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विरुिा गाउँपाविका, विरुिा गाउँ कार्यपाविका (कार्यसम्पादन) वनर्माििी, २०७४ 

 

गाउँ कार्यपाविकाबाट गरिन ेकार्यिाई व्यिवस्ित गनय नेपािको संविधानको धािा २१८ िे ददएको अवधकाि 

प्रर्ोग गिी विरुिा गाउँ कार्यपाविकािे वमवत २०७४/०३/२०   को वनर्यर्ानुसाि दहेार्का वनर्महरू 

बनाएको छ ।  

 

परिच्छेद १ 

प्रािवम्िक 

१. संविप्त नाम ि प्रािम्ििः (१) र्स वनर्माििीको नाम “विरुिा गाउँ कार्यपाविका (कार्यसम्पादन) 

वनर्माििी, २०७४” िहकेो छ । 

 (२) र्ो वनर्माििी तुरुन्त प्रािम्ि हुनेछ । 

२. परििाषािः विषर् िा प्रसङ्गिे अको अिय निागेमा र्स वनर्माििीमा,– 

(क) “गाउँपाविका” िन्नािे विरुिा गाउँपाविका सम्झनु पछय । 

(ख) “कार्यपाविका” िन्नािे गाउँ कार्यपाविका सम्झनु पछय । 

ग) “िडा सवमवत” िन्नािे गाउँपाविकाको िडा सवमवत सम्झनु पछय ।  

(घ) “अध्र्ि” िन्नािे गाउँ कार्यपाविकाको अध्र्ििाई सम्झनु पछय ।   

(ङ) “उपाध्र्ि” िन्नािे गाउँ कार्यपाविकाको उपाध्र्ििाई सम्झनु पछय । 

(च) “िडाध्र्ि” िन्नािे विरुिा गाउँपाविकाको िडाको िडा अध्र्ििाई सम्झनु पछय । 

(छ) “कार्यकािी अवधकृत” िन्नािे गाउँपाविकाको कार्यकािी अवधकृत सम्झनु पछय । 

(ज) “सदस्र्” िन्नािे कार्यपाविकाको सदस्र् सम्झनु पछय ि सो शब्दिे कार्यपाविकाको अध्र्ि, 

उपाध्र्ि तिा िडाअध्र्ि समेतिाई जनाउँछ । 

(झ) “सिा” िन्नािे गाउँ सिािाई सम्झनुपछय । 

(ञ) “कार्यवििाजन वनर्माििी” िन्नािे विरुिा गाउँपाविकाको कार्यवििाजन वनर्माििी, २०७४ 

सम्झनुपछय । 

(ट) “िडा सवचि” िन्नािे िडा सवमवतको सवचिको कामकाज गनय खरटएको कमयचािी सम्झनुपछय । 
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३.  कामको फर्छ्यौटिः (१) गाउँ कार्यपाविकाको कार्यसम्पादन ि कामको फछ्र्र्ौट र्स वनर्माििीमा िएको 

व्यिस्िा बमोवजम हुनेछ  ।  

(२) उपवनर्म (१) बमोवजमको कामको फछ्र्र्ौट गदाय तोदकएको अवधकािी िा वनकार्बाट गनुयपनेछ ।  

परिच्छेद २ 

अध्र्िबाट कामको फछ्र्र्ौट 

 

४.  अध्र्ििे सम्पादन गने कामिः (१) संविधान ि अन्र् प्रचवित काननूको अधीनमा िही गाँउपाविकाको 

सामान्र् वनदशेन, वनर्न्रर् ि सञ्चािन गने प्रमुख वजम्मेिािी अध्र्िको हुनेछ । 

(२) प्रचवित कानुनमा कार्यपाविकाको अध्र्ििे गने िनी दकटान िएका कामहरू वनज स्िर्ं िा 

वनजबाट अवधकाि प्रत्र्ार्ोजन िए बमोवजम सम्पादन हुनेछ । 

(३) उपवनर्म (२) मा जुनसुकै कुिा िेवखएको िए तापवन प्रचवित काननूमा अध्र्ििे गने िनी दकटान 

निएका कामको सम्बन्धमा कार्यपाविकाबाट सम्पादन हुने कार्यको सामान्र् िेखदखे, सञ्चािन ि 

वनर्न्रर् गने वजम्मेिािी अध्र्िको हुनेछ । 

(४) उपवनर्म (१) बमोवजमको वजम्मेिािी पुिा गन े क्रममा अध्र्ििे कार्यपाविका अन्र्तगतका 

वनकार्हरूमा प्रचवित काननू तिा स्िीकृत नीवत तिा वनर्यर् अनुरुप कार्य सञ्चािन िईिहकेो छ 

छैन वनिीिर् गने, िडा सवमवतहरू बीच समन्िर् गने, विषर्गत शाखा/ कार्ायिर् हरूिाई वनदशेन 

ददने ि आिश्र्कता अनुसाि कामको प्रगवत विििर् विने कार्य गनय सके्नछ । 

(५) अध्र्ि कुनै कािर्िश उपवस्ित निहकेो अिस्िामा र्स वनर्माििी बमोवजम अध्र्ििे गनुयपन े

काम उपाध्र्ि िा वनजको समेत अनुपवस्िवतमा अध्र्ििे तोकेको कार्यपाविकाको सदस्र्िे त्र्स्तो 

काम सम्पादन गनय सके्नछ । 

 ति, प्रचवित कानुनमा अन्र्िा व्यिस्िा िएकोमा सोही व्यबस्िा बमोवजम हुनेछ । 

(६) कार्यपाविकाको कुनै सदस्र् अनुपवस्ित िएमा त्र्स्तो सदस्र्िे गनुयपने कामको िावग अध्र्ििे अको 

सदस्र्िाई वजम्मेिािी तोक्न सके्नछ । 

५. अध्र्िि े वनर्यर् गनुयपनेिः (१) सिा ि कार्यपाविकामा पेश हुने विषर् बाहके दईु िा दईुिन्दा बढी 

िडासवमवत ि विषर्गत शाखाहरूबीच कुनै विषर्मा मतिेद हुन गएमा अध्र्ििे गिेको वनर्यर् अवन्तम 

हुनेछ ।  

(२) उपवनर्म (१) बमोवजम मतिेद िएको विषर् वनर्यर्का िावग कार्यकािी अवधकृतिे अध्र्ि समि 

पेश गनुयपनेछ । 
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(३) सिा िा कार्यपाविकामा पेश हुन ेविषर् बाहकेका सहकार्य तिा समन्िर्का िावग प्रदशे िा संघमा 

पेश गनुय पने विषर्का सम्बन्धमा अध्र्ििे गिेको वनर्यर् अवन्तम हुनेछ । 

६. अवधकाि प्रत्र्ार्ोजन गनय सके्निः (१) कि िगाउने, कि छुट ददने िा ऋर् विने जस्ता विषर् ि सिामा पेश 

गनुयपने बाहकेका अन्र् विषर्मा कार्यपाविकािे अध्र्ि िा उपाध्र्ि िा सदस्र्िाई अवधकाि प्रत्र्ार्ोजन 

गनय सके्नछ । 

 (२) अध्र्ििे प्रचवित काननू बमोवजम आफूिाई प्राप्त अवधकािमध्र्े कुनै अवधकाि उपाध्र्ि िा सदस्र् 

िा कार्यकािी अवधकृत, वबषर्गत शाखाका प्रमुख िा िडा अध्र्ििाई प्रत्र्ार्ोजन गनय सके्नछ । 

(३) उपवनर्म (१) ि (२) बमोवजम प्रत्र्ार्ोवजत अवधकािको प्रर्ोग गिी सम्पादन गरिएका कामको 

विषर्मा सम्बवन्धत अवधकािीिे कार्यपाविका समि मावसक रुपमा प्रगवत विििर् पेश गनुय पनेछ 

।   

(४) आफूिाई प्रत्र्ार्ोवजत अवधकािको वजम्मेिािीपूियक प्रर्ोग गनुय सम्बवन्धत अवधकािीको कतयब्र् 

हुनेछ । 

 

परिच्छेद ३ 

गाउँ कार्यपाविकाबाट कामको फछ्र्र्ौट 

 

७. कार्यपाविकामा पेश गनुयपने विषर्िः (१) अनुसूची–१ मा उवल्िवखत विषर्हरूको वनर्यर् गदाय  कार्यकािी 

अवधकृतिे अध्र्िको वनदशेन अनुसाि गाउँ कार्यपाविकामा प्रस्ताि पेश गनुय पनेछ । 

(२) उपवनर्म (१) मा िेवखएका विषर्मध्र्े कुनै विषर्मा वनर्म २१ बमोवजम गरित सवमवतबाट वनर्यर् 

विनसके्न गिी कार्यपाविकाि ेवजम्मेिािी सुम्पन सके्नछ । 

(३) उपवनर्म (१) बमोवजम अध्र्िि ेअन्र्िा आदशे ददएमा बाहके गाउँ कार्यपाविकाको बैिकमा पेश 

हुने प्रस्ताि सामान्र्तर्ा अनसुूची–२ बमोवजमको ढाँचामा कार्यकािी अवधकृतिे पेश गनेछ । 

(४) उपवनर्म (३) बमोवजमको प्रस्तािमा कुनै शाखाको िार् समािेश हुन आिश्र्क दखेेमा कार्यकािी 

अवधकृतिे सम्बवन्धत शाखाको िार् समेत समािेश गिी पेश गनेछ । 

 

८. प्रस्ताि साि संिग्न हुनुपने कागजातिः (१) वनर्म ६ को उपवनर्म (३) बमोवजम कार्यपाविकाको बैिकमा 

वनर्यर्ािय कुन ैविषर् पेश गनुयपदाय विषर्गत शाखा िा िडा सवमवतको कार्ायिर्िे सो विषर्सँग आिश्र्क 

विििर् समािेश गिी प्रस्ताि तर्ाि गिी कार्यकािी अवधकृत समि पेश गनुय पनेछ । 
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(२) उपवनर्म (१) बमोवजम पेश िएको प्रस्ताि ि सो साि पेश िएका कागजातहरू कानूनसम्मत छन ्

छैनन् जाँच गिी काननूसम्मत निएमा वनर्वमत िा कानूनसम्मत बनाउन े वजम्मेिािी कार्यकािी 

अवधकृतको हुनेछ । 

(३) उपवनर्म (१) बमोवजम पेश िएको प्रस्ताि कार्यकािी अवधकृतिे अध्र्िको स्िीकृवत विई 

प्रािवमकताक्रम समेत वनधायिर् गिी वनर्यर्को िावग कार्यपाविकाको बैिकमा पेश गनुय पनेछ । 

 

९. कार्यसूचीको विििर्िः (१) कार्यपाविकाको बैिकमा छिफि हुने विषर्को कार्यसूची वनर्म ८ बमोवजम 

प्राप्त प्रस्तािहरूको आधािमा कार्यकािी अवधकृतिे अध्र्िको वनदशेन बमोवजम तर्ाि गनेछ ।  

ति, अध्र्िि ेअन्र्िा आदशे ददएकोमा प्रस्तािको रुपमा पेश निएको विषर्िाई पवन  छिफिको 

कार्यसूचीमा समािेश गनय सदकनेछ । 

(२) बैिकको कार्यसचूी सामान्र्तिः कार्यपाविकाको बिैक बस्नुिन्दा तीन ददन अगािै कार्यकािी 

अवधकृतिे सबै सदस्र्हरूिाई उपिब्ध गिाउनु पनेछ ।  

ति, विषर्को गवम्ििता हिेी कार्यपाविकाको बैिकमा छिफि हुने प्रस्ताि वितिर् नगिी मौवखक 

सूचनाको आधािमा पवन छिफि गनय सदकनेछ ।   

      

१०. कार्यपाविकाको बैिकिः (१) कार्यकािी अवधकृतिे अध्र्िको वनदशेनमा कार्यपाविकाको बैिक  

बोिाउनेछ । 

 (२) कार्यकािी अवधकृत कार्यपाविकाको सवचिको रुपमा बैिकमा उपवस्ित हुनेछ ।  

 (३) अध्र्ििे कार्यपाविकाको बैिकको अध्र्िता गनेछ । 

 (४) कार्यपाविकाको बैिकको कार्यसूची, वमवत, समर् ि स्िानका सम्बन्धमा कम्तीमा तीन ददन अगािै 

अध्र्िको वनदशेन अनुसाि कार्यपाविकाका सबै सदस्र्िाई कार्यकािी अवधकृतिे सूचना ददन ु

पनेछ ।    

(५) कार्यपाविकाको बैिकमा कम्तीमा ५१ प्रवतशत सदस्र् उपवस्ित हुनुपनेछ । 

(६) उपवनर्म (५) मा जुनसकैु कुिा िेवखएको िए तापवन उपवनर्म (४) बमोवजमको सूचना हुदँाहुदँ ै

पवन ५१ प्रवतशत सदस्र् उपवस्ित निई गर्पुिक संख्र्ा पुग्न नसकेमा दोश्रो पटकको बैिकमा एक 

चौिाई सदस्र् उपवस्ित िएमा पवन बैिक बस्न सके्नछ । 

(७) कार्यपाविकाको बैिक सम्बन्धी अन्र् कार्यविवध कार्यपाविकािे वनधायिर् गिे बमोवजम हुनेछ ।   
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११. बैिकको वनर्यर्िः (१) सामान्र्तिः कार्यपाविकाको बैिकको वनर्यर् सियसम्मत रुपमा हुनेछ । 

(२) उपवनर्म (१) बमोवजम सियसम्मत वनर्यर् हुन नसकेमा बहुमत सदस्र्हरूको िािना समेटी 

अध्र्ििे गिेको वनर्यर् बैिकको वनर्यर् हुनेछ ।  

   

 

१२. वनर्यर्को अवििेखिः (१) कार्यकािी अवधकृत कार्यपाविकाको बैिकमा उपवस्ित हुनेछ ि कार्यपाविकाबाट 

िएका वनर्यर्को अवििेख तर्ाि गनेछ । 

(२) बैिकको वनर्यर्को अवििेख छुटै्ट वनर्यर् पुवस्तकामा िाख्नुपनेछ । 

(३) उपवनर्म (२) बमोवजमको वनर्यर् पुवस्तका कार्यकािी अवधकृतको वजम्मामा िहनछे । 

 

१३. वनर्यर् प्रमावर्त तिा वितिर् गनेिः (१) गाउँ कार्यपाविका बैिकको वनर्यर् कार्यकािी अवधकृतिे  दईु 

ददनविर प्रमावर्त गनेछ ।  

(२) कार्यकािी अवधकृति ेउपवनर्म (१) बमोवजम प्रमावर्त िएको वनर्यर्को प्रवत तीन ददन विर गाउँ 

कार्यपाविकाका सदस्र्, विषर्गत शाखा ि िडा सवमवतिाई उपिब्ध गिाउनु      पनछे ।  

ति कानून बमोवजम गोप्र् िाख्नु पने विषर्का वनर्यर् तिा सूचनाको जानकािी ददनुपने छैन ।   

 

१४.  वनर्यर्को कार्ायन्िर्निः (१) अनुसूची १ मा िेवखएका विषर्हरूमा कार्यपाविकाबाट वनर्यर् िएपवछ 

सम्बवन्धत पदावधकािी िा वनकार्िे कार्ायन्िर्न गनुयपनछे । 

(२) कार्यपाविकाको वनर्यर् कार्ायन्िर्न िए िा निएको सम्बन्धमा अध्र्ििे अनुगमन गनय िा गिाउन 

सके्नछ । 

(३) उपवनर्म (२) बमोवजम अनुगमन गदाय िा गिाँउदा वनर्यर् कार्ायन्िर्न िएको नदवेखएमा सोको 

कार्ायन्िर्न गनय सम्बवन्धत व्यवि िा वनकार्िाई अध्र्ििे आिश्र्क वनदशेन ददन सके्नछ । 

 

१५.  कार्यपाविकाको सवमवत गिनिः (१) कार्यपाविकािे कार्यपाविकामा वनर्यर्को िावग पेश िएका 

प्रस्तािमा वनर्यर् गनुयपूिय आिश्र्कता अनुसाि िार्, सल्िाह ि सुझाि विनका िावग दहेार् बमोवजमका 

सवमवत िहनेछन्- 

 (क) साियजवनक सेिा तिा िमता विकास सवमवत 
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 (ख) आर्ियक विकास सवमवत 

 (ग) सामावजक विकास सवमवत 

 (घ) पूिायधाि विकास सवमवत 

 (ङ) िाताििर् तिा विपद ्व्यिस्िापन सवमवत 

 (च) विधेर्क सवमवत 

(२) उपवनर्म (१) बमोवजमका कार्यपाविका सवमवतमा िहने संर्ोजक ि सदस्र्हरू कार्यपाविकािे 

तोके बमोवजम िहने छन ्।  

  (३) सवमवतिे आिश्र्कता अनसुाि सम्बवन्धत सवमवतमा निहकेो सदस्र् िा अन्र् कुनै विशेषज्ञ िा 

अवधकािीिाई सवमवतको बैिकमा आमन्रर् गनय सके्नछ । 

(४) सवमवतको बैिकमा अध्र्ि स्िर्ं उपवस्ित िएको अिस्िामा वनजबाट ि अन्र् अिस्िामा सवमवतका 

संर्ोजकबाट बैिकको अध्र्िता हुनेछ । सवमवतको संर्ोजकको अनुपवस्िवतमा बैिकको अध्र्िता 

बैिकमा उपवस्ित सदस्र्हरूमध्र्े ज्र्ेष्ठ सदस्र्िे गनेछ । 

 (५) कार्यकािी अवधकृत िा वनजिे तोकेको अवधकृतिे सवमवतको बैिकमा उपवस्ित िई वनर्यर्को 

अवििेख तर्ाि गिी प्रमावर्त गनेछ । 

 (६) उपवनर्म (१) बमोवजमका सवमवतहरूको कार्यिेर अनुसूची –३ मा उल्िेख िए बमोवजम हुनेछ 

। 

 

१६.  कार्यिाि मुि िएपवछ कागज दफताय गनुयपनेिः  जुनसुकै कािर्बाट आफ्नो पदबाट मुि िएको सदस्र्िे 

पदमुि िएको सात ददनविर आफ्नो वजम्मामा िहकेा सम्पूर्य कागजात तिा अन्र् कुनै सम्पवि िए सो 

समेत तत्काि कार्यपाविकामा बुझाई सोको वनस्सा विन ुपनेछ । 

  

१७. प्रििा तिा सूचना अवधकािी तोके्निः (१) कार्यपाविकािे आफूिे सम्पादन गिेका कार्य िा वनर्यर्हरू 

साियजवनक जानकािीमा ल्र्ाउन कुन ैसदस्र्िाई प्रििा तोके्नछ । 

(२) उपवनर्म (१) बमोवजम तोदकने प्रििािे कार्यपाविकाको तफय बाट जािी गनुयपने साियजवनक 

महत्िको सूचना, ििव्य, विज्ञवप्त आदद साियजवनक गने कार्य समेत गनय सके्नछ । 

(३)  कार्यकािी अवधकृतिे कुनै एक अवधकृतिाई सचूना अवधकािी तोके्नछ । 

(४)  उपवनर्म (३) िमोवजम तोदकने सूचना अवधकािीिे कार्यपाविकासँग सम्िवन्धत सचूना काननू 

िमोवजम प्रिाह गनेछ ।    
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परिच्छेद ३ 

कार्यकािी अवधकृत, विषर्गत शाखा, िडा सवमवतबाट कामको फछ्र्र्ौट 

 

१८.  कार्यकािी अवधकृतको काम, कतयव्य ि अवधकाििः  (१) गाउँपाविकाको कार्यकािी अवधकृत गाउँ 

कार्यपाविकाको सवचि हुनेछ । 

(२) प्रचवित काननू तिा र्स वनर्माििीको अधीनमा िही अध्र्िको वनदशेन ि मातहतमा िही 

गाउँ कार्यपाविकाको सवचिको प्रमुख काम ि कतयव्य दहेार् बमोवजम हुनेछिः 

(क) गाउँ कार्यपाविका तिा गाउँ सिाबाट िएका वनर्यर्हरू कार्ायन्िर्न गने गिाउने ि सोको 

अनुगमन गने । 

(ख) अध्र्ििाई गाउँ सिा ि कार्यपाविका तिा सो अन्तगयतका वनकार्हरूको महत्िपूर्य काम 

काििाहीहरूको विषर्मा समर् समर्मा जानकािी गिाउने । 

(ग) गाउँ कार्यपाविका अन्तिगतका सबै वनकार्हरूको काम कािबाहीिाई चुस्त ि प्रिािकािी 

बनाउन आिश्र्क वनदशेन ददने, अनुगमन ि सुपरििेिर् गने । 

(घ) प्रचवित काननू बमोवजम गाउँ कार्यपाविकाको प्रशासवनक तिा आर्ियक कार्य सम्पादन 

गने गिाउने । 

(ङ) प्रचवित कानूनिे तोकेका अन्र् कामहरू गने । 

 

१९. अवधकाि प्रत्र्ार्ोजनिः (१) कार्यकािी अवधकृतिे आफूिाई प्राप्त अवधकािमध्र्े कुनै अवधकाि वबषर्गत 

शाखा, उपशाखा िा गाउँपाविकाको कुनै अवधकृत कमयचािी िा िडा सवचििाई प्रत्र्ार्ोजन गिी कार्य 

सम्पादन गनय सके्नछ ।   

(२) उपवनर्म (१) बमोवजम अवधकाि प्रत्र्ार्ोजन विवखत रुपमा हुनुपनेछ ि एक पटक प्रत्र्ार्ोजन 

गिेको अवधकाि विशेष कािर् पिी दफताय विनुपन े िएमा सोको औवचत्र् सवहतको जानकािी 

अध्र्िमाफय त् कार्यपाविकािाई गिाउनु पनेछ । 

(३) आफूिाई प्रत्र्ार्ोवजत अवधकाि प्रर्ोग गनुय सम्बवन्धत अवधकािीको कतयब्र् हुनेछ ।  

२०.  िडा सवमवतबाट कामको फछ्र्र्ौटिः (१) गाउँ कार्यपाविका (कार्य वििाजन) वनर्माििी, २०७४ मा 

िएको व्यिस्िा अनुरुप िडा सवमवतबाट गरिने कामहरू िडा अध्र्ि िा वनजको वनदशेनमा सम्पादन 

गरिनेछ । 
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(२) एकिन्दा बढी िडासँग सिोकाि िाख्ने विषर् िा िडा सवमवतिे गनेगिी स्पष्ट रुपमा दकटान निएका 

विषर् िा स्िीकृत िार्षयक कार्यक्रममा नसमेटीएका विषर्मा िडा सवमवतिे गाउँ कार्यपाविकामा 

पेश गिी प्राप्त वनदशेन बमोवजम गनुय पनेछ । 

२१.  विषर्गत शाखाबाट कामको फछ्र्र्ौटिः (१) नेपािको संविधान तिा प्रचवित कानूनिे स्िानीर् तहमा 

हस्तान्तिर् िै आएका वशिा, स्िास््र्, कृवष, पशु विकास, ससंचाई, खानेपानी तिा सिसफाई, स्िानीर् 

आर्ियक विकास, पूिायधाि विकास िगार्तका अन्र् कार्यक्रमहरू ि गाउँ कार्यपाविका कार्यवििाजन 

वनर्माििी, २०७४ बमोवजम वबषर्गत शाखाबाट संचािन हुन ेकामहरू कार्यपाविकाको वनर्यर्को 

अवधनमा िही वबषर्गत शाखा प्रमुखको वनदशेन ि वनर्न्रर्मा सम्पादन गरिनेछ ।  

(२) गाउँपाविकािे आफ्नो संवचत कोषबाट संचािन गने विषर्गत िेरसँग सम्बवन्धत विषर्का सबै 

कार्यक्रम उपवनर्म (१) बमोवजमका विषर्गत शाखा माफय त् कार्ायन्िर्न गनेछ । 

२२.  कार्यकािी अवधकृतबाट कामको फछ्र्र्ौटिः (१) कार्यपाविकािे गने िनी तोदकएका कामहरूमध्र्े िडा 

सवमवत ि विषर्गत शाखाबाट सम्पादन गन ेगिी दकटान गरिएका काम बाहकेका अन्र् सबै कामहरू 

तिा सघं ि प्रदशे तहबाट प्रत्र्ार्ोजन िएका कामहरू अध्र्िको सामान्र् वनदशेनमा िही कार्यकािी 

अवधकृतबाट सम्पादन हुनेछ ।  

(२)  उपवनर्म (१) बमोवजम गरिने कामहरू कार्यकािी अवधकृतिे गाउँपाविकाको विषर्गत शाखा 

तिा िडा कार्ायिर्माफय त ्सम्पन्न गिाउन सके्नछ । वनजिे आफ्नो वनदशेन ि वनर्न्रर्मा सम्पादन 

गिेका कामहरूको प्रगवत विििर् वनर्वमत रुपमा अध्र्ि समि ि आिवधक रुपमा कार्यपाविका 

समि प्रस्तुत गनुय पनेछ ।  

(३)  प्रचवित काननूमा कार्यपाविका िा अध्र्िबाट प्रत्र्ार्ोजन िएका कामहरू कार्यकािी 

अवधकृतिे सम्पादन गनेछ । 

परिच्छेद ४ 

विविध 

२३.  पिामशय विनु पनेिः (१) दहेार्का वबषर्मा वनर्यर् गनुयपूिय अध्र्ििे कार्यकािी अवधकृत माफय त् सम्बवन्धत 

शाखा (विि व्यिस्िापन शाखा, र्ोजना शाखा, प्रशासन शाखा, कानूनसँग सम्बवन्धत शाखा) को 

पिामशय विनु पनेछ । 

१. स्िीकृत िार्षयक कार्यक्रमिन्दा बाहकेका कार्यक्रम सञ्चािन गने विषर्, 

२. स्िीकृत िार्षयक कार्यक्रममा हिेफेि िा संशोधन गन ेविषर्, 

३. अन्र् वनकार्सँगको समन्िर्मा कार्य सञ्चािन गन ेविषर्, 

४. नर्ाँ वनर्म, आदशे, वनदवेशका िा कार्यविवध जािी गनुयपने विषर्, 

५. कि, शुल्क, दस्तुि सम्बन्धी विषर्, 
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(२)  उपवनर्म (१) बमोवजम वनर्यर् िएका विषर्हरू कार्यपाविका िा गाउँ सिामा छिफिका िावग 

प्रस्तुत गरिनेछ ।  

२४.  विधेर्क सम्बन्धी कार्यविवधिः (१) गाउँ कार्यपाविकाको तफय बाट सिा समि प्रस्तुत गरिने विधेर्कको 

मसौदा स्िीकृवतका िावग कार्यकािी अवधकृतिे अध्र्ि माफय त् कार्यपाविकाको बैिकमा पेश गनुय  पनेछ 

। 

(२) उपवनर्म (१) बमोवजम विधेर्क तजुयमा गनयको िावग एक विधेर्क सवमवत िहने छ । विधेर्क 

मसौदा गनय कार्यकािी अवधकृतिे आिश्र्क व्यिस्िा वमिाउने छ । 

(३) उपवनर्म (१) बमोवजम पेश िएको विधेर्कको मसौदामा गाउँ कार्यपाविकाको स्िीकृवत प्राप्त 

िएपवछ अध्र्ििे सिासमि पेश गनुय पनेछ । 

  

२५. श्रोत अनुमान सवमवत, िाजस्ि ि व्यर्को अनुमान (बजेट) ि कि सम्बन्धी प्रस्ताििः (१) प्रत्र्ेक िषय गाउँ 

कार्यपाविकाको िार्षयक बजटे तर्ाि गनयको िावग अध्र्िको संर्ोजकत्िमा स्रोत अनुमान सवमवत तिा 

कार्यपाविकाको सदस्र्को सरं्ोजकत्िमा कार्यक्रम तिा बजेट तजुयमा सवमवत गिन हुनछे । 

(२)  उपवनर्म (१) बमोवजमका सवमवतमा िहन े सदस्र् तिा सदस्र् सवचि कार्यपाविकािे 

तोकेबमोवजम हुनेछ । 

(३) उपवनर्म (१) बमोवजम गरित सवमवतिे तर्ाि गिेको बजेट तिा कार्यक्रम विवनर्ोजन विधेर्कको 

रुपमा अध्र्ि िा वनजि ेतोकेको आर्ियक िेर हने ेकार्यपाविकाको सदस्र् माफय त ्गाउँ सिामा पेश 

गरिनेछ ।  

(४) उपवनर्म (२) बमोवजम पेश िएको विवनर्ोजन विधेर्क सिाबाट स्िीकृत िई अध्र्िबाट 

प्रमावर्किर् िएपवछ िागू हुनेछ । 

 

२६.  गोपनीर्ता िाख्नु पनेिः कुनै पवन सदस्र्िे आफू पदमा बहाि छँदा गिेको काममा गोपवनर्ता िाख्नुपन े

विषर्मा पदमा बहाि िहकेो अिधीमा िा पदमा निहकेो अिस्िामा समेत अवधकाि प्राप्त  

अवधकािीिाई बाहके अन्र् कसैिाई कुनै दकवसमिे जानकािी ददन िा प्रकट गनय हुदनै । 

ति, प्रचवित काननूिे गोप्र् िाख्न नपने िनी तोदकएका विषर्मा जानकािी ददन र्स वनर्मिे िाधा 

पु-र्ाएको मावनने छैन । 

 

२७. समन्िर् गनेिः कार्यपाविकािे आफुि ेसम्पादन गने कामको वसिवसिामा आिश्र्कता अनुसाि दहेार्का 

वनकार्हरूसँग समन्िर् गनय सके्नछिः– 

(क) न्र्ावर्क सवमवत,  
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(ख) अन्र् स्िानीर् तह,  

(ग) वजल्िावस्ित सुििा वनकार्हरू, 

(घ) वजल्िावस्ित प्रदशे तिा संघका सिकािी कार्ायिर्हरू, 

(ङ) वजल्िा समन्िर् सवमवत, 

(च) प्रदशेवस्ित गाँउपाविका हनेे वििाग/मन्रािर्, 

(छ) संघको संघीर् मावमिा हनेे मन्रािर्, ि 

(ज) अन्र् आिश्र्क संघ, संस्िा िा वनकार्हरू ।  

२८. बैिकमा िाग विन नहुनेिः कार्यपाविकाको बैिकमा कुनै सदस्र्को वनजी स्िािय वनवहत िएको विषर् 

उपि छिफि हुने िएमा त्र्स्तो सदस्र्ि ेिाग विन हुदनै । त्र्स्तो अिस्िा िएमा सम्बवन्धत सदस्र्िे 

सोको जानकािी अध्र्ििाई गिाउनु पनेछ ।   

२९.  सहर्ोग माग्न सके्निः  (१) कार्यपाविकािे वनर्म २७ मा उल्िेख िएका वनकार्हरूसगँ आिश्र्कता 

अनुसाि सहर्ोग विन सके्नछ । 

(२) उपवनर्म (१) बमोवजम सहर्ोग गने वजम्मेिािी सम्बवन्धत सबैको हुनेछ । 
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अनसुचूी – १ 

गाउँ कार्यपाविकाको बैिकमा पेश गनुयपने विषर्हरू 

(वनर्म ७ को उपवनर्म (१) सँग सम्बवन्धत) 

 

१.  सिामा पेश हुने विधेर्क, 

२.  िाजस्ि ि व्यर्को अनुमान (बजेट), पुिक अनुमान ि उधािो खचय, 

३. कि सम्बन्धी प्रस्तािहरू, 

४.  अध्र्ििे गाउँ कार्यपाविकामा पेश गनय वनदशेन ददएको विषर् िा गाउँ कार्यपाविकामा पेश गनुय पने 

िनी गाउँ कार्यपाविकािे वनर्यर् गिेको विषर् ।  

५.  प्रचवित काननू बमोवजम जािी गनुयपने वनर्म, वनदवेशका, कार्यविवध िा आदशे, 

६.  गाउँपाविकािे जािी गने कुन ैनीवत िा त्र्स्तो नीवतमा हुने परिितयन, 

७.  अल्पकािीन, मध्र्कािीन ि दीघयकािीन समष्टीगत िा िरेगत विकास र्ोजना, कार्यक्रम, िर्नीवत 

वनधायिर् सम्बन्धी,  

८.  कार्ायिर् िा शाखाहरूको सगँिन संिचनामा परिितयन िा स्िानान्तिर् सम्बन्धी,  

९.  िाविर् िा अन्तिायविर् संस्िाहरूसँगको िवगनी सम्बन्ध स्िापना, 

१०. गाउँपाविकािे विने ऋर् िा िैदवेशक अनुदानमा संचािन हुने र्ोजनाको संझौता सम्बन्धी, 

११.  गाउँपाविकाको प्रवतवनवधत्ि हुने गिी गरिने दईुपिीर् िा बहुपिीर् िाताय, सिा सम्मेिन िा सिकािी 

भ्रमर्मा िाग विने िा प्रवतवनधी पिाउने, 

१२. कार्यकािी अवधकृतिाई विदशेमा हुने गोष्ठी, अध्र्र्न अििोकन भ्रमर्मा पिाउने, 

१३.  गाउँपाविकाको कमयचािी दिबन्दी स्िीकृवत, सेिा सुविधा सम्बन्धी काननू वनमायर् ि परिितयन, 

१४.  स्िानीर् साियजवनक विदा वनधायिर् गने, 

१५. प्रचवित काननूबमोवजम गाउँ कार्यपाविकाबाट वनर्यर् हुनु पने िनी तोदकएका अन्र् विषर् । 
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अनसुचूी – २ 

प्रस्तािको ढाँचा 

(वनर्म २४ को उपवनर्म (१) सँग सम्बवन्धत) 

विरुिा गाउँपाविका 

गाउँ कार्यपाविकाको कार्ायिर्, विरुिा 

स्र्ाङ्जा वजल्िा, ४ नं. प्रदशे  

विषर्िः ................................................ । 

प्रस्ताि पेश गनय अध्र्िबाट स्िीकृवत प्राप्त वमवतिः 

१. विषर्को सवंिप्त व्यहोिािः  

२. प्राप्त पिामशय तिा अन्र् सान्दर्ियक कुिािः  

३. प्रस्ताि पेश गनुय पनायको कािर् ि सम्बवन्धत शाखाको िार्िः– 

४. वनर्यर् हुनु पने व्यहोिािः  

नोटिः  प्रस्ताि तर्ाि गदाय दहेार्का कुिाहरूमा ध्र्ान ददनपुने छिः  

१.  “विषर्को संविप्त व्यहोिा” अन्तगयत िहन ेविबिर्िः विषर्बस्तुको पृष्ठिूमीमा र्सबािे पवहिे कुन ैवनर्यर् 

िएको िए सोको विबिर्, प्रस्तावित वनर्यर् कार्ायन्िर्न प्रकृर्ा, समर्ािधी, कार्यिेर, कार्ायन्िर्न 

गने वनकार् ि िाग्ने आर्ियक दावर्त्ि िए सो समेत उल्िखे गिी कुनै र्ोजनाको विषर् िए सो बािे 

छोटकिी विबिर् उल्िेख गन े।  

२.  “प्राप्त पिामशय तिा अन्र् सान्दर्ियक कुिा” अन्तगयत कार्यपाविका सवमवतहरू ि अन्र् वनकार् तिा 

विशेषज्ञहरूिे कुनै पिामशय ददएको िए सो समेत उल्िेख गने । सािै विषर्सँग सम्बवन्धत नक्शा, 

वडजाइन िा वचर िए सो समेत समािेश गने । काननूी पिामशय विएको िए प्रवतविपी समेत समाबेश 

गने । 

३.  “प्रस्ताि पेश गनुय पनायको कािर् ि सम्बवन्धत शाखाको िार्” अन्तगयत सम्बवन्धत विषर्मा आई पिेको 

करिनाई ि समस्र्ा, प्रस्तावित वनर्यर्को औवचत्र् ि आिश्र्कता तिा त्र्सबाट पनय सके्न प्रिाि समािेश 

गने । 

४.  “वनर्यर् हुन ुपने व्यहोिा” अन्तगयत जनु वबषर्मा जे जस्तो वनर्यर् हुन प्रस्ताि गरिएको हो सोको स्पष्ट 

व्यहोिा िाख्ने । 
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अनसुचूी – ३ 

कार्यपाविका सवमवतको कार्यिेर 

(वनर्म १५ को उपवनर्म (१) सँग सम्बवन्धत) 

 

क.  साियजवनक सिेा तिा िमता विकास सवमवतको कार्यिरेिः 

 १. सँगिन सिंचना, दिबन्दी ि कार्यविििर् 

 २. सुशासन ि सेिा प्रिाह  

 ३. िमता विकास सम्बन्धी विषर्  

 

ख.  सामावजक विकास सवमवतको कार्यिरेिः 

 १. वशिा तिा खेिकूद सम्बन्धी 

 २. विज्ञान  तिा प्रविधी सम्बन्धी 

 ३. स्िास््र् तिा जनसंख्र्ा सम्बन्धी 

 ४. िैंवगक समानता ि सामावजक समािेशीकिर् सम्बन्धी 

 ५. सिकािी तिा गैि सिकािी संघ संस्िा सम्बन्धी 

 

ग.  पूिायधाि विकास सवमवतको कार्यिरेिः 

 १. अल्पकािीन तिा दीघयकािीन नीवत, र्ोजना ि कार्यक्रम सम्बन्धी 

 २. उद्योग, िावर्ज्र्, श्रम, िोजगाि तिा िजाि व्यबस्िापन सम्बन्धी 

 ३. कृवष, ससंचाई, सहकािी ि गरिबी वनिािर् सम्बन्धी 

 ४. पर्यटन प्रिधयन सम्बन्धी 

 ५. सूचना तिा संचाि सम्बन्धी 

 ६. खानेपानी तिा सिसफाई, सडक तिा िौवतक र्ोजना ि पूिायधाि विकास सम्बन्धी 

 ७. विद्यूत ि उजाय सम्बन्धी 

 ८. बस्ती विकास, शहिी र्ोजना ि ििन वनमायर् सम्बन्धी 
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घ.  विधरे्क सवमवतको कार्यिरेिः 

 १. गाउँ सिामा पेश हुने विधेर्क सम्बन्धी  

 २. गाउँ सिामा पेश हुने वनर्म, विवनर्म, कार्यविधी सम्बन्धी  

 ३. कुनै काननूी प्रश्न समािेश िएको नीवत तिा कार्यक्रम सम्बन्धी 

 

ङ.  आर्ियक विकास सवमवतको कार्यिरेिः 

 १. बजेट तिा स्रोत परिचािन सम्बन्धी 

 २. कृवष विकास सम्बन्धी 

 ३. पशु पंिी विकास सम्बन्धी 

 ४. नागरिकको आर्आजयन सम्बन्धी  

 ५. स्रोतहरूको पवहचान सम्बन्धी 

 

च.  िाताििर् तिा विपद व्यिस्िापन सवमवतको कार्यिरेिः 

 १. िाताििर् सिंिर् तिा हरिर्ािी प्रिदयन सम्िन्धी 

२. फोहोि मैिा ब्र्िस्िापन सम्िन्धी 

३.  िन संििर् सम्िन्धी 

४. गाउँको सौन्दर्यताको संििर् तिा विकास सम्िन्धी 

५. विपद पूिय तर्ािी सम्बन्धी 

६. विपदको समर्मा गनुयपने कामहरू सम्िन्धी 

७. विपद पछावडको ब्र्िस्िापन सम्िन्धी 

८. िन, िाताबिर् ि िूमी व्यबस्िापन  

-०- 


