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लेकम गाउँ कार्यपाललका (कार्यसम्पादन) ननर्मावली, २०७४ 

गाउँ कार्यपामिकाबाट गररने कार्यिाई व्र्वस्थि  गनय नेपािको संववधानको धारा २१८ िे दिएको 
अधधकार प्रर्ोग गरी िेकम गाउँ कार्यपामिकािे ममत  २०७४।4।4 को तनणयर्ानुसार िेहार्का 
तनर्महरु बनाएको छ ।  

 

पररच्छेद-१ 

प्रारजम्िक 

१. संक्षिप्  नाम र प्रारम्भिः (१) र्स तनर्माविीको नाम “िेकम गाउँ कार्यपामिका 
(कार्यसम्पािन) तनर्माविी, २०७४” रहेको छ । 

(२) र्ो तनर्माविी  ुरुन्  प्रारम्भ हुनेछ । 
२. पररभाषािः ववषर् वा प्रसङ्गिे अको अिय निागेमा र्स तनर्माविीमािः- 

(क) “गाउँपामिका” भन्नािे िेकम गाउँपामिका सम्झनु पछय । 
(ख) “कार्यपामिका” भन्नािे िेकम गाउँ कार्यपामिका  सम्झनु पछय । 
(ग) “वडा सममत ” भन्नािे गाउँपामिकाको वडा सममत  सम्झनु पछय ।  

(घ) “अध्र्ि” भन्नािे गाउँ कार्यपामिकाको अध्र्ििाई सम्झनु पछय ।   

(ङ) “उपाध्र्ि” भन्नािे गाउँ कार्यपामिकाको उपाध्र्ििाई सम्झनु पछय । 
(च) “वडाध्र्ि” भन्नािे िेकम गाउँपामिकाको वडाको वडा अध्र्ििाई सम्झनु पछय । 
(छ) “कार्यकारी अधधकृ ” भन्नािे गाउँपामिकाको कार्यकारी अधधकृ  सम्झनु पछय । 
(ज) “सिथर्” भन्नािे कार्यपामिकाको सिथर् सम्झनु पछय र सो शब्ििे कार्यपामिकाको 
अध्र्ि, उपाध्र्ि  िा वडाअध्र्ि समे िाई जनाउँछ । 
(झ) “सभा” भन्नािे गाउँसभािाई सम्झनु पछय । 
(ञ) “कार्यववभाजन तनर्माविी” भन्नािे िेकम गाउँपामिकाको गाँउ कार्यपामिका कार्य 
ववभाजन तनर्माविी, २०७४ सम्झनु पछय । 
(ट) “वडा सधचव” भन्नािे वडासममत को सधचवको कामकाज गनय खदटएको कमयचारी 
सम्झनुपछय । 

३. कामको फर्छयर्ौटः (१) गाउँ कार्यपामिकाको कार्यसम्पािन र कामको फर्छयर्ौट र्स 
तनर्माविीमा भएको व्र्वथिा बमोस्जम हुनेछ  । 



 

 
 

(२) उपतनर्म (१) बमोस्जमको कामको फर्छयर्ौट गिाय  ोककएको अधधकारी वा तनकार्बाट 
गनुयपनेछ ।  

 

पररच्छेद-२ 

अध्र्क्षबाट कामको फर्छयर्ौट 

 

४. अध्र्क्षले सम्पादन गने कामः (१) संववधान र अन्र् प्रचमि  कानूनको अधीनमा रही 
गाँउपामिकाको सामान्र् तनिेशन, तनर्न्रण र सञ्चािन गने प्रमुख स्जम्मेवारी अध्र्िको हुनेछ । 

(२) प्रचमि  कानूनमा कार्यपामिकाको अध्र्ििे गने भनी ककटान भएका कामहरु तनज 
थवर्ं वा तनजबाट अधधकार प्रत्र्ार्ोजन भए बमोस्जम सम्पािन हुनेछ । 
 (३) उपतनर्म (२) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए  ापतन प्रचमि  कानूनमा अध्र्ििे 
गने भनी ककटान नभएका कामको सम्बन्धमा कार्यपामिकाबाट सम्पािन हुने कार्यको 
सामान्र् रेखिेख, सञ्चािन र तनर्न्रण गने स्जम्मेवारी अध्र्िको हुनेछ । 
(४) उपतनर्म (१) बमोस्जमको स्जम्मेवारी पूरा गन े क्रममा अध्र्ििे कार्यपामिका 
अन् रग का तनकार्हरुमा प्रचमि  कानून  िा थवीकृ  नीत   िा तनणयर् अनुरुप कार्य 
सञ्चािन भईरहेको छ छैन तनरीिण गने, वडा सममत हरुबीच समन्वर् गने, ववषर्ग  
शाखा/ कार्ायिर्हरुिाई तनिेशन दिने र आवश्र्क ा अनुसार कामको प्रगत  वववरण मिने 
कार्य गनय सक्नेछ । 
(५) अध्र्ि कुनै कारणवश उपस्थि  नरहेको अवथिामा र्स तनर्माविी बमोस्जम 
अध्र्ििे गनुयपने काम उपाध्र्ि वा तनजको समे  अनुपस्थित मा अध्र्ििे  ोकेको 
कार्यपामिकाको सिथर्िे त्र्थ ो काम सम्पािन गनय सक्नेछ । 
 र, प्रचमि  कानूनमा अन्र्िा व्र्वथिा भएकोमा सोही व्र्वथिा बमोस्जम हुनेछ । 
(६) कार्यपामिकाको कुनै सिथर् अनुपस्थि  भएमा त्र्थ ो सिथर्िे गनुयपने कामको 
िाधग अध्र्ििे अको सिथर्िाई स्जम्मेवारी  ोक्न सक्नेछ । 

५. अध्र्क्षले ननर्यर् गनचयपनेः (१) सभा र कार्यपामिकामा पेश हुन ेववषर् बाहेक िईु वा िईुभन्िा 
बढी वडा सममत  र ववषर्ग  शाखाहरुबीच कुनै ववषर्मा म भेि हुन गएमा अध्र्ििे गरेको 
तनणयर् अस्न् म हुनेछ ।  



 

 
 

(२) उपतनर्म (१) बमोस्जम म भेि भएको ववषर् तनणयर्का िाधग कार्यकारी अधधकृ िे 
अध्र्िसमि पेश गनुयपनछे । 
(३) सभा वा कार्यपामिकामा पेश हुने ववषर् बाहेकका सहकार्य  िा समन्वर्का िाधग 
प्रिेश  वा संघमा पेश गनुय पन े ववषर्का सम्बन्धमा अध्र्ििे गरेको तनणयर् अस्न् म 
हुनेछ । 

६. अधिकार प्रत्र्ार्ोिन गनय सकनेः (१) कर िगाउने, कर छुट दिने वा ऋण मिने जथ ा 
ववषर् र सभामा पेश गनुयपने बाहेकका अन्र् ववषर्मा कार्यपामिकािे अध्र्ि वा उपाध्र्ि वा 
सिथर्िाई अधधकार प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नेछ । 

(२) अध्र्ििे प्रचमि  कानून बमोस्जम आफूिाई प्राप्  अधधकारमध्रे् कुन ै अधधकार 
उपाध्र्ि वा सिथर् वा कार्यकारी अधधकृ , बबषर्ग  शाखाका प्रमुख वा वडा अध्र्ििाई 
प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नेछ । 
(३) उपतनर्म (१) र (२) बमोस्जम प्रत्र्ार्ोस्ज  अधधकारको प्रर्ोग गरी सम्पािन 
गररएका कामको ववषर्मा सम्बस्न्ध  अधधकारीिे कार्यपामिका समि मामसक रुपमा प्रगत  
वववरण पेश गनुय पनेछ ।   

(४) आफूिाई प्रत्र्ार्ोस्ज  अधधकारको स्जम्मेवारीपूवयक प्रर्ोग गनुय सम्बस्न्ध  
अधधकारीको  क यब्र् हुनेछ । 

 

पररच्छेद -३ 

गाउँ कार्यपाललकाबाट कामको फर्छयर्ौट 

 

७. कार्यपामिकामा पेश गनुयपने ववषर्िः (१) अनुसूची–१ मा उस्लिखख  ववषर्हरुको तनणयर् गिाय  
कार्यकारी अधधकृ िे अध्र्िको तनिेशन अनुसार गाउँ कार्यपामिकामा प्रथ ाव पेश गनुय पनेछ । 

(२) उपतनर्म (१) मा िेखखएका ववषर्मध्रे् कुनै ववषर्मा तनर्म २१ बमोस्जम गदि  
सममत बाट तनणयर् मिन सक्ने गरी कार्यपामिकािे स्जम्मवेारी सुम्पन सक्नेछ । 
(३) उपतनर्म (१) बमोस्जम अध्र्ििे अन्र्िा आिेश दिएमा बाहेक गाउँ कार्यपामिकाको 
बैिकमा पेश हुन े प्रथ ाव सामान्र् र्ा अनसुूची–२ बमोस्जमको ढाँचामा कार्यकारी 
अधधकृ िे पेश गनेछ । 



 

 
 

(४) उपतनर्म (३) बमोस्जमको प्रथ ावमा कुनै शाखाको रार् समावेश हुन आवश्र्क 
िेखेमा कार्यकारी अधधकृ िे सम्बस्न्ध  शाखाको रार्समे  समावेश गरी पेश गनेछ । 

८. प्रथ ाव साि संिग्न हुनुपने कागजा िः (१) तनर्म ६ को उपतनर्म (३) बमोस्जम 
कार्यपामिकाको बैिकमा तनणयर्ािय कुनै ववषर् पेश गनुयपिाय ववषर्ग  शाखा वा वडा सममत को 
कार्ायिर्िे सो ववषर्सँग आवश्र्क वववरण समावेश गरी प्रथ ाव  र्ार गरी कार्यकारी अधधकृ  
समि पेश गनुय पनेछ । 

(२) उपतनर्म (१) बमोस्जम पेश भएको प्रथ ाव र सो साि पेश भएका कागजा हरु 
कानूनसम्म  छन ् छैनन ् जाँच गरी कानूनसम्म  नभएमा तनर्मम  वा कानूनसम्म  
बनाउन ेस्जम्मेवारी कार्यकारी अधधकृ को हुनेछ । 
(३) उपतनर्म (१) बमोस्जम पेश भएको प्रथ ाव कार्यकारी अधधकृ िे अध्र्िको 
थवीकृत  मिई प्रािममक ा क्रमसमे  तनधायरण गरी तनणयर्को िाधग कार्यपामिकाको बैिकमा 
पेश गनुय पनेछ । 

९. कार्यसूचीको वववरणिः (१) कार्यपामिकाको बैिकमा छिफि हुन ेववषर्को कार्यसूची तनर्म ८ 
बमोस्जम प्राप्  प्रथ ावहरुको आधारमा कार्यकारी अधधकृ िे अध्र्िको तनिेशन बमोस्जम  र्ार 
गनेछ ।  

 र, अध्र्ििे अन्र्िा आिेश दिएकोमा प्रथ ावको रुपमा पेश नभएको ववषर्िाई पतन  
छिफिको कार्यसूचीमा समावेश गनय सककनेछ । 
(२) बैिकको कार्यसूची सामान्र् िः कार्यपामिकाको बैिक बथनुभन्िा  ीन दिन अगावै 
कार्यकारी अधधकृ िे सबै सिथर्हरुिाई उपिब्ध गराउनु पनेछ ।  

 र, ववषर्को गस्म्भर ा हेरी कार्यपामिकाको बैिकमा छिफि हुन ेप्रथ ाव वव रण नगरी 
मौखखक सूचनाको आधारमा पतन छिफि गनय सककनेछ ।     

१०.कार्यपामिकाको बैिकिः (१) कार्यकारी अधधकृ िे अध्र्िको तनिेशनमा कार्यपामिकाको बैिक  
बोिाउनेछ । 

(२) कार्यकारी अधधकृ  कार्यपामिकाको सधचवको रुपमा बैिकमा उपस्थि  हुनेछ ।  

(३) अध्र्ििे कार्यपामिकाको बैिकको अध्र्ि ा गनेछ । 
(४) कार्यपामिकाको बैिकको कार्यसूची, ममत , समर् र थिानका सम्बन्धमा कम् ीमा  ीन 
दिन अगावै अध्र्िको तनिेशन अनुसार कार्यपामिकाका सब ै सिथर्िाई कार्यकारी 
अधधकृ िे सूचना दिनु पनेछ ।    



 

 
 

(५) कार्यपामिकाको बैिकमा कम् ीमा ५१ प्रत श  सिथर् उपस्थि  हुनुपनेछ । 
(६) उपतनर्म (५) मा जुनसुकै कुरा िेखखएको भए  ापतन उपतनर्म (४) बमोस्जमको 
सूचना हँुिाहँुिै पतन ५१ प्रत श  सिथर् उपस्थि  नभई गणपुरक संख्र्ा पुग्न नसकेमा 
िोश्रो पटकको बैिकमा एक चौिाई सिथर् उपस्थि  भएमा पतन बैिक बथन सक्नेछ । 
(७) कार्यपामिकाको बैिक सम्बन्धी अन्र् कार्यववधध कार्यपामिकािे तनधायरण गरे बमोस्जम  
हुनेछ ।  

 

११. बैठकको ननर्यर्ः (१) सामान्र् िः  कार्यपामिकाको बैिकको तनणयर् सवयसम्म  रुपमा हुनेछ । 
(२) उपतनर्म (१) बमोस्जम सवयसम्म  तनणयर् हुन नसकेमा बहुम  सिथर्हरुको भावना 
समेटी अध्र्ििे गरेको तनणयर् बैिकको तनणयर् हुनेछ ।  

 

१२. ननर्यर्को अलिलेखः (१) कार्यकारी अधधकृ  कार्यपामिकाको बैिकमा उपस्थि  हुनेछ र 
कार्यपामिकाबाट भएका तनणयर्को अमभिेख  र्ार गनेछ । 
       (२) बैिकको तनणयर्को अमभिेख छुट्टै तनणयर् पुस्थ कामा राख्नुपनेछ । 
       (३) उपतनर्म (२) बमोस्जमको तनणयर् पुस्थ का कार्यकारी अधधकृ को स्जम्मामा 
रहनेछ । 
 

१३. तनणयर् प्रमाखण   िा वव रण गनेिः (१) गाउँ कार्यपामिका बैिकको तनणयर् कार्यकारी 
अधधकृ िे िईु दिनमभर प्रमाखण  गनेछ ।  

(२) कार्यकारी अधधकृ िे उपतनर्म (१) बमोस्जम प्रमाखण  भएको तनणयर्को प्रत   ीन 
दिन मभर गाउँ कार्यपामिकाका सिथर्, ववषर्ग  शाखा र वडा सममत िाई उपिब्ध गराउनु 
पनेछ ।  

 र कानून बमोस्जम गोप्र् राख्न ुपने ववषर्का तनणयर्  िा सूचनाको जानकारी दिनु पन े
छैन ।  

 

१४. तनणयर्को कार्ायन्वर्निः (१) अनुसूची १ मा िेखखएका ववषर्हरुमा कार्यपामिकाबाट तनणयर् 
भएपतछ सम्बस्न्ध  पिाधधकारी वा तनकार्िे कार्ायन्वर्न गनुयपनेछ । 

(२) कार्यपामिकाको तनणयर् कार्ायन्वर्न भए वा नभएको सम्बन्धमा अध्र्ििे अनुगमन 
गनय वा गराउन सक्नेछ । 



 

 
 

(३) उपतनर्म (२) बमोस्जम अनुगमन गिाय वा गराँउिा तनणयर् कार्ायन्वर्न भएको 
निेखखएमा सोको कार्ायन्वर्न गनय सम्बस्न्ध  व्र्स्क्  वा तनकार्िाई अध्र्ििे आवश्र्क 
तनिेशन दिन सक्नेछ । 

१५. कार्यपाललकाको सलमनत गठनः (१) कार्यपामिकािे कार्यपामिकामा तनणयर्को िाधग पेश 
भएका प्रथ ावमा तनणयर् गनुयपूवय आवश्र्क ा अनुसार रार्, सलिाह र सुझाव मिनका िाधग िेहार् 
बमोस्जमका सममत  रहने छन ्- 

  (क) सावयजतनक सेवा  िा िम ा ववकास सममत  

  (ख) आधियक ववकास सममत  

  (ग) सामास्जक ववकास सममत  

       (घ) पूवायधारववकास सममत  

       (ङ) वा ावरण  िा ववपद् व्र्वथिापन सममत  

       (च) बबधेर्क सममत  

 

(२) उपतनर्म (१) बमोस्जमका कार्यपामिका सममत मा रहने संर्ोजक अध्र्ििे  ोके 
बमोस्जम र सिथर्हरु कार्यपामिकािे  ोके बमोस्जम रहने छन ्।  

(३) सममत िे आवश्र्क ा अनुसार सम्बस्न्ध  सममत मा नरहेको सिथर् वा अन्र् कुनै 
ववशषेज्ञ वा अधधकारीिाई सममत को बैिकमा आमन्रण गनय सक्नेछ । 
(४) सममत को बैिकमा अध्र्ि थवर्ं उपस्थि  भएको अवथिामा तनजबाट र अन्र् 
अवथिामा सममत का संर्ोजकबाट बैिकको अध्र्ि ा हुनेछ । सममत को संर्ोजकको 
अनुपस्थित मा बैिकको अध्र्ि ा बैिकमा उपस्थि  सिथर्हरुमध्रे् ज्रे्ष्ि सिथर्िे गनेछ 
। 
(५) कार्यकारी अधधकृ  वा तनजिे  ोकेको अधधकृ िे सममत को बैिकमा उपस्थि  भई 
तनणयर्को अमभिेख  र्ार गरी प्रमाखण  गनेछ । 
 (६) उपतनर्म (१) बमोस्जमका सममत हरुको कार्यिेर अनुसूची –३ मा उलिेख भए 
बमोस्जम हुनेछ । 

 



 

 
 

१६. कार्यिार मचकत िएपनछ कागि फफताय गनचयपनेः जुनसुकै कारणबाट आफ्नो पिबाट मुक्  
भएको सिथर्िे पिमुक्  भएको सा  दिनमभर आफ्नो स्जम्मामा रहेका सम्पूणय कागजा   िा 
अन्र् कुनै सम्पवि भए सो समे   त्काि कार्यपामिकामा बुझाई सोको तनथसा मिन ुपनेछ । 
  

१७. प्रवकता तथा सूर्ना अधिकारी तोकनेः (१) कार्यपामिकािे आफूिे सम्पािन गरेका कार्य वा 
तनणयर्हरु सावयजतनक जानकारीमा लर्ाउन कुन ैसिथर्िाई प्रवक् ा  ोक्नछे । 

(२) उपतनर्म (१)बमोस्जम  ोककने प्रवक् ािे कार्यपामिकाको  फय बाट जारी गनुयपन े
सावयजतनक महत्वको सूचना, वक् व्र्, ववज्ञस्प्  आदि सावयजतनक गन ेकार्य समे  गनय 
सक्नेछ । 

 (३) कार्यकारी अधधकृ िे कुन ैएक अधधकृ िाई सूचना अधधकारी  ोक्नछे । 
(४) उपतनर्म (३) वमोस्जम  ोककने सूचना अधधकारीिे कार्यपामिकासँग सम्वस्न्ध  
सूचना कानून बमोस्जम प्रवाह गनेछ । 

 

पररच्छेद-४ 

कार्यकारी अधिकृत, ववषर्गत शाखा, वडा सलमनतबाट कामको फर्छयर्ौट 

 

१८. कार्यकारी अधधकृ को काम, क यव्र् र अधधकारिः (१) गाउँपामिकाको कार्यकारी अधधकृ  गाउँ 
कार्यपामिकाको सधचव हुनेछ । 

(२) प्रचमि  कानून  िा र्स तनर्माविीको अधीनमा रही अध्र्िको तनिेशन र 
मा ह मा रही गाउँ कार्यपामिकाको सधचवको प्रमुख काम र क यव्र् िेहार् बमोस्जम 
हुनेछिः- 

(क) गाउँ कार्यपामिका  िा गाउँ सभाबाट भएका तनणयर्हरु कार्ायन्वर्न गन ेगराउन ेर 
सोको अनुगमन गने । 
(ख) अध्र्ििाई गाउँ सभा र कार्यपामिका  िा सो अन् गय का तनकार्हरुको महत्वपूणय 
काम कारवाहीहरुको ववषर्मा समर् समर्मा जानकारी गराउने । 
(ग) गाउँ कार्यपामिका अन् रग का सब ै तनकार्हरुको काम कारबाहीिाई चथु  र 
प्रभावकारी बनाउन आवश्र्क तनिेशन दिने, अनुगमन र सुपररवेिण गने । 



 

 
 

(घ) प्रचमि  कानून बमोस्जम गाउँ कार्यपामिकाको प्रशासतनक  िा आधियक कार्य 
सम्पािन गने गराउने । 

 (ङ) प्रचमि  कानूनिे  ोकेका अन्र् कामहरु गने । 
 

१९. अधधकार प्रत्र्ार्ोजनिः (१) कार्यकारी अधधकृ िे आफूिाई प्राप्  अधधकारमध्रे् कुनै 
अधधकार बबषर्ग  शाखा, उपशाखा वा गाउँपामिकाको कुन ैअधधकृ  कमयचारी वा वडा सधचविाई 
प्रत्र्ार्ोजन गरी कार्य सम्पािन गनय सक्नेछ ।   

(२) उपतनर्म (१) बमोस्जम अधधकार प्रत्र्ार्ोजन मिखख  रुपमा हुनुपनेछ र एक पटक 
प्रत्र्ार्ोजन गरेको अधधकार ववशषे कारण परी कफ ाय मिनुपन े भएमा सोको औधचत्र् 
सदह को जानकारी अध्र्िमाफय   कार्यपामिकािाई गराउन ुपनेछ । 

 (३) आफूिाई प्रत्र्ार्ोस्ज  अधधकार प्रर्ोग गनुय सम्बस्न्ध  अधधकारीको क यब्र् हुनेछ ।  

२०. वडा सममत बाट कामको फर्छयर्ौटिः (१) गाउँ कार्यपामिका (कार्य ववभाजन) तनर्माविी, 
२०७४ मा भएको व्र्वथिा अनुरुप वडा सममत बाट गररने कामहरु वडा अध्र्ि वा तनजको 
तनिेशनमा सम्पािन गररनेछ । 

(२) एकभन्िा बढी वडासँग सरोकार राख्न ेववषर् वा वडा सममत िे गने गरी थपष्ट रुपमा 
ककटान नभएका ववषर् वा थवीकृ  बावषयक कार्यक्रममा नसमेटीएका ववषर्मा वडा सममत िे 
गाउँ कार्यपामिकामा पेश गरी प्राप्  तनिेशन बमोस्जम गनुय पनेछ । 

२१. ववषर्गत शाखाबाट कामको फर्छयर्ौटिः (१) नेपािको संववधान  िा प्रचमि  कानूनिे 
थिानीर्  हमा हथ ान् रण भै आएका मशिा, थवाथ्र्, कृवष, पश ुववकास, मसचंाई, खानेपानी  िा 
सरसफाई, थिानीर् आधियक ववकास, पूवायधार ववकासिगार् का अन्र् कार्यक्रमहरु र गाउँ 
कार्यपामिका कार्य ववभाजन तनर्माविी, २०७४ बमोस्जम बबषर्ग  शाखाबाट सञ्चािन हुने 
कामहरु कार्यपामिकाको तनणयर्को अधधनमा रही बबषर्ग  शाखा प्रमुखको तनिेशन र तनर्न्रणमा 
सम्पािन गररनेछ ।  

(२) गाउँपामिकािे आफ्नो संधच  कोषबाट सञ्चािन गने ववषर्ग  िेरसँग सम्बस्न्ध  
ववषर्का सबै कार्यक्रम उपतनर्म (१) बमोस्जमका ववषर्ग  शाखा माफय   कार्ायन्वर्न 
गनेछ । 

२२. कार्यकारी अधधकृ बाट कामको फर्छयर्ौट (१) कार्यपामिकािे गने भनी  ोककएका 
कामहरुमध्रे् वडा सममत  र ववषर्ग  शाखाबाट सम्पािन गने गरी ककटान गररएका काम 



 

 
 

बाहेकका अन्र् सबै कामहरु  िा संघ र प्रिेश  हबाट प्रत्र्ार्ोजन भएका कामहरु अध्र्िको 
सामान्र् तनिेशनमा रही कार्यकारी अधधकृ बाट सम्पािन हुनेछ ।  

 (२) उपतनर्म (१) बमोस्जम गररने कामहरु कार्यकारी अधधकृ िे गाउँपामिकाको 
ववषर्ग  शाखा  िा वडा कार्ायिर्माफय   सम्पन्न गराउन सक्नेछ । तनजिे आफ्नो तनिेशन र 
तनर्न्रणमा सम्पािन गरेका कामहरुको प्रगत  वववरण तनर्मम  रुपमा अध्र्ि समि र 
आवधधक रुपमा कार्यपामिका समि प्रथ ु  गनुय पनेछ ।  

(३) प्रचमि  कानूनमा कार्यपामिका वा अध्र्िबाट प्रत्र्ार्ोजन भएका कामहरु कार्यकारी 
अधधकृ िे सम्पािन गनेछ ।   



 

 
 

 

पररच्छेद-५ 

ववववि 

२३. परामशय मिनुपनेिः (१) िेहार्का बबषर्मा तनणयर् गनुयपूवय अध्र्ििे कार्यकारी अधधकृ  माफय   
सम्बस्न्ध  शाखा (ववि व्र्वथिापन शाखा, र्ोजना शाखा, प्रशासन शाखा, कानूनसंग सम्बस्न्ध  
शाखा) को परामशय मिनु पनेछ । 

(क) थवीकृ  बावषयक कार्यक्रमभन्िा बाहेकका कार्यक्रम सञ्चािन गने ववषर्, 

(ख) थवीकृ  बावषयक कार्यक्रममा हेरफेर वा संशोधन गने ववषर्, 

(ग) अन्र् तनकार्सँगको समन्वर्मा कार्य सञ्चािन गने ववषर्, 

(घ) नर्ाँ तनर्म, आिेश, तनिेमशका वा कार्यववधध जारी गनुयपने ववषर्, 

(ङ) कर, शुलक, िथ ुर सम्बन्धी ववषर्, 

(२) उपतनर्म (१) बमोस्जम तनणयर् भएका ववषर्हरु कार्यपामिका वा गाउँसभामा 
छिफिका िाधग प्रथ ु  गररनेछ ।  

२४. ववधेर्क सम्बन्धी कार्यववधधिः (१) गाउँ कार्यपामिकाको  फय बाट सभासमि प्रथ ु  गररने 
ववधेर्कको मसौिा थवीकृत का िाधग कार्यकारी अधधकृ िे अध्र्िमाफय   कार्यपामिकाको बैिकमा 
पेश गनुय पनेछ । 

(२) उपतनर्म (१) बमोस्जम बबधेर्क  जुयमा गनयको िाधग एक बबधेर्क सममत  रहने 
छ । बबधेर्क मसौिा गनय कार्यकारी अधधकृ िे आवश्र्क व्र्वथिा ममिाउने छ । 
(३) उपतनर्म (१) बमोस्जम पेश भएको ववधेर्कको मसौिामा गाउँ कार्यपामिकाको 
थवीकृत  प्राप्  भएपतछ अध्र्ििे सभासमि पेश गनुय पनेछ ।  

२५. स्रो  अनुमान सममत , राजथव र व्र्र्को अनुमान (बजेट) र कर सम्बन्धी प्रथ ाविः(१) 
प्रत्रे्क बषय गाउँ कार्यपामिकाको बावषयक बजेट  र्ार गनयको िाधग अध्र्िको संर्ोजकत्वमा स्रो  
अनुमान सममत   िा कार्यपामिकाको सिथर्को संर्ोजकत्वमा कार्यक्रम  िा बजेट  जुयमा सममत  
गिन हुनेछ । 

(२) उपतनर्म (१) बमोस्जमका सममत मा रहने सिथर्  िा सिथर् सधचव 
कार्यपामिकािे  ोकेबमोस्जम हुनेछ । 



 

 
 

(३) उपतनर्म (१) बमोस्जम गदि  सममत िे  र्ार गरेको बजेट  िा कार्यक्रम 
ववतनर्ोजन ववधेर्कको रुपमा अध्र्ि वा तनजिे  ोकेको आधियक िेर हेने कार्यपामिकाको 
सिथर्माफय   गाउँ सभामा पेश गररनेछ । 
(३) उपतनर्म (२) बमोस्जम पेश भएको ववतनर्ोजन ववधेर्कसभाबाट थवीकृ  भई 
अध्र्िबाट प्रमाखणकरण भएपतछ िागू हुनेछ । 

 

२६. गोपनीर् ा राख्नपुनेिः कुनै पतन सिथर्िे आफू पिमा बहाि छँिा गरेको काममा गोपतनर् ा 
राख्नपुन ेववषर्मा पिमा बहाि रहेको अवधधमा वा पिमा नरहेको अवथिामा समे  अधधकार प्राप्  
अधधकारीिाई बाहेक अन्र् कसैिाई कुन ैककमसमिे जानकारी दिन वा प्रकट गनय हुिैन । 

 र, प्रचमि  कानूनिे गोप्र् राख्न नपन े भनी  ोककएका ववषर्मा जानकारी दिन र्स 
तनर्मिे वाधा पुर र्ाएको मातनने छैन । 

२७. समन्वर् गनेिः कार्यपामिकािे आफूिे सम्पािन गने कामको मसिमसिामा आवश्र्क ा अनुसार 
िेहार्का तनकार्हरुसँग समन्वर् गनय सक्नेछिः– 

(क) न्र्ातर्क सममत ,  

(ख) अन्र् थिानीर्  ह,  

(ग) स्जलिास्थि  सुरिा तनकार्हरु, 

(घ) स्जलिास्थि  प्रिेश  िा संघका सरकारी कार्ायिर्हरु, 

(ङ) स्जलिा समन्वर् सममत , 

(च) प्रिेशस्थि  गाँउपामिका हेने ववभाग/मन्रािर्, 

(छ) संघको संघीर् माममिा हेने मन्रािर्, र 

(ज) अन्र् आवश्र्क संघ, संथिा वा तनकार्हरु । 
२८. बैठकमा िाग ललन नहचनेः कार्यपामिकाको बैिकमा कुन ै सिथर्को तनजी थवािय तनदह  
भएको ववषर् उपर छिफि हुने भएमा त्र्थ ो सिथर्िे भाग मिन हुिैन । त्र्थ ो अवथिा 
भएमा सम्बस्न्ध  सिथर्िे सोको जानकारी अध्र्ििाई गराउनु पनेछ । 
२९. सहर्ोग माग्न सक्नेिः(१) कार्यपामिकािे तनर्म २७ मा उलिेख भएका तनकार्हरुसँग 
आवश्र्क ा अनुसार सहर्ोग मिन सक्नेछ । 

(२) उपतनर्म (१) बमोस्जम सहर्ोग गने स्जम्मेवारी सम्बस्न्ध  सबैको हुनेछ । 
  



 

 
 

  



 

 
 

अनुसूची – १ 

गाउँ कार्यपामिकाको बैिकमा पेश गनुयपने ववषर्हरु 

(तनर्म ७ को उपतनर्म (१) संग सम्बस्न्ध ) 

 

१.  सभामा पेश हुने ववधेर्क, 

२.  राजथव र व्र्र्को अनुमान (बजेट), पुरक अनुमान र उधारो खचय, 
३. करसम्बन्धी प्रथ ावहरु, 

४.  अध्र्ििे गाउँ कार्यपामिकामा पेश गनय तनिेशन दिएको ववषर् वा गाउँ कार्यपामिकामा पेश 
गनुय पने भनी गाउँ कार्यपामिकािे तनणयर् गरेको ववषर् ।  

५.  प्रचमि  कानून बमोस्जम जारी गनुयपने तनर्म, तनिेमशका, कार्यववधध वा आिेश, 

६.  गाउँपामिकािे जारी गने कुनै नीत  वा त्र्थ ो नीत मा हुने पररव यन, 

७.  अलपकािीन, मध्र्कािीन र िीघयकािीन समष्टीग  वा िेरग  ववकास र्ोजना, कार्यक्रम, 

रणनीत  तनधायरण सम्बन्धी,  
८.  कार्ायिर् वा शाखाहरुको संगिन संरचनामा पररव यन वा थिानान् रण सम्बन्धी, 
९.  रास्ष्िर् वा अन् रास्ष्िर् संथिाहरुसँगको भधगनी सम्बन्ध थिापना, 
१०. गाउँपामिकािे मिने ऋण वा वैिेमशक अनुिानमा सञ्चािन हुने र्ोजनाको संझौ ा 
सम्बन्धी, 
११.  गाउँपामिकाको प्रत तनधधत्व हुने गरी गररने िईुपिीर् वा बहुपिीर् वा ाय, सभा सम्मेिन वा 
सरकारी भ्रमणमा भाग मिने वा प्रत तनधी पिाउने, 
१२. कार्यकारी अधधकृ िाई वविेशमा हुने गोष्िी, अध्र्र्न अविोकन भ्रमणमा पिाउने, 
१३.  गाउँपामिकाको कमयचारी िरबन्िी थवीकृत , सेवा सुववधा सम्बन्धी कानून तनमायण र 
पररव यन, 

१४.  थिानीर् सावयजतनक वविा तनधायरण गने, 
१५. प्रचमि  कानूनबमोस्जम गाउँ कार्यपामिकाबाट तनणयर् हुनु पन ेभनी  ोककएका अन्र् ववषर् 
। 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

अनुसूची – २ 

प्रथ ावको ढाँचा 
(तनर्म २४ को उपतनर्म (१) संग सम्बस्न्ध ) 

िेकम गाउँपामिका 
गाउँ कार्यपामिकाको कार्ायिर्,खरकडा 

िाचुयिा स्जलिा,  ७ न.ं प्रिेश 

  

ववषर्िः- ................................................ । 
 

प्रथ ाव पेश गनय अध्र्िबाट थवीकृत  प्राप्  ममत िः- 

१. ववषर्को संक्षिप्  व्र्होरािः- 

२. प्राप्  परामशय  िा अन्र् सान्िमभयक कुरािः- 

३. प्रथ ाव पेश गनुय पनायको कारण र सम्बस्न्ध  शाखाको रार्िः– 

४. तनणयर् हुनु पने व्र्होरािः- 

नोटिः प्रथ ाव  र्ार गिाय िेहार्का कुराहरुमा ध्र्ान दिनुपन ेछिः 
१. “ववषर्को संक्षिप्  व्र्होरा” अन् गय  रहने वववरणिः 
 ववषर्बथ ुको पषृ्िभूमीमा र्सबारे पदहिे कुनै तनणयर् भएको भए सोको वववरण, प्रथ ावव  
तनणयर् कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा, समर्ावधी, कार्यिेर, कार्ायन्वर्न गने तनकार् र िाग्ने आधियक िातर्त्व 
भए सो समे  उलिेख गरी कुनै र्ोजनाको ववषर् भए सो बारे छोटकरी वववरण उलिेख गने ।  

२. “प्राप्  परामशय  िा अन्र् सान्िमभयक कुरा” अन् गय  कार्यपामिका सममत हरु र अन्र् तनकार् 
 िा ववशषेज्ञहरुिे कुनै परामशय दिएको भए सो समे  उलिेख गने । साि ैववषर्संग सम्बस्न्ध  
नक्शा, डडजाइन वा धचर भए सो समे  समावशे गने । कानूनी परामशय मिएको भए प्रत मिपी 
समे  समावेश गने । 



 

 
 

३. “प्रथ ाव पेश गनुय पनायको कारण र सम्बस्न्ध  शाखाको रार्” अन् गय  सम्बस्न्ध  ववषर्मा 
आई परेको कदिनाई र समथर्ा, प्रथ ावव  तनणयर्को औधचत्र् र आवश्र्क ा  िा त्र्सबाट पनय 
सक्ने प्रभाव समावेश गने । 
४. “तनणयर् हुन ुपने व्र्होरा” अन् गय  जुन बबषर्मा जे जथ ो तनणयर् हुन प्रथ ाव गररएको हो 
सोको थपष्ट व्र्होरा राख्न े। 
  

अनुसूची – ३ 

कार्यपामिका सममत को कार्यिेर 

(तनर्म १५ को उपतनर्म (१) संग सम्बस्न्ध ) 

 

क. सावयजतनक सेवा  िा िम ा ववकास सममत को कार्यिेरिः 
 १. संगिन संरचना, िरबन्िी र कार्यवववरण 

 २. सुशासन र सेवा प्रवाह  

 ३. िम ा ववकाससम्बन्धी ववषर्  

 

ख. सामास्जक ववकास सममत को कार्यिेरिः 
 १. मशिा  िा खेिकूिसम्बन्धी 
 २. ववज्ञान   िा प्रववधीसम्बन्धी 
 ३. थवाथ्र्  िा जनसंख्र्ा सम्बन्धी 
 ४. िैंधगक समान ा र सामास्जक समावेशीकरणसम्बन्धी 
 ५. सरकारी  िा गैर सरकारी संघ संथिासम्बन्धी 
 

ग. पूवायधार ववकास सममत को कार्यिेरिः 
 १. अलपकािीन  िा िीघयकािीन नीत , र्ोजना र कार्यक्रमसम्बन्धी 
 २. उद्र्ोग, वाखणज्र्, श्रम, रोजगार  िा वजार व्र्बथिापनसम्बन्धी 
 ३. कृवष, मसचंाई, सहकारी र गररबी तनवारणसम्बन्धी 
 ४. पर्यटन प्रवधयन सम्बन्धी 
 ५. सूचना  िा संचारसम्बन्धी 
 ६. खानेपानी  िा सरसफाई, सडक  िा भौत क र्ोजना र पूवायधार ववकाससम्बन्धी 



 

 
 

 ७. ववद्र्ु  र उजाय सम्बन्धी 
 ८. बथ ी ववकास, शहरी र्ोजना र भवन तनमायण सम्बन्धी 
 

घ. ववधेर्क सममत को कार्यिेरिः 
 १. गाउँ सभामा पेश हुने ववधेर्कसम्बन्धी 
 २.गाउँ सभामा पेश हुने तनर्म, ववतनर्म, कार्यववधधसम्बन्धी 
 ३. कुनै कानूनी प्रश्न समावेश भएको नीत   िा कार्यक्रमसम्बन्धी 
 

ङ. आधियक ववकास सममत को कार्यिेरिः 
 १. बजेट  िा स्रो  पररचािनसम्बन्धी 
 २. कृवष ववकास सम्बन्धी 
 ३. पशु पंिी ववकास सम्बन्धी 
 ४. नागररकको आर्आजयन सम्बन्धी 
 ५. स्रो हरुको पदहचान सम्बन्धी 
 

च. वा ावरण  िा ववपि व्र्वथिापन सममत को कार्यिेरिः 
१. वा ावरण संरिण  िा हररर्ािी प्रवियन सम्वन्धी 
२. फोहोर मैिा ब्र्वथिापन सम्वन्धी 
४. गाउँको सौन्िर्य ाको संरिण  िा ववकास सम्वन्धी 
३. वन संरिण सम्वन्धी 
४. ववपि पूवय  र्ारी सम्बन्धी 
५. ववपिको समर्मा गनुयपने कामहरु सम्वन्धी 
६. ववपि पछाडडको ब्र्वथिापन सम्वन्धी 
७. वन, वा ावरण र भमूी व्र्बथिापन  

  

 


