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ताराखोला  गाउँपाललकाको लेखा सलिलत 
(गठन तथा सञ्ालन) कार्यलिलि, २०७
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खण्ड (५)          सखंरा (६)          लिलत २०७८-१०-२५

efu M @
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sfo{ljlwsf] gfdM  ताराखोला  गाउँपाललकाको लेखा सलिलत 
(गठन तथा सञ्ालन) कार्यलिलि, २०७८ 

प्रस्तावनताः गताउँ सभताको ननयनि् कताय्यिता सहयोग प¥ुयताउन, गताउँपतानिकताको नवत्तीय वयवस्तापनिता 
नि्वयनय्ता, पतारदन्््य ता कतायि रताखन, सनिन्को गठन, कताि–कतारबताहती र आफनो कताय्यप्रणताितीिताई 
वयवनस्् गन्य वताञ्छनतीय भएकोिे, गण्डकीप्रदे् को स्तानतीय ्हको सभता सञ्तािन (कताय्यनवनि) 
ऐन, २०७५ को दफता ३५ बिोनिि ्तारताखताेिता गताउँ सभतािे यो कताय्यनवनि बनताई िताग ूगरेको ्छ ।
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पररच्ेदएक
प्ारल्भिक

१. संनषिप्त नताि र प्रतारमभः 
(१) यस कताय्यनवनिको नताि ्तारताखोिता गताउँपतानिकताको िेखता सनिन् (गठन ््ता सञ्तािन) 

कताय्यनवनि, २०७८ रहकेो ्छ । 
(२) यो कताय्यनवनि गताउँ सभताद्तारता सवतीकृ् भ ै स्तानतीय रतािपत्रिता प्रकतान्् भएको निन्दनेख 

प्रतारमभ हुने्छ ।
२. पररभताषताः 

नवषय वता प्रसङ्गिे अकको अ ््य नितागेिता यस कताय्यनवनििता,-
(क) “अधयषि” भननतािेगताउँपतानिकताको अधयषि सम्झन ुप्छ्य । 
(ख) “उपसनिन्” भननतािे दफता १३ बिोनिि गनठ् उपसनिन् सम्झनपु्छ्य । 
(ग) “ऐन”भननतािे गण्डकी प्रदे् को स्तानतीय ्हको सभता सञ्तािन (कताय्यनवनि) ऐन, 

२०७५ सम्झन ुप्छ्य ।
(घ) गताउँपतानिकता िेखता सनिन् (गठन ््ता सञ्तािन) कताय्यनवनि, २०७८ सम्झनपु्छ्य ।
(ङ) “गताउँपतानिकता” भननतािे ्तारताखोिता गताउँपतानिकता सम्झन ुप्छ्य ।
(्) “बैठक” भननतािे िेखता सनिन् र सो सनिन्िे गठन गरेको उपसनिन्को बैठक 

सम्झनपु्छ्य ।
(्छ) “सनिन्” भननतािे दफता ३ बिोनिि गनठ् िेखता सनिन् सम्झनपु्छ्य । 
(ि) “सन्व” भननतािे सनिन्को सदसय–सन्व भ ैकतािकताि गननेगरती दफता ३ को उपदफता 

(४) बिोनिि गताउँपतानिकतािे ्ोकेको कि््य तारती सम्झनपु्छ्य । 
(्झ) “सदसय” भननतािे िेखता सनिन्को सदसय सम्झन ुप्छ्य र सो ्बदिे सनिन्िे गठन 

गरेकता उप–सनिन्कता सदसयिताई सिे्  िनताउँ्छ । 
(ञ) “सताव्यिननक ननकताय” भननतािे गताउँ कताय्यपतानिकताको कतायता्यिय र यस अन्ग्य्कता 

व्डता सनिन् कतायता्यिय ््ता नवषयग् ्ताखता वता कतायता्यिय सम्झनपु्छ्य ।
(ट) “सताव्यिननक िेखता” भननतािे सताव्यिननक खररद कताननू अनसुतार गताउँपतानिकतािता 

भएकता आन ््यक कतारोवतारको वयहोरता दनेखने गरती प्र्नि् कताननू बिोनिि रतानखने 
अनभिेख, खता्ता, बनह नक्ताब आनद र सो कतारोवतारिताई प्रितानण् गनने अनय 
कतागिता् सम्झनपु्छ्य । 
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(ठ) “संयोिक” भननतािे सनिन्को संयोिक सम्झन ुप्छ्य र सो ्बदिे सनिन्िे गठन 
गरेको उप–सनिन्को संयोिकिताई सिे्  िनताउँ्छ । 

पररच्ेद दुई 
सलिलतकोकार्यके्त्र, गठनप्कृरारपदररक्तहुनेअिसथा

३. िेखता सनिन्को कताय्यषिेत्रः 
(१) गताउँ सभता अन्ग्य् गठन हुने िेखता सनिन्को कताय्यषिेत्र दहेतायबिोनिि हुने्छः

(क)  गताउँपतानिकताको रतािसव, 
(ख)  योिनता कतायता्यनवयनको सनदभ्यिता गररने सताव्यननक खररद, 
(ग) गताउँपतानिकताको सताव्यिननक िेखता, नवत् र ्तसमबनिती नवषय,
(घ)  बेरुि.ु

४. लेखा सलिलत गठनः 
(१) गताउँपतानिकतािताई सभताप्रन् उत्रदतायती र िवताफदहेती बनताउन, गताउँपतानिकताबताट भए गरेकता कताि 

कतारबताहतीको अनगुिन र िलूयताङ्कन गरती आवशयक ननदन्े न वता रताय सलिताह सिे्  नदनकता 
ितानग ऐनको दफता ३५ बिोनिि ्तीन िनता सदसय रहकेो िेखता सनिन् गठन गनने्छ ।

(२) सनिन्को संयोिक अधयषििे ्ोके बिोनिि हुने्छ । 
(३) सनिन्िता सदसयहरूको िनोनयन गदता्य सभतािता प्रन्नननितव गनने रतािनतीन्क दिको सदसय 

संखयता, िनहिता, दनि्, आनदवतासती÷िनितान्, ििे् ती, ्तारु, िनुलिि, खस–आय्य ््ता 
अनय सिदुतायको सितानपुतान्क प्रन्नननितविताई धयतान नदन ुपनने्छ ।

(४) कताय्यपतानिकतािे ्ोकेको कताय्यपतानिकताको कुनै सदसय सनिन्िता उपनस्् भई ्छिफििता 
सहभतागती हुन सकने्छ ।

 ्र, तयस्ो सदसयिताई ि्दतानको अनिकतार हुने ्ैछन । 
(५) गताउँ कताय्यपतानिकतािे गताउँपतानिकताको  आन्ररक िेखतापरतीषिण ्ताखता प्रिखु वता उपयकु्त 

कि््य तारतीिताई सनिन्को सन्वको कताि गन्य ्ोकने्छ ।
५.  सलिलतको कारा्यिलि: 

सनिन्को कतायता्यवनि सभताको अवनिभर रहने्छ ।
्र अधयषििे सनि्कता सदसयको अनभुव ्ताहनता र ननििे सनिन्िता परु ्यताउन सकने 
योगदतान सिे् कता आितारिता आवशयक्ता अनसुतार सदसय हरेफेर गन्य सकने्छ । 
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६.  सरंोजक र सदसरको पद ररक्त हुने अिसथा: 
(१) सनिन्कता संयोिक र सदसयको पद दहेतायको कुनै अवस्तािता ररक्त हुने्छ :

(क)  सभताको सदसय नरहिेता,
(ख)  रतानिनतािता नदएिता,
(ग)  ितृय ुभएिता,
(घ) आफनो पदको निमिवेतारती इितानदतारर्ताकता सता् ननवता्यह गरेको ्ैछन भनती सनिन्कता 

समपणू्य सदसय सङ्खयताको दईु–न्हताई बहुि्िे प्रस्ताव पतारर् गरेिता ।

पररच्ेद तीन 
सलिलतकोकाि, कत्यवररअलिकार

८. सलिलतको काि, कत्यवर र अलिकार: 
(१) िेखता सनिन्को कताि, क ््यवय र अनिकतार दहेताय बिोनिि हुने्छः
(क) गताउँपतानिकता र अन्ग्य्कता ननकतायको सताव्यिननक िेखतासँग समबननि् नतीन्, कताननू 

््ता कताय्यनवनि पररपतािनको िलूयताङ्कन गरती गताउँपतानिकतािताई आवशयक ननदन्े न 
नदने,

(ख) गताउँपतानिकता र अन्ग्य्कता ननकतायको रतािश्व र वययसमबनिती अनिुतानको ितँा् गरती 
वतानष्यक अनिुतानगनने ्ररकता, वतानष्यक अनिुतानिता नननह् नतीन्को सट्ता अपनताउन 
सनकने वैकनलपक नतीन् र वतानष्यक अनिुतानिता गन्य सनकने नि्वययती उपतायहरु सनह् 
आवशयक ननदन्े न नदने,

(ग) नेपताि सरकतार र प्रदे्  सरकतारिे गताउँपतानिकतािताई उपिबि गरताउने सितानतीकरण, 
स् ््य, सिपरूक र नव्षे अनदुतानबताप्को रकिननिता्यरर् ् ््यको पतािनता एवि ्
प्रता्निक्ताकता षिेत्रिता ख््य गररएको ्छ, ्ैछन िलूयताङ्कन गरती रताय–स्ुझतावसनह्को 
आवशयक ननदन्े न नदने,

(घ) गताउँपतानिकतािे नदएको अनदुतान उद्शेयअनरुुप उपयोग भए–नभएको िलूयताङ्कन गरती 
आवशयक ननदन्े न नदने,

(ङ) गताउँपतानिकताको रतािश्व परताि््य सनिन्को प्रन्वेदन कतायता्यनवयन अवस्ताको सितीषिता 
गरती आवशयक ननदन्े न नदने,

(्) िेखतापरतीषिण प्रन्वेदनिता औलँयताइएकता किती–कििोरतीहरुिताई सिुतार गन्य, कतायि 
भएकता बेरुि ु््ता आन ््यक अननयनि््तािताई ननयनि् एवि ्असिु फर्ययौट गन्य 



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

5

tf
/f

v
f]n

f u
fp

“kf
ln

s
f

््ता बेरुि ुफर्ययौटकता ितानग आवशयक कतारवताहती गनने समबनििता गताउँपतानिकतािताई 
ननदन्े न एवि ्स्ुझताव नदने,

(्छ) पेशकी बेरुिकुो अवस्ता नवलेिषण गरती सोको फर्ययौटकता ितानग अविमबन गररन ुपनने 
रणनती्न बतारे गताउँपतानिकतािताई आवशयक स्ुझताव नदने,

(ि) सताव्यिननक िेखतासमबनिती कताननू बनताउँदता नेपतािको संनवितान, सङ्घतीय, प्रतादने्क 
््ता गताउँपतानिकताकोप्र्नि् कताननूको पतािनता भए नभएको िलूयताङ्कन गरती 
गताउँपतानिकतािताई आवशयक रताय, स्ुझताव नदने,

(्झ) सताव्यिननक खररद कताय्यिता प्र्नि् खररद कताननूको पतािनता भए–नभएको अधययन 
गरती गताउँपतानिकतािताई आवशयक ननदन्े न नदने,

(ञ) रतािश्व सङ्किन र समपनत् नबक्ी प्र्नि् कताननू बिोनिि भएको ्छ–्ैछन 
िलूयताङ्कन गरती गताउँपतानिकतािताई आवशयक ननदन्े न नदने,

(ट) गताउँपतानिकताको सवतानितविता रहकेो समपनत् ््ता गताउँपतानिकता षिेत्रनभत्रको 
सतािदुतानयक ््ता सताव्यिननक समपनत्को रेखदखे, संरषिण र उपयोगको िलूयताङ्कन 
गरती आवशयक ननदन्े न नदने,

(ठ)  आन ््यक अनु् तासन कतायि गरताउने ््ता नवत्तीय सु् तासन िोनखि नयनूतीकरण गनने 
समबनििता अधययन ््ता िलूयताङ्कन गरती प्रोतसताहन ््ता दण्डको वयवस्ता गन्य 
गताउँपतानिकतािताई आवशयक ननदन्े न नदने,

(्ड) गताउँपतानिकताको रतािश्व परर्तािन, ऋण वयवस्तापन र सताव्यिननक नतीनि सता्झदेतारतीिता 
सञ्तानि् कताय्यक्ि वता आयोिनता िलूयताङ्कन गरती गताउँपतानिकतािताई आवशयक 
ननदन्े न नदने,

(ढ) पतारदन्््य ता र िवताफदनेह्ताकता ितानग गताउँपतानिकतािे अविमबन गरेकता सताितानिक 
पररषिण, सताव्यिननक परतीषिण र सताव्यिननक सनुवुताईिस्ता अभयतासहरुको िलूयताङ्कन 
््ता नवत्तीय सू् नता नवद्ु् तीय िताधयिबताट सिे्  सव्यसताितारणिता परु ्यताउने वयवस्ताकता 
ितानग गताउँपतानिकतािताई आवशयक ननदन्े न नदने,

(ण) नवत्तीय अनु् तासन, पतारदन्््य ता र आन ््यक श्ो्हरुको प्रभतावकतारती उपयोग भए नभएको 
वतारे स्तानतीय नतागररकहरुको ननयनि् पषृ्ठपोषण निने वयवस्ता गन्य गताउँपतानिकतािताई 
आवशयक ननदन्े न नदने,

(्) सनिन्को कताय्यषिेत्रनभत्रकता नवषयिता प्रताप्त उिरुती, सञ्तार िताधयििता आएकता 
नवषयहरु, सरोकतारवतािताको ्तासो एवि ् सनिन्िे आवशयक ठतानेकता नवषयहरुिता 
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ितँा् गरती गताउँपतानिकतािताई आवशयक ननदन्े न नदने,
(्) सभतािे ्ोकेकता अनय कताय्यहरु गनने ।

(२) सनिन्िे आफुिे समपतादन गरेकता कताय्यको वतानष्यक प्रन्वेदन ्यतार गरती वतानष्यक अनिुतान 
प्रस्ु्  हुन ुअगतावै  सभतािता पे् गनु्य पनने्छ । 

८. लििरण ललन सकनेः 
(१) सनिन्िे कताय्यपतानिकता वता सो अन्ग्य्कता ननकताय ््ता कतायता्यियबताट समपतादन भएकता 

कतािको प्रगन् नववरण िताग गरती निन सकने्छ । 
(२) यस दफता बिोनिि नववरण िताग गदता्य सनिन्कता संयोिकको ननदन्े निता सन्विे नववरणको 

नकनसि, ढतँा्ता र नववरण पे् गनने सियनसिता सिे्  ्ोकीनदन ुपनने्छ ।
(३) उपदफता (२) बिोनिि िताग गररएको नववरण उपिबि गरताउन ुसमबननि् ननकतायको दतानयतव 

हुने्छ । 
(४) उपदफता (२) बिोनिि िताग गररएको नववरणको अधययन सिे् बताट कुनै ननदन्े न नदन 

आवशयक दखेिेता तयस्ो ननदन्े न कतायता्यनवयन गनु्य पनने िनतानसब सियतावनि सिे्  उलिेख 
गरती सनिन्िे समबननि् ननकतायिताई ननदन्े न नदन सकने्छ । 

(५) कताय्यपतानिकता वता सो अन्ग्य्कता ननकतायिे उपदफता (२) बिोनिि ्ोनकएको अवनिनभत्र 
नववरण उपिबि गरताउने प्रयतास नगरेिता सनिन्िे सो समबनििता सभतािता ्छिफि गनने 
प्रस्ताव गन्य सकने्छ ।

पररच्ेद ्ार
सलिलतकापदालिकारीहरुकोभूिलिका

९. सरंोजककोकाि, कत्यवररअलिकारः
सनिन्को संयोिकको कताि, क ््यवय र अनिकतार दहेताय बिोनिि हुने्छः– 

(क)  सनिन्को बैठकको अधयषि्ता गनने,
(ख)  सनिन्को बैठकको निन् र सिय ्ोकने, 
(ग)  बैठकको समभतानव् कताय्यसू् ती ्य गनने,
(घ)  सनिन्को कताय्यषिेत्रसँग समबननि् अन्र ननकतायग् सिनवय गनने,
(ङ)  सदसयहरुको निमिवेतारती बतँा्डफतँाट गनने,
(्)  सनिन्को ननण्यय प्रितानण् गनने, 
(्छ)  सनिन्िे ्ोकेकता अनय कताय्य गनने ।  
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१०. सदसरको काि, कत्यवर र अलिकारः
 सदसयको कताि, क ््यवय र अनिकतार दहेताय बिोनिि हुने्छः–

(क)  सनिन्को बैठकिता उपनस्् भ ैआफनो स्ुझताव र ितारणता रताखने,  
(ख)  आफुिताई ्ोनकएको कताय्यनिमिवेतारती ननवता्यह गनने,
(ग)  सनिन्िे ्ोकेकता अनय कताय्य गनने ।

११. सल्िको काि, कत्यवर र अलिकारः 
सन्वको कताि, क ््यवय र अनिकतार दहेताय बिोनिि हुने्छः–

(क)  सनिन्को सन्व भई कताि गनने,  
(ख) संयोिकसँग सिनवय गरती बैठकको कताय्यसू् ती ्यतार गनने, प्रस्ताव ्यतार गनने र 

सदसयहरुिताई पत्रता्तार गनने,
(ग)  सनिन्को कताय्यषिेत्रसँग समबननि् नवषयिता आवशयक सू् नता ््ता ्थयताङ्क  

सङ्किन, नवलेिषण गरती सनिन्को बैठकिता पे् गनने,
(घ)   सनिन्को ननण्यय कतायता्यनवयन गनने गरताउने,
(ङ)  सनिन्िे ्ोकेकता अनय कताय्य गनने ।

पररच्ेद पा्
 बैठक वरिसथापन

१२. सलिलतको बैठक : 
(१) सनिन्को बैठक प्रतयेक ्ौितानसकिता पनने गरतीएक वष्य भररिता कनम्िता ्तीन पटक बसने्छ । 
(२) सनिन्को बैठक बसने निन्, सिय, स्तान र बैठकको कताय्यसू् ती सनह्को सू् नता बैठक 

बसने नदन भनदता कनम्िता ्तीन नदन अगतावै संयोिकको ननदन्े निता सन्विे सवै सदसयिताई 
निनख् वता नवद्ु् तीय िताधयिबताट पठताउन ुपनने्छ ।

(३) सनिन्को बैठकको कताय्यसू् ती सन्विे संयोिकसँग परताि््य गरती ्य गनने्छ ।
(४) सनिन्को बैठक समबनिती कताय्यनवनि यस पररच्ेछदिता उलिेख भएदनेख बताहके गताउँसभतािे 

सवतीकृ् गरे बिोनिि हुने्छ ।
(५) सनिन्कता कनम्िता दईु िनता सदसयिे सनिन्को बैठक बसन निनख् अनरुोि गरेिता 

संयोिकिे पनध्र नदननभत्र बैठक बोिताउन ुपनने्छ ।
(६) सनिन्को बैठक समबनिती अनय कताय्यनवनि सनिन् आफैिे  ्ोकन सकने्छ । 

१३. गणपूरक सङ्खराः 
सनिन्िता ्तकताि कतायि रहकेो सदसय सङ्खयताको एकताउनन प्रन््् सदसय उपनस्् भएिता 
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बैठकको गणपरूक सङ्खयता पगुेको िताननने्छ । 
(२) सनिन्को बैठकिता गणपरूक सङ्खयता नपगुेिता सो सङ्खयता नपगुेसमि सनिन्को संयोिकिे 

बैंठकको कताय्य ननिमबन गन्य वता अकको कुनै सिय वता नदनसमिको ितानग बैठक स्तानग् गन्य 
सकने्छ । 

(३) उपदफता (२) बिोनिि सनिन्को बैठकिता गणपरूक सङ्खयता नपगुती िगता्तार दईु पटक बैठक 
स्नग् गनु्य परेिता संयोिकिे तयसको ितानकतारती अधयषििताई नदन ुपनने्छ । 

(४) उपदफता (३) बिोनििको ितानकतारती प्रताप्त भएपन्छ कताय्यवयवस्ता परताि््य सनिन्को परताि््य 
निई अधयषििे उन्् सिताितानको प्रतायतास गनु्य पनने्छ । 

१४. बैठकको सञ्ालन लिलि: 
(१) संयोिकिे बैठकको अधयषि्ता गनने्छ। सनिन्को संयोिकको धयतानताकष्यणकता ितानग 

सदसयिे हता् उठताउनपुनने्छ । संयोिकिे बोलन ्ताहने सदसयको नताि क्ि्ः बोिताएपन्छ 
वता इ्तारता गरेपन्छ वणता्यनकु्ि अनसुतार एक पटकिता एकिनतािे ितात्र बोलनपुनने्छ । कुनै एक 
सदसयिे बोनिरहकेो सियिता बती्ि ैअकको सदसयिे बोलन, एकआपसिता कुरता गन्य र कुनै 
पनन सञ्तारकता सतािन प्रयोग गरती कुरता गन्य पताइने्ैछन । 

(२)सदसयिे सनिन्को बैठकिता बोलदता संयोिकिताई समबोिन गरेर ितात्र बोलनपुनने्छ । सनिन्को 
्छिफिको क्ििता कुनै सदसयिे बोिेको नवषयिताई अकको सदसयिे सो कुरतािता सहि्ती 
िनताउनेबताहके सोहती नवषय दोहतार्यताउन पताउने ्ैछन । सदसयिे बैठकिता आफनता कुरता र 
नवषयवस् ुरताखदता न्ष्ट र ियता्यनद् भताषतािता रताखन ुपनने्छर बोलदता कसैिताई आषिेप िगताउने, 
अन्ष्ट, अलितीि, अपितानिनक वता ितानिद्यन हुने वता कुनै आपनत्िनक ्बद बोलन ुहुदँनै 
। सदसयिे बोलन पताउने, ्छिफििता भताग निन पताउने अनिकतार र क ््यवयिताई बैठकको 
कताििता बतािता परु्यताउने िनसतायिे दरुूपयोग गन्य पताइने्ैछन । 

(३)बैठक अवनिभर कुनै पनन सञ्तारकता सतािन ् ्ता अनय नवद्ु् तीय उपकरण बैठकको नवषयसँग 
असमबननि् कताय्यिता प्रयोग गन्य पताइने्ैछन । 

(४)बैठकको ्छिफिको नवषयिता सनिन्को कुनै सदसयको प्रतयषिवता अप्रतयषि सवता ््य गतँानसएको 
वता संिगन्ता रहने भएिता तयस्ो नवषय उपरको ्छिफििता समबननि् सदसय सहभतागती हुन ु
हुदँनै । 

(५) सनिन्कता सदसयसँग भएकता सनिन्को कताय्यषिेत्रसँग समबननि् सतािग्तीहरु सनिन्कता 
सदसयबती् आदतानप्रदतान गनने वयवस्ता नििताउनपुनने्छ । 

(६) सनिन्को बैठक नसनकएसमि कुनै पनन सदसयिे बैठक कषि ्छो््डन ुहुदँनै र बैठक कषिबताट 
बतानहर ितान ुपरेिता संयोिकको अनिुन् निनपुनने्छ । संयोिकिे बैठकिताई समबोिन गरररहकेो 
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बेितािता कुनै पनन सदसयिे स्तान ्छो््डन ुहुदनै । संयोिकिे बोिेको कुरता धयतानपवू्यक सनुन ु
पनने्छ । बैठक सञ्तािनिता सनिन्कता सबै सदसयहरुिे संयोिकिताई सहयोग गनु्यपनने्छ । 

(७) संयोिकिे बैठकिताई ियता्यनद् बनताउन सदसयहरुिताई आवहतान गनने्छ। कुनै सदसयबताट 
सनिन्को बैठकिता अियता्यनद् वयवहतार भएिता संयोिकिे ननििताई बैठक कषिबताट बतानहर 
िताने आदे्  नदन र ऐन बिोनििको अनय कतारबताहतीकता ितानग सभता सिषि िेनख पठताउन 
सकने्छ । 

(८) ्ोनकएको निन् र सियिता गणपरुक संखयता नपगुती सनिन्को बैठक बसन नसकेिता सो नदनको 
बैठक स्नग् गरती संयोिकिे अकको नदन र सियिता बैठक बसने गरती ्ोकन सकने्छ । दोस्ो 
पटक पनन गणपरुक संखयता नपगुती बैठक बसन नसके संयोिकिे ्ेस्ो पटककता ितानग बैठक 
बोिताउने ्छ । यस्ो बैठकिता सनिन्कता संयोिक सनह् कनम्िता एक सदसय उपनस्् 
भएिता गणपरुक संखयता पगुेको िताननने्छ । 

(९) सनिन्को सदसय कतारणबस बैठकिता उपनस्् हुन नसकने भएिता सनिन्को संयोिक वता 
सन्विताई पवू्यितानकतारती गरताउन ुपनने्छ । 

(१०) बैठक सञ्तािन समबनिती सभतािे ्ोकेकता अनय कुरताको पतािनता गनु्य सनिन्कता संयोिक 
््ता सदसयको क ््यवय हुने्छ । 

१५. आ्रण:  
बैठकिता उपनस्् सदसयिे दहेतायकता आ्रणको पतािनता गनु्य पनने्छः

(क) नव्षे कतारण परेकतािता बताहके सनिन्को बैठक नसनकएसमि कुनै पनन सदसयिे 
बैठक कषि ्छो््डन ु हुदँनै । बैठक कषिबताट बतानहर ितान ुपरेिता संयोिकको अनिुन् 
निनपुनने्छ । बैठक सञ्तािनिता सनिन्कता सबै सदसयिे संयोिकिताई सहयोग 
गनु्यपनने्छ ।

(ख) संयोिकिे बैठकिताई ियता्यनद् बनताउन सदसयहरुिताई आवशयक ननदन्े न नदन 
सकने्छ । यस्ो ननदन्े न पतािनता गनु्य सदसयहरुको क ््यवय हुने्छ । 

(ग) बैठक सञ्तािन समबनिती सभतािे ्ोकेकता अनय कुरताको पतािनता गनु्य सनिन्कता 
संयोिक ््ता सदसयको क ््यवय हुने्छ ।

(घ) गताउँसभता र नगरसभताको कताय्यसञ्तािन समबनििता वयवस्ता गन्य बनेको प्रदे्  ऐन 
वता गताउँ सभतािे गताउँ सभताकता सनिन्हरुको बैठक सञ्तािन गदता्य पतािनता गनु्यपनने 
्ुछटै् आ्तार संनह्ता सवतीकृ् गरेको अवस्तािता तयस्ो आ्तार संनह्ताको पतािनता गनु्य 
संयोिक र सदसयको क ््यबय हुने्छ ।
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१६. बैठकको लनण्यर: 
(१) बैठककता ननण्ययहरु सकेसमि सव्यसमिन्बताट गरताउनपुनने्छ । सव्यसमिन्बताट ननण्यय हुन 

नसकेिता बहुि्कता आितारिता ननण्यय गदता्य ि् बरताबर भएिता संयोिकिे ननणता्ययक ि् नदन 
सकने्छ । 

(२ )बैठकको ननण्यय संयोिकिे हस्ताषिर गरती प्रितानण् गनु्यपनने्छ । 
(३) बैठकको प्रितानण् ननण्ययको अनभिेख सन्विे सरुनषि् र वयवनस्् गरती रताखनपुनने्छ । 
(४) बैठकको ननण्ययअनसुतार गताउँपतानिकता वता गताउँपतानिकताकता कुनै ननकतायिताई रताय, स्ुझताव र 

ननदन्े न नददँता संयोिकिे दस्ख् गरती पठताउनपुनने्छ । 
१७. सलिलतको प्लतिेदनः  

(१) सनिन्को प्रन्वेदन संयोिकिे वता ननिको अननुस्न्िता अधयषििे ्ोकेको सो सनिन्को 
अनय कुनै सदसयिे सभताको बैठकिता पे् गनने्छ । 

(२) उपदफता (१) बिोनिि प्रन्वेदन पे् गन्य संयोिक वता सदसयिे ् ताहिेता प्रन्वेदनको समबनििता 
संनषिप्त वक्तवय नदन सकने्छ । 

(३) सभताको बैठकिता पे् भएकता प्रन्वेदनको कतायता्यनवयन कताय्यपतानिकतािे गनु्य पनने्छ ।
(४) सनिन्िे आफनो वतानष्यक प्रन्वेदन कतायता्यनवयन भए नभएको अनगुिन एवि ्िलूयतँाकन गरती 

सोको प्रन्वेदन सभताको बैठकिता पे् गन्य सकने्छ । 
(५) उपदफता (४) बिोनििको अनगुिन एवि ्िलूयतँाकन प्रन्वेदन र सभताको बैठकिे समुपेको 

नवषयकता समबनििता सनिन्िे बैठकिता पे् गरेको प्रन्वेदनिता्ती ्छिफि गररयोस ्भनती 
समबननि् सनिन्को संयोिकिे तयस्ो प्रन्वेदन पे् भएको दईु नदननभत्र प्रस्तावको 
सू् नता अधयषििताई नदन सकने्छ । 

(६) उपदफता (५) बिोनििको सू् नता प्रताप्त भएिता दईु नदनपन्छको कुनै बैठकिता ्छिफि गररयोस ्
भनती प्रस्ताव पे् गन्य अधयषििे समबननि् सनिन्कता संयोिकिताई अनिुन् नदने्छ । 

(७) प्रस्ताव पे् गदता्य समबननि् सनिन्को संयोिकिे संनषिप्त वक्तवय नदन सकने्छ । तयसपन्छ 
अधयषििे ्छिफिको ितानग सितायतावनि ननिता्यरण गन्य सकने्छ । 

(८) ्छिफििता उठेकता प्रश्नहरुको िवताफ कताय्यपतानिकतािे ्ोकेको कताय्यपतानिकताको सदसयिे 
नदएपन्छ ्छिफि सिताप्त भएको िताननने्छ ।

१८. उपसलिलत गठनः 
(१) सनिन्िे आफनो कताय्य सवुयवनस््, न्छटो्छरर्ो र प्रभतावकतारती रुपिता समपनन गन्य, कुनै 

नवषयिता परताि््य निन ््ता आफनो षिेत्रतानिकतार नभत्रको नवषयिता ्छताननवन गन्य कताय्यषिेत्र र 
सियतावनि ्ोकी आवशयक्ता अनसुतार उपसनिन् गठन गन्य सकने्छ । तयस्ो उपसनिन्िे 
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ननिता्यरर् सियिता सनिन् सिषि प्रन्वेदन पे् गनु्यपनने्छ । 
(२) उपदफता (१) बिोनिि उपसनिन् गठनकता ितानग सदसयहरुको नताि सनह्को प्रस्ताव 

संयोिकिे बैठक सिषि रताखने्छ ।
(३) उपसनिन् गठन गदता्य समभव भएसमि सितावे्ती प्रकृन्को र दितीय संर्नता अनसुतारको 

हुनपुनने्छ ।
(४) उपसनिन्को संयोिकिताई कताय्य सञ्तािन गदता्य सनिन्को संयोिकिताई भए सरहको 

अनिकतार हुने्छ ।  
(५) उपसनिन्िे ्ोकेको सियताबनि नभत्र आफूिताई प्रताप्त निमिवेतारती बिोनििको कताय्य समपनन 

गरती सनिन् सिषि आफनो प्रन्वेदन पे् गनने्छ । 
 ्र नव्षे कतारणब् ्ोनकएको सियताबनि नभत्र कताय्य समपनन गन्य नसकेिता कतारण सनह् 

सनिन् सिषि ्प सिय िताग गन्य सकने्छ । 
(६) यस कताय्यनवनििता अनयत्र िनुसकै कुरता िेनखएको भए्ता पनन उपसनिन्िता सहिन् भई 

आएकता नवषयिता सनिन्कता सदसयिे सोहती नवषयिता पनुःसनिन्को ्छिफििता सहभतागती 
हुन बतािता पनने ्ैछन ।

२०. स्बल्ितअलिकारीिालिशेषज्ञको उपलसथलत र रारः 
(१) सनिन्िे आफनो बैठकिता गताउँपतानिकताकता पदतानिकतारती, कि््य तारती र नवषयनवज्ञिताई आिनत्रण 

गरती रताय, परताि््य निन सकने्छ । 
(२) उपदफता (१) बिोनिि आिननत्र् अनिकतारती वता नव्षेज्ञिताई वैठकिता आफनो ितारणता रताखन 

संयोिकिेय्ोन्् सिय उपिबि गरताउन ुपनने्छ । 
(३) सनिन्को बैठकिता उपनस्् आिननत्र् अनिकतारती वता नवषे् ज्ञिे आफनो ितारणता ्थयपणू्य 

एवि ्न्ष्ट्तापवू्यक रताखनपुनने्छ । 
(४) सभताकता कुनै सदसयिे सनिन्को बैठकिता सहभतागती भई ्छिफििता भताग निन ् ताहिेता  बैठक 

बसने नदनभनदता कम्तीिता एक नदन अगतावै संयोिकिताई ितानकतारती नदइ उपनस्् हुन सकने्छ ।
्र तयस्ो आिननत्र् सदसयिताईि्दतानको अनिकतार हुने्ैछन ।

पररच्ेद ् 
लिलिि

२१. सलिलतको सल्िालर: 
गताउँपतानिकताको आन्ररक िेखतापरतीषिण ्ताखता वता कताय्यपतानिकतािे ्ोनकनदएको स्तानिता 
सनिन्को सन्वतािय रहने्छ । 
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२२. बजेट वरिसथा: 
सनिन्िताई बैठक सञ्तािन, अधययन, िलूयताङ्कन, अनगुिन र ्छताननवन गन्य आवशयक पनने 
बिेट गताउँसभतािे नवननयोिन गनु्यपनने्छ र नवननयोिन बिोनििको रकि गताउँ कताय्यपतानिकतािे 
सनिन्िताई उपिबि गरताउन ुपनने्छ । 

२३. सू् ना तथा कागजात उपलबि गराउनुपनने: 
सनिन्िे ितागेकता प्रिताण, कतागिता् उपिबि गरताउन ुगताउँ कताय्यपतानिकता एवमसो िता्ह्कता 
ननकतायिता कताय्यर् कि््य तारतीको क ््यवय हुने्छ । 

२४. कार्यके्त्रसगँ स्बल्ित सथलगत भ्रिण स्ब्िी वरिसथा: 
सनिन्को ननण्यय अनसुतार संयोिक, सदसय वता उपसनिन्िे आफनो कताय्यषिेत्रसँग समबननि् 
नवषयिता गताउँपतानिकतानभत्र वता बतानहर अधयषिको सवतीकृन् निई भ्रिण गन्य सकने्छ ।

२५. कार्यताललकाको लनिा्यण तथा कार्यलिलिको पालना:
(१) सनिन्िे आफनो कताय्य सियि ै समपनन गन्य कताय्य्तानिकता ननिता्यण गन्य सकने्छ र सो 

कताय्य्तानिकता पतािनता गनु्य सबै सदसयहरुको क ््यवय हुने्छ । 
(२)कताय्यनवनििता उनलिनख् वयवस्ताको पतािनता गरताउने समबनििता संयोिकको ननण्यय अनन्ि 

हुने्छ । 
२६. सलिलतको अलभिलेख: 

(१) सनिन्िे आफूिे समपतादन गरेकता कतािको अनभिेख दरुुस् रताखन ुपनने्छ ।  
(२) सनिन्िे आफनो कताय्यषिेत्र नभत्रको कुनै कताि, कतारवताहतीको प्रकृन् र नवषयको गतानमभय्य्तािताई 

दृनष्टग् गरती गोपय रताखन ुपनने अनभिेखहरु सताव्यिननक गनु्य हँुदनै । 
(३) सनिन्िता भएको ्छिफि, ननण्यय र कतािकतारवताहतीसँग समबननि् अनभिेख सन्वताियिे 

वयवनस्् गरती रताखने्छ । तयस्ो ननण्ययको अनभिेख संयोिकको अनिुन् नवनता सन्वतािय 
बतानहर िैितान सनकने ्ैछन ।

२७. सशंोिन तथा वराखरा:
यस कताय्यनवनिको वयताखयता गताउँ सभतािे गनने्छ । गतँाउ सभतािे यस कताय्यनवनििता आवशयक 

पररिताि्यन,हरेफेर र सं्ोिन गन्य सकने्छ । 
            cf1fn], 
                             gfd – lvd axfb'/ lj=s=   
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