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 बगवतीभाई  गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवधामन सङ्झभङ्झत (गठन तथा सञ्चारन) कामयङ्जवङ्झध, २०७८ 

गाउॉ सबाको ङ्झनमङ्झभत कामयभा सहमोग ऩङ्टर् माउन, सबाभा दताय बएका ङ्जवधमेकराई दपावाय 
छरपरका आधायभा ऩङ्चयऩक्व फनाई सबाभा ऩेश गनय, फैठकको सङ्टव्मवस्था कामभ याख्न, 

सङ्झभङ्झतको गठन, काभ–कायफाही य आफ्नो कामयप्रणारीराई व्मवङ्ञस्थत गनय फाञ्छनीम 
बएकोरे,  

कणायरी प्रदेशको गाउॉ सबा य नगय सबा सञ्चारन कामयङ्जवङ्झध ऐन, २०७५ को दपा ३६ 
फभोङ्ञजभ बगवतीभाई गाउॉऩाङ्झरका गाउॉ सबारे मो कामयङ्जवङ्झध फनाई रागू गयेको छ । 

ऩङ्चयच्छेद एक  

प्रायङ्ञम्बक 

१.  सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस कामयङ्जवङ्झधको नाभ “बगवतीभाई गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवधामन 
सङ्झभङ्झत (गठन तथा सञ्चारन) कामयङ्जवङ्झध, २०७८” यहेको छ ।  

(२) मो कामयङ्जवङ्झध गाउॉ सबारे स्वीकृत गयी गाउॉऩाङ्झरकाको स्थानीम याजऩत्रभा 
प्रकाशन बएको ङ्झभङ्झतदेङ्ञख प्रायम्ब हङ्टनेछ । 

२.  ऩङ्चयबाषा : ङ्जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयङ्जवङ्झधभा,-  

(क) “अध्मऺ” बङ्ङारे गाउॉसबाको अध्मऺ सम्झनङ्ट ऩछय । 

(ख) “ऐन” बङ्ङारे कणायरी प्रदेशको गाउॉ सबा य नगय सबा सञ्चारन कामयङ्जवङ्झध ऐन, 

२०७५ सम्झनङ्ट ऩछय । 

(ग) “उऩसङ्झभङ्झत” बङ्ङारे दपा १९ फभोङ्ञजभ गङ्छठत उऩसङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछय । 

(घ) “कामयङ्जवङ्झध” बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवधामन सङ्झभङ्झत गठन तथा सञ्चारन 
कामयङ्जवङ्झध २०७८ सम्झनङ्ट ऩछय । 

(ङ) “गाउॉऩाङ्झरका” बङ्ङारे बगवतीभाई गाउॉऩाङ्झरका सम्झनङ्ट ऩछय ।  

(च)  “प्रदेश” बङ्ङारे कणायरी प्रदेश सम्झनङ्ट ऩछय । 
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(छ) “फैठक” बङ्ङारे सङ्झभङ्झतको वैठक सम्झनङ्ट ऩछय य सो शब्दरे सङ्झभङ्झतरे गठन 
गयेको उऩसङ्झभङ्झतको फैठकराई सभेत जनाउॉछ ।  

(ज) “सङ्ञचव” बङ्ङारे दपा ३ को उऩदपा (५) फभोङ्ञजभ ङ्जवधामन सङ्झभङ्झतको सङ्ञचव 
बई काभ गनय गाउॉऩाङ्झरकारे तोकेको कभयचायी सम्झनङ्ट ऩछय । 

(झ) “सदस्म” बङ्ङारे ङ्जवधामन सङ्झभङ्झतको सदस्म सम्झनङ्ट ऩछय य सो शब्दरे सङ्झभङ्झतरे 
गठन गयेको उऩसङ्झभङ्झतको सदस्मराई सभेत जनाउॉछ ।  

(ञ) “सबा” बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरकाको गाउॉ सबा सम्झनङ्ट ऩछय । 

(ट) “सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे दपा ३ फभोङ्ञजभ गङ्छठत ङ्जवधामन सङ्झभङ्झत सम्झनङ्ट ऩछय । 

(ठ) “सॊमोजक” बङ्ङारे सङ्झभङ्झतको सॊमोजक सम्झनङ्ट ऩछय य सो शब्दरे सङ्झभङ्झतरे 
गठन गयेको उऩसङ्झभङ्झतको सॊमोजक सभेतराई जनाउॉछ । 

ऩङ्चयच्छेद दङ्टई 

सङ्झभङ्झतको गठन प्रकृमा, कामयऺ ते्र य ऩदङ्चयक्त हङ्टने अवस्था 

३. सङ्झभङ्झतको गठन् (१) गाउॉऩाङ्झरकाराई सबाप्रङ्झत उत्तयदामी य जवापदेही फनाउन, 

गाउॉऩाङ्झरकाफाट बए गयेका काभ कायफाहीको अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन गयी आवश्मक 
ङ्झनदेशन वा याम सल्राह सभेत ङ्छदनका राङ्झग ऐनको दपा ३८ फभोङ्ञजभ गाउॉ सबारे 
फढीभा ऩाॉच जना सदस्म यहने गयी ङ्जवधामन सङ्झभङ्झत गठन गनेछ ।  

(२) सङ्झभङ्झतको सॊमोजक सदस्महरुरे आपङ्ट  भध्मेफाट छनौट गनेछन ्।    

 (३) सङ्झभङ्झतभा सॊमोजक तथा सदस्महरूको भनोनमन गदाय सबाभा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व 
गने  याजनीङ्झतक दरको सदस्म सॊख्मा, ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झरङ्ग, जाती य सभङ्टदामको सभानङ्टऩाङ्झतक 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्वराई ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(४) गाउॉ कामयऩाङ्झरकाको ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतको सॊमोजक ऩदेन सदस्म यहनेछ । 

 (५) कामयऩाङ्झरकारे गाउॉऩाङ्झरकाको कानून शाखा प्रभङ्टख वा अन्म कभयचायीराई 
सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवको काभ गनय तोक्न सक्नेछ । 
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४. सङ्झभङ्झतको कामयऺ ते्र् ङ्जवधामन सङ्झभङ्झतको कामयऺ ेत्र देहामफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्  

  (क)  सबाभा ऩेश बएका ङ्जवधमेक उऩय सङ्झभङ्झतभा हङ्टने छरपर,  

  (ख)  प्रत्मामोङ्ञजत ङ्जवधामन सम्फन्धी, 

  (ग) साभाङ्ञजक न्माम, य  

  (घ) स्थानीम कानङ्टन सम्फन्धी । 

५. सङ्झभङ्झतको कामायवङ्झध : सङ्झभङ्झतको कामायवङ्झध सबाको अवङ्झधबय यहनेछ ।  

तय गाउॉ सबारे सङ्झभतका सदस्मको अनङ्टबव चाहना य ङ्झनजरे सङ्झभङ्झतभा 
ऩङ्टर् माउन सक्ने मोगदान सभेतका आधायभा आवश्मकता अनङ्टसाय सदस्म हेयपेय गनय 
सक्नेछ ।  

६.  सॊमोजक य सदस्मको ऩद ङ्चयक्त हङ्टने अवस्था : सङ्झभङ्झतको सॊमोजक य सदस्मको ऩद 
देहामको कङ्ट नै अवस्थाभा ङ्चयक्त हङ्टनेछ्  

(क)  ङ्झनज सबाको सदस्म नयहेभा,  

(ख)  ङ्झनजरे आफ्नो ऩदफाट याङ्ञजनाभा ङ्छदएभा,  

(ग)  ङ्झनजको भतृ्मङ्ट बएभा, 

(घ) ङ्झनजरे आफ्नो ऩदको ङ्ञजम्भेवायी इभान्दाङ्चयताका साथ ङ्झनवायह गयेको छैन 
बनी सङ्झभङ्झतका सम्ऩूणय सदस्म सङ्खख्माको दङ्टई–ङ्झतहाई फहङ्टभतरे प्रस्ताव 
ऩाङ्चयत गयेभा, 

(ङ) दपा ५ फभोङ्ञजभ सदस्म हेयपेय बएको कायण ऩद ङ्चयक्त बएभा ।   

ऩङ्चयच्छेद तीन 

सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय 

७. सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय: (१) ङ्जवधामन सङ्झभङ्झतको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय 
देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ् 
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(क)  सबाफाट सङ्झभङ्झतभा ऩठाईएका ङ्जवधेमक उऩय दपावाय छरपर गयी 
सोसम्फन्धी प्रङ्झतवेदन सबाभा ऩेस गने, 

(ख)  सङ्झभङ्झतभा दपावाय छरपरका राङ्झग सबाफाट प्राप्त बएका ङ्जवधमेकराई 
आवश्मकतानङ्टसाय  वडा तथा सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमगत शाखा, भहाशाखा, 
नागङ्चयक सभाजका प्रङ्झतङ्झनङ्झध, रङ्ञऺत सभूह य अन्म सयोकायवाराहरूफाट 
याम–सङ्टझाव सङ्करन गयी ङ्जवधमेकभा आवश्मक ऩङ्चयभाजयन गयी सोको 
प्रङ्झतवेदन सङ्जहत सबाभा ऩेस गने, 

(ग) सबाफाट प्राप्त ङ्जवधमेकभा सदस्महरुरे याखेको सॊशोधन प्रस्ताव उऩय 
सङ्झभङ्झतभा छरपर गयी ङ्जवधमेकको अङ्ग फङ्ङे वा नफङ्ङे फाये ङ्झनणयम 
गने,  

(घ)  सबाद्वाया प्रत्मामोङ्ञजत अङ्झधकाय अन्तगयत फनाइएका ङ्झनमभ, कामयङ्जवङ्झध वा 
ङ्झनदेङ्ञशकाहरु सॊङ्जवधान तथा प्रचङ्झरत ऐनसॉग फाङ्ञझने गयी तजङ्टयभा बए 
नबएको ऩङ्टनयावरोकन गयी प्रङ्झतवेदन सङ्जहत सबाभा ऩेश गने, 

(ङ)  सॊङ्जवधानको अनङ्टसूचीको ङ्जवषमभा स्थानीम कानून ङ्झनभायण गदाय सङ्घीम 
तथा प्रदेश कानूनको प्रङ्झतकूर नहङ्टने ङ्जवषमभा सबाराई सहमोग गने,  

(च)  गाउॉऩाङ्झरकाद्वाया प्रचङ्झरत ऐन, ङ्झनमभ, अदारतफाट प्रङ्झतऩाङ्छदत ङ्झसद्धान्त वा 
जायी बएको आदेश तथा नङ्ञजय अनङ्टरूऩ नीङ्झत तथा कानून तजङ्टयभा बए 
नबएको ङ्जवषमभा भूल्माङ्कन गयी कामयऩाङ्झरकाराई आवश्मक ङ्झनदेशन 
ङ्छदने, 

(छ)  सबा वा कामयऩाङ्झरकाद्वाया फङ्ङे कानून स्वच्छ, न्मामऩूणय, तकय सङ्गत, 

व्मवहाङ्चयक य कामायन्वमन मोग्म वनाउने ङ्जवषमभा अध्ममन गयी 
कामयऩाङ्झरका तथा सबाराई याम सल्राह ङ्छदने, 

(ज)  कानून कामायन्वमनका राङ्झग आवश्मक ऩने जनशङ्ञक्त, आङ्झथयक स्रोत तथा 
सॊस्थागत सॊयचना गाउॉऩाङ्झरकाभा उऩरब्ध बए नबएको अध्ममन गयी 
प्रङ्झतवेदन ङ्छदने, 
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(झ)  गाउॉऩाङ्झरकाको अङ्झधकाय ऺेत्रको ङ्जवषमभा सङ्घीम सॊसद वा प्रदेश सबा 
तथा नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायरे  आधायबतू कानून वा नभूना 
कानूनको व्मवस्था गये नगयेको खोजङ्जवन गयी सबा वा कामयऩाङ्झरकाराई 
जानकायी गयाउने, 

(ञ)  नेऩार सयकायरे स्थानीम तहको सभेत कामयऺ ेत्र ङ्झबत्र ऩने ङ्जवषमभा 
अन्तयायङ्जिमस्तयभा जनाएको प्रङ्झतफद्धता, सङ्ञन्ध तथा सम्झौताको फायेभा 
खोजङ्जवन गयी सबा य कामयऩाङ्झरकाराई जानकायी गयाउने, 

(ट)  ङ्जवधेमकराई ऩङ्चयभाङ्ञजयत गयी सबाभा प्रस्तङ्टत गनङ्टयअङ्ञघ आवश्मकता 
अनङ्टसाय ङ्जवषम ङ्जवऻको याम–सल्राह ङ्झरने, 

(ठ) सङ्झभङ्झतको काभको ङ्झनङ्झभत्त आवश्मक ऩने कङ्ट नै कागजात ङ्ञझकाउने वा 
सम्फङ्ञन्धत व्मङ्ञक्त, जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध वा ऩदाङ्झधकायीराई उऩङ्ञस्थत गयाई 
जानकायी ङ्झरने, 

(ड) सङ्झभङ्झतको वाङ्जषयक प्रङ्झतवेदन कामायन्वमन बए नबएको अनङ्टगभन एवभ ्
भूल्माङ्कन गयी सोको प्रङ्झतवेदन सबाभा ऩेश गने । 

(ण)  स्थानीम कानून ङ्झनभायणसॉग सम्फङ्ञन्धत सबारे तोकेका अन्म काभ गने, 

गयाउने । 

(२) सङ्झभङ्झतरे आपङ्ट रे सम्ऩादन गयेका काभको वाङ्जषयक प्रङ्झतवेदन तमाय गयी 
आम व्ममको वाङ्जषयक अनङ्टभान ऩेश हङ्टन ङ्ट अगावै गाउॉ सबाभा ऩेश गनङ्टयऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ वाङ्जषयक प्रङ्झतवेदन तमाय गदाय सङ्झभङ्झतरे ङ्छदएका 
ङ्झनदेशन, याम, ऩयाभशय य सङ्टझाव कामायन्वमन ङ्ञस्थङ्झत य प्रङ्झतपर सभेतको सभीऺा 
सभावेश गनङ्टय ऩनेछ । 

(४) सङ्झभङ्झतरे ङ्झछभेकी गाउॉऩाङ्झरका वा नगयऩाङ्झरकासॉग आपङ्ट रे गयेका काभ 
कायफाही, कामय अनङ्टबव य अनङ्टकयणीम कामयको जानकायी आदानप्रदान गनय सक्नेछ ।  
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(५) सङ्झभङ्झतरे आफ्नो कामयऺ ेत्र अन्तगयतको ङ्ञजम्भेवायी सङ्ट–व्मवङ्ञस्थत ढङ्गरे 
फहन गने सन्दबयभा अध्मऺको स्वीकृङ्झत ङ्झरई आवश्मक कामयङ्जवङ्झध, कामयमोजना य 
कामयताङ्झरका फनाई रागू गनय सक्नेछ ।  

(६) सङ्झभङ्झतको कामय सम्ऩादनको ङ्झसरङ्झसराभा सङ्झभङ्झतका सदस्महरुरे अध्मऺको 
ऩूवय स्वीकृती ङ्झरई आवश्मक स्थानको अनङ्टगभन भ्रभण गनय सक्नेछन ्। 

८. ङ्जववयण ङ्झरन सक्ने् (१) सङ्झभङ्झतरे कामयऩाङ्झरका वा सो अन्तगयतका ङ्झनकाम तथा 
कामायरमफाट सम्ऩादन बएका काभको प्रगङ्झत ङ्जववयण भाग गयी ङ्झरन सक्नेछ ।  

(२) मस दपा फभोङ्ञजभ ङ्जववयण भाग गदाय सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतका सॊमोजकको 
ङ्झनदेशनभा सङ्ञचवरे ङ्जववयणको ङ्जकङ्झसभ, ढाॉचा य ङ्जववयण ऩेश गनङ्टयऩने सभमङ्झसभा सभेत 
तोकीङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ भाग गङ्चयएको ङ्जववयण उऩरब्ध गयाउनङ्ट सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामको दाङ्जमत्व हङ्टनेछ ।  

(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ भाग गङ्चयएको ङ्जववयणको अध्ममन सभेतफाट कङ्ट नै 
ङ्झनदेशन ङ्छदन आवश्मक देखेभा त्मस्तो ङ्झनदेशन कामायन्वमन गनङ्टय ऩने भनाङ्झसफ 
सभमावङ्झध सभेत उल्रेख गयी सङ्झभङ्झतरे सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामराई आवश्मक ङ्झनदेशन ङ्छदन 
सक्नेछ ।  

(५) कामयऩाङ्झरका वा सो अन्तयगतका ङ्झनकारमरे उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ 
तोङ्जकएको अवङ्झधङ्झबत्रभा ङ्जववयण उऩरब्ध गयाउने प्रमास नगयेभा सङ्झभङ्झतरे सो 
सम्फन्धभा सबाभा छरपर गने प्रस्ताव गनय सक्नेछ ।  

 

ऩङ्चयच्छेद चाय 

सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरुको बङू्झभका 

९. सॊमोजकको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय् सङ्झभङ्झतको सॊमोजकको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय 
देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्–  



 

9 

(क)  सङ्झभङ्झतको फैठकको अध्मऺता गने, 

(ख)  सङ्झभङ्झतको फैठकको ङ्झभङ्झत य सभम तोक्ने,  

(ग)  फैठकको सम्बाङ्जवत कामयसूची तम गने, 

(घ)  सङ्झभङ्झतको कामयऺ ेत्रसॉग सम्फङ्ञन्धत अन्तय ङ्झनकामगत सभन्वम गने, 

(ङ)  सदस्महरुको ङ्ञजम्भेवायी फाॉडपाॉट गने, 

(च)  सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयम प्रभाङ्ञणत गने,  

(छ)  सङ्झभङ्झतरे तोकेका अन्म कामय गने ।   

१०. सदस्मको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय् सङ्झभङ्झतका सदस्मको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय 
देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्– 

(क)  सङ्झभङ्झतको फैठकभा उऩङ्ञस्थत बै आफ्नो सङ्टझाव य धायणा याख्न,े   

(ख)  आपङ्ट राई तोङ्जकएको कामयङ्ञजम्भेवायी ङ्झनवायह गने, 

(ग)  सङ्झभङ्झतरे तोकेका अन्म कामय गने । 

११. सङ्ञचवको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय् सङ्ञचवको काभ, कतयव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ्– 

(क)   सङ्झभङ्झतको सङ्ञचव बई काभ गने,   

(ख) सॊमोजकसॉग सभन्वम गयी फैठकको कामयसूची तमाय गने, प्रस्ताव तमाय 
गने य सदस्महरुराई ऩत्राचाय गने, 

(ग)  सङ्झभङ्झतको कामयऺ ेत्रसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमभा आवश्मक सूचना तथा 
तथ्माङ्क  सङ्करन, ङ्जवश्लषेण गयी सङ्झभङ्झतको फैठकभा ऩेश गने, 

(घ)   सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयम कामायन्वमन गने गयाउने, 

(ङ)   सङ्झभङ्झतरे तोकेका अन्म कामय गने । 
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ऩङ्चयच्छेद ऩाॉच  

फैठक व्मवस्थाऩन 

१२. सङ्झभङ्झतको फैठक: (१) सङ्झभङ्झतको फैठक प्रत्मेक चौभाङ्झसकभा ऩने गयी एक वषय बङ्चयभा 
कङ्ञम्तभा तीन ऩटक फस्नेछ ।   

(२) सङ्झभङ्झतको फैठक फस्ने ङ्झभङ्झत, सभम, स्थान य फैठकको कामयसूची सङ्जहतको 
सूचना फैठक फस्ने ङ्छदन बन्दा कङ्ञम्तभा तीन ङ्छदन अगावै सॊमोजकको ङ्झनदेशनभा 
सङ्ञचवरे सवै सदस्मराई ङ्झरङ्ञखत वा ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभफाट ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 

(३) सङ्झभङ्झतको फैठकको अध्मऺता सॊमोजकरे वा ङ्झनजको अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा 
सङ्झभङ्झतका सदस्महरुरे आपूभध्मेफाट छानेको व्मङ्ञक्तरे गनेछ । सदस्महरुरे छानेको 
व्मङ्ञक्तरे सॊमोजकत्व गयेकोभा सो कङ्ट याको जानकायी अध्मऺराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सदस्महरुरे छानेको व्मङ्ञक्तरे सङ्झभङ्झतको फैठकको 
अध्मऺता गदाय ङ्झनजरे सङ्झभङ्झतको सॊमोजकराई बएको सफै अङ्झधकाय प्रमोग गनय सक्नेछ 
।  

(५) सङ्झभङ्झतको फैठक सबास्थर बन्दा फाङ्जहय फस्नङ्ट ऩने बएभा सॊमोजकरे 
अध्मऺको ङ्झरङ्ञखत अनङ्टभङ्झत प्राप्त गनङ्टय ऩनेछ ।  

(६) सङ्झभङ्झतका कङ्ञम्तभा दङ्टई जना सदस्मरे सङ्झभङ्झतको फैठक फोराउन ङ्झरङ्ञखत 
अनङ्टयोध गयेभा सॊमोजकरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र फैठक फोराउनङ्ट ऩनेछ । 

(७) सङ्झभङ्झतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामयङ्जवङ्झध सङ्झभङ्झत आपैरे  तोक्न सक्नेछ 
।  

१३. गणऩङ्टयक सॊख्मा् (१) सङ्झभङ्झतभा तत्कार कामभ यहेका सदस्म सङ्खख्माको कङ्ञम्तभा 
एकाउङ्ङ प्रङ्झतशत सदस्म उऩङ्ञस्थत बएभा सङ्झभङ्झतको गणऩङ्टयक सङ्ख्मा ऩङ्टगेको भाङ्झननेछ 
।  
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(२) सङ्झभङ्झतको फैठकभा गणऩूयक सङ्ख्मा नऩङ्टगेभा सो सङ्ख्मा नऩङ्टगेसम्भ 
सङ्झभङ्झतको सॊमोजकरे फैठकको कामय ङ्झनरम्फन गनय वा अको कङ्ट नै सभम वा 
ङ्छदनसम्भको राङ्झग फैठक स्थाङ्झगत गनय सक्नेछ ।  

(३) उदपा (२) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको फैठकभा गणऩूयक सङ्ख्मा नऩङ्टगी 
रगाताय दङ्टई ऩटक फैठक स्थङ्झगत गनङ्टय ऩयेभा सॊमोजकरे त्मसको जानकायी 
अध्मऺराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको जानकायी प्राप्त बएऩङ्झछ कामयव्मवस्था ऩयाभशय 
सङ्झभङ्झतको ऩयाभशय ङ्झरई अध्मऺरे सभाधानको उङ्ञचत प्रमास गनङ्टय ऩनेछ ।  

१४. फैठक सञ्चारन ङ्जवङ्झध: (१) सॊमोजकरे सङ्झभङ्झतको फैठकको अध्मऺता गनेछ । 
सङ्झभङ्झतको सॊमोजकको ध्मानाकषयणका राङ्झग सदस्मरे हात उठाउनङ्ट ऩनेछ । 
सॊमोजकरे फोल्न चाहने सदस्मको नाभ क्रभश् फोराएऩङ्झछ वा इशाया गयेऩङ्झछ 
वणायन ङ्टक्रभ अनङ्टसाय एक ऩटकभा एकजनारे भात्र फोल्नङ्टऩनेछ । कङ्ट नै एक सदस्मरे 
फोङ्झरयहेको सभमभा फीचभै अको सदस्मरे फोल्न, एकआऩसभा कङ्ट या गनय य कङ्ट नै ऩङ्झन 
सञ्चायका साधन प्रमोग गयी कङ्ट या गनय ऩाइनेछैन ।  

(२) सदस्मरे सङ्झभङ्झतको फैठकभा फोल्दा सॊमोजकराई सम्फोधन गयेय भात्र 
फोल्नङ्टऩनेछ । सङ्झभङ्झतको छरपरको क्रभभा कङ्ट नै सदस्मरे फोरेको ङ्जवषमराई अको 
सदस्मरे सो कङ्ट याभा सहभती जनाउनेफाहेक सोही ङ्जवषम दोहोय ् माउन ऩाउने छैन । 
सदस्मरे फैठकभा आफ्ना कङ्ट या य ङ्जवषमवस्तङ्ट याख्दा ङ्ञशष्ट य भमायङ्छदत बाषाभा याख्नङ्ट 
ऩदयछ । फोल्दा कसैराई आऺेऩ रगाउने, अङ्ञशष्ट, अश्लीर, अऩभानजनक वा भानभदयन 
हङ्टने वा कङ्ट नै आऩङ्ञत्तजनक शब्द फोल्नङ्ट हङ्टॉदैन । सदस्मरे फोल्न ऩाउने, छरपरभा बाग 
ङ्झरन ऩाउने अङ्झधकाय य कतयव्मराई फैठकको काभभा फाधा ऩङ्टय ् माउने भनसामरे 
दङ्टरूऩमोग गनय ऩाइने छैन ।  

(३) फैठकका सहबाङ्झगरे फैठक अवङ्झधबय कङ्ट नै ऩङ्झन सञ्चायका साधन तथा अन्म 
ङ्जवद्यङ्टतीम उऩकयण फैठकको ङ्जवषमसॉग असम्फङ्ञन्धत कामयभा प्रमोग गनय ऩाइनेछैन ।  
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(४) फैठकको छरपरको ङ्जवषमभा सङ्झभङ्झतको कङ्ट नै सदस्मको प्रत्मऺ वा 
अप्रत्मऺ स्वाथय गाॉसीएको वा सॊरग्नता यहने बएभा त्मस्तो ङ्जवषम उऩयको छरपरभा 
सम्फङ्ञन्धत सदस्म सहबागी हङ्टन ङ्ट हङ्टॉदैन ।  

(५) सङ्झभङ्झतका सदस्मसॉग बएका सङ्झभङ्झतको कामयऺ ेत्रसॉग सम्फङ्ञन्धत साभग्रीहरु 
सङ्झभङ्झतका सदस्महरु फीच आदानप्रदान गने व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩनेछ ।  

(६) सङ्झभङ्झतको फैठक नसङ्जकएसम्भ कङ्ट नै ऩङ्झन सदस्मरे फैठक कऺ छोड्नङ्ट हङ्टॉदैन 
य फैठक कऺफाट फाङ्जहय जानङ्ट ऩयेभा सॊमोजकको अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ । सॊमोजकरे 
फैठकराई सम्फोधन गङ्चययहेको फेराभा कङ्ट नै ऩङ्झन सदस्मरे स्थान छोड्नङ्ट हङ्टॉदैन । 
सॊमोजकरे फोरेको कङ्ट या ध्मानऩूवयक सङ्टङ्ङङ्ट ऩनेछ । फैठक सञ्चारनभा सङ्झभङ्झतका सफै 
सदस्महरुरे सॊमोजकराई सहमोग गनङ्टयऩनेछ ।  

(७) सॊमोजकरे फैठकराई भमायङ्छदत फनाउन सदस्महरुराई आव्हान गनेछ । 
कङ्ट नै सदस्मफाट सङ्झभङ्झतको फैठकभा अभमायङ्छदत व्मवहाय बएभा सॊमोजकरे ङ्झनजराई 
फैठक कऺफाट फाङ्जहय जाने आदेश ङ्छदन य ऐन फभोङ्ञजभको  अन्म कायफाहीका राङ्झग 
सबा सभऺ रेङ्ञख ऩठाउन सक्नेछ ।  

 (८) सङ्झभङ्झतको फैठक फस्न तोङ्जकएको ङ्झभङ्झत य सभमभा गणऩङ्टयक सङ्ख्मा 
नऩङ्टगी सङ्झभङ्झतको फैठक फस्न नसकेभा सो ङ्छदनको फैठक स्थङ्झगत गयी सॊमोजकरे अको 
ङ्छदन य सभमभा फैठक फस्ने गयी तोक्न सक्नेछ । दोस्रो ऩटक ऩङ्झन गणऩङ्टयक 
सङ्ख्मा नऩङ्टगी फैठक फस्न नसके सॊमोजकरे तेस्रो ऩटकका राङ्झग फैठक फोराउने 
छन ् । मस्तो फैठकभा सङ्झभङ्झतका सॊमोजक सङ्जहत कङ्ञम्तभा एक सदस्म उऩङ्ञस्थत 
बएभा गणऩङ्टयक सङ्ख्मा ऩङ्टगेको भाङ्झननेछ ।  

(९) सङ्झभङ्झतको सदस्म कायणफस फैठकभा उऩङ्ञस्थत हङ्टन नसक्ने बएभा 
सङ्झभङ्झतको सॊमोजक वा सङ्ञचवराई ऩूवयजानकायी गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

(१०) फैठक सञ्चारन सम्फन्धी सबारे तोकेका अन्म कङ्ट याहरुको ऩारना गनङ्टय 
सङ्झभङ्झतका सॊमोजक तथा सदस्महरुको कतयव्म हङ्टनेछ ।  
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१५. सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयम् (१) सङ्झभङ्झतको फैठकका ङ्झनणयमहरु सकेसम्भ सवयसम्भङ्झतफाट गयाउनङ्ट 
ऩनेछ । सवयसम्भङ्झतफाट ङ्झनणयम हङ्टन नसकेभा फहङ्टभतको आधायभा ङ्झनणयम गदाय भत 
फयाफय बएभा सॊमोजकरे ङ्झनणायमक भत ङ्छदन सक्नेछ ।  

  (२) सङ्झभङ्झतको फैठकको ङ्झनणयम सॊमोजकफाट प्रभाङ्ञणत हङ्टनेछ ।  

(३) फैठकको प्रभाङ्ञणत ङ्झनणयमको अङ्झबरेख सङ्ञचवरे सङ्टयङ्ञऺत य व्मवङ्ञस्थत गयी 
याख्नङ्ट ऩनेछ ।  

(४) फैठकको ङ्झनणयमअनङ्टसाय गाउॉऩाङ्झरका वा सो अन्तयगतका ङ्झनकामराई याम, 

सङ्टझाव य ङ्झनदेशन ङ्छदॉदा सॊमोजकरे दस्तखत गयी ऩठाउनङ्ट ऩनेछ ।  

१६. आचयण : फैठकभा उऩङ्ञस्थत सदस्मरे देहामका आचयणको ऩारना गनङ्टय ऩनेछ् 

(क) ङ्जवशेष कायण ऩयेकाभा फाहेक सङ्झभङ्झतको फैठक नसङ्जकएसम्भ कङ्ट नै ऩङ्झन 
सदस्मरे फैठक कऺ छोड्नङ्ट हङ्टॉदैन । फैठक कऺफाट फाङ्जहय जानङ्ट ऩयेभा 
सॊमोजकको अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ । फैठक सञ्चारनभा सङ्झभङ्झतका सफै 
सदस्मरे सॊमोजकराई सहमोग गनङ्टयऩनेछ । 

(ख) सॊमोजकरे फैठकराई भमायङ्छदत फनाउन सदस्महरुराई आवश्मक 
ङ्झनदेशन ङ्छदन सक्नेछ । मस्तो ङ्झनदेशन ऩारना गनङ्टय सदस्महरुको 
कतयव्म हङ्टनेछ ।  

(ग) फैठक सञ्चारन सम्फन्धी सबारे तोकेका अन्म कङ्ट याहरुको ऩारना गनङ्टय 
सङ्झभङ्झतका सॊमोजक तथा सदस्मको कतयव्म हङ्टनेछ । 

(घ) गाउॉसबा य नगयसबाको कामयसञ्चारन सम्फन्धभा व्मवस्था गनय फनेको 
प्रदेशको ऐन वा गाउॉ सबारे गाउॉ सबाका सङ्झभङ्झतहरुको फैठक सञ्चारन 
गदाय ऩारना गनङ्टयऩने छङ्ट टै्ट आचाय सॊङ्जहता तजङ्टयभा गयी स्वीकृत गयेको 
अवस्थाभा त्मस्तो आचाय सॊङ्जहताको ऩारना गनङ्टय सॊमोजक य सदस्मको 
कतयब्म हङ्टनेछ । 
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१७. सम्फङ्ञन्धत अङ्झधकायी वा ङ्जवशेषऻको प्रवेश् (१) सङ्झभङ्झतभा कङ्ट नै ङ्जवषमभाथी छरपर 
हङ्टॉदा सो ङ्जवषमको प्रकृङ्झत हेयी कामयऩाङ्झरकाको सदस्मरे सो ङ्जवषमभा स्ऩष्ट जानकायी 
ङ्छदन गाउॉऩाङ्झरका वा सो अन्तयगतको अङ्झधकायी वा ङ्जवशेषऻराई सॊमोजकको अनङ्टभङ्झत 
ङ्झरई सङ्झभङ्झतभा ङ्झरएय जान सक्नेछ ।  

(२) सङ्झभङ्झतरे आफ्नो फैठकभा गाउॉऩाङ्झरकाका ऩदाङ्झधकायी, कभयचायी य 
ङ्जवषमङ्जवऻराई आभन्त्रण गयी याम, ऩयाभशय ङ्झरन सक्नेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ आभङ्ञन्त्रत अङ्झधकायी वा ङ्जवशेषऻराई वैठकभा 
आफ्नो धायणा याख्न सॊमोजकरे मथोङ्ञचत सभम उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

(४) सङ्झभङ्झतको फैठकभा उऩङ्ञस्थत आभङ्ञन्त्रत अङ्झधकायी वा ङ्जवषेशऻरे आफ्नो 
धायणा तथ्मऩूणय एवभ ्ङ्ञशष्टताऩूवयक याख्नङ्टऩनेछ ।  

(५) सबाका कङ्ट नै सदस्मरे सङ्झभङ्झतको फैठकभा सहबागी बई छरपरभा बाग 
ङ्झरन चाहेभा  फैठक फस्ने ङ्छदनबन्दा कम्तीभा एक ङ्छदन अगावै सॊमोजकराई जानकायी 
ङ्छदइ उऩङ्ञस्थत हङ्टन सक्नेछ । 

तय त्मस्तो आभङ्ञन्त्रत सदस्मराई  भतदानको अङ्झधकाय हङ्टने छैन । 

१८. सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतवेदन्  (१) सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतवेदन सॊमोजकरे वा ङ्झनजको अनङ्टङ्ञस्थङ्झतभा 
अध्मऺरे तोकेको सो सङ्झभङ्झतको अन्म कङ्ट नै सदस्मरे सबाको फैठकभा ऩेश गनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रङ्झतवेदन ऩेश गनय सॊमोजक वा सदस्मरे चाहेभा 
प्रङ्झतवेदनको सम्फन्धभा सॊङ्ञऺप्त वक्तव्म ङ्छदन सक्नेछ ।  

  (३) सबाको फैठकभा ऩेश बएका प्रङ्झतवेदनको कामायन्वमन कामयऩाङ्झरकारे गनङ्टय 
ऩनेछ । 

 (४) सङ्झभङ्झतरे आफ्नो वाङ्जषयक प्रङ्झतवेदन कामायन्वमन बए नबएको अनङ्टगभन 
एवभ ्भूल्माङ्कन गयी सोको प्रङ्झतवेदन सबाको फैठकभा ऩेश गनय सक्नेछ ।  

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको अनङ्टगभन एवभ ् भूल्माङ्कन प्रङ्झतवेदन य सबाको 
फैठकरे सङ्टम्ऩेको ङ्जवषमका सम्फन्धभा सङ्झभङ्झतरे फैठकभा ऩेश गयेको प्रङ्झतवेदनभाथी 
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छरपर गङ्चयमोस ्बनी सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतको सॊमोजकरे त्मस्तो प्रङ्झतवेदन ऩेश बएको 
दङ्टई ङ्छदनङ्झबत्र प्रस्तावको सूचना अध्मऺराई ङ्छदन सक्नेछ ।  

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभको सूचना प्राप्त बएभा दङ्टई ङ्छदनऩङ्झछको कङ्ट नै 
फैठकभा छरपर गङ्चयमोस ् बनी प्रस्ताव ऩेश गनय अध्मऺरे सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतका 
सॊमोजकराई अनङ्टभङ्झत ङ्छदनेछ ।  

(७) प्रस्ताव ऩेश गदाय सम्फङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतको सॊमोजकरे सॊङ्ञऺप्त वक्तव्म ङ्छदन 
सक्नेछ । त्मसऩङ्झछ अध्मऺरे छरपरको राङ्झग सभामावङ्झध ङ्झनधाययण गनय सक्नेछ ।  

(८) छरपरभा उठेका प्रश्नको जवाप कामयऩाङ्झरकारे तोकेको कामयऩाङ्झरकाको 
सदस्मरे ङ्छदएऩङ्झछ छरपर सभाप्त बएको भाङ्झननेछ ।  

१९. उऩसङ्झभङ्झत गठन : (१) सङ्झभङ्झतरे आफ्नो कामय सङ्टव्मवङ्ञस्थत, ङ्झछटोछङ्चयतो य प्रबावकायी 
रुऩभा सम्ऩङ्ङ गनय, कङ्ट नै ङ्जवषमभा ऩयाभशय ङ्झरन तथा आफ्नो ऺेत्राङ्झधकाय ङ्झबत्रको 
ङ्जवषमभा छानङ्जवन गनय कामयऺ ेत्र य सभमावङ्झध तोकी आवश्मकता अनङ्टसाय उऩसङ्झभङ्झत 
गठन गनय सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको उऩसङ्झभङ्झतरे ङ्झनधायङ्चयत सभमभा सङ्झभङ्झत सभऺ 
प्रङ्झतवेदन ऩेश गनङ्टयऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ उऩसङ्झभङ्झत गठनका राङ्झग सदस्महरुको नाभ 
सङ्जहतको प्रस्ताव सॊमोजकरे फैठक सभऺ याख्नछे । 

(४) उऩसङ्झभङ्झत गठन गदाय सम्बव बएसम्भ सभावेशी प्रकृङ्झतको य दरीम 
सॊयचना अनङ्टसायको हङ्टन ङ्टऩनेछ । उऩसङ्झभङ्झतभा आवश्मकतानङ्टसाय ङ्जवशेषऻ सदस्महरुराई 
आभन्त्रण गनय सङ्जकनेछ ।  

(५) उऩसङ्झभङ्झतको सॊमोजकराई उऩसङ्झभङ्झतको कामय सञ्चारन गदाय रेखा 
सङ्झभङ्झतको सॊमोजकराई बए सयहको अङ्झधकाय हङ्टनेछ ।   

(६) उऩसङ्झभङ्झतरे तोकेको सभमाफङ्झध ङ्झबत्र आपूराई प्राप्त ङ्ञजम्भेवायी 
फभोङ्ञजभको कामय सम्ऩङ्ङ गयी सङ्झभङ्झत सभऺ आफ्नो प्रङ्झतवेदन ऩेश गनेछ ।  
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तय ङ्जवशेष कायणफश तोङ्जकएको सभमाफङ्झध ङ्झबत्र कामय सम्ऩङ्ङ गनय नसकेभा 
कायण सङ्जहत सङ्झभङ्झत सभऺ थऩ सभम भाग गनय सक्नेछ ।  

(७) मस कामयङ्जवङ्झधभा अन्मत्र जङ्टनसकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएता ऩङ्झन उऩसङ्झभङ्झतभा 
सहभङ्झत बई आएका ङ्जवषमभा उक्त सङ्झभङ्झतका सदस्मरे सोही ङ्जवषमभा ऩङ्टन्सङ्झभङ्झतको 
छरपरभा सहबागी हङ्टन फाधा ऩने छैन । 

 

ऩङ्चयच्छेद छ  

ङ्जवङ्जवध 

२०. सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारम् गाउॉऩाङ्झरकाको कानङ्टन शाखा वा कामयऩाङ्झरकारे तोङ्जकङ्छदएको 
स्थानभा सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारम यहनेछ ।  

२१. फजेट व्मवस्था् सङ्झभङ्झतराई फैठक सञ्चारन, अध्ममन, भूल्माङ्कन, अनङ्टगभन य छानङ्जवन 
गनय आवश्मक ऩने फजेट गाउॉसबारे ङ्जवङ्झनमोजन गनङ्टयऩनेछ य ङ्जवङ्झनमोजन फभोङ्ञजभको 
यकभ गाउॉ कामयऩाङ्झरकारे सङ्झभङ्झतराई उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

२२. सूचना तथा कागजात उऩरब्ध गयाउनङ्टऩने: सङ्झभङ्झतरे भागेका प्रभाण, कागजात उऩरब्ध 
गयाउनङ्ट गाउॉ कामयऩाङ्झरका एवभ ्सोको भातहत ङ्झनकामभा कामययत कभयचायीको कतयव्म 
हङ्टनेछ ।  

२३. कामयऺ ते्रसॉग सम्फङ्ञन्धत स्थरगत भ्रभण सम्फन्धी व्मवस्था: सङ्झभङ्झतको ङ्झनणयम अनङ्टसाय 
सॊमोजक, सदस्म वा उऩसङ्झभङ्झतरे सङ्झभङ्झतको कामयऺ ेत्रसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमभा 
गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबत्र वा फाङ्जहय अध्मऺको स्वीकृङ्झत ङ्झरई भ्रभण गनय सक्नेछ ।  

२४. कामयताङ्झरकाको ङ्झनभायण तथा कामयङ्जवङ्झधको ऩारना: (१) सङ्झभङ्झतरे आफ्नो कामय सभमभै 
सम्ऩङ्ङ गनय कामयताङ्झरका ङ्झनभायण गनय सक्नेछ य सो कामयताङ्झरकाको ऩारना गनङ्टय सफै 
सदस्महरुको कतयव्म हङ्टनेछ ।  

(२) कामयङ्जवङ्झधभा उङ्ञल्रङ्ञखत व्मवस्थाको ऩारना गयाउने सम्फन्धभा सॊमोजकको 
ङ्झनणयम अङ्ञन्तभ हङ्टनेछ ।  
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२५. सङ्झभङ्झतको अङ्झबरेख: (१) सङ्झभङ्झतरे आपूरे सम्ऩादन गयेका काभको अङ्झबरेख दङ्टरुस्त 
याख्नङ्ट ऩनेछ ।   

(२)  सङ्झभङ्झतरे आपनो कामयऺ ेत्र ङ्झबत्रको कङ्ट नै काभ, कायवाहीको प्रकृङ्झत य 
ङ्जवषमको गाङ्ञम्बमयताराई दृङ्जष्टगत गयी गोप्म याख्नङ्ट ऩने अङ्झबरेखहरु सावयजङ्झनक गनङ्टय 
हङ्टॉदैन ।  

(३) सङ्झभङ्झतभा बएको छरपर, ङ्झनणयम य काभकायवाहीसॉग सम्फङ्ञन्धत अङ्झबरेख 
सङ्झभङ्झत सङ्ञचव भापय त ् सङ्ञचवारमरे व्मवङ्ञस्थत गयी याख्नछे । त्मस्तो ङ्झनणयमको 
अङ्झबरेख सॊमोजकको अनङ्टभङ्झत ङ्जवना सङ्ञचवारम फाङ्जहय रैजान सङ्जकने छैन । 

२६. व्माख्मा य सॊशोधन: (१) मस कामयङ्जवङ्झधको व्माख्मा गाउॉ सबारे गनेछ ।  

(२) गाउॉ सबारे मस कामयङ्जवङ्झधभा आवश्मक  सॊशोधन वा हेयपेय गनय सक्नेछ 
।  

२७. मस अङ्ञघ सङ्झभङ्झतफाट बएका गयेका काभकायवाही मसै कामयङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ बएको 
भाङ्झननेछ । 


