
:yfgLo /fhkq

tf/fvf]nf ufp“kflnsfåf/f k|sflzt

/fhkq

efu ! v08 % ;+Vof *

ताराखोला   गाउँपाललकाको लिधायन सलिलत (गठन तथा 
सञ्ालन) काय्यलिलध, २०७८



tf
/f

v
f]n

f u
fp

“kf
ln

s
f



v08 -%_ df3 dlxgf @% ut] @)&* ;fn ;+Vof -*_

1

tf
/f

v
f]n

f u
fp

“kf
ln

s
ftf/fvf]nf ufp“kflnsf

:yfgLo /fhkq

खण्ड (५)          सखंया (८)          लिलत २०७८-१०-२५
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sfo{ljlwsf] gfdM ताराखोला   गाउँपाललकाको लिधायन सलिलत (गठन तथा 
सञ्ालन) काय्यलिलध, २०७८

                        

प्रस्तवानाः- गाउँसभाको ननयनि्त काय्यिा सहयोगपरु्याउन, सभािा द्ता्य भएका नवधयेकलाई 
दफावार छलफलका आधारिा पररपकव बनाई सभािा पेश गन्य, बैठकको सवुयवस्ाका यिराखन, 
सनिन्तको गठन, काि–कारबाहीर आफनो काय्यप्रणालीलाई वयवनस््त गन्यबाञछनीय भएकोले, 
गण्डकी प्रदशेको स्ानीय ्तहको सभा सञ्ालन (काय्यनवनध) ऐन, २०७५ को दफा ३५ बिोनिि 
यो काय्यनवनध बनाई लाग ूगरेको छ ।
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पररच छ्ेद एक 
प्ारल्भिक

१.  सलंषिप्त नाि र प्ार्भि: 
(१) यस काय्यनवनधको नाि “ ्ताराखोला  गाउँपानलकाको“नवधायन सनिन्त (गठन ्त्ा 

सञ्ालन) काय्यनवनध, २०७८” रहकेो छ । 
(२)यो काय्यनवनध गाउँ सभाले सवीकृ्त गरी गाउँपानलकाको स्ानीय रािपत्रिा प्रकाशन भएको 

निन्तदनेख प्रारमभ हुनेछ ।
२.  पररभिाषा : 

नवषय वा प्रसङ्गले अकको अ ््य नलागेिा यस काय्यनवनधिा,-
(क) “अधयक्ष” भननाले गाउँसभाको अधयक्ष सम्झनपुछ्य ।
(ख) “ऐन” भननालेगण्डकी प्रदशेकोस्ानीय ्तहको सभा सञ्ालन (काय्यनवनध) ऐन, 

२०७५कोदफा३५बिोनिि ्ताराखोला गाउँ सभाले यो काय्यनवनध बनाई लाग ूगरेको 
छ।सम्झन ुपछ्य ।

(ग) “उपसनिन्त” भननाले दफा १९ बिोनिि गनठ्त उपसनिन्त सम्झनपुछ्य ।
(घ) “काय्यनवनध” भननाले गाउँपानलकाकोनवधाय सनिन्त गठन ्त्ा सञ्ालन काय्यनवनध 

२०७८ सम्झनपुछ्य ।
(ङ) “गाउँपानलका” भननाले ्ताराखोला गाउँपानलकासम्झनपुछ्य।
(्)  “प्रदशे” भननाले गण्डकी प्रदशे सम्झनपुछ्य ।
(छ) “बैठक” भननाले सनिन्तको वैठक सम्झन ुपछ्य र सो शबदले सनिन्तले गठन गरेको 

उपसनिन्तको बैठकलाई सि्ेत िनाउँछ ।
(ि) “सन्व” भननाले दफा ३ को उपदफा (५) बिोनिि नवधायन सनिन्तको सन्व भई 

काि गन्य गाउँपानलकाले ्तोकेको कि््य ारी सम्झनपुछ्य ।
(्झ) “सदसय” भननाले नवधायन सनिन्तको सदसय सम्झन ुपछ्य र सो शबदले सनिन्तले 

गठन गरेको उपसनिन्तको सदसयलाई सि्ेत िनाउँछ । 
(ञ) “सभा” भननाले गाउँपानलकाको गाउँ सभा सम्झनपुछ्य ।
(ट) “सनिन्त” भननाले दफा ३ बिोनिि गनठ्त नवधायन सनिन्तसम्झनपुछ्य ।
(ठ) “संयोिक” भननाले सनिन्तको संयोिक सम्झन ुपछ्य र सो शबदले सनिन्तले गठन 

गरेको उपसनिन्तको संयोिक सि्ेतलाई िनाउँछ ।
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पररच छ्ेद दुई
सलिलतकोगठन प्कृया,काय्यषिछेत्र र पदररक्त हुनछे अिसथा

३. सलिलतको गठनः
(१) गाउँपानलकालाई सभा प्रन्त उत्तरदायी र िवाफदहेी बनाउन, गाउँपानलकाबाट भएगरेका 

कािकारबाहीको अनगुिन र िलूयाङ्कन गरी आवशयक ननददेशन वा रायसललाह सि्ेत 
नदनका लानग ऐनको दफा ३५ बिोनिि अधयक्षले बढीिा ्तीन िना सदसय रहने गरी 
नवधायन सनिन्त गठन गनदेछ । 

(२) सनिन्तको संयोिक अधयक्षले ्तोके बिोनिि हुनेछ । 
(३) सनिन्तिा संयोिक ्त्ा सदसयहरूको िनोनयन गदा्य सभािा प्रन्तनननधतव गनदे  रािनीन्तक 

दलको सदसय संखया, िनहला, आनदवासी-िनिान्त, िधशेी, ्ारु, दनल्त, िनुलिि, खस–
आय्य ्त्ा अनय सिदुायको सिानपुान्तक प्रन्तनननधतवलाई धयान नदन ुपनदेछ ।

(४) काय्यपानलकाले ्तोकेको काय्यपानलकाको कुनै सदसय सनिन्तिा उपनस््त भई छलफलिा 
सहभागी हुन सकनेछ ।
्तर, तयस्तो सदसयलाई ि्तदानको अनधकार हुने छैन । 

(५) काय्यपानलकाले गाउँपानलकाको काननू शाखा प्रिखु वा अनय उपयकु्त अनधकृ्त कि््य ारीलाई 
सनिन्तको सन्वको काि गन्य ्तोकन सकनेछ ।

४. सलिलतको काय्यषिछेत्रः 
नवधायन सनिन्तको काय्यक्षेत्र दहेायबिोनिि हुनेछः

(क)  सभािा पेश भएका नवधयेक उपर सनिन्तिा हुने छलफल,
(ख)  प्रतयायोनि्त नवधायन समबनधी,
(ग) सािानिक नयाय, र 
(घ) स्ानीय काननु समबनधी ।

५. सलिलतको काया्यिलध: 
सनिन्तको काया्यवनध सभाको अवनधभर रहनेछ ।
्तर अधयक्षले सनि्तका सदसयको अनभुव ् ाहना र ननिले सनिन्तिा पयुा्यउन सकने योगदान 
सि्ेतका आधारिा आवशयक्ता अनसुार सदसय हरेफेर गन्य सकनेछ । 

६. सयंोजक र सदसयको पद ररक्त हुनछे अिसथा: 
सनिन्तको संयोिक र सदसयको पद दहेायको कुनै अवस्ािा ररक्त हुनेछः

(क)  ननि सभाको सदसय नरहिेा,
(ख)  ननिले आफनो पदबाट रानिनािा नदएिा,
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(ग)  ननिको ितृय ुभएिा,
(घ) ननिले आफनो पदको निमिवेारी इिानदारर्ताका सा् ननवा्यह गरेको छैन भनी 

सनिन्तका समपणू्य सदसय सङ्खयाको दईु–न्तहाई बहुि्तले प्रस्ताव पारर्त गरेिा,
(ङ) दफा ५ बिोनिि सदसय हरेफेर भएको कारण पद ररक्त भएिा ।  

पररच छ्ेद तीन
सलिलतको काि, कत्यवय र अलधकार

७. सलिलतको काि, कत्यवय र अलधकार: 
(१) नवधायन सनिन्तको काि, क्त्यवय र अनधकार दहेाय बिोनिि हुनेछः

(क)  सभाबाट सनिन्तिा पठाईएका नवधयेक उपर दफावार छलफल गरी सोसमबनधी 
प्रन्तवेदन सभािा पेस गनदे,

(ख)  सनिन्तिा दफावार छलफलका लानग सभाबाट प्राप्त भएका नवधयेकलाई 
आवशयक्तानसुार  व्डा ्त्ा समबननध्त नवषयग्त शाखा, िहाशाखा, नागररक 
सिािका प्रन्तनननध, लनक्ष्त सिहू र अनय सरोकारवालाहरूबाट राय–स्ुझाव 
सङ्कलन गरी नवधयेकिा आवशयक पररिाि्यन गरी सोको प्रन्तवेदन सनह्त सभािा 
पसेगनदे,

(ग) सभाबाट प्राप्त नवधयेकिा सदसयहरुले राखकेो संशोधन प्रस्तावउपर सनिन्तिा 
छलफल गरी नवधयेकको अङ्ग बनने वा नबनने बारे ननण्यय गनदे, 

(घ)  सभाद्ारा प्रतयायोनि्त अनधकार अन्तग्य्त बनाइएका ननयि, काय्यनवनध वा 
ननददेनशकाहरु संनवधान ्त्ा प्र्नल्त ऐनसँग बान्झने गरी ्तिु्यिा भए नभएको 
पनुरावलोकन गरी प्रन्तवेदन सनह्त सभािा पेस गनदे,

(ङ)  संनवधानको अनसुू् ी—९ को नवषयिा स्ानीय काननू ननिा्यण गदा्य सङ्घीय ्त्ा 
प्रदशे काननूको प्रन्तकूल नहुने नवषयिा सभालाई सहयोग गनदे, 

(्)  गाउँपानलकाद्ारा प्र्नल्त ऐन, ननयि, अदाल्तबाट प्रन्तपानद्त नसद्ान्त वा िारी 
भएको आदशे ्त्ा ननिर अनरुूप नीन्त ्त्ा काननू ्तिु्यिा भए नभएको नवषयिा 
िलूयाङ्कन गरी काय्यपानलकालाई आवशयक ननददेशन नदने,

(छ) सभा वा काय्यपानलकाद्ारा बनने काननू सवचछ, नयायपणू्य, ्तक्य सङ्ग्त, वयवहाररक र 
काया्यनवयन योगय वनाउने नवषयिा अधययन गरी काय्यपानलका ्त्ा सभालाई राय 



v08 -%_ df3 dlxgf @% ut] @)&* ;fn ;+Vof -*_

5

tf
/f

v
f]n

f u
fp

“kf
ln

s
f

सललाह नदने,
(ि)  काननू काया्यनवयनका लानग आवशयक पनदे िनशनक्त, आन ््यक स्ो्त ्त्ा संस्ाग्त 

संर्ना गाउँपानलकािा उपलबध भए नभएको अधययन गरी प्रन्तवेदन नदने,
(्झ)  गाउँपानलकाको अनधकार क्षेत्रको नवषयिा सङ्घीय संसद वा प्रदशे सभा ्त्ा 

नेपाल सरकार वा प्रदशे सरकारले आधारभ्ूत काननू वा निनूा काननूको वयवस्ा 
गरे नगरेको खोिनवन गरी सभा वा काय्यपानलकालाई िानकारी गराउने,

(ञ)  नेपाल सरकारले स्ानीय ्तहको सि्ेत काय्यक्षेत्र नभत्र पनदे नवषयिा अन्तरा्यनट्रियस्तरिा 
िनाएको प्रन्तबद््ता, सननध ्त्ा सम्झझौ्ताको बारेिा खोिनवन गरी सभा र 
काय्यपानलकालाई िानकारी गराउने,

(ट)  नवधयेकलाई पररिानि्य्त गरी सभािा प्रस्त्ुत गनु्यअनघ आवशयक्ता अनसुार नवषय 
नवज्ञको राय–सललाह नलने,

(ठ) सनिन्तको कािको नननित्त आवशयक पनदे कुनै कागिा्त न्झकाउने वा समबननध्त 
वयनक्त, िनप्रन्तनननध वा पदानधकारीलाई उपनस््त गराई िानकारी नलने,

(्ड) सनिन्तको वानष्यक प्रन्तवेदन काया्यनवयन भए नभएको अनगुिन एवि ्िलूयाङ्कन 
गरी सोको प्रन्तवेदन सभािा पेश गन्ये ।

(ण)  स्ानीय काननू ननिा्यणसँग समबननध्त सभाले ्तोकेका अनय काि गनदे, गराउने ।
(२) सनिन्तले आफुले समपादन गरेका कािको वानष्यक प्रन्तवेदन ्तयार गरी आय वययको वानष्यक 

अनिुान पेश हुन ुअगावै गाउँ सभािा पेश गनु्यपनदेछ । 
(३) उपदफा (२) बिोनिि वानष्यक प्रन्तवेदन ्तयार गदा्य सनिन्तले नदएका ननददेशन, राय, परािश्य र 

स्ुझाव काया्यनवयन नस्न्त र प्रन्तफल सि्ेतको सिीक्षा सिावेश गनु्य पनदेछ ।
(४) सनिन्तले नछिकेी गाउँपानलका वा नगरपानलकासँग आफुले गरेका काि कारबाही, काय्य 

अनभुव र अनकुरणीय काय्यको िानकारी आदानप्रदान गन्य सकनेछ । 
(५) सनिन्तले आफनो काय्यक्षेत्र अन्तग्य्तको निमिवेारी स–ुवयवनस््त ढङ्गले बहन गनदे सनदभ्यिा 

अधयक्षको सवीकृन्त नलई आवशयक काय्यनवनध, काय्ययोिना र काय्य्तानलका बनाई लाग ू
गन्य सकनेछ । 

(६) सनिन्तको काय्य समपादनको नसलनसलािा सनिन्तका सदसयहरुले अधयक्षको पवू्य सवीकृ्ती 
नलई आवशयक स्ानको अनगुिन भ्रिण गन्य सकनेछन ्।

८. लििरण ललन सकनछेः 
(१) सनिन्तले काय्यपानलका वा सो अन्तग्य्तका ननकाय ्त्ा काया्यलयबाट समपादन भएका 

कािको प्रगन्त नववरण िाग गरी नलन सकनेछ । 
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(२) यस दफा बिोनिि नववरण िाग गदा्य समबननध्त सनिन्तका संयोिकको ननददेशनिा सन्वले 
नववरणकोनकनसि,ढाँ्ारनववरण पेश गनु्यपनदे सियनसिासि्ेत्तोकीनदनपुनदेछ।

(३) उपदफा (२) बिोनिि िाग गररएको नववरण उपलबध गराउन ुसमबननध्त ननकायको दानयतव 
हुनेछ । 

(४) उपदफा (२) बिोनिि िाग गररएको नववरणको अधययन सि्ेतबाट कुनै ननददेशन नदन 
आवशयक दखेेिा तयस्तो ननददेशन काया्यनवयन गनु्य पनदे िनानसब सियावनध सि्ेत उललेख 
गरी सनिन्तले समबननध्त ननकायलाई आवशयक ननददेशन नदन सकनेछ । 

(५) काय्यपानलका वा सो अन्तरग्तका ननकालयले उपदफा (२) बिोनिि ्तोनकएको अवनधनभत्रिा 
नववरण उपलबध गराउने प्रयास नगरेिा सनिन्तले सो समबनधिा सभािा छलफल गनदे 
प्रस्ताव गन्य सकनेछ । 

पररच छ्ेद ्ार
सलिलतका पदालधकारीहरुको भूिलिका

९. संयोिकको काि, क्त्यवय र अनधकारः 
सनिन्तको संयोिकको काि, क्त्यवय र अनधकार दहेाय बिोनिि हुनेछः– 

(क)  सनिन्तको बैठकको अधयक्ष्ता गनदे,
(ख)  सनिन्तको बैठकको निन्त र सिय ्तोकने, 
(ग)  बैठकको समभानव्त काय्यसू् ी ्तय गनदे,
(घ)  सनिन्तको काय्यक्षेत्रसँग समबननध्त अन्तर ननकायग्त सिनवय गनदे,
(ङ)  सदसयहरुको निमिवेारी बाँ्डफाँट गनदे,
(्)  सनिन्तको ननण्यय प्रिानण्त गनदे, 
(छ)  सनिन्तले ्तोकेका अनय काय्य गनदे ।  

१०. सदसयको काि, कत्यवय र अलधकारः
सनिन्तका सदसयको काि, क्त्यवय र अनधकार दहेाय बिोनिि हुनेछः–

(क)  सनिन्तको बैठकिा उपनस््त भ ैआफनो स्ुझाव र धारणा राखने,  
(ख)  आफुलाई ्तोनकएको काय्यनिमिवेारी ननवा्यह गनदे,
(ग)  सनिन्तले ्तोकेका अनय काय्य गनदे ।

११. सल्िको काि, कत्यवय र अलधकारः 
सन्वको काि, क्त्यवय र अनधकार दहेाय बिोनिि हुनेछः–

(क)   सनिन्तको सन्व भई काि गनदे,  
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(ख) संयोिकसँग सिनवय गरी बैठकको काय्यसू् ी ्तयार गनदे, प्रस्ताव ्तयार गनदे र 
सदसयहरुलाई पत्रा्ार गनदे,

(ग)  सनिन्तको काय्यक्षेत्रसँग समबननध्त नवषयिा आवशयक सू् ना ्त्ा ्तथयाङ्क  
सङ्कलन, नवलेिषण गरी सनिन्तको बैठकिा पेश गनदे,

(घ)   सनिन्तको ननण्यय काया्यनवयन गनदे गराउने,
(ङ)  सनिन्तले ्तोकेका अनय काय्य गनदे ।

पररच छ्ेद पाँ् 
बैठक वयिसथापन

१२. सलिलतको बैठक: 
(१) सनिन्तको बैठक प्रतयेक ्झौिानसकिा पनदे गरी एक वष्य भररिा कनम्तिा ्तीन पटक बसनेछ ।
(२) सनिन्तको बैठक बसने निन्त, सिय, स्ान र बैठकको काय्यसू् ी सनह्तको सू् ना बैठक 

बसने नदन भनदा कनम्तिा ्तीन नदन अगावै संयोिकको ननददेशनिा सन्वले सवै सदसयलाई 
नलनख्त वा नवद््ुतीय िाधयिबाट पठाउन ुपनदेछ ।

(३) सनिन्तको बैठकको अधयक्ष्ता संयोिकले वा ननिको अनपुनस्न्तिा सनिन्तका सदसयहरुले 
आफूिधयेबाट छानेको वयनक्तले गनदेछ । सदसयहरुले छानेको वयनक्तले संयोिकतव गरेकोिा 
सो कुराको िानकारी अधयक्षलाई नदन ुपनदेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोनिि सदसयहरुले छानेको वयनक्तले सनिन्तको बैठकको अधयक्ष्ता गदा्य 
ननिले सनिन्तको संयोिकलाई भएको सबै अनधकार प्रयोग गन्य सकनेछ । 

(५) सनिन्तको बैठक सभास्ल भनदा बानहर बसन ुपनदे भएिा संयोिकले अधयक्षको नलनख्त 
अनिुन्त प्राप्त गनु्य पनदेछ । 

(६) सनिन्तका कनम्तिा दईु िना सदसयले सनिन्तको बैठक बोलाउन नलनख्त अनरुोध गरेिा 
संयोिकले पनध्र नदननभत्र बैठक बोलाउन ुपनदेछ ।

(७) सनिन्तको बैठक समबनधी अनय काय्यनवनध सनिन्त आफैले  ्तोकन सकनेछ । 
१३. गणपुरक सखंयाः 

(१) सनिन्तिा ्ततकाल कायि रहकेा सदसय सङ्खयाको कनम्तिा एकाउनन प्रन्तश्त सदसय 
उपनस््त भएिा सनिन्तको गणपरुक सङ्खया पगुेको िानननेछ । 

(२) सनिन्तको बैठकिा गणपरूक सङ्खया नपगुेिा सो सङ्खया नपगुेसमि सनिन्तको संयोिकले 
बैठकको काय्य ननलमबन गन्य वा अकको कुनै सिय वा नदनसमिको लानग बैठक स्ानग्त गन्य 
सकनेछ । 
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(३) उदफा (२) बिोनिि सनिन्तको बैठकिा गणपरूक सङ्खया नपगुी लगा्तार दईु पटक बैठक 
स्नग्त गनु्य परेिा संयोिकले तयसको िानकारी अधयक्षलाई नदन ुपनदेछ । 

(४) उपदफा (३) बिोनििको िानकारी प्राप्त भएपनछ काय्यवयवस्ा परािश्य सनिन्तको परािश्य 
नलई अधयक्षले सिाधानको उन््त प्रयास गनु्य पनदेछ । 

१४. बैठक सञ्ालन लिलध: 
(१) संयोिकले सनिन्तको बैठकको अधयक्ष्ता गनदेछ। सनिन्तको संयोिकको धयानाकष्यणका 

लानग सदसयले हा्त उठाउनपुनदेछ । संयोिकले बोलन ्ाहने सदसयको नाि क्रिशः 
बोलाएपनछ वा इशारा गरेपनछ वणा्यनकु्रि अनसुार एक पटकिा एकिनाले िात्र बोलनपुनदेछ 
। कुनै एक सदसयले बोनलरहकेो सियिा बी्ि ैअकको सदसयले बोलन, एकआपसिा कुरा 
गन्य र कुनै पनन सञ्ारका साधन प्रयोग गरी कुरा गन्य पाइनेछैन । 

(२) सदसयले सनिन्तको बैठकिा बोलदा संयोिकलाई समबोधन गरेर िात्र बोलनपुनदेछ । 
सनिन्तको छलफलको क्रििा कुनै सदसयले बोलेको नवषयलाई अकको सदसयले सो कुरािा 
सहि्ती िनाउनेबाहके सोही नवषय दोहोर्याउन पाउने छैन । सदसयले बैठकिा आफना कुरा 
र नवषयवस्त ुराखदा नशष्ट र िया्यनद्त भाषािा राखनपुद्यछ । बोलदा कसैलाई आक्षेप लगाउने, 
अनशष्ट, अलिील, अपिानिनक वा िानिद्यन हुने वा कुनै आपनत्तिनक शबद बोलन ुहुदँनै 
। सदसयले बोलन पाउने, छलफलिा भाग नलन पाउने अनधकार र क्त्यवयलाई बैठकको 
काििा बाधा परु्याउने िनसायले दरुूपयोग गन्य पाइनेछैन । 

(३) बैठकका सहभानगले बैठक अवनधभर कुनै पनन सञ्ारका साधन ्त्ा अनय नवद््ुतीय 
उपकरण बैठकको नवषयसँग असमबननध्त काय्यिा प्रयोग गन्य पाइनेछैन । 

(४) बैठकको छलफलको नवषयिा सनिन्तको कुनै सदसयको प्रतयक्ष वा अप्रतयक्ष सवा ््य 
गाँसीएको वा संलगन्ता रहने भएिा तयस्तो नवषय उपरको छलफलिा समबननध्त सदसय 
सहभागी हुन ुहुदँनै । 

(५) सनिन्तका सदसयसँग भएका सनिन्तको काय्यक्षेत्रसँग समबननध्त सािग्ीहरु सनिन्तका 
सदसयहरुबी् आदानप्रदान गनदे वयवस्ा निलाउनपुनदेछ । 

(६) सनिन्तको बैठक नसनकएसमि कुनै पनन सदसयले बैठक कक्ष छो््डन ुहुदँनै र बैठक कक्षबाट 
बानहर िान ुपरेिा संयोिकको अनिुन्त नलनपुनदेछ । संयोिकले बैठकलाई समबोधन गरररहकेो 
बेलािा कुनै पनन सदसयले स्ान छो््डन ुहुदँनै । संयोिकले बोलेको कुरा धयानपवू्यक सनुन ु
पनदेछ । बैठक सञ्ालनिा सनिन्तका सबै सदसयहरुले संयोिकलाई सहयोग गनु्यपनदेछ । 

(७) संयोिकले बैठकलाई िया्यनद्त बनाउन सदसयहरुलाई आवहान गनदेछ । कुनै सदसयबाट 
सनिन्तको बैठकिा अिया्यनद्त वयवहार भएिा संयोिकले ननिलाई बैठक कक्षबाट बानहर 
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िाने आदशे नदन र ऐन बिोनििको अनय कारबाहीका लानग सभा सिक्ष लेनख पठाउन 
सकनेछ।

(८) सनिन्तको बैठक बसन ्तोनकएको निन्त र सियिा गणपरुक सङ्खया नपगुी सनिन्तको बैठक 
बसन नसकेिा सो नदनको बैठक स्नग्त गरी संयोिकले अकको नदन र सियिा बैठक बसने 
गरी ्तोकन सकनेछ । दोस्ो पटक पनन गणपरुक सङ्खया नपगुी बैठक बसन नसके संयोिकले 
्ेतस्ो पटकका लानग बैठक बोलाउने छन ् । यस्तो बैठकिा सनिन्तका संयोिक सनह्त 
कनम्तिा एक सदसय उपनस््त भएिा गणपरुक सङ्खया पगुेको िानननेछ । 

(९) सनिन्तको सदसय कारणबस बैठकिा उपनस््त हुन नसकने भएिा सनिन्तको संयोिक वा 
सन्वलाई पवू्यिानकारी गराउन ुपनदेछ । 

(१०) बैठक सञ्ालन समबनधी सभाले ्तोकेका अनय कुराहरुको पालना गनु्य सनिन्तका संयोिक 
्त्ा सदसयहरुको क्त्यवय हुनेछ । 

१५. सलिलतको लनण्ययः 
(१) सनिन्तको बैठकका ननण्ययहरु सकेसमि सव्यसमिन्तबाट गराउन ु पनदेछ । सव्यसमिन्तबाट 

ननण्यय हुन नसकेिा बहुि्तको आधारिा ननण्यय गदा्यि्तबराबरभएिासंयोिकलेननणा्ययक
ि्तनदनसकनेछ।

(२) सनिन्तको बैठकको ननण्यय संयोिकबाट प्रिानण्त हुनेछ । 
(३) बैठकको प्रिानण्त ननण्ययको अनभलेख सन्वले सरुनक्ष्त र वयवनस््त गरी राखनपुनदेछ । 
(४) बैठकको ननण्ययअनसुार गाउँपानलका वा सो अन्तरग्तका ननकायलाई राय, स्ुझाव र ननददेशन 

नददँा संयोिकले दस्तख्त गरी पठाउनपुनदेछ । 
१६. आ्रण: 

बैठकिा उपनस््त सदसयले दहेायका आ्रणको पालना गनु्य पनदेछः
(क) नवशषे कारण परेकािा बाहके सनिन्तको बैठक नसनकएसमि कुनै पनन सदसयले 

बैठक कक्ष छो््डन ु हुदँनै । बैठक कक्षबाट बानहर िान ुपरेिा संयोिकको अनिुन्त 
नलनपुनदेछ । बैठक सञ्ालनिा सनिन्तका सबै सदसयले संयोिकलाई सहयोग 
गनु्यपनदेछ ।

(ख) संयोिकले बैठकलाई िया्यनद्त बनाउन सदसयहरुलाई आवशयक ननददेशन नदन 
सकनेछ । यस्तो ननददेशन पालना गनु्य सदसयहरुको क्त्यवय हुनेछ । 

(ग) बैठक सञ्ालन समबनधी सभाले ्तोकेका अनय कुराहरुको पालना गनु्य सनिन्तका 
संयोिक ्त्ा सदसयको क्त्यवय हुनेछ ।

(घ) गाउँसभा र नगरसभाको काय्यसञ्ालन समबनधिा वयवस्ा गन्य बनेको प्रदशेको 
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ऐन वा गाउँ सभाले गाउँ सभाका सनिन्तहरुको बैठक सञ्ालन गदा्य पालना गनु्यपनदे 
छुटै् आ्ार संनह्ता ्तिु्यिा गरी सवीकृ्त गरेको अवस्ािा तयस्तो आ्ार संनह्ताको 
पालना गनु्य संयोिक र सदसयको क्त्यबय हुनेछ ।

१७. स्बल्धत अलधकारी िा लिशछेषज्ञको प्िछेशः 
(१) सनिन्तिा कुनै नवषयिा्ी छलफल हुदँा सो नवषयको प्रकृन्त हरेी काय्यपानलकाको सदसयले 

सो नवषयिा सपष्ट िानकारी नदन गाउँपानलका वा सो अन्तरग्तको अनधकारी वा नवशषेज्ञलाई 
संयोिकको अनिुन्त नलई सनिन्तिा नलएर िान सकनेछ । 

(२) सनिन्तले आफनो बैठकिा गाउँपानलकाका पदानधकारी, कि््य ारी र नवषयनवज्ञलाई आिनत्रण 
गरीराय, परािश्य नलन सकनेछ।

(३) उपदफा (२) बिोनिि आिननत्र्त अनधकारी वा नवशषेज्ञलाई वैठकिा आफनो धारणाराखन 
संयोिकलेय्ोन््तसियउपलबधगराउनपुनदेछ।

(४) सनिन्तको बैठकिा उपनस््त आिननत्र्त अनधकारी वा नवषशेज्ञले आफनो धारणा ्तथयपणू्य 
एव नमशष्ट्ता पवू्यक राखनपुनदेछ।

(५)  सभाका  कुनै  सदसयले सनिन्तको  बैठकिा सहभागी भईछलफलिा भागनलन ् ाहिेा बैठक 
बसने नदन भनदा कम्तीिा एकनदन अगावै संयोिकलाई िानकारी नदइ उपनस््त हुनसकनेछ । 
्तरतयस्तो आिननत्र्त सदसयलाई ि्तदानको अनधकार हुनेछैन ।

१८. सलिलतको प्लतिछेदनः  
(१) सनिन्तको प्रन्तवेदन संयोिकले वा ननिको अननुस्न्तिा अधयक्षले ्तोकेको सो सनिन्तको 

अनय कुनै सदसयले सभाको बैठकिा पेश गनदेछ । 
(२) उपदफा (१) बिोनिि प्रन्तवेदन पेश गन्य संयोिक वा सदसयले ् ाहिेा प्रन्तवेदनको समबनधिा 

संनक्षप्त वक्तवय नदन सकनेछ । 
  (३) सभाको बैठकिा पेश भएका प्रन्तवेदनको काया्यनवयन काय्यपानलकाले गनु्य पनदेछ ।
 (४) सनिन्तले आफनो वानष्यक प्रन्तवेदन काया्यनवयन भए नभएको अनगुिन एवि ्िलूयाङ्कन 

गरी सोको प्रन्तवेदन सभाको बैठकिा पेश गन्य सकनेछ । 
(५) उपदफा (४) बिोनििको अनगुिन एवि ्िलूयाङ्कन प्रन्तवेदन र सभाको बैठकले समुपेको 

नवषयका समबनधिा सनिन्तले बैठकिा पेश गरेको प्रन्तवेदनिा्ी छलफल गररयोस ्भनी 
समबननध्त सनिन्तको संयोिकले तयस्तो प्रन्तवेदन पेश भएको दईु नदननभत्र प्रस्तावको 
सू् ना अधयक्षलाई नदन सकनेछ । 

(६) उपदफा (५) बिोनििको सू् ना प्राप्त भएिा दईु नदनपनछको कुनै बैठकिा छलफल गररयोस ्
भनी प्रस्ताव पेश गन्य अधयक्षले समबननध्त सनिन्तका संयोिकलाई अनिुन्त नदनेछ । 
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(७) प्रस्ताव पेश गदा्य समबननध्त सनिन्तको संयोिकले संनक्षप्त वक्तवय नदन सकनेछ । तयसपनछ 
अधयक्षले छलफलको लानग सिायावनध ननधा्यरण गन्य सकनेछ । 

(८) छलफलिा उठेका प्रश्नको िवाफ काय्यपानलकाले ्तोकेको काय्यपानलकाको सदसयले 
नदएपनछ छलफल सिाप्त भएको िानननेछ । 

१९. उपसलिलत गठन: 
(१) सनिन्तले आफनो काय्य सवुयवनस््त, नछटोछरर्तो र प्रभावकारी रुपिा समपनन गन्य, कुनै 

नवषयिा परािश्य नलन ्त्ा आफनो क्षेत्रानधकार नभत्रको नवषयिा छाननवन गन्य काय्यक्षेत्र र 
सियावनध ्तोकी आवशयक्ता अनसुार उपसनिन्त गठन गन्य सकनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोनििको उपसनिन्तले ननधा्यरर्त सियिा सनिन्त सिक्ष प्रन्तवेदन पेश 
गनु्यपनदेछ । 

(३) उपदफा (१) बिोनिि उपसनिन्त गठनका लानग सदसयहरुको नाि सनह्तको प्रस्ताव 
संयोिकले बैठक सिक्ष राखनेछ ।

(४) उपसनिन्त गठन गदा्य समभव भएसमि सिावेशी प्रकृन्तको र दलीय संर्ना अनसुारको 
हुनपुनदेछ । उपसनिन्तिा आवशयक्तानसुार नवशषेज्ञ सदसयहरुलाई आिनत्रण गन्य सनकनेछ । 

(५) उपसनिन्तको संयोिकलाई उपसनिन्तको काय्य सञ्ालन गदा्य लेखा सनिन्तको संयोिकलाई 
भए सरहको अनधकार हुनेछ ।  

(६) उपसनिन्तले ्तोकेको सियाबनध नभत्र आफूलाई प्राप्त निमिवेारी बिोनििको काय्य समपनन 
गरी सनिन्त सिक्ष आफनो प्रन्तवेदन पेश गनदेछ । 

्तर नवशषे कारणबश ्तोनकएको सियाबनध नभत्र काय्य समपनन गन्य नसकेिा कारण सनह्त सनिन्त 
सिक्ष ्प सिय िाग गन्य सकनेछ । 

(७) यसकाय्यनवनधिाअनयत्रिनुसकैकुरालेनखएकोभए्तापननउपसनिन्तिा सहिन्त भई आएका 
नवषयिा उक्त सनिन्तका सदसयले सोही नवषयिा पनुःसनिन्तको छलफलिा सहभागी हुन 
बाधा पनदे छैन ।

पररच छ्ेद ् 
लिलिध

२०. सलिलतको सल्िालयः 
गाउँपानलकाको काननु शाखा वा काय्यपानलकाले ्तोनकनदएको स्ानिा सनिन्तको 
सन्वालय रहनेछ । 

२१. बजछेट वयिसथाः 
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सनिन्तलाई बैठक सञ्ालन, अधययन, िलूयाङ्कन, अनगुिन र छाननवन गन्य आवशयक पनदे 
बिेट गाउँसभाले नवननयोिन गनु्यपनदेछ र नवननयोिन बिोनििको रकि गाउँ काय्यपानलकाले 
सनिन्तलाई उपलबध गराउन ुपनदेछ । 

२२. सू् ना तथा कागजात उपलबध गराउनुपनने: 
सनिन्तले िागेका प्रिाण, कागिा्त उपलबध गराउन ुगाउँ काय्यपानलका एवमसोको िा्तह्त 
ननकायिा काय्यर्त कि््य ारीको क्त्यवय हुनेछ । 

२३. काय्यषिछेत्रसगँ स्बल्धत सथलगत भ्रिण स्ब्धी वयिसथा: 
सनिन्तको ननण्यय अनसुार संयोिक, सदसय वा उपसनिन्तले सनिन्तको काय्यक्षेत्रसँग 
समबननध्त नवषयिा गाउँपानलकानभत्र वा बानहर अधयक्षको सवीकृन्त नलई भ्रिण गन्य सकनेछ। 

२४. काय्यताललकाको लनिा्यण तथा काय्यलिलधको पालना: 
(१) सनिन्तले आफनो काय्य सियि ै समपनन गन्य काय्य्तानलका ननिा्यण गन्य सकनेछ र सो 

काय्य्तानलकाको पालना गनु्य सबै सदसयहरुको क्त्यवय हुनेछ । 
(२) काय्यनवनधिा उनललनख्त वयवस्ाको पालना गराउने समबनधिा संयोिकको ननण्यय अनन्ति 

हुनेछ । 
२५. सलिलतको अलभिलछेख: 

(१) सनिन्तले आफूले समपादन गरेका कािको अनभलेख दरुुस्त राखन ुपनदेछ ।  
(२)  सनिन्तले आफनो काय्यक्षेत्र नभत्रको कुनै काि, कारवाहीकोे प्रकृन्त र नवषयको गानमभय्य्तालाई 

दृनष्टग्त गरी गोपय राखन ुपनदे अनभलेखहरु साव्यिननक गनु्य हुदँनै । 
(३) सनिन्तिा भएको छलफल, ननण्यय र कािकारवाहीसँग समबननध्त अनभलेख सनिन्त सन्व 

िाफ्य ्त ् सन्वालयले वयवनस््त गरी राखनेछ । तयस्तो ननण्ययको अनभलेख संयोिकको 
अनिुन्त नवना सन्वालय बानहर लैिान सनकने छैन ।

२६. वयाखया रसशंोधन: 
(१) यस काय्यनवनधको वयाखया गाउँ सभाले गनदेछ । 
(२)गाउँ सभाले यस काय्यनवनधिा आवशयक  संशोधन वा हरेफेर गन्य सकनेछ । 

       अाज्ञाले
       नखि बहादरु नव.क.
       प्रिखु प्रशासनकय अनधकृ्त


