
 

 
 

  

  

  

  
 

स्थानीय राजपत्र  
खााँडादेवी गाउाँपालिकाद्वारा प्रकाशित 

 खण्ड 5) माकादमु, रामेछाप, साउन 5 गते, २०७8 साि (संख्या ९ 

भाग २ 
खााँडादेवी गाउाँपालिका 

खााँडादेवी गाउाँपालिकाको गाउाँ सभािे बनाएको ति िेशखए बमोशजमको 
काययववलि सवयसािारणको जानकारीको िालग प्रकािन गररएको छ। 

ववद्यायन सलमलत (गठन तथा संचािन) काययववलि, २०७८ 
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प्रस्तावनााः 
गाउाँ सभाको लनयलमत काययमा सहयोग परु् याउन, सभामा दताय भएका 
ववियेकिाई दफावार छिफिका आिारमा पररपक्व बनाई सभामा 
पेि गनय, बैठकको सवु्यवस्था कायम राख्न, सलमलतको गठन, काम–
कारबाही र आफ्नो काययप्रणािीिाई व्यवशस्थत गनय बाञ्छनीय भएकोिे,  

बागमती प्रदेिको गाउाँ/नगर/शजल्िा सभाको सञ्चािन (काययववलि) ऐन, 

२०७५ को दफा ४७ बमोशजम खााँडादेवी गाउाँपालिकाको गाउाँ सभािे 
यो काययववलि बनाई िागू गरेको छ । 

 

पररच्छेद एक  

प्रारशभभक 

१.  संशिप्त नाम र प्रारभभ: (१) यस काययववलिको नाम “खााँडादेवी 
गाउाँपालिकाको “वविायन सलमलत (गठन तथा सञ्चािन) 
काययववलि, २०७८” रहेको छ ।  

(२) यो काययववलि गाउाँ सभािे स्वीकृत गरी 
गाउाँपालिकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकािन भएको लमलतदेशख 
प्रारभभ हनुेछ । 

२.  पररभाषा : ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस 
काययववलिमा,-  

(क) “अध्यि” भन्नािे गाउाँसभाको अध्यि सभझन ुपछय । 
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(ख) “ऐन” भन्नािे बागमती प्रदेि सभािे जारी गरेको 
गाउाँ/नगर/शजल्िा सभाको सञ्चािन (काययववलि) ऐन, 

२०७५ सभझन ुपछय । 

(ग) “उपसलमलत” भन्नािे दफा १९ बमोशजम गठठत उपसलमलत 
सभझन ुपछय । 

(घ) “काययववलि” भन्नािे गाउाँपालिकाको वविाय सलमलत गठन 
तथा सञ्चािन काययववलि २०७८ सभझन ुपछय । 

(ङ) “गाउाँपालिका” भन्नािे  खााँडादेवी गाउाँपालिका सभझन ु
पछय।  

(च)  “प्रदेि” भन्नािे बागमती प्रदेि सभझन ुपछय । 

(छ) “बैठक” भन्नािे सलमलतको वैठक सभझन ु पछय र सो 
िब्दिे सलमलतिे गठन गरेको उपसलमलतको बैठकिाई 
समेत जनाउाँछ ।  

(ज) “सशचव” भन्नािे दफा ३ को उपदफा (५) बमोशजम 
वविायन सलमलतको सशचव भई काम गनय गाउाँपालिकािे 
तोकेको कमयचारी सभझन ुपछय । 

(झ) “सदस्य” भन्नािे वविायन सलमलतको सदस्य सभझन ुपछय 
र सो िब्दिे सलमलतिे गठन गरेको उपसलमलतको 
सदस्यिाई समेत जनाउाँछ ।  

(ञ) “सभा” भन्नािे गाउाँपालिकाको गाउाँ सभा सभझन ुपछय । 
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(ट) “सलमलत” भन्नािे दफा ३ बमोशजम गठठत वविायन सलमलत 
सभझन ुपछय । 

(ठ) “संयोजक” भन्नािे सलमलतको संयोजक सभझन ुपछय र सो 
िब्दिे सलमलतिे गठन गरेको उपसलमलतको संयोजक 
समेतिाई जनाउाँछ । 

 

 

पररच्छेद दईु 

सलमलतको गठन प्रकृया, काययिते्र र पदररक्त हनेु अवस्था 
३. सलमलतको गठनाः (१) गाउाँपालिकािाई सभाप्रलत उत्तरदायी र 

जवाफदेही बनाउन, गाउाँपालिकाबाट भए गरेका काम 
कारबाहीको अनगुमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक लनदेिन वा 
राय सल्िाह समेत ठदनका िालग ऐनको दफा ७२ बमोशजम 
अध्यििे बढीमा पााँच जना सदस्य रहने गरी वविायन सलमलत 
गठन गनेछ ।  

(२) सलमलतको संयोजक अध्यििे तोके बमोशजम हनुेछ।   

 (३) सलमलतमा संयोजक तथा सदस्यहरूको मनोनयन गदाय 
सभामा प्रलतलनलित्व गने  राजनीलतक दिको सदस्य संख्या, 
मवहिा, आठदवासी-जनजालत, मिेिी, थारु, दलित, मशुिम, खस–आयय 
तथा अन्य समदुायको समानपुालतक प्रलतलनलित्विाई ध्यान ठदन ु
पनेछ । 
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(४) काययपालिकािे तोकेको काययपालिकाको कुनै सदस्य 
सलमलतमा उपशस्थत भई छिफिमा सहभागी हनु सक्नेछ । 

तर, त्यस्तो सदस्यिाई मतदानको अलिकार हनुे छैन ।  

(५) काययपालिकािे गाउाँपालिकाको कानून िाखा प्रमखु 
वा अन्य उपयकु्त अलिकृत कमयचारीिाई सलमलतको सशचवको 
काम गनय तोक्न सक्नेछ । 

४. सलमलतको काययिते्राः वविायन सलमलतको काययिेत्र देहायबमोशजम 
हनुेछाः  

  (क)  सभामा पेि भएका ववियेक उपर सलमलतमा हनुे छिफि,  

  (ख)  प्रत्यायोशजत वविायन सभबन्िी, 
  (ग) सामाशजक न्याय, र  

  (घ) स्थानीय काननु सभबन्िी । 

 

५. सलमलतको कायायवलि : सलमलतको कायायवलि सभाको अवलिभर 
रहनेछ ।  

तर अध्यििे सलमतका सदस्यको अनभुव चाहना र 
लनजिे सलमलतमा परु् याउन सक्न े योगदान समेतका आिारमा 
आवश्यकता अनसुार सदस्य हेरफेर गनय सक्नेछ ।  

६.  संयोजक र सदस्यको पद ररक्त हनेु अवस्था : सलमलतको संयोजक 
र सदस्यको पद देहायको कुनै अवस्थामा ररक्त हनुेछाः  

(क)  लनज सभाको सदस्य नरहेमा,  
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(ख)  लनजिे आफ्नो पदबाट राशजनामा ठदएमा,  

(ग)  लनजको मतृ्य ुभएमा, 
(घ) लनजिे आफ्नो पदको शजभमेवारी इमान्दाररताका 

साथ लनवायह गरेको छैन भनी सलमलतका सभपूणय 
सदस्य सङ्खख्याको दईु–लतहाई बहमुतिे प्रस्ताव 
पाररत गरेमा, 

(ङ) दफा ५ बमोशजम सदस्य हेरफेर भएको कारण 
पद ररक्त भएमा ।   

 

पररच्छेद तीन 

सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकार 

७. सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकार: (१) वविायन सलमलतको 
काम, कतयव्य र अलिकार देहाय बमोशजम हनुेछाः 

(क)  सभाबाट सलमलतमा पठाईएका वविेयक उपर 
दफावार छिफि गरी सोसभबन्िी प्रलतवेदन 
सभामा पेस गने, 

(ख)  सलमलतमा दफावार छिफिका िालग सभाबाट 
प्राप्त भएका ववियेकिाई आवश्यकतानसुार  वडा 
तथा सभबशन्ित ववषयगत िाखा, महािाखा, 
नागररक समाजका प्रलतलनलि, िशित समूह र अन्य 
सरोकारवािाहरूबाट राय–सझुाव सङ्किन गरी 
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ववियेकमा आवश्यक पररमाजयन गरी सोको 
प्रलतवेदन सवहत सभामा पेस गने, 

(ग) सभाबाट प्राप्त ववियेकमा सदस्यहरुिे राखेको 
संिोिन प्रस्तावउपर सलमलतमा छिफि गरी 
ववियेकको अङ्ग बन्ने वा नबन्ने बारे लनणयय गने,  

(घ)  सभाद्वारा प्रत्यायोशजत अलिकार अन्तगयत 
बनाइएका लनयम, काययववलि वा लनदेशिकाहरु 
संवविान तथा प्रचलित ऐनसाँग बाशझन ेगरी तजुयमा 
भए नभएको पनुराविोकन गरी प्रलतवेदन सवहत 
सभामा पेस गने, 

(ङ)  संवविानको अनसूुची—९ को ववषयमा स्थानीय 
कानून लनमायण गदाय सङ्घीय तथा प्रदेि कानूनको 
प्रलतकूि नहनुे ववषयमा सभािाई सहयोग गने,  

(च)  गाउाँपालिकाद्वारा प्रचलित ऐन, लनयम, अदाितबाट 
प्रलतपाठदत लसद्धान्त वा जारी भएको आदेि तथा 
नशजर अनरुूप नीलत तथा कानून तजुयमा भए 
नभएको ववषयमा मूल्याङ्कन गरी काययपालिकािाई 
आवश्यक लनदेिन ठदने, 

(छ)  सभा वा काययपालिकाद्वारा बन्न े कानून स्वच्छ, 

न्यायपूणय, तकय सङ्गत, व्यवहाररक र कायायन्वयन 
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योग्य वनाउने ववषयमा अध्ययन गरी काययपालिका 
तथा सभािाई राय सल्िाह ठदने, 

(ज)  कानून कायायन्वयनका िालग आवश्यक पने 
जनिशक्त, आलथयक स्रोत तथा संस्थागत संरचना 
गाउाँपालिकामा उपिब्ि भए नभएको अध्ययन 
गरी प्रलतवेदन ठदने, 

(झ)  गाउाँपालिकाको अलिकार िेत्रको ववषयमा सङ्घीय 
संसद वा प्रदेि सभा तथा नेपाि सरकार वा प्रदेि 
सरकारिे  आिारभतू कानून वा नमूना कानूनको 
व्यवस्था गरे नगरेको खोजववन गरी सभा वा 
काययपालिकािाई जानकारी गराउने, 

(ञ)  नेपाि सरकारिे स्थानीय तहको समेत काययिेत्र 
लभत्र पने ववषयमा अन्तरायवियस्तरमा जनाएको 
प्रलतबद्धता, सशन्ि तथा सभझौताको बारेमा खोजववन 
गरी सभा र काययपालिकािाई जानकारी गराउने, 

(ट)  वविेयकिाई पररमाशजयत गरी सभामा प्रस्ततु 
गनुयअशघ आवश्यकता अनसुार ववषय ववज्ञको 
राय–सल्िाह लिने, 

(ठ) सलमलतको कामको लनलमत्त आवश्यक पने कुन ै
कागजात शझकाउनेे वा सभबशन्ित व्यशक्त, 
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जनप्रलतलनलि वा पदालिकारीिाई उपशस्थत गराई 
जानकारी लिनेे, 

(ड) सलमलतको वावषयक प्रलतवेदन कायायन्वयन भए 
नभएको अनगुमन एवम ् मूल्याङ्कन गरी सोको 
प्रलतवेदन सभामा पेि गनये  े। 

(ण)  स्थानीय कानून लनमायणसाँग सभबशन्ित सभािे 
तोकेका अन्य काम गने, गराउने । 

(२) सलमलतिे आफुिे सभपादन गरेका कामको वावषयक 
प्रलतवेदन तयार गरी आय व्ययको वावषयक अनमुान पेि हनु ु
अगावै गाउाँ सभामा पेि गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजम वावषयक प्रलतवेदन तयार गदाय 
सलमलतिे ठदएका लनदेिन, राय, परामिय र सझुाव कायायन्वयन 
शस्थलत र प्रलतफि समेतको समीिा समावेि गनुय पनेछ । 

(४) सलमलतिे लछमेकी गाउाँपालिका वा नगरपालिकासाँग 
आफुिे गरेका काम कारबाही, कायय अनभुव र अनकुरणीय 
काययको जानकारी आदानप्रदान गनय सक्नेछ ।  

(५) सलमलतिे आफ्नो काययिेत्र अन्तगयतको शजभमेवारी 
स–ुव्यवशस्थत ढङ्गिे बहन गने सन्दभयमा अध्यिको स्वीकृलत 
लिई आवश्यक काययववलि, कायययोजना र काययतालिका बनाई िागू 
गनय सक्नेछ ।  
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(६) सलमलतको कायय सभपादनको लसिलसिामा सलमलतका 
सदस्यहरुिे अध्यिको पूवय स्वीकृती लिई आवश्यक स्थानको 
अनगुमन भ्रमण गनय सक्नेछन ्। 

८. वववरण लिन सक्नेाः (१) सलमलतिे काययपालिका वा सो 
अन्तगयतका लनकाय तथा कायायियबाट सभपादन भएका कामको 
प्रगलत वववरण माग गरी लिन सक्नेछ ।  

(२) यस दफा बमोशजम वववरण माग गदाय सभबशन्ित 
सलमलतका संयोजकको लनदेिनमा सशचविे वववरणको वकलसम, 
ढााँचा र वववरण पेि गनुयपने समयलसमा समेत तोकीठदन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम माग गररएको वववरण 
उपिब्ि गराउन ुसभबशन्ित लनकायको दावयत्व हनुेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोशजम माग गररएको वववरणको 
अध्ययन समेतबाट कुनै लनदेिन ठदन आवश्यक देखेेमा त्यस्तो 
लनदेिन कायायन्वयन गनुय पने मनालसब समयावलि समेत उल्िेख 
गरी सलमलतिे सभबशन्ित लनकायिाई आवश्यक लनदेिन ठदन 
सक्नेछ ।  

(५) काययपालिका वा सो अन्तरगतका लनकाियिे 
उपदफा (२) बमोशजम तोवकएको अवलिलभत्रमा वववरण उपिब्ि 
गराउने प्रयास नगरेमा सलमलतिे सो सभबन्िमा सभामा छिफि 
गने प्रस्ताव गनय सक्नेछ ।  
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पररच्छेद चार 

सलमलतका पदालिकारीहरुको भलूमका 
९. संयोजकको काम, कतयव्य र अलिकाराः सलमलतको संयोजकको 

काम, कतयव्य र अलिकार देहाय बमोशजम हनुेछाः–  

(क)  सलमलतको बैठकको अध्यिता गने, 

(ख)  सलमलतको बैठकको लमलत र समय तोक्ने,  
(ग)  बैठकको सभभाववत काययसूची तय गने, 

(घ)  सलमलतको काययिेत्रसाँग सभबशन्ित अन्तर 
लनकायगत समन्वय गने, 

(ङ)  सदस्यहरुको शजभमेवारी बााँडफााँट गने, 

(च)  सलमलतको लनणयय प्रमाशणत गने,  

(छ)  सलमलतिे तोकेका अन्य कायय गने ।   

१०. सदस्यको काम, कतयव्य र अलिकाराः सलमलतका सदस्यको काम, 

कतयव्य र अलिकार देहाय बमोशजम हनुेछाः– 

(क)  सलमलतको बैठकमा उपशस्थत भै आफ्नो सझुाव र 
िारणा राख्न,े   

(ख)  आफुिाई तोवकएको काययशजभमेवारी लनवायह गने, 

(ग)  सलमलतिे तोकेका अन्य कायय गने । 

११. सशचवको काम, कतयव्य र अलिकाराः सशचवको काम, कतयव्य र 
अलिकार देहाय बमोशजम हनुेछाः– 

(क)   सलमलतको सशचव भई काम गने,   
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(ख) संयोजकसाँग समन्वय गरी बैठकको काययसूची 
तयार गने, प्रस्ताव तयार गने र सदस्यहरुिाई 
पत्राचार गने, 

(ग)  सलमलतको काययिेत्रसाँग सभबशन्ित ववषयमा 
आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क  सङ्किन, वविषेण 
गरी सलमलतको बैठकमा पेि गने, 

(घ)   सलमलतको लनणयय कायायन्वयन गने गराउने, 
(ङ)   सलमलतिे तोकेका अन्य कायय गने । 

 

पररच्छेद पााँच  

बैठक व्यवस्थापन 

१२. सलमलतको बैठक: (१) सलमलतको बैठक प्रत्येक चौमालसकमा पने 
गरी एक वषय भररमा कशभतमा तीन पटक बस्नेछ ।   

(२) सलमलतको बैठक बस्न ेलमलत, समय, स्थान र बैठकको 
काययसूची सवहतको सूचना बैठक बस्ने ठदन भन्दा कशभतमा तीन 
ठदन अगावै संयोजकको लनदेिनमा सशचविे सवै सदस्यिाई 
लिशखत वा ववद्यतुीय माध्यमबाट पठाउन ुपनेछ । 

(३) सलमलतको बैठकको अध्यिता संयोजकिे वा लनजको 
अनपुशस्थलतमा सलमलतका सदस्यहरुिे आफूमध्येबाट छानेको 
व्यशक्तिे गनेछ । सदस्यहरुिे छानेको व्यशक्तिे संयोजकत्व 
गरेकोमा सो कुराको जानकारी अध्यििाई ठदन ुपनेछ ।  
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(४) उपदफा (३) बमोशजम सदस्यहरुिे छानेको 
व्यशक्तिे सलमलतको बैठकको अध्यिता गदाय लनजिे सलमलतको 
संयोजकिाई भएको सबै अलिकार प्रयोग गनय सक्नेछ ।  

(५) सलमलतको बैठक सभास्थि भन्दा बावहर बस्न ुपने 
भएमा संयोजकिे अध्यिको लिशखत अनमुलत प्राप्त गनुय पनेछ ।  

(६) सलमलतका कशभतमा दईु जना सदस्यिे सलमलतको 
बैठक बोिाउन लिशखत अनरुोि गरेमा संयोजकिे पन्र ठदनलभत्र 
बैठक बोिाउन ुपनेछ । 

(७) सलमलतको बैठक सभबन्िी अन्य काययववलि सलमलत 
आफैिे  तोक्न सक्नेछ।  

१३. गणपरुक संख्यााः (१) सलमलतमा तत्काि कायम रहेका सदस्य 
सङ्खख्याको कशभतमा एकाउन्न प्रलतित सदस्य उपशस्थत भएमा 
सलमलतको गणपरुक सङ्ख्या पगुेको मालननेछ ।  

(२) सलमलतको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपगुेमा सो 
सङ्ख्या नपगुेसभम सलमलतको संयोजकिे बैठकको कायय लनिभबन 
गनय वा अको कुन ैसमय वा ठदनसभमको िालग बैठक स्थालगत 
गनय सक्नेछ ।  

(३) उदफा (२) बमोशजम सलमलतको बैठकमा गणपूरक 
सङ्ख्या नपगुी िगातार दईु पटक बैठक स्थलगत गनुय परेमा 
संयोजकिे त्यसको जानकारी अध्यििाई ठदन ुपनेछ ।  
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(४) उपदफा (३) बमोशजमको जानकारी प्राप्त भएपलछ 
काययव्यवस्था परामिय सलमलतको परामिय लिई अध्यििे 
समािानको उशचत प्रयास गनुय पनेछ ।  

१४. बैठक सञ्चािन ववलि: (१) संयोजकिे सलमलतको बैठकको 
अध्यिता गनेछ । सलमलतको संयोजकको ध्यानाकषयणका िालग 
सदस्यिे हात उठाउन ु पनेछ । संयोजकिे बोल्न चाहन े
सदस्यको नाम क्रमिाः बोिाएपलछ वा इिारा गरेपलछ वणायनकु्रम 
अनसुार एक पटकमा एकजनािे मात्र बोल्नपुनेछ । कुनै एक 
सदस्यिे बोलिरहेको समयमा बीचमै अको सदस्यिे बोल्न, 

एकआपसमा कुरा गनय र कुनै पलन सञ्चारका सािन प्रयोग गरी 
कुरा गनय पाइनेछैन ।  

(२) सदस्यिे सलमलतको बैठकमा बोल्दा संयोजकिाई 
सभबोिन गरेर मात्र बोल्नपुनेछ । सलमलतको छिफिको क्रममा 
कुनै सदस्यिे बोिेको ववषयिाई अको सदस्यिे सो कुरामा 
सहमती जनाउनेबाहेक सोही ववषय दोहोर् याउन पाउने छैन । 
सदस्यिे बैठकमा आफ्ना कुरा र ववषयवस्त ु राख्दा शिष्ट र 
मयायठदत भाषामा राख्न ुपदयछ । बोल्दा कसैिाई आिेप िगाउने, 
अशिष्ट, अिीि, अपमानजनक वा मानमदयन हनुे वा कुन ै
आपशत्तजनक िब्द बोल्न ु हुाँदैन । सदस्यिे बोल्न पाउन,े 

छिफिमा भाग लिन पाउने अलिकार र कतयव्यिाई बैठकको 
काममा बािा परु् याउने मनसायिे दरुूपयोग गनय पाइन ेछैन ।  
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(३) बैठकका सहभालगिे बैठक अवलिभर कुनै पलन 
सञ्चारका सािन तथा अन्य ववद्यतुीय उपकरण बैठकको ववषयसाँग 
असभबशन्ित काययमा प्रयोग गनय पाइनेछैन ।  

(४) बैठकको छिफिको ववषयमा सलमलतको कुन ै
सदस्यको प्रत्यि वा अप्रत्यि स्वाथय गााँसीएको वा संिग्नता 
रहने भएमा त्यस्तो ववषय उपरको छिफिमा सभबशन्ित सदस्य 
सहभागी हनु ुहुाँदैन ।  

(५) सलमलतका सदस्यसाँग भएका सलमलतको काययिेत्रसाँग 
सभबशन्ित सामग्रीहरु सलमलतका सदस्यहरु बीच आदानप्रदान गने 
व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ ।  

(६) सलमलतको बैठक नसवकएसभम कुन ै पलन सदस्यिे 
बैठक कि छोड्न ुहुाँदैन र बैठक किबाट बावहर जान ुपरेमा 
संयोजकको अनमुलत लिनपुनेछ । संयोजकिे बैठकिाई 
सभबोिन गरररहेको बेिामा कुनै पलन सदस्यिे स्थान छोड्न ु
हुाँदैन । संयोजकिे बोिेको कुरा ध्यानपूवयक सनु्न ु पनेछ । 
बैठक सञ्चािनमा सलमलतका सबै सदस्यहरुिे संयोजकिाई 
सहयोग गनुयपनेछ ।  

(७) संयोजकिे बैठकिाई मयायठदत बनाउन 
सदस्यहरुिाई आव्हान गनेछ । कुनै सदस्यबाट सलमलतको 
बैठकमा अमयायठदत व्यवहार भएमा संयोजकिे लनजिाई बैठक 
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किबाट बावहर जान े आदेि ठदन र ऐन बमोशजमको अन्य 
कारबाहीका िालग सभा समि िेशख पठाउन सक्नेछ ।  

 (८) सलमलतको बैठक बस्न तोवकएको लमलत र समयमा 
गणपरुक सङ्ख्या नपगुी सलमलतको बैठक बस्न नसकेमा सो 
ठदनको बैठक स्थलगत गरी संयोजकिे अको ठदन र समयमा 
बैठक बस्न ेगरी तोक्न सक्नेछ । दोस्रो पटक पलन गणपरुक 
सङ्ख्या नपगुी बैठक बस्न नसके संयोजकिे तेस्रो पटकका 
िालग बैठक बोिाउने छन ्। यस्तो बैठकमा सलमलतका संयोजक 
सवहत कशभतमा एक सदस्य उपशस्थत भएमा गणपरुक सङ्ख्या 
पगुेको मालननेछ ।  

(९) सलमलतको सदस्य कारणबस बैठकमा उपशस्थत हनु 
नसक्ने भएमा सलमलतको संयोजक वा सशचविाई पूवयजानकारी 
गराउन ुपनेछ ।  

(१०) बैठक सञ्चािन सभबन्िी सभािे तोकेका अन्य 
कुराहरुको पािना गनुय सलमलतका संयोजक तथा सदस्यहरुको 
कतयव्य हनुेछ ।  

१५. सलमलतको लनणययाः (१) सलमलतको बैठकका लनणययहरु सकेसभम 
सवयसभमलतबाट गराउन ु पनेछ । सवयसभमलतबाट लनणयय हनु 
नसकेमा बहमुतको आिारमा लनणयय गदाय मत बराबर भएमा 
संयोजकिे लनणाययक मत ठदन सक्नेछ ।  

  (२) सलमलतको बैठकको लनणयय संयोजकबाट प्रमाशणत हनुेछ ।  
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(३) बैठकको प्रमाशणत लनणययको अलभिेख सशचविे 
सरुशित र व्यवशस्थत गरी राख्न ुपनेछ ।  

(४) बैठकको लनणययअनसुार गाउाँपालिका वा सो 
अन्तरगतका लनकायिाई राय, सझुाव र लनदेिन ठदाँदा संयोजकिे 
दस्तखत गरी पठाउन ुपनेछ ।  

१६. आचरण : बैठकमा उपशस्थत सदस्यिे देहायका आचरणको 
पािना गनुय पनेछाः 

(क) वविेष कारण परेकामा बाहेक सलमलतको बैठक 
नसवकएसभम कुनै पलन सदस्यिे बैठक कि 
छोड्न ुहुाँदैन । बैठक किबाट बावहर जान ुपरेमा 
संयोजकको अनमुलत लिनपुनेछ । बैठक 
सञ्चािनमा सलमलतका सबै सदस्यिे संयोजकिाई 
सहयोग गनुयपनेछ । 

(ख) संयोजकिे बैठकिाई मयायठदत बनाउन 
सदस्यहरुिाई आवश्यक लनदेिन ठदन सक्नेछ । 
यस्तो लनदेिन पािना गनुय सदस्यहरुको कतयव्य 
हनुेछ ।  

(ग) बैठक सञ्चािन सभबन्िी सभािे तोकेका अन्य 
कुराहरुको पािना गनुय सलमलतका संयोजक तथा 
सदस्यको कतयव्य हनुेछ । 
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(घ) गाउाँसभा र नगरसभाको काययसञ्चािन सभबन्िमा 
व्यवस्था गनय बनेको प्रदेिको ऐन वा गाउाँ सभािे 
गाउाँ सभाका सलमलतहरुको बैठक सञ्चािन गदाय 
पािना गनुयपने छुटै्ट आचार संवहता तजुयमा गरी 
स्वीकृत गरेको अवस्थामा त्यस्तो आचार 
संवहताको पािना गनुय संयोजक र सदस्यको 
कतयब्य हनुेछ । 

१७. सभबशन्ित अलिकारी वा वविेषज्ञको प्रवेिाः (१) सलमलतमा कुन ै
ववषयमाथी छिफि हुाँदा सो ववषयको प्रकृलत हेरी 
काययपालिकाको सदस्यिे सो ववषयमा स्पष्ट जानकारी ठदन 
गाउाँपालिका वा सो अन्तरगतको अलिकारी वा वविेषज्ञिाई 
संयोजकको अनमुलत लिई सलमलतमा लिएर जान सक्नेछ ।  

(२) सलमलतिे आफ्नो बैठकमा गाउाँपालिकाका 
पदालिकारी, कमयचारी र ववषयववज्ञिाई आमन्त्रण गरी राय, 

परामिय लिन सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोशजम आमशन्त्रत अलिकारी वा 
वविेषज्ञिाई वैठकमा आफ्नो िारणा राख्न संयोजकिे यथोशचत 
समय उपिब्ि गराउन ुपनेछ ।  

(४) सलमलतको बैठकमा उपशस्थत आमशन्त्रत अलिकारी वा 
ववषेिज्ञिे आफ्नो िारणा तथ्यपूणय एवम ्शिष्टतापूवयक राख्नपुनेछ।   
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(५) सभाका कुनै सदस्यिे सलमलतको बैठकमा सहभागी 
भई छिफिमा भाग लिन चाहेमा  बैठक बस्न े ठदनभन्दा 
कभतीमा एक ठदन अगावै संयोजकिाई जानकारी ठदइ उपशस्थत 
हनु सक्नेछ । 

तर त्यस्तो आमशन्त्रत सदस्यिाई  मतदानको अलिकार 
हनुे छैन । 

१८. सलमलतको प्रलतवेदनाः  (१) सलमलतको प्रलतवेदन संयोजकिे वा 
लनजको अनशुस्थलतमा अध्यििे तोकेको सो सलमलतको अन्य कुनै 
सदस्यिे सभाको बैठकमा पेि गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम प्रलतवेदन पेि गनय संयोजक 
वा सदस्यिे चाहेमा प्रलतवेदनको सभबन्िमा संशिप्त वक्तव्य ठदन 
सक्नेछ ।  

  (३) सभाको बैठकमा पेि भएका प्रलतवेदनको कायायन्वयन 
काययपालिकािे गनुय पनेछ । 

 (४) सलमलतिे आफ्नो वावषयक प्रलतवेदन कायायन्वयन भए नभएको 
अनगुमन एवम ्मूल्याङ्कन गरी सोको प्रलतवेदन सभाको बैठकमा 
पेि गनय सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोशजमको अनगुमन एवम ्मूल्याङ्कन 
प्रलतवेदन र सभाको बैठकिे सभुपेको ववषयका सभबन्िमा 
सलमलतिे बैठकमा पेि गरेको प्रलतवेदनमाथी छिफि गररयोस ्
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भनी सभबशन्ित सलमलतको संयोजकिे त्यस्तो प्रलतवेदन पेि 
भएको दईु ठदनलभत्र प्रस्तावको सूचना अध्यििाई ठदन सक्नेछ।  

(६) उपदफा (५) बमोशजमको सूचना प्राप्त भएमा दईु 
ठदनपलछको कुनै बैठकमा छिफि गररयोस ्भनी प्रस्ताव पेि 
गनय अध्यििे सभबशन्ित सलमलतका संयोजकिाई अनमुलत 
ठदनेछ।  

(७) प्रस्ताव पेि गदाय सभबशन्ित सलमलतको संयोजकिे 
संशिप्त वक्तव्य ठदन सक्नेछ । त्यसपलछ अध्यििे छिफिको 
िालग समायावलि लनिायरण गनय सक्नेछ ।  

(८) छिफिमा उठेका प्रश्नको जवाफ काययपालिकािे 
तोकेको काययपालिकाको सदस्यिे ठदएपलछ छिफि समाप्त 
भएको मालननेछ ।  

१९. उपसलमलत गठन : (१) सलमलतिे आफ्नो कायय सवु्यवशस्थत, 

लछटोछररतो र प्रभावकारी रुपमा सभपन्न गनय, कुन ै ववषयमा 
परामिय लिन तथा आफ्नो िेत्रालिकार लभत्रको ववषयमा छानववन 
गनय काययिेत्र र समयावलि तोकी आवश्यकता अनसुार उपसलमलत 
गठन गनय सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको उपसलमलतिे लनिायररत 
समयमा सलमलत समि प्रलतवेदन पेि गनुयपनेछ ।  
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(३) उपदफा (१) बमोशजम उपसलमलत गठनका िालग 
सदस्यहरुको नाम सवहतको प्रस्ताव संयोजकिे बैठक समि 
राख्नछे । 

(४) उपसलमलत गठन गदाय सभभव भएसभम समावेिी 
प्रकृलतको र दिीय संरचना अनसुारको हनुपुनेछ । उपसलमलतमा 
आवश्यकतानसुार वविेषज्ञ सदस्यहरुिाई आमन्त्रण गनय 
सवकनेछ।  

(५) उपसलमलतको संयोजकिाई उपसलमलतको कायय 
सञ्चािन गदाय िेखा सलमलतको संयोजकिाई भए सरहको 
अलिकार हनुेछ ।   

(६) उपसलमलतिे तोकेको समयाबलि लभत्र आफूिाई प्राप्त 
शजभमेवारी बमोशजमको कायय सभपन्न गरी सलमलत समि आफ्नो 
प्रलतवेदन पेि गनेछ ।  

तर वविेष कारणबि तोवकएको समयाबलि लभत्र कायय 
सभपन्न गनय नसकेमा कारण सवहत सलमलत समि थप समय माग 
गनय सक्नेछ ।  

(७) यस काययववलिमा अन्यत्र जनुसकै कुरा िेशखएको 
भएता पलन उपसलमलतमा सहमलत भई आएका ववषयमा उक्त 
सलमलतका सदस्यिे सोही ववषयमा पनुाःसलमलतको छिफिमा 
सहभागी हनु बािा पने छैन । 
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पररच्छेद छ  

ववववि 

२०. सलमलतको सशचवाियाः गाउाँपालिकाको काननु िाखा वा 
काययपालिकािे तोवकठदएको स्थानमा सलमलतको सशचवािय 
रहनेछ ।  

२१. बजेट व्यवस्थााः सलमलतिाई बैठक सञ्चािन, अध्ययन, मूल्याङ्कन, 

अनगुमन र छानववन गनय आवश्यक पने बजेट गाउाँसभािे 
ववलनयोजन गनुयपनेछ र ववलनयोजन बमोशजमको रकम गाउाँ 
काययपालिकािे सलमलतिाई उपिब्ि गराउन ुपनेछ ।  

२२. सूचना तथा कागजात उपिब्ि गराउनपुने: सलमलतिे मागेका 
प्रमाण, कागजात उपिब्ि गराउन ुगाउाँ काययपालिका एवम ्सोको 
मातहत लनकायमा काययरत कमयचारीको कतयव्य हनुेछ ।  

२३. काययिेत्रसाँग सभबशन्ित स्थिगत भ्रमण सभबन्िी व्यवस्था: 
सलमलतको लनणयय अनसुार संयोजक, सदस्य वा उपसलमलतिे 
सलमलतको काययिेत्रसाँग सभबशन्ित ववषयमा गाउाँपालिकालभत्र वा 
बावहर अध्यिको स्वीकृलत लिई भ्रमण गनय सक्नेछ ।  

२४. काययतालिकाको लनमायण तथा काययववलिको पािना: (१) सलमलतिे 
आफ्नो कायय समयमै सभपन्न गनय काययतालिका लनमायण गनय 
सक्नेछ र सो काययतालिकाको पािना गनुय सबै सदस्यहरुको 
कतयव्य हनुेछ ।  
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  मूल्य रू.१०।- 

(२) काययववलिमा उशल्िशखत व्यवस्थाको पािना गराउने 
सभबन्िमा संयोजकको लनणयय अशन्तम हनुेछ ।  

२५. सलमलतको अलभिेख: (१) सलमलतिे आफूिे सभपादन गरेका 
कामको अलभिेख दरुुस्त राख्न ुपनेछ ।   

(२)  सलमलतिे आफनो काययिेत्र लभत्रको कुनै काम, 

कारवाहीको प्रकृलत र ववषयको गाशभभययतािाई दृवष्टगत गरी 
गोप्य राख्न ुपने अलभिेखहरु सावयजलनक गनुय हुाँदैन ।  

(३) सलमलतमा भएको छिफि, लनणयय र 
कामकारवाहीसाँग सभबशन्ित अलभिेख सलमलत सशचव माफय त ्
सशचवाियिे व्यवशस्थत गरी राख्नेछ । त्यस्तो लनणययको 
अलभिेख संयोजकको अनमुलत ववना सशचवािय बावहर िैजान 
सवकने छैन । 

२६. व्याख्या र संिोिन: (१) यस काययववलिको व्याख्या गाउाँ सभािे 
गनेछ ।  

(२) गाउाँ सभािे यस काययववलिमा आवश्यक  संिोिन 
वा हेरफेर गनय सक्नेछ ।  
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