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dxfj' गाउॉ
1. प्रस्तािना:

dxfj' गाउॉ

कामयऩालरकाको फैठक सॊ चारन सम्फन्धी कामयविलध –@)&$

कामयऩालरका (कामयसम्ऩादन) लनमभािरी, २०७४ को लनमभ फभोजजभ

dxfj'

गाउॉ कामयऩालरकाको फैठक सॊ चारनको रालग मो कामयविलध स्िीकृत गयी जायी गरयएको
छ ।
2. ऩरयबाषा:

विषम िा प्रसॊ गरे अको अथय नरागेभा मस कामयविलधभा,-

(क) “लनमभािरी” बन्नारे गाउॉऩालरकाको कामयसम्ऩादन लनमभािरीराई सम्झनु ऩदयछ ।
(ख) “िडा अध्मऺ” बन्नारे गाउॉऩालरकाको िडाध्मऺ सम्झनु ऩदयछ ।
(ग) “सदस्म” बन्नारे गाउॉऩालरकाको िडा सदस्म सम्झनु ऩदयछ ।

(घ) “अध्मऺ” बन्नारे गाउॉऩालरकाऩालरकाको फैठकको अध्मऺता गने व्मजिराई सम्झनु
ऩदयछ ।

(ª) “कामयऩालरका” बन्नारे गाउॉऩालरकाऩालरकाको कामयऩालरका सम्झनु ऩदयछ ।
(r) “िडा सलभलत” बन्नारे गाउॉऩालरकाको िडा सलभलत सम्झनु ऩदयछ ।
3. िडा सलभलतको िैठक:
३.१

िडा सलभलतको फैठक कम्तीभा भवहनाको एक ऩटक फस्नेछ । तय भवहनाभा तीन
ऩटक बन्दा फढी फैठक फसेको बत्ता ऩाइने छै न ।

३.२

िडा सलभलतको फैठककको अध्मऺता िडाध्मऺरे गनेछ य लनजको अनुऩजस्थलतभा
फैठकभा उऩजस्थत जेष्ठ सदस्मरे िडा सलभतको फैठकको अध्मऺता गनेछ ।

3.3

िडा सलभलतको फैठक िडा अध्मऺको लनदे शनभा िडा सजचिरे फोराउनेछ ।

४.१

िडा सलभलतको फैठक िडा सलभलतको कामायरमभा फस्नेछ ।

४.२

िडा सलभतको फैठकका रालग सूचना गदाय फैठक फस्ने लभलत, सभम य स्थान

4. फैठक फस्ने स्थान य सभम

खुराइ ऩठाउनु ऩनेछ ।
४.3

मसयी सूचना गदाय फैठक फस्ने सभमबन्दा तीन ददन अगािै उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ
।

५. छरपरको विषम
५.1

िडा सलभलतको फैठक फोराउॉदा सो फैठकभा छरपर गरयने लफषम स्ऩष्ट रुऩरे

वकटान गयी फैठक फस्ने लभलत बन्दा साभान्मतमा २४ घण्टा अगािै िडा सजचिरे
सिै सदस्मराई उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।
५.2

िडा अध्मऺको लनदे शनभा िडा सजचिरे िडा सलभलतको फैठकको कामयक्रभ
लरजखत रुऩभा तमाय गनेछ । प्रस्ताि सम्फन्धी खाका अनुसूची-१ य २ फभोजजभ
हुनेछ ।
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६. उऩजस्थलत
6.1
6.2

फैठकभा उऩजस्थत प्रत्मेक सदस्मरे उऩजस्थलत ऩुजस्तकाभा आफ्नो नाभ य फुजझने
गयी दस्तखत गनुऩ
य नेछ ।

िडा सजचिरे िडा सलभलतको फैठकभा सजचिको रुऩभा उऩजस्थलत ऩुजस्तकाभा
उऩजस्थलत जनाई दस्तखत गनुऩ
य नेछ ।

7. फैठक सॊ चारन प्रवक्रमा
7.1

7.2
7.3
7.4
7.5

फैठककराई सुव्मिजस्थत गने काभ फैठकको अध्मऺता गने व्मजिको हुनेछ ।

अध्मऺको आसनको सम्भान य आदय गनुय िडा सलभलतका प्रत्मेक सदस्मको
कतयव्म हुनेछ ।

फैठकको छरपर विषमसूचीका आधायभा फैठकको अध्मऺता गने व्मजिरे तोके
फभोजजभ हुनेछ ।

फैठकको छरपरभा बाग लरने सदस्मरे फोल्ने ऩारो तथा फोल्न ऩाउने सभमको
अिलध फैठकको अध्मऺता गने व्मजिरे लनधाययण गये फभोजजभ हुनेछ ।

एक जना सदस्मरे फोलरयहे को सभमभा अको कुनै सदस्मरे फीचभा कुया काट्नु
हुॉदैन ।

8. लनणयम सम्फन्धी व्मिस्था
8.1

प्रस्ताि भालथ फोल्ने क्रभ सभाप्त बएऩलछ फैठकको अध्मऺता गने व्मजिरे सो

8.2

फैठकको लनणयम साभान्मतमा सियसम्भलतको आधायभा हुनेछ । भत विबाजन हुने

प्रस्ताि लनणयमको रालग प्रस्तुत गनेछ ।

अिस्थाभा अध्मऺता गने व्मजि सवहत तीन जना सदस्मको फहुभतरे गये को
लनणयम फैठकको लनणयम भालननेछ ।

९. लनणयमको अलबरेख
9.1

िडा सजचिरे फैठकभा बएको लनणयमराई लनणयम ऩुजस्तकाभा अलबरेख गयी
उऩजस्थत सदस्मराई सही गयाइ याख्नुऩनेछ ।

9.2

फैठकफाट

बएको

कुनै

लनणयमभा

जचत्त

नफुझ्ने

सदस्मरे

लनणयम

ऩुजस्तकाभा

छोटकयीभा आफ्नो पयक भत जगाउन सक्नेछ ।

10. गाउॉकामयऩालरकाको फैठक

10.१ गाउॉ कामयऩालरकाको फैठक कम्तीभा भवहनाको एक ऩटक फस्नेछ ।
10.2

गाउॉ

कामयऩालरकाको

फैठककको

अध्मऺता

अध्मऺरे

गनेछ

य

लनजको

अनुऩजस्थलतभा फैठकभा उऩाध्मऺरे कामयऩालरकाको फैठकको अध्मऺता गनेछ ।

10.3 गाउॉ कामयऩालरकाको फैठक अध्मऺको लनदे शनभा कामयकायी अलधकृतरे फोराउनेछ
।
११. फैठक फस्ने स्थान य सभम

11.१ गाउॉ कामयऩालरकाको फैठक गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमभा फस्नेछ ।
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11.२ गाउॉ कामयऩालरकाको फैठकका रालग सूचना गदाय फैठक फस्ने लभलत, सभम य
स्थान खुराइ ऩठाउनु ऩनेछ ।
११.3 मसयी सूचना गदाय फैठक फस्ने सभमबन्दा तीन ददन अगािै उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ
।

12. छरपरको विषम

12.1 गाउॉ कामयऩालरकाको फैठक फोराउॉदा सो फैठकभा छरपर गरयने लफषम स्ऩष्ट
रुऩरे वकटान गयी फैठक फस्ने लभलतबन्दा साभान्मतमा २४ घण्टा अगािै
कामयकायी अलधकृतरे सिै सदस्मराई उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।
12.2 अध्मऺ/प्रभुखको

लनदे शनभा

कामयकायी

अलधकृतरे

कामयऩालरकाको

फैठकको

कामयक्रभ लरजखत रुऩभा तमाय गनेछ ।
12.3 फैठकभा छरपरका ऩेश गने प्रस्ताि सम्फन्धी अन्म व्मिस्था कामयसम्ऩादन
लनमभािरीभा तोवकए फभोजजभ हुनेछ ।

13. उऩजस्थलत

13.1 फैठकभा उऩजस्थत प्रत्मेक सदस्मरे उऩजस्थलत ऩुजस्तकाभा आफ्नो नाभ य फुजझने
गयी दस्तखत गनुऩ
य नेछ ।

13.2 कामयकायी अलधकृतरे कामयऩालरकाको फैठकभा सजचिको रुऩभा उऩजस्थलत बई
ऩुजस्तकाभा उऩजस्थलत जनाई दस्तखत गनुऩ
य नेछ ।

14. फैठक सॊ चारन प्रवक्रमा

14.1 फैठककराई सुव्मिजस्थत गने काभ फैठकको अध्मऺता गने व्मजिको हुनेछ ।

14.2 अध्मऺको आसनको सम्भान य आदय गनुय कामयऩालरकाका प्रत्मेक सदस्मको
कतयव्म हुनेछ ।

14.3 फैठकको छरपर विषमसूचीका आधायभा फैठकको अध्मऺता गने व्मजिरे तोके
फभोजजभ हुनेछ ।

14.4 फैठकको छरपरभा बाग लरने सदस्मरे फोल्ने ऩारो तथा फोल्न ऩाउने सभमको
अिलध फैठकको अध्मऺता गने व्मजिरे लनधाययण गये फभोजजभ हुनेछ ।

14.5 एक जना सदस्मरे फोलरयहे को सभमभा अको कुनै सदस्मरे फीचभा कुया काट्नु
हुॉदैन ।

१५. लनणयम सम्फन्धी व्मिस्था
१५.1 प्रस्ताि भालथ फोल्ने क्रभ सभाप्त बएऩलछ फैठकको अध्मऺता गने व्मजिरे सो
प्रस्ताि लनणयमको रालग प्रस्तुत गनेछ ।

१५.2 फैठकको लनणयम साभान्मतमा सियसम्भलतको आधायभा हुनेछ । भत विबाजन हुने

अिस्थाभा अध्मऺता गने व्मजि सवहत फहुभत सदस्मको लनणयम फैठकको लनणयम
भालननेछ ।
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१५.३ फजेट, कामयक्रभ, नीलत तथा स्थानीम तहको लनमभािरी फाहेकको विषमभा १५.२
फभोजजभ लनणयम हुन नसकेभा व्मजिगत उत्तयदावमत्ि लनजभालथ यहने गयी गाउॉ
कामयऩालरकाको अध्मऺरे गये को लनणयम अजन्तभ हुनेछ ।

16. लनणयमको अलबरेख

16.1 कामयकायी अलधकृतरे फैठकभा बएको लनणयमराई लनणयम ऩुजस्तकाभा अलबरेख गयी
उऩजस्थत सदस्मराई सही गयाइ याख्नुऩनेछ ।
16.2 फैठकफाट

बएको

कुनै

लनणयमभा

जचत्त

नफुझ्ने

छोटकयीभा आफ्नो पयक भत जगाउन सक्नेछ ।

सदस्मरे

लनणयम

ऩुजस्तकाभा

१७. फाधा अड्काउ पुकाउने:

!&.!

मस कामयविलध कामायन्िमनभा कुनै फाधा अड्काउ ऩये गाउॉऩालरकाको
कामयऩालरकारे लनणयम गयी पुकाउन सक्नेछ ।

१८. ऩरयभाजयन तथा सॊ शोधन:

१८.१ कामयविलधराई आिश्मकता अनुसाय गाउॉऩालरकाको कामयऩालरकारे ऩरयभाजयन तथा
सॊ शोधन गनय सक्नेछ ।
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५.2

;+u ;DalGwt_

dxfj' ufpFkflnsf
ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no, u}8fjfh
b}n]v ,lhNnf, s0ffnL,k|b]z
ljifo M– ================================================ .
k|:tfj k]z ug{ cWoIfaf6 :jLs[lt k|fKt ldlt M–
!= ljifosf] ;+lIfKt Joxf]/f M–
@= k|fKt k/fdz{ tyf cGo ;fGble{s s'/f M–
#= k|:tfj k]z ug'{ kgf{sf] sf/0f / ;DalGwt zfvfsf] /foM–
$= lg0f{o x'g' kg]{ Joxf]/f M–
gf]6 M k|:tfj tof/ ubf{ b]xfosf s'/fx?df Wofg lbg'kg]{ 5 M–
!= æljifosf] ;+lIfKt Joxf]/fÆ cGtu{t /xg] lja/0f M–
ljifoa:t'sf] k[i7e"dLdf o;af/] klxn] s'g} lg0f{o ePsf] eP ;f]sf] lja/0f, k|:tfljt
lg0f{o sfof{Gjog k|s[of, ;dofjwL, sfo{If]q, sfof{Gjog ug]{ lgsfo / nfUg] cfly{s
bfloTj eP ;f] ;d]t pNn]v u/L s'g} of]hgfsf] ljifo eP ;f] af/] 5f]6s/L lja/0f pNn]v
ug]{ .
@= æk|fKt k/fdz{ tyf cGo ;fGble{s s'/fÆ cGtu{t sfo{kflnsf ;ldltx? / cGo lgsfo
tyf ljz]if1x?n] s'g} k/fdz{ lbPsf] eP ;f] ;d]t pNn]v ug]{ . ;fy} ljifo;+u ;DalGwt
gSzf, l8hfOg jf lrq eP ;f] ;d]t ;dfj]z ug]{ . sfg"gL k/fdz{ lnPsf] eP k|ltlnkL
;d]t ;dfa]z ug]{ .
#= æk|:tfj k]z ug'{ kgf{sf] sf/0f / ;DalGwt zfvfsf] /foÆ cGtu{t ;DalGwt ljifodf cfO{
k/]sf] sl7gfO{ / ;d:of, k|:tfljt lg0f{osf] cf}lrTo / cfjZostf tyf To;af6 kg{ ;Sg]
k|efj ;dfj]z ug]{ .
$= ælg0f{o x'g' kg]{ Joxf]/fÆ cGtu{t h'g laifodf h] h:tf] lg0f{o x'g k|:tfj ul/Psf] xf] ;f]sf]
:ki6 Joxf]/f /fVg] .
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