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माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको राजश्व परामर्श सलमलि (कार्श सञ्चािन) कार्शविलि, २०७९ 

प्रस्िािनााः स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ बमोजजम स्थानीर् िहको कर िथा गैरकर राजश्व पररचािन 
सम्बन्िी नीलि िथा कानूनको िजुशमा, संसोिन, पररमाजशन र पररपािनाका सम्बन्िमा आिश्र्क परामर्श प्रदान 
गने उदे्दश्र्िे गठन हनुे स्थानीर् राजश्व परामर्श सलमलि कार्श संचािन कार्शविलिको अभािमा कानूनद्वारा 
पररभाविि काम, किशव्र् र जजम्मेिारीहरुिाई प्रभािकारी र पररणाममखुी बनाउन िाञ्छनीर् भएकोिे सोही 
ऐनको दफा ६५ (४) को अलिनमा रही गाउँपालिकाको प्रर्ासकीर् कार्शविलि लनर्लमि गने ऐन, २०७४ 
को दफा २ िे ददएको अलिकार प्रर्ोग गरी र्ो राजश्व परामर्श सलमलिको कार्श संचािन कार्शविलि, २०७९ 
िजुशमा गरी कार्ाशन्िर्न गरेको छ ।  

पररच्छ्छेद - १ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) र्ो कार्शविलिको नाम माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाको राजश्व परामर्श सलमलि 
(कार्श संचािन) कार्शविलि, २०७९ रहने छ । 

(२) र्ो कार्शविलि माछापचु्छ्रे गाउँपालिका गाउँ कार्शपालिकािे जस्िकृि गरेको लमलि देजख िाग ु
हनुेछ।  

२. पररभािााः लबिर् िा प्रसंगिे अको अथश निागेमा र्ो कार्शविलिमााः 

(क) “ऐन” भन्नािे स्थानीर् सरकार संचािन ऐन २०७४ िाई सम्झन ुपदशछ । 

(ख) “गाउँपालिका” भन्नािे माछापचु्छ्रे गाउँपालिकािाई सम्झन ुपदशछ । 

(ग) “सलमलि” भन्नािे ऐनको दफा ६५ बमोजजम गठन हनु ेस्थानीर् राजश्व सलमलििाई 
सम्झन ुपदशछ । 

(घ) “संर्ोजक” भन्नािे स्थानीर् राजश्व सलमलिको संर्ोजकिाई सम्झन ुपदशछ । 

(ङ) “सदस्र्” भन्नािे सलमलिका सदस्र्हरुिाई सम्झन ुपदशछ । 

(च) “सदस्य सचिव” भन्नािे सलमलिका सदस्र् सजचििाई सम्झन ुपदशछ । 
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पररच्छ्छेद - २ 

राजश्व परामर्श सलमलिको कार्शिते्र 

३. सलमलिको कार्शिते्राः सलमलिको कार्श िेत्र ऐनको दफा ६५ उपदफा २ मा उल्िेजखि कामका अलिररक्त 
देहार् बमोजजम हनुेछाः 

(क)  गाउँपालिकाको राजश्व सम्बन्िी नीलि िथा कानूनको िजुशमा, संसोिन, पररमाजशन र सोको 
पररपािनाका सम्बन्िमा गाउँपालिकािाई आिश्र्क परामर्श प्रदान गने, 

(ख)  राजश्वको श्रोि, दार्रा र दर समेिको लबश्लिेण गरी आगामी आलथशक बिशमा प्राप्त हनु सक्ने 
राजश्वको अनमुान गने, 

(ग)  राजश्वका दर र िेत्र िगार्का आिारमा आन्िररक आर्को लबश्लिेण र अनमुान गने, 

(घ)  स्थानीर् उद्योग र व्र्िसार् प्रिशद्धन र रोजगारी सृजनामा र्ोगदान ददने वकलसमको कर 
नीलिको सम्बन्िमा गाउँपालिकािाई परामर्श ददने, 

(ङ)  कर राजश्व िथा गैरकर राजश्व, सेिा र्लु्क, दस्िरु आदीको दर सम्बन्िमा गाउँपालिकािाई 
परामर्श ददने, 

(च)  गाउँपालिकाको राजश्व प्रर्ासन सिुारका िालग अन्र् परामर्श ददने, 

(छ)  गाउँपालिकाको आन्िररक राजश्व अलभबवृद्ध िथा सिुारको िालग राजश्व आिार, दर, दार्रा, 
राजश्व आिारहरुको मूल्र्ांकन, राजश्व सम्बन्िी संरचना, जनर्जक्त, िमिा लबकास, प्रविलि 
उपर्ोग, लनर्लमि अनगुमन, राजश्व पररचािनको अिस्थाको आिलिक सलमिा, मूल्र्ांकनको 
आिारमा गाउँ कार्शपालिकािाई नीलिगि िथा कार्शगि पषृ्ठपोिण सवहि सझुाि ददने, 

(ज)  गाउँपालिकाको आन्िररक राजश्व अलभबवृद्ध िथा सिुारका िालग राजश्व सिुार कार्शर्ोजना 
िजुशमा, कार्शर्ोजनाको प्रभािकारी कार्ाशन्िर्न, राजश्व पररचािनिाई प्रभािकारी र िाभ 
िागिको लबश्लिेणको आिारमा िाह्य प्राविलिक िथा व्र्िस्थापकीर् सेिा लिने सम्बन्िी 
नीलिगि र प्रिन्िकीर् व्र्िस्थापनका िालग गाउँपालिकािाई पषृ्ठपोिण सवहि रार् सझुाि 
ददने,  

(झ)  गाउँपालिकािे िोके बमोजजम अन्र् काम ।  
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पररच्छ्छेद - ३ 

सलमलिका पदालिकारीहरुको काम, किशव्र् र जजम्मेिारी 

४. संर्ोजकको काम, किशव्र् र जजम्मेिारीाः राजश्व परामर्श सलमलिको संर्ोजकको मखु्र् भलुमका देहार् 
अनसुार रहनेछ ।  

(क) सलमलिको बैठकको अध्र्ििा गने, 

(ख) गाउँपालिकािाई राजश्व पररचािनका सम्बन्िमा अध्र्ि र कार्शपालिकासँग आिश्र्क 
परामर्श गने, 

(ग) सलमलिको बैठकको लमलि िथा समर् िोक्ने,  
(घ) बैठकको सम्भाविि कार्शसूची िर् गने, 

(ङ) राजश्वसँग सम्बजन्िि लनकार् िा व्र्जक्तहरुसँग आिश्र्क समन्व्र् गने, 

(च) सलमलिको कार्शिेत्रलभत्र पने सम्पूणश कार्शहरुको प्रभािकारी कार्शसम्पादनको िालग नेितृ्ि 
प्रदान गने, 

(छ) अध्र्ि, कार्शपालिका िा सलमलििे िोकेका अन्र् कार्श गने ।   

५. सदस्र्हरुको काम, किशव्र् र जजम्मेिारीाः सलमलिका सदस्र्हरुको मखु्र् भलुमका देहार् अनसुार हनुेछ । 

(क) संर्ोजकिे डाकेको बैठकमा उपजस्थि भै गाउपालिकाको राजश्व िेत्रमा सिुार गनुशपने 
लबिर्मा सझुाि िथा िारणा राख्न,े   

(ख) सलमलिमा आफुिे प्रलिलनलित्ि गरेको िेत्रबाट गाउँपालिकािे राजश्व िेत्रमा अििम्बन 
गनुशपने नीलि िथा कार्शक्रममा आिश्र्क सझुाि ददने, 

(ग) स्िीकृि राजश्वका दर र दार्रा बमोजजम कर संकिनको िालग आिश्र्क सहजजकरण 
गने,    

(घ) सलमलििे िोकेका अन्र् कार्श गने । 

६. सदस्र् सजचिको काम, किशव्र् र जजम्मेिारीाः स्थानीर् राजश्व परामर्श सलमलिको सदस्र् सजचिको मखु्र् 
भलुमका देहार् अनसुार रहनेछ । 

(क) सलमलिको सजचि भई सजचिािर् सञ्चािन सम्बन्िी आिश्र्क जजम्मेिारी लनिाशह गने,  
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(ख) संर्ोजकसँग समन्िर् गरी बैठकको कार्शसूची िर्ार गने, प्रस्िाि िर्ार गने र 
सदस्र्हरुिाई पत्राचार गने,  

(ग) राजश्वसँग सम्बजन्िि वििर्हरुमा आिश्र्क सूचना िथा िथर्ांकहरुको संकिन, विश्लिेण 
गरी सलमलिको बैठकमा पेर् गने, 

(घ) गाउँपालिकाको राजश्व सिुार कार्शर्ोजना िर्ार पाने काममा सहजजकरण गने,  

(ङ) गाउपालिकाको राजश्व सिुार कार्शर्ोजना बमोजजम आगामी आ.ि.को िालग राजश्व आिार, 

दर र दार्रा, मूल्र्ांकन जस्िा पिहरुको विश्लिेण गरी कार्शपालिकािाई आलथशक वििेर्क 
िर्ार पानश सहर्ोग गने, 

(च) सलमलिको िाविशक प्रलििेदन िर्ार गने,  

(छ) राजश्व प्रर्ासन सिुारका िालग कार्शक्रमहरु िजुशमा गरी सलमलिको बैठकमा प्रस्ििु गने,  

(ज) सलमलििे िोकेका अन्र् कार्श गने ।  

 

 

पररच्छ्छेद ४ 

सलमलिको बैठक समर्िालिका, सम्भाविि कार्शसूची िथा बैठक सम्बन्िी कार्शविलि 

७. सलमलिको बैठक: सामान्र्िर्ा सलमलिको लनर्लमि बैठक एक आलथशक ििशमा न्र्नुिम ६ पटक िस्नेछ, 

िर सलमलििे आिश्र्क ठानेमा सो भन्दा िवि पटक बैठक बस्न िािा मालनने छैन । बैठक संख्र्ा र 
समर् िालिका देहार् अनसुार हनुेछ ।  

बैठक संख्र्ा बैठकको सम्भाविि समर् िालिका बैठकको सम्भाविि कार्शसूची 
पवहिो बैठक श्रािण मसान्ि लभत्र कार्शविलिको दफा ८ मा उल्िेख भए बमोजजम 

दोश्रो बैठक मंलसर १५ लभत्र कार्शविलिको दफा ९ मा उल्िेख भए बमोजजम 

िेश्रो बैठक पौि १५ लभत्र कार्शविलिको दफा १० मा उल्िेख भए बमोजजम 

चौंथो बैठक फागनु १५ लभत्र कार्शविलिको दफा ११ मा उल्िेख भए बमोजजम 

पाचँौ बैठक िैसाख मसान्ि लभत्र कार्शविलिको दफा १२ मा उल्िेख भए बमोजजम 

छैठौ बैठक आिाि ५ गिे लभत्र कार्शविलिको दफा १३ मा उल्िेख भए बमोजजम 
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८. पवहिो बैठक र सम्भाविि कार्शसूचीाः नर्ाँ आ.ि.सरुु भएपलछ सलमलिको पवहिो बैठक बस्नेछ, पवहिो 
बैठकको सम्भाविि कार्शसूचीहरु देहार् अनसुार हनुछेाः 

(क) चाि ुआ.ि.को िालग स्िीकृि िाविशक नीलि, कार्शक्रम िथा िजेट मध्रे् राजश्व संकिन 
िफश को नीलि, कार्शक्रम िथा बजेटको प्रभािकारी कार्ाशन्िर्नको कार्शिालिका बनाउने, 

(ख) राजश्व संकिनिाई प्रभािकारी बनाउन आिश्र्क व्र्िस्थापकीर् प्रबन्ि जस्िै राजश्व 
र्ाखाको संस्थागि िमिा लबश्लिेणको आिारमा संरचनागि सिुार, मानिीर् िथा प्रविलिगि 
िमिा लबकास कार्शर्ोजना र िागि अनमुान िर्ार गरी कार्ाशन्िर्नका िालग 
कार्शपालिकािाई लसफाररस गने, 

(ग) चाि ुआ.ि.को िालग स्िीकृि बाविशक राजश्व िक्ष्र्िाई चौमालसक रुपमा विभाजन गरी 
चौमालसक िक्ष्र् लनिाशरण गने, राजश्व राजश्व प्रर्ासनमा संिग्न कमशचारीहरुका िालग 
प्रोत्साहन कार्शक्रम िर्ार गरी जस्िकृिीका िालग गाउँ कार्शपालिकामा पेर् गने,  

(घ) चाि ुआ.ि.को जस्िकृि राजश्व नीलि िथा कार्शक्रम अन्िगशि करदािा जर्िा कार्शक्रमहरुको 
चौमालसक कार्शिालिका िर्ार गने,  

(ङ) जस्िकृि राजश्व नीलि, िक्ष्र्, कार्शक्रम, रणनीलि र सो को कार्ाशन्िर्नको क्रममा चौमालसक 
रुपमा गररने अनगुमन कार्शर्ोजना िजुशमा गने र राजश्वसँग सम्बजन्िि संघीर् िथा प्रादेजर्क 
कार्ाशिर् लनकार्हरुसंग समन्िर् गने, 

(च) राजश्व परामर्श सलमलि, र्ाखा र कमशचारीहरूको िमिा अलभबवृद्ध सम्बन्िी व्र्िस्था, 
(छ) सलमलििे आिश्र्क ठानेका अन्र् वििर्हरु ।   

९. सलमलिको दोश्रो बैठक र सम्भाविि कार्शसूचीाः सदस्र् सजचििे संर्ोजकको परामर्शमा दोश्रो बैठक बोिाउन ु
पनेछ । दोश्रो बैठकको िालग सम्भाविि कार्शसूचीहरु देहार् अनसुार हनुेछाः 

(क) चाि ु आ.ि.मा स्िीकृि कार्शर्ोजना अनसुार पवहिो चौमालसक (श्रािण, भाद्र, असोज र 
कालिशक) अिलिमा भएको प्रगलि सलमिा,  

(ख) सलमिाको लनष्किशको आिारमा दोश्रो चौमालसक अिलिका िालग राजश्व िक्ष्र्, रणनीलि र 
कार्शर्ोजना र कार्शिालिकामा आिश्र्किाको आिारमा पररमाजशन, 

(ग) राजश्व संकिनिाई प्रभाकारी बनाउन कर प्रर्ासनमा सिुार, कर जर्िा कार्शक्रम संचािन, 

स्िर्म ्कर घोिणा कार्शिाई प्रोत्साहन जस्िा गलिविलिहरुको संचािन, अनगुमन, समन्िर् र 
सहजजकरण, 
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(घ) आगामी आ.ि.को िालग गाउँपालिकाको आर् अनमुान प्रिेपणको िालग आिश्र्क आिारभिू 
सूचना िथर्ांक संकिन सम्बन्िमा,  

(ङ) सलमलििे आिश्र्क ठानेका अन्र् वििर्हरु ।   

१०. सलमलिको िेश्रो बैठक र सम्भाविि कार्शसूचीाः सदस्र् सजचििे संर्ोजकको परामर्शमा िेश्रो बैठक 
बोिाउन ुपनेछ । िेश्रो बैठकको िालग सम्भाविि कार्शसूचीहरु देहार् अनसुार हनुेछाः 

(क) चाि ुआ.ि.को पवहिो ६ मवहना अिलिको आन्िररक िथा िाह्य राजश्व पररचािन सम्बन्िी 
अिशिाविशक सलमिा, 

(ख) आगामी आ.ि.का िालग राजश्व प्रिेपणका िालग आिार सूचकहरुको लबश्लिेण 

(ग) चाि ुआ.ि.को राजश्व नीलि, कार्शक्रम िथा पररर्ोजनाहरुको पषृ्ठभमूीमा आगामी आ.ि.को    
राजश्व प्रिेपणको प्रारजम्भक खाका िर्ारी  

(घ) सलमलििे आिश्र्क ठानेका अन्र् वििर्हरु ।   

११. सलमलिको िेश्रो बैठक र सम्भाविि कार्शसूचीाः सदस्र् सजचिििे संर्ोजकको परामर्शमा चौंथो बैठक 
बोिाउन ुपनेछ । चौंथो बैठकको िालग सम्भाविि कार्शसूचीहरु देहार् अनसुार हनुेछाः 

क) चाि ुआ.ि.को पवहिो ६ मवहना अिलिको आन्िररक िथा िाह्य राजश्व पररचािन सम्बन्िी 
अिशिाविशक सलमिा, 

ख) आगामी आ.ि.को िालग राजश्व प्रिेपण सवहिको राजश्व अध्र्र्न प्रलििेदन िर्ार गरी        
कार्शपालिकामा पेर् गने, 

ग) चाि ुआ.ि.को पवहिो ६ मवहिनाको अिलिमा पररचािन भएको आन्िररक िथा िाह्य आर् 
समेिको आिारमा संर्ोलिि अनमुानि र आगामी आ.ि.को प्रारजम्भक अनमुान गरी दफा 
६७ बमोजजमको बजेट िथा कार्शक्रम िजुशमा, 

घ) आगामी आ.ि.को िालग आन्िररक आर् संकिनको िालग ठेक्का िन्दोिस्िी सम्बन्िी कार्शको 
र्ोजना िजुशमा, 

ङ) आगामी आ.ि.मा राजश्व संकिनिाई प्रभािकारी बनाउन आिश्र्क नीलि, काननु, बजेट िथा 
कार्शक्रम िजुशमा गरी स्िीकृिीका िालग बजेट िथा कार्शक्रम िजुशमा सलमलि माफश ि 
कार्शपालिकामा पेर् गने,  

च) सलमलििे आिश्र्क ठानेका अन्र् वििर्हरु ।   
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 १२. सलमलिको पाचँौ बैठक र सम्भाविि कार्शसूचीाः सदस्र् सजचििे संर्ोजकको परामर्शमा पाँचौ िैठक 
िोिाउन ुपनेछ । पाँचौ बैठकको िालग सम्भाविि कार्शसूचीहरु देहार् अनसुार हनुेछाः 

क) चाि ुआ.ि.को चैत्र मसान्िसम्मको आन्िररक राजश्व संकिनको सलमिा र बाँकी अिलिमा 
उठ्न सक्ने रकमको अनमुानको आिारमा आगामी आ.ि.को िालग गाउँपालिकामा प्राप्त 
हनुे आन्िररक आर् वििरण ऐनको दफा ६६ बमोजजमको श्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा 
लनिाशरण सलमलििाई उपिब्ि गराउने,  

ख) आगामी आ.ि.को िालग आन्िररक आर् संकिनको िालग ठेक्का बन्दोिस्िी सम्बन्िी कार्शको 
र्ोजना कार्ाशन्िर्न, 

ग) गाउँपालिकािे िोकेका िथा सलमलििे आिश्र्क ठानेका अन्र् वििर्हरु ।   

१३. सलमलिको छैठौं बैठक र सम्भाविि कार्शसूचीाः सदस्र् सजचििे संर्ोजकको परामर्शमा छैठौ िैठक 
िोिाउन ुपनेछ । छैठौ िैठकको िालग सम्भाविि कार्शसूचीहरु देहार् अनसुार हनुेछाः 

(क) चाि ुआ.ि.को जेष्ठ मसान्िसम्मको आन्िररक िथा िाह्य राजश्व पररचािनको अिस्थाको 
सलमिा र बाँकी अिलिमा उठ्न सक्ने अनमुानको आिारमा आगामी आ.ि.को मा पररचािन 
हनुे कूि राजश्वको अजन्िम वििरण कार्शपालिकािाई उपिब्ि गराउन,े  

(ख) गाउँपालिकाको िालग राजश्व नीलि, व्र्िस्थापकीर् प्रबन्ि, संस्थागि िमिा लबकास, संस्थागि 
िमिा लबकास कार्शर्ोजना र िागि अनमुानको अजन्िम प्रलििेदन जस्िकृलिका िालग 
कार्शपालिका समि पेर् गने,  

(ग) सलमलििे आिश्र्क ठानेका अन्र् वििर्हरु ।   

१४. सलमिको िैठक प्रणािीाः सलमलिको बैठक संचािन प्रणािी देहार् बमोजजम हनुेछाः 

(क) सलमलिको िैठक सलमलिका संर्ोजकिे िोकेको लमलि, समर् र स्थानमा आिश्र्किा अनसुार 
बस्नेछ, 

(ख) सलमलिको िैठकको अध्र्ििा सलमलिको संर्ोजकिे गनेछ र लनजको अनपुजस्थलिमा गाउँ 
कार्शपालिकाका सदस्र्हरुमध्रे्बाट जेष्ठ सदस्र्िे बैठकको अध्र्ििा गनेछ, 

(ग) सलमलिको बैठकमा आिश्र्किा अनसुार लबिर् लबज्ञहरुिाई आमजन्त्रि गनश सवकनेछ, 

(घ) सलमलिको बैठकको लनणशर् सिशसम्मि प्रणािीबाट पाररि हनुेछ र्दी सिशसम्मि हनु नसकेमा 
बहमुि प्रणािीबाट पाररि गररनेछ, 
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(ङ) सलमलिको िैठकको लनणशर् सलमलिको संर्ोजकबाट प्रमाजणि गररनेछ । 

 

पररच्छ्छेद - ५ 

राजश्व अनमुान प्रिपेण र आिलिक सलमिा 

१५. राजश्व अनमुान प्रिपेणाः (१) सलमलििे प्रत्रे्क बिश गाउँपालिकािाई प्राप्त कर िथा गैरकर राजश्व   
अलिकार िेत्र, जस्िकृि दर, दार्रा, करर्ोग्र् सम्पजि, आम्दानी िथा िस्ि ुर सेिाको प्रचलिि बजारमूल्र्, 

गाउँपालिकाको राजश्व प्रर्ासन सरं्न्त्र, जनर्जक्त, प्रविलि िमिा समेिको लबश्लेिणको आिारमा पररचािन 
हनु सक्ने कर िथा गैर राजश्वको अनमुान प्रिेपण अनसूुची १ बमोजजमको िाँचामा िर्ार गरी 
गाउँकार्शपालिका समि परे् गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजजम प्रस्ििु गररने राजश्व अनमुान प्रिेपण िर्ार गदाश विगि ३ आ.ि.अनमुान 
र र्थाथश आर्को सलमिा, लबश्लिेणको आिारमा आगामी ३ आ.ि.को िालग गररएको अनमुान प्रिेपण, 

िक्ष्र्, रणनीलि र कार्शक्रम सवहिको राजश्व सिुार कार्शर्ोजनािाई आिार मानी प्रिेपण गनुश पनेछ । 

(३) सलमलििे आगामी आ.ि.को िालग राजश्व अनमुान प्रिेपण प्रस्ििु गदाश कर िथा गैरकर जर्िशक 
अन्िगशिको आन्िररक आर्, िाह्य आर्का साथै गाउँपालिकािे अििम्बन गने नीलि, कार्शक्रम र 
आर्ोजना पररर्ोजनाको िालग आिश्र्क पने श्रोि अनमुानको आिारमा न्र्नु हनुे श्रोि पररचािनका 
िालग आन्िररक ऋण पररचािन िा लनजी िेत्रको श्रोि पररचािन जस्िा िैकजल्पक लबलिहरुको संभाव्र् 
श्रोि पररचािन सम्बन्िी खाका समेि लसफाररस गनश सवकनेछ । 

१६. आिलिक सलमिााः (१) सलमलििे प्रस्िाि गरेको राजश्व अनमुान प्रिेपण, लसफाररस गररएको राजश्व नीलि, 

कार्शक्रम र गाउँपालिकािे पाररि गरेको राजश्व िक्ष्र्, नीलि, कार्शक्रम अनसुार राजश्व पररचािन भए 
नभएको सम्बन्िमा आिलिक सलमिा गरी सम्बजन्िि लनकार्िाई नीलिगि िथा व्र्िस्थापकीर् सिुार 
एिं लनदेर्नको िालग कार्ाशपालिकािाई सझुाि ददन सक्नेछ । 

(२) सलमलििे उपदफा (१) बमोजजम कार्शपालिकािाई ददएको सझुाि कार्ाशन्िर्न गने जजम्मेिारी 
गाउँ कार्शपालिकाको हनुछे । 
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१७. उपसलमलि िा कार्शदि गठन गनश सवकनेाः (१) सलमलििे गाउँपालिकाको आन्िररक राजश्व अलभिवृद्धका 
िालग राजश्वसँग सम्बजन्िि कुनै लबिर् िा िेत्र सम्बन्िमा अध्र्र्न अनसुन्िान गनश आिश्र्क ठानेमा 
उपसलमलि िा कार्शदि गठन गनश सवकनेछ ।  

(२) र्सरी गठन हनुे उपसलमलि िा कार्शदिको कार्श वििरण, सेिा र्िश सवुििा सम्बन्िी व्र्िस्था 
सलमलिको लसफाररसमा गाउँ कार्शपालिकाको लनणशर् बमोजजम हनुेछ । 

 

पररच्छ्छेद ६ 

लबलबि 

१८. आिलिक िथा बाविशक प्रलििेदनाः सलमलििे आफनो कार्श सम्पादन सम्बन्िी चौमालसक िथा बाविशक 
प्रलििेदन गाउँ कार्शपालिका समि पेर् गनेछ । 

१९. अलिकार प्रत्र्ार्ोजनाः सलमलि िथा सलमलिको संर्ोजकिे आफुिाई प्राप्त अलिकार सदस्र् िा अन्र् 
पदालिकारीमा प्रत्र्ार्ोजन गनश सवकनेछ । 

२०. बैठक भिााः सलमलिका पदालिकारीहरुिे कार्शपालिकािे िोके बमोजजमको बैठक भिा पाउनेछ । 

२१. कार्शविलिको व्र्ाख्र्ााः र्स कार्शविलिको अजन्िम व्र्ाख्र्ा गने अलिकार गाउँकार्शपालिकामा रहनेछ ।  

२२. प्रचलिि कानूनसँग बाजझएमााः र्स कार्शविलिमा िेजखएका कुनै कुरा प्रचलिि कानूनसँग िाझीएको 
खण्डमा िाझीएको हदसम्म प्रचलिि कानून बमोजजम नै हनुेछ ।  

 

कार्शपालिकाबाट स्िीकृि लमलि: २०७९ भाद्र ०२  

प्रमाणीकरण लमलि: २०७९ भाद्र ०६ 

प्रमाणीकरण गने पदालिकारी: लमन बहादरु गरुुङ्ग, अध्र्ि 

 


