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मसरीजङ्घा गाउँपामिका 

स्थानीय राजपत्र 

 खण्ड १         संख्या ५              मिती : २०७४।०४।१८ 

भाग २ 

मसरीजङ्घा गाउँपामिका 
 

मसरीजङ्घागाउँकाययपामिकाकोमनर्यय वा आदेशर अमिकारपत्रकोप्रिार्ीकरर्(काययववमि) 
मनयिाविी, २०७४ 

गाउँ काययपामिकाबाट पाररत मिती : २०७४।०४।१८ 

प्रस्तावनााः 

मसरीजङ्घागाउँकाययपामिकाकोमनर्यय वा आदेशर अमिकारपत्र िगायतका अन्य केही मिखत 
प्रिार्ीकरर्गनेववमि र प्रवियािाई व्यवस्स्थत गनयवाञ्छनीय भएकोिे, 

नेपािको संवविानको िारा २१४ को उपिारा(५) बिोस्जि मसरीजङ्घागाउँ काययपामिकािे 
देहायको मनयिाविीबनाएको छ । 
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पररच्छेद १ 
प्रारम्भ 

१. संस्िप्त नाि र प्रारम्भाः(१) यस मनयिाविीको नाि “ मसरीजङ्घागाउँ काययपामिकाको मनर्यय वा 
आदेशर अमिकारपत्रको प्रिार्ीकरर् (काययववमि) मनयिाविी, २०७४” रहेकोछ । 

(२) योमनयिाविी तरुुन्त प्रारम्भहनुेछ । 

२. पररभाषााः ववषय वा प्रसंगिेअकय ोो अथयनिागेिा यस मनयिाविीिा,— 

(क) “अध्यि” भन्नािे गाउँकाययपामिकाको अध्यि सम्झन ुपछय।   

(ख) “उपाध्यि” भन्नािे गाउँकाययपामिकाकोउपाध्यि सम्झन ुपछय।  

(ग) “काययपामिका”भन्नािे संवविानकोिारा
 २१५बिोस्जिगठितमसरीजङ्घागाउँकाययपामिकासम्झन ु पछय । 

(घ) “काययकारी अमिकृत”भन्नािे गाउँकाययपामिकाको काययकारी अमिकृत सम्झन ुपछय। 

(ङ) “गाउँपामिका” भन्नािे संवविानबिोस्जिको गाउँपामिकासम्झन ुपछय ।  

(च) “प्रािास्र्क प्रमत” भन्नािेमनर्यय वा आदेशर अमिकारपत्र प्रिास्र्त गने अमिकारीिे
 हस्तािर गरेको सक्कि प्रमत सम्झन ुपछय ।     

(छ) “मिखत वा कागजात” भन्नािे देहायकामबषयसँग सम्वस्न्ितमनर्यय वा 
आदेशवातत्सम्वन्िी अमिकारपत्रसँग सम्वस्न्ित मिखत वा कागजातसम्झन ुपछयाः—
  

(१) गाँउकाययपामिकािेबनाएकोनीमत, मनयि, मनदेस्शका, काययववमि,  

(२) गाँउकाययपामिकािे जारी गरेको आदेश,     

(३) गाँउकाययपामिकाद्वारा पाररत प्रस्ताव,     

(४) गाँउकाययपामिकािे जारी गरेको अमिकारपत्र,     
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(५) गाँउ काययपामिकािेगरेको मनर्यय,     

(६) गाउँ काययपामिकाबाट मनयसु्ि हनुे पदको मनयसु्िपत्र, सरुवा,अवकाशतथा 
पत्र,  

(७) गाउँ काययपामिकािे जारी गरेको सूचना तथा मसजयना गरेको तथयांक 
वाअमभिेखसम्वन्िीमिखत वा कागजात,     

 (८) प्रचमितकानूनबिोस्जिप्रिार्ीकरर् गनुय पनेमिखतअन्य वा कागजात ।  

(ज) “सभा” भन्नािेसंवविानको िारा २२२ बिोस्जिकोगाउँसभा सम्झन ुपछय ।  

(झ) “संवविान” भन्नािे नेपािको संवविानिाई सम्झन ुपछय।  

(ञ) “सूचना तथा अमभिेख केन्र” भन्नािेगाउँपामिका अन्तगयत स्थापना 
भएकोमनयि११बिोस्जिकोसूचनातथा अमभिेख केन्र सम्झन ुपछय ।  

 

 

 

पररच्छेद २ 

मिखत वा कागजातको प्रिार्ीकरर् काययववमि 

 

३. मनयिकोप्रिार्ीकरर्काययववमिाः (१) काययपामिकािे बनाएकोमनयि काययपामिकाको 
बैिकबाट स्वीकृत भएपमछ अध्यििेप्रिार्ीकरर् गनेछ । 

(२) अध्यििेउपमनयि (१) बिोस्जि प्रिार्ीकरर् गदायनेपािी कागजिा तयार गररएको 
मनयिकोकम्तीिा चार प्रमतिामिमत सिेत उल्िेख गरी हस्तािर गनुय पनेछ र त्यस्तो प्रािार्ीक 
प्रमतिध्येएक एक प्रमतदेहाय बिोस्जिका मनकायिा पिाउन ुपनेछाः– 

(क) काययकारी अमिकृतको सस्चवाियिा, 
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(ख) सूचना तथा अमभिेखकेन्रिा, 

(ग) संघको संघीय िामििा हेनेिन्त्राियिा, 

(घ) प्रदेशकोगाउँपामिकाहेनयनस्ोकाय(िन्त्रािय वा ववभाग) िा, 

(३) सूचना तथा अमभिेख केन्रिे उपमनयि(२) बिोजि प्रिार्ीकरर् भएका मनयि 
प्रकाशन गरीगाउँपामिकाकासबैवडा कायायियिापन्र ठदनमभत्र पिाउनपुनेछ। 

(४) यस मनयि बिोस्जि प्रिार्ीकरर् भएकोमनयि काययकारी अमिकृतिे सवयसािारर्को 
जानकारीको िामगसावयजमनक गने व्यवस्था मििाउपनेछु । 

४. नीमत, मनदेस्शका तथाकाययववमिको प्रिार्ीकरर्ाः (१) काययपामिकािे बनाएको 
नीमत,मनदेस्शका तथा काययववमिकाययकारी अमिकृतिे तीनप्रमतिा हस्तािर गरी प्रिार्ीकरर् गनुय 
पनेछ। 

(२) उपमनयि (१) बिोस्जिप्रिार्ीकरर् भएकोप्रािास्र्क प्रमतिध्ये एक प्रमतकाययकारी 
अमिकृतको सस्चवियिा, एक प्रमतकायायन्वयन गनेसम्बस्न्ित मनकायिा र अकोप्रमतसूचना तथा 
अमभिेख केन्रिा पिाई कायायन्वयन तथा अमभिेखबद्ध गनुयपनेछ । 

(३) सूचना तथा अमभिेख केन्रिेउपमनयि (१) बिोस्जि प्रिार्ीकरर् भएकानीमत, 

मनदेस्शका तथा काययववमिसबै वडा कायायियिा पिाउन ुपनेछ । 

(४) यस मनयि बिोस्जि प्रिार्ीकरर् भएकोनीमत, मनदेस्शका तथा काययववमि काययकारी 
अमिकृतिेसवयसािारर्को जानकारीको िामग सावयजमनकगने व्यवस्था मििाउन ुपनेछ । 

५. काययपामिकाको मनर्यय तथा प्रस्तावको प्रिार्ीकरर्:(१) काययपामिकाको बैिकिा पेश हनु े
प्रस्ताव र बैिककोमनर्यय काययकारी अमिकृतिे प्रिास्र्त गने छ । 

(२) उपमनयि (१) बिोस्जिप्रिार्ीकरर् भएका मनर्ययतथा प्रस्ताव सूचना तथा अमभिेख 
केन्रिेसरुस्ित तवरिे संग्रह गरी राख्न ुपनेछ । 

(३) उपमनयि (१) बिोस्जि प्रिास्र्तमनर्यय काययकारी अमिकृतिेकायायन्वयन गने 
सम्वस्न्ित मनकाय वा अमिकारीिाई पिाई त्यस्तो मनर्ययसरुस्ित राख्न ुपनेछ । 
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(४) यस मनयि बिोस्जि प्रिार्ीकरर् भएकोमनर्यय काययकारी अमिकृतिे सवयसािारर्को 
जानकारीको िामग सावयजमनक गने व्यवस्था मििाउनपुनेछ । 

६. आदेशवा अमिकारपत्रको प्रिार्ीकरर्ाः (१) संवविान वा अन्य प्रचमितकानून बिोस्जि 
काययपामिकाबाट जारी हनुेआदेश वाअमिकारपत्रको प्रिार्ीकरर्अध्यििे गनेछ । 

(२) उपमनयि (१) बिोस्जि प्रिार्ीकरर् भएको आदेश वा अमिकारपत्रको प्रािार्ीक 
प्रमतिध्येएक प्रमतकायायन्वयन गनेसम्वस्न्ित मनकाय वा अमिकारीिाईर अको प्रमतसूचना 
तथा अमभिेख केन्रिापिाईअमभिेखबद्ध गनुय पनेछ । 

(३) यस मनयि बिोस्जि प्रिार्ीकरर् भएकोआदेश वा अमिकारपत्रकाययकारी 
अमिकृतिेसवयसािारर्को जानकारीको िामग सावयजमनक गने व्यवस्था मििाउन ुपनेछ। 

७. न्यावयक समिमतको मनर्ययवा आदेशको प्रिार्ीकरर्ाः(१) न्यावयक समिमतको मनर्यय वा 
आदेश उि समिमतका संयोजकर सबैसदस्यिेप्रिार्ीत गनेछन।् 

 

(२) न्यावयक समिमतका मनर्ययवा आदेशकोो प्रििास्र्करर् प्रमतकाययकारी अमिकृत वा 
मनजिे तोकेकोसम्बस्न्ित शाखाको कियचारीिे संरिर्र गने छन । 

(३) यस मनयि बिोस्जि भएको मनर्यय वा आदेशको नक्कि मिन चाहेिा सरोकारवािा 
व्यस्ि वा संस्थािाई काययकारीअमिकृत वा मनजिे तोकेको कियचारीिे नक्कि प्रमत 
प्रिास्र्त गरी उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

८. सूचना वा तथयांक प्रिार्ीकरर्ाः(१) स्थानीयस्तरको सूचना तथा तथयांक, स्वीकृत बावषयक 
काययिि, योजना तथा बजेट कायययोजनाकोएवं प्रिार्ीकरर्काययकारी अमिकृतिेगनेछ। 

(२) गाउँपामिकािारहेकोसूचना वा तथयांककसैिेिाग गरेिा अमभिेखिा जनाई सम्वस्न्ित 
शाखा प्रिखुिे प्रिास्र्तउपिव्िगरी गराउनपुनेछ । 

(३) यस मनयि बिोस्जि कुनै सूचना,तथयांक वा मिखत वा कागजात नेपाि सरकार वा 
प्रदेश सरकारिे िाग गरेिात्यस्तो सूचना,तथयांकवा मिखत वा कागजात काययकारी 
अमिकृतिेप्रिार्ीत गरीउपिब्ि गराउन ुपनेछ। 
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९. अन्य मिखत वा कागजातको प्रिार्ीकरर्ाः(१) मनयि ३, ४, ५, ६, ७ र ८ िा िेस्खएदेस्ख 
बाहेक गाउँपामिकासँग सम्बस्न्ित अन्य मिखत वा कागजातको प्रिार्ीकरर्गदाय काययपामिकाबाट 
भएका वा जारी भएका मिखत वा कागजातको प्रिार्ीकरर्काययकारी अमिकृतबाट हनुेछ । 

(२) उपमनयि (१) िा जनुसकैु कुरा िेस्खएको भए तापमन कुनमैिखत खासवा कागजात 
प्रिार्ीकरर्का िामग गाउँपामिकाको कानूनबिोस्जि कुनै खास अमिकारी तोवकएको रहेछ 
भने त्यस्तोमिखत वा कागजात त्यस्तो अमिकारीबाट प्रिार्ीकरर् हनुेछ। 

१०. काययपामिकाबाट हनुे मनयसु्ि, सरुवा तथा अवकाशकोप्रिार्ीकरर्ाः (१) काययपामिकाबाट 
मनयसु्ि हनुे पदको मनयसु्िपत्र, सरुवा अवकाशतथा पत्रको प्रिार्ीकरर् काययकारी अमिकृतबाट 
हनुेछ । 

(२) गाउँपामिकाको ववमभन्न सेवाको अमिकृतवासोसरहको पदर स्थायी मनयसु्िहनुेअन्य 
पदिा काययकारी अमिकृतिे प्रिार्ीकरर्मनयसु्िपत्रगरी ठदनेछ । 

(३) गाउँपामिकाकोववज्ञ सेवा वा करारिा मनयिु हनुे पदिा काययकारी अमिकृतवा 
मनजिेअस्ख्तयारी ठदएको सम्वस्न्ितशाखा प्रिखुिे प्रिार्ीकरर्मनयसु्िपत्रगरी ठदनेछ। 

(४) यस मनयििा िेस्खएदेस्ख बाहेकगाउँपामिकाको कानून बिोस्जि मनयसु्ि हनुे अन्य 
पदको मनयसु्िकाययकारी अमिकृत वा मनजिे तोकेकोअमिकारीद्वारा प्रिार्ीकरर् हनुेछ। 

(५) यस मनयि बिोस्जिकोप्रािास्र्क प्रमतकाययकारी अमिकृतिेसरुस्ित राख्न ु वा राख्न 
िगाउनपुनेछ । 

 

 

पररच्छेद ३ 

सूचना तथा अमभिेख व्यवस्थापन सम्बन्ििा 
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११. सूचना तथा अमभिेख केन्रेाः(१) गाँउकाययपामिकाबाट हनुे मनर्यय, आदेश िगायतका 
मिखत वा कागजातको प्रािार्ीक प्रमत िगायतकासूचनातथा अमभिेखव्यवस्थापन गनय गाँउ 
काययपामिकािाएक सूचना तथा अमभिेख केन्र रहनछे । 

(२) उपमनयि (१) बिोस्जिको सूचना तथा अमभिेख केन्रिे यस मनयि बिोस्जि 
प्रिार्ीकरर् भएका मिखत वा कागजातको सक्कि प्रािार्ीक प्रमत सरुस्ितसाथ राख्न ु
पनेछ। 

(३) उपमनयि (१) बिोस्जिसूचना तथाअमभिेखकेन्रिेयस मनयि बिोस्जि प्रिार्ीकरर् 
भएकािहत्वपूर्य मिखत वा कागजात िाइिो विल्ि तयार गरी राख्न ुपनेछ। 

(४) उपमनयि (१) बिोस्जिको सूचना तथा अमभिेख केन्रिे मिखत वा कागजातको 
मसिेमसिेवार रुपिा संग्रह गरीअमभिेखराख्नपुनेछ । 

१२. अमभिेखव्यवस्स्थत गरी राख्न ु पनेाः(१) यस मनयि बिोस्जि प्रिार्ीकरर् भएकोमिखत वा 
कागजातकोगाउँकाययपामिकाकोसम्वस्न्ित मबषयगत शाखा र सूचना तथा अमभिेख केन्रिे 
सरुस्ितसाथ अमभिेखबद्ध गरी राख्न ुपनेछ। 

(२) उपमनयि (१) बिोस्जि अमभिेख राख्दा ववद्यतुीय प्रमत सिेत सरुस्ितगरी राख्न ुपनेछ 
। 

१३. सावयजमनक गनुयपनेाःयस मनयििा जनुसकैु कुरा िेस्खएको भए तापमन प्रचमित कानूनिे गोप्य 
राख्नपुने मिखत वा कागजात भनी तोके बाहेकका अन्य सबै मिखत वा कागजात सवयसािारर्को 
जानकारीको िामगसूचना तथा अमभिेख केन्रिेसावयजमनक रुपिा प्रकाशन गनुय पनेछ । 

 

पररच्छेद ४ 

ववववि 

१४. अन्य प्रचमित कानूनबिोस्जि प्रिार्ीकरर् हनुे ववषयिा असर पने कुनै पमन मनर्यय वा 
आदेश प्रिार्ीकरर् सम्बन्ििा प्रचमितनेपािकानूनिा छुटै्ट व्यवस्था भएकोिा त्यस्तो ववषयिा यस 
मनयििा िेस्खएको कुनै कुरािे असर पाने छैन । 
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१५. काययववमिबनाउन सकनेाः यस मनयिको उदे्दश्य कायायन्वयन गनयकाययपामिकािे आवश्यक 
काययववमिबनाउन सकनेछ। 

१६. बचाऊाः यस अस्घ स्थानीय मनकायबाट प्रचमित कानून बिोस्जि भए गरेकामनर्यय वा आदेश 
वा तत्सम्वन्िी अमिकारपत्रकोप्रिास्र्करर् यसै मनयिबिोस्जि भएगरेको िामननेछ । 
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