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र्ाङवरक गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन ) ननर्माविी, २०७४ 

गाउँ काययपालिकाबाट गररि ेकाययिाई व्यवस्स्ित गिय िेपािको संववधािको धारा २१८ िे ददएको अधधकार प्रयोग 

गरी याङवरक गाउँ काययपालिकािे लमनत २०७४।०३।२९ को निर्ययािुसार देहायका नियमहरु बिाएको छ । 

 

पररच्छेद १ 

प्रारम्म्िक 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्ि:(१) यस नियमाविीको िाम "याङवरक गाउँ काययपालिका (काययसम्पादि)

 नियमाविी, २०७४" रहेको छ । 

 (२) यो नियमाविी तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ।  

२. पररिाषा:  ववषय वा प्रसङ्गिे अको अिय ििागेमा यस नियमाविीमा - 

(क) "गाउँपालिका" भन्िािे याङवरक गाउँपालिका सम्झिु पछय । 

(ख) "काययपालिका" भन्िािे गाउँ काययपालिका स म्झिु पछय । 

(ग) "वडा सलमनत" भन्िािे गाउँपालिकाको वडा सलमनत सम्झिु पछय । 

(घ)  "अध्यक्ष" भन्िािे गाउँ काययपालिकाको अध्यक्षिाई सम्झिु पछय । 

(ङ)  "उपाध्यक्ष" भन्िािे गाउँ काययपालिकाको उपाध्यक्षिाई सम्झिु पछय । 

(च)  "वडा अध्यक्ष" भन्िािे गाउँ याङवरक गाउँपालिकाको वडाको वडा अध्यक्षिाई सम्झिु पछय । 

(छ)  "काययकारी अधधकृत" भन्िािे गाउँपालिकाको काययकारी अधधकृत सम्झिु पछय । 

(ज)  "सदस्य" भन्िािे काययपालिकाको सदस्य सम्झिु पछय र सो शब्दिे काययपालिकाको अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष तिा वडाअध्यक्ष समेतिाई जिाउँछ । 

(झ)  "सभा" भन्िािे गाउँ सभािाई सम्झिु पछय । 

(ञ)  "काययबबभाजि नियमाविी" भन्िािे याङवरक गाउँपालिकाको काययबबभाजि नियमाविी, २०७४ 

सम्झिु पछय । 

(ट)  "वडा सधचव" भन्िािे वडा सलमनतको सधचवको कामकाज गिय खदटएको कमयचारी सम्झिु पछय । 

३. कामको फर्छयर्ौटः (१) गाउँ काययपालिकाको काययसम्पादि र कामको फर्छययौट यस नियमाविीमा भएको 

व्यवस्िा बमोस्जम हुिेछ । 



3 
 

 (२) उपनियम (१) बमोस्जमको कामको फर्छययौट गदाय तोककएको अधधकारी वा निकायबाट गिुयपिेछ । 

        

पररच्छेद २ 

अध्र्िबाट कामको फर्छयर्ौट 

४.  अध्र्ििे सम्पादन गने कामः (१) संववधाि र अन्य प्रचलित कािुिको अधधिमा रही गाउँपालिकाको 

सामान्य निदेशि, नियन्रर् र सञ्चािि गिे प्रमुख स्जम्मेवारी अध्यक्षको हुिेछ । 

(२) प्रचलित कािुिमा काययपालिकाको अध्यक्षिे गिे भनि ककटाि भएका कामहरु निज स्वयं वा निजबाट 

अधधकार प्रत्यायोजि भए बमोस्जम सम्पादि हुिेछ । 

(३) उपनियम (२) मा जुिसुकै कुरा िेखखएको भए तापनि प्रचलित कािूिमा अध्यक्षिे गिे भिी ककटाि 

िभएको कामको सम्बन्धमा काययपालिकाबाट सम्पादि हुिे काययको सामान्य रेखदेख, सञ्चािि र नियन्रर् 

गिे स्जम्मेवारी अध्यक्षको हुिेछ । 

(४) उपनियम (१) बमोस्जमको स्जम्मेवारी पुरा गिे क्रममा अध्यक्षिे काययपालिका अन्तगयतका निकायहरूमा 

प्रचलित कािूि तिा स्वीकृत िीनत तिा निर्यय अिुरूप कायय सञ्चािि भईरहेको छ, छैि निरीक्षर् गिे, 

वडा सलमनतहरू बीच समन्वय गिे, ववषयगत शाखा कायायियहरूिाई निदेशि ददिे र आवश्यकता अिुसार 

कामको प्रगनत वववरर् लििे कायय गिय सक्िेछ । 

(५) अध्यक्ष कुिै कारर्वश उपस्स्ित िरहेको अवस्िामा यस नियमाविी बमोस्जम अध्यक्षिे गिुयपिे काम 

उपाध्यक्ष वा निजको समेत अिुपस्स्िनतमा अध्यक्षिे तोकेको काययपालिकाको सदस्यिे त्यस्तो काम सम्पादि 

गिय सक्िेछ । 

तर, प्रचलित कािूिमा अन्यिा व्यवस्िा भएकोमा सोही व्यवस्िा बमोस्जम हुिेछ । 

(६) काययपालिकाको कुिै सदस्य अिुपस्स्ित भएमा त्यस्तो सदस्यिे गिुयपिे कामको िाधग अध्यक्षिे अको 

सदस्यिाई स्जम्मेवारी तोक्ि सक्िेछ । 

 

५. अध्र्ििे ननर्यर् गननयपनेः (१) सभा र काययपालिकामा पेश हुिे ववषय वाहेक दईु वा दईु भन्दा बढी 

वडासलमनत र ववषयगत शाखाहरूबीच कुिै ववषयमा मतभेद हुि गएमा अध्यक्षिे गरेको निर्यय अस्न्तम 

हुिेछ । 
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(२) उपनियम (१) बमोस्जम मतभेद भएको बबषय निर्ययका िाधग काययकारी अधधकृतिे  अध्यक्ष 

समक्ष पेश गिुयपिेछ । 

(३) सभा वा काययपालिकामा पेश हुिे ववषय बाहेकका सहकायय तिा समन्वयका िाधग प्रदेश वा संघमा 

पेश गिुय पिे ववषयका सम्बन्धमा अध्यक्षिे गरेको निर्यय अस्न्तम हुिेछ। 

६.  अधिकार प्रत्र्ार्ोजन गनय सकनेः (१) कर िगाउिे, कर छुट ददिे वा ऋर् लििे जस्ता ववषय  र सभामा 

पेश गिुयपिे बाहेकका अन्य ववषयमा काययपालिकािे अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष वा सदस्यिाई अधधकार प्रत्यायोजि 

गिय सक्िेछ । 

(२) अध्यक्षिे प्रचलित कािूि बमोस्जम आफूिाई प्राप्त अधधकारमध्ये कुिै अधधकार उपाध्यक्ष वा  सदस्य 

वाकाययकारी अधधकृत, ववषयगत शाखाका प्रमुख वा वडा अध्यक्षिाई प्रत्यायोजि गिय सक्िेछ । 

(३) उपनियम (१) र (२) बमोस्जम प्रत्यायोस्जत अधधकारको प्रयोग गरी सम्पादि गररएका कामको 

ववषयमा सम्बस्न्धत अधधकारीिे काययपालिका समक्ष मालसक रूपमा प्रगनत वववरर् पेश गिुय पिेछ । 

(४) आफूिाई प्रत्यायोस्जत अधधकारको स्जम्मेवारीपूवयक प्रयोग गिुय सम्बस्न्धत अधधकारीको कतयव्य हुिेछ 

। 

पररच्छेद ३ 

गाउँ कार्यपालिकाबाट कामको फर्छयर्ौट 

७.  कार्यपालिकामा पेश गननयपने ववषर्ः(१) अिुसुची-१ मा उल्िेखखत ववषयहरूको निर्यय गदाय काययकारी 

अधधकृतिे अध्यक्षको निदेशि अिुसार गाउँ काययपालिकामा प्रस्ताव पेश गिुय पिेछ । 

(२) उपनियम (१) मा िेखखएको ववषयमध्ये कुिै ववषयमा नियम २१ बमोस्जम गदित सलमनतबाट 

 निर्यय लििसक्िे गरी काययपालिकािे स्जम्मेवारी सुम्पि सक्िेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोस्जम अध्यक्षिे अन्यिा आदेश ददएमा बाहेक गाउँ काययपालिकाको बैिकमा पेश 

हुिे प्रस्ताव सामान्यतया अिुसूची-२ बमोस्जमको ढाँचामा काययकारी अधधकृतिे पेश गिेछ । 

(४) उपनियम (३) बमोस्जमको प्रस्तावमा कुिै शाखाको राय समावेश हुि आवश्यक देखेमा  काययकारी 

अधधकृतिे सम्बस्न्धत शाखाको राय समेत समावेश गरी पेश गिेछ । 

८.  प्रस्ताव साथ संिग्न हनननपने कागजातः (१) नियम ६ को उपनियम (३) बमोस्जम काययपालिकाको बैिकमा 

निर्ययािय कुिै ववषय पेश गिुयपदाय ववषयगत शाखा वा वडा सलमनतको कायायियिे सो  ववषयसँग आवश्यक वववरर् 

समावेश गरी प्रस्ताव तयार गरी काययकारी अधधकृत समक्ष पेश गिुय पिेछ । 
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(२) उपनियम (१) बमोस्जम पेश भएको प्रस्ताव र सो साि पेश भएका कागजातहरू कािूिसम्मत 

छि/्छैिि ् जाँच गरी कािूिसम्मत िभएमा नियलमत वा कािूिसम्मत बिाउिे स्जम्मेवारी काययकारी 

अधधकृतको हुिेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोस्जम पेश भएको प्रस्ताव काययकारी अधधकृतिे अध्यक्षको स्वीकृत लिई 

प्रािलमकताक्रम समेत निधायरर् गरी निर्ययको िाधग काययपालिकाको बैिकमा पेश गिुय पिेछ । 

९.  कार्यसूचीको वववरर्ः (१) काययपालिकाको बैिकमा छिफि हुिे ववषयको काययसूची नियम ८ बमोस्जम प्राप्त 

प्रस्तावहरूको आधारमा काययकारी अधधकृतिे अध्यक्षको निदेशि बमोस्जम तयार गिेछ । 

तर, अध्यक्षिे अन्यिा आदेश ददएकोमा प्रस्तावको रूपमा पेश िभएको ववषयिाई पनि छिफिको काययसूचीमा 

समावेश गिय सककिेछ । 

(२) बैिकको काययसूची सामान्यतिः काययपालिकाको बैिक बस्िुभन्दा तीि ददि अगावै काययकारी अधधकृतिे 

सबै सदस्यहरूिाई उपिब्ध गराउिु पिेछ । 

तर, ववषयको गस्म्भरता हेरी काययपालिकाको बैिकमा छिफि हुिे प्रस्ताव ववतरर् िगरी मौखखक सूचिाको 

आधारमा पनि छिफि गिय सककिेछ । 

१०.  कार्यपालिकाको बैठकः (१) काययकारी अधधकृतिे अध्यक्षको निदेशिमा काययपालिकाको बैिक बोिाउिेछ । 

(२) काययकारी अधधकृत काययपालिकाको सधचवको रूपमा वैिकमा उपस्स्ित हुिेछ । 

(३) अध्यक्षिे काययपालिकाको बैिकको अध्यक्षता गिेछ । 

(४) काययपालिकाको बैिकको काययसूची, लमनत, समय र स्िािका सम्बन्धमा कम्तीमा तीि ददि अगावै 

अध्यक्षको निदेशि अिुसार काययपालिकाका सबै सदस्यिाई काययकारी अधधकृतिे सूचिा ददिु पिेछ । 

(५) काययपालिकाको बैिकमा कम्तीमा ५१ प्रनतशत सदस्य उपस्स्ित हुिुपिेछ । 

(६) उपनियम (५) मा जुिसुकै कुरा िेखखएको भए तापनि उपनियम (४) बमोस्जमको सूचिा हँुदाहँुदै 

पनि ५१ प्रनतशत सदस्य उपस्स्ित िभई गर्पुरक संख्या पुग्ि िसकेमा दोश्रो पटकको बैिकमा एक चौिाई 

सदस्य उपस्स्ित भएमा पनि बैिक बस्ि सक्िेछ । 

(७) काययपालिकाको बैिक सम्बन्धी अन्य काययववधध काययपालिकािे निधायरर् गरे बमोस्जम हुिेछ । 

११.  बैठकको ननर्यर्ः (१) सामान्यतिः काययपालिकाको बैिकको निर्यय सवयसम्मत रूपमा हुिेछ। 

(२) उपनियम (१) बमोस्जम सवयसम्मत निर्यय हुि िसकी मत ववभाजि हुिे अवस्िा भएमा अध्यक्ष 

सदहत बहुमत सदस्यिे गरेको निर्यय बैिकको निर्यय मानििेछ । 
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१२.  ननर्यर्को अलििेखः (१) काययकारी अधधकृत काययपालिकाको बैिकमा उपस्स्ित हुिेछ र काययपालिका बाट 

भएका निर्ययको अलभिेख तयार गिेछ । 

(२) बैिकको निर्ययको अलभिेख छुट्टै निर्यय पुस्स्तकामा राखु्नपिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोस्जमको निर्यय पुस्स्तका काययकारी अधधकृतको स्जम्मामा रहिेछ। 

१३.  ननर्यर् प्रमाणर्त तथा ववतरर् गनेः(१) गाउँ काययपालिका बैिकको निर्यय काययकारी अधधकृतिे दईु ददिलभर 

प्रमाखर्त गिेछ । 

(२) काययकारी अधधकृतिे उपनियम (१) बमोस्जम प्रमाखर्त भएको निर्ययको प्रनत तीि ददि लभर गाउँ 

काययपालिकाका सदस्य, ववषयगत शाखा र वडा सलमनतिाई उपिब्ध गराउिु पिेछ । 

तर कािूि बमोस्जम गोप्य राखु्न पिे ववषयका निर्यय तिा सूचिाको जािकारी ददिुपिे छैि। 

१४.  ननर्यर्को कार्ायन्वर्नः(१) अिुसूची १ मा िेखखएका ववषयहरुमा काययपालिकाबाट निर्यय भएपनछ सम्वस्न्धत 

पदाधधकारी वा निकायिे कायायन्वयि गिुयपिेछ । 

(२) काययपालिकाको निर्यय कायायन्वयि भए वा िभएको सम्बन्धमा अध्यक्षिे अिुगमि गिय वा गराउि 

सक्िेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोस्जम अिुगमि गदाय वा गराउँदा निर्यय कायायन्वयि भएको िदेखखएमा सोको 

कायायन्वयि गिय सम्बस्न्धत व्यस्क्त वा निकायिाई अध्यक्षिे आवश्यक निदेशि ददि सक्िेछ । 

१५. कार्यपालिकाको सलमनत गठनः (१) काययपालिकािे काययपालिकामा निर्ययको िाधग पेश भएका प्रस्तावमा 

निर्यय गिुयपूवय आवश्यकता अिुसार राय, सल्िाह र सुझाव लििका िाधग देहाय बमोस्जमका सलमनत 

रहिेछि:्- 

(क) सावयजनिक सेवा तिा क्षमता ववकास सलमनत 

(ख) आधियक ववकास सलमनत 

(ग) सामास्जक ववकास सलमनत 

(घ) पूवायधार ववकास सलमनत 

(ङ) वातावरर् तिा ववपद् व्यवस्िापि सलमनत 

(च) बबधेयक सलमनत 
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(२) उपनियम (१) बमोस्जमका काययपालिका सलमनतमा रहिे संयोजक अध्यक्षिे तोके बमोस्जम र सदस्यहरु 

काययपालिकािे तोके बमोस्जम रहिे छि ्। 

(३) सलमनतिे आवश्यकता अिुसार सम्बस्न्धत सलमनतमा िरहेको सदस्य वा अन्य कुिै ववशेषज्ञ वा 

अधधकारीिाई सलमनतको बैिकमा आमन्रर् गिय सक्िेछ । 

(४) सलमनतको बैिकमा अध्यक्ष स्वयं उपस्स्ित भएको अवस्िामा निजबाट र अन्य अवस्िामा सलमनतका 

संयोजकबाट बैिकको अध्यक्षता हुिेछ ।सलमनतको संयोजकको अिुपस्स्िनतमा बैिकको अध्यक्षता बैिकमा 

उपस्स्ित सदस्यहरुमध्ये ज्येष्ि सदस्यिे गिेछ । 

(५) काययकारी अधधकृत वा निजिे तोकेको अधधकृतिे सलमनतको बैिकमा उपस्स्ित भई निर्ययको अलभिेख 

तयार गरी प्रमाखर्त गिेछ । 

(६) उपनियम (१) बमोस्जमका सलमनतहरुको काययक्षेर अिुसुची-३ मा उल्िेख भए बमोस्जम हुिेछ । 

१६.  कार्यिार मनकत िएपनछ कागज फफताय गननयपनेः जुिसुकै कारर्बाट आफ्िो पदबाट मुक्त भएको सदस्यिे 

पदमुक्त भएको सात ददिलभर आफ्िो स्जम्मामा रहेका सम्पूर्य कागजात तिा अन्य कुिै सम्पवि भए सो 

समेत तत्काि काययपालिकामा बुझाई सोको निस्सा लििु पिेछ । 

१७.  प्रवकता तथा सूचना अधिकारी तोकनेः (१) काययपालिकािे आफूिे सम्पादि गरेका कायय वा निर्ययहरु 

सावयजनिक जािकारीमा ल्याउि कुिै सदस्यिाई प्रवक्ता तोक्िेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोस्जम तोककिे प्रवक्तािे काययपालिकाको तफय बाट जारी गिुयपिे सावयजनिक महत्वको 

सूचिा, वक्तव्य, ववज्ञस्प्त आदद सावयजनिक गिे कायय समेत गिय सक्िेछ । 

(३) काययकारी अधधकृतिे कुिै एक अधधकृतिाई सूचिा अधधकारी तोक्िेछ । 

(४) उपनियम (३) बमोस्जम तोककिे सूचिा अधधकारीिे काययपालिकासँग सम्बस्न्धत सूचिा कािूि बमोस्जम 

प्रवाह गिेछ । 

पररच्छेद ३ 

कार्यकारी अधिकृत, ववषर्गत शाखा, वडा सलमनतबाट कामको फर्छयर्ौट 

  

१८.  कार्यकारी अधिकृतको काम, कतयव्र् र अधिकारः(१) गाउँपालिकाको काययकारी अधधकृत गाउँ काययपालिकाको 

सधचव हुिेछ । 
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(२) प्रचलित कािूि तिा यस नियमाविीको अधीिमा रही अध्यक्षको निदेशि र मातहतमा रही गाउँ 

काययपालिकाको सधचवको प्रमुख काम र कतयव्य देहाय बमोस्जम हुिेछ। 

(क)  गाउँ काययपालिका तिा गाउँ सभाबाट भएका निर्ययहरु कायायन्वयि गिे गराउिे र सोको अिुगमि 

गिे । 

(ख)  अध्यक्षिाई गाउँ सभा र काययपालिका तिा सो अन्तगयतका निकायहरुको महत्चपूर्य काम 

कारवाहीहरुको ववषयमा समय समयमा जािकारी गराउिे । 

(ग)  गाउँ काययपालिका अन्तगयतका सबै निकायहरुको काम कारवाहीिाई चुस्त र प्रभावकारी बिाउि 

आवश्यक निदेशि ददिे, अिुगमि र सुपररवेक्षर् गिे । 

(घ)  प्रचलित कािूि बमोस्जम गाउँ काययपालिकाको प्रशासनिक तिा आधियक कायय सम्पादि गिे गराउिे। 

(ङ)  प्रचलित कािूििे तोकेका अन्य कामहरु गिे । 

१९.  अधिकार प्रत्र्ार्ोजनः (१) काययकारी अधधकृतिे आफुिाई प्राप्त अधधकारमध्ये कुिै अधधकार ववषयगत 

शाखा, उपशाखा वा गाउँपालिकाको कुिै अधधकृत कमयचारी वा वडा सधचविाई प्रत्यायोजि गरी कायय सम्पादि 

गिय सक्िेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोस्जम अधधकार प्रत्यायोजि लिखखत रुपमा हुिु पिेछ र एकपटक प्रत्यायोजि 

गरेको अधधकार ववशेष कारर् परी कफताय लििु पिे भएमा सो को औधचत्य सदहतको जािकारी अध्यक्षमाफय त 

काययपालिकािाई गराउिु पिेछ । 

(३) आफूिाई प्रत्यायोस्जत अधधकार प्रयोग गिुय सम्बस्न्धत अधधकारीको कतयब्य हुिेछ । 

२०.  वडा सलमनतबाट कामको फर्छयर्ौटः (१) गाउँ काययपालिका (काययववभाजि) नियमाविी, २०७४ मा भएको 

व्यवस्िा अिुरुप वडा सलमनतबाट गररि ेकामहरु वडा अध्यक्ष वा निजको निदेशिमा सम्पादि गररिेछ । 

(२) एकभन्दा बढी वडासँग सरोकार राख्न ेववषय वा वडा सलमनतिे गिे गरी स्पष्ट रुपमा ककटाि िभएका 

ववषय वा स्वीकृत वावषयक काययक्रममा िसमेदटएका ववषयमा वडा सलमनतिे गाउँ काययपालिकामा पेश गरी 

प्राप्त निदेशि बमोस्जम गिुयपिेछ । 

२१.  ववषर्गत शाखाबाट कामको फर्छयर्ौटः (१) िेपािको संववधाि तिा प्रचलित कािूििे स्िािीय तहमा 

हस्तान्तरर् भई आएका लशक्षा, स्वास््य, कृवष, पशुववकास, लसचंाई, खािेपािी तिा सरसफाई, स्िािीय आधियक 

ववकास, पूवायधार ववकास िगायतका अन्य काययक्रमहरु र गाउँ काययपालिका काययववभाजि नियमाविी, २०७४ 
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बमोस्जम ववषयगत शाखाबाट सञ्चािि हुिे कामहरु काययपालिकाको निर्ययको अधधिमा रही ववषयगत शाखा 

प्रमुखको निदेशि र नियन्रर्मा सम्पादि गररिेछ । 

(२) गाउँपालिकािे आफ्िो संधचत कोषबाट सञ्चािि गिे ववषयगत क्षेरसँग सम्बस्न्धत ववषयका सबै 

काययक्रम उपनियम (१) बमोस्जमका ववषयगत शाखा माफय त कायायन्वयि गिेछ । 

२२.  कार्यकारी अधिकृतबाट कामको फर्छयर्ौटः (१) काययपालिकािे गिे भनि तोककएका कामहरुमध्ये वडा सलमनत 

र ववषयगत शाखाबाट सम्पादि गिे गरी ककटाि गररएका काम बाहेकका अन्य सबै कामहरु तिा संघ र 

प्रदेश तहबाट प्रत्यायोजि भएका कामहरु अध्यक्षको सामान्य निदेशिमा रही काययकारी अधधकृतबाट सम्पादि 

हुिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोस्जम गररि ेकामहरु काययकारी अधधकृतिे गाउँपालिकाको ववषयगत शाखा तिा 

वडा कायायिय माफय त सम्पन्ि गराउि सक्िेछ ।निजिे आफ्िो निदेशि र नियन्रर्मा सम्पादि गरेका 

कामहरुको प्रगनत वववरर् नियलमत रूपमा अध्यक्ष समक्ष र आवधधक रूपमा काययपालिका समक्ष प्रस्तुत 

गिुयपिेछ । 

(३) प्रचलित कािूिमा काययपालिका वा अध्यक्षबाट प्रत्यायोजि भएका कामहरू काययकारी अधधकृतिे 

सम्पादि गिेछ । 

 

पररच्छेद ४ 

ववववि 

२३.  परामशय लिनन पनेः (१) देहायका ववषयमा निर्यय गिुय पूवय अध्यक्षिे काययकारी अधधकृत माफय त सम्बस्न्धत 

शाखा (ववि व्यवस्िापि शाखा, योजिा शाखा, प्रशासि शाखा, कािूिसँग सम्बस्न्धत शाखा) को परामशय 

लििु पिेछ । 

 स्वीकृत वावषयक काययक्रम भन्दा बाहेकका काययक्रम सञ्चािि गिे ववषय 

 स्वीकृत वावषयक काययक्रममा हेरफेर वा संशोधि गिे ववषय 

 अन्य निकायसँगको समन्वयमा काययसञ्चािि गिे ववषय 

 ियाँ नियम, आदेश, निदेलशका वा काययववधध जारी गिुय पिे ववषय  

 कर, शुल्क, दस्तुर सम्बस्न्ध ववषय 
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(२) उपनियम (१) बमोस्जम निर्यय भएका ववषयहरु काययपालिका वा गाउँ सभामा छिफिका िाधग 

प्रस्तुत गररिेछ । 

२४.  वविेर्क सम्बन्िी कार्यबबधिः (१) गाउँ काययपालिकाको तफय बाट सभा समक्ष प्रस्तुत गररिे ववधेयकको 

मस्यौदा स्वीकृनतको िाधग काययकारी अधधकृतिे अध्यक्ष माफय त काययपालिकाको बैिकमा पेश गिुय पिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोस्जम ववधेयक तजुयमा गियको िाधग एक ववधेयक सलमनत रहिेछ ।ववधेयक मस्यौदा 

गिय काययकारी अधधकृतिे आवश्यक व्यवस्िा लमिाउिे छ । 

(३) उपनियम (१) बमोस्जम पेश भएको ववधेयकको मस्यौदामा गाउँ काययपालिकाको स्वीकृनत प्राप्त 

भएपनछ अध्यक्षिे सभा समक्ष पेश गिुय पिेछ । 

२५.  श्रोत अननमान सलमनत, राजस्व र व्र्र्को अननमान (बजेट) र कर सम्बम्न्ि प्रस्तावः (१) प्रत्येक वषय गाउँ 

काययपालिकाको वावषयक बजेट तयार गियको िाधग अध्यक्षको संयोजकत्वमा श्रोत अिुमाि सलमनत तिा 

काययपालिकाको सदस्यको संयोजकत्वमा काययक्रम तिा बजेट तजुयमा सलमनत गिि हुिेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोस्जमका सलमनतमा रहिे सदस्य तिा सदस्य सधचबिे काययपालिकािे तोके बमोस्जम 

हुिेछ । 

(३) उपनियम (१) बमोस्जम गदित सलमनतिे तयार गरेको बजेट तिा काययक्रम ववनियोजि ववधेयकको 

रूपमा अध्यक्ष वा निजिे तोकेको आधियक क्षेर हेिे काययपालिकाको सदस्यमाफय त गाउँ सभामा पेश गररिेछ।  

(४) उपनियम (३) बमोस्जम पेश भएको ववनियोजि ववधेयक सभाबाट स्वीकृत भई अध्यक्षबाट 

प्रमाखर्करर् भएपनछ िागु हुिेछ । 

२६.  गोपननर्ता राख्नन पनेः कुिै पनि सदस्यिे आफू पदमा बहाि छँदा गरेको काममा गोपनियता राखु्न पिे 

ववषयमा पदमा वहाि रहेको अवधधमा वा पदमा िरहेको अवस्िामा समेत अधधकार प्राप्त अधधकारीिाई 

बाहेक अन्य कसैिाई कुिै ककलसमिे जािकारी ददि वा प्रकट गिय हुदैि । 

तर, प्रचलित कािूििे गोप्य राख्न िपिे भनि तोककएका ववषयमा जािकारी ददि यस नियमिे वाधा पुर याएको 

मानििे छैि ।  

२७.  समन्वर् गनेःकाययपालिकािे आफूिे सम्पादि गिे कामको लसिलसिामा आवश्यकता अिुसार देहायका 

निकायहरुसँग समन्वय गिय सक्िेछ :- 

(क) न्यानयक सलमनत,  

(ख) अन्य स्िािीय तह, 
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(ग) स्जल्िास्स्ित सुरक्षा निकायहरू, 

(घ) स्जल्िास्स्ित प्रदेश तिा संघका सरकारी कायायियहरु, 

(ङ) स्जल्िा समन्वय सलमनत, 

(च) प्रदेश स्स्ित गाउँपालिका हेिे ववभाग, मन्रािय, 

(छ) संघको संघीय मालमिा हेिे मन्रािय र 

(ज) अन्य आवश्यक संघ, ससं्िा वा निकायहरु । 

२८.  बैठकमा िाग लिन नहननेः काययपालिकाको बैिकमा कुिै सदस्यको निजी स्वािय निदहत रहेको ववषय उपर 

छिफि हुिे भएमा त्यस्तो सदस्यिे भाग लिि हुदैि । त्यस्तो अवस्िा भएमा सम्बस्न्धत सदस्यिे सोको 

जािकारी अध्यक्षिाई गराउिु पिेछ । 

 

२९.  सहर्ोग माग्न सकनेः (१) काययपालिकािे नियम २७ मा उल्िेख भएका निकायहरुसंग आवश्यकता अिुसार 

सहयोग लिि सक्िेछ । 

(२) उपनियम १ बमोस्जम सहयोग गिे स्जम्मेवारी सम्बस्न्धत सबैको हुिेछ । 
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अिुसूची - १ 

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गननयपने ववषर्हरु 

(नियम ७ को उपनियम (१) सँग सम्बस्न्धत) 

१.  सभामा पेश हुिे ववधेयक, 

२.  राजस्व र व्ययको अिुमाि (बजेट), पुरक अिुमाि र उधारो खचय, 

३.  कर सम्बस्न्ध प्रस्तावहरु, 

४.  अध्यक्षिे गाउँ काययपालिकामा पेश गिय निदेशि ददएको ववषय वा गाउँ काययपालिकामा पेश गिुय पिे भिी 

गाउँ काययपालिकािे निर्यय गरेको ववषय 

५.  प्रचलित कािूि बमोस्जम जारी गिुयपिे नियम, निदेलशका, काययववधध वा आदेश, 

६.  गाउँपालिकािे जारी गिे कुिै िीनत वा त्यस्तो िीतकमा हुिे पररवतयति, 

७.  अल्पकािीि, मध्यकािीि र दीघयकािीि समस्ष्टगत वा क्षेरगत ववकास योजिा, काययक्रम, रर्िीनत निधायरर् 

सम्बन्धी, 

८.  कायायिय वा शाखाहरुको संगिि संरचिामा पररवतयि वा स्िािान्तरर् सम्बन्धी, 

९.  रास्ष्िय वा अन्तरायस्ष्िय संस्िाहरुसँगको भधगिी सम्बन्ध स्िापिा, 

१०.  गाउँपालिकािे लििे ऋर् वा बैदेलशक अिुदािमा सञ्चािि हुिे योजिाको सम्झौता सम्बन्धी, 

११.  गाउँपालिकाको प्रनतनिधधत्व हुिे गरी गररि ेदईुपक्षीय वा बहुपक्षीय वाताय, सभा सम्मेिि वा सरकारी भ्रमर्मा 

भाग लििे वा प्रनतनिधध पिाउिे, 

१२. काययकारी अधधकृतिाई ववदेशमा हुिे गोष्िी, अध्ययि अविोकि भ्रमर्मा पिाउिे, 

१३.  गाउँपालिकाको कमयचारी दरबन्दी स्वीकृनत, सेवा सुववधा सम्बन्धी कािूि निमायर् र पररवतयि, 

१४.  स्िािीय सावयजनिक ववदा निधायरर् गिे, 

१५.  प्रचलित कािूि बमोस्जम गाउँ काययपालिकाबाट निर्यय हुिुपिे भिी तोककएका अन्य ववषय । 
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अिुसूची - २ 

प्रस्तावनाको ढाँचा 

(नियम २४ को उपनियम (१) संग सम्बस्न्धत) 

र्ाङवरक गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, थेचम्बू 

ताप्िेजनङ म्जल्िा, १ नं. प्रदेश नेपाि 

ववषर् :- 

प्रस्ताव पेश गिय अध्यक्षबाट स्वीकृत प्राप्त लमनत :- 

१. ववषयको संक्षीप्त व्यहोरा :- 

२. प्राप्त परामशय तिा अन्य सान्दलभयक कुरा :- 

३. प्रस्ताव पेश गिुय पिायको कारर् र सम्बस्न्धत शाखाको राय :- 

४. निर्यय हुिु पिे व्यहोरा :- 

िोट : प्रस्ताव तयार गदाय देहायका कुराहरुमा ध्याि ददिुपिे छ :- 

१.  "ववषयको संक्षीप्त व्यहोरा" अन्तगयत रहिे वववरर् :- 

ववषयगत पषृ्िभूमीमा यसबारे कडडिे सुिै निर्यय भएको भए सोको ववबरर्, प्रस्ताववत निर्यय कायायन्वयि 

प्रकृया, समयावधध, काययक्षेर, कायायन्वयि गिे निकाय र िाग्िे आधियक दानयत्व भए सो समेत उल्िेख गरी 

कुिै योजिाको ववषय भए सो बारे छोटकरी ववबरर् उल्िेख गिे । 

२.  "प्राप्त परामशय तिा अन्य सान्दलभयक कुरा" अन्तगयत काययपालिका सलमनतहरु र अन्य निकाय तिा 

ववशेषज्ञहरुिे कुिै परामशय ददएको भए सो समेत उल्िेख गिे । सािै ववषयसंग सम्बस्न्धत िक्शा, डडजाइि 

वा धचर भए सो समेत समावशे गिे । कािूिी परामशय लिएको भए प्रनतलिपी समेत समावेश गिे । 

३.  "प्रस्ताव पेश गिुय पिायको कारर् र सम्बस्न्धत शाखाको राय" अन्तगयत सम्बस्न्धत ववषयमा आई परेको 

कदििाई र समस्या, प्रस्ताववत निर्ययको औधचत्य र आवश्यकता तिा त्यसबाट पिय सक्ि ेप्रभाव समावेश 

गिे । 

 

४.  "निर्यय हुिु पिे व्यहोरा" अन्तगयत जुि बबषयमा ज ेजस्तो निर्यय हुि प्रस्ताव गररएको हो सोको स्पष्ट 

व्यहोरा राख्न े। 
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अिुसूची - ३ 

कार्यपालिका सलमनतको कार्यिेत्र 

(नियम १५ को उपनियम (१) संग सम्बस्न्धत) 

क. सावयजननक सेवा तथा िमता ववकास सलमनतको कार्यिेत्रः 

१. संगिि संरचिा, दरबन्दी र काययवववरर् 

२. सुशासि र सेवा प्रवाह 

३. क्षमता ववकास सम्बन्धी ववषय 

ख. सामाम्जक ववकास सलमनतको कार्यिेत्रः 

१. लशक्षा तिा खेिकुद सम्बन्धी 

२. ववज्ञाि तिा प्रववधी सम्बन्धी 

३. स्वास््य तिा जिसंख्या सम्बन्धी 

४. िैंधगक समािता र सामास्जक समावेलशकरर् सम्बन्धी 

५. सरकारी तिा गैर सरकारी संघ संस्िा सम्बन्धी 

ग. पूवायिार ववकास सलमनतको कार्यिेत्रः 

१. अल्पकािीि तिा दीघयकािीि िीनत, योजिा र काययक्रम सम्बन्धी 

२. उद्योग, वाखर्ज्य, श्रम, रोजगार तिा बजार व्यबस्िापि सम्बन्धी 

३. कृवष, लसचंाई, सहकारी र गररबी निवारर् सम्बन्धी 

४. पययटि प्रवद्यधि सम्बन्धी 

५. सूचिा तिा संचार सम्बन्धी 

६. खािेपािी तिा सरसफाई, सडक तिा भौनतक योजिा र पूवायधार ववकास सम्बन्धी 

७. ववद्युत र उजाय सम्बन्धी 

८. वस्ती ववकास, शहरी योजिा र भवि निमायर् सम्बन्धी 

घ. वविेर्क सलमनतको कार्यिेत्रः 

१. गाउँ सभामा पेश हुिे ववधेयक सम्बन्धी 

२. गाउँ सभामा पेश हुिे नियम, ववनियम, काययववधी सम्बन्धी 

३. कुिै कािूिी प्रश्ि समावेश भएको िीनत तिा काययक्रम सम्बन्धी 
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ङ. आधथयक ववकास सलमनतको कार्यिेत्रः 

१. बजेट तिा स्रोत पररचािि सम्बन्धी 

२. कृवष ववकास सम्बन्धी 

३. पशु पंक्षी ववकास सम्बन्धी 

४. िागररकको आयआजयि सम्बन्धी 

५. स्रोतहरुको पदहचाि सम्बन्धी 

च. वातावरर् तथा ववपद व्र्वस्थापन सलमनतको कार्यिेत्रः 

१. वातावरर् संरक्षर् तिा हररयािी प्रवदयि सम्वन्धी 

२. फोहोर मैिा व्यवस्िापि सम्वन्धी 

३. गाउँको सौन्दययताको संरक्षर् तिा ववकास सम्बन्धी 

४. वि संरक्षर् सम्बन्धी 

५. ववपद् पूवय तयारी सम्बन्धी 

६. ववपदको समयमा गिुयपिे कामहरु सम्वन्धी 

७. ववपद पछाडडको ब्यवस्िापि सम्वन्धी 

८. वि, वातावरर् र भूमी व्यवस्िापि 

 

 


