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धवलागिरी िाउँपागलका 
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         खण्ड ५                 संख्या  ०७       गिगि: 207९/०२/१६ 

भाि २ 

धवलागिरी िाउँपागलका  
िाउँ काययपागलकाको स्वीकृगिबाट जारी  

िाउँ काययपागलका (काययसम्पादन) गनयिावली, २०७९ 
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धवलागिरर िाउँ काययपागलका (काययसम्पादन) गनयिावली, २०७९ 

िाउँ काययपागलकाबाट िररने काययलाई व्यवशस्िि िनय नेपालको संववधानको धारा २१८ ले ददएको अगधकार प्रयोि िरी 
धवलागिरर िाउँ काययपागलकाले गिगि 2079/02/16 को गनर्ययानसुार देहायका गनयिहरु बनाएको छ ।  

 

पररच्छेद १ 

प्रारशम्भक 

१. संशिप्त नाि र प्रारम्भः 
१) यस गनयिावलीको नाि “ धवलागिरर िाउँ काययपागलका (काययसम्पादन) गनयिावली, २०७९” रहेको छ । 

२) यो गनयिावली िरुुन्ि प्रारम्भ हनुेछ ।  

 

२. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अिय नलािेिा यस गनयिावलीिा, 
(क) “िाउँपागलका” भन्नाले धवलागिरर िाउँपागलका सम्झन ुपछय । 

(ख) “काययपागलका” भन्नाले िाउँ काययपागलका सम्झन ुपछय । 

(ि) “वडा सगिगि” भन्नाले िाउँपागलकाको वडा सगिगि सम्झन ुपछय । 

(घ) “अध्यि” भन्नाले िाउँ काययपागलकाको अध्यिलाई सम्झन ुपछय । 

(ङ) “उपाध्यि” भन्नाले िाउँ काययपागलकाको उपाध्यिलाई सम्झन ुपछय । 

(च) “वडाध्यि” भन्नाले  धवलागिरर िाउँपागलकाको वडाको वडा अध्यिलाई सम्झन ुपछय । 

(छ) "प्रिखु प्रिासकीय अगधकृि" भन्नाले िाउँपागलकाको प्रिखु प्रिासकीय अगधकृि सम्झन ुपछय । 

(ज) “सदस्य” भन्नाले काययपागलकाको सदस्य सम्झन ुपछय र सो िब्दले काययपागलकाको अध्यि, उपाध्यि ििा 
वडाअध्यि सिेिलाई जनाउँछ । 

(झ) “सभा” भन्नाले िाउँ सभालाई सम्झनपुछय । 

(ञ) “काययववभाजन गनयिावली” भन्नाले धवलागिरर.िाउँपागलकाको काययववभाजन गनयिावली, २०७४ सम्झनपुछय । 

(ट) “वडा सशचव” भन्नाले वडा सगिगिको सशचवको कािकाज िनय खवटएको कियचारी सम्झनपुछय । 

३. कािको फर्छ्यौट:-  

(१) िाउँ काययपागलकाको काययसम्पादन र कािको फछ्र्यौट यस गनयिावलीिा भएको व्यवस्िा बिोशजि हनुेछ  । 

(२) उपगनयि (१) बिोशजिको कािको फछ्र्यौट िदाय िोवकएको अगधकारी वा गनकायबाट िनुयपनेछ। 

 

                           पररच्छेद २ 

अध्यिबाट कािको फर्छ्यौट 



४. अध्यिले सम्पादन िने कािः  

(१) संववधान र अन्य प्रचगलि कानूनको अधीनिा रही िाउँपागलकाको सािान्य गनदेिन, गनयन्त्रर् र सञ्चालन िने 
प्रिखु शजम्िेवारी अध्यिको हनुेछ । 

(२) प्रचगलि काननुिा काययपागलकाको अध्यिले िने भनी वकटान भएका कािहरु गनज स्वयं वा गनजबाट अगधकार 
प्रत्यायोजन भए बिोशजि सम्पादन हनुेछ । 

(३) उपगनयि (२) िा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए िापगन प्रचगलि कानूनिा अध्यिले िने भनी वकटान नभएका 
कािको सम्बन्धिा काययपागलकाबाट सम्पादन हनुे काययको सािान्य रेखदेख, सञ्चालन र गनयन्त्रर् िने शजम्िेवारी 
अध्यिको हनुछे । 

(४) उपगनयि (१) बिोशजिको शजम्िेवारी परुा िने क्रििा अध्यिले काययपागलका अन्िियिका गनकायहरुिा प्रचगलि 
कानून ििा स्वीकृि नीगि ििा गनर्यय अनरुुप कायय सञ्चालन भईरहेको छ छैन गनरीिर् िने, वडा सगिगिहरु 
बीच सिन्वय िने, ववषयिि िाखा/कायायलयहरुलाई गनदेिन ददने र आवश्यकिा अनसुार कािको प्रिगि वववरर् 
गलने कायय िनय सक्नेछ। 

(५) अध्यि कुनै कारर्वि उपशस्िि नरहेको अवस्िािा यस गनयिावली बिोशजि अध्यिले िनुयपने काि उपाध्यि 
वा गनजको सिेि अनपुशस्िगििा अध्यिले िोकेको काययपागलकाको सदस्यले त्यस्िो काि सम्पादन िनय सक्नेछ 
। िर प्रचगलि काननुिा अन्यिा व्यवस्िा भएकोिा सोही व्यवस्िा बिोशजि हनुेछ । 

(६) काययपागलकाको कुनै सदस्य अनपुशस्िि भएिा त्यस्िो सदस्यले िनुयपने कािको लागि अध्यिले अको सदस्यलाई 
शजम्िेवारी िोक्न सक्नेछ । 

 

५. अध्यिले गनर्यय िनुयपनेः  

(१) सभा र काययपागलकािा पेि हनुे ववषय बाहेक दईु वा दईुभन्दा बढी वडा सगिगि र ववषयिि िाखाहरुबीच 
कुनै ववषयिा ििभेद हनु िएिा अध्यिले िरेको गनर्यय अशन्िि हनुेछ ।  

(२) उपगनयि (१) बिोशजि ििभेद भएको ववषय गनर्ययका लागि प्रिखु प्रिासकीय अगधकृिले अध्यि सिि पेि 
िनुयपनेछ । 

(३) सभा वा काययपागलकािा पेि हनुे ववषय बाहेकका सहकायय ििा सिन्वयका लागि प्रदेि वा संघिा पेि िनुय 
पने ववषयका सम्बन्धिा अध्यिले िरेको गनर्यय अशन्िि हनुेछ। 

 

६. अगधकार प्रत्यायोजन िनय सक्नःे  

(१) कर लिाउने, कर छुट ददने वा ऋर् गलने जस्िा ववषय र सभािा पेि िनुयपने बाहेकका अन्य ववषयिा 
काययपागलकाले अध्यि वा उपाध्यि वा सदस्यलाई अगधकार प्रत्यायोजन िनय सक्नेछ । 



(२) अध्यिले प्रचगलि कानून बिोशजि आफूलाई प्राप्त अगधकारिध्ये कुनै अगधकार उपाध्यि  वा सदस्य वा 
प्रिखु प्रिासकीय अगधकृि, ववषयिि िाखाका प्रिखु वा वडा अध्यिलाई प्रत्यायोजन िनय सक्नेछ । 

(३) उपगनयि (१) र (२) बिोशजि प्रत्यायोशजि अगधकारको प्रयोि िरी सम्पादन िररएका कािको ववषयिा 
सम्बशन्धि अगधकारीले काययपागलका सिि िागसक रुपिा प्रिगि वववरर् पेि िनुय पनेछ ।   

(४)  आफूलाई प्रत्यायोशजि अगधकारको शजम्िेवारीपूवयक प्रयोि िनुय सम्बशन्धि अगधकारीको  कियब्य हनुेछ 
। 

 

पररच्छेद ३ 

िाउँ काययपागलकाबाट कािको फर्छ्यौट 

 

 ७. काययपागलकािा पेि िनुयपने ववषयः  

(१) अनसूुची–१ िा उशललशखि ववषयहरुको गनर्यय िदाय  प्रिखु प्रिासकीय अगधकृिले अध्यिको गनदेिन 
अनसुार िाउँ काययपागलकािा प्रस्िाव पेि िनुय पनेछ । 

(२) उपगनयि (१) िा लेशखएका ववषयिध्ये कुनै ववषयिा गनयि २१ बिोशजि िदिि सगिगिबाट गनर्यय 
गलनसक्ने िरी काययपागलकाले शजम्िेवारी समु्पन सक्नेछ । 

(३)  उपगनयि (१) बिोशजि अध्यिले अन्यिा आदेि ददएिा बाहेक िाउँ काययपागलकाको बैिकिा पेि 
हनुे प्रस्िाव सािान्यिया अनसूुची–२ बिोशजिको ढाँचािा प्रिखु प्रिासकीय अगधकृिले पेि िनेछ । 

(४) उपगनयि (३) बिोशजिको प्रस्िाविा कुनै िाखाको राय सिावेि हनु आवश्यक देखेिा प्रिखु प्रिासकीय 
अगधकृिले सम्बशन्धि िाखाको राय सिेि सिावेि िरी पेि िनेछ । 

 

८. प्रस्िाव साि संलन न हनुपुने कािजािः  

(१) गनयि ६ को उपगनयि (३) बिोशजि काययपागलकाको बैिकिा गनर्ययािय कुनै ववषय पेि िनुयपदाय 
ववषयिि िाखा वा वडा सगिगिको कायायलयले सो ववषयसँि आवश्यक वववरर् सिावेि िरी प्रस्िाव 
ियार िरी प्रिखु प्रिासकीय अगधकृि सिि पेि िनुय पनेछ । 

(२) उपगनयि (१) बिोशजि पेि भएको प्रस्िाव र सो साि पेि भएका कािजािहरु कानूनसम्िि छन ्
छैनन ्जाँच िरी कानूनसम्िि नभएिा गनयगिि वा कानूनसम्िि बनाउने शजम्िेवारी प्रिखु प्रिासकीय 
अगधकृिको हनुेछ । 

(३)  उपगनयि (१) बिोशजि पेि भएको प्रस्िाव प्रिखु प्रिासकीय अगधकृिले अध्यिको स्वीकृगि गलई 
प्रािगिकिाक्रि सिेि गनधायरर् िरी गनर्ययको लागि काययपागलकाको बैिकिा पेि िनुय पनेछ । 

 

९. काययसूचीको वववरर्ः 



(१) काययपागलकाको बैिकिा छलफल हनुे ववषयको काययसूची गनयि ८ बिोशजि प्राप्त प्रस्िावहरुको आधारिा 
प्रिखु प्रिासकीय अगधकृिले अध्यिको गनदेिन बिोशजि ियार िनेछ । िर, अध्यिले अन्यिा आदेि 
ददएकोिा प्रस्िावको रुपिा पेि नभएको ववषयलाई पगन छलफलको काययसूचीिा सिावेि िनय सवकनेछ । 

(२) बैिकको काययसूची सािान्यिः काययपागलकाको बैिक बस्नभुन्दा िीन ददन अिावै प्रिखु प्रिासकीय 
अगधकृिले सबै सदस्यहरुलाई उपलब्ध िराउन ु पनेछ । िर, ववषयको िशम्भरिा हेरी काययपागलकाको 
बैिकिा छलफल हनुे प्रस्िाव वविरर् निरी िौशखक सूचनाको आधारिा पगन छलफल िनय सवकनेछ ।  

     

१०.काययपागलकाको बैिकः  

(१) प्रिखु प्रिासकीय अगधकृिले अध्यिको गनदेिनिा काययपागलकाको बैिक बोलाउनेछ । 

(२) प्रिखु प्रिासकीय अगधकृि काययपागलकाको सशचवको रुपिा बैिकिा उपशस्िि हनुेछ ।  

(३) अध्यिले काययपागलकाको बैिकको अध्यििा िनेछ । 

(४) काययपागलकाको बैिकको काययसूची, गिगि, सिय र स्िानका सम्बन्धिा कम्िीिा िीन ददन अिावै 
अध्यिको गनदेिन अनसुार काययपागलकाका सबै सदस्यलाई प्रिखु प्रिासकीय अगधकृिले सूचना ददन ु
पनेछ । 

(५)  काययपागलकाको बैिकिा कम्िीिा ५१ प्रगििि सदस्य उपशस्िि हनुपुनेछ । 

(६)  उपगनयि (५) िा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए िापगन उपगनयि (४) बिोशजिको सूचना हुँदाहुँदै पगन 
५१ प्रगििि सदस्य उपशस्िि नभई िर्परुक संख्या पनु न नसकेिा दो्ो पटकको बैिकिा एक चौिाई 
सदस्य उपशस्िि भएिा पगन बैिक बस्न सक्नेछ । 

(७) काययपागलकाको बैिक सम्बन्धी अन्य काययववगध काययपागलकाले गनधायरर् िरे बिोशजि  हनुेछ ।   

 

११. बैिकको गनर्ययः 
(१) सािान्यिः काययपागलकाको बैिकको गनर्यय सवयसम्िि रुपिा हनुेछ । 

(२) उपगनयि (१) बिोशजि सवयसम्िि गनर्यय हनु नसकी िि ववभाजन हनुे अवस्िा भएिा अध्यि सवहि 
बहिुि सदस्यले िरेको गनर्यय बैिकको गनर्यय िागननेछ ।  

 

१२. गनर्ययको अगभलेखः  

(१) प्रिखु प्रिासकीय अगधकृि काययपागलकाको बैिकिा उपशस्िि हनुेछ र काययपागलकाबाट भएका गनर्ययको 
अगभलेख ियार िनेछ । 

(२) बैिकको गनर्ययको अगभलेख छुटै्ट गनर्यय पशुस्िकािा राख्नपुनेछ । 

(३) उपगनयि (२) बिोशजिको गनर्यय पशुस्िका प्रिखु प्रिासकीय अगधकृिको शजम्िािा रहनेछ । 

 



१३. गनर्यय प्रिाशर्ि ििा वविरर् िनेः  

(१) िाउँ काययपागलका बैिकको गनर्यय प्रिखु प्रिासकीय अगधकृिले दईु ददनगभत्र प्रिाशर्ि िनेछ ।  

(२) प्रिखु प्रिासकीय अगधकृिले उपगनयि (१) बिोशजि प्रिाशर्ि भएको गनर्ययको प्रगि िीन ददन गभत्र िाउँ 
काययपागलकाका सदस्य, ववषयिि िाखा र वडा सगिगिलाई उपलब्ध िराउन ुपनेछ ।िर, कानून बिोशजि 
िोप्य राख्न ुपने ववषयका गनर्यय ििा सूचनाको जानकारी ददनपुनेछैन ।  

  

१४. गनर्ययको कायायन्वयनः  

(१) अनसूुची १ िा लेशखएका ववषयहरुिा काययपागलकाबाट गनर्यय भएपगछ सम्बशन्धि पदागधकारी वा गनकायले 
कायायन्वयन िनुयपनेछ । 

(२) काययपागलकाको गनर्यय कायायन्वयन भए वा नभएको सम्बन्धिा अध्यिले अनिुिन िनय वा िराउन सक्नेछ 
। 

(३) उपगनयि (२) बिोशजि अनिुिन िदाय वा िराउदा गनर्यय कायायन्वयन भएको नदेशखएिा सोको कायायन्वयन 
िनय सम्बशन्धि व्यशि वा गनकायलाई अध्यिले आवश्यक गनदेिन ददन सक्नछे । 

 

१५. काययपागलकाको सगिगि ििन :  

(१) काययपागलकाले काययपागलकािा गनर्ययको लागि पेि भएका प्रस्िाविा गनर्यय िनुयपूवय आवश्यकिा अनसुार 
राय, सललाह र सझुाव गलनका लागि देहाय बिोशजिका सगिगि रहनेछन ्: 

(क) सावयजगनक सेवा ििा िििा ववकास सगिगि 

(ख) आगियक ववकास सगिगि 

(ि) सािाशजक ववकास सगिगि 

(घ) पूवायधार ववकास सगिगि 

(ङ) वािावरर् ििा ववपद् व्यवस्िापन सगिगि 

(च) ववधेयक सगिगि 

(२) उपगनयि (१) बिोशजिका काययपागलका सगिगििा रहने संयोजक अध्यिले िोके बिोशजि र सदस्यहरु 
काययपागलकाले िोके बिोशजि रहने छन ्।  

(३) सगिगिले आवश्यकिा अनसुार सम्बशन्धि सगिगििा नरहेको सदस्य वा अन्य कुनै वविेषज्ञ वा अगधकारीलाई 
सगिगिको बैिकिा आिन्त्रर् िनय सक्नेछ । 

(४) सगिगिको बैिकिा अध्यि स्वयं उपशस्िि भएको अवस्िािा गनजबाट र अन्य अवस्िािा सगिगिका 
संयोजकबाट बैिकको अध्यििा हनुेछ । सगिगिको संयोजकको अनपुशस्िगििा बैिकको अध्यििा बैिकिा 
उपशस्िि सदस्यहरुिध्ये ज्येष्ठ सदस्यले िनेछ । 



(५)  प्रिखु प्रिासकीय अगधकृि वा गनजले िोकेको अगधकृिले सगिगिको बैिकिा उपशस्िि भई गनर्ययको 
अगभलेख ियार िरी प्रिाशर्ि िनेछ । 

(६) उपगनयि (१) बिोशजिका सगिगिहरुको काययिेत्र अनसूुची –३ िा उललेख भए बिोशजि हनुेछ । 

 

१६. काययभार ििु भएपगछ कािज वफिाय िनुयपनेः  जनुसकैु कारर्बाट आफ्नो पदबाट ििु भएको सदस्यले 
पदििु भएको साि ददनगभत्र आफ्नो शजम्िािा रहेका सम्पूर्य कािजाि ििा अन्य कुनै सम्पशि भए सो सिेि 
ित्काल काययपागलकािा बझुाई सोको गनस्सा गलन ुपनेछ । 

 

१७. प्रविा ििा सूचना अगधकारी िोक्नःे  

(१) काययपागलकाले आफूले सम्पादन िरेका कायय वा गनर्ययहरु सावयजगनक जानकारीिा लयाउन कुनै सदस्यलाई 
प्रविा िोक्नेछ । 

(२) उपगनयि (१) बिोशजि िोवकने प्रविाले काययपागलकाको िफय बाट जारी िनुयपने सावयजगनक िहत्वको 
सूचना, विव्य, ववज्ञगप्त आदद सावयजगनक िने कायय सिेि िनय सक्नेछ । 

(३) प्रिखु प्रिासकीय अगधकृिले कुनै एक अगधकृिलाई सूचना अगधकारी िोक्नेछ । 

(४)  उपगनयि (३) विोशजि िोवकने सूचना अगधकारीेलेे काययपागलकासंि सम्वशन्धि सूचना कानून विोशजि 
प्रवाह िनेछ ।    

 

पररच्छेद ३ 

प्रिखु प्रिासकीय अगधकृि, ववषयिि िाखा, वडा सगिगिबाट कािको फर्छ्यौट 

१८. प्रिखु प्रिासकीय अगधकृिको काि, कियव्य र अगधकारः   

(१) िाउँपागलकाको प्रिखु प्रिासकीय अगधकृि िाउँ काययपागलकाको सशचव हनुेछ । 

(२)  प्रचगलि कानून ििा यस गनयिावलीको अधीनिा रही अध्यिको गनदेिन र      िािहििा रही िाउँ 
काययपागलकाको सशचवको प्रिखु काि र कियव्य देहाय बिोशजि हनुेछ। 

(क) िाउँ काययपागलका ििा िाउँ सभाबाट भएका गनर्ययहरु कायायन्वयन िने िराउने र सोको 
अनिुिन िने । 

(ख) अध्यिलाई िाउँ सभा र काययपागलका ििा सो अन्िियिका गनकायहरुको िहत्वपूर्य काि 
कारवाहीहरुको ववषयिा सिय सियिा जानकारी िराउने । 

(ि)  िाउँ काययपागलका अन्िियिका सबै गनकायहरुको काि कारबाहीलाई चसु्ि र प्रभावकारी 
बनाउन आवश्यक गनदेिन ददने, अनिुिन र सपुररवेिर् िने । 

(घ) प्रचगलि कानून बिोशजि िाउँ काययपागलकाको प्रिासगनक ििा आगियक कायय सम्पादन िने 
िराउने । 



(ङ)  प्रचगलि कानूनले िोकेका अन्य कािहरु िने । 

१९. अगधकार प्रत्यायोजनः  

(१) प्रिखु प्रिासकीय अगधकृिले आफूलाई प्राप्त अगधकारिध्ये कुनै अगधकार ववषयिि िाखा, उपिाखा वा 
िाउँपागलकाको कुनै अगधकृि कियचारी वा वडा सशचवलाई प्रत्यायोजन िरी कायय सम्पादन िनय सक्नेछ 
। 

(२) उपगनयि (१) बिोशजि अगधकार प्रत्यायोजन गलशखि रुपिा हनुपुनेछ र एक पटक प्रत्यायोजन िरेको 
अगधकार वविेष कारर् परी वफिाय गलनपुने भएिा सोको औशचत्य सवहिको जानकारी अध्यििाफय ि 
काययपागलकालाई िराउन ुपनेछ । 

(३) आफूलाई प्रत्यायोशजि अगधकार प्रयोि िनुय सम्बशन्धि अगधकारीको कियब्य हनुेछ ।  

 

२०. वडा सगिगिबाट कािको फछयौटः  

(१) िाउँ काययपागलका (कायय ववभाजन) गनयिावली, २०७९ िा भएको व्यवस्िा अनरुुप वडा सगिगिबाट 
िररने कािहरु वडा अध्यि वा गनजको गनदेिनिा सम्पादन िररनेछ । 

(२) एकभन्दा बढी वडासँि सरोकार राख्न ेववषय वा वडा सगिगिले िनेिरी स्पष्ट रुपिा वकटान नभएका ववषय 
वा स्वीकृि वावषयक काययक्रििा नसिेटीएका ववषयिा वडा सगिगिले िाउँ काययपागलकािा पेि िरी प्राप्त 
गनदेिन बिोशजि िनुय पनेछ । 

२१. ववषयिि िाखाबाट कािको फछयौटः  

(१) नेपालको संववधान ििा प्रचगलि कानूनले स्िानीय िहिा हस्िान्िरर् भै आएका शििा, स्वास््य, कृवष, 

पि ु ववकास, गसंचाई, खानेपानी ििा सरसफाई, स्िानीय आगियक ववकास, पूवायधार ववकास लिायिका अन्य 
काययक्रिहरु र िाउँ काययपागलका काययववभाजन गनयिावली, २०७९ बिोशजि ववषयिि िाखाबाट संचालन 
हनुे कािहरु काययपागलकाको गनर्ययको अधीनिा रही ववषयिि िाखा प्रिखुको गनदेिन र गनयन्त्रर्िा 
सम्पादन िररनेछ ।  

(२) िाउँपागलकाले आफ्नो संशचि कोषबाट संचालन िने ववषयिि िेत्रसँि सम्बशन्धि ववषयका सबै काययक्रि 
उपगनयि (१) बिोशजिका ववषयिि िाखा िाफय ि कायायन्वयन िनेछ । 

 

२२. प्रिखु प्रिासकीय अगधकृिबाट कािको फछयौटः  

(१) काययपागलकाले िने भनी िोवकएका कािहरुिध्ये वडा सगिगि र ववषयिि िाखाबाट सम्पादन िने िरी 
वकटान िररएका काि बाहेकका अन्य सबै कािहरु ििा संघ र प्रदेि िहबाट प्रत्यायोजन भएका कािहरु 
अध्यिको सािान्य गनदेिनिा रही प्रिखु प्रिासकीय अगधकृिबाट सम्पादन हनुेछ ।  



(२) उपगनयि (१) बिोशजि िररने कािहरु प्रिखु प्रिासकीय अगधकृिले िाउँपागलकाको ववषयिि िाखा 
ििा वडा कायायलयिाफय ि सम्पन्न िराउन सक्नेछ । गनजले आफ्नो गनदेिन र गनयन्त्रर्िा सम्पादन िरेका 
कािहरुको प्रिगि वववरर् गनयगिि रुपिा अध्यि सिि र आवगधक रुपिा काययपागलका सिि प्रस्ििु 
िनुय पनेछ ।  

(३) प्रचगलि कानूनिा काययपागलका वा अध्यिबाट प्रत्यायोजन भएका कािहरु प्रिखु प्रिासकीय अगधकृिले 
सम्पादन िनेछ । 

 

पररच्छेद ४ 

ववववध 

२३. पराििय गलन ुपनेः  

(१) देहायका ववषयिा गनर्यय िनुयपूवय अध्यिले प्रिखु प्रिासकीय अगधकृि िाफय ि सम्बशन्धि िाखा (ववि 
व्यवस्िापन िाखा, योजना िाखा, प्रिासन िाखा, कानूनसँि सम्बशन्धि िाखा)को पराििय गलन ुपनेछ । 

 स्वीकृि वावषयक काययक्रिभन्दा बाहेकका काययक्रि सञ्चालन िने ववषय, 

 स्वीकृि वावषयक काययक्रििा हेरफेर वा संिोधन िने ववषय, 

 अन्य गनकायसँिको सिन्वयिा कायय सञ्चालन िने ववषय, 

 नयाँ गनयि, आदेि, गनदेशिका वा काययववगध जारी िनुयपने ववषय, 

 कर, िलुक, दस्िरु सम्बन्धी ववषय, 

(२) उपगनयि (१) बिोशजि गनर्यय भएका ववषयहरु काययपागलका वा िाउँसभािा छलफलका लागि प्रस्ििु 
िररनेछ ।  

२४. ववधेयक सम्बन्धी काययववगधः  

(१) िाउँ काययपागलकाको िफय बाट सभासिि प्रस्ििु िररने ववधेयकको िस्यौदा स्वीकृगिका लागि प्रिखु 
प्रिासकीय अगधकृिले अध्यििाफय ि काययपागलकाको बैिकिा पेि िनुय  पनेछ । 

(२)  उपगनयि (१) बिोशजि ववधेयक िजुयिा िनयको लागि एक ववधेयक सगिगि रहने छ । ववधेयक िस्यौदा 
िनय प्रिखु प्रिासकीय अगधकृिले आवश्यक व्यवस्िा गिलाउने छ । 

(३) उपगनयि (१) बिोशजि पेि भएको ववधेयकको िस्यौदािा िाउँ काययपागलकाको स्वीकृगि प्राप्त भएपगछ 
अध्यिले सभासिि पेि िनुय पनेछ । 

  

२५. ्ोि अनिुान सगिगि, राजस्व र व्ययको अनिुान (बजेट) र कर सम्बन्धी प्रस्िावः 
(१) प्रत्येक बषय िाउँ काययपागलकाको वावषयक बजेट ियार िनयको लागि अध्यिको संयोजकत्विा स्रोि अनिुान 

सगिगि ििा उपाध्यिको संयोजकत्विा बजेट ििा काययक्रि िजुयिा सगिगि ििन हनुेछ । 



(२) उपगनयि (१) बिोशजिका सगिगििा रहने सदस्य ििा सदस्य सशचव काययपागलकाले िोकेबिोशजि हनुेछ 
। 

(३) उपगनयि (१) बिोशजि िदिि सगिगिले ियार िरेको बजेट ििा काययक्रि ववगनयोजन ववधेयकको रुपिा 
अध्यि वा गनजले िोकेको आगियक िेत्र हेने काययपागलकाको सदस्यिाफय ि िाउँ सभािा पेि िररनेछ । 

(४)  उपगनयि (२) बिोशजि पेि भएको ववगनयोजन ववधेयक सभाबाट स्वीकृि भई अध्यिबाट प्रिाशर्करर् 
भएपगछ लािू हनुेछ । 

 

२६. िोपनीयिा राख्न ुपनेः कुनै पगन सदस्यले आफू पदिा बहाल छँदा िरेको काििा िोपगनयिा राख्नपुने ववषयिा 
पदिा बहाल रहेको अवधीिा वा पदिा नरहेको अवस्िािा सिेि अगधकार प्राप्त  अगधकारीलाई बाहेक अन्य 
कसैलाई कुनै वकगसिले जानकारी ददन वा प्रकट िनय हदैुन ।िर प्रचगलि कानूनले िोप्य राख्न नपने भनी िोवकएका 
ववषयिा जानकारी ददन यस गनयिले वाधा प¥ुयाएको िागनने छैन । 

 

२७. सिन्वय िनेः काययपागलकाले आफुले सम्पादन िने कािको गसलगसलािा आवश्यकिा अनसुार देहायका 
गनकायहरुसँि सिन्वय िनय सक्नेछः- 

(क) न्यावयक सगिगि,  

(ख) अन्य स्िानीय िह,  

(ि) शजललाशस्िि सरुिा गनकायहरु, 

(घ) शजललाशस्िि प्रदेि ििा संघका सरकारी कायायलयहरु, 

(ङ) शजलला सिन्वय सगिगि, 

(च) प्रदेिशस्िि िाँउपागलका हेने ववभाि÷िन्त्रालय, 

(छ) संघको संघीय िागिला हेने िन्त्रालय, र 

(ज) अन्य आवश्यक संघ, संस्िा वा गनकायहरु । 

  

२८. बैिकिा भाि गलन नहनुःे काययपागलकाको बैिकिा कुनै सदस्यको गनजी स्वािय गनवहि भएको ववषय उपर 
छलफल हनुे भएिा त्यस्िो सदस्यले भाि गलन हदैुन । त्यस्िो अवस्िा भएिा सम्बशन्धि सदस्यले सोको जानकारी 
अध्यिलाई िराउन ुपनेछ ।   

 

२९. सहयोि िान न सक्नःे   

(१) काययपागलकाले गनयि २७ िा उललेख भएका गनकायहरुसँि आवश्यकिा अनसुार सहयोि गलन सक्नेछ 
। 

(२) उपगनयि (१) बिोशजि सहयोि िने शजम्िेवारी सम्बशन्धि सबैको हनुेछ । 

  



 
 
 

अनसूुची – १ 

िाउँ काययपागलकाको बैिकिा पेि िनुयपने ववषयहरु 

(गनयि ७ को उपगनयि (१) सँि सम्बशन्धि) 
 

१. सभािा पेि हनुे ववधेयक, 

२. राजस्व र व्ययको अनिुान (बजेट), परुक अनिुान र उधारो खचय, 
३. कर सम्बन्धी प्रस्िावहरु, 

४. अध्यिले िाउँ काययपागलकािा पेि िनय गनदेिन ददएको ववषय वा िाउँ काययपागलकािा पेि िनुय पने भनी 
िाउँ काययपागलकाले गनर्यय िरेको ववषय ।  

५. प्रचगलि कानून बिोशजि जारी िनुयपने गनयि, गनदेशिका, काययववगध वा आदेि, 

६. िाउँपागलकाले जारी िने कुनै नीगि वा त्यस्िो नीगििा हनुे पररवियन, 

७. अलपकालीन, िध्यकालीन र दीघयकालीन सिष्टीिि वा िेत्रिि ववकास योजना, काययक्रि, रर्नीगि गनधायरर् 
सम्बन्धी,  

८. कायायलय वा िाखाहरुको संििन संरचनािा पररवियन वा स्िानान्िरर् सम्बन्धी,  
९. राविय वा अन्िरायविय संस्िाहरुसँिको भगिनी सम्बन्ध स्िापना, 
१०. िाउँ पागलकाले गलने ऋर् वा वैदेशिक अनदुानिा संचालन हनुे योजनाको सम्झौिा सम्बन्धी, 
११. िाउँ पागलकाको प्रगिगनगधत्व हनुे िरी िररने दईुपिीय वा बहपुिीय वािाय, सभा सम्िेलन वा सरकारी भ्रिर्िा 

भाि गलने वा प्रगिगनधी पिाउने, 
१२. प्रिखु प्रिासकीय अगधकृिलाई ववदेििा हनुे िोष्ठी, अध्ययन अवलोकन भ्रिर्िा पिाउने, 
१३. िाउँपागलकाको कियचारी दरबन्दी स्वीकृगि, सेवा सवुवधा सम्बन्धी कानून गनिायर् र पररवियन, 

१४. स्िानीय सावयजगनक ववदा गनधायरर् िने, 

१५. प्रचगलि कानूनबिोशजि िाउँ काययपागलकाबाट गनर्यय हनु ुपने भनी िोवकएका अन्य ववषय । 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  

अनसूुची – २ 

प्रस्िावको ढाचँा 
(गनयि २४ को उपगनयि (१) संि सम्बशन्धि) 

धवलागिरर िाउँपागलका 
िाउँ काययपागलकाको कायायलय,.िनुा 

म्यान दी शजलला, िण्डकी प्रदेि 

  

ववषय :- ................................................ । 

 

प्रस्िाव पेि िनय अध्यिबाट स्वीकृगि प्राप्त गिगि :- 
१. ववषयको संशिप्त व्यहोरा :- 

२. प्राप्त पराििय ििा अन्य सान्दगभयक कुरा :- 

३. प्रस्िाव पेि िनुय पनायको कारर् र सम्बशन्धि िाखाको राय:- 

४. गनर्यय हनु ुपने व्यहोरा :- 

नोट:- प्रस्िाव ियार िदाय देहायका कुराहरुिा ध्यान ददनपुने छ :- 

१. “ववषयको संशिप्त व्यहोरा” अन्िियि रहने ववबरर् :- 

 ववषयबस्िकुो पषृ्ठभिूीिा यसबारे पवहले कुनै गनर्यय भएको भए सोको ववबरर्, प्रस्िाववि गनर्यय कायायन्वयन प्रकृया, 
सियावधी, काययिेत्र, कायायन्वयन िने गनकाय र लान न ेआगियक दावयत्व भए सो सिेि उललेख िरी कुनै योजनाको 
ववषय भए सो बारे छोटकरी ववबरर् उललेख िने ।  

२. “प्राप्त पराििय ििा अन्य सान्दगभयक कुरा” अन्िियि काययपागलका सगिगिहरु र अन्य गनकाय ििा वविेषज्ञहरुले 
कुनै पराििय ददएको भए सो सिेि उललेख िने । सािै ववषयसंि सम्बशन्धि नक्िा, गडजाइन वा शचत्र भए सो 
सिेि सिावेि िने । कानूनी पराििय गलएको भए प्रगिगलपी सिेि सिाबेि िने । 

३. “प्रस्िाव पेि िनुय पनायको कारर् र सम्बशन्धि िाखाको राय” अन्िियि सम्बशन्धि ववषयिा आई परेको कदिनाई 
र सिस्या, प्रस्िाववि गनर्ययको औशचत्य र आवश्यकिा ििा त्यसबाट पनय सक्ने प्रभाव सिावेि िने । 

४. “गनर्यय हनु ुपने व्यहोरा” अन्िियि जनु ववषयिा जे जस्िो गनर्यय हनु प्रस्िाव िररएको हो सोको स्पष्ट व्यहोरा 
राख्न े। 

 
 
 



 
 
  

अनसूुची – ३ 

काययपागलका सगिगिको काययिते्र 

(गनयि १५ को उपगनयि (१) संि सम्बशन्धि) 
क. सावयजगनक सेवा ििा िििा ववकास सगिगिको काययिते्रः 

१. संििन संरचना, दरबन्दी र काययवववरर् 

२. सिुासन र सेवा प्रवाह  

३. िििा ववकास सम्बन्धी ववषय  

ख. सािाशजक ववकास सगिगिको काययिते्रः 
१. शििा ििा खेलकूद सम्बन्धी 
२. ववज्ञान  ििा प्रववगध सम्बन्धी 
३. स्वास््य ििा जनसंख्या सम्बन्धी 
४. लैंगिक सिानिा र सािाशजक सिावेिीकरर् सम्बन्धी 
५. सरकारी ििा िैह्र सरकारी संघ संस्िा सम्बन्धी 

ि. पूवायधार ववकास सगिगिको काययिते्रः 
१. अलपकालीन ििा दीघयकालीन नीगि, योजना र काययक्रि सम्बन्धी 
२. उद्योि, वाशर्ज्य, ्ि, रोजिार ििा बजार व्यवस्िापन सम्बन्धी 
३. कृवष, गसंचाई, सहकारी र िररबी गनवारर् सम्बन्धी 
४. पययटन प्रवर्द्यनसम्बन्धी 
५. सूचना ििा संचार सम्बन्धी 
६. खानेपानी ििा सरसफाई, सडक ििा भौगिक योजना र पूवायधार ववकास सम्बन्धी 
७. ववद्यिु ्र उजाय सम्बन्धी 
८. बस्िी ववकास, िहरी योजना र भवन गनिायर् सम्बन्धी 

घ. ववधेयक सगिगिको काययिते्रः 
१. िाउँ सभािा पेि हनुे ववधेयकसम्बन्धी  

२. िाउँ सभािा पेि हनुे गनयि, ववगनयि, काययववगधसम्बन्धी  

३. कुनै कानूनी प्रश्न सिावेि भएको नीगि ििा काययक्रिसम्बन्धी 
ङ. आगियक ववकास सगिगिको काययिते्रः 



१. बजेट ििा स्रोि पररचालन सम्बन्धी 
२. कृवष ववकास सम्बन्धी 
३. पि ुपंिी ववकास सम्बन्धी 
४. नािररकको आयआजयन सम्बन्धी  

५. स्रोिहरुको पवहचान सम्बन्धी 
च. वािावरर् ििा ववपद् व्यवस्िापन सगिगिको काययिते्रः 

१. वािावरर् संरिर् ििा हररयाली प्रवर्द्यन सम्बन्धी 
२. फोहोर िैला व्यवस्िापन सम्बन्धी 
३. िाउँको सौन्दययिाको संरिर् ििा ववकास सम्बन्धी 
४. वन संरिर् सम्बन्धी 
५. ववपद पूवय ियारी सम्बन्धी 
६. ववपद्को सियिा िनुयपने कािहरु सम्बन्धी 
७. ववपद पछागडको व्यवस्िापन सम्बन्धी 
८. वन, वािावरर् र भगूि व्यवस्िापन  

  
 

 

 

आज्ञाले 

पूर्यबहादरु खत्री 
प्रिखु प्रिासकीय अगधकृि 


