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हतुवागढी  गाईँपालिकाको लवधायन सलमलत (गठन तथा सञ्चािन) 

काययलवलध, २०७९ 

गाईँ सभाबाट स्वीकृत लमलत M @)&(÷)#÷!) 
 

गाईँसभाको लनयलमत काययमा सहयोग पुयाय!ईन, सभामा दताय भएका 

लवधयेकिाइ दफावार छिफिका अधारमा पररपक्व बनाइ सभामा पेश गनय , 

बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न, सलमलतको गठन, काम–कारबाही र अफ्नो 

कायय प्रणािीिाइ व्यवलस्थत गनय बाञ्छनीय भएकोिे,  



v08–^,       ;ª\Vof–$       xt'jfu9L /fhkq,        ldlt M @)&(÷)#÷#) 

 

2 

प्रदेश नं. १  को गाउँ सभा  र नगर सभा काययसञ्चाऱन काययविधि 
ऐन, २०७५ को दफा ३६ बमोजिम दोश्रो गाउँ सभा को पविऱो 
अधििेशनऱे यो काययविधि बनाई ऱागू गरेको छ । 

 

पररच्छेद एक  

प्रारलभभक 

१.  संलिप्त नाम र प्रारभभ : ( १) यस काययलवलधको नाम “हतुवागढी  

गाईँपालिकाको लवधायन सलमलत (गठन तथा सञ्चािन ) काययलवलध , 

२०७९”  रहकेो छ ।  

(२) यो काययलवलध गाईँ सभािे स्वीकृत गरी गाईँपालिकाको 

स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएको लमलतदलेि प्रारभभ हुनेछ ।  

२.  पररभाषा : लवषय वा प्रसङ्गिे ऄको ऄथय निागेमा यस 

काययलवलधमा,- 

(क) “ ऄध्यि” भन्नािे गाईँसभाको ऄध्यि सभझनुपछय । 

(ि) “ऐन” भन्नाऱे प्रदशे नं += १ को गाईँ सभा र नगर सभा 

काययसञ्चािन काययलवलध ऐन, २०७५ सभझनु पछय । 

(ग) “ ईपसलमलत” भन्नािे दफा १ ९ बमोलजम गरठत ईपसलमलत 

सभझनुपछय । 

(घ) “ काययलवलध” भन्नािे गाईँपालिका को लवधायन सलमलत (गठन 

तथा सञ्चािन) काययलवलध २०७९ सभझनुपछय । 

(ङ) “ गाईँपालिका” भन्नािे हतुवागढी गाईँपालिकासभझनुपछय। 

(च)  “प्रदशे” भन्नािे प्रदशे नं. १ सभझनुपछय । 

(छ) “ बैठक” भन्नािे सलमलत को वैठक सभझनु पछय  र सो शब्दिे 

सलमलतिे गठन गरेको ईपसलमलतको बैठक िाइ समेत 

जनाईँछ । 
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(ज) “ सलचव” भन्नािे दफा ३ को ईपदफा (५) बमोलजम लवधायन 

सलमलतको सलचव भइ काम गनय गाईँपालिकािे तोकेको 

कमयचारी सभझनुपछय । 

(झ) “ सदस्य” भन्नािे लवधायन सलमलतको सदस्य सभझनु पछय र 

सो शब्दिे  सलमलतिे गठन गरेको ईपसलमलतको सदस्य िाइ 

समेत जनाईँछ ।  

(ञ) “ सभा” भन्नािे गाईँपालिकाको गाईँ सभा सभझनुपछय ।  

(ट) “ सलमलत” भन्नािे दफा ३ बमोलजम गरठत लवधायन 

सलमलतसभझनुपछय । 

(ठ) “ सभापलत” भन्नािे सलमलत को सभापलत सभझनु पछय र सो 

शब्दिे सलमलतिे गठन गरेको ईपसलमलतको सभापलत 

समेतिाइ जनाईँछ । 
 

पररच्छेद दइु 

सलमलतकोगठन प्रकृया,काययिेत्र र पदररक्त हुने ऄवस्था 

३. सलमलतको गठनः (१) गाईँपालिकािाइ सभाप्रलत ईत्तरदायी र 

जवाफदहेी बनाईन, गाईँपालिकाबाट भए गरेका कामकारबाहीको 

ऄनुगमन र मूल्याङ्कन गरी अवश्यक लनदशेन वा रायसल्िाह समेत 

ददनका िालग ऐनको दफा ७२ बमोलजम ऄध्यििे बढीमा पाँच जना 

सदस्य रहने गरी लवधायन सलमलत गठन गनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजमका सदस्यहरुमध्येबाट सभभव भए 

सवयसभमलत र सभभव नभए बहुमतिे सलमलतको सभापलतको छनौट 

गनुयपनेछ ।  

(३) सलमलतमा सभापलत तथा सदस्यहरूको मनोनयन गदाय 

सभामा प्रलतलनलधत्व गने  राजनीलतक दिको सदस्य संख्या , मलहिा, 

अददवासी-जनजालत, मधेशी, थारु, दलित, मुलिम, िस–अयय तथा 

ऄन्य समुदायको समानुपालतक प्रलतलनलधत्विाइ ध्यान ददनु पनेछ ।  
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(४) काययपालिकािे तोकेको काययपालिकाको कुनै सदस्य 

सलमलतमा ईपलस्थत भइ छिफिमा सहभागी हुन सके्नछ ।  

तर, त्यस्तो सदस्यिाइ मतदानको ऄलधकार हुने छैन ।  

(५) काययपालिकािे गाईँपालिकाको कानून शािा प्रमुि वा 

ऄन्य ईपयुक्त ऄलधकृत कमयचारीिाइ सलमलतको सलचवको काम गनय 

तोक्न सके्नछ । 

४. सलमलतको काययिेत्रः  लवधायन सलमलतको काययिेत्र दहेायबमोलजम 

हुनछेः 

  (क)  सभामा पेश भएका लवधयेक ईपर सलमलतमा हुने 

छिफि, 

  (ि)  प्रत्यायोलजत लवधायन सभबन्धी, 

  (ग) सामालजक न्याय, र  

  (घ) स्थानीय कानुन सभबन्धी । 

५. सलमलतको कायायवलध : सलमलतको कायायवलध सभाको ऄवलधभर 

रहनेछ । 

तर ऄध्यििे सलमतका सदस्यको ऄनुभव चाहना र लनजिे 

सलमलतमा पुयायोोईन सके्न योगदान समेतका अधारमा अवश्यकता 

ऄनुसार सदस्य हरेफेर गनय सके्नछ ।  

६. सभापलत र सदस्यको पद ररक्त हुने ऄवस्था : सलमलतको सभापलत र 

सदस्यको पद दहेायको कुनै ऄवस्थामा ररक्त हुनेछः 

(क)  लनज सभाको सदस्य नरहमेा, 

(ि)  लनजिे अफ्नो पदबाट रालजनामा ददएमा, 

(ग)  लनजको मृत्यु भएमा, 

(घ) लनजिे अफ्नो पदको लजभमेवारी आमान्दाररताका 

साथ लनवायह गरेको छैन भनी सलमलतका सभपूणय 
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सदस्य सङ्ख्याको दइु –लतहाइ बहुमतिे प्रस्ताव 

पाररत गरेमा, 

(ङ) दफा ५ बमोलजम सदस्य हरेफेर भएको कारण पद 

ररक्त भएमा ।   
 

पररच्छेद तीन 

सलमलतको काम, कतयव्य र ऄलधकार 

७. सलमलतको काम , कतयव्य र ऄलधकार : ( १) लवधायन सलमलतको काम , 

कतयव्य र ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछः  

(क)  सभाबाट सलमलतमा पठाइएका लवधेयक ईपर 

दफावार छिफि गरी सोसभबन्धी प्रलतवेदन सभामा 

पेस गने, 

(ि)  सलमलतमा दफावार छिफिका िालग सभाबाट प्राप्त 

भएका लवधयेकिाइ अवश्यकतानुसार  वडा तथा 

सभबलन्धत लवषयगत शािा , महाशािा, नागररक 

समाजका प्रलतलनलध , िलित समूह र ऄन्य 

सरोकारवािाहरूबाट राय –सुझाव सङ्किन गरी 

लवधयेकमा अवश्यक पररमाजयन गरी सोको 

प्रलतवेदन सलहत सभामा पेसगने, 

(ग) सभाबाट प्राप्त लवधयेकमा सदस्यहरुिे रािेको 

संशोधन प्र स्तावईपर सलमलतमा छिफि गरी 

लवधयेकको ऄङ्ग बन्ने वा नबन्ने बारे लनणयय गने,  

(घ)  सभाद्वारा प्रत्यायोलजत ऄलधकार ऄन्तगयत बनाआएका 

लनयम, काययलवलध वा लनदलेशकाहरु संलवधान तथा 

प्रचलित ऐन सँग बालझने गरी तजुयमा भए नभएको 

पुनराविोकन गरी प्रलतवेदन सलहत सभामा पेस गने, 
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(ङ)  संलवधानको ऄनुसूची —९ को लवषयमा स्थानीय 

कानून लनमायण गदाय सङ्घीय तथा प्रदशे कानूनको 

प्रलतकूि नहुने लवषयमा सभािाइ सहयोग गने,  

(च)  गाईँपालिकाद्वारा प्रचलित ऐन , लनयम, ऄदाितबाट 

प्रलतपाददत लसद्धान्त वा जारी भएको अदशे तथा 

नलजर ऄनुरूप नीलत तथा कानून तजुयमा भए 

नभएको लवषयमा मूल्याङ्कन गरी काययपालिकािाइ 

अवश्यक लनदशेन ददने, 

(छ) सभा वा काययपालिकाद्वारा बन्ने कानून स्वच्छ , 

न्यायपूणय, तकयसङ्गत, व्यवहाररक र कायायन्वयन 

योग्य वनाईने लवषयमा ऄध्ययन गरी काययपालिका 

तथा सभािाइ राय सल्िाह ददने , 

(ज)  कानून कायायन्वयनका िालग अवश्यक पने जनशलक्त , 

अर्थथक स्रोत तथा संस्थागत संरचना गाईँपालिकामा 

ईपिब्ध भए नभएको ऄध्ययन गरी प्रलतवेदन ददने, 

(झ)  गाईँपालिकाको ऄलधकार िेत्रको लवषयमा सङ्घीय 

संसद वा प्रदशे सभा तथा नेपाि सरकार वा प्रदशे 

सरकारिे अधारभूत कानून  वा नमूना कानूनको 

व्यवस्था गरे नगरे को िोजलवन गरी सभा वा 

काययपालिकािाइ जानकारी गराईने , 

(ञ)  नेपाि सरकार िे स्थानीय तहको समेत काययिेत्र 

लभत्र पने लवषयमा ऄन्तरायलियस्तरमा जनाएको 

प्रलतबद्धता, सलन्ध तथा सभझौताको बारेमा िोजलवन 

गरी सभा र काययपालिकािाइ जानकारी गराईने , 
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(ट)  लवधेयकिाइ पररमार्थजत गरी सभामा प्रस्तुत 

गनुयऄलघ अवश्यकता ऄनुसार लवषय लवज्ञको राय –

सल्िाह लिने, 

(ठ) सलमलतको कामको लनलमत्त अवश्यक पने कुनै 

कागजात लझकाईने वा सभबलन्धत व्यलक्त , 

जनप्रलतलनलध वा पदालधकारीिाइ ईपलस्थत गराइ 

जानकारी लिने, 

(ड) सलमलतको वार्थषक प्रलतवेदन कायायन्वयन भए 

नभएको ऄनुगमन एव म् मूल्या ङ्कन गरी सोको 

प्रलतवेदन सभामा पेश गने । 

(ण)  स्थानीय कानून लनमायण सँग सभबलन्धत सभािे 

तोकेका ऄन्य काम गने, गराईने । 

(२) सलमलतिे अफुिे सभपादन गरेका काम को वार्थषक 

प्रलतवेदन तयार गरी अय व्ययको वार्थषक ऄनुमान पेश हुनु ऄगावै 

गाईँ सभामा पेश गनुयपनेछ ।  

(३) ईपदफा (२) बमोलजम वार्थषक प्रलतवेदन तयार गदाय 

सलमलतिे ददएका लनदशेन , राय, परामशय र सुझाव कायायन्वयन लस्थलत 

र प्रलतफि समेतको समीिा समावेश गनुय पनेछ ।  

(४) सलमलतिे लछमेकी गाईँपालिका  वा नगरपालिकासँग 

अफुिे गरेका काम कारबाही , कायय ऄनुभव र ऄनुकरणीय काययको 

जानकारी अदानप्रदान गनय सके्नछ ।  

(५) सलमलतिे अफ्नो काययिेत्र ऄन्तगयतको लजभमेवारी सु –

व्यवलस्थत ढङ्गिे बहन गने सन्दभयमा ऄध्यिको स्वीकृलत लिइ 

अवश्यक काययलवलध , कायययोजना र काययतालिका बनाइ िागू गनय 

सके्नछ ।  
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(६) सलमलतको कायय सभपादनको लसिलसिामा सलमलतका 

सदस्यहरुिे ऄध्यिको पूवय स्वीकृती लिइ अवश्यक स्थानको 

ऄनुगमन भ्रमण गनय सके्नछन् । 

८. लववरण लिन सके्नः  ( १) सलमलतिे काययपालिका वा सो ऄन्तगयतका 

लनकाय तथा कायायियबाट सभपादन भएका कामको प्रगलत लववरण 

माग गरी लिन सके्नछ ।  

(२) यस दफा बमोलजम लववरण माग गदाय सभबलन्धत 

सलमलतका सभापलतको लनदशेनमा सलचविे 

लववरणकोदकलसम,ढाँचारलववरण पेश गनुयपने 

समयलसमासमेततोकीददनुपनेछ। 

(३) ईपदफा (२) बमोलजम माग गररएको लववरण ईपिब्ध 

गराईनु सभबलन्धत लनकायको दालयत्व हुनेछ ।  

(४) ईपदफा (२) बमोलजम माग गररएको लववरणको ऄध्ययन  

समेतबाट कुनै लनदशेन ददन अवश्यक दिेे मा त्यस्तो लनदशेन 

कायायन्वयन गनुय पने मनालसब समयावलध समेत ईल्िेि गरी 

सलमलतिे सभबलन्धत लनकायिाइ अवश्यक लनदशेन ददन सके्नछ ।  

(५) काययपालिका वा सो ऄन्तरगतका लनकाियिे ईपदफा 

(२) बमोलजम तोदकएको ऄवलधलभत्रमा लववरण ईपिब्ध गराईने 

प्रयास नगरेमा सलमलतिे सो सभबन्धमा सभामा छिफि गने प्रस्ताव 

गनय सके्नछ ।  
 

पररच्छेद चार 

सलमलतका पदालधकारीहरुको भूलमका 

९. सभापलतको काम, कतयव्य र ऄलधकारः  सलमलतको सभापलतको काम , 

कतयव्य र ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछः–  

(क)  सलमलतको बैठकको ऄध्यिता गने , 



v08–^,       ;ª\Vof–$       xt'jfu9L /fhkq,        ldlt M @)&(÷)#÷#) 

 

9 

(ि)  सलमलतको बैठकको लमलत र समय तोके्न ,  

(ग)  बैठकको सभभालवत काययसूची तय गने , 

(घ)  सलमलतको काययिेत्रसँग सभबलन्धत ऄन्तर लनकायगत 

समन्वय गने, 

(ङ)  सदस्यहरुको लजभमेवारी बाँडफाँट गने , 

(च)  सलमलतको लनणयय प्रमालणत गने ,  

(छ)  सलमलतिे तोकेका ऄन्य कायय गने ।   

१०. सदस्यको काम, कतयव्य र ऄलधकारःसलमलतका सदस्यको काम , कतयव्य 

र ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछः– 

(क)  सलमलतको बैठकमा ईपलस्थत भै अफ्नो सुझाव र 

धारणा राख्ने,   

(ि)  अफुिाइ तोदकएको काययलजभमेवारी लनवायह गने , 

(ग)  सलमलतिे तोकेका ऄन्य कायय गने ।  

११. सलचवको काम , कतयव्य र ऄलधकारः  सलचवको काम , कतयव्य र 

ऄलधकार दहेाय बमोलजम हुनेछः– 

(क)   सलमलतको सलचव भइ काम गने ,   

(ि) सभापलतसँग समन्वय गरी बैठकको काययसूची तयार 

गने, प्रस्ताव तयार गने र सदस्यहरुिाइ पत्राचार 

गने, 

(ग)  सलमलतको काययिेत्रसँग सभबलन्धत लवषयमा 

अवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क  सङ्किन , लविेषण 

गरी सलमलतको बैठकमा पेश गने , 

(घ)   सलमलतको लनणयय कायायन्वयन गने गराईने , 

(ङ)   सलमलतिे तोकेका ऄन्य कायय गने ।  
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पररच्छेद पाँच  

बैठक व्यवस्थापन 

१२. सलमलतको बैठक: (१) सलमलतको बैठक प्रत्येक चौमालसकमा पने गरी 

एक वषय भररमा कलभतमा तीन पटक बस्नेछ ।  

(२) सलमलतको बैठक बस्ने लमलत , समय, स्थान र बैठकको 

काययसूची सलहतको सूचना बैठक बस्ने ददन भन्दा कलभतमा तीन ददन 

ऄगावै सभापलतको लनदशेनमा सलचविे सवै सदस्यिाइ लिलित वा 

लवद्युतीय माध्यमबाट पठाईनु पनेछ ।  

(३) सलमलतको बैठकको ऄध्यिता सभापलतिे वा लनजको 

ऄनुपलस्थलतमा सलमलतका सदस्यहरुिे अफूमध्येबाट छानेको व्यलक्तिे 

गनेछ । सदस्यहरुिे छानेको व्यलक्तिे सभापलतत्व गरेकोमा सो 

कुराको जानकारी ऄध्यििाइ ददनु पनेछ ।  

(४) ईपदफा (३) बमोलजम सदस्यहरुिे छानेको व्यलक्तिे 

सलमलतको बैठकको ऄध्यिता गदाय लनजिे सलमलतको सभापलतिाइ 

भएको सबै ऄलधकार प्रयोग गनय सके्नछ ।  

(५) सलमलतको बैठक सभास्थि भन्दा बालहर बस्नु पने भएमा 

सभापलतिे ऄध्यिको लिलित ऄनुमलत प्राप्त गनुय पनेछ ।  

(६) सलमलतका कलभतमा दइु जना सदस्यिे सलमलतको बैठक 

बोिाईन लिलित ऄनुरोध गरेमा सभापलतिे पन्र ददनलभत्र बैठक 

बोिाईनु पनेछ । 

(७) सलमलतको बैठक सभबन्धी ऄन्य काययलवलध सलमलत अफैिे  

तोक्न सके्नछ ।  

१३. गणपुरक संख्याः  ( १) सलमलतमा तत्काि कायम रहकेा सदस्य 

सङ्ख्याको कलभतमा एकाईन्न प्रलतशत सदस्य ईपलस्थत भएमा 

सलमलतको गणपुरक सङ्ख्या पुगेको मालननेछ ।  

(२) सलमलतको बैठकमा गणपूरक स ङ्ख्या नपुगेमा सो 

सङ्ख्या नपुगेसभम सलमलतको सभापलतिे बैठकको कायय लनिभबन 
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गनय वा ऄको कुनै समय वा ददनसभमको िालग बैठक स्थालगत गनय 

सके्नछ ।  

(३) ईदफा (२) बमोलजम सलमलतको बैठकमा गणपूरक 

सङ्ख्या नपुगी िगातार दइु पटक बैठक स्थलगत गनुय परेमा 

सभापलतिे त्यसको जानकारी ऄध्यििाइ ददनु पनेछ ।  

(४) ईपदफा (३) बमोलजमको जानकारी प्राप्त भएपलछ 

काययव्यवस्था परामशय सलमलतको परामशय लिइ ऄध्यििे समाधानको 

ईलचत प्रयास गनुय पनेछ ।  

१४. बैठक सञ्चािन लवलध : (१) सभापलतिे सलमलतको बैठकको ऄध्यिता 

गनेछ। सलमलतको सभापलतको ध्यानाकषयणका िालग सदस्यिे हात 

ईठाईनुपनेछ । सभापलतिे बोल्न चाहने सदस्यको  नाम क्रमशः 

बोिाएपलछ वा आशारा गरेपलछ वणायनुक्रम ऄनुसार एक पटकमा 

एकजनािे मात्र बोल्नुपनेछ । कुनै एक सदस्यिे बोलिरहकेो समयमा 

बीचमै ऄको सदस्यिे बोल्न , एकअपसमा कुरा गनय र कुनै पलन 

सञ्चारका साधन प्रयोग गरी कुरा गनय पाआनेछैन ।  

(२) सदस्यिे सलमलतको बैठकमा बोल्दा सभापलतिाइ 

सभबोधन गरेर मात्र बोल्नुपनेछ । सलमलतको छिफिको क्रममा कुनै 

सदस्यिे बोिेको लवषयिाइ ऄको सदस्यिे सो कुरामा सहमती 

जनाईनेबाहके सोही लवषय दोहो र याईन पाईने छैन । सदस्यिे 

बैठकमा अफ्ना कुरा र लवषयवस्तु राख्दा लशष्ट र मयायददत भाषामा 

राख्नुपदयछ । बोल्दा कसैिाइ अिेप िगाईने , ऄलशष्ट, ऄिीि, 

ऄपमानजनक वा मानमदयन हुने वा कुनै अपलत्तजनक शब्द बोल्नु 

हुदँनै । सदस्यिे बोल्न पाईने , छिफिमा भाग लिन पाईने ऄलधकार 

र कतयव्यिाइ बैठकको काममा बाधा पु र याईने मनसायिे दरुूपयोग 

गनय पाआनेछैन ।  
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(३) बैठकका सहभालगिे बैठक ऄवलधभर कुनै पलन सञ्चारका 

साधन तथा ऄन्य लवद्युतीय ईपकरण बैठकको लवषयसँग ऄसभबलन्धत 

काययमा प्रयोग गनय पाआनेछैन ।  

(४) बैठकको छिफिको लवषयमा सलमलतको कुनै सदस्यको 

प्रत्यि वा ऄप्रत्यि स्वाथय गाँसीएको वा संिग्नता रहने भएमा त्यस्तो 

लवषय ईपरको छिफिमा सभबलन्धत सदस्य सहभागी हुनु हुदँनै ।  

(५) सलमलतका सदस्यसँग भएका सलमलतको काययिेत्रसँग 

सभबलन्धत सामग्रीहरु सलमलतका सदस्यहरुबीच अदानप्रदान गने 

व्यवस्था लमिाईनुपनेछ ।  

(६) सलमलतको बैठक नसदकएसभम कुनै पलन सदस्यिे बैठक 

कि छोड्नु हुदँनै  र  बैठक किबाट बालहर जानु परेमा सभापलतको 

ऄनुमलत लिनुपनेछ । सभापलतिे बैठकिाइ सभबोधन गरररहकेो 

बेिामा कुनै पलन सदस्यिे स्थान छोड्नु हुदँनै । सभापलतिे बोिेको 

कुरा ध्यानपूवयक सुन्नु पनेछ । बैठक सञ्चािनमा सलमलतका सबै 

सदस्यहरुिे सभापलतिाइ सहयोग गनुयपनेछ ।  

(७) सभापलतिे बैठकिाइ मयायददत बनाईन सदस्यहरुिाइ 

अव्हान गनेछ । कुनै सदस्यबाट सलमलतको बैठकमा  ऄमयायददत 

व्यवहार भएमा सभापलतिे लनजिाइ बैठककिबाट बालहर जाने 

अदशे ददन र ऐन बमोलजमको ऄन्यकारबाहीका िालग सभा समि 

िेलि पठाईन सके्नछ। 

(८) सलमलतको बैठक बस्न तोदकएको लमलत र समयमा 

गणपुरक स ङ्ख्या नपुगी सलमलतको बैठक बस्न नसकेमा सो ददनको 

बैठक स्थलगत गरी सभापलतिे ऄको ददन र समयमा बैठक बस्ने गरी 

तोक्न सके्नछ । दोस्रो पटक पलन गणपुरक स ङ्ख्या नपुगी बैठक बस्न 

नसके सभापलतिे तेस्रो पटकका िालग बैठक बोिाईने छन् । यस्तो 

बैठकमा सलमलतका सभापलत सलहत कलभतमा एक सदस्य ईपलस्थत 

भएमा गणपुरक सङ्ख्या पुगेको मालननेछ ।  
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(९) सलमलतको सदस्य कारणबस बैठकमा ईपलस्थत हुन नसके्न 

भएमा सलमलतको सभापलत वा सलचविाइ पूवयजानकारी गराईनु 

पनेछ ।  

(१०) बैठक सञ्चािन सभबन्धी सभािे तोकेका ऄन्य कुराहरुको पािना गनुय 

सलमलतका सभापलत तथा सदस्यहरुको कतयव्य हुनेछ ।  

१५. सलमलतको लनणययः  ( १) सलमलतको बैठक का लनणययहरु सकेसभम 

सवयसभमलतबाट गराईनु पनेछ । सवयसभमलतबाट लनणयय हुन नसकेमा 

बहुमतको अधारमा लनणयय गदाय  मत बराबर भएमा सभापलतिे 

लनणाययक मत ददन सके्नछ। 

  (२) सलमलतको बैठकको लनणयय सभापलतबाट प्रमालणत हुनेछ 

।  

(३) बैठकको प्रमालणत लनणययको ऄलभिेि सलचविे सुरलित 

र व्यवलस्थत गरी राख्नुपनेछ ।  

(४) बैठकको लनणययऄनुसार गाईँपालिका वा सो ऄन्तरगतका लनकायिाइ 

राय, सुझाव र लनदशेन दददा सभापलतिे दस्तित गरी पठाईनुपनेछ 

।  

१६. अचरण: बैठकमा ईपलस्थत सदस्यिे दहेायका अचरणको पािना 

गनुय पनेछः 

(क) लवशेष कारण परेकामा बाहके सलमलतको बैठक 

नसदकएसभम कुनै पलन सदस्यिे बैठक कि छोड्नु 

हुदँनै । बैठक किबाट बालहर जानु परेमा 

सभापलतको ऄनुमलत लिनुपनेछ । बैठक सञ्चािनमा 

सलमलतका सबै सदस्यिे सभापलतिाइ सहयोग 

गनुयपनेछ । 
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(ि) सभापलतिे बैठकिाइ मयायददत बनाईन 

सदस्यहरुिाइ अवश्यक लनदशेन ददन सके्नछ । यस्तो 

लनदशेन पािना गनुय सदस्यहरुको कतयव्य हुनेछ ।  

(ग) बैठक सञ्चािन सभबन्धी सभािे तोकेका ऄन्य 

कुराहरुको पािना गनुय सलमलतका सभापलत तथा 

सदस्यको कतयव्य हुनेछ । 

(घ) गाईँसभा र नगरसभाको काययसञ्चािन सभबन्धमा 

व्यवस्था गनय बनेको प्रदशेको ऐन वा गाईँ सभािे 

गाईँ सभाका सलमलतहरुको बैठक सञ्चािन गदाय 

पािना गनुयपने छुटै्ट अचार संलहता तजुयमा गरी 

स्वीकृत गरे को ऄवस्था मा त्यस्तो अचार संलहता को 

पािना गनुय सभापलत र सदस्यको कतयब्य हुनेछ ।  

१७. सभबलन्धत ऄलधकारी वा लवशेषज्ञको प्रवेशः  ( १) सलमलतमा कुनै 

लवषयमाथी छिफि हुदँा सो लवषयको प्रकृलत हरेी काययपालिका को 

सदस्यिे सो लवषयमा स्पष्ट जानकारी ददन गाईँपालिका वा सो 

ऄन्तरगतको ऄलधकारी वा लवशेषज्ञिाइ सभापलतको ऄनुमलत लिइ 

सलमलतमा लिएर जान सके्नछ ।  

(२) सलमलतिे अफ्नो बैठकमा गाईँपालिकाका पदालधकारी, 

कमयचारी र लवषय लवज्ञिाइ अमन्त्रण गरी राय, परामशय लिन सके्नछ। 

(३)ईपदफा ( २) बमोलजम अमलन्त्रत ऄलधकारी वा 

लवशेषज्ञिाइ वैठकमा अफ्नो धारणा राख्न सभापलतिे यथोलचत समय 

ईपिब्ध गराईनुपनेछ। 

(४)सलमलतको बैठकमा ईपलस्थत अमलन्त्रत ऄलधकारी वा 

लवषेशज्ञिे अफ्नो धारणा तथ्यपूणय एव लशष्टतापूवयक राख्नु पनेछ। 
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(५)सभाका कुनै सदस्यिे सलमलतको बैठकमा सहभागी भइ 

छिफिमा भाग लिन चाहमेा बैठक बस्ने ददन भन्दा कभतीमा 

एकददन ऄगावै सभापलतिाइ जानकारी ददआ ईपलस्थत हुन सके्नछ। 

तर त्यस्तो अमलन्त्रत सदस्यिाइ मतदानको ऄलधकार हुने 

छैन। 

१८. सलमलतको प्रलतवेदनः   ( १) सलमलतको प्रलतवेदन सभापलतिे वा 

लनजको ऄनुलस्थलतमा ऄध्यििे तोकेको सो सलमलतको ऄन्य कुनै 

सदस्यिे सभाको बैठकमा पेश गनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजम प्रलतवेदन पेश गनय सभापलत वा 

सदस्यिे चाहमेा प्रलतवेदनको सभबन्धमा संलिप्त वक्तव्य ददन सके्नछ ।  

  (३) सभाको बैठकमा पेश भएका प्रलतवेदनको कायायन्वयन 

काययपालिकािे गनुय पनेछ ।  

 (४) सलमलतिे अफ्नो वार्थषक प्रलतवेदन कायायन्वयन भए 

नभएको ऄनुगमन एवम् मूल्या ङ्कन गरी सोको प्रलतवेदन सभाको 

बैठकमा पेश गनय सके्नछ ।  

(५) ईपदफा (४) बमोलजमको ऄनुगमन एवम् मूल्या ङ्कन 

प्रलतवेदन र सभाको बैठकिे सुभपेको लवषयका सभबन्धमा सलमलतिे 

बैठकमा पेश गरेको प्रलतवेदनमाथी छिफि गररयोस् भनी सभबलन्धत 

सलमलतको सभापलतिे त्यस्तो प्रलतवेदन पेश भएको दइु ददनलभत्र 

प्रस्तावको सूचना ऄध्यििाइ ददन सके्नछ ।  

(६) ईपदफा (५) बमोलजमको सूचना प्राप्त भएमा दइु 

ददनपलछको कुनै बैठकमा छिफि गररयोस् भनी प्रस्ताव पेश गनय 

ऄध्यििे सभबलन्धत सलमलतका सभापलतिाइ ऄनुमलत ददनेछ ।  

(७) प्रस्ताव पेश गदाय सभबलन्धत सलमलतको सभापलतिे 

संलिप्त वक्तव्य ददन सके्नछ । त्यसपलछ ऄध्यििे छिफिको िालग 

समायावलध लनधायरण गनय सके्नछ ।  
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(८) छिफिमा ईठेका प्रश्नको जवाफ काययपालिकािे तोकेको 

काययपालिकाको सदस्यिे ददएपलछ छिफि समाप्त भएको मालननेछ 

।  

१९. ईपसलमलत गठन : ( १) सलमलतिे अफ्नो कायय सुव्यवलस्थत , 

लछटोछररतो र प्रभावकारी रुपमा सभपन्न गनय , कुनै लवषयमा परामशय 

लिन तथा अफ्नो िेत्रालधकार लभत्रको लवषयमा छानलवन गनय 

काययिेत्र र समयावलध तोकी अवश्यकता ऄनुसार ईपसलमलत गठन 

गनय सके्नछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोलजमको ईपसलमलतिे लनधायररत समयमा 

सलमलत समि प्रलतवेदन पेश गनुयपनेछ ।  

(३) ईपदफा (१) बमोलजम ईपसलमलत  गठन का िालग 

सदस्यहरुको नाम सलहतको प्रस्ताव सभापलतिे बैठक समि राख्नेछ ।  

(४) ईपसलमलत गठन गदाय सभभव भएसभम समावेशी 

प्रकृलतको र दिीय संरचना ऄनुसारको हुनुपनेछ । ईपसलमलतमा 

अवश्यकतानुसार लवशेषज्ञ सदस्यहरुिाइ अमन्त्रण गनय सदकनेछ ।  

(५) ईपसलमलतको सभापलतिाइ ईपसलमलतको कायय सञ्चािन 

गदाय िेिा सलमलतको सभापलतिाइ भए सरहको ऄलधकार हुनेछ ।   

(६) ईपसलमलतिे तोकेको समयाबलध लभत्र अफूिाइ प्राप्त 

लजभमेवारी बमोलजमको कायय सभपन्न गरी सलमलत समि अफ्नो 

प्रलतवेदन पेश गनेछ ।  

तर लवशेष कारणबश तोदकएको समयाबलध लभत्र कायय 

सभपन्न गनय नसकेमा कारण सलहत सलमलत समि थप समय माग गनय 

सके्नछ ।  

(७) यस काययलवलधमा ऄन्यत्र जुनसकै कुरा िेलिएको 

भएतापलन ईपसलमलतमा सहमलत भइ अएका लवषयमा ईक्त 

सलमलतका सदस्यिे सोही लवषयमा पुनःसलमलतको छिफिमा 

सहभागी हुन बाधा पने छैन ।  
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पररच्छेद छ  

लवलवध 

२०. सलमलतको सलचवाियः  गाईँपालिकाको कानुन शािा वा 

काययपालिकािे तोदकददएको स्थानमा सलमलतको सलचवािय रहनेछ 

।  

२१. बजेट व्यवस्थाः  सलमलतिाइ बैठक सञ्चािन , ऄध्ययन, मूल्याङ्कन, 

ऄनुगमन र छानलवन गनय अवश्यक पने बजेट गाईँसभािे 

लवलनयोजन गनुयपनेछ र लवलनयोजन बमोलजमको रकम गाईँ 

काययपालिकािे सलमलतिाइ ईपिब्ध गराईनु पनेछ ।  

२२. सूचना तथा कागजात ईपिब्ध गराईनुपन:े सलमलतिे मागेका प्रमाण , 

कागजात ईपिब्ध गराईनु गाईँ काययपालिका एव भसोको मातहत 

लनकायमा काययरत कमयचारीको कतयव्य हुनेछ ।  

२३. काययिेत्रसँग सभबलन्धत स्थिगत भ्रमण सभबन्धी व्यवस्था: सलमलतको 

लनणयय ऄनुसार सभापलत , सदस्य वा ईपसलमलतिे सलमलतको 

काययिेत्रसँग सभबलन्धत लवषयमा गाईँपालिकालभत्र वा बालहर 

ऄध्यिको स्वीकृलत लिइ भ्रमण गनय सके्नछ ।  

२४. काययतालिकाको लनमायण तथा काययलवलधको पािना : ( १) सलमलतिे 

अफ्नो कायय समयमै सभपन्न गनय काययतालिका लनमायण गनय सके्नछ र 

सो काययतालिकाको पािना गनुय सबै सदस्यहरुको कतयव्य हुनेछ ।  

(२) काययलवलधमा ईलल्िलित व्यवस्थाको पािना गराईने 

सभबन्धमा सभापलतको लनणयय ऄलन्तम हुनेछ ।  

२५. सलमलतको ऄलभिेि : ( १) सलमलतिे अफूिे सभपादन गरेका कामको 

ऄलभिेि दरुुस्त राख्नु पनेछ ।   

(२)  सलमलतिे अफनो काययिेत्र लभत्रको कुनै काम , 

कारवाहीकोोे प्रकृलत र लवषयको गालभभययतािाइ दलृष्टगत गरी गोप्य 

राख्नु पने ऄलभिेिहरु सावयजलनक गनुय हुदँनै ।  
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(३) सलमलतमा भएको छिफि , लनणयय र कामकारवाहीसँग 

सभबलन्धत ऄलभिेि सलमलत सलचव माफय त् सलचवाियिे व्यवलस्थत 

गरी राख्नेछ । त्यस्तो लनणययको ऄलभिेि सभापलतको ऄनुमलत लवना 

सलचवािय बालहर िैजान सदकने छैन ।  

२६. व्याख्या र संशोधन: (१) यस काययलवलधको व्याख्या गाईँ सभािे गनेछ 

।  

(२)गाईँ सभािे यस काययलवलधमा अवश्यक  संशोधन वा 

हरेफेर गनय सके्नछ ।  
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