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गाउँ सभाको नियनित काययिा सहयोग परु् याउि, सभािा दताय भएका विधयेकलाई दफािार 
छलफलका आधारिा पररपक्ि बिाई सभािा पेश गिय, बैठकको सवु्यिस्था कायि राख्न, 

सनिनतको गठि, काि–कारबाही र आफ्िो काययप्रणालीलाई व्यिस्स्थत गिय बाञ्छिीय भएकोले,  

लसु्बबिी प्रदेशको गाउँ सभा (काययसञ्चालि) काययविनध ऐि, २०७५ को दफा ६७ बिोस्िि 
गंगादेि गाउँपानलकागाउँ सभाले यो काययविनध बिाई लागू गरेको छ । 

पररच्छेद एक  

प्रारस्बभक 

१.  संस्िप्त िाि र प्रारबभ: (१) यस काययविनधको िाि “गंगादेि गाउँपानलकाको “विधायि 
सनिनत (गठि तथा सञ्चालि) काययविनध, २०७८” रहेको छ ।  

(२) यो काययविनध गाउँ सभाले स्िीकृत गरी गाउँपानलकाको स्थािीय रािपत्रिा 
प्रकाशि भएको निनतदेस्ि प्रारबभ हिेुछ । 

 

गंगादेि गाउँपानलका  ,रोल्पा  

स्थानिय रािपत्र 

 

      िण्डः ५      संखयाः ६           निनतः २०७८।११।२९ 

 

भाग -२  

गंगादेि गाउँपानलका 

गंगादेि गाउँपानलकाको विधायि सनिनत गठि तथा सञ्चालि काययविनध, २०७८ 

 



 

2 

२.  पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गले अको अथय िलागेिा यस काययविनधिा,-  

(क) “अध्यि” भन्नाले गाउँसभाको अध्यि सबझि ुपछय । 

(ि) “ऐि” भन्नाले लसु्बबिी प्रदेशको गाउँ सभा÷िगर सभा (काययसञ्चालि) काययविनध ऐि, 

२०७५ सबझि ुपछय । 

(ग) “उपसनिनत” भन्नाले दफा १९ बिोस्िि गठठत उपसनिनत सबझि ुपछय । 

(घ) “काययविनध” भन्नाले गाउँपानलकाको विधायि सनिनत गठि तथा सञ्चालि काययविनध 
२०७८ सबझि ुपछय । 

(ङ) “गाउँपानलका” भन्नाले गंगादेि गाउँपानलका सबझि ुपछय ।  

(च)  “प्रदेश” भन्नाले लसु्बबिी प्रदेश सबझि ुपछय । 

(छ) “बैठक” भन्नाले सनिनतको िैठक सबझि ु पछय र सो शब्दले सनिनतले गठि 
गरेको उपसनिनतको बैठकलाई सिेत ििाउँछ ।  

(ि) “सस्चि” भन्नाले दफा ३ को उपदफा (५) बिोस्िि विधायि सनिनतको सस्चि 
भई काि गिय गाउँपानलकाले तोकेको कियचारी सबझि ुपछय । 

(झ) “सदस्य” भन्नाले विधायि सनिनतको सदस्य सबझि ुपछय र सो शब्दले सनिनतले 
गठि गरेको उपसनिनतको सदस्यलाई सिेत ििाउँछ ।  

(ञ) “सभा” भन्नाले गाउँपानलकाको गाउँ सभा सबझि ुपछय । 

(ट) “सनिनत” भन्नाले दफा ३ बिोस्िि गठठत विधायि सनिनत सबझि ुपछय । 

(ठ) “संयोिक” भन्नाले सनिनतको संयोिक सबझि ुपछय र सो शब्दले सनिनतले गठि 
गरेको उपसनिनतको संयोिक सिेतलाई ििाउँछ । 

 

पररच्छेद दईु 

सनिनतको गठि प्रकृया, काययिेत्र र पदररक्त हिेु अिस्था 
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३. सनिनतको गठिः (१) गाउँपानलकालाई सभाप्रनत उत्तरदायी र ििाफदेही बिाउि, 

गाउँपानलकाबाट भए गरेका काि कारबाहीको अिगुिि र िूल्याङ्कि गरी आिश्यक 
निदेशि िा राय सल्लाह सिेत ठदिका लानग ऐिको दफा ६९ बिोस्िि अध्यिले 
बढीिा पाँच ििा सदस्य रहिे गरी विधायि सनिनत गठि गिेछ ।  

(२) सनिनतको संयोिक अध्यिले तोके बिोस्िि हिेुछ ।   

 (३) सनिनतिा संयोिक तथा सदस्यहरूको ििोियि गदाय सभािा प्रनतनिनधत्ि 
गिे  राििीनतक दलको सदस्य संखया, िवहला, आठदिासी-िििानत, िधेशी, थारु, दनलत, 

िसु्िि, िस–आयय तथा अन्य सिदुायको सिािपुानतक प्रनतनिनधत्िलाई ध्याि ठदि ुपिेछ 
। 

(४) काययपानलकाले तोकेको काययपानलकाको कुिै सदस्य सनिनतिा उपस्स्थत भई 
छलफलिा सहभागी हिु सक्िेछ । 

तर, त्यस्तो सदस्यलाई ितदािको अनधकार हिेु छैि ।  

(५) काययपानलकाले गाउँपानलकाको कािूि शािा प्रििु िा अन्य उपयकु्त 
अनधकृत कियचारीलाई सनिनतको सस्चिको काि गिय तोक्ि सक्िेछ । 

४. सनिनतको काययिेत्रः विधायि सनिनतको काययिेत्र देहायबिोस्िि हिेुछः  

  (क)  सभािा पेश भएका विधयेक उपर सनिनतिा हिेु छलफल,  

  (ि)  प्रत्यायोस्ित विधायि सबबन्धी, 

  (ग) सािास्िक न्याय, र  

  (घ) स्थािीय काििु सबबन्धी । 

५. सनिनतको कायायिनध : सनिनतको कायायिनध सभाको अिनधभर रहिेछ ।  

तर अध्यिले सनितका सदस्यको अिभुि चाहिा र नििले सनिनतिा परु् याउि 
सक्िे योगदाि सिेतका आधारिा आिश्यकता अिसुार सदस्य हेरफेर गिय सक्िेछ ।  

६.  संयोिक र सदस्यको पद ररक्त हिेु अिस्था : सनिनतको संयोिक र सदस्यको पद 
देहायको कुिै अिस्थािा ररक्त हिेुछः  

(क)  निि सभाको सदस्य िरहेिा,  
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(ि)  नििले आफ्िो पदबाट रास्ििािा ठदएिा,  

(ग)  नििको ितृ्य ुभएिा, 

(घ) नििले आफ्िो पदको स्िबिेिारी इिान्दाररताका साथ नििायह गरेको छैि 
भिी सनिनतका सबपूणय सदस्य सङ्खखयाको दईु–नतहाई बहिुतले प्रस्ताि 
पाररत गरेिा, 

(ङ) दफा ५ बिोस्िि सदस्य हेरफेर भएको कारण पद ररक्त भएिा ।   

 

 

 

 

पररच्छेद तीि 

सनिनतको काि, कतयव्य र अनधकार 

७. सनिनतको काि, कतयव्य र अनधकार: (१) विधायि सनिनतको काि, कतयव्य र अनधकार 
देहाय बिोस्िि हिेुछः 

(क)  सभाबाट सनिनतिा पठाईएका विधेयक उपर दफािार छलफल गरी 
सोसबबन्धी प्रनतिेदि सभािा पेस गिे, 

(ि)  सनिनतिा दफािार छलफलका लानग सभाबाट प्राप्त भएका विधयेकलाई 
आिश्यकतािसुार  िडा तथा सबबस्न्धत विषयगत शािा, िहाशािा, 
िागररक सिािका प्रनतनिनध, लस्ित सिूह र अन्य सरोकारिालाहरूबाट 
राय–सझुाि सङ्कलि गरी विधयेकिा आिश्यक पररिाियि गरी सोको 
प्रनतिेदि सवहत सभािा पेस गिे, 

(ग) सभाबाट प्राप्त विधयेकिा सदस्यहरुले रािेको संशोधि प्रस्तािउपर 
सनिनतिा छलफल गरी विधयेकको अङ्ग बन्ने िा िबन्ने बारे निणयय गिे,  
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(घ)  सभाद्वारा प्रत्यायोस्ित अनधकार अन्तगयत बिाइएका नियि, काययविनध िा 
निदेस्शकाहरु संविधाि तथा प्रचनलत ऐिसँग बास्झिे गरी तिुयिा भए 
िभएको पिुरािलोकि गरी प्रनतिेदि सवहत सभािा पेस गिे, 

(ङ)  संविधािको अिसूुची—९ को विषयिा स्थािीय कािूि नििायण गदाय सङ्घीय 
तथा प्रदेश कािूिको प्रनतकूल िहिेु विषयिा सभालाई सहयोग गिे,  

(च)  गाउँपानलकाद्वारा प्रचनलत ऐि, नियि, अदालतबाट प्रनतपाठदत नसद्धान्त िा 
िारी भएको आदेश तथा िस्िर अिरुूप िीनत तथा कािूि तिुयिा भए 
िभएको विषयिा िूल्याङ्कि गरी काययपानलकालाई आिश्यक निदेशि ठदिे, 

(छ)  सभा िा काययपानलकाद्वारा बन्ने कािूि स्िच्छ, न्यायपूणय, तकय सङ्गत, 

व्यिहाररक र कायायन्ियि योग्य ििाउिे विषयिा अध्ययि गरी 
काययपानलका तथा सभालाई राय सल्लाह ठदिे, 

(ि)  कािूि कायायन्ियिका लानग आिश्यक पिे ििशस्क्त, आनथयक स्रोत तथा 
संस्थागत संरचिा गाउँपानलकािा उपलब्ध भए िभएको अध्ययि गरी 
प्रनतिेदि ठदिे, 

(झ)  गाउँपानलकाको अनधकार िेत्रको विषयिा सङ्घीय संसद िा प्रदेश सभा 
तथा िेपाल सरकार िा प्रदेश सरकारले  आधारभतू कािूि िा ििूिा 
कािूिको व्यिस्था गरे िगरेको िोिविि गरी सभा िा काययपानलकालाई 
िािकारी गराउिे, 

(ञ)  िेपाल सरकारले स्थािीय तहको सिेत काययिेत्र नभत्र पिे विषयिा 
अन्तरायवियस्तरिा ििाएको प्रनतबद्धता, सस्न्ध तथा सबझौताको बारेिा 
िोिविि गरी सभा र काययपानलकालाई िािकारी गराउिे, 

(ट)  विधेयकलाई पररिास्ियत गरी सभािा प्रस्ततु गिुयअस्घ आिश्यकता अिसुार 
विषय विज्ञको राय–सल्लाह नलिे, 
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(ठ) सनिनतको कािको निनित्त आिश्यक पिे कुिै कागिात स्झकाउिेे िा 
सबबस्न्धत व्यस्क्त, ििप्रनतनिनध िा पदानधकारीलाई उपस्स्थत गराई 
िािकारी नलिेे, 

(ड) सनिनतको िावषयक प्रनतिेदि कायायन्ियि भए िभएको अिगुिि एिि ्
िूल्याङ्कि गरी सोको प्रनतिेदि सभािा पेश गिये े । 

(ण)  स्थािीय कािूि नििायणसँग सबबस्न्धत सभाले तोकेका अन्य काि गिे, 

गराउिे । 

(२) सनिनतले आफुले सबपादि गरेका कािको िावषयक प्रनतिेदि तयार गरी आय 
व्ययको िावषयक अििुाि पेश हिु ुअगािै गाउँ सभािा पेश गिुयपिेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोस्िि िावषयक प्रनतिेदि तयार गदाय सनिनतले ठदएका 
निदेशि, राय, परािशय र सझुाि कायायन्ियि स्स्थनत र प्रनतफल सिेतको सिीिा सिािेश 
गिुय पिेछ । 

(४) सनिनतले नछिेकी गाउँपानलका िा िगरपानलकासँग आफुले गरेका काि 
कारबाही, कायय अिभुि र अिकुरणीय काययको िािकारी आदािप्रदाि गिय सक्िेछ ।  

(५) सनिनतले आफ्िो काययिेत्र अन्तगयतको स्िबिेिारी स–ुव्यिस्स्थत ढङ्गले बहि 
गिे सन्दभयिा अध्यिको स्िीकृनत नलई आिश्यक काययविनध, कायययोििा र काययतानलका 
बिाई लागू गिय सक्िेछ ।  

(६) सनिनतको कायय सबपादिको नसलनसलािा सनिनतका सदस्यहरुले अध्यिको 
पूिय स्िीकृती नलई आिश्यक स्थािको अिगुिि भ्रिण गिय सक्िेछि ्। 

८. वििरण नलि सक्िेः (१) सनिनतले काययपानलका िा सो अन्तगयतका निकाय तथा 
कायायलयबाट सबपादि भएका कािको प्रगनत वििरण िाग गरी नलि सक्िेछ ।  

(२) यस दफा बिोस्िि वििरण िाग गदाय सबबस्न्धत सनिनतका संयोिकको 
निदेशििा सस्चिले वििरणको वकनसि, ढाँचा र वििरण पेश गिुयपिे सियनसिा सिेत 
तोकीठदि ुपिेछ । 
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(३) उपदफा (२) बिोस्िि िाग गररएको वििरण उपलब्ध गराउि ुसबबस्न्धत 
निकायको दावयत्ि हिेुछ ।  

(४) उपदफा (२) बिोस्िि िाग गररएको वििरणको अध्ययि सिेतबाट कुिै 
निदेशि ठदि आिश्यक देिेेिा त्यस्तो निदेशि कायायन्ियि गिुय पिे ििानसब सियािनध 
सिेत उल्लेि गरी सनिनतले सबबस्न्धत निकायलाई आिश्यक निदेशि ठदि सक्िेछ ।  

(५) काययपानलका िा सो अन्तरगतका निकालयले उपदफा (२) बिोस्िि 
तोवकएको अिनधनभत्रिा वििरण उपलब्ध गराउिे प्रयास िगरेिा सनिनतले सो सबबन्धिा 
सभािा छलफल गिे प्रस्ताि गिय सक्िेछ ।  

 

 

 

 

पररच्छेद चार 

सनिनतका पदानधकारीहरुको भनूिका 

९. संयोिकको काि, कतयव्य र अनधकारः सनिनतको संयोिकको काि, कतयव्य र अनधकार 
देहाय बिोस्िि हिेुछः–  

(क)  सनिनतको बैठकको अध्यिता गिे, 

(ि)  सनिनतको बैठकको निनत र सिय तोक्िे,  

(ग)  बैठकको सबभावित काययसूची तय गिे, 

(घ)  सनिनतको काययिेत्रसँग सबबस्न्धत अन्तर निकायगत सिन्िय गिे, 

(ङ)  सदस्यहरुको स्िबिेिारी बाँडफाँट गिे, 

(च)  सनिनतको निणयय प्रिास्णत गिे,  

(छ)  सनिनतले तोकेका अन्य कायय गिे ।   
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१०. सदस्यको काि, कतयव्य र अनधकारः सनिनतका सदस्यको काि, कतयव्य र अनधकार देहाय 
बिोस्िि हिेुछः– 

(क)  सनिनतको बैठकिा उपस्स्थत भै आफ्िो सझुाि र धारणा राख्न,े   

(ि)  आफुलाई तोवकएको काययस्िबिेिारी नििायह गिे, 

(ग)  सनिनतले तोकेका अन्य कायय गिे । 

११. सस्चिको काि, कतयव्य र अनधकारः सस्चिको काि, कतयव्य र अनधकार देहाय बिोस्िि 
हिेुछः– 

(क)   सनिनतको सस्चि भई काि गिे,   

(ि) संयोिकसँग सिन्िय गरी बैठकको काययसूची तयार गिे, प्रस्ताि तयार 
गिे र सदस्यहरुलाई पत्राचार गिे, 

(ग)  सनिनतको काययिेत्रसँग सबबस्न्धत विषयिा आिश्यक सूचिा तथा तथ्याङ्क  
सङ्कलि, वििषेण गरी सनिनतको बैठकिा पेश गिे, 

(घ)   सनिनतको निणयय कायायन्ियि गिे गराउिे, 

(ङ)   सनिनतले तोकेका अन्य कायय गिे । 

 

पररच्छेद पाचँ  

बैठक व्यिस्थापि 

१२. सनिनतको बैठक: (१) सनिनतको बैठक प्रत्येक चौिानसकिा पिे गरी एक िषय भररिा 
कस्बतिा तीि पटक बस्िेछ ।   

(२) सनिनतको बैठक बस्िे निनत, सिय, स्थाि र बैठकको काययसूची सवहतको 
सूचिा बैठक बस्िे ठदि भन्दा कस्बतिा तीि ठदि अगािै संयोिकको निदेशििा सस्चिले 
सिै सदस्यलाई नलस्ित िा विद्यतुीय िाध्यिबाट पठाउि ुपिेछ । 
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(३) सनिनतको बैठकको अध्यिता संयोिकले िा नििको अिपुस्स्थनतिा 
सनिनतका सदस्यहरुले आफूिध्येबाट छािेको व्यस्क्तले गिेछ । सदस्यहरुले छािेको 
व्यस्क्तले संयोिकत्ि गरेकोिा सो कुराको िािकारी अध्यिलाई ठदि ुपिेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोस्िि सदस्यहरुले छािेको व्यस्क्तले सनिनतको बैठकको 
अध्यिता गदाय नििले सनिनतको संयोिकलाई भएको सबै अनधकार प्रयोग गिय सक्िेछ 
।  

(५) सनिनतको बैठक सभास्थल भन्दा बावहर बस्ि ु पिे भएिा संयोिकले 
अध्यिको नलस्ित अििुनत प्राप्त गिुय पिेछ ।  

(६) सनिनतका कस्बतिा दईु ििा सदस्यले सनिनतको बैठक बोलाउि नलस्ित 
अिरुोध गरेिा संयोिकले पन्र ठदिनभत्र बैठक बोलाउि ुपिेछ । 

(७) सनिनतको बैठक सबबन्धी अन्य काययविनध सनिनत आफैले  तोक्ि सक्िेछ 
।  

१३. गणपरुक संखयाः (१) सनिनतिा तत्काल कायि रहेका सदस्य सङ्खखयाको कस्बतिा 
एकाउन्न प्रनतशत सदस्य उपस्स्थत भएिा सनिनतको गणपरुक सङ्खया पगुेको िानििेछ 
।  

(२) सनिनतको बैठकिा गणपूरक सङ्खया िपगुेिा सो सङ्खया िपगुेसबि 
सनिनतको संयोिकले बैठकको कायय निलबबि गिय िा अको कुिै सिय िा ठदिसबिको 
लानग बैठक स्थानगत गिय सक्िेछ ।  

(३) उदफा (२) बिोस्िि सनिनतको बैठकिा गणपूरक सङ्खया िपगुी लगातार 
दईु पटक बैठक स्थनगत गिुय परेिा संयोिकले त्यसको िािकारी अध्यिलाई ठदि ु
पिेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोस्ििको िािकारी प्राप्त भएपनछ काययव्यिस्था परािशय 
सनिनतको परािशय नलई अध्यिले सिाधािको उस्चत प्रयास गिुय पिेछ ।  

१४. बैठक सञ्चालि विनध: (१) संयोिकले सनिनतको बैठकको अध्यिता गिेछ । सनिनतको 
संयोिकको ध्यािाकषयणका लानग सदस्यले हात उठाउि ु पिेछ । संयोिकले बोल्ि 
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चाहिे सदस्यको िाि क्रिशः बोलाएपनछ िा इशारा गरेपनछ िणायिकु्रि अिसुार एक 
पटकिा एकििाले िात्र बोल्िपुिेछ । कुिै एक सदस्यले बोनलरहेको सियिा बीचिै 
अको सदस्यले बोल्ि, एकआपसिा कुरा गिय र कुिै पनि सञ्चारका साधि प्रयोग गरी 
कुरा गिय पाइिेछैि ।  

(२) सदस्यले सनिनतको बैठकिा बोल्दा संयोिकलाई सबबोधि गरेर िात्र 
बोल्िपुिेछ । सनिनतको छलफलको क्रििा कुिै सदस्यले बोलेको विषयलाई अको 
सदस्यले सो कुरािा सहिती ििाउिेबाहेक सोही विषय दोहोर् याउि पाउिे छैि । 
सदस्यले बैठकिा आफ्िा कुरा र विषयिस्त ुराखदा स्शष्ट र ियायठदत भाषािा राख्न ुपदयछ 
। बोल्दा कसैलाई आिेप लगाउिे, अस्शष्ट, अिील, अपिािििक िा िाििदयि हिेु िा 
कुिै आपस्त्तििक शब्द बोल्ि ुहुँदैि । सदस्यले बोल्ि पाउिे, छलफलिा भाग नलि 
पाउिे अनधकार र कतयव्यलाई बैठकको काििा बाधा परु् याउिे ििसायले दरुूपयोग गिय 
पाइिे छैि ।  

(३) बैठकका सहभानगले बैठक अिनधभर कुिै पनि सञ्चारका साधि तथा अन्य 
विद्यतुीय उपकरण बैठकको विषयसँग असबबस्न्धत काययिा प्रयोग गिय पाइिेछैि ।  

(४) बैठकको छलफलको विषयिा सनिनतको कुिै सदस्यको प्रत्यि िा अप्रत्यि 
स्िाथय गाँसीएको िा संलग्िता रहिे भएिा त्यस्तो विषय उपरको छलफलिा सबबस्न्धत 
सदस्य सहभागी हिु ुहुँदैि ।  

(५) सनिनतका सदस्यसँग भएका सनिनतको काययिेत्रसँग सबबस्न्धत सािग्रीहरु 
सनिनतका सदस्यहरु बीच आदािप्रदाि गिे व्यिस्था निलाउि ुपिेछ ।  

(६) सनिनतको बैठक िसवकएसबि कुिै पनि सदस्यले बैठक कि छोड्ि ुहुँदैि 
र बैठक किबाट बावहर िाि ु परेिा संयोिकको अििुनत नलिपुिेछ । संयोिकले 
बैठकलाई सबबोधि गरररहेको बेलािा कुिै पनि सदस्यले स्थाि छोड्ि ु हुँदैि । 
संयोिकले बोलेको कुरा ध्यािपूियक सनु्नु पिेछ । बैठक सञ्चालििा सनिनतका सबै 
सदस्यहरुले संयोिकलाई सहयोग गिुयपिेछ ।  

(७) संयोिकले बैठकलाई ियायठदत बिाउि सदस्यहरुलाई आव्हाि गिेछ । 
कुिै सदस्यबाट सनिनतको बैठकिा अियायठदत व्यिहार भएिा संयोिकले नििलाई बैठक 
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किबाट बावहर िािे आदेश ठदि र ऐि बिोस्ििको  अन्य कारबाहीका लानग सभा 
सिि लेस्ि पठाउि सक्िेछ ।  

 (८) सनिनतको बैठक बस्ि तोवकएको निनत र सियिा गणपरुक सङ्खया िपगुी 
सनिनतको बैठक बस्ि िसकेिा सो ठदिको बैठक स्थनगत गरी संयोिकले अको ठदि र 
सियिा बैठक बस्िे गरी तोक्ि सक्िेछ । दोस्रो पटक पनि गणपरुक सङ्खया िपगुी 
बैठक बस्ि िसके संयोिकले तेस्रो पटकका लानग बैठक बोलाउिे छि ्। यस्तो 
बैठकिा सनिनतका संयोिक सवहत कस्बतिा एक सदस्य उपस्स्थत भएिा गणपरुक 
सङ्खया पगुेको िानििेछ ।  

(९) सनिनतको सदस्य कारणबस बैठकिा उपस्स्थत हिु िसक्िे भएिा सनिनतको 
संयोिक िा सस्चिलाई पूियिािकारी गराउि ुपिेछ ।  

(१०) बैठक सञ्चालि सबबन्धी सभाले तोकेका अन्य कुराहरुको पालिा गिुय 
सनिनतका संयोिक तथा सदस्यहरुको कतयव्य हिेुछ ।  

१५. सनिनतको निणययः (१) सनिनतको बैठकका निणययहरु सकेसबि सियसबिनतबाट गराउि ु
पिेछ । सियसबिनतबाट निणयय हिु िसकेिा बहिुतको आधारिा निणयय गदाय ित बराबर 
भएिा संयोिकले निणाययक ित ठदि सक्िेछ ।  

  (२) सनिनतको बैठकको निणयय संयोिकबाट प्रिास्णत हिेुछ ।  

(३) बैठकको प्रिास्णत निणययको अनभलेि सस्चिले सरुस्ित र व्यिस्स्थत गरी 
राख्न ुपिेछ ।  

(४) बैठकको निणययअिसुार गाउँपानलका िा सो अन्तरगतका निकायलाई राय, 

सझुाि र निदेशि ठदँदा संयोिकले दस्तित गरी पठाउि ुपिेछ ।  

१६. आचरण : बैठकिा उपस्स्थत सदस्यले देहायका आचरणको पालिा गिुय पिेछः 

(क) विशेष कारण परेकािा बाहेक सनिनतको बैठक िसवकएसबि कुिै पनि 
सदस्यले बैठक कि छोड्ि ुहुँदैि । बैठक किबाट बावहर िाि ुपरेिा 
संयोिकको अििुनत नलिपुिेछ । बैठक सञ्चालििा सनिनतका सबै 
सदस्यले संयोिकलाई सहयोग गिुयपिेछ । 
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(ि) संयोिकले बैठकलाई ियायठदत बिाउि सदस्यहरुलाई आिश्यक निदेशि 
ठदि सक्िेछ । यस्तो निदेशि पालिा गिुय सदस्यहरुको कतयव्य हिेुछ 
।  

(ग) बैठक सञ्चालि सबबन्धी सभाले तोकेका अन्य कुराहरुको पालिा गिुय 
सनिनतका संयोिक तथा सदस्यको कतयव्य हिेुछ । 

(घ) गाउँसभा र िगरसभाको काययसञ्चालि सबबन्धिा व्यिस्था गिय बिेको 
प्रदेशको ऐि िा गाउँ सभाले गाउँ सभाका सनिनतहरुको बैठक सञ्चालि 
गदाय पालिा गिुयपिे छुटै्ट आचार संवहता तिुयिा गरी स्िीकृत गरेको 
अिस्थािा त्यस्तो आचार संवहताको पालिा गिुय संयोिक र सदस्यको 
कतयब्य हिेुछ । 

१७. सबबस्न्धत अनधकारी िा विशेषज्ञको प्रिेशः (१) सनिनतिा कुिै विषयिाथी छलफल हुँदा 
सो विषयको प्रकृनत हेरी काययपानलकाको सदस्यले सो विषयिा स्पष्ट िािकारी ठदि 
गाउँपानलका िा सो अन्तरगतको अनधकारी िा विशेषज्ञलाई संयोिकको अििुनत नलई 
सनिनतिा नलएर िाि सक्िेछ ।  

(२) सनिनतले आफ्िो बैठकिा गाउँपानलकाका पदानधकारी, कियचारी र 
विषयविज्ञलाई आिन्त्रण गरी राय, परािशय नलि सक्िेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोस्िि आिस्न्त्रत अनधकारी िा विशेषज्ञलाई िैठकिा आफ्िो 
धारणा राख्न संयोिकले यथोस्चत सिय उपलब्ध गराउि ुपिेछ ।  

(४) सनिनतको बैठकिा उपस्स्थत आिस्न्त्रत अनधकारी िा विषशेज्ञले आफ्िो 
धारणा तथ्यपूणय एिि ्स्शष्टतापूियक राख्नपुिेछ ।  

(५) सभाका कुिै सदस्यले सनिनतको बैठकिा सहभागी भई छलफलिा भाग 
नलि चाहेिा  बैठक बस्िे ठदिभन्दा कबतीिा एक ठदि अगािै संयोिकलाई िािकारी 
ठदइ उपस्स्थत हिु सक्िेछ । 

तर त्यस्तो आिस्न्त्रत सदस्यलाई  ितदािको अनधकार हिेु छैि । 
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१८. सनिनतको प्रनतिेदिः  (१) सनिनतको प्रनतिेदि संयोिकले िा नििको अिसु्स्थनतिा 
अध्यिले तोकेको सो सनिनतको अन्य कुिै सदस्यले सभाको बैठकिा पेश गिेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोस्िि प्रनतिेदि पेश गिय संयोिक िा सदस्यले चाहेिा 
प्रनतिेदिको सबबन्धिा संस्िप्त िक्तव्य ठदि सक्िेछ ।  

  (३) सभाको बैठकिा पेश भएका प्रनतिेदिको कायायन्ियि काययपानलकाले गिुय 
पिेछ । 

 (४) सनिनतले आफ्िो िावषयक प्रनतिेदि कायायन्ियि भए िभएको अिगुिि एिि ्
िूल्याङ्कि गरी सोको प्रनतिेदि सभाको बैठकिा पेश गिय सक्िेछ ।  

(५) उपदफा (४) बिोस्ििको अिगुिि एिि ् िूल्याङ्कि प्रनतिेदि र सभाको 
बैठकले सबुपेको विषयका सबबन्धिा सनिनतले बैठकिा पेश गरेको प्रनतिेदििाथी 
छलफल गररयोस ्भिी सबबस्न्धत सनिनतको संयोिकले त्यस्तो प्रनतिेदि पेश भएको दईु 
ठदिनभत्र प्रस्तािको सूचिा अध्यिलाई ठदि सक्िेछ ।  

(६) उपदफा (५) बिोस्ििको सूचिा प्राप्त भएिा दईु ठदिपनछको कुिै बैठकिा 
छलफल गररयोस ्भिी प्रस्ताि पेश गिय अध्यिले सबबस्न्धत सनिनतका संयोिकलाई 
अििुनत ठदिेछ ।  

(७) प्रस्ताि पेश गदाय सबबस्न्धत सनिनतको संयोिकले संस्िप्त िक्तव्य ठदि 
सक्िेछ । त्यसपनछ अध्यिले छलफलको लानग सिायािनध निधायरण गिय सक्िेछ ।  

(८) छलफलिा उठेका प्रश्नको ििाफ काययपानलकाले तोकेको काययपानलकाको 
सदस्यले ठदएपनछ छलफल सिाप्त भएको िानििेछ ।  

१९. उपसनिनत गठि : (१) सनिनतले आफ्िो कायय सवु्यिस्स्थत, नछटोछररतो र प्रभािकारी 
रुपिा सबपन्न गिय, कुिै विषयिा परािशय नलि तथा आफ्िो िेत्रानधकार नभत्रको विषयिा 
छािविि गिय काययिेत्र र सियािनध तोकी आिश्यकता अिसुार उपसनिनत गठि गिय 
सक्िेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोस्ििको उपसनिनतले निधायररत सियिा सनिनत सिि 
प्रनतिेदि पेश गिुयपिेछ ।  
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(३) उपदफा (१) बिोस्िि उपसनिनत गठिका लानग सदस्यहरुको िाि 
सवहतको प्रस्ताि संयोिकले बैठक सिि राख्नछे । 

(४) उपसनिनत गठि गदाय सबभि भएसबि सिािेशी प्रकृनतको र दलीय संरचिा 
अिसुारको हिुपुिेछ । उपसनिनतिा आिश्यकतािसुार विशेषज्ञ सदस्यहरुलाई आिन्त्रण 
गिय सवकिेछ ।  

(५) उपसनिनतको संयोिकलाई उपसनिनतको कायय सञ्चालि गदाय लेिा सनिनतको 
संयोिकलाई भए सरहको अनधकार हिेुछ ।   

(६) उपसनिनतले तोकेको सियाबनध नभत्र आफूलाई प्राप्त स्िबिेिारी बिोस्ििको 
कायय सबपन्न गरी सनिनत सिि आफ्िो प्रनतिेदि पेश गिेछ ।  

तर विशेष कारणबश तोवकएको सियाबनध नभत्र कायय सबपन्न गिय िसकेिा कारण 
सवहत सनिनत सिि थप सिय िाग गिय सक्िेछ ।  

(७) यस काययविनधिा अन्यत्र ििुसकै कुरा लेस्िएको भएता पनि उपसनिनतिा 
सहिनत भई आएका विषयिा उक्त सनिनतका सदस्यले सोही विषयिा पिुःसनिनतको 
छलफलिा सहभागी हिु बाधा पिे छैि । 

 

पररच्छेद छ  

विविध 

२०. सनिनतको सस्चिालयः गाउँपानलकाको काििु शािा िा काययपानलकाले तोवकठदएको 
स्थाििा सनिनतको सस्चिालय रहिेछ ।  

२१. बिेट व्यिस्थाः सनिनतलाई बैठक सञ्चालि, अध्ययि, िूल्याङ्कि, अिगुिि र छािविि गिय 
आिश्यक पिे बिेट गाउँसभाले विनियोिि गिुयपिेछ र विनियोिि बिोस्ििको रकि 
गाउँ काययपानलकाले सनिनतलाई उपलब्ध गराउि ुपिेछ ।  

२२. सूचिा तथा कागिात उपलब्ध गराउिपुिे: सनिनतले िागेका प्रिाण, कागिात उपलब्ध 
गराउि ुगाउँ काययपानलका एिि ्सोको िातहत निकायिा काययरत कियचारीको कतयव्य 
हिेुछ ।  
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२३. काययिेत्रसँग सबबस्न्धत स्थलगत भ्रिण सबबन्धी व्यिस्था: सनिनतको निणयय अिसुार 
संयोिक, सदस्य िा उपसनिनतले सनिनतको काययिेत्रसँग सबबस्न्धत विषयिा 
गाउँपानलकानभत्र िा बावहर अध्यिको स्िीकृनत नलई भ्रिण गिय सक्िेछ ।  

२४. काययतानलकाको नििायण तथा काययविनधको पालिा: (१) सनिनतले आफ्िो कायय सियिै 
सबपन्न गिय काययतानलका नििायण गिय सक्िेछ र सो काययतानलकाको पालिा गिुय सबै 
सदस्यहरुको कतयव्य हिेुछ ।  

(२) काययविनधिा उस्ल्लस्ित व्यिस्थाको पालिा गराउिे सबबन्धिा संयोिकको 
निणयय अस्न्ति हिेुछ ।  

२५. सनिनतको अनभलेि: (१) सनिनतले आफूले सबपादि गरेका कािको अनभलेि दरुुस्त 
राख्न ुपिेछ ।   

(२)  सनिनतले आफिो काययिेत्र नभत्रको कुिै काि, कारिाहीकोेे प्रकृनत र 
विषयको गास्बभययतालाई दृवष्टगत गरी गोप्य राख्न ुपिे अनभलेिहरु साियिनिक गिुय हुँदैि 
।  

(३) सनिनतिा भएको छलफल, निणयय र कािकारिाहीसँग सबबस्न्धत अनभलेि 
सनिनत सस्चि िाफय त ्सस्चिालयले व्यिस्स्थत गरी राख्नछे । त्यस्तो निणययको अनभलेि 
संयोिकको अििुनत वििा सस्चिालय बावहर लैिाि सवकिे छैि । 

२६. व्याखया र संशोधि: (१) यस काययविनधको व्याखया गाउँ सभाले गिेछ ।  

(२) गाउँ सभाले यस काययविनधिा आिश्यक  संशोधि िा हेरफेर गिय सक्िेछ 
।  

आज्ञाल,े 

शालिकराम बस्नेत 

नन  .प्रमखु प्रशासककय अधिकृत  

 


