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u08sL गाउँकार्यपालिका (कार्यसम्पादन ) लनर्माविी, २०७४ 

गाउँ कार्यपालिकाबाट गरिने कार्यिाई व्र्वस्थित गनय नेपािको संववधानको 
धािा २१८ िे ददएको अलधकाि प्रर्ोग गिी u08sL गाउँ कार्यपालिकािे 
लमलत २०७४।०३।25 को लनर्यर्ानसुाि देहार्का लनर्महरु बनाएको छ 
। 

         परिच्छेद १ 

         प्रािस्म्िक 

१. संस्िप्त नाम ि प्रािम्ि:(१) र्स लनर्माविीको नाम " u08sL गाउँ 
कार्यपालिका (कार्यसम्पादन)लनर्माविी, २०७४" िहेको छ । 
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 (२) र्ो लनर्माविी तरुुन्त प्रािम्ि हनुेछ ।  

२.परििाषा: ववषर् वा प्रसङ्गिे अको अिय निागेमा र्स लनर्माविीमा - 

(क)"गाउँपालिका" िन्नािे u08sL गाउँपालिका सम्झन ुपछय । 

(ख) "कार्यपालिका" िन्नािे गाउँ कार्यपालिका सम्झन ुपछय । 

(ग) "वडा सलमलत" िन्नािे गाउँपालिकाको वडा सलमलत सम्झन ु
पछय । 

(घ) "अध्र्ि" िन्नािे गाउँ कार्यपालिकाको अध्र्ििाई सम्झन ु
पछय । 

(ङ) "उपाध्र्ि" िन्नािे गाउँ कार्यपालिकाको उपाध्र्ििाई 
सम्झन ुपछय । 

(च) "वडाअध्र्ि" िन्नािे गाउँ u08sL गाउँपालिकाको वडाको 
वडा अध्र्ििाई सम्झन ुपछय । 

(छ)  "कार्यकािी अलधकृत" िन्नािे गाउँपालिकाको कार्यकािी 
अलधकृत सम्झन ुपछय । 

(ज)  "सदथर्" िन्नािे कार्यपालिकाको सदथर् सम्झन ुपछय ि सो 
शब्दिे कार्यपालिकाको अध्र्ि, उपाध्र्ि तिा वडाअध्र्ि 
समेतिाई जनाउँछ । 

(झ)  "सिा" िन्नािे गाउँ सिािाई सम्झन ुपछय  
(ञ)  "कार्यलबिाजन लनर्माविी" िन्नािे u08sL गाउँपालिकाको 

कार्यलबिाजन लनर्माविी, २०७४ सम्झन ुपछय । 

(ट)  "वडा सस्चव" िन्नािे वडा सलमलतको सस्चवको कामकाज 
गनय खवटएको कमयचािी सम्झन ुपछय । 
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३. कामको फर् यर्ौटः (१) गाउँ कार्यपालिकाको कार्यसम्पादन ि 
कामको फर् यर्ौट र्स लनर्माविीमा िएको व्र्वथिा बमोस्जम हनुेछ 
। 

 (२) उपलनर्म (१) बमोस्जमको कामको फर् यर्ौट गदाय तोवकएको 
अलधकािी वा लनकार्बाट गनुयपनेछ । 

         

परिच्छेद २ 

अध्र्िबाट कामको फर् यर्ौट 

४.  अध्र्ििे सम्पादन गने कामः (१) संववधान ि अन्र् प्रचलित 
काननुको अलधनमा िही गाउँपालिकाको सामान्र् लनदेशन, लनर्न्रर् 
ि सञ्चािन गने प्रमखु स्जम्मेवािी अध्र्िको हनुछे  

(२) प्रचलित काननुमा कार्यपालिकाको अध्र्ििे गने िलन वकटान 
िएका कामहरु लनज थवरं् वा लनजबाट अलधकाि प्रत्र्ार्ोजन िए 
बमोस्जम सम्पादन हनुेछ । 

(३) उपलनर्म (२) मा जनुसकैु कुिा िेस्खएको िए तापलन प्रचलित 
कानूनमा अध्र्ििे गने िनी वकटान निएको कामको सम्बन्धमा 
कार्यपालिकाबाट सम्पादन हनुे कार्यको सामान्र् िेखदेख, सञ्चािन 
ि लनर्न्रर् गने स्जम्मेवािी अध्र्िको हनुेछ । 

(४) उपलनर्म (१) बमोस्जमको स्जम्मेवािी पिुा गने क्रममा 
अध्र्ििे कार्यपालिका अन्तगयतका लनकार्हरूमा प्रचलित कानून 
तिा थवीकृत नीलत तिा लनर्यर् अनरुूप कार्य सञ्चािन िईिहेको 
छ, छैन लनिीिर् गने, वडा सलमलतहरू बीच समन्वर् गने, ववषर्गत 
शाखा कार्ायिर्हरूिाई लनदेशन ददने ि आवश्र्कता अनसुाि 
कामको प्रगलत ववविर् लिने कार्य गनय सक्नेछ । 
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(५) अध्र्ि कुन ै कािर्वश उपस्थित निहेको अवथिामा र्स 
लनर्माविी बमोस्जम अध्र्ििे गनुयपने काम उपाध्र्ि वा लनजको 
समेत अनपुस्थिलतमा अध्र्ििे तोकेको कार्यपालिकाको सदथर्िे 
त्र्थतो काम सम्पादन गनय सक्नेछ । 

ति, प्रचलित कानूनमा अन्र्िा व्र्वथिा िएकोमा सोही व्र्वथिा 
बमोस्जम हनुेछ । 

(६) कार्यपालिकाको कुन ैसदथर् अनपुस्थित िएमा त्र्थतो सदथर्िे 
गनुयपने कामको िालग अध्र्ििे अको सदथर्िाई स्जम्मेवािी तोक्न 
सक्नेछ । 

 

५. अध्र्ििे लनर्यर् गनुयपनेः (१) सिा ि कार्यपालिकामा पेश हनुे ववषर् 
वाहेक दईु वा दईु िन्दा बढी वडासलमलत ि ववषर्गत शाखाहरूबीच 
कुनै ववषर्मा मतिेद हनु गएमा अध्र्ििे गिेको लनर्यर् अस्न्तम 
हनुेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोस्जम मतिेद िएको लबषर् लनर्यर्का िालग   

कार्यकािी अलधकृतिे अध्र्ि समि पेश गनुयपनेछ । 

(३) सिा वा कार्यपालिकामा पेश हनुे ववषर् बाहेकका सहकार्य तिा 
समन्वर्का िालग प्रदेश वा संघमा पेश गनुय पने ववषर्का सम्बन्धमा अध्र्ििे 
गिेको लनर्यर् अस्न्तम हनुेछ । 

 

६.  अलधकाि प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नःे (१) कि िगाउने, कि छुट ददन े
वा ऋर् लिने जथता ववषर् ि सिामा पेश गनुयपने बाहेकका अन्र् 
ववषर्मा कार्यपालिकािे अध्र्ि वा उपाध्र्ि वा सदथर्िाई 
अलधकाि प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नेछ । 
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 (२) अध्र्ििे प्रचलित कानून बमोस्जम आफूिाई प्राप्त 
अलधकािमध्रे् कुनै अलधकाि उपाध्र्ि वा  सदथर् वाकार्यकािी 
अलधकृत, ववषर्गत शाखाका प्रमखु वा वडा अध्र्ििाई प्रत्र्ार्ोजन 
गनय सक्नेछ । 

(३) उपलनर्म (१) ि (२) बमोस्जम प्रत्र्ार्ोस्जत अलधकािको प्रर्ोग 
गिी सम्पादन गरिएका कामको ववषर्मा सम्बस्न्धत अलधकािीिे 
कार्यपालिका समि मालसक रूपमा प्रगलत ववविर् पेश गनुय पनेछ 
। 

(४) आफूिाई प्रत्र्ार्ोस्जत अलधकािको स्जम्मेवािीपूवयक प्रर्ोग गनुय 
सम्बस्न्धत अलधकािीको कतयव्र् हनुेछ । 

 

परिच्छेद ३ 

गाउँ कार्यपालिकाबाट कामको फर् यर्ौट 

७.  कार्यपालिकामा पेश गनुयपने ववषर्ः(१) अनसुचुी-१ मा उल्िेस्खत 
ववषर्हरूको लनर्यर् गदाय कार्यकािी अलधकृतिे अध्र्िको लनदेशन 
अनसुाि गाउँ कार्यपालिकामा प्रथताव पेश गनुय पनेछ । 

(२) उपलनर्म (१) मा िेस्खएको ववषर्मध्रे् कुनै ववषर्मा लनर्म 
२१ बमोस्जम गदित सलमलतबाट  लनर्यर् लिनसक्ने गिी 
कार्यपालिकािे स्जम्मेवािी समु्पन सक्नेछ । 

(३) उपलनर्म (१) बमोस्जम अध्र्ििे अन्र्िा आदेश ददएमा 
बाहेक गाउँ कार्यपालिकाको बैिकमा पेश हनु ेप्रथताव सामान्र्तर्ा 
अनसूुची-२ बमोस्जमको ढाँचामा कार्यकािी अलधकृतिे पेश गनेछ 
। 
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(४) उपलनर्म (३) बमोस्जमको प्रथतावमा कुनै शाखाको िार् 
समावेश हनु आवश्र्क देखेमा  कार्यकािी अलधकृतिे सम्बस्न्धत 
शाखाको िार् समेत समावेश गिी पेश गनेछ । 

 

८.  प्रथताव साि संिग्न हनुपुने कागजातः (१) लनर्म ६ को उपलनर्म 
(३) बमोस्जम कार्यपालिकाको बैिकमा लनर्यर्ािय कुनै ववषर् पेश 
गनुयपदाय ववषर्गत शाखा वा वडा सलमलतको कार्ायिर्िे सो  
ववषर्सँग आवश्र्क ववविर् समावेश गिी प्रथताव तर्ाि गिी 
कार्यकािी अलधकृत समि पेश गनुय पनेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोस्जम पेश िएको प्रथताव ि सो साि पेश 
िएका कागजातहरू कानूनसम्मत छन ् छैनन ् जाँच गिी 
कानूनसम्मत निएमा लनर्लमत वा कानूनसम्मत बनाउने स्जम्मेवािी 
कार्यकािी अलधकृतको हनुेछ । 

(३) उपलनर्म (१) बमोस्जम पेश िएको प्रथताव कार्यकािी 
अलधकृतिे अध्र्िको थवीकृत लिई प्रािलमकताक्रम समेत लनधायिर् 
गिी लनर्यर्को िालग कार्यपालिकाको बैिकमा पेश गनुय पनेछ । 

 

९.  कार्यसूचीको ववविर्ः (१) कार्यपालिकाको बैिकमा छिफि हनु े
ववषर्को कार्यसूची लनर्म ८ बमोस्जम प्राप्त प्रथतावहरूको आधािमा 
कार्यकािी अलधकृतिे अध्र्िको लनदेशन बमोस्जम तर्ाि गनेछ । 

ति, अध्र्ििे अन्र्िा आदेश ददएकोमा प्रथतावको रूपमा पेश 
निएको ववषर्िाई पलन छिफिको कार्यसूचीमा समावेश गनय 
सवकनेछ । 
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(२) बैिकको कार्यसूची सामान्र्तः कार्यपालिकाको बैिक 
बथनिुन्दा तीन ददन अगावै कार्यकािी अलधकृतिे सबै सदथर्हरूिाई 
उपिब्ध गिाउन ुपनेछ । 

ति, ववषर्को गस्म्ििता हेिी कार्यपालिकाको बैिकमा छिफि हनु े
प्रथताव ववतिर् नगिी मौस्खक सूचनाको आधािमा पलन छिफि 
गनय सवकनेछ । 

 

१०.  कार्यपालिकाको बैिकः (१) कार्यकािी अलधकृतिे अध्र्िको 
लनदेशनमा कार्यपालिकाको बैिक बोिाउनेछ । 

(२) कार्यकािी अलधकृत कार्यपालिकाको सस्चवको रूपमा वैिकमा 
उपस्थित हनुेछ । 

(३) अध्र्ििे कार्यपालिकाको बैिकको अध्र्िता गनेछ । 

(४) कार्यपालिकाको बैिकको कार्यसूची, लमलत, समर् ि थिानका 
सम्बन्धमा कम्तीमा तीन ददन अगावै अध्र्िको लनदेशन अनसुाि 
कार्यपालिकाका सबै सदथर्िाई कार्यकािी अलधकृतिे सूचना ददन ु
पनेछ । 

(५) कार्यपालिकाको बैिकमा कम्तीमा ५१ प्रलतशत सदथर् 
उपस्थित हनुपुनेछ । 

(६) उपलनर्म (५) मा जनुसकैु कुिा िेस्खएको िए तापलन 
उपलनर्म (४) बमोस्जमको सूचना हुँदाहुँदै पलन ५१ प्रलतशत सदथर् 
उपस्थित निई गर्पिुक संख्र्ा पगु्न नसकेमा दोश्रो पटकको 
बैिकमा एक चौिाई सदथर् उपस्थित िएमा पलन बैिक बथन 
सक्नेछ । 

(७) कार्यपालिकाको बैिक सम्बन्धी अन्र् कार्यववलध कार्यपालिकािे 
लनधायिर् गिे बमोस्जम हनुेछ  
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११.  बैिकको लनर्यर्ः (१) सामान्र्तः कार्यपालिकाको बैिकको लनर्यर् 
सवयसम्मत रूपमा हनुेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोस्जम सवयसम्मत लनर्यर् हनु नसकी मत 
वविाजन हनुे अवथिा िएमा अध्र्ि सवहत बहमुत सदथर्िे गिेको 
लनर्यर् बैिकको लनर्यर् मालननेछ । 

 

१२.  लनर्यर्को अलििेखः (१) कार्यकािी अलधकृत कार्यपालिकाको 
बैिकमा उपस्थित हनुेछ ि कार्यपालिका बाट िएका लनर्यर्को 
अलििेख तर्ाि गनेछ । 

(२) बैिकको लनर्यर्को अलििेख छुटै्ट लनर्यर् पसु्थतकामा िाख्नपुनेछ 
। 

(३) उपलनर्म (२) बमोस्जमको लनर्यर् पसु्थतका कार्यकािी 
अलधकृतको स्जम्मामा िहनेछ । 

 

१३.  लनर्यर् प्रमास्र्त तिा ववतिर् गनेः(१) गाउँ कार्यपालिका बैिकको 
लनर्यर् कार्यकािी अलधकृतिे दईु ददनलिर प्रमास्र्त गनेछ । 

(२) कार्यकािी अलधकृतिे उपलनर्म (१) बमोस्जम प्रमास्र्त िएको लनर्यर्को 
प्रलत तीन ददन लिर गाउँ कार्यपालिकाका सदथर्, ववषर्गत शाखा ि वडा 
सलमलतिाई उपिब्ध गिाउन ुपनेछ । 

ति कानून बमोस्जम गोप्र् िाख्न ुपने ववषर्का लनर्यर् तिा सूचनाको 
जानकािी ददनपुनेछैन । 
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१४.  लनर्यर्को कार्ायन्वर्नः(१) अनसूुची १ मा िेस्खएका ववषर्हरुमा 
कार्यपालिकाबाट लनर्यर् िएपलछ सम्वस्न्धत पदालधकािी वा लनकार्िे 
कार्ायन्वर्न गनुयपनेछ । 

(२) कार्यपालिकाको लनर्यर् कार्ायन्वर्न िए वा निएको सम्बन्धमा 
अध्र्ििे अनगुमन गनय वा गिाउन सक्नेछ । 

(३) उपलनर्म (२) बमोस्जम अनगुमन गदाय वा गिाउँदा लनर्यर् 
कार्ायन्वर्न िएको नदेस्खएमा सोको कार्ायन्वर्न गनय सम्बस्न्धत 
व्र्स्ि वा लनकार्िाई अध्र्ििे आवश्र्क लनदेशन ददन सक्नेछ 
। 

 

१५. कार्यपालिकाको सलमलत गिनः (१) कार्यपालिकािे कार्यपालिकामा 
लनर्यर्को िालग पेश िएका प्रथतावमा लनर्यर् गनुयपूवय आवश्र्कता 
अनसुाि िार्, सल्िाह ि सझुाव लिनका िालग देहार् बमोस्जमका 
सलमलत िहनेछन ्:- 

(क) सावयजलनक सेवा तिा िमता ववकास सलमलत 

(ख) आलियक ववकास सलमलत 

(ग) सामास्जक ववकास सलमलत 

(घ) पूवायधाि ववकास सलमलत 

(ङ) वाताविर् तिा ववपद् व्र्वथिापन सलमलत 

(च) लबधेर्क सलमलत 

(२) उपलनर्म (१) बमोस्जमका कार्यपालिका सलमलतमा िहने 
संर्ोजक अध्र्ििे तोके बमोस्जम ि सदथर्हरु कार्यपालिकािे तोके 
बमोस्जम िहने छन ्। 
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(३) सलमलतिे आवश्र्कता अनसुाि सम्बस्न्धत सलमलतमा निहेको 
सदथर् वा अन्र् कुनै ववशेषज्ञ वा अलधकािीिाई सलमलतको बैिकमा 
आमन्रर् गनय सक्नेछ । 

(४) सलमलतको बैिकमा अध्र्ि थवरं् उपस्थित िएको अवथिामा 
लनजबाट ि अन्र् अवथिामा सलमलतका संर्ोजकबाट बैिकको 
अध्र्िता हनुेछ ।सलमलतको संर्ोजकको अनपुस्थिलतमा बैिकको 
अध्र्िता बैिकमा उपस्थित सदथर्हरुमध्रे् ज्रे्ष्ठ सदथर्िे गनेछ 
। 

(५) कार्यकािी अलधकृत वा लनजिे तोकेको अलधकृतिे सलमलतको 
बैिकमा उपस्थित िई लनर्यर्को अलििेख तर्ाि गिी प्रमास्र्त गनेछ 
। 

(६) उपलनर्म (१) बमोस्जमका सलमलतहरुको कार्यिेर अनसुचुी-
३ मा उल्िेख िए बमोस्जम हनुेछ । 

 

१६.  कार्यिाि मिु िएपलछ कागज वफताय गनुयपनेः जनुसकैु कािर्बाट 
आफ्नो पदबाट मिु िएको सदथर्िे पदमिु िएको सात ददनलिर 
आफ्नो स्जम्मामा िहेका सम्पूर्य कागजात तिा अन्र् कुन ैसम्पस्ि 
िए सो समेत तत्काि कार्यपालिकामा बझुाई सोको लनथसा लिन ु
पनेछ । 

 

१७.  प्रविा तिा सूचना अलधकािी तोक्नःे (१) कार्यपालिकािे आफूिे 
सम्पादन गिेका कार्य वा लनर्यर्हरु सावयजलनक जानकािीमा ल्र्ाउन 
कुनै सदथर्िाई प्रविा तोक्नेछ । 
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(२) उपलनर्म (१) बमोस्जम तोवकने प्रविािे कार्यपालिकाको 
तफय बाट जािी गनुयपने सावयजलनक महत्वको सूचना, विव्र्, ववज्ञलप्त 
आदद सावयजलनक गने कार्य समेत गनय सक्नेछ । 

(३) कार्यकािी अलधकृतिे कुनै एक अलधकृतिाई सूचना अलधकािी 
तोक्नेछ । 

(४) उपलनर्म (३) बमोस्जम तोवकने सूचना अलधकािीिे 
कार्यपालिकासँग सम्बस्न्धत सूचना कानून बमोस्जम प्रवाह गनेछ । 

 

परिच्छेद ३ 

कार्यकािी अलधकृत, ववषर्गत शाखा, वडा सलमलतबाट कामको फर् यर्ौट 
  

१८.  कार्यकािी अलधकृतको काम, कतयव्र् ि अलधकािः(१) गाउँपालिकाको 
कार्यकािी अलधकृत गाउँ कार्यपालिकाको सस्चव हनुेछ । 

(२) प्रचलित कानून तिा र्स लनर्माविीको अधीनमा िही 
अध्र्िको लनदेशन ि मातहतमा िही गाउँ कार्यपालिकाको सस्चवको 
प्रमखु काम ि कतयव्र् देहार् बमोस्जम हनुेछ । 

(क)  गाउँ कार्यपालिका तिा गाउँ सिाबाट िएका लनर्यर्हरु 
कार्ायन्वर्न गने गिाउने ि सोको अनगुमन गने । 

(ख)  अध्र्ििाई गाउँ सिा ि कार्यपालिका तिा सो अन्तगयतका 
लनकार्हरुको महत्चपरु्य काम कािवाहीहरुको ववषर्मा 
समर् समर्मा जानकािी गिाउने । 

(ग)  गाउँ कार्यपालिका अन्तगयतका सबै लनकार्हरुको काम 
कािवाहीिाई चथुत ि प्रिावकािी बनाउन आवश्र्क 
लनदेशन ददने, अनगुमन ि सपुरिवेिर् गने । 
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(घ)  प्रचलित कानून बमोस्जम गाउँ कार्यपालिकाको प्रशासलनक 
तिा आलियक कार्य सम्पादन गने गिाउने । 

(ङ)  प्रचलित कानूनिे तोकेका अन्र् कामहरु गने । 

 

१९.  अलधकाि प्रत्र्ार्ोजनः (१) कार्यकािी अलधकृतिे आफुिाई प्राप्त 
अलधकािमध्रे् कुन ै अलधकाि ववषर्गत शाखा, उपशाखा वा 
गाउँपालिकाको कुन ै अलधकृत कमयचािी वा वडा सस्चविाई 
प्रत्र्ार्ोजन गिी कार्य सम्पादन गनय सक्नेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोस्जम अलधकाि प्रत्र्ार्ोजन लिस्खत रुपमा 
हनु ुपनेछ ि एकपटक प्रत्र्ार्ोजन गिेको अलधकाि ववशेष कािर् 
पिी वफताय लिन ुपने िएमा सो को औस्चत्र् सवहतको जानकािी 
अध्र्िमाफय त कार्यपालिकािाई गिाउन ुपनेछ । 

(३) आफूिाई प्रत्र्ार्ोस्जत अलधकाि प्रर्ोग गनुय सम्बस्न्धत 
अलधकािीको कतयब्र् हनुेछ । 

  

२०.  वडा सलमलतबाट कामको फर् यर्ौटः (१) गाउँ कार्यपालिका 
(कार्यवविाजन) लनर्माविी, २०७४ मा िएको व्र्वथिा अनरुुप 
वडा सलमलतबाट गरिने कामहरु वडा अध्र्ि वा लनजको लनदेशनमा 
सम्पादन गरिनेछ । 

(२) एकिन्दा बढी वडासँग सिोकाि िाख्न ेववषर् वा वडा सलमलतिे 
गने गिी थपष्ट रुपमा वकटान निएका ववषर् वा थवीकृत वावषयक 
कार्यक्रममा नसमेवटएका ववषर्मा वडा सलमलतिे गाउँ 
कार्यपालिकामा पेश गिी प्राप्त लनदेशन बमोस्जम गनुयपनेछ । 

२१.  ववषर्गत शाखाबाट कामको फर् यर्ौटः (१) नेपािको संववधान तिा 
प्रचलित कानूनिे थिानीर् तहमा हथतान्तिर् िई आएका स्शिा, 
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थवाथ्र्, कृवष, पशवुवकास, लसंचाई, खानेपानी तिा सिसफाई, 
थिानीर् आलियक ववकास, पूवायधाि ववकास िगार्तका अन्र् 
कार्यक्रमहरु ि गाउँ कार्यपालिका कार्यवविाजन लनर्माविी, 
२०७४ बमोस्जम ववषर्गत शाखाबाट सञ्चािन हनुे कामहरु 
कार्यपालिकाको लनर्यर्को अलधनमा िही ववषर्गत शाखा प्रमखुको 
लनदेशन ि लनर्न्रर्मा सम्पादन गरिनेछ । 

(२) गाउँपालिकािे आफ्नो संस्चत कोषबाट सञ्चािन गने ववषर्गत 
िेरसँग सम्बस्न्धत ववषर्का सबै कार्यक्रम उपलनर्म (१) 
बमोस्जमका ववषर्गत शाखा माफय त कार्ायन्वर्न गनेछ । 

 

२२.  कार्यकािी अलधकृतबाट कामको फर् यर्ौटः (१) कार्यपालिकािे गने 
िलन तोवकएका कामहरुमध्रे् वडा सलमलत ि ववषर्गत शाखाबाट 
सम्पादन गने गिी वकटान गरिएका काम बाहेकका अन्र् सबै 
कामहरु तिा संघ ि प्रदेश तहबाट प्रत्र्ार्ोजन िएका कामहरु 
अध्र्िको सामान्र् लनदेशनमा िही कार्यकािी अलधकृतबाट सम्पादन 
हनुेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोस्जम गरिने कामहरु कार्यकािी अलधकृतिे 
गाउँपालिकाको ववषर्गत शाखा तिा वडा कार्ायिर् माफय त सम्पन्न 
गिाउन सक्नेछ ।लनजिे आफ्नो लनदेशन ि लनर्न्रर्मा सम्पादन 
गिेका कामहरुको प्रगलत ववविर् लनर्लमत रूपमा अध्र्ि समि ि 
आवलधक रूपमा कार्यपालिका समि प्रथततु गनुयपनेछ । 

(३) प्रचलित कानूनमा कार्यपालिका वा अध्र्िबाट प्रत्र्ार्ोजन 
िएका कामहरू कार्यकािी अलधकृतिे सम्पादन गनेछ । 

 

 



14 
 

परिच्छेद ४ 

ववववध 

२३.  पिामशय लिन ुपनेः (१) देहार्का ववषर्मा लनर्यर् गनुय पूवय अध्र्ििे 
कार्यकािी अलधकृत माफय त सम्बस्न्धत शाखा (ववि व्र्वथिापन 
शाखा, र्ोजना शाखा, प्रशासन शाखा, कानूनसँग सम्बस्न्धत शाखा) 
को पिामशय लिन ुपनेछ । 

 थवीकृत वावषयक कार्यक्रम िन्दा बाहेकका कार्यक्रम सञ्चािन 
गने ववषर् 

 थवीकृत वावषयक कार्यक्रममा हेिफेि वा संशोधन गने ववषर् 

 अन्र् लनकार्सँगको समन्वर्मा कार्यसञ्चािन गने ववषर् 

 नर्ाँ लनर्म, आदेश, लनदेस्शका वा कार्यववलध जािी गनुय पने 
ववषर्  

 कि, शलु्क, दथतिु सम्बस्न्ध ववषर् 

 

(२) उपलनर्म (१) बमोस्जम लनर्यर् िएका ववषर्हरु कार्यपालिका 
वा गाउँ सिामा छिफिका िालग प्रथततु गरिनछे । 

 

२४.  ववधेर्क सम्बन्धी कार्यलबलधः (१) गाउँ कार्यपालिकाको तफय बाट 
सिा समि प्रथततु गरिन े ववधेर्कको मथर्ौदा थवीकृलतको िालग 
कार्यकािी अलधकृतिे अध्र्ि माफय त कार्यपालिकाको बैिकमा पेश 
गनुय पनेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोस्जम ववधेर्क तजुयमा गनयको िालग एक 
ववधेर्क सलमलत िहनेछ ।ववधेर्क मथर्ौदा गनय कार्यकािी 
अलधकृतिे आवश्र्क व्र्वथिा लमिाउने छ । 
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(३) उपलनर्म (१) बमोस्जम पेश िएको ववधेर्कको मथर्ौदामा 
गाउँ कार्यपालिकाको थवीकृलत प्राप्त िएपलछ अध्र्ििे सिा समि 
पेश गनुय पनेछ । 

 

२५.  श्रोत अनमुान सलमलत, िाजथव ि व्र्र्को अनमुान (बजेट) ि कि 
सम्बस्न्ध प्रथतावः (१) प्रत्रे्क वषय गाउँ कार्यपालिकाको वावषयक 
बजेट तर्ाि गनयको िालग अध्र्िको संर्ोजकत्वमा श्रोत अनमुान 
सलमलत तिा कार्यपालिकाको सदथर्को संर्ोजकत्वमा कार्यक्रम तिा 
बजेट तजुयमा सलमलत गिन हनुेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोस्जमका सलमलतमा िहने सदथर् तिा सदथर् 
सस्चबिे कार्यपालिकािे तोके बमोस्जम हनुेछ । 

(३) उपलनर्म (१) बमोस्जम गदित सलमलतिे तर्ाि गिेको बजेट 
तिा कार्यक्रम ववलनर्ोजन ववधेर्कको रूपमा अध्र्ि वा लनजिे 
तोकेको आलियक िरे हेने कार्यपालिकाको सदथर्माफय त गाउँ सिामा 
पेश गरिनेछ ।  

(४) उपलनर्म (३) बमोस्जम पेश िएको ववलनर्ोजन ववधेर्क 
सिाबाट थवीकृत िई अध्र्िबाट प्रमास्र्किर् िएपलछ िाग ु
हनुेछ । 

 

२६.  गोपलनर्ता िाख्न ुपनेः कुनै पलन सदथर्िे आफू पदमा बहाि छँदा 
गिेको काममा गोपलनर्ता िाख्न ुपने ववषर्मा पदमा वहाि िहेको 
अवलधमा वा पदमा निहेको अवथिामा समेत अलधकाि प्राप्त 
अलधकािीिाई बाहेक अन्र् कसैिाई कुनै वकलसमिे जानकािी ददन 
वा प्रकट गनय हदैुन । 
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ति, प्रचलित कानूनिे गोप्र् िाख्न नपने िलन तोवकएका ववषर्मा 
जानकािी ददन र्स लनर्मिे वाधा परु् र्ाएको मालनने छैन ।  

 

२७.  समन्वर् गनेःकार्यपालिकािे आफूिे सम्पादन गने कामको 
लसिलसिामा आवश्र्कता अनसुाि देहार्का लनकार्हरुसँग समन्वर् 
गनय सक्नेछ :- 

(क) न्र्ावर्क सलमलत,  

(ख) अन्र् थिानीर् तह, 
(ग) स्जल्िास्थित सिुिा लनकार्हरू, 
(घ) स्जल्िास्थित प्रदेश तिा संघका सिकािी कार्ायिर्हरु, 
(ङ) स्जल्िा समन्वर् सलमलत, 
(च) प्रदेश स्थित गाउँपालिका हेने वविाग, मन्रािर्, 
(छ) संघको संघीर् मालमिा हेने मन्रािर् ि 

(ज) अन्र् आवश्र्क संघ, संथिा वा लनकार्हरु । 

२८.  बैिकमा िाग लिन नहनुःे कार्यपालिकाको बैिकमा कुनै सदथर्को 
लनजी थवािय लनवहत िहेको ववषर् उपि छिफि हनुे िएमा त्र्थतो सदथर्िे 
िाग लिन हदैुन । त्र्थतो अवथिा िएमा सम्बस्न्धत सदथर्िे सोको 
जानकािी अध्र्ििाई गिाउन ुपनेछ । 

 

२९.  सहर्ोग माग्न सक्नःे (१) कार्यपालिकािे लनर्म २७ मा उल्िेख 
िएका लनकार्हरुसंग आवश्र्कता अनसुाि सहर्ोग लिन सक्नेछ 
। 

(२) उपलनर्म १ बमोस्जम सहर्ोग गने स्जम्मेवािी सम्बस्न्धत 
सबैको हनुेछ । 
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अनसूुची - १ 

गाउँ कार्यपालिकाको बैिकमा पेश गनुयपने ववषर्हरु 

(लनर्म ७ को उपलनर्म (१) सँग सम्बस्न्धत) 
 

१.  सिामा पेश हनुे ववधेर्क, 
२.  िाजथव ि व्र्र्को अनमुान (बजेट), पिुक अनमुान ि उधािो खचय, 
३.  कि सम्बस्न्ध प्रथतावहरु, 
४.  अध्र्ििे गाउँ कार्यपालिकामा पेश गनय लनदेशन ददएको ववषर् वा 

गाउँ कार्यपालिकामा पेश गनुय पने िनी गाउँ कार्यपालिकािे लनर्यर् 
गिेको ववषर् 

५.  प्रचलित कानून बमोस्जम जािी गनुयपने लनर्म, लनदेस्शका, कार्यववलध 
वा आदेश, 
६.  गाउँपालिकािे जािी गने कुन ै नीलत वा त्र्थतो नीतकमा हनु े
परिवतयतन, 
७.  अल्पकािीन, मध्र्कािीन ि दीघयकािीन समवष्टगत वा िेरगत 

ववकास र्ोजना, कार्यक्रम, िर्नीलत लनधायिर् सम्बन्धी, 
८.  कार्ायिर् वा शाखाहरुको संगिन संिचनामा परिवतयन वा 
थिानान्तिर् सम्बन्धी, 
९.  िाविर् वा अन्तिायविर् संथिाहरुसँगको िलगनी सम्बन्ध थिापना, 
१०.  गाउँपालिकािे लिने ऋर् वा बैदेस्शक अनदुानमा सञ्चािन हनु े

र्ोजनाको सम्झौता सम्बन्धी, 
११.  गाउँपालिकाको प्रलतलनलधत्व हनुे गिी गरिने दईुपिीर् वा बहपुिीर् 

वाताय, सिा सम्मेिन वा सिकािी भ्रमर्मा िाग लिने वा प्रलतलनलध 
पिाउने, 
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१२. कार्यकािी अलधकृतिाई ववदेशमा हनुे गोष्ठी, अध्र्र्न अविोकन 
भ्रमर्मा पिाउने, 
१३.  गाउँपालिकाको कमयचािी दिबन्दी थवीकृलत, सेवा सवुवधा सम्बन्धी 

कानून लनमायर् ि परिवतयन, 
१४.  थिानीर् सावयजलनक ववदा लनधायिर् गने, 
१५.  प्रचलित कानून बमोस्जम गाउँ कार्यपालिकाबाट लनर्यर् हनुपुने िनी 

तोवकएका अन्र् ववषर् । 

 

 

अनसूुची - २ 

प्रथतावनाको ढाचँा 
(लनर्म २४ को उपलनर्म (१) संग सम्बस्न्धत) 

u08sL गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, e'lDnrf]s, uf]/vf 

uf]/vf स्जल्िा, गण्डकी प्रदेश नपेाि 

ववषर् :- 

 

प्रथताव पेश गनय अध्र्िबाट थवीकृत प्राप्त लमलत :- 

१. ववषर्को संिीप्त व्र्होिा :- 

२. प्राप्त पिामशय तिा अन्र् सान्दलियक कुिा :- 

३. प्रथताव पेश गनुय पनायको कािर् ि सम्बस्न्धत शाखाको िार् :- 
४. लनर्यर् हनु ुपने व्र्होिा :- 
 

नोट : प्रथताव तर्ाि गदाय देहार्का कुिाहरुमा ध्र्ान ददनपुने छ :- 

१.  "ववषर्को संिीप्त व्र्होिा" अन्तगयत िहने ववविर् :- 
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ववषर्गत पषृ्ठिमूीमा र्सबािे कलडिे सनुै लनर्यर् िएको िए सोको 
ववबिर्, प्रथताववत लनर्यर् कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा, समर्ावलध, कार्यिेर, 
कार्ायन्वर्न गने लनकार् ि िाग्ने आलियक दावर्त्व िए सो समेत 
उल्िेख गिी कुनै र्ोजनाको ववषर् िए सो बािे छोटकिी ववबिर् 
उल्िेख गने । 

 

२.  "प्राप्त पिामशय तिा अन्र् सान्दलियक कुिा" अन्तगयत कार्यपालिका 
सलमलतहरु ि अन्र् लनकार् तिा ववशेषज्ञहरुिे कुनै पिामशय ददएको 
िए सो समेत उल्िेख गने । सािै ववषर्संग सम्बस्न्धत नक्शा, 
लडजाइन वा स्चर िए सो समेत समावेश गने । कानूनी पिामशय 
लिएको िए प्रलतलिपी समेत समावेश गने । 

 

३.  "प्रथताव पेश गनुय पनायको कािर् ि सम्बस्न्धत शाखाको िार्" 
अन्तगयत सम्बस्न्धत ववषर्मा आई पिेको कदिनाई ि समथर्ा, 
प्रथताववत लनर्यर्को औस्चत्र् ि आवश्र्कता तिा त्र्सबाट पनय 
सक्ने प्रिाव समावेश गने । 

 

४.  "लनर्यर् हनु ुपने व्र्होिा" अन्तगयत जनु लबषर्मा जे जथतो लनर्यर् 
हनु प्रथताव गरिएको हो सोको थपष्ट व्र्होिा िाख्न े। 

 

 

अनसूुची - ३ 

कार्यपालिका सलमलतको कार्यिरे 

(लनर्म १५ को उपलनर्म (१) संग सम्बस्न्धत) 
क. सावयजलनक सेवा तिा िमता ववकास सलमलतको कार्यिरेः 
१. संगिन संिचना, दिबन्दी ि कार्यववविर् 
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२. सशुासन ि सेवा प्रवाह 

३. िमता ववकास सम्बन्धी ववषर् 

ख. सामास्जक ववकास सलमलतको कार्यिरेः 
१. स्शिा तिा खेनकुद सम्बन्धी 
२. ववज्ञान तिा प्रववधी सम्बन्धी 
३. थवाथ्र् तिा जनसंख्र्ा सम्बन्धी 
४. िैंलगक समानता ि सामास्जक समावेस्शकिर् सम्बन्धी 
५. सिकािी तिा गैि सिकािी संघ संथिा सम्बन्धी 
ग. पूवायधाि ववकास सलमलतको कार्यिरेः 
१. अल्पकािीन तिा दीघयकािीन नीलत, र्ोजना ि कार्यक्रम सम्बन्धी 
२. उद्योग, वास्र्ज्र्, श्रम, िोजगाि तिा बजाि व्र्बथिापन सम्बन्धी 
३. कृवष, लसंचाई, सहकािी ि गरिबी लनवािर् सम्बन्धी 
४. पर्यटन प्रवर्द्यन सम्बन्धी 
५. सूचना तिा संचाि सम्बन्धी 
६. खानपेानी तिा सिसफाई, सडक तिा िौलतक र्ोजना ि पूवायधाि ववकास 
सम्बन्धी 
७. ववद्यतु ि उजाय सम्बन्धी 
८. वथती ववकास, शहिी र्ोजना ि िवन लनमायर् सम्बन्धी 
घ. ववधेर्क सलमलतको कार्यिरेः 
१. गाउँ सिामा पेश हनुे ववधेर्क सम्बन्धी 
२. गाउँ सिामा पेश हनुे लनर्म, ववलनर्म, कार्यववधी सम्बन्धी 
३. कुनै कानूनी प्रश्न समावेश िएको नीलत तिा कार्यक्रम सम्बन्धी 
ङ. आलियक ववकास सलमलतको कार्यिरेः 
१. बजेट तिा स्रोत परिचािन सम्बन्धी 
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२. कृवष ववकास सम्बन्धी 
३. पश ुपंिी ववकास सम्बन्धी 
४. नागरिकको आर्आजयन सम्बन्धी 
५. स्रोतहरुको पवहचान सम्बन्धी 
च. वाताविर् तिा ववपद व्र्वथिापन सलमलतको कार्यिरेः 
१. वाताविर् संििर् तिा हरिर्ािी प्रवदयन सम्वन्धी 
२. फोहोि मैिा व्र्वथिापन सम्वन्धी 
३. गाउँको सौन्दर्यताको संििर् तिा ववकास सम्बन्धी 
४. वन संििर् सम्बन्धी 
५. ववपद् पूवय तर्ािी सम्बन्धी 
६. ववपदको समर्मा गनुयपने कामहरु सम्वन्धी 
७. ववपद पछालडको ब्र्वथिापन सम्वन्धी 
८. वन, वाताविर् ि िमूी व्र्वथिापन 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  cf1fn],                                                                                           

b]j/fh rf}nfufO{                                                        

k|d'v k|zf;sLo clws[t 

 


