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बाग ु गाउँ काययपाािकका (काययसम्पाादि ) नियमावीकी, २०७४ 

गाउँ काययपाािककााा  गरििे काययकाई व्यवीस््ि  गिय िेपााकको संववीधािको धािा २१८ के ददएको 
अधधकाि प्रयोग गिी बागु  गाउँ काययपाािककाके िमन  २०७४।०३।१३ को निर्ययािुसाि देहायका 
नियमहरु ािाएको छ । 
 

पारिच्छेद १ 

प्रािस्म्िक 

१. संक्षिप्  िाम ि प्रािम्ि :- (१) यस नियमावीकीको िाम "बागु  गाउँ काययपाािकका 
(काययसम्पाादि)  नियमावीकी, २०७४" िहेको छ ।  

 (२) यो नियमावीकी  ुरुन्  प्रािम्ि हुिेछ ।  

२. पारििाषा :-  ववीषय वीा प्रसङ्गके अको अिय िकागेमा यस नियमावीकीमा : - 
(क)  "गाउँपाािकका" िन्िाके बागु  गाउँपाािकका सम्झि ुपाछय  । 
(ख)  "काययपाािकका" िन्िाके बाग ुगाउँ काययपाािकका सम्झिु पाछय  । 
(ग)  "वीडा सिमन " िन्िाके बाग ुगाउँपाािककाको वीडा सिमन  सम्झि ुपाछय  । 
(घ)  "अध्यि" िन्िाके बागु गाउँ काययपाािककाको अध्यिकाई सम्झि ुपाछय  । 
(ङ)  "उपााध्यि" िन्िाके बाग ुगाउँ काययपाािककाको उपााध्यिकाई सम्झि ुपाछय  । 
(च)  "वीडाअध्यि" िन्िाके बाग ु गाउँपाािककाको वीडाको वीडा अध्यिकाई सम्झि ुपाछय  । 
(छ)  "काययकािी अधधकत  " िन्िाके बाग ुगाउँपाािककाको काययकािी अधधकत   सम्झि ुपाछय  । 
(ज)  "सद्य" िन्िाके बागु काययपाािककाको सद्य सम्झि ु पाछय  ि सो शब्दके 

काययपाािककाको अध्यि, उपााध्यि  िा वीडाअध्यि समे काई जिाउँछ । 
(झ)  "सिा" िन्िाके बाग ुगाउँ सिाकाई सम्झि ुपाछय  । 
(ञ)  "काययबािाजि नियमावीकी" िन्िाके बाग ु गाउँपाािककाको काययबािाजि नियमावीकी, 

२०७४ सम्झि ुपाछय  । 
( )  "वीडा सधचवी" िन्िाके बाग ुगाउँपाािककाको वीडा सिमन को सधचवीको कामकाज गिय 

खद एको कमयचािी सम्झि ुपाछय  । 
३. कामको फर्छययौ ः- (१) गाउँ काययपाािककाको काययसम्पाादि ि कामको फर्छययौ  यस 

नियमावीकीमा िएको व्यवी्िा ामोस्जम हुिेछ ।  
 (२) उपानियम (१) ामोस्जमको कामको फर्छययौ  गदाय  ोककएको अधधकािी वीा निकायाा  

गिुयपािेछ ।    

 

पारिच्छेद २ 

अध्यिाा  कामको फर्छययौ  

४.  अध्यिके सम्पाादि गिे कामः- (१) संववीधाि ि अन्य प्रचिक  कािुिको अधधिमा िही 
गाउँपाािककाको सामान्य निदेशि, नियन्रर् ि सञ्चाकि गिे प्रमुख स्जम्मेवीािी अध्यिको 
हुिेछ । 



(२) प्रचिक  कािुिमा काययपाािककाको अध्यिके गिे िनि कक ाि िएका कामहरु निज ्वीयं 
वीा निजाा  अधधकाि प्रत्यायोजि िए ामोस्जम सम्पाादि हुिेछ । 
(३) उपानियम (२) मा जुिसुकै कुिा केखखएको िए  ापानि प्रचिक  कािूिमा अध्यिके गिे 

ििक कक ाि ििएको कामको सम्ान्धमा काययपाािककााा  सम्पाादि हुिे काययको सामान्य 

िेखदेख, सञ्चाकि ि नियन्रर् गिे स्जम्मेवीािी अध्यिको हुिेछ । 
(४) उपानियम (१) ामोस्जमको स्जम्मेवीािी पाुिा गिे क्रममा अध्यिके काययपाािकका अन् गय का  
निकायहरूमा प्रचिक  कािूि  िा ्वीककत   िकन   िा निर्यय अिुरूपा कायय सञ्चाकि 

िईिहेको छ, छैि नििीिर् गिे, वीडा सिमन हरू ाकच समन्वीय गिे, ववीषयग  शाखा 
कायायकयहरूकाई निदेशि ददिे ि आवीश्यक ा अिुसाि कामको प्रगन  ववीवीिर् िकिे कायय गिय 
सक्िेछ । 
(५) अध्यि कुि ैकािर्वीश उपास््ि  ििहेको अवी्िामा यस नियमावीकी ामोस्जम अध्यिके  

गिुयपािे काम उपााध्यि वीा निजको समे  अिुपास््िन मा अध्यिके  ोकेको काययपाािककाको 
सद्यके त्य् ो काम सम्पाादि गिय सक्िेछ । 
 ि, प्रचिक  कािूिमा अन्यिा व्यवी्िा िएकोमा सोही व्यवी्िा ामोस्जम हुिेछ । 
(६) काययपाािककाको कुिै सद्य अिुपास््ि  िएमा त्य् ो सद्यके गिुयपािे कामको काधग 

अध्यिके अको सद्यकाई स्जम्मेवीािी  ोक्ि सक्िेछ । 
 

५. अध्यिके निर्यय गिुयपािेः-  (१) सिा ि काययपाािककामा पेाश हुिे ववीषय वीाहेक दईु वीा दईु िन्दा 
ाढी वीडासिमन  ि ववीषयग  शाखाहरूाकच कुिै ववीषयमा म िेद हुि गएमा अध्यिके गिेको 
निर्यय अस्न् म हुिेछ । 
(२) उपानियम (१) ामोस्जम म िेद िएको बाषय निर्ययका काधग काययकािी अधधकत  के 

 अध्यि समि पेाश गिुयपािेछ । 
(३) सिा वीा काययपाािककामा पेाश हुिे ववीषय ााहेकका सहकायय  िा समन्वीयका काधग प्रदेश वीा 
संघमा पेाश गिुय पािे ववीषयका सम्ान्धमा अध्यिके गिेको निर्यय अस्न् म हुिेछ । 

 

६.  अधधकाि प्रत्यायोजि गिय सक्िेः-  (१) कि कगाउिे, कि छु  ददिे वीा ऋर् िकिे ज् ा ववीषय 

 ि सिामा पेाश गिुयपािे ााहेकका अन्य ववीषयमा काययपाािककाके अध्यि वीा उपााध्यि वीा 
सद्यकाई अधधकाि प्रत्यायोजि गिय सक्िेछ । 

 (२) अध्यिके प्रचिक  कािूि ामोस्जम आफूकाई प्राप्  अधधकािमध्ये कुिै अधधकाि उपााध्यि 

वीा  सद्य वीा काययकािी अधधकत  , ववीषयग  शाखाका प्रमुख वीा वीडा अध्यिकाई 

प्रत्यायोजि गिय सक्िेछ । 
(३) उपानियम (१) ि (२) ामोस्जम प्रत्यायोस्ज  अधधकािको प्रयोग गिी सम्पाादि गरिएका 
कामको ववीषयमा सम्ास्न्ध  अधधकािीके काययपाािकका समि मािसक रूपामा प्रगन  ववीवीिर् 

पेाश गिुय पािेछ । 
(४) आफूकाई प्रत्यायोस्ज  अधधकािको स्जम्मेवीािीपाूवीयक प्रयोग गिुय सम्ास्न्ध  अधधकािीको 
क यव्य हुिेछ । 

 



 

पारिच्छेद ३ 

गाउँ काययपाािककााा  कामको फर्छययौ  

७.  काययपाािककामा पेाश गिुयपािे ववीषयः-  (१) अिुसुचक-१ मा उल्केखख  ववीषयहरूको निर्यय गदाय 
काययकािी अधधकत  के अध्यिको निदेशि अिुसाि गाउँ काययपाािककामा प्र् ावी पेाश गिुय पािेछ 

। 
(२) उपानियम (१) मा केखखएको ववीषयमध्ये कुिै ववीषयमा नियम २१ ामोस्जम गदि  

सिमन ाा   निर्यय िकिसक्िे गिी काययपाािककाके स्जम्मेवीािी सुम्पाि सक्िेछ । 
(३) उपानियम (१) ामोस्जम अध्यिके अन्यिा आदेश ददएमा ााहेक गाउँ काययपाािककाको 
ाैिकमा पेाश हुिे प्र् ावी सामान्य या अिुसूचक-२ ामोस्जमको ढाँचामा काययकािी अधधकत  के 

पेाश गिेछ । 
(४) उपानियम (३) ामोस्जमको प्र् ावीमा कुिै शाखाको िाय समावेीश हुि आवीश्यक देखेमा 
 काययकािी अधधकत  के सम्ास्न्ध  शाखाको िाय समे  समावेीश गिी पेाश गिेछ ।   

 

८.  प्र् ावी साि संकग्ि हुिुपािे कागजा ः-  (१) नियम ६ को उपानियम (३) ामोस्जम 

काययपाािककाको ाैिकमा निर्ययािय कुिै ववीषय पेाश गिुयपादाय ववीषयग  शाखा वीा वीडा सिमन को 
कायायकयके सो  ववीषयसँग आवीश्यक ववीवीिर् समावेीश गिी प्र् ावी  याि गिी काययकािी 
अधधकत   समि पेाश गिुय पािेछ । 
(२) उपानियम (१) ामोस्जम पेाश िएको प्र् ावी ि सो साि पेाश िएका कागजा हरू 

कािूिसम्म  छि ्छैिि ्जाँच गिी कािूिसम्म  ििएमा नियिम  वीा कािूिसम्म  ािाउिे 

स्जम्मेवीािी काययकािी अधधकत  को हुिेछ । 
(३) उपानियम (१) ामोस्जम पेाश िएको प्र् ावी काययकािी अधधकत  के अध्यिको ्वीककत   िकई 

प्राििमक ाक्रम समे  निधायिर् गिी निर्ययको काधग काययपाािककाको ाैिकमा पेाश गिुय पािेछ । 
 

९.  काययसूचकको ववीवीिर्ः-  (१) काययपाािककाको ाैिकमा छकफक हुिे ववीषयको काययसूचक नियम ८ 

ामोस्जम प्राप्  प्र् ावीहरूको आधािमा काययकािी अधधकत  के अध्यिको निदेशि ामोस्जम 

 याि गिेछ । 
 ि, अध्यिके अन्यिा आदेश ददएकोमा प्र् ावीको रूपामा पेाश ििएको ववीषयकाई पानि 

छकफकको काययसूचकमा समावेीश गिय सककिेछ । 
(२) ाैिकको काययसूचक सामान्य ः काययपाािककाको ाैिक ा्िुिन्दा  कि ददि अगावीै 
काययकािी अधधकत  के साै सद्यहरूकाई उपाकब्ध गिाउिु पािेछ । 
 ि, ववीषयको गस्म्िि ा हेिी काययपाािककाको ाैिकमा छकफक हुिे प्र् ावी ववी िर् िगिी 
मौखखक सूचिाको आधािमा पानि छकफक गिय सककिेछ । 

 

१०.  काययपाािककाको ाैिकः-  (१) काययकािी अधधकत  के अध्यिको निदेशिमा काययपाािककाको ाैिक 

ाोकाउिेछ । 
(२) काययकािी अधधकत   काययपाािककाको सधचवीको रूपामा वीैिकमा उपास््ि  हुिेछ । 



(३) अध्यिके काययपाािककाको ाैिकको अध्यि ा गिेछ । 
(४) काययपाािककाको ाैिकको काययसूचक, िमन , समय ि ्िािका सम्ान्धमा कम् कमा  कि 

ददि अगावीै अध्यिको निदेशि अिुसाि काययपाािककाका सा ैसद्यकाई काययकािी अधधकत  के 

सूचिा ददि ुपािेछ । 
(५) काययपाािककाको ाैिकमा कम् कमा ५१ प्रन श  सद्य उपास््ि  हुिुपािेछ । 
(६) उपानियम (५) मा जुिसुकै कुिा केखखएको िए  ापानि उपानियम (४) ामोस्जमको सूचिा 
हँुदाहँुदै पानि ५१ प्रन श  सद्य उपास््ि  ििई गर्पािुक संख्या पाुग्ि िसकेमा दोश्रो पा कको 
ाैिकमा एक चौिाई सद्य उपास््ि  िएमा पानि ाैिक ा्ि सक्िेछ । 
(७) काययपाािककाको ाैिक सम्ान्धक अन्य काययववीधध काययपाािककाके निधायिर् गिे ामोस्जम 

हुिेछ । 
 

११.  ाैिकको निर्ययः- (१) सामान्य ः काययपाािककाको ाैिकको निर्यय सवीयसम्म  रूपामा हुिेछ । 
(२) उपानियम (१) ामोस्जम सवीयसम्म  निर्यय हुि िसकी म  ववीिाजि हुिे अवी्िा िएमा 
अध्यि सदह  ाहुम  सद्यके गिेको निर्यय ाैिकको निर्यय मानििेछ । 

 

१२.  निर्ययको अििकेखः- (१) काययकािी अधधकत   काययपाािककाको ाैिकमा उपास््ि  हुिेछ ि 

काययपाािकका ाा  िएका निर्ययको अििकेख  याि गिेछ । 
(२) ाैिकको निर्ययको अििकेख छुट् ै निर्यय पाुस्् कामा िाख्नुपािेछ । 
(३) उपानियम (२) ामोस्जमको निर्यय पाुस्् का काययकािी अधधकत  को स्जम्मामा िहिेछ । 

 

१३.  निर्यय प्रमाखर्   िा ववी िर् गिेः-  (१) गाउँ काययपाािकका ाैिकको निर्यय काययकािी 
अधधकत  के दईु ददिििर प्रमाखर्  गिेछ । 
(२) काययकािी अधधकत  के उपानियम (१) ामोस्जम प्रमाखर्  िएको निर्ययको प्रन   कि ददि 

ििर गाउँ काययपाािककाका सद्य, ववीषयग  शाखा ि वीडा सिमन काई उपाकब्ध गिाउिु पािेछ । 
 ि कािूि ामोस्जम गोप्य िाख्नु पािे ववीषयका निर्यय  िा सूचिाको जािकािी ददिुपािे छैि । 

 

१४.  निर्ययको कायायन्वीयिः- (१) अिुसूचक १ मा केखखएका ववीषयहरुमा काययपाािककााा  निर्यय 

िएपानछ सम्वीस्न्ध  पादाधधकािी वीा निकायके कायायन्वीयि गिुयपािेछ । 
(२) काययपाािककाको निर्यय कायायन्वीयि िए वीा ििएको सम्ान्धमा अध्यिके अिुगमि गिय 
वीा गिाउि सक्िेछ । 
(३) उपानियम (२) ामोस्जम अिुगमि गदाय वीा गिाउँदा निर्यय कायायन्वीयि िएको िदेखखएमा 
सोको कायायन्वीयि गिय सम्ास्न्ध  व्यस्क्  वीा निकायकाई अध्यिके आवीश्यक निदेशि ददि 

सक्िेछ । 
 

१५. काययपाािककाको सिमन  गििः-  (१) काययपाािककाके काययपाािककामा निर्ययको काधग पेाश 

िएका प्र् ावीमा निर्यय गिुयपाूवीय आवीश्यक ा अिुसाि िाय, सल्काह ि सुझावी िकिका काधग 

देहाय ामोस्जमका सिमन  िहिेछि ्:- 



(क) सावीयजनिक सेवीा  िा िम ा ववीकास सिमन  

(ख) आधियक ववीकास सिमन  

(ग) सामास्जक ववीकास सिमन  

(घ) पाूवीायधाि ववीकास सिमन  

(ङ) वीा ावीिर्  िा ववीपाद् व्यवी्िापाि सिमन  

(च) बाधेयक सिमन  

(२) उपानियम (१) ामोस्जमका काययपाािकका सिमन मा िहिे संयोजक अध्यिके  ोके 

ामोस्जम ि सद्यहरु काययपाािककाके  ोके ामोस्जम िहिे छि ्। 
(३) सिमन के आवीश्यक ा अिुसाि सम्ास्न्ध  सिमन मा ििहेको सद्य वीा अन्य कुिै 
ववीशेषज्ञ वीा अधधकािीकाई सिमन को ाैिकमा आमन्रर् गिय सक्िेछ । 
(४) सिमन को ाैिकमा अध्यि ्वीय ंउपास््ि  िएको अवी्िामा निजाा  ि अन्य अवी्िामा 
सिमन का संयोजकाा  ाैिकको अध्यि ा हुिेछ ।सिमन को संयोजकको अिुपास््िन मा 
ाैिकको अध्यि ा ाैिकमा उपास््ि  सद्यहरुमध्ये ज्येष्ि सद्यके गिेछ । 
(५) काययकािी अधधकत   वीा निजके  ोकेको अधधकत  के सिमन को ाैिकमा उपास््ि  िई 

निर्ययको अििकेख  याि गिी प्रमाखर्  गिेछ । 
(६) उपानियम (१) ामोस्जमका सिमन हरुको काययिेर अिुसुचक-३ मा उल्केख िए ामोस्जम 

हुिेछ । 
 

 १६.  काययिाि मुक्  िएपानछ कागज कफ ाय गिुयपािेः - जुिसुकै कािर्ाा  आफ्िो पादाा  मुक्  

िएको सद्यके पादमुक्  िएको सा  ददिििर आफ्िो स्जम्मामा िहेका सम्पाूर्य कागजा  

 िा अन्य कुिै सम्पावि िए सो समे   त्काक काययपाािककामा ाुझाई सोको नि्सा िकि ुपािेछ 

। 
 

१७.  प्रवीक् ा  िा सूचिा अधधकािी  ोक्िेः -  (१) काययपाािककाके आफूके सम्पाादि गिेका कायय वीा 
निर्ययहरु सावीयजनिक जािकािीमा ल्याउि कुिै सद्यकाई प्रवीक् ा  ोक्िेछ । 
(२) उपानियम (१) ामोस्जम  ोककिे प्रवीक् ाके काययपाािककाको  फय ाा  जािी गिुयपािे 

सावीयजनिक महत्वीको सूचिा, वीक् व्य, ववीज्ञस्प्  आदद सावीयजनिक गिे कायय समे  गिय सक्िेछ 

। 
(३) काययकािी अधधकत  के कुिै एक अधधकत  काई सूचिा अधधकािी  ोक्िेछ । 
(४) उपानियम (३) ामोस्जम  ोककिे सूचिा अधधकािीके काययपाािककासँग सम्ास्न्ध  सूचिा 
कािूि ामोस्जम प्रवीाह गिेछ । 
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काययकािी अधधकत  , ववीषयग  शाखा, वीडा सिमन ाा  कामको फर्छययौ  

१८.  काययकािी अधधकत  को काम, क यव्य ि अधधकािः-  (१) गाउँपाािककाको काययकािी अधधकत   गाउँ 

काययपाािककाको सधचवी हुिेछ । 



(२) प्रचिक  कािूि  िा यस नियमावीकीको अधकिमा िही अध्यिको निदेशि ि मा ह मा 
िही गाउँ काययपाािककाको सधचवीको प्रमुख काम ि क यव्य देहाय ामोस्जम हुिेछ । 
(क)  गाउँ काययपाािकका  िा गाउँ सिााा  िएका निर्ययहरु कायायन्वीयि गिे गिाउिे ि 

सोको अिुगमि गिे । 
(ख)  अध्यिकाई गाउँ सिा ि काययपाािकका  िा सो अन् गय का निकायहरुको महत्चपाुर्य 

काम कािवीाहीहरुको ववीषयमा समय समयमा जािकािी गिाउिे । 
(ग)  गाउँ काययपाािकका अन् गय का सा ै निकायहरुको काम कािवीाहीकाई चु्  ि 

प्रिावीकािी ािाउि आवीश्यक निदेशि ददिे, अिुगमि ि सुपारिवेीिर् गिे । 
(घ)  प्रचिक  कािूि ामोस्जम गाउँ काययपाािककाको प्रशासनिक  िा आधियक कायय 

सम्पाादि गिे गिाउिे । 
(ङ)  प्रचिक  कािूिके  ोकेका अन्य कामहरु गिे । 

 

१९.  अधधकाि प्रत्यायोजिः (१) काययकािी अधधकत  के आफुकाई प्राप्  अधधकािमध्ये कुिै अधधकाि 

ववीषयग  शाखा, उपाशाखा वीा गाउँपाािककाको कुि ै अधधकत   कमयचािी वीा वीडा सधचवीकाई 

प्रत्यायोजि गिी कायय सम्पाादि गिय सक्िेछ । 
(२) उपानियम (१) ामोस्जम अधधकाि प्रत्यायोजि िकखख  रुपामा हुिु पािेछ ि एकपा क 

प्रत्यायोजि गिेको अधधकाि ववीशेष कािर् पािी कफ ाय िकि ु पािे िएमा सो को औधचत्य 

सदह को जािकािी अध्यिमाफय   काययपाािककाकाई गिाउिु पािेछ । 
(३) आफूकाई प्रत्यायोस्ज  अधधकाि प्रयोग गिुय सम्ास्न्ध  अधधकािीको क यब्य हुिेछ । 

  

२०.  वीडा सिमन ाा  कामको फर्छययौ ः-  (१) गाउँ काययपाािकका (काययववीिाजि) नियमावीकी, २०७४ 

मा िएको व्यवी्िा अिुरुपा वीडा सिमन ाा  गरििे कामहरु वीडा अध्यि वीा निजको निदेशिमा 
सम्पाादि गरििेछ । 
(२) एकिन्दा ाढी वीडासँग सिोकाि िाख्ने ववीषय वीा वीडा सिमन के गिे गिी ्पाष्  रुपामा कक ाि 

ििएका ववीषय वीा ्वीककत   वीावषयक काययक्रममा िसमेद एका ववीषयमा वीडा सिमन के गाउँ 

काययपाािककामा पेाश गिी प्राप्  निदेशि ामोस्जम गिुयपािेछ । 
२१.  ववीषयग  शाखााा  कामको फर्छययौ ः-  (१) िेपााकको संववीधाि  िा प्रचिक  कािूिके 

्िािकय  हमा ह् ान् िर् िई आएका िशिा, ्वीा््य, कत वष, पाशवुवीकास, िसचंाई, खािेपाािक 
 िा सिसफाई, ्िािकय आधियक ववीकास, पाूवीायधाि ववीकास कगाय का अन्य काययक्रमहरु ि 

गाउँ काययपाािकका काययववीिाजि नियमावीकी, २०७४ ामोस्जम ववीषयग  शाखााा  सञ्चाकि 

हुिे कामहरु काययपाािककाको निर्ययको अधधिमा िही ववीषयग  शाखा प्रमुखको निदेशि ि 

नियन्रर्मा सम्पाादि गरििेछ । 
(२) गाउँपाािककाके आफ्िो संधच  कोषाा  सञ्चाकि गिे ववीषयग  िेरसँग सम्ास्न्ध  

ववीषयका साै काययक्रम उपानियम (१) ामोस्जमका ववीषयग  शाखा माफय   कायायन्वीयि गिेछ 

। 



२२.  काययकािी अधधकत  ाा  कामको फर्छययौ ः -  (१) काययपाािककाके गिे िनि  ोककएका 
कामहरुमध्ये वीडा सिमन  ि ववीषयग  शाखााा  सम्पाादि गिे गिी कक ाि गरिएका काम 

ााहेकका अन्य साै कामहरु  िा संघ ि प्रदेश  हाा  प्रत्यायोजि िएका कामहरु अध्यिको 
सामान्य निदेशिमा िही काययकािी अधधकत  ाा  सम्पाादि हुिेछ । 
(२) उपानियम (१) ामोस्जम गरििे कामहरु काययकािी अधधकत  के गाउँपाािककाको ववीषयग  

शाखा  िा वीडा कायायकय माफय   सम्पान्ि गिाउि सक्िेछ ।निजके आफ्िो निदेशि ि 

नियन्रर्मा सम्पाादि गिेका कामहरुको प्रगन  ववीवीिर् नियिम  रूपामा अध्यि समि ि 

आवीधधक रूपामा काययपाािकका समि प्र् ु  गिुयपािेछ । 
(३) प्रचिक  कािूिमा काययपाािकका वीा अध्यिाा  प्रत्यायोजि िएका कामहरू काययकािी 
अधधकत  के सम्पाादि गिेछ । 

 

पारिच्छेद ४ 

ववीववीध 

२३.  पािामशय िकि ु पािेः-  (१) देहायका ववीषयमा निर्यय गिुय पाूवीय अध्यिके काययकािी अधधकत   

माफय   सम्ास्न्ध  शाखा (ववीि व्यवी्िापाि शाखा, योजिा शाखा, प्रशासि शाखा, कािूिसँग 

सम्ास्न्ध  शाखा) को पािामशय िकि ुपािेछ । 
 ्वीककत   वीावषयक काययक्रम िन्दा ााहेकका काययक्रम सञ्चाकि गिे ववीषय 

 ्वीककत   वीावषयक काययक्रममा हेिफेि वीा संशोधि गिे ववीषय 

 अन्य निकायसँगको समन्वीयमा काययसञ्चाकि गिे ववीषय 

 ियाँ नियम, आदेश, निदेिशका वीा काययववीधध जािी गिुय पािे ववीषय  

 कि, शलु्क, द् ुि सम्ास्न्ध ववीषय 

 

(२) उपानियम (१) ामोस्जम निर्यय िएका ववीषयहरु काययपाािकका वीा गाउँ सिामा छकफकका 
काधग प्र् ु  गरििेछ । 

 

२४.  ववीधेयक सम्ान्धक काययबाधधः-  (१) गाउँ काययपाािककाको  फय ाा  सिा समि प्र् ु  गरििे 

ववीधेयकको म्यौदा ्वीककत न को काधग काययकािी अधधकत  के अध्यि माफय   काययपाािककाको 
ाैिकमा पेाश गिुय पािेछ । 
(२) उपानियम (१) ामोस्जम ववीधेयक  जुयमा गियको काधग एक ववीधेयक सिमन  िहिे छ । 
ववीधेयक म्यौदा गिय काययकािी अधधकत  के आवीश्यक व्यवी्िा िमकाउिे छ । 
(३) उपानियम (१) ामोस्जम पेाश िएको ववीधेयकको म्यौदामा गाउँ काययपाािककाको ्वीककत न  

प्राप्  िएपानछ अध्यिके सिा समि पेाश गिुय पािेछ । 
 

 

२५.  श्रो  अिुमाि सिमन , िाज्वी ि व्ययको अिुमाि (ाजे ) ि कि सम्ास्न्ध प्र् ावीः-  (१) 

प्रत्येक वीषय गाउँ काययपाािककाको वीावषयक ाजे   याि गियको काधग अध्यिको संयोजकत्वीमा 



श्रो  अिुमाि सिमन   िा काययपाािककाको सद्यको संयोजकत्वीमा काययक्रम  िा ाजे  

 जुयमा सिमन  गिि हुिेछ । 
(२) उपानियम (१) ामोस्जमका सिमन मा िहिे सद्य  िा सद्य सधचाके काययपाािककाके 

 ोके ामोस्जम हुिेछ । 
(३) उपानियम (१) ामोस्जम गदि  सिमन के  याि गिेको ाजे   िा काययक्रम ववीनियोजि 

ववीधेयकको रूपामा अध्यि वीा निजके  ोकेको आधियक िेर हेिे काययपाािककाको सद्यमाफय   

गाउँ सिामा पेाश गरििेछ ।  
(४) उपानियम (३) ामोस्जम पेाश िएको ववीनियोजि ववीधेयक सिााा  ्वीककत   िई अध्यिाा  

प्रमाखर्किर् िएपानछ काग ुहुिेछ । 
 

२६.  गोपानिय ा िाख्नु पािेः-  कुि ैपानि सद्यके आफू पादमा ाहाक छँदा गिेको काममा गोपानिय ा 
िाख्न ुपािे ववीषयमा पादमा वीहाक िहेको अवीधधमा वीा पादमा ििहेको अवी्िामा समे  अधधकाि 

प्राप्  अधधकािीकाई ााहेक अन्य कसैकाई कुि ैककिसमके जािकािी ददि वीा प्रक  गिय हुदैि । 
 ि, प्रचिक  कािूिके गोप्य िाख्न िपािे िनि  ोककएका ववीषयमा जािकािी ददि यस नियमके 

वीाधा पाुिय्ाएको मानििे छैि ।  
 

२७.  समन्वीय गिेः-  काययपाािककाके आफूके सम्पाादि गिे कामको िसकिसकामा आवीश्यक ा 
अिुसाि देहायका निकायहरुसँग समन्वीय गिय सक्िेछ :- 

(क) न्यानयक सिमन ,  

(ख) अन्य ्िािकय  ह, 

(ग) स्जल्कास््ि  सुििा निकायहरू, 

(घ) स्जल्कास््ि  प्रदेश  िा संघका सिकािी कायायकयहरु, 

(ङ) स्जल्का समन्वीय सिमन , 

(च) प्रदेश स््ि  गाउँपाािकका हेिे ववीिाग, मन्राकय, 

(छ) संघको संघकय मािमका हेिे मन्राकय ि 

(ज) अन्य आवीश्यक संघ, सं्िा वीा निकायहरु । 
 

२८.  ाैिकमा िाग िकि िहुिेः - काययपाािककाको ाैिकमा कुि ैसद्यको निजक ्वीािय निदह  िहेको 
ववीषय उपाि छकफक हुिे िएमा त्य् ो सद्यके िाग िकि हुदैि । त्य् ो अवी्िा िएमा 
सम्ास्न्ध  सद्यके सोको जािकािी अध्यिकाई गिाउिु पािेछ । 

 

२९.  सहयोग माग्ि सक्िेः-  (१) काययपाािककाके नियम २७ मा उल्केख िएका निकायहरुसंग 

आवीश्यक ा अिुसाि सहयोग िकि सक्िेछ । 
(२) उपानियम १ ामोस्जम सहयोग गिे स्जम्मेवीािी सम्ास्न्ध  साैको हुिेछ । 

 

 

 

 



अिुसूचक - १ 

गाउँ काययपाािककाको ाैिकमा पेाश गिुयपािे ववीषयहरु 

(नियम ७ को उपानियम (१) सँग सम्ास्न्ध ) 

 

१.  सिामा पेाश हुिे ववीधेयक, 

२.  िाज्वी ि व्ययको अिुमाि (ाजे ), पाुिक अिुमाि ि उधािो खचय, 
३.  कि सम्ास्न्ध प्र् ावीहरु, 

४.  अध्यिके गाउँ काययपाािककामा पेाश गिय निदेशि ददएको ववीषय वीा गाउँ काययपाािककामा पेाश गिुय 
पािे ििक गाउँ काययपाािककाके निर्यय गिेको ववीषय 

५.  प्रचिक  कािूि ामोस्जम जािी गिुयपािे नियम, निदेिशका, काययववीधध वीा आदेश, 

६.  गाउँपाािककाके जािी गिे कुिै िकन  वीा त्य् ो िक कमा हुिे पारिवी य ि, 

७.  अल्पाकाकीि, मध्यकाकीि ि दीघयकाकीि समस्ष् ग  वीा िेरग  ववीकास योजिा, काययक्रम, 

िर्िकन  निधायिर् सम्ान्धक, 
८.  कायायकय वीा शाखाहरुको संगिि संिचिामा पारिवी यि वीा ्िािान् िर् सम्ान्धक, 
९.  िास्ष्िय वीा अन् िायस्ष्िय सं्िाहरुसँगको िधगिक सम्ान्ध ्िापािा, 
१०.  गाउँपाािककाके िकिे ऋर् वीा ाैदेिशक अिुदािमा सञ्चाकि हुिे योजिाको सम्झौ ा सम्ान्धक, 
११.  गाउँपाािककाको प्रन निधधत्वी हुिे गिी गरििे दईुपािकय वीा ाहुपािकय वीा ाय, सिा सम्मेकि वीा 

सिकािी भ्रमर्मा िाग िकिे वीा प्रन निधध पािाउिे, 

१२.  काययकािी अधधकत  काई ववीदेशमा हुिे गोष्िी, अध्ययि अवीकोकि भ्रमर्मा पािाउिे, 

१३.  गाउँपाािककाको कमयचािी दिान्दी ्वीककत न , सेवीा सुववीधा सम्ान्धक कािूि निमायर् ि पारिवी यि, 

१४.  ्िािकय सावीयजनिक ववीदा निधायिर् गिे, 

१५.  प्रचिक  कािूि ामोस्जम गाउँ काययपाािककााा  निर्यय हुिुपािे ििक  ोककएका अन्य ववीषय । 
 

 

  



अिुसूचक - २ 

प्र् ावीिाको ढाँचा 
(नियम २४ को उपानियम (१) संग सम्ास्न्ध ) 

बाग ु गाउँपाािकका 
गाउँ काययपाािककाको कायायकय, कादकु 

 दोलखा स्जल्का, ३ िं. प्रदेश िेपााक 

ववीषय :- 

 

प्र् ावी पेाश गिय अध्यिाा  ्वीककत   प्राप्  िमन  :- 

१. ववीषयको संिकप्  व्यहोिा :- 
२. प्राप्  पािामशय  िा अन्य सान्दिियक कुिा :- 
३. प्र् ावी पेाश गिुय पािायको कािर् ि सम्ास्न्ध  शाखाको िाय :- 

४. निर्यय हुिु पािे व्यहोिा :- 
 

िो  : प्र् ावी  याि गदाय देहायका कुिाहरुमा ध्याि ददिुपािे छ :- 

१.  "ववीषयको संिकप्  व्यहोिा" अन् गय  िहिे ववीवीिर् :- 

ववीषयग  पातष्ििूमकमा यसाािे कडडके सुिै निर्यय िएको िए सोको ववीािर्, प्र् ाववी  निर्यय 

कायायन्वीयि प्रकत या, समयावीधध, काययिेर, कायायन्वीयि गिे निकाय ि काग्िे आधियक दानयत्वी 

िए सो समे  उल्केख गिी कुिै योजिाको ववीषय िए सो ाािे छो किी ववीािर् उल्केख गिे । 
 

२.  "प्राप्  पािामशय  िा अन्य सान्दिियक कुिा" अन् गय  काययपाािकका सिमन हरु ि अन्य निकाय 

 िा ववीशेषज्ञहरुके कुिै पािामशय ददएको िए सो समे  उल्केख गिे । सािै ववीषयसंग 

सम्ास्न्ध  िक्शा, डडजाइि वीा धचर िए सो समे  समावेीश गिे । कािूिक पािामशय िकएको िए 

प्रन िकपाक समे  समावेीश गिे । 
 

३.  "प्र् ावी पेाश गिुय पािायको कािर् ि सम्ास्न्ध  शाखाको िाय" अन् गय  सम्ास्न्ध  ववीषयमा 
आई पािेको कदििाई ि सम्या, प्र् ाववी  निर्ययको औधचत्य ि आवीश्यक ा  िा त्यसाा  

पािय सक्िे प्रिावी समावेीश गिे । 
 

४.  "निर्यय हुिु पािे व्यहोिा" अन् गय  जुि बाषयमा जे ज् ो निर्यय हुि प्र् ावी गरिएको हो 
सोको ्पाष्  व्यहोिा िाख्ने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अिुसूचक - ३ 

काययपाािकका सिमन को काययिेर 

(नियम १५ को उपानियम (१) संग सम्ास्न्ध ) 

क. सावीयजनिक सेवीा  िा िम ा ववीकास सिमन को काययिेरः 
१. संगिि संिचिा, दिान्दी ि काययववीवीिर् 

२. सुशासि ि सेवीा प्रवीाह 

३. िम ा ववीकास सम्ान्धक ववीषय 

 

ख. सामास्जक ववीकास सिमन को काययिेरः 
१. िशिा  िा खेिकुद सम्ान्धक 
२. ववीज्ञाि  िा प्रववीधक सम्ान्धक 
३. ्वीा््य  िा जिसंख्या सम्ान्धक 
४. कैंधगक समाि ा ि सामास्जक समावेीिशकिर् सम्ान्धक 
५. सिकािी  िा गैि सिकािी संघ सं्िा सम्ान्धक 
 

ग. पाूवीायधाि ववीकास सिमन को काययिेरः 
१. अल्पाकाकीि  िा दीघयकाकीि िकन , योजिा ि काययक्रम सम्ान्धक 
२. उद्योग, वीाखर्ज्य, श्रम, िोजगाि  िा ाजाि व्या्िापाि सम्ान्धक 
३. कत वष, िसचंाई, सहकािी ि गरिाक निवीािर् सम्ान्धक 
४. पायय ि प्रवीद्यधि सम्ान्धक 
५. सूचिा  िा संचाि सम्ान्धक 
६. खािेपाािक  िा सिसफाई, सडक  िा िौन क योजिा ि पाूवीायधाि ववीकास सम्ान्धक 
७. ववीद्यु  ि उजाय सम्ान्धक 
८. वी् क ववीकास, शहिी योजिा ि िवीि निमायर् सम्ान्धक 
 

घ. ववीधेयक सिमन को काययिेरः 
१. गाउँ सिामा पेाश हुिे ववीधेयक सम्ान्धक 
२. गाउँ सिामा पेाश हुिे नियम, ववीनियम, काययववीधक सम्ान्धक 
३. कुिै कािूिक प्रश्ि समावेीश िएको िकन   िा काययक्रम सम्ान्धक 
 

ङ. आधियक ववीकास सिमन को काययिेरः 
१. ाजे   िा स्रो  पारिचाकि सम्ान्धक 
२. कत वष ववीकास सम्ान्धक 
३. पाशु पांिक ववीकास सम्ान्धक 
४. िागरिकको आयआजयि सम्ान्धक 
५. स्रो हरुको पादहचाि सम्ान्धक 
 



 

च. वीा ावीिर्  िा ववीपाद व्यवी्िापाि सिमन को काययिेरः- 
१. वीा ावीिर् संििर्  िा हरियाकी प्रवीदयि सम्वीन्धक 
२. फोहोि मैका व्यवी्िापाि सम्वीन्धक 
३. गाउँको सौन्दयय ाको संििर्  िा ववीकास सम्ान्धक 
४. वीि संििर् सम्ान्धक 
५. ववीपाद् पाूवीय  यािी सम्ान्धक 
६. ववीपादको समयमा गिुयपािे कामहरु सम्वीन्धक 
७. ववीपाद पाछाडडको ब्यवी्िापाि सम्वीन्धक 
८. वीि, वीा ावीिर् ि िूमक व्यवी्िापाि 

 

 


