
 

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

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड: ५                                          संख्या :६                    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 6 

सानीभरी गाउँपाधलका रािश्व परामशय सधमधतको कायय सञ्चालन 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 संचालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहको कर तथा गैरकर 

रािश्व पररचालन सम्बन्धी नीधत तथा कानूनको तिजयमा, संसोधन, पररमाियन र पररपालनाका 
सम्बन्धमा आिश्यक परामशय प्रदान गने उद्देश्यले गठन हजने गाउपाधलका रािश्व परामशय 
सधमधत कायय संचालन काययविधधको पररभावित काम, कतयव्य र जिम्मेिारीहरुलाई 
प्रभािकारी र पररणाममजिी बनाउन िान्छनीय भएकोले सोही ऐनको दफा ६५ (४) को 
अधधनमा रही सानीभेरी गाउँ काययपाधलकाले ऐनको दफा १०२ (२) बमोजिम यो रािश्व 



परामशय सधमधतको काययसंचालन काययविधध, २०७८ काययपाधलका बैठकले स्िीकृत गरेको 
छ ।  

पररच्छेद १ 

प्रारजम्भक 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भाः  

(१) यो काययविधधको नाम: सानीभेरी गाउँपाधलका रािश्व परामशय सधमधत कायय संचालन 
काययविधध २०७७ रहने छ। 

(२) यो काययविधध गाउँ काययपाधलकाले जस्िकृत गरेको धमधत देजि लागज हजनेछ ।  

२. पररभािााः धबिय िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यो काययविधधमााः 
(क) “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ लाई सम्झनज पदयछ । 

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

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

(ग)  “सधमधत” भन्नाले ऐनको दफा ६५ बमोजिम गठन हजने स्थानीय रािश्व सधमधतलाई 
सम्झनज पदयछ । 

(घ)  “संयोिक” भन्नाले स्थानीय रािश्व सधमधतको संयोिकलाई सम्झनज पदयछ । 

(ङ)  “सदस्य” भन्नाले सधमधतका सदस्यहरुलाई सम्झनज पदयछ । 

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

पररच्छेद २ 

रािश्व परामशय सधमधतको काययक्षते्र 

३. सधमधतको काययक्षेत्राः (१) सधमधतको कायय क्षेत्र ऐनको दफा ६५ उपदफा २ मा 
उल्लेजित कामका अधतररक्त देहाय बमोजिम हजनेछाः 
 (क) गाउँपाधलकाको रािश्व सम्बन्धी नीधत तथा कानूनको तिजयमा, संसोधन, पररमाियन 
र सोको      पररपालनाका सम्बन्धमा गाउँपाधलकालाई आिश्यक परामशय प्रदान 
गने, 

 (ि) रािश्वको श्रोत, दायरा र दर समेतको धबश्लिेण गरी आगामी आधथयक बियमा 
प्राप्त हजन सक्ने    रािश्वको अनजमान गने, 



 (ग) रािश्वका दर र क्षेत्र लगायका आधारमा आन्तररक आयको धबश्लिेण र अनजमान 
गने, 

(घ) स्थानीय उद्योग र व्यिसाय प्रियद्धन र रोिगारी सिृनामा योगदान ददने वकधसमको 
कर नीधतको सम्बन्धमा गाउँपाधलकालाई परामशय ददने, 

 (ङ) कर रािश्व तथा गैरकर रािश्व, सेिा शजल्क, दस्तजर आदीको दर सम्बन्धमा 
गाउँपाधलकालाई परामशय ददने, 

 (च) गाउँपाधलकाको रािश्व प्रशासन सजधारका लाधग अन्य परामशय ददने, 

 (छ) गाउँपाधलकाको आन्तररक रािश्व अधभबवृद्ध तथा सजधारको लाधग रािश्व आधार, 

दर, दायरा, रािश्व आधारहरुको मूल्यांकन, रािश्व सम्बन्धी संरचना, िनशजक्त, क्षमता 
धबकास, प्रविधध उपयोग, धनयधमत अनजगमन, रािश्व पररचालनको अिस्थाको आिधधक 
सधमक्षा, मूल्यांकनको आधारमा गाउँ काययपाधलकालाई नीधतगत तथा काययगत 
पषृ्ठपोिण सवहत सजझाि ददने, 

 (ि) गाउँपाधलकाको आन्तररक रािश्व अधभबवृद्ध तथा सजधारका लाधग रािश्व सजधार 
कायययोिना तिजयमा, कायययोिनाको प्रभािकारी कायायन्ियन, रािश्व पररचालनलाई 
प्रभािकारी र लाभ लागतको धबश्लेिणको आधारमा िाह्य प्राविधधक तथा 
व्यिस्थापकीय सेिा धलने सम्बन्धी नीधतगत र प्रिन्धकीय व्यिस्थापनका लाधग 
गाउँपाधलकालाई पषृ्ठपोिण सवहत राय सजझाि ददने,  

 (झ) गाउँपाधलकाले तोके बमोजिम अन्य काम ।  

पररच्छेदाः ३ 

सधमधतका पदाधधकारीहरुको काम, कतयव्य र जिम्मेिारी 
४. संयोिकको काम, कतयव्य र जिम्मेिारीाः (१) रािश्व परामशय सधमधतको संयोिकको 

मजख्य भ जधमका देहाय अनजसार रहनेछ ।  

(क) सधमधतको बैंठकको अध्यक्षता गने, 

(ि) गाउँपाधलकालाई रािश्व पररचालनका सम्बन्धमा अध्यक्ष र काययपाधलकासँग 
आिश्यक परामशय गने, 

(ग) सधमधतको बैंठकको धमधत तथा समय तोक्ने,  

(घ) बैठकको सम्भावित काययसूची तय गने, 



(ङ) रािश्वसँग सम्बजन्धत धनकाय िा व्यजक्तहरुसँग आिश्यक समन्व्य गने, 

(च)  सधमधतको काययक्षेत्रधभत्र पने सम्पूणय काययहरुको प्रभािकारी काययसम्पादनको 
लाधग नेततृ्ि प्रदान गने, 

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

५. सदस्यहरुको काम, कतयव्य र जिम्मेिारीाः (१) सधमधतका सदस्यहरुको मजख्य भ जधमका 
देहाय अनजसार हजनेछ । 

(क)  संयोिकले डाकेको बैंठकमा उपजस्थत भै गाउँपाधलकाको रािश्व क्षेत्रमा 
सजधार गनजयपने धबियमा सजझाि तथा धारणा राख्न,े   

(ि)  सधमधतमा आफज ले प्रधतधनधधत्ि गरेको क्षेत्रबाट गाउँपाधलकाले रािश्व क्षेत्रमा 
अिलम्बन गनजयपने नीधत तथा काययक्रममा आिश्यक सजझाि ददने, 

(ग)  स्िीकृत रािश्वका दर र दायरा बमोजिम कर संकलनको लाधग आिश्यक 
सहजिकरण गने,     

(घ)  सधमधतले तोकेका अन्य कायय गने । 

६. सदस्य सजचिको काम, कतयव्य र जिम्मेिारीाः (१) स्थानीय रािश्व परामशय सधमधतको 
सदस्य सजचिको मजख्य भ जधमका देहाय अनजसार रहनेछ । 

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

(ि)  संयोिकसँग समन्िय गरी बैठकको काययसूची तयार गने, प्रस्ताि तयार 
गने र सदस्यहरुलाई पत्राचार गने, 

(ग) रािश्वसँग सम्बजन्धत विियहरुमा आिश्यक सूचना तथा तथ्याङ्कहरुको संकलन, 

विश्लिेण गरी सधमधतको बैठकमा पेश गने, 

(घ) गाउँपाधलकाको रािश्व सजधार कायययोिना तयार पाने काममा सहजिकरण गने,  

(ङ) गाउपाधलकाको रािश्व सजधार कायययोिना बमोजिम आगामी आ.ि.को लाधग रािश्व 
आधार, दर र दायरा, मूल्यांकन िस्ता पक्षहरुको विश्लिेण गरी काययपाधलकालाई 
आधथयक विधयेक तयार पानय सहयोग गने, 

(च) सधमधतको िावियक प्रधतिेदन तयार गने,  



(छ) रािश्व प्रशासन सजधारका लाधग काययक्रमहरु तिजयमा गरी सधमधतको िैठकमा 
प्रस्तजत गने,  

(ि) सधमधतले तोकेका अन्य कायय गने ।  

पररच्छेद ४ 

सधमधतको बैंठक समयताधलका, सम्भावित काययसूची तथा बैठक सम्बन्धी काययविधध 

७. सधमधतको बैठक (१) सामान्यतया सधमधतको धनयधमत िैठक एक आधथयक बियमा 
न्यजनतम ६ पटक िस्नेछ, तर सधमधतले आिश्यक ठानेमा सो भन्दा िवि पटक िैठक 
िस्न िाधा माधनने छैन । बैंठक संख्या र समय ताधलका देहाय अनजसार हजनेछ ।  

िैठक 
संख्या 

बैंठकको सम्भावित समय 
ताधलका 

बैंठकको सम्भावित काययसूची 

पवहलो 
िैठक 

श्रािण मसान्त धभत्र काययविधधको दफा ८ मा उल्लेि भए 
बमोजिम 

दोश्रो िैठक पौि १५ धभत्र काययविधधको दफा ९ मा उल्लेि भए 
बमोजिम 

तेस्रो िैठक फागजन १५ धभत्र काययविधधको दफा १० मा उल्लेि भए 
बमोजिम 

चौथो िैठक िैसाि मसान्त धभत्र काययविधधको दफा ११ मा उल्लेि भए 
बमोजिम 

पाँचौ िैठक आिाि ५ गते धभत्र काययविधधको दफा १२ मा उल्लेि भए 
बमोजिम 

८. पवहलो बैठक र सम्भावित काययसूचीाः (१) नयाँ आ.ि.सजरु भएपधछ सधमधतको पवहलो 
िैठक बस्नेछ, पवहलो बैठकको सम्भावित काययसूचीहरु देहाय अनजसार हजनेछन:् 

(क) चालज आ.ि.को लाधग स्िीकृत िावियक नीधत, काययक्रम तथा ििेट मध्ये रािश्व 
संकलन तफय को नीधत, काययक्रम तथा बिेटको प्रभािकारी कायायन्ियनको 
काययताधलका बनाउने,  

(ि) रािश्व संकलनलाई प्रभािकारी बनाउन आिश्यक व्यिस्थापकीय प्रबन्ध िस्तै 
रािश्व शािाको संस्थागत क्षमता धबश्लेिणको आधारमा संरचनागत सजधार, मानिीय 



तथा प्रविधधगत क्षमता धबकास कायययोिना र लागत अनजमान तयार गरी 
कायायन्ियनका लाधग काययपाधलकालाई धसफाररस गने, 

(ग) चालज आ.ि.को लाधग स्िीकृत बावियक रािश्व लक्ष्यलाई चौमाधसक रुमा धबभािन 
गरी चौमाधसक लक्ष्य धनधायरण गने, रािश्व रािश्व प्रशासनमा संलग्न कमयचारीहरुका 
लाधग प्रोत्साहन काययक्रम तयार गरी जस्िकृतीका लाधग गाउ काययपाधलकामा पेश 
गने,  

(घ) चालज आ.ि.को जस्िकृत रािश्व नीधत तथा काययक्रम अन्तगयत करदाता जशक्षा 
काययक्रमहरुको चौमाधसक काययताधलका तयार गने,  

(ङ)  स्िीकृत रािश्व नीधत, लक्ष्य, काययक्रम, रणनीधत  र सो को कायायन्ियनको क्रममा 
चौमाधसक रुपमा गररने अनजगमन कायययोिना तिजयमा गने र रािश्वसंग सम्बजन्धत 
संघ तथा प्रादेजशक कायायलय धनकायहरुसंग समन्िय गने, 

(च)  रािश्व परामशय सधमधत, शािा र कमयचारीको क्षमता अधभबवृद्ध सम्बन्धी व्यिस्था, 
(छ) सधमधतले आिश्यक ठानेका अन्य विियहरु ।   

९. सधमधतको दोश्रो बैठक र सम्भावित काययसूचीाः (१) सदस्य सजचिले संयोिकको 
परामशयमा दोश्रो बैठक बोलाउनज पनेछ । दोश्रो बैठकको लाधग सम्भावित 
काययसूचीहरु देहाय अनजसार हजनेछाः 

(क) चालज आ.ि.को पवहलो ६ मवहना अिधधको आन्तररक तथा िाह्य रािश्व पररचालन 
सम्बन्धी अधयिावियक सधमक्षा, 

(ि) रािश्व संकलनलाई प्रभाकारी बनाउन कर प्रशासनमा सजधार, कर जशक्षा काययक्रम 
संचालन, स्ियम ्कर घोिणा काययलाई प्रोत्साहन िस्ता गधतविधधहरुको संचालन, 

अनजगमन, समन्िय र सहजिकरण, 

(ग) आगामी आ.ि.का लाधग रािश्व प्रक्षेपणका लाधग आधार सूचकहरुको धबश्लेिण 

(घ) आगामी आ.ि.को लाधग गाउँपाधलकाको आय अनजमान प्रक्षेपणको लाधग आिश्यक 
आधारभतू सूचना तथ्यांक संकलन सम्बन्धमा,  

(ङ) चालज आ.ि.को रािश्व नीधत, काययक्रम तथा पररयोिनाहरुको पषृ्ठभमूीमा आगामी 
आ.ि.को रािश्व प्रक्षेपणको प्रारजम्भक िाका तयारी  



(च) आगामी आ.ि.को लाधग रािश्व प्रक्षेपण सवहतको रािश्व अध्ययन प्रधतिेदन तयार 
गरी काययपाधलकामा पेश गने, 

(छ) चालज आ.ि.को पवहलो ६ मवहलनाको अिधधमा पररचालन भएको आन्तररक तथा 
िाह्य आय समेतको आधारमा संशोधधत अनजमानत र आगामी आ.ि.को प्रारजम्भक 
अनजमान गरी दफा ६७ बमोजिमको बिेट तथा काययक्रम तिजयमा, 

(ि) आगामी आ.ि.को लाधग आन्तररक आय संकलनको लाधग ठेक्का िन्दोिस्ती सम्बन्धी 
काययको योिना तिजयमा, 

(झ) सधमधतले आिश्यक ठानेका अन्य विियहरु ।   

१०. सधमधतको तेश्रो बैठक र सम्भावित काययसूचीाः (१) सदस्य सजचिलले संयोिकको 
परामशयमा तेस्रो िैठक िोलाउनज पनेछ । तेस्रो िैठकको लाधग सम्भावित काययसूचीहरु 
देहाय अनजसार हजनेछाः 
(क) चालज आ.ि.को पवहलो ८ मवहना अिधधको आन्तररक तथा िाह्य रािश्व पररचालन 

सम्बन्धी अधयिावियक सधमक्षा, 
(ङ) आगामी आ.ि.मा रािश्व संकलनलाई प्रभािकारी बनाउन आिश्यक नीधत, कानजन, 

बिेट तथा काययक्रम तिजयमा गरी स्िीकृतीका लाधग बिेट तथा काययक्रम तिजयमा 
सधमधत माफय त काययपाधलकामा पेश गने,  

(च) सधमधतले आिश्यक ठानेका अन्य विियहरु ।   

 ११. सधमधतको चौथो बैठक र सम्भावित काययसूचीाः(१) सदस्य सजचिले संयोिकको 
परामशयमा चौथो िैठक िोलाउनज पनेछ । चौथो िैठकको लाधग सम्भावित 
काययसूचीहरु देहाय अनजसार हजनेछाः 
(क) चालज आ.ि.को चैत्र मसान्तसम्मको आन्तररक रािश्व संकलनको सधमक्षा र 

बाँकी अिधधमा उठ्न सक्ने रकमको अनजमानको आधारमा आगामी आ.ि.को 
लाधग गाउँपाधलकामा प्राप्त हजने आन्तररक आय वििरण दफा ६६ बमोजिमको 
श्रोत अनजमान तथा बिेट सीमा धनधायरण सधमधतलाई उपलब्ध गराउने,  

(ि) आगामी आ.ि.को लाधग आन्तररक आय संकलनको लाधग ठेक्का िन्दोिस्ती 
सम्बन्धी काययको योिना कायायन्ियन, 

(च) गाउँपाधलकाले तोकेका तथा सधमधतले आिश्यक ठानेका अन्य विियहरु ।   



१२. सधमधतको पाँचौ बैठक र सम्भावित काययसूचीाः (१) सदस्य सजचिले संयोिकको 
परामशयमा पाँचौ िैठक िोलाउनज पनेछ । पाँचौ िैठकको लाधग सम्भावित 
काययसूचीहरु देहाय अनजसार हजनेछाः 

(क) चालज आ.ि.को िेष्ठ मसान्तसम्मको आन्तररक तथा िाह्य रािश्व पररचालनको 
अिस्थाको सधमक्षा र बाँकी अिधधमा उठ्न सक्ने अनजमानको आधारमा आगामी 
आ.ि.को मा पररचालन हजने कूल रािश्वको अजन्तम वििरण काययपाधलकालाई 
उपलब्ध गराउने,  

(ि)  गाउँपाधलकाको लाधग रािश्व नीधत, व्यिस्थापकीय प्रबन्ध, संस्थागत क्षमता 
धबकास, धगत क्षमता धबकास कायययोिना र लागत अनजमानको अजन्तम प्रधतिेदन 
जस्िकृधतका लाधग काययपाधलका समक्ष पेश गने,  

(ग)  आगामी आ.ि.को आधथयक विधेयकको तयारी गनय सरोकारलिालाहरुसँग परामशय 
गने र मस्यौदा गरी काययपाधलकालाई परामशय ददने,  

(घ) सधमधतले आिश्यक ठानेका अन्य विियहरु ।   

१३. सधमतको िैठक प्रणालीाः (१) सधमधतको िैठक संचालन प्रणाली देहाय बमोजिम 
हजनेछाः 

(क) सधमधतको िैठक सधमधतका संयोिकले तोकेको धमधत, समय र स्थानमा 
आिश्यकता अनजसार िस्नेछ, 

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

(ग)  सधमधतको िैठकमा आिश्यकता अनजसार धबिय धबज्ञहरुलाई आमजन्त्रत गनय 
सवकनेछ, 

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

(च) सधमधतको िैठकको धनणयय सधमधतको संयोिकबाट प्रमाजणत गररनेछ । 

पररच्छेद ५ 

रािश्व अनजमान प्रक्षपेण र आिधधक सधमक्षा 



१४. रािश्व अनजमान प्रक्षेपणाः (१) सधमधतले प्रत्येक बिय गाउँपाधलकालाई प्राप्त कर तथा 
गैरकर रािश्व अधधकार क्षेत्र, जस्िकृत दर, दायरा, करयोग्य सम्पजि, आम्दानी तथा 
िस्तज र सेिाको प्रचधलत बिारमूल्य, गाउँपाधलकाको रािश्व प्रशासन सयंन्त्र, िनशजक्त, 

प्रविधध क्षमता समेतको धबश्लिेणको आधारमा पररचालन हजन सक्ने कर तथा गैर 
रािश्वको अनजमान प्रक्षेपण अनजसूची १ बमोजिमको िाँचामा तयार गरी 
गाउँकाययपाधलका समक्ष पेश गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रस्तजत गररने रािश्व अनजमान प्रक्षेपण तयार गदाय विगत 
३ आ.ि.अनजमान र यथाथय आयको सधमक्षा, धबश्लेिणको आधारमा आगामी ३ 
आ.ि.को लाधग गररएको अनजमान प्रक्षेपण, लक्ष्य, रणनीधत र काययक्रम सवहतको 
रािश्व सजधार कायययोिनालाई आधार मानी प्रक्षेपण गनजय पनेछ । 

(३) सधमधतले आगामी आ.ि.को लाधग रािश्व अनजमान प्रक्षेपण प्रस्तजत गदाय कर तथा 
गैरकर जशियक अन्तगयतको आन्तररक आय, िाह्य आयका साथै गाउँपाधलकाले 
अिलम्बन गने नीधत, काययक्रम र आयोिना पररयोिनाको लाधग आिश्यक पने 
श्रोत अनजमानको आधारमा न्यजन हजने श्रोत पररचालनका लाधग आन्तररक ऋण 
पररचालन िा धनिी क्षेत्रको श्रोत पररचालन िस्ता िैकजल्पक धबधधहरुको संभाव्य 
श्रोत पररचालन सम्बन्धी िाका समेत धसफाररस गनय सवकनेछ । 

१५. आिधधक सधमक्षााः (१) सधमधतले प्रस्ताि गरेको रािश्व अनजमान प्रक्षेपण, धसफाररस 
गररएको रािश्व नीधत, काययक्रम र गाउँपाधलकाले पाररत गरेको रािश्व लक्ष्य, नीधत, 

काययक्रम अनजसार रािश्व पररचालन भए नभएको सम्बन्धमा आिधधक सधमक्षा गरी 
सम्बजन्धत धनकायलाई नीधतगत तथा व्यिस्थापकीय सजधार एिं धनदेशनको लाधग 
कायायपाधलकालाई सजझाि ददन सक्नेछ । 

(२) सधमधतले उपदफा (१) बमोजिम काययपाधलकालाई ददएको सजझाि कायायन्ियन 
गने जिम्मेिारी गाउँ काययपाधलकाको हजनेछ । 

१६. उपसधमधत िा काययदल गठन गनय सवकनेाः (१) सधमधतले गाउँपाधलकाको आन्तररक 
रािश्व अधभबवृद्धका लाधग रािश्वसंग सम्बजन्धत कज नै धबिय िा 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 गाउ काययपाधलकाको धनणयय बमोजिम 
हजनेछ । 

पररच्छेद ६ 

धबधबध 

१७. आिधधक तथा बावियक प्रधतिेदनाः सधमधतले आफनो कायय सम्पादन सम्बन्धी चौमाधसक 
तथा बावियक प्रधतिेदन गाउँ काययपाधलका समक्ष पेश गनेछ । 

१८. अधधकार प्रत्यायोिनाः सधमधत तथा सधमधतको संयोिकले आफज लाई प्राप्त अधधकार 
सदस्य िा अन्य पदाधधकारीमा प्रत्यायोिन गनय सवकनेछ । 

१९. िैठक भिााः सधमधतका पदाधधकारीहरुले काययपाधलकाले तोके बमोजिमको िैठक 
भिा पाउनेछ । 

२०. काययविधधको व्याख्यााः यस काययविधधको अजन्तम व्याख्या गने अधधकार 
गाउँकाययपाधलकामा रहनेछ।  

२१. प्रचधलत कानूनसंग िाजझएमााः यस काययविधधमा लेजिएका कज नै कज रा प्रचधलत 
कानूनसंग िाजझएको िण्डमा िाजझएको हदसम्म प्रचधलत कानून बमोजिम नै हजनेछ 
।  

२२. बचाउ तथा िारेिी:  सानीभेरी गाउँपाधलका ले रािश्व परामशय सम्बजन्ध यस अजघ गरेका 
सम्पजणय काययहरु यसै काययविधध बमोजिम भए गरेको माधननेछ ।    

 

 

आज्ञाले, 

नाम:भूपाल स िं सिष्ट 

प्रमुख प्रशा कीय असिकृत 


