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भाग – २ 

माईजोगमाई गाउँपालिका 

सम्वत् २०७४ स लको ननयम वली नं. १ 

 

गाउँ कार्यपालिका (कार्यविभाजन) लनर्माििी, २०७४ 

 

नेपािको संविधानको धारा २१८ िे दिएको अलधकार प्रर्ोग गरी माईजोगमाई गाउँपालिकाको गाउँ 
कार्यपालिकािे आफ्नो कार्य विभाजनका िालग लमलि २०७४/०३/२८ को लनर्यर्ानसुार िेहार्का 
लनर्महरु बनाएको छ । 

१.  संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) र्ी लनर्महरुको नाम “गाउँ कार्यपालिका (कार्य विभाजन) 
लनर्माििी, २०७४” रहेको छ । 

 (२) र्ो लनर्माििी िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

२.  पररभाषाः विषर् िा प्रसंङ्गिे अको अर्य निागेमा र्स लनर्माििीमाः- 

 (क)  “अध्र्ि” भन्नािे गाउँ कार्यपालिकाको अध्र्ि सम्झनपुछय । 

 (ख)  “उपाध्र्ि” भन्नािे गाउँ कार्यपालिकाको उपाध्र्ि सम्झनपुछय । 

 (ग)  “कार्यपालिका” भन्नािे म ईजोगम ई गाउँकार्यपालिका सम्झनपुछय । 

 (घ)  “कार्यकारी अलधकृि” भन्नािे गाउँपालिकाको कार्यकारी अलधकृि सम्झनपुछय । 

 (ङ)  “गाउँपालिका” भन्नािे म ईजोगम ई गाउँपालिका सम्झनपुछय । 

(च)  “विषर्गि शाखा” भन्नािे म ईजोगम ई गाउँ कार्यपालिका अन्िगयिको विषर्गि शाखा, 
उपशाखा, कार्ायिर् िा ईकाईिाई सम्झनपुछय । र्स शब्ििे संविधान बमोक्षजम 
गाउँपालिकािाई िोवकएको कार्यसम्पािन गनयका िालग गाउँ कार्यपालिका अन्िगयि रहने 
क्षशिा, स्िास््र्, कृवष, िन, पशवुिकास जस्िा विषर्िेत्रगि कार्ायिर् िा इकाईिाई 
समेि सम्झनपुछय। 

(छ)  “िडा सक्षचि” भन्नािे गाउँपालिकाको िडा कार्ायिर्को प्रशासकीर् प्रमखुको रुपमा 
कामकाज गनय िोवकएको िडा सक्षचि सम्झनपुछय । 

 (ज)  “िडा सलमलि” भन्नािे म ईजोगम ई गाउँपालिकाको िडा सलमलि सम्झनपुछय । 



 
 

(झ)  “सिस्र्” भन्नािे गाउँ कार्यपालिकाको सिस्र् सम्झनपुछय । जो शब्ििे गाउँ 
कार्यपालिकाको अध्र्ि, उपाध्र्ि र िडा अध्र्ि समेििाई जनाउनेछ । 

 (ञ)  “सभा” भन्नािे म ईजोगम ई गाउँपालिकाको गाउँ सभािाई सम्झनपुछय । 

 

३.  कार्य सम्पािनः (१) गाउँ कार्यपालिकाको कार्य सम्पािन गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, िडा 
कार्ायिर् एिं विषर्गि शाखाबाट हनुेछ । 

 (२) गाउँ कार्यपालिका अन्िगयि रहने विषर्गि शाखा िा कार्ायिर् िा उपशाखा िा इकाई 
िा केन्रहरुको वििरर् अनसूुची -१ मा उल्िेख भए बमोक्षजम हनुेछ । 

 (३) उपलनर्म (२) बमोक्षजमका विषर्गि शाखाहरु र लिनीहरुको कार्य वििरर् गाउँ 
कार्यपालिकािे स्िीकृि गरे बमोक्षजम हनुेछ । 

 

४.  कार्य विभाजनः (१) गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् र विषर्गि शाखाबाट सम्पािन हनुे कार्य 
अनसूुची -२ बमोक्षजम हनुेछ । 

 (२) गाउँ कार्यपालिकािे उपलनर्म (१) बमोक्षजमको विषर्गि शाखाको काममा आिश्र्किा 
अनसुार हेरफेर िा र्पघट गनय सक्नेछ । 

 (३) िडा सलमलिबाट सम्पािन हनुे कार्यको अनसूुची -३ बमोक्षजम हनुेछ । 

 (४) अध्र्ि, उपाध्र्ि, िडा अध्र्ि र सिस्र्को काम, कियव्र् र अलधकार अनसूुची -४ 
बमोक्षजम हनुेछ । 

 (५) अध्र्ििे विषर्गि िेत्रको कार्यको िालग कार्यपालिकाको कुनै सिस्र्िाई लनजिे गने 
कार्यको िेत्रालधकार समेि िोकी क्षजम्मेिारी दिन सक्नेछ । 

 (६) कार्यपालिकािे आफ्नो कार्यसम्पािनका िालग अनसूुची-५ बमोक्षजमको विषर्गि सलमलि 
गठन गरी कुनै सिस्र्को संर्ोजकत्िमा त्र्स्िो सलमलिको कार्यिेत्र िोकी क्षजम्मेिारी दिन 
सक्नेछ । 

 

५. क्षजम्मेिारी िर्ा उत्तरिावर्त्िः (१) गाउँ कार्यपालिकाबाट सम्पािन भएका कामका िालग अध्र्ि 
िर्ा सिस्र्हरु सामवुहक रुपमा गाउँ सभाप्रलि उत्तरिार्ी हनुेछन ्। 

 (२) गाउँ कार्यपालिकाका सिस्र्हरु आफूिाई िोवकएको कार्यका िालग व्र्क्षिगि रुपमा 
कार्यपालिका िर्ा अध्र्िप्रलि उत्तरिार्ी हनुेछन ्। 



 
 

 (३) लबषर्गि सलमलिबाट सम्पािन हनु ेकामका िालग सलमलिका संर्ोजक िर्ा सिस्र्हरु 
सामूवहक रुपमा कार्यपालिकाप्रलि उत्तरिार्ी हनुेछन ्। 

 (४) िडा अध्र्ि आफूिे गने कामका िालग कार्यपालिका, अध्र्ि िर्ा िडा सलमलिप्रलि र 
िडा सलमलिबाट गररने कामका िालग सामूवहक रुपमा कार्यपालिका र सभाप्रलि उत्तरिार्ी हनुेछ 
। 

६.  अलधकार प्रत्र्ार्ोजनः (१) गाउँ कार्यपालिकािे आफूिाई प्राप्त अलधकारमध्रे् केही अलधकार 
अध्र्ि, उपाध्र्ि, िडाअध्र्ि, सिस्र् िर्ा मािहिका सलमलि, उपसलमलि िा कार्यकारी 
अलधकृििाई प्रत्र्ार्ोजन गने सक्नेछ । 

 (२) अध्र्ििे आफूिाई प्राप्त अलधकारमध्रे् केही अलधकार कुनै सिस्र् िा कार्यकारी 
अलधकृििाई प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नेछ । 

 (३) िडा सलमलि िा िडा अध्र्ििे आफूिाई प्राप्त अलधकारमध्रे् केही अलधकार िडा सलमलिका 
कुनै सिस्र् िा िडा सक्षचििाई प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नेछ । 

 

७.  र्पघट, हेरफेर िा  संशोधनः (१) कार्यपालिकािे र्स लनर्माििीिाई आिश्र्किा अनसुार 
र्पघट िा हेरफेर िा संशोधन  गनय सक्नेछ । 

 (२) कार्यपालिकािे उपलनर्म (१) बमोक्षजम अनसूुचीमा र्पघट िा हेरफेर िा संशोधन गरेको 
विषर्को सूचना सियसाधारर्को जानकारीको िालग प्रकाशन गनुय पनेछ । 

 

८.  बाधा अड्काउ फुकाऊः र्ो लनर्म कार्ायन्िर्नको सम्बन्धमा कुनै बाधा अड्काउ परेमा र्स 
लनर्माििीको भािनाको प्रलिकुि नहनुे गरी कार्यपालिकािे त्र्स्िो बाधा अड्काउ फुकाउन 
आिश्र्क व्र्िस्र्ा गने सक्नेछ । 

 

९.  र्सै लनर्म भए गरेको मालननःे र्ो लनर्माििी स्िीकृलि हनुपूुिय गाउँ कार्यपालिकाबाट सम्पािन 
भएका कार्यहरु र्सै लनर्माििी अनरुुप भए गरेको मालननेछ । 

  



 
 

अनसूुची -१ 

(लनर्म ३ को उपलनर्म (२) सँग सम्बक्षन्धि) 
गाउँ कार्यपालिकामा रहन ेविषर्गि शाखा (शाखा, कार्ायिर्, उपशाखा, इकाई) को वििरर् 

(गाउँ कार्यपालिकाको आफ्नो राजश्वको िमिा, खचयको आिश्र्किा, सेिा उपिब्ध गराउन ु पने 
जनसङ्ख्र्ा िर्ा विकासका मू्र् मू्र् प्रार्लमकिा अनरुुप संगठन िर्ा व्र्िस्र्ापन सभेिर्का 
आधारमा विषर्गि शाखा िर्ा कार्ायिर्, उपशाखा िा इकाई लनधायरर् गनय सक्नेछन ्।जनशक्षिको 
उपिब्धिा िर्ा प्रशासलनक खचयिाई ध्र्ान दिई एउटा विषर्गि शाखा अन्िगयिको कुनै कार्ायिर्, 
उपशाखा िा इकाईिे लमल्िो अन्र् विषर्िेत्रको कार्यसमेि सम्पािन गने सक्नेछ ।) 

 

१. सामान्र् प्रशासन शाखा 
(क) स्र्ानीर् सेिा िर्ा जनशक्षि विकास उपशाखा 
(ख) साियजलनक खरीि िर्ा सम्पक्षत्त व्र्िस्र्ापन उपशाखा 
(ग) स्र्ानीर् िह, प्रिेश र संघसँगको सम्बन्ध र समन्िर् िर्ा िडासँगको समन्िर् उपशाखा 
(घ) नगर प्रहरी व्र्िस्र्ापन उपशाखा 
(ङ) न्र्ार्, कानून िर्ा मानि अलधकार प्रिर्द्यन उपशाखा 
(च) सूचना िर्ा सञ्चार प्रविलध विकास िर्ा विस्िार र एफ.एम. सञ्चािन उपशाखा 
(छ) बजार अनगुमन, गरु्स्िर, नापिौि, खाद्य सरुिा र उपभोिा वहि संरिर् उपशाखा 
(ज) बैठक िर्ा विधार्न उपशाखा 
(झ) आन्िररक िेखापरीिर् उपशाखा 
(ञ) वििा, उत्सि, उिी, जात्रा, पिय, उपालध िर्ा विभषुर् इकाई 

 

२. राजश्व िर्ा आलर्यक प्रशासन शाखा 
(क) राजश्व नीलि िर्ा प्रशासन उपशाखा 
(ख) आलर्यक प्रशासन उपशाखा 

 

३. पूिायधार विकास िर्ा भिन लनर्मन शाखा 
(क) सडक िर्ा र्ािार्ाि व्र्िस्र्ा उपशाखा 
(ख) भिन िर्ा भिन संवहिा एिं लनमायर् इजाजि (लडजाइन समेि) उपशाखा 



 
 

(ग) जग्गा नापी िर्ा नक्सा, घरजग्गा धनी पूजाय, भ-ूउपर्ोग िर्ा िस्िी विकास उपशाखा 
 जग्गा नापी िर्ा नक्सा, घरजग्गा धनी पूजाय इकाई 

 िस्िी विकास इकाई 

(घ) जिविद्यिु, ऊजाय र सडक िक्षत्त िर्ा लसंचाई उपशाखा 
 जिविद्यिु, ऊजाय र सडक िक्षत्त इकाई 

 लसंचाई िर्ा जिउत्पन्न प्रकोप लनर्न्त्रर् इकाई 

(ङ) िािािरर्, पर्ायिरर् एिं जिाधारिेत्र संरिर् िर्ा फोहोरमैिा व्र्िस्र्ापन उपशाखा 
(च) विपद् व्र्िस्र्ापन (बारुर्र्न्त्र, एम्बिेुन्स िर्ा र्न्त्र उपकरर् पररचािन समेि) उपशाखा 
(छ) साियजलनक लनजी साझेिारी इकाई 

 

४. आलर्यक विकास शाखा 
(क) कृवष, पशपुन्छी िर्ा सहकारी कार्ायिर् 

(ख) िन िर्ा भ-ूसंरिर् कार्ायिर् 

(ग) उद्योग िर्ा उद्यमशीििा विकास उपशाखा 
(घ) रोजगार प्रिर्द्यन िर्ा गररबी न्रू्लनकरर् उपशाखा 

 

५. सामाक्षजक विकास शाखा 
(क) आधारभिू िर्ा माध्र्लमक क्षशिा कार्ायिर् 

(ख) खेिकूि िर्ा अलिररि विर्ाकिाप इकाई 

(ग) आधारभिू स्िास््र् िर्ा सरसफाई कार्ायिर् 

(घ) खानेपानी व्र्िस्र्ापन कार्ायिर् 

(ङ) िैवङ्गक समानिा िर्ा सामाक्षजक सरुिा उपशाखा 
 िैवङ्गक समानिा इकाई 

 बािबालिका, वकशोर वकशोरी िर्ा र्िुा इकाई 

 अपाङ्गिा भएका व्र्क्षि िर्ा ज्रे्ष्ठ नागररक इकाई 

(च) गैरसरकारी संस्र्ा पररचािन, समन्िर् िर्ा लनर्मन इकाई 

(छ) सामाक्षजक सरुिा कार्यिम िर्ा व्र्क्षिगि घटना ििाय इकाई 

(ज) संस्कृलि, सम्पिा, िलििकिा िर्ा पर्यटन प्रिर्द्यन इकाई 



 
 

६. र्ोजना, अनगुमन िर्ा ि्र्ाङ्क शाखा 
(क) र्ोजना, कार्यर्ोजना िजुयमा िर्ा उपभोिा सलमलि पररचािन इकाई 

(ख) अनगुमन िर्ा मूल्र्ाङ्कन इकाई 

(ग) ि्र्ाङ्क व्र्िस्र्ापन इकाई 



 
 

अनसूुची -२ 

(लनर्म ४ को उपलनर्म (१) सँग सम्बक्षन्धि) 
विषर्गि शाखाको कार्य विभाजन 

१. सामान्र् प्रशासन शाखा 
(क) स्र्ानीर् सेिा िर्ा जनशक्षि विकास 

 स्र्ानीर् सेिाको व्र्िस्र्ापन सम्बन्धी नीलि, मापिण्ड, सेिा शिय, र्ोजना, कार्ायन्िर्न र 
लनर्मन 

 संविधानको धारा ३०२ बमोक्षजम समार्ोजन भई आउने कमयचारीको व्र्िस्र्ापन 

 स्र्ानीर् सेिाको व्र्िस्र्ापन सम्बन्धी अन्र् कार्य 
 गाउँपालिकाको संगठन विकास, संगठन संरचना िर्ा िरबन्िी लनधायरर्, जनशक्षि 

व्र्िस्र्ापन र िकृ्षत्त विकास 

 स्र्ानीर् सेिाको व्र्िस्र्ापनमा सूचना िर्ा सञ्चार प्रविलधको उपर्ोग, प्रिर्द्यन र लनर्मन 

 मानि संशाधन विकासका िालग अल्पकािीन िर्ा िीघयकािीन र्ोजना िजुयमा 
 गाउँपालिकामा साियजलनक वििा, उत्सि, जात्रा, उिी आदिको व्र्िस्र्ापन 

 स्र्ानीर् शाक्षन्ि सलमलि सम्बन्धी कार्यहरु 

(ख) साियजलनक खरीि िर्ा सम्पक्षत्त व्र्िस्र्ापन 

 गाउँपालिकाको िालग साियजलनक खरीि िर्ा अन्र् बन्िोबस्िीका सामान सम्बन्धी विषर् 

 गाउँपालिकालभत्रको साियजलनक िर्ा सरकारी सम्पक्षत्त, सामूिावर्क सम्पक्षत्त, भिन, सडक, 
पसि, व्र्िसार्, पूिायधार, उद्योग, खानी िर्ा खलनज, िनको वििरर् सवहिको अद्यािलधक 
अलभिेख 

 गाउँपालिकाको स्िालमत्िमा रहेको सम्पक्षत्तको अद्यािलधक अलभिेख 

 गाउँपालिकाक्षस्र्ि सरकारी सम्पक्षत्तको एवककृि वििरर् 

(ग) स्र्ानीर् िह, प्रिेश र संघसँगको सम्बन्ध र समन्िर् िर्ा िडासँगको समन्िर् 

 संघ िर्ा प्रिेश िहमा संविधान िर्ा कानून बमोक्षजमको सहभालगिा िर्ा प्रलिलनलधत्ि 

 क्षजल्िा समन्िर् सलमलिसँगको समन्िर् 

 िडा िहसँगको सम्पकय  र समन्िर् 

 पत्राचार, सभा, समारोह, क्षशष्टाचार 

(घ) नगर प्रहरी व्र्िस्र्ापन 



 
 

 संघीर् िर्ा प्रिेश कानूनको अधीनमा रही नगर प्रहरीको सञ्चािन िर्ा व्र्िस्र्ापन नीलि, 
कानून, मापिण्ड, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 नगर प्रहरीमाफय ि िेहार्का कार्य सम्पािन गने, 
o नीलि, कानून, मापिण्ड, लनर्यर्हरु कार्ायन्िर्नमा सहर्ोग, 
o सम्पक्षत्तको संरिर्, 
o गाउँपालिकामा हनुे सभा समारोह, परम्परा िर्ा जात्रा चाडपियको व्र्िस्र्ापनमा 

सहर्ोग, 
o स्र्ानीर् बजार िर्ा पावकय ङ्ग स्र्िको व्र्िस्र्ापनमा सहर्ोग, 
o नगर प्रहरी सम्बन्धी कार्यपालिकािे िोके बमोक्षजमका नीलि, र्ोजना, कार्यिम 

कार्ायन्िर्न, 
o गाउँ िस्िी सरसफाई सम्बन्धी मापिण्डको कार्ायन्िर्न र कसरु उपर छानविन र 

अनसुन्धान, 
o स्र्ानीर् न्र्ावर्क सलमलििे गरेका आिेश, फैसिा कार्ायन्िर्नमा सहर्ोग, 
o कार्ायिर् पररसर, सम्पिा, साियजलनक, ऐिानी, पलिय जग्गा, साियजलनक भिन िर्ा 

भौलिक पूिायधारको संरिर् र सरुिा, 
o विपद् व्र्िस्र्ापनमा सहर्ोग, 
o अपराध रोकर्ाम िर्ा अनसुन्धानमा सहर्ोग, 
o फुटपार् व्र्िस्र्ापन, 
o लनमायर् लनर्मन, 
o गरु्स्िर लनर्न्त्रर् 

 नगर प्रहरी सम्बन्धी अन्र् कार्य । 

(ङ) न्र्ावर्क सलमलिको सक्षचिािर्, न्र्ार्, कानून, मानि अलधकार प्रिर्द्यन िर्ा मेिलमिाप र 
मध्र्स्र्िा, लनर्यर् िर्ा फैसिा कार्ायन्िर्न 

 न्र्ावर्क सलमलिको सक्षचिािर् सम्बन्धी कार्य 
 न्र्ार् िर्ा कानूनी राज्र्को पररपािना 
 मानि अलधकारको संरिर् िर्ा प्रिर्द्यन 

 व्र्क्षि र समिुार्िीच मेिलमिाप र मध्र्स्र्िाको व्र्िस्र्ापन 

 न्र्ावर्क लनर्यर् िर्ा फैसिा कार्ायन्िर्न 



 
 

(च) सूचना िर्ा सञ्चार प्रविलध विकास िर्ा विस्िार र एफ.एम. सञ्चािन 

 आफ्नो िेत्रलभत्र इन्टरनेट सेिा, टेलिसेन्टर, केबिु िर्ा िारलबहीन टेलिलभजनको प्रसारर्को 
अनमुलि, निीकरर् र लनर्मन 

 एक सर् िाटसम्मको एफ.एम. रेलडर्ो सञ्चािन अनमुलि, निीकरर् र लनर्मन 

 आफ्नो िेत्रलभत्र पत्रपलत्रकाको प्रकाशन अनमुलि, अलभिेख िर्ा लनर्न्त्रर् 

 अलभिेख व्र्िस्र्ापनमा निीनिम सूचना प्रविलधको प्रर्ोग 

 सूचना िर्ा सञ्चार प्रविलधमा सियसाधारर् जनिाको सहज र सरि पहुँच िर्ा सूचना प्रविलधको 
विकास र विस्िार सम्बन्धी कार्यिम िजुयमा र कार्ायन्िर्न 

 िैज्ञालनक अध्र्र्न, अनसुन्धान र प्रविलध विकासमा िगानी 
 सूचना िर्ा सञ्चार प्रविलधमा आधाररि ि्र्ाङ्क व्र्िस्र्ापन 

(छ) बजार अनगुमन, गरु्स्िर, नापिौि, खाद्य सरुिा र उपभोिा वहि संरिर् 

 स्र्ानीर् ब्र्ापार, िाक्षर्ज्र्, िस्िकुो माग, आपूलिय व्र्िस्र्ापन िर्ा अनगुमन 

 बजार िर्ा हाट बजार व्र्िस्र्ापन 

 उपभोिा अलधकार िर्ा वहि सम्बन्धी नीलि, कानून, मापिण्ड, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 स्र्ानीर् िस्िहुरुको उत्पािन, आपूलिय िर्ा लनकासी प्रिेपर्, मूल्र् लनधायरर् र अनगुमन 

 स्र्ानीर् ब्र्ापार र िाक्षर्ज्र् सम्बन्धी पूिायधार लनमायर् 

 स्र्ानीर् िस्ि ुर सेिा व्र्ापारको मूल्र् िर्ा गरु्स्िरको अनगुमन र लनर्मन 

 उपभोिा सचेिना, िक्षिि उपभोिाको िगि व्र्िस्र्ापन र स्र्ानीर् िस्ि ुिर्ा सेिाको 
गरु्स्िर परीिर् 

 खाद्य पिार्यको गरु्स्िर लनर्न्त्रर् 

 खानेपानीको गरु्स्िर लनर्न्त्रर् 

 स्र्ानीर् व्र्ापार प्रिर्द्यन सहजीकरर् र लनर्मन 

 स्र्ानीर् िौवर्द्क सम्पक्षत्तको संरिर्, प्रिर्द्यन र अलभिेखाङ्कन 

(ज) बैठक िर्ा विधार्न 

 कार्यपालिका िर्ा सभाको बैठक व्र्िस्र्ापन 

 कार्यपालिकाको लनर्यर्हरुको विद्यिुीर् माध्र्मबाट अलभिेखीकरर् िर्ा प्रकाशन 

 कार्यपालिका िर्ा सभामा पेश गनुयपने विलभन ्नीलि, लनर्म िर्ा कानूनको मस्र्ौिामा संर्ोजन 

 कार्यपालिकाका विलभन्न सलमलि, उपसलमलि, कार्यििको बैठक व्र्िस्र्ापन 



 
 

 नीलि, कानूनको प्रमाक्षर्क प्रलिको संरिर्, प्रकाशनका िालग समन्िर् 

 विधार्न सम्बन्धी अन्र् कार्य 
(झ) आन्िररक िेखापरीिर् 

 आन्िररक िर्ा पूिय िेखापरीिर् 

 िेखापरीिर् वििरर् (बेरुजकुो िगि समेि) को अलभिेख व्र्िस्र्ापन 

 अक्षन्िम िेखापरीिर् कार्यमा सहर्ोग, समन्िर् र सहजीकरर् 

 िेखापािनसम्बन्धी िमिा विकास कार्य 
(ञ) वििा, उत्सि, उिी, जात्रा, पिय, उपालध, विभषूर्, आिी । 

 स्र्ानीर् चाडपिय, साियजलनक वििा, उत्सि, जात्रा, उिी आिीको व्र्िस्र्ापन 

 उपालध िर्ा विभषूर् सम्बन्धी लसफाररश, अलभिेख़ 
२. राजश्व िर्ा आलर्यक प्रशासन शाखा 

(क) राजश्व नीलि िर्ा प्रशासन 

 राजश्व सम्बन्धी नीलि, कानून िजूयमा, कार्ायन्िर्न र लनर्मन (राजश्व चहुािट लनर्न्त्रर् 
समेि) 

 सम्पक्षत्त कर, घरबहाि कर,  घर जग्गा रक्षजषे्ट्रशन शलु्क, सिारी साधन कर, सेिा शलु्क 
िस्िरु, पर्यटन शलु्क, विज्ञापन कर, व्र्िसार् कर, भलूमकर (मािपोि), िण्ड जररिाना, 
मनोरञ्जन कर, बहािलबटौरी कर, घरजग्गा कर, मिृ िा माररएको जीिजन्िकुो हाड, लसंङ्ग, 
प्िाख, छािामा कर, प्राकृलिक स्रोि साधन, व्र्िसावर्क कर सम्बन्धी नीलि, कानून, 
मापिण्ड, कार्ायन्िर्न, बाँडफाँड, संकिन र लनर्मन, अन्र् आर् व्र्िस्र्ापन 

 साियजलनक खचय िर्ा प्राकृलिक स्रोिबाट प्राप्त हनुे रोर्ल्टी सम्बन्धी नीलि, कानून, मापिण्ड 
िर्ा लनर्मन र सोको संकिन िर्ा बाँडफाँड 

 आफ्नो िेत्रलभत्र राजश्वका िर अन्र् शलु्क लनधायरर्, संघीर् र प्रिेश कानून बमोक्षजम 
प्राकृलिक स्रोि साधन र सेिा शलु्क जस्िा रोर्ल्टी संकिन, समन्िर् र लनर्मन 

 मािपोि संकिन 

 कानून बमोक्षजम ढुङ्गा, लगट्टी, बाििुा, माटो, ननु, स्िेट, फार्र क्िेजस्िा खानी खलनज 
पिार्यको सिेिर्, अन्िेषर्, उत्खनन र सो सम्बन्धी रोर्ल्टी सङ्किन 

 टे्रवकङ, कार्ावकङ्ग, क्र्ानोलनङ्ग, बञ्जी जक्षम्पङ्ग, क्षजप फ्िार्र, र् र्ाक्षफ्टङ्ग शलु्क 

 सामिुावर्क िनको सञ्चािन र व्र्िस्र्ापनबाट प्राप्त रोर्ल्टी सङ्किन 



 
 

 प्राकृलिक स्रोिको उपर्ोग सम्बन्धी नीलि लनधायरर् र कार्ायन्िर्न िर्ा प्रिेश र संघीर् 
मापिण्ड पािना 

 प्रचलिि कानून बमोक्षजम िण्ड जररिाना 
 बाँकी बक्र्ौिा रकमको िगि र असिु उपर 

 करिािा क्षशिा िर्ा करिािा वििरर् अद्यािलधक 

 वित्तीर् स्रोि साधनको समिामूिक बाँडफाँड 

 आलर्यक साधनको महत्तम उपर्ोग िर्ा पररचािन 

 राजश्व परामशय सलमलि सम्बन्धी विषर् 

 स्र्ानीर् राजश्व प्रिर्द्यनका िालग प्रोत्साहन 

 राजश्वको सम्भाव्र्िा अध्र्र्न 

 राजश्व सूचना िर्ा ि्र्ाङ्कको आिान प्रिान 

 संघीर् िर्ा प्रिेश कानून बमोक्षजम बजेट घाटापूलियको स्रोि व्र्िस्र्ा 
(ख) आलर्यक प्रशासन 

 आलर्यक (कार्यविलध) नीलि, कानून, मापिण्ड, कार्ायन्िर्न र लनर्मन, आलर्यक प्रशासन र 
व्र्िस्र्ापन 

 बजेट सीमा लनधायरर्, बजेट िजूयमा, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 सक्षञ्चि कोष िर्ा आकक्षस्मक कोषको व्र्िस्र्ापन 

 िगानी र िाभांशको व्र्िस्र्ापन 

 िेखा व्र्िस्र्ापन, खचय, राजश्व, धरौटी, कार्यसञ्चािन कोष िर्ा अन्र् सरकारी कोष िर्ा 
सम्पक्षत्तको एवककृि वििरर् 

 समवष्टगि आलर्यक अिस्र्ाको विश्लषेर् 

 ऋर् िर्ा अनिुानको व्र्िस्र्ापन र लनर्मन 

 िगानी प्रिेपर् (सरकारी, सहकारी िर्ा लनजी) र वित्तीर् व्र्िस्र्ापन 

 कारोबारको िेखाङ्कन, लनर्न्त्रर् िर्ा व्र्िस्र्ापन 

 राजश्व िर्ा व्र्र्को अनमुान 

 बेरुजू फर्छ्यौट 

 आलर्यक प्रशासन र व्र्िस्र्ापन सम्बन्धी अन्र् विषर् 

 



 
 

३. पूिायधार विकास िर्ा भिन लनर्मन शाखा 
(क) सडक िर्ा र्ािार्ाि व्र्िस्र्ा 

 स्र्ानीर् सडक, ग्रामीर् सडक, कृषी सडक िर्ा र्ािार्ाि सम्बन्धी नीलि, कानून, 
मापिण्ड िर्ा लनर्मन 

 स्र्ानीर् सडक, ग्रामीर् सडक, कृषी सडक, झोिङु्गे पिु, पिेुसा र िटबन्धन 
सम्बन्धी गरुुर्ोजनाको िजुयमा, कार्ायन्िर्न र स्िरोन्नलिका आर्ोजनाको पवहचान, 
अध्र्र्न, कार्ायन्िर्न, ममयि, सम्भार  

 र्ािार्ाि सरुिा व्र्िस्र्ापन र लनर्मन 

 ट्याक्सी सेिा अनमुिी, व्र्िस्र्ापन र लनर्मन 

 िािािरर्मैत्री, जििार् ु पररिियन अनकूुिन, अपाङ्गिा र िैवङ्गकमैत्री र्ािार्ाि 
प्रर्ािीको प्रिर्द्यन 

 आधारभिू र्ािार्ाि सम्बन्धमा प्रिेश सरकारसँग समन्िर् 

 र्ािार्ाि िेत्रमा िगानी अलभिवृर्द् 

 र्ािार्ाि सवुिधामा नागररककोक सरि, सहज र समान पहुँच 

 र्ािार्ाि िेत्रमा िािािरर्मैत्री प्रविलधिाई प्रोत्साहन 

 लनजी र्ािार्ाि लनर्मन व्र्िस्र्ापन 

(ख) भिन  िर्ा भिन संवहिा एिं लनमायर् इजाजि (लडजाइन समेि) 

 भिन सम्बन्धी नीलि, कानून, मापिण्ड िर्ा सो सम्बन्धी र्ोजना िजुयमा, आर्ोजना 
पवहचान, अध्र्र्न, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 रावष्ट्रर् भिन संवहिा िर्ा मापिण्ड बमोक्षजम भिन लनमायर् अनमुलि र लनर्मन 

 भिन लनमायर् इजाजि, भिन संवहिा कार्ायन्िर्न 

 भिन लनमायर्को नक्सा स्िीकृलि, संशोधन, लनर्मन 

 परुाित्ि, प्राचीन स्मारक र संग्रहािर् संरिर्, सम्बर्द्यन र पनुःलनमायर् 

 सरकारी भिन, विद्यािर्, सामूिावर्क भिन, सभागहृ िर्ा अन्र् साियजलनक भिन 
िर्ा संरचना लनमायर् र ममयि संभार 

(ग) जग्गा नापी िर्ा नक्सा, घरजग्गा धनी पूजाय, भ-ूउपर्ोग िर्ा िस्िी विकास 

जग्गा नापी िर्ा नक्सा, घरजग्गा धनी पूजाय 



 
 

 प्रािेक्षशक मापिण्ड बमोक्षजम घरजग्गा धनी ििाय प्रमार्पूजाय वििरर् िर्ा िगि 
व्र्िस्र्ापन 

 भलूमको िगीकरर् अनसुारको िगि 

 जग्गाको वकत्ताकाट र भलूम िगि (नक्सा, से्रस्िा) लनमायर् र संरिर् 

 सरकारी प्रर्ोजनको िालग जग्गा प्रालप्त, मआुब्जा लनधायरर् िर्ा वििरर्मा समन्िर् 
र सहजीकरर् 

 जग्गा वििाि समाधानमा मेिलमिाप र मध्र्स्र्िा 
 विश्व सम्पिा सूचीमा परेका स्मारक र परुािाक्षत्िक महत्ि िगार्ि िन, सीमसार 

िते्र, िटििी िेत्रका जग्गा सम्बन्धी िगि 

िस्िी विकास 

 शहरीकरर्, िस्िी विकास सम्बन्धी नीलि, कानून, मापिण्ड िर्ा सो सम्बन्धी 
र्ोजना िजुयमा, आर्ोजना पवहचान, अध्र्र्न, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 आधारभिू आिासका र्ोजना िजुयमा र कार्ायन्िर्न 

 गाउँपालिकामा अव्र्िक्षस्र्ि बसोबास व्र्िस्र्ापन कार्यिमको िजुयमा र कार्ायन्िर्न 

 आधारभिू बसोबास सम्बन्धमा प्रिेश सरकारसँग समन्िर् 

 र्ोजनािर्द् र व्र्िक्षस्र्ि िस्िी विकासका कार्यिमको िजुयमा कार्ायन्िर्न 

 एवककृि िस्िी विकासका िालग जग्गाको एवककरर् िर्ा जग्गा विकास र 
व्र्िस्र्ापन 

 संघीर् िर्ा प्रिेश कानूनो अधीनमा रही आफ्नो िते्रको भ-ूउपर्ोग नीलि, र्ोजना, 
कार्यिम िजुयमा र कार्ायन्िर्न 

 संघीर् िर्ा प्रिेशको मापिण्डको अधीनमा रही व्र्िक्षस्र्ि िस्िी विकासका 
कार्यिमको िजुयमा र कार्ायन्िर्न 

 संघीर् र प्रिेश कानून बमोक्षजम स्र्ानीर् िहमा सकुुम्िासी पवहचान र अलभिेख 
व्र्िस्र्ा 

 स्र्ानीर् स्िरमा सकुम्िासी सम्बन्धी जीविकोपाजयन र बसोबास व्र्िस्र्ा 
 एवककृि िस्िी विकासका िालग जग्गाको एवककरर् िर्ा जग्गा विकास र 

व्र्िस्र्ापन । 

(घ) जिविद्यिु, ऊजाय, सडक िक्षत्त र लसंचाई 



 
 

जिविद्यिु, ऊजाय र सडक िक्षत्त 

 साना जिविद्यिु आर्ोजना, निीकरर्ीर् ऊजाय िर्ा िैकक्षल्पक ऊजाय सम्बन्धी नीलि, 
कानून, मापिण्ड, र्ोजना, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 िैकक्षल्पक ऊजाय सम्बन्धी प्रविलध विकास र हस्िान्िरर्, िमिा अलभिवृर्द् प्रिर्द्यन 

 विद्यिु वििरर् प्रर्ािी र सेिाको व्र्िस्र्ापन, सञ्चािन र लनर्मन 

 जनसहभालगिामा आधाररि स्ििेशी िगानीिाई प्रार्लमकिा दििैं जिस्रोिको 
बहउुपर्ोगी विकास कार्यिमको िजुयमा र कार्ायन्िर्न 

 स्र्ानीर् विद्यिु वििरर् प्रर्ािी र सेिाको व्र्िस्र्ापन, सञ्चािन र लनर्मन 

 सडक ित्तीको व्र्िस्र्ा 
लसंचाई िर्ा जिउत्पन्न प्रकोप लनर्न्त्रर् 

 लसंचाई सम्बन्धी लनलि, कानून, मापिण्ड लनधायरर् र लनर्मन 

 लसंचाई सम्बन्धी गरुुर्ोजनानको िजुयमा, कार्ायन्िर्न र स्िरोन्नलिका आर्ोजनाको 
पवहचान, अध्र्र्न, कार्ायन्िर्न, ममयि, सम्भार र लनर्मन 

 स्र्ानीर् साना, सिह िर्ा भलूमगि लसंचाई प्रर्ािीको सञ्चािन लनमायर्, सधुार, ममयि 
सम्भार िर्ा सेिा शलु्कको लनधायरर् र सङ्किन व्र्िस्र्ापन 

 जिउत्पन्न प्रकोप लनर्न्त्रर् सम्बन्धी  

 स्र्ानीर् िटबन्ध, निी लनर्न्त्रर् िर्ा निी व्र्िस्र्ापन र लनर्मन 

 साना जिउपर्ोग सम्बन्धी आर्ोजना िजुयमा, कार्ायन्िर्न र अनगुमन । 

(ङ) िािािरर्, पर्ायर्िरर् एिं जिाधार िेत्र संरिर् िर्ा फोहोरमैिा व्र्िस्र्ापन 

 स्िच्छ िर्ा स्िस्र् िािािरर् र जिाधार िर्ा िन्र्जन्िकुो संरिर् व्र्िस्र्ापन 
सम्बन्धी नीलि, कानून, कार्यिम िजुयमा, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 ििृारोपर् िर्ा हररर्ािी िर्ा हररि िेत्रको प्रिर्द्यन 

 फोहोरमैिा सङ्किन, पनुःउपर्ोग, प्रशोधन, विसजयन र सोको सेिा शलु्क लनधायरर् 
र लनर्मन 

 सरसफाई िर्ा स्िास्र्जन्र् फोहोरमैिाको व्र्िस्र्ापन 

 िार् ुिर्ा ध्िनीको प्रिषुर् लनर्न्त्रर् 

 हालनकारर् पिार्यहरजको लनर्मन िर्ा लनर्न्त्रर् 

 साियजलनक शौचािर्ि व्र्िस्र्ापन 



 
 

 िािािरर्ीर् जोक्षखम न्रू्लनकरर् 

 न्रू्न काियनमखुी िर्ा िािािरर्मैत्री विकास अििम्बन 

 िािािरर् संरिर् िेत्र लनधायरर् र व्र्िस्र्ापन 

 पानी महुानको संरिर् 

 पवहरो लनर्न्त्रर् 

 जििार् ुपररिियन अनकूुिन कार्यिम 

(च) विपद् व्र्िस्र्ापन, िारूर् र्न्त्र, एम्बिेुन्स 

 विपद् व्र्िस्र्ापन सम्बन्धी नीलि, कानून, मापिण्ड िर्ा स्र्ानीर् स्िरका 
आर्ोजनाको कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 विपद् पूियिर्ारी िर्ा प्रलिकार्य र्ोजना, जोक्षखम न्रू्लनकरर् कार्यर्ोजना 
 विपद् पूियिर्ारी, खोज िर्ा उद्वार, राहि सामाग्रीको पूिय भण्डारर्, वििरर् र 

समन्िर् 

 विपद् जोक्षखम िेत्रको नक्साङ्कन िर्ा िस्िीहरुको पवहचान र स्र्ानान्िरर् 

 विपद् व्र्िस्र्ापनमा संघ, प्रिेश र स्र्ानीर् समूिार्, संघ संस्र्ा, लनजी िेत्रसँगको 
सहर्ोग, समन्िर् र सहकार्य 

 विपद् कोषको स्र्ापना िर्ा सञ्चािन र स्रोि साधनको पररचािन 

 विपद् पश्चाि स्र्ानीर् स्िरको पनुस्र्ायपना र पनुलनयमायर् 

 विपद् सम्बन्धी ि्र्ाङ्क व्र्िस्र्ापन र अध्र्र्न अनसुन्धान 

 प्राकृलिक प्रकोपको रोकर्ाम र पूियिर्ारी 
 विपद् जोक्षखम न्रू्लनकरर्को िालग पूिय सूचना प्रर्ािी सम्बन्धी कार्यिमको िजुयमा 

र कार्ायन्िर्न 

 िारूर् र्न्त्र िर्ा एम्बिेुन्सको सञ्चािन िर्ा व्र्िस्र्ापन 

 स्र्ानीर् आपि ्कािीन कार्यसञ्चािन प्रर्ािी 
(छ) साियजलनक लनजी साझेिारी 

 स्र्ानीर् साियजलनक-लनजी साझेिारी सम्बन्धी स्र्ानीर् नीलि, र्ोजना लनमायर् 

 स्र्ानीर् साियजलनक-लनजी साझेिारीका आर्ोजना छनौट िर्ा कार्ायन्िर्न 

 स्र्ानीर् विकासमा लनजी िेत्रको प्रिर्द्यन 

 



 
 

४. आलर्यक विकास शाखा 
(क) कृवष, पशपुन्छी िर्ा सहकारी 

कृवष 

 कृवष, कृवष प्रसार, कृवष उत्पािन व्र्िस्र्ापन सम्बन्धी स्र्ानीर् नीलि, कानून, 
मापिण्ड, र्ोजना, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 कृवष बजार सूचना, कृवष बजार िर्ा हाटबजारको पूिायधार लनमायर्, साना लसंचाई 
लनमायर्, िालिम, प्रविलध प्रसार, प्राविलधक टेिा, कृवष सामाग्री आपूलिय र कृषक िमिा 
विकास कार्यिमको सञ्चािन 

 कृवषजन्र् प्राकृलिक प्रकोप िर्ा महामारी रोगको लनर्न्त्रर् 

 कृवष िािािरर् संरिर् िर्ा जैविक विविधिाको संरिर् र प्रिर्द्यन 

 कृवष प्रसार िर्ा जनशक्षिको प्रिेपर्, व्र्िस्र्ापन र पररचािन 

 उच्च मूल्र्र्िु कृवषजन्र् िस्िकुो प्रिर्द्यन, विकास िर्ा बजारीकरर् 

 कृवषसम्बन्धी िीमा र कजाय सहजीकरर् 

 शीि भण्डारर्को व्र्िस्र्ापन 

 कृषकहरुको िमिा अलभिवृर्द्, प्राविलधक सेिा, टेिा, सीप विकास र शशक्षिकरर् 

 कृवष लबउ लबजन, नश्ल, मिखाि र रसार्न िर्ा औषलधहरुको आपूलिय, उपर्ोग र 
लनर्मन 

 कृषक समूह, कृवष सहकारी र कृवष सम्बन्धी स्र्ानीर् संघ संस्र्ाहरुको समन्िर्, 
व्र्िस्र्ापन र लनर्मन 

 कृवष सम्बन्धी प्रविलधको संरिर् र हस्िान्िरर् 

 कृवष ि्र्ाङ्कको व्र्िस्र्ापन र सूचना प्रर्ािी िर्ा कृवष सम्बन्धी सूचनाको प्रचार 
प्रसार  

 कृवष स्रोि केन्रको स्र्ापना र व्र्िस्र्ापन 

पशपुन्छी 
 पशपुािन र पश ु स्िास््र् सम्बन्धी स्र्ानीर् नीलि, कानून, मापिण्ड, र्ोजना, 

कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 पशपुन्छी बजार सूचना, हाटबजारको पूिायधार लनमायर्, िालिम, प्राविलधक टेिा, 
कृषक िमिा विकास कार्यिमको सञ्चािन र लनर्मन 



 
 

 पशपुन्छीजन्र् प्राकृलिक प्रकोप िर्ा महामारी रोगको लनर्न्त्रर् 

 पशपुन्छी क्षचवकत्सा सेिाको व्र्िस्र्ापन 

 पशनुश्ल सधुार पद्दलि विकास र व्र्िस्र्ापन 

 पशपुन्छी सम्बन्धी िीमा र कजाय सहजीकरर् 

 स्र्ानीर् चरन िर्ा खकय  विकास र व्र्िस्र्ापन 

 पश ुआहारको गरु्स्िर लनर्मन 

 स्र्ानीर् स्िरमा पशपुन्छी सम्बन्धी ि्र्ाङ्कको व्र्िस्र्ापन र सूचना प्रर्ािी 
 पश ुबधशािा र शीि भण्डारर्को व्र्िस्र्ापन र लनर्मन 

 पशपुािन िर्ा पश ुस्िास््र् सम्बन्धी अन्र् कार्य 
सहकारी 

 सहकारी संस्र्ा सम्बन्धी स्र्ानीर् नीलि, कानून, मापिण्डको लनमायर्, कार्ायन्िर्न र 
लनर्मन 

 स्र्ानीर् सहकारी संस्र्ाको ििाय, अनमुलि, खारेजी र विघटन 

 सहकारी िचि िर्ा ऋर् पररचािन सम्बन्धी स्र्ानीर् मापिण्ड लनधायरर् र लनर्मन 

 सहकारी सम्बन्धी रावष्ट्रर्, केन्रीर्, विषर्गि, प्रािेक्षशक र स्र्ानीर् संघसंस्र्ासँग 
समन्िर् र सहकार्य 

 सहकारी सम्बन्धी स्र्ानीर् ि्र्ाङ्क व्र्िस्र्ापन र अध्र्र्न अनसुन्धान 

 स्र्ानीर् सहकारीको िमिा अलभिवृर्द् 

 स्र्ानीर् सहकारी िेत्रको प्रिर्द्यन, विकास र पररचािन । 

(ख) िन, भ-ूसंरिर्, िन्र्जन्ि,ु जिाधार, जलडबटुी िर्ा जैविक विविधिा 
 िन, जङ्गि, िन्र्जन्ि,ु चराचरुुङ्गी, जि उपर्ोग, िािािरर्, पर्ायिरर् िर्ा जैविक 

विविधिा सम्बन्धी स्र्ानीर् नीलि, कानून, मापिण्ड, र्ोजना, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 सामिुावर्क, ग्रामीर् िर्ा सहरी, धालमयक, कबलुिर्िी िनको संरिर्, सम्िर्द्यन, 
उपर्ोग र लनर्मन 

 िन उपभोिा समूहको व्र्िस्र्ापन 

 मध्र्ििी िेत्रको सामिुावर्क, धालमयक र कबलुिर्िी िनको व्र्िस्र्ापन 

 निी वकनार, निी उकास, नहर वकनार िर्ा सडक वकनारमा ििृारोपर् व्र्िस्र्ापन 

 लनजी िर्ा व्र्िसावर्क िनको प्रिर्द्यन र लनर्मन 



 
 

 साियजलनक खािी जग्गा, पाखा िा िेत्रमा ििृारोपर्, सम्भार, उपर्ोग र व्र्िस्र्ापन 

 जलडबटुी िर्ा अन्र् गैरकाष्ठ िन पैिािार सम्बक्षन्ध, सभेिर्, उत्पािन, संकिन, 
प्रिर्द्यन, प्रशोधन र बजार व्र्िस्र्ापन 

 िन विउ बगैचा स्र्ापना, व्र्िस्र्ापन र प्रिर्द्यन 

 नसयरी स्र्ापना, विरुिा उत्पािन, वििरर्, रोपर् र प्रिर्द्यन 

 िन्र्जन्ि ुर चराचरुुङ्गीको संरिर्, व्र्िसावर्क पािन, उपर्ोग र अनगुमन 

 िन्र्जन्िबुाट स्र्ानीर् समिुार्मा पने प्रभाि रोकर्ाम, व्र्िस्र्ापन 

 स्र्ानीर् प्रार्ी उद्यान (क्षचलडर्ाखाना) को स्र्ापना र सञ्चािन 

 स्र्ानीर् िन्र्जन्ि ुपर्यटन र आर्आजयन 

 स्र्ानीर् स्िरमा अखेटो पहारको व्र्िस्र्ापन 

 िन, िन्र्जन्ि ुिर्ा चराचरुुङ्गीको अलभिेखाङ्कन र अध्र्र्न अनसुन्धान 

 रैर्ाने प्रजालिको संरिर् र प्रिर्द्यन 

 लमचाहा प्रजालिको लनर्न्त्रर् 

 जैविक विविधिाको अलभिेख 

 सामिुावर्क भ-ूसंरिर् र सोमा आधाररि आर् आजयन कार्यिम 

 भ-ूसंरिर् र जिाधार व्र्िस्र्ापनजन्र् सामूिावर्क अनकूुिन 

 जििार् ुपररिियन, अनकूुिन कार्य 
 आर्आजयनमा आधाररि जलडबटुीको संरिर्, प्रिर्द्यन, व्र्िस्र्ापन 

(ग) उद्योग िर्ा उद्यमक्षशििा विकास र खानी िर्ा खलनज पिार्यको संरिर् 

उद्योग 

 िघ,ु घरेि ुिर्ा साना उद्योगको ििाय, निीकरर्, खारेजी र लनर्मन 

 िघ,ु घरेि ुिर्ा साना उद्योगको विकास र प्रिर्द्यन 

 उद्यमक्षशििा प्रिर्द्यन 

 व्र्ापाररक फमय, पसिको ििाय, अनमुलि, निीकरर्, खारेजी र लनर्मन 

 सीप विकास सम्बन्धी कार्यको प्रिर्द्यन 

खानी िर्ा खलनज 

 खानी िर्ा खलनज पिार्यको संरिर् सम्बन्धी स्र्ानीर् नीलि, कानून, मापिण्ड िर्ा 
र्ोजनाको कार्ायन्िर्न र लनर्मन 



 
 

 ढुङ्गा, लगटी, बाििुा, माटो, ननु, स्िेट, खररढुङ्गा, फार्रक्िे जस्िा खालनजन्र् िस्ि ु
सभेिर्, अन्िेषर्, उत्खनन 

 ढुङ्गा, लगटी, बाििुा, ननु, माटो, खररढुङ्गा, फार्रक्िे िर्ा स्िेट आदि खालनजन्र् 
िस्िकुो संरिर्, विकास, उत्खनन र उपर्ोग सम्बन्धी ििाय, अनमुलि, निीकरर्, 
खारेजी र व्र्िस्र्ापन 

 खानी िर्ा खलनज पिार्य सम्बन्धी सूचना िर्ा ि्र्ाङ्क संकिन अलभिेख िर्ा 
व्र्िस्र्ापन 

 भौगोलभयक नक्सा प्रकाशन । 

(घ) रोजगार प्रिर्द्यन िर्ा गररिी न्रू्लनकरर् 

 गररिी लनिारर् सम्बन्धी स्र्ानीर् नीलि, कानून, मापिण्ड, लनर्मन र अध्र्र्न 
अनसुन्धान 

 गररबी लनिारर्को स्र्ानीर् रर्नीलि िजुयमा 
 गररब घरपररिार पवहचान सम्बन्धी स्र्ानीर् सभेिर्, सूचना व्र्िस्र्ापन र लनर्मन 

 गररिी लनिारर् सम्बन्धी रावष्ट्रर्, प्रािेक्षशक र स्र्ानीर् संस्र्ासँग सम्पकय , समन्िर् 
र सहकार्य 

 रोजगार िर्ा बेरोजगारको ि्र्ाङ्क सङ्किन, प्रशोधन र सूचना प्रर्ािीको स्र्ापना 
 स्र्ानीर्स्िरमा रहेका वििेशी श्रलमकको िगि सङ्किन िर्ा सूचना व्र्िस्र्ापन 

 पवहचान भएका गररब घरपररिार एिं िक्षिि समूह सम्बन्धी स्र्ानीर् र्ोजना, 
कार्यिम, स्रोि पररचािन र व्र्िस्र्ापन 

 संघीर् र प्रिेश कानून बमोक्षजम स्र्ानीर् िहमा सकुुम्िासीको पवहचान र अलभिेख 
व्र्िस्र्ापन 

 सकुुम्िासी सम्बन्धी जीविकोपाजयन र बसोबास व्र्िस्र्ापन 

 रोजगारीका अिसर लसजयना सम्बन्धी 
५. सामाक्षजक विकास शाखा 

(क) आधारभिू िर्ा माध्र्लमक क्षशिा 
 प्रारक्षम्भक बाि क्षशिा िर्ा विद्यािर् क्षशिा, अनौपचाररक क्षशिा, खिुा िर्ा 

िैकक्षल्पक क्षशिा (गरुुकुि, मिरसा, गमु्िा आदि), लनरन्िर लसकाइ िर्ा विशेष 
क्षशिा सम्बन्धी नीलि, कानून, मापिण्ड, र्ोजनाको लनमायर्, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 



 
 

 प्राविलधक क्षशिा िर्ा व्र्िसावर्क िालिमको र्ोजना िजुयमा, सञ्चािन, अनमुलि र 
लनर्मन 

 पाठ्यिम र पाठ्यसामाग्रीको वििरर् िर्ा कार्ायन्िर्न 

 विद्यािर् क्षशिक िर्ा कमयचारी व्र्िस्र्ापन 

 विद्यािर्को नक्साङ्कन, अनमुलि, स्िीकृलि, समार्ोजन िर्ा लनर्मन 

 शैक्षिक पूिायधार लनमायर् र ममयि सम्भार 

 आधारभिू िह (किा ८) को परीिा व्र्िस्र्ापन 

 विद्यार्ी लसकाई उपिब्धीक परीिर् र व्र्िस्र्ापन 

 विद्यालर्य प्रोत्साहन िर्ा छात्रिकृ्षत्तको व्र्िस्र्ापन 

 शैक्षिक परामशय सेिाको अनमुलि िर्ा लनर्मन 

 स्र्ानीर्स्िरको शैक्षिक ज्ञान, सीप र प्रविलधको संरिर्, प्रिर्द्यन र स्िरीकरर् 

 माध्र्लमक िहसम्मको शैक्षिक कार्यिमको समन्िर् र लनर्मन 

 पसु्िकािर् एिं पत्रपलत्रका 
 स्र्ानीर् पसु्िकािर्, िाचनािर् िर्ा सामिुावर्क अध्र्र्न केन्र सञ्चािन िर्ा 

व्र्िस्र्ापन । 

(ख) खेिकूि िर्ा अलिररि विर्ाकिाप 

 स्र्ानीर्स्िरमा खेिकूि प्रशासन िर्ा संघ संस्र्ाको लनर्मन र समन्िर् 

 खेिकूिको संरचनाको पूिायधार लनमायर् सञ्चािन िर्ा विकास 

 खेिकूिको विकास र प्रिर्द्यन 

 खेिकूि प्रलिर्ोलगिाको आर्ोजना र सहभालगिा 
 अलिररि विर्ाकिाप सम्बन्धी विषर् 

(ग) आधारभिू स्िास््र् िर्ा सरसफाई 

 आधारभिू स्िास््र् र सरसफाई सम्बन्धी नीलि, कानून, मापिण्ड, र्ोजनाको लनमायर्, 
कार्ायन्िर्न िर्ा लनर्मन 

 रावष्ट्रर् िर्ा प्रिेश स्िरीर् िक्ष्र् र मापिण्ड बमोक्षजम स्र्ानीर् स्िरको स्िास््र् 
सम्बन्धी िक्ष्र् र गरु्स्िर लनधायरर् 

 रावष्ट्रर् र प्रािेक्षशक मापिण्ड अनरुुप जनरि अस्पिाि, नलसयङ्ग होम, लनिान केन्र 
िर्ा अन्र् स्िास््र् संस्र्ाहरुको क्षक्िलनक ििाय, सञ्चािन अनमुलि र लनर्मन 



 
 

 आधारभिू स्िास््र् सेिाको सञ्चािन र प्रिर्द्यन 

 अस्पिाि र अन्र् स्िास््र् संस्र्ाको स्र्ापना िर्ा सञ्चािन 

 स्िास््र् सेिा सम्बन्धी भौलिक पूिायधार विकास िर्ा व्र्िस्र्ापन 

 सरसफाई सचेिनाको अलभिवृर्द् 

 रिसञ्चार सेिा िर्ा स्र्ानीर् र सहरी स्िास््र् सेिा 
 औषलध पसि सञ्चािन र लनर्मन 

 औषलधजन्र् िनस्पलि, जलडबटुी र अन्र् औषलधजन्र् िस्िकुो उत्पािन, प्रशोधन र 
वििरर् 

 स्िास््र् िीमा िगार्िका सामाक्षजक सरुिा कार्यिमको व्र्िस्र्ापन 

 औषलध िर्ा अन्र् मेलडकि उत्पािनहरुको न्रू्निम मूल्र् लनधायरर् र लनर्मन 

 औषलधको उक्षचि प्रर्ोग र सकु्ष्म जीि लनरोधक प्रलिरोध न्रू्लनकरर् 

 औषलध र स्िास््र् उपकरर्को खररि, भण्डारर् र वििरर् 

 स्िास््र् सूचना प्रर्ािीको व्र्िस्र्ापन 

 जनस्िास््र् लनगरानी (पक्षब्िक हेल्र् सभेिेन्स) 

 प्रिर्द्यनात्मक, प्रलिकारात्मक, उपचारात्मक, पनुस्र्ायपनात्मक र प्र्ालिएवटभ स्िास््र् 
सेिाको सञ्चािन 

 स्िस्र् जीिनशैिी, पोषर्, शारीररक व्र्ार्ाम, र्ोग अभ्र्ास, स्िास््र् ितृ्तको पािना, 
पञ्चकमय िगार्िका जनस्िास््र् सेिाको प्रिर्द्यन 

 जनुोवटक र वकटजन्र् रोगको लनर्न्त्रर् िर्ा व्र्िस्र्ापन 

 सलुिय, मदिरा र िागपुिार्यजन्र् िस्िकुो प्रर्ोग लनर्न्त्रर् िर्ा सचेिना अलभिवृर्द् 

 आर्िेुदिक, र्नुानी, आम्ची, होलमर्ोप्र्ालर्क, प्राकृलिक क्षचवकत्सा िगार्िका 
परम्परागि स्िास््र् उपचार सेिाको व्र्िस्र्ापन 

 जनस्िास््र्, आपि ्कालिन स्िास््र् िर्ा महामारीको लनर्न्त्रर्, र्ोजना र 
कार्ायन्िर्न 

 सरुिा िर्ा नसने रोगको लनर्न्त्रर् िर्ा रोकर्ाम 

 आकक्षस्मक स्िास््र् सेिा प्रिाह 

(घ) खानेपानी व्र्िस्र्ापन 

 स्र्ानीर् खानेपानी सम्बन्धी नीलि, कानून, मापिण्ड, र्ोजना, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 



 
 

 खानेपानी महसिु लनधायरर् र खानेपानी सेिा व्र्िस्र्ापन 

 साियजलनक स्र्िमा वपउने पालन व्र्िस्र्ापन 

 स्िच्छ खानेपानी आपूलिय सम्बन्धी विषर् 

(ङ) िैवङ्गक समानिा िर्ा सामाक्षजक सरुिा 
िैवङ्गक समानिा 

 मवहिा हक सम्बन्धी नीलि, र्ोजना, कार्ायन्र्िन र लनर्मन 

 मवहिाको आलर्यक, सामाक्षजक, राजनीलिक, शसक्षिकरर् िर्ा िमिा विकास 

 िैवङ्गक वहंसा लनिारर्को िालग लनरोधात्मक, प्रिर्द्यनात्मक, संरिर्ात्मक उपार् र 
पनुस्र्ायपना 

 िैवङ्गक उत्तरिार्ी बजेट 

बािबालिका 
 बािबालिकाको हक वहि संरिर् सम्बन्धी स्र्ानीर् नीलि, कानून, मापिण्ड, र्ोजना, 

कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 बािबालिकाको हक वहि संरिर् 

 बािमैत्री शासकीर् प्रिन्ध, बािक्िब, बाि संरिर् सलमलि िर्ा बाि सञ्जाि 

 बािबालिकाको हक वहि संरिर् सम्बन्धमा संघ, प्रिेश िर्ा अन्र् लनकार्सँग 
सम्पकय , समन्िर् िर्ा सहकार्य 

 बािबालिका पररिार सहर्ोग 

 िैकक्षल्पक स्र्ाहार पद्दलिको कार्ायन्िर्न 

 बाि न्र्ार् 

 बाि गहृ, पनुस्र्ायपना केन्र, क्षशश ुस्र्ाहार केन्र र बािविकास केन्र व्र्िस्र्ापन 

 असहार् बािबालिका, सडक बािबालिका व्र्िस्र्ापन 

 बाि वहंसा लनर्न्त्रर् 

 बािसधुार िर्ा पनुःस्र्ापना केन्र स्र्ापना, संचािन अनमुिी र लनर्मन 

 आपि ्कालिन बाि उद्वार कोष स्र्ापना र व्र्िस्र्ापन 

र्िुा 
 र्िुा जागरर्, सशक्षिकरर् र पररचािन 

 र्िुा सीप, उद्यमक्षशििा िर्ा नेितृ्ि विकास 



 
 

ज्रे्ष्ठ नागररक 

 ज्रे्ष्ठ नागररकको िगि, पररचर्पत्र, सम्मान, स्िास््र् सवुिधा, सामाक्षजक सरुिा 
सम्बन्धी कार्य 

 ज्रे्ष्ठ नागररकको क्िब, दििा सेिा केन्र, भेटघाट स्र्ि, आश्रर् केन्रको सञ्चािन 
िर्ा व्र्िस्र्ापन 

अपाङ्गिा भएका व्र्क्षि र एकि मवहिा 
 संघ िर्ा प्रिेससँगको समन्िर्मा अपाङ्गिा पनुःस्र्ापना केन्र िर्ा असि स्र्ाहार 

केन्रको सञ्चािन र व्र्िस्र्ापन 

 अपाङ्ग भएका व्र्क्षि िर्ा असहार्को िगि अद्यािलधक, पररचर्पत्र वििरर्, 
सामाक्षजक सरुिा िर्ा सवुिधाको व्र्िस्र्ापन िर्ा वििरर् 

 अपाङ्गिा भएका व्र्क्षिमैत्री पूिायधार लनमायर् िर्ा सञ्चािन 

 अपाङ्गिा भएका व्र्क्षि र असिहरुको व्र्िस्र्ापन सम्बन्धी अन्र् कार्य 
 एकि मवहिा सम्बन्धी कार्य 

(च) गैरसरकारी संस्र्ा पररचािन, समन्िर् िर्ा लनर्मन 

 स्र्ानीर्  स्िरमा समाज कल्र्ार् सम्बन्धी संघ संस्र्ा (गैरसरकारी, सामाक्षजक िर्ा 
सामिुावर्क संघ संस्र्ा) को ििाय, निीकरर् िर्ा लनर्मन 

 गठुी, कोष िर्ा अन्र् ट्रष्टहरुको व्र्िस्र्ापन 

 लनजी िर्ा गैरसरकारी िेत्रहरुसँग समन्िर् र सहकार्य 
 समन्िर् र पररचािन 

 सामाक्षजक संघ संस्र्ा सम्बन्धी अन्र् विषर् 

(छ) सामाक्षजक सरुिा कार्यिम िर्ा व्र्क्षिगि घटना ििाय 
 सामाक्षजक सरुिा सम्बन्धी स्र्ानीर् नीलि, कानून, मापिण्ड, लनर्मन र अध्र्र्न 

अनसुन्धान 

 संघ िर्ा प्रिेशिे लनधायरर् गरेको मापिण्ड बमोक्षजम सामाक्षजक सरुिा सम्बन्धी 
कार्यिम कार्ायन्िर्न 

 सामाक्षजक सरुिाको कार्ायन्िर्नको िालग संघ, प्रिेश र स्र्ानीर् संघ संस्र्ासँग 
सम्पकय , समन्िर् र सहकार्य 



 
 

 स्र्ानीर् सामाक्षजक सरुिा र्ोजना र व्र्िस्र्ापन िर्ा आिश्र्क ि्र्ाङ्क संकिन 
एिं व्र्िस्र्ापन 

(ज) संस्कृलि, सम्पिा, िलििकिा िर्ा पर्यटन प्रिर्द्यन 

 भाषा, संस्कृलि र िलििकिाको संरिर् र विकास सम्बन्धी स्र्ानीर् स्िरको नीलि, 
कानून, मापिण्ड, र्ोजना, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 परुाित्ि, प्राचीन स्मारक िर्ा संग्रहािर्को संरिर्, सम्भार, प्रिर्द्यन र विकास 

 परम्परागि रुपमा चलिआएका जात्रा िर्ा पियको सञ्चािन र व्र्िस्र्ापन 

 स्र्ानीर् महत्िका धालमयक िर्ा साँस्कृलिक सम्पिाको व्र्िस्र्ापन 

 पर्यटकीर् महत्िका स्र्ि, िर्ा सम्पिाको पवहचान, संरिर् र प्रिर्द्यन 

 पर्यटन पूिायधार विकास िर्ा प्रोत्साहन 

 परुािाक्षत्िक, धालमयक महत्िका सम्पिाहरुको संरिर् िर्ा सम्बर्द्यन 

 भाषा, संस्कृलि, जात्रा, पिय र िलििकिाको संरिर्, प्रिर्द्यन विकास 

६. र्ोजना, अनगुमन िर्ा ि्र्ाङ्क शाखा 
(क) र्ोजना िजुयमा, कार्यर्ोजना िर्ारी, उपभोिा सलमलि पररचािन 

 विकास आर्ोजना िर्ा पररर्ोजना सम्बन्धी नीलि, कानून, मापिण्ड, र्ोजना र लनर्मन 

 स्र्ानीर् विकास नीलि, अल्पकािीन, मध्र्कािीन िर्ा िीघयकािीन विकास र्ोजना 
िजुयमा, अनगुमन िर्ा मूल्र्ाङ्कन 

 आलर्यक, सामाक्षजक, सांस्कृलिक, िािािरर्ीर्, प्रविलध र पूिायधारजन्र् विकासका िालग 
आिश्र्क आर्ोजना िर्ा पररर्ोजनाहरुको िजुयमा, कार्ायन्िर्न, अनगुमन िर्ा मूल्र्ाङ्कन 

 िावषयक विकास कार्यिम, आर्ोजना िजुयमा, कार्ायन्िर्न 

 विकास लनमायर् प्रविर्ामा स्र्ानीर् जनसहभालगिा अलभिवृर्द्का कार्यिम िजुयमा र 
कार्ायन्िर्न 

 विकास र्ोजनाहरुको िािािरर्ीर् प्रभाि मूल्र्ाङ्कन 

 उपभोिा सलमलिको वििरर्, िमिा विकास 

 विकासका प्रार्लमकिा प्राप्त िेत्र लनधायरर् 

 संघीर् र प्रािेक्षशक आर्ोजना, पररर्ोजना कार्ायन्िर्नमा समन्िर्, सहजीकरर् र सहर्ोग 

 विकास आर्ोजना िर्ा पररर्ोजना सम्बन्धी अन्र् कार्य 
(ख)  अनगुमन िर्ा मूल्र्ाङ्कन 



 
 

 विकास आर्ोजनाको अनगुमन, आिलधक प्रगलि िर्ा प्रलिफिको सलमिा 
 विकास र्ोजनाको अनगुमन िर्ा मूल्र्ाङ्कनको आधार िर्ा प्रविर्ा  लनधायरर् 

 आर्ोजनाको अध्र्र्न, अनसुन्धान िर्ा प्रभाि मूल्र्ाङ्कन 

 लबषर् िेत्रगि नीलिको अनगुमन िर्ा मूल्र्ाङ्कन 

(ग) ि्र्ाङ्क व्र्िस्र्ापन 

 ि्र्ाङ्क संकिन, व्र्िस्र्ापन िर्ा प्रर्ोग सम्बन्धी नीलि, कानून, मापिण्ड, र्ोजना, 
कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

 सूचना िर्ा अलभिेख केन्रको स्र्ापना िर्ा सञ्चािन 

 आधलुनक प्रविलध माफय ि व्र्क्षिगि घटना ििाय (जन्म, मतृ्र्,ु वििाह, िसाईसराई, 
सम्बन्ध विच्छेि र धमयपतु्र\धमयपतु्री), अलभिेख व्र्िस्र्ापन िर्ा प्रलििेिन 

 स्र्ानीर् ि्र्ाङ्क संकिन, प्रशोधन, अलभिेखीकरर् िर्ा वििरर् 

o आधारभिू ि्र्ाङ्क, संकिन र व्र्िस्र्ापनः जनसाक्षङ्ख्र्क, प्राकृलिक, आलर्यक, 
सामाक्षजक, साँस्कृलिक, भौलिक पूिायधार, रोजगारीको अिस्र्ा, कुि ग्राहस्र् 
उत्पािन, प्रलि व्र्क्षि आर्, मानि विकास सूचकांक, राजश्व िर्ा आर् व्र्र् 
समेिको संर्िु ि्र्ाङ्क संकिन र प्रशोधन गरी सूचना प्रर्ािीमा आिर्द्िा र 
पाक्षश्चयक्षचत्र िर्ा स्रोि नक्साको अद्यािलद्यक एिं अलभिेख 

o बेरोजगारको ि्र्ाङ्क संकिन 

o स्र्ानीर् व्र्ापारको ि्र्ाङ्क प्रर्ािी र अध्र्र्न अनसुन्धान 

o सामाक्षजक सरुिा सम्बन्धी स्र्ानीर् ि्र्ाङ्क र सूचना व्र्िस्र्ापन 

o सम्पन्न भएका िर्ा चाि ुर्ोजनाको वििरर् 

o विषर् िेत्रगि सूचना, ि्र्ाङ्कको संकिन, अलभिेख 

 प्रिेश िर्ा संघसँग ि्र्ाङ्क एिं सूचना आिान प्रिान र समन्िर्  

 सम्भाव्र् प्राकृलिक स्रोि िर्ा साधनको अलभिेख (प्रोफाईि) व्र्िस्र्ापन 

 गाउँपालिकाका आिलधक िर्ा िावषयक कार्यिम र बजेट स्िीकृलि 

रष्टव्र्ः गाउँ कार्यपालिकािे मालर् उल्िेक्षखि विषर्िेत्र समेट्ने गरी आफ्नो आिश्र्किा र प्रार्लमकिा 
अनरुुप कार्ायिर्, शाखा िा उपशाखा िा इकाई सवहिको प्रशासलनक ढाँचा स्िीकृि गरी िाग ुगनय 
सक्नेछ । 

  



 
 

अनसूुची -३ 

(लनर्म ४ को उपलनर्म (३) सँग सम्बक्षन्धि) 

िडा सलमलिबाट सम्पािन हनु ेकार्य 
 

(क) िडा स्िरीर् ि्र्ाङ्क संकिन िर्ा अद्यािलधक गनेः 
 आफ्नो िडा लभत्रको िस्िगुि वििरर् (निीनािा, जैविक विविधिा, खलनज पिार्य, 

जनसङ्ख्र्ाको बनोट, आलर्यक अिस्र्ा, उद्योगधन्िा, क्षशिा िर्ा स्िास््र् सम्बन्धी वििरर् 
आिी) िर्ार गने, अद्यािलधक गिै िैजाने 

 लनजी घर िर्ा घरपररिारको िगि राख्न े

 ऐलिहालसक, परुािाक्षत्िक, साँस्कृलिक िर्ा धालमयक महत्िका सम्पिा, प्राचीन स्मारक, 
साियजलनक िर्ा सामिुावर्क भिन, साियजलनक, ऐिानी, पलिय जग्गाको िगि राख्न ेिर्ा 
संरिर् गने 

 खिुा िेत्र, चोक, घाट, पाटी, पौिा, सत्ति, धमयशािा, मठ, मक्षन्िर, गमु्िा, मक्षस्जि, 
िेिस्र्ि, मिरसा, पलिय जग्गा, डाँडापाखा, चरनिेत्र, पानीको मूि, पोखरी, ििाउ, इनार, 
कुिा, धारा, ढुङ्गेधारा, गठुीघर, बाटो, सडक, पिु पिेुसा, कुिो नहर, पानीघट्ट, लमिको 
ि्र्ाङ्क संकिन गरी अद्यािलधक िगि राख्न,े संरिर् गने र खक्षण्डकृि ि्र्ाङ्क र सूचना 
सवहिको िडाको पाक्षश्वयक्षचत्र िर्ार िर्ा अद्यािलधक गने 

 

(ख) िडाका विकास लनमायर्का र्ोजना िजुयमा, कार्ायन्िर्न, अनगुमन िर्ा आिलधक प्रगलि सलमिा 
गनेः 
 सहभालगिामूिक र्ोजना िजुयमा प्रर्ािी अनसुार िस्िी िा टोिस्िरबाट र्ोजना िजुयमा 

प्रविर्ा अििम्बन गरी िस्िी िर्ा टोिस्िरीर् र्ोजनाको माग सङ्किन, प्रार्लमकीकरर् 
िर्ा छनौट गने, 

 टोि विकास संस्र्ाको गठन र पररचािन िर्ा िडालभत्र सञ्चािन हनुे र्ोजनाहरुका िालग 
उपभोिा सलमलिको गठन िर्ा सोको अनगुमन गने 

 िडालभत्रका र्ोजना िर्ा भौलिक पूिायधारको संरिर्, ममयि सम्भार, रेखिेख िर्ा व्र्िस्र्ापन 
गने 

 



 
 

(ग) िडाका विकास लनमायर्का कार्यहरु गनेः 
 बािउद्यानको व्र्िस्र्ा गने 

 अनौपचाररक क्षशिा कार्यिम िर्ा प्रारक्षम्भक िाि विकास केन्र सञ्चािन र व्र्िस्र्ापन 
गने, 

 पसु्िकािर्, िाचनािर्, सामिुावर्क लसकाई केन्र, ,बािक्िब िर्ा बािसञ्जािको सञ्चािन 
र व्र्िस्र्ापन गने, 

 िडा िहको स्िास््र् केन्र िर्ा उप केन्रको व्र्िस्र्ापन गने, 
 बािबालिकाहरुिाई लब.लस.क्षज., पोलिर्ो, लभटालमन “ए” को व्र्िस्र्ा गने, 
 पोषर् कार्यिमको सञ्चािन गने, 
 िडा िहमा स्िास््र् जनचेिना विकास िर्ा स्िास््र् सूचना कार्यिमको सञ्चािन गने, 
 शहरी िर्ा ग्रामीर् स्िास््र् क्षक्िलनकको सञ्चािन गने, गराउने, 
 साियजलनक शौचािर् िर्ा स्नान गहृको लनमायर् र व्र्िस्र्ापन गने, गराउने, 
 िडास्िरीर् सामिुावर्क धाराको प्रबन्ध, कुिा, इनार िर्ा पोखरीको लनमायर्, संरिर् र 

गरु्स्िर लनर्मन गने, 
 घरबाट लनकास हनुे फोहोरमैिाको सङ्किन र व्र्िस्र्ापन, चोक िर्ा गल्िीहरुको 

सरसफाई, ढि लनकास, मरेका जनािरको व्र्िस्र्ापन, सिही पानीको लनकास िर्ा पानीको 
स्रोि संरिर् गने, गराउने 

 कृवष िर्ा फिफूि नसयरीको स्र्ापना, समन्िर् र प्रिर्द्यन िर्ा िडास्िरीर् अगिुा कृषक 
िालिमको अलभमकु्षखकरर् गने, 

 कृवष मिको माग सङ्किन गने, 
 कृवषमा िाग्ने रोगहरुको वििरर् िर्ार गने, 
 पशपंुछी विकास िर्ा छाडा चौपार्ाको व्र्िस्र्ापन, 
 िडालभत्रको चरर् िेत्र संरिर् िर्ा व्र्िस्र्ापन गने, 
 स्र्ानीर् समिुार्का चाडपिय, भाषा संस्कृलिको विकासको िालग किा, नाटक, 

जनचेिनामूिक िर्ा सांस्कृलिक कार्यिम गने गराउने, 
 स्र्ानीर् मौलिकिा झक्षल्कने सांस्कृलिक रीलिररिाजिाई संरिर् िर्ा प्रिर्द्यन गने 

 िडालभत्र खेिकूि पूिायधारको विकास गने, 
 अन्िर विद्यािर् िर्ा बािक्िब माफय ि खेिकूि कार्यिमको सञ्चािन गने गराउने 



 
 

 िडा िेत्रलभत्रको बाटोघाटो चाि ुअिस्र्ामा राख्न ेिर्ा राख्न सहर्ोग गने 

 िडालभत्रका सडक, अलधकारिेत्रमा अिरोध र अलििमर् गनय नदिन े

 बाटोघाटोको बाढी पवहरो पन्छाउने 
 घरेि ुउद्योगको िगि सङ्किन िर्ा सम्भाव्र्िा पवहचान गने 

 िडालभत्र घरेि ुउद्योगको प्रिर्द्यन गने 

 प्रचलिि कानून बमोक्षजम व्र्क्षिगि घटना ििाय, अद्यािलधक र सोको अलभिेख संरिर् गने 

 व्र्क्षिगि घटना ििाय सम्बन्धी जनचेिना कार्यिम सञ्चािन गने 

 सामाक्षजक सरुिा भत्ता वििरर् िर्ा अलभिेख अद्यािलधक गने 

 िडािाई बािमैत्री बनाउने 
 िडालभत्र आलर्यक िर्ा सामाक्षजक रुपमा पलछ परेका मवहिा, बािबालिका, िलिि, अपाङ्गिा 

भएका व्र्क्षि, ज्रे्ष्ठ नागररक, अल्पसङ्ख्र्क, सीमान्िकृि समूिार्को अलभिेख राखी 
सामाक्षजक र आलर्यक उत्र्ान सम्बन्धी काम गने 

 विलभन्न समिुार्का िीच सामाक्षजक सिभाि र सौहाियिा कार्म गने 

 बािवििाह, मवहिा लबरुर्द्को वहंसा, छुिाछुि, िहेज िर्ा िाइजो, हलिर्ा प्रर्ा, छाउपडी, 
कमिरी प्रर्ा, बािश्रम, मानि िेचलबखन, लनरिरिा जस्िा सामाक्षजक कुरीलि र 
अन्धविश्वासको अन्त्र् गने, गराउने 

 प्रचलिि कानूनको अधीनमा रही मािपोि िर्ा भलूम कर, व्र्िसार् कर, बहाि कर, 
लबज्ञापन कर, स-शलु्क पावकय ङ्ग, नर्ाँ व्र्िसार् ििाय, लसफाररस िस्िरु, सिारी साधन कर, 
मनोरञ्जन करको िेखाजोखा र सङ्किन गरी गाउँपालिकामा प्रलििेिन सवहि रकम बझुाउने 

 असि लबरामी भएको िेिाररस िा असहार् व्र्क्षििाई नक्षजकको अस्पिाि िा स्िास््र् 
केन्रमा परु् र्ाई औषधोपचार गराउने 

 असहार् िा िेिाररस व्र्क्षिको मतृ्र् ुभएमा लनजको िाह संस्कारको व्र्िस्र्ा लमिाउने 
 सडक बािबालिकाको उद्वार र पनुस्र्ायपना गने, गराउने 
 िडालभत्रको सामिुावर्क िन, िनजन्र् सम्पिा र जैविक विविधिाको संरिर् र प्रिर्द्यन गने 

 िडा, टोि, िस्िीस्िरमा हररर्ािी िेत्र विस्िार गने गराउने 
 िडािाई िािािरर्मैत्री बनाउने 
 प्राङ्गाररक कृवष, सरुक्षिि माितृ्ि,  विद्यार्ी भनाय, पूर्य खोप, खिुा दिशामिु सरसफाई, 

िािािरर्मैत्री िर्ा बािमैत्री शासनजस्िा प्रिर्द्यनात्मक कार्यहरु गने, गराउने 



 
 

(घ) कानून बमोक्षजमका लनर्मन कार्य गने 

 िडालभत्रका सञ्चालिि विकास र्ोजना, आर्ोजना िर्ा संिग्न उपभोिा सलमलिहरुका कार्यको 
लनर्मन गने 

 घर लनमायर् गरु्स्िर िर्ा भिन संवहिा र मापिण्ड अनसुार भए नभएको अनगुमन गने, 
लसकमी, डकमीिाई भकूम्प प्रलिरोधी भिन लनमायर् सम्बन्धी िालिम दिने 

 खाद्यान्न, माछा, मास,ु िरकारी, फिफूि, पेर् पिार्य िर्ा उपभोग्र् सामाग्रीको गरु्स्िर र 
मूल्र्सूची अनगुमन गरी उपभोिा वहि संरिर् गने 

 िडालभत्रका उद्योग धन्िा र व्र्िसार्को प्रिर्द्यन गरी िगि राख्न े

 हाट बजारको व्र्िस्र्ापन गने, गराउने 
 विद्यिु चहुािट िर्ा चोरी लनर्न्त्रर् गने 

 नािा, नागररकिा आदिको लसफाररस िर्ा प्रमाक्षर्ि गने 

 आफ्नो भौगोलिक िेत्र लभत्रको लनमायर् कार्य िर्ा अन्र् सेिाको प्रर्ोजनको िालग लनमायर् 
सामाग्री, ज्र्ािा, भाडा, िर्ा महशिुको स्र्ानीर् िररेट िोक्ने 

 आफ्नो िडालभत्रका उपभोिा सलमि, सहकारी संस्र्ा, लनजी िेत्र िगार्िका सबै विकास 
साझेिार 

 हरुसँग विकास लनमायर् िर्ा साियजलनक सेिा प्रिाहमा समन्िर् गने 

 समर् समर्मा नेपाि कानूनिे िोकेबमोक्षजम अन्र् काम गने 

 

(ङ) अलभिेख व्र्िस्र्ापन, लसफाररस िर्ा प्रमाक्षर्ि गने 

 पक्षञ्जकरर्, नागररकिाि िर्ा अलभिेख व्र्िस्र्ापन 

o गाउँपालिकामा व्र्क्षिगि घटनाको स्र्ानीर् ि्र्ाङ्क सम्बन्धी नीलि, कानून, 
मापिण्ड, र्ोजना, कार्ायन्िर्न र लनर्मन 

o संघीर् कानून र मापिण्ड बमोक्षजम गाउँपालिकामा व्र्क्षिगि घटना (जन्म, मतृ्र्,ु 
वििाह, बसाईसराई, सम्बन्ध विच्छेि र धमयपतु्र र धमयपतु्री) को ििाय 

o आधलुनक प्रविलध अपनाई व्र्क्षिगि घटनाको अलभिेख व्र्िस्र्ापन र प्रलििेिन 

o नेपािी नागररकिाको प्रमार्पत्रका िालग लसफाररस िगार्िका महत्िपूर्य 
अलभिेखको लनर्मन 

o स्र्ानीर् स्िरको अलभिेख व्र्िस्र्ापन 



 
 

 नािा प्रमाक्षर्ि गने 

 नागररकिा िर्ा नागररकिाको प्रलिलिवप लिनका िालग लसफाररस गने 

 बहाि करको िेखाजोखा लसफाररस गने 

 कोठा खोल्न रोहबरमा बस्ने 
 मोही िगि कट्टाको लसफाररस गने 

 जन्म लमलि प्रमाक्षर्ि गने 

 व्र्ापार व्र्िसार् बन्ि भएको, सञ्जािन नभएको िा व्र्ापार व्र्िसार् हिुैं नभएको लसफाररस 
गने 

 लमिापत्रको कागज गराउने लनिेिन ििाय गनय लसफाररस गने 

 वििाह प्रमाक्षर्ि िर्ा अवििावहि प्रमाक्षर्ि गने 

 लनःशलु्क िा सशलु्क स्िास््र् उपचारको लसफाररस गने 

 अग्रजेी माध्र्ममा लसफाररस िर्ा प्रमाक्षर्ि गने 

 घर पािाि प्रमाक्षर्ि गने 

 व्र्क्षिगि वििरर् प्रमाक्षर्ि गने 

 पूजायमा घर कार्म गने लसफाररस गने 

 फरक, फरक नाम, र्र, जन्म लमलि िर्ा प्रमाक्षर्ि ििैु नाम गरेको व्र्क्षि एकै हो भने्न 
लसफाररस गने 

 नाम, र्र, जन्म लमलि संशोधनको लसफाररस गने 

 जग्गा धनीपूजाय हराएको लसफाररस गने 

 कागज र मन्जरुीनामा प्रमाक्षर्ि गने 

 वकत्ताकाट गनय लसफाररस गने 

 संरिक प्रमाक्षर्ि गने िर्ा संस्र्ागि र व्र्क्षिगि संरिक लसफाररस गने 

 जीवििसँगको नािा प्रमाक्षर्ि गने 

 हकिािा िा हकिार प्रमाक्षर्ि गने 

 नामसारी गनय लसफाररस गने 

 जग्गाको हक सम्बन्धमा लसफाररस गने 

 मिृकसँगको नािा प्रमाक्षर्ि िर्ा सजयलमन लसफाररस गने 

 उद्योग ठाउँसारी गनय लसफाररस गने 



 
 

 जीविि रहेको लसफाररस गने 

 पूिय प्रार्लमक विद्यािर् खोल्ने लसफाररस र अनमुलि दिने 
 जग्गा मूल्र्ाङ्कन लसफाररस प्रमाक्षर्ि गने 

 विद्यािर्को किा र्प गनय लसफाररस गने 

 पािन पोषर्को िालग लसफाररस गने 

 िैिावहक अवङ्गकृि नागररकिा लसफाररस गने 

 आलर्यक अिस्र्ा कमजोर िा विपन्निा प्रमाक्षर्ि गनय िा आलर्यक अिस्र्ा बलिर्ो िा सम्पन्निा 
प्रमाक्षर्ि 

 विद्यािर् ठाउँसारी गनय लसफाररस गने 

 धारा िर्ा विद्यिु जडानको िालग लसफाररस गने 

 प्रचलिि कानून अनसुार प्रत्र्ार्ोक्षजि अलधकार बमोक्षजमको अन्र् लसफाररस िा प्रमाक्षर्ि गने 

  



 
 

अनसूुची -४ 

(लनर्म ४ को उपलनर्म (४) सँग सम्बक्षन्धि) 

अध्र्ि, उपाध्र्ि, िडा अध्र्ि िर्ा सिस्र्को काम, कियव्र् र अलधकार 

 

१. अध्र्िको काम, कियव्र् र अलधकारः (१) अध्र्िको काम, कियव्र् र अलधकार िेहार् बमोक्षजम 
हनुेछः 

(क) गाउँ सभा िर्ा गाउँ कार्यपालिकाको बैठक बोिाउने र बैठकको अध्र्ििा गने 

(ख) गाउँ सभा िर्ा गाउँ कार्यपालिकाको बैठकमा बैठकको कार्यसूची िर्ा प्रस्िाि पेश 
गने, गराउने 

(ग) गाउँपालिकाको िावषयक कार्यिम िर्ा बजेट िर्ार गरी सभामा पेश गने 

(घ) गाउँ कार्यपालिकाको लनर्यर्मा गाउँ सभाको अलधिेशनको आव्हान र समापनको घोषर्ा 
गने 

(ङ) गाउँपालिकाका उपाध्र्ि िा सिस्र्िाई गाउँपालिकाको कार्य विभाजन लनर्माििी 
अनरुुपको विषर्गि कार्य क्षजम्मेिारी बाँडफाँड िर्ा हेरफेर गने 

(च) गाउँ सभा र गाउँ कार्यपालिकाको लनर्यर् कार्ायन्िर्न गने गराउने 
(छ) गाउँ कार्यपालिकाको िैलनक कार्यको सामान्र् रेखिेख, लनिेशन र लनर्न्त्रर् गने 

(ज) उपाध्र्ि िर्ा सिस्र्िाई गाउँपालिकाको कामका िालग स्ििेशलभत्र काजमा खटाउने 
(झ) कार्यकारी अलधकृिको साि दिनसम्मको वििा िा स्ििेशलभत्रको काज स्िीकृि गने 

(ञ) गाउँपालिकाको चि अचि सम्पक्षत्त हेरविचार िर्ा ममयि सम्भार गने गराउने र आम्िानी 
खचय, वहसाब र अन्र् कागजपत्र सरुक्षिि राख्न,े राख्न िगाउने 

(ट) प्रचिलि नेपाि कानून बमोक्षजम आिश्र्क लसफाररस गने 

(ठ) गाउँ सभा िा गाउँ कार्यपालिकािे िोकेका अन्र् काम गने 

(२) अध्र्ििे आफ्नो अनपुक्षस्र्लिमा उपाध्र्ििाई कार्यिाहक अध्र्ि िोक्न ुपनेछ । 

 

२. उपाध्र्िको काम, कियव्र् र अलधकारः (१) उपाध्र्िको काम, कियव्र् र अलधकार िेहार् बमोक्षजम 
हनुेछः 

(क) न्र्ावर्क सलमलिको संर्ोजक भई कार्य गने 

(ख) गाउँपालिका अध्र्िको अनपुक्षस्र्लिमा  कार्यिाहक भई कार्य गने 



 
 

(ग) गाउँसभा, गाउँ कार्यपालिका िर्ा अध्र्ििे िोकेका अन्र् कार्य गने 

(घ) (२) उपाध्र्ििे आफ्नो गाउँपालिकाक िेत्रबावहर जान ु पिाय अध्र्ििाई जानकारी 
दिनपुनेछ । 

 

३. िडा अध्र्िको काम, कियव्र् र अलधकारः (१) िडा अध्र्िको काम, कियव्र् र अलधकार िेहार् 
बमोक्षजम हनुेछः 

(क) आफ्नो िडा सलमलिको अध्र्ि भई कार्य गने 

(ख) िडा सलमलिका सिस्र्हरुिाई िडा सलमलिको कामको बाँडफाँड गरी सहजीकरर् िर्ा 
पररचािन गने 

(ग) कार्यपालिकाको सिस्र् भई कार्य गने 

(घ) िडाको विकास र्ोजना, बजेट िर्ा कार्यिमहरु कार्ायन्िर्न गने गराउने िर्ा स्िीकृलिका 
िालग गाउँपालिकामा पेश गने 

(ङ) िडाबाट कार्ायन्िर्न हनुे र्ोजना िर्ा कार्यिमहरु कार्ायन्िन गने गराउने, लिनको अनगुमन 
गने िर्ा आिलधक समीिा गने गराउने 

(च) प्रचलिि नेपाि कानून बमोक्षजम आिश्र्क लसफाररस गने 

(छ) िोवकए बमोक्षजम िा गाउँपलिका अध्र्ििे िोकेका अन्र् कार्य गने 

(२) िडाध्र्ििे आफ्नो अनपुक्षस्र्लिमा सम्बक्षन्धि िडा सलमलिको ज्रे्ष्ठ सिस्र्िाई कार्यिाहक 
िोकी सोको जानकारी गाउँ कार्यपालिकािाई दिनपुनेछ । 

 

४. सिस्र्को काम, कियव्र् र अलधकारः (१) कार्यपालिकाको सिस्र्को काम, कियव्र् र अलधकार 
िेहार् बमोक्षजम हनुेछः- 

(क) कार्यपालिकाको बैठकमा भाग लिन े

(ख) अध्र्ििे िोकेको विषर्गि िेत्रको संर्ोजक िा अध्र्ि भई िोवकएको कार्य गने 

(ग) अध्र्ि िोकेका अन्र् कार्य गने 

(२) सिस्र्िे गाउँपालिका िेत्र बावहर जाँिा अध्र्ििाई जानकारी दिई जान ुपनेछ । 

 

५. िडा सिस्र्को काम, कियव्र् र अलधकारः (१) िडा सिस्र्को काम, कियव्र् र अलधकार िेहार् 
बमोक्षजम हनुेछः 



 
 

(क) िडा सलमलिको बैठकमा भाग लिने 
(ख) िडा अध्र्िको अनपुक्षस्र्लिमा िडाअध्र्ििे िोके बमोक्षजम कार्यिाहक िडा अध्र्ि भई 

कार्य गने 

(ग) िडा अध्र्ििे िोकेका अन्र् कार्य गने 

(२) िडा सिस्र्िे गाउँपालिका िेत्र बावहर जाँिा िडा अध्र्िमाफय ि कार्यपालिकािाई जानकारी दिन ु
पनेछ । 
  



 
 

अनसूुची -५ 

विषर्गि सलमलिहरुको वििरर् 

(लनर्म ४ को उपलनर्म (६) सँग सम्बक्षन्धि) 

(क) साियजलनक सेिा िर्ा िमिा विकास सलमलि 

(ख) आलर्यक विकास सलमलि 

(ग) सामाक्षजक विकास सलमलि 

(घ) पूिायधार विकास सलमलि 

(ङ) िािािरर् िर्ा विपद् व्र्िस्र्ापन सलमलि 

(च) विधेर्क सलमलि 

 

 

 

 

 

 

 प्रम णीकरण नमनत : २०७४/०४/०२  आज्ञ ले], 

चन्द्र प्रक श बसे्नत 

प्रमुख प्रश सकीय अनिकृत 

 

  



 
 

भाग – २ 

माईजोगमाई गाउँपालिका 

सम्वत् २०७४ स लको ननयम वली नं. २ 

 

 

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पािन ) लनर्माििी, २०७४ 

प्रस्िािना  

 

नेपािको संविधानको धारा २१८ िे दिएको अलधकार प्रर्ोग गरी माईजोगमाई गाउँपालिकाको गाउँ 
कार्यपालिकािे आफ्नो कार्यसम्पािनको िालग लमलि २०७४।०३।२८ को लनर्यर् अनसुार र्ो 
लनर्माििी बनाएको छ। 

पररच्छेि १ 

प्रारक्षम्भक 

 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) र्स लनर्माििीको नाम "माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिका 
(कार्यसम्पािन)  लनर्माििी, २०७४" रहेको छ ।  

 (२) र्ो लनर्माििी िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ ।  

२. पररभाषा:  विषर् िा प्रसङ्गिे अको अर्य निागेमा र्स लनर्माििीमा - 

(क)  "गाउँपालिका" भन्नािे म ईजोगम ई गाउँपालिका सम्झन ुपछय । 

(ख)  "कार्यपालिका" भन्नािे गाउँ कार्यपालिका सम्झन ुपछय । 

(ग)  "िडा सलमलि" भन्नािे गाउँपालिकाको िडा सलमलि सम्झन ुपछय । 

(घ)  "अध्र्ि" भन्नािे गाउँ कार्यपालिकाको अध्र्ििाई सम्झन ुपछय । 

(ङ)  "उपाध्र्ि" भन्नािे गाउँ कार्यपालिकाको उपाध्र्ििाई सम्झन ुपछय । 

(च)  "िडाअध्र्ि" भन्नािे गाउँ माईजोगमाई गाउँपालिकाको िडाको िडा अध्र्ििाई सम्झन ु
पछय । 

(छ)  "कार्यकारी अलधकृि" भन्नािे गाउँपालिकाको कार्यकारी अलधकृि सम्झन ुपछय । 

(ज)  "सिस्र्" भन्नािे कार्यपालिकाको सिस्र् सम्झन ु पछय र सो शब्ििे कार्यपालिकाको 
अध्र्ि, उपाध्र्ि िर्ा िडाअध्र्ि समेििाई जनाउँछ । 



 
 

(झ)  "सभा" भन्नािे गाउँ सभािाई सम्झन ुपछय । 

(ञ)  "कार्यलबभाजन लनर्माििी" भन्नािे माईजोगमाई गाउँपालिकाको कार्यलबभाजन 
लनर्माििी, २०७४ सम्झन ुपछय । 

(ट)  "िडा सक्षचि" भन्नािे िडा सलमलिको सक्षचिको कामकाज गनय खवटएको कमयचारी सम्झन ु
पछय । 

३. कामको फर् यर्ौटः (१) गाउँ कार्यपालिकाको कार्यसम्पािन र कामको फर् यर्ौट र्स 
लनर्माििीमा भएको व्र्िस्र्ा बमोक्षजम हनुेछ ।  

 (२) उपलनर्म (१) बमोक्षजमको कामको फर् यर्ौट गिाय िोवकएको अलधकारी िा लनकार्बाट 
गनुयपनेछ । 

          

पररच्छेि २ 

अध्र्िबाट कामको फर् यर्ौट 

 

४.  अध्र्ििे सम्पािन गने कामः (१) संविधान र अन्र् प्रचलिि काननुको अलधनमा रही 
गाउँपालिकाको सामान्र् लनिेशन, लनर्न्त्रर् र सञ्चािन गने प्रमखु क्षजम्मेिारी अध्र्िको हनुेछ 
। 

(२) प्रचलिि काननुमा कार्यपालिकाको अध्र्ििे गने भलन वकटान भएका कामहरु लनज स्िरं् 
िा लनजबाट अलधकार प्रत्र्ार्ोजन भए बमोक्षजम सम्पािन हनुेछ । 

(३) उपलनर्म (२) मा जनुसकैु कुरा िेक्षखएको भए िापलन प्रचलिि कानूनमा अध्र्ििे गने 
भनी वकटान नभएको कामको सम्बन्धमा कार्यपालिकाबाट सम्पािन हनुे कार्यको सामान्र् 
रेखिेख, सञ्चािन र लनर्न्त्रर् गने क्षजम्मेिारी अध्र्िको हनुेछ । 

(४) उपलनर्म (१) बमोक्षजमको क्षजम्मेिारी परुा गने िममा अध्र्ििे कार्यपालिका अन्िगयिका  

लनकार्हरूमा प्रचलिि कानून िर्ा स्िीकृि नीलि िर्ा लनर्यर् अनरुूप कार्य सञ्चािन भईरहेको 
छ, छैन लनरीिर् गने, िडा सलमलिहरू बीच समन्िर् गने, विषर्गि शाखा कार्ायिर्हरूिाई 
लनिेशन दिने र आिश्र्किा अनसुार कामको प्रगलि वििरर् लिने कार्य गनय सक्नेछ । 

(५) अध्र्ि कुनै कारर्िश उपक्षस्र्ि नरहेको अिस्र्ामा र्स लनर्माििी बमोक्षजम अध्र्ििे  
गनुयपने काम उपाध्र्ि िा लनजको समेि अनपुक्षस्र्लिमा अध्र्ििे िोकेको कार्यपालिकाको 
सिस्र्िे त्र्स्िो काम सम्पािन गनय सक्नेछ । 



 
 

िर, प्रचलिि कानूनमा अन्र्र्ा व्र्िस्र्ा भएकोमा सोही व्र्िस्र्ा बमोक्षजम हनुेछ । 

(६) कार्यपालिकाको कुनै सिस्र् अनपुक्षस्र्ि भएमा त्र्स्िो सिस्र्िे गनुयपने कामको िालग 
अध्र्ििे अको सिस्र्िाई क्षजम्मेिारी िोक्न सक्नेछ । 

५. अध्र्ििे लनर्यर् गनुयपनेः (१) सभा र कार्यपालिकामा पेश हनुे विषर् िाहेक िईु िा िईु भन्िा 
बढी िडासलमलि र विषर्गि शाखाहरूबीच कुनै विषर्मा मिभेि हनु गएमा अध्र्ििे गरेको 
लनर्यर् अक्षन्िम हनुेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोक्षजम मिभेि भएको लबषर् लनर्यर्का िालग कार्यकारी अलधकृििे 
 अध्र्ि समि पेश गनुयपनेछ । 

(३) सभा िा कार्यपालिकामा पेश हनुे विषर् बाहेकका सहकार्य िर्ा समन्िर्का िालग प्रिेश 
िा संघमा पेश गनुय पने विषर्का सम्बन्धमा अध्र्ििे गरेको लनर्यर् अक्षन्िम हनुेछ । 

 

६.  अलधकार प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नःे (१) कर िगाउने, कर छुट दिने िा ऋर् लिने जस्िा विषर् 
 र सभामा पेश गनुयपने बाहेकका अन्र् विषर्मा कार्यपालिकािे अध्र्ि िा उपाध्र्ि िा 
सिस्र्िाई अलधकार प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नेछ । 

 (२) अध्र्ििे प्रचलिि कानून बमोक्षजम आफूिाई प्राप्त अलधकारमध्रे् कुनै अलधकार उपाध्र्ि 
िा  सिस्र् िा कार्यकारी अलधकृि, विषर्गि शाखाका प्रमखु िा िडा अध्र्ििाई प्रत्र्ार्ोजन 
गनय सक्नेछ । 

(३) उपलनर्म (१) र (२) बमोक्षजम प्रत्र्ार्ोक्षजि अलधकारको प्रर्ोग गरी सम्पािन गररएका 
कामको विषर्मा सम्बक्षन्धि अलधकारीिे कार्यपालिका समि मालसक रूपमा प्रगलि वििरर् पेश 
गनुय पनेछ । 

(४) आफूिाई प्रत्र्ार्ोक्षजि अलधकारको क्षजम्मेिारीपूियक प्रर्ोग गनुय सम्बक्षन्धि अलधकारीको 
कियव्र् हनुेछ । 

 

पररच्छेि ३ 

गाउँ कार्यपालिकाबाट कामको फर् यर्ौट 

 

७.  कार्यपालिकामा पेश गनुयपने विषर्ः (१) अनसुचुी-१ मा उल्िेक्षखि विषर्हरूको लनर्यर् गिाय 
कार्यकारी अलधकृििे अध्र्िको लनिेशन अनसुार गाउँ कार्यपालिकामा प्रस्िाि पेश गनुय पनेछ 
। 



 
 

(२) उपलनर्म (१) मा िेक्षखएको विषर्मध्रे् कुनै विषर्मा लनर्म २१ बमोक्षजम गदठि सलमलिबाट 
 लनर्यर् लिनसक्ने गरी कार्यपालिकािे क्षजम्मेिारी समु्पन सक्नेछ । 

(३) उपलनर्म (१) बमोक्षजम अध्र्ििे अन्र्र्ा आिेश दिएमा बाहेक गाउँ कार्यपालिकाको 
बैठकमा पेश हनु ेप्रस्िाि सामान्र्िर्ा अनसूुची-२ बमोक्षजमको ढाँचामा कार्यकारी अलधकृििे 
पेश गनेछ । 

(४) उपलनर्म (३) बमोक्षजमको प्रस्िािमा कुनै शाखाको रार् समािेश हनु आिश्र्क िेखेमा 
 कार्यकारी अलधकृििे सम्बक्षन्धि शाखाको रार् समेि समािेश गरी पेश गनेछ ।   

 

८.  प्रस्िाि सार् संिग्न हनुपुने कागजािः (१) लनर्म ६ को उपलनर्म (३) बमोक्षजम कार्यपालिकाको 
बैठकमा लनर्यर्ार्य कुनै विषर् पेश गनुयपिाय विषर्गि शाखा िा िडा सलमलिको कार्ायिर्िे सो  
विषर्सँग आिश्र्क वििरर् समािेश गरी प्रस्िाि िर्ार गरी कार्यकारी अलधकृि समि पेश 
गनुय पनेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोक्षजम पेश भएको प्रस्िाि र सो सार् पेश भएका कागजािहरू 
कानूनसम्मि छन ् छैनन ्जाँच गरी कानूनसम्मि नभएमा लनर्लमि िा कानूनसम्मि बनाउने 
क्षजम्मेिारी कार्यकारी अलधकृिको हनुेछ । 

(३) उपलनर्म (१) बमोक्षजम पेश भएको प्रस्िाि कार्यकारी अलधकृििे अध्र्िको स्िीकृि लिई 
प्रार्लमकिािम समेि लनधायरर् गरी लनर्यर्को िालग कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गनुय पनेछ । 

 

९.  कार्यसूचीको वििरर्ः (१) कार्यपालिकाको बैठकमा छिफि हनुे विषर्को कार्यसूची लनर्म ८ 
बमोक्षजम प्राप्त प्रस्िािहरूको आधारमा कार्यकारी अलधकृििे अध्र्िको लनिेशन बमोक्षजम िर्ार 
गनेछ । 

िर, अध्र्ििे अन्र्र्ा आिेश दिएकोमा प्रस्िािको रूपमा पेश नभएको विषर्िाई पलन 
छिफिको कार्यसूचीमा समािेश गनय सवकनेछ । 

(२) बैठकको कार्यसूची सामान्र्िः कार्यपालिकाको बैठक बस्नभुन्िा िीन दिन अगािै कार्यकारी 
अलधकृििे सबै सिस्र्हरूिाई उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

िर, विषर्को गक्षम्भरिा हेरी कार्यपालिकाको बैठकमा छिफि हनुे प्रस्िाि वििरर् नगरी 
मौक्षखक सूचनाको आधारमा पलन छिफि गनय सवकनेछ । 

 



 
 

१०.  कार्यपालिकाको बैठकः (१) कार्यकारी अलधकृििे अध्र्िको लनिेशनमा कार्यपालिकाको बैठक 
बोिाउनेछ । 

(२) कार्यकारी अलधकृि कार्यपालिकाको सक्षचिको रूपमा िैठकमा उपक्षस्र्ि हनुेछ । 

(३) अध्र्ििे कार्यपालिकाको बैठकको अध्र्ििा गनेछ । 

(४) कार्यपालिकाको बैठकको कार्यसूची, लमलि, समर् र स्र्ानका सम्बन्धमा कम्िीमा िीन दिन 
अगािै अध्र्िको लनिेशन अनसुार कार्यपालिकाका सबै सिस्र्िाई कार्यकारी अलधकृििे सूचना 
दिन ुपनेछ । 

(५) कार्यपालिकाको बैठकमा कम्िीमा ५१ प्रलिशि सिस्र् उपक्षस्र्ि हनुपुनेछ । 

(६) उपलनर्म (५) मा जनुसकैु कुरा िेक्षखएको भए िापलन उपलनर्म (४) बमोक्षजमको सूचना 
हुँिाहुँिै पलन ५१ प्रलिशि सिस्र् उपक्षस्र्ि नभई गर्परुक सं्र्ा पगु्न नसकेमा िोश्रो पटकको 
बैठकमा एक चौर्ाई सिस्र् उपक्षस्र्ि भएमा पलन बैठक बस्न सक्नेछ । 

(७) कार्यपालिकाको बैठक सम्बन्धी अन्र् कार्यविलध कार्यपालिकािे लनधायरर् गरे बमोक्षजम हनुेछ 
। 

 

११.  बैठकको लनर्यर्ः (१) सामान्र्िः कार्यपालिकाको बैठकको लनर्यर् सियसम्मि रूपमा हनुेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोक्षजम सियसम्मि लनर्यर् हनु नसकी मि विभाजन हनु ेअिस्र्ा भएमा 
अध्र्ि सवहि बहमुि सिस्र्िे गरेको लनर्यर् बैठकको लनर्यर् मालननेछ । 

 

१२.  लनर्यर्को अलभिेखः (१) कार्यकारी अलधकृि कार्यपालिकाको बैठकमा उपक्षस्र्ि हनुेछ र 
कार्यपालिका बाट भएका लनर्यर्को अलभिेख िर्ार गनेछ । 

(२) बैठकको लनर्यर्को अलभिेख छुटै्ट लनर्यर् पकु्षस्िकामा राख्नपुनेछ । 

(३) उपलनर्म (२) बमोक्षजमको लनर्यर् पकु्षस्िका कार्यकारी अलधकृिको क्षजम्मामा रहनेछ । 

 

१३.  लनर्यर् प्रमाक्षर्ि िर्ा वििरर् गनेः (१) गाउँ कार्यपालिका बैठकको लनर्यर् कार्यकारी अलधकृििे 
िईु दिनलभत्र प्रमाक्षर्ि गनेछ । 

(२) कार्यकारी अलधकृििे उपलनर्म (१) बमोक्षजम प्रमाक्षर्ि भएको लनर्यर्को प्रलि िीन दिन 
लभत्र गाउँ कार्यपालिकाका सिस्र्, विषर्गि शाखा र िडा सलमलििाई उपिब्ध गराउन ुपनेछ 
। 

िर कानून बमोक्षजम गोप्र् राख्न ुपने विषर्का लनर्यर् िर्ा सूचनाको जानकारी दिनपुने छैन । 



 
 

 

१४.  लनर्यर्को कार्ायन्िर्नः (१) अनसूुची १ मा िेक्षखएका विषर्हरुमा कार्यपालिकाबाट लनर्यर् भएपलछ 
सम्िक्षन्धि पिालधकारी िा लनकार्िे कार्ायन्िर्न गनुयपनेछ । 

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

(३) उपलनर्म (२) बमोक्षजम अनगुमन गिाय िा गराउँिा लनर्यर् कार्ायन्िर्न भएको निेक्षखएमा 
सोको कार्ायन्िर्न गनय सम्बक्षन्धि व्र्क्षि िा लनकार्िाई अध्र्ििे आिश्र्क लनिेशन दिन 
सक्नेछ । 

 

१५. कार्यपालिकाको सलमलि गठनः (१) कार्यपालिकािे कार्यपालिकामा लनर्यर्को िालग पेश भएका 
प्रस्िािमा लनर्यर् गनुयपूिय आिश्र्किा अनसुार रार्, सल्िाह र सझुाि लिनका िालग िेहार् 
बमोक्षजमका सलमलि रहनेछन ्:- 

(क) साियजलनक सेिा िर्ा िमिा विकास सलमलि 

(ख) आलर्यक विकास सलमलि 

(ग) सामाक्षजक विकास सलमलि 

(घ) पूिायधार विकास सलमलि 

(ङ) िािािरर् िर्ा विपद् व्र्िस्र्ापन सलमलि 

(च) लबधेर्क सलमलि 

(२) उपलनर्म (१) बमोक्षजमका कार्यपालिका सलमलिमा रहने संर्ोजक अध्र्ििे िोके बमोक्षजम 
र सिस्र्हरु कार्यपालिकािे िोके बमोक्षजम रहने छन ्। 

 

(३) सलमलििे आिश्र्किा अनसुार सम्बक्षन्धि सलमलिमा नरहेको सिस्र् िा अन्र् कुनै विशेषज्ञ 
िा अलधकारीिाई सलमलिको बैठकमा आमन्त्रर् गनय सक्नेछ । 

(४) सलमलिको बैठकमा अध्र्ि स्िरं् उपक्षस्र्ि भएको अिस्र्ामा लनजबाट र अन्र् अिस्र्ामा 
सलमलिका संर्ोजकबाट बैठकको अध्र्ििा हनुछे ।सलमलिको संर्ोजकको अनपुक्षस्र्लिमा 
बैठकको अध्र्ििा बैठकमा उपक्षस्र्ि सिस्र्हरुमध्रे् ज्रे्ष्ठ सिस्र्िे गनेछ । 

(५) कार्यकारी अलधकृि िा लनजिे िोकेको अलधकृििे सलमलिको बैठकमा उपक्षस्र्ि भई 
लनर्यर्को अलभिेख िर्ार गरी प्रमाक्षर्ि गनेछ । 



 
 

(६) उपलनर्म (१) बमोक्षजमका सलमलिहरुको कार्यिेत्र अनसुचुी-३ मा उल्िेख भए बमोक्षजम 
हनुेछ । 

 

 १६.  कार्यभार मिु भएपलछ कागज वफिाय गनुयपनेः जनुसकैु कारर्बाट आफ्नो पिबाट मिु भएको 
सिस्र्िे पिमिु भएको साि दिनलभत्र आफ्नो क्षजम्मामा रहेका सम्पूर्य कागजाि िर्ा अन्र् 
कुनै सम्पक्षत्त भए सो समेि ित्काि कार्यपालिकामा बझुाई सोको लनस्सा लिन ुपनेछ । 

 

१७.  प्रििा िर्ा सूचना अलधकारी िोक्नःे (१) कार्यपालिकािे आफूिे सम्पािन गरेका कार्य िा 
लनर्यर्हरु साियजलनक जानकारीमा ल्र्ाउन कुनै सिस्र्िाई प्रििा िोक्नेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोक्षजम िोवकने प्रििािे कार्यपालिकाको िफय बाट जारी गनुयपने साियजलनक 
महत्िको सूचना, ििव्र्, विज्ञलप्त आदि साियजलनक गने कार्य समेि गनय सक्नेछ । 

(३) कार्यकारी अलधकृििे कुनै एक अलधकृििाई सूचना अलधकारी िोक्नेछ । 

(४) उपलनर्म (३) बमोक्षजम िोवकने सूचना अलधकारीिे कार्यपालिकासँग सम्बक्षन्धि सूचना 
कानून बमोक्षजम प्रिाह गनेछ । 

 

पररच्छेि ३ 

कार्यकारी अलधकृि, विषर्गि शाखा, िडा सलमलिबाट कामको फर् यर्ौट 
  

१८.  कार्यकारी अलधकृिको काम, कियव्र् र अलधकारः (१) गाउँपालिकाको कार्यकारी अलधकृि गाउँ 
कार्यपालिकाको सक्षचि हनुछे । 

(२) प्रचलिि कानून िर्ा र्स लनर्माििीको अधीनमा रही अध्र्िको लनिेशन र मािहिमा रही 
गाउँ कार्यपालिकाको सक्षचिको प्रमखु काम र कियव्र् िेहार् बमोक्षजम हनुेछ । 

(क)  गाउँ कार्यपालिका िर्ा गाउँ सभाबाट भएका लनर्यर्हरु कार्ायन्िर्न गने गराउने र सोको 
अनगुमन गने । 

(ख)  अध्र्ििाई गाउँ सभा र कार्यपालिका िर्ा सो अन्िगयिका लनकार्हरुको महत्चपरु्य 
काम कारिाहीहरुको विषर्मा समर् समर्मा जानकारी गराउने । 

(ग)  गाउँ कार्यपालिका अन्िगयिका सबै लनकार्हरुको काम कारिाहीिाई चसु्ि र प्रभािकारी 
बनाउन आिश्र्क लनिेशन दिने, अनगुमन र सपुररिेिर् गने । 



 
 

(घ)  प्रचलिि कानून बमोक्षजम गाउँ कार्यपालिकाको प्रशासलनक िर्ा आलर्यक कार्य सम्पािन 
गने गराउने । 

(ङ)  प्रचलिि कानूनिे िोकेका अन्र् कामहरु गने । 

 

१९.  अलधकार प्रत्र्ार्ोजनः (१) कार्यकारी अलधकृििे आफुिाई प्राप्त अलधकारमध्रे् कुनै अलधकार 
विषर्गि शाखा, उपशाखा िा गाउँपालिकाको कुनै अलधकृि कमयचारी िा िडा सक्षचििाई 
प्रत्र्ार्ोजन गरी कार्य सम्पािन गनय सक्नेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोक्षजम अलधकार प्रत्र्ार्ोजन लिक्षखि रुपमा हनु ु पनेछ र एकपटक 
प्रत्र्ार्ोजन गरेको अलधकार विशेष कारर् परी वफिाय लिन ुपने भएमा सो को औक्षचत्र् सवहिको 
जानकारी अध्र्िमाफय ि कार्यपालिकािाई गराउन ुपनेछ । 

(३) आफूिाई प्रत्र्ार्ोक्षजि अलधकार प्रर्ोग गनुय सम्बक्षन्धि अलधकारीको कियब्र् हनुेछ । 

  

२०.  िडा सलमलिबाट कामको फर् यर्ौटः (१) गाउँ कार्यपालिका (कार्यविभाजन) लनर्माििी, २०७४ 
मा भएको व्र्िस्र्ा अनरुुप िडा सलमलिबाट गररने कामहरु िडा अध्र्ि िा लनजको लनिेशनमा 
सम्पािन गररनेछ । 

(२) एकभन्िा बढी िडासँग सरोकार राख्न ेविषर् िा िडा सलमलििे गने गरी स्पष्ट रुपमा वकटान 
नभएका विषर् िा स्िीकृि िावषयक कार्यिममा नसमेवटएका विषर्मा िडा सलमलििे गाउँ 
कार्यपालिकामा पेश गरी प्राप्त लनिेशन बमोक्षजम गनुयपनेछ । 

 

२१.  विषर्गि शाखाबाट कामको फर् यर्ौटः (१) नेपािको संविधान िर्ा प्रचलिि कानूनिे स्र्ानीर् 
िहमा हस्िान्िरर् भई आएका क्षशिा, स्िास््र्, कृवष, पशवुिकास, लसंचाई, खानेपानी िर्ा 
सरसफाई, स्र्ानीर् आलर्यक विकास, पूिायधार विकास िगार्िका अन्र् कार्यिमहरु र गाउँ 
कार्यपालिका कार्यविभाजन लनर्माििी, २०७४ बमोक्षजम विषर्गि शाखाबाट सञ्चािन हनु े
कामहरु कार्यपालिकाको लनर्यर्को अलधनमा रही विषर्गि शाखा प्रमखुको लनिेशन र लनर्न्त्रर्मा 
सम्पािन गररनेछ । 

(२) गाउँपालिकािे आफ्नो संक्षचि कोषबाट सञ्चािन गने विषर्गि िेत्रसँग सम्बक्षन्धि विषर्का 
सबै कार्यिम उपलनर्म (१) बमोक्षजमका विषर्गि शाखा माफय ि कार्ायन्िर्न गनेछ । 

 



 
 

२२.  कार्यकारी अलधकृिबाट कामको फर् यर्ौटः (१) कार्यपालिकािे गने भलन िोवकएका कामहरुमध्रे् 
िडा सलमलि र विषर्गि शाखाबाट सम्पािन गने गरी वकटान गररएका काम बाहेकका अन्र् 
सबै कामहरु िर्ा संघ र प्रिेश िहबाट प्रत्र्ार्ोजन भएका कामहरु अध्र्िको सामान्र् 
लनिेशनमा रही कार्यकारी अलधकृिबाट सम्पािन हनुेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोक्षजम गररने कामहरु कार्यकारी अलधकृििे गाउँपालिकाको विषर्गि 
शाखा िर्ा िडा कार्ायिर् माफय ि सम्पन्न गराउन सक्नेछ ।लनजिे आफ्नो लनिेशन र लनर्न्त्रर्मा 
सम्पािन गरेका कामहरुको प्रगलि वििरर् लनर्लमि रूपमा अध्र्ि समि र आिलधक रूपमा 
कार्यपालिका समि प्रस्ििु गनुयपनेछ । 

(३) प्रचलिि कानूनमा कार्यपालिका िा अध्र्िबाट प्रत्र्ार्ोजन भएका कामहरू कार्यकारी 
अलधकृििे सम्पािन गनेछ । 

 

पररच्छेि ४ 

विविध 

 

२३.  परामशय लिन ुपनेः (१) िेहार्का विषर्मा लनर्यर् गनुय पूिय अध्र्ििे कार्यकारी अलधकृि माफय ि 
सम्बक्षन्धि शाखा (वित्त व्र्िस्र्ापन शाखा, र्ोजना शाखा, प्रशासन शाखा, कानूनसँग सम्बक्षन्धि 
शाखा) को परामशय लिन ुपनेछ । 

 स्िीकृि िावषयक कार्यिम भन्िा बाहेकका कार्यिम सञ्चािन गने विषर् 

 स्िीकृि िावषयक कार्यिममा हेरफेर िा संशोधन गने विषर् 

 अन्र् लनकार्सँगको समन्िर्मा कार्यसञ्चािन गने विषर् 

 नर्ाँ लनर्म, आिेश, लनिेक्षशका िा कार्यविलध जारी गनुय पने विषर्  

 कर, शलु्क, िस्िरु सम्बक्षन्ध विषर् 

 

(२) उपलनर्म (१) बमोक्षजम लनर्यर् भएका विषर्हरु कार्यपालिका िा गाउँ सभामा छिफिका 
िालग प्रस्ििु गररनेछ । 

 

२४.  विधेर्क सम्बन्धी कार्यलबलधः (१) गाउँ कार्यपालिकाको िफय बाट सभा समि प्रस्ििु गररन े
विधेर्कको मस्र्ौिा स्िीकृलिको िालग कार्यकारी अलधकृििे अध्र्ि माफय ि कार्यपालिकाको 
बैठकमा पेश गनुय पनेछ । 



 
 

(२) उपलनर्म (१) बमोक्षजम विधेर्क िजुयमा गनयको िालग एक विधेर्क सलमलि रहने छ । 
विधेर्क मस्र्ौिा गनय कार्यकारी अलधकृििे आिश्र्क व्र्िस्र्ा लमिाउने छ । 

(३) उपलनर्म (१) बमोक्षजम पेश भएको विधेर्कको मस्र्ौिामा गाउँ कार्यपालिकाको स्िीकृलि 
प्राप्त भएपलछ अध्र्ििे सभा समि पेश गनुय पनेछ । 

 

२५.  श्रोि अनमुान सलमलि, राजस्ि र व्र्र्को अनमुान (बजेट) र कर सम्बक्षन्ध प्रस्िािः (१) प्रत्रे्क 
िषय गाउँ कार्यपालिकाको िावषयक बजेट िर्ार गनयको िालग अध्र्िको संर्ोजकत्िमा श्रोि 
अनमुान सलमलि िर्ा कार्यपालिकाको सिस्र्को संर्ोजकत्िमा कार्यिम िर्ा बजेट िजुयमा 
सलमलि गठन हनुेछ । 

(२) उपलनर्म (१) बमोक्षजमका सलमलिमा रहने सिस्र् िर्ा सिस्र् सक्षचबिे कार्यपालिकािे 
िोके बमोक्षजम हनुेछ । 

(३) उपलनर्म (१) बमोक्षजम गदठि सलमलििे िर्ार गरेको बजेट िर्ा कार्यिम विलनर्ोजन 
विधेर्कको रूपमा अध्र्ि िा लनजिे िोकेको आलर्यक िेत्र हेने कार्यपालिकाको सिस्र्माफय ि 
गाउँ सभामा पेश गररनेछ ।  

(४) उपलनर्म (३) बमोक्षजम पेश भएको विलनर्ोजन विधेर्क सभाबाट स्िीकृि भई 
अध्र्िबाट प्रमाक्षर्करर् भएपलछ िाग ुहनुेछ । 

 

२६.  गोपलनर्िा राख्न ुपनेः कुनै पलन सिस्र्िे आफू पिमा बहाि छँिा गरेको काममा गोपलनर्िा 
राख्न ुपने विषर्मा पिमा िहाि रहेको अिलधमा िा पिमा नरहेको अिस्र्ामा समेि अलधकार 
प्राप्त अलधकारीिाई बाहेक अन्र् कसैिाई कुनै वकलसमिे जानकारी दिन िा प्रकट गनय हिैुन । 

िर, प्रचलिि कानूनिे गोप्र् राख्न नपने भलन िोवकएका विषर्मा जानकारी दिन र्स लनर्मिे 
िाधा परु् र्ाएको मालनने छैन ।  

 

२७.  समन्िर् गनेः कार्यपालिकािे आफूिे सम्पािन गने कामको लसिलसिामा आिश्र्किा अनसुार 
िेहार्का लनकार्हरुसँग समन्िर् गनय सक्नेछ :- 

(क) न्र्ावर्क सलमलि,  

(ख) अन्र् स्र्ानीर् िह, 
(ग) क्षजल्िाक्षस्र्ि सरुिा लनकार्हरू, 
(घ) क्षजल्िाक्षस्र्ि प्रिेश िर्ा संघका सरकारी कार्ायिर्हरु, 



 
 

(ङ) क्षजल्िा समन्िर् सलमलि, 
(च) प्रिेश क्षस्र्ि गाउँपालिका हेने विभाग, मन्त्रािर्, 
(छ) संघको संघीर् मालमिा हेने मन्त्रािर् र 

(ज) अन्र् आिश्र्क संघ, संस्र्ा िा लनकार्हरु । 

 

२८.  बैठकमा भाग लिन नहनुःे कार्यपालिकाको बैठकमा कुनै सिस्र्को लनजी स्िार्य लनवहि रहेको 
विषर् उपर छिफि हनु ेभएमा त्र्स्िो सिस्र्िे भाग लिन हिैुन । त्र्स्िो अिस्र्ा भएमा 
सम्बक्षन्धि सिस्र्िे सोको जानकारी अध्र्ििाई गराउन ुपनेछ । 

 

२९.  सहर्ोग माग्न सक्नःे (१) कार्यपालिकािे लनर्म २७ मा उल्िेख भएका लनकार्हरुसंग 
आिश्र्किा अनसुार सहर्ोग लिन सक्नेछ । 

(२) उपलनर्म १ बमोक्षजम सहर्ोग गने क्षजम्मेिारी सम्बक्षन्धि सबैको हनुेछ । 

 

 

 

  



 
 

अनसूुची - १ 

गाउँ कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गनुयपने विषर्हरु 

(लनर्म ७ को उपलनर्म (१) सँग सम्बक्षन्धि) 
१.  सभामा पेश हनुे विधेर्क, 
२.  राजस्ि र व्र्र्को अनमुान (बजेट), परुक अनमुान र उधारो खचय, 
३.  कर सम्बक्षन्ध प्रस्िािहरु, 
४.  अध्र्ििे गाउँ कार्यपालिकामा पेश गनय लनिेशन दिएको विषर् िा गाउँ कार्यपालिकामा पेश गनुय 

पने भनी गाउँ कार्यपालिकािे लनर्यर् गरेको विषर् 

५.  प्रचलिि कानून बमोक्षजम जारी गनुयपने लनर्म, लनिेक्षशका, कार्यविलध िा आिेश, 
६.  गाउँपालिकािे जारी गने कुनै नीलि िा त्र्स्िो नीिकमा हनुे पररिियिन, 
७.  अल्पकािीन, मध्र्कािीन र िीघयकािीन समवष्टगि िा िेत्रगि विकास र्ोजना, कार्यिम, 

रर्नीलि लनधायरर् सम्बन्धी, 
८.  कार्ायिर् िा शाखाहरुको संगठन संरचनामा पररिियन िा स्र्ानान्िरर् सम्बन्धी, 
९.  रावष्ट्रर् िा अन्िरायवष्ट्रर् संस्र्ाहरुसँगको भलगनी सम्बन्ध स्र्ापना, 
१०.  गाउँपालिकािे लिने ऋर् िा बैिेक्षशक अनिुानमा सञ्चािन हनुे र्ोजनाको सम्झौिा सम्बन्धी, 
११.  गाउँपालिकाको प्रलिलनलधत्ि हनुे गरी गररने िईुपिीर् िा बहपुिीर् िािाय, सभा सम्मेिन िा 

सरकारी भ्रमर्मा भाग लिने िा प्रलिलनलध पठाउने, 
१२.  कार्यकारी अलधकृििाई वििेशमा हनुे गोष्ठी, अध्र्र्न अििोकन भ्रमर्मा पठाउने, 
१३.  गाउँपालिकाको कमयचारी िरबन्िी स्िीकृलि, सेिा सवुिधा सम्बन्धी कानून लनमायर् र पररिियन, 
१४.  स्र्ानीर् साियजलनक वििा लनधायरर् गने, 
१५.  प्रचलिि कानून बमोक्षजम गाउँ कार्यपालिकाबाट लनर्यर् हनुपुने भनी िोवकएका अन्र् विषर् । 

  



 
 

अनसूुची - २ 

प्रस्िािनाको ढाचँा 
(लनर्म २४ को उपलनर्म (१) संग सम्बक्षन्धि) 

माईजोगमाई गाउँपालिका 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, नर्ाबँजार  

इिाम क्षजल्िा, १ नं. प्रिेश नपेाि 

विषर् :- 

प्रस्िाि पेश गनय अध्र्िबाट स्िीकृि प्राप्त लमलि :- 

१. विषर्को संिीप्त व्र्होरा :- 

२. प्राप्त परामशय िर्ा अन्र् सान्िलभयक कुरा :- 

३. प्रस्िाि पेश गनुय पनायको कारर् र सम्बक्षन्धि शाखाको रार् :- 
४. लनर्यर् हनु ुपने व्र्होरा :- 
नोट : प्रस्िाि िर्ार गिाय िेहार्का कुराहरुमा ध्र्ान दिनपुने छ :- 

१.  "विषर्को संिीप्त व्र्होरा" अन्िगयि रहने वििरर् :- 
विषर्गि पषृ्ठभमूीमा र्सबारे कलडिे सनैु लनर्यर् भएको भए सोको विबरर्, प्रस्िाविि लनर्यर् 
कार्ायन्िर्न प्रकृर्ा, समर्ािलध, कार्यिेत्र, कार्ायन्िर्न गने लनकार् र िाग्ने आलर्यक िावर्त्ि भए 
सो समेि उल्िेख गरी कुनै र्ोजनाको विषर् भए सो बारे छोटकरी विबरर् उल्िेख गने । 

 

२.  "प्राप्त परामशय िर्ा अन्र् सान्िलभयक कुरा" अन्िगयि कार्यपालिका सलमलिहरु र अन्र् लनकार् 
िर्ा विशेषज्ञहरुिे कुनै परामशय दिएको भए सो समेि उल्िेख गने । सारै् विषर्संग सम्बक्षन्धि 
नक्शा, लडजाइन िा क्षचत्र भए सो समेि समािेश गने । कानूनी परामशय लिएको भए प्रलिलिपी 
समेि समािेश गने । 

 

३.  "प्रस्िाि पेश गनुय पनायको कारर् र सम्बक्षन्धि शाखाको रार्" अन्िगयि सम्बक्षन्धि विषर्मा आई 
परेको कदठनाई र समस्र्ा, प्रस्िाविि लनर्यर्को औक्षचत्र् र आिश्र्किा िर्ा त्र्सबाट पनय सक्ने 
प्रभाि समािेश गने । 

 

४.  "लनर्यर् हनु ुपने व्र्होरा" अन्िगयि जनु लबषर्मा जे जस्िो लनर्यर् हनु प्रस्िाि गररएको हो सोको 
स्पष्ट व्र्होरा राख्न े। 



 
 

अनसूुची - ३ 

कार्यपालिका सलमलिको कार्यिते्र 

(लनर्म १५ को उपलनर्म (१) संग सम्बक्षन्धि) 
 

क. साियजलनक सेिा िर्ा िमिा विकास सलमलिको कार्यिते्रः 
१. संगठन संरचना, िरबन्िी र कार्यवििरर् 

२. सशुासन र सेिा प्रिाह 

३. िमिा विकास सम्बन्धी विषर् 

 

ख. सामाक्षजक विकास सलमलिको कार्यिते्रः 
१. क्षशिा िर्ा खेनकुि सम्बन्धी 
२. विज्ञान िर्ा प्रविधी सम्बन्धी 
३. स्िास््र् िर्ा जनसं्र्ा सम्बन्धी 
४. िैंलगक समानिा र सामाक्षजक समािेक्षशकरर् सम्बन्धी 
५. सरकारी िर्ा गैर सरकारी संघ संस्र्ा सम्बन्धी 
 

ग. पूिायधार विकास सलमलिको कार्यिते्रः 
१. अल्पकािीन िर्ा िीघयकािीन नीलि, र्ोजना र कार्यिम सम्बन्धी 
२. उद्योग, िाक्षर्ज्र्, श्रम, रोजगार िर्ा बजार व्र्बस्र्ापन सम्बन्धी 
३. कृवष, लसंचाई, सहकारी र गररबी लनिारर् सम्बन्धी 
४. पर्यटन प्रिर्द्यन सम्बन्धी 
५. सूचना िर्ा संचार सम्बन्धी 
६. खानेपानी िर्ा सरसफाई, सडक िर्ा भौलिक र्ोजना र पूिायधार विकास सम्बन्धी 
७. विद्यिु र उजाय सम्बन्धी 
८. िस्िी विकास, शहरी र्ोजना र भिन लनमायर् सम्बन्धी 
 

घ. विधेर्क सलमलिको कार्यिते्रः 
१. गाउँ सभामा पेश हनुे विधेर्क सम्बन्धी 
२. गाउँ सभामा पेश हनुे लनर्म, विलनर्म, कार्यविधी सम्बन्धी 



 
 

३. कुनै कानूनी प्रश्न समािेश भएको नीलि िर्ा कार्यिम सम्बन्धी 
 

ङ. आलर्यक विकास सलमलिको कार्यिते्रः 
१. बजेट िर्ा स्रोि पररचािन सम्बन्धी 
२. कृवष विकास सम्बन्धी 
३. पश ुपंिी विकास सम्बन्धी 
४. नागररकको आर्आजयन सम्बन्धी 
५. स्रोिहरुको पवहचान सम्बन्धी 
 

च. िािािरर् िर्ा विपि व्र्िस्र्ापन सलमलिको कार्यिते्रः 
१. िािािरर् संरिर् िर्ा हररर्ािी प्रिियन सम्िन्धी 
२. फोहोर मैिा व्र्िस्र्ापन सम्िन्धी 
३. गाउँको सौन्िर्यिाको संरिर् िर्ा विकास सम्बन्धी 
४. िन संरिर् सम्बन्धी 
५. विपद् पूिय िर्ारी सम्बन्धी 
६. विपिको समर्मा गनुयपने कामहरु सम्िन्धी 
७. विपि पछालडको ब्र्िस्र्ापन सम्िन्धी 
८. िन, िािािरर् र भमूी व्र्िस्र्ापन 

 

 

 

 

 

प्रम णीकरण नमनत : २०७४/०४/०२  आज्ञ ले], 

चन्द्र प्रक श बसे्नत 

प्रमुख प्रश सकीय अनिकृत 

  



 
 

भाग – २ 

माईजोगमाई गाउँपालिका 

सम्वत् २०७४ स लको ननयम वली नं. ३ 

 

माईजोगमाई गाउँपालिकाको लनर्यर् िा आिेश िा अलधकारपत्रको प्रमार्ीकरर् 
(कार्यविलध) लनर्माििी, २०७४ 

गाउँ कार्यपालिकाबाट स्िीकृि लमलिः २०७४/०३/२८ 

प्रस्िािना 
 

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको लनर्यर् िा आिेश र अलधकारपत्र िगार्िका  अन्र् केही लिखि 
प्रमार्ीकरर् गने विलध र  प्रविर्ािाई व्र्िक्षस्र्ि गनय िाञ्छनीर् भएकािे, 
नेपािको संविधानको धारा २१४ को उपधारा (५) बमोक्षजम माईजोगमाई गाउँकार्यपालिकािे िेहार्को 
लनर्माििी बनाएको छ । 

 

पररच्छेि १ 

प्रारम्भ 

 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) र्स लनर्माििीको नाम "माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकाको लनर्यर् िा 
आिेश र अलधकारपत्रको प्रमार्ीकरर् (कार्यविलध) लनर्माििी, २०७४ रहेको छ । 

 (२) र्ो लनर्माििी िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषाः विषर् िा प्रसङ्गिे अको अर्य निागेमा र्स लनर्माििीमाः- 

 (क) "अध्र्ि' भन्नािे गाउँ कार्यपालिकाको अध्र्ि सम्झन ुपछय । 

 (ख) "उपाध्र्ि' भन्नािे गाउँ कार्यपालिकाको उपाध्र्ि सम्झन ुपछय । 

 (ग) "कार्यपालिका" भन्नािे संविधानको धारा २१५ बमोक्षजम गदठि माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिका 
सम्झनपुछय । 

 (घ) "कार्यकारी अलधकृि" भन्नािे गाउँ कार्यपालिकाको कार्यकारी अलधकृि सम्झन ुपछय । 

 (ङ) "गाउँपालिका" भन्नािे संविधान बमोक्षजमको गाउँपालिका सम्झन ुपछय । 



 
 

 (च) "प्रमाक्षर्क प्रलि" भन्नािे लनर्यर् िा आिेश र अलधकारपत्र प्रमाक्षर्ि गनय अलधकारीिे हस्िािर 
गरेको सक्कि प्रलि सम्झन ुपछय । 

 (छ) "लिखि िा कागज" भन्नािे िेहार्का विषर्सँग सम्बक्षन्धि लनर्यर् िा आिेश िा ित्सम्बन्धी 
अलधकारपत्रसँग सम्बक्षन्धि लिखि िा कागज सम्झन ुपछय,- 

  (१) गाउँ कार्यपालिकािे बनाएको नीलि, लनर्म, लनिेक्षशका, कार्यविलध, 
  (२) गाउँ  कार्यपालिकािे जारी गरेको आिेश, 
  (३) गाउँ कार्यपालिकाद्वारा पाररि प्रस्िाि, 
  (४) गाउँ कार्यपालिकािे जारी गरेको अलधकारपत्र,  

  (५) गाउँ कार्यपालिकािे गरेको लनर्यर् 

  (६) गाउँ कार्यपालिकाबाट लनर्कु्षि हनुे पिको लनर्कु्षिपत्र, सरुिा िर्ा अिकाश पत्र 

  (७) गाउँ कार्यपालिकािे जारी गरेको सूचना िर्ा लसजयना गरेको ि्र्ाङ्क िा अलभिेख सम्बन्धी 
लिखि िा कागजाि 

  (८) प्रचलिि कानून बमोक्षजम प्रमार्ीकरर् गनुय पने अन्र् लिखि िा कागजाि 

 (ज) "सभा" भन्नािे संविधानको धारा २२२ बमोक्षजमको गाउँसभा सम्झन ुपछय । 

 (झ) "संविधान" भन्नािे नपेािको संविधानिाई सम्झन ुपछय । 

 (ञ) "सूचना िर्ा अलभिेख केन्र" भन्नािे गाउँपालिका अन्िगयि स्र्ापना भएको लनर्म ११ 
बमोक्षजमको सूचना िर्ा अलभिेख केन्र सम्झन ुपछय । 

 

पररच्छेि २ 

लिखि िा कागजािको प्रमार्ीकरर् कार्यविलध 

 

३. लनर्मको प्रमार्ीकरर् कार्यविलधः (१) कार्यपालिकािे बनाएको लनर्म कार्यपालिकाको बैठकबाट 
स्िीकृि भएपलछ अध्र्ििे प्रमार्ीकरर् गनेछ । 

 (२) अध्र्ििे उपलनर्म (१) बमोक्षजम प्रमार्ीकरर् गिाय नेपािी कागजमा िर्ार गररएको लनर्मको 
कम्िीमा चार प्रलिमा लमलि समेि उल्िेख गरी हस्िािार गनुयपनेछ र त्र्स्िो प्रमाक्षर्क प्रलिमध्रे् 
एक एक प्रलि िेहार् बमोक्षजमको लनकार्मा पठाउनपुनेछः- 

  (क) कार्यकारी अलधकृिको सक्षचिािर्मा, 
  (ख) सूचना िर्ा अलभिेख केन्रमा, 



 
 

  (ग) संघको संघीर् मालमिा हेने मन्त्रािर्मा, 
  (घ) प्रिेशको गाउँपालिका हेने लनकार् (मन्त्रािर् िा विभाग) मा, 
 (३) सूचना िर्ा अलभिेख केन्रिे उपलनर्म (२) बमोक्षजम प्रमार्ीकरर् भएका लनर्म प्रकाशन गरी 

गाउँपालिकाका सबै िडा कार्ायिर्मा पन्र दिनलभत्र पठाउनपुनेछ । 

 (४) र्स लनर्म बमोक्षजम प्रमार्ीकरर् भएको लनर्म कार्यकारी अलधकृििे सियसाधारर्को 
जानकारीको  िालग साियजलनक गने व्र्िस्र्ा लमिाउन ुपनेछ । 

४. नीलि, लनिेक्षशका िर्ा कार्यविलधको प्रमार्ीकरर्ः (१) कार्यपालिकािे बनाएको नीलि, लनिेक्षशका िर्ा 
कार्यविलध कार्यकारी अलधकृििे  िीन प्रलिमा हस्िािर गरी प्रमार्ीकरर् गनुय पनेछ । 

 (२) उपलनर्म (१) बमोक्षजम प्रमार्ीकरर् भएको प्रमार्ीक प्रलिमध्रे् एक प्रलि  कार्यकारी अलधकृिको 
सक्षचिािर्मा, एक प्रलि कार्ायन्िर्न गने सम्बक्षन्धि लनकार्मा र अको प्रलि सूचना िर्ा अलभिेख 
केन्रमा पठाई कार्ायन्िर्न िर्ा अलभिेखबर्द् गनुय पनेछ । 

 (३) सूचना िर्ा अलभिेख केन्रिे उपलनर्म (१) बमोक्षजम प्रमार्ीकरर् भएका नीलि, लनिेक्षशका 
िर्ा कार्यविलध सबै िडा कार्यिर्मा पठाउन ुपनेछ । 

 (४) र्स लनर्म बमोक्षजम प्रमार्ीकरर् भएको नीलि, लनिेक्षशका िर्ा कार्यविलध कार्यकारी अलधकृििे 
सियसाधारर्को जानकारीको िालग साियजलनक गने व्र्िस्र्ा लमिाउन ुपनेछ । 

 

५. कार्यपालिकाको लनर्यर् िर्ा प्रस्िािको प्रमार्ीकरर्ः (१) कार्यपालिकाको बैठकमा पेश हनुे प्रस्िाि 
र बैठकको लनर्यर् कार्यकारी अलधकृििे प्रमाक्षर्ि गनेछ । 

 (२) उपलनर्म (१) बमोक्षजम प्रमार्ीकरर् भएको आिेश िा अलधकारपत्रको प्रमाक्षर्क प्रलिमध्रे् एक 
प्रलि कार्ायन्िर्न गने सम्बक्षन्धि लनकार् िा अलधकारीिाई र अको प्रलि सूचना िर्ा अलभिेख 
केन्रमा पठाई अलभिेखिर्द् गनुयपनेछ । 

 (३) र्स लनर्म बमोक्षजम प्रमार्ीकरर् भएको आिेश िा अलधकारपत्र कार्यकारी अलधकृििे 
सियसाधारर्को जानकारीको िालग साियजलनक गने व्र्िस्र्ा लमिाउन ुपनेछ । 

 

६. आिेश िा अलधकारपत्रको प्रमार्ीकरर्ः (१) संविधान िा अन्र् प्रचलिि कानून बमोक्षजम 
कार्यपालिकाबाट जारी हनुे आिेश िा अलधकारपत्रको प्रमार्ीकरर् अध्र्ििे गनेछ । 



 
 

 (२) उपलनर्म (१) बमोक्षजम प्रमार्ीकरर् भएको आिेश िा अलधकारपत्रको प्रमाक्षर्क प्रलिमध्रे् एक 
प्रलि कार्ायन्िर्न गने लनकार् िा अलधकारीिाई र अको प्रलि सूचना िर्ा अलभिेख केन्रमा पठाई 
अलभिेखिर्द् गनुयपनेछ । 

 (३) र्स लनर्म बमोक्षजम प्रमार्ीकरर् भएको आिेश िा अलधकारपत्र कार्यकारी अलधकृििे 
सियसाधारर्को जानकारीको िालग साियजलनक गने व्र्िस्र्ा लमिाउन ुपनेछ । 

 

७. न्र्ावर्क सलमलिको लनर्यर् िा आिेशको प्रमार्ीकरर्ः (१) न्र्ावर्क सलमलिको लनर्यर् िा आिेश 
उि सलमलिका संर्ोजक र सबै सिस्र्िे प्रमाक्षर्ि गनेछन ्। 

 (२) न्र्ावर्क सलमलिका लनर्यर् िा आिेशको प्रमाक्षर्क प्रलि कार्यकारी अलधकृि िा लनजिे िोकेको 
सम्बक्षन्धि शाखाको कमयचारीिे संरिर् गनेछ । 

 (३) र्स लनर्म बमोक्षजम भएको लनर्यर् िा आिेशको नक्कि लिन चाहेमा सरोकारिािा व्र्क्षि िा 
संस्र्ािाई कार्यकारी अलधकृि िा लनजिे िोकेको कमयचारीिे नक्कि प्रलि प्रमाक्षर्ि गरी उपिब्ध 
गराउन ुपनेछ । 

 

८. सूचना िा ि्र्ाङ्क प्रमार्ीकरर्ः (१) स्र्ानीर्स्िरको सूचना िर्ा ि्र्ाङ्क, स्िीकृि िावषयक कार्यिम, 
र्ोजना िर्ा बजेट एिं कार्यर्ोजनाको प्रमार्ीकरर् कार्यकारी अलधकृििे गनेछ । 

 (२) गाउँपालिकामा रहेको सूचना िा ि्र्ाङ्क कसैिे माग गरेमा अलभिेखमा जनाई सम्बक्षन्धि शाखा 
प्रमखुिे प्रमखुिे प्रमाक्षर्ि गरी उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

 (३) र्स लनर्म बमोक्षजम कुनै सूचना, ि्र्ाङ्क िा लिखि िा कागजाि नेपाि सरकार िा प्रिेश 
सरकारिे माग गरेमा त्र्स्िो सूचना, ि्र्ाङ्क िा लिखि िा कागजाि कार्यकारी अलधकृििे 
प्रमाक्षर्ि गरी उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

 

९. अन्र् लिखि िा कागजािको प्रमार्ीकरर्ः (१) लनर्म ३,४,५,६,७ र ८ मा िेक्षखएिेक्षख बाहेक 
गाउँपालिकासँग सम्बक्षन्धि अन्र् लिखि  कागजािको प्रमार्ीकरर् गिाय कार्यपालिकाबाट भएका िा 
जारी भएका लिखि िा कागजािको प्रमार्ीकरर् कार्यकारी अलधकृिबाट हनुेछ । 

 (२) उपलनर्म (१) मा जनुसकैु कुरा  िेक्षखएको भए िापलन कुनै खास लिखि िा कागजाि 
प्रमार्ीकरर्का िालग गाउँपालिकाको कानूनबमोक्षजम कुनै खास अलधकारी िोवकएको रहेछ भने 
त्र्स्िो लिखि िा कागजाि त्र्स्िो अलधकारीबाट प्रमार्ीकरर् हनुेछ । 

 



 
 

१०. कार्यपालिकाबाट हनु ेलनर्कु्षि, सरुिा िर्ा अिकाशको प्रमार्ीकरर्ः (१) कार्यपालिकाबाट लनर्कु्षि 
हनुे पिको लनर्कु्षिपत्र, सरुिा िर्ा अिकाश पत्रको प्रमार्ीकरर् कार्यकारी अलधकृिबाट हनुेछ । 

 (२) गाउँपालिकाको विलभन्न सेिाको अलधकृि िा सो सरहको पि र स्र्ार्ी लनर्कु्षि हनुे अन्र् पिमा 
कार्यकारी अलधकृििे प्रमार्ीकरर् गरी लनर्कु्षिपत्र दिनेछ । 

 (३) गाउँपालिकाको विज्ञ सेिा िा करारमा लनर्िु हनुे पिमा कार्यकारी अलधकृि िा लनजिे 
अक्ष्िर्ारी दिएको सम्बक्षन्धि शाखा प्रमखुिे प्रमार्ीकरर् गरी लनर्कु्षिपत्र दिनेछ । 

 (४) र्स लनर्ममा िेक्षखएिेक्षख बाहेक गाउँपालिकाको कानून बमोक्षजम लनर्कु्षि हनुे अन्र् पिको 
लनर्कु्षि कार्यकारी अलधकृि िा लनजिे िोकेको अलधकारीद्वारा प्रमार्ीकरर् हनुेछ । 

 (५) र्स लनर्म बमोक्षजमको प्रमार्ीक प्रलि कार्यकारी अलधकृििे सरुक्षिि राख्न ुिा राख्न िगाउन ु
पनेछ । 

पररच्छेि ३ 

सूचना िर्ा अलभिेख व्र्िस्र्ापन सम्बन्धमा 
 

११. सूचना िर्ा अलभिेख केन्र रहनःे (१) गाउँ कार्यपालिकाबाट हनुे लनर्यर्, आिेश िगार्िका 
लिखि िा कागजािको प्रमार्ीक प्रलि िगार्िका सूचना िर्ा अलभिेख व्र्िस्र्ापन गनय गाउँ 
कार्यपालिकामा एक सूचना िर्ा अलभिेख केन्र रहनछे । 

 (२) उपलनर्म (१) बमोक्षजमको सूचना िर्ा अलभिेख केन्र र्स लनर्म बमोक्षजम प्रमार्ीकरर् भएका 
लिखि िा कागजािको सक्कि प्रमार्ीक प्रलि सरुक्षििसार् राख्नपुनेछ । 

 (३) उपलनर्म (१) बमोक्षजम सूचना िर्ा अलभिेख केन्रिे र्स लनर्म बमोक्षजम प्रमार्ीकरर् भएका 
महत्िपूर्य लिखि िा कागजािको माइिो वफल्म िर्ार गरी राख्नपुनेछ । 

 (४) उपलनर्म (१)  बमोक्षजमको सूचना िर्ा अलभिेख केन्रिे लिखि िा कागजािको लसिलसिेिार 
रुपमा संग्रह गरी अलभिेख राख्नपुनेछ । 

 

१२. अलभिेख व्र्िक्षस्र्ि गरी राख्न ुपनेः (१) र्स लनर्म बमोक्षजम प्रमार्ीकरर् भएको लिखि िा 
कागजािको गाउँ कार्यपालिकाको सम्बक्षन्धि विषर्गि शाखा िा सूचना िर्ा अलभिेख केन्रिे 
सरुक्षििसार् अलभिेखिर्द् गरी राख्नपुनेछ । 

 (२) उपलनर्म (१) बमोक्षजम अलभिेख रा्िा विद्यिुीर् प्रलि समेि सरुक्षिि गरी राख्न ुपनेछ । 

 



 
 

१३. साियजलनक गनुयपनेः र्स लनर्ममा जनुसकैु कुरा िेक्षखएको भए िापलन प्रचलिि कानूनिे गोप्र् 
राख्नपुने लिखि िा कागजाि भनी िोके बाहेकका अन्र् सबै लिखि िा कागजाि सियसाधारर्को 
जानकारीको िालग सूचना िर्ा अलभिेख केन्रिे साियजलनक रुपमा प्रकाशन गनुय पनेछ । 

 

 

 

 

पररच्छेि ४ 

विविध 

१४. अन्र् प्रचलिि कानून बमोक्षजम प्रमार्ीकरर् हनु े विषर्मा असर नपनेः कुनै लनर्यर् िा आिेश 
प्रमार्ीकरर् सम्बन्धमा प्रचलिि नेपाि कानूनमा छुटै्ट व्र्िस्र्ा भएकोमा त्र्स्िो विषर्मा र्स लनर्ममा 
िेक्षखएको कुनै कुरािे असर पाने छैन । 

 

१५. कार्यविलध बनाउन सक्नःे र्स लनर्मको उदे्दश्र् कार्ायन्िर्न गनय कार्यपालिकािे आिश्र्क कार्यविलध 
बनाउन सक्नेछ । 

 

१६. बचाऊः र्स अक्षघ स्र्ानीर् लनकार्बाट प्रचलिि कानून बमोक्षजम भए गरेका लनर्यर् िा आिेश िा 
ित्सम्बन्धी अलधकारपत्रको प्रमार्ीकरर् र्स  लनर्म बमोक्षजम भए गरेको मालननेछ । 

 

 
 

 

 

 

 प्रम णीकरण नमनत : २०७४/०४/०२  आज्ञ ले], 

चन्द्र प्रक श बसे्नत 

प्रमुख प्रश सकीय अनिकृत 

  



 
 

भाग – २ 

माईजोगमाई गाउँपालिका 

सम्वत् २०७४ स लको ननयम वली नं. ४ 

 

माईजोगमाई गाउँपालिकाका पिालधकारीहरुको आचारसंवहिा, २०७४ 

गाउँ कार्यपालिकाबाट स्िीकृि लमलिः २०७४/०३/२८ 

 

प्रस्िािना 
 

नेपािको संविधान बमोक्षजम सहकाररिा, सहअक्षस्ित्ि र समन्िर्का आधारमा संघीर् िोकिाक्षन्त्रक 
गर्िन्त्रात्मक शासन व्र्िस्र्ाको अभ्र्ास गिै सङ्ख घ, प्रिेश र स्र्ानीर् िहबीच समुधरु अन्िरसरकार 
सम्बन्ध कार्म गनय, स्र्ानीर् शासन व्र्िस्र्ामा जनिाको अर्यपूर्य सहभालगिा प्रिर्द्यन गिै बढी जनमखुी, 
सेिामखुी, जनउत्तरिार्ी, पारिशी िर्ा सशुासनर्िु स्र्ानीर् शासनको प्रत्र्ाभलूि गनय, स्र्ानीर् िहिाई 
जनिाको विश्वालसिो शासन इकाईका रुपमा स्र्ावपि गनय, स्र्ानीर् िहबाट समाजका विलभन्न िगय, धमय, 
लिङ्ग, जािजालिका मौलिक संस्कृलिप्रलि सम्मान र सवहष्र् ुभािनाको विकास गनय िर्ा कानूनी राज्र्, 

संघीर् िोकिाक्षन्त्रक गर्िन्त्रका िाभहरुको न्र्ार्ोक्षचि वििरर् र दिगो विकासको अिधारर्ािाई मूिय 
रुप दिन हामी जनिाबाट लनिायक्षचि पिालधकारीको आचरर् र विर्ाकिापहरुिाई सोही अनरुुप मर्ायदिि 
र नमनुार्ोग्र् िलु्र्ाउनका िालग माईजोगमाई गाउँपालिकाका जनप्रलिलनलधहरुिे गाउँकार्यपालिकाको 
िोश्रो बैठकबाट स्िीकृि गरी र्ो “माईजोगमाई गाउँपालिकाका पिालधकारीको आचारसंवहिा, २०७४” 
बनाई िाग ुगरेका छौं ।  

भाग – १ 

प्रारक्षम्भक 

 

१.  संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) र्ो आचारसंवहिाको नाम “माईजोगमाई गाउँपालिकाका 
पिालधकारीहरुको आचारसंवहिा, २०७४” रहेको छ ।  
(२) र्ो आचारसंवहिा गाउँसभाबाट पाररि भएको लमलििेक्षख िागू हनुेछ । 

 

२.  पररभाषाः विषर् िा प्रसंगिे अको अर्य निागेमा र्स आचारसंवहिामा, 
(क)  “अध्र्ि” भन्नािे माईजोगमाई गाउँपालिकाको अध्र्ििाई सम्झनपुियछ । 



 
 

(ख)  “आचारसंवहिा” भन्नािे गाउँपालिकाका पिालधकारीहरुको आचारसंवहिा, २०७४ िाई 
जनाउनेछ । 

(ग)  “अनगुमन सलमलि” भन्नािे र्स आचारसंवहिा अनसुार गदठि आचारसंवहिा अनगुमन 
सलमलििाई सम्झनपुछय । 

(घ)  “कार्यपालिका” भन्नािे माईजोगमाई गाउँकार्यपालिका सम्झन ुपछय । 

(ङ)  “पिालधकारी” भन्नािे माईजोगमाई गाउँपालिकाका अध्र्ि, उपाध्र्ि, िडाध्र्ि, 
कार्यपालिकाका सिस्र् िर्ा सभाका अन्र् सिस्र् समेििाई सम्झनपुियछ । र्स शब्ििे 
गाउँपालिकािे आफ्नो कार्य सम्पािनका लसिलसिामा गठन गरेका जनुसकैु सलमलि िा 
उपसलमलि िा कार्यििका सिस्र्हरु समेििाई सम्झनपुियछ । 

(च)  “सभा” भन्नािे माईजोगमाई गाउँसभािाई बझुाउनेछ । 

(छ)  “स्र्ानीर् िह” भन्नािे नेपािको संविधान बमोक्षजमको गाउँपालिका, नगरपालिका र क्षजल्िा 
सभा सम्झनपुियछ । र्स खण्डमा उक्षल्िक्षखि नगरपालिका भन्नािे महानगरपालिका, 
उपमहानगरपालिका र नगरपालिका समेििाई जनाउनेछ । 

 

भाग – २ 

पिालधकारीका आचारहरु 

 

३.  सामान्र् आचारहरुको पािना गनेः पिालधकारीहरुको पािन िर्ा अििम्िन गने सामान्र् 
आचारहरु िेहार्मा उल्िेख भए बमोक्षजम हनुेछन ्। जसको अििम्िन गनय हामी प्रलििर्द्िा 
व्र्ि गियछौं, 
३.१  नेपािको स्ििन्त्रिा, स्िाधीनिा, स्िालभमान, रावष्ट्रर् एकिा, भौगोलिक अखण्डिा र जनिामा 

लनवहि साियभौमसत्ताप्रलि प्रलििर्द् रहँिै, 
(क)  पिालधकारीहरुिे नेपािको स्ििन्त्रिा, साियभौलमकिा, भौगोलिक अखण्डिा, रावष्ट्रर् 

एकिा, स्िाधीनिा र स्िालभमानको अिुण्र्िामा प्रलिकूि हनुे कार्य गने छैनौं 
।  

(ख)  कुनै पलन पिालधकारीिे राष्ट्र विरुर्द् हनुे कार्यमा सघाउ परु् र्ाउन,े रावष्ट्रर् 
गोपनीर्िा भङ्ग गने, रावष्ट्रर् सरुिामा आचँ परु्ायउन ेकार्यहरु गनय िा त्र्स्िो 
कार्यमा सहर्ोग परु्ायउने कार्य गने िा गराइने छैन । 



 
 

(ग)  कुनै पिालधकारीिे पिीर् क्षजम्मेिारी पािना गिाय सिैि राष्ट्र र जनिाको बहृत्तर 
वहििाई ध्र्ानमा राखी गनेछौ ।  

(घ)  कुनै पलन व्र्क्षि िा लनकार्िे जनिामा लनवहि साियभौमसत्ता, रावष्ट्रर् एकिा, 
स्िाधीनिा, सामाक्षजक, धालमयक, सांस्कृलिक िर्ा ऐलिहालसक सौहाियिामा आचँ 
परु्ायउने गरी कार्य गरेमा त्र्स्िो कार्य लनरुत्सावहि गनेछौँ । 

३.२  संघ, प्रिेश र स्र्ानीर् िहबीचको स–ुसम्िन्धमा जोड दिँिै, 

(क)  पिालधकारीहरुिे संघ, प्रिेश र स्र्ानीर् िहबीचको ससुम्बन्ध, कार्य अलधकारिेत्र, 

कार्य प्रर्ािी िा संस्र्ागि प्रिन्धमा कुनै आचँ परु् र्ाउन िा िखि दिन िा 
अन्िरसरकार सम्िन्धमा खिि पाने कुनै विर्ाकिाप गनय िा ििव्र् िा 
प्रकाशन िा प्रचार प्रसार गररने छैन ।  

(ख)  कुनै पलन आधारमा स्र्ानीर् िहका िालसन्िाहरुिाई भेिभाि गने िा सामान 
सरुिा, सेिा, सवुिधा र संरिर्बाट िक्षन्चि गररनेछैन । 

िर मवहिा, बािबालिका, अपांगिा भएका व्र्क्षि, िलिि, जेष्ठ नागररक िगार्ि 
पलछ परेका िगय, िेत्र िर्ा समिुार्को हकवहिका िालग विशेष व्र्िस्र्ा गनय 
प्रलििर्द् रहनेछौ । 

(ग) अन्िर स्र्ानीर् िह िर्ा अन्िर सरकार िस्ि ुिा सेिाको लनिायध आगमनिाई 
कुनै बाधा गररने िा भेिभाि गररने छैन । 

३.३  संघीर् िोकिाक्षन्त्रक गर्िन्त्रात्मक शासन प्रर्ािी, स्िशासन र स्िार्त्त शासन, संघ, 

प्रिेश र स्र्ानीर् िहबाट राज्र्शक्षिको प्रर्ोग िर्ा विश्वव्र्ापी मानि अलधकार र 
मौलिक अलधकारका मान्र् लसर्द्ान्िको प्रबर्द्यन गनय, 
(क)  जनिामा लनवहि साियभौमसत्ता, स्िशासन िर्ा स्िार्त्त शासन, संघ, प्रिेश र 

स्र्ानीर् िहबाट राज्र्शक्षिको प्रर्ोग, संघीर् िोकिाक्षन्त्रक गर्िन्त्रका मान्र् 
लसर्द्ान्िहरुिाई उच्च सम्मान र आत्मसाि गररनेछ । 

(ख)  संघीर् िोकिाक्षन्त्रक प्रर्ािी, स्र्ानीर् स्िार्त्तिा र िल्िो िहमा अलधकारको 
विकेन्रीकरर्का लसर्द्ान्ि िर्ा नीलििाई अनािर गने, जनिाप्रलिको 
उत्तरिावर्त्ििाई अस्िीकार गने, अिहेिना गने, अन्िरसरकार सम्िन्ध एिं 
स्र्ानीर् िहहरु र साझेिार संघ संस्र्ासँगको कानून बमोक्षजमको सम्िन्धमा 



 
 

खिि पने जस्िा कुनै िेख, समाचार, भाषर्, ििव्र् िा प्रकाशन िा प्रशारर् 
गनुय िा गराउन ुहुँिैन । 

िर र्स कुरािे उल्िेक्षखि विषर्मा अनसुन्धानमूिक कुनै िेख रचना प्रकाक्षशि 
गनय  र सो अनरुुप धारर्ा रा् न रोक िगाएको मालनने छैन । 

 

३.४ साधन श्रोिको पूर्य सिपुर्ोग गनयः 
(क)  काननु बमोक्षजम आफूिे पाउने सेिा सवुिधािाहेक स्र्ानीर् िहको साधन, श्रोि, 

नगि िा क्षजन्सी कुनै पलन प्रकारिे मास्न, उपभोग गनय र िरुुपर्ोग गनुय गराउन ु
हुँिैन ।  

(ख)  कुनै पलन पिालधकारीिे साियजलनक  स्रोिको प्रर्ोग गिाय अलधकिम सिपुर्ोग 
र उत्पािनशीि कार्यमा प्रर्ोग गनुय पनेछ ।  

 

३.५ आफ्नो क्षजम्मेिारीको प्रभािकारी कार्ायन्िर्न गनय गराउन, 

(क)  कुनै पलन पिालधकारीिे कानूनिे िोवकए बमोक्षजमका पिालधकारीहरुिाई पूिय 
जानकारी नदिई आफ्नो सेिा दिने स्र्ान छोडी अन्र्त्र जान ुहुँिैन ।  

(ख)  पिालधकारीिे प्रचलिि कानूनमा िोवकएभन्िा बढी समर्का िालग आफ्नो 
कार्यिेत्र छोड्नपुिाय िा कार्यिेत्रभन्िा बावहर जानपुने भएमा कानूनिे िोके 
बमोक्षजमका जनप्रलिलनलध िा पिालधकारीिाई आफ्नो पिको अक्ष्िर्ारी नदिई 
जान ुहुँिैन । 

 

३.६ गैर कानूनी आश्वासनिाई लनरुत्सावहि गनय 
(क)  संविधान िर्ा प्रचलिि कानूनिे दिएको अलधकारिेत्रभन्िा बावहरका काम 

गररदिन्छु भनी कसैिाई आश्वासन दिन ुहुँिैन । 

(ख)  कानून बमोक्षजम गनुयपने काम गनय िा सेिा दिनका िालग आनाकानी िा वढिाई 
गने, जानीजानी अनािश्र्क झंझट र्प्ने िा आफ्नो अलधकारिेत्र बावहरको काम 
गररदिन िा गराई दिनेछु भनी आश्वासन िा भरोसा पने कुनै काम गनुय िा 
गराउन ुहुँिैन ।  

(ग)  स्र्ानीर् िहका पिालधकारीहरुिे ऐनिे िोवकएको र्ोजना िजुयमा प्रकृर्ाको 
जानकारी नदिई कुनै व्र्क्षि, संस्र्ा िा समिुार्िाई स्र्ानीर् िहको र्ोजना 



 
 

बाहेकका कुनै कार्यिम िा र्ोजना स्िीकृि गररदिन िा गराईदिने आश्वासन 
दिन ुहुँिैन ।  

(घ)  आफ्नो िालग िा अरु कसैको िालग अनकु्षचि िाभ पगु्ने गरी पिको िरुुपर्ोग 
गने कार्य गनुय गराउन ुहुँिैन । 

 

३.७ राजनीलिक आस्र्ाका आधारमा भेिभािपूर्य कार्य नगनय दृढ रहँिै, 

(क)  राजनीलिक आस्र्ा िा विचारका आधारमा कार्यपालिका िा सभाका सिस्र्हरु 
िा कमयचारी िा सेिाग्राही िर्ा आम नागररकहरुसँग िेरो मेरोको भािना राखी 
कुनै कार्य गनुय÷गराउन ुहुँिैन । 

(ख)  आफू सम्िर्द् राजनीलिक िि िा सम्िर्द् कुनै लनकार् िा संघसंस्र्ािाई मात्र 
िाभ पगु्न ेिा सवुिधा हनुे गरी कुनै लनर्यर् िा र्ोजना िा कार्यिम कार्ायन्िर्न 
गररनेछैन । 

३.८ सामाक्षजक सौहाियिा र समािेशीकरर्प्रलि दृढ संकक्षल्पि रहँिै, 

(क)  सामाक्षजक सद् भाि िर्ा सौहाियिा (प्रमे) खल्बल्र्ाउन नहनुेः विलभन्न जाि जालि, 

धमय, िगय, िेत्र, सम्प्रिार्बीच सामाक्षजक सद् भाि र सौहियिा खल्बल्र्ाउने कुनै 
काम िा अन्र् कुनै व्र्िहार गनुय िा गराउन ुहुँिैन । कुनै सम्प्रिार्बीचको 
स–ुसम्िन्धमा खिि पने गरी विर्ाकिाप गनुय गराउन ुर प्रचार प्रसार गनुय 
गराउन ुहुँिैन । 

(ख)  छुिाछुििाई प्रश्रर् दिने व्र्िहार गनुय हुँिैन । कुनै विचार व्र्ि गिाय जािीर्, 

धालमयक, साँस्कृलिक िा सामाक्षजक विर्द्ेष िा धालमयक भेिभाि जनाउने खािका 
काम कुरा गने िा उखान टुक्का प्रर्ोग गने िा कुनै जालि, धमय, संस्कृलि िा 
समिुार्को स्िालभमानमा धक्का िाग्ने िा आघाि पगु्ने खािका शव्ि÷िार्ीहरुको 
प्रर्ोग गनुय हिैुन ।  

(ग)  कुनैपलन जािजालि, धमय, िर्य, लिङ्ग आदिका आधारमा भेिभाि गनुय हुँिैन िर्ा 
सबै समिुार्का कानूनी हकवहि र मौलिक संस्कृलिप्रलि बोिी  र व्र्िहार िबैु 
ििरबाट प्रलिकुि असर पने गरी कार्य गनुय गराउन ुहुँिैन । 

(घ)  कुनै पलन समूिार्को परम्परा िेक्षखको धमय अििम्बन गने धालमयक स्ििन्त्रिाको 
सम्मान गनुय पनेछ । 



 
 

िर, आफ्नो िेत्रलभत्र कसैको धमय पररिियन गने गराउने कुनै पलन विर्ाकिाप 
हनु दिनहुुँिैन । 

(ङ)  कुनै वििेशी नागररक िा संस्र्ािे नेपािको सभ्र्िा, नपेािी जनिािीचको सद् भाि 
विगाने िा भडकाउने काम गरेको िा गनय िागेको जानकारी भएमा ित्काि 
सम्बक्षन्धि लनकार्मा सूक्षचि गनुय पनेछ । 

 

३.९ पिालधकारीबीच कार्यक्षजम्मेिारीको न्र्ार्ोक्षचि बाडँफाडँ गनयः 
(क) पिालधकारीिीच क्षजम्मेिारी, अलधकार िा सवुिधा िा िावर्त्िको बाँडफाँड गिाय 

राजनीलिक ििसँगको सम्बर्द्िा िा राजनीलिक आस्र्ा िा मवहिा िा परुुष िा 
सामाक्षजक समािेशीकरर्का आधारमा भेिभाि गनुयहुँिैन । 

िर, कानून बमोक्षजम लबशेष क्षजम्मेिारी र अिसर दिनका िालग उल्िेक्षखि 
प्रािधानिे रोक िगाएको मालनने छैन । 

 

३.१० कसैको स्िालभमान र अक्षस्ित्िमा कुनै आचँ आउन नदिनः 
(क)  पिालधकारीिे सबैसँग क्षशष्ट र मर्ायदिि बार्ी िर्ा शब्िको प्रर्ोग गनुयपनेछ । 

शािीन र स्िभाविक सामाक्षजक आचारहरु गनुयपनेछ । जनिासँग हादियक, नम्र 
र आिरपूियक व्र्िहार गनुयपनेछ । 

(ख)  पिालधकारीबाट कार्यपालिका र सभाका सिस्र्हरु, स्र्ानीर् िहमा कार्यरि 
कमयचारीहरुमा एक अकायप्रलि झटुा िाञ्छना िगाउने, ररस राग दे्वष रा् ने िर्ा 
एक अकायको विषर्मा अप्रासावङ्गक वटका वटपप्र्ी गनुय िा अलिशर्ोक्षिपूर्य 
अलभव्र्क्षि दिइने छैन । 

(ग)  पिालधकारीिे लनिायक्षचि जनप्रलिलनलध, कमयचारी, सेिाग्राहीप्रलि राम्रो व्र्िहार र 
भाषाको प्रर्ोग गनेछन ्। 

(घ) पिालधकारीिे संस्र्ागि रुपमा कुनै धारर्ा व्र्ि गिाय स्र्ानीर् िह, र्सका 
लनर्यर्हरु िा कुनै पिालधकारी िा कमयचारीिाई होच्र्ाउने िा अनािर गने भाषा 
िा अलभव्र्क्षि दिन ुिा दिन िगाउन ुहुँिैन । 

(ङ) पिालधकारी िर्ा कमयचारीिीच एक अकायको काम, पेशागि मर्ायिा र कार्यगि 
स्िार्त्तिाको सम्मान गने िािािरर् लसजयना गनुयपनेछ । 



 
 

(च) पिालधकारीहरुिे एक अकायको व्र्क्षिगि रुपमा वटका वटप्पर्ी गनुय हुँिैन िर 
पिालधकारीको कामसँग सम्बक्षन्धि विषर्मा स्िस्र् रुपमा एक अकायका कमी 
कमजोरी िर्ा सबि पिहरुिाई औल्र्ाउन कुनै बाधा पगु्ने छैन । 

(छ)  पिालधकारीहरुिे एक अकायका विषर्मा सकारात्मक ििरिे छिफि गने, 
सझुाि दिने, आिोचना िर्ा वटप्पर्ीहरु रा् नपुनेछ र एक अकायिाई पिीर् 
काम गनयमा सहर्ोग, उत्साह र प्ररेर्ा प्रिान गनुयपनेछ । 

३.११ सामाक्षजक मान्र्िा विरुर्द्का आचारहरु लनरुत्सावहि गिैः 
(क) कार्ायिर् समर्मा िा पिीर् कामका लसिलसिामा मािक िा िागपुिार्यको सेिन 

गनुय  हुँिैन । कार्ायिर् हािालभत्र िर्ा साियजलनक सभा, समारोह, बैठक आिी 
स्र्िहरुमा मद्यपान, धमु्रपान, खैनी, सलुिय, गटुखा िा पान सेिन गनुय हुँिैन । 

(ख)  अन्धविश्वास, अपसंस्कृलि, रुवढिािजस्िा परुािन एिं अिैज्ञालनक मान्र्िा िर्ा 
चािचिन विरुर्द्को सामाक्षजक रुपान्िरर् प्रविर्ामा सविर् सहभालगिा 
जनाउनपुियछ । 

(ग) पिालधकारीहरुिे साियजलनक स्र्ि िर्ा खिुा ठाउँमा जिुा, िास खेल्ने, बाजी 
िगाउने आदिजस्िा व्र्िहारहरु गनुय हुँिैन । 

(घ) पिालधकारीिे कानूनिः मानि अलधकारको हनन ठहररने, कानूनिे बन्िेज 
िगाएका िर्ा सभा िा कार्यपालिकािे आफ्नो िते्रलभत्र सामाक्षजक मर्ायिा 
विपरीिका भलन िोकेका समिुार्मा प्रचलिि कुरीलिहरुिे बढािा पाउने व्र्िहार 
गनुयहुँिैन । 

(ङ)  विलभन्न जािजालि िा धमय सम्प्रािार्का प्रचलिि सामाक्षजक संस्कारहरु जस्िै 
वििाह, ब्रिबन्ध, पास्नी, जन्मोत्सि, भोज आदिमा समिुार्मा गिि प्रलिस्पधायको 
भािना ल्र्ाउने खािका िडकभडक गनुयहुँिैन र िडकभडक गनय अरुिाई 
प्रोत्सावहि गनुय हुँिैन । 

(च) पिालधकारीको हैलसर्ििे कुनै लनर्यर् गिाय राजनीलिक, सामाक्षजक, आलर्यक िा 
कुनै पलन आधारमा िेरो मेरो भने्न पि नलिई िटस्र् भलूमका लनिायह गनुयपियछ 
। 



 
 

(छ) लिङ्ग, उमेर, भाषा, धमय, आलर्यक अिस्र्ा आदिका आधारमा भेिभाि जनाउने 
गरी अरुको सामाक्षजक संस्कार िा िगीर् हकवहिका विषर्हरुमा नकारात्मक 
वटप्पर्ी गनुयहुँिैन । 

(ज) पिालधकारीिे आफ्नो िेत्रलभत्र विद्यमान सामाक्षजक कुरीलि िर्ा कुसंस्कारका 
रुपमा रहेका बािवििाह, बहवुििाह, िैवङ्गक वहंसा, छाउपडी, बोक्सा बोक्सी, 
िहेज (िाइजो), छुिाछुि, जालिगि उँचलनचिा, व्र्क्षिगि घटना ििाय नगने 
प्रिकृ्षत्त, खोप निगाउने अिस्र्ा, खिुा दिशा आदिजस्िा प्रर्ा प्रचिनिाई लनमुयि 
गनय िालग पनुय पनेछ । 

३.१२ स्र्ानीर् िहबाट प्रिान गनय सेिा, सवुिधा, लनर्यर् प्रविर्ा र सूचनमा जनिाको पहुँच 
बढाउन 

(क) प्रत्रे्क नागररकिाई सरोकार हनुे सेिा सवुिधा र लनर्यर् बारे सूचना माग भएमा 
उपिब्ध गराउन ुपनेछ । िर प्रचलिि कानून िर्ा आचारसंवहिामा उल्िेख 
भएको िररकािे बाहेक कुनै पिालधकारी, व्र्क्षि िा समूहिाई, आलर्यक 
कारोबारमा िाभ िा हानी पगु्ने िा कसैको सम्पक्षत्त क्षजउ-ज्र्ानमा हानी नोक्सानी 
पगु्ने सूचनाहरु र गोप्र् रा् नपुने कुरा प्रसारर् िा साियजलनक गनुय िा गराउन ु
िा उपिब्ध गराउन ुहुँिैन । 

(ख) शाक्षन्ि सरुिा, रावष्ट्रर् अखण्डिा, समिुार्हरुको सौहािय सम्बन्धमा खिि पने 
खािे सचुनाहरु साियजलनक गनुय िा गराउन ुहुँिैन । 

 

३.१३ बिलनर्ि िर्ा अनलधकृि काम गनय गराउनबाट रोक्न  

(क) प्रचलिि कानून बमोक्षजम आफूिाई प्राप्त अलधकारको प्रर्ोग गिाय बिलनर्ि िा 
स्िेच्छाचारी रुपमा गनुय िा गराउन ु हुँिैन । र्स्िो अलधकारको प्रर्ोग खिुा एिं 
सहभालगिामूिक रुपमा छिफि गरी गनुय पनेछ । 

(ख) आफू िा अन्र् कुनै व्र्क्षि िा संस्र्ाबाट अन्र् पिालधकारी िा कार्ायिर्\संघ 
संस्र्ा िा कमयचारी िा व्र्क्षििाई अनलधकृि काम गराउन ुहुँिैन । 

 

३.१४ िैवङ्गक समानिाको प्रिर्द्यन गिै, 



 
 

(क) कसैिाई लिङ्गको आधारमा भेिभाि झल्कने कुनै कार्य गनुय हुँिैन । लिङ्गको 
आधारमा कसैको िमिामालर् आचँ आउन ेगरी कुनै कामकाज गनय, नीलि, कानून 
िा संरचना बनाइनेछैन ।  

(ख)  फरक लिङ्गका पिालधकारी, कमयचारी, सेिाग्राही िर्ा आम नागररकप्रलि अस्िस्र् 
आिोचना गने, क्षजस्क्र्ाउने िर्ा उनीहरुको मनोिि घटाउने खािका अलभव्र्क्षि 
दिने, दिन िगाउने िा कुनै पलन माध्र्मबाट कुनै र्ौनजन्र् िरुाशर् हनुे खािका 
कुनै कामकारिाही गनय गराउन िा र्ौनजन्र् अक्षश्लि िश्वीरहरु प्रकाक्षशि गने, 

प्रिशयन गने, आशर् िेखाउने, अनकु्षचि िाभका दृवष्टिे काममा अल्झाउने जस्िा 
हैरानी पाने व्र्िहार गनुय िा गराउन ुहिैुन । 

(ग) िेखेर, बोिेर, भाषर् गरेर िा जनुसकैु माध्र्मबाट पलन मवहिा िर्ा परुुषबीचमा 
भेिभाि जनाउने खािका काम िा व्र्िहार गनय िा उखान टुक्का, रे्गो िा 
शव्िहरुको प्रर्ोग गनुय िा गराउन ुहुँिैन । 

(घ) िैवङ्गक आधारमा भएका घरेि ु वहंसा र भेिभािका घटनाहरुिाई िकुाउने र 
गोप्र् राख्न ेकार्य गने िा सहर्ोग परु्ायउन गनुय गराउन ुहिैुन । 

 

३.१५ बाििालिकाको सिायवङ्गर् विकास र हकवहिप्रलि सचेि रहंिै 

(क) िाििालिकाको सार्यक सरोकारका विषर् िर्ा स्र्ानीर् विकास र शासन 
प्रविर्ामा िाििालिकाको सार्यक सहभालगिािाई होच्र्ाउने िा अिमूल्र्न गने 
विचार, अलभव्र्ि दिन िा त्र्स्िो व्र्िहार गनय गराउन हुँिैन ।  

(ख)  आफ्नो पररिारमा बािश्रलमक राख्न ु हिैुन । समिुार्मा बािश्रम िा 
बािशोषर्िाई संरिर् िा प्रोत्साहन हनुे कुनै वकलसमका विर्ाकिाप गनय 
गराउन पाइने छैन । 

 

४.  साियजलनक सम्पक्षत्तको प्रर्ोग िर्ा सवुिधा सम्बन्धी आचारहरुः साियजलनक सम्पलिको प्रर्ोग िर्ा 
सवुिधा सम्बन्धमा िेहार्का आचारहरु पािन गनय प्रलिबर्द्िा व्र्ि गियछौ, 
४.१  पिालधकारी िर्ा कमयचारीको सवुिधाका िालग छुट् र्ाईएको सेिा िा सवुिधा िा भत्ता 

आफ्नो आन्िररक श्रोिको कलि अंश हनु आउँछ भन्ने एवकन गरी सभामा छिफि गरी 



 
 

आम गागररकिाई हानकारी दिऐ वकफार्िी रुपमा न्रू्निम सवुिधाको व्र्िस्र्ा गररनेछ 
।  

४.२  पिालधकारीिे कानून बमोक्षजम िर्ा कार्ायिर्को काममा बाहेक स्र्ानीर् िहको मानिीर्, 
आलर्यक िा भौलिक साधन श्रोिको आफू िा अन्र् कुनै व्र्क्षिबाट प्रर्ोग िा उपर्ोग 
गनुय िा गराइने छैन  

४.३  आफ्नो पिीर् ओहिाको आधारमा कुनै सलमलि, संस्र्ा िा व्र्क्षिहरुबाट लनजी सेिा 
िर्ा सवुिधाहरु लिन िा लिन िगाइने छैन  

४.४  स्र्ानीर् िहको सेिा प्राप्त गरे िा साियजलनक सम्पलिको प्रर्ोग गरे िापि पिालधकारी, 
कमयचारी िा अन्र् कुनै व्र्क्षि िा संस्र्ािे कानून बमोक्षजम लिनुय बझुाउन ुपने कर, 
शलु्क, सेिा शलु्क िस्िरु, भाडा बझुाउनबाट छुट लिनेदिने गरी लनर्यर् गनुय िा गराउन ु
हुँिैन । 

४.५  स्र्ानीर् िहका पिालधकारीहरुिे आफूिे प्राप्त गने सवुिधाहरुको वििरर् आम 
जानकारीका िालग स्र्ानीर् िहमाफय ि साियजलनक गनुयपनेछ । 

 

५.  नीलि लनमायर्, र्ोजना िजुयमा र लनर्यर् गिाय पािन गनुयपने आचारहरुः नीलि, लनमायर्, र्ोजना 
िजुयमा र लनर्यर् गिाय िेहार्का आचारहरुको पािन गनय गराउन िेहार् बमोक्षजम गररनेछ, 

 

५.१  लनर्यर् प्रकृर्ामा भाग लिनपूुिय बैठकमा जानकारी दिनपुनेः (१) पिालधकारीिे आफू समेि 
संिग्न भई कुनै लनर्यर् गनुयपने बैठकमा छिफिमा भाग लिनपूुिय िेहार् बमोक्षजमका 
सूचनाहरु सम्बक्षन्धि भए सो दिनपुनेछ : 

(क)  स्र्ानीर् िहको भनाय प्रकृर्ा, खरीि, लबिी िा ठेक्कापट्टाको लनर्यर् प्रकृर्ा, कुनै 
वकलसमको िण्ड जररिाना िा लमनाहा गने लनर्यर् प्रकृर्ा, कुनै पिसँगको 
सम्झौिाको म्र्ाि र्प िा खारेजीका लबषर्मा िा त्र्स्िै कुनै लनर्यर् गनुयपने 
विषर्सँग सम्बक्षन्धि व्र्क्षिसँग आफ्नो कुनै स्िार्य िा ररसइिी िा िेनिेन िा 
अन्र् कुनै प्रकारको नािा, सम्बन्ध रहेको भए सो कुरा, 

(ख)  स्र्ानीर् िहको नीलि लनर्यर्बाट प्रत्र्ि िा अप्रत्र्िरूपमा िाभ िा हानी हनु े
व्र्क्षि, संस्र्ा, पि िा कम्पनीसँग लिनदुिन ुभए सोको लबिरर्हरु, 



 
 

(ग) कुनै पेशा िा व्र्िसावर्क संघसंस्र्ामा पिालधकारीको प्रलिलनलधत्ि, िगानी, शेर्र, 
वहि िा स्िार्य भए सोको लबिरर् र त्र्स्िो काममा िगाउने संस्र्ा सम्बन्धी 
विबरर्, 

(२)  र्दि कुनै पिालधकारीको लनर्यर् गनुयपने पि िा लबषर्सँग सम्बन्ध रहेछ भने बैठकको 
अध्र्ििे त्र्स्िो पिालधकारीिाई बैठकको लनर्यर् प्रकृर्ामा िटस्र् रहन िा भाग 
नलिनका िालग लनिेश गनुय पनेछ । 

(३)  पिालधकारीिे कुनै विकास लनमायर् कार्यको िालग गठन हनुे उपभोिा सलमलिमा रही 
कार्य गनुय हिैुन । 

 

५.२ सहभालगिामूिक िर्ा पारिशीरूपमा नीलि लनमायर् र लनर्यर् गने :  

(क) पिालधकारीहरूिे र्ोजनाको छनौट, प्रार्लमवककरर्, कार्ायन्िर्न, अनगुमन, 
मूल्र्ांकनका विषर्हरुमा िाभग्राही, उपभोिा िर्ा सरोकारिािा समहुको व्र्ापक 
सहभालगिा र प्रलिलनलधत्ि गराएर लनर्यर् गनुयपनेछ । 

(ख) स्र्ानीर् िहबाट लनर्यर् दिनपुने विषर्हरु, लनर्कु्षि िा सेिा सवुिधा दिने िा लिन े
विषर्का कुराहरु पारिशी रुपमा गनुय पनेछ । 

(ग) स्र्ानीर् िहका बैठकहरु आम जनिाका िालग खिुा गनय उक्षचि प्रकृर्ाहरु लनधायरर् 
गनुय पनेछ । 

(घ) लनर्यर् गिाय कानूनिे िोकेको अिलधलभत्र लनर्यर् गनुयपछय । कानूनिे समर् निोकेको 
अिस्र्ामा लबषर्को प्रकृलि हेरी र्र्ासम्भि लछटो र उपर्िु समर्ािलधलभत्र लनर्यर् गनुय 
पनेछ । 

 िर कुनै कारर्िे लनर्यर् गनय िाग्ने समर्ािलध िक्षम्बने भएमा िा लनर्यर् गनय नसवकन े
भएमा सोको ि्र्पूर्य जानकारी सम्िक्षन्धि पििाई उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

(ङ) पिालधकारीिे नागररक िा सेिाग्राहीिाई नअल्मल्र्ाउने गरी स्पष्ट रार् िर्ा सल्िाह 
दिन ुपनेछ । 

 

६. परुस्कार, उपहार, िान, चन्िा िा लनजी सेिा, सवुिधा र िाभ ग्रहर् सम्बन्धी आचरर्ः परुस्कार, 
उपहार, िान, चन्िा िा लनजी सेिा, सवुिधा र िाभ ग्रहर् सम्बन्धमा िेहार्का आचारहरुको पािन 
गनय गराउन प्रलिबर्द् रहंिै, 



 
 

(क) कानून बमोक्षजम आफ्नो कियव्र् लनिायह गने लसिलसिामा कसैबाट कुनै प्रकारको नगि 
िा सेिा सवुिधाको रुपमा उपहार, परुस्कार, चन्िा लिन ुहुँिैन ्।त्र्स्िो सेिा सवुिधा 
दिनका िालग बाध्र् पाने कुनै व्र्िहार गनुय िा गराउन ुहुँिैन । 

(ख) स्र्ानीर् िहसँग कुनै खास विषर्मा स्िार्य लनवहि भएको िा सम्भाव्र् स्िार्य भएको कुनै 
पलन व्र्क्षिबाट कुनै प्रकारको मैत्री व्र्िहार र आमन्त्रर्, भोज भिेर, खानेपानी, मनोरञ्जन, 

बसोिास सवुिधा, भाडा सवुिधा आदि लिन ुिा दिन ुहुँिैन । 

(ग) पिालधकारीहरुिे आफ्नो स्र्ानीर् िहिाई जानकारी नदिई कुनै व्र्क्षि, संस्र्ा िा 
लनकार्बाट िान, िक्षक्सस, चन्िा, उपहार स्िीकार गनुय हुँिैन ।  

७. विकास साझेिार, गैर सरकारी संस्र्ा, सामिुावर्क संघसंस्र्ा, लनजी िते्रसंगको साझेिारी सम्िन्धी 
आचरर्ः विकास साझेिार, गैर सरकारी संस्र्ा, सामिुावर्क संघसंस्र्ा, लनजी िेत्रसंगको साझेिारी 
गिाय िेहार्का आचारहको पािन गनय प्रलिबर्द् रहँिै, 

(क) विकास साझेिार, गैर सरकारी संस्र्ा, सामिुावर्क संघसंस्र्ा, लनजी िेत्रसँग संस्र्ागि 
सम्बन्ध र समन्िर् प्रबर्द्यन गररनेछ । व्र्क्षिगि िाभहानीका आधारमा व्र्िहार 
गररनेछैन ।  

(ख) विकास साझेिार, गैर सरकारी संस्र्ा, सामिुावर्क संघसंस्र्ा, लनजी िेत्रसँगको आफ्नो 
िेत्रलभत्रको र्ोजना,  कार्यिम,  बजेट िर्ा प्रलििेिन कार्यिाई एकीकृि रुपमा अगाडी 
बढाइनेछ ।  

 

८. लनष्पििा, सम्मान र किरपूर्य व्र्िहार सम्बन्धी आचरर्हरुः पिालधकारीिे आफ्नो कार्यसम्पािन 
गिाय लनष्पििा, सम्मान र किरपूर्य रुपमा गनय िेहार्का आचारहरुको पािन गररनेछ, 

(क) स्र्ानीर् िहको संस्र्ागि एिं कार्यगि स्ििन्त्रिा र लनष्पििा अलभिवृर्द् गनय प्रर्त् नशीि 
रहने । 

(ख) पिालधकारीिे पिीर् कियव्र् लनिायह गिाय िाह्य िा आन्िररक िेत्रबाट प्रत्र्ि िा 
अप्रत्र्िरुपिे आउने प्रभाि, प्रिोभन, ििाि, भनसनु, धम्की, आग्रह आदिबाट प्रेररि िा 
प्रभाविि नभई कार्य सम्पािन गने । 

(ग) आफ्नो पिीर् कियव्र् परुा गिाय मोिावहजा नराखी लनलभयक र स्ििन्त्रिापूियक कार्य 
सम्पािन गने गराउने । 



 
 

(घ) कुनै कमयचारीिाई कार्य सम्पािनको लसिलसिामा अनकु्षचि प्रभाि पानय िा िबाब नदिन े
। 

(ङ) प्रचलिि कानूनिे लनषधे गरेको कुनै कार्य गनय िा गराउन नहनुे । 

(च) कियब्र् पािना गिाय जानकारीमा आएको कानून बमोक्षजम गोप्र् राख्नपुने विषर् िा 
कागजाि िा व्र्होरा प्रत्र्ि िा अप्रत्र्ि रुपबाट गनय िा गराउन नहनुे । 

(छ) पिालधकारीिे आफूिे गने काम लनधायररि समर्लभत्र सम्पािन गररनेछ । कानून बमोक्षजम 
सम्पािन गनुयपने काम समर्लभतै्र सम्पन्न नगरी आफूिे गने काम पन्छाइने छैन ।  

 

९. अन्र् आचरर्हरुको पािनाः  पिालधकारीका अन्र् आचरर्हरु िेहार् बमोक्षजम गनय प्रलिबर्द् 
रहन्छौं, 
(क) आफ्नो सम्पक्षत्तको वििरर् िोवकएको समर्लभत्र सम्िक्षन्धि लनकार्मा बझुाई साियजलनक 

गनुय पनेछ । 

(ख) स्र्ानीर् िहको काममा कुनै प्रकारको असर पनय सक्ने गरी िा संविधान र प्रचलिि 
कानून विपररि हनुे गरी स्र्ानीर् िहको स्िीकृिी विना कसैिाट कुनै प्रकारको िान, 

िािव्र्, कोसेिी, उपहार आफूिे स्िीकार गनुय र आफ्नो पररिारको कुनै सिस्र्िाई 
त्र्स्िो लबषर् स्िीकार गनय िगाउन ुहिैुन । वििेशी सरकार िा प्रलिलनलधबाट कुनै 
उपहार प्राप्त हनु आएमा स्र्ानीर् िहमा सो कुराको सूचना दिई लनर्यर् भए बमोक्षजम 
गनुय पनेछ ।  

(ग) स्र्ानीर् िहको पूिय स्िीकृलि लबना कुनै कामको लनलमत्त कुनै वकलसमको चन्िा माग्न 
िा त्र्स्िो चन्िा स्िीकार गनय िा कुनय वकलसमको आलर्यक सहार्िा लिन ुहिैुन ।  

(घ) नेपाि सरकार िा प्रिेश सरकार िा स्र्ानीर् िहको काम कारिाहीमा प्रलिकूि प्रभाि 
पने गरी कुनै पत्रपलत्रकामा आफ्नो िास्िविक िा काल्पलनक नामबाट िा िेनामी कुनै 
िेख प्रकाशन गनय, अनिाइन समाचार माध्र्म िा सामाक्षजक सञ् जाि िा रेलडर्ो िा 
टेलिलभजनर्द्ारा प्रसारर् गनय गराउन हिैुन । 

(ङ) नेपाि सरकार िा प्रिेश सरकार िा स्र्ानीर् िहको नीलिको विरोधमा साियजलनक भाषर् 
दिन िा कुनै ििव्र् प्रकाशन गनय हिैुन । 

(च)  मिुकुी ऐन विहािारीको महिको विपररि हनुे गरी वििाह गनय गराउन हिैुन । 

(छ)  वििेशी मिुकुको स्र्ार्ी बसोिास िर्ा लड.भी. को िालग आिेिन गनुय हिैुन । 



 
 

(ज)  पिालधकारीिे पिीर् मर्ायिामा आचँ आउने गरी कुनै समूह िा व्र्क्षिसँग काननु विपरीि 
िािाय गने, सम्झौिा गने कार्य गनुय गराउन ुहुँिैन । 

 

भाग ३ 

प्रचलिि काननु बमोक्षजम पािन गनुयपने आचारहरु 

 

१०. प्रचलिि काननुको प्रभािकारी कार्ायन्िर्नः (१) नेपािको संविधान, प्रचलिि संघीर् िर्ा प्रिेश 
काननु, अिाििको लनर्यर् िा आिेश िर्ा काननु बमोक्षजम संघ िा प्रिेशिे दिएको लनिेशनको 
सम्मान र पािना गनय र सोको ित्परिापूियक प्रभािकारी कार्ायन्िर्न गररनेछ । 

(२) प्रचलिि काननु बमोक्षजम पिालधकारीहरुको सम्पक्षत्त लबबरर् बझुाउने िर्ा साियजलनक 
गररनेछ । 

(३) पिालधकारीिे प्रचलिि काननु बमोक्षजम स्र्ानीर् िहको बेरुज ुिर्ा पेश्की फर्छ्यौटको 
कार्यमा क्षजम्मेिारी बहन गनुयपनेछ । 

 

११. अक्ष्िर्ार िरुुपर्ोग िर्ा भ्रष्टाचार लनिारर् सम्िन्धी काननुको कार्ायन्िर्नमा सहर्ोगः (१) 
स्र्ानीर् िहका पिालधकारीहरुिे प्रचलिि काननु बमोक्षजम भ्रष्टाचार िा अक्ष्िर्ारको िरुुपर्ोग 
हनुे वकलसमका आचारहरु गनुय िा गराउन ुहिैुन । 

(२)  स्र्ानीर् िहका पिालधकारीिे स्र्ानीर् िहमा प्रचलिि काननु बमोक्षजम अक्ष्िर्ारको 
िरुुपर्ोग ठहररने कुनै काम िा व्र्िहार भएमा सम्बक्षन्धि लनकार्मा जानकारी दिनपुनेछ 
र सम्बक्षन्धि लनकार्बाट हनुे छानविन, अनसुन्धान िर्ा जाँचबझुमा सहर्ोग गनुयपनेछ 
। 

(३)  पिालधकारीिे आफूिे र्ाहा पाएको भ्रष्टाचार मालनने कार्यहरुको सूचना दिने र लिने गनुय 
पियछ, त्र्स्िो सूचना िकुाउन र िकुाउन सहर्ोग गनुय हिैुन । 

(४)  पिालधकारीिे आफ्नो कार्यसम्पािन गिाय स्िार्यको द्वन्द्व िेक्षखन सक्ने बाह्य विर्ाकिाप, 

रोजगारी, िगानी, सम्पक्षत्त, उपहार िा िाभ िगार्िका कुराहरु बारे स्पष्ट गरी कार्य 
सम्पािन गनुय पियछ । 

(५)  भ्रष्टाचारबाट आक्षजयि सम्पक्षत्त राख्न,े िकुाउने िर्ा प्रर्ोग गने जस्िा कार्यिाई िरुुत्साहन 
गनुय पियछ । 



 
 

(६)  भ्रष्टाचारबाट आक्षजयि सम्पक्षत्तको खोज ििास, रोक्का, स्र्ानान्िरर्, लनर्न्त्रर्, जफि एिं 
वफिायसम्बन्धी कार्यमा सहर्ोग प¥ुर्ाउन ुपियछ । 

(७)  पिालधकारीिे आफूिे र आफ्नो पररिारको नाममा कुनै जार्जेर्ा खररि गिाय साियजलनक 
गरेर गनुय पनेछ । 

१२.  लनिायचन आचारसंवहिाको पािन गनुयपनेः (१) स्र्ानीर् िहका जनप्रलिलनलधहरुिे लनिायचनका 
िखि पािन गनुयपने आचारहरु लनिायचन आर्ोगिे िोके बमोक्षजम पािना गनुय पनेछ । 

(२) स्र्ानीर् लनकार्का पिालधकारीहरुिे लनिायचन आचारसंवहिाको प्रभािकारी कार्ायन्िर्न िर्ा 
पािन गनय गराउन सहर्ोग गनुयपनेछ । 

(३) स्र्ानीर् िहका पिालधकारीहरुिे आफ्नो ओहोिाको आधारमा प्राप्त सवुिधाहरु लनिायचन 
प्रचार प्रसार िा सोसँग सम्बक्षन्धि प्रर्ोजनका िालग आफू िा अरु कसैबाट प्रर्ोग गनय िा प्रर्ोग 
गराउनको िालग दिन ुहुँिैन । 

(४) लनिायचन प्रर्ोजनका िालग र्स्िो सवुिधा दिन िा लिनका िालग स्र्ानीर् िहहरुबाट 
संस्र्ागि रुपमा कुनै लनर्यर् गनुय िा गराउन ुसमेि हिैुन । 

 

१३.  आचारसंवहिाको कार्ायन्िर्न िर्ा साियजलनकीकरर्का िालग आिश्र्क व्र्िस्र्ा गनुयपनेः (१) 
आचारसंवहिाको कार्ायन्िर्न िर्ा साियजलनकीकरर्का िालग िेहार्मा उल्िेक्षखि व्र्िस्र्ाहरु 
गररनेछ, 

(क) आचारसंवहिाको कार्ायन्िर्न सलमलिको व्र्िस्र्ा गररनःे कार्यपालिकािे अध्र्ि िा 
प्रमखु िा कार्यपालिकािे िोकेको सिस्र्को संर्ोजकत्िमा आचारसंवहिा कार्ायन्िर्न 
सलमलि गठन गररनेछ । सो सलमलििे लनर्लमि रुपमा आचारसंवहिा कार्ायन्िर्नको 
पििाई सहर्ोग परु् र्ाई कार्यपालिकाको बैठकमा लनर्लमि प्रलििेिन दिन ुपनेछ । 

(ख) अनगुमन सलमलििाई सहर्ोग परु् र्ाउन ु पनेः र्स आचारसंवहिाको प्रभािकारी 
कार्ायन्िर्नका िालग अनगुमन सलमलििाई आिश्र्क पने सहर्ोग उपिब्ध गराइनेछ 
।  

(२) पिालधकारीिे आफ्नो कार्यविभाजन िर्ा कार्यसम्पािन लनर्माििीको व्र्िस्र्ा बमोक्षजम 
जिाफिेही, पारिशी सेिा प्रिाहको प्रबन्ध गनय, िेहार्बमोक्षजम गनय गराउन आिश्र्क व्र्िस्र्ा 
गररनेछ । 



 
 

 (क)  नागररक बडापत्र बमोक्षजम कार्यसम्पािन गनुयपने, नागररक बडापत्र सम्बक्षन्धि 
सबैको जानकारीका िालग सबैिे िेख्न ेठाउँमा टाँस गनुय, गराउन ुपनेछ । 

 (ख)  स्र्ानीर् िहिे नागररक बडापत्रमा उल्िेख भए अनसुार लछटो छररिो सेिा प्राप्त 
नभएमा सो उपर गनुासो सनुिुाई हनुे र छानलबनबाट सेिाग्राही पििाई कुनै 
िलि िा हैरानी व्र्ोहोनुय परेको िेक्षखएमा पीलडि पििाई उक्षचि उपचार र 
िलिपूलिय उपिब्ध हनुे व्र्िस्र्ा गनुय गराउन ुपनेछ । 

(३) कुनैपलन पिालधकारीिे आफूकहाँ आएको गनुासो ित्कािै सनेु्न व्र्िस्र्ा लमिाई फर्छ्यौट 
गनुयपनेछ । 

 

भाग -४ 

आचार संवहिाको पािना गने गराउन ेव्र्िस्र्ा 
 

१४. आचार संवहिा अनगुमन सलमलिको गठनः (१) कुनै पिालधकारीिे र्स आचार संवहिा िर्ा अन्र् 
प्रचलिि संघीर्, प्रिेश र स्र्ानीर् कानून बमोक्षजम पािन गनुयपने आचारहरु उल्िंघन गरे, 
नगरेको सम्बन्धमा जाँचबझु िर्ा अनगुमन गनयका िालग सभािे सभाका सिस्र्हरु मध्रे्बाट 
िेहार् बमोक्षजमको एक पिालधकारीको आचार संवहिा अनगुमन सलमलिको गठन गररनेछ । 

(क) सभाका सिस्र्हरुिे आफू मध्रे्बाट छनौट गरेको एक जना -सर्ोजक 

(ख) सभाका सिस्र्हरुिे आफू मध्रे्बाट छनौट गरेको कक्षम्िमा एक जना मवहिा सवहि िईु जना -सिस्र् 

(ग) कार्यकारी अलधकृििे िोकेको स्र्ानीर् िहको एक जना अलधकृि कमयचारी -सिस्र्-सक्षचि 

 

(२) अनगुमन सलमलिका संर्ोजक, सिस्र् िर्ा सक्षचिमालर् नै र्स आचारसंवहिाको उल्िङघनमा 
उजरुी परी लनर्यर् गनुयपने अिस्र्ा भएमा सो विषर्को छिफि, जाँचबझु िर्ा लनर्यर् प्रविर्ामा 
लनज सहभागी हनु पाउने छैन ।  

(३) र्स आचारसंवहिाको संर्िु रुपमा उल्िंघन गरेको भनी अनगुमन सलमलिका संर्ोजक, 
सिस्र्हरु िर्ा सक्षचिमालर् कुनै उजरुी परेकोमा त्र्स उपर सम्बक्षन्धि कार्यसलमलििे छानलबन 
गरी त्र्सपलछ बस्ने सभाको बैठकमा पेश गनुय पनेछ । 

(४) अनगुमन सलमलिका सिस्र्हरुको पिािलध िईु िषयको हनुेछ । र्स सलमलिका सिस्र्हरु 
िगािार िईु कार्यकािभन्िा बढीका िालग लनिायक्षचि हनु सक्ने छैनन ्। 



 
 

िर स्र्ानीर् िहको कार्यकाि समाप्त भएको अिस्र्ामा र्स सलमलिको पिािलध स्ििः समाप्त 
भएको मालननेछ । 

 

१५. अनगुमन सलमलिको काम, कियव्र् िर्ा अलधकारः (१) अनगुमन सलमलिको काम, कियव्र् िर्ा 
अलधकार िेहार् बमोक्षजम हनुेछ । 

(क) कुनै पिालधकारीिे आचारसंवहिा उल्िघंन गरे, नगरेको सम्बन्धमा उजरुी परेमा िा 
जानकारी हनु आएमा सो उपर छानविन गने सक्ने । 

(ख) जाँचबझु िर्ा छानविनका लसिलसिामा समाव्हन जारी गने र सािी प्रमार् बझु्ने अलधकार 
हनुे । 

(ग)  अनगुमन सलमलिका सिस्र्हरुिे स्र्ानीर् िहको लसफाररस िर्ा आमन्त्रर्मा स्र्ानीर् 
िहको जनुसकैु बैठकमा उपक्षस्र्ि भई आफ्नो कामका विषर्मा जानकारी दिन 
सक्नेछन।् 

 (२) अनगुमन सलमलिको कामको िालग आिश्र्क जनशक्षि, काम गने ठाउँ, सामाग्री िर्ा 
उक्षचि िािािरर् बनाईदिने क्षजम्मेिारी सम्बक्षन्धि स्र्ानीर् िहको हनुेछ । 

 

१६. अनगुमन सलमलिको बैठक िर्ा कार्यविलधः (१) अनगुमन सलमलिको कार्यसञ्चािन, विलध िेहार्मा 
उल्िेख भए अनसुार हनुेछ । 

(क)  अनगुमन सलमलिको बैठक आिश्र्किा अनसुार बस्नेछ । 

(ख)  अनगुमन सलमलिको बैठकको लनर्यर् बहमुिको आधारमा हनुेछ । 

(ग)  अनगुमन सलमलििे कारिाही गिाय सम्बक्षन्धि पिालधकारीिाई सफाई पेश गने 
उक्षचि मौका दिनपुनेछ । 

 (घ)  अनगुमन सलमलििे जाँचबझुबाट िेक्षखएको वििरर् सवहिको रार् प्रलििेिन 
सम्बक्षन्धि कार्यपालिकामा पेश गनुयपनेछ । 

 (२) अनगुमन सलमलिको बैठक िर्ा जाँचबझु सम्बन्धी अन्र् कार्यविलध सलमलि आफैं िे िोक्न 
सक्नेछ । 

 

१७. अनगुमन सलमलिका सिस्र्हरुको सेिा िर्ा सवुिधाः अनगुमन सलमलिका सिस्र्हरुको बैठक 
भत्ता िर्ा अन्र् सवुिधाहरु स्र्ानीर् िहिे िोके बमोक्षजम हनुेछ । 

 



 
 

१८. उजरुीः (१) स्र्ानीर् िहको कुनै पिालधकारीिे पेशागि आचार, उल्िंघन गरेकोमा त्र्स 
विषर्मा अनगुमन सलमलि समि उजरु दिन सवकनेछ ।  
(२) मालर् (१) बमोक्षजम दिइने उजरुीमा कुन पिालधकारीिे कुन आचार उल्िंघन गरेको हो 
सोको आधार, प्रमार् खिुाउन ुपनेछ । स्र्ानीर् िहिे उजरुी फारामको नमनुा बनाई सबैिे 
सक्षजिै प्राप्त गनय सक्ने स्र्ानमा राख्न पनेछ ।   
(३) उजरुीको सम्बन्धमा कारिाही माग गिाय अनगुमन सलमलििे उजरुीकिायसँग र्प वििरर् 
िा कागजाि माग गनय सक्नेछ । 

 

१९. गोप्र् राख्नपुनेः (१) अनगुमन सलमलििे उजरुीकिायको नाम गोप्र् राख्न ुपनेछ ।  
(२) प्राप्त उजरुीको आधारमा कुनै पिालधकारीमालर् िागेको आरोप मालर् छानविन जारी रहेको 
अिस्र्ामा आरोवपि पिालधकारीको नाम समेि गोप्र् राख्न ुपनेछ । 

 

२०. जाचँबझुः (१) र्स आचारसंवहिामा उल्िेक्षखि आचारहरुको उल्िंघन गरेको विषर्मा अनगुमन 
सलमलिको रार्, सझुाि िा प्रलििेिन आिश्र्क कारिाहीका िालग कार्यपालिकामा पेश गनुय पनेछ 
। प्रलििेिन पेश गनुयपूिय सो सलमलििे िेहार्का प्रविर्ाहरु परुा गनुयपनेछ । 

(क) कुनै पिालधकारीका विरुर्द् आचारसंवहिा उल्िंघन गरेको कुनै उजरुी परेकोमा  
िा कुनै जानकारी प्राप्त भएकोमा  त्र्सको आधारमा अनगुमन सलमलििे कारिाही गने 
आिश्र्क छ िा छैन भनी जाँचबझु गनय िा गराउन सक्नेछ ।  

(२) जाँचबझु गिाय कुनै पिालधकारी उपर कारिाही गनुयपने िेक्षखएमा अनगुमन सलमलििे त्र्स्िो 
पिालधकारीिाई सफाई पेश गनय उक्षचि मौका दिन ुपनेछ ।  

(३) सफाई पेश गने मौका दििाँ सम्बक्षन्धि पिालधकारी लबरुर्द् िागेको आरोप र त्र्सको 
आधारहरु प्रष्ट गरी आिश्र्क कारिाहीका िालग कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गनुयपनेछ । 

 

२१. अनगुमन सलमलिको लसफाररस कार्ायन्िर्न गनेः (१) अनगुमन सलमलििे र्स आचारसंवहिामा 
उल्िेक्षखि कुराहरुको पािन भए नभएको सम्बन्धमा आिश्र्क रार्, सझुाि िर्ा लसफाररस 
सवहि कार्ायन्िर्नका िालग कार्यपालिकामा पेश गनुयपनेछ । 

(२) अनगुमन सलमलिबाट प्राप्त प्रलििेिन िर्ा रार्, सझुाि र लसफाररस उपर कार्यपालिकामा 
छिफि गरी आिश्र्क लनर्यर् सवहि कार्ायन्िर्न गनुयपनेछ । 



 
 

(३) आचारसंवहिाको पािनका विषर्मा स्र्ानीर् िहमा छिफि हुँिाका बखि सम्बक्षन्धि 
पिका प्रलिलनलधहरुिाई सहभागी गराउन सवकनेछ । 

 

२२. आचारसंवहिाको उल्िंघनमा सजार्ः (१) र्स आचारसंवहिाको कार्ायन्िर्न गिाय स्र्ानीर् िहबाट 
सजार्को रुपमा िेहार्मा उल्िेक्षखि एक िा सो भन्िा बढी प्रविर्ाहरु अपनाउन सवकनेछ । 

(क)  सम्बक्षन्धि पिालधकारीिाई सचेि गराउने । 

(ख)  आिोचना िर्ा आत्मआिोचना गनय िगाई सोको जानकारी साियजलनक गनय िगाउने । 

(ग)  साियजलनक सनुिुाईका िालग साियजलनक गने, गराउने । 

(घ)  प्रचलिि ऐन, कानूनको उल्िंघन भएको अिस्र्ामा सम्बक्षन्धि लनकार्मा सूचना दिने र 
आिश्र्क कारिाहीका िालग िेक्षख पठाउने। 

(२) आरोवपि पिालधकारी मालर् भएको कुनै पलन कारिाहीका विषर्मा लनज कुनै राजनीलिक 
ििसँग आिर्द् भएको हकमा सम्बक्षन्धि राजनीलिक िििाई जानकारी गराउनपुने । 

 

२३. कारिाहीको वििरर् साियजलनक गनुयपनेः आचारसंवहिाको कार्ायन्िर्नका सम्बन्धमा 
पिालधकारीमालर् भएको कारिाहीको वििरर् आम जानकारीको िालग स्र्ानीर् िहको सूचना 
पाटी र स्र्ानीर् पत्रपलत्रकामा प्रकाक्षशि गनुयपनेछ । सोको जानकारी राजनीलिक ििहरु, संघीर् 
मालमिा िर्ा स्र्ानीर् विकास मन्त्रािर्, लनिायचन आर्ोग, प्रिेश सरकारको सम्बक्षन्धि 
विभाग\लनकार्, स्र्ानीर् प्रशासनिाई गराउन ुपनेछ । 

 

भाग -५ 

विविध 

 

२४. आचारसंवहिाको पािन गनुय सबैको कियव्र् हनुःे र्ो आचारसंवहिाको पािन गनुय पिालधकारीको 
क्षजम् मेिारी िर्ा कियव्र्को एक अलभन्न अंगको रुपमा रहनेछ । 

 

२५. पिालधकारीिाई आचारसंवहिाको जानकारी दिनपुनेः र्ो आचारसंवहिा स्र्ानीर् िहका पिालधकारी 
िर्ा कमयचारीहरुिाई अलनिार्य रुपमा जानकारी दिई हस्िािार गराई िाग ुगनुयपनेछ । 

 

२६. सरोकारिािाहरुिाई आचारसंवहिाको जानकारी उपिब्ध गराउनपुनेः स्र्ानीर् िहका 
पिालधकारीको आचारसंवहिा, समर्-समर्मा आचारसंवहिामा भएको संशोधनको वििरर् िर्ा 



 
 

आचारसंवहिाको कार्ायन्र्िनको वििरर्हरुको जानकारी िावषयक रुपमा स्र्ानीर् िहका 
राजनीलिक ििहरु, संघीर् मालमिा िर्ा स्र्ानीर् विकास मन्त्रािर्, िर्ा प्रिेश सरकारका 
सम्बक्षन्धि लनकार्िाई गराउन ुपनेछ । 

 

२७. आचारसंवहिाको कार्ायन्िर्नमा राजनीलिक ििको सहर्ोगः  
(१) कुनै पिालधकारीबाट र्स आचारसंवहिाको उल्िंघन भएको ठहर भएमा लनज मालर् िागेको 
आरोप िर्ा सो सम्बन्धमा लसफाररस भएको कारिाहीको वििरर् समेि सम्बक्षन्धि पिालधकारी 
सम्बर्द् राजनीलिक िििाई जानकारी गराउनकुा सारै् साियजलनक समेि गनुयपनेछ । 

(२) जाँचबझुको आधारमा पिालधकारी उपर कारिाहीको िालग भएको लसफाररसको कार्ायन्िर्न 
गने िा सचेि गराउने काममा सरकारी लनकार् एिं राजनीलिक ििहरुको सहर्ोग लिन सवकनेछ 
। 

 

२८. आचारसंवहिामा संशोधनः  
(१) स्र्ानीर् िहका सभाबाट आचारसंवहिामा संशोधन गने सवकनेछ ।  
(२) आचारसंवहिामा भएको संशोधनको जानकारी सम्बक्षन्धि सबै पिालधकारी, कमयचारी िर्ा 

सरोकारिािाहरुिाई दिनपुनेछ । 

(३) लनिायचन आचारसंवहिामा संशोधन भएको खण्डमा आम जनिाको जानकारीको िालग 
साियजलनक गनुयपनेछ । 

(४) गाउँपालिकािे आफ्नो स्र्ानीर् विक्षशष्टिा, कार्य प्रकृलि र आिश्किा अनसुार र्स 
आचारसंवहिामा समर्-समर्मा र्प व्र्िस्र्ा समािेश गरी िाग ुगनय सवकनेछ । 

 

 

 

 प्रम णीकरण नमनत : २०७४/०४/०२  आज्ञ ले], 

चन्द्र प्रक श बसे्नत 

प्रमुख प्रश सकीय अनिकृत 

 
  



 
 

भाग – २ 

माईजोगमाई गाउँपालिका 

सम्वत् २०७४ स लको क ययनवनि नं. १ 

 

dfO{hf]udfO{ ufpF sfo{kflnsf j}7s ;~rfng ;DjGwL sfo{ljlw, @)&$ 

गाउँ कार्यपालिकाबाट स्िीकृि लमलिः २०७४/०३/२८ 

 

k|:tfjgf 

 

dfO{hf]udfO{ ufpF sfo{kflnsf -sfo{;Dkfbg_ lgodfjnL, @)&$ sf] lgod !)-&_ adf]lhd 

dfO{hf]udfO{ ufpF sfo{kflnsfsf] j}7s ;~rfngsf] nflu of] sfo{ljlw :jLs[t u/L hf/L ul/Psf] 5 

. 

 

!=kl/efiff M ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; sfo{ljlwdf, 

s_ ælgodfjnLÆ eGgfn] ufpFkflnsfsf] sfo{;Dkfbg lgodfjnLnfO{ ;Demg'k5{ . 

v_ æj8f cWoIfÆ eGgfn] ufpFkflnsfsf] j8f cWoIf ;Demg'k5{ . 

u_ æ;b:oÆ eGgfn] ufpFsfo{kflnsfsf] ;b:onfO{ ;Demg'k5{ . 

3_ æcWoIfÆ eGgfn] ufpF sfo{kflnsfsf] j}7ssf] cWoIftf ug]{ JolQmnfO{ ;Demg'k5{ . 

ª_ gu/kflnsf eGgfn] gu/kflnsf, pkgu/kflnsf / dxfgu/kflnsf ;d]t ;Demg'k5{ 

r_ æsfo{kflnsfÆ eGgfn] ufpFkflnsfsf] sfo{kflnsf ;Demg'k5{ . 

5_ æj8f ;ldltÆ eGgfn] ufpFkflnsfsf] j8f ;ldlt ;Demg'k5{ . 

h_ æj8f ;b:oÆ eGgfn] j8f ;ldltsf] ;b:onfO{ ;Demg'k5{ . 

 

@= j8f ;ldltsf] j}7s M 

!_ j8f ;ldltsf] j}7s slDtdf dlxgfdf Ps k6s j:g]5 . t/ dlxgfdf tLg k6s eGbf    a9L 

j}7s a;]sf] eQf kfOg] 5}g .  

@_ j8f ;ldltsf] j}7ssf] cWoIftf j8fWoIfn] ug]{5 / lghsf] cg'kl:yltdf j}7ssf] pkl:yt 

h]i7 ;b:on] j8f ;ldltsf] j}7ssf] cWoIftf ug]{5 . 

#_ j8f ;ldltsf] j}7s j8f cWoIfsf] lgb]{zgdf j8f ;lrjn] jf]npg]5 . 

 

#= j}7s j:g] :yfg  ;do M  

!_ j8f ;ldltsf] j}7s j8f ;ldltsf] sfof{nodf j:g]5 . 

@_ j8f ;ldltsf] j}7ssf nflu ;"rgf ubf{ j}7s j:g] ldlt, ;do  :yfg v'nfO{ k7fpg' kg]{5. 



 
 

#_ o;/L ;"rgf ubf{ j}7s j:g] ;doeGbf tLg lbg cufj} pknAw u/fpg' kg]{5 . 

 

$= 5nkmnsf] ljifo M  

!_ j8f ;ldltsf] j}7s af]nfpFbf ;f] j}7sdf 5nkmn ul/g] ljifo :ki6 ?kn] ls6fg u/L j}7s 

j:g] ldlt eGbf ;dfGotf @$ 306f cufj} j8f ;lrjn] ;j} ;b:onfO{ pknAw u/fpg' kg]{5. 

@_ j8f cWoIfsf] lgb]{zgdf j8f ;lrjn] j8f ;ldltsf] j}7ssf] sfo{qmd lnlvt ?kdf tof/ 

ug]{5 . k|:tfj ;DjGwL vfsf cg';"rL ! / @ adf]lhd x'g]5 . 

 

%= pkl:ylt M  

!_ j}7sdf pkl:yt k|To]s ;b:on] pkl:ylt k'l:tsfdf cfkm\gf] gfd / a'lemg] u/L b:tvt 

ug'{kg]{5 . 

@_ j}7sdf k|To]s ;b:o pkl:yt x'g'kg]{5 / pkl:ylt k'l:tsfdf cfkm\gf] gfd / b:tvt 

a'lemg]u/L ug'{kg]{5 . 

#_ j8f ;lrjn] j8f ;ldltsf] j}7sdf ;lrjsf] ?kdf pkl:ylt k'l:tsfdf pkl:ylt hgfO{ 

b:tvt ug'{kg]{5 .  

 

^= j}7s ;~rfng k|lqmof M  

!_ j}7snfO{ ;'Jojl:yt ug]{ sfd j}7ssf] cWoIftf ug]{ JolQmsf] x'g]5 . 

@_ cWoIfsf] cf;gsf] ;Ddfg / cfb/ ug'{ j8f ;ldlt k|To]s ;b:osf] stJo{ x'g]5 . 

#_ j}7ssf] 5nkmn ljifo;"rLsf cfwf/df j}7ssf] cWoIftf ug]{ JolQmn] tf]s] adf]lhd x'g]5 . 

$_ j}7ssf] 5nkmndf efu lng] ;b:on] jf]Ng] kfnf] tyf jf]Ng kfpg] ;dosf] cjlw j}7ssf] 

cWoIftf ug]{ JolQmn] lgwf{/0f u/] adf]lhd x'g]5 . 

%_ Ps hgf ;b:o jf]ln/x]sf] ;dodf csf]{ s'g} ;b:on] aLrdf s'/f sf6\g x'b}g. 

  

&= lg0f{o ;DjGwL Joj:yf M   

!_ k|:tfj dfly jf]Ng] qmd ;dfKt ePkl5 j}7ssf] cWoIftf ug]{ JolQmn] ;f] k|:tfj lg0f{osf] 

nflu k|:t't ug]{5 . 

@_ j}7ssf] lg0f{o ;dfGotf ;j{;Ddltsf] cfwf/df x'g]5 . dt ljefhg x'g] cj:yfdf cWoIftf 

ug]{ JolQm ;lxt tLg hgf ;b:osf] jx'dtn] ug]sf] lg0f{o j}7ssf] lg0f{o dflgg]5 . 

 

*= lg0f{osf] clen]v M  

!_ j8f ;lrjn] j}7sdf ePsf] lg0f{onfO{ lg0f{o k'l:tsfdf clen]v u/L pkl:yt ;b:onfO{ 

;xL u/fO{ /fVg'kg]{5 . 



 
 

@_ j}7saf6 ePsf] s'g} lg0f{odf lrQ ga'em\g] ;b:on] lg0f{o k'l:tsfdf 5f]6s/Ldf cfkm\gf] 

km/s dt hufpg ;Sg]5 . 

 

(= ufpF sfo{kflnsfsf] j}7s M  

!_ ufpF sfo{kflnsfsf] a}7s slDtdf dlxgfdf Ps k6s a:g]5 . 

@_ ufpF sfo{kflnsfsf] j}7ssf] cWoIftf cWoIfn] ug]{5 . lghsf] cg'kl:yltdf j}7sdf 

pkfWoIfn] sfo{kflnsfsf] j}7ssf] cWoIftf ug]{5 . 

#_ ufpF sfo{kflnsfsf] j}7s cWoIfsf] lgb]{zgdf sfo{sf/L clws[tn] af]nfpg]5 . 

 

!)= j}7s j:g] :yfg / ;do M  

!_ ufpF sfo{kflnsfsf] j}7s ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{nodf j:g]5 . 

@_ ufpF sfo{kflnsfsf] j}7ssf] nflu ;"rgf ubf{ j}7s j:g] ldlt, ;do / :yfg v'nfO{ kq 

k7fpg'kg]{5 . 

#_ o;/L ;"rgf ubf{ j}7s j:g] ;doeGbf tLg lbg cufj} pknAw u/fpg' kg]{5 . t/ s'g} 

ljz]if kl/l:yltsf] sf/0fn] j}7s j:g'kg]{ ePdf df}lvs ;"rgfsf] cfwf/df ;d]t lgwf{l/t 

;dodf j}7s j:g ;lsg]5 . 

 

!!= 5nkmnsf] ljifo M  

!_ ufpF sfo{kflnsfsf] j}7s jf]nfpFbf ;f] j}7sdf 5nkmn ul/g] ljifo :ki6 ?kn] ls6fg u/L 

j}7s j:g] ldlteGbf ;dfGotof @$ 306f cufj} sfo{sf/L clws[tn] ;j} ;b:onfO{ pknAw 

u/fpg' kg]{5 . 

@_ cWoIfsf] lgb]{zgdf sfo{sf/L clws[tn] sfo{kflnsfsf] j}7ssf] sfo{qmd lnlvt ?kdf tof/ 

ug]{5 . 

#_ j}7sdf 5nkmnsf] nflu k]z ug]{ k|:tfj ;DjGwL cGo Joj:yf sfo{;Dkfbg lgodfjnLdf 

tf]lsP adf]lhd x'g]5 . 

 

!@= pkl:ylt M  

!_ a}7sdf pkl:yt k|To]s ;b:on] pkl:ylt k'l:tsfdf cfkm\gf] gfd / a'lemg] u/L b:tvt 

ug'{kg]{5 . 

@_ sfo{sf/L clws[tn] sfo{kflnsfsf] j}7sdf ;lrjsf] ?kdf pkl:yt eO{ k'l:tsfdf pkl:ylt 

hgfO{ b:tvt ug'{kg]{5 . 

 

!#= a}7s ;~rfng k|lqmof M  



 
 

!_ a}7snfO{ ;'Jojl:yt ug]{ sfd j}7ssf] cWoIftf ug]{ JolQmsf] x'g]5 . cWoIfsf] cf;gsf] 

;Ddfg / cfb/ ug'{ sfo{kflnsfsf] k|To]s ;b:osf] st{Jo x'g]5 . 

@_ a}7ssf] 5nkmn ljifo;"rLsf cfwf/df j}7ssf] cWoIftf ug]{ JolQmn] tf]s] adf]lhd x'g]5 

. 

#_ a}7ssf] 5nkmndf efu lng] ;b:on] af]Ng] kfnf] tyf jf]Ng kfpg] ;dosf] cjlw j}7ssf] 

cWoIftf ug]{ JolQmn] lgwf{/0f u/] adf]lhd x'g]5 . 

  $_ Ps hgf ;b:on] af]ln/s]sf] ;dodf csf]{ s'g} ;b:on] aLrdf s'/f sf6\g' x'b}g . 

 

!$= lg0f{o ;DjGwL Joj:yf M 

!_ k|:tfj dfly jf]Ng] qmd ;dfKt ePkl5 a}7ssf] cWoIftf ug]{ JolQmn] ;f] k|:tfj lg0f{osf] 

nflu k|:t't ug]{5 . 

@_ a}7ssf] lg0f{o ;fdfGotf ;j{;Ddltsf] cfwf/df x'g]5 . dt ljefhg x'g] cj:yfdf j}7ssf] 

cWoIftf ug]{ JolQm ;lxt ax'dt ;b:osf] lg0f{o a}7ssf] lg0f{o dflgg]5 . 

#_ ah]6, sfo{qmd, gLlt tyf :yfgLo txsf] lgodfjnL afx]ssf] ljifodf o; sfo{ljlwsf] a'Fbf 

!$-@_ adf]lhd lg0f{o x'g g;s]df JolQmut pQ/bfloTj lgh dfly /xg] u/L ufpF 

sfo{kflnsfsf] cWoIfn] u/]sf] lg0f{o clGtd x'g]5 . 

 

!%= lg0f{osf] clen]v M  

!_ sfo{sf/L clws[tn] j}7sdf ePsf] lg0f{onfO{ lg0f{o k'l:tsfdf clen]v u/L pkl:yt 

;b:onfO{ x:tfIf/ u/fO{ /fVg'kg]{5 .\ 

@_ j}7saf6 ePsf] s'g} lg0f{odf lrQ ga'em\g] ;b:on] lg0f{o k'l:tsfdf 5f]6s/Ldf cfkm\gf] 

km/s dt hgfpg ;Sg]5 . 

 

!^= afwf c8\sfp km'sfpg] M !_ o; sfo{ljlw sfof{Gjogdf s'g} jfwf c8\sfp k/] ufpF sfo{kflnsfn] 

lg0f{o u/L km'sfpg ;Sg]5 . 

 

!&= kl/dfh{g tyf ;+zf]wg M o; sfo{ljlwnfO{ cfjZostf cg';f/ ufpF sfo{kflnsfn] kl/dfh{ 

tyf ;+zf]wg ug{ ;Sg]5 . 

 

 

   

  



 
 

cg';"rL – ! 

-j'Fbf $-@_ ;+u ;DalGwt_ 

 

k|:tfjsf] 9fFrf 

 

dfO{hf]udfO{ ufpFkflnsf 

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no, gofFahf/ 

! g+= k|b]z, g]kfn 

 

ljifo M– ================================================ .  

k|:tfj k]z ug{ cWoIfaf6 :jLs[lt k|fKt ldlt M–  

!= ljifosf] ;+lIfKt Joxf]/f M–  

@= k|fKt k/fdz{ tyf cGo ;fGble{s s'/f M–  

#= k|:tfj k]z ug'{ kgf{sf] sf/0f / ;DalGwt zfvfsf] /foM–  

$= lg0f{o x'g' kg]{ Joxf]/f M–  

gf]6 M k|:tfj tof/ ubf{ b]xfosf s'/fx?df Wofg lbg'kg]{ 5 M–  

!= æljifosf] ;+lIfKt Joxf]/fÆ cGtu{t /xg] lja/0f M–  

ljifoa:t'sf] k[i7e"dLdf o;af/] klxn] s'g} lg0f{o ePsf] eP ;f]sf] lja/0f, k|:tfljt lg0f{o 

sfof{Gjog k|s[of, ;dofjwL, sfo{If]q, sfof{Gjog ug]{ lgsfo / nfUg] cfly{s bfloTj eP ;f] ;d]t 

pNn]v u/L s'g} of]hgfsf] ljifo eP ;f] af/] 5f]6s/L lja/0f pNn]v ug]{ .  

@= æk|fKt k/fdz{ tyf cGo ;fGble{s s'/fÆ cGtu{t sfo{kflnsf ;ldltx? / cGo lgsfo tyf 

ljz]if1x?n] s'g} k/fdz{ lbPsf] eP ;f] ;d]t pNn]v ug]{ . ;fy} ljifo;+u ;DalGwt gSzf, l8hfOg 

jf lrq eP ;f] ;d]t ;dfj]z ug]{ . sfg"gL k/fdz{ lnPsf] eP k|ltlnkL ;d]t ;dfa]z ug]{ .  

#= æk|:tfj k]z ug'{ kgf{sf] sf/0f / ;DalGwt zfvfsf] /foÆ cGtu{t ;DalGwt ljifodf cfO{ k/]sf] 

sl7gfO{ / ;d:of, k|:tfljt lg0f{osf] cf}lrTo / cfjZostf tyf To;af6 kg{ ;Sg] k|efj ;dfj]z 

ug]{ .  

$= ælg0f{o x'g' kg]{ Joxf]/fÆ cGtu{t h'g laifodf h] h:tf] lg0f{o x'g k|:tfj ul/Psf] xf] ;f]sf] 

:ki6 Joxf]/f /fVg] .  

 

 

प्रम णीकरण नमनत : २०७४/०४/०२  आज्ञ ले], 
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भाग – २ 

माईजोगमाई गाउँपालिका 

सम्वत् २०७४ स लको क ययनवनि नं. २ 

 

माईजोगमाई गाउँसभा सञ्चािन काययलिलि, २०७४ 

म ईजोगम ई क ययप नलक ब ट स्वीकृत नमनत: २०७४/०५/०२ 

 

प्रस्तािनााः नेप लको संनवि नको ि र  २२७ अनुस र प्रदेश क नून बमोनजम स्थ नीय तहको बैठक सञ्च लन क ययनवनि 

स्वीकृत भई ल गू नभएसम्मको ल नग ग उाँ सभ को क यय सञ्च लन गनय, बैठकको सुव्यवस्थ  क यम र ख्न, आवश्यक 

सनमनतहरूको गठन गनय र अन्य क म क रव ही ननयनमत एवं प्रभ वक री बन उन म ईजोगम ई 

ग उाँक ययप नलक ब ट स्वीकृत गरी यो क ययनवनि ज री गररएको छ । 

 

पररचे्छद – १ 

प्रारम्भिक 

 

१. संलिप्त नाम र प्रारिाः  ( १ )यस ननयम वलीको न म “म ईजोगम ई ग उाँ  सभ  सञ्च लन क ययनवनि-

२०७४ ” रहेको छ। 

)२( यो क ययनवनि तुरुन्त प्र रम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषााः नवषय व  प्रसङ्गले अको अथय नल गेम  यस क ययनवनिम ,-  

(क) “संनवि न” भन्न ले नेप लको संनवि न सम्झनु पछय  । 

(ख) “स्थ नीय तह ” भन्न ले नेप लको संनवि नको ि र  ५६ को उपि र  ४ बमोनजमक  

ग उाँप नलक  ,नगरप नलक  र नजल्ल  सभ  सम्झनु पदयछ । 

(ग)  “सभ ” भन्न ले ग उाँप नलक को हकम  संनवि नको ि र  २२२ बमोनजमको ग उाँसभ , 

नगरप नलक को हकम  संनवि नको ि र  २२३ बमोनजमको नगर सभ  र नजल्ल  समन्वय 

सनमनतको हकम  ि र  २२० बमोनजमको नजल्ल  सभ  सम्झनु पदयछ ।  

(घ) “क ययप नलक ” भन्न ले ग उाँ  क ययप नलक  व  नगर क ययप नलक  सम्झनु पदयछ । 

(ङ) “अध्यक्ष” भन्न ले सभ को अध्यक्षल ई सम्झनु पछय  ।  

(च) “उप ध्यक्ष” भन्न ले ग उाँप नलक को उप ध्यक्ष व  नगरप नलक को उपप्रमुखल ई सम्झनु पदयछ । 



 
 

(छ) “नविेयक” भन्न ले स्थ नीय क नूनको मसौद  व  क नूनको संशोिन मसौद  समेत सम्झनु पछय । 

(ज)  “सदस्य” भन्न ले ग उाँ तथ  नगर क ययप नलक को अध्यक्ष/प्रमुख, उप ध्यक्ष/उपप्रमुख, 

क ययप नलक को सदस्य व  वड  सदस्य सम्झनु पछय  । 

(झ) “सभ को सनचव” भन्न ले ग उाँ व  नगरप नलक को क ययक री अनिकृत र नजल्ल  समन्वय 

सनमनतको स्थ नीय नवक स अनिक री व  अध्यक्षले सभ को सनचव भई क म गनय तोकेको 

कमयच री समेतल ई सम्झनु पछय  । 

(ञ) “बैठक” भन्न ले ग उाँ व  नगर सभ को अनिवेशन सम्झनु पछय  । सो शब्दले सनमनतको वैठक 

समेतल ई सम्झनु पदयछ । 

(ट) “प्रस्त व” भन्न ले सभ को नवच र थय पेश गररएको कुनै प्रस्त व व  सो प्रस्त वसाँग सम्बन्धित संशोिन 

प्रस्त व समेत सम्झनु पछय  । 

(ठ) “प्रसु्ततकत य सदस्य” भन्न ले सभ को नविेयक व  प्रस्त व प्रसु्ततकत य सभ को सदस्य सम्झनु 

पछय  । 

(ड) “बैठक कक्ष” भन्न ले सभ को बैठक कक्ष सम्झनु पछय  र सो शब्दले बैठक कक्षसाँग जोनडएको 

दशयकदीर् य तथ  बरण्ड  समेतल ई जन उाँछ । 

(ढ) “नवषयगत श ख ” भन्न ले ग उाँप नलक  व  नगरप नलक को क यय नवभ जन ननयम वली बमोनजमको 

नवषयगत श ख  संझनु पछय  ।  

(ण) “सनमनत” भन्न ले यस क ययनवनि बमोनजम गठन हुने सभ को सनमनत सम्झनु पछय  । 

(त) “संयोजक” भन्न ले यस क ययनवनि बमोनजम गनठत सनमनतको संयोजक सम्झनु पछय  । 

 

पररचे्छद -२ 

सभाको बैठक तथा बैठक सञ्चािन सम्बन्धी व्यिस्था 

 

३. सभाको अलििेशन बोिाउने: (१ )अध्यक्षले ग उाँप नलक  व  नगरप नलक को ननव यचनको अन्धन्तम 

पररण म र्ोषण  भएको नमनतले एक मनहन  नभत्र सभ को पनहलो अनिवेशन बोल उनेछ । त्यसपनछ 

यस क ययनवनि बमोनजम अध्यक्षले समय समयम  अन्य अनिवेशन बोल उनेछ ।  

तर सभ को एउट  अनिवेशनको सम न्धि र अको बैठकको प्र रम्भक  बीचको अवनि छ महीन  

भन्द  बढी हुने छैन । 

(२( अध्यक्षले क ययसूची बमोनजम सभ को बैठकको संच लन र अन्त्य गनेछ । 



 
 

(३( सभ को अनिवेशन च लू नरहेको व  बैठक स्थनगत भएको अवस्थ म  बैठक बोल उन व ञ्छनीय 

छ भनी सभ को समू्पणय सदस्य संख्य को एक चौथ इ सदस्यहरूले नलन्धखत अनुरोि गरेम  अध्यक्षले 

त्यस्तो बैठक बसे्न नमनत, स्थ न तोके्नछ । त्यसरी तोनकएको नमनत, समय र स्थ नम  सभ को 

अनिवेशन बसे्नछ । 

(४) सभ को अनिवेशन क ययप नलक को केन्द्र रहेको स्थ नम  अध्यक्षले तोके बमोनजम बसे्नछ । 

(५) स म न्यतः ननव यचन पनछको पनहलो अनिवेशनको अवनि बढीम  पन्ध्र नदन र सोपनछको प्रते्यक 

अनिवेशनको अवनि बढीम  स त नदनको हुनेछ । 

(५( उपदफ  )१( व  )३( बमोनजम सभ को अनिवेशन बोल एको सूचन  अध्यक्षले सदस्यहरुल ई 

नदनेछ । त्यस्तो सूचन  आवश्यकत  अनुस र स वयजननक सञ्च र म ध्यमब ट समेत प्रच र प्रस र 

गनुय पनेछ ।       

४. सदस्यहरुको उपम्भस्थलत र आसनाः  ( १ )बैठकम  आसन ग्रहण गनुय अनर् सबै सदस्यले अध्यक्षले 

तोकेको क्रम अनुस र अनिवेशनको उपन्धस्थनत पुन्धस्तक म  हस्त क्षर गनुयपनेछ ।  

(२( उपदफ  )१( बमोनजम उपन्धस्थत सदस्यले अध्यक्षले तोके अनुस रको स्थ नम  ननि यररत समय 

अग वै आफ्नो आसन ग्रहण गनुयपनेछ ।  

(३( अप ंगत  भएक  सदस्यको हकम  अध्यक्षले ननि यररत गरेको स्थ नम  ननजको स थम  एक 

जन  सहयोगी आवश्यक भएम  सो को समेत व्यवस्थ  गनय सके्नछ ।  

५. सभाको गणपूरक संख्या:  ( १ )सभ म  तत्क ल क यम रहेक  सदस्य संख्य को पच स प्रनतशत भन्द  

बढी सदस्य उपन्धस्थत भएम  अनिवेशनको ल नग गणपूरक संख्य  पुगेको म नननेछ ।   

(२( उपदफ  )१( बमोनजम गणपुरक संख्य  नपुगेम  अध्यक्षले तीन नदन नभत्र अको बैठकक  ल नग 

दफ  ३ बमोनजम सूनचत गनुयपनेछ । 

(३( उपदफ  )२( बमोनजम आव्ह न गरेको अनिवेशनम  गणपुरक संख्य  नपुगेम  दुई नदन नभत्र 

अनिवेशन बसे्न गरी दफ  ३ बमोनजम सूचन  गनुयपनेछ ।  

(४( उपदफ  )३( बमोनजम पुनः सूचन  गद य गणपुरक संख्य  नपुगेम  कम्तीम  पच्चीस प्रनतशत 

सदस्यहरुको उपन्धस्थनतम  अनिवेशन बसे्नछ ।  

६. बैठकको सञ्चािन र स्थगन:  ( १ )अध्यक्षले सभ को क ययबोझल ई ध्य नम  र खी क ययसूची स्वीकृत 

गरी सभ को बैठक संच लन गनुयपनेछ ।  

(२( सभ को बैठक अध्यक्षले ननि यरण गरेको समय त नलक  बमोनजम हुनेछ ।  

(३( अध्यक्षले प्रते्यक बैठकको प्र रम्भ तथ  स्थगनको र्ोषण  गनेछ । 



 
 

(४) सभ को अध्यक्ष वैठकम  उपन्धस्थत हुन नसके्न अवस्थ म  उप ध्यक्ष व  उपप्रमुखले बैठकको अध्यक्षत  

गनेछ । उप ध्यक्ष व  उपप्रमुख पनन उपन्धस्थत हुन नसकेम  अध्यक्षले तोकेको सभ को सदस्यले बैठकको 

अध्यक्षत  गने गरी क ययसूचीम  तोकु्न पनेछ । 

७. काययसूची र समयािलि प्रकाशनाः  ( १ )अध्यक्षको ननदेश नुस र सभ को सनचवले क ययसूची र समय 

त नलक  अनुसूची-१ बमोनजम तय र गनेछ र त्यसको एक प्रनत स म न्यतय  अड्च लीस र्ण्ट  अग वै 

प्रते्यक सदस्यल ई उपलब्ध गर इनेछ । 

तर नवशेष पररन्धस्थनतम  अध्यक्षको ननदेश नुस र बैठक बसे्न चौवीस र्ण्ट  अग वै क ययसूची तय र 

गरी त्यसको एक प्रनत सदस्यल ई सभ को सनचवले उपलब्ध गर उन सके्नछ । 

८. समयािलि लनिायरण: (१ )अध्यक्षले बैठकम  पेश हुने नवषयम नथ छलफल गनय समय वनि तोके्नछ । 

२( उपदफ  )१( बमोनजम तोनकएको समय वनि सम ि भएपनछ यस क ययनवनिम  अन्यथ  

लेन्धखएकोम  ब हेक अध्यक्षले अन्य नवषयम  छलफल हुन ननदई सो नवषयको टुङ्गो लग उन 

आवश्यक सबै नविेयक व  प्रस्त व ननणयय थय बैठकम  प्रसु्तत गनेछ । 

९. सभामा मतदान:  ( १ )सभ म  ननणययक  ल नग प्रसु्तत गररएको सबै  नविेयक व  प्रस्त वको ननणयय 

उपन्धस्थत सदस्यहरूको बहुमतब ट हुनेछ ।  

(२( अध्यक्षत  गने व्यन्धिल ई मत नदने अनिक र हुने छैन ।  

तर मत बर बर भएम  अध्यक्षत  गने व्यन्धिले आफ्नो ननण ययक मत नदनेछ ।  

१०. मयायलदत संशोिनाः कुनै सदस्यले प्रसु्तत गने नविेयक व  प्रस्त वम  कुनै आपनिजनक, वं्यग्य त्मक, 

अन वश्यक, अनुपयुि व  असम्बद्ध शब्द व  व क् ंश प्रयोग भएको ल गेम  अध्यक्षले त्यस्त  नवषय 

नवतरण हुनुभन्द  अनर् उपयुि संशोिन गनय व  गर उन सके्नछ । 

११. बैठकको प्रारिाः सभ को बैठक कक्षम  अध्यक्ष आगमन भई र नरि य िुन बजे पनछ बैठक प्र रम्भ 

हुनेछ । 

१२. बैठकमा पािना गननयपने आचरणहराः (१) बैठकम  देह यक  आचरणहरू प लन  गनुय पनेछः 

(क( अध्यक्ष बैठक कक्षम  प्रवेश हुाँद  सबैले सम्म न प्रकट गनय उठ्नु पनेछ । 

(ख( अध्यक्षले बैठकप्रनत सम्म न प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गनुयपनेछ । 

(ग( बैठक स्थनगत भई अध्यक्ष सभ ब ट ब नहर ननसे्क पनछ म त्र अरु सदस्यहरूले बैठक 

कक्ष छ ड्नु पनेछ । 

(र्( बैठकम  भ ग नलने सदस्यले बोल्द  अध्यक्षल ई सम्बोिन गरेर म त्र बोल्नु पछय  र अध्यक्षले 

अन्यथ  आदेश नदएम  ब हेक उनभएर बोल्नु पनेछ । 



 
 

(ङ( अध्यक्षले बैठकल ई सम्बोिन गरररहेको समयम  कुनै पनन सदस्यले स्थ न छ ड्नु हुाँदैन 

र अध्यक्षले बोलेको कुर  श न्धन्तपूवयक सुनु्न पनेछ । 

(च( अध्यक्षले आसन ग्रहण गरररहेको र बोनलरहेको अवस्थ म  सदस्यहरु बीचब ट नहाँड्नु हुाँदैन 

। 

(छ( कुनै सदस्यले बोनलरहेको समयम  अश न्धन्त गनय व  बैठकको मय यद  भंग हुने व  अव्यवस्थ  

उत्पन्न हुने कुनै क म गनुय हुाँदैन । 

(ज( बैठक कक्षम  अध्यक्षको स मुने्नब ट व रप र गरी नहाँड्न व  अध्यक्षको आसनतफय  नपठू्य 

फक यएर बस्न हुाँदैन । 

(झ( बैठकको क ययसाँग प्रत्यक्ष रुपले सम्बन्धित नवषय ब हेक अन्य नवषयको पुस्तक, सम च रपत्र 

व  अन्य क गजपत्रहरू पढ्नु हुाँदैन । 

(ञ( बैठकको अवनिभर बैठक कक्षम  मोब ईल फोन बन्द गनुय पनेछ । 

(२) सभ म  प लन  गनुयपने अन्य आचरणहरू समय समयम  सभ ले तोके बमोनजम हुनेछ । 

१३. बैठकमा भाग लिने सदस्यिे पािन गननय पने लनयमहराः बैठकम  हुने छलफलम  भ ग नलने 

सदस्यले देह यक  ननयमहरूको प लन गनुय पनेछः 

(क( अध्यक्षको ध्य न कषयण गनयको नननमि उठ्नु पनेछ र अध्यक्षले ननजको न म बोल एपनछ व  

इश र  गरेपनछ म त्र बोल्नु पनेछ । 

(ख( यस क ययनवनिको दफ  ३५ बमोनजमक  नवषयम  छलफल गनुय हुाँदैन । 

(ग( अशीर, अश्लील, अपम नजनक व  कुनै आपनिजनक शब्द बोल्नु हुाँदैन । 

(र्( व्यन्धिगत आके्षप लग उन हुाँदैन । 

(ङ( बोल्न प उने अनिक रल ई सभ को क ययम  ब ि  प ने मनस यले दुरुपयोग गनुय हुाँदैन । 

(च( सभ  व  अध्यक्षको कुनै ननणयय बदर गररयोस् भने्न प्रस्त वम नथ बोल्द को अवस्थ म  ब हेक 

सभ  अध्यक्षको कुनै पनन ननणययको आलोचन  गनुय हुाँदैन । 

(छ( अध्यक्षले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भने्न प्रस्त वको छलफलको क्रमम  ब हेक अध्यक्षको 

आचरणको आलोचन  गनुय हुाँदैन । 

(ज) वैठकम  प लन  गनुयपने अन्य ननयमहरू सभ ले तोके बमोनजम हुनेछ । 

१४. छिफिमा बोल्ने क्रमाः बैठकम  बोल्ने क्रम देह य बमोनजम हुनेछः 

(क( प्रस्त व पेश गने सदस्यले बोनलसकेपनछ अध्यक्षले न म बोल एको व  इश र  गरेको क्रम 

बमोनजमको सदस्यले बोल्न प उनेछन् । 



 
 

(ख( अध्यक्षको अनुमनत नबन  कुनै सदस्यले एउटै प्रस्त वम  एक पटक भन्द  बढी बोल्न प उने 

छैन । 

(ग( प्रस्त व पेश गने सदस्यले उिर नदनको नननमि छलफलको अन्त्यम  फेरर बोल्न प उनेछ । 

सो प्रस्त वको सम्बिम  छलफलम  पनहले भ ग नलएको व  ननलएको जेसुकै भए त पनन 

प्रस्त वक सदस्यले उिर नदई सकेपनछ अध्यक्षको अनुमनत ननलई फेरर बोल्न प उने छैन । 

१५. स्पष्ट पानय माग गनय सलकनेाः  ( १ )बैठकम  छलफल चनलरहेको समयम  सम्बन्धित नवषयम  कुनै 

सदस्यले कुनै कुर  स्पर प नय म ग गनय अध्यक्ष म फय त अनुरोि गनय सके्नछ । 

(२( उपदफ  )१( म  जुनसुकै कुर  लेन्धखएको भए त पनन अध्यक्षको अनुमनत नलई कुनै सदस्यले 

सभ को ज नक रीको ल नग आफूसाँग सम्बन्धित अन्य नवषयम  स्पर ज नक री नदन सके्नछ । 

तर त्यस्तो स्पर ज नक री नदाँद  कुनै नवव दस्पद नवषय उठ उन प इने छैन र सो स्पर ज नक री 

म नथ कुनै छलफल गनय प इने छैन ।  

१६. लनणययाथय प्रस्ताि पेश गनेाः  ( १ )सभ को क ययसूचीको कुनै प्रस्त वम नथ छलफल सम ि भएपनछ सो 

प्रस्त वको पक्षम  हुने सदस्यहरूल ई “हुन्छ, नवपक्षम  हुने सदस्यहरूल ई “हुन्न” र तटस्थ रहन च हने 

सदस्यहरूल ई “मत नदन्न” भने्न शब्द सुननने गरी उच्च रण गनुय भनी अध्यक्षले क ययसुचीक  नवषयहरू 

क्रमशः ननणयय थय पेश गनेछ । 

(२( उपदफ  )१( बमोनजम प्रस्त वल ई ननणयय थय पेश गरेपनछ अध्यक्षले “हुन्छ” व  “हुन्न” भने्न 

सदस्यहरूमधे्य जुन पक्षको बहुमत भएको ठहर्य उाँछ सो कुर को र्ोषण  गनेछ ।  

(३( अध्यक्षद्व र  कुनै प्रस्त व ननणयय थय पेश गररसकेपनछ सो प्रस्त वम नथ छलफल गनय व  संशोिन 

प्रसु्तत गनय प इने छैन ।  

१७. सभाध्यििे लनदेशन लदनेाः  ( १ )बैठकम  अभद्र व्यवह र गने सदस्यल ई आफ्नो व्यवह र ननयन्त्रण 

गनय अध्यक्षले चेत वनी नदए पनछ त्यस्तो सदस्यले आफ्नो व्यवह रम नथ तुरुन्त ननयन्त्रण गनुय पनेछ । 

(२( उपदफ  )१( बमोनजमको आदेश प लन  नगने सदस्यल ई अध्यक्षले बैठकब ट ब नहर ज न 

आदेश नदन सके्नछ । आदेश प एपनछ त्यस्तो सदस्यले बैठक कक्षब ट तुरुन्त ब नहर ज नु पनेछ 

र ननजले सो नदनको ब ाँकी अवनिको बैठकम  उपन्धस्थत हुन प उने छैन । 

(३( उपदफ  )२( बमोनजमको आदेश प एपनछ पनन त्यस्तो सदस्य बैठक कक्षब ट तुरुन्त ब नहर 

नगएम  अध्यक्षले ननजल ई कमयच री व  सुरक्ष कमीको सहयोग नलई ब नहर ननक ल्न सके्नछ । 

त्यसरी ननक नलएकोम  त्यस्तो सदस्यले त्यसपनछको तीन नदनसम्म सभ को बैठक व  कुनै 

सनमनतको बैठकम  भ ग नलन प उने छैन । यसरी ननक नलएकोम  सभ को सनचवले सो कुर को 

सूचन  सबै सनमनतल ई नदनेछ । 



 
 

)४( यस क ययनवनिम  अन्यत्र जुनसुकै कुर  लेन्धखएको भए त पनन कुनै सदस्यले बैठक कक्षम  

श न्धन्त, सुव्यवस्थ  तथ  अनुश सन भङ्ग गरेम  व  गनय ल गेम  व  सभ को प्रनतष्ठ म  िक्क  ल गे्न 

नकनसमले बैठक कक्ष नभत्र धं्वस त्मक क यय गरेम  व  बल प्रयोग गरेम  व  गनय ल गेम  व  कुनै 

भौनतक ह नी नोक्स नी पुर्य एम  अध्यक्षले ननजल ई बैठक कक्षब ट तत्क ल ननष्क शन गरी 

सदस्यल ई बढीम  स त नदन सम्मको ल नग सभ म  आउन नप उने गरी र क्षनत भएको भौनतक 

स म ग्रीको यथ थय क्षनतपूनतय ननजब ट भर उने आदेश नदन सके्नछ । 

(५( दफ  )४( बमोनजम ननष्क नसत भएको सदस्यले सो अवनिभर सभ को व  कुनै सनमनतको 

बैठकम  उपन्धस्थत हुन प उने छैन । ननजल ई तोनकएको क्षनतपूनतय अध्यक्षले तोकेको समयनभत्र 

द न्धखल  गने द नयत्व सम्बन्धित सदस्यको हुनेछ । 

(६( यस दफ  बमोनजम कुनै सदस्य ननष्क नशत भएको व  फुकुव  भएको सूचन  सभ को सनचवले 

सबै सनमनतल ई नदनेछ ।  

१८. कारिाही लफताय हुन सके्ाः यस क ययनवनिम  अन्यत्र जुनसुकै कुर  लेन्धखएको भए त पनन ननष्क नशत 

व  क रव हीम  परेको सदस्यले नचि बुझ्दो सफ ई पेश गरेम  व  आफ्नो भूल स्वीक र गरी म फी 

म गेम  अध्यक्षले बैठकको र य बुझी त्यस्तो सदस्यल ई म फी नदई क रव ही नफत य नलन सके्नछ । 

१९. बैठक स्थलगत गने अलिकाराः बैठक कक्षनभत्र अव्यवस्थ  भई व  हुन ल नग बैठक ननयनमत रुपले 

सञ्च लन गनय ब ि  पने देन्धखएम  अध्यक्षले सो नदनको कुनै समयसम्म व  आफूले तोकेको 

अवनिसम्मको ल नग सूचन  ट ाँस गरी बैठक स्थनगत गनय सके्नछ । अध्यक्षले गरेको त्यस्तो स्थगन म नथ 

कुनै सदस्यले प्रश्न उठ उन प उने छैन् । 

२०. सदस्यको स्थान ररक्त रहेको अिस्थामा सभाको कायय सञ्चािन: सभ को कुनै सदस्यको स्थ न 

ररि रहेको अवस्थ म  समेत सभ ले आफ्नो क यय सञ्च लन गनय सके्नछ र सभ को क रब हीम  भ ग 

नलन नप उने कुनै व्यन्धिले भ ग नलएको कुर  पनछ पि  ल गेम  प्रचनलत क नून नवपररत ब हेकको 

क यय अम न्य हुने छैन ।   

२१. सभाको लनणययको अलभिेख र कायायन्वयन: (१ )सभ  र यसको सनमनतको ननणयय तथ  क रब हीको 

अनभलेख सभ को सनचवले व्यवन्धस्थत र सुरनक्षत र ख्नु पनेछ । 

(२( सभ  तथ  यसक  सनमनतको ननणययको सक्कल अध्यक्षको आदेश नबन  सभ  व  सभ   

भवन ब नहर लैज न हुाँदैन । 

२२. लनणयय प्रमालणत गने: (१) सभ को बैठकले गरेक  ननणयय अध्यक्षले प्रम नणत गनेछ । 

(२) उपदफ  (१) बमोनजमको ननणयय सुरनक्षत र खे्न र क य यन्वयन गने गर उने क यय सभ को सनचवले गनेछ। 

 



 
 

पररचे्छद-३ 

स्थानीय कानून लनमायण गने प्रलक्रया 

 

२३. स्थानीय कानून लनमायण गदाय लिचार गननय पने पिहरुाः  ( १ )सभ ले स्थ नीय क नून ननम यण व  

संशोिन गद य अन्य कुर को अनतररि देह यको नवषयम  नवच र गनुय पनेछ,- 

(क( संनवि न बमोनजम आफ्नो अनिक रको नवषयम  पने व  नपने, 

(ख( संनवि न, संर्ीय क नून तथ  प्रदेश क नूनको व्यवस्थ , 

(ग( त्यस्तो क नून, स्वच्छ, न्य यपूणय तथ  तकय  संगत हुने व  नहुने,  

(र्(  ननम यण गनय ल नगएको स्थ नीय क नूनको व्यवह ररक क य यन्वयन हुन सके्न व  नसके्न, 

(ङ( क नून क य यन्वयनको ल नग आवश्यक पने आनथयक स्रोत तथ  संस्थ गत संरचन , 

(च( सवोच्च अद लतब ट प्रनतप नदत नसद्ध न्त व  भएको आदेश, 

(छ( नेप ल सरक र, संर्ीय संसद्, प्रदेश सरक र व  प्रदेश सभ ले त्यसै्त नवषयम  आि रभूत क नून 

ननम यण गरेको भए सोम  भएको व्यवस्थ  

(ज) नेप ल सरक र व  प्र देनशक सरक रले नमून  क नून उपलब्ध गर एको भए सोम  भएको 

व्यवस्थ , 

(झ) नेप लले अन्तर नरि य स्तरम  जन एको प्रनतवद्धत , 

(ञ) सम्बन्धित स्थ नीय तहले ननम यण गरेको अन्य स्थ नीय क नूनहरुसाँगको त लमेल तथ  सौह द्रत , 

(ट) नजल्ल नभत्रक  अन्य स्थ नीय तह व  अन्य नजल्ल साँग नसम न  जोनडएक  स्थ नीय तहको हकम  

त्यस्त  नजल्ल क  स्थ नीय तहले बन एको स्थ नीय क नूनको व्यवस्थ ,  

(ठ) ग उाँक ययप नलक  व  नगरक ययप नलक ले ननि यरण गरेक  अन्य आवश्यक नवषयहरु ।  

(२( सभ ले संनवि नको अनुसूची-९ को नवषयम  स्थ नीय क नून ननम यण गद य त्यस्तो नवषयम  

संर्ीय संसद व  प्रदेश सभ ले बन एको क नूनको प्रनतकूल नहुने गरी ननम यण गनेछ । 

(३) एक स्थ नीय तहब ट अको स्थ नीय तहको के्षत्रम  हुने वसु्त व  सेव को नवस्त रम  कुनै नकनसमको ब ि  

अवरोि गने व  कुनै नकनसमको भेदभ व गने गरी स्थ नीय क नून ननम यण गनय हुाँदैन ।   

(४) सभ  व  क ययप नलक ले एक आपसम  ब नझने गरी स्थ नीय क नून ननम यण गनय हुाँदैन । 

(५( सभ ले नदएको अनिक र प्रयोग गरी क ययप नलक ले ननदेनशक  व  नदग्दशयन बन ई ल गू गनेछ 

।  

२४. आिश्यकताको पलहचान गने:  ( १ )क ययप नलक ले नविेयक तजुयम  गनुय अनर् त्यस्तो नवषयको क नून 

ननम यण गनय आवश्यक रहे नरहेको नवषयम  आवश्यकत को पनहच न गनुय पनेछ । 



 
 

(२( उपदफ  )१( को प्रयोजनको ल नग सम्बन्धित क ययप नलक ले स्थ नीय क नून बन उनु पने 

आि र र क रण, त्यस्तो नवषयम  संर्ीय व  प्रदेश क नून भए नभएको, नजल्ल  नभत्रक  र अन्य नछमेकी 

स्थ नीय तहम  त्यस सम्बिी स्थ नीय क नून ननम यण भए नभएको, स्थ नीय क नून तजुयम ब ट ह नसल 

गनय खोनजएको ल भ ल गत र उपलब्धी, स्थ नीय क नून क य यन्वयनको ल नग आवश्यक पने संयन्त्र 

तथ  आनथयक स्रोत, त्यस्तो स्रोत जुट उनको ल नग आवश्यक व्यवस्थ  र नविेयकम  रहने मुख्य मुख्य 

प्र वि नको समेत नवशे्लषण गरी संनक्षि अवि रण पत्र तय र गनुय पनेछ ।  

(३( क नूनको संशोिनको ल नग नविेयक तजुयम  गद य संशोिन गनुय परेको आि र र क रण 

सनहतको दफ ब र तीन महले नववरण तय र गनुय पनेछ ।  

२५. प्रस्ताि स्वीकारयोग्य छ िा छैन भने्न लनणयय गनेाः कुनै प्रस्त व स्वीक र योग्य छ व  छैन भने्न 

कुर को ननणयय अध्यक्षले गनेछ र त्यसरी ननणयय गद य अध्यक्षले क रण खुल ई प्रस्त वको कुनै अंश 

व  पूरै प्रस्त व अस्वीक र गनय सके्नछ । 

२६. लििेयक िा प्रस्ताि प्रस्तनत: १ )व नषयक आय र व्ययको अनुम न सनहतको बजेट तथ  सोसाँग 

सम्बन्धित नवननयोजन व  आनथयक नविेयकहरू अध्यक्षब ट ननि यररत नमनत र समयम  सभ को बैठकम  

प्रसु्तत गनुयपनेछ ।  

(२( व नषयक बजेट तथ  अथय सम्बिी नविेयक व  प्रस्त व क ययप नलक को प्रमुख आफैं ले व  ननजले 

तोके बमोनजम उप ध्यक्ष/उपप्रमुख व  क ययप नलक को सदस्यले म त्र प्रसु्तत गनुयपनेछ । अध्यक्षले 

व नषयक बजेट आय व्यय नववरण तथ  बजेट सभ म  आाँफै पेश गने भएम  सो समयम  उप ध्यक्ष 

व  उपप्रमुखले बैठकको अध्यक्षत  गनेछ ।  

(३( कुनै नविेयक व  प्रस्त व अथय सम्बिी हो व  होइन भने्न प्रश्न उठेम  सो प्रश्नको अन्धन्तम ननणयय 

गने अनिक र अध्यक्षको हुनेछ ।   

(४( अथय सम्बिी नविेयक व  प्रस्त वको अन्य प्रनक्रय  देह य बमोनजम हुनेछ,-   

(क) अथय सम्बिी नविेयक व  प्रस्त वम  छलफलक  ल नग अध्यक्षले स्वीकृत गरेको 

क ययत नलक  )नमनत र समय( सबै सदस्यल ई सभ को सनचवले उपलब्ध गर उनुपनेछ 

(ख) व नषयक बजेट सम्बिी नविेयक सभ को बैठकम  पेश भए पश्च त म त्र सबै सदस्यल ई 

उपलब्ध गर इनेछ । 

(ग) अथय सम्बिी नविेयक व  प्रस्त वक  सम्बिम  यस क ययनवनिम  उले्लख भएक  नवषय 

ब हेक अध्यक्षले उपयुि ठहय यएको प्रनक्रय  अपन इनेछ ।  

(५( अथय सम्बिी नविेयक व  प्रस्त व ब हेकक  नविेयक व  प्रस्त व कुनै सदस्यले कम्तीम  स त 

नदन अनर् दत य गनुयपनेछ । 



 
 

(६( अथय सम्बिी नविेयक व  प्रस्त व ब हेकक  नविेयक व  प्रस्त व दत य भए पश्च त सभ को 

सनचवले सबै सदस्यल ई उपलब्ध गर उनु गनुयपनेछ ।  

(७( नविेयक व  प्रस्त व म थी छलफल र ननणयय हुने समयत नलक  अनुसूची -१ बमोनजम अध्यक्षले 

ननि यरण गरे बमोनजम हुनेछ । 

२७. अथय सम्बन्धी पनरक अननमान:  ( १ )सभ ब ट प ररत च लु आनथयक वषयक  ल नग अथय सम्बिी ऐनले 

कुनै सेव क  ल नग खचय गनय अन्धिय री नदएको रकम अपय यि भएम  व  त्यस वषयक  ल नग अथय 

सम्बिी ऐनले अन्धिय री नदनएको सेव म  खचय गनय आवश्यक भएम  व  अथय सम्बिी ऐनले 

अन्धिय री नदएको रकमभन्द  बढी खचय हुन गएम  क ययप नलक को अध्यक्ष/प्रमुखले सभ म  यस अनर् 

प्रसु्तत गररएको बजेटको नसद्ध न्त र म गयदशनको प्रनतकूल नहुने गरी पुरक अनुम न पेश गनय सके्नछ 

। 

२८. लििेयक सभामा पेश गदाय संिग्न गननय पने लििरण: सभ म  पेश गने नविेयकक  स थम  देह यको 

नववरण संलग्न गनुय पनेछ,- 

(क( नविेयकको उदे्दश्य र क रण सनहतको नववरण, 

(ख( नविेयक ऐन बनेपनछ आनथयक व्ययभ र हुने रहेछ भने त्यसको नवसृ्तत नववरण सनहतको 

आनथयक नटप्पणी, 

(ग( कुनै नविेयकम  ननयम, क ययनवनि, ननदेनशक  बन उने व  अनिक र प्रत्य योजन गने प्र वि न 

रहेको भए त्यसको क रण, प्रत्य योनजत अनिक र अन्तगयत बन इने ननयम, क ययनवनि व  

ननदेनशक को प्रकृनत र सीम  तथ  त्यसब ट पनय सके्न प्रभ व सम्बिी नटप्पणी । 

२९. लििेयक दताय गराउनन पने: (१) सभ को अनिक रके्षत्र नभत्र पने कुनै नवषयम  कुनै सदस्यले नविेयक 

पेश गनय च हेम  नविेयक तय र गरी सभ को बैठक बसे्न नमनत भन्द  कम्तीम  पन्ध्र नदन अग वै 

अध्यक्षल ई उपलब्ध गर ई दत य गर उनु पनेछ ।  

तर ननव यचनपनछको प्रथम सभ म  नविेयक पेश गने समय वनि अध्यक्षले तोके बमोनजम हुनेछ । 

(२( उपदफ  (१) बमोनजमको नविेयक प्रचनलत क नून अनुकूल नदेन्धखएम  व  यो क ययनवनि अनुकुल 

नभएम  अध्यक्षले उि नविेयक नवनिसम्मत रुपम  पेश गनय प्रस्त वक सदस्यल ई नदनु पनेछ ।  

(३( उपदफ  )१( व  )२( बमोनजम अध्यक्षले आदेश नदए बमोनजम सभ को सनचवले प्रस्त व दत य 

गनुय पनेछ । 

(४( सभ को सनचवले अध्यक्षले आदेश नदएक  नविेयक अनुसूची-२ बमोनजम दत यको अनभलेख छुटै्ट 

र ख्नु पनेछ । 



 
 

३०. प्रस्ताि दताय गराउनन पने: सभ को अनिक रके्षत्र नभत्र पने कुनै नवषयम  प्रस्त व पेश गनय च हने 

सदस्यले प्रस्त व तय र गरी सभ को बैठक बसु्न भन्द  कम्तीम  स त नदन अग वै अध्यक्ष समक्ष पेश 

गनुयपनेछ ।  

तर ननव यचनपनछको प्रथम सभ म  प्रस्त व पेश गने समय वनि अध्यक्षले तोके बमोनजम हुनेछ । 

(२( त्यस्तो प्रस्त व प्रचनलत क नून अनुकूल नदेन्धखएम  व  यो क ययनवनि अनुकुल नभएम  अध्यक्षले 

उि प्रस्त व नवनिसम्मत रुपम  पेश गनय प्रस्त वक सदस्यल ई नदनु पनेछ ।  

(३( उपदफ  )१( व  )२( बमोनजम अध्यक्षले आदेश नदए बमोनजम सभ को सनचवले प्रस्त व दत य 

गनुय पनेछ । 

(४( सभ को सनचवले अध्यक्षले आदेश नदएक  प्रस्त वहरु दत यको अनभलेख अनुसूची-२ बमोनजम 

छुटै्ट र ख्नु पनेछ ।  

३१. सूचना लबना पलन प्रस्ताि पेश गनय सलकनेाः  ( १ )यस पररचे्छदम  जुनसुकै कुर  लेन्धखएको भए त पनन 

अध्यक्षको अनुमनत नलई देह यको कुनै प्रस्त व सूचन  नबन  पनन पेश गनय सनकनेछ र त्यस्तो प्रस्त वद्व र  

कुनै नवव दस्पद नवषय उठ उन प इने छैनः 

(क( िन्यव द ज्ञ पन गने, 

(ख( प्रस्त व तथ  संशोिन नफत य नलने, 

(ग( बि इ नदने व  शोक प्रकट गने, 

(र्( छलफल व  बैठक स्थनगत गने, 

(ङ( बैठकको अवनि बढ उने व   

(च( छलफल सम ि गने । 

(२( उपदफ  )१( म  उले्लन्धखत प्रस्त वक  सम्बिम  अध्यक्ष अनुमनत प्र ि भई बैठकम  प्रस्त व 

पेश भएपनछ अध्यक्षले उि प्रस्त वल ई बैठकको ननणयय थय पेश गनेछ । 

३२. लििेयक र प्रस्ताि लितरण: व नषयक बजेट सम्बिी नविेयक क ययप नलक ब ट स्वीकृत गरी नसिै 

सभ म  पेश गररनेछ । अन्य सबै नविेयक व  प्रस्त व सभ म  पेश गनुय भन्द  कम्तीम  चौवीस र्ण्ट  

अग वै सबै सदस्यल ई सभ को सनचवले उपलब्ध गर उनु पनेछ । 

३३. सनझाब संकिन र पररमाजयन:  ( १ )नविेयक मसौद  भएपनछ अध्यक्षल ई उपयुि ल गेम  त्यस्तो 

नविेयकम  स वयजननक रुपम  व  वड ब ट वड ब सीको सुझ ब संकलन गनय सके्नछ ।  

(२( उपदफ  )१( बमोनजम प्र ि हुन आएको सुझ बहरु सनहतको प्रनतवेदन सम्बन्धित वड  सनमनतले 

क ययप नलक ल ई नदनु पनेछ ।  

(३( उपदफ  )२( बमोनजम नविेयकम  वड  सनमनत म फय त प्र ि हुन आएक  सुझ बहरुको अध्ययन 

गरी क ययप नलक ले नविेयकल ई आवश्यकत  अनुस र पररम जयन गनेछ ।  



 
 

३४. लििेयक िा प्रस्ताि सभामा पेश गने:  ( १ )अध्यक्षब ट स्वीकृत क ययत नलक  बमोनजम नविेयक व  

प्रस्त व प्रसु्ततकत य सदस्यले सभ को बैठकम  पेश गनेछ ।  

(२( उपदफ  )१( बमोनजम नविेयक पेश गद य नविेयक प्रसु्ततकत य सदस्यले नविेयक पेश गनुय 

परेको क रण, नविेयकब ट गनय खोनजएको व्यवस्थ  र त्यसब ट प्र ि गनय खोनजएको उपलन्धब्धको ब रेम  

संनक्षि ज नक री नदंदै नविेयकम  छलफल गररयोस् भने्न प्रस्त व सभ म  पेश गनुय पनेछ । 

(३( नविेयक व  प्रस्त व पेश गनय तोनकएको सदस्य सभ म  स्वयं उपन्धस्थत हुन असमथय भएम  

अध्यक्षले तोकेको कुनै सदस्यले नविेयक व  प्रस्त व पेश गनय सके्नछ । 

३५. संशोिन सम्बन्धी शतयहराः कुनै नविेयक व  प्रस्त वको सम्बिम  देह यक  शतयक  अिीनम  रही 

सदस्यले संशोिन पेश गनय सके्नछः 

(क( मूल प्रस्त वको नसद्ध न्त नवपरीत हुनु हुाँदैन । 

(ख( मूल प्रस्त वको कुर साँग सम्बद्ध तथ  त्यसको के्षत्रनभत्रको हुनु पनेछ । 

(ग( बैठकले पनहले गररसकेको ननणययसाँग ब नझने हुनु हुाँदैन । 

(र्( अस्पर व  ननरथयक हुनु हुाँदैन । 

३६. लििेयकमा दफाबार छिफि:  ( १ )दफ  २६, २७, २९ र ३० बमोनजमको नविेयक व  प्रस्त व बैठकम  

दफ व र छलफलक  ल नग अध्यक्षले आवश्यक व्यवस्थ  गनुयपनेछ । यस्तो छलफलम  अध्यक्षले प्र ि 

भई सकेक  संशोिन नविेयक व  प्रस्त वल ई समेत सम वेश गर उन सके्नछ । 

(२( उपदफ  )१( बमोनजम छलफल सम ि भए पश्च त नविेयक व  प्रस्त व प्रसु्ततकत य सदस्यले 

अध्यक्षको अनुमनतले सभ म  देह यको कुनै एक प्रस्त व प्रसु्तत गनुयपनेछ,-  

(क( नवसृ्तत छलफलको ल नग नविेयक व  प्रस्त वल ई सभ क  सनमनतम  पठ इयोस् भने्न व   

(ख( नविेयक व  प्रस्त व बैठकब ट प ररत गनय ननणयय थय पेश गने ।  

तर सनमनतको बैठकम  पठ इने नविेयक व  प्रस्त व सभ को बैठकम  दफ ब र छलफल गररने छैन । 

३७. सभामा छिफि गनय नपाइने लिषयहराः  ( १ )देह यक  नवषयम  सभ  व  सनमनतको कुनै बैठकम  

छलफल गनय प इने छैनः 

(क( संनवि न व  प्रचनलत क नूनब ट ननषेि गररएको नवषय, 

(ख( क नून: गोप्य रहने कुर हरू व  प्रक शन गद य र नरि य नहत नवपररत हुने क यय,  

(ग) क ययप नलक को कुनै सनमनतको ननणययको आलोचन  गररएक  नवषय, 

(ग( सभ को छलफलद्व र  स्पर भएसकेको नवषय, 

(र्( प्रत्यक्ष व  अप्रत्यक्ष रुपम  प्रच रको ल नग कुनै व्यन्धि व  संस्थ को न म आनद भएको नवषय, 



 
 

(ङ( प्रचनलत क नून बमोनजम स्थ नपत भएको न्य नयक व  त्यसको पद निक री, प्रचनलत क नुन 

बमोनजम ज ाँचबुझ गनय, सुझ व नदन व  प्रनतवेदन पेश गनय गनठत आयोग व  सनमनतम  नवच रिीन 

रहेको नवषय, 

(च( ऐनतह नसक तथ्य व  क नूनको व्य ख्य  सम्बिी नवषय, 

(छ( गैर सरक री व्यन्धिको कुनै विव्य सत्य हो व  होइन भने्न नवषय,  

(ज( अनशर भ ष  प्रयोग गररएको,  

(झ( क ययप नलक को कुनै ननणयय व  कुनै क रव ही सम्बिी नवषयम  छलफल गद य र नरि य सुरक्ष , 

अखण्डत  व  कूटनीनतक सम्बि जस्त  संवेदनशील नवषयहरूम  आाँच आउन सके्न भनी 

क ययप नलक ब ट प्रम नणत गररएको नवषय सम वेश भएको,  

३८. सलमलतमा छिफि:  ( १ )दफ  ३६ को उपदफ  २(क) बमोनजम नवसृ्तत छलफल गनय सभ को सनमनतम  

पठ इएकोम  सनमनतले त्यस्तो नविेयक व  प्रस्त वम  छलफल गद य नविेयकम  संशोिन पेश गने 

सदस्यहरुल ई संशोिन पेश गनुय परेको आि र र क रण समेत खुल ई आफ्नो संशोिनको नवषयम  

प्रर गनय सनमनतको बैठकम  समय नदनेछ ।   

(२( उपदफ  )१( बमोनजम संशोिनकत यले संशोिनको नवषयम  आफ्नो ि रण  र खेपनछ पेश भएक  

संशोिनक  नवषयम  समेत सनमनतले दफ ब र छलफल गरी त्यस्तो संशोिन स्वीक र गने व  नगने 

सम्बिम  नविेयक प्रसु्ततकत य सदस्यको समेत र य नलई आवश्यक ननणयय गनेछ । 

३९. सलमलतको प्रलतिेदन र बैठकमा प्रस्तनत:  ( १ )सनमनतम  नविेयक व  प्रस्त व उपर छलफल सम ि 

भएपनछ सनमनतले गरेको ननणयय अनुरुप प्रनतवेदन तय र गरी सनमनतको संयोजक व  ननजको 

अनुपन्धस्थनतम  सनमनतले तोकेको सदस्यले प्रनतवेदन सनहतको नविेयक व  प्रस्त व अध्यक्षको अनुमनतले 

सभ को बैठकम  पेश गनेछ । 

 (२( उपदफ  )१( बमोनजमको प्रनतवेदन उपर छलफल सम ि भए पश्च त नविेयक व  प्रस्त व 

प्रसु्ततकत य सदस्यले अध्यक्षको अनुमनतम  नविेयक व  प्रस्त व बैठकब ट प ररत गनय ननणयय थय पेश 

गनेछ । 

४०. लििेयक लफताय लिन सके्:  ( १ )नविेयक प्रसु्ततकत य सदस्यले सभ को स्वीकृनत नलई जुनसुकै 

अवस्थ म  नविेयक व  प्रस्त व नफत य नलन सके्नछ ।  

तर व नषयक बजेट तथ  आनथयक ऐन सम्बिी नविेयक नफत यनलन सके्न छैन् ।  

(२( नविेयक व  प्रस्त व प्रसु्ततकत य सदस्यले नविेयक नफत य नलन अनुमनत म गे्न प्रस्त व पेश च हेम  

नलन्धखत सूचन  नदनु पनेछ । 



 
 

(३( नविेयक व  प्रस्त व नफत य नलने प्रस्त वको कसैले नवरोि गरेम  प्रस्त व गने तथ  नवरोि गने 

सदस्यल ई अध्यक्षले आ-आफ्नो कुर हरू स्पर प नय संनक्षि विव्य नदन अनुमनत नदन सके्नछ र 

त्यसपनछ अरु छलफल हुन ननदई प्रस्त वल ई ननणयय थय पेश गनेछ । 

(३( नविेयक व  प्रस्त व नफत य नलने अन्य प्रनक्रय  अध्यक्षले ननि यरण गरे बमोनजम हुनेछ । 

४१. संशोिन प्रस्ताि स्वीकृत गने िा नगने अलिकाराः  ( १ )दफ  २६, २७, २९, ३० र ३६ बमोनजम दत य 

भएको नविेयक व  प्रस्त व उपर कुनै सदस्यले संशोिन पेश गनय च हेम  सभ को बैठक हुनुभन्द  

कम्तीम  चौवीस र्ण्ट  अग वै संशोिनको प्रस्त व अध्यक्ष समक्ष पेश गनय सके्नछ । 

(२( उपदफ  )१( बमोनजम पेश गररने संशोिन स्वीकृत गने व  नगने अनिक र अध्यक्षको हुनेछ 

। 

(३( अध्यक्षले स्वीकृत गरेको संशोिन व  संशोिन सनहतको प्रस्त व व  मूल प्रस्त वल ई ननणयय थय 

पेश गनुयभन्द  पनहले बैठकम  पढेर सुन उनेछ । यसरी ननणयय थय पेश गद य एकभन्द  बढी संशोिनहरु 

भएम  अध्यक्षले उपयुि ठहय यएको कुनै एक संशोिन व  संशोिन सनहतको प्रस्त व व  मूल प्रस्त वल ई 

प्र थनमकत  नदइ पेश गनय सके्नछ । 

(२( सभ को सनचवले अध्यक्षले अनुमनत नदएक  संशोिनहरूको नववरण सदस्यहरूल ई उपलब्ध 

गर उनेछ । 

४२. लििेयक पाररत गने प्रस्ताि सभाको लनणययाथय पेश गने:  ( १ )सभ म  दफ व र छलफल भएकोम  

सो सम ि भएपनछ र सनमनतम  नवसृ्तत छलफल भएकोम  सनमनतको प्रनतवेदन उपर सभ को बैठकम  

छलफल सम ि भएपश्च त अध्यक्षको अनुमनत नलई सभ म  ननणयय थय नविेयक प्रसु्ततकत य सदस्यले 

नविेयक प ररत गररयोस् भने्न प्रस्त व प्रसु्तत गनेछ । 

(२( उपदफ  )१( बमोनजमको नविेयक व  प्रस्त वम  पेश भएक  संशोिनहरूल ई अध्यक्षको 

अनुमनतले बैठकम  ननणयय थय छुटै्ट पेश गनय सके्नछ ।  

(३( उपदफ  )१( र )२( बमोनजम सभ को बैठकम  बहुमत सदस्यले स्वीकृत गरेम  नविेयक व  

प्रस्त व प ररत भएको म नननेछ ।   

४३. लििेयकको पननाः प्रस्तनलताः एक पटक आव्ह न गरी बसेको सभ को बैठकम  पेश गरी अस्वीकृत 

भएको नविेयक सोही सभ को बैठकम  पुनः प्रस्त व गररने छैन । 

४४. लििेयक दताय अलभिेख राखे्न: सभ म  पेश गने प्रयोजन को ल नग अध्यक्ष समक्ष पेश भएक  नविेयक 

सभ को सनचवले अनुसूची -२ बमोनजम दत य गरी नविेयकम  भएको क रब हीको अद्य वनिक लगत 

तय र गरी र ख्नु पनेछ ।  



 
 

४५. सामान्य त्रनटी सनिार: अध्यक्षले सभ ब ट प ररत भएको नविेयक व  प्रस्त वम  दफ हरूको संख्य को 

क्रम नमल उने तथ  भ ष गत शुद्धत  क यम र ख्नु पनेछ ।  

४६. लििेयक प्रमाणीकरणको िालग अद्यािलिक प्रलत तयार पाने:  ( १ )दफ  ४२ बमोनजम सभ ब ट 

प ररत भएको नविेयकल ई सभ को सनचवले प ररत भएक  संशोिन तथ  आनुषंनगक नमल न भए 

त्यस्तो नमल न गरी नविेयक प ररत भएको नमनत समेत उले्लख गरी प्रम णीकरणको ल नग नेप ली 

क गजम  च र प्रनत तय र गनुपनेछ ।  

(२( उपदफ  )१( बमोनजम तय र गररएको नविेयकम  वषयगत नम्बर समेत उले्लख गरी सभ को 

सनचवले प्रम णीकरणको ल नग अध्यक्ष समक्ष पेश गनुय पनेछ ।  

४७. लििेयक प्रमाणीकरण र प्रकाशन तथा लबक्री लितरण:  ( १ )सभ ब ट प ररत भई दफ  ४६ को 

उपदफ  ( २ )बमोनजम पेश भएको नविेयकको पनहलो र अन्धन्तम पृष्ठम  पूर  न म, थर तथ  पद समेत 

उले्लख गरी प्रते्यक पृष्ठम  हस्त क्षर गरी अध्यक्षले प्रम णीकरण गनेछ । त्यसरी प्रम णीकरण गद य 

नमनत र नविेयकको पृष्ठ संख्य  समेत खुल उनु पनेछ ।  

(२( सभ ब ट प ररत नविेयक उपदफ  )१( बमोनजम प्रम णीकरण भएपनछ ल गू हुनेछ । 

(३( उपदफ  )१( बमोनजम नविेयक प्रम णीकरण भएको ज नक री सभ म  नदनु पनेछ । 

(४( उपदफ  )१( बमोनजम प्रम णीकरण भएको नविेयकको एक प्रनत सभ को अनभलेखम  र खी 

अको एक–एक प्रनत क ययप नलक को क य यलय, वड  सनमनत र संर् र प्रदेशको सम्पकय  मन्त्र लयम  

पठ उनु पनेछ ।  

(५( उपदफ  )१( बमोनजम प्रम णीकरण भएको नविेयक प्रक शन गरी क ययप नलक को वेवस ईटम  

समेत र ख्नु पनेछ ।  

(६( सभ ले प ररत गरेको नविेयक प्रम णीकरण भएपनछ त्यसक  मुख्य मुख्य व्यवस्थ को ब रेम  

स्थ नीय सञ्च र म ध्यम व  अन्य कुनै तररक ब ट प्रच र प्रस र गनुय पनेछ । 

(७( कसैले स्थ नीय क नून खररद गनय च हेम  क ययप नलक को क य यलय र वड  सनमनतको 

क य यलयब ट ल गत दसु्तर नतरी खररद गनय सके्नछ । 

४८. सलमलत गठन गनय सके्:  ( १ )क ययप नलक ल ई सभ प्रनत उिरद नय बन उन, स्थ नीय क नून ननम यण 

प्रनक्रय ल ई व्यवन्धस्थत बन उन तथ  क ययप नलक ब ट भएक  क रव हीको अनुगमन र मूल्य ङ्कन गरी 

आवश्यक ननदेशन नदन समेत प्रयोजनको ल नग देह य बमोनजमको सनमनत गठन गनय सके्नछः  

क. नविेयक सनमनत 

ख. लेख  सनमनत 



 
 

(२( उपदफ  )१( बमोनजमको प्रते्यक सनमनतम  बढीम  तीन जन  सदस्यहरु रहनेछन् । सनमनतम  

रहने सदस्यहरु नवषयगत अनुभव व  नवज्ञत क  आि रम  अध्यक्षको प्रस्त व बमोनजम सभ ले 

ननि यरण गरे बमोनजम हुनेछ ।  

(३( उपदफ  )२( बमोनजम गठन हुने सनमनतको संयोजक अध्यक्षले तोके बमोनजम हुनेछ । 

संयोजक बैठकम  उपन्धस्थत नभएम  सनमनतले तोकेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षत  गनेछ ।  

(४( सनमनतको सनचवको क यय क ययप नलक को नवषयगत श ख  प्रमुखले गनेछ ।  

(४( सनमनतको बैठकको गणपुरक संख्य  कम्तीम  दुई जन  हुनुपनेछ । 

(५( सनमनतको ननणयय बहुमतब ट हुनेछ ।  

(6( उपदफ  )१( बमोनजमको सनमनतले आवश्यकत नुस र नवषयगत नवज्ञ व  कमयच रील ई आमन्त्रण 

गनय सके्नछ । आमन्धन्त्रत सदस्यले बैठकको ननणययम  मत नदन प उने छैन।  

(7) उपदफ  (१) बमोनजमक  सनमनतले आफूले गरेको क मको व नषयक प्रनतवेदन सभ समक्ष पेश गनुय 

पनेछ । 

४९. स्थानीय कानूनको एकीकृत र अद्यािलिक अलभिेख राख्ननपने:  ( १ )सभ को सनचवले अनुसूची–३ 

बमोनजमको ढ ाँच म  सभ ले बन एको क नूनको एकीकृत र अद्य वनिक अनभलेख र ख्नु पनेछ । 

(२( क ययप नलक ले स्थ नीय क नूनको वषयगत र वण यनुक्रमम  अद्य वनिक नववरण तय र गरी र ख्नु 

पनेछ ।   

(३( स्थ नीय क नूनम  संशोिन भएम  त्यस्तो संशोिन समेत नमल इ क ययप नलक ले अद्य वनिक 

नववरण तय र गरी र ख्नु पनेछ । त्यसरी अद्य वनिक गररएको स्थ नीय क नून स्थ नीय तहको 

वेवस ईटम  समेत र ख्नु पनेछ ।  

(४( उपदफ  )१( बमोनजम र न्धखएको अनभलेख कसैले अवलोकन गनय च हेम  सुरनक्षत रुपम  

अवलोकन गनय नदनु पनेछ ।  

५०. कानून लनमायण प्रलक्रया सम्बन्धी अन्य व्यिस्था: स्थ नीय क नून ननम यण व  संशोिन सम्बिी अन्य 

प्रनक्रय  प्रचनलत क नून अनुकूल सभ ले आाँफै ननि यरण गरे बमोनजम हुनेछ ।  

५१. सभाको सलचिको अलिकाराः सभ को सनचवले सभ को व  कुनै सनमनत व  उपसनमनतको बैठकम  

प्रवेश गनय र बैठकम  क ययरत कमयच रील ई ननदेशन नदन व  ननयन्त्रण गनय व  बैठकले म गेको 

क ययनवनि सम्बिी सल्ल ह नदन सके्नछ । 

 

पररचे्छद-४ 

लजल्ला सभा तथा लजल्ला समन्वय सलमलत सम्बन्धी व्यिस्था 



 
 

 

५२. लजल्ला सभाको गणपनरक संख्या : नजल्ल  सभ को बैठकम  सभ म  तत्क ल क यम रहेक  सदस्य 

संख्य को पच स प्रनतशतभन्द  बढी सदस्य उपन्धस्थत भएम  बैठकको ल नग गणपुरक संख्य  पुगेको 

म नननेछ । 

५३. लजल्ला सभाको काययसञ्चािन सम्बन्धी काययलिलि : नजल्ल  सभ को बैठक तथ  क यय सञ्च लन 

सम्बिी अन्य व्यवस्थ  नजल्ल  सभ  आफैं ले ननि यरण गरे बमोनजम हुनेछ । 

५४. लजल्ला समन्वय सलमलतको बैठक : ( १ )नजल्ल  समन्वय सनमनतको बैठक आवश्यकत  अनुस र बसे्नछ 

। 

(२ )नजल्ल  समन्वय सनमनतको बैठक सनमनतको प्रमुखले तोकेको नमनत ,समय र स्थ नम  बसे्नछ। 

(३ )नजल्ल  समन्वय सनमनतको सनचवले सनमनतको बैठक बसे्न सूचन  कम्तीम  स त नदन अग वै 

सनमनतक  सदस्यहरूल ई नदनु पनेछ र त्यस्तो सूचन को स थम  बैठकम  छलफल हुने नवययषहरुको 

सूची समेत संलग्न गनुय पनेछ । 

(४ )नजल्ल  समन्वय सनमनतक  तत्क ल क यम रहेको सदस्य संख्य को पच स प्रनतशत भन्द  

बढी सदस्यको उपन्धस्थनत भएम  सनमनतको गणपूरक संख्य  पुगेको म नननेछ । 

(५ )नजल्ल  समन्वय सनमनतको बैठकको अध्यक्षत  सनमनतको प्रमुखले गनेछ र ननजको 

अनुपन्धस्थनतम  व  ननजको पद ररि रहेको अवस्थ म  नजल्ल  समन्वय सनमनतको उपप्रमुखले बैठकको 

अध्यक्षत  गनेछ । 

(६ )नजल्ल  समन्वय सनमनतको बैठकम  वहुमतको र य म न्य हुनेछ र मत बर बर भएम  

बैठकको अध्यक्षत  गने व्यन्धिले ननण ययक मत नदनेछ । 

(७ )नजल्ल  समन्वय सनमनतको ननणयय सनमतको प्रमुखद्व र  प्रम नणत गररनेछ । 

(८ )नजल्ल  समन्वय सनमनतको बैठक सम्बिी अन्य क ययनवनि सो सनमनत आफैं ले ननि यरण 

गरे बमोनजम हुनेछ । 

५५. लजल्ला सभा तथा लजल्ला समन्वय सलमलतको लनणययको अलभिेख र कायायन्वयन : ( १ )नजल्ल  

सभ  तथ  नजल्ल  समन्वय सनमनतको ननणयय तथ  क रव हीको अनभलेखहरू नजल्ल  समन्वय सनमनतको 

अध्यक्ष व  प्रमुखले तोकेको पद निक री व  सभ को सनचवले सुरनक्षत र ख्नु पनेछ । 

(२ )उपदफ  ( १ )बमोनजम र न्धखने अनभलेखहरू समन्वय सनमनत प्रमुखको आदेश नवन  नजल्ल  

समन्वय सनमनतको सनचव लय भवनब ट ब नहर लैज न हुाँदैन । 

 

पररचे्छद-५ 



 
 

लिलिि 

 

५६. सभािाई संबोिनाः  ( १ )नेप ल सरक रक  मन्धन्त्रपररषद्क  सदस्य, प्रदेश प्रमुख तथ  प्रदेश सरक रक  

मन्धन्त्रपररषद्क  सदस्यल ई सभ  अध्यक्षले सभ को बैठकल ई नवशेष संवोिन गनय अनुरोि गनय सके्नछ 

।   

(२( उपदफ  )१( बमोनजम सम्बोिनको ल नग अपन इने प्रनक्रय  अध्यक्षले तोके बमोनजम हुनेछ । 

५७. प्रिेश लनयलमत गने अलिकाराः  ( १ )सभ को बैठकम  प्रवेश ननयनमत गने अनिक र अध्यक्षको हुनेछ 

।  

५८. आन्तररक लदग्दशयनाः सभ को स्वीकृनत नलई अध्यक्षले आवश्यकत  अनुस र आन्तररक नदग्दशयन 

बन उन सके्नछ । 

(१ )यस क ययनवनिको अन्धन्तम व्य ख्य  गने अनिक र अध्यक्षल ई हुनेछ र ननजको ननणयय अन्धन्तम 

हुनेछ ।  

(२) त्यस्तो ननणययको ज नक री बैठकल ई नदनु पनेछ ।  

(३( यो क ययनवनिको प्रयोग गद य प्रनक्रय गत ब ि  अड्क उहरू फुक उने अन्धन्तम अनिक र 

अध्यक्षल ई हुनेछ । यसरी ज री भएक  आदेश व  ननदेशनहरू यस क ययनवनिम  परे सरह म नन 

क य यन्वयनम  आउनेछ । 

५९. सभाको सलचिको काम िगाउन सके्ाः सभ को सनचव उपन्धस्थत नभएम  यस क ययनवनिम  सभ को 

सनचवले गने भनी तोनकएको क ययहरू अध्यक्षले तोकेको अन्य अनिकृत स्तरक  कमयच रीले गनेछ ।  

६०. अननपम्भस्थलतको सूचनााः  ( १ )कुनै सदस्य लग त र दूई वट  व  सो भन्द  बढी सभ को बैठकम  

अनुपन्धस्थत रहनु पने भएम  तत्सम्बिी अग्रीम सूचन  अध्यक्षल ई नदनु पनेछ । 

 (२( उपदफ  )१( बमोनजम नदइने सूचन म  आफू अनुपन्धस्थत रहने अवनि र क रण समेत उले्लख 

गनुय पनेछ ।  

६१. पािना गननय पने आचार संलहतााः सभ क  पद निक री तथ  सदस्यहरूले संनवि न तथ  क नून 

बमोनजमको उिरद नयत्व पूर  गने तथ  ननजहरूको क म क रव हीम  स वयजननक नवश्व स क यम गनय 

सभ ब ट स्वीकृत आच र संनहत को प लन  गनेछन् । आच र संनहत को नमून  स्थ नीय तहको सम्पकय  

मन्त्र लय म फय त उपलब्ध गर उनेछ । यस्तो आच रसंनहत  सभ ले प ररत गरी ल गू गनुय स्थ नीय 

तहको कतयव्य हुनेछ । 

 



 
 

६२. अलििेशनको अंग नमालनने: सभ को अनिवेशन प्र रम्भ हुनु पूवय र भैसकेपनछ अन्त्य नभएसम्मको 

अवनिम  आयोजन  हुने उद्र् टन, स्व गत, सम्म न तथ  अनभनन्दन जस्त  नक्रय कल पल ई सभ को 

अंग म ननने छैन ।  

 

६३. शाम्भन्त सनरिा सनव्यिस्था कायम राखे्न: ग उाँसभ  व  नगरसभ  सञ्च लन अवनिभर सभ को सुरक्ष थय अध्यक्षले 

सुरक्ष  ननक यको सहयोग अनुरोि गरेम  अनवलम्ब सुरक्ष  उपलब्ध गर उनु सम्बन्धित सुरक्ष  ननक यको कतयव्य 

हुनेछ । 



 
 

अननसूची - १ 

(क ययनवनिको दफ  ७ को उपदफ  )१( साँग सम्बन्धित( 

माईजोगमाई गाउँपालिका 

गाउँ सभा 

क ययसूची र समयत नलक  

          बैठक संख्य   बैठक स्थ नः  

          अध्यक्षत ः  

नमनत बैठक बसे्न समय क ययसूची क ययसूची प्रसु्ततकत य कैनफयत 

     

     

     

 

छिफिको समय तालिका 

नमनत बैठक बसे्न समय क ययसूची प्रस्त व प्रसु्ततकत यको 

न म 

छलफलम  बोल्ने सदस्यको 

न म र तोनकएको समय 

कैनफयत 

       

       

       

       

 

 

 

 

 



 
 

अननसूची - २ 

(क ययनवनिको दफ  २९ को उपदफ  )४( साँग सम्बन्धित( 

 

माईजोगमाई गाउँपालिकाको गाउँ सभामा प्रस्तनत कानूनको अलभिेख 

माईजोगमाई गाउँसभा 

 

दत य 

नं. 

 

नविेयकको 

न म 

दत य 

नमनत 

मूल÷संशोिन प्रसु्ततकत य नवतरण 

नमनत 

सभ म  

प्रसु्तत 

नमनत 

दफ व र 

छलफल 

 

प ररत 

नमनत 

 

प्रम णीकरण 

नमनत 

 

कैनफयत 

 

           

           

           

           

           

 

अलभिेख तयार गनेको अलभिेख जाँच गनेको 

दस्तखतः दस्तखतः  

न म, थर: न म, थर: 

पद: पद: 

नमनत: नमनत: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

अननसूची - ३ 

(क ययनवनिको दफ  ४९ को उपदफ  )१( साँग सम्बन्धित( 

 

माईजोगमाई गाउँपालिकाको गाउँ सभामा स्वीकृत कानूनको अलभिेख 

माईजोगमाई गाउँसभा/नगरसभा 

 

दत य 

नं. 

नविेयकको 

न म 

सभ ब ट स्वीकृत 

भएको नमनत 

संशोिन भएको 

भए सोको नमनत 

सभ म  

प्रसु्तत नमनत 

प ररत 

नमनत 

प्रम णीकरण 

नमनत 

कैनफयत 

        

        

        

        

        

 

अलभिेख तयार गनेको अलभिेख जाँच गनेको 

दस्तखतः दस्तखतः  

न म, थर: न म, थर: 

पद: पद: 

नमनत: नमनत: 

 

 

प्रम णीकरण नमनत : २०७४/ ०५/ ०२ आज्ञ ले], 

चन्द्र प्रक श बसे्नत 

प्रमुख प्रश सकीय अनिकृत 

 

  



 
 

भाग – २ 

माईजोगमाई गाउँपालिका 

सम्वत् २०७४ स लको क ययनवनि नं. ३ 

 

d]nldnfk sfo{;~rfng sfo{ljlw, @)&$ 

     sfo{kflnsfåf/f :jLs[t ldltM @)&$÷!)÷@* 

 

k|:tfjgf M g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @!$-!,@_ tyf cg';'lr‒* df pNn]lvt :yfgLo txsf] clwsf/x? 

/ d]nldnfk ;DaGwL P]g @)^* tyf lgodfjnL @)&) nfO{ cfTd;fy ub}{, :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g 

@)&$ n] GofoLs ;ldltnfO{ k|bQ u/]sf ljjfbx? d]nldnfksf] dfWodaf6 ;dfwfg ug{sf nfuL d]nldnfk 

sfo{ ;~rfng sfo{ljlwsf] Joj:yf ug{ jf~5lgo ePsf]n] dfO{hf]udfO{ ufFp sfo{kflnsfåf/f of] d]nldnfk 

sfo{;+rfng sfo{ljlw @)&$ nfu' ul/Psf] 5 . 

 

kl/R5]b– ! 

k|f/lDes 

 

!= ;lIfKt gfd / k|f/De M -!_ o; sfo{ljlwsf] gfd æd]nldnfk sfo{;~rfng sfo{ljlw, @)&$Æ /x]sf] 

5.  

  -@_ of] sfo{ljlw t'?Gt k|f/De x'g]5 .   

@= kl/efiff M laifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; sfo{ljlwdf, 

s_ æ;+ljwfg” eGgfn] g]kfnsf] ;+ljwfgnfO{ ;Demg'k5{ 

-v_ “P]g” eGgfn] :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ ;Demg' k5{ . 

-u_ “sfo{ljlw” eGgfn] dfO{hf]udfO{ ufFp sfo{kflnsfåf/f hf/L ul/Psf] d]nldnfk 

sfo{;~rfng sfo{ljlw, @)&$ ;Demg' k5{ .  



 
 

-3_ æd]nldnfk s]Gb|Æ eGgfn] dfO{hf]udfO{ ufFpkflnsfåf/f :yfkgf ul/Psf] jf 

d]nldnfk;DaGwL sfd ug{ cg'dlt k|fKt u}/ ;/sf/L ;+:yfåf/f :yfgLo tx ;Fu ;dGjo 

u/L :yfkgf ul/Psf] ;fd'bfoLs d]nldnfk s]Gb| ;d]tnfO{ ;Demg' k5{ . 

-ª_ æu}/;/sf/L ;+:yfÆ eGgfn] k|rlnt sfg'g adf]lhd :yfkgf ePsf / :yfgLo tx;Fu 

;dGjo u/L sfo{;~rfng ug]{ u}/gfkmfd"ns ;fdflhs ;+:yf ;Demg'k5{ . 

-r_ æGoflos ;ldltÆ eGgfn] g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @!& adf]lhd :yfgLo txsf] pkk|d'v 

jf pkfWoIfsf] cWoIftfdf ul7t Goflos ;ldlt ;Demg' k5{ .  

-5_  ækIfÆ eGgfn] ljjfbsf kIfx? ;Demg' k5{ . 

-h_ æklxnf] kIfÆ eGgfn] ljjfb ;dfwfgsf] nflu Goflos ;ldlt tyf d]nldnfk s]Gb|df lgj]bg 

lbg] JolQm ;Demg' k5{ . 

-em_ æbf];|f] kIfÆ eGgfn] klxnf] kIfsf] lgj]bgsf] cfwf/df d]nldnfksf] nflu Goflos ;ldlt 

tyf d]nldnfk s]Gb|n] af]nfPsf] ljjfbsf] kIf ;Demg' k5{ .  

-`_ æljjfbÆ eGgfn] Goflos ;ldlt tyf d]nldnfk s]Gb|df btf{ /x]sf] ljjfb ;Demg' k5{ .  

-6_ æd]nldnfkÆ eGgfn] kIfx?n] d]nldnfkstf{stf{sf] ;xof]udf ljjfb jf d'4fsf] lg?k0f 

ug{ ckgfOg] k|s[of ;Demg' k5{ . 

-7_ æd]nldnfkstf{Æ eGgfn] kIfx? aLrsf] ljjfbnfO{ 5nkmn u/fO{  ;xh jftfj/0f ;[hgf 

ug{ tyf ;f] ljifodf ;xdlt sfod ug{sf nflu pTk|]l/t ug{ o; sfo{ljlw adf]lhd 

lgo'Qm d]nldnfkstf{ ;Demg' k5{ . 

-8_ æ:yfgLo txÆ eGgfn] ufpFkflnsf, gu/kflnsf, pkdxfgu/kflnsf / dxfgu/kflnsfnfO{ 

;Demg' kb{5 . 

-9_ æk|df0fkqÆ eGgfn] d]nldnfkstf{sf] ?kdf sfd ug{ d]nldnfk kl/ifb jf kl/ifbåf/f 

cg'dlt k|fKt ;+:yfåf/f k|bfg ul/Psf] k|df0fkq ;Demg' k5{ . 

-0f_ æufFpkflnsf eGgfn] dfO{hf]udfO{ ufFpkflnsf ;Demg'kg]{ 5 .  

-t_ æcWoIf eGgfn] dfO{hf]udfO{ ufFpkflnsfsf] cWoIf ;Demg' k5{ . 

-y_ æpkfWoIfÆ eGgfn] dfO{hf]udfO{ ufFpkflnsfsf] pkfWoIf ;Demg' k5{ . 

-b_ æj8fÆ eGgfn] dfO{hf]udfO{ ufFpkflnsfsf] j8f ;Demg' k5{ . 

-w_ æj8fWoIfÆ eGgfn] dfO{hf]udfO{ ufFpkflnsfsf] j8fWonfO{ ;Demg' k5{ . 

-g_ æ;efÆ eGgfn] dfO{hf]udfO{ ufFpkflnsfsf] ufFp ;efnfO{ ;Demg' k5{ . 



 
 

-k_ æsfo{kflnsfÆ eGgfn] dfO{hf]udfO{ ufFp sfo{kflnsfnfO{ ;Demg' k5{ . 

 

#=  p2]Zo M o; o; sfo{ljlwsf] p2]Zo b]xfo adf]lhd x'g]5 M–  

-s_ d]nldnfk ;DaGwL sfo{nfO{ ;/n / ;xh tj/n] ;~rfngdf ;xof]u k'¥ofpg' . 

-v_ d]nldnfk k|s[of4f/f ljjfb ;dfwfg ug{df ;xof]u  k'/\ofpg' . 

-v_ :yfgLo:t/df zflGt, ;f}xfb{tf / d]nldnfk sfod ug{ ;xof]u k'¥ofpg' . 

 

kl/R5]b– @ 

d]nldnfk s]Gb|sf] :yfkgf, sfd, st{Ao / clwsf/ 

 

$= d]nldnfk s]Gb|sf] :yfkgf M -!_ d]nldnfk k|lqmofåf/f ljjfb ;dfwfgdf ;xof]u k'¥ofpg dfO{hf]udfO{ 

ufFpklnsf / k|To]s j8fdf Goflos ;ldltsf] k/fdz{df ufFpkflnsfn] tf]s]sf] :yfgdf d]nldnfk s]Gb| 

:yfkgf ug]{5  .  

%= Goflos ;ldlt tyf d]nldnfk s]Gb|sf] sfd, st{Jo / clwsf/ M -!_ Goflos ;ldlt tyf d]nldnfk 

s]Gb|sf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo jdf]lhd x'g]5 . 

-s_ ljjfbsf kIfaf6 ljjfb;Fu ;DalGwt ljifosf] lgj]bg lng], btf{ ug]{ . 

-v_ d]nldnfk ;DaGwL ljjfbsf kIfx?nfO{ ;"rgf lbg] .  

-u_ of]Uotf k'u]sf d]nldnfkstf{x?nfO{ ;"rLs[t ug]{ .  

-3_ ;"rLs[t d]nldnfkstf{ dWo]af6 ljjfbsf kIfx?nfO{ d]nldnfkstf{ 5gf}6 ug{ nufpg] .  

-ª_  d]nldnfk k|lqmofdf ;xhLs/0f ug]{ .  

-r_  ljjfbsf] lgj]bg, cGo sfuhft tyf ;xdtL kqsf] clen]v /fVg] .  

-5_  ;xdtL x'g g;s]sf] ljifo sfg'g adf]lhd ;DalGwt sfof{no jf c8\8f cbfntdf k7fpg] 

.  

-h_ kIfx? jLrsf] ;xdtL sfof{Gjog ug]{ .   

-em_ ;xdlt sfof{Gjog eP gePsf] cg'udg ug]{ u/fpg] tyf kIfx?sf] cfk;L ;DaGwaf/] 

hfgsf/L lng] .  

-`_ :yfgLo jfl;GbfnfO{ d]nldnfk ;]jf k|of]u ug{ clek|]l/t ug]{ . 

-6_ d]nldnfkstf{sf] Ifdtf clea[l4;DaGwL cfjZos sfo{x? ug]{ . 



 
 

-7_ d]nldnfk ;]jfsf] k|rf/ k|;f/ ug]{ .  

-8_ d]nldnfkstf{sf] ?kdf ;'lrs[t x'g aif{df slDtdf ! k6s ;'rgf k|sflzt ug]{ . 

   -0f_ d]nldnfk;Fu ;DalGwt lgsfoaf6 tf]lsPsf cGo sfdx? ug]{  . 

 

^= d]nldnfk s]Gb|df x'g kg]{ cfwf/e"t ;'ljwfx? M s]Gb|df x'g kg]{ cfwf/e"t ;'ljwfx? b]xfo adf]lhd 

x'g]5g\ M– 

 

-s_  d]nldnfk ;q ;~rfngsf nflu uf]kgLo / ;'/lIft :yfgsf] Joj:yf . 

-v_  d]nldnfkstf{, ljjfbsf kIfx? Pj+ ;/f]sf/jfnfx?sf] ;'ljwfsf] nflu d]nldnfk sIfdf 

cfjZos s';L{, 6]an nufot kof{Kt :yfgsf] Joj:yf . 

-u_  ;"lrs[t d]nldnfkstf{sf] gfd, 7]ufgf / kmf]6f] ;lxtsf] ;"rL / d]nldnfk s]Gb| lrgfpgsf 

nflu ;fO{g af]8{sf] Joj:yf . 

-3_  ljjfbsf kIfx?sf] nflu :jR5 lkpg] kfgL tyf zf}rfnosf] Joj:yf . 

-ª_  ljjfb btf{ lgj]bgsf] kmf/d / ljjfb btf{ ug]{ /lhi6/, d]nldnfkstf{ /f]h]sf] /]s8{ /fVgsf] 

nflu kmf/d, bf];|f] kIfnfO{ hfgsf/L u/fpg] kmf/d, d]nldnfkstf{nfO{ hfgsf/L u/fpg] 

kmf/d, ;xdlt–kqsf] kmf/d, k|ult k|ltj]bg kmf/d, clen]v /fVg /lhi6/ nufotsf 

cGo d;nGb ;fdfu|Lx?sf] Joj:yf .  

 

kl/R5]b– #  

 d]nldnfk ;]jfsf] Joj:yfkg  

 

&= d]nldnfkstf{sf] 5gf}6 k|s[of M 

 -!_ ufFpkflnsf / k|To]s j8f sfof{nodf cfjZos ;+Vofdf d]nldnfkstf{ /xg]5g\ .  

   -@_ k|To]s d]nldnfk s]Gb|df slDtdf ^ hgf d]nldnfkstf{ ;"rLs[t ul/Psf] x'g]5 .   

-#_ d]nldnfkstf{ 5gf}6 ubf{ ;dfj];L cfwf/df u/Lg]5 .  

-$_ pkbkmf -#_ adf]lhd d]nldnfkstf{ 5gf}6 ubf{ slDtdf ## k|ltzt dlxnf x'g' kg]{5 .  

-%_ ufFpkflnsf sfof{no /x]sf] d]nldnfk s]Gb|df ;d]t slDtdf ̂  hgf d]nldnfkstf{ ;"rLs[t /xg]5 

. 



 
 

-^_  of] sfo{ljlw nfu" x'Fbf of]Uotf k'u]sf sfo{/t d]nldnfkstf{x? ;"rLs[t ug{ ;lsg]5 . 

-&_ ljjfbsf] ;+Vof a9\g uO{ jf cGo sf/0fn] d]nldnfkstf{sf] ;+Vof sdL ePdf gu/kflnsfn] 

pkbkmf -!_ / -%_ df pNn]lvt ;+Vofsf] cltl/St cfjZos ;+Vofdf yk d]nldnfkstf{ /fVg 

afwf kg]{ 5}g .  

-*_ ufFpkflnsf jf Goflos ;ldltn] d]nldnfkstf{sf] ?kdf ;]jf k|bfg ug{] JolQmnfO{ 5gf}6 ubf{ 

:yfgLo ;d'bfodf ;fdflhs sfo{df lqmoflzn JolQmx?, ;]jf lgj[Q /fi6« ;]js, lzIfs, k|fWofks, :yfgLo 

;dfh;]jLx? nufot ;fdflhs ;]jfsf] sfd ug{ k|lta4 / tTk/ JolQmx?nfO{ ;dfj]lztfsf] cfwf/df 

k|fyldstf lbg'kg]{5 .  

*= d]nldnfkstf{sf] of]Uotf M -!_ b]xfosf] JolQm d]nldnfkstf{ x'g of]Uo x'g]5 M– 

 -s_ g]kfnL gful/s . 

 -v_ kRrL; jif{ pd]/ k"/f ePsf] . 

 -u_ d]nldnfk ;DaGwL slDtdf $) 306fsf] cfwf/e"t tfnLd lnPsf] . 

-3_ cGo k|rlnt sfg"gåf/f cof]Uo gePsf] . 

(= d]nldnfkstf{sf] rog k|s[of M -!_ ;Demf}tfdf d]nldnfkstf{sf] ;+Vof tf]lsPsf]df ;f]xL adf]lhd / 

gtf]lsPsf]df kIfx?sf] ;xdltaf6 ! hgf jf # hgf d]nldnfkstf{sf] ;+Vof lgwf{/0f u/L lgo'Qm 

ul/g]5 .  

-@_  Pshgf d]nldnfkstf{ lgo'Qm ug{ kIfx? ;xdt ePsf]df b'a} kIfsf] ;xdltaf6 / # hgf 

d]nldnfkstf{ lgo'Qm ug'{ k/]df k|To]s kIfn] ! hgf / kIfx? cfkm}n] jf To;/L lgo'Qm ePsf @ 

hgf d]nldnfkstf{n] t]>f] d]nldnfkstf{ lgo'Qm ug]{5g\ .  

-#_  ufFpkflnsfsf] sfof{nodf lgj]bg u/]sf ljjfbx?df d]nldnfk u/fpFbf :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g 

@)&$ sf] bkmf $& sf] pkbkmf -@_ cGtu{tsf ljjfbx? Goflos ;ldltåf/f सचुचकृत मेलचमलापकतााको 

माध्यमबाट d]nldnfk ul/g]5 . P]gsf] bkmf $& sf] pkbkmf -!_ adf]lhdsf] ljjfbx? Goflos ;ldltn] 

;'lrs[t d]nldnfkstf{ ;dIf k7fO{ ;'lrs[t d]nldnfkstf{åf/f d]nldnfk ul/g]5 .  

-$_ ljjfbsf kIfx?n] d]nldnfk s]Gb|df d]nldnfk ug{sf] nflu lgj]bg u/]df ;'lrs[t 

d]nldnfkstf{x?åf/f d]nldnfk ul/g]5 . ;f] d]nldnfk ug{sf] nflu ufFpkflnsfdf ePsf] d]nldnfk 

s]Gb|sf] xsdf Goflos ;ldltsf] ;+of]hsn] / j8fl:yt /x]sf] d]nldnfk s]Gb|df j8f cWoIfn] 

;+of]hgsf/L e"ldsf lgjf{x ug]{5 . 

!)= d]nldnfkstf{x?n] Wofg lbg'kg]{ s'/fx? M  



 
 

-s_  d]nldnfk ;q ;+rfng ubf{ p7]sf laifo l6kf]6 ug]{ /  To;sf] cy{ kIfx?nfO{ a'emfpg] 

. 

-v_  ljjfbdf lg0f{o glbg] / cfkm"nfO{ lg0f{ostf{ geO{ ljjfb ;dfwfg k|s[ofsf] ;xhstf{ 

;Demg] / 5nkmn jftf{ ;+jfbaf6 ljjfb ;dfwfgsf nflu ;xhLs/0f ug]{ .  . 

-u_  s'g} kIfnfO{ hft, hflt, wd{, j0f{, lnË, ;Dk|bfo / /fhgLlts cf:yfsf cfwf/df e]befj 

gu/L lgikIf / t6:y /xg] . 

-3_  dfgj clwsf/ ;+/If0f / ;fdflhs Gofosf] laifodf ;+j]bgzLn /xg] . 

-ª_  d]nldnfk ;qsf] ;dfKtLkl5 ;xdlt afx]s n]v]sf cGo l6kf]6 ;DaGwL ;fdfuL  gi6 

u/L uf]klgotf sfod ug]{ . 

-r_  s'g} sfg"gL hl6ntf cfPdf :yfgLo txsf] ;xof]udf laz]if1;+u k/fdz{ lnP/ dfq 

sfg"g;Ddt ?kdf kIfx? aLr ;xdlt u/fpg] .  

-5_ ljjfbsf kIfnfO{ d]nldnfkstf{ /f]Hg nufpFbf ufFpkflnsf sfof{nodf /x]sf] d]nldnfk 

s]Gb|af6 x'g] ljjfb ;dfwfgsf k|s[ofsf ;DaGwdf ;DalGwt kIfnfO{ Goflos ;ldltsf 

;+of]hs / j8f :t/sf d]nldnfk s]Gb|df j8fWoIfn] hfgsf/L u/fpg] . 

!!= d]nldnfk ;]jfsf] sfo{ljlw M  d]nldnfksf] sfo{ljlw b]xfo adf]lhd x'g]5 .  

-s_ ljjfb btf{ M ljjfbsf k|yd kIfn] d]nldnfksf nflu ufFpkflnsfsf] sfof{nodf÷d]nldnfk 

s]Gb|df tyf j8f l:yt d]nldnfk s]Gb|df lnlvt lgj]bg lbg ;Sg]5 . s'g} sf/0fj; 

lnlvt ge} df}lvs ?kdf JoSt u/]df To;nfO{ lnlvt ?kdf ptf/ u/L d]nldnfk s]Gb|n] 

lghsf] ;xL5fk u/fO{ btf{ ug]{5 .  

-v_  k|yd kIfåf/f d]nldnfkstf{sf] 5gf}6 M k|yd kIfsf] lgj]bg btf{ e};s]kl5 Goflos 

;ldltsf] ;+of]hs jf j8f:t/df j8fWoIfn] ;"rLs[t d]nldnfkstf{ dWo]af6 bkmf ( 

adf]lhd ;"rLs[t /x]sf d]nldnfkstf{x? dWo]af6 5gf}6 ug{ nufpg' kg]{5 .  

-u_  bf]>f] kIfnfO{ cg'/f]w M  Gofols ;ldltsf] ;+of]hs jf j8fWoIfn] d]nldnfksf] k|s[ofdf 

;xefuL x'g bf]>f] kIfnfO{ s]Gb|df  pkl:yt e} cfk\mgf] tkm{af6 d]nldnfkstf{ 5gf}6 ug{ 

cg'/f]w u/L kq k7fpg] jf cGo s'g} dfWodaf6 ;"rgf k7fpg' kg]{5 .  

-3_ bf]>f] d]nldnfkstf{sf] 5gf}6 M d]nldnfk s]Gb|sf ;+of]hsn] ljjfbsf] bf];|f] kIfnfO{ bkmf 

$ adf]lhd ;"rLs[t ePsf d]nldnfkstf{ dWo]af6 5gf}6 ug{ nufpg] 5 .  



 
 

-ª_ d]nldnfk ;q ;~rfng M -!_ 5flgPsf d]nldnfkstf{x?n] kIfx?;+u ;dGjo u/L 

d]nldnfk ;q ;~rfng ug]{ ldlt / :yfg to ug]{5g\ . ljjfbsf kIfx? / d]nldnfkstf{ 

k"j{ lgwf{l/t :yfg, ldlt / ;dodf d]nldnfk ;qdf pkl:yt x'g'kg]{5 .  

-@_  ljjfbsf kIfx? pkl:yt e};s]kl5 5flgPsf d]nldnfkstf{x?n] ljjfbsf kIfx?nfO{ 

;'/lIft d]nldnfk sIfdf u} d]nldnfk k|qm[of / d]nldnfkstf{x?sf] e"ldsf af/] hfgsf/L 

lbg] / d]nldnfk ;q ;+rfng x'Fbf kfng ug'{kg]{ cfwf/e"t lgodx? lgwf{/0f u/L d]nldnfk 

k|lqmofsf r/0fx? ckgfpFb} ljjfb ;dfwfg ug{ ;xhLs/0f ug{]5g\ . 

-#_  d]nldnfk ;q cfjZostf cg';f/ Ps jf ;f] eGbf a9L k6s a:g ;Sg]5 . 

-5_ ;xdltkq M   ;xdtL ePdf  o; sfo{ljlwsf] cg';"rL–# adf]lhdsf] ;xdltkq tof/ u/L 

Ps Ps k|lt ljjfbsf kIfx?nfO{ lbO{ csf]{ k|lt ;+of]hsn] jf j8fWoIfn] clen]v /fVgsf] 

nflu  ufFpkflnsfn] tf]s]sf] :yfgdf /fVg' kg]{5 . ;xdtLkqsf] clen]v ;DalGwt 

d]nldnfk s]Gb|df /x]sf] ljjfb btf{ /lhi6/df ;d]t btf{ u/L /fVg' kg]{5 . 

-h_ d]nldnfk ug]{ ;dofjlw M o; kl/R5]b adf]lhd d]nldnfkåf/f ljjfb ;dfwfg ubf{ 

d]nldnfkstf{ lgo'lQm ePsf] ldltn] tL; lbgleq ;DkGg ul/;Sg' kg]{5 . 

-em_ lnlvt hfgsf/L lbg] M d]nldnfk x'g g;s]df ;f]xL s'/f pNn]v u/L ;DalGwt kIfnfO{ 

hfgsf/L lbg] / ;f]sf] hfgsf/L Goflos ;ldltsf ;+of]hs tyf j8fWoIfnfO{ lbg' kg]{5 . 

!@= d]nldnfk ;DaGwL sfd, st{Jo / clwsf/ M -!_ d]nldnfk ;]jf lj:tf/ / ljsf;sf nflu Goflos 

;ldltsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5 M 

-s_  d]nldnfk ;]jf lj:tf/ / ljsf;af/] jflif{s of]hgf Pj+ sfo{qmd th'{df / sfof{Gjog ug]{ 

. 

-v_  d]nldnfkaf6 ;dfwfg ePsf ljjfbx?sf] k|dfl0fs/0f ug]{, ;xdtL–kqsf] clen]v /fVg] 

/ d]nldnfk ;DaGwL sfo{qmdsf] nflu cfjZos ah]6 ljlgof]hg u/fpg] . 

-u_  d]nldnfk ;]jf ;~rfngsf nflu d]nldnfk s]Gb| :yfkgf / cfjZos ef}lts ;fdu|L / 

d;nGb Joj:yfkg  ug{ ah]6 ljlgof]hg u/fpg] .  

3_  d]nldnfk ;DaGwL tflndsf nflu d]nldnfkstf{x?sf] 5gf}6 ug]{ / u}/;/sf/L ;+:yf 

tyf cGo lgsfo;+u ;dGjo ug]{ tyf tflnd cfof]hgf ug{ k|fljlws, cfly{s tyf cGo 

;xof]u k'¥ofpg]  



 
 

-ª_ tflnd k|fKt d]nldnfkstf{nfO{ ;ky u/fO{ of]Uotf k'u]sf d]nldnfkstf{nfO{ ;"rLs[t ug]{ 

. 

-r_  d]nldnfk ;DaGwL k|ult k|ltj]bg tof/ u/L ;DaGwLt sfof{nodf /fVg] . 

-5_  ;xdlt sfof{Gjog ug]{, u/fpg] / ;xdtL sfof{Gjogsf] cg'udg / ;dLIff ug]{ .  

!#= j8f:t/Lo d]nldnfk s]Gb|df j8fWoIfsf] sfd, st{Jo / clwsf/ M j8f :t/Lo d]nldnfk s]Gb|df 

j8fWoIfsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfoadf]lhd x'g]5 M– 

-s_  d]nldnfk s]Gb|df cfPsf]  lgj]bg /lhi6/df btf{ u/L, ljjfbsf kIfsf] gfd / 7]ufgf, 

5gf}6 ePsf d]nldnfkstf{sf] gfd / ;Dks{ g+=, d]nldnfk ;q ;+rfng ldlt, 

;xdtLkqsf] :ki6 v'Ng] u/L clen]v /fVg] Pj+ cGo sfuhft ;'/lIft /fVg nufpg] . 

-v_  ljjfbsf kIfx?nfO{ d]nldnfk s]Gb|sf] tkm{af6 kqfrf/ ug]{ . 

-u_  d]nldnfk s]Gb|df cfjZos ef}lts / cGo ;fdfu|Lx? / Go'gtd ;]jf ;'ljwfx? ;'lglZrt  

u/fpg] . 

-3_  d]nldnfk k|lqmofaf/] ljjfbsf kIfx?nfO{ hfgsf/L lbg] . 

-ª_  d]nldnfk sIf / ;q ;~rfngsf] jftfj/0f agfpg] / ;f] sf] Joj:yfkg ug]{ . 

-r_  d]nldnfkstf{sf] ;"rL k|To]s jif{ cWofjlws ug]{ . 

-5_  ;xdtL ePsf jf x'g g;s]]sf ljjfbsf] clen]v /fVg nufpg] . 

-h_   d]nldnfksf] aflif{s k|utL ljj/0f ljj/0f gu/ sfo{kflnsf tyf gu/ ;efdf k|:t't ug]{ 

. 

-em_ ;xdtL gePdf ;xdtL x'g g;s]sf] s'/fsf] lnlvt hfgsf/L ljjfbsf kIfx?nfO{ lbg] . 

-`_  j8f:t/Lo d]nldnfk s]Gb|sf] ;+of]hs eO{ sfd ug]{ . 

!$= d]nldnfkstf{sf] sfd, st{Jo / clwsf/ M d]nldnfkstf{sf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfoadf]lhd 

x'g]5 M– 

-s_  d]nldnfksf] k|lqmof cg';/0f u/L ;xhstf{sf] x}l;otn] ljjfb ;dfwfgdf ;xof]u 

k'¥ofpg] . 

-v_  ljjfb ;dfwfg ug{ ;xfotf ubf{ GofofwLz, dWo:y jf sfg"gL ;Nnfxsf/sf] e"ldsf 

lgjf{x gu/L  ;xhstf{sf] dfq e"ldsf lgjf{x गर्न े. 

-u_  d]nldnfksf] ljsf; / lj:tf/sf nflu sfo{/t /xg] . 

-3_  ;xdlt sfof{Gjogdf ;xof]u k'¥ofpg] . 



 
 

-ª_ d]nldnfk ;q ;xlhs/0f ubf{ 8/, qf;, bjfj / k|efjaf6 d'Qm x'g] / ljjfbsf kIfnfO{ 

klg d'Qm /fVg] . 

-r_ dfgjclwsf/, ;fdflhs Gofosf] ljifodf ;r]t /xg] .  

-5_ cf3ftdf k/]sf jf dgf]a}1flgs ?kdf ;d:ofdf /x]sf kIfx?nfO{ dgf];fdflhs 

k/fdz{sf] nflu k7fpg] .  

-h_ d]nldnfk k|lqmofnfO{ plrt Joj:yfkg ug]{ / ;xdtLsf] nflu kIfnfO{ :jtGq  ?kdf 

e'ldsf lgjf{x ug{ lbg]  

-em_ kIfx?nfO{ d]nldnfksf] cg'lrt k|of]uaf6 x'g] gf]S;fgLaf6 arfpg ;r]t /xg] .  

-`_ d]nldnfk jftf{sf] ;Gbe{df ljjfbsf kIfx?af6 JoQm ePsf s'/fsf] uf]klgotf sfod 

/fVg] . 

-6_ cg';'rL % df tf]lsPsf] cfrf/;+lxtfsf] kfngf ug]{ . 

 

kl/R5]b – $ 

ljljw 

 

!%= b'O{ jf b'O{ eGbf a9L j8fdf /x]sf afl;Gbfsf] ljjfb ;DaGwL Joj:yf M b'O{ jf b'O{ eGbf a9L j8fdf 

/x]sf afl;Gbf aLrsf]  ljjfbsf]  ;dfwfg ubf{ lgDg adf]lhd ul/g] 5 . 

-s_  ljjfbsf kIf b'O{ km/s j8fdf a;f]af; u/]sf] cj:yfdf ljjfbsf] klxnf] kIf a;]sf] 

j8fdf ljjfbsf] btf{ ul/g]5 / kIfx? ;xdt ePsf] s'g} d]nldnfk s]Gb|af6 d]nldnfk 

k|s[of k|f/De x'g]5 .  

-v_  d]nldnfk s]Gb| 5gf}6df ljjfbsf kIfx?sf] ;xdtL ePdf ljjfbsf kIfx?n] /f]h]sf] 

h'g;'s} d]nldnfk s]Gb|df ;f] ljjfb btf{ u/L pQm d]nldnfk s]Gb|af6 d]nldnfk ;q 

;+rfng ug{ kIfx? :jtGq x'g]5g\ . To;/L btf{ ePsf] ljjfbnfO{ ;DalGwt d]nldnfk 

s]Gb|n] d]nldnfksf] k|lqmof ;~rfngdf dfu{k|z:t ug'{ kg]{5 .  

!^= d]nldnfk glthfsf] clen]v Joj:yfkg M ufFpkflnsfn] d]nldnfk s]Gb|df btf{ ePsf ljjfbx? tyf 

;dfwfg ePsf ljjfb / ljjfbsf kIfx?sf] clen]v /fVg]5 . ljjfbsf] ;kmntfk"j{s lg?k0f ePsf] 

cj:yfdf Goflos ;ldltsf ;+of]hs tyf lghn] tf]ssf] JolQmn] / j8f txdf j8fWoIf tyf lghn] 

tf]s]sf] JolQmn] d]nldnfk s]Gb|df b'j} kIfsf] / d]nldnfkstf{sf] x:tfIf/ ;lxtsf] ;xdlt kq ;d]t 



 
 

tof/ kf/L /fVg'kb{5 . clen]v /fVgsf nflu Goflos ;ldltn] lgDg cg';f/sf clen]v÷kmf/fdx? 

tof/ u/L /fVg'kb{5 . 

-s_ ljjfb btf{ k'l:tsf, 

-v_ ljjfb / ljjfbsf kIfx?sf] ljj/0f v'Ng] u/L tf]lsPsf] kmf/fd, 

-u_ lgj]bg kqsf] kmf/fd, 

-3_ bf];|f] kIfnfO{ hfgsf/L u/fpg] kmf/fd,  

-ª_ d]nldnfkstf{ 5gf}6 kmf/fd,  

-r_ d]nldnfkstf{nfO{ ;"rgf lbg] kmf/d,  

-5_ d]nldnfk s]Gb|df kIfx?sf] pkl:yltsf] clen]v kmf/fd,  

-h_ ;xdlt–kq kmf/fd, 

-em_ ljjfb cg'udg kmf/fd cflb . 

!&= tflnd ;DaGwL Joj:Yff M -!_ Goflos ;ldlt, j8fWoIf / d]nldnfkstf{sf] nflu cfwf/e"t, k'gtf{huL, 

laz]if cg'lzIf0f, / cGo d]nldnfk ;DaGwL tflndx? ;+rfng ug]{, ;+:yfx?sf] / >f]t JolQmx?sf] 

/f]i6/ tof/ u/L Goflos ;ldltn] /fVg' kg]{5 . 

 -@_ d]nldnfk ;DaGwL cfwf/e"t / cGo tflnd d]nldnfk kl/ifb4f/f lgwf{l/t kf7\oqmd adf]lhd 

;+rfng ug'{ kg]{5 .  

!*= d]nldnfk sf]if M -!_ dfO{hf]udfO{ ufFpkflnsfdf d]nldnfk ;DaGwL sfo{ ug{sf] nflu 5'§} Pp6f sf]if 

/xg] 5 / ;f] sf]ifdf b]xfo adf]lhdsf] /sd /xg]5 .  

-s_ :yfgLo ;/sf/n] ljlgof]hg u/]sf] /sd . 

-v_ g]kfn ;/sf/ / k|b]z ;/sf/n] ljlgof]hg u/]sf] /sd . 

-u_ bft[ ;+:yfx?n] ;xof]u :j?k k|bfg u/]sf] /sd . 

-3_ cGo >f]taf6 d]nldnfk ;DaGwL sfo{ ug{ ;xof]u :j?k k|bfg u/]sf] /sd .  

-@_ d]nldnfk ;DaGwL sf]ifdf /x]sf] /sd vr{ ubf{ k|rlnt sfg"gdf Joj:yf eP adf]lhd 

ug'{kg]{5 . 

!(= d]nldnfk sf]ifaf6 u/Lg] vr{  M  

-s_  d]nldnfk s]Gb| :yfkgf, ef}lts Joj:yfkg, ;"rgf ;Dk|]if0f / d]nldnfk ;DaGwL 

s[ofsnfk ;+rfng . 

-v_  ljleGg tflnd, hgr]tgfd'ns sfo{qmd / k|jw{gfTds sfo{qmdx? ;+rfng . 



 
 

-u_  d;nGb ;fdu|L Joj:yfkg . 

-3_  d]nldnfk ;q / cGo ultljlwx? ;+rfng . 

-ª_  d]nldnfkstf{nfO{ d]nldnfk ;q;Dd cfpg] hfg] oftfoft vr{ . 

-r_  lkpg] kfgL, vfhf / lrofkfgsf] Joj:yf . 

@)= n]vf k/LIf0f M d]nldnfk sf]ifdf hDdf ePsf] / vr{ ePsf] /sdsf] n]vf k/LIf0f k|rlnt sfg"g 

adf]lhd ul/g]5 .  

@!= cfrf/ ;+lxtf / ;ky M -!_ o; sfo{ljlwsf] cg';"rL–% adf]lhdsf] cfrf/ ;+lxtf ;a} d]nldnfkstf{n] 

kfng ug'{kg]{5 .  

-@_ d]nldnfkstf{n] d]nldnfkstf{sf] ?kdf lgi7fk"j{s sfd ug{ cg';"rL–^ adf]lhdsf] ;ky lng' 

kg]{5 . d]nldnfkstf{sf] x}l;otn] ;+nUg x'g rfxg] of]Uotf k'u]sf d]nldnfkstf{nfO{ ufFpkflnsfsf] 

Goflos ;ldltsf ;+of]hsaf6 cg';"rL–^ adf]lhdsf] ;ky lnPkl5 ;DalGwt d]nldnfk s]Gb|df 

d]nldnfkstf{sf] ?kdf ;"rLs[t x'g]5g\ .  

    -#_ d]nldnfk cfrf/;+lxtfsf] kfngf ;DaGwL cg'udg ufFpkflnsfn] ug]{5 .  

-#_ olb s'g} ;fd'bflos d]nldnfkstf{n] ;ky / cfrf/ ;+lxtf ljkl/t sfd u/]df To:tf] 

d]nldnfkstf{nfO{ d]nldnfkstf{sf] Goflos ;ldltn] ;"rLaf6 x6fpg]5 . 

@@= ljjfbsf kIfx?sf] pkl:yltM o; sfo{ljlw adf]lhd ljjfbsf kIfx? GofoLs ;ldlt tyf d]nldnfk  

s]Gbaf6 tf]lsPsf] ldlt :yfg / ;dodf pkl:yt x'g' kg]{5 .  

@#= kIfx?sf] lglDt d]nldnfksf] kl/0ffd dfGo x'g] M  kIfx?sf] ;xdltkqdf pNn]v ePsf s'/fx? 

;DalGwt kIfx?n] afWofTds ?kdf kfngf ug'{ kg]{5 .  

@$= ;xdtL sfof{Gjog M -!_ d]nldnfk s]Gb|df ldnfkq ePsf] ldltn] k}+tfnL; lbgleq ;DalGwt kIfn] 

To:tf] ldnfkq sfof{Gjog ug'{ kg]{5 . 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhdsf] cjlwleq ;DalGwt kIfn] pkbkmf -!_ adf]lhd ldnfkq sfof{Gjog gu/]df 

;DalGwt kIfn] ldnfkq sfof{Gjogsf] nflu ldnfkq ePsf] ljifo;Fu ;DalGwt lgsfo ;dIf lgj]bg lbg 

;Sg]5 . 

-#_ pkbkmf -@_ adf]lhd lgj]bg k|fKt ePdf ufFpkflnsfn] k|rlnt sfg"g adf]lhd To:tf] ldnfkq 

sfof{Gjog ul/lbg' kg]{5 . 

 



 
 

@%= k|f]T;fxg k'/:sf/sf] Joj:yf M d]nldnfk sfo{qmddf pNn]vgLo of]ubfg lbg] JolQm, ;+3;+:yf tyf 

d]nldnfkstf{nfO{ ufFpkflnsfn] plrt k|f]T;fxg k'/:sf/ k|bfg ug{ ;Sg]5 .  

@^= sfo{ljlwsf] k|of]u M-!_ o; sfo{ljlwdf pNn]v ePsf] s'/fx?df o;} sfo{ljlw adf]hLd / o; 

sfo{ljlwdf pNn]v gePsf]  s'/fx?df d]nldnfk ;DaGwL k|rlnt g]kfn sfg"gdf pNn]v ul/Psf] 

sfo{ljlw k|of]u ug{df s'g} afwf k'Ug] 5}g . 

     -@_ d]nldnfk sfo{qmdnfO{ ;'rf? / ;dGjofTds ?kdf ;~rfng u/L ;fdflhs ;b\efj, cfk;L 

;xof]u / d}qLk"0f{ k/Dk/fnfO{ k|j4{g ug{ of] sfo{ljlwnfO{ dfO{hf]udfO{ ufFpkflnsfdf d]nldnfk 

;DaGwL sfd ug]{ cGo ;/sf/L ;+3 ;+:yf, ;fdflhs ;+3 ;+:yf Pj+ ;d"bfox?n] k|of]u ug{ ;Sg]5g\ 

.  

@&= k|ltj]bg k]z ug{'kg]{ M Goflos ;ldltn] ufFp ;efdf cg';"rL–& adf]lhdsf] k|ltj]bg tof/ u/L k]z 

ug]{5 . 

@*= sfo{ljlwsf] JofVof ug]{ jf jfwf c8\sfp km'sfpg] clwsf/ M sfo{ljlwsf] sfof{Gjogsf] l;nl;nfdf 

s'g} b'ljwf x'g uPdf ;f]sf] JofVof jf jfwf c8\sfp km'sfpg] clwsf/ ufFp sfo{kflnsfnfO{ x'g]5 . 

 



 

cg';"rL–! 

-bkmf %-u_ ;Fu ;DalGwt_ 

dfO{hf]udfO{ ufFpkflnsf, k|b]z g+= !, Onfd 

;"rLs[t d]nldnfkstf{sf] gfdfjnL 

 

qm=;+= gfd y/ 7]ufgf ;"rLs[t ePsf] 

ldlt 

gjLs/0f 

ePsf] ldlt 

;Dks{ g+= kmf]6f] 

       

 

 

 

       

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

cg';"rL–@ 

-bkmf !!-5_ ;Fu ;DalGwt_ 

;xdlt–kqsf] 9fFrf 

d]nldnfk s]Gb| 

dfO{hf]udfO{ ufFpkflnsf, k|b]z g+= !, Onfd  

;xdlt kq 

ljjfbsf] laifo M=========================================================================== . 

=================== lhNnf =======================================dxfgu/÷pkdxfgu/÷gu/kflnsf÷ufpFkflnsf  

=========== j8f g+======a:g] jif{ ==== sf] >L ===================================================/ ===================== lhNnf 

============================ ====================ufpFkflnsf ÷gu/kflnsf ===== j8f g+========= a:g] jif{ ======== sf] 

>L ==========================================aLr pNn]lvt laifodf ljjfb eO{ o; d]nldnfk s]Gb|df lgj]bg k/]sf] 

x'gfn] b'a} kIfnfO{ /fvL d]nldnfk k|lqmofåf/f ldlt ==== ÷=======÷ ==== ut]df 5nkmn u/fpFbf tkl;nsf 

a'Fbfx?df xfdL b'a} kIfsf] lrQ a'‰bf] ;xdlt ePsf]n] ;xdt ePsf] a'Fbfx?nfO{ lgi7fk"j{s kfngf ug]{ 

u/L d]nldnfkstf{x?sf]÷Goflos ;ldltsf] pkl:yltdf /fhLv'zLn] of] ;xdlt kqdf ;xL5fk u/L 

lnof}F÷lbof}F .  

!=============================================================================================================================== 

@============================================================================================================================== 

#============================================================================================================================== 

$============================================================================================================================= 

;xdt x'g] kIfx? M 

klxnf] kIf          bf];|f] kIf 

          

 

d]nldnfkstf{x?  

gfd M 

7]ufgf M 

x:tfIf/M 

gfd M 

7]ufgf M 

x:tfIf/M 

gfd M 

7]ufgf M 

x:tfIf/M 

O{lt ;Dat\=================== ;fn ================= dlxgf ================ ut]=========================/f]h z'ed\ .                                       

gfd M 

7]ufgf M 

x:tfIf/M 

gfd M 

7]ufgf M 

x:tfIf/M 



 
 

cg';"rL–# 

-bkmf !@-r_ ;Fu ;DalGwt_ 

d]nldnfk sfo{qmdsf] k|utL k|ltj]bgsf] 9fFrf 

 

-s_ Goflos ;ldltsf] nfluM 

ufFpkflnsfsf] gfdM dfO{hf]udfO{ ufFpkflnsf   

k|b]z g+= !, Onfd 

 

k|ltj]bgsf] cjlw M ldlt M ================================== b]lv ==================================== ;Dd 

 

d]nldnfkstf{sf] 

;+Vof 

ljjfbsf] 

k|sf/ 

ljjfbsf] 

;+Vof 

d]nldnfk 

ePsf] ;+Vof 

d]nldnfk x'g  g;sL 

;DalGwt lgsfodf 

k7fPsf] ;+Vof 

d]nldnfk 

k|lqmofdf 

/x]sf] ;+Vof dlxnf k'?if 

       

     

     

     

     

hDdf      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

cg';"rL – $ 

-bkmf !^ ;Fu ;DalGwt_ 

ljjfb btf{÷clen]v kmf/dsf] gd"gf 

dfO{hf]udfO{ ufFpkflnsfsf] sfof{no  

k|b]z g+= !, Onfd 

ljjfbsf kIfx?sf] ljj/0f    

btf{ g+= btf{ ldltM 

  

ljjfbsf] k|sf/ 

  

  

  

  

  

!= ljjfbsf] klxnf]  kIfsf] ljj/0fM 

gfdM lnËM hft÷hfltM pd]/M 

k|b]z g+=M!, Onfd dfO{hf]udfO{ ufFpkflnsf  j8f g+= 

;Dks{ 7]ufgf -6]lnkmf]g÷ df]jfOn =========================================_  

 

   

 

   

 

@= ljjfbsf] bf]>f] kIfsf] ljj/0fM 

gfdM lnËM hft÷hfltM pd]/M 

k|b]z g+=M!, Onfd dfO{hf]udfO{ ufFpkflnsf  j8f g+= 

;Dks{ 7]ufgf -6]lnkmf]g÷ df]jfOn =========================================_  

 



 
 

#= ljjfb ;'? ePsf] ldltM 

cg';"rL–% 

-bkmf @!-!_ ;Fu ;DalGwt_ 

d]nldnfkstf{sf] cfrf/;+lxtf  

d]nldnfkstf{sf] cfrf/ ;+lxtf, @)&$ 

!= d]nldnfkstf{sf] k]zfut cfr/0f  

s=  d]nldnfk ;DaGwL sfd sf/afxL lgikIf ?kn] ug'{ kg]{5, 

v= s'g} kIfk|lt e'msfj, cfu|x, k"jf{u|x jf ;f] b]lvg] s'g} Jojxf/ ug'{ x'Fb}g,  

u= s'g} kIfnfO{ 8/, qf;, e'mSofg jf k|nf]egdf kf/L d]nldnfk u/fpg x'Fb}g,  

3= d]nldnfk ;DaGwL sfd sf/afxLsf] l;nl;nfdf kIf;Fu cfly{s tyf cGo :jfy{hGo s'g} sfd 

sf/afxL jf n]gb]g Jojxf/ ug{' x'Fb}g, 

ª= d]nldnfkstf{n] ljjfbsf] ljifoj:t' jf ljjfbsf kIfx?;Fu cg'lrt jf hfn;fhk"0f{ tj/n] s'g} 

sfd sf/afxL ug'{ x'Fb}g,  

r= d]nldnfksf] sfd sf/afxL jf d]nldnfksf] k|lqmofdf hfgfhfg q'6L jf clgoldttf ug]{, 

cgfjZos ?kdf nDAofpg], l9nf] ug]{ jf d]nldnfk ;DaGwL sfd sf/afxLdf cle?rL gb]vfpg] 

h:tf sfo{ ug'{ x'Fb}g, 

5= d]nldnfksf] qmddf kIf / d]nldnfkstf{sf] jLrdf ePsf s'/f / kIfsf] kl/ro nufot 

d]nldnfkstf{nfO{ hfgsf/L x'g cfPsf tYo uf]Ko /fVg'sf ;fy} kIfx?sf] lxt k|lts"n x'g] u/L 

k|s6 ug{' x'Fb}g,  

h= ;+ljwfg, sfg"g, ;fj{hlgs gLlt / :yflgo÷cw{ Goflos÷Goflos lgsfosf] ul/df pRr agfp+b} 

kIfx?sf] ;fdflhs dof{bf / cfTd:fDdfgnfO{ ;Ddfg k'Ug] sfo{ ug'{ kb{5 . ljjfbsf kIfx¿;Fu 

d]nldnfk u/fO{lbP jfkt 7]Ssf jf k|ltztdf kfl/>lds lgwf{/0f gul/ sfg'gn] tf]]s]sf] l;dfdf 

/xL kIfx?;+usf] ;xdtL adf]lhdsf] kfl/>lds :jLsf/ ug'{ kg]{5 .     

!=!= d]nldnfk ;DaGwL sfo{ljlwsf] kfngf ug'{ kg]{ 

s= d]nldnfk ;DaGwL  sfo{ ;+ljwfg, k|rlnt P]g sfg"g / o; sfo{ljlw adf]lhd d]nldnfk 

k|s[of ;+rfng ug'{ kg]{5 .  

   



 
 

v= s'g} ;Demf}tfdf d]nldnfkåf/f ljjfb ;dfwfg ul/g] Joj:yf ePdf To:tf] ljjfb ;f]xL 

;Demf}tfdf pNn]v ePsf] sfo{ljwL cg'?k ug'{ kg]{5 .  

u= kIfx? d]nldnfk ug{ ;xdt ePdf d]nldnfkstf{n] ;f] Joxf]/fsf] d]nldnfksf]] lnvt 

v8f u/L ;xdlt ePsf aF"bfx¿ / To;sf] kl/0ffdsf] af/]df kIfx¿nfO{ :ki6;Fu atfP/ 

dfq ;f] sfuhdf kIfx?sf] ;xL5fk ug{ nufO{ cfˆgf] ;d]t ;xL ul/ ;xdtLkq t}of/ 

ug'{ k5{ .  

!=@=  d]nldnfkstf{sf] lhDd]jf/L M 

s= d]nldnfk ePdf ;xdtLkqsf] sfuh ;lxt tf]lsPsf] ;do leq ljjfbsf kIfx?nfO{ 

;DalGwt lgsfodf k7fO lbg' kg]{5 . d]nldnfk x'g g;s]df tf]lsPsf] 9fFrfdf ;DalGwt 

:yfgLo tx ;dIf k|ltj]bg k]z ug'{kg]{5 .  

v= d]nldnfksf] sfo{ljlw ckgfpFbf kIfx? aLr d]nldnfk u/fpg g;lsPdf 

d]nldnfkåf/f ljjfb ;dfwfg gePsf] Joxf]/fsf] lnlvt hfgsf/L lbg' kg]{5 . 

    !=#= d]nldnfkstf{sf] bfloTj M  

s= d]nldnfkstf{n] ljjfbsf] ljifoj:t'df 5nkmn ug'{ cl3 d]nldnfksf] k|lqmofdf ckgfOg] 

sfo{ljlw, ;xdlt jf lgisif{df k'Ug] sfd kIfx? :jod\sf] ePsf] / d]nldnfkstf{ 

;xhstf{sf] e"ldsfdf dfq /x]sf] s'/f hfgsf/L u/fpg' k5{ . 

v= d]nldnfksf] k|lqmofdf eP u/]sf sfo{ cfk"m / kIfn] klg uf]Ko /fVg' kg]{ ljifo, d]nldnfksf] 

k|lqmofdf ;+nUg e} lrTt ga'em]df s'g} klg ;dodf cnu x'g kfpg] ljifodf kIfx?nfO{ 

hfgsf/L u/fpg' kg]{5 .  

u= d]nldnfkstf{sf] ?kdf lgo'Qm ePsf] JolQmn] d]nldnfkstf{ eO{ sfd ug{ grfx]df cfk"mn] 

lgo'lQmsf] ;"rgf kfPsf] ;ft lbgleq ;f]sf] lnlvt hfgsf/L ;DalGwt lgsfonfO{ lbg' 

kg]{5 . 

3= d]nldnfkstf{ lgo'Qm ePsf] JolQmn] d]nldnfk ubf{ d}qLk"0f{ tj/af6 ljjfb ;dfwfg ug{ 

kIfx?nfO{ :jtGq, t6:y / lgikIf eP/ ;xof]u ug'{ kg]{5 .  

ª= ljjfbsf] ljifoj:t' pk/ d]nldnfkstf{sf] s'g} :jfy{ lglxt /x]sf] eP jf cfkm'n] :jtGq 

tyf lgikIf ?kdf sfd ug{ g;Sg] k|s[ltsf] ljjfb ePdf ljjfbsf kIf / d'2f k|]lift ug]{ 

lgsfonfO{ lnlvt u/fpg' kg]{5 .  



 
 

r= n}lËs lje]b, wd{, hfthflt, cfly{s :t/ jf /fhg}lts ;+nUgtfsf] cfwf/df s'g} k|sf/sf] 

em'sfj / k"jf{u|fxL efjgf gb]vfO{ d]nldnfkdf ;+nUg x'g' kg]{5 / lgwf{l/t ;dodf 

d]nldnfk sfo{ ;DkGg ug{ k|of; ug'{ kg]{5 .  

5= d]nldnfkstf{n] k|fs[lts ;|f]t ;fwg ;DaGwL ljjfbdf, Jofkfl/s k|s[ltsf] ljjfbdf 

d]nldnfksf] k|s[of, ljifout bIftf / tT;DaGwL cEof; tyf k|rngnfO{ dxTj lbg' kg]{5 

/ ;fd'bflos ljjfbdf d]nldnfk ubf{ ;DalGwt ;d'bfodf pknAw ljjfb ;dfwfg ;DaGwL 

k/Dk/f, cEof; / :jLs[t dfGotfnfO{ Wofg lbO{ lgikIftf, j:t'lgi7tf, :jR5tf / Gofosf 

l;4fGtaf6 ;b}j lgb]{lzt x'g' kg]{5 .  

 h= d]nldnfkstf{n] cfkm} d]nldnfk k|s[ofdf ;+nUg ePsf] d'2fdf s'g} klg kIfsf] tkm{af6 

sfg"g Joj;foL, dWo:ystf{ jf  GofofwLzsf] ?kdf ;+nUg e} ljjfb ;'g'jfO{ gu/L 

;xhstf{sf] dfq e"ldsf lgjf{x ug]{ /  d]nldnfkåf/f ePsf] ljjfbsf]  ;dfwfgnfO{ 

xf/hLtsf] ?kdf glng pTk|]l/t ug'{ kg]{5 .    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

cg';"rL–^ 

-bkmf @!-@_ ;Fu ;DalGwt_ 

d]nldnfkstf{sf] ;kykq   

 

zkysf] 9fFFrf 

 

d====================O{Zj/sf] gfddf ÷ ;To lgi7fk"j{s d]nldnfkstf{sf] ?kdf zky lnG5' ls d}n] d]nldnfk 

;DaGwL k|lqmofsf] l;nl;nfdf s'g} kIf k|lt d/df]nflxhf g/fvL, kIfkft gu/L, uf]klgotf / lgikIftf 

sfod ub}{ sfg"g / Goflos k|lqmof k|lt ;Ddfg tyf ;dk{0fsf] efjgf /fvL sfd ug]{5' . d}n] d]nldnfk 

;DaGwL o; sfo{ljljw tyf k|rlnt sfg"g adf]lhd kfng ug'{ kg]{ cfr/0fsf] k"0f{ kfngf ub}{ cfkm"nfO{ 

;'lDkPsf] bfloTj OdfGbf/Lk"j{s lgjf{x ug]{5' . 

zky lng]sf],–           zky 

u/fpg]sf],– 

;xLM            ;xLM   

gfdM            gfdM 

kb M   

    

5fkM  

sfof{noM  

ldltM 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

cg';"rL–& 

-bkmf @!-#_ ;Fu ;+alGwt_ 

 

d]nldnfk cg'udg kmf/fd 

 

:yfgLo txsf] gfd M dfO{hf]udfO{ ufFpkflnsf, k|b]z g+= !, Onfd 

 

cg'udg ul/Psf] cjlw===================b]lv==================;Dd . 

Tfflnd k|fKt s'n  

d]nldnfkstf{sf] 

;+Vof 

lqmofzLn 

d]nldnfkstf{

sf] ;+Vof 

ljjfb 

btf{ ;+Vof 

;dfwfg 

ePsf] ;+Vof 

;dfwfg x'g g;sL 

;DalGwt lgsfodf 

k7fPsf] ;+Vof 

d]nldnfk 

k|s[ofdf 

/x]sf] ;+Vof 

s}lkm

ot 

       

       

 

!= s]Gb|sf] ef}lts cj:yf M  

@= cfrf/ ;+lxtfsf] kfngfsf] cj:yf M 

#= ljlgof]lht ah]6 / vr{sf] cj:yf M 

$= d]nldnfk sf]ifsf] cj:yf M 

%= d]nldnfkstf{sf] nflu tflndsf] cfjZostf M 

^= d]nldnfkstf{sf] kof{Kttf÷ckof{Kttf M 

&= cg'udgstf{sf] l6Kk0fL M        

    cg'udgstf{ 

!= ==================================== 

@= =============================== 

 

प्रम णीकरण नमनत : २०७४/१०/२८ आज्ञ ले], 

चन्द्र प्रक श बसे्नत 

प्रमुख प्रश सकीय अनिकृत 



 
 

 

भाग – २ 

माईजोगमाई गाउँपालिका 

सम्वत् २०७४ स लको क ययनवनि नं. ४ 

 

माईजोगमाई गाउँपालिकाको विपि व्र्िस्र्ापन कोष संचािन िर्ा व्र्िस्र्ापन गनय 
बनकेो  कार्यविलध, २०७४ 

गाउँपालिकाबाट स्िीकृि लमलि : २०७४/१२/१५ 

 

प्रस्िािना : माईजोगमाई गाउँपालिकाको समग्र आलर्यक सामाक्षजक, मानिीर् िर्ा भौलिक संरचनाहरुको 
िलििाई न्र्नुीकरर् गनय नेपािको संविधानको अनसूुची ८ िे दिएको एकि अलधकार िर्ा स्र्ानीर् 
सरकार संचािन ऐन २०७४ को पररच्छेि ३ िफा ११ उपिफा २ (न, ६) बमोक्षजम विपि 
व्र्िस्र्ापन कोष संचािन िर्ा व्र्िस्र्ापन कार्यविलध २०७४ िर्ार गरी िागू गररएको छ ।  

 

पररच्छेि –१ 

प्रारक्षम्भक 
 

1. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : 
(क) र्स कार्यविलधको नाम "माईजोगमाई गाउँपालिकाको विषर् व्र्िस्र्ापन कोष संचािन 

िर्ा व्र्िस्र्ापन कार्यविलध २०७४"  रहेको छ । 

(ख) र्ो कार्यविलध गाउँकार्यपालिकाबाट स्िीकृि भएको लमलििेक्षख िागू हनुेछ । 

 

2. पररभाषा : 
विषर् प्रसंगिे अको अर्य निागेमा र्स कार्यविलधमा :-  

क) "कार्यविलध" भन्नािे “माईजोगमाई गाउँपालिकाको विपि व्र्िस्र्ापन कोष संचािन िर्ा 
व्र्िस्र्ापन कार्यविलध, २०७४” भने्न बझु्नपुछय । 

ख) "कोष" भन्नािे विपि व्र्िस्र्ापन कोष संचािन िर्ा व्र्िस्र्ापन कोष भने्न बझु्नपुछय । 

ग) "व्र्िस्र्ापन सलमलि" भन्नािे विपि व्र्िस्र्ापन कोष संचािन िर्ा व्र्िस्र्ापन सलमलि 
बझु्नपुछय। 



 
 

 

घ) "कार्यपालिका" भन्नािे माईजोगमाई गाउँपालिकाको गाउँ कार्यपालिका बझु्नपुछय । 

ङ) "विपि" भन्नािे प्राकृलिक िर्ा मानिीर् विपििाइ िझु्नपुछय जसमा पवहरो, आगिागी, 
महामारी,    भकूम्प, चट्याङ, हािाहरुी, अलसना, आदि बाट लसजयना भएको विपि पियछ । 

 

3. कोष स्र्ापना : (१) विपि व्र्िस्र्ापन कोष  संचािन िर्ा  व्र्िस्र्ापन कोष नाम गरेको 
एक कोषको स्र्ापना हनुेछ । 

 

4. कोषको कार्ायिर् : (१) कोषको सक्षचिािर् गाउँ कार्यपालिको कार्ायिर्मा रहने छ । 

 

पररच्छेि– २ 

कोषको अिधारर्ा िक्ष्र् उिेश्र् र नीलि 

 

५.  कोषको अिधारर्ा : (१) र्स गाउँपालिकामा हनुे सबै प्रकारका प्राकृलिक िर्ा मानि सकृ्षजि 
विपि िर्ा प्रकोपबाट प्रभाविि व्र्क्षि पररिार संघसंस्र्ाको सं्र्ामा कमी ल्र्ाउन िर्ा आम 
जनमानसमा प्राकृलिक विपिबारे सचेिना अलभबदृि गिै विपिबाट हिाहि हनुेको सं्र्ा 
न्रू्नीकरर् गनय, पीलडि पररिारको पवहचान गरी राहि सहर्ोग प–ुर्ाउन ुनै कोषको अिधारर्ा 
हनुेछ ।  

 

६.  िक्ष्र् : (१) प्राकृलिक िर्ा मानि सकृ्षजि विपिको प्रकोपमा परेका पररिार संघसंस्र्ाहरुिाई 
राहि िर्ा पनुःस्र्ापनामा सहर्ोग प–ुर्ाउने, विपि जोक्षखम व्र्िस्र्ापन कृर्ाकिापको पवहचान 
िर्ा प्रार्लमकीकरर् गिै विपि व्र्िस्र्ापनको िमिामा अलभिवृर्द् गरी मानिीर् िर्ा भौलिक 
िलिमा कमी ल्र्ाउन ुर्स कोषको िक्ष्र् रहेको छ ।  

 

७.  उिेश्र् : कोषका उिेश्र्हरु िेहार्बमोक्षजम हनुेछनः् 
(१) विपि पीलडिको उद्दार िर्ा पनुःस्र्ापनाका िालग क्षजल्िा, प्रिेश िर्ा संघ क्षस्र्ि सबै 

कार्ायिर् संघसंस्र्ालबच समन्िर् गनुयका सारै् जनसहभालगिा जटुाउन पहि गने 
रसमिुार्मा आधाररि रही प्रर्म उद्दार िर्ा राहि समिुार्बाट जटुाउने । 



 
 

 

(२)  विपिका दृवष्ट्रकोर्िे गाउँपालिका लभत्रका जोक्षखमपूर्य िेत्रहरुको पवहचान गरी पिुय 
िर्ारी, विपि रोकर्ाम, न्रू्लनकरर् िर्ा विपि जोक्षखम व्र्िस्र्ापनका िालग भौलिक 
िर्ा चेिनामिुक कार्यिम गने । 

(३) विपिबाट हनु सक्ने जोक्षखमिाइ न्रू्न गनय नीलिगि िर्ा संस्र्ागि सधुार गने । 

(४) विपि पीलडिको आधारभिू आिश्र्किाको पररपूलियका िालग िलिको मूल्र्ाङकनका 
आधारमा ित्काि राहि उपिब्ध गराइ सहर्ोग गने ।  

(५) भिन िर्ा पूिायधार लनमायर् कार्य प्रारम्भ गिाय िािािरर् मैत्री िर्ा भिन लनमायर् आचार 
संवहिा बमोक्षजम गने, गराउने ।  

(६) स्र्ानीर् विपि जोक्षखम व्र्िस्र्ापन र्ोजना िजुयमा लनिेक्षशका २०६८ द्वारा लनिेक्षशि 
विपि जोक्षखम व्र्िस्र्ापन र्ोजना िजुयमामा जोड दिने ।  

(७) विपिबाट हनु सक्ने मानिीर् िर्ा भौलिक िलिको न्रू्नीकरर्का िालग िालिमप्राप्त 
जनशक्षि िर्ार गने, आिश्र्क सामग्रीहरुको व्र्िस्र्ा िगार्िका कार्यहरु गरी 
गाउँपालिकाको िमिा विकास गने । 

(८) विपि व्र्िस्र्ापनको िेत्रमा काम गने सबै लनकार्हरुका बीच समन्िर् गने । 

(९) विपिबाट पीलडि व्र्क्षिहरुिाई ित्काि उद्दार िर्ा राहि सहर्ोगका िालग कोषको 
व्र्िस्र्ा गने । 

(१०) विपि व्र्िस्र्ापन, िािािरर् संरिर्, भिन लनमायर् व्र्िस्र्ापन सम्बन्धमा प्रचलिि 
काननु बमोक्षजम गने गराउने । 

 

८.  नीलि :  (१) विपि पीलडिको ित्काि उद्दार गने । र्सका िालग समिुार्मा आधाररि भई 
प्रर्म उद्दार िर्ा राहि सरसामानहरु जटुाउने । 

(२) विपि पीलडििाई उद्दार पलछ राहि सहर्ोग उपिब्ध गराउने ।  

(३) विपि पीलडिहरुिाइ पवहचान गरर ित्काि पनुःस्र्ापनका िालग सहर्ोग प–ुर्ाउने । 

(४) विपि पीलडिहरुिाई सहर्ोग उपिब्ध गराउनका िालग सम्बक्षन्धि सबै लनकार्हरुका बीच 
समन्िर् गने र एकहार पर्द्िी बाट राहि वििरर् कार्य गने ।  

(५) स्र्ानीर् िहमा भिन लनमायर् आचारसंवहिा  बमोक्षजम भौलिक संरचना लनमायर् गने गराउन े
िर्ा स्र्ानीर् िहमा विपि जोक्षखम व्र्िस्र्ापन र्ोजना िजुयमा िर्ा कार्ायन्िर्न गने । 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

पररच्छेि–३ 

कोषको व्र्िस्र्ापन िर्ा सञ्चािन सम्बन्धी व्र्िस्र्ा 
 

९. कोषको व्र्िस्र्ापन िर्ा सञ्चािन सम्बन्धी व्र्िस्र्ा : (१) कोषको िक्ष्र् िर्ा उदे्दश्र्हरु 
प्रालप्तका िालग िेहार्बमोक्षजमको व्र्िस्र्ापन सलमलि गठन हनुेछ : 

क) गाउँपालिका अध्र्ि        - अध्र्ि 

ख) उपाध्र्ि          - सिस्र्  

ग) प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृि िा नीजिे िोकेको प्रलिनीलध    - सिस्र्  

घ) नेपाि प्रहरी, नेपािी सेना िर्ा सशस्त्र प्रहरीका स्र्ानीर् प्रमखु    - सिस्र् 

ङ) सम्बक्षन्धि गाउँपालिकामा रहेको स्िास््र् संस्र्ाका प्रमखु   - सिस्र् 

च) िािािरर् िर्ा विपि व्र्िस्र्ापन सलमलिका संर्ोजक    - सिस्र्  

छ) नेपाि रेडिस सोसाइटीको स्र्ानीर् प्रलिलनलध   - सिस्र् 

ज) र्ोजना अनगुमन िर्ा प्रशासन शाखा प्रमखु   - सिस्र् सक्षचि 

(२) व्र्िस्र्ापन सलमलिको िैठक सामान्र्िर्ा िषयमा ३ पटक बस्ने छ ।  

(३) िैठकको आव्हान सलमलिको अध्र्ििे गनेछ भने सिस्र् सक्षचििे िैठक बोिाउनेछ ।  

(४) आिश्र्किा अनसुार व्र्िस्र्ापन सलमलिको िैठक जनुसकैु समर्मा पलन िोिाउन सवकनेछ   

(५) व्र्िस्र्ापन सलमलिको सम्पूर्य सिस्र् सं्र्ाको कम्िीमा पचास प्रलिशि सिस्र् उपक्षस्र्ि 
भएमा बैठकको गर्पपूरक सं्र्ा पूरा भएको मालननछे ।  

(६) बैठकको लनर्यर् अध्र्िद्वारा प्रमाक्षर्ि गनुयपनेछ ।  

 

१०. सलमलिको काम, कियव्र् र अलधकार : (१) विपि व्र्िस्र्ापन कोष संचािन िर्ा व्र्िस्र्ापन 
सलमलिको काम कियव्र् र अलधकार िेहार् बमोक्षजम हनुेछन ्।  

क) विपि व्र्िस्र्ापनका िालग आलर्यक श्रोि जटुाउने, 
ख) कोषको िावषयक र्ोजना िजुयमा गरी गाउँसभामा पेश गने,  



 
 

 

ग) विपि सम्बन्धी चेिनामूिक कार्यिम संचािन गने,  

घ) विपि बाट पीलडि व्र्क्षि पररिार र संघसंस्र्ािाई ित्कार उद्दार गरी राहि उपिब्ध    
गराउने, 
ङ) विपि बाट पीलडिका िालग पनुःस्र्ापनाको व्र्िस्र्ा गने,  

च) िावषयक र्ोजना िर्ा कार्यिम संचािन गिाय िािािरर् मैलत्र बनाउन समन्िर्कारी भलूमका 
लनिायह गने, 

छ) विकास प्रकृर्ामा विपि जोक्षखम न्रू्नीकरर्िाइ मूि प्रिाहीकरर् गने, 

ज) कोषका कार्यहरुको अनगुमन,  सपुररिेिर् िर्ा प्रगलि समीिा गने,  

झ) स्र्ानीर्िहका विपि जोक्षखम व्र्िस्र्ापन सम्बन्धी र्ोजनाहरुको िजुयमा र कार्ायन्िर्न 
गराउिै विपि जोक्षखम व्र्िस्र्ापनिाई संस्र्ागि गरी विपि उत्र्ानलसि समाजको लनमायर् 
गने । 

ञ) गाउँपालिकाबाट संचािन हनुे विलभन्न िालिममा अन्िलनयवहि विषर्का रुपमा सकेसम्म विपि 
व्र्िस्र्ापन सम्बक्षन्ध एक िटा किा संचािन गने,  

 

११. अध्र्िका काम, कियव्र् र अलधकार : (१) अध्र्िका काम, कियव्र् र अलधकार िेहार्बमोक्षजम 
हनुेछ, 

क) बैठकको अध्र्ििा गने 

ख) बैठक बोिाउन सक्षचििाई लनिेशन दिन,े 

ग) बैठकमा प्रलििेिन पेश गने, प्रस्िाि पेश गने गराउने 
घ) सलमलिका सिस्र्हरुिाई कामको बाँडफाँड गने िर्ा कामको आिश्र्क समन्िर् गने, 

ङ) कोषको विक्षत्तर् श्रोि जटुाउने र पररचािन गने गराउने,  
च) कोषका लनर्यर्हरू साियजलनक गरी पारिक्षशयिा कार्म गराउने  

छ) कोषको बैठक सहभालगिात्मक रूपमा गराउने   Q 

ज) कोषका िफय बाट अन्र् लनकार्मा प्रलिलनलधत्ि गने गराउने 
झ) कोषका िफय बाट अन्र् लनकार्, संघ÷संस्र्ा संग सम्झौिा गनुयपने भए गने गराउने  

ञ) कोषको र्ोजना िजुयमा िर्ा सो को स्िीकृिी गनय गराउन आिश्र्क कािायही गने गराउने  

ट) कोषका कामको अनगुमन मलु्र्ाङकन गने गराउने  

 



 
 

 

१२.  सिस्र् सक्षचिको काम, कियव्र् र अलधकार : (१) कोषको सिस्र् सक्षचिको काम, कियव्र् र 
अलधकार िेहार्बमोक्षजम हनुेछ :   

क) अध्र्िको आिेशानसुार बैठक बोिाउने, अध्र्ि सँग सल्िाहमा छिफिका विषर्िस्िहुरु 
िर्ार गरी लनर्यर्ार्य बैठकमा पेश गने 

ख) बैठकको लनर्यर् िेख्न,े कोषका सबै कागजािहरु क्षजम्मा लिन,े 

ग) कोषसँग सम्बक्षन्धि सूचनाहरु, ि्र्ाङ िर्ा अलभिेख अध्र्ािलधक गने, 

घ) अध्र्ििे िोकेका अन्र् कार्यहरु गने । 

ङ) कोषका प्रशासलनक िर्ा अन्र् िैलनक कार्यहरु गने, 

च) कोषका कार्यिम िजुयमा स्िीकृिी र कार्ाय    न्िर्न गनय आिश्र्क कािायही गने, 

छ) कार्यिहरुको अन ुगमन गने गराउने,    
ज) कोषको चिअचि सम्पक्षत्तको संरिर् गने गराउने । 

 

१३.  सिस्र्को काम कियव्र् र अलधकार : (१)कोषको सिस्र्को काम कियव्र् र अलधकार 
िेहार्बमोक्षजम हनुेछः 
क) बैठकमा उपक्षस्र्ि भइ छिफिमा सविर्िापूियक भाग लिन,े 

ख) अध्र्िको काममा सहर्ोग प–ुर्ाउने, 
ग) िोवकएको क्षजम्मेिारीिाई पूरा गने, 

घ) बैठकमा लनर्यर्मा पगु्न मििान गनय पने भए मििान गने, 

ङ) अध्र्ििे िोकेका अन्र् िावर्त्ि लनिायह गने, 

च) कोषका कार्यिमहरू कार्ायन्िर्न गनय सहर्ोग प–ुर्ाउने । 

 

पररच्छेि – ४ 

आलर्यक िर्ा प्रशासलनक व्र्िस्र्ा 
 

१४.  कोषको विक्षत्तर् व्र्िस्र्ापन : (१) कोषमा िेहार्का रकमहरू रहने छन ्:  

क) गाउँसभाबाट विपि व्र्िस्र्ापन कोषका िालग िावषयक रूपमा विलनर्ोजन हनुे रकम, 

ख) अन्र् स्र्ानीर् िहबाट प्राप्त हनुे रकम ,  

ग) िािलृनकार् पररर्ोजना गैर सरकारी संस्र्ाबाट प्राप्त हनुे रकम  



 
 

 

घ) कोषिाई सेिा शलु्क बाट प्राप्त हनुे रकम  

ङ) कोषिाई अन्र् विलभन्न स्रोिहरु बाट प्राप्त हनुे रकम । 

च) संघीर् सरकार, प्रिेश सरकारबाट प्राप्त अनिुान सहर्ोग हनुे रकम । 

(२) कोषको रकम नेपाि राष्ट्र बैक द्वारा क िगयको इजाजि प्राप्त कुनैपलन बैकमा छुटै्ट खािा 
खोिी जम्मा गररने छ । कोषको संचािन गाउँपालिकाको प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृि र िेखा 
प्रमखु िा लनजिे िोके िेखा सम्बन्ध कमयचारीको संर्िु िस्िखिबाट हनुेछ ।  

(३) कोषको िेखापरीिर् प्रचलिि काननु बमोक्षजम हनुेछ ।  

 

१५. कोषको आलर्यक व्र्िस्र्ा : कोषको आलर्यक व्र्िस्र्ा र्स कार्यविलधमा िोवकएबमोविम र अन्र् 
कुराको हकमा स्र्ानीर्िहको आलर्यक प्रशासन सम्बन्धी प्रचलिि काननु बमोक्षजम हनुेछ ।  

 

१६.  िक्षजयि गररएको िारे : कोषमा जनु प्रर्ोजनका िालग रकम प्राप्त भएको हो सो प्रर्ोजन बाहेक 
अन्र् कार्यमा रकम खचय गनय िक्षजयि गररएको छ ।  

 

१७. प्रशासलनक व्र्िस्र्ा : कोषको प्रशासलनक िर्ा आलर्यक कारोिार गाउँकार्यपालिकाको 
कमयचारीहरुबाट नै संचािन गररनेछ ।  

 

१८.  बैठक भत्ता : कोषको व्र्िस्र्ापन सलमलिको बैठकमा भाग लिने पिालधकारी सिस्र्हरु िर्ा 
अन्र् आमक्षन्त्रिहरुिाई गाउँकार्यपालिकाको लनर्यर्अनसुार भत्ता उपिब्ध गराइनेछ ।  

 

१९.  कार्यिम संचािन सम्बन्धी खचय व्र्िस्र्ा: (१) कोषबाट संचािन हनुे कार्यिमहरु कोषिे 
आफै िा अन्र् सरकारी गैरसरकारी लनकार्सँग लमिेर संचािन गनय सक्नेछ । 

(२) कोषिे आफ्नो कार्यिम गैर सरकारी संघ संस्र्ाहरुको प्राविलधक सहर्ोगिाट संचािन 
गराउन सक्नेछ ।  

(३) गाउँपालिका लभत्र प्रत्र्ि िा अप्रत्र्ि रुपमा विपि व्र्िस्र्ापन सम्बन्धी कार्यिाहरु अन्र् 
कुनै लनकार्द्वारा संचािन गररन्छ भने उि कार्यिम संचािनको स्िालमत्ि गाउँ 
कार्यपालिकामा रहेको मालननेछ ।  

 



 
 

 

२०. राहि िर्ा उद्दार कारं् संचािन सम्बक्षन्ध व्र्िस्र्ाः गाउँपालिकाका कुनै पलन िडामा विपि 
आइपरेको अिस्र्ामा िेहार्बमोक्षजमको व्र्िस्र्ापन गररनेछ: 
(क) विपि प्रभाविि स्र्ानको पवहचान भई ित्काि उद्दार को व्र्िस्र्ा गने, 
(ख) उर्द्ार पलछ विपि प्रभाविि व्र्क्षि, पररिार िर्ा संघ संस्र्ाहरुको िगीकरर् गरी िडा 

कार्ायिर् माफय ि िगि राख्न,े 
ग) िडा सलमलिको िैठक द्वारा विपि प्रभाविि हरुको सजयलमन मचुलु्का गराई राहि अनिुानका 

िालग अनसूुची १ बमोक्षजम सिेिर् फारम भरी िािािरर् िर्ा विपि व्र्िस्र्ापन सलमलिमा 
लसफाररस गने , 

घ) िािािरर् िर्ा विपि व्र्िस्र्ापन सलमलिबाट विपि व्र्िस्र्ापन कोष संचािन िर्ा 
व्र्िस्र्ापन सलमलि समि राहि वििरर्का िालग लसफाररस गने, 

च) र्स खण्डमा जेसकैु िेक्षखएको भएिापलन र्स सम्बन्धमा गाउँकार्यपालिकाको लनर्यर् अक्षन्िम 
मालननेछ ।  

 

२१. विपि प्रभाविि िगीकरर् : गाउँपालिकामा आइपने विपिबाट प्रभावििहरूको िगीकरर् 
िेहार्बमोक्षजम हनुेछ: 
क) सामान्र् प्रभाविि : प्राकृलिक िा मानि सकृ्षजयि विपि जस्िै भकुम्प, पवहरो, आगिागी िर्ा 

अन्र् विपि आदिबाट सामान्र् िलि भएका व्र्क्षि पररिार िर्ा संघ संस्र्ाहरु , 

ख) प्रभाविि : प्राकृलिक िा मानि सकृ्षजयि विपिबाट प्रभाविि भएकाहरु जस्िै घरमा सामान्र् 
िलि भएका िर बस्न िार्क, पवहरोिे खेििारी सामान्र् िलि प–ुर्ाएका, आगिागी भई 
घर िर्ा मानि जन, चौपार्ा, पशपंुिीमा सामान्र् भौलिक िलि भएका । 

ग) अलि प्रभाविि: प्राकृिीक िर्ा मानि सकृ्षजयि विपिबाट प्रभाविि भई जन धनको िलि 
व्र्होरेका पररिारका सिस्र्को मतृ्र् ुभएका, िसोिास गने घर एिं अन्र् भौलिक पूिायधार 
नष्ट भएका, अङग भङग भई क्षजविकोपाजयनका िालग अन्र् मालर् आक्षश्रि हनु पगेुका ।  

 

२२. राहि वििरर् व्र्िस्र्ापन सम्बन्धी : 
क) विपि प्रभाविि िेत्र रहेको सम्बक्षन्धि िडाको लसफाररसमा विपि प्रभावििहरुिाई बिुा नं. 

२१ (क) बगीकरर्मा परेकाहरुिाई एक िेक्षख िश हजार सम्म उपिब्ध गराउने, 



 
 

 

ख) प्रभाविि िेत्र रहेको सम्बक्षन्धि िडाको लसफाररसमा विपि प्रभावििहरुिाई बिुा नं. २१ 
(ख) िगीकरर्मा परेकाहरुिाई प्रलि पररिार िशिेक्षख पन्र हजार सम्म उपिब्ध गराउने, 

ग) प्रभाविि िेत्र रहेको सम्बक्षन्धि िडाको लसफाररसमा विपि प्रभावििहरुिाई बिुा नं. २१ 
(ग) िगीकरर्मा परेकाहरुिाई िेहार्बमोक्षजम राहि उपिव्ध गराउने, 
अ) पररिारका सिस्र्हरु मतृ्र् ुभएमा प्रलि पररिार रु. ५०,०००।-  

आ) घरिार विवहन भएका पररिारिाई प्रलि पररिार रु. ५०,०००।- 
इ) अंग भङ्ग भएका पररिारिाई प्रलि व्र्क्षि उपचार खचय िापि रु. २५,०००।- 

ई) शारीररक रुपमा घाइिे भई उपचाररि अिस्र्ामा रहेका प्रलि व्र्क्षि रु. १५,०००।-  

उ) अलि प्रभावििका लसफाररसमा परेका संघसंस्र्ाहरुको हकमा मवहिा बािबालिका िर्ा 
जेष्ठ नागररक िर्ा मानविर्िेत्रमा काम गने संस्र्ाहरुिाई ममयि संभार िफय  रु. 
१०,०००।- िर्ा अन्र्    संस्र्ाहरुिाई रु. ५०००।– 

 

२३.  िडा स्िरीर् विपि प्रभाविि पवहचान सलमलि : िडा स्िरीर् विपि प्रभाविि पवहचान सलमलि 
िेहार्बमोक्षजम हनुेछ, 

क) िडा अध्र्ि                  -संर्ोजक 

ख) िडा सिस्र्हरु                -सिस्र्   

ग) सम्बक्षन्धि िडामा रहेका सरुिा लनकार्का प्रमखु / प्रलिलनलध    -सिस्र्  

घ) सम्बक्षन्धि िडामा रहेका स्िास््र् संस्र्ाका प्रमखु / प्रलिलनलध    -सिस्र्  

ङ) िडा सक्षचि                    -सिस्र् सक्षचि 

 

 

पररच्छेि– ५ 

विविध 

 

२४.  कोष बाट कार्यिम संचािन गनुयपने : गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, गाउँकार्यपालिका र र्स 
अन्िगयिका सलमलि िा उपसलमलिबाट विपि सम्बक्षन्ध कार्यिम संचािन गिाय र्स कोषबाट 
मात्र संचािन गररनेछन ्। 

 



 
 

 

२५. जाचँ पास िर्ा फरफारक : कोष बाट संचािन गररने कार्यिमको जाँचपास िर्ा फरफारक 
प्रचलिि काननु बमोक्षजम हनुेछ । 

 

२६. गाउँपालिका विकास र्ोजनामा समािेश गने : कोषबाट स्िीकृि िावषयक र्ोजना िर्ा कार्यिमहरु 
गाउँपालिकाको विकास र्ोजनामा समािेश गनुयपनेछ । 

२७. कार्यविलधको संशोधन : र्स कार्यविलधिाई संशोधन गनय आिश्र्क िेक्षखएमा व्र्िस्र्ापन 
सलमलिको लसफाररसमा कार्यपालिकािे गनेछ ।  

 

२८. बचाउ र खारेजी :  

क) र्स कार्यविलधमा व्र्िस्र्ा भएका कुराहरुको हकमा स्र्ानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४, 

स्र्ानीर् िहको आलर्यक प्रशासन सम्बक्षन्ध प्रचलिि काननुसँग बाक्षझन गएमा बाक्षझएको 
हकमा स्ििः खारेज भएको मालननेछ ।  

ख) कुनै कारर्बाट कोष संचािन हनु नसकेमा गाउँकार्यपालिकािे कोषिाई खारेज गनय सक्नेछ 
।  

ग) कोष खारेज भएमा कोषमा रहेको चिअचि सम्पक्षत्त िर्ा िावर्त्ि गाउँकार्यपालिकाको 
कार्ायिर्मा स्िि: सनेछ ।  

 

 

 

 

 

प्रम णीकरण नमनत : २०७४/१२/ १५ आज्ञ ले], 

चन्द्र प्रक श बसे्नत 

प्रमुख प्रश सकीय अनिकृत 

 
  



 
 

 

भाग – २ 

माईजोगमाई गाउँपालिका 

सम्वत् २०७४ स लको क ययनवनि नं. ५ 

 

माईजोगमाई गाउँपालिकामा करारमा प्राविलधक कमयचारी व्र्िस्र्ापन गने सम्बन्धी 
कार्यविलध, २०७४  

गाँउकार्यपालिकाबाट स्िीकृि लमलि : २०७४/12/28 
 

माईजोगमाई गाउँपालिकािे उपिब्ध गराउने सेिा प्रिाह र विकास लनमायर्को कार्यिाई व्र्िक्षस्र्ि र 
प्रभािकारी बनाउन र्स गाउँपालिकाको िालग नेपाि सरकारिे स्िीकृि गरेको कमयचारी िरिक्षन्िको 
अलधनमा रवह प्राविलधक कमयचारीको ररि पिमा करार सम्झौिाका आधारमा सेिा करारमा लिन े
कार्यिाई व्र्िक्षस्र्ि गनयका िालग माईजोगमाई गाँउकार्यपालिकािे लमलि २०७४/12/28 मा र्ो 
कार्यविलध स्िीकृि गरी जारी गरेको छ ।  
 
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः 

क. र्स कार्यविलधको नाम "माईजोगमाई गाउँपालिकामा करारमा प्राविलधक कमयचारी व्र्िस्र्ापन 
सम्बन्धी कार्यविलध, २०७४" रहेको छ ।  

ख. र्ो कार्यविलध कार्यपालिकािे लनर्यर् गरेको लमलिबाट प्रारम्भ हनुेछ ।  
 

२. पररभाषाः विषर् िा प्रसंगिे अको अर्य निागेमा र्स कार्यविलधमा- 
क.  "अध्र्ि" भन्नािे गाउँपालिकाको अध्र्ि सम्झन ुपियछ । 
ख.  "ऐन" भन्नािे “स्र्ानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झन ुपियछ ।  
ग.  "कार्यविलध" भन्नािे “माईजोगमाई गाउँपालिकामा करारमा प्राविलधक कमयचारी व्र्िस्र्ापन 

सम्बन्धी कार्यविलध, २०७४” सम्झन ुपियछ ।  
घ.  "कार्ायिर्" भन्नािे गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् सम्झन ुपियछ । 
ङ. "प्राविलधक कमयचारी" भन्नािे िफा ३(२) बमोक्षजम प्राविलधक सेिा उपिब्ध गराउने गरी 

व्र्िस्र्ा भएका कमयचारी सम्झन ुपियछ । 
च. "सलमलि" भन्नािे िफा ५ बमोक्षजम गदठि अन्ििािाय िर्ा सूक्षचकरर् सलमलि सम्झन ुपियछ 

। 



 
 

 

 
३. कार्यविलध िागू हनु ेिते्र र सेिाः (१) स्र्ानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को िफा ८३ को 

उपिफा (७) िर्ा स्र्ानीर् िहमा सेिा प्रिाह सम्बन्धी व्र्िस्र्ाको िफा १५(४) बमोक्षजम 
प्राविलधक कमयचारी करारमा राख्न ेप्रर्ोजनको िालग र्ो कार्यविलध स्िीकृि गरी िागू गररएको छ 
।  

(२) कार्ायिर्िे िेहार्को सेिासँग सम्बक्षन्धि प्राविलधक कमयचारी र्स कार्यविलध बमोक्षजम 
अिलध िोकी करारमा राख्न सक्नेछ :  

(क) इक्षन्जलनर्ररङ्ग सेिासँग सम्बक्षन्धि 
(ख) कृवष सेिासँग सम्बक्षन्धि 
(ग) पश ुसेिासँग सम्बक्षन्धि 
(घ) िन सेिासँग सम्बक्षन्धि 
(ङ) स्िास््र् सेिासँग सम्बक्षन्धि 
(छ) अन्र् कुनै प्राविलधक सेिासँग सम्बक्षन्धि । 

 
४. छनौट सम्बन्धी व्र्िस्र्ा : िफा ३ बमोक्षजमका प्राविलधक कमयचारी कार्ायिर्िे करारमा राख्न े

प्रर्ोजनको िालग सूक्षचकरर् िर्ा छनौट सम्बन्धी व्र्िस्र्ा िेहार् बमोक्षजम हनुेछ : 
(१) प्राविलधक कमयचारीको अनसूुक्षच - १ बमोक्षजम स्िीकृि कार्य वििरर् बमोक्षजम पि िा 

सेिा िेत्र िर्ा सम्बक्षन्धि सेिा समूहको र्ोग्र्िा, पाररश्रलमक, सेिा शिय समेि िोकी सम्बक्षन्धि 
कार्ायिर्को सूचनापाटी, िेभसाईट िर्ा अन्र् कुनै साियजलनक स्र्िमा अनसूुची - २ बमोक्षजमको 
ढाँचामा कम्िीमा १५ (पन्र) दिनको सूचना प्रकाशन गनुयपनेछ । 

(२) आिेिन फारामको नमूना अनसूुची - ३ बमोक्षजम हनुेछ । आिेिन िस्िरु 
गाउँपालिकाबाट लनधायरर् भए बमोक्षजम हनुेछ ।  

(३) उपिफा (२) बमोक्षजम पनय आएका आिेिनहरु िेहार्को आधारमा िफा ५ को 
सलमलििे मूल्र्ाङ्कन गरी सकु्षचकृि गनुयपनेछ :  

क. शैक्षिक र्ोग्र्िा िापि - ६० (साठी) अंक, (विक्षशष्ट शे्रर्ी िापि ६०, प्रर्म शे्रर्ी 
िापि ५५, वर्द्िीर् शे्रर्ी िापि ५०, ििृीर् शे्रर्ी िापि ४५, (लत्रभिुन 
विश्वविद्यािर्को अंक गर्नाका आधारमा) । 

ख. कार्य अनभुि िापि - १० (िश) अंक (प्रलि िषय २ अंकको िरिे, प्रमाक्षर्ि वििरर् 
संिग्न भएको हनुपुने) । 



 
 

 

ग. स्र्ानीर् बालसन्िािाई िेहार् बमोक्षजम - १० (िश) अंक  
१. सम्बक्षन्धि गाउँपालिकाको बालसन्िा भएमा - १० अंक 
२. सम्बक्षन्धि क्षजल्िाको बालसन्िा भएमा - ५ अंक  

घ. अन्ििािायमा अलधकिम २० अंक । र्स अनसुार अकं प्रिान गिाय न्र्नुिम ८ 
(आठ) र अलधकिम १४ (चौध) को सीमालभत्र रही प्रिान गनुयपनेछ ।  

(४) उपिफा (१) बमोक्षजम आिेिन माग गिाय प्राविलधक कार्य (इक्षन्जलनर्ररंग, स्िास््र् 
िर्ा पश ु क्षचवकत्सा िगार्िका अन्र् िेत्र) का िालग आिश्र्क पने व्र्िसावर्क प्रमार्पत्र 
(िाईसेन्स) प्राप्त गरेका व्र्क्षििे मात्र आिेिन दिन सक्नेछन ्। 

 
५. अन्ििायिाय र सूक्षचकरर् सलमलिः माग पि सं्र्ाका आधारमा कार्यविलधको िफा (४) को उपिफा 

(३) बमोक्षजम उच्चिम अंक प्राप्त गरेका उम्मेििारिाई प्रारक्षम्भक छनौट गनय र अन्ििायिाय समेि 
लिई सूक्षचकरर्को लसफाररस गनय िेहार्को अन्िरिािाय िर्ा सूक्षचकरर् सलमलि रहनेछः 
(क) प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृि     -  संर्ोजक 
(ख) अध्र्ििे िोकेको विषर् विज्ञको रुपमा  

सरकारी सेिाको अलधकृि स्िरको कमयचारी   -  सिस्र् 
(ग) गाउँपालिकाको विषर्गि शाखा प्रमखु   - सिस्र् 
 

६. सूक्षचकरर्को वििरर् प्रकाशन गने : (१) िफा ४ बमोक्षजम सबैभन्िा बढी अंक प्राप्त गने 
उम्मेििारहरु िफा ५ बमोक्षजमको सलमलिको लसफाररसको आधारमा कार्ायिर्िे उम्मेििारहरुको 
रोि नम्बर, नाम र्र, ठेगाना, काम गनय िोवकएको शाखा आदि समेि उल्िेख गरी र्ोग्र्िािम 
अनसुार सूक्षचकरर्को वििरर् प्रकाशन गनेछ ।  

(२) उपिफा (१) बमोक्षजम सूक्षचकरर् प्रकाशन गिाय पि सं्र्ा भन्िा िोव्बर सं्र्ामा 
िैकक्षल्पक उम्मेििारको सूची समेि प्रकाशन गनुयपनेछ र लसफाररश भएका उम्मेििारहरुको सूची 
सूचना पाटीमा समेि टाँस गनुयपनेछ ।  

िर आिेिन नै कम परेको अिस्र्ामा कम उम्मेििार सकु्षचकरर् गनय सवकनेछ ।  
(३) उपिफा (१) बमोक्षजमका र्ोग्र्िािममा रहेका उम्मेििारिाई लछटो सञ्चार 

माध्र्मबाट जानकारी गराई सोको अलभिेख समेि राख्नपुनेछ ।  
 



 
 

 

७. करार गनेः (१) कार्ायिर्िे सूक्षचकृि गरेका मु् र् उम्मेििारिाई ७ (साि) दिनको म्र्ाि दिई 
करार गनय सूचना दिनपुनेछ ।  

(२) उपिफा (१) बमोक्षजमको अिधी लभत्र करार सम्झौिा गनय आउने सूक्षचकृि 
उम्मेििारसँग कार्ायिर्िे अनसूुची - १ बमोक्षजमको कार्य-वििरर् सवहि अनसूुची - 4 बमोक्षजमको 
ढाँचामा करार गनुयपनेछ । उि अिलध लभत्र सम्पकय  राख्न नआएमा िमशः िैकक्षल्पक 
उम्मेििारिाई सूचना दिई करार गनय सवकनेछ । 

(३) उपिफा (२) बमोक्षजम करार गरे पश्चाि अनसूुची - ५ बमोक्षजको पत्र कार्ायिर्िे 
प्राविलधक कमयचारीिाई दिनपुनेछ ।  

(४) उपिफा (२) बमोक्षजम कार्ायिर्िे कार्यवििरर् दिँिा विषर्गि शाखा समेि िोकी 
काममा िगाउन ुपनेछ ।  

(५) र्स कार्यविलध बमोक्षजम करार गिाय सामान्र्ि आलर्यक िषयको श्रािर् १ (एक) िेक्षख 
अको िषयको असारसम्मका िालग मात्र करार गनुय पनेछ । िर उि पििे गनुयपने काम समाप्त 
भएमा िा पर्ायप्त नभएमा िा कार्यप्रारम्भ नै नभएको अिस्र्ामा स्र्ानीर् िहिे कामको बोझ र 
अिधी हेरी करारको अिधी घटाउन सक्नेछ ।  

(६) उपिफा (५) बमोक्षजम एक आलर्यक िषयको लनक्षम्ि सेिा करारमा लिएको व्र्क्षििाई 
पनुः अको िषयको िालग सेिा करारमा लिन ुपरेमा पनुः पररिर्, छनौट र शरुू करार सरह मालन 
सम्झौिा गररनेछ ।  

(७) प्राविलधक कमयचारीिे स्िेच्छािे करार लनरन्िरिा गनय नचाहेमा कम्िीमा १ (एक) 
मवहना अगाडी कार्ायिर्मा लिक्षखि रुपमा जानकारी गराउन ुपनेछ । र्सरी जानकारी नगराई 
करार अन्ि गरी काम छोडेमा त्र्स्िो व्र्क्षििाई पनुः करारमा काम गने अिसर दिईने छैन । 

(८) र्स िफा विपररिको अिलध उल्िेख गरी िा करारमा उल्िेख भए भन्िा बढी रकम 
भिुानी दिएमा त्र्सरी अिलध उल्िेख गने िा रकम भिुानी गने कमयचारीको ििि भत्ताबाट 
कट्टा गरी असूि उपर गररनेछ र विभागीर् कारिाही समेि गररनेछ ।  

 
८. कार्य शिय, पाररश्रलमक र अिलध :  (१) र्स कार्यविलध बमोक्षजम सेिा करार सम्झौिा गररएका 

प्राविलधक कमयचारीको मालसक पाररश्रलमक सम्बक्षन्धि िह िा पिको शरुु ििब स्केिमा नबढ्न े
गरी करार सम्झौिामा उल्िेख भए बमोक्षजम हनुेछ । स्र्ानीर् भत्ता पाउने स्र्ानमा नेपाि 
सरकारको िररेट बमोक्षजम करारमा उल्िेख भए अनसुार स्र्ानीर् भत्ता उपिब्ध गराउन सवकनेछ 
।  



 
 

 

(२)  कार्ायिर्िे कार्य-वििरर्मा उल्िेख भए बमोक्षजम प्रगलिको स्र्िगि िा 
िस्िगुि प्रलििेिनका आधारमा कार्य सम्पािन अनसुार करारमा उल्िेख गरी भ्रमर् भत्ता िा 
वफल्ड भत्ता उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।  

  िर करार सम्झौिामा उल्िेख नगररएको भ्रमर् भत्ता, वफल्ड भत्ता िा अन्र् भत्ता उपिब्ध 
गराउन सवकने छैन ्। 

(३) कार्ायिर्िे करारका प्राविलधक कमयचारीको पाररश्रलमक भिुानी गिाय लनजिे मवहनाभरी 
गरेको कामको वििरर् (Time Sheet) सवहिको प्रलििेिन िर्ार गनय िगाई सम्बक्षन्धि विषर्गि 
शाखाको लसफाररशको आधारमा मात्र भिुानी गनुय पनेछ । 

(४) र्स कार्यविलध बमोक्षजम प्राविलधक कमयचारीिे करारमा काम गरेकै आधारमा पलछ 
कुनै पलन पिमा अस्र्ार्ी िा स्र्ार्ी लनर्िुी हनुाका िालग कुनै पलन िाबी गनय पाउँने छैन । 

(५) उपिफा (१) बमोक्षजम करार गिाय काम शरुु गने लमलि र अन्त्र् गने लमलि समेि 
उल्िेख गनुयपनेछ। िर त्र्स्िो करारको अिधी एक पटकमा १ (एक) िषय भन्िा बढी हनुे छैन 
। 

 
९. करार समाप्तीः (१) र्स कार्यविलध बमोक्षजम करार गररएको पि िा िरबन्िीमा नेपािको संविधान 

बमोक्षजम कमयचारी समार्ोजन भई खवटई आएमा त्र्स्िो व्र्क्षिको करार स्ििः अन्त्र् हनुेछ । 
(२) करार सम्झौिा गररएको प्राविलधक कमयचारीको कार्य सन्िोषजनक नभएको भलन कार्यरि 
विषर्गि शाखा िा कार्ायिर्िे लसफाररश गरेमा अध्र्ि िा प्रमखुिे आिश्र्क छानविन गनय 
िगाई सफाइको मौका दिई कार्ायिर्िे जनुसकैु अिस्र्ामा करारबाट हटाउन सवकनेछ ।  
 

१०. विविधः र्स कार्यविलध कार्ायन्िर्न िममा र्प व्र्िस्र्ा गनुय परेमा र्स कार्यविलध िर्ा प्रचलिि 
कानूनसँग नबाक्षझने गरी गाउँपालिकािे आिश्र्क लनर्यर् गनय सक्नेछ ।  

  



 
 

 

अनसूुची - १ 
(बुिँा ४.१सँग सम्बक्षन्धि कार्यवििरर्को ढाँचा) 

माईजोगमाई गाउँकार्यपालिकको कार्ायिर् 
नर्ाँबजार इिाम 
प्रिेश नं. १ नेपाि 

 
कार्य वििरर्को नमनुाः 
प्राविलधक कमयचारीको पि नामः  काम गनुयपने स्र्ानः 
प्राविलधक कमयचारीको नामः       
सपुररिेिकः  प्रलििेिन पेश गनुयपने अलधकारीः  
कार्य वििरर्ः 
१.  
२.  
३. 
४. 
५. 
६. 
७. 
 

  

  



 
 

 

अनसूुची - २ 
(बुिँा ४.१सँग सम्बक्षन्धि आिेिनको ढाँचा) 
माईजोगमाई गाउँकार्यपालिकको कार्ायिर् 

नर्ाँबजार इिाम 
प्रिेश नं. १ नेपाि 

 
करारमा सेिा लिन ेसम्बन्धी सूचना 

(सचुना प्रकाक्षशि लमलि : २०७  /    /     ) 
 
माईजोगमाई गाउँपालिकाको िागी ..............................(विषर्गि शाखा) मा रहने गरी 
.............................................................(पि) को रुपमा िेहार्को सं्र्ा र र्ोग्र्िा भएको 
प्राविलधक कमयचारी करारमा राख्न ुपने भएकािे र्ोग्र्िा पगेुका नेपािी नागररकहरुिे र्ो सूचना प्रकाक्षशि 
भएको लमलििे १५ (पन्र) दिन लभत्र दिनको २:०० बजेसम्म राजस्ि लिरेको रलसि सवहि िरखास्ि 
दिन हनु सम्िक्षन्धि सिैको िालग र्ो सूचना प्रकाशन गररएको छ । र्सको फाराम, िरखास्ि िस्िरु, 
कार्य–वििरर्, पाररश्रलमक, सेिाका शियहरु सवहिको विस्ििृ वििरर् कार्ायिर्बाट िा िेिसाइट 
www.maijogmaimun.gov.np  बाट उपिब्ध हनुेछ ।  
 

पि नाम  सं्र्ा 

  

  

 

२. शैक्षिक र्ोग्र्िा र अनभुि (नमनुा) : 
१. नेपािी नागररक । 
२. न्रू्निम र्ोग्र्िा (जस्िैः नेपाि सरकारिाट मान्र्िा प्राप्त विश्वविद्यािर्िाट Ci vi l  Engi neeri ng 

मा स्नािक (B.E) र कुनै सम्बर्द् विषर्मा विषर्मा स्नािकोत्तर गरेको । 
३. अनभुिको हकमा B.E उिीर्य गरी सम्बर्द् कार्यमा कम्िीमा ...... िषयको कार्य अनभुि भएको  ।  
४. .... िषय उमेर परुा भई .... िषय ननाघेको हनुपुने । 

http://www.maijogmaimun.gov.np/


 
 

 

५. नेपाि इक्षन्जलनर्ररङ्ग काउक्षन्सिमा ििाय भएको (प्रमार्पत्र) । 
६. अन्र् प्रचलिि काननुद्वारा अर्ोग्र् नभएको । 
 
३. िरखास्िमा संिग्न गनुयपनेः उम्मेििारको व्र्क्षिगि वििरर्, शैक्षिक र्ोग्र्िाको प्रमाक्षर्ि प्रलिलिवप, 

नेपािी नागररकिाको प्रमार्पत्रको प्रमाक्षर्ि प्रलिलिवप, अनभुिको प्रमाक्षर्ि प्रलिलिवप िर्ा प्रचलिि 
नेपाि कानून बमोक्षजम विलभन्न काउक्षन्सि िा पररषद् िा अन्र्मा ििाय भएको प्रमाक्षर्ि प्रलिलिवप 
संिग्न हनुपुनेछ । पेश गररने सबै प्रलिलिवपको पछाडी उम्मेििार स्िरं्िे हस्िािर गरी प्रमाक्षर्ि 
गने ।  

  



 
 

 

अनसूुची - ३ 
(बुिँा ४.२ सँग सम्बक्षन्धि िरखास्ि फारामको ढाँचा) 

माईजोगमाई गाउँ कार्यपालिकको कार्ायिर् 
नर्ाँबजार इिाम 
प्रिेश नं. १ नेपाि 

 
करारको िालग िरखास्ि फाराम 

(क) िैर्क्षिक वििरर् 
 नाम 

र्र
  

(िेिनागरीमा)  
(अंग्रजेी ठूिो 
अिरमा) 

 लिङ्ग: 

नागररकिा नं: जारी गने क्षजल्िा : लमलि : 
स्र्ार्ी 
ठेगाना 

क) 
क्षजल्िा 

ख) न.पा./गा.वि.स. ग) िडा नं 

 घ) 
टोि : 

ङ) मागय/घर नं. : च) फो नं. 

पत्राचार गने ठेगाना : ईमेि 
बाबकुो नाम, र्र : जन्म लमलि :             (वि.सं.मा)              (ईक्षस्ि 

संििमा) 
बाजेको नाम, र्र : हािको उमेर :             िषय            मवहना 

(ख) शैक्षिक र्ोग्र्िा/िालिम (िरखास्ि फाराम भरेको पिको िालग चावहने आिश्र्क न्रू्निम शैक्षिक 
र्ोग्र्िा/िालिम मात्र उल्िेख गने) 

आिश्र्क न्रू्निम 
र्ोग्र्िा 

विश्वविद्यािर्/बोडय/िालिम 
दिन ेसंस्र्ा 

शैक्षिक 
उपालध/िालिम  

संकार् शे्रर्ी/प्रलि
शि 

मूि विषर् 

शैक्षिक र्ोग्र्िा      
     

िालिम      
(ग) अनभुि सम्बन्धी वििरर्  

हािसािै क्षखचेको 
पासपोटय साईजको परैु 
मखुाकृलि िेक्षखन े
फोटो र्हा ँटास्न ेर 
फोटो र फाराममा 
पने गरी उम्मेििारिे 
िस्िखि 



 
 

 

कार्ायिर् पि सेिा/समूह/उपसमूह शे्रर्ी/िह स्र्ार्ी/अस्र्ार्ी/करार 
अिलध 

िेक्षख सम्म 

       

       

मैिे र्स िरखास्िमा खिुाएका सम्पूर्य वििरर्हरु सत्र् छन ्। िरखास्ि बझुाएको पिको सूचनाको िालग अर्ोग्र् 
ठहररने गरी कुनै सजार् पाएको छैन । कुनै कुरा ढाँटे िा िकुाएको ठहररएमा प्रचलिि कानून बमोक्षजम 
सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्मेििारिे पािना गने भनी प्रचलिि कानून िर्ा र्स िरखास्ि फारामका पषृ्ठहरुमा उल्िेक्षखि 
सबै शिय िर्ा लनर्महरु पािना गनय मन्जरु गियछु । सारै् करारमा उल्िेक्षखि शियहरु पूर्य रुपमा पािना गनेछु र 
करारको समर्भन्िा अगािै करारको अन्त्र् गिाय कक्षम्िमा ३ मवहनाको पूिय सूचना दिई कार्ायिर्मा लनिेिन दिनेछु 
। 

उम्मेििारको ल्र्ाप्चे सहीछाप उम्मेििारको िस्िखि 

िार्ा ँ बार्ा ँ

 

 

 

लमलि: 

कार्ायिर्िे भनेः  
रलसि/भौचर नं. : रोि नं. : 
िरखास्ि अस्िीकृि भए सो को कारर् : 
िरखास्ि रुज ु गनेको नाम र 
िस्िखिः 
लमलि :  

िरखास्ि 
स्िीकृि/अस्िीकृि गनेको 
िस्िखि 
लमलि : 

 

रष्टव्र् : िरखास्ि सार् सूचनामा उल्िेक्षखि िगार्ि लनम्नलिक्षखि कागजािहरु अलनिार्य रुपमा उम्मेििार आफैिे 
प्रमाक्षर्ि गरी पेश गनुय पनेछ । 

(१) नेपािी नागररकिाको प्रमार्पत्रको प्रलिलिवप,   (२) समकििा र सम्बर्द् आिश्र्क पनेमा सो को 
प्रलिलिवप, (३) न्रू्निम शैक्षिक र्ोग्र्िाको प्रमार्पत्र र चाररलत्रक प्रमार्पत्रको प्रलिलिवप, प्राविलधक कार्य (इक्षन्जलनर्ररङ्ग, 
स्िास््र् िर्ा पश ुक्षचवकत्सा िगार्िका अन्र् िेत्र) का िालग आिश्र्क पने व्र्िसावर्क प्रमार्पत्र (िाईसेन्स)को 
प्रलिलिवप, िालिम र अनभुि आिश्र्क पनेमा सो समेिको प्रलिलिवप, आदि । 



 
 

 

अनसूुची - ४ 
(बुिँा ७.१ सँग सम्बक्षन्धि करार सम्झौिाको ढाँचा) 

करार सम्झौिा 
 

माईजोगमाई गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर्, (र्सपलछ पवहिो पि भलनएको) र ....................क्षजल्िा, 
...................नगरपालिका/गाउँपालिका, िडा नं. ..... बस्ने श्री 
............................................................ (र्सपलछ िोश्रो पि भलनएको) का बीच माईजोगमाई 
गाउँपालिकाको .................................................(इक्षन्जलनर्र) को कामकाज गनय गराउन लमलि 
२०७   /......./...... को लनर्यर् अनसुार िेहार्का कार्य/शियको अलधनमा रवह िोश्रो पििे पवहिो 
पििाई सेिा उपिब्ध गराउन मन्जरु भएकािे र्ो करारको संझौिा गरी एक/एक प्रलि आपसमा बकु्षझ 
लिर्ौं दिर्ौं : 
१. कामकाज सम्बन्धमा : िोस्रो पििे आफुिाई िोवकएको संिग्न कार्य वििरर् अनसुारको कार्य 

पवहिो पििे िोकेको समर् र स्र्ानमा उपक्षस्र्ि भई गनुय पनेछ र आिश्र्किानसुार र्प काम 
गनुय पनेछ । 

२. काम गनुय पने स्र्ान 
:...............................................................................................।  

३. करारमा काम गरे बापि पाउँन ेपाररश्रलमक : प्रत्रे्क मवहना व्र्लिि भएपलछ, पवहिो पििे िोश्रो 
पििाई मालसक रुपमा रु. ...................(अिरेपी रु. 
..................................................................पाररश्रलमक उपिब्ध गराउनेछ ।  

४. आचरर्को पािनाः िोश्रो पििे माईजोगमाई गाउँपालिकाको प्रचलिि कानूनमा ब्र्िस्र्ा भएका 
आचरर् िर्ा अनशुासन सम्बन्धी व्र्िस्र्ाहरु पािना गनुय पनेछ ।  

५. वििाः िोस्रो पििाई साबयजलनक लबिा बाहेक अन्र् कुनै पलन वकलसमको लबिा उपिब्ध हनुे छैन 
। सारै् कार्ायिर्को िालग आिश्र्क परेको खण्डमा लबिाको दिनमा पलन सेिा उपिब्ध गराउन ु
पनेछ । र्सरी साियजलनक लबिाको दिनमा कार्ायिर्मा काम िगाए बापि मालसक करार रकमको 
िामासाहीिे रकम िोश्रो पििाई दिईनेछ ।  

६. कार्ायिर् सम्पक्षत्तको सरुिाः िोस्रो पििे कार्ायिर्को चि अचि सम्पक्षत्तको नोक्सानी िा वहनालमना 
गरेमा सो को िलिपूलिय िा हानी नोक्सानीको लबगो िोश्रो पििे पवहिो पििाई दिन ुपनेछ । 

७. गोप्र्िाः िोस्रो पििे कार्ायिर्को कागजपत्र, क्षजन्सी सामान एिं गोप्र् कुरा िा कागजाि कुनै 
अनलधकृि व्र्क्षि िा िेशिाई उपिब्ध गराएको प्रमाक्षर्ि भएमा िोस्रो पििाई करारबाट हटाई 
सोबाट भएको हानी नोक्सानीको क्षक्ष्िपूलिय िोश्रो पिबाट भराईनेछ र कािो सूचीमा समेि राक्षखनेछ 
।   



 
 

 

८. करार अिलधः र्ो करार २०७...  ।........।..........िेक्षख िाग ुभई २०७.....असार १५ सम्मको 
िालग हनुेछ ।  

९. कार्यसम्पािन मूल्र्ाकंनः पवहिो पििे िोस्रो पिको कार्य सम्पािन मूल्र्ांकन गने र सो मूल्र्ांकन 
गिाय साििसािी लनरन्िरिा दिन उपर्िु िेक्षखएमा कार्यविलधको िफा ९ बमोक्षजम करार लनक्षश्चि 
अिलधको िालग र्प हनु सक्नेछ । 

१०. पाररश्रलमक कट्टी र करार सेिाको शियको अन्त्र्ः िोश्रो पििे पवहिो पििाई िगािार ७ (साि) 
दिन भन्िा बढी उि सेिा उपिब्ध नगराएमा, सन्िोषजनक सेिा दिन नसकेमा अनपुक्षस्र्ि रहेको 
अिलधको पाररश्रलमक िामासावहिे कट्टा गररनेछ र सो भन्िा बढी सेिा नगरेमा स्ििः र्ो संझौिा 
पवहिो पििे रर्द् गरी अको ब्र्िस्र्ा गनय िाधा पने छैन । िोश्रो पििे शारररीक रुपमा 
अस्िस्र् भई िा अन्र् कुनै कारर्िे सेिा दिन असमर्य भएमा िा काम सन्िोषजनक नभएमा िा 
आचरर् सम्बन्धी कुराहरु बराबर उल्िघंन गरेमा िोश्रो पिसंगको संझौिा रर्द् गनय सक्नेछ र 
लनजको सट्टा अको व्र्क्षि करारमा राक्षख काम िगाउन बाधा पने छैन ।  

११. िािी नपगु्नःे िोश्रो पििे र्स करार बमोक्षजम काम गरेकै आधारमा पलछ कुनै पलन पिमा 
अस्र्ार्ी िा स्र्ार्ी लनर्कु्षि हनुाका िालग िाबी गनय पाँउने छैन/गने छैन । 

१२. प्रचलिि कानून िागू हनुःे र्स संझौिामा उल्िेख नभएको कुरा प्रचलिि नपेाि कानून बमोक्षजम 
हनुेछ ।  

 

गाउँपालिकाको िफय बाट :   िोस्रो पि (करार गने व्र्क्षि):  
हस्िािर : हस्िािर :  
नाम :    नाम : 
पि :  ठेगाना :  
कार्ायिर्को छापः  
  

  



 
 

 

अनसूुची - ५ 
(बुिँा ७.२ सँग सम्बक्षन्धि करार सूचना पत्रको ढाँचा) 

माईजोगमाई गाउँकार्यपालिकको कार्ायिर् 
नर्ाँबजार इिाम 
प्रिेश नं. १ नेपाि 

च.नं.         लमलिः    
प.सं.  
श्री ........................................, 
ठेगाना ......................... 

विषर्ः करार सम्बन्धमा । 

िपाईिाई लमलि २०७...।....।... लनर्यर्ानसुार सूक्षचकरर् गररए बमोक्षजम ............................ 
(पिको नाम िा काम) का िालग र्सैसार् संिग्न करार (सम्झौिा) बमोक्षजम लमलि २०७....।....।...  
िेक्षख २०७....।.....।.... सम्म करारमा राक्षखएको हुँिा संिग्न कार्यशिय अनरुुप आफनो काम 
इमान्िारीपूियक र व्र्िसावर्क मूल्र् मान्र्िा अनरुुप गनुयहनु जानकारी गराइन्छ ।  
 सारै् आफ्नो काम कियव्र् पािना गिाय र्स गाउँपालिकाको कमयचारीिे पािना गनुयपने आचार 
संवहिा र आचरर्को समेि पररपािना हनु जानकारी गराइन्छ ।  

..................... 
प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृि 

बोधार्यः 
श्री आलर्यक प्रशासन शाखाः प्रमाक्षर्ि हाक्षजर/Time Sheet सवहिको प्रलििेिनका आधारमा सम्झौिा 

बमोक्षजमको रकम मालसक रूपमा उपिब्ध गराउनहुनु ।  
श्री प्रशासन शाखाः हाक्षजरीको व्र्िस्र्ा हनु ।  
श्री िडा कार्ायिर्, ....................................  
गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर् । 
 
 

प्रम णीकरण नमनत : २०७४/१२/२८ आज्ञ ले], 

चन्द्र प्रक श बसे्नत 

प्रमुख प्रश सकीय अनिकृत 



 
 

 

 

भाग – २ 

माईजोगमाई गाउँपालिका 

सम्वत् २०७४ स लको क ययनवनि नं. ६ 

 

:yfgLo /fhkq k|sfzg ;DaGwL sfo{ljlw, @)&$ 

-माईजोगमाई ufpFsfo{kflnsfaf6 kfl/t_ 

 

k|:tfjgfM  

g]kfnsf] ;+ljwfg tyf :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ sf] pkbkmf -#_ adf]lhd 

ufpFkflnsfn] agfPsf] P]g, lgod, lgb]{lzsf, sfo{ljlw tyf dfkb08 :yfgLo /fhkqdf k|sfzg ug{ 

clgjfo{ ePsf]n], 

klxnf] k6s :yfgLo /fhkq k|sfzg ug]{ ldlt lgwf{/0f ug{, :yfgLo /fhkqdf /xg] ljleGg 

efux?sf] Joj:yf ug{, :yfgLo /fhkqsf] gd"gf 9fFrf :jLs[t ug{, :yfgLo /fhkq k|sfzg ug]{  

clwsf/Lsf] ;DaGwdf Joj:yf ug{, :yfgLo /fhkqsf] clen]v tyf d"No lgwf{/0f / laqmL ljt/0fsf] 

k|aGw ug{ dfO{hf]udfO{{ ufpFsfo{kflnsfsf] ldlt २०७४/१२/२८ df a;]sf] a}7sn] of] sfo{ljlw :jLs[t 

u/L nfu" u/]sf] 5 . 

 

efu - ! 

k|f/lDes 

1. sfo{ljlwsf] gfdM o; sfo{ljlwsf] gfd :yfgLo /fhkq k|sfzg ;DaGwL sfo{ljlw, @)&$ 

/x]sf] 5 . 

2. sfo{ljlw nfu" x'g]M of] sfo{ljlw dfO{hf]udfO{ ufpFsfo{kflnsfaf6 kfl/t ePsf] ldltb]lv nfu" 

x'g]5 . 

efu - @ 



 
 

 

:yfgLo /fhkqsf] efu / 9fFrf 

3. :yfgLo /fhkqsf] efux?M :yfgLo /fhkqdf k|sfzg ug]{ ljifoj:t'nfO{ cg';"rL - ! 

adf]lhdsf efux?df juL{s/0f ul/Psf] 5 . 

4. :yfgLo /fhkqsf] 9fFrfM :yfgLo /fhkqsf] 9fFrf cg';"rL -@ df pNn]v eP adf]lhd   x'g]5 

. 

5. v08sf] Joj:yfM :yfgLo /fhkqsf] v08 pNn]v ubf{ /fhkq k|sfzg ePsf] jif{           -

pbfx/0fsf nflu @)&$ ;fnnfO{ !, @)&% ;fnnfO{ @_, sfod u/L To;kl5 qmdzM hlt jif{ 

eof] Tolt g} ;+Vof pNn]v u/L k|sfzg ul/g]5 .  

6. :yfgLo /fhkqsf] ;+VofM -!_ :yfgLo /fhkqsf] ;+Vof sfod ubf{ qmdzM ;+Vof sfod ul/g]5 

.  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd ;+Vof sfod ubf{ g]kfnL aif{nfO{ cfwf/ dfgL ;f] aif{e/L 

kfl/t jf lg0f{o eO{ k|sfzg ePsf ljifodf qmdzM ;+Vof /fvL csf]{ aif{ z'? ePkl5 gofF 

;+Vofaf6 z'? ul/g]5 . 

7. :yfgLo /fhkqdf k|sfzg ug]{ ;fdu|LM :yfgLo /fhkq k|sfzg ubf{ laifoj:t';Fu ;DalGwt 

efusf] pNn]v u/L -h:t} P]g eP efu-! pNn]v ug]{_ To;kl5 k|sfzg ;fdu|L -P]g, lgod, 

sfo{ljlw, lgb]{lzsf, dfkb08sf] k|:tfjgfb]lv clGtd;Dd_ sf] ;Dk"0f{ Joxf]/f h:tfsf] t:t} 

/fvL k|sfzg ul/g]5 . 

8. :yfgLo /fhkq k|sfzg ug]{ clwsf/LM :yfgLo /fhkq dfO{hf]udfO{ ufpFkflnsfsf] k|d'v 

k|zf;sLo clws[tsf] cfb]zfg';f/ k|sfzg x'g]5 . o;/L k|sfzg ubf{ /fhkqsf] cGTodf 

æcf1fn],Æ eGg] Joxf]/f pNn]v u/L k|d'v k|zf;sLo clws[tsf] gfd / ufpFkflnsfsf] k|d'v 

k|zf;sLo clws[t eGg] jfSof+z /fvL jf k|d'v k|zf;sLo clws[tn] s'g} clws[t:t/sf] 

sd{rf/LnfO{ clwsf/ k|Tofof]hg u/]sf] eP To:tf] clwsf/Lsf] gfd / lghsf] kb pNn]v u/L 

k|sfzg ul/g]5 . 

 



 
 

 

efu- # 

:yfgLo /fhkqsf] k|sfzg, clen]v tyf ljt/0f 

9. :yfgLo /fhkq k|sfzgsf] lhDd]jf/LM -!_ sfo{kflnsfn] s'g} zfvf jf PsfOnfO{ :yfgLo 

/fhkq k|sfzg ;DjGwL sfdsf nflu sfo{ ljj/0f ;lxt lhDd]jf/L tf]Sg]5 .  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd tf]lsPsf] zfvf jf PsfOaf6 dfq :yfgLo /fhkq k|sfzg  

ul/g]5 . 

10. k|sfzg k"j{ ;Dkfbg ug''{kg]{M -!_ k|sfzg x'g] ;fdu|L ufpFsfo{kflnsfsf] sfg"g ;DjGwL ljifo 

x]g]{ zfvf jf PsfOaf6 ;Dkfbg ul/g]5 .  

-@_ pkbkmf -! jdf]lhdsf] ;Dkflbt k|lt k|df0fLs/0f u/L /fhkq k|sfzg ug]{ 

zfvf÷PsfOdf k7fO{g]5 . 

11. :yfgLo /fhkqsf] clen]v Joj:yfkgM -!_ k|df0fLs/0f eO{ cfPsf ;fdu|Lsf] clen]v b'?:t 

/flvg]5 . 

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd :yfgLo /fhkqsf] clen]v Joj:yfkgsf nflu 5§'} k'l:tsf 

v8f u/L ;f]xL k'l:tsfdf k|sfzg ePsf ;fdu|Lsf] l;nl;n]jf/ ;+Vof v'nfO{ cBfjlws ?kdf 

clen]v /flvg]5 . 

-#_ k|d'v k|zf;sLo clws[t jf lghn] tf]s]sf] clws[tn] pkbkmf -@_ adf]lhdsf] 

clen]v k'l:tsfnfO{ k|dfl0ft ul/g]5 . 

12. lgMz'Ns ?kdf pknAw u/fpg' kg]{ M ufpFkflnsfn] :yfgLo /fhkqsf] k|sflzt k|lt b]xfosf 

lgsfodf lgMz'Ns ?kdf pknAw u/fOg]5M 

-s_ g]kfn ;/sf/ / k|b]z ;/sf/sf] ;+3Lo tyf :yfgLo dfldnf x]g]{ 

dGqfno, 

-v_ lhNnf ;dGjo ;ldlt, 

-u_  ufpFkflnsf÷gu/kflnsfsf] ;"rgf tyf clen]v s]Gb|, 



 
 

 

-3_  ;DalGwt :yfgLo ljefu÷dxfzfvf÷zfvf, / 

-ª_  ufpFkflnsfsf k|To]s j8f sfof{no 

13. j]e ;fO6af6 ;fj{hlgs ug'{kg]{M ufpFkflnsfaf6 k|sflzt :yfgLo /fhkqnfO{ ufpFkflnsfsf] 

j]e ;fO6df 5'§} v08 -cnu kf]6{n_ lgdf{0f u/L ;f]af6 ;d]t ;fj{hlgs ul/g]5 . 

14. ljqmL ljt/0fsf] Joj:yf tyf laqmL d"NoM -!_ k|sflzt :yfgLo /fhkq ufpFkflnsfsf j8fx? 

/ :yfgLo txsf] ;"rgf tyf clen]v s]Gb| tyf tf]lsPsf] zfvf jf PsfOdfkm{t ljqmL 

ljt/0fsf] Joj:yf ldnfOg]5 . 

-@_ :yfgLo /fhkqsf]  b]xfo adf]lhdsf] laqmL d"No lgwf{/0f ul/Psf] 5,  

-s_ aflif{s ;b:o agfO{ laqmL ubf{M j8f sfof{no jf म ईजोगम ई ufpFkflnsfaf6 

a'lemlng] u/L aflif{s ;b:otf z'Ns lnO{ laqmL u/]df aflif{s ?= %()÷ ̵ -kfFr 

;o gAa]dfq_ 

-v_ v'b|f laqmL ubf{ M :yfgLo /fhkqsf] ;b:o gePsf] s'g} JolQm jf ;+3 ;+:yfn] 

:yfgLo /fhkq lng rfx]df b]xfo adf]lhdsf] km'6s/ laqmL d"No tf]lsPsf]    

5 . 

 ! b]lv * k]h ;Dd Ps k|ltsf]                    ?=% dfq 

 ( b]lv @$ k]h ;Dd Ps k|ltsf]                  ?=!) dfq 

 @% b]lv $) k]h ;Dd Ps k|ltsf]                 ?=!% dfq 

 $! b]lv %^ k]h ;Dd Ps k|ltsf]                 ?=@) dfq 

 %&  b]lv &@ ;Dd Ps  k|ltsf]                   ?=@% dfq 

 &#  b]lv (^ ;Dd Ps k|ltsf]                     ?=%) dfq 

 (& b]lv a9L hlt k]h x'G5, To;df yk k|lt k]h @* k};fsf b/n] yk z'Ns 

lnOg]5 . 



 
 

 

b|i6AoM dfly pNn]lvt b/ sfod ubf{ g]kfn /fhkqsf] k|rlnt laqmL b/nfO{ cfwf/ lnOPsf] 5 . 

:yfgLo ;efn] pNn]lvt b/df cf}lrTo / cfjZostfsf cfwf/df kl/dfh{g ug{ ;Sg]5 .  

15. laqmLaf6 k|fKt /sd ;l~rt sf]ifdf hDdf ug]{ M :yfgLo /fhkq laqmL afkt k|fKt /fhZj 

ufpFkflnsfsf] ;l~rt sf]ifdf hDdf ul/g]5 . 

16.  sfo{ljlwsf] JofVofM o; sfo{ljlwsf] sfof{Gjog ug]{ qmddf s'g} låljwf pTkÌ ePdf ufpF 

sfo{kflnsfn] u/]sf] JofVof clGtd x'g]5 . 

17. arfpmM of] sfo{ljlw nfu" x'g'eGbf cufj} ufpFkflnsfn] kfl/t u/L nfu" u/]sf sfg'g, P]g, 

lgod, lgb]{lzsf, sfo{ljlw jf dfkb08 o;} sfo{ljlw adf]lhd k|sfzg ePsf] dflgg]5 . 

 



 
 

 

cg';"rL- ! 

-bkmf # ;Fu ;DalGwt_ 

 

:yfgLo /fhkqdf k|sfzg ug]{ ljifoj:t' / efux? 

 

efu-! 

o; efudf :yfgLo ;efaf6 kfl/t eO{ ;efsf] cWoIfaf6 k|df0fLs/0f ePsf P]g tyf 

;efsf lgodx? k|sfzg ul/g]5 . 

 

efu-@ 

o; efudf ufpF sfo{kflnsfaf6 hf/L lgodfjnL, lgb]{lzsf, sfo{ljlw, dfkb08 tyf 

g]kfn ;/sf/, k|b]z ;/sf/ tyf csf]{ :yfgLo tx;Fu ePsf] ;Demf}tfsf] Joxf]/f k|sfzg 

ul/g]5 . 

 



 
 

 

cg';"rL- @ 

-bkmf $ tyf cg;"rL–! sf] efu–! ;Fu ;DalGwt_ 

 
म ईजोगम ई  ग उाँप नलक  

:yfgLo /fhkq 

v08M १                  ;+VofM===             ldltM ====÷==÷== 

efu–! 

माईजोगमाई गाउँपालिका 

 

P]g tyf ;efn] agfPsf] lgodsf] ;Dk"0f{ Joxf]/f 

 

cf1fn], 

gfd 

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

 

  



 
 

 

cg';"rL @ 

-bkmf $ tyf cg;"rL-! sf] efu-@ ;Fu ;DalGwt_ 

 
म ईजोगम ई  ग उाँप नलक  

:yfgLo /fhkq 

v08M २                  ;+VofM===             ldltM ====÷==÷== 

efu–@ 

माईजोगमाई गाउँपालिका 

 

sfo{kflnsfaf6 hf/L lgodfjnL, lgb]{lzsf, sfo{ljlw, dfkb08 tyf g]kfn ;/sf/, k|b]z ;/sf/ jf 

csf]{ :yfgLo tx;Fu ePsf] ;Demf}tfsf] Joxf]/f 

 

cf1fn], 

gfd 

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

 

 

 

प्रम णीकरण नमनत : २०७४/१२/२८  आज्ञ ले], 

चन्द्र प्रक श बसे्नत 

प्रमुख प्रश सकीय अनिकृत 



 
 

 

भाग – २ 

माईजोगमाई गाउँपालिका 

सम्वत् २०७४ स लको ननदेनशक  नं. १ 

 

माईजोगमाई गाउँपालिकाको (कक्षा ८) आधारभूत तह उत्तीर्ण परीक्षा लिरे्दलिका, 

२०७४  

गाउँ कायापाचलकाबाट स्वीकृत चमचत : २०७४/११/८ 

 

  

 रे्नपालको संचवधार्नअर्नसुार चवद्यालय चिक्षाको सञ्चालर्न, व्यवस्थापर्न लगायतका कायाहरु 

स्थार्नीय तहको क्षेत्राचधकारमा रहकेोले हाल स्थार्नीय तहको गठर्न भई काया सञ्चालर्न भइरहकेो र स्थार्नीय 

सरकार सञ्चालर्न ऐर्न, २०७४ कायाान्वयर्नमा आइसकेको हुदाँ सो ऐर्नको पररच्छेद ३ दफा ११ ज (१४) 

बमोचजम आधारभतू तह (कक्षा ८) उत्तीणा परीक्षाको  सञ्चालर्न, अर्नगु 

मर्न तथा व्यवस्थापर्न गरे्न काया समेत स्थार्नीय तहबाट हुर्नपुरे्न कार्नरु्नी व्यवस्था भएकोले तथा  चजल्ला चस्थत 

सवै स्थार्नीय तहहरुबाट सम्पादर्न हुरे्न परीक्षालाई व्यवचस्थत, प्रभावकारी र एकरुपता कायम गर्ना आवश्यक 

भएको हुदँा तपचिल बमोजमको गाइडलाइर्न अर्नसुार आधारभतू तह (कक्षा ८) उत्तीणा परीक्षाको सञ्चालर्न 

अर्नगुमर्न तथा व्यवस्थापर्न काया गरे्न गरी चजल्ला चिक्षा कायाालय, ईलामको प्राचवचधक सहयोगमा यस 

माईजोगमाई गाउँ कायापाचलकाले माईजोगमाई गाउँपालिकाको (कक्षा ८) आधारभूत तह उत्तीर्ण 

परीक्षा लिरे्दलिका, २०७४ स्वीकृत गरर लाग ूगरेको छ । 

 

 उदशे्यहरुुः 

1. चजल्ला भररका सबै स्थार्नीय तहको आधारभतू तह (कक्षा ८) उत्तीणा परीक्षा एकै समय र 

कायाताचलका अर्नसुार संचालर्न गरे्न, 

2. परीक्षा केन्र चर्नधाारण, प्रश्नपत्र चर्नमााण, उत्तरपचुस्तका परीक्षण र र्नचतजा प्रकािर्नमा एकरुपता कायम 

गरे्न, 

3. स्थार्नीय स्तरबाट आधारभतू तह कक्षा (कक्षा ८) उत्तीणा परीक्षाथीलाई चवतरण गरररे्न लब्धाङ्क 

पत्रको ढाँचा र प्रमाणीकरणमा एकरुपता ल्याउर्ने, 

4. परीक्षाको मयाादा, स्तरीयता र गोपर्नीयतालाई कायम गरे्न । 

 



 
 

 

आधारभतू तह (कक्षा ८) उत्तीणा परीक्षा सञ्चालर्न तथा व्यवस्थापर्नका लाचग प्रत्येक स्थार्नीय तहमा चर्नम्र्न 

बमोचजमको सचमचत गठर्न हुरे्नछ । 

क. प्रमखु प्रिासकीय अचधकृत वा चर्नजले तोकेको अचधकृत                        

अध्यक्ष 

ख. सचमचतको अध्यक्षले मर्नोचर्नत गरेको सामदुाचयक चवद्यालयका आधारभतू चवद्यालय तथा माध्यचमक 

तहका  

चवषयगत चिक्षकहरुको प्रचतचर्नचधत्व हुरे्नगरी कम्तीमा १ मचहला सचहत ३ जर्ना चिक्षक    

 सदस्य 

ग. सचमचतको अध्यक्षले मर्नोचर्नत गरेको संस्थागत चवद्यालयका चिक्षकहरुमध्येबाट एक जर्ना प्रचतचर्नचध 

 सदस्य 

घ. चिक्षा अचधकृत/ सम्बचन्धत स्रोतव्यचि         

सदस्य-सचचव 

 

सचमचतले आवश्यक ठारे्नमा आमचन्त्रत सदस्यको रुपमा चवषय चवज्ञहरुलाई बैठकमा सहभागी गराउर्न 

सक्रे्नछ । ५१ % सदस्यको उपचस्थचतलाई बैठकको गणपरुक संख्या माचर्नरे्नछ । 

गाउँपाचलकाको चर्नयमार्नसुार परीक्षा सचमचतले बैठक सम्बन्धी कायाचवचध आफै तयार गर्ना सक्रे्नछ । सचमचतले 

कायाचवचधको चर्नमााण गाउँपाचलकाको अध्यक्षको सल्लाह एवं परामिा चलई गर्ना सक्रे्नछ । 

 

अत्यावश्यक कायणहरु 

१. परीक्षाथीको तथ्याङ्क संकलर्न - चवद्यालयले तोचकएको ढाँचामा आधारभतू तह (कक्षा ८) उत्तीणा 

परीक्षामा सामेल हुरे्न परीक्षाथीको चववरण भरी भराई सम्बचन्धत स्थार्नीय तहमा फागरु्न १४ गतेचभत्र बझुाउर्न ु

परे्नछ  । (२०७४ सालको परीक्षामा संलग्र्न हुरे्न परीक्षाथीको जन्मचमचत २०६२ साल चैत्र मसान्त भन्दा 

अचघको मात्र हुर्न ुपरे्नछ ।) 

२. परीक्षा केन्र चर्नधाारण - चवद्यालयबाट प्राप्त चवद्याथी तथ्याङ्कको आधारमा चवगतका वषाहरुमा अभ्यास 

हुदँ ैआएका र SLC पररक्षामा चवद्याथी सामेल गरे्न चवद्यालयमा  केन्र चर्नधाारण गरी परीक्षा संचालर्न गरे्न 

गरी सम्बचन्धत स्थार्नीय तहका चवद्यालयहरुको केन्र परीक्षा सचमचतले चर्नधाारण गर्ने । 

३. परीक्षा ताचलका - चजल्लाका सबै स्थार्नीय तह अन्तगात संचाचलत चवद्यालयहरुको तोचकएका परीक्षा 

केन्रहरुमा चमचत २०७४/१२/०४ गते चदर्नको चठक १ वजेबाट दहेायबमोचजमको परीक्षा ताचलका अर्नसुार 

परीक्षा संचालर्न गरे्न : 

गते बार साधारर् लिक्षा तर्ण का लवषय संस्कृत लिक्षा तर्ण का लवषय 

२०७४/१२/०४ आइतबार अंग्रेजी अंग्रेजी वा संस्कृत भाषा 



 
 

 

२०७४/१२/०५ सोमबार र्नेपाली र्नेपाली 

२०७४/१२/०६ मंगलबार चवज्ञार्न तथा वातावरण संस्कृत व्याकरण 

२०७४/१२/०७ बधुबार सामाचजक अध्ययर्न र जर्नसंख्या 

चिक्षा 

समाचजक अध्ययर्न र जर्नसंख्या 

चिक्षा 

२०७४/१२/०८ चवचहबार पेिा प्रचवचध व्यवसाय कमाकाण्ड वा फचलत ज्योचतष 

२०७४/१२/०९ िकु्रबार स्वास्थ्य तथा िारीररक चिक्षा र 

र्नैचतक चिक्षा 

वेद वा र्नीचत िास्त्र 

२०७४/१२/१२ सोमबार  गचणत गचणत 

२०७४/१२/१३ मंगलबार स्थार्नीय चवषय संस्कृत रचर्ना 

 

४. केन्राध्यक्ष - सम्बचन्धत केन्र चवद्यालयको प्रधार्नाध्यापक वा चर्नजले तोकेको चिक्षकलाई परीक्षा 

संचालर्न र व्यवस्थापर्नको चजम्मेवारी चदइ केन्राध्यक्ष तोक्रे्न । 

५. प्रवेि पत्र - परीक्षाथीहरुलाई सम्बचन्धत चवद्यालयको प्रधार्नाध्यापकले प्रमाचणत गरी प्रवेिपत्र चदर्न ुपरे्नछ 

र प्रवेि पत्रमा रोल रं्न. कायम गदाा आफ्र्नो चवद्यालयको कोड रं्न. पछाचड ००१ गद ै तयार गर्नुापरे्नछ । 

उदाहरणका लाचग चवद्यालयको कोड ०३३ छ भर्ने उि चवद्यालयले ०३३००१, ०३३००२ गद ैरोल रं्न. 

कायम गर्न े। 

६. परीक्षा केन्रमा परीक्षाथीहरुलाई एकजर्ना चिक्षकको साथमा चवद्यालय पोिाकमा पठाउर्न ुपरे्नछ । 

७. चर्नररक्षक - सम्बचन्धत चवषय चिक्षक बाहकेका चिक्षकहरुलाई चर्नरीक्षकको चजम्मेवारी चदरे्न । 

८. परीक्षा सामग्री व्यवस्थापर्न - प्रश्न चर्नमााण, मोडरेसर्न, उत्तरपचुस्तका व्यवस्थापर्न, माका  लेजर, माका  चसट, 

परीक्षा सचमचतको छाप, प्याड लगायतका परीक्षा सामग्रीहरुको व्यवस्था स्थार्नीय तहस्तरीय आधारभतू तह 

उत्तीणा परीक्षा सचमचतबाटै गर्नुापरे्न । 

९. प्रश्नपत्रको चर्नमााण र मोडरेसर्न - सबै चवषयका चवषय चवज्ञबाट स्थार्नीय तहको परीक्षा सचमचतले र्नमरु्ना 

प्रश्नपत्र चर्नमााण गर्ना लगाई चवषय चवज्ञबाट मोडरेसर्न गरी प्रश्नपत्रको अचन्तम रुप चदर्ने । 

१०. परीक्षा संचालर्न र व्यवस्थापर्नका लाचग बजेट - सामदुाचयक चवद्यालयका चवद्याथीको हकमा रे्नपाल 

सरकार चिक्षा मन्त्रालयबाट उपलब्ध प्रचत चवद्याथी लागत रकम सम्बचन्धत परीक्षा सचमचतको सदस्य सचचव 

माफा त उपलब्ध हुरे्नछ । संस्थागत चवद्यालयको हकमा परीक्षा सचमचतले चर्नणाय गरे बमोचजम तोचकएको रकम 

सम्बचन्धत परीक्षा सचमचतमा जम्मा गर्नुापरे्नछ । 

११. उत्तरपचुस्तका परीक्षण र सम्परीक्षणको मापदण्ड - सम्बचन्धत चवद्यालयको परीक्षाथीको उत्तरपचुस्तका 

परीक्षण गर्ना र्नपाउरे्न गरी उत्तरकुचञ्जकाको आधारमा चवषयगत चिक्षकहरुबाट उत्तरपचुस्तका परीक्षण र 

सम्परीक्षण गराउर्न े। 



 
 

 

१२. उत्तर पचुस्तका परीक्षण र सम्परीक्षण - परीक्षण र सम्परीक्षण कायाका लाचग आवश्यक रकम चवगत 

वषाहरुमा जस्तै समहू चवद्यालयहरुबाट व्यवस्था गरे्न वा वजेटको वैकचल्पक स्रोत जटुाउर्न स्थार्नीय तहसँग 

समन्वय गरे्न । 

१३. परीक्षा संचालर्न पश्र्चात ् केन्राध्यक्षले चसलबन्दी उत्तरपचुस्तका परीक्षा संचालर्नको चौथो चदर्न र 

अचन्तम चदर्न सम्बचन्धत स्थार्नीय तहको स्रोतकेन्रको कायाालयमा बझुाउर्न ुपरे्न । 

१४. र्नचतजा प्रकािर्न - चैत्र २५ गतेचभत्र र्नचतजा प्रकािर्न गर्नुापरे्नछ र्नचतजा प्रकािर्न गर्नुापवूा चैत्र २४ गते 

अगावै मापदण्ड चर्नमााण गर्ना र र्नचतजामा एकरुपता कायम गर्ना सम्भव भए सम्म सबै परीक्षा सचमचतका 

सदस्य सचचवहरुको बैठक चजल्ला चिक्षा कायाालय, इलाममा बस्र्ने व्यवस्था चमलाउरे्न । 

१५. परु्नयोग सम्बन्धमा - र्नचतजामा चचत्त र्नबझेुमा परीक्षाथीलाई परु्नयोग गरे्न अवसर चदर्न ुपरे्नछ, परु्नयोगबाट 

प्राप्त र्नचतजामा समेत चचत्त र्नबझुाइ उत्तरपचुस्तका हरे्ना चाहमेा तोचकएको रकम जम्मा गरी हरे्ना चदर्नपुरे्नछ तर 

सक्कल उत्तरपचुस्तकाको बाचहरी पषृ्ठबाहके अन्य पषृ्ठ परीक्षाथीले चाहमेा फोटोकपी उपलब्ध गराउर्न ुपरे्न 

साथै सक्कल उत्तरपचुस्तका परीक्षा संचालर्न भएको चमचतले ६ मचहर्नासम्म सरुचक्षत राख्र्न ुपरे्नछ । 

१६. प्रमाणीकरण र प्रमाणपत्र चवतरण - तोचकएको मापदण्ड बमोचजम उत्तीणा भएका परीक्षाथीहरुलाई 

सम्बचन्धत चवद्यालयको प्रधार्नाध्यापक, परीक्षा सचमचतको सदस्य-सचचव र परीक्षा सचमचतको अध्यक्षको 

र्नाम, पद र दस्तखतको अचतररि परीक्षा सचमचतको छाप भएको लब्धाङ्क-पत्र प्रमाचणत गरी जारी गर्नुापरे्नछ 

। 

१७. र्नचतजा प्रकािर्न पश्चात परीक्षाथीको प्राप्ताङ्कलाई हाल प्रयोगमा रहकेो software को Flash II मा 

entry गरी सोही Software वाट माका सीट चप्रन्ट गरी चवतरण गर्नुापरे्नछ । 

१८. परीक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्थापर्नका लाचग परीक्षा सचमचतले थप कायाचवचध चर्नमााण गर्ना सक्रे्नछ । 
 

 

 

 

 
प्रम णीकरण नमनत : २०७४/११/ ०८ आज्ञ ले], 
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