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ओम प्रकाश घर्ती 
अध्यक्ष 

ममतर्तिः  

 पथुा उत्तरगंगा गाउँ कायवपालिका (कायवसबपादि) लियमार्िी, २०७८ 

गाउँ कायवपालिकािाट गररिे कायविाई व्यर्जथथत गिव िेपािको संवर्धािको धारा २१८ िे ददएको अलधकार 
प्रयोग गरी k'yf pQ/u+uf कायवपालिकािे लमलत २०७८ को लिर्वयािसुार देहायका लियमहरु ििाएको छ। 

 

पररच्छेद १ 

प्रारजबिक 

१.  संजिप्त िाम र प्रारबिाः (१) यस लियमार्िीको िाम “k'yf pQ/u+uf कायवपालिका (कायवसबपादि) 
लियमार्िी, २०७८” रहेको छ । 

  (२) यो लियमार्िी गाउँसिािाट पाररत िएको लमलतदेजि प्रारबि हिुेछ । 

२.  पररिाषााः  वर्षय र्ा प्रसङ्गिे अको अथव ििागेमा यस लियमार्िीमा,– 

(क) “गाउँपालिका” िन्नािे k'yf pQ/u+uf गाउँपालिका सबझि ुपछव । 

(ि) “कायवपालिका” िन्नािे गाउँ कायवपालिकासबझि ुपछव । 

ग) “र्डा सलमलत” िन्नािे गाउँपालिकाको र्डा सलमलत सबझि ुपछव ।  

(घ) “अध्यि” िन्नािे गाउँकायवपालिकाको अध्यििाई सबझि ुपछव ।  

(ङ) “उपाध्यि” िन्नािे गाउँ कायवपालिकाको उपाध्यििाई सबझि ुपछव । 

(च) “र्डाध्यि” िन्नािे पथुा उत्तरगंगा गाउँपालिकाको र्डाको र्डा अध्यििाई सबझि ुपछव ।  

(छ) “प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत” िन्नािे गाउँपालिकाको प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत सबझि ुपछव ।  

(ि) “सदथय” िन्नािे कायवपालिकाको सदथय सबझि ुपछव र सो शब्दिे कायवपालिकाको अध्यि, 

उपाध्यि तथा र्डाअध्यि समेतिाई ििाउँछ ।  

(झ) “सिा” िन्नािे गाउँसिािाई सबझिपुछव ।  

(ञ) “कायववर्िािि लियमार्िी” िन्नािे k'yf pQ/u+uf गाउँपालिकाको कायववर्िािि लियमार्िी, 
२०७८ सबझिपुछव । 
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ओम प्रकाश घर्ती 
अध्यक्ष 

ममतर्तिः  

(ट) “र्डा सजचर्” िन्नािे र्डासलमलतको सजचर्को कामकाि गिव िवटएको कमवचारी सबझिपुछव । 

 

३.   कामको फर्छ्यौटाः  (१) गाउँ कायवपालिकाको कायवसबपादि र कामको फछ्र्यौटयस लियमार्िीमा िएको 
व्यर्थथा िमोजिम हिुेछ  । 

 (२) उपलियम (१) िमोजिमको कामको फछ्र्यौट गदाव तोवकएको अलधकारी र्ा लिकायिाट गिुवपिेछ।  

 

 

पररच्छेद २ 

अध्यििाट कामको फर्छ्यौट 

४.   अध्यििे सबपादि गिे कामाः  (१) संवर्धाि र अन्य प्रचलित कािूिको अधीिमा रही गाँउपालिकाको 
सामान्य लिदेशि, लियन्रर् र सञ्चािि गिे प्रमिु जिबमेर्ारी अध्यिको हिुछे । 

   (२) प्रचलित काििुमा कायवपालिकाको अध्यििे गिे ििी वकटाि िएका कामहरु लिि थर्यं 
र्ा लिििाट अलधकार प्रत्यायोिि िए िमोजिम सबपादि हिुेछ । 

   (३) उपलियम (२) मा ििुसकैु कुरा िेजिएको िए तापलिप्रचलित कािूिमा अध्यििे गिे 
ििी वकटाि ििएका कामको सबिन्धमा कायवपालिकािाट सबपादि हिुे कायवको सामान्य रेिदेि, 

सञ्चािि र लियन्रर् गिे जिबमेर्ारी अध्यिको हिुेछ । 

   (४) उपलियम (१) िमोजिमको जिबमेर्ारी परुा गिे क्रममा अध्यििे कायवपालिका 
अन्र्तगतका लिकायहरुमा प्रचलित कािूि तथा थर्ीकृत िीलत तथालिर्वय अिरुुप कायव सञ्चािि िईरहेको 
छ छैि लिरीिर् गिे, र्डा सलमलतहरुिीच समन्र्य गिे, वर्षयगत शािा कायावियहरुिाई लिदेशि ददि ेर 
आर्श्यकता अिसुार कामको प्रगलत वर्र्रर् लििे कायव गिव सक्िेछ । 

   (५) अध्यि कुिै कारर्र्श उपजथथत िरहेको अर्थथामा यस लियमार्िी िमोजिम अध्यििे 
गिुवपिे काम उपाध्यि र्ा लििको समेत अिपुजथथलतमा अध्यििे तोकेको कायवपालिकाको सदथयिे 
त्यथतो काम सबपादि गिव सक्िेछ । 

  तर, प्रचलित काििुमा अन्यथा व्यर्थथा िएकोमा सोही व्यिथथा िमोजिम हिुेछ ।  
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ओम प्रकाश घर्ती 
अध्यक्ष 

ममतर्तिः  

   (६) कायवपालिकाको कुिै सदथय अिपुजथथत िएमा त्यथतो सदथयिे गिुवपिे कामको िालग 
अध्यििे अको सदथयिाई जिबमेर्ारी तोक्ि सक्िछे । 

५.  अध्यििे लिर्वय गिुवपिेाः (१) सिा र कायवपालिकामा पेश हिुे वर्षय िाहेक दईु र्ा दईुिन्दा िढी 
र्डासलमलत र वर्षयगत शािाहरुिीच कुिै वर्षयमा मतिेद हिु गएमा अध्यििे गरेको लिर्वय अजन्तम 
हिुेछ ।  

   (२) उपलियम (१) िमोजिम मतिेद िएको वर्षय लिर्वयका िालग प्रमिु प्रशासकीय 
अलधकृतिे अध्यि समि पेश गिुवपिेछ ।  

   (३) सिा र्ा कायवपालिकामा पेश हिुे वर्षय िाहेकका सहकायव तथा समन्र्यका िालग प्रदेश 
र्ा संघमा पेश गिुव पिे वर्षयका सबिन्धमा अध्यििे गरेको लिर्वय अजन्तम हिुेछ । 

६.  अलधकार प्रत्यायोिि गिव सक्िाेः (१) कर िगाउि,े कर छुट ददिे र्ा ऋर् लििे िथता वर्षय र सिामा 
पेश गिुवपिे िाहेकका अन्य वर्षयमाकायवपालिकािे अध्यि र्ा उपाध्यि र्ा सदथयिाई अलधकार 
प्रत्यायोिि गिव सक्िेछ ।   

(२) अध्यििे प्रचलित कािूि िमोजिम आफूिाई प्राप्त अलधकारमध्ये कुिै अलधकार उपाध्यि 
र्ा सदथय र्ा प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत, वर्षयगत शािाका प्रमिु र्ा र्डा अध्यििाई प्रत्यायोिि 
गिव सक्िेछ । 

  (३) उपलियम (१) र (२) िमोजिम प्रत्यायोजित अलधकारको प्रयोग गरी सबपादि गररएका कामको 
वर्षयमा सबिजन्धत अलधकारीिे कायवपालिका समि मालसक रुपमा प्रगलत वर्र्रर् पेश गिुव पिेछ ।   

 (४) आफूिाई प्रत्यायोजित अलधकारको जिबमेर्ारीपूर्वक प्रयोग गिुव सबिजन्धत अलधकारीको कतवव्य 
हिुेछ। 

 

पररच्छेद ३ 

गाउँ कायवपालिकािाट कामको फर्छ्यौट 

७. कायवपालिकामा पेश गिुवपिे वर्षयाः (१) अिसूुची – १ मा उजल्िजित वर्षयहरुको लिर्वय गदाव  प्रमिु 
प्रशासकीय अलधकृतिे अध्यिको लिदेशि अिसुार गाउँ कायवपालिकामा प्रथतार् पेश गिुव पिेछ । 
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ओम प्रकाश घर्ती 
अध्यक्ष 

ममतर्तिः  

   (२) उपलियम (१) मा िेजिएका वर्षयमध्ये कुिै वर्षयमा लियम २१ िमोजिम गदित 
सलमलतिाट लिर्वय लििसक्िे गरी कायवपालिकािे जिबमेर्ारी सबुपि सक्िछे । 

   (३) उपलियम (१) िमोजिम अध्यििे अन्यथा आदेश ददएमा िाहेक गाउँ कायवपालिकाको 
िैिकमा पेश हिुे प्रथतार् सामान्यतया अिसूुची–२ िमोजिमको ढाँचामा प्रमिु प्रशासकीय अलधकृतिे पेश 
गिेछ। 

   (४) उपलियम (३) िमोजिमको प्रथतार्मा कुिै शािाको राय समारे्श हिु आर्श्यक देिेमा 
प्रमिु प्रशासकीय अलधकृतिे सबिजन्धत शािाको रायसमेत समारे्श गरी पेश गिेछ । 

 

८. प्रथतार् साथ संिगि् हिुपुिे कागिाताः (१) लियम ६ को उपलियम (३) िमोजिम कायवपालिकाको 
िैिकमा लिर्वयाथव कुिै वर्षय पेश गिुवपदाव वर्षयगत शािा र्ा र्डा सलमलतको कायावियिे सो वर्षयसगँ 
आर्श्यक वर्र्रर् समारे्श गरी प्रथतार् तयार गरी प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत समि पेश गिुव पिेछ । 

   (२) उपलियम (१) िमोजिम पेश िएको प्रथतार् र सो साथ पेश िएका कागिातहरु 
कािूिसबमत छि ् छैिि ् िाँच गरी कािूिसबमत ििएमा लियलमत र्ा कािूिसबमत ििाउिे जिबमेर्ारी 
प्रमिु प्रशासकीय अलधकृतको हिुेछ । 

   (३) उपलियम (१) िमोजिम पेश िएको प्रथतार् प्रमिु प्रशासकीय अलधकृतिे अध्यिको 
थर्ीकृलत लिई प्राथलमकताक्रमसमेत लिधावरर् गरी लिर्वयको िालग कायवपालिकाको िैिकमा पेश गिुव पिेछ 
। 

 

९. कायवसूचीको वर्र्रर्ाः (१) कायवपालिकाको िैिकमा छिफि हिु े वर्षयको कायवसूची लियम ८ िमोजिम 
प्राप्त प्रथतार्हरुको आधारमा प्रमिु प्रशासकीय अलधकृतिे अध्यिको लिदेशि िमोजिम तयार गिेछ ।  

   तर, अध्यििे अन्यथा आदेश ददएकोमा प्रथतार्को रुपमा पेश ििएको वर्षयिाई पलि  
छिफिको कायवसूचीमा समारे्श गिव सवकिेछ । 

   (२) िैिकको कायवसूची सामान्यताः कायवपालिकाको िैिक िथििुन्दा तीि ददि अगारै् प्रमिु 
प्रशासकीय अलधकृतिे सिै सदथयहरुिाई उपिब्ध गराउि ुपिेछ ।  

   तर, वर्षयको गजबिरता हेरी कायवपालिकाको िैिकमा छिफि हिु े प्रथतार् वर्तरर् िगरी 
मौजिक सूचिाको आधारमा पलि छिफि गिव सवकिछे ।   
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ओम प्रकाश घर्ती 
अध्यक्ष 

ममतर्तिः  

     

१०.  कायवपालिकाको िैिकाः (१) प्रमिु प्रशासकीय अलधकृतिे अध्यिको लिदेशिमा कायवपालिकाको िैिक  
िोिाउिेछ । 

  (२) प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत कायवपालिकाको सजचर्को रुपमा िैिकमा उपजथथत हिुेछ ।  

   (३) अध्यििे कायवपालिकाको िैिकको अध्यिता गिेछ । 

   (४) कायवपालिकाको िैिकको कायवसूची, लमलत, समय र थथािका सबिन्धमा कबतीमा तीि 
ददि अगारै् अध्यिको लिदेशि अिसुार कायवपालिकाका सिै सदथयिाई प्रमिु प्रशासकीय अलधकृतिे 
सूचिा ददि ुपिेछ । 

   (५) कायवपालिकाको िैिकमा कबतीमा ५१ प्रलतशत सदथय उपजथथत हिुपुिेछ । 

   (६) उपलियम (५) मा ििुसकैु कुरा िेजिएको िए तापलि उपलियम (४) िमोजिमको सूचिा 
हुँदाहँुुदै पलि ५१ प्रलतशत सदथय उपजथथत ििई गर्परुक संखया पगु्ि िसकेमा दोश्रो पटकको 
िैिकमा एक चौथाई सदथय उपजथथत िएमा पलि िैिक िथि सक्िछे । 

   (७) कायवपालिकाको िैिक सबिन्धी अन्य कायववर्लध कायवपालिकािे लिधावरर् गरे िमोजिम  
हिुेछ ।  

 

११. िैिकको लिर्वयाः  (१) सामान्यताः कायवपालिकाको िैिकको लिर्वय सर्वसबमत रुपमा हिुेछ । 

   (२) उपलियम (१) िमोजिम सर्वसबमत लिर्वय हिु िसकेमा िहमुत सदथयहरुको िार्िा 
समेटी अध्यििे गरेको लिर्वय िैिकको लिर्वय हिुेछ ।  

   

१२. लिर्वयको अलििेिाः  (१) प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत कायवपालिकाको िैिकमा उपजथथत हिुेछ र 
कायवपालिकािाट िएका  लिर्वयको  अलििेि  तयार  गिेछ । 

   (२) िैिकको लिर्वयको अलििेि छुटै्ट लिर्वय पजुथतकामा राख्नपुिेछ । 

   (३) उपलियम (२) िमोजिमको लिर्वय पजुथतका प्रमिु प्रशासकीय अलधकृतको जिबमामा 
रहिेछ । 
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ओम प्रकाश घर्ती 
अध्यक्ष 

ममतर्तिः  

 

१३. लिर्वय प्रमाजर्त तथा वर्तरर् गिेाः  (१) गाउँ कायवपालिका िैिकको लिर्वय प्रमिु प्रशासकीय अलधकृतिे  
दईु ददिलिर प्रमाजर्त गिेछ ।  

   (२) प्रमिु प्रशासकीय अलधकृतिे उपलियम (१) िमोजिम प्रमाजर्त िएको लिर्वयको प्रलत 
तीि ददि लिर गाउँ कायवपालिकाका सदथय, वर्षयगत शािा र र्डा सलमलतिाई उपिब्ध गराउि ुपिेछ 
।  

 तर, कािूि िमोजिम गोप्य राख्न ुपिे वर्षयका लिर्वय तथा सूचिाको िािकारी ददिपुिे छैि ।  

 

१४. लिर्वयको कायावन्र्यिाः (१) अिसूुची १ मा िेजिएका वर्षयहरुमा कायवपालिकािाट लिर्वय िएपलछ 
सबिजन्धत पदालधकारी र्ा लिकायिे कायावन्र्यि गिुवपिेछ । 

   (२) कायवपालिकाको लिर्वय कायावन्र्यि िए र्ा ििएको सबिन्धमा अध्यििे अिगुमि गिव 
र्ा गराउि सक्िेछ । 

   (३) उपलियम (२) िमोजिम अिगुमि गदाव र्ा गराँउदा लिर्वय कायावन्र्यि िएको िदेजिएमा 
सोको कायावन्र्यि गिव सबिजन्धत व्यजि र्ा लिकायिाई अध्यििे आर्श्यक लिदेशि ददि सक्िेछ । 

 

१५. कायवपालिकाको सलमलत गििाः  (१) कायवपालिकािे कायवपालिकामा लिर्वयको िालग पेश िएका प्रथतार्मा 
लिर्वय गिुवपूर्व आर्श्यकता अिसुार राय,सल्िाह र सझुार् लििका िालग देहाय िमोजिमका सलमलत 
रहिेछि:् 

    (क) सार्विलिक सेर्ा तथा िमता वर्कास सलमलत 

    (ि) आलथवक वर्कास सलमलत 

    (ग) सामाजिक वर्कास सलमलत 

    (घ) पूर्ावधार वर्कास सलमलत 

    (ङ) र्ातार्रर् तथा वर्पद् व्यर्थथापि सलमलत 

    (च) लिधेयक सलमलत 
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    (२) उपलियम (१) िमोजिमका कायवपालिका सलमलतमा रहिे संयोिक अध्यििे तोके 
िमोजिम र सदथयहरु कायवपालिकािे तोके िमोजिम रहिे छि ्।  

    (३) सलमलतिे आर्श्यकता अिसुार सबिजन्धत सलमलतमा िरहेको सदथय र्ा अन्य कुिै 
वर्शेषज्ञ र्ा अलधकारीिाई सलमलतको िैिकमा आमन्रर् गिव सक्िेछ । 

    (४) सलमलतको िैिकमा अध्यि थर्यं उपजथथत िएको अर्थथामा लिििाट र अन्य 
अर्थथामा सलमलतका संयोिकिाट िैिकको अध्यिता हिुेछ । सलमलतको संयोिकको अिपुजथथलतमा 
िैिकको अध्यिता िैिकमा उपजथथत सदथयहरुमध्ये ज्येष्ठ सदथयिे गिेछ । 

   (५) प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत र्ा लिििे तोकेको अलधकृतिे सलमलतको िैिकमा उपजथथत िई 
लिर्वयको अलििेि तयार गरी प्रमाजर्त गिेछ । 

  (६) उपलियम (१) िमोजिमका सलमलतहरुको कायविेर अिसूुची –३ मा उल्िेि िए िमोजिम 
हिुेछ। 

 

१६.  कायविार मिु िएपलछ कागि वफताव गिुवपिेाः  ििुसकैु कारर्िाट आफ्िो पदिाट मिु िएको सदथयिे 
पदमिु िएको सात ददिलिर आफ्िो जिबमामा रहेका सबपूर्व कागिात तथा अन्य कुिै सबपजत्त िए सो 
समेत तत्काि कायवपालिकामा िझुाई सोको लिथसा लिि ुपिेछ । 

१७.  प्रर्िा तथा सूचिा अलधकारी तोक्िाेः  (१) कायवपालिकािे आफूिे सबपादि गरेका कायव र्ा लिर्वयहरु 
सार्विलिक िािकारीमा ल्याउि कुिै सदथयिाई प्रर्िा तोक्िेछ । 

   (२) उपलियम (१)िमोजिम तोवकिे प्रर्िािे कायवपालिकाको तफव िाट िारी गिुवपिे 
सार्विलिक महत्र्को सूचिा, र्िव्य, वर्ज्ञलप्त आदद सार्विलिक गिे कायव समेत गिव सक्िेछ । 

  (३) प्रमिु प्रशासकीय अलधकृतिे कुिै एक अलधकृतथतरको कमवचारीिाई सूचिा अलधकारी तोक्िेछ 
। 

  (४) उपलियम (३) र्मोजिम तोवकि े सूचिा अलधकारीुेिे कायवपालिकासंग सबर्जन्धत सूचिा कािूि 
र्मोजिम प्रर्ाह गिेछ । 

 

पररच्छेद ३ 



 

8 
 

ओम प्रकाश घर्ती 
अध्यक्ष 
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प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत, वर्षयगत शािा, र्डा सलमलतिाट कामको फर्छ्यौट 

१८. प्रमिु प्रशासकीय अलधकृतको काम, कतवव्य र अलधकाराः (१) गाउँपालिकाको प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत 
गाउँ कायवपालिकाको सजचर् हिुेछ । 

   (२) प्रचलित कािूि तथा यस लियमार्िीको अधीिमा रही अध्यिको लिदेशि र मातहतमा 
रही गाउँ कायवपालिकाको सजचर्को प्रमिु काम र कतवव्य देहाय िमोजिम हिुछेाः 

(क) गाउँ कायवपालिका तथा गाउँ सिािाट िएका लिर्वयहरु कायावन्र्यि गिे गराउिे र 
सोको अिगुमि गिे ।  

(ि) अध्यििाई गाउँ सिा र कायवपालिका तथा सो अन्तगवतका लिकायहरुको महत्र्पूर्व 
काम कारर्ाहीहरुको वर्षयमा समय समयमा िािकारी गराउिे । 

(ग) गाउँ कायवपालिका अन्तरगतका सिै लिकायहरुको काम कारिाहीिाई चथुत र 
प्रिार्कारी ििाउि आर्श्यक लिदेशि ददि,े अिगुमि र सपुरररे्िर् गिे । 

(घ) प्रचलित कािूि िमोजिम गाउँ कायवपालिकाको प्रशासलिक तथा आलथवक कायव 
सबपादि गिे गराउिे ।  

(ङ) प्रचलित कािूििे तोकेका अन्य कामहरु गिे । 

 

१९. अलधकार प्रत्यायोििाः (१) प्रमिु प्रशासकीय अलधकृतिे आफूिाई प्राप्त अलधकारमध्ये कुिै अलधकार 
लिषयगत शािा, उपशािा र्ा गाउँपालिकाको कुिै कमवचारी र्ा र्डा सजचर्िाई प्रत्यायोिि गरी कायव 
सबपादि गिव सक्िछे ।   

   (२) उपलियम (१) िमोजिम अलधकार प्रत्यायोिि लिजित रुपमा हिुपुिेछ र एक पटक 
प्रत्यायोिि गरेको अलधकार वर्शेष कारर् परी वफताव लििपुिे िएमा सोको औजचत्य सवहतको िािकारी 
अध्यिमाफव त कायवपालिकािाई गराउि ुपिेछ । 

   (३) आफूिाई प्रत्यायोजित अलधकार प्रयोग गिुव सबिजन्धत अलधकारीको कतवव्य हिुछे ।  

२०. र्डा सलमलतिाट कामको फर्छ्यौटाः (१) गाउँ कायवपालिका (कायव वर्िािि) लियमार्िी, २०७८ मा 
िएको व्यर्थथा अिरुुप र्डा सलमलतिाट गररि े कामहरु र्डाअध्यि र्ा लििको लिदेशिमा सबपादि 
गररिेछ । 
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  (२) एकिन्दा िढी र्डासगँ सरोकार राख्न े वर्षय र्ा र्डा सलमलतिे गिेगरी थपष्ट रुपमा वकटाि 
ििएका वर्षय र्ा थर्ीकृत िावषवक कायवक्रममा िसमेटीएका वर्षयमा र्डा सलमलतिे गाउँ कायवपालिकामा 
पेश गरी प्राप्त लिदेशि िमोजिम गिुव पिेछ । 

२१. वर्षयगत शािािाट कामको फर्छ्यौटाः (१) िेपािको संवर्धाि तथा प्रचलित कािूििे थथािीय तहमा 
हथतान्तरर् िै आएका जशिा, थर्ाथ्य, कृवष, पश ु वर्कास, लसंचाई, िािेपािी तथा सरसफाई, थथािीय 
आलथवक वर्कास, पूर्ावधार वर्कासिगायतका अन्य कायवक्रमहरु र गाउँ कायवपालिका कायववर्िािि 
लियमार्िी,२०७८ िमोजिम लिषयगत शािािाट संचािि हिुे कामहरु कायवपालिकाको लिर्वयको 
अलधिमा रही लिषयगत शािा प्रमिुको लिदेशि र लियन्रर्मा सबपादि गररिेछ ।  

   (२) गाउँपालिकािे आफ्िो संजचत कोषिाट संचािि गिे वर्षयगत िेरसँग सबिजन्धत 
वर्षयका सिै कायवक्रम उपलियम (१) िमोजिमका वर्षयगत शािा माफव त कायावन्र्यि गिेछ । 

२२. प्रमिु प्रशासकीय अलधकृतिाट कामको फर्छ्यौटाः (१)कायवपालिकािे गिे ििी तोवकएका कामहरुमध्ये 
र्डा सलमलत र वर्षयगत शािािाट सबपादि गिे गरी वकटाि गररएका काम िाहेकका अन्य सिै 
कामहरु तथा संघ र प्रदेश तहिाट प्रत्यायोिि िएका कामहरु अध्यिको सामान्य लिदेशिमा रही प्रमिु 
प्रशासकीय अलधकृतिाट सबपादि हिुेछ।  

   (२) उपलियम (१) िमोजिम गररिे कामहरु प्रमिु प्रशासकीय अलधकृतिे गाउँपालिकाको 
वर्षयगत शािा तथा र्डा कायावियमाफव त सबपन्न गराउि सक्िछे । लिििे आफ्िो लिदेशि र 
लियन्रर्मा सबपादि गरेका कामहरुको प्रगलत वर्र्रर् लियलमत रुपमा अध्यि समि र आर्लधक रुपमा 
कायवपालिका समि प्रथततु गिुव पिेछ।  

   (३) प्रचलित कािूिमा कायवपालिका र्ा अध्यििाट प्रत्यायोिि िएका कामहरु प्रमिु 
प्रशासकीय अलधकृतिे सबपादि गिेछ । 

 

  

पररच्छेद ४ 

वर्वर्ध 
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२३. परामशव लििपुिेाः (१) देहायका लिषयमा लिर्वय गिुवपूर्व अध्यििे प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत माफव त 
सबिजन्धत शािा (वर्त्त व्यर्थथापि शािा, योििा शािा, प्रशासि शािा, कािूिसंग सबिजन्धत शािा)को 
परामशव लिि ुपिेछ । 

 थर्ीकृत िावषवक कायवक्रमिन्दा िाहेकका कायवक्रम सञ्चािि गिे वर्षय, 

 थर्ीकृत िावषवक कायवक्रममा हेरफेर र्ा संशोधि गिे वर्षय, 

 अन्य लिकायसँगको समन्र्यमा कायव सञ्चािि गिे वर्षय, 

 ियाँ लियम, आदेश, लिदेजशका र्ा कायववर्लध िारी गिुवपिे वर्षय, 

 कर, शलु्क, दथतरु सबिन्धी वर्षय, 

   (२) उपलियम (१) िमोजिम लिर्वय िएका वर्षयहरु कायवपालिका र्ा गाउँसिामा छिफिका 
िालग प्रथततु गररिेछ । 

२४. वर्धेयक सबिन्धी कायववर्लधाः (१) गाउँ कायवपालिकाकोतफव िाट सिासमि प्रथततु गररिे वर्धेयकको 
मथयौदा थर्ीकृलतका िालग प्रमिु प्रशासकीय अलधकृतिे अध्यिमाफव त कायवपालिकाको िैिकमा पेश गिुव 
पिेछ । 

   (२) उपलियम (१) िमोजिम लिधेयक तिुवमा गिवको िालग एक लिधेयक सलमलत रहिे छ । 
लिधेयक मथयौदा गिव प्रमिु प्रशासकीय अलधकृतिे आर्श्यक व्यर्थथा लमिाउिे छ । 

   (३) उपलियम (१) िमोजिम पेश िएको वर्धेयकको मथयौदामा गाउँ कायवपालिकाको 
थर्ीकृलत प्राप्त िएपलछ अध्यििे सिासमि पेश गिुव पिेछ । 

२५. श्रोत अिमुाि सलमलत, रािथर् र व्ययको अिमुाि (ििेट) र कर सबिन्धी प्रथतार्ाः (१) प्रत्येक र्षव गाउँ 
कायवपालिकाको िावषवक ििेट तयार गिवको िालग अध्यिको संयोिकत्र्मा स्रोत अिमुाि सलमलत तथा 
उपाध्यिको संयोिकत्र्मा कायवक्रम तथा ििेट तिुवमा सलमलत गिि हिुेछ । 

   (२) उपलियम (१) िमोजिमका सलमलतमा रहिे सदथय तथा सदथय सजचर् कायवपालिकािे 
तोकेिमोजिम हिुछे । 

   (३) उपलियम (१) िमोजिम गदित सलमलतिे तयार गरेको ििेट तथा कायवक्रम वर्लियोिि 
वर्धेयकको रुपमा अध्यि र्ा लिििे तोकेको आलथवक िेर हेिे कायवपालिकाको सदथयमाफव त गाउँ 
सिामा पेश गररिेछ । 



 

11 
 

ओम प्रकाश घर्ती 
अध्यक्ष 

ममतर्तिः  

   (४) उपलियम (२) िमोजिम पेश िएको वर्लियोिि वर्धेयकसिािाट थर्ीकृत िई 
अध्यििाट प्रमार्ीकरर् िएपलछ िागू हिुछे । 

 

२६. गोपिीयता राख्नपुिेाः कुिै पलि सदथयिे आफू पदमा िहाि छँदा गरेको काममा गोपलियता राख्नपुिे 
वर्षयमा पदमा िहाि रहेको अर्धीमा र्ा पदमा िरहेको अर्थथामा समेत अलधकार प्राप्त  अलधकारीिाई 
िाहेक अन्य कसैिाई कुिै वकलसमिे िािकारी ददि र्ा प्रकट गिव हदैुि । 

    तर, प्रचलित कािूििे गोप्य राख्न िपिे ििी तोवकएका वर्षयमा िािकारी ददि यस 
लियमिे र्ाधा परु् याएको मालििे छैि । 

२७. समन्र्य गिेाः कायवपालिकािे आफुिे सबपादि गिे कामको लसिलसिामा आर्श्यकता अिसुार देहायका 
लिकायहरुसँग समन्र्य गिव सक्िेछाः– 

(क) न्यावयक सलमलत,  

(ि) अन्य थथािीय तह,  

(ग) जिल्िाजथथत सरुिा लिकायहरु, 

(घ) जिल्िाजथथत प्रदेश तथा संघका सरकारी कायावियहरु, 

(ङ) जिल्िा समन्र्य सलमलत, 

(च) प्रदेशजथथत गाँउपालिका हेिे वर्िाग र्ा मन्रािय, 

(छ) संघको संघीय मालमिा हेिे मन्रािय, र 

(ि) अन्य आर्श्यक संघ, संथथा र्ा लिकायहरु । 

२८. िैिकमा िाग लिि िहिुाेः कायवपालिकाको िैिकमा कुिै सदथयको लििी थर्ाथव लिवहत िएको वर्षय उपर 
छिफि हिुे िएमा त्यथतो सदथयिे िाग लिि हदैुि । त्यथतो अर्थथा िएमा सबिजन्धत सदथयिे सोको 
िािकारी अध्यििाई गराउि ुपिेछ । 

२९. सहयोग माग्ि सक्िाेः (१) कायवपालिकािे लियम २७ मा उल्िेि िएका लिकायहरुसँग आर्श्यकता 
अिसुार सहयोग लिि सक्िछे । 
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  (२) उपलियम (१) िमोजिम सहयोग गिे जिबमेर्ारी सबिजन्धत सिैको हिुेछ । 
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अिसूुची – १ 

गाउँ कायवपालिकाको िैिकमा पेश गिुवपिे वर्षयहरु 

(लियम ७ को उपलियम (१) संग सबिजन्धत) 

 

१.  सिामा पेश हिुे वर्धेयक, 

२.  रािथर् र व्ययको अिमुाि (ििेट), परुक अिमुाि र उधारो िचव, 

३. करसबिन्धी प्रथतार्हरु, 

४.  अध्यििे गाउँ कायवपालिकामा पेश गिव लिदेशि ददएको वर्षय र्ा गाउँ कायवपालिकामा पेश गिुव पिे 
ििी गाउँ कायवपालिकािे लिर्वय गरेको वर्षय ।  

५.  प्रचलित कािूि िमोजिम िारी गिुवपिे लियम, लिदेजशका, कायववर्लध र्ा आदेश, 

६.  गाउँपालिकािे िारी गिे कुिै िीलत र्ा त्यथतो िीलतमा हिु ेपररर्तवि, 

७.  अल्पकािीि, मध्यकािीि र दीघवकािीि समष्टीगत र्ा िेरगत वर्कास योििा, कायवक्रम, रर्िीलत 
लिधावरर् सबिन्धी,  

८.  कायाविय र्ा शािाहरुको संगिि संरचिामा पररर्तवि र्ा थथािान्तरर् सबिन्धी, 

९.  राविय र्ा अन्र्तराविय संथथाहरुसँगको िलगिी सबिन्ध थथापिा, 

१०. गाउँपालिकािे लििे ऋर् र्ा रै्देजशक अिदुािमा संचािि हिुे योििाको संझौता सबिन्धी, 

११.  गाउँपालिकाको प्रलतलिलधत्र् हिुे गरी गररिे दईुपिीय र्ा िहपुिीय र्ाताव, सिा सबमेिि र्ा सरकारी 
भ्रमर्मा िाग लिि ेर्ा प्रलतलिधी पिाउि,े 

१२. प्रमिु प्रशासकीय अलधकृतिाई वर्देशमा हिुे गोष्ठी, अध्ययि अर्िोकि भ्रमर्मा पिाउिे, 

१३.  गाउँपालिकाको कमवचारी दरिन्दी थर्ीकृलत, सेर्ा सवुर्धा सबिन्धी कािूि लिमावर् र पररर्तवि, 

१४.  थथािीय सार्विलिक वर्दा लिधावरर् गिे, 

१५. प्रचलित कािूििमोजिम गाउँ कायवपालिकािाट लिर्वय हिु ुपिे ििी तोवकएका अन्य वर्षय । 
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अिसूुची – २ 

प्रथतार्को ढाचँा 
(लियम २४ को उपलियम (१) संग सबिजन्धत) 

k'yf pQ/u+uf गाउँपालिका 

गाउँ कायवपालिकाको कायाविय, तकसेरा 

रुकुम पूर्व जिल्िा,  िजुबििी प्रदेश 

 

वर्षयाः– ................................................ । 

 

प्रथतार् पेश गिव अध्यििाट थर्ीकृलत प्राप्त लमलत ुाः– 

१. वर्षयको संजिप्त व्यहोरााः 

२. प्राप्त परामशव तथा अन्य सान्दलिवक कुरााः– 

३. प्रथतार् पेश गिुव पिावको कारर् र सबिजन्धत शािाको रायाः– 

४. लिर्वय हिु ुपिे व्यहोरााः – 

 

िोटाः प्रथतार् तयार गदाव देहायका कुराहरुमा ध्याि ददिपुिे छाः– 

१. “वर्षयको संजिप्त व्यहोरा” अन्तगवत रहिे वर्िरर्ाः  

 वर्षयिथतकुो पषृ्ठिमूीमा यसिारे पवहिे कुिै लिर्वय िएको िए सोको वर्िरर्, प्रथतावर्त लिर्वय कायावन्र्यि 
प्रकृया, समयार्धी, कायविरे, कायावन्र्यि गिे लिकाय र िाग्िे आलथवक दावयत्र् िए सो समेत उल्िेि गरी 
कुिै योििाको वर्षय िए सो िारे छोटकरी वर्िरर् उल्िेि गिे ।  

२. “प्राप्त परामशव तथा अन्य सान्दलिवक कुरा” अन्तगवत कायवपालिका सलमलतहरु र अन्य लिकाय तथा 
वर्शेषज्ञहरुिे कुिै परामशव ददएको िए सो समेत उल्िेि गिे । साथै वर्षयसंग सबिजन्धत िक्शा, 
लडिाइि र्ा जचर िए सो समेत समारे्श गिे । कािूिी परामशव लिएको िए प्रलतलिपी समेत समािेश 
गिे। 



 

15 
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अध्यक्ष 

ममतर्तिः  

३. “प्रथतार् पेश गिुव पिावको कारर् र सबिजन्धत शािाको राय” अन्तगवत सबिजन्धत वर्षयमा आई परेको 
कदििाई र समथया, प्रथतावर्त लिर्वयको औजचत्य र आर्श्यकता तथा त्यसिाट पिव सक्िे प्रिार् समारे्श 
गिे । 

४. “लिर्वय हिु ु पिे व्यहोरा” अन्तगवत ििु लिषयमा िे िथतो लिर्वय हिु प्रथतार् गररएको हो सोको थपष्ट 
व्यहोरा राख्न े। 
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ममतर्तिः  

 

अिसूुची – ३ 

कायवपालिका सलमलतको कायविरे 

(लियम १५ को उपलियम (१) संग सबिजन्धत) 

 

क. सार्विलिक सेर्ा तथा िमता वर्कास सलमलतको कायविरेाः 
 १. संगिि संरचिा, दरिन्दी र कायववर्र्रर् 

 २. सशुासि र सेर्ा प्रर्ाह  

 ३. िमता वर्काससबिन्धी वर्षय  

 

ि. सामाजिक वर्कास सलमलतको कायविरेाः 
 १. जशिा तथा िेिकूदसबिन्धी 
 २. वर्ज्ञाि  तथा प्रवर्धीसबिन्धी 
 ३. थर्ाथ्य तथा ििसंखया सबिन्धी 
 ४. िैंलगक समािता र सामाजिक समारे्शीकरर् सबिन्धी 
 ५. सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संथथासबिन्धी 
 

ग. पूर्ावधार वर्कास सलमलतको कायविरेाः 
 १. अल्पकािीि तथा दीघवकािीि िीलत, योििा र कायवक्रम सबिन्धी 
 २. उद्योग, र्ाजर्ज्य, श्रम, रोिगार तथा र्िार व्यिथथापिसबिन्धी 
 ३. कृवष, लसंचाई, सहकारी र गररिी लिर्ारर्सबिन्धी 
 ४. पयवटि प्रर्र्द्विसबिन्धी 
 ५. सूचिा तथा संचारसबिन्धी 
 ६. िािेपािी तथा सरसफाई, सडक तथा िौलतक योििा र पूर्ावधार वर्काससबिन्धी 
 ७. वर्द्यतु र उिाव सबिन्धी 
 ८. िथती वर्कास, शहरी योििा र िर्ि लिमावर् सबिन्धी 
 

घ. वर्धेयक सलमलतको कायविरेाः 
 १. गाउँ सिामा पेश हिुे वर्धेयकसबिन्धी 
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अध्यक्ष 
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 २. गाउँ सिामा पेश हिुे लियम, वर्लियम, कायववर्धीसबिन्धी 
 ३. कुिै कािूिी प्रश्न समारे्श िएको िीलत तथा कायवक्रमसबिन्धी 
 

ङ. आलथवक वर्कास सलमलतको कायविरेाः 
 १. ििेट तथा स्रोत पररचािि सबिन्धी 
 २. कृवष वर्कास सबिन्धी 
 ३. पश ुपंिी वर्कास सबिन्धी 
 ४. िागररकको आयआिवि सबिन्धी 
 ५. स्रोतहरुको पवहचाि सबिन्धी 
 

च. र्ातार्रर् तथा वर्पद व्यर्थथापि सलमलतको कायविरेाः 
 १. र्ातार्रर् संरिर् तथा हररयािी प्रर्दवि सबिन्धी 
 २. फोहोर मैिा ब्यर्थथापि सबिन्धी 
 ३.  र्ि संरिर् सबिन्धी  
 ४.  गाउँको सौन्दयवताको संरिर् तथा वर्कास सबिन्धी 
 ५. वर्पद पूर्व तयारी सबिन्धी 
 ६. वर्पदको समयमा गिुवपिे कामहरु सबिन्धी 
 ७. वर्पद पछालडको ब्यर्थथापि सबिन्धी 
 ८. र्ि, र्ातािरर् र िमूी व्यर्थथापि  

  

 


