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sk'/sf]6 गाउॉ कामयऩाधरकाको फैठक सॊचारन सम्फन्धी कामयविधध- २०७४ 

प्रस्तािना  ्

sk'/sf]6 गाउॉ कामयऩाधरकाsf] -sfo{ ;Dkfbg_ धनमभािरी, २०७४ को धनमभ  #) फभोजजभ 

sk'/sf]6 गाउॉ कामयऩाधरकाको फैठक सॊचारनको राधग मो कामयविधध स्िीकृत गयी जायी गरयएको छ 
। 

१.सम्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब  (१) मो कामयविधधको नाभ “गाउॉ कामयऩाधरकाको फैठक सॊचारन सम्फन्धी 
कामयविधध, २०७४” यहनेछ । 

(२) मो कामयविधध तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ ।   
२. ऩरयबाषा  ्

विषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयविधधभा, –  

(क) “धनमभािरी”बन्नारे गाउॉऩाधरकाको कामयसम्ऩादन धनमभािरीराई सम्झनऩुदयछ। 

(ख) “िडाअध्मऺ”बन्नारे गाउॉऩाधरकाको िडाअध्मऺ सम्झनऩुदयछ । 

(ग) “सदस्म”बन्नारे गाउॉऩाधरकाको िडासदस्म सम्झनऩुदयछ। 

(घ) “अध्मऺ”बन्नारे गाउॉ ऩाधरकाको फैठकको अध्मऺता गने व्मजिराई सम्झनऩुदयछ। 

(ङ) “कामयऩाधरका”बन्नारे गाउॉऩाधरकाको कामयऩाधरका सम्झनऩुदयछ। 

(च) “िडासधभधत”बन्नारेगाउॉ ऩाधरकाको िडासधभधत सम्झनऩुदयछ। 

३. िडा सधभधतको फैठक ्

३.१  िडा सधभधतको फैठक कम्तीभा भवहनाको एक ऩटक फस्नेछ । तय भवहनाभा धतन 
ऩटक बन्दा फढी फैठक फसेको बत्ता ऩाइने छैन । 

३.२  िडा सधभधतको फैठकको अध्मऺता िडा अध्मऺरे गनेछ य धनजको अनऩुजस्थधतभा 
फैठकभा उऩजस्थत ज्मेष्ठ सदस्मरे िडा सधभधतको फैठकको अध्मऺता गनेछ । 

३.३  िडा सधभधतको फैठक िडा अध्मऺको धनदेशनभा िडा सजचिरे फोराउनेछ ।  



३.४  फैठक फस्न खास विषम िा ऐजेण्डा बएको य अधत आिश्मक बएको अिस्थाभा फाहेक 
एक बन्दा फवढ विषम िा ऐजेण्डाभा फैठक फसेको हनुऩुनेछ । 

 

४. फैठक फस्ने स्थान य सभम 

४.१  िडा सधभधतको फैठक िडा सधभधतको कामायरमभा फस्नेछ ।  

४.२  िडा सधभधतको फैठकका राधग सूचना गदाय फैठक फस्ने धभधत , सभम य स्थान खरुाइ 
ऩठाउन ुऩनेछ । 

४.३  मसयी सूचना गदाय ljif]z kl/l:ylt k/]df afx]s फैठक फस्ने सभमबन्दा तीन ददन 
अगािै उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

 

५. छरपरको विषम 

५.१  िडा सधभधतको फैठक फोराउॉदा सो फैठकभा छरपर गरयने विषम स्ऩष्ट रुऩरे 
वकटान गयी फैठक फस्ने धभधत बन्दा साभान्मतमा २४ घण्टा अगािै िडा सजचिरे 
सफै सदस्मराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

५.२  िडा अध्मऺको धनदेशनभा िडा सजचिरे िडा सधभधतको फैठकको कामयक्रभ धरजखत 
रुऩभा तमाय गनेछ । प्रस्ताि सम्फन्धी खाका  अनसूुची १ िभोजजभ हनुेछ । 

 

६. उऩजस्थधत 

६.१  फैठकभा उऩजस्थत प्रत्मेक सदस्मरे उऩजस्थत ऩजुस्तकाभा आफ्नो नाभ य फजुझने गयी 
दस्तखत गनुयऩनेछ । 

६.२  िडा सजचिरे िडा सधभधतको फैठकभा सजचिको रुऩभा उऩजस्थत ऩजुस्तकाभा उऩजस्थधत 
जनाई दस्तखत गनुयऩनेछ । 

७. फैठक सॊचारन प्रवक्रमा 



७.१  फैठकराई सवु्मिजस्थत गने काभ फैठकको अध्मऺता गने व्मजिको हनुेछ ।  

७.२  अध्मऺको आसनको सम्भान य आदय गनुय िडा सधभधतका प्रत्मेक सदस्मको कतयव्म 
हनुेछ । 

७.३  फैठकको छरपर विषमसूचीका आधायभा फैठकको अध्मऺता गने व्मजिरे तोके 
फभोजजभ हनुेछ । 

७.४  फैठकको छरपरभा बाग धरने सदस्मरे फोल्ने ऩारो तथा फोल्न ऩाउने सभमको 
अिधध फैठकको अध्मऺता गने व्मजिरे धनधाययण गये फभोजजभ हनुेछ । 

७.५  एक जना सदस्मरे फोधरयहेको सभमभा अको कुनै सदस्मरे फीचभा कुया काट्न ुहुॉदैन 
। 

८. धनणयम सम्फन्धी व्मिस्था 

८.१  प्रस्ताि भाधथ फोल्ने क्रभ सभाप्त बएऩधछ फैठकको अध्मऺता गने व्मजिरे सो प्रस्ताि 
धनणयमको राधग प्रस्ततु गनेछ । 

८.२  फैठकको धनणयम साभान्मतमा सियसम्भधतको आधायभा हनुेछ । भत विबाजन हनुे 
अिस्थाभा अध्मऺता गने व्मजि सवहत तीन जना सदस्मको फहभुतरे गयेको धनणयम 
फैठकको धनणयम भाधननेछ । 

 

९. धनणयमको अधबरेख 

९.१  िडा सजचिरे फैठकभा बएको धनणयमराई धनणयम ऩजुस्तकाभा अधबरेख गयी उऩजस्थत 
सदस्मराई सही गयाइ याख्नऩुनेछ । 

९.२  फैठकफाट बएको कुनै धनणयमभा जचत्त नफझु्ने सदस्मरे धनणयम ऩजुस्तकाभा छोटकयीभा 
आफ्नो पयक भत जगाउन सक्नेछ । 

१०. गाउॉ कामयऩाधरकाको फैठक 



१०.१ गाउॉ कामयऩाधरकाको फैठक कम्तीभा भवहनाको एक ऩटक फस्नेछ । 

१०.२ गाउॉ कामयऩाधरकाको फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे गनेछ य धनजको अनऩुजस्थधतभा 
फैठकभा उऩाध्मऺरे कामयऩाधरकाको फैठकको अध्मऺता गनेछ । 

१०.३ गाउॉ कामयऩाधरकाको फैठक अध्मऺको धनदेशनभा कामयकायी अधधकृतरे फोराउनेछ । 

 

११. फैठक फस्ने स्थान य सभम 

११.१ गाउॉ कामयऩाधरकाको फैठक गाउॉ कामयऩाधरकाको कामायरमभा फस्नेछ । 

११.२ गाउॉ कामयऩाधरकाको फैठकको राधग सूचना गदाय फैठक फस्ने धभधत , सभम य स्थान 
खरुाइ ऩठाउन ुिा फेराउनऩुनेछ । 

११.३ मसयी सूचना गदाय ljif]z kl/l:ylt k/]df िा छाटो सभमभा फैठक फोराउन ुऩयेभा 
afx]s फैठक फस्ने सभम बन्दा तीन ददन अगािै सूचना उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

११.४ फैठक फोराउदा ऩरयजस्थती अनसुाय धरजखत िा भौजखक िा आधधुनक सॊचाय 
भाध्मभको प्रमोग गयेय ऩधन फोराउन सवकनेछ । 

१२. छरपरको विषम 

१२.१ गाउॉ कामयऩाधरकाको फैठक फोराउॉदा सो फैठकभा छरपर गरयने विषम स्ऩष्ट रुऩरे 
वकटान गयी फैठक फस्ने धभधतबन्दा साभान्मतमा २४ घण्टा अगािै कामयकायी 
अधधकृतरे सफै सदस्मराई उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ । 

१२.२ अध्मऺको धनदेशनभा कामयकायी अधधकृतरे कामयऩाधरकाको फैठकको कामयक्रभ 
धरजखत रुऩभा तमाय गनेछ । 

१२.३ फैठकभा छरपरका राधग ऩेश गने प्रस्ताि सम्फन्धी अन्म व्मिस्था कामयसम्ऩादन 
धनमभािरीभा तोवकए िभोजजभ हनुेछ । 

१३. उऩजस्थधत 



१३.१ फैठकभा उऩजस्थत प्रत्मेक सदस्मरे उऩजस्थधत ऩजुस्तकाभा आफ्नो नाभ य फजुझने गयी 
दस्तखत गनुयऩनेछ । 

१३.२ कामयकायी अधधकृतरे कामयऩाधरकाको फैठकभा सजचिको रुऩभा उऩजस्थत बई 
ऩजुस्तकाभा उऩजस्थधत जनाई दस्तखत गनुयऩनेछ । 

१४. फैठक सॊचारन प्रवक्रमा 

१४.१ फैठकराई सवु्मिजस्थत गने काभ फैठकको अध्मऺता गने व्मजिको हनुेछ । 

१४.२ अध्मऺको आसनको सम्भान य आदय गनुय कामयऩाधरकाका प्रत्मेक सदस्मको कतयव्म 
हनुेछ । 

१४.३ फैठकको छरपर विषमसूचीका आधायभा फैठकको अध्मऺता गने व्मजिरे तोके 
फभोजजभ हनुेछ । 

१४.४ फैठकको छरपरभा बाग धरने सदस्मरे फोल्ने ऩारो तथा फोल्न ऩाउने सभमको 
अिधध फैठकको अध्मऺता गने व्मजिरे धनधाययण गये फभोजजभ हनुेछ । 

१४.५ एक जना सदस्मरे फोधरयहेको सभमभा अको कुनै सदस्मरे फीचभा कुया काट्न ुहुॉदैन 
। 

१५. धनणयम सम्फन्धी व्मिस्था 

१५.१ प्रस्ताि भाधथ फोल्ने क्रभ सभाप्त बएऩधछ फैठकको अध्मऺता गने व्मजिरे सो प्रस्ताि 
धनणयमको राधग प्रस्ततु गनेछ । 

१५.२ फैठकको धनणयम साभान्मतमा सियसम्भधतको आधायभा हनुेछ । भत विबाजन हनुे 
अिस्थाभा अध्मऺता गने व्मजि सवहत फहभुत सदस्मको धनणयम फैठकको धनणयम 
भाधननेछ । 

१५.३ फजेट , कामयक्रभ, नीधत तथा स्थानीम तहको धनमभािरी फाहेकको विषमभा १५.२ 
फभोजजभ धनणयम हनु नसकेभा व्मजिगत उत्तयदावमत्ि धनजभाधथ यहने गयी गाउॉ 
कामयऩाधरकाको अध्मऺरे गयेको धनणयम अजन्तभ हनुेछ । 



१६. धनणयमको अधबरेख 

१६.१ कामयकायी अधधकृतरे फैठकभा बएको धनणयमराई धनणयम ऩजुस्तकाभा अधबरेख गयी 
lg0f{o k|dflgs/0f u/L याख्नुृ ृऩनेछ । 

१६.२ फैठकफाट बएको कुनै धनणयमभा जचत्त नफझु्ने सदस्मरे धनणयम ऩजुस्तकाभा छोटकयीभा 
आफ्नो पयक भत जगाउन सक्नेछ । 

 

१७. फाधा अड्काउ पुकाउने्  

१७.१ मस कामयविधध कामायन्िमनभा कुनै फाधा अड्काउ ऩये गाउॉ कामयऩाधरकारे धनणयम गयी 
पुकाउन सक्नेछ । 

१८. ऩरयभाजयन तथा सॊशोधन ्

१८.१ कामयविधधराई आिश्मकता अनसुाय गाउॉ कामयऩाधरकारे ऩरयभाजयन तथा सॊशोधन गनय 
सक्नेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

  



अनसूुची – १  

प्रस्तािको ढाॉचा 

(फुॉदा ५.२ सॉग सम्फजन्धत) 

sk'/sf]6 गाउॉऩाधरका 

गाउॉ कामयऩाधरकाको कामायरम, sk'/sf]6 

;Nofg जजल्रा, ६ नॊ. प्रदेश 

 

विषम्– ............................................................ ।  

प्रस्ताि ऩेश गनय अध्मऺफाट स्िीकृत प्राप्त धभधत्– 

१. विषमको सॊजऺप्त िमहोया्– 

२. प्राप्त ऩयाभशय तथा अन्म सान्दधबयक कुया्– 

३. प्रस्ताि ऩेश गनुय ऩनायको कायण य सम्फजन्धत शाखाको याम्– 

४. धनणयम हनु ुऩने व्महोया्– 

नोट् प्रस्ताि तमाय गदाय देहामका कुयाहरुभा ध्मान ददनऩुनेछ्– 

१. “विषमको सॊजऺप्त व्महोया”अन्तगयत यहन ेविफयण्– 

विषमफस्तकुो ऩषृ्ठबभूीभा मसफाये ऩवहरे कुनै धनणयम बएको बए सोको विफयण , प्रस्तावित धनणयम 
कामायन्िमन प्रवक्रमा , सभमािधध, कामयऺ ेत्र, कामायन्िमन गने धनकाम य राग्ने आधथयक दावमत्ि बए सो 
सभेत उल्रेख गयी कुनै मोजनाको विषम बए सो फाये छोटकयी विफयण उल्रेख गने । 

२. “प्राप्त ऩयाभशय तथा अन्म सान्दधबयक कुया”अन्तगयत कामयऩाधरका सधभधतहरु य अन्मधनकाम तथा 
विशेषऻहरुरे कुनै ऩयाभशय ददएकोबए सो सभेत उल्रेखगने।साथै विषमसॉग सम्फजन्धत नक्शा, धडजाइन िा 
जचत्र बए सो सभेत सभािेश गने । कानूनी ऩयाभशय धरएको बए प्रधतधरऩी सभेत सभािेश गने । 



३. “प्रस्ताि ऩेश गनुयऩनायको कायण य सम्फजन्धत शाखाको याम”अन्तगयत सम्फजन्धत विषमभा आईऩयेको 
कदठनाई य सभस्मा, प्रस्तावित धनणयमको औजचत्म य आिश्मकता तथा त्मसफाट ऩनय सक्ने प्रबाि 
सभािेश गने । 

४. “धनणयमहनुऩुने व्महोया”अन्तगयत जनु विषमभा जे जस्तो धनणयम हनु प्रस्ताि गरयएको हो सोको स्ऩष्ट 
व्महोया याख्न े। 


