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फेदाप गाईँकाययपालिका (काययसम्पादन ) लनयमाविी, २०७४ 

गाईँ काययपालिकाबाट गररन ेकाययिाइ व्यवलथथत गनय नपेािको संलवधानको धारा २१८ िे लदएको ऄलधकार प्रयोग गरी फेदाप गाईँ 

काययपालिकािे लमलत २०७४।०४।१९ को लनणययानसुार दहेायका लनयमहरु बनाएको छ । 

पररच्छेद १ 

प्रारलम्भक 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भ:(१) यस लनयमाविीको नाम "फेदाप गाईँ काययपालिका (काययसम्पादन) लनयमाविी, २०७४" रहकेो छ 

। 

 (२) यो लनयमाविी तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।  

२. पररभाषा:  लवषय वा प्रसङ्गिे ऄको ऄथय निागेमा यस लनयमाविीमा - 

(क) "गाईँपालिका" भन्नािे फेदाप गाईँपालिका सम्झन ुपछय । 

(ख) "काययपालिका" भन्नािे फेदाप गाईँ काययपालिका सम्झन ुपछय । 

(ग) "वडा सलमलत" भन्नािे गाईँपालिकाको वडा सलमलत सम्झन ुपछय । 

(घ)  "ऄध्यि" भन्नािे फेदाप गाईँ काययपालिकाको ऄध्यििाइ सम्झन ुपछय । 



(ङ)  "ईपाध्यि" भन्नािे फेदाप गाईँ काययपालिकाको ईपाध्यििाइ सम्झन ुपछय । 

(च)  "वडाऄध्यि" भन्नािे गाईँ फेदाप गाईँपालिकाको वडाको वडा ऄध्यििाइ सम्झन ुपछय । 

(छ)  "काययकारी ऄलधकृत" भन्नािे गाईँपालिकाको काययकारी ऄलधकृत सम्झन ुपछय । 

(ज)  "सदथय" भन्नािे काययपालिकाको सदथय सम्झन ु पछय र सो शब्दिे काययपालिकाको ऄध्यि,  ईपाध्यि तथा 

वडाऄध्यि समेतिाइ जनाईँछ । 

(झ)  "सभा" भन्नािे गाईँ सभािाइ सम्झन ुपछय । 

(ञ)  "काययलबभाजन लनयमाविी" भन्नािे फेदाप गाईँ काययपालिका (काययलबभाजन) लनयमाविी,  २०७४ सम्झन ुपछय । 

(ट)  "वडा सलचव" भन्नािे वडा सलमलतको सलचवको कामकाज गनय खलटएको कमयचारी सम्झन ुपछय । 

३. कामको फछ् ययौटः (१) गाईँ काययपालिकाको काययसम्पादन र कामको फछ् ययौट यस लनयमाविीमा भएको व्यवथथा बमोलजम 

हुनेछ । 

 (२) ईपलनयम (१) बमोलजमको कामको फछ् ययौट गदाय तोलकएको ऄलधकारी वा लनकायबाट गनुयपनछे   

  

पररच्छेद २ 

ऄध्यिबाट कामको फछ् ययौट 

४.  ऄध्यििे सम्पादन गने कामः (१) संलवधान र ऄन्य प्रचलित काननुको ऄलधनमा रही गाईँपालिकाको सामान्य लनदशेन,  

लनयन्रण र सञ्चािन गने प्रमखु लजम्मेवारी ऄध्यिको हुनछे । 

(२) प्रचलित काननुमा काययपालिकाको ऄध्यििे गन े भलन लकटान भएका कामहरु लनज थवयं वा लनजबाट ऄलधकार 

प्रत्यायोजन भए बमोलजम सम्पादन हुनेछ । 

(३) ईपलनयम (२) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन प्रचलित काननूमा ऄध्यििे गन ेभनी लकटान नभएको कामको 

सम्बन्धमा काययपालिकाबाट सम्पादन हुने काययको सामान्य रेखदखे,  सञ्चािन र लनयन्रण गने लजम्मेवारी ऄध्यिको हुनेछ । 

(४) ईपलनयम (१) बमोलजमको लजम्मेवारी परुा गन ेक्रममा ऄध्यििे काययपालिका ऄन्तगयतका लनकायहरूमा प्रचलित काननू 

तथा थवीकृत नीलत तथा लनणयय ऄनरुूप कायय सञ्चािन भइरहकेो छ,  छैन लनरीिण गन,े  वडा सलमलतहरू बीच समन्वय गने,  

लवषयगत शाखा कायायियहरूिाइ लनदशेन लदने र अवश्यकता ऄनसुार कामको प्रगलत लववरण लिने कायय गनय सक्नेछ । 

(५) ऄध्यि कुन ै कारणवश ईपलथथत नरहकेो ऄवथथामा यस लनयमाविी बमोलजम ऄध्यििे गनुयपने काम ईपाध्यि वा 

लनजको समेत ऄनपुलथथलतमा ऄध्यििे तोकेको काययपालिकाको सदथयिे त्यथतो काम सम्पादन गनय सक्नेछ । 

तर,  प्रचलित काननूमा ऄन्यथा व्यवथथा भएकोमा सोही व्यवथथा बमोलजम हुनछे । 



(६) काययपालिकाको कुनै सदथय ऄनपुलथथत भएमा त्यथतो सदथयिे गनुयपने कामको िालग ऄध्यििे ऄको सदथयिाइ 

लजम्मेवारी तोक्न सक्नछे । 

५. ऄध्यििे लनणयय गनुयपनःे (१) सभा र काययपालिकामा पशे हुने लवषय वाहके दइु वा दइु भन्दा बढी वडासलमलत र लवषयगत 

शाखाहरूबीच कुनै लवषयमा मतभदे हुन गएमा ऄध्यििे गरेको लनणयय ऄलन्तम हुनेछ  

(२) ईपलनयम (१) बमोलजम मतभेद भएको लबषय लनणययका िालग काययकारी ऄलधकृतिे  ऄध्यि समि पेश गनुयपनछे । 

(३) सभा वा काययपालिकामा पेश हुन ेलवषय बाहकेका सहकायय तथा समन्वयका िालग प्रदशे वा संघमा पेश गनुय पन ेलवषयका 

सम्बन्धमा ऄध्यििे गरेको लनणयय ऄलन्तम हुनछे । 

६.  ऄलधकार प्रत्यायोजन गनय सक्नेः (१) कर िगाईने,  कर छुट लदन ेवा ऋण लिने जथता लवषय  र सभामा पेश गनुयपने बाहकेका 

ऄन्य लवषयमा काययपालिकािे ऄध्यि वा ईपाध्यि वा सदथयिाइ ऄलधकार प्रत्यायोजन गनय सक्नछे । 

 (२) ऄध्यििे प्रचलित काननू बमोलजम अफूिाइ प्राप्त ऄलधकारमध्ये कुनै ऄलधकार ईपाध्यि वा सदथय वाकाययकारी 

ऄलधकृत,  लवषयगत शाखाका प्रमखु वा वडा ऄध्यििाइ प्रत्यायोजन गनय सक्नछे । 

(३) ईपलनयम (१) र (२) बमोलजम प्रत्यायोलजत ऄलधकारको प्रयोग गरी सम्पादन गररएका कामको लवषयमा सम्बलन्धत 

ऄलधकारीिे काययपालिका समि मालसक रूपमा प्रगलत लववरण पेश गनुय पनेछ । 

(४) अफूिाइ प्रत्यायोलजत ऄलधकारको लजम्मेवारीपवूयक प्रयोग गनुय सम्बलन्धत ऄलधकारीको कतयव्य हुनछे । 

 

 

 

 

 

पररच्छेद ३ 

गाईँ काययपालिकाबाट कामको फछ् ययौट 

७.  काययपालिकामा पेश गनुयपने लवषयः(१) ऄनसुचुी-१ मा ईल्िेलखत लवषयहरूको लनणयय गदाय काययकारी ऄलधकृतिे ऄध्यिको 

लनदशेन ऄनसुार गाईँ काययपालिकामा प्रथताव पेश गनुय पनेछ । 

(२) ईपलनयम (१) मा िेलखएको लवषयमध्ये कुनै लवषयमा लनयम २१ बमोलजम गलठत सलमलतबाट  लनणयय लिनसक्न े गरी 

काययपालिकािे लजम्मेवारी समु्पन सक्नेछ । 



(३) ईपलनयम (१) बमोलजम ऄध्यििे ऄन्यथा अदशे लदएमा बाहेक गाईँ काययपालिकाको बैठकमा पशे हुने प्रथताव 

सामान्यतया ऄनसुचूी-२ बमोलजमको ढाँचामा काययकारी ऄलधकृतिे पेश गनछे । 

(४) ईपलनयम (३) बमोलजमको प्रथतावमा कुनै शाखाको राय समावेश हुन अवश्यक दखेमेा  काययकारी ऄलधकृतिे 

सम्बलन्धत शाखाको राय समेत समावेश गरी पेश गनेछ । 

८.  प्रथताव साथ संिग्न हुनपुन े कागजातः (१) लनयम ६ को ईपलनयम (३) बमोलजम काययपालिकाको बैठकमा लनणययाथय कुन ै

लवषय पशे गनुयपदाय लवषयगत शाखा वा वडा सलमलतको कायायियिे सो  लवषयसँग अवश्यक लववरण समावेश गरी प्रथताव 

तयार गरी काययकारी ऄलधकृत समि पशे गनुय पनछे । 

(२) ईपलनयम (१) बमोलजम पेश भएको प्रथताव र सो साथ पेश भएका कागजातहरू काननूसम्मत छन ् छैनन ् जाँच गरी 

काननूसम्मत नभएमा लनयलमत वा काननूसम्मत बनाईन ेलजम्मेवारी काययकारी ऄलधकृतको हुनेछ । 

(३) ईपलनयम (१) बमोलजम पेश भएको प्रथताव काययकारी ऄलधकृतिे ऄध्यिको थवीकृत लिइ प्राथलमकताक्रम समते 

लनधायरण गरी लनणययको िालग काययपालिकाको बैठकमा पशे गनुय पनछे । 

९.  काययसचूीको लववरणः (१) काययपालिकाको बैठकमा छिफि हुन ेलवषयको काययसचूी लनयम ८ बमोलजम प्राप्त प्रथतावहरूको 

अधारमा काययकारी ऄलधकृतिे ऄध्यिको लनदशेन बमोलजम तयार गनेछ । 

तर,  ऄध्यििे ऄन्यथा अदशे लदएकोमा प्रथतावको रूपमा पेश नभएको लवषयिाइ पलन छिफिको काययसचूीमा समावेश गनय 

सलकनेछ  

(२) बैठकको काययसचूी सामान्यतः काययपालिकाको बैठक बथनभुन्दा तीन लदन ऄगावै काययकारी ऄलधकृतिे सबै 

सदथयहरूिाइ ईपिब्ध गराईन ुपनछे । 

तर,  लवषयको गलम्भरता हरेी काययपालिकाको बैठकमा छिफि हुन ेप्रथताव लवतरण नगरी मौलखक सचूनाको अधारमा पलन 

छिफि गनय सलकनछे । 

१०.  काययपालिकाको बैठकः (१) काययकारी ऄलधकृतिे ऄध्यिको लनदशेनमा काययपालिकाको बैठक बोिाईनेछ । 

(२) काययकारी ऄलधकृत काययपालिकाको सलचवको रूपमा वैठकमा ईपलथथत हुनेछ । 

(३) ऄध्यििे काययपालिकाको बठैकको ऄध्यिता गनेछ । 

(४) काययपालिकाको बैठकको काययसचूी,  लमलत,  समय र थथानका सम्बन्धमा कम्तीमा तीन लदन ऄगावै ऄध्यिको लनदशेन 

ऄनसुार काययपालिकाका सबै सदथयिाइ काययकारी ऄलधकृतिे सचूना लदन ुपनछे । 

(५) काययपालिकाको बैठकमा कम्तीमा ५१ प्रलतशत सदथय ईपलथथत हुनपुनेछ । 



(६) ईपलनयम (५) मा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन ईपलनयम (४) बमोलजमको सचूना हुदँाहुदँ ैपलन ५१ प्रलतशत सदथय 

ईपलथथत नभइ गणपरुक संख्या पगु्न नसकेमा दोश्रो पटकको बैठकमा एक चौथाइ सदथय ईपलथथत भएमा पलन बैठक बथन 

सक्नेछ  

(७) काययपालिकाको बैठक सम्बन्धी ऄन्य काययलवलध काययपालिकािे लनधायरण गरे बमोलजम हुनछे । 

११.  बैठकको लनणययः (१) सामान्यतः काययपालिकाको बैठकको लनणयय सवयसम्मत रूपमा हुनेछ । 

(२) ईपलनयम (१) बमोलजम सवयसम्मत लनणयय हुन नसकी मत लवभाजन हुने ऄवथथा भएमा ऄध्यि सलहत बहुमत सदथयिे 

गरेको लनणयय बैठकको लनणयय मालननेछ । 

१२.  लनणययको ऄलभिेखः (१) काययकारी ऄलधकृत काययपालिकाको बैठकमा ईपलथथत हुनछे र काययपालिका बाट भएका लनणययको 

ऄलभिेख तयार गनछे । 

(२) बैठकको लनणययको ऄलभिेख छुटै्ट लनणयय पलुथतकामा राख्नपुनछे । 

(३) ईपलनयम (२) बमोलजमको लनणयय पलुथतका काययकारी ऄलधकृतको लजम्मामा रहनेछ । 

१३.  लनणयय प्रमालणत तथा लवतरण गनःे(१) गाईँ काययपालिका बैठकको लनणयय काययकारी ऄलधकृतिे दइु लदनलभर प्रमालणत गनछे । 

(२) काययकारी ऄलधकृतिे ईपलनयम (१) बमोलजम प्रमालणत भएको लनणययको प्रलत तीन लदन लभर गाईँ काययपालिकाका 

सदथय,  लवषयगत शाखा र वडा सलमफेदापइ ईपिब्ध गराईन ुपनछे । 

तर काननू बमोलजम गोप्य राख्न ुपन ेलवषयका लनणयय तथा सचूनाको जानकारी लदनपुनेछैन । 

१४.  लनणययको कायायन्वयनः(१) ऄनसुचूी १ मा िेलखएका लवषयहरुमा काययपालिकाबाट लनणयय भएपलछ सम्वलन्धत पदालधकारी वा 

लनकायिे कायायन्वयन गनुयपनछे । 

(२) काययपालिकाको लनणयय कायायन्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा ऄध्यििे ऄनगुमन गनय वा गराईन सक्नेछ । 

(३) ईपलनयम (२) बमोलजम ऄनगुमन गदाय वा गराईँदा लनणयय कायायन्वयन भएको नदलेखएमा सोको कायायन्वयन गनय सम्बलन्धत 

व्यलि वा लनकायिाइ ऄध्यििे अवश्यक लनदशेन लदन सक्नेछ । 

१५. काययपालिकाको सलमलत गठनः (१) काययपालिकािे काययपालिकामा लनणययको िालग पेश भएका प्रथतावमा लनणयय गनुयपवूय 

अवश्यकता ऄनसुार राय,  सल्िाह र सझुाव लिनका िालग दहेाय बमोलजमका सलमलत रहनेछन ्

(क) सावयजलनक सेवा तथा िमता लवकास सलमलत 

(ख) अलथयक लवकास सलमलत 

(ग) सामालजक लवकास सलमलत 



(घ) पवूायधार लवकास सलमलत 

(ङ) वातावरण तथा लवपद ्व्यवथथापन सलमलत 

(च) लबधेयक सलमलत 

(२) ईपलनयम (१) बमोलजमका काययपालिका सलमलतमा रहन ेसंयोजक ऄध्यििे तोके बमोलजम र सदथयहरु काययपालिकािे 

तोके बमोलजम रहने छन ्। 

(३) सलमलतिे अवश्यकता ऄनसुार सम्बलन्धत सलमलतमा नरहकेो सदथय वा ऄन्य कुन ैलवशेषज्ञ वा ऄलधकारीिाइ सलमलतको 

बैठकमा अमन्रण गनय सक्नछे । 

(४) सलमलतको बैठकमा ऄध्यि थवयं ईपलथथत भएको ऄवथथामा लनजबाट र ऄन्य ऄवथथामा सलमलतका संयोजकबाट 

बैठकको ऄध्यिता हुनछे ।सलमलतको संयोजकको ऄनपुलथथलतमा बैठकको ऄध्यिता बैठकमा ईपलथथत सदथयहरुमध्ये ज्येष्ठ 

सदथयिे गनछे । 

(५) काययकारी ऄलधकृत वा लनजिे तोकेको ऄलधकृतिे सलमलतको बैठकमा ईपलथथत भइ लनणययको ऄलभिेख तयार गरी 

प्रमालणत गनेछ  

(६) ईपलनयम (१) बमोलजमका सलमलतहरुको काययिरे ऄनसुचुी-३ मा ईल्िेख भए बमोलजम हुनेछ । 

१६.  काययभार मिु भएपलछ कागज लफताय गनुयपनेः जनुसकैु कारणबाट अफ्नो पदबाट मिु भएको सदथयिे पदमिु भएको सात 

लदनलभर अफ्नो लजम्मामा रहकेा सम्पणूय कागजात तथा ऄन्य कुनै सम्पलि भए सो समेत तत्काि काययपालिकामा बझुाइ सोको 

लनथसा लिन ुपनछे । 

१७.  प्रविा तथा सचूना ऄलधकारी तोक्नेः (१) काययपालिकािे अफूिे सम्पादन गरेका कायय वा लनणययहरु सावयजलनक जानकारीमा 

ल्याईन कुन ैसदथयिाइ प्रविा तोक्नेछ । 

(२) ईपलनयम (१) बमोलजम तोलकने प्रविािे काययपालिकाको तफय बाट जारी गनुयपने सावयजलनक महत्वको सचूना,  विव्य,  

लवज्ञलप्त अलद सावयजलनक गन ेकायय समेत गनय सक्नेछ । 

(३) काययकारी ऄलधकृतिे कुन ैएक ऄलधकृतिाइ सचूना ऄलधकारी तोक्नेछ । 

(४) ईपलनयम (३) बमोलजम तोलकने सचूना ऄलधकारीिे काययपालिकासँग सम्बलन्धत सचूना काननू बमोलजम प्रवाह गनेछ । 

पररच्छेद ४ 

काययकारी ऄलधकृत,  लवषयगत शाखा,  वडा सलमलतबाट कामको फछ् ययौट 

१८.  काययकारी ऄलधकृतको काम,  कतयव्य र ऄलधकारः(१) गाईँपालिकाको काययकारी ऄलधकृत गाईँ काययपालिकाको सलचव हुनेछ 

। 



(२) प्रचलित काननू तथा यस लनयमाविीको ऄधीनमा रही ऄध्यिको लनदशेन र मातहतमा रही गाईँ काययपालिकाको 

सलचवको प्रमखु काम र कतयव्य दहेाय बमोलजम हुनेछ । 

(क)  गाईँ काययपालिका तथा गाईँ सभाबाट भएका लनणययहरु कायायन्वयन गने गराईन ेर सोको ऄनगुमन गने । 

(ख)  ऄध्यििाइ गाईँ सभा र काययपालिका तथा सो ऄन्तगयतका लनकायहरुको महत्चपणुय काम कारवाहीहरुको लवषयमा 

समय समयमा जानकारी गराईन े। 

(ग)  गाईँ काययपालिका ऄन्तगयतका सबै लनकायहरुको काम कारवाहीिाइ चथुत र प्रभावकारी बनाईन अवश्यक लनदशेन 

लदने,  ऄनगुमन र सपुररवेिण गन े। 

(घ)  प्रचलित काननू बमोलजम गाईँ काययपालिकाको प्रशासलनक तथा अलथयक कायय सम्पादन गने गराईने  

(ङ)  प्रचलित काननूिे तोकेका ऄन्य कामहरु गन े। 

१९.  ऄलधकार प्रत्यायोजनः (१) काययकारी ऄलधकृतिे अफुिाइ प्राप्त ऄलधकारमध्ये कुनै ऄलधकार लवषयगत शाखा,  ईपशाखा वा 

गाईँपालिकाको कुनै ऄलधकृत कमयचारी वा वडा सलचविाइ प्रत्यायोजन गरी कायय सम्पादन गनय सक्नछे । 

(२) ईपलनयम (१) बमोलजम ऄलधकार प्रत्यायोजन लिलखत रुपमा हुन ुपनेछ र एकपटक प्रत्यायोजन गरेको ऄलधकार लवशेष 

कारण परी लफताय लिन ुपने भएमा सो को औलचत्य सलहतको जानकारी ऄध्यिमाफय त काययपालिकािाइ गराईन ुपनेछ । 

(३) अफूिाइ प्रत्यायोलजत ऄलधकार प्रयोग गनुय सम्बलन्धत ऄलधकारीको कतयब्य हुनेछ ।  

२०.  वडा सलमलतबाट कामको फछ् ययौटः (१) गाईँ काययपालिका (काययलवभाजन) लनयमाविी,  २०७४ मा भएको व्यवथथा ऄनरुुप 

वडा सलमलतबाट गररने कामहरु वडा ऄध्यि वा लनजको लनदशेनमा सम्पादन गररनेछ । 

(२) एकभन्दा बढी वडासँग सरोकार राख्न ेलवषय वा वडा सलमलतिे गने गरी थपष्ट रुपमा लकटान नभएका लवषय वा थवीकृत 

वालषयक काययक्रममा नसमेलटएका लवषयमा वडा सलमलतिे गाईँ काययपालिकामा पेश गरी प्राप्त लनदशेन बमोलजम गनुयपनेछ । 

२१.  लवषयगत शाखाबाट कामको फछ् ययौटः (१) नपेािको संलवधान तथा प्रचलित काननूिे थथानीय तहमा हथतान्तरण भइ 

अएका लशिा,  थवाथ्य,  कृलष,  पशलुवकास,  लसंचाइ,  खानेपानी तथा सरसफाइ,  थथानीय अलथयक लवकास,  पवूायधार लवकास 

िगायतका ऄन्य काययक्रमहरु र गाईँ काययपालिका काययलवभाजन लनयमाविी,  २०७४ बमोलजम लवषयगत शाखाबाट 

सञ्चािन हुन ेकामहरु काययपालिकाको लनणययको ऄलधनमा रही लवषयगत शाखा प्रमखुको लनदशेन र लनयन्रणमा सम्पादन 

गररनेछ । 

(२) गाईँपालिकािे अफ्नो संलचत कोषबाट सञ्चािन गने लवषयगत िेरसँग सम्बलन्धत लवषयका सबै काययक्रम ईपलनयम (१) 

बमोलजमका लवषयगत शाखा माफय त कायायन्वयन गनछे । 

२२.  काययकारी ऄलधकृतबाट कामको फछ् ययौटः (१) काययपालिकािे गन े भलन तोलकएका कामहरुमध्ये वडा सलमलत र लवषयगत 

शाखाबाट सम्पादन गने गरी लकटान गररएका काम बाहकेका ऄन्य सबै कामहरु तथा संघ र प्रदशे तहबाट प्रत्यायोजन भएका 

कामहरु ऄध्यिको सामान्य लनदशेनमा रही काययकारी ऄलधकृतबाट सम्पादन हुनेछ । 



(२) ईपलनयम (१) बमोलजम गररने कामहरु काययकारी ऄलधकृतिे गाईँपालिकाको लवषयगत शाखा तथा वडा कायायिय माफय त 

सम्पन्न गराईन सक्नछे ।लनजिे अफ्नो लनदशेन र लनयन्रणमा सम्पादन गरेका कामहरुको प्रगलत लववरण लनयलमत रूपमा 

ऄध्यि समि र अवलधक रूपमा काययपालिका समि प्रथतुत गनुयपनछे । 

(३) प्रचलित काननूमा काययपालिका वा ऄध्यिबाट प्रत्यायोजन भएका कामहरू काययकारी ऄलधकृतिे सम्पादन गनेछ । 

पररच्छेद ५ 

लवलवध 

२३.  परामशय लिन ु पनेः (१) दहेायका लवषयमा लनणयय गनुय पवूय ऄध्यििे काययकारी ऄलधकृत माफय त सम्बलन्धत शाखा (लवि 

व्यवथथापन शाखा,  योजना शाखा,  प्रशासन शाखा,  काननूसँग सम्बलन्धत शाखा) को परामशय लिन ुपनेछ । 

 थवीकृत वालषयक काययक्रम भन्दा बाहकेका काययक्रम सञ्चािन गने लवषय 

 थवीकृत वालषयक काययक्रममा हरेफेर वा संशोधन गने लवषय 

 ऄन्य लनकायसँगको समन्वयमा काययसञ्चािन गन ेलवषय 

 नयाँ लनयम,  अदशे,  लनदलेशका वा काययलवलध जारी गनुय पने लवषय  

 कर,  शलु्क,  दथतुर सम्बलन्ध लवषय 

(२) ईपलनयम (१) बमोलजम लनणयय भएका लवषयहरु काययपालिका वा गाईँ सभामा छिफिका िालग प्रथतुत गररनछे । 

२४.  लवधेयक सम्बन्धी काययलबलधः (१) गाईँ काययपालिकाको तफय बाट सभा समि प्रथतुत गररन े लवधेयकको मथयौदा थवीकृलतको 

िालग काययकारी ऄलधकृतिे ऄध्यि माफय त काययपालिकाको बैठकमा पेश गनुय पनेछ । 

(२) ईपलनयम (१) बमोलजम लवधेयक तजुयमा गनयको िालग एक लवधेयक सलमलत रहनेछ ।लवधेयक मथयौदा गनय काययकारी 

ऄलधकृतिे अवश्यक व्यवथथा लमिाईन ेछ । 

(३) ईपलनयम (१) बमोलजम पेश भएको लवधेयकको मथयौदामा गाईँ काययपालिकाको थवीकृलत प्राप्त भएपलछ ऄध्यििे सभा 

समि पेश गनुय पनेछ । 

२५.  श्रोत ऄनमुान सलमलत,  राजथव र व्ययको ऄनमुान (बजेट) र कर सम्बलन्ध प्रथतावः (१) प्रत्येक वषय गाईँ काययपालिकाको 

वालषयक बजेट तयार गनयको िालग ऄध्यिको संयोजकत्वमा श्रोत ऄनमुान सलमलत तथा काययपालिकाको सदथयको 

संयोजकत्वमा काययक्रम तथा बजेट तजुयमा सलमलत गठन हुनछे । 

(२) ईपलनयम (१) बमोलजमका सलमलतमा रहने सदथय तथा सदथय सलचबिे काययपालिकािे तोके बमोलजम हुनेछ । 

(३) ईपलनयम (१) बमोलजम गलठत सलमलतिे तयार गरेको बजेट तथा काययक्रम लवलनयोजन लवधेयकको रूपमा ऄध्यि वा 

लनजिे तोकेको अलथयक िेर हने ेकाययपालिकाको सदथयमाफय त गाईँ सभामा पेश गररनछे   

(४) ईपलनयम (३) बमोलजम पेश भएको लवलनयोजन लवधेयक सभाबाट थवीकृत भइ ऄध्यिबाट प्रमालणकरण भएपलछ िाग ु

हुनेछ । 



२६.  गोपलनयता राख्न ुपनेः कुनै पलन सदथयिे अफू पदमा बहाि छँदा गरेको काममा गोपलनयता राख्न ुपन ेलवषयमा पदमा वहाि 

रहकेो ऄवलधमा वा पदमा नरहकेो ऄवथथामा समते ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारीिाइ बाहके ऄन्य कसैिाइ कुनै लकलसमिे 

जानकारी लदन वा प्रकट गनय हुदनै । 

तर,  प्रचलित काननूिे गोप्य राख्न नपन ेभलन तोलकएका लवषयमा जानकारी लदन यस लनयमिे वाधा परु् याएको मालनन ेछैन ।  

२७.  समन्वय गनेःकाययपालिकािे अफूिे सम्पादन गने कामको लसिलसिामा अवश्यकता ऄनसुार दहेायका लनकायहरुसँग 

समन्वय गनय सक्नछे :- 

(क) न्यालयक सलमलत,   

(ख) ऄन्य थथानीय तह,  

(ग) लजल्िालथथत सरुिा लनकायहरू,  

(घ) लजल्िालथथत प्रदशे तथा संघका सरकारी कायायियहरु,  

(ङ) लजल्िा समन्वय सलमलत,  

(च) प्रदशे लथथत गाईँपालिका हनेे लवभाग,  मन्रािय,  

(छ) संघको संघीय मालमिा हने ेमन्रािय र 

(ज) ऄन्य अवश्यक संघ,  संथथा वा लनकायहरु । 

२८.  बैठकमा भाग लिन नहुनःे काययपालिकाको बैठकमा कुन ैसदथयको लनजी थवाथय लनलहत रहकेो लवषय ईपर छिफि हुन ेभएमा 

त्यथतो सदथयिे भाग लिन हुदनै । त्यथतो ऄवथथा भएमा सम्बलन्धत सदथयिे सोको जानकारी ऄध्यििाइ गराईन ुपनछे । 

२९.  सहयोग माग्न सक्नःे (१) काययपालिकािे लनयम २७ मा ईल्िेख भएका लनकायहरुसंग अवश्यकता ऄनसुार सहयोग लिन 

सक्नेछ । 

(२) ईपलनयम १ बमोलजम सहयोग गने लजम्मेवारी सम्बलन्धत सबैको हुनेछ । 

 

 

ऄनसुचूी - १ 

गाईँ काययपालिकाको बैठकमा पेश गनुयपन ेलवषयहरु 

(लनयम ७ को ईपलनयम (१) सँग सम्बलन्धत) 

१.  सभामा पेश हुने लवधेयक,  

२.  राजथव र व्ययको ऄनमुान (बजेट),  परुक ऄनमुान र ईधारो खचय,  

३.  कर सम्बलन्ध प्रथतावहरु,  

४.  ऄध्यििे गाईँ काययपालिकामा पशे गनय लनदशेन लदएको लवषय वा गाईँ काययपालिकामा पेश गनुय पने भनी गाईँ काययपालिकािे 

लनणयय गरेको लवषय 



५.  प्रचलित काननू बमोलजम जारी गनुयपने लनयम,  लनदलेशका,  काययलवलध वा अदशे,  

६.  गाईँपालिकािे जारी गने कुनै नीलत वा त्यथतो नीतकमा हुने पररवतयतन,  

७.  ऄल्पकािीन,  मध्यकािीन र दीघयकािीन समलष्टगत वा िेरगत लवकास योजना,  काययक्रम,  रणनीलत लनधायरण सम्बन्धी,  

८.  कायायिय वा शाखाहरुको संगठन संरचनामा पररवतयन वा थथानान्तरण सम्बन्धी,  

९.  रालरिय वा ऄन्तरायलरिय संथथाहरुसँगको भलगनी सम्बन्ध थथापना,  

१०.  गाईँपालिकािे लिने ऋण वा बैदलेशक ऄनदुानमा सञ्चािन हुन ेयोजनाको सम्झौता सम्बन्धी,  

११.  गाईँपालिकाको प्रलतलनलधत्व हुन ेगरी गररन ेदइुपिीय वा बहुपिीय वाताय,  सभा सम्मिेन वा सरकारी भ्रमणमा भाग लिन ेवा 

प्रलतलनलध पठाईन,े  

१२. काययकारी ऄलधकृतिाइ लवदशेमा हुने गोष्ठी,  ऄध्ययन ऄविोकन भ्रमणमा पठाईन,े  

१३.  गाईँपालिकाको कमयचारी दरबन्दी थवीकृलत,  सेवा सलुवधा सम्बन्धी काननू लनमायण र पररवतयन,  

१४.  थथानीय सावयजलनक लवदा लनधायरण गने,  

१५.  प्रचलित काननू बमोलजम गाईँ काययपालिकाबाट लनणयय हुनपुने भनी तोलकएका ऄन्य लवषय  

ऄनसुचूी - २ 

प्रथतावनाको ढाँचा 

(लनयम २४ को ईपलनयम (१) संग सम्बलन्धत) 

फेदाप गाईँपालिका 

गाईँ काययपालिकाको कायायिय,  पोक्िावाङ 

तेह्रथमु लजल्िा,  ६ न.ं प्रदशे नपेाि 

लवषय :- 

प्रथताव पशे गनय ऄध्यिबाट थवीकृत प्राप्त लमलत :- 

१. लवषयको संिीप्त व्यहोरा :- 

२. प्राप्त परामशय तथा ऄन्य सान्दलभयक कुरा :- 

३. प्रथताव पेश गनुय पनायको कारण र सम्बलन्धत शाखाको राय :- 

४. लनणयय हुन ुपन ेव्यहोरा :- 

नोट : प्रथताव तयार गदाय दहेायका कुराहरुमा ध्यान लदनपुन ेछ :- 

१.  "लवषयको संिीप्त व्यहोरा" ऄन्तगयत रहन ेलववरण :- 



लवषयगत पषृ्ठभमूीमा यसबारे कलडिे सनुै लनणयय भएको भए सोको लवबरण,  प्रथतालवत लनणयय कायायन्वयन प्रकृया,  समयावलध,  

काययिेर,  कायायन्वयन गने लनकाय र िाग्ने अलथयक दालयत्व भए सो समेत ईल्िेख गरी कुनै योजनाको लवषय भए सो बारे 

छोटकरी लवबरण ईल्िेख गन े। 

२.  "प्राप्त परामशय तथा ऄन्य सान्दलभयक कुरा" ऄन्तगयत काययपालिका सलमलतहरु र ऄन्य लनकाय तथा लवशषेज्ञहरुिे कुनै परामशय 

लदएको भए सो समेत ईल्िेख गने । साथै लवषयसंग सम्बलन्धत नक्शा,  लडजाआन वा लचर भए सो समते समावेश गने । काननूी 

परामशय लिएको भए प्रलतलिपी समते समावेश गने । 

३.  "प्रथताव पेश गनुय पनायको कारण र सम्बलन्धत शाखाको राय" ऄन्तगयत सम्बलन्धत लवषयमा अइ परेको कलठनाइ र समथया,  

प्रथतालवत लनणययको औलचत्य र अवश्यकता तथा त्यसबाट पनय सक्न ेप्रभाव समावेश गन े। 

४.  "लनणयय हुन ुपने व्यहोरा" ऄन्तगयत जनु लबषयमा जे जथतो लनणयय हुन प्रथताव गररएको हो सोको थपष्ट व्यहोरा राख्ने  

 

ऄनसुचूी - ३ 

काययपालिका सलमलतको काययिरे 

(लनयम १५ को ईपलनयम (१) संग सम्बलन्धत) 

 

क. सावयजलनक सेवा तथा िमता लवकास सलमलतको काययिेरः 

१. संगठन संरचना,  दरबन्दी र काययलववरण 

२. सशुासन र सेवा प्रवाह 

३. िमता लवकास सम्बन्धी लवषय 

ख. सामालजक लवकास सलमलतको काययिेरः 

१. लशिा तथा खेनकुद सम्बन्धी 

२. लवज्ञान तथा प्रलवधी सम्बन्धी 

३. थवाथ्य तथा जनसंख्या सम्बन्धी 

४. िैंलगक समानता र सामालजक समावेलशकरण सम्बन्धी 

५. सरकारी तथा गरै सरकारी संघ संथथा सम्बन्धी 

ग. पवूायधार लवकास सलमलतको काययिेरः 

१. ऄल्पकािीन तथा दीघयकािीन नीलत,  योजना र काययक्रम सम्बन्धी 



२. ईद्योग,  वालणज्य,  श्रम,  रोजगार तथा बजार व्यबथथापन सम्बन्धी 

३. कृलष,  लसंचाइ,  सहकारी र गररबी लनवारण सम्बन्धी 

४. पययटन प्रवर्द्यन सम्बन्धी 

५. सचूना तथा संचार सम्बन्धी 

६. खानेपानी तथा सरसफाइ,  सडक तथा भौलतक योजना र पवूायधार लवकास सम्बन्धी 

७. लवद्यतु र ईजाय सम्बन्धी 

८. वथती लवकास,  शहरी योजना र भवन लनमायण सम्बन्धी 

घ. लवधेयक सलमलतको काययिरेः 

१. गाईँ सभामा पशे हुने लवधेयक सम्बन्धी 

२. गाईँ सभामा पेश हुने लनयम,  लवलनयम,  काययलवधी सम्बन्धी 

३. कुनै काननूी प्रश्न समावेश भएको नीलत तथा काययक्रम सम्बन्धी 

ङ. अलथयक लवकास सलमलतको काययिेरः 

१. बजेट तथा स्रोत पररचािन सम्बन्धी 

२. कृलष लवकास सम्बन्धी 

३. पश ुपिंी लवकास सम्बन्धी 

४. नागररकको अयअजयन सम्बन्धी 

५. स्रोतहरुको पलहचान सम्बन्धी 

च. वातावरण तथा लवपद व्यवथथापन सलमलतको काययिेरः 

१. वातावरण संरिण तथा हररयािी प्रवदयन सम्वन्धी 

२. फोहोर मैिा व्यवथथापन सम्वन्धी 

३. गाईँको सौन्दययताको संरिण तथा लवकास सम्बन्धी 

४. वन संरिण सम्बन्धी 

५. लवपद ्पवूय तयारी सम्बन्धी 

६. लवपदको समयमा गनुयपने कामहरु सम्वन्धी 

७. लवपद पछालडको ब्यवथथापन सम्वन्धी 



८. वन,  वातावरण र भमूी व्यवथथापन  
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