
1 
 

 

 

सुनछहरी गाउँपालिका  

पोबाङ रोल्पा  

 “बिषयगत सबिबत (काययसञ्चालन) काययविबि, २०७९” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सनुछहरी गाउँपालिका 

गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर् 

पोवाङ,रोल्पा 

िलुबिनी प्रदशे, नेपाि 
 

काययपाबलकाको िैठकिाट पारित बिबतिः२०७९।०९।२८  

प्रिाणीकिण बिबतिः२०७९।०९।२९ 



2 
 

सनुछहिी  गाउँपाबलकाको विषयगत सबिबत -काययसञ्चालन_ काययविबि, २०७९  
गाउँ काययपाबलकाले आफ्नो काि, काििाही ब्यिस्थित गनय, विषयगत क्षेत्र सम्िन्िी योजना तजुयिा 
तिा कायायन्ियन, क्षेत्रगत काननु तजुयिा तिा अनगुिन प्रवियािा सहस्जकिण गरै्द थिानीय 
सिकाििाट प्रिाह हनुे सेिालाई पािर्दर्शी, जिाफरे्दही तिा प्रभािकािी िनाउन विषयगत 
सबिबतहरुलाई स्जम्िेिािी प्रर्दान गिी िप प्रभािकािी िनाई नबतजािखुी िनाउन गिाउन िान्छननीय 
भएकोले,   

सनुछहिी गाउँपाबलकाको काययसम्पार्दन बनयिािली २०७४ को र्दफा १५(१) ििोस्जि 
काययपाबलकाले यो काययविबि तजुयिा गिेको छ ।  

 

परिच्छेर्द– १ 

प्रािस्म्भक 

१. संस्क्षप्त नाि ि प्रािम्भिः (१) यो काययविबिको नाि “सनुछहिी गाउँपाबलकाको विषयगत सबिबत 
-काययसञ्चालन_ काययविबि, २०७९”िहेको छ । 

  (२)  यो काययविबि थिानीय िाजपत्रिा प्रकार्शन भएको बिबतरे्दस्ख लागू हनुेछ ।  

२. परिभाषािः बिषय िा प्रसङ्गले अको अिय नलागेिा यस काययविबििा,– 

  (क) “अध्यक्ष”भन्नाले सनुछहिी गाउँपाबलकाको अध्यक्ष सम्झन ुपछय ।  

(ख) “ऐन”भन्नाले थिानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ सम्झन ुपछय । 

(ग)  “सबिबत”भन्नाले र्दफा ३ ििोस्जि गठन हनु ेविषयगत सबिबत सम्झन ुपछय । 

  (घ)  “संयोजक”भन्नाले विषयगत सबिबतको संयोजक सम्झन ुपछय । 

  (ङ)  “सर्दथय”भन्नाले विषयगत सबिबतको सर्दथय सम्झन ुपछय । 

  (च)   “सर्दथय सस्चि”भन्नाले विषयगत सबिबतको सर्दथय सस्चि सम्झन ुपछय । 

 

 

 

परिच्छेर्द २ 
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विषयत सबिबत सम्िन्िी व्यिथिा 

३. विषयगत सबिबत गठन गननिः (१) गाउँपाबलकाको सिग्र योजना तजुयिा, क्षेत्रगत काननु तजुयिा 
तिा कायायन्ियनिा सहस्जकिण गनय काययपाबलकाको िातहतिा रे्दहायििोस्जिका विषयत 
सबिबतहरु िहनेछ्न\M   

(क)  सािास्जक विकास सबिबत 

(ख)  पूिायिाि विकास सबिबत 

(ग)  आबियक विकास सबिबत 

(घ)  िन, िाताििण तिा विपद् व्यिथिापन सबिबत 

 (ङ) सरु्शासन तिा संथिागत विकास सबिबत 

  (च) बििायन सबिबत  

   (छ) लेखा सबिबत  

 

४. सबिबतको संथिागत संिचनािः (१) र्दफा ३ ििोस्जि गठन हनुे प्रत्येक विषयत सबिबतिा 
रे्दहायअनसुािका सर्दथयहरु िहनेछनM्   

  (क) काययपाबलकाले तोकेको विषयक्षेत्र हेनन काययपाबलकाको सर्दथय  संयोजक 

(ख) काययपाबलकाले तोकेको कस्म्तिा एक जना िवहला सर्दथय  

सवहत र्दईु जना काययपाबलकाको सर्दथय    सर्दथय 

(ग) सम्िस्न्ित विषयगत र्शाखाका प्रिखु     सर्दथय सस्चि 

(२) सम्िस्न्ित विषयगत सबिबतको काययक्षेत्र बभत्र एकभन्र्दा िढी र्शाखाहरु िहेको 
अिथिािा काययपाबलकाले कुनै एक र्शाखा प्रिखुलाई सर्दथय सस्चि तोवक अन्य र्शाखा 
प्रिखुहरुलाई सर्दथयको रुपिा सहभाबग गिाउन ुपननछ ।   

(३) सबिबतले िैठकिा विषयगत विज्ञको रुपिा कुनै व्यस्ि िा संथिाका 
प्रबतबनबिलाई आिन्त्रण गिी सल्लाह, सझुाि बलन सक्नेछ ।  
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५. सबिबतको पर्दािबििः (१) सबिबतको पर्दािबि पाँच िषयको हनुेछ ।  

(२) सर्दथयको अनभुि ि बनजले सबिबतिा परु् याउन सक्न ेयोगर्दान सिेतका आिाििा  
काययपाबलकाले संयोजक िा सर्दथयलाई आिश्यकता अनसुाि परिितयन गनय सक्नेछ ।  

 

परिच्छेर्द ३ 

सबिबतको काययक्षते्र, काि, कतयव्य ि अबिकाि 

६. सबिबतको काययक्षते्रिः (१) सािास्जक विकास सबिबतको काययक्षेत्र रे्दहायििोस्जि हनुेछ , 

 (क)  आिािभतू तिा िाध्यबिक स्र्शक्षा सम्िन्िी, 

   (ख)  खेलकुर्द तिा अबतरिि वियाकलाप सम्िन्िी, 

   (ग)  आिािभतू थिाथ्य तिा सिसफाई सम्िन्िी, 

(घ)  लैंबगक सिानता तिा सािास्जक सिुक्षा सम्िन्िी (लैंबगक सिानता, 
िालिाबलका, वकर्शोि वकर्शोिी तिा यिुा, अपांगता भएका व्यस्ि तिा 
जेष्ठ नागरिक), 

   (ङ)  गैिसिकािी संथिा परिचालन, सिन्िय तिा बनयिन सम्िन्िी, 

   (च)  सािास्जक सिुक्षा काययिि तिा व्यस्िगत घटना र्दताय सम्िन्िी, 

   (छ)  संथकृबत, सम्पर्दा, लबलतकला तिा पययटन प्रिद्र्िन सम्िन्िी । 

(२) पूिायिाि विकास सबिबतको काययक्षेत्र रे्दहायििोस्जि हनुेछिः  

(क)  सडक तिा यातायात व्यिथिा सम्िन्िी, 

(ख)  जलविद्यतु, उजाय, सडक ित्ती सम्िन्िी, 

(ग)  बसंचाई तिा जलउत्पन्न प्रकोप बनयन्त्रण सम्िन्िी, 

(घ)  सूचना तिा सञ्चाि प्रविबि विकास तिा विथताि ि एफ.एि. सञ्चालन 
सम्िन्िी, 

(ङ)  खानेपानी व्यिथिापन सम्िन्िी, 



5 
 

(च)  भिन तिा भिन संवहता एिि ्बनिायण इजाजत सम्िन्िी, 

(छ)  जग्गा नापी तिा नक्सा, घिजग्गा िनीपजुाय, भ—ूउपयोग तिा िथती 
विकास सम्िन्िी, 

(ज)  साियजबनक बनजी साझेर्दािी सम्िन्िी । 

(३) आबियक विकास सबिबतको काययक्षेत्र रे्दहायििोस्जि हनुेछिः  

(क)  कृवष, पर्शपुन्छी तिा सहकािी सम्िन्िी, 

(ख)  उद्योग तिा उद्यिर्शीीलता विकास, िास्णज्य, पययटन ि खानी तिा 
खबनज पर्दाियको संिक्षण सम्िन्िी, 

(ग)  सहकािी तिा वित्तीय क्षेत्र, 

(घ) िोजगाि प्रिर्द्यन तिा गरििी न्यूनीकिण सम्िन्िी । 

(४) िन, िाताििण तिा विपद् व्यिथिापन सबिबतको काययक्षेत्र रे्दहायििोस्जि 
हनुेछिः  

   (क)  िन, िन्यजन्त,ु भ–ूसंिक्षण तिा जैविक विवििता संिक्षण सम्िन्िी, 

   (ख)  िाताििण, पयायििण एिि ्जलािािक्षेत्र संिक्षण सम्िन्िी, 

   (ग)  फोहििैला व्यिथिापन सम्िन्िी, 

   (घ)  जलिाय ुपरिितयन, जलउत्पन्न प्रकोप बनयन्त्रण सम्िन्िी, 

   (ङ) विपद् व्यिथिापन, िारुण यन्त्र, एम्िलेुन्स सम्िन्िी । 

(५) सरु्शासन तिा संथिागत विकास सबिबतको काययक्षेत्र रे्दहायििोस्जि हनुेछिः  

   (क)  सेिा प्रिाहको िापर्दण्ड, थिानीय सेिा तिा जनर्शस्ि विकास सम्िन्िी, 

   (ख)  साियजबनक खिीर्द तिा सम्पस्त्त व्यिथिापन सम्िन्िी, 

(ग)  सङ्घ, प्ररे्दर्श ि थिानीय तहिीचको सम्िन्ि ि सिन्िय तिा िडासँगको 
सिन्िय सम्िन्िी, 

   (घ)  िैठक व्यिथिापन सम्िन्िी, 



6 
 

(ङ)  िजाि अनगुिन, गणुथति, नापतौल, खाद्य सिुक्षा ि उपभोिा वहत 
संिक्षण सम्िन्िी, 

   (च)  आन्तरिक ि अस्न्ति लेखापिीक्षण सम्िन्िीी, 

   (छ)  विर्दा, उत्सि, उर्दी, जात्रा, पिय, उपािी, विभषुण सम्िन्िी, 

   (ज)  िाजश्व नीबत तिा प्रर्शासन सम्िन्िी, 

(झ)  वित्तीय जोस्खि न्यबुनकिण, आबियक प्रर्शासन तिा िेरुजू फर्छ्यौट 
सम्िन्िी, 

   (ञ)  न्याय, कानून तिा िानि अबिकाि प्रिर्द्यन सम्िन्िी, 

   (ट)  योजना, अनगुिन तिा िूल्यांकन ि त्याकं व्यिथिापन सम्िन्िी, 

   (ड)  सरु्शासन प्रिद्र्िन, साियजबनक सनुिुाई, सािास्जक पिीक्षण सम्िन्िी, 

   (ढ) नागरिक सन्तषु्टी सिेक्षण ि अन्ति बनकाय सिन्िय सम्िन्िी । 

(ण)  गाउँपाबलका थतिीय विकास योजनाहरुको तजुयिा, काययन्ियन, अनगुिन  
तिा िूल्याङ्कन सम्िन्िी 
(ट) आबधिक योजना, गुरुयोजना र काययक्रमहरुको तजुयमा तथा काययन्वयन 
सम्बन्िी  

               (६)     वििायन सबिबतको काि, कतयव्य ि अबिकाि रे्दहाय ििोस्जि हनेुछिः 
(क)  सभािाट सबिबतिा पठाईएका वििेयक उपि र्दफािाि छलफल गिी 

सोसम्िन्िी प्रबतिेर्दन सभािा पेस गनन, 

(ख)  सबिबतिा र्दफािाि छलफलका लाबग सभािाट प्राप्त भएका विियेकलाई 
आिश्यकतानसुाि  िडा तिा सम्िस्न्ित विषयगत र्शाखा, िहार्शाखा, 
नागरिक सिाजका प्रबतबनबि, लस्क्षत सिूह ि अन्य सिोकाििालाहरूिाट 
िाय–सझुाि सङ्कलन गिी विियेकिा आिश्यक परििाजयन गिी सोको 
प्रबतिेर्दन सवहत सभािा पेस गनन, 
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(ग) सभािाट प्राप्त विियेकिा सर्दथयहरुले िाखेको संर्शोिन प्रथतािउपि 
सबिबतिा छलफल गिी विियेकको अङ्ग िन्ने िा निन्ने िािे बनणयय 
गनन,  

(घ)  सभाद्वािा प्रत्यायोस्जत अबिकाि अन्तगयत िनाइएका बनयि, काययविबि िा 
बनर्दन स्र्शकाहरु संवििान तिा प्रचबलत ऐनसँग िास्झने गिी तजुयिा भए 
नभएको पनुिािलोकन गिी प्रबतिेर्दन सवहत सभािा पेस गनन, 

(ङ)  संवििानको अनसूुची—९ को विषयिा थिानीय कानून बनिायण गर्दाय सङ्घीय 
तिा प्ररे्दर्श कानूनको प्रबतकूल नहनेु विषयिा सभालाई सहयोग गनन,  

(च)  गाउँपाबलकाद्वािा प्रचबलत ऐन, बनयि, अर्दालतिाट प्रबतपादर्दत बसर्द्ान्त िा 
जािी भएको आरे्दर्श तिा नस्जि अनरुूप नीबत तिा कानून तजुयिा भए 
नभएको विषयिा िूल्याङ्कन गिी काययपाबलकालाई आिश्यक बनर्दनर्शन 
दर्दने, 

(छ)  सभा िा काययपाबलकाद्वािा िन्ने कानून थिच्छ, न्यायपूणय, तकय सङ्गत, 

व्यिहारिक ि कायायन्ियन योग्य िनाउने विषयिा अध्ययन गिी 
काययपाबलका तिा सभालाई िाय सल्लाह दर्दने, 

(ज)  कानून कायायन्ियनका लाबग आिश्यक पनन जनर्शस्ि, आबियक स्रोत तिा 
संथिागत संिचना गाउँपाबलकािा उपलब्ि भए नभएको अध्ययन गिी 
प्रबतिेर्दन दर्दने, 

(झ)  गाउँपाबलकाको अबिकाि क्षेत्रको विषयिा सङ्घीय संसर्द िा प्ररे्दर्श सभा 
तिा नेपाल सिकाि िा प्ररे्दर्श सिकािले  आिािभतू कानून िा निूना 
कानूनको व्यिथिा गिे नगिेको खोजविन गिी सभा िा काययपाबलकालाई 
जानकािी गिाउने, 

(ञ)  नेपाल सिकािले थिानीय तहको सिेत काययक्षेत्र बभत्र पनन विषयिा 
अन्तिायवियथतििा जनाएको प्रबतिर्द्ता, सस्न्ि तिा सम्झौताको िािेिा 
खोजविन गिी सभा ि काययपाबलकालाई जानकािी गिाउने, 
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(ट)  वििेयकलाई परििास्जयत गिी सभािा प्रथततु गनुयअस्घ आिश्यकता 
अनसुाि विषय विज्ञको िाय–सल्लाह बलने, 

(ठ) सबिबतको कािको बनबित्त आिश्यक पनन कुनै कागजात स्झकाउनीे िा 
सम्िस्न्ित व्यस्ि, जनप्रबतबनबि िा पर्दाबिकािीलाई उपस्थित गिाई 
जानकािी बलनीे, 

(ड) सबिबतको िावषयक प्रबतिेर्दन कायायन्ियन भए नभएको अनगुिन एिि ्
िूल्याङ्कन गिी सोको प्रबतिेर्दन सभािा पेर्श गनयीे । 

(ण)  थिानीय कानून बनिायणसँग सम्िस्न्ित सभाले तोकेका अन्य काि गनन,      
गिाउने । 

          (७) लेखा सबिबतको काि, कतयव्य ि अबिकाि रे्दहाय ििोस्जि हनुेछिः 

(क) गाउँपाबलका ि अन्तगयतका बनकायको साियजबनक लेखासँग सम्िस्न्ित नीबत, 

कानून तिा काययविबि परिपालनको िूल्याङ्कन गिी गाउँपाबलकालाई आिश्यक 
बनर्दनर्शन दर्दने, 

(ख) गाउँपाबलका ि अन्तगयतका बनकायको िाजश्व ि व्ययसम्िन्िी अनिुानको जाँच 
गिी िावषयक अनिुान गनन तरिका, िावषयक अनिुानिा बनवहत नीबतको सट्टा 
अपनाउन सवकने िैकस्ल्पक नीबत ि िावषयक अनिुानिा गनय सवकने बितव्ययी 
उपायहरु सवहत आिश्यक बनर्दनर्शन दर्दने, 

(ग) नेपाल सिकाि ि प्ररे्दर्श सिकािले गाउँपाबलकालाई उपलब्ि गिाउने 
सिानीकिण, सर्शतय, सिपूिक ि विर्शेष अनरु्दान िापतको िकि बनिायरित र्शतयको 
पालना एिि ् प्रािबिकताका क्षेत्रिा खचय गरिएको छ, छैन िूल्याङ्कन गिी 
िाय–सझुािसवहतको आिश्यक बनर्दनर्शन दर्दने,  

(घ) गाउँपाबलकाले दर्दएको अनरु्दान उदे्दश्यअनरुुप उपयोग भए–नभएको िूल्याङ्कन 
गिी आिश्यक बनर्दनर्शन दर्दने,  

(ङ) गाउँपाबलकाको िाजश्व पिािर्शय सबिबतको प्रबतिेर्दन कायायन्ियन अिथिाको 
सिीक्षा गिी आिश्यक बनर्दनर्शन दर्दने,  
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(च) लेखापिीक्षण प्रबतिेर्दनिा औलँ्याइएका किी–किजोिीहरुलाई सिुाि गनय, 
कायि भएका िेरुज ु तिा आबियक अबनयबिततालाई बनयबित एिि ् असलु 
फर्छ्यौट गनय तिा िेरुज ु फर्छ्यौटका लाबग आिश्यक काििाही गनन 
सम्िन्ििा गाउँपाबलकालाई बनर्दनर्शन एिि ्सझुाि दर्दने,  

(छ) पेश्की िेरुजकुो अिथिा विश्लषेण गिी सोको फर्छ्यौटका लाबग अिलम्िन 
गरिन ुपनन िणनीतस्ी  िािे गाउँपाबलकालाई आिश्यक सझुाि दर्दन,े 

(ज) साियजबनक लेखासम्िन्िी कानून िनाउँर्दा नेपालको संवििान, सङ्घीय, प्रारे्दस्र्शक 
तिा गाउँपाबलकाको प्रचबलत कानूनको पालना भए नभएको िूल्याङ्कन गिी 
गाउँपाबलकालाई आिश्यक िाय, सझुाि दर्दन,े  

(झ) साियजबनक खरिर्द काययिा प्रचबलत खरिर्द कानूनको पालना भए–नभएको 
अध्ययन गिी गाउँपाबलकालाई आिश्यक बनर्दनर्शन दर्दने,  

(ञ) िाजश्व सङ्कलन ि सम्पस्त्त बििी प्रचबलत कानून ििोस्जि भएको छ–छैन 
िूल्याङ्कन गिी गाउँपाबलकालाई आिश्यक बनर्दनर्शन दर्दने,  

(ट) गाउँपाबलकाको थिाबित्ििा िहेको सम्पस्त्त तिा गाउँपाबलका क्षेत्रबभत्रको  

सािरु्दावयक तिा साियजबनक सम्पस्त्तको िेखरे्दख, संिक्षण ि उपयोगको 
िूल्याङ्कन गिी आिश्यक बनर्दनर्शन दर्दने,  

(ठ)  आबियक अनरु्शासन कायि गिाउने तिा वित्तीय सरु्शासन जोस्खि न्यूनीकिण 
गनन सम्िन्ििा अध्ययन तिा िूल्याङ्कन गिी प्रोत्साहन तिा र्दण्डको व्यिथिा 
गनय गाउँपाबलकालाई आिश्यक बनर्दनर्शन दर्दने,   

(ड) गाउँपाबलकाको िाजश्व परिचालन, ऋण व्यिथिापन ि साियजबनक नीस्ज 
साझेर्दािीिा सञ्चाबलत काययिि िा आयोजना िूल्याङ्कन गिी गाउँपाबलकालाई 
आिश्यक बनर्दनर्शन दर्दने, 

 (ढ) पािर्दस्र्शयता ि जिाफरे्दवहताका लाबग गाउँपाबलकाले अिलम्िन गिेका 
सािास्जक परिक्षण, साियजबनक पिीक्षण ि साियजबनक सनुिुाईजथता 
अभ्यासहरुको िूल्याङ्कन तिा वित्तीय सूचना विद्यतुीय िाध्यििाट सिेत 
सियसािािणिा परु् याउने व्यिथिाका लाबग गाउँपाबलकालाई आिश्यक बनर्दनर्शन 
दर्दने, 
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(ण) वित्तीय अनरु्शासन, पािर्दस्र्शयता ि आबियक श्रोतहरुको प्रभािकािी उपयोग भए 
नभएको िािे थिानीय नागरिकहरुको बनयबित पषृ्ठपोषण बलन े व्यिथिा गनय 
गाउँपाबलकालाई आिश्यक बनर्दनर्शन दर्दने, 

(त) सबिबतको काययक्षेत्रबभत्रका विषयिा प्राप्त उजिुी, सञ्चाि िाध्यििा आएका 
विषयहरु, सिोकाििालाको चासो एिि ्सबिबतले आिश्यक ठानेका विषयहरुिा 
जाँच गिी गाउँपाबलकालाई आिश्यक बनर्दनर्शन दर्दन,े 

(ि) सभाले तोकेका अन्य काययहरु गनन । 

(८) यस काययविबििा अन्यत्र जनुसकैु कुिा लेस्खएको भएता पबन विषयगत सबिबतको 
काययक्षेत्र काययपाबलकाले आिश्यकता अनसुाि हेिफेि गनय सक्नछे । 

७. सबिबतको काि, कतयव्य ि अबिकाििः (१) गाउँपाबलकाको आिबिक ि िावषयक विकास योजना 
तजुयिाको सन्र्दभयिा विषयगत सबिबतहरुको काि, कतयव्य ि अबिकाि रे्दहायििोस्जि हनुेछिः  

क.  सहभाबगतािूलक योजना तजुयिा प्रकृयालाई प्रिर्द्यन गनन, 

ख.  स्रोत अनिुान तिा िजेट सीिा बनिायिण सबिबतलाई विषयक्षेत्रगत िजेटको 
सीिा बनिायिण गनन काययिा सहयोग गनन, 

ग.  विषयगत क्षेत्र अन्तगयत सङ्घीय तिा प्ररे्दर्श सिकािको नीबत, योजनासँग 
तार्दात्म्यता कायि गिी थिानीय तहको आिबिक योजना, विषय क्षेत्रगत 
नीबतको विश्लषेण, िडाका िाग तिा गाउँपाबलका तहिाट गनुयपनन काययलाई 
सिेटेि सिग्र लक्ष्य बनिायिण गनन, 

घ.  गाउँपाबलकािाट विषयगत क्षेत्रसँग सम्िस्न्ित िावषयक िजेट सीिा प्राप्त गनन, 
िडाहरुलाई उि सीिा अन्तगयत प्रािबिकता दर्दनपुनन आयोजना तिा काययिि 
पवहचानका लाबग सहजीकिण गनन, 

ङ.  योजना तजुयिाको तेस्रो चिणिा टोल ि िथती तहका सिै िगय ि सिरु्दायको 
प्रबतबनबित्ि भएको सहभाबगतािूलक योजना तजुयिा िैठकिाट सबिबतको 
काययक्षेत्र अन्तिगतका आयोजना तिा काययिि सूचीकृत भै आउन ेब्यिथिा 
बिलाउने,  
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च.  टोल ि िथती थतिको योजना तजुयिा िैठकिाट आएका योजना तिा 
काययििहरुलाई िडा सबिबतिा छलफल गिी प्रािबिकता अनसुाि सूचीकृत 
गिी पठाउन िडा सबिबतलाई सहयोग गनन,  

छ.  िडा सबिबतहरुिाट सूस्चकृत भै आएका आयोजना तिा काययििहरुलाई 
विषय क्षेत्रगत रुपिा सबिबतिा सूचीकृत गनन,  

ज.  िडा सबिबतहरुिाट प्राप्त आयोजना तिा वियाकलापहरुिा र्दोहोिोपना हनु 
नदर्दने तिा विषयगत सबिबतका योजना, काययिििीच आपसी तार्दात्म्यता तिा 
परिपिुकता कायि गनन,  

झ.  प्रथतावित योजना तिा काययिि ि गाउँपाबलकाको र्दीघयकाबलन सोच, लक्ष्य 
एिि ्उदे्दश्यिीच सािञ्जथयता कायि गनन,  

ञ.  स्रोत अनिुान तिा िजेट सीिा बनिायिण सबिबतले पठाएको िजेट सीिा ि 
िागयर्दर्शयनको आिाििा सबिबतको काययक्षेत्र बभत्रको िावषयक नीबत, काययिि ि 
िजेट तजुयिा गनन,  

ट.  सबिबतको काययक्षेत्रबभत्र पनन उपक्षेत्रहरुको लाबग आिश्यक नीबत, काययिि 
तिा वियाकलापको प्रथताि तयाि गिी िजेट तिा काययिि तजुयिा सबिबत 
सिक्ष पेर्श गनन, 

ठ.  विषयगत क्षेत्रसँग सम्िस्न्ित गैिसिकािी संथिा, उपभोिा सबिबत, सहकािी 
संथिा लगायतका सािास्जक तिा सािरु्दावयक संघ संथिाको िावषयक काययिि 
गाउँपाबलकाको िावषयक योजना तिा काययिििा सिािेर्श गनय आिश्यक 
सिन्िय गनन,  

ड.  प्रथतावित योजना तिा काययिििािे गाउँ सभािा उठेका प्रश्नको जिाफ दर्दन े
सािै सभािाट प्रथतावित योजना तिा काययिििा संर्शोिन िा परििाजयन भए 
सोको अबभलेख सिेत िाख्न,े  

ढ.  गाउँ सभािाट िावषयक योजना तिा िजेट पारित भए पश्चात सोको 
कायायन्ियनको लाबग विषयगत र्शाखा, सम्िस्न्ित सबिबतहरु तिा 
गाउँपाबलकालाई सहयोग गनन, 
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ण.  गाउँपाबलकाको िावषयक, अियिावषयक, तै्रिाबसक िा अन्य सिीक्षा िैठकहरूिा 
खण्डीकृत त्याङ्किा आिारित प्रगबतको प्रथतबुत ि छलफल गनन व्यिथिा 
बिलाउने, 

त. आिबिक योजना ि िध्यकालीन खचय संिचना तजुयिाको लाबग 
काययपाबलकालाई सहयोग गनन, 

ि.  नेपाल सिकाि तिा प्ररे्दर्श सिकाििाट सिपिुक तिा विर्शेष अनरु्दानका लाबग 
िाग भए ििोस्जि सबिबतको कायय क्षेत्रबभत्रका आयोजना प्रथताि तयाि गनय 
काययपाबलकालाई सहयोग गनन,  

र्द.  विषयगतक्षेत्र अन्तगयत निप्रितयनीय कायय गनय, गिाउन आिश्यक भबूिका 
बनिायह गनन, सािै असल अभ्यासहरु आर्दान प्रर्दान तिा प्रिर्द्यन गनय 
काययपाबलकालाई सहयोग गनन,  

ि.  काययपाबलकािाट तोवकए ििोस्जिका अन्य कायय गनन । 

(२) गाउँ काययपाबलकाले तजुयिा गनन कानून ि थिीकृत योजनाको कायायन्ियनको 
सन्र्दभयिा विषयगत सबिबतहरुको काि, कतयव्य ि अबिकाि रे्दहायििोस्जि हनुछेिः  

क.  विषयगत क्षेत्र सम्िन्िी त्याङ्क सङ्कलन, विश्लषेण, प्रिाणीकिण ि िावषयक रुपिा 
अद्यािबिक गनय आिश्यक कायय गनन, 

ख.  विषयगत क्षेत्रसँग सम्िन्िी नीबत तिा कानूनको बििेयक तजुयिा, संर्शोिन, 

परििाजयन लगायतको क्षेत्रिा काययपाबलकाले गठन गिेको विियेक सबिबतलाई 
सहयोग गनन, 

ग.  विषयगत क्षेत्रबभत्रको नीबत तिा कानूनको परिपालना ि काययिि तिा िजेट 
कायायन्ियनिा काययपाबलकालाई सहयोग गनन, 

घ.  विषयगत क्षेत्रसँग सम्िस्न्ित अन्य गाउँपाबलका िा नगिपाबलकासँग साझेर्दािी 
िा संयिु व्यिथिापनिा कायय गनन सम्िन्िी आयोजना तिा काययिि 
पवहचान गिी काययपाबलकालाई जानकािी गिाउन,े 
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ङ. काययपाबलकािा बनणययको लाबग पेर्श भएका विषयगत क्षेत्रसँग सम्िस्न्ित 
प्रथताििा िाग भए अनसुाि सल्लाह, सझुाि प्रर्दान गनन, 

च. सबिबतले आिश्यकता ि औस्चत्यको आिाििा आफ्नो कुनै विषयिा थिलगत 
अध्ययन एिि ्अिलोकन गिी सम्िस्न्ित पक्षलाई आिश्यक सल्लाह, सझुाि 
दर्दने, 

छ.  थिानीय तह संथिागत क्षिता थििूल्याङ्कनिा उत्कृष्ठ नबतजा हाबसल गनयका 
लाबग विषयगत क्षेत्रसँग सम्िस्न्ित सूचकहरु पूिा गनय आिश्यक नीबत बनिायण 
तिा कायायन्ियन सम्िन्ििा विषयगत र्शाखा÷इकाई तिा बनकायलाई सहयोग 
गनन, 

ज.  विषयगत क्षेत्र अन्तगयतको क्षिता विकास आिश्यकता पवहचान गिी 
काययपाबलकालाई जानकािी गिाउन,े 

झ.  विषयगत क्षेत्रसँग सम्िस्न्ित सङ्घीय ि प्ररे्दर्शथतिको आयोजना कायायन्ियनिा 
सहयोग तिा सहजीकिण गनन, 

ञ.  काययपाबलकािाट तोवकए ििोस्जिका अन्य कायय गनन । 

(३) यस काययविबििा अन्यत्र जनुसकैु कुिा लेस्खएको भएता पबन विषयगत सबिबतको 
काययक्षेत्र काययपाबलकाले आिश्यकता अनसुाि हेिफेि गनय सक्नछे । 

 

परिच्छेर्द– ४ 

सबिबतका पर्दाबिकािीको काि, कतयव्य ि अबिकाि 

८. संयोजकको काि, कतयव्य ि अबिकाििः संयोजकको काि, कतयव्य ि अबिकाि रे्दहाय ििोस्जि 
हनुेछिः–  

  (क)  सबिबतको िैठकको अध्यक्षता गनन, 

  (ख)  सबिबतको िैठकको बिबत ि सिय तोक्न,े  

  (ग)  िैठकको सम्भावित काययसूची तय गनन, 
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(घ)  आफ्नो सबिबतसँग सम्िस्न्ित क्षेत्रिा अन्ति विषयगत सबिबत ि अन्ति 
बनकायगत सिन्िय गनन, 

  (ङ)  सबिबतको प्रभािकािी काययसम्पार्दनको नेततृ्ि गनन, 

  (च)  सर्दथयहरुको स्जम्िेिािी िाँडफाँट गनन, 

  (छ)  सबिबतले तोकेका अन्य कायय गनन ।   

९. सर्दथयको काि, कतयव्य ि अबिकाििः  सर्दथयको काि, कतयव्य ि अबिकाि रे्दहायििोस्जि 
हनुेछिः– 

  (क)  सबिबतको िैठकिा उपस्थित भै आफ्नो सझुाि ि िािणा िाख्न,े   

  (ख)  आफुलाई तोवकएको काययस्जम्िेिािी बनिायह गनन, 

  (ग)  सबिबतले तोकेका अन्य कायय गनन । 

१०. सर्दथय सस्चिको काि, कतयव्य ि अबिकाििः सर्दथय सस्चिको काि, कतयव्य ि अबिकाि 
रे्दहायििोस्जि हनुेछिः– 

  (क) सबिबतको सस्चि भई काि गनन,   

(ख)  संयोजकसँग सिन्िय गिी िैठकको काययसूची तयाि गनन, प्रथताि तयाि गनन ि 
सर्दथयहरुलाई पत्राचाि गनन, 

(ग)  आफ्नो र्शाखा िा विषयक्षेत्रसँग सम्िस्न्ित विषयहरुिा आिश्यक सूचना तिा 
त्याङ्क सङ्कलन, विश्लषेण गिी सबिबतको िैठकिा पेर्श गनन, 

(घ)  आफ्नो सबिबतको सिग्र काययक्षेत्रको प्रभािकािी कायायन्ियिन गनय कायययोजना 
तजुयिा गनन ि कायायन्ियनको लाबग प्रथताि तयाि गिी सबिबतिा पेर्श गनन,  

(ङ)  सबिबतको क्षेत्राबिकाि बभत्र िही तजुयिा गनुयपनन काननुहरुको िथयौर्दा गनन ि 
छलफलको लाबग सबिबतको िैठकिा पेर्श गनन,   

(च)  सबिबतको िावषयक प्रबतिेर्दन तयाि गिी सबिबतको िैठकिा पेर्श गनन, 

(छ)  सबिबतको बनणयय कायायन्ियन गनन गिाउने, 
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(ज)  सबिबतले तोकेका अन्य कायय गनन ।  

 

परिच्छेर्द– ५ 

सबिबतको िावषयक सिय ताबलका ि िैठक सम्िन्िी काययविबि 

११. सबिबतको िावषयक काययताबलकािः विषयगत सबिबतको िावषयक काययताबलका सािान्यतया रे्दहाय 
ििोस्जि हनुेछीिः  

(क) िैर्शाख १५ गतेसम्ििः आगािी आबियक िषयको िजेट सीिा विषयगत 
िहार्शाखा, र्शाखा, िडा सबिबतले प्राप्त गनन । 

(ख) जेष्ठ १५ गतेसम्ििः विषय क्षेत्रगत आिाििा िडािाट प्रािबिकता सवहत 
आयोजना तिा काययिि प्राप्त गनन, विषयगत र्शाखाहरुले प्रािबिकता बनिायिण 
गनन ि विषयगत सबिबतिा छलफल तिा पनुिःप्रािबिकता गनन । 

(ग) असाि ५ गतेबभत्रिः िजेट तिा काययिि तजुयिा सबिबतिा काययिि तजुयिा 
गनन । 

(घ) असाि १० बभत्रिः िावषयक काययिि तिा िजेटलाई काययपाबलकािाट थिीकृत 
गिी सभािा पेर्श गनन । 

(ङ) असाि िसान्तबभत्रिः  िजेट ििव्य, आबियक वििेयक, विबनयोजन वििेयक तिा 
िजेट अनिुान पारित गनन ि आबियक ऐन तिा विबनयोजन ऐन िाजपत्रिा 
प्रकार्शन गनन । 

(च) िावषयक कायययोजना तजुयिािः गाउँ सभािाट पारित िजेट तिा काययिि 
कायायन्ियनका लाबग अध्यक्षले प्रिखु प्रर्शासकीय अबिकृतलाई ७ दर्दनबभत्र 
अस्ततयािी दर्दने तिा प्रिखु प्रर्शासकीय अबिकृतले आफूलाई प्राप्त भएको १५ 
दर्दनबभत्र सम्िस्न्ित र्शाखा÷इकाई ि िडा सस्चिलाई अस्ततयािी दर्दनपुनन । 
सािै सम्िस्न्ित र्शाखा÷इकाई ि िडा सस्चिले िजेट थिीकृत भएको १५ 
दर्दनबभत्र कायायन्ियन कायययोजना तजुयिा गिी प्रिखु प्रर्शासकीय अबिकृत 
सिक्ष पेर्श गनुयपनन ।  
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(छ) िावषयक कायययोजना थिीकृतिः प्रिखु प्रर्शासकीय अबिकृतले 
िहार्शाखा÷र्शाखा÷इकाई ि िडा सस्चििाट प्राप्त कायययोजनािा प्राविबिक 
क्षिता, योजनाको संिेर्दनर्शीलता, कायायन्ियन प्रािबिकीकिण, नगर्द प्रिाहको 
अिथिा सिेतको आिाििा कुनै संर्शोिन गनुयपनन रे्दस्खएिा प्रिखु प्रर्शासकीय 
अबिकृतले सझुाि दर्दनसक्ने ि यसिी प्राप्त भएको सझुाि सिेतको आिाििा 
सम्िस्न्ित र्शाखा÷इकाई ि िडा सस्चिले कायायन्ियन कायययोजनािा संर्शोिन 
गिी ५ दर्दनबभत्र पनुिः पेर्श गनुयपनन । यसिी प्राप्त कायायन्ियन कायययोजनालाई 
प्रिखु प्रर्शासकीय अबिकृतले एकीकृत गिी िजेट थिीकृत भएको २१ 
दर्दनबभत्र काययपाबलका सिक्ष पेर्श गिी थिीकृत गिाउने ।  

(ज) श्रािण १५ सम्ििः सभाले थिीकृत गिेको िवषयक िजेट तिा काययिि 
सियसािािणको जानकािीका लाबग प्रकार्शन गनुयपनन । सािै यसलाई 
गाउँपाबलकाको िेिसाईटिा सिेत प्रकार्शन गनुयपनन ।  

(झ) श्रािण िवहनाबभत्रिः िावषयक खरिर्द योजना ि गरुुयोजना थिीकृत गनन ।  

(ञ) चाल ु आ.ि.को पौष िसान्तसम्ििः सङ्घीय तिा प्ररे्दर्श सिकाििाट विर्शेष 
अनरु्दान तिा सिपिुक अनरु्दानका लाबग आह्वान हनुे आयोजना प्रथताि 
(आफ्नो विषयगत क्षेत्रसँग सम्िस्न्ित) तयाि गनय काययपाबलकालाई सहयोग 
गनन । 

(ट) असाि ि पौषिः गाउँ सभाको िजेट अबििेर्शन ि विियेक अबििेर्शनिा आफ्नो 
विषयक्षेत्रिा आिश्यक पनन काननुको िथयौर्दा गिी विियेक सबिबतिा पेर्श 
गनन ।   

(ठ) तोवकएका अन्य काययहरु गनन । 

१२. सबिबतको िैठक सम्िन्िी व्यिथिािः (१)  विषयत सबिबतको िैठक सािान्यतया एक आबियक 
िषयिा िैर्शाख, जेठ ि पौष िवहनाको पन्र गतेबभत्र पनन गिी कस्म्तिा तीन पटक िथनीेछ ।  

(२) सबिबतको िैठक संयोजकले तोकेको बिबत, सिय ि थिानिा िथनेछ । सबिबतका 
सर्दथयिध्ये कस्म्तिा एकाउन्न प्रबतर्शत सर्दथयको उपस्थिती भएिा िैठकको गणपिुक सङ्खतया 
पगेुको िाबनने छ ।  
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(३) िैठकको अध्यक्षता संयोजकले गननछ ि बनजको अनपुस्थिबतिा सबिबतिा 
प्रबतबनबित्ि गनन काययपाबलकाका सर्दथयिध्येिाट जेष्ठ सर्दथयले िैठकको अध्यक्षता गननछ ।  

(४) सबिबतको िैठकको बनणयय सियसम्ितीिाट हनुेछ । सियसम्िती हनु नसकेिा 
सबिबतका कुल सर्दथय सङ्खतयाको िहिुतिाट गिेको बनणयय िान्य हनुेछ ।  

(५) सबिबतले आिश्यकता अनसुाि विषय विज्ञहरुलाई िैठकिा आिन्त्रण गनय 
सक्नेछ ।  

(६) िैठकको बनणयय सबिबतको संयोजकले प्रिास्णत गननछ । 

१३. सबिबतको प्रबतिेर्दनिः  (१) सबिबतले आफुले सम्पार्दन गिेको कािको प्रबतिेर्दन तयाि गिी 
संयोजक िाफय त काययपाबलकाको िैठकिा पेर्श गनुय पननछ ।  

(२) उपर्दफा (१) ििोस्जि पेर्श भएको प्रबतिेर्दन उपि छलफल गिी काययपाबलकाले 
प्रबतिेर्दनिा उस्ल्लस्खत सझुाि कायायन्ियनको लाबग आिश्यक व्यिथिा बिलाउन ुपननछ । 

१४. उपसबिबत गठनिः (१) सबिबतले आफ्नो कायय सवु्यिस्थित, बछटोछरितो ि प्रभािकािी रुपिा 
सम्पन्न गनय, कुनै विषयिा पिािर्शय बलन तिा आफ्नो क्षेत्राबिकाि बभत्रको विषयिा छानविन 
गनय काययक्षेत्र ि सियािबि तोकी आिश्यकता अनसुाि उपसबिबत गठन गनय सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) ििोस्जिको उपसबिबतले बनिायरित सियिा सबिबत सिक्ष प्रबतिेर्दन 
पेर्श गनुयपननछ ।  

(३) उपर्दफा (१) ििोस्जि गदठत उपसबिबतले आफुलाई तोवकएको स्जम्िेिािी पिुा 
गिेपश्चात थितिः विघटन हनुेछ ।  

 

 

परिच्छेर्द ६ 

विविि 

१५. सबिबतको सस्चिालयिः गाउँपाबलकाको सम्िस्न्ित विषयगत सबिबतको सर्दथय सस्चि प्रिखु 
िहेको र्शाखा िा काययपाबलकाले तोवकदर्दएको थिानिा सबिबतको सस्चिालय िहनेछ ।  
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१६. सबिबतलाई आिश्यक पनन िजेट व्यिथिािः सबिबतलाई िैठक सञ्चालन, अध्ययन, िूल्याङ्कन, 

अनगुिन ि छानविन गनय आिश्यक पनन िजेट काययपाबलकाले उपलब्ि गिाउन ुपननछ ।  

१७. सूचना तिा कागजात उपलब्ि गिाउनपुननM सबिबतले िागेका प्रिाण, कागजात उपलब्ि गिाउन ु 
काययपाबलका एिि ्सो अन्तिगतका कियचािीको कतयव्य हनुेछ ।  

१८. काययक्षते्रसँग सम्िस्न्ित थिलगत भ्रिण सम्िन्िी व्यिथिाM सबिबतको बनणयय अनसुाि संयोजक, 

सर्दथय िा उपसबिबतका पर्दाबिकािीले आफ्नो काययक्षेत्रसँग सम्िस्न्ित विषयिा अध्यक्षको 
थिीकृतिा गाउँपाबलकाबभत्रको कुनै काययथिल तिा आयोजना थिलिा भ्रिण गनय सक्नेछ ।  

१९. काययताबलकाको बनिायण तिा काययविबिको पालनाM (१) सबिबतले आफ्नो कायय सियिै सम्पन्न 
गनय काययताबलका बनिायण गनय सक्नेछ ि सो काययताबलका पालना गनुय सिै सर्दथयहरुको 
कतयव्य हनुेछ ।  

(२) काययविबििा उस्ल्लस्खत व्यिथिाको पालना गिाउने सम्िन्ििा संयोजकको बनणयय 
अस्न्ति हनुेछ ।  

२०. सबिबतको अबभलेखM (१) सबिबतले आफूले सम्पार्दन गिेका कािको अबभलेख र्दरुुथत िाख्न ु
पननछ ।   

(२)  सबिबतले आफनो काययक्षेत्र बभत्रको कुनै काि, काििाहीको प्रकृबत ि विषयको 
गास्म्भययतालाई दृवष्टगत गिी गोप्य िाख्न ुपनन अबभलेखहरु साियजबनक गनुय हुंरै्दन ।  

(३) सबिबतिा भएको छलफल, बनणयय ि कािकाििाहीसँग सम्िस्न्ित अबभलेख सबिबत 
सस्चि िाफय त ्सस्चिालयले व्यिस्थित गिी िाख्नछे । त्यथतो बनणययको अबभलेख संयोजकको 
अनिुबत विना सस्चिालय िावहि लैजान सवकने छैन । 

२१. काययविबिको व्यातया ि संर्शोिनिः (१) यस काययविबिको व्यातया काययपाबलकाले गननछ ।  

(२) यस काययविबििा काययपाबलकाले आिश्यक संर्शोिन िा हेिफेि गनय सक्नेछ ।  
 

 


