
 

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

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड:१ संख्या:१२ लमलि: २०७४/०५/१५ 

भाग-२ 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेजिए बमोजिमको ऐन सिवसाधारणको 
िानकारीको लागग प्रकाशन गररएको। 

संम्बत ्२०७४ सालको गनयमािली नं.०2 

सानीभेरी गाउँकायवपागलका (कायवसम्पादन) गनयमािली, २०७४ 

;fgLe]/L ufpFkflnsf l;DnL ?s'd -klZrd_ s0ff{nL k|b]z g]kfn  

                                   ufpF;efjf6 kf/lt ldlt M 074/4/२७                                               
k|df0fLs/0f ldlt M 074/05/05 

प्रस्तािनााः 
गाउँ कायवपागलकाबाट गररने कायवलाई व्यिजस्थत गनव नेपालको संविधानको धारा २१८ ले ददएको अगधकार 

प्रयोग गरी सानीभेरी गाउँ कायवपागलकाले गमगत २०७४/०५/०५ को गनणवयानसुार देहायका गनयमहरु बनाएको छ 
। 

पररच्छेद -१ 

प्रारजम्भक 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस गनयमािलीको नाम “सानीभेरी गाउँपागलका गाउँकायवपागलका (कायवसम्पादन) 
गनयमािली, २०७४” रहेको छ । 

(२) यो गनयमािली तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस गनयमािलीमा, 
(क) “गाउँपागलका” भन्नाले सानीभेरी गाउँपागलका सम्झन ुपछव । 



(ि) “कायवपागलका” भन्नाले गाउँ कायवपागलका सम्झन ुपछव । 

(ग) “िडा सगमगत” भन्नाले गाउँपागलकाको िडा सगमगत सम्झन ुपछव । 

(घ) “अध्यि” भन्नाले गाउँ कायवपागलकाको अध्यिलाई सम्झन ुपछव । 

(ङ) “उपाध्यि” भन्नाले गाउँ कायवपागलकाको उपाध्यिलाई सम्झन ुपछव । 

(च) “िडाध्यि” भन्नाले सानीभेरी गाउँपागलकाको िडाको िडा अध्यिलाई सम्झन ुपछव । 

(छ) “अगधकृत” भन्नाले गाउँपागलकाको प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत सम्झन ुपछव । 

(ि) “सदस्य” भन्नाले कायवपागलकाको सदस्य सम्झन ुपछव र सो शब्दले कायवपागलकाको अध्यि, उपाध्यि 
तथा िडाअध्यि समेतलाई िनाउँछ । 

(झ) “सभा” भन्नाले गाउँ सभालाई सम्झनपुछव । 

(ञ) “कायवविभािन गनयमािली” भन्नाले सानीभेरी गाउँपागलकाको कायवविभािन गनयमािली, २०७४ 
सम्झनपुछव । 

(ट) “िडा सजचि” भन्नाले िडा सगमगतको सजचिको कामकाि गनव िवटएको कमवचारी सम्झनपुछव। 

३. कामको फछवयौटाः (१) गाउँ कायवपागलकाको कायवसम्पादन र कामको फछवयौट यस गनयमािलीमा भएको 
व्यिस्था बमोजिम हनुेछ । 

(२) उपगनयम (१) बमोजिमको कामको फछ्र्यौट गदाव तोवकएको अगधकारी िा गनकायबाट गनुवपनेछ 
। 



                              पररच्छेद - २ 

अध्यिबाट कामको फछ्र्यौट 

४. अध्यिले सम्पादन गने कामाः (१) संविधान र अन्य प्रचगलत कानूनको अधीनमा रही गाँउपागलकाको सामान्य 
गनदेशन, गनयन्रण र सञ्चालन गने प्रमिु जिम्मेिारी अध्यिको हनुेछ। 

(२) प्रचगलत काननुमा कायवपागलकाको अध्यिले गने भनी वकटान भएका कामहरु गनि स्ियं िा 
गनिबाट अगधकार प्रत्यायोिन भए बमोजिम सम्पादन हनुेछ । 

(३) उपगनयम (२) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन प्रचगलत कानूनमा अध्यिले गने भनी 
वकटान नभएका कामको सम्बन्धमा कायवपागलकाबाट सम्पादन हनुे कायवको सामान्य रेिदेि, सञ्चालन र 
गनयन्रण गने जिम्मेिारी अध्यिको हनुेछ । 

(४) उपगनयम (१) बमोजिमको जिम्मेिारी परुा गने क्रममा अध्यिले कायवपागलका अन्तरगतका 
गनकायहरुमा प्रचगलत कानून तथा स्िीकृत नीगत तथा गनणवय अनरुुप कायव सञ्चालन भईरहेको छ छैन 
गनरीिण गने, िडा सगमगतहरु बीच समन्िय गने, विषयगत शािा कायावलयहरुलाई गनदेशन ददने र आिश्यकता 
अनसुार कामको प्रगगत वििरण गलने कायव गनव सक्नछे । 

(५) अध्यि कुनै कारणिश उपजस्थत नरहेको अिस्थामा यस गनयमािली बमोजिम अध्यिले गनुवपने 
काम उपाध्यि िा गनिको समेत अनपुजस्थगतमा अध्यिले तोकेको कायवपागलकाको सदस्यले त्यस्तो काम 
सम्पादन गनव सक्नेछ । तर, प्रचगलत काननुमा अन्यथा व्यिस्था भएकोमा सोही व्यबस्था बमोजिम हनुेछ 
। 

(६) कायवपागलकाको कुनै सदस्य अनपुजस्थत भएमा त्यस्तो सदस्यले गनुवपने कामको लागग अध्यिले 
अको सदस्यलाई जिम्मेिारी तोक्न सक्नेछ । 

५. अध्यिले गनणवय गनुवपनेाः (१) सभा र कायवपागलकामा पेश हनुे विषय बाहेक दईु िा दईुभन्दा बढी िडासगमगत 
र विषयगत शािाहरुबीच कुनै विषयमा मतभेद हनु गएमा अध्यिले गरेको गनणवय अजन्तम हनुेछ । 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम मतभेद भएको विषय गनणवयका लागग कायवकारी अगधकृतले अध्यि समि 
पेश गनुवपनेछ । 

(३) सभा िा कायवपागलकामा पेश हनुे विषय बाहेकका सहकायव तथा समन्ियका लागग प्रदेश िा 
संघमा पेश गनुव पने विषयका सम्बन्धमा अध्यिले गरेको गनणवय अजन्तम हनुछे । 

६. अगधकार प्रत्यायोिन गनव सक्नाेः (१) कर लगाउने, कर छुट ददने िा ऋण गलने िस्ता विषय र सभामा पेश 
गनुवपने बाहेकका अन्य विषयमा कायवपागलकाले अध्यि िा उपाध्यि िा सदस्यलाई अगधकार प्रत्यायोिन 
गनव सक्नेछ । 

(२) अध्यिले प्रचगलत कानून बमोजिम आफूलाई प्राप्त अगधकारमध्ये कुनै अगधकार उपाध्यि िा 
सदस्य िा कायवकारी अगधकृत, गबषयगत शािाका प्रमिु िा िडा अध्यिलाई प्रत्यायोिन गनव सक्नेछ । 



(३) उपगनयम (१) र (२) बमोजिम प्रत्यायोजित अगधकारको प्रयोग गरी सम्पादन गररएका कामको 
विषयमा सम्बजन्धत अगधकारीले कायवपागलका समि मागसक रुपमा प्रगगत वििरण पेश गनुव पनेछ । 

(४) आफूलाई प्रत्यायोजित अगधकारको जिम्मेिारीपूिवक प्रयोग गनुव सम्बजन्धत अगधकारीको कतवब्य 
हनुेछ । 

पररच्छेद  ३ 

गाउँ कायवपागलकाबाट कामको फछ्र्यौट 

७. कायवपागलकामा पेश गनुवपने विषयाः (१) अनसूुची१ मा उजललजित विषयहरुको गनणवय गदाव प्रमिु प्रशासकीय 
अगधकृतले अध्यिको गनदेशन अनसुार गाउँ कायवपागलकामा प्रस्ताि पेश गनुव पनेछ । 

(२) उपगनयम (१) मा लेजिएका विषयमध्ये कुनै विषयमा गनयम २१ बमोजिम गदित सगमगतबाट 
गनणवय गलनसक्ने गरी कायवपागलकाले जिम्मेिारी समु्पन सक्नेछ । 

(३) उपगनयम (१) बमोजिम अध्यिले अन्यथा आदेश ददएमा बाहेक गाउँ कायवपागलकाको बैिकमा 
पेश हनुे प्रस्ताि सामान्यतया अनसूुची- २ बमोजिमको ढाँचामा प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतले पेश गनेछ । 

(४) उपगनयम (३) बमोजिमको प्रस्तािमा कुनै शािाको राय समािेश हनु आिश्यक देिेमा प्रमिु 
प्रशासकीय अगधकृतले सम्बजन्धत शािाको राय समेत समािेश गरी पेश गनेछ । 

८. प्रस्ताि साथ संलग्न हनुपुने कागिाताः (१) गनयम ६ को उपगनयम (३) बमोजिम कायवपागलकाको बैिकमा 
गनणवयाथव कुनै विषय पेश गनुवपदाव विषयगत शािा िा िडा सगमगतको कायावलयले सो विषयसँग आिश्यक 
वििरण समािेश गरी प्रस्ताि तयार गरी प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत समि पेश गनुव पनेछ । 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताि र सो साथ पेश भएका कागिातहरु कानूनसम्मत 
छन ्छैनन ्िाँच गरी कानूनसम्मत नभएमा गनयगमत िा कानूनसम्मत बनाउने जिम्मेिारी प्रमिु प्रशासकीय 
अगधकृतको हनुेछ । 

(३) उपगनयम (१) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताि प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतले अध्यिको स्िीकृगत 
गलई प्राथगमकताक्रम समेत गनधावरण गरी गनणवयको लागग कायवपागलकाको बैिकमा पेश गनुव पनेछ। 

९. कायवसूचीको वििरणाः (१) कायवपागलकाको बैिकमा छलफल हनुे विषयको कायवसूची गनयम ८ बमोजिम प्राप्त 
प्रस्तािहरुको आधारमा प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतले अध्यिको गनदेशन बमोजिम तयार गनेछ । 

तर, अध्यिले अन्यथा आदेश ददएकोमा प्रस्तािको रुपमा पेश नभएको विषयलाई पगन छलफलको 
कायवसूचीमा समािेश गनव सवकनेछ । 

(२) बैिकको कायवसूची सामान्यताः कायवपागलकाको बैिक बस्नभुन्दा तीन ददन अगािै प्रमिु प्रशासकीय 
अगधकृतले सबै सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

तर, विषयको गजम्भरता हेरी कायवपागलकाको बैिकमा छलफल हनुे प्रस्ताि वितरण नगरी मौजिक 
सूचनाको आधारमा पगन छलफल गनव सवकनेछ । 



१०. कायवपागलकाको बैिकाः (१) प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतले अध्यिको गनदेशनमा कायवपागलकाको बैिक 
बोलाउनेछ । 

(२) प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत कायवपागलकाको सजचिको रुपमा बैिकमा उपजस्थत हनुेछ । 

(३) अध्यिले कायवपागलकाको बैिकको अध्यिता गनेछ । 

(४) कायवपागलकाको बैिकको कायवसूची, गमगत, समय र स्थानका सम्बन्धमा कम्तीमा तीन ददन अगािै 
अध्यिको गनदेशन अनसुार कायवपागलकाका सबै सदस्यलाई प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतले सूचना ददन ुपनेछ 
। 

(५) कायवपागलकाको बैिकमा कम्तीमा ५१ प्रगतशत सदस्य उपजस्थत हनुपुनेछ । 

(६) उपगनयम (५) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापगन उपगनयम (४) बमोजिमको सूचना हुँदाहुँदै 
पगन ५१ प्रगतशत सदस्य उपजस्थत नभई गणपरुक संख्या पगु्न नसकेमा दोश्रो पटकको बैिकमा एक चौथाई 
सदस्य उपजस्थत भएमा पगन बैिक बस्न सक्नेछ । 

(७) कायवपागलकाको बैिक सम्बन्धी अन्य कायवविगध कायवपागलकाले गनधावरण गरे बमोजिम हनुेछ।  

११. बैिकको गनणवयाः (१) सामान्यताः कायवपागलकाको बैिकको गनणवय सिवसम्मत रुपमा हनुेछ । 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम सिवसम्मत गनणवय हनु नसकी मत विभािन हनु ेअिस्था भएमा अध्यि 
सवहत बहमुत सदस्यले गरेको गनणवय बैिकको गनणवय मागननेछ । 

१२. गनणवयको अगभलेिाः (१) प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत कायवपागलकाको बैिकमा उपजस्थत हनुेछ र 
कायवपागलकाबाट भएका गनणवयको अगभलेि तयार गनेछ ।  

(२) बैिकको गनणवयको अगभलेि छुटै्ट गनणवय पजुस्तकामा राख्नपुनेछ । 

(३) उपगनयम (२) बमोजिमको गनणवय पजुस्तका प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतको जिम्मामा रहनेछ। 

१३. गनणवय प्रमाजणत तथा वितरण गनेाः (१) गाउँ कायवपागलका बैिकको गनणवय प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतले दईु 
ददनगभर प्रमाजणत गनेछ । 

(२) प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतले उपगनयम (१) बमोजिम प्रमाजणत भएको गनणवयको प्रगत तीन ददन 
गभर गाउँ कायवपागलकाका सदस्य,  विषयगत शािा र िडा सगमगतलाई उपलब्ध गराउन ु पनेछ ।   

तर कानून बमोजिम गोप्य राख्न ुपने विषयका गनणवय तथा सूचनाको िानकारी ददनपुनेछैन। 

१४. गनणवयको कायावन्ियनाः (१) अनसूुची १ मा लेजिएका विषयहरुमा कायवपागलकाबाट गनणवय भएपगछ सम्बजन्धत 
पदागधकारी िा गनकायले कायावन्ियन गनुवपनेछ । 

(२) कायवपागलकाको गनणवय कायावन्ियन भए िा नभएको सम्बन्धमा अध्यिले अनगुमन गनव िा गराउन 
सक्नेछ । 

(३) उपगनयम (२) बमोजिम अनगुमन गदाव िा गराँउदा गनणवय कायावन्ियन भएको नदेजिएमा सोको 
कायावन्ियन गनव सम्बजन्धत व्यजि िा गनकायलाई अध्यिले आिश्यक गनदेशन ददन सक्नेछ। 



१५. कायवपागलकाको सगमगत गिनाः  (१) कायवपागलकाले कायवपागलकामा गनणवयको लागग पेश भएका प्रस्तािमा 
गनणवय गनुवपूिव आिश्यकता अनसुार राय, सललाह र सझुाि गलनका लागग देहाय बमोजिमका सगमगत रहनेछना्ः- 

(क) सािविगनक सेिा तथा िमता विकास सगमगत 

(ि) आगथवक विकास सगमगत 

(ग) सामाजिक विकास सगमगत 

(घ) पूिावधार विकास सगमगत 

(ङ) िातािरण तथा विपद् व्यिस्थापन सगमगत 

(च) गबधेयक सगमगत 

(२) उपगनयम (१) बमोजिमका कायवपागलका सगमगतमा रहने संयोिक अध्यिले तोके बमोजिम र 
सदस्यहरु कायवपागलकाले तोके बमोजिम रहने छन ्।  

(३) सगमगतले आिश्यकता अनसुार सम्बजन्धत सगमगतमा नरहेको सदस्य िा अन्य कुनै विशेषज्ञ िा 
अगधकारीलाई सगमगतको बैिकमा आमन्रण गनव सक्नेछ । 

(४) सगमगतको बैिकमा अध्यि स्ियं उपजस्थत भएको अिस्थामा गनिबाट र अन्य अिस्थामा सगमगतका 
संयोिकबाट बैिकको अध्यिता हनुेछ । सगमगतको संयोिकको अनपुजस्थगतमा बैिकको अध्यिता बैिकमा 
उपजस्थत सदस्यहरुमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले गनेछ । 

(५) प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत िा गनिले तोकेको अगधकृतले सगमगतको बैिकमा उपजस्थत भई 
गनणवयको अगभलेि तयार गरी प्रमाजणत गनेछ । 

(६) उपगनयम (१) बमोजिमका सगमगतहरुको कायविेर अनसूुची - ३ मा उललेि भए बमोजिम हनुेछ 
। 

१६. कायवभार मिु भएपगछ कागि वफताव गनुवपनेाः िनुसकैु कारणबाट आफ्नो पदबाट मिु भएको सदस्यले 
पदमिु भएको सात ददनगभर आफ्नो जिम्मामा रहेका सम्पूणव कागिात तथा अन्य कुनै सम्पजि भए सो 
समेत तत्काल कायवपागलकामा बझुाई सोको गनस्सा गलन ुपनेछ । 

१७. प्रििा तथा सूचना अगधकारी तोक्नाेः (१) कायवपागलकाले आफूले सम्पादन गरेका कायव िा गनणवयहरु 
सािविगनक िानकारीमा लयाउन कुनै सदस्यलाई प्रििा तोक्नेछ । 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम तोवकने प्रििाले कायवपागलकाको तफव बाट िारी गनुवपने सािविगनक 
महत्िको सूचना, ििव्य, विज्ञगप्त आदद सािविगनक गने कायव समेत गनव सक्नेछ । 

(३) प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतले कुनै एक अगधकृतलाई सूचना अगधकारी तोक्नेछ । 

(४) उपगनयम (३) िमोजिम तोवकने सूचना अगधकारीले कायवपागलकासंग सम्िजन्धत सूचना कानून 
िमोजिम प्रिाह गनेछ । 

पररच्छेद  ४ 



प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत, विषयगत शािा, िडा सगमगतबाट कामको फछ्र्यौट 

१८. प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतको काम, कतवव्य र अगधकाराः  (१) गाउँपागलकाको प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत 
गाउँ कायवपागलकाको सजचि हनुेछ ।  

(२) प्रचगलत कानून तथा यस गनयमािलीको अधीनमा रही अध्यिको गनदेशन र मातहतमा रही गाउँ 
कायवपागलकाको सजचिको प्रमिु काम र कतवव्य देहाय बमोजिम हनुेछाः 

(क) गाउँ कायवपागलका तथा गाउँ सभाबाट भएका गनणवयहरु कायावन्ियन गने गराउने र सोको 
अनगुमन गने । 

(ि) अध्यिलाई गाउँ सभा र कायवपागलका तथा सो अन्तगवतका गनकायहरुको महत्िपूणव काम 
कारिाहीहरुको विषयमा समय समयमा िानकारी गराउने । 

(ग) गाउँ कायवपागलका अन्तरगतका सबै गनकायहरुको काम कारबाहीलाई चसु्त र प्रभािकारी 
बनाउन आिश्यक गनदेशन ददने, अनगुमन र सपुररिेिण गने । 

(घ) प्रचगलत कानून बमोजिम गाउँ कायवपागलकाको प्रशासगनक तथा आगथवक कायव सम्पादन गने 
गराउने । 

(ङ) प्रचगलत कानूनले तोकेका अन्य कामहरु गने । 

१९. अगधकार प्रत्यायोिनाः (१) प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतले आफूलाई प्राप्त अगधकारमध्ये कुनै अगधकार गबषयगत 
शािा, उपशािा िा गाउँपागलकाको कुनै अगधकृत कमवचारी िा िडा सजचिलाई प्रत्यायोिन गरी कायव 
सम्पादन गनव सक्नेछ । 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम अगधकार प्रत्यायोिन गलजित रुपमा हनुपुनेछ र एक पटक प्रत्यायोिन 
गरेको अगधकार विशेष कारण परी वफताव गलनपुने भएमा सोको औजचत्य सवहतको िानकारी अध्यिमाफव त 
कायवपागलकालाई गराउन ुपनेछ । 

(३) आफूलाई प्रत्यायोजित अगधकार प्रयोग गनुव सम्बजन्धत अगधकारीको कतवब्य हनुेछ। 

२०. िडा सगमगतबाट कामको फछ्र्यौटाः (१) गाउँ कायवपागलका (कायव विभािन) गनयमािली, २०७४ मा भएको 
व्यिस्था अनरुुप िडा सगमगतबाट गररने कामहरु िडाअध्यि िा गनिको गनदेशनमा सम्पादन गररनेछ । 

(२) एकभन्दा बढी िडासँग सरोकार राख्न े विषय िा िडा सगमगतले गनेगरी स्पष्ट रुपमा वकटान 
नभएका विषय िा स्िीकृत बावषवक कायवक्रममा नसमेटीएका विषयमा िडा सगमगतले गाउँ कायवपागलकामा 
पेश गरी प्राप्त गनदेशन बमोजिम गनुव पनेछ । 

२१. विषयगत शािाबाट कामको फछ्र्यौटाः (१) नेपालको संविधान तथा प्रचगलत कानूनले स्थानीय तहमा 
हस्तान्तरण भै आएका जशिा, स्िास््य, कृवष, पश ुविकास, गसंचाई, िानेपानी तथा सरसफाई, स्थानीय आगथवक 
विकास, पूिावधार विकास लगायतका अन्य कायवक्रमहरु र गाउँ कायवपागलका कायवविभािन गनयमािली, 
२०७४ बमोजिम गबषयगत शािाबाट संचालन हनुे कामहरु कायवपागलकाको गनणवयको अगधनमा रही 
गबषयगत शािा प्रमिुको गनदेशन र गनयन्रणमा सम्पादन गररनेछ । 



(२) गाउँपागलकाले आफ्नो संजचत कोषबाट संचालन गने विषयगत िेरसँग सम्बजन्धत विषयका सबै 
कायवक्रम उपगनयम (१) बमोजिमका विषयगत शािा माफव त कायावन्ियन गनेछ । 

२२. प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतबाट कामको फछ्र्यौटाः (१) कायवपागलकाले गने भनी तोवकएका कामहरुमध्ये िडा 
सगमगत र विषयगत शािाबाट सम्पादन गने गरी वकटान गररएका काम बाहेकका अन्य सबै कामहरु तथा 
संघ र प्रदेश तहबाट प्रत्यायोिन भएका कामहरु अध्यिको सामान्य गनदेशनमा रही कायवकारी अगधकृतबाट 
सम्पादन हनुेछ ।  

(२) उपगनयम (१) बमोजिम गररने कामहरु प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतले गाउँपागलकाको विषयगत 
शािा तथा िडा कायावलयमाफव त सम्पन्न गराउन सक्नेछ । गनिले आफ्नो गनदेशन र गनयन्रणमा सम्पादन 
गरेका कामहरुको प्रगगत वििरण गनयगमत रुपमा अध्यि समि र आिगधक रुपमा कायवपागलका समि 
प्रस्ततु गनुव पनेछ । 

(३) प्रचगलत कानूनमा कायवपागलका िा अध्यिबाट प्रत्यायोिन भएका कामहरु प्रमिु प्रशासकीय 
अगधकृतले सम्पादन गनेछ । 

पररच्छेद  ५ 

विविध 

२३. परामशव गलन ु पनेाः (१) देहायका गबषयमा गनणवय गनुवपूिव अध्यिले प्रमिु प्रशासकीय अगधकृत माफव त 
सम्बजन्धत शािा (विि व्यिस्थापन शािा, योिना शािा, प्रशासन शािा, कानूनसंग सम्बजन्धत शािा) को 
परामशव गलन ुपनेछ । 

 स्िीकृत बावषवक कायवक्रमभन्दा बाहेकका कायवक्रम सञ्चालन गने विषय, 

 स्िीकृत बावषवक कायवक्रममा हेरफेर िा संशोधन गने विषय, 

 अन्य गनकायसँगको समन्ियमा कायव सञ्चालन गने विषय, 

 नयाँ गनयम, आदेश, गनदेजशका िा कायवविगध िारी गनुवपने विषय, 

 कर, शलुक, दस्तरु सम्बन्धी विषय, 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम गनणवय भएका विषयहरु कायवपागलका िा गाउँसभामा छलफलका लागग 
प्रस्ततु गररनेछ । 

२४. विधेयक सम्बन्धी कायवविगधाः (१) गाउँ कायवपागलकाको तफव बाट सभासमि प्रस्ततु गररने विधेयकको मसौदा 
स्िीकृगतका लागग प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतले अध्यिमाफव त कायवपागलकाको बैिकमा पेश गनुव पनेछ । 

(२) उपगनयम (१) बमोजिम गबधेयक तिुवमा गनवको लागग एक गबधेयक सगमगत रहने छ । गबधेयक 
मसौदा गनव प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतले आिश्यक व्यिस्था गमलाउने छ । 

(३) उपगनयम (१) बमोजिम पेश भएको विधेयकको मसौदामा गाउँ कायवपागलकाको स्िीकृगत प्राप्त 
भएपगछ अध्यिले सभासमि पेश गनुव पनेछ ।  



२५. श्रोत अनमुान सगमगत, रािस्ि र व्ययको अनमुान (बिेट) र कर सम्बन्धी प्रस्तािाः (१) प्रत्येक बषव गाउँ 
कायवपागलकाको बावषवक बिेट तयार गनवको लागग अध्यिको संयोिकत्िमा स्रोत अनमुान सगमगत तथा 
कायवपागलकाको सदस्यको संयोिकत्िमा कायवक्रम तथा बिेट तिुवमा सगमगत गिन हनुेछ । 

(२) उपगनयम (१) बमोजिमका सगमगतमा रहने सदस्य तथा सदस्य सजचि कायवपागलकाले तोकेबमोजिम 
हनुेछ । 

(३) उपगनयम (१) बमोजिम गदित सगमगतले तयार गरेको बिेट तथा कायवक्रम विगनयोिन विधेयकको 
रुपमा अध्यि िा गनिले तोकेको आगथवक िेर हेने कायवपागलकाको सदस्यमाफव त गाउँ सभामा पेश गररनेछ 
। 

(३) उपगनयम (२) बमोजिम पेश भएको विगनयोिन विधेयक सभाबाट स्िीकृत भई अध्यिबाट 
प्रमाजणकरण भएपगछ लागू हनुेछ । 

२६. गोपनीयता राख्न ुपनेाः कुनै पगन सदस्यले आफू पदमा बहाल छँदा गरेको काममा गोपगनयता राख्नपुने विषयमा 
पदमा बहाल रहेको अिधीमा िा पदमा नरहेको अिस्थामा समेत अगधकार प्राप्त अगधकारीलाई बाहेक अन्य 
कसैलाई कुनै वकगसमले िानकारी ददन िा प्रकट गनव हदैुन । तर, प्रचगलत कानूनले गोप्य राख्न नपने भनी 
तोवकएका विषयमा िानकारी ददन यस गनयमले िाधा परु् याएको मागनने छैन । 

२७. समन्िय गनेाः कायवपागलकाले आफुले सम्पादन गने कामको गसलगसलामा आिश्यकता अनसुार देहायका 
गनकायहरुसँग समन्िय गनव सक्नेछाः- 
(क) न्यावयक सगमगत, 

(ि) अन्य स्थानीय तह, 

(ग) जिललाजस्थत सरुिा गनकायहरु, 

(घ) जिललाजस्थत प्रदेश तथा संघका सरकारी कायावलयहरु, 

(ङ) जिलला समन्िय सगमगत, 

(च) प्रदेशजस्थत गाँउपागलका हेने विभाग/मन्रालय, 

(छ) संघको संघीय मागमला हेने मन्रालय, र 

(ि) अन्य आिश्यक संघ, संस्था िा गनकायहरु ।  

२८. बैिकमा भाग गलन नहनुाेः कायवपागलकाको बैिकमा कुनै सदस्यको गनिी स्िाथव गनवहत भएको विषय उपर 
छलफल हनुे भएमा त्यस्तो सदस्यले भाग गलन हदैुन । त्यस्तो अिस्था भएमा सम्बजन्धत सदस्यले सोको 
िानकारी अध्यिलाई गराउन ुपनेछ । 

२९. सहयोग माग्न सक्नाेः (१) कायवपागलकाले गनयम २७ मा उललेि भएका गनकायहरुसँग आिश्यकता अनसुार 
सहयोग गलन सक्नेछ ।  

(२) उपगनयम (१) बमोजिम सहयोग गने जिम्मेिारी सम्बजन्धत सबैको हनुेछ । 

अनसूुची - १ 



गाउँ कायवपागलकाको बैिकमा पेश गनुवपने विषयहरु 

(गनयम ७ को उपगनयम (१) संग सम्बजन्धत) 

(१) सभामा पेश हनुे विधेयक, 

(२) रािस्ि र व्ययको अनमुान (बिेट), परुक अनमुान र उधारो िचव, 
(३) कर सम्बन्धी प्रस्तािहरु, 

(४) अध्यिले गाउँ कायवपागलकामा पेश गनव गनदेशन ददएको विषय िा गाउँ कायवपागलकामा पेश गनुव 
पने भनी गाउँ कायवपागलकाले गनणवय गरेको विषय । 

(५) प्रचगलत कानून बमोजिम िारी गनुवपने गनयम, गनदेजशका, कायवविगध िा आदेश,  

(६) गाउँपागलकाले िारी गने कुनै नीगत िा त्यस्तो नीगतमा हनुे पररितवन, 

(७) अलपकालीन, मध्यकालीन र दीघवकालीन समष्टीगत िा िेरगत विकास योिना, कायवक्रम, रणनीगत 
गनधावरण सम्बन्धी, 

(८) कायावलय िा शािाहरुको संगिन संरचनामा पररितवन िा स्थानान्तरण सम्बन्धी, 
(९) राविय िा अन्र्तराविय संस्थाहरुसँगको भगगनी सम्बन्ध स्थापना, 
(१०) गाउँ पागलकाले गलने ऋण िा िैदेजशक अनदुानमा संचालन हनुे योिनाको संझौता सम्बन्धी, 
(११) गाउँ पागलकाको प्रगतगनगधत्ि हनुे गरी गररने दईुपिीय िा बहपुिीय िाताव, सभा सम्मेलन िा 

सरकारी भ्रमणमा भाग गलने िा प्रगतगनधी पिाउने, 
(१२) प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतलाई विदेशमा हनुे गोष्ठी, अध्ययन अिलोकन भ्रमणमा पिाउने, 
(१३) गाउँपागलकाको कमवचारी दरबन्दी स्िीकृगत, सेिा सवुिधा सम्बन्धी कानून गनमावण र पररितवन, 

(१४) स्थानीय सािविगनक विदा गनधावरण गने, 

(१५) प्रचगलत कानूनबमोजिम गाउँ कायवपागलकाबाट गनणवय हनु ुपने भनी तोवकएका अन्य विषय, 

  

अनसूुची - २ 

प्रस्तािको ढाचँा 
(गनयम २४ को उपगनयम (१) संग सम्बजन्धत) 

सानीभरी  गाउँपागलका 
गाउँ कायवपागलकाको कायावलय, गसम्ली 

रुकुम जिलला, कणावली प्रदेश 

विषयाः- ................................................ । 

प्रस्ताि पेश गनव अध्यिबाट स्िीकृगत प्राप्त गमगताः- 



(१) विषयको संजिप्त व्यहोरााः- 

(२) प्राप्त परामशव तथा अन्य सान्दगभवक कुरााः- 

(३) प्रस्ताि पेश गनुव पनावको कारण र सम्बजन्धत शािाको रायाः- 

(४) गनणवय हनु ुपने व्यहोरााः- 

नोटाः प्रस्ताि तयार गदाव देहायका कुराहरुमा ध्यान ददनपुने छाः- 

१. “विषयको संजिप्त व्यहोरा” अन्तगवत रहन ेविबरणाः- विषयबस्तकुो पषृ्ठभमूीमा यसबारे पवहले कुनै 
गनणवय भएको भए सोको विबरण, प्रस्तावित गनणवय कायावन्ियन प्रकृया, समयािधी, कायविेर, कायावन्ियन गने 
गनकाय र लाग्ने आगथवक दावयत्ि भए सो समेत उललेि गरी कुनै योिनाको विषय भए सो बारे छोटकरी 
विबरण उललेि गने । 

२. “प्राप्त परामशव तथा अन्य सान्दगभवक कुरा” अन्तगवत कायवपागलका सगमगतहरु र अन्य गनकाय तथा 
विशेषज्ञहरुले कुनै परामशव ददएको भए सो समेत उललेि गने । साथै विषयसंग सम्बजन्धत नक्शा, गडिाइन 
िा जचर भए सो समेत समािेश गने । कानूनी परामशव गलएको भए प्रगतगलपी समेत समाबेश गने । 

३. “प्रस्ताि पेश गनुव पनावको कारण र सम्बजन्धत शािाको राय” अन्तगवत सम्बजन्धत विषयमा आई परेको 
कदिनाई र समस्या, प्रस्तावित गनणवयको औजचत्य र आिश्यकता तथा त्यसबाट पनव सक्न ेप्रभाि समािेश 
गने । 

४. “गनणवय हनु ुपने व्यहोरा” अन्तगवत िनु गबषयमा िे िस्तो गनणवय हनु प्रस्ताि गररएको हो सोको स्पष्ट 
व्यहोरा राख्न े। 

  

  



अनसूुची - ३ 

कायवपागलका सगमगतको कायविेर 

(गनयम १५ को उपगनयम (१) संग सम्बजन्धत) 
क. सािविगनक सेिा तथा िमता विकास सगमगतको कायविरेाः 

१. संगिन संरचना, दरबन्दी र कायववििरण 

२. सशुासन र सेिा प्रिाह 

३. िमता विकास सम्बन्धी विषय 

ि. सामाजिक विकास सगमगतको कायविरेाः 
१. जशिा तथा िेलकूद सम्बन्धी 
२. विज्ञान तथा प्रविधी सम्बन्धी 
३. स्िास््य तथा िनसंख्या सम्बन्धी 
४. लैंगगक समानता र सामाजिक समािेशीकरण सम्बन्धी 
५. सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्था सम्बन्धी 

ग. पूिावधार विकास सगमगतको कायविरेाः 
१. अलपकालीन तथा दीघवकालीन नीगत, योिना र कायवक्रम सम्बन्धी 
२. उद्योग, िाजणज्य, श्रम, रोिगार तथा ििार व्यबस्थापन सम्बन्धी 
३. कृवष, गसंचाई, सहकारी र गररबी गनिारण सम्बन्धी 
४. पयवटन प्रिद्र्धनसम्बन्धी 
५. सूचना तथा संचार सम्बन्धी 
६. िानेपानी तथा सरसफाई, सडक तथा भौगतक योिना र पूिावधार विकास सम्बन्धी 
७. विद्यतु र उिाव सम्बन्धी 
८. बस्ती विकास, शहरी योिना र भिन गनमावण सम्बन्धी 

घ. विधेयक सगमगतको कायविरेाः 
१. गाउँ सभामा पेश हनुे विधेयकसम्बन्धी 
२. गाउँ सभामा पेश हनुे गनयम, विगनयम, कायवविधीसम्बन्धी 
३. कुनै कानूनी प्रश्न समािेश भएको नीगत तथा कायवक्रमसम्बन्धी 

ङ. आगथवक विकास सगमगतको कायविरेाः 
१. बिेट तथा स्रोत पररचालन सम्बन्धी 
२. कृवष विकास सम्बन्धी 
३. पश ुपंिी विकास सम्बन्धी 
४. नागररकको आयआिवन सम्बन्धी 
५. स्रोतहरुको पवहचान सम्बन्धी 



च. िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन सगमगतको कायविरेाः 
१. िातािरण संरिण तथा हररयाली प्रिदवन सम्िन्धी 
२. फोहोर मैला ब्यिस्थापन सम्िन्धी 
३. गाउँको सौन्दयवताको संरिण तथा विकास सम्िन्धी 
४. िन संरिण सम्िन्धी 
५. विपद पूिव तयारी सम्बन्धी 
६. विपदको समयमा गनुवपने कामहरु सम्िन्धी 
७. विपद पछागडको ब्यिस्थापन सम्िन्धी 
८. िन, िाताबरण र भमूी व्यबस्थापन 

संविधानको धारा २१८ बमोजिम सानीभेरी गाँउसभाद्धारा पाररत आगथवक बषव २०७४/०७५ को सानीभेरी 
गाँउपागलकाको गाउँकायवपागलका (कायवसम्पादन) गनयमािली, २०७४” यस सानीभेरी गाँउपागलका अध्यि श्री 
नरबहादरु पनु बाट प्रमाजणकरण गररएको छ ।  

 

 

 

 

आज्ञाले, 

नाम:भूपाल स िं सिष्ट 

प्रमुख प्रशा कीय असिकृत 


