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वबग ु  गाउँपाविकाको वनर्यर् िा आदेश िा अविकारपत्रको प्रिार्ीकरर् (कार्यविवि) वनर्िाििी, 

२०७४ 

प्रस्तािना 

वबगु गाउँ कार्यपाविकाको वनर्यर् िा आदेश र अविकारपत्र िगार्तका  अन्र् केही विखत प्रिार्ीकरर् गने विवि र  

प्रविर्ािाई व्र्िवस्ित गनय िाञ्छनीर् भएकािे, 

नेपािको संवििानको िारा २१४ को उपिारा (५) बिोविि वबगु   गाउँ कार्यपाविकािे देहार्को वनर्िाििी 

बनाएको छ । 

पररच्छेद १ 

प्रारम्भ 

१. संविप्त नाि र प्रारम्भिः (१) र्स वनर्िाििीको नाि "वबगु गाउँ कार्यपाविकाको वनर्यर् िा आदेश र 

अविकारपत्रको प्रिार्ीकरर् (कार्यविवि) वनर्िाििी, २०७४ रहेको छ । 

 (२) र्ो वनर्िाििी तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषािः विषर् िा प्रसङ्गिे अको अिय निागेिा र्स वनर्िाििीिा, 

 (क) "अध्र्ि' भन्नािे वबगु गाउँ कार्यपाविकाको अध्र्ि सम्झनु पछय  । 

 (ख) "उपाध्र्ि' भन्नािे वबगु गाउँ कार्यपाविकाको उपाध्र्ि सम्झनु पछय  । 

 (ग) "कार्यपाविका" भन्नािे संवििानको िारा २१५ बिोविि गवित वबगु   गाउँ कार्यपाविका सम्झनुपछय  । 

 (घ) "कार्यकारी अविकृत" भन्नािे वबगु गाउँ कार्यपाविकाको कार्यकारी अविकृत सम्झनु पछय  । 

 (ङ) "गाउँपाविका" भन्नािे संवििान बिोवििको वबगु गाउँपाविका सम्झनु पछय  । 

 (च) "प्रिावर्क प्रवत" भन्नािे वनर्यर् िा आदेश र अविकारपत्र प्रिावर्त गनय अविकारीिे हस्तािर गरेको 

सक्कि प्रवत सम्झनु पछय  । 

 (छ) "विखत िा कागि" भन्नािे देहार्का विषर्सँग सम्बवन्ित वनर्यर् िा आदेश िा तत्सम्बन्िी 

अविकारपत्रसँग सम्बवन्ित विखत िा कागि सम्झनु पछय,- 

  (१) गाउँ कार्यपाविकािे बनाएको नीवत, वनर्ि, वनदेवशका, कार्यविवि, 

  (२) गाउँ  कार्यपाविकािे िारी गरेको आदेश, 

  (३) गाउँ कार्यपाविकाद्वारा पाररत प्रस्ताि, 

  (४) गाउँ कार्यपाविकािे िारी गरेको अविकारपत्र,  

  (५) गाउँ कार्यपाविकािे गरेको वनर्यर् 

  (६) गाउँ कार्यपाविकाबाट वनर्ुवि हुने पदको वनर्ुविपत्र, सरुिा तिा अिकाश पत्र 

  (७) गाउँ कार्यपाविकािे िारी गरेको सूचना तिा वसियना गरेको तथ्र्ाङ्क िा अवभिेख सम्बन्िी विखत 

िा कागिात 

  (८) प्रचवित कानून बिोविि प्रिार्ीकरर् गनुय पने अन्र् विखत िा कागिात 

 (ि) "सभा" भन्नािे संवििानको िारा २२२ बिोवििको गाउँसभा सम्झनु पछय । 



 (झ) "संवििान" भन्नािे नेपािको संवििानिाई सम्झनु पछय  । 

 (ञ) "सूचना तिा अवभिेख केन्र" भन्नािे वबगु गाउँपाविका अन्तगयत स्िापना भएको वनर्ि ११ बिोवििको 

सूचना तिा अवभिेख केन्र सम्झन ुपछय । 

                                   

पररच्छेद २ 

विखत िा कागिातको प्रिार्ीकरर् कार्यविवि 

३. वनर्िको प्रिार्ीकरर् कार्यविवििः (१) कार्यपाविकािे बनाएको वनर्ि कार्यपाविकाको बैिकबाट स्िीकृत 

भएपवछ अध्र्ि,िे प्रिार्ीकरर् गनेछ । 

 (२) अध्र्ििे उपवनर्ि (१) बिोविि प्रिार्ीकरर् गदाय नेपािी कागििा तर्ार गररएको वनर्िको कम्तीिा चार 

प्रवतिा विवत सिेत उल्िेख गरी हस्तािार गनुयपनेछ र त्र्स्तो प्रिावर्क प्रवतिध्रे् एक एक प्रवत देहार् 

बिोवििको वनकार्िा पिाउनुपनेछिः- 

  (क) कार्यकारी अविकृतको सवचिािर्िा, 

  (ख) सूचना तिा अवभिेख केन्रिा, 

  (ग) संघको संघीर् िावििा हेने िन्त्रािर्िा, 

  (घ) प्रदेशको गाउँपाविका हेने वनकार् (िन्त्रािर् िा विभाग) िा, 

 (३) सूचना तिा अवभिेख केन्रिे उपवनर्ि (२) बिोविि प्रिार्ीकरर् भएका वनर्ि प्रकाशन गरी 

गाउँपाविकाका सबै िडा कार्ायिर्िा पन्र वदनवभत्र पिाउनुपनेछ । 

 (४) र्स वनर्ि बिोविि प्रिार्ीकरर् भएको वनर्ि कार्यकारी अविकृतिे सियसािारर्को िानकारीको  िावग 

साियिवनक गने व्र्िस्िा वििाउनु पनेछ । 

४. नीवत, वनदेवशका तिा कार्यविविको प्रिार्ीकरर्िः (१) कार्यपाविकािे बनाएको नीवत, वनदेवशका तिा कार्यविवि 

कार्यकारी अविकृतिे  तीन प्रवतिा हस्तािर गरी प्रिार्ीकरर् गनुय पनेछ । 

 (२) उपवनर्ि (१) बिोविि प्रिार्ीकरर् भएको प्रिार्ीक प्रवतिध्रे् एक प्रवत  कार्यकारी अविकृतको 

सवचिािर्िा, एक प्रवत कार्ायन्िर्न गने सम्बवन्ित वनकार्िा र अको प्रवत सूचना तिा अवभिेख केन्रिा 

पिाई कार्ायन्िर्न तिा अवभिेखबद्ध गनुय पनेछ । 

 (३) सूचना तिा अवभिेख केन्रिे उपवनर्ि (१) बिोविि प्रिार्ीकरर् भएका नीवत, वनदेवशका तिा कार्यविवि 

सबै िडा कार्यिर्िा पिाउनु पनेछ । 

 (४) र्स वनर्ि बिोविि प्रिार्ीकरर् भएको नीवत, वनदेवशका तिा कार्यविवि कार्यकारी अविकृतिे 

सियसािारर्को िानकारीको िावग साियिवनक गने व्र्िस्िा वििाउनु पनेछ । 

५. कार्यपाविकाको वनर्यर् तिा प्रस्तािको प्रिार्ीकरर्िः (१) कार्यपाविकाको बैिकिा पेश हुने प्रस्ताि र बैिकको 

वनर्यर् कार्यकारी अविकृतिे प्रिावर्त गनेछ । 

 (२) उपवनर्ि (१) बिोविि प्रिार्ीकरर् भएको आदेश िा अविकारपत्रको प्रिावर्क प्रवतिध्रे् एक प्रवत 

कार्ायन्िर्न गने सम्बवन्ित वनकार् िा अविकारीिाई र अको प्रवत सूचना तिा अवभिेख केन्रिा पिाई 

अवभिेखिद्ध गनुयपनेछ । 



 (३) र्स वनर्ि बिोविि प्रिार्ीकरर् भएको आदेश िा अविकारपत्र कार्यकारी अविकृतिे सियसािारर्को 

िानकारीको िावग साियिवनक गने व्र्िस्िा वििाउन ुपनेछ । 

६. आदेश िा अविकारपत्रको प्रिार्ीकरर्िः (१) संवििान िा अन्र् प्रचवित कानून बिोविि कार्यपाविकाबाट िारी 

हुने आदेश िा अविकारपत्रको प्रिार्ीकरर् अध्र्ििे गनेछ । 

 (२) उपवनर्ि (१) बिोविि प्रिार्ीकरर् भएको आदेश िा अविकारपत्रको प्रिावर्क प्रवतिध्रे् एक प्रवत 

कार्ायन्िर्न गने वनकार् िा अविकारीिाई र अको प्रवत सूचना तिा अवभिेख केन्रिा पिाई अवभिेखिद्ध 

गनुयपनेछ । 

 (३) र्स वनर्ि बिोविि प्रिार्ीकरर् भएको आदेश िा अविकारपत्र कार्यकारी अविकृतिे सियसािारर्को 

िानकारीको िावग साियिवनक गने व्र्िस्िा वििाउन ुपनेछ । 

७. न्र्ावर्क सविवतको वनर्यर् िा आदेशको प्रिार्ीकरर्िः (१) न्र्ावर्क सविवतको वनर्यर् िा आदेश उि सविवतका 

संर्ोिक र सबै सदस्र्िे प्रिावर्त गनेछन ्। 

 (२) न्र्ावर्क सविवतका वनर्यर् िा आदेशको प्रिावर्क प्रवत कार्यकारी अविकृत िा वनििे तोकेको सम्बवन्ित 

शाखाको कियचारीिे संरिर् गनेछ । 

 (३) र्स वनर्ि बिोविि भएको वनर्यर् िा आदेशको नक्कि विन चाहेिा सरोकारिािा व्र्वि िा संस्िािाई 

कार्यकारी अविकृत िा वनििे तोकेको कियचारीिे नक्कि प्रवत प्रिावर्त गरी उपिब्ि गराउनु पनेछ । 

८. सूचना िा तथ्र्ाङ्क प्रिार्ीकरर्िः (१) स्िानीर्स्तरको सूचना तिा तथ्र्ाङ्क, स्िीकृत िावषयक कार्यिि, र्ोिना 

तिा बिेट एिं कार्यर्ोिनाको प्रिार्ीकरर् कार्यकारी अविकृतिे गनेछ । 

 (२) गाउँपाविकािा रहेको सूचना िा तथ्र्ाङ्क कसैिे िाग गरेिा अवभिेखिा िनाई सम्बवन्ित शाखा प्रिुखिे 

प्रिुखिे प्रिावर्त गरी उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

 (३) र्स वनर्ि बिोविि कुनै सूचना, तथ्र्ाङ्क िा विखत िा कागिात नेपाि सरकार िा प्रदेश सरकारिे िाग 

गरेिा त्र्स्तो सूचना, तथ्र्ाङ्क िा विखत िा कागिात कार्यकारी अविकृतिे प्रिावर्त गरी उपिब्ि गराउन ु

पनेछ । 

९. अन्र् विखत िा कागिातको प्रिार्ीकरर्िः (१) वनर्ि ३,४,५,६,७ र ८ िा िेवखएदेवख बाहेक गाउँपाविकासँग 

सम्बवन्ित अन्र् विखत  कागिातको प्रिार्ीकरर् गदाय कार्यपाविकाबाट भएका िा िारी भएका विखत िा 

कागिातको प्रिार्ीकरर् कार्यकारी अविकृतबाट हुनेछ । 

 (२) उपवनर्ि (१) िा िुनसुकै कुरा  िेवखएको भए तापवन कुनै खास विखत िा कागिात प्रिार्ीकरर्का िावग 

गाउँपाविकाको कानूनबिोविि कुनै खास अविकारी तोवकएको रहेछ भने त्र्स्तो विखत िा कागिात त्र्स्तो 

अविकारीबाट प्रिार्ीकरर् हुनेछ । 

१०. कार्यपाविकाबाट हुने वनर्ुवि, सरुिा तिा अिकाशको प्रिार्ीकरर्िः (१) कार्यपाविकाबाट वनर्ुवि हुने पदको 

वनर्ुविपत्र, सरुिा तिा अिकाश पत्रको प्रिार्ीकरर् कार्यकारी अविकृतबाट हुनेछ । 

 (२) गाउँपाविकाको विवभन्न सेिाको अविकृत िा सो सरहको पद र स्िार्ी वनर्ुवि हुने अन्र् पदिा कार्यकारी 

अविकृतिे प्रिार्ीकरर् गरी वनर्ुविपत्र वदनेछ । 

 (३) गाउँपाविकाको विज्ञ सेिा िा करारिा वनर्ुि हुने पदिा कार्यकारी अविकृत िा वनििे अवततर्ारी वदएको 

सम्बवन्ित शाखा प्रिुखिे प्रिार्ीकरर् गरी वनर्ुविपत्र वदनेछ । 



 (४) र्स वनर्ििा िेवखएदेवख बाहेक गाउँपाविकाको कानून बिोविि वनर्ुवि हुने अन्र् पदको वनर्ुवि कार्यकारी 

अविकृत िा वनििे तोकेको अविकारीद्वारा प्रिार्ीकरर् हुनेछ । 

 (५) र्स वनर्ि बिोवििको प्रिार्ीक प्रवत कार्यकारी अविकृतिे सुरवित रातन ुिा रातन िगाउनु पनेछ । 

 

पररच्छेद  ३ 

सूचना तिा अवभिेख व्र्िस्िापन सम्बन्ििा 

११. सूचना तिा अवभिेख केन्र रहनेिः (१) गाउँ कार्यपाविकाबाट हुने वनर्यर्, आदेश िगार्तका विखत िा 

कागिातको प्रिार्ीक प्रवत िगार्तका सूचना तिा अवभिेख व्र्िस्िापन गनय गाउँ कार्यपाविकािा एक सूचना 

तिा अवभिेख केन्र रहनेछ । 

 (२) उपवनर्ि (१) बिोवििको सूचना तिा अवभिेख केन्र र्स वनर्ि बिोविि प्रिार्ीकरर् भएका विखत िा 

कागिातको सक्कि प्रिार्ीक प्रवत सुरवितसाि रातनुपनेछ । 

 (३) उपवनर्ि (१) बिोविि सूचना तिा अवभिेख केन्रिे र्स वनर्ि बिोविि प्रिार्ीकरर् भएका िहत्िपूर्य 

विखत िा कागिातको िाइिो विल्ि तर्ार गरी रातनुपनेछ । 

 (४) उपवनर्ि (१)  बिोवििको सूचना तिा अवभिेख केन्रिे विखत िा कागिातको वसिवसिेिार रुपिा संग्रह 

गरी अवभिेख रातनुपनेछ । 

१२. अवभिेख व्र्िवस्ित गरी रातनु पनेिः (१) र्स वनर्ि बिोविि प्रिार्ीकरर् भएको विखत िा कागिातको गाउँ 

कार्यपाविकाको सम्बवन्ित विषर्गत शाखा िा सूचना तिा अवभिेख केन्रिे सुरवितसाि अवभिेखिद्ध गरी 

रातनुपनेछ । 

 (२) उपवनर्ि (१) बिोविि अवभिेख रातदा विद्युतीर् प्रवत सिेत सुरवित गरी रातन ुपनेछ । 

१३. साियिवनक गनुयपनेिः र्स वनर्ििा िुनसुकै कुरा िेवखएको भए तापवन प्रचवित कानूनिे गोप्र् रातनुपने विखत 

िा कागिात भनी तोके बाहेकका अन्र् सबै विखत िा कागिात सियसािारर्को िानकारीको िावग सूचना तिा 

अवभिेख केन्रिे साियिवनक रुपिा प्रकाशन गनुय पनेछ । 

 

पररच्छेद  ४ 

विविि 

१४. अन्र् प्रचवित कानून बिोविि प्रिार्ीकरर् हुने विषर्िा असर नपनेिः कुनै वनर्यर् िा आदेश प्रिार्ीकरर् 

सम्बन्ििा प्रचवित नेपाि कानूनिा छुटै्ट व्र्िस्िा भएकोिा त्र्स्तो विषर्िा र्स वनर्ििा िेवखएको कुनै कुरािे 

असर पाने छैन । 

१५. कार्यविवि बनाउन सक्नेिः र्स वनर्िको उदे्दश्र् कार्ायन्िर्न गनय कार्यपाविकािे आिश्र्क कार्यविवि बनाउन 

सक्नेछ । 

१६. बचाऊिः र्स अवघ स्िानीर् वनकार्बाट प्रचवित कानून बिोविि भए गरेका वनर्यर् िा आदेश िा तत्सम्बन्िी 

अविकारपत्रको प्रिार्ीकरर् र्स  वनर्ि बिोविि भए गरेको िावननेछ । 


