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भाग - २ 

                                             चिचिला गाउँपाचलका 

सञ्िार खिच सञ्िालन कायचचिचि, २०७७ 
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सञ्िार खिच सञ्िालन कायचचिचि, २०७७ 

प्रस्तािनााः  

मिमिलय गयउँपयमलकय  थय अन् गग कय शयखय कय्यगल्हरुिय कय्गर  किगियरीहरुलयई 

सञ्ियर खिग सञ्ियलन गनगकय लयमग कयननु मनियगण गनग वयञ्छनी् भएकयले मिमिलय 

गयउँपयमलकयको प्रशयसकी् कय्गमवमि मन्मि  गने ऐन, २०७५ को दफय ३ बिोमिि 

मिमिलय गयउँकय्गपयमलकयले “मिमिलय गयउँपयमलकयको सञ्ियर खिग सञ्ियलन 

कय्गमवमि,२०७७” बनयएको छ ।  

 

पररच्छेद – १ 

प्रारचभभक 

 

१. सचंिप्त नाम र प्रारभभाः (१) ्स कय्गमविीको नयि “मिमिलय गयउँपयमलकयको 

सञ्ियर खिग सञ्ियलन कय्गमवमि,२०७७” रहकेो छ । 

(२) ्ो कय्गमवमि  मिम  २०७७\०६\०१ ग े दमेख प्रयरम्भ हुनेछ ।  

२. पररभाषा र व्याखयााः मवष् वय प्रसंगले अको अथग नलयगेिय ्स कय्गमविीियः 

(क) “गयउँपयमलकय” भन्नयले मिमिलय गयउँपयमलकय 

सम्झनपुदगछ । 

(ख) “गयउँकय्गपयमलकय” भन्नयले मिमिलय 

गयउँकय्गपयमलकय सम्झन ुपदगछ । 

(ग)  “प्रिखु प्रशयसकी् अमिकृ ” भन्नयले ्स 

गयउँकय्गपयमलकयको कय्यगल्को प्रिखु 

प्रशयसकी् अमिकृ  सम्झनपुदगछ । 
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(घ) “किगियरी” भन्नयले ्स मिमिलय गयउँपयमलकय 

अन् रग  कय्गर  किगियरी सम्झन ुपदगछ । 

(ङ) “शयखय प्रिखु” भन्नयले गयउँकय्गपयमलकयको कुनै 

शयखयकय प्रिखु शयखयको ने तृ्व गने मिम्िेवयर 

किगियरी सम्झन ुपदगछ। 

(ि) “वडय समिव” भन्नयले गयउँकय्गपयमलकयको वडयिय 

कय्गर  किगियरी सम्झन ुपदगछ । 

 

३. कायचचिचि लागू हुने िेत्राः-  गयउँपयमलकय कय्यगल् र सो अन् रग  कय्यगल्हरुिय 

कय्गर  किगियरीहरुलयई कय्ग भुमिकयको आियरिय औमित्् पषु्टी हुने गरी कय्यगल् 

प्र्ोिनकय लयमग सञ्ियर खिग गरे बयप  सञ्ियर खिग ियमसक रुपिय सम्बमन्ि  

किगियरीको िोबयईल नम्बरिय सञ्ियर खिग भकु्तयनी गने गरी ्ो कय्गमवमि 

कय्गपयमलकयले मिम  २०७७\०६\०१ ग े दमेख लयग ुहुनछे । 

 

४. सञ्िार खिच सञ्िालनका लाचग चितरणको व्यिस्थााः- 

 

क्र.स. कायाचलय/िाखा रकम कैचियत 

१. प्रिखु प्रशयसकी् अमिकृ  १०००।-  

२. लेखय प्रिखु, स्वयस््् शयखय प्रिुख, सिूनय 

प्रमवमि शयखय प्रिखु 

१०००।-  

३. अन्् शयखय प्रिखु ५००।-  

४. वडय समिव ५००।-  
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५. स्वयस््् िौकी / इकयई प्रिखु ५००।-  

६. कय्यगल्कय प्रयमवमिक ५००।-  

७. वडय प्रयमवमिक ५००।-  

 

५. कायचचििीको व्याखया, सिंोिन तथा अनुसिूी थपघटाः ्स कय्गमवमिको 

आवश््क व््यख्य,संशोिन  थय अनसुिूी थपघट गयउँकय्गपयमलकयले गनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गाउँ कायचपाचलकाको कायाचलयबाट मुचित । मूल्य रु ५।- 


