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आज लिलि २०७९।०२।१७ गिे िगंिबारका लिन र्स लिलििाङ गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, पंचिी पाचँथरका 

नवलनवायलचि अध्र्क्ष श्री सिर बिािरु अलिकारीज्र्कूो अध्र्क्षिािा िपलसि बिोलजिका कार्यपालिका सिस्र्िरुको 

उपलस्थलििा आ.व २०७८/७९ को सोह्रॏ कार्यपालिका बैठक द्वारा िि उल्िेलिि प्रस्िाविरु िालथ छिफि गरी 
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१. लबषर्गि सलिलि कार्यसञ्चािन कार्यलवलि, २०७९ सम्वबन्ििा । 

२. लबषर्गि सलिलि गठन सम्वबन्ििा । 
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स्िर्णय िं. - १ 

कार्यपालिकािा प्रस्ििु लबषर्गि सलिलि कार्यसञ्चािन कार्यलवलि, २०७९ िाई छिफि पश्चाि ििेार्नसुार सवयसम्विलि द्वारा 

कार्यलवलि पाररि गन ेलनर्यर् गररर्ो । 

 

स्वषयगि सस्िस्ि (कायणसञ्िालि) कायणस्वस्ि, २०७९  

प्रथिाविा: कार्यपालिकािे गठन गरेका लवषर्गि सलिलििरुको कार्यसञ्चािन प्रलक्रर्ािाई ब्र्बलस्थि गरी गाउँपालिकावाट सम्वपािन िुन े

कािकारवािीिाई प्रिावकारी बनाउन वाञ्छनीर् िएकोिे, लिलििाङ गाउँ कार्यपालिकािे र्ो कार्यलवलि बनाएको छ ।  

परिच्छेद– १ 

प्रािस्भिक 

१. ससं्क्षप्त िाि ि प्रािभिः (१)    र्ो कार्यलवलि को नाि “लवषर्गि सलिलि (कार्यसञ्चािन) कार्यलवलि, २०७९” रिकेो छ । 

  (२)  र्ो कार्यलवलि स्थानीर् राजपत्रिा प्रकाशन िएको लिलििलेि िाग ूिुनछे ।  

२. परििाषाः लबषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा र्स कार्यलवलििा, – 

  (क) “अध्र्क्ष” िन्नािे लिलििाङ गाउँपालिकाको अध्र्क्ष सम्वझन ुपछय ।  

(ि) “कार्यपालिका” िन्नािे लिलििाङ गाउँपालिकाको कार्यपालिका सम्वझन ुपछय । 

(ग) “लवषर्गि सलिलि” िन्नािे लिलििाङ गाउँपालिका (कार्यसम्वपािन) लनर्िाविी, २०७४ को लनर्ि १५ बिोलजि 

गठन िुने सलिलि सम्वझन ुपछय । 

(घ) “सलचव” िन्नािे लवषर्गि सलिलिको सलचवको रुपिा काि गनय िलटएको कियचारी सम्वझन ुपछय । 

(ङ) “सिस्र्” िन्नािे लवषर्गि सलिलिको सिस्र् सम्वझन ुपछय । 

(च) “संर्ोजक” िन्नािे लवषर्गि सलिलिको संर्ोजक सम्वझन ुपछय । 

  

परिच्छेद २ 

स्वषयगि सस्िस्ि सभबन्िी व्यवथिा 

३. स्वषयगि सस्िस्ि गठि स्बस्ि: (१) लिलििाङ गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्वपािन) लनर्िाविी, २०७४ को लनर्ि १५ बिोलजि गठन 

िुने प्रत्रे्क लवषर्गि सलिलििा कार्यपालिकाका सिस्र्िध्र्े िलििा, िलिि वा अल्पसंख्र्क सििेको प्रलिलनलित्व िुनेगरी अध्र्क्षिे 

िोके बिोलजि एक जना संर्ोजक र कार्यपालिकािे िोकेको गाउँ सिाका िईु जना सिस्र् रिनेछन ्। 

(२) उपिफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेलिएको िएिा पलन र्ोजना िजुयिाको िालग गठन िुन ेलबषर्गि सलिलििा सम्वबलन्िि 

लबषर्गि शािाका प्रििुिरु पिने सिस्र्को रुपिा रिनेछन ्। 

  (३) लबषर्गि सलिलिको कािकारवािीिाई सिजीकरर् गनय प्रििु प्रशासकीर् अलिकृििे सम्वबलन्िि लवषर्गि शािाको 

प्रििुिाई सलचवको रुपिा काि गनय िटाउने छ ।   

  (४) उपिफा (३) िा जनुसकैु कुरा िेलिएको िएिा पलन र्ोजना िजुयिाको िालग गलठि लवषर्गि सलिलिको सन्िियिा 

उपिफा (२) बिोलजिका सिस्र्िरुिध्र्े कार्यपालिकािे कुनै एक शािा प्रििुिाई सिस्र् सलचवको रुपिा काि गने गरी िोक्नछे । 

 (५) र्स कार्यलवलि बिोलजि लबषर्गि सलिलिको संर्ोजक र सिस्र् िोक्िा लबषर्क्षते्रको ज्ञान, अनिुव र लनजिे सलिलििा 

परु् र्ाउन सक्ने र्ोगिान सिेिका आिारिा लिल्िो लबषर्गि सलिलििा सिाबेश गनय प्राथलिकिा लिनपुनेछ । 

४. सयंोजक ि सदथयको पदावस्ि : (१) लवषर्गि सलिलिका संर्ोजक र िफा ३ को उपिफा (१) बिोलजि िोलकएका सिस्र्को 

पिावलि पाँच वषयको िुनछे ।  

(२) उपिफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेलिएको िएिा पलन लनजको अनिुव र सलिलिको काििा परु् र्ाउन सक्ने र्ोगिान 

सिेिका आिारिा संर्ोजक र सिस्र्को लजम्विेवारी आवश्र्किा अनसुार पररवियन वा िरेफेर गनय र्स ्र्वस्थािे बािा परु् र्ाएको 

िालनने छैन ।  

परिच्छेद ३ 

स्वषयगि सस्िस्िको कायणके्षत्र, काि, किणव्य ि अस्िकाि 

५. स्वषयगि सस्िस्िको कायणके्षत्रः (१) गाउँपालिकाको आवलिक र्ोजना, लबषर्क्षते्रगि रर्नीलिक र्ोजना, िध्र्िकािीन िचय 

संरचना र बालषयक बजेट िथा कार्यक्रि िजुयिाको सन्िियिा लबषर्गि सलिलिको कार्यक्षते्र अनसुचूी - १ िा उल्िेि िए बिोलजि िुनछे 

  (२) कार्यपालिकाको बैठकिा प्रस्ििु िएका प्रस्िाविध्रे् थप अध्र्र्न गनुय पने िलेिएका नीलि िथा काननू िजुयिा, 

संशोिन वा पररिाजयन जस्िा नीलिगि लवषर्िा कार्यपालिकािाई रार् परािशय प्रिान गन ेसन्िियिा लबषर्गि सलिलिको कार्यक्षेत्र 

अनसुचूी - २ िा उल्िेि िए बिोलजि िुनेछ । 
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६. स्वषयगि सस्िस्िको काि, किणव्य ि अस्िकािः (१) िफा ५ को उपिफा (१) बिोलजि गाउँपालिकाको आवलिक र्ोजना िथा 

लबषर्क्षेत्रगि रर्नीलिक र्ोजना िजुयिाको सन्िियिा लवषर्गि सलिलििरुको काि, किय्र् र अलिकार ििेार् बिोलजि िुनेछः 

(क) आवलिक िथा लबषर्क्षेत्रगि रर्नीलिक र्ोजना िजुयिाको िालग आवश्र्क पन ेआिाररेिा िथ्र्ाङ्क एवि ्

लवषर्क्षेत्रगि वस्िलुस्थलि लववरर् िर्ार गन,े 

(ि)  िीघयकािीन सोच अनरुुप लवषर्क्षेत्रगि िक्ष्र्, उद्दशे्र् िथा रर्नीलि लनिायरर् गने, 

(ग)   लवषर्क्षते्रगि स्रोि अनिुान िथा प्रक्षपेर् गने, 

(घ)   लवषर्क्षते्रगि अपेलक्षि उपिलब्ि िथा नलिजा िाका िर्ार गने, 

(ङ)   लवषर्क्षते्रगि प्रििु आर्ोजना िथा कार्यक्रि िजुयिा गन,े 

(च)  लवषर्वस्िु उपर सििालगिाििूक लवलिवाट छिफि गरी सझुाव र लनष्कषय सलििको प्रलिबेिन आवलिक 

र्ोजना िजुयिा लनिशेक सलिलि सिक्ष पेस गन,े 

(२) िफा ५ को उपिफा (१) बिोलजि गाउँपालिकाको िध्र्िकािीन िचय संरचना िथा वालषयक लवकास र्ोजना िजुयिाको 

          सन्िियिा लवषर्गि सलिलििरुको काि, किय्र् र अलिकार ििेार्बिोलजि िुनेछः 

(क) स्रोि अनिुान िथा बजेट सीिा लनिायरर् सलिलििे िाग गरेका लवषर्क्षेत्रगि लववरर् िथा िथ्र्ाङ्क उपिब्ि 

गराउने, 

(ि)  लवषर्गि रुपिा कार्यक्रि िथा आर्ोजनाको प्राथलिकीकरर्को आिार िर्ार गने, 

(ग) लवषर्क्षते्रगि रुपिा प्रस्िालवि कार्यक्रि िथा आर्ोजनाको लत्रवषीर् िचय प्रक्षपेर् सलििको िध्र्िकािीन िचय 

संरचना र आगािी आलथयक वषयको बजेट उपर छिफि र लवशे्लषर् गन,े 

(घ)  लवषर्गि क्षेत्रका प्रस्िालवि आर्ोजना िथा कार्यक्रििरु आवलिक र्ोजना, लवषर्क्षते्रगि रर्नीलिक र्ोजना 

िथा चािु िध्र्िकािीन िचय संरचना अनरुूप िए निएको एकीन गरी सािञ्जस्र्िा कार्ि गन,े 

(ङ)  सम्वबलन्िि लवषर्क्षेत्रलित्र पने उपक्षते्रबीच आर्ोजना िथा कार्यक्रििरुको िोिोरोपना िटाउन,े सािञ्जस्र्िा र 

बजेटको सन्िुिन कार्ि गन,े 

(च)  स्रोि अनिुान िथा बजेट सीिा लनिायरर् सलिलििे पठाएको बजेट सीिा र िागयिशयनको आिारिा कार्यक्रि 

िथा आर्ोजनाको प्राथलिकिा लनिायरर् गरी लवषर्क्षते्रगि िध्र्िकािीन िचय संरचना र वालषयक बजटे िथा 

कार्यक्रि िजुयिा गरी बजेट िथा कार्यक्रि िजुयिा सलिलििा पेस गने, 

(छ) लवषर्गि क्षेत्रसँग सम्वबलन्िि गैरसरकारी संस्था, सिकारी िगार्ि साििुालर्क सङ्घ संस्थाको वालषयक कार्यक्रि 

गाउँपालिकाको वालषयक र्ोजना िथा कार्यक्रििा सिावेश गनय आवश्र्क सिन्वर् गने, 

(ज)  कार्यपालिकाबाट िोलकए बिोलजिका अन्र् कार्य गने । 

(३) उपिफा (१) र (२) को प्रर्ोजनको िालग लबषर्गि सलिलििे आर्ोजना िथा कार्यक्रिको प्राथलिकीकरर् गरी प्रस्िाव 

गिाय वािाबरर्ीर् सन्ििुन, सािालजक सिावेशीकरर्, लवपि ब्र्बस्थापन, िैंलगक सिानिा िथा लिगो लवकास िक्ष्र्को प्रालि जस्िा 

लबषर्िरुिा पर्ायि ध्र्ान लिई लबषर्क्षेत्रगि सन्िुिन र सिन्वर् कार्ि गनुयपनेछ ।  

(४) िफा ५ को उपिफा (२) बिोलजि कार्यपालिकावाट रार् सझुाबको िालग प्राि नीलिगि लवषर्िा सलिलििे लवषर्वस्िुको 

गाम्विीर्यिा, सोबाट पनय सक्ने िीघयकािीन प्रिाव िथा आलथयक िालर्त्व र प्रचलिि काननूी ्र्वस्था सििेका आिार अध्र्र्न लवशे्लषर् 

गरी रार् सझुाव सलििको प्रलिवेिन कार्यपालिकािा पेस गनुयपनेछ । 

(५) र्स िफा बिोलजि सम्वपािन गने कािको लसिलसिािा लवषर्गि सलिलििे लवषर्गि शािा प्रििु वा अन्र् कुनै 

कियचारी िथा लवषर् लवज्ञिाई बैठकिा आिन्त्रर् गनय वा कुन ैस्थानको अविोकन गनय गराउन सक्नेछ ।   

परिच्छेद– ४ 

स्वषयगि सस्िस्िका पदास्िकािीको काि, किणव्य ि अस्िकाि 

७. सयंोजकको काि, किणव्य ि अस्िकािःलवषर्गि सलिलिको संर्ोजकको काि, किय्र् र अलिकार ििेार् बिोलजि िुनेछः–  

 (क)  सलिलिको बैठकको अध्र्क्षिा गन,े 

 (ि)  सलिलिको बैठकको लिलि, सिर् र स्थान िोक्ने,  

  (ग)  बैठकको कार्यसचूी िर् गन,े 

(घ)  सलिलिसँग सम्वबलन्िि लवषर्क्षेत्रिा अन्िर लवषर्गि सलिलि र अन्िर लनकार्गि सिन्वर् गने, 

  (ङ)  सिस्र्िरुको लजम्विेवारी बाँडफाँट गने, 

  (च) सलिलििे िोकेका अन्र् कार्य गन,े 

८. सदथयको काि, किणव्य ि अस्िकािः लवषर्गि सलिलिका सिस्र्को काि, किय्र् र अलिकार ििेार्बिोलजि िुनेछः– 

(क)  सलिलिको बैठकिा उपलस्थि िइ आफ्नो रार् सझुाव र िारर्ा राख्न,े   

  (ि)  आफूिाई िोलकएको कार्यलजम्विेवारी लनवायि गन,े 
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 (ग)  सलिलि वा संर्ोजकिे िोकेका अन्र् कार्य गने, 

९. सदथय सस्िवको काि, किणव्य ि अस्िकािः लवषर्गि सलिलिका सिस्र् सलचवको काि, किय्र् र अलिकार ििेार्बिोलजि 

िुनेछः– 

  (क) सलिलिको सलचव िई काि गने,   

(ि)  संर्ोजकको लनिशेन अनरुूप बैठकको कार्यसचूी िथा प्रस्िाव िर्ार गरी  सिस्र्िरुिाई पत्राचार गन,े 

(ग)  लवषर्क्षेत्रसँग सम्वबलन्िि लवषर्िरुिा आवश्र्क सचूना िथा िथ्र्ाङ्क सङ्किन, लवशे्लषर् गरी 

सलिलिको बैठकिा पेस गन,े 

(घ)  सलिलिको सिग्र कार्यको प्रिावकाररिाका िालग कार्यर्ोजना िजुयिा गने र कार्ायन्वर्नको लनलित्त 

प्रस्िाव िर्ार गरी सलिलििा पेस गने,  

(ङ)  सलिलिको कार्यसम्वपािन प्रलिवेिन िर्ार गरी बैठकिा पेस गने, 

(च)  सलिलिको कािकारबािी िथा बैठकका लनर्यर्सँग सम्वबलन्िि लवषर्को अलििेि राख्ने, 

(छ)  सलिलिको लनर्यर् कार्ायन्वर्न गन ेगराउने, 

(ज)  सलिलि वा संर्ोजकिे िोकेका अन्र् कार्य गने,  

परिच्छेद– ५ 

स्बषयगि सस्िस्िको बैठक सभबन्िी ब्यबथिा  

१०. आवस्िक ििा िर्िीस्िक योजिा िजजणिा सभबन्िी बैठक: (१) िफा ६ को उपिफा (१) बिोलजि गाउँपालिकाको आवलिक 

र्ोजना िथा लबषर् क्षेत्रगि रर्नीलिक र्ोजना िजुयिा कार्यको िालग लवषर्गि सलिलिको बैठक आवलिक र्ोजना िजुयिा लनिशेक 

सलिलिको संर्ोजकसँगको सिन्वर्िा आबश्र्किा अनसुार बस्नछे । 

  (२) लबषर्गि सलिलिको बैठक संर्ोजकको लनिशेनिा सिस्र्-सलचबिे बोिाउनेछ । र्स्िो बैठकिा र्थासम्विब सबै 

सिस्र्िरुको उपलस्थलि िुने ब्र्बस्था लििाउन ुपनछे ।  

  (३) बैठकको अध्र्क्षिा संर्ोजकिे गनेछ र लनजको अनपुलस्थलििा सलिलििा प्रलिलनलित्व गने कार्यपालिकाका 

सिस्र्िध्र्ेबाट जेष्ठ सिस्र्िे अध्र्क्षिा गनेछ । 

(४) लबषर्गि सलिलििे बैठकिा लवषर्गि लवज्ञको रुपिा कुन ै्र्लक्त वा संस्थाका प्रलिलनलििाई आिन्त्रर् गरी सल्िाि, 

सझुाव लिन सक्नछे । 

११. िध्यिकालीि खिण सिंििा ििा वास्षणक स्वकास योजिा िजजणिासभबन्िी बैठक: (१) िफा ६ को उपिफा (२) बिोलजि 

गाउँपालिकाको िध्र्िकािीन िचय संरचना िथा वालषयक लवकास र्ोजना िजुयिा कार्यको िालग बजेट िथा कार्यक्रि िजुयिा सलिलिको 

संर्ोजकसँगको सिन्वर्िा लवषर्गि सलिलिको बैठक संर्ोजकको लनिशेनअनरुुप सिस्र्-सलचबिे बोिाउनेछ । 

  (२) उपिफा (१) को प्रर्ोजनको िालग लबषर्गि सलिलिको बैठक आबश्र्किा अनसुार बस्नेछ । 

(३) बैठकको अध्र्क्षिा संर्ोजकिे गनेछ र लनजको अनपुलस्थलििा सलिलििा प्रलिलनलित्व गने        

कार्यपालिकाका सिस्र्िध्र्ेबाट जषे्ठ सिस्र्िे अध्र्क्षिा गनेछ । 

  (४) लबषर्गि सलिलििे बैठकिा लवषर् लवज्ञको रुपिा कुन ै्र्लक्त वा संस्थाका प्रलिलनलििाई        आिन्त्रर् गरी सल्िाि, 

सझुाव लिन सक्नछे । 

(५) लबषर्गि सलिलििे लबषर्क्षेत्रगि िध्र्िकािीन िचय संरचना िथा वालषयक लवकास र्ोजनाको िस्र्ौिा िजुयिा गन े

क्रििा अनसुचूी ३ बिोलजिको कार्यिालिकासँग सािन्जस्र्िा कार्ि िुने गरी कार्य गनुयका साथै त्र्स्िो िस्र्ौिा जेठ २५ गिेलित्र 

बजेट िथा कार्यक्रि िजुयिा सलिलििा पेस गनुयपनेछ । 

१२. िीस्िगि स्बषयसभबन्िी बैठक: (१) िफा ६ को उपिफा (३) बिोलजि कार्यपालिकावाट प्राि  नीलिगि लवषर्िा रार् सझुाब 

सलििको प्रलिबेिन पेस गनय लवषर्गि सलिलिको बैठक संर्ोजकको अध्र्क्षिािा बस्नछे । 

  (२) लबषर्गि सलिलिको बैठक आवश्र्किा अनसुार संर्ोजकिे िोकेको लिलि, सिर् र स्थानिा बस्नेछ । लबषर्गि 

सलिलिका सिस्र्िध्र्े कलम्वििा ५१ प्रलिशि सिस्र्को उपलस्थिी िएिा बैठकको गर्परुक सङ्ख्र्ा पगुेको िालननेछ ।   

(३) लबषर्गि सलिलिको बैठकको लनर्यर् सवयसम्विलिबाट िुनछे । सवयसिि्लि िुन नसकेिा सलिलिका कुि सिस्र् 

सङ्ख्र्ाको बिुििबाट गरेको लनर्यर् िान्र् िुनेछ ।  

(४) लबषर्गि सलिलििे बैठकिा लवषर्गि लवज्ञको रुपिा कुन ै्र्लक्त वा संस्थाका प्रलिलनलििाई आिन्त्रर् गरी सल्िाि, 

सझुाव लिन सक्नछे । 

(५) बैठकको लनर्यर् लबषर्गि सलिलिको संर्ोजकिे प्रिालर्ि गनेछ ।  

१३. उपसस्िस्ि गठि गिण सक्िे: िफा (६) को उपिफा (३) बिोलजि कार्यपालिकावाट प्राि लबषर्िा लबषर्गि सलिलििे छानलवन एबि ्

लबशेष अध्र्र्न गनय आवश्र्क ििेिेा कार्यक्षते्र र सिर्ावलि िोकी सलिलिका सिस्र्को संर्ोजकत्विा बढीिा िीन सिस्र् रिकेो 

उपसलिलि गठन गनय सक्नेछ । 



१६ औ गाउँ कार्यपालिका बैठक 

(२) उपिफा (१) बिोलजि गलठि उपसलिलििे लनिायररि सिर्िा सलिलि सिक्ष प्रलिवेिन पेस गनुयपनछे ।  

(३) उपिफा (१) बिोलजि गलठि उपसलिलििे आफूिाई िोलकएको लजम्विेवारी परुा गरेपश्चाि उपसलिलि स्विःलवघटन 

       िुनछे ।  

    परिच्छेद ६ 

स्वस्वि 

१४. स्बषयगि सस्िस्िको सस्िवालयः लवषर्गि सलिलिको सलचवािर् सो सलिलिको सलचवको रुपिा काि गनय िोलकएको लवषर्गि 

शािा प्रििुको कार्ायिर् वा कार्यपालिकािे िोलकलिएको स्थानिा रिनेछ ।  

१५. स्बषयगि सस्िस्िलाई आवश्यक पिे बजेट व्यवथिाः लबषर्गि सलिलिको बैठक सञ्चािन िथा सलिलिको कािसँग सम्वबलन्िि 

लवषर्िा अध्र्र्न, अनगुिन वा छानलवन गनय आवश्र्क पने बजेट कार्यपालिकािे उपिब्ि गराउन ुपनछे ।  

१६. सिूिा ििा कागजाि उपलब्ि गिाउिजपिे : लबषर्गि सलिलििे आफ्नो कािसँग सम्वबलन्िि लवषर्िा िाग गरेका सचूना वा 

कागजाि उपिब्ि गराउन ुकार्यपालिका एवि ्सो अन्िरगिका कियचारीको किय्र् िुनेछ ।  

१७. थिलगि भ्रिर् गिण सक्िे: लबषर्गि सलिलिको लनर्यर् अनसुार संर्ोजक, सिस्र् वा उपसलिलिका पिालिकारीिे आफ्नो कार्यक्षते्रसँग 

सम्वबलन्िि लवषर्िा अध्र्क्षको लस्वकृलििा गाउँपालिका लित्रको कुन ैकार्यस्थि िथा आर्ोजना स्थििा भ्रिर् गनय सक्नेछ ।  

१८. कायणिास्लका ििा कायणस्वस्िको पालिा: (१) लबषर्गि सलिलििे आफ्नो कार्यसम्वपािनिाई ्र्वलस्थि गनय  कार्यिालिका 

स्वीकृि गरी िाग ूगनय सक्नेछ । 

(२) उपिफा (१) बिोलजि स्वीकृि िएको कार्यिालिका िथा र्स कार्यलवलिको पािना गनुय सबै सिस्र्को किय्र् िुनछे ।  

१९. स्बषयगि सस्िस्िको अस्िलेख: (१) लबषर्गि सलिलििे आफूिे सम्वपािन गरेका कािको अलििेि िरुुस्ि राख्न ुपनछे ।   

(२) लबषर्गि सलिलििे आफ्नो कार्यक्षेत्र लित्रको कुनै काि, कारवािीको सम्वबन्ििा प्रचलिि काननू बिोलजि गोप्र् राख्न ु

पने अलििेििरु सावयजलनक गनुय िुिँनै ।  

(३) लबषर्गि सलिलििा िएको छिफि, लनर्यर् र कािकारवािीसँग सम्वबलन्िि अलििेि सलिलि सलचव िाफय ि ्

सलचवािर्िे ्र्वलस्थि गरी राख्नछे ।  

२०. कायणस्वस्िको सशंोििः र्स कार्यलवलििा कार्यपालिकािे आवश्र्क संशोिन वा िरेफेर गनय सक्नेछ ।  

२१. आवश्यक व्यवथिा गिण सक्िेः र्स कार्यलवलिको कार्ायन्वर्निा कुनै वािा अड्काउ उत्पन्न िएिा कार्यपालिकािे आवश्र्क 

्र्वस्था गरी वािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।  

 

अिजसिूी-१ 

(िफा ५ को उपिफा (१) सँग सम्वबलन्िि) 

(१) सािालजक लवकास सलिलिको कार्यक्षेत्र: 

  (क)  लशक्षा, संस्कृलि, िाषा, किा िथा सालित्र् 

  (ि)  जनस्वास्थ्र् िथा पोषर्, 

  (ग)  िानपेानी िथा सरसफाई, 

(घ)  िलििा, वािबालिका र सािालजक सिावेशीकरर्, 

  (ङ)  र्वुा, ििेकुि िथा नवप्रवियन 

 

(२) पवूायिार लवकास सलिलिको कार्यक्षेत्र:  

(क)  िवन, वस्िी, आवास िथा शिरी लवकास, 

(ि)  सडक, पिु िथा र्ािार्ाि ब्र्बस्था, 

(ग)  जिस्रोि, लवद्यिु िथा स्वच्छ उजाय, 

(घ)  सचूना िथा सञ्चार प्रलवलि लवकास, 

(३) आलथयक लवकास सलिलिको कार्यक्षेत्र:  

(क)  कृलष लवकास,  

(ि)  पशपुन्छी लवकास, 

(ग)  लसंचाई, 

(घ) पर्यटन प्रबर्द्यन, 

(ङ) सिकारी िथा गररवी लनवारर् एबि लवत्तीर् क्षेत्र, 

(च) उद्योग, ्र्ापार िथा ्र्वसार्, 

(छ) श्रि िथा रोजगार प्रबर्द्यन, 
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(४) वन, वािावरर् िथा लवपि ््र्वस्थापन सलिलिको कार्यक्षते्र:     

  (क)  वन, िररर्ािी र जैलवक लवलवििा संरक्षर्, 

  (ि)  ि-ूसंरक्षर् र जिािार ्र्वस्थापन, 

  (ग)  वािावरर् िथा फोिोरििैा ब्र्बस्थापन, 

(घ)     लवपि जोलिि न्र्नूीकरर् र ्र्वस्थापन, 

(ङ)      जिवार् ुपररवियन अनकूुिन िथा उत्थानलशििा, 

(५) सशुासन िथा संस्थागि लवकास सलिलिको कार्यक्षते्र: 

  (क)  स्थानीर् सेवा िथा जनशलक्त ब्र्बस्थापन, 

  (ि)  सङ्गठन िथा क्षििा लवकास, 

(ग)  राजस्व िथा श्रोि पररचािन, 

  (घ)  िथ्र्ांक प्रर्ािी, र्ोजना र लवकास ्र्वस्थापन, 

(ङ)      नीलि, काननू, सेवा प्रवाि, न्र्ार् िथा सशुासन, 

अिजसिूी - २ 

(िफा ५ को उपिफा (२) सँग सम्वबलन्िि) 

(१) सािालजक लवकास सलिलिको कार्यक्षेत्र: 

  (क)  आिारििू िथा िाध्र्लिक लशक्षा सम्वबन्िी, 

  (ि)  िेिकुि िथा अलिररक्त लक्रर्ाकिाप सम्वबन्िी, 

  (ग)  िानपेानी ्र्वस्थापन,आिारििू स्वास्थ्र् िथा सरसफाई सम्वबन्िी, 

(घ)  िैंलगक सिानिा िथा सािालजक सरुक्षा सम्वबन्िी (िैंलगक सिानिा, वािवालिका, लकशोर लकशोरी िथा र्वुा, 

अपाङ्गिा िएका ्र्लक्त िथा जेष्ठ नागररक), 

  (ङ)  गैरसरकारी संस्था पररचािन, सिन्वर् िथा लनर्िन सम्वबन्िी, 

  (च)  सािालजक सरुक्षा कार्यक्रि िथा ्र्लक्तगि घटना ििाय सम्वबन्िी, 

  (छ)  िाषा, सालित्र्, किा, संस्कृलि िथा सम्वपिासम्वबन्िी, 

(२) पवूायिार लवकास सलिलिको कार्यक्षते्रः  

(क)  सडक िथा र्ािार्ाि पवूायिार सम्वबन्िी, 

(ि)  जिलवद्यिु, उजाय, सडक वत्ती सम्वबन्िी, 

(ग)  सचूना िथा सञ्चार प्रलवलि लवकास िथा लवस्िार सम्वबन्िी, 

(घ)  एफ.एि. सञ्चािन सम्वबन्िी, 

(ङ)  िवन िथा िवन संलििा एवि ्लनिायर् इजाजि सम्वबन्िी, 

(च)  जग्गा नाप नक्सा, घरजग्गा िनीपजुाय सम्वबन्िी,  

(छ)  ि-ूउपर्ोग िथा वस्िी लवकास सम्वबन्िी, 

(ज)  सावयजलनक लनजी साझिेारी सम्वबन्िी, 

(३) आलथयक लवकास सलिलिको कार्यक्षते्र:  

(क)  कृलष िथा पशपुन्छी सम्वबन्िी, 

(ि)  लसंचाई िथा निी लनर्न्त्रर् सम्वबन्िी, 

(ग)  उद्योग, वालर्ज्र्, पर्यटन प्रवर्द्यन सम्वबन्िी, 

(घ)  िानी िथा िलनज पिाथयको संरक्षर् सम्वबन्िी,   

(ङ)  सिकारी िथा लवत्तीर् क्षते्र सम्वबन्िी, 

(घ) रोजगार प्रबर्द्यन िथा गररबी न्र्नूीकरर् सम्वबन्िी, 

(४) वन, वािावरर् िथा लवपि ््र्वस्थापन सलिलिको कार्यक्षेत्र:   

  (क)  वन, वन्र्जन्िु िथा ि–ूसंरक्षर् सम्वबन्िी, 

(ि)  जैलवक लवलवििा संरक्षर् सम्वबन्िी, 

  (ि)  वािावरर्, पर्ायवरर् एवि ्जिािारक्षेत्र संरक्षर् सम्वबन्िी, 

  (घ)  फोिरििैा ्र्वस्थापन सम्वबन्िी, 

(ङ)  जिउत्पन्न प्रकोप लनर्न्त्रर् सम्वबन्िी, 

  (च)  जिवार् ुपररवियन सम्वबन्िी, 

  (छ) लवपि ््र्वस्थापन, बारुर् र्न्त्र, एम्वविेुन्स सम्वबन्िी, 
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(५)     सशुासन िथा संस्थागि लवकास सलिलिको कार्यक्षेत्र:  

(क)  सेवा प्रवािको िापिण्डसम्वबन्िी, 

  (ि)  स्थानीर् सेवा िथा जनशलक्त लवकास सम्वबन्िी, 

  (ग)  सावयजलनक िरीि िथा सम्वपलत्त ्र्वस्थापन सम्वबन्िी, 

(घ)  सङ्घ, प्रिशे र स्थानीर् ििबीचको सम्वबन्ि र सिन्वर् िथा वडासँगको सिन्वर् सम्वबन्िी, 

  (ङ)  सिा िथा बैठक ्र्वस्थापन सम्वबन्िी, 

(च)  बजार अनगुिन, गरु्स्िर, नापिौि, िाद्य सरुक्षा र उपिोक्ता लिि संरक्षर् सम्वबन्िी, 

  (छ)  आन्िररक र अलन्िि िेिापरीक्षर् सम्वबन्िी, 

  (ज)  लविा, उत्सव, उिी, जात्रा, पवय, उपािी, लविषुर् सम्वबन्िी, 

  (झ)  राजश्व नीलि िथा प्रशासन सम्वबन्िी, 

  (ञ)  लवत्तीर् जोलिि न्र्ूलूनकरर्, आलथयक प्रशासन िथा बेरुज ूफर्छ्र्ौट सम्वबन्िी, 

  (ट)  न्र्ार्, काननू िथा िानव अलिकार प्रवर्द्यन सम्वबन्िी, 

  (ठ)  र्ोजना, अनगुिन िथा िलू्र्ाङ्कन र िथ्र्ाङ्क ्र्वस्थापन सम्वबन्िी, 

  (ड)  सशुासन प्रवर्द्यन, सावयजलनक सनुवुाई, सावयजलनक परीक्षर्, सािालजक परीक्षर् सम्वबन्िी, 

  (ढ) नागररक सन्िुष्टी सवेक्षर् र अन्िर लनकार् सिन्वर् सम्वबन्िी, 

 

अनसुचूी-३ 

(िफा ११ को उपिफा (५) सँग सम्वबलन्िि) 

बास्षणक बजेट ििा कायणक्रि िजजणिा कायण सियसीिा िध्यिकालीि खिण सिंििा िजजणिा सभबन्िी कायण 

नेपाि सरकारवाट राजस्व बाँडफाँट र लवत्तीर् 

िस्िान्िरर्को सीिा प्रालि  

फाल्गनु िसान्ि लित्र  कार्यपालिका सिस्र् र लवषर्गि ििाशािा/शािा 

प्रििुिाई अलिििुीकरर्  

प्रिशे सरकारवाट राजस्व बाँडफाँट र लवत्तीर् 

िस्िान्िरर्को सीिा प्रालि 

चैत्र िसान्ि लित्र  र्ोजना सलिक्षा िथा स्थानीर् आलथयक सवेक्षर् िर्ारी  

नीलि िथा कार्यक्रि िर्ार गरी अध्र्क्षद्वारा सिािा 

पेस  

बैशाि ७ गिेलित्र  लत्रबषीर् िचयको प्रक्षेपर्सलिि बजेटको आकार र स्रोि 

आंकिन  

कूि स्रोि िथा िचय अनिुान, बजेट सीिा लनिायरर्, 

बजेट िागयिशयन िर्ारी, स्वीकृलि  एबि ्ििाशािा / 

शािा र वडा कार्ायिर्िा सम्वप्रेषर्   

बैशाि १५ गिेलित्र  िीन आलथयक बषयको बजेट सीिा लनिायरर् िथा बाँडफाँट, 

िागयिशयन स्वीकृलि एबि ्ििाशािा / शािा र वडा 

कार्ायिर्िा सम्वप्रेषर्  

वस्िी िथा टोिस्िरवाट छनौट िएका आर्ोजना / 

कार्यक्रिसििेको वडा सलिलि र लबषर्गि 

ििाशािा / शािावाट आर्ोजना / कार्यक्रिको 

प्राथलिकीकरर्  

जेठ १५ गिेलित्र  लबषर्क्षेत्रगि िध्र्िकािीन िचय संरचनाको प्रारलम्विक 

िस्र्ौिा िर्ारी िथा लबषर्गि सलिलििा पेस  

वडास्िरीर् िथा लबषर्क्षते्रको बजेट िथा 

कार्यक्रिको प्रस्िाब बजेट िथा कार्यक्रि िजुयिा 

सलिलििा पेस   

जेठ २५ गिेलित्र  लबषर्क्षेत्रगि िध्र्िकािीन िचय संरचनाको  िस्र्ौिा 

उपर सम्वबलन्िि लबषर्गि सलिलििा छिफि िथा 

आबश्र्क पररिाजयन सलििको िस्र्ौिा बजेट िथा 

कार्यक्रि िजुयिा सलिलििा पेस 

बजेट िथा कार्यक्रिको एकीकृि िस्र्ौिा िर्ारी 

िथा कार्यपालिकािा पेस   

असार ५ गिेलित्र  िध्र्िकािीन िचय संरचनाको एकीकृि िस्र्ौिा िर्ारी 

िथा कार्यपालिकािा पेस  

बालषयक बजेट िथा कार्यक्रि कार्यपालिकावाट 

स्वीकृि गरी सिािा पेश   

असार १० गिेलित्र  िध्र्िकािीन िचय संरचना कार्यपालिकावाट स्वीकृि 

गरी सिािा पेस  

बालषयक बजेट िथा कार्यक्रि उपर सिािा छिफि 

र अनिुोिन  

असार िसान्िलित्र  िध्र्िकािीन िचय संरचना उपर सिािा  छिफि िथा 

सिावाट अनिुोिन  
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स्िर्णय िं. - २ 

अनिुोलिि कार्यलवलिको िफा ३ बिोलजि ििेार्नसुारको लवषर्गि सलिलििरु लनम्वनानसुार गठन गने लनर्यर् गररर्ो । 

१. आस्िणक स्वकास सस्िस्ि 

क्र. स काननूी ्र्वस्था पि सम्वपकय  नंबर 

१ िलििा, िलिि वा अल्पसंख्र्क सिस्र् सिेिको प्रलिलनलित्व िुनेगरी गाउँपालिका 

अध्र्क्षिे िोकेको कार्यपालिका सिस्र् श्री गंगािाया स्वश्वकिाण 

संर्ोजक ९८२४९१८६३९ 

२ कार्यपालिकािे िोकेको गाउँसिा सिस्र् श्री लििािवेी ररजाि सिस्र् ९८६२६०२०७७ 

३ कार्यपालिकािे िोकेको गाउँसिा सिस्र् श्री केशर कुिार िाङर्ङु सिस्र् ९८६९८११७१७ 

४ सम्वबलन्िि लवषर्गि शािा प्रििुिरु श्री लिरज पटेि  सिस्र्  ९८२५३२०८४६ 

५ सम्वबलन्िि लवषर्गि शािा प्रििुिरु श्री लवििा वाग्िे सिस्र् ९८१५०२७०२८ 

६ सम्वबलन्िि लवषर्गि शािा प्रििुिरु श्री सजृना रोका सिस्र्  ९८४२५३३००५ 

७ सम्वबलन्िि लवषर्गि शािा प्रििुिरु श्री नारार्र् थापा सिस्र् सलचव ९८४२७३३७६८ 

२. सािास्जक स्वकास सस्िस्ि 

क्र. स काननूी ्र्वस्था पि सम्वपकय  नंबर 

१ िलििा, िलिि वा अल्पसंख्र्क सिस्र् सिेिको प्रलिलनलित्व िुनेगरी गाउँपालिका 

अध्र्क्षिे िोकेको कार्यपालिका सिस्र् श्री सजष्िा लाविी 

संर्ोजक ९८०६०४८८४५ 

२ कार्यपालिकािे िोकेको गाउँसिा सिस्र् श्री टेकराज र्ोङिाङ सिस्र् ९८५२६८४४११ 

३ कार्यपालिकािे िोकेको गाउँसिा सिस्र् श्री िार्ा कन्िङ्वा सिस्र् ९८१७०४२८८७ 

४ स्वास्थ्र् संर्ोजक श्री चन्र प्रसाि लघलिरे सिस्र्  ९८४४६२९१०२ 

५ लशक्षा, र्वूा िथा ििेकुि शािा िफय बाट श्री िोकनाथ िट्टराई सिस्र् ९८४२२०५३०१ 

६ सिार्क िलििा लवकास लनररक्षक श्री सजृना राई सलचव ९८४२४३७६८९ 

३. पूवाणिाि स्वकास सस्िस्ि 

क्र. स काननूी ्र्वस्था पि सम्वपकय  नंबर 

१ िलििा, िलिि वा अल्पसंख्र्क सिस्र् सिेिको प्रलिलनलित्व िुनेगरी गाउँपालिका 

अध्र्क्षिे िोकेको कार्यपालिका सिस्र् श्री पजन्य प्रसाद िाई 

संर्ोजक ९७४१७६२३०१ 

२ कार्यपालिकािे िोकेको गाउँसिा सिस्र् श्री पििा नेपािी सिस्र् ९८६२६५८३८१ 

३ कार्यपालिकािे िोकेको गाउँसिा सिस्र् श्री छलवन्र र्ोङिाङ सिस्र् ९८१८४२२००६ 

४ ईलन्जलनर्र श्री उगनेिलर् लिम्वब ु सिस्र् सलचव ९८२५९०३४०९ 

४. वािाविर् ििा स्वपद व्यवथिापि सस्िस्ि 

क्र. स काननूी ्र्वस्था पि सम्वपकय  नंबर 

१ िलििा, िलिि वा अल्पसंख्र्क सिस्र् सिेिको प्रलिलनलित्व िुनेगरी गाउँपालिका 

अध्र्क्षिे िोकेको कार्यपालिका सिस्र् श्री लबरेन्र िग्रािी 

संर्ोजक ९८४२७६६१२३ 

२ कार्यपालिकािे िोकेको गाउँसिा सिस्र् श्री िड्ग बिािरु राई सिस्र् ९८५२६२००२६ 

३ कार्यपालिकािे िोकेको गाउँसिा सिस्र् श्री लचत्र बिािरु काकी सिस्र् ९८६२६६६०८३ 

४ ईलन्जलनर्र श्री उगनेिलर् लिम्वब ु सिस्र् सलचव ९८२५९०३४०९ 

५. सजशासि ििा संथिागि स्वकास सस्िस्ि 

क्र. स काननूी ्र्वस्था पि सम्वपकय  नंबर 

१ िलििा, िलिि वा अल्पसंख्र्क सिस्र् सिेिको प्रलिलनलित्व िुनेगरी गाउँपालिका 

अध्र्क्षिे िोकेको कार्यपालिका सिस्र् श्री स्वष्र्जकज िािी िट्टिाई 

संर्ोजक ९८६२६८७६१९ 

२ कार्यपालिकािे िोकेको गाउँसिा सिस्र् श्री सकुिार्ा लवश्वकिाय सिस्र् ९८१८९८९९६९ 

३ कार्यपालिकािे िोकेको गाउँसिा सिस्र् श्री लवनोि र्ोङिाङ सिस्र् ९८६२९६२८५० 

४ र्ोजना िथा प्रशासन शािा प्रििु श्री िगुाय प्रसाि लिलम्वसना सिस्र् सलचव ९८४४६४७४४४ 
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स्िर्णय िं. - ३ 

गाउँ कार्यसम्वपािन लनर्िाविी, २०७४ को लनर्ि १७ बिोलजि कार्यपालिकाको िफय बाट जारी गनुयपने सावयजलनक िित्वको 

सचूना, वक्त्र्, लवज्ञलि, गाउँ कार्यपालिका बैठकका लनर्यर्िरु र कार्यपालिकाको कार्यसम्वपािन बारे आि सवयसािारर् िथा 

सरोकारवािािरुिाई लवस्ििृ रुपिा जानकारी गराउने उिेश्र्िे लिलििाङ गाउँ कार्यपालिकाका सिस्र् श्री सन्िोष लिङ्िने                 

िाई गाउँ कार्यपालिकाको प्रवक्ता िोक्ने लनर्यर् गररर्ो ।   

स्िर्णय िं. - ४ 

स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को िफा ६५ बिोलजि र्स गाउँपालिकािा राजश्व सम्वबन्िी परािशयको िालग ििेार् 

बिोलजिको एक स्थानीर् राजश्व परािशय सलिलि गठन गने सवयसम्विि लनर्यर् गररर्ो । सलिलिको काि, किय्र् र अलिकार 

काननुिा िोलकए बिोलजि िुनेछ । 

(क) गाउँपालिका उपाध्र्क्ष श्री सलुित्रा उप्रेिी सेढाई     - संर्ोजक 

(ि) प्रििु प्रशासकीर् अलिकृि श्री लबक्रि लिम्वबु     - सिस्र् 

(ग) कार्यपालिका सिस्र् श्री िीि प्रसाि िमे्व्र्ा     - सिस्र्  

(घ) कार्यपालिका सिस्र् श्री लबिय बिािरु सिुाङ     - सिस्र् 

(ङ) उिोग वालर्ज्र् संघ प्रलिलनलि श्री      - सिस्र् 

(च) घरेि ुिथा साना उिोग प्रलिलनलि श्री      - सिस्र् 

(छ) राजश्व शािा प्रििु श्री सुवास िट्टराई      - सिस्र् सलचव 

स्िर्णय िं. - ५ 

र्स गाउँपालिकािाई प्राि िुन ेआन्िररक आर्, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राि िुन ेरकि, अनिुान, ॠर्, र अन्र् आर्को प्रक्षपेर् र 

सोको सन्िलुिि लविरर्को िाका िथा बजटे सीिा लनिायरर् गनय स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को िफा ६६ 

बिोलजि ििेार्नसुारको एक स्रोि अनिुान िथा बजटे सीिा लनिायरर् सलिलि गठन गने सवयसम्विि लनर्यर् गररर्ो । सलिलिको 

काि, किय्र् र अलिकार काननूिा िोलकए बिोलजि िुनेछ । 

१. गाउँपालिका अध्र्क्ष श्री सिर बिािरु अलिकारी     - संर्ोजक 

२. गाउँपालिका उपाध्र्क्ष श्री सलुित्रा उप्रेिी सेढाई     - सिस्र् 

३. कार्यपालिका सिस्र् श्री  लनम्वकी िोटेनी      - सिस्र् 

४. कार्यपालिका सिस्र् श्री  िनकुिार लिम्वब ु      - सिस्र् 

५. कार्यपालिका सिस्र् श्री  सन्िोष लिङिने      - सिस्र् 

६. कार्यपालिका सिस्र् श्री  लवरेन्र िगरािी      - सिस्र् 

७. प्रििु प्रशासकीर् अलिकृि श्री लबक्रि लिम्वबु     - सिस्र् सलचव 

 

स्िर्णय िं. -६  

 लिलििाङ गाउँपालिका वडा नं २ लनवासी श्री लवष्र् ुप्रसाि िमे्व्र्ाको छोरा वषय ४६ को प्रेिराज िमे्व्र्ा िे झलुण्डएर 

आत्िित्र्ा गरेको र लनजको पाररवारीक आलथयक अवस्था किजोर रिकेोिे लनजको काजलक्रर्ा िचय वापि लनज 

ििृकको श्रीििी श्री  लवष्र् ुिमे्व्र्ाको िाग लनविेन बिोलजि रु १५००० प्रिान गने लनर्यर् गररर्ो । 

 लिलििाङ गाउँपालिका वडा नं ३ लनवासी श्री श्रीप्रसाि पािङ्ुवा आकलष्िक िावािुरीका कारर् रुििे लकलचएर 

टाउकोिा गलम्विर घाइिे िई अस्पिाििा उपचाररि रिकेोिे लनजिाई उपचार सिार्िा बापि रु ३०००० प्रिान गने 

लनर्यर् गररर्ो । 

 लिलििाङ गाउँपालिका वडा नं ४ लनवासी श्री रािकुिार रसाइिीको छोरी सलृष्ट रसाइिी िबे्रे िटु्टा नचल्ने िई 

कान्िीबाि अस्पिाििा उपचाररि रिकेोिे लनजको उपचार सिार्िा बापि लनजिाई रु २०००० प्रिान गने लनर्यर् 

गररर्ो । 


