स्थानीय राजपत्र
लिम्च ुङबुङ गाउँपालिका

खण्ड (५) सं ख्या (11) बाराहा, उदयपुर १ नं प्रदे श
नेपाि

2078/10/7

भाग-२

लिम्च ुङबुङ गाउँपालिकाको विधायन सलिलि (गठन िथा
सञ्चािन) काययविलध, २०७८
लिम्च ुङबुङ गाउँ सभाको िैठकबाट स्िीकृि भएको ऐन, स्थानीय
सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२)
बिोजजि लिम्च ुङबुङ गाउँ पालिकाको स्थानीय राजपत्र सम्बन्धी
काययविलध २०७४ अनुसार सियसाधरणको जानकारीको िालग
प्रकाशन गररएको छ ।

सं बि् २०७८ सारको काययविलध नं 11
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लिम्च ुङबुङ गाउँपालिकाको विधायन सलिलि (गठन िथा सञ्चािन) काययविलध, २०७८
प्रस्िािनााः
गाउँ सभाको लनयलिि काययिा सहयोग पुर्याउन, सभािा दिाय भएका विधयेकिाई दफािार छिफिका
आधारिा पररपक्ि बनाई सभािा पेश गनय, बैठकको सुव्यिस्था कायि राख्न, सलिलिको गठन, काि–कारबाही र
आफ्नो काययप्रणािीिाई व्यिस्स्थि गनय बाञ्छनीय भएकोिे, प्रदे श नं. १ को गाउँ सभा र नगर सभा
काययसञ्चािन काययविलध ऐन, २०७५ को दफा ३६ बिोस्िि लिम्च ुङबुङ गाउँ पालिका काययपालिकािे यो
काययविलध बनाई िागू गरे को छ ।

पररच्छे द-१
प्रारस्म्भक

१.

सं स्िप्त नाि र प्रारम्भ: (१) यस काययविलधको नाि लिम्च ुङबुङ गाउँ पालिकाको विधायन सलिलि (गठन
िथा सञ्चािन) काययविलध, २०७८” रहे को छ ।

(२) यो काययविलध गाउँ सभािे स्िीकृि गरी गाउँ पालिकाको स्थानीय रािपत्रिा प्रकाशन भएको
२.

लिलिदे स्ख प्रारम्भ हुनछ
े ।

पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा यस काययविलधिा,(क)
(ख)

“अध्यि” भन्नािे गाउँ सभाको अध्यि सम्झनु पछय ।

“ऐन” भन्नािे प्रदे श नं+= १ को गाउँ सभा र नगर सभा काययसञ्चािन काययविलध ऐन, २०७५
सम्झनु पछय ।

(ग)
(घ)

“उपसलिलि” भन्नािे दफा १९ बिोस्िि गठठि उपसलिलि सम्झनु पछय ।

“काययविलध” भन्नािे गाउँ पालिकाको विधायन सलिलि (गठन िथा सञ्चािन) काययविलध २०७८
सम्झनु पछय ।

(ङ)
(च)
(छ)

“गाउँ पालिका” भन्नािे लिम्च ुङबुङ गाउँ पालिका सम्झनु पछय ।
“प्रदे श” भन्नािे प्रदे श नं. १ सम्झनु पछय ।

“बैठक” भन्नािे सलिलिको िैठक सम्झनु पछय र सो शब्दिे सलिलििे गठन गरे को
उपसलिलिको बैठकिाई सिेि िनाउँ छ ।

(ि)

“सस्चि” भन्नािे दफा ३ को उपदफा (५) बिोस्िि विधायन सलिलिको सस्चि भई काि गनय
गाउँ पालिकािे िोकेको कियचारी सम्झनु पछय ।

(झ)

“सदस्य” भन्नािे विधायन सलिलिको सदस्य सम्झनु पछय र सो शब्दिे सलिलििे गठन गरे को
उपसलिलिको सदस्यिाई सिेि िनाउँ छ ।

(ञ)
(ट)

“सभा” भन्नािे गाउँ पालिकाको गाउँ सभा सम्झनु पछय ।

“सलिलि” भन्नािे दफा ३ बिोस्िि गठठि विधायन सलिलि सम्झनु पछय ।

(ठ) “सभापलि” भन्नािे सलिलिको सभापलि सम्झनु पछय र सो शब्दिे सलिलििे गठन गरे को
उपसलिलिको सभापलि सिेििाई िनाउँ छ ।
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पररच्छे द-२

३.

सलिलिको गठन प्रकृया, काययित्र
े र पदररक्त हुने अिस्था

सलिलिको गठनाः (१) गाउँ पालिकािाई सभाप्रलि उत्तरदायी र ििाफदे ही बनाउन, गाउँ पालिकाबाट भए
गरे का काि कारबाहीको अनुगिन र िूल्याङ्कन गरी आिश्यक लनदे शन िा राय सल्िाह सिेि ठदनका
िालग ऐनको दफा ७२ बिोस्िि अध्यििे बढीिा पाँच िना सदस्य रहने गरी विधायन सलिलि गठन
गनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोस्ििका सदस्यहरु िध्येबाट सम्भि भए सियसम्िलि र सम्भि नभए

बहुिििे सलिलिको सभापलिको छनौट गनुय पनेछ ।
(३)

सलिलििा

सभापलि

िथा

सदस्यहरूको

िनोनयन

गदाय

सभािा

प्रलिलनलधत्ि

गने

रािनीलिक दिको सदस्य सं ख्या, िवहिा, आठदिासी-िनिालि, िधेशी, थारु, दलिि, िुस्िि, खस–आयय िथा
अन्य सिुदायको सिानुपालिक प्रलिलनलधत्ििाई ध्यान ठदनु पनेछ ।

(४) काययपालिकािे िोकेको काययपालिकाको कुनै सदस्य सलिलििा उपस्स्थि भई छिफििा

सहभागी हुन सक्नेछ ।

िर, त्यस्िो सदस्यिाई ििदानको अलधकार हुने छै न ।

(५) काययपालिकािे गाउँ पालिकाको कानून शाखा प्रिुख िा अन्य उपयुक्त अलधकृि

४.

कियचारीिाई सलिलिको सस्चिको काि गनय िोक्न सक्नेछ ।

सलिलिको काययित्र
े ाः विधायन सलिलिको काययिेत्र दे हायबिोस्िि हुनेछाः
(क)
(ख)
(ग)
(घ)

५.

६.

सभािा पेश भएका विधयेक उपर सलिलििा हुने छिफि,
प्रत्यायोस्िि विधायन सम्बन्धी,
सािास्िक न्याय, र

स्थानीय कानुन सम्बन्धी ।

सलिलिको कायायिलध : सलिलिको कायायिलध सभाको अिलधभर रहनेछ ।

िर अध्यििे सलििका सदस्यको अनुभि चाहना र लनििे सलिलििा पुर्याउन सक्ने योगदान

सिेिका आधारिा आिश्यकिा अनुसार सदस्य हे रफेर गनय सक्नेछ ।

सभापलि र सदस्यको पद ररक्त हुने अिस्था : सलिलिको सभापलि र सदस्यको पद दे हायको कुनै
अिस्थािा ररक्त हुनेछाः
(क)
(ख)
(ग)
(घ)

लनि सभाको सदस्य नरहे िा,

लनििे आफ्नो पदबाट रास्िनािा ठदएिा,
लनिको िृत्यु भएिा,

लनििे आफ्नो पदको स्िम्िेिारी इिान्दाररिाका साथ लनिायह गरे को छै न भनी
सलिलिका सम्पूणय सदस्य सङ्खख्याको दुई–लिहाई बहुिििे प्रस्िाि पाररि गरे िा,
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(ङ)

दफा ५ बिोस्िि सदस्य हे रफेर भएको कारण पद ररक्त भएिा ।

पररच्छे द३
सलिलिको काि, कियव्य र अलधकार
७.

सलिलिको काि, कियव्य र अलधकार: (१) विधायन सलिलिको काि, कियव्य र अलधकार दे हाय
बिोस्िि हुनेछाः

सभाबाट सलिलििा पठाईएका विधेयक उपर दफािार छिफि गरी सोसम्बन्धी प्रलििेदन

(क)

सभािा पेस गने,

सलिलििा दफािार छिफिका िालग सभाबाट प्राप्त भएका विधयेकिाई आिश्यकिानुसार

(ख)

िडा िथा सम्बस्न्धि विषयगि शाखा, िहाशाखा, नागररक सिािका प्रलिलनलध, िस्िि सिूह र अन्य

सरोकारिािाहरूबाट राय–सुझाि सङ्किन गरी विधयेकिा आिश्यक पररिाियन गरी सोको
प्रलििेदन सवहि सभािा पेस गने,

(ग) सभाबाट प्राप्त विधयेकिा सदस्यहरुिे राखेको सं शोधन प्रस्िािउपर सलिलििा छिफि गरी
विधयेकको अङ्ग बन्ने िा नबन्ने बारे लनणयय गने,

सभाद्वारा प्रत्यायोस्िि अलधकार अन्िगयि बनाइएका लनयि, काययविलध िा लनदे स्शकाहरु सं विधान

(घ)

िथा प्रचलिि ऐनसँग बास्झने गरी ििुि
य ा भए नभएको पुनराििोकन गरी प्रलििेदन सवहि सभािा
पेस गने,

सं विधानको अनुसूची—९ को विषयिा स्थानीय कानून लनिायण गदाय सङ्घीय िथा प्रदे श कानूनको

(ङ)

प्रलिकूि नहुने विषयिा सभािाई सहयोग गने,
(च)
िथा

गाउँ पालिकाद्वारा प्रचलिि ऐन, लनयि, अदाििबाट प्रलिपाठदि लसद्धान्ि िा िारी भएको आदे श
नस्िर

अनुरूप

नीलि

िथा

कानून

काययपालिकािाई आिश्यक लनदे शन ठदने,

ििुि
य ा

भए

नभएको

विषयिा

िूल्याङ्कन

गरी

(छ) सभा िा काययपालिकाद्वारा बन्ने कानून स्िच्छ, न्यायपूण,य िकयसङ्गि, व्यिहाररक र कायायन्ियन योग्य
िनाउने विषयिा अध्ययन गरी काययपालिका िथा सभािाई राय सल्िाह ठदने,

(ि)

कानून कायायन्ियनका िालग आिश्यक पने िनशस्क्त, आलथयक स्रोि िथा सं स्थागि सं रचना

गाउँ पालिकािा उपिब्ध भए नभएको अध्ययन गरी प्रलििेदन ठदने,
(झ)

गाउँ पालिकाको अलधकार िेत्रको विषयिा सङ्घीय सं सद िा प्रदे श सभा िथा नेपाि सरकार िा

प्रदे श सरकारिे

आधारभूि कानून िा निूना कानूनको व्यिस्था गरे नगरे को खोिविन गरी सभा

िा काययपालिकािाई िानकारी गराउने,
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नेपाि सरकारिे स्थानीय िहको सिेि काययित्र
े
लभत्र पने विषयिा अन्िरायवियस्िरिा

(ञ)

िनाएको प्रलिबद्धिा, सस्न्ध िथा सम्झौिाको बारे िा खोिविन गरी सभा र काययपालिकािाई
िानकारी गराउने,

विधेयकिाई पररिास्ियि गरी सभािा प्रस्िुि गनुअ
य स्घ आिश्यकिा अनुसार विषय विज्ञको

(ट)

राय–सल्िाह लिने,

(ठ) सलिलिको कािको लनलित्त आिश्यक पने कुनै कागिाि स्झकाउनेे िा सम्बस्न्धि व्यस्क्त,
िनप्रलिलनलध िा पदालधकारीिाई उपस्स्थि गराई िानकारी लिनेे,

(ड) सलिलिको िावषयक प्रलििेदन कायायन्ियन भए नभएको अनुगिन एिि् िूल्याङ्कन गरी सोको
प्रलििेदन सभािा पेश गनयेे ।

स्थानीय कानून लनिायणसँग सम्बस्न्धि सभािे िोकेका अन्य काि गने, गराउने ।

(ण)

(२) सलिलििे आफुिे सम्पादन गरे का कािको िावषयक प्रलििेदन ियार गरी आय व्ययको िावषयक
अनुिान पेश हुन ु अगािै गाउँ सभािा पेश गनुप
य नेछ ।

(३) उपदफा (२) बिोस्िि िावषयक प्रलििेदन ियार गदाय सलिलििे ठदएका लनदे शन, राय, परािशय र
सुझाि कायायन्ियन स्स्थलि र प्रलिफि सिेिको सिीिा सिािेश गनुय पनेछ ।

(४) सलिलििे लछिेकी गाउँ पालिका िा नगरपालिकासँग आफुिे गरे का काि कारबाही, कायय अनुभि र
अनुकरणीय काययको िानकारी आदानप्रदान गनय सक्नेछ ।

(५) सलिलििे आफ्नो काययिेत्र अन्िगयिको स्िम्िेिारी सु–व्यिस्स्थि ढङ्गिे बहन गने सन्दभयिा

अध्यिको स्िीकृलि लिई आिश्यक काययविलध, कायययोिना र काययिालिका बनाई िागू गनय सक्नेछ
।

(६) सलिलिको कायय सम्पादनको लसिलसिािा सलिलिका सदस्यहरुिे अध्यिको पूि य स्िीकृिी लिई
८.

आिश्यक स्थानको अनुगिन भ्रिण गनय सक्नेछन् ।

वििरण लिन सक्नेाः (१) सलिलििे काययपालिका िा सो अन्िगयिका लनकाय िथा कायायियबाट
सम्पादन भएका कािको प्रगलि वििरण िाग गरी लिन सक्नेछ ।

(२) यस दफा बिोस्िि वििरण िाग गदाय सम्बस्न्धि सलिलिका सभापलिको लनदे शनिा सस्चििे
वििरणको वकलसि, ढाँचा र वििरण पेश गनुप
य ने सियलसिा सिेि िोकीठदनु पनेछ ।

(३) उपदफा (२) बिोस्िि िाग गररएको वििरण उपिब्ध गराउनु सम्बस्न्धि लनकायको दावयत्ि
हुनेछ ।

(४) उपदफा (२) बिोस्िि िाग गररएको वििरणको अध्ययन सिेिबाट कुनै लनदे शन ठदन आिश्यक
दे खेेिा त्यस्िो लनदे शन कायायन्ियन गनुय पने िनालसब सियािलध सिेि उल्िेख गरी सलिलििे
सम्बस्न्धि लनकायिाई आिश्यक लनदे शन ठदन सक्नेछ ।

(५) काययपालिका िा सो अन्िरगिका लनकाियिे उपदफा (२) बिोस्िि िोवकएको अिलधलभत्रिा
वििरण उपिब्ध गराउने प्रयास नगरे िा सलिलििे सो सम्बन्धिा सभािा छिफि गने प्रस्िाि
गनय सक्नेछ ।
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पररच्छे द-४

सलिलिका पदालधकारीहरुको भूलिका
९.

सभापलिको काि, कियव्य र अलधकाराः सलिलिको सभापलिको काि, कियव्य र अलधकार दे हाय बिोस्िि
हुनेछाः–

(क) सलिलिको बैठकको अध्यििा गने,

(ख) सलिलिको बैठकको लिलि र सिय िोक्ने,
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
१०.

बैठकको सम्भाविि काययसूची िय गने,

सलिलिको काययिेत्रसँग सम्बस्न्धि अन्िर लनकायगि सिन्िय गने,
सदस्यहरुको स्िम्िेिारी बाँडफाँट गने,
सलिलिको लनणयय प्रिास्णि गने,

(छ) सलिलििे िोकेका अन्य कायय गने ।

हुनेछाः–

सदस्यको काि, कियव्य र अलधकाराः सलिलिका सदस्यको काि, कियव्य र अलधकार दे हाय बिोस्िि
(क)
(ख)
(ग)

११.

सलिलिको बैठकिा उपस्स्थि भै आफ्नो सुझाि र धारणा राख्ने,
आफुिाई िोवकएको काययस्िम्िेिारी लनिायह गने,
सलिलििे िोकेका अन्य कायय गने ।

सस्चिको काि, कियव्य र अलधकाराः सस्चिको काि, कियव्य र अलधकार दे हाय बिोस्िि हुनेछाः–
(क)
(ख)

सलिलिको सस्चि भई काि गने,

सभापलिसँग सिन्िय गरी बैठकको काययसूची ियार गने, प्रस्िाि ियार गने र
सदस्यहरुिाई पत्राचार गने,

(ग)

सलिलिको काययित्र
े सँग सम्बस्न्धि विषयिा आिश्यक सूचना िथा िथ्याङ्क
वििेषण गरी सलिलिको बैठकिा पेश गने,

(घ)
(ङ)

सङ्किन,

सलिलिको लनणयय कायायन्ियन गने गराउने,
सलिलििे िोकेका अन्य कायय गने ।

पररच्छे द-५
बैठक व्यिस्थापन
१२.

सलिलिको बैठक: (१) सलिलिको बैठक प्रत्येक चौिालसकिा पने गरी एक िषय भररिा कस्म्ििा िीन
पटक बस्नेछ ।

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

भन्दा कस्म्ििा िीन ठदन अगािै सभापलिको लनदे शनिा सस्चििे सिै सदस्यिाई लिस्खि िा
विद्युिीय िाध्यिबाट पठाउनु पनेछ ।
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(३) सलिलिको बैठकको अध्यििा सभापलििे िा लनिको अनुपस्स्थलििा सलिलिका सदस्यहरुिे

आफूिध्येबाट छानेको व्यस्क्तिे गनेछ । सदस्यहरुिे छानेको व्यस्क्तिे सभापलित्ि गरे कोिा सो
कुराको िानकारी अध्यििाई ठदनु पनेछ ।

(४) उपदफा (३) बिोस्िि सदस्यहरुिे छानेको व्यस्क्तिे सलिलिको बैठकको अध्यििा गदाय लनििे
सलिलिको सभापलििाई भएको सबै अलधकार प्रयोग गनय सक्नेछ ।

(५) सलिलिको बैठक सभास्थि भन्दा बावहर बस्नु पने भएिा सभापलििे अध्यिको लिस्खि अनुिलि
प्राप्त गनुय पनेछ ।

(६) सलिलिका कस्म्ििा दुई िना सदस्यिे सलिलिको बैठक बोिाउन लिस्खि अनुरोध गरे िा
सभापलििे पन्र ठदनलभत्र बैठक बोिाउनु पनेछ ।

१३.

(७) सलिलिको बैठक सम्बन्धी अन्य काययविलध सलिलि आफैिे

िोक्न सक्नेछ ।

गणपुरक सं ख्यााः (१) सलिलििा ित्काि कायि रहे का सदस्य सङ्खख्याको कस्म्ििा एकाउन्न प्रलिशि
सदस्य उपस्स्थि भएिा सलिलिको गणपुरक सङ्ख्या पुगक
े ो िालननेछ ।

(२) सलिलिको बैठकिा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेिा सो सङ्ख्या नपुगेसम्ि सलिलिको सभापलििे

बैठकको कायय लनिम्बन गनय िा अको कुनै सिय िा ठदनसम्िको िालग बैठक स्थालगि गनय
सक्नेछ ।

(३) उदफा (२) बिोस्िि सलिलिको बैठकिा गणपूरक सङ्ख्या नपुगी िगािार दुई पटक बैठक
स्थलगि गनुय परे िा सभापलििे त्यसको िानकारी अध्यििाई ठदनु पनेछ ।

(४) उपदफा (३) बिोस्ििको िानकारी प्राप्त भएपलछ काययव्यिस्था परािशय सलिलिको परािशय लिई
अध्यििे सिाधानको उस्चि प्रयास गनुय पनेछ ।

१४. बैठक सञ्चािन विलध: (१) सभापलििे सलिलिको बैठकको अध्यििा गनेछ । सलिलिको
सभापलिको ध्यानाकषयणका िालग सदस्यिे हाि उठाउनु पनेछ । सभापलििे बोल्न चाहने
ु ि अनुसार एक पटकिा
सदस्यको नाि क्रिशाः बोिाएपलछ िा इशारा गरे पलछ िणायनक्र
एकिनािे िात्र बोल्नुपनेछ । कुनै एक सदस्यिे बोलिरहे को सियिा बीचिै अको सदस्यिे
बोल्न, एकआपसिा कुरा गनय र कुनै पलन सञ्चारका साधन प्रयोग गरी कुरा गनय पाइनेछैन ।

(२) सदस्यिे सलिलिको बैठकिा बोल्दा सभापलििाई सम्बोधन गरे र िात्र बोल्नुपनेछ । सलिलिको
छिफिको क्रििा कुनै सदस्यिे बोिेको विषयिाई अको सदस्यिे सो कुरािा सहििी

िनाउनेबाहे क सोही विषय दोहोर्याउन पाउने छै न । सदस्यिे बैठकिा आफ्ना कुरा र

विषयिस्िु राख्दा स्शष्ट र ियायठदि भाषािा राख्नु पदयछ । बोल्दा कसैिाई आिेप िगाउने,
अस्शष्ट, अिीि, अपिानिनक िा िानिदयन हुने िा कुनै आपस्त्तिनक शब्द बोल्नु हुँदैन ।
सदस्यिे बोल्न पाउने, छिफििा भाग लिन पाउने अलधकार र कियव्यिाई बैठकको काििा
बाधा पुर्याउने िनसायिे दुरूपयोग गनय पाइने छै न ।

(३) बैठकका सहभालगिे बैठक अिलधभर कुनै पलन सञ्चारका साधन िथा अन्य विद्युिीय उपकरण
बैठकको विषयसँग असम्बस्न्धि काययिा प्रयोग गनय पाइनेछैन ।
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(४) बैठकको छिफिको विषयिा सलिलिको कुनै सदस्यको प्रत्यि िा अप्रत्यि स्िाथय गाँसीएको िा
सं िग्निा रहने भएिा त्यस्िो विषय उपरको छिफििा सम्बस्न्धि सदस्य सहभागी हुन ु हुँदैन ।

(५) सलिलिका सदस्यसँग भएका सलिलिको काययिेत्रसँग सम्बस्न्धि सािग्रीहरु सलिलिका सदस्यहरु
बीच आदानप्रदान गने व्यिस्था लििाउनु पनेछ ।

(६) सलिलिको बैठक नसवकएसम्ि कुनै पलन सदस्यिे बैठक कि छोड्नु हुँदैन र बैठक किबाट

बावहर िानु परे िा सभापलिको अनुिलि लिनुपनेछ । सभापलििे बैठकिाई सम्बोधन गरररहे को
बेिािा कुनै पलन सदस्यिे स्थान छोड्नु हुँदैन । सभापलििे बोिेको कुरा ध्यानपूिक
य सुन्नु पनेछ
। बैठक सञ्चािनिा सलिलिका सबै सदस्यहरुिे सभापलििाई सहयोग गनुप
य नेछ ।

(७) सभापलििे बैठकिाई ियायठदि बनाउन सदस्यहरुिाई आव्हान गनेछ । कुनै सदस्यबाट

सलिलिको बैठकिा अियायठदि व्यिहार भएिा सभापलििे लनििाई बैठक किबाट बावहर िाने
आदे श ठदन र ऐन बिोस्ििको अन्य कारबाहीका िालग सभा सिि िेस्ख पठाउन सक्नेछ ।

(८) सलिलिको बैठक बस्न िोवकएको लिलि र सियिा गणपुरक सङ्ख्या नपुगी सलिलिको बैठक
बस्न नसकेिा सो ठदनको बैठक स्थलगि गरी सभापलििे अको ठदन र सियिा बैठक बस्ने गरी

िोक्न सक्नेछ । दोस्रो पटक पलन गणपुरक सङ्ख्या नपुगी बैठक बस्न नसके सभापलििे िेस्रो
पटकका िालग बैठक बोिाउने छन् । यस्िो बैठकिा सलिलिका सभापलि सवहि कस्म्ििा एक
सदस्य उपस्स्थि भएिा गणपुरक सङ्ख्या पुगेको िालननेछ ।

(९) सलिलिको सदस्य कारणबस बैठकिा उपस्स्थि हुन नसक्ने भएिा सलिलिको सभापलि िा
सस्चििाई पूिि
य ानकारी गराउनु पनेछ ।

(१०) बैठक सञ्चािन सम्बन्धी सभािे िोकेका अन्य कुराहरुको पािना गनुय सलिलिका सभापलि िथा
सदस्यहरुको कियव्य हुनेछ ।

१५. सलिलिको लनणययाः (१) सलिलिको बैठकका लनणययहरु सकेसम्ि सियसम्िलिबाट गराउनु पनेछ ।
सियसम्िलिबाट लनणयय हुन नसकेिा बहुििको आधारिा लनणयय गदाय िि बराबर भएिा सभापलििे
लनणाययक िि ठदन सक्नेछ ।

(२) सलिलिको बैठकको लनणयय सभापलिबाट प्रिास्णि हुनछ
े ।

(३) बैठकको प्रिास्णि लनणययको अलभिेख सस्चििे सुरस्िि र व्यिस्स्थि गरी राख्नु पनेछ ।

(४) बैठकको लनणययअनुसार गाउँ पालिका िा सो अन्िरगिका लनकायिाई राय, सुझाि र लनदे शन
१६.

ठदँदा सभापलििे दस्िखि गरी पठाउनु पनेछ ।

आचरण : बैठकिा उपस्स्थि सदस्यिे दे हायका आचरणको पािना गनुय पनेछाः
(क)

विशेष कारण परे कािा बाहे क सलिलिको बैठक नसवकएसम्ि कुनै पलन सदस्यिे

बैठक कि छोड्नु हुँदैन । बैठक किबाट बावहर िानु परे िा सभापलिको अनुिलि

लिनुपनेछ । बैठक सञ्चािनिा सलिलिका सबै सदस्यिे सभापलििाई सहयोग
गनुप
य नेछ ।
(ख)

सभापलििे बैठकिाई ियायठदि बनाउन सदस्यहरुिाई आिश्यक लनदे शन ठदन
सक्नेछ । यस्िो लनदे शन पािना गनुय सदस्यहरुको कियव्य हुनेछ ।
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(ग)

बैठक सञ्चािन सम्बन्धी सभािे िोकेका अन्य कुराहरुको पािना गनुय सलिलिका
सभापलि िथा सदस्यको कियव्य हुनछ
े ।

(घ)

गाउँ सभा र नगरसभाको काययसञ्चािन सम्बन्धिा व्यिस्था गनय बनेको प्रदे शको ऐन
िा गाउँ सभािे गाउँ सभाका सलिलिहरुको बैठक सञ्चािन गदाय पािना गनुप
य ने छु ट्टै

आचार सं वहिा ििुि
य ा गरी स्िीकृि गरे को अिस्थािा त्यस्िो आचार सं वहिाको पािना
१७.

गनुय सभापलि र सदस्यको कियब्य हुनछ
े ।

सम्बस्न्धि अलधकारी िा विशेषज्ञको प्रिेशाः (१) सलिलििा कुनै विषयिाथी छिफि हुँदा सो विषयको

प्रकृलि हे री काययपालिकाको सदस्यिे सो विषयिा स्पष्ट िानकारी ठदन गाउँ पालिका िा सो
अन्िरगिको अलधकारी िा विशेषज्ञिाई सभापलिको अनुिलि लिई सलिलििा लिएर िान सक्नेछ ।

(२) सलिलििे आफ्नो बैठकिा गाउँ पालिकाका पदालधकारी, कियचारी र विषयविज्ञिाई आिन्त्रण गरी
राय, परािशय लिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बिोस्िि आिस्न्त्रि अलधकारी िा विशेषज्ञिाई िैठकिा आफ्नो धारणा राख्न
सभापलििे यथोस्चि सिय उपिब्ध गराउनु पनेछ ।

(४) सलिलिको बैठकिा उपस्स्थि आिस्न्त्रि अलधकारी िा विषेशज्ञिे आफ्नो धारणा िथ्यपूणय एिि्
स्शष्टिापूिक
य राख्नुपनेछ ।

(५) सभाका कुनै सदस्यिे सलिलिको बैठकिा सहभागी भई छिफििा भाग लिन चाहे िा

बस्ने ठदनभन्दा कम्िीिा एक ठदन अगािै सभापलििाई िानकारी ठदइ उपस्स्थि हुन सक्नेछ ।
१८.

िर त्यस्िो आिस्न्त्रि सदस्यिाई
सलिलिको प्रलििेदनाः

बैठक

ििदानको अलधकार हुने छै न ।

(१) सलिलिको प्रलििेदन सभापलििे िा लनिको अनुस्स्थलििा अध्यििे िोकेको

सो सलिलिको अन्य कुनै सदस्यिे सभाको बैठकिा पेश गनेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोस्िि प्रलििेदन पेश गनय सभापलि िा सदस्यिे चाहे िा प्रलििेदनको सम्बन्धिा
सं स्िप्त िक्तव्य ठदन सक्नेछ ।

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

(४) सलिलििे आफ्नो िावषयक प्रलििेदन कायायन्ियन भए नभएको अनुगिन एिि् िूल्याङ्कन गरी सोको
प्रलििेदन सभाको बैठकिा पेश गनय सक्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बिोस्ििको अनुगिन एिि् िूल्याङ्कन प्रलििेदन र सभाको बैठकिे सुम्पेको
विषयका सम्बन्धिा सलिलििे बैठकिा पेश गरे को प्रलििेदनिाथी छिफि गररयोस् भनी सम्बस्न्धि

सलिलिको सभापलििे त्यस्िो प्रलििेदन पेश भएको दुई ठदनलभत्र प्रस्िािको सूचना अध्यििाई ठदन
सक्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बिोस्ििको सूचना प्राप्त भएिा दुई ठदनपलछको कुनै बैठकिा छिफि गररयोस्
भनी प्रस्िाि पेश गनय अध्यििे सम्बस्न्धि सलिलिका सभापलििाई अनुिलि ठदनेछ ।

(७) प्रस्िाि पेश गदाय सम्बस्न्धि सलिलिको सभापलििे सं स्िप्त िक्तव्य ठदन सक्नेछ । त्यसपलछ
अध्यििे छिफिको िालग सिायािलध लनधायरण गनय सक्नेछ ।
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(८) छिफििा उठे का प्रश्नको ििाफ काययपालिकािे िोकेको काययपालिकाको सदस्यिे ठदएपलछ
१९.

छिफि सिाप्त भएको िालननेछ ।

उपसलिलि गठन : (१) सलिलििे आफ्नो कायय सुव्यिस्स्थि, लछटोछररिो र प्रभािकारी रुपिा सम्पन्न
गनय, कुनै विषयिा परािशय लिन िथा आफ्नो िेत्रालधकार लभत्रको विषयिा छानविन गनय काययित्र
े र
सियािलध िोकी आिश्यकिा अनुसार उपसलिलि गठन गनय सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बिोस्ििको उपसलिलििे लनधायररि सियिा सलिलि सिि प्रलििेदन पेश गनुप
य नेछ
।

(३) उपदफा (१) बिोस्िि उपसलिलि गठनका िालग सदस्यहरुको नाि सवहिको प्रस्िाि सभापलििे
बैठक सिि राख्नेछ ।

(४) उपसलिलि गठन गदाय सम्भि भएसम्ि सिािेशी प्रकृलिको र दिीय सं रचना अनुसारको हुनपु नेछ
। उपसलिलििा आिश्यकिानुसार विशेषज्ञ सदस्यहरुिाई आिन्त्रण गनय सवकनेछ ।

(५) उपसलिलिको सभापलििाई उपसलिलिको कायय सञ्चािन गदाय िेखा सलिलिको सभापलििाई भए
सरहको अलधकार हुनेछ ।

(६) उपसलिलििे िोकेको सियाबलध लभत्र आफूिाई प्राप्त स्िम्िेिारी बिोस्ििको कायय सम्पन्न गरी
सलिलि सिि आफ्नो प्रलििेदन पेश गनेछ ।

िर विशेष कारणबश िोवकएको सियाबलध लभत्र कायय सम्पन्न गनय नसकेिा कारण सवहि सलिलि
सिि थप सिय िाग गनय सक्नेछ ।

(७) यस काययविलधिा अन्यत्र िुनसकै कुरा िेस्खएको भएिा पलन उपसलिलििा सहिलि भई आएका
विषयिा उक्त सलिलिका सदस्यिे सोही विषयिा पुनाःसलिलिको छिफििा सहभागी हुन बाधा पने
छै न ।

पररच्छे द-६
विविध
२०.

सलिलिको सस्चिाियाः गाउँ पालिकाको कानुन शाखा िा काययपालिकािे िोवकठदएको स्थानिा सलिलिको

२१.

बिेट व्यिस्थााः सलिलििाई बैठक सञ्चािन, अध्ययन, िूल्याङ्कन, अनुगिन र छानविन गनय आिश्यक पने

२२.

सस्चिािय रहनेछ ।
बिेट गाउँ सभािे

विलनयोिन गनुप
य नेछ र विलनयोिन बिोस्ििको रकि गाउँ

सलिलििाई उपिब्ध गराउनु पनेछ ।

काययपालिकािे

सूचना िथा कागिाि उपिब्ध गराउनुपने: सलिलििे िागेका प्रिाण, कागिाि उपिब्ध गराउनु गाउँ
काययपालिका एिि् सोको िािहि लनकायिा काययरि कियचारीको कियव्य हुनेछ ।
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काययित्र
े सँग सम्बस्न्धि स्थिगि भ्रिण सम्बन्धी व्यिस्था: सलिलिको लनणयय अनुसार सभापलि, सदस्य
िा उपसलिलििे सलिलिको काययिेत्रसँग सम्बस्न्धि विषयिा गाउँ पालिकालभत्र िा बावहर अध्यिको
स्िीकृलि लिई भ्रिण गनय सक्नेछ ।

काययिालिकाको लनिायण िथा काययविलधको पािना: (१) सलिलििे आफ्नो कायय सियिै सम्पन्न गनय
काययिालिका लनिायण गनय सक्नेछ र सो काययिालिकाको पािना गनुय सबै सदस्यहरुको कियव्य हुनेछ
।

२५.

हुनेछ ।

(२) काययविलधिा उस्ल्िस्खि व्यिस्थाको पािना गराउने सम्बन्धिा सभापलिको लनणयय अस्न्िि

सलिलिको अलभिे ख: (१) सलिलििे आफूिे सम्पादन गरे का कािको अलभिेख दुरुस्ि राख्नु पनेछ ।
(२)

सलिलििे आफनो काययिेत्र लभत्रको कुनै काि, कारिाहीकोेे प्रकृलि र विषयको गास्म्भययिािाई

दृवष्टगि गरी गोप्य राख्नु पने अलभिेखहरु साियिलनक गनुय हुँदैन ।

(३) सलिलििा भएको छिफि, लनणयय र कािकारिाहीसँग सम्बस्न्धि अलभिेख सलिलि सस्चि िाफयि्
सस्चिाियिे व्यिस्स्थि गरी राख्नेछ । त्यस्िो लनणययको अलभिेख सभापलिको अनुिलि विना सस्चिािय
२६.

बावहर िैिान सवकने छै न ।

व्याख्या र सं शोधन: (१) यस काययविलधको व्याख्या गाउँ सभािे गनेछ ।

(२) गाउँ सभािे यस काययविलधिा आिश्यक सं शोधन िा हे रफेर गनय सक्नेछ ।

आज्ञािे

टाियन कुिार लिम्बु

प्रकास्शि लिलिाः 2078/10/10

(प्रिुख प्रशासकीय अलधकृि)
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