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घरपझोङ गाईँपामिकाद्वारा प्रकामित 

घरपझोङ राजपत्र 

   खण्ड : २ ) जोमसोम, फागुन २६ गते, २०७८ साि (संख्या :  १२)  

  

भाग २ 

घरपझोङ गाईँपामिका 

गाईँ काययपामिकाको कायायियको सूचना 

  

नेपािको संमिधानको धारा २२६ र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोमजम घरपझोङ 

गाईँसभािे यो काययमिमध बनाएको छ 

 घरपझोङ गाईँपामिकाको िखेा समममत (गठन तथा सञ्चािन) काययमिमध, २०७८ 

प्रस्तािना 

गाईँ सभाको मनयममत काययमा सहयोग पु¥याईन, गाईँपामिकाको मित्तीय व्यिस्थापनमा ममतव्यमयता, 

पारदर्शिता कायम राख्न, समममतको गठन, काम–कारबाही र अफ्नो काययप्रणािीिाइ व्यिमस्थत गनय िाञ्छनीय 

भएकोिे, गण्डकी प्रदिेको स्थानीय तहको सभा सञ्चािन (काययमिमध) ऐन, २०७५ को दफा ३५ बमोमजम 

घरपझोङ गाईँ सभािे यो काययमिमध बनाइ िागू गरेको छ । 

 

पररच्छेद एक  

प्रारमभभक 

 

१. संमिप्त नाम र प्रारभभः (१) यस काययमिमधको नाम æघरपझोङ गाईँपामिकाको िेखा समममत (गठन तथा 

सञ्चािन) काययमिमध, २०७८Æ रहकेो छ ।  

(२) यो काययमिमध गाईँ सभाद्वारा स्िीकृत भइ स्थानीय राजपत्रमा प्रकामित भएको मममतदमेख 

प्रारभभ हुनेछ । 

२. पररभाषाM मिषय िा प्रसङ्गिे ऄको ऄथय निागेमा यस काययमिमधमा,-  

(क) “ऄध्यि” भन्नािे गाईँपामिकाको ऄध्यि सभझनु पछय ।  
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(ख) “ईपसमममत” भन्नािे दफा १९ बमोमजम गरठत ईपसमममत सभझनु पछय ।  

(ग) “ऐन” भन्नािे गण्डकी प्रदिेको स्थानीय तहको सभा सञ्चािन (काययमिमध) ऐन, २०७५ 

सभझनु पछय । 

(घ) “गाईँपामिका” भन्नािे घरपझोङ गाईँपामिका सभझनु पछय ।  

(ङ) “बैठक” भन्नािे िेखा समममत र सो समममतिे गठन गरेको ईपसमममतको बैठक सभझनु 

पछय । 

(च) “समममत” भन्नािे दफा ४ बमोमजम गरठत िेखा समममत सभझनु पछय ।  

(ज) “समचि” भन्नािे समममतको सदस्य–समचि भै कामकाज गनेगरी दफा ४ को ईपदफा (५) 

बमोमजम गाईँपामिकािे तोकेको कमयचारी सभझनु पछय ।  

(झ) “सदस्य” भन्नािे िेखा समममतको सदस्य सभझनु पछय र सो िब्दिे समममतिे गठन गरेका 

ईप–समममतका सदस्यिाइ समेत जनाईँछ ।  

(ञ) “साियजमनक मनकाय” भन्नािे गाईँ काययपामिकाको कायायिय र यस ऄन्तगयतका िडा 

समममत कायायिय तथा मिषयगत िाखा िा कायायिय सभझनु पछय । 

(ट) “साियजमनक िेखा” भन्नािे साियजमनक खररद कानून ऄनुसार गाईँपामिकामा भएका 

अर्शथक कारोिारको व्यहोरा दमेखने गरी प्रचमित कानून बमोमजम रामखने ऄमभिेख, 

खाता, बमह ककताब अकद र सो कारोिारिाइ प्रमामणत गने ऄन्य कागजात सभझनु पछय ।  

(ठ) “संयोजक” भन्नािे समममतको संयोजक सभझनु पछय र सो िब्दिे समममतिे गठन गरेको 

ईप–समममतको संयोजकिाइ समेत जनाईँछ ।  

 

पररच्छेद दइु  

समममतको काययिेत्र, गठन प्रकृया र पदररक्त हुन ेऄिस्था 

३. िेखा समममतको काययिेत्रः (१) गाईँ सभा ऄन्तगयत गठन हुने िेखा समममतको काययिेत्र दहेायबमोमजम 

हुनछेः  

(क)  गाईँपामिकाको राजस्ि,  

(ख)  योजना कायायन्ियनको सन्दभयमा गररने साियजमनक खररद,  

(ग) गाईँपामिकाको साियजमनक िेखा, मित्त र तत्सभबन्धी मिषय, 

(घ)  बेरुज ु. 

४. िेखा समममत गठनः (१) गाईँपामिकािाइ सभाप्रमत ईत्तरदायी र जिाफदहेी बनाईन, गाईँपामिकाबाट 

भए गरेका काम कारबाहीको ऄनुगमन र मूल्याङ्कन गरी अिश्यक मनदिेन िा राय सल्िाह समेत 

कदनका िामग ऐनको दफा ३५ बमोमजम तीन जना सदस्य रहकेो िेखा समममत गठन गनेछ । तर यो 
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काययमिमध िागु हुनु भन्दा ऄगाडी सभाबाट गठन भएको िेखा समममत यसै काययमिमध बमोमजम गठन 

भएको मामननेछ । 

(२) समममतको संयोजक ऄध्यििे तोके बमोमजम हुनेछ ।   

(३) समममतमा सदस्यहरूको मनोनयन गदाय सभामा प्रमतमनमधत्ि गने राजनीमतक दिको सदस्य 

संख्या, ममहिा, दमित, अकदिासी÷जनजामत, मधेिी, थारु, मुमिम, खस–अयय तथा ऄन्य समुदायको 

समानुपामतक प्रमतमनमधत्ििाइ ध्यान कदनु पनेछ । 

(४) काययपामिकािे तोकेको काययपामिकाको कुनै सदस्य समममतमा ईपमस्थत भइ छिफिमा 

सहभागी हुन सके्नछ । तर, त्यस्तो सदस्यिाइ मतदानको ऄमधकार हुने छैन ।  

(५) गाईँ काययपामिकािे गाईँपामिकाको  अन्तररक िेखापरीिण िाखा प्रमुख िा ईपयुक्त 

कमयचारीिाइ समममतको समचिको काम गनय तोके्नछ । 

५.  समममतको कायायिमध: समममतको कायायिमध सभाको ऄिमधभर रहनेछ । 

तर ऄध्यििे सममतका सदस्यको ऄनुभि चाहना र मनजिे समममतमा पुर् याईन सके्न योगदान 

समेतका अधारमा अिश्यकता ऄनुसार सदस्य हरेफेर गनय सके्नछ ।  

६.  सयंोजक र सदस्यको पद ररक्त हुन े ऄिस्था: (१) समममतका संयोजक र सदस्यको पद दहेायको कुनै 

ऄिस्थामा ररक्त हुनेछ :  

(क)  सभाको सदस्य नरहमेा,  

(ख)  रामजनामा कदएमा,  

(ग)  मृत्यु भएमा, 

(घ) अफ्नो पदको मजभमेिारी आमान्दाररताका साथ मनिायह गरेको छैन भनी समममतका 

सभपूणय सदस्य सङ्ख्याको दइु–मतहाइ बहुमतिे प्रस्ताि पाररत गरेमा । 

 

पररच्छेद तीन  

समममतको काम, कतयव्य र ऄमधकार 

८. समममतको काम, कतयव्य र ऄमधकार: (१) िेखा समममतको काम, कतयव्य र ऄमधकार दहेाय बमोमजम 

हुनेछः 

(क) गाईँपामिका र ऄन्तगयतका मनकायको साियजमनक िेखासँग सभबमन्धत नीमत, कानून तथा 

काययमिमध पररपािनको मूल्याङ्कन गरी गाईँपामिकािाइ अिश्यक मनदिेन कदने, 

(ख) गाईँपामिका र ऄन्तगयतका मनकायको राजश्व र व्ययसभबन्धी ऄनुमानको जाँच गरी 

िार्शषक ऄनुमान गने तररका, िार्शषक ऄनुमानमा मनमहत नीमतको सट्टा ऄपनाईन सककने 
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िैकमल्पक नीमत र िार्शषक ऄनुमानमा गनय सककने ममतव्ययी ईपायहरु समहत अिश्यक 

मनदिेन कदने, 

(ग) नेपाि सरकार र प्रदिे सरकारिे गाईँपामिकािाइ ईपिब्ध गराईने समानीकरण, 

सितय, समपूरक र मििेष ऄनुदान बापतको रकम मनधायररत ितयको पािना एिम् 

प्राथममकताका िेत्रमा खचय गररएको छ, छैन मूल्याङ्कन गरी राय–सुझािसमहतको 

अिश्यक मनदिेन कदने,  

(घ) गाईँपामिकािे कदएको ऄनुदान ईद्देश्यऄनुरुप ईपयोग भए–नभएको मूल्याङ्कन गरी 

अिश्यक मनदिेन कदने,  

(ङ) गाईँपामिकाको राजश्व परामिय समममतको प्रमतिेदन कायायन्ियन ऄिस्थाको समीिा 

गरी अिश्यक मनदिेन कदने,  

(च) िेखापरीिण प्रमतिेदनमा औलँ्याआएका कमी–कमजोरीहरुिाइ सुधार गनय, कायम 

भएका बेरुजु तथा अर्शथक ऄमनयममततािाइ मनयममत एिम ्ऄसुि फर्छ्यौट गनय तथा 

बेरुजु फर्छ्यौटका िामग अिश्यक कारिाही गने सभबन्धमा गाईँपामिकािाइ मनदिेन 

एिम् सुझाि कदने,  

(छ) पेश्की बेरुजुको ऄिस्था मििेषण गरी सोको फर्छ्यौटका िामग ऄििभबन गररनु पने 

रणनीमत  बारे गाईँपामिकािाइ अिश्यक सुझाि कदने, 

(ज) साियजमनक िेखासभबन्धी कानून बनाईँदा नेपािको संमिधान, सङ्घीय, प्रादमेिक तथा 

गाईँपामिकाको प्रचमित कानूनको पािना भए नभएको मूल्याङ्कन गरी 

गाईँपामिकािाइ अिश्यक राय, सुझाि कदने,  

(झ) साियजमनक खररद काययमा प्रचमित खररद कानूनको पािना भए–नभएको ऄध्ययन गरी 

गाईँपामिकािाइ अिश्यक मनदिेन कदने,  

(ञ) राजश्व सङ्किन र सभपमत्त मबक्री प्रचमित कानून बमोमजम भएको छ–छैन मूल्याङ्कन 

गरी गाईँपामिकािाइ अिश्यक मनदिेन कदने,  

(ट) गाईँपामिकाको स्िाममत्िमा रहकेो सभपमत्त तथा गाईँपामिका िेत्रमभत्रको  सामुदामयक 

तथा साियजमनक सभपमत्तको रेखदखे, संरिण र ईपयोगको मूल्याङ्कन गरी अिश्यक 

मनदिेन कदने,  

(ठ)  अर्शथक ऄनुिासन कायम गराईने तथा मित्तीय सुिासन जोमखम न्यूनीकरण गने 

सभबन्धमा ऄध्ययन तथा मूल्याङ्कन गरी प्रोत्साहन तथा दण्डको व्यिस्था गनय 

गाईँपामिकािाइ अिश्यक मनदिेन कदने,   
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(ड) गाईँपामिकाको राजश्व पररचािन, ऋण व्यिस्थापन र साियजमनक नीमज साझेदारीमा 

सञ्चामित काययक्रम िा अयोजना मूल्याङ्कन गरी गाईँपामिकािाइ अिश्यक मनदिेन 

कदने, 

 (ढ) पारदर्शिता र जिाफदमेहताका िामग गाईँपामिकािे ऄििभबन गरेका सामामजक 

पररिण, साियजमनक परीिण र साियजमनक सुनुिाइजस्ता ऄ्यासहरुको मूल्याङ्कन 

तथा मित्तीय सूचना मिद्युतीय माध्यमबाट समेत सियसाधारणमा पुर् याईने व्यिस्थाका 

िामग गाईँपामिकािाइ अिश्यक मनदिेन कदने, 

(ण) मित्तीय ऄनुिासन, पारदर्शिता र अर्शथक श्रोतहरुको प्रभािकारी ईपयोग भए नभएको 

िारे स्थानीय नागररकहरुको मनयममत पृष्ठपोषण मिने व्यिस्था गनय गाईँपामिकािाइ 

अिश्यक मनदिेन कदने, 

(त) समममतको काययिेत्रमभत्रका मिषयमा प्राप्त ईजुरी, सञ्चार माध्यममा अएका मिषयहरु, 

सरोकारिािाको चासो एिम् समममतिे अिश्यक ठानेका मिषयहरुमा जाँच गरी 

गाईँपामिकािाइ अिश्यक मनदिेन कदने, 

(थ) सभािे तोकेका ऄन्य काययहरु गने । 

(२) समममतिे अफुिे सभपादन गरेका काययको िार्शषक प्रमतिेदन तयार गरी िार्शषक ऄनुमान 

प्रस्तुत हुनु ऄगािै  सभामा पेि गनुय पनेछ ।   

 

८. मििरण मिन सके्नः (१) समममतिे काययपामिका िा सो ऄन्तगयतका मनकाय तथा कायायियबाट सभपादन 

भएका कामको प्रगमत मििरण माग गरी मिन सके्नछ ।  

(२) यस दफा बमोमजम मििरण माग गदाय समममतका संयोजकको मनदेिनमा समचििे 

मििरणको ककमसम, ढाँचा र मििरण पेि गने समयमसमा समेत तोकीकदनु पनेछ ।  

(३) ईपदफा (२) बमोमजम माग गररएको मििरण ईपिब्ध गराईनु सभबमन्धत मनकायको 

दामयत्ि हुनेछ ।  

(४) ईपदफा (२) बमोमजम माग गररएको मििरणको ऄध्ययन समेतबाट कुनै मनदिेन कदन 

अिश्यक दखेेमा त्यस्तो मनदिेन कायायन्ियन गनुय पने मनामसब समयािमध समेत ईल्िेख गरी समममतिे 

सभबमन्धत मनकायिाइ मनदिेन कदन सके्नछ ।  

(५) काययपामिका िा सो ऄन्तगयतका मनकायिे ईपदफा (२) बमोमजम तोककएको ऄिमधमभत्र 

मििरण ईपिब्ध गराईने प्रयास नगरेमा समममतिे सो सभबन्धमा सभामा छिफि गने प्रस्ताि गनय 

सके्नछ । 
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पररच्छेद चार 

 समममतका पदामधकारीहरुको भमूमका 

९. सयंोजकको काम, कतयव्य र ऄमधकारः समममतको संयोजकको काम, कतयव्य र ऄमधकार दहेाय बमोमजम 

हुनेछः–  

(क)  समममतको बैठकको ऄध्यिता गने, 

(ख)  समममतको बैठकको मममत र समय तोके्न,  

(ग)  बैठकको सभभामित काययसूची तय गने, 

(घ)  समममतको काययिेत्रसँग सभबमन्धत ऄन्तर मनकायगत समन्िय गने, 

(ङ)  सदस्यहरुको मजभमेिारी बाँडफाँट गने, 

(च)  समममतको मनणयय प्रमामणत गने,  

(छ)  समममतिे तोकेका ऄन्य कायय गने ।   

१०. सदस्यको काम, कतयव्य र ऄमधकारः सदस्यको काम, कतयव्य र ऄमधकार दहेाय बमोमजम हुनेछः– 

(क)  समममतको बैठकमा ईपमस्थत भै अफ्नो सुझाि र धारणा राख्ने,   

(ख)  अफुिाइ तोककएको कायय मजभमेिारी मनिायह गने, 

(ग)  समममतिे तोकेका ऄन्य कायय गने । 

११. समचिको काम, कतयव्य र ऄमधकारः समचिको काम, कतयव्य र ऄमधकार दहेाय बमोमजम हुनेछः– 

(क)   समममतको समचि भइ काम गने,   

(ख) संयोजकसँग समन्िय गरी बैठकको काययसूची तयार गने, प्रस्ताि तयार गने र 

सदस्यहरुिाइ पत्राचार गने, 

(ग)  समममतको काययिेत्रसँग सभबमन्धत मिषयमा अिश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क  सङ्किन, 

मििेषण गरी समममतको बैठकमा पेि गने, 

(घ)   समममतको मनणयय कायायन्ियन गने गराईने, 

(ङ)   समममतिे तोकेका ऄन्य कायय गने । 
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पररच्छेद पाँच  

 बठैक व्यिस्थापन 

१२. समममतको बठैक : (१) समममतको बैठक प्रत्येक चौमामसकमा पने गरी एक िषय भररमा कमभतमा तीन 

पटक बस्नेछ ।  

(२) समममतको बैठक बस्ने मममत, समय, स्थान र बैठकको काययसूची समहतको सूचना बैठक बस्ने 

कदन भन्दा कमभतमा तीन कदन ऄगािै संयोजकको मनदिेनमा समचििे सिै सदस्यिाइ मिमखत िा 

मिद्युतीय माध्यमबाट पठाईनु पनेछ । 

(३) समममतको बैठकको काययसूची समचििे संयोजकसँग परामिय गरी तय गनेछ । 

(४) समममतको बैठक सभबन्धी काययमिमध यस पररच्छेदमा ईल्िेख भएदमेख बाहके गाईँसभािे 

स्िीकृत गरे बमोमजम हुनेछ । 

(५) समममतका कमभतमा दइु जना सदस्यिे समममतको बैठक बस्न मिमखत ऄनुरोध गरेमा 

संयोजकिे पन्र कदनमभत्र बैठक बोिाईनु पनेछ । 

(६) समममतको बैठक सभबन्धी ऄन्य काययमिमध समममत अफैिे  तोक्न सके्नछ ।  

१३. गणपरूक सङ्ख्याः समममतमा तत्काि कायम रहकेो सदस्य सङ्ख्याको एकाईन्न प्रमतित सदस्य ईपमस्थत 

भएमा बैठकको गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मामननेछ ।  

(२) समममतको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा सो सङ्ख्या नपुगेसभम समममतको संयोजकिे 

बैंठकको कायय मनिभबन गनय िा ऄको कुनै समय िा कदनसभमको िामग बैठक स्थामगत गनय सके्नछ ।  

(३) ईपदफा (२) बमोमजम समममतको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगी िगातार दइु पटक बैठक 

स्थमगत गनुय परेमा संयोजकिे त्यसको जानकारी ऄध्यििाइ कदनु पनेछ ।  

१४. बठैकको सञ्चािन मिमध: (१) संयोजकिे बैठकको ऄध्यिता गनेछ । समममतको संयोजकको 

ध्यानाकषयणका िामग सदस्यिे हात ईठाईनु पनेछ । संयोजकिे बोल्न चाहने सदस्यको नाम क्रमिः 

बोिाएपमछ िा आिारा गरेपमछ िणायनुक्रम ऄनुसार एक पटकमा एकजनािे मात्र बोल्नुपनेछ । कुनै एक 

सदस्यिे बोमिरहकेो समयमा बीचमै ऄको सदस्यिे बोल्न, एकअपसमा कुरा गनय र कुनै पमन सञ्चारका 

साधन प्रयोग गरी कुरा गनय पाआने छैन ।  

(२) सदस्यिे समममतको बैठकमा बोल्दा संयोजकिाइ सभबोधन गरेर मात्र बोल्नुपनेछ । 

समममतको छिफिको क्रममा कुनै सदस्यिे बोिेको मिषयिाइ ऄको सदस्यिे सो कुरामा सहमती 

जनाईनेबाहके सोही मिषय दोहार्  याईन पाईने छैन । सदस्यिे बैठकमा अफ्ना कुरा र मिषयिस्तु राख्दा 

मिष्ट र मयायकदत भाषामा राख्नु पनेछ र बोल्दा कसैिाइ अिेप िगाईने, ऄमिष्ट, ऄिीि, ऄपमानजनक 

िा मानमदयन हुने िा कुनै अपमत्तजनक िब्द बोल्नु हुदँनै । सदस्यिे बोल्न पाईने, छिफिमा भाग मिन 

पाईने ऄमधकार र कतयव्यिाइ बैठकको काममा बाधा पुर्  याईने मनसायिे दरुूपयोग गनय पाआनेछैन ।  
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(३) बैठक ऄिमधभर कुनै पमन सञ्चारका साधन तथा ऄन्य मिद्युतीय ईपकरण बैठकको मिषयसँग 

ऄसभबमन्धत काययमा प्रयोग गनय पाआनेछैन ।  

(४) बैठकको छिफिको मिषयमा समममतको कुनै सदस्यको प्रत्यि िा ऄप्रत्यि स्िाथय गाँमसएको 

िा संिग्नता रहने भएमा त्यस्तो मिषय ईपरको छिफिमा सभबमन्धत सदस्य सहभागी हुनु हुदँनै ।  

(५) समममतका सदस्यसँग भएका समममतको काययिेत्रसँग सभबमन्धत सामग्रीहरु समममतका 

सदस्यबीच अदानप्रदान गने व्यिस्था ममिाईनु पनेछ ।  

(६) समममतको बैठक नसककएसभम कुनै पमन सदस्यिे बैठक कि छोड्नु हुदँनै र बैठक किबाट 

बामहर जानु परेमा संयोजकको ऄनुममत मिनुपनेछ । संयोजकिे बैठकिाइ सभबोधन गरररहकेो बेिामा 

कुनै पमन सदस्यिे स्थान छोड्नु हुदनै । संयोजकिे बोिेको कुरा ध्यानपूियक सुन्नु पनेछ । बैठक 

सञ्चािनमा समममतका सबै सदस्यहरुिे संयोजकिाइ सहयोग गनुयपनेछ ।  

(७) संयोजकिे बैठकिाइ मयायकदत बनाईन सदस्यहरुिाइ अव्हान गनेछ । कुनै सदस्यबाट 

समममतको बैठकमा ऄमयायकदत व्यिहार भएमा संयोजकिे मनजिाइ बैठक किबाट बामहर जाने अदिे 

कदन र ऐन बमोमजमको  ऄन्य कारबाहीका िामग सभा समि िेमख पठाईन सके्नछ ।  

(८) तोककएको मममत र समयमा गणपुरक संख्या नपुगी समममतको बैठक बस्न नसकेमा सो 

कदनको बैठक स्थमगत गरी संयोजकिे ऄको कदन र समयमा बैठक बस्ने गरी तोक्न सके्नछ । दोस्रो पटक 

पमन गणपुरक संख्या नपुगी बैठक बस्न नसके संयोजकिे तेस्रो पटकका िामग बैठक बोिाईने छ । यस्तो 

बैठकमा समममतका संयोजक समहत कमभतमा एक सदस्य ईपमस्थत भएमा गणपुरक संख्या पुगेको 

मामननेछ ।  

(९) समममतको सदस्य कारणबस बैठकमा ईपमस्थत हुन नसके्न भएमा समममतको संयोजक िा 

समचििाइ पूियजानकारी गराईनु पनेछ ।  

(१०) बैठक सञ्चािन सभबन्धी सभािे तोकेका ऄन्य कुराको पािना गनुय समममतका संयोजक 

तथा सदस्यको कतयव्य हुनेछ ।  

१५. अचरण:  बैठकमा ईपमस्थत सदस्यिे दहेायका अचरणको पािना गनुय पनेछः 

(क) मििेष कारण परेकामा बाहके समममतको बैठक नसककएसभम कुनै पमन सदस्यिे बैठक 

कि छोड्नु हुदँनै । बैठक किबाट बामहर जानु परेमा संयोजकको ऄनुममत मिनुपनेछ । 

बैठक सञ्चािनमा समममतका सबै सदस्यिे संयोजकिाइ सहयोग गनुयपनेछ । 

(ख) संयोजकिे बैठकिाइ मयायकदत बनाईन सदस्यहरुिाइ अिश्यक मनदिेन कदन सके्नछ । 

यस्तो मनदिेन पािना गनुय सदस्यहरुको कतयव्य हुनेछ ।  

(ग) बैठक सञ्चािन सभबन्धी सभािे तोकेका ऄन्य कुराको पािना गनुय समममतका संयोजक 

तथा सदस्यको कतयव्य हुनेछ । 
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(घ) गाईँसभा र नगरसभाको काययसञ्चािन सभबन्धमा व्यिस्था गनय बनेको प्रदिे ऐन िा गाईँ 

सभािे गाईँ सभाका समममतहरुको बैठक सञ्चािन गदाय पािना गनुयपने छुटै्ट अचार 

संमहता स्िीकृत गरेको ऄिस्थामा त्यस्तो अचार संमहताको पािना गनुय संयोजक र 

सदस्यको कतयब्य हुनेछ । 

१६. बठैकको मनणयय: (१) बैठकका मनणययहरु सकेसभम सियसभममतबाट गराईनु पनेछ । सियसभममतबाट मनणयय 

हुन नसकेमा बहुमतका अधारमा मनणयय गदाय मत बराबर भएमा संयोजकिे मनणाययक मत कदन सके्नछ ।  

(२) बैठकको मनणयय संयोजकिे हस्तािर गरी प्रमामणत गनुयपनेछ ।  

(३) बैठकको प्रमामणत मनणययको ऄमभिेख समचििे सुरमित र व्यिमस्थत गरी राख्नुपनेछ ।  

(४) बैठकको मनणययऄनुसार गाईँपामिका िा गाईँपामिकाका कुनै मनकायिाइ राय, सुझाि र 

मनदिेन दददा संयोजकिे दस्तखत गरी पठाईनु पनेछ ।  

१७. समममतको प्रमतिदेनः  (१) समममतको प्रमतिेदन संयोजकिे िा मनजको ऄनुमस्थमतमा ऄध्यििे तोकेको 

सो समममतको ऄन्य कुनै सदस्यिे सभाको बैठकमा पेि गनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोमजम प्रमतिेदन पेि गनय संयोजक िा सदस्यिे चाहमेा प्रमतिेदनको 

सभबन्धमा संमिप्त िक्तव्य कदन सके्नछ ।  

(३) सभाको बैठकमा पेि भएका प्रमतिेदनको कायायन्ियन काययपामिकािे गनुय पनेछ । 

(४) समममतिे अफ्नो िार्शषक प्रमतिेदन कायायन्ियन भए नभएको ऄनुगमन एिम् मूल्याँकन गरी 

सोको प्रमतिेदन सभाको बैठकमा पेि गनय सके्नछ ।  

(५) ईपदफा (४) बमोमजमको ऄनुगमन एिम् मूल्याँकन प्रमतिेदन र सभाको बैठकिे सुभपेको 

मिषयका सभबन्धमा समममतिे बैठकमा पेि गरेको प्रमतिेदनमाथी छिफि गररयोस् भनी सभबमन्धत 

समममतको संयोजकिे त्यस्तो प्रमतिेदन पेि भएको दइु कदनमभत्र प्रस्तािको सूचना ऄध्यििाइ कदन 

सके्नछ ।  

(६) ईपदफा (५) बमोमजमको सूचना प्राप्त भएमा दइु कदनपमछको कुनै बैठकमा छिफि 

गररयोस् भनी प्रस्ताि पेि गनय ऄध्यििे सभबमन्धत समममतका संयोजकिाइ ऄनुममत कदनेछ ।  

(७) प्रस्ताि पेि गदाय सभबमन्धत समममतको संयोजकिे संमिप्त िक्तव्य कदन सके्नछ । त्यसपमछ 

ऄध्यििे छिफिको िामग समायािमध मनधायरण गनय सके्नछ ।  

(८) छिफिमा ईठेका प्रश्नहरुको जिाफ काययपामिकािे तोकेको काययपामिकाको सदस्यिे 

कदएपमछ छिफि समाप्त भएको मामननेछ । 

१८. ईपसमममत गठनः (१) समममतिे अफ्नो कायय सुव्यिमस्थत, मछटोछररतो र प्रभािकारी रुपमा सभपन्न गनय, 

कुनै मिषयमा परामिय मिन तथा अफ्नो िेत्रामधकार मभत्रको मिषयमा छानमिन गनय काययिेत्र र 
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समयािमध तोकी अिश्यकता ऄनुसार ईपसमममत गठन गनय सके्नछ । त्यस्तो ईपसमममतिे मनधायररत 

समयमा समममत समि प्रमतिेदन पेि गनुयपनेछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोमजम ईपसमममत गठनका िामग सदस्यहरुको नाम समहतको प्रस्ताि 

संयोजकिे बैठक समि राख्नेछ । 

(३) ईपसमममत गठन गदाय सभभि भएसभम समािेिी प्रकृमतको र दिीय संरचना ऄनुसारको 

हुनुपनेछ । 

(४) ईपसमममतको संयोजकिाइ कायय सञ्चािन गदाय समममतको संयोजकिाइ भए सरहको 

ऄमधकार हुनेछ ।   

(५) ईपसमममतिे तोकेको समयाबमध मभत्र अफूिाइ प्राप्त मजभमेिारी बमोमजमको कायय सभपन्न 

गरी समममत समि अफ्नो प्रमतिेदन पेि गनेछ ।  

तर मििेष कारणबि तोककएको समयाबमध मभत्र कायय सभपन्न गनय नसकेमा कारण समहत 

समममत समि थप समय माग गनय सके्नछ ।  

(६) यस काययमिमधमा ऄन्यत्र जुनसकै कुरा िेमखएको भएता पमन ईपसमममतमा सहममत भइ 

अएका मिषयमा समममतका सदस्यिे सोही मिषयमा पुनःसमममतको छिफिमा सहभागी हुन बाधा पने 

छैन । 

२०. सभबमन्धत ऄमधकारी िा मििषेज्ञको ईपमस्थमत र रायः (१) समममतिे अफ्नो बैठकमा गाईँपामिकाका 

पदामधकारी, कमयचारी र मिषयमिज्ञिाइ अमन्त्रण गरी राय, परामिय मिन सके्नछ ।  

(२) ईपदफा (१) बमोमजम अममन्त्रत ऄमधकारी िा मििेषज्ञिाइ िैठकमा अफ्नो धारणा राख्न 

संयोजकिे यथोमचत समय ईपिब्ध गराईनु पनेछ ।  

(३) समममतको बैठकमा ईपमस्थत अममन्त्रत ऄमधकारी िा मिषेिज्ञिे अफ्नो धारणा तथ्यपूणय 

एिम् मिष्टतापूियक राख्नुपनेछ ।  

(४) सभाका कुनै सदस्यिे समममतको बैठकमा सहभागी भइ छिफिमा भाग मिन चाहमेा  बैठक 

बस्ने कदनभन्दा कभतीमा एक कदन ऄगािै संयोजकिाइ जानकारी कदआ ईपमस्थत हुन सके्नछ । 

तर त्यस्तो अममन्त्रत सदस्यिाइ  मतदानको ऄमधकार हुने छैन । 

 

पररच्छेद छ  

मिमिध 

२१. समममतको समचिािय : गाईँपामिकाको अन्तररक िेखापरीिण िाखा िा काययपामिकािे तोकककदएको 

स्थानमा समममतको समचिािय रहनेछ ।  
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२२. बजटे व्यिस्था: समममतिाइ बैठक सञ्चािन, ऄध्ययन, मूल्याङ्कन, ऄनुगमन र छानमिन गनय अिश्यक 

पने बजेट गाईँसभािे मिमनयोजन गनुयपनेछ र मिमनयोजन बमोमजमको रकम गाईँ काययपामिकािे 

समममतिाइ ईपिब्ध गराईनु पनेछ ।  

२३. सूचना तथा कागजात ईपिब्ध गराईनुपने : समममतिे मागेका प्रमाण, कागजात ईपिब्ध गराईनु गाईँ 

काययपामिका एिम् सो मातहतका मनकायमा काययरत कमयचारीको कतयव्य हुनेछ ।  

२४. काययिते्रसँग सभबमन्धत स्थिगत भ्रमण सभबन्धी व्यिस्था: समममतको मनणयय ऄनुसार संयोजक, सदस्य 

िा ईपसमममतिे अफ्नो काययिेत्रसँग सभबमन्धत मिषयमा गाईँपामिकामभत्र िा बामहर ऄध्यिको 

स्िीकृमत मिइ भ्रमण गनय सके्नछ ।  

२५. काययतामिकाको मनमायण तथा काययमिमधको पािना: (१) समममतिे अफ्नो कायय समयमै सभपन्न गनय 

काययतामिका मनमायण गनय सके्नछ र सो काययतामिका पािना गनुय सबै सदस्यहरुको कतयव्य हुनेछ ।  

(२) काययमिमधमा ईमल्िमखत व्यिस्थाको पािना गराईने सभबन्धमा संयोजकको मनणयय ऄमन्तम 

हुनेछ ।  

२६. समममतको ऄमभिखे : (१) समममतिे अफूिे सभपादन गरेका कामको ऄमभिेख दरुुस्त राख्नु पनेछ ।   

(२) समममतिे अफनो काययिेत्र मभत्रको कुनै काम, कारिाहीको प्रकृमत र मिषयको 

गामभभययतािाइ दमृष्टगत गरी गोप्य राख्नु पने ऄमभिेखहरु साियजमनक गनुय हुदँनै ।  

(३) समममतमा भएको छिफि, मनणयय र कामकारिाहीसँग सभबमन्धत ऄमभिेख समचिाियिे 

व्यिमस्थत गरी राख्नेछ । त्यस्तो मनणययको ऄमभिेख संयोजकको ऄनुममत मिना समचिािय बामहर िैजान 

सककने छैन । 

२७. सिंोधन तथा व्याख्या : यस काययमिमधको व्याख्या गाईँ सभािे गनेछ । गाँई सभािे यस काययमिमधमा 

अिश्यक पररमाजयन, हरेफेर र संिोधन गनय सककनछे ।  
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