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                               सियारी गाउँपासिका  

स्थानीय राजपत्र  
 

खण्ड ५                            िंख्या: (                सिसि : २०७८/१२/१७   

भाग–२ 

सियारी गाउँपासिका, गाउँ काययपासिकाद्वारा प्रकाशिि  

 

प्रस्िावनााः गाउँ काययपासिकाबाट गररने काययिाई व्यवशस्थि गनय नेपािको िंववधानको धारा २१८ िे 
दिएको असधकार प्रयोग गरी सियारी गाउँ काययपासिकािे िेहायका सनयिहरू बनाएको छ।  

 

पररच्छेि १ 

प्रारशभभक 

१.  िंशिप्त नाि र प्रारभभाः (१) यि सनयिाविीको नाि “सियारी गाउँकाययपासिका (काययिभपािन) 
सनयिाविी, २०७८” रहेको छ। 

  (२) यो सनयिाविी िरुुन्ि प्रारभभ हनुेछ। 

२. पररभाषााः ववषय वा प्रिङ्गिे अको अथय निागेिा यि सनयिाविीिा,– 

(क) “अध्यि” भन्नािे गाउँ काययपासिकाको अध्यि िभझन ुपछय।   
(ख) “उपाध्यि” भन्नािे गाउँ काययपासिकाको उपाध्यि िभझन ुपछय।  
(ग)   “काययपासिका” भन्नािे गाउँ काययपासिका िभझन ुपछय। 
(घ) “काययिभपािन सनयिाविी” भन्नािे गाउँपासिकाको काययिभपािन 

सनयिाविी, २०७८ िभझन ुपछय। 
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(ङ)   “गाउँपासिका” भन्नािे सियारी गाउँपासिका िभझन ुपछय। 
(च) “प्रिखु प्रिािकीय असधकृि” भन्नािे गाउँपासिकाको प्रिािकीय प्रिखुको 

रूपिा काि गनय िोवकएको कियचारी िभझन ुपछय। 
(छ) “वडाध्यि” भन्नािे वडा िसिसिको अध्यि िभझन ुपछय। 
(ज) “वडा िसिसि” भन्नािे गाउँपासिकाको वडा िसिसि िभझन ुपछय।  
(झ) “वडा िशचव” भन्नािे वडा िसिसिको िशचवको कािकाज गनय खवटएको 

कियचारी  िभझन ुपछय। 
(ञ) “ववषयगि िाखा” भन्नािे गाउँ काययपासिकाको कायायिय अन्िगयि िंगठन 

िंरचनािा ििाबेि भएको िहािाखा वा िाखा वा उपिाखा वा एकाई 
िभझन ुपछय।    

(ट) “ििस्य” भन्नािे काययपासिकाको ििस्य िभझन ु पछय र िो िब्ििे 
काययपासिकाको  अध्यि, उपाध्यि िथा वडाअध्यििाई ििेि 
जनाउँछ। 

(ठ)   “िभा” भन्नािे गाउँिभा िभझन ुपछय। 

३.  कािको फर्छ्यौटाः यि सनयिाविीिा भएका व्यवस्थाको प्रसिकूि नहनुे गरी काययपासिकाको 
काययिभपािन र कािको फर्छ्यौट िेहाय बिोशजि हनुेछाः  

(क) पररच्छेि-२ को व्यवस्था अनिुार अध्यिबाट, 

(ख) पररच्छेि-३ को व्यवस्था अनिुार काययपासिकाबाट, 

(ग) पररच्छेि-५ को व्यवस्था अनिुार प्रिखु प्रिािकीय असधकृि, ववषयगि िाखा, 
वडा िसिसिबाट। 

 

पररच्छेि २ 

अध्यिबाट कािको फर्छ्यौट 

४.  अध्यििे िभपािन गने कािाः (१) िंववधान र अन्य प्रचसिि कानूनको अधीनिा रही 
गाँउपासिकाको िािान्य सनिेिन, सनयन्त्रण र िञ्चािन गने प्रिखु शजभिेवारी अध्यिको हनुेछ। 

 (२) प्रचसिि कानूनूिा काययपासिकाको अध्यििे गने भनी वकटान भएका कािहरू 
सनज स्वयि ्वा सनजबाट असधकार प्रत्यायोजन भए बिोशजि िभपािन हनुेछ।  



 

 
 

3 

(३) उपसनयि (२) िा जनुिकैु कुरा िेशखएको भए िापसन प्रचसिि कानूनिा अध्यििे 
गने भनी वकटान नभएका कािको िभबन्धिा काययपासिकाबाट िभपािन हनुे काययको िािान्य 
रेखिेख, िञ्चािन र सनयन्त्रण गने शजभिेवारी अध्यिको हनुेछ। 

(४) यि सनयि बिोशजिको कायय िभपािन गने क्रििा अध्यििे काययपासिका 
अन्िरगिका सनकायहरूिा प्रचसिि कानून, स्वीकृि नीसि िथा सनणयय अनरुुप काययिञ्चािन 
भईरहेको छ छैन सनरीिण गने, वडा िसिसिहरू बीच ििन्वय गने, ववषयगि िाखा वा वडा  
कायायियहरूबाट आवश्यकिा अनिुार कािको प्रगसि वववरण सिने र सनिेिन दिने कायय गनय 
िक्नेछ। 

(५) अध्यि कुनै कारणवि उपशस्थि नरहेको अवस्थािा यि सनयिाविी बिोशजि 
अध्यििे गनुयपने काि उपाध्यि वा सनजको ििेि अनपुशस्थसििा अध्यििे िोकेको 
काययपासिकाको ििस्यिे िभपािन गनय िक्नेछ। 

(६) काययपासिकाको कुनै ििस्य अनपुशस्थि भएिा सनजिे गनुयपने कािको िासग 
अध्यििे अको ििस्यिाई शजभिेवारी िोक्न िक्नेछ। 

(७)  यि सनयिको प्रयोजनको िासग अनपुशस्थि भन्नािे िानसिक वा िारीररक रुपिा 
अिक्तिा वा अन्य कुनै कारणिे िगािार िीन दिन वा िो भन्िा बढी अबसध कायायिय वा 
काययिेत्रिा अनपुशस्थि रहेको अवस्थािाई जनाउनेछ। 

िर िेवा प्रबाह गनुयपने शजभिेवारी रहेको काययपासिका ििस्यको अनपुशस्थसििा िेवा 
प्रबाहको बैकशपपक ब्यबस्था सििाउने िन्िभयिा िासथ उशपिशखि ििय िीिा िागू हनुे छैन।   

५.  अध्यििे सनणयय गनुयपनेाः (१) िभा र काययपासिकािा पेि हनुे ववषय बाहेक िईु वा िईुभन्िा 
बढी वडा िसिसिबीच कुनै ववषयिा ििभेि हनु गएिा अध्यििे गरेको सनणयय अशन्िि हनुेछ।  

(२) उपसनयि (१) बिोशजि ििभेि भएको ववषय सनणययका िासग प्रिखु प्रिािकीय 
असधकृििे अध्यि ििि पेि गनुयपनेछ। 

(३) िभा वा काययपासिकािा पेि हनुे ववषय बाहेकका िहकायय िथा ििन्वयका िासग 
प्रिेि वा िङ्घिा पेि गनुय पने ववषयका िभबन्धिा अध्यििे गरेको सनणयय अशन्िि हनुेछ। 

६.  असधकार प्रत्यायोजन गनय िक्नाेः (१) कर िगाउने, कर छुट दिने वा ऋण सिने जस्िा ववषय 
र िभािा पेि गनुयपने बाहेकका अन्य ववषयिा काययपासिकािे अध्यि वा उपाध्यि वा 
ििस्यिाई असधकार प्रत्यायोजन गनय िक्नेछ। 
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(२) अध्यििे प्रचसिि कानून बिोशजि आफूिाई प्राप्त असधकारिध्ये कुनै असधकार 
उपाध्यि वा ििस्य वा प्रिखु प्रिािकीय असधकृि वा वडा अध्यििाई प्रत्यायोजन गनय 
िक्नेछ। 

(३) उपसनयि (१) र (२) बिोशजि प्रत्यायोशजि असधकारको प्रयोग गरी िभपािन 
गररएका कािको ववषयिा िभबशन्धि असधकारीिे काययपासिका ििि िासिक रूपिा प्रगसि 
वववरण पेि गनुय पनेछ।   

(४) आफूिाई प्रत्यायोशजि असधकारको शजभिेवारीपूवयक प्रयोग गनुय िभबशन्धि 
असधकारीको कियब्य हनुेछ। 
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पररच्छेि ३ 

गाउँ काययपासिकाबाट कािको फर्छ्यौट 

 

७.  काययपासिकािा पेि गनुयपने ववषयाः (१) अनिूुची–१ िा उशपिशखि ववषयहरूको सनणयय गिाय  
प्रिखु प्रिािकीय असधकृििे अध्यिको सनिेिन अनिुार गाउँ काययपासिकािा प्रस्िाव पेि गनुय 
पनेछ। 

(२) उपसनयि (१) बिोशजि काययपासिकाको बैठकिा पेि हनुे प्रस्िाव अध्यििे 
अन्यथा आिेि दिएिा बाहेक िािान्यिया अनिूुची–२ बिोशजिको ढाँचािा पेि गनुय पनेछ। 

(३) उपसनयि (२) बिोशजिको प्रस्िाविा कुनै िाखाको राय ििावेि हनु आवश्यक 
िेखेिा प्रिखु प्रिािकीय असधकृििे िभबशन्धि िाखाको राय ििेि ििावेि गरी पेि गनेछ। 

(४) यि सनयि बिोशजि पेि भएका प्रस्िाब उपर सनणयय गिाय काययपासिकािे सनयि 
… बिोशजि गदठि िसिसिको राय पराििय वा सिफाररि सिन िक्नेछ। 

िर बजेट िथा योजना िजुयिा िभबन्धी सबषयहरुिा सनणयय गिाय सबषयगि िसिसिको 
सिफाररि असनबायय हनुेछ। 

८.  प्रस्िाव िाथ िंिग्न हनुपुने कागजािाः (१) सनयि ७ को उपसनयि (२) बिोशजि काययपासिकाको 
बैठकिा प्रस्िाब पेि गिाय िभबशन्धि ववषयगि िाखािे आवश्यक वववरण िवहिको प्रस्िाव 
ियार गरी प्रिखु प्रिािकीय असधकृि ििि पेि गनुय पनेछ। 

(२) उपसनयि (१) बिोशजि पेि भएको प्रस्िाव र िो िाथ पेि भएका कागजािहरू 
कानूनिभिि िथा पयायप्त छन ्छैनन ्जाँच्ने र कानूनिभिि वा पयायप्त नभएिा सनयसिि वा पयायप्त    
बनाउने शजभिेवारी प्रिखु प्रिािकीय असधकृिको हनुेछ। 

(३) उपसनयि (१) बिोशजि पेि भएको प्रस्िाव प्रिखु प्रिािकीय असधकृििे अध्यिको 
सनिेिनिा प्राथसिकिाक्रि ििेि सनधायरण गरी सनणययको िासग काययपासिकाको बैठकिा पेि 
गनुय पनेछ। 

९.  काययिूचीको वविरणाः (१) काययपासिकाको बैठकिा छिफि हनु ेववषयको काययिूची सनयि ८ 
बिोशजि प्राप्त प्रस्िावहरूको आधारिा प्रिखु प्रिािकीय असधकृििे अध्यिको सनिेिन बिोशजि 
ियार गनेछ।  

िर, अध्यििे अन्यथा आिेि दिएकोिा प्रस्िावको रूपिा पेि नभएको ववषयिाई पसन  
छिफिको काययिूचीिा ििावेि गनय िवकनेछ। 
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(२) बैठकको काययिूची िािान्यिाः काययपासिकाको बैठक बस्नभुन्िा िीन दिन अगावै 
प्रिखु प्रिािकीय असधकृििे िबै ििस्यहरूिाई उपिब्ध गराउन ुपनेछ।  

(३) उपसनयि (२) िा जनुिकैु कुरा िेशखएको भएिा पसन सबषयको िहत्व, 
िंवेिनिीििा वा गाभभीययिा हेरी काययपासिकाको बैठकिा छिफि हनुे प्रस्िाब वविरण नगरी 
अध्यिको अनिुसििे िौशखक िूचनाको आधारिा पसन छिफि गनय िवकनछे।   

१०.  काययपासिकाको बैठकाः (१) प्रिखु प्रिािकीय असधकृििे अध्यिको सनिेिनिा काययपासिकाको 
बैठक बोिाउनेछ। 

(२) प्रिखु प्रिािकीय असधकृि काययपासिकाको िशचवको रूपिा बैठकिा उपशस्थि 
हनुेछ।  

  (३) अध्यििे काययपासिकाको बैठकको अध्यििा गनेछ। 

(४) बैठकको काययिूची उपिब्ध गराउिा बैठक बस्ने सिसि, ििय र स्थानििेि 
खिुाई काययपासिकाका िबै ििस्यिाई िूचना दिन ुपनेछ।  

(५) काययपासिकाको बैठकिा काययपासिकािा ित्काि कायि रहेका ििस्यिध्ये 
कभिीिा एकाउन्न प्रसििि ििस्यको उपशस्थसि असनबायय हनुेछ। 

 (६) उपसनयि (५) िा जनुिकैु कुरा िेशखएको भए िापसन उपसनयि (४) बिोशजि  
गणपरुक िंख्या पगु्न निकी िोश्रो पटक आब्हान भएको बैठकिा एक चौथाई ििस्यको 
उपशस्थसििाई गणपूरक िङ्खख्या पगेुको िासननेछ। 

(७) काययपासिकाको बैठक िभबन्धी अन्य काययववसध काययपासिकािे सनधायरण गरे 
बिोशजि हनुेछ।   

११.  बैठकको सनणययाः (१) िािान्यिाः काययपासिकाको बैठकको सनणयय िवयिभिि रूपिा हनुेछ। 

(२) उपसनयि (१) बिोशजि िवयिभिि सनणयय हनु निकी िि ववभाजन हनुे अवस्था 
भएिा अध्यि िवहि बहिुि ििस्यिे गरेको सनणयय बैठकको सनणयय िासननेछ।  

१२.  सनणययको असभिेखाः (१) प्रिखु प्रिािकीय असधकृििे काययपासिकाको बैठकवाट भएका  
सनणययको असभिेख ियार गनेछ। 

(२) बैठकको सनणययको असभिेख छुटै्ट सनणयय पशुस्िकािा राख्नपुनेछ। 

(३) उपसनयि (२) बिोशजिको सनणयय पशुस्िका प्रिखु प्रिािकीय असधकृिको  

शजभिािा रहनेछ। 
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१३.  सनणयय प्रिाशणि िथा वविरण गनेाः (१) गाउँ काययपासिका बैठकको सनणयय प्रिखु प्रिािकीय 
असधकृििे सनणयय भएको सिसििे िईु दिनसभत्र प्रिाशणि गनेछ।  

(२) प्रिखु प्रिािकीय असधकृििे उपसनयि (१) बिोशजि प्रिाशणि भएको सनणययको 
प्रसि िीन दिन सभत्र गाउँ काययपासिकाका ििस्य, ववषयगि िाखा र वडा िसिसििाई उपिब्ध 
गराउन ुपनेछ।  

१४.  सनणययको कायायन्वयनाः (१) सनयि १३ बिोशजि प्रिाणीकरण भएका सनणययहरु िभबशन्धि 
पिासधकारी वा सनकायिे कायायन्वयन गनुयपनेछ। 

 (२) काययपासिकाको सनणयय कायायन्वयन भए वा नभएको िभबन्धिा अध्यििे अनगुिन 
गनय वा गराउन िक्नेछ। 

 (३) उपसनयि (२) बिोशजि अनगुिन गिाय वा गराउँिा सनणयय कायायन्वयन भएको 
निेशखएिा िोको कायायन्वयन गनय िभबशन्धि व्यशक्त वा सनकायिाई अध्यििे आवश्यक सनिेिन 
दिन िक्नेछ। 

१५.  ववषयगि िसिसि गठन गनेाः (१) गाउँपासिकाको योजना िथा बजेट िजुयिा र काययपासिकाको 
बैठकिा प्रस्ििु भएका प्रस्िाविध्ये थप अध्ययन गनुय पने िेशखएका नीसि िथा कानून िजुयिा, 
िंिोधन वा पररिाजयन िगायिका नीसिगि ववषयिा राय परािियका िासग काययपासिकािे 
िेहायबिोशजिका ववषयगि िसिसिहरू गठन गनेछाः 

(क)  िािाशजक ववकाि िसिसि 

(ख)  पूवायधार ववकाि िसिसि 

(ग)  आसथयक ववकाि िसिसि 

(घ)  वन, वािावरण िथा ववपद् व्यवस्थापन िसिसि 

(ङ)  ििुािन िथा िंस्थागि ववकाि िसिसि 

(२) उपसनयि (१) बिोशजिका सबषयगि िसिसिहरुको गठन सबसध, काि कियब्य र 
असधकार िथा िसिसि िञ्चािन िभबन्धी अन्य ब्यबस्था काययपासिकािे िोके बिोशजि हनुेछ।     
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पररच्छेि ४  

प्रिखु प्रिािकीय असधकृि, ववषयगि िाखा, वडा िसिसिबाट कािको फर्छ्यौट  

१६.  प्रिखु प्रिािकीय असधकृिको काि, कियव्य र असधकाराः प्रिखु प्रिािकीय असधकृिको काि 
कियब्य र असधकार िेहाय बिोशजि हनुेछाः 

(क) िभा र काययपासिकाको िशचवको रुपिा कायय गने, 
(ख) िभा र काययपासिकाको सनणयय कायायन्वयन गने गराउने र िोको अनगुिन 

गने, 
(ग) अध्यिको सनिेिनिा बावषयक काययक्रि िथा बजेट िजुयिा, कायायन्वयन र 

अनगुिन िथा िूपयाङ्कन गने गराउने,   
(घ) कोष िथा आसथयक कारोबारको वहिाब िथा असभिेख िरुुस्ि राख्न,े राख्न 

िगाउने, िेखापरीिण गराउने िथा बेरुज ुफर्छ्यौट गने गराउने, 
(ङ) आयोजनाहरुको फरफारकको िासग प्रसिबेिन ियार गरी काययपासिकाको 

बैठकिा पेि गने,  
(च) गाउँपासिकाको चि अचि िभपसिको िंरिण गने, िगि राख्न े िथा 

अद्यावसधक गने गराउने, 
(छ) अध्यिको सनिेिनिा काययपासिका िथा िभाको बैठक बोिाउने र बैठक 

िभबन्धी आबश्यक कायय गने गराउने, 
(ज) काययपासिकाको सनणयय प्रिाशणि गने िथा िभा र काययपासिकको सनणययको 

असभिेख िरुशिि गने, 
(झ) न्यावयक िसिसिवाट भएको सििापत्र िथा सनणयय िभबन्धी सिसिि िंरिण 

गने गराउने, 
(ञ) गाउँपासिकाको प्रिािकीय िथा आसथयक सनयन्त्रण गने, 
(ट) िाबयजसनक खररि योजना ियार गरी खररि िभबन्धी कायय गने गराउने, 
(ठ) प्रचसिि कानून एबि ्िभा र काययपासिकािे िोकेका अन्य कायय गने 

गराउने।  

१७.  असधकार प्रत्यायोजन गनय िक्न:े (१) प्रिखु प्रिािकीय असधकृििे आफूिाई प्राप्त असधकारिध्ये 
कुनै असधकार सबषयगि िाखा प्रिखु वा गाउँपासिकाको कुनै असधकृि कियचारी वा वडा 
िशचविाई प्रत्यायोजन गनय िक्नेछ।   

(२) उपसनयि (१) बिोशजि गररने असधकार प्रत्यायोजन सिशखि रूपिा गनुयपनेछ िाथै  
प्रत्यायोशजि असधकार प्रयोग गनुय िभबशन्धि असधकारीको कियब्य हनुेछ।  
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१८.  वडा िसिसिबाट कािको फर्छ्यौटाः (१) गाउँ काययपासिका (कायय ववभाजन) सनयिाविी, २०७4 
बिोशजि वडा िसिसिबाट गररने कािहरू वडाअध्यि वा सनजको सनिेिनिा िभपािन गररनेछ। 

(२) एकभन्िा बढी वडािँग िरोकार राख्न ेववषय वा वडा िसिसििे गनेगरी स्पष्ट रूपिा 
वकटान नभएका ववषय वा स्वीकृि बावषयक काययक्रििा नििेटीएका ववषयिा वडा िसिसििे 
गाउँ काययपासिकािा पेि गरी प्राप्त सनिेिन बिोशजि गनुयपनेछ। 

१९.  ववषयगि िाखाबाट कािको फर्छ्यौटाः (१) गाउँ काययपासिका (काययववभाजन) सनयिाविी, 
२०७4 िथा सबषयगि िाखाबाट िञ्चािन हनुे भनी काययपासिकावाट िोवकएका कािहरू  
प्रिखु प्रिािकीय असधकृिको प्रत्यि सनिेिन र सनयन्त्रणिा रही सबषयगि िाखा प्रिखुवाट 
िभपािन गररनेछ।  

(२) गाउँपासिकािे िञ्चािन गने ववषय िेत्रिँग िभबशन्धि काययक्रि िथा आयोजना 
ववषयगि िाखा िाफय ि कायायन्वयन गररनछे। 

२०.  प्रिखु प्रिािकीय असधकृिबाट कािको फर्छ्यौटाः (१) यि सनयिाविी बिोशजि प्रिखु 
प्रिािकीय असधकृििे गने भनी िोवकएका कािहरू बाहेक काययपासिकािे गने अन्य कािहरू 
अध्यिको िािान्य सनिेिनिा रही प्रिखु प्रिािकीय असधकृिवाट िभपािन हनुेछ।  

(२) उपसनयि (१) बिोशजि गररने कािहरू प्रिखु प्रिािकीय असधकृििे 
गाउँपासिकाको ववषयगि िाखा िथा वडा कायायियिाफय ि िभपन्न गराउन िक्नेछ।   

(३) प्रचसिि कानून बिोशजि काययपासिका वा अध्यिबाट प्रत्यायोजन भएका कािहरू 
फर्छ्यौट गने शजभिेवारी प्रिखु प्रिािकीय असधकृिको हनुेछ। 
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पररच्छेि ५  

ववववध 

 

२१.  काययभार िकु्त भएपसछ िभपशि र कागजाि वफिाय गनुयपनेाः  जनुिकैु कारणिे आफ्नो पिबाट 
िकु्त भएको ििस्यिे पििकु्त भएको िाि दिनसभत्र आफ्नो शजभिािा रहेका गाउँपासिकािँग 
िभबशन्धि िभपूणय कागजाि र अन्य कुनै िभपशि भए िो ििेि ित्काि काययपासिकािा बझुाई 
िोको सनस्िा सिन ुपनेछ। 

२२.  प्रवक्ता िथा िूचना असधकारी िोक्न िक्न:े (१) काययपासिकािे आफूिे िभपािन गरेका कायय 
वा सनणययहरू िावयजसनक जानकारीिा पयाउन कुनै ििस्यिाई प्रवक्ता िोक्न िक्नछे। 

(२) उपसनयि (१) बिोशजि िोवकएको प्रवक्तािे काययपासिकाको िफय बाट जारी गनुयपने 
िावयजसनक िहत्वको िूचना, वक्तव्य, ववज्ञसप्त आदि िावयजसनक गने कायय ििेि गनय िक्नेछ।  

(३) प्रिखु प्रिािकीय असधकृििे कुनै असधकृि वा अन्य उपयकु्त कियचारीिाई िूचना 
असधकारी िोक्न िक्नेछ। 

 (४) उपसनयि (३) विोशजि िोवकने िूचना असधकारीिे काययपासिकािँग िभवशन्धि 
िूचना कानून विोशजि प्रवाह गनेछ।  

२३.  पराििय सिन िक्न:े (१) अध्यििे कुनै सबषयिा सनणयय गनुयपूवय प्रिखु प्रिािकीय असधकृि 
िाफय ि िभबशन्धि सबषयगि िाखा वा वडा कायायियको राय पराििय सिन िक्नेछ। 

(२) उपसनयि (१) बिोशजि िाग भएको सबषयिा यथाशिघ्र पराििय उपिब्ध गराउन ु
िभबशन्धि सबषयगि िाखा वा वडा कायायियको कियब्य हनुेछ।  

२४.  गोपनीयिा राख्न ुपनेाः ििस्यिे आफू पििा बहाि रहिा गरेको काििा गोपसनयिा राख्नपुने 
ववषयिा पििा बहाि रहेको अवधीिा वा पििा नरहेको अवस्थािा ििेि असधकार प्राप्त  
असधकारीिाई बाहेक अन्य किैिाई कुनै वकसिििे जानकारी दिन वा प्रकट गनय हिैुन। 

िर, प्रचसिि कानूनिे गोप्य राख्न नपने भनी िोवकएका ववषयिा जानकारी दिन यि 
सनयििे वाधा पयुायएको िासनने छैन।  

२५.  ििन्वय गनेाः काययपासिकािे आफुिे िभपािन गने कािको सििसििािा आवश्यकिा अनिुार 
अन्य िरकारी िथा गैर िरकारी सनकाय एवि ्सनशज िेत्रिँग ििन्वय गनय िक्नेछ।  
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२६.  बैठकिा भाग सिन नहनुाेः काययपासिकाको बैठकिा कुनै ििस्यको सनजी स्वाथय सनवहि भएको 
ववषय उपर छिफि हनुे भएिा त्यस्िो ििस्यिे भाग सिन ुहिैुन। त्यस्िो अवस्था भएिा 
िभबशन्धि ििस्यिे िोको जानकारी अध्यििाई गराउन ुपनेछ।   

२७.  िहयोग सिन िक्नाेः  (१) काययपासिकािे आफ्नो कायय िभपािनको सििसििािा सनयि २५ 
बिोशजिका सनकायहरूिँग आवश्यकिा अनिुार िहयोग िाग गनय िक्नेछ।  

(२) उपसनयि (१) बिोशजि काययपासिकावाट िाग भएको िहयोग उपिब्ध गराउने  
शजभिेवारी िभबशन्धि सनकायको हनुेछ। 

 २८.  खारेजी र बचाउाः  (१) गाउँ काययपासिका (काययिभपािन) सनयिाविी, २०७४ खारेज गररएको 
छ। 

(२) गाउँ काययपासिका (काययिभपािन) सनयिाविी, २०७४ बिोशजि भए गरेका 
काययहरू यिै सनयिाविी अनिुार भए गरेको िासननेछ।  
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अनिूुची – १ 

गाउँ काययपासिकाको बैठकिा पेि गनुयपने ववषयहरू 

(सनयि ७ को उपसनयि (१) िँग िभबशन्धि) 

 

१.  िभािा पेि हनुे ववधेयक, 

२.  राजस्व र व्ययको अनिुान (बजेट), परुक अनिुान र उधारो खचय, 

३.  कर िभबन्धी प्रस्िावहरू, 

४.  अध्यििे गाउँ काययपासिकािा पेि गनय सनिेिन दिएको ववषय वा गाउँ काययपासिकािा 
पेि गनुय पने भनी गाउँ काययपासिकािे सनणयय गरेको ववषय,  

५.  प्रचसिि कानून बिोशजि जारी गनुयपने सनयि, सनिेशिका, काययववसध वा आिेि, 

६.  गाउँपासिकािे जारी गने कुनै नीसि वा त्यस्िो नीसििा हनुे पररवियन, 

७.  अपपकािीन, िध्यिकािीन र िीघयकािीन ििष्टीगि वा िेत्रगि ववकाि योजना, 
काययक्रि, रणनीसि सनधायरण िभबन्धी,  

८.  कायायिय वा िाखाहरूको िंगठन िंरचनािा पररवियन वा स्थानान्िरण िभबन्धी,  

९.  राविय वा अन्िरराविय िंस्थाहरूिँगको भसगनी िभबन्ध स्थापना, 

१०. गाउँपासिकािे सिने ऋण वा वैिेशिक अनिुान िथा नेपाि िरकार र प्रिेििँगको 
िाझेिारीिा िञ्चािनहनुे योजना िभबन्धी, 

११.  गाउँ पासिकाको प्रसिसनसधत्व हनुे गरी गररने िईुपिीय वा बहपुिीय वािाय, िभा िभिेिन 
वा िरकारी भ्रिणिा भाग सिने वा प्रसिसनसध पठाउन ेसबषय, 

१२. प्रिखु प्रिािकीय असधकृििाई वविेििा हनुे गोष्ठी, अध्ययन अविोकन भ्रिणिा पठाउने 
सबषय, 

१३.  गाउँपासिकाको कियचारी िरबन्िी स्वीकृसि, िेवा िवुवधा िभबन्धी कानून सनिायण र 
पररवियन, 

१४.  स्थानीय िावयजसनक वविा सनधायरण, 

१५. प्रचसिि कानूनबिोशजि गाउँ काययपासिकाबाट सनणयय हनु ु पने भनी िोवकएका अन्य 
ववषय। 
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अनिूुची – २ 

प्रस्िावको ढाँचा 

(सनयि ७ को उपसनयि (२) िँग िभबशन्धि) 

सियारी गाउँपासिका 

गाउँ काययपासिकाको कायायिय, हनैया  

रुपन्िेही शजपिा, िशुभबनी प्रिेि  

  

ववषय :– ................................................ । 

प्रस्िाव पेि गनय अध्यिबाट स्वीकृसि प्राप्त सिसि :– 

१. ववषयको िंशिप्त व्यहोरा :– 

२. प्राप्त पराििय िथा अन्य िान्िसभयक कुरा :– 

३. प्रस्िाव पेि गनुय पनायको कारण र िभबशन्धि िाखाको रायाः– 

४. सनणयय हनु ुपने व्यहोरा :– 

नोट : प्रस्िाव ियार गिाय िेहायका कुराहरूिा ध्यान दिनपुने छ :–  

१. “ववषयको िंशिप्त व्यहोरा” अन्िगयि ववषयबस्िकुो पषृ्ठभसूििा यिबारे पवहिे कुनै सनणयय भएको भए िोको 
ववबरण, प्रस्िाववि सनणयय कायायन्वयन प्रकृया, िियावधी, काययिेत्र, कायायन्वयन गने सनकाय र िाग्ने आसथयक 
िावयत्व भए िो ििेि उपिेख गरी कुनै योजनाको ववषय भए िो बारे छोटकरी ववबरण उपिेख गने।  

२. “प्राप्त पराििय िथा अन्य िान्िसभयक कुरा” अन्िगयि सबषयगि िसिसिहरू र अन्य सनकाय िथा वविेषज्ञहरूिे 
कुनै पराििय दिएको भए िो ििेि उपिेख गने।िाथै ववषयिंग िभबशन्धि नक्िा, सडजाइन वा शचत्र भए 
िो ििेि ििावेि गने।कानूनी पराििय सिएको भए प्रसिसिपी ििेि ििाबेि गने। 

३. “प्रस्िाव पेि गनुय पनायको कारण र िभबशन्धि िाखाको राय” अन्िगयि िभबशन्धि ववषयिा आई परेको 
कदठनाई र ििस्या, प्रस्िाववि सनणययको औशचत्य र आवश्यकिा िथा त्यिबाट पनय िक्ने प्रभाव ििावेि 
गने। 

४. “सनणयय हनु ुपने व्यहोरा” अन्िगयि जनु सबषयिा जे जस्िो सनणयय हनु प्रस्िाव गररएको हो िोको स्पष्ट व्यहोरा 
राख्न।े 

  प्रिाशणकरण सिसिूाः २०७८।१२।१७                          आज्ञािे 

                                                      रोिनाथ न्यौपान े

                                   प्रिखु प्रिािकीय असधकृि 
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