
 

सरुमारानी गाउँ कार्यपालिकािे बनाएको ति उल्िेलित लनर्माविी स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन , २०७४ को दफा १०२ को 

उपदफा (३) बमोलिम सवयसाधारणको िानकारीको िालग सावयिलनक गररएको छ ।   

सम्वत ्२०७४ को लनर्म नं.३ 

 

             सरुमारानी गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) लनर्माविी, २०७४  

गाउँ कार्यपालिकाबाट गररने कार्यिाई व्र्वलस्थत गनय नेपािको सलंवधानको धारा २१८ िे लदएको अलधकार प्रर्ोग गरी सरूमारानी 

गाउँ कार्यपालिकािे लमलत २०७४।०४।१५ को लनणयर्ानुसार दहेार्का लनर्महरु बनाएको छ । 

 

पररच्छेद १ 

प्रारलम्िक 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्ि:(१) र्स लनर्माविीको नाम सरूमारानी गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) लनर्माविी, 

२०७४" रहकेो छ । 

 (२) र्ो लनर्माविी तरुुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।  

२. पररिाषा:  लवषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा र्स लनर्माविीमा - 

(क) "गाउँपालिका" भन्नािे सरूमारानी गाउँपालिका सम्झनु पछय । 

(ि) "कार्यपालिका" भन्नािे गाउँ कार्यपालिका सम्झन ुपछय । 

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

(घ)  "अध्र्क्ष" भन्नािे गाउँ कार्यपालिकाको अध्र्क्षिाई सम्झन ुपछय । 

(ङ)  "उपाध्र्क्ष" भन्नािे गाउँ कार्यपालिकाको उपाध्र्क्षिाई सम्झन ुपछय । 

(च)  "वडाअध्र्क्ष" भन्नािे गाउँ सरूमारानी गाउँपालिकाको वडाको वडा अध्र्क्षिाई सम्झन ुपछय । 

(छ)  "कार्यकारी अलधकृत" भन्नािे गाउँपालिकाको कार्यकारी अलधकृत सम्झन ुपछय । 

(ि)  "सदस्र्" भन्नािे कार्यपालिकाको सदस्र् सम्झन ु पछय र सो शब्दिे कार्यपालिकाको अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष तथा 

वडाअध्र्क्ष समेतिाई िनाउँछ । 

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

(ञ)  "कार्यलबभािन लनर्माविी" भन्नािे सरूमारानी गाउँपालिकाको कार्यलबभािन लनर्माविी, २०७४ सम्झनु पछय  

। 

(ट)  "वडा सलचव" भन्नािे वडा सलमलतको सलचवको कामकाि गनय िलटएको कमयचारी सम्झन ुपछय । 

३. कामको फछ् यर्ौटः (१) गाउँ कार्यपालिकाको कार्यसम्पादन र कामको फछ् यर्ौट र्स लनर्माविीमा भएको व्र्वस्था 

बमोलिम हनेुछ । 

 (२) उपलनर्म (१) बमोलिमको कामको फछ् यर्ौट गदाय तोलकएको अलधकारी वा लनकार्बाट गनुयपनेछ । 

     

            

पररच्छेद २ 

अध्र्िबाट कामको फछ् यर्ौट 

४.  अध्र्ििे सम्पादन गने कामः (१) सलंवधान र अन्र् प्रचलित कानुनको अलधनमा रही गाउँपालिकाको सामान्र् लनदेशन, 

लनर्न्रण र सञ्चािन गने प्रमिु लिम्मेवारी अध्र्क्षको हनेुछ । 

(२) प्रचलित काननुमा कार्यपालिकाको अध्र्क्षिे गने भलन लकटान भएका कामहरु लनि स्वरं् वा लनिबाट अलधकार 

प्रत्र्ार्ोिन भए बमोलिम सम्पादन हनेुछ । 

(३) उपलनर्म (२) मा िनुसकैु कुरा िेलिएको भए तापलन प्रचलित काननूमा अध्र्क्षिे गने भनी लकटान नभएको कामको 

सम्बन्धमा कार्यपालिकाबाट सम्पादन हनेु कार्यको सामान्र् रेिदिे, सञ्चािन र लनर्न्रण गने लिम्मेवारी अध्र्क्षको हनेुछ 

। 



(४) उपलनर्म (१) बमोलिमको लिम्मेवारी परुा गने क्रममा अध्र्क्षिे कार्यपालिका अन्तगयतका लनकार्हरूमा प्रचलित 

काननू तथा स्वीकृत नीलत तथा लनणयर् अनरुूप कार्य सञ्चािन भईरहकेो छ, छैन लनरीक्षण गने, वडा सलमलतहरू बीच 

समन्वर् गने, लवषर्गत शािा कार्ायिर्हरूिाई लनदेशन लदने र आवश्र्कता अनुसार कामको प्रगलत लववरण लिने कार्य गनय 

सक्नेछ । 

(५) अध्र्क्ष कुनै कारणवश उपलस्थत नरहकेो अवस्थामा र्स लनर्माविी बमोलिम अध्र्क्षिे गनुयपने काम उपाध्र्क्ष वा 

लनिको समेत अनपुलस्थलतमा अध्र्क्षिे तोकेको कार्यपालिकाको सदस्र्िे त्र्स्तो काम सम्पादन गनय सक्नेछ । 

तर, प्रचलित काननूमा अन्र्था व्र्वस्था भएकोमा सोही व्र्वस्था बमोलिम हनेुछ । 

(६) कार्यपालिकाको कुनै सदस्र् अनपुलस्थत भएमा त्र्स्तो सदस्र्िे गनुयपने कामको िालग अध्र्क्षिे अको सदस्र्िाई 

लिम्मेवारी तोक्न सक्नेछ । 

 

५. अध्र्ििे लनर्यर् गननयपनेः (१) सभा र कार्यपालिकामा पेश हनेु लवषर् वाहके दईु वा दईु भन्दा बढी वडासलमलत र 

लवषर्गत शािाहरूबीच कुनै लवषर्मा मतभेद हनु गएमा अध्र्क्षिे गरेको लनणयर् अलन्तम हनेुछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोलिम मतभेद भएको लबषर् लनणयर्का िालग कार्यकारी अलधकृतिे अध्र्क्ष समक्ष पेश    गनुयपनेछ । 

(३) सभा वा कार्यपालिकामा पेश हनेु लवषर् बाहकेका सहकार्य तथा समन्वर्का िालग प्रदेश वा सघंमा पेश गनुय पने 

लवषर्का सम्बन्धमा अध्र्क्षिे गरेको लनणयर् अलन्तम हनेुछ । 

 

६.  अलिकार प्रत्र्ार्ोजन गनय सकनेः (१) कर िगाउने, कर छुट लदने वा ऋण लिने िस्ता लवषर् र सभामा पेश गनुयपने 

बाहकेका अन्र् लवषर्मा कार्यपालिकािे अध्र्क्ष वा उपाध्र्क्ष वा सदस्र्िाई अलधकार प्रत्र्ार्ोिन गनय सक्नेछ ।  

 (२) अध्र्क्षिे प्रचलित काननू बमोलिम आफूिाई प्राप्त अलधकारमध्रे् कुनै अलधकार उपाध्र्क्ष वा सदस्र् वा कार्यकारी 

अलधकृत, लवषर्गत शािाका प्रमिु वा वडा अध्र्क्षिाई प्रत्र्ार्ोिन गनय सक्नेछ । 

(३) उपलनर्म (१) र (२) बमोलिम प्रत्र्ार्ोलित अलधकारको प्रर्ोग गरी सम्पादन गररएका कामको लवषर्मा सम्बलन्धत 

अलधकारीिे कार्यपालिका समक्ष मालसक रूपमा प्रगलत लववरण पेश गनुय पनेछ । 

(४) आफूिाई प्रत्र्ार्ोलित अलधकारको लिम्मेवारीपवूयक प्रर्ोग गनुय सम्बलन्धत अलधकारीको कतयव्र् हनेुछ । 

 

 

पररच्छेद ३ 

गाउँ कार्यपालिकाबाट कामको फछ् यर्ौट 

७.  कार्यपालिकामा पेश गननयपने लवषर्ः(१) अनसुचुी-१ मा उल्िेलित लवषर्हरूको लनणयर् गदाय कार्यकारी अलधकृतिे 

अध्र्क्षको लनदेशन अनसुार गाउँ कार्यपालिकामा प्रस्ताव पेश गनुय पनेछ । 

(२) उपलनर्म (१) मा िेलिएको लवषर्मध्रे् कुनै लवषर्मा लनर्म २१ बमोलिम गलित सलमलतबाट लनणयर् लिनसक्ने गरी 

कार्यपालिकािे लिम्मेवारी समु्पन सक्नेछ । 

(३) उपलनर्म (१) बमोलिम अध्र्क्षिे अन्र्था आदेश लदएमा बाहेक गाउँ कार्यपालिकाको बैिकमा पेश हनेु प्रस्ताव 

सामान्र्तर्ा अनसुचूी-२ बमोलिमको ढाँचामा कार्यकारी अलधकृतिे पेश गनेछ । 

(४) उपलनर्म (३) बमोलिमको प्रस्तावमा कुनै शािाको रार् समावेश हनु आवश्र्क दिेेमा  कार्यकारी अलधकृतिे 

सम्बलन्धत  शािाको रार् समेत समावेश गरी पेश गनेछ । 

 

८.  प्रस्ताव साथ संिग्न हुननपने कागजातः (१) लनर्म ६ को उपलनर्म (३) बमोलिम कार्यपालिकाको बैिकमा लनणयर्ाथय 

कुनै लवषर् पेश गनुयपदाय लवषर्गत शािा वा वडा सलमलतको कार्ायिर्िे सो  लवषर्सगँ आवश्र्क लववरण समावेश गरी 

प्रस्ताव तर्ार गरी कार्यकारी अलधकृत समक्ष पेश गनुय पनेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोलिम पेश भएको प्रस्ताव र सो साथ पेश भएका कागिातहरू काननूसम्मत छन ् छैनन् िाँच गरी 

काननूसम्मत नभएमा लनर्लमत वा काननूसम्मत बनाउने लिम्मेवारी कार्यकारी अलधकृतको हनेुछ । 

(३) उपलनर्म (१) बमोलिम पेश भएको प्रस्ताव कार्यकारी अलधकृतिे अध्र्क्षको स्वीकृत लिई प्राथलमकताक्रम समेत 

लनधायरण गरी लनणयर्को िालग कार्यपालिकाको बैिकमा पेश गनुय पनेछ । 



 

९.  कार्यसूचीको लववरर्ः (१) कार्यपालिकाको बैिकमा छिफि हनेु लवषर्को कार्यसचूी लनर्म ८ बमोलिम प्राप्त 

प्रस्तावहरूको आधारमा कार्यकारी अलधकृतिे अध्र्क्षको लनदशेन बमोलिम तर्ार गनेछ । 

तर, अध्र्क्षिे अन्र्था आदशे लदएकोमा प्रस्तावको रूपमा पेश नभएको लवषर्िाई पलन छिफिको कार्यसचूीमा समावेश 

गनय सलकनेछ । 

(२) बैिकको कार्यसचूी सामान्र्तः कार्यपालिकाको बैिक बस्नभुन्दा तीन लदन अगावै कार्यकारी अलधकृतिे सबै 

सदस्र्हरूिाई उपिब्ध गराउनु पनेछ । 

तर, लवषर्को गलम्भरता हरेी कार्यपालिकाको बैिकमा छिफि हनेु प्रस्ताव लवतरण नगरी मौलिक सचूनाको आधारमा पलन 

छिफि गनय सलकनेछ । 

 

१०.  कार्यपालिकाको बैठकः (१) कार्यकारी अलधकृतिे अध्र्क्षको लनदेशनमा कार्यपालिकाको बैिक बोिाउनेछ । 

(२) कार्यकारी अलधकृत कार्यपालिकाको सलचवको रूपमा वैिकमा उपलस्थत हनेुछ । 

(३) अध्र्क्षिे कार्यपालिकाको बैिकको अध्र्क्षता गनेछ । 

(४) कार्यपालिकाको बैिकको कार्यसचूी, लमलत, समर् र स्थानका सम्बन्धमा कम्तीमा तीन लदन अगावै अध्र्क्षको लनदशेन 

अनसुार कार्यपालिकाका सबै सदस्र्िाई कार्यकारी अलधकृतिे सचूना लदन ुपनेछ । 

(५) कार्यपालिकाको बैिकमा कम्तीमा ५१ प्रलतशत सदस्र् उपलस्थत हुनपुनेछ । 

(६) उपलनर्म (५) मा िुनसकैु कुरा िेलिएको भए तापलन उपलनर्म (४) बमोलिमको सचूना हुँदाहुदँै पलन ५१ प्रलतशत 

सदस्र् उपलस्थत नभई गणपरुक सखं्र्ा पगु्न नसकेमा दोश्रो पटकको बैिकमा एक चौथाई सदस्र् उपलस्थत भएमा पलन बैिक 

बस्न सक्नेछ । 

(७) कार्यपालिकाको बैिक सम्बन्धी अन्र् कार्यलवलध कार्यपालिकािे लनधायरण गरे बमोलिम हुनेछ । 

 

११.  बैठकको लनर्यर्ः (१) सामान्र्तः कार्यपालिकाको बैिकको लनणयर् सवयसम्मत रूपमा हनेुछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोलिम सवयसम्मत लनणयर् हनु नसकी मत लवभािन हनेु अवस्था भएमा अध्र्क्ष सलहत बहमुत सदस्र्िे 

गरेको लनणयर् बैिकको लनणयर् मालननेछ । 

 

१२.  लनर्यर्को अलििेखः (१) कार्यकारी अलधकृत कार्यपालिकाको बैिकमा उपलस्थत हनेुछ र कार्यपालिका बाट भएका 

लनणयर्को अलभिेि तर्ार गनेछ । 

(२) बैिकको लनणयर्को अलभिेि छुटै्ट लनणयर् पलुस्तकामा राख्नपुनेछ । 

(३) उपलनर्म (२) बमोलिमको लनणयर् पलुस्तका कार्यकारी अलधकृतको लिम्मामा रहनेछ । 

 

१३.  लनर्यर् प्रमालर्त तथा लवतरर् गनेः(१) गाउँ कार्यपालिका बैिकको लनणयर् कार्यकारी अलधकृतिे दईु लदनलभर प्रमालणत 

गनेछ । 

(२) कार्यकारी अलधकृतिे उपलनर्म (१) बमोलिम प्रमालणत भएको लनणयर्को प्रलत तीन लदन लभर गाउँ कार्यपालिकाका 

सदस्र्, लवषर्गत शािा र वडा सलमलतिाई उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

तर काननू बमोलिम गोप्र् राख्न ुपने लवषर्का लनणयर् तथा सचूनाको िानकारी लदनपुनेछैन । 

 

१४.  लनर्यर्को कार्ायन्वर्नः(१) अनुसचूी १ मा िेलिएका लवषर्हरुमा कार्यपालिकाबाट लनणयर् भएपलछ सम्वलन्धत 

पदालधकारी वा लनकार्िे कार्ायन्वर्न गनुयपनेछ । 

(२) कार्यपालिकाको लनणयर् कार्ायन्वर्न भए वा नभएको सम्बन्धमा अध्र्क्षिे अनगुमन गनय वा गराउन सक्नेछ । 

(३) उपलनर्म (२) बमोलिम अनगुमन गदाय वा गराउँदा लनणयर् कार्ायन्वर्न भएको नदलेिएमा सोको कार्ायन्वर्न गनय 

सम्बलन्धत व्र्लि वा लनकार्िाई अध्र्क्षिे आवश्र्क लनदशेन लदन सक्नेछ । 

 



१५. कार्यपालिकाको सलमलत गठनः (१) कार्यपालिकािे कार्यपालिकामा लनणयर्को िालग पेश भएका प्रस्तावमा लनणयर् 

गनुयपवूय आवश्र्कता अनसुार रार्, सल्िाह र सझुाव लिनका िालग दहेार् बमोलिमका सलमलत रहनेछन ्:- 

(क) सावयिलनक सवेा तथा क्षमता लवकास सलमलत 

(ि) आलथयक लवकास सलमलत 

(ग) सामालिक लवकास सलमलत 

(घ) पवूायधार लवकास सलमलत 

(ङ) वातावरण तथा लवपद ्व्र्वस्थापन सलमलत 

(च) लबधेर्क सलमलत 

(२) उपलनर्म (१) बमोलिमका कार्यपालिका सलमलतमा रहने सरं्ोिक अध्र्क्षिे तोके बमोलिम र सदस्र्हरु 

कार्यपालिकािे तोके बमोलिम रहने छन ्। 

 

 

(३) सलमलतिे आवश्र्कता अनुसार सम्बलन्धत सलमलतमा नरहकेो सदस्र् वा अन्र् कुनै लवशेषज्ञ वा अलधकारीिाई 

सलमलतको बैिकमा आमन्रण गनय सक्नेछ । 

(४) सलमलतको बैिकमा अध्र्क्ष स्वरं् उपलस्थत भएको अवस्थामा लनिबाट र अन्र् अवस्थामा सलमलतका सरं्ोिकबाट 

बैिकको अध्र्क्षता हनेुछ ।सलमलतको सरं्ोिकको अनुपलस्थलतमा बैिकको अध्र्क्षता बैिकमा उपलस्थत सदस्र्हरुमध्रे् 

ज्रे्ष्ठ सदस्र्िे गनेछ । 

(५) कार्यकारी अलधकृत वा लनििे तोकेको अलधकृतिे सलमलतको बैिकमा उपलस्थत भई लनणयर्को अलभिेि तर्ार गरी 

प्रमालणत गनेछ । 

(६) उपलनर्म (१) बमोलिमका सलमलतहरुको कार्यक्षेर अनुसचुी-३ मा उल्िेि भए बमोलिम हनेुछ । 

 

१६.  कार्यिार मनक्त िएपलछ कागज लफताय गननयपनेः िनुसकैु कारणबाट आफ्नो पदबाट मिु भएको सदस्र्िे पदमिु भएको 

सात लदनलभर आफ्नो लिम्मामा रहकेा सम्पणूय कागिात तथा अन्र् कुनै सम्पलि भए सो समेत तत्काि कार्यपालिकामा 

बझुाई सोको लनस्सा लिन ुपनेछ । 

 

१७.  प्रवक्ता तथा सूचना अलिकारी तोकनेः (१) कार्यपालिकािे आफूिे सम्पादन गरेका कार्य वा लनणयर्हरु सावयिलनक 

िानकारीमा ल्र्ाउन कुनै सदस्र्िाई प्रविा तोक्नेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोलिम तोलकने प्रविािे कार्यपालिकाको तफय बाट िारी गनुयपने सावयिलनक महत्वको सचूना, विव्र्, 

लवज्ञलप्त आलद सावयिलनक गने कार्य समेत गनय सक्नेछ । 

(३) कार्यकारी अलधकृतिे कुनै एक अलधकृतिाई सचूना अलधकारी तोक्नेछ । 

(४) उपलनर्म (३) बमोलिम तोलकने सचूना अलधकारीिे कार्यपालिकासगँ सम्बलन्धत सचूना कानून बमोलिम प्रवाह गनेछ । 

 

पररच्छेद ३ 

कार्यकारी अलिकृत, लवषर्गत शाखा, वडा सलमलतबाट कामको फछ् यर्ौट 

  

१८.  कार्यकारी अलिकृतको काम, कतयव्र् र अलिकारः(१) गाउँपालिकाको कार्यकारी अलधकृत गाउँ कार्यपालिकाको 

सलचव हुनेछ । 

(२) प्रचलित काननू तथा र्स लनर्माविीको अधीनमा रही अध्र्क्षको लनदशेन र मातहतमा रही गाउँ कार्यपालिकाको 

सलचवको प्रमिु काम र कतयव्र् देहार् बमोलिम हनेुछ । 

(क)  गाउँ कार्यपालिका तथा गाउँ सभाबाट भएका लनणयर्हरु कार्ायन्वर्न गने गराउने र सोको अनगुमन गने । 

(ि)  अध्र्क्षिाई गाउँ सभा र कार्यपालिका तथा सो अन्तगयतका लनकार्हरुको महत्चपणुय काम कारवाहीहरुको 

लवषर्मा समर् समर्मा िानकारी गराउने । 



(ग)  गाउँ कार्यपालिका अन्तगयतका सबै लनकार्हरुको काम कारवाहीिाई चसु्त र प्रभावकारी बनाउन आवश्र्क 

लनदशेन लदने, अनगुमन र सपुररवेक्षण गने । 

(घ)  प्रचलित काननू बमोलिम गाउँ कार्यपालिकाको प्रशासलनक तथा आलथयक कार्य सम्पादन गने गराउने । 

(ङ)  प्रचलित काननूिे तोकेका अन्र् कामहरु गने । 

 

१९.  अलिकार प्रत्र्ार्ोजनः (१) कार्यकारी अलधकृतिे आफुिाई प्राप्त अलधकारमध्रे् कुनै अलधकार लवषर्गत शािा, 

उपशािा वा गाउँपालिकाको कुनै अलधकृत कमयचारी वा वडा सलचविाई प्रत्र्ार्ोिन गरी कार्य सम्पादन गनय सक्नेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोलिम अलधकार प्रत्र्ार्ोिन लिलित रुपमा हनुु पनेछ र एकपटक प्रत्र्ार्ोिन गरेको अलधकार लवशेष 

कारण परी लफताय लिन ुपने भएमा सो को औलचत्र् सलहतको िानकारी अध्र्क्षमाफय त कार्यपालिकािाई गराउन ुपनेछ । 

(३) आफूिाई प्रत्र्ार्ोलित अलधकार प्रर्ोग गनुय सम्बलन्धत अलधकारीको कतयब्र् हुनेछ । 

  

२०.  वडा सलमलतबाट कामको फछ् यर्ौटः (१) गाउँ कार्यपालिका (कार्यलवभािन) लनर्माविी, २०७४ मा भएको व्र्वस्था 

अनरुुप वडा सलमलतबाट गररने कामहरु वडा अध्र्क्ष वा लनिको लनदशेनमा सम्पादन गररनेछ । 

(२) एकभन्दा बढी वडासगँ सरोकार राख्ने लवषर् वा वडा सलमलतिे गने गरी स्पष्ट रुपमा लकटान नभएका लवषर् वा स्वीकृत 

वालषयक कार्यक्रममा नसमेलटएका लवषर्मा वडा सलमलतिे गाउँ कार्यपालिकामा पेश गरी प्राप्त लनदशेन बमोलिम गनुयपनेछ । 

२१.  लवषर्गत शाखाबाट कामको फछ् यर्ौटः (१) नेपािको सलंवधान तथा प्रचलित काननूिे स्थानीर् तहमा हस्तान्तरण भई 

आएका लशक्षा, स्वास््र्, कृलष, पशलुवकास, लसचंाई, िानेपानी तथा सरसफाई, स्थानीर् आलथयक लवकास, पूवायधार लवकास 

िगार्तका अन्र् कार्यक्रमहरु र गाउँ कार्यपालिका कार्यलवभािन लनर्माविी, २०७४ बमोलिम लवषर्गत शािाबाट 

सञ्चािन हनेु कामहरु कार्यपालिकाको लनणयर्को अलधनमा रही लवषर्गत शािा प्रमिुको लनदेशन र लनर्न्रणमा सम्पादन 

गररनेछ । 

(२) गाउँपालिकािे आफ्नो सलंचत कोषबाट सञ्चािन गने लवषर्गत क्षेरसगँ सम्बलन्धत लवषर्का सबै कार्यक्रम उपलनर्म 

(१) बमोलिमका लवषर्गत शािा माफय त कार्ायन्वर्न गनेछ । 

 

२२.  कार्यकारी अलिकृतबाट कामको फछ् यर्ौटः (१) कार्यपालिकािे गने भलन तोलकएका कामहरुमध्रे् वडा सलमलत र 

लवषर्गत शािाबाट सम्पादन गने गरी लकटान गररएका काम बाहेकका अन्र् सबै कामहरु तथा संघ र प्रदशे तहबाट 

प्रत्र्ार्ोिन भएका कामहरु अध्र्क्षको सामान्र् लनदशेनमा रही कार्यकारी अलधकृतबाट सम्पादन हुनेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोलिम गररने कामहरु कार्यकारी अलधकृतिे गाउँपालिकाको लवषर्गत शािा तथा वडा कार्ायिर् 

माफय त सम्पन्न गराउन सक्नेछ ।लनििे आफ्नो लनदेशन र लनर्न्रणमा सम्पादन गरेका कामहरुको प्रगलत लववरण लनर्लमत 

रूपमा अध्र्क्ष समक्ष र आवलधक रूपमा कार्यपालिका समक्ष प्रस्ततु गनुयपनेछ । 

(३) प्रचलित काननूमा कार्यपालिका वा अध्र्क्षबाट प्रत्र्ार्ोिन भएका कामहरू कार्यकारी अलधकृतिे सम्पादन गनेछ । 

 

पररच्छेद ४ 

लवलवि 

२३.  परामशय लिनन पनेः (१) दहेार्का लवषर्मा लनणयर् गनुय पवूय अध्र्क्षिे कार्यकारी अलधकृत माफय त सम्बलन्धत शािा (लवि 

व्र्वस्थापन शािा, र्ोिना शािा, प्रशासन शािा, काननूसगँ सम्बलन्धत शािा) को परामशय लिन ुपनेछ । 

 स्वीकृत वालषयक कार्यक्रम भन्दा बाहकेका कार्यक्रम सञ्चािन गने लवषर् 

 स्वीकृत वालषयक कार्यक्रममा हरेफेर वा सशंोधन गने लवषर् 

 अन्र् लनकार्सगँको समन्वर्मा कार्यसञ्चािन गने लवषर् 

 नर्ाँ लनर्म, आदशे, लनदलेशका वा कार्यलवलध िारी गनुय पने लवषर्  

 कर, शलु्क, दस्तरु सम्बलन्ध लवषर् 

 

(२) उपलनर्म (१) बमोलिम लनणयर् भएका लवषर्हरु कार्यपालिका वा गाउँ सभामा छिफिका िालग प्रस्ततु गररनेछ । 



 

२४.  लविेर्क सम्बन्िी कार्यलबलिः (१) गाउँ कार्यपालिकाको तफय बाट सभा समक्ष प्रस्ततु गररने लवधरे्कको मस्र्ौदा 

स्वीकृलतको िालग कार्यकारी अलधकृतिे अध्र्क्ष माफय त कार्यपालिकाको बैिकमा पेश गनुय पनेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोलिम लवधरे्क तिुयमा गनयको िालग एक लवधेर्क सलमलत रहनेछ ।लवधेर्क मस्र्ौदा गनय कार्यकारी 

अलधकृतिे आवश्र्क व्र्वस्था लमिाउने छ । 

(३) उपलनर्म (१) बमोलिम पेश भएको लवधरे्कको मस्र्ौदामा गाउँ कार्यपालिकाको स्वीकृलत प्राप्त भएपलछ अध्र्क्षिे 

सभा समक्ष पेश गनुय पनेछ । 

 

२५.  श्रोत अननमान सलमलत, राजस्व र व्र्र्को अननमान (बजेट) र कर सम्बलन्ि प्रस्तावः (१) प्रत्रे्क वषय गाउँ 

कार्यपालिकाको वालषयक बिेट तर्ार गनयको िालग अध्र्क्षको संर्ोिकत्वमा श्रोत अनमुान सलमलत तथा कार्यपालिकाको 

सदस्र्को सरं्ोिकत्वमा कार्यक्रम तथा बिेट तिुयमा सलमलत गिन हनेुछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोलिमका सलमलतमा रहने सदस्र् तथा सदस्र् सलचबिे कार्यपालिकािे तोके बमोलिम हनेुछ । 

(३) उपलनर्म (१) बमोलिम गलित सलमलतिे तर्ार गरेको बिेट तथा कार्यक्रम लवलनर्ोिन लवधेर्कको रूपमा अध्र्क्ष वा 

लनििे तोकेको आलथयक क्षेर हनेे कार्यपालिकाको सदस्र्माफय त गाउँ सभामा पेश गररनेछ ।  

(४) उपलनर्म (३) बमोलिम पेश भएको लवलनर्ोिन लवधरे्क सभाबाट स्वीकृत भई अध्र्क्षबाट प्रमालणकरण भएपलछ िाग ु

हनेुछ । 

 

२६.  गोपलनर्ता राख्नन पनेः कुनै पलन सदस्र्िे आफू पदमा बहाि छँदा गरेको काममा गोपलनर्ता राख्न ुपने लवषर्मा पदमा 

वहाि रहकेो अवलधमा वा पदमा नरहकेो अवस्थामा समेत अलधकार प्राप्त अलधकारीिाई बाहके अन्र् कसिैाई कुनै 

लकलसमिे िानकारी लदन वा प्रकट गनय हुदनै । 

तर, प्रचलित काननूिे गोप्र् राख्न नपने भलन तोलकएका लवषर्मा िानकारी लदन र्स लनर्मिे वाधा परु् र्ाएको मालनने छैन ।  

 

२७.  समन्वर् गनेःकार्यपालिकािे आफूिे सम्पादन गने कामको लसिलसिामा आवश्र्कता अनसुार दहेार्का लनकार्हरुसँग 

समन्वर् गनय सक्नेछ :- 

(क) न्र्ालर्क सलमलत,  

(ि) अन्र् स्थानीर् तह, 

(ग) लिल्िालस्थत सरुक्षा लनकार्हरू, 

(घ) लिल्िालस्थत प्रदशे तथा सघंका सरकारी कार्ायिर्हरु, 

(ङ) लिल्िा समन्वर् सलमलत, 

(च) प्रदेश लस्थत गाउँपालिका हनेे लवभाग, मन्रािर्, 

(छ) सघंको संघीर् मालमिा हनेे मन्रािर् र 

(ि) अन्र् आवश्र्क सघं, ससं्था वा लनकार्हरु । 

 

२८.  बैठकमा िाग लिन नहुनेः कार्यपालिकाको बैिकमा कुनै सदस्र्को लनिी स्वाथय लनलहत रहकेो लवषर् उपर छिफि हनेु 

भएमा त्र्स्तो सदस्र्िे भाग लिन हदुनै । त्र्स्तो अवस्था भएमा सम्बलन्धत सदस्र्िे सोको िानकारी अध्र्क्षिाई गराउनु 

पनेछ । 

 

२९.  सहर्ोग माग्न सकनेः (१) कार्यपालिकािे लनर्म २७ मा उल्िेि भएका लनकार्हरुसगं आवश्र्कता अनुसार सहर्ोग 

लिन सक्नेछ । 

(२) उपलनर्म १ बमोलिम सहर्ोग गने लिम्मेवारी सम्बलन्धत सबैको हुनेछ । 

 

 

 



 

 

अनसुचूी - १ 

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गननयपने लवषर्हरु 

(लनर्म ७ को उपलनर्म (१) सगँ सम्बलन्धत) 

 

१.  सभामा पेश हुने लवधेर्क, 

२.  रािस्व र व्र्र्को अनमुान (बिेट), परुक अनमुान र उधारो िचय, 

३.  कर सम्बलन्ध प्रस्तावहरु, 

४.  अध्र्क्षिे गाउँ कार्यपालिकामा पेश गनय लनदशेन लदएको लवषर् वा गाउँ कार्यपालिकामा पेश गनुय पने भनी गाउँ 

कार्यपालिकािे लनणयर् गरेको लवषर् 

५.  प्रचलित काननू बमोलिम िारी गनुयपने लनर्म, लनदलेशका, कार्यलवलध वा आदशे, 

६.  गाउँपालिकािे िारी गने कुनै नीलत वा त्र्स्तो नीतकमा हनेु पररवतयतन, 

७.  अल्पकािीन, मध्र्कािीन र दीघयकािीन समलष्टगत वा क्षेरगत लवकास र्ोिना, कार्यक्रम, रणनीलत लनधायरण सम्बन्धी, 

८.  कार्ायिर् वा शािाहरुको सगंिन सरंचनामा पररवतयन वा स्थानान्तरण सम्बन्धी, 

९.  रालरिर् वा अन्तरायलरिर् ससं्थाहरुसगँको भलगनी सम्बन्ध स्थापना, 

१०.  गाउँपालिकािे लिने ऋण वा बैदलेशक अनुदानमा सञ्चािन हुने र्ोिनाको सम्झौता सम्बन्धी, 

११.  गाउँपालिकाको प्रलतलनलधत्व हनेु गरी गररने दईुपक्षीर् वा बहपुक्षीर् वाताय, सभा सम्मेिन वा सरकारी भ्रमणमा भाग लिने वा 

प्रलतलनलध पिाउने, 

१२. कार्यकारी अलधकृतिाई लवदशेमा हनेु गोष्ठी, अध्र्र्न अविोकन भ्रमणमा पिाउने, 

१३.  गाउँपालिकाको कमयचारी दरबन्दी स्वीकृलत, सवेा सलुवधा सम्बन्धी काननू लनमायण र पररवतयन, 

१४.  स्थानीर् सावयिलनक लवदा लनधायरण गने, 

१५.  प्रचलित काननू बमोलिम गाउँ कार्यपालिकाबाट लनणयर् हनुपुने भनी तोलकएका अन्र् लवषर् । 

 

अनसुचूी - २ 

प्रस्तावनाको ढाँचा 

(लनर्म २४ को उपलनर्म (१) सगं सम्बलन्धत) 

;?df/fgL गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, a8\8f8f 

 Ko'7fg लजल्िा, 5 नं. प्रदेश नेपाि 

लवषर् :- 

 

प्रस्ताव पेश गनय अध्र्क्षबाट स्वीकृत प्राप्त लमलत :- 

१. लवषर्को सकं्षीप्त व्र्होरा :- 

२. प्राप्त परामशय तथा अन्र् सान्दलभयक कुरा :- 

३. प्रस्ताव पेश गनुय पनायको कारण र सम्बलन्धत शािाको रार् :- 

४. लनणयर् हनुु पने व्र्होरा :- 

 

नोट : प्रस्ताव तर्ार गदाय देहार्का कुराहरुमा ध्र्ान लदनपुने छ :- 

१.  "लवषर्को सकं्षीप्त व्र्होरा" अन्तगयत रहने लववरण :- 

लवषर्गत पषृ्ठभमूीमा र्सबारे कलडिे सनैु लनणयर् भएको भए सोको लवबरण, प्रस्तालवत लनणयर् कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा, 

समर्ावलध, कार्यक्षेर, कार्ायन्वर्न गने लनकार् र िाग्ने आलथयक दालर्त्व भए सो समेत उल्िेि गरी कुनै र्ोिनाको लवषर् 

भए सो बारे छोटकरी लवबरण उल्िेि गने । 



 

२.  "प्राप्त परामशय तथा अन्र् सान्दलभयक कुरा" अन्तगयत कार्यपालिका सलमलतहरु र अन्र् लनकार् तथा लवशेषज्ञहरुिे कुनै परामशय 

लदएको भए सो समेत उल्िेि गने । साथै लवषर्सगं सम्बलन्धत नक्शा, लडिाइन वा लचर भए सो समेत समावेश गने । काननूी 

परामशय लिएको भए प्रलतलिपी समेत समावेश गने । 

 

३.  "प्रस्ताव पेश गनुय पनायको कारण र सम्बलन्धत शािाको रार्" अन्तगयत सम्बलन्धत लवषर्मा आई परेको कलिनाई र समस्र्ा, 

प्रस्तालवत लनणयर्को औलचत्र् र आवश्र्कता तथा त्र्सबाट पनय सक्ने प्रभाव समावेश गने । 

 

४.  "लनणयर् हुन ुपने व्र्होरा" अन्तगयत िनु लबषर्मा िे िस्तो लनणयर् हनु प्रस्ताव गररएको हो सोको स्पष्ट व्र्होरा राख्ने । 

 

 

अनसुचूी - ३ 

कार्यपालिका सलमलतको कार्यिेत्र 

(लनर्म १५ को उपलनर्म (१) सगं सम्बलन्धत) 

क. सावयजलनक सेवा तथा िमता लवकास सलमलतको कार्यिेत्रः 

१. सगंिन सरंचना, दरबन्दी र कार्यलववरण 

२. सशुासन र सवेा प्रवाह 

३. क्षमता लवकास सम्बन्धी लवषर् 

 

ख. सामालजक लवकास सलमलतको कार्यिेत्रः 

१. लशक्षा तथा िेनकुद सम्बन्धी 

२. लवज्ञान तथा प्रलवधी सम्बन्धी 

३. स्वास््र् तथा िनसंख्र्ा सम्बन्धी 

४. िैंलगक समानता र सामालिक समावेलशकरण सम्बन्धी 

५. सरकारी तथा गैर सरकारी सघं ससं्था सम्बन्धी 

 

ग. पूवायिार लवकास सलमलतको कार्यिेत्रः 

१. अल्पकािीन तथा दीघयकािीन नीलत, र्ोिना र कार्यक्रम सम्बन्धी 

२. उद्योग, वालणज्र्, श्रम, रोिगार तथा बिार व्र्बस्थापन सम्बन्धी 

३. कृलष, लसचंाई, सहकारी र गररबी लनवारण सम्बन्धी 

४. पर्यटन प्रवर्द्यन सम्बन्धी 

५. सचूना तथा सचंार सम्बन्धी 

६. िानेपानी तथा सरसफाई, सडक तथा भौलतक र्ोिना र पवूायधार लवकास सम्बन्धी 

७. लवद्यतु र उिाय सम्बन्धी 

८. वस्ती लवकास, शहरी र्ोिना र भवन लनमायण सम्बन्धी 

 

घ. लविेर्क सलमलतको कार्यिेत्रः 

१. गाउँ सभामा पेश हनेु लवधरे्क सम्बन्धी 

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

३. कुनै काननूी प्रश्न समावेश भएको नीलत तथा कार्यक्रम सम्बन्धी 

 

ङ. आलथयक लवकास सलमलतको कार्यिेत्रः 

१. बिेट तथा स्रोत पररचािन सम्बन्धी 



२. कृलष लवकास सम्बन्धी 

३. पश ुपंक्षी लवकास सम्बन्धी 

४. नागररकको आर्आियन सम्बन्धी 

५. स्रोतहरुको पलहचान सम्बन्धी 

 

च. वातावरर् तथा लवपद व्र्वस्थापन सलमलतको कार्यिेत्रः 

१. वातावरण सरंक्षण तथा हररर्ािी प्रवदयन सम्वन्धी 

२. फोहोर मैिा व्र्वस्थापन सम्वन्धी 

३. गाउँको सौन्दर्यताको सरंक्षण तथा लवकास सम्बन्धी 

४. वन सरंक्षण सम्बन्धी 

५. लवपद ्पवूय तर्ारी सम्बन्धी 

६. लवपदको समर्मा गनुयपने कामहरु सम्वन्धी 

७. लवपद पछालडको ब्र्वस्थापन सम्वन्धी 

८. वन, वातावरण र भमूी व्र्वस्थापन 

प्रमाणीकरण लमलत ःः २०७४।४।१५ 

                                                                                   आज्ञािे, 

                                                                                   शारदा रिौरे 

    कार्यकारी अलधकृत 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


