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स्थानीय राजपत्र 
झापा, १ नं प्रदेश नेपाल 

कचनकवल गाउँपाललकाद्वारा प्रकालित 

खण्ड: ख  झापा, १ नं प्रदिे, नेपाल, असार ०९ गते २०७९ साल  सखं्या:३ 

भाग-२  

कचनकवल गाउँपाललका 

गाउँ काययपाललकाको कायायलय 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन,  

२०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बिोलििको कचनकवल गाउँपाललकाको गाउँ काययपाललकाले स्वीकृत गरी 

िारी गरेको तल लेलिए बिोलििको ऐन सवयसाधारणको िानकारीको लालग प्रकाशन गररएको छ | 

संवत ्२०७९ को कचनकवल गाउँपाललकाको लवषयगत सलिलत (कायय संचालन) लनयािावली, २०७९ 
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लवषयगत सलिलत (कायय संचालन) लनयािावली, २०७९ 

कार्यपालिकाबाट पारित लिलत-२०७९-०३-०९  

िाजपत्रिा प्रकालित लिलत-२०७९-०३-२९  

 

प्रस्तावना: कार्यपालिकािे गठन गरेका ववषर्गत सलिलतहरुको कार्यसञ्चािन प्रविर्ािाई ब्र्बस्स्ित गरी गाउँपालिकावाट सम्पादन 
हनुे कािकारबाहीिाई प्रभाबकारी बनाउन वाञ्छनीर् भएकोिे, 

कचनकवल गाउँपाललकाको कार्यपाललकाले र्ो कार्यववलि बनाएको छ।  
 

पररच्छेद– १ 

प्रारस्म्भक 

१. संस्िप्त नाि र प्रारम्भः (१) र्ो कार्यववलि को नाि “ववषर्गत सलिलत -कार्यसञ्चािन_ कार्यववलि, २०७८”रहेको छ । 

  (२)  र्ो कार्यववलि स्िानीर् राजपत्रिा प्रकाशन भएको लिलतदेस्ि िागू हनुेछ।  

२. पररभाषाः लबषर् वा प्रसङ्गिे अको अिय निागेिा र्स कार्यववलििा,– 

  (क) “अध्र्ि” भन्नािे कचनकवल गाउँपालिकाको अध्र्ि सम्झन ुपछय।  

(ि) “कार्यपालिका” भन्नािे कचनकवल गाउँपालिकाको कार्यपालिका सम्झन ुपछय। 

(ग)  “ववषर्गत सलिलत” भन्नािे कचनकवल गाउँपालिका (कार्यववभाजन) लनर्िाविी,२०७४ को लनर्ि ४ को 
उपननर्म (६) बिोस्जि गठन हनुे सलिलत सम्झन ुपछय। 

(घ)  “सस्िव” भन्नािे ववषर्गत सलिलतको सस्िवको रुपिा काि गनय िवटएको कियिारी सम्झन ुपछय।  

  

(ङ)  “सदस्र्” भन्नािे ववषर्गत सलिलतको सदस्र् सम्झन ुपछय।  

(च) “संर्ोजक” भन्नािे ववषर्गत सलिलतको संर्ोजक सम्झन ुपछय। 

      

पररच्छेद २ 

ववषर्गत सलिलत सम्बन्िी व्र्वस्िा 

३. ववषर्गत सलिलत गठन लबलि: (१)गाउँ कार्यपाललका (कार्यसम्पादन) लनर्िाविी, २०७४ को लनर्ि ६ को उपननर्म (४) 
बिोस्जि गठन हनुे प्रत्रे्क ववषर्गत सलिलतिा कार्यपालिकािे तोकेको सम्बस्न्ित ववषर्िेत्र हेने सदस्र्को संर्ोजकत्विा 
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कार्यपालिकाका सदस्र्िध्रे् िवहिा, दलित वा अल्पसंख्र्क सिेतको प्रलतलनलित्व हनुेगरी अध्र्ि/प्रििुिे तोकेको दईु जना 
सदस्र् रहनेछन।्     

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेस्िएको भएता पलन र्ोजना तजुयिाको िालग गठन हनु ेलबषर्गत सलिलतिा 
सम्बस्न्ित लबषर्गत शािाका प्रििुहरु पदेन सदस्र्को रुपिा रहनेछन।्    

  (३) लबषर्गत सलिलतको कािकारबाहीिाई सहजीकरण गनय प्रििु प्रशासकीर् अलिकृतिे सम्बस्न्ित ववषर्गत 
शािाको प्रििुिाई सस्िवको रुपिा काि गनय िटाउने छ।   

  (४) उपदफा (३) िा जनुसकैु कुरा िेस्िएको भएता पलन र्ोजना तजुयिाको िालग गठठत ववषर्गत सलिलतको 
सन्दभयिा उपदफा (२) बिोस्जिका सदस्र्हरुिध्रे् कार्यपालिकािे कुनै एक शािा प्रििुिाई सदस्र् सस्िवको रुपिा काि 
गनेगरी तोक्नेछ।   

(५) र्स कार्यववलि बिोस्जि लबषर्गत सलिलतको संर्ोजक र सदस्र् तोक्दा लबषर् िेत्रको ज्ञान, अनभुब र लनजिे 
सलिलतिा परु् र्ाउन सक्ने र्ोगदान सिेतका ािारिा लिल्दो लबषर्गत सलिलतिा सिाबेश गनय प्रािलिकता ठदनपुनेछ। 

४. संर्ोजक र सदस्र्को पदावलि : (१) ववषर्गत सलिलतका संर्ोजक र दफा ३ को उपदफा (१) बिोस्जि तोवकएका 
सदस्र्को पदावलि पाँि वषयको हनुेछ।   

(२) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा िेस्िएको भएता पलन लनजको अनभुव र सलिलतको काििा परु् र्ाउन सक्ने 
र्ोगदान सिेतका ािारिा संर्ोजक र सदस्र्को स्जम्िेवारी ाबश्र्कता अनसुार पररवतयन वा हेरफेर गनय र्स व्र्वस्िािे 
बािा परु् र्ाएको िालनने छैन।  

पररच्छेद ३ 

ववषर्गत सलिलतको कार्यिते्र, काि, कतयव्र् र अलिकार 

५. ववषर्गत सलिलतको कार्यिते्रः (१) गाउँ/नगरपालिकाको ावलिक र्ोजना, लबषर्िेत्रगत रणनीलतक र्ोजना, िध्र्िकािीन 
ििय संरिना र बावषयक बजेट तिा कार्यिि तजुयिाको सन्दभयिा लबषर्गत सलिलतको कार्यिेत्र अनसूुिी १ िा उल्िेि भए 
बिोस्जि हनुेछ।  

  (२) कार्यपालिकाको बैठकिा प्रस्ततु भएका प्रस्ताविध्रे् िप अध्र्र्न गनुय पने देस्िएका नीलत तिा कानून 
तजुयिा, संशोिन वा पररिाजयन जस्ता नीलतगत ववषर्िा कार्यपालिकािाई रार् परािशय प्रदान गने सन्दभयिा लबषर्गत 
सलिलतको कार्यिेत्र अनसूुिी २ िा उल्िेि भए बिोस्जि हनुेछ। 

६. ववषर्गत सलिलतको काि, कतयव्र् र अलिकारः (१) दफा ५ को उपदफा (१) बिोस्जि गाउँ/नगरपालिकाको ावलिक 
र्ोजना तिा लबषर्िेत्रगत रणनीलतक र्ोजना तजुयिाको सन्दभयिा ववषर्गत सलिलतहरुको काि, कतयव्र् र अलिकार 
देहार्बिोस्जि हनुेछः  

(क)  ावलिक तिा लबषर्िेत्रगत रणनीलतक र्ोजना तजुयिाको िालग ाबश्र्क पने ािार रेिा तथ्र्ाङ्क 
एबि ्लबषर्िेत्रगत वस्तसु्स्िलत वववरण तर्ार गने,  
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(ि)  दीर्यकािीन सोि अनरुुप लबषर्िेत्रगत िक्ष्र्, उद्देश्र् तिा रणनीलत लनिायरण गने,  

(ग)   लबषर्िेत्रगत स्रोत अनिुान तिा प्रिेपण गने, 

(र्)   लबषर्िेत्रगत अपेस्ित उपिस्ब्ि तिा नलतजा िाका तर्ार गने,  

(ङ)   लबषर्िेत्रगत प्रििु ार्ोजना तिा कार्यिि तजुयिा गने,  

(ि)  लबषर्वस्त ुउपर सहभालगतािूिक लबलिवाट छिफि गरी सझुाब र लनष्कषय      सवहतको 
प्रलतबेदन ावलिक र्ोजना तजुयिा लनदेशक सलिलत सिि पेस गने। 

(२) दफा ५ को उपदफा (१) बिोस्जि गाउँ/नगरपालिकाको िध्र्िकािीन ििय संरिना तिा वावषयक 
ववकास र्ोजना तजुयिाको सन्दभयिा ववषर्गत सलिलतहरुको काि, कतयव्र् र अलिकार देहार्बिोस्जि हनुेछः  

(क)  स्रोत अनिुान तिा बजेट सीिा लनिायरण सलिलतिे िाग गरेका ववषर्िेत्रगत वववरण तिा तथ्र्ाङ्क 
उपिब्ि गराउन,े 

(ि)  ववषर्गत रुपिा कार्यिि तिा ार्ोजनाको प्रािलिकीकरणको ािार तर्ार गने, 

(ग) ववषर्िेत्रगत रुपिा प्रस्ताववत कार्यिि तिा ार्ोजनाको लत्रवषीर् ििय प्रिेपण सवहतको 
िध्र्िकािीन ििय संरिना र ागािी ालियक वषयको बजेट उपर छिफि र ववश्लषेण गने, 

(र्)  ववषर्गत िेत्रका प्रस्ताववत ार्ोजना तिा कार्यििहरु ावलिक र्ोजना, ववषर्िेत्रगत रणनीलतक 
र्ोजना तिा िाि ुिध्र्िकािीन ििय संरिना अनरुूप भए नभएको एकीन गरी सािञ्जस्र्ता कार्ि 
गने, 

(ङ)  सम्बस्न्ित ववषर्िेत्रलभत्र पने उपिेत्रबीि ार्ोजना तिा कार्यििहरुको दोहोरोपना हटाउन,े 
सािञ्जस्र्ता र बजेटको सन्तिुन कार्ि गने,  

(ि)  स्रोत अनिुान तिा बजेट सीिा लनिायरण सलिलतिे पठाएको बजेट सीिा र िागयदशयनको ािारिा 
कार्यिि तिा ार्ोजनाको प्रािलिकता लनिायरण गरी ववषर्िेत्रगत िध्र्िकािीन ििय संरिना र 
वावषयक बजेट तिा कार्यिि तजुयिा गरी बजेट तिा कार्यिि तजुयिा सलिलतिा पेस गने, 

(छ) ववषर्गत िेत्रसँग सम्बस्न्ित गैरसरकारी संस्िा, सहकारी िगार्त सािदुावर्क सङ्घ संस्िाको वावषयक 
कार्यिि गाउँपालिकाको वावषयक र्ोजना तिा कार्यिििा सिावेश गनय ावश्र्क सिन्वर् गने, 

(ज)  कार्यपालिकाबाट तोवकए बिोस्जिका अन्र् कार्य गने। 

(३) उपदफा (१) र (२) को प्रर्ोजनको िालग लबषर्गत सलिलतिे ार्ोजना तिा कार्यििको प्रािलिकीकरण 
गरी प्रस्ताब गदाय वाताबरणीर् सन्तिुन, सािास्जक सिावेशीकरण, ववपद ब्र्बस्िापन, िैंलगक सिानता तिा ठदगो ववकास 
िक्ष्र्को प्रालप्तजस्ता लबषर्हरुिा पर्ायप्त ध्र्ान ठदई लबषर्िेत्रगत सन्तिुन र सिन्वर् कार्ि गनुयपनेछ ।  
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(४) दफा ५ को उपदफा (२) बिोस्जि कार्यपालिकावाट रार् सझुाबको िालग प्राप्त नीलतगत ववषर्िा सलिलतिे 
ववषर्वस्तकुो गाम्भीर्यता, सोबाट पनय सक्न ेदीर्यकािीन प्रभाव तिा ालियक दावर्त्व र प्रिलित कानूनी व्र्वस्िा सिेतका 
ािार अध्र्र्न ववश्लषेण गरी रार् सझुाव सवहतको प्रलतवेदन कार्यपालिकािा पेस गनुयपनेछ। 

(५) र्स दफा बिोस्जि सम्पादन गने कािको लसिलसिािा ववषर्गत सलिलतिे ववषर्गत शािा प्रििु वा अन्र् 
कुनै कियिारी तिा ववषर् ववज्ञिाई बैठकिा ािन्त्रण गनय वा कुनै स्िानको अविोकन गनय गराउन सक्नेछ।   

पररच्छेद– ४ 

ववषर्गत सलिलतका पदालिकारीको काि, कतयव्र् र अलिकार 

७. संर्ोजकको काि, कतयव्र् र अलिकारः ववषर्गत सलिलतको संर्ोजकको काि, कतयव्र् र अलिकार देहार् बिोस्जि हनुेछः–  

 (क)  सलिलतको बैठकको अध्र्िता गने, 

 (ि)  सलिलतको बैठकको लिलत, सिर् र स्िान तोक्न,े  

  (ग)  बैठकको कार्यसूिी तर् गने, 

(र्)  सलिलतसँग सम्बस्न्ित ववषर्िेत्रिा अन्तर ववषर्गत सलिलत र अन्तर लनकार्गत सिन्वर् गने, 

  (ङ)  सदस्र्हरुको स्जम्िेवारी बाँडफाँट गने, 

  (ि) सलिलतिे तोकेका अन्र् कार्य गने।   

८. सदस्र्को काि, कतयव्र् र अलिकारः ववषर्गत सलिलतका सदस्र्को काि, कतयव्र् र अलिकार देहार्बिोस्जि हनुेछः– 

(क)  सलिलतको बैठकिा उपस्स्ित भइ ाफ्नो रार् सझुाव र िारणा राख्न,े   

  (ि)  ाफूिाई तोवकएको कार्यस्जम्िेवारी लनवायह गने, 

 (ग)  सलिलत वा संर्ोजकिे तोकेका अन्र् कार्य गने । 

९. सदस्र् सस्िवको काि, कतयव्र् र अलिकारः ववषर्गत सलिलतका सदस्र् सस्िवको काि, कतयव्र् र अलिकार देहार्बिोस्जि 
हनुेछः– 

  (क) सलिलतको सस्िव भई काि गने,   

(ि)  संर्ोजकको लनदेशन अनरुूप बैठकको कार्यसूिी तिा प्रस्ताव तर्ार गरी  सदस्र्हरुिाई 
पत्रािार गने, 

(ग)  ववषर्िेत्रसँग सम्बस्न्ित ववषर्हरुिा ावश्र्क सूिना तिा तथ्र्ाङ्क सङ्किन, ववश्लषेण गरी 
सलिलतको बैठकिा पेस गने, 

(र्)  सलिलतको सिग्र कार्यको प्रभावकाररताका िालग कार्यर्ोजना तजुयिा गने र कार्ायन्वर्नको 
लनलित्त प्रस्ताव तर्ार गरी सलिलतिा पेस गने,  
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(ङ)  सलिलतको कार्यसम्पादन प्रलतवेदन तर्ार गरी बैठकिा पेस गने, 

(ि)  सलिलतको कािकारबाही तिा बैठकका लनणयर्सँग सम्बस्न्ित ववषर्को अलभिेि राख्न,े 

(छ)  सलिलतको लनणयर् कार्ायन्वर्न गने गराउन,े 

(ज)  सलिलत वा संर्ोजकिे तोकेका अन्र् कार्य गने।  

 

  

 

 

 

पररच्छेद– ५ 

लबषर्गत सलिलतको बैठक सम्बन्िी ब्र्बस्िा  

१०. ावलिक तिा रणनीलतक र्ोजना तजुयिा सम्बन्िी बैठक: (१) दफा ६ को उपदफा (१) बिोस्जि गाउँ/नगरपालिकाको 
ावलिक र्ोजना तिा लबषर् िेत्रगत रणनीलतक र्ोजना तजुयिा कार्यको िालग ववषर्गत सलिलतको बैठक ावलिक र्ोजना 
तजुयिा लनदेशक सलिलतको संर्ोजकसँगको सिन्वर्िा ाबश्र्कता अनसुार बस्नेछ।   

  (२) लबषर्गत सलिलतको बैठक संर्ोजकको लनदेशनिा सदस्र्-सस्िबिे बोिाउनेछ।र्स्तो बैठकिा र्िासम्भब 
सबै सदस्र्हरुको उपस्स्ित हनुे ब्र्बस्िा लििाउन ुपनेछ।  

  (३) बैठकको अध्र्िता संर्ोजकिे गनेछ र लनजको अनपुस्स्िलतिा सलिलतिा प्रलतलनलित्व गने कार्यपालिकाका 
सदस्र्िध्रे्बाट जेष्ठ सदस्र्िे अध्र्िता गनेछ। 

(४) लबषर्गत सलिलतिे बैठकिा ववषर्गत ववज्ञको रुपिा कुनै व्र्स्ि वा संस्िाका प्रलतलनलििाई ािन्त्रण गरी 
सल्िाह, सझुाव लिन सक्नेछ। 

११. िध्र्िकािीन ििय संरिना तिा वावषयक ववकास र्ोजना तजुयिासम्बन्िी बैठक: (१) दफा ६ को उपदफा (२) बिोस्जि 
गाउँ/नगरपालिकाको िध्र्िकािीन ििय संरिना तिा वावषयक ववकास र्ोजना तजुयिा कार्यको िालग बजेट तिा कार्यिि 
तजुयिा सलिलतको संर्ोजकसँगको सिन्वर्िा ववषर्गत सलिलतको बैठक संर्ोजकको लनदेशनअनरुुप सदस्र्-सस्िबिे 
बोिाउनेछ।   

  (२) उपदफा (१) को प्रर्ोजनको िालग लबषर्गत सलिलतको बैठक ाबश्र्कता अनसुार बस्नेछ। 

(३) बैठकको अध्र्िता संर्ोजकिे गनेछ र लनजको अनपुस्स्िलतिा सलिलतिा प्रलतलनलित्व गने कार्यपालिकाका 
सदस्र्िध्रे्बाट जेष्ठ सदस्र्िे अध्र्िता गनेछ।  
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  (४) लबषर्गत सलिलतिे बैठकिा ववषर् ववज्ञको रुपिा कुनै व्र्स्ि वा संस्िाका प्रलतलनलििाई ािन्त्रण गरी 
सल्िाह, सझुाव लिन सक्नेछ। 

(५) लबषर्गत सलिलतिे लबषर्िेत्रगत िध्र्िकािीन ििय संरिना तिा वावषयक ववकास र्ोजनाको िस्र्ौदा तजुयिा 
गने िििा अनसूुिी ३ बिोस्जिको कार्यतालिकासँग सािन्जस्र्ता कार्ि हनुे गरी कार्य गनुयका सािै त्र्स्तो िस्र्ौदा जेठ 
पच्िीस गतेलभत्र बजेट तिा कार्यिि तजुयिा सलिलतिा पेस गनुयपनेछ। 

१२. नीलतगत लबषर्सम्बन्िी बैठक:  (१) दफा ६ को उपदफा (३) बिोस्जि कार्यपालिकावाट प्राप्त  नीलतगत ववषर्िा रार् 
सझुाब सवहतको प्रलतबेदन पेस गनय ववषर्गत सलिलतको बैठक संर्ोजकको अध्र्ितािा बस्नेछ।   

  (२) लबषर्गत सलिलतको बैठक ाबश्र्कता अनसुार संर्ोजकिे तोकेको लिलत, सिर् र स्िानिा बस्नेछ। 
लबषर्गत सलिलतका सदस्र्िध्रे् कस्म्तिा एकाउन्न प्रलतशत सदस्र्को उपस्स्िती भएिा बैठकको गणपरुक सङ्खख्र्ा पगुेको 
िालननेछ।   

(३) लबषर्गत सलिलतको बैठकको लनणयर् सवयसम्ितीबाट हनुेछ।सवयसम्िती हनु नसकेिा सलिलतका कुि सदस्र् 
सङ्खख्र्ाको बहिुतबाट गरेको लनणयर् िान्र् हनुेछ।  

(४) लबषर्गत सलिलतिे बैठकिा ववषर्गत ववज्ञको रुपिा कुनै व्र्स्ि वा संस्िाका प्रलतलनलििाई ािन्त्रण गरी 
सल्िाह, सझुाव लिन सक्नेछ। 

(५) बैठकको लनणयर् लबषर्गत सलिलतको संर्ोजकिे प्रिास्णत गनेछ।  

१३. उपसलिलत गठन गनय सक्न:े दफा (६) को उपदफा (३) बिोस्जि कार्यपालिकावाट प्राप्त लबषर्िा लबषर्गत सलिलतिे 
छानववन एबि ्लबशेष अध्र्र्न गनय ाबश्र्क देिेिा कार्यिेत्र र सिर्ावलि तोकी सलिलतका सदस्र्को संर्ोजकत्विा 
बढीिा तीन सदस्र् रहेको उपसलिलत गठन गनय सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोस्जि गठठत उपसलिलतिे लनिायररत सिर्िा सलिलत सिि प्रलतवेदन पेस गनुयपनेछ।  

(३) उपदफा (१) बिोस्जि गठठत उपसलिलतिे ाफूिाई तोवकएको स्जम्िेवारी परुा गरेपश्चात उपसलिलत स्वतः 
ववर्टन हनुेछ।  
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पररच्छेद ६ 

ववववि 

१४. लबषर्गत सलिलतको सस्िवािर्ः ववषर्गत सलिलतको सस्िवािर् सो सलिलतको सस्िवको रुपिा काि गनय तोवकएको  
ववषर्गत शािा प्रििुको कार्ायिर् वा कार्यपालिकािे तोवकठदएको स्िानिा रहनेछ।  

१५. लबषर्गत सलिलतिाई ावश्र्क पने बजेट व्र्वस्िाः लबषर्गत सलिलतको बैठक सञ्चािन तिा सलिलतको कािसँग सम्बस्न्ित 
ववषर्िा अध्र्र्न, अनगुिन वा छानववन गनय ावश्र्क पने बजेट कार्यपालिकािे उपिब्ि गराउन ुपनेछ।  

१६. सूिना तिा कागजात उपिब्ि गराउन ुपनेM लबषर्गत सलिलतिे ाफ्नो कािसँग सम्बस्न्ित ववषर्िा िाग गरेका सूिना वा 
कागजात उपिब्ि गराउन ुकार्यपालिका एवि ्सो अन्तरगतका कियिारीको कतयव्र् हनुेछ।  

१७. स्ििगत भ्रिण गनय सक्नMे लबषर्गत सलिलतको लनणयर् अनसुार संर्ोजक, सदस्र् वा उपसलिलतका पदालिकारीिे ाफ्नो 
कार्यिेत्रसँग सम्बस्न्ित ववषर्िा अध्र्िको स्वीकृतिा गाउँपालिकालभत्रको कुनै कार्यस्िि तिा ार्ोजना स्िििा भ्रिण 
गनय सक्नेछ।  

१८. कार्यतालिका तिा कार्यववलिको पािनाM (१) लबषर्गत सलिलतिे ाफ्नो कार्यसम्पादनिाई व्र्वस्स्ित गनय  कार्यतालिका 
स्वीकृत गरी िागू गनय सक्नेछ। 

 (२) उपदफा (१) बिोस्जि स्वीकृत भएको कार्यतालिका तिा र्स कार्यववलिको पािना गनुय सबै सदस्र्को 
कतयव्र् हनुेछ।  

१९. लबषर्गत सलिलतको अलभिेिM (१) लबषर्गत सलिलतिे ाफूिे सम्पादन गरेका कािको अलभिेि दरुुस्त राख्न ुपनेछ।   

(२) लबषर्गत सलिलतिे ाफ्नो कार्यिेत्र लभत्रको कुनै काि, कारवाहीको सम्बन्ििा प्रिलित कानून बिोस्जि 
गोप्र् राख्न ुपने अलभिेिहरु सावयजलनक गनुय हुँदैन।  

(३) लबषर्गत सलिलतिा भएको छिफि, लनणयर् र कािकारवाहीसँग सम्बस्न्ित अलभिेि सलिलत सस्िव िाफय त ्
सस्िवािर्िे व्र्वस्स्ित गरी राख्नछे।  

२०. कार्यववलिको संशोिनः र्स कार्यववलििा कार्यपालिकािे ावश्र्क संशोिन वा हेरफेर गनय सक्नेछ।  

२१. ावश्र्क व्र्वस्िा गनय सक्नःे र्स कार्यववलिको कार्ायन्वर्निा कुनै वािा अड्काउ उत्पन्न भएिा कार्यपालिकािे ावश्र्क 
व्र्वस्िा गरी वािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ।  

 

 

अनसूुिी-१ 

(दफा ५ को उपदफा (१) सँग सम्बस्न्ित) 
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(१)  सािास्जक ववकास सलिलतको कार्यिेत्र:   

  (क)  स्शिा, संस्कृलत, भाषा, किा तिा सावहत्र् 

  (ि)  जनस्वास्थ्र् तिा पोषण, 

  (ग)  िानेपानी तिा सरसफाई, 

(र्)  िवहिा, वािबालिका र सािास्जक सिावेशीकरण, 

  (ङ)  र्वुा, िेिकुद तिा नवप्रबतयन । 

(२) पूवायिार ववकास सलिलतको कार्यिेत्र:  

(क)  भवन, वस्ती, ावास तिा शहरी ववकास, 

(ि)  सडक, पिु तिा र्ातार्ात ब्र्बस्िा, 

(ग)  जिस्रोत, ववद्यतु तिा स्वच्छ उजाय, 

(र्)  सूिना तिा सञ्चार प्रववलि ववकास। 

(३) ालियक ववकास सलिलतको कार्यिेत्र:  

(क)  कृवष ववकास,  

(ि)  पशपुन्छी ववकास, 

(ग)  लसंिाई, 

(र्) पर्यटन प्रबर्द्यन, 

(ङ) सहकारी तिा गररवी लनवारण एबि ववत्तीर् िेत्र, 

(ि) उद्योग, व्र्ापार तिा व्र्वसार्  

(छ) श्रि तिा रोजगार प्रबर्द्यन। 

(४) वन, वातावरण तिा ववपद् व्र्वस्िापन सलिलतको कार्यिेत्र:     

  (क)  वन, हररर्ािी र जैववक वववविता, 

  (ि)  भ-ूसंरिण र जिािारका व्र्वस्िापन, 

  (ग)  वातावरण तिा फोहोरिैिा ब्र्बस्िापन, 

(र्)    ववपद् व्र्वस्िापन तिा जिबार् ुउत्िानस्शिता। 

(५) सशुासन तिा संस्िागत ववकास सलिलतको कार्यिेत्र: 

  (क)  स्िानीर् सेवा तिा जनशस्ि ब्र्बस्िापन, 

  (ि)  सङ्गठन तिा ििता ववकास, 
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(ग)  राजस्व तिा श्रोत पररिािन, 

  (र्)  तथ्र्ांक प्रणािी तिा र्ोजना र ववकास व्र्वस्िापन 

(ङ)    नीलत, कानून, न्र्ार् तिा सशुासन। 

  



स्थानीय राजपत्र, लिलत २०७८/०३/२९ 

 

 

कचनकवल गाउँपाललकाको लवषयगत सलिलत (कायय संचालन) लनयािावली, २०७९                                                                                                  PAGE 11 

 

अनसूुिी २ 

(दफा ५ को उपदफा (२) सँग सम्बस्न्ित) 

    

(१)  सािास्जक ववकास सलिलतको कार्यिेत्र:   

  (क)  ािारभतू तिा िाध्र्लिक स्शिा सम्बन्िी, 

  (ि)  िेिकुद तिा अलतररि विर्ाकिाप सम्बन्िी, 

  (ग)  िानेपानी व्र्वस्िापन, ािारभतू स्वास्थ्र् तिा सरसफाई सम्बन्िी, 

(र्)  िैंलगक सिानता तिा सािास्जक सरुिा सम्बन्िी (िैंलगक सिानता, वािवालिका, वकशोर वकशोरी तिा 
र्वुा, अपाङ्गता भएका व्र्स्ि तिा जेष्ठ नागररक), 

  (ङ)  गैरसरकारी संस्िा पररिािन, सिन्वर् तिा लनर्िन सम्बन्िी, 

  (ि)  सािास्जक सरुिा कार्यिि तिा व्र्स्िगत र्टना दताय सम्बन्िी, 

  (छ)  भाषा, सावहत्र्, किा, संस्कृलत तिा सम्पदा सम्बन्िी। 

(२) पूवायिार ववकास सलिलतको कार्यिेत्रः  

(क)  सडक तिा र्ातार्ात पूवायिार सम्बन्िी, 

(ि)  जिववद्यतु, उजाय, सडक वत्ती सम्बन्िी, 

(ग)  सूिना तिा सञ्चार प्रववलि ववकास तिा ववस्तार सम्बन्िी, 

(र्)  एफ.एि. सञ्चािन सम्बन्िी, 

(ङ)  भवन तिा भवन संवहता एवि ्लनिायण इजाजत सम्बन्िी, 

(ि)  जग्गा नाप नक्सा, र्रजग्गा िनीपजुाय सम्बन्िी,  

(छ)  भ—ूउपर्ोग तिा वस्ती ववकास सम्बन्िी, 

(ज)  सावयजलनक लनजी साझेदारी सम्बन्िी। 

(३) ालियक ववकास सलिलतको कार्यिेत्र:  

(क)  कृवष तिा पशपुन्छी सम्बन्िी, 

(ि)  लसंिाई तिा नदी लनर्न्त्रण सम्बन्िी,  

(ग)  उद्योग, वास्णज्र्, पर्यटन प्रवर्द्यन सम्बन्िी, 

(र्)  िानी तिा िलनज पदाियको संरिण सम्बन्िी,   
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(ङ)  सहकारी तिा ववत्तीर् िेत्र सम्बन्िी, 

(र्) रोजगार प्रबर्द्यन तिा गररबी न्रू्नीकरण सम्बन्िी। 

(४) वन, वातावरण तिा ववपद् व्र्वस्िापन सलिलतको कार्यिेत्र:   

  (क)  वन, वन्र्जन्त ुतिा भ–ूसंरिण सम्बन्िी, 

(ि)  जैववक वववविता संरिण सम्बन्िी, 

  (ि)  वातावरण, पर्ायवरण एवि ्जिािारिेत्र संरिण सम्बन्िी, 

  (र्)  फोहरिैिा व्र्वस्िापन सम्बन्िी, 

(ङ)  जिउत्पन्न प्रकोप लनर्न्त्रण सम्बन्िी, 

  (ि)  जिवार् ुपररवतयन सम्बन्िी, 

  (छ) ववपद् व्र्वस्िापन, बारुण र्न्त्र, एम्विेुन्स सम्बन्िी। 

(५) सशुासन तिा संस्िागत ववकास सलिलतको कार्यिेत्र:  

(क)  सेवा प्रवाहको िापदण्ड सम्बन्िी, 

   (ि)  स्िानीर् सेवा तिा जनशस्ि ववकास सम्बन्िी, 

  (ग)  सावयजलनक िरीद तिा सम्पस्त्त व्र्वस्िापन सम्बन्िी, 

(र्)  सङ्घ, प्रदेश र स्िानीर् तहबीिको सम्बन्ि र सिन्वर् तिा वडासँगको सिन्वर् सम्बन्िी, 

  (ङ)  सभा ताि बैठक व्र्वस्िापन सम्बन्िी, 

(ि)  बजार अनगुिन, गणुस्तर, नापतौि, िाद्य सरुिा र उपभोिा वहत संरिण सम्बन्िी, 

  (छ)  ान्तररक र अस्न्ति िेिापरीिण सम्बन्िी, 

  (ज)  ववदा, उत्सव, उदी, जात्रा, पवय, उपािी, ववभषुण सम्बन्िी, 

  (झ)  राजश्व नीलत तिा प्रशासन सम्बन्िी, 

  (ञ)  ववत्तीर् जोस्िि न्रू्लनकरण, ालियक प्रशासन तिा बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्िी, 

  (ट)  न्र्ार्, कानून तिा िानव अलिकार प्रवर्द्यन सम्बन्िी, 

  (ठ)  र्ोजना, अनगुिन तिा िूल्र्ाङ्कन र तथ्र्ाङ्क व्र्वस्िापन सम्बन्िी, 

  (ड)  सशुासन प्रवर्द्यन, सावयजलनक सनुवुाई, सावयजलनक परीिण, सािास्जक परीिण सम्बन्िी, 

  (ढ) नागररक सन्तषु्टी सवेिण र अन्तर लनकार् सिन्वर् सम्बन्िी। 
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अनसूुिी-३ 

(दफा ११ को उपदफा (५) सँग सम्बस्न्ित) 

बावषयक बजेट तिा कार्यिि तजुयिा कार्य सिर्सीिा िध्र्िकािीन ििय संरिना तजुयिा सम्बन्िी कार्य 

नेपाि सरकारवाट राजस्व बाँडफाँट र ववत्तीर् 
हस्तान्तरणको सीिा प्रालप्त  

फाल्गनु 
िसान्त लभत्र  

कार्यपालिका सदस्र् र ववषर्गत िहाशािा/शािा 
प्रििुिाई अलभििुीकरण  

प्रदेश सरकारवाट राजस्व बाँडफाँट र ववत्तीर् 
हस्तान्तरणको सीिा प्रालप्त 

िैत्र िसान्त 
लभत्र  

र्ोजना सलििा तिा स्िानीर् ालियक सवेिण 
तर्ारी  

नीलत तिा कार्यिि तर्ार गरी 
अध्र्ि/प्रििुद्वारा सभािा पेस  

बैशाि ७ 
गतेलभत्र  

लत्रबषीर् िियको प्रिेपणसवहत बजेटको ाकार र 
स्रोत ांकिन  

कूि स्रोत तिा ििय अनिुान, बजेट सीिा 
लनिायरण, बजेट िागयदशयन तर्ारी, स्वीकृलत  
एबि ्िहाशािा/ शािा र वडा कार्ायिर्िा 
सम्प्रषेण   

बैशाि १५ 
गतेलभत्र  

तीन ालियक बषयको बजेट सीिा लनिायरण तिा 
बाँडफाँट, िागयदशयन स्वीकृलत एबि ्
िहाशािा/शािा र वडा कार्ायिर्िा सम्प्रषेण  

वस्ती तिा टोिस्तरवाट छनौट भएका 
ार्ोजना/ कार्यििसिेतको वडा सलिलत र 
लबषर्गत िाहाशािा/शािावाट 
ार्ोजना/कार्यििको प्रािलिकीकरण  

जेठ १५ 
गतेलभत्र  

लबषर्िेत्रगत िध्र्िकािीन ििय संरिनाको 
प्रारस्म्भक िस्र्ौदा तर्ारी तिा लबषर्गत सलिलतिा 
पेस  

वडास्तरीर् तिा लबषर्िेत्रको बजेट तिा 
कार्यििको प्रस्ताब बजेट तिा कार्यिि तजुयिा 
सलिलतिा पेस   

जेठ २५ 
गतेलभत्र  

लबषर्िेत्रगत िध्र्िकािीन ििय संरिनाको  
िस्र्ौदा उपर सम्बस्न्ित लबषर्गत सलिलतिा 
छिफि तिा ाबश्र्क पररिाजयन सवहतको 
िस्र्ौदा बजेट तिा कार्यिि तजुयिा सलिलतिा पेस 

बजेट तिा कार्यििको एकीकृत िस्र्ौदा तर्ारी 
तिा कार्यपालिकािा पेस   

असार ५ 
गतेलभत्र  

िध्र्िकािीन ििय संरिनाको एकीकृत िस्र्ौदा 
तर्ारी तिा कार्यपालिकािा पेस  

बावषयक बजेट तिा कार्यिि कार्यपालिकावाट 
स्वीकृत गरी सभािा पेश   

असार १० 
गतेलभत्र  

िध्र्िकािीन ििय संरिना कार्यपालिकावाट 
स्वीकृत गरी सभािा पेस  

बावषयक बजेट तिा कार्यिि उपर सभािा 
छिफि र अनिुोदन  

असार 
िसान्तलभत्र  

िध्र्िकािीन ििय संरिना उपर सभािा  छिफि 
तिा सभावाट अनिुोदन  

 

 

आज्ञाले, 

कुमार बस्नेत  

प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत 


