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 हिषयगत सहमहत -काययसञ्चालन_ काययहिहध, २०७८ (नमूना) 
गाउँ काययपालिकािे आफ्नो काम, कारबाही ब्यवस्थथत गनय, लवषयगत के्षत्र सम्बन्धी योजना तजजयमा 
तथा कायायन्वयन, के्षत्रगत कानजन तजजयमा तथा अनजगमन प्रलियामा सहलजकरण गदै थथानीय 
सरकारबाट प्रवाह हुने सेवािाई पारदर्शी, जवाफदेही तथा प्रभावकारी बनाउन लवषयगत 
सलमलतहरुिाई लजमे्मवारी प्रदान गरी थप प्रभावकारी बनाई नलतजामजखी बनाउन गराउन 
बान्छननीय भएकोिे,   

हिमाली गाउँपालिकाको काययसम्पादन लनयमाविी २०७ ... को दफा ... बमोलजम 
काययपालिकािे यो काययलवलध तजजयमा गरेको छ ।  

 

पररचे्छद– १ 

प्रारम्भिक 

१. संहिप्त नाम र प्रारिः (१) यो काययलवलधको नाम “लवषयगत सलमलत -काययसञ्चािन_ 
काययलवलध, २०७८”रहेको छ । 

  (२)  यो काययलवलध थथानीय राजपत्रमा प्रकार्शन भएको लमलतदेस्ख िागू हुनेछ ।  

२. पररभाषाः लबषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययलवलधमा,– 

  (क) “अध्यक्ष”भन्नािे हिमाली गाउँपालिकाको अध्यक्ष सम्झनज पछय  ।  

(ख) “ऐन”भन्नािे थथानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ सम्झनज पछय  । 

(ग)  “सलमलत”भन्नािे दफा ... बमोलजम गठन हुने लवषयगत सलमलत सम्झनज पछय  । 

  (घ)  “संयोजक”भन्नािे लवषयगत सलमलतको संयोजक सम्झनज पछय  । 

  (ङ)  “सदस्य”भन्नािे लवषयगत सलमलतको सदस्य सम्झनज पछय  । 

  (च)   “सदस्य सलचव”भन्नािे लवषयगत सलमलतको सदस्य सलचव सम्झनज पछय  । 
 

पररचे्छद २ 

हिषयत सहमहत सम्बन्धी व्यिस्था 

३. हिषयगत सहमहत गठन गननः (१) गाउँपालिकाको समग्र योजना तजजयमा, के्षत्रगत कानजन 
तजजयमा तथा कायायन्वयनमा सहलजकरण गनय काययपालिकाको मातहतमा देहायबमोलजमका 
लवषयत सलमलतहरु रहनेछ्न \M   
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(क)  सामालजक लवकास सलमलत 

(ख)  पूवायधार लवकास सलमलत 

(ग)  आलथयक लवकास सलमलत 

(घ)  वन, वातावरण तथा लवपद् व्यवथथापन सलमलत 

(ङ)  सजर्शासन तथा संथथागत लवकास सलमलत 

४. सहमहतको संस्थागत संरचनाः (१) दफा ३ बमोलजम गठन हुने प्रते्यक लवषयत सलमलतमा 
देहायअनजसारका सदस्यहरु रहनेछन्M   

  (क) काययपालिकािे तोकेको लवषयके्षत्र हेने काययपालिकाको सदस्य 
 संयोजक 

(ख) काययपालिकािे तोकेको कस्िमा एक जना मलहिा सदस्य  

सलहत दजई जना काययपालिकाको सदस्य    सदस्य 

(ग) सम्बस्न्धत लवषयगत र्शाखाका प्रमजख     सदस्य सलचव 

(२) सम्बस्न्धत लवषयगत सलमलतको काययके्षत्र लभत्र एकभन्दा बढी र्शाखाहरु रहेको 
अवथथामा काययपालिकािे कज नै एक र्शाखा प्रमजखिाई सदस्य सलचव तोलक अन्य र्शाखा 
प्रमजखहरुिाई सदस्यको रुपमा सहभालग गराउनज पनेछ ।   

(३) सलमलतिे बैठकमा लवषयगत लवज्ञको रुपमा कज नै व्यस्ि वा संथथाका 
प्रलतलनलधिाई आमन्त्रण गरी सल्लाह, सजझाव लिन सके्नछ ।  

५. सहमहतको पदािहधः (१) सलमलतको पदावलध पाँच वषयको हुनेछ ।  

(२) सदस्यको अनजभव र लनजिे सलमलतमा पजर्याउन सके्न योगदान समेतका 
आधारमा  काययपालिकािे संयोजक वा सदस्यिाई आवश्यकता अनजसार पररवतयन गनय 
सके्नछ ।  

 

पररचे्छद ३ 

सहमहतको काययिेत्र, काम, कतयव्य र अहधकार 

६. सहमहतको काययिेत्रः (१) सामालजक लवकास सलमलतको काययके्षत्र देहायबमोलजम हुनेछः  
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 (क)  आधारभूत तथा माध्यलमक लर्शक्षा सम्बन्धी, 

   (ख)  खेिकज द तथा अलतररि लियाकिाप सम्बन्धी, 

   (ग)  आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाई सम्बन्धी, 

(घ)  िैंलगक समानता तथा सामालजक सजरक्षा सम्बन्धी (िैंलगक समानता, 
वािवालिका, लकर्शोर लकर्शोरी तथा यजवा, अपांगता भएका व्यस्ि तथा 
जेष्ठ नागररक), 

   (ङ)  गैरसरकारी संथथा पररचािन, समन्वय तथा लनयमन सम्बन्धी, 

   (च)  सामालजक सजरक्षा काययिम तथा व्यस्िगत घटना दताय सम्बन्धी, 

   (छ)  संसृ्कलत, सम्पदा, िलितकिा तथा पययटन प्रबद््रधन सम्बन्धी । 

(२) पूवायधार लवकास सलमलतको काययके्षत्र देहायबमोलजम हुनेछः  

(क)  सडक तथा यातायात व्यवथथा सम्बन्धी, 

(ख)  जिलवद्यजत, उजाय, सडक वत्ती सम्बन्धी, 

(ग)  लसंचाई तथा जिउत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रण सम्बन्धी, 

(घ)  सूचना तथा सञ्चार प्रलवलध लवकास तथा लवस्तार र एफ.एम. सञ्चािन 
सम्बन्धी, 

(ङ)  खानेपानी व्यवथथापन सम्बन्धी, 

(च)  भवन तथा भवन संलहता एवम् लनमायण इजाजत सम्बन्धी, 

(छ)  जग्गा नापी तथा नक्सा, घरजग्गा धनीपजजाय, भू—उपयोग तथा वस्ती 
लवकास सम्बन्धी, 

(ज)  सावयजलनक लनजी साझेदारी सम्बन्धी । 

(३) आलथयक लवकास सलमलतको काययके्षत्र देहायबमोलजम हुनेछः  

(क)  कृलष, पर्शजपन्छी तथा सहकारी सम्बन्धी, 

(ख)  उद्योग तथा उद्यमर्शीिता लवकास, वालणज्य, पययटन र खानी तथा 
खलनज पदाथयको संरक्षण सम्बन्धी, 
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(ग)  सहकारी तथा लवत्तीय के्षत्र, 

(घ) रोजगार प्रबर्द्यन तथा गररबी नू्यनीकरण सम्बन्धी । 

(४) वन, वातावरण तथा लवपद् व्यवथथापन सलमलतको काययके्षत्र देहायबमोलजम 
हुनेछः  

   (क)  वन, वन्यजन्तज, भू–संरक्षण तथा जैलवक लवलवधता संरक्षण सम्बन्धी, 

   (ख)  वातावरण, पयायवरण एवम् जिाधारके्षत्र संरक्षण सम्बन्धी, 

   (ग)  फोहरमैिा व्यवथथापन सम्बन्धी, 

   (घ)  जिवायज पररवतयन, जिउत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रण सम्बन्धी, 

   (ङ) लवपद् व्यवथथापन, बारुण यन्त्र, एम्वजिेन्स सम्बन्धी । 

(५) सजर्शासन तथा संथथागत लवकास सलमलतको काययके्षत्र देहायबमोलजम हुनेछः  

   (क)  सेवा प्रवाहको मापदण्ड, थथानीय सेवा तथा जनर्शस्ि लवकास 
सम्बन्धी, 

   (ख)  सावयजलनक खरीद तथा सम्पलत्त व्यवथथापन सम्बन्धी, 

(ग)  सङ्घ, प्रदेर्श र थथानीय तहबीचको सम्बन्ध र समन्वय तथा वडासँगको 
समन्वय सम्बन्धी, 

   (घ)  बैठक व्यवथथापन सम्बन्धी, 

(ङ)  बजार अनजगमन, गजणस्तर, नापतौि, खाद्य सजरक्षा र उपभोिा लहत 
संरक्षण सम्बन्धी, 

   (च)  आन्तररक र अस्न्तम िेखापरीक्षण सम्बन्धी, 

   (छ)  लवदा, उत्सव, उदी, जात्रा, पवय, उपाधी, लवभजषण सम्बन्धी, 

   (ज)  राजश्व नीलत तथा प्रर्शासन सम्बन्धी, 

(झ)  लवत्तीय जोस्खम न्यजलनकरण, आलथयक प्रर्शासन तथा बेरुजू फर्छ्यौट 
सम्बन्धी, 

   (ञ)  न्याय, कानून तथा मानव अलधकार प्रवर्द्यन सम्बन्धी, 
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   (ट)  योजना, अनजगमन तथा मूल्ांकन र तथ्ांक व्यवथथापन सम्बन्धी, 

   (ड)  सजर्शासन प्रबद््रधन, सावयजलनक सजनजवाई, सामालजक परीक्षण सम्बन्धी, 

   (ढ) नागररक सन्तजष्टी सवेक्षण र अन्तर लनकाय समन्वय सम्बन्धी । 

(६) यस काययलवलधमा अन्यत्र जजनसजकै कज रा िेस्खएको भएता पलन लवषयगत 
सलमलतको काययके्षत्र काययपालिकािे आवश्यकता अनजसार हेरफेर गनय सके्नछ । 

७. सहमहतको काम, कतयव्य र अहधकारः (१) गाउँपालिकाको आवलधक र वालषयक लवकास 
योजना तजजयमाको सन्दभयमा लवषयगत सलमलतहरुको काम, कतयव्य र अलधकार देहायबमोलजम 
हुनेछः  

क.  सहभालगतामूिक योजना तजजयमा प्रकृयािाई प्रबर्द्यन गने, 

ख.  स्रोत अनजमान तथा बजेट सीमा लनधायरण सलमलतिाई लवषयके्षत्रगत बजेटको 
सीमा लनधायरण गने काययमा सहयोग गने, 

ग.  लवषयगत के्षत्र अन्तगयत सङ्घीय तथा प्रदेर्श सरकारको नीलत, योजनासँग 
तादात्म्यता कायम गरी थथानीय तहको आवलधक योजना, लवषय के्षत्रगत 
नीलतको लवशे्लषण, वडाका माग तथा गाउँपालिका तहबाट गनजयपने काययिाई 
समेटेर समग्र िक्ष्य लनधायरण गने, 

घ.  गाउँपालिकाबाट लवषयगत के्षत्रसँग सम्बस्न्धत वालषयक बजेट सीमा प्राप्त गने, 

वडाहरुिाई उि सीमा अन्तगयत प्राथलमकता लदनजपने आयोजना तथा 
काययिम पलहचानका िालग सहजीकरण गने, 

ङ.  योजना तजजयमाको तेस्रो चरणमा टोि र वस्ती तहका सवै वगय र समजदायको 
प्रलतलनलधत्व भएको सहभालगतामूिक योजना तजजयमा बैठकबाट सलमलतको 
काययके्षत्र अन्तरगतका आयोजना तथा काययिम सूचीकृत भै आउने ब्यवथथा 
लमिाउने,  

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

छ.  वडा सलमलतहरुबाट सूलचकृत भै आएका आयोजना तथा काययिमहरुिाई 
लवषय के्षत्रगत रुपमा सलमलतमा सूचीकृत गने,  
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ज.  वडा सलमलतहरुबाट प्राप्त आयोजना तथा लियाकिापहरुमा दोहोरोपना हुन 
नलदने तथा लवषयगत सलमलतका योजना, काययिमबीच आपसी तादात्म्यता तथा 
पररपजरकता कायम गने,  

झ.  प्रस्तालवत योजना तथा काययिम र गाउँपालिकाको दीघयकालिन सोच, िक्ष्य 
एवम् उदे्दश्यबीच सामञ्जस्यता कायम गने,  

ञ.  स्रोत अनजमान तथा बजेट सीमा लनधायरण सलमलतिे पठाएको बजेट सीमा र 
मागयदर्शयनको आधारमा सलमलतको काययके्षत्र लभत्रको वालषयक नीलत, काययिम र 
वजेट तजजयमा गने,  

ट.  सलमलतको काययके्षत्रलभत्र पने उपके्षत्रहरुको िालग आवश्यक नीलत, काययिम 
तथा लियाकिापको प्रस्ताव तयार गरी बजेट तथा काययिम तजजयमा सलमलत 
समक्ष पेर्श गने, 

ठ.  लवषयगत के्षत्रसँग सम्बस्न्धत गैरसरकारी संथथा, उपभोिा सलमलत, सहकारी 
संथथा िगायतका सामालजक तथा सामजदालयक संघ संथथाको वालषयक काययिम 
गाउँपालिकाको वालषयक योजना तथा काययिममा समावेर्श गनय आवश्यक 
समन्वय गने,  

ड.  प्रस्तालवत योजना तथा काययिमबारे गाउँ सभामा उठेका प्रश्नको जवाफ लदने 
साथै सभाबाट प्रस्तालवत योजना तथा काययिममा संर्शोधन वा पररमाजयन भए 
सोको अलभिेख समेत राखे्न,  

ढ.  गाउँ सभाबाट वालषयक योजना तथा बजेट पाररत भए पश्चात सोको 
कायायन्वयनको िालग लवषयगत र्शाखा, सम्बस्न्धत सलमलतहरु तथा 
गाउँपालिकािाई सहयोग गने, 

ण.  गाउँपालिकाको वालषयक, अधयवालषयक, तै्रमालसक वा अन्य समीक्षा वैठकहरूमा 
खण्डीकृत तथ्ाङ्कमा आधाररत प्रगलतको प्रस्तजलत र छिफि गने व्यवथथा 
लमिाउने, 

त. आबलधक योजना र मध्यकािीन खचय संरचना तजजयमाको िालग 
काययपालिकािाई सहयोग गने, 

थ.  नेपाि सरकार तथा प्रदेर्श सरकारबाट समपजरक तथा लवरे्शष अनजदानका 
िालग माग भए वमोलजम सलमलतको कायय के्षत्रलभत्रका आयोजना प्रस्ताव तयार 
गनय काययपालिकािाई सहयोग गने,  
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द.  लवषयगतके्षत्र अन्तगयत नवप्रवतयनीय कायय गनय, गराउन आवश्यक भूलमका 
लनवायह गने, साथै असि अभ्यासहरु आदान प्रदान तथा प्रवर्द्यन गनय 
काययपालिकािाई सहयोग गने,  

ध.  काययपालिकाबाट तोलकए बमोलजमका अन्य कायय गने । 

(२) गाउँ काययपालिकािे तजजयमा गने कानून र स्वीकृत योजनाको कायायन्वयनको 
सन्दभयमा लवषयगत सलमलतहरुको काम, कतयव्य र अलधकार देहायबमोलजम हुनेछः  

क.  लवषयगत के्षत्र सम्बन्धी तथ्ाङ्क सङ्किन, लवशे्लषण, प्रमाणीकरण र वालषयक 
रुपमा अद्यावलधक गनय आवश्यक कायय गने, 

ख.  लवषयगत के्षत्रसँग सम्बन्धी नीलत तथा कानूनको लबधेयक तजजयमा, संर्शोधन, 

पररमाजयन िगायतको के्षत्रमा काययपालिकािे गठन गरेको लवधयेक सलमलतिाई 
सहयोग गने, 

ग.  लवषयगत के्षत्रलभत्रको नीलत तथा कानूनको पररपािना र काययिम तथा वजेट 
कायायन्वयनमा काययपालिकािाई सहयोग गने, 

घ.  लवषयगत के्षत्रसँग सम्बस्न्धत अन्य गाउँपालिका वा नगरपालिकासँग साझेदारी 
वा संयजि व्यवथथापनमा कायय गने सम्बन्धी आयोजना तथा काययिम 
पलहचान गरी काययपालिकािाई जानकारी गराउने, 

ङ. काययपालिकामा लनणययको िालग पेर्श भएका लवषयगत के्षत्रसँग सम्बस्न्धत 
प्रस्तावमा माग भए अनजसार सल्लाह, सजझाव प्रदान गने, 

च. सलमलतिे आवश्यकता र औलचत्यको आधारमा आफ्नो कज नै लवषयमा थथिगत 
अध्ययन एवम् अविोकन गरी सम्वस्न्धत पक्षिाई आवश्यक सल्लाह, सजझाव 
लदने, 

छ.  थथानीय तह संथथागत क्षमता स्वमूल्ाङ्कनमा उतृ्कष्ठ नलतजा हालसि गनयका 
िालग लवषयगत के्षत्रसँग सम्बस्न्धत सूचकहरु पूरा गनय आवश्यक नीलत लनमायण 
तथा कायायन्वयन सम्बन्धमा लवषयगत र्शाखा÷इकाई तथा लनकायिाई सहयोग 
गने, 

ज.  लवषयगत के्षत्र अन्तगयतको क्षमता लवकास आवश्यकता पलहचान गरी 
काययपालिकािाई जानकारी गराउने, 
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झ.  लवषयगत के्षत्रसँग सम्बस्न्धत सङ्घीय र प्रदेर्शस्तरको आयोजना कायायन्वयनमा 
सहयोग तथा सहजीकरण गने, 

ञ.  काययपालिकाबाट तोलकए बमोलजमका अन्य कायय गने । 

(३) यस काययलवलधमा अन्यत्र जजनसजकै कज रा िेस्खएको भएता पलन लवषयगत 
सलमलतको काययके्षत्र काययपालिकािे आवश्यकता अनजसार हेरफेर गनय सके्नछ । 

 

पररचे्छद– ४ 

सहमहतका पदाहधकारीको काम, कतयव्य र अहधकार 

८. संयोजकको काम, कतयव्य र अहधकारः संयोजकको काम, कतयव्य र अलधकार देहाय 
बमोलजम हुनेछः–  

  (क)  सलमलतको बैठकको अध्यक्षता गने, 

  (ख)  सलमलतको बैठकको लमलत र समय तोके्न,  

  (ग)  बैठकको सम्भालवत काययसूची तय गने, 

(घ)  आफ्नो सलमलतसँग सम्बस्न्धत के्षत्रमा अन्तर लवषयगत सलमलत र अन्तर 
लनकायगत समन्वय गने, 

  (ङ)  सलमलतको प्रभावकारी काययसम्पादनको नेतृत्व गने, 

  (च)  सदस्यहरुको लजमे्मवारी बाँडफाँट गने, 

  (छ)  सलमलतिे तोकेका अन्य कायय गने ।   

९. सदस्यको काम, कतयव्य र अहधकारः  सदस्यको काम, कतयव्य र अलधकार देहायबमोलजम 
हुनेछः– 

  (क)  सलमलतको बैठकमा उपस्थथत भै आफ्नो सजझाव र धारणा राखे्न,   

  (ख)  आफज िाई तोलकएको काययलजमे्मवारी लनवायह गने, 

  (ग)  सलमलतिे तोकेका अन्य कायय गने । 

१०. सदस्य सहचिको काम, कतयव्य र अहधकारः सदस्य सलचवको काम, कतयव्य र अलधकार 
देहायबमोलजम हुनेछः– 
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  (क) सलमलतको सलचव भई काम गने,   

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

(ग)  आफ्नो र्शाखा वा लवषयके्षत्रसँग सम्बस्न्धत लवषयहरुमा आवश्यक सूचना तथा 
तथ्ाङ्क सङ्किन, लवशे्लषण गरी सलमलतको बैठकमा पेर्श गने, 

(घ)  आफ्नो सलमलतको समग्र काययके्षत्रको प्रभावकारी कायायन्वयवन गनय 
कायययोजना तजजयमा गने र कायायन्वयनको िालग प्रस्ताव तयार गरी सलमलतमा 
पेर्श गने,  

(ङ)  सलमलतको के्षत्रालधकार लभत्र रही तजजयमा गनजयपने कानजनहरुको मस्यौदा गने र 
छिफिको िालग सलमलतको बैठकमा पेर्श गने,   

(च)  सलमलतको वालषयक प्रलतवेदन तयार गरी सलमलतको बैठकमा पेर्श गने, 

(छ)  सलमलतको लनणयय कायायन्वयन गने गराउने, 

(ज)  सलमलतिे तोकेका अन्य कायय गने ।  

 

पररचे्छद– ५ 

सहमहतको िाहषयक समय ताहलका र बैठक सम्बन्धी काययहिहध 

११. सहमहतको िाहषयक काययताहलकाः लवषयगत सलमलतको वालषयक काययतालिका सामान्यतया 
देहाय बमोलजम हुनेछः  

(क) बैर्शाख १५ गतेसम्मः आगामी आलथयक वषयको बजेट सीमा लवषयगत 
महार्शाखा, र्शाखा, वडा सलमलतिे प्राप्त गने । 

(ख) जेष्ठ १५ गतेसम्मः लवषय के्षत्रगत आधारमा वडाबाट प्राथलमकता सलहत 
आयोजना तथा काययिम प्राप्त गने, लवषयगत र्शाखाहरुिे प्राथलमकता 
लनधायरण गने र लवषयगत सलमलतमा छिफि तथा पजनःप्राथलमकता गने । 

(ग) असार ५ गतेलभत्रः बजेट तथा काययिम तजजयमा सलमलतमा काययिम तजजयमा 
गने । 

(घ) असार १० लभत्रः वालषयक काययिम तथा बजेटिाई काययपालिकाबाट स्वीकृत 
गरी सभामा पेर्श गने । 
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(ङ) असार मसान्तलभत्रः  बजेट बिव्य, आलथयक लवधेयक, लवलनयोजन लवधेयक 
तथा बजेट अनजमान पाररत गने र आलथयक ऐन तथा लवलनयोजन ऐन 
राजपत्रमा प्रकार्शन गने । 

(च) वालषयक कायययोजना तजजयमाः गाउँ सभाबाट पाररत बजेट तथा काययिम 
कायायन्वयनका िालग अध्यक्षिे प्रमजख प्रर्शासकीय अलधकृतिाई ७ लदनलभत्र 
अस्ियारी लदने तथा प्रमजख प्रर्शासकीय अलधकृतिे आफूिाई प्राप्त भएको 
१५ लदनलभत्र सम्बस्न्धत र्शाखा÷इकाई र वडा सलचविाई अस्ियारी लदनजपने । 
साथै सम्बस्न्धत र्शाखा÷इकाई र वडा सलचविे बजेट स्वीकृत भएको १५ 
लदनलभत्र कायायन्वयन कायययोजना तजजयमा गरी प्रमजख प्रर्शासकीय अलधकृत 
समक्ष पेर्श गनजयपने ।  

(छ) वालषयक कायययोजना स्वीकृतः प्रमजख प्रर्शासकीय अलधकृतिे 
महार्शाखा÷र्शाखा÷इकाई र वडा सलचवबाट प्राप्त कायययोजनामा प्रालवलधक 
क्षमता, योजनाको संवेदनर्शीिता, कायायन्वयन प्राथलमकीकरण, नगद प्रवाहको 
अवथथा समेतको आधारमा कज नै संर्शोधन गनजयपने देस्खएमा प्रमजख प्रर्शासकीय 
अलधकृतिे सजझाव लदनसके्न र यसरी प्राप्त भएको सजझाव समेतको आधारमा 
सम्बस्न्धत र्शाखा÷इकाई र वडा सलचविे कायायन्वयन कायययोजनामा संर्शोधन 
गरी ५ लदनलभत्र पजनः पेर्श गनजयपने । यसरी प्राप्त कायायन्वयन कायययोजनािाई 
प्रमजख प्रर्शासकीय अलधकृतिे एकीकृत गरी बजेट स्वीकृत भएको २१ 
लदनलभत्र काययपालिका समक्ष पेर्श गरी स्वीकृत गराउने ।  

(ज) श्रावण १५ सम्मः सभािे स्वीकृत गरेको वलषयक बजेट तथा काययिम 
सवयसाधारणको जानकारीका िालग प्रकार्शन गनजयपने । साथै यसिाई 
गाउँपालिकाको वेवसाईटमा समेत प्रकार्शन गनजयपने ।  

(झ) श्रावण मलहनालभत्रः वालषयक खररद योजना र गजरुयोजना स्वीकृत गने ।  

(ञ) चािज आ.व.को पौष मसान्तसम्मः सङ्घीय तथा प्रदेर्श सरकारबाट लवरे्शष 
अनजदान तथा समपजरक अनजदानका िालग आह्वान हुने आयोजना प्रस्ताव 
(आफ्नो लवषयगत के्षत्रसँग सम्बस्न्धत) तयार गनय काययपालिकािाई सहयोग 
गने । 

(ट) असार र पौषः गाउँ सभाको वजेट अलधवेर्शन र लवधयेक अलधवेर्शनमा 
आफ्नो लवषयके्षत्रमा आवश्यक पने कानजनको मस्यौदा गरी लवधयेक सलमलतमा 
पेर्श गने ।   
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(ठ) तोलकएका अन्य काययहरु गने । 

१२. सहमहतको बैठक सम्बन्धी व्यिस्थाः (१)  लवषयत सलमलतको बैठक सामान्यतया एक 
आलथयक वषयमा वैर्शाख, जेठ र पौष मलहनाको पन्ध्र गतेलभत्र पने गरी कस्िमा तीन पटक 
बसे्नछ ।  

(२) सलमलतको बैठक संयोजकिे तोकेको लमलत, समय र थथानमा बसे्नछ । सलमलतका 
सदस्यमधे्य कस्िमा एकाउन्न प्रलतर्शत सदस्यको उपस्थथती भएमा बैठकको गणपजरक 
सङ्या पजगेको मालनने छ ।  

(३) बैठकको अध्यक्षता संयोजकिे गनेछ र लनजको अनजपस्थथलतमा सलमलतमा 
प्रलतलनलधत्व गने काययपालिकाका सदस्यमधे्यबाट जेष्ठ सदस्यिे बैठकको अध्यक्षता गनेछ ।  

(४) सलमलतको बैठकको लनणयय सवयसम्मतीबाट हुनेछ । सवयसम्मती हुन नसकेमा 
सलमलतका कज ि सदस्य सङ्याको बहुमतबाट गरेको लनणयय मान्य हुनेछ ।  

(५) सलमलतिे आवश्यकता अनजसार लवषय लवज्ञहरुिाई बैठकमा आमन्त्रण गनय 
सके्नछ ।  

(६) बैठकको लनणयय सलमलतको संयोजकिे प्रमालणत गनेछ । 

१३. सहमहतको प्रहतिेदनः  (१) सलमलतिे आफज िे सम्पादन गरेको कामको प्रलतवेदन तयार गरी 
संयोजक माफय त काययपालिकाको बैठकमा पेर्श गनजय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम पेर्श भएको प्रलतवेदन उपर छिफि गरी काययपालिकािे 
प्रलतवेदनमा उस्ल्लस्खत सजझाव कायायन्वयनको िालग आवश्यक व्यवथथा लमिाउनज पनेछ । 

१४. उपसहमहत गठनः (१) सलमलतिे आफ्नो कायय सजव्यवस्थथत, लछटोछररतो र प्रभावकारी रुपमा 
सम्पन्न गनय, कज नै लवषयमा परामर्शय लिन तथा आफ्नो के्षत्रालधकार लभत्रको लवषयमा छानलवन 
गनय काययके्षत्र र समयावलध तोकी आवश्यकता अनजसार उपसलमलत गठन गनय सके्नछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको उपसलमलतिे लनधायररत समयमा सलमलत समक्ष 
प्रलतवेदन पेर्श गनजयपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोलजम गलठत उपसलमलतिे आफज िाई तोलकएको लजमे्मवारी पजरा 
गरेपश्चात स्वतः लवघटन हुनेछ ।  
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हिहिध 

१५. सहमहतको सहचिालयः गाउँपालिकाको सम्बस्न्धत लवषयगत सलमलतको सदस्य सलचव प्रमजख 
रहेको र्शाखा वा काययपालिकािे तोलकलदएको थथानमा सलमलतको सलचवािय रहनेछ ।  

१६. सहमहतलाई आिश्यक पनन बजेट व्यिस्थाः सलमलतिाई बैठक सञ्चािन, अध्ययन, मूल्ाङ्कन, 

अनजगमन र छानलवन गनय आवश्यक पने बजेट काययपालिकािे उपिब्ध गराउनज पनेछ ।  

१७. सूचना तथा कागजात उपलब्ध गराउनुपननM सलमलतिे मागेका प्रमाण, कागजात उपिब्ध 
गराउनज  काययपालिका एवम् सो अन्तरगतका कमयचारीको कतयव्य हुनेछ ।  

१८. काययिेत्रसँग सम्बम्भन्धत स्थलगत भ्रमण सम्बन्धी व्यिस्थाM सलमलतको लनणयय अनजसार 
संयोजक, सदस्य वा उपसलमलतका पदालधकारीिे आफ्नो काययके्षत्रसँग सम्बस्न्धत लवषयमा 
अध्यक्षको स्वीकृतमा गाउँपालिकालभत्रको कज नै काययथथि तथा आयोजना थथिमा भ्रमण गनय 
सके्नछ ।  

१९. काययताहलकाको हनमायण तथा काययहिहधको पालनाM (१) सलमलतिे आफ्नो कायय समयमै 
सम्पन्न गनय काययतालिका लनमायण गनय सके्नछ र सो काययतालिका पािना गनजय सबै 
सदस्यहरुको कतयव्य हुनेछ ।  

(२) काययलवलधमा उस्ल्लस्खत व्यवथथाको पािना गराउने सम्बन्धमा संयोजकको लनणयय 
अस्न्तम हुनेछ ।  

२०. सहमहतको अहभलेखM (१) सलमलतिे आफूिे सम्पादन गरेका कामको अलभिेख दजरुस्त 
राख्नज पनेछ ।   

(२)  सलमलतिे आफनो काययके्षत्र लभत्रको कज नै काम, कारवाहीको प्रकृलत र लवषयको 
गास्म्भययतािाई दृलष्टगत गरी गोप्य राख्नज पने अलभिेखहरु सावयजलनक गनजय हंुदैन ।  

(३) सलमलतमा भएको छिफि, लनणयय र कामकारवाहीसँग सम्बस्न्धत अलभिेख सलमलत 
सलचव माफय त् सलचवाियिे व्यवस्थथत गरी राखे्नछ । त्यस्तो लनणययको अलभिेख संयोजकको 
अनजमलत लवना सलचवािय बालहर िैजान सलकने छैन । 

२१. काययहिहधको व्याख्या र संशोधनः (१) यस काययलवलधको व्याया काययपालिकािे गनेछ ।  

(२) यस काययलवलधमा काययपालिकािे आवश्यक संर्शोधन वा हेरफेर गनय सके्नछ ।  
 

 


