
वारागङु मकु्तिक्षते्र गाउँपाक्तिकाको कायााियको काया क्तवभाजन सम्बन्धमा व्यब्स्था गना बनकेो क्तनयम   

वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँ कायापाक्तिकाको काया क्तवभाजन पध्दक्ति,संरचना िथा प्रक्रियािाई व्यवक्त्थि गना नेपािको 

संक्तवधानको धारा २१८ िे क्रदएको अक्तधकार प्रयोग गरी, वारागङु मुक्तिक्षेत्र गाउँपाक्तिकािे यो  वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँ 

कायापाक्तिकाको कायाक्तवभाजन क्तनयम बनाई िागु गरेको छ | 

१. संक्तक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यी क्तनयमहरुको नाम “गाउँ कायापाक्तिका काया क्तवभाजन क्तनयमािी,२०७४ रहकेो 

छ |  

  (२) यो क्तनयमाविी िुरुन्ि प्रारम्भ हुनेछ | 

२. पररभाषा:  क्तवषय वा प्रसंगिे अको अथा निागेमा यस क्तनयमाविीमा- 

(क) “अध्यक्ष” भन्नािे गाउँ कायापाक्तिकाको अध्यक्ष सम्झनुपछा | 

(ख) “उपाध्यक्ष” भन्नािे गाउँ कायापाक्तिकाको उपाध्यक्ष सम्झनुपछा | 

(ग) “कायापाक्तिका” भन्नािे वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँ कायापाक्तिका सम्झनुपछा | 

(घ) “प्रमुख प्रशासकीय अक्तधकृि” भन्नािे वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपाक्तिकाको प्रमुख प्रशासकीय अक्तधकृि 

सम्झनुपछा | 

(ङ) “गाउँपाक्तिका” भन्नािे वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपाक्तिका सम्झनुपछा | 

(च) “क्तवषयगि शाखा” भन्नािे वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँ कायापाक्तिका अन्िगािको क्तवषयगि 

शाखा,उपशाखा,कायाािय वा एकाइिाई सम्झनुपछा |यस शब्सदिे संक्तबधान बमोक्तजम गाउँपाक्तिकािाई 

िोक्रकएको काया सम्पादन गनाका िागी गाउँ कायापाक्तिका अन्िगाि रहने क्तवषय,क्षेत्रगि कायाािय वा 

एकाइ समेििाई सम्झनुपछा | 

(छ) “वडा सक्तचव” भन्नािे वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपाक्तिकाको वडा कायााियको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा 

कामकाज गना िोक्रकएको वडा सक्तचव सम्झनुपछा | 

(ज) “वडा सक्तमक्ति” भन्नािे वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपाक्तिकाको वडा सक्तमक्ति सम्झनुपछा | 

(झ) “सद्य” भन्नािे वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँ कायापाक्तिकाको सद्य सम्झनुपछा |सो शब्सदिे गाउँ 

कायापाक्तिकाको अध्यक्ष,उपाध्यक्ष,वडाध्यक्ष र कायापाक्तिकाका सद्य समेििाई जनाउनेछ | 

(ञ) “सभा” भन्नािे वारागुङ मुक्तिक्षते्र गाउँपाक्तिकाको गाउँ सभािाई सम्झनुपछा |  

३. काया सम्पादन:  (१) गाउँ कायापाक्तिकाको काया सम्पादन गाउँ कायाापाक्तिकाको कायाािय,वडा कायाािय        एबम 

क्तवषयगि शाखाबाट हुन ेछ | 

(२) गाउँ कायापाक्तिका अन्िगाि रहने क्तवषयगि शाखा वा कायाािय वा उपशाखा वा   एकाइ वा 

केन्रहरुको क्तववरण अनुसूची (१) मा उल्िेख भए बमोक्तजम हुनेछ | 

(३) उपक्तनयम (२) बमोक्तजमका क्तवषयगि शाखाहरु र क्तिनीहरुको काया क्तववरण गाउँ 

कायापाक्तिकािे  ्वीकृि गरे बमोक्तजम हुन ेछ | 

४. काया क्तवभाजन  (१) गाउँ कायापाक्तिकाको कायाािय र क्तवषयगि शाखाबाट सम्पादन हुन ेकाया अनुसूची (२) बमोक्तजम 

हुनेछ | 

(२) गाउँ कायापाक्तिकाको उपक्तनयम (१) बमोक्तजमको क्तवषयगि शाखाको काममा आवश्यकिा अनुसार हरेफेर वा 

थपघट गना सके्नछ  | 



(३) वडा सक्तमक्तिबाट सम्पादन हुन ेकाया अनुसूची (३) बमोक्तजम हुनेछ |  

(४) अध्यक्ष,उपाध्यक्ष,वडाध्यक्ष र सद्यको काम किाव्य र अक्तधकार अनुसूची (४) बमोक्तजम हुने छ | 

(५) अध्यक्षिे क्तवषयगि क्षेत्रको कायाको िागी कायापाक्तिकाको कुनै सद्यिाई क्तनजिे गने कायाको क्षेत्राक्तधकार 

समेि िोकी क्तजम्मेवारी क्रदन सके्नछ | 

(६) कायापाक्तिकािे आफ्नो काया सम्पादनको िाक्तग अनुसूची (५) बमोक्तजमको क्तवषयगि सक्तमक्ति गठन गरी कुनै 

सद्यको संयोजकत्वमा त्य्िो सक्तमक्तिको कायाक्षेत्र िोकी क्तजम्मेवारी क्रदन सके्नछ | 

५. क्तजम्मवेारी िथा उत्तरदाक्तयत्व: (१) गाउँ कायापाक्तिकाबाट सम्पादन भएका कामका िाक्तग अध्यक्ष िथा सद्यहरु 

सामुक्तहक रुपमा गाउँ सभाप्रक्ति उत्तरदायी हुनेछन् | 

(२) गाउँ कायापाक्तिकाका सद्यहरु आफुिाई िोक्रकएको कायाका िाक्तग व्यक्तिगि रुपमा कायापाक्तिका 

िथा अध्यक्षप्रक्ति उत्तरदायी हुनेछन् | 

(३) क्तवषयगि सक्तमक्तिबाट सम्पादन हुन ेकामका िाक्तग सक्तमक्तिका संयोजक िथा सद्यहरु सामुक्तहक 

रुपमा कायापाक्तिकाप्रक्ति उत्तरदायी हुनेछन् | 

(४) वडा अध्यक्ष आफुिे गने कामका िाक्तग कायापाक्तिका,अध्यक्ष िथा वडा सक्तमक्तिप्रक्ति र वडा 

सक्तमक्तिबाट गररने कामका िाक्तग सामुक्तहक रुपमा कायापाक्तिका र सभाप्रक्ति उत्तरदायी हुनेछ | 

६. अक्तधकार प्रत्यायोजन:  (१) गाउँ कायापाक्तिकािे आँफुिाई प्राप्त अक्तधकारमध्य ेकेक्तह अक्तधकार    

अध्यक्ष,उपाध्यक्ष,वडाध्यक्ष,सद्य िथा मािहिका सक्तमक्ति,उप सक्तमक्ति वा प्रमुख प्रशासकीय अक्तधकृि वा कुनै अक्तधकृििाई 

प्रत्यायोजन गना सके्नछ | 

      (२) अध्यक्षिे आँफुिाई प्राप्त अक्तधकारमध्ये केक्तह अक्तधकार कुनै सद्य वा प्रमुख प्रशासकीय अक्तधकृि वा कमाचारीिे 

प्रत्यायोजन गना सके्नछ | 

      (३) वडा सक्तमक्ति वा वडाध्यक्षिे आफुिाई प्राप्त अक्तधकारमध्ये केक्तह अक्तधकार वडा सक्तमक्तिका कुनै सद्य वा 

कमाचारीिाई प्रत्यायोजन गना सके्नछ | 

७. थपघट,हरेफेर र सशंोधन: (१) कायापाक्तिकािे यस क्तनयमाविीिाई आवश्यकिा अनुसार थपघट वा हरेफेर वा संशोधन 

गना सके्नछ | 

       (२) कायापाक्तिकािे उपक्तनयम (१) बमोक्तजम अनुसूक्तचमा थपघट वा हरेफेर वा संशोधन गरेको क्तवषयको सुचना 

सवाासाधारणको जानकारीको िाक्तग प्रकाशन गनुापनेछ | 

८. बाधा अड्काउ फुकाउ : यो क्तनयम कायाान्वयनको सम्बन्धमा कुनै बाधा अड्काउ परेमा यस  क्तनयमाविीको भावना 

प्रक्तिकुि नहुने गरी कायापाक्तिकािे त्य्िो बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक व्यव्था गना सके्नछ | 

९. यस ैबमोक्तजम भए गरेको माक्तनन े: यो क्तनयमाविी ्वीकृि हुनुपूवा गाउँ कायापाक्तिकाबाट सम्पादन    भएका कायाहरु यसै 

क्तनयमाविी अनुरुप भए गरेको माक्तननेछ | 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसुचूी-१ 

(क्तनयम ३ को उपक्तनयम (२) सगं सम्बक्तन्धि) 

गाउँ कायापाक्तिकामा रहन ेक्तवषयगि शाखा(शाखा,कायाािय,उपशाखा,एकाइ) को क्तववरण  

 

(गाउँ कायापाक्तिकाको आफ्नो राजश्वको क्षमिा,खचाको आवश्यकिा,सेवा उपिब्सध गराउनु पने जनसंख्या िथा क्तवकासका 

मुख्य मुख्य प्राथक्तमकिा अनुरुप संगठन िथा व्यब्थापन सभेक्षणका आधारमा क्तवषयगि शाखा िथा कायाािय,उपशाखा वा 

एकाइ क्तनधाारण गना सके्नछन् |जनशक्तिको उपिब्सधिा वा प्रशासक्तनक खचािाई ध्यान क्रदई एउटा क्तवषयगि शाखा अन्िगािको 

कुनै कायाािय,उपशाखा वा एकाइिे क्तमल्दो अन्य क्तवषयक्षेत्रको कायासमेि सम्पादन गना सके्नछ |) 

 

१. सामान्य प्रशासन शाखा  

 

 

 

 

  

   


