
 

1 

भोक्राहा नरस िंह गाउँपासिका  शुा न तथा स्थानीय  ेवा  सिसत (गठन तथा  ञ्चािन) काययववसि 
२०७८ 

गाँउ  भाबाट स्वीकृत सिसत २०७८/११/२३ 

जारी सिसत २०७८/११/२३ 

गाउँपासिकािे प्रदान गने ववका  सनिायण र  ेवाप्रबाहिाई  िावेशी,  हभासगतािूिक, गणुस्तरीय एबि ्
पररणाििखुी बनाई  शुा न कायि गने  न्दभयिा  शुा न तथा स्थानीय  ेवा  सिसतको गठन तथा 
 ञ्चािनद्वारा  भाको भसूिकािाई व्यवस्स्थत र प्रभावकारी बनाउन िासग आवश्यक कानूनी व्यवस्था 
गनय बाञ्छनीय भएकोिे,  

प्रदेश निं. १ को गाउँ  भा र नगर  भा कायय ञ्चािन काययववसि ऐन, २०७५ को दफा ३६ 
बिोस्जि  भोक्राहा नरस िंह गाउँ  भािे यो काययववसि बनाई िागू गरेको छ । 

 

पररच्छेद एक  

प्रारस्भभक 

१.  िंस्िप्त नाि र प्रारभभः (१) य  काययववसिको नाि भोक्राहा नरस िंह गाउँपासिका “ शुा न 
तथा स्थानीय  ेवा  सिसत (गठन तथा  ञ्चािन) काययववसि २०७८” रहेको छ । 

(२) यो काययववसि गाउँ  भािे स्वीकृत गरी गाउँपासिकाको स्थानीय राजपत्रिा 
प्रकाशन भएको सिसतदेस्ख िागू हनुेछ । 

२. पररभाषाः ववषय वा प्र ङ्गिे अको अथय निागेिा य  काययववसििा,- 

(क) “अध्यि” भन्नािे गाउँ भाको अध्यि  भझन ुपछय । 

(ख) “ऐन” भन्नािे प्रदेश नं+= १  को गाउँ सभा र नगर सभा कार्यसञ्चालन कार्यविधि 

ऐन, २०७५ सम्झनु पर्य  । 

(ग) “उप सिसत” भन्नािे दफा १९ बिोस्जि गठठत उप सिसत  भझन ुपछय । 

(घ) “काययववसि” भन्नािे गाउँपासिकाको  शुा न तथा स्थानीय  ेवा  सिसत (गठन 
तथा  ञ्चािन) काययववसि २०७८  भझन ुपछय । 

(ङ) “गाउँपासिका” भन्नािे  भोक्राहा नरस िंह गाउँपासिका  भझन ुपछय ।  
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(च)  “प्रदेश” भन्नािे प्रदेश निं. १  भझन ुपछय  

(छ) “बैठक” भन्नािे  सिसतको वैठक  भझन ुपछय र  ो शब्दिे  सिसतिे गठन 
गरेको उप सिसतको बैठकिाई  िेत जनाउँछ । 

(छ) “ स्चव” भन्नािे दफा ३ को उपदफा (५) बिोस्जि  शुा न तथा स्थानीय 
 ेवा  सिसतको  स्चव भई काि गनय गाउँपासिकािे तोकेको कियचारी  भझन ु
पछय । 

(ज) “ दस्य” भन्नािे  शुा न तथा स्थानीय  ेवा  सिसतको  दस्य  भझन ुपछय र 
 ो शब्दिे  सिसतिे गठन गरेको उप सिसतको  दस्यिाई  िेत जनाउँछ ।  

(झ) “ भा” भन्नािे गाउँपासिकाको गाउँ  भा  भझन ुपछय । 

(ञ) “ सिसत” भन्नािे दफा ३ बिोस्जि गठठत  शुा न तथा स्थानीय  ेवा  सिसत 
 भझन ुपछय । 

(ट) “ भापसत”  सिसतको  भापसत  भझन ु पछय र  ो शब्दिे  सिसतिे गठन 
गरेको उप सिसतको  भापसत  िेतिाई जनाउँछ । 

पररच्छेद दईु  

 सिसतको गठन प्रकृया, काययिते्र र पदररक्त हनुे अवस्था 

३.  सिसतको गठन: (१) गाउँपासिकािाई  भाप्रसत उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, 

गाउँपासिकाबाट भए गरेका काि कारबाहीको अनगुिन र िूल्याङ्कन गरी आवश्यक सनदेशन 
वा राय  ल्िाह  िेत ठदनका िासग ऐनको दफा ३८ बिोस्जि अध्यििे बढीिा पाँच जना 
 दस्य रहने गरी  शुा न तथा स्थानीय  ेवा  सिसत गठन गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोस्जिका  दस्यहरु िध्येबाट  भभव भए  वय भिसत र  भभव 
नभए बहिुतिे  सिसतको  भापसतको छनौट गनुय पनेछ ।  

(३)  सिसतिा  भापसत तथा  दस्यहरूको िनोनयन गदाय  भािा प्रसतसनसित्व गने  
राजनीसतक दिको  दस्य  िंख्या, िवहिा, आठदवा ी-जनजासत, ििेशी, थारु, दसित, िसु्िि, ख –
आयय तथा अन्य  िदुायको  िानपुासतक प्रसतसनसित्विाई ध्यान ठदन ुपनेछ । 
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(४) काययपासिकािे तोकेको काययपासिकाको कुन ै  दस्य  सिसतिा उपस्स्थत भई 
छिफििा  हभागी हनु  क्नेछ । 

तर, त्यस्तो  दस्यिाई ितदानको असिकार हनुे छैन ।  

(५) काययपासिकािे गाउँपासिकाको प्रशा न शाखा प्रिखु वा अन्य उपयकु्त असिकृत 
कियचारीिाई  सिसतको  स्चवको काि गनय तोक्न  क्नेछ । 

४.  सिसतको काययिते्रः  शुा न तथा स्थानीय  ेवा  सिसतको काययिेत्र देहायबिोस्जि हनुेछः  

(क)  स्थानीय तहको भौसतक पूवायिार ववका  सनिायण तथा  शुा न  भबन्िी ववषय, 
र  

  (ख)  ववका  सनिायण काययिा रहेका  िस्या  िािानको ववषय । 

५.   सिसतको कायायवसि :  सिसतको कायायवसि  भाको अवसिभर रहनेछ ।  

तर अध्यििे  सितका  दस्यको अनभुव चाहना र सनजिे  सिसतिा परु् याउन  क्न े
योगदान  िेतका आिारिा आवश्यकता अन ुार  दस्य हेरफेर गनय  क्नेछ ।  

६.   भापसत र  दस्यको पद ररक्त हनुे अवस्था :  सिसतको  भापसत र  दस्यको पद देहायको 
कुनै अवस्थािा ररक्त हनुेछ :  

(क)  सनज  भाको  दस्य नरहेिा,  

(ख)  सनजिे आफ्नो पदबाट रास्जनािा ठदएिा,  

(ग)  सनजको ितृ्य ुभएिा, 

(घ) सनजिे आफ्नो पदको स्जभिेवारी इिान्दाररता ाथ सनवायह गरेको छैन भनी 
 सिसतका  भपूणय  दस्य  ङ्खख्याको दईु–सतहाई बहिुतिे प्रस्ताव पाररत 
गरेिा, 

(ङ) दफा ५ बिोस्जि  दस्य हेरफेर भएको कारण पद ररक्त भएिा ।   
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पररच्छेद तीन  

 सिसतको काि, कतयव्य र असिकार 

७.  सिसतको काि, कतयव्य र असिकार: (१)  शुा न तथा स्थानीय  ेवा  सिसतको काि, 
कतयव्य र असिकार देहाय बिोस्जि हनुेछः 

(क) गाउँपासिकाका शाखा र अन्तगयतका सनकायको  ेवा प्रवाह, कानूनको 
पररपािना, काययववसिको प्रयोग आठद वक्रयाकिापको  िग्र िूल्याङ्कन गरी 
गाउँपासिकािा  शुा न कायि गनय,  ेवािा प्रभावकाररता बढाउन र  िावेशी 
ववका का िासग काययपासिकािाई आवश्यक  ल्िाह,  झुाव एवि ् सनदेशन 
ठदने,  

(ख)  ङ्घीय तथा प्रदेश  रकारका  शुा न तथा स्थानीय  ेवा ँग  भबस्न्ित 
कानून, नीसत, सनदेशन, िापदण्ड र शतयहरुको पािना र प्रसतफिको वविषेण गरी 
काययपासिकािाई आवश्यक सनदेशन ठदने,  

(ग) गाउँपासिका र य  अन्तगयतका सनकायको भौसतक पूवायिार, यातायात, तथा 
 शुा न  भबन्िी नीसत तथा काययक्रि, स्रोत पररचािन, व्यवस्थापन र अरु 
यस्तै वक्रयाकिापको िूल्याङ्कन गरी  भबस्न्ित सनकायिाई आवश्यक सनदेशन 
ठदने र  िसु्चत वटप्पणी, स फारर  र सनदेशन  वहतको वावषयक प्रसतवेदन 
 भािा पेश गने, 

(घ) नागररक वडापत्रको कायायन्वयन अवस्थाको िूल्याङ्कन गरी कायायपासिकािाई 
 झुाव ठदने, 

(ङ) गाउँपासिका तथा जनप्रसतसनसििे स्थानीय  रकारको तफय बाट नागररक  िि 
गरेका घोषणा, प्रसतबद्धता र आश्वा नहरुको कायायन्वयन स्स्थसतको िूल्याङ्कन 
गरी गाउँपासिकािाई आवश्यक सनदेशन ठदने र  भािा प्रसतवेदन पेश गने, 

(च) गाउँपासिकाद्वारा भए गरेका काि कारवाहीवारे अनगुिन तथा िूल्याङ्कन गरी 
काययपासिका तथा अन्तगयतका सनकायिाई आवश्यक सनदेशन ठदने र  भािा 
प्रसतवेदन पेश गने, 
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(छ) गाउँपासिकाद्वारा  िय  ियिा गठन हनुे छानववन  सिसतद्वारा प्रस्ततु 
 शुा न र ववका  ँग  भबस्न्ित प्रसतवेदन कायायन्वयनको अनगुिन गरी 
 भबस्न्ित सनकायिाई आवश्यक सनदेशन ठदने, 

(ज) गाउँपासिकाबाट भए, गरेका काययिा  ािास्जक जवाफदेवहताको ववसि र 
प्रवक्रयाको पािना र िाभग्राहीबाट प्राप्त  झुाव कायायन्वयनको अवस्था वारे 
अध्ययन गरी  भबस्न्ित सनकायिाई आवश्यक सनदेशन र  भािा प्रसतवेदन 
पेश गने,  

(झ) गाउँपासिका र य  अन्तगयतका सनकायबाट भएका तथा हनुे  ेवा र 
ववका का काययको यथाथय  ूचना र जानकारी  ियिै, उपयकु्त िाध्यि तथा 
 िंयन्त्रिाफय त  ावयजसनकीकरण एवि ्  भप्रषेण भए नभएको िूल्याङ्कन गरी 
काययपासिकािाई आवश्यक  ल्िाह,  झुाव एव सनदेशन ठदन,े 

(ञ) गाउँपासिकाको भौसतक पवूायिार, यातायात, ववका  सनिायणिा रहेका  िस्या 
 िािानको ववषय तथा  िग्र शा कीय वक्रयाकिाप,  ेवा प्रवाह,  ेवाको 
गणुस्तर, दीगोपना, िागत र  ेवा शलु्कका वारेिा अध्ययन, वविषेण र 
िूल्याङ्कन गरी गणुात्िक  िुार गनय तथा  ेवा प्रवाहिाई  ूचना प्रववसििैत्री 
बनाउनका िासग वैकस्ल्पक आयाि वारे काययपासिकािाई राय  झुाव प्रदान 
गने,  

(ट) गाउँपासिका र य  अन्तगयतका सनकायबाट  ञ्चािन हनुे योजना तथा 
काययक्रििा  शुा न, वातावरण, जिवाय ुपररवतयन अनकूुिन, ववपद व्यवस्थापन, 

वाििैत्री, िैंसगक तथा  ािास्जक  िावेशीकरण जस्ता अन्तर भबस्न्ित 
ववषयहरुिा ध्यान पगेु–नपगेुको िेखाजोखा गरी काययपासिकािाई आवश्यक 
 ल्िाह,  झुाव एवि ्सनदेशन ठदने, 

(ठ) गाउँपासिका िेत्रका टोि ववका   िंस्था, उपभोक्ता  सिसत,  हकारी  िंस्था, गैर 
 रकारी  स्था िगायतका  िंघ िंस्थाहरुको  शुा नको अवस्था िूल्याङ्कन गरी 
 िुारका िासग काययपासिकािाई आवश्यक  ल्िाह,  झुाव एवि ्सनदेशन ठदने, 
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(ड) गाउँपासिका तथा अन्तगयतका सनकायबाट सछटो, छररतो र प्रभावकारी  ेवा 
प्रवाह गनय र  ेवा सिनका िासग अनकूि वातावरण भए नभएको िूल्याङ्कन 
गरी काययपासिकािाई आवश्यक  ल्िाह,  झुाव एवि ्सनदेशन ठदने,  

(ढ) प्राकृसतक प्रकोप तथा िाहािारीजन्य अवस्थाहरुिा  िेत  रुिाका िापदण्ड 
अपनाई  ेवा प्रवाह गनय काययपासिकािाई आवश्यक राय,  झुाव ठदने,  

(ण)  ािास्जक रुपिा हानीकारक तथा िैविकतािा आिाररत वहिं ािा शनु्य 
 हनशीिताको नीसतिाई  िेटी गाउँपासिका र अन्तगयतका सनकायका 
पदासिकारी तथा कियचारीहरुको आचार  िंवहता तजुयिा र पािनको अविोकन 
गरी गाउँ  भािा प्रसतवेदन पेश गने, 

(त) गाउँपासिका र वडा कायायियहरुिे प्रवाह गने  ेवा, स फारर  आठदिा प्राप्त 
गनुा ो, उजरुी र  ञ्चार िाध्यििे उठाएका  वािहरुको  भबस्न्ित पिबाट 
भएको  भबोिनको अवस्था वारे अध्ययन गरी  िुारका िासग 
काययपासिकािाई आवश्यक  झुाव तथा सनदेशन ठदने, 

(थ) गाउँपासिकािा  ञ्चासित योजना तथा काययक्रिबाट िस्ित वगयिाई वास्तववक 
िाभ पगेु नपगेुको वारे बैठक तथा  िीिािा यथेष्ट ध्यान ठदए नठदएको 
वविषेण गरी आवश्यक सनदेशन ठदने,  ाथै ववपन्न  िदुाय िस्ित  ेवा, गररवी 
न्यूनीकरण, आय आजयन,  न्तसुित ववका  र वपछसडएको िेत्रको ववका को 
अध्ययन तथा िूल्याङ्कन गरी  िुारका िासग काययपासिकािाई आवश्यक 
 झुाब ठदने,  

(द) गाउँपासिकािा ववका  योजना तथा काययक्रिहरु  ञ्चािन गदाय कुनै  िस्या 
स जयना भएिा  ोको  िािानका िासग काययपासिकािाई राय  झुाव ठदने,  

(ि) भौसतक पूवायिारका योजनाहरु  ञ्चािन गदाय वातावरणीय पििाई उस्चत 
ध्यान ठदए नठदएको र कानून अन ुार वातावरणीय अध्ययन, िूल्याङ्कन गरे 
नगरेको र स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रसतवेदनको कायायन्वयन अवस्थाको 
अध्ययन गरी काययपासिकािाई सनदेशन ठदने, 
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(न) गाउँपासिका िेत्रिा  ञ्चासित यातायात  ेवाको गणुस्तर, पहुँच र  हज 
उपिब्िता जस्ता ववषयिा अध्ययन गरी  िुभ र  हज यातायात  ञ्चािन 
तथा ववस्तारका िासग काययपासिकािाई आवश्यक सनदेशन ठदने, 

(प) गाउँपासिका र वडा कायायियबीच कािको वाँडफाँड, असिकार प्रत्यायोजन 
तथा प्रत्यायोस्जत असिकारको प्रयोग र वडा कायायिय व्यवस्थापनको अवस्था 
अध्ययन गरी काययपासिकािाई आवश्यक सनदेशन ठदने, 

(फ) गाउँपासिकाको शाखा, िहाशाखा तथा एकाई र काययरत कियचारीको 
काययववबरण र कायय भपादन िूल्याङ्कन प्रणािीको अध्ययन गरी  िुारका िासग 
काययपासिकािाई आवश्यक  झुाव तथा सनदेशन ठदने, 

(ब) गाउँपासिकािा ठदगो ववका का िक्ष्यहरु कायायन्वयन अवस्थाको िूल्याङ्कन 
गरी काययपासिकािाई आवश्यक  झुाब र सनदेशन ठदने,  

(भ)   शुा न तथा स्थानीय  ेवा ँग  भबस्न्ित  भािे तोकेका अन्य काि गने, 

गराउने । 

(२)  सिसतिे आफुिे  भपादन गरेका कािको वावषयक प्रसतवेदन तयार गरी आय 
व्ययको वावषयक अनिुान पशे हनु ुअगावै गाउँ  भािा पेश गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोस्जि वावषयक प्रसतवेदन तयार गदाय  सिसतिे ठदएका सनदेशन, 

राय, परािशय र  झुाव कायायन्वयन स्स्थसत र प्रसतफि  िेतको  िीिा  िावेश गनुय पनेछ । 

(४)  सिसतिे सछिेकी गाउँपासिका वा नगरपासिका ँग आफुिे गरेका काि 
कारबाही, कायय अनभुव र अनकुरणीय काययको जानकारी आदानप्रदान गनय  क्नेछ ।  

(५)  सिसतिे आफ्नो काययिेत्र अन्तगयतको स्जभिेवारी  –ुव्यवस्स्थत ढििे बहन गने 
 न्दभयिा अध्यिको स्वीकृसत सिई आवश्यक काययववसि, कायययोजना र काययतासिका बनाई 
िागू गनय  क्नेछ ।  

(६)  सिसतको कायय  भपादनको स िस िािा  सिसतका  दस्यहरुिे अध्यिको पूवय 
स्वीकृती सिई आवश्यक स्थानको अनगुिन भ्रिण गनय  क्नेछन ्। 

८. वववरण सिन  क्नेः (१)  सिसतिे काययपासिका वा  ो अन्तगयतका सनकायबाट  भपादन 
भएका कािको प्रगसत वववरण िाग गरी सिन  क्नेछ ।  
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(२) य  दफा बिोस्जि वववरण िाग गदाय  भबस्न्ित  सिसतका  भापसतको 
सनदेशनिा  स्चविे वववरणको वकस ि, ढाँचा र वववरण पेश गनुयपने  ियस िा  िेत 
तोकीठदन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोस्जि िाग गररएको वववरण उपिब्ि गराउन ु  भबस्न्ित 
सनकायको दावयत्व हनुेछ ।  

(४) उपदफा (२) बिोस्जि िाग गररएको वववरणको अध्ययन  िेतबाट कुन ै
सनदेशन ठदन आवश्यक देखेिा  त्यस्तो सनदेशन कायायन्वयन गनुय पने िनास ब  ियावसि 
 िेत उल्िेख गरी  सिसतिे  भबस्न्ित सनकायिाई आवश्यक सनदेशन ठदन  क्नेछ ।  

(५) काययपासिका वा  ो अन्तरगतका सनकाियिे उपदफा (२) बिोस्जि तोवकएको 
अवसिसभत्र वववरण उपिब्ि गराउने प्रया  नगरेिा  सिसतिे  ो  भबन्ििा  भािा छिफि 
गने प्रस्ताव गनय  क्नेछ ।  

 

पररच्छेद चार  

 सिसतका पदासिकारीहरुको भसूिका 

९.  भापसतको काि, कतयव्य र असिकारः  सिसतको  भापसतको काि, कतयव्य र असिकार देहाय 
बिोस्जि हनुेछः–  

(क)   सिसतको बैठकको अध्यिता गने, 

(ख)   सिसतको बैठकको सिसत र  िय तोक्ने,  

(ग)  बैठकको  भभाववत कायय ूची तय गने, 

(घ)   सिसतको काययिेत्र ँग  भबस्न्ित अन्तर सनकायगत  िन्वय गने, 

(ङ)   दस्यहरुको स्जभिेवारी बाँडफाँट गने, 

(च)   सिसतको सनणयय प्रिास्णत गने,  

(छ)   सिसतिे तोकेका अन्य कायय गने ।   
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१०.  दस्यको काि, कतयव्य र असिकारः  सिसतका  दस्यको काि, कतयव्य र असिकार देहाय 
बिोस्जि हनुेछः– 

(क)   सिसतको बैठकिा उपस्स्थत भै आफ्नो  झुाव र िारणा राख्न,े   

(ख)  आफुिाई तोवकएको काययस्जभिेवारी सनवायह गने, 

(ग)   सिसतिे तोकेका अन्य कायय गने । 

११.  स्चवको काि, कतयव्य र असिकारः  सितको  स्चवको काि, कतयव्य र असिकार देहाय 
बिोस्जि हनुेछः– 

(क)    सिसतको  स्चव भई काि गने,   

(ख)  भापसत ँग  िन्वय गरी बैठकको कायय ूची तयार गने, प्रस्ताव तयार गने र 
 दस्यहरुिाई पत्राचार गने, 

(ग)   सिसतको काययिेत्र ँग  भबस्न्ित ववषयिा आवश्यक  ूचना तथा तथ्याङ्क  
 ङ्किन, वविषेण गरी  सिसतको बैठकिा पेश गने, 

(घ)    सिसतको सनणयय कायायन्वयन गने गराउने, 

(ङ)    सिसतिे तोकेका अन्य कायय गने । 

 

पररच्छेद पाचँ  

बैठक व्यवस्थापन 

१२.  सिसतको बैठक : (१)  सिसतको बैठक प्रत्येक चौिास किा पने गरी एक वषय भररिा 
कस्भतिा तीन पटक बस्नछे ।   

(२)  सिसतको बैठक बस्ने सिसत,  िय, स्थान र बैठकको कायय ूची  वहतको  ूचना 
बैठक बस्ने ठदन भन्दा कस्भतिा तीन ठदन अगावै  भापसतको सनदेशनिा  स्चविे  वै 
 दस्यिाई सिस्खत वा ववद्यतुीय िाध्यिबाट पठाउन ुपनेछ । 
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(३)  सिसतको बैठकको अध्यिता  भापसतिे वा सनजको अनपुस्स्थसतिा  सिसतका 
 दस्यहरुिे आफूिध्येबाट छानेको व्यस्क्तिे गनेछ ।  दस्यहरुिे छानेको व्यस्क्तिे 
 भापसतत्व गरेकोिा  ो कुराको जानकारी अध्यििाई ठदन ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोस्जि  दस्यहरुिे छानेको व्यस्क्तिे  सिसतको बैठकको 
अध्यिता गदाय सनजिे  सिसतको  भापसतिाई भएको  बै असिकार प्रयोग गनय  क्नेछ ।  

(५)  सिसतको बैठक  भास्थि भन्दा बावहर बस्न ुपने भएिा  भापसतिे अध्यिको 
सिस्खत अनिुसत प्राप्त गनुय पनेछ ।  

(६)  सिसतका कस्भतिा दईु जना  दस्यिे  सिसतको बैठक बोिाउन सिस्खत अनरुोि 
गरेिा  भापसतिे पन्र ठदनसभत्र बैठक बोिाउन ुपनेछ । 

(७)  सिसतको बैठक  भबन्िी अन्य काययववसि  सिसत आफैिे  तोक्न  क्नछे ।  

१३. गणपरुक  िंख्याः (१)  सिसतिा तत्काि कायि रहेका  दस्य  ङ्खख्याको कस्भतिा एकाउन्न 
प्रसतशत  दस्य उपस्स्थत भएिा  सिसतको गणपरुक  ङ्ख्या पगेुको िासननेछ ।  

(२)  सिसतको बैठकिा गणपूरक  ङ्ख्या नपगेुिा  ो  ङ्ख्या नपगेु भि  सिसतको 
 भापसतिे बैंठकको कायय सनिभबन गनय वा अको कुनै  िय वा ठदन भिको िासग बैठक 
स्थासगत गनय  क्नेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोस्जि  सिसतको बैठकिा गणपूरक  ङ्ख्या नपगुी िगातार दईु 
पटक बैठक स्थसगत गनुय परेिा  भापसतिे त्य को जानकारी अध्यििाई ठदन ुपनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बिोस्जिको जानकारी प्राप्त भएपसछ काययव्यवस्था परािशय 
 सिसतको परािशय सिई अध्यििे  िािानको उस्चत प्राया  गनुय पनेछ ।  

१४. बैठक  ञ्चािन ववसि: (१)  भापसतिे  सिसतको बैठकको अध्यिता गनेछ ।  सिसतको 
 भापसतको ध्यानाकषयणका िासग  दस्यिे हात उठाउन ु पनेछ ।  भापसतिे बोल्न चाहन े
 दस्यको नाि क्रिशः बोिाएपसछ वा इशारा गरेपसछ वणायनकु्रि अन ुार एक पटकिा 
एकजनािे िात्र बोल्न ुपनेछ । कुनै एक  दस्यिे बोसिरहेको  ियिा बीचिै अको  दस्यिे 
बोल्न, एकआप िा कुरा गनय र कुनै पसन  ञ्चारका  ािन प्रयोग गरी कुरा गनय पाइनेछैन ।  

(२)  दस्यिे  सिसतको बैठकिा बोल्दा  भापसतिाई  भबोिन गरेर िात्र बोल्नपुनेछ 
।  सिसतको छिफिको क्रििा कुनै  दस्यिे बोिेको ववषयिाई अको  दस्यिे  ो कुरािा 
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 हिती जनाउनेबाहेक  ोही ववषय दोहोर् याउन पाउने छैन ।  दस्यिे बैठकिा आफ्ना कुरा 
र ववषयवस्त ुराख्दा स्शष्ट र ियायठदत भाषािा राख्न ुपदयछ र बोल्दा क ैिाई आिेप िगाउने, 
अस्शष्ट, अिीि, अपिानजनक वा िानिदयन हनु े वा कुनै आपस्त्तजनक शब्द बोल्न ु हुँदैन । 
 दस्यिे बोल्न पाउने, छिफििा भाग सिन पाउन ेअसिकार र कतयव्यिाई बैठकको काििा 
बािा परु् याउने िन ायिे दरुूपयोग गनय पाइनेछैन ।  

(३) बैठकका  हभासगिे बैठक अवसिभर कुनै पसन  ञ्चारका  ािन तथा अन्य 
ववद्यतुीय उपकरण बैठकको ववषय ँग अ भबस्न्ित काययिा प्रयोग गनय पाइनेछैन ।  

(४) बैठकको छिफिको ववषयिा  सिसतको कुनै  दस्यको प्रत्यि वा अप्रत्यि 
स्वाथय गाँ ीएको वा  िंिग्नता रहने भएिा त्यस्तो ववषय उपरको छिफििा  भबस्न्ित 
 दस्य  हभागी हनु ुहुँदैन ।  

(५)  सिसतका  दस्य ँग भएका  सिसतको काययिेत्र ँग  भबस्न्ित  ािग्रीहरु 
 सिसतका  दस्यहरु बीच आदानप्रदान गने व्यवस्था सििाउन ुपनेछ ।  

(६)  सिसतको बैठक न वकए भि कुनै पसन  दस्यिे बैठक कि छोड्न ुहुँदैन र 
बैठक किबाट बावहर जान ु परेिा  भापसतको अनिुसत सिनपुनेछ ।  भापसतिे बैठकिाई 
 भबोिन गरररहेको बेिािा कुनै पसन  दस्यिे स्थान छोड्न ु हुँदैन ।  भापसतिे बोिेको 
कुरा ध्यानपूवयक  नुु्न पनेछ । बैठक  ञ्चािनिा  सिसतका  बै  दस्यहरुिे  भापसतिाई 
 हयोग गनुयपनेछ ।  

(७)  भापसतिे बैठकिाई ियायठदत बनाउन  दस्यहरुिाई आव्हान गनेछ । कुनै 
 दस्यबाट  सिसतको बैठकिा अियायठदत व्यवहार भएिा  भापसतिे सनजिाई बैठक किबाट 
बावहर जाने आदेश ठदन र ऐन बिोस्जिको अन्य कारबाहीका िासग  भा  िि िेस्ख 
पठाउन  क्नेछ ।  

(८) तोवकएको सिसत र  ियिा गणपरुक  ङ्ख्या नपगुी  सिसतको बैठक बस्न 
न केिा  ो ठदनको बैठक स्थसगत गरी  भापसतिे अको ठदन र  ियिा बैठक बस्ने गरी 
तोक्न  क्नेछ । दोस्रो पटक पसन गणपरुक  ङ्ख्या नपगुी बैठक बस्न न के  भापसतिे 
तेस्रो पटकका िासग बैठक बोिाउने छ । यस्तो बैठकिा  सिसतका  भापसत  वहत 
कस्भतिा एक  दस्य उपस्स्थत भएिा गणपरुक  ङ्ख्या पगेुको िासननेछ ।  
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(९)  सिसतको  दस्य कारणब  बैठकिा उपस्स्थत हनु न क्ने भएिा  सिसतको 
 भापसत वा  स्चविाई पूवयजानकारी गराउन ुपनेछ ।  

(१०) बैठक  ञ्चािन  भबन्िी  भािे तोकेका अन्य कुराहरुको पािना गनुय 
 सिसतका  भापसत तथा  दस्यहरुको कतयव्य हनुेछ ।  

१५.  सिसतको सनणययः (१)  सिसतको बैठकका सनणययहरु  के भि  वय भिसतबाट गराउन ुपनेछ 
।  वय भिसतबाट सनणयय हनु न केिा बहिुतको आिारिा सनणयय गदाय ित बराबर भएिा 
 भापसतिे सनणाययक ित ठदन  क्नेछ ।  

  (२)  सिसतको बैठकको सनणयय  भापसतबाट प्रिास्णत हनुेछ ।  

(३) बैठकको प्रिास्णत सनणययको असभिेख  स्चविे  रुस्ित र व्यवस्स्थत गरी 
राख्नपुनेछ ।  

(४) बैठकको सनणययअन ुार गाउँपासिका वा  ो अन्तरगतका सनकायिाई राय,  झुाव 
र सनदेशन ठदँदा  भापसतिे दस्तखत गरी पठाउन ुपनेछ ।  

१६. आचरण : बैठकिा उपस्स्थत  दस्यिे देहायका आचरणको पािना गनुय पनेछः 

(क) ववशेष कारण परेकािा बाहेक  सिसतको बैठक न वकए भि कुनै पसन 
 दस्यिे बैठक कि छोड्न ु हुँदैन । बैठक किबाट बावहर जान ु परेिा 
 भापसतको अनिुसत सिनपुनेछ । बैठक  ञ्चािनिा  सिसतका  बै  दस्यिे 
 भापसतिाई  हयोग गनुयपनेछ । 

(ख)  भापसतिे बैठकिाई ियायठदत बनाउन  दस्यहरुिाई आवश्यक सनदेशन ठदन 
 क्नेछ । यस्तो सनदेशन पािना गनुय  दस्यहरुको कतयव्य हनुेछ ।  

(ग) बैठक  ञ्चािन  भबन्िी  भािे तोकेका अन्य कुराको पािना गनुय  सिसतका 
 भापसत तथा  दस्यको कतयव्य हनुेछ । 

(घ) गाउँ भा र नगर भाको कायय ञ्चािन  भबन्ििा व्यवस्था गनय बनेको प्रदेश 
ऐन वा गाउँ  भािे गाउँ  भाका  सिसतहरुको बैठक  ञ्चािन गदाय पािना 
गनुयपने छुटै्ट आचार  िंवहता तजुयिा गरी स्वीकृत गरेको अवस्थािा त्यस्तो 
आचार  िंवहताको पािना गनुय  भापसत र  दस्यको कतयब्य हनुेछ । 
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१७. असिकारी वा ववशेषज्ञको वैठकिा उपस्स्थसतः (१)  सिसतिा कुनै ववषयिाथी छिफि हुँदा 
 ो ववषयको प्रकृसत हेरी काययपासिकाको  दस्यिे  ो ववषयिा स्पष्ट जानकारी ठदन 
गाउँपासिका वा  ो अन्तरगतको असिकारी वा ववशेषज्ञिाई  भापसतको अनिुसत सिई 
 सिसतिा सिएर जान  क्नेछ ।  

(२)  सिसतिे आफ्नो बैठकिा गाउँपासिकाका पदासिकारी, कियचारी र ववषयववज्ञिाई 
आिन्त्रण गरी राय, परािशय सिन  क्नेछ ।  

(३) उपदफा (२) बिोस्जि आिस्न्त्रत असिकारी वा ववशेषज्ञिाई वैठकिा आफ्नो 
िारणा राख्न  भापसतिे यथोस्चत  िय उपिब्ि गराउन ुपनेछ ।  

(४)  सिसतको बैठकिा उपस्स्थत आिस्न्त्रत असिकारी वा ववषेशज्ञिे आफ्नो िारणा 
तथ्यपूणय एवि ्स्शष्टतापूवयक राख्नपुनेछ ।  

(५)  भाका कुनै  दस्यिे  सिसतको बैठकिा  हभागी भई छिफििा भाग सिन 
चाहेिा  बैठक बस्ने ठदनभन्दा कभतीिा एक ठदन अगावै  भापसतिाई जानकारी ठदइ 
उपस्स्थत हनु  क्नेछ । 

तर त्यस्तो आिस्न्त्रत  दस्यिाई  ितदानको असिकार हनु ेछैन । 

१८.  सिसतको प्रसतवेदनः  (१)  सिसतको प्रसतवेदन  भापसतिे वा सनजको अनसु्स्थसतिा अध्यििे 
तोकेको  ो  सिसतको अन्य कुनै  दस्यिे  भाको बैठकिा पेश गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोस्जि प्रसतवेदन पेश गनय  भापसत वा  दस्यिे चाहेिा 
प्रसतवेदनको  भबन्ििा  िंस्िप्त वक्तव्य ठदन  क्नेछ ।  

(३)  भाको बैठकिा पेश भएका प्रसतवेदनको कायायन्वयन काययपासिकािे गनुय पनेछ 
। 

 (४)  सिसतिे आफ्नो वावषयक प्रसतवेदन कायायन्वयन भए नभएको अनगुिन एवि ्
िूल्याङ्कन गरी  ोको प्रसतवेदन  भाको बैठकिा पेश गनय  क्नेछ ।  

(५) उपदफा (४) बिोस्जिको अनगुिन एवि ्िूल्याङ्कन प्रसतवेदन र  भाको बैठकिे 
 भुपेको ववषयका  भबन्ििा  सिसतिे बैठकिा पेश गरेको प्रसतवेदनिाथी छिफि गररयो  ्
भनी  भबस्न्ित  सिसतको  भापसतिे त्यस्तो प्रसतवेदन पेश भएको दईु ठदनसभत्र प्रस्तावको 
 ूचना अध्यििाई ठदन  क्नेछ ।  
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(६) उपदफा (५) बिोस्जिको  ूचना प्राप्त भएिा दईु ठदनपसछको कुन ै बैठकिा 
छिफि गररयो  ्भनी प्रस्ताव पेश गनय अध्यििे  भबस्न्ित  सिसतका  भापसतिाई अनिुसत 
ठदनेछ ।  

(७) प्रस्ताव पेश गदाय  भबस्न्ित  सिसतको  भापसतिे  िंस्िप्त वक्तव्य ठदन  क्नेछ । 
त्य पसछ अध्यििे छिफिको िासग  िायावसि सनिायरण गनय  क्नेछ ।  

(८) छिफििा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ काययपासिकािे तोकेको काययपासिकाको 
 दस्यिे ठदएपसछ छिफि  िाप्त भएको िासननेछ ।  

१९. उप सिसत गठन : (१)  सिसतिे आफ्नो कायय  वु्यवस्स्थत, सछटोछररतो र प्रभावकारी रुपिा 
 भपन्न गनय, कुनै ववषयिा परािशय सिन तथा आफ्नो िेत्रासिकार सभत्रको ववषयिा छानववन 
गनय काययिेत्र र  ियावसि तोकी आवश्यकता अन ुार उप सिसत गठन गनय  क्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बिोस्जिको उप सिसतिे सनिायररत  ियिा  सिसत  िि प्रसतवेदन 
पेश गनुयपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बिोस्जि उप सिसत गठनका िासग  दस्यहरुको नाि  वहतको 
प्रस्ताव  भापसतिे बैठक  िि राख्नछे । 

(४) उप सिसत गठन गदाय  भभव भए भि  िावेशी प्रकृसतको र दिीय  िंरचना 
अन ुारको हनुपुनेछ ।  

(५) उप सिसतको  भापसतिाई उप सिसतको कायय  ञ्चािन गदाय  सिसतको 
 भापसतिाई भए  रहको असिकार हनुेछ ।   

(६) उप सिसतिे तोकेको  ियाबसि सभत्र आफूिाई प्राप्त स्जभिेवारी बिोस्जिको कायय 
 भपन्न गरी  सिसत  िि आफ्नो प्रसतवेदन पेश गनेछ ।  

तर ववशेष कारणबश तोवकएको  ियाबसि सभत्र कायय  भपन्न गनय न केिा कारण 
 वहत  सिसत  िि थप  िय िाग गनय  क्नेछ ।  

(७) य  काययववसििा अन्यत्र जनु कै कुरा िेस्खएको भएता पसन उप सिसतिा  हिसत 
भई आएका ववषयिा उक्त  सिसतका  दस्यिे  ोही ववषयिा पनुः सिसतको छिफििा 
 हभागी हनु बािा पने छैन । 
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पररच्छेद छ  

ववववि 

२०.  सिसतको  स्चवाियः गाउँपासिकाको प्रशा न शाखा वा काययपासिकािे तोवकठदएको स्थानिा 
 सिसतको  स्चवािय रहनछे ।  

२१. बजेट व्यवस्थाः  सिसतिाई बैठक  ञ्चािन, अध्ययन, िूल्याङ्कन, अनगुिन र छानववन गनय 
आवश्यक पने बजेट गाउँ भािे ववसनयोजन गनुयपनेछ र ववसनयोजन बिोस्जिको रकि 
काययपासिकािे  सिसतिाई उपिब्ि गराउन ुपनेछ ।  

२२.  ूचना तथा कागजात उपिब्ि गराउनपुने :  सिसतिे िागेका प्रिाण, कागजात उपिब्ि 
गराउन ुगाउँ काययपासिका एवि ् ोको िातहत सनकायिा काययरत कियचारीको कतयव्य हनुेछ 
।  

२३. काययिते्र ँग  भबस्न्ित स्थिगत भ्रिण  भबन्िी व्यवस्था:  सिसतको सनणयय अन ुार  भापसत, 

 दस्यिे  सिसतको काययिेत्र ँग  भबस्न्ित ववषयिा गाउँपासिकासभत्र वा बावहर अध्यिको 
स्वीकृसत सिई भ्रिण गनय  क्नेछ ।  

२४. काययतासिकाको सनिायण तथा काययववसिको पािना : (१)  सिसतिे आफ्नो कायय  ियिै 
 भपन्न गनय काययतासिका सनिायण गनय  क्नेछ र  ो काययतासिका पािना गनुय  बै  दस्यको 
कतयव्य हनुेछ ।  

(२) काययववसििा उस्ल्िस्खत व्यवस्थाको पािना गराउने  भबन्ििा  भापसतको सनणयय 
अस्न्ति हनुेछ ।  

२५.  सिसतको असभिेख : (१)  सिसतिे आफूिे  भपादन गरेका कािको असभिेख दरुुस्त राख्न ु
पनेछ ।   

(२)   सिसतिे आफनो काययिेत्र सभत्रको कुनै काि, कारवाहीको प्रकृसत र ववषयको 
गास्भभययतािाई दृवष्टगत गरी गोप्य राख्न ुपने असभिेखहरु  ावयजसनक गनुय हुँदैन ।  

(३)  सिसतिा भएको छिफि, सनणयय र कािकारवाही ँग  भबस्न्ित असभिेख  सिसत 
 स्चव िाफय त ् स्चवाियिे व्यवस्स्थत गरी राख्नछे । त्यस्तो सनणययको असभिेख  भापसतको 
अनिुसत ववना  स्चवािय बावहर िैजान  वकने छैन । 
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२६. व्याख्या र  िंशोिन: (१) य  काययववसिको व्याख्या गाउँ  भािे गनेछ ।  

(२) गाउँ  भािे  सिसतको य  काययववसििा आवश्यक  िंशोिन गनय  क्नेछ । 


