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स्वामीकार्तिक खापर  गाउँपार्िकाको र्वधायन सर्मर्त (गठन तथा सञ्चािन) कायिर्वर्ध, २०७९ 

 

प्रस्तावना: 

गाउँ सभाको र्नयर्मत कायिमा सहयोग परु् याउन, सभामा दताि भएका र्वधयेकिाई दफावार छिफिका आधारमा पररपक्व बनाई सभामा पेश गनि, 

बैठकको सवु्यवस्था कायम राख्न, सर्मर्तको गठन, काम–कारबाही र आफ्नो कायिप्रणािीिाई व्यवर्स्थत गनि बाञ्छनीय भएकोिे,  

सदुरूपर्िम प्रदशेको गाउँ सभा र नगर सभा (कायिसञ्चािन) ऐन, २०७५ को दफा ९७ बमोर्िम स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िकाको 

गाउँ सभािे यो कायिर्वर्ध बनाएको छ । 

 

परिच्छेद एक  

प्रािम्भिक 

१.  समं्िप्त नाम ि प्रािभि: (१) यस कायिर्वर्धको नाम “स्वामीकार्तिक खापर  गाउँपार्िकाको र्वधायन सर्मर्त (गठन तथा सञ्चािन) 

कायिर्वर्ध, २०७९” रहकेो छ ।  



 

 

(२) यो कायिर्वर्ध गाउँ सभािे स्वीकृत गरी गाउँपार्िकाको स्थानीय रािपत्रमा प्रकाशन भएको र्मर्तदरे्ख प्रारम्भ हुनेछ । 

२.  परििाषा : र्वषय वा प्रसङ्गिे अको अथि निागेमा यस कायिर्वर्धमा,-  

(क) “अध्यक्ष” भन्नािे गाउँसभाको अध्यक्ष सम्झन ुपछि । 

(ख) “ऐन” भन्नािे सदुरुपर्िम प्रदशे सभािे िारी गरेको गाउँ सभा र नगर सभा (कायिसञ्चािन) ऐन, २०७५  सम्झनु पछि ।  

(ग) “उपसर्मर्त” भन्नािे दफा १९ बमोर्िम गर्ठत उपसर्मर्त सम्झन ुपछि । 

(घ) “कायिर्वर्ध” भन्नािे गाउँपार्िकाको सशुासन तथा र्वकास सर्मर्त (गठन तथा सञ्चािन) कायिर्वर्ध २०७८ सम्झन ुपछि 

। 

(ङ) “गाउँपार्िका” भन्नािे स्वामीकार्तिक खापर  गाउँपार्िका सम्झन ुपछि ।  

(च)  “प्रदशे” भन्नािे सदुरूपर्िम प्रदशे सम्झन ुपछि । 

(छ) “बैठक” भन्नािे सर्मर्तको वैठक सम्झन ुपछि र सो शब्दिे सर्मर्तिे गठन गरेको उपसर्मर्तको बैठकिाई समेत िनाउँछ ।  

(ि) “सर्चव” भन्नािे दफा ३ को उपदफा (५) बमोर्िम र्वधायन सर्मर्तको सर्चव भई काम गनि गाउँपार्िकािे तोकेको 

कमिचारी सम्झन ुपछि । 

(झ) “सदस्य” भन्नािे र्वधायन सर्मर्तको सदस्य सम्झन ुपछि र सो शब्दिे सर्मर्तिे गठन गरेको उपसर्मर्तको सदस्यिाई समेत 

िनाउँछ ।  

(ञ) “सभा” भन्नािे गाउँपार्िकाको गाउँ सभा सम्झन ुपछि । 

(ट) “सर्मर्त” भन्नािे दफा ३ बमोर्िम गर्ठत र्वधायन सर्मर्त सम्झन ुपछि । 

(ठ) “संयोिक” भन्नािे सर्मर्तको संयोिक सम्झन ुपछि र सो शब्दिे सर्मर्तिे गठन गरेको उपसर्मर्तको संयोिक समेतिाई 

िनाउँछ । 

 

परिच्छेद दुई 

सम्मम्िको गठन प्रकृया, काययिेत्र ि पदरिक्त हुने अवस्था 

३. सम्मम्िको गठनः (१) गाउँपार्िकािाई सभाप्रर्त उत्तरदायी र िवाफदहेी बनाउन, गाउँपार्िकाबाट भए गरेका काम कारबाहीको 

अनगुमन र मलू्याङ्कन गरी आवश्यक र्नदशेन वा राय सल्िाह समेत र्दनका िार्ग ऐनको दफा ७२ बमोर्िम अध्यक्षिे बढीमा पाँच 

िना सदस्य रहने गरी र्वधायन सर्मर्त गठन गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोर्िमका सदस्यहरु मध्येबाट सम्भव भए सविसम्मर्त र सम्भव नभए बहुमतिे सर्मर्तको संयोिकको 

छनौट गनुि पनेछ ।  

(३) सर्मर्तमा संयोिक तथा सदस्यहरूको मनोनयन गदाि सभामा प्रर्तर्नर्धत्व गने  रािनीर्तक दिको सदस्य संख्या, 

मर्हिा, आर्दवासी-िनिार्त, मधेशी, थारु, दर्ित, मरु्िम, खस–आयि तथा अन्य समदुायको समानुपार्तक प्रर्तर्नर्धत्विाई ध्यान 

र्दन ुपनेछ । 

(४) कायिपार्िकािे तोकेको कायिपार्िकाको कुनै सदस्य सर्मर्तमा उपर्स्थत भई छिफिमा सहभागी हुन सक्नेछ । 



 

 

तर, त्यस्तो सदस्यिाई मतदानको अर्धकार हुने छैन ।  

(५) कायिपार्िकािे गाउँपार्िकाको काननू शाखा प्रमखु वा अन्य उपयुक्त अर्धकृत कमिचारीिाई सर्मर्तको सर्चवको 

काम गनि तोक्न सक्नेछ । 

४. सम्मम्िको काययिेत्रः र्वधायन सर्मर्तको कायिक्षेत्र दहेायबमोर्िम हुनेछः  

  (क)  सभामा पेश भएका र्वधयेक उपर सर्मर्तमा हुने छिफि,  

  (ख)  प्रत्यायोर्ित र्वधायन सम्बन्धी, 

  (ग) सामार्िक न्याय, र  

  (घ) स्थानीय काननु सम्बन्धी । 

५. सम्मम्िको कायायवम्ि : सर्मर्तको कायािवर्ध सभाको अवर्धभर रहनेछ ।  

तर अध्यक्षिे सर्मतका सदस्यको अनभुव चाहना र र्नििे सर्मर्तमा परु् याउन सक्ने योगदान समेतका आधारमा 

आवश्यकता अनसुार सदस्य हरेफेर गनि सक्नेछ ।  

६.  सयंोजक ि सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था : सर्मर्तको संयोिक र सदस्यको पद दहेायको कुनै अवस्थामा ररक्त हुनेछः  

(क)  र्नि सभाको सदस्य नरहमेा,  

(ख)  र्नििे आफ्नो पदबाट रार्िनामा र्दएमा,  

(ग)  र्निको मतृ्य ुभएमा, 

(घ) र्नििे आफ्नो पदको र्िम्मेवारी इमान्दाररताका साथ र्नवािह गरेको छैन भनी सर्मर्तका सम्पणूि सदस्य 

सङ्ख्याको दईु–र्तहाई बहुमतिे प्रस्ताव पाररत गरेमा, 

(ङ) दफा ५ बमोर्िम सदस्य हरेफेर भएको कारण पद ररक्त भएमा ।   

 

परिच्छेद िीन 

सम्मम्िको काम, कियव्य ि अम्िकाि 

७. सम्मम्िको काम, कियव्य ि अम्िकाि: (१) र्वधायन सर्मर्तको काम, कतिव्य र अर्धकार दहेाय बमोर्िम हुनेछः 

(क)  सभाबाट सर्मर्तमा पठाईएका र्वधेयक उपर दफावार छिफि गरी सोसम्बन्धी प्रर्तवेदन सभामा पेस गने, 

(ख)  सर्मर्तमा दफावार छिफिका िार्ग सभाबाट प्राप्त भएका र्वधयेकिाई आवश्यकतानसुार  वडा तथा 

सम्बर्न्धत र्वषयगत शाखा, महाशाखा, नागररक समािका प्रर्तर्नर्ध, िर्क्षत समहू र अन्य 

सरोकारवािाहरूबाट राय–सझुाव सङ्किन गरी र्वधयेकमा आवश्यक पररमाििन गरी सोको प्रर्तवेदन सर्हत 

सभामा पेस गने, 

(ग) सभाबाट प्राप्त र्वधयेकमा सदस्यहरुिे राखेको संशोधन प्रस्तावउपर सर्मर्तमा छिफि गरी र्वधयेकको अङ्ग 

बन्ने वा नबन्ने बारे र्नणिय गने,  



 

 

(घ)  सभाद्वारा प्रत्यायोर्ित अर्धकार अन्तगित बनाइएका र्नयम, कायिर्वर्ध वा र्नदरे्शकाहरु संर्वधान तथा प्रचर्ित 

ऐनसँग बार्झने गरी तिुिमा भए नभएको पनुराविोकन गरी प्रर्तवेदन सर्हत सभामा पेस गने, 

(ङ)  संर्वधानको अनसुूची—९ को र्वषयमा स्थानीय काननू र्नमािण गदाि सङ्घीय तथा प्रदेश काननूको प्रर्तकूि 

नहुने र्वषयमा सभािाई सहयोग गने,  

(च)  गाउँपार्िकाद्वारा प्रचर्ित ऐन, र्नयम, अदाितबाट प्रर्तपार्दत र्सद्धान्त वा िारी भएको आदशे तथा नर्िर 

अनरुूप नीर्त तथा काननू तिुिमा भए नभएको र्वषयमा मलू्याङ्कन गरी कायिपार्िकािाई आवश्यक र्नदशेन 

र्दने, 

(छ)  सभा वा कायिपार्िकाद्वारा बन्ने कानून स्वच्छ, न्यायपणूि, तकि सङ्गत, व्यवहाररक र कायािन्वयन योग्य वनाउने 

र्वषयमा अध्ययन गरी कायिपार्िका तथा सभािाई राय सल्िाह र्दने, 

(ि)  काननू कायािन्वयनका िार्ग आवश्यक पने िनशर्क्त, आर्थिक स्रोत तथा संस्थागत संरचना गाउँपार्िकामा 

उपिब्ध भए नभएको अध्ययन गरी प्रर्तवेदन र्दने, 

(झ)  गाउँपार्िकाको अर्धकार क्षेत्रको र्वषयमा सङ्घीय संसद वा प्रदशे सभा तथा नेपाि सरकार वा प्रदेश सरकारिे  

आधारभतू कानून वा नमूना काननूको व्यवस्था गरे नगरेको खोिर्वन गरी सभा वा कायिपार्िकािाई िानकारी 

गराउने, 

(ञ)  नेपाि सरकारिे स्थानीय तहको समेत कायिक्षेत्र र्भत्र पने र्वषयमा अन्तरािर्रियस्तरमा िनाएको प्रर्तबद्धता, 

सर्न्ध तथा सम्झौताको बारेमा खोिर्वन गरी सभा र कायिपार्िकािाई िानकारी गराउने, 

(ट)  र्वधेयकिाई पररमार्िित गरी सभामा प्रस्ततु गनुिअर्घ आवश्यकता अनुसार र्वषय र्वज्ञको राय–सल्िाह र्िने, 

(ठ) सर्मर्तको कामको र्नर्मत्त आवश्यक पने कुनै कागिात र्झकाउने वा सम्बर्न्धत व्यर्क्त, िनप्रर्तर्नर्ध वा 

पदार्धकारीिाई उपर्स्थत गराई िानकारी र्िने, 

(ड) सर्मर्तको वार्षिक प्रर्तवेदन कायािन्वयन भए नभएको अनगुमन एवम ्मलू्याङ्कन गरी सोको प्रर्तवेदन सभामा 

पेश गन े। 

(ण)  स्थानीय काननू र्नमािणसँग सम्बर्न्धत सभािे तोकेका अन्य काम गने, गराउने । 

(२) सर्मर्तिे आफुिे सम्पादन गरेका कामको वार्षिक प्रर्तवेदन तयार गरी आय व्ययको वार्षिक अनमुान पेश हुन ुअगावै 

गाउँ सभामा पेश गनुिपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोर्िम वार्षिक प्रर्तवेदन तयार गदाि सर्मर्तिे र्दएका र्नदशेन, राय, परामशि र सझुाव कायािन्वयन 

र्स्थर्त र प्रर्तफि समेतको समीक्षा समावेश गनुि पनेछ । 

(४) सर्मर्तिे र्छमेकी गाउँपार्िका वा नगरपार्िकासँग आफुिे गरेका काम कारबाही, कायि अनुभव र अनकुरणीय 

कायिको िानकारी आदानप्रदान गनि सक्नेछ ।  

(५) सर्मर्तिे आफ्नो कायिक्षेत्र अन्तगितको र्िम्मेवारी सु–व्यवर्स्थत ढङ्गिे बहन गने सन्दभिमा अध्यक्षको स्वीकृर्त र्िई 

आवश्यक कायिर्वर्ध, कायियोिना र कायितार्िका बनाई िाग ूगनि सक्नेछ ।  

(६) सर्मर्तको कायि सम्पादनको र्सिर्सिामा सर्मर्तका सदस्यहरुिे अध्यक्षको पूवि स्वीकृती र्िई आवश्यक स्थानको 

अनगुमन भ्रमण गनि सक्नेछन ्। 



 

 

८. म्वविण म्िन सकनेः (१) सर्मर्तिे कायिपार्िका वा सो अन्तगितका र्नकाय तथा कायािियबाट सम्पादन भएका कामको प्रगर्त 

र्ववरण माग गरी र्िन सक्नेछ ।  

(२) यस दफा बमोर्िम र्ववरण माग गदाि सम्बर्न्धत सर्मर्तका संयोिकको र्नदशेनमा सर्चविे र्ववरणको र्कर्सम, ढाँचा 

र र्ववरण पेश गनुिपने समयर्समा समेत तोकीर्दन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोर्िम माग गररएको र्ववरण उपिब्ध गराउन ुसम्बर्न्धत र्नकायको दार्यत्व हुनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोर्िम माग गररएको र्ववरणको अध्ययन समेतबाट कुनै र्नदशेन र्दन आवश्यक दखेेमा त्यस्तो र्नदशेन 

कायािन्वयन गनुि पने मनार्सब समयावर्ध समेत उल्िेख गरी सर्मर्तिे सम्बर्न्धत र्नकायिाई आवश्यक र्नदशेन र्दन सक्नेछ ।  

(५) कायिपार्िका वा सो अन्तरगतका र्नकाियिे उपदफा (२) बमोर्िम तोर्कएको अवर्धर्भत्रमा र्ववरण उपिब्ध गराउने 

प्रयास नगरेमा सर्मर्तिे सो सम्बन्धमा सभामा छिफि गने प्रस्ताव गनि सक्नेछ ।  

परिच्छेद चाि 

सम्मम्िका पदाम्िकािीहरुको िूम्मका 

९. सयंोजकको काम, कियव्य ि अम्िकािः सर्मर्तको संयोिकको काम, कतिव्य र अर्धकार दहेाय बमोर्िम हुनेछः–  

(क)  सर्मर्तको बैठकको अध्यक्षता गने, 

(ख)  सर्मर्तको बैठकको र्मर्त र समय तोक्ने,  

(ग)  बैठकको सम्भार्वत कायिसचूी तय गने, 

(घ)  सर्मर्तको कायिक्षेत्रसँग सम्बर्न्धत अन्तर र्नकायगत समन्वय गने, 

(ङ)  सदस्यहरुको र्िम्मेवारी बाँडफाँट गने, 

(च)  सर्मर्तको र्नणिय प्रमार्णत गने,  

(छ)  सर्मर्तिे तोकेका अन्य कायि गने ।   

१०. सदस्यको काम, कियव्य ि अम्िकािः सर्मर्तका सदस्यको काम, कतिव्य र अर्धकार दहेाय बमोर्िम हुनेछः– 

(क)  सर्मर्तको बैठकमा उपर्स्थत भ ैआफ्नो सझुाव र धारणा राख्ने,   

(ख)  आफुिाई तोर्कएको कायिर्िम्मेवारी र्नवािह गने, 

(ग)  सर्मर्तिे तोकेका अन्य कायि गने । 

११. सम्चवको काम, कियव्य ि अम्िकािः सर्चवको काम, कतिव्य र अर्धकार दहेाय बमोर्िम हुनेछः– 

(क)   सर्मर्तको सर्चव भई काम गने,   

(ख) संयोिकसँग समन्वय गरी बैठकको कायिसचूी तयार गने, प्रस्ताव तयार गने र सदस्यहरुिाई पत्राचार गने, 

(ग)  सर्मर्तको कायिक्षेत्रसँग सम्बर्न्धत र्वषयमा आवश्यक सचूना तथा तथ्याङ्क  सङ्किन, र्विेषण गरी 

सर्मर्तको बैठकमा पेश गने, 



 

 

(घ)   सर्मर्तको र्नणिय कायािन्वयन गने गराउने, 

(ङ)   सर्मर्तिे तोकेका अन्य कायि गने । 

 

परिच्छेद पााँच  

बैठक व्यवस्थापन 

१२. सम्मम्िको बैठक: (१) सर्मर्तको बैठक प्रत्येक चौमार्सकमा पने गरी एक वषि भररमा कर्म्तमा तीन पटक बस्नेछ ।   

(२) सर्मर्तको बैठक बस्ने र्मर्त, समय, स्थान र बैठकको कायिसचूी सर्हतको सचूना बैठक बस्ने र्दन भन्दा कर्म्तमा तीन 

र्दन अगावै संयोिकको र्नदशेनमा सर्चविे सवै सदस्यिाई र्िर्खत वा र्वद्यतुीय माध्यमबाट पठाउन ुपनेछ । 

(३) सर्मर्तको बैठकको अध्यक्षता संयोिकिे वा र्निको अनुपर्स्थर्तमा सर्मर्तका सदस्यहरुिे आफूमध्येबाट छानेको 

व्यर्क्तिे गनेछ । सदस्यहरुिे छानेको व्यर्क्तिे संयोिकत्व गरेकोमा सो कुराको िानकारी अध्यक्षिाई र्दन ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोर्िम सदस्यहरुिे छानेको व्यर्क्तिे सर्मर्तको बैठकको अध्यक्षता गदाि र्नििे सर्मर्तको 

संयोिकिाई भएको सबै अर्धकार प्रयोग गनि सक्नेछ ।  

(५) सर्मर्तको बैठक सभास्थि भन्दा बार्हर बस्न ुपने भएमा संयोिकिे अध्यक्षको र्िर्खत अनमुर्त प्राप्त गनुि पनेछ ।  

(६) सर्मर्तका कर्म्तमा दईु िना सदस्यिे सर्मर्तको बैठक बोिाउन र्िर्खत अनरुोध गरेमा संयोिकिे पन्र र्दनर्भत्र 

बैठक बोिाउन ुपनेछ । 

(७) सर्मर्तको बैठक सम्बन्धी अन्य कायिर्वर्ध सर्मर्त आफैिे  तोक्न सक्नेछ ।  

१३. गणपुिक सखंयाः (१) सर्मर्तमा तत्काि कायम रहकेा सदस्य सङ्ख्याको कर्म्तमा एकाउन्न प्रर्तशत सदस्य उपर्स्थत भएमा 

सर्मर्तको गणपरुक सङ्ख्या पुगेको मार्ननेछ ।  

(२) सर्मर्तको बैठकमा गणपरूक सङ्ख्या नपगुेमा सो सङ्ख्या नपगुेसम्म सर्मर्तको संयोिकिे बैठकको कायि र्निम्बन 

गनि वा अको कुनै समय वा र्दनसम्मको िार्ग बैठक स्थार्गत गनि सक्नेछ ।  

(३) उदफा (२) बमोर्िम सर्मर्तको बैठकमा गणपरूक सङ्ख्या नपगुी िगातार दईु पटक बैठक स्थर्गत गनुि परेमा 

संयोिकिे त्यसको िानकारी अध्यक्षिाई र्दन ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोर्िमको िानकारी प्राप्त भएपर्छ कायिव्यवस्था परामशि सर्मर्तको परामशि र्िई अध्यक्षिे समाधानको 

उर्चत प्रयास गनुि पनेछ ।  

१४. बैठक सञ्चािन म्वम्ि: (१) संयोिकिे सर्मर्तको बैठकको अध्यक्षता गनेछ । सर्मर्तको संयोिकको ध्यानाकषिणका िार्ग 

सदस्यिे हात उठाउन ुपनेछ । संयोिकिे बोल्न चाहने सदस्यको नाम क्रमशः बोिाएपर्छ वा इशारा गरेपर्छ वणािनुक्रम अनसुार एक 

पटकमा एकिनािे मात्र बोल्नपुनेछ । कुनै एक सदस्यिे बोर्िरहकेो समयमा बीचमै अको सदस्यिे बोल्न, एकआपसमा कुरा गनि र 

कुनै पर्न सञ्चारका साधन प्रयोग गरी कुरा गनि पाइनेछैन ।  

(२) सदस्यिे सर्मर्तको बैठकमा बोल्दा संयोिकिाई सम्बोधन गरेर मात्र बोल्नपुनेछ । सर्मर्तको छिफिको क्रममा कुनै 

सदस्यिे बोिेको र्वषयिाई अको सदस्यिे सो कुरामा सहमती िनाउनेबाहके सोही र्वषय दोहोर् याउन पाउने छैन । सदस्यिे बैठकमा 

आफ्ना कुरा र र्वषयवस्त ु राख्दा र्शट र र मयािर्दत भाषामा राख्न ु पदिछ । बोल्दा कसैिाई आक्षेप िगाउने, अर्शट र, अिीि, 



 

 

अपमानिनक वा मानमदिन हुने वा कुनै आपर्त्तिनक शब्द बोल्न ुहुदँैन । सदस्यिे बोल्न पाउने, छिफिमा भाग र्िन पाउने अर्धकार 

र कतिव्यिाई बैठकको काममा बाधा परु् याउने मनसायिे दरुूपयोग गनि पाइने छैन ।  

(३) बैठकका सहभार्गिे बैठक अवर्धभर कुनै पर्न सञ्चारका साधन तथा अन्य र्वद्यतुीय उपकरण बैठकको र्वषयसँग 

असम्बर्न्धत कायिमा प्रयोग गनि पाइनेछैन ।  

(४) बैठकको छिफिको र्वषयमा सर्मर्तको कुनै सदस्यको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वाथि गाँसीएको वा संिग्नता रहने भएमा 

त्यस्तो र्वषय उपरको छिफिमा सम्बर्न्धत सदस्य सहभागी हुन ुहुदँनै ।  

(५) सर्मर्तका सदस्यसँग भएका सर्मर्तको कायिक्षेत्रसँग सम्बर्न्धत सामग्रीहरु सर्मर्तका सदस्यहरु बीच आदानप्रदान गने 

व्यवस्था र्मिाउन ुपनेछ ।  

(६) सर्मर्तको बैठक नसर्कएसम्म कुनै पर्न सदस्यिे बैठक कक्ष छोड्न ु हुदँनै र बैठक कक्षबाट बार्हर िान ु परेमा 

संयोिकको अनमुर्त र्िनपुनेछ । संयोिकिे बैठकिाई सम्बोधन गरररहकेो बेिामा कुनै पर्न सदस्यिे स्थान छोड्न ुहुदँनै । संयोिकिे 

बोिेको कुरा ध्यानपवूिक सनु्न ुपनेछ । बैठक सञ्चािनमा सर्मर्तका सबै सदस्यहरुिे संयोिकिाई सहयोग गनुिपनेछ ।  

(७) संयोिकिे बैठकिाई मयािर्दत बनाउन सदस्यहरुिाई आव्हान गनेछ । कुनै सदस्यबाट सर्मर्तको बैठकमा अमयािर्दत 

व्यवहार भएमा संयोिकिे र्नििाई बैठक कक्षबाट बार्हर िाने आदशे र्दन र ऐन बमोर्िमको  अन्य कारबाहीका िार्ग सभा समक्ष 

िेर्ख पठाउन सक्नेछ ।  

 (८) सर्मर्तको बैठक बस्न तोर्कएको र्मर्त र समयमा गणपरुक सङ्ख्या नपगुी सर्मर्तको बैठक बस्न नसकेमा सो र्दनको 

बैठक स्थर्गत गरी संयोिकिे अको र्दन र समयमा बैठक बस्ने गरी तोक्न सक्नेछ । दोस्रो पटक पर्न गणपरुक सङ्ख्या नपगुी बैठक 

बस्न नसके संयोिकिे तेस्रो पटकका िार्ग बैठक बोिाउने छन ् । यस्तो बैठकमा सर्मर्तका संयोिक सर्हत कर्म्तमा एक सदस्य 

उपर्स्थत भएमा गणपरुक सङ्ख्या पगुेको मार्ननेछ ।  

(९) सर्मर्तको सदस्य कारणबस बैठकमा उपर्स्थत हुन नसक्ने भएमा सर्मर्तको संयोिक वा सर्चविाई पवूििानकारी 

गराउन ुपनेछ ।  

(१०) बैठक सञ्चािन सम्बन्धी सभािे तोकेका अन्य कुराहरुको पािना गनुि सर्मर्तका संयोिक तथा सदस्यहरुको कतिव्य हुनेछ । 

 १५. सम्मम्िको म्नणययः (१) सर्मर्तको बैठकका र्नणियहरु सकेसम्म सविसम्मर्तबाट गराउन ुपनेछ । सविसम्मर्तबाट र्नणिय हुन नसकेमा 

बहुमतको आधारमा र्नणिय गदाि मत बराबर भएमा संयोिकिे र्नणाियक मत र्दन सक्नेछ ।  

  (२) सर्मर्तको बैठकको र्नणिय संयोिकबाट प्रमार्णत हुनेछ ।  

(३) बैठकको प्रमार्णत र्नणियको अर्भिेख सर्चविे सुरर्क्षत र व्यवर्स्थत गरी राख्न ुपनेछ ।  

(४) बैठकको र्नणियअनसुार गाउँपार्िका वा सो अन्तरगतका र्नकायिाई राय, सझुाव र र्नदशेन र्ददँा संयोिकिे दस्तखत गरी पठाउन ुपनेछ 

१६. आचिण : बैठकमा उपर्स्थत सदस्यिे दहेायका आचरणको पािना गनुि पनेछः 

(क) र्वशेष कारण परेकामा बाहके सर्मर्तको बैठक नसर्कएसम्म कुनै पर्न सदस्यिे बैठक कक्ष छोड्न ुहुदँनै । बैठक 

कक्षबाट बार्हर िान ु परेमा संयोिकको अनमुर्त र्िनपुनेछ । बैठक सञ्चािनमा सर्मर्तका सबै सदस्यिे 

संयोिकिाई सहयोग गनुिपनेछ । 

(ख) संयोिकिे बैठकिाई मयािर्दत बनाउन सदस्यहरुिाई आवश्यक र्नदशेन र्दन सक्नेछ । यस्तो र्नदशेन पािना 

गनुि सदस्यहरुको कतिव्य हुनेछ ।  



 

 

(ग) बैठक सञ्चािन सम्बन्धी सभािे तोकेका अन्य कुराहरुको पािना गनुि सर्मर्तका संयोिक तथा सदस्यको 

कतिव्य हुनेछ । 

(घ) गाउँसभा र नगरसभाको कायिसञ्चािन सम्बन्धमा व्यवस्था गनि बनेको प्रदशेको ऐन वा गाउँ सभािे गाउँ 

सभाका सर्मर्तहरुको बैठक सञ्चािन गदाि पािना गनुिपने छुटै्ट आचार संर्हता तिुिमा गरी स्वीकृत गरेको 

अवस्थामा त्यस्तो आचार संर्हताको पािना गनुि संयोिक र सदस्यको कतिब्य हुनेछ । 

१७. सभबम्धिि अम्िकािी वा म्वशेषज्ञको प्रवेशः (१) सर्मर्तमा कुनै र्वषयमाथी छिफि हुदँा सो र्वषयको प्रकृर्त हरेी 

कायिपार्िकाको सदस्यिे सो र्वषयमा स्पट र िानकारी र्दन गाउँपार्िका वा सो अन्तरगतको अर्धकारी वा र्वशेषज्ञिाई संयोिकको 

अनमुर्त र्िई सर्मर्तमा र्िएर िान सक्नेछ ।  

(२) सर्मर्तिे आफ्नो बैठकमा गाउँपार्िकाका पदार्धकारी, कमिचारी र र्वषयर्वज्ञिाई आमन्त्रण गरी राय, परामशि र्िन 

सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोर्िम आमर्न्त्रत अर्धकारी वा र्वशेषज्ञिाई वैठकमा आफ्नो धारणा राख्न संयोिकिे यथोर्चत समय 

उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।  

(४) सर्मर्तको बैठकमा उपर्स्थत आमर्न्त्रत अर्धकारी वा र्वषेशज्ञिे आफ्नो धारणा तथ्यपणूि एवम ् र्शट रतापूविक 

राख्नपुनेछ ।  

(५) सभाका कुनै सदस्यिे सर्मर्तको बैठकमा सहभागी भई छिफिमा भाग र्िन चाहमेा  बैठक बस्न ेर्दनभन्दा कम्तीमा 

एक र्दन अगावै संयोिकिाई िानकारी र्दइ उपर्स्थत हुन सक्नेछ । 

तर त्यस्तो आमर्न्त्रत सदस्यिाई  मतदानको अर्धकार हुने छैन । 

१८. सम्मम्िको प्रम्िवेदनः  (१) सर्मर्तको प्रर्तवेदन संयोिकिे वा र्निको अनरु्स्थर्तमा अध्यक्षिे तोकेको सो सर्मर्तको अन्य कुनै 

सदस्यिे सभाको बैठकमा पेश गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोर्िम प्रर्तवेदन पेश गनि संयोिक वा सदस्यिे चाहमेा प्रर्तवेदनको सम्बन्धमा संर्क्षप्त वक्तव्य र्दन 

सक्नेछ ।  

  (३) सभाको बैठकमा पेश भएका प्रर्तवेदनको कायािन्वयन कायिपार्िकािे गनुि पनेछ । 

 (४) सर्मर्तिे आफ्नो वार्षिक प्रर्तवेदन कायािन्वयन भए नभएको अनगुमन एवम ्मलू्याङ्कन गरी सोको प्रर्तवेदन सभाको 

बैठकमा पेश गनि सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोर्िमको अनुगमन एवम ् मलू्याङ्कन प्रर्तवेदन र सभाको बैठकिे समु्पेको र्वषयका सम्बन्धमा 

सर्मर्तिे बैठकमा पेश गरेको प्रर्तवेदनमाथी छिफि गररयोस ्भनी सम्बर्न्धत सर्मर्तको संयोिकिे त्यस्तो प्रर्तवेदन पेश भएको दईु 

र्दनर्भत्र प्रस्तावको सूचना अध्यक्षिाई र्दन सक्नेछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोर्िमको सचूना प्राप्त भएमा दईु र्दनपर्छको कुनै बैठकमा छिफि गररयोस ् भनी प्रस्ताव पेश गनि 

अध्यक्षिे सम्बर्न्धत सर्मर्तका संयोिकिाई अनमुर्त र्दनेछ ।  

(७) प्रस्ताव पेश गदाि सम्बर्न्धत सर्मर्तको संयोिकिे संर्क्षप्त वक्तव्य र्दन सक्नेछ । त्यसपर्छ अध्यक्षिे छिफिको िार्ग 

समायावर्ध र्नधािरण गनि सक्नेछ ।  



 

 

(८) छिफिमा उठेका प्रश्नको िवाफ कायिपार्िकािे तोकेको कायिपार्िकाको सदस्यिे र्दएपर्छ छिफि समाप्त भएको 

मार्ननेछ ।  

१९. उपसम्मम्ि गठन : (१) सर्मर्तिे आफ्नो कायि सुव्यवर्स्थत, र्छटोछररतो र प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गनि, कुनै र्वषयमा परामशि र्िन 

तथा आफ्नो क्षेत्रार्धकार र्भत्रको र्वषयमा छानर्वन गनि कायिक्षेत्र र समयावर्ध तोकी आवश्यकता अनसुार उपसर्मर्त गठन गनि सक्नेछ 

।  

(२) उपदफा (१) बमोर्िमको उपसर्मर्तिे र्नधािररत समयमा सर्मर्त समक्ष प्रर्तवेदन पेश गनुिपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोर्िम उपसर्मर्त गठनका िार्ग सदस्यहरुको नाम सर्हतको प्रस्ताव संयोिकिे बैठक समक्ष राख्नेछ । 

(४) उपसर्मर्त गठन गदाि सम्भव भएसम्म समावेशी प्रकृर्तको र दिीय संरचना अनसुारको हुनुपनेछ । उपसर्मर्तमा 

आवश्यकतानुसार र्वशेषज्ञ सदस्यहरुिाई आमन्त्रण गनि सर्कनेछ ।  

(५) उपसर्मर्तको संयोिकिाई उपसर्मर्तको कायि सञ्चािन गदाि िेखा सर्मर्तको संयोिकिाई भए सरहको अर्धकार 

हुनेछ ।   

(६) उपसर्मर्तिे तोकेको समयाबर्ध र्भत्र आफूिाई प्राप्त र्िम्मेवारी बमोर्िमको कायि सम्पन्न गरी सर्मर्त समक्ष आफ्नो 

प्रर्तवेदन पेश गनेछ ।  

तर र्वशेष कारणबश तोर्कएको समयाबर्ध र्भत्र कायि सम्पन्न गनि नसकेमा कारण सर्हत सर्मर्त समक्ष थप समय माग गनि 

सक्नेछ ।  

(७) यस कायिर्वर्धमा अन्यत्र िनुसकै कुरा िेर्खएको भएता पर्न उपसर्मर्तमा सहमर्त भई आएका र्वषयमा उक्त 

सर्मर्तका सदस्यिे सोही र्वषयमा पुनःसर्मर्तको छिफिमा सहभागी हुन बाधा पने छैन । 

 

परिच्छेद छ  

म्वम्वि 

२०. सम्मम्िको सम्चवाियः गाउँपार्िकाको कानुन शाखा वा कायिपार्िकािे तोर्कर्दएको स्थानमा सर्मर्तको सर्चवािय रहनेछ ।  

२१. बजेट व्यवस्थाः सर्मर्तिाई बैठक सञ्चािन, अध्ययन, मलू्याङ्कन, अनगुमन र छानर्वन गनि आवश्यक पने बिेट गाउँसभािे 

र्वर्नयोिन गनुिपनेछ र र्वर्नयोिन बमोर्िमको रकम गाउँ कायिपार्िकािे सर्मर्तिाई उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।  

२२. सचूना िथा कागजाि उपिब्ि गिाउनुपने: सर्मर्तिे मागेका प्रमाण, कागिात उपिब्ध गराउन ुगाउँ कायिपार्िका एवम ्सोको 

मातहत र्नकायमा कायिरत कमिचारीको कतिव्य हुनेछ ।  

२३. काययिेत्रसाँग सभबम्धिि स्थिगि भ्रमण सभबधिी व्यवस्था: सर्मर्तको र्नणिय अनसुार संयोिक, सदस्य वा उपसर्मर्तिे 

सर्मर्तको कायिक्षेत्रसँग सम्बर्न्धत र्वषयमा गाउँपार्िकार्भत्र वा बार्हर अध्यक्षको स्वीकृर्त र्िई भ्रमण गनि सक्नेछ ।  

२४. काययिाम्िकाको म्नमायण िथा काययम्वम्िको पािना: (१) सर्मर्तिे आफ्नो कायि समयमै सम्पन्न गनि कायितार्िका र्नमािण गनि 

सक्नेछ र सो कायितार्िकाको पािना गनुि सबै सदस्यहरुको कतिव्य हुनेछ ।  

(२) कायिर्वर्धमा उर्ल्िर्खत व्यवस्थाको पािना गराउने सम्बन्धमा संयोिकको र्नणिय अर्न्तम हुनेछ ।  

२५. सम्मम्िको अम्ििेख: (१) सर्मर्तिे आफूिे सम्पादन गरेका कामको अर्भिेख दरुुस्त राख्न ुपनेछ ।   



 

 

(२)  सर्मर्तिे आफनो कायिक्षेत्र र्भत्रको कुनै काम, कारवाहीकोेे प्रकृर्त र र्वषयको गार्म्भयितािाई दृर्ट रगत गरी गोप्य 

राख्न ुपने अर्भिेखहरु सावििर्नक गनुि हुदँनै ।  

(३) सर्मर्तमा भएको छिफि, र्नणिय र कामकारवाहीसँग सम्बर्न्धत अर्भिेख सर्मर्त सर्चव माफि त ् सर्चवाियिे 

व्यवर्स्थत गरी राख्नेछ । त्यस्तो र्नणियको अर्भिेख संयोिकको अनमुर्त र्वना सर्चवािय बार्हर िैिान सर्कने छैन । 

२६. व्याखया ि सशंोिन: (१) यस कायिर्वर्धको व्याख्या गाउँ सभािे गनेछ ।  

(२) गाउँ सभािे यस कायिर्वर्धमा आवश्यक  संशोधन वा हरेफेर गनि सक्नेछ ।  

 

आज्ञािे  

पारस बहादरु शाही 

र्न.प्रमखु प्रशासकीय अर्धकृत  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  


