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भहाफ ुगाॉउऩालरका रेखा सलभलत सॊचारन सम्फन्धी कामयविलध, २०७९ 

प्रस्तािना् 

भहाफ ु गाउॉऩालरकाको शासन व्मिस्थाराई थऩ जनभखु, सेिाभखुख, जनउत्तयदामी य ऩायदशी तलु्माई विखत्तम सशुासन 
कामभ गयाउने उद्देश्म स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा २२ भा गाउॉसबारे लनमभािरी फनाई आफ्नो 
कामयप्रणारीराई व्मिखस्थत गनय कुनै सदस्मको सॊमोजकत्िभा रेखा सलभलत गठन गनय सक्ने प्रािधान यहे िभोखजभ रेखा 
सलभलतको काभकायिाहीराई सवु्मिखस्थत, भमायददत,  लभतव्ममी य अनशुालसत रुऩभा सॊचारन गनुय िान्छनीम बएकोरे 
भहाफ ुगाउॉऩालरकाको  गाउॉसबाफाट मो कामयविलध फनाई राग ुगरयएको छ । 

बाग — १ 

प्रायखम्बक  
 

१ सॊखऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मो लनमभािरीको नाभ रेखा सलभलतको कामय सॊचारन लनमभािरी, २०७९ 
यहेको छ । (२) लनमभािरी मो तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ ।  

२. ऩरयबाषा् 

१) “गाउॉऩालरका” बन्नारे भहाफ ुगाउॉऩालरका सम्झन ुऩछय ।  

२) “लनमभािरी” बन्नारे रेखा सलभलतको कामय सॊचारन लनमभािरी, २०७९ राई सम्झन ुऩदयछ ।  

३) कामायरम बन्नारे भहाफ ुगाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम य ६ िडा कामायरमहरु सभेत सम्झनऩुदयछ  

४) “सलभलत” बन्नारे भहाफ ुगाउॉ सबाफाट गदठत रेखा सलभलतराई जनाउॉछ । 

५) “अध्मऺ” बन्नारे भहाफ ुगाउॉ कामयऩालरकाको अध्मऺराई सम्झन ुऩछय ।  

६) “उऩाध्मऺ” बन्नारे भहाफ ुगाउॉ कामयऩालरकाको उऩप्रभखुराई सम्झन ुऩछय ।  

७) “प्रभखु प्रशासवकम अलधकृत” बन्नारे भहाफ ुगाउॉ कामयऩालरकाको प्रभखु प्रशासवकम अलधकृतराई 
सम्झन ुऩछय ।  

८) “कामयऩालरका” बन्नारे गाउॉ कामयऩालरकाराई सम्झन ुऩछय । 

९) “गाउॉ सबा” बन्नारे सॊविधानको धाया २२३ को उऩधाया १ फभोखजभको भहाफ ुगाउॉऩालरकाको गाउॉ 
सबाराई सम्झन ुऩछय । 

१०) “ऩदालधकायी” बन्नारे गाउॉ कामयऩालरकाको अध्मऺ, उऩाध्मऺ, िडाअध्मऺ तथा कामयऩालरकाका अन्म 
सदस्म सम्झन ुऩछय ।  

११) “मोजना” बन्नारे आमोजना तथा कामयक्रभ सभेतराई जनाउॉछ । 
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१२) “िडा” बन्नारे भहाफ ुगाउॉऩालरकाका ७ िडा सम्झन ुऩछय । 

१३) “िडा सलभलत” बन्नारे नऩेारको सॊविधानको धाया २२३ को उऩधाया ४ फभोखजभको िडा सलभलत 
सम्झन ुऩछय । 

१४) “सॊविधान” बन्नारे नेऩारको सॊविधान सम्झन ुऩछय ।  

१५) “गाउॉऩालरकाको शाखा, उऩशाखा, य ईकाइ” बन्नारे गाउॉऩालरकाको प्रशासलनक सॊगठनात्भक स्िरुऩ 
अनूरुऩ स्थाऩना गयीएका शाखाहरु, उऩशाखाहरु, य इकाइहरुराई सम्झन ुऩदयछ ।  

१६) “याजश्व” बन्नारे गाउॉऩालरकारे कानून फभोखजभ सॊकरन गनय ऩाउने कय, दस्तूय, शलु्क, भहसूर य सो 
िाऩतको जरयिानाराई जनाउॉछ सो शब्दरे जनसहबालगता फाऩतको यकभ सयकायी तथा अन्म 
लनकामको ऋण तथा अनदुान फाऩत प्राप्त यकभ सभेतराई जनाउॉछ ।  

१७) “फावषयक फजेट” बन्नारे गाउॉऩालरकाको लनशतय, शसतय, विखत्तम साभालनकयण अनदुान य आन्तरयक 
आमराई सभेत सम्झन ुऩदयछ  

१८) “फावषयक फजेट तथा कामयक्रभ” बन्नारे कामयक्रभका खशषयकहरु तथा अनभुालनत फजेट सवहतको 
विियणराई सम्झन ुऩदयछ । 

१९) “फेरुज”ु बन्नारे कामयक्रभ य फजेट अनसुाय कामय सम्ऩन्न नबएय पयक ऩनय गएको अफस्थाराई 
सम्झन ुऩदयछ ।  

२०) “आलथयक अलनमलभतता” बन्नारे आलथयक लनमभानसुाय काभ सम्ऩन्न नबएको अफस्थाराई जनाउॉछ  

२१) “रेखाऩयीऺण” बन्नारे कामयक्रभ य फजेट अनसुाय कामय सम्ऩन्न बए नबएको तथा लनमभ सॊगत छ 
छैन बनेय गरयने ऩयीऺण सम्झन ुऩदयछ । 

 

बाग – २ 

रेखा सलभलत गठन 

 

३. रेखा सलभलत गठन् १) गाउॉऩालरकाको शासन ब्मफस्थाराई थऩ जनभखुख, सेिाभखुख, जनउत्तयदामी य 
ऩायदशॉ तलु्माई विखत्तम सशुासन कामभ गयाउने प्रभखु उदे्दश्मका साथ गाउॉसबािाट देहाम िभोखजभको 
रेखा सलभलत गठन गरयनछे । 

क) गाउॉ सबा सदस्मका रुऩभा यहेका कामयऩालरका सदस्महरु भध्मे १ जना   –सॊमोजक 

ख) गाउॉ सबाको सदस्म भध्मेफाट दईु जना            –सदस्म 
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२) गाउॉऩालरकाको आन्तरयक रेखाऩरयऺण शाखाका प्रभखुरे रेखा सलभलतको सखचिका रुऩभा काभ गने 
छन ्। लनजको अनऩुखस्थलतभा प्रभखु प्रशासवकम अलधकृतरे तोकेको अलधकृतरे सखचिको रुऩभा कामय 
गनेछ ।  

३) सलभलतको िैठकभा सलभलतका सॊमोजकरे गाउॉ कामयऩालरका अध्मऺ, उऩाध्मऺ य प्रभखु प्रशासकीम 
अलधकृत रगामत आिश्मकता अनसुाय विषमगत सॊमोजक य गाउॉऩालरकाका विषमगत शाखा प्रभखुराई 
आभखन्ित गनय सक्नेछ । 

 ४) सलभलतको ऩदािलध गठन बएका लभलतरे २ िषय ६ भवहना हनुेछ तय गाउॉ सबारे ऩरयितयन गनय 
आिश्मक नठानेभा सलभलतरे स्ित् लनयन्तयता ऩाउनछे ।  

 

बाग–३ 

रेखा सलभलतको काभ, कतयब्म य अलधकाय 
 

४. रेखा सलभलतको काभ, कतयब्म य अलधकाय् (१) लनमभ ३ िभोखजक गठन हनुे रेखा सलभलतरे देहामका 
विषमभा अध्ममन गरय कामयऩालरकाराई याम सझुाि य गाउॉसबा सभऺ प्रलतिेदन ऩेश गनेछ । 

क) कामयऩालरकाराई याम सझुाि ददने विषमहरु 

 १) िावषयक िजेटरे अनभुान गये िभोखजभको श्रोत ऩरयचारन तथा यकभ सॊकरन रक्ष्म िभोखजभ 
चौभालसक प्रगती बए िा नबएको य नबएको अिस्थाभा रक्ष्म प्राप्तीका विषमभा आिश्मक सल्राह 
सझुाि ।  

२) िावषयक िजेटभा उल्रेखखत कामयक्रभ चौभालसक रक्ष्म िभोखजभ सॊचारन बए नबएको य रक्ष्म ऩूया 
गनय तत्कार लरन ुऩने यणनीलतका सम्िन्धभा ।  

३) कामयऩालरकाफाट गाउॉऩालरकाको याजस्ि तथा श्रोत ऩरयचारन सम्िन्धभा बए गयेको लनणयमको 
कामायन्िमन अिस्थाको विश्लषेण गदै सो सम्िन्धभा कुनै सझुाि ददन ुऩने बएभा सो सम्िन्धभा सझुाि 
ददने ।  

४) कामयऩालरकाको कामायरमभा बए गयेका कामयभा विखत्तम सशुासन कामभ गयाउन आिश्मक सझुाि 
प्रदान गने । 

 ५) ऩेश्की, िेरुजूको अिस्था विश्लषेण गदै सो को पछ्र्मौटका रालग आिश्मक यणनीलतक सझुाि प्रदान  
गने । 
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 ६) गाउॉ कामयऩालरका कामायरमफाट बए गयेका आम्दानी य खचयका विलबन्न विषम भध्मे सलभलतरे आलथयक 
अलनमलभतता बएको गनुासो आएको िा आिश्मक ठानेका िा गाउॉ कामयऩालरकाफाट अनयुोध बएका 
विषमभा बए गयेका गलतविलधको नभनुा रेखा ऩरयऺण गरय कामयऩालरकाराई सझुाि प्रदान गने ।  

७) गाउॉऩालरकाको आन्तरयक रेखाऩयीऺकको चौभालसक प्रलतिेदन भालथ सलभऺा गने ।  

८) गाउॉऩालरकाका विलबन्न िडा कामायरम य शाखािाट बए गयेका गलतविलधको अध्ममन गदै सो 
सम्िन्धभा विखत्तम सशुासन कामभ गयाउन आिश्मक सझुाि प्रदान गने । 

९) विखत्तम सशुासनका विषमभा कामायऩालरकारे सझुाि भागेका विषमभा आिश्मक ऩयाभशय ददने । 

 ख) गाउॉसबा सभऺ प्रलतिेदन ऩेश गने विषमहरु  

१)  गाउॉसबािाट स्िीकृत िावषयक फजेटरे अनभुान गये फभोखजभको काभ बएको िा नबएको फायेभा 
लरखखत प्रलतिेदन य सझुाफहरु सभेत सबाभा ऩेश गनुय ऩने छ ।  

२)  गाउॉ सबािाट स्िीकृत अनभुालनत स्रोत ऩरयचारन तथा यकभ सङ्करन बए िा नबएको फायेभा कायण 
सवहतको प्रलतिेदन तमाय गने ।  

ग) गाउॉऩालरकारे तमाय गयेको फावषयक फजेटभा उखल्रखखत कामयक्रभ सञ्चारन बए िा नबएको, 

घ) रेखाऩयीऺणफाट औल्माइएका फेरुज ुतथा आलथयक अलनमलभतताका सम्फन्धभा त्मस्तो फेरुज ुय आलथयक 
अलनमलभतताराई लनमलभत एिॊ असरु पछ्र्मौट गनय आिश्मक काभ कायफाही गये िा नगयेको विषमभा 
स्ऩष्टता ल्माउने ।  

ङ) िडा कामायरमफाट सॊचालरत कामयक्रभहरुको फायेभा िडा अनसुाय स्रोत ऩरयचारन तथा यकभ सङ्करन 
बए िा नबएको फायेभा कायण सवहतको प्रलतिेदन तमाय गने य कुन िडा के कायणरे को बन्दा 
ऩछालड ऩयेको बने्न सभेत प्रलतिेदन तमाय गने  

च) सलभलतरे कामयऩालरकाराई ददएका सझुािहरु य सोको कामायन्िमन अिस्थाका िायेभा ।  

३) उऩलनमभ (१) फभोखजभको प्रलतिेदन तमाय गदाय रेखा सलभलतरे आिश्मकता अनसुाय गाउॉऩालरका 
लबिका उद्यभी, ब्माऩायी तथा स्थानीम फवुिजीिीराई आिश्मकताको आधायभा छरपरभा आभन्िण 
गनय सक्नेछ । 

४) उऩलनमभ (१) फभोखजभ प्रलतिेदन तमाय गने क्रभभा रेखा सलभलतरे भाग गये फभोखजभको कागजात 
गाउॉऩालरकाभा यहेका सफै शाखा य उऩशाखाहरुरे उऩरब्ध गयाउन ु ऩनेछ य आभन्िण बएको 
अफस्थाभा रेखा सलभलतभा उऩखस्थत बई आफ्नो याम सल्राह य सझुाि लरखखत य भौखखक रुऩभा ददन ु
सम्फखन्धत सफैको कतयब्म हनुेछ  

५. रेखा सलभलतको फैठक सम्फन्धी ब्मफस्था य सवुिधा्  
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१) सलभलतको िैठक कम्तीभा चाय भवहनाभा एक ऩटक िस्नेछ ।  

२) रेखा सलभलतको फैठकभा बाग लरए फाऩत रेखा सलभलतका सदस्म य आभन्िीत ऩदालधकायीरे 
कामयऩालरकाका सदस्मरे ऩाए सयह फैठक बत्ता ऩाउनेछन ्। अन्म विषमगत सलभलतको फैठकको सेिा 
सवुिध मसै िभोखजभ हनुेछ ।   

३) रेखा सलभलतरे आफ्नो िावषयक कामयतालरका फनाई गाउॉसबाफाट स्िीकृत गयाई कामायन्िमन गयाउन ु
ऩनेछ । 

बाग–४ 

रेखा सलभलतका आचायसॊवहताहरु 

६. रेखा सलभलतका सॊमोजक य सदस्महरुरे गनय हनु ेय नहनु ेसाभान्म आचाय सॊवहताहरु लनम्नानसुाय यहनछे  

१) स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐनको भान्मता लसिान्त विऩरयत साियजलनक िक्तव्म ददन नहनुे ।  
२) स्थानीम शासन य सॊविधानको लसिान्त तथा नीलतको विऩरयत हनुे गयी स्थानीम तहको स्िामत्तताराई 

अनादय गने कुनै काभ गनय नहनु,े  

३) गाउॉिालसप्रलतको उत्तयदावमत्िराई अखस्िकाय गनय नहनु,े  

४) गाउॉऩालरका य साझेदाय सॊघ सॊस्थासॊगको कानून फभोखजभको सम्फन्धभा खरर ऩने जस्ता कुनै रेख, 

सभाचाय, बाषण, िक्तव्म प्रकाशन िा प्रशायण गनुय िा गयाउन ु हुॉदैन । तय मस कुयारे कुनै 
जनप्रलतलनलधराई उल्रेखखत लफषमभा अनसुन्धानभरुक कुनै रेख यचना प्रकाखशत गनय योक रगाएको 
भालनने छैन । 

५) गाउॉऩालरकाका साधन श्रोतको दरुुऩमोग गनय नहनुे  
६) प्रचलरत ऐन, लनमभरे तोकेको खजम्भेिायीको प्रबािकायी कामायन्िमन गनुय गयाउन ुऩने,  

७) याजनीलतक आस्था एिॊ साभाखजक बेदबािरे फढािा ऩाउने व्मिहाय गनय नहनुे,  
८) कामयखजम्भेिायी प्रदान गदाय बेदबाि गनय नहनुे  
९) कसैको स्िालबभान य अखस्तत्िभा आॉच आउने व्मिहाय गनय नहनुे, 
१०) विद्यभान साभाखजक भान्मता विरुिका आचयण गनय नहनुे तथा रैवगिकक सभानताभा आॉच आउने 

व्मिहाय गनय नहनुे ।  
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बाग–५ 

विविध 

७. प्रचलरत कानून िभोखजभ हनुे्   

मस लनमभािरीभा उल्रेख बएका प्रािधानहरु मसै लनमभािरी िभोखजभ हनुे य मसभा उल्रेख नबएको 
हकभा प्रचलरत कानून िभोखजभ हनुेछ ।  

 मस लनमभािरी िभोखजभ सलभलतरे आऩूmराई प्राप्त अलधकाय भातहतको सदस्म िा अलधकायीराई 
प्रत्मामोजन गनय सक्नेछ । 

 सलभलतको य सॊमोजकको छाऩ प्रमोग गयी कामय गनय गयाउन सक्नेछ ।  

८ सलभलतको अलबरेख् १) सलभलतरे आऩूmरे सम्ऩादन गयेका कामयको अलबरेख दरुुस्त याख्न ुऩनेछ ।  

२) सलभलतरे आऩm्नो कामयऺ ेि लबिको कुनै काभ कायिाहीका प्रकृलत य विषमको गाखम्बमयताराई 
दृवष्टगत गयी गोप्म याख्न ुऩने अलबरेख साियजलनक गनुय हदैुन ।  

३) सलभलतभा बएको छरपर, लनणयम य काभकायिाहीसॊग सम्िखन्धत अलबरेख सलभलतको सखचिभापय त 
सखचिारमभा व्मिखस्थत गयी याख्न ुऩनेछ । त्मस्तो लनणयम िा अलबरेख सॊमोजकको अनभुलत विना 
सखचिारम फावहय रैजान सवकने छैन ।  

९. िाधा अड्काउ पुकाउ्  

मस लनमभािरी कामायन्िमनभा कुनै िाधा अड्चन आएभा नगयसबाको लनणयम िभोखजभ हनुेछ ।  

१०. सॊशोधन तथा खायेजी्  

मो लनमभािरीको सॊशोधन िा कुनै लनमभ खायेजी गनुय ऩयेभा गाउॉसबाराई ऩूणय अलधकाय हनुेछ । 

 

 

            


