
 

1 

फिक्कल गाउँपाफलकाको फिकास तथा सुशासन सफमफत (गठन तथा सञ्चालन) फनयमािली, २०७९ 

गाउँ सभाबाट स्वीकृत मममत : २०७९/११/२१ 

प्रस्तािना 

स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा २२ ले मदएको अमधकार प्रयोग गरी मफक्कल गाउँपामलकाको गाउँसभाले यो 

मनयमावली बनाएको छ ॰  

पररचे्छद–१ 

प्रारम्भिक 

१. संफिप्त नाम र प्रारि  

(क) यस मनयमावलीको नाम "मफक्कल गाउँपामलकाको मवकास तथा सुशासन समममत (गठन तथा सञ्चालन) मनयमावली, २०७९" 

रहेको छ ॰  

(ख) यो मनयमावली गाउँ सभाबाट स्वीकृत भएको मममतदेखख लागु हुनेछ ॰  

२. पररभाषा  

मवषय वा प्रसंगले अको अथथ नलागेमा यस मनयमावलीमााः   

(क) "मनयमावली" भन्नाले मफक्कल गाउँपामलकाको मवकास तथा सुशासन समममत (गठन तथा सञ्चालन) मनयमावली, २०७९ सम्झनुपछथ  

॰ 

(ख) "सुशासन समममत" भन्नाले मनयम ३ बमोमजम गमठत सुशासन समममतलाई सम्झनुपछथ  ॰  

(ग) "बैठक" भन्नाले समममतको बैठक र समममतले गठन गरेको उप समममतको बैठक समेतलाई जनाउँछ ॰॰  

(घ) "उपसमममत" भन्नाले तोमकएको मनमित कायथसम्पादन गने गरी सुशासन समममतद्वारा मनयम १० बमोमजम गमठत उप समममतलाई 

सम्झनुपछथ  ॰  

(ङ) "संयोजक" भन्नाले सुशासन समममत वा सो समममतले गठन गरेको उप समममतको संयोजक समेतलाई सम्झनुपछथ  ॰  

(च) "समचव" भन्नाले मनयम ४ बमोमजम सुशासन समममतको समचव भई काम गनथ गाउँपामलकाले तोकेको गाउँपामलकाको कमथचारी 

सम्झनुपछथ  ॰ 

(छ) "सदस्य" भन्नाले सुशासन समममत वा सो समममतले गठन गरेको उप समममतको सदस्य समेतलाई सम्झनुपछथ  ॰  

(ज) "सभा" भन्नाले मफक्कल गाउँपामलकाको गाउँसभा सम्झनुपछथ  ॰ 

३. फिकास तथा सुशासन सफमफत गठन  

गाउँसभाले गाउँपामलकामा उपखस्थत दलीय प्रमतमनमधत्व, मवषय मवज्ञता, अनुभव र समावेशी मसद्धान्तका आधारमा संयोजक समहत ३ 

(तीन) सदस्यीय सुशासन समममत गठन गनेछ ॰ गाउँसभाले मनवाथचन वा सवथसम्मत प्रकृयाबाट समममतको संयोजक र सदस्यहरुको 

चयन गनेछ ॰  

४. सफिि तोकु्नपने  

गाउँपामलकाले गाउँपामलकाको उपयुक्त सक्षम कमथचारीलाई समममतको समचवको काम गनेगरी मजमे्मवारी तोकु्नपनेछ ॰ 
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पररचे्छद २ 

बैठक व्यिस्थापन 

५. बैठकको काययसूिी  

समममतको बैठकको सूची सामान्यतया अमघल्लो बैठकबाट नै तय गनुथपनेछ ॰ सो बमोमजम तय हुन नसकेको अवस्थामा र प्रथम बैठक 

बोलाउनुपदाथ समचवले संयोजकसँग परामशथ गरी कायथसुची तय गनेछ ॰ बैठकको मममत, समय, स्थान र कायथसुची कखिमा पाँच मदन 

अगावै मलखखत वा मवद्युतीय माध्यम वा अन्य कुनै तररकाबाट सदस्यलाई जानकारी मदनु पनेछ ॰  

६. बैठकको उपम्भस्थफत र गणपुरक संख्या  

(क) बैठकमा संयोजक पमछ सदस्यहरुको उपखस्थमत वणाथनुक्रम अनुसार हुनेछ ॰  

(ख) समममतका सदस्यहरुको एकाउन्न प्रमतशत उपखस्थमतलाई गणपुरक संख्या मामननेछ ॰  

(ग) बैठकमा समममतको सदस्य कारणबस उपखस्थमत हुन नसके्न भएमा संयोजक वा समचवलाई पूवथ जानकारी गराउनु पनेछ ॰  

७.सफमफतको बैठक  

(क) समममतको बैठक वषथमा कखिमा ३ पटक बसु्नपनेछ ॰  

(ख) समममतको अको बैठकको सुचना एवम् जानकारी बैठकको अन्त्यमा संयोजकले गराउनेछ ॰  

८.बैठकको सञ्चालन र फलिल  

(क) बैठकको अध्यक्षता संयोजकले गनेछ ॰  

(ख) बैठकको पूवथ मनधाथररत कायथसुची मभत्र परेका मवषयलाई ध्यानमा राखी बैठकको सञ्चालन गररनेछ ॰ कुनै सदस्यले समसाममयक र 

समममतको कायथके्षत्रमभत्र पने सावथजामनक सरोकार, सेवा प्रवाह र महत्वपूणथ मवषयमा धारणा राख्न आवश्यक ठानेमा संयोजकको 

अनुममतले राख्न समकनेछ ॰ समममतले कुनै श्रोतबाट प्राप्त मवषयमा पमन छलफल गनथ सके्नछ ॰  

(ग) समममतको संयोजकको ध्यानकषथणका लामग सदस्यले हात उठाउनु पनेछ ॰ संयोजकले मनजहरुको नाम क्रमशाः  बोलाएपमछ वा 

इसारा गरेपमछ मनधाथररत समयमा वणाथनुक्रम अनुसार एक पटकमा एक जनाले मात्र बोल्नुपनेछ ॰ कुनै एक सदस्यले बोमलरहेको बेला 

बीचमै अको सदस्यले बोल्न एक आपसमा कुरा गनथ र मोबाइलमा कुरा गनथ पाइने छैन ॰  

(घ) समममतको बैठकमा सदस्यले बोल्दा संयोजकलाई सम्बोधन गरेर मात्र बोल्नुपनेछ ॰ छलफलको क्रममा कुनै सदस्यले बोलेको 

मवषयलाई अको सदस्यले सो कुरामा सहमती जनाउने बाहेक सोही मवषय दोहोर  याउन पाईने छैन ॰ बोल्ने क्रममा आफ्नो तकथ  र 

मवषयवसु्त राख्दा तथ्यपूणथ, मयाथमदत, मशष्ट र सरल भाषामा राख्नुपदथछ ॰ बैठकमा बोल्दा कसैलाई आरोप लगाउने, अमशष्ट, 

अमयाथमदत, अखिल, अपमानजनक वा मानमदथन हुने वा आपमिजनक कुनै शब्द प्रयोग गनुथ हँुदैन अथाथत् बोल्न र छलफल गनथ पाउने 

सदस्यको अमधकार र कतथव्यलाई बैठकमा बाधा अड्चन पुर याउने आशयले दुरुपयोग गनथ पाइने छैन ॰ 

(ङ) बैठक अवमधभर मोबाइल प्रयोग गनथ पाइने छैन ॰ 

(च) बैठकको छलफलको मवषयमा समममतको कुनै सदस्यको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्वाथथ गाँमसएको वा संलग्नता रहने भएमा त्यस्तो मवषय 

उपरको छलफलमा सम्बखित सदस्य सहभागी हुनु हँुदैन ॰  

(छ) समममतको कायथसुची र छलफलसँग सम्बखित कागजात, सूचना वा जानकारी समममतका सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउनु पदथछ ॰  

(ज) मवशेष कारण परेकामा बाहेक समममतको बैठक नसमकएसम्म कुनै पमन सदस्यले बैठककक्ष छोड्नु हँुदैन ॰ बैठक कक्षबाट बामहर 

जानु परेमा संयोजकको अनुममत मलनुपनेछ ॰ संयोजकले बैठकलाई सम्बोधन गरररहेको बेलामा कुनै पमन सदस्यले स्थान छोड्नु हँुदैन 

॰ संयोजकले बोलेको कुरा ध्यानपुवथक सुनु्न पनेछ ॰ बैठक संचालनमा समममतका सबै सदस्यहरुले संयोजकलाई सहयोग गनुथपनेछ ॰  
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(झ) संयोजकले बैठकलाई मयाथमदत बनाउन सदस्यहरुलाई आवश्यक मनदेशन मदन सके्नछ ॰ त्यस्तो मनदेशन पालना गनुथ सदस्यहरुको 

कतथव्य हुनेछ ॰ बैठकमा कुनै सदस्यबाट अमयाथमदत व्यवहार भएमा प्रचमलत कानुन बमोमजम कारवाही हुनेछ ॰ 

(ञ) समममतको बैठक बस्न तोमकएको मममत र समयमा एकाउन्न प्रमतशत सदस्यहरुको उपखस्थमत हुन नसकेमा सो मदनको बैठक 

स्थामगत गरी संयोजकले अको मदन र समयमा बैठक बसे्न गरी मममत तोक्न सके्नछ ॰ दोश्रो पटक पमन बैठक बस्न नसके संयोजकले 

तेश्रो पटकका लामग बैठक बोलाउनेछ ॰ यस्तो बैठकमा समममतका सदस्यहरु अमनवाथय उपखस्थत हुनु पनेछ ॰ 

(ट) एक मतहाई सदस्यले समममतको बैठक बस्न मलखखत अनुरोध गरेमा संयोजकले १५ मदन मभत्र बैठक बोलाउनु पनेछ ॰  

(ठ) बैठकमा पानी, मचया, खाजा र औषधी बाहेक अन्य पदाथथ सेवन गनथ पाइने छैन ॰  

(ड) बैठक सञ्चालन सम्बिी सभाले तोकेको अन्य कुराहरुको पालना गनुथ समममतका संयोजक तथा सदस्यहरुको कतथव्य हुनेछ ॰  

(ढ) प्रदेश कानुन वा गाउँसभाले गाउँसभाका समममतहरुको बैठक सञ्चालन गदाथ पालना गनुथपने आचारसंमहता तजुथमा गरी स्वीकृत 

गरेमा आचार संमहतामा उले्लखखत समममतको बैठकसँग सम्बखित मवषयहरु समेतको पालना गनुथ पनेछ ॰  

९. बैठकको फनणयय  

(क) बैठकका मनणथयहरु सकेसम्म सवथसम्ममतबाट गराउनु पनेछ ॰ सवथसम्ममतबाट मनणथय हुन नसकेमा बहुमतका आधारमा मनणथय गनथ 

समकनेछ ॰  

(ख) बैठकको मनणथयमा संयोजक, उपखस्थत सबै सदस्यहरु एवम् समममतको समचवले हस्ताक्षर गरी प्रमामणत गनुथपनेछ ॰  

(ग) बैठकको प्रमामणत मनणथयको अमभलेख समचवले सुरमक्षत, व्यवखस्थत र आवश्यक पदाथ सहजै उपलब्ध हुनेगरी राख्नुपनेछ ॰  

१०. उपसफमफत गठन  

(क) समममतले आफ्नो कायथके्षत्रसँग सम्बखित कुनै मवषयमा कायथसम्पादन गनथ तथा छानमवन गनथ आवश्यकता अनुसार कायथके्षत्र र 

समयावमध तोकी उपसमममत गठन गनथ सके्नछ ॰ त्यस्तो उपसमममतले तोमकएको समयमा समममत समक्ष प्रमतवेदन पेश गनुथपनेछ ॰ 

(ख) उपसमममतको संयोजकलाई सम्बखित उपसमममतको कायथ सञ्चालन गदाथ सुशासन समममतको संयोजकलाई भए सरहको अमधकार 

हुनेछ ॰  

(ग) उसमममतमा सहममत भई आएका मवषयहरुमा उक्त समममतमा रहेका सदस्यहरुले सोही मवषयमा पुनाः  समममतको छलफलमा 

सहभागी हुन बाधा पने छैन ॰  

(घ) समममतले मवकास तथा सुशासन उपसमममत गठन गनथ आवश्यक ठानेमा समममतका कुनै एक सदस्यको संयोजकत्वमा आवश्यकता 

अनुसार गाउँपामलकाका कमथचारी एवम् मवज्ञ समहतको उपसमममतको गठन गनथ सके्नछ ॰ औमचत्यका आधारमा ते्ो पक्ष मु्ाङ्कन 

गनथ गाउँपामलकालाई मनदेशन मदन समेत सके्नछ ॰  

११. फिशेषज्ञको उपम्भस्थफत र राय  

(क) समममतले आफ्नो बैठकमा गाउँपामलकाका पदामधकारी, कमथचारी र मवषय मवज्ञलाई आमन्त्रण गरी राय परामशथ मलन सके्नछ ॰  

(ख) बैठकमा आमखन्त्रत व्यखक्त एवम् मवज्ञलाई बोल्न यथोमचत समय उपलब्ध गराउनु पनेछ ॰  

(ग) समममतको बैठकमा उपखस्थत आमखन्त्रत व्यखक्तले आफ्नो मवचार वा धारणा राख्दा तथ्यपूणथ एवम् मशष्टतापुवथक राख्नुपनेछ ॰ 
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पररचे्छद ३ 

फिकास तथा सुशासन सफमफतको काम कतयव्य र अफधकार िेत्र 

१२. गाउँपामलकाका शाखा र अन्तगथतका मनकायको सेवा प्रवाह, कानुनको पररपालन, कायथमवमधको प्रयोग आमद मक्रयाकलापको समग्र 

मु्ाङ्कन गरी गाउँपामलका के्षत्र मभत्र सुशासनमा सुधार एवम् सुशासनको प्रभावकाररता बढाउन आवश्यक मनदेशन मदने ॰  

१३. संघीय सरकारका सुशासनसँग सम्बखित कानुन, नीमत, मनदेशन, मापदण्ड र शतथहरुको पालना र प्रमतफलको मविेषण गरी 

गाउँपामलकालाई आवश्यक मनदेशन मदने ॰ 

१४. प्रदेश सरकारका सुशासनसँग सम्बखित कानुन, नीमत, मनदेशन, मापदण्ड र शतथहरुको पालना र प्रमतफलको मविेषण गरी 

गाउँपामलकालाई आवश्यक मनदेशन मदने ॰  

१५. मनयम १३ र १४ बमोमजमको मविेषण गदाथ संघ र प्रदेश सरकारलाई स्थानीय पररवेशका आधारमा गनुथपने पररमाजथन समन्वय र 

सहकायथका सम्बिमा आवश्यक अनुरोध लेखख पठाउन गाउँपामलकालाई मनदेशन मदने ॰  

१६. गाउँपामलकाको समग्र शासकीय मक्रयाकलाप, सेवा प्रवाह, सेवाको गुणस्तर, दीगोपना, लागत र सेवा शुल्कका बारेमा अध्ययन, 

मविेषण र मु्ाङ्कन गरी आवश्यक मनदेशन मदने ॰  

१७. गाउँपामलकामा समावेशीकरण, गुणानात्मक सहभामगता, मनष्पक्ष न्याय, जनताको माग तथा आवाज सम्बोधनको खस्थमतको 

मु्ाङ्कन गरी सममक्षाका साथ आवश्यक सुधारका लामग गाउँपामलकामा लेखख पठाउने ॰  

१८. गाउँपामलका र वडा कायाथलयबीच कामको बाँडफाँड, कायथ व्यवस्था, अमधकार प्रत्यायोजन तथा प्रयोग र वडा कायाथलय 

व्यवस्थापनको अन्तरसम्बि अध्ययन गरी आवश्यक मनदेशन मदने ॰  

१९. गाउँपामलका र वडा कायाथलयहरुले प्रवाह गने सेवा, मसफाररस, सामामजक मवकास आमदमा प्राप्त उजुरीका बारेमा अध्ययन गरी 

आवश्यक सुझाव तथा मनदेशन मदने ॰  

२०. गाउँपामलकाका एकल र साझा अमधकार एवम् संघ तथा प्रदेशबाट प्रत्यायोमजत अमधकारहरुको छुट्टाछुटै्ट समीक्षा गरी गाउँ 

मवकास एवम् सेवा प्रवाहमा सुधार गनथ आवश्यक सुझाव मदने ॰  

२१. गाउँपामलकाको कायथ सम्पादनमा पारदमशथता, खुल्ला गाउँ सरकार, सूचनामा पहँुच, गाउँपामलकाप्रमत नागररकको अवधारणा र 

सनु्तष्टी एवम् जवाफदेहीताको मु्ाङ्कन गरी आवश्यक सुझाव मदने ॰ 

२२. सामामजक सशखक्तकरण, सामुदामयक शासन तथा सेवा प्रवाह, साथथक सहभामगता र समक्रयाताको मु्ाङ्कन गरी आवश्यक 

मनदेशन मदने ॰  

२३. गाउँपामलकाको शासन, सेवा प्रवाह एवम् मवकास व्यवस्थापनको दक्षता र प्रभावकारीताको अध्ययन र मु्ाङ्कन गरी आवश्यक 

मनदेशन मदने ॰  

२४. गाउँपामलका मभत्र आधारभुत सेवाको खस्थमत, गुणस्तर, सामामजक सुरक्षा ,रोजगारी, आय आजथन तथा सेवा मवतरणको अध्ययन, 

मविेषण र मु्ाङ्कन गरी सुधारका लामग आवश्यक सुझाव मदने ॰ 

२५. गाउँपामलकाका पदामधकारीको आचारसंमहता पालनको अवलोकन गरी गाउँसभामा प्रमतवेदन पेश गने ॰ 

२६. गाउँपामलकामा कानुनको पालना तथा सुशासनको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक मनदेशन मदने ॰  

२७. गाउँपामलकाका नीमत, कायथयोजना, घोषणा, प्रमतवद्धताको कायाथन्वयन खस्थमतको मु्ाङ्कन गरी प्रमतवेदन मदने ॰  

२८. गाउँपामलकामा सामामजक न्याय नीमतको मसलमसला एवम् मनरन्तरता, जनजीवनको सुरक्षा, शाखन्त र अमनचैनको समीक्षा गरी 

आवश्यक मनदेशन मदने ॰  
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२९. गाउँपामलकाको संस्थागत क्षमता, मदगो मवकासका लक्ष्यहरु कायाथन्वयन अवस्था, वातावरण व्यवस्थापन र अनुकुलनका प्रयास  र 

प्रकोप व्यवस्थापनको मु्ाङ्कन गरी आवश्यक सुझाव मदने ॰  

३०. गाउँपामलकामा गररबमुखी सेवा, गाउँ गररबी नु्यमनकरण तथा आयआजथन, सनु्तमलत मवकास र मपछमडएका के्षत्रको मवकासको 

अध्ययन तथा मु्ाङ्कन गरी सुधार एवम् प्रभावकाररताका लामग आवश्यक मनदेशन र सुझाव मदने ॰ 

३१. गाउँपामलकामा राजश्व र सेवाको आवद्धताको मु्ाङ्कन गरी आवश्यक मनदेशन मदने ॰  

३२. नागररक वडापत्रको कायाथन्वयन, सेवा प्रवाहका वैकखिक आयाम, ममतव्ययी मवकि लगायत सुधारका लामग उपयुक्त र 

कायाथन्वयनयोग्य सुझाव मदने ॰ 

३३. समममतले मछमेकी पामलकाहरुसँग समममतका कामकारवाही एवम् कायथ अनुभव आदानप्रदान गनथ सके्नछ ॰  

३४. समममतले आवश्यकता अनुसार सभाका अन्य समममतहरुसँग सहकायथ एवम् अनुभव आदानप्रदान गनथ सके्नछ ॰  

३५. गाउँ सुशासनसँग सम्बखित सभाले तोकेको अन्य काम गने गराउने ॰ 

३६. समममतलाई आवश्यक रकमको व्यवस्था, समममतलाई बैठक सञ्चालन, अध्ययन, मु्ाङ्कन, अनुगमन र छानमवन गनथ आवश्यक 

रकम गाउँसभाले मवमनयोजन गरी व्यवस्था गनुथपनेछ र सो बमोमजमको रकम गाउँपामलकाले उपलब्ध गराउनु पनेछ ॰  

३७. सूिना, जानकारी र कागजात उपलब्ध गराउनु पने  

समममतले मागेको सूचना, जानकारी, प्रमाण एवम् कागजातहरु उपलब्ध गराउनु गाउँपामलकाका एवम् गाउँपामलकाका कमथचारीहरुको 

कतथव्य हुनेछ ॰ यसैगरी समममतले संघ र प्रदेशका मनकायहरुसँग गाउँपामलकासँग सम्बखित कागजात, सूचना, नीमत र मापदण्ड 

आमदको जानकारी उपलब्ध गराउन माग गनथ सके्नछ ॰  

३८. समममतको मनणथय अनुसार संयोजक, सदस्यहरु वा उपसमममतले आफ्नो कायथके्षत्रसँग सम्बखित मवषयमा गाउँपामलकाका के्षत्रमभत्र 

कुनै कायथस्थल, कायाथलय तथा आयोजना स्थल भ्रमण गनुथपूवथ गाउँपामलका अध्यक्षलाई सूचना मदनुपनेछ ॰  

३९. समममतले गरेको काम कारवाहीको वामषथक प्रमतवेदन आमथथक वषथ व्यतीत भएको ३५ मदनमभत्र वा आमथथक वषथ व्यमतत भएपमछको 

पमहलो गाउँसभामा पेश गनुथपनेछ ॰ वामषथक प्रमतवेदन तयार गदाथ समममतले मदएका मनदेशन, राय परामशथ र सुझाव सो को कायाथन्वयन 

खस्थमत र प्रमतफल समेतको समीक्षा समावेश गनुथपनेछ ॰  

४०. सम्बखित प्रदेशसभा तथा गाउँसभाले समममतको कायथमवमध पररवतथन पररमाजथन तथा संशोधन गरेमा सोही बमोमजम हुनेछ ॰ 
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