गाउॉऩालरकाको लनमभ सङ्खमााः १

पेदाऩ गाउॉ कामयऩालरकाको लनर्यम वा आदे श य अलधकायऩत्रको प्रभार्ीकयर्
(कामयववलध) लनमभावरी, २०७४
कामयऩालरकाफाट स्वीकृत लभलताः २०७४।०४।१९

गाउॉऩालरका - पेदाऩ
जजल्रा - तेह्रथुभ
प्रदे श -१ नम्फय

पेदाऩ गाउॉऩालरकाको लनर्यम वा आदे श वा अलधकायऩत्रको प्रभार्ीकयर् (कामयववलध) लनमभावरी,
२०७४
प्रस्तावना
पेदाऩ गाउॉ कामयऩालरकाको लनर्यम वा आदे श य अलधकायऩत्र रगामतका अन्म केही लरखत
प्रभार्ीकयर् गने ववलध य प्रविमाराई व्मवजस्थत गनय वाञ्छनीम बएकारे ,
नेऩारको सॊ ववधानको धाया २१४ को उऩधाया (५) फभोजजभ पेदाऩ गाउॉ कामयऩालरकारे
दे हामको लनमभावरी फनाएको छ ।
ऩरयच्छे द १
प्रायम्ब
१. सॊ जऺप्त नाभ य प्रायम्बाः (१) मस लनमभावरीको नाभ "पेदाऩ गाउॉ कामयऩालरकाको लनर्यम वा
आदे श य अलधकायऩत्रको प्रभार्ीकयर् (कामयववलध) लनमभावरी, २०७४ यहे को छ ।
(२) मो लनमभावरी तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ ।
२. ऩरयबाषााः ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस लनमभावरीभााः(क) "अध्मऺ' बन्नारे गाउॉ कामयऩालरकाको अध्मऺ सम्झनु ऩछय ।
(ख) "उऩाध्मऺ' बन्नारे गाउॉ कामयऩालरकाको उऩाध्मऺ सम्झनु ऩछय ।
(ग) "कामयऩालरका" बन्नारे सॊ ववधानको धाया २१५ फभोजजभ गठठत पेदाऩ गाउॉ कामयऩालरका
सम्झनुऩछय ।
(घ) "कामयकायी अलधकृत" बन्नारे गाउॉ कामयऩालरकाको कामयकायी अलधकृत सम्झनु ऩछय ।
(ङ) "गाउॉऩालरका" बन्नारे सॊ ववधान फभोजजभको गाउॉऩालरका सम्झनु ऩछय ।
(च) "प्रभाजर्क प्रलत" बन्नारे लनर्यम वा आदे श य अलधकायऩत्र प्रभाजर्त गनय अलधकायीरे
हस्ताऺय गये को सक्कर प्रलत सम्झनु ऩछय ।
(छ) "लरखत वा कागज" बन्नारे दे हामका ववषमसॉग सम्फजन्धत लनर्यम वा आदे श वा
तत्सम्फन्धी अलधकायऩत्रसॉग सम्फजन्धत लरखत वा कागज सम्झनु ऩछय,(१) गाउॉ कामयऩालरकारे फनाएको नीलत, लनमभ, लनदे जशका, कामयववलध,
(२) गाउॉ कामयऩालरकारे जायी गये को आदे श,
(३) गाउॉ कामयऩालरकाद्वाया ऩारयत प्रस्ताव,
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(४) गाउॉ कामयऩालरकारे जायी गये को अलधकायऩत्र,
(५) गाउॉ कामयऩालरकारे गये को लनर्यम
(६) गाउॉ कामयऩालरकाफाट लनमुजि हुने ऩदको लनमुजिऩत्र, सरुवा तथा अवकाश ऩत्र
(७) गाउॉ कामयऩालरकारे जायी गये को सूचना तथा लसजयना गये को तथ्माङ्क वा अलबरे ख
सम्फन्धी लरखत वा कागजात
(८) प्रचलरत कानून फभोजजभ प्रभार्ीकयर् गनुय ऩने अन्म लरखत वा कागजात
(ज) "सबा" बन्नारे सॊ ववधानको धाया २२२ फभोजजभको गाउॉसबा सम्झनु ऩछय ।
(झ) "सॊ ववधान" बन्नारे नेऩारको सॊ ववधानराई सम्झनु ऩछय ।
(ञ) "सूचना तथा अलबरे ख केन्र" बन्नारे गाउॉऩालरका अन्तगयत स्थाऩना बएको लनमभ ११
फभोजजभको सूचना तथा अलबरे ख केन्र सम्झनु ऩछय ।
ऩरयच्छे द २
लरखत वा कागजातको प्रभार्ीकयर् कामयववलध
३. लनमभको प्रभार्ीकयर् कामयववलधाः

(१) कामयऩालरकारे फनाएको लनमभ कामयऩालरकाको

फैठकफाट स्वीकृत बएऩलछ अध्मऺ,रे प्रभार्ीकयर् गनेछ ।
(२) अध्मऺरे उऩलनमभ (१) फभोजजभ प्रभार्ीकयर् गदाय नेऩारी कागजभा तमाय गरयएको
लनमभको कम्तीभा चाय प्रलतभा लभलत सभेत उल्रे ख गयी हस्ताऺाय गनुऩ
य नेछ य त्मस्तो
प्रभाजर्क प्रलतभध्मे एक एक प्रलत दे हाम फभोजजभको लनकामभा ऩठाउनुऩनेछाः(क) कामयकायी अलधकृतको सजचवारमभा,
(ख) सूचना तथा अलबरे ख केन्रभा,
(ग) सॊ घको सॊ घीम भालभरा हेने भन्त्रारमभा,
(घ) प्रदे शको गाउॉऩालरका हे ने लनकाम (भन्त्रारम वा ववबाग) भा,
(३) सूचना तथा अलबरेख केन्ररे उऩलनमभ (२) फभोजजभ प्रभार्ीकयर् बएका लनमभ प्रकाशन
गयी गाउॉऩालरकाका सफै वडा कामायरमभा ऩन्र ठदनलबत्र ऩठाउनुऩनेछ ।
(४) मस लनमभ फभोजजभ प्रभार्ीकयर् बएको लनमभ कामयकायी अलधकृतरे सवयसाधायर्को
जानकायीको रालग सावयजलनक गने व्मवस्था लभराउनु ऩनेछ ।
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४. नीलत, लनदे जशका तथा कामयववलधको प्रभार्ीकयर्ाः (१) कामयऩालरकारे फनाएको नीलत, लनदे जशका
तथा कामयववलध कामयकायी अलधकृतरे

तीन प्रलतभा हस्ताऺय गयी प्रभार्ीकयर् गनुय ऩनेछ ।

(२) उऩलनमभ (१) फभोजजभ प्रभार्ीकयर् बएको प्रभार्ीक प्रलतभध्मे एक प्रलत

कामयकायी

अलधकृतको सजचवारमभा, एक प्रलत कामायन्वमन गने सम्फजन्धत लनकामभा य अको प्रलत
सूचना तथा अलबरे ख केन्रभा ऩठाई कामायन्वमन तथा अलबरे खफद्ध गनुय ऩनेछ ।
(३) सूचना तथा अलबरेख केन्ररे उऩलनमभ (१) फभोजजभ प्रभार्ीकयर् बएका नीलत,
लनदे जशका तथा कामयववलध सफै वडा कामयरमभा ऩठाउनु ऩनेछ ।
(४) मस लनमभ फभोजजभ प्रभार्ीकयर् बएको नीलत, लनदे जशका तथा कामयववलध कामयकायी
अलधकृतरे सवयसाधायर्को जानकायीको रालग सावयजलनक गने व्मवस्था लभराउनु ऩनेछ ।
५. कामयऩालरकाको लनर्यम तथा प्रस्तावको प्रभार्ीकयर्ाः (१) कामयऩालरकाको फैठकभा ऩेश हुने
प्रस्ताव य फैठकको लनर्यम कामयकायी अलधकृतरे प्रभाजर्त गनेछ ।
(२) उऩलनमभ (१) फभोजजभ प्रभार्ीकयर् बएको आदे श वा अलधकायऩत्रको प्रभाजर्क
प्रलतभध्मे एक प्रलत कामायन्वमन गने सम्फजन्धत लनकाम वा अलधकायीराई य अको प्रलत
सूचना तथा अलबरे ख केन्रभा ऩठाई अलबरे खवद्ध गनुऩ
य नेछ ।
(३) मस लनमभ फभोजजभ प्रभार्ीकयर् बएको आदे श वा अलधकायऩत्र कामयकायी अलधकृतरे
सवयसाधायर्को जानकायीको रालग सावयजलनक गने व्मवस्था लभराउनु ऩनेछ ।
६. आदे श वा अलधकायऩत्रको प्रभार्ीकयर्ाः (१) सॊ ववधान वा अन्म प्रचलरत कानून फभोजजभ
कामयऩालरकाफाट जायी हुने आदे श वा अलधकायऩत्रको प्रभार्ीकयर् अध्मऺरे गनेछ ।
(२) उऩलनमभ (१) फभोजजभ प्रभार्ीकयर् बएको आदे श वा अलधकायऩत्रको प्रभाजर्क
प्रलतभध्मे एक प्रलत कामायन्वमन गने लनकाम वा अलधकायीराई य अको प्रलत सूचना तथा
अलबरेख केन्रभा ऩठाई अलबरे खवद्ध गनुऩ
य नेछ ।
(३) मस लनमभ फभोजजभ प्रभार्ीकयर् बएको आदे श वा अलधकायऩत्र कामयकायी अलधकृतरे
सवयसाधायर्को जानकायीको रालग सावयजलनक गने व्मवस्था लभराउनु ऩनेछ ।
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७. न्मावमक सलभलतको लनर्यम वा आदे शको प्रभार्ीकयर्ाः

(१) न्मावमक सलभलतको लनर्यम वा

आदे श उि सलभलतका सॊ मोजक य सफै सदस्मरे प्रभाजर्त गनेछन् ।
(२) न्मावमक सलभलतका लनर्यम वा आदे शको प्रभाजर्क प्रलत कामयकायी अलधकृत वा लनजरे
तोकेको सम्फजन्धत शाखाको कभयचायीरे सॊ यऺर् गनेछ ।
(३) मस लनमभ फभोजजभ बएको लनर्यम वा आदे शको नक्कर लरन चाहे भा सयोकायवारा व्मजि
वा सॊ स्थाराई कामयकायी अलधकृत वा लनजरे तोकेको कभयचायीरे नक्कर प्रलत प्रभाजर्त गयी
उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।
८. सूचना वा तथ्माङ्क प्रभार्ीकयर्ाः (१) स्थानीमस्तयको सूचना तथा तथ्माङ्क, स्वीकृत वावषयक
कामयिभ, मोजना तथा फजेट एवॊ कामयमोजनाको प्रभार्ीकयर् कामयकायी अलधकृतरे गनेछ ।
(२) गाउॉऩालरकाभा यहेको सूचना वा तथ्माङ्क कसै रे भाग गये भा अलबरे खभा जनाई सम्फजन्धत
शाखा प्रभुखरे प्रभुखरे प्रभाजर्त गयी उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।
(३) मस लनमभ फभोजजभ कुनै सूचना, तथ्माङ्क वा लरखत वा कागजात नेऩार सयकाय वा
प्रदे श सयकायरे भाग गये भा त्मस्तो सूचना, तथ्माङ्क वा लरखत वा कागजात कामयकायी
अलधकृतरे प्रभाजर्त गयी उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।
९. अन्म लरखत वा कागजातको प्रभार्ीकयर्ाः (१) लनमभ ३,४,५,६,७ य ८ भा रे जखएदे जख
फाहेक गाउॉऩालरकासॉग सम्फजन्धत अन्म लरखत

कागजातको प्रभार्ीकयर् गदाय

कामयऩालरकाफाट बएका वा जायी बएका लरखत वा कागजातको प्रभार्ीकयर् कामयकायी
अलधकृतफाट हुनेछ ।
(२) उऩलनमभ (१) भा जुनसुकै कुया रे जखएको बए ताऩलन कुनै खास लरखत वा कागजात
प्रभार्ीकयर्का रालग गाउॉऩालरकाको कानूनफभोजजभ कुनै खास अलधकायी तोवकएको यहे छ
बने त्मस्तो लरखत वा कागजात त्मस्तो अलधकायीफाट प्रभार्ीकयर् हुनेछ ।
१०. कामयऩालरकाफाट हुने लनमुजि, सरुवा तथा अवकाशको प्रभार्ीकयर्ाः (१) कामयऩालरकाफाट
लनमुजि हुने ऩदको लनमुजिऩत्र, सरुवा तथा अवकाश ऩत्रको प्रभार्ीकयर् कामयकायी
अलधकृतफाट हुनेछ ।
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(२) गाउॉऩालरकाको ववलबन्न सेवाको अलधकृत वा सो सयहको ऩद य स्थामी लनमुजि हुने अन्म
ऩदभा कामयकायी अलधकृतरे प्रभार्ीकयर् गयी लनमुजिऩत्र ठदनेछ ।
(३) गाउॉऩालरकाको ववऻ सेवा वा कयायभा लनमुि हुने ऩदभा कामयकायी अलधकृत वा लनजरे
अजखतमायी ठदएको सम्फजन्धत शाखा प्रभुखरे प्रभार्ीकयर् गयी लनमुजिऩत्र ठदनेछ ।
(४) मस लनमभभा रेजखएदे जख फाहे क गाउॉऩालरकाको कानून फभोजजभ लनमुजि हुने अन्म
ऩदको लनमुजि कामयकायी अलधकृत वा लनजरे तोकेको अलधकायीद्वाया प्रभार्ीकयर् हुनेछ ।
(५) मस लनमभ फभोजजभको प्रभार्ीक प्रलत कामयकायी अलधकृतरे सुयजऺत याख्नु वा याख्न
रगाउनु ऩनेछ ।
ऩरयच्छे द ३
सूचना तथा अलबरे ख व्मवस्थाऩन सम्फन्धभा
११. सूचना तथा अलबरे ख केन्र यहनेाः (१) गाउॉ कामयऩालरकाफाट हुने लनर्यम, आदे श रगामतका
लरखत वा कागजातको प्रभार्ीक प्रलत रगामतका सूचना तथा अलबरे ख व्मवस्थाऩन गनय गाउॉ
कामयऩालरकाभा एक सूचना तथा अलबरे ख केन्र यहनेछ ।
(२) उऩलनमभ (१) फभोजजभको सूचना तथा अलबरे ख केन्र मस लनमभ फभोजजभ प्रभार्ीकयर्
बएका लरखत वा कागजातको सक्कर प्रभार्ीक प्रलत सुयजऺतसाथ याख्नुऩनेछ ।
(३) उऩलनमभ (१) फभोजजभ सूचना तथा अलबरे ख केन्ररे मस लनमभ फभोजजभ प्रभार्ीकयर्
बएका भहत्वऩूर् य लरखत वा कागजातको भाइिो वपल्भ तमाय गयी याख्नुऩनेछ ।
(४) उऩलनमभ (१)

फभोजजभको सूचना तथा अलबरे ख केन्ररे लरखत वा कागजातको

लसरलसरेवाय रुऩभा सॊ ग्रह गयी अलबरे ख याख्नुऩनेछ ।
१२. अलबरेख व्मवजस्थत गयी याख्नु ऩनेाः (१) मस लनमभ फभोजजभ प्रभार्ीकयर् बएको लरखत वा
कागजातको गाउॉ कामयऩालरकाको सम्फजन्धत ववषमगत शाखा वा सूचना तथा अलबरे ख केन्ररे
सुयजऺतसाथ अलबरे खवद्ध गयी याख्नुऩनेछ ।
(२) उऩलनमभ (१) फभोजजभ अलबरे ख याखदा ववद्युतीम प्रलत सभेत सुयजऺत गयी याख्नु ऩनेछ ।
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१३. सावयजलनक गनुऩ
य नेाःमस लनमभभा जुनसुकै कुया रे जखएको बए ताऩलन प्रचलरत कानूनरे गोप्म
याख्नुऩने लरखत वा कागजात बनी तोके फाहे कका अन्म सफै लरखत वा कागजात
सवयसाधायर्को जानकायीको रालग सूचना तथा अलबरे ख केन्ररे सावयजलनक रुऩभा प्रकाशन
गनुय ऩनेछ ।
ऩरयच्छे द ४
ववववध
१४. अन्म प्रचलरत कानून फभोजजभ प्रभार्ीकयर् हुने ववषमभा असय नऩनेाः कुनै लनर्यम वा आदे श
प्रभार्ीकयर् सम्फन्धभा प्रचलरत नेऩार कानूनभा छु ट्टै व्मवस्था बएकोभा त्मस्तो ववषमभा मस
लनमभभा रे जखएको कुनै कुयारे असय ऩाने छै न ।
१५. कामयववलध फनाउन सकनेाः मस लनमभको उद्देश्म कामायन्वमन गनय कामयऩालरकारे आवश्मक
कामयववलध फनाउन सकनेछ ।
१६. फचाऊाः मस अजघ स्थानीम लनकामफाट प्रचलरत कानून फभोजजभ बए गये का लनर्यम वा
आदे श वा तत्सम्फन्धी अलधकायऩत्रको प्रभार्ीकयर् मस लनमभ फभोजजभ बए गये को भालननेछ
।
गाउॉ कामयऩालरका अध्मऺफाट प्रभार्ीकयर् लभलताः २०७४/०४/१९
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