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प्रस्तावनााः 

गाउँ कार्यपालिकािे आफ्नो काम, कारबाही ब्र्वस्स्ित गनय, ववषर्गत क्षेत्र सम्बन्धी र्ोजना तजजयमा 
तिा कार्ायन्वर्न, क्षेत्रगत कानजन तजजयमा तिा अनजगमन प्रविर्ामा सहस्जकरण गरै्द स्िानीर् सरकारबाट 
प्रवाह हजने सेवािाई पारर्दर्शी, जवाफरे्दही तिा प्रभावकारी बनाउन ववषर्गत सलमलतहरुिाई स्जम्मेवारी 
प्रर्दान गरी िप प्रभावकारी बनाई नलतजामजखी बनाउन गराउन बान्छननीर् भएकोिे,   

गंगारे्दव गाउँपालिकाको कार्यसम्पार्दन लनर्माविी २०७४ बमोस्जम कार्यपालिकािे र्ो कार्यववलध 
तजजयमा गरेको छ ।  

 

पररच्छेर्द– १ 

प्रारस्म्भक 

१. संस्क्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्ो कार्यववलधको नाम “ववषर्गत सलमलत कार्यसञ्चािन कार्यववलध, 

२०७८”रहेको छ । 

  (२)  र्ो कार्यववलध स्िानीर् राजपत्रमा प्रकार्शन भएको लमलतरे्दस्ख िागू हजनेछ ।  

 

गंगारे्दव गाउँपालिका  ,रोल्पा  

स्िालनर् राजपत्र 

 

      खण्डाः ५      संखर्ााः १९           लमलताः २०७८।११।२९ 

 

भाग   २  

गंगारे्दव गाउँपालिका 

ववषर्गत सलमलत -कार्यसञ्चािन कार्यववलध, २०७८  
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२. पररभाषााः लबषर् वा प्रसङ्गिे अको अिय निागेमा र्स कार्यववलधमा,– 

  (क) “अध्र्क्ष”भन्नािे गंगारे्दव गाउँपालिकाको अध्र्क्ष सम्झनज पछय ।  

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

(ग)  “सलमलत”भन्नािे र्दफा ४ बमोस्जम गठन हजन ेववषर्गत सलमलत सम्झनज पछय । 

  (घ)  “संर्ोजक”भन्नािे ववषर्गत सलमलतको संर्ोजक सम्झनज पछय । 

  (ङ)  “सर्दस्र्”भन्नािे ववषर्गत सलमलतको सर्दस्र् सम्झनज पछय । 

  (च)   “सर्दस्र् सस्चव”भन्नािे ववषर्गत सलमलतको सर्दस्र् सस्चव सम्झनज पछय । 

 

 

 

 

 

पररच्छेर्द २ 

ववषर्त सलमलत सम्बन्धी व्र्वस्िा 

३. ववषर्गत सलमलत गठन गननाः (१) गाउँपालिकाको समग्र र्ोजना तजजयमा, क्षेत्रगत कानजन तजजयमा 
तिा कार्ायन्वर्नमा सहस्जकरण गनय कार्यपालिकाको मातहतमा रे्दहार्बमोस्जमका ववषर्त 
सलमलतहरु रहनेछ्न\M   

(क)  सामास्जक ववकास सलमलत 

(ख)  पूवायधार ववकास सलमलत 

(ग)  आलियक ववकास सलमलत 

(घ)  वन, वातावरण तिा ववपद् व्र्वस्िापन सलमलत 

(ङ)  सजर्शासन तिा संस्िागत ववकास सलमलत 

४. सलमलतको संस्िागत संरचनााः (१) र्दफा ३ बमोस्जम गठन हजने प्रत्रे्क ववषर्त सलमलतमा 
रे्दहार्अनजसारका सर्दस्र्हरु रहनेछनM्   

  (क) कार्यपालिकािे तोकेको ववषर्क्षेत्र हेनन कार्यपालिकाको सर्दस्र्  संर्ोजक 
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(ख) कार्यपालिकािे तोकेको कस्म्तमा एक जना मवहिा सर्दस्र्  

सवहत र्दजई जना कार्यपालिकाको सर्दस्र्    सर्दस्र् 

(ग) सम्बस्न्धत ववषर्गत र्शाखाका प्रमजख     सर्दस्र् सस्चव 

(२) सम्बस्न्धत ववषर्गत सलमलतको कार्यक्षेत्र लभत्र एकभन्र्दा बढी र्शाखाहरु रहेको 
अवस्िामा कार्यपालिकािे कज नै एक र्शाखा प्रमजखिाई सर्दस्र् सस्चव तोवक अन्र् र्शाखा 
प्रमजखहरुिाई सर्दस्र्को रुपमा सहभालग गराउनज पननछ ।   

(३) सलमलतिे बैठकमा ववषर्गत ववज्ञको रुपमा कज नै व्र्स्ि वा संस्िाका प्रलतलनलधिाई 
आमन्त्रण गरी सल्िाह, सजझाव लिन सक्नेछ ।  

५. सलमलतको पर्दावलधाः (१) सलमलतको पर्दावलध पाँच वषयको हजनेछ ।  

(२) सर्दस्र्को अनजभव र लनजिे सलमलतमा पजर् र्ाउन सक्न ेर्ोगर्दान समेतका आधारमा  
कार्यपालिकािे संर्ोजक वा सर्दस्र्िाई आवश्र्कता अनजसार पररवतयन गनय सक्नेछ ।  

 

पररच्छेर्द ३ 

सलमलतको कार्यक्षते्र, काम, कतयव्र् र अलधकार 

६. सलमलतको कार्यक्षते्राः (१) सामास्जक ववकास सलमलतको कार्यक्षेत्र रे्दहार्बमोस्जम हजनेछःाः  

 (क)  आधारभतू तिा माध्र्लमक स्र्शक्षा सम्बन्धी, 

   (ख)  खेिकज र्द तिा अलतररि विर्ाकिाप सम्बन्धी, 

   (ग)  आधारभतू स्वास््र् तिा सरसफाई सम्बन्धी, 

(घ)  िैंलगक समानता तिा सामास्जक सजरक्षा सम्बन्धी (िैंलगक समानता, 
वािवालिका, वकर्शोर वकर्शोरी तिा र्जवा, अपांगता भएका व्र्स्ि तिा 
जेष्ठ नागररक), 

   (ङ)  गैरसरकारी संस्िा पररचािन, समन्वर् तिा लनर्मन सम्बन्धी, 

   (च)  सामास्जक सजरक्षा कार्यिम तिा व्र्स्िगत घटना र्दताय सम्बन्धी, 

   (छ)  संस्कृलत, सम्पर्दा, िलितकिा तिा पर्यटन प्रबद्र्धन सम्बन्धी । 
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(२) पूवायधार ववकास सलमलतको कार्यक्षेत्र रे्दहार्बमोस्जम हजनछेाः  

(क)  सडक तिा र्ातार्ात व्र्वस्िा सम्बन्धी, 

(ख)  जिववद्यजत, उजाय, सडक वत्ती सम्बन्धी, 

(ग)  लसंचाई तिा जिउत्पन्न प्रकोप लनर्न्त्रण सम्बन्धी, 

(घ)  सूचना तिा सञ्चार प्रववलध ववकास तिा ववस्तार र एफ.एम. सञ्चािन 
सम्बन्धी, 

(ङ)  खानेपानी व्र्वस्िापन सम्बन्धी, 

(च)  भवन तिा भवन संवहता एवम ्लनमायण इजाजत सम्बन्धी, 

(छ)  जग्गा नापी तिा नक्सा, घरजग्गा धनीप जजाय, भ—ूउपर्ोग तिा वस्ती 
ववकास सम्बन्धी, 

(ज)  सावयजलनक लनजी साझेर्दारी सम्बन्धी । 

(३) आलियक ववकास सलमलतको कार्यक्षेत्र रे्दहार्बमोस्जम हजनेछाः  

(क)  कृवष, पर्शजपन्छी तिा सहकारी सम्बन्धी, 

(ख)  उद्योग तिा उद्यमर्शःीिता ववकास, वास्णज्र्, पर्यटन र खानी तिा खलनज 
पर्दाियको संरक्षण सम्बन्धी, 

(ग)  सहकारी तिा ववत्तीर् क्षेत्र, 

(घ) रोजगार प्रबर्द्यन तिा गररबी न्रू्नीकरण सम्बन्धी । 

(४) वन, वातावरण तिा ववपद् व्र्वस्िापन सलमलतको कार्यक्षेत्र रे्दहार्बमोस्जम हजनेछाः  

   (क)  वन, वन्र्जन्तज, भ–ूसंरक्षण तिा जैववक ववववधता संरक्षण सम्बन्धी, 

   (ख)  वातावरण, पर्ायवरण एवम ्जिाधारक्षेत्र संरक्षण सम्बन्धी, 

   (ग)  फोहरमैिा व्र्वस्िापन सम्बन्धी, 

   (घ)  जिवार्ज पररवतयन, जिउत्पन्न प्रकोप लनर्न्त्रण सम्बन्धी, 

   (ङ) ववपद् व्र्वस्िापन, बारुण र्न्त्र, एम्वजिेन्स सम्बन्धी । 
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(५) सजर्शासन तिा संस्िागत ववकास सलमलतको कार्यक्षेत्र रे्दहार्बमोस्जम हजनेछाः  

   (क)  सेवा प्रवाहको मापर्दण्ड, स्िानीर् सेवा तिा जनर्शस्ि ववकास सम्बन्धी, 

   (ख)  सावयजलनक खरीर्द तिा सम्पस्त्त व्र्वस्िापन सम्बन्धी, 

(ग)  सङ्घ, प्ररे्दर्श र स्िानीर् तहबीचको सम्बन्ध र समन्वर् तिा वडासँगको 
समन्वर् सम्बन्धी, 

   (घ)  बैठक व्र्वस्िापन सम्बन्धी, 

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

   (च)  आन्तररक र अस्न्तम िेखापरीक्षण सम्बन्धःी, 

   (छ)  ववर्दा, उत्सव, उर्दी, जात्रा, पवय, उपाधी, ववभ जषण सम्बन्धी, 

   (ज)  राजश्व नीलत तिा प्रर्शासन सम्बन्धी, 

(झ)  ववत्तीर् जोस्खम न्र्जलनकरण, आलियक प्रर्शासन तिा बेरुजू फर्छ्यौट 
सम्बन्धी, 

   (ञ)  न्र्ार्, कानून तिा मानव अलधकार प्रवर्द्यन सम्बन्धी, 

   (ट)  र्ोजना, अनजगमन तिा मूल्र्ांकन र त्र्ाकं व्र्वस्िापन सम्बन्धी, 

   (ड)  सजर्शासन प्रबद्र्धन, सावयजलनक सजनजवाई, सामास्जक परीक्षण सम्बन्धी, 

   (ढ) नागररक सन्तजष्टी सवेक्षण र अन्तर लनकार् समन्वर् सम्बन्धी । 

(६) र्स कार्यववलधमा अन्र्त्र जजनसजकै कज रा िेस्खएको भएता पलन ववषर्गत सलमलतको 
कार्यक्षेत्र कार्यपालिकािे आवश्र्कता अनजसार हेरफेर गनय सक्नछे । 

७. सलमलतको काम, कतयव्र् र अलधकाराः (१) गाउँपालिकाको आवलधक र वावषयक ववकास र्ोजना 
तजजयमाको सन्र्दभयमा ववषर्गत सलमलतहरुको काम, कतयव्र् र अलधकार रे्दहार्बमोस्जम हजनेछाः  

क.  सहभालगतामूिक र्ोजना तजजयमा प्रकृर्ािाई प्रबर्द्यन गनन, 

ख.  स्रोत अनजमान तिा बजेट सीमा लनधायरण सलमलतिाई ववषर्क्षेत्रगत बजेटको सीमा 
लनधायरण गनन कार्यमा सहर्ोग गनन, 
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ग.  ववषर्गत क्षेत्र अन्तगयत सङ्घीर् तिा प्ररे्दर्श सरकारको नीलत, र्ोजनासँग 
तार्दात्म्र्ता कार्म गरी स्िानीर् तहको आवलधक र्ोजना, ववषर् क्षेत्रगत नीलतको 
ववश्लषेण, वडाका माग तिा गाउँपालिका तहबाट गनजयपनन कार्यिाई समेटेर समग्र 
िक्ष्र् लनधायरण गनन, 

घ.  गाउँपालिकाबाट ववषर्गत क्षेत्रसँग सम्बस्न्धत वावषयक बजेट सीमा प्राप्त गनन, 
वडाहरुिाई उि सीमा अन्तगयत प्रािलमकता दर्दनजपनन आर्ोजना तिा कार्यिम 
पवहचानका िालग सहजीकरण गनन, 

ङ.  र्ोजना तजजयमाको तेस्रो चरणमा टोि र वस्ती तहका सवै वगय र समजर्दार्को 
प्रलतलनलधत्व भएको सहभालगतामूिक र्ोजना तजजयमा बैठकबाट सलमलतको 
कार्यक्षेत्र अन्तरगतका आर्ोजना तिा कार्यिम सूचीकृत भै आउन ेब्र्वस्िा 
लमिाउने,  

च.  टोि र वस्ती स्तरको र्ोजना तजजयमा बैठकबाट आएका र्ोजना तिा 
कार्यिमहरुिाई वडा सलमलतमा छिफि गरी प्रािलमकता अनजसार सूचीकृत 
गरी पठाउन वडा सलमलतिाई सहर्ोग गनन,  

छ.  वडा सलमलतहरुबाट सूस्चकृत भै आएका आर्ोजना तिा कार्यिमहरुिाई ववषर् 
क्षेत्रगत रुपमा सलमलतमा सूचीकृत गनन,  

ज.  वडा सलमलतहरुबाट प्राप्त आर्ोजना तिा विर्ाकिापहरुमा र्दोहोरोपना हजन नदर्दन े
तिा ववषर्गत सलमलतका र्ोजना, कार्यिमबीच आपसी तार्दात्म्र्ता तिा 
पररपजरकता कार्म गनन,  

झ.  प्रस्ताववत र्ोजना तिा कार्यिम र गाउँपालिकाको र्दीघयकालिन सोच, िक्ष्र् एवम ्
उदे्दश्र्बीच सामञ्जस्र्ता कार्म गनन,  

ञ.  स्रोत अनजमान तिा बजेट सीमा लनधायरण सलमलतिे पठाएको बजेट सीमा र 
मागयर्दर्शयनको आधारमा सलमलतको कार्यक्षेत्र लभत्रको वावषयक नीलत, कार्यिम र 
वजेट तजजयमा गनन,  
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ट.  सलमलतको कार्यक्षेत्रलभत्र पनन उपक्षेत्रहरुको िालग आवश्र्क नीलत, कार्यिम तिा 
विर्ाकिापको प्रस्ताव तर्ार गरी बजेट तिा कार्यिम तजजयमा सलमलत समक्ष 
पेर्श गनन, 

ठ.  ववषर्गत क्षेत्रसँग सम्बस्न्धत गैरसरकारी संस्िा, उपभोिा सलमलत, सहकारी संस्िा 
िगार्तका सामास्जक तिा सामजर्दावर्क संघ संस्िाको वावषयक कार्यिम 
गाउँपालिकाको वावषयक र्ोजना तिा कार्यिममा समावेर्श गनय आवश्र्क समन्वर् 
गनन,  

ड.  प्रस्ताववत र्ोजना तिा कार्यिमबारे गाउँ सभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दर्दन े
सािै सभाबाट प्रस्ताववत र्ोजना तिा कार्यिममा संर्शोधन वा पररमाजयन भए 
सोको अलभिेख समेत राख्न,े  

ढ.  गाउँ सभाबाट वावषयक र्ोजना तिा बजेट पाररत भए पश्चात सोको कार्ायन्वर्नको 
िालग ववषर्गत र्शाखा, सम्बस्न्धत सलमलतहरु तिा गाउँपालिकािाई सहर्ोग गनन, 

ण.  गाउँपालिकाको वावषयक, अधयवावषयक, तै्रमालसक वा अन्र् समीक्षा वैठकहरूमा 
खण्डीकृत त्र्ाङ्कमा आधाररत प्रगलतको प्रस्तजलत र छिफि गनन व्र्वस्िा 
लमिाउने, 

त. आबलधक र्ोजना र मध्र्कािीन खचय संरचना तजजयमाको िालग कार्यपालिकािाई 
सहर्ोग गनन, 

ि.  नेपाि सरकार तिा प्ररे्दर्श सरकारबाट समपजरक तिा ववर्शेष अनजर्दानका िालग 
माग भए वमोस्जम सलमलतको कार्य क्षेत्रलभत्रका आर्ोजना प्रस्ताव तर्ार गनय 
कार्यपालिकािाई सहर्ोग गनन,  

र्द.  ववषर्गतक्षेत्र अन्तगयत नवप्रवतयनीर् कार्य गनय, गराउन आवश्र्क भलूमका लनवायह 
गनन, सािै असि अभ्र्ासहरु आर्दान प्रर्दान तिा प्रवर्द्यन गनय कार्यपालिकािाई 
सहर्ोग गनन,  

ध.  कार्यपालिकाबाट तोवकए बमोस्जमका अन्र् कार्य गनन । 

(२) गाउँ कार्यपालिकािे तजजयमा गनन कानून र स्वीकृत र्ोजनाको कार्ायन्वर्नको 
सन्र्दभयमा ववषर्गत सलमलतहरुको काम, कतयव्र् र अलधकार रे्दहार्बमोस्जम हजनछेाः  
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क.  ववषर्गत क्षेत्र सम्बन्धी त्र्ाङ्क सङ्किन, ववश्लषेण, प्रमाणीकरण र वावषयक रुपमा 
अद्यावलधक गनय आवश्र्क कार्य गनन, 

ख.  ववषर्गत क्षेत्रसँग सम्बन्धी नीलत तिा कानूनको लबधेर्क तजजयमा, संर्शोधन, 

पररमाजयन िगार्तको क्षेत्रमा कार्यपालिकािे गठन गरेको ववधरे्क सलमलतिाई 
सहर्ोग गनन, 

ग.  ववषर्गत क्षेत्रलभत्रको नीलत तिा कानूनको पररपािना र कार्यिम तिा वजेट 
कार्ायन्वर्नमा कार्यपालिकािाई सहर्ोग गनन, 

घ.  ववषर्गत क्षेत्रसँग सम्बस्न्धत अन्र् गाउँपालिका वा नगरपालिकासँग साझेर्दारी 
वा संर्जि व्र्वस्िापनमा कार्य गनन सम्बन्धी आर्ोजना तिा कार्यिम पवहचान 
गरी कार्यपालिकािाई जानकारी गराउने, 

ङ. कार्यपालिकामा लनणयर्को िालग पेर्श भएका ववषर्गत क्षेत्रसँग सम्बस्न्धत 
प्रस्तावमा माग भए अनजसार सल्िाह, सजझाव प्रर्दान गनन, 

च. सलमलतिे आवश्र्कता र औस्चत्र्को आधारमा आफ्नो कज नै ववषर्मा स्ििगत 
अध्र्र्न एवम ्अविोकन गरी सम्वस्न्धत पक्षिाई आवश्र्क सल्िाह, सजझाव 
दर्दने, 

छ.  स्िानीर् तह संस्िागत क्षमता स्वमूल्र्ाङ्कनमा उत्कृष्ठ नलतजा हालसि गनयका 
िालग ववषर्गत क्षेत्रसँग सम्बस्न्धत सूचकहरु पूरा गनय आवश्र्क नीलत लनमायण 
तिा कार्ायन्वर्न सम्बन्धमा ववषर्गत र्शाखा÷इकाई तिा लनकार्िाई सहर्ोग 
गनन, 

ज.  ववषर्गत क्षेत्र अन्तगयतको क्षमता ववकास आवश्र्कता पवहचान गरी 
कार्यपालिकािाई जानकारी गराउने, 

झ.  ववषर्गत क्षेत्रसँग सम्बस्न्धत सङ्घीर् र प्ररे्दर्शस्तरको आर्ोजना कार्ायन्वर्नमा 
सहर्ोग तिा सहजीकरण गनन, 

ञ.  कार्यपालिकाबाट तोवकए बमोस्जमका अन्र् कार्य गनन । 

(३) र्स कार्यववलधमा अन्र्त्र जजनसजकै कज रा िेस्खएको भएता पलन ववषर्गत सलमलतको 
कार्यक्षेत्र कार्यपालिकािे आवश्र्कता अनजसार हेरफेर गनय सक्नछे । 
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पररच्छेर्द– ४ 

सलमलतका पर्दालधकारीको काम, कतयव्र् र अलधकार 

८. संर्ोजकको काम, कतयव्र् र अलधकाराः संर्ोजकको काम, कतयव्र् र अलधकार रे्दहार् बमोस्जम 
हजनेछाः–  

  (क)  सलमलतको बैठकको अध्र्क्षता गनन, 

  (ख)  सलमलतको बैठकको लमलत र समर् तोक्न,े  

  (ग)  बैठकको सम्भाववत कार्यसूची तर् गनन, 

(घ)  आफ्नो सलमलतसँग सम्बस्न्धत क्षेत्रमा अन्तर ववषर्गत सलमलत र अन्तर 
लनकार्गत समन्वर् गनन, 

  (ङ)  सलमलतको प्रभावकारी कार्यसम्पार्दनको नेततृ्व गनन, 

  (च)  सर्दस्र्हरुको स्जम्मेवारी बाँडफाँट गनन, 

  (छ)  सलमलतिे तोकेका अन्र् कार्य गनन ।   

९. सर्दस्र्को काम, कतयव्र् र अलधकाराः  सर्दस्र्को काम, कतयव्र् र अलधकार रे्दहार्बमोस्जम हजनेछाः– 

  (क)  सलमलतको बैठकमा उपस्स्ित भै आफ्नो सजझाव र धारणा राख्न,े   

  (ख)  आफज िाई तोवकएको कार्यस्जम्मेवारी लनवायह गनन, 

  (ग)  सलमलतिे तोकेका अन्र् कार्य गनन । 

१०. सर्दस्र् सस्चवको काम, कतयव्र् र अलधकाराः सर्दस्र् सस्चवको काम, कतयव्र् र अलधकार 
रे्दहार्बमोस्जम हजनेछाः– 

  (क) सलमलतको सस्चव भई काम गनन,   
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(ख)  संर्ोजकसँग समन्वर् गरी बैठकको कार्यसूची तर्ार गनन, प्रस्ताव तर्ार गनन र 
सर्दस्र्हरुिाई पत्राचार गनन, 

(ग)  आफ्नो र्शाखा वा ववषर्क्षेत्रसँग सम्बस्न्धत ववषर्हरुमा आवश्र्क सूचना तिा 
त्र्ाङ्क सङ्किन, ववश्लषेण गरी सलमलतको बैठकमा पेर्श गनन, 

(घ)  आफ्नो सलमलतको समग्र कार्यक्षेत्रको प्रभावकारी कार्ायन्वर्वन गनय कार्यर्ोजना 
तजजयमा गनन र कार्ायन्वर्नको िालग प्रस्ताव तर्ार गरी सलमलतमा पेर्श गनन,  

(ङ)  सलमलतको क्षेत्रालधकार लभत्र रही तजजयमा गनजयपनन कानजनहरुको मस्र्ौर्दा गनन र 
छिफिको िालग सलमलतको बैठकमा पेर्श गनन,   

(च)  सलमलतको वावषयक प्रलतवेर्दन तर्ार गरी सलमलतको बैठकमा पेर्श गनन, 

(छ)  सलमलतको लनणयर् कार्ायन्वर्न गनन गराउने, 

(ज)  सलमलतिे तोकेका अन्र् कार्य गनन ।  

 

पररच्छेर्द– ५ 

सलमलतको वावषयक समर् तालिका र बैठक सम्बन्धी कार्यववलध 

११. सलमलतको वावषयक कार्यतालिकााः ववषर्गत सलमलतको वावषयक कार्यतालिका सामान्र्तर्ा रे्दहार् 
बमोस्जम हजनेछःाः  

(क) बैर्शाख १५ गतेसम्माः आगामी आलियक वषयको बजेट सीमा ववषर्गत महार्शाखा, 
र्शाखा, वडा सलमलतिे प्राप्त गनन । 

(ख) जेष्ठ १५ गतेसम्माः ववषर् क्षेत्रगत आधारमा वडाबाट प्रािलमकता सवहत 
आर्ोजना तिा कार्यिम प्राप्त गनन, ववषर्गत र्शाखाहरुिे प्रािलमकता लनधायरण 
गनन र ववषर्गत सलमलतमा छिफि तिा पजनाःप्रािलमकता गनन । 

(ग) असार ५ गतेलभत्राः बजेट तिा कार्यिम तजजयमा सलमलतमा कार्यिम तजजयमा गनन 
। 

(घ) असार १० लभत्राः वावषयक कार्यिम तिा बजेटिाई कार्यपालिकाबाट स्वीकृत 
गरी सभामा पेर्श गनन । 
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(ङ) असार मसान्तलभत्राः  बजेट बिव्र्, आलियक ववधेर्क, ववलनर्ोजन ववधेर्क तिा 
बजेट अनजमान पाररत गनन र आलियक ऐन तिा ववलनर्ोजन ऐन राजपत्रमा प्रकार्शन 
गनन । 

(च) वावषयक कार्यर्ोजना तजजयमााः गाउँ सभाबाट पाररत बजेट तिा कार्यिम 
कार्ायन्वर्नका िालग अध्र्क्षिे प्रमजख प्रर्शासकीर् अलधकृतिाई ७ दर्दनलभत्र 
अस्खतर्ारी दर्दने तिा प्रमजख प्रर्शासकीर् अलधकृतिे आफूिाई प्राप्त भएको १५ 
दर्दनलभत्र सम्बस्न्धत र्शाखा÷इकाई र वडा सस्चविाई अस्खतर्ारी दर्दनजपनन । सािै 
सम्बस्न्धत र्शाखा÷इकाई र वडा सस्चविे बजेट स्वीकृत भएको १५ दर्दनलभत्र 
कार्ायन्वर्न कार्यर्ोजना तजजयमा गरी प्रमजख प्रर्शासकीर् अलधकृत समक्ष पेर्श 
गनजयपनन ।  

(छ) वावषयक कार्यर्ोजना स्वीकृताः प्रमजख प्रर्शासकीर् अलधकृतिे 
महार्शाखा÷र्शाखा÷इकाई र वडा सस्चवबाट प्राप्त कार्यर्ोजनामा प्राववलधक क्षमता, 
र्ोजनाको संवेर्दनर्शीिता, कार्ायन्वर्न प्रािलमकीकरण, नगर्द प्रवाहको अवस्िा 
समेतको आधारमा कज नै संर्शोधन गनजयपनन रे्दस्खएमा प्रमजख प्रर्शासकीर् अलधकृतिे 
सजझाव दर्दनसक्ने र र्सरी प्राप्त भएको सजझाव समेतको आधारमा सम्बस्न्धत 
र्शाखा÷इकाई र वडा सस्चविे कार्ायन्वर्न कार्यर्ोजनामा संर्शोधन गरी ५ 
दर्दनलभत्र पजनाः पेर्श गनजयपनन । र्सरी प्राप्त कार्ायन्वर्न कार्यर्ोजनािाई प्रमजख 
प्रर्शासकीर् अलधकृतिे एकीकृत गरी बजेट स्वीकृत भएको २१ दर्दनलभत्र 
कार्यपालिका समक्ष पेर्श गरी स्वीकृत गराउने ।  

(ज) श्रावण १५ सम्माः सभािे स्वीकृत गरेको ववषयक बजेट तिा कार्यिम 
सवयसाधारणको जानकारीका िालग प्रकार्शन गनजयपनन । सािै र्सिाई 
गाउँपालिकाको वेवसाईटमा समेत प्रकार्शन गनजयपनन ।  

(झ) श्रावण मवहनालभत्राः वावषयक खररर्द र्ोजना र गजरुर्ोजना स्वीकृत गनन ।  

(ञ) चािज आ.व.को पौष मसान्तसम्माः सङ्घीर् तिा प्ररे्दर्श सरकारबाट ववर्शेष अनजर्दान 
तिा समपजरक अनजर्दानका िालग आह्वान हजने आर्ोजना प्रस्ताव (आफ्नो ववषर्गत 
क्षेत्रसँग सम्बस्न्धत) तर्ार गनय कार्यपालिकािाई सहर्ोग गनन । 
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(ट) असार र पौषाः गाउँ सभाको वजेट अलधवेर्शन र ववधरे्क अलधवेर्शनमा आफ्नो 
ववषर्क्षेत्रमा आवश्र्क पनन कानजनको मस्र्ौर्दा गरी ववधरे्क सलमलतमा पेर्श गनन 
।   

(ठ) तोवकएका अन्र् कार्यहरु गनन । 

१२. सलमलतको बैठक सम्बन्धी व्र्वस्िााः (१)  ववषर्त सलमलतको बैठक सामान्र्तर्ा एक आलियक 
वषयमा वैर्शाख, जेठ र पौष मवहनाको पन्र गतेलभत्र पनन गरी कस्म्तमा तीन पटक बस्नःेछ ।  

(२) सलमलतको बैठक संर्ोजकिे तोकेको लमलत, समर् र स्िानमा बस्नेछ । सलमलतका 
सर्दस्र्मध्रे् कस्म्तमा एकाउन्न प्रलतर्शत सर्दस्र्को उपस्स्िती भएमा बैठकको गणपजरक सङ्खखर्ा 
पजगेको मालनने छ ।  

(३) बैठकको अध्र्क्षता संर्ोजकिे गननछ र लनजको अनजपस्स्िलतमा सलमलतमा 
प्रलतलनलधत्व गनन कार्यपालिकाका सर्दस्र्मध्रे्बाट जेष्ठ सर्दस्र्िे बैठकको अध्र्क्षता गननछ ।  

(४) सलमलतको बैठकको लनणयर् सवयसम्मतीबाट हजनेछ । सवयसम्मती हजन नसकेमा 
सलमलतका कज ि सर्दस्र् सङ्खखर्ाको बहजमतबाट गरेको लनणयर् मान्र् हजनेछ ।  

(५) सलमलतिे आवश्र्कता अनजसार ववषर् ववज्ञहरुिाई बैठकमा आमन्त्रण गनय सक्नेछ 
।  

(६) बैठकको लनणयर् सलमलतको संर्ोजकिे प्रमास्णत गननछ । 

१३. सलमलतको प्रलतवेर्दनाः  (१) सलमलतिे आफज िे सम्पार्दन गरेको कामको प्रलतवेर्दन तर्ार गरी 
संर्ोजक माफय त कार्यपालिकाको बैठकमा पेर्श गनजय पननछ ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जम पेर्श भएको प्रलतवेर्दन उपर छिफि गरी कार्यपालिकािे 
प्रलतवेर्दनमा उस्ल्िस्खत सजझाव कार्ायन्वर्नको िालग आवश्र्क व्र्वस्िा लमिाउनज पननछ । 

१४. उपसलमलत गठनाः (१) सलमलतिे आफ्नो कार्य सजव्र्वस्स्ित, लछटोछररतो र प्रभावकारी रुपमा 
सम्पन्न गनय, कज नै ववषर्मा परामर्शय लिन तिा आफ्नो क्षेत्रालधकार लभत्रको ववषर्मा छानववन गनय 
कार्यक्षेत्र र समर्ावलध तोकी आवश्र्कता अनजसार उपसलमलत गठन गनय सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बमोस्जमको उपसलमलतिे लनधायररत समर्मा सलमलत समक्ष प्रलतवेर्दन 
पेर्श गनजयपननछ ।  
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(३) उपर्दफा (१) बमोस्जम गदठत उपसलमलतिे आफज िाई तोवकएको स्जम्मेवारी पजरा 
गरेपश्चात स्वताः ववघटन हजनेछ ।  

 

पररच्छेर्द ६ 

ववववध 

१५. सलमलतको सस्चवािर्ाः गाउँपालिकाको सम्बस्न्धत ववषर्गत सलमलतको सर्दस्र् सस्चव प्रमजख रहेको 
र्शाखा वा कार्यपालिकािे तोवकदर्दएको स्िानमा सलमलतको सस्चवािर् रहनेछ ।  

१६. सलमलतिाई आवश्र्क पनन बजेट व्र्वस्िााः सलमलतिाई बैठक सञ्चािन, अध्र्र्न, मूल्र्ाङ्कन, 

अनजगमन र छानववन गनय आवश्र्क पनन बजेट कार्यपालिकािे उपिब्ध गराउनज पननछ ।  

१७. सूचना तिा कागजात उपिब्ध गराउनजपननM सलमलतिे मागेका प्रमाण, कागजात उपिब्ध गराउनज  
कार्यपालिका एवम ्सो अन्तरगतका कमयचारीको कतयव्र् हजनेछ ।  

१८. कार्यक्षते्रसँग सम्बस्न्धत स्ििगत भ्रमण सम्बन्धी व्र्वस्िाM सलमलतको लनणयर् अनजसार संर्ोजक, 

सर्दस्र् वा उपसलमलतका पर्दालधकारीिे आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बस्न्धत ववषर्मा अध्र्क्षको 
स्वीकृतमा गाउँपालिकालभत्रको कज नै कार्यस्िि तिा आर्ोजना स्ििमा भ्रमण गनय सक्नेछ ।  

१९. कार्यतालिकाको लनमायण तिा कार्यववलधको पािनाM (१) सलमलतिे आफ्नो कार्य समर्मै सम्पन्न 
गनय कार्यतालिका लनमायण गनय सक्नेछ र सो कार्यतालिका पािना गनजय सबै सर्दस्र्हरुको कतयव्र् 
हजनेछ ।  

(२) कार्यववलधमा उस्ल्िस्खत व्र्वस्िाको पािना गराउने सम्बन्धमा संर्ोजकको लनणयर् 
अस्न्तम हजनेछ ।  

२०. सलमलतको अलभिेखM (१) सलमलतिे आफूिे सम्पार्दन गरेका कामको अलभिेख र्दजरुस्त राख्नज पननछ 
।   

(२)  सलमलतिे आफनो कार्यक्षेत्र लभत्रको कज नै काम, कारवाहीको प्रकृलत र ववषर्को गास्म्भर्यतािाई 
दृवष्टगत गरी गोप्र् राख्नज पनन अलभिेखहरु सावयजलनक गनजय हजंरै्दन ।  

(३) सलमलतमा भएको छिफि, लनणयर् र कामकारवाहीसँग सम्बस्न्धत अलभिेख सलमलत 
सस्चव माफय त ्सस्चवािर्िे व्र्वस्स्ित गरी राख्नछे । त्र्स्तो लनणयर्को अलभिेख संर्ोजकको 
अनजमलत ववना सस्चवािर् बावहर िैजान सवकन ेछैन । 
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२१. कार्यववलधको व्र्ाखर्ा र संर्शोधनाः (१) र्स कार्यववलधको व्र्ाखर्ा कार्यपालिकािे गननछ ।  

(२) र्स कार्यववलधमा कार्यपालिकािे आवश्र्क संर्शोधन वा हेरफेर गनय सक्नेछ ।  
 

आज्ञािे, 

र्शालिकराम बस्नेत 

लन  .प्रमजख प्रर्शासवकर् अलधकृत  

 


