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स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िकाको सुशासन तथा र्िकास सर्मर्त (गठन तथा सञ्चािन) कार्िर्िर्ि २०७९ 

 

प्रस्तावना: गाउँपार्िकािे प्रदान गने र्िकास र्नमािण र सेिाप्रबाहिाई समािेशी, सहभार्गतामूिक, 

गुणस्तरीर् एबम् पररणाममुखी बनाई सुशासन कार्म गने सन्दभिमा सुशासन तथा र्िकास सर्मर्तको गठन 

तथा सञ्चािनद्वारा सभाको भूर्मकािाई व्यिस्थथत र प्रभािकारी बनाउन िार्ग आिश्यक कानूनी व्यिथथा 

गनि बाञ्छनीर् भएकोिे,  

सुदुरपर्िम प्रदेशको गाउँ सभा र नगर सभा (कार्िसञ्चािन) ऐन, २०७५ को दफा ९७ बमोर्िम 

स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िकाको गाउँ सभािे र्ो कार्िर्िर्ि बनाएको छ । 

परिचे्छद एक  

प्रािम्भिक 

१. संक्षिप्त नाम ि प्राििः  (१) र्स कार्िर्िर्िको नाम स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िका “सुशासन 

तथा र्िकास सर्मर्त (गठन तथा सञ्चािन) कार्िर्िर्ि २०७९” रहेको छ । 

(२) र्ो कार्िर्िर्ि गाउँ सभािे स्वीकृत गरी गाउँपार्िकाको थथानीर् रािपत्रमा प्रकाशन 

भएको र्मर्तदेस्ख िागू हुनेछ । 



 

 

२. परिभाषाः  र्िषर् िा प्रसङ्गिे अको अथि निागेमा र्स कार्िर्िर्िमा,- 

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

(ख) “ऐन” भन्नािे सुदुरपर्िम प्रदेश सभािे िारी गरेको गाउँ सभा र नगर सभा 

(कार्िसञ्चािन) ऐन, २०७५ सम्झनु पछि  ।  

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

(घ) “कार्िर्िर्ि” भन्नािे गाउँपार्िकाको सुशासन तथा र्िकास सर्मर्त (गठन तथा 

सञ्चािन) कार्िर्िर्ि २०७९ सम्झनु पछि  । 

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

(च)  “प्रदेश” भन्नािे सुदूरपर्िम प्रदेश म्झनु पछि  । 

(छ) “बैठक” भन्नािे सर्मर्तको िैठक सम्झनु पछि  र सो शब्दिे सर्मर्तिे गठन गरेको 

उपसर्मर्तको बैठकिाई समेत िनाउँछ । 

(छ) “सर्चि” भन्नािे दफा ३ को उपदफा (५) बमोर्िम सुशासन तथा र्िकास सर्मर्तको 

सर्चि भई काम गनि गाउँपार्िकािे तोकेको कमिचारी सम्झनु पछि  । 

(ि) “सदस्य” भन्नािे सुशासन तथा र्िकास सर्मर्तको सदस्य सम्झनु पछि  र सो शब्दिे 

सर्मर्तिे गठन गरेको उपसर्मर्तको सदस्यिाई समेत िनाउँछ ।  

(झ) “सभा” भन्नािे गाउँपार्िकाको गाउँ सभा सम्झनु पछि  । 

(ञ) “सर्मर्त” भन्नािे दफा ३ बमोर्िम गर्ठत सुशासन तथा र्िकास सर्मर्त सम्झनु पछि  

। 

(ट) “संर्ोिक” सर्मर्तको संर्ोिक सम्झनु पछि  र सो शब्दिे सर्मर्तिे गठन गरेको 

उपसर्मर्तको संर्ोिक समेतिाई िनाउँछ । 

 

परिचे्छद दुई  

सक्षमक्षिको गठन प्रकृया, काययिेत्र ि पदरिक्त हुने अवस्था 

३. सक्षमक्षिको गठन : (१) गाउँपार्िकािाई सभाप्रर्त उत्तरदार्ी र ििाफदेही बनाउन, 

गाउँपार्िकाबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आिश्यक र्नदेशन िा रार् 

सल्लाह समेत र्दनका िार्ग ऐनको दफा ७२ बमोर्िम अध्यक्षिे बढीमा पाँच िना सदस्य रहने गरी 

सुशासन तथा र्िकास सर्मर्त गठन गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोर्िमका सदस्यहरु मधे्यबाट सम्भि भए सििसम्मर्त र सम्भि नभए 

बहुमतिे सर्मर्तको संर्ोिकको छनौट गनुि पनेछ ।  



 

 

(३) सर्मर्तमा संर्ोिक तथा सदस्यहरूको मनोनर्न गदाि सभामा प्रर्तर्नर्ित्व गने  

रािनीर्तक दिको सदस्य संख्या, मर्हिा, आर्दिासी -िनिार्त, मिेशी, थारु, दर्ित, मुस्िम, 

खस–आर्ि तथा अन्य समुदार्को समानुपार्तक प्रर्तर्नर्ित्विाई ध्यान र्दनु पनेछ । 

(४) कार्िपार्िकािे तोकेको कार्िपार्िकाको कुनै सदस्य सर्मर्तमा उपस्थथत भई 

छिफिमा सहभागी हुन सके्नछ । 

तर, त्यस्तो सदस्यिाई मतदानको अर्िकार हुने छैन ।  

(५) कार्िपार्िकािे गाउँपार्िकाको प्रशासन शाखा प्रमुख िा अन्य उपरु्क्त अर्िकृत 

कमिचारीिाई सर्मर्तको सर्चिको काम गनि तोक्न सके्नछ । 

४. सक्षमक्षिको काययिेत्रः  सुशासन तथा र्िकास सर्मर्तको कार्िके्षत्र देहार्बमोर्िम हुनेछः   

(क)  थथानीर् तहको भौर्तक पूिाििार र्िकास र्नमािण तथा सुशासन सम्बन्धी र्िषर्, र  

  (ख)  र्िकास र्नमािण कार्िमा रहेका समस्या समािानको र्िषर् ।  

५.  सक्षमक्षिको कायायवक्षि : सर्मर्तको कार्ाििर्ि सभाको अिर्िभर रहनेछ ।  

तर अध्यक्षिे सर्मतका सदस्यको अनुभि चाहना र र्नििे सर्मर्तमा पुर्र्ाउन सके्न 

र्ोगदान समेतका आिारमा आिश्यकता अनुसार सदस्य हेरफेर गनि सके्नछ ।  

६.  संयोजक ि सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्था : सर्मर्तको संर्ोिक र सदस्यको पद देहार्को कुनै 

अिथथामा ररक्त हुनेछ :  

(क)  र्नि सभाको सदस्य नरहेमा,  

(ख)  र्नििे आफ्नो पदबाट रार्िनामा र्दएमा,  

(ग)  र्निको मृतु्य भएमा, 

(घ) र्नििे आफ्नो पदको र्िमे्मिारी इमान्दाररतासाथ र्निािह गरेको छैन भनी सर्मर्तका 

समू्पणि सदस्य सङ्ख्याको दुई–र्तहाई बहुमतिे प्रस्ताि पाररत गरेमा, 

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

 

परिचे्छद िीन  

सक्षमक्षिको काम, कियव्य ि अक्षिकाि 

७. सक्षमक्षिको काम, कियव्य ि अक्षिकाि: (१) सुशासन तथा र्िकास सर्मर्तको काम, कतिव्य र 

अर्िकार देहार् बमोर्िम हुनेछः  



 

 

(क) गाउँपार्िकाका शाखा र अन्तगितका र्नकार्को सेिा प्रिाह, कानूनको पररपािना, 

कार्िर्िर्िको प्रर्ोग आर्द र्िर्ाकिापको समग्र मूल्याङ्कन गरी गाउँपार्िकामा 

सुशासन कार्म गनि, सेिामा प्रभािकाररता बढाउन र समािेशी र्िकासका िार्ग 

कार्िपार्िकािाई आिश्यक सल्लाह, सुझाि एिम् र्नदेशन र्दने,  

(ख) सङ्घीर् तथा प्रदेश सरकारका सुशासन तथा र्िकाससँग सम्बस्न्धत कानून, नीर्त, 

र्नदेशन, मापदण्ड र शतिहरुको पािना र प्रर्तफिको र्ििेषण गरी 

कार्िपार्िकािाई आिश्यक र्नदेशन र्दने,  

(ग) गाउँपार्िका र र्स अन्तगितका र्नकार्को भौर्तक पूिाििार, र्ातार्ात, तथा 

सुशासन सम्बन्धी नीर्त तथा कार्ििम, स्रोत पररचािन, व्यिथथापन र अरु र्सै्त 

र्िर्ाकिापको मूल्याङ्कन गरी सम्बस्न्धत र्नकार्िाई आिश्यक र्नदेशन र्दने र 

समुर्चत र्टप्पणी, र्सफाररस र र्नदेशन सर्हतको िार्षिक प्रर्तिेदन सभामा पेश गने, 

(घ) नागररक िडापत्रको कार्ािन्वर्न अिथथाको मूल्याङ्कन गरी कार्ािपार्िकािाई 

सुझाि र्दने, 

(ङ) गाउँपार्िका तथा िनप्रर्तर्नर्ििे थथानीर् सरकारको तफि बाट नागररक समक्ष 

गरेका घोषणा, प्रर्तबद्धता र आश्वासनहरुको कार्ािन्वर्न स्थथर्तको मूल्याङ्कन गरी 

गाउँपार्िकािाई आिश्यक र्नदेशन र्दने र सभामा प्रर्तिेदन पेश गने, 

(च) गाउँपार्िकाद्वारा भए गरेका काम कारिाहीिारे अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी 

कार्िपार्िका तथा अन्तगितका र्नकार्िाई आिश्यक र्नदेशन र्दने र सभामा 

प्रर्तिेदन पेश गने, 

(छ) गाउँपार्िकाद्वारा समर् समर्मा गठन हुने छानर्िन सर्मर्तद्वारा प्रसु्तत सुशासन र 

र्िकाससँग सम्बस्न्धत प्रर्तिेदन कार्ािन्वर्नको अनुगमन गरी सम्बस्न्धत र्नकार्िाई 

आिश्यक र्नदेशन र्दने, 

(ि) गाउँपार्िकाबाट भए, गरेका कार्िमा सामार्िक ििाफदेर्हताको र्िर्ि र 

प्रर्िर्ाको पािना र िाभग्राहीबाट प्राप्त सुझाि कार्ािन्वर्नको अिथथा िारे 

अध्यर्न गरी सम्बस्न्धत र्नकार्िाई आिश्यक र्नदेशन र सभामा प्रर्तिेदन पेश 

गने,  

(झ) गाउँपार्िका र र्स अन्तगितका र्नकार्बाट भएका तथा हुने सेिा र र्िकासका 

कार्िको र्थाथि सूचना र िानकारी समर्मै, उपरु्क्त माध्यम तथा संर्न्त्रमाफि त 

सािििर्नकीकरण एिम् समे्प्रषण भए नभएको मूल्याङ्कन गरी कार्िपार्िकािाई 

आिश्यक सल्लाह, सुझाि एि र्नदेशन र्दने, 

(ञ) गाउँपार्िकाको भौर्तक पूिाििार, र्ातार्ात, र्िकास र्नमािणमा रहेका समस्या 

समािानको र्िषर् तथा समग्र शासकीर् र्िर्ाकिाप, सेिा प्रिाह, सेिाको गुणस्तर, 



 

 

दीगोपना, िागत र सेिा शुल्कका िारेमा अध्यर्न, र्ििेषण र मूल्याङ्कन गरी 

गुणात्मक सुिार गनि तथा सेिा प्रिाहिाई सूचना प्रर्िर्िमैत्री बनाउनका िार्ग 

िैकस्िक आर्ाम िारे कार्िपार्िकािाई रार् सुझाि प्रदान गने,  

(ट) गाउँपार्िका र र्स अन्तगितका र्नकार्बाट सञ्चािन हुने र्ोिना तथा कार्ििममा 

सुशासन, िातािरण, िििारु् पररितिन अनुकूिन, र्िपद व्यिथथापन, िािमैत्री, 

िैंर्गक तथा सामार्िक समािेशीकरण िस्ता अन्तरसम्बस्न्धत र्िषर्हरुमा ध्यान 

पुगे–नपुगेको िेखािोखा गरी कार्िपार्िकािाई आिश्यक सल्लाह, सुझाि एिम् 

र्नदेशन र्दने, 

(ठ) गाउँपार्िका के्षत्रका टोि र्िकास संथथा, उपभोक्ता सर्मर्त, सहकारी संथथा, गैर 

सरकारी संथथा िगार्तका संघसंथथाहरुको सुशासनको अिथथा मूल्याङ्कन गरी 

सुिारका िार्ग कार्िपार्िकािाई आिश्यक सल्लाह, सुझाि एिम् र्नदेशन र्दने, 

(ड) गाउँपार्िका तथा अन्तगितका र्नकार्बाट र्छटो, छररतो र प्रभािकारी सेिा प्रिाह 

गनि र सेिा र्िनका िार्ग अनकूि िातािरण भए नभएको मूल्याङ्कन गरी 

कार्िपार्िकािाई आिश्यक सल्लाह, सुझाि एिम् र्नदेशन र्दने,  

(ढ) प्राकृर्तक प्रकोप तथा माहामारीिन्य अिथथाहरुमा समेत सुरक्षाका मापदण्ड 

अपनाई सेिा प्रिाह गनि कार्िपार्िकािाई आिश्यक रार्, सुझाि र्दने,  

(ण) सामार्िक रुपमा हानीकारक तथा िैर्िकतामा आिाररत र्हंसामा शुन्य 

सहनशीिताको नीर्तिाई समेटी गाउँपार्िका र अन्तगितका र्नकार्का पदार्िकारी 

तथा कमिचारीहरुको आचार संर्हता तिुिमा र पािनको अििोकन गरी गाउँ सभामा 

प्रर्तिेदन पेश गने, 

(त) गाउँपार्िका र िडा कार्ाििर्हरुिे प्रिाह गने सेिा, र्सफाररस आर्दमा प्राप्त 

गुनासो, उिुरी र सञ्चार माध्यमिे उठाएका सिािहरुको सम्बस्न्धत पक्षबाट भएको 

सम्बोिनको अिथथा िारे अध्यर्न गरी सुिारका िार्ग कार्िपार्िकािाई आिश्यक 

सुझाि तथा र्नदेशन र्दने, 

(थ) गाउँपार्िकामा सञ्चार्ित र्ोिना तथा कार्ििमबाट िर्क्षत िगििाई िास्तर्िक िाभ 

पुगे नपुगेको िारे बैठक तथा समीक्षामा र्थेष्ट ध्यान र्दए नर्दएको र्ििेषण गरी 

आिश्यक र्नदेशन र्दने, साथै र्िपन्न समुदार् िर्क्षत सेिा, गररिी नू्यनीकरण, आर् 

आििन, सनु्तर्ित र्िकास र र्पछर्डएको के्षत्रको र्िकासको अध्यर्न तथा मूल्याङ्कन 

गरी सुिारका िार्ग कार्िपार्िकािाई आिश्यक सुझाब र्दने,  

(द) गाउँपार्िकामा र्िकास र्ोिना तथा कार्ििमहरु सञ्चािन गदाि कुनै समस्या 

र्सििना भएमा सोको समािानका िार्ग कार्िपार्िकािाई रार् सुझाि र्दने,  



 

 

(ि) भौर्तक पूिाििारका र्ोिनाहरु सञ्चािन गदाि िातािरणीर् पक्षिाई उर्चत ध्यान र्दए 

नर्दएको र कानून अनुसार िातािरणीर् अध्यर्न, मूल्याङ्कन गरे नगरेको र स्वीकृत 

िातािरणीर् अध्यर्न प्रर्तिेदनको कार्ािन्वर्न अिथथाको अध्यर्न गरी 

कार्िपार्िकािाई र्नदेशन र्दने, 

(न) गाउँपार्िका के्षत्रमा सञ्चार्ित र्ातार्ात सेिाको गुणस्तर, पहँुच र सहि उपिब्धता 

िस्ता र्िषर्मा अध्यर्न गरी सुिभ र सहि र्ातार्ात सञ्चािन तथा र्िस्तारका 

िार्ग कार्िपार्िकािाई आिश्यक र्नदेशन र्दने, 

(प) गाउँपार्िका र िडा कार्ाििर्बीच कामको िाँडफाँड, अर्िकार प्रत्यार्ोिन तथा 

प्रत्यार्ोर्ित अर्िकारको प्रर्ोग र िडा कार्ाििर् व्यिथथापनको अिथथा अध्यर्न 

गरी कार्िपार्िकािाई आिश्यक र्नदेशन र्दने 

(फ) गाउँपार्िकाको शाखा, महाशाखा तथा एकाई र कार्िरत कमिचारीको कार्िर्िबरण 

र कार्िसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणािीको अध्यर्न गरी सुिारका िार्ग 

कार्िपार्िकािाई आिश्यक सुझाि तथा र्नदेशन र्दने 

(ब) गाउँपार्िकामा र्दगो र्िकासका िक्ष्यहरु कार्ािन्वर्न अिथथाको मूल्याङ्कन गरी 

कार्िपार्िकािाई आिश्यक सुझाब र र्नदेशन र्दने,  

(भ)  सुशासन तथा र्िकाससँग सम्बस्न्धत सभािे तोकेका अन्य काम गने, गराउने । 

(२) सर्मर्तिे आफुिे सम्पादन गरेका कामको िार्षिक प्रर्तिेदन तर्ार गरी आर् व्यर्को 

िार्षिक अनुमान पेश हुनु अगािै गाउँ सभामा पेश गनुिपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोर्िम िार्षिक प्रर्तिेदन तर्ार गदाि सर्मर्तिे र्दएका र्नदेशन, रार्, 

परामशि र सुझाि कार्ािन्वर्न स्थथर्त र प्रर्तफि समेतको समीक्षा समािेश गनुि पनेछ । 

(४) सर्मर्तिे र्छमेकी गाउँपार्िका िा नगरपार्िकासँग आफुिे गरेका काम कारबाही, 

कार्ि अनुभि र अनुकरणीर् कार्िको िानकारी आदानप्रदान गनि सके्नछ ।  

(५) सर्मर्तिे आफ्नो कार्िके्षत्र अन्तगितको र्िमे्मिारी सु–व्यिस्थथत ढििे बहन गने 

सन्दभिमा अध्यक्षको स्वीकृर्त र्िई आिश्यक कार्िर्िर्ि, कार्िर्ोिना र कार्ितार्िका बनाई िागू गनि 

सके्नछ ।  

(६) सर्मर्तको कार्ि सम्पादनको र्सिर्सिामा सर्मर्तका सदस्यहरुिे अध्यक्षको पूिि स्वीकृती र्िई 

आिश्यक थथानको अनुगमन भ्रमण गनि सके्नछन् । 

८. क्षवविण क्षिन सके्ः  (१) सर्मर्तिे कार्िपार्िका िा सो अन्तगितका र्नकार्बाट सम्पादन भएका 

कामको प्रगर्त र्ििरण माग गरी र्िन सके्नछ ।  

(२) र्स दफा बमोर्िम र्ििरण माग गदाि सम्बस्न्धत सर्मर्तका संर्ोिकको र्नदेशनमा 

सर्चििे र्ििरणको र्कर्सम, ढाँचा र र्ििरण पेश गनुिपने समर्र्समा समेत तोकीर्दनु पनेछ ।  



 

 

(३) उपदफा (२) बमोर्िम माग गररएको र्ििरण उपिब्ध गराउनु सम्बस्न्धत र्नकार्को 

दार्र्त्व हुनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोर्िम माग गररएको र्ििरणको अध्यर्न समेतबाट कुनै र्नदेशन र्दन 

आिश्यक देखेमा  त्यस्तो र्नदेशन कार्ािन्वर्न गनुि पने मनार्सब समर्ािर्ि समेत उले्लख गरी 

सर्मर्तिे सम्बस्न्धत र्नकार्िाई आिश्यक र्नदेशन र्दन सके्नछ ।  

(५) कार्िपार्िका िा सो अन्तरगतका र्नकािर्िे उपदफा (२) बमोर्िम तोर्कएको 

अिर्िर्भत्र र्ििरण उपिब्ध गराउने प्रर्ास नगरेमा सर्मर्तिे सो सम्बन्धमा सभामा छिफि गने 

प्रस्ताि गनि सके्नछ ।  

 

परिचे्छद चाि  

सक्षमक्षिका पदाक्षिकािीहरुको भूक्षमका 

९. संयोजकको काम, कियव्य ि अक्षिकािः  सर्मर्तको संर्ोिकको काम, कतिव्य र अर्िकार देहार् 

बमोर्िम हुनेछः –  

(क)  सर्मर्तको बैठकको अध्यक्षता गने, 

(ख)  सर्मर्तको बैठकको र्मर्त र समर् तोके्न,  

(ग)  बैठकको सम्भार्ित कार्िसूची तर् गने, 

(घ)  सर्मर्तको कार्िके्षत्रसँग सम्बस्न्धत अन्तर र्नकार्गत समन्वर् गने, 

(ङ)  सदस्यहरुको र्िमे्मिारी बाँडफाँट गने, 

(च)  सर्मर्तको र्नणिर् प्रमार्णत गने,  

(छ)  सर्मर्तिे तोकेका अन्य कार्ि गने ।   

१०. सदस्यको काम, कियव्य ि अक्षिकािः  सर्मर्तका सदस्यको काम, कतिव्य र अर्िकार देहार् 

बमोर्िम हुनेछः – 

(क)  सर्मर्तको बैठकमा उपस्थथत भै आफ्नो सुझाि र िारणा राखे्न,   

(ख)  आफुिाई तोर्कएको कार्िर्िमे्मिारी र्निािह गने, 

(ग)  सर्मर्तिे तोकेका अन्य कार्ि गने । 

११. सक्षचवको काम, कियव्य ि अक्षिकािः  सर्मतको सर्चिको काम, कतिव्य र अर्िकार देहार् 

बमोर्िम हुनेछः – 

(क)   सर्मर्तको सर्चि भई काम गने,   



 

 

(ख) संर्ोिकसँग समन्वर् गरी बैठकको कार्िसूची तर्ार गने, प्रस्ताि तर्ार गने र 

सदस्यहरुिाई पत्राचार गने, 

(ग)  सर्मर्तको कार्िके्षत्रसँग सम्बस्न्धत र्िषर्मा आिश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क  सङ्किन, 

र्ििेषण गरी सर्मर्तको बैठकमा पेश गने, 

(घ)   सर्मर्तको र्नणिर् कार्ािन्वर्न गने गराउने, 

(ङ)   सर्मर्तिे तोकेका अन्य कार्ि गने । 

 

 

परिचे्छद पााँच  

बैठक व्यवस्थापन 

१२. सक्षमक्षिको बैठक : (१) सर्मर्तको बैठक प्रते्यक चौमार्सकमा पने गरी एक िषि भररमा कस्िमा तीन 

पटक बसे्नछ ।   

(२) सर्मर्तको बैठक बसे्न र्मर्त, समर्, थथान र बैठकको कार्िसूची सर्हतको सूचना बैठक 

बसे्न र्दन भन्दा कस्िमा तीन र्दन अगािै संर्ोिकको र्नदेशनमा सर्चििे सिै सदस्यिाई र्िस्खत िा 

र्िद्रु्तीर् माध्यमबाट पठाउनु पनेछ । 

(३) सर्मर्तको बैठकको अध्यक्षता संर्ोिकिे िा र्निको अनुपस्थथर्तमा सर्मर्तका 

सदस्यहरुिे आफूमधे्यबाट छानेको व्यस्क्तिे गनेछ । सदस्यहरुिे छानेको व्यस्क्तिे संर्ोिकत्व 

गरेकोमा सो कुराको िानकारी अध्यक्षिाई र्दनु पनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोर्िम सदस्यहरुिे छानेको व्यस्क्तिे सर्मर्तको बैठकको अध्यक्षता 

गदाि र्नििे सर्मर्तको संर्ोिकिाई भएको सबै अर्िकार प्रर्ोग गनि सके्नछ ।  

(५) सर्मर्तको बैठक सभाथथि भन्दा बार्हर बसु्न पने भएमा संर्ोिकिे अध्यक्षको र्िस्खत 

अनुमर्त प्राप्त गनुि पनेछ ।  

(६) सर्मर्तका कस्िमा दुई िना सदस्यिे सर्मर्तको बैठक बोिाउन र्िस्खत अनुरोि गरेमा 

संर्ोिकिे पन्ध्र र्दनर्भत्र बैठक बोिाउनु पनेछ । 

(७) सर्मर्तको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्िर्िर्ि सर्मर्त आफैिे  तोक्न सके्नछ ।  

१३. गणपुिक संख्ाः  (१) सर्मर्तमा तत्काि कार्म रहेका सदस्य सङ्ख्याको कस्िमा एकाउन्न 

प्रर्तशत सदस्य उपस्थथत भएमा सर्मर्तको गणपुरक सङ्ख्या पुगेको मार्ननेछ ।  



 

 

(२) सर्मर्तको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा सो सङ्ख्या नपुगेसम्म सर्मर्तको 

संर्ोिकिे बैंठकको कार्ि र्निम्बन गनि िा अको कुनै समर् िा र्दनसम्मको िार्ग बैठक थथार्गत 

गनि सके्नछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोर्िम सर्मर्तको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगी िगातार दुई पटक 

बैठक थथर्गत गनुि परेमा संर्ोिकिे त्यसको िानकारी अध्यक्षिाई र्दनु पनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोर्िमको िानकारी प्राप्त भएपर्छ कार्िव्यिथथा परामशि सर्मर्तको 

परामशि र्िई अध्यक्षिे समािानको उर्चत प्रार्ास गनुि पनेछ ।  

१४.बैठक सञ्चािन क्षवक्षि: (१) संर्ोिकिे सर्मर्तको बैठकको अध्यक्षता गनेछ । सर्मर्तको संर्ोिकको 

ध्यानाकषिणका िार्ग सदस्यिे हात उठाउनु पनेछ । संर्ोिकिे बोल्न चाहने सदस्यको नाम िमशः  

बोिाएपर्छ िा इशारा गरेपर्छ िणािनुिम अनुसार एक पटकमा एकिनािे मात्र बोल्नु पनेछ । कुनै 

एक सदस्यिे बोर्िरहेको समर्मा बीचमै अको सदस्यिे बोल्न, एकआपसमा कुरा गनि र कुनै पर्न 

सञ्चारका सािन प्रर्ोग गरी कुरा गनि पाइनेछैन ।  

(२) सदस्यिे सर्मर्तको बैठकमा बोल्दा संर्ोिकिाई सम्बोिन गरेर मात्र बोल्नुपनेछ । 

सर्मर्तको छिफिको िममा कुनै सदस्यिे बोिेको र्िषर्िाई अको सदस्यिे सो कुरामा सहमती 

िनाउनेबाहेक सोही र्िषर् दोहोर्र्ाउन पाउने छैन । सदस्यिे बैठकमा आफ्ना कुरा र र्िषर्िसु्त 

राख्दा र्शष्ट र मर्ािर्दत भाषामा राख्नु पदिछ र बोल्दा कसैिाई आके्षप िगाउने, अर्शष्ट, अिीि, 

अपमानिनक िा मानमदिन हुने िा कुनै आपर्त्तिनक शब्द बोल्नु हँुदैन । सदस्यिे बोल्न पाउने, 

छिफिमा भाग र्िन पाउने अर्िकार र कतिव्यिाई बैठकको काममा बािा पुर्र्ाउने मनसार्िे 

दुरूपर्ोग गनि पाइनेछैन ।  

(३) बैठकका सहभार्गिे बैठक अिर्िभर कुनै पर्न सञ्चारका सािन तथा अन्य र्िद्रु्तीर् 

उपकरण बैठकको र्िषर्सँग असम्बस्न्धत कार्िमा प्रर्ोग गनि पाइनेछैन ।  

(४) बैठकको छिफिको र्िषर्मा सर्मर्तको कुनै सदस्यको प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष स्वाथि 

गाँसीएको िा संिग्नता रहने भएमा त्यस्तो र्िषर् उपरको छिफिमा सम्बस्न्धत सदस्य सहभागी हुनु 

हँुदैन ।  

(५) सर्मर्तका सदस्यसँग भएका सर्मर्तको कार्िके्षत्रसँग सम्बस्न्धत सामग्रीहरु सर्मर्तका 

सदस्यहरु बीच आदानप्रदान गने व्यिथथा र्मिाउनु पनेछ ।  

(६) सर्मर्तको बैठक नसर्कएसम्म कुनै पर्न सदस्यिे बैठक कक्ष छोड्नु हँुदैन र बैठक 

कक्षबाट बार्हर िानु परेमा संर्ोिकको अनुमर्त र्िनुपनेछ । संर्ोिकिे बैठकिाई सम्बोिन 

गरररहेको बेिामा कुनै पर्न सदस्यिे थथान छोड्नु हँुदैन । संर्ोिकिे बोिेको कुरा ध्यानपूििक सुनु्न 

पनेछ । बैठक सञ्चािनमा सर्मर्तका सबै सदस्यहरुिे संर्ोिकिाई सहर्ोग गनुिपनेछ ।  

(७) संर्ोिकिे बैठकिाई मर्ािर्दत बनाउन सदस्यहरुिाई आव्हान गनेछ । कुनै सदस्यबाट 

सर्मर्तको बैठकमा अमर्ािर्दत व्यिहार भएमा संर्ोिकिे र्नििाई बैठक कक्षबाट बार्हर िाने 

आदेश र्दन र ऐन बमोर्िमको  अन्य कारबाहीका िार्ग सभा समक्ष िेस्ख पठाउन सके्नछ ।  



 

 

(८) तोर्कएको र्मर्त र समर्मा गणपुरक सङ्ख्या नपुगी सर्मर्तको बैठक बस्न नसकेमा सो 

र्दनको बैठक थथर्गत गरी संर्ोिकिे अको र्दन र समर्मा बैठक बसे्न गरी तोक्न सके्नछ । दोस्रो 

पटक पर्न गणपुरक सङ्ख्या नपुगी बैठक बस्न नसके संर्ोिकिे तेस्रो पटकका िार्ग बैठक 

बोिाउने छ । र्स्तो बैठकमा सर्मर्तका संर्ोिक सर्हत कस्िमा एक सदस्य उपस्थथत भएमा 

गणपुरक सङ्ख्या पुगेको मार्ननेछ ।  

(९) सर्मर्तको सदस्य कारणबस बैठकमा उपस्थथत हुन नसके्न भएमा सर्मर्तको संर्ोिक 

िा सर्चििाई पूिििानकारी गराउनु पनेछ ।  

(१०) बैठक सञ्चािन सम्बन्धी सभािे तोकेका अन्य कुराहरुको पािना गनुि सर्मर्तका 

संर्ोिक तथा सदस्यहरुको कतिव्य हुनेछ ।  

१५. सक्षमक्षिको क्षनणययः  (१) सर्मर्तको बैठकका र्नणिर्हरु सकेसम्म सििसम्मर्तबाट गराउनु पनेछ । 

सििसम्मर्तबाट र्नणिर् हुन नसकेमा बहुमतको आिारमा र्नणिर् गदाि मत बराबर भएमा संर्ोिकिे 

र्नणािर्क मत र्दन सके्नछ ।  

  (२) सर्मर्तको बैठकको र्नणिर् संर्ोिकबाट प्रमार्णत हुनेछ ।  

(३) बैठकको प्रमार्णत र्नणिर्को अर्भिेख सर्चििे सुरर्क्षत र व्यिस्थथत गरी राख्नुपनेछ ।  

(४) बैठकको र्नणिर्अनुसार गाउँपार्िका िा सो अन्तरगतका र्नकार्िाई रार्, सुझाि र 

र्नदेशन र्दँदा संर्ोिकिे दस्तखत गरी पठाउनु पनेछ ।  

१६. आचिण : बैठकमा उपस्थथत सदस्यिे देहार्का आचरणको पािना गनुि पनेछः  

(क) र्िशेष कारण परेकामा बाहेक सर्मर्तको बैठक नसर्कएसम्म कुनै पर्न सदस्यिे 

बैठक कक्ष छोड्नु हँुदैन । बैठक कक्षबाट बार्हर िानु परेमा संर्ोिकको अनुमर्त 

र्िनुपनेछ । बैठक सञ्चािनमा सर्मर्तका सबै सदस्यिे संर्ोिकिाई सहर्ोग 

गनुिपनेछ । 

(ख) संर्ोिकिे बैठकिाई मर्ािर्दत बनाउन सदस्यहरुिाई आिश्यक र्नदेशन र्दन 

सके्नछ । र्स्तो र्नदेशन पािना गनुि सदस्यहरुको कतिव्य हुनेछ ।  

(ग) बैठक सञ्चािन सम्बन्धी सभािे तोकेका अन्य कुराको पािना गनुि सर्मर्तका 

संर्ोिक तथा सदस्यको कतिव्य हुनेछ । 

(घ) गाउँसभा र नगरसभाको कार्िसञ्चािन सम्बन्धमा व्यिथथा गनि बनेको प्रदेश ऐन िा 

गाउँ सभािे गाउँ सभाका सर्मर्तहरुको बैठक सञ्चािन गदाि पािना गनुिपने छुटै्ट 

आचार संर्हता तिुिमा गरी स्वीकृत गरेको अिथथामा त्यस्तो आचार संर्हताको 

पािना गनुि संर्ोिक र सदस्यको कतिब्य हुनेछ । 



 

 

१७. अक्षिकािी वा क्षवशेषज्ञको वैठकमा उपम्भस्थक्षिः  (१) सर्मर्तमा कुनै र्िषर्माथी छिफि हँुदा सो 

र्िषर्को प्रकृर्त हेरी कार्िपार्िकाको सदस्यिे सो र्िषर्मा स्पष्ट िानकारी र्दन गाउँपार्िका िा सो 

अन्तरगतको अर्िकारी िा र्िशेषज्ञिाई संर्ोिकको अनुमर्त र्िई सर्मर्तमा र्िएर िान सके्नछ ।  

(२) सर्मर्तिे आफ्नो बैठकमा गाउँपार्िकाका पदार्िकारी, कमिचारी र र्िषर्र्िज्ञिाई 

आमन्त्रण गरी रार्, परामशि र्िन सके्नछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोर्िम आमस्न्त्रत अर्िकारी िा र्िशेषज्ञिाई िैठकमा आफ्नो िारणा 

राख्न संर्ोिकिे र्थोर्चत समर् उपिब्ध गराउनु पनेछ ।  

(४) सर्मर्तको बैठकमा उपस्थथत आमस्न्त्रत अर्िकारी िा र्िषेशज्ञिे आफ्नो िारणा तथ्यपूणि 

एिम् र्शष्टतापूििक राख्नुपनेछ ।  

(५) सभाका कुनै सदस्यिे सर्मर्तको बैठकमा सहभागी भई छिफिमा भाग र्िन चाहेमा  

बैठक बसे्न र्दनभन्दा किीमा एक र्दन अगािै संर्ोिकिाई िानकारी र्दइ उपस्थथत हुन सके्नछ । 

तर त्यस्तो आमस्न्त्रत सदस्यिाई  मतदानको अर्िकार हुने छैन । 

१८. सक्षमक्षिको प्रक्षिवेदनः   (१) सर्मर्तको प्रर्तिेदन संर्ोिकिे िा र्निको अनुस्थथर्तमा अध्यक्षिे 

तोकेको सो सर्मर्तको अन्य कुनै सदस्यिे सभाको बैठकमा पेश गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोर्िम प्रर्तिेदन पेश गनि संर्ोिक िा सदस्यिे चाहेमा प्रर्तिेदनको 

सम्बन्धमा संर्क्षप्त िक्तव्य र्दन सके्नछ ।  

  (३) सभाको बैठकमा पेश भएका प्रर्तिेदनको कार्ािन्वर्न कार्िपार्िकािे गनुि पनेछ । 

 (४) सर्मर्तिे आफ्नो िार्षिक प्रर्तिेदन कार्ािन्वर्न भए नभएको अनुगमन एिम् मूल्याङ्कन 

गरी सोको प्रर्तिेदन सभाको बैठकमा पेश गनि सके्नछ ।  

(५) उपदफा (४) बमोर्िमको अनुगमन एिम् मूल्याङ्कन प्रर्तिेदन र सभाको बैठकिे 

सुमे्पको र्िषर्का सम्बन्धमा सर्मर्तिे बैठकमा पेश गरेको प्रर्तिेदनमाथी छिफि गररर्ोस् भनी 

सम्बस्न्धत सर्मर्तको संर्ोिकिे त्यस्तो प्रर्तिेदन पेश भएको दुई र्दनर्भत्र प्रस्तािको सूचना 

अध्यक्षिाई र्दन सके्नछ ।  

(६) उपदफा (५) बमोर्िमको सूचना प्राप्त भएमा दुई र्दनपर्छको कुनै बैठकमा छिफि 

गररर्ोस् भनी प्रस्ताि पेश गनि अध्यक्षिे सम्बस्न्धत सर्मर्तका संर्ोिकिाई अनुमर्त र्दनेछ ।  

(७) प्रस्ताि पेश गदाि सम्बस्न्धत सर्मर्तको संर्ोिकिे संर्क्षप्त िक्तव्य र्दन सके्नछ । 

त्यसपर्छ अध्यक्षिे छिफिको िार्ग समार्ािर्ि र्निािरण गनि सके्नछ ।  

(८) छिफिमा उठेका प्रश्नहरुको ििाफ कार्िपार्िकािे तोकेको कार्िपार्िकाको सदस्यिे 

र्दएपर्छ छिफि समाप्त भएको मार्ननेछ ।  



 

 

१९. उपसक्षमक्षि गठन : (१) सर्मर्तिे आफ्नो कार्ि सुव्यिस्थथत, र्छटोछररतो र प्रभािकारी रुपमा सम्पन्न 

गनि, कुनै र्िषर्मा परामशि र्िन तथा आफ्नो के्षत्रार्िकार र्भत्रको र्िषर्मा छानर्िन गनि कार्िके्षत्र र 

समर्ािर्ि तोकी आिश्यकता अनुसार उपसर्मर्त गठन गनि सके्नछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोर्िमको उपसर्मर्तिे र्निािररत समर्मा सर्मर्त समक्ष प्रर्तिेदन पेश 

गनुिपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोर्िम उपसर्मर्त गठनका िार्ग सदस्यहरुको नाम सर्हतको प्रस्ताि 

संर्ोिकिे बैठक समक्ष राखे्नछ । 

(४) उपसर्मर्त गठन गदाि सम्भि भएसम्म समािेशी प्रकृर्तको र दिीर् संरचना अनुसारको 

हुनुपनेछ ।  

(५) उपसर्मर्तको संर्ोिकिाई उपसर्मर्तको कार्ि सञ्चािन गदाि सर्मर्तको संर्ोिकिाई 

भए सरहको अर्िकार हुनेछ ।   

(६) उपसर्मर्तिे तोकेको समर्ाबर्ि र्भत्र आफूिाई प्राप्त र्िमे्मिारी बमोर्िमको कार्ि 

सम्पन्न गरी सर्मर्त समक्ष आफ्नो प्रर्तिेदन पेश गनेछ ।  

तर र्िशेष कारणबश तोर्कएको समर्ाबर्ि र्भत्र कार्ि सम्पन्न गनि नसकेमा कारण सर्हत 

सर्मर्त समक्ष थप समर् माग गनि सके्नछ ।  

(७) र्स कार्िर्िर्िमा अन्यत्र िुनसकै कुरा िेस्खएको भएता पर्न उपसर्मर्तमा सहमर्त भई 

आएका र्िषर्मा उक्त सर्मर्तका सदस्यिे सोही र्िषर्मा पुनः सर्मर्तको छिफिमा सहभागी हुन 

बािा पने छैन । 

परिचे्छद छ  

क्षवक्षवि 

२०. सक्षमक्षिको सक्षचवाियः  गाउँपार्िकाको प्रशासन शाखा िा कार्िपार्िकािे तोर्कर्दएको थथानमा 

सर्मर्तको सर्चिािर् रहनेछ ।  

२१. बजेट व्यवस्थाः  सर्मर्तिाई बैठक सञ्चािन, अध्यर्न, मूल्याङ्कन, अनुगमन र छानर्िन गनि 

आिश्यक पने बिेट गाउँसभािे र्िर्नर्ोिन गनुिपनेछ र र्िर्नर्ोिन बमोर्िमको रकम 

कार्िपार्िकािे सर्मर्तिाई उपिब्ध गराउनु पनेछ ।  

२२. सूचना िथा कागजाि उपिब्ध गिाउनुपने : सर्मर्तिे मागेका प्रमाण, कागिात उपिब्ध गराउनु 

गाउँ कार्िपार्िका एिम् सोको मातहत र्नकार्मा कार्िरत कमिचारीको कतिव्य हुनेछ ।  

२३. काययिेत्रसाँग सम्बम्भिि स्थिगि भ्रमण सम्बिी व्यवस्था: सर्मर्तको र्नणिर् अनुसार संर्ोिक, 

सदस्यिे सर्मर्तको कार्िके्षत्रसँग सम्बस्न्धत र्िषर्मा गाउँपार्िकार्भत्र िा बार्हर अध्यक्षको स्वीकृर्त 

र्िई भ्रमण गनि सके्नछ ।  



 

 

२४. काययिाक्षिकाको क्षनमायण िथा काययक्षवक्षिको पािना : (१) सर्मर्तिे आफ्नो कार्ि समर्मै सम्पन्न 

गनि कार्ितार्िका र्नमािण गनि सके्नछ र सो कार्ितार्िका पािना गनुि सबै सदस्यको कतिव्य हुनेछ ।  

(२) कार्िर्िर्िमा उस्ल्लस्खत व्यिथथाको पािना गराउने सम्बन्धमा संर्ोिकको र्नणिर् 

अस्न्तम हुनेछ ।  

२५. सक्षमक्षिको अक्षभिेख : (१) सर्मर्तिे आफूिे सम्पादन गरेका कामको अर्भिेख दुरुस्त राख्नु पनेछ 

।   

(२)  सर्मर्तिे आफनो कार्िके्षत्र र्भत्रको कुनै काम, कारिाहीको प्रकृर्त र र्िषर्को 

गास्म्भर्ितािाई दृर्ष्टगत गरी गोप्य राख्नु पने अर्भिेखहरु सािििर्नक गनुि हँुदैन ।  

(३) सर्मर्तमा भएको छिफि, र्नणिर् र कामकारिाहीसँग सम्बस्न्धत अर्भिेख सर्मर्त 

सर्चि माफि त् सर्चिािर्िे व्यिस्थथत गरी राखे्नछ । त्यस्तो र्नणिर्को अर्भिेख संर्ोिकको अनुमर्त 

र्िना सर्चिािर् बार्हर िैिान सर्कने छैन । 

२६. व्याख्ा ि संशोिन: (१) र्स कार्िर्िर्िको व्याख्या गाउँ सभािे गनेछ ।  

(२) गाउँ सभािे सर्मर्तको र्स कार्िर्िर्िमा आिश्यक संशोिन गनि सके्नछ । 

 

आज्ञािे् 

पारस्बहादुर्शाही 

र्न.प्रमुख्प्रशासकीर््अर्िकृत् 


