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भाग-२ 

सरुमयरयनी गयउँपयललकय 
स्थयनी् सभय गठन तथय व््वस्थयपन सम्बन्धी कय्यववलध २०७८ 

प्रस्तयवनयाः 

नेपयलको संववधयन २०७२ को धयरय ५१ (४०) मय सयवयजलनक प्रशयसनलयई स्वच्छ, सक्षम, लनश्पक्ष, पयरदशी, 
भ्रष्टयचयरमकु्त, जनउत्तरदय्ी र सहभयगीतयमलुक बनयउदै रयज््वयट प्रयप्त हनुे सेवय सवुवधयमय जनतयको समयन र 
सहज पहचु सलुनश्चित गरर सशुयसनको प्रत््यभलुत गने प्रयवधयन रहेको छ ।  

सशुयसन ऐन, २०६४ र सशुयसन प्रवयद्धन रणनीलत तथय कय्य् ोजनय २०७४ मय सयवयजलनक प्रशयसनलयई जनमखुी, 
जवयफदेही, पयरदशी, समयवेशी सहभयगीतयमलुक बनयई त््सको प्रलतफल सवयसयधयरणलयई उपलब्ध गरयउन कयननुको 
शयसन , भ्रष्टयचयरमकु्त, र चसु्त प्रशयसन, आलथयक अनशुयसन तथय सयवयजलनक कय्य र स्रोतको कुशल ब््बस्थयपन 
जस्तय असल शयसनकय आधयरभतु मयन््तयलयई आत्मसयथ गरर सवयसयधयरणले पयउन ुपने सेवय लछटो छररतो तथय 
कम खश्चचयलो ढंगवयट पयउने ब््बस्थय सजृनय गरर मलुकुमय सशुयसनको प्रत््यभलुत ददने सम्बन्धमय ब््बस्थय गररएको 
छ ।  

तसथय सशुयसन ऐन, २०६४ र सशुयसन प्रवयद्धन रणनीलत तथय कय्य् ोजनय २०७४ को ममयलयई नयगररकले अनभुतु 
हनुे तररकयले सयवयजलनक सेवय र सयवयजलनक प्रशयसन लयई प्रभयवकयरी बनयउन सशुयसन प्रवयद्धन रणनीलत तथय 
कय्य् ोजनय २०७४ को भयग २ (१) मय प्रचललत कयननु बमोश्चजम स्थयनी् तहले पयरदशीतय, जवयफदेवहतय र 
सदयचयर ब््बस्थयपनकय लयलग आवश््क नीलत, ऐन, लन्म, कय्यववलध गयउसभयवयट तजुयमय गरर लयग ुगने ब््वस्थय 
अनरुुप ्ो कय्यववलध लनमययण गरर लयग ुगररएको छ ।  
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पररच्छेद-१ 

उद्दशे््,संश्चक्षप्त नयम र पररभयषय 

१. उदेश््ाः 

क) स्थयनी् तहको कयमलयई प्रभयवकयरी, गणुस्तरी्, पयरदश्चशय, लमतब्््ी बनयईनयगररकलयई सशुयसनको अनभुलुत 
प्रदयन गने ।  

ख)स्थयनी् तहको शयसन ब््बस्थयमय नयगररकको अथयपणुय सहभयगीतय अलभवृद्धी गरर सलुभ सहज गणुस्तरी् 
सेवय प्रवयहकयलयगी नयगररक अनगुमनलयई प्रभयवकयरी बनयउने ।  

ग) नयगररक समयज, लनजी क्षेत्र, स्थयनी् समदुय्मय आधयररत नयगररकहरुकय संस्थय समहुहरुको सहकय्यमय 
स्थयनी् शयसनलयई सदयचयर्कु्त, अनशुयलसत, नयगरीक प्रलत संवेदशील, श्चजम्मेवयर र उत्तरदय्ी बनयउने ।  

घ) सशुयसनलयई जनतयले प्रत््क्ष अनभुव गने गरी कय्ययल्को समग्र कय्यप्रणलीलयई सशुयसनमखुी बनयउन े 

ङ) गयउँपयललकय तथय वडयबयट सञ्चयलन गररएकय कय्यक्रम वय ्ोजनयबयट ववपन्न पछयलड पयररएकय वगयहरुले 
प्रत््क्ष लयभ पयएको अुभतुी गयरयउने । 

२. संश्चक्षप्त नयम र प्रयरम्भाः  

(१) ्स कय्यववलधको नयम सरुमयरयनी गयउँपयललकयको स्थयनी् सभय गठन, पररचयलन तथय व््वस्थयपन 
कय्यववलध , २०७८ रहेको छ । 

(२) ्ो कय्यववलध तरुुन्त प्रयरम्भ हनुे छ । 

३. पररभयषयाः ववष् वय प्रसङ्गले अको अथय नलयगेमय ्स कय्यववलधमयाः 

(क) “सं्ोजक” भन्नयले स्थयनी् सभयको सं्ोजकलयई सम्झन ुपदयछ । 

(ख) “ सयवयजनीक सेवय“ भन्नयले सरुमयरयनी गयउँपयललकय वय सो अन्तरगतको वडयबयट प्रवयहहनुे सम्पणु 
सेवयलयई जनयउने छ । 

(ग) “सेवयग्रयही” भन्नयले सरुमयरयनी गयउँपयललकय वय सो अन्तरगतको वडय लभत्रकय व््श्चक्तलयई जनयउछ । 

(घ) “स्थयनी् सभय” भन्नयलेाः स्थयनी् तहमय (हयल वडयस्तरमय) सेवयप्रदय्क संस्थयकय प्रमखुरप्रलतलनलध, 

नयगररक समयज संस्थयकय संगठन, समहु, लनश्चज के्षत्र र सेवयग्रयही सश्चम्मललत एक स्वतन्त्र तथय अनौपचयररक 
सञ्जयल हो । जसले वडयस्तरमय सयवयजलनक सेवय ववतरणकय के्षत्रमय ववद्यमयन स्थयनी् सवयलरमदु्धयको 
पवहचयन गने, सयमयधयनको लयलग लयवयश्चन्वत वगय र सेवयप्रदय्क वीच स्थयनी् सभयको आ्ोजनय गरर 
छलफल मयफय त कय्य् ोजनय लनमययण गने, स्वयस्््, श्चशक्षय, कृवष र प्रयकृलतकप्रकोप जोश्चखम न््लुनकरणमय 
आमनयगररकको समयनपहुँचरसहभयलगतय सलुनश्चित गदयछ । स्थयनी् सभय मयफय त समयधयन हनु नसकेकय 
वपछलडएको समदुय् र वगयको मदु्धयलयई प्रयथलमवककरण  गरर लनलतगत पैरवीकय लयगी गयउँपयललकयमय पेश 
गदयछ । स्थयनी् सभयले लनमययण गरेको कय्य् ोजनयलयई लनरन्तर अनगुमन गदयछ । ्ो सभयले ्स 
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स्थयनी्तहमय नयगररक समयज, सञ्चयर, सरकयरी प्रलतलनलधअथययत ् सेवयप्रदय्क र सेवयग्रयहीको ववचमय 
रचनयत्मक सम्बन्ध लनमययण गरी स्वयस्््, श्चशक्षय, कृवष र प्रयकृलतकप्रकोप जोश्चखमन््लुनकरणमय सशुयसन 
अलभवृवद्धको लयलग आवश््क पहल गदयछ ।सेवय प्रदय्क र सेवयग्रयहीहरुको सहभयगीतयमय स्थयनी् 
सरकयरबयट प्रवयह गररने सेवयलयई पयरदश्चशय, जनउत्तरदय्ी, भ्रष्टयचयर मकु्त, सहभयगीतयमलुक, लछटो, छररतो र 
गणुस्तरी् बनयई सशुयसनको प्रत््यभतू गरयउन गठन गरेको सलमलत सम्भन ुपदयछ । 

(ङ) “कय्ययल्” भन्नयले गयउँपयललकय्ययल् र वडय कय्ययल्लयई समेत बझुयउने छ । 

(च) “कय्यपयललकय” भन्नयले गयउँकय्यपयललकयलयई सम्झन ुपदयछ । 

(छ) “पदयलधकयरी” भन्नयले स्थयनी् सभयकय सं्ोजक, उप–सं्ोजक र सश्चचवलयई सम्झन ुपदयछ । 

(ज) “वडय” भन्नयले सरुमयरयनी गयउँवयललकय लभत्रकय वडयलयई सम्झन ुपदयछ । 

(झ) “वडय अध््क्ष” भन्नयले स्थयनी् सभय गठन भएको वडयको वडय अध््क्षलयई सम्झन ुपदयछ । 

(ञ) “सदस््” भन्नयले सदस्् भन्नयले स्थयनी् सभयकय सदस््लयई जनयउन ेछ र सो शब्दले स्थयनी् 
सभय र उपसलमलतकय पदलधकयरीलयइ समेत जनयउने छ । 

(ट)“उप-सलमलत” भन्नयले ववज्ञतयकय आधयरमय श्चशक्ष,स्वयस्््,कृवष तथय प्रयकृलतक प्रकोप जोश्चखम 
न््ूनीकरण सम्वश्चन्ध सेवय प्रवयह सम्वन्धमय आमनयगररकले भोग्न ुपरेकय समस््यकयबयरेमय छलफल तथय 
प्रमखु सवयलहरुको प्रयथलमवककरण गने सलमलत सम्झन ुपदयछ ।  

(ठ) सकजकतयय सहजकतयय भन्नयले गयउँपयललकयले लन्क्त गरी खटयएको सभयमय सहश्चजकरण गने 
आशं्चशक वय पणुकयलललन कमयचयरीलयई सम्झन ुपदयछ । 

४. कय्यववलधको पयलनय गनुयपनेाः  

(१) ्स गयउंपयलवकयको प्रत््क वडयले ्ो कय्यववलधको पयलनय गनुय पने छ । 

(२) नेपयलको संववधयन २०७२ को धयरय ५१ (४) मय सयवयजलनक प्रशयसनलयई स्वच्छ, सक्षम, 

लनष्पक्ष,परदश्चशय, भष्टयचयर मकु्त, जनउत्तरदय्ी र सहभयगीतयमूलक बनयउँदै रयज््बयट प्रयप्तहनुे सेवयसवुवधयमय 
जनतयको सहज र समयन पहुंच सलुनश्चित गरर सशुयसनको प्रत््यभतूी गने कुरय उल्लेख गररएको छ ।  
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पररच्छेद – २ 

स्थयनी् सभय गठन र सञ्चयलन 

५. स्थयनी् सभय गठन सम्बन्धी व््वस्थयाः 

 (१) स्थयनी् सभयको गठन अनसूुची-१ बमोश्चजमकय सहभयगी हनुे गरी  देहय् बमोश्चजम गनुय पने छ ।  

(क) वडमय रहेकय सेवयप्रदय्क संस्थयकय प्रमखु/प्रलतलनलध, नयगररक समयज संस्थय,संगठन, लनश्चज क्षेत्र र 
सेवयग्रयहीहरुको आम भेलयगरर २० देश्चख २५ सदस््ी् सभय गठन गने । 

(ख) सभय गठनकोलयलग आम भेलय हनुे सम्, लमलत, स्थयन र भेलयहनुे ववष् त््स्तो भेलयहनुे लमलतले 
मश्चम्तमय सयत ददन अगयवै सयवयजलन रुपमय जयनकयरी गरयउन ुपने छ । 

(ग) स्थयनी् सभय गठन गदयय सम्वश्चन्धत वडयको अध््क्ष वय वडय सदस््कय वय कय्ययल्ले तोकेको 
प्रलतलनलधको रोहवरमय गनुय पने छ । 

(घ) स्थयनी् सभयको गठनकयलयगी बोलयईएको भेलयमय स्थयनी् सभयको औश्चचत््कोबयरेमय जयनकयरी वडय 
अध््क्ष वय कय्ययल्को प्रलतलनलधले गरयउन ुपने छ ।  

(ङ) स्थयनी् सभय गठन गदयय समयबेशी लसद्धयन्तको अवलम्वन गनुय पने छ । ५० प्रलतशत मवहलयको 
सहभयगीतय सलुनश्चित गररन ुपने छ । 

(च) स्थयनी् सभयमय संगोल पररवयरबयट एक भन्दय बढी व््श्चक्त सदस्् हनु पयईन ेछैन । 

(छ) ववष् ववज्ञतयको आधयरमय श्चशक्षय, स्वयस्््, कृवष र ववपद कय सवयल छनौट र प्रथलमवककरणकय लयलग 
्सै भेलयले उपसलमलत गठन गनयको लयलग स्थयनी् सभयलयई श्चजम्मेवयरी ददन ुपने छ ।  

६. स्थयनी् सभय सलमलतकय सदस््को ्ोग््तयाः  

 स्थयनी् सभय सस््हरुको ्ोग््तय देहय् बमोश्चजमको हनु ृपने छ ।  

(क) सम्वन्धीत वडयको सयवयजलनक सेवय प्रवयहमय खवटएको व््श्चक्त  

(ख) सम्वन्धीत वडयमय सयमयश्चजक सेवयमय संलग्न व््श्चक्त 

(ग) फौजदयरी अलभ्ोगमय अदयलतबयट कसरुदयर नठहररएको  

(घ) सम्वन्धीत वडयमय नयगररक समयज संगठनमय आवद्ध व््श्चक्त 

७. स्थयनी् सभयको कयम कतयव्् र अलधकयराः 

१. स्थयनी् सभयको सं्ोजक, उप सं्ोजक एवं सश्चचव मनोलनत गने ⁄ च्न गने । 

२. सयझेदयरी मञ्चको बैठकमय स्थयनी् सभयको सं्ोजकरउप्ुयक्त सदस््ले लन्लमतरुपमय भयग ललने ।  
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३. लनवययश्चचत वडय अध््क्ष तथय सदस््हरु स्थयनी् सभयको लन्मलत बैठकमय उपश्चस्थलत सलुनश्चित गने । 

४. सयमयश्चजक अलभ्न्तय, अगवुय तथय अन्् आवश््क ठयनेकय व््श्चक्तहरुलयई स्थयनी् सभयको बैठकमय 
आमन्त्रण गने ।  

४. श्चशक्षय, स्वयस्््, कृवष तथय प्रयकृलतक प्रकोप जोश्चखम न््ूलनकरण सम्बश्चन्ध सेवयप्रवयह सम्बन्धमय ववद्यमयन 
लनलतगत तथय कयननुी व््वस्थयकय बयरेमय स्थयनी् सभयकय सदस््हरुलयई जयनकयरी गरयउने ।  

५. स्थयनी् सभयकय सदस््हरुलयई ववज्ञतयकय आधयरमय कम्तीमय पलन तीनरचयर समहुमय ववभयजन गरी 
क्रमश श्चशक्षय, स्वयस्््, कृवष र प्रयकृलतक प्रकोप जोश्चखम न््ूलनकरण सम्बश्चन्ध सवयल पवहचयनकोलयलग 
श्चजम्मेवयरी ददन े। 

६. स्थयनी् सभयकय सदस््हरुलयई श्चशक्षय, स्वयस्््, कृवष तथय प्रयकृलतक प्रकोप जोश्चखम न््ूलनकरणकय 
सवयलमय आमनयगररकले भोग्न ुपरेकय समस््यकयबयरेमय छलफल तथय प्रमखु सवयलहरुको 
प्रयथलमवककरण गने । 

७. सेवयप्रदय्क संस्थयहरुले प्रवयहरउपलब्ध गरयएकय सेवय र नीलतगत व््वस्थयकय बयरेमय उपलब्ध 
प्रमयणमय आधयररत रही ववश्लषेण गरी सवयलहरुलयई प्रयथलमवककरण गने । 

८. सेवयप्रवयहकय ववष्मय नीलतगत व््वस्थय तथय उपलब्ध सेवयको बयरेमय ववश्लषेण गदयय ववष् ववज्ञहरुलयई 
आमन्त्रण गने ।  

९. स्थयनी् सभयमय उपश्चस्थत सेवय प्रदय्क संस्थयकय प्रमखुरप्रलतलनलधहरुले नीलतगतरुपमय व््वस्थय गरेकय 
सेवयहरु के कलत कयरणले उपलब्ध हनु नसकेकय हनु ्त््स सम्बन्धमय छलफल गने सयथै सम्बश्चन्धत 
लनकय्को प्रलतवद्धतय ललने ।  

१०. स्थयनी् सभयमय सम्बश्चन्धत लनकय्ले प्रलतवद्धतय जयहेर गनय नसकेकय सवयलहरुलयई प्रयथलमवककरण 
गदै सयझेदयरी मञ्चको बैठकमय थप छलफलकय लयलग पेश गने । 

११. सवयलहरुको पवहचयन, ववश्लषेण तथय प्रलतवद्धतय जयहेर गने ददन गयऊँपयललकय प्रमखु तथय 
उपप्रमखुलयई पलन आमश्चन्त्रत गने । 

१२. सयवयजलनक सेवयप्रवयहलयई चसु्त बनयउन र आमनयगररकलयई असलशयसनको प्रत््यभलूत ददन 
सम्बश्चन्धत लनकय्को श्चजम्मेवयरी सवहत अनसूुची-२ अनसुयरको फयरममय कय्य ्ोजनय त्यर गने र 
कय्ययन्व्न गनय दवयव ददन े। 

१३. कय्य् ोजनयको सफल कय्ययन्व्नको लयलग ५ सदस््ी् अनगुमन सलमलत बनयउने । र लन्लमत 
अनगुमन गरर प्रयप्त त्् लयई स्थयनी् सभयमय पेश गने ।  

१४. स्थयनी् सभयले हयलसल गरेकय उपलश्चब्धहरुलयई गयउँसभयमय प्रस्ततु गने ।  

१५. पवहचयन गररएकय सवयलहरुमय असलशयसनको अनभुलूत गनयकय लयलग आवश््क सूचकहरु त्यर गने  
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१६.स्थयनी् सभयकय सदस््हरुलयई ्ोजनय तजुयमय प्रवक्र्यकय बयरेमय जयनकयरी गरयउने ।  

१७.स्थयनी् सभयको बैठकलयई लन्लमत बनयउने ।  

१८. आश््कतय अनसुयरकय कय्यहरु गदै जयने । 

पररच्छेद– ३ 

ववववध 

८. स्थयनी् सभय बैठक सञ्चयलन प्रवक्र्याः  

(क) वडयकय्ययल्को आ्ोजनयमय स्थयनी् सभयको बैठक बोलयईने छ । 

(ख) स्थयनी् सभयको बैठकको अध््क्षतय वडयअध््क्षले गनुय पने छ भने पररचयलन र व््वस्थयपन वडय 
सश्चचव वय लनजको कयम गनय वडय कय्ययल्मय खवटएको कमयचयरीले गनुय पने  

९.आलथयक व््वस्थयपनाः  

(१) ्स सभयको बैठक प्रत््क तीन तीन मवहनयमय अलनवय्य वस्न ुपने छ र आवश्् ठयनेमय मवहलयको 
१ पटक बस्न सवकने छ। सो बैठकमय लयग्न ेखच गयउंपयललकय तथय वडय कय्ययल्बयट व््होररनेछ  

 १०. स्थयनी् सभय सदस््हरुको क्षमतय अलभबवृद्धाः  

(१) स्थयनी् सभय सदस््हरुको ववष् ववज्ञतयमय क्षमतय अलभबवृद्ध गनुय पने आवश््क ठयनेमय स्थयनी् 
सभयमय वववष् खलुयई प्रतयव पेश गरर कय्ययपयललकय बैठकमय पठयउन ुपने छ । 

११. अनगुमन सलमलत गठनाः  

(१) स्थयनी् सभयले बनयएको कय्य् ोजनय कय्ययन्व्न र प्रगलतको अनगुमन गरर आवश्् पषृ्ठपोषण 
ददनको लयलग ५ सदस्् रहन ेगरर एक अनगुमन सलमलत गयउँपयललकयले गठन गनेछ । 

१२.कय्यववलधको व््यख्य गरन् ेवय वयधय अड्कयउ फुकयउन ेअलधकयराः  
कय्यववलधको कय्ययन्व्नको लसललसलयमय कुनै दिववधय हनु गएमय सोको व््यख्य वय बयधय अड्कयउ 
फुकयउन ेअलधकयर कय्यपयललकयलयई हनुेछ। 
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अनसूुची-१ 

स्थयनी् सभय सलमलत 

वडय अध््क्ष                                                              सं्ोजक 

स्वयस्््चौकी इन्चयजय                 १ जनय                                 सदस्् 

वडयकय्ययल् कृवष कमयचयरी            १ जनय                                 सदस्् 

वडयकय्ययल् श्चशक्षयकय कमयचयरी         १ जनय                                 सदस्् 

सरकयरी ववद्ययल्कय प्रयधयनय ध््यपन      १ जनय                                 सदस््             

दललत जनजयती सञ्जयल समूहबयट        ४ सजय                                 सदस्् 

आमय समूह मवहलय समूह बयट          ४ जनय                                 सदस्् 

व््यपयरर संगठनबयट                   १ जनय                                 सदस्् 

पत्रकयर                            १ जनय                                 सदस्् 

बयलक्लव बयट एक मवहलय             २ जनय                                सदस्् 

आङ्गबयट  एक मवहलय                 २ जनय                                सदस्् 

जेष्ठ नयगररकबयट  एक मवहलय          २ जनय                                 सदस्् 

नयगरर समयज संगठनबयट  एक मवहलय    २ जनय                                 सदस्् 

एकल मवहलयबयट                    १ जनय                                 सदस््   

२) वडय सश्चचव वय लनजको कयम गनय वडयकय्ययल्मय खवटएको व््श्चक्त सदस्् सश्चचव रवह बैठकको  
व््वस्थयपन गनुय पने छ । 

३) स्थयनी् सभयले आवश््क ठयनमेय अन्् ववज्ञ व््श्चक्तलयई आमन्त्रण गनय सक्ने छ । 

 

अनसूुची–२ 

बैठकमय भएकय लनणय्  तथय ्ोजनय फयरम 

क्र.स.
  

 सवयलहरु कसले  कसरी गने ( श्चजम्मेवयरी र प्रवक्र्य) सम्यवधी  (कवहले सम्म गने) 

   

 

 

 

   

आज्ञयले 

श्चचन्तयमश्चण रेग्मी 
प्रमखु प्रशयसकी् अलधकृत 

प्रमयश्चणकरण लमलताः2078।0६।१० 

 


