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बगवतीभाई गाउॉऩाङ्झरका, गाउॉ कामयऩाङ्झरका ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झत -कामयसञ्चारन_ 
कामयङ्जवङ्झध, २०७८ 

ऩाङ्चयत तथा प्रभाणकयण ङ्झभङ्झत् २०७८/०७/३० 

याजऩत्रभा प्रकाङ्ञशत ङ्झभङ्झत् २०७८/०७/३० 

गाउॉ कामयऩाङ्झरकारे आफ्नो काभ, कायफाही ब्मवङ्ञथथत गनय, ङ्जवषमगत ऺेत्र सम्फन्धी मोजना तजङ्टयभा 
तथा कामायन्वमन, ऺेत्रगत कानङ्टन तजङ्टयभा तथा अनङ्टगभन प्रङ्जिमाभा सहङ्ञजकयण गदै थथानीम 
सयकायफाट प्रवाह हङ्टने सेवाराई ऩायदशी, जवापदेही तथा प्रबावकायी फनाउन ङ्जवषमगत 
सङ्झभङ्झतहरुराई ङ्ञजम्भेवायी प्रदान गयी थऩ प्रबावकायी फनाई नङ्झतजाभङ्टखी फनाउन गयाउन फान्छननीम 
बएकोरे,   

बगवतीभाई गाउॉऩाङ्झरकाको कामयसम्ऩादन ङ्झनमभावरी २०७४ को दपा १५ फभोङ्ञजभ 
कामयऩाङ्झरकारे मो कामयङ्जवङ्झध तजङ्टयभा गयेको छ ।  

 

ऩङ्चयच्छेद– १ 

प्रायङ्ञम्बक 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मो कामयङ्जवङ्झधको नाभ “ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झत -कामयसञ्चारन_ कामयङ्जवङ्झध, 

२०७८”यहेको छ । 

  (२)  मो कामयङ्जवङ्झध थथानीम याजऩत्रभा प्रकाशन बएको ङ्झभङ्झतदेङ्ञख रागू हङ्टनेछ ।  

२. ऩङ्चयबाषा् ङ्झफषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयङ्जवङ्झधभा,– 

  (क) “अध्मऺ”बङ्ङारे बगवतीभाई गाउॉऩाङ्झरकाको अध्मऺ सम्झनङ्ट ऩछय ।  

(ख) “ऐन”बङ्ङारे थथानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ सम्झनङ्ट ऩछय । 

(ग)  “सङ्झभङ्झत”बङ्ङारे दपा ३ फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछय 
। 

  (घ)  “सॊमोजक”बङ्ङारे ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतको सॊमोजक सम्झनङ्ट ऩछय । 

  (ङ)  “सदथम”बङ्ङारे ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतको सदथम सम्झनङ्ट ऩछय । 

  (च)   “सदथम सङ्ञचव”बङ्ङारे ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतको सदथम सङ्ञचव सम्झनङ्ट ऩछय । 
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ऩङ्चयच्छेद २ 

ङ्जवषमत सङ्झभङ्झत सम्फन्धी व्मवथथा 

३. ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झत गठन गनन् (१) गाउॉऩाङ्झरकाको सभग्र मोजना तजङ्टयभा, ऺेत्रगत कानङ्टन तजङ्टयभा 
तथा कामायन्वमनभा सहङ्ञजकयण गनय कामयऩाङ्झरकाको भातहतभा देहामफभोङ्ञजभका ङ्जवषमत 
सङ्झभङ्झतहरु यहनेछ्न\M   

(क)  साभाङ्ञजक ङ्जवकास सङ्झभङ्झत 

(ख)  ऩूवायधाय ङ्जवकास सङ्झभङ्झत 

(ग)  आङ्झथयक ङ्जवकास सङ्झभङ्झत 

(घ)  वन, वातावयण तथा ङ्जवऩद् व्मवथथाऩन सङ्झभङ्झत 

(ङ)  सङ्टशासन तथा सॊथथागत ङ्जवकास सङ्झभङ्झत 

४. सङ्झभङ्झतको सॊथथागत सॊयचना् (१) दपा ३ फभोङ्ञजभ गठन हङ्टने प्रत्मेक ङ्जवषमत सङ्झभङ्झतभा 
देहामअनङ्टसायका सदथमहरु यहनेछन M   

  (क) कामयऩाङ्झरकारे तोकेको ङ्जवषमऺेत्र हेनन कामयऩाङ्झरकाको सदथम  सॊमोजक 

(ख) कामयऩाङ्झरकारे तोकेको कङ्ञम्तभा एक जना भङ्जहरा सदथम  

सङ्जहत दङ्टई जना कामयऩाङ्झरकाको सदथम    सदथम 

(ग) सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमगत शाखाका प्रभङ्टख     सदथम सङ्ञचव 

(२) सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतको कामयऺ ेत्र ङ्झबत्र एकबन्दा फढी शाखाहरु यहेको 
अवथथाभा कामयऩाङ्झरकारे कङ्ट नै एक शाखा प्रभङ्टखराई सदथम सङ्ञचव तोङ्जक अन्म शाखा 
प्रभङ्टखहरुराई सदथमको रुऩभा सहबाङ्झग गयाउनङ्ट ऩननछ ।   

(३) सङ्झभङ्झतरे फैठकभा ङ्जवषमगत ङ्जवऻको रुऩभा कङ्ट नै व्मङ्ञि वा सॊथथाका 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधराई आभन्त्रण गयी सल्राह, सङ्टझाव ङ्झरन सक्नेछ ।  
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५. सङ्झभङ्झतको ऩदावङ्झध् (१) सङ्झभङ्झतको ऩदावङ्झध ऩाॉच वषयको हङ्टनेछ ।  

(२) सदथमको अनङ्टबव य ङ्झनजरे सङ्झभङ्झतभा ऩङ्टर् माउन सक्न ेमोगदान सभेतका आधायभा  
कामयऩाङ्झरकारे सॊमोजक वा सदथमराई आवश्मकता अनङ्टसाय ऩङ्चयवतयन गनय सक्नेछ ।  

 

ऩङ्चयच्छेद ३ 

सङ्झभङ्झतको कामयऺ ते्र, काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय 

६. सङ्झभङ्झतको कामयऺ ते्र् (१) साभाङ्ञजक ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामयऺ ेत्र देहामफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्  

 (क)  आधायबतू तथा भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा सम्फन्धी, 

   (ख)  खेरकङ्ट द तथा अङ्झतङ्चयि ङ्जिमाकराऩ सम्फन्धी, 

   (ग)  आधायबतू थवाथ्म तथा सयसपाई सम्फन्धी, 

(घ)  रैंङ्झगक सभानता तथा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सम्फन्धी (रैंङ्झगक सभानता, 
वारवाङ्झरका, ङ्जकशोय ङ्जकशोयी तथा मङ्टवा, अऩाॊगता बएका व्मङ्ञि तथा 
जेष्ठ नागङ्चयक), 

   (ङ)  गैयसयकायी सॊथथा ऩङ्चयचारन, सभन्वम तथा ङ्झनमभन सम्फन्धी, 

   (च)  साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामयिभ तथा व्मङ्ञिगत घटना दताय सम्फन्धी, 

   (छ)  सॊथकृङ्झत, सम्ऩदा, रङ्झरतकरा तथा ऩमयटन प्रफद्र्धन सम्फन्धी । 

(२) ऩूवायधाय ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामयऺ ेत्र देहामफभोङ्ञजभ हङ्टनछे्  

(क)  सडक तथा मातामात व्मवथथा सम्फन्धी, 

(ख)  जरङ्जवद्यङ्टत, उजाय, सडक वत्ती सम्फन्धी, 

(ग)  ङ्झसॊचाई तथा जरउत्ऩङ्ङ प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण सम्फन्धी, 

(घ)  सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकास तथा ङ्जवथताय य एप.एभ. सञ्चारन 
सम्फन्धी, 

(ङ)  खानेऩानी व्मवथथाऩन सम्फन्धी, 
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(च)  बवन तथा बवन सॊङ्जहता एवभ  ङ्झनभायण इजाजत सम्फन्धी, 

(छ)  जग्गा नाऩी तथा नक्सा, घयजग्गा धनीऩ ङ्टजाय, ब—ूउऩमोग तथा वथती 
ङ्जवकास सम्फन्धी, 

(ज)  सावयजङ्झनक ङ्झनजी साझेदायी सम्फन्धी । 

(३) आङ्झथयक ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामयऺ ेत्र देहामफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्  

(क)  कृङ्जष, ऩशङ्टऩन्छी तथा सहकायी सम्फन्धी, 

(ख)  उद्योग तथा उद्यभशीरता ङ्जवकास, वाङ्ञणज्म, ऩमयटन य खानी तथा 
खङ्झनज ऩदाथयको सॊयऺण सम्फन्धी, 

(ग)  सहकायी तथा ङ्जवत्तीम ऺेत्र, 

(घ) योजगाय प्रफर्द्यन तथा गङ्चयफी न्मूनीकयण सम्फन्धी । 

(४) वन, वातावयण तथा ङ्जवऩद् व्मवथथाऩन सङ्झभङ्झतको कामयऺ ेत्र देहामफभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ्  

   (क)  वन, वन्मजन्तङ्ट, ब–ूसॊयऺण तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सॊयऺण सम्फन्धी, 

   (ख)  वातावयण, ऩमायवयण एवभ  जराधायऺेत्र सॊयऺण सम्फन्धी, 

   (ग)  पोहयभैरा व्मवथथाऩन सम्फन्धी, 

   (घ)  जरवामङ्ट ऩङ्चयवतयन, जरउत्ऩङ्ङ प्रकोऩ ङ्झनमन्त्रण सम्फन्धी, 

   (ङ) ङ्जवऩद् व्मवथथाऩन, फारुण मन्त्र, एम्वङ्टरेन्स सम्फन्धी । 

(५) सङ्टशासन तथा सॊथथागत ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको कामयऺ ेत्र देहामफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्  

   (क)  सेवा प्रवाहको भाऩदण्ड, थथानीम सेवा तथा जनशङ्ञि ङ्जवकास सम्फन्धी, 

   (ख)  सावयजङ्झनक खयीद तथा सम्ऩङ्ञत्त व्मवथथाऩन सम्फन्धी, 

(ग)  सङ्घ, प्रदेश य थथानीम तहफीचको सम्फन्ध य सभन्वम तथा वडासॉगको 
सभन्वम सम्फन्धी, 

   (घ)  फैठक व्मवथथाऩन सम्फन्धी, 
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(ङ)  फजाय अनङ्टगभन, गङ्टणथतय, नाऩतौर, खाद्य सङ्टयऺा य उऩबोिा ङ्जहत 
सॊयऺण सम्फन्धी, 

   (च)  आन्तङ्चयक य अङ्ञन्तभ रेखाऩयीऺण सम्फन्धी, 

   (छ)  ङ्जवदा, उत्सव, उदी, जात्रा, ऩवय, उऩाधी, ङ्जवब ङ्टषण सम्फन्धी, 

   (ज)  याजश्व नीङ्झत तथा प्रशासन सम्फन्धी, 

(झ)  ङ्जवत्तीम जोङ्ञखभ न्मङ्टङ्झनकयण, आङ्झथयक प्रशासन तथा फेरुजू पर्छ्यौट 
सम्फन्धी, 

   (ञ)  न्माम, कानून तथा भानव अङ्झधकाय प्रवर्द्यन सम्फन्धी, 

   (ट)  मोजना, अनङ्टगभन तथा भूल्माॊकन य त्माॊक व्मवथथाऩन सम्फन्धी, 

   (ड)  सङ्टशासन प्रफद्र्धन, सावयजङ्झनक सङ्टनङ्टवाई, साभाङ्ञजक ऩयीऺण सम्फन्धी, 

   (ढ) नागङ्चयक सन्तङ्टष्टी सवेऺण य अन्तय ङ्झनकाम सभन्वम सम्फन्धी । 

(६) मस कामयङ्जवङ्झधभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएता ऩङ्झन ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतको 
कामयऺ ेत्र कामयऩाङ्झरकारे आवश्मकता अनङ्टसाय हेयपेय गनय सक्नछे । 

७. सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय् (१) गाउॉऩाङ्झरकाको आवङ्झधक य वाङ्जषयक ङ्जवकास मोजना 
तजङ्टयभाको सन्दबयभा ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतहरुको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय देहामफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्  

क.  सहबाङ्झगताभूरक मोजना तजङ्टयभा प्रकृमाराई प्रफर्द्यन गनन, 

ख.  स्रोत अनङ्टभान तथा फजेट सीभा ङ्झनधाययण सङ्झभङ्झतराई ङ्जवषमऺेत्रगत फजेटको 
सीभा ङ्झनधाययण गनन कामयभा सहमोग गनन, 

ग.  ङ्जवषमगत ऺेत्र अन्तगयत सङ्घीम तथा प्रदेश सयकायको नीङ्झत, मोजनासॉग 
तादात्म्मता कामभ गयी थथानीम तहको आवङ्झधक मोजना, ङ्जवषम ऺेत्रगत 
नीङ्झतको ङ्जवश्लषेण, वडाका भाग तथा गाउॉऩाङ्झरका तहफाट गनङ्टयऩनन कामयराई 
सभेटेय सभग्र रक्ष्म ङ्झनधाययण गनन, 



7 
 

घ.  गाउॉऩाङ्झरकाफाट ङ्जवषमगत ऺेत्रसॉग सम्फङ्ञन्धत वाङ्जषयक फजेट सीभा प्राप्त गनन, 
वडाहरुराई उि सीभा अन्तगयत प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्टऩनन आमोजना तथा कामयिभ 
ऩङ्जहचानका राङ्झग सहजीकयण गनन, 

ङ.  मोजना तजङ्टयभाको तेस्रो चयणभा टोर य वथती तहका सवै वगय य सभङ्टदामको 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व बएको सहबाङ्झगताभूरक मोजना तजङ्टयभा फैठकफाट सङ्झभङ्झतको 
कामयऺ ेत्र अन्तयगतका आमोजना तथा कामयिभ सूचीकृत बै आउन ेब्मवथथा 
ङ्झभराउने,  

च.  टोर य वथती थतयको मोजना तजङ्टयभा फैठकफाट आएका मोजना तथा 
कामयिभहरुराई वडा सङ्झभङ्झतभा छरपर गयी प्राथङ्झभकता अनङ्टसाय सूचीकृत 
गयी ऩठाउन वडा सङ्झभङ्झतराई सहमोग गनन,  

छ.  वडा सङ्झभङ्झतहरुफाट सूङ्ञचकृत बै आएका आमोजना तथा कामयिभहरुराई 
ङ्जवषम ऺेत्रगत रुऩभा सङ्झभङ्झतभा सूचीकृत गनन,  

ज.  वडा सङ्झभङ्झतहरुफाट प्राप्त आमोजना तथा ङ्जिमाकराऩहरुभा दोहोयोऩना हङ्टन 
नङ्छदने तथा ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतका मोजना, कामयिभफीच आऩसी तादात्म्मता तथा 
ऩङ्चयऩङ्टयकता कामभ गनन,  

झ.  प्रथताङ्जवत मोजना तथा कामयिभ य गाउॉऩाङ्झरकाको दीघयकाङ्झरन सोच, रक्ष्म 
एवभ  उदे्दश्मफीच साभञ्जथमता कामभ गनन,  

ञ.  स्रोत अनङ्टभान तथा फजेट सीभा ङ्झनधाययण सङ्झभङ्झतरे ऩठाएको फजेट सीभा य 
भागयदशयनको आधायभा सङ्झभङ्झतको कामयऺ ेत्र ङ्झबत्रको वाङ्जषयक नीङ्झत, कामयिभ य 
वजेट तजङ्टयभा गनन,  

ट.  सङ्झभङ्झतको कामयऺ ेत्रङ्झबत्र ऩनन उऩऺेत्रहरुको राङ्झग आवश्मक नीङ्झत, कामयिभ 
तथा ङ्जिमाकराऩको प्रथताव तमाय गयी फजेट तथा कामयिभ तजङ्टयभा सङ्झभङ्झत 
सभऺ ऩेश गनन, 

ठ.  ङ्जवषमगत ऺेत्रसॉग सम्फङ्ञन्धत गैयसयकायी सॊथथा, उऩबोिा सङ्झभङ्झत, सहकायी 
सॊथथा रगामतका साभाङ्ञजक तथा साभङ्टदाङ्जमक सॊघ सॊथथाको वाङ्जषयक कामयिभ 
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गाउॉऩाङ्झरकाको वाङ्जषयक मोजना तथा कामयिभभा सभावेश गनय आवश्मक 
सभन्वम गनन,  

ड.  प्रथताङ्जवत मोजना तथा कामयिभफाये गाउॉ सबाभा उठेका प्रश्नको जवाप ङ्छदन े
साथै सबाफाट प्रथताङ्जवत मोजना तथा कामयिभभा सॊशोधन वा ऩङ्चयभाजयन बए 
सोको अङ्झबरेख सभेत याख्न,े  

ढ.  गाउॉ सबाफाट वाङ्जषयक मोजना तथा फजेट ऩाङ्चयत बए ऩश्चात सोको 
कामायन्वमनको राङ्झग ङ्जवषमगत शाखा, सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतहरु तथा 
गाउॉऩाङ्झरकाराई सहमोग गनन, 

ण.  गाउॉऩाङ्झरकाको वाङ्जषयक, अधयवाङ्जषयक, तै्रभाङ्झसक वा अन्म सभीऺा वैठकहरूभा 
खण्डीकृत त्माङ्कभा आधाङ्चयत प्रगङ्झतको प्रथतङ्टङ्झत य छरपर गनन व्मवथथा 
ङ्झभराउने, 

त. आफङ्झधक मोजना य भध्मकारीन खचय सॊयचना तजङ्टयभाको राङ्झग 
कामयऩाङ्झरकाराई सहमोग गनन, 

थ.  नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायफाट सभऩङ्टयक तथा ङ्जवशेष अनङ्टदानका राङ्झग 
भाग बए वभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको कामय ऺेत्रङ्झबत्रका आमोजना प्रथताव तमाय गनय 
कामयऩाङ्झरकाराई सहमोग गनन,  

द.  ङ्जवषमगतऺेत्र अन्तगयत नवप्रवतयनीम कामय गनय, गयाउन आवश्मक बङू्झभका 
ङ्झनवायह गनन, साथै असर अभ्मासहरु आदान प्रदान तथा प्रवर्द्यन गनय 
कामयऩाङ्झरकाराई सहमोग गनन,  

ध.  कामयऩाङ्झरकाफाट तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म कामय गनन । 

(२) गाउॉ कामयऩाङ्झरकारे तजङ्टयभा गनन कानून य थवीकृत मोजनाको कामायन्वमनको 
सन्दबयभा ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतहरुको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय देहामफभोङ्ञजभ हङ्टनछे्  

क.  ङ्जवषमगत ऺेत्र सम्फन्धी त्माङ्क सङ्करन, ङ्जवश्लषेण, प्रभाणीकयण य वाङ्जषयक रुऩभा 
अद्यावङ्झधक गनय आवश्मक कामय गनन, 
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ख.  ङ्जवषमगत ऺेत्रसॉग सम्फन्धी नीङ्झत तथा कानूनको ङ्झफधेमक तजङ्टयभा, सॊशोधन, 

ऩङ्चयभाजयन रगामतको ऺेत्रभा कामयऩाङ्झरकारे गठन गयेको ङ्जवधमेक सङ्झभङ्झतराई 
सहमोग गनन, 

ग.  ङ्जवषमगत ऺेत्रङ्झबत्रको नीङ्झत तथा कानूनको ऩङ्चयऩारना य कामयिभ तथा वजेट 
कामायन्वमनभा कामयऩाङ्झरकाराई सहमोग गनन, 

घ.  ङ्जवषमगत ऺेत्रसॉग सम्फङ्ञन्धत अन्म गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकासॉग साझेदायी 
वा सॊमङ्टि व्मवथथाऩनभा कामय गनन सम्फन्धी आमोजना तथा कामयिभ 
ऩङ्जहचान गयी कामयऩाङ्झरकाराई जानकायी गयाउने, 

ङ. कामयऩाङ्झरकाभा ङ्झनणयमको राङ्झग ऩेश बएका ङ्जवषमगत ऺेत्रसॉग सम्फङ्ञन्धत 
प्रथतावभा भाग बए अनङ्टसाय सल्राह, सङ्टझाव प्रदान गनन, 

च. सङ्झभङ्झतरे आवश्मकता य औङ्ञचत्मको आधायभा आफ्नो कङ्ट नै ङ्जवषमभा थथरगत 
अध्ममन एवभ  अवरोकन गयी सम्वङ्ञन्धत ऩऺराई आवश्मक सल्राह, सङ्टझाव 
ङ्छदने, 

छ.  थथानीम तह सॊथथागत ऺभता थवभूल्माङ्कनभा उत्कृष्ठ नङ्झतजा हाङ्झसर गनयका 
राङ्झग ङ्जवषमगत ऺेत्रसॉग सम्फङ्ञन्धत सूचकहरु ऩूया गनय आवश्मक नीङ्झत ङ्झनभायण 
तथा कामायन्वमन सम्फन्धभा ङ्जवषमगत शाखा÷इकाई तथा ङ्झनकामराई सहमोग 
गनन, 

ज.  ङ्जवषमगत ऺेत्र अन्तगयतको ऺभता ङ्जवकास आवश्मकता ऩङ्जहचान गयी 
कामयऩाङ्झरकाराई जानकायी गयाउने, 

झ.  ङ्जवषमगत ऺेत्रसॉग सम्फङ्ञन्धत सङ्घीम य प्रदेशथतयको आमोजना कामायन्वमनभा 
सहमोग तथा सहजीकयण गनन, 

ञ.  कामयऩाङ्झरकाफाट तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म कामय गनन । 

(३) मस कामयङ्जवङ्झधभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएता ऩङ्झन ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतको 
कामयऺ ेत्र कामयऩाङ्झरकारे आवश्मकता अनङ्टसाय हेयपेय गनय सक्नछे । 
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ऩङ्चयच्छेद– ४ 

सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय 

८. सॊमोजकको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय् सॊमोजकको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ्–  

  (क)  सङ्झभङ्झतको फैठकको अध्मऺता गनन, 

  (ख)  सङ्झभङ्झतको फैठकको ङ्झभङ्झत य सभम तोक्न,े  

  (ग)  फैठकको सम्बाङ्जवत कामयसूची तम गनन, 

(घ)  आफ्नो सङ्झभङ्झतसॉग सम्फङ्ञन्धत ऺेत्रभा अन्तय ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झत य अन्तय 
ङ्झनकामगत सभन्वम गनन, 

  (ङ)  सङ्झभङ्झतको प्रबावकायी कामयसम्ऩादनको नेततृ्व गनन, 

  (च)  सदथमहरुको ङ्ञजम्भेवायी फाॉडपाॉट गनन, 

  (छ)  सङ्झभङ्झतरे तोकेका अन्म कामय गनन ।   

९. सदथमको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय्  सदथमको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय देहामफभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ्– 

  (क)  सङ्झभङ्झतको फैठकभा उऩङ्ञथथत बै आफ्नो सङ्टझाव य धायणा याख्न,े   

  (ख)  आपङ्ट राई तोङ्जकएको कामयङ्ञजम्भेवायी ङ्झनवायह गनन, 

  (ग)  सङ्झभङ्झतरे तोकेका अन्म कामय गनन । 

१०. सदथम सङ्ञचवको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय् सदथम सङ्ञचवको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय 
देहामफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्– 

  (क) सङ्झभङ्झतको सङ्ञचव बई काभ गनन,   

(ख)  सॊमोजकसॉग सभन्वम गयी फैठकको कामयसूची तमाय गनन, प्रथताव तमाय गनन य 
सदथमहरुराई ऩत्राचाय गनन, 



11 
 

(ग)  आफ्नो शाखा वा ङ्जवषमऺेत्रसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमहरुभा आवश्मक सूचना तथा 
त्माङ्क सङ्करन, ङ्जवश्लषेण गयी सङ्झभङ्झतको फैठकभा ऩेश गनन, 

(घ)  आफ्नो सङ्झभङ्झतको सभग्र कामयऺ ेत्रको प्रबावकायी कामायन्वमवन गनय कामयमोजना 
तजङ्टयभा गनन य कामायन्वमनको राङ्झग प्रथताव तमाय गयी सङ्झभङ्झतभा ऩेश गनन,  

(ङ)  सङ्झभङ्झतको ऺेत्राङ्झधकाय ङ्झबत्र यही तजङ्टयभा गनङ्टयऩनन कानङ्टनहरुको भथमौदा गनन य 
छरपरको राङ्झग सङ्झभङ्झतको फैठकभा ऩेश गनन,   

(च)  सङ्झभङ्झतको वाङ्जषयक प्रङ्झतवेदन तमाय गयी सङ्झभङ्झतको फैठकभा ऩेश गनन, 

(छ)  सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयम कामायन्वमन गनन गयाउने, 

(ज)  सङ्झभङ्झतरे तोकेका अन्म कामय गनन ।  

 

ऩङ्चयच्छेद– ५ 

सङ्झभङ्झतको वाङ्जषयक सभम ताङ्झरका य फैठक सम्फन्धी कामयङ्जवङ्झध 

११. सङ्झभङ्झतको वाङ्जषयक कामयताङ्झरका् ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतको वाङ्जषयक कामयताङ्झरका साभान्मतमा देहाम 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्  

(क) फैशाख १५ गतेसम्भ् आगाभी आङ्झथयक वषयको फजेट सीभा ङ्जवषमगत 
भहाशाखा, शाखा, वडा सङ्झभङ्झतरे प्राप्त गनन । 

(ख) जेष्ठ १५ गतेसम्भ् ङ्जवषम ऺेत्रगत आधायभा वडाफाट प्राथङ्झभकता सङ्जहत 
आमोजना तथा कामयिभ प्राप्त गनन, ङ्जवषमगत शाखाहरुरे प्राथङ्झभकता ङ्झनधाययण 
गनन य ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतभा छरपर तथा ऩङ्टन्प्राथङ्झभकता गनन । 

(ग) असाय ५ गतेङ्झबत्र् फजेट तथा कामयिभ तजङ्टयभा सङ्झभङ्झतभा कामयिभ तजङ्टयभा 
गनन । 

(घ) असाय १० ङ्झबत्र् वाङ्जषयक कामयिभ तथा फजेटराई कामयऩाङ्झरकाफाट थवीकृत 
गयी सबाभा ऩेश गनन । 
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(ङ) असाय भसान्तङ्झबत्र्  फजेट फिव्म, आङ्झथयक ङ्जवधेमक, ङ्जवङ्झनमोजन ङ्जवधेमक तथा 
फजेट अनङ्टभान ऩाङ्चयत गनन य आङ्झथयक ऐन तथा ङ्जवङ्झनमोजन ऐन याजऩत्रभा 
प्रकाशन गनन । 

(च) वाङ्जषयक कामयमोजना तजङ्टयभा् गाउॉ सबाफाट ऩाङ्चयत फजेट तथा कामयिभ 
कामायन्वमनका राङ्झग अध्मऺरे प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतराई ७ ङ्छदनङ्झबत्र 
अङ्ञततमायी ङ्छदने तथा प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतरे आपूराई प्राप्त बएको १५ 
ङ्छदनङ्झबत्र सम्फङ्ञन्धत शाखा÷इकाई य वडा सङ्ञचवराई अङ्ञततमायी ङ्छदनङ्टऩनन । 
साथै सम्फङ्ञन्धत शाखा÷इकाई य वडा सङ्ञचवरे फजेट थवीकृत बएको १५ 
ङ्छदनङ्झबत्र कामायन्वमन कामयमोजना तजङ्टयभा गयी प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृत 
सभऺ ऩेश गनङ्टयऩनन ।  

(छ) वाङ्जषयक कामयमोजना थवीकृत् प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतरे 
भहाशाखा÷शाखा÷इकाई य वडा सङ्ञचवफाट प्राप्त कामयमोजनाभा प्राङ्जवङ्झधक 
ऺभता, मोजनाको सॊवेदनशीरता, कामायन्वमन प्राथङ्झभकीकयण, नगद प्रवाहको 
अवथथा सभेतको आधायभा कङ्ट नै सॊशोधन गनङ्टयऩनन देङ्ञखएभा प्रभङ्टख प्रशासकीम 
अङ्झधकृतरे सङ्टझाव ङ्छदनसक्न ेय मसयी प्राप्त बएको सङ्टझाव सभेतको आधायभा 
सम्फङ्ञन्धत शाखा÷इकाई य वडा सङ्ञचवरे कामायन्वमन कामयमोजनाभा सॊशोधन 
गयी ५ ङ्छदनङ्झबत्र ऩङ्टन् ऩेश गनङ्टयऩनन । मसयी प्राप्त कामायन्वमन कामयमोजनाराई 
प्रभङ्टख प्रशासकीम अङ्झधकृतरे एकीकृत गयी फजेट थवीकृत बएको २१ 
ङ्छदनङ्झबत्र कामयऩाङ्झरका सभऺ ऩेश गयी थवीकृत गयाउने ।  

(ज) श्रावण १५ सम्भ् सबारे थवीकृत गयेको वङ्जषयक फजेट तथा कामयिभ 
सवयसाधायणको जानकायीका राङ्झग प्रकाशन गनङ्टयऩनन । साथै मसराई 
गाउॉऩाङ्झरकाको वेवसाईटभा सभेत प्रकाशन गनङ्टयऩनन ।  

(झ) श्रावण भङ्जहनाङ्झबत्र् वाङ्जषयक खङ्चयद मोजना य गङ्टरुमोजना थवीकृत गनन ।  

(ञ) चारङ्ट आ.व.को ऩौष भसान्तसम्भ् सङ्घीम तथा प्रदेश सयकायफाट ङ्जवशेष 
अनङ्टदान तथा सभऩङ्टयक अनङ्टदानका राङ्झग आह्वान हङ्टने आमोजना प्रथताव 
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(आफ्नो ङ्जवषमगत ऺेत्रसॉग सम्फङ्ञन्धत) तमाय गनय कामयऩाङ्झरकाराई सहमोग 
गनन । 

(ट) असाय य ऩौष् गाउॉ सबाको वजेट अङ्झधवेशन य ङ्जवधमेक अङ्झधवेशनभा आफ्नो 
ङ्जवषमऺेत्रभा आवश्मक ऩनन कानङ्टनको भथमौदा गयी ङ्जवधमेक सङ्झभङ्झतभा ऩेश 
गनन ।   

(ठ) तोङ्जकएका अन्म कामयहरु गनन । 

१२. सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी व्मवथथा् (१)  ङ्जवषमत सङ्झभङ्झतको फैठक साभान्मतमा एक आङ्झथयक 
वषयभा वैशाख, जेठ य ऩौष भङ्जहनाको ऩन्र गतेङ्झबत्र ऩनन गयी कङ्ञम्तभा तीन ऩटक फथनछे ।  

(२) सङ्झभङ्झतको फैठक सॊमोजकरे तोकेको ङ्झभङ्झत, सभम य थथानभा फथनेछ । सङ्झभङ्झतका 
सदथमभध्मे कङ्ञम्तभा एकाउङ्ङ प्रङ्झतशत सदथमको उऩङ्ञथथती बएभा फैठकको गणऩङ्टयक सङ्खतमा 
ऩङ्टगेको भाङ्झनने छ ।  

(३) फैठकको अध्मऺता सॊमोजकरे गननछ य ङ्झनजको अनङ्टऩङ्ञथथङ्झतभा सङ्झभङ्झतभा 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गनन कामयऩाङ्झरकाका सदथमभध्मेफाट जेष्ठ सदथमरे फैठकको अध्मऺता गननछ ।  

(४) सङ्झभङ्झतको फैठकको ङ्झनणयम सवयसम्भतीफाट हङ्टनेछ । सवयसम्भती हङ्टन नसकेभा 
सङ्झभङ्झतका कङ्ट र सदथम सङ्खतमाको फहङ्टभतफाट गयेको ङ्झनणयम भान्म हङ्टनेछ ।  

(५) सङ्झभङ्झतरे आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्जवषम ङ्जवऻहरुराई फैठकभा आभन्त्रण गनय 
सक्नेछ ।  

(६) फैठकको ङ्झनणयम सङ्झभङ्झतको सॊमोजकरे प्रभाङ्ञणत गननछ । 

१३. सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतवेदन्  (१) सङ्झभङ्झतरे आपङ्ट रे सम्ऩादन गयेको काभको प्रङ्झतवेदन तमाय गयी 
सॊमोजक भापय त कामयऩाङ्झरकाको फैठकभा ऩेश गनङ्टय ऩननछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ ऩेश बएको प्रङ्झतवेदन उऩय छरपर गयी कामयऩाङ्झरकारे 
प्रङ्झतवेदनभा उङ्ञल्रङ्ञखत सङ्टझाव कामायन्वमनको राङ्झग आवश्मक व्मवथथा ङ्झभराउनङ्ट ऩननछ । 

१४. उऩसङ्झभङ्झत गठन् (१) सङ्झभङ्झतरे आफ्नो कामय सङ्टव्मवङ्ञथथत, ङ्झछटोछङ्चयतो य प्रबावकायी रुऩभा 
सम्ऩङ्ङ गनय, कङ्ट नै ङ्जवषमभा ऩयाभशय ङ्झरन तथा आफ्नो ऺेत्राङ्झधकाय ङ्झबत्रको ङ्जवषमभा छानङ्जवन 
गनय कामयऺ ेत्र य सभमावङ्झध तोकी आवश्मकता अनङ्टसाय उऩसङ्झभङ्झत गठन गनय सक्नेछ । 
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको उऩसङ्झभङ्झतरे ङ्झनधायङ्चयत सभमभा सङ्झभङ्झत सभऺ प्रङ्झतवेदन 
ऩेश गनङ्टयऩननछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ गङ्छठत उऩसङ्झभङ्झतरे आपङ्ट राई तोङ्जकएको ङ्ञजम्भेवायी ऩङ्टया 
गयेऩश्चात थवत् ङ्जवघटन हङ्टनेछ ।  

 

 

ऩङ्चयच्छेद ६ 

ङ्जवङ्जवध 

१५. सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारम् गाउॉऩाङ्झरकाको सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतको सदथम सङ्ञचव प्रभङ्टख 
यहेको शाखा वा कामयऩाङ्झरकारे तोङ्जकङ्छदएको थथानभा सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारम यहनेछ ।  

१६. सङ्झभङ्झतराई आवश्मक ऩनन फजेट व्मवथथा् सङ्झभङ्झतराई फैठक सञ्चारन, अध्ममन, भूल्माङ्कन, 

अनङ्टगभन य छानङ्जवन गनय आवश्मक ऩनन फजेट कामयऩाङ्झरकारे उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩननछ ।  

१७. सूचना तथा कागजात उऩरब्ध गयाउनङ्टऩननM सङ्झभङ्झतरे भागेका प्रभाण, कागजात उऩरब्ध गयाउनङ्ट  
कामयऩाङ्झरका एवभ  सो अन्तयगतका कभयचायीको कतयव्म हङ्टनेछ ।  

१८. कामयऺ ते्रसॉग सम्फङ्ञन्धत थथरगत भ्रभण सम्फन्धी व्मवथथाM सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयम अनङ्टसाय सॊमोजक, 

सदथम वा उऩसङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीरे आफ्नो कामयऺ ेत्रसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमभा अध्मऺको 
थवीकृतभा गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबत्रको कङ्ट नै कामयथथर तथा आमोजना थथरभा भ्रभण गनय सक्नेछ ।  

१९. कामयताङ्झरकाको ङ्झनभायण तथा कामयङ्जवङ्झधको ऩारनाM (१) सङ्झभङ्झतरे आफ्नो कामय सभमभै सम्ऩङ्ङ 
गनय कामयताङ्झरका ङ्झनभायण गनय सक्नेछ य सो कामयताङ्झरका ऩारना गनङ्टय सफै सदथमहरुको 
कतयव्म हङ्टनेछ ।  

(२) कामयङ्जवङ्झधभा उङ्ञल्रङ्ञखत व्मवथथाको ऩारना गयाउने सम्फन्धभा सॊमोजकको ङ्झनणयम 
अङ्ञन्तभ हङ्टनेछ ।  

२०. सङ्झभङ्झतको अङ्झबरेखM (१) सङ्झभङ्झतरे आपूरे सम्ऩादन गयेका काभको अङ्झबरेख दङ्टरुथत याख्नङ्ट 
ऩननछ ।   



15 
 

(२)  सङ्झभङ्झतरे आपनो कामयऺ ेत्र ङ्झबत्रको कङ्ट नै काभ, कायवाहीको प्रकृङ्झत य ङ्जवषमको 
गाङ्ञम्बमयताराई दृङ्जष्टगत गयी गोप्म याख्नङ्ट ऩनन अङ्झबरेखहरु सावयजङ्झनक गनङ्टय हङ्टॊदैन ।  

(३) सङ्झभङ्झतभा बएको छरपर, ङ्झनणयम य काभकायवाहीसॉग सम्फङ्ञन्धत अङ्झबरेख सङ्झभङ्झत 
सङ्ञचव भापय त  सङ्ञचवारमरे व्मवङ्ञथथत गयी याख्नछे । त्मथतो ङ्झनणयमको अङ्झबरेख सॊमोजकको 
अनङ्टभङ्झत ङ्जवना सङ्ञचवारम फाङ्जहय रैजान सङ्जकन ेछैन । 

२१. कामयङ्जवङ्झधको व्मातमा य सॊशोधन् (१) मस कामयङ्जवङ्झधको व्मातमा कामयऩाङ्झरकारे गननछ ।  

(२) मस कामयङ्जवङ्झधभा कामयऩाङ्झरकारे आवश्मक सॊशोधन वा हेयपेय गनय सक्नेछ ।  
 

 


