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लिखु गाउँ काययपालिका (काययसम्पादन ) लनयमाविी, २०७४ 

प्रमणणकरण णमणतः- २०७४/०७/२१ 

णनयमावली नं. - ४ 

 

प्रस्तावनाः- गाईँ काययपाणलकाबाट गररने काययलाइ व्यवणस्थत गनय नेपालको संणवधानको धारा २१८ ले णदएको ऄणधकार 

प्रयोग गरी णलख ुगाईँ काययपाणलकाले णमणत २०७४/५/६ को णनणययानसुार दहेायका णनयमहरु बनाएको छ । 

पररच्छेद १ 

प्रारलम्भक 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भ:(१) यस णनयमावलीको नाम " णलख ु गाईँ काययपाणलका (काययसम्पादन) णनयमावली, २०७४" 

रहकेो छ । 

 (२) यो णनयमावली तरुुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।  

२. पररभाषा:  णवषय वा प्रसङ्गले ऄको ऄथय नलागेमा यस णनयमावलीमा - 

(क) "गाईँपाणलका" भन्नाले णलख ुगाईँपाणलका सम्झन ुपछय । 

(ख) "काययपाणलका" भन्नाले गाईँ काययपाणलका सम्झन ुपछय । 

(ग) "वडा सणमणत" भन्नाले गाईँपाणलकाको वडा सणमणत सम्झन ुपछय । 

(घ)  "ऄध्यक्ष" भन्नाले गाईँ काययपाणलकाको ऄध्यक्षलाइ सम्झन ुपछय । 

(ङ)  "ईपाध्यक्ष" भन्नाले गाईँ काययपाणलकाको ईपाध्यक्षलाइ सम्झन ुपछय । 

(च)  "वडाऄध्यक्ष" भन्नाले गाईँ णलख ुगाईँपाणलकाको वडाको वडा ऄध्यक्षलाइ सम्झनपुछय । 

(छ)  "काययकारी ऄणधकृत" भन्नाले गाईँपाणलकाको काययकारी ऄणधकृत सम्झनपुछय। 

(ज)  "सदस्य" भन्नाले काययपाणलकाको सदस्य सम्झन ुपछय र सो शब्दले काययपाणलकाको ऄध्यक्ष, ईपाध्यक्ष तथा वडाऄध्यक्ष 

समतेलाइ जनाईँछ । 

(झ)  "सभा" भन्नाले गाईँ सभालाइ सम्झन ुपछय । 

(ञ)  "काययणबभाजन णनयमावली" भन्नाले णलख ु गाईँपाणलकाको काययणबभाजन णनयमावली, २०७४ सम्झन ुपछय । 

(ट)  "वडा सणचव" भन्नाले वडा सणमणतको सणचवको कामकाज गनय खणटएको कमयचारी सम्झन ुपछय । 

३. कामको फछ् ययौटः (१) गाईँ काययपाणलकाको काययसम्पादन र कामको फछ् ययौट यस णनयमावलीमा भएको व्यवस्था 

बमोणजम हुनेछ । 

 (२) ईपणनयम (१) बमोणजमको कामको फछ् ययौट गदाय तोणकएको ऄणधकारी वा णनकायबाट गनुयपनेछ ।  

  

पररच्छेद २ 

ऄध्यिबाट कामको फछ् ययौट 

४.  ऄध्यििे सम्पादन गने कामः (१) संणवधान र ऄन्य प्रचणलत काननुको ऄणधनमा रही गाईँपाणलकाको सामान्य णनदशेन, 

णनयन्रण र सञ्चालन गने प्रमखु णजम्मवेारी ऄध्यक्षको हुनेछ । 
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(२) प्रचणलत काननुमा काययपाणलकाको ऄध्यक्षले गने भणन णकटान भएका कामहरु णनज स्वयं वा णनजबाट ऄणधकार 

प्रत्यायोजन भए बमोणजम सम्पादन हुनेछ । 

(३) ईपणनयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेणखएको भए तापणन प्रचणलत काननूमा ऄध्यक्षले गने भनी णकटान नभएको कामको 

सम्बन्धमा काययपाणलकाबाट सम्पादन हुने काययको सामान्य रेखदखे, सञ्चालन र णनयन्रण गने णजम्मवेारी ऄध्यक्षको हुनेछ 

। 

(४) ईपणनयम (१) बमोणजमको णजम्मवेारी परुा गने क्रममा ऄध्यक्षले काययपाणलका ऄन्तगयतका णनकायहरूमा प्रचणलत 

काननू तथा स्वीकृत नीणत तथा णनणयय ऄनरुूप कायय सञ्चालन भइरहकेो छ, छैन णनरीक्षण गने, वडा सणमणतहरू बीच 

समन्वय गने, णवषयगत शाखा कायायलयहरूलाइ णनदशेन णदने र अवश्यकता ऄनसुार कामको प्रगणत णववरण णलने कायय गनय 

सक्नेछ । 

(५) ऄध्यक्ष कुनै कारणवश ईपणस्थत नरहकेो ऄवस्थामा यस णनयमावली बमोणजम ऄध्यक्षले गनुयपने काम ईपाध्यक्ष वा 

णनजको समते ऄनपुणस्थणतमा ऄध्यक्षले तोकेको काययपाणलकाको सदस्यले त्यस्तो काम सम्पादन गनय सक्नेछ । 

तर, प्रचणलत काननूमा ऄन्यथा व्यवस्था भएकोमा सोही व्यवस्था बमोणजम हुनेछ । 

(६) काययपाणलकाको कुनै सदस्य ऄनपुणस्थत भएमा त्यस्तो सदस्यले गनुयपने कामको लाणग ऄध्यक्षले ऄको सदस्यलाइ 

णजम्मवेारी तोक्न सक्नेछ । 

 

५. ऄध्यििे लनणयय गनुयपनेः (१) सभा र काययपाणलकामा पेश हुने णवषय वाहके दइु वा दइु भन्दा बढी वडासणमणत र णवषयगत 

शाखाहरूबीच कुनै णवषयमा मतभदे हुन गएमा ऄध्यक्षले गरेको णनणयय ऄणन्तम हुनेछ । 

(२) ईपणनयम (१) बमोणजम मतभदे भएको णबषय णनणययका लाणग काययकारी ऄणधकृतले ऄध्यक्ष समक्ष पेश 

गनुयपनेछ । 

(३) सभा वा काययपाणलकामा पेश हुने णवषय बाहकेका सहकायय तथा समन्वयका लाणग प्रदशे वा संघमा पेश गनुय पन े

णवषयका सम्बन्धमा ऄध्यक्षले गरेको णनणयय ऄणन्तम हुनेछ । 

६.  ऄलधकार प्रत्यायोजन गनय सकनेः (१) कर लगाईने, कर छुट णदने वा ऋण णलने जस्ता णवषय  र सभामा पेश गनुयपने 

बाहकेका ऄन्य णवषयमा काययपाणलकाले ऄध्यक्ष वा ईपाध्यक्ष वा सदस्यलाइ ऄणधकार प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ । 

 (२) ऄध्यक्षले प्रचणलत काननू बमोणजम अफूलाइ प्राप्त ऄणधकारमध्ये कुनै ऄणधकार ईपाध्यक्ष वा  सदस्य वा काययकारी 

ऄणधकृत, णवषयगत शाखाका प्रमखु वा वडा ऄध्यक्षलाइ प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ । 

(३) ईपणनयम (१) र (२) बमोणजम प्रत्यायोणजत ऄणधकारको प्रयोग गरी सम्पादन गररएका कामको णवषयमा सम्बणन्धत 

ऄणधकारीले काययपाणलका समक्ष माणसक रूपमा प्रगणत णववरण पेश गनुय पनेछ । 

(४) अफूलाइ प्रत्यायोणजत ऄणधकारको णजम्मवेारीपवूयक प्रयोग गनुय सम्बणन्धत ऄणधकारीको कतयव्य हुनेछ । 

 

पररच्छेद ३ 

गाउँ काययपालिकाबाट कामको फछ् ययौट 

७. काययपालिकामा पेश गनुयपने लवषयः(१) ऄनसुचुी-१ मा ईल्लेणखत णवषयहरूको णनणयय गदाय काययकारी ऄणधकृतले ऄध्यक्षको 

णनदशेन ऄनसुार गाईँ काययपाणलकामा प्रस्ताव पेश गनुय पनेछ । 
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(२) ईपणनयम (१) मा लेणखएको णवषयमध्ये कुनै णवषयमा णनयम २१ बमोणजम गणठत सणमणतबाट णनणयय णलनसक्ने गरी 

काययपाणलकाले णजम्मेवारी समु्पन सक्नेछ । 

(३) ईपणनयम (१) बमोणजम ऄध्यक्षले ऄन्यथा अदशे णदएमा बाहके गाईँ काययपाणलकाको बैठकमा पेश हुने प्रस्ताव 

सामान्यतया ऄनसुचूी-२ बमोणजमको ढाँचामा काययकारी ऄणधकृतले पेश गनेछ । 

(४) ईपणनयम (३) बमोणजमको प्रस्तावमा कुनै शाखाको राय समावशे हुन अवश्यक दखेमेा काययकारी ऄणधकृतले 

सम्बणन्धत शाखाको राय समते समावशे गरी पेश गनेछ । 

८.  प्रस्ताव साथ संिग्न हुनुपने कागजातः (१) णनयम ६ को ईपणनयम (३) बमोणजम काययपाणलकाको बैठकमा णनणययाथय 

कुनै णवषय पेश गनुयपदाय णवषयगत शाखा वा वडा सणमणतको कायायलयले सो णवषयसँग अवश्यक णववरण समावेश गरी 

प्रस्ताव तयार गरी काययकारी ऄणधकृत समक्ष पेश गनुय पनेछ । 

(२) ईपणनयम (१) बमोणजम पेश भएको प्रस्ताव र सो साथ पेश भएका कागजातहरू काननूसम्मत छन ् छैनन ्जाँच गरी 

काननूसम्मत नभएमा णनयणमत वा काननूसम्मत बनाईने णजम्मेवारी काययकारी ऄणधकृतको हुनेछ । 

(३) ईपणनयम (१) बमोणजम पेश भएको प्रस्ताव काययकारी ऄणधकृतले ऄध्यक्षको स्वीकृत णलइ प्राथणमकताक्रम समते 

णनधायरण गरी णनणययको लाणग काययपाणलकाको बैठकमा पेश गनुय पनेछ । 

९.  काययसूचीको लववरणः (१) काययपाणलकाको बैठकमा छलफल हुने णवषयको काययसचूी णनयम ८ बमोणजम प्राप्त 

प्रस्तावहरूको अधारमा काययकारी ऄणधकृतले ऄध्यक्षको णनदशेन बमोणजम तयार गनेछ । 

तर, ऄध्यक्षले ऄन्यथा अदेश णदएकोमा प्रस्तावको रूपमा पेश नभएको णवषयलाइ पणन छलफलको काययसचूीमा समावेश 

गनय सणकनेछ । 

(२) बैठकको काययसचूी सामान्यतः काययपाणलकाको बैठक बस्नभुन्दा तीन णदन ऄगाव ै काययकारी ऄणधकृतले सबै 

सदस्यहरूलाइ ईपलब्ध गराईन ुपनेछ । 

तर, णवषयको गणम्भरता हरेी काययपाणलकाको बैठकमा छलफल हुने प्रस्ताव णवतरण नगरी मौणखक सचूनाको अधारमा पणन 

छलफल गनय सणकनेछ । 

 

१०.  काययपालिकाको बैठकः (१) काययकारी ऄणधकृतले ऄध्यक्षको णनदशेनमा काययपाणलकाको बैठक बोलाईनेछ । 

(२) काययकारी ऄणधकृत काययपाणलकाको सणचवको रूपमा वठैकमा ईपणस्थत हुनेछ । 

(३) ऄध्यक्षले काययपाणलकाको बैठकको ऄध्यक्षता गनेछ । 

(४) काययपाणलकाको बैठकको काययसचूी, णमणत, समय र स्थानका सम्बन्धमा कम्तीमा पाँच णदन ऄगाव ैऄध्यक्षको णनदशेन 

ऄनसुार काययपाणलकाका सबै सदस्यलाइ काययकारी ऄणधकृतले सचूना णदन ुपनेछ । 

(५) काययपाणलकाको बैठकमा कम्तीमा ५१ प्रणतशत सदस्य ईपणस्थत हुनपुनेछ । 

(६) ईपणनयम (५) मा जनुसुकै कुरा लेणखएको भए तापणन ईपणनयम (४) बमोणजमको सचूना हुदँाहुदँ ै पणन ५१ प्रणतशत 

सदस्य ईपणस्थत नभइ गणपरुक संख्या पगु्न नसकेमा दोश्रो पटकको बैठकमा एक चौथाइ सदस्य ईपणस्थत भएमा पणन बैठक 

बस्न सक्नेछ । 

(७) काययपाणलकाको बैठक सम्बन्धी ऄन्य काययणवणध काययपाणलकाले णनधायरण गरे बमोणजम हुनेछ । 

११.  बैठकको लनणययः (१) सामान्यतः काययपाणलकाको बैठकको णनणयय सवयसम्मत रूपमा हुनेछ । 
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(२) ईपणनयम (१) बमोणजम सवयसम्मत णनणयय हुन नसकी मत णवभाजन हुने ऄवस्था भएमा ऄध्यक्ष सणहत बहुमत सदस्यले 

गरेको णनणयय बैठकको णनणयय माणननेछ । 

१२.  लनणययको ऄलभिेखः (१) काययकारी ऄणधकृत काययपाणलकाको बैठकमा ईपणस्थत हुनेछ र काययपाणलकाबाट भएका 

णनणययको ऄणभलेख तयार गनेछ । 

(२) बैठकको णनणययको ऄणभलेख छुटै्ट णनणयय पणुस्तकामा राख्नपुनेछ । 

(३) ईपणनयम (२) बमोणजमको णनणयय पणुस्तका काययकारी ऄणधकृतको णजम्मामा रहनेछ । 

१३.  लनणयय प्रमालणत तथा लवतरण गनेः(१) गाईँ काययपाणलका बैठकको णनणयय काययकारी ऄणधकृतले दइु णदनणभर प्रमाणणत 

गनेछ । 

(२) काययकारी ऄणधकृतले ईपणनयम (१) बमोणजम प्रमाणणत भएको णनणययको प्रणत पाँच णदन णभर गाईँ काययपाणलकाका 

सदस्य, णवषयगत शाखा र वडा सणमणतलाइ ईपलब्ध गराईन ुपनेछ । 

तर काननू बमोणजम गोप्य राख्न ुपने णवषयका णनणयय तथा सूचनाको जानकारी णदनपुनेछैन । 

१४.  लनणययको कायायन्वयनः(१) ऄनसुचूी १ मा लेणखएका णवषयहरुमा काययपाणलकाबाट णनणयय भएपणछ सम्वणन्धत 

पदाणधकारी वा णनकायले कायायन्वयन गनुयपनेछ । 

(२) काययपाणलकाको णनणयय कायायन्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा ऄध्यक्षले ऄनगुमन गनय वा गराईन सक्नेछ । 

(३) ईपणनयम (२) बमोणजम ऄनगुमन गदाय वा गराईँदा णनणयय कायायन्वयन भएको नदणेखएमा सोको कायायन्वयन गनय 

सम्बणन्धत व्यणि वा णनकायलाइ ऄध्यक्षले अवश्यक णनदशेन णदन सक्नेछ । 

१५. काययपालिकाको सलमलत गठनः (१) काययपाणलकाले काययपाणलकामा णनणययको लाणग पेश भएका प्रस्तावमा णनणयय 

गनुयपवूय अवश्यकता ऄनसुार राय, सल्लाह र सझुाव णलनका लाणग दहेाय बमोणजमका सणमणत रहनेछन ्:- 

(क) सावयजणनक सेवा तथा क्षमता णवकास सणमणत 

(ख) अणथयक णवकास सणमणत 

(ग) सामाणजक णवकास सणमणत 

(घ) पवूायधार णवकास सणमणत 

(ङ) वातावरण तथा णवपद ्व्यवस्थापन सणमणत 

(च) णबधेयक सणमणत 

(२) ईपणनयम (१) बमोणजमका काययपाणलका सणमणतमा रहने संयोजक ऄध्यक्षले तोके बमोणजम र सदस्यहरु काययपाणलकाले 

तोके बमोणजम रहने छन ्। 

(३) सणमणतले अवश्यकता ऄनसुार सम्बणन्धत सणमणतमा नरहकेो सदस्य वा ऄन्य कुनै णवशेषज्ञ वा ऄणधकारीलाइ 

सणमणतको बैठकमा अमन्रण गनय सक्नेछ । 

(४) सणमणतको बैठकमा ऄध्यक्ष स्वयं ईपणस्थत भएको ऄवस्थामा णनजबाट र ऄन्य ऄवस्थामा सणमणतका संयोजकबाट 

बैठकको ऄध्यक्षता हुनेछ ।सणमणतको संयोजकको ऄनपुणस्थणतमा बैठकको ऄध्यक्षता बैठकमा ईपणस्थत सदस्यहरुमध्ये 

ज्येष्ठ सदस्यले गनेछ । 

(५) काययकारी ऄणधकृत वा णनजले तोकेको ऄणधकृतले सणमणतको बैठकमा ईपणस्थत भइ णनणययको ऄणभलेख तयार गरी 

प्रमाणणत गनेछ । 
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(६) ईपणनयम (१) बमोणजमका सणमणतहरुको काययके्षर ऄनुसुची-३ मा ईल्लेख भए बमोणजम हुनेछ । 

१६.  काययभार मुक्त भएपलछ कागज लफताय गनुयपनेः जनुसकैु कारणबाट अफ्नो पदबाट मिु भएको सदस्यले पदमिु भएको 

सात णदनणभर अफ्नो णजम्मामा रहकेा सम्पणूय कागजात तथा ऄन्य कुनै सम्पणि भए सो समते तत्काल काययपाणलकामा 

बझुाइ सोको णनस्सा णलन ुपनेछ । 

 

१७.  प्रवक्ता तथा सूचना ऄलधकारी तोकनेः (१) काययपाणलकाले अफूले सम्पादन गरेका कायय वा णनणययहरु सावयजणनक 

जानकारीमा ल्याईन कुनै सदस्यलाइ प्रविा तोक्नेछ। 

(२) ईपणनयम (१) बमोणजम तोणकने प्रविाले काययपाणलकाको तफय बाट जारी गनुयपने सावयजणनक महत्वको सचूना, विव्य, 

णवज्ञणप्त अणद सावयजणनक गने कायय समते गनय सक्नेछ । 

(३) काययकारी ऄणधकृतले कुनै एक ऄणधकृतलाइ सचूना ऄणधकारी तोक्नेछ । 

(४) ईपणनयम (३) बमोणजम तोणकने सचूना ऄणधकारीले काययपाणलकासँग सम्बणन्धत सचूना काननू बमोणजम प्रवाह गनेछ । 

पररच्छेद ३ 

काययकारी ऄलधकृत, लवषयगत शाखा, वडा सलमलतबाट कामको फछ् ययौट 

१८.  काययकारी ऄलधकृतको काम, कतयव्य र ऄलधकारः(१) गाईँपाणलकाको काययकारी ऄणधकृत गाईँ काययपाणलकाको 

सणचव हुनेछ । 

(२) प्रचणलत काननू तथा यस णनयमावलीको ऄधीनमा रही ऄध्यक्षको णनदेशन र मातहतमा रही गाईँ काययपाणलकाको 

सणचवको प्रमखु काम र कतयव्य दहेाय बमोणजम हुनेछ । 

(क)  गाईँ काययपाणलका तथा गाईँ सभाबाट भएका णनणययहरु कायायन्वयन गने गराईने र सोको ऄनुगमन गने । 

(ख)  ऄध्यक्षलाइ गाईँ सभा र काययपाणलका तथा सो ऄन्तगयतका णनकायहरुको महत्वपुणय काम कारवाहीहरुको णवषयमा समय 

समयमा जानकारी गराईने । 

(ग)  गाईँ काययपाणलका ऄन्तगयतका सबै णनकायहरुको काम कारवाहीलाइ चसु्त र प्रभावकारी बनाईन अवश्यक णनदेशन णदने, 

ऄनगुमन र सपुररवके्षण गने । 

(घ)  प्रचणलत काननू बमोणजम गाईँ काययपाणलकाको प्रशासणनक तथा अणथयक कायय सम्पादन गने गराईने। 

(ङ)  प्रचणलत काननूले तोकेका ऄन्य कामहरु गने । 

 

१९.  ऄलधकार प्रत्यायोजनः (१) काययकारी ऄणधकृतले अफुलाइ प्राप्त ऄणधकारमध्ये कुनै ऄणधकार णवषयगत शाखा, 

ईपशाखा वा गाईँपाणलकाको कुनै ऄणधकृत कमयचारी वा वडा सणचवलाइ प्रत्यायोजन गरी कायय सम्पादन गनय सक्नेछ । 

(२) ईपणनयम (१) बमोणजम ऄणधकार प्रत्यायोजन णलणखत रुपमा हुन ुपनेछ र एकपटक प्रत्यायोजन गरेको ऄणधकार णवशेष 

कारण परी णफताय णलन ुपन ेभएमा सो को िणचत्य सणहतको जानकारी ऄध्यक्षमाफय त काययपाणलकालाइ गराईन ुपनेछ । 

(३) अफूलाइ प्रत्यायोणजत ऄणधकार प्रयोग गनुय सम्बणन्धत ऄणधकारीको कतयब्य हुनेछ । 

२०.  वडा सलमलतबाट कामको फछ् ययौटः (१) गाईँ काययपाणलका (काययणवभाजन) णनयमावली, २०७४ मा भएको व्यवस्था 

ऄनरुुप वडा सणमणतबाट गररने कामहरु वडा ऄध्यक्ष वा णनजको णनदशेनमा सम्पादन गररनेछ । 



6 

 

(२) एकभन्दा बढी वडासँग सरोकार राख्ने णवषय वा वडा सणमणतले गने गरी स्पष्ट रुपमा णकटान नभएका णवषय वा स्वीकृत 

वाणषयक काययक्रममा नसमणेटएका णवषयमा वडा सणमणतले गाईँ काययपाणलकामा पेश गरी प्राप्त णनदशेन बमोणजम गनुयपनेछ । 

२१.  लवषयगत शाखाबाट कामको फछ् ययौटः (१) नेपालको संणवधान तथा प्रचणलत काननूले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइ 

अएका णशक्षा, स्वास््य, कृणष, पशणुवकास, णसंचाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ, स्थानीय अणथयक णवकास, पवूायधार णवकास 

लगायतका ऄन्य काययक्रमहरु र गाईँ काययपाणलका काययणवभाजन णनयमावली, २०७४ बमोणजम णवषयगत शाखाबाट 

सञ्चालन हुने कामहरु काययपाणलकाको णनणययको ऄणधनमा रही णवषयगत शाखा प्रमखुको णनदशेन र णनयन्रणमा सम्पादन 

गररनेछ । 

(२) गाईँपाणलकाले अफ्नो संणचत कोषबाट सञ्चालन गने णवषयगत क्षेरसँग सम्बणन्धत णवषयका सबै काययक्रम ईपणनयम 

(१) बमोणजमका णवषयगत शाखा माफय त कायायन्वयन गनेछ । 

२२.  काययकारी ऄलधकृतबाट कामको फछ् ययौटः (१) काययपाणलकाले गने भणन तोणकएका कामहरुमध्ये वडा सणमणत र 

णवषयगत शाखाबाट सम्पादन गने गरी णकटान गररएका काम बाहकेका ऄन्य सबै कामहरु तथा संघ र प्रदशे तहबाट 

प्रत्यायोजन भएका कामहरु ऄध्यक्षको सामान्य णनदशेनमा रही काययकारी ऄणधकृतबाट सम्पादन हुनेछ । 

(२) ईपणनयम (१) बमोणजम गररने कामहरु काययकारी ऄणधकृतले गाईँपाणलकाको णवषयगत शाखा तथा वडा कायायलय 

माफय त सम्पन्न गराईन सक्नेछ ।णनजले अफ्नो णनदेशन र णनयन्रणमा सम्पादन गरेका कामहरुको प्रगणत णववरण णनयणमत 

रूपमा ऄध्यक्ष समक्ष र अवणधक रूपमा काययपाणलका समक्ष प्रस्ततु गनुयपनेछ । 

(३) प्रचणलत काननूमा काययपाणलका वा ऄध्यक्षबाट प्रत्यायोजन भएका कामहरू काययकारी ऄणधकृतले सम्पादन गनेछ । 

पररच्छेद ४ 

लवलवध 

२३.  परामशय लिनु पनेः (१) दहेायका णवषयमा णनणयय गनुय पवूय ऄध्यक्षले काययकारी ऄणधकृत माफय त सम्बणन्धत शाखा (णवि 

व्यवस्थापन शाखा, योजना शाखा, प्रशासन शाखा, काननूसँग सम्बणन्धत शाखा) को परामशय णलन ुपनेछ । 

 स्वीकृत वाणषयक काययक्रम भन्दा बाहकेका काययक्रम सञ्चालन गने णवषय 

 स्वीकृत वाणषयक काययक्रममा हरेफेर वा संशोधन गने णवषय 

 ऄन्य णनकायसँगको समन्वयमा काययसञ्चालन गने णवषय 

 नयाँ णनयम, अदशे, णनदणेशका वा काययणवणध जारी गनुय पने णवषय  

 कर, शलु्क, दस्तरु सम्बणन्ध णवषय 

 

(२) ईपणनयम (१) बमोणजम णनणयय भएका णवषयहरु काययपाणलका वा गाईँ सभामा छलफलका लाणग प्रस्ततु गररनेछ । 

 

२४.  लवधेयक सम्बन्धी काययलबलधः (१) गाईँ काययपाणलकाको तफय बाट सभा समक्ष प्रस्ततु गररने णवधेयकको मस्यौदा 

स्वीकृणतको लाणग काययकारी ऄणधकृतले ऄध्यक्ष माफय त काययपाणलकाको बैठकमा पेश गनुय पनेछ । 

(२) ईपणनयम (१) बमोणजम णवधेयक तजुयमा गनयको लाणग एक णवधेयक सणमणत रहनेछ । णवधेयक मस्यौदा गनय काययकारी 

ऄणधकृतले अवश्यक व्यवस्था णमलाईने छ। 
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(३) ईपणनयम (१) बमोणजम पेश भएको णवधेयकको मस्यौदामा गाईँ काययपाणलकाको स्वीकृणत प्राप्त भएपणछ ऄध्यक्षले 

सभा समक्ष पेश गनुय पनेछ । 

 

२५.  श्रोत ऄनुमान सलमलत, राजस्व र व्ययको ऄनुमान (बजेट) र कर सम्बलन्ध प्रस्तावः (१) प्रत्येक वषय गाईँ 

काययपाणलकाको वाणषयक बजटे तयार गनयको लाणग ऄध्यक्षको संयोजकत्वमा श्रोत ऄनमुान सणमणत तथा काययपाणलकाको 

सदस्यको संयोजकत्वमा काययक्रम तथा बजटे तजुयमा सणमणत गठन हुनेछ । 

(२) ईपणनयम (१) बमोणजमका सणमणतमा रहने सदस्य तथा सदस्य सणचव काययपाणलकाले तोके बमोणजम हुनेछ । 

(३) ईपणनयम (१) बमोणजम गणठत सणमणतले तयार गरेको बजटे तथा काययक्रम णवणनयोजन णवधेयकको रूपमा ऄध्यक्ष वा 

णनजले तोकेको अणथयक क्षेर हनेे काययपाणलकाको सदस्यमाफय त गाईँ सभामा पेश गररनेछ।  

(४) ईपणनयम (३) बमोणजम पेश भएको णवणनयोजन णवधेयक सभाबाट स्वीकृत भइ ऄध्यक्षबाट प्रमाणणकरण भएपणछ लाग ु

हुनेछ । 

 

२६.  गोपलनयता राख्नु पनेः कुनै पणन सदस्यले अफू पदमा बहाल छँदा गरेको काममा गोपणनयता राख्न ुपने णवषयमा पदमा 

वहाल रहकेो ऄवणधमा वा पदमा नरहकेो ऄवस्थामा समेत ऄणधकार प्राप्त ऄणधकारीलाइ बाहके ऄन्य कसैलाइ कुनै 

णकणसमले जानकारी णदन वा प्रकट गनय हुदनै । 

तर, प्रचणलत काननूले गोप्य राख्न नपने भणन तोणकएका णवषयमा जानकारी णदन यस णनयमले वाधा परु् याएको माणनने छैन ।  

 

२७.  समन्वय गनेः काययपाणलकाले अफूले सम्पादन गने कामको णसलणसलामा अवश्यकता ऄनसुार दहेायका णनकायहरुसँग 

समन्वय गनय सक्नेछ :- 

(क) न्याणयक सणमणत,  

(ख) ऄन्य स्थानीय तह, 

(ग) णजल्लाणस्थत सरुक्षा णनकायहरू, 

(घ) णजल्लाणस्थत प्रदशे तथा संघका सरकारी कायायलयहरु, 

(ङ) णजल्ला समन्वय सणमणत, 

(च) प्रदशे णस्थत गाईँपाणलका हनेे णवभाग, मन्रालय, 

(छ) संघको संघीय माणमला हनेे मन्रालय र 

(ज) ऄन्य अवश्यक संघ, संस्था वा णनकायहरु । 

 

२८.  बैठकमा भाग लिन नहुनेः काययपाणलकाको बैठकमा कुनै सदस्यको णनजी स्वाथय णनणहत रहकेो णवषय ईपर छलफल हुन े

भएमा त्यस्तो सदस्यले भाग णलन हुदनै । त्यस्तो ऄवस्था भएमा सम्बणन्धत सदस्यले सोको जानकारी ऄध्यक्षलाइ गराईन ु

पनेछ । 
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२९.  सहयोग माग्न सकनेः (१) काययपाणलकाले णनयम २७ मा ईल्लेख भएका णनकायहरुसंग अवश्यकता ऄनसुार सहयोग 

णलन सक्नेछ । 

(२) ईपणनयम १ बमोणजम सहयोग गने णजम्मवेारी सम्बणन्धत सबैको हुनेछ । 

 

 

ऄनसुचूी - १ 

गाउँ काययपालिकाको बैठकमा पेश गनुयपने लवषयहरु 

(णनयम ७ को ईपणनयम (१) सँग सम्बणन्धत) 

१.  सभामा पेश हुने णवधेयक, 

२.  राजस्व र व्ययको ऄनमुान (बजटे), परुक ऄनमुान र ईधारो खचय, 

३.  कर सम्बणन्ध प्रस्तावहरु, 

४.  ऄध्यक्षले गाईँ काययपाणलकामा पेश गनय णनदशेन णदएको णवषय वा गाईँ काययपाणलकामा पेश गनुय पने भनी गाईँ 

काययपाणलकाले णनणयय गरेको णवषय 

५.  प्रचणलत काननू बमोणजम जारी गनुयपने णनयम, णनदणेशका, काययणवणध वा अदशे, 

६.  गाईँपाणलकाले जारी गने कुनै नीणत वा त्यस्तो नीतमा हुने पररवतयन, 

७.  ऄल्पकालीन, मध्यकालीन र दीघयकालीन समणष्टगत वा क्षेरगत णवकास योजना, काययक्रम, रणनीणत णनधायरण सम्बन्धी, 

८.  कायायलय वा शाखाहरुको संगठन संरचनामा पररवतयन वा स्थानान्तरण सम्बन्धी, 

९.  राणरिय वा ऄन्तरायणरिय संस्थाहरुसँगको भणगनी सम्बन्ध स्थापना, 

१०.  गाईँपाणलकाले णलने ऋण वा बैदणेशक ऄनदुानमा सञ्चालन हुने योजनाको सम्झौता सम्बन्धी, 

११.  गाईँपाणलकाको प्रणतणनणधत्व हुने गरी गररने दइुपक्षीय वा बहुपक्षीय वाताय, सभा सम्मलेन वा सरकारी भ्रमणमा भाग णलने वा 

प्रणतणनणध पठाईने, 

१२. काययकारी ऄणधकृतलाइ णवदशेमा हुने गोष्ठी, ऄध्ययन ऄवलोकन भ्रमणमा पठाईने, 

१३.  गाईँपाणलकाको कमयचारी दरबन्दी स्वीकृणत, सेवा सणुवधा सम्बन्धी काननू णनमायण र पररवतयन, 

१४.  स्थानीय सावयजणनक णवदा णनधायरण गने, 

१५.  प्रचणलत काननू बमोणजम गाईँ काययपाणलकाबाट णनणयय हुनपुने भनी तोणकएका ऄन्य णवषय । 

 

 

 

 

 

ऄनसुचूी - २ 

प्रस्तावको ढाँचा 

(णनयम ७ को ईपणनयम (३) संग सम्बणन्धत) 
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णलख ु गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिकाको कायायिय, यसम 

ओखिढुङ्गा लजल्िा, १ नं. प्रदेश नेपाि 

लवषय :- 

 

प्रस्ताव पेश गनय ऄध्यक्षबाट स्वीकृत प्राप्त णमणत :- 

१. णवषयको संक्षीप्त व्यहोरा :- 

२. प्राप्त परामशय तथा ऄन्य सान्दणभयक कुरा :- 

३. प्रस्ताव पेश गनुय पनायको कारण र सम्बणन्धत शाखाको राय :- 

४. णनणयय हुन ुपने व्यहोरा :- 

 

नोट : प्रस्ताव तयार गदाय दहेायका कुराहरुमा ध्यान णदनपुने छ :- 

१.  "णवषयको संक्षीप्त व्यहोरा" ऄन्तगयत रहने णववरण :- 

णवषयगत पषृ्ठभमूीमा यसबारे पणहले कुनै णनणयय भएको भए सोको णवबरण, प्रस्ताणवत णनणयय कायायन्वयन प्रकृया, समयावणध, 

काययके्षर, कायायन्वयन गने णनकाय र लाग्ने अणथयक दाणयत्व भए सो समते ईल्लेख गरी कुनै योजनाको णवषय भए सो बारे 

छोटकरी णवबरण ईल्लेख गने । 

 

२.  "प्राप्त परामशय तथा ऄन्य सान्दणभयक कुरा" ऄन्तगयत काययपाणलका सणमणतहरु र ऄन्य णनकाय तथा णवशषेज्ञहरुले कुनै परामशय 

णदएको भए सो समते ईल्लेख गने । साथै णवषयसंग सम्बणन्धत नक्शा, णडजाआन वा णचर भए सो समते समावेश गने । काननूी 

परामशय णलएको भए प्रणतणलपी समते समावशे गने। 

 

३.  "प्रस्ताव पेश गनुय पनायको कारण र सम्बणन्धत शाखाको राय" ऄन्तगयत सम्बणन्धत णवषयमा अइ परेको कणठनाइ र समस्या, 

प्रस्ताणवत णनणययको िणचत्य र अवश्यकता तथा त्यसबाट पनय सक्ने प्रभाव समावेश गने । 

 

४.  "णनणयय हुन ुपने व्यहोरा" ऄन्तगयत जनु णबषयमा ज ेजस्तो णनणयय हुन प्रस्ताव गररएको हो सोको स्पष्ट व्यहोरा राख्ने । 

 

 

 

 

 

 

 

ऄनसुचूी - ३ 
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काययपालिका सलमलतको काययिेत्र 

(णनयम १५ को ईपणनयम (१) संग सम्बणन्धत) 

क. सावयजलनक सेवा तथा िमता लवकास सलमलतको काययिेत्रः 

१. संगठन संरचना, दरबन्दी र काययणववरण 

२. सशुासन र सेवा प्रवाह 

३. क्षमता णवकास सम्बन्धी णवषय 

 

ख. सामालजक लवकास सलमलतको काययिेत्रः 

१. णशक्षा तथा खेलकुद सम्बन्धी 

२. णवज्ञान तथा प्रणवधी सम्बन्धी 

३. स्वास््य तथा जनसंख्या सम्बन्धी 

४. लैंणगक समानता र सामाणजक समावणेशकरण सम्बन्धी 

५. सरकारी तथा गरै सरकारी संघ संस्था सम्बन्धी 

 

ग. पूवायधार लवकास सलमलतको काययिेत्रः 

१. ऄल्पकालीन तथा दीघयकालीन नीणत, योजना र काययक्रम सम्बन्धी 

२. ईद्योग, वाणणज्य, श्रम, रोजगार तथा बजार व्यबस्थापन सम्बन्धी 

३. कृणष, णसंचाइ, सहकारी र गररबी णनवारण सम्बन्धी 

४. पययटन प्रवर्द्यन सम्बन्धी 

५. सचूना तथा संचार सम्बन्धी 

६. खानेपानी तथा सरसफाइ, सडक तथा भौणतक योजना र पवूायधार णवकास सम्बन्धी 

७. णवद्यतु र ईजाय सम्बन्धी 

८. वस्ती णवकास, शहरी योजना र भवन णनमायण सम्बन्धी 

 

घ. लवधेयक सलमलतको काययिेत्रः 

१. गाईँ सभामा पेश हुने णवधेयक सम्बन्धी 

२. गाईँ सभामा पेश हुने णनयम, णवणनयम, काययणवधी सम्बन्धी 

३. कुनै काननूी प्रश्न समावशे भएको नीणत तथा काययक्रम सम्बन्धी 

 

ङ. अलथयक लवकास सलमलतको काययिेत्रः 

१. बजटे तथा स्रोत पररचालन सम्बन्धी 

२. कृणष णवकास सम्बन्धी 

३. पशपुंक्षी णवकास सम्बन्धी 
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४. नागररकको अयअजयन सम्बन्धी 

५. स्रोतहरुको पणहचान सम्बन्धी 

 

च. वातावरण तथा लवपद व्यवस्थापन सलमलतको काययिेत्रः 

१. वातावरण संरक्षण तथा हररयाली प्रवदयन सम्वन्धी 

२. फोहोर मलैा व्यवस्थापन सम्वन्धी 

३. गाईँको सौन्दययताको संरक्षण तथा णवकास सम्बन्धी 

४. वन संरक्षण सम्बन्धी 

५. णवपद ्पवूय तयारी सम्बन्धी 

६. णवपदको समयमा गनुयपने कामहरु सम्वन्धी 

७. णवपद पछाणडको ब्यवस्थापन सम्वन्धी 

८. वन, वातावरण र भमूी व्यवस्थापन 

 

 

 


