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सानीभेरी गाउँपालिका, 

लसम्ली,रुकुम(पलिम),कर्ाािी प्रदेश,नेपाि 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड: ५                     संख्या :२०                        लमलि: २०७८/१०/२६ 

भाग-२ 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेजिए 
बमोजिमको ऐन काययविधध , धनयमािली, मापदण्ड सियसाधारणको 
िानकारीको लाधग प्रकाशन गररएको। 

संम्बत ्२०७८ सालको काययविधध नं.१५ 

सानीभेरी  गाउँपाधलकाको विधायन सधमधत गठन तथा 
सञ्चालन काययविधध, २०७८ 

 

गाउँ सभाको धनयधमत काययमा सहयोग परु् याउन, सभामा दताय भएका 
विधयेकलाई दफािार छलफलका आधारमा पररपक्ि बनाई 
सभामा पेश गनय, बैठकको सवु्यिस्था कायम राख्न, सधमधतको गठन, 

काम-कारबाही र आफ्नो काययप्रणालीलाई व्यिजस्थत गनय 
बाञ्छनीय भएकोले,  प्रशासकीय काययविधध धनयधमत गने ऐन, २०७४ 
को दफा ४ ले ददएको अधधकार प्रयोग गरी काययपाधलकाले यो काययविधध 
स्िीकृत गरेको छ ।  
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पररच्छेद एक 

प्रारजम्भक 

१.  संजिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस काययविधधको नाम 
“सानीभेरी गाउँपाधलकाको “विधायन सधमधत (गठन तथा 
सञ्चालन) काययविधध, २०७८” रहेको छ । (२) यो 
काययविधध गाउँ काययपाधलकाले स्िीकृत गरी गाउँपाधलकाको 
स्थानीय रािपत्रमा प्रकाशन भएको धमधतदेजि प्रारम्भ हनेुछ 
। 

२.  पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस 
काययविधधमा,-  

(क) “अध्यि” भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलकाको अध्यि 
सम्झन ुपछय । 

(ि) “ऐन” प्रभन्नाले शासकीय काययविधध धनयधमत गने ऐन, 
२०७४ लाई सम्झन ुपछय । 

(ग) “उपसधमधत” भन्नाले दफा १९ बमोजिम गदठत 
उपसधमधत सम्झन ुपछय । 

(घ) “काययविधध” भन्नाले गाउँपाधलकाको विधायन सधमधत 
गठन तथा सञ्चालन काययविधध २०७८ सम्झन ुपछय 
। 

(ङ) “गाउँपाधलका” भन्नाले सानीभेरी गाउँपाधलका 
       सम्झन ुपछय ।  

(च) “बैठक” भन्नाले सधमधतको िैठक सम्झन ुपछय र सो 
शब्दले सधमधतले गठन गरेको उपसधमधतको 
बैठकलाई समेत िनाउँछ ।  

(छ) “सजचि” भन्नाले दफा ३ को उपदफा (५) बमोजिम 
विधायन सधमधतको सजचि भई काम गनय 
गाउँपाधलकाले तोकेको कमयचारी सम्झन ुपछय । 
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(ि) “सदस्य” भन्नाले विधायन सधमधतको सदस्य सम्झन ु
पछय र सो शब्दले सधमधतले गठन गरेको 
उपसधमधतको सदस्यलाई समेत िनाउँछ ।  

(झ) “काययपाधलका” भन्नाले गाउँ काययपाधलका सरकार 
लाई सम्झन ुपछय । 

(ञ) “सधमधत” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गदठत  

     विधायन सधमधत सम्झन ुपछय । 

(ट) “संयोिक” भन्नाले सधमधतको संयोिक सम्झन ुपछय 
र सो शब्दले सधमधतले गठन गरेको उपसधमधतको 
संयोिक समेतलाई िनाउँछ । 

 

पररच्छेद दईु 

सधमधतको गठन प्रकृया, काययिते्र र पदररक्त हनेु अिस्था 
३. सधमधतको गठनः (१) गाउँपाधलकालाई सभाप्रधत उत्तरदायी 

र ििाफदेही बनाउन, गाउँपाधलकाबाट भए गरेका काम 
कारबाहीको अनगुमन र मूल्याङ्कन गरी आिश्यक धनदेशन 
िा राय सल्लाह समेत ददनका लाधग ऐनको दफा ३८ 
बमोजिम अध्यिले बढीमा पाँच िना सदस्य रहने गरी 
विधायन सधमधत गठन गनेछ ।  

(२) सधमधतको संयोिक सदस्यहरुले आफुमध्येबाट 
छनौट गनेछन ्।    

 (३) सधमधतमा संयोिक तथा सदस्यहरूको 
मनोनयन गदाय सभामा प्रधतधनधधत्ि गने  रािनीधतक दलको 
सदस्य संख्या, मवहला, आददिासी-िनिाधत, मधेशी, थारु, 

दधलत, मजुिम, िस-आयय तथा अन्य समदुायको समानपुाधतक 
प्रधतधनधधत्िलाई ध्यान ददन ुपनेछ । 

(४) काययपाधलकाले तोकेको काययपाधलकाको कुनै 
सदस्य सधमधतमा उपजस्थत भई छलफलमा सहभागी हनु 
सक्नेछ । 
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तर, त्यस्तो सदस्यलाई मतदानको अधधकार हनेु छैन 
।  

(५) काययपाधलकाले गाउँपाधलकाको कानून शािा 
प्रमिु िा अन्य उपयकु्त अधधकृत कमयचारीलाई सधमधतको 
सजचिको काम गनय तोक्न सक्नेछ । 

४. सधमधतको काययिेत्रः विधायन सधमधतको काययिेत्र 
देहायबमोजिम हनेुछः  

  (क)  सभामा पेश भएका विधयेक उपर सधमधतमा 
हनेु छलफल,  

  (ि)  प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धी, 
  (ग) सामाजिक न्याय, र  

  (घ) स्थानीय काननु सम्बन्धी । 

५. सधमधतको कायायिधध : सधमधतको कायायिधध सभाको 
अिधधभर रहनेछ ।  

तर अध्यिले सधमतका सदस्यको अनभुि चाहना र 
धनिले सधमधतमा परु् याउन सक्ने योगदान समेतका आधारमा 
आिश्यकता अनसुार सदस्य हेरफेर गनय सक्नेछ ।  

६.  संयोिक र सदस्यको पद ररक्त हनेु अिस्था : सधमधतको 
संयोिक र सदस्यको पद देहायको कुनै अिस्थामा ररक्त 
हनेुछः  

(क)  धनि सभाको सदस्य नरहेमा,  

(ि)  धनिले आफ्नो पदबाट राजिनामा ददएमा,  

(ग)  धनिको मतृ्य ुभएमा, 
(घ) धनिले आफ्नो पदको जिम्मेिारी 

इमान्दाररताका साथ धनिायह गरेको छैन भनी 
सधमधतका सम्पूणय सदस्य सङ्खख्याको दईु–
धतहाई बहमुतले प्रस्ताि पाररत गरेमा, 
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(ङ) दफा ५ बमोजिम सदस्य हेरफेर भएको 
कारण पद ररक्त भएमा ।   

 

पररच्छेद तीन 

सधमधतको काम, कतयव्य र अधधकार 

७. सधमधतको काम, कतयव्य र अधधकार: (१) विधायन 
सधमधतको काम, कतयव्य र अधधकार देहाय बमोजिम हनेुछः 

(क)  सभाबाट सधमधतमा पठाईएका विधेयक उपर 
दफािार छलफल गरी सोसम्बन्धी प्रधतिेदन 
सभामा पेस गने, 

(ि)  सधमधतमा दफािार छलफलका लाधग 
सभाबाट प्राप्त भएका विधयेकलाई 
आिश्यकतानसुार  िडा तथा सम्बजन्धत 
विषयगत शािा, महाशािा, नागररक 
समािका प्रधतधनधध, लजित समूह र अन्य 
सरोकारिालाहरूबाट राय-सझुाि सङ्कलन 
गरी विधयेकमा आिश्यक पररमाियन गरी 
सोको प्रधतिेदन सवहत सभामा पेस गने, 

(ग) सभाबाट प्राप्त विधयेकमा सदस्यहरुले 
रािेको संशोधन प्रस्तािउपर सधमधतमा 
छलफल गरी विधयेकको अङ्ग बन्ने िा 
नबन्ने बारे धनणयय गने,  

(घ)  सभाद्वारा प्रत्यायोजित अधधकार अन्तगयत 
बनाइएका धनयम, काययविधध िा धनदेजशकाहरु 
संविधान तथा प्रचधलत ऐनसँग बाजझने गरी 
तिुयमा भए नभएको पनुरािलोकन गरी 
प्रधतिेदन सवहत सभामा पेस गने, 
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(ङ)  संविधानको अनसूुची—९ को विषयमा स्थानीय 
कानून धनमायण गदाय सङ्घीय तथा प्रदेश 
कानूनको प्रधतकूल नहनेु विषयमा सभालाई 
सहयोग गने,  

(च)  गाउँपाधलकाद्वारा प्रचधलत ऐन, धनयम, 

अदालतबाट प्रधतपाददत धसद्धान्त िा िारी 
भएको आदेश तथा नजिर अनरुूप नीधत तथा 
कानून तिुयमा भए नभएको विषयमा 
मूल्याङ्कन गरी काययपाधलकालाई आिश्यक 
धनदेशन ददने, 

(छ)  सभा िा काययपाधलकाद्वारा बन्ने कानून 
स्िच्छ, न्यायपूणय, तकय सङ्गत, व्यिहाररक र 
कायायन्ियन योग्य िनाउने विषयमा अध्ययन 
गरी काययपाधलका तथा सभालाई राय सल्लाह 
ददने, 

(ि)  कानून कायायन्ियनका लाधग आिश्यक पने 
िनशजक्त, आधथयक स्रोत तथा संस्थागत 
संरचना गाउँपाधलकामा उपलब्ध भए 
नभएको अध्ययन गरी प्रधतिेदन ददने, 

(झ)  गाउँपाधलकाको अधधकार िेत्रको विषयमा 
सङ्घीय संसद िा प्रदेश सभा तथा नेपाल 
सरकार िा प्रदेश सरकारले  आधारभतू 
कानून िा नमूना कानूनको व्यिस्था गरे 
नगरेको िोिविन गरी सभा िा 
काययपाधलकालाई िानकारी गराउने, 

(ञ)  नेपाल सरकारले स्थानीय तहको समेत 
काययिेत्र धभत्र पने विषयमा 
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अन्तरायवियस्तरमा िनाएको प्रधतबद्धता, सजन्ध 
तथा सम्झौताको बारेमा िोिविन गरी सभा 
र काययपाधलकालाई िानकारी गराउने, 

(ट)  विधेयकलाई पररमाजियत गरी सभामा प्रस्ततु 
गनुयअजघ आिश्यकता अनसुार विषय विज्ञको 
राय-सल्लाह धलने, 

(ठ) सधमधतको कामको धनधमत्त आिश्यक पने 
कुनै कागिात जझकाउने िा सम्बजन्धत 
व्यजक्त, िनप्रधतधनधध िा पदाधधकारीलाई 
उपजस्थत गराई िानकारी धलने, 

(ड) सधमधतको िावषयक प्रधतिेदन कायायन्ियन भए 
नभएको अनगुमन एिम ्मूल्याङ्कन गरी सोको 
प्रधतिेदन सभामा पेश गने । 

(ण)  स्थानीय कानून धनमायणसँग सम्बजन्धत सभाले 
तोकेका अन्य काम गने, गराउने । 

(२) सधमधतले आफुले सम्पादन गरेका कामको 
िावषयक प्रधतिेदन तयार गरी आय व्ययको िावषयक अनमुान 
पेश हनु ुअगािै गाउँ सभामा पेश गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोजिम िावषयक प्रधतिेदन तयार 
गदाय सधमधतले ददएका धनदेशन, राय, परामशय र सझुाि 
कायायन्ियन जस्थधत र प्रधतफल समेतको समीिा समािेश 
गनुय पनेछ । 

(४) सधमधतले धछमेकी गाउँपाधलका िा 
नगरपाधलकासँग आफुले गरेका काम कारबाही, कायय 
अनभुि र अनकुरणीय काययको िानकारी आदानप्रदान गनय 
सक्नेछ ।  
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(५) सधमधतले आफ्नो काययिेत्र अन्तगयतको 
जिम्मेिारी स-ुव्यिजस्थत ढङ्गले बहन गने सन्दभयमा 
अध्यिको स्िीकृधत धलई आिश्यक काययविधध, कायययोिना 
र काययताधलका बनाई लागू गनय सक्नेछ ।  

(६) सधमधतको कायय सम्पादनको धसलधसलामा 
सधमधतका सदस्यहरुले अध्यिको पूिय स्िीकृती धलई 
आिश्यक स्थानको अनगुमन भ्रमण गनय सक्नेछन ्। 

८. वििरण धलन सक्नेः (१) सधमधतले काययपाधलका िा सो 
अन्तगयतका धनकाय तथा कायायलयबाट सम्पादन भएका 
कामको प्रगधत वििरण माग गरी धलन सक्नेछ ।  

(२) यस दफा बमोजिम वििरण माग गदाय 
सम्बजन्धत सधमधतका संयोिकको धनदेशनमा सजचिले 
वििरणको वकधसम, ढाँचा र वििरण पेश गनुयपने समयधसमा 
समेत तोकीददन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिम माग गररएको वििरण 
उपलब्ध गराउन ुसम्बजन्धत धनकायको दावयत्ि हनेुछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोजिम माग गररएको 
वििरणको अध्ययन समेतबाट कुनै धनदेशन ददन आिश्यक 
देिेमा त्यस्तो धनदेशन कायायन्ियन गनुय पने मनाधसब 
समयािधध समेत उल्लेि गरी सधमधतले सम्बजन्धत 
धनकायलाई आिश्यक धनदेशन ददन सक्नेछ ।  

(५) काययपाधलका िा सो अन्तरगतका धनकालयले 
उपदफा (२) बमोजिम तोवकएको अिधधधभत्रमा वििरण 
उपलब्ध गराउने प्रयास नगरेमा सधमधतले सो सम्बन्धमा 
सभामा छलफल गने प्रस्ताि गनय सक्नेछ ।  
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पररच्छेद चार 

सधमधतका पदाधधकारीहरुको भधूमका 
९. संयोिकको काम, कतयव्य र अधधकारः सधमधतको 

संयोिकको काम, कतयव्य र अधधकार देहाय बमोजिम 
हनेुछः- 

(क)  सधमधतको बैठकको अध्यिता गने, 

(ि)  सधमधतको बैठकको धमधत र समय तोक्ने,  

(ग)  बैठकको सम्भावित काययसूची तय गने, 

(घ)  सधमधतको काययिेत्रसँग सम्बजन्धत अन्तर 
धनकायगत समन्िय गने, 

(ङ)  सदस्यहरुको जिम्मेिारी बाँडफाँट गने, 

(च)  सधमधतको धनणयय प्रमाजणत गने,  

(छ)  सधमधतले तोकेका अन्य कायय गने ।   

१०. सदस्यको काम, कतयव्य र अधधकारः सधमधतका सदस्यको 
काम, कतयव्य र अधधकार देहाय बमोजिम हनेुछः- 

(क)  सधमधतको बैठकमा उपजस्थत भै आफ्नो 
सझुाि र धारणा राख्न,े   

(ि)  आफुलाई तोवकएको काययजिम्मेिारी धनिायह 
गने, 

(ग)  सधमधतले तोकेका अन्य कायय गने । 

११. सजचिको काम, कतयव्य र अधधकारः सजचिको काम, कतयव्य 
र अधधकार देहाय बमोजिम हनेुछः- 

(क)   सधमधतको सजचि भई काम गने,   

(ि) संयोिकसँग समन्िय गरी बैठकको 
काययसूची तयार गने, प्रस्ताि तयार गने र 
सदस्यहरुलाई पत्राचार गने, 
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(ग)  सधमधतको काययिेत्रसँग सम्बजन्धत विषयमा 
आिश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क  सङ्कलन, 

वििषेण गरी सधमधतको बैठकमा पेश गने, 

(घ)   सधमधतको धनणयय कायायन्ियन गने गराउने, 

(ङ)   सधमधतले तोकेका अन्य कायय गने । 

 

पररच्छेद पाचँ  

बैठक व्यिस्थापन 

१२. सधमधतको बैठक: (१) सधमधतको बैठक प्रत्येक 
चौमाधसकमा पने गरी एक िषय भररमा कजम्तमा तीन पटक 
बस्नेछ ।   

(२) सधमधतको बैठक बस्ने धमधत, समय, स्थान र 
बैठकको काययसूची सवहतको सूचना बैठक बस्ने ददन भन्दा 
कजम्तमा तीन ददन अगािै संयोिकको धनदेशनमा सजचिले 
सिै सदस्यलाई धलजित िा विद्यतुीय माध्यमबाट पठाउन ु
पनेछ । 

(३) सधमधतको बैठकको अध्यिता संयोिकले िा 
धनिको अनपुजस्थधतमा सधमधतका सदस्यहरुले आफूमध्येबाट 
छानेको व्यजक्तले गनेछ । सदस्यहरुले छानेको व्यजक्तले 
संयोिकत्ि गरेकोमा सो कुराको िानकारी अध्यिलाई ददन ु
पनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोजिम सदस्यहरुले छानेको 
व्यजक्तले सधमधतको बैठकको अध्यिता गदाय धनिले 
सधमधतको संयोिकलाई भएको सबै अधधकार प्रयोग गनय 
सक्नेछ ।  



 

11  

(५) सधमधतको बैठक सभास्थल भन्दा बावहर बस्न ु
पने भएमा संयोिकले अध्यिको धलजित अनमुधत प्राप्त गनुय 
पनेछ ।  

(६) सधमधतका कजम्तमा दईु िना सदस्यले 
सधमधतको बैठक बोलाउन धलजित अनरुोध गरेमा 
संयोिकले पन्र ददनधभत्र बैठक बोलाउन ुपनेछ । 

(७) सधमधतको बैठक सम्बन्धी अन्य काययविधध 
सधमधत आफैले  तोक्न सक्नेछ ।  

१३. गणपरुक संख्याः (१) सधमधतमा तत्काल कायम रहेका 
सदस्य सङ्खख्याको कजम्तमा एकाउन्न प्रधतशत सदस्य 
उपजस्थत भएमा सधमधतको गणपरुक सङ्ख्या पगुेको 
माधननेछ ।  

(२) सधमधतको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपगुेमा 
सो सङ्ख्या नपगुेसम्म सधमधतको संयोिकले बैठकको कायय 
धनलम्बन गनय िा अको कुनै समय िा ददनसम्मको लाधग 
बैठक स्थाधगत गनय सक्नेछ ।  

(३) उदफा (२) बमोजिम सधमधतको बैठकमा 
गणपूरक सङ्ख्या नपगुी लगातार दईु पटक बैठक स्थधगत 
गनुय परेमा संयोिकले त्यसको िानकारी अध्यिलाई ददन ु
पनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोजिमको िानकारी प्राप्त 
भएपधछ काययव्यिस्था परामशय सधमधतको परामशय धलई 
अध्यिले समाधानको उजचत प्रयास गनुय पनेछ ।  

१४. बैठक सञ्चालन विधध: (१) संयोिकले सधमधतको बैठकको 
अध्यिता गनेछ । सधमधतको संयोिकको ध्यानाकषयणका 
लाधग सदस्यले हात उठाउन ुपनेछ । संयोिकले बोल्न 
चाहने सदस्यको नाम क्रमशः बोलाएपधछ िा इशारा 



 

12  

गरेपधछ िणायनकु्रम अनसुार एक पटकमा एकिनाले मात्र 
बोल्नपुनेछ । कुनै एक सदस्यले बोधलरहेको समयमा 
बीचमै अको सदस्यले बोल्न, एकआपसमा कुरा गनय र कुनै 
पधन सञ्चारका साधन प्रयोग गरी कुरा गनय पाइनेछैन ।  

(२) सदस्यले सधमधतको बैठकमा बोल्दा 
संयोिकलाई सम्बोधन गरेर मात्र बोल्नपुनेछ । सधमधतको 
छलफलको क्रममा कुनै सदस्यले बोलेको विषयलाई अको 
सदस्यले सो कुरामा सहमती िनाउनेबाहेक सोही विषय 
दोहोर् याउन पाउने छैन । सदस्यले बैठकमा आफ्ना कुरा 
र विषयिस्त ुराख्दा जशष्ट र मयायददत भाषामा राख्न ुपदयछ 
। बोल्दा कसैलाई आिेप लगाउने, अजशष्ट, अिील, 

अपमानिनक िा मानमदयन हनेु िा कुनै आपजत्तिनक शब्द 
बोल्न ुहुँदैन । सदस्यले बोल्न पाउने, छलफलमा भाग धलन 
पाउने अधधकार र कतयव्यलाई बैठकको काममा बाधा 
परु् याउने मनसायले दरुूपयोग गनय पाइने छैन ।  

(३) बैठकका सहभाधगले बैठक अिधधभर कुनै पधन 
सञ्चारका साधन तथा अन्य विद्यतुीय उपकरण बैठकको 
विषयसँग असम्बजन्धत काययमा प्रयोग गनय पाइनेछैन ।  

(४) बैठकको छलफलको विषयमा सधमधतको कुनै 
सदस्यको प्रत्यि िा अप्रत्यि स्िाथय गाँसीएको िा संलग्नता 
रहने भएमा त्यस्तो विषय उपरको छलफलमा सम्बजन्धत 
सदस्य सहभागी हनु ुहुँदैन ।  

(५) सधमधतका सदस्यसँग भएका सधमधतको 
काययिेत्रसँग सम्बजन्धत सामग्रीहरु सधमधतका सदस्यहरु 
बीच आदानप्रदान गने व्यिस्था धमलाउन ुपनेछ ।  

(६) सधमधतको बैठक नसवकएसम्म कुनै पधन 
सदस्यले बैठक कि छोड्न ुहुँदैन र बैठक किबाट बावहर 
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िान ुपरेमा संयोिकको अनमुधत धलनपुनेछ । संयोिकले 
बैठकलाई सम्बोधन गरररहेको बेलामा कुनै पधन सदस्यले 
स्थान छोड्न ुहुँदैन । संयोिकले बोलेको कुरा ध्यानपूियक 
सनु्नु पनेछ । बैठक सञ्चालनमा सधमधतका सबै सदस्यहरुले 
संयोिकलाई सहयोग गनुयपनेछ ।  

(७) संयोिकले बैठकलाई मयायददत बनाउन 
सदस्यहरुलाई आव्हान गनेछ । कुनै सदस्यबाट सधमधतको 
बैठकमा अमयायददत व्यिहार भएमा संयोिकले धनिलाई 
बैठक किबाट बावहर िाने आदेश ददन र ऐन बमोजिमको  
अन्य कारबाहीका लाधग सभा समि लेजि पठाउन सक्नेछ 
।  

 (८) सधमधतको बैठक बस्न तोवकएको धमधत र 
समयमा गणपरुक सङ्ख्या नपगुी सधमधतको बैठक बस्न 
नसकेमा सो ददनको बैठक स्थधगत गरी संयोिकले अको 
ददन र समयमा बैठक बस्ने गरी तोक्न सक्नेछ । दोस्रो 
पटक पधन गणपरुक सङ्ख्या नपगुी बैठक बस्न नसके 
संयोिकले तेस्रो पटकका लाधग बैठक बोलाउने छन ्। 
यस्तो बैठकमा सधमधतका संयोिक सवहत कजम्तमा एक 
सदस्य उपजस्थत भएमा गणपरुक सङ्ख्या पगुेको माधननेछ 
।  

(९) सधमधतको सदस्य कारणबस बैठकमा उपजस्थत 
हनु नसक्ने भएमा सधमधतको संयोिक िा सजचिलाई 
पूियिानकारी गराउन ुपनेछ ।  

(१०) बैठक सञ्चालन सम्बन्धी सभाले तोकेका 
अन्य कुराहरुको पालना गनुय सधमधतका संयोिक तथा 
सदस्यहरुको कतयव्य हनेुछ ।  
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१५. सधमधतको धनणययः (१) सधमधतको बैठकका धनणययहरु 
सकेसम्म सियसम्मधतबाट गराउन ुपनेछ । सियसम्मधतबाट 
धनणयय हनु नसकेमा बहमुतको आधारमा धनणयय गदाय मत 
बराबर भएमा संयोिकले धनणाययक मत ददन सक्नेछ ।  

  (२) सधमधतको बैठकको धनणयय संयोिकबाट 
प्रमाजणत हनेुछ ।  

(३) बैठकको प्रमाजणत धनणययको अधभलेि सजचिले 
सरुजित र व्यिजस्थत गरी राख्न ुपनेछ ।  

(४) बैठकको धनणययअनसुार गाउँपाधलका िा सो 
अन्तरगतका धनकायलाई राय, सझुाि र धनदेशन ददँदा 
संयोिकले दस्तित गरी पठाउन ुपनेछ ।  

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

(क) विशेष कारण परेकामा बाहेक सधमधतको 
बैठक नसवकएसम्म कुनै पधन सदस्यले 
बैठक कि छोड्न ुहुँदैन । बैठक किबाट 
बावहर िान ु परेमा संयोिकको अनमुधत 
धलनपुनेछ । बैठक सञ्चालनमा सधमधतका 
सबै सदस्यले संयोिकलाई सहयोग गनुयपनेछ 
। 

(ि) संयोिकले बैठकलाई मयायददत बनाउन 
सदस्यहरुलाई आिश्यक धनदेशन ददन 
सक्नेछ । यस्तो धनदेशन पालना गनुय 
सदस्यहरुको कतयव्य हनेुछ ।  

(ग) बैठक सञ्चालन सम्बन्धी सभाले तोकेका 
अन्य कुराहरुको पालना गनुय सधमधतका 
संयोिक तथा सदस्यको कतयव्य हनेुछ । 
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(घ) गाउँसभाको काययसञ्चालन सम्बन्धमा 
व्यिस्था गनय बनेको प्रदेशको ऐन िा गाउँ 
सभाले गाउँ सभाका सधमधतहरुको बैठक 
सञ्चालन गदाय पालना गनुयपने छुटै्ट आचार 
संवहता तिुयमा गरी स्िीकृत गरेको अिस्थामा 
त्यस्तो आचार संवहताको पालना गनुय 
संयोिक र सदस्यको कतयब्य हनेुछ । 

१७. सम्बजन्धत अधधकारी िा विशेषज्ञको प्रिेशः (१) सधमधतमा 
कुनै विषयमाथी छलफल हुँदा सो विषयको प्रकृधत हेरी 
काययपाधलकाको सदस्यले सो विषयमा स्पष्ट िानकारी ददन 
गाउँपाधलका िा सो अन्तरगतको अधधकारी िा विशेषज्ञलाई 
संयोिकको अनमुधत धलई सधमधतमा धलएर िान सक्नेछ ।  

(२) सधमधतले आफ्नो बैठकमा गाउँपाधलकाका 
पदाधधकारी, कमयचारी र विषयविज्ञलाई आमन्त्रण गरी राय, 

परामशय धलन सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोजिम आमजन्त्रत अधधकारी िा 
विशेषज्ञलाई िैठकमा आफ्नो धारणा राख्न संयोिकले 
यथोजचत समय उपलब्ध गराउन ुपनेछ ।  

(४) सधमधतको बैठकमा उपजस्थत आमजन्त्रत 
अधधकारी िा विषेशज्ञले आफ्नो धारणा तथ्यपूणय एिम ्
जशष्टतापूियक राख्नपुनेछ ।  

(५) सभाका कुनै सदस्यले सधमधतको बैठकमा 
सहभागी भई छलफलमा भाग धलन चाहेमा  बैठक बस्ने 
ददनभन्दा कम्तीमा एक ददन अगािै संयोिकलाई िानकारी 
ददइ उपजस्थत हनु सक्नेछ । तर त्यस्तो आमजन्त्रत 
सदस्यलाई  मतदानको अधधकार हनेु छैन । 



 

16  

१८. सधमधतको प्रधतिेदनः  (१) सधमधतको प्रधतिेदन संयोिकले 
िा धनिको अनजुस्थधतमा अध्यिले तोकेको सो सधमधतको 
अन्य कुनै सदस्यले सभाको बैठकमा पेश गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रधतिेदन पेश गनय 
संयोिक िा सदस्यले चाहेमा प्रधतिेदनको सम्बन्धमा संजिप्त 
िक्तव्य ददन सक्नेछ ।  

  (३) सभाको बैठकमा पेश भएका प्रधतिेदनको 
कायायन्ियन काययपाधलकाले गनुय पनेछ । 

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

(५) उपदफा (४) बमोजिमको अनगुमन एिम ्
मूल्याङ्कन प्रधतिेदन र सभाको बैठकले समु्पेको विषयका 
सम्बन्धमा सधमधतले बैठकमा पेश गरेको प्रधतिेदनमाथी 
छलफल गररयोस ् भनी सम्बजन्धत सधमधतको संयोिकले 
त्यस्तो प्रधतिेदन पेश भएको दईु ददनधभत्र प्रस्तािको सूचना 
अध्यिलाई ददन सक्नेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोजिमको सूचना प्राप्त भएमा 
दईु ददनपधछको कुनै बैठकमा छलफल गररयोस ् भनी 
प्रस्ताि पेश गनय अध्यिले सम्बजन्धत सधमधतका 
संयोिकलाई अनमुधत ददनेछ ।  

(७) प्रस्ताि पेश गदाय सम्बजन्धत सधमधतको 
संयोिकले संजिप्त िक्तव्य ददन सक्नेछ । त्यसपधछ 
अध्यिले छलफलको लाधग समायािधध धनधायरण गनय 
सक्नेछ ।  
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(८) छलफलमा उठेका प्रश्नको ििाफ 
काययपाधलकाले तोकेको काययपाधलकाको सदस्यले ददएपधछ 
छलफल समाप्त भएको माधननेछ ।  

१९. उपसधमधत गठन : (१) सधमधतले आफ्नो कायय सवु्यिजस्थत, 

धछटोछररतो र प्रभािकारी रुपमा सम्पन्न गनय, कुनै विषयमा 
परामशय धलन तथा आफ्नो िेत्राधधकार धभत्रको विषयमा 
छानविन गनय काययिेत्र र समयािधध तोकी आिश्यकता 
अनसुार उपसधमधत गठन गनय सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिमको उपसधमधतले 
धनधायररत समयमा सधमधत समि प्रधतिेदन पेश गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोजिम उपसधमधत गठनका 
लाधग सदस्यहरुको नाम सवहतको प्रस्ताि संयोिकले बैठक 
समि राख्नछे । 

(४) उपसधमधत गठन गदाय सम्भि भएसम्म समािेशी 
प्रकृधतको र दलीय संरचना अनसुारको हनुपुनेछ । 
उपसधमधतमा आिश्यकतानसुार विशेषज्ञ सदस्यहरुलाई 
आमन्त्रण गनय सवकनेछ ।  

(५) उपसधमधतको संयोिकलाई उपसधमधतको कायय 
सञ्चालन गदाय लेिा सधमधतको संयोिकलाई भए सरहको 
अधधकार हनेुछ ।   

(६) उपसधमधतले तोकेको समयाबधध धभत्र आफूलाई 
प्राप्त जिम्मेिारी बमोजिमको कायय सम्पन्न गरी सधमधत समि 
आफ्नो प्रधतिेदन पेश गनेछ ।  

तर विशेष कारणबश तोवकएको समयाबधध धभत्र 
कायय सम्पन्न गनय नसकेमा कारण सवहत सधमधत समि थप 
समय माग गनय सक्नेछ ।  
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(७) यस काययविधधमा अन्यत्र िनुसकै कुरा 
लेजिएको भएता पधन उपसधमधतमा सहमधत भई आएका 
विषयमा उक्त सधमधतका सदस्यले सोही विषयमा 
पनुःसधमधतको छलफलमा सहभागी हनु बाधा पने छैन । 

 

पररच्छेद छ  

विविध 

२०. सधमधतको सजचिालयः गाउँपाधलकाको काननु शािा िा 
काययपाधलकाले तोवकददएको स्थानमा सधमधतको सजचिालय 
रहनेछ ।  

२१. बिेट व्यिस्थाः सधमधतलाई बैठक सञ्चालन, अध्ययन, 

मूल्याङ्कन, अनगुमन र छानविन गनय आिश्यक पने बिेट 
गाउँसभाले विधनयोिन गनुयपनेछ र विधनयोिन बमोजिमको 
रकम गाउँ काययपाधलकाले सधमधतलाई उपलब्ध गराउन ु
पनेछ ।  

२२. सूचना तथा कागिात उपलब्ध गराउनपुने: सधमधतले 
मागेका प्रमाण, कागिात उपलब्ध गराउन ु गाउँ 
काययपाधलका एिम ् सोको मातहत धनकायमा काययरत 
कमयचारीको कतयव्य हनेुछ ।  

२३. काययिते्रसँग सम्बजन्धत स्थलगत भ्रमण सम्बन्धी व्यिस्था: 
सधमधतको धनणयय अनसुार संयोिक, सदस्य िा उपसधमधतले 
सधमधतको काययिेत्रसँग सम्बजन्धत विषयमा गाउँपाधलकाधभत्र 
िा बावहर अध्यिको स्िीकृधत धलई भ्रमण गनय सक्नेछ ।  

२४. काययताधलकाको धनमायण तथा काययविधधको पालना: (१) 
सधमधतले आफ्नो कायय समयमै सम्पन्न गनय काययताधलका 
धनमायण गनय सक्नेछ र सो काययताधलकाको पालना गनुय सबै 
सदस्यहरुको कतयव्य हनेुछ ।  
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(२) काययविधधमा उजल्लजित व्यिस्थाको पालना 
गराउने सम्बन्धमा संयोिकको धनणयय अजन्तम हनेुछ ।  

२५. सधमधतको अधभलेि: (१) सधमधतले आफूले सम्पादन गरेका 
कामको अधभलेि दरुुस्त राख्न ुपनेछ ।   

(२)  सधमधतले आफनो काययिेत्र धभत्रको कुनै काम, 

कारिाहीकोेे प्रकृधत र विषयको गाजम्भययतालाई दृवष्टगत 
गरी गोप्य राख्न ुपने अधभलेिहरु साियिधनक गनुय हुँदैन ।  

(३) सधमधतमा भएको छलफल, धनणयय र 
कामकारिाहीसँग सम्बजन्धत अधभलेि सधमधत सजचि माफय त ्
सजचिालयले व्यिजस्थत गरी राख्नछे । त्यस्तो धनणययको 
अधभलेि संयोिकको अनमुधत विना सजचिालय बावहर 
लैिान सवकने छैन । 

२६. व्याख्या र संशोधन: (१) यस काययविधधको व्याख्या गाउँ 
कायायपाधलकाले गनेछ ।  

(२) गाउँ कायायपाधलकाले यस काययविधधमा 
आिश्यक  संशोधन िा हेरफेर गनय सक्नेछ ।  
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