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केदारस्युँ गाउुँ का्यपालिका (का्यसम्पादन ) लन्माविी, २०७४ 

गाउुँ का्यपालिकाबाट गररने का्यिाई व््वस्सित गनय नेपािको संववधानको धारा २१८ िे 
ददएको अलधकार प्र्ोग गरी केदारस्युँ गाउुँ का्यपालिकािे लमलत २०७४।०४।२२ को 
लनर्य् ानयसार देहा्का लन्महरु बनाएको छ । 

 

पररच्छेद १ 

प्रारस्म्िक 

१. संस्िप्त नाम र प्रारम्ि: (१) ्स लन्माविीको नाम "केदारस्युँ गाउुँ का्यपालिका 
(का्यसम्पादन)  लन्माविी, २०७४" रहेको छ ।  

 (२) ्ो लन्माविी तयरुन्त प्रारम्ि हयनेछ ।  

 

२. पररिाषा:  ववष् वा प्रसङ्गिे अको अिय निागेमा ्स लन्माविीमा - 

(क)  "गाउुँपालिका" िन्नािे केदारस्युँ गाउुँपालिका सम्झनय पछय । 

(ख)  "का्यपालिका" िन्नािे गाउुँ का्यपालिका सम्झनय पछय । 

(ग)  "वडा सलमलत" िन्नािे गाउुँपालिकाको वडा सलमलत सम्झनय पछय । 

(घ)  "अध््ि" िन्नािे गाउुँ का्यपालिकाको अध््ििाई सम्झनय पछय । 

(ङ)  "उपाध््ि" िन्नािे गाउुँ का्यपालिकाको उपाध््ििाई सम्झनय पछय । 

(च)  "वडाअध््ि" िन्नािे गाउुँ केदारस्युँ गाउुँपालिकाको वडाको वडा अध््ििाई 
सम्झनय पछय । 

(छ)  "का्यकारी अलधकृत" िन्नािे गाउुँपालिकाको का्यकारी अलधकृत सम्झनय पछय । 

(ज)  "सदस्" िन्नािे का्यपालिकाको सदस् सम्झनय पछय र सो शब्दिे का्यपालिकाको 
अध््ि, उपाध््ि तिा वडाअध््ि समेतिाई जनाउुँछ । 

(झ)  "सिा" िन्नािे गाउुँ सिािाई सम्झनय पछय । 

(ञ)  "का्यलबिाजन लन्माविी" िन्नािे केदारस्युँ गाउुँपालिकाको का्यलबिाजन 
लन्माविी, २०७४ सम्झनय पछय । 

(ट)  "वडा सस्चव" िन्नािे वडा सलमलतको सस्चवको कामकाज गनय खवटएको कमयचारी 
सम्झनय पछय । 

 

३. कामको फर् य् ौटिः (१) गाउुँ का्यपालिका 
को का्यसम्पादन र कामको फर् य्ौट ्स लन्माविीमा िएको व््वसिा बमोस्जम हयनेछ ।  

 (२) उपलन्म (१) बमोस्जमको कामको फर् य्ौट गदाय तोवकएको अलधकारी वा 
लनका्बाट गनययपनेछ । 
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पररच्छेद २ 

अध््िबाट कामको फर् य् ौट 

४.  अध््ििे सम्पादन गने कामिः (१) संववधान र अन्् प्रचलित कानयनको अलधनमा रही 
गाउुँपालिकाको सामान्् लनदेशन, लन्न्रर् र सञ्चािन गने प्रमयख स्जम्मेवारी अध््िको 
हयनेछ । 

(२) प्रचलित कानयनमा का्यपालिकाको अध््ििे गने िलन वकटान िएका कामहरु लनज 
सव्ं वा लनजबाट अलधकार प्रत््ा्ोजन िए बमोस्जम सम्पादन हयनेछ । 

(३) उपलन्म (२) मा जयनसयकै कय रा िेस्खएको िए तापलन प्रचलित कानूनमा अध््ििे 
गने िनी वकटान निएको कामको सम्बन्धमा का्यपालिकाबाट सम्पादन हयने का्यको 
सामान्् रेखदेख, सञ्चािन र लन्न्रर् गने स्जम्मेवारी अध््िको हयनेछ । 

(४) उपलन्म (१) बमोस्जमको स्जम्मेवारी पयरा गने क्रममा अध््ििे का्यपालिका 
अन्तगयतका  लनका्हरूमा प्रचलित कानून तिा सवीकृत नीलत तिा लनर्य्  अनयरूप का्य 
सञ्चािन िईरहेको छ, छैन लनरीिर् गने, वडा सलमलतहरू बीच समन्व् गने, ववष्गत 
शाखा का्ायि्हरूिाई लनदेशन ददने र आवश््कता अनयसार कामको प्रगलत वववरर् लिने 
का्य गनय सक्नेछ । 

(५) अध््ि कय नै कारर्वश उपस्सित नरहेको अवसिामा ्स लन्माविी बमोस्जम 
अध््ििे  गनययपने काम उपाध््ि वा लनजको समेत अनयपस्सिलतमा अध््ििे तोकेको 
का्यपालिकाको सदस्िे त््सतो काम सम्पादन गनय सक्नेछ । 

तर, प्रचलित कानूनमा अन््िा व््वसिा िएकोमा सोही व््वसिा बमोस्जम हयनेछ । 

(६) का्यपालिकाको कय नै सदस् अनयपस्सित िएमा त््सतो सदस्िे गनययपने कामको िालग 
अध््ििे अको सदस्िाई स्जम्मेवारी तोक्न सक्नेछ । 

 

५. अध््ििे लनर्य्  गनययपनेिः (१) सिा र का्यपालिकामा पेश हयने ववष् वाहेक दयई वा दयई 
िन्दा बढी वडासलमलत र ववष्गत शाखाहरूबीच कय नै ववष्मा मतिेद हयन गएमा 
अध््ििे गरेको लनर्य्  अस्न्तम हयनेछ । 

(२) उपलन्म (१) बमोस्जम मतिेद िएको लबष् लनर्य् का िालग का्यकारी अलधकृतिे 
 अध््ि समि पेश गनययपनेछ । 

(३) सिा वा का्यपालिकामा पेश हयने ववष् बाहेकका सहका्य तिा समन्व्का िालग 
प्रदेश वा संघमा पेश गनयय पने ववष्का सम्बन्धमा अध््ििे गरेको लनर्य्  अस्न्तम हयनेछ 
। 

 

 

६.  अलधकार प्रत््ा्ोजन गनय सक्निेः (१) कर िगाउने, कर छयट ददने वा ऋर् लिने जसता 
ववष्  र सिामा पेश गनययपने बाहेकका अन्् ववष्मा का्यपालिकािे अध््ि वा 
उपाध््ि वा सदस्िाई अलधकार प्रत््ा्ोजन गनय सक्नेछ । 
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 (२) अध््ििे प्रचलित कानून बमोस्जम आफूिाई प्राप्त अलधकारमध््े कय नै अलधकार 
उपाध््ि वा  सदस् वा का्यकारी अलधकृत, ववष्गत शाखाका प्रमयख वा वडा 
अध््ििाई प्रत््ा्ोजन गनय सक्नेछ । 

(३) उपलन्म (१) र (२) बमोस्जम प्रत््ा्ोस्जत अलधकारको प्र्ोग गरी सम्पादन 
गररएका कामको ववष्मा सम्बस्न्धत अलधकारीिे का्यपालिका समि मालसक रूपमा प्रगलत 
वववरर् पेश गनयय पनेछ । 

(४) आफूिाई प्रत््ा्ोस्जत अलधकारको स्जम्मेवारीपूवयक प्र्ोग गनयय सम्बस्न्धत अलधकारीको 
कतयव्् हयनेछ । 
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पररच्छेद ३ 

गाउुँ का्यपालिकाबाट कामको फर् य् ौट 

७.  का्यपालिकामा पेश गनययपने ववष्िः (१) अनयसयची-१ मा उल्िेस्खत ववष्हरूको लनर्य्  गदाय 
का्यकारी अलधकृतिे अध््िको लनदेशन अनयसार गाउुँ का्यपालिकामा प्रसताव पेश गनयय 
पनेछ । 

(२) उपलन्म (१) मा िेस्खएको ववष्मध््े कय नै ववष्मा लन्म २१ बमोस्जम गदित 
सलमलतबाट  लनर्य्  लिनसक्ने गरी का्यपालिकािे स्जम्मेवारी सयम्पन सक्नेछ । 

(३) उपलन्म (१) बमोस्जम अध््ििे अन््िा आदेश ददएमा बाहेक गाउुँ का्यपालिकाको 
बैिकमा पेश हयन े प्रसताव सामान््त्ा अनयसूची-२ बमोस्जमको ढाुँचामा का्यकारी 
अलधकृतिे पेश गनेछ । 

(४) उपलन्म (३) बमोस्जमको प्रसतावमा कय नै शाखाको रा् समावेश हयन आवश््क 
देखेमा  का्यकारी अलधकृतिे सम्बस्न्धत शाखाको रा् समेत समावेश गरी पेश गनेछ ।   

 

८.  प्रसताव साि संिग्न हयनयपने कागजातिः (१) लन्म ६ को उपलन्म (३) बमोस्जम 
का्यपालिकाको बैिकमा लनर्य् ािय कय नै ववष् पेश गनययपदाय ववष्गत शाखा वा वडा 
सलमलतको का्ायि्िे सो  ववष्सुँग आवश््क वववरर् समावेश गरी प्रसताव त्ार गरी 
का्यकारी अलधकृत समि पेश गनयय पनेछ । 

(२) उपलन्म (१) बमोस्जम पेश िएको प्रसताव र सो साि पेश िएका कागजातहरू 
कानूनसम्मत छन ्छैनन ्जाुँच गरी कानूनसम्मत निएमा लन्लमत वा कानूनसम्मत बनाउने 
स्जम्मेवारी का्यकारी अलधकृतको हयनेछ । 

(३) उपलन्म (१) बमोस्जम पेश िएको प्रसताव का्यकारी अलधकृतिे अध््िको सवीकृत 
लिई प्रािलमकताक्रम समेत लनधायरर् गरी लनर्य् को िालग का्यपालिकाको बैिकमा पेश गनयय 
पनेछ । 

 

९.  का्यसूचीको वववरर्िः (१) का्यपालिकाको बैिकमा छिफि हयने ववष्को का्यसूची लन्म 
८ बमोस्जम प्राप्त प्रसतावहरूको आधारमा का्यकारी अलधकृतिे अध््िको लनदेशन 
बमोस्जम त्ार गनेछ । 

तर, अध््ििे अन््िा आदेश ददएकोमा प्रसतावको रूपमा पेश निएको ववष्िाई पलन 
छिफिको का्यसूचीमा समावेश गनय सवकनेछ । 

(२) बैिकको का्यसूची सामान््तिः का्यपालिकाको बैिक बसनयिन्दा तीन ददन अगावै 
का्यकारी अलधकृतिे सबै सदस्हरूिाई उपिब्ध गराउनय पनेछ । 

तर, ववष्को गस्म्िरता हेरी का्यपालिकाको बैिकमा छिफि हयन ेप्रसताव ववतरर् नगरी 
मौस्खक सूचनाको आधारमा पलन छिफि गनय सवकनेछ । 
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१०.  का्यपालिकाको बैिकिः (१) का्यकारी अलधकृतिे अध््िको लनदेशनमा का्यपालिकाको 
बैिक बोिाउनेछ । 

(२) का्यकारी अलधकृत का्यपालिकाको सस्चवको रूपमा वैिकमा उपस्सित हयनेछ । 

(३) अध््ििे का्यपालिकाको बैिकको अध््िता गनेछ । 

(४) का्यपालिकाको बैिकको का्यसूची, लमलत, सम् र सिानका सम्बन्धमा कम्तीमा तीन 
ददन अगावै अध््िको लनदेशन अनयसार का्यपालिकाका सबै सदस्िाई का्यकारी 
अलधकृतिे सूचना ददनय पनेछ । 

(५) का्यपालिकाको बैिकमा कम्तीमा ५१ प्रलतशत सदस् उपस्सित हयनयपनेछ । 

(६) उपलन्म (५) मा जयनसयकै कय रा िेस्खएको िए तापलन उपलन्म (४) बमोस्जमको 
सूचना हयुँदाहयुँदै पलन ५१ प्रलतशत सदस् उपस्सित निई गर्पयरक संख््ा पयग्न नसकेमा 
दोश्रो पटकको बैिकमा एक चौिाई सदस् उपस्सित िएमा पलन बैिक बसन सक्नेछ । 

(७) का्यपालिकाको बैिक सम्बन्धी अन्् का्यववलध का्यपालिकािे लनधायरर् गरे बमोस्जम 
हयनेछ । 

 

११.  बैिकको लनर्य् िः (१) सामान््तिः का्यपालिकाको बैिकको लनर्य्  सवयसम्मत रूपमा  

हयनेछ । 

(२) उपलन्म (१) बमोस्जम सवयसम्मत लनर्य्  हयन नसकी मत वविाजन हयने अवसिा 
िएमा अध््ि सवहत बहयमत सदस्िे गरेको लनर्य्  बैिकको लनर्य्  मालननेछ । 

 

१२.  लनर्य् को अलििेखिः (१) का्यकारी अलधकृत का्यपालिकाको बैिकमा उपस्सित हयनेछ र 
का्यपालिका बाट िएका लनर्य् को अलििेख त्ार गनेछ । 

(२) बैिकको लनर्य् को अलििेख छय टै्ट लनर्य्  प यस्सतकामा राख्नयपनेछ । 

(३) उपलन्म (२) बमोस्जमको लनर्य्  प यस्सतका का्यकारी अलधकृतको स्जम्मामा  

रहनेछ । 

 

१३.  लनर्य्  प्रमास्र्त तिा ववतरर् गनेिः (१) गाउुँ का्यपालिका बैिकको लनर्य्  का्यकारी 
अलधकृतिे दयई ददनलिर प्रमास्र्त गनेछ । 

(२) का्यकारी अलधकृतिे उपलन्म (१) बमोस्जम प्रमास्र्त िएको लनर्य् को प्रलत तीन 
ददन लिर गाउुँ का्यपालिकाका सदस्, ववष्गत शाखा र वडा सलमलतिाई उपिब्ध 
गराउनय पनेछ । 

तर कानून बमोस्जम गोप्् राख्नय पने ववष्का लनर्य्  तिा सूचनाको जानकारी ददनयपने छैन 
। 

 

१४.  लनर्य् को का्ायन्व्निः (१) अनयसूची १ मा िेस्खएका ववष्हरुमा का्यपालिकाबाट लनर्य्  
िएपलछ सम्वस्न्धत पदालधकारी वा लनका्िे का्ायन्व्न गनययपनेछ । 
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(२) का्यपालिकाको लनर्य्  का्ायन्व्न िए वा निएको सम्बन्धमा अध््ििे अनयगमन 
गनय वा गराउन सक्नेछ । 

(३) उपलन्म (२) बमोस्जम अनयगमन गदाय वा गराउुँदा लनर्य्  का्ायन्व्न िएको 
नदेस्खएमा सोको का्ायन्व्न गनय सम्बस्न्धत व््स्ि वा लनका्िाई अध््ििे आवश््क 
लनदेशन ददन सक्नेछ । 

 

१५. का्यपालिकाको सलमलत गिनिः (१) का्यपालिकािे का्यपालिकामा लनर्य् को िालग पेश 
िएका प्रसतावमा लनर्य्  गनययपूवय आवश््कता अनयसार रा्, सल्िाह र सयझाव लिनका िालग 
देहा् बमोस्जमका सलमलत रहनेछन ्:- 

(क) सावयजलनक सेवा तिा िमता ववकास सलमलत 

(ख) आलियक ववकास सलमलत 

(ग) सामास्जक ववकास सलमलत 

(घ) पूवायधार ववकास सलमलत 

(ङ) वातावरर् तिा ववपद् व््वसिापन सलमलत 

(च) लबधे्क सलमलत 

(२) उपलन्म (१) बमोस्जमका का्यपालिका सलमलतमा रहने सं्ोजक अध््ििे तोके 
बमोस्जम र सदस्हरु का्यपालिकािे तोके बमोस्जम रहने छन ्। 

(३) सलमलतिे आवश््कता अनयसार सम्बस्न्धत सलमलतमा नरहेको सदस् वा अन्् कय नै 
ववशेषज्ञ वा अलधकारीिाई सलमलतको बैिकमा आमन्रर् गनय सक्नेछ । 

(४) सलमलतको बैिकमा अध््ि सव्ं उपस्सित िएको अवसिामा लनजबाट र अन्् 
अवसिामा सलमलतका सं्ोजकबाट बैिकको अध््िता हयनेछ ।सलमलतको सं्ोजकको 
अनयपस्सिलतमा बैिकको अध््िता बैिकमा उपस्सित सदस्हरुमध््े ज््ेष्ठ सदस्िे गनेछ 
। 

(५) का्यकारी अलधकृत वा लनजिे तोकेको अलधकृतिे सलमलतको बैिकमा उपस्सित िई 
लनर्य् को अलििेख त्ार गरी प्रमास्र्त गनेछ । 

(६) उपलन्म (१) बमोस्जमका सलमलतहरुको का्यिेर अनयसयची-३ मा उल्िेख िए 
बमोस्जम हयनेछ । 

 

 १६.  का्यिार मयि िएपलछ कागज वफताय गनययपनेिः जयनसयकै कारर्बाट आफ्नो पदबाट मयि 
िएको सदस्िे पदमयि िएको सात ददनलिर आफ्नो स्जम्मामा रहेका सम्पूर्य कागजात 
तिा अन्् कय नै सम्पस्ि िए सो समेत तत्काि का्यपालिकामा बयझाई सोको लनससा लिनय 
पनेछ । 

 

१७.  प्रविा तिा सूचना अलधकारी तोक्निेः (१) का्यपालिकािे आफूिे सम्पादन गरेका का्य वा 
लनर्य् हरु सावयजलनक जानकारीमा ल््ाउन कय नै सदस्िाई प्रविा तोक्नेछ । 
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(२) उपलन्म (१) बमोस्जम तोवकने प्रविािे का्यपालिकाको तफय बाट जारी गनययपने 
सावयजलनक महत्वको सूचना, विव््, ववज्ञलप्त आदद सावयजलनक गने का्य समेत गनय 
सक्नेछ । 

(३) का्यकारी अलधकृतिे कय नै एक अलधकृतिाई सूचना अलधकारी तोक्नेछ । 

(४) उपलन्म (३) बमोस्जम तोवकने सूचना अलधकारीिे का्यपालिकासुँग सम्बस्न्धत सूचना 
कानून बमोस्जम प्रवाह गनेछ । 
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पररच्छेद ३ 

का्यकारी अलधकृत, ववष्गत शाखा, वडा सलमलतबाट कामको फर् य् ौट 
  

१८.  का्यकारी अलधकृतको काम, कतयव्् र अलधकारिः (१) गाउुँपालिकाको का्यकारी अलधकृत 
गाउुँ का्यपालिकाको सस्चव हयनेछ । 

(२) प्रचलित कानून तिा ्स लन्माविीको अधीनमा रही अध््िको लनदेशन र 
मातहतमा रही गाउुँ का्यपालिकाको सस्चवको प्रमयख काम र कतयव्् देहा् बमोस्जम 
हयनेछ । 

(क)  गाउुँ का्यपालिका तिा गाउुँ सिाबाट िएका लनर्य् हरु का्ायन्व्न गने गराउने र 
सोको अनयगमन गने । 

(ख)  अध््ििाई गाउुँ सिा र का्यपालिका तिा सो अन्तगयतका लनका्हरुको 
महत्चपयर्य काम कारवाहीहरुको ववष्मा सम् सम्मा जानकारी गराउने । 

(ग)  गाउुँ का्यपालिका अन्तगयतका सबै लनका्हरुको काम कारवाहीिाई च यसत र 
प्रिावकारी बनाउन आवश््क लनदेशन ददने, अनयगमन र सयपररवेिर् गने । 

(घ)  प्रचलित कानून बमोस्जम गाउुँ का्यपालिकाको प्रशासलनक तिा आलियक का्य 
सम्पादन गने गराउने । 

(ङ)  प्रचलित कानूनिे तोकेका अन्् कामहरु गने । 

 

१९.  अलधकार प्रत््ा्ोजनिः (१) का्यकारी अलधकृतिे आफय िाई प्राप्त अलधकारमध््े कय नै 
अलधकार ववष्गत शाखा, उपशाखा वा गाउुँपालिकाको कय नै अलधकृत कमयचारी वा वडा 
सस्चविाई प्रत््ा्ोजन गरी का्य सम्पादन गनय सक्नेछ । 

(२) उपलन्म (१) बमोस्जम अलधकार प्रत््ा्ोजन लिस्खत रुपमा हयनय पनेछ र एकपटक 
प्रत््ा्ोजन गरेको अलधकार ववशेष कारर् परी वफताय लिनय पने िएमा सो को औस्चत्् 
सवहतको जानकारी अध््िमाफय त का्यपालिकािाई गराउनय पनेछ । 

(३) आफूिाई प्रत््ा्ोस्जत अलधकार प्र्ोग गनयय सम्बस्न्धत अलधकारीको कतयब्् हयनेछ । 

  

२०.  वडा सलमलतबाट कामको फर् य् ौटिः (१) गाउुँ का्यपालिका (का्यवविाजन) लन्माविी, 
२०७४ मा िएको व््वसिा अनयरुप वडा सलमलतबाट गररने कामहरु वडा अध््ि वा 
लनजको लनदेशनमा सम्पादन गररनेछ । 

(२) एकिन्दा बढी वडासुँग सरोकार राख्न ेववष् वा वडा सलमलतिे गने गरी सपष्ट रुपमा 
वकटान निएका ववष् वा सवीकृत वावषयक का्यक्रममा नसमेवटएका ववष्मा वडा सलमलतिे 
गाउुँ का्यपालिकामा पेश गरी प्राप्त लनदेशन बमोस्जम गनययपनेछ । 

२१.  ववष्गत शाखाबाट कामको फर् य् ौटिः (१) नेपािको संववधान तिा प्रचलित कानूनिे 
सिानी् तहमा हसतान्तरर् िई आएका स्शिा, सवास््, कृवष, पशयववकास, लसंचाई, 
खानेपानी तिा सरसफाई, सिानी् आलियक ववकास, पूवायधार ववकास िगा्तका अन्् 
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का्यक्रमहरु र गाउुँ का्यपालिका का्यवविाजन लन्माविी, २०७४ बमोस्जम ववष्गत 
शाखाबाट सञ्चािन हयने कामहरु का्यपालिकाको लनर्य् को अलधनमा रही ववष्गत शाखा 
प्रमयखको लनदेशन र लन्न्रर्मा सम्पादन गररनेछ । 

(२) गाउुँपालिकािे आफ्नो संस्चत कोषबाट सञ्चािन गने ववष्गत िेरसुँग सम्बस्न्धत 
ववष्का सबै का्यक्रम उपलन्म (१) बमोस्जमका ववष्गत शाखा माफय त का्ायन्व्न 
गनेछ । 

 

२२.  का्यकारी अलधकृतबाट कामको फर् य् ौटिः (१) का्यपालिकािे गने िलन तोवकएका 
कामहरुमध््े वडा सलमलत र ववष्गत शाखाबाट सम्पादन गने गरी वकटान गररएका काम 
बाहेकका अन्् सबै कामहरु तिा संघ र प्रदेश तहबाट प्रत््ा्ोजन िएका कामहरु 
अध््िको सामान्् लनदेशनमा रही का्यकारी अलधकृतबाट सम्पादन हयनेछ । 

(२) उपलन्म (१) बमोस्जम गररने कामहरु का्यकारी अलधकृतिे गाउुँपालिकाको 
ववष्गत शाखा तिा वडा का्ायि् माफय त सम्पन्न गराउन सक्नेछ ।लनजिे आफ्नो 
लनदेशन र लन्न्रर्मा सम्पादन गरेका कामहरुको प्रगलत वववरर् लन्लमत रूपमा अध््ि 
समि र आवलधक रूपमा का्यपालिका समि प्रसतयत गनययपनेछ । 

(३) प्रचलित कानूनमा का्यपालिका वा अध््िबाट प्रत््ा्ोजन िएका कामहरू का्यकारी 
अलधकृतिे सम्पादन गनेछ । 
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पररच्छेद ४ 

ववववध 

२३.  परामशय लिनय पनेिः (१) देहा्का ववष्मा लनर्य्  गनयय पूवय अध््ििे का्यकारी अलधकृत 
माफय त सम्बस्न्धत शाखा (ववि व््वसिापन शाखा, ्ोजना शाखा, प्रशासन शाखा, 
कानूनसुँग सम्बस्न्धत शाखा) को परामशय लिनय पनेछ । 

 सवीकृत वावषयक का्यक्रम िन्दा बाहेकका का्यक्रम सञ्चािन गने ववष् 

 सवीकृत वावषयक का्यक्रममा हेरफेर वा संशोधन गने ववष् 

 अन्् लनका्सुँगको समन्व्मा का्यसञ्चािन गने ववष् 

 न्ाुँ लन्म, आदेश, लनदेस्शका वा का्यववलध जारी गनयय पने ववष्  

 कर, शयल्क, दसतयर सम्बस्न्ध ववष् 

 

(२) उपलन्म (१) बमोस्जम लनर्य्  िएका ववष्हरु का्यपालिका वा गाउुँ सिामा 
छिफिका िालग प्रसतयत गररनेछ । 

 

२४.  ववधे्क सम्बन्धी का्यलबलधिः (१) गाउुँ का्यपालिकाको तफय बाट सिा समि प्रसतयत गररन े
ववधे्कको मस्ौदा सवीकृलतको िालग का्यकारी अलधकृतिे अध््ि माफय त 
का्यपालिकाको बैिकमा पेश गनयय पनेछ । 

(२) उपलन्म (१) बमोस्जम ववधे्क तजययमा गनयको िालग एक ववधे्क सलमलत रहने छ 
। ववधे्क मस्ौदा गनय का्यकारी अलधकृतिे आवश््क व््वसिा लमिाउने छ । 

(३) उपलन्म (१) बमोस्जम पेश िएको ववधे्कको मस्ौदामा गाउुँ का्यपालिकाको 
सवीकृलत प्राप्त िएपलछ अध््ििे सिा समि पेश गनयय पनेछ । 

 

२५.  श्रोत अनयमान सलमलत, राजसव र व्््को अनयमान (बजेट) र कर सम्बस्न्ध प्रसताविः (१) 
प्रत््ेक वषय गाउुँ का्यपालिकाको वावषयक बजेट त्ार गनयको िालग अध््िको 
सं्ोजकत्वमा श्रोत अनयमान सलमलत तिा का्यपालिकाको सदस्को सं्ोजकत्वमा का्यक्रम 
तिा बजेट तजययमा सलमलत गिन हयनेछ । 

(२) उपलन्म (१) बमोस्जमका सलमलतमा रहने सदस् तिा सदस् सस्चबिे 
का्यपालिकािे तोके बमोस्जम हयनेछ । 

(३) उपलन्म (१) बमोस्जम गदित सलमलतिे त्ार गरेको बजेट तिा का्यक्रम 
ववलन्ोजन ववधे्कको रूपमा अध््ि वा लनजिे तोकेको आलियक िेर हेने का्यपालिकाको 
सदस्माफय त गाउुँ सिामा पेश गररनेछ ।  

(४) उपलन्म (३) बमोस्जम पेश िएको ववलन्ोजन ववधे्क सिाबाट सवीकृत िई 
अध््िबाट प्रमास्र्करर् िएपलछ िागय हयनेछ । 
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२६.  गोपलन्ता राख्नय पनेिः कय नै पलन सदस्िे आफू पदमा बहाि छुँदा गरेको काममा 
गोपलन्ता राख्नय पने ववष्मा पदमा वहाि रहेको अवलधमा वा पदमा नरहेको अवसिामा 
समेत अलधकार प्राप्त अलधकारीिाई बाहेक अन्् कसैिाई कय नै वकलसमिे जानकारी ददन वा 
प्रकट गनय हयदैन । 

तर, प्रचलित कानूनिे गोप्् राख्न नपने िलन तोवकएका ववष्मा जानकारी ददन ्स 
लन्मिे वाधा पयर् ् ाएको मालनने छैन ।  

 

२७.  समन्व् गनेिः का्यपालिकािे आफूिे सम्पादन गने कामको लसिलसिामा आवश््कता 
अनयसार देहा्का लनका्हरुसुँग समन्व् गनय सक्नेछ :- 

(क) न््ाव्क सलमलत,  

(ख) अन्् सिानी् तह, 
(ग) स्जल्िास्सित सयरिा लनका्हरू, 
(घ) स्जल्िास्सित प्रदेश तिा संघका सरकारी का्ायि्हरु, 
(ङ) स्जल्िा समन्व् सलमलत, 
(च) प्रदेश स्सित गाउुँपालिका हेने वविाग, मन्राि्, 
(छ) संघको संघी् मालमिा हेने मन्राि् र 

(ज) अन्् आवश््क संघ, संसिा वा लनका्हरु । 

 

२८.  बैिकमा िाग लिन नहयनिेः का्यपालिकाको बैिकमा कय नै सदस्को लनजी सवािय लनवहत 
रहेको ववष् उपर छिफि हयने िएमा त््सतो सदस्िे िाग लिन हयदैन । त््सतो 
अवसिा िएमा सम्बस्न्धत सदस्िे सोको जानकारी अध््ििाई गराउनय पनेछ । 

 

२९.  सह्ोग माग्न सक्निेः (१) का्यपालिकािे लन्म २७ मा उल्िेख िएका लनका्हरुसंग 
आवश््कता अनयसार सह्ोग लिन सक्नेछ । 

(२) उपलन्म १ बमोस्जम सह्ोग गने स्जम्मेवारी सम्बस्न्धत सबैको हयनेछ । 
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अनयसूची - १ 

गाउुँ का्यपालिकाको बैिकमा पेश गनययपने ववष्हरु 

(लन्म ७ को उपलन्म (१) सुँग सम्बस्न्धत) 
१.  सिामा पेश हयने ववधे्क, 
२.  राजसव र व्््को अनयमान (बजेट), पयरक अनयमान र उधारो खचय, 
३.  कर सम्बस्न्ध प्रसतावहरु, 
४.  अध््ििे गाउुँ का्यपालिकामा पेश गनय लनदेशन ददएको ववष् वा गाउुँ का्यपालिकामा 

पेश गनयय पने िनी गाउुँ का्यपालिकािे लनर्य्  गरेको ववष् 

५.  प्रचलित कानून बमोस्जम जारी गनययपने लन्म, लनदेस्शका, का्यववलध वा आदेश, 
६.  गाउुँपालिकािे जारी गने कय नै नीलत वा त््सतो नीतकमा हयने पररवतयतन, 
७.  अल्पकािीन, मध््कािीन र दीघयकािीन समवष्टगत वा िेरगत ववकास ्ोजना, का्यक्रम, 

रर्नीलत लनधायरर् सम्बन्धी, 
८.  का्ायि् वा शाखाहरुको संगिन संरचनामा पररवतयन वा सिानान्तरर् सम्बन्धी, 
९.  रावि् वा अन्तरायवि् संसिाहरुसुँगको िलगनी सम्बन्ध सिापना, 
१०.  गाउुँपालिकािे लिने ऋर् वा बैदेस्शक अनयदानमा सञ्चािन हयने ्ोजनाको सम्झौता 

सम्बन्धी, 
११.  गाउुँपालिकाको प्रलतलनलधत्व हयने गरी गररने दयईपिी् वा बहयपिी् वाताय, सिा सम्मेिन वा 

सरकारी भ्रमर्मा िाग लिने वा प्रलतलनलध पिाउने, 
१२.  का्यकारी अलधकृतिाई ववदेशमा हयने गोष्ठी, अध्््न अविोकन भ्रमर्मा पिाउने, 
१३.  गाउुँपालिकाको कमयचारी दरबन्दी सवीकृलत, सेवा सयववधा सम्बन्धी कानून लनमायर् र 

पररवतयन, 
१४.  सिानी् सावयजलनक ववदा लनधायरर् गने, 
१५.  प्रचलित कानून बमोस्जम गाउुँ का्यपालिकाबाट लनर्य्  हयन यपने िनी तोवकएका अन्् ववष् 

। 
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अनयसूची - २ 

प्रसतावनाको ढाुँचा 
(लन्म २४ को उपलन्म (१) संग सम्बस्न्धत) 

केदारस्युँ गाउुँपालिका 
गाउुँ का्यपालिकाको का्ायि्, देउरा 
बझाङ्ग स्जल्िा, ७ नं. प्रदेश नपेाि 

ववष् :- 

 

प्रसताव पेश गनय अध््िबाट सवीकृत प्राप्त लमलत :- 

१. ववष्को संिीप्त व््होरा :- 

२. प्राप्त परामशय तिा अन्् सान्दलियक कय रा :- 

३. प्रसताव पेश गनयय पनायको कारर् र सम्बस्न्धत शाखाको रा् :- 
४. लनर्य्  हयन य पने व््होरा :- 
 

नोट : प्रसताव त्ार गदाय देहा्का कय राहरुमा ध््ान ददनयपने छ :- 

१.  "ववष्को संिीप्त व््होरा" अन्तगयत रहने वववरर् :- 
ववष्गत पषृ्ठिमूीमा ्सबारे कलडिे सयनै लनर्य्  िएको िए सोको ववबरर्, प्रसताववत लनर्य्  
का्ायन्व्न प्रकृ्ा, सम्ावलध, का्यिेर, का्ायन्व्न गने लनका् र िाग्ने आलियक 
दाव्त्व िए सो समेत उल्िेख गरी कय नै ्ोजनाको ववष् िए सो बारे छोटकरी ववबरर् 
उल्िेख गने । 

 

२.  "प्राप्त परामशय तिा अन्् सान्दलियक कय रा" अन्तगयत का्यपालिका सलमलतहरु र अन्् 
लनका् तिा ववशेषज्ञहरुिे कय नै परामशय ददएको िए सो समेत उल्िेख गने । सािै 
ववष्संग सम्बस्न्धत नक्शा, लडजाइन वा स्चर िए सो समेत समावेश गने । कानूनी 
परामशय लिएको िए प्रलतलिपी समेत समावेश गने । 

 

३.  "प्रसताव पेश गनयय पनायको कारर् र सम्बस्न्धत शाखाको रा्" अन्तगयत सम्बस्न्धत ववष्मा 
आई परेको कदिनाई र समस्ा, प्रसताववत लनर्य् को औस्चत्् र आवश््कता तिा 
त््सबाट पनय सक्ने प्रिाव समावेश गने । 

 

४.  "लनर्य्  हयन य पने व््होरा" अन्तगयत जयन लबष्मा जे जसतो लनर्य्  हयन प्रसताव गररएको हो 
सोको सपष्ट व््होरा राख्न े। 
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अनयसूची - ३ 

का्यपालिका सलमलतको का्यिरे 

(लन्म १५ को उपलन्म (१) संग सम्बस्न्धत) 
क. सावयजलनक सेवा तिा िमता ववकास सलमलतको का्यिरेिः 
१. संगिन संरचना, दरबन्दी र का्यवववरर् 

२. सयशासन र सेवा प्रवाह 

३. िमता ववकास सम्बन्धी ववष् 

 

ख. सामास्जक ववकास सलमलतको का्यिरेिः 
१. स्शिा तिा खेनकय द सम्बन्धी 
२. ववज्ञान तिा प्रववधी सम्बन्धी 
३. सवास्् तिा जनसंख््ा सम्बन्धी 
४. िैंलगक समानता र सामास्जक समावेस्शकरर् सम्बन्धी 
५. सरकारी तिा गैर सरकारी संघ संसिा सम्बन्धी 
 

ग. पूवायधार ववकास सलमलतको का्यिरेिः 
१. अल्पकािीन तिा दीघयकािीन नीलत, ्ोजना र का्यक्रम सम्बन्धी 
२. उद्योग, वास्र्ज््, श्रम, रोजगार तिा बजार व््बसिापन सम्बन्धी 
३. कृवष, लसंचाई, सहकारी र गररबी लनवारर् सम्बन्धी 
४. प्यटन प्रवर्द्यन सम्बन्धी 
५. सूचना तिा संचार सम्बन्धी 
६. खानेपानी तिा सरसफाई, सडक तिा िौलतक ्ोजना र पूवायधार ववकास सम्बन्धी 
७. ववद्ययत र उजाय सम्बन्धी 
८. वसती ववकास, शहरी ्ोजना र िवन लनमायर् सम्बन्धी 
 

घ. ववधे्क सलमलतको का्यिरेिः 
१. गाउुँ सिामा पेश हयने ववधे्क सम्बन्धी 
२. गाउुँ सिामा पेश हयने लन्म, ववलन्म, का्यववधी सम्बन्धी 
३. कय नै कानूनी प्रश्न समावेश िएको नीलत तिा का्यक्रम सम्बन्धी 
 

ङ. आलियक ववकास सलमलतको का्यिरेिः 
१. बजेट तिा स्रोत पररचािन सम्बन्धी 
२. कृवष ववकास सम्बन्धी 
३. पशय पंिी ववकास सम्बन्धी 
४. नागररकको आ्आजयन सम्बन्धी 
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५. स्रोतहरुको पवहचान सम्बन्धी 
 

च. वातावरर् तिा ववपद व््वसिापन सलमलतको का्यिरेिः 
१. वातावरर् संरिर् तिा हरर्ािी प्रवदयन सम्वन्धी 
२. फोहोर मैिा व््वसिापन सम्वन्धी 
३. गाउुँको सौन्द्यताको संरिर् तिा ववकास सम्बन्धी 
४. वन संरिर् सम्बन्धी 
५. ववपद् पूवय त्ारी सम्बन्धी 
६. ववपदको सम्मा गनययपने कामहरु सम्वन्धी 
७. ववपद पछालडको ब््वसिापन सम्वन्धी 
८. वन, वातावरर् र िमूी व््वसिापन 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  
 

 

 

 

 

 

 


