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  फालेलङु गाउँपाललकाको लिधायन सलिलि (गठन िथा सञ्चालन) काययलिलध, २०७८ 

गाउँ सभाबाट स्िीकृि लिलि २०७८।१०।१८ 

जारी लिलि २०७८।१०।१९ 
 

गाउँ सभाको लनयलिि काययिा सहयोग पुर् याउन, सभािा दिाय भएका लिधयेकलाई दफािार छलफलका 

आधारिा पररपक्व बनाई सभािा पेश गनय, बैठकको सुव्यिस्था कायि राख्न, सलिलिको गठन, काि–

कारबाही र आफ्नो काययप्रणालीलाई व्यिलस्थि गनय बाञ्छनीय भएकोले,  

प्रदेश नं. १ को गाउँ सभा र नगर सभा कार्यसञ्चालन कार्यविधि ऐन, २०७५ को दफा ३६ 
बमोजिम फालेलङु गाउँ सभाले र्ो कार्यविधि बनाई लागू गरेको छ । 

 

पररच्छेद एक  

प्रारलभभक 

१.  संलिप्त नाि र प्रारभभ: (१) यस काययलिलधको नाि “फालेलङु गाउँपाललकाको लिधायन सलिलि 

(गठन िथा सञ्चालन) काययलिलध, २०७८” रहकेो छ ।  

(२) यो काययलिलध गाउँ सभाले स्िीकृि गरी गाउँपाललकाको स्थानीय राजपत्रिा 

प्रकाशन भएको लिलिदलेि प्रारभभ हुनेछ । 

२.  पररभाषा : लिषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा यस काययलिलधिा,-  

(क) “अध्यि” भन्नाले गाउँसभाको अध्यि सभझनु पछय, “उपाध्यि” भन्नाले गाउँसभाको 

उपाध्यि सभझनु पछय, “िडा अध्यि” भन्नाले गाउँसभाको िडा अध्यि सभझनु पछय  । 

(ि) “ऐन” भन्नाले प्रदेश नं+= १ को गाउँ सभा र नगर सभा काययसञ्चालन काययलिलध ऐन, २०७५ सभझन ु

पछय । 

(ग) “उपसलिलि” भन्नाले दफा १९ बिोलजि गरठि उपसलिलि सभझनु पछय । 

(घ) “काययलिलध” भन्नाले गाउँपाललकाको लिधायन सलिलि (गठन िथा सञ्चालन) काययलिलध 

२०७८ सभझनु पछय । 

(ङ) “गाउँपाललका” भन्नाले फालेलुङ  गाउँपाललका सभझनु पछय ।  

(च)  “प्रदशे” भन्नाले प्रदशे नं. १ सभझनु पछय । 

(छ) “बैठक” भन्नाले सलिलिको िैठक सभझनु पछय र सो शब्दले सलिलिले गठन गरेको 

उपसलिलिको बैठकलाई सिेि जनाउँछ ।  
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(ज) “सलचि” भन्नाले दफा ३ को उपदफा (५) बिोलजि लिधायन सलिलिको सलचि भई काि 

गनय गाउँपाललकाले िोकेको कियचारी सभझनु पछय । 

(झ) “सदस्य” भन्नाले लिधायन सलिलिको सदस्य सभझनु पछय र सो शब्दले सलिलिले गठन 

गरेको उपसलिलिको सदस्यलाई सिेि जनाउँछ ।  

(ञ) “सभा” भन्नाले गाउँपाललकाको गाउँ सभा सभझनु पछय । 

(ट) “सलिलि” भन्नाले दफा ३ बिोलजि गरठि लिधायन सलिलि सभझनु पछय । 

(ठ) “सभापलि” भन्नाले सलिलिको सभापलि सभझनु पछय र सो शब्दले सलिलिले गठन गरेको 

उपसलिलिको सभापलि सिेिलाई जनाउँछ । 

 

पररच्छेद दईु 

सलिलिको गठन प्रकृया, काययिते्र र पदररक्त हुन ेअिस्था 

३. सलिलिको गठनः (१) गाउँपाललकालाई सभाप्रलि उत्तरदायी र जिाफदहेी बनाउन, 

गाउँपाललकाबाट भए गरेका काि कारबाहीको अनुगिन र िूल्याङ्कन गरी आिश्यक लनदशेन िा 

राय सल्लाह सिेि ददनका लालग ऐनको दफा ७२ बिोलजि अध्यिले बढीिा पाँच जना सदस्य 

रहने गरी लिधायन सलिलि गठन गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजिका सदस्यहरु िध्येबाट सभभि भए सियसभिलि र सभभि 

नभए बहुििले सलिलिको सभापलिको छनौट गनुय पनेछ ।  

(३) सलिलििा सभापलि िथा सदस्यहरूको िनोनयन गदाय सभािा प्रलिलनलधत्ि गने  

राजनीलिक दलको सदस्य संख्या, िलहला, आददिासी-जनजालि, िधेशी, थारु, दललि, िुलिि, 

िस–आयय िथा अन्य सिुदायको सिानुपालिक प्रलिलनलधत्िलाई ध्यान ददनु पनेछ । 

(४) काययपाललकाले िोकेको काययपाललकाको कुनै सदस्य सलिलििा उपलस्थि भई 

छलफलिा सहभागी हुन सके्नछ । 

िर, त्यस्िो सदस्यलाई ििदानको अलधकार हुने छैन ।  

(५) काययपाललकाले गाउँपाललकाको कानून शािा प्रिुि िा अन्य उपयुक्त अलधकृि 

कियचारीलाई सलिलिको सलचिको काि गनय िोक्न सके्नछ । 

४. सलिलिको काययिेत्रः लिधायन सलिलिको काययिेत्र दहेायबिोलजि हुनेछः  

  (क)  सभािा पेश भएका लिधयेक उपर सलिलििा हुने छलफल,  
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  (ि)  प्रत्यायोलजि लिधायन सभबन्धी, 

  (ग) सािालजक न्याय, र  

  (घ) स्थानीय कानुन सभबन्धी । 

५. सलिलिको कायायिलध : सलिलिको कायायिलध सभाको अिलधभर रहनेछ ।  

िर अध्यिले सलििका सदस्यको अनुभि चाहना र लनजले सलिलििा पुर् याउन सके्न 

योगदान सिेिका आधारिा आिश्यकिा अनुसार सदस्य हरेफेर गनय सके्नछ ।  

६.  सभापलि र सदस्यको पद ररक्त हुन ेअिस्था : सलिलिको सभापलि र सदस्यको पद दहेायको कुनै 

अिस्थािा ररक्त हुनेछः  

(क)  लनज सभाको सदस्य नरहिेा,  

(ि)  लनजले आफ्नो पदबाट रालजनािा ददएिा,  

(ग)  लनजको िृत्यु भएिा, 

(घ) लनजले आफ्नो पदको लजभिेिारी इिान्दाररिाका साथ लनिायह गरेको छैन भनी 

सलिलिका सभपूणय सदस्य सङ्ख्याको दईु–लिहाई बहुििले प्रस्िाि पाररि गरेिा, 

(ङ) दफा ५ बिोलजि सदस्य हरेफेर भएको कारण पद ररक्त भएिा ।   

 

पररच्छेद िीन 

सलिलिको काि, कियव्य र अलधकार 

७. सलिलिको काि, कियव्य र अलधकार: (१) लिधायन सलिलिको काि, कियव्य र अलधकार दहेाय 

बिोलजि हुनेछः 

(क)  सभाबाट सलिलििा पठाईएका लिधेयक उपर दफािार छलफल गरी 

सोसभबन्धी प्रलििेदन सभािा पेस गने, 

(ि)  सलिलििा दफािार छलफलका लालग सभाबाट प्राप्त भएका लिधयेकलाई 

आिश्यकिानुसार  िडा िथा सभबलन्धि लिषयगि शािा, िहाशािा, नागररक 

सिाजका प्रलिलनलध, ललिि सिूह र अन्य सरोकारिालाहरूबाट राय–सुझाि 

सङ्कलन गरी लिधयेकिा आिश्यक पररिाजयन गरी सोको प्रलििेदन सलहि 

सभािा पेस गने, 
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(ग) सभाबाट प्राप्त लिधयेकिा सदस्यहरुले रािेको संशोधन प्रस्िािउपर सलिलििा 

छलफल गरी लिधयेकको अङ्ग बन्ने िा नबन्ने बारे लनणयय गने,  

(घ)  सभाद्वारा प्रत्यायोलजि अलधकार अन्िगयि बनाइएका लनयि, काययलिलध िा 

लनदलेशकाहरु संलिधान िथा प्रचललि ऐनसँग बालझने गरी िजुयिा भए नभएको 

पुनरािलोकन गरी प्रलििेदन सलहि सभािा पेस गने, 

(ङ)  संलिधानको अनुसूची—९ को लिषयिा स्थानीय कानून लनिायण गदाय सङ्घीय 

िथा प्रदशे कानूनको प्रलिकूल नहुने लिषयिा सभालाई सहयोग गने,  

(च)  गाउँपाललकाद्वारा प्रचललि ऐन, लनयि, अदालिबाट प्रलिपाददि लसद्धान्ि िा 

जारी भएको आदशे िथा नलजर अनुरूप नीलि िथा कानून िजुयिा भए नभएको 

लिषयिा िूल्याङ्कन गरी काययपाललकालाई आिश्यक लनदशेन ददने, 

(छ)  सभा िा काययपाललकाद्वारा बन्ने कानून स्िच्छ, न्यायपूणय, िकयसङ्गि, 

व्यिहाररक र कायायन्ियन योग्य िनाउने लिषयिा अध्ययन गरी काययपाललका 

िथा सभालाई राय सल्लाह ददने, 

(ज)  कानून कायायन्ियनका लालग आिश्यक पने जनशलक्त, आर्थयक स्रोि िथा 

संस्थागि संरचना गाउँपाललकािा उपलब्ध भए नभएको अध्ययन गरी 

प्रलििेदन ददने, 

(झ)  गाउँपाललकाको अलधकार िेत्रको लिषयिा सङ्घीय संसद िा प्रदशे सभा िथा 

नेपाल सरकार िा प्रदशे सरकारले  आधारभूि कानून िा निूना कानूनको 

व्यिस्था गरे नगरेको िोजलिन गरी सभा िा काययपाललकालाई जानकारी 

गराउने, 

(ञ)  नेपाल सरकारले स्थानीय िहको सिेि काययिेत्र लभत्र पने लिषयिा 

अन्िरायलियस्िरिा जनाएको प्रलिबद्धिा, सलन्ध िथा सभझौिाको बारेिा 

िोजलिन गरी सभा र काययपाललकालाई जानकारी गराउने, 

(ट)  लिधेयकलाई पररिार्जयि गरी सभािा प्रस्िुि गनुयअलघ आिश्यकिा अनुसार 

लिषय लिज्ञको राय–सल्लाह ललने, 

(ठ) सलिलिको कािको लनलित्त आिश्यक पने कुनै कागजाि लझकाउने िा सभबलन्धि 

व्यलक्त, जनप्रलिलनलध िा पदालधकारीलाई उपलस्थि गराई जानकारी ललने, 
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(ड) सलिलिको िार्षयक प्रलििेदन कायायन्ियन भए नभएको अनुगिन एिि् 

िूल्याङ्कन गरी सोको प्रलििेदन सभािा पेश गने । 

(ण)  स्थानीय कानून लनिायणसँग सभबलन्धि सभाले िोकेका अन्य काि गने, गराउने । 

(२) सलिलिले आफुले सभपादन गरेका कािको िार्षयक प्रलििेदन ियार गरी आय व्ययको 

िार्षयक अनुिान पेश हुनु अगािै गाउँ सभािा पेश गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोलजि िार्षयक प्रलििेदन ियार गदाय सलिलिले ददएका लनदेशन, राय, 

परािशय र सुझाि कायायन्ियन लस्थलि र प्रलिफल सिेिको सिीिा सिािेश गनुय पनेछ । 

(४) सलिलिले लछिेकी गाउँपाललका िा नगरपाललकासँग आफुले गरेका काि कारबाही, 

कायय अनुभि र अनुकरणीय काययको जानकारी आदानप्रदान गनय सके्नछ ।  

(५) सलिलिले आफ्नो काययिेत्र अन्िगयिको लजभिेिारी सु–व्यिलस्थि ढङ्गले बहन गने 

सन्दभयिा अध्यिको स्िीकृलि ललई आिश्यक काययलिलध, कायययोजना र काययिाललका बनाई लागू 

गनय सके्नछ ।  

(६) सलिलिको कायय सभपादनको लसललसलािा सलिलिका सदस्यहरुले अध्यिको पूिय 

स्िीकृिी ललई आिश्यक स्थानको अनुगिन भ्रिण गनय सके्नछन् । 

८. लििरण ललन सके्नः (१) सलिलिले काययपाललका िा सो अन्िगयिका लनकाय िथा कायायलयबाट 

सभपादन भएका कािको प्रगलि लििरण िाग गरी ललन सके्नछ ।  

(२) यस दफा बिोलजि लििरण िाग गदाय सभबलन्धि सलिलिका सभापलिको लनदशेनिा 

सलचिले लििरणको दकलसि, ढाँचा र लििरण पेश गनुयपने सियलसिा सिेि िोकीददनु पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बिोलजि िाग गररएको लििरण उपलब्ध गराउनु सभबलन्धि लनकायको 

दालयत्ि हुनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बिोलजि िाग गररएको लििरणको अध्ययन सिेिबाट कुनै लनदशेन 

ददन आिश्यक दिेेिा त्यस्िो लनदशेन कायायन्ियन गनुय पने िनालसब सियािलध सिेि उल्लेि 

गरी सलिलिले सभबलन्धि लनकायलाई आिश्यक लनदेशन ददन सके्नछ ।  

(५) काययपाललका िा सो अन्िरगिका लनकालयले उपदफा (२) बिोलजि िोदकएको 

अिलधलभत्रिा लििरण उपलब्ध गराउने प्रयास नगरेिा सलिलिले सो सभबन्धिा सभािा 

छलफल गने प्रस्िाि गनय सके्नछ ।  
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पररच्छेद चार 

सलिलिका पदालधकारीहरुको भलूिका 

९. सभापलिको काि, कियव्य र अलधकारः सलिलिको सभापलिको काि, कियव्य र अलधकार दहेाय 

बिोलजि हुनेछः–  

(क)  सलिलिको बैठकको अध्यििा गने, 

(ि)  सलिलिको बैठकको लिलि र सिय िोके्न,  

(ग)  बैठकको सभभालिि काययसूची िय गने, 

(घ)  सलिलिको काययिेत्रसँग सभबलन्धि अन्िर लनकायगि सिन्िय गने, 

(ङ)  सदस्यहरुको लजभिेिारी बाँडफाँट गने, 

(च)  सलिलिको लनणयय प्रिालणि गने,  

(छ)  सलिलिले िोकेका अन्य कायय गने ।   

१०. सदस्यको काि, कियव्य र अलधकारः सलिलिका सदस्यको काि, कियव्य र अलधकार दहेाय 

बिोलजि हुनेछः– 

(क)  सलिलिको बैठकिा उपलस्थि भै आफ्नो सुझाि र धारणा राख्ने,   

(ि)  आफुलाई िोदकएको काययलजभिेिारी लनिायह गने, 

(ग)  सलिलिले िोकेका अन्य कायय गने । 

११. सलचिको काि, कियव्य र अलधकारः सलचिको काि, कियव्य र अलधकार दहेाय बिोलजि हुनेछः– 

(क)   सलिलिको सलचि भई काि गने,   

(ि) सभापलिसँग सिन्िय गरी बैठकको काययसूची ियार गने, प्रस्िाि ियार गने र 

सदस्यहरुलाई पत्राचार गने, 

(ग)  सलिलिको काययिेत्रसँग सभबलन्धि लिषयिा आिश्यक सूचना िथा िथ्याङ्क  

सङ्कलन, लििेषण गरी सलिलिको बैठकिा पेश गने, 

(घ)   सलिलिको लनणयय कायायन्ियन गने गराउने, 

(ङ)   सलिलिले िोकेका अन्य कायय गने । 
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पररच्छेद पाँच  

बठैक व्यिस्थापन 

१२. सलिलिको बठैक: (१) सलिलिको बैठक प्रत्येक चौिालसकिा पने गरी एक िषय भररिा कलभििा 

िीन पटक बस्नेछ ।   

(२) सलिलिको बैठक बस्ने लिलि, सिय, स्थान र बैठकको काययसूची सलहिको सूचना 

बैठक बस्ने ददन भन्दा कलभििा िीन ददन अगािै सभापलिको लनदशेनिा सलचिले सिै 

सदस्यलाई लललिि िा लिद्युिीय िाध्यिबाट पठाउनु पनेछ । 

(३) सलिलिको बैठकको अध्यििा सभापलिले िा लनजको अनुपलस्थलििा सलिलिका 

सदस्यहरुले आफूिध्येबाट छानेको व्यलक्तले गनेछ । सदस्यहरुले छानेको व्यलक्तले सभापलित्ि 

गरेकोिा सो कुराको जानकारी अध्यिलाई ददनु पनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोलजि सदस्यहरुले छानेको व्यलक्तले सलिलिको बैठकको अध्यििा 

गदाय लनजले सलिलिको सभापलिलाई भएको सबै अलधकार प्रयोग गनय सके्नछ ।  

(५) सलिलिको बैठक सभास्थल भन्दा बालहर बस्नु पने भएिा सभापलिले अध्यिको 

लललिि अनुिलि प्राप्त गनुय पनेछ ।  

(६) सलिलिका कलभििा दईु जना सदस्यले सलिलिको बैठक बोलाउन लललिि अनुरोध 

गरेिा सभापलिले पन्र ददनलभत्र बैठक बोलाउनु पनेछ । 

(७) सलिलिको बैठक सभबन्धी अन्य काययलिलध सलिलि आफैले  िोक्न सके्नछ ।  

१३. गणपरुक सखं्याः (१) सलिलििा ित्काल कायि रहकेा सदस्य सङ्ख्याको कलभििा एकाउन्न 

प्रलिशि सदस्य उपलस्थि भएिा सलिलिको गणपुरक सङ्ख्या पुगेको िालननेछ ।  

(२) सलिलिको बैठकिा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेिा सो सङ्ख्या नपुगेसभि सलिलिको 

सभापलिले बैठकको कायय लनलभबन गनय िा अको कुनै सिय िा ददनसभिको लालग बैठक 

स्थालगि गनय सके्नछ ।  

(३) उदफा (२) बिोलजि सलिलिको बैठकिा गणपूरक सङ्ख्या नपुगी लगािार दईु पटक 

बैठक स्थलगि गनुय परेिा सभापलिले त्यसको जानकारी अध्यिलाई ददनु पनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोलजिको जानकारी प्राप्त भएपलछ काययव्यिस्था परािशय सलिलिको 

परािशय ललई अध्यिले सिाधानको उलचि प्रयास गनुय पनेछ ।  
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१४. बठैक सञ्चालन लिलध: (१) सभापलिले सलिलिको बैठकको अध्यििा गनेछ । सलिलिको 

सभापलिको ध्यानाकषयणका लालग सदस्यले हाि उठाउनु पनेछ । सभापलिले बोल्न चाहने 

सदस्यको नाि क्रिशः बोलाएपलछ िा इशारा गरेपलछ िणायनुक्रि अनुसार एक पटकिा 

एकजनाले िात्र बोल्नुपनेछ । कुनै एक सदस्यले बोललरहकेो सियिा बीचिै अको सदस्यले 

बोल्न, एकआपसिा कुरा गनय र कुनै पलन सञ्चारका साधन प्रयोग गरी कुरा गनय पाइनेछैन ।  

(२) सदस्यले सलिलिको बैठकिा बोल्दा सभापलिलाई सभबोधन गरेर िात्र बोल्नुपनेछ । 

सलिलिको छलफलको क्रििा कुनै सदस्यले बोलेको लिषयलाई अको सदस्यले सो कुरािा 

सहििी जनाउनेबाहके सोही लिषय दोहोर् याउन पाउने छैन । सदस्यले बैठकिा आफ्ना कुरा र 

लिषयिस्िु राख्दा लशष्ट र ियायददि भाषािा राख्नु पदयछ । बोल्दा कसैलाई आिेप लगाउने, 

अलशष्ट, अिील, अपिानजनक िा िानिदयन हुने िा कुनै आपलत्तजनक शब्द बोल्नु हुदँनै । 

सदस्यले बोल्न पाउने, छलफलिा भाग ललन पाउने अलधकार र कियव्यलाई बैठकको काििा 

बाधा पुर् याउने िनसायले दरुूपयोग गनय पाइने छैन ।  

(३) बैठकका सहभालगले बैठक अिलधभर कुनै पलन सञ्चारका साधन िथा अन्य लिद्युिीय 

उपकरण बैठकको लिषयसँग असभबलन्धि काययिा प्रयोग गनय पाइनेछैन ।  

(४) बैठकको छलफलको लिषयिा सलिलिको कुनै सदस्यको प्रत्यि िा अप्रत्यि स्िाथय 

गाँसीएको िा संलग्निा रहने भएिा त्यस्िो लिषय उपरको छलफलिा सभबलन्धि सदस्य 

सहभागी हुनु हुदँनै ।  

(५) सलिलिका सदस्यसँग भएका सलिलिको काययिेत्रसँग सभबलन्धि सािग्रीहरु 

सलिलिका सदस्यहरु बीच आदानप्रदान गने व्यिस्था लिलाउनु पनेछ ।  

(६) सलिलिको बैठक नसदकएसभि कुनै पलन सदस्यले बैठक कि छोड्नु हुदँनै र बैठक 

किबाट बालहर जानु परेिा सभापलिको अनुिलि ललनुपनेछ । सभापलिले बैठकलाई सभबोधन 

गरररहकेो बेलािा कुनै पलन सदस्यले स्थान छोड्नु हुदँनै । सभापलिले बोलेको कुरा ध्यानपूियक 

सुन्नु पनेछ । बैठक सञ्चालनिा सलिलिका सबै सदस्यहरुले सभापलिलाई सहयोग गनुयपनेछ ।  

(७) सभापलिले बैठकलाई ियायददि बनाउन सदस्यहरुलाई आव्हान गनेछ । कुनै 

सदस्यबाट सलिलिको बैठकिा अियायददि व्यिहार भएिा सभापलिले लनजलाई बैठक किबाट 

बालहर जान ेआदशे ददन र ऐन बिोलजिको  अन्य कारबाहीका लालग सभा सिि लेलि पठाउन 

सके्नछ ।  

 (८) सलिलिको बैठक बस्न िोदकएको लिलि र सियिा गणपुरक सङ्ख्या नपुगी 

सलिलिको बैठक बस्न नसकेिा सो ददनको बैठक स्थलगि गरी सभापलिले अको ददन र सियिा 

बैठक बस्ने गरी िोक्न सके्नछ । दोस्रो पटक पलन गणपुरक सङ्ख्या नपुगी बैठक बस्न नसके 
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सभापलिले िेस्रो पटकका लालग बैठक बोलाउने छन् । यस्िो बैठकिा सलिलिका सभापलि 

सलहि कलभििा एक सदस्य उपलस्थि भएिा गणपुरक सङ्ख्या पुगेको िालननेछ ।  

(९) सलिलिको सदस्य कारणबस बैठकिा उपलस्थि हुन नसके्न भएिा सलिलिको 

सभापलि िा सलचिलाई पूियजानकारी गराउनु पनेछ ।  

(१०) बैठक सञ्चालन सभबन्धी सभाले िोकेका अन्य कुराहरुको पालना गनुय सलिलिका सभापलि िथा 

सदस्यहरुको कियव्य हुनेछ । १५. सलिलिको लनणययः (१) सलिलिको बैठकका लनणययहरु 

सकेसभि सियसभिलिबाट गराउनु पनेछ । सियसभिलिबाट लनणयय हुन नसकेिा बहुििको 

आधारिा लनणयय गदाय िि बराबर भएिा सभापलिले लनणाययक िि ददन सके्नछ ।  

  (२) सलिलिको बैठकको लनणयय सभापलिबाट प्रिालणि हुनेछ ।  

(३) बैठकको प्रिालणि लनणययको अलभलेि सलचिले सुरलिि र व्यिलस्थि गरी राख्नु 

पनेछ ।  

(४) बैठकको लनणययअनुसार गाउँपाललका िा सो अन्िरगिका लनकायलाई राय, सुझाि र लनदशेन दददँा 

सभापलिले दस्ििि गरी पठाउनु पनेछ । १६. आचरण : बैठकिा उपलस्थि सदस्यले दहेायका 

आचरणको पालना गनुय पनेछः 

(क) लिशेष कारण परेकािा बाहके सलिलिको बैठक नसदकएसभि कुनै पलन सदस्यले 

बैठक कि छोड्नु हुदँनै । बैठक किबाट बालहर जानु परेिा सभापलिको 

अनुिलि ललनुपनेछ । बैठक सञ्चालनिा सलिलिका सबै सदस्यले सभापलिलाई 

सहयोग गनुयपनेछ । 

(ि) सभापलिले बैठकलाई ियायददि बनाउन सदस्यहरुलाई आिश्यक लनदशेन ददन 

सके्नछ । यस्िो लनदशेन पालना गनुय सदस्यहरुको कियव्य हुनेछ ।  

(ग) बैठक सञ्चालन सभबन्धी सभाले िोकेका अन्य कुराहरुको पालना गनुय सलिलिका 

सभापलि िथा सदस्यको कियव्य हुनेछ । 

(घ) गाउँसभा र नगरसभाको काययसञ्चालन सभबन्धिा व्यिस्था गनय बनेको प्रदशेको 

ऐन िा गाउँ सभाले गाउँ सभाका सलिलिहरुको बैठक सञ्चालन गदाय पालना 

गनुयपने छुटै्ट आचार संलहिा िजुयिा गरी स्िीकृि गरेको अिस्थािा त्यस्िो आचार 

संलहिाको पालना गनुय सभापलि र सदस्यको कियब्य हुनेछ । 

१७. सभबलन्धि अलधकारी िा लिशषेज्ञको प्रिशेः (१) सलिलििा कुनै लिषयिाथी छलफल हुदँा सो 

लिषयको प्रकृलि हरेी काययपाललकाको सदस्यले सो लिषयिा स्पष्ट जानकारी ददन गाउँपाललका 
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िा सो अन्िरगिको अलधकारी िा लिशेषज्ञलाई सभापलिको अनुिलि ललई सलिलििा ललएर 

जान सके्नछ ।  

(२) सलिलिले आफ्नो बैठकिा गाउँपाललकाका पदालधकारी, कियचारी र लिषयलिज्ञलाई 

आिन्त्रण गरी राय, परािशय ललन सके्नछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोलजि आिलन्त्रि अलधकारी िा लिशेषज्ञलाई िैठकिा आफ्नो धारणा 

राख्न सभापलिले यथोलचि सिय उपलब्ध गराउनु पनेछ ।  

(४) सलिलिको बैठकिा उपलस्थि आिलन्त्रि अलधकारी िा लिषेशज्ञले आफ्नो धारणा 

िथ्यपूणय एिि् लशष्टिापूियक राख्नुपनेछ ।  

(५) सभाका कुनै सदस्यले सलिलिको बैठकिा सहभागी भई छलफलिा भाग ललन चाहिेा  

बैठक बस्न ेददनभन्दा कभिीिा एक ददन अगािै सभापलिलाई जानकारी ददइ उपलस्थि हुन सके्नछ । 

िर त्यस्िो आिलन्त्रि सदस्यलाई  ििदानको अलधकार हुन ेछैन । 

१८. सलिलिको प्रलििदेनः  (१) सलिलिको प्रलििेदन सभापलिले िा लनजको अनुलस्थलििा अध्यिले 

िोकेको सो सलिलिको अन्य कुनै सदस्यले सभाको बैठकिा पेश गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजि प्रलििेदन पेश गनय सभापलि िा सदस्यले चाहिेा प्रलििेदनको 

सभबन्धिा संलिप्त िक्तव्य ददन सके्नछ ।  

  (३) सभाको बैठकिा पेश भएका प्रलििेदनको कायायन्ियन काययपाललकाले गनुय पनेछ । 

 (४) सलिलिले आफ्नो िार्षयक प्रलििेदन कायायन्ियन भए नभएको अनुगिन एिि् 

िूल्याङ्कन गरी सोको प्रलििेदन सभाको बैठकिा पेश गनय सके्नछ ।  

(५) उपदफा (४) बिोलजिको अनुगिन एिि् िूल्याङ्कन प्रलििेदन र सभाको बैठकले 

सुभपेको लिषयका सभबन्धिा सलिलिले बैठकिा पेश गरेको प्रलििेदनिाथी छलफल गररयोस् 

भनी सभबलन्धि सलिलिको सभापलिले त्यस्िो प्रलििेदन पेश भएको दईु ददनलभत्र प्रस्िािको 

सूचना अध्यिलाई ददन सके्नछ ।  

(६) उपदफा (५) बिोलजिको सूचना प्राप्त भएिा दईु ददनपलछको कुनै बैठकिा छलफल 

गररयोस् भनी प्रस्िाि पेश गनय अध्यिले सभबलन्धि सलिलिका सभापलिलाई अनुिलि ददनेछ ।  

(७) प्रस्िाि पेश गदाय सभबलन्धि सलिलिको सभापलिले संलिप्त िक्तव्य ददन सके्नछ । 

त्यसपलछ अध्यिले छलफलको लालग सिायािलध लनधायरण गनय सके्नछ ।  
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(८) छलफलिा उठेका प्रश्नको जिाफ काययपाललकाले िोकेको काययपाललकाको सदस्यले 

ददएपलछ छलफल सिाप्त भएको िालननेछ ।  

१९. उपसलिलि गठन : (१) सलिलिले आफ्नो कायय सुव्यिलस्थि, लछटोछररिो र प्रभािकारी रुपिा 

सभपन्न गनय, कुनै लिषयिा परािशय ललन िथा आफ्नो िेत्रालधकार लभत्रको लिषयिा छानलिन 

गनय काययिेत्र र सियािलध िोकी आिश्यकिा अनुसार उपसलिलि गठन गनय सके्नछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोलजिको उपसलिलिले लनधायररि सियिा सलिलि सिि प्रलििेदन 

पेश गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोलजि उपसलिलि गठनका लालग सदस्यहरुको नाि सलहिको 

प्रस्िाि सभापलिले बैठक सिि राख्नेछ । 

(४) उपसलिलि गठन गदाय सभभि भएसभि सिािेशी प्रकृलिको र दलीय संरचना 

अनुसारको हुनुपनेछ । उपसलिलििा आिश्यकिानुसार लिशेषज्ञ सदस्यहरुलाई आिन्त्रण गनय 

सदकनेछ ।  

(५) उपसलिलिको सभापलिलाई उपसलिलिको कायय सञ्चालन गदाय लेिा सलिलिको 

सभापलिलाई भए सरहको अलधकार हुनेछ ।   

(६) उपसलिलिले िोकेको सियाबलध लभत्र आफूलाई प्राप्त लजभिेिारी बिोलजिको कायय 

सभपन्न गरी सलिलि सिि आफ्नो प्रलििेदन पेश गनेछ ।  

िर लिशेष कारणबश िोदकएको सियाबलध लभत्र कायय सभपन्न गनय नसकेिा कारण 

सलहि सलिलि सिि थप सिय िाग गनय सके्नछ ।  

(७) यस काययलिलधिा अन्यत्र जुनसकै कुरा लेलिएको भएिा पलन उपसलिलििा सहिलि 

भई आएका लिषयिा उक्त सलिलिका सदस्यले सोही लिषयिा पुनःसलिलिको छलफलिा 

सहभागी हुन बाधा पने छैन । 

 

पररच्छेद छ  

लिलिध 

२०. सलिलिको सलचिालयः गाउँपाललकाको कानुन शािा िा काययपाललकाले िोदकददएको स्थानिा 

सलिलिको सलचिालय रहनेछ ।  
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२१. बजटे व्यिस्थाः सलिलिलाई बैठक सञ्चालन, अध्ययन, िूल्याङ्कन, अनुगिन र छानलिन गनय 

आिश्यक पने बजेट गाउँसभाले लिलनयोजन गनुयपनेछ र लिलनयोजन बिोलजिको रकि गाउँ 

काययपाललकाले सलिलिलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ ।  

२२. सूचना िथा कागजाि उपलब्ध गराउनपुने: सलिलिले िागेका प्रिाण, कागजाि उपलब्ध गराउनु 

गाउँ काययपाललका एिि् सोको िािहि लनकायिा काययरि कियचारीको कियव्य हुनेछ ।  

२३. काययिते्रसँग सभबलन्धि स्थलगि भ्रिण सभबन्धी व्यिस्था: सलिलिको लनणयय अनुसार सभापलि, 

सदस्य िा उपसलिलिले सलिलिको काययिेत्रसँग सभबलन्धि लिषयिा गाउँपाललकालभत्र िा 

बालहर अध्यिको स्िीकृलि ललई भ्रिण गनय सके्नछ ।  

२४. काययिाललकाको लनिायण िथा काययलिलधको पालना: (१) सलिलिले आफ्नो कायय सियिै सभपन्न 

गनय काययिाललका लनिायण गनय सके्नछ र सो काययिाललकाको पालना गनुय सबै सदस्यहरुको कियव्य 

हुनेछ ।  

(२) काययलिलधिा उलल्ललिि व्यिस्थाको पालना गराउने सभबन्धिा सभापलिको लनणयय 

अलन्िि हुनेछ ।  

२५. सलिलिको अलभलिे: (१) सलिलिले आफूले सभपादन गरेका कािको अलभलेि दरुुस्ि राख्नु पनेछ 

।   

(२)  सलिलिले आफनो काययिेत्र लभत्रको कुनै काि, कारिाहीकोेे प्रकृलि र लिषयको 

गालभभययिालाई दलृष्टगि गरी गोप्य राख्नु पने अलभलेिहरु साियजलनक गनुय हुदँनै ।  

(३) सलिलििा भएको छलफल, लनणयय र कािकारिाहीसँग सभबलन्धि अलभलेि सलिलि 

सलचि िाफय ि् सलचिालयले व्यिलस्थि गरी राख्नेछ । त्यस्िो लनणययको अलभलेि सभापलिको 

अनुिलि लिना सलचिालय बालहर लैजान सदकने छैन । 

२६. व्याख्या र सशंोधन: (१) यस काययलिलधको व्याख्या गाउँ सभाले गनेछ ।  

(२) गाउँ सभाले यस काययलिलधिा आिश्यक  संशोधन िा हरेफेर गनय सके्नछ ।  

 


