
 

लिखु गाउँपालिका यसम, ओखिढुुंगा  

प्रदेश नुं. १ 

 

लिखु गाउँपालिकाद्वारा प्रकालशत  

 

भाग-२ 

नेऩारको सॊविधानको धाया २२२ िभोजजभ गठठत गाउॉ सबारे धाया २२६ को उऩधाया १ य स्थानीम सयकाय 

सॊचारन ऐन २०७४ दपा १०२ उऩदपा ३ को अधधनभा यवह धरख ुगाउॉऩाधरकाको धरख ुगाउॉऩाधरका गाउॉ 

कामयऩाधरका धनर्यम िा आदेश िा अधधकायऩत्रको प्रभार्ीकयर् (कामयविधध) धनमभािरी, २०७४ धरख ु

गाउॉऩाधरकारे सियसाधायर्को जानकायीका राधग प्रकाशन गरयएको छ । 

धरख ुगाउॉऩाधरकाको धनर्यम िा आदेश िा अधधकायऩत्रको प्रभार्ीकयर् (कामयविधध) धनमभािरी, २०७४ 

 

प्रस्तािना 
लिखु गाउॉ कामयऩाधरकाको धनर्यम िा आदेश य अधधकायऩत्र रगामतका  अन्म केही धरखत प्रभार्ीकयर् 
गने विधध य   प्रविमाराई व्मिजस्थत गनय िाञ्छनीम बएकारे, 
नेऩारको सॊविधानको धाया २१४ को उऩधाया (५) फभोजजभ लिखु गाउॉ कामयऩाधरकारे देहामको 
धनमभािरी फनाएको छ । 

ऩरयच्छेद १ 

प्रायम्ब 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्बः (१) मस धनमभािरीको नाभ " लिखु गाउॉ कामयऩाधरकाको धनर्यम िा आदेश य 
अधधकायऩत्रको प्रभार्ीकयर् (कामयविधध) धनमभािरी, २०७४ यहेको छ । 

 (२) मो धनमभािरी तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 
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२. ऩरयबाषाः विषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस धनमभािरीभाः- 

 (क) "अध्मऺ' बन्नारे गाउॉ कामयऩाधरकाको अध्मऺ सम्झन ुऩछय । 

 (ख) "उऩाध्मऺ' बन्नारे गाउॉ कामयऩाधरकाको उऩाध्मऺ सम्झन ुऩछय । 

 (ग) "कामयऩाधरका" बन्नारे सॊविधानको धाया २१५ फभोजजभ गठठत लिखु गाउॉ कामयऩाधरका सम्झनऩुछय 
। 

 (घ) "कामयकायी अधधकृत" बन्नारे गाउॉ कामयऩाधरकाको कामयकायी अधधकृत सम्झन ुऩछय। 

 (ङ) "गाउॉऩाधरका" बन्नारे सॊविधान फभोजजभको गाउॉऩाधरका सम्झन ुऩछय । 

 (च) "प्रभाजर्क प्रधत" बन्नारे धनर्यम िा आदेश य अधधकायऩत्र प्रभाजर्त गने अधधकायीरे हस्ताऺय गयेको 
सक्कर प्रधत सम्झन ुऩछय । 

 (छ) "धरखत िा कागज" बन्नारे देहामका विषमसॉग सम्फजन्धत धनर्यम िा आदेश िा तत्सम्फन्धी 
अधधकायऩत्रसॉग सम्फजन्धत धरखत िा कागज सम्झन ुऩछय,- 

  (१) गाउॉ कामयऩाधरकारे फनाएको नीधत, धनमभ, धनदेजशका, कामयविधध, 
  (२) गाउॉ  कामयऩाधरकारे जायी गयेको आदेश, 
  (३) गाउॉ कामयऩाधरकाद्वाया ऩारयत प्रस्ताि, 
  (४) गाउॉ कामयऩाधरकारे जायी गयेको अधधकायऩत्र, 
  (५) गाउॉ कामयऩाधरकारे गयेको धनर्यम 

  (६) गाउॉ कामयऩाधरकाफाट धनमजुि हनुे ऩदको धनमजुिऩत्र, सरुिा तथा अिकाश ऩत्र 

  (७) गाउॉ कामयऩाधरकारे जायी गयेको सूचना तथा धसजयना गयेको तथ्माङ्क िा अधबरेख सम्फन्धी धरखत 
िा कागजात 

  (८) प्रचधरत कानून फभोजजभ प्रभार्ीकयर् गनुय ऩने अन्म धरखत िा कागजात 

 (ज) "सबा" बन्नारे सॊविधानको धाया २२२ फभोजजभको गाउॉसबा सम्झन ुऩछय । 

 (झ) "सॊविधान" बन्नारे नऩेारको सॊविधानराई सम्झन ुऩछय । 

 (ञ) "सूचना तथा अधबरेख केन्र" बन्नारे गाउॉऩाधरका अन्तगयत स्थाऩना बएको धनमभ ११ फभोजजभको 
सूचना तथा अधबरेख केन्र सम्झन ुऩछय । 

 

ऩरयच्छेद २ 

धरखत िा कागजातको प्रभार्ीकयर् कामयविधध 

३. धनमभको प्रभार्ीकयर् कामयविधधः (१) कामयऩाधरकारे फनाएको धनमभ कामयऩाधरकाको फैठकफाट स्िीकृत 
बएऩधछ अध्मऺरे प्रभार्ीकयर् गनेछ । 

 (२) अध्मऺरे उऩधनमभ (१) फभोजजभ प्रभार्ीकयर् गदाय नेऩारी कागजभा तमाय गरयएको धनमभको 
कम्तीभा चाय प्रधतभा धभधत सभेत उल्रेख गयी हस्ताऺय गनुयऩनेछ य त्मस्तो प्रभाजर्क प्रधतभध्मे एक एक 
प्रधत देहाम फभोजजभको धनकामभा ऩठाउनऩुनेछः- 

  (क) कामयकायी अधधकृतको सजचिारमभा, 
  (ख) सूचना तथा अधबरेख केन्रभा, 
  (ग) सॊघको सॊघीम भाधभरा हेने भन्त्रारमभा, 
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  (घ) प्रदेशको गाउॉऩाधरका हेने धनकाम (भन्त्रारम िा विबाग) भा, 
 (३) सूचना तथा अधबरेख केन्ररे उऩधनमभ (२) फभोजजभ प्रभार्ीकयर् बएका धनमभ प्रकाशन गयी 

गाउॉऩाधरकाका सफै िडा कामायरमभा ऩन्र ठदनधबत्र ऩठाउनऩुनेछ । 

 (४) मस धनमभ फभोजजभ प्रभार्ीकयर् बएको धनमभ कामयकायी अधधकृतरे सियसाधायर्को जानकायीको 
राधग साियजधनक गने व्मिस्था धभराउन ुऩनेछ । 

४. नीधत, धनदेजशका तथा कामयविधधको प्रभार्ीकयर्ः (१) कामयऩाधरकारे फनाएको नीधत, धनदेजशका तथा 
कामयविधध कामयकायी अधधकृतरे तीन प्रधतभा हस्ताऺय गयी प्रभार्ीकयर् गनुय ऩनेछ । 

 (२) उऩधनमभ (१) फभोजजभ प्रभार्ीकयर् बएको प्रभार्ीक प्रधतभध्मे एक प्रधत  कामयकायी अधधकृतको 
सजचिारमभा, एक प्रधत कामायन्िमन गने सम्फजन्धत धनकामभा य अको प्रधत सूचना तथा अधबरेख केन्रभा 
ऩठाई कामायन्िमन तथा अधबरेखफद्ध गनुय ऩनेछ । 

 (३) सूचना तथा अधबरेख केन्ररे उऩधनमभ (१) फभोजजभ प्रभार्ीकयर् बएका नीधत, धनदेजशका तथा 
कामयविधध सफै िडा कामयरमभा ऩठाउन ुऩनेछ । 

 (४) मस धनमभ फभोजजभ प्रभार्ीकयर् बएको नीधत, धनदेजशका तथा कामयविधध कामयकायी अधधकृतरे 
सियसाधायर्को जानकायीको राधग साियजधनक गने व्मिस्था धभराउन ुऩनेछ । 

५. कामयऩाधरकाको धनर्यम तथा प्रस्तािको प्रभार्ीकयर्ः (१)कामयऩाधरकाको फैठकभा ऩेश हनुे प्रस्ताि य 
फैठकको धनर्यम कामयकायी अधधकृतरे प्रभाजर्त गनेछ । 

 (२) उऩधनमभ (१) फभोजजभ प्रभार्ीकयर् बएका धनर्यम तथा प्रस्ताि सूचना तथा अधबरेख केन्ररे 
सयुजऺत तियरे सॊग्रह गयी याख्नऩुनेछ । 

   (३) उपमि्ि (१) बिोमिि प्रियमि  मििण्  कय्णकयरी ऄमिकृ ले कय्यणन्व्ि गिे सम्बमन्ि  मिकय् वय ऄमिकयरीलयई 
पठयई त््स् ो मििण्  सरुमि  रयखिपुिेछ । 

 (४) मस धनमभ फभोजजभ प्रभार्ीकयर् बएको धनर्यम कामयकायी अधधकृतरे सियसाधायर्को जानकायीको 
राधग साियजधनक गने व्मिस्था धभराउन ुऩनेछ । 

६.आदेश िा अधधकायऩत्रको प्रभार्ीकयर्  

(१)सॊविधान िा अन्म प्रचधरत काननु फभोजजभ कामयऩाधरकाफाट जायी हनुे अदेश िा अधधकाय ऩत्रको 
प्रभाजर्कयर् अध्मऺरे गनेछ ।  

(२) उऩधनभमभ (१) िभोजजभ प्रभाजर्कयर् बएको आदेश िा अधधकाय ऩत्रको प्रभार्ीत प्रधत भध्मे १ प्रधत 
कामायन्िमन गने सम्फजन्धत धनकाम िा अधधकायीराइय य अकोप्रधत सूचना तथा अधबरेख केन्रभा ऩठाइ 
अधबरेख दताय गनुय ऩनेछ ।  

(३) मस धनभम फभोजजभ प्रभार्ीकयर् बएको आदेश िा अधधकाय ऩत्र कामयकायी अधधकृतरे सियसाधायर्को 
जानकायीको राधग साियजधनक गने व्मिस्था धभराउनऩुनेछ।  

७.न्मावमक सधभधतको धनर्यम िा आदेशको प्रभार्ीकयर्ः (१) न्मावमक सधभधतको धनर्यम िा आदेश उि 
सधभधतका सॊमोजक य सफै सदस्मरे प्रभाजर्त गनेछन ्। 

 (२) न्मावमक सधभधतका धनर्यम िा आदेशको प्रभाजर्क प्रधत कामयकायी अधधकृत िा धनजरे तोकेको 
सम्फजन्धत शाखाको कभयचायीरे सॊयऺर् गनेछ । 
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 (३) मस धनमभ फभोजजभ बएको धनर्यम िा आदेशको नक्कर धरन चाहेभा सयोकायिारा व्मजि िा 
सॊस्थाराई कामयकायी अधधकृत िा धनजरे तोकेको कभयचायीरे नक्कर प्रधत प्रभाजर्त गयी उऩरब्ध गयाउन ु
ऩनेछ । 

८. सूचना िा तथ्माङ्क प्रभार्ीकयर्ः (१) स्थानीमस्तयको सूचना तथा तथ्माङ्क, स्िीकृत िावषयक कामयिभ, 
मोजना तथा फजेट एिॊ कामयमोजनाको प्रभार्ीकयर् कामयकायी अधधकृतरे गनेछ । 

 (२) गाउॉऩाधरकाभा यहेको सूचना िा तथ्माङ्क कसैरे भाग गयेभा अधबरेखभा जनाई सम्फजन्धत शाखा 
प्रभखुरे प्रभाजर्त गयी उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

 (३) मस धनमभ फभोजजभ कुनै सूचना, तथ्माङ्क िा धरखत िा कागजात नेऩार सयकाय िा प्रदेश सयकायरे 
भाग गयेभा त्मस्तो सूचना, तथ्माङ्क िा धरखत िा कागजात कामयकायी अधधकृतरे प्रभाजर्त गयी उऩरब्ध 
गयाउन ुऩनेछ । 

९. अन्म धरखत िा कागजातको प्रभार्ीकयर्ः (१) धनमभ ३,४,५,६,७ य ८ भा रेजखएदेजख फाहेक 
गाउॉऩाधरकासॉग सम्फजन्धत अन्म धरखत  कागजातको प्रभार्ीकयर् गदाय कामयऩाधरकाफाट बएका िा जायी 
बएका धरखत िा कागजातको प्रभार्ीकयर् कामयकायी अधधकृतफाट हनुेछ । 

 (२)उऩधनमभ(१)भा जनुसकैु कुया  रेजखएको बए ताऩधन कुनै खास धरखत िा कागजात प्रभार्ीकयर्का 
राधग गाउॉऩाधरकाको कानूनफभोजजभ कुनै खास अधधकायी तोवकएको यहेछ बने त्मस्तो धरखत िा 
कागजात त्मस्तो अधधकायीफाट प्रभार्ीकयर् हनुेछ । 

१०. कामयऩाधरकाफाट हनु ेधनमजुि, सरुिा तथा अिकाशको प्रभार्ीकयर्ः (१) कामयऩाधरकाफाट धनमजुि हनु े
ऩदको धनमजुिऩत्र, सरुिा तथा अिकाश ऩत्रको प्रभार्ीकयर् कामयकायी अधधकृतफाट हनुेछ । 

 (२) गाउॉऩाधरकाको विधबन्न सेिाको अधधकृत िा सो सयहको ऩद य स्थामी धनमजुि हनुे अन्म ऩदभा 
कामयकायी अधधकृतरे प्रभार्ीकयर् गयी धनमजुिऩत्र ठदनेछ । 

 (३) गाउॉऩाधरकाको विऻ सेिा िा कयायभा धनमिु हनुे ऩदभा कामयकायी अधधकृत िा धनजरे अजततमायी 
ठदएको सम्फजन्धत शाखा प्रभखुरे प्रभार्ीकयर् गयी धनमजुिऩत्र ठदनेछ । 

 (४) मस धनमभभा रेजखएदेजख फाहेक गाउॉऩाधरकाको कानून फभोजजभ धनमजुि हनुे अन्म ऩदको धनमजुि 
कामयकायी अधधकृत िा धनजरे तोकेको अधधकायीद्वाया प्रभार्ीकयर् हनुेछ । 

 (५) मस धनमभ फभोजजभको प्रभार्ीक प्रधत कामयकायी अधधकृतरे सयुजऺत याख्न ुिा याख्न रगाउन ुऩनेछ 
। 

 

ऩरयच्छेद ३ 

सूचना तथा अधबरेख व्मिस्थाऩन सम्फन्धभा 
११. सूचना तथा अधबरेख केन्र यहनःे (१) गाउॉ कामयऩाधरकाफाट हनुे धनर्यम, आदेश रगामतका धरखत िा 

कागजातको प्रभार्ीत प्रधत रगामतका सूचना तथा अधबरेख व्मिस्थाऩन गनय गाउॉ कामयऩाधरकाभा एक 
सूचना तथा अधबरेख केन्र यहनेछ । 

 (२) उऩधनमभ (१) फभोजजभको सूचना तथा अधबरेख केन्र मस धनमभ फभोजजभ प्रभार्ीकयर् बएका 
धरखत िा कागजातको सक्कर प्रभार्ीक प्रधत सयुजऺतसाथ याख्नऩुनेछ । 
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 (३)उऩधनमभ (१) फभोजजभ सूचना तथा अधबरेख केन्ररे मस धनमभ फभोजजभ प्रभार्ीकयर् बएका 
भहत्िऩूर्य धरखत िा कागजातको भाइिो वपल्भ तमाय गयी याख्नऩुनेछ । 

 (४) उऩधनमभ (१)  फभोजजभको सूचना तथा अधबरेख केन्ररे धरखत िा कागजातको धसरधसरेिाय 
रुऩभा सॊग्रह गयी अधबरेख याख्नऩुनेछ । 

१२. अधबरेख व्मिजस्थत गयी याख्न ु ऩनेः (१) मस धनमभ फभोजजभ प्रभार्ीकयर् बएको धरखत िा 
कागजातको गाउॉ कामयऩाधरकाको सम्फजन्धत विषमगत शाखा िा सूचना तथा अधबरेख केन्ररे 
सयुजऺतसाथ अधबरेखिद्ध गयी याख्नऩुनेछ । 

 (२) उऩधनमभ (१) फभोजजभ अधबरेख यातदा विद्यतुीम प्रधत सभेत सयुजऺत गयी याख्न ुऩनेछ । 

१३. साियजधनक गनुयऩनेः मस धनमभभा जनुसकैु कुया रेजखएको बए ताऩधन प्रचधरत कानूनरे गोप्म याख्नऩुने 
धरखत िा कागजात बनी तोके फाहेकका अन्म सफै धरखत िा कागजात सियसाधायर्को जानकायीको 
राधग सूचना तथा अधबरेख केन्ररे साियजधनक रुऩभा प्रकाशन गनुय ऩनेछ । 

ऩरयच्छेद ४ 

विविध 

१४. अन्म प्रचधरत कानून फभोजजभ प्रभार्ीकयर् हनु े विषमभा असय नऩनेः कुनै धनर्यम िा आदेश 
प्रभार्ीकयर् सम्फन्धभा प्रचधरत नेऩार कानूनभा छुटै्ट व्मिस्था बएकोभा त्मस्तो विषमभा मस धनमभभा 
रेजखएको कुनै कुयारे असय ऩाने छैन । 

१५. कामयविधध फनाउन सकनःे मस धनमभको उदे्दश्म कामायन्िमन गनय कामयऩाधरकारे आिश्मक कामयविधध 
फनाउन सकनेछ । 

१६. फचाऊः मस अजघ स्थानीम धनकामफाट प्रचधरत कानून फभोजजभ बए गयेका धनर्यम िा आदेश िा 
तत्सम्फन्धी अधधकायऩत्रको प्रभार्ीकयर् मस धनमभ फभोजजभ बए गयेको भाधननेछ । 

 

 

आऻारे, 
सधभय बट्टयाई 

प्रभखु प्रशासकयम अधधकृत 
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