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भाग–१  

िंगला गाउँपाबलका 

 

मंगला गाउँपाललका सशुासन सलमलि गठन िथा सञ्चालन काययविलि ऐन 
२०७८ 

गाउँपाललकाले प्रदान गने विकास लनमायण र सेिाप्रबाहलाई समािेशी, सहभालगिामूलक, गणुस्िरीय 

एबम ्पररणाममखुी बनाई सशुासन कायम गने सन्दभयमा विकास िथा सशुासन सलमलिको गठन 
िथा सञ्चालनद्वारा सभाको भलूमकालाई व्यिस्स्थि र प्रभािकारी बनाउन लालग आिश्यक कानूनी 
व्यिस्था गनय बाञ्छनीय भएकोले, गण्डकी प्रदेशको स्थानीय िहको सभा सञ्चालन (काययविलि) 
ऐन, २०७५ को दफा ३५ बमोस्जम मंगला गाउँ सभाले यो काययविलि बनाई लाग ुगरेको छ । 

पररच्छेद एक  

प्रारस्भभक 

१. संस्िप्त नाम र प्रारभभः (१) यस काययविलिको नाम मंगला गाउँपाललका “सशुासन सलमलि 
गठन िथा सञ्चालन काययविलि ऐन, २०७८” रहेको छ ।  
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(२) यो काययविलि गाउँ सभाले स्िीकृि गरी गाउँपाललकाको स्थानीय राजपत्रमा 
प्रकाशन भएको लमलिदेस्ख लागू हनुेछ । 

२. पररभाषाः विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययविलिमा,- 

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

(ख) “ऐन” भन्नाले गण्डकी प्रदेशको स्थानीय िहको सभा सञ्चालन (काययविलि) 
ऐन, २०७५ को दफा ३५ बमोस्जम मंगला गाउँ सभाले यो काययविलि 
बनाई लागू गरेको छ । सभझन ुपछय ।  

(ग) “उपसलमलि” भन्नाले दफा १९ बमोस्जम गठठि उपसलमलि सभझन ुपछय । 

(घ) “काययविलि” भन्नाले गाउँपाललकाको सशुासन सलमलि (गठन िथा सञ्चालन) 
काययविलि २०७८ सभझन ुपछय । 

(ङ) “गाउँपाललका” भन्नाले मंगला गाउँपाललका सभझन ुपछय ।  

(च)  “प्रदेश” भन्नाले गण्डकी प्रदेश भझन ुपछय । 

(छ) “बैठक” भन्नाले सलमलिको िैठक सभझन ु पछय र सो शब्दले सलमलिले 
गठन गरेको उपसलमलिको बैठकलाई समेि जनाउँछ । 

(छ) “सस्चि” भन्नाले दफा ३ को उपदफा (५) बमोस्जम विकास िथा सशुासन 
सलमलिको सस्चि भई काम गनय गाउँपाललकाले िोकेको कमयचारी सभझन ु
पछय । 

(ज) “सदस्य” भन्नाले विकास िथा सशुासन सलमलिको सदस्य सभझन ु पछय र 
सो शब्दले सलमलिले गठन गरेको उपसलमलिको सदस्यलाई समेि जनाउँछ 
।  

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

(ञ) “सलमलि” भन्नाले दफा ३ बमोस्जम गठठि सशुासन सलमलिसभझन ुपछय । 

(ट) “संयोजक” सलमलिको संयोजक सभझन ुपछय र सो शब्दले सलमलिले गठन 
गरेको उपसलमलिको संयोजक समेिलाई जनाउँछ । 
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पररच्छेद दईु  

सलमलिको गठन प्रकृया, काययिते्र र पदररक्त हनुे अिस्था 

३. सलमलिको गठन : (१) गाउँपाललकालाई सभाप्रलि उत्तरदायी र जिाफदेही बनाउन, 

गाउँपाललकाबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनगुमन र मूल्याङ्कन गरी आिश्यक 
लनदेशन िा राय सल्लाह समेि ठदनका लालग ऐनको दफा ४७ बमोस्जम अध्यिले बढीमा 
िीन जना सदस्य रहने गरी सशुासन सलमलिगठन गनेछ ।  

(२) सलमलिको संयोजक अध्यिले िोके बमोस्जम हनुेछ ।   

(३) सलमलिमा संयोजक िथा सदस्यहरूको मनोनयन गदाय सभामा प्रलिलनलित्ि गने 
राजनीलिक दलको सदस्य संख्या, मवहला, आठदिासी-जनजालि, मिेशी, थारु, दललि, मसु्िम, 

खस–आयय िथा अन्य समदुायको समानपुालिक प्रलिलनलित्िलाई ध्यान ठदन ुपनेछ । 

(४) काययपाललकाले िोकेको काययपाललकाको कुनै सदस्य सलमलिमा उपस्स्थि भई 
छलफलमा सहभागी हनु सक्नेछ । 

िर, त्यस्िो सदस्यलाई मिदानको अलिकार हनुे छैन ।  

(५) काययपाललकाले गाउँपाललकाको प्रशासन शाखा प्रमखु िा अन्य उपयकु्त 
अलिकृि कमयचारीलाई सलमलिको सस्चिको काम गनय िोक्न सक्नेछ । 

४. सलमलिको काययिते्रः विकास िथा सशुासन सलमलिको काययिेत्र देहायबमोस्जम हनुेछः  

(क)  स्थानीय िहको भौलिक पूिायिार विकास लनमायण िथा सशुासन सभबन्िी 
विषय, र  

  (ख)  विकास लनमायण काययमा रहेका समस्या समािानको विषय । 

५. सलमलिको कायायिलि : सलमलिको कायायिलि सभाको अिलिभर रहनेछ ।  

िर अध्यिले सलमिका सदस्यको अनभुि चाहना र लनजले सलमलिमा परु् याउन 
सक्ने योगदान समेिका आिारमा आिश्यकिा अनसुार सदस्य हेरफेर गनय सक्नेछ ।  

६. संयोजक र सदस्यको पद ररक्त हनुे अिस्था : सलमलिको संयोजक र सदस्यको पद देहायको 
कुनै अिस्थामा ररक्त हनुेछ :  

(क)  लनज सभाको सदस्य नरहेमा,  

(ख)  लनजले आफ्नो पदबाट रास्जनामा ठदएमा,  
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(ग)  लनजको मतृ्य ुभएमा, 

(घ) लनजले आफ्नो पदको स्जभमेिारी इमान्दाररिासाथ लनिायह गरेको छैन भनी 
सलमलिका सभपूणय सदस्य सङ्खख्याको दईु–लिहाई बहमुिले प्रस्िाि पाररि 
गरेमा, 

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

 

पररच्छेद िीन  

सलमलिको काम, कियव्य र अलिकार 

७. सलमलिको काम, कियव्य र अलिकार: (१) विकास िथा सशुासन सलमलिको काम, कियव्य र 
अलिकार देहाय बमोस्जम हनुेछः 

(क) गाउँपाललकाका शाखा र अन्िगयिका लनकायको सेिा प्रिाह, कानूनको 
पररपालना, काययविलिको प्रयोग आठद वियाकलापको समग्र मूल्याङ्कन गरी 
गाउँपाललकामा सशुासन कायम गनय, सेिामा प्रभािकाररिा बढाउन र 
समािेशी विकासका लालग काययपाललकालाई आिश्यक सल्लाह, सझुाि 
एिम ्लनदेशन ठदने,  

(ख) सङ्घीय िथा प्रदेश सरकारका सशुासन िथा विकाससँग सभबस्न्िि 
कानून, नीलि, लनदेशन, मापदण्ड र शियहरुको पालना र प्रलिफलको वििषेण 
गरी काययपाललकालाई आिश्यक लनदेशन ठदने,  

(ग) गाउँपाललका र यस अन्िगयिका लनकायको भौलिक पूिायिार, यािायाि, िथा 
सशुासन सभबन्िी नीलि िथा काययिम, स्रोि पररचालन, व्यिस्थापन र अरु 
यस्िै वियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सभबस्न्िि लनकायलाई आिश्यक 
लनदेशन ठदने र समसु्चि वटप्पणी, लसफाररस र लनदेशन सवहिको िावषयक 
प्रलििेदन सभामा पेश गने, 

(घ) नागररक िडापत्रको कायायन्ियन अिस्थाको मूल्याङ्कन गरी 
कायायपाललकालाई सझुाि ठदने, 

(ङ) गाउँपाललका िथा जनप्रलिलनलिले स्थानीय सरकारको िफय बाट नागररक 
समि गरेका घोषणा, प्रलिबद्धिा र आश्वासनहरुको कायायन्ियन स्स्थलिको 
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मूल्याङ्कन गरी गाउँपाललकालाई आिश्यक लनदेशन ठदने र सभामा प्रलििेदन 
पेश गने, 

(च) गाउँपाललकाद्वारा भए गरेका काम कारिाहीिारे अनगुमन िथा मूल्याङ्कन 
गरी काययपाललका िथा अन्िगयिका लनकायलाई आिश्यक लनदेशन ठदने र 
सभामा प्रलििेदन पेश गने, 

(छ) गाउँपाललकाद्वारा समय समयमा गठन हनुे छानविन सलमलिद्वारा प्रस्ििु 
सशुासन र विकाससँग सभबस्न्िि प्रलििेदन कायायन्ियनको अनगुमन गरी 
सभबस्न्िि लनकायलाई आिश्यक लनदेशन ठदन,े 

(ज) गाउँपाललकाबाट भए, गरेका काययमा सामास्जक जिाफदेवहिाको विलि र 
प्रवियाको पालना र लाभग्राहीबाट प्राप्त सझुाि कायायन्ियनको अिस्था िारे 
अध्ययन गरी सभबस्न्िि लनकायलाई आिश्यक लनदेशन र सभामा 
प्रलििेदन पेश गने,  

(झ) गाउँपाललका र यस अन्िगयिका लनकायबाट भएका िथा हनुे सेिा र 
विकासका काययको यथाथय सूचना र जानकारी समयमै, उपयकु्त माध्यम 
िथा संयन्त्रमाफय ि साियजलनकीकरण एिम ्सभप्रषेण भए नभएको मूल्याङ्कन 
गरी काययपाललकालाई आिश्यक सल्लाह, सझुाि एि लनदेशन ठदने, 

(ञ) गाउँपाललकाको भौलिक पूिायिार, यािायाि, विकास लनमायणमा रहेका समस्या 
समािानको विषय िथा समग्र शासकीय वियाकलाप, सेिा प्रिाह, सेिाको 
गणुस्िर, दीगोपना, लागि र सेिा शलु्कका िारेमा अध्ययन, वििषेण र 
मूल्याङ्कन गरी गणुात्मक सिुार गनय िथा सेिा प्रिाहलाई सूचना प्रविलिमैत्री 
बनाउनका लालग िैकस्ल्पक आयाम िारे काययपाललकालाई राय सझुाि 
प्रदान गने,  

(ट) गाउँपाललका र यस अन्िगयिका लनकायबाट सञ्चालन हनुे योजना िथा 
काययिममा सशुासन, िािािरण, जलिाय ु पररिियन अनकूुलन, विपद 
व्यिस्थापन, िालमैत्री, लैंलगक िथा सामास्जक समािेशीकरण जस्िा 
अन्िरसभबस्न्िि विषयहरुमा ध्यान पगेु–नपगेुको लेखाजोखा गरी 
काययपाललकालाई आिश्यक सल्लाह, सझुाि एिम ्लनदेशन ठदन,े 

(ठ) गाउँपाललका िेत्रका टोल विकास संस्था, उपभोक्ता सलमलि, सहकारी संस्था, 
गैर सरकारी संंस्था लगायिका संघसंस्थाहरुको सशुासनको अिस्था 
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मूल्याङ्कन गरी सिुारका लालग काययपाललकालाई आिश्यक सल्लाह, सझुाि 
एिम ्लनदेशन ठदन े

(ड) गाउँपाललका िथा अन्िगयिका लनकायबाट लछटो, छररिो र प्रभािकारी सेिा 
प्रिाह गनय र सेिा ललनका लालग अनकूल िािािरण भए नभएको मूल्याङ्कन 
गरी काययपाललकालाई आिश्यक सल्लाह, सझुाि एिम ्लनदेशन ठदन,े  

(ढ) प्राकृलिक प्रकोप िथा माहामारीजन्य अिस्थाहरुमा समेि सरुिाका 
मापदण्ड अपनाई सेिा प्रिाह गनय काययपाललकालाई आिश्यक राय, सझुाि 
ठदने,  

(ण) सामास्जक रुपमा हानीकारक िथा लैविकिामा आिाररि वहंसामा शनु्य 
सहनशीलिाको नीलिलाई समेटी गाउँपाललका र अन्िगयिका लनकायका 
पदालिकारी िथा कमयचारीहरुको आचार संवहिा िजुयमा र पालनको 
अिलोकन गरी गाउँ सभामा प्रलििेदन पेश गने, 

(ि) गाउँपाललका र िडा कायायलयहरुले प्रिाह गने सेिा, लसफाररस आठदमा प्राप्त 
गनुासो, उजरुी र सञ्चार माध्यमले उठाएका सिालहरुको सभबस्न्िि 
पिबाट भएको सभबोिनको अिस्था िारे अध्ययन गरी सिुारका लालग 
काययपाललकालाई आिश्यक सझुाि िथा लनदेशन ठदने, 

(थ) गाउँपाललकामा सञ्चाललि योजना िथा काययिमबाट लस्िि िगयलाई 
िास्िविक लाभ पगेु नपगेुको िारे बैठक िथा समीिामा यथेष्ट ध्यान ठदए 
नठदएको वििषेण गरी आिश्यक लनदेशन ठदने, साथै विपन्न समदुाय लस्िि 
सेिा, गररिी न्यूनीकरण, आय आजयन, सन्िलुलि विकास र वपछलडएको 
िेत्रको विकासको अध्ययन िथा मूल्याङ्कन गरी सिुारका लालग 
काययपाललकालाई आिश्यक सझुाब ठदने,  

(द) गाउँपाललकामा विकास योजना िथा काययिमहरु सञ्चालन गदाय कुन ै
समस्या लसजयना भएमा सोको समािानका लालग काययपाललकालाई राय 
सझुाि ठदने,  

(ि) भौलिक पूिायिारका योजनाहरु सञ्चालन गदाय िािािरणीय पिलाई उस्चि 
ध्यान ठदए नठदएको र कानून अनसुार िािािरणीय अध्ययन, मूल्याङ्कन गरे 
नगरेको र स्िीकृि िािािरणीय अध्ययन प्रलििेदनको कायायन्ियन 
अिस्थाको अध्ययन गरी काययपाललकालाई लनदेशन ठदने, 
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(न) गाउँपाललका िेत्रमा सञ्चाललि यािायाि सेिाको गणुस्िर, पहुँच र सहज 
उपलब्ििा जस्िा विषयमा अध्ययन गरी सलुभ र सहज यािायाि सञ्चालन 
िथा विस्िारका लालग काययपाललकालाई आिश्यक लनदेशन ठदने, 

(प) गाउँपाललका र िडा कायायलयबीच कामको िाँडफाँड, अलिकार प्रत्यायोजन 
िथा प्रत्यायोस्जि अलिकारको प्रयोग र िडा कायायलय व्यिस्थापनको 
अिस्था अध्ययन गरी काययपाललकालाई आिश्यक लनदेशन ठदन े

(फ) गाउँपाललकाको शाखा, महाशाखा िथा एकाई र काययरि कमयचारीको 
काययविबरण र काययसभपादन मूल्याङ्कन प्रणालीको अध्ययन गरी सिुारका 
लालग काययपाललकालाई आिश्यक सझुाि िथा लनदेशन ठदन े

(ब) गाउँपाललकामा ठदगो विकासका लक्ष्यहरु कायायन्ियन अिस्थाको मूल्याङ्कन 
गरी काययपाललकालाई आिश्यक सझुाब र लनदेशन ठदने,  

(भ)  सशुासन िथा विकाससँग सभबस्न्िि सभाले िोकेका अन्य काम      
गने, गराउने । 

(२) सलमलिले आफुले सभपादन गरेका कामको िावषयक प्रलििेदन ियार गरी आय     

    व्ययको िावषयक अनमुान पेश हनु ुअगािै गाउँ सभामा पेश गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोस्जम िावषयक प्रलििेदन ियार गदाय सलमलिले ठदएका 
लनदेशन, राय, परामशय र सझुाि कायायन्ियन स्स्थलि र प्रलिफल समेिको समीिा समािेश 
गनुय पनेछ । 

(४) सलमलिले लछमेकी गाउँपाललका िा नगरपाललकासँग आफुले गरेका काम 
कारबाही, कायय अनभुि र अनकुरणीय काययको जानकारी आदानप्रदान गनय सक्नेछ ।  

(५) सलमलिले आफ्नो काययिेत्र अन्िगयिको स्जभमेिारी स–ुव्यिस्स्थि ढिले बहन 
गने सन्दभयमा अध्यिको स्िीकृलि ललई आिश्यक काययविलि, कायययोजना र काययिाललका 
बनाई लागू गनय सक्नेछ ।  

(६) सलमलिको कायय सभपादनको लसललसलामा सलमलिका सदस्यहरुले अध्यिको 
पूिय स्िीकृिी ललई आिश्यक स्थानको अनगुमन भ्रमण गनय सक्नेछन ्। 

८. वििरण ललन सक्नेः (१) सलमलिले काययपाललका िा सो अन्िगयिका लनकायबाट सभपादन 
भएका कामको प्रगलि वििरण माग गरी ललन सक्नेछ ।  
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(२) यस दफा बमोस्जम वििरण माग गदाय सभबस्न्िि सलमलिका संयोजकको 
लनदेशनमा सस्चिले वििरणको वकलसम, ढाँचा र वििरण पेश गनुयपने समयलसमा समेि 
िोकीठदन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोस्जम माग गररएको वििरण उपलब्ि गराउन ुसभबस्न्िि 
लनकायको दावयत्ि हनुेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोस्जम माग गररएको वििरणको अध्ययन समेिबाट कुन ै
लनदेशन ठदन आिश्यक देखेमा  त्यस्िो लनदेशन कायायन्ियन गनुय पने मनालसब समयािलि 
समेि उल्लेख गरी सलमलिले सभबस्न्िि लनकायलाई आिश्यक लनदेशन ठदन सक्नेछ ।  

(५) काययपाललका िा सो अन्िरगिका लनकालयले उपदफा (२) बमोस्जम 
िोवकएको अिलिलभत्र वििरण उपलब्ि गराउने प्रयास नगरेमा सलमलिले सो सभबन्िमा 
सभामा छलफल गने प्रस्िाि गनय सक्नेछ ।  

 

पररच्छेद चार  

सलमलिका पदालिकारीहरुको भलूमका 

९. संयोजकको काम, कियव्य र अलिकारः सलमलिको संयोजकको काम, कियव्य र अलिकार देहाय 
बमोस्जम हनुेछः–  

(क)  सलमलिको बैठकको अध्यििा गने, 

(ख)  सलमलिको बैठकको लमलि र समय िोक्ने,  

(ग)  बैठकको सभभाविि काययसूची िय गने, 

(घ)  सलमलिको काययिेत्रसँग सभबस्न्िि अन्िर लनकायगि समन्िय गने, 

(ङ)  सदस्यहरुको स्जभमेिारी बाँडफाँट गने, 

(च)  सलमलिको लनणयय प्रमास्णि गने,  

(छ)  सलमलिले िोकेका अन्य कायय गने ।   

१०. सदस्यको काम, कियव्य र अलिकारः सलमलिका सदस्यको काम, कियव्य र अलिकार देहाय 
बमोस्जम हनुेछः– 

(क)  सलमलिको बैठकमा उपस्स्थि भै आफ्नो सझुाि र िारणा राख्न,े   
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(ख)  आफुलाई िोवकएको काययस्जभमेिारी लनिायह गने, 

(ग)  सलमलिले िोकेका अन्य कायय गने । 

११. सस्चिको काम, कियव्य र अलिकारः सलमिको सस्चिको काम, कियव्य र अलिकार देहाय 
बमोस्जम हनुेछः– 

(क) सलमलिको सस्चि भई काम गने,   

(ख) संयोजकसँग समन्िय गरी बैठकको काययसूची ियार गने, प्रस्िाि ियार गने र  

सदस्यहरुलाई पत्राचार गने, 

(ग) सलमलिको काययिेत्रसँग सभबस्न्िि विषयमा आिश्यक सूचना िथा िथ्याङ्क 

सङ्कलन, वििषेण गरी सलमलिको बैठकमा पेश गने, 

(घ) सलमलिको लनणयय कायायन्ियन गने गराउने, 

(ङ) सलमलिले िोकेका अन्य कायय गने । 

 

पररच्छेद पाचँ  

बैठक व्यिस्थापन 

१२. सलमलिको बैठक : (१) सलमलिको बैठक प्रत्येक चौमालसकमा पने गरी एक िषय भररमा 
कस्भिमा िीन पटक बस्नछे ।   

(२) सलमलिको बैठक बस्ने लमलि, समय, स्थान र बैठकको काययसूची सवहिको 
सूचना बैठक बस्ने ठदन भन्दा कस्भिमा िीन ठदन अगािै संयोजकको लनदेशनमा सस्चिले 
सिै सदस्यलाई ललस्खि िा विद्यिुीय माध्यमबाट पठाउन ुपनेछ । 

(३) सलमलिको बैठकको अध्यििा संयोजकले िा लनजको अनपुस्स्थलिमा सलमलिका 
सदस्यहरुले आफूमध्येबाट छानेको व्यस्क्तले गनेछ । सदस्यहरुले छानेको व्यस्क्तले 
संयोजकत्ि गरेकोमा सो कुराको जानकारी अध्यिलाई ठदन ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोस्जम सदस्यहरुले छानेको व्यस्क्तले सलमलिको बैठकको 
अध्यििा गदाय लनजले सलमलिको संयोजकलाई भएको सबै अलिकार प्रयोग गनय सक्नेछ ।  
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(५) सलमलिको बैठक सभास्थल भन्दा बावहर बस्न ु पने भएमा संयोजकले 
अध्यिको ललस्खि अनमुलि प्राप्त गनुय पनेछ ।  

(६) सलमलिका कस्भिमा दईु जना सदस्यले सलमलिको बैठक बोलाउन ललस्खि 
अनरुोि गरेमा संयोजकले पन्र ठदनलभत्र बैठक बोलाउन ुपनेछ । 

(७) सलमलिको बैठक सभबन्िी अन्य काययविलि सलमलि आफैले िोक्न सक्नेछ ।  

१३. गणपरुक संख्याः (१) सलमलिमा ित्काल कायम रहेका सदस्य सङ्खख्याको कस्भिमा एकाउन्न 
प्रलिशि सदस्य उपस्स्थि भएमा सलमलिको गणपरुक सङ्ख्या पगेुको मालननेछ ।  

(२) सलमलिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपगेुमा सो सङ्ख्या नपगेुसभम 
सलमलिको संयोजकले बैंठकको कायय लनलभबन गनय िा अको कुनै समय िा ठदनसभमको 
लालग बैठक स्थालगि गनय सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोस्जम सलमलिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपगुी लगािार 
दईु पटक बैठक स्थलगि गनुय परेमा संयोजकले त्यसको जानकारी अध्यिलाई ठदन ुपनेछ 
।  

(४) उपदफा (३) बमोस्जमको जानकारी प्राप्त भएपलछ काययव्यिस्था परामशय 
सलमलिको परामशय ललई अध्यिले समािानको उस्चि प्रायास गनुय पनेछ ।  

१४. बैठक सञ्चालन विलि: (१) संयोजकले सलमलिको बैठकको अध्यििा गनेछ । सलमलिको 
संयोजकको ध्यानाकषयणका लालग सदस्यले हाि उठाउन ुपनेछ । संयोजकले बोल्न चाहने 
सदस्यको नाम िमशः बोलाएपलछ िा इशारा गरेपलछ िणायनिुम अनसुार एक पटकमा 
एकजनाले मात्र बोल्न ु पनेछ । कुन ै एक सदस्यले बोललरहेको समयमा बीचमै अको 
सदस्यले बोल्न, एकआपसमा कुरा गनय र कुनै पलन सञ्चारका सािन प्रयोग गरी कुरा गनय 
पाइनेछैन ।  

(२) सदस्यले सलमलिको बैठकमा बोल्दा संयोजकलाई सभबोिन गरेर मात्र 
बोल्नपुनेछ । सलमलिको छलफलको िममा कुनै सदस्यले बोलेको विषयलाई अको 
सदस्यले सो कुरामा सहमिी जनाउनेबाहेक सोही विषय दोहोर् याउन पाउने छैन । 
सदस्यले बैठकमा आफ्ना कुरा र विषयिस्ि ुराख्दा स्शष्ट र मयायठदि भाषामा राख्न ुपदयछ र 
बोल्दा कसैलाई आिेप लगाउने, अस्शष्ट, अिील, अपमानजनक िा मानमदयन हनुे िा कुन ै
आपस्त्तजनक शब्द बोल्न ु हुँदैन । सदस्यले बोल्न पाउने, छलफलमा भाग ललन पाउन े
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अलिकार र कियव्यलाई बैठकको काममा बािा परु् याउन े मनसायले दरुूपयोग गनय 
पाइनेछैन ।  

(३) बैठकका सहभालगले बैठक अिलिभर कुनै पलन सञ्चारका सािन िथा अन्य 
विद्यिुीय उपकरण बैठकको विषयसँग असभबस्न्िि काययमा प्रयोग गनय पाइनेछैन ।  

(४) बैठकको छलफलको विषयमा सलमलिको कुनै सदस्यको प्रत्यि िा अप्रत्यि 
स्िाथय गाँसीएको िा संलग्निा रहने भएमा त्यस्िो विषय उपरको छलफलमा सभबस्न्िि 
सदस्य सहभागी हनु ुहुँदैन ।  

(५) सलमलिका सदस्यसँग भएका सलमलिको काययिेत्रसँग सभबस्न्िि सामग्रीहरु 
सलमलिका सदस्यहरु बीच आदानप्रदान गने व्यिस्था लमलाउन ुपनेछ ।  

(६) सलमलिको बैठक नसवकएसभम कुन ैपलन सदस्यले बैठक कि छोड्न ुहुँदैन र 
बैठक किबाट बावहर जान ु परेमा संयोजकको अनमुलि ललनपुनेछ । संयोजकले 
बैठकलाई सभबोिन गरररहेको बेलामा कुनै पलन सदस्यले स्थान छोड्न ु हुँदैन । 
संयोजकले बोलेको कुरा ध्यानपूियक सनुु्न पनेछ । बैठक सञ्चालनमा सलमलिका सबै 
सदस्यहरुले संयोजकलाई सहयोग गनुयपनेछ ।  

(७) संयोजकले बैठकलाई मयायठदि बनाउन सदस्यहरुलाई आव्हान गनेछ । कुनै 
सदस्यबाट सलमलिको बैठकमा अमयायठदि व्यिहार भएमा संयोजकले लनजलाई बैठक 
किबाट बावहर जाने आदेश ठदन र ऐन बमोस्जमको अन्य कारबाहीका लालग सभा समि 
लेस्ख पठाउन सक्नेछ ।  

(८) िोवकएको लमलि र समयमा गणपरुक सङ्ख्या नपगुी सलमलिको बैठक बस्न 
नसकेमा सो ठदनको बैठक स्थलगि गरी संयोजकले अको ठदन र समयमा बैठक बस्न े
गरी िोक्न सक्नेछ । दोस्रो पटक पलन गणपरुक सङ्ख्या नपगुी बैठक बस्न नसके 
संयोजकले िेस्रो पटकका लालग बैठक बोलाउने छ । यस्िो बैठकमा सलमलिका संयोजक 
सवहि कस्भिमा एक सदस्य उपस्स्थि भएमा गणपरुक सङ्ख्या पगेुको मालननछे ।  

(९) सलमलिको सदस्य कारणबस बैठकमा उपस्स्थि हनु नसक्ने भएमा सलमलिको 
संयोजक िा सस्चिलाई पूियजानकारी गराउन ुपनेछ ।  

(१०) बैठक सञ्चालन सभबन्िी सभाले िोकेका अन्य कुराहरुको पालना गनुय 
सलमलिका संयोजक िथा सदस्यहरुको कियव्य हनुेछ ।  
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१५. सलमलिको लनणययः (१) सलमलिको बैठकका लनणययहरु सकेसभम सियसभमलिबाट गराउन ु
पनेछ । सियसभमलिबाट लनणयय हनु नसकेमा बहमुिको आिारमा लनणयय गदाय मि बराबर 
भएमा संयोजकले लनणाययक मि ठदन सक्नेछ ।  

  (२) सलमलिको बैठकको लनणयय संयोजकबाट प्रमास्णि हनुेछ ।  

(३) बैठकको प्रमास्णि लनणययको अलभलेख सस्चिले सरुस्िि र व्यिस्स्थि गरी 
राख्नपुनेछ ।  

(४) बैठकको लनणययअनसुार गाउँपाललका िा सो अन्िरगिका लनकायलाई राय, 

सझुाि र लनदेशन ठदँदा संयोजकले दस्िखि गरी पठाउन ुपनेछ ।  

१६. आचरण: बैठकमा उपस्स्थि सदस्यले देहायका आचरणको पालना गनुय पनेछः 

(क) विशेष कारण परेकामा बाहेक सलमलिको बैठक नसवकएसभम कुन ै पलन 
सदस्यले बैठक कि छोड्न ुहुँदैन । बैठक किबाट बावहर जान ुपरेमा 
संयोजकको अनमुलि ललनपुनेछ । बैठक सञ्चालनमा सलमलिका सबै 
सदस्यले संयोजकलाई सहयोग गनुयपनेछ । 

(ख) संयोजकले बैठकलाई मयायठदि बनाउन सदस्यहरुलाई आिश्यक लनदेशन 
ठदन सक्नेछ । यस्िो लनदेशन पालना गनुय सदस्यहरुको कियव्य हनुेछ ।  

(ग) बैठक सञ्चालन सभबन्िी सभाले िोकेका अन्य कुराको पालना गनुय 
सलमलिका संयोजक िथा सदस्यको कियव्य हनुेछ । 

(घ) गाउँसभा र नगरसभाको काययसञ्चालन सभबन्िमा व्यिस्था गनय बनेको 
प्रदेश ऐन िा गाउँ सभाले गाउँ सभाका सलमलिहरुको बैठक सञ्चालन गदाय 
पालना गनुयपने छुटै्ट आचार संवहिा िजुयमा गरी स्िीकृि गरेको अिस्थामा 
त्यस्िो आचार संवहिाको पालना गनुय संयोजक र सदस्यको कियब्य हनुेछ 
। 

१७. अलिकारी िा विशेषज्ञको िैठकमा उपस्स्थलिः (१) सलमलिमा कुनै विषयमाथी छलफल हुँदा 
सो विषयको प्रकृलि हेरी काययपाललकाको सदस्यले सो विषयमा स्पष्ट जानकारी ठदन 
गाउँपाललका िा सो अन्िरगिको अलिकारी िा विशेषज्ञलाई संयोजकको अनमुलि ललई 
सलमलिमा ललएर जान सक्नेछ ।  

(२) सलमलिले आफ्नो बैठकमा गाउँपाललकाका पदालिकारी, कमयचारी र 
विषयविज्ञलाई आमन्त्रण गरी राय, परामशय ललन सक्नछे ।  
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(३) उपदफा (२) बमोस्जम आमस्न्त्रि अलिकारी िा विशेषज्ञलाई िैठकमा आफ्नो 
िारणा राख्न संयोजकले यथोस्चि समय उपलब्ि गराउन ुपनेछ ।  

(४) सलमलिको बैठकमा उपस्स्थि आमस्न्त्रि अलिकारी िा विषेशज्ञले आफ्नो 
िारणा िथ्यपूणय एिम ्स्शष्टिापूियक राख्नपुनेछ ।  

(५) सभाका कुनै सदस्यले सलमलिको बैठकमा सहभागी भई छलफलमा भाग ललन 
चाहेमा  बैठक बस्ने ठदनभन्दा कभिीमा एक ठदन अगािै संयोजकलाई जानकारी ठदइ 
उपस्स्थि हनु सक्नेछ । 

िर त्यस्िो आमस्न्त्रि सदस्यलाई  मिदानको अलिकार हनु ेछैन । 

१८. सलमलिको प्रलििेदनः  (१) सलमलिको प्रलििेदन संयोजकले िा लनजको अनसु्स्थलिमा अध्यिले 
िोकेको सो सलमलिको अन्य कुनै सदस्यले सभाको बैठकमा पेश गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम प्रलििेदन पेश गनय संयोजक िा सदस्यले चाहेमा 
प्रलििेदनको सभबन्िमा संस्िप्त िक्तव्य ठदन सक्नेछ ।  

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

 (४) सलमलिले आफ्नो िावषयक प्रलििेदन कायायन्ियन भए नभएको अनगुमन एिम ्
मूल्याङ्कन गरी सोको प्रलििेदन सभाको बैठकमा पेश गनय सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोस्जमको अनगुमन एिम ् मूल्याङ्कन प्रलििेदन र सभाको 
बैठकले सभुपेको विषयका सभबन्िमा सलमलिले बैठकमा पेश गरेको प्रलििेदनमाथी 
छलफल गररयोस ्भनी सभबस्न्िि सलमलिको संयोजकले त्यस्िो प्रलििेदन पेश भएको दईु 
ठदनलभत्र प्रस्िािको सूचना अध्यिलाई ठदन सक्नेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोस्जमको सूचना प्राप्त भएमा दईु ठदनपलछको कुनै बैठकमा 
छलफल गररयोस ् भनी प्रस्िाि पेश गनय अध्यिले सभबस्न्िि सलमलिका संयोजकलाई 
अनमुलि ठदनेछ ।  

(७) प्रस्िाि पेश गदाय सभबस्न्िि सलमलिको संयोजकले संस्िप्त िक्तव्य ठदन 
सक्नेछ । त्यसपलछ अध्यिले छलफलको लालग समायािलि लनिायरण गनय सक्नेछ ।  

(८) छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जिाफ काययपाललकाले िोकेको काययपाललकाको 
सदस्यले ठदएपलछ छलफल समाप्त भएको मालननेछ ।  
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१९. उपसलमलि गठन : (१) सलमलिले आफ्नो कायय सवु्यिस्स्थि, लछटोछररिो र प्रभािकारी रुपमा 
सभपन्न गनय, कुनै विषयमा परामशय ललन िथा आफ्नो िेत्रालिकार लभत्रको विषयमा छानविन 
गनय काययिेत्र र समयािलि िोकी आिश्यकिा अनसुार उपसलमलि गठन गनय सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोस्जमको उपसलमलिले लनिायररि समयमा सलमलि समि 
प्रलििेदन पेश गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोस्जम उपसलमलि गठनका लालग सदस्यहरुको नाम सवहिको 
प्रस्िाि संयोजकले बैठक समि राख्नछे । 

(४) उपसलमलि गठन गदाय सभभि भएसभम समािेशी प्रकृलिको र दलीय संरचना 
अनसुारको हनुपुनेछ ।  

(५) उपसलमलिको संयोजकलाई उपसलमलिको कायय सञ्चालन गदाय सलमलिको 
संयोजकलाई भए सरहको अलिकार हनुेछ ।   

(६) उपसलमलिले िोकेको समयाबलि लभत्र आफूलाई प्राप्त स्जभमेिारी बमोस्जमको 
कायय सभपन्न गरी सलमलि समि आफ्नो प्रलििेदन पशे गनेछ ।  

िर विशेष कारणबश िोवकएको समयाबलि लभत्र कायय सभपन्न गनय नसकेमा कारण 
सवहि सलमलि समि थप समय माग गनय सक्नेछ ।  

(७) यस काययविलिमा अन्यत्र जनुसकै कुरा लेस्खएको भएिा पलन उपसलमलिमा 
सहमलि भई आएका विषयमा उक्त सलमलिका सदस्यले सोही विषयमा पनुःसलमलिको 
छलफलमा सहभागी हनु बािा पने छैन । 

 

पररच्छेद छ  

विविि 

२०. सलमलिको सस्चिालयः गाउँपाललकाको प्रशासन शाखा िा काययपाललकाले िोवकठदएको 
स्थानमा सलमलिको सस्चिालय रहनेछ ।  

२१. बजेट व्यिस्थाः सलमलिलाई बैठक सञ्चालन, अध्ययन, मूल्याङ्कन, अनगुमन र छानविन गनय 
आिश्यक पने बजेट गाउँसभाले विलनयोजन गनुयपनेछ र विलनयोजन बमोस्जमको रकम 
काययपाललकाले सलमलिलाई उपलब्ि गराउन ुपनेछ ।  
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२२. सूचना िथा कागजाि उपलब्ि गराउनपुने : सलमलिले मागेका प्रमाण, कागजाि उपलब्ि 
गराउन ु गाउँ काययपाललका एिम ् सोको मािहि लनकायमा काययरि कमयचारीको कियव्य 
हनुेछ ।  

२३. काययिते्रसँग सभबस्न्िि स्थलगि भ्रमण सभबन्िी व्यिस्था: सलमलिको लनणयय अनसुार 
संयोजक, सदस्यले सलमलिको काययिेत्रसँग सभबस्न्िि विषयमा गाउँपाललकालभत्र िा बावहर 
अध्यिको स्िीकृलि ललई भ्रमण गनय सक्नेछ ।  

२४. काययिाललकाको लनमायण िथा काययविलिको पालना : (१) सलमलिले आफ्नो कायय समयमै 
सभपन्न गनय काययिाललका लनमायण गनय सक्नेछ र सो काययिाललका पालना गनुय सबै 
सदस्यको कियव्य हनुेछ ।  

(२) काययविलिमा उस्ल्लस्खि व्यिस्थाको पालना गराउने सभबन्िमा संयोजकको 
लनणयय अस्न्िम हनुेछ ।  

२५. सलमलिको अलभलेख : (१) सलमलिले आफूले सभपादन गरेका कामको अलभलेख दरुुस्ि 
राख्न ुपनेछ ।   

(२) सलमलिले आफनो काययिेत्र लभत्रको कुनै काम, कारिाहीको प्रकृलि र विषयको 
गास्भभययिालाई दृवष्टगि गरी गोप्य राख्न ुपने अलभलेखहरु साियजलनक गनुय हुँदैन ।  

(३) सलमलिमा भएको छलफल, लनणयय र कामकारिाहीसँग सभबस्न्िि अलभलेख 
सलमलि सस्चि माफय ि ्सस्चिालयले व्यिस्स्थि गरी राख्नछे । त्यस्िो लनणययको अलभलेख 
संयोजकको अनमुलि विना सस्चिालय बावहर लैजान सवकने छैन । 

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

(२) गाउँ सभाले सलमलिको यस काययविलिमा आिश्यक संशोिन गनय सक्नेछ । 

 

  आज्ञाले  

  मनोहर ढुिाना 
प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि 


