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पेदाऩ गाउॉऩानरका
पेदाऩ गाउॉ कामयऩानरका (कामयसम्ऩादन) ननमभावरी, २०७४
कामयऩानरकाफाट स्वीकृत नभनत्-२०७४/०४/१९

पेदाऩ गाउॉऩानरका
तेह्रथुभ
१ नॊ. प्रदे श नेऩार

पेदाऩ गाउॉकामयऩानरका (कामयसम्ऩादन ) ननमभावरी, २०७४
गाउॉ कामयऩानरकाफाट गरयने कामयराई व्मवस्स्थत गनय नेऩारको सॊ ववधानको धाया २१८ रे
ददएको अनधकाय प्रमोग गयी पेदाऩ गाउॉ कामयऩानरकारे नभनत २०७४।०४।१९ को
ननणयमानुसाय दे हामका ननमभहरु फनाएको छ ।
ऩरयच्छे द १
प्रायस्म्बक
१.

सॊ स्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब

:(१) मस ननमभावरीको नाभ

"पेदाऩ गाउॉ कामयऩानरका

(कामयसम्ऩादन) ननमभावरी, २०७४" यहे को छ ।
(२) मो ननमभावरी तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ ।
२. ऩरयबाषा

: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस ननमभावरीभा -

(क)

"गाउॉऩानरका" बन्नारे पेदाऩ गाउॉऩानरका सम्झनु ऩछय ।

(ख)

"कामयऩानरका" बन्नारे पेदाऩ गाउॉ कामयऩानरका सम्झनु ऩछय ।

(ग)

"वडा सनभनत" बन्नारे गाउॉऩानरकाको वडा सनभनत सम्झनु ऩछय ।

(घ)

"अध्मऺ" बन्नारे पेदाऩ गाउॉ कामयऩानरकाको अध्मऺराई सम्झनु ऩछय ।

(ङ)

"उऩाध्मऺ" बन्नारे पेदाऩ गाउॉ कामयऩानरकाको उऩाध्मऺराई सम्झनु ऩछय ।

(च)

"वडाअध्मऺ" बन्नारे गाउॉ पेदाऩ गाउॉऩानरकाको वडाको वडा अध्मऺराई
सम्झनु ऩछय ।

(छ)

"कामयकायी अनधकृत" बन्नारे गाउॉऩानरकाको कामयकायी अनधकृत सम्झनु ऩछय ।

(ज)

"सदस्म" बन्नारे कामयऩानरकाको सदस्म सम्झनु ऩछय य सो शब्दरे कामयऩानरकाको
अध्मऺ, उऩाध्मऺ तथा वडाअध्मऺ सभेतराई जनाउॉछ ।

(झ)

"सबा" बन्नारे गाउॉ सबाराई सम्झनु ऩछय ।

(ञ)

"कामयनफबाजन ननमभावरी" बन्नारे पेदाऩ गाउॉ कामयऩानरका (कामयनफबाजन)
ननमभावरी, २०७४ सम्झनु ऩछय ।
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(ट)

"वडा सस्चव" बन्नारे वडा सनभनतको सस्चवको काभकाज गनय खवटएको कभयचायी
सम्झनु ऩछय ।

३. काभको पर्यमौट्

(१) गाउॉ कामयऩानरकाको कामयसम्ऩादन य काभको पर्यमौट मस

ननमभावरीभा बएको व्मवस्था फभोस्जभ हुनेछ ।
(२) उऩननमभ (१) फभोस्जभको काभको पर्यमौट गदाय तोवकएको अनधकायी वा
ननकामफाट गनुऩ
य नेछ
ऩरयच्छे द २
अध्मऺफाट काभको पर्यमौट
४.

अध्मऺरे सम्ऩादन गने काभ्

(१) सॊ ववधान य अन्म प्रचनरत कानुनको अनधनभा यही

गाउॉऩानरकाको साभान्म ननदे शन, ननमन्रण य सञ्चारन गने प्रभुख स्जम्भेवायी अध्मऺको
हुनेछ ।
(२) प्रचनरत कानुनभा कामयऩानरकाको अध्मऺरे गने बनन वकटान बएका काभहरु ननज
स्वमॊ वा ननजफाट अनधकाय प्रत्मामोजन बए फभोस्जभ सम्ऩादन हुनेछ ।
(३) उऩननमभ (२) भा जुनसुकै कुया रे स्खएको बए ताऩनन प्रचनरत कानूनभा अध्मऺरे
गने बनी वकटान नबएको काभको सम्फन्धभा कामयऩानरकाफाट सम्ऩादन हुने कामयको
साभान्म ये खदे ख, सञ्चारन य ननमन्रण गने स्जम्भेवायी अध्मऺको हुनेछ ।
(४) उऩननमभ (१) फभोस्जभको स्जम्भेवायी ऩुया गने क्रभभा अध्मऺरे कामयऩानरका
अन्तगयतका ननकामहरूभा प्रचनरत कानून तथा स्वीकृत नीनत तथा ननणयम अनुरूऩ कामय
सञ्चारन बईयहेको छ, छै न ननयीऺण गने, वडा सनभनतहरू फीच सभन्वम गने, ववषमगत
शाखा कामायरमहरूराई ननदे शन ददने य आवश्मकता अनुसाय काभको प्रगनत वववयण नरने
कामय गनय सक्नेछ ।
(५) अध्मऺ कुनै कायणवश उऩस्स्थत नयहे को अवस्थाभा मस ननमभावरी फभोस्जभ
अध्मऺरे गनुऩ
य ने काभ उऩाध्मऺ वा ननजको सभेत अनुऩस्स्थनतभा अध्मऺरे तोकेको
कामयऩानरकाको सदस्मरे त्मस्तो काभ सम्ऩादन गनय सक्नेछ ।
तय, प्रचनरत कानूनभा अन्मथा व्मवस्था बएकोभा सोही व्मवस्था फभोस्जभ हुनेछ ।
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(६) कामयऩानरकाको कुनै सदस्म अनुऩस्स्थत बएभा त्मस्तो सदस्मरे गनुऩ
य ने काभको रानग
अध्मऺरे अको सदस्मराई स्जम्भेवायी तोक्न सक्नेछ ।
५. अध्मऺरे ननणयम गनुऩ
य ने्

(१) सबा य कामयऩानरकाभा ऩेश हुने ववषम वाहे क दुई वा दुई

बन्दा फढी वडासनभनत य ववषमगत शाखाहरूफीच कुनै ववषमभा भतबेद हुन गएभा
अध्मऺरे गये को ननणयम अस्न्तभ हुनेछ
(२) उऩननमभ (१) फभोस्जभ भतबेद बएको नफषम ननणयमका रानग कामयकायी अनधकृतरे
अध्मऺ सभऺ ऩेश गनुऩ
य नेछ ।
(३) सबा वा कामयऩानरकाभा ऩेश हुने ववषम फाहे कका सहकामय तथा सभन्वमका रानग
प्रदे श वा सॊ घभा ऩेश गनुय ऩने ववषमका सम्फन्धभा अध्मऺरे गये को ननणयम अस्न्तभ हुनेछ
।
६.

अनधकाय प्रत्मामोजन गनय सक्ने् (१) कय रगाउने, कय छु ट ददने वा ऋण नरने जस्ता
ववषम

य सबाभा ऩेश गनुऩ
य ने फाहे कका अन्म ववषमभा कामयऩानरकारे अध्मऺ वा

उऩाध्मऺ वा सदस्मराई अनधकाय प्रत्मामोजन गनय सक्नेछ ।
(२) अध्मऺरे प्रचनरत कानून फभोस्जभ आपूराई प्राप्त अनधकायभध्मे कुनै अनधकाय
उऩाध्मऺ वा सदस्म वाकामयकायी अनधकृत, ववषमगत शाखाका प्रभुख वा वडा अध्मऺराई
प्रत्मामोजन गनय सक्नेछ ।
(३) उऩननमभ (१) य (२) फभोस्जभ प्रत्मामोस्जत अनधकायको प्रमोग गयी सम्ऩादन
गरयएका काभको ववषमभा सम्फस्न्धत अनधकायीरे कामयऩानरका सभऺ भानसक रूऩभा प्रगनत
वववयण ऩेश गनुय ऩनेछ ।
(४) आपूराई प्रत्मामोस्जत अनधकायको स्जम्भेवायीऩूवक
य प्रमोग गनुय सम्फस्न्धत अनधकायीको
कतयव्म हुनेछ ।
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ऩरयच्छे द ३
गाउॉ कामयऩानरकाफाट काभको पर्यमौट
७.

ु ी-१ भा उल्रे स्खत ववषमहरूको ननणयम गदाय
कामयऩानरकाभा ऩेश गनुऩ
य ने ववषम्(१) अनुसच
कामयकायी अनधकृतरे अध्मऺको ननदे शन अनुसाय गाउॉ कामयऩानरकाभा प्रस्ताव ऩेश गनुय
ऩनेछ ।
(२) उऩननमभ (१) भा रे स्खएको ववषमभध्मे कुनै ववषमभा ननमभ २१ फभोस्जभ गदठत
सनभनतफाट ननणयम नरनसक्ने गयी कामयऩानरकारे स्जम्भेवायी सुम्ऩन सक्नेछ ।
(३) उऩननमभ (१) फभोस्जभ अध्मऺरे अन्मथा आदे श ददएभा फाहे क गाउॉ कामयऩानरकाको
फैठकभा ऩेश हुने प्रस्ताव साभान्मतमा अनुसूची-२ फभोस्जभको ढाॉचाभा कामयकायी
अनधकृतरे ऩेश गनेछ ।
(४) उऩननमभ (३) फभोस्जभको प्रस्तावभा कुनै शाखाको याम सभावेश हुन आवश्मक
दे खेभा कामयकायी अनधकृतरे सम्फस्न्धत शाखाको याम सभेत सभावेश गयी ऩेश गनेछ ।

८.

प्रस्ताव साथ सॊ रग्न हुनऩु ने कागजात्

(१) ननमभ ६ को उऩननमभ (३) फभोस्जभ

कामयऩानरकाको फैठकभा ननणयमाथय कुनै ववषम ऩेश गनुऩ
य दाय ववषमगत शाखा वा वडा
सनभनतको कामायरमरे सो ववषमसॉग आवश्मक वववयण सभावेश गयी प्रस्ताव तमाय गयी
कामयकायी अनधकृत सभऺ ऩेश गनुय ऩनेछ ।
(२) उऩननमभ (१) फभोस्जभ ऩेश बएको प्रस्ताव य सो साथ ऩेश बएका कागजातहरू
कानूनसम्भत छन् छै नन् जाॉच गयी कानूनसम्भत नबएभा ननमनभत वा कानूनसम्भत फनाउने
स्जम्भेवायी कामयकायी अनधकृतको हुनेछ ।
(३) उऩननमभ (१) फभोस्जभ ऩेश बएको प्रस्ताव कामयकायी अनधकृतरे अध्मऺको स्वीकृत
नरई प्राथनभकताक्रभ सभेत ननधाययण गयी ननणयमको रानग कामयऩानरकाको फैठकभा ऩेश गनुय
ऩनेछ ।
९.

कामयसूचीको वववयण् (१) कामयऩानरकाको फैठकभा छरपर हुने ववषमको कामयसूची ननमभ
८ फभोस्जभ प्राप्त प्रस्तावहरूको आधायभा कामयकायी अनधकृतरे अध्मऺको ननदे शन
फभोस्जभ तमाय गनेछ ।
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तय, अध्मऺरे अन्मथा आदे श ददएकोभा प्रस्तावको रूऩभा ऩेश नबएको ववषमराई ऩनन
छरपरको कामयसूचीभा सभावेश गनय सवकनेछ
(२) फैठकको कामयसूची साभान्मत् कामयऩानरकाको फैठक फस्नुबन्दा तीन ददन अगावै
कामयकायी अनधकृतरे सफै सदस्महरूराई उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।
तय, ववषमको गस्म्बयता हे यी कामयऩानरकाको फैठकभा छरपर हुने प्रस्ताव ववतयण नगयी
भौस्खक सूचनाको आधायभा ऩनन छरपर गनय सवकनेछ ।
१०.

कामयऩानरकाको फैठक् (१) कामयकायी अनधकृतरे अध्मऺको ननदे शनभा कामयऩानरकाको
फैठक फोराउनेछ ।
(२) कामयकायी अनधकृत कामयऩानरकाको सस्चवको रूऩभा वैठकभा उऩस्स्थत हुनेछ ।
(३) अध्मऺरे कामयऩानरकाको फैठकको अध्मऺता गनेछ ।
(४) कामयऩानरकाको फैठकको कामयसूची, नभनत, सभम य स्थानका सम्फन्धभा कम्तीभा तीन
ददन अगावै अध्मऺको ननदे शन अनुसाय कामयऩानरकाका सफै सदस्मराई कामयकायी
अनधकृतरे सूचना ददनु ऩनेछ ।
(५) कामयऩानरकाको फैठकभा कम्तीभा ५१ प्रनतशत सदस्म उऩस्स्थत हुनऩु नेछ ।
(६) उऩननमभ (५) भा जुनसुकै कुया रे स्खएको बए ताऩनन उऩननमभ (४) फभोस्जभको
सूचना हुॉदाहुॉदै ऩनन ५१ प्रनतशत सदस्म उऩस्स्थत नबई गणऩुयक सॊ ख्मा ऩुग्न नसकेभा
दोश्रो ऩटकको फैठकभा एक चौथाई सदस्म उऩस्स्थत बएभा ऩनन फैठक फस्न सक्नेछ
(७) कामयऩानरकाको फैठक सम्फन्धी अन्म कामयववनध कामयऩानरकारे ननधाययण गये फभोस्जभ
हुनेछ ।

११.

फैठकको ननणयम् (१) साभान्मत् कामयऩानरकाको फैठकको ननणयम सवयसम्भत रूऩभा हुनेछ
।
(२) उऩननमभ (१) फभोस्जभ सवयसम्भत ननणयम हुन नसकी भत ववबाजन हुने अवस्था
बएभा अध्मऺ सवहत फहुभत सदस्मरे गये को ननणयम फैठकको ननणयम भानननेछ ।

१२.

ननणयमको अनबरेख् (१) कामयकायी अनधकृत कामयऩानरकाको फैठकभा उऩस्स्थत हुनेछ य
कामयऩानरका फाट बएका ननणयमको अनबरे ख तमाय गनेछ ।
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(२) फैठकको ननणयमको अनबरे ख छु ट्टै ननणयम ऩुस्स्तकाभा याख्नुऩनेछ ।
(३) उऩननमभ (२) फभोस्जभको ननणयम ऩुस्स्तका कामयकायी अनधकृतको स्जम्भाभा यहनेछ
।
१३.

ननणयम प्रभास्णत तथा ववतयण गने्

(१) गाउॉ कामयऩानरका फैठकको ननणयम कामयकायी

अनधकृतरे दुई ददननबर प्रभास्णत गनेछ ।
(२) कामयकायी अनधकृतरे उऩननमभ (१) फभोस्जभ प्रभास्णत बएको ननणयमको प्रनत तीन
ददन नबर गाउॉ कामयऩानरकाका सदस्म, ववषमगत शाखा य वडा सनभपेदाऩई उऩरब्ध
गयाउनु ऩनेछ ।
तय कानून फभोस्जभ गोप्म याख्नु ऩने ववषमका ननणयम तथा सूचनाको जानकायी ददनुऩनेछैन
।
१४.

ननणयमको कामायन्वमन्(१) अनुसूची १ भा रे स्खएका ववषमहरुभा कामयऩानरकाफाट ननणयम
बएऩनछ सम्वस्न्धत ऩदानधकायी वा ननकामरे कामायन्वमन गनुऩ
य नेछ ।
(२) कामयऩानरकाको ननणयम कामायन्वमन बए वा नबएको सम्फन्धभा अध्मऺरे अनुगभन
गनय वा गयाउन सक्नेछ ।
(३) उऩननमभ (२) फभोस्जभ अनुगभन गदाय वा गयाउॉदा ननणयम कामायन्वमन बएको
नदे स्खएभा सोको कामायन्वमन गनय सम्फस्न्धत व्मस्ि वा ननकामराई अध्मऺरे आवश्मक
ननदे शन ददन सक्नेछ ।

१५. कामयऩानरकाको सनभनत गठन्

(१) कामयऩानरकारे कामयऩानरकाभा ननणयमको रानग ऩेश

बएका प्रस्तावभा ननणयम गनुऩ
य ूव य आवश्मकता अनुसाय याम, सल्राह य सुझाव नरनका रानग
दे हाम फभोस्जभका सनभनत यहनेछन्
(क) सावयजननक सेवा तथा ऺभता ववकास सनभनत
(ख) आनथयक ववकास सनभनत
(ग) साभास्जक ववकास सनभनत
(घ) ऩूवायधाय ववकास सनभनत
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(ङ) वातावयण तथा ववऩद् व्मवस्थाऩन सनभनत
(च) नफधेमक सनभनत
(२) उऩननमभ (१) फभोस्जभका कामयऩानरका सनभनतभा यहने सॊ मोजक अध्मऺरे तोके
फभोस्जभ य सदस्महरु कामयऩानरकारे तोके फभोस्जभ यहने छन् ।
(३) सनभनतरे आवश्मकता अनुसाय सम्फस्न्धत सनभनतभा नयहे को सदस्म वा अन्म कुनै
ववशेषऻ वा अनधकायीराई सनभनतको फैठकभा आभन्रण गनय सक्नेछ ।
(४) सनभनतको फैठकभा अध्मऺ स्वमॊ उऩस्स्थत बएको अवस्थाभा ननजफाट य अन्म
अवस्थाभा सनभनतका सॊ मोजकफाट फैठकको अध्मऺता हुनेछ ।सनभनतको सॊ मोजकको
अनुऩस्स्थनतभा फैठकको अध्मऺता फैठकभा उऩस्स्थत सदस्महरुभध्मे ज्मेष्ठ सदस्मरे गनेछ
।
(५) कामयकायी अनधकृत वा ननजरे तोकेको अनधकृतरे सनभनतको फैठकभा उऩस्स्थत बई
ननणयमको अनबरेख तमाय गयी प्रभास्णत गनेछ
ु ी-३ भा उल्रे ख बए
(६) उऩननमभ (१) फभोस्जभका सनभनतहरुको कामयऺेर अनुसच
फभोस्जभ हुनेछ ।
१६.

कामयबाय भुि बएऩनछ कागज वपताय गनुऩ
य ने्

जुनसुकै कायणफाट आफ्नो ऩदफाट भुि

बएको सदस्मरे ऩदभुि बएको सात ददननबर आफ्नो स्जम्भाभा यहे का सम्ऩूण य कागजात
तथा अन्म कुनै सम्ऩस्ि बए सो सभेत तत्कार कामयऩानरकाभा फुझाई सोको ननस्सा नरनु
ऩनेछ ।
१७.

प्रविा तथा सूचना अनधकायी तोक्ने् (१) कामयऩानरकारे आपूरे सम्ऩादन गये का कामय वा
ननणयमहरु सावयजननक जानकायीभा ल्माउन कुनै सदस्मराई प्रविा तोक्नेछ ।
(२) उऩननमभ (१) फभोस्जभ तोवकने प्रविारे कामयऩानरकाको तपयफाट जायी गनुऩ
य ने
सावयजननक भहत्वको सूचना, विव्म, ववऻनप्त आदद सावयजननक गने कामय सभेत गनय
सक्नेछ ।
(३) कामयकायी अनधकृतरे कुनै एक अनधकृतराई सूचना अनधकायी तोक्नेछ ।
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(४) उऩननमभ (३) फभोस्जभ तोवकने सूचना अनधकायीरे कामयऩानरकासॉग सम्फस्न्धत सूचना
कानून फभोस्जभ प्रवाह गनेछ ।
ऩरयच्छे द ४
कामयकायी अनधकृत, ववषमगत शाखा, वडा सनभनतफाट काभको पर्यमौट
१८.

कामयकायी अनधकृतको काभ, कतयव्म य अनधकाय् (१) गाउॉऩानरकाको कामयकायी अनधकृत
गाउॉ कामयऩानरकाको सस्चव हुनेछ ।
(२) प्रचनरत कानून तथा मस ननमभावरीको अधीनभा यही अध्मऺको ननदे शन य
भातहतभा यही गाउॉ कामयऩानरकाको सस्चवको प्रभुख काभ य कतयव्म दे हाम फभोस्जभ
हुनेछ ।
(क)

गाउॉ कामयऩानरका तथा गाउॉ सबाफाट बएका ननणयमहरु कामायन्वमन गने गयाउने य
सोको अनुगभन गने ।

(ख)

अध्मऺराई गाउॉ सबा य कामयऩानरका तथा सो अन्तगयतका ननकामहरुको
भहत्चऩुणय काभ कायवाहीहरुको ववषमभा सभम सभमभा जानकायी गयाउने ।

(ग)

गाउॉ कामयऩानरका अन्तगयतका सफै ननकामहरुको काभ कायवाहीराई च ुस्त य
प्रबावकायी फनाउन आवश्मक ननदे शन ददने, अनुगभन य सुऩरयवेऺण गने ।

(घ)

प्रचनरत कानून फभोस्जभ गाउॉ कामयऩानरकाको प्रशासननक तथा आनथयक कामय
सम्ऩादन गने गयाउने

(ङ)
१९.

प्रचनरत कानूनरे तोकेका अन्म काभहरु गने ।

अनधकाय प्रत्मामोजन्

(१) कामयकायी अनधकृतरे आपुराई प्राप्त अनधकायभध्मे कुनै

अनधकाय ववषमगत शाखा, उऩशाखा वा गाउॉऩानरकाको कुनै अनधकृत कभयचायी वा वडा
सस्चवराई प्रत्मामोजन गयी कामय सम्ऩादन गनय सक्नेछ ।
(२) उऩननमभ (१) फभोस्जभ अनधकाय प्रत्मामोजन नरस्खत रुऩभा हुन ु ऩनेछ य एकऩटक
प्रत्मामोजन गये को अनधकाय ववशेष कायण ऩयी वपताय नरनु ऩने बएभा सो को औस्चत्म
सवहतको जानकायी अध्मऺभापयत कामयऩानरकाराई गयाउनु ऩनेछ ।
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(३) आपूराई प्रत्मामोस्जत अनधकाय प्रमोग गनुय सम्फस्न्धत अनधकायीको कतयब्म हुनेछ ।
२०.

वडा सनभनतफाट काभको पर्यमौट्

(१) गाउॉ कामयऩानरका (कामयववबाजन) ननमभावरी,

२०७४ भा बएको व्मवस्था अनुरुऩ वडा सनभनतफाट गरयने काभहरु वडा अध्मऺ वा
ननजको ननदे शनभा सम्ऩादन गरयनेछ ।
(२) एकबन्दा फढी वडासॉग सयोकाय याख्ने ववषम वा वडा सनभनतरे गने गयी स्ऩष्ट रुऩभा
वकटान नबएका ववषम वा स्वीकृत वावषयक कामयक्रभभा नसभेवटएका ववषमभा वडा सनभनतरे
गाउॉ कामयऩानरकाभा ऩेश गयी प्राप्त ननदे शन फभोस्जभ गनुऩ
य नेछ ।
२१.

ववषमगत शाखाफाट काभको पर्यमौट्

(१) नेऩारको सॊ ववधान तथा प्रचनरत कानूनरे

स्थानीम तहभा हस्तान्तयण बई आएका स्शऺा, स्वास््म, कृवष, ऩशुववकास, नसॊ चाई,
खानेऩानी तथा सयसपाई, स्थानीम आनथयक ववकास, ऩूवायधाय ववकास रगामतका अन्म
कामयक्रभहरु य गाउॉ कामयऩानरका कामयववबाजन ननमभावरी, २०७४ फभोस्जभ ववषमगत
शाखाफाट सञ्चारन हुने काभहरु कामयऩानरकाको ननणयमको अनधनभा यही ववषमगत शाखा
प्रभुखको ननदे शन य ननमन्रणभा सम्ऩादन गरयनेछ ।
(२) गाउॉऩानरकारे आफ्नो सॊ स्चत कोषफाट सञ्चारन गने ववषमगत ऺेरसॉग सम्फस्न्धत
ववषमका सफै कामयक्रभ उऩननमभ (१) फभोस्जभका ववषमगत शाखा भापयत कामायन्वमन
गनेछ ।
२२.

कामयकायी अनधकृतफाट काभको पर्यमौट्

(१) कामयऩानरकारे गने बनन तोवकएका

काभहरुभध्मे वडा सनभनत य ववषमगत शाखाफाट सम्ऩादन गने गयी वकटान गरयएका काभ
फाहेकका अन्म सफै काभहरु तथा सॊ घ य प्रदे श तहफाट प्रत्मामोजन बएका काभहरु
अध्मऺको साभान्म ननदे शनभा यही कामयकायी अनधकृतफाट सम्ऩादन हुनेछ ।
(२) उऩननमभ (१) फभोस्जभ गरयने काभहरु कामयकायी अनधकृतरे गाउॉऩानरकाको
ववषमगत शाखा तथा वडा कामायरम भापयत सम्ऩन्न गयाउन सक्नेछ ।ननजरे आफ्नो
ननदे शन य ननमन्रणभा सम्ऩादन गये का काभहरुको प्रगनत वववयण ननमनभत रूऩभा अध्मऺ
सभऺ य आवनधक रूऩभा कामयऩानरका सभऺ प्रस्तुत गनुऩ
य नेछ ।
(३) प्रचनरत कानूनभा कामयऩानरका वा अध्मऺफाट प्रत्मामोजन बएका काभहरू कामयकायी
अनधकृतरे सम्ऩादन गनेछ ।
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ऩरयच्छे द ५
ववववध
२३.

ऩयाभशय नरनु ऩने् (१) दे हामका ववषमभा ननणयम गनुय ऩूव य अध्मऺरे कामयकायी अनधकृत
भापयत सम्फस्न्धत शाखा (ववि व्मवस्थाऩन शाखा, मोजना शाखा, प्रशासन शाखा,
कानूनसॉग सम्फस्न्धत शाखा) को ऩयाभशय नरनु ऩनेछ ।


स्वीकृत वावषयक कामयक्रभ बन्दा फाहे कका कामयक्रभ सञ्चारन गने ववषम



स्वीकृत वावषयक कामयक्रभभा हे यपेय वा सॊ शोधन गने ववषम



अन्म ननकामसॉगको सभन्वमभा कामयसञ्चारन गने ववषम



नमाॉ ननमभ, आदे श, ननदे स्शका वा कामयववनध जायी गनुय ऩने ववषम



कय, शुल्क, दस्तुय सम्फस्न्ध ववषम

(२) उऩननमभ (१) फभोस्जभ ननणयम बएका ववषमहरु कामयऩानरका वा गाउॉ सबाभा
छरपरका रानग प्रस्तुत गरयनेछ ।
२४.

ववधेमक सम्फन्धी कामयनफनध् (१) गाउॉ कामयऩानरकाको तपयफाट सबा सभऺ प्रस्तुत गरयने
ववधेमकको भस्मौदा स्वीकृनतको रानग कामयकायी अनधकृतरे अध्मऺ भापयत
कामयऩानरकाको फैठकभा ऩेश गनुय ऩनेछ ।
(२) उऩननमभ (१) फभोस्जभ ववधेमक तजुभ
य ा गनयको रानग एक ववधेमक सनभनत यहनेछ
।ववधेमक भस्मौदा गनय कामयकायी अनधकृतरे आवश्मक व्मवस्था नभराउने छ ।
(३) उऩननमभ (१) फभोस्जभ ऩेश बएको ववधेमकको भस्मौदाभा गाउॉ कामयऩानरकाको
स्वीकृनत प्राप्त बएऩनछ अध्मऺरे सबा सभऺ ऩेश गनुय ऩनेछ ।

२५.

श्रोत अनुभान सनभनत, याजस्व य व्ममको अनुभान (फजेट) य कय सम्फस्न्ध प्रस्ताव्

(१)

प्रत्मेक वषय गाउॉ कामयऩानरकाको वावषयक फजेट तमाय गनयको रानग अध्मऺको
सॊ मोजकत्वभा श्रोत अनुभान सनभनत तथा कामयऩानरकाको सदस्मको सॊ मोजकत्वभा कामयक्रभ
तथा फजेट तजुभ
य ा सनभनत गठन हुनेछ ।
(२) उऩननमभ (१) फभोस्जभका सनभनतभा यहने सदस्म तथा सदस्म सस्चफरे
कामयऩानरकारे तोके फभोस्जभ हुनेछ ।
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(३) उऩननमभ (१) फभोस्जभ गदठत सनभनतरे तमाय गये को फजेट तथा कामयक्रभ
ववननमोजन ववधेमकको रूऩभा अध्मऺ वा ननजरे तोकेको आनथयक ऺेर हे ने कामयऩानरकाको
सदस्मभापयत गाउॉ सबाभा ऩेश गरयनेछ
(४) उऩननमभ (३) फभोस्जभ ऩेश बएको ववननमोजन ववधेमक सबाफाट स्वीकृत बई
अध्मऺफाट प्रभास्णकयण बएऩनछ रागु हुनेछ ।
२६.

गोऩननमता याख्नु ऩने्

कुनै ऩनन सदस्मरे आपू ऩदभा फहार छॉदा गये को काभभा

गोऩननमता याख्नु ऩने ववषमभा ऩदभा वहार यहे को अवनधभा वा ऩदभा नयहे को अवस्थाभा
सभेत अनधकाय प्राप्त अनधकायीराई फाहे क अन्म कसै राई कुनै वकनसभरे जानकायी ददन वा
प्रकट गनय हुदैन ।
तय, प्रचनरत कानूनरे गोप्म याख्न नऩने बनन तोवकएका ववषमभा जानकायी ददन मस
ननमभरे वाधा ऩुमाययएको भाननने छै न ।
२७.

सभन्वम गने् कामयऩानरकारे आपूरे सम्ऩादन गने काभको नसरनसराभा आवश्मकता
अनुसाय दे हामका ननकामहरुसॉग सभन्वम गनय सक्नेछ :(क) न्मावमक सनभनत,
(ख) अन्म स्थानीम तह,
(ग) स्जल्रास्स्थत सुयऺा ननकामहरू,
(घ) स्जल्रास्स्थत प्रदे श तथा सॊ घका सयकायी कामायरमहरु,
(ङ) स्जल्रा सभन्वम सनभनत,
(च) प्रदे श स्स्थत गाउॉऩानरका हे ने ववबाग, भन्रारम,
(छ) सॊ घको सॊ घीम भानभरा हे ने भन्रारम य
(ज) अन्म आवश्मक सॊ घ, सॊ स्था वा ननकामहरु ।

२८.

फैठकभा बाग नरन नहुने्

कामयऩानरकाको फैठकभा कुनै सदस्मको ननजी स्वाथय ननवहत

यहेको ववषम उऩय छरपर हुने बएभा त्मस्तो सदस्मरे बाग नरन हुदैन । त्मस्तो
अवस्था बएभा सम्फस्न्धत सदस्मरे सोको जानकायी अध्मऺराई गयाउनु ऩनेछ ।
२९.

सहमोग भाग्न सक्ने् (१) कामयऩानरकारे ननमभ २७ भा उल्रे ख बएका ननकामहरुसॊ ग
आवश्मकता अनुसाय सहमोग नरन सक्नेछ ।
(२) उऩननमभ १ फभोस्जभ सहमोग गने स्जम्भेवायी सम्फस्न्धत सफैको हुनेछ ।
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अनुसूची - १
गाउॉ कामयऩानरकाको फैठकभा ऩेश गनुऩ
य ने ववषमहरु
(ननमभ ७ को उऩननमभ (१) सॉग सम्फस्न्धत)
१.

सबाभा ऩेश हुने ववधेमक,

२.

याजस्व य व्ममको अनुभान (फजेट), ऩुयक अनुभान य उधायो खचय,

३.

कय सम्फस्न्ध प्रस्तावहरु,

४.

अध्मऺरे गाउॉ कामयऩानरकाभा ऩेश गनय ननदे शन ददएको ववषम वा गाउॉ कामयऩानरकाभा
ऩेश गनुय ऩने बनी गाउॉ कामयऩानरकारे ननणयम गये को ववषम

५.

प्रचनरत कानून फभोस्जभ जायी गनुऩ
य ने ननमभ, ननदे स्शका, कामयववनध वा आदे श,

६.

गाउॉऩानरकारे जायी गने कुनै नीनत वा त्मस्तो नीतकभा हुने ऩरयवतयतन,

७.

अल्ऩकारीन, भध्मकारीन य दीघयकारीन सभवष्टगत वा ऺेरगत ववकास मोजना, कामयक्रभ,
यणनीनत ननधाययण सम्फन्धी,

८.

कामायरम वा शाखाहरुको सॊ गठन सॊ यचनाभा ऩरयवतयन वा स्थानान्तयण सम्फन्धी,

९.

यावष्डम वा अन्तयायवष्डम सॊ स्थाहरुसॉगको बनगनी सम्फन्ध स्थाऩना,

१०.

गाउॉऩानरकारे नरने ऋण वा फैदेस्शक अनुदानभा सञ्चारन हुने मोजनाको सम्झौता
सम्फन्धी,

११.

गाउॉऩानरकाको प्रनतनननधत्व हुने गयी गरयने दुईऩऺीम वा फहुऩऺीम वाताय, सबा सम्भेरन वा
सयकायी भ्रभणभा बाग नरने वा प्रनतनननध ऩठाउने,

१२.

कामयकायी अनधकृतराई ववदे शभा हुने गोष्ठी, अध्ममन अवरोकन भ्रभणभा ऩठाउने,

१३.

गाउॉऩानरकाको कभयचायी दयफन्दी स्वीकृनत, सेवा सुववधा सम्फन्धी कानून ननभायण य
ऩरयवतयन,

१४.

स्थानीम सावयजननक ववदा ननधाययण गने,

१५.

प्रचनरत कानून फभोस्जभ गाउॉ कामयऩानरकाफाट ननणयम हुनऩु ने बनी तोवकएका अन्म ववषम
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अनुसूची - २
प्रस्तावनाको ढाॉचा
(ननमभ २४ को उऩननमभ (१) सॊ ग सम्फस्न्धत)
पेदाऩ गाउॉऩानरका
गाउॉ कामयऩानरकाको कामायरम, ऩोक्रावाङ
तेह्रथुभ स्जल्रा, ६ नॊ. प्रदे श नेऩार
ववषम :प्रस्ताव ऩेश गनय अध्मऺफाट स्वीकृत प्राप्त नभनत :१. ववषमको सॊ ऺीप्त व्महोया :२. प्राप्त ऩयाभशय तथा अन्म सान्दनबयक कुया :३. प्रस्ताव ऩेश गनुय ऩनायको कायण य सम्फस्न्धत शाखाको याम :४. ननणयम हुन ु ऩने व्महोया :नोट : प्रस्ताव तमाय गदाय दे हामका कुयाहरुभा ध्मान ददनुऩने छ :१.

"ववषमको सॊ ऺीप्त व्महोया" अन्तगयत यहने वववयण :ववषमगत ऩृष्ठबूभीभा मसफाये कनडरे सुनै ननणयम बएको बए सोको ववफयण, प्रस्ताववत ननणयम
कामायन्वमन प्रकृमा, सभमावनध, कामयऺेर, कामायन्वमन गने ननकाम य राग्ने आनथयक
दावमत्व बए सो सभेत उल्रे ख गयी कुनै मोजनाको ववषम बए सो फाये छोटकयी ववफयण
उल्रेख गने ।

२.

"प्राप्त ऩयाभशय तथा अन्म सान्दनबयक कुया" अन्तगयत कामयऩानरका सनभनतहरु य अन्म
ननकाम तथा ववशेषऻहरुरे कुनै ऩयाभशय ददएको बए सो सभेत उल्रे ख गने । साथै
ववषमसॊ ग सम्फस्न्धत नक्शा, नडजाइन वा स्चर बए सो सभेत सभावेश गने । कानूनी
ऩयाभशय नरएको बए प्रनतनरऩी सभेत सभावेश गने ।

३.

"प्रस्ताव ऩेश गनुय ऩनायको कायण य सम्फस्न्धत शाखाको याम" अन्तगयत सम्फस्न्धत ववषमभा
आई ऩये को कदठनाई य सभस्मा, प्रस्ताववत ननणयमको औस्चत्म य आवश्मकता तथा
त्मसफाट ऩनय सक्ने प्रबाव सभावेश गने ।

४.

"ननणयम हुन ु ऩने व्महोया" अन्तगयत जुन नफषमभा जे जस्तो ननणयम हुन प्रस्ताव गरयएको हो
सोको स्ऩष्ट व्महोया याख्ने
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अनुसूची - ३
कामयऩानरका सनभनतको कामयऺेर
(ननमभ १५ को उऩननमभ (१) सॊ ग सम्फस्न्धत)

क. सावयजननक सेवा तथा ऺभता ववकास सनभनतको कामयऺेर्
१. सॊ गठन सॊ यचना, दयफन्दी य कामयवववयण
२. सुशासन य सेवा प्रवाह
३. ऺभता ववकास सम्फन्धी ववषम
ख. साभास्जक ववकास सनभनतको कामयऺेर्
१. स्शऺा तथा खेनकुद सम्फन्धी
२. ववऻान तथा प्रववधी सम्फन्धी
३. स्वास््म तथा जनसॊ ख्मा सम्फन्धी
४. रैं नगक सभानता य साभास्जक सभावेस्शकयण सम्फन्धी
५. सयकायी तथा गैय सयकायी सॊ घ सॊ स्था सम्फन्धी
ग. ऩूवायधाय ववकास सनभनतको कामयऺेर्
१. अल्ऩकारीन तथा दीघयकारीन नीनत, मोजना य कामयक्रभ सम्फन्धी
२. उद्योग, वास्णज्म, श्रभ, योजगाय तथा फजाय व्मफस्थाऩन सम्फन्धी
३. कृवष, नसॊ चाई, सहकायी य गरयफी ननवायण सम्फन्धी
४. ऩमयटन प्रवर्द्यन सम्फन्धी
५. सूचना तथा सॊ चाय सम्फन्धी
६. खानेऩानी तथा सयसपाई, सडक तथा बौनतक मोजना य ऩूवायधाय ववकास सम्फन्धी
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७. ववद्युत य उजाय सम्फन्धी
८. वस्ती ववकास, शहयी मोजना य बवन ननभायण सम्फन्धी
घ. ववधेमक सनभनतको कामयऺेर्
१. गाउॉ सबाभा ऩेश हुने ववधेमक सम्फन्धी
२. गाउॉ सबाभा ऩेश हुने ननमभ, ववननमभ, कामयववधी सम्फन्धी
३. कुनै कानूनी प्रश्न सभावेश बएको नीनत तथा कामयक्रभ सम्फन्धी
ङ. आनथयक ववकास सनभनतको कामयऺेर्
१. फजेट तथा स्रोत ऩरयचारन सम्फन्धी
२. कृवष ववकास सम्फन्धी
३. ऩशु ऩॊऺी ववकास सम्फन्धी
४. नागरयकको आमआजयन सम्फन्धी
५. स्रोतहरुको ऩवहचान सम्फन्धी
च. वातावयण तथा ववऩद व्मवस्थाऩन सनभनतको कामयऺेर्
१. वातावयण सॊ यऺण तथा हरयमारी प्रवदयन सम्वन्धी
२. पोहोय भैरा व्मवस्थाऩन सम्वन्धी
३. गाउॉको सौन्दमयताको सॊ यऺण तथा ववकास सम्फन्धी
४. वन सॊ यऺण सम्फन्धी
५. ववऩद् ऩूव य तमायी सम्फन्धी
६. ववऩदको सभमभा गनुऩ
य ने काभहरु सम्वन्धी
७. ववऩद ऩछानडको ब्मवस्थाऩन सम्वन्धी
८. वन, वातावयण य बूभी व्मवस्थाऩन

अध्मऺद्वाया प्रभास्णकयण नभनत् २०७४।०४।१९
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