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अध्यक्ष 

ममत िः २०७४/०४/१६ 

भमेू गाउँ काययपालिका (काययसम्पादि) लियमाविी, २०७४ 

गाउँ काययपालिकाबाट गरििे काययिाई व्यवजथित गिय िेपािको संववधािको धािा २१८ िे ददएको अलधकाि 
प्रयोग गिी भमेू गाउँ काययपालिकािे लमलत २०७४/०४/१५ को लिर्ययािसुाि देहायका लियमहरु बिाएको छ। 

 

परिच्छेद १ 

प्रािजम्भक 

१.  संजिप्त िाम ि प्रािम्भाः (१) यस लियमाविीको िाम “भमेू गाउँ काययपालिका (काययसम्पादि) लियमाविी, 
२०७४” िहेको छ । 

  (२) यो लियमाविी तरुुन्त प्रािम्भ हिुेछ । 

२.  परिभाषााः  ववषय वा प्रसङ्गिे अको अिय ििागेमा यस लियमाविीमा,– 

(क) “गाउँपालिका” भन्नािे भमेू गाउँपालिका सम्झि ुपछय । 

(ख) “काययपालिका” भन्नािे गाउँ काययपालिकासम्झि ुपछय । 

ग) “वडा सलमलत” भन्नािे गाउँपालिकाको वडा सलमलत सम्झि ुपछय ।  

(घ) “अध्यि” भन्नािे गाउँकाययपालिकाको अध्यििाई सम्झि ुपछय ।  

(ङ) “उपाध्यि” भन्नािे गाउँ काययपालिकाको उपाध्यििाई सम्झि ुपछय । 

(च) “वडाध्यि” भन्नािे भमेू गाउँपालिकाको वडाको वडा अध्यििाई सम्झि ुपछय ।  

(छ) “काययकािी अलधकृत” भन्नािे गाउँपालिकाको काययकािी अलधकृत सम्झि ुपछय ।  

(ि) “सदथय” भन्नािे काययपालिकाको सदथय सम्झि ुपछय ि सो शब्दिे काययपालिकाको अध्यि, 

उपाध्यि तिा वडाअध्यि समेतिाई ििाउँछ ।  

(झ) “सभा” भन्नािे गाउँसभािाई सम्झिपुछय ।  

(ञ) “काययववभािि लियमाविी” भन्नािे भमेू गाउँपालिकाको काययववभािि लियमाविी, २०७४ 
सम्झिपुछय । 
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अध्यक्ष 

ममत िः २०७४/०४/१६ 

(ट) “वडा सजचव” भन्नािे वडासलमलतको सजचवको कामकाि गिय खवटएको कमयचािी सम्झिपुछय । 

 

३.   कामको फेछ्यौटाः  (१) गाउँ काययपालिकाको काययसम्पादि ि कामको फछ्र्यौटयस लियमाविीमा 
भएको व्यवथिा बमोजिम हिुछे  । 

 (२) उपलियम (१) बमोजिमको कामको फछ्र्यौट गदाय तोवकएको अलधकािी वा लिकायबाट 
गिुयपिेछ।  

 

 

परिच्छेद २ 

अध्यिबाट कामको फछ्यौट 

४.   अध्यििे सम्पादि गिे कामाः  (१) संववधाि ि अन्य प्रचलित कािूिको अधीिमा िही गाँउपालिकाको 
सामान्य लिदेशि, लियन्रर् ि सञ्चािि गिे प्रमखु जिम्मेवािी अध्यिको हिुछे । 

   (२) प्रचलित काििुमा काययपालिकाको अध्यििे गिे भिी वकटाि भएका कामहरु लिि थवयं 
वा लििबाट अलधकाि प्रत्यायोिि भए बमोजिम सम्पादि हिुेछ । 

   (३) उपलियम (२) मा ििुसकैु कुिा िेजखएको भए तापलिप्रचलित कािूिमा अध्यििे गिे 
भिी वकटाि िभएका कामको सम्बन्धमा काययपालिकाबाट सम्पादि हिुे काययको सामान्य िेखदेख, 

सञ्चािि ि लियन्रर् गिे जिम्मेवािी अध्यिको हिुेछ । 

   (४) उपलियम (१) बमोजिमको जिम्मेवािी पिुा गिे क्रममा अध्यििे काययपालिका 
अन्र्तगतका लिकायहरुमा प्रचलित कािूि तिा थवीकृत िीलत तिालिर्यय अिरुुप कायय सञ्चािि भईिहेको 
छ छैि लििीिर् गिे, वडा सलमलतहरुबीच समन्वय गिे, ववषयगत शाखा÷कायायियहरुिाई लिदेशि ददिे ि 
आवश्यकता अिसुाि कामको प्रगलत ववविर् लििे कायय गिय सक्िेछ । 

   (५) अध्यि कुिै कािर्वश उपजथित ििहेको अवथिामा यस लियमाविी बमोजिम अध्यििे 
गिुयपिे काम उपाध्यि वा लििको समेत अिपुजथिलतमा अध्यििे तोकेको काययपालिकाको सदथयिे 
त्यथतो काम सम्पादि गिय सक्िेछ । 

  ति, प्रचलित काििुमा अन्यिा व्यवथिा भएकोमा सोही व्यबथिा बमोजिम हिुेछ ।  
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अध्यक्ष 

ममत िः २०७४/०४/१६ 

   (६) काययपालिकाको कुिै सदथय अिपुजथित भएमा त्यथतो सदथयिे गिुयपिे कामको िालग 
अध्यििे अको सदथयिाई जिम्मेवािी तोक्ि सक्िछे । 

५.  अध्यििे लिर्यय गिुयपिेाः (१) सभा ि काययपालिकामा पेश हिुे ववषय बाहेक दईु वा दईुभन्दा बढी 
वडासलमलत ि ववषयगत शाखाहरुबीच कुिै ववषयमा मतभेद हिु गएमा अध्यििे गिेको लिर्यय अजन्तम 
हिुेछ ।  

   (२) उपलियम (१) बमोजिम मतभेद भएको ववषय लिर्ययका िालग काययकािी अलधकृतिे 
अध्यि समि पेश गिुयपिेछ ।  

   (३) सभा वा काययपालिकामा पेश हिुे ववषय बाहेकका सहकायय तिा समन्वयका िालग प्रदेश 
वा संघमा पेश गिुय पिे ववषयका सम्बन्धमा अध्यििे गिेको लिर्यय अजन्तम हिुेछ । 

६.  अलधकाि प्रत्यायोिि गिय सक्िाेः (१) कि िगाउिे, कि छुट ददिे वा ऋर् लििे िथता ववषय ि सभामा 
पेश गिुयपिे बाहेकका अन्य ववषयमाकाययपालिकािे अध्यि वा उपाध्यि वा सदथयिाई अलधकाि 
प्रत्यायोिि गिय सक्िेछ ।  (२) अध्यििे प्रचलित कािूि बमोजिम आफूिाई प्राप्त 
अलधकािमध्ये कुिै अलधकाि उपाध्यि वा सदथय वा काययकािी अलधकृत, लबषयगत शाखाका प्रमखु वा 
वडा अध्यििाई प्रत्यायोिि गिय सक्िेछ । 

  (३) उपलियम (१) ि (२) बमोजिम प्रत्यायोजित अलधकािको प्रयोग गिी सम्पादि गरिएका कामको 
ववषयमा सम्बजन्धत अलधकािीिे काययपालिका समि मालसक रुपमा प्रगलत ववविर् पेश गिुय पिेछ ।   

 (४) आफूिाई प्रत्यायोजित अलधकािको जिम्मेवािीपूवयक प्रयोग गिुय सम्बजन्धत अलधकािीको कतयव्य 
हिुेछ। 

 

परिच्छेद ३ 

गाउँ काययपालिकाबाट कामको फछ्यौट 

७. काययपालिकामा पेश गिुयपिि्े ववषयाः (१) अिसूुची – १ मा उजल्िजखत ववषयहरुको लिर्यय गदाय  काययकािी 
अलधकृतिे अध्यिको लिदेशि अिसुाि गाउँ काययपालिकामा प्रथताव पेश गिुय पिेछ । 

   (२) उपलियम (१) मा िेजखएका ववषयमध्ये कुिै ववषयमा लियम २१ बमोजिम गदित 
सलमलतबाट लिर्यय लििसक्िे गिी काययपालिकािे जिम्मेवािी समु्पि सक्िछे । 
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   (३) उपलियम (१) बमोजिम अध्यििे अन्यिा आदेश ददएमा बाहेक गाउँ काययपालिकाको 
बैिकमा पेश हिुे प्रथताव सामान्यतया अिसूुची–२ बमोजिमको ढाँचामा काययकािी अलधकृतिे पेश गिेछ। 

   (४) उपलियम (३) बमोजिमको प्रथतावमा कुिै शाखाको िायसमावेश हिु आवश्यक देखेमा 
काययकािी अलधकृतिे सम्बजन्धत शाखाको िायसमेत समावेश गिी पेश गिेछ । 

 

८. प्रथताव साि संिगि् हिुपुिे कागिाताः (१) लियम ६ को उपलियम (३) बमोजिम काययपालिकाको 
बैिकमा लिर्ययािय कुिै ववषय पेश गिुयपदाय ववषयगत शाखा वा वडा सलमलतको कायायियिे सो ववषयसगँ 
आवश्यक ववविर् समावेश गिी प्रथताव तयाि गिी काययकािी अलधकृत समि पेश गिुय पिेछ । 

   (२) उपलियम (१) बमोजिम पेश भएको प्रथताव ि सो साि पेश भएका कागिातहरु 
कािूिसम्मत छि ् छैिि ् िाँच गिी कािूिसम्मत िभएमा लियलमत वा कािूिसम्मत बिाउिे जिम्मेवािी 
काययकािी अलधकृतको हिुेछ । 

   (३) उपलियम (१) बमोजिम पेश भएको प्रथताव काययकािी अलधकृतिे अध्यिको थवीकृलत 
लिई प्रािलमकताक्रमसमेत लिधायिर् गिी लिर्ययको िालग काययपालिकाको बैिकमा पेश गिुय पिेछ । 

 

९. काययसूचीको ववविर्ाः (१) काययपालिकाको बैिकमा छिफि हिु े ववषयको काययसूची लियम ८ बमोजिम 
प्राप्त प्रथतावहरुको आधािमा काययकािी अलधकृतिे अध्यिको लिदेशि बमोजिम तयाि गिेछ ।  

   ति, अध्यििे अन्यिा आदेश ददएकोमा प्रथतावको रुपमा पेश िभएको ववषयिाई पलि  
छिफिको काययसूचीमा समावेश गिय सवकिेछ । 

   (२) बैिकको काययसूची सामान्यताः काययपालिकाको बैिक बथिभुन्दा तीि ददि अगावै 
काययकािी अलधकृतिे सबै सदथयहरुिाई उपिब्ध गिाउि ुपिेछ ।  

   ति, ववषयको गजम्भिता हेिी काययपालिकाको बैिकमा छिफि हिु े प्रथताव ववतिर् िगिी 
मौजखक सूचिाको आधािमा पलि छिफि गिय सवकिछे ।   

     

१०.  काययपालिकाको बैिकाः (१) काययकािी अलधकृतिे अध्यिको लिदेशिमा काययपालिकाको बैिक  
बोिाउिेछ । 
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  (२) काययकािी अलधकृत काययपालिकाको सजचवको रुपमा बैिकमा उपजथित हिुेछ ।  

   (३) अध्यििे काययपालिकाको बैिकको अध्यिता गिेछ । 

   (४) काययपालिकाको बैिकको काययसूची, लमलत, समय ि थिािका सम्बन्धमा कम्तीमा तीि 
ददि अगावै अध्यिको लिदेशि अिसुाि काययपालिकाका सबै सदथयिाई काययकािी अलधकृतिे सूचिा ददि ु
पिेछ । 

   (५) काययपालिकाको बैिकमा कम्तीमा ५१ प्रलतशत सदथय उपजथित हिुपुिेछ । 

   (६) उपलियम (५) मा ििुसकैु कुिा िेजखएको भए तापलि उपलियम (४) बमोजिमको सूचिा 
हुँदाहँुुदै पलि ५१ प्रलतशत सदथय उपजथित िभई गर्पिुक संखया पगु्ि िसकेमा दोश्रो पटकको 
बैिकमा एक चौिाई सदथय उपजथित भएमा पलि बैिक बथि सक्िछे । 

   (७) काययपालिकाको बैिक सम्बन्धी अन्य काययववलध काययपालिकािे लिधायिर् गिे बमोजिम  
हिुेछ ।  

 

११. बैिकको लिर्ययाः  (१) सामान्यताःकाययपालिकाको बैिकको लिर्यय सवयसम्मत रुपमा हिुेछ । 

   (२) उपलियम (१) बमोजिम सवयसम्मत लिर्यय हिु िसकेमा बहमुत सदथयहरुको भाविा 
समेटी अध्यििे गिेकुो लिर्यय बैिककुो लिर्यय हिुेछ ।  

   

१२. लिर्ययको अलभिेखाः  (१) काययकािी अलधकृत काययपालिकाको बैिकमा उपजथित हिुेछ ि 
काययपालिकाबाट भएकुा  लिर्ययकुो  अलभिेख  तयाि  गिेछ । 

   (२) बैिकको लिर्ययको अलभिेख छुटै्ट लिर्यय पजुथतकामा िाख्नपुिेछ । 

   (३) उपलियम (२) बमोजिमको लिर्यय पजुथतका काययकािी अलधकृतको जिम्मामा िहिछे । 

 

१३. लिर्यय प्रमाजर्त तिा ववतिर् गिेाः  (१) गाउँ काययपालिका बैिकको लिर्यय काययकािी अलधकृतिे  दईु 
ददिलभर प्रमाजर्त गिेछ ।  
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   (२) काययकािी अलधकृतिे उपलियम (१) बमोजिम प्रमाजर्त भएको लिर्ययको प्रलत तीि ददि 
लभर गाउुँ काययपालिकाकुा सदथय, ववषयगत शाखा ि वडा सलमलतिाई उपिब्ध गिाउि ुपिेछ ।  

 ति, कािूि बमोजिम गोप्य िाख्न ुपिे ववषयका लिर्यय तिा सूचिाको िािकािी ददिपुिे छैि ।  

 

१४. लिर्ययको कायायन्वयिाः (१) अिसूुची १ मा िेजखएका ववषयहरुमा काययपालिकाबाट लिर्यय भएपलछ 
सम्बजन्धत पदालधकािुी वुा लिकायिे कायायन्वयि गिुयपिेछ । 

   (२) काययपालिकाको लिर्यय कायायन्वयि भए वा िभएको सम्बन्धमा अध्यििे अिगुमि गिय 
वा गिाउि सक्िेछ । 

   (३) उपलियम (२) बमोजिम अिगुमि गदाय वा गिाँउदा लिर्यय कायायन्वयि भएको िदेजखएमा 
सोको कायायन्वयि गिय सम्बजन्धत व्यजि वा लिकायिाई अध्यििे आवश्यक लिदेशि ददि सक्िेछ । 

 

१५. काययपालिकाको सलमलत गििाः  (१) काययपालिकािे काययपालिकामा लिर्ययको िालग पेश भएका प्रथतावमा 
लिर्यय गिुयपूवय आवश्यकता अिसुाि िाय,सल्िाह ि सझुाव लििका िालग देहाय बमोजिमका सलमलत 
िहिेछि:् 

    (क) सावयिलिक सेवा तिा िमता ववकास सलमलत 

    (ख) आलियक ववकास सलमलत 

    (ग) सामाजिक ववकास सलमलत 

    (घ) पूवायधािववकास सलमलत 

    (ङ) वाताविर् तिा ववपद् व्यवथिापि सलमलत 

    (च) लबधेयक सलमलत 

    (२) उपलियम (१) बमोजिमका काययपालिका सलमलतमा िहिे संयोिक अध्यििे तोके 
बमोजिम ि सदथयहरु काययपालिकािे तोके बमोजिम िहिे छि ्।  

    (३) सलमलतिे आवश्यकता अिसुाि सम्बजन्धत सलमलतमा ििहेको सदथय वा अन्य कुिै 
ववशेषज्ञ वा अलधकािीिाई सलमलतको बैिकमा आमन्रर् गिय सक्िेछ । 
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    (४) सलमलतको बैिकमा अध्यि थवयं उपजथित भएको अवथिामा लििबाट ि अन्य 
अवथिामा सलमलतका संयोिकबाट बैिकको अध्यिता हिुेछ । सलमलतको संयोिकको अिपुजथिलतमा 
बैिकको अध्यिता बैिकमा उपजथित सदथयहरुमध्ये ज्येष्ठ सदथयिे गिेछ । 

   (५) काययकािी अलधकृत वा लिििे तोकेको अलधकृतिे सलमलतको बैिकमा उपजथित भई लिर्ययको 
अलभिेख तयाि गिी प्रमाजर्त गिेछ । 

  (६) उपलियम (१) बमोजिमका सलमलतहरुको काययिेर अिसूुची –३ मा उल्िेख भए बमोजिम 
हिुेछ। 

 

१६.  काययभाि मिु भएपलछ कागि वफताय गिुयपिेाः  ििुसकैु कािर्बाट आफ्िो पदबाट मिु भएको सदथयिे 
पदमिु भएको सात ददिलभर आफ्िो जिम्मामा िहेका सम्पूर्य कागिात तिा अन्य कुिै सम्पजि भए सो 
समेत तत्काि काययपालिकामा बझुाई सोको लिथसा लिि ुपिेछ । 

१७.  प्रविा तिा सूचिा अलधकािी तोक्िाेः  (१) काययपालिकािे आफूिे सम्पादि गिेका कायय वा लिर्ययहरु 
सावयिलिक िािकािीमा ल्याउि कुिै सदथयिाई प्रविा तोक्िेछ । 

   (२) उपलियम (१)बमोजिम तोवकिे प्रविािे काययपालिकाको तफय बाट िािी गिुयपिे 
सावयिलिक महत्वको सूचिा, विव्य, ववज्ञलप्त आदद सावयिलिक गिे कायय समेत गिय सक्िेछ । 

  (३) काययकािी अलधकृतिे कुिै एक अलधकृतिाई सूचिा अलधकािी तोक्िेछ । 

  (४) उपलियम (३) वमोजिम तोवकि े सूचिा अलधकािीुेिे काययपालिकासंग सम्वजन्धत सूचिा कािूि 
वमोजिम प्रवाह गिेछ । 

 

परिच्छेद ३ 

काययकािी अलधकृत, ववषयगि शाखा, वडा सलमलतबाट कामको फछ्यौट 

१८. काययकािी अलधकृतको काम, कतयव्य ि अलधकािाः (१) गाउँपालिकाको काययकािी अलधकृत गाउँ 
काययपालिकाको सजचव हिुछे । 

   (२) प्रचलित कािूि तिा यस लियमाविीको अधीिमा िही अध्यिको लिदेशि ि मातहतमा 
िही गाउँ काययपालिकाको सजचवको प्रमखु काम ि कतयव्य देहाय बमोजिम हिुछेाः 
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(क) गाउँ काययपालिका तिा गाउँ सभाबाट भएका लिर्ययहरु कायायन्वयि गिे गिाउिे ि 
सोको अिगुमि गिे ।  

(ख) अध्यििाई गाउँ सभा ि काययपालिका तिा सो अन्तगयतका लिकायहरुको महत्वपूर्य 
काम कािवाहीहरुको ववषयमा समय समयमा िािकािी गिाउिे । 

(ग) गाउँ काययपालिका अन्तिगतका सबै लिकायहरुको काम कािबाहीिाई चथुत ि 
प्रभावकािी बिाउि आवश्यक लिदेशि ददि,े अिगुमि ि सपुरिवेिर् गिे । 

(घ) प्रचलित कािूि बमोजिम गाउँ काययपालिकाको प्रशासलिक तिा आलियक कायय 
सम्पादि गिे गिाउिे ।  

(ङ) प्रचलित कािूििे तोकेका अन्य कामहरु गिे । 

 

१९. अलधकाि प्रत्यायोििाः (१) काययकािी अलधकृतिे आफूिाई प्राप्त अलधकािमध्ये कुिै अलधकाि लबषयगत 
शाखा, उपशाखा वा गाउँपालिकाको कुिै अलधकृत कमयचािी वा वडा सजचविाई प्रत्यायोिि गिी कायय 
सम्पादि गिय सक्िछे ।   

   (२) उपलियम (१) बमोजिम अलधकाि प्रत्यायोिि लिजखत रुपमा हिुपुिेछ ि एक पटक 
प्रत्यायोिि गिेको अलधकाि ववशेष कािर् पिी वफताय लििपुिे भएमा सोको औजचत्य सवहतको िािकािी 
अध्यिमाफय त काययपालिकािाई गिाउि ुपिेछ । 

   (३) आफूिाई प्रत्यायोजित अलधकाि प्रयोग गिुय सम्बजन्धत अलधकािीको कतयव्य हिुछे ।  

२०. वडा सलमलतबाट कामको फेछ्यौटाः (१) गाउँ काययपालिका (कायय ववभािि) लियमाविी, २०७४ मा 
भएको व्यवथिा अिरुुप वडा सलमलतबाट गरिि े कामहरु वडाअध्यि वा लििको लिदेशिमा सम्पादि 
गरििेछ । 

  (२) एकभन्दा बढी वडासगँ सिोकाि िाख्न े ववषय वा वडा सलमलतिे गिेगिी थपष्ट रुपमा वकटाि 
िभएका ववषय वा थवीकृत बावषयक काययक्रममा िसमेटीएका ववषयमा वडा सलमलतिे गाउँ काययपालिकामा 
पेश गिी प्राप्त लिदेशि बमोजिम गिुय पिेछ । 

२१. ववषयगत शाखाबाट कामको फेछ्यौटाः (१) िेपािको संववधाि तिा प्रचलित कािूििे थिािीय तहमा 
हथतान्तिर् भै आएका जशिा, थवाथ्य, कृवष, पश ु ववकास, लसंचाई, खािेपािी तिा सिसफाई, थिािीय 
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आलियक ववकास, पूवायधाि ववकासिगायतका अन्य काययक्रमहरु ि गाउँ काययपालिका काययववभािि 
लियमाविी,२०७४ बमोजिम लबषयगत शाखाबाट संचािि हिु े कामहरु काययपालिकाको लिर्ययको 
अलधिमा िही लबषयगत शाखा प्रमखुको लिदेशि ि लियन्रर्मा सम्पादि गरििेछ ।  

   (२) गाउँपालिकािे आफ्िो संजचत कोषबाट संचािि गिे ववषयगत िेरसँग सम्बजन्धत 
ववषयका सबै काययक्रम उपलियम (१) बमोजिमका ववषयगत शाखा माफय त कायायन्वयि गिेछ । 

२२. काययकािी अलधकृतबाट कामको फिछ््यौटाः (१)काययपालिकािे गिे भिी तोवकएका कामहरुमध्ये वडा 
सलमलत ि ववषयगत शाखाबाट सम्पादि गिे गिी वकटाि गरिएका काम बाहेकका अन्य सबै कामहरु 
तिा संघ ि प्रदेश तहबाट प्रत्यायोिि भएका कामहरु अध्यिको सामान्य लिदेशिमा िही काययकािी 
अलधकृतबाट सम्पादि हिुछे।  

   (२) उपलियम (१) बमोजिम गरििे कामहरु काययकािी अलधकृतिे गाउँपालिकाकोववषयगत 
शाखा तिा वडा कायायियमाफय त सम्पन्न गिाउि सक्िेछ ।लिििे आफ्िो लिदेशि ि लियन्रर्मा 
सम्पादि गिेका कामहरुको प्रगलत ववविर् लियलमत रुपमा अध्यि समि ि आवलधक रुपमा 
काययपालिका समि प्रथततु गिुय पिेछ।  

   (३) प्रचलित कािूिमा काययपालिका वा अध्यिबाट प्रत्यायोिि भएका कामहरु काययकािी 
अलधकृतिे सम्पादि गिेछ । 

 

  

परिच्छेद ४ 

ववववध 

२३. पिामशय लििपुिेाः (१) देहायका लबषयमा लिर्यय गिुयपूवय अध्यििे काययकािी अलधकृत माफय त सम्बजन्धत 
शाखा (ववि व्यवथिापि शाखा, योििा शाखा, प्रशासि शाखा, कािूिसंग सम्बजन्धत शाखा)को पिामशय 
लिि ुपिेछ । 

• थवीकृत बावषयक काययक्रमभन्दा बाहेकका काययक्रम सञ्चािि गिे ववषय, 

• थवीकृत बावषयक काययक्रममा हेिफेि वा संशोधि गियु  ेववषय, 

• अन्य लिकायसँगको समन्वयमा कायय सञ्चािि गियु े ववषय, 

• ियाँ लियम, आदेश, लिदेजशका वा काययववलध िािी गिुयपिे ववषय, 
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• कि, शलु्क, दथतिु सम्बन्धी ववषय, 

   (२) उपलियम (१) बमोजिम लिर्यय भएका ववषयहरु काययपालिका वा गाउँसभामा छिफिका 
िालग प्रथततु गरििेछ । 

२४. ववधेयक सम्बन्धी काययववलधाः (१) गाउँ काययपालिकाको तफय बाट सभासमि प्रथततु गरििे ववधेयकको 
मसौदा थवीकृलतका िालग काययकािी अलधकृतिे अध्यिमाफय त काययपालिकाको बैिकमा पेश गिुय पिेछ । 

   (२) उपलियम (१) बमोजिम लबधेयक तिुयमा गियको िालग एक लबधेयक सलमलत िहिे छ । 
लबधेयक मसौदा गिय काययकािी अलधकृतिे आवश्यक व्यवथिा लमिाउिे छ । 

   (३) उपलियम (१) बमोजिम पेश भएको ववधेयकको मसौदामा गाउँ काययपालिकाको थवीकृलत 
प्राप्त भएपलछ अध्यििे सभासमि पेश गिुय पिेछ । 

२५. श्रोत अिमुाि सलमलत, िािथव ि व्ययको अिमुाि (बिेट) ि कि सम्बन्धी प्रथतावाः (१) प्रत्येक वषय गाउँ 
काययपालिकाको बावषयक बिेट तयाि गियको िालग अध्यिको संयोिकत्वमा स्रोत अिमुाि सलमलत तिा 
काययपालिकाको सदथयको संयोिकत्वमा काययक्रम तिा बिेट तिुयमा सलमलत गिि हिुेछ । 

   (२) उपलियम (१) बमोजिमका सलमलतमा िहिे सदथय तिा सदथय सजचव काययपालिकािे 
तोकेबमोजिम हिुछे । 

   (३) उपलियम (१) बमोजिम गदित सलमलतिे तयाि गिेको बिेट तिा काययक्रम ववलियोिि 
ववधेयकको रुपमा अध्यि वा लिििे तोकेको आलियक िेर हेिे काययपालिकाको सदथयमाफय त गाउँ 
सभामा पेश गरििेछ । 

   (४) उपलियम (२) बमोजिम पेश भएको ववलियोिि ववधेयकसभाबाट थवीकृत भई 
अध्यिबाट प्रमाजर्किर् भएपलछ िागू हिुछे । 

 

२६. गोपिीयता िाख्नपुिेाः कुिै पलि सदथयिे आफू पदमा बहाि छँदा गिेको काममा गोपलियता िाख्नपुिे 
ववषयमा पदमा बहाि िहेको अवधीमा वा पदमा ििहेको अवथिामा समेत अलधकाि प्राप्त  अलधकािीिाई 
बाहेक अन्य कसैिाई कुिै वकलसमिे िािकािी ददि वा प्रकट गिय हदैुि । 

    ति, प्रचलित कािूििे गोप्य िाख्न िपिे भिी तोवकएका ववषयमा िािकािी ददि यस 
लियमिे वाधा परु् याएको मालििे छैि । 
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२७. समन्वय गिेाः काययपालिकािे आफुिे सम्पादि गिेकामको लसिलसिामा आवश्यकता अिसुाि देहायका 
लिकायहरुसँग समन्वय गिय सक्िेछाः– 

(क) न्यावयक सलमलत,  

(ख) अन्य थिािीय तह,  

(ग) जिल्िाजथित सिुिा लिकायहरु, 

(घ) जिल्िाजथित प्रदेश तिा संघका सिकािी कायायियहरु, 

(ङ) जिल्िा समन्वय सलमलत, 

(च) प्रदेशजथित गाँउपालिका हेिे ववभाग÷मन्रािय, 

(छ) संघको संघीय मालमिा हेिे मन्रािय, ि 

(ि) अन्य आवश्यक संघ, संथिा वा लिकायहरु । 

२८. बैिकमा भाग लिि िहिुाेः काययपालिकाको बैिकमा कुिै सदथयको लििी थवािय लिवहत भएको ववषय उपि 
छिफि हिुे भएमा त्यथतो सदथयिे भाग लिि हदैुि । त्यथतो अवथिा भएमा सम्बजन्धत सदथयिे सोको 
िािकािी अध्यििाई गिाउि ुपिेछ । 

२९. सहयोग माग्ि सक्िाेः (१)काययपालिकािे लियम २७ मा उल्िेख भएका लिकायहरुसँग आवश्यकता 
अिसुाि सहयोग लिि सक्िछे । 

  (२) उपलियम (१) बमोजिम सहयोग गिे जिम्मेवािी सम्बजन्धत सबैको हिुेछ । 
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अिसूुची – १ 

गाउँ काययपालिकाको बैिकमा पेश गिुयपिे ववषयहरु 

(लियम ७ को उपलियम (१) संग सम्बजन्धत) 

 

१.  सभामा पेश हिुे ववधेयक, 

२.  िािथव ि व्ययको अिमुाि (बिेट), पिुक अिमुाि ि उधािो खचय, 

३. किसम्बन्धी प्रथतावहरु, 

४.  अध्यििे गाउँ काययपालिकामा पेश गिय लिदेशि ददएको ववषय वा गाउँ काययपालिकामा पेश गिुय पिे 
भिी गाउँ काययपालिकािे लिर्यय गिेको ववषय ।  

५.  प्रचलित कािूि बमोजिम िािी गिुयपिे लियम, लिदेजशका, काययववलध वा आदेश, 

६.  गाउँपालिकािे िािी गिे कुिै िीलत वा त्यथतो िीलतमा हिु ेपरिवतयि, 

७.  अल्पकािीि, मध्यकािीि ि दीघयकािीि समष्टीगत वा िेरगत ववकास योििा, काययक्रम, िर्िीलत 
लिधायिर् सम्बन्धी,  

८.  कायायिय वा शाखाहरुको संगिि संिचिामा परिवतयि वा थिािान्तिर् सम्बन्धी, 

९.  िाविय वा अन्र्तिाविय संथिाहरुसँगको भलगिी सम्बन्ध थिापिा, 

१०. गाउँपालिकािे लििे ऋर् वा वैदेजशक अिदुािमा संचािि हिुे योििाको संझौता सम्बन्धी, 

११.  गाउँपालिकाको प्रलतलिलधत्व हिुे गिी गरििे दईुपिीय वा बहपुिीय वाताय, सभा सम्मेिि वा सिकािी 
भ्रमर्मा भाग लिि ेवा प्रलतलिधी पिाउि,े 

१२. काययकािी अलधकृतिाई ववदेशमा हिुे गोष्ठी, अध्ययि अविोकि भ्रमर्मा पिाउिे, 

१३.  गाउँपालिकाको कमयचािी दिबन्दी थवीकृलत, सेवा सवुवधा सम्बन्धी कािूि लिमायर् ि परिवतयि, 

१४.  थिािीय सावयिलिक ववदा लिधायिर् गिे, 

१५. प्रचलित कािूिबमोजिम गाउँ काययपालिकाबाट लिर्यय हिु ुपिे भिी तोवकएका अन्य ववषय । 
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अिसूुची – २ 

प्रथतावको ढाचँा 
(लियम २४ को उपलियम (१) संग सम्बजन्धत) 

भमेू गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिकाको कायायिय, मोिाबाङ 

रुकुम जिल्िा, ...... प्रदेश 

 

ववषयुाः– ................................................ । 

 

प्रथताव पेश गिय अध्यिबाट थवीकृलत प्राप्त लमलत ुाः– 

१. ववषयको संजिप्त व्यहोिुाुाः 

२. प्राप्त पिामशय तिा अन्य सान्दलभयक कुिाुाः– 

३. प्रथताव पेश गिुय पिायको कािर् ि सम्बजन्धत शाखाको िायाः– 

४. लिर्यय हिु ुपिे व्यहोिाुाः – 

 

िोटुाः प्रथताव तयाि गदाय देहायका कुिाहरुमा ध्याि ददिपुिे छुाः– 

१. “ववषयको संजिप्त व्यहोिा” अन्तगयत िहिे ववबिर्ुाः  

 ववषयबथतकुो पषृ्ठभमूीमा यसबािे पवहिे कुिै लिर्यय भएको भए सोको ववबिर्, प्रथताववत लिर्यय कायायन्वयि 
प्रकृया, समयावधी, काययिरे, कायायन्वयि गिे लिकाय ि िाग्िे आलियक दावयत्व भए सो समेत उल्िेख गिी 
कुिै योििाको ववषय भए सो बािे छोटकिी ववबिर् उल्िेख गिे ।  

२. “प्राप्त पिामशय तिा अन्य सान्दलभयक कुिा” अन्तगयत काययपालिका सलमलतहरु ि अन्य लिकाय तिा 
ववशेषज्ञहरुिे कुिै पिामशय ददएको भए सो समेत उल्िेख गिे । सािै ववषयसंग सम्बजन्धत िक्शा, 
लडिाइि वा जचर भए सो समेत समावेश गिे । कािूिी पिामशय लिएको भए प्रलतलिपी समेत समाबेश 
गिे। 
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३. “प्रथताव पेश गिुय पिायको कािर् ि सम्बजन्धत शाखाको िाय” अन्तगयत सम्बजन्धत ववषयमा आई पिेको 
कदििाई ि समथया, प्रथताववत लिर्ययको औजचत्य ि आवश्यकता तिा त्यसबाट पिय सक्िे प्रभाव समावेश 
गिे । 

४. “लिर्यय हिु ु पिे व्यहोिा” अन्तगयत ििु लबषयमा िे िथतो लिर्यय हिु प्रथताव गरिएको हो सोको थपष्ट 
व्यहोिा िाख्न े। 
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अिसूुची – ३ 

काययपालिका सलमलतको काययिरे 

(लियम १५ को उपलियम (१) संग सम्बजन्धत) 

 

क. सावयिलिक सेवा तिा िमता ववकास सलमलतको काययिरेाः 
 १. संगिि संिचिा, दिबन्दी ि काययववविर् 

 २. सशुासि ि सेवा प्रवाह  

 ३. िमता ववकाससम्बन्धी ववषय  

 

ख. सामाजिक ववकास सलमलतको काययिरेाः 
 १. जशिा तिा खेिकूदसम्बन्धी 
 २. ववज्ञाि  तिा प्रववधीसम्बन्धी 
 ३. थवाथ्य तिा ििसंखया सम्बन्धी 
 ४. िैंलगक समािता ि सामाजिक समावेशीकिर् सम्बन्धी 
 ५. सिकािी तिा गैि सिकािी संघ संथिासम्बन्धी 
 

ग. पूवायधाि ववकास सलमलतको काययिरेाः 
 १. अल्पकािीि तिा दीघयकािीि िीलत, योििा ि काययक्रम सम्बन्धी 
 २. उद्योग, वाजर्ज्य, श्रम, िोिगाि तिा विाि व्यबथिापिसम्बन्धी 
 ३. कृवष, लसंचाई, सहकािी ि गरिबी लिवािर्सम्बन्धी 
 ४. पययटि प्रवर्द्यिसम्बन्धी 
 ५. सूचिा तिा संचािसम्बन्धी 
 ६. खािेपािी तिा सिसफाई, सडक तिा भौलतक योििा ि पूवायधाि ववकाससम्बन्धी 
 ७. ववद्यतु ि उिाय सम्बन्धी 
 ८. बथती ववकास, शहिी योििा ि भवि लिमायर् सम्बन्धी 
 

घ. ववधेयक सलमलतको काययिरेाः 
 १. गाउँ सभामा पेश हिुे ववधेयकसम्बन्धी 
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 २. गाउँ सभामा पेश हिुे लियम, ववलियम, काययववधीसम्बन्धी 
 ३. कुिै कािूिी प्रश्न समावेश भएको िीलत तिा काययक्रमसम्बन्धी 
 

ङ. आलियक ववकास सलमलतको काययिरेाः 
 १. बिेट तिा स्रोत परिचािि सम्बन्धी 
 २. कृवष ववकास सम्बन्धी 
 ३. पश ुपंिी ववकास सम्बन्धी 
 ४. िागरिकको आयआियि सम्बन्धी 
 ५. स्रोतहरुको पवहचाि सम्बन्धी 
 

च. वाताविर् तिा ववपद व्यवथिापि सलमलतको काययिरेाः 
 १. वाताविर् संििर् तिा हरियािी प्रवदयि सम्बन्धी 
 २. फोहोि मैिा ब्यवथिापि सम्बन्धी 
 ३.  वि संििर् सम्बन्धी  
 ४.  गाउँको सौन्दययताको संििर् तिा ववकास सम्बन्धी 
 ५. ववपद पूवय तयािी सम्बन्धी 
 ६. ववपदको समयमा गिुयपिे कामहरु सम्बन्धी 
 ७. ववपद पछालडको ब्यवथिापि सम्बन्धी 
 ८. वि, वाताबिर् ि भमूी व्यवथिापि  

  

 


