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भाग-२ 

लिम्चङुबङु गाउँपालिकाको विषयगत सलिलत -
काययसञ्चािन_ काययविलि, २०७८ 

लिम्चङुबङु गाउँ सभाको िैठकबाट स्िीकृत भएको ऐन, स्थानीय 
सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) 
बिोजजि लिम्चङुबङु गाउँपालिकाको स्थानीय राजपत्र सम्बन्िी 
काययविलि २०७४ अनसुार सियसािरणको जानकारीको िालग 
प्रकाशन गररएको छ ।   

संबत ्२०७८ सारको काययविलि नं 12 
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1 लिम्चङुबङु गाउँपालिकाको विषयगत सलिलत -काययसञ्चािन_ काययविलि, २०७८ 

लिम्चङुबङु गाउँपालिकाको विषयगत सलिलत -
काययसञ्चािन_ काययविलि, २०७८ 

प्रस्तािनााः 
गाउँ काययपालिकािे आफ्नो काि, कारबाही ब्यिस्स्ित गनय, 
विषयगत क्षेत्र सम्बन्िी योजना तजुयिा तिा कायायन्ियन, क्षेत्रगत 
काननु तजुयिा तिा अनगुिन प्रवियािा सहस्जकरण गरै्द स्िानीय 
सरकारबाट प्रिाह हनुे सेिािाई पारर्दर्शी, जिाफरे्दही तिा 
प्रभािकारी बनाउन विषयगत सलिलतहरुिाई स्जम्िेिारी प्रर्दान 
गरी िप प्रभािकारी बनाई नलतजािखुी बनाउन गराउन 
बान्छननीय भएकोिे, 

लिम्चङुबङु गाउँपालिकाको काययसम्पार्दन लनयिाििी २०७ 
... को र्दफा ... बिोस्जि काययपालिकािे यो काययविलि तजुयिा 
गरेको छ ।  

 

पररच्छेर्द– १ 

प्रारस्म्भक 

१. संस्क्षप्त नाि र प्रारम्भाः (१) यो काययविलिको नाि 
“विषयगत सलिलत -काययसञ्चािन_ काययविलि, २०७८”रहेको 
छ । 

 (२)  यो काययविलि स्िानीय राजपत्रिा प्रकार्शन 
भएको लिलतरे्दस्ख िागू हनुेछ ।  
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2 लिम्चङुबङु गाउँपालिकाको विषयगत सलिलत -काययसञ्चािन_ काययविलि, २०७८ 

२. पररभाषााः लबषय िा प्रसङ्गिे अको अिय निागेिा यस 
काययविलििा,– 

(क) “अध्यक्ष”भन्नािे .... गाउँपालिकाको अध्यक्ष 
सम्झन ुपछय ।  

(ख) “ऐन”भन्नािे स्िानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ 
सम्झन ुपछय । 

(ग)  “सलिलत”भन्नािे र्दफा ... बिोस्जि गठन हनु े
विषयगत सलिलत सम्झन ुपछय । 

(घ)  “संयोजक”भन्नािे विषयगत सलिलतको संयोजक 
सम्झन ुपछय । 

(ङ)  “सर्दस्य”भन्नािे विषयगत सलिलतको सर्दस्य सम्झन ु
पछय । 

(च)   “सर्दस्य सस्चि”भन्नािे विषयगत सलिलतको सर्दस्य 
सस्चि सम्झन ुपछय । 

 

पररच्छेर्द २ 

विषयत सलिलत सम्बन्िी व्यिस्िा 
३. विषयगत सलिलत गठन गननाः (१) गाउँपालिकाको सिग्र 

योजना तजुयिा, क्षेत्रगत काननु तजुयिा तिा कायायन्ियनिा 
सहस्जकरण गनय काययपालिकाको िातहतिा रे्दहायबिोस्जिका 
विषयत सलिलतहरु रहनेछ्न\M   
(क)  सािास्जक विकास सलिलत 

(ख)  पूिायिार विकास सलिलत 

(ग)  आलियक विकास सलिलत 

(घ)  िन, िातािरण तिा विपद् व्यिस्िापन सलिलत 
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3 लिम्चङुबङु गाउँपालिकाको विषयगत सलिलत -काययसञ्चािन_ काययविलि, २०७८ 

(ङ)  सरु्शासन तिा संस्िागत विकास सलिलत 

४. सलिलतको संस्िागत संरचनााः (१) र्दफा ३ बिोस्जि गठन 
हनु ेप्रत्येक विषयत सलिलतिा रे्दहायअनसुारका सर्दस्यहरु 
रहनेछनM्   

(क) काययपालिकािे तोकेको विषयक्षेत्र हेनन 
काययपालिकाको सर्दस्य  संयोजक 

(ख) काययपालिकािे तोकेको कस्म्तिा एक जना िवहिा 
सर्दस्य सवहत र्दईु जना काययपालिकाको सर्दस्य 
    सर्दस्य 

(ग) सम्बस्न्ित विषयगत र्शाखाका प्रिखु   
 सर्दस्य सस्चि 

(२) सम्बस्न्ित विषयगत सलिलतको काययक्षेत्र लभत्र 
एकभन्र्दा बढी र्शाखाहरु रहेको अिस्िािा 
काययपालिकािे कुन ैएक र्शाखा प्रिखुिाई सर्दस्य 
सस्चि तोवक अन्य र्शाखा प्रिखुहरुिाई सर्दस्यको 
रुपिा सहभालग गराउन ुपननछ ।   

(३) सलिलतिे बैठकिा विषयगत विज्ञको रुपिा कुन ै
व्यस्ि िा संस्िाका प्रलतलनलििाई आिन्त्रण गरी 
सल्िाह, सझुाि लिन सक्नछे ।  

५. सलिलतको पर्दािलिाः (१) सलिलतको पर्दािलि पाँच िषयको 
हनुेछ ।  

(२) सर्दस्यको अनभुि र लनजिे सलिलतिा परु् याउन सक्ने 
योगर्दान सिेतका आिारिा  काययपालिकािे संयोजक िा 
सर्दस्यिाई आिश्यकता अनसुार पररितयन गनय सक्नेछ ।  
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4 लिम्चङुबङु गाउँपालिकाको विषयगत सलिलत -काययसञ्चािन_ काययविलि, २०७८ 

पररच्छेर्द ३ 

सलिलतको काययक्षते्र, काि, कतयव्य र अलिकार 
६. सलिलतको काययक्षते्राः (१) सािास्जक विकास सलिलतको 
काययक्षेत्र रे्दहायबिोस्जि हनुछेःाः  

(क)  आिारभतू तिा िाध्यलिक स्र्शक्षा सम्बन्िी, 
(ख)  खेिकुर्द तिा अलतररि वियाकिाप सम्बन्िी, 
(ग)  आिारभतू स्िास््य तिा सरसफाई सम्बन्िी, 
(घ)  िैंलगक सिानता तिा सािास्जक सरुक्षा सम्बन्िी 

(िैंलगक सिानता, िाििालिका, वकर्शोर वकर्शोरी 
तिा यिुा, अपांगता भएका व्यस्ि तिा जेष्ठ 
नागररक), 

(ङ)  गैरसरकारी संस्िा पररचािन, सिन्िय तिा 
लनयिन सम्बन्िी, 

(च)  सािास्जक सरुक्षा काययिि तिा व्यस्िगत घटना 
र्दताय सम्बन्िी, 

(छ)  संस्कृलत, सम्पर्दा, िलितकिा तिा पययटन प्रबद्र्िन 
सम्बन्िी । 

(२) पूिायिार विकास सलिलतको काययक्षेत्र रे्दहायबिोस्जि 
हनुछेाः  

(क)  सडक तिा यातायात व्यिस्िा सम्बन्िी, 
(ख)  जिविद्यतु, उजाय, सडक ित्ती सम्बन्िी, 
(ग)  लसंचाई तिा जिउत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रण सम्बन्िी, 
(घ)  सूचना तिा सञ्चार प्रविलि विकास तिा विस्तार र 

एफ.एि. सञ्चािन सम्बन्िी, 
(ङ)  खानेपानी व्यिस्िापन सम्बन्िी, 
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5 लिम्चङुबङु गाउँपालिकाको विषयगत सलिलत -काययसञ्चािन_ काययविलि, २०७८ 

(च)  भिन तिा भिन संवहता एिि ्लनिायण इजाजत 
सम्बन्िी, 

(छ)  जग्गा नापी तिा नक्सा, घरजग्गा िनीपजुाय, भ—ू
उपयोग तिा िस्ती विकास सम्बन्िी, 

(ज)  साियजलनक लनजी साझेर्दारी सम्बन्िी । 

(३) आलियक विकास सलिलतको काययक्षेत्र रे्दहायबिोस्जि 
हनुेछाः  

(क)  कृवष, पर्शपुन्छी तिा सहकारी सम्बन्िी, 
(ख)  उद्योग तिा उद्यिर्शःीिता विकास, िास्णज्य, 

पययटन र खानी तिा खलनज पर्दाियको संरक्षण 
सम्बन्िी, 

(ग)  सहकारी तिा वित्तीय क्षते्र, 

(घ) रोजगार प्रबर्द्यन तिा गररबी न्यूनीकरण सम्बन्िी 
। 

(४) िन, िातािरण तिा विपद् व्यिस्िापन सलिलतको 
काययक्षेत्र रे्दहायबिोस्जि हनुछेाः  

(क)  िन, िन्यजन्त,ु भ–ूसंरक्षण तिा जैविक विवििता 
संरक्षण सम्बन्िी, 

(ख)  िातािरण, पयायिरण एिि ्जिािारक्षेत्र संरक्षण 
सम्बन्िी, 

(ग)  फोहरिैिा व्यिस्िापन सम्बन्िी, 
(घ)  जििाय ुपररितयन, जिउत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रण 

सम्बन्िी, 
(ङ) विपद् व्यिस्िापन, बारुण यन्त्र, एम्ििेुन्स सम्बन्िी 

। 
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6 लिम्चङुबङु गाउँपालिकाको विषयगत सलिलत -काययसञ्चािन_ काययविलि, २०७८ 

(५) सरु्शासन तिा संस्िागत विकास सलिलतको 
काययक्षेत्र रे्दहायबिोस्जि हनुछेाः  

(क)  सेिा प्रिाहको िापर्दण्ड, स्िानीय सेिा तिा 
जनर्शस्ि विकास सम्बन्िी, 

(ख)  साियजलनक खरीर्द तिा सम्पस्त्त व्यिस्िापन 
सम्बन्िी, 

(ग)  सङ्घ, प्ररे्दर्श र स्िानीय तहबीचको सम्बन्ि र 
सिन्िय तिा िडासँगको सिन्िय सम्बन्िी, 

(घ)  बैठक व्यिस्िापन सम्बन्िी, 
(ङ)  बजार अनगुिन, गणुस्तर, नापतौि, खाद्य सरुक्षा र 

उपभोिा वहत संरक्षण सम्बन्िी, 
(च)  आन्तररक र अस्न्ति िेखापरीक्षण सम्बन्िःी, 
(छ)  विर्दा, उत्सि, उर्दी, जात्रा, पिय, उपािी, विभषुण 

सम्बन्िी, 
(ज)  राजश्व नीलत तिा प्रर्शासन सम्बन्िी, 
(झ)  वित्तीय जोस्खि न्यलुनकरण, आलियक प्रर्शासन तिा 

बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्िी, 
(ञ)  न्याय, कानून तिा िानि अलिकार प्रिर्द्यन 

सम्बन्िी, 
(ट)  योजना, अनगुिन तिा िूल्यांकन र त्यांक 

व्यिस्िापन सम्बन्िी, 
(ड)  सरु्शासन प्रबद्र्िन, साियजलनक सनुिुाई, सािास्जक 

परीक्षण सम्बन्िी, 
(ढ) नागररक सन्तषु्टी सिेक्षण र अन्तर लनकाय 

सिन्िय सम्बन्िी । 
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(६) यस काययविलििा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेस्खएको 
भएता पलन विषयगत सलिलतको काययक्षते्र 
काययपालिकािे आिश्यकता अनसुार हेरफेर गनय 
सक्नछे । 

७. सलिलतको काि, कतयव्य र अलिकाराः (१) 
गाउँपालिकाको आिलिक र िावषयक विकास योजना तजुयिाको 
सन्र्दभयिा विषयगत सलिलतहरुको काि, कतयव्य र अलिकार 
रे्दहायबिोस्जि हनुछेाः  

क. सहभालगतािूिक योजना तजुयिा प्रकृयािाई प्रबर्द्यन गनन, 
ख. स्रोत अनिुान तिा बजेट सीिा लनिायरण सलिलतिाई 

विषयक्षेत्रगत बजेटको सीिा लनिायरण गनन काययिा 
सहयोग गनन, 

ग. विषयगत क्षेत्र अन्तगयत सङ्घीय तिा प्ररे्दर्श सरकारको 
नीलत, योजनासँग तार्दात्म्यता कायि गरी स्िानीय तहको 
आिलिक योजना, विषय क्षेत्रगत नीलतको विश्लषेण, िडाका 
िाग तिा गाउँपालिका तहबाट गनुयपनन काययिाई सिेटेर 
सिग्र िक्ष्य लनिायरण गनन, 

घ. गाउँपालिकाबाट विषयगत के्षत्रसँग सम्बस्न्ित िावषयक 
बजेट सीिा प्राप्त गनन, िडाहरुिाई उि सीिा अन्तगयत 
प्रािलिकता दर्दनपुनन आयोजना तिा काययिि पवहचानका 
िालग सहजीकरण गनन, 

ङ. योजना तजुयिाको तेस्रो चरणिा टोि र िस्ती तहका सिै 
िगय र सिरु्दायको प्रलतलनलित्ि भएको सहभालगतािूिक 
योजना तजुयिा बैठकबाट सलिलतको काययक्षेत्र 
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अन्तरगतका आयोजना तिा काययिि सूचीकृत भै 
आउने ब्यिस्िा लििाउने,  

च. टोि र िस्ती स्तरको योजना तजुयिा बैठकबाट आएका 
योजना तिा काययििहरुिाई िडा सलिलतिा छिफि 
गरी प्रािलिकता अनसुार सूचीकृत गरी पठाउन िडा 
सलिलतिाई सहयोग गनन,  

छ. िडा सलिलतहरुबाट सूस्चकृत भै आएका आयोजना तिा 
काययििहरुिाई विषय क्षेत्रगत रुपिा सलिलतिा 
सूचीकृत गनन,  

ज. िडा सलिलतहरुबाट प्राप्त आयोजना तिा 
वियाकिापहरुिा र्दोहोरोपना हनु नदर्दने तिा विषयगत 
सलिलतका योजना, काययििबीच आपसी तार्दात्म्यता तिा 
पररपरुकता कायि गनन,  

झ. प्रस्तावित योजना तिा काययिि र गाउँपालिकाको 
र्दीघयकालिन सोच, िक्ष्य एिि ्उद्देश्यबीच सािञ्जस्यता 
कायि गनन,  

ञ. स्रोत अनिुान तिा बजेट सीिा लनिायरण सलिलतिे 
पठाएको बजेट सीिा र िागयर्दर्शयनको आिारिा 
सलिलतको काययक्षेत्र लभत्रको िावषयक नीलत, काययिि र 
िजेट तजुयिा गनन,  

ट. सलिलतको काययक्षते्रलभत्र पनन उपक्षेत्रहरुको िालग 
आिश्यक नीलत, काययिि तिा वियाकिापको प्रस्ताि 
तयार गरी बजेट तिा काययिि तजुयिा सलिलत सिक्ष 
पेर्श गनन, 



खण्ड-5 बाराहा 2078/10/7 

 

 
 

9 लिम्चङुबङु गाउँपालिकाको विषयगत सलिलत -काययसञ्चािन_ काययविलि, २०७८ 

ठ. विषयगत के्षत्रसँग सम्बस्न्ित गैरसरकारी संस्िा, उपभोिा 
सलिलत, सहकारी संस्िा िगायतका सािास्जक तिा 
सािरु्दावयक संघ संस्िाको िावषयक काययिि 
गाउँपालिकाको िावषयक योजना तिा काययिििा सिािेर्श 
गनय आिश्यक सिन्िय गनन,  

ड. प्रस्तावित योजना तिा काययििबारे गाउँ सभािा उठेका 
प्रश्नको जिाफ दर्दने सािै सभाबाट प्रस्तावित योजना तिा 
काययिििा संर्शोिन िा पररिाजयन भए सोको अलभिेख 
सिेत राख्न,े  

ढ. गाउँ सभाबाट िावषयक योजना तिा बजेट पाररत भए 
पश्चात सोको कायायन्ियनको िालग विषयगत र्शाखा, 
सम्बस्न्ित सलिलतहरु तिा गाउँपालिकािाई सहयोग गनन, 

ण. गाउँपालिकाको िावषयक, अियिावषयक, तै्रिालसक िा अन्य 
सिीक्षा िैठकहरूिा खण्डीकृत त्याङ्किा आिाररत 
प्रगलतको प्रस्तलुत र छिफि गनन व्यिस्िा लििाउन,े 

त. आबलिक योजना र िध्यकािीन खचय संरचना तजुयिाको 
िालग काययपालिकािाई सहयोग गनन, 

ि. नेपाि सरकार तिा प्ररे्दर्श सरकारबाट सिपरुक तिा 
विर्शेष अनरु्दानका िालग िाग भए ििोस्जि सलिलतको 
कायय क्षेत्रलभत्रका आयोजना प्रस्ताि तयार गनय 
काययपालिकािाई सहयोग गनन,  

र्द. विषयगतक्षते्र अन्तगयत निप्रितयनीय कायय गनय, गराउन 
आिश्यक भलूिका लनिायह गनन, सािै असि अभ्यासहरु 
आर्दान प्रर्दान तिा प्रिर्द्यन गनय काययपालिकािाई सहयोग 
गनन,  
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ि. काययपालिकाबाट तोवकए बिोस्जिका अन्य कायय गनन । 

(२) गाउँ काययपालिकािे तजुयिा गनन कानून र स्िीकृत 
योजनाको कायायन्ियनको सन्र्दभयिा विषयगत 
सलिलतहरुको काि, कतयव्य र अलिकार रे्दहायबिोस्जि 
हनुेछाः  

क. विषयगत क्षते्र सम्बन्िी त्याङ्क सङ्किन, विश्लषेण, 

प्रिाणीकरण र िावषयक रुपिा अद्यािलिक गनय आिश्यक 
कायय गनन, 

ख. विषयगत क्षेत्रसँग सम्बन्िी नीलत तिा कानूनको लबिेयक 
तजुयिा, संर्शोिन, पररिाजयन िगायतको क्षते्रिा 
काययपालिकािे गठन गरेको विियेक सलिलतिाई सहयोग 
गनन, 

ग. विषयगत क्षेत्रलभत्रको नीलत तिा कानूनको पररपािना र 
काययिि तिा िजेट कायायन्ियनिा काययपालिकािाई 
सहयोग गनन, 

घ. विषयगत के्षत्रसँग सम्बस्न्ित अन्य गाउँपालिका िा 
नगरपालिकासँग साझेर्दारी िा संयिु व्यिस्िापनिा कायय 
गनन सम्बन्िी आयोजना तिा काययिि पवहचान गरी 
काययपालिकािाई जानकारी गराउने, 

ङ. काययपालिकािा लनणययको िालग पेर्श भएका विषयगत 
के्षत्रसँग सम्बस्न्ित प्रस्ताििा िाग भए अनसुार सल्िाह, 

सझुाि प्रर्दान गनन, 
च. सलिलतिे आिश्यकता र औस्चत्यको आिारिा आफ्नो 

कुनै विषयिा स्ििगत अध्ययन एिि ्अििोकन गरी 
सम्िस्न्ित पक्षिाई आिश्यक सल्िाह, सझुाि दर्दने, 
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छ. स्िानीय तह संस्िागत क्षिता स्ििूल्याङ्कनिा उत्कृष्ठ 
नलतजा हालसि गनयका िालग विषयगत के्षत्रसँग सम्बस्न्ित 
सूचकहरु पूरा गनय आिश्यक नीलत लनिायण तिा 
कायायन्ियन सम्बन्ििा विषयगत र्शाखा÷इकाई तिा 
लनकायिाई सहयोग गनन, 

ज. विषयगत क्षते्र अन्तगयतको क्षिता विकास आिश्यकता 
पवहचान गरी काययपालिकािाई जानकारी गराउने, 

झ. विषयगत के्षत्रसँग सम्बस्न्ित सङ्घीय र प्ररे्दर्शस्तरको 
आयोजना कायायन्ियनिा सहयोग तिा सहजीकरण गनन, 

ञ. काययपालिकाबाट तोवकए बिोस्जिका अन्य कायय गनन । 

(३) यस काययविलििा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेस्खएको भएता 
पलन विषयगत सलिलतको काययक्षेत्र काययपालिकािे 
आिश्यकता अनसुार हेरफेर गनय सक्नेछ । 

 

 

 

 

 

पररच्छेर्द– ४ 

सलिलतका पर्दालिकारीको काि, कतयव्य र अलिकार 
८. संयोजकको काि, कतयव्य र अलिकाराः संयोजकको काि, 

कतयव्य र अलिकार रे्दहाय बिोस्जि हनुेछाः–  
(क) सलिलतको बैठकको अध्यक्षता गनन, 
(ख) सलिलतको बैठकको लिलत र सिय तोक्न,े  

(ग) बैठकको सम्भावित काययसूची तय गनन, 
(घ) आफ्नो सलिलतसँग सम्बस्न्ित क्षते्रिा अन्तर विषयगत 

सलिलत र अन्तर लनकायगत सिन्िय गनन, 
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(ङ) सलिलतको प्रभािकारी काययसम्पार्दनको नेततृ्ि गनन, 
(च) सर्दस्यहरुको स्जम्ििेारी बाँडफाँट गनन, 
(छ) सलिलतिे तोकेका अन्य कायय गनन ।   

९. सर्दस्यको काि, कतयव्य र अलिकाराः  सर्दस्यको काि, कतयव्य 
र अलिकार रे्दहायबिोस्जि हनुेछाः– 

(क) सलिलतको बैठकिा उपस्स्ित भै आफ्नो सझुाि र 
िारणा राख्न,े   

(ख) आफुिाई तोवकएको काययस्जम्ििेारी लनिायह गनन, 
(ग) सलिलतिे तोकेका अन्य कायय गनन । 

१०. सर्दस्य सस्चिको काि, कतयव्य र अलिकाराः सर्दस्य 
सस्चिको काि, कतयव्य र अलिकार रे्दहायबिोस्जि हनुछेाः– 

(क) सलिलतको सस्चि भई काि गनन,   
(ख) संयोजकसँग सिन्िय गरी बैठकको काययसूची तयार 

गनन, प्रस्ताि तयार गनन र सर्दस्यहरुिाई पत्राचार 
गनन, 

(ग) आफ्नो र्शाखा िा विषयके्षत्रसँग सम्बस्न्ित 
विषयहरुिा आिश्यक सूचना तिा त्याङ्क सङ्किन, 

विश्लषेण गरी सलिलतको बैठकिा पेर्श गनन, 
(घ) आफ्नो सलिलतको सिग्र काययक्षेत्रको प्रभािकारी 

कायायन्ियिन गनय कायययोजना तजुयिा गनन र 
कायायन्ियनको िालग प्रस्ताि तयार गरी सलिलतिा 
पेर्श गनन,  

(ङ) सलिलतको क्षेत्रालिकार लभत्र रही तजुयिा गनुयपनन 
काननुहरुको िस्यौर्दा गनन र छिफिको िालग 
सलिलतको बैठकिा पेर्श गनन,   
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(च) सलिलतको िावषयक प्रलतिरे्दन तयार गरी सलिलतको 
बैठकिा पेर्श गनन, 

(छ) सलिलतको लनणयय कायायन्ियन गनन गराउने, 
(ज) सलिलतिे तोकेका अन्य कायय गनन ।  
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पररच्छेर्द– ५ 

सलिलतको िावषयक सिय तालिका र बैठक सम्बन्िी काययविलि 

११. सलिलतको िावषयक काययतालिकााः विषयगत सलिलतको िावषयक 
काययतालिका सािान्यतया रे्दहाय बिोस्जि हनुेछ;  
(क) बैर्शाख १५ गतेसम्िाः आगािी आलियक िषयको 

बजेट सीिा विषयगत िहार्शाखा, र्शाखा, िडा 
सलिलतिे प्राप्त गनन । 

(ख) जेष्ठ १५ गतेसम्िाः विषय क्षेत्रगत आिारिा 
िडाबाट प्रािलिकता सवहत आयोजना तिा 
काययिि प्राप्त गनन, विषयगत र्शाखाहरुिे 
प्रािलिकता लनिायरण गनन र विषयगत सलिलतिा 
छिफि तिा पनुाःप्रािलिकता गनन । 

(ग) असार ५ गतेलभत्राः बजेट तिा काययिि तजुयिा 
सलिलतिा काययिि तजुयिा गनन । 

(घ) असार १० लभत्राः िावषयक काययिि तिा बजेटिाई 
काययपालिकाबाट स्िीकृत गरी सभािा पेर्श गनन । 

(ङ) असार िसान्तलभत्राः  बजेट बिव्य, आलियक 
वििेयक, विलनयोजन वििेयक तिा बजेट अनिुान 
पाररत गनन र आलियक ऐन तिा विलनयोजन ऐन 
राजपत्रिा प्रकार्शन गनन । 

(च) िावषयक कायययोजना तजुयिााः गाउँ सभाबाट पाररत 
बजेट तिा काययिि कायायन्ियनका िालग 
अध्यक्षिे प्रिखु प्रर्शासकीय अलिकृतिाई ७ 
दर्दनलभत्र अस्ततयारी दर्दन े तिा प्रिखु प्रर्शासकीय 
अलिकृतिे आफूिाई प्राप्त भएको १५ दर्दनलभत्र 
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सम्बस्न्ित र्शाखा÷इकाई र िडा सस्चििाई 
अस्ततयारी दर्दनपुनन । सािै सम्बस्न्ित 
र्शाखा÷इकाई र िडा सस्चििे बजेट स्िीकृत 
भएको १५ दर्दनलभत्र कायायन्ियन कायययोजना 
तजुयिा गरी प्रिखु प्रर्शासकीय अलिकृत सिक्ष पेर्श 
गनुयपनन ।  

(छ) िावषयक कायययोजना स्िीकृताः प्रिखु प्रर्शासकीय 
अलिकृतिे िहार्शाखा÷र्शाखा÷इकाई र िडा 
सस्चिबाट प्राप्त कायययोजनािा प्राविलिक क्षिता, 
योजनाको संिेर्दनर्शीिता, कायायन्ियन 
प्रािलिकीकरण, नगर्द प्रिाहको अिस्िा सितेको 
आिारिा कुन ै संर्शोिन गनुयपनन रे्दस्खएिा प्रिखु 
प्रर्शासकीय अलिकृतिे सझुाि दर्दनसक्न े र यसरी 
प्राप्त भएको सझुाि सिेतको आिारिा सम्बस्न्ित 
र्शाखा÷इकाई र िडा सस्चििे कायायन्ियन 
कायययोजनािा संर्शोिन गरी ५ दर्दनलभत्र पनुाः पेर्श 
गनुयपनन । यसरी प्राप्त कायायन्ियन कायययोजनािाई 
प्रिखु प्रर्शासकीय अलिकृतिे एकीकृत गरी बजेट 
स्िीकृत भएको २१ दर्दनलभत्र काययपालिका सिक्ष 
पेर्श गरी स्िीकृत गराउने ।  

(ज) श्रािण १५ सम्िाः सभािे स्िीकृत गरेको िवषयक 
बजेट तिा काययिि सियसािारणको जानकारीका 
िालग प्रकार्शन गनुयपनन । सािै यसिाई 
गाउँपालिकाको िेिसाईटिा सिेत प्रकार्शन गनुयपनन 
।  



खण्ड-5 बाराहा 2078/10/7 

 

 
 

16 लिम्चङुबङु गाउँपालिकाको विषयगत सलिलत -काययसञ्चािन_ काययविलि, २०७८ 

(झ) श्रािण िवहनालभत्राः िावषयक खररर्द योजना र 
गरुुयोजना स्िीकृत गनन ।  

(ञ) चाि ुआ.ि.को पौष िसान्तसम्िाः सङ्घीय तिा प्ररे्दर्श 
सरकारबाट विर्शेष अनरु्दान तिा सिपरुक 
अनरु्दानका िालग आह्वान हनुे आयोजना प्रस्ताि 
(आफ्नो विषयगत के्षत्रसँग सम्बस्न्ित) तयार गनय 
काययपालिकािाई सहयोग गनन । 

(ट) असार र पौषाः गाउँ सभाको िजेट अलििरे्शन र 
विियेक अलििेर्शनिा आफ्नो विषयक्षेत्रिा 
आिश्यक पनन काननुको िस्यौर्दा गरी विियके 
सलिलतिा पेर्श गनन ।   

(ठ) तोवकएका अन्य काययहरु गनन । 
१२. सलिलतको बैठक सम्बन्िी व्यिस्िााः (१)  विषयत 

सलिलतको बैठक सािान्यतया एक आलियक िषयिा िैर्शाख, 
जेठ र पौष िवहनाको पन्र गतेलभत्र पनन गरी कस्म्तिा तीन 
पटक बस्नेछ ।  
(२) सलिलतको बैठक संयोजकिे तोकेको लिलत, सिय र 

स्िानिा बस्नछे । सलिलतका सर्दस्यिध्य े कस्म्तिा 
एकाउन्न प्रलतर्शत सर्दस्यको उपस्स्िती भएिा 
बैठकको गणपरुक सङ्खतया पगेुको िालनन ेछ ।  

(३) बैठकको अध्यक्षता संयोजकिे गननछ र लनजको 
अनपुस्स्िलतिा सलिलतिा प्रलतलनलित्ि गनन 
काययपालिकाका सर्दस्यिध्येबाट जेष्ठ सर्दस्यिे 
बैठकको अध्यक्षता गननछ ।  
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(४) सलिलतको बैठकको लनणयय सियसम्ितीबाट हनुेछ । 
सियसम्िती हनु नसकेिा सलिलतका कुि सर्दस्य 
सङ्खतयाको बहिुतबाट गरेको लनणयय िान्य हनुेछ ।  

(५) सलिलतिे आिश्यकता अनसुार विषय विज्ञहरुिाई 
बैठकिा आिन्त्रण गनय सक्नेछ ।  

(६) बैठकको लनणयय सलिलतको संयोजकिे प्रिास्णत गननछ 
। 

१३. सलिलतको प्रलतिेर्दनाः  (१) सलिलतिे आफुिे सम्पार्दन 
गरेको कािको प्रलतिरे्दन तयार गरी संयोजक िाफय त 
काययपालिकाको बैठकिा पेर्श गनुय पननछ ।  
(२) उपर्दफा (१) बिोस्जि पेर्श भएको प्रलतिरे्दन उपर 

छिफि गरी काययपालिकािे प्रलतिरे्दनिा उस्ल्िस्खत 
सझुाि कायायन्ियनको िालग आिश्यक व्यिस्िा 
लििाउन ुपननछ । 

१४. उपसलिलत गठनाः (१) सलिलतिे आफ्नो कायय सवु्यिस्स्ित, 

लछटोछररतो र प्रभािकारी रुपिा सम्पन्न गनय, कुनै विषयिा 
परािर्शय लिन तिा आफ्नो क्षेत्रालिकार लभत्रको विषयिा 
छानविन गनय काययक्षेत्र र सियािलि तोकी आिश्यकता 
अनसुार उपसलिलत गठन गनय सक्नेछ । 

(२) उपर्दफा (१) बिोस्जिको उपसलिलतिे लनिायररत 
सियिा सलिलत सिक्ष प्रलतिरे्दन पेर्श गनुयपननछ ।  

(३) उपर्दफा (१) बिोस्जि गदठत उपसलिलतिे 
आफुिाई तोवकएको स्जम्िेिारी परुा गरेपश्चात 
स्िताः विघटन हनुेछ ।  
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पररच्छेर्द ६ 

विविि 

१५. सलिलतको सस्चिाियाः गाउँपालिकाको सम्बस्न्ित विषयगत 
सलिलतको सर्दस्य सस्चि प्रिखु रहेको र्शाखा िा 
काययपालिकािे तोवकदर्दएको स्िानिा सलिलतको सस्चिािय 
रहनेछ ।  

१६. सलिलतिाई आिश्यक पनन बजेट व्यिस्िााः सलिलतिाई 
बैठक सञ्चािन, अध्ययन, िूल्याङ्कन, अनगुिन र छानविन 
गनय आिश्यक पनन बजेट काययपालिकािे उपिब्ि गराउन ु
पननछ ।  

१७. सूचना तिा कागजात उपिब्ि गराउनपुननM सलिलतिे 
िागेका प्रिाण, कागजात उपिब्ि गराउन ु काययपालिका 
एिि ्सो अन्तरगतका कियचारीको कतयव्य हनुेछ ।  

१८. काययक्षते्रसँग सम्बस्न्ित स्ििगत भ्रिण सम्बन्िी व्यिस्िाM 
सलिलतको लनणयय अनसुार संयोजक, सर्दस्य िा उपसलिलतका 
पर्दालिकारीिे आफ्नो काययके्षत्रसँग सम्बस्न्ित विषयिा 
अध्यक्षको स्िीकृतिा गाउँपालिकालभत्रको कुनै काययस्िि 
तिा आयोजना स्िििा भ्रिण गनय सक्नेछ ।  

१९. काययतालिकाको लनिायण तिा काययविलिको पािनाM (१) 
सलिलतिे आफ्नो कायय सियिै सम्पन्न गनय काययतालिका 
लनिायण गनय सक्नेछ र सो काययतालिका पािना गनुय सबै 
सर्दस्यहरुको कतयव्य हनुेछ ।  
(२) काययविलििा उस्ल्िस्खत व्यिस्िाको पािना गराउन े
सम्बन्ििा संयोजकको लनणयय अस्न्ति हनुेछ ।  
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२०. सलिलतको अलभिेखM (१) सलिलतिे आफूिे सम्पार्दन गरेका 
कािको अलभिेख र्दरुुस्त राख्न ुपननछ ।   
(२)  सलिलतिे आफनो काययक्षेत्र लभत्रको कुनै काि, 

कारिाहीको प्रकृलत र विषयको गास्म्भययतािाई 
दृवष्टगत गरी गोप्य राख्न ुपनन अलभिेखहरु 
साियजलनक गनुय हुंरै्दन ।  

(३) सलिलतिा भएको छिफि, लनणयय र कािकारिाहीसगँ 
सम्बस्न्ित अलभिेख सलिलत सस्चि िाफय त ्
सस्चिाियिे व्यिस्स्ित गरी राख्नछे । त्यस्तो 
लनणययको अलभिेख संयोजकको अनिुलत विना 
सस्चिािय बावहर िैजान सवकने छैन । 

२१. काययविलिको व्यातया र संर्शोिनाः (१) यस काययविलिको 
व्यातया काययपालिकािे गननछ ।  

(२) यस काययविलििा काययपालिकािे आिश्यक संर्शोिन 
िा हेरफेर गनय सक्नेछ ।  
 

 

 

आज्ञािे 

टाजयक कुिार लिम्ब ु

(प्रिखु प्रर्शासकीय अलिकृत) 
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