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गाउँ कार्यपालिकाबाट गरिने कार्यिाई व्यवस्थित गनय नेपािको संलवधानको धािा २१८ िे लिएको 
अलधकाि प्रर्ोग गिी किैर्ामाई गाउँ कार्यपालिकािे लमलत २०७४।०९।२५  को लनर्यर्ानुसाि 
िेहार्का लनर्महरु बनाएको छ । 
 

पररचे्छद १ 
प्रारम्भिक 

१. संलिप्त नाम र प्रारि:(१) र्स लनर्माविीको नाम "किैर्ामाई गाउँ कार्यपालिका 
(कार्यसम्पािन) लनर्माविी, २०७४" िहेको छ । 

 (२) र्ो लनर्माविी तुरुन्त प्रािम्भ हुनेछ ।  

२. पररभाषा:  लवषर् वा प्रसङ्गिे अको अिय निागेमा र्स लनर्माविीमा -  

(क) "गाउँपालिका" भन्नािे किैर्ामाई गाउँपालिका सम्झनु पछय  । 
(ख) "कार्यपालिका" भन्नािे गाउँ कार्यपालिका सम्झनु पछय  । 

(ग) "वडा सलमलत" भन्नािे गाउँपालिकाको वडा सलमलत सम्झनु पछय  । 

(घ)  "अध्यक्ष" भन्नािे गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्षिाई सम्झनु पछय  । 

(ङ)  "उपाध्यक्ष" भन्नािे गाउँ कार्यपालिकाको उपाध्यक्षिाई सम्झनु पछय  । 

(च)  "वडाअध्यक्ष" भन्नािे गाउँ किैर्ामाई गाउँपालिकाको वडाको वडा अध्यक्षिाई 

सम्झनु पछय  । 

(छ)  "प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत" भन्नािे गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत 

सम्झनु पछय  । 

(ज)  "सिस्य" भन्नािे कार्यपालिकाको सिस्य सम्झनु पछय  ि सो शब्दिे 

कार्यपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तिा वडाअध्यक्ष समेतिाई जनाउँछ । 

(झ)  "सभा" भन्नािे गाउँ सभािाई सम्झनु पछय  । 

(ञ)  "कार्यलबभाजन लनर्माविी" भन्नािे किैर्ामाई गाउँपालिकाको कार्यलबभाजन 

लनर्माविी, २०७४ सम्झनु पछय  । 

(ट)  "वडा सलचव" भन्नािे वडा सलमलतको सलचवको कामकाज गनय खलटएको कमयचािी 

सम्झनु पछय  । 
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३. कामको फर्छय यौटिः (१) गाउँ कार्यपालिकाको कार्यसम्पािन ि कामको फछछय र्ौट र्स 

लनर्माविीमा भएको व्यवथिा बमोलजम हुनेछ । 

 (२) उपलनर्म (१) बमोलजमको कामको फछछय र्ौट गिाय तोलकएको अलधकािी वा 

लनकार्बाट गनुयपनेछ । 
     

            

पररचे्छद २ 
अध्यिबाट कामको फर्छय यौट 

४.  अध्यििे सम्पादन गने कामिः (१) संलवधान ि अन्य प्रचलित कानुनको अलधनमा िही 

गाउँपालिकाको सामान्य लनिेशन, लनर्न्त्रर् ि सञ्चािन गने प्रमुख लजमे्मवािी अध्यक्षको 

हुनेछ । 

(२) प्रचलित कानुनमा कार्यपालिकाको अध्यक्षिे गने भलन लकटान भएका कामहरु लनज 

स्वरं् वा लनजबाट अलधकाि प्रत्यार्ोजन भए बमोलजम सम्पािन हुनेछ । 

(३) उपलनर्म (२) मा जुनसुकै कुिा िेस्खएको भए तापलन प्रचलित कानूनमा अध्यक्षिे 

गने भनी लकटान नभएको कामको सम्बन्धमा कार्यपालिकाबाट सम्पािन हुने कार्यको 

सामान्य िेखिेख, सञ्चािन ि लनर्न्त्रर् गने लजमे्मवािी अध्यक्षको हुनेछ । 

(४) उपलनर्म (१) बमोलजमको लजमे्मवािी पुिा गने क्रममा अध्यक्षिे कार्यपालिका 

अन्तगयतका लनकार्हरूमा प्रचलित कानून तिा स्वीकृत नीलत तिा लनर्यर् अनुरूप कार्य 

सञ्चािन भईिहेको छ, छैन लनिीक्षर् गने, वडा सलमलतहरू बीच समन्वर् गने, लवषर्गत 

शाखा कार्ायिर्हरूिाई लनिेशन लिने ि आवश्यकता अनुसाि कामको प्रगलत लवविर् 
लिने कार्य गनय सके्नछ । 

(५) अध्यक्ष कुनै कािर्वश उपस्थित निहेको अवथिामा र्स लनर्माविी बमोलजम 

अध्यक्षिे गनुयपने काम उपाध्यक्ष वा लनजको समेत अनुपस्थिलतमा अध्यक्षिे तोकेको 
कार्यपालिकाको सिस्यिे त्यस्तो काम सम्पािन गनय सके्नछ । 

ति, प्रचलित कानूनमा अन्यिा व्यवथिा भएकोमा सोही व्यवथिा बमोलजम हुनेछ । 
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(६) कार्यपालिकाको कुनै सिस्य अनुपस्थित भएमा त्यस्तो सिस्यिे गनुयपने कामको िालग 

अध्यक्षिे अको सिस्यिाई लजमे्मवािी तोक्न सके्नछ । 
 

५. अध्यििे लनर्यय गनुयपनेिः (१) सभा ि कार्यपालिकामा पेश हुने लवषर् वाहेक िुई वा िुई 

भन्दा बढी वडासलमलत ि लवषर्गत शाखाहरूबीच कुनै लवषर्मा मतभेि हुन गएमा 
अध्यक्षिे गिेको लनर्यर् अस्न्तम हुनेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोलजम मतभेि भएको लबषर् लनर्यर्का िालग कार्यकािी अलधकृतिे 

 अध्यक्ष समक्ष पेश गनुयपनेछ । 

(३) सभा वा कार्यपालिकामा पेश हुने लवषर् बाहेकका सहकार्य तिा समन्वर्का िालग 

प्रिेश वा संघमा पेश गनुय पने लवषर्का सम्बन्धमा अध्यक्षिे गिेको लनर्यर् अस्न्तम हुनेछ 
। 

 

६.  अलिकार प्रत्यायोजन गनय सके्िः (१) कि िगाउने, कि छुट लिने वा ऋर् लिने जस्ता 

लवषर्  ि सभामा पेश गनुयपने बाहेकका अन्य लवषर्मा कार्यपालिकािे अध्यक्ष वा 
उपाध्यक्ष वा सिस्यिाई अलधकाि प्रत्यार्ोजन गनय सके्नछ । 

 (२) अध्यक्षिे प्रचलित कानून बमोलजम आफूिाई प्राप्त अलधकािमधे्य कुनै अलधकाि 

उपाध्यक्ष वा  सिस्य वाकार्यकािी अलधकृत, लवषर्गत शाखाका प्रमुख वा वडा 

अध्यक्षिाई प्रत्यार्ोजन गनय सके्नछ । 

(३) उपलनर्म (१) ि (२) बमोलजम प्रत्यार्ोलजत अलधकािको प्रर्ोग गिी सम्पािन 

गरिएका कामको लवषर्मा सम्बस्न्धत अलधकािीिे कार्यपालिका समक्ष मालसक रूपमा 
प्रगलत लवविर् पेश गनुय पनेछ । 

(४) आफूिाई प्रत्यार्ोलजत अलधकािको लजमे्मवािीपूवयक प्रर्ोग गनुय सम्बस्न्धत अलधकािीको 

कतयव्य हुनेछ । 
 

 

पररचे्छद ३ 
गाउँ काययपालिकाबाट कामको फर्छय यौट 
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७.  काययपालिकामा पेश गनुयपने लवषयिः(१) अनुसुची-१ मा उले्लस्खत लवषर्हरूको लनर्यर् 

गिाय प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृतिे अध्यक्षको लनिेशन अनुसाि गाउँ कार्यपालिकामा 
प्रस्ताव पेश गनुय पनेछ । 

(२) उपलनर्म (१) मा िेस्खएको लवषर्मधे्य कुनै लवषर्मा लनर्म २१ बमोलजम गलित 

सलमलतबाट लनर्यर् लिनसके्न गिी कार्यपालिकािे लजमे्मवािी सुम्पन सके्नछ । 

(३) उपलनर्म (१) बमोलजम अध्यक्षिे अन्यिा आिेश लिएमा बाहेक गाउँ कार्यपालिकाको 

बैिकमा पेश हुने प्रस्ताव सामान्यतर्ा अनुसूची-२ बमोलजमको ढाँचामा प्रमुख प्रशासकीर् 

अलधकृतिे पेश गनेछ । 

(४) उपलनर्म (३) बमोलजमको प्रस्तावमा कुनै शाखाको िार् समावेश हुन आवश्यक 

िेखेमा प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृतिे सम्बस्न्धत शाखाको िार् समेत समावेश गिी पेश 
गनेछ । 

 

८.  प्रस्ताव साथ संिग्न हुनुपने कागजातिः (१) लनर्म ६ को उपलनर्म (३) बमोलजम 

कार्यपालिकाको बैिकमा लनर्यर्ािय कुनै लवषर् पेश गनुयपिाय लवषर्गत शाखा वा वडा 
सलमलतको कार्ायिर्िे सो  लवषर्सँग आवश्यक लवविर् समावेश गिी प्रस्ताव तर्ाि गिी 
कार्यकािी अलधकृत समक्ष पेश गनुय पनेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोलजम पेश भएको प्रस्ताव ि सो साि पेश भएका कागजातहरू 

कानूनसम्मत छनछ छैननछ जाँच गिी कानूनसम्मत नभएमा लनर्लमत वा कानूनसम्मत 
बनाउने लजमे्मवािी कार्यकािी अलधकृतको हुनेछ । 

(३) उपलनर्म (१) बमोलजम पेश भएको प्रस्ताव कार्यकािी अलधकृतिे अध्यक्षको स्वीकृत 

लिई प्रािलमकताक्रम समेत लनधायिर् गिी लनर्यर्को िालग कार्यपालिकाको बैिकमा पेश 
गनुय पनेछ । 

 

९.  काययसूचीको लववरर्िः (१) कार्यपालिकाको बैिकमा छिफि हुने लवषर्को कार्यसूची 

लनर्म ८ बमोलजम प्राप्त प्रस्तावहरूको आधािमा प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृतिे अध्यक्षको 
लनिेशन बमोलजम तर्ाि गनेछ । 
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ति, अध्यक्षिे अन्यिा आिेश लिएकोमा प्रस्तावको रूपमा पेश नभएको लवषर्िाई पलन 

छिफिको कार्यसूचीमा समावेश गनय सलकनेछ । 

(२) बैिकको कार्यसूची सामान्यतः कार्यपालिकाको बैिक बसु्नभन्दा तीन लिन अगावै 

प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृतिे सबै सिस्यहरूिाई उपिब्ध गिाउनु पनेछ । 

ति, लवषर्को गस्म्भिता हेिी कार्यपालिकाको बैिकमा छिफि हुने प्रस्ताव लवतिर् नगिी 

मौस्खक सूचनाको आधािमा पलन छिफि गनय सलकनेछ । 
 

१०.  काययपालिकाको बैठकिः (१) प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृतिे अध्यक्षको लनिेशनमा 

कार्यपालिकाको बैिक बोिाउनेछ । 

(२) प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत कार्यपालिकाको सलचवको रूपमा वैिकमा उपस्थित 

हुनेछ। 

(३) अध्यक्षिे कार्यपालिकाको बैिकको अध्यक्षता गनेछ । 

(४) कार्यपालिकाको बैिकको कार्यसूची, लमलत, समर् ि थिानका सम्बन्धमा कम्तीमा 

तीन लिन अगावै अध्यक्षको लनिेशन अनुसाि कार्यपालिकाका सबै सिस्यिाई प्रमुख 
प्रशासकीर् अलधकृतिे सूचना लिनु पनेछ । 

(५) कार्यपालिकाको बैिकमा कम्तीमा ५१ प्रलतशत सिस्य उपस्थित हुनुपनेछ । 

(६) उपलनर्म (५) मा जुनसुकै कुिा िेस्खएको भए तापलन उपलनर्म (४) बमोलजमको 

सूचना हँुिाहँुिै पलन ५१ प्रलतशत सिस्य उपस्थित नभई गर्पुिक संख्या पुग्न नसकेमा 
िोश्रो पटकको बैिकमा एक चौिाई सिस्य उपस्थित भएमा पलन बैिक बस्न सके्नछ । 

(७) कार्यपालिकाको बैिक सम्बन्धी अन्य कार्यलवलध कार्यपालिकािे लनधायिर् गिे बमोलजम 

हुनेछ । 
 

११.  बैठकको लनर्ययिः (१) सामान्यतः कार्यपालिकाको बैिकको लनर्यर् सवयसम्मत रूपमा 

हुनेछ। 

(२) उपलनर्म (१) बमोलजम सवयसम्मत लनर्यर् हुन नसकी मत लवभाजन हुने अवथिा 

भएमा अध्यक्ष सलहत बहुमत सिस्यिे गिेको लनर्यर् बैिकको लनर्यर् मालननेछ । 
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१२.  लनर्ययको अलभिेखिः (१) कार्यकािी अलधकृत कार्यपालिकाको बैिकमा उपस्थित हुनेछ 

ि कार्यपालिका बाट भएका लनर्यर्को अलभिेख तर्ाि गनेछ । 

(२) बैिकको लनर्यर्को अलभिेख छुटै्ट लनर्यर् पुस्स्तकामा िाख्नुपनेछ । 

(३) उपलनर्म (२) बमोलजमको लनर्यर् पुस्स्तका कार्यकािी अलधकृतको लजम्मामा िहनेछ। 

 

१३.  लनर्यय प्रमालर्त तथा लवतरर् गनेिः(१) गाउँ कार्यपालिका बैिकको लनर्यर् प्रमुख 

प्रशासकीर् अलधकृतिे िुई लिनलभत्र प्रमालर्त गनेछ । 

(२) प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृतिे उपलनर्म (१) बमोलजम प्रमालर्त भएको लनर्यर्को 

प्रलत तीन लिन लभत्र गाउँ कार्यपालिकाका सिस्य, लवषर्गत शाखा ि वडा सलमलतिाई 

उपिब्ध गिाउनु पनेछ । 
ति कानून बमोलजम गोप्य िाख्नु पने लवषर्का लनर्यर् तिा सूचनाको जानकािी 
लिनुपनेछैन। 

 

१४.  लनर्ययको कायायन्वयनिः(१) अनुसूची १ मा िेस्खएका लवषर्हरुमा कार्यपालिकाबाट लनर्यर् 

भएपलछ सम्वस्न्धत पिालधकािी वा लनकार्िे कार्ायन्वर्न गनुयपनेछ । 

(२) कार्यपालिकाको लनर्यर् कार्ायन्वर्न भए वा नभएको सम्बन्धमा अध्यक्षिे अनुगमन 

गनय वा गिाउन सके्नछ । 

(३) उपलनर्म (२) बमोलजम अनुगमन गिाय वा गिाउँिा लनर्यर् कार्ायन्वर्न भएको 

निेस्खएमा सोको कार्ायन्वर्न गनय सम्बस्न्धत व्यस्ि वा लनकार्िाई अध्यक्षिे आवश्यक 
लनिेशन लिन सके्नछ । 

 

१५. काययपालिकाको सलमलत गठनिः (१) कार्यपालिकािे कार्यपालिकामा लनर्यर्को िालग पेश 

भएका प्रस्तावमा लनर्यर् गनुयपूवय आवश्यकता अनुसाि िार्, सल्लाह ि सुझाव लिनका 

िालग िेहार् बमोलजमका सलमलत िहनेछनछ :- 

(क) सावयजलनक सेवा तिा क्षमता लवकास सलमलत 
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(ख) आलियक लवकास सलमलत 

(ग) सामालजक लवकास सलमलत 

(घ) पूवायधाि लवकास सलमलत 

(ङ) वाताविर् तिा लवपिछ  व्यवथिापन सलमलत 

(च) लबधेर्क सलमलत 

(२) उपलनर्म (१) बमोलजमका कार्यपालिका सलमलतमा िहने संर्ोजक अध्यक्षिे तोके 

बमोलजम ि सिस्यहरु कार्यपालिकािे तोके बमोलजम िहने छनछ । 
 

 

(३) सलमलतिे आवश्यकता अनुसाि सम्बस्न्धत सलमलतमा निहेको सिस्य वा अन्य कुनै 

लवशेषज्ञ वा अलधकािीिाई सलमलतको बैिकमा आमन्त्रर् गनय सके्नछ । 

(४) सलमलतको बैिकमा अध्यक्ष स्वरं् उपस्थित भएको अवथिामा लनजबाट ि अन्य 

अवथिामा सलमलतका संर्ोजकबाट बैिकको अध्यक्षता हुनेछ ।सलमलतको संर्ोजकको 
अनुपस्थिलतमा बैिकको अध्यक्षता बैिकमा उपस्थित सिस्यहरुमधे्य जे्यष्ठ सिस्यिे गनेछ 
। 

(५) प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृत वा लनजिे तोकेको अलधकृतिे सलमलतको बैिकमा 

उपस्थित भई लनर्यर्को अलभिेख तर्ाि गिी प्रमालर्त गनेछ । 

(६) उपलनर्म (१) बमोलजमका सलमलतहरुको कार्यके्षत्र अनुसुची-३ मा उले्लख भए 

बमोलजम हुनेछ । 
 

१६.  काययभार मुक्त भएपलर् कागज लफताय गनुयपनेिः जुनसुकै कािर्बाट आफ्नो पिबाट 

मुि भएको सिस्यिे पिमुि भएको सात लिनलभत्र आफ्नो लजम्मामा िहेका समू्पर्य 
कागजात तिा अन्य कुनै सम्पलि भए सो समेत तत्काि कार्यपालिकामा बुझाई सोको 
लनस्सा लिनु पनेछ । 
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१७.  प्रवक्ता तथा सूचना अलिकारी तोके्िः (१) कार्यपालिकािे आफूिे सम्पािन गिेका 

कार्य वा लनर्यर्हरु सावयजलनक जानकािीमा ल्याउन कुनै सिस्यिाई प्रविा तोके्नछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोलजम तोलकने प्रविािे कार्यपालिकाको तफय बाट जािी गनुयपने 

सावयजलनक महत्वको सूचना, विव्य, लवज्ञस्प्त आलि सावयजलनक गने कार्य समेत गनय 

सके्नछ । 

(३) प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृतिे कुनै एक अलधकृतिाई सूचना अलधकािी तोके्नछ । 

(४) उपलनर्म (३) बमोलजम तोलकने सूचना अलधकािीिे कार्यपालिकासँग सम्बस्न्धत 

सूचना कानून बमोलजम प्रवाह गनेछ । 
 

पररचे्छद ३ 

प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत, लवषयगत शाखा, वडा सलमलतबाट कामको फर्छय यौट 

  

१८.  प्रमुख प्रशासकीय अलिकृतको काम, कतयव्य र अलिकारिः(१) गाउँपालिकाको प्रमुख 

प्रशासकीर् अलधकृत गाउँ कार्यपालिकाको सलचव हुनेछ । 

(२) प्रचलित कानून तिा र्स लनर्माविीको अधीनमा िही अध्यक्षको लनिेशन ि 

मातहतमा िही गाउँ कार्यपालिकाको सलचवको प्रमुख काम ि कतयव्य िेहार् बमोलजम 
हुनेछ । 

(क)  गाउँ कार्यपालिका तिा गाउँ सभाबाट भएका लनर्यर्हरु कार्ायन्वर्न गने गिाउने 

ि सोको अनुगमन गने । 

(ख)  अध्यक्षिाई गाउँ सभा ि कार्यपालिका तिा सो अन्तगयतका लनकार्हरुको 

महत्चपुर्य काम कािवाहीहरुको लवषर्मा समर् समर्मा जानकािी गिाउने । 

(ग)  गाउँ कार्यपालिका अन्तगयतका सबै लनकार्हरुको काम कािवाहीिाई चुस्त ि 

प्रभावकािी बनाउन आवश्यक लनिेशन लिने, अनुगमन ि सुपरिवेक्षर् गने । 

(घ)  प्रचलित कानून बमोलजम गाउँ कार्यपालिकाको प्रशासलनक तिा आलियक कार्य 

सम्पािन गने गिाउने । 
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(ङ)  गाउँपालिकाको कामका िालग स्विेशलभत्र लजल्लालभत्रको आफ्नो काज तिा आफू 

मातहतका कमयचािीहरुिाई सात लिनसम्मको स्विेशलभत्रको काज स्वीकृत गने । 

(च) प्रचलित कानूनिे तोकेका अन्य कामहरु गने । 

 

 

१९.  अलिकार प्रत्यायोजनिः (१) प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृतिे आफुिाई प्राप्त अलधकािमधे्य 

कुनै अलधकाि लवषर्गत शाखा, उपशाखा वा गाउँपालिकाको कुनै अलधकृत कमयचािी वा 

वडा सलचविाई प्रत्यार्ोजन गिी कार्य सम्पािन गनय सके्नछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोलजम अलधकाि प्रत्यार्ोजन लिस्खत रुपमा हुनु पनेछ ि एकपटक 

प्रत्यार्ोजन गिेको अलधकाि लवशेष कािर् पिी लफताय लिनु पने भएमा सो को औलचत्य 
सलहतको जानकािी अध्यक्षमाफय त कार्यपालिकािाई गिाउनु पनेछ । 

(३) आफूिाई प्रत्यार्ोलजत अलधकाि प्रर्ोग गनुय सम्बस्न्धत अलधकािीको कतयब्य हुनेछ । 

  

२०.  वडा सलमलतबाट कामको फर्छय यौटिः (१) गाउँ कार्यपालिका (कार्यलवभाजन) लनर्माविी, 

२०७४ मा भएको व्यवथिा अनुरुप वडा सलमलतबाट गरिने कामहरु वडा अध्यक्ष वा 
लनजको लनिेशनमा सम्पािन गरिनेछ । 

(२) एकभन्दा बढी वडासँग सिोकाि िाखे्न लवषर् वा वडा सलमलतिे गने गिी स्पष्ट रुपमा 

लकटान नभएका लवषर् वा स्वीकृत वालषयक कार्यक्रममा नसमेलटएका लवषर्मा वडा 
सलमलतिे गाउँ कार्यपालिकामा पेश गिी प्राप्त लनिेशन बमोलजम गनुयपनेछ । 

२१.  लवषयगत शाखाबाट कामको फर्छय यौटिः (१) नेपािको संलवधान तिा प्रचलित कानूनिे 

थिानीर् तहमा हस्तान्तिर् भई आएका लशक्षा, स्वास्थ्य, कृलष, पशुलवकास, लसंचाई, 

खानेपानी तिा सिसफाई, थिानीर् आलियक लवकास, पूवायधाि लवकास िगार्तका अन्य 

कार्यक्रमहरु ि गाउँ कार्यपालिका कार्यलवभाजन लनर्माविी, २०७४ बमोलजम लवषर्गत 

शाखाबाट सञ्चािन हुने कामहरु कार्यपालिकाको लनर्यर्को अलधनमा िही लवषर्गत शाखा 
प्रमुखको लनिेशन ि लनर्न्त्रर्मा सम्पािन गरिनेछ । 



 

11 
 

(२) गाउँपालिकािे आफ्नो संलचत कोषबाट सञ्चािन गने लवषर्गत के्षत्रसँग सम्बस्न्धत 

लवषर्का सबै कार्यक्रम उपलनर्म (१) बमोलजमका लवषर्गत शाखा माफय त कार्ायन्वर्न 

गनेछ । 
 

२२. प्रमुख प्रशासकीय अलिकृतबाट कामको फर्छय यौटिः (१) कार्यपालिकािे गने भलन 

तोलकएका कामहरुमधे्य वडा सलमलत ि लवषर्गत शाखाबाट सम्पािन गने गिी लकटान 
गरिएका काम बाहेकका अन्य सबै कामहरु तिा संघ ि प्रिेश तहबाट प्रत्यार्ोजन 
भएका कामहरु अध्यक्षको सामान्य लनिेशनमा िही प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृतबाट 
सम्पािन हुनेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोलजम गरिने कामहरु प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृतिे गाउँपालिकाको 

लवषर्गत शाखा तिा वडा कार्ायिर् माफय त सम्पन्न गिाउन सके्नछ ।लनजिे आफ्नो 
लनिेशन ि लनर्न्त्रर्मा सम्पािन गिेका कामहरुको प्रगलत लवविर् लनर्लमत रूपमा 
अध्यक्ष समक्ष ि आवलधक रूपमा कार्यपालिका समक्ष प्रसु्तत गनुयपनेछ । 

(३) प्रचलित कानूनमा कार्यपालिका वा अध्यक्षबाट प्रत्यार्ोजन भएका कामहरू प्रमुख 

प्रशासकीर् अलधकृतिे सम्पािन गनेछ । 
 

पररचे्छद ४ 
लवलवि 

२३.  परामशय लिनु पनेिः (१) िेहार्का लवषर्मा लनर्यर् गनुय पूवय अध्यक्षिे प्रमुख प्रशासकीर् 

अलधकृत माफय त सम्बस्न्धत शाखा (लवि व्यवथिापन शाखा, र्ोजना शाखा, प्रशासन 

शाखा, कानूनसँग सम्बस्न्धत शाखा) को पिामशय लिनु पनेछ । 

 स्वीकृत वालषयक कार्यक्रम भन्दा बाहेकका कार्यक्रम सञ्चािन गने लवषर् 
 स्वीकृत वालषयक कार्यक्रममा हेिफेि वा संशोधन गने लवषर् 
 अन्य लनकार्सँगको समन्वर्मा कार्यसञ्चािन गने लवषर् 

 नर्ाँ लनर्म, आिेश, लनिेलशका वा कार्यलवलध जािी गनुय पने लवषर्  

 कि, शुल्क, िसु्ति सम्बस्न्ध लवषर् 
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(२) उपलनर्म (१) बमोलजम लनर्यर् भएका लवषर्हरु कार्यपालिका वा गाउँ सभामा 

छिफिका िालग प्रसु्तत गरिनेछ। 
 

२४.  लविेयक सम्बन्धी काययलबलििः (१) गाउँ कार्यपालिकाको तफय बाट सभा समक्ष प्रसु्तत 

गरिने लवधेर्कको मस्यौिा स्वीकृलतको िालग प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृतिे अध्यक्ष माफय त 
कार्यपालिकाको बैिकमा पेश गनुय पनेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोलजम लवधेर्क तजुयमा गनयको िालग एक लवधेर्क सलमलत िहनेछ 

।लवधेर्क मस्यौिा गनय प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृतिे आवश्यक व्यवथिा लमिाउने छ । 

(३) उपलनर्म (१) बमोलजम पेश भएको लवधेर्कको मस्यौिामा गाउँ कार्यपालिकाको 

स्वीकृलत प्राप्त भएपलछ अध्यक्षिे सभा समक्ष पेश गनुय पनेछ । 
 

२५.  श्रोत अनुमान सलमलत, राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) र कर सम्बम्भन्ध प्रस्ताविः 

(१) प्रते्यक वषय गाउँ कार्यपालिकाको वालषयक बजेट तर्ाि गनयको िालग अध्यक्षको 

संर्ोजकत्वमा श्रोत अनुमान सलमलत तिा कार्यपालिकाको सिस्यको संर्ोजकत्वमा 
कार्यक्रम तिा बजेट तजुयमा सलमलत गिन हुनेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोलजमका सलमलतमा िहने सिस्य तिा सिस्य सलचबिे 

कार्यपालिकािे तोके बमोलजम हुनेछ । 

(३) उपलनर्म (१) बमोलजम गलित सलमलतिे तर्ाि गिेको बजेट तिा कार्यक्रम 

लवलनर्ोजन लवधेर्कको रूपमा अध्यक्ष वा लनजिे तोकेको आलियक के्षत्र हेने 
कार्यपालिकाको सिस्यमाफय त गाउँ सभामा पेश गरिनेछ ।  

(४) उपलनर्म (३) बमोलजम पेश भएको लवलनर्ोजन लवधेर्क सभाबाट स्वीकृत भई 

अध्यक्षबाट प्रमालर्किर् भएपलछ िागु हुनेछ । 
 

२६.  गोपलनयता राख्नु पनेिः कुनै पलन सिस्यिे आफू पिमा बहाि छँिा गिेको काममा 

गोपलनर्ता िाख्नु पने लवषर्मा पिमा वहाि िहेको अवलधमा वा पिमा निहेको अवथिामा 
समेत अलधकाि प्राप्त अलधकािीिाई बाहेक अन्य कसैिाई कुनै लकलसमिे जानकािी लिन 
वा प्रकट गनय हुिैन । 
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ति, प्रचलित कानूनिे गोप्य िाख्न नपने भलन तोलकएका लवषर्मा जानकािी लिन र्स 

लनर्मिे वाधा पुर्र्ाएको मालनने छैन ।  
 

२७.  समन्वय गनेिःकार्यपालिकािे आफूिे सम्पािन गने कामको लसिलसिामा आवश्यकता 

अनुसाि िेहार्का लनकार्हरुसँग समन्वर् गनय सके्नछ :- 

(क) न्यालर्क सलमलत,  

(ख) अन्य थिानीर् तह, 

(ग) लजल्लास्थित सुिक्षा लनकार्हरू, 

(घ) लजल्लास्थित प्रिेश तिा संघका सिकािी कार्ायिर्हरु, 

(ङ) लजल्ला समन्वर् सलमलत, 

(च) प्रिेश स्थित गाउँपालिका हेने लवभाग, मन्त्रािर्, 

(छ) संघको संघीर् मालमिा हेने मन्त्रािर् ि 

(ज) अन्य आवश्यक संघ, संथिा वा लनकार्हरु । 

 

२८.  बैठकमा भाग लिन नहुनेिः कार्यपालिकाको बैिकमा कुनै सिस्यको लनजी स्वािय लनलहत 

िहेको लवषर् उपि छिफि हुने भएमा त्यस्तो सिस्यिे भाग लिन हुिैन । त्यस्तो अवथिा 
भएमा सम्बस्न्धत सिस्यिे सोको जानकािी अध्यक्षिाई गिाउनु पनेछ । 

२९.  सहयोग माग्न सके्िः (१) कार्यपालिकािे लनर्म २७ मा उले्लख भएका लनकार्हरुसंग 

आवश्यकता अनुसाि सहर्ोग लिन सके्नछ । 

(२) उपलनर्म १ बमोलजम सहर्ोग गने लजमे्मवािी सम्बस्न्धत सबैको हुनेछ । 

अनुसूची - १ 

गाउँ काययपालिकाको बैठकमा पेश गनुयपने लवषयहरु 

(लनर्म ७ को उपलनर्म (१) सँग सम्बस्न्धत) 

 

१.  सभामा पेश हुने लवधेर्क, 
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२.  िाजस्व ि व्यर्को अनुमान (बजेट), पुिक अनुमान ि उधािो खचय, 

३.  कि सम्बस्न्ध प्रस्तावहरु, 

४.  अध्यक्षिे गाउँ कार्यपालिकामा पेश गनय लनिेशन लिएको लवषर् वा गाउँ कार्यपालिकामा 

पेश गनुय पने भनी गाउँ कार्यपालिकािे लनर्यर् गिेको लवषर् 

५.  प्रचलित कानून बमोलजम जािी गनुयपने लनर्म, लनिेलशका, कार्यलवलध वा आिेश, 

६.  गाउँपालिकािे जािी गने कुनै नीलत वा त्यस्तो नीतकमा हुने परिवतयतन, 

७.  अल्पकािीन, मध्यकािीन ि िीघयकािीन समलष्टगत वा के्षत्रगत लवकास र्ोजना, कार्यक्रम, 

िर्नीलत लनधायिर् सम्बन्धी, 

८.  कार्ायिर् वा शाखाहरुको संगिन संिचनामा परिवतयन वा थिानान्तिर् सम्बन्धी, 

९.  िालष्टि र् वा अन्तिायलष्टि र् संथिाहरुसँगको भलगनी सम्बन्ध थिापना, 

१०.  गाउँपालिकािे लिने ऋर् वा बैिेलशक अनुिानमा सञ्चािन हुने र्ोजनाको सम्झौता 

सम्बन्धी, 

११.  गाउँपालिकाको प्रलतलनलधत्व हुने गिी गरिने िुईपक्षीर् वा बहुपक्षीर् वाताय, सभा समे्मिन 

वा सिकािी भ्रमर्मा भाग लिने वा प्रलतलनलध पिाउने, 

१२. प्रमुख प्रशासकीर् अलधकृतिाई लविेशमा हुने गोष्ठी, अध्यर्न अविोकन भ्रमर्मा 

पिाउने, 

१३.  गाउँपालिकाको कमयचािी ििबन्दी स्वीकृलत, सेवा सुलवधा सम्बन्धी कानून लनमायर् ि 

परिवतयन, 

१४.  थिानीर् सावयजलनक लविा लनधायिर् गने, 

१५.  प्रचलित कानून बमोलजम गाउँ कार्यपालिकाबाट लनर्यर् हुनुपने भनी तोलकएका अन्य 

लवषर् । 
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अनुसूची - २ 

प्रस्तावनाको ढाँचा 

(लनर्म २४ को उपलनर्म (१) संग सम्बस्न्धत) 

करैयामाई गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिकाको कायायिय, करैया 

बारा लजल्ला, २ नं. प्रदेश नेपाि 
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लवषय :- 
 

प्रस्ताव पेश गनय अध्यक्षबाट स्वीकृत प्राप्त लमलत :- 

१. लवषर्को संक्षीप्त व्यहोिा :- 

२. प्राप्त पिामशय तिा अन्य सान्दलभयक कुिा :- 

३. प्रस्ताव पेश गनुय पनायको कािर् ि सम्बस्न्धत शाखाको िार् :- 

४. लनर्यर् हुनु पने व्यहोिा :- 

 

नोट : प्रस्ताव तर्ाि गिाय िेहार्का कुिाहरुमा ध्यान लिनुपने छ :- 

१.  "लवषर्को संक्षीप्त व्यहोिा" अन्तगयत िहने लवविर् :- 

लवषर्गत पृष्ठभूमीमा र्सबािे कलडिे सुनै लनर्यर् भएको भए सोको लवबिर्, प्रस्तालवत 

लनर्यर् कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा, समर्ावलध, कार्यके्षत्र, कार्ायन्वर्न गने लनकार् ि िागे्न आलियक 

िालर्त्व भए सो समेत उले्लख गिी कुनै र्ोजनाको लवषर् भए सो बािे छोटकिी लवबिर् 
उले्लख गने । 

 

२.  "प्राप्त पिामशय तिा अन्य सान्दलभयक कुिा" अन्तगयत कार्यपालिका सलमलतहरु ि अन्य 

लनकार् तिा लवशेषज्ञहरुिे कुनै पिामशय लिएको भए सो समेत उले्लख गने । सािै 

लवषर्संग सम्बस्न्धत नक्शा, लडजाइन वा लचत्र भए सो समेत समावेश गने । कानूनी 

पिामशय लिएको भए प्रलतलिपी समेत समावेश गने । 
 

३.  "प्रस्ताव पेश गनुय पनायको कािर् ि सम्बस्न्धत शाखाको िार्" अन्तगयत सम्बस्न्धत लवषर्मा 

आई पिेको कलिनाई ि समस्या, प्रस्तालवत लनर्यर्को औलचत्य ि आवश्यकता तिा 

त्यसबाट पनय सके्न प्रभाव समावेश गने । 
 

४.  "लनर्यर् हुनु पने व्यहोिा" अन्तगयत जुन लबषर्मा जे जस्तो लनर्यर् हुन प्रस्ताव गरिएको हो 

सोको स्पष्ट व्यहोिा िाखे्न । 
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अनुसूची - ३ 

काययपालिका सलमलतको काययिेत्र 

(लनर्म १५ को उपलनर्म (१) संग सम्बस्न्धत) 

क. सावयजलनक सेवा तथा िमता लवकास सलमलतको काययिेत्रिः 

१. संगिन संिचना, ििबन्दी ि कार्यलवविर् 

२. सुशासन ि सेवा प्रवाह 

३. क्षमता लवकास सम्बन्धी लवषर् 

 

ख. सामालजक लवकास सलमलतको काययिेत्रिः 

१. लशक्षा तिा खेनकुि सम्बन्धी 



 

18 
 

२. लवज्ञान तिा प्रलवधी सम्बन्धी 

३. स्वास्थ्य तिा जनसंख्या सम्बन्धी 

४. िैंलगक समानता ि सामालजक समावेलशकिर् सम्बन्धी 

५. सिकािी तिा गैि सिकािी संघ संथिा सम्बन्धी 

 

ग. पूवायिार लवकास सलमलतको काययिेत्रिः 

१. अल्पकािीन तिा िीघयकािीन नीलत, र्ोजना ि कार्यक्रम सम्बन्धी 

२. उद्योग, वालर्ज्य, श्रम, िोजगाि तिा बजाि व्यबथिापन सम्बन्धी 

३. कृलष, लसंचाई, सहकािी ि गरिबी लनवािर् सम्बन्धी 

४. पर्यटन प्रवर्द्यन सम्बन्धी 

५. सूचना तिा संचाि सम्बन्धी 

६. खानेपानी तिा सिसफाई, सडक तिा भौलतक र्ोजना ि पूवायधाि लवकास सम्बन्धी 

७. लविछ रु्त ि उजाय सम्बन्धी 

८. वस्ती लवकास, शहिी र्ोजना ि भवन लनमायर् सम्बन्धी 

 

घ. लविेयक सलमलतको काययिेत्रिः 

१. गाउँ सभामा पेश हुने लवधेर्क सम्बन्धी 

२. गाउँ सभामा पेश हुने लनर्म, लवलनर्म, कार्यलवधी सम्बन्धी 

३. कुनै कानूनी प्रश्न समावेश भएको नीलत तिा कार्यक्रम सम्बन्धी 

 

ङ. आलथयक लवकास सलमलतको काययिेत्रिः 

१. बजेट तिा स्रोत परिचािन सम्बन्धी 

२. कृलष लवकास सम्बन्धी 

३. पशु पंक्षी लवकास सम्बन्धी 
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४. नागरिकको आर्आजयन सम्बन्धी 

५. स्रोतहरुको पलहचान सम्बन्धी 

 

च. वातावरर् तथा लवपद व्यवस्थापन सलमलतको काययिेत्रिः 

१. वाताविर् संिक्षर् तिा हरिर्ािी प्रवियन सम्वन्धी 

२. फोहोि मैिा व्यवथिापन सम्वन्धी 

३. गाउँको सौन्दर्यताको संिक्षर् तिा लवकास सम्बन्धी 

४. वन संिक्षर् सम्बन्धी 

५. लवपिछ  पूवय तर्ािी सम्बन्धी 

६. लवपिको समर्मा गनुयपने कामहरु सम्वन्धी 

७. लवपि पछालडको ब्यवथिापन सम्वन्धी 

८. वन, वाताविर् ि भूमी व्यवथिापन 

 

 


