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प्रदेि नॊ. १, ऩोक्रावाङ, नऩेार 
पेदाऩ गाउॉकामााऩालरकाको कामाारम 

 
पेदाऩ गाउॉकामाऩालरका (कामासम्ऩादन ) लनमभावरी, २०७४ 

गाउॉ कामाऩालरकाफाट गरयने कामाराई व्मवशस्थत गना नेऩारको सॊववधानको धाया २१८ रे 
ददएको अलधकाय प्रमोग गयी पेदाऩ गाउॉ कामाऩालरकारे लभलत २०७४।०४।१९ को 
लनणामानसुाय देहामका लनमभहरु फनाएको छ । 

ऩरयच्छेद १ 

प्रायशम्बक 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब:(१) मस लनमभावरीको नाभ "पेदाऩ गाउॉ कामाऩालरका 
(कामासम्ऩादन) लनमभावरी, २०७४" यहेको छ । 

 (२) मो लनमभावरी तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ ।  

२. ऩरयबाषा:  ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा मस लनमभावरीभा - 

(क) "गाउॉऩालरका" बन्नारे पेदाऩ गाउॉऩालरका सम्झन ुऩछा । 

(ख) "कामाऩालरका" बन्नारे पेदाऩ गाउॉ कामाऩालरका सम्झन ुऩछा । 

(ग) "वडा सलभलत" बन्नारे गाउॉऩालरकाको वडा सलभलत सम्झन ुऩछा । 

(घ)  "अध्मऺ" बन्नारे पेदाऩ गाउॉ कामाऩालरकाको अध्मऺराई सम्झन ुऩछा । 

(ङ)  "उऩाध्मऺ" बन्नारे पेदाऩ गाउॉ कामाऩालरकाको उऩाध्मऺराई सम्झन ुऩछा । 



(च)  "वडाअध्मऺ" बन्नारे गाउॉ पेदाऩ गाउॉऩालरकाको वडाको वडा अध्मऺराई 
सम्झन ुऩछा । 

(छ)  "कामाकायी अलधकृत" बन्नारे गाउॉऩालरकाको कामाकायी अलधकृत सम्झन ुऩछा । 

(ज)  "सदस्म" बन्नारे कामाऩालरकाको सदस्म सम्झन ुऩछा य सो िब्दरे कामाऩालरकाको 
अध्मऺ, उऩाध्मऺ तथा वडाअध्मऺ सभेतराई जनाउॉछ । 

(झ)  "सबा" बन्नारे गाउॉ सबाराई सम्झन ुऩछा । 

(ञ)  "कामालफबाजन लनमभावरी" बन्नारे पेदाऩ गाउॉ कामाऩालरका (कामालफबाजन) 
लनमभावरी, २०७४ सम्झन ुऩछा । 

(ट)  "वडा सशचव" बन्नारे वडा सलभलतको सशचवको काभकाज गना खवटएको कभाचायी 
सम्झन ुऩछा । 

३. काभको पर् ामौट् (१) गाउॉ कामाऩालरकाको कामासम्ऩादन य काभको पर् ामौट मस 
लनमभावरीभा बएको व्मवस्था फभोशजभ हनुेछ । 

 (२) उऩलनमभ (१) फभोशजभको काभको पर् ामौट गदाा तोवकएको अलधकायी वा 
लनकामफाट गनुाऩनेछ     

ऩरयच्छेद २ 

अध्मऺफाट काभको पर् ामौट 

४.  अध्मऺरे सम्ऩादन गने काभ् (१) सॊववधान य अन्म प्रचलरत काननुको अलधनभा यही 
गाउॉऩालरकाको साभान्म लनदेिन, लनमन्त्रण य सञ्चारन गने प्रभखु शजम्भेवायी अध्मऺको 
हनुेछ । 

(२) प्रचलरत काननुभा कामाऩालरकाको अध्मऺरे गने बलन वकटान बएका काभहरु लनज 
स्वमॊ वा लनजफाट अलधकाय प्रत्मामोजन बए फभोशजभ सम्ऩादन हनुेछ । 

(३) उऩलनमभ (२) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन प्रचलरत कानूनभा अध्मऺरे गने 
बनी वकटान नबएको काभको सम्फन्धभा कामाऩालरकाफाट सम्ऩादन हनुे कामाको साभान्म 
येखदेख, सञ्चारन य लनमन्त्रण गने शजम्भेवायी अध्मऺको हनुेछ । 

(४) उऩलनमभ (१) फभोशजभको शजम्भेवायी ऩयुा गने क्रभभा अध्मऺरे कामाऩालरका 
अन्तगातका लनकामहरूभा प्रचलरत कानून तथा स्वीकृत नीलत तथा लनणाम अनरुूऩ कामा 
सञ्चारन बईयहेको छ, छैन लनयीऺण गने, वडा सलभलतहरू फीच सभन्वम गने, ववषमगत 
िाखा कामाारमहरूराई लनदेिन ददने य आवश्मकता अनसुाय काभको प्रगलत वववयण लरन े
कामा गना सक्नेछ । 



(५) अध्मऺ कुनै कायणवि उऩशस्थत नयहेको अवस्थाभा मस लनमभावरी फभोशजभ अध्मऺरे 
गनुाऩने काभ उऩाध्मऺ वा लनजको सभेत अनऩुशस्थलतभा अध्मऺरे तोकेको कामाऩालरकाको 
सदस्मरे त्मस्तो काभ सम्ऩादन गना सक्नेछ । 

तय, प्रचलरत कानूनभा अन्मथा व्मवस्था बएकोभा सोही व्मवस्था फभोशजभ हनुेछ । 

(६) कामाऩालरकाको कुनै सदस्म अनऩुशस्थत बएभा त्मस्तो सदस्मरे गनुाऩने काभको रालग 
अध्मऺरे अको सदस्मराई शजम्भेवायी तोक्न सक्नेछ । 

५. अध्मऺरे लनणाम गनुाऩने् (१) सबा य कामाऩालरकाभा ऩेि हनुे ववषम वाहेक दईु वा दईु 
बन्दा फढी वडासलभलत य ववषमगत िाखाहरूफीच कुनै ववषमभा भतबेद हनु गएभा 
अध्मऺरे गयेको लनणाम अशन्तभ हनुेछ  

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ भतबेद बएको लफषम लनणामका रालग कामाकायी अलधकृतरे 
 अध्मऺ सभऺ ऩेि गनुाऩनेछ । 

(३) सबा वा कामाऩालरकाभा ऩेि हनुे ववषम फाहेकका सहकामा तथा सभन्वमका रालग प्रदेि 
वा सॊघभा ऩेि गनुा ऩने ववषमका सम्फन्धभा अध्मऺरे गयेको लनणाम अशन्तभ हनुेछ । 

६.  अलधकाय प्रत्मामोजन गना सक्ने्  (१) कय रगाउने, कय छुट ददने वा ऋण लरने जस्ता 
ववषम  य सबाभा ऩेि गनुाऩने फाहेकका अन्म ववषमभा कामाऩालरकारे अध्मऺ वा 
उऩाध्मऺ वा सदस्मराई अलधकाय प्रत्मामोजन गना सक्नेछ । 

 (२) अध्मऺरे प्रचलरत कानून फभोशजभ आपूराई प्राप्त अलधकायभध्मे कुनै अलधकाय 
उऩाध्मऺ वा सदस्म वाकामाकायी अलधकृत, ववषमगत िाखाका प्रभखु वा वडा अध्मऺराई 
प्रत्मामोजन गना सक्नेछ । 

(३) उऩलनमभ (१) य (२) फभोशजभ प्रत्मामोशजत अलधकायको प्रमोग गयी सम्ऩादन गरयएका 
काभको ववषमभा सम्फशन्धत अलधकायीरे कामाऩालरका सभऺ भालसक रूऩभा प्रगलत वववयण 
ऩेि गनुा ऩनेछ । 

(४) आपूराई प्रत्मामोशजत अलधकायको शजम्भेवायीऩूवाक प्रमोग गनुा सम्फशन्धत अलधकायीको 
कताव्म हनुेछ । 

 

 

 

 

 

ऩरयच्छेद ३ 
गाउॉ कामाऩालरकाफाट काभको पर् ामौट 



७.  कामाऩालरकाभा ऩेि गनुाऩने ववषम्(१) अनसुचुी-१ भा उल्रेशखत ववषमहरूको लनणाम गदाा 
कामाकायी अलधकृतरे अध्मऺको लनदेिन अनसुाय गाउॉ कामाऩालरकाभा प्रस्ताव ऩेि गनुा 
ऩनेछ । 

(२) उऩलनमभ (१) भा रेशखएको ववषमभध्मे कुनै ववषमभा लनमभ २१ फभोशजभ गदठत 
सलभलतफाट  लनणाम लरनसक्ने गयी कामाऩालरकारे शजम्भेवायी समु्ऩन सक्नेछ । 

(३) उऩलनमभ (१) फभोशजभ अध्मऺरे अन्मथा आदेि ददएभा फाहेक गाउॉ कामाऩालरकाको 
फैठकभा ऩेि हनुे प्रस्ताव साभान्मतमा अनसूुची-२ फभोशजभको ढाॉचाभा कामाकायी 
अलधकृतरे ऩेि गनेछ । 

(४) उऩलनमभ (३) फभोशजभको प्रस्तावभा कुनै िाखाको याम सभावेि हनु आवश्मक देखेभा 
 कामाकायी अलधकृतरे सम्फशन्धत िाखाको याम सभेत सभावेि गयी ऩेि गनेछ । 

८.  प्रस्ताव साथ सॊरग्न हनुऩुने कागजात् (१) लनमभ ६ को उऩलनमभ (३) फभोशजभ 
कामाऩालरकाको फैठकभा लनणामाथा कुनै ववषम ऩेि गनुाऩदाा ववषमगत िाखा वा वडा 
सलभलतको कामाारमरे सो  ववषमसॉग आवश्मक वववयण सभावेि गयी प्रस्ताव तमाय गयी 
कामाकायी अलधकृत सभऺ ऩेि गनुा ऩनेछ । 

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ ऩेि बएको प्रस्ताव य सो साथ ऩेि बएका कागजातहरू 
कानूनसम्भत छन ्छैनन ्जाॉच गयी कानूनसम्भत नबएभा लनमलभत वा कानूनसम्भत फनाउने 
शजम्भेवायी कामाकायी अलधकृतको हनुेछ । 

(३) उऩलनमभ (१) फभोशजभ ऩेि बएको प्रस्ताव कामाकायी अलधकृतरे अध्मऺको स्वीकृत 
लरई प्राथलभकताक्रभ सभेत लनधाायण गयी लनणामको रालग कामाऩालरकाको फैठकभा ऩेि गनुा 
ऩनेछ । 

९.  कामासूचीको वववयण् (१) कामाऩालरकाको फैठकभा छरपर हनुे ववषमको कामासूची लनमभ 
८ फभोशजभ प्राप्त प्रस्तावहरूको आधायभा कामाकायी अलधकृतरे अध्मऺको लनदेिन 
फभोशजभ तमाय गनेछ । 

तय, अध्मऺरे अन्मथा आदेि ददएकोभा प्रस्तावको रूऩभा ऩेि नबएको ववषमराई ऩलन 
छरपरको कामासूचीभा सभावेि गना सवकनेछ  

(२) फैठकको कामासूची साभान्मत् कामाऩालरकाको फैठक फस्नबुन्दा तीन ददन अगावै 
कामाकायी अलधकृतरे सफै सदस्महरूराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

तय, ववषमको गशम्बयता हेयी कामाऩालरकाको फैठकभा छरपर हनुे प्रस्ताव ववतयण नगयी 
भौशखक सूचनाको आधायभा ऩलन छरपर गना सवकनेछ । 



१०.  कामाऩालरकाको फैठक् (१) कामाकायी अलधकृतरे अध्मऺको लनदेिनभा कामाऩालरकाको 
फैठक फोराउनेछ । 

(२) कामाकायी अलधकृत कामाऩालरकाको सशचवको रूऩभा वैठकभा उऩशस्थत हनुेछ । 

(३) अध्मऺरे कामाऩालरकाको फैठकको अध्मऺता गनेछ । 

(४) कामाऩालरकाको फैठकको कामासूची, लभलत, सभम य स्थानका सम्फन्धभा कम्तीभा तीन 
ददन अगावै अध्मऺको लनदेिन अनसुाय कामाऩालरकाका सफै सदस्मराई कामाकायी 
अलधकृतरे सूचना ददन ुऩनेछ । 

(५) कामाऩालरकाको फैठकभा कम्तीभा ५१ प्रलतित सदस्म उऩशस्थत हनुऩुनेछ । 

(६) उऩलनमभ (५) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩलन उऩलनमभ (४) फभोशजभको 
सूचना हुॉदाहुॉदै ऩलन ५१ प्रलतित सदस्म उऩशस्थत नबई गणऩयुक सॊख्मा ऩगु्न नसकेभा 
दोश्रो ऩटकको फैठकभा एक चौथाई सदस्म उऩशस्थत बएभा ऩलन फैठक फस्न सक्नेछ  

(७) कामाऩालरकाको फैठक सम्फन्धी अन्म कामाववलध कामाऩालरकारे लनधाायण गये फभोशजभ 
हनुेछ । 

११.  फैठकको लनणाम् (१) साभान्मत् कामाऩालरकाको फैठकको लनणाम सवासम्भत रूऩभा हनुेछ 
। 

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ सवासम्भत लनणाम हनु नसकी भत ववबाजन हनु ेअवस्था बएभा 
अध्मऺ सवहत फहभुत सदस्मरे गयेको लनणाम फैठकको लनणाम भालननेछ । 

१२.  लनणामको अलबरेख् (१) कामाकायी अलधकृत कामाऩालरकाको फैठकभा उऩशस्थत हनुेछ य 
कामाऩालरका फाट बएका लनणामको अलबरेख तमाय गनेछ । 

(२) फैठकको लनणामको अलबरेख छुटै्ट लनणाम ऩशुस्तकाभा याख्नऩुनेछ । 

(३) उऩलनमभ (२) फभोशजभको लनणाम ऩशुस्तका कामाकायी अलधकृतको शजम्भाभा यहनेछ । 

१३.  लनणाम प्रभाशणत तथा ववतयण गने्(१) गाउॉ कामाऩालरका फैठकको लनणाम कामाकायी 
अलधकृतरे दईु ददनलबत्र प्रभाशणत गनेछ । 

(२) कामाकायी अलधकृतरे उऩलनमभ (१) फभोशजभ प्रभाशणत बएको लनणामको प्रलत तीन ददन 
लबत्र गाउॉ कामाऩालरकाका सदस्म, ववषमगत िाखा य वडा सलभपेदाऩई उऩरब्ध गयाउन ु
ऩनेछ । 

तय कानून फभोशजभ गोप्म याख्न ुऩने ववषमका लनणाम तथा सूचनाको जानकायी ददनऩुनेछैन । 

१४.  लनणामको कामाान्वमन्(१) अनसूुची १ भा रेशखएका ववषमहरुभा कामाऩालरकाफाट लनणाम 
बएऩलछ सम्वशन्धत ऩदालधकायी वा लनकामरे कामाान्वमन गनुाऩनेछ । 



(२) कामाऩालरकाको लनणाम कामाान्वमन बए वा नबएको सम्फन्धभा अध्मऺरे अनगुभन गना 
वा गयाउन सक्नेछ । 

(३) उऩलनमभ (२) फभोशजभ अनगुभन गदाा वा गयाउॉदा लनणाम कामाान्वमन बएको 
नदेशखएभा सोको कामाान्वमन गना सम्फशन्धत व्मशि वा लनकामराई अध्मऺरे आवश्मक 
लनदेिन ददन सक्नेछ । 

१५. कामाऩालरकाको सलभलत गठन् (१) कामाऩालरकारे कामाऩालरकाभा लनणामको रालग ऩेि 
बएका प्रस्तावभा लनणाम गनुाऩूवा आवश्मकता अनसुाय याम, सल्राह य सझुाव लरनका रालग 
देहाम फभोशजभका सलभलत यहनेछन ्

(क) सावाजलनक सेवा तथा ऺभता ववकास सलभलत 

(ख) आलथाक ववकास सलभलत 

(ग) साभाशजक ववकास सलभलत 

(घ) ऩूवााधाय ववकास सलभलत 

(ङ) वातावयण तथा ववऩद् व्मवस्थाऩन सलभलत 

(च) लफधेमक सलभलत 

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभका कामाऩालरका सलभलतभा यहने सॊमोजक अध्मऺरे तोके 
फभोशजभ य सदस्महरु कामाऩालरकारे तोके फभोशजभ यहने छन ्। 

(३) सलभलतरे आवश्मकता अनसुाय सम्फशन्धत सलभलतभा नयहेको सदस्म वा अन्म कुनै 
वविेषऻ वा अलधकायीराई सलभलतको फैठकभा आभन्त्रण गना सक्नेछ । 

(४) सलभलतको फैठकभा अध्मऺ स्वमॊ उऩशस्थत बएको अवस्थाभा लनजफाट य अन्म 
अवस्थाभा सलभलतका सॊमोजकफाट फैठकको अध्मऺता हनुेछ ।सलभलतको सॊमोजकको 
अनऩुशस्थलतभा फैठकको अध्मऺता फैठकभा उऩशस्थत सदस्महरुभध्मे ्मे्ठ  सदस्मरे गनेछ 
। 

(५) कामाकायी अलधकृत वा लनजरे तोकेको अलधकृतरे सलभलतको फैठकभा उऩशस्थत बई 
लनणामको अलबरेख तमाय गयी प्रभाशणत गनेछ  

(६) उऩलनमभ (१) फभोशजभका सलभलतहरुको कामाऺ ेत्र अनसुचुी-३ भा उल्रेख बए 
फभोशजभ हनुेछ । 

१६.  कामाबाय भिु बएऩलछ कागज वपताा गनुाऩने् जनुसकैु कायणफाट आफ्नो ऩदफाट भिु 
बएको सदस्मरे ऩदभिु बएको सात ददनलबत्र आफ्नो शजम्भाभा यहेका सम्ऩूणा कागजात 
तथा अन्म कुनै सम्ऩशि बए सो सभेत तत्कार कामाऩालरकाभा फझुाई सोको लनस्सा लरन ु
ऩनेछ । 



१७.  प्रविा तथा सूचना अलधकायी तोक्ने्  (१) कामाऩालरकारे आपूरे सम्ऩादन गयेका कामा वा 
लनणामहरु सावाजलनक जानकायीभा ल्माउन कुनै सदस्मराई प्रविा तोक्नेछ । 

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ तोवकने प्रविारे कामाऩालरकाको तपा फाट जायी गनुाऩने 
सावाजलनक भहत्वको सूचना, विव्म, ववऻलप्त आदद सावाजलनक गने कामा सभेत गना 
सक्नेछ । 

(३) कामाकायी अलधकृतरे कुनै एक अलधकृतराई सूचना अलधकायी तोक्नेछ । 

(४) उऩलनमभ (३) फभोशजभ तोवकने सूचना अलधकायीरे कामाऩालरकासॉग सम्फशन्धत सूचना 
कानून फभोशजभ प्रवाह गनेछ । 

ऩरयच्छेद ४ 

कामाकायी अलधकृत, ववषमगत िाखा, वडा सलभलतफाट काभको पर् ामौट 
१८.  कामाकायी अलधकृतको काभ, कताव्म य अलधकाय्(१) गाउॉऩालरकाको कामाकायी अलधकृत 

गाउॉ कामाऩालरकाको सशचव हनुेछ । 

(२) प्रचलरत कानून तथा मस लनमभावरीको अधीनभा यही अध्मऺको लनदेिन य भातहतभा 
यही गाउॉ कामाऩालरकाको सशचवको प्रभखु काभ य कताव्म देहाम फभोशजभ हनुेछ । 

(क)  गाउॉ कामाऩालरका तथा गाउॉ सबाफाट बएका लनणामहरु कामाान्वमन गने गयाउने य 
सोको अनगुभन गने । 

(ख)  अध्मऺराई गाउॉ सबा य कामाऩालरका तथा सो अन्तगातका लनकामहरुको 
भहत्चऩणुा काभ कायवाहीहरुको ववषमभा सभम सभमभा जानकायी गयाउने । 

(ग)  गाउॉ कामाऩालरका अन्तगातका सफै लनकामहरुको काभ कायवाहीराई चसु्त य 
प्रबावकायी फनाउन आवश्मक लनदेिन ददने, अनगुभन य सऩुरयवेऺण गने । 

(घ)  प्रचलरत कानून फभोशजभ गाउॉ कामाऩालरकाको प्रिासलनक तथा आलथाक कामा 
सम्ऩादन गने गयाउने  

(ङ)  प्रचलरत कानूनरे तोकेका अन्म काभहरु गने । 

१९.  अलधकाय प्रत्मामोजन् (१) कामाकायी अलधकृतरे आपुराई प्राप्त अलधकायभध्मे कुनै 
अलधकाय ववषमगत िाखा, उऩिाखा वा गाउॉऩालरकाको कुनै अलधकृत कभाचायी वा वडा 
सशचवराई प्रत्मामोजन गयी कामा सम्ऩादन गना सक्नेछ । 

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ अलधकाय प्रत्मामोजन लरशखत रुऩभा हनु ु ऩनेछ य एकऩटक 
प्रत्मामोजन गयेको अलधकाय वविेष कायण ऩयी वपताा लरन ु ऩने बएभा सो को औशचत्म 
सवहतको जानकायी अध्मऺभापा त कामाऩालरकाराई गयाउन ुऩनेछ । 

(३) आपूराई प्रत्मामोशजत अलधकाय प्रमोग गनुा सम्फशन्धत अलधकायीको कताब्म हनुेछ ।  



२०.  वडा सलभलतफाट काभको पर् ामौट् (१) गाउॉ कामाऩालरका (कामाववबाजन) लनमभावरी, 
२०७४ भा बएको व्मवस्था अनरुुऩ वडा सलभलतफाट गरयने काभहरु वडा अध्मऺ वा 
लनजको लनदेिनभा सम्ऩादन गरयनेछ । 

(२) एकबन्दा फढी वडासॉग सयोकाय याख्न े ववषम वा वडा सलभलतरे गने गयी स्ऩष्ट रुऩभा 
वकटान नबएका ववषम वा स्वीकृत वावषाक कामाक्रभभा नसभेवटएका ववषमभा वडा सलभलतरे 
गाउॉ कामाऩालरकाभा ऩेि गयी प्राप्त लनदेिन फभोशजभ गनुाऩनेछ । 

२१.  ववषमगत िाखाफाट काभको पर् ामौट् (१) नऩेारको सॊववधान तथा प्रचलरत कानूनरे 
स्थानीम तहभा हस्तान्तयण बई आएका शिऺा, स्वास्थ्यम, कृवष, ऩिवुवकास, लसॊचाई, 
खानेऩानी तथा सयसपाई, स्थानीम आलथाक ववकास, ऩूवााधाय ववकास रगामतका अन्म 
कामाक्रभहरु य गाउॉ कामाऩालरका कामाववबाजन लनमभावरी, २०७४ फभोशजभ ववषमगत 
िाखाफाट सञ्चारन हनुे काभहरु कामाऩालरकाको लनणामको अलधनभा यही ववषमगत िाखा 
प्रभखुको लनदेिन य लनमन्त्रणभा सम्ऩादन गरयनेछ । 

(२) गाउॉऩालरकारे आफ्नो सॊशचत कोषफाट सञ्चारन गने ववषमगत ऺेत्रसॉग सम्फशन्धत 
ववषमका सफै कामाक्रभ उऩलनमभ (१) फभोशजभका ववषमगत िाखा भापा त कामाान्वमन 
गनेछ । 

२२.  कामाकायी अलधकृतफाट काभको पर् ामौट् (१) कामाऩालरकारे गने बलन तोवकएका 
काभहरुभध्मे वडा सलभलत य ववषमगत िाखाफाट सम्ऩादन गने गयी वकटान गरयएका काभ 
फाहेकका अन्म सफै काभहरु तथा सॊघ य प्रदेि तहफाट प्रत्मामोजन बएका काभहरु 
अध्मऺको साभान्म लनदेिनभा यही कामाकायी अलधकृतफाट सम्ऩादन हनुेछ । 

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ गरयने काभहरु कामाकायी अलधकृतरे गाउॉऩालरकाको ववषमगत 
िाखा तथा वडा कामाारम भापा त सम्ऩन्न गयाउन सक्नेछ ।लनजरे आफ्नो लनदेिन य 
लनमन्त्रणभा सम्ऩादन गयेका काभहरुको प्रगलत वववयण लनमलभत रूऩभा अध्मऺ सभऺ य 
आवलधक रूऩभा कामाऩालरका सभऺ प्रस्ततु गनुाऩनेछ । 

(३) प्रचलरत कानूनभा कामाऩालरका वा अध्मऺफाट प्रत्मामोजन बएका काभहरू कामाकायी 
अलधकृतरे सम्ऩादन गनेछ । 

ऩरयच्छेद ५ 

ववववध 

२३.  ऩयाभिा लरन ु ऩने् (१) देहामका ववषमभा लनणाम गनुा ऩूवा अध्मऺरे कामाकायी अलधकृत 
भापा त सम्फशन्धत िाखा (ववि व्मवस्थाऩन िाखा, मोजना िाखा, प्रिासन िाखा, 
कानूनसॉग सम्फशन्धत िाखा) को ऩयाभिा लरन ुऩनेछ । 



 स्वीकृत वावषाक कामाक्रभ बन्दा फाहेकका कामाक्रभ सञ्चारन गने ववषम 

 स्वीकृत वावषाक कामाक्रभभा हेयपेय वा सॊिोधन गने ववषम 

 अन्म लनकामसॉगको सभन्वमभा कामासञ्चारन गने ववषम 

 नमाॉ लनमभ, आदेि, लनदेशिका वा कामाववलध जायी गनुा ऩने ववषम  

 कय, िलु्क, दस्तयु सम्फशन्ध ववषम 

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ लनणाम बएका ववषमहरु कामाऩालरका वा गाउॉ सबाभा 
छरपरका रालग प्रस्ततु गरयनेछ । 

२४.  ववधेमक सम्फन्धी कामालफलध् (१) गाउॉ कामाऩालरकाको तपा फाट सबा सभऺ प्रस्ततु गरयन े
ववधेमकको भस्मौदा स्वीकृलतको रालग कामाकायी अलधकृतरे अध्मऺ भापा त 
कामाऩालरकाको फैठकभा ऩेि गनुा ऩनेछ । 

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभ ववधेमक तजुाभा गनाको रालग एक ववधेमक सलभलत यहनेछ 
।ववधेमक भस्मौदा गना कामाकायी अलधकृतरे आवश्मक व्मवस्था लभराउने छ । 

(३) उऩलनमभ (१) फभोशजभ ऩेि बएको ववधेमकको भस्मौदाभा गाउॉ कामाऩालरकाको 
स्वीकृलत प्राप्त बएऩलछ अध्मऺरे सबा सभऺ ऩेि गनुा ऩनेछ । 

२५.  श्रोत अनभुान सलभलत, याजस्व य व्ममको अनभुान (फजेट) य कय सम्फशन्ध प्रस्ताव् (१) 
प्रत्मेक वषा गाउॉ कामाऩालरकाको वावषाक फजेट तमाय गनाको रालग अध्मऺको 
सॊमोजकत्वभा श्रोत अनभुान सलभलत तथा कामाऩालरकाको सदस्मको सॊमोजकत्वभा कामाक्रभ 
तथा फजेट तजुाभा सलभलत गठन हनुेछ । 

(२) उऩलनमभ (१) फभोशजभका सलभलतभा यहने सदस्म तथा सदस्म सशचफरे कामाऩालरकारे 
तोके फभोशजभ हनुेछ । 

(३) उऩलनमभ (१) फभोशजभ गदठत सलभलतरे तमाय गयेको फजेट तथा कामाक्रभ ववलनमोजन 
ववधेमकको रूऩभा अध्मऺ वा लनजरे तोकेको आलथाक ऺेत्र हेने कामाऩालरकाको 
सदस्मभापा त गाउॉ सबाभा ऩेि गरयनेछ   

(४) उऩलनमभ (३) फभोशजभ ऩेि बएको ववलनमोजन ववधेमक सबाफाट स्वीकृत बई 
अध्मऺफाट प्रभाशणकयण बएऩलछ राग ुहनुेछ । 

२६.  गोऩलनमता याख्न ु ऩने् कुनै ऩलन सदस्मरे आपू ऩदभा फहार छॉदा गयेको काभभा 
गोऩलनमता याख्न ुऩने ववषमभा ऩदभा वहार यहेको अवलधभा वा ऩदभा नयहेको अवस्थाभा 
सभेत अलधकाय प्राप्त अलधकायीराई फाहेक अन्म कसैराई कुनै वकलसभरे जानकायी ददन वा 
प्रकट गना हदैुन । 



तय, प्रचलरत कानूनरे गोप्म याख्न नऩने बलन तोवकएका ववषमभा जानकायी ददन मस लनमभरे 
वाधा ऩरु् माएको भालनने छैन ।  

२७.  सभन्वम गने्कामाऩालरकारे आपूरे सम्ऩादन गने काभको लसरलसराभा आवश्मकता 
अनसुाय देहामका लनकामहरुसॉग सभन्वम गना सक्नेछ :- 

(क) न्मावमक सलभलत,  

(ख) अन्म स्थानीम तह, 
(ग) शजल्राशस्थत सयुऺा लनकामहरू, 
(घ) शजल्राशस्थत प्रदेि तथा सॊघका सयकायी कामाारमहरु, 
(ङ) शजल्रा सभन्वम सलभलत, 
(च) प्रदेि शस्थत गाउॉऩालरका हेने ववबाग, भन्त्रारम, 
(छ) सॊघको सॊघीम भालभरा हेने भन्त्रारम य 

(ज) अन्म आवश्मक सॊघ, सॊस्था वा लनकामहरु । 

२८.  फैठकभा बाग लरन नहनुे्  कामाऩालरकाको फैठकभा कुनै सदस्मको लनजी स्वाथा लनवहत 
यहेको ववषम उऩय छरपर हनुे बएभा त्मस्तो सदस्मरे बाग लरन हदैुन । त्मस्तो 
अवस्था बएभा सम्फशन्धत सदस्मरे सोको जानकायी अध्मऺराई गयाउन ुऩनेछ । 

२९.  सहमोग भाग्न सक्ने्  (१) कामाऩालरकारे लनमभ २७ भा उल्रेख बएका लनकामहरुसॊग 
आवश्मकता अनसुाय सहमोग लरन सक्नेछ । 

(२) उऩलनमभ १ फभोशजभ सहमोग गने शजम्भेवायी सम्फशन्धत सफैको हनुेछ । 

 

 

अनसूुची - १ 

गाउॉ कामाऩालरकाको फैठकभा ऩेि गनुाऩने ववषमहरु 

(लनमभ ७ को उऩलनमभ (१) सॉग सम्फशन्धत) 
१.  सबाभा ऩेि हनुे ववधेमक, 
२.  याजस्व य व्ममको अनभुान (फजेट), ऩयुक अनभुान य उधायो खचा, 
३.  कय सम्फशन्ध प्रस्तावहरु, 

४.  अध्मऺरे गाउॉ कामाऩालरकाभा ऩेि गना लनदेिन ददएको ववषम वा गाउॉ कामाऩालरकाभा 
ऩेि गनुा ऩने बनी गाउॉ कामाऩालरकारे लनणाम गयेको ववषम 

५.  प्रचलरत कानून फभोशजभ जायी गनुाऩने लनमभ, लनदेशिका, कामाववलध वा 
आदेि, 



६.  गाउॉऩालरकारे जायी गने कुनै नीलत वा त्मस्तो नीतकभा हनुे ऩरयवतातन, 
७.  अल्ऩकारीन, भध्मकारीन य दीघाकारीन सभवष्टगत वा ऺेत्रगत ववकास मोजना, कामाक्रभ, 

यणनीलत लनधाायण सम्फन्धी, 
८.  कामाारम वा िाखाहरुको सॊगठन सॊयचनाभा ऩरयवतान वा स्थानान्तयण 
सम्फन्धी, 

९.  याविम वा अन्तयााविम सॊस्थाहरुसॉगको बलगनी सम्फन्ध स्थाऩना, 
१०.  गाउॉऩालरकारे लरने ऋण वा फैदेशिक अनदुानभा सञ्चारन हनुे मोजनाको सम्झौता 

सम्फन्धी, 
११.  गाउॉऩालरकाको प्रलतलनलधत्व हनुे गयी गरयने दईुऩऺीम वा फहऩुऺीम वाताा, सबा सम्भेरन वा 

सयकायी भ्रभणभा बाग लरने वा प्रलतलनलध ऩठाउने, 
१२. कामाकायी अलधकृतराई ववदेिभा हनुे गो्ठ ी, अध्ममन अवरोकन भ्रभणभा 
ऩठाउने, 

१३.  गाउॉऩालरकाको कभाचायी दयफन्दी स्वीकृलत, सेवा सवुवधा सम्फन्धी कानून लनभााण य 
ऩरयवतान, 

१४.  स्थानीम सावाजलनक ववदा लनधाायण गने, 
१५.  प्रचलरत कानून फभोशजभ गाउॉ कामाऩालरकाफाट लनणाम हनुऩुने बनी तोवकएका अन्म ववषम  

अनसूुची - २ 

प्रस्तावनाको ढाॉचा 
(लनमभ २४ को उऩलनमभ (१) सॊग सम्फशन्धत) 

पेदाऩ गाउॉऩालरका 
गाउॉ कामाऩालरकाको कामाारम, ऩोक्रावाङ 

तेह्रथभु शजल्रा, ६ नॊ. प्रदेि नऩेार 

ववषम :- 

प्रस्ताव ऩेि गना अध्मऺफाट स्वीकृत प्राप्त लभलत :- 

१. ववषमको सॊऺीप्त व्महोया :- 

२. प्राप्त ऩयाभिा तथा अन्म सान्दलबाक कुया :- 

३. प्रस्ताव ऩेि गनुा ऩनााको कायण य सम्फशन्धत िाखाको याम :- 
४. लनणाम हनु ुऩने व्महोया :- 
नोट : प्रस्ताव तमाय गदाा देहामका कुयाहरुभा ध्मान ददनऩुने छ :- 

१.  "ववषमको सॊऺीप्त व्महोया" अन्तगात यहने वववयण :- 



ववषमगत ऩ्ृठ बभूीभा मसफाये कलडरे सनैु लनणाम बएको बए सोको ववफयण, प्रस्ताववत लनणाम 
कामाान्वमन प्रकृमा, सभमावलध, कामाऺ ेत्र, कामाान्वमन गने लनकाम य राग्ने आलथाक 
दावमत्व बए सो सभेत उल्रेख गयी कुनै मोजनाको ववषम बए सो फाये छोटकयी ववफयण 
उल्रेख गने । 

२.  "प्राप्त ऩयाभिा तथा अन्म सान्दलबाक कुया" अन्तगात कामाऩालरका सलभलतहरु य अन्म 
लनकाम तथा वविेषऻहरुरे कुनै ऩयाभिा ददएको बए सो सभेत उल्रेख गने । साथै 
ववषमसॊग सम्फशन्धत नक्िा, लडजाइन वा शचत्र बए सो सभेत सभावेि गने । कानूनी 
ऩयाभिा लरएको बए प्रलतलरऩी सभेत सभावेि गने । 

३.  "प्रस्ताव ऩेि गनुा ऩनााको कायण य सम्फशन्धत िाखाको याम" अन्तगात सम्फशन्धत ववषमभा 
आई ऩयेको कदठनाई य सभस्मा, प्रस्ताववत लनणामको औशचत्म य आवश्मकता तथा 
त्मसफाट ऩना सक्ने प्रबाव सभावेि गने । 

४.  "लनणाम हनु ुऩने व्महोया" अन्तगात जनु लफषमभा जे जस्तो लनणाम हनु प्रस्ताव गरयएको हो 
सोको स्ऩष्ट व्महोया याख्न े 

 

अनसूुची - ३ 

कामाऩालरका सलभलतको कामाऺ ते्र 

(लनमभ १५ को उऩलनमभ (१) सॊग सम्फशन्धत) 
 

क. सावाजलनक सेवा तथा ऺभता ववकास सलभलतको कामाऺ ते्र् 
१. सॊगठन सॊयचना, दयफन्दी य कामावववयण 

२. सिुासन य सेवा प्रवाह 

३. ऺभता ववकास सम्फन्धी ववषम 

ख. साभाशजक ववकास सलभलतको कामाऺ ते्र् 
१. शिऺा तथा खेनकुद सम्फन्धी 
२. ववऻान तथा प्रववधी सम्फन्धी 
३. स्वास्थ्यम तथा जनसॊख्मा सम्फन्धी 
४. रैंलगक सभानता य साभाशजक सभावेशिकयण सम्फन्धी 
५. सयकायी तथा गैय सयकायी सॊघ सॊस्था सम्फन्धी 
ग. ऩूवााधाय ववकास सलभलतको कामाऺ ते्र् 
१. अल्ऩकारीन तथा दीघाकारीन नीलत, मोजना य कामाक्रभ सम्फन्धी 



२. उद्योग, वाशण्म, श्रभ, योजगाय तथा फजाय व्मफस्थाऩन सम्फन्धी 
३. कृवष, लसॊचाई, सहकायी य गरयफी लनवायण सम्फन्धी 
४. ऩमाटन प्रवर्द्ान सम्फन्धी 
५. सूचना तथा सॊचाय सम्फन्धी 
६. खानेऩानी तथा सयसपाई, सडक तथा बौलतक मोजना य ऩूवााधाय ववकास सम्फन्धी 
७. ववद्यतु य उजाा सम्फन्धी 
८. वस्ती ववकास, िहयी मोजना य बवन लनभााण सम्फन्धी 
घ. ववधेमक सलभलतको कामाऺ ते्र् 
१. गाउॉ सबाभा ऩेि हनुे ववधेमक सम्फन्धी 
२. गाउॉ सबाभा ऩेि हनुे लनमभ, ववलनमभ, कामाववधी सम्फन्धी 
३. कुनै कानूनी प्रश्न सभावेि बएको नीलत तथा कामाक्रभ सम्फन्धी 
ङ. आलथाक ववकास सलभलतको कामाऺ ते्र् 
१. फजेट तथा स्रोत ऩरयचारन सम्फन्धी 
२. कृवष ववकास सम्फन्धी 
३. ऩि ुऩॊऺी ववकास सम्फन्धी 
४. नागरयकको आमआजान सम्फन्धी 
५. स्रोतहरुको ऩवहचान सम्फन्धी 
च. वातावयण तथा ववऩद व्मवस्थाऩन सलभलतको कामाऺ ते्र् 
१. वातावयण सॊयऺण तथा हरयमारी प्रवदान सम्वन्धी 
२. पोहोय भैरा व्मवस्थाऩन सम्वन्धी 
३. गाउॉको सौन्दमाताको सॊयऺण तथा ववकास सम्फन्धी 
४. वन सॊयऺण सम्फन्धी 
५. ववऩद् ऩूवा तमायी सम्फन्धी 
६. ववऩदको सभमभा गनुाऩने काभहरु सम्वन्धी 
७. ववऩद ऩछालडको ब्मवस्थाऩन सम्वन्धी 
८. वन, वातावयण य बभूी व्मवस्थाऩन  
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