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ताराखोला  गाउँपाललका सशुासन सलिलतगठन तथा 
सञ्ालन कार्यलिलि २०७८
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sfo{ljlwsf] gfdM ताराखोला  गाउँपाललका सशुासन सलिलतगठन तथा 
सञ्ालन कार्यलिलि २०७८

प्रस्तवानाः- गाउँपालिकािे प्रदान गनने लवकास लनरामाण र सेवाप्रबाहिाई सरावेशी,सहभालग्तारिूक, 
गणुस्तरीयएबर ्पररणाररखुी बनाई सशुासन कायर गनने सनदभमारा लवकास ्तथा सशुासन सलरल्तको 
गठन ्तथा सञ्ािनद्ारा सभाको भलूरकािाई वयवलसथ्त र प्रभावकारी बनाउन िालग आवशयक 
काननूीवयवसथा गनमा बाञ्छनीय भएकोिे,  गण्डकी प्रदशेको सथानीय ्तहको सभा सञ्ािन 
(कायमालवलि) ऐन, २०७५ को दफा ३५ बरोलिर ्ताराखाेिा गाउँ सभािे यो कायमालवलि बनाई िाग ू

गरेको ्छ ।                        
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पररच छ्ेद एक 
प्ारल्भिक

१) सलंषिप्त नाि र प्ार्भिभः 
(१) यस कायमालवलिको नार ्ताराखाेिा गाउँपालिका “सशुासन सलरल्त गठन ्तथा सञ्ािन 

कायमालवलि ऐन, २०७५ रहकेो ्छ । 
(२) यो कायमालवलि गाउँ सभािे सवीकृ्त गरी गाउँपालिकाको सथानीय रािपत्ररा प्रकाशन भएको 

लरल्तदलेख िाग ूहुने्छ ।
२. पररभिाषाभः 

लवषय वा प्रसङ्गिे अकको अथमा निागेरा यस कायमालवलिरा,-
(क) “अधयक्ष” भननािे गाउँसभाको अधयक्ष सम्झनपु्छमा ।
(ख) “ऐन”भननािे गण्डकी प्रदशेको सथानीय ्तहको सभा सञ्ािन (कायमालवलि) ऐन, 

२०७५ को दफा ३५ बरोलिर ्ताराखाेिा गाउँ सभािे यो कायमालवलि बनाई िाग ू
गरेको ्छ ।सम्झन ुप्छमा ।

(ग) “उपसलरल्त” भननािे दफा १९ बरोलिर गलठ्त उपसलरल्त सम्झनपु्छमा ।
(घ) “कायमालवलि” भननािे गाउँपालिकाकोसशुासन सलरल्त(गठन ्तथा सञ्ािन) 

कायमालवलि २०७८ सम्झनपु्छमा ।
(ङ) “गाउँपालिका” भननािे ्ताराखाेिा गाउँपालिकासम्झनपु्छमा।
(्)  “प्रदशे” भननािेगण्डकी प्रदशे म्झनपु्छमा ।
(्छ) “बैठक” भननािे सलरल्तको वैठक सम्झन ुप्छमा र सो शबदिे सलरल्तिे गठन गरेको 

उपसलरल्तको बैठकिाई सर्ेत िनाउँ्छ ।
(्छ) “सल्व” भननािे दफा ३ को उपदफा (५) बरोलिर लवकास ्तथा सशुासन सलरल्तको 

सल्व भई कार गनमा गाउँपालिकािे ्तोकेको करम्ा ारी सम्झनपु्छमा ।
(ि) “सदसय” भननािे लवकास ्तथा सशुासन सलरल्तको सदसय सम्झन ुप्छमा र सो शबदिे 

सलरल्तिे गठन गरेको उपसलरल्तको सदसयिाई सर्ेत िनाउँ्छ । 
(्झ) “सभा” भननािे गाउँपालिकाको गाउँ सभा सम्झनपु्छमा ।
(ञ) “सलरल्त” भननािे दफा ३ बरोलिर गलठ्त सशुासन सलरल्तसम्झनपु्छमा ।
(ट) “संयोिक”सलरल्तको संयोिक सम्झन ु प्छमा र सो शबदिे सलरल्तिे गठन गरेको 

उपसलरल्तको संयोिक सर्ेतिाई िनाउँ्छ ।
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पररच छ्ेद दुई 
सलिलतकोगठन प्कृरा,कार्यषिछेत्र र पदररक्त हुनछे अिसथा

३. सलिलतको गठन: 
(१) गाउँपालिकािाई सभा प्रल्त उत्तरदायी र िवाफदहेी बनाउन, गाउँपालिकाबाट भएगरेका 

कारकारबाहीको अनगुरन र रलूयाङ्कन गरी आवशयक लनदनेशन वा रायसलिाह सर्ेत 
लदनका िालग ऐन को दफा ४७ बरोलिर अधयक्षिे बढीरा ्तीन िना सदसय रहने गरी 
सशुासन सलरल्तगठन गनने्छ । 

(२) सलरल्तको संयोिक अधयक्षिे ्तोके बरोलिर हुने्छ । 
(३) सलरल्तरा संयोिक ्तथा सदसयहरूको रनोनयन गदामा सभारा प्रल्तलनलितव गनने  रािनील्तक 

दिको सदसय संखया, रलहिा, आलदवासी-िनिाल्त, रिशेी, थारु, दलि्त, रलुलिर, खस–
आयमा ्तथा अनय सरदुायको सरानपुाल्तक प्रल्तलनलितविाई धयान लदन ुपनने्छ ।

(४) कायमापालिकािे ्तोकेको कायमापालिकाको कुनै सदसय सलरल्तरा उपलसथ्त भई ्छिफिरा 
सहभागी हुन सकने्छ ।

्तर, तयस्तो सदसयिाई र्तदानको अलिकार हुने ्ैछन । 
(५) कायमापालिकािे गाउँपालिकाको प्रशासन शाखा प्ररखु वा अनय उपयकु्त अलिकृ्त 

करम्ा ारीिाई सलरल्तको सल्वको कार गनमा ्तोकन सकने्छ ।
४. सलिलतको कार्यषिछेत्रभः

लवकास ्तथा सशुासन सलरल्तको कायमाक्षेत्र दहेायबरोलिर हुने्छः
(क)  सथानीय ्तहको भौल्तक पवूामािार लवकास लनरामाण ्तथा सशुासन समबनिी लवषय, र 
(ख)  लवकास लनरामाण कायमारा रहकेा सरसया सरािानको लवषय ।

५.  सलिलतको कारा्यिलि : 
सलरल्तको कायामावलि सभाको अवलिभर रहने्छ ।

्तर अधयक्षिे सलर्तका सदसयको अनभुव ्ाहना र लनििे सलरल्तरा पयुामाउन 
सकने योगदान सर्ेतका आिाररा आवशयक्ता अनसुार सदसय हरेफेर गनमा सकने्छ । 

६.  सरंोजक र सदसरको पद ररक्त हुनछे अिसथा: 
सलरल्तको संयोिक र सदसयको पद दहेायको कुनै अवसथारा ररक्त हुने्छ :

(क)  लनि सभाको सदसय नरहरेा,
(ख)  लनििे आफनो पदबाट रालिनारा लदएरा,
(ग)  लनिको रतृय ुभएरा,
(घ) लनििे आफनो पदको लिमरवेारी इरानदारर्तासाथ लनवामाह गरेको ्ैछन भनी सलरल्तका समपणूमा 
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सदसय सङ्खयाको दईु–ल्तहाई बहुर्तिे प्रस्ताव पारर्त गरेरा,
(ङ) दफा ५ बरोलिर सदसय हरेफेर भएको कारण पद ररक्त भएरा ।  

पररच छ्ेद तीन 
सलिलतको काि, कत्यवर र अलिकार

७. सलिलतको काि, कत्यवर र अलिकार: 
(१) लवकास ्तथा सशुासन सलरल्तको कार, क्तमावय र अलिकार दहेाय बरोलिर हुने्छः

(क) गाउँपालिकाका शाखा र अन्तगमा्तका लनकायको सेवा प्रवाह, काननूको पररपािना, 
कायमालवलिको प्रयोग आलद लरियाकिापको सरग्र रलूयाङ्कन गरी गाउँपालिकारा 
सशुासन कायर गनमा, सेवारा प्रभावकारर्ता बढाउन र सरावेशी लवकासका िालग 
कायमापालिकािाई आवशयक सलिाह, स्ुझाव एवर ्लनदनेशन लदने,

(ख) सङ्घीय ्तथा प्रदशे सरकारका सशुासन ्तथा लवकाससँग समबलनि्त काननू, नील्त, 
लनदनेशन, रापदण्ड र श्तमाहरुको पािना र प्रल्तफिको लवलेिषण गरी कायमापालिकािाई 
आवशयक लनदनेशन लदने,

(ग) गाउँपालिका र यस अन्तगमा्तका लनकायको भौल्तक पवूामािार, या्ताया्त, ्तथा 
सशुासन समबनिी नील्त ्तथा कायमारिर, स्ो्त परर्ािन, वयवसथापन र अरु यस्ैत 
लरियाकिापको रलूयाङ्कन गरी समबलनि्त लनकायिाई आवशयक लनदनेशन लदने र 
सरलु््त लटपपणी, लसफाररस र लनदनेशन सलह्तको वालषमाक प्रल्तवेदन सभारा पेश गनने,

(घ) नागररक व्डापत्रको कायामानवयन अवसथाको रलूयाङ्कन गरी कायामापालिकािाई 
स्ुझाव लदने,

(ङ) गाउँपालिका ्तथा िनप्रल्तलनलििे सथानीय सरकारको ्तफमा बाट नागररक सरक्ष 
गरेका घोषणा, प्रल्तबद्ध्ता र आश्ासनहरुको कायामानवयन लसथल्तको रलूयाङ्कन गरी 
गाउँपालिकािाई आवशयक लनदनेशन लदने र सभारा प्रल्तवेदन पेश गनने,

(्) गाउँपालिकाद्ारा भए गरेका कार कारवाहीवारे अनगुरन ्तथा रलूयाङ्कन गरी 
कायमापालिका ्तथा अन्तगमा्तका लनकायिाई आवशयक लनदनेशन लदने र सभारा 
प्रल्तवेदन पेश गनने,

(्छ) गाउँपालिकाद्ारा सरय सरयरा गठन हुने ्छानलवन सलरल्तद्ारा प्रस्त्ुत सशुासन र 
लवकाससँग समबलनि्त प्रल्तवेदन कायामानवयनको अनगुरन गरी समबलनि्त लनकायिाई 
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आवशयक लनदनेशन लदने,
(ि) गाउँपालिकाबाट भए, गरेका कायमारा सारालिक िवाफदलेह्ताको लवलि र प्रलरियाको 

पािना र िाभग्राहीबाट प्राप्त स्ुझाव कायामानवयनको अवसथा वारे अधययन गरी 
समबलनि्त लनकायिाई आवशयक लनदनेशन र सभारा प्रल्तवेदन पेश गनने,

(्झ) गाउँपालिका र यस अन्तगमा्तका लनकायबाट भएका ्तथा हुने सेवा र लवकासका 
कायमाको यथाथमा सू् ना र िानकारी सरयर,ै उपयकु्त राधयर ्तथा संयनत्रराफमा ्त 
सावमािलनकीकरण एवर ्समपे्रषण भए नभएको रलूयाङ्कन गरी कायमापालिकािाई 
आवशयक सलिाह, स्ुझाव एव लनदनेशन लदने,

(ञ) गाउँपालिकाको भौल्तक पवूामािार, या्ताया्त, लवकास लनरामाणरा रहकेा सरसया 
सरािानको लवषय ्तथा सरग्र शासकीय लरियाकिाप, सेवा प्रवाह, सेवाको गणुस्तर, 
दीगोपना, िाग्त र सेवा शलुकका वारेरा अधययन, लवलेिषण र रलूयाङ्कन गरी 
गणुातरक सिुार गनमा ्तथा सेवा प्रवाहिाई सू् ना प्रलवलिरतै्री बनाउनका िालग 
वैकललपक आयार वारेकायमापालिकािाई राय स्ुझाव प्रदान गनने,

(ट) गाउँपालिका र यस अन्तगमा्तका लनकायबाट सञ्ािन हुने योिना ्तथा कायमारिररा 
सशुासन, वा्तावरण, ििवाय ुपररव्तमान अनकूुिन, लवपद वयवसथापन, वािरतै्री, 
िैंलगक ्तथा सारालिक सरावेशीकरण िस्ता अन्तरसमबलनि्त लवषयहरुरा धयान 
पगुे–नपगुेको िेखािोखा गरी कायमापालिकािाई आवशयक सलिाह, स्ुझाव एवर ्
लनदनेशन लदने,

(ठ) गाउँपालिका क्षेत्रका टोि लवकास संसथा, उपभोक्ता सलरल्त, सहकारी संसथा, गैर 
सरकारी संसथा िगाय्तका संघसंसथाहरुको सशुासनको अवसथा रलूयाङ्कन गरी 
सिुारका िालग कायमापालिकािाई आवशयक सलिाह, स्ुझाव एवर ्लनदनेशन लदने,

(्ड) गाउँपालिका ्तथा अन्तगमा्तका लनकायबाट ल्छटो, ्छरर्तो र प्रभावकारी सेवा 
प्रवाह गनमा र सेवा लिनका िालग अनकूि वा्तावरण भए नभएको रलूयाङ्कन गरी 
कायमापालिकािाई आवशयक सलिाह, स्ुझाव एवर ्लनदनेशन लदने,

(ढ) प्राकृल्तक प्रकोप ्तथा राहारारीिनय अवसथाहरुरा सर्ेत सरुक्षाका रापदण्ड अपनाई 
सेवा प्रवाह गनमा कायमापालिकािाई आवशयक राय, स्ुझाव लदने,

(ण) सारालिक रुपरा हानीकारक ्तथा िैङ्लगक्तारा आिारर्त लहसंारा शनुय 
सहनशीि्ताको नील्तिाई सरटेी गाउँपालिका र अन्तगमा्तका लनकायका पदालिकारी 
्तथा करम्ा ारीहरुको आ्ार संलह्ता ्तिुमारा र पािनको अविोकन गरी गाउँ सभारा 
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प्रल्तवेदन पेश गनने,
(्त) गाउँपालिका र व्डा कायामाियहरुिे प्रवाह गनने सेवा, लसफाररस आलदरा प्राप्त 

गनुासो, उिरुी र सञ्ार राधयरिे उठाएका सवािहरुको समबलनि्त पक्षबाट 
भएको समबोिनको अवसथा वारे अधययन गरी सिुारका िालग कायमापालिकािाई 
आवशयक स्ुझाव ्तथा लनदनेशन लदने,

(थ) गाउँपालिकारा सञ्ालि्त योिना ्तथा कायमारिरबाट िलक्ष्त वगमािाई वास्तलवक 
िाभ पगुे नपगुेको वारे बैठक ्तथा सरीक्षारा यथेष्ट धयान लदए नलदएको लवलेिषण 
गरी आवशयक लनदनेशन लदने, साथै लवपनन सरदुाय िलक्ष्त सेवा, गररवी नयनूीकरण, 
आय आिमान, सन्तलुि्त लवकास र लप्छल्डएको क्षेत्रको लवकासको अधययन ्तथा 
रलूयाङ्कन गरी सिुारका िालग कायमापालिकािाई आवशयक स्ुझाब लदने,

(द) गाउँपालिकारा लवकास योिना ्तथा कायमारिरहरु सञ्ािन गदामा कुनै सरसया 
लसिमाना भएरा सोको सरािानका िालग कायमापालिकािाई राय स्ुझाव लदने, 

(ि) भौल्तक पवूामािारका योिनाहरु सञ्ािन गदामा वा्तावरणीय पक्षिाई उल््त धयान 
लदए नलदएको र काननू अनसुार वा्तावरणीय अधययन, रलूयाङ्कन गरे नगरेको र 
सवीकृ्त वा्तावरणीय अधययन प्रल्तवेदनको कायामानवयन अवसथाको अधययन गरी 
कायमापालिकािाई लनदनेशन लदने,

(न) गाउँपालिका क्षेत्ररा सञ्ालि्त या्ताया्त सेवाको गणुस्तर, पहुँ्  र सहि उपिबि्ता 
िस्ता लवषयरा अधययन गरी सिुभ र सहि या्ताया्त सञ्ािन ्तथा लवस्तारका 
िालग कायमापालिकािाई आवशयक लनदनेशन लदने,

(प) गाउँपालिका र व्डा कायामाियबी् कारको वाँ्डफाँ्ड, अलिकार प्रतयायोिन ्तथा 
प्रतयायोलि्त अलिकारको प्रयोग र व्डा कायामािय वयवसथापनको अवसथा अधययन 
गरी कायमापालिकािाई आवशयक लनदनेशन लदने

(फ) गाउँपालिकाको शाखा, रहाशाखा ्तथा एकाई र कायमार्त करम्ा ारीको कायमालवबरण र 
कायमासमपादन रलूयाङ्कन प्रणािीको अधययन गरी सिुारका िालग कायमापालिकािाई 
आवशयक स्ुझाव ्तथा लनदनेशन लदने

(ब) गाउँपालिकारा लदगो लवकासका िक्यहरु कायामानवयन अवसथाको रलूयाङ्कन गरी 
कायमापालिकािाई आवशयक स्ुझाब र लनदनेशन लदने,

(भ)  सशुासन ्तथा लवकाससँग समबलनि्त सभािे ्तोकेका अनय कार गनने, गराउने ।
(२) सलरल्तिे आफुिे समपादन गरेका कारको वालषमाक प्रल्तवेदन ्तयार गरी आय वययको वालषमाक 
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अनरुान पेश हुन ुअगावै गाउँ सभारा पेश गनुमापनने्छ । 
(३) उपदफा (२) बरोलिर वालषमाक प्रल्तवेदन ्तयार गदामा सलरल्तिे लदएका लनदनेशन, राय, परारशमा र 

स्ुझाव कायामानवयन लसथल्त र प्रल्तफि सर्ेतको सरीक्षा सरावेश गनुमा पनने्छ ।
(४) सलरल्तिे ल्छरकेी गाउँपालिका वा नगरपालिकासँग आफुिे गरेका कार कारबाही, कायमा 

अनभुव र अनकुरणीय कायमाको िानकारी आदानप्रदान गनमा सकने्छ । 
(५) सलरल्तिे आफनो कायमाक्षेत्र अन्तगमा्तको लिमरवेारी स–ुवयवलसथ्त ढङ्गिे बहन गनने सनदभमारा 

अधयक्षको सवीकृल्त लिई आवशयक कायमालवलि, कायमायोिना र कायमा्तालिका बनाई िाग ू
गनमा सकने्छ । 

(६) सलरल्तको कायमा समपादनको लसिलसिारा सलरल्तका सदसयहरुिे अधयक्षको पवूमा सवीकृ्ती 
लिई आवशयक सथानको अनगुरन भ्ररण गनमा सकने्छन ्।

८. लििरण ललन सकनछेभः 
(१) सलरल्तिे कायमापालिका वा सो अन्तगमा्तका लनकायबाट समपादन भएका कारको प्रगल्त 

लववरण राग गरी लिन सकने्छ । 
(२) यस दफा बरोलिर लववरण राग गदामा समबलनि्त सलरल्तका संयोिकको लनदनेशनरा सल्विे 

लववरणकोलकलसर,ढाँ्ारलववरण पेश गनुमापनने सरयलसरासर्ेत्तोकीलदनपुनने्छ।
(३) उपदफा (२) बरोलिर राग गररएको लववरण उपिबि गराउन ुसमबलनि्त लनकायको दालयतव 

हुने्छ । 
(४) उपदफा (२) बरोलिर राग गररएको लववरणको अधययन सर्ेतबाट कुनै लनदनेशन लदन 

आवशयक दखेरेा तयस्तो लनदनेशन कायामानवयन गनुमा पनने रनालसब सरयावलि सर्ेत उलिेख 
गरी सलरल्तिे समबलनि्त लनकायिाई आवशयक लनदनेशन लदन सकने्छ । 

(५) कायमापालिका वा सो अन्तरग्तका लनकाियिे उपदफा (२) बरोलिर ्तोलकएको अवलिलभत्र 
लववरण उपिबि गराउने प्रयास नगरेरा सलरल्तिे सो समबनिरा सभारा ्छिफि गनने 
प्रस्ताव गनमा सकने्छ । 
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पररच छ्ेद ्ार 
सलिलतका पदालिकारीहरुको भूिलिका

९. सरंोजकको काि, कत्यवर र अलिकारभः 
सलरल्तको संयोिकको कार, क्तमावय र अलिकार दहेाय बरोलिर हुने्छः– 

(क)  सलरल्तको बैठकको अधयक्ष्ता गनने,
(ख)  सलरल्तको बैठकको लरल्त र सरय ्तोकने, 
(ग)  बैठकको समभालव्त कायमासू् ी ्तय गनने,
(घ)  सलरल्तको कायमाक्षेत्रसँग समबलनि्त अन्तर लनकायग्त सरनवय गनने,
(ङ)  सदसयहरुको लिमरवेारी बाँ्डफाँट गनने,
(्)  सलरल्तको लनणमाय प्ररालण्त गनने, 
(्छ)  सलरल्तिे ्तोकेका अनय कायमा गनने ।  

१०. सदसरको काि, कत्यवर र अलिकारभः
सलरल्तका सदसयको कार, क्तमावय र अलिकार दहेाय बरोलिर हुने्छः–

(क)  सलरल्तको बैठकरा उपलसथ्त भ ैआफनो स्ुझाव र िारणा राखने,  
(ख)  आफुिाई ्तोलकएको कायमालिमरवेारी लनवामाह गनने,
(ग)  सलरल्तिे ्तोकेका अनय कायमा गनने ।

११. सल्िको काि, कत्यवर र अलिकारभः
सलर्तको सल्वको कार, क्तमावय र अलिकार दहेाय बरोलिर हुने्छः–

(क)   सलरल्तको सल्व भई कार गनने,  
(ख) संयोिकसँग सरनवय गरी बैठकको कायमासू् ी ्तयार गनने, प्रस्ताव ्तयार गनने र 

सदसयहरुिाई पत्रा्ार गनने,
(ग)  सलरल्तको कायमाक्षेत्रसँग समबलनि्त लवषयरा आवशयक सू् ना ्तथा ्तथयाङ्क  

सङ्किन, लवलेिषण गरी सलरल्तको बैठकरा पेश गनने,
(घ)   सलरल्तको लनणमाय कायामानवयन गनने गराउने,
(ङ)   सलरल्तिे ्तोकेका अनय कायमा गनने ।
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पररच छ्ेद पाँ् 
बैठक वरिसथापन

१२. सलिलतको बैठक : 
(१) सलरल्तको बैठक प्रतयेक ्ौरालसकरा पनने गरी एक वषमा भरररा कलम्तरा ्तीन पटक बसने्छ ।
(२) सलरल्तको बैठक बसने लरल्त, सरय, सथान र बैठकको कायमासू् ी सलह्तको सू् ना बैठक 

बसने लदन भनदा कलम्तरा ्तीन लदन अगावै संयोिकको लनदनेशनरा सल्विे सवै सदसयिाई 
लिलख्त वा लवद््ुतीय राधयरबाट पठाउन ुपनने्छ ।

(३) सलरल्तको बैठकको अधयक्ष्ता संयोिकिे वा लनिको अनपुलसथल्तरा सलरल्तका सदसयहरुिे 
आफूरधयेबाट ्छानेको वयलक्तिे गनने्छ । सदसयहरुिे ्छानेको वयलक्तिे संयोिकतव गरेकोरा 
सो कुराको िानकारी अधयक्षिाई लदन ुपनने्छ । 

(४) उपदफा (३) बरोलिर सदसयहरुिे ्छानेको वयलक्तिे सलरल्तको बैठकको अधयक्ष्ता गदामा 
लनििे सलरल्तको संयोिकिाई भएको सबै अलिकार प्रयोग गनमा सकने्छ । 

(५) सलरल्तको बैठक सभासथि भनदा बालहर बसन ुपनने भएरा संयोिकिे अधयक्षको लिलख्त 
अनरुल्त प्राप्त गनुमा पनने्छ । 

(६) सलरल्तका कलम्तरा दईु िना सदसयिे सलरल्तको बैठक बोिाउन लिलख्त अनरुोि गरेरा 
संयोिकिे पनध्र लदनलभत्र बैठक बोिाउन ुपनने्छ ।

(७) सलरल्तको बैठक समबनिी अनय कायमालवलि सलरल्त आफैिे  ्तोकन सकने्छ । 
१३. गणपुरक सखंराभः 

(१) सलरल्तरा ्ततकाि कायर रहकेा सदसय सङ्खयाको कलम्तरा एकाउनन प्रल्तश्त सदसय 
उपलसथ्त भएरा सलरल्तको गणपरुक सङ्खया पगुेको रालनने्छ । 

(२) सलरल्तको बैठकरा गणपरूक सङ्खया नपगुेरा सो सङ्खया नपगुेसमर सलरल्तको संयोिकिे 
बैंठकको कायमा लनिमबन गनमा वा अकको कुनै सरय वा लदनसमरको िालग बैठक सथालग्त गनमा 
सकने्छ । 

(३) उपदफा (२) बरोलिर सलरल्तको बैठकरा गणपरूक सङ्खया नपगुी िगा्तार दईु पटक बैठक 
सथलग्त गनुमा परेरा संयोिकिे तयसको िानकारी अधयक्षिाई लदन ुपनने्छ । 

(४) उपदफा (३) बरोलिरको िानकारी प्राप्त भएपल्छ कायमावयवसथा परारशमा सलरल्तको परारशमा 
लिई अधयक्षिे सरािानको उल््त प्रायास गनुमा पनने्छ । 

१४. बैठक सञ्ालन लिलि: 
(१) संयोिकिे सलरल्तको बैठकको अधयक्ष्ता गनने्छ। सलरल्तको संयोिकको धयानाकषमाणका 

िालग सदसयिे हा्त उठाउनपुनने्छ । संयोिकिे बोलन ्ाहने सदसयको नार रिरशः 
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बोिाएपल्छ वा इशारा गरेपल्छ वणामानरुिर अनसुार एक पटकरा एकिनािे रात्र बोलनपुनने्छ 
। कुनै एक सदसयिे बोलिरहकेो सरयरा बी्र ैअकको सदसयिे बोलन, एकआपसरा कुरा 
गनमा र कुनै पलन सञ्ारका सािन प्रयोग गरी कुरा गनमा पाइने्ैछन । 

(२) सदसयिे सलरल्तको बैठकरा बोलदा संयोिकिाई समबोिन गरेर रात्र बोलनपुनने्छ । 
सलरल्तको ्छिफिको रिररा कुनै सदसयिे बोिेको लवषयिाई अकको सदसयिे सो कुरारा 
सहर्ती िनाउनेबाहके सोही लवषय दोहोर ्याउन पाउने ्ैछन । सदसयिे बैठकरा आफना कुरा 
र लवषयवस्त ुराखदा लशष्ट र रयामालद्त भाषारा राखनपुदमा्छ र बोलदा कसैिाई आक्षेप िगाउने, 
अलशष्ट, अलिीि, अपरानिनक वा रानरदमान हुने वा कुनै आपलत्तिनक शबद बोलन ुहुदँनै 
। सदसयिे बोलन पाउने, ्छिफिरा भाग लिन पाउने अलिकार र क्तमावयिाई बैठकको 
काररा बािा परु ्याउने रनसायिे दरुूपयोग गनमा पाइने्ैछन । 

(३) बैठकका सहभालगिे बैठक अवलिभर कुनै पलन सञ्ारका सािन ्तथा अनय लवद््ुतीय 
उपकरण बैठकको लवषयसँग असमबलनि्त कायमारा प्रयोग गनमा पाइने्ैछन । 

(४) बैठकको ्छिफिको लवषयरा सलरल्तको कुनै सदसयको प्रतयक्ष वा अप्रतयक्ष सवाथमा 
गाँसीएको वा संिगन्ता रहने भएरा तयस्तो लवषय उपरको ्छिफिरा समबलनि्त सदसय 
सहभागी हुन ुहुदँनै । 

(५) सलरल्तका सदसयसँग भएका सलरल्तको कायमाक्षेत्रसँग समबलनि्त सारग्रीहरु सलरल्तका 
सदसयहरु बी् आदानप्रदान गनने वयवसथा लरिाउनपुनने्छ । 

(६) सलरल्तको बैठक नसलकएसमर कुनै पलन सदसयिे बैठक कक्ष ्छो््डन ुहुदँनै र बैठक कक्षबाट 
बालहर िान ुपरेरा संयोिकको अनरुल्त लिनपुनने्छ । संयोिकिे बैठकिाई समबोिन गरररहकेो 
बेिारा कुनै पलन सदसयिे सथान ्छो््डन ुहुदँनै । संयोिकिे बोिेको कुरा धयानपवूमाक सनुन ु
पनने्छ । बैठक सञ्ािनरा सलरल्तका सबै सदसयहरुिे संयोिकिाई सहयोग गनुमापनने्छ । 

(७) संयोिकिे बैठकिाई रयामालद्त बनाउन सदसयहरुिाई आवहान गनने्छ । कुनै सदसयबाट 
सलरल्तको बैठकरा अरयामालद्त वयवहार भएरा संयोिकिे लनििाई बैठक कक्षबाट बालहर 
िाने आदशे लदन र ऐन बरोलिरको अनय कारबाहीका िालग सभा सरक्ष िेलख पठाउन 
सकने्छ ।

(८) ्तोलकएको लरल्त र सरयरा गणपरुक सङ्खया नपगुी सलरल्तको बैठक बसन नसकेरा सो 
लदनको बैठक सथलग्त गरी संयोिकिे अकको लदन र सरयरा बैठक बसने गरी ्तोकन सकने्छ 
। दोस्ो पटक पलन गणपरुक सङ्खया नपगुी बैठक बसन नसके संयोिकिे ्ेतस्ो पटकका 
िालग बैठक बोिाउने ्छ । यस्तो बैठकरा सलरल्तका संयोिक सलह्त कलम्तरा एक सदसय 
उपलसथ्त भएरा गणपरुक सङ्खया पगुेको रालनने्छ । 
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(९) सलरल्तको सदसय कारणबस बैठकरा उपलसथ्त हुन नसकने भएरा सलरल्तको संयोिक वा 
सल्विाई पवूमािानकारी गराउन ुपनने्छ । 

(१०) बैठक सञ्ािन समबनिी सभािे ्तोकेका अनय कुराहरुको पािना गनुमा सलरल्तका संयोिक 
्तथा सदसयहरुको क्तमावय हुने्छ । 

१५. सलिलतको लनण्यरभः 
(१) सलरल्तको बैठकका लनणमायहरु सकेसमर सवमासमरल्तबाट गराउन ु पनने्छ । सवमासमरल्तबाट 

लनणमाय हुन नसकेरा बहुर्तको आिाररा लनणमाय गदामा र्तबराबर भएरा संयोिकिे लनणामायक 
र्त लदनसकने्छ ।

(२) सलरल्तको बैठकको लनणमाय संयोिकबाट प्ररालण्त हुने्छ । 
(३) बैठकको प्ररालण्त लनणमायको अलभिेख सल्विे सरुलक्ष्त र वयवलसथ्त गरी राखनपुनने्छ । 
(४) बैठकको लनणमायअनसुार गाउँपालिका वा सो अन्तरग्तका लनकायिाई राय, स्ुझाव र लनदनेशन 

लददँा संयोिकिे दस्तख्त गरी पठाउनपुनने्छ । 
१६. आ्रण : 

बैठकरा उपलसथ्त सदसयिे दहेायका आ्रणको पािना गनुमा पनने्छः
(क) लवशषे कारण परेकारा बाहके सलरल्तको बैठक नसलकएसमर कुनै पलन सदसयिे 

बैठक कक्ष ्छो््डन ु हुदँनै । बैठक कक्षबाट बालहर िान ुपरेरा संयोिकको अनरुल्त 
लिनपुनने्छ । बैठक सञ्ािनरा सलरल्तका सबै सदसयिे संयोिकिाई सहयोग 
गनुमापनने्छ ।

(ख) संयोिकिे बैठकिाई रयामालद्त बनाउन सदसयहरुिाई आवशयक लनदनेशन लदन 
सकने्छ । यस्तो लनदनेशन पािना गनुमा सदसयहरुको क्तमावय हुने्छ । 

(ग) बैठक सञ्ािन समबनिी सभािे ्तोकेका अनय कुराको पािना गनुमा सलरल्तका 
संयोिक ्तथा सदसयको क्तमावय हुने्छ ।

(घ) गाउँसभा र नगरसभाको कायमासञ्ािन समबनिरा वयवसथा गनमा बनेको प्रदशे ऐन 
वा गाउँ सभािे गाउँ सभाका सलरल्तहरुको बैठक सञ्ािन गदामा पािना गनुमापनने 
्ुछटै् आ्ार संलह्ता ्तिुमारा गरी सवीकृ्त गरेको अवसथारा तयस्तो आ्ार संलह्ताको 
पािना गनुमा संयोिक र सदसयको क्तमाबय हुने्छ ।

१७. अलिकारी िा लिशछेषज्ञको िैठकिा उपलसथलतभः 
(१) सलरल्तरा कुनै लवषयराथी ्छिफि हुदँा सो लवषयको प्रकृल्त हरेी कायमापालिकाको सदसयिे 

सो लवषयरा सपष्ट िानकारी लदन गाउँपालिका वा सो अन्तरग्तको अलिकारी वा लवशषेज्ञिाई 
संयोिकको अनरुल्त लिई सलरल्तरा लिएर िान सकने्छ । 
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(२) सलरल्तिे आफनो बैठकरा गाउँपालिकाका पदालिकारी, करम्ा ारी र लवषय लवज्ञिाई 
आरनत्रण गरीराय, परारशमा लिन सकने्छ ।

(३) उपदफा (२) बरोलिर आरलनत्र्त अलिकारी वा लवशषेज्ञिाई वैठकरा आफनो िारणा राखन 
संयोिकिे यथोल््तसरयउपिबिगराउनपुनने्छ।

(४) सलरल्तको बैठकरा उपलसथ्त आरलनत्र्त अलिकारी वा लवषशेज्ञिे आफनो िारणा ्तथयपणूमा 
एव लमशष्ट ्तापवूमाक राखनपुनने्छ।

(५) सभाका कुनै सदसयिे सलरल्तको बैठकरा सहभागी भई ्छिफिरा भागलिन ्ाहरेा बैठक 
बसने लदन भनदा कम्तीरा एकलदन अगावै संयोिकिाई िानकारी लदइ उपलसथ्त हुनसकने्छ।

्तरतयस्तोआरलनत्र्तसदसयिाईर्तदानकोअलिकारहुने्ैछन।
१८. सलिलतको प्लतिछेदनभः  

(१) सलरल्तको प्रल्तवेदन संयोिकिे वा लनिको अनलुसथल्तरा अधयक्षिे ्तोकेको सो सलरल्तको 
अनय कुनै सदसयिे सभाको बैठकरा पेश गनने्छ । 

(२) उपदफा (१) बरोलिर प्रल्तवेदन पेश गनमा संयोिक वा सदसयिे ् ाहरेा प्रल्तवेदनको समबनिरा 
संलक्षप्त वक्तवय लदन सकने्छ । 

(३) सभाको बैठकरा पेश भएका प्रल्तवेदनको कायामानवयन कायमापालिकािे गनुमा पनने्छ ।
 (४) सलरल्तिे आफनो वालषमाक प्रल्तवेदन कायामानवयन भए नभएको अनगुरन एवर ्रलूयाङ्कन 

गरी सोको प्रल्तवेदन सभाको बैठकरा पेश गनमा सकने्छ । 
(५) उपदफा (४) बरोलिरको अनगुरन एवर ्रलूयाङ्कन प्रल्तवेदन र सभाको बैठकिे समुपेको 

लवषयका समबनिरा सलरल्तिे बैठकरा पेश गरेको प्रल्तवेदनराथी ्छिफि गररयोस ्भनी 
समबलनि्त सलरल्तको संयोिकिे तयस्तो प्रल्तवेदन पेश भएको दईु लदनलभत्र प्रस्तावको 
सू् ना अधयक्षिाई लदन सकने्छ । 

(६) उपदफा (५) बरोलिरको सू् ना प्राप्त भएरा दईु लदनपल्छको कुनै बैठकरा ्छिफि गररयोस ्
भनी प्रस्ताव पेश गनमा अधयक्षिे समबलनि्त सलरल्तका संयोिकिाई अनरुल्त लदने्छ । 

(७) प्रस्ताव पेश गदामा समबलनि्त सलरल्तको संयोिकिे संलक्षप्त वक्तवय लदन सकने्छ । तयसपल्छ 
अधयक्षिे ्छिफिको िालग सरायावलि लनिामारण गनमा सकने्छ । 

(८) ्छिफिरा उठेका प्रश्नहरुको िवाफ कायमापालिकािे ्तोकेको कायमापालिकाको सदसयिे 
लदएपल्छ ्छिफि सराप्त भएको रालनने्छ । 

१९. उपसलिलत गठन: 
(१) सलरल्तिे आफनो कायमा सवुयवलसथ्त, ल्छटो्छरर्तो र प्रभावकारी रुपरा समपनन गनमा, कुनै 

लवषयरा परारशमा लिन ्तथा आफनो क्षेत्रालिकार लभत्रको लवषयरा ्छानलवन गनमा कायमाक्षेत्र र 
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सरयावलि ्तोकी आवशयक्ता अनसुार उपसलरल्त गठन गनमा सकने्छ । 
(२) उपदफा (१) बरोलिरको उपसलरल्तिे लनिामारर्त सरयरा सलरल्त सरक्ष प्रल्तवेदन पेश 

गनुमापनने्छ । 
(३) उपदफा (१) बरोलिर उपसलरल्त गठनका िालग सदसयहरुको नार सलह्तको प्रस्ताव 

संयोिकिे बैठक सरक्ष राखने्छ ।
(४) उपसलरल्त गठन गदामा समभव भएसमर सरावेशी प्रकृल्तको र दिीय संर्ना अनसुारको 

हुनपुनने्छ । 
(५) उपसलरल्तको संयोिकिाई उपसलरल्तको कायमा सञ्ािन गदामा सलरल्तको संयोिकिाई भए 

सरहको अलिकार हुने्छ ।  
(६) उपसलरल्तिे ्तोकेको सरयाबलि लभत्र आफूिाई प्राप्त लिमरवेारी बरोलिरको कायमा समपनन 

गरी सलरल्त सरक्ष आफनो प्रल्तवेदन पेश गनने्छ । ्तर लवशषे कारणबश ्तोलकएको सरयाबलि 
लभत्र कायमा समपनन गनमा नसकेरा कारण सलह्त सलरल्त सरक्ष थप सरय राग गनमा सकने्छ । 

(७) यसकायमालवलिराअनयत्रिनुसकैकुरािेलखएकोभए्तापलनउपसलरल्तरा सहरल्त भई आएका 
लवषयरा उक्त सलरल्तका सदसयिे सोही लवषयरा पनुःसलरल्तको ्छिफिरा सहभागी हुन 
बािा पनने ्ैछन ।

पररच छ्ेद ् 
लिलिि

२०. सलिलतको सल्िालरभः 
गाउँपालिकाको प्रशासन शाखा वा कायमापालिकािे ्तोलकलदएको सथानरा सलरल्तको 
सल्वािय रहने्छ । 

२१. बजछेट वरिसथाभः 
सलरल्तिाई बैठक सञ्ािन, अधययन, रलूयाङ्कन, अनगुरन र ्छानलवन गनमा आवशयक 
पनने बिेट गाउँसभािे लवलनयोिन गनुमापनने्छ र लवलनयोिन बरोलिरको रकर कायमापालिकािे 
सलरल्तिाई उपिबि गराउन ुपनने्छ । 

२२. सू् ना तथा कागजात उपलबि गराउनुपनने: 
सलरल्तिे रागेका प्रराण, कागिा्त उपिबि गराउन ुगाउँ कायमापालिका एवर ्सोको रा्तह्त 
लनकायरा कायमार्त करम्ा ारीको क्तमावय हुने्छ । 

२३. कार्यषिछेत्रसगँ स्बल्ित सथलगत भ्रिण स्ब्िी वरिसथा:
 सलरल्तको लनणमाय अनसुार संयोिक, सदसयिे सलरल्तको कायमाक्षेत्रसँग समबलनि्त लवषयरा 
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गाउँपालिकालभत्र वा बालहर अधयक्षको सवीकृल्त लिई भ्ररण गनमा सकने्छ । 
२४. कार्यताललकाको लनिा्यण तथा कार्यलिलिको पालना: 

(१) सलरल्तिे आफनो कायमा सरयर ै समपनन गनमा कायमा्तालिका लनरामाण गनमा सकने्छ र सो 
कायमा्तालिका पािना गनुमा सबै सदसयको क्तमावय हुने्छ । 

(२) कायमालवलिरा उललिलख्त वयवसथाको पािना गराउने समबनिरा संयोिकको लनणमाय अलन्तर 
हुने्छ । 

२५. सलिलतको अलभिलछेख: 
(१) सलरल्तिे आफूिे समपादन गरेका कारको अलभिेख दरुुस्त राखन ुपनने्छ ।  
(२)  सलरल्तिे आफनो कायमाक्षेत्र लभत्रको कुनै कार, कारवाहीको प्रकृल्त र लवषयको गालमभयमा्तािाई 

दृलष्टग्त गरी गोपय राखन ुपनने अलभिेखहरु सावमािलनक गनुमा हुदँनै । 
(३) सलरल्तरा भएको ्छिफि, लनणमाय र कारकारवाहीसँग समबलनि्त अलभिेख सलरल्त सल्व 

राफमा ्त ् सल्वाियिे वयवलसथ्त गरी राखने्छ । तयस्तो लनणमायको अलभिेख संयोिकको 
अनरुल्त लवना सल्वािय बालहर िैिान सलकने ्ैछन ।

२६. वराखरार सशंोिन: 
(१) यस कायमालवलिको वयाखया गाउँ सभािे गनने्छ । 
(२)गाउँ सभािे सलरल्तको यस कायमालवलिरा आवशयक संशोिन गनमा सकने्छ ।

       अाज्ञािे
       लखर बहादरु लव.क.
       प्ररखु प्रशासलकय अलिकृ्त


