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सानीभेरी गाउँपालिका गाउँकार्यपालिका (कार्यसम्पादन) लनर्माविी, २०७४ 

प्रस्तावनााः 
गाउँ कार्यपालिकाबाट गररने कार्यिाई व्र्वस्स्ित गनय नेपािको संववधानको धारा २१८ िे ददएको 

अलधकार प्रर्ोग गरी सानीभेरी गाउँ कार्यपालिकािे लमलत २०७४/०५/०५ को लनर्यर्ानसुार देहार्का 
लनर्महरु बनाएको छ । 

पररच्छेद -१ 

प्रारस्म्भक 

१. संस्िप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्स लनर्माविीको नाम “सानीभेरी गाउँपालिका गाउँकार्यपालिका 
(कार्यसम्पादन) लनर्माविी, २०७४” रहेको छ । 

(२) र्ो लनर्माविी तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषााः ववषर् वा प्रसङ्गिे अको अिय निागेमा र्स लनर्माविीमा, 
(क) “गाउँपालिका” भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिका सम्झन ुपछय । 

(ख) “कार्यपालिका” भन्नािे गाउँ कार्यपालिका सम्झन ुपछय । 

(ग) “वडा सलमलत” भन्नािे गाउँपालिकाको वडा सलमलत सम्झन ुपछय । 

(घ) “अध्र्ि” भन्नािे गाउँ कार्यपालिकाको अध्र्ििाई सम्झन ुपछय । 

(ङ) “उपाध्र्ि” भन्नािे गाउँ कार्यपालिकाको उपाध्र्ििाई सम्झन ुपछय । 

(च) “वडाध्र्ि” भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिकाको वडाको वडा अध्र्ििाई सम्झन ुपछय । 

(छ) “कार्यकारी अलधकृत” भन्नािे गाउँपालिकाको कार्यकारी अलधकृत सम्झन ुपछय । 

(ज) “सदस्र्” भन्नािे कार्यपालिकाको सदस्र् सम्झन ुपछय र सो शब्दिे कार्यपालिकाको अध्र्ि, 

उपाध्र्ि तिा वडाअध्र्ि समेतिाई जनाउँछ । 

(झ) “सभा” भन्नािे गाउँ सभािाई सम्झनपुछय । 

(ञ) “कार्यववभाजन लनर्माविी” भन्नािे सानीभेरी गाउँपालिकाको कार्यववभाजन लनर्माविी, २०७४ 
सम्झनपुछय । 

(ट) “वडा सस्चव” भन्नािे वडा सलमलतको सस्चवको कामकाज गनय खवटएको कमयचारी सम्झनपुछय। 

३. कामको फछ्र्र्ौटाः (१) गाउँ कार्यपालिकाको कार्यसम्पादन र कामको फछ्र्र्ौट र्स लनर्माविीमा 
भएको व्र्वस्िा बमोस्जम हनुेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोस्जमको कामको फछ्र्र्ौट गदाय तोवकएको अलधकारी वा लनकार्बाट 
गनुयपनेछ । 
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पररच्छेद - २ 

अध्र्िबाट कामको फछ्र्र्ौट 

४. अध्र्ििे सम्पादन गने कामाः (१) संववधान र अन्र् प्रचलित कानूनको अधीनमा रही गाँउपालिकाको 
सामान्र् लनदेशन, लनर्न्रर् र सञ्चािन गने प्रमखु स्जम्मेवारी अध्र्िको हनुेछ। 

(२) प्रचलित काननुमा कार्यपालिकाको अध्र्ििे गने भनी वकटान भएका कामहरु लनज स्वरं् 
वा लनजबाट अलधकार प्रत्र्ार्ोजन भए बमोस्जम सम्पादन हनुेछ । 

(३) उपलनर्म (२) मा जनुसकैु कुरा िेस्खएको भए तापलन प्रचलित कानूनमा अध्र्ििे गने 
भनी वकटान नभएका कामको सम्बन्धमा कार्यपालिकाबाट सम्पादन हनुे कार्यको सामान्र् रेखदेख, 

सञ्चािन र लनर्न्रर् गने स्जम्मेवारी अध्र्िको हनुेछ । 

(४) उपलनर्म (१) बमोस्जमको स्जम्मेवारी परुा गने क्रममा अध्र्ििे कार्यपालिका अन्र्तगतका 
लनकार्हरुमा प्रचलित कानून तिा स्वीकृत नीलत तिा लनर्यर् अनरुुप कार्य सञ्चािन भईरहेको छ 
छैन लनरीिर् गने, वडा सलमलतहरु बीच समन्वर् गने, ववषर्गत शाखा÷कार्ायिर्हरुिाई लनदेशन ददन े
र आवश्र्कता अनसुार कामको प्रगलत वववरर् लिने कार्य गनय सक्नेछ । 

(५) अध्र्ि कुनै कारर्वश उपस्स्ित नरहेको अवस्िामा र्स लनर्माविी बमोस्जम अध्र्ििे 
गनुयपने काम उपाध्र्ि वा लनजको समेत अनपुस्स्िलतमा अध्र्ििे तोकेको कार्यपालिकाको सदस्र्िे 
त्र्स्तो काम सम्पादन गनय सक्नेछ । 

तर, प्रचलित काननुमा अन्र्िा व्र्वस्िा भएकोमा सोही व्र्बस्िा बमोस्जम हनुेछ । 

(६) कार्यपालिकाको कुनै सदस्र् अनपुस्स्ित भएमा त्र्स्तो सदस्र्िे गनुयपने कामको िालग 
अध्र्ििे अको सदस्र्िाई स्जम्मेवारी तोक्न सक्नेछ । 

५. अध्र्ििे लनर्यर् गनुयपनेाः (१) सभा र कार्यपालिकामा पेश हनुे ववषर् बाहेक दईु वा दईुभन्दा बढी 
वडासलमलत र ववषर्गत शाखाहरुबीच कुनै ववषर्मा मतभेद हनु गएमा अध्र्ििे गरेको लनर्यर् 
अस्न्तम हनुेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोस्जम मतभेद भएको ववषर् लनर्यर्का िालग कार्यकारी अलधकृतिे 
अध्र्ि समि पेश गनुयपनेछ । 

(३) सभा वा कार्यपालिकामा पेश हनुे ववषर् बाहेकका सहकार्य तिा समन्वर्का िालग प्रदेश 
वा संघमा पेश गनुय पने ववषर्का सम्बन्धमा अध्र्ििे गरेको लनर्यर् अस्न्तम हनुेछ । 

६. अलधकार प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नाेः (१) कर िगाउने, कर छुट ददने वा ऋर् लिने जस्ता ववषर् र 
सभामा पेश गनुयपने बाहेकका अन्र् ववषर्मा कार्यपालिकािे अध्र्ि वा उपाध्र्ि वा सदस्र्िाई 
अलधकार प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नेछ । 
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(२) अध्र्ििे प्रचलित कानून बमोस्जम आफूिाई प्राप्त अलधकारमध्रे् कुनै अलधकार उपाध्र्ि 
वा सदस्र् वा कार्यकारी अलधकृत, लबषर्गत शाखाका प्रमखु वा वडा अध्र्ििाई प्रत्र्ार्ोजन गनय 
सक्नेछ । 

(३) उपलनर्म (१) र (२) बमोस्जम प्रत्र्ार्ोस्जत अलधकारको प्रर्ोग गरी सम्पादन गररएका 
कामको ववषर्मा सम्बस्न्धत अलधकारीिे कार्यपालिका समि मालसक रुपमा प्रगलत वववरर् पेश गनुय 
पनेछ । 

(४) आफूिाई प्रत्र्ार्ोस्जत अलधकारको स्जम्मेवारीपूवयक प्रर्ोग गनुय सम्बस्न्धत अलधकारीको 
कतयब्र् हनुेछ । 

पररच्छेद  ३ 

गाउँ कार्यपालिकाबाट कामको फछ्र्र्ौट 

७. कार्यपालिकामा पेश गनुयपने ववषर्ाः (१) अनसूुची१ मा उस्लिस्खत ववषर्हरुको लनर्यर् गदाय कार्यकारी 
अलधकृतिे अध्र्िको लनदेशन अनसुार गाउँ कार्यपालिकामा प्रस्ताव पेश गनुय पनेछ । 

(२) उपलनर्म (१) मा िेस्खएका ववषर्मध्रे् कुनै ववषर्मा लनर्म २१ बमोस्जम गदित 
सलमलतबाट लनर्यर् लिनसक्ने गरी कार्यपालिकािे स्जम्मेवारी समु्पन सक्नेछ । 

(३) उपलनर्म (१) बमोस्जम अध्र्ििे अन्र्िा आदेश ददएमा बाहेक गाउँ कार्यपालिकाको 
बैिकमा पेश हनु ेप्रस्ताव सामान्र्तर्ा अनसूुची–२ बमोस्जमको ढाँचामा कार्यकारी अलधकृतिे पेश 
गनेछ । 

(४) उपलनर्म (३) बमोस्जमको प्रस्तावमा कुनै शाखाको रार् समावेश हनु आवश्र्क देखेमा 
कार्यकारी अलधकृतिे सम्बस्न्धत शाखाको रार् समेत समावेश गरी पेश गनेछ । 

८. प्रस्ताव साि संिग्न हनुपुने कागजाताः (१) लनर्म ६ को उपलनर्म (३) बमोस्जम कार्यपालिकाको 
बैिकमा लनर्यर्ािय कुनै ववषर् पेश गनुयपदाय ववषर्गत शाखा वा वडा सलमलतको कार्ायिर्िे सो 
ववषर्सँग आवश्र्क वववरर् समावेश गरी प्रस्ताव तर्ार गरी कार्यकारी अलधकृत समि पेश गनुय 
पनेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोस्जम पेश भएको प्रस्ताव र सो साि पेश भएका कागजातहरु 
कानूनसम्मत छन ्छैनन ्जाँच गरी कानूनसम्मत नभएमा लनर्लमत वा कानूनसम्मत बनाउने स्जम्मेवारी 
कार्यकारी अलधकृतको हनुछे । 

(३) उपलनर्म (१) बमोस्जम पेश भएको प्रस्ताव कार्यकारी अलधकृतिे अध्र्िको स्वीकृलत 
लिई प्रािलमकताक्रम समेत लनधायरर् गरी लनर्यर्को िालग कार्यपालिकाको बैिकमा पेश गनुय पनेछ। 

९. कार्यसूचीको वववरर्ाः (१) कार्यपालिकाको बैिकमा छिफि हनुे ववषर्को कार्यसूची लनर्म ८ 
बमोस्जम प्राप्त प्रस्तावहरुको आधारमा कार्यकारी अलधकृतिे अध्र्िको लनदेशन बमोस्जम तर्ार 
गनेछ । 
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तर, अध्र्ििे अन्र्िा आदेश ददएकोमा प्रस्तावको रुपमा पेश नभएको ववषर्िाई पलन 
छिफिको कार्यसूचीमा समावेश गनय सवकनेछ । 

(२) बैिकको कार्यसूची सामान्र्ताः कार्यपालिकाको बैिक बस्नभुन्दा तीन ददन अगावै 
कार्यकारी अलधकृतिे सबै सदस्र्हरुिाई उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

तर, ववषर्को गस्म्भरता हेरी कार्यपालिकाको बैिकमा छिफि हनुे प्रस्ताव ववतरर् नगरी 
मौस्खक सूचनाको आधारमा पलन छिफि गनय सवकनेछ । 

१०. कार्यपालिकाको बैिकाः (१) कार्यकारी अलधकृतिे अध्र्िको लनदेशनमा कार्यपालिकाको बैिक 
बोिाउनेछ । 

(२) कार्यकारी अलधकृत कार्यपालिकाको सस्चवको रुपमा बैिकमा उपस्स्ित हनुेछ । 

(३) अध्र्ििे कार्यपालिकाको बैिकको अध्र्िता गनेछ । 

(४) कार्यपालिकाको बैिकको कार्यसूची, लमलत, समर् र स्िानका सम्बन्धमा कम्तीमा तीन ददन 
अगावै अध्र्िको लनदेशन अनसुार कार्यपालिकाका सबै सदस्र्िाई कार्यकारी अलधकृतिे सूचना ददन ु
पनेछ । 

(५) कार्यपालिकाको बैिकमा कम्तीमा ५१ प्रलतशत सदस्र् उपस्स्ित हनुपुनेछ । 

(६) उपलनर्म (५) मा जनुसकैु कुरा िेस्खएको भए तापलन उपलनर्म (४) बमोस्जमको सूचना 
हुँदाहुँदै पलन ५१ प्रलतशत सदस्र् उपस्स्ित नभई गर्परुक संख्र्ा पगु्न नसकेमा दोश्रो पटकको 
बैिकमा एक चौिाई सदस्र् उपस्स्ित भएमा पलन बैिक बस्न सक्नेछ । 

(७) कार्यपालिकाको बैिक सम्बन्धी अन्र् कार्यववलध कार्यपालिकािे लनधायरर् गरे बमोस्जम 
हनुेछ।  

११. बैिकको लनर्यर्ाः (१) सामान्र्ताः कार्यपालिकाको बैिकको लनर्यर् सवयसम्मत रुपमा हनुेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोस्जम सवयसम्मत लनर्यर् हनु नसकी मत ववभाजन हनुे अवस्िा भएमा 
अध्र्ि सवहत बहमुत सदस्र्िे गरेको लनर्यर् बैिकको लनर्यर् मालननेछ । 

१२. लनर्यर्को अलभिेखाः (१) कार्यकारी अलधकृत कार्यपालिकाको बैिकमा उपस्स्ित हनुेछ र 
कार्यपालिकाबाट भएका लनर्यर्को अलभिेख तर्ार गनेछ ।  

(२) बैिकको लनर्यर्को अलभिेख छुटै्ट लनर्यर् पसु्स्तकामा राख्नपुनेछ । 

(३) उपलनर्म (२) बमोस्जमको लनर्यर् पसु्स्तका कार्यकारी अलधकृतको स्जम्मामा रहनेछ। 

१३. लनर्यर् प्रमास्र्त तिा ववतरर् गनेाः (१) गाउँ कार्यपालिका बैिकको लनर्यर् कार्यकारी अलधकृतिे 
दईु ददनलभर प्रमास्र्त गनेछ । 

(२) कार्यकारी अलधकृतिे उपलनर्म (१) बमोस्जम प्रमास्र्त भएको लनर्यर्को प्रलत तीन ददन 
लभर गाउँ कार्यपालिकाका सदस्र्, ववषर्गत शाखा र वडा सलमलतिाई उपिब्ध गराउन ु पनेछ ।   
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तर कानून बमोस्जम गोप्र् राख्न ुपने ववषर्का लनर्यर् तिा सूचनाको जानकारी ददनपुनेछैन। 

१४. लनर्यर्को कार्ायन्वर्नाः (१) अनसूुची १ मा िेस्खएका ववषर्हरुमा कार्यपालिकाबाट लनर्यर् भएपलछ 
सम्बस्न्धत पदालधकारी वा लनकार्िे कार्ायन्वर्न गनुयपनेछ । 

(२) कार्यपालिकाको लनर्यर् कार्ायन्वर्न भए वा नभएको सम्बन्धमा अध्र्ििे अनगुमन गनय 
वा गराउन सक्नेछ । 

(३) उपलनर्म (२) बमोस्जम अनगुमन गदाय वा गराँउदा लनर्यर् कार्ायन्वर्न भएको नदेस्खएमा 
सोको कार्ायन्वर्न गनय सम्बस्न्धत व्र्स्ि वा लनकार्िाई अध्र्ििे आवश्र्क लनदेशन ददन सक्नेछ। 

१५. कार्यपालिकाको सलमलत गिनाः  (१) कार्यपालिकािे कार्यपालिकामा लनर्यर्को िालग पेश भएका 
प्रस्तावमा लनर्यर् गनुयपूवय आवश्र्कता अनसुार रार्, सलिाह र सझुाव लिनका िालग देहार् बमोस्जमका 
सलमलत रहनेछना्ः- 

(क) सावयजलनक सेवा तिा िमता ववकास सलमलत 

(ख) आलियक ववकास सलमलत 

(ग) सामास्जक ववकास सलमलत 

(घ) पूवायधार ववकास सलमलत 

(ङ) वातावरर् तिा ववपद् व्र्वस्िापन सलमलत 

(च) लबधेर्क सलमलत 

(२) उपलनर्म (१) बमोस्जमका कार्यपालिका सलमलतमा रहने संर्ोजक अध्र्ििे तोके बमोस्जम 
र सदस्र्हरु कार्यपालिकािे तोके बमोस्जम रहने छन ्।  

(३) सलमलतिे आवश्र्कता अनसुार सम्बस्न्धत सलमलतमा नरहेको सदस्र् वा अन्र् कुनै ववशेषज्ञ 
वा अलधकारीिाई सलमलतको बैिकमा आमन्रर् गनय सक्नेछ । 

(४) सलमलतको बैिकमा अध्र्ि स्वरं् उपस्स्ित भएको अवस्िामा लनजबाट र अन्र् अवस्िामा 
सलमलतका संर्ोजकबाट बैिकको अध्र्िता हनुेछ । सलमलतको संर्ोजकको अनपुस्स्िलतमा बैिकको 
अध्र्िता बैिकमा उपस्स्ित सदस्र्हरुमध्रे् ज्रे्ष्ठ सदस्र्िे गनेछ । 

(५) कार्यकारी अलधकृत वा लनजिे तोकेको अलधकृतिे सलमलतको बैिकमा उपस्स्ित भई 
लनर्यर्को अलभिेख तर्ार गरी प्रमास्र्त गनेछ । 

(६) उपलनर्म (१) बमोस्जमका सलमलतहरुको कार्यिरे अनसूुची –३ मा उलिेख भए बमोस्जम 
हनुेछ । 

१६. कार्यभार मिु भएपलछ कागज वफताय गनुयपनेाः जनुसकैु कारर्बाट आफ्नो पदबाट मिु भएको 
सदस्र्िे पदमिु भएको सात ददनलभर आफ्नो स्जम्मामा रहेका सम्पूर्य कागजात तिा अन्र् कुनै 
सम्पस्ि भए सो समेत तत्काि कार्यपालिकामा बझुाई सोको लनस्सा लिन ुपनेछ । 

१७. प्रविा तिा सूचना अलधकारी तोक्नाेः (१) कार्यपालिकािे आफूिे सम्पादन गरेका कार्य वा लनर्यर्हरु 
सावयजलनक जानकारीमा लर्ाउन कुनै सदस्र्िाई प्रविा तोक्नेछ । 
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(२) उपलनर्म (१) बमोस्जम तोवकने प्रविािे कार्यपालिकाको तफय बाट जारी गनुयपने 
सावयजलनक महत्वको सूचना, विव्र्, ववज्ञलप्त आदद सावयजलनक गने कार्य समेत गनय सक्नेछ । 

(३) कार्यकारी अलधकृतिे कुनै एक अलधकृतिाई सूचना अलधकारी तोक्नेछ । 

(४) उपलनर्म (३) वमोस्जम तोवकने सूचना अलधकारीेेिे कार्यपालिकासंग सम्वस्न्धत सूचना 
कानून वमोस्जम प्रवाह गनेछ । 

पररच्छेद  ४ 

कार्यकारी अलधकृत, ववषर्गत शाखा, वडा सलमलतबाट कामको फछ्र्र्ौट 

१८. कार्यकारी अलधकृतको काम, कतयव्र् र अलधकाराः  (१) गाउँपालिकाको कार्यकारी अलधकृत गाउँ 
कार्यपालिकाको सस्चव हनुछे ।  

(२) प्रचलित कानून तिा र्स लनर्माविीको अधीनमा रही अध्र्िको लनदेशन र मातहतमा 
रही गाउँ कार्यपालिकाको सस्चवको प्रमखु काम र कतयव्र् देहार् बमोस्जम हनुेछ ेाः 

(क) गाउँ कार्यपालिका तिा गाउँ सभाबाट भएका लनर्यर्हरु कार्ायन्वर्न गने गराउने र 
सोको अनगुमन गने । 

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

(ग) गाउँ कार्यपालिका अन्तरगतका सबै लनकार्हरुको काम कारबाहीिाई चसु्त र प्रभावकारी 
बनाउन आवश्र्क लनदेशन ददने, अनगुमन र सपुररवेिर् गने । 

(घ) प्रचलित कानून बमोस्जम गाउँ कार्यपालिकाको प्रशासलनक तिा आलियक कार्य सम्पादन 
गने गराउने । 

(ङ) प्रचलित कानूनिे तोकेका अन्र् कामहरु गने । 

१९. अलधकार प्रत्र्ार्ोजनाः (१) कार्यकारी अलधकृतिे आफूिाई प्राप्त अलधकारमध्रे् कुनै अलधकार 
लबषर्गत शाखा, उपशाखा वा गाउँपालिकाको कुनै अलधकृत कमयचारी वा वडा सस्चविाई प्रत्र्ार्ोजन 
गरी कार्य सम्पादन गनय सक्नेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोस्जम अलधकार प्रत्र्ार्ोजन लिस्खत रुपमा हनुपुनेछ र एक पटक 
प्रत्र्ार्ोजन गरेको अलधकार ववशेष कारर् परी वफताय लिनपुने भएमा सोको औस्चत्र् सवहतको 
जानकारी अध्र्िमाफय त कार्यपालिकािाई गराउन ुपनेछ । 

(३) आफूिाई प्रत्र्ार्ोस्जत अलधकार प्रर्ोग गनुय सम्बस्न्धत अलधकारीको कतयब्र् हनुेछ। 

२०. वडा सलमलतबाट कामको फछ्र्र्ौटाः (१) गाउँ कार्यपालिका (कार्य ववभाजन) लनर्माविी, २०७४ मा 
भएको व्र्वस्िा अनरुुप वडा सलमलतबाट गररने कामहरु वडाअध्र्ि वा लनजको लनदेशनमा सम्पादन 
गररनेछ । 
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(२) एकभन्दा बढी वडासँग सरोकार राख्न े ववषर् वा वडा सलमलतिे गनेगरी स्पष्ट रुपमा 
वकटान नभएका ववषर् वा स्वीकृत बावषयक कार्यक्रममा नसमेटीएका ववषर्मा वडा सलमलतिे गाउँ 
कार्यपालिकामा पेश गरी प्राप्त लनदेशन बमोस्जम गनुय पनेछ । 

२१. ववषर्गत शाखाबाट कामको फछ्र्र्ौटाः (१) नपेािको संववधान तिा प्रचलित कानूनिे स्िानीर् 
तहमा हस्तान्तरर् भै आएका स्शिा, स्वास््र्, कृवष, पश ुववकास, लसंचाई, खानेपानी तिा सरसफाई, 

स्िानीर् आलियक ववकास, पूवायधार ववकास िगार्तका अन्र् कार्यक्रमहरु र गाउँ कार्यपालिका 
कार्यववभाजन लनर्माविी, २०७४ बमोस्जम लबषर्गत शाखाबाट संचािन हनुे कामहरु 
कार्यपालिकाको लनर्यर्को अलधनमा रही लबषर्गत शाखा प्रमखुको लनदेशन र लनर्न्रर्मा सम्पादन 
गररनेछ । 

(२) गाउँपालिकािे आफ्नो संस्चत कोषबाट संचािन गने ववषर्गत िेरसँग सम्बस्न्धत ववषर्का 
सबै कार्यक्रम उपलनर्म (१) बमोस्जमका ववषर्गत शाखा माफय त कार्ायन्वर्न गनेछ । 

२२. कार्यकारी अलधकृतबाट कामको फछ्र्र्ौटाः (१) कार्यपालिकािे गने भनी तोवकएका कामहरुमध्रे् 
वडा सलमलत र ववषर्गत शाखाबाट सम्पादन गने गरी वकटान गररएका काम बाहेकका अन्र् सबै 
कामहरु तिा संघ र प्रदेश तहबाट प्रत्र्ार्ोजन भएका कामहरु अध्र्िको सामान्र् लनदेशनमा रही 
कार्यकारी अलधकृतबाट सम्पादन हनुेछ ।  

(२) उपलनर्म (१) बमोस्जम गररने कामहरु कार्यकारी अलधकृतिे गाउँपालिकाको ववषर्गत 
शाखा तिा वडा कार्ायिर्माफय त सम्पन्न गराउन सक्नेछ । लनजिे आफ्नो लनदेशन र लनर्न्रर्मा 
सम्पादन गरेका कामहरुको प्रगलत वववरर् लनर्लमत रुपमा अध्र्ि समि र आवलधक रुपमा 
कार्यपालिका समि प्रस्ततु गनुय पनेछ । 

(३) प्रचलित कानूनमा कार्यपालिका वा अध्र्िबाट प्रत्र्ार्ोजन भएका कामहरु कार्यकारी 
अलधकृतिे सम्पादन गनेछ । 

पररच्छेद  ५ 

ववववध 

२३. परामशय लिन ु पनेाः (१) देहार्का लबषर्मा लनर्यर् गनुयपूवय अध्र्ििे कार्यकारी अलधकृत माफय त 
सम्बस्न्धत शाखा (ववि व्र्वस्िापन शाखा, र्ोजना शाखा, प्रशासन शाखा, कानूनसंग सम्बस्न्धत शाखा) 
को परामशय लिन ुपनेछ । 

 स्वीकृत बावषयक कार्यक्रमभन्दा बाहेकका कार्यक्रम सञ्चािन गने ववषर्, 

 स्वीकृत बावषयक कार्यक्रममा हेरफेर वा संशोधन गने ववषर्, 

 अन्र् लनकार्सँगको समन्वर्मा कार्य सञ्चािन गने ववषर्, 

 नर्ाँ लनर्म, आदेश, लनदेस्शका वा कार्यववलध जारी गनुयपने ववषर्, 

 कर, शलुक, दस्तरु सम्बन्धी ववषर्, 



 

8 

(२) उपलनर्म (१) बमोस्जम लनर्यर् भएका ववषर्हरु कार्यपालिका वा गाउँसभामा छिफिका 
िालग प्रस्ततु गररनेछ । 

२४. ववधेर्क सम्बन्धी कार्यववलधाः (१) गाउँ कार्यपालिकाको तफय बाट सभासमि प्रस्ततु गररने ववधेर्कको 
मसौदा स्वीकृलतका िालग कार्यकारी अलधकृतिे अध्र्िमाफय त कार्यपालिकाको बैिकमा पेश गनुय 
पनेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोस्जम लबधेर्क तजुयमा गनयको िालग एक लबधेर्क सलमलत रहने छ । 
लबधेर्क मसौदा गनय कार्यकारी अलधकृतिे आवश्र्क व्र्वस्िा लमिाउने छ । 

(३) उपलनर्म (१) बमोस्जम पेश भएको ववधेर्कको मसौदामा गाउँ कार्यपालिकाको स्वीकृलत 
प्राप्त भएपलछ अध्र्ििे सभासमि पेश गनुय पनेछ ।  

२५. श्रोत अनमुान सलमलत, राजस्व र व्र्र्को अनमुान (बजेट) र कर सम्बन्धी प्रस्तावाः (१) प्रत्रे्क बषय 
गाउँ कार्यपालिकाको बावषयक बजेट तर्ार गनयको िालग अध्र्िको संर्ोजकत्वमा स्रोत अनमुान 
सलमलत तिा कार्यपालिकाको सदस्र्को संर्ोजकत्वमा कार्यक्रम तिा बजेट तजुयमा सलमलत गिन 
हनुेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोस्जमका सलमलतमा रहने सदस्र् तिा सदस्र् सस्चव कार्यपालिकािे 
तोकेबमोस्जम हनुेछ । 

(३) उपलनर्म (१) बमोस्जम गदित सलमलतिे तर्ार गरेको बजेट तिा कार्यक्रम ववलनर्ोजन 
ववधेर्कको रुपमा अध्र्ि वा लनजिे तोकेको आलियक िेर हेने कार्यपालिकाको सदस्र्माफय त गाउँ 
सभामा पेश गररनेछ । 

(३) उपलनर्म (२) बमोस्जम पेश भएको ववलनर्ोजन ववधेर्क सभाबाट स्वीकृत भई अध्र्िबाट 
प्रमास्र्करर् भएपलछ िागू हनुेछ । 

२६. गोपनीर्ता राख्न ुपनेाः कुनै पलन सदस्र्िे आफू पदमा बहाि छँदा गरेको काममा गोपलनर्ता राख्नपुने 
ववषर्मा पदमा बहाि रहेको अवधीमा वा पदमा नरहेको अवस्िामा समेत अलधकार प्राप्त 
अलधकारीिाई बाहेक अन्र् कसैिाई कुनै वकलसमिे जानकारी ददन वा प्रकट गनय हदैुन । तर, 

प्रचलित कानूनिे गोप्र् राख्न नपने भनी तोवकएका ववषर्मा जानकारी ददन र्स लनर्मिे वाधा 
परु् र्ाएको मालनने छैन । 

२७. समन्वर् गनेाः कार्यपालिकािे आफुिे सम्पादन गने कामको लसिलसिामा आवश्र्कता अनसुार 
देहार्का लनकार्हरुसँग समन्वर् गनय सक्नेछाः- 

(क) न्र्ावर्क सलमलत, 

(ख) अन्र् स्िानीर् तह, 

(ग) स्जलिास्स्ित सरुिा लनकार्हरु, 

(घ) स्जलिास्स्ित प्रदेश तिा संघका सरकारी कार्ायिर्हरु, 

(ङ) स्जलिा समन्वर् सलमलत, 
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(च) प्रदेशस्स्ित गाँउपालिका हेने ववभाग÷मन्रािर्, 

(छ) संघको संघीर् मालमिा हेने मन्रािर्, र 

(ज) अन्र् आवश्र्क संघ, संस्िा वा लनकार्हरु ।  

२८. बैिकमा भाग लिन नहनुाेः कार्यपालिकाको बैिकमा कुनै सदस्र्को लनजी स्वािय लनवहत भएको ववषर् 
उपर छिफि हनुे भएमा त्र्स्तो सदस्र्िे भाग लिन हदैुन । त्र्स्तो अवस्िा भएमा सम्बस्न्धत 
सदस्र्िे सोको जानकारी अध्र्ििाई गराउन ुपनेछ । 

२९. सहर्ोग माग्न सक्नाेः (१) कार्यपालिकािे लनर्म २७ मा उलिेख भएका लनकार्हरुसँग आवश्र्कता 
अनसुार सहर्ोग लिन सक्नेछ ।  

(२) उपलनर्म (१) बमोस्जम सहर्ोग गने स्जम्मेवारी सम्बस्न्धत सबैको हनुेछ । 

अनसूुची - १ 

गाउँ कार्यपालिकाको बैिकमा पेश गनुयपने ववषर्हरु 

(लनर्म ७ को उपलनर्म (१) संग सम्बस्न्धत) 

(१) सभामा पेश हनुे ववधेर्क, 

(२) राजस्व र व्र्र्को अनमुान (बजेट), परुक अनमुान र उधारो खचय, 
(३) कर सम्बन्धी प्रस्तावहरु, 

(४) अध्र्ििे गाउँ कार्यपालिकामा पेश गनय लनदेशन ददएको ववषर् वा गाउँ कार्यपालिकामा 
पेश गनुय पने भनी गाउँ कार्यपालिकािे लनर्यर् गरेको ववषर् । 

(५) प्रचलित कानून बमोस्जम जारी गनुयपने लनर्म, लनदेस्शका, कार्यववलध वा आदेश,  

(६) गाउँपालिकािे जारी गने कुनै नीलत वा त्र्स्तो नीलतमा हनुे पररवतयन, 

(७) अलपकािीन, मध्र्कािीन र दीघयकािीन समष्टीगत वा िेरगत ववकास र्ोजना, कार्यक्रम, 

रर्नीलत लनधायरर् सम्बन्धी, 
(८) कार्ायिर् वा शाखाहरुको संगिन संरचनामा पररवतयन वा स्िानान्तरर् सम्बन्धी, 
(९) राविर् वा अन्र्तराविर् संस्िाहरुसँगको भलगनी सम्बन्ध स्िापना, 
(१०) गाउँ पालिकािे लिने ऋर् वा वैदेस्शक अनदुानमा संचािन हनु ेर्ोजनाको संझौता सम्बन्धी, 
(११) गाउँ पालिकाको प्रलतलनलधत्व हनुे गरी गररने दईुपिीर् वा बहपुिीर् वाताय, सभा सम्मेिन 

वा सरकारी भ्रमर्मा भाग लिने वा प्रलतलनधी पिाउने, 
(१२) कार्यकारी अलधकृतिाई ववदेशमा हनुे गोष्ठी, अध्र्र्न अविोकन भ्रमर्मा पिाउने, 
(१३) गाउँपालिकाको कमयचारी दरबन्दी स्वीकृलत, सेवा सवुवधा सम्बन्धी कानून लनमायर् र 

पररवतयन, 

(१४) स्िानीर् सावयजलनक ववदा लनधायरर् गने, 

(१५) प्रचलित कानूनबमोस्जम गाउँ कार्यपालिकाबाट लनर्यर् हनु ुपने भनी तोवकएका अन्र् ववषर्, 
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अनसूुची - २ 

प्रस्तावको ढाचँा 
(लनर्म २४ को उपलनर्म (१) संग सम्बस्न्धत) 

सानोभरी  गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, लसम्िी 

रुकुम स्जलिा, सात नं. प्रदेश 

ववषर्ाः- ................................................ । 

प्रस्ताव पेश गनय अध्र्िबाट स्वीकृलत प्राप्त लमलताः- 

(१) ववषर्को संस्िप्त व्र्होरााः- 

(२) प्राप्त परामशय तिा अन्र् सान्दलभयक कुरााः- 

(३) प्रस्ताव पेश गनुय पनायको कारर् र सम्बस्न्धत शाखाको रार्ाः- 

(४) लनर्यर् हनु ुपने व्र्होरााः- 

नोटाः प्रस्ताव तर्ार गदाय देहार्का कुराहरुमा ध्र्ान ददनपुने छाः- 

१. “ववषर्को संस्िप्त व्र्होरा” अन्तगयत रहन ेववबरर्ाः- ववषर्बस्तकुो पषृ्ठभमूीमा र्सबारे पवहिे 
कुनै लनर्यर् भएको भए सोको ववबरर्, प्रस्ताववत लनर्यर् कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा, समर्ावधी, कार्यिेर, 

कार्ायन्वर्न गने लनकार् र िाग्ने आलियक दावर्त्व भए सो समेत उलिेख गरी कुनै र्ोजनाको 
ववषर् भए सो बारे छोटकरी ववबरर् उलिेख गने । 

२. “प्राप्त परामशय तिा अन्र् सान्दलभयक कुरा” अन्तगयत कार्यपालिका सलमलतहरु र अन्र् लनकार् तिा 
ववशेषज्ञहरुिे कुनै परामशय ददएको भए सो समेत उलिेख गने । सािै ववषर्संग सम्बस्न्धत नक्शा, 
लडजाइन वा स्चर भए सो समेत समावेश गने । कानूनी परामशय लिएको भए प्रलतलिपी समेत 
समाबेश गने । 

३. “प्रस्ताव पेश गनुय पनायको कारर् र सम्बस्न्धत शाखाको रार्” अन्तगयत सम्बस्न्धत ववषर्मा आई 
परेको कदिनाई र समस्र्ा, प्रस्ताववत लनर्यर्को औस्चत्र् र आवश्र्कता तिा त्र्सबाट पनय सक्ने 
प्रभाव समावेश गने । 

४. “लनर्यर् हनु ुपने व्र्होरा” अन्तगयत जनु लबषर्मा जे जस्तो लनर्यर् हनु प्रस्ताव गररएको हो सोको 
स्पष्ट व्र्होरा राख्न े। 
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अनसूुची - ३ 

कार्यपालिका सलमलतको कार्यिेर 

(लनर्म १५ को उपलनर्म (१) संग सम्बस्न्धत) 
क. सावयजलनक सेवा तिा िमता ववकास सलमलतको कार्यिरेाः 

१. संगिन संरचना, दरबन्दी र कार्यवववरर् 

२. सशुासन र सेवा प्रवाह 

३. िमता ववकास सम्बन्धी ववषर् 

ख. सामास्जक ववकास सलमलतको कार्यिरेाः 
१. स्शिा तिा खेिकूद सम्बन्धी 
२. ववज्ञान तिा प्रववधी सम्बन्धी 
३. स्वास््र् तिा जनसंख्र्ा सम्बन्धी 
४. िैंलगक समानता र सामास्जक समावेशीकरर् सम्बन्धी 
५. सरकारी तिा गैर सरकारी संघ संस्िा सम्बन्धी 

ग. पूवायधार ववकास सलमलतको कार्यिरेाः 
१. अलपकािीन तिा दीघयकािीन नीलत, र्ोजना र कार्यक्रम सम्बन्धी 
२. उद्योग, वास्र्ज्र्, श्रम, रोजगार तिा वजार व्र्बस्िापन सम्बन्धी 
३. कृवष, लसंचाई, सहकारी र गररबी लनवारर् सम्बन्धी 
४. पर्यटन प्रवद्र्धनसम्बन्धी 
५. सूचना तिा संचार सम्बन्धी 
६. खानेपानी तिा सरसफाई, सडक तिा भौलतक र्ोजना र पूवायधार ववकास सम्बन्धी 
७. ववद्यतु र उजाय सम्बन्धी 
८. बस्ती ववकास, शहरी र्ोजना र भवन लनमायर् सम्बन्धी 

घ. ववधेर्क सलमलतको कार्यिरेाः 
१. गाउँ सभामा पेश हनुे ववधेर्कसम्बन्धी 
२. गाउँ सभामा पेश हनुे लनर्म, ववलनर्म, कार्यववधीसम्बन्धी 
३. कुनै कानूनी प्रश्न समावेश भएको नीलत तिा कार्यक्रमसम्बन्धी 

ङ. आलियक ववकास सलमलतको कार्यिरेाः 
१. बजेट तिा स्रोत पररचािन सम्बन्धी 
२. कृवष ववकास सम्बन्धी 
३. पश ुपंिी ववकास सम्बन्धी 
४. नागररकको आर्आजयन सम्बन्धी 
५. स्रोतहरुको पवहचान सम्बन्धी 
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च. वातावरर् तिा ववपद व्र्वस्िापन सलमलतको कार्यिरेाः 
१. वातावरर् संरिर् तिा हररर्ािी प्रवदयन सम्वन्धी 
२. फोहोर मैिा ब्र्वस्िापन सम्वन्धी 
३. गाउँको सौन्दर्यताको संरिर् तिा ववकास सम्वन्धी 
४. वन संरिर् सम्वन्धी 
५. ववपद पूवय तर्ारी सम्बन्धी 
६. ववपदको समर्मा गनुयपने कामहरु सम्वन्धी 
७. ववपद पछालडको ब्र्वस्िापन सम्वन्धी 
८. वन, वाताबरर् र भमूी व्र्बस्िापन 

 

संववधानको धारा २१८ बमोस्जम सानीभेरी गाँउसभाद्धारा पाररत आलियक बषय २०७४/०७५ को सानीभेरी 
गाँउपालिकाको गाउँकार्यपालिका (कार्यसम्पादन) लनर्माविी, २०७४” र्स सानीभेरी गाँउपालिका अध्र्ि 
श्री नरबहादरु पनु बाट प्रमास्र्करर् गररएको छ ।  

 
 
 
नाम  : नर बहादरु पनु  

पद  : गाँउपालिका अध्र्ि 

लमलत  : २०७४/०५/०५ 

 


