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मंगला गाउँपाललका 

स्थानीय राजपत्र 
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भाग–२   

िंगला गाउँपाबलका 

विषयगत सलमलत -काययसञ्चालन_ काययविलि, २०७८  
गाउँ काययपाललकाले आफ्नो काम, कारबाही ब्यिस्स्थत गनय, विषयगत क्षेत्र सम्बन्िी योजना 
तजजयमा तथा कायायन्ियन, क्षेत्रगत कानजन तजजयमा तथा अनजगमन प्रवियामा सहस्जकरण गरै्द 
स्थानीय सरकारबाट प्रिाह हजने सेिालाई पारर्दर्शी, जिाफरे्दही तथा प्रभािकारी बनाउन विषयगत 
सलमलतहरुलाई स्जम्मेिारी प्रर्दान गरी थप प्रभािकारी बनाई नलतजामजखी बनाउन गराउन 
बान्छननीय भएकोले, मंगला गाउँपाललकाको प्रर्शासकीय काययविलि (लनयलमत गने) ऐन २०७5 
को र्दफा 4 बमोस्जम काययपाललकाले यो काययविलि तजजयमा गरेको छ ।  

 

पररच्छेर्द– १ 

प्रारस्म्भक 

 

१. संस्क्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यो काययविलिको नाम “विषयगत सलमलत -काययसञ्चालन_ काययविलि, 

२०७८” रहेको छ । 
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  (२)  यो काययविलि स्थानीय राजपत्रमा प्रकार्शन भएको लमलतरे्दस्ख लागू हजनेछ ।  

२. पररभाषाः लबषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययविलिमा,– 

  (क) “अध्यक्ष” भन्नाले िगंला गाउँपाललकाको अध्यक्ष सम्झनज पछय ।  

(ख) “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सम्झनज पछय । 

(ग)  “सलमलत” भन्नाले र्दफा ३ बमोस्जम गठन हजन ेविषयगत सलमलत सम्झनज 
पछय । 

  (घ)  “संयोजक” भन्नाले विषयगत सलमलतको संयोजक सम्झनज पछय । 

  (ङ)  “सर्दस्य” भन्नाले विषयगत सलमलतको सर्दस्य सम्झनज पछय । 

  (च)   “सर्दस्य सस्चि”भन्नाले विषयगत सलमलतको सर्दस्य सस्चि सम्झनज पछय । 

 

पररच्छेर्द २ 

विषयत सलमलत सम्बन्िी व्यिस्था 
 

३. विषयगत सलमलत गठन गनेः (१) गाउँपाललकाको समग्र योजना तजजयमा, क्षेत्रगत कानजन 
तजजयमा तथा कायायन्ियनमा सहस्जकरण गनय काययपाललकाको मातहतमा रे्दहायबमोस्जमका 
विषयत सलमलतहरु रहनेछ्न\M   

(क)  सामास्जक विकास सलमलत 

(ख)  पूिायिार विकास सलमलत 

(ग)  आलथयक विकास सलमलत 

(घ)  िन, िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन सलमलत 

(ङ)  सजर्शासन तथा संस्थागत विकास सलमलत 

४. सलमलतको संस्थागत संरचनाः (१) र्दफा ३ बमोस्जम गठन हजन ेप्रत्येक विषयत सलमलतमा 
रे्दहायअनजसारका सर्दस्यहरु रहनेछनM्   

  (क) काययपाललकाले तोकेको विषयक्षेत्र हेने काययपाललकाको सर्दस्य  संयोजक 

(ख) काययपाललकाले तोकेको कस्म्तमा एक जना मवहला सर्दस्य  

सवहत र्दजई जना काययपाललकाको सर्दस्य    सर्दस्य 
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(ग) सम्बस्न्ित विषयगत र्शाखाका प्रमजख    सर्दस्य सस्चि 

(२) सम्बस्न्ित विषयगत सलमलतको काययक्षेत्र लभत्र एकभन्र्दा बढी र्शाखाहरु रहेको 
अिस्थामा काययपाललकाले कज नै एक र्शाखा प्रमजखलाई सर्दस्य सस्चि तोवक अन्य र्शाखा 
प्रमजखहरुलाई सर्दस्यको रुपमा सहभालग गराउनज पनेछ ।   

(३) सलमलतले बैठकमा विषयगत विज्ञको रुपमा कज न ैव्यस्ि िा संस्थाका 
प्रलतलनलिलाई आमन्त्रण गरी सल्लाह, सजझाि ललन सक्नेछ ।  

५. सलमलतको पर्दािलिः (१) सलमलतको पर्दािलि पाँच िषयको हजनेछ ।  

(२) सर्दस्यको अनजभि र लनजले सलमलतमा पजर् याउन सक्ने योगर्दान समेतका 
आिारमा  काययपाललकाले संयोजक िा सर्दस्यलाई आिश्यकता अनजसार पररितयन गनय 
सक्नेछ ।  

पररच्छेर्द ३ 

सलमलतको काययक्षते्र, काम, कतयव्य र अलिकार 
 

६. सलमलतको काययक्षते्रः (१) सामास्जक विकास सलमलतको काययक्षेत्र रे्दहायबमोस्जम हजनेछ: 

 (क)  आिारभतू तथा माध्यलमक स्र्शक्षा सम्बन्िी, 

   (ख)  खेलकज र्द तथा अलतररि वियाकलाप सम्बन्िी, 

   (ग)  आिारभतू स्िास््य तथा सरसफाई सम्बन्िी, 

(घ)  लैंलगक समानता तथा सामास्जक सजरक्षा सम्बन्िी (लैंलगक समानता, 
िालिाललका, वकर्शोर वकर्शोरी तथा यजिा, अपांगता भएका व्यस्ि 
तथा जेष्ठ नागररक), 

   (ङ)  गैरसरकारी संस्था पररचालन, समन्िय तथा लनयमन सम्बन्िी, 

   (च)  सामास्जक सजरक्षा काययिम तथा व्यस्िगत घटना र्दताय सम्बन्िी, 

   (छ)  संस्कृलत, सम्पर्दा, लललतकला तथा पययटन प्रबद्र्िन सम्बन्िी । 

(२) पूिायिार विकास सलमलतको काययक्षेत्र रे्दहायबमोस्जम हजनेछः  

(क)  सडक तथा यातायात व्यिस्था सम्बन्िी, 

(ख)  जलविद्यजत, उजाय, सडक ित्ती सम्बन्िी, 
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(ग)  लसंचाई तथा जलउत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रण सम्बन्िी, 

(घ)  सूचना तथा सञ्चार प्रविलि विकास तथा विस्तार र एफ.एम. 
सञ्चालन सम्बन्िी, 

(ङ)  खानेपानी व्यिस्थापन सम्बन्िी, 

(च)  भिन तथा भिन संवहता एिम ्लनमायण इजाजत सम्बन्िी, 

(छ)  जग्गा नापी तथा नक्सा, घरजग्गा िनीप जजाय, भ—ूउपयोग तथा िस्ती 
विकास सम्बन्िी, 

(ज)  साियजलनक लनजी साझेर्दारी सम्बन्िी । 

(३) आलथयक विकास सलमलतको काययक्षेत्र रे्दहायबमोस्जम हजनेछः  

(क)  कृवष, पर्शजपन्छी तथा सहकारी सम्बन्िी, 

(ख)  उद्योग तथा उद्यमर्शीलसता विकास, िास्णज्य, पययटन र खानी तथा 
खलनज पर्दाथयको संरक्षण सम्बन्िी, 

(ग)  सहकारी तथा वित्तीय क्षेत्र, 

(घ) रोजगार प्रबर्द्यन तथा गररबी न्यूनीकरण सम्बन्िी । 

(४) िन, िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन सलमलतको काययक्षेत्र रे्दहायबमोस्जम 
हजनेछः  

   (क)  िन, िन्यजन्तज, भ–ूसंरक्षण तथा जैविक विवििता संरक्षण सम्बन्िी, 

   (ख)  िातािरण, पयायिरण एिम ्जलािारक्षेत्र संरक्षण सम्बन्िी, 

   (ग)  फोहरमैला व्यिस्थापन सम्बन्िी, 

   (घ)  जलिायज पररितयन, जलउत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रण सम्बन्िी, 

   (ङ) विपद् व्यिस्थापन, बारुण यन्त्र, एम्िजलेन्स सम्बन्िी । 

(५) सजर्शासन तथा संस्थागत विकास सलमलतको काययक्षेत्र रे्दहायबमोस्जम हजनेछः  

(क)  सेिा प्रिाहको मापर्दण्ड, स्थानीय सेिा तथा जनर्शस्ि विकास   
सम्बन्िी, 
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   (ख)  साियजलनक खरीर्द तथा सम्पस्त्त व्यिस्थापन सम्बन्िी, 

(ग)  सङ्घ, प्ररे्दर्श र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ि र समन्िय तथा 
िडासँगको समन्िय सम्बन्िी, 

   (घ)  बैठक व्यिस्थापन सम्बन्िी, 

(ङ)  बजार अनजगमन, गजणस्तर, नापतौल, खाद्य सजरक्षा र उपभोिा वहत 
संरक्षण सम्बन्िी, 

   (च)  आन्तररक र अस्न्तम लेखापरीक्षण सम्बन्िीी, 

   (छ)  विर्दा, उत्सि, उर्दी, जात्रा, पिय, उपािी, विभ जषण सम्बन्िी, 

   (ज)  राजश्व नीलत तथा प्रर्शासन सम्बन्िी, 

(झ)  वित्तीय जोस्खम न्यजलनकरण, आलथयक प्रर्शासन तथा बेरुजू फर्छ्यौट 
सम्बन्िी, 

   (ञ)  न्याय, कानून तथा मानि अलिकार प्रिर्द्यन सम्बन्िी, 

   (ट)  योजना, अनजगमन तथा मूल्यांकन र त्याकं व्यिस्थापन सम्बन्िी, 

   (ड)  सजर्शासन प्रबद्र्िन, साियजलनक सजनजिाई, सामास्जक परीक्षण सम्बन्िी, 

   (ढ) नागररक सन्तजष्टी सिेक्षण र अन्तर लनकाय समन्िय सम्बन्िी । 

(६) यस काययविलिमा अन्यत्र जजनसजकै कज रा लेस्खएको भएता पलन विषयगत 
सलमलतको काययक्षेत्र काययपाललकाले आिश्यकता अनजसार हेरफेर गनय सक्नछे । 

७. सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकारः (१) गाउँपाललकाको आिलिक र िावषयक विकास 
योजना तजजयमाको सन्र्दभयमा विषयगत सलमलतहरुको काम, कतयव्य र अलिकार रे्दहायबमोस्जम 
हजनेछः  

क.  सहभालगतामूलक योजना तजजयमा प्रकृयालाई प्रबर्द्यन गने, 

ख.  स्रोत अनजमान तथा बजेट सीमा लनिायरण सलमलतलाई विषयक्षेत्रगत बजेटको 
सीमा लनिायरण गने काययमा सहयोग गने, 

ग.  विषयगत क्षेत्र अन्तगयत सङ्घीय तथा प्ररे्दर्श सरकारको नीलत, योजनासँग 
तार्दात्म्यता कायम गरी स्थानीय तहको आिलिक योजना, विषय क्षेत्रगत 
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नीलतको विश्लषेण, िडाका माग तथा गाउँपाललका तहबाट गनजयपने काययलाई 
समेटेर समग्र लक्ष्य लनिायरण गने, 

घ.  गाउँपाललकाबाट विषयगत क्षेत्रसँग सम्बस्न्ित िावषयक बजेट सीमा प्राप्त 
गने, िडाहरुलाई उि सीमा अन्तगयत प्राथलमकता दर्दनजपने आयोजना तथा 
काययिम पवहचानका लालग सहजीकरण गने, 

ङ.  योजना तजजयमाको तेस्रो चरणमा टोल र िस्ती तहका सिै िगय र 
समजर्दायको प्रलतलनलित्ि भएको सहभालगतामूलक योजना तजजयमा बैठकबाट 
सलमलतको काययक्षेत्र अन्तरगतका आयोजना तथा काययिम सूचीकृत भै 
आउने ब्यिस्था लमलाउने,  

च.  टोल र िस्ती स्तरको योजना तजजयमा बैठकबाट आएका योजना तथा 
काययिमहरुलाई िडा सलमलतमा छलफल गरी प्राथलमकता अनजसार 
सूचीकृत गरी पठाउन िडा सलमलतलाई सहयोग गने,  

छ.  िडा सलमलतहरुबाट सूस्चकृत भै आएका आयोजना तथा काययिमहरुलाई 
विषय क्षेत्रगत रुपमा सलमलतमा सूचीकृत गने,  

ज.  िडा सलमलतहरुबाट प्राप्त आयोजना तथा वियाकलापहरुमा र्दोहोरोपना हजन 
नदर्दने तथा विषयगत सलमलतका योजना, काययिमबीच आपसी तार्दात्म्यता 
तथा पररपजरकता कायम गने,  

झ.  प्रस्तावित योजना तथा काययिम र गाउँपाललकाको र्दीघयकाललन सोच, लक्ष्य 
एिम ्उदे्दश्यबीच सामञ्जस्यता कायम गने,  

ञ.  स्रोत अनजमान तथा बजेट सीमा लनिायरण सलमलतले पठाएको बजेट सीमा र 
मागयर्दर्शयनको आिारमा सलमलतको काययक्षेत्र लभत्रको िावषयक नीलत, काययिम 
र िजेट तजजयमा गने,  

ट.  सलमलतको काययक्षेत्रलभत्र पने उपक्षेत्रहरुको लालग आिश्यक नीलत, काययिम 
तथा वियाकलापको प्रस्ताि तयार गरी बजेट तथा काययिम तजजयमा 
सलमलत समक्ष पेर्श गने, 

ठ.  विषयगत क्षेत्रसँग सम्बस्न्ित गैरसरकारी संस्था, उपभोिा सलमलत, सहकारी 
संस्था लगायतका सामास्जक तथा सामजर्दावयक संघ संस्थाको िावषयक 
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काययिम गाउँपाललकाको िावषयक योजना तथा काययिममा समािेर्श गनय 
आिश्यक समन्िय गने,  

ड.  प्रस्तावित योजना तथा काययिमबारे गाउँ सभामा उठेका प्रश्नको जिाफ 
दर्दने साथै सभाबाट प्रस्तावित योजना तथा काययिममा संर्शोिन िा 
पररमाजयन भए सोको अलभलेख समेत राख्न,े  

ढ.  गाउँ सभाबाट िावषयक योजना तथा बजेट पाररत भए पश्चात सोको 
कायायन्ियनको लालग विषयगत र्शाखा, सम्बस्न्ित सलमलतहरु तथा 
गाउँपाललकालाई सहयोग गने, 

ण.  गाउँपाललकाको िावषयक, अियिावषयक, तै्रमालसक िा अन्य समीक्षा िैठकहरूमा 
खण्डीकृत त्याङ्कमा आिाररत प्रगलतको प्रस्तजलत र छलफल गने व्यिस्था 
लमलाउने, 

त. आबलिक योजना र मध्यकालीन खचय संरचना तजजयमाको लालग 
काययपाललकालाई सहयोग गने, 

थ.  नेपाल सरकार तथा प्ररे्दर्श सरकारबाट समपजरक तथा विर्शेष अनजर्दानका 
लालग माग भए िमोस्जम सलमलतको कायय क्षेत्रलभत्रका आयोजना प्रस्ताि 
तयार गनय काययपाललकालाई सहयोग गने,  

र्द.  विषयगतक्षेत्र अन्तगयत निप्रितयनीय कायय गनय, गराउन आिश्यक भलूमका 
लनिायह गने, साथै असल अभ्यासहरु आर्दान प्रर्दान तथा प्रिर्द्यन गनय 
काययपाललकालाई सहयोग गने,  

ि.  काययपाललकाबाट तोवकए बमोस्जमका अन्य कायय गने । 

(२) गाउँ काययपाललकाले तजजयमा गने कानून र स्िीकृत योजनाको कायायन्ियनको 
सन्र्दभयमा विषयगत सलमलतहरुको काम, कतयव्य र अलिकार रे्दहायबमोस्जम हजनछेः  

क.  विषयगत क्षेत्र सम्बन्िी त्याङ्क सङ्कलन, विश्लषेण, प्रमाणीकरण र िावषयक 
रुपमा अद्यािलिक गनय आिश्यक कायय गने, 

ख.  विषयगत क्षेत्रसँग सम्बन्िी नीलत तथा कानूनको लबिेयक तजजयमा, संर्शोिन, 

पररमाजयन लगायतको क्षेत्रमा काययपाललकाले गठन गरेको विियेक 
सलमलतलाई सहयोग गने, 
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ग.  विषयगत क्षेत्रलभत्रको नीलत तथा कानूनको पररपालना र काययिम तथा 
िजेट कायायन्ियनमा काययपाललकालाई सहयोग गने, 

घ.  विषयगत क्षेत्रसँग सम्बस्न्ित अन्य गाउँपाललका िा नगरपाललकासँग 
साझेर्दारी िा संयजि व्यिस्थापनमा कायय गने सम्बन्िी आयोजना तथा 
काययिम पवहचान गरी काययपाललकालाई जानकारी गराउने, 

ङ. काययपाललकामा लनणययको लालग पेर्श भएका विषयगत क्षेत्रसँग सम्बस्न्ित 
प्रस्तािमा माग भए अनजसार सल्लाह, सजझाि प्रर्दान गने, 

च. सलमलतले आिश्यकता र औस्चत्यको आिारमा आफ्नो कज न ै विषयमा 
स्थलगत अध्ययन एिम ् अिलोकन गरी सम्िस्न्ित पक्षलाई आिश्यक 
सल्लाह, सजझाि दर्दने, 

छ.  स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्िमूल्याङ्कनमा उत्कृष्ठ नलतजा हालसल 
गनयका लालग विषयगत क्षते्रसँग सम्बस्न्ित सूचकहरु पूरा गनय आिश्यक 
नीलत लनमायण तथा कायायन्ियन सम्बन्िमा विषयगत र्शाखा÷इकाई तथा 
लनकायलाई सहयोग गने, 

ज.  विषयगत क्षेत्र अन्तगयतको क्षमता विकास आिश्यकता पवहचान गरी 
काययपाललकालाई जानकारी गराउन,े 

झ.  विषयगत क्षेत्रसँग सम्बस्न्ित सङ्घीय र प्ररे्दर्शस्तरको आयोजना 
कायायन्ियनमा सहयोग तथा सहजीकरण गने, 

ञ.  काययपाललकाबाट तोवकए बमोस्जमका अन्य कायय गने । 

(३) यस काययविलिमा अन्यत्र जजनसजकै कज रा लेस्खएको भएता पलन विषयगत 
सलमलतको काययक्षेत्र काययपाललकाले आिश्यकता अनजसार हेरफेर गनय सक्नछे । 

 

पररच्छेर्द– ४ 

सलमलतका पर्दालिकारीको काम, कतयव्य र अलिकार 
 

८. संयोजकको काम, कतयव्य र अलिकारः संयोजकको काम, कतयव्य र अलिकार रे्दहाय बमोस्जम 
हजनेछः–  

  (क)  सलमलतको बैठकको अध्यक्षता गने, 
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  (ख)  सलमलतको बैठकको लमलत र समय तोक्न,े  

  (ग)  बैठकको सम्भावित काययसूची तय गने, 

(घ)  आफ्नो सलमलतसँग सम्बस्न्ित क्षेत्रमा अन्तर विषयगत सलमलत र अन्तर 
लनकायगत समन्िय गने, 

  (ङ)  सलमलतको प्रभािकारी काययसम्पार्दनको नेततृ्ि गने, 

  (च)  सर्दस्यहरुको स्जम्मेिारी बाँडफाँट गने, 

  (छ)  सलमलतले तोकेका अन्य कायय गने ।   

९. सर्दस्यको काम, कतयव्य र अलिकारः  सर्दस्यको काम, कतयव्य र अलिकार रे्दहायबमोस्जम 
हजनेछः– 

  (क)  सलमलतको बैठकमा उपस्स्थत भै आफ्नो सजझाि र िारणा राख्न,े   

  (ख)  आफज लाई तोवकएको काययस्जम्मेिारी लनिायह गने, 

  (ग)  सलमलतले तोकेका अन्य कायय गने । 

१०. सर्दस्य सस्चिको काम, कतयव्य र अलिकारः सर्दस्य सस्चिको काम, कतयव्य र अलिकार 
रे्दहायबमोस्जम हजनेछः– 

  (क) सलमलतको सस्चि भई काम गने,   

(ख)  संयोजकसँग समन्िय गरी बैठकको काययसूची तयार गने, प्रस्ताि तयार 
गने र सर्दस्यहरुलाई पत्राचार गने, 

(ग)  आफ्नो र्शाखा िा विषयक्षेत्रसँग सम्बस्न्ित विषयहरुमा आिश्यक सूचना 
तथा त्याङ्क सङ्कलन, विश्लषेण गरी सलमलतको बैठकमा पेर्श गने, 

(घ)  आफ्नो सलमलतको समग्र काययक्षेत्रको प्रभािकारी कायायन्ियिन गनय 
कायययोजना तजजयमा गने र कायायन्ियनको लालग प्रस्ताि तयार गरी 
सलमलतमा पेर्श गने,  

(ङ)  सलमलतको क्षेत्रालिकार लभत्र रही तजजयमा गनजयपने कानजनहरुको मस्यौर्दा गने 
र छलफलको लालग सलमलतको बैठकमा पेर्श गने,   

(च)  सलमलतको िावषयक प्रलतिेर्दन तयार गरी सलमलतको बैठकमा पेर्श गने, 
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(छ)  सलमलतको लनणयय कायायन्ियन गने गराउने, 

(ज)  सलमलतले तोकेका अन्य कायय गने ।  

पररच्छेर्द– ५ 

सलमलतको िावषयक समय ताललका र बैठक सम्बन्िी काययविलि 

 

११. सलमलतको िावषयक काययताललकाः विषयगत सलमलतको िावषयक काययताललका सामान्यतया 
रे्दहाय बमोस्जम हजनेछ:  

(क) बैर्शाख १५ गतेसम्मः आगामी आलथयक िषयको बजेट सीमा विषयगत 
महार्शाखा, र्शाखा, िडा सलमलतले प्राप्त गने । 

(ख) जेष्ठ १५ गतेसम्मः विषय क्षेत्रगत आिारमा िडाबाट प्राथलमकता सवहत 
आयोजना तथा काययिम प्राप्त गने, विषयगत र्शाखाहरुले प्राथलमकता 
लनिायरण गने र विषयगत सलमलतमा छलफल तथा पजनःप्राथलमकता गने । 

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

(घ) असार १० लभत्रः िावषयक काययिम तथा बजेटलाई काययपाललकाबाट 
स्िीकृत गरी सभामा पेर्श गने । 

(ङ) असार मसान्तलभत्रः  बजेट बिव्य, आलथयक वििेयक, विलनयोजन वििेयक 
तथा बजेट अनजमान पाररत गने र आलथयक ऐन तथा विलनयोजन ऐन 
राजपत्रमा प्रकार्शन गने । 

(च) िावषयक कायययोजना तजजयमाः गाउँ सभाबाट पाररत बजेट तथा काययिम 
कायायन्ियनका लालग अध्यक्षले प्रमजख प्रर्शासकीय अलिकृतलाई ७ दर्दनलभत्र 
अस्ततयारी दर्दने तथा प्रमजख प्रर्शासकीय अलिकृतले आफूलाई प्राप्त भएको 
१५ दर्दनलभत्र सम्बस्न्ित र्शाखा÷इकाई र िडा सस्चिलाई अस्ततयारी 
दर्दनजपने । साथै सम्बस्न्ित र्शाखा÷इकाई र िडा सस्चिले बजेट स्िीकृत 
भएको १५ दर्दनलभत्र कायायन्ियन कायययोजना तजजयमा गरी प्रमजख प्रर्शासकीय 
अलिकृत समक्ष पेर्श गनजयपने ।  

(छ) िावषयक कायययोजना स्िीकृतः प्रमजख प्रर्शासकीय अलिकृतले 
महार्शाखा÷र्शाखा÷इकाई र िडा सस्चिबाट प्राप्त कायययोजनामा प्राविलिक 
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क्षमता, योजनाको संिेर्दनर्शीलता, कायायन्ियन प्राथलमकीकरण, नगर्द प्रिाहको 
अिस्था समेतको आिारमा कज न ै संर्शोिन गनजयपने रे्दस्खएमा प्रमजख 
प्रर्शासकीय अलिकृतले सजझाि दर्दनसक्न े र यसरी प्राप्त भएको सजझाि 
समेतको आिारमा सम्बस्न्ित र्शाखा÷इकाई र िडा सस्चिले कायायन्ियन 
कायययोजनामा संर्शोिन गरी ५ दर्दनलभत्र पजनः पेर्श गनजयपने । यसरी प्राप्त 
कायायन्ियन कायययोजनालाई प्रमजख प्रर्शासकीय अलिकृतले एकीकृत गरी 
बजेट स्िीकृत भएको २१ दर्दनलभत्र काययपाललका समक्ष पेर्श गरी स्िीकृत 
गराउने ।  

(ज) श्रािण १५ सम्मः सभाले स्िीकृत गरेको िवषयक बजेट तथा काययिम 
सियसािारणको जानकारीका लालग प्रकार्शन गनजयपने । साथै यसलाई 
गाउँपाललकाको िेिसाईटमा समेत प्रकार्शन गनजयपने ।  

(झ) श्रािण मवहनालभत्रः िावषयक खररर्द योजना र गजरुयोजना स्िीकृत गने ।  

(ञ) चालज आ.ि.को पौष मसान्तसम्मः सङ्घीय तथा प्ररे्दर्श सरकारबाट विर्शेष 
अनजर्दान तथा समपजरक अनजर्दानका लालग आह्वान हजन े आयोजना प्रस्ताि 
(आफ्नो विषयगत क्षेत्रसँग सम्बस्न्ित) तयार गनय काययपाललकालाई 
सहयोग गने । 

(ट) असार र पौषः गाउँ सभाको िजेट अलििेर्शन र विियेक अलििेर्शनमा 
आफ्नो विषयक्षेत्रमा आिश्यक पने कानजनको मस्यौर्दा गरी विियेक 
सलमलतमा पेर्श गने ।   

(ठ) तोवकएका अन्य काययहरु गने । 

१२. सलमलतको बैठक सम्बन्िी व्यिस्थाः (१)  विषयत सलमलतको बैठक सामान्यतया एक 
आलथयक िषयमा िैर्शाख, जेठ र पौष मवहनाको पन्र गतेलभत्र पने गरी कस्म्तमा तीन पटक 
बस्नेछ ।  

(२) सलमलतको बैठक संयोजकले तोकेको लमलत, समय र स्थानमा बस्नेछ । 
सलमलतका सर्दस्यमध्ये कस्म्तमा एकाउन्न प्रलतर्शत सर्दस्यको उपस्स्थती भएमा बैठकको 
गणपजरक सङ्खतया पजगेको मालनने छ ।  
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(३) बैठकको अध्यक्षता संयोजकले गनेछ र लनजको अनजपस्स्थलतमा सलमलतमा 
प्रलतलनलित्ि गने काययपाललकाका सर्दस्यमध्येबाट जेष्ठ सर्दस्यले बैठकको अध्यक्षता गनेछ 
।  

(४) सलमलतको बैठकको लनणयय सियसम्मतीबाट हजनेछ । सियसम्मती हजन नसकेमा 
सलमलतका कज ल सर्दस्य सङ्खतयाको बहजमतबाट गरेको लनणयय मान्य हजनेछ ।  

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

(६) बैठकको लनणयय सलमलतको संयोजकले प्रमास्णत गनेछ । 

१३. सलमलतको प्रलतिेर्दनः  (१) सलमलतले आफज ले सम्पार्दन गरेको कामको प्रलतिेर्दन तयार गरी 
संयोजक माफय त काययपाललकाको बैठकमा पेर्श गनजय पनेछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जम पेर्श भएको प्रलतिेर्दन उपर छलफल गरी 
काययपाललकाले प्रलतिेर्दनमा उस्ल्लस्खत सजझाि कायायन्ियनको लालग आिश्यक व्यिस्था 
लमलाउनज पनेछ । 

१४. उपसलमलत गठनः (१) सलमलतले आफ्नो कायय सजव्यिस्स्थत, लछटोछररतो र प्रभािकारी 
रुपमा सम्पन्न गनय, कज नै विषयमा परामर्शय ललन तथा आफ्नो क्षेत्रालिकार लभत्रको विषयमा 
छानविन गनय काययक्षेत्र र समयािलि तोकी आिश्यकता अनजसार उपसलमलत गठन गनय 
सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जमको उपसलमलतले लनिायररत समयमा सलमलत समक्ष 
प्रलतिेर्दन पेर्श गनजयपनेछ ।  

(३) उपर्दफा (१) बमोस्जम गदठत उपसलमलतले आफज लाई तोवकएको स्जम्मेिारी 
पजरा गरेपश्चात स्ितः विघटन हजनेछ ।  

पररच्छेर्द ६ 

विविि 

 

१५. सलमलतको सस्चिालयः गाउँपाललकाको सम्बस्न्ित विषयगत सलमलतको सर्दस्य सस्चि प्रमजख 
रहेको र्शाखा िा काययपाललकाले तोवकदर्दएको स्थानमा सलमलतको सस्चिालय रहनेछ ।  



खण्ड : ४  बाबबयाचौर, म्याग्दी, सखं्या :  १४ बिबि : २०७८ साल िाघ २० 

 

13 
 

१६. सलमलतलाई आिश्यक पने बजेट व्यिस्थाः सलमलतलाई बैठक सञ्चालन, अध्ययन, मूल्याङ्कन, 

अनजगमन र छानविन गनय आिश्यक पने बजेट काययपाललकाले उपलब्ि गराउनज पनेछ ।  

१७. सूचना तथा कागजात उपलब्ि गराउनजपनेM सलमलतले मागेका प्रमाण, कागजात उपलब्ि 
गराउनज  काययपाललका एिम ्सो अन्तरगतका कमयचारीको कतयव्य हजनेछ ।  

१८. काययक्षते्रसँग सम्बस्न्ित स्थलगत भ्रमण सम्बन्िी व्यिस्थाM सलमलतको लनणयय अनजसार 
संयोजक, सर्दस्य िा उपसलमलतका पर्दालिकारीले आफ्नो काययक्षेत्रसँग सम्बस्न्ित विषयमा 
अध्यक्षको स्िीकृतमा गाउँपाललकालभत्रको कज न ैकाययस्थल तथा आयोजना स्थलमा भ्रमण 
गनय सक्नेछ ।  

१९. काययताललकाको लनमायण तथा काययविलिको पालनाM (१) सलमलतले आफ्नो कायय समयमै 
सम्पन्न गनय काययताललका लनमायण गनय सक्नेछ र सो काययताललका पालना गनजय सबै 
सर्दस्यहरुको कतयव्य हजनेछ ।  

(२) काययविलिमा उस्ल्लस्खत व्यिस्थाको पालना गराउने सम्बन्िमा संयोजकको 
लनणयय अस्न्तम हजनेछ ।  

२०. सलमलतको अलभलेखM (१) सलमलतले आफूले सम्पार्दन गरेका कामको अलभलेख र्दजरुस्त राख्नज 
पनेछ ।   

(२)  सलमलतले आफनो काययक्षेत्र लभत्रको कज न ैकाम, कारिाहीको प्रकृलत र विषयको 
गास्म्भययतालाई दृवष्टगत गरी गोप्य राख्नज पने अलभलेखहरु साियजलनक गनजय हजंरै्दन ।  

(३) सलमलतमा भएको छलफल, लनणयय र कामकारिाहीसँग सम्बस्न्ित अलभलेख 
सलमलत सस्चि माफय त ्सस्चिालयले व्यिस्स्थत गरी राख्नछे । त्यस्तो लनणययको अलभलेख 
संयोजकको अनजमलत विना सस्चिालय बावहर लैजान सवकन ेछैन । 

२१. काययविलिको व्यातया र संर्शोिनः (१) यस काययविलिको व्यातया काययपाललकाले गनेछ ।  

(२) यस काययविलिमा काययपाललकाले आिश्यक संर्शोिन िा हेरफेर गनय सक्नेछ ।  
 

 

 

 

 

  आज्ञाले  

  मनोहर ढजङ्गाना 
प्रमजख प्रर्शासकीय अलिकृत 


