
तलकोट गाउँ कार्यपाललका (कार्यसम्पादन ) लनर्मावली, २०७४ 

गाउँ कार्यपाललकाबाट गरिने कार्यलाई व्यवलथित गनय नेपालको संलवधानको धािा २१८ ल े

ददएको अलधकाि प्रर्ोग गिी तलकोट गाउँ कार्यपाललकाले लमलत २०७४।०४।  को लनर्यर्ानुसाि 

दहेार्का लनर्महरु बनाएको छ । 

 

परिच्छेद १ 

प्रािलम्िक 

१. सलंिप्त नाम ि प्रािम्ि: (१) र्स लनर्मावलीको नाम "तलकोट गाउँ कार्यपाललका 

(कार्यसम्पादन)  लनर्मावली, २०७४" िहकेो छ ।  

 (२) र्ो लनर्मावली तुरुन्त प्रािम्ि हुनेछ ।  

२. परििाषा:  लवषर् वा प्रसङ्गले अको अिय नलागेमा र्स लनर्मावलीमा - 

(क)  "गाउँपाललका" िन्नाले तलकोट गाउँपाललका सम्झनु पछय । 

(ख)  "कार्यपाललका" िन्नाले गाउँ कार्यपाललका सम्झनु पछय । 

(ग)  "वडा सलमलत" िन्नाले गाउँपाललकाको वडा सलमलत सम्झनु पछय । 

(घ)  "अध्र्ि" िन्नाले गाउँ कार्यपाललकाको अध्र्िलाई सम्झनु पछय । 

(ङ)  "उपाध्र्ि" िन्नाले गाउँ कार्यपाललकाको उपाध्र्िलाई सम्झनु पछय । 

(च)  "वडाअध्र्ि" िन्नाले गाउँ तलकोट गाउँपाललकाको वडाको वडा अध्र्िलाई 

सम्झनु पछय । 

(छ)  "कार्यकािी अलधकृत" िन्नाले गाउँपाललकाको कार्यकािी अलधकृत सम्झनु पछय । 

(ज)  "सदथर्" िन्नाले कार्यपाललकाको सदथर् सम्झनु पछय ि सो शब्दल ेकार्यपाललकाको 

अध्र्ि, उपाध्र्ि तिा वडाअध्र्ि समेतलाई जनाउँछ । 

(झ)  "सिा" िन्नाले गाउँ सिालाई सम्झनु पछय । 



(ञ)  "कार्यलबिाजन लनर्मावली" िन्नाले तलकोट गाउँपाललकाको कार्यलबिाजन 

लनर्मावली, २०७४ सम्झनु पछय । 

(ट)  "वडा सलचव" िन्नाले वडा सलमलतको सलचवको कामकाज गनय खरटएको कमयचािी 

सम्झनु पछय । 

३. कामको फछछ यर्ौटः (१) गाउँ कार्यपाललकाको कार्यसम्पादन ि कामको फछछ यर्ौट र्स 

लनर्मावलीमा िएको व्यवथिा बमोलजम हुनेछ ।  

 (२) उपलनर्म (१) बमोलजमको कामको फछछ यर्ौट गदाय तोदकएको अलधकािी वा 

लनकार्बाट गनुयपनेछ । 

     

            

परिच्छेद २ 

अध्र्िबाट कामको फछछ यर्ौट 

४.  अध्र्िले सम्पादन गने कामः (१) संलवधान ि अन्र् प्रचललत कानुनको अलधनमा िही 

गाउँपाललकाको सामान्र् लनदशेन, लनर्न्रर् ि सञ्चालन गने प्रमुख लजम्मेवािी अध्र्िको 

हुनेछ । 

(२) प्रचललत कानुनमा कार्यपाललकाको अध्र्िले गने िलन दकटान िएका कामहरु लनज 

थवर् ंवा लनजबाट अलधकाि प्रत्र्ार्ोजन िए बमोलजम सम्पादन हुनेछ । 

(३) उपलनर्म (२) मा जुनसुकै कुिा लेलखएको िए तापलन प्रचललत कानूनमा अध्र्िले 

गने िनी दकटान निएको कामको सम्बन्धमा कार्यपाललकाबाट सम्पादन हुने कार्यको 

सामान्र् िेखदखे, सञ्चालन ि लनर्न्रर् गने लजम्मेवािी अध्र्िको हुनेछ । 

(४) उपलनर्म (१) बमोलजमको लजम्मेवािी पुिा गने क्रममा अध्र्िले कार्यपाललका 

अन्तगयतका  लनकार्हरूमा प्रचललत कानून तिा थवीकृत नीलत तिा लनर्यर् अनुरूप कार्य 

सञ्चालन िईिहकेो छ, छैन लनिीिर् गने, वडा सलमलतहरू बीच समन्वर् गने, 



लवषर्गत शाखा कार्ायलर्हरूलाई लनदशेन ददने ि आवश्र्कता अनुसाि कामको प्रगलत 

लवविर् ललने कार्य गनय सके्नछ । 

(५) अध्र्ि कुनै कािर्वश उपलथित निहकेो अवथिामा र्स लनर्मावली बमोलजम 

अध्र्िले  गनुयपने काम उपाध्र्ि वा लनजको समेत अनुपलथिलतमा अध्र्िले तोकेको 

कार्यपाललकाको सदथर्ल ेत्र्थतो काम सम्पादन गनय सके्नछ । 

ति, प्रचललत कानूनमा अन्र्िा व्यवथिा िएकोमा सोही व्यवथिा बमोलजम हुनेछ । 

(६) कार्यपाललकाको कुन ैसदथर् अनुपलथित िएमा त्र्थतो सदथर्ल ेगनुयपने कामको लालग 

अध्र्िले अको सदथर्लाई लजम्मेवािी तोक्न सके्नछ । 

 

५. अध्र्िले लनर्यर् गनुयपनःे (१) सिा ि कार्यपाललकामा पेश हुने लवषर् वाहके दईु वा दईु 

िन्दा बढी वडासलमलत ि लवषर्गत शाखाहरूबीच कुनै लवषर्मा मतिेद हुन गएमा 

अध्र्िले गिेको लनर्यर् अलन्तम हुनेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोलजम मतिेद िएको लबषर् लनर्यर्का लालग कार्यकािी 

अलधकृतले  अध्र्ि समि पेश गनुयपनेछ । 

(३) सिा वा कार्यपाललकामा पेश हुन ेलवषर् बाहकेका सहकार्य तिा समन्वर्का लालग 

प्रदशे वा संघमा पेश गनुय पने लवषर्का सम्बन्धमा अध्र्िले गिेको लनर्यर् अलन्तम हुनेछ 

। 

 

६.  अलधकाि प्रत्र्ार्ोजन गनय सके्नः (१) कि लगाउन,े कि छुट ददन ेवा ऋर् ललने जथता 

लवषर्  ि सिामा पेश गनुयपने बाहकेका अन्र् लवषर्मा कार्यपाललकाले अध्र्ि वा 

उपाध्र्ि वा सदथर्लाई अलधकाि प्रत्र्ार्ोजन गनय सके्नछ । 



 (२) अध्र्िले प्रचललत कानून बमोलजम आफूलाई प्राप्त अलधकािमध्र्े कुनै अलधकाि 

उपाध्र्ि वा  सदथर् वा कार्यकािी अलधकृत, लवषर्गत शाखाका प्रमुख वा वडा 

अध्र्िलाई प्रत्र्ार्ोजन गनय सके्नछ । 

(३) उपलनर्म (१) ि (२) बमोलजम प्रत्र्ार्ोलजत अलधकािको प्रर्ोग गिी सम्पादन 

गरिएका कामको लवषर्मा सम्बलन्धत अलधकािील े कार्यपाललका समि मालसक रूपमा 

प्रगलत लवविर् पेश गनुय पनेछ । 

(४) आफूलाई प्रत्र्ार्ोलजत अलधकािको लजम्मेवािीपूवयक प्रर्ोग गनुय सम्बलन्धत 

अलधकािीको कतयव्य हुनेछ । 

 

 

परिच्छेद ३ 

गाउँ कार्यपाललकाबाट कामको फछछ यर्ौट 

७.  कार्यपाललकामा पेश गनुयपने लवषर्ः (१) अनुसुची-१ मा उल्लेलखत लवषर्हरूको लनर्यर् 

गदाय कार्यकािी अलधकृतल ेअध्र्िको लनदशेन अनसुाि गाउँ कार्यपाललकामा प्रथताव पेश 

गनुय पनेछ । 

(२) उपलनर्म (१) मा लेलखएको लवषर्मध्र् ेकुन ैलवषर्मा लनर्म २१ बमोलजम गरित 

सलमलतबाट  लनर्यर् ललनसके्न गिी कार्यपाललकाले लजम्मेवािी समु्पन सके्नछ । 

(३) उपलनर्म (१) बमोलजम अध्र्िले अन्र्िा आदशे ददएमा बाहके गाउँ 

कार्यपाललकाको बैिकमा पेश हुने प्रथताव सामान्र्तर्ा अनुसूची-२ बमोलजमको ढाँचामा 

कार्यकािी अलधकृतले पेश गनेछ । 

(४) उपलनर्म (३) बमोलजमको प्रथतावमा कुन ैशाखाको िार् समावेश हुन आवश्र्क 

दखेेमा  कार्यकािी अलधकृतले सम्बलन्धत शाखाको िार् समेत समावेश गिी पेश गनेछ ।   

 



८.  प्रथताव साि सलंग्न हुनपुने कागजातः (१) लनर्म ६ को उपलनर्म (३) बमोलजम 

कार्यपाललकाको बैिकमा लनर्यर्ािय कुनै लवषर् पेश गनुयपदाय लवषर्गत शाखा वा वडा 

सलमलतको कार्ायलर्ले सो  लवषर्सँग आवश्र्क लवविर् समावेश गिी प्रथताव तर्ाि गिी 

कार्यकािी अलधकृत समि पेश गनुय पनेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोलजम पेश िएको प्रथताव ि सो साि पेश िएका कागजातहरू 

कानूनसम्मत छनछ छैननछ जाँच गिी काननूसम्मत निएमा लनर्लमत वा कानूनसम्मत 

बनाउने लजम्मेवािी कार्यकािी अलधकृतको हुनेछ । 

(३) उपलनर्म (१) बमोलजम पेश िएको प्रथताव कार्यकािी अलधकृतले अध्र्िको 

थवीकृत ललई प्रािलमकताक्रम समेत लनधायिर् गिी लनर्यर्को लालग कार्यपाललकाको बैिकमा 

पेश गनुय पनेछ । 

 

९.  कार्यसचूीको लवविर्ः (१) कार्यपाललकाको बैिकमा छलफल हुने लवषर्को कार्यसूची 

लनर्म ८ बमोलजम प्राप्त प्रथतावहरूको आधािमा कार्यकािी अलधकृतले अध्र्िको लनदशेन 

बमोलजम तर्ाि गनेछ । 

ति, अध्र्िल ेअन्र्िा आदशे ददएकोमा प्रथतावको रूपमा पेश निएको लवषर्लाई पलन 

छलफलको कार्यसूचीमा समावेश गनय सदकनेछ । 

(२) बैिकको कार्यसूची सामान्र्तः कार्यपाललकाको बैिक बस्नुिन्दा तीन ददन अगावै 

कार्यकािी अलधकृतले सब ैसदथर्हरूलाई उपलब्ध गिाउनु पनेछ । 

ति, लवषर्को गलम्ििता हिेी कार्यपाललकाको बैिकमा छलफल हुने प्रथताव लवतिर् नगिी 

मौलखक सूचनाको आधािमा पलन छलफल गनय सदकनेछ । 

 

१०.  कार्यपाललकाको बिैकः (१) कार्यकािी अलधकृतल े अध्र्िको लनदशेनमा कार्यपाललकाको 

बैिक बोलाउनेछ । 



(२) कार्यकािी अलधकृत कार्यपाललकाको सलचवको रूपमा वैिकमा उपलथित हुनेछ । 

(३) अध्र्िले कार्यपाललकाको बैिकको अध्र्िता गनेछ । 

(४) कार्यपाललकाको बैिकको कार्यसूची, लमलत, समर् ि थिानका सम्बन्धमा कम्तीमा 

तीन ददन अगावै अध्र्िको लनदशेन अनुसाि कार्यपाललकाका सब ैसदथर्लाई कार्यकािी 

अलधकृतले सूचना ददनु पनछे । 

(५) कार्यपाललकाको बैिकमा कम्तीमा ५१ प्रलतशत सदथर् उपलथित हुनुपनछे । 

(६) उपलनर्म (५) मा जुनसकैु कुिा लेलखएको िए तापलन उपलनर्म (४) 

बमोलजमको सूचना हुदँाहुदँ ैपलन ५१ प्रलतशत सदथर् उपलथित निई गर्पुिक संख्र्ा पुग्न 

नसकेमा दोश्रो पटकको बैिकमा एक चौिाई सदथर् उपलथित िएमा पलन बैिक बस्न 

सके्नछ । 

(७) कार्यपाललकाको बिैक सम्बन्धी अन्र् कार्यलवलध कार्यपाललकाले लनधायिर् गिे 

बमोलजम हुनेछ । 

 

११.  बैिकको लनर्यर्ः (१) सामान्र्तः कार्यपाललकाको बैिकको लनर्यर् सवयसम्मत रूपमा हुनेछ 

। 

(२) उपलनर्म (१) बमोलजम सवयसम्मत लनर्यर् हुन नसकी मत लविाजन हुने अवथिा 

िएमा अध्र्ि सलहत बहुमत सदथर्ले गिेको लनर्यर् बैिकको लनर्यर् मालननेछ । 

 

१२.  लनर्यर्को अलिलखेः (१) कार्यकािी अलधकृत कार्यपाललकाको बैिकमा उपलथित हुनेछ ि 

कार्यपाललका बाट िएका लनर्यर्को अलिलेख तर्ाि गनेछ । 

(२) बैिकको लनर्यर्को अलिलेख छुटै्ट लनर्यर् पुलथतकामा िाख्नुपनेछ । 

(३) उपलनर्म (२) बमोलजमको लनर्यर् पुलथतका कार्यकािी अलधकृतको लजम्मामा िहनेछ 

। 



 

१३.  लनर्यर् प्रमालर्त तिा लवतिर् गनःे (१) गाउँ कार्यपाललका बैिकको लनर्यर् कार्यकािी 

अलधकृतले दईु ददनलिर प्रमालर्त गनेछ । 

(२) कार्यकािी अलधकृतल ेउपलनर्म (१) बमोलजम प्रमालर्त िएको लनर्यर्को प्रलत तीन 

ददन लिर गाउँ कार्यपाललकाका सदथर्, लवषर्गत शाखा ि वडा सलमलतलाई उपलब्ध 

गिाउनु पनेछ । 

ति काननू बमोलजम गोप्र् िाख्नु पन े लवषर्का लनर्यर् तिा सूचनाको जानकािी ददनुपने 

छैन । 

 

१४.  लनर्यर्को कार्ायन्वर्नः (१) अनुसूची १ मा लेलखएका लवषर्हरुमा कार्यपाललकाबाट लनर्यर् 

िएपलछ सम्वलन्धत पदालधकािी वा लनकार्ले कार्ायन्वर्न गनुयपनेछ । 

(२) कार्यपाललकाको लनर्यर् कार्ायन्वर्न िए वा निएको सम्बन्धमा अध्र्िले अनुगमन 

गनय वा गिाउन सके्नछ । 

(३) उपलनर्म (२) बमोलजम अनुगमन गदाय वा गिाउँदा लनर्यर् कार्ायन्वर्न िएको 

नदलेखएमा सोको कार्ायन्वर्न गनय सम्बलन्धत व्यलि वा लनकार्लाई अध्र्िले आवश्र्क 

लनदशेन ददन सके्नछ । 

 

१५. कार्यपाललकाको सलमलत गिनः (१) कार्यपाललकाले कार्यपाललकामा लनर्यर्को लालग पेश 

िएका प्रथतावमा लनर्यर् गनुयपूवय आवश्र्कता अनुसाि िार्, सल्लाह ि सुझाव ललनका 

लालग दहेार् बमोलजमका सलमलत िहनेछनछ :- 

(क) सावयजलनक सेवा तिा िमता लवकास सलमलत 

(ख) आर्ियक लवकास सलमलत 

(ग) सामालजक लवकास सलमलत 



(घ) पूवायधाि लवकास सलमलत 

(ङ) वाताविर् तिा लवपदछ व्यवथिापन सलमलत 

(च) लबधेर्क सलमलत 

(२) उपलनर्म (१) बमोलजमका कार्यपाललका सलमलतमा िहने संर्ोजक अध्र्िले तोके 

बमोलजम ि सदथर्हरु कार्यपाललकाले तोके बमोलजम िहने छनछ । 

 

 

(३) सलमलतले आवश्र्कता अनुसाि सम्बलन्धत सलमलतमा निहकेो सदथर् वा अन्र् कुनै 

लवशेषज्ञ वा अलधकािीलाई सलमलतको बैिकमा आमन्रर् गनय सके्नछ । 

(४) सलमलतको बैिकमा अध्र्ि थवर्ं उपलथित िएको अवथिामा लनजबाट ि अन्र् 

अवथिामा सलमलतका संर्ोजकबाट बैिकको अध्र्िता हुनेछ ।सलमलतको संर्ोजकको 

अनुपलथिलतमा बैिकको अध्र्िता बैिकमा उपलथित सदथर्हरुमध्र्े ज्र्ेष्ठ सदथर्ल ेगनेछ । 

(५) कार्यकािी अलधकृत वा लनजल ेतोकेको अलधकृतले सलमलतको बैिकमा उपलथित िई 

लनर्यर्को अलिलेख तर्ाि गिी प्रमालर्त गनेछ । 

(६) उपलनर्म (१) बमोलजमका सलमलतहरुको कार्यिेर अनुसुची-३ मा उल्लेख िए 

बमोलजम हुनेछ । 

 

 १६.  कार्यिाि मिु िएपलछ कागज दफताय गनुयपनःे जनुसुकै कािर्बाट आफ्नो पदबाट 

मुि िएको सदथर्ल े पदमुि िएको सात ददनलिर आफ्नो लजम्मामा िहकेा सम्पूर्य 

कागजात तिा अन्र् कुन ैसम्पलि िए सो समेत तत्काल कार्यपाललकामा बुझाई सोको 

लनथसा ललनु पनेछ । 

 



१७.  प्रविा तिा सचूना अलधकािी तोके्नः (१) कार्यपाललकाले आफूले सम्पादन गिेका कार्य 

वा लनर्यर्हरु सावयजलनक जानकािीमा ल्र्ाउन कुनै सदथर्लाई प्रविा तोके्नछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोलजम तोदकने प्रविाले कार्यपाललकाको तफय बाट जािी गनुयपने 

सावयजलनक महत्वको सूचना, विव्य, लवज्ञलप्त आदद सावयजलनक गने कार्य समेत गनय 

सके्नछ । 

(३) कार्यकािी अलधकृतल ेकुनै एक अलधकृतलाई सचूना अलधकािी तोके्नछ । 

(४) उपलनर्म (३) बमोलजम तोदकने सूचना अलधकािीले कार्यपाललकासगँ सम्बलन्धत 

सूचना कानून बमोलजम प्रवाह गनेछ । 

 

परिच्छेद ३ 

कार्यकािी अलधकृत, लवषर्गत शाखा, वडा सलमलतबाट कामको फछछ यर्ौट 

  

१८.  कार्यकािी अलधकृतको काम, कतयव्य ि अलधकािः (१) गाउँपाललकाको कार्यकािी अलधकृत 

गाउँ कार्यपाललकाको सलचव हुनेछ । 

(२) प्रचललत काननू तिा र्स लनर्मावलीको अधीनमा िही अध्र्िको लनदशेन ि 

मातहतमा िही गाउँ कार्यपाललकाको सलचवको प्रमुख काम ि कतयव्य दहेार् बमोलजम 

हुनेछ । 

(क)  गाउँ कार्यपाललका तिा गाउँ सिाबाट िएका लनर्यर्हरु कार्ायन्वर्न गने गिाउने 

ि सोको अनुगमन गने । 

(ख)  अध्र्िलाई गाउँ सिा ि कार्यपाललका तिा सो अन्तगयतका लनकार्हरुको महत्चपुर्य 

काम कािवाहीहरुको लवषर्मा समर् समर्मा जानकािी गिाउने । 

(ग)  गाउँ कार्यपाललका अन्तगयतका सब ै लनकार्हरुको काम कािवाहीलाई चथुत ि 

प्रिावकािी बनाउन आवश्र्क लनदशेन ददने, अनुगमन ि सुपरिवेिर् गने । 



(घ)  प्रचललत कानून बमोलजम गाउँ कार्यपाललकाको प्रशासलनक तिा आर्ियक कार्य 

सम्पादन गने गिाउने । 

(ङ)  प्रचललत काननूले तोकेका अन्र् कामहरु गने । 

 

१९.  अलधकाि प्रत्र्ार्ोजनः (१) कार्यकािी अलधकृतल े आफुलाई प्राप्त अलधकािमध्र्े कुनै 

अलधकाि लवषर्गत शाखा, उपशाखा वा गाउँपाललकाको कुनै अलधकृत कमयचािी वा वडा 

सलचवलाई प्रत्र्ार्ोजन गिी कार्य सम्पादन गनय सके्नछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोलजम अलधकाि प्रत्र्ार्ोजन लललखत रुपमा हुनु पनेछ ि 

एकपटक प्रत्र्ार्ोजन गिेको अलधकाि लवशेष कािर् पिी दफताय ललनु पने िएमा सो को 

औलचत्र् सलहतको जानकािी अध्र्िमाफय त कार्यपाललकालाई गिाउनु पनेछ । 

(३) आफूलाई प्रत्र्ार्ोलजत अलधकाि प्रर्ोग गनुय सम्बलन्धत अलधकािीको कतयब्र् हुनेछ । 

  

२०.  वडा सलमलतबाट कामको फछछ यर्ौटः (१) गाउँ कार्यपाललका (कार्यलविाजन) लनर्मावली, 

२०७४ मा िएको व्यवथिा अनुरुप वडा सलमलतबाट गरिने कामहरु वडा अध्र्ि वा 

लनजको लनदशेनमा सम्पादन गरिनेछ । 

(२) एकिन्दा बढी वडासँग सिोकाि िाख्न े लवषर् वा वडा सलमलतले गने गिी थपष्ट 

रुपमा दकटान निएका लवषर् वा थवीकृत वार्षयक कार्यक्रममा नसमेरटएका लवषर्मा वडा 

सलमलतले गाउँ कार्यपाललकामा पेश गिी प्राप्त लनदशेन बमोलजम गनुयपनेछ । 

२१.  लवषर्गत शाखाबाट कामको फछछ यर्ौटः (१) नेपालको संलवधान तिा प्रचललत कानूनल े

थिानीर् तहमा हथतान्तिर् िई आएका लशिा, थवाथ्र्, कृलष, पशुलवकास, ससंचाई, 

खानेपानी तिा सिसफाई, थिानीर् आर्ियक लवकास, पूवायधाि लवकास लगार्तका अन्र् 

कार्यक्रमहरु ि गाउँ कार्यपाललका कार्यलविाजन लनर्मावली, २०७४ बमोलजम लवषर्गत 



शाखाबाट सञ्चालन हुने कामहरु कार्यपाललकाको लनर्यर्को अलधनमा िही लवषर्गत शाखा 

प्रमुखको लनदशेन ि लनर्न्रर्मा सम्पादन गरिनेछ । 

(२) गाउँपाललकाले आफ्नो संलचत कोषबाट सञ्चालन गने लवषर्गत िेरसगँ सम्बलन्धत 

लवषर्का सबै कार्यक्रम उपलनर्म (१) बमोलजमका लवषर्गत शाखा माफय त कार्ायन्वर्न 

गनेछ । 

 

२२.  कार्यकािी अलधकृतबाट कामको फछछ यर्ौटः (१) कार्यपाललकाले गने िलन तोदकएका 

कामहरुमध्र्े वडा सलमलत ि लवषर्गत शाखाबाट सम्पादन गने गिी दकटान गरिएका काम 

बाहकेका अन्र् सब ै कामहरु तिा संघ ि प्रदशे तहबाट प्रत्र्ार्ोजन िएका कामहरु 

अध्र्िको सामान्र् लनदशेनमा िही कार्यकािी अलधकृतबाट सम्पादन हुनेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोलजम गरिने कामहरु कार्यकािी अलधकृतले गाउँपाललकाको 

लवषर्गत शाखा तिा वडा कार्ायलर् माफय त सम्पन्न गिाउन सके्नछ ।लनजले आफ्नो 

लनदशेन ि लनर्न्रर्मा सम्पादन गिेका कामहरुको प्रगलत लवविर् लनर्लमत रूपमा अध्र्ि 

समि ि आवलधक रूपमा कार्यपाललका समि प्रथतुत गनुयपनेछ । 

(३) प्रचललत कानूनमा कार्यपाललका वा अध्र्िबाट प्रत्र्ार्ोजन िएका कामहरू 

कार्यकािी अलधकृतले सम्पादन गनेछ । 

 

परिच्छेद ४ 

लवलवध 

२३.  पिामशय ललन ुपनःे (१) दहेार्का लवषर्मा लनर्यर् गनुय पूवय अध्र्िले कार्यकािी अलधकृत 

माफय त सम्बलन्धत शाखा (लवि व्यवथिापन शाखा, र्ोजना शाखा, प्रशासन शाखा, 

कानूनसँग सम्बलन्धत शाखा) को पिामशय ललनु पनेछ । 

 थवीकृत वार्षयक कार्यक्रम िन्दा बाहकेका कार्यक्रम सञ्चालन गने लवषर् 



 थवीकृत वार्षयक कार्यक्रममा हिेफेि वा संशोधन गने लवषर् 

 अन्र् लनकार्सँगको समन्वर्मा कार्यसञ्चालन गने लवषर् 

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

 कि, शुल्क, दथतुि सम्बलन्ध लवषर् 

 

(२) उपलनर्म (१) बमोलजम लनर्यर् िएका लवषर्हरु कार्यपाललका वा गाउँ सिामा 

छलफलका लालग प्रथतुत गरिनेछ । 

 

२४.  लवधरे्क सम्बन्धी कार्यलबलधः (१) गाउँ कार्यपाललकाको तफय बाट सिा समि प्रथतुत गरिने 

लवधेर्कको मथर्ौदा थवीकृलतको लालग कार्यकािी अलधकृतले अध्र्ि माफय त कार्यपाललकाको 

बैिकमा पेश गनुय पनेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोलजम लवधेर्क तजुयमा गनयको लालग एक लवधेर्क सलमलत िहन े

छ । लवधेर्क मथर्ौदा गनय कार्यकािी अलधकृतले आवश्र्क व्यवथिा लमलाउने छ । 

(३) उपलनर्म (१) बमोलजम पेश िएको लवधेर्कको मथर्ौदामा गाउँ कार्यपाललकाको 

थवीकृलत प्राप्त िएपलछ अध्र्िले सिा समि पेश गनुय पनेछ । 

 

२५.  श्रोत अनमुान सलमलत, िाजथव ि व्यर्को अनमुान (बजटे) ि कि सम्बलन्ध प्रथतावः 

(१) प्रत्र्ेक वषय गाउँ कार्यपाललकाको वार्षयक बजेट तर्ाि गनयको लालग अध्र्िको 

संर्ोजकत्वमा श्रोत अनुमान सलमलत तिा कार्यपाललकाको सदथर्को संर्ोजकत्वमा कार्यक्रम 

तिा बजेट तजुयमा सलमलत गिन हुनेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोलजमका सलमलतमा िहन े सदथर् तिा सदथर् सलचबले 

कार्यपाललकाले तोके बमोलजम हुनेछ । 



(३) उपलनर्म (१) बमोलजम गरित सलमलतले तर्ाि गिेको बजेट तिा कार्यक्रम 

लवलनर्ोजन लवधेर्कको रूपमा अध्र्ि वा लनजल ेतोकेको आर्ियक िेर हनेे कार्यपाललकाको 

सदथर्माफय त गाउँ सिामा पेश गरिनेछ ।  

(४) उपलनर्म (३) बमोलजम पेश िएको लवलनर्ोजन लवधेर्क सिाबाट थवीकृत िई 

अध्र्िबाट प्रमालर्किर् िएपलछ लाग ुहुनेछ । 

 

२६.  गोपलनर्ता िाख्न ु पनःे कुनै पलन सदथर्ल े आफू पदमा बहाल छँदा गिेको काममा 

गोपलनर्ता िाख्नु पने लवषर्मा पदमा वहाल िहकेो अवलधमा वा पदमा निहकेो अवथिामा 

समेत अलधकाि प्राप्त अलधकािीलाई बाहके अन्र् कसैलाई कुन ै दकलसमले जानकािी ददन 

वा प्रकट गनय हुदनै । 

ति, प्रचललत काननूले गोप्र् िाख्न नपने िलन तोदकएका लवषर्मा जानकािी ददन र्स 

लनर्मले वाधा पुर्र्ाएको मालनने छैन ।  

 

२७.  समन्वर् गनःे कार्यपाललकाले आफूले सम्पादन गने कामको लसललसलामा आवश्र्कता 

अनुसाि दहेार्का लनकार्हरुसँग समन्वर् गनय सके्नछ :- 

(क) न्र्ालर्क सलमलत,  

(ख) अन्र् थिानीर् तह, 

(ग) लजल्लालथित सुििा लनकार्हरू, 

(घ) लजल्लालथित प्रदशे तिा संघका सिकािी कार्ायलर्हरु, 

(ङ) लजल्ला समन्वर् सलमलत, 

(च) प्रदशे लथित गाउँपाललका हनेे लविाग, मन्रालर्, 

(छ) संघको संघीर् मालमला हनेे मन्रालर् ि 

(ज) अन्र् आवश्र्क संघ, संथिा वा लनकार्हरु । 



 

२८.  बैिकमा िाग ललन नहुनःे कार्यपाललकाको बैिकमा कुनै सदथर्को लनजी थवािय लनलहत 

िहकेो लवषर् उपि छलफल हुन े िएमा त्र्थतो सदथर्ले िाग ललन हुदनै । त्र्थतो 

अवथिा िएमा सम्बलन्धत सदथर्ले सोको जानकािी अध्र्िलाई गिाउनु पनेछ । 

 

२९.  सहर्ोग माग्न सके्नः (१) कार्यपाललकाले लनर्म २७ मा उल्लेख िएका लनकार्हरुसंग 

आवश्र्कता अनुसाि सहर्ोग ललन सके्नछ । 

(२) उपलनर्म १ बमोलजम सहर्ोग गने लजम्मेवािी सम्बलन्धत सबैको हुनेछ । 

 

 

 

 

 

अनुसूची - १ 

गाउँ कार्यपाललकाको बैिकमा पशे गनुयपन ेलवषर्हरु 

(लनर्म ७ को उपलनर्म (१) सँग सम्बलन्धत) 

 

१.  सिामा पेश हुने लवधेर्क, 

२.  िाजथव ि व्यर्को अनुमान (बजेट), पुिक अनुमान ि उधािो खचय, 

३.  कि सम्बलन्ध प्रथतावहरु, 

४.  अध्र्िले गाउँ कार्यपाललकामा पेश गनय लनदशेन ददएको लवषर् वा गाउँ कार्यपाललकामा 

पेश गनुय पने िनी गाउँ कार्यपाललकाले लनर्यर् गिेको लवषर् 

५.  प्रचललत काननू बमोलजम जािी गनुयपने लनर्म, लनदलेशका, कार्यलवलध वा आदशे, 

६.  गाउँपाललकाले जािी गने कुनै नीलत वा त्र्थतो नीतकमा हुने परिवतयतन, 



७.  अल्पकालीन, मध्र्कालीन ि दीघयकालीन समलष्टगत वा िेरगत लवकास र्ोजना, 

कार्यक्रम, िर्नीलत लनधायिर् सम्बन्धी, 

८.  कार्ायलर् वा शाखाहरुको संगिन संिचनामा परिवतयन वा थिानान्तिर् सम्बन्धी, 

९.  िालिर् वा अन्तिायलिर् संथिाहरुसँगको िलगनी सम्बन्ध थिापना, 

१०.  गाउँपाललकाले ललने ऋर् वा बैदलेशक अनुदानमा सञ्चालन हुने र्ोजनाको सम्झौता 

सम्बन्धी, 

११.  गाउँपाललकाको प्रलतलनलधत्व हुन ेगिी गरिन ेदईुपिीर् वा बहुपिीर् वाताय, सिा सम्मेलन 

वा सिकािी भ्रमर्मा िाग ललने वा प्रलतलनलध पिाउने, 

१२.  कार्यकािी अलधकृतलाई लवदशेमा हुने गोष्ठी, अध्र्र्न अवलोकन भ्रमर्मा पिाउने, 

१३.  गाउँपाललकाको कमयचािी दिबन्दी थवीकृलत, सेवा सुलवधा सम्बन्धी काननू लनमायर् ि 

परिवतयन, 

१४.  थिानीर् सावयजलनक लवदा लनधायिर् गने, 

१५.  प्रचललत कानून बमोलजम गाउँ कार्यपाललकाबाट लनर्यर् हुनुपने िनी तोदकएका अन्र् लवषर् 

। 

 

अनुसूची - २ 

प्रथतावनाको ढाचँा 

(लनर्म २४ को उपलनर्म (१) संग सम्बलन्धत) 

तलकोट गाउँपाललका 

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्, तलकोट 

बझाङ्ग लजल्ला, ७ न.ं प्रदशे नपेाल 

लवषर् :- 

 



प्रथताव पेश गनय अध्र्िबाट थवीकृत प्राप्त लमलत :- 

१. लवषर्को संिीप्त व्यहोिा :- 

२. प्राप्त पिामशय तिा अन्र् सान्दर्ियक कुिा :- 

३. प्रथताव पेश गनुय पनायको कािर् ि सम्बलन्धत शाखाको िार् :- 

४. लनर्यर् हुनु पने व्यहोिा :- 

 

नोट : प्रथताव तर्ाि गदाय दहेार्का कुिाहरुमा ध्र्ान ददनुपने छ :- 

१.  "लवषर्को संिीप्त व्यहोिा" अन्तगयत िहने लवविर् :- 

लवषर्गत पृष्ठिूमीमा र्सबािे कलडले सुनै लनर्यर् िएको िए सोको लवबिर्, प्रथतालवत 

लनर्यर् कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा, समर्ावलध, कार्यिेर, कार्ायन्वर्न गने लनकार् ि लाग्न े

आर्ियक दालर्त्व िए सो समेत उल्लेख गिी कुनै र्ोजनाको लवषर् िए सो बािे छोटकिी 

लवबिर् उल्लेख गने । 

 

२.  "प्राप्त पिामशय तिा अन्र् सान्दर्ियक कुिा" अन्तगयत कार्यपाललका सलमलतहरु ि अन्र् 

लनकार् तिा लवशेषज्ञहरुले कुनै पिामशय ददएको िए सो समेत उल्लेख गने । सािै 

लवषर्संग सम्बलन्धत नक्शा, लडजाइन वा लचर िए सो समेत समावेश गने । काननूी 

पिामशय ललएको िए प्रलतललपी समेत समावेश गने । 

 

३.  "प्रथताव पेश गनुय पनायको कािर् ि सम्बलन्धत शाखाको िार्" अन्तगयत सम्बलन्धत 

लवषर्मा आई पिेको करिनाई ि समथर्ा, प्रथतालवत लनर्यर्को औलचत्र् ि आवश्र्कता 

तिा त्र्सबाट पनय सके्न प्रिाव समावेश गने । 

 



४.  "लनर्यर् हुनु पने व्यहोिा" अन्तगयत जुन लबषर्मा जे जथतो लनर्यर् हुन प्रथताव गरिएको 

हो सोको थपष्ट व्यहोिा िाख्ने । 

 

 

अनुसूची - ३ 

कार्यपाललका सलमलतको कार्यिरे 

(लनर्म १५ को उपलनर्म (१) संग सम्बलन्धत) 

क. सावयजलनक सवेा तिा िमता लवकास सलमलतको कार्यिरेः 

१. संगिन संिचना, दिबन्दी ि कार्यलवविर् 

२. सुशासन ि सेवा प्रवाह 

३. िमता लवकास सम्बन्धी लवषर् 

 

ख. सामालजक लवकास सलमलतको कार्यिरेः 

१. लशिा तिा खेनकुद सम्बन्धी 

२. लवज्ञान तिा प्रलवधी सम्बन्धी 

३. थवाथ्र् तिा जनसंख्र्ा सम्बन्धी 

४. लैंलगक समानता ि सामालजक समावेलशकिर् सम्बन्धी 

५. सिकािी तिा गैि सिकािी संघ संथिा सम्बन्धी 

 

ग. पवूायधाि लवकास सलमलतको कार्यिरेः 

१. अल्पकालीन तिा दीघयकालीन नीलत, र्ोजना ि कार्यक्रम सम्बन्धी 

२. उद्योग, वालर्ज्र्, श्रम, िोजगाि तिा बजाि व्यबथिापन सम्बन्धी 

३. कृलष, ससंचाई, सहकािी ि गरिबी लनवािर् सम्बन्धी 



४. पर्यटन प्रवर्द्यन सम्बन्धी 

५. सूचना तिा संचाि सम्बन्धी 

६. खानेपानी तिा सिसफाई, सडक तिा िौलतक र्ोजना ि पूवायधाि लवकास सम्बन्धी 

७. लवद्युत ि उजाय सम्बन्धी 

८. वथती लवकास, शहिी र्ोजना ि िवन लनमायर् सम्बन्धी 

 

घ. लवधरे्क सलमलतको कार्यिरेः 

१. गाउँ सिामा पेश हुने लवधेर्क सम्बन्धी 

२. गाउँ सिामा पेश हुने लनर्म, लवलनर्म, कार्यलवधी सम्बन्धी 

३. कुनै कानूनी प्रश्न समावेश िएको नीलत तिा कार्यक्रम सम्बन्धी 

 

ङ. आर्ियक लवकास सलमलतको कार्यिरेः 

१. बजेट तिा स्रोत परिचालन सम्बन्धी 

२. कृलष लवकास सम्बन्धी 

३. पशु पंिी लवकास सम्बन्धी 

४. नागरिकको आर्आजयन सम्बन्धी 

५. स्रोतहरुको पलहचान सम्बन्धी 

 

च. वाताविर् तिा लवपद व्यवथिापन सलमलतको कार्यिरेः 

१. वाताविर् संििर् तिा हरिर्ाली प्रवदयन सम्वन्धी 

२. फोहोि मैला व्यवथिापन सम्वन्धी 

३. गाउँको सौन्दर्यताको संििर् तिा लवकास सम्बन्धी 

४. वन संििर् सम्बन्धी 



५. लवपदछ पूवय तर्ािी सम्बन्धी 

६. लवपदको समर्मा गनुयपने कामहरु सम्वन्धी 

७. लवपद पछालडको ब्र्वथिापन सम्वन्धी 

८. वन, वाताविर् ि िमूी व्यवथिापन 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 


