
 

 

 

 

 

 

कैलाश गाउँपाललका 

गाउँ कार्यपाललका (कार्यसम्पादन) ननर्मावली, २०७४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कार्यपाललकाबाट स्वीकृत लमनत :  २०७४ असार २५ 

 

 

 

 

 

 

 



 

कैलाश गाउँपाललका, कैलाश गाउँ कार्यपाललका (कार्यसम्पादन) ननर्मावली, २०७४ 

गाउँ कार्यपाललकाबाट गररने कार्यलाई व्र्वस्स्ित गनय नेपालको संववधानको धारा २१८ ले ददएको 
अधधकार प्रर्ोग गरी कैलाश गाउँ कार्यपाललकाले लमनत २०७४ असार २५ को ननर्यर्ानुसार देहार्का 
ननर्महरु बनाएको छ ।  

परिच्छेद १ 

प्रािम्म्िक 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१)र्स ननर्मावलीको नाम “कैलाश गाउँ कार्यपाललका (कार्यसम्पादन) 
ननर्मावली, २०७४” रहेको छ । 

  (२) र्ो ननर्मावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषाः ववषर् वा प्रसङ्गले अको अिय नलागेमा र्स ननर्मावलीमा,– 

(क) “गाउँपाललका” भन्नाले कैलाश गाउँपाललका सम्झनु पछय । 

(ख) “कार्यपाललका” भन्नाले गाउँ कार्यपाललकासम्झनु पछय । 

ग) “वडा सलमनत” भन्नाले गाउँपाललकाको वडा सलमनत सम्झनु पछय ।  

(घ) “अध्र्ि” भन्नाले गाउँकार्यपाललकाको अध्र्िलाई सम्झनु पछय ।   

(ङ) “उपाध्र्ि” भन्नाले गाउँ कार्यपाललकाको उपाध्र्िलाई सम्झनु पछय । 

(च) “वडाध्र्ि” भन्नाले कैलाश गाउँपाललकाको वडाको वडा अध्र्िलाई सम्झनु पछय । 

(छ) “कार्यकारी अधधकृत” भन्नाले गाउँपाललकाको कार्यकारी अधधकृत सम्झनु पछय । 

(ज) “सदस्र्” भन्नाले कार्यपाललकाको सदस्र् सम्झनु पछय र सो शब्दले कार्यपाललकाको अध्र्ि, 

उपाध्र्ि तिा वडाअध्र्ि समेतलाई जनाउँछ । 

(झ) “सभा” भन्नाले गाउँसभालाई सम्झनुपछय । 

(ञ) “कार्यववभाजन ननर्मावली” भन्नाले कैलाश गाउँपाललकाको कार्यववभाजन ननर्मावली, २०७४ 
सम्झनुपछय । 



(ट)“वडा सधचव” भन्नाले वडासलमनतको सधचवको कामकाज गनय खदटएको कमयचारी सम्झनुपछय । 

 

३. कामको फछ्र्र्ौटः (१) गाउँ कार्यपाललकाको कार्यसम्पादन र कामको फछ्र्र्ौट र्स ननर्मावलीमा 
भएको व्र्वस्िा बमोस्जम हुनेछ  । 

   (२) उपननर्म (१) बमोस्जमको कामको फछ्र्र्ौट गदाय तोककएको अधधकारी 
वा ननकार्बाट गनुयपनेछ ।  

 

परिच्छेद २ 

अध्र्क्षबाट कामको फछ्र्र्ौट 

४. अध्र्िले सम्पादन गने कामः (१) संववधान र अन्र् प्रचललत कानूनको अधीनमा रही 
गाँउपाललकाको सामान्र् ननदेशन, ननर्न्रर् र सञ्चालन गने प्रमुख स्जम्मेवारी अध्र्िको हुनेछ । 

  (२) प्रचललत कानुनमा कार्यपाललकाको अध्र्िले गने भनी ककटान भएका कामहरु 
ननज स्वर्ं वा ननजबाट अधधकार प्रत्र्ार्ोजन भए बमोस्जम सम्पादन हुनेछ । 

(३) उपननर्म (२) मा जुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापनन प्रचललत कानूनमा अध्र्िले गन ेभनी 
ककटान नभएका कामको सम्बन्धमा कार्यपाललकाबाट सम्पादन हुने कार्यको सामान्र् रेखदेख, 

सञ्चालन र ननर्न्रर् गने स्जम्मेवारी अध्र्िको हुनेछ । 

  (४) उपननर्म (१) बमोस्जमको स्जम्मेवारी पुरा गने क्रममा अध्र्िले कार्यपाललका 
अन्र्तगतका ननकार्हरुमा प्रचललत कानून तिा स्वीकृत नीनत तिा ननर्यर् अनुरुप कार्य सञ्चालन 
भईरहेको छ÷छैन ननरीिर् गने, वडा सलमनतहरुबीच समन्वर् गने, ववषर्गत शाखा÷कार्ायलर्हरुलाई 
ननदेशन ददने र आवश्र्कता अनुसार कामको प्रगनत वववरर् ललने कार्य गनय सक्नेछ । 

  (५) अध्र्ि कुनै कारर्वश उपस्स्ित नरहेको अवस्िामा र्स ननर्मावली बमोस्जम 
अध्र्िले गनुयपने काम उपाध्र्ि वा ननजको समेत अनुपस्स्िनतमा अध्र्िले तोकेको 
कार्यपाललकाको सदस्र्ले त्र्स्तो काम सम्पादन गनय सक्नेछ । 

  तर, प्रचललत कानुनमा अन्र्िा व्र्वस्िा भएकोमा सोही व्र्बस्िा बमोस्जम हुनेछ । 



  (६) कार्यपाललकाको कुनै सदस्र् अनुपस्स्ित भएमा त्र्स्तो सदस्र्ले गनुयपन े
कामको लाधग अध्र्िले अको सदस्र्लाई स्जम्मेवारी तोक्न सक्नेछ । 

५. अध्र्िले ननर्यर् गनुयपनेः (१) सभा र कार्यपाललकामा पेश हुने ववषर् बाहेक दईु वा दईुभन्दा 
बढी वडासलमनत र ववषर्गत शाखाहरुबीच कुनै ववषर्मा मतभेद हुन गएमा अध्र्िले गरेको 
ननर्यर् अस्न्तम हुनेछ ।  

  (२) उपननर्म (१) बमोस्जम मतभेद भएको ववषर् ननर्यर्का लाधग कार्यकारी 
अधधकृतले अध्र्ि समि पेश गनुयपनेछ । 

  (३) सभा वा कार्यपाललकामा पेश हुने ववषर् बाहेकका सहकार्य तिा समन्वर्का 
लाधग प्रदेश वा संघमा पेश गनुय पने ववषर्का सम्बन्धमा अध्र्िले गरेको ननर्यर् अस्न्तम हुनेछ 
। 

६. अधधकार प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नेः (१) कर लगाउने, कर छुट ददने वा ऋर् ललने जस्ता ववषर् र 
सभामा पेश गनुयपन ेबाहेकका अन्र् ववषर्मा कार्यपाललकाले अध्र्ि वा उपाध्र्ि वा सदस्र्लाई 
अधधकार प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नेछ । 

  (२) अध्र्िले प्रचललत कानून बमोस्जम आफूलाई प्राप्त अधधकारमध्रे् कुनै 
अधधकार उपाध्र्ि वा सदस्र् वा कार्यकारी अधधकृत, बबषर्गत शाखाका प्रमुख वा वडा 
अध्र्िलाई प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नेछ । 

  (३) उपननर्म (१) र (२) बमोस्जम प्रत्र्ार्ोस्जत अधधकारको प्रर्ोग गरी सम्पादन 
गररएका कामको ववषर्मा सम्बस्न्धत अधधकारीले कार्यपाललका समि मालसक रुपमा प्रगनत 
वववरर् पेश गनुय पनेछ ।   

  (४) आफूलाई प्रत्र्ार्ोस्जत अधधकारको स्जम्मेवारीपूवयक प्रर्ोग गनुय सम्बस्न्धत 
अधधकारीको  कतयब्र् हुनेछ । 

 

परिच्छेद ३ 

गाउँ कार्यपाललकाबाट कामको फछ्र्र्ौट 

७. कार्यपाललकामा पेश गनुयपने ववषर्ः (१) अनुसूची–१ मा उस्ललखखत ववषर्हरुको ननर्यर् गदाय  
कार्यकारी अधधकृतले अध्र्िको ननदेशन अनुसार गाउँ कार्यपाललकामा प्रस्ताव पेश गनुय पनेछ । 



  (२) उपननर्म (१) मा लेखखएका ववषर्मध्रे् कुनै ववषर्मा ननर्म २१ बमोस्जम 
गदित सलमनतबाट ननर्यर् ललनसक्ने गरी कार्यपाललकाले स्जम्मेवारी सुम्पन सक्नेछ । 

  (३) उपननर्म (१) बमोस्जम अध्र्िले अन्र्िा आदेश ददएमा बाहेक गाउँ 
कार्यपाललकाको बैिकमा पेश हुने प्रस्ताव सामान्र्तर्ा अनुसूची–२ बमोस्जमको ढाँचामा कार्यकारी 
अधधकृतले पेश गनेछ । 

  (४) उपननर्म (३) बमोस्जमको प्रस्तावमा कुनै शाखाको रार्समावेश हुन आवश्र्क 
देखेमा कार्यकारी अधधकृतले सम्बस्न्धत शाखाको रार्समेत समावेश गरी पेश गनेछ । 

 

८. प्रस्ताव साि संलग्न हुनुपने कागजातः (१) ननर्म ६ को उपननर्म (३) बमोस्जम 
कार्यपाललकाको बैिकमा ननर्यर्ािय कुनै ववषर् पेश गनुयपदाय ववषर्गत शाखा वा वडा सलमनतको 
कार्ायलर्ले सो ववषर्सँग आवश्र्क वववरर् समावेश गरी प्रस्ताव तर्ार गरी कार्यकारी अधधकृत 
समि पेश गनुय पनेछ । 

  (२) उपननर्म (१) बमोस्जम पेश भएको प्रस्ताव र सो साि पेश भएका 
कागजातहरु कानूनसम्मत छन/छैनन ्जाँच गरी कानूनसम्मत नभएमा ननर्लमत वा कानूनसम्मत 
बनाउने स्जम्मेवारी कार्यकारी अधधकृतको हुनेछ । 

  (३) उपननर्म (१) बमोस्जम पेश भएको प्रस्ताव कार्यकारी अधधकृतले अध्र्िको 
स्वीकृनत ललई प्रािलमकताक्रमसमेत ननधायरर् गरी ननर्यर्को लाधग कार्यपाललकाको बैिकमा पेश 
गनुय पनेछ । 

९. कार्यसूचीको वववरर्ः (१) कार्यपाललकाको बैिकमा छलफल हुने ववषर्को कार्यसूची ननर्म ८ 
बमोस्जम प्राप्त प्रस्तावहरुको आधारमा कार्यकारी अधधकृतले अध्र्िको ननदेशन बमोस्जम तर्ार 
गनेछ ।  

  तर, अध्र्िले अन्र्िा आदेश ददएकोमा प्रस्तावको रुपमा पेश नभएको ववषर्लाई 
पनन  छलफलको कार्यसूचीमा समावेश गनय सककनेछ । 

  (२) बैिकको कार्यसूची सामान्र्तः कार्यपाललकाको बैिक बस्नुभन्दा तीन ददन 
अगावै कार्यकारी अधधकृतले सबै सदस्र्हरुलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ ।  



  तर, ववषर्को गस्म्भरता हेरी कार्यपाललकाको बैिकमा छलफल हुने प्रस्ताव ववतरर् 
नगरी मौखखक सूचनाको आधारमा पनन छलफल गनय सककनेछ ।      

१०.कार्यपाललकाको बैिकः (१) कार्यकारी अधधकृतले अध्र्िको ननदेशनमा कार्यपाललकाको बैिक  
बोलाउनेछ । 

  (२) कार्यकारी अधधकृत कार्यपाललकाको सधचवको रुपमा बैिकमा उपस्स्ित हुनेछ ।  

   (३) अध्र्िले कार्यपाललकाको बैिकको अध्र्िता गनेछ । 

 (४) कार्यपाललकाको बैिकको कार्यसूची, लमनत, समर् र स्िानका सम्बन्धमा कम्तीमा तीन 
ददन अगावै अध्र्िको ननदेशन अनुसार कार्यपाललकाका सबै सदस्र्लाई कार्यकारी अधधकृतले 
सूचना ददनु पनेछ ।    

  (५) कार्यपाललकाको बैिकमा कम्तीमा ५१ प्रनतशत सदस्र् उपस्स्ित हुनुपनेछ । 

  (६) उपननर्म (५) मा जुनसुकै कुरा लेखखएको भए तापनन उपननर्म (४) 
बमोस्जमको सूचना हँुदाहँुुदै पनन ५१ प्रनतशत सदस्र् उपस्स्ित नभई गर्पुरक संख्र्ा पुग्न 
नसकेमा दोश्रो पटकको बैिकमा एक चौिाई सदस्र् उपस्स्ित भएमा पनन बैिक बस्न सक्नेछ । 

  (७) कार्यपाललकाको बैिक सम्बन्धी अन्र् कार्यववधध कार्यपाललकाले ननधायरर् गरे 
बमोस्जम हुनेछ ।  

११. बैिकको ननर्यर् : (१) सामान्र्तः कार्यपाललकाको बैिकको ननर्यर् सवयसम्मत रुपमा हुनेछ । 

  (२) उपननर्म (१) बमोस्जम सवयसम्मत ननर्यर् हुन नसकेमा बहुमत सदस्र्हरुको 
भावना समेटी अध्र्िले गरेको ननर्यर् बैिकको ननर्यर् हुनेछ ।   

 

१२. ननर्यर्को अलभलेखः (१)कार्यकारी अधधकृत कार्यपाललकाको बैिकमा उपस्स्ित हुनेछ र 
कार्यपाललकाबाट भएका ननर्यर्को अलभलेख तर्ार गनेछ । 

(२) बैिकको ननर्यर्को अलभलेख छुट्टै ननर्यर् पुस्स्तकामा राख्नपुनेछ । 

(३) उपननर्म (२) बमोस्जमको ननर्यर् पुस्स्तका कार्यकारी अधधकृतको स्जम्मामा रहनेछ । 



१३. ननर्यर् प्रमाखर्त तिा ववतरर् गनेः (१) गाउँ कार्यपाललका बैिकको ननर्यर् कार्यकारी 
अधधकृतले  दईु ददनलभर प्रमाखर्त गनेछ ।  

(२) कार्यकारी अधधकृतले उपननर्म (१) बमोस्जमप्रमाखर्त भएको ननर्यर्को प्रनत तीन ददन लभर 
गाउँ कार्यपाललकाका सदस्र्, ववषर्गत शाखा र वडा सलमनतलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ ।  

तर कानून बमोस्जम गोप्र् राख्न ुपने ववषर्का ननर्यर् तिा सूचनाको जानकारी ददनुपनेछैन ।  

१४. ननर्यर्को कार्ायन्वर्नः (१) अनुसूची १ मा लेखखएका ववषर्हरुमा कार्यपाललकाबाट ननर्यर् 
भएपनछ सम्बस्न्धत पदाधधकारी वा ननकार्ले कार्ायन्वर्न गनुयपनेछ । 

   (२) कार्यपाललकाको ननर्यर् कार्ायन्वर्न भए वा नभएको सम्बन्धमा 
अध्र्िले अनुगमन गनय वा गराउन सक्नेछ । 

   (३) उपननर्म (२) बमोस्जम अनुगमन गदाय वा गराँउदा ननर्यर् कार्ायन्वर्न 
भएको नदेखखएमा सोको कार्ायन्वर्न गनय सम्बस्न्धत व्र्स्क्त वा ननकार्लाई अध्र्िले आवश्र्क 
ननदेशन ददन सक्नेछ । 

१५. कार्यपाललकाको सलमनत गिन : (१) कार्यपाललकाले कार्यपाललकामा ननर्यर्को लाधग पेश 
भएका प्रस्तावमा ननर्यर् गनुयपूवय आवश्र्कता अनुसार रार्, सललाह र सुझाव ललनका लाधग देहार् 
बमोस्जमका सलमनत रहनेछन ्:– 

 (क) सावयजननक सेवा तिा िमता ववकास सलमनत 

 (ख) आधियक ववकास सलमनत 

 (ग) सामास्जक ववकास सलमनत 

 (घ) पूवायधार ववकास सलमनत 

 (ङ) वातावरर् तिा ववपद् व्र्वस्िापन सलमनत 

 (च) बबधेर्क सलमनत 

   (२) उपननर्म (१) बमोस्जमका कार्यपाललका सलमनतमा रहने संर्ोजक अध्र्िले 
तोके बमोस्जम र सदस्र्हरु कार्यपाललकाले तोके बमोस्जम रहने छन ्।  



   (३) सलमनतले आवश्र्कता अनुसार सम्बस्न्धत सलमनतमा नरहेको सदस्र् वा अन्र् 
कुनै ववशषेज्ञ वा अधधकारीलाई सलमनतको बैिकमा आमन्रर् गनय सक्नेछ । 

   (४) सलमनतको बैिकमा अध्र्ि स्वर्ं उपस्स्ित भएको अवस्िामा ननजबाट र 
अन्र् अवस्िामा सलमनतका संर्ोजकबाट बैिकको अध्र्िता हुनेछ । सलमनतको संर्ोजकको 
अनुपस्स्िनतमा बैिकको अध्र्िता बैिकमा उपस्स्ित सदस्र्हरुमध्रे् ज्रे्ष्ि सदस्र्ले गनेछ । 

   (५) कार्यकारी अधधकृत वा ननजले तोकेको अधधकृतले सलमनतको बैिकमा उपस्स्ित 
भई ननर्यर्को अलभलेख तर्ार गरी प्रमाखर्त गनछे । 

   (६) उपननर्म (१) बमोस्जमका सलमनतहरुको कार्यिेर अनुसूची –३ मा उललेख भए 
बमोस्जम हुनेछ । 

१६. कार्यभार मुक्त भएपनछ कागज कफताय गनुयपनेः जुनसुकै कारर्बाट आफ्नो पदबाट मुक्त 
भएको सदस्र्ले पदमुक्त भएको सातददनलभर आफ्नो स्जम्मामा रहेका सम्पूर्य कागजात तिा 
अन्र् कुनै सम्पवि भए सो समेत तत्काल कार्यपाललकामा बुझाई सोको ननस्सा ललनु पनेछ । 

१७. प्रवक्ता तिा सूचना अधधकारी तोक्नेः (१) कार्यपाललकाले आफूले सम्पादन गरेका कार्य वा 
ननर्यर्हरु सावयजननक जानकारीमा लर्ाउन कुनै सदस्र्लाई प्रवक्ता तोक्नेछ । 

  (२) उपननर्म (१) बमोस्जम तोककने प्रवक्ताले कार्यपाललकाको तफय बाट जारी 
गनुयपने सावयजननक महत्वको सूचना, वक्तव्र्, ववज्ञस्प्त आदद सावयजननक गने कार्य समेत गनय 
सक्नेछ । 

  (३) कार्यकारी अधधकृतले कुनै एक अधधकृतलाई सूचना अधधकारी तोक्नेछ । 

  (४) उपननर्म (३) वमोस्जम तोककने सूचना अधधकारीुेले कार्यपाललकासंग 
सम्वस्न्धत सूचना कानून वमोस्जम प्रवाह गनेछ । 
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कार्यकािी अधिकृत, ववषर्गत शाखा, वडा सलमनतबाट कामको फछ्र्र्ौट 

१८. कार्यकारी अधधकृतको काम, कतयव्र् र अधधकारः (१) गाउँपाललकाको कार्यकारी अधधकृत गाउँ 
कार्यपाललकाको सधचव हुनेछ । 



   (२) प्रचललत कानून तिा र्स ननर्मावलीको अधीनमा रही अध्र्िको 
ननदेशन र मातहतमा रही गाउँ कार्यपाललकाको सधचवको प्रमुख काम र कतयव्र् देहार् बमोस्जम 
हुनेछ : 

 (क) गाउँ कार्यपाललका तिा गाउँ सभाबाट भएका ननर्यर्हरु कार्ायन्वर्न गने गराउने र 
सोको अनुगमन गने । 

 (ख) अध्र्िलाई गाउँ सभा र कार्यपाललका तिा सो अन्तगयतका ननकार्हरुको महत्वपूर्य 
काम कारवाहीहरुको ववषर्मा समर् समर्मा जानकारी गराउने । 

 (ग) गाउँ कार्यपाललका अन्तरगतका सबै ननकार्हरुको काम कारबाहीलाई चसु्त र 
प्रभावकारी बनाउन आवश्र्क ननदेशन ददने, अनुगमन र सुपररवेिर् गने । 

 (घ) प्रचललत कानून बमोस्जम गाउँ कार्यपाललकाको प्रशासननक तिा आधियक कार्य 
सम्पादन गने गराउने । 

 (ङ) प्रचललत कानूनले तोकेका अन्र् कामहरु गने । 

१९. अधधकार प्रत्र्ार्ोजनः (१) कार्यकारी अधधकृतले आफूलाई प्राप्त अधधकारमध्रे् कुनै अधधकार 
बबषर्गत शाखा, उपशाखा वा गाउँपाललकाको कुनै अधधकृत कमयचारी वा वडा सधचवलाई 
प्रत्र्ार्ोजन गरी कार्य सम्पादन गनय सक्नेछ ।   

(२) उपननर्म (१) बमोस्जम अधधकार प्रत्र्ार्ोजन ललखखत रुपमा हुनुपनेछ र एक पटक 
प्रत्र्ार्ोजन गरेको अधधकार ववशषे कारर् परी कफताय ललनुपने भएमा सोको औधचत्र् सदहतको 
जानकारी अध्र्िमाफय त कार्यपाललकालाई गराउनु पनेछ । 

  (३) आफूलाई प्रत्र्ार्ोस्जत अधधकार प्रर्ोग गनुय सम्बस्न्धत अधधकारीको कतयब्र् 
हुनेछ ।  

२०. वडा सलमनतबाट कामको फछ्र्र्ौटः (१) गाउँ कार्यपाललका (कार्य ववभाजन) ननर्मावली, २०७४ 
मा भएको व्र्वस्िा अनुरुप वडा सलमनतबाट गररने कामहरु वडा अध्र्ि वा ननजको ननदेशनमा 
सम्पादन गररनेछ । 

  (२) एकभन्दा बढी वडासँग सरोकार राख्न ेववषर् वा वडा सलमनतले गनेगरी स्पष्ट 
रुपमा ककटान नभएका ववषर् वा स्वीकृत बावषयक कार्यक्रममा नसमेटीएका ववषर्मा वडा सलमनतले 
गाउँ कार्यपाललकामा पेश गरी प्राप्त ननदेशन बमोस्जम गनुय पनेछ । 



२१. ववषर्गत शाखाबाट कामको फछ्र्र्ौटः(१) नेपालको संववधान तिा प्रचललत कानूनले स्िानीर् 
तहमा हस्तान्तरर् भै आएका लशिा, स्वास््र्, कृवष, पशु ववकास, लसचंाई, खानेपानी तिा सरसफाई, 

स्िानीर् आधियक ववकास, पूवायधार ववकासलगार्तका अन्र् कार्यक्रमहरु र गाउँ कार्यपाललका 
कार्यववभाजन ननर्मावली, २०७४ बमोस्जम बबषर्गत शाखाबाट संचालन हुने कामहरु 
कार्यपाललकाको ननर्यर्को अधधनमा रही बबषर्गत शाखा प्रमुखको ननदेशन र ननर्न्रर्मा 
सम्पादन गररनेछ ।  

  (२) गाउँपाललकाले आफ्नो संधचत कोषबाट संचालन गने ववषर्गत िेरसँग 
सम्बस्न्धत ववषर्का सबै कार्यक्रम उपननर्म (१) बमोस्जमका ववषर्गत शाखा माफय त कार्ायन्वर्न 
गनेछ । 

२२. कार्यकारी अधधकृतबाट कामको फछ्र्र्ौटः (१) कार्यपाललकाले गने भनी तोककएका कामहरुमध्रे् 
वडा सलमनत र ववषर्गत शाखाबाट सम्पादन गने गरी ककटान गररएका काम बाहेकका अन्र् सबै 
कामहरु तिा संघ र प्रदेश तहबाट प्रत्र्ार्ोजन भएका कामहरु अध्र्िको सामान्र् ननदेशनमा रही 
कार्यकारी अधधकृतबाट सम्पादन हुनेछ ।  

  (२) उपननर्म (१) बमोस्जम गररने कामहरु कार्यकारी अधधकृतले 
गाउँपाललकाकोववषर्गत शाखा तिा वडा कार्ायलर्माफय त सम्पन्न गराउन सक्नेछ । ननजले 
आफ्नो ननदेशन र ननर्न्रर्मा सम्पादन गरेका कामहरुको प्रगनत वववरर् ननर्लमत रुपमा 
अध्र्ि समि र आवधधक रुपमा कार्यपाललका समि प्रस्तुत गनुय पनेछ ।  

  (३) प्रचललत कानूनमा कार्यपाललका वा अध्र्िबाट प्रत्र्ार्ोजन भएका कामहरु 
कार्यकारी अधधकृतले सम्पादन गनेछ । 
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ववववि 

२३. परामशय ललनुपनेः (१) देहार्का बबषर्मा ननर्यर् गनुयपूवय अध्र्िले कार्यकारी अधधकृत माफय त 
सम्बस्न्धत शाखा (ववि व्र्वस्िापन शाखा, र्ोजना शाखा, प्रशासन शाखा, कानूनसंग सम्बस्न्धत   
शाखा) को परामशय ललनु पनेछ । 

• स्वीकृत बावषयक कार्यक्रमभन्दा बाहेकका कार्यक्रम सञ्चालन गने ववषर्, 



• स्वीकृत बावषयक कार्यक्रममा हेरफेर वा संशोधन गने ववषर्, 

• अन्र् ननकार्सँगको समन्वर्मा कार्य सञ्चालन गने ववषर्, 

• नर्ाँ ननर्म, आदेश, ननदेलशका वा कार्यववधध जारी गनुयपने ववषर्, 

• कर, शुलक, दस्तुर सम्बन्धी ववषर्, 

  (२) उपननर्म (१) बमोस्जम ननर्यर् भएका ववषर्हरु कार्यपाललका वा गाउँसभामा 
छलफलका लाधग प्रस्तुत गररनेछ ।  

२४. ववधेर्क सम्बन्धी कार्यववधधः (१) गाउँ कार्यपाललकाको तफय बाट सभासमि प्रस्तुत गररन े
ववधेर्कको मसौदा स्वीकृनतका लाधग कार्यकारी अधधकृतले अध्र्िमाफय त कार्यपाललकाको बैिकमा 
पेश गनुय पनेछ । 

  (२) उपननर्म (१) बमोस्जम बबधेर्क तजुयमा गनयको लाधग एक बबधेर्क सलमनत 
रहने छ । बबधेर्क मसौदा गनय कार्यकारी अधधकृतले आवश्र्क व्र्वस्िा लमलाउने छ । 

  (३) उपननर्म (१) बमोस्जम पेश भएको ववधेर्कको मस्र्ौदामा गाउँ कार्यपाललकाको 
स्वीकृनत प्राप्त भएपनछ अध्र्िले सभासमि पेश गनुय पनेछ । 

  

२५. श्रोत अनुमान सलमनत, राजस्व र व्र्र्को अनमुान (बजेट) र कर सम्बन्धी प्रस्तावः(१) प्रत्रे्क 
बषय गाउँ कार्यपाललकाको बावषयक बजेट तर्ार गनयको लाधग अध्र्िको संर्ोजकत्वमा स्रोत अनुमान 
सलमनत तिा कार्यपाललकाको सदस्र्को संर्ोजकत्वमा कार्यक्रम तिा बजेट तजुयमा सलमनत गिन 
हुनेछ । 

  (२) उपननर्म (१) बमोस्जमका सलमनतमा रहने सदस्र् तिा सदस्र् सधचव 
कार्यपाललकाले तोकेबमोस्जम हुनेछ । 

  (३) उपननर्म (१) बमोस्जम गदित सलमनतले तर्ार गरेको बजेट तिा कार्यक्रम 
ववननर्ोजन ववधेर्कको रुपमा अध्र्ि वा ननजले तोकेको आधियक िेर हेने कार्यपाललकाको 
सदस्र्माफय त गाउँ सभामा पेश गररनेछ । 

  (३) उपननर्म (२) बमोस्जम पेश भएको ववननर्ोजन ववधेर्कसभाबाट स्वीकृत भई 
अध्र्िबाट प्रमाखर्करर् भएपनछ लागू हुनेछ । 

 



२६. गोपनीर्ता राख्नपुनेः कुनै पनन सदस्र्ले आफू पदमा बहाल छँदा गरेको काममा गोपननर्ता 
राख्नपुने ववषर्मा पदमा बहाल रहेको अवधीमा वा पदमा नरहेको अवस्िामा समेत अधधकार प्राप्त  
अधधकारीलाई बाहेक अन्र् कसैलाई कुनै ककलसमले जानकारी ददन वा प्रकट गनय हुदैन । 

   तर, प्रचललत कानूनले गोप्र् राख्न नपने भनी तोककएका ववषर्मा जानकारी 
ददन र्स ननर्मले वाधा पुर्ायएको माननने छैन । 

२७. समन्वर् गनेः कार्यपाललकाले आफुले सम्पादन गनेकामको लसललसलामा आवश्र्कता अनुसार 
देहार्का ननकार्हरुसँग समन्वर् गनय सक्नेछः– 

(क) न्र्ानर्क सलमनत,  

(ख) अन्र् स्िानीर् तह,  

(ग) स्जललास्स्ित सुरिा ननकार्हरु, 

(घ) स्जललास्स्ित प्रदेश तिा संघका सरकारी कार्ायलर्हरु, 

(ङ) स्जलला समन्वर् सलमनत, 

(च) प्रदेशस्स्ित गाँउपाललका हेने ववभाग÷मन्रालर्, 

(छ) संघको संघीर् मालमला हेने मन्रालर्, र 

(ज) अन्र् आवश्र्क संघ, संस्िा वा ननकार्हरु । 

२८. बैिकमा भाग ललन नहुनेः कार्यपाललकाको बैिकमा कुनै सदस्र्को ननजी स्वािय ननदहत भएको 
ववषर् उपर छलफल हुने भएमा त्र्स्तो सदस्र्ले भाग ललन हुदैन । त्र्स्तो अवस्िा भएमा 
सम्बस्न्धत सदस्र्ले सोको जानकारी अध्र्िलाई गराउनु पनेछ । 

२९. सहर्ोग माग्न सक्नेः (१) कार्यपाललकाले ननर्म २७ मा उललेख भएका ननकार्हरुसँग 
आवश्र्कता अनुसार सहर्ोग ललन सक्नेछ । 

(२) उपननर्म (१) बमोस्जम सहर्ोग गने स्जम्मेवारी सम्बस्न्धत सबैको हुनेछ । 

  

  



अनुसूची – १ 

गाउँ कार्यपाललकाको बैठकमा पेश गनुयपने ववषर्हरु 

(ननर्म ७ को उपननर्म (१) संग सम्बम्धित) 

१.  सभामा पेश हुने ववधेर्क, 

२.  राजस्व र व्र्र्को अनुमान (बजेट), पुरक अनुमान र उधारो खचय, 

३. कर सम्बन्धी प्रस्तावहरु, 

४.  अध्र्िले गाउँ कार्यपाललकामा पेश गनय ननदेशन ददएको ववषर् वा गाउँ कार्यपाललकामा पेश 
गनुय पने भनी गाउँ कार्यपाललकाले ननर्यर् गरेको ववषर् ।  

५.  प्रचललत कानून बमोस्जम जारी गनुयपने ननर्म, ननदेलशका, कार्यववधध वा आदेश, 

६.  गाउँपाललकाले जारी गने कुनै नीनत वा त्र्स्तो नीनतमा हुने पररवतयन, 

७.  अलपकालीन, मध्र्कालीन र दीघयकालीन समष्टीगत वा िेरगत ववकास र्ोजना, कार्यक्रम, 

रर्नीनत ननधायरर् सम्बन्धी,  

८.  कार्ायलर् वा शाखाहरुको संगिन संरचनामा पररवतयन वा स्िानान्तरर् सम्बन्धी, 

९.  रास्ष्िर् वा अन्र्तरास्ष्िर् संस्िाहरुसँगको भधगनी सम्बन्ध स्िापना, 

१०. गाउँपाललकाले ललने ऋर् वा वैदेलशक अनुदानमा संचालन हुने र्ोजनाको संझौता सम्बन्धी, 

११.  गाउँपाललकाको प्रनतननधधत्व हुने गरी गररने दईुपिीर् वा बहुपिीर् वाताय, सभा सम्मेलन 
वा सरकारी भ्रमर्मा भाग ललने वा प्रनतननधी पिाउने, 

१२. कार्यकारी अधधकृतलाई ववदेशमा हुने गोष्िी, अध्र्र्न अवलोकन भ्रमर्मा पिाउने, 

१३.  गाउँपाललकाको कमयचारी दरबन्दी स्वीकृनत, सेवा सुववधा सम्बन्धी कानून ननमायर् र 
पररवतयन, 

१४.  स्िानीर् सावयजननक ववदा ननधायरर् गने, 

१५. प्रचललत कानूनबमोस्जम गाउँ कार्यपाललकाबाट ननर्यर् हुनु पने भनी तोककएका अन्र् ववषर्  

  



अनुसूची – २ 

प्रस्तावको ढाँचा 

(ननर्म २४ को उपननर्म (१) संग सम्बम्धित) 

 

कैलाश गाउँपाललका 

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्, काललकाटार 

मकवानपुर स्जलला, ३ नं. प्रदेश 

  

ववषर् :–  ................................................ । 

 

प्रस्ताव पेश गनय अध्र्िबाट स्वीकृनत प्राप्त लमनत :– 

१. ववषर्को संक्षिप्त व्र्होरा :– 

२. प्राप्त परामशय तिा अन्र् सान्दलभयक कुरा :– 

३. प्रस्ताव पेश गनुय पनायको कारर् र सम्बस्न्धत शाखाको रार्ः– 

४. ननर्यर् हुनु पने व्र्होरा :– 

 

नोट : प्रस्ताव तर्ार गदाय देहार्का कुराहरुमा ध्र्ान ददनुपने छ :– 

१. “ववषर्को संक्षिप्त व्र्होरा” अन्तगयत रहने ववबरर् :– 

 ववषर्बस्तुको पषृ्िभूमीमा र्सबारे पदहले कुनै ननर्यर् भएको भए सोको ववबरर्, प्रस्ताववत 
ननर्यर् कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा, समर्ावधी, कार्यिेर, कार्ायन्वर्न गने ननकार् र लाग्ने आधियक दानर्त्व 
भए सो समेत उललेख गरी कुनै र्ोजनाको ववषर् भए सो बारे छोटकरी ववबरर् उललेख गने ।  

२. “प्राप्त परामशय तिा अन्र् सान्दलभयक कुरा” अन्तगयत कार्यपाललका सलमनतहरु र अन्र् ननकार् 
तिा ववशषेज्ञहरुले कुनै परामशय ददएको भए सो समेत उललेख गने । साि ैववषर्संग सम्बस्न्धत 



नक्शा, डडजाइन वा धचर भए सो समेत समावेश गने । कानूनी परामशय ललएको भए प्रनतललपी 
समेत समाबेश गने । 

३. “प्रस्ताव पेश गनुय पनायको कारर् र सम्बस्न्धत शाखाको रार्” अन्तगयत सम्बस्न्धत ववषर्मा 
आई परेको कदिनाई र समस्र्ा, प्रस्ताववत ननर्यर्को औधचत्र् र आवश्र्कता तिा त्र्सबाट पनय 
सक्ने प्रभाव समावेश गन े। 

४. “ननर्यर् हुन ुपने व्र्होरा” अन्तगयत जुन बबषर्मा जे जस्तो ननर्यर् हुन प्रस्ताव गररएको हो 
सोको स्पष्ट व्र्होरा राख्ने । 

  

  



अनुसूची – ३ 

कार्यपाललका सलमनतको कार्यक्षेत्र 

(ननर्म १५ को उपननर्म (१) संग सम्बम्धित) 

क. सावयजननक सेवा तिा िमता ववकास सलमनतको कार्यिेरः 

 १. संगिन संरचना, दरबन्दी र कार्यवववरर् 

 २. सुशासन र सेवा प्रवाह  

 ३. िमता ववकाससम्बन्धी ववषर्  

 

ख. सामास्जक ववकास सलमनतको कार्यिेरः 

 १. लशिा तिा खेलकूदसम्बन्धी 

 २. ववज्ञान  तिा प्रववधीसम्बन्धी 

 ३. स्वास््र् तिा जनसंख्र्ा सम्बन्धी 

 ४. लैंधगक समानता र सामास्जक समावेशीकरर्सम्बन्धी 

 ५. सरकारी तिा गैर सरकारी संघ संस्िासम्बन्धी 

 

ग. पूवायधार ववकास सलमनतको कार्यिेरः 

 १. अलपकालीन तिा दीघयकालीन नीनत, र्ोजना र कार्यक्रमसम्बन्धी 

 २. उद्र्ोग, वाखर्ज्र्, श्रम, रोजगार तिा वजार व्र्बस्िापनसम्बन्धी 

 ३. कृवष, लसचंाई, सहकारी र गररबी ननवारर्सम्बन्धी 

 ४. पर्यटन प्रवद्र्धनसम्बन्धी 

 ५. सूचना तिा संचारसम्बन्धी 

 ६.  खानेपानी तिा सरसफाई, सडक तिा भौनतक र्ोजना र पूवायधार ववकाससम्बन्धी 



 ७. ववद्र्ुत र उजाय सम्बन्धी 

 ८. बस्ती ववकास, शहरी र्ोजना र भवन ननमायर् सम्बन्धी 

 

घ. ववधेर्क सलमनतको कार्यिेरः 

 १.गाउँ सभामा पेश हुने ववधेर्कसम्बन्धी 

 २. गाउँ सभामा पेश हुने ननर्म, ववननर्म, कार्यववधीसम्बन्धी 

 ३. कुनै कानूनी प्रश्न समावेश भएको नीनत तिा कार्यक्रमसम्बन्धी 

 

ङ. आधियक ववकास सलमनतको कार्यिेरः 

 १. बजेट तिा स्रोत पररचालनसम्बन्धी 

 २. कृवष ववकास सम्बन्धी 

 ३. पशु पंिी ववकास सम्बन्धी 

 ४. नागररककोुे आर्आजयन सम्बन्धी 

 ५. स्रोतहरुको पदहचान सम्बन्धी 

 

च. वातावरर् तिा ववपद व्र्वस्िापन सलमनतको कार्यिेरः 

 १. वातावरर् संरिर् तिा हररर्ाली प्रवदयन सम्वन्धी 

२. फोहोर मैला ब्र्वस्िापन सम्वन्धी 

४ गाउँको सौन्दर्यताको संरिर् तिा ववकास सम्वन्धी 

३  वन संरिर् सम्वन्धी 

४. ववपद पूवय तर्ारी सम्बन्धी 

५. ववपदको समर्मा गनुयपने कामहरु सम्वन्धी 



६. ववपद पछाडडको व्र्वस्िापन सम्वन्धी 

७. वन, वातावरर् र भूमी व्र्वस्िापन  

  

 


