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फालेलङु गाउँपाललका सशुासन तथा स्थानीय सेवा सलिलत (गठन तथा सञ्चालन) काययववलि २०७८ 

गाँउ सभाबाट स्वीकृत लिलत २०७८।१०।१८ 

जारी लिलत २०७८।१०।१९ 

गाउँपाललकाले प्रदान गने ववकास लनिायण र सेवाप्रबाहलाई सिावेशी, सहभालगतािूलक, गणुस्तरीय एबि ्
पररणाििखुी बनाई सशुासन कायि गने सन्दभयिा सशुासन तथा स्थानीय सेवा सलिलतको गठन तथा 
सञ्चालनद्वारा सभाको भलूिकालाई व्यवस्स्थत र प्रभावकारी बनाउन लालग आवश्यक कानूनी व्यवस्था 
गनय बाञ्छनीय भएकोले,  

प्रदेश नं. १ को गाउँ सभा र नगर सभा काययसञ्चालन काययववलि ऐन, २०७५ को दफा ३६ 
बिोस्जि फालेलङु गाउँ सभाले यो काययववलि बनाई लागू गरेको छ । 

 

पररच्छेद एक  

प्रारस्भभक 

१. संस्िप्त नाि र प्रारभभः (१) यस काययववलिको नाि फालेलङु गाउँपाललका “सशुासन तथा 
स्थानीय सेवा सलिलत (गठन तथा सञ्चालन) काययववलि २०७८” रहेको छ । 

(२) यो काययववलि गाउँ सभाले स्वीकृत गरी गाउँपाललकाको स्थानीय राजपत्रिा 
प्रकाशन भएको लिलतदेस्ख लागू हनुेछ । 

२. पररभाषाः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा यस काययववलििा,- 

(क) “अध्यि” भन्नाले गाउँसभाको अध्यि सभझन ुपछय, “उपाध्यि”भन्नाले फालेलङु 
गाउँपाललकाको उपाध्यि सभझन ु पछय, “वडा अध्यि”भन्नाले फालेलङु 
गाउँपाललकाको वडा अध्यि सभझन ुपछय । 

(ख) “ऐन” भन्नाले प्रदशे नं+= १ को गाउँ सभा र नगर सभा कार्यसञ्चालन कार्यविवि ऐन, 

२०७५ सम्झनु पर्य । 

(ग) “उपसलिलत” भन्नाले दफा १९ बिोस्जि गठठत उपसलिलत सभझन ुपछय । 

(घ) “काययववलि” भन्नाले गाउँपाललकाको सशुासन तथा स्थानीय सेवा सलिलत (गठन 
तथा सञ्चालन) काययववलि २०७८ सभझन ुपछय । 
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(ङ) “गाउँपाललका” भन्नाले फालेलङु गाउँपाललका सभझन ुपछय ।  

(च)  “प्रदेश” भन्नाले प्रदेश नं. १ सभझन ुपछय  

(छ) “बैठक” भन्नाले सलिलतको वैठक सभझन ुपछय र सो शब्दले सलिलतले गठन 
गरेको उपसलिलतको बैठकलाई सिेत जनाउँछ । 

(छ) “सस्चव” भन्नाले दफा ३ को उपदफा (५) बिोस्जि सशुासन तथा स्थानीय 
सेवा सलिलतको सस्चव भई काि गनय गाउँपाललकाले तोकेको कियचारी सभझन ु
पछय । 

(ज) “सदस्य” भन्नाले सशुासन तथा स्थानीय सेवा सलिलतको सदस्य सभझन ुपछय र 
सो शब्दले सलिलतले गठन गरेको उपसलिलतको सदस्यलाई सिेत जनाउँछ ।  

(झ) “सभा” भन्नाले गाउँपाललकाको गाउँ सभा सभझन ुपछय । 

(ञ) “सलिलत” भन्नाले दफा ३ बिोस्जि गठठत सशुासन तथा स्थानीय सेवा सलिलत 
सभझन ुपछय । 

(ट) “सभापलत” सलिलतको सभापलत सभझन ु पछय र सो शब्दले सलिलतले गठन 
गरेको उपसलिलतको सभापलत सिेतलाई जनाउँछ । 

पररच्छेद दईु  

सलिलतको गठन प्रकृया, काययिते्र र पदररक्त हनु ेअवस्था 

३. सलिलतको गठन: (१) गाउँपाललकालाई सभाप्रलत उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, 

गाउँपाललकाबाट भए गरेका काि कारबाहीको अनगुिन र िूल्याङ्कन गरी आवश्यक लनदेशन 
वा राय सल्लाह सिेत ठदनका लालग ऐनको दफा ३८ बिोस्जि अध्यिले बढीिा पाँच जना 
सदस्य रहने गरी सशुासन तथा स्थानीय सेवा सलिलत गठन गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोस्जिका सदस्यहरु िध्येबाट सभभव भए सवयसभिलत र सभभव 
नभए बहिुतले सलिलतको सभापलतको छनौट गनुय पनेछ ।  

(३) सलिलतिा सभापलत तथा सदस्यहरूको िनोनयन गदाय सभािा प्रलतलनलित्व गने  
राजनीलतक दलको सदस्य संख्या, िवहला, आठदवासी-जनजालत, ििेशी, थारु, दललत, िसु्िि, खस–
आयय तथा अन्य सिदुायको सिानपुालतक प्रलतलनलित्वलाई ध्यान ठदन ुपनेछ । 
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(४) काययपाललकाले तोकेको काययपाललकाको कुनै सदस्य सलिलतिा उपस्स्थत भई 
छलफलिा सहभागी हनु सक्नेछ । 

तर, त्यस्तो सदस्यलाई ितदानको अलिकार हनुे छैन ।  

(५) काययपाललकाले गाउँपाललकाको प्रशासन शाखा प्रिखु वा अन्य उपयकु्त अलिकृत 
कियचारीलाई सलिलतको सस्चवको काि गनय तोक्न सक्नेछ । 

४. सलिलतको काययिते्रः सशुासन तथा स्थानीय सेवा सलिलतको काययिेत्र देहायबिोस्जि हनुेछः  

(क)  स्थानीय तहको भौलतक पूवायिार ववकास लनिायण तथा सशुासन सभबन्िी ववषय, 
र  

  (ख)  ववकास लनिायण काययिा रहेका सिस्या सिािानको ववषय । 

५.  सलिलतको कायायवलि : सलिलतको कायायवलि सभाको अवलिभर रहनेछ ।  

तर अध्यिले सलितका सदस्यको अनभुव चाहना र लनजले सलिलतिा परु् याउन सक्न े
योगदान सिेतका आिारिा आवश्यकता अनसुार सदस्य हेरफेर गनय सक्नेछ ।  

६.  सभापलत र सदस्यको पद ररक्त हनु ेअवस्था : सलिलतको सभापलत र सदस्यको पद देहायको 
कुनै अवस्थािा ररक्त हनुेछ :  

(क)  लनज सभाको सदस्य नरहेिा,  

(ख)  लनजले आफ्नो पदबाट रास्जनािा ठदएिा,  

(ग)  लनजको ितृ्य ुभएिा, 

(घ) लनजले आफ्नो पदको स्जभिेवारी इिान्दाररतासाथ लनवायह गरेको छैन भनी 
सलिलतका सभपूणय सदस्य सङ्खख्याको दईु–लतहाई बहिुतले प्रस्ताव पाररत 
गरेिा, 

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

 

पररच्छेद तीन  

सलिलतको काि, कतयव्य र अलिकार 
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७. सलिलतको काि, कतयव्य र अलिकार: (१) सशुासन तथा स्थानीय सेवा सलिलतको काि, कतयव्य 
र अलिकार देहाय बिोस्जि हनुेछः 

(क) गाउँपाललकाका शाखा र अन्तगयतका लनकायको सेवा प्रवाह, कानूनको 
पररपालना, काययववलिको प्रयोग आठद वियाकलापको सिग्र िूल्याङ्कन गरी 
गाउँपाललकािा सशुासन कायि गनय, सेवािा प्रभावकाररता बढाउन र सिावेशी 
ववकासका लालग काययपाललकालाई आवश्यक सल्लाह, सझुाव एवि ् लनदेशन 
ठदने,  

(ख) सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारका सशुासन तथा स्थानीय सेवासँग सभबस्न्ित 
कानून, नीलत, लनदेशन, िापदण्ड र शतयहरुको पालना र प्रलतफलको वविषेण गरी 
काययपाललकालाई आवश्यक लनदेशन ठदन,े  

(ग) गाउँपाललका र यस अन्तगयतका लनकायको भौलतक पूवायिार, यातायात, तथा 
सशुासन सभबन्िी नीलत तथा काययिि, स्रोत पररचालन, व्यवस्थापन र अरु 
यस्तै वियाकलापको िूल्याङ्कन गरी सभबस्न्ित लनकायलाई आवश्यक लनदेशन 
ठदने र सिसु्चत वटप्पणी, लसफाररस र लनदेशन सवहतको वावषयक प्रलतवेदन 
सभािा पेश गने, 

(घ) नागररक वडापत्रको कायायन्वयन अवस्थाको िूल्याङ्कन गरी कायायपाललकालाई 
सझुाव ठदने, 

(ङ) गाउँपाललका तथा जनप्रलतलनलिले स्थानीय सरकारको तफय बाट नागररक सिि 
गरेका घोषणा, प्रलतबद्धता र आश्वासनहरुको कायायन्वयन स्स्थलतको िूल्याङ्कन 
गरी गाउँपाललकालाई आवश्यक लनदेशन ठदने र सभािा प्रलतवेदन पेश गने, 

(च) गाउँपाललकाद्वारा भए गरेका काि कारवाहीवारे अनगुिन तथा िूल्याङ्कन गरी 
काययपाललका तथा अन्तगयतका लनकायलाई आवश्यक लनदेशन ठदने र सभािा 
प्रलतवेदन पेश गने, 

(छ) गाउँपाललकाद्वारा सिय सियिा गठन हनुे छानववन सलिलतद्वारा प्रस्ततु 
सशुासन र ववकाससँग सभबस्न्ित प्रलतवेदन कायायन्वयनको अनगुिन गरी 
सभबस्न्ित लनकायलाई आवश्यक लनदेशन ठदन,े 
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(ज) गाउँपाललकाबाट भए, गरेका काययिा सािास्जक जवाफदेवहताको ववलि र 
प्रवियाको पालना र लाभग्राहीबाट प्राप्त सझुाव कायायन्वयनको अवस्था वारे 
अध्ययन गरी सभबस्न्ित लनकायलाई आवश्यक लनदेशन र सभािा प्रलतवेदन 
पेश गने,  

(झ) गाउँपाललका र यस अन्तगयतका लनकायबाट भएका तथा हनुे सेवा र 
ववकासका काययको यथाथय सूचना र जानकारी सियिै, उपयकु्त िाध्यि तथा 
संयन्त्रिाफय त सावयजलनकीकरण एवि ् सभप्रषेण भए नभएको िूल्याङ्कन गरी 
काययपाललकालाई आवश्यक सल्लाह, सझुाव एव लनदेशन ठदन,े 

(ञ) गाउँपाललकाको भौलतक पूवायिार, यातायात, ववकास लनिायणिा रहेका सिस्या 
सिािानको ववषय तथा सिग्र शासकीय वियाकलाप, सेवा प्रवाह, सेवाको 
गणुस्तर, दीगोपना, लागत र सेवा शलु्कका वारेिा अध्ययन, वविषेण र 
िूल्याङ्कन गरी गणुात्िक सिुार गनय तथा सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रववलििैत्री 
बनाउनका लालग वैकस्ल्पक आयाि वारे काययपाललकालाई राय सझुाव प्रदान 
गने,  

(ट) गाउँपाललका र यस अन्तगयतका लनकायबाट सञ्चालन हनुे योजना तथा 
काययिििा सशुासन, वातावरण, जलवाय ुपररवतयन अनकूुलन, ववपद व्यवस्थापन, 

वालिैत्री, लैंलगक तथा सािास्जक सिावेशीकरण जस्ता अन्तरसभबस्न्ित 
ववषयहरुिा ध्यान पगेु–नपगेुको लेखाजोखा गरी काययपाललकालाई आवश्यक 
सल्लाह, सझुाव एवि ्लनदेशन ठदन,े 

(ठ) गाउँपाललका िेत्रका टोल ववकास संस्था, उपभोक्ता सलिलत, सहकारी संस्था, गैर 
सरकारी सस्था लगायतका संघसंस्थाहरुको सशुासनको अवस्था िूल्याङ्कन गरी 
सिुारका लालग काययपाललकालाई आवश्यक सल्लाह, सझुाव एवि ्लनदेशन ठदने, 

(ड) गाउँपाललका तथा अन्तगयतका लनकायबाट लछटो, छररतो र प्रभावकारी सेवा 
प्रवाह गनय र सेवा ललनका लालग अनकूल वातावरण भए नभएको िूल्याङ्कन 
गरी काययपाललकालाई आवश्यक सल्लाह, सझुाव एवि ्लनदेशन ठदन,े  

(ढ) प्राकृलतक प्रकोप तथा िाहािारीजन्य अवस्थाहरुिा सिेत सरुिाका िापदण्ड 
अपनाई सेवा प्रवाह गनय काययपाललकालाई आवश्यक राय, सझुाव ठदने,  
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(ण) सािास्जक रुपिा हानीकारक तथा लैविकतािा आिाररत वहंसािा शनु्य 
सहनशीलताको नीलतलाई सिेटी गाउँपाललका र अन्तगयतका लनकायका 
पदालिकारी तथा कियचारीहरुको आचार संवहता तजुयिा र पालनको अवलोकन 
गरी गाउँ सभािा प्रलतवेदन पेश गने, 

(त) गाउँपाललका र वडा कायायलयहरुले प्रवाह गने सेवा, लसफाररस आठदिा प्राप्त 
गनुासो, उजरुी र सञ्चार िाध्यिले उठाएका सवालहरुको सभबस्न्ित पिबाट 
भएको सभबोिनको अवस्था वारे अध्ययन गरी सिुारका लालग 
काययपाललकालाई आवश्यक सझुाव तथा लनदेशन ठदने, 

(थ) गाउँपाललकािा सञ्चाललत योजना तथा काययििबाट लस्ित वगयलाई वास्तववक 
लाभ पगेु नपगेुको वारे बैठक तथा सिीिािा यथेष्ट ध्यान ठदए नठदएको 
वविषेण गरी आवश्यक लनदेशन ठदन,े साथै ववपन्न सिदुाय लस्ित सेवा, गररवी 
न्यूनीकरण, आय आजयन, सन्तलुलत ववकास र वपछलडएको िेत्रको ववकासको 
अध्ययन तथा िूल्याङ्कन गरी सिुारका लालग काययपाललकालाई आवश्यक 
सझुाब ठदने,  

(द) गाउँपाललकािा ववकास योजना तथा काययििहरु सञ्चालन गदाय कुनै सिस्या 
लसजयना भएिा सोको सिािानका लालग काययपाललकालाई राय सझुाव ठदने,  

(ि) भौलतक पूवायिारका योजनाहरु सञ्चालन गदाय वातावरणीय पिलाई उस्चत 
ध्यान ठदए नठदएको र कानून अनसुार वातावरणीय अध्ययन, िूल्याङ्कन गरे 
नगरेको र स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रलतवेदनको कायायन्वयन अवस्थाको 
अध्ययन गरी काययपाललकालाई लनदेशन ठदन,े 

(न) गाउँपाललका िेत्रिा सञ्चाललत यातायात सेवाको गणुस्तर, पहुँच र सहज 
उपलब्िता जस्ता ववषयिा अध्ययन गरी सलुभ र सहज यातायात सञ्चालन 
तथा ववस्तारका लालग काययपाललकालाई आवश्यक लनदेशन ठदन,े 

(प) गाउँपाललका र वडा कायायलयबीच कािको वाँडफाँड, अलिकार प्रत्यायोजन 
तथा प्रत्यायोस्जत अलिकारको प्रयोग र वडा कायायलय व्यवस्थापनको अवस्था 
अध्ययन गरी काययपाललकालाई आवश्यक लनदेशन ठदने, 
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(फ) गाउँपाललकाको शाखा, िहाशाखा तथा एकाई र काययरत कियचारीको 
काययववबरण र काययसभपादन िूल्याङ्कन प्रणालीको अध्ययन गरी सिुारका लालग 
काययपाललकालाई आवश्यक सझुाव तथा लनदेशन ठदने, 

(ब) गाउँपाललकािा ठदगो ववकासका लक्ष्यहरु कायायन्वयन अवस्थाको िूल्याङ्कन 
गरी काययपाललकालाई आवश्यक सझुाब र लनदेशन ठदने,  

(भ)  सशुासन तथा स्थानीय सेवासँग सभबस्न्ित सभाले तोकेका अन्य काि गने, 

गराउने । 

(२) सलिलतले आफुले सभपादन गरेका कािको वावषयक प्रलतवेदन तयार गरी आय 
व्ययको वावषयक अनिुान पेश हनु ुअगावै गाउँ सभािा पेश गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोस्जि वावषयक प्रलतवेदन तयार गदाय सलिलतले ठदएका लनदेशन, 

राय, परािशय र सझुाव कायायन्वयन स्स्थलत र प्रलतफल सिेतको सिीिा सिावेश गनुय पनेछ । 

(४) सलिलतले लछिेकी गाउँपाललका वा नगरपाललकासँग आफुले गरेका काि 
कारबाही, कायय अनभुव र अनकुरणीय काययको जानकारी आदानप्रदान गनय सक्नेछ ।  

(५) सलिलतले आफ्नो काययिेत्र अन्तगयतको स्जभिेवारी स–ुव्यवस्स्थत ढिले बहन गने 
सन्दभयिा अध्यिको स्वीकृलत ललई आवश्यक काययववलि, कायययोजना र काययताललका बनाई 
लागू गनय सक्नेछ ।  

(६) सलिलतको कायय सभपादनको लसललसलािा सलिलतका सदस्यहरुले अध्यिको पूवय 
स्वीकृती ललई आवश्यक स्थानको अनगुिन भ्रिण गनय सक्नेछन ्। 

८. वववरण ललन सक्नःे (१) सलिलतले काययपाललका वा सो अन्तगयतका लनकायबाट सभपादन 
भएका कािको प्रगलत वववरण िाग गरी ललन सक्नेछ ।  

(२) यस दफा बिोस्जि वववरण िाग गदाय सभबस्न्ित सलिलतका सभापलतको 
लनदेशनिा सस्चवले वववरणको वकलसि, ढाँचा र वववरण पेश गनुयपने सियलसिा सिेत 
तोकीठदन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोस्जि िाग गररएको वववरण उपलब्ि गराउन ु सभबस्न्ित 
लनकायको दावयत्व हनुेछ ।  
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(४) उपदफा (२) बिोस्जि िाग गररएको वववरणको अध्ययन सिेतबाट कुनै 
लनदेशन ठदन आवश्यक देखेिा  त्यस्तो लनदेशन कायायन्वयन गनुय पने िनालसब सियावलि 
सिेत उल्लेख गरी सलिलतले सभबस्न्ित लनकायलाई आवश्यक लनदेशन ठदन सक्नेछ ।  

(५) काययपाललका वा सो अन्तरगतका लनकालयले उपदफा (२) बिोस्जि तोवकएको 
अवलिलभत्र वववरण उपलब्ि गराउने प्रयास नगरेिा सलिलतले सो सभबन्ििा सभािा छलफल 
गने प्रस्ताव गनय सक्नेछ ।  

 

पररच्छेद चार  

सलिलतका पदालिकारीहरुको भलूिका 

९. सभापलतको काि, कतयव्य र अलिकारः सलिलतको सभापलतको काि, कतयव्य र अलिकार देहाय 
बिोस्जि हनुेछः–  

(क)  सलिलतको बैठकको अध्यिता गने, 

(ख)  सलिलतको बैठकको लिलत र सिय तोक्ने,  

(ग)  बैठकको सभभाववत काययसूची तय गने, 

(घ)  सलिलतको काययिेत्रसँग सभबस्न्ित अन्तर लनकायगत सिन्वय गने, 

(ङ)  सदस्यहरुको स्जभिेवारी बाँडफाँट गने, 

(च)  सलिलतको लनणयय प्रिास्णत गने,  

(छ)  सलिलतले तोकेका अन्य कायय गने ।   

१०. सदस्यको काि, कतयव्य र अलिकारः सलिलतका सदस्यको काि, कतयव्य र अलिकार देहाय 
बिोस्जि हनुेछः– 

(क)  सलिलतको बैठकिा उपस्स्थत भै आफ्नो सझुाव र िारणा राख्न,े   

(ख)  आफुलाई तोवकएको काययस्जभिेवारी लनवायह गने, 

(ग)  सलिलतले तोकेका अन्य कायय गने । 
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११. सस्चवको काि, कतयव्य र अलिकारः सलितको सस्चवको काि, कतयव्य र अलिकार देहाय 
बिोस्जि हनुेछः– 

(क)   सलिलतको सस्चव भई काि गने,   

(ख) सभापलतसँग सिन्वय गरी बैठकको काययसूची तयार गने, प्रस्ताव तयार गने र 
सदस्यहरुलाई पत्राचार गने, 

(ग)  सलिलतको काययिेत्रसँग सभबस्न्ित ववषयिा आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क  
सङ्कलन, वविषेण गरी सलिलतको बैठकिा पेश गने, 

(घ)   सलिलतको लनणयय कायायन्वयन गने गराउने, 

(ङ)   सलिलतले तोकेका अन्य कायय गने । 

 

पररच्छेद पाचँ  

बैठक व्यवस्थापन 

१२. सलिलतको बैठक : (१) सलिलतको बैठक प्रत्येक चौिालसकिा पने गरी एक वषय भररिा 
कस्भतिा तीन पटक बस्नछे ।   

(२) सलिलतको बैठक बस्ने लिलत, सिय, स्थान र बैठकको काययसूची सवहतको सूचना 
बैठक बस्ने ठदन भन्दा कस्भतिा तीन ठदन अगावै सभापलतको लनदेशनिा सस्चवले सवै 
सदस्यलाई ललस्खत वा ववद्यतुीय िाध्यिबाट पठाउन ुपनेछ । 

(३) सलिलतको बैठकको अध्यिता सभापलतले वा लनजको अनपुस्स्थलतिा सलिलतका 
सदस्यहरुले आफूिध्येबाट छानेको व्यस्क्तले गनेछ । सदस्यहरुले छानेको व्यस्क्तले 
सभापलतत्व गरेकोिा सो कुराको जानकारी अध्यिलाई ठदन ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोस्जि सदस्यहरुले छानेको व्यस्क्तले सलिलतको बैठकको 
अध्यिता गदाय लनजले सलिलतको सभापलतलाई भएको सबै अलिकार प्रयोग गनय सक्नेछ ।  

(५) सलिलतको बैठक सभास्थल भन्दा बावहर बस्न ुपने भएिा सभापलतले अध्यिको 
ललस्खत अनिुलत प्राप्त गनुय पनेछ ।  
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(६) सलिलतका कस्भतिा दईु जना सदस्यले सलिलतको बैठक बोलाउन ललस्खत अनरुोि 
गरेिा सभापलतले पन्र ठदनलभत्र बैठक बोलाउन ुपनेछ । 

(७) सलिलतको बैठक सभबन्िी अन्य काययववलि सलिलत आफैले  तोक्न सक्नछे ।  

१३. गणपरुक संख्याः (१) सलिलतिा तत्काल कायि रहेका सदस्य सङ्खख्याको कस्भतिा एकाउन्न 
प्रलतशत सदस्य उपस्स्थत भएिा सलिलतको गणपरुक सङ्ख्या पगेुको िालननेछ ।  

(२) सलिलतको बैठकिा गणपूरक सङ्ख्या नपगेुिा सो सङ्ख्या नपगेुसभि सलिलतको 
सभापलतले बैंठकको कायय लनलभबन गनय वा अको कुनै सिय वा ठदनसभिको लालग बैठक 
स्थालगत गनय सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोस्जि सलिलतको बैठकिा गणपूरक सङ्ख्या नपगुी लगातार दईु 
पटक बैठक स्थलगत गनुय परेिा सभापलतले त्यसको जानकारी अध्यिलाई ठदन ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोस्जिको जानकारी प्राप्त भएपलछ काययव्यवस्था परािशय 
सलिलतको परािशय ललई अध्यिले सिािानको उस्चत प्रायास गनुय पनेछ ।  

१४. बैठक सञ्चालन ववलि: (१) सभापलतले सलिलतको बैठकको अध्यिता गनेछ । सलिलतको 
सभापलतको ध्यानाकषयणका लालग सदस्यले हात उठाउन ु पनेछ । सभापलतले बोल्न चाहन े
सदस्यको नाि ििशः बोलाएपलछ वा इशारा गरेपलछ वणायनिुि अनसुार एक पटकिा 
एकजनाले िात्र बोल्न ुपनेछ । कुनै एक सदस्यले बोललरहेको सियिा बीचिै अको सदस्यले 
बोल्न, एकआपसिा कुरा गनय र कुनै पलन सञ्चारका सािन प्रयोग गरी कुरा गनय पाइनेछैन ।  

(२) सदस्यले सलिलतको बैठकिा बोल्दा सभापलतलाई सभबोिन गरेर िात्र बोल्नपुनेछ 
। सलिलतको छलफलको िििा कुनै सदस्यले बोलेको ववषयलाई अको सदस्यले सो कुरािा 
सहिती जनाउनेबाहेक सोही ववषय दोहोर् याउन पाउने छैन । सदस्यले बैठकिा आफ्ना कुरा 
र ववषयवस्त ुराख्दा स्शष्ट र ियायठदत भाषािा राख्न ुपदयछ र बोल्दा कसैलाई आिेप लगाउने, 
अस्शष्ट, अिील, अपिानजनक वा िानिदयन हनु े वा कुनै आपस्त्तजनक शब्द बोल्न ु हुँदैन । 
सदस्यले बोल्न पाउने, छलफलिा भाग ललन पाउन ेअलिकार र कतयव्यलाई बैठकको काििा 
बािा परु् याउने िनसायले दरुूपयोग गनय पाइनेछैन ।  

(३) बैठकका सहभालगले बैठक अवलिभर कुनै पलन सञ्चारका सािन तथा अन्य 
ववद्यतुीय उपकरण बैठकको ववषयसँग असभबस्न्ित काययिा प्रयोग गनय पाइनेछैन ।  
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(४) बैठकको छलफलको ववषयिा सलिलतको कुनै सदस्यको प्रत्यि वा अप्रत्यि 
स्वाथय गाँसीएको वा संलग्नता रहने भएिा त्यस्तो ववषय उपरको छलफलिा सभबस्न्ित 
सदस्य सहभागी हनु ुहुँदैन ।  

(५) सलिलतका सदस्यसँग भएका सलिलतको काययिेत्रसँग सभबस्न्ित सािग्रीहरु 
सलिलतका सदस्यहरु बीच आदानप्रदान गने व्यवस्था लिलाउन ुपनेछ ।  

(६) सलिलतको बैठक नसवकएसभि कुनै पलन सदस्यले बैठक कि छोड्न ुहुँदैन र 
बैठक किबाट बावहर जान ु परेिा सभापलतको अनिुलत ललनपुनेछ । सभापलतले बैठकलाई 
सभबोिन गरररहेको बेलािा कुनै पलन सदस्यले स्थान छोड्न ु हुँदैन । सभापलतले बोलेको 
कुरा ध्यानपूवयक सनुु्न पनेछ । बैठक सञ्चालनिा सलिलतका सबै सदस्यहरुले सभापलतलाई 
सहयोग गनुयपनेछ ।  

(७) सभापलतले बैठकलाई ियायठदत बनाउन सदस्यहरुलाई आव्हान गनेछ । कुनै 
सदस्यबाट सलिलतको बैठकिा अियायठदत व्यवहार भएिा सभापलतले लनजलाई बैठक किबाट 
बावहर जाने आदेश ठदन र ऐन बिोस्जिको अन्य कारबाहीका लालग सभा सिि लेस्ख 
पठाउन सक्नेछ ।  

(८) तोवकएको लिलत र सियिा गणपरुक सङ्ख्या नपगुी सलिलतको बैठक बस्न 
नसकेिा सो ठदनको बैठक स्थलगत गरी सभापलतले अको ठदन र सियिा बैठक बस्ने गरी 
तोक्न सक्नेछ । दोस्रो पटक पलन गणपरुक सङ्ख्या नपगुी बैठक बस्न नसके सभापलतले 
तेस्रो पटकका लालग बैठक बोलाउने छ । यस्तो बैठकिा सलिलतका सभापलत सवहत 
कस्भतिा एक सदस्य उपस्स्थत भएिा गणपरुक सङ्ख्या पगेुको िालननेछ ।  

(९) सलिलतको सदस्य कारणबस बैठकिा उपस्स्थत हनु नसक्ने भएिा सलिलतको 
सभापलत वा सस्चवलाई पूवयजानकारी गराउन ुपनेछ ।  

(१०) बैठक सञ्चालन सभबन्िी सभाले तोकेका अन्य कुराहरुको पालना गनुय 
सलिलतका सभापलत तथा सदस्यहरुको कतयव्य हनुेछ ।  

१५. सलिलतको लनणययः (१) सलिलतको बैठकका लनणययहरु सकेसभि सवयसभिलतबाट गराउन ुपनेछ 
। सवयसभिलतबाट लनणयय हनु नसकेिा बहिुतको आिारिा लनणयय गदाय ित बराबर भएिा 
सभापलतले लनणाययक ित ठदन सक्नेछ ।  
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  (२) सलिलतको बैठकको लनणयय सभापलतबाट प्रिास्णत हनुेछ ।  

(३) बैठकको प्रिास्णत लनणययको अलभलेख सस्चवले सरुस्ित र व्यवस्स्थत गरी 
राख्नपुनेछ ।  

(४) बैठकको लनणययअनसुार गाउँपाललका वा सो अन्तरगतका लनकायलाई राय, सझुाव 
र लनदेशन ठदँदा सभापलतले दस्तखत गरी पठाउन ुपनेछ ।  

१६. आचरण : बैठकिा उपस्स्थत सदस्यले देहायका आचरणको पालना गनुय पनेछः 

(क) ववशेष कारण परेकािा बाहेक सलिलतको बैठक नसवकएसभि कुनै पलन 
सदस्यले बैठक कि छोड्न ु हुँदैन । बैठक किबाट बावहर जान ु परेिा 
सभापलतको अनिुलत ललनपुनेछ । बैठक सञ्चालनिा सलिलतका सबै सदस्यले 
सभापलतलाई सहयोग गनुयपनेछ । 

(ख) सभापलतले बैठकलाई ियायठदत बनाउन सदस्यहरुलाई आवश्यक लनदेशन ठदन 
सक्नेछ । यस्तो लनदेशन पालना गनुय सदस्यहरुको कतयव्य हनुेछ ।  

(ग) बैठक सञ्चालन सभबन्िी सभाले तोकेका अन्य कुराको पालना गनुय सलिलतका 
सभापलत तथा सदस्यको कतयव्य हनुेछ । 

(घ) गाउँसभा र नगरसभाको काययसञ्चालन सभबन्ििा व्यवस्था गनय बनेको प्रदेश 
ऐन वा गाउँ सभाले गाउँ सभाका सलिलतहरुको बैठक सञ्चालन गदाय पालना 
गनुयपने छुटै्ट आचार संवहता तजुयिा गरी स्वीकृत गरेको अवस्थािा त्यस्तो 
आचार संवहताको पालना गनुय सभापलत र सदस्यको कतयब्य हनुेछ । 

१७. अलिकारी वा ववशषेज्ञको वैठकिा उपस्स्थलतः (१) सलिलतिा कुनै ववषयिाथी छलफल हुँदा सो 
ववषयको प्रकृलत हेरी काययपाललकाको सदस्यले सो ववषयिा स्पष्ट जानकारी ठदन गाउँपाललका 
वा सो अन्तरगतको अलिकारी वा ववशेषज्ञलाई सभापलतको अनिुलत ललई सलिलतिा ललएर जान 
सक्नेछ ।  

(२) सलिलतले आफ्नो बैठकिा गाउँपाललकाका पदालिकारी, कियचारी र ववषयववज्ञलाई 
आिन्त्रण गरी राय, परािशय ललन सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोस्जि आिस्न्त्रत अलिकारी वा ववशेषज्ञलाई वैठकिा आफ्नो 
िारणा राख्न सभापलतले यथोस्चत सिय उपलब्ि गराउन ुपनेछ ।  
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(४) सलिलतको बैठकिा उपस्स्थत आिस्न्त्रत अलिकारी वा ववषशेज्ञले आफ्नो िारणा 
तथ्यपूणय एवि ्स्शष्टतापूवयक राख्नपुनेछ ।  

(५) सभाका कुनै सदस्यले सलिलतको बैठकिा सहभागी भई छलफलिा भाग ललन 
चाहेिा  बैठक बस्ने ठदनभन्दा कभतीिा एक ठदन अगावै सभापलतलाई जानकारी ठदइ 
उपस्स्थत हनु सक्नेछ । 

तर त्यस्तो आिस्न्त्रत सदस्यलाई  ितदानको अलिकार हनु ेछैन । 

१८. सलिलतको प्रलतवेदनः  (१) सलिलतको प्रलतवेदन सभापलतले वा लनजको अनसु्स्थलतिा अध्यिले 
तोकेको सो सलिलतको अन्य कुनै सदस्यले सभाको बैठकिा पेश गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोस्जि प्रलतवेदन पेश गनय सभापलत वा सदस्यले चाहेिा 
प्रलतवेदनको सभबन्ििा संस्िप्त वक्तव्य ठदन सक्नेछ ।  

(३) सभाको बैठकिा पेश भएका प्रलतवेदनको कायायन्वयन काययपाललकाले गनुय पनेछ 
। 

 (४) सलिलतले आफ्नो वावषयक प्रलतवेदन कायायन्वयन भए नभएको अनगुिन एवि ्
िूल्याङ्कन गरी सोको प्रलतवेदन सभाको बैठकिा पेश गनय सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (४) बिोस्जिको अनगुिन एवि ्िूल्याङ्कन प्रलतवेदन र सभाको बैठकले 
सभुपेको ववषयका सभबन्ििा सलिलतले बैठकिा पेश गरेको प्रलतवेदनिाथी छलफल गररयोस ्
भनी सभबस्न्ित सलिलतको सभापलतले त्यस्तो प्रलतवेदन पेश भएको दईु ठदनलभत्र प्रस्तावको 
सूचना अध्यिलाई ठदन सक्नेछ ।  

(६) उपदफा (५) बिोस्जिको सूचना प्राप्त भएिा दईु ठदनपलछको कुनै बैठकिा 
छलफल गररयोस ्भनी प्रस्ताव पेश गनय अध्यिले सभबस्न्ित सलिलतका सभापलतलाई अनिुलत 
ठदनेछ ।  

(७) प्रस्ताव पेश गदाय सभबस्न्ित सलिलतको सभापलतले संस्िप्त वक्तव्य ठदन सक्नेछ । 
त्यसपलछ अध्यिले छलफलको लालग सिायावलि लनिायरण गनय सक्नेछ ।  

(८) छलफलिा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ काययपाललकाले तोकेको काययपाललकाको 
सदस्यले ठदएपलछ छलफल सिाप्त भएको िालननेछ ।  
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१९. उपसलिलत गठन : (१) सलिलतले आफ्नो कायय सवु्यवस्स्थत, लछटोछररतो र प्रभावकारी रुपिा 
सभपन्न गनय, कुनै ववषयिा परािशय ललन तथा आफ्नो िेत्रालिकार लभत्रको ववषयिा छानववन 
गनय काययिेत्र र सियावलि तोकी आवश्यकता अनसुार उपसलिलत गठन गनय सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोस्जिको उपसलिलतले लनिायररत सियिा सलिलत सिि प्रलतवेदन 
पेश गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोस्जि उपसलिलत गठनका लालग सदस्यहरुको नाि सवहतको 
प्रस्ताव सभापलतले बैठक सिि राख्नछे । 

(४) उपसलिलत गठन गदाय सभभव भएसभि सिावेशी प्रकृलतको र दलीय संरचना 
अनसुारको हनुपुनेछ ।  

(५) उपसलिलतको सभापलतलाई उपसलिलतको कायय सञ्चालन गदाय सलिलतको 
सभापलतलाई भए सरहको अलिकार हनुेछ ।   

(६) उपसलिलतले तोकेको सियाबलि लभत्र आफूलाई प्राप्त स्जभिेवारी बिोस्जिको कायय 
सभपन्न गरी सलिलत सिि आफ्नो प्रलतवेदन पेश गनेछ ।  

तर ववशेष कारणबश तोवकएको सियाबलि लभत्र कायय सभपन्न गनय नसकेिा कारण 
सवहत सलिलत सिि थप सिय िाग गनय सक्नेछ ।  

(७) यस काययववलििा अन्यत्र जनुसकै कुरा लेस्खएको भएता पलन उपसलिलतिा सहिलत 
भई आएका ववषयिा उक्त सलिलतका सदस्यले सोही ववषयिा पनुःसलिलतको छलफलिा 
सहभागी हनु बािा पने छैन । 

 

पररच्छेद छ  

ववववि 

२०. सलिलतको सस्चवालयः गाउँपाललकाको प्रशासन शाखा वा काययपाललकाले तोवकठदएको स्थानिा 
सलिलतको सस्चवालय रहनछे ।  
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२१. बजेट व्यवस्थाः सलिलतलाई बैठक सञ्चालन, अध्ययन, िूल्याङ्कन, अनगुिन र छानववन गनय 
आवश्यक पने बजेट गाउँसभाले ववलनयोजन गनुयपनेछ र ववलनयोजन बिोस्जिको रकि 
काययपाललकाले सलिलतलाई उपलब्ि गराउन ुपनेछ ।  

२२. सूचना तथा कागजात उपलब्ि गराउनपुने : सलिलतले िागेका प्रिाण, कागजात उपलब्ि 
गराउन ुगाउँ काययपाललका एवि ्सोको िातहत लनकायिा काययरत कियचारीको कतयव्य हनुेछ 
।  

२३. काययिते्रसँग सभबस्न्ित स्थलगत भ्रिण सभबन्िी व्यवस्था: सलिलतको लनणयय अनसुार सभापलत, 

सदस्यले सलिलतको काययिेत्रसँग सभबस्न्ित ववषयिा गाउँपाललकालभत्र वा बावहर अध्यिको 
स्वीकृलत ललई भ्रिण गनय सक्नेछ ।  

२४. काययताललकाको लनिायण तथा काययववलिको पालना : (१) सलिलतले आफ्नो कायय सियिै सभपन्न 
गनय काययताललका लनिायण गनय सक्नेछ र सो काययताललका पालना गनुय सबै सदस्यको कतयव्य 
हनुेछ ।  

(२) काययववलििा उस्ल्लस्खत व्यवस्थाको पालना गराउने सभबन्ििा सभापलतको लनणयय 
अस्न्ति हनुेछ ।  

२५. सलिलतको अलभलेख : (१) सलिलतले आफूले सभपादन गरेका कािको अलभलेख दरुुस्त राख्न ु
पनेछ ।   

(२)  सलिलतले आफनो काययिेत्र लभत्रको कुनै काि, कारवाहीको प्रकृलत र ववषयको 
गास्भभययतालाई दृवष्टगत गरी गोप्य राख्न ुपने अलभलेखहरु सावयजलनक गनुय हुँदैन ।  

(३) सलिलतिा भएको छलफल, लनणयय र कािकारवाहीसँग सभबस्न्ित अलभलेख सलिलत 
सस्चव िाफय त ्सस्चवालयले व्यवस्स्थत गरी राख्नछे । त्यस्तो लनणययको अलभलेख सभापलतको 
अनिुलत ववना सस्चवालय बावहर लैजान सवकने छैन । 

२६. व्याख्या र संशोिन: (१) यस काययववलिको व्याख्या गाउँ सभाले गनेछ ।  

(२) गाउँ सभाले सलिलतको यस काययववलििा आवश्यक संशोिन गनय सक्नेछ । 


