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आलिताि गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) लनर्माविी, २०७९ 

गाउँपालिकाको राजपत्रमा प्रकाशित लमलत 

        २०७९।०२।१२ 

गाउँ कार्यपालिकाबाट गररन े कार्यिाई व्र्वशथित गनय नेपािको संववधानको धारा २१८, थिानीर् 
सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दफा १६ िे ददएको अलधकार प्रर्ोग गरी आलिताि गाउँ कार्यपालिकािे 
आलिताि गाउँपालिकाको कार्य सम्पादनका िालग देहार्का लनर्महरु बनाएको छ ।  

पररच्छेद -१ 

प्रारशम्िक 

१.  संशिप्त नाम र प्रारम्ि : (१) र्स लनर्माविीको नाम "आलिताि गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका 
(कार्य सम्पादन) लनर्माविी, २०७९" रहेको छ ।  

 (२) र्ो लनर्माविी तरुुन्त प्रारम्ि हनुेछ । 

२.  पररिाषा : ववर्र् वा प्रसङ्गिे अको अिय निागेमा र्स लनर्माविीमा-  

(क)  "गाउँपालिका" िन्नािे आलिताि गाउँपालिका सम्झन ुपदयछ । 

(ख)  "कार्यपालिका" िन् नािे आलिताि गाउँ कार्यपालिका सम्झन ुपदयछ । 

(ग)  "वडा सलमलत" िन् नािे आलिताि गाउँपालिकाको वडा सलमलत सम्झन ुपदयछ । 

(घ)  "अध्र्ि" िन् नािे आलिताि गाउँ कार्यपालिकाको अध्र्ि सम्झन ुपदयछ । 

(ङ)  "उपाध्र्ि" िन् नािे आलिताि गाउँ कार्यपालिकाको उपाध्र्ि सम्झन ुपदयछ । 

(च)  "वडा अध्र्ि" िन् नािे आलिताि गाउपालिकाको वडा अध्र्ि सम्झन ुपदयछ । 

(छ)  "प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत" िन् नािे आलिताि गाउँपलिकाको प्रमखु प्रिासकीर् 
अलधकृत सम्झन ुपदयछ । 

(ज) "सदथर्" िन् नािे आलिताि गाउँ कार्यपालिकाको सदथर् सम्झन ुपदयछ । सो 
िब्दिे कार्यपालिकाको अध्र्ि, उपाध्र्ि तिा वडाअध्र्ि समेतिाई जनाउँदछ । 

(झ)  "सिा" िन् नािे आलिताि गाउँपालिकाको गाउँसिािाई सम्झन ुपदयछ । 

(ञ)  "कार्य वविाजन लनर्माविी" आलिताि गाउँपालिकाको आलिताि गाउँपालिका गाउँ 
कार्यपालिका (कार्य वविाजन) लनर्माविी २०७९ सम्झन ुपदयछ ।  

(ट)  "वडा सशचव" िन् नािे आलिताि गाउँपालिकाको वडा सलमलतको सशचवको कामकाज 
गनय खवटएको कमयचारी सम्झन ुपदयछ । 
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३.  कामको फर्छ्यौट : (१) गाउँ कार्यपालिकाको कार्य सम्पादन र कामको फर्छ्यौट र्स लनर्माविीमा 
िएको व्र्वथिा बमोशजम हनुछे ।  

  (२) उपलनर्म (१) बमोशजमको कामको फर्छ्यौट गदाय तोवकएको अलधकारी वा लनकार्बाट 
गनुय पनेछ।  

पररच्छेद -२ 

अध्र्िबाट कामको फर्छ्यौट 

४.  अध्र्ििे सम्पादन गने काम : (१) संववधान र अन्र् प्रचलित कानूनको अलधनमा रही गाउँपालिकाको 
सामान्र् लनदेिन, लनर्न्त्र र संचािन गने प्रमूख शजम्मेवारी अध्र्िको हनुेछ ।  

(२) प्रचलित कानूनमा कार्यपालिकाको अध्र्ििे गने िनी वकटान िएका कामहरु लनज थवरं् 
वा लनजबाट अलधकार प्रत्र्ार्ोजन िए बमोशजम समपादन हनुेछ । 

(३) उपलनर्म (२) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको िए तापलन प्रचलित कानूनमा अध्र्ििे गने 
िनी वकटान निएका कामको सम्बन्धमा कार्यपालिकाबाट सम्पादन हनुे कार्यको सामन्र् रेखदेख, 
संचािन र लनर्न्त्रण गने शजम्मेवारी अध्र्िको हनुेछ ।  

(४) उपलनर्म (१) बमोशजमको शजम्मेवारी परुा गने क्रममा अध्र्ििे कार्यपालिका 
अन्तगयतका लनकार्हरुमा प्रचलित कानून तिा थवीकृत नीलत तिा लनणयर् अनरुुप कार्य संचािन 
िईरहेको छ, छैन लनरीिण गने, वडा सलमलतहरु बीच समन्वर् गने, ववषर्त िाखा/कार्ायिर्हरुिाई 
लनदेिन ददन र आवश्र्कता अनसुार कामको प्रगलत वववरण लिने कार्य गनय सक्नछे । 

(५) अध्र्ि कुनै कारणवि उपशथित नरहेको अवथिामा र्स लनर्माविी बमोशजम अध्र्ििे 
गनुयपने काम उपाध्र्ि वा लनजको समेत अनपुशथिलतमा अध्र्ििे तोकेको कार्यपालिकाको सदथर्िे 
त्र्थतो काम सम्पादन गनय सक्नेछ । 

तर, प्रचलित कानूनमा अन्र्िा व्र्वथिा िएकोमा सोही व्र्वथिा बमोशजम हनुेछ ।  
(६) कार्यपालिकाको कुनै सदथर् अनपुशथित िएमा त्र्थतो सदथर्िे गनुयपने कामको िालग 

अध्र्ििे अको सदथर्िाई शजम्मेवारी तोक्न सक्नछे । 

५.  अध्र्ििे लनणयर् गनुयपने : (१) सिा र कार्यपालिकामा पेि हनुे ववषर् वाहेक दईु वा दईुिन्दा बढी 
वडासलमलत र ववषर्गत िाखाहरुबीच कुनै मतिेद हनु गएमा अध्र्ििे गरेको लनणयर् अन्तम हनुछे ।   

(२) उपलनर्म (१) बमोशजम मतिेद िएको ववषर् लनणयर्का िालग प्रमखु प्रिासकीर् 
अलधकृतिे अध्र्ि समि पेि गनुय पनेछ । 

(३) सिा वा कार्यपालिकामा पेि हनुे ववषर् बाहेकका सहकार्य तिा समन्वर्का िालग प्रदेि 
वा संघमा पेि गनुय पने ववषर्का सम्बन्धमा अध्र्ििे गरेको लनणयर् अशन्तम हनुेछ । 
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६.  अलधकार प्रत्र्ोजन गनय सक्न े : (१) कर िगाउने, कर छुट ददन वा ऋण लिन जथता ववषर् र 
सिामा पेि गनुयपने बाहेकका अन्र् ववषर्मा कार्यपालिकािे अध्र्ि वा उपाध्र्ि वा सदथर्िाई 
अलधकार प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नेछ ।  

(२) अध्र्ििे प्रचलित कानून बमोशजम आफुिाई प्राप्त अलधकारमध्रे् कुनै अलधकार 
उपाध्र्ि वा सदथर् वा प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत, ववषर्गत िाखाका प्रमखु वा वडा अध्र्ििाई 
प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नेछ । 

(३) उपलनर्म (१) र (२) बमोशजम प्रत्र्ार्ोशजत अलधकारको प्रर्ोग गरी सम्पादन गररएका 
कामको ववषर्मा सम्बशन्धत अलधकारीिे कार्यपालिका समि मालसक रुपमा प्रगलत वववरण पेि गनुय 
पनेछ । 

(४) आफूिाई प्रत्र्ार्ोशजत अददकारको शजम्मेवारीपूवयक प्रर्ोग गनुय सम्बशन्धत अलधकारको 
कतयव्र् हनुेछ । 

  पररच्छेद -३ 

गाउँ कार्यपालिकाबाट कामको फर्छ्यौट 

७.  कार्यपालिकामा पेि गनुयपने ववषर् : (१) अनसूुची-१ मा उल्िेशखत ववषर्हरुको लनणयर् गदाय प्रमखु 
प्रिासकीर् अलधकृतिे अध्र्िको लनदेिन अनसुार गाउँ कार्यपालिकामा प्रथताव पेि गनुय पनेछ । 

(२) उपलनर्म (१) मा िेशखएका ववषर्मध्रे् कुनै ववषर्मा लनर्म २१ बमोशजम गदित 
सलमलतबाट लनणयर् लिन सक्न ेगरी कार्यपालिकािे शजम्मेवारी समु्पन सक्नछे । 

(३) उपलनर्म (१) बमोशजम अध्र्ििे अन्र्िा आदेि ददएमा बाहेक गाउँ कार्यपालिकाको 
बैिकमा पेि हनुे प्रथताव सामान्र्तर्ा अनसूुची-२ बमोशजमको ढाँचामा प्रमखु प्रिसाकीर् अलधकृतिे 
पेि गनेछ । 

(४) उपलनर्म (३) बमोशजमको प्रथतावमा कुनै िाखाको रार् समावेि हनु आवश्र्क देखेमा 
प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतिे सम्बशन्धत िाखाको राज समेत समावेि गरी पेि गनेछ । 

८.  प्रथताव साि संिग्न हनुपुने कागजात : (१) लनर्म ६ को उपलनर्म (३) बमोशजम कार्यपालिकाको 
बैिकमा लनणयर्ािय कुनै ववषर् पेि गनुयपदाय ववषर्गत िाखा वा वडा सलमलतको कार्ायिर्िे सो 
ववषर्सँग आवश्र्क वववरण समावेि गरी प्रथताव तर्ार गरी प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत समि पेि 
गनुय पनेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोशजम पेि िएको प्रथताव र सो साि पेि िएका कागजातहरु 
कानूनसम्मत छन ्छैनन ्जाँच गरी कानूनसम्मत निएमा लनर्लमत वा कानूनसम्मत बनाउने शजम्मेवारी 
प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतको हनुेछ । 
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(३) उपलनर्म (१) बमोशजम पेि िएको प्रथताव प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतिे अध्र्िको 
थवीकृलत लिई प्रािलमकताक्रम समेत लनधायरण गरी लनणयर्को िालग कार्यपालिकाको बैिकमा पेि गनुय 
पनेछ । 

९. कार्यसूचीको वववरण : (१) कार्यपालिकाको बैिकमा छिफि हनु े ववषर्को कार्यसूची लनर्म ८ 
बमोशजम प्राप्त प्रथतावहरुको आधारमा प्रमखु प्रिसाकीर् अलधकृतिे अध्र्िको लनदेिन बमोशजम तर्ार 
गनेछ । 

तर, अध्र्ििे अन्र्िा आदेि ददएकोकमा प्रथतावको रुपमा पेि निएको ववर्षिाई पलन 
छिफिको कार्यसूचीमा समावेि गनय सवकनेछ । 

(२) बैिकको कार्यसूची सामान्र्त: कार्यपालिकाको बैिक बथनिुन्दा तीन ददन अगावै प्रमखु 
प्रिासकीर् अलधकृतिे सबै सदथर्हरुिाई उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

तर, ववषर्को गशम्िरता हेरी कार्यपालिकाको बैिकमा छिफि हनुे प्रथताव ववतरण नगरी 
मौशखक सूचनाको आधारमा पलन छिफि गनय सवकनछे । 

१०.  कार्यपालिका बैिक : (१) प्रमकु प्रिासकीर् अलधकृतिे अध्र्िको लनदेिनमा कार्यपालिकाको बैिक 
बोिाउनेछ । 

(२) प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत कार्यपालिकाको सशचवको रुपमा बैिकमा उपशथित हनुेछ । 

(३) अध्र्ििे कार्यपालिकाको बैिको अध्र्िता गनेछ । 

(४) कार्यपालिकाको बैिकको कार्यसूची, लमलत, समर् र थिानका सम्बन्धमा कम्तीमा तीन 
ददन अगावै अध्र्िको लनदेिन अनसुार कार्यपालिकाका सबै सदथर्िाई प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतिे 
सूचना ददनपुनेछ । 

(५) कार्ायपालिकाको बैिकमा कम्तीमा एकाउन् न प्रलतित सदथर् उपशथित हनुपुनेछ । 

(६) उपलनर्म (५) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको िएतापलन उपलनर्म (४) बमोशजमको सूचना 
हुँदाहदैु पलन एकाउन् न प्रलतित सदथर् उपशथित निई गणपरुक संख्र्ा पगु्न नसकेमा दोस्रो पटकको 
बैिकमा एक चौिाई सदथर् उपशथित िएमा पलन बैिक बथन सक्नछे । 

(७) कार्यपालिकाको बैिक सम्बन्धी अन्र् कार्यववलध कार्यपालिकािे लनधायरण गरे बमोशजम 
हनुेछ। 

११.  बैिकको लनणयर् : (१) सामान्र्त: कार्यपालिकाको बैिकको लनणयर् सवयसम्मत रुपमा हनुेछ। 

(२) उपलनर्म (१) बमोशजम सवयसम्मत लनणयर् हनु नसकी मत वविाजन हनु ेअवथिा िएमा 
अध्र्ि सवहत बहमुत सदथर्िे गरेको लनणयर् बैिकको लनणयर् मालननेछ । 

१२.  लनणयर्को अलििेख : (१) प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत कार्यपालिकाको बैिकमा उपशथित हनुेछ र 
कार्यपालिकाबाट िएका लनणयर्को अलििेख तर्ार गनेछ । 
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(२) बैिकको लनणयर्को अलििेख छुटै्ट लनणयर् पशुथतकामा राख् नपुनेछ । 

(३) उपलनर्म (२) बमोशजमको लनणयर् पशुथतका प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतको शजम्मामा 
रहनेछ । 

१३.  लनणयर् प्रमाशणत तिा ववतरण गने : (१) गाउँ कार्यपालिका बैिकको लनणयर् प्रमखु प्रिासकीर् 
अलधकृतिे दईु ददनलित्र प्रमाशणत गनेछ । 

(२) प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतिे उपलनर्म (१) बमोशजम प्रमाशणत िएको लनणयर्को प्रलत 
तीन ददन लित्र गाउँ कार्यपालिकाका सदथर्, ववषर्त िाखा र वडा सलमलतिाई उपिब्ध गराउन ु
पनेछ। 

तर, कानून बमोशजम गोप्र् राख् न ुपनय ववषर्का लनणयर् तिा सूचनाको जानकारी ददनपुनेछैन । 

१४.  लनणयर्को कार्यन्वर्न : (१) अनसूुची-१ मा िेशखएका ववषर्हरुमा कार्यपालिकाबाट लनणयर् िएपलछ 
सम्बशन्धत पदालधकारी वा लनकार्िे कार्ायन्वर्न गनुय पनेछ । 

(२) कार्यपालिकाको लनणयर् कार्ायन्वर्न िए वा निएको सम्बन्धमा अध्र्ििे अनगुमन गनय 
वा गराउन सक्नेछ । 

(३) उपलनर्म (२) बमोशजम अनगुमन गदाय वा गराउदा लनणयर् कार्ायन्वर्न िएको नदेशखएमा 
सोको कार्ायन्वर्न गनय सम्बशन्धत व्र्शि वा लनकार्िाई अध्र्ििे आवश्र्क लनदेिन ददन सक्नेछ । 

१५.  कार्यपालिकाको सलमलत गिन : (१) कार्यपालिकािे कार्यपालिकामा लनणयर्को िालग पेि िएका 
प्रथतावमा लनणयर् गनुयपूवय आवश्र्कता अनसुार रार्, सल्िाह र सझुाव लिनका िालग देहार् बमोशजमका 
सलमलत रहनेछन ् 

(क) सामाशजक ववकास सलमलत 

(ख) पूवायधार ववकास सलमलत 

(ग) आलियक ववकास सलमलत 

(घ) वन, वातावरण तिा ववपद् व्र्वथिापन सलमलत 

(ङ) संथिागत ववकास तिा सेवा प्रवाह सलमलत 

(च) ववत्तीर् व्र्वथिापन तिा सिुासन सलमलत 

(२) उपलनर्म (१) बमोशजमका कार्यपालिकाका सलमलतमा रहने संर्ोजक अध्र्ििे तोके 
बमोशजम र सदथर्हरु कार्यपालिकािे तोके बमोशजम रहने छन ्। 

(३) सलमलतिे आवश्र्कता अनसुार सम्बशन्धत सलमलतमा नरहेको सदथर् वा अन्र् कुनै 
वविेषज्ञ वा अलधकारीिाई सलमलतको बैिकमा आमन्त्रण गने सक्नेछ । 
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(४) सलमलतको बैिकमा अध्र्ि थवरं् उपशथित िएको अवथिामा लनजबाट र अन्र् अवथिामा 
सलमलतका संर्ोजकबाट बैिकको अध्र्िता हनुेछ । सलमलतको संर्ोजकको अनपुशथिलतमा बैिकको 
अध्र्िता बैिकमा उपशथित सदथर्हरुमध्रे् ज्र्ष्ठ सदथर्िे गनेछ । 

(५) प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत वा लनजिे तोकेको अलधकृतिे सलमलतको बैिकमा उपशथित 
िई लनणयर्को अलििेख तर्ार गरी प्रमाशणत गनेछ । 

(६) उपलनर्म (१) बमोशजमका सलमलतहरुको कार्यिेत्र अनसूुची-३ मा उल्िेख िएबमोशजम 
हनुेछ । 

१६.  कार्यिार मिु िएपलछ कागज वफताय गनुयपने : जनुसकैु कारणबाट आफ्नो पदबाट मिु िएको 
सदथर्िे पदमिु िएको सात ददनलित्र आफ्नो शजम्मामा रहेका सम्पूणय कागजात तिा अन्र् कुनै 
सम्पशत्त िए सो समेत तत्काि कार्यपालिकामा बझुाई सोको लनथसा लिन ुपनेछ  । 

१७.  प्रविा तिा सूचना अलधकारी तोक्न े: (१) कार्यपालिकािे आफूिे सम्पादन गरेका कार्य वा लनणयर्हरु 
सावयजलनक जानकारीमा ल्र्ाउन कुनै सदथर्िाई प्रविा तोक्न सक्नछे । 

(२) उपलनर्म (१) बमोशजम तोवकने प्रविािे कार्यपालिकाको तफय बाट जारी गनुयपने 
सावयजलनक महत्वको सूचना, विव्र्, ववज्ञलप्त आदद सावयजलनक गने कार्य समेत गनय सक्नेछ । 

(३) प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतिे कुनै एक अलधकृतिाई सूचना अलधकारी तोक्न सक्नेछ । 

(४) उपलनर्म (३) बमोशजम तोवकने सूचना अलधकारीिे कार्यपालिकासँग सम्बशन्धत सूचना 
कानून बमोशजम प्रवाह गनेछ । 

पररच्छेद -४ 

प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत, ववषर्गत िाखा, वडा सलमलतबाट कामको फर्छ्यौट 

१८.  प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतको काम, कतयव्र् र अलधकार : (१) गाउँपालिकाको प्रमखु प्रिासकीर् 
अलधकृत गाउँ कार्यपालिकाको सशचव हनुेछ । 

(२) प्रचलित कानून तिा र्स लनर्माविीको अलधनमा रही अध्र्िको लनदेिन र मातहतमा 
रही गाउँ कार्यपालिकाको सशचवको प्रमखु काम र कतयव्र् देहार् बमोशजम हनुछे : 

(क)  गाउँ कार्यपालिका तिा गाउँ सिाबाट िएका लनणयर्हरु कार्ायन्वर्न गने गराउन े र 
सोको अनगुमन गने । 

(ख)  अध्र्ििाई गाउँ सिा र कार्यपालिका तिा सो अन्तगयतका लनकार्हरुको महत्वपूणय 
काम कारवाहीहरुको ववषर्मा समर् समर्मा जानकारी गराउने । 

(ग)  गाउँ कार्यपालिका अन्तगयतका सबै लनकार्हरुको काम कारवाहीिाई चथुत र 
प्रिावकारी बनाउन आवश्र्क लनदेिन ददने, अनगुमन र सपुरीवेिण गने । 
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(घ)  प्रचलित कानून बमोशजम गाउँ कार्यपालिकाको प्रिासलनक तिा आलियक कार्य सम्पादन 
गने गराउने । 

(ङ)  प्रचलित कानूनिे तोकेका अन्र् कामहरु गने । 

१९.  अलधकार प्रत्र्ार्ोजन : (१) प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतिे आफूिाई प्राप्त अलधकारमध्रे् कुनै अलधकार 
ववषर्गत िाखा, उपिाखा वा गाउँपालिकाको कुनै अलधकृत कमयचारी वा वडा सशचविाई प्रत्र्ार्ोजन 
गरी कार्य सम्पादन गनय सक्नेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोशजम अलधकार प्रत्र्ार्ोजन लिशखत रुपमा हनुपुनेछ र एक पटक 
प्रत्र्ार्ोजन गरेको अलधकार वविेष कारण परी फताय लिनपुने िएमा सोको औशचत्र् सवहतको जानकारी 
अध्र्िमाफय त कार्यपालिकािाई गराउन ुपनेछ । 

(३) आफूिाई प्रत्र्ार्ोशजत अलधकार प्रर्ोग गनुय सम्बशन्धत अलधकारीको कतयव्र् हनुछे । 

२०.  वडा सलमलतबाट कामको फर्छ्यौट : (१) आलिताि गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका (कार्य वविाजन) 
लनर्माविी, २०७९ मा िएको व्र्वथिा अनरुुप वडा सलमलतबौ गररने कामहरू वडाध्र्ि वा लनजको 
लनदेिनमा सम्पादन गररनछे । 

(२) एकिन्दा बढी वडासगँ सरोकार राख् न े ववषर् वा वडा सलमलतिे गनेगरी थपष्ट रुपमा 
वकटान निएका ववषर् वा थवीकृत वावषयक कार्यक्रममा नसमेटीएका ववषर्मा वडा सलमलतिे गाउँ 
कार्यपालिकामा पेि गरी प्राप्त लनदेिन बमोशजम गनुय पनेछ । 

२१.  ववषर्गत िाखाबाट कामको फर्छ्यौट : (१) नेपािको संववधान तिा प्रचलित कानूनिे गाउँपालिकामा 
हथतान्तरण िई आएका शििा, थवाथ्र्, कृवष, पि ु ववकास, लसंचाई, खानेपानी तिा सरसफाई, 
थिानीर् आलियक ववकास, पूवायधार ववकास िगार्तका अन्र् कार्यक्रमहरु र आलिताि गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिका (कार्य वविाजन) लनर्माविी, २०७९ बमोशजम ववषर्गत िाखाबाट संचािन हनु े
कामहरु कार्यपालिकाको लनणयर्को अलधनमा रही ववषर्गत िाखा प्रमखुको लनदेिन र लनर्न्त्रणमा 
सम्पादन गररनछे । 

(२) गाउँपालिकािे आफ्नो संशचत कोषबाट संचािन गने ववषर्गत िेत्रसँग सम्बशन्धत 
ववषर्का सबै कार्यक्रम उपलनर्म (१) बमोशजमका ववषर्गत िाखा माफय त कार्ायन्वर्न गनेछ । 

२२.  प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतबाट कामको फर्छ्यौट : (१) कार्यपालिकािे गने िनी तोवकएका 
कामहरुमध्रे् वडा सलमलत र ववषर्गत िाखाबाट सम्पादन गने गरी वकटान गररएका काम बाहेकका 
अन्र् सबै कामहरु तिा संघ र प्रदेि तहबाट प्रत्र्ार्ोजन िएका कामहरु अध्र्िको सामान्र् 
लनदेिनमा रही प्रमखु प्रिासकीञ अलधकृतबाट सम्पादन हनुेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोशजम गररने कामहरु प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतिे गाउँपालिकाको 
ववषर्गत िाखा तिा वडा कार्ायिर्माफय त सम्पन् न गराउन सक्नेछ । लनजिे आफ्नो लनदेिन र 
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लनर्न्त्रणमा सम्पादन गरेका कामहरुको प्रगलत वववरण लनर्लमत रुपमा अध्र्ि समि र आवलधक 
रुपमा कार्यपालिका समि प्रथततु गनुय पनेछ । 

(३) प्रचलित कानूनमा कार्यपालिका वा अध्र्िबाट प्रत्र्ार्ोजन िएका कामहरु प्रमखु 
प्रिासकीर् अलधकृतिे सम्पादन गनेछ । 

पररच्छेद -५ 

ववववध 

२३.  परामिय लिन ुपने : (१) देहार्का ववषर्मा लनणयर् गनुयपूवय अध्र्ििे प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृत माफय त 
सम्बशन्धत िाखा (आलियक प्रिासन िाखा, र्ोजना िाखा, प्रिासन िाखा, पूवायधार िाखा, कानूनसँग 
सम्बशन्धत िाखा) को परामिय लिन ुपनेछ ।  

(क) थवीकृत वावषयक कार्यक्रमिन्दा बाहेकका कार्यक्रम संचािन गने ववषर्, 
(ख) थवीकृत वावषयक कार्यक्रममा हेरफेर वा संिोधन गने ववषर्, 
(ग) अन्र् लनकार्सँगको समन्वर्मा कार्य संचािन गने ववषर्, 
(घ) नर्ाँ लनर्म, आदेि, लनदेशिका वा कार्यववलध जारी गनुयपने ववषर्, 
(ङ) कर, िलु्क, दथतरु सम्बन्धी ववषर् । 

(२) उपलनर्म (१) बमोशजम लनणयर् िएका ववषर्हरु कार्यपालिका वा गाउँसिामा 
छिफिका िालग प्रथततु गररनेछ । 

२४.  ववधेर्क सम्बन्धी कार्यववलध : (१) गाउँ कार्यपालिकाको तफय बाट सिासमि प्रथततु गररन े
ववधेर्कको मथर्ौदा थवीकृलतका िालग प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतिे अध्र्िमाफय त कार्यपालिकाको 
बैिकमा पेि गनुय पनेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोशजम ववधेर्क तजुयमा गनयको िालग एक ववधेर्क सलमलत रहने छ । 
ववधेर्क मथर्ौदा गने प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतिे आवश्र्क व्र्वथिा लमिाउने छ । 

(३) उपलनर्म (१) पेि िएको ववधेर्कको मथर्ौदामा गाउँ कार्यपालिकाको थवीकृलत प्राप्त 
िएपलछ अध्र्ििे सिा समि पेि गनुय पनेछ । 

२५.  श्रोत अनमुान सलमलत, राजथव र व्र्र्को अनमुान (बजेट) र कर सम्बन्धी प्रथताव : (१) प्रत्रे्क वषय 
गाउँ कार्यपालिकाको वावषयक बजेट तर्ार गनयको िालग अध्र्िको संर्ोजकत्वमा स्रोत अनमुान तिा 
सीमा लनधायरण सलमलत तिा उपाध्र्िको संर्ोजकत्वमा कार्यक्रम तिा बजेट तजुयमा सलमलत गिन 
हनुेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोशजमका सलमलतमा रहने सदथर् तिा सदथर् सशचव कार्यपालिकािे 
तोकेबमोशजम हनुछे । 
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(३) उपलनर्म (१) बमोशजम गदित सलमलतिे तर्ार गरेको बजेट तिा कार्यक्रम ववलनर्ोजन 
ववधेर्कको रुपमा अध्र्ि वा लनजिे तोकेको आलियक िेत्र हेने कार्यपालिकाको सदथर्माफय त 
गाउँसिामा पेि गररनेछ । 

(४) उपलनर्म (२) बमोशजम पेि िएको ववलनर्ोजन ववधेर्क सिाबाट थवीकृत िई 
अध्र्िबाट प्रमाशणकरण िएपलछ िागू हनुछे । 

२६.  गोपनीर्ता राख् न ुपने : (१) कुनै पलन सदथर्िे आफू पदमा वहाि छँदा गरेको काममा गोपनीर्ता 
राख् नपुने ववषर्मा पदमा वहाि रहेको अवलधमा वा पदमा नरहेको अवथिामा समेत अलधकार प्राप्त 
अलधकारीिाई बाहेक अन्र् कसैिाई कुनै वकलसमिे जानकारी ददन वा प्रकट गनय हदैुन । 

तर, प्रचलित कानूनिे गोप्र् राख् न नपने िनी तोवकएका ववषर्मा जानकारी ददन र्स लनर्मिे 
वाधा परु् र्ाएको मालनने छैन । 

२७  समन्वर् गने : कार्यपालिकािे आफूिे सम्पादन गने कामको लसिलसिामा आवश्र्कता अनसुार 
देहार्का लनकार्हरुसँग समन्वर् गनय सक्नछे । 

(क) न्र्ावर्क सलमलत, 
(ख) अन्र् थिानीर् तह, 
(ग) शजल्िाशथित सरुि लनकार्हरु, 
(घ) शजल्िाशथित प्रदेि तिा संघका सरकारी कार्ायिर्हरु, 
(ङ) शजल्िा समन्वर् सलमलत, 
(च) प्रदेिशथित गाउँपलिका हेने मन्त्रािर्/वविाग, 
(छ) संघको संघीर् मालमिा हेने मन्त्रािर् र  
(झ) अन्र् आवश्र्क संघ, संथिा वा लनकार्हरु । 

२८.  बैिकमा िाग लिन नहनु े: कार्यपालिकाको बैिकमा कुनै सदथर्को लनजी थवािय लनवहत िएको ववषर् 
उपर छिफि हनुे िएमा त्र्थतो सदथर्िे िाग लिन हदैुन । त्र्थतो अवथिा िएमा सम्बशन्धत 
सदथर्िे सोको जानकारी गराउन पनेछ । 

२९.  सहर्ोग माग्न ेसक्न े: (१) कार्यपालिकािे लनर्म २७ मा उल्िेख िएका लनकार्हरुसँग आवश्र्कता 
अनसुार सहर्ोग लिन सक्नछे । 

(२) उपलनर्म (१) बमोशजम सहर्ोग गने शजम्मेवारी सम्बशन्धत सबैको हनुेछ । 

३०.  वाधा अड्काउ फुकाऊ : र्ो लनर्म कार्ायन्वर्नको सम्बन्धमा कुनै वाधा अड्काउ परेमा र्स 
लनर्माविीको प्रलतकूि  नहनुे गरी कार्यपालिकािे त्र्थतो वाधा अड्काउ फुकाउन आवश्र्क व्र्वथिा 
गनय सक्ने छ । 

३१. खारेजी : आलिताि गाउँ कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) लनर्माविी, २०७४ खारेज गररएको छ । 
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३२.  र्सै बमोशजम िए गरेको मालनन े : र्ो लनर्माविी थवीकृत हनुपूुवय गाउँ कार्यपालिकाबाट सम्पादन 
िएका कार्यहरु र्सै लनर्माविी बमोशजम िए गरेको मालननेछ । 
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अनसूुची-१ 

(लनर्म ७ को उपलनर्म (१) सगँ सम्बशन्धत) 

गाउँ कार्यपालिकाको बैिकमा पेि गनुयपने ववषर्हरु 

 

१.  सिामा पेि हनुे ववधेर्क,  

२.  राजश् व र व्र्र्कोक अनमुान (बजेट), पूरक अनमुान र उधारो खचय, 

३.  कर सम्बन्धी प्रथतावहरु 

४.  अध्र्ििे गाउँ कार्यपालिकामा पेि गनय लनदेिन ददएको ववषर् वा गाउँ कार्यपालिकामा पेि गनुय पने 
िलन गाउँ कार्यपालिकािे लनणयर् गरेको ववषर्, 

५.  प्रचलित कानून बमोशजम जारी गनुयपने लनर्म, लनदेशिका, कार्यववलध वा आदेि, 

६.  गाउँपालिकािे जारी गने कुनै नीलत वा त्र्थतो नीलतमा हनु ेपररवतयन, 

७.  अल्पकािीन, मध्र्कािीन र दीघयकािीन समष्टीगत वा िेत्रगत ववकास र्ोजना, कार्यक्रम, रणनीलत 
लनधायरण सम्बन्धी, 

८  कार्ायिर् वा िाखाहरुको संगिन संरचनामा पररवतयन सम्बन्ध थिापना, 

९.  राविर् वा अन्तयराविर् संथिाहरुसँगको िलगनी सम्बन्ध थिापना, 

१०.  गाउँपालिकािे लिने ऋण वा वैदेशिक अनदुानमा संचािन हनुे र्ोजनाको सम्झौता सम्बन्धी, 

११.  गाउँपालिकाको प्रलतलनलधत्व हनुे गरी गररने दईुपिीर् वा बहपुिीर् वाताय, सिा सम्मेिन वा सरकारी 
भ्रमणमा िाग लिन ेवा प्रलतलनलध पिाउने, 

१२.  प्रमखु प्रिासकीर् अलधकृतिाई ववदेिमा हनुे गोष्ठी, अध्र्र्न अविोकन भ्रमणमा पिाउने, 

१३.  गाउँपालिकाको कमयचारी दरवन्दी थवीकृलत, सेवा सवुवधा सम्बन्धी कानून लनमायण र पररवतयन, 

१४.  थिानीर् सावयजलनक ववदा लनधायरण गने, 

१५.  प्रचलित कानून बमोशजम गाउँ कार्यपालिकाबाट लनणयर् हनुपुने िनी तोवकएका अन्र् ववषर् । 
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अनसूुची-२ 

(लनर्म ७ को उपलनर्म (३) सगँ सम्बशन्धत) 

प्रथताव ढाचँा 

आलिताि गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, आलिताि डडेल्धरुा  
सदुरुपशश् चम प्रदेि 

 

 ववषर्:-...............................। 

प्रथताव पेि गनय अध्र्िबाट थवीकृलत प्राप्त लमलत :- 

१. ववषर्को संशिप्त व्र्होरा :- 

२. प्राप्त परामिय तिा अन्र् सान्दलियक कुरा :- 

३. प्रथताव पेि गनुय पनायको कारण र सम्बशन्धत िाखाकोक रार् :- 

४. लनणयर् हनु ुपने व्र्होरा :- 

नोट : प्रथताव तर्ार गदाय देहार्का कुराहरुमा ध्र्ान ददनपुनेछ :- 

१.  "ववषर्को संशिप्त व्र्होरा" अन्तगयत रहेन वववरण :- 

 ववषर्वथतकुो पषृ्ठिमूीमा र्सबारे पवहिे कुनै लनणयर् िएको िए सोको वववरण, प्रथताववत लनणयर् 
कार्ायन्वर्न प्रवक्रर्ा, समर्ावधी, कार्यिेत्र, कार्ायन्वर्न गने लनकार् र िाग्ने आलियक दावर्त्व िए सो 
समेत उल्िेख गरी कुनै र्ोजनाको ववषर् िए सो बारे छोटकरी वववरण उल्िेख गने । 

२.  "प्राप्त परामिय तिा अन्र् सान्दलियक कुरा" अन्तगयत कार्यपालिका सलमलतहरु र अन्र् लनकार् तिा  
वविेषज्ञहरुिे कुनै परामिय ददएको िए सो समेत उल्िेख गने । सािै ववषर्सँग सम्बशन्धत नक्िा, 
लडजाईन वा शचत्र िए सो समेत समावेि गने । काननुी परामिय लिएको िए प्रलतलिवप समेत समावेि 
गने । 

३.  "प्रथताव पेि गनुय पनायको कारण र सम्बशन्धत िाखाको रार्" अन्तगयत सम्बशन्धत ववषर्मा आई 
परेको कदिनाई र समथर्, प्रथताववत लनणयर्को औशचत्र् र आवश्र्कता तिा त्र्सबाट पनय सक्ने प्रिाव 
समावेि गने । 

४.  "लनणयर् हनु ुपने व्र्होरा" अन्तगयत जनु ववषर्मा जे जथतो लनणयर् हनु प्रथताव गररएको हो सोको थपष्ट 
व्र्होरा राख् ने ।  
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अनसूुची-३ 

(लनर्म १५ को उपलनर्म (६) सगँ सम्बशन्धत) 

कार्यपालिकाका सलमलतहरुको कार्यिते्र 

    

(१)   सामाशजक ववकास सलमलतको कार्यिेत्र:   

  (क)  आधारितू तिा माध्र्लमक शििा सम्बन्धी, 

  (ख)  खेिकुद तिा अलतररि वक्रर्ाकिाप सम्बन्धी, 

  (ग)  खानेपानी व्र्वथिापन, आधारितू थवाथ्र् तिा सरसफाई सम्बन्धी, 

(घ)  िैंलगक समानता तिा सामाशजक सरुिा सम्बन्धी (िैंलगक समानता, वािवालिका, 
वकिोर वकिोरी तिा र्वुा, अपाङ्गता िएका व्र्शि तिा जेष्ठ नागररक), 

  (ङ)  गैरसरकारी संथिा पररचािन, समन्वर् तिा लनर्मन सम्बन्धी, 

  (च)  सामाशजक सरुिा कार्यक्रम तिा व्र्शिगत घटना दताय सम्बन्धी, 

  (छ)  िाषा, सावहत्र्, किा, संथकृलत तिा सम्पदा सम्बन्धी। 

(२) पूवायधार ववकास सलमलतको कार्यिेत्रः  

(क)  सडक तिा र्ातार्ात पूवायधार सम्बन्धी, 

(ख)  जिववद्यतु, उजाय, सडक वत्ती सम्बन्धी, 

(ग)  सूचना तिा सञ्चार प्रववलध ववकास तिा ववथतार सम्बन्धी, 

(घ)  एफ.एम. सञ्चािन सम्बन्धी, 

(ङ)  िवन तिा िवन संवहता एवम ्लनमायण इजाजत सम्बन्धी, 

(च)  जग्गा नाप नक्सा, घरजग्गा धनीपजुाय सम्बन्धी,  

(छ)  ि-ूउपर्ोग तिा वथती ववकास सम्बन्धी, 

(ज)  सावयजलनक लनजी साझेदारी सम्बन्धी । 
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(३) आलियक ववकास सलमलतको कार्यिेत्र:  

(क)  कृवष तिा पिपुन्छी सम्बन्धी, 

(ख)  लसंचाई तिा नदी लनर्न्त्रण सम्बन्धी,  

(ग)  उद्योग, वाशणज्र्, पर्यटन प्रवर्द्यन सम्बन्धी, 

(घ)  खानी तिा खलनज पदाियको संरिण सम्बन्धी,   

(ङ)  सहकारी तिा ववत्तीर् िते्र सम्बन्धी, 

(घ) रोजगार प्रबर्द्यन तिा गररबी न्रू्नीकरण सम्बन्धी। 

(४) वन, वातावरण तिा ववपद् व्र्वथिापन सलमलतको कार्यिेत्र:   

  (क)  वन, वन्र्जन्त ुतिा ि–ूसंरिण सम्बन्धी, 

(ख)  जैववक ववववधता संरिण सम्बन्धी, 

  (ख)  वातावरण, पर्ायवरण एवम ्जिाधारिेत्र संरिण सम्बन्धी, 

  (घ)  फोहरमैिा व्र्वथिापन सम्बन्धी, 

(ङ)  जिउत्पन्न प्रकोप लनर्न्त्रण सम्बन्धी, 

  (च)  जिवार् ुपररवतयन सम्बन्धी, 

  (छ) ववपद् व्र्वथिापन, बारुण र्न्त्र, एम्विेुन्स सम्बन्धी। 

(५) संथिागत ववकास तिा सेवा प्रवाह सलमलतको कार्यिते्र:  

(क)  सेवा प्रवाहको मापदण्ड सम्बन्धी, 

(ख) थिानीर् सेवा तिा जनिशि ववकास सम्बन्धी, 

(ग)  सङ्घ, प्रदेि र थिानीर् तहबीचको सम्बन्ध र समन्वर् तिा वडासँगको समन्वर् 
सम्बन्धी, 

(घ) सिा ताि बैिक व्र्वथिापन सम्बन्धी, 

(ङ) बजार अनगुमन, गणुथतर, नापतौि, खाद्य सरुिा र उपिोिा वहत संरिण सम्बन्धी, 

(च)  ववदा, उत्सव, उदी, जात्रा, पवय, उपाधी,  वविषुण सम्बन्धी, 

(छ)  न्र्ार्, कानून तिा मानव अलधकार प्रवर्द्यन सम्बन्धी, 
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(ज)  र्ोजना, अनगुमन तिा मूल्र्ाङ्कन र त्र्ाङ्क व्र्वथिापन सम्बन्धी । 

(६)  ववत्तीर् व्र्वथिापन तिा सिुासन सलमलतको कार्यिेत्र: 

(क)  सावयजलनक खरीद तिा सम्पशत्त व्र्वथिापन सम्बन्धी, 

(ख)  आन्तररक र अशन्तम िेखापरीिण सम्बन्धी, 

(ग)  राजश्व नीलत तिा प्रिासन सम्बन्धी, 

(घ)  ववत्तीर् जोशखम न्रू्लनकरण, आलियक प्रिासन तिा बेरुजू फर्छ्यौट सम्बन्धी, 

(ङ)  सिुासन प्रवर्द्यन, सावयजलनक सनुवुाई, सावयजलनक परीिण, सामाशजक परीिण सम्बन्धी, 

(च) नागररक सन्तषु्टी सवेिण र अन्तर लनकार् समन्वर् सम्बन्धी । 


