
 

सानीभेरी गाउँपालिका, लसम्ली,रुकुम(पलिम),कर्ाािी प्रदेश,नेपाि 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड: ५                                          संख्या :४                     लमलि: २०७८/०३/०६ 

भाग-२ 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेजिए बमोजिमको ऐन 
काययविधध , धनयमािली, मापदण्ड सियसाधारणको िानकारीको लाधग प्रकाशन गररएको। 

संम्बत ्२०७८ सालको काययविधध नं 4 

गाउँपाधलका बिेट तथा काययक्रम तिजयमा सधमधत कायय संचालन काययविधध 
२०७८ 

काययपाधलकाले स्िीकृत गरेको धमधत-
2078/03/02 
अध्यक्षले प्रमाधनकरण गरेको धमधत- 
२०७८/03/06 

रािपत्रमा प्रकासन गरेको धमधत- 
२०७८/03/06 

प्रस्तािनााः 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६७ ले गाउँपाधलकाको उपाध्यक्षको 
संयोिकत्िमा बिेट तथा काययक्रम तिजयमा सधमधतको व्यिस्था (दफा ६७.१) गरी 
सो सधमधतको काम, कतयव्य र अधधकारको व्यिस्था (दफा ६७.२) समेत गरेको छ 
। साथै सोही दफाको उपदफा (३) ले सधमधतको िैठक सम्बन्धी काययविधध सो 



सधमधत आफैले धनधायरण गरेबमोजिम हजने भन्न े प्रािधान को आधारमा बिेट तथा 
काययक्रम तिजयमा सधमधतको काम कारिाहीलाई प्रभािकारी र पररणाममजिी बनाउन 
िान्छनीय भएकोले सानीभेरी गाउँपाधलकाले बिेट तथा काययक्रम तिजयमा सधमधतको 
काययसंचालन काययविधध, २०७७ धनमायणगरी काययपाधलका बैठले स्िीकृत गरी िारी 
गरेको छ ।  

पररच्छेद १ 

प्रारजम्भक 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भाः  

(१)  यो काययविधधको नाम बिेट तथा काययक्रम तिजयमा सधमधत (कायय संचालन) 
काययविधध २०७७ रहने  छ । 

(२)  यो काययविधध सम्बजन्धत सधमधतले जस्िकृत गरेको धमधत देजि लागज हजनेछ 
। 

२. पररभाषााः धबषय िा प्रसंगले अकोअथय नलागेमा यो काययविधधमााः 
(क)  “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ लाई सम्झनज पदयछ 

। 

(ि)  “गाउँपाधलका” भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलकालाई सम्झनज पदयछ । 
(ग) “काययपाधलका” भन्नाले सानीभेरी गाउँका सरकार लाई सम्झनज पदयछ । 

(घ) “अध्यक्ष” भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलकाको अध्यक्ष लाई सम्झनज पदयछ । 

(ङ) “सधमधत” भन्नाले ऐनको दफा ६७ बमोजिम गठन हजने बिेट तथा 
काययक्रम         तिजयमा सधमधतलाई सम्झनज पदयछ । 

(च)  “संयोिक” भन्नाले बिेट तथा काययक्रम तिजयमा सधमधतको संयोिकलाई 
सम्झनज पदयछ । 

(छ)  “पदाधधकारी” भन्नाले सधमधतका सदस्यहरुलाई सम्झनज पदयछ । 

(ि)  “ददग्दशयन” भन्नाले संघीय माधमला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले 
स्थानीय तहलाई सहजिकरण गने उद्देश्यले तयार पारेको स्थानीय 



तहको िावषयक योिना तथा बिेट तिजयमा ददग्दशयन २०७४ पवहलो 
संशोधन लाई सम्झनज पदयछ ।  

(झ) “सदस्य सजचि” भन्नाले सधमधतका सदस्य सजचिलाई सम्झनज पदयछ । 

पररच्छेद २ 

बिेट तथा काययक्रम तिजयमा सधमधतको काययक्षते्र 

३. सधमधतको काययक्षते्राः (१) सधमधतको कायय क्षेत्र ऐनको दफा ६७ उपदफा २ मा 
उल्लेजित कामका अधतररक्त देहाय बमोजिम हजनेछाः 

(क) आिधधक योिना, विषयक्षते्रगत तथा रणनीधतक योिनाको सूचकसगँ तालमेल 
हजने गरी िावषयक योिना तिजयमा गरी काययपाधलकामा पेश गने । 

(ि)  सधमधतले स्थानीय सम्भाव्यता र आिश्यकता अनजसार रणनीधतक, 

विषयक्षेत्रगत विकास योिना तिजयमा गरी पशे गने  

(ग) योिना तिजयमा प्रवक्रया पजरा गरी धनधायररत अिधधमा िावषयक योिना तिजयमा गरी 
काययपाधलकामा पशे गने । 

(घ) िावषयक योिना तिजयमाका देहायबमोजिमका ७ िटा चरण मध्ये क्रमश तेस्रो, 
चौथो र पाँचौ चरणका काययहरु प्रभािकारी रुपमा सम्पादन गने ।   

(१) बिेटको पूिय तयारी 
(२) स्रोत अनजमान तथा बिेट सीमा धनधायरण 

(३) बस्ती तहका योिना छनौट 

(४) िडा तहमा योिना छनौट तथा प्राथधमकीकरण 

(५) बिेट तथा काययक्रम तिजयमा 
(६) काययपाधलकाबाट बिेट तथा काययक्रम स्िीकृधत 

(७) सभाबाट बिेट तथा काययक्रम स्िीकृधत 

(ङ) सहभाधगतामूलक विधधबाट र मापदण्ड िमोजिमको प्राथधमकताका आधारमा 
योिना छनौट गने ।  

(च) वितरणमजिी भन्दा दीघयकालीन महत्िका र िहृत्त योिनाहरु छनौट गने ।  



(छ) िस्ती िा टोलस्तरबाट माग संकलन, प्राथधमकीरण तथा छनौट सम्बन्धी कायय 
गने ।  

(ि) िडास्तमा प्राथधमकता धनधायरण गने गरेको  

(झ) सबै (५ िटा) विषयगत सधमधतहरुलाई कृयाजशल गराई प्राप्त ििेट सीमा 
बमोजिम क्षेत्रगत योिनाहरुको प्राथधमवककरण गरी सधमधतमा पशे गनय 
आिश्यक सहजिकरण गने ।  

(ञ) स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा २४ (३) िमोजिमका प्राथधमकताका 
आधारमा मात्र योिना छनौट र प्राथधमवककरण गने । 

(ट) ऐनको दफा २५ बमोजिम स्थानीय तहसँग समन्िय गरी कायय गनजयपने 
गैरसरकारी संघ संस्था, उपभोक्ता सधमधत, सहकारी संस्था लगायतका सामाजिक 
तथा सामजदावयक संघ संस्थासँग आिश्यक समन्िय गरेर धत संघ संस्थाहरुको 
िावषयक काययक्रम तथा ििेटलाई गाउँपाधलकाको नीधत, काययक्रम र बिेटमा 
समािेश गने ।  

(ठ) योिना प्राथधमकीकरणका विधध र प्रवक्रया पारदशी बाउने । 

(ड) काययपाधलकाले तोकेको अन्य कायय गने ।  

 

 

पररच्छेद ३ 

सधमधतका पदाधधकारीहरुको भ जधमका 
४. सधमधतको संयोिकको भ जधमकााः (१) बिेट तथा काययक्रम तिजयमा सधमधतको 

संयोिकको मजख्य भ जधमका देहाय अनजसार रहनेछ ।  

(क) सधमधतको बैंठकको अध्यक्षता गने, 

(ि) बिेट तथा काययक्रम तिजयमा सम्बन्धमा अध्यक्ष र काययपाधलकासगँ 
आिश्यक परामशय गने, 

(ग) सदस्य सजचिसँगको परामशयमा सधमधतको बैंठकको धमधत तथा समय 
तोक्ने,  

(घ) बैठकको सम्भावित काययसूची तय गने, 



(ङ) विषयगत सधमधतहरुको कृयाजशलताको लाधग आिश्यक समन्व्य गने, 

(च) बिेट तथा काययक्रम तिजयमा सधमधतको काययक्षते्रमा पने सम्पूणय काययहरुको 
प्रभाि कारी काययसम्पादनको लाधग नेततृ्ि प्रदान गने, 

(छ) अध्यक्ष, काययपाधलका िा सधमधतले तोकेका अन्य कायय गने ।   

५. सधमधतका सदस्यहरुको भ जधमकााः (१) बिेट तथा काययक्रम तिजयमा सधमधतका 
सदस्यहरुको मजख्य भ जधमका देहाय अनजसार रहनेछ । 

(क) आफज ले नेततृ्ि धलएको विषयगत सधमधतको संयोिकको हैधसयतमा सधमधतको 
सदस्यको रुपमा बैठकमा सहभाधग हजने,  

(ि) सम्बजन्धत शािाहरुको समन्ियमा आफ्नो विषयगत क्षेत्रको िावषयक नीधत 
तथा काययक्रमको मस्यौदा गरी धसमधतमा पेश गने,  

(ग) आफ्नो विषयगत क्षेत्रको लाधग स्रोत अनजमान तथा बिेट सीमा धनधायरण 
सधमधतबाट प्राप्त बिेट सीमाधभत्र रही िस्ती तथा िडा तहबाट प्राथधमवककरण 
भै आएका आयोिना तथा काययक्रमलाई समायोिन गरी सधमधतको बैठकमा 
पेश गने, 

(घ) आफ्नो विषयगत क्षेत्रमा पने नीधत तथा कानजन तिजयमा गनय आिश्यक नेततृ्ि 
धलने,    

(ङ) स्िीकृत िावषयक नीधत तथा काययक्रम र बिेट मध्ये आफ्नो विषयगत क्षेत्रमा 
परेका नीधत तथा काययक्रम र ििेटको प्रभािकारी कायायन्ियनमा काययपाधलका 
र सम्बजन्धत शािासँग आिश्यक समन्िय गने, 

(च) ददग्दशयन र सधमधतले तोकेका अन्य कायय गने । 

६. सधमधतको सदस्य सजचिको भ जधमकााः (१) बिेट तथा काययक्रम तिजयमा सधमधतको 
सदस्य सजचिको मजख्य भ जधमका देहाय अनजसार रहनेछ । 

(क) सधमधतको सजचि भई सजचिालय सञ्चालन सम्बन्धी आिश्यक जिम्मेिारी धनिायह 
गने,  

(ि) संयोिकसँगको समन्ियमा बैठकको काययसूची तयार गने, प्रस्ताि तयार गने र 
सदस्यहरुलाई पत्राचार गने, 



(ग) विषयगत शािाहरुसगँको समन्ियमा सूचना तथा तथयाँकहरुको संकलन, 

विश्लषेण गरी सधमधतको बैठकमा पेश गने, 

(घ) विषयगत सधमधतहरुबाट प्राप्त क्षेत्रगत िावषयक नीधत तथा काययक्रम र ििेटको 
प्राथधमकतालाई एकधत्रत गरी सधमधतको बैठकमा पशे गने,  

(ङ) सधमधतबाट स्िीकृत बावषयक बिेट तथा काययक्रम काययपाधलकामा पशे गनय 
प्रधतिेदन तयार गने, 

(च) सधमधतको िावषयक प्रधतिेदन तयार गने,  

(छ) ददग्दशय र सधमधतले तोकेका अन्य कायय गने ।  

 

पररच्छेद ४ 

सधमधतको न्यजनतम बैंठक र समयताधलका, बैठकका सम्भावित काययसूची तथा 
बैठक सम्बन्धी काययविधध 

७. सधमधतको बैठक: सधमधतले एक आधथयक िषय (श्रािण देजि आषाढ) धभत्र 
सामान्यतया ४ िटा बैठक गनजयपनेछ । सधमधतको न्यजनतम बैंठक संख्या र समय 
ताधलका देहाय अनजसार हजनेछ ।  

क्र.सं. बैंठक 
संख्या 

बैंठकको सम्भावित 
धमधत 

बैंठकको सम्भावित काययसूची 

१ बैठक 
संख्या १ 

पौष मसान्त भन्दा 
अजघ 

काययविधधको दफा ११ मा उल्लेि 
भए बमोजिम 

२ बैठक 
संख्या २ 

बैशाि १५ गते धभत्र काययविधधको दफा ८ मा उल्लेि 
भए बमोजिम 

३ बैठक 
संख्या ३ 

िेठ २० गते धभत्र काययविधधको दफा ९ मा उल्लेि 
भए बमोजिम 

४ बैंठक 
संख्या ४ 

आषाढ ५ गते धभत्र काययविधधको दफा १० मा उल्लेि 
भए बमोजिम 

 



८. पवहलो बैठकको सम्भावित काययसूची (एिेण्डा): (१) सधमधत संयोिकले सदस्य-
सजचि समेतको परामशयमा िैठकका प्रस्तावित काययसूची तयार गनजयपनेछ । उक्त 
बैठकको सम्भावित काययसूचीहरु देहाय अनजसार हजनसक्ने छन:् 

(क) चालज आ.ि.मा सञ्चाधलत काययक्रम, आयोिनाहरुको प्रगधत सधमक्षाका लाधग 
विषयगत सधमधतबाट प्रधतिेदन तयार गने, 

(ि) श्रोत अनजमान तथा बिेट सीमा धनधायरण सधमधतले तयार गरेको श्रोत अनजमान, 

श्रोत बाँडफाँट, प्राथधमकीकरणका आधार तथा मागयदशयनहरुको पजनरािलोकन 
गने, 

(ग) गाउँपाधलकाको आिधधक योिना तयार भएको भए सो योिनाले इंधगत गरेका 
लक्ष्य, उद्दशे्य, प्राथधमकताका काययक्रम/आयोिनाहरुको पजनरािलोकन गने, 

(घ) गाउँ काययपाधलकामा विषयगत सधमधतहरु गठन नभएको अिस्थामा अध्यक्षको 
परामशयमा विषयगत सधमधतहरु गठन, काम, कतयव्य र अधधकार तोक्नका लाधग 
प्रस्ताि तयारीको लाधग जिम्मेिार पदाधधकारी/कमयचारी तोकी काययपाधलकामा 
छलफल तथा धनणययका लाधग पेश गने,  

(ङ) गाउँपाधलकाको िस्तजजस्थधत वििरण तयार भएको भए िा उपलब्ध तथयाङ्क एिं 
सूचनाका आधारमा विषय क्षेत्रगत िस्तजजस्थधत वििरण तयार गनय सम्बजन्धत 
शािा प्रमजिहरुलाई धनदेशन ददने, 

(च) विषय क्षेत्रगत रुपमा िगीकरण गरी पशे भएका क्षेत्रगत नीधत, काययक्रम, 

आयोिना तथा बिेट सम्बजन्धत विषयगत सधमधतमा छलफल तथा प्रस्तािका 
लाधग पठाउनज पनेछ । 

(छ) िस्ती तथा िडाबाट योिना छनौट तथा प्राथधमकताको लाधग काययताधलका तथा 
जिम्मेिारी तोक्ने र आिश्यक सहजिकरण गने,  

(ि) आिश्यकता अनजसार अन्य । 

(९) दोश्रो बैठकको सम्भावित काययसूची:  

(क) िस्तीस्तर र िडा सधमधतहरुबाट प्राथधमवककरण भै आएका आयोिना तथा 
काययक्रम हरुलाई एकधत्रत गने, 



(ि) एकधत्रत गररएका आयोिना तथा काययक्रमहरुलाई श्रोत अनजमान तथा बिेट 
सीमा धनधायरण सधमधतले ददएको ििेट सीमाधभत्र रािी आयोिना तथा 
काययक्रमको प्राथधमवककरण गरेर पजनाः पेश गनय ददग्दशयनले तोकेको पाँचिटा 
विषयगत सधमधतलाई वििरण उपलब्ध गराउने, 

(ग) विषयगत रुपमा विषयगत सधमधतहरुले प्राथधमकता क्रम अनजसार तयार गरेका 
प्रस्तािहरुलाई सधमधतले ददग्दशयनको अनजसूची ४ (क) र (ि) अनजसार 
एकीकरण गने । यी कायय सम्बजन्धत विषयगत सधमधतका सदस्य-सविचको 
सहयोगमा बिेट तथा काययक्रम तिजयमा सधमधतका सदस्य-सजचिले गने । 

(ग) विषयगत सधमधतले धनधायररत बिेट सीमा धभत्र रही काययक्रम/आयोिनाको 
प्राथधमकी करण, िडागत विभािन, िडास्तरीय र काययपाधलकास्तरीय गौरिका 
आयोिना, बहजिषीय आयोिनाहरुको िगीकरण गनजयपनेछ । (आयोिना 
प्राथधमकीकरणका आधारहरु तथा प्राथधमकता धनधायरण फारम स्थनीय तहको 
िावषयक योिना तथा बिेट तिजयमा ददग्दशयन, २०७४ को अनजसूची ३ (क) र 
(ि) अनजसार तयार गनजयपनेछ । 

(झ) आिश्यकता अनजसार अन्य । 

(१०) तेश्रो बैठकको सम्भावित काययसूची: 
(क) विषयगत सधमधतहरुबाट प्राथधमकता गरी सधमधतमा प्राप्त नीधत, काययक्रम र 

ििेटलाई एकधत्रत गरी प्राथधमवककरण गने,  

(ि) बिेट तथा काययक्रम तिजयमा सधमधतले श्रोत अनजमान तथा बिेट सीमा धनधायरण 
सधमधतको मागयदशयन, रािस्ि परामशय सधमधतको धसफाररश, विषयगत 
सधमधतबाट पशे भएका प्रस्ताि तथा अन्य अध्ययन प्रधतिेदनका आधारमा 
गाउँपाधलकाको आगामी िषयका लाधग विकासका नीधतहरुको मस्यौदा तयार 
गरी िैठकमा छलफल गरी अनजमोदन गने । 

(ग) विषयगत सधमधतहरुले गसैस, सहकारी संस्था, सामाजिक संघ संस्थाहरु तथा 
उपभोक्ता सधमधत, टोल सजधार संस्थाहरुले आफ्नो श्रोतबाट सञ्चालन हजने 
आयोिनाहरु समेत विषयगत योिनाको रुपमा समािेश गने । 



(घ) स्थानीय तहको िावषयक योिना तथा बिेट तिजयमा ददग्दशयन, २०७४ को 
अनजसूची ४ (क) र (ि) अनजसार एवककृत गररएको काययक्रम, आयोिना 
तथा बिेट सधमधतको सदस्य-सजचिले िैठकमा प्रस्तजत गरी छलफलद्वारा 
आिश्यक पररमाियन सवहत अनजमोदन गराउने । 

(ङ)  सधमधतले आगामी आ.ि.को प्रस्तावित नीधत, काययक्रम तथा बिेट तयार 
भएपधछ ददग्दशयनको अनजसूची ५ बमोजिमको ढाँचामा गाउँ काययपाधलकामा 
पेश गनजयपनेछ । 

(च)  सधमधतले प्रस्तावित बिेट तथा काययक्रम गाउँ काययपाधलकामा अनजमोदनका 
लाधग पशे गनजयपनेछ । 

(छ) गाउँसभामा पशे गने आगामी आ.ि.को नीधत तथा काययक्रम र ििेटको पणूय 
वििरण सवहतको प्रधतिेदन तयार गरी काययपाधलकामा पशे गने, 

(ि)  आिश्यकता अनजसार अन्य । 

११. चौथो बैठकको सम्भावित काययसूची: 
(क) चालज आ.ि.को लाधग स्िीकृत िावषयक नीधत तथा काययक्रम र ििेटको 

कायायन्ियनको जस्थतीको सधमक्षा गने, 

(ि) सधमक्षाको आधारमा गाउँसभाको वहउँदे अधधिेशनमा संशोधन गनजयपने नीधत, 

तथा काययक्रम र ििेटलाई विधेयकको रुपमा संशोधन गनय काययपाधलकामा 
प्रस्ताि लैिाने,  

(ग) सम्बजन्धत विषयगत सधमधतहरुसगँको समन्ियमा स्िीकृत िावषयक नीधत 
तथा काययक्रम र ििेट कायायन्ियन गनय आिश्यक पने नीधत, कानजन तथा 
काययविधधहरु तिजयमा गनय आिश्यक कायय गने, 

(घ) आिश्यकता अनजसार अन्य । 

१२. सधमधतको िैठक प्रणालीाः (१) सधमधतको बैठक संचालन प्रणाली देहाय बमोजिम 
हजनेछाः 

(क) सधमधतको बैठक सधमधतका संयोिकले तोकेको धमधत, समय र स्थानमा 
बस्नेछ, 



(ि) सधमधतको िैठकको अध्यक्षता सधमधतको संयोिकले गनेछ र धनिको 
अनजपजस्थधतमा उपजस्थत सदस्यहरुमध्येबाट िेष्ठ सदस्यले गनेछ, 

(ग) सधमधतको िैठकमा आिश्यकता अनजसार काययपाधलकाका सदस्य, शािा 
प्रमजि तथा धबषय धबज्ञहरुलाई आमजन्त्रत गनय सवकनेछ, 

(घ) सधमधतको िैठकको धनणयय सियसम्मत प्रणालीबाट पाररत हजनेछ यदी 
सियसम्मत हजन नसकेमा िहजमत प्रणालीबाट पाररत गररनेछ, 

(ङ) सधमधतको िैठकको धनणयय सधमधतका सदस्य सजचबाट प्रमाजणत गररनेछ । 

पररच्छेदाः ५ 

विविध 

१३. सहयोग गनजयपनेाः (१) गाउँपाधलकाको िावषयक योिना तिजयमा गनय गाउँपाधलका 
स्तरका रािनीधतक दल, बवृिजििी, सामाजिक संघ संस्था, गैर सरकारी संस्था, 
उपभोक्ता सधमधतले सहयोग गनजयपनेछ । 

(२) गाउँपाधलकाको िावषयक योिना तिजयमा गनय बिेट तथा काययक्रम तिजयमा सधमधतले 
सम्बजन्धत विज्ञ तथा परामशयदाता पररचालन गनय सक्नेछ । 

(३) सधमधतले बिेट तथा काययक्रम तिजयमा गने सन्दभयमा अन्य गाउँ काययपाधलका 
िा नगर काययपाधलकाको प्रधतधनधध आमन्त्रण गनय सक्नेछ । 

१४.  बैठक भत्तााः (१) बिेट तथा काययक्रम तिजयमा सधमधत तथा विषयगत सधमधतका 
पदाधधकारीहरुलाई बैंठकमा उपजस्थधत अनजसार धनयमानजसार बैंठक भत्ता उपलब्ध  
गराउन सवकनेछ ।  

(२) सधमधतका पदाधधकारी बाहेक अन्य आमजन्त्रक तथा कमयचारीहरुलाई िैठकमा 
भाग धलएका ददनको आधारमा सधमधतका पदाधधकारीले पाउने दर अनजरुप नै 
प्रदान गररनेछ । 

१५. उपसधमधत िा काययदल गठन गनय सवकनाेः (१) सधमधतले गाउँपाधलकाको योिना 
तिजयमा प्रकृया र बिेट धनमायणसगँ सम्बजन्धत कज नै धबषय िा क्षेत्र सम्बन्धमा 
अध्ययन अनजसन्धान गनय आिश्यक ठानेमा उपसधमधत िा काययदल गठन गनय 
सवकनेछ ।  



(२) यसरी गठन हजने उपसधमधत िा काययदलको कायय वििरण, सेिा शतय सजविधा 
सम्बन्धी व्यिस्था सधमधतको धसफाररसमा गाउँकाययपाधलकाको धनणयय बमोजिम 
हजनेछ । 

१६. बैंठकको धनणयय प्रमाजणकर र अधभलेिाः (१) बिेट तथा काययक्रम तिजयमा सधमधतले  
सधमधतको िैठकहरुको धनणयय संयोिक तथा सदस्य- सजचिकोसंयोिक तथा सदस्य- 
सजचिको दस्तित गराई अधभलेि राख्नज पनेछ । 

(२) विषयगत सधमधतहरुले आ-आफ्ना सधमधतका िैठकहरुका धनणयय तथा 
प्रस्तािहरु संयोिक तथा सदस्य-सजचिबाट प्रमाजणत गराई अधभलेि राख्नज पनेछ 
। 

१७ काययविधधको व्याख्यााः यस काययविधधको अजन्तम व्याख्या गने अधधकार 
गाउँकाययपाधलकामा रहनेछ ।  

१८.  प्रचधलत कानूनसंग िाजझएमा: यस काययविधधमा लेजिएका कज नै कज रा प्रचधलत 
कानूनसंग िाजझएको िण्डमा िाजझएको हदसम्म प्रचधलत कानून बमोजिम नै 
हजनेछ ।  

१९. बचाउ तथा िारेिी  सानीभेरी गाउँपाधलका ले बिेट तथा काययक्रम तिजयमा 
सम्बजन्ध यस अजघ गरेका सम्पजणय काययहरु यसै काययविधध बमोजिम भए गरेको 
माधननेछ ।    

 

 

 

 

आज्ञाले, 

नाम:भूपाल स िं सिष्ट 

प्रमुख प्रशा कीय असिकृत 


