयपने । 

(झ) श्रािण मवहनाधभत्रः िावषयक िररद योिना र गजरुयोिना 
स्िीकृत गने । 

(ञ) चालज आ.ि.को पौष मसान्तसम्मः सङ्घीय तथा प्रदेश 
सरकारबाट विशेष अनजदान तथा समपजरक अनजदानका लाधग 
आह्वान हजने आयोिना प्रस्ताि (आफ्नो विषयगत क्षते्रसँग 
सम्बजन्धत) तयार गनय काययपाधलकालाई सहयोग गने । 

(ट) असार र पौषः गाउँ सभाको ििेट अधधिेशन र विधयेक 
अधधिेशनमा आफ्नो विषयक्षेत्रमा आिश्यक पने कानजनको 
मस्यौदा गरी विधयेक सधमधतमा पेश गने । 

(ठ) तोवकएका अन्य काययहरु गने । 
१२. सधमधतको बैठक सम्बन्धी व्यिस्थाः  

(१)  विषयत सधमधतको बैठक सामान्यतया एक आधथयक िषयमा 
िैशाि, िेठ र पौष मवहनाको पन्र गतेधभत्र पने गरी 
कजम्तमा तीन पटक बसन्छे ।  

(२) सधमधतको बैठक संयोिकले तोकेको धमधत, समय र स्थानमा 
बस्नेछ । सधमधतका सदस्यमध्ये कजम्तमा एकाउन्न 
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प्रधतशत सदस्यको उपजस्थती भएमा बैठकको गणपजरक 
सङ्खतया पजगेको माधनने छ ।  

(३) बैठकको अध्यक्षता संयोिकले गनेछ र धनिको 
अनजपजस्थधतमा सधमधतमा प्रधतधनधधत्ि गने काययपाधलकाका 
सदस्यमध्येबाट िेष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गनेछ 
।  

(४) सधमधतको बैठकको धनणयय सियसम्मतीबाट हजनेछ । 
सियसम्मती हजन नसकेमा सधमधतका कज ल सदस्य 
सङ्खतयाको बहजमतबाट गरेको धनणयय मान्य हजनेछ ।  

(५) सधमधतले आिश्यकता अनजसार विषय विज्ञहरुलाई बैठकमा 
आमन्त्रण गनय सक्नेछ ।  

(६) बैठकको धनणयय सधमधतको संयोिकले प्रमाजणत गनेछ । 

१३. सधमधतको प्रधतिेदनः  (१) सधमधतले आफज ले सम्पादन गरेको 
कामको प्रधतिेदन तयार गरी संयोिक माफय त काययपाधलकाको 
बैठकमा पेश गनजय पनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश 
भएको प्रधतिेदन उपर छलफल गरी काययपाधलकाले प्रधतिेदनमा 
उजल्लजित सजझाि कायायन्ियनको लाधग आिश्यक व्यिस्था 
धमलाउनज पनेछ । 

१४. उपसधमधत गठनः  
(१) सधमधतले आफ्नो कायय सजव्यिजस्थत, धछटोछररतो र 

प्रभािकारी रुपमा सम्पन्न गनय, कज न ैविषयमा परामशय धलन 
तथा आफ्नो क्षेत्राधधकार धभत्रको विषयमा छानविन गनय 
काययक्षेत्र र समयािधध तोकी आिश्यकता अनजसार 
उपसधमधत गठन गनय सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिमको उपसधमधतले धनधायररत समयमा 
सधमधत समक्ष प्रधतिेदन पशे गनजयपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजिम गदठत उपसधमधतले आफज लाई 
तोवकएको जिम्मेिारी पजरा गरेपश्चात स्ितः विघटन हजनेछ ।  
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पररच्छेद ६ 

विविध 

१५. सधमधतको सजचिालयः गाउँपाधलकाको सम्बजन्धत विषयगत 
सधमधतको सदस्य सजचि प्रमजि रहेको शािा िा काययपाधलकाले 
तोवकददएको स्थानमा सधमधतको सजचिालय रहनेछ ।  

१६. सधमधतलाई आिश्यक पने बिेट व्यिस्थाः सधमधतलाई बैठक 
सञ्चालन, अध्ययन, मूल्याङ्कन, अनजगमन र छानविन गनय आिश्यक 
पने बिेट काययपाधलकाले उपलब्ध गराउनज पनेछ ।  

१७. सूचना तथा कागिात उपलब्ध गराउनजपनेM सधमधतले मागेका 
प्रमाण, कागिात उपलब्ध गराउनज  काययपाधलका एिम ्सो 
अन्तरगतका कमयचारीको कतयव्य हजनेछ ।  

१८. काययक्षते्रसँग सम्बजन्धत स्थलगत भ्रमण सम्बन्धी व्यिस्थाM 
सधमधतको धनणयय अनजसार संयोिक, सदस्य िा उपसधमधतका 
पदाधधकारीले आफ्नो काययक्षेत्रसँग सम्बजन्धत विषयमा अध्यक्षको 
स्िीकृतमा गाउँपाधलकाधभत्रको कज न ैकाययस्थल तथा आयोिना 
स्थलमा भ्रमण गनय सक्नेछ ।  

१९. काययताधलकाको धनमायण तथा काययविधधको पालनाM (१) सधमधतले 
आफ्नो कायय समयमै सम्पन्न गनय काययताधलका धनमायण गनय 
सक्नेछ र सो काययताधलका पालना गनजय सबै सदस्यहरुको 
कतयव्य हजनेछ । (२) काययविधधमा उजल्लजित व्यिस्थाको 
पालना गराउने सम्बन्धमा संयोिकको धनणयय अजन्तम हजनेछ ।  

२०. सधमधतको अधभलेिM 

 (१) सधमधतले आफूले सम्पादन गरेका कामको अधभलेि दजरुस्त 
राख्नज पनेछ ।   

(२) सधमधतले आफनो काययक्षेत्र धभत्रको कज न ैकाम, कारिाहीको 
प्रकृधत र विषयको गाजम्भययतालाई दृवष्टगत गरी गोप्य राख्नज 
पने अधभलेिहरु साियिधनक गनजय हजंदैन ।  
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(३) सधमधतमा भएको छलफल, धनणयय र कामकारिाहीसँग 
सम्बजन्धत अधभलेि सधमधत सजचि माफय त ्सजचिालयले 
व्यिजस्थत गरी राख्नेछ । त्यस्तो धनणययको अधभलेि 
संयोिकको अनजमधत विना सजचिालय बावहर लैिान 
सवकने छैन । 

२१. काययविधधको व्यातया र संशोधनः (१) यस काययविधधको 
व्यातया काययपाधलकाले गनेछ ।  

(२) यस काययविधधमा काययपाधलकाले आिश्यक संशोधन 
िा हेरफेर गनय सक्नेछ ।  

 

 

 

                              आज्ञाले  

                                     भपूाल धसं विष्ट 

                               प्रमजि प्रशासकीय अधधकृत 

 


