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भदान े गाउॉऩालरका मोजना तथा सशुासन सलभलत गठन तथा सञ्चारन कामाविलध २०७८ 

कामााऩालरकािाट  स्िीकृत लभलत२०७८/१०/०७   

जायी लभलत भदाने २०७८/१०/०७ 

गाउॉऩालरकारे प्रदान गने विकास लनभााण य सेिाप्रफाहराई सभािेशी, सहबालगताभूरक, गणुस्तयीम एफभ ्
ऩरयणाभभखुी फनाई सशुासन कामभ गने सन्दबाभा विकास तथा मोजना तथा सशुासन सलभलतको गठन तथा 
सञ्चारनद्वाया सबाको बलूभकाराई व्मिजस्थत य प्रबािकायी फनाउन रालग आिश्मक कानूनी व्मिस्था गना 
फाञ्छनीम बएकोरे,  

रजुवफनी प्रदेशको गाउॉ सबा÷नगय सबा (कामासञ्चारन) कामाविलध ऐन, २०७५ को दपा ६७ फभोजजभ 
भदाने गाउॉ कामााऩालरकारे मो कामाविलध फनाई रागू गयेको छ । 

 

 

ऩरयच्छेद एक  

प्रायजवबक 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायवब् (१) मस कामाविलधको नाभ भदाने  गाउॉऩालरका “मोजना तथा सशुासन सलभलत 
गठन तथा सञ्चारन कामाविलध ऐन, २०७५ यहेको छ ।  

(२) मो कामाविलध गाउॉ कामााऩालरकारेस्िीकृत गयी गाउॉऩालरकाको स्थानीम याजऩत्रभा 
प्रकाशन बएको लभलतदेजख रागू हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा् विषम िा प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा मस कामाविलधभा,- 

(क) “अध्मऺ” बन्नारे गाउॉसबाको अध्मऺ सवझन ुऩछा । 

(ख) “ऐन” बन्नारे रजुवफनी प्रदेशको गाउॉ सबा÷नगय सबा (कामासञ्चारन) कामाविलध ऐन, 

२०७५ सवझन ुऩछा ।  

(ग) “उऩसलभलत” बन्नारे दपा १९ फभोजजभ गठठत उऩसलभलत सवझन ुऩछा । 
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(घ) “कामाविलध” बन्नारे गाउॉऩालरकाको मोजना तथा सशुासन सलभलत (गठन तथा 
सञ्चारन) कामाविलध २०७८ सवझन ुऩछा । 

(ङ) “गाउॉऩालरका” बन्नारे भदाने  गाउॉऩालरका सवझन ुऩछा ।  

(च)  “प्रदेश” बन्नारे रजुवफनी प्रदेश वझन ुऩछा । 

(छ) “फैठक” बन्नारे सलभलतको िैठक सवझन ुऩछा य सो शब्दरे सलभलतरे गठन गयेको 
उऩसलभलतको फैठकराई सभेत जनाउॉछ । 

(छ) “सजचि” बन्नारे दपा ३ को उऩदपा (५) फभोजजभ मोजना तथा सशुासन सलभलतको 
सजचि बई काभ गना गाउॉऩालरकारे तोकेको कभाचायी सवझन ुऩछा । 

(ज) “सदस्म” बन्नारे विकास तथा मोजना तथा सशुासन सलभलतको सदस्म सवझन ुऩछा य 
सो शब्दरे सलभलतरे गठन गयेको उऩसलभलतको सदस्मराई सभेत जनाउॉछ ।  

(झ) “सबा” बन्नारे गाउॉऩालरकाको गाउॉ सबा सवझन ुऩछा । 

(ञ) “सलभलत” बन्नारे दपा ३ फभोजजभ गठठत मोजना तथा सशुासन सलभलतसवझन ुऩछा । 

(ट) “सॊमोजक” सलभलतको सॊमोजक सवझन ु ऩछा य सो शब्दरे सलभलतरे गठन गयेको 
उऩसलभलतको सॊमोजक सभेतराई जनाउॉछ । 

 

 

ऩरयच्छेद दईु  

सलभलतको गठन प्रकृमा, कामाऺ ते्र य ऩदरयक्त हनु ेअिस्था 

३. सलभलतको गठन: (१) गाउॉऩालरकाराई सबाप्रलत उत्तयदामी य जिापदेही फनाउन, गाउॉऩालरकाफाट बए 
गयेका काभ कायफाहीको अनगुभन य भूल्माङ्कन गयी आिश्मक लनदेशन िा याम सल्राह सभेत ठदनका 
रालग ऐनको दपा ६९ फभोजजभ अध्मऺरे फढीभा ऩाॉच जना सदस्म यहने गयी मोजना तथा सशुासन 
सलभलतगठन गनेछ ।  

(२) सलभलतको सॊमोजक अध्मऺरे तोके फभोजजभ हनुेछ ।   
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(३) सलभलतभा सॊमोजक तथा सदस्महरूको भनोनमन गदाा सबाभा प्रलतलनलधत्ि गने  
याजनीलतक दरको सदस्म सॊख्मा, भवहरा, आठदिासी-जनजालत, भधेशी, थारु, दलरत, भजुिभ, खस–आमा तथा 
अन्म सभदुामको सभानऩुालतक प्रलतलनलधत्िराई ध्मान ठदन ुऩनेछ । 

(४) कामाऩालरकारे तोकेको कामाऩालरकाको कुनै सदस्म सलभलतभा उऩजस्थत बई छरपरभा 
सहबागी हनु सक्नेछ । 

तय, त्मस्तो सदस्मराई भतदानको अलधकाय हनुे छैन ।  

(५) कामाऩालरकारे गाउॉऩालरकाको प्रशासन शाखा प्रभखु िा अन्म उऩमकु्त अलधकृत 
कभाचायीराई सलभलतको सजचिको काभ गना तोक्न सक्नेछ । 

४. सलभलतको कामाऺ ते्र् विकास तथा मोजना तथा सशुासन सलभलतको कामाऺ ेत्र देहामफभोजजभ हनुेछ्  

(क)  स्थानीम तहको बौलतक ऩूिााधाय विकास लनभााण तथा सशुासन सवफन्धी विषम, य  

  (ख)  विकास लनभााण कामाभा यहेका सभस्मा सभाधानको विषम । 

५.  सलभलतको कामाािलध : सलभलतको कामाािलध सबाको अिलधबय यहनेछ ।  

तय अध्मऺरे सलभतका सदस्मको अनबुि चाहना य लनजरे सलभलतभा ऩरु् माउन सक्ने मोगदान 
सभेतका आधायभा आिश्मकता अनसुाय सदस्म हेयपेय गना सक्नेछ ।  

६.  सॊमोजक य सदस्मको ऩद रयक्त हनु ेअिस्था : सलभलतको सॊमोजक य सदस्मको ऩद देहामको कुन ै
अिस्थाभा रयक्त हनुेछ :  

(क)  लनज सबाको सदस्म नयहेभा,  

(ख)  लनजरे आफ्नो ऩदफाट याजजनाभा ठदएभा,  

(ग)  लनजको भतृ्म ुबएभा, 

(घ) लनजरे आफ्नो ऩदको जजवभेिायी इभान्दारयतासाथ लनिााह गयेको छैन बनी सलभलतका 
सवऩूणा सदस्म सङ्खख्माको दईु–लतहाई फहभुतरे प्रस्ताि ऩारयत गयेभा, 

(ङ) दपा ५ फभोजजभ सदस्म हेयपेय बएको कायण ऩद रयक्त बएभा ।   
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ऩरयच्छेद तीन  

सलभलतको काभ, कताव्म य अलधकाय 

७. सलभलतको काभ, कताव्म य अलधकाय: (१) मोजना तथा सशुासन सलभलतको काभ, कताव्म य अलधकाय 
देहाम फभोजजभ हनुेछ् 

(क) गाउॉऩालरकाका शाखा य अन्तगातका लनकामको सेिा प्रिाह, कानूनको ऩरयऩारना, 
कामाविलधको प्रमोग आठद विमाकराऩको सभग्र भूल्माङ्कन गयी गाउॉऩालरकाभा 
सशुासन कामभ गना, सेिाभा प्रबािकारयता फढाउन य सभािेशी विकासका रालग 
कामाऩालरकाराई आिश्मक सल्राह, सझुाि एिभ ्लनदेशन ठदने,  

(ख) सङ्घीम तथा प्रदेश सयकायका सशुासन तथा विकाससॉग सवफजन्धत कानून, नीलत, 

लनदेशन, भाऩदण्ड य शताहरुको ऩारना य प्रलतपरको वििषेण गयी कामाऩालरकाराई 
आिश्मक लनदेशन ठदन,े  

(ग) गाउॉऩालरका य मस अन्तगातका लनकामको बौलतक ऩूिााधाय, मातामात, तथा सशुासन 
सवफन्धी नीलत तथा कामािभ, स्रोत ऩरयचारन, व्मिस्थाऩन य अरु मस्तै 
विमाकराऩको भूल्माङ्कन गयी सवफजन्धत लनकामराई आिश्मक लनदेशन ठदने य 
सभजुचत वटप्ऩणी, लसपारयस य लनदेशन सवहतको िावषाक प्रलतिेदन सबाभा ऩेश गने, 

(घ) नागरयक िडाऩत्रको कामाान्िमन अिस्थाको भूल्माङ्कन गयी कामााऩालरकाराई सझुाि 
ठदने, 

(ङ) गाउॉऩालरका तथा जनप्रलतलनलधरे स्थानीम सयकायको तपा फाट नागरयक सभऺ गयेका 
घोषणा, प्रलतफद्धता य आश्वासनहरुको कामाान्िमन जस्थलतको भूल्माङ्कन गयी 
गाउॉऩालरकाराई आिश्मक लनदेशन ठदन ेय सबाभा प्रलतिेदन ऩेश गने, 

(च) गाउॉऩालरकाद्वाया बए गयेका काभ कायिाहीिाये अनगुभन तथा भूल्माङ्कन गयी 
कामाऩालरका तथा अन्तगातका लनकामराई आिश्मक लनदेशन ठदने य सबाभा 
प्रलतिेदन ऩेश गने, 
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(छ) गाउॉऩालरकाद्वाया सभम सभमभा गठन हनुे छानविन सलभलतद्वाया प्रस्ततु सशुासन य 
विकाससॉग सवफजन्धत प्रलतिेदन कामाान्िमनको अनगुभन गयी सवफजन्धत लनकामराई 
आिश्मक लनदेशन ठदन,े 

(ज) गाउॉऩालरकाफाट बए, गयेका कामाभा साभाजजक जिापदेवहताको विलध य प्रविमाको 
ऩारना य राबग्राहीफाट प्राप्त सझुाि कामाान्िमनको अिस्था िाये अध्ममन गयी 
सवफजन्धत लनकामराई आिश्मक लनदेशन य सबाभा प्रलतिेदन ऩेश गने,  

(झ) गाउॉऩालरका य मस अन्तगातका लनकामफाट बएका तथा हनु े सेिा य विकासका 
कामाको मथाथा सूचना य जानकायी सभमभै, उऩमकु्त भाध्मभ तथा सॊमन्त्रभापा त 
सािाजलनकीकयण एिभ ् सवप्रेषण बए नबएको भूल्माङ्कन गयी कामाऩालरकाराई 
आिश्मक सल्राह, सझुाि एि लनदेशन ठदन,े 

(ञ) गाउॉऩालरकाको बौलतक ऩूिााधाय, मातामात, विकास लनभााणभा यहेका सभस्मा 
सभाधानको विषम तथा सभग्र शासकीम विमाकराऩ, सेिा प्रिाह, सेिाको गणुस्तय, 

दीगोऩना, रागत य सेिा शलु्कका िायेभा अध्ममन, वििषेण य भूल्माङ्कन गयी गणुात्भक 
सधुाय गना तथा सेिा प्रिाहराई सूचना प्रविलधभैत्री फनाउनका रालग िैकजल्ऩक 
आमाभ िाये कामाऩालरकाराई याम सझुाि प्रदान गने,  

(ट) गाउॉऩालरका य मस अन्तगातका लनकामफाट सञ्चारन हनुे मोजना तथा कामािभभा 
सशुासन, िाताियण, जरिाम ु ऩरयितान अनकूुरन, विऩद व्मिस्थाऩन, िारभैत्री, रैंलगक 
तथा साभाजजक सभािेशीकयण जस्ता अन्तयसवफजन्धत विषमहरुभा ध्मान ऩगेु–नऩगेुको 
रेखाजोखा गयी कामाऩालरकाराई आिश्मक सल्राह, सझुाि एिभ ्लनदेशन ठदन,े 

(ठ) गाउॉऩालरका ऺेत्रका टोर विकास सॊस्था, उऩबोक्ता सलभलत, सहकायी सॊस्था, गैय 
सयकायी सॊस्था रगामतका सॊघसॊस्थाहरुको सशुासनको अिस्था भूल्माङ्कन गयी 
सधुायका रालग कामाऩालरकाराई आिश्मक सल्राह, सझुाि एिभ ्लनदेशन ठदन,े 

(ड) गाउॉऩालरका तथा अन्तगातका लनकामफाट लछटो, छरयतो य प्रबािकायी सेिा प्रिाह गना 
य सेिा लरनका रालग अनकूर िाताियण बए नबएको भूल्माङ्कन गयी 
कामाऩालरकाराई आिश्मक सल्राह, सझुाि एिभ ्लनदेशन ठदने,  
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(ढ) प्राकृलतक प्रकोऩ तथा भाहाभायीजन्म अिस्थाहरुभा सभेत सयुऺाका भाऩदण्ड अऩनाई 
सेिा प्रिाह गना कामाऩालरकाराई आिश्मक याम, सझुाि ठदन,े  

(ण) साभाजजक रुऩभा हानीकायक तथा रैविकताभा आधारयत वहॊसाभा शनु्म 
सहनशीरताको नीलतराई सभेटी गाउॉऩालरका य अन्तगातका लनकामका ऩदालधकायी 
तथा कभाचायीहरुको आचाय सॊवहता तजुाभा य ऩारनको अिरोकन गयी गाउॉ सबाभा 
प्रलतिेदन ऩेश गने, 

(त) गाउॉऩालरका य िडा कामाारमहरुरे प्रिाह गने सेिा, लसपारयस आठदभा प्राप्त गनुासो, 
उजयुी य सञ्चाय भाध्मभरे उठाएका सिारहरुको सवफजन्धत ऩऺफाट बएको 
सवफोधनको अिस्था िाये अध्ममन गयी सधुायका रालग कामाऩालरकाराई आिश्मक 
सझुाि तथा लनदेशन ठदन,े 

(थ) गाउॉऩालरकाभा सञ्चालरत मोजना तथा कामािभफाट रजऺत िगाराई िास्तविक राब 
ऩगेु नऩगेुको िाये फैठक तथा सभीऺाभा मथेष्ट ध्मान ठदए नठदएको वििषेण गयी 
आिश्मक लनदेशन ठदन,े साथै विऩन्न सभदुाम रजऺत सेिा, गरयिी न्मूनीकयण, आम 
आजान, सन्तलुरत विकास य वऩछलडएको ऺते्रको विकासको अध्ममन तथा भूल्माङ्कन 
गयी सधुायका रालग कामाऩालरकाराई आिश्मक सझुाफ ठदने,  

(द) गाउॉऩालरकाभा विकास मोजना तथा कामािभहरु सञ्चारन गदाा कुनै सभस्मा लसजाना 
बएभा सोको सभाधानका रालग कामाऩालरकाराई याम सझुाि ठदन,े  

(ध) बौलतक ऩूिााधायका मोजनाहरु सञ्चारन गदाा िाताियणीम ऩऺराई उजचत ध्मान ठदए 
नठदएको य कानून अनसुाय िाताियणीम अध्ममन, भूल्माङ्कन गये नगयेको य स्िीकृत 
िाताियणीम अध्ममन प्रलतिेदनको कामाान्िमन अिस्थाको अध्ममन गयी 
कामाऩालरकाराई लनदेशन ठदने, 

(न) गाउॉऩालरका ऺेत्रभा सञ्चालरत मातामात सेिाको गणुस्तय, ऩहुॉच य सहज उऩरब्धता 
जस्ता विषमभा अध्ममन गयी सरुब य सहज मातामात सञ्चारन तथा विस्तायका रालग 
कामाऩालरकाराई आिश्मक लनदेशन ठदन,े 
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(ऩ) गाउॉऩालरका य िडा कामाारमफीच काभको िाॉडपाॉड, अलधकाय प्रत्मामोजन तथा 
प्रत्मामोजजत अलधकायको प्रमोग य िडा कामाारम व्मिस्थाऩनको अिस्था अध्ममन 
गयी कामाऩालरकाराई आिश्मक लनदेशन ठदन े

(प) गाउॉऩालरकाको शाखा, भहाशाखा तथा एकाई य कामायत कभाचायीको कामाविफयण य 
कामासवऩादन भूल्माङ्कन प्रणारीको अध्ममन गयी सधुायका रालग कामाऩालरकाराई 
आिश्मक सझुाि तथा लनदेशन ठदने 

(फ) गाउॉऩालरकाभा ठदगो विकासका रक्ष्महरु कामाान्िमन अिस्थाको भूल्माङ्कन गयी 
कामाऩालरकाराई आिश्मक सझुाफ य लनदेशन ठदन,े  

(ब)  सशुासन तथा विकाससॉग सवफजन्धत सबारे तोकेका अन्म काभ गने, गयाउने । 

(२) सलभलतरे आपुरे सवऩादन गयेका काभको िावषाक प्रलतिेदन तमाय गयी आम व्ममको 
िावषाक अनभुान ऩेश हनु ुअगािै गाउॉ सबाभा ऩेश गनुाऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ िावषाक प्रलतिेदन तमाय गदाा सलभलतरे ठदएका लनदेशन, याम, 

ऩयाभशा य सझुाि कामाान्िमन जस्थलत य प्रलतपर सभेतको सभीऺा सभािेश गनुा ऩनेछ । 

(४) सलभलतरे लछभेकी गाउॉऩालरका िा नगयऩालरकासॉग आपुरे गयेका काभ कायफाही, कामा 
अनबुि य अनकुयणीम कामाको जानकायी आदानप्रदान गना सक्नेछ ।  

(५) सलभलतरे आफ्नो कामाऺ ेत्र अन्तगातको जजवभेिायी स–ुव्मिजस्थत ढिरे फहन गने सन्दबाभा 
अध्मऺको स्िीकृलत लरई आिश्मक कामाविलध, कामामोजना य कामातालरका फनाई रागू गना सक्नछे ।  

(६) सलभलतको कामा सवऩादनको लसरलसराभा सलभलतका सदस्महरुरे अध्मऺको ऩूिा स्िीकृती 
लरई आिश्मक स्थानको अनगुभन भ्रभण गना सक्नेछन ्। 

८. विियण लरन सक्ने्  (१) सलभलतरे कामाऩालरका िा सो अन्तगातका लनकामफाट सवऩादन बएका 
काभको प्रगलत विियण भाग गयी लरन सक्नेछ ।  

(२) मस दपा फभोजजभ विियण भाग गदाा सवफजन्धत सलभलतका सॊमोजकको लनदेशनभा 
सजचिरे विियणको वकलसभ, ढाॉचा य विियण ऩेश गनुाऩने सभमलसभा सभेत तोकीठदन ुऩनेछ ।  
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(३) उऩदपा (२) फभोजजभ भाग गरयएको विियण उऩरब्ध गयाउन ु सवफजन्धत लनकामको 
दावमत्ि हनुेछ ।  

(४) उऩदपा (२) फभोजजभ भाग गरयएको विियणको अध्ममन सभेतफाट कुनै लनदेशन ठदन 
आिश्मक देखेभा  त्मस्तो लनदेशन कामाान्िमन गनुा ऩने भनालसफ सभमािलध सभेत उल्रेख गयी 
सलभलतरे सवफजन्धत लनकामराई आिश्मक लनदेशन ठदन सक्नेछ ।  

(५) कामाऩालरका िा सो अन्तयगतका लनकारमरे उऩदपा (२) फभोजजभ तोवकएको 
अिलधलबत्र विियण उऩरब्ध गयाउने प्रमास नगयेभा सलभलतरे सो सवफन्धभा सबाभा छरपर गने 
प्रस्ताि गना सक्नेछ ।  

 

ऩरयच्छेद चाय  

सलभलतका ऩदालधकायीहरुको बलूभका 

९. सॊमोजकको काभ, कताव्म य अलधकाय् सलभलतको सॊमोजकको काभ, कताव्म य अलधकाय देहाम फभोजजभ 
हनुेछ्–  

(क)  सलभलतको फैठकको अध्मऺता गने, 

(ख)  सलभलतको फैठकको लभलत य सभम तोक्ने,  

(ग)  फैठकको सवबावित कामासूची तम गने, 

(घ)  सलभलतको कामाऺ ते्रसॉग सवफजन्धत अन्तय लनकामगत सभन्िम गने, 

(ङ)  सदस्महरुको जजवभेिायी फाॉडपाॉट गने, 

(च)  सलभलतको लनणाम प्रभाजणत गने,  

(छ)  सलभलतरे तोकेका अन्म कामा गने ।   

१०. सदस्मको काभ, कताव्म य अलधकाय् सलभलतका सदस्मको काभ, कताव्म य अलधकाय देहाम फभोजजभ 
हनुेछ्– 
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(क)  सलभलतको फैठकभा उऩजस्थत बै आफ्नो सझुाि य धायणा याख्न,े   

(ख)  आपुराई तोवकएको कामाजजवभेिायी लनिााह गने, 

(ग)  सलभलतरे तोकेका अन्म कामा गने । 

११. सजचिको काभ, कताव्म य अलधकाय् सलभतको सजचिको काभ, कताव्म य अलधकाय देहाम फभोजजभ 
हनुेछ्– 

(क)   सलभलतको सजचि बई काभ गने,   

(ख) सॊमोजकसॉग सभन्िम गयी फैठकको कामासूची तमाय गने, प्रस्ताि तमाय गने य 
सदस्महरुराई ऩत्राचाय गने, 

(ग)  सलभलतको कामाऺ ेत्रसॉग सवफजन्धत विषमभा आिश्मक सूचना तथा तथ्माङ्क  सङ्करन, 

वििषेण गयी सलभलतको फैठकभा ऩेश गने, 

(घ)   सलभलतको लनणाम कामाान्िमन गने गयाउने, 

(ङ)   सलभलतरे तोकेका अन्म कामा गने । 

 

ऩरयच्छेद ऩाॉच  

फैठक व्मिस्थाऩन 

१२. सलभलतको फैठक : (१) सलभलतको फैठक प्रत्मेक चौभालसकभा ऩने गयी एक िषा बरयभा कजवतभा तीन 
ऩटक फस्नेछ ।   

(२) सलभलतको फैठक फस्ने लभलत, सभम, स्थान य फैठकको कामासूची सवहतको सूचना फैठक 
फस्ने ठदन बन्दा कजवतभा तीन ठदन अगािै सॊमोजकको लनदेशनभा सजचिरे सिै सदस्मराई लरजखत िा 
विद्यतुीम भाध्मभफाट ऩठाउन ुऩनेछ । 

(३) सलभलतको फैठकको अध्मऺता सॊमोजकरे िा लनजको अनऩुजस्थलतभा सलभलतका 
सदस्महरुरे आपूभध्मेफाट छानेको व्मजक्तरे गनेछ । सदस्महरुरे छानकेो व्मजक्तरे सॊमोजकत्ि 
गयेकोभा सो कुयाको जानकायी अध्मऺराई ठदन ुऩनेछ ।  
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(४) उऩदपा (३) फभोजजभ सदस्महरुरे छानकेो व्मजक्तरे सलभलतको फैठकको अध्मऺता गदाा 
लनजरे सलभलतको सॊमोजकराई बएको सफै अलधकाय प्रमोग गना सक्नेछ ।  

(५) सलभलतको फैठक सबास्थर बन्दा फावहय फस्न ुऩने बएभा सॊमोजकरे अध्मऺको लरजखत 
अनभुलत प्राप्त गनुा ऩनेछ ।  

(६) सलभलतका कजवतभा दईु जना सदस्मरे सलभलतको फैठक फोराउन लरजखत अनयुोध गयेभा 
सॊमोजकरे ऩन्र ठदनलबत्र फैठक फोराउन ुऩनेछ । 

(७) सलभलतको फैठक सवफन्धी अन्म कामाविलध सलभलत आपैरे  तोक्न सक्नेछ ।  

१३. गणऩयुक सॊख्मा् (१) सलभलतभा तत्कार कामभ यहेका सदस्म सङ्खख्माको कजवतभा एकाउन्न प्रलतशत 
सदस्म उऩजस्थत बएभा सलभलतको गणऩयुक सङ्ख्मा ऩगेुको भालननेछ ।  

(२) सलभलतको फैठकभा गणऩूयक सङ्ख्मा नऩगेुभा सो सङ्ख्मा नऩगेुसवभ सलभलतको 
सॊमोजकरे फैंठकको कामा लनरवफन गना िा अको कुनै सभम िा ठदनसवभको रालग फैठक स्थालगत 
गना सक्नेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ सलभलतको फैठकभा गणऩूयक सङ्ख्मा नऩगुी रगाताय दईु ऩटक 
फैठक स्थलगत गनुा ऩयेभा सॊमोजकरे त्मसको जानकायी अध्मऺराई ठदन ुऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोजजभको जानकायी प्राप्त बएऩलछ कामाव्मिस्था ऩयाभशा सलभलतको 
ऩयाभशा लरई अध्मऺरे सभाधानको उजचत प्रामास गनुा ऩनेछ ।  

१४. फैठक सञ्चारन विलध: (१) सॊमोजकरे सलभलतको फैठकको अध्मऺता गनेछ । सलभलतको सॊमोजकको 
ध्मानाकषाणका रालग सदस्मरे हात उठाउन ुऩनेछ । सॊमोजकरे फोल्न चाहने सदस्मको नाभ िभश् 
फोराएऩलछ िा इशाया गयेऩलछ िणाानिुभ अनसुाय एक ऩटकभा एकजनारे भात्र फोल्न ुऩनेछ । कुन ै
एक सदस्मरे फोलरयहेको सभमभा फीचभै अको सदस्मरे फोल्न, एकआऩसभा कुया गना य कुनै ऩलन 
सञ्चायका साधन प्रमोग गयी कुया गना ऩाइनेछैन ।  

(२) सदस्मरे सलभलतको फैठकभा फोल्दा सॊमोजकराई सवफोधन गयेय भात्र फोल्नऩुनेछ । 
सलभलतको छरपरको िभभा कुनै सदस्मरे फोरेको विषमराई अको सदस्मरे सो कुयाभा सहभती 
जनाउनेफाहेक सोही विषम दोहोर् माउन ऩाउने छैन । सदस्मरे फैठकभा आफ्ना कुया य विषमिस्त ु
याख्दा जशष्ट य भमााठदत बाषाभा याख्न ु ऩदाछ य फोल्दा कसैराई आऺेऩ रगाउन,े अजशष्ट, अिीर, 
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अऩभानजनक िा भानभदान हनु े िा कुन ैआऩजत्तजनक शब्द फोल्न ु हुॉदैन । सदस्मरे फोल्न ऩाउन,े 

छरपरभा बाग लरन ऩाउने अलधकाय य कताव्मराई फैठकको काभभा फाधा ऩरु् माउन े भनसामरे 
दरुूऩमोग गना ऩाइनेछैन ।  

(३) फैठकका सहबालगरे फैठक अिलधबय कुनै ऩलन सञ्चायका साधन तथा अन्म विद्यतुीम 
उऩकयण फैठकको विषमसॉग असवफजन्धत कामाभा प्रमोग गना ऩाइनेछैन ।  

(४) फैठकको छरपरको विषमभा सलभलतको कुन ै सदस्मको प्रत्मऺ िा अप्रत्मऺ स्िाथा 
गाॉसीएको िा सॊरग्नता यहने बएभा त्मस्तो विषम उऩयको छरपरभा सवफजन्धत सदस्म सहबागी हनु ु
हुॉदैन ।  

(५) सलभलतका सदस्मसॉग बएका सलभलतको कामाऺ ेत्रसॉग सवफजन्धत साभग्रीहरु सलभलतका 
सदस्महरु फीच आदानप्रदान गने व्मिस्था लभराउन ुऩनेछ ।  

(६) सलभलतको फैठक नसवकएसवभ कुन ै ऩलन सदस्मरे फैठक कऺ छोड्न ु हुॉदैन य फैठक 
कऺफाट फावहय जान ु ऩयेभा सॊमोजकको अनभुलत लरनऩुनेछ । सॊमोजकरे फैठकराई सवफोधन 
गरययहेको फेराभा कुनै ऩलन सदस्मरे स्थान छोड्न ुहुॉदैन । सॊमोजकरे फोरेको कुया ध्मानऩूिाक सनु्न ु
ऩनेछ । फैठक सञ्चारनभा सलभलतका सफै सदस्महरुरे सॊमोजकराई सहमोग गनुाऩनेछ ।  

(७) सॊमोजकरे फैठकराई भमााठदत फनाउन सदस्महरुराई आव्हान गनेछ । कुन ैसदस्मफाट 
सलभलतको फैठकभा अभमााठदत व्मिहाय बएभा सॊमोजकरे लनजराई फैठक कऺफाट फावहय जाने आदेश 
ठदन य ऐन फभोजजभको  अन्म कायफाहीका रालग सबा सभऺ रेजख ऩठाउन सक्नेछ ।  

(८) तोवकएको लभलत य सभमभा गणऩयुक सङ्ख्मा नऩगुी सलभलतको फैठक फस्न नसकेभा सो 
ठदनको फैठक स्थलगत गयी सॊमोजकरे अको ठदन य सभमभा फैठक फस्ने गयी तोक्न सक्नेछ । दोस्रो 
ऩटक ऩलन गणऩयुक सङ्ख्मा नऩगुी फैठक फस्न नसके सॊमोजकरे तेस्रो ऩटकका रालग फैठक 
फोराउने छ । मस्तो फैठकभा सलभलतका सॊमोजक सवहत कजवतभा एक सदस्म उऩजस्थत बएभा 
गणऩयुक सङ्ख्मा ऩगेुको भालननेछ ।  

(९) सलभलतको सदस्म कायणफस फैठकभा उऩजस्थत हनु नसक्ने बएभा सलभलतको सॊमोजक िा 
सजचिराई ऩूिाजानकायी गयाउन ुऩनेछ ।  
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(१०) फैठक सञ्चारन सवफन्धी सबारे तोकेका अन्म कुयाहरुको ऩारना गनुा सलभलतका 
सॊमोजक तथा सदस्महरुको कताव्म हनुेछ ।  

१५. सलभलतको लनणाम् (१) सलभलतको फैठकका लनणामहरु सकेसवभ सिासवभलतफाट गयाउन ु ऩनेछ । 
सिासवभलतफाट लनणाम हनु नसकेभा फहभुतको आधायभा लनणाम गदाा भत फयाफय बएभा सॊमोजकरे 
लनणाामक भत ठदन सक्नेछ ।  

  (२) सलभलतको फैठकको लनणाम सॊमोजकफाट प्रभाजणत हनुेछ ।  

(३) फैठकको प्रभाजणत लनणामको अलबरेख सजचिरे सयुजऺत य व्मिजस्थत गयी याख्नऩुनेछ ।  

(४) फैठकको लनणामअनसुाय गाउॉऩालरका िा सो अन्तयगतका लनकामराई याम, सझुाि य 
लनदेशन ठदॉदा सॊमोजकरे दस्तखत गयी ऩठाउन ुऩनेछ ।  

१६. आचयण : फैठकभा उऩजस्थत सदस्मरे देहामका आचयणको ऩारना गनुा ऩनेछ् 

(क) विशेष कायण ऩयेकाभा फाहेक सलभलतको फैठक नसवकएसवभ कुन ै ऩलन सदस्मरे 
फैठक कऺ छोड्न ुहुॉदैन । फैठक कऺफाट फावहय जान ुऩयेभा सॊमोजकको अनभुलत 
लरनऩुनेछ । फैठक सञ्चारनभा सलभलतका सफै सदस्मरे सॊमोजकराई सहमोग 
गनुाऩनेछ । 

(ख) सॊमोजकरे फैठकराई भमााठदत फनाउन सदस्महरुराई आिश्मक लनदेशन ठदन 
सक्नेछ । मस्तो लनदेशन ऩारना गनुा सदस्महरुको कताव्म हनुेछ ।  

(ग) फैठक सञ्चारन सवफन्धी सबारे तोकेका अन्म कुयाको ऩारना गनुा सलभलतका 
सॊमोजक तथा सदस्मको कताव्म हनुेछ । 

(घ) गाउॉसबा य नगयसबाको कामासञ्चारन सवफन्धभा व्मिस्था गना फनकेो प्रदेश ऐन िा 
गाउॉ कामााऩालरकारेगाउॉ सबाका सलभलतहरुको फैठक सञ्चारन गदाा ऩारना गनुाऩने 
छुटै्ट आचाय सॊवहता तजुाभा गयी स्िीकृत गयेको अिस्थाभा त्मस्तो आचाय सॊवहताको 
ऩारना गनुा सॊमोजक य सदस्मको कताब्म हनुेछ । 
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१७. अलधकायी िा विशेषऻको िैठकभा उऩजस्थलत् (१) सलभलतभा कुन ै विषमभाथी छरपर हुॉदा सो 
विषमको प्रकृलत हेयी कामाऩालरकाको सदस्मरे सो विषमभा स्ऩष्ट जानकायी ठदन गाउॉऩालरका िा सो 
अन्तयगतको अलधकायी िा विशेषऻराई सॊमोजकको अनभुलत लरई सलभलतभा लरएय जान सक्नेछ ।  

(२) सलभलतरे आफ्नो फैठकभा गाउॉऩालरकाका ऩदालधकायी, कभाचायी य विषमविऻराई 
आभन्त्रण गयी याम, ऩयाभशा लरन सक्नेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ आभजन्त्रत अलधकायी िा विशेषऻराई िैठकभा आफ्नो धायणा 
याख्न सॊमोजकरे मथोजचत सभम उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।  

(४) सलभलतको फैठकभा उऩजस्थत आभजन्त्रत अलधकायी िा विषेशऻरे आफ्नो धायणा तथ्मऩूणा 
एिभ ्जशष्टताऩूिाक याख्नऩुनेछ ।  

(५) सबाका कुन ै सदस्मरे सलभलतको फैठकभा सहबागी बई छरपरभा बाग लरन चाहेभा  
फैठक फस्न ेठदनबन्दा कवतीभा एक ठदन अगािै सॊमोजकराई जानकायी ठदइ उऩजस्थत हनु सक्नेछ । 

तय त्मस्तो आभजन्त्रत सदस्मराई  भतदानको अलधकाय हनुे छैन । 

१८. सलभलतको प्रलतिेदन्  (१) सलभलतको प्रलतिेदन सॊमोजकरे िा लनजको अनजुस्थलतभा अध्मऺरे तोकेको 
सो सलभलतको अन्म कुनै सदस्मरे सबाको फैठकभा ऩेश गनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रलतिेदन ऩेश गना सॊमोजक िा सदस्मरे चाहेभा प्रलतिेदनको 
सवफन्धभा सॊजऺप्त िक्तव्म ठदन सक्नेछ ।  

(३) सबाको फैठकभा ऩेश बएका प्रलतिेदनको कामाान्िमन कामाऩालरकारे गनुा ऩनेछ । 

 (४) सलभलतरे आफ्नो िावषाक प्रलतिेदन कामाान्िमन बए नबएको अनगुभन एिभ ् भूल्माङ्कन 
गयी सोको प्रलतिेदन सबाको फैठकभा ऩेश गना सक्नेछ ।  

(५) उऩदपा (४) फभोजजभको अनगुभन एिभ ्भूल्माङ्कन प्रलतिेदन य सबाको फैठकरे सवुऩेको 
विषमका सवफन्धभा सलभलतरे फैठकभा ऩेश गयेको प्रलतिेदनभाथी छरपर गरयमोस ् बनी सवफजन्धत 
सलभलतको सॊमोजकरे त्मस्तो प्रलतिेदन ऩेश बएको दईु ठदनलबत्र प्रस्तािको सूचना अध्मऺराई ठदन 
सक्नेछ ।  



 
15 

 

(६) उऩदपा (५) फभोजजभको सूचना प्राप्त बएभा दईु ठदनऩलछको कुन ै फैठकभा छरपर 
गरयमोस ्बनी प्रस्ताि ऩेश गना अध्मऺरे सवफजन्धत सलभलतका सॊमोजकराई अनभुलत ठदनेछ ।  

(७) प्रस्ताि ऩेश गदाा सवफजन्धत सलभलतको सॊमोजकरे सॊजऺप्त िक्तव्म ठदन सक्नेछ । 
त्मसऩलछ अध्मऺरे छरपरको रालग सभामािलध लनधाायण गना सक्नेछ ।  

(८) छरपरभा उठेका प्रश्नहरुको जिाप कामाऩालरकारे तोकेको कामाऩालरकाको सदस्मरे 
ठदएऩलछ छरपर सभाप्त बएको भालननेछ ।  

१९. उऩसलभलत गठन : (१) सलभलतरे आफ्नो कामा सवु्मिजस्थत, लछटोछरयतो य प्रबािकायी रुऩभा सवऩन्न 
गना, कुनै विषमभा ऩयाभशा लरन तथा आफ्नो ऺेत्रालधकाय लबत्रको विषमभा छानविन गना कामाऺ ेत्र य 
सभमािलध तोकी आिश्मकता अनसुाय उऩसलभलत गठन गना सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको उऩसलभलतरे लनधाारयत सभमभा सलभलत सभऺ प्रलतिेदन ऩेश 
गनुाऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोजजभ उऩसलभलत गठनका रालग सदस्महरुको नाभ सवहतको प्रस्ताि 
सॊमोजकरे फैठक सभऺ याख्नछे । 

(४) उऩसलभलत गठन गदाा सवबि बएसवभ सभािेशी प्रकृलतको य दरीम सॊयचना अनसुायको 
हनुऩुनेछ ।  

(५) उऩसलभलतको सॊमोजकराई उऩसलभलतको कामा सञ्चारन गदाा सलभलतको सॊमोजकराई बए 
सयहको अलधकाय हनुेछ ।   

(६) उऩसलभलतरे तोकेको सभमाफलध लबत्र आपूराई प्राप्त जजवभेिायी फभोजजभको कामा सवऩन्न 
गयी सलभलत सभऺ आफ्नो प्रलतिेदन ऩेश गनेछ ।  

तय विशेष कायणफश तोवकएको सभमाफलध लबत्र कामा सवऩन्न गना नसकेभा कायण सवहत 
सलभलत सभऺ थऩ सभम भाग गना सक्नेछ ।  

(७) मस कामाविलधभा अन्मत्र जनुसकै कुया रेजखएको बएता ऩलन उऩसलभलतभा सहभलत बई 
आएका विषमभा उक्त सलभलतका सदस्मरे सोही विषमभा ऩनु्सलभलतको छरपरभा सहबागी हनु फाधा 
ऩने छैन । 
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ऩरयच्छेद छ  

विविध 

२०. सलभलतको सजचिारम् गाउॉऩालरकाको प्रशासन शाखा िा कामाऩालरकारे तोवकठदएको स्थानभा 
सलभलतको सजचिारम यहनेछ ।  

२१. फजेट व्मिस्था् सलभलतराई फैठक सञ्चारन, अध्ममन, भूल्माङ्कन, अनगुभन य छानविन गना आिश्मक ऩने 
फजेट गाउॉसबारे विलनमोजन गनुाऩनेछ य विलनमोजन फभोजजभको यकभ कामाऩालरकारे सलभलतराई 
उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।  

२२. सूचना तथा कागजात उऩरब्ध गयाउनऩुने : सलभलतरे भागेका प्रभाण, कागजात उऩरब्ध गयाउन ुगाउॉ 
कामाऩालरका एिभ ्सोको भातहत लनकामभा कामायत कभाचायीको कताव्म हनुेछ ।  

२३. कामाऺ ते्रसॉग सवफजन्धत स्थरगत भ्रभण सवफन्धी व्मिस्था: सलभलतको लनणाम अनसुाय सॊमोजक, सदस्मरे 
सलभलतको कामाऺ ते्रसॉग सवफजन्धत विषमभा गाउॉऩालरकालबत्र िा फावहय अध्मऺको स्िीकृलत लरई भ्रभण 
गना सक्नेछ ।  

२४. कामातालरकाको लनभााण तथा कामाविलधको ऩारना : (१) सलभलतरे आफ्नो कामा सभमभै सवऩन्न गना 
कामातालरका लनभााण गना सक्नेछ य सो कामातालरका ऩारना गनुा सफै सदस्मको कताव्म हनुेछ ।  

(२) कामाविलधभा उजल्रजखत व्मिस्थाको ऩारना गयाउने सवफन्धभा सॊमोजकको लनणाम 
अजन्तभ हनुेछ ।  

२५. सलभलतको अलबरेख : (१) सलभलतरे आपूरे सवऩादन गयेका काभको अलबरेख दरुुस्त याख्न ुऩनेछ ।   

(२)  सलभलतरे आपनो कामाऺ ते्र लबत्रको कुनै काभ, कायिाहीको प्रकृलत य विषमको 
गाजवबमाताराई दृवष्टगत गयी गोप्म याख्न ुऩने अलबरेखहरु सािाजलनक गनुा हुॉदैन ।  

(३) सलभलतभा बएको छरपर, लनणाम य काभकायिाहीसॉग सवफजन्धत अलबरेख सलभलत सजचि 
भापा त ्सजचिारमरे व्मिजस्थत गयी याख्नछे । त्मस्तो लनणामको अलबरेख सॊमोजकको अनभुलत विना 
सजचिारम फावहय रैजान सवकने छैन । 

२६. व्माख्मा य सॊशोधन: (१) मस कामाविलधको व्माख्मा गाउॉ कामााऩालरकारेगनेछ ।  
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(२) गाउॉ कामााऩालरकारे सलभलतको मस कामाविलधभा आिश्मक सॊशोधन गना सक्नेछ । 


