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       मिक्वाखोला गाउँ काययपामलका (काययसम्पादि ) मियिावली, २०७४ 

गाउँ काययपामलकाबाट गररिे काययलाई व्यवस्स्ित गिय िेपालको संववधािको धारा २१८ ले ददएको अमधकार 

प्रयोग गरी पातारासी गाउँ काययपामलकाले मिमत २०७४।०5।16 को मिर्ययािसुार देहायका मियिहरु 

बिाएको छ । 

 

पररच्छेद १ 



प्रारस्म्िक 

१. संस्िप्त िाि र प्रारम्ि: (१) यस मियिावलीको िाि "मिक्वाखोला गाउँ काययपामलका (काययसम्पादि) 

 मियिावली, २०७४" रहेको छ ।  

 (२) यो मियिावली तरुुन्त प्रारम्ि हिुेछ ।  

२. पररिाषा:  ववषय वा प्रसङ्गले अको अिय िलागेिा यस मियिावलीिा - 

(क)  "गाउँपामलका" िन्नाले मिक्वाखोला गाउँपामलका सम्झि ुपछय । 

(ख)  "काययपामलका" िन्नाले गाउँ काययपामलका सम्झि ुपछय । 

(ग)  "वडा समिमत" िन्नाले गाउँपामलकाको वडा समिमत सम्झि ुपछय । 

(घ)  "अध्यि" िन्नाले गाउँ काययपामलकाको अध्यिलाई सम्झि ुपछय । 

(ङ)  "उपाध्यि" िन्नाले गाउँ काययपामलकाको उपाध्यिलाई सम्झि ुपछय । 

(च)  "वडाअध्यि" िन्नाले गाउँ पातारासी गाउँपामलकाको वडाको वडा अध्यिलाई सम्झि ुपछय । 

(छ)  "काययकारी अमधकृत" िन्नाले गाउँपामलकाको काययकारी अमधकृत सम्झि ुपछय । 

(ज)  "सदस्य" िन्नाले काययपामलकाको सदस्य सम्झि ुपछय र सो शब्दले काययपामलकाको अध्यि, 

उपाध्यि तिा वडाअध्यि सिेतलाई जिाउँछ । 

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

(ञ)  "काययमबिाजि मियिावली" िन्नाले मिक्वाखोला गाउँपामलकाको काययमबिाजि मियिावली, 

२०७४ सम्झि ुपछय । 

(ट)  "वडा सस्चव" िन्नाले वडा समिमतको सस्चवको कािकाज गिय खवटएको कियचारी सम्झि ुपछय । 

३. कािको फर्छययौटाः (१) गाउँ काययपामलकाको काययसम्पादि र कािको फर्छययौट यस मियिावलीिा िएको 

व्यवस्िा बिोस्जि हिुेछ ।  

 (२) उपमियि (१) बिोस्जिको कािको फर्छययौट गदाय तोवकएको अमधकारी वा मिकायबाट गिुयपिेछ । 



     

            

पररच्छेद २ 

अध्यिबाट कािको फर्छययौट 

४.  अध्यिले सम्पादि गिे कािाः (१) संववधाि र अन्य प्रचमलत काििुको अमधििा रही गाउँपामलकाको 

सािान्य मिदेशि, मियन्रर् र सञ्चालि गिे प्रिखु स्जम्िेवारी अध्यिको हिुेछ । 

(२) प्रचमलत काििुिा काययपामलकाको अध्यिले गिे िमि वकटाि िएका कािहरु मिज स्वयं वा मिजबाट 

अमधकार प्रत्यायोजि िए बिोस्जि सम्पादि हिुेछ । 

(३) उपमियि (२) िा जिुसकैु कुरा लेस्खएको िए तापमि प्रचमलत कािूििा अध्यिले गिे ििी वकटाि 

ििएको कािको सम्बन्धिा काययपामलकाबाट सम्पादि हिुे काययको सािान्य रेखदेख, सञ्चालि र 

मियन्रर् गिे स्जम्िेवारी अध्यिको हिुेछ । 

(४) उपमियि (१) बिोस्जिको स्जम्िेवारी परुा गिे क्रििा अध्यिले काययपामलका अन्तगयतका  

मिकायहरूिा प्रचमलत कािूि तिा स्वीकृत िीमत तिा मिर्यय अिरुूप कायय सञ्चालि िईरहेको छ, छैि 

मिरीिर् गिे, वडा समिमतहरू बीच सिन्वय गिे, ववषयगत शाखा कायायलयहरूलाई मिदेशि ददि े र 

आवश्यकता अिसुार कािको प्रगमत वववरर् मलिे कायय गिय सक्िेछ । 

(५) अध्यि कुिै कारर्वश उपस्स्ित िरहेको अवस्िािा यस मियिावली बिोस्जि अध्यिले  गिुयपिे 

काि उपाध्यि वा मिजको सिेत अिपुस्स्िमतिा अध्यिले तोकेको काययपामलकाको सदस्यले त्यस्तो काि 

सम्पादि गिय सक्िेछ । 

तर, प्रचमलत कािूििा अन्यिा व्यवस्िा िएकोिा सोही व्यवस्िा बिोस्जि हिुेछ । 

(६) काययपामलकाको कुिै सदस्य अिपुस्स्ित िएिा त्यस्तो सदस्यले गिुयपिे कािको लामग अध्यिले 

अको सदस्यलाई स्जम्िेवारी तोक्ि सक्िेछ । 

 



५. अध्यिले मिर्यय गिुयपिेाः (१) सिा र काययपामलकािा पेश हिुे ववषय वाहेक दईु वा दईु िन्दा बढी 

वडासमिमत र ववषयगत शाखाहरूबीच कुिै ववषयिा ितिेद हिु गएिा अध्यिले गरेको मिर्यय अस्न्ति 

हिुेछ । 

(२) उपमियि (१) बिोस्जि ितिेद िएको मबषय मिर्ययका लामग काययकारी अमधकृतले  अध्यि 

सिि पेश गिुयपिेछ । 

(३) सिा वा काययपामलकािा पेश हिुे ववषय बाहेकका सहकायय तिा सिन्वयका लामग प्रदेश वा संघिा 

पेश गिुय पिे ववषयका सम्बन्धिा अध्यिले गरेको मिर्यय अस्न्ति हिुेछ । 

 

६.  अमधकार प्रत्यायोजि गिय सक्िाेः (१) कर लगाउिे, कर छुट ददि ेवा ऋर् मलिे जस्ता ववषय  र सिािा 

पेश गिुयपिे बाहेकका अन्य ववषयिा काययपामलकाले अध्यि वा उपाध्यि वा सदस्यलाई अमधकार 

प्रत्यायोजि गिय सक्िेछ । 

 (२) अध्यिले प्रचमलत कािूि बिोस्जि आफूलाई प्राप्त अमधकारिध्ये कुिै अमधकार उपाध्यि वा 

 सदस्य वा काययकारी अमधकृत, ववषयगत शाखाका प्रिखु वा वडा अध्यिलाई प्रत्यायोजि गिय 

सक्िेछ । 

(३) उपमियि (१) र (२) बिोस्जि प्रत्यायोस्जत अमधकारको प्रयोग गरी सम्पादि गररएका कािको 

ववषयिा सम्बस्न्धत अमधकारीले काययपामलका सिि िामसक रूपिा प्रगमत वववरर् पेश गिुय पिेछ । 

(४) आफूलाई प्रत्यायोस्जत अमधकारको स्जम्िेवारीपूवयक प्रयोग गिुय सम्बस्न्धत अमधकारीको कतयव्य 

हिुेछ । 

 

 

पररच्छेद ३ 

गाउँ काययपामलकाबाट कािको फर्छययौट 



७.  काययपामलकािा पेश गिुयपिे ववषयाः (१) अिसुचुी-१ िा उल्लेस्खत ववषयहरूको मिर्यय गदाय काययकारी 

अमधकृतले अध्यिको मिदेशि अिसुार गाउँ काययपामलकािा प्रस्ताव पेश गिुय पिेछ । 

(२) उपमियि (१) िा लेस्खएको ववषयिध्ये कुिै ववषयिा मियि २१ बिोस्जि गदित समिमतबाट 

 मिर्यय मलिसक्िे गरी काययपामलकाले स्जम्िेवारी समु्पि सक्िेछ । 

(३) उपमियि (१) बिोस्जि अध्यिले अन्यिा आदेश ददएिा बाहेक गाउँ काययपामलकाको बैिकिा पेश 

हिुे प्रस्ताव सािान्यतया अिसूुची-२ बिोस्जिको ढाँचािा काययकारी अमधकृतले पेश गिेछ । 

(४) उपमियि (३) बिोस्जिको प्रस्ताविा कुिै शाखाको राय सिावेश हिु आवश्यक देखेिा  काययकारी 

अमधकृतले सम्बस्न्धत शाखाको राय सिेत सिावेश गरी पेश गिेछ ।   

 

८.  प्रस्ताव साि संलग्ि हिुपुिे कागजाताः (१) मियि ६ को उपमियि (३) बिोस्जि काययपामलकाको बैिकिा 

मिर्ययािय कुिै ववषय पेश गिुयपदाय ववषयगत शाखा वा वडा समिमतको कायायलयले सो  ववषयसँग आवश्यक 

वववरर् सिावेश गरी प्रस्ताव तयार गरी काययकारी अमधकृत सिि पेश गिुय पिेछ । 

(२) उपमियि (१) बिोस्जि पेश िएको प्रस्ताव र सो साि पेश िएका कागजातहरू कािूिसम्ित छि ्

छैिि ् जाँच गरी कािूिसम्ित ििएिा मियमित वा कािूिसम्ित बिाउि े स्जम्िेवारी काययकारी 

अमधकृतको हिुेछ । 

(३) उपमियि (१) बिोस्जि पेश िएको प्रस्ताव काययकारी अमधकृतले अध्यिको स्वीकृत मलई 

प्रािमिकताक्रि सिेत मिधायरर् गरी मिर्ययको लामग काययपामलकाको बैिकिा पेश गिुय पिेछ । 

 

९.  काययसूचीको वववरर्ाः (१) काययपामलकाको बैिकिा छलफल हिुे ववषयको काययसूची मियि ८ बिोस्जि 

प्राप्त प्रस्तावहरूको आधारिा काययकारी अमधकृतले अध्यिको मिदेशि बिोस्जि तयार गिेछ । 

तर, अध्यिले अन्यिा आदेश ददएकोिा प्रस्तावको रूपिा पेश ििएको ववषयलाई पमि छलफलको 

काययसूचीिा सिावेश गिय सवकिेछ । 



(२) बैिकको काययसूची सािान्यताः काययपामलकाको बैिक बस्ििुन्दा तीि ददि अगावै काययकारी 

अमधकृतले सबै सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउि ुपिेछ । 

तर, ववषयको गस्म्िरता हेरी काययपामलकाको बैिकिा छलफल हिु े प्रस्ताव ववतरर् िगरी िौस्खक 

सूचिाको आधारिा पमि छलफल गिय सवकिेछ । 

 

१०.  काययपामलकाको बैिकाः (१) काययकारी अमधकृतले अध्यिको मिदेशििा काययपामलकाको बैिक 

बोलाउिेछ । 

(२) काययकारी अमधकृत काययपामलकाको सस्चवको रूपिा वैिकिा उपस्स्ित हिुेछ । 

(३) अध्यिले काययपामलकाको बैिकको अध्यिता गिेछ । 

(४) काययपामलकाको बैिकको काययसूची, मिमत, सिय र स्िािका सम्बन्धिा कम्तीिा तीि ददि अगावै 

अध्यिको मिदेशि अिसुार काययपामलकाका सबै सदस्यलाई काययकारी अमधकृतले सूचिा ददि ुपिेछ । 

(५) काययपामलकाको बैिकिा कम्तीिा ५१ प्रमतशत सदस्य उपस्स्ित हिुपुिेछ । 

(६) उपमियि (५) िा जिुसकैु कुरा लेस्खएको िए तापमि उपमियि (४) बिोस्जिको सूचिा हुँदाहुँदै पमि 

५१ प्रमतशत सदस्य उपस्स्ित ििई गर्परुक संखया पगु्ि िसकेिा दोश्रो पटकको बैिकिा एक चौिाई 

सदस्य उपस्स्ित िएिा पमि बैिक बस्ि सक्िेछ । 

(७) काययपामलकाको बैिक सम्बन्धी अन्य काययववमध काययपामलकाले मिधायरर् गरे बिोस्जि हिुेछ । 

 

११.  बैिकको मिर्ययाः (१) सािान्यताः काययपामलकाको बैिकको मिर्यय सवयसम्ित रूपिा हिुेछ । 

(२) उपमियि (१) बिोस्जि सवयसम्ित मिर्यय हिु िसकी ित वविाजि हिु ेअवस्िा िएिा अध्यि सवहत 

बहिुत सदस्यले गरेको मिर्यय बैिकको मिर्यय िामििेछ । 

 



१२.  मिर्ययको अमिलेखाः (१) काययकारी अमधकृत काययपामलकाको बैिकिा उपस्स्ित हिुेछ र काययपामलका 

बाट िएका मिर्ययको अमिलेख तयार गिेछ । 

(२) बैिकको मिर्ययको अमिलेख छुटै्ट मिर्यय पसु्स्तकािा राख्नपुिेछ । 

(३) उपमियि (२) बिोस्जिको मिर्यय पसु्स्तका काययकारी अमधकृतको स्जम्िािा रहिेछ । 

 

१३.  मिर्यय प्रिास्र्त तिा ववतरर् गिेाः (१) गाउँ काययपामलका बैिकको मिर्यय काययकारी अमधकृतले दईु 

ददिमिर प्रिास्र्त गिेछ । 

(२) काययकारी अमधकृतले उपमियि (१) बिोस्जि प्रिास्र्त िएको मिर्ययको प्रमत तीि ददि मिर गाउँ 

काययपामलकाका सदस्य, ववषयगत शाखा र वडा समिमतलाई उपलब्ध गराउि ुपिेछ । 

तर कािूि बिोस्जि गोप्य राख्न ुपिे ववषयका मिर्यय तिा सूचिाको जािकारी ददिपुिे छैि । 

 

१४.  मिर्ययको कायायन्वयिाः (१) अिसूुची १ िा लेस्खएका ववषयहरुिा काययपामलकाबाट मिर्यय िएपमछ 

सम्वस्न्धत पदामधकारी वा मिकायले कायायन्वयि गिुयपिेछ । 

(२) काययपामलकाको मिर्यय कायायन्वयि िए वा ििएको सम्बन्धिा अध्यिले अिगुिि गिय वा गराउि 

सक्िेछ । 

(३) उपमियि (२) बिोस्जि अिगुिि गदाय वा गराउँदा मिर्यय कायायन्वयि िएको िदेस्खएिा सोको 

कायायन्वयि गिय सम्बस्न्धत व्यस्ि वा मिकायलाई अध्यिले आवश्यक मिदेशि ददि सक्िेछ । 

 

१५. काययपामलकाको समिमत गििाः (१) काययपामलकाले काययपामलकािा मिर्ययको लामग पेश िएका प्रस्ताविा 

मिर्यय गिुयपूवय आवश्यकता अिसुार राय, सल्लाह र सझुाव मलिका लामग देहाय बिोस्जिका समिमत 

रहिेछि ्:- 

(क) सावयजमिक सेवा तिा ििता ववकास समिमत 



(ख) आमियक ववकास समिमत 

(ग) सािास्जक ववकास समिमत 

(घ) पूवायधार ववकास समिमत 

(ङ) वातावरर् तिा ववपद् व्यवस्िापि समिमत 

(च) मबधेयक समिमत 

(२) उपमियि (१) बिोस्जिका काययपामलका समिमतिा रहिे संयोजक अध्यिले तोके बिोस्जि र 

सदस्यहरु काययपामलकाले तोके बिोस्जि रहिे छि ्। 

 

 

(३) समिमतले आवश्यकता अिसुार सम्बस्न्धत समिमतिा िरहेको सदस्य वा अन्य कुिै ववशेषज्ञ वा 

अमधकारीलाई समिमतको बैिकिा आिन्रर् गिय सक्िेछ । 

(४) समिमतको बैिकिा अध्यि स्वयं उपस्स्ित िएको अवस्िािा मिजबाट र अन्य अवस्िािा समिमतका 

संयोजकबाट बैिकको अध्यिता हिुेछ ।समिमतको संयोजकको अिपुस्स्िमतिा बैिकको अध्यिता 

बैिकिा उपस्स्ित सदस्यहरुिध्ये ज्येष्ठ सदस्यले गिेछ । 

(५) काययकारी अमधकृत वा मिजले तोकेको अमधकृतले समिमतको बैिकिा उपस्स्ित िई मिर्ययको 

अमिलेख तयार गरी प्रिास्र्त गिेछ । 

(६) उपमियि (१) बिोस्जिका समिमतहरुको काययिेर अिसुचुी-३ िा उल्लेख िए बिोस्जि हिुेछ । 

 

 १६.  काययिार ििु िएपमछ कागज वफताय गिुयपिेाः जिुसकैु कारर्बाट आफ्िो पदबाट ििु िएको सदस्यले 

पदििु िएको सात ददिमिर आफ्िो स्जम्िािा रहेका सम्पूर्य कागजात तिा अन्य कुिै सम्पस्ि िए सो 

सिेत तत्काल काययपामलकािा बझुाई सोको मिस्सा मलि ुपिेछ । 

 



१७.  प्रविा तिा सूचिा अमधकारी तोक्िाेः (१) काययपामलकाले आफूले सम्पादि गरेका कायय वा मिर्ययहरु 

सावयजमिक जािकारीिा ल्याउि कुिै सदस्यलाई प्रविा तोक्िेछ । 

(२) उपमियि (१) बिोस्जि तोवकि े प्रविाले काययपामलकाको तफय बाट जारी गिुयपिे सावयजमिक 

िहत्वको सूचिा, विव्य, ववज्ञमप्त आदद सावयजमिक गिे कायय सिेत गिय सक्िेछ । 

(३) काययकारी अमधकृतले कुिै एक अमधकृतलाई सूचिा अमधकारी तोक्िेछ । 

(४) उपमियि (३) बिोस्जि तोवकि े सूचिा अमधकारीले काययपामलकासँग सम्बस्न्धत सूचिा कािूि 

बिोस्जि प्रवाह गिेछ । 

 

पररच्छेद ३ 

काययकारी अमधकृत, ववषयगत शाखा, वडा समिमतबाट कािको फर्छययौट 

  

१८.  काययकारी अमधकृतको काि, कतयव्य र अमधकाराः (१) गाउँपामलकाको काययकारी अमधकृत गाउँ 

काययपामलकाको सस्चव हिुछे । 

(२) प्रचमलत कािूि तिा यस मियिावलीको अधीििा रही अध्यिको मिदेशि र िातहतिा रही गाउँ 

काययपामलकाको सस्चवको प्रिखु काि र कतयव्य देहाय बिोस्जि हिुेछ । 

(क)  गाउँ काययपामलका तिा गाउँ सिाबाट िएका मिर्ययहरु कायायन्वयि गिे गराउिे र सोको 

अिगुिि गिे । 

(ख)  अध्यिलाई गाउँ सिा र काययपामलका तिा सो अन्तगयतका मिकायहरुको िहत्चपरु्य काि 

कारवाहीहरुको ववषयिा सिय सियिा जािकारी गराउि े। 

(ग)  गाउँ काययपामलका अन्तगयतका सबै मिकायहरुको काि कारवाहीलाई चसु्त र प्रिावकारी बिाउि 

आवश्यक मिदेशि ददिे, अिगुिि र सपुररवेिर् गिे । 



(घ)  प्रचमलत कािूि बिोस्जि गाउँ काययपामलकाको प्रशासमिक तिा आमियक कायय सम्पादि गिे 

गराउिे । 

(ङ)  प्रचमलत कािूिले तोकेका अन्य कािहरु गिे । 

 

१९.  अमधकार प्रत्यायोजिाः (१) काययकारी अमधकृतले आफुलाई प्राप्त अमधकारिध्ये कुिै अमधकार ववषयगत 

शाखा, उपशाखा वा गाउँपामलकाको कुिै अमधकृत कियचारी वा वडा सस्चवलाई प्रत्यायोजि गरी कायय 

सम्पादि गिय सक्िेछ । 

(२) उपमियि (१) बिोस्जि अमधकार प्रत्यायोजि मलस्खत रुपिा हिु ुपिेछ र एकपटक प्रत्यायोजि 

गरेको अमधकार ववशेष कारर् परी वफताय मलि ु पिे िएिा सो को औस्चत्य सवहतको जािकारी 

अध्यििाफय त काययपामलकालाई गराउि ुपिेछ । 

(३) आफूलाई प्रत्यायोस्जत अमधकार प्रयोग गिुय सम्बस्न्धत अमधकारीको कतयब्य हिुेछ । 

  

२०.  वडा समिमतबाट कािको फर्छययौटाः (१) गाउँ काययपामलका (काययवविाजि) मियिावली, २०७४ िा िएको 

व्यवस्िा अिरुुप वडा समिमतबाट गररिे कािहरु वडा अध्यि वा मिजको मिदेशििा सम्पादि गररिेछ । 

(२) एकिन्दा बढी वडासँग सरोकार राख्न ेववषय वा वडा समिमतले गिे गरी स्पष्ट रुपिा वकटाि ििएका 

ववषय वा स्वीकृत वावषयक काययक्रििा िसिेवटएका ववषयिा वडा समिमतले गाउँ काययपामलकािा पेश गरी 

प्राप्त मिदेशि बिोस्जि गिुयपिेछ । 

२१.  ववषयगत शाखाबाट कािको फर्छययौटाः (१) िेपालको संववधाि तिा प्रचमलत कािूिले स्िािीय तहिा 

हस्तान्तरर् िई आएका स्शिा, स्वास््य, कृवष, पशवुवकास, मसंचाई, खािेपािी तिा सरसफाई, स्िािीय 

आमियक ववकास, पूवायधार ववकास लगायतका अन्य काययक्रिहरु र गाउँ काययपामलका काययवविाजि 

मियिावली, २०७४ बिोस्जि ववषयगत शाखाबाट सञ्चालि हिुे कािहरु काययपामलकाको मिर्ययको 

अमधििा रही ववषयगत शाखा प्रिखुको मिदेशि र मियन्रर्िा सम्पादि गररिेछ । 



(२) गाउँपामलकाले आफ्िो संस्चत कोषबाट सञ्चालि गिे ववषयगत िेरसँग सम्बस्न्धत ववषयका सबै 

काययक्रि उपमियि (१) बिोस्जिका ववषयगत शाखा िाफय त कायायन्वयि गिेछ । 

 

२२.  काययकारी अमधकृतबाट कािको फर्छययौटाः (१) काययपामलकाले गिे िमि तोवकएका कािहरुिध्ये वडा 

समिमत र ववषयगत शाखाबाट सम्पादि गिे गरी वकटाि गररएका काि बाहेकका अन्य सबै कािहरु तिा 

संघ र प्रदेश तहबाट प्रत्यायोजि िएका कािहरु अध्यिको सािान्य मिदेशििा रही काययकारी 

अमधकृतबाट सम्पादि हिुेछ । 

(२) उपमियि (१) बिोस्जि गररिे कािहरु काययकारी अमधकृतले गाउँपामलकाको ववषयगत शाखा तिा 

वडा कायायलय िाफय त सम्पन्न गराउि सक्िेछ ।मिजले आफ्िो मिदेशि र मियन्रर्िा सम्पादि गरेका 

कािहरुको प्रगमत वववरर् मियमित रूपिा अध्यि सिि र आवमधक रूपिा काययपामलका सिि प्रस्ततु 

गिुयपिेछ । 

(३) प्रचमलत कािूििा काययपामलका वा अध्यिबाट प्रत्यायोजि िएका कािहरू काययकारी अमधकृतले 

सम्पादि गिेछ । 

 

पररच्छेद ४ 

ववववध 

२३.  परािशय मलि ुपिेाः (१) देहायका ववषयिा मिर्यय गिुय पूवय अध्यिले काययकारी अमधकृत िाफय त सम्बस्न्धत 

शाखा (ववि व्यवस्िापि शाखा, योजिा शाखा, प्रशासि शाखा, कािूिसँग सम्बस्न्धत शाखा) को परािशय 

मलि ुपिेछ । 

 स्वीकृत वावषयक काययक्रि िन्दा बाहेकका काययक्रि सञ्चालि गिे ववषय 

 स्वीकृत वावषयक काययक्रििा हेरफेर वा संशोधि गिे ववषय 

 अन्य मिकायसँगको सिन्वयिा काययसञ्चालि गिे ववषय 



 ियाँ मियि, आदेश, मिदेस्शका वा काययववमध जारी गिुय पिे ववषय  

 कर, शलु्क, दस्तरु सम्बस्न्ध ववषय 

 

(२) उपमियि (१) बिोस्जि मिर्यय िएका ववषयहरु काययपामलका वा गाउँ सिािा छलफलका लामग 

प्रस्ततु गररिेछ । 

 

२४.  ववधेयक सम्बन्धी काययमबमधाः (१) गाउँ काययपामलकाको तफय बाट सिा सिि प्रस्ततु गररिे ववधेयकको 

िस्यौदा स्वीकृमतको लामग काययकारी अमधकृतले अध्यि िाफय त काययपामलकाको बैिकिा पेश गिुय पिेछ 

। 

(२) उपमियि (१) बिोस्जि ववधेयक तजुयिा गियको लामग एक ववधेयक समिमत रहि ेछ । ववधेयक 

िस्यौदा गिय काययकारी अमधकृतले आवश्यक व्यवस्िा मिलाउि ेछ । 

(३) उपमियि (१) बिोस्जि पेश िएको ववधेयकको िस्यौदािा गाउँ काययपामलकाको स्वीकृमत प्राप्त 

िएपमछ अध्यिले सिा सिि पेश गिुय पिेछ । 

 

२५.  श्रोत अििुाि समिमत, राजस्व र व्ययको अििुाि (बजेट) र कर सम्बस्न्ध प्रस्तावाः (१) प्रत्येक वषय गाउँ 

काययपामलकाको वावषयक बजेट तयार गियको लामग अध्यिको संयोजकत्विा श्रोत अििुाि समिमत तिा 

काययपामलकाको सदस्यको संयोजकत्विा काययक्रि तिा बजेट तजुयिा समिमत गिि हिुेछ । 

(२) उपमियि (१) बिोस्जिका समिमतिा रहिे सदस्य तिा सदस्य सस्चबले काययपामलकाले तोके 

बिोस्जि हिुेछ । 

(३) उपमियि (१) बिोस्जि गदित समिमतले तयार गरेको बजेट तिा काययक्रि ववमियोजि ववधेयकको 

रूपिा अध्यि वा मिजले तोकेको आमियक िेर हेिे काययपामलकाको सदस्यिाफय त गाउँ सिािा पेश 

गररिेछ ।  



(४) उपमियि (३) बिोस्जि पेश िएको ववमियोजि ववधेयक सिाबाट स्वीकृत िई अध्यिबाट 

प्रिास्र्करर् िएपमछ लाग ुहिुेछ । 

 

२६.  गोपमियता राख्न ुपिेाः कुिै पमि सदस्यले आफू पदिा बहाल छँदा गरेको काििा गोपमियता राख्न ुपिे 

ववषयिा पदिा वहाल रहेको अवमधिा वा पदिा िरहेको अवस्िािा सिेत अमधकार प्राप्त अमधकारीलाई 

बाहेक अन्य कसैलाई कुिै वकमसिले जािकारी ददि वा प्रकट गिय हदैुि । 

तर, प्रचमलत कािूिले गोप्य राख्न िपिे िमि तोवकएका ववषयिा जािकारी ददि यस मियिले वाधा 

परुय्ाएको िामििे छैि ।  

 

२७.  सिन्वय गिेाः काययपामलकाले आफूले सम्पादि गिे कािको मसलमसलािा आवश्यकता अिसुार देहायका 

मिकायहरुसँग सिन्वय गिय सक्िेछ :- 

(क) न्यावयक समिमत,  

(ख) अन्य स्िािीय तह, 

(ग) स्जल्लास्स्ित सरुिा मिकायहरू, 

(घ) स्जल्लास्स्ित प्रदेश तिा संघका सरकारी कायायलयहरु, 

(ङ) स्जल्ला सिन्वय समिमत, 

(च) प्रदेश स्स्ित गाउँपामलका हेिे वविाग, िन्रालय, 

(छ) संघको संघीय िामिला हेिे िन्रालय र 

(ज) अन्य आवश्यक संघ, संस्िा वा मिकायहरु । 

 



२८.  बैिकिा िाग मलि िहिुाेः काययपामलकाको बैिकिा कुिै सदस्यको मिजी स्वािय मिवहत रहेको ववषय उपर 

छलफल हिु ेिएिा त्यस्तो सदस्यले िाग मलि हदैुि । त्यस्तो अवस्िा िएिा सम्बस्न्धत सदस्यले सोको 

जािकारी अध्यिलाई गराउि ुपिेछ । 

 

२९.  सहयोग िाग्ि सक्िाेः (१) काययपामलकाले मियि २७ िा उल्लेख िएका मिकायहरुसंग आवश्यकता 

अिसुार सहयोग मलि सक्िेछ । 

(२) उपमियि १ बिोस्जि सहयोग गिे स्जम्िेवारी सम्बस्न्धत सबैको हिुेछ । 

 

 

 

 

 

अिसूुची - १ 

गाउँ काययपामलकाको बैिकिा पेश गिुयपिे ववषयहरु 

(मियि ७ को उपमियि (१) सँग सम्बस्न्धत) 

 

१.  सिािा पेश हिुे ववधेयक, 

२.  राजस्व र व्ययको अििुाि (बजेट), परुक अििुाि र उधारो खचय, 

३.  कर सम्बस्न्ध प्रस्तावहरु, 

४.  अध्यिले गाउँ काययपामलकािा पेश गिय मिदेशि ददएको ववषय वा गाउँ काययपामलकािा पेश गिुय पिे ििी 

गाउँ काययपामलकाले मिर्यय गरेको ववषय 

५.  प्रचमलत कािूि बिोस्जि जारी गिुयपिे मियि, मिदेस्शका, काययववमध वा आदेश, 

६.  गाउँपामलकाले जारी गिे कुिै िीमत वा त्यस्तो िीतकिा हिुे पररवतयति, 



७.  अल्पकालीि, िध्यकालीि र दीघयकालीि सिवष्टगत वा िेरगत ववकास योजिा, काययक्रि, रर्िीमत 

मिधायरर् सम्बन्धी, 

८.  कायायलय वा शाखाहरुको संगिि संरचिािा पररवतयि वा स्िािान्तरर् सम्बन्धी, 

९.  राविय वा अन्तरायविय संस्िाहरुसँगको िमगिी सम्बन्ध स्िापिा, 

१०.  गाउँपामलकाले मलिे ऋर् वा बैदेस्शक अिदुाििा सञ्चालि हिुे योजिाको सम्झौता सम्बन्धी, 

११.  गाउँपामलकाको प्रमतमिमधत्व हिु ेगरी गररि ेदईुपिीय वा बहपुिीय वाताय, सिा सम्िेलि वा सरकारी 

भ्रिर्िा िाग मलिे वा प्रमतमिमध पिाउि,े 

१२.  काययकारी अमधकृतलाई ववदेशिा हिुे गोष्ठी, अध्ययि अवलोकि भ्रिर्िा पिाउिे, 

१३.  गाउँपामलकाको कियचारी दरबन्दी स्वीकृमत, सेवा सवुवधा सम्बन्धी कािूि मििायर् र पररवतयि, 

१४.  स्िािीय सावयजमिक ववदा मिधायरर् गिे, 

१५.  प्रचमलत कािूि बिोस्जि गाउँ काययपामलकाबाट मिर्यय हिुपुिे ििी तोवकएका अन्य ववषय । 

 

अिसूुची - २ 

प्रस्ताविाको ढाचँा 

(मियि २४ को उपमियि (१) संग सम्बस्न्धत) 

मिक्वाखोला गाउँपामलका 

गाउँ काययपामलकाको कायायलय 

सावा,ंताप्लेजङु 

१ िं. प्रदेश,िपेाल 

ववषय :- 

 

प्रस्ताव पेश गिय अध्यिबाट स्वीकृत प्राप्त मिमत :- 



१. ववषयको संिीप्त व्यहोरा :- 

२. प्राप्त परािशय तिा अन्य सान्दमियक कुरा :- 

३. प्रस्ताव पेश गिुय पिायको कारर् र सम्बस्न्धत शाखाको राय :- 

४. मिर्यय हिु ुपिे व्यहोरा :- 

 

िोट : प्रस्ताव तयार गदाय देहायका कुराहरुिा ध्याि ददिपुिे छ :- 

१.  "ववषयको संिीप्त व्यहोरा" अन्तगयत रहिे वववरर् :- 

ववषयगत पषृ्ठििूीिा यसबारे कमडले सिैु मिर्यय िएको िए सोको ववबरर्, प्रस्ताववत मिर्यय कायायन्वयि 

प्रकृया, सियावमध, काययिरे, कायायन्वयि गिे मिकाय र लाग्िे आमियक दावयत्व िए सो सिेत उल्लेख 

गरी कुिै योजिाको ववषय िए सो बारे छोटकरी ववबरर् उल्लेख गिे । 

 

२.  "प्राप्त परािशय तिा अन्य सान्दमियक कुरा" अन्तगयत काययपामलका समिमतहरु र अन्य मिकाय तिा 

ववशेषज्ञहरुले कुिै परािशय ददएको िए सो सिेत उल्लेख गिे । सािै ववषयसंग सम्बस्न्धत िक्शा, 

मडजाइि वा स्चर िए सो सिेत सिावेश गिे । कािूिी परािशय मलएको िए प्रमतमलपी सिेत सिावेश गिे 

। 

 

३.  "प्रस्ताव पेश गिुय पिायको कारर् र सम्बस्न्धत शाखाको राय" अन्तगयत सम्बस्न्धत ववषयिा आई परेको 

कदििाई र सिस्या, प्रस्ताववत मिर्ययको औस्चत्य र आवश्यकता तिा त्यसबाट पिय सक्िे प्रिाव सिावेश 

गिे । 

 

४.  "मिर्यय हिु ुपिे व्यहोरा" अन्तगयत जिु मबषयिा जे जस्तो मिर्यय हिु प्रस्ताव गररएको हो सोको स्पष्ट 

व्यहोरा राख्न े। 



 

 

अिसूुची - ३ 

काययपामलका समिमतको काययिरे 

(मियि १५ को उपमियि (१) संग सम्बस्न्धत) 

क. सावयजमिक सेवा तिा ििता ववकास समिमतको काययिरेाः 

१. संगिि संरचिा, दरबन्दी र काययवववरर् 

२. सशुासि र सेवा प्रवाह 

३. ििता ववकास सम्बन्धी ववषय 

 

ख. सािास्जक ववकास समिमतको काययिरेाः 

१. स्शिा तिा खेिकुद सम्बन्धी 

२. ववज्ञाि तिा प्रववधी सम्बन्धी 

३. स्वास््य तिा जिसंखया सम्बन्धी 

४. लैंमगक सिािता र सािास्जक सिावेस्शकरर् सम्बन्धी 

५. सरकारी तिा गैर सरकारी संघ संस्िा सम्बन्धी 

 

ग. पूवायधार ववकास समिमतको काययिरेाः 

१. अल्पकालीि तिा दीघयकालीि िीमत, योजिा र काययक्रि सम्बन्धी 

२. उद्योग, वास्र्ज्य, श्रि, रोजगार तिा बजार व्यबस्िापि सम्बन्धी 

३. कृवष, मसंचाई, सहकारी र गररबी मिवारर् सम्बन्धी 

४. पययटि प्रवर्द्यि सम्बन्धी 



५. सूचिा तिा संचार सम्बन्धी 

६. खािेपािी तिा सरसफाई, सडक तिा िौमतक योजिा र पूवायधार ववकास सम्बन्धी 

७. ववद्यतु र उजाय सम्बन्धी 

८. वस्ती ववकास, शहरी योजिा र िवि मििायर् सम्बन्धी 

 

घ. ववधेयक समिमतको काययिरेाः 

१. गाउँ सिािा पेश हिुे ववधेयक सम्बन्धी 

२. गाउँ सिािा पेश हिुे मियि, ववमियि, काययववधी सम्बन्धी 

३. कुिै कािूिी प्रश्न सिावेश िएको िीमत तिा काययक्रि सम्बन्धी 

 

ङ. आमियक ववकास समिमतको काययिरेाः 

१. बजेट तिा स्रोत पररचालि सम्बन्धी 

२. कृवष ववकास सम्बन्धी 

३. पश ुपंिी ववकास सम्बन्धी 

४. िागररकको आयआजयि सम्बन्धी 

५. स्रोतहरुको पवहचाि सम्बन्धी 

 

च. वातावरर् तिा ववपद व्यवस्िापि समिमतको काययिरेाः 

१. वातावरर् संरिर् तिा हररयाली प्रवदयि सम्वन्धी 

२. फोहोर िैला व्यवस्िापि सम्वन्धी 

३. गाउँको सौन्दययताको संरिर् तिा ववकास सम्बन्धी 

४. वि संरिर् सम्बन्धी 



५. ववपद् पूवय तयारी सम्बन्धी 

६. ववपदको सियिा गिुयपिे कािहरु सम्वन्धी 

७. ववपद पछामडको ब्यवस्िापि सम्वन्धी 

८. वि, वातावरर् र ििूी व्यवस्िापि 

 

cf1fn], 

योगेन्र राज गरुुङ 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 

 


