
   

 

झिमरुक गाउँपाझिका 

गाउँ कार्यपाझिकाको कार्ायिर् 

भ्र्ागतेु¸प्र्ठूान 

िझुबिनी प्रदशे, नेपाि 

 

गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत र  पुर्ाािार तथा भर्न लनयमन  शाखा प्रमुख बीचको 

कायासम्पादन करार सम्झौता 

 

सशुासन - व्र्वस्थापन तथा संचािन) ऐन २०६४ तथा झनर्माविी २०६५, झनजामझत सेवा ऐन २०४९ तथा झनर्माविी २०५०, स्थानीर् 

सरकार संचािन सेवा ऐन २०७४, सिै नेपाि सरकारद्धारा समर् समर्मा जारी झनदशेन एवं पररपत्रमा उल्िेझित प्रावधानका अझतररक्त दहेार् 

िमोझजमको कार्य सबपादन करार सबिौता गररएको छ । र्ो करार सबिौतामा गाउँपाझिकाका प्रमिु प्रशासकीर् अझधकृत पझहिो पक्ष र  

पवूायधार तथा भवन झनर्मन शािा प्रमिु दोश्रो पक्ष माझनएको छ । 

 

 

1. गाउँपाझिकाको भौझतक झवकास र्ोजना, आवझधक र्ोजना, वाझषयक र्ोजना तथा गरुुर्ोजना तजुयमा कार्यमा सहर्ोग गरी कार्ायन्वर्नमा गने, 

गराउने, 

2. गाउँपाझिका क्षेत्रको भौझतक पवूायधार, मठमझन्दर, सडक नािा, ढि, पाकय , चौतारा, झवद्यािर्, िलु्िास्थान, पिुपिुेसा, भौझतक झवकासको 

झवतरण स्पष्ट दझेिने गरी भौझतक नक्सा तर्ार गन,े 

3.  आर्ोजनाहरुको संभाव्र्ता अध्र्र्न, वातावरणीर् प्रभाव मलू्र्ाकंन र परीक्षण, सव,े झड.झप.आर. तर्ार गने, 

4.  स्थानीर् शहरी सडक, कृझष सडक, िोिङ्ुगे पिु, पिुेसा र तटिन्धन सबिन्धी र्ोजनाको तजुयमाका िाझग सचूनागत तथा अन्र् आवश्र्क 

सहर्ोग गन,े 

5.  सडक र्ोजनाको सबभाव्र्ता अध्र्र्न, झवस्ततृ अध्र्र्न गने, गराउन,े 

6. गाउँको ढि झनकास तथा नािी झनमायण आर्ोजनाको इझष्टमटे तर्ार गने र स्वीकृझत पश्चात्कार्ायन्वर्नगन,े 

7. सडक, झसंचाइ, िानपेानी र्ोजनाहरुको झव.ओ.क्र्.ू तर्ार, ठेक्का सबिौता, प्राझवझधक सपुरीवेक्षण, अनगुमन तथा गणुस्तर परीक्षण, प्राझवझधक 

परीक्षण, रझनङ्ग तथा अझन्तम झवि भकु्तान र फरफारक सबिन्धी कार्य गन,ेआर्ोजनाको स्थिगत सवके्षण र नापजाचँ गन,े साना जिझवद्यतु 

आर्ोजना, नवीकरणीर् उजाय तथा वैकझल्पक ऊजाय सबिन्धी र्ोजना कार्ायन्वर्न र झनर्मन सबिन्धी कार्य गन,े 

8.  स्वीकृत झडजाइन अनुसार दर झवशे्लषण तथा आर्ोजनाको िगात अनुमान तर्ार गन,े 

9.  झसँचाई सबिन्धी र्ोजनाको तजुयमा कार्यमा सहर्ोग र कार्ायन्वर्न गन,े 

10.  झसँचाई प्रणािीको झनमायण, सधुार, ममयत सबभार तथा सञ्चािन सबिन्धी कार्यगने, 

11.  आर्ोजनाको झव.ओ.क्र्.ू दस्तावजे तर्ार गनय उपशािा तथा शािा प्रमिुिाई सहर्ोग गन,े 

12.  संचाझित आर्ोजनाको नापजाँच, एम.झव. तर्ारी गरी रझनङ तथा अझन्तम झवि तर्ार गन,े 

13.  उपभोक्ता सझमझत संचाझित आर्ोजनाको कार्ायन्वर्नमा प्राझवझधक सहर्ोग गन,े 

14.  सावयजझनक स्थिमा झपउन ेपानी व्र्वस्थापन गने, पानी महुानको संरक्षण तथ स्वच्छ िानेपानी आपझूतय सबिन्धी कार्य गन,े 

15.  कार्यताझिका र िररद र्ोजनाको कार्यताझिका अनुसार आर्ोजना कार्ायन्वनको िाझग आवश्र्क व्र्वस्था गन,े 



 16.  झव.ओ.क्र्.ू तर्ार, ठेक्का सबिौता, प्राझवझधक सपुरीवेक्षण, अनगुमन तथा गणुस्तर परीक्षण, प्राझवझधक 

17. परीक्षण, रझनङ्ग तथा अझन्तम झवि भकु्तान र फरफारक सबिन्धी कार्य गने गराउने, 

18.  र्ोजना तथा िजेट तजुयमा प्रझिर्ामा सबिझन्धत शािािाई आवश्र्क सहर्ो गन,े 

19. भ–ूउपर्ोग, वस्ती झवकास, आवास र भवन सबिन्धी नीझत, ऐन, झनर्म, कार्यझवझध र मापदण्ड तर्ार गने, 

               कार्ायन्वर्न र झनर्मनको व्र्वस्था गन,े 

20.  आर्ोजनाको स्थिगत सवेक्षण र नापजाँच गने र आर्ोजनाको सञ्चािनमा प्राझवझधक सपुरीवेक्षण गने, 

21.  संचाझित आर्ोजनाको नापजाँच, एम.झव. तर्ारी गरी रझनङ तथा अझन्तम झवि तर्ार गन,े 

22.  उपभोक्ता सझमझत संचाझित आर्ोजनाको कार्ायन्वर्नमा प्राझवझधक सहर्ोग गन ेर गणुस्तर कार्म गनय गराउने, 

23.  साना जिझवद्यतु आर्ोजना, नवीकरणीर् उजाय तथा वैकझल्पक ऊजाय सबिन्धी नीझत, कानून, मापदण्ड,र्ोजना तजुयमा गन ेर कार्ायन्वर्न         

गने, गराउन,े 

24.  वैकझल्पक ऊजाय सबिन्धी प्रझवझधको झवकास सबिन्धी कार्य गन,े गराउने, 

25.  जनसहभाझगतामा आधाररत स्वदशेी िगानीिाई प्राथझमकता झदद ैजिस्रोतको िहुउपर्ोगी झवकास कार्यिमको तजुयमा र कार्ायन्वर्नमा 

सहर्ोग गन,े 

26.  झसँचाई सबिन्धी र्ोजनाका कार्ायन्वर्न, ममयत, सबभार गने, स्थानीर् साना झसचाई प्रणािीको सञ्चािन, सधुार, ममयत सबभार कार्य गने, 

27.  तटिन्ध, नदी झनर्न्त्रण तथा नदीको व्र्वस्थापन कार्य गने,  पानी महुानको संरक्षण गने, गराउने, 

28.  स्थानीर् सावयजझनक/झनजी सािेदारी सबिन्धी स्थानीर् नीझत, र्ोजना झनमायणमा सहर्ोग गने, 

29.  स्थानीर् सावयजझनक/झनजी सािदेारीका आर्ोजना छनौट तथा कार्ायन्वर्नमा सहर्ोग गने, शािाको कार्य क्षेत्रसँग सबिझन्धत सचूना तथा 

जानकारी प्रवाह गन,े 

30.  आफू अन्तगयतका कमयचारीहरुको कामको सपुरीवेक्षण गन ेर कारवाही तथा परुस्कारको िाझग झसफाररससझहत पेश गने, 

31. शािा अन्तरगत सबपादन हुन ेकाम कारवाहीहरु समर्मा हनुुपन ेव्र्वस्था गन,े कार्यसबपादन हुननसकेमा सोको पणूय जवाफदझेहता वहन 

गने, गराउन,े  
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