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कानेपोखरी गाउँपामिका 
कानपेोखरी राजपत्र 

खण्ड ४                          संख्या 1२         मिमििः २०७८।१0।27 
भाग २ 

कानपेोखरी गाउँपामिका 
गाउँ काययपामिकाको कायायिय 

बयरवन, िोरङ, प्रदेश नं. १, नपेाि। 

कानेपोखरी गाउँपामिका, गाउँ काययपामिकाको मिमि २०७८ साि िाघ २३ गिे बसेको बैठकिे 
पाररि गरेको देहाय बिोजजिको मनयिाविी सवयसाधारणको जानकारीका िामग प्रकाजशि गररएको 
छ। 

कानेपोखरी गाउँ काययपामिका (काययसम्पादन) मनयिाविी, २०७८ 

कानेपोखरी गाउँ काययपामिकाबाट गररने काययिाई व्यवजथिि गनय नेपािको संववधानको धारा 
२१८ िे ददएको अमधकार प्रयोग गरी कानेपोखरी गाउँपामिकाको गाउँ काययपामिकािे 
देहायका मनयिहरु बनाएको छ। 

कानेपोखरी गाउँ काययपामिकाबाट पाररि मिमििः २०७८।१०।२३ 

कानेपोखरी गाउँपामिकाका अध्यक्षबाट प्रिाणीकरण मिमििः २०७८।१०।२७  

पररच्छेद १ 

प्रारजम्भक 

१. संजक्षप्त नाि र प्रारम्भिः (१) यो मनयिाविीको नाि "कानेपोखरी गाउँ काययपामिका 
(काययसम्पादन) मनयिाविी, २०७८" रहेको छ। 

(२) यो मनयिाविी िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ। 

२. पररभाषािः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अिय निागेिा यस मनयिाविीिा,– 

(क) "गाउँपामिका" भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङिाई सम्झनपुछय। 

(ख) "काययपामिका" भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङको गाउँ काययपामिकािाई 
सम्झनपुछय। 

(ग) "वडा समिमि" भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङको वडा समिमि सम्झनपुछय। 

(घ) "अध्यक्ष" भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङको अध्यक्षिाई सम्झनपुछय।  
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(ङ) "उपाध्यक्ष" भन्नािे कानेपोखरी गाउँ काययपामिका, िोरङको उपाध्यक्षिाई सम्झनपुछय। 

(च) "वडाध्यक्ष" भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिका, िोरङ क्षेत्रमभत्रको वडाको वडा अध्यक्षिाई 
सम्झनपुछय। 

(छ) "प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि" भन्नािे कानपेोखरी गाउँपामिकाको प्रिखु प्रशासकीय 
अमधकृििाई सम्झनपुछय। 

(ज) "सदथय" भन्नािे कानेपोखरी गाउँ काययपामिकाको सदथय सम्झन ुपछय र सो शब्दिे 
कानेपोखरी गाउँ काययपामिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ििा वडाअध्यक्ष सिेििाई सम्झनपुछय। 

(झ) "सभा" भन्नािे कानेपोखरी गाउँपामिकाको गाउँ सभा अमधवेशनिाई सम्झन ुपछय। 

(ञ) "काययववभाजन मनयिाविी" भन्नािे कानेपोखरी गाउँ काययपामिकाको (काययववभाजन) 
मनयिाविी, २०७८ िाई सम्झनपुछय। 

(ट) "वडा सजचव" भन्नािे गाउँपामिकाको थवीकृि संगठन संरचनािा वडा सजचव भई 
कािकाज गनय जजम्िेवारी पाएको िह र पदको कियचारी सम्झनपुछय र सो शब्दिे प्रिखु 
प्रशासकीय अमधकृििे वडा सजचव भई कािकाज गनय िोकी ददएको अन्य कियचारी सिेििाई 
सम्झनपुछय। 

(ठ) "संववधान" भन्नािे नपेािको संववधानिाई सम्झनपुछय। 

३. कािको फछौटिः (१) काययपामिकाको काययसम्पादन र कािको फछौट यस 
मनयिाविीिा भएको व्यवथिा बिोजजि हनुेछ।  

(२) उपमनयि (१) बिोजजिको कािको फछौट गदाय िोवकएको अमधकारी वा मनकायबाट 
गनुयपनेछ।  

पररच्छेद २ 

अध्यक्षबाट कािको फछौट 

४. अध्यक्षिे सम्पादन गने काििः (१) संववधान र अन्य प्रचमिि कानूनको अधीनिा 
रही गाँउपामिकाको सािान्य मनदेशन, मनयन्त्रण र सञ्चािन गने प्रिखु जजम्िेवारी अध्यक्षको 
हनुेछ। 

(२) प्रचमिि काननुिा गाउँपामिकाको अध्यक्षिे गने भनी वकटान भएका कािहरु मनज 
थवयं वा मनजबाट अमधकार प्रत्यायोजन भए बिोजजि सम्पादन हनुेछ। 

(३) उपमनयि (२) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापमन प्रचमिि कानूनिा अध्यक्षिे गने 
भनी वकटान नभएका कािको सम्बन्धिा काययपामिकाबाट सम्पादन हनुे काययको सािान्य 
रेखदेख, सञ्चािन र मनयन्त्रण गने जजम्िेवारी अध्यक्षको हनुेछ। 

(४) उपमनयि (१) बिोजजिको जजम्िेवारी परुा गने क्रििा अध्यक्षिे काययपामिका 
अन्िगयिका मनकायहरुिा प्रचमिि कानून ििा थवीकृि नीमि ििा मनणयय अनरुुप कायय 
सञ्चािन भईरहेको छ/छैन मनरीक्षण गने, वडा समिमिहरुबीच सिन्वय गने, ववषयगि 
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शाखा/कायायियहरुिाई मनदेशन ददने र आवश्यकिा अनसुार कािको प्रगमि वववरण मिने 
कायय गनय सक्नेछ। 
(५) अध्यक्ष कुनै कारणवश उपजथिि नरहेको अवथिािा यस मनयिाविी बिोजजि अध्यक्षिे 
गनुयपने काि उपाध्यक्ष वा मनजको सिेि अनपुजथिमििा अध्यक्षिे िोकेको काययपामिकाको 
सदथयिे त्यथिो काि सम्पादन गनय सक्नेछ। 

िर, प्रचमिि काननुिा अन्यिा व्यवथिा भएकोिा सोही व्यवथिा बिोजजि हनुेछ। 

(६) काययपामिकाको कुनै सदथय अनपुजथिि भएिा त्यथिो सदथयिे गनुयपने कािको िामग 
अध्यक्षिे अको सदथयिाई जजम्िेवारी िोक्न सक्नेछ । 

५. अध्यक्षिे मनणयय गनुयपनेिः (१) सभा र काययपामिकािा पेश हनुे ववषय बाहेक दईु 
वा दईुभन्दा बढी वडासमिमि र ववषयगि शाखाहरुबीच कुनै ववषयिा ििभेद हनु गएिा 
अध्यक्षिे गरेको मनणयय अजन्िि हनुेछ।  

(२) उपमनयि (१) बिोजजि ििभेद भएको ववषय मनणययका िामग प्रिखु प्रशासकीय 
अमधकृििे अध्यक्ष सिक्ष पेश गनुयपनेछ। 

(३) सभा वा काययपामिकािा पेश हनुे ववषय बाहेकका सहकायय ििा सिन्वयका िामग 
प्रदेश वा संघिा पेश गनुय पने ववषयका सम्बन्धिा अध्यक्षिे गरेको मनणयय अजन्िि हनुेछ। 

६. अमधकार प्रत्यायोजन गनय सक्निेः (१) कर िगाउने, कर छुट ददने वा ऋण मिन े
जथिा ववषय र सभािा पेश गनुयपने बाहेकका अन्य ववषयिा काययपामिकािे अध्यक्ष वा 
उपाध्यक्ष वा सदथय वा प्रिखु प्रशासकीय अमधकृििाई अमधकार प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ। 

 (२) अध्यक्षिे प्रचमिि कानून बिोजजि आफूिाई प्राप्त अमधकारिध्ये कुनै अमधकार 
उपाध्यक्ष वा सदथय वा प्रिखु प्रशासकीय अमधकृििाई प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ। 

(३) उपमनयि (१) र (२) बिोजजि प्रत्यायोजजि अमधकारको प्रयोग गरी सम्पादन गररएका 
कािको ववषयिा सम्बजन्धि अमधकारीिे काययपामिका सिक्ष िामसक रुपिा प्रगमि वववरण 
पेश गनुय पनेछ।   

(४) आफूिाई प्रत्यायोजजि अमधकारको जजम्िेवारीपूवयक प्रयोग गनुय सम्बजन्धि अमधकारीको 
कियव्य हनुेछ। 

पररच्छेद ३ 

काययपामिकाबाट कािको फछौट 

७. काययपामिकािा पेश गनुयपने ववषयिः (१) अनसूुची १ िा उजलिजखि ववषयहरुको 
मनणयय गदाय प्रिखु प्रशासकीय अमधकृििे अध्यक्षको मनदेशन अनसुार काययपामिकािा प्रथिाव 
पेश गनुय पनेछ। 

(२) उपमनयि (१) िा िेजखएका ववषयिध्ये कुनै ववषयिा मनयि २१ बिोजजि गदठि 
समिमिबाट मनणयय मिनसक्ने गरी काययपामिकािे जजम्िेवारी समु्पन सक्नेछ। 



कानपेोखरी राजपत्र भाग २, 
खण्ड ४, संख्या 1२, मिमि: २०७८।१0।27 

4 

(३) उपमनयि (१) बिोजजि अध्यक्षिे अन्यिा आदेश ददएिा बाहेक काययपामिकाको 
बैठकिा पेश हनुे प्रथिाव सािान्यिया अनसूुची २ बिोजजिको ढाँचािा प्रिखु प्रशासकीय 
अमधकृििे पेश गनेछ। 

(४) उपमनयि (३) बिोजजिको प्रथिाविा कुनै शाखाको राय सिावेश हनु आवश्यक देखेिा 
प्रिखु प्रशासकीय अमधकृििे सम्बजन्धि शाखाको राय सिेि सिावेश गरी पेश गनेछ। 

८. प्रथिाव साि संिग्न हनुपुने कागजाििः (१) मनयि ७ को उपमनयि (३) बिोजजि 
काययपामिकाको बैठकिा मनणययािय कुनै ववषय पेश गनुयपदाय ववषयगि शाखा वा वडा समिमिको 
कायायियिे सो ववषयसँग आवश्यक वववरण सिावेश गरी प्रथिाव ियार गरी प्रिखु 
प्रशासकीय अमधकृि सिक्ष पेश गनुय पनेछ। 

(२) उपमनयि (१) बिोजजि पेश भएको प्रथिाव र सो साि पेश भएका कागजािहरु 
कानूनसम्िि छन/छैनन ्जाँच गरी कानूनसम्िि नभएिा मनयमिि वा कानूनसम्िि बनाउन े
जजम्िेवारी प्रिखु प्रशासकीय अमधकृिको हनुेछ। 
(३) उपमनयि (१) बिोजजि पेश भएको प्रथिाव प्रिखु प्रशासकीय अमधकृििे अध्यक्षको 
थवीकृमि मिई प्रािमिकिाक्रि सिेि मनधायरण गरी मनणययको िामग काययपामिकाको बैठकिा 
पेश गनुय पनेछ। 

९. काययसूचीको वववरणिः (१) काययपामिकाको बैठकिा छिफि हनुे ववषयको काययसूची 
मनयि ८ बिोजजि प्राप्त प्रथिावहरुको आधारिा प्रिखु प्रशासकीय अमधकृििे अध्यक्षको 
मनदेशन बिोजजि ियार गनेछ।  

िर, अध्यक्षिे अन्यिा आदेश ददएकोिा प्रथिावको रुपिा पेश नभएको ववषयिाई पमन 
छिफिको काययसूचीिा सिावेश गनय सवकनेछ। 

(२) बैठकको काययसूची सािान्यििः काययपामिकाको बैठक बथनभुन्दा चौववस घण्टा अगावै 
प्रिखु प्रशासकीय अमधकृििे सबै सदथयहरुिाई उपिब्ध गराउन ुपनेछ। 

िर, ववषयवथिकुो गाम्भीययिा हेरी काययपामिकाको बैठकिा छिफि हनुे प्रथिाव वविरण 
नगरी िौजखक सूचनाको आधारिा पमन छिफि गनय सवकनेछ । 

(३) अध्यक्षको मनदेशानसुार प्रिखु प्रशासकीय अमधकृििे काययपामिका बैठकको काययसूची 
कायायियको अमभिेखिा रहेको सदथयहरुको िोबाइि नम्बरिा सोझै एस.एि.एस. सेवा 
िाफय ि पमन उपिब्ध गराउन सक्नेछ। 

१०. काययपामिकाको बैठकिः (१) प्रिखु प्रशासकीय अमधकृििे अध्यक्षको मनदेशनिा 
काययपामिकाको बैठक बोिाउनेछ। 

(२) प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि काययपामिकाको सजचवको रुपिा बैठकिा उपजथिि हनुेछ। 

(३) अध्यक्षिे काययपामिकाको बैठकको अध्यक्षिा गनेछ। 
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(४) काययपामिकाको बैठकको काययसूची, मिमि, सिय र थिानका सम्बन्धिा कम्िीिा चौववस 
घण्टा अगावै अध्यक्षको मनदेशानसुार काययपामिकाका सबै सदथयिाई प्रिखु प्रशासकीय 
अमधकृििे सूचना ददन ुपनेछ।    

(५) काययपामिकाको बैठकिा कम्िीिा एकाउन्न प्रमिशि सदथयहरु उपजथिि भएिा बैठकको 
िामग गणपूरक संख्या पगेुको िामननेछ। 

(६) उपमनयि (५) िा जनुसकैु कुरा िेजखएको भए िापमन उपमनयि (४) बिोजजिको 
सूचना हुँदाहुँदैं पमन एकाउन्न प्रमिशि सदथयहरु उपजथिि नभई गणपरुक संख्या पगु्न 
नसकेिा दोश्रो पटकको बैठकिा एक चौिाई सदथयहरु उपजथिि भएिा पमन 
काययपामिकाको बैठक बथन सक्नेछ। 

(७) काययपामिकाको बैठक सम्बन्धी अन्य काययववमध काययपामिकािे मनधायरण गरे बिोजजि 
हनुेछ।   

११. बैठकको मनणययिः (१) सािान्यिया काययपामिकाको बैठकको मनणयय सवयसम्िमिबाट 
हनुेछ। 

(२) उपमनयि (१) बिोजजि सवयसम्िमिबाट मनणयय हनु नसकेिा काययपामिकािा ित्काि 
कायि रहेको सदथय संख्याको अध्यक्ष सवहिको बहिुि सदथयबाट गरेको मनणयय 
काययपामिकाको मनणयय हनुछे। 

१२. मनणययको अमभिेखिः (१) प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि काययपामिकाको बैठकिा 
उपजथिि हनुेछ र, काययपामिकाबाट भएका मनणययको अमभिेख ियार गनेछ। 

(२) बैठकको मनणययको अमभिेख छुटै्ट मनणयय पजुथिकािा राख्नपुनेछ। 
(३) उपमनयि (२) बिोजजिको मनणयय पजुथिका प्रिखु प्रशासकीय अमधकृिको जजम्िािा 
रहनेछ। 

१३. मनणयय प्रिाजणि ििा वविरण गनेिः (१) काययपामिका बैठकको मनणयय प्रिखु 
प्रशासकीय अमधकृििे साि ददनमभत्र प्रिाजणि गनेछ।  

(२) प्रिखु प्रशासकीय अमधकृििे उपमनयि (१) बिोजजि प्रिाजणि भएको मनणययको प्रमि 
साि ददनमभत्र काययपामिकाका सदथय, ववषयगि शाखा र वडा समिमििाई उपिब्ध गराउन ु
पनेछ।  
िर, कानून बिोजजि गोप्य राख्न ुपने ववषयका मनणयय ििा सूचनाको जानकारी ददनपुने छैन।  

१४. मनणययको कायायन्वयनिः (१) अनसूुची १ िा िेजखएका ववषयहरुिा काययपामिकाबाट 
मनणयय भएपमछ सम्बजन्धि पदामधकारी वा मनकायिे कायायन्वयन गनुयपनेछ। 

(२) काययपामिकाको मनणयय कायायन्वयन भए वा नभएको सम्बन्धिा अध्यक्षिे अनगुिन गनय 
वा गराउन सक्नेछ। 
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(३) उपमनयि (२) बिोजजि अनगुिन गदाय वा गराँउदा मनणयय कायायन्वयन भएको नदेजखएिा 
सोको कायायन्वयन गनय सम्बजन्धि व्यजि वा मनकायिाई अध्यक्षिे आवश्यक मनदेशन ददन 
सक्नेछ । 

१५. काययपामिकाको समिमि गठनिः (१) काययपामिकािा मनणययको िामग पेश भएका 
प्रथिाविा मनणयय गनुयपूवय आवश्यकिा अनसुार राय, सलिाह र सझुाव मिनका िामग देहाय 
बिोजजिका समिमि रहनेछनिः 
(क) सावयजमनक सेवा ििा क्षििा ववकास समिमि 

(ख) आमियक ववकास समिमि 

(ग) सािाजजक ववकास समिमि 

(घ) पूवायधार ववकास समिमि 

(ङ) वािावरण ििा ववपद् व्यवथिापन समिमि 

(च) ववधेयक समिमि 

(२) उपमनयि (१) बिोजजिका काययपामिकाका समिमििा रहने संयोजक अध्यक्षिे िोके 
बिोजजि र सदथयहरु काययपामिकािे िोके बिोजजि रहने छन।्  

 (३) समिमििे आवश्यकिा अनसुार सम्बजन्धि समिमििा नरहेको सदथय वा अन्य कुनै 
ववशेषज्ञ वा अमधकारीिाई समिमिको बैठकिा आिन्त्रण गनय सक्नेछ। 

(४) समिमिको बैठकिा अध्यक्ष थवयि ् उपजथिि भएको अवथिािा मनजबाट र अन्य 
अवथिािा समिमिका संयोजकबाट बैठकको अध्यक्षिा हनुेछ। समिमिको संयोजकको 
अनपुजथिमििा बैठकको अध्यक्षिा बैठकिा उपजथिि सदथयहरुिध्ये ज्येष्ठ सदथयिे गनेछ। 

(५) प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि वा मनजिे िोकेको अमधकृि वा सम्बजन्धि शाखा प्रिखुिे 
समिमिको बैठकिा उपजथिि भई मनणययको अमभिेख ियार गरी प्रिाजणि गनेछ। 

(६) उपमनयि (१) बिोजजिका समिमिहरुको काययक्षते्र अनसूुची ३ िा उलिेख भए बिोजजि 
हनुेछ। 

१६. काययभार ििु भएपमछ कागजाि वफिाय गनुयपनेिः जनुसकैु कारणबाट आफ्नो 
पदबाट ििु भएको सदथयिे पदििु भएको साि ददनमभत्र आफ्नो जजम्िािा रहेका सम्पूणय 
कागजाि ििा अन्य कुनै सम्पजि भए सो सिेि ित्काि काययपामिकािा बझुाई सोको मनथसा 
मिन ुपनेछ। 

१७. प्रविा ििा सूचना अमधकारी िोक्निेः (१) काययपामिकािे आफूिे सम्पादन 
गरेका कायय वा मनणययहरु सावयजमनक जानकारीिा लयाउन कुनै सदथयिाई प्रविा िोक्नेछ। 

(२) उपमनयि (१) बिोजजि िोवकने प्रविािे काययपामिकाको िफय बाट जारी गनुयपने 
सावयजमनक िहत्वको सूचना, विव्य, ववज्ञप्ती आदद सावयजमनक गने कायय सिेि गनय सक्नछे। 

(३) प्रिखु प्रशासकीय अमधकृििे कुनै एक अमधकृिथिरको कियचारीिाई सूचना अमधकारी 
िोक्नेछ। 
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(४) उपमनयि (३) विोजजि िोवकने सूचना अमधकारीिे काययपामिकासँग सम्वजन्धि सूचना 
कानून विोजजि प्रवाह गनेछ। 

पररच्छेद ३ 

प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि, ववषयगि शाखा, वडा समिमिबाट कािको फछौट 

१८. प्रिखु प्रशासकीय अमधकृिको काि, कियव्य र अमधकारिः (१) गाउँपामिकाको 
प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि काययपामिका र सभाको सजचव हनुेछ। 

(२) प्रचमिि कानून ििा यस मनयिाविीको अन्यत्र मनयििा उलिेख गररएका काि, कियव्य 
र अमधकार बाहेक यस मनयिाविीको अधीनिा अध्यक्षको मनदेशन र िािहििा रही प्रिखु 
प्रशासकीय अमधकृिको काि, कियव्य र अमधकार देहाय बिोजजि हनुेछिः 
(क) काययपामिका ििा सभाबाट भएका मनणययहरु कायायन्वयन गने, गराउने र सोको अनगुिन 
गने। 

(ख) अध्यक्षिाई सभा र काययपामिका ििा सो अन्िगयिका मनकायहरुको िहत्वपूणय काि 
कारवाहीहरुको ववषयिा सिय सियिा जानकारी गराउने। 

(ग) काययपामिका अन्िरगिका सबै मनकायहरुको काि कारबाहीिाई चथुि र प्रभावकारी 
बनाउन आवश्यक मनदेशन ददने, अनगुिन र सपुररवेक्षण गने। 

(घ) प्रचमिि कानून बिोजजि गाउँपामिकाको प्रशासकीय ििा आमियक मनयन्त्रण गने, गराउने 
। 

(ङ) प्रचमिि कानूनिे िोकेका अन्य कािहरु गने। 

(च) सभा ििा काययपामिकािे िोकेका अन्य कािहरु गने। 

१९. अमधकार प्रत्यायोजनिः (१) प्रिखु प्रशासकीय अमधकृििे आफूिाई प्राप्त 
अमधकारिध्ये कुनै अमधकार मबषयगि शाखा वा उपशाखा वा गाउँपामिकाको कुनै 
अमधकृिथिरको कियचारी वा वडा सजचविाई प्रत्यायोजन गरी कायय सम्पादन गनय गराउन 
सक्नेछ।   

(२) उपमनयि (१) बिोजजि अमधकार प्रत्यायोजन मिजखि रुपिा हनुपुनेछ र एक पटक 
प्रत्यायोजन गरेको अमधकार ववशेष कारण परी वफिाय मिनपुने भएिा सोको औजचत्य सवहिको 
जानकारी अध्यक्षिाई गराउन ुपनेछ। 

(३) उपमनयि (१) बिोजजि प्रत्यायोजजि अमधकार प्रयोग गनुय सम्बजन्धि अमधकारीको 
कियव्य हनुेछ। 

२०. वडा समिमिबाट कािको फछौटिः (१) कायय ववभाजन मनयिाविीिा भएको 
व्यवथिा अनरुुप वडा समिमिबाट गररने कािहरु वडाअध्यक्ष वा मनजको मनदेशनिा सम्पादन 
गररनेछ। 
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(२) एकभन्दा बढी वडासँग सरोकार राख्न ेववषय वा वडा समिमििे गनेगरी थपष्ट रुपिा 
वकटान नभएका ववषय वा थवीकृि बावषयक काययक्रििा नसिेवटएका ववषयिा वडा समिमििे 
काययपामिकािा पेश गरी प्राप्त मनदेशन बिोजजि गनुय पनेछ। 

२१. ववषयगि शाखाबाट कािको फछौटिः (१) संववधान ििा प्रचमिि कानूनिे 
थिानीय िहिा हथिान्िरण भै आएका जशक्षा, थवाथ्य, कृवष, पश ुववकास, मसंचाई, खानेपानी 
ििा सरसफाई, थिानीय आमियक ववकास, पूवायधार ववकास िगायिका अन्य काययक्रिहरु र 
काययववभाजन मनयिाविी बिोजजि मबषयगि शाखाबाट सञ्चािन हनुे कािहरु काययपामिकाको 
मनणययको अधीनिा रही प्रिखु प्रशासकीय अमधकृिको प्रत्यक्ष रेखदेख, मनदेशन र मनयन्त्रणिा 
ववषयगि शाखा प्रिखुबाट सम्पादन गररनेछ।  

(२) गाउँपामिकािे आफ्नो सजञ्चि कोषबाट संचािन गने ववषयगि क्षेत्रसँग सम्बजन्धि 
ववषयका सबै काययक्रि उपमनयि (१) बिोजजिका ववषयगि शाखा िाफय ि कायायन्वयन 
गनेछ। 

२२. प्रिखु प्रशासकीय अमधकृिबाट कािको फछौटिः (१) काययपामिकािे गने भनी 
िोवकएका कािहरुिध्ये वडा समिमि र ववषयगि शाखाबाट सम्पादन गने गरी वकटान 
गररएका काि बाहेकका अन्य सबै कािहरु ििा संघ र प्रदेश िहबाट प्रत्यायोजन भएका 
कािहरु अध्यक्षको सािान्य मनदेशनिा रही प्रिखु प्रशासकीय अमधकृिबाट सम्पादन हनुेछ।  

(२) उपमनयि (१) बिोजजि गररने कािहरु प्रिखु प्रशासकीय अमधकृििे गाउँपामिकाको 
ववषयगि शाखा ििा वडा कायायिय िाफय ि सम्पन्न गनय गराउन सक्नेछ। मनजिे आफ्नो 
मनदेशन र मनयन्त्रणिा सम्पादन गरेका कािहरुको प्रगिी वववरण मनयमिि रुपिा अध्यक्ष 
सिक्ष प्रथििु गनुय पनेछ।  

(३) काययपामिका वा अध्यक्षबाट मिजखिरुपिा प्रत्यायोजन भएका कािहरु प्रिखु प्रशासकीय 
अमधकृििे सम्पादन गनेछ। 

पररच्छेद ४ 

ववववध 

२३. परािशय मिन ुपनेिः (१) देहायका ववषयिा मनणयय गनुयपूवय अध्यक्षिे प्रिखु प्रशासकीय 
अमधकृि िाफय ि ्सम्बजन्धि ववषयगि शाखाको परािशय मिन ुपनेछ। 

✓ थवीकृि बावषयक काययक्रिभन्दा बाहेकका काययक्रि सञ्चािन गने ववषय, 

✓ थवीकृि बावषयक काययक्रििा हेरफेर वा संशोधन गने ववषय, 

✓ अन्य मनकायसँगको सिन्वयिा कायय सञ्चािन गने ववषय, 

✓ नयाँ मनयि, आदेश, मनदेजशका वा काययववमध जारी गनुयपने ववषय, 

✓ कर, शलुक, दथिरु सम्बन्धी ववषय। 

(२) उपमनयि (१) बिोजजि मनणयय भएका ववषयहरु काययपामिका वा सभािा छिफिका 
िामग प्रथििु गररनेछ।  
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२४. ववधेयक सम्बन्धी काययववमधिः (१) काययपामिकाको िफय बाट सभा सिक्ष प्रथििु 
गररने ववधेयक ििा काययपामिकाबाटै थवीकृि हनु ेमनयिाविी वा काययववमध वा िापदण्ड वा 
मनदेजशकाको िथयौदा थवीकृमिका िामग प्रिखु प्रशासकीय अमधकृििे अध्यक्ष िाफय ि 
काययपामिकाको बैठकिा पेश गनुय पनेछ। 

(२) उपमनयि (१) िा उजलिजखि ववधेयक वा मनयिाविी वा काययववमध वा िापदण्ड वा 
मनदेजशकाको िथयौदा छिफि गनय काययपामिका िािहि एक ववधेयक समिमि रहनेछ। 

(३) ववधेयक वा मनयिाविी वा काययववमध वा िापदण्ड वा मनदेजशकाको िथयौदा िजुयिा गनय 
प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि थवयंिे वा वाह्य ववज्ञ िाफय ि ्भएपमन िथयौदा िजुयिाको आवश्यक 
व्यवथिा मििाउन सक्नेछ। 

(४) उपमनयि (१) बिोजजि पेश भएको ववधेयकको िथयौदािा काययपामिकाको थवीकृिी 
प्राप्त भएपमछ अध्यक्षिे सभा सिक्ष थवीकृिीका िामग पेश गनुय पनेछ। 

२५. श्रोि अनिुान समिमि, राजथव र व्ययको अनिुान (बजेट) र कर सम्बन्धी 
प्रथिाविः (१) प्रत्येक वषय काययपामिकाको बावषयक बजेट ियार गनयको िामग थिानीय सरकार 
सञ्चािन ऐन, २०७४ िा उलिेख भए बिोजजिको स्रोि अनिुान ििा बजेट सीिा मनधायरण 
समिमि र बजेट ििा काययक्रि िजुयिा समिमि रहनेछ। 

(२) उपमनयि (१) बिोजजि गदठि समिमििे ियार गरेको बजेट ििा काययक्रि ववमनयोजन 
ववधेयकको रुपिा उपाध्यक्ष वा काययपामिकािेिे िोकेको आमियक क्षेत्र हेने काययपामिकाको 
सदथय िाफय ि ्सभािा पेश गररनेछ।  

(३) उपमनयि (२) बिोजजि पेश भएको ववमनयोजन ववधेयक सभाबाट थवीकृि भई 
अध्यक्षबाट प्रिाजणकरण भएपमछ िागू हनुेछ। 

२६. गोपमनयिा राख्न ुपनेिः कुनै पमन सदथयिे आफू पदिा बहाि छँदा गरेको काििा 
गोपमनयिा राख्नपुने ववषयिा पदिा बहाि रहेको अवमधिा वा पदिा नरहेको अवथिािा 
सिेि अमधकार प्राप्त  अमधकारीिाई बाहेक अन्य कसैिाई कुनै वकमसििे जानकारी ददन 
वा प्रकट गनय हदैुन। 

िर, प्रचमिि कानूनिे गोप्य राख्न नपने भनी िोवकएका ववषयिा जानकारी ददन यस मनयििे 
वाधा पयुायएको िामनने छैन। 

२७. सिन्वय गनेिः काययपामिकािे आफुिे सम्पादन गने कािको मसिमसिािा 
आवश्यकिा अनसुार देहायका मनकायहरुसँग सिन्वय गनय सक्नेछिः 
(क) न्यावयक समिमि,  

(ख) अन्य थिानीय िह,  

(ग) जजलिाजथिि सरुक्षा मनकायहरु, 

(घ) जजलिाजथिि प्रदेश ििा संघका सरकारी कायायियहरु, 

(ङ) जजलिा सिन्वय समिमि, 
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(च) प्रदेशजथिि गाँउपामिका हेने ववभाग/िन्त्रािय, 

(छ) संघको संघीय िामििा हेने िन्त्रािय, र 

(ज) अन्य आवश्यक संघ, संथिा वा मनकायहरु। 
२८. बैठकिा भाग मिन नहनुिेः काययपामिकाको बैठकिा कुनै सदथयको मनजी थवािय 
मनवहि भएको ववषय उपर छिफि हनु ेभएिा त्यथिो सदथयिे भाग मिन हदैुन। त्यथिो 
अवथिा भएिा सम्बजन्धि सदथयिे सोको जानकारी अध्यक्षिाई गराउन ुपनेछ।   

२९. सहयोग िाग्न सक्निेः (१) काययपामिकािे मनयि २७ िा उलिेख भएका 
मनकायहरुसँग आवश्यकिा अनसुार सहयोग मिन सक्नेछ। 

(२) उपमनयि (१) बिोजजि सहयोग गने जजम्िेवारी सम्बजन्धि सबैको हनुेछ। 

३०. खारेजी र बचाउिः (१) कानेपोखरी गाउँ काययपामिका (काययसम्पादन) मनयिाविी, 
२०७४ िाई खारेज गररएको छ। 

(२) उपमनयि (१) िा उजलिजखि मनयिाविी बिोजजि भए गरेका काि कारवाही यसै 
मनयिाविी बिोजजि भए गरेको िामननेछ । 
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अनसूुची १ 

काययपामिकाको बैठकिा पेश गनुयपने ववषयहरु 

(मनयि ७ को उपमनयि (१) सँग सम्बजन्धि) 

१.  सभािा पेश हनुे ववधेयक, 

२.  राजथव र व्ययको अनिुान (बजेट), परुक अनिुान र उधारो खचय, 
३. कर सम्बन्धी प्रथिावहरु, 

४.  अध्यक्षिे काययपामिकािा पेश गनय मनदेशन ददएको ववषय,  

५.  प्रचमिि कानून बिोजजि जारी गनुयपने मनयि, मनदेजशका, काययववमध वा आदेश, 

६.  गाउँपामिकािे जारी गने कुनै नीमि वा त्यथिो नीमििा हनुे पररवियन, 

७.  अलपकािीन, िध्यकािीन र दीघयकािीन सिष्टीगि वा क्षेत्रगि ववकास योजना, 
काययक्रि, रणनीमि मनधायरण सम्बन्धी,  
८.  कायायिय वा शाखाहरुको संगठन संरचनािा पररवियन वा थिानान्िरण सम्बन्धी,  
९.  राविय वा अन्िरायिय संघ/संथिाहरुसँगको भमगनी सम्बन्ध थिापना, 
१०. गाउँपामिकािे मिने ऋण वा वैदेजशक अनदुानिा संचािन हनुे योजनाको संझौिा 
सम्बन्धी, 
११.  गाउँपामिकाको प्रमिमनमधत्व हनुे गरी गररने दईु पक्षीय वा बहपुक्षीय वािाय, सभा 
सम्िेिन वा सरकारी भ्रिणिा भाग मिने वा प्रमिमनधी पठाउने, 
१२. प्रिखु प्रशासकीय अमधकृििाई ववदेशिा हनुे गोष्ठी, अध्ययन अविोकन भ्रिणिा 
पठाउने, 
१३.  गाउँपामिकाको कियचारी दरबन्दी थवीकृमि, सेवा सवुवधा सम्बन्धी कानून मनिायण र 
पररवियन, 

१४.  थिानीय सावयजमनक ववदा मनधायरण गने, 

१५. प्रचमिि कानूनबिोजजि काययपामिकाबाट मनणयय हनु ु पने भनी िोवकएका अन्य 
ववषय। 
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अनसूुची २ 

प्रथिावको ढाँचा 
(मनयि २४ को उपमनयि (१) संग सम्बजन्धि) 

कानेपोखरी गाउँपामिका 
गाउँ काययपामिकाको कायायिय, बयरबन, िोरङ जजलिा, प्रदेश नं. १, नेपाि 

  

ववषयिः-   ................................................ । 

प्रथिाव पेश गनय अध्यक्षबाट थवीकृिी प्राप्त मिमििः 
१. ववषयको संजक्षप्त व्यहोरािः 
२. प्राप्त परािशय ििा अन्य सान्दमभयक कुरािः 
३. प्रथिाव पेश गनुय पनायको कारण र सम्बजन्धि शाखाको रायिः 
४. मनणयय हनु ुपने व्यहोरािः  

नोटिः प्रथिाव ियार गदाय देहायका कुराहरुिा ध्यान ददनपुनेछिः  

१. "ववषयको संजक्षप्त व्यहोरा" अन्िगयि रहने वववरणिः 
ववषयबथिकुो पषृ्ठभमूििा यसबारे पवहिे कुनै मनणयय भएको भए सोको वववरण, प्रथिाववि 
मनणयय कायायन्वयन प्रकृया, सियावधी, काययक्षेत्र, कायायन्वयन गने मनकाय र िाग्ने आमियक 
दावयत्व भए सो सिेि उलिेख गरी कुनै योजनाको ववषय भए सो बारे छोटकरी ववबरण 
उलिेख गने। 

२. "प्राप्त परािशय ििा अन्य सान्दमभयक कुरा" अन्िगयि काययपामिका समिमिहरु र अन्य 
मनकाय ििा ववशेषज्ञहरुिे कुनै परािशय ददएको भए सो सिेि उलिेख गने।सािै ववषयसँग 
सम्बजन्धि नक्शा, मडजाइन वा जचत्र भए सो सिेि सिावेश गने। कानूनी परािशय मिएको 
भए प्रमिमिपी सिेि सिावेश गने। 

३. "प्रथिाव पेश गनुयपनायको कारण र सम्बजन्धि शाखाको राय" अन्िगयि सम्बजन्धि ववषयिा 
आई परेको कदठनाई र सिथया, प्रथिाववि मनणययको औजचत्य र आवश्यकिा ििा त्यसबाट 
पनय सक्ने प्रभाव सिावेश गने। 

४. "मनणयय हनु ुपने व्यहोरा" अन्िगयि जनु मबषयिा जे जथिो मनणयय हनु प्रथिाव गररएको 
हो सोको थपष्ट व्यहोरा राख्न।े 
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अनसूुची ३ 

(मनयि १५ को उपमनयि (१) सँग सम्बजन्धि) 
काययपामिका िािहिका समिमिको काययक्षते्र 

क. सावयजमनक सेवा ििा क्षििा ववकास समिमिको काययक्षते्रिः 
 १. संगठन संरचना, दरबन्दी र काययवववरण 

 २. सशुासन र सेवा प्रवाह  

 ३. क्षििा ववकास सम्बन्धी ववषय  

ख. सािाजजक ववकास समिमिको काययक्षते्रिः 
 १. जशक्षा ििा खेिकूद सम्बन्धी 
 २. ववज्ञान  ििा प्रववधी सम्बन्धी 
 ३. थवाथ्य ििा जनसंख्या सम्बन्धी 
 ४. िैंमगक सिानिा र सािाजजक सिावेशीकरण सम्बन्धी 
 ५. सरकारी ििा गैर सरकारी संघ संथिा सम्बन्धी 
ग. पूवायधार ववकास समिमिको काययक्षते्रिः 
 १. अलपकािीन ििा दीघयकािीन नीमि, योजना र काययक्रि सम्बन्धी 
 २. उद्योग, वाजणज्य, श्रि, रोजगार ििा वजार व्यबथिापन सम्बन्धी 
 ३. कृवष, मसंचाई, सहकारी र गररबी मनवारण सम्बन्धी 
 ४. पययटन प्रवद्र्धनसम्बन्धी 
 ५. सूचना ििा संचार सम्बन्धी 
 ६. खानेपानी ििा सरसफाई, सडक ििा भौमिक योजना र पूवायधार ववकास सम्बन्धी 
 ७. ववद्यिु र उजाय सम्बन्धी 
 ८. बथिी ववकास, शहरी योजना र भवन मनिायण सम्बन्धी 
घ. ववधेयक समिमिको काययक्षते्रिः 
 १. गाउँ सभािा पेश हनुे ववधेयकसम्बन्धी  

 २. गाउँ काययपामिकािा पेश हनुे मनयि, काययववमध, िापदण्ड वा काययववधीसम्बन्धी  

 ३. कुनै कानूनी प्रश्न सिावेश भएको नीमि ििा काययक्रिसम्बन्धी 
ङ. आमियक ववकास समिमिको काययक्षते्रिः 
 १. बजेट ििा स्रोि पररचािन सम्बन्धी 
 २. कृवष ववकास सम्बन्धी 
 ३. पशपंुक्षी ववकास सम्बन्धी 
 ४. नागररकको आयआजयन सम्बन्धी  

 ५. स्रोिहरुको पवहचान सम्बन्धी 
च. वािावरण ििा ववपद व्यवथिापन समिमिको काययक्षते्रिः 
 १. वािावरण संरक्षण ििा हररयािी प्रवर्द्य सम्वन्धी 
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२. फोहोर िैिा ब्यवथिापन सम्वन्धी 
३. गाउँको सौन्दययिाको संरक्षण ििा ववकास सम्वन्धी 
४. वन संरक्षण सम्वन्धी 
५. ववपद् पूवय ियारी सम्बन्धी 
६. ववपद्को सियिा गनुयपने कािहरु सम्वन्धी 
७. ववपद् पछामडको व्यवथिापन सम्वन्धी 
८. वन, वािावरण र भमूि व्यवथिापन 

 
आज्ञािे, 

सन्िोष जघमिरे 

प्रिखु प्रशासकीय अमधकृि 

कानपेोखरी गाउँपामिका, िोरङ, प्रदेश नं. १, नपेाि 

मिमििः २०७८।१०।२७ 


