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बगवतीभाई गाउॉऩाधरका सशुासन तथा स्थानीम सेवा सधभधत गठन तथा सञ्चारन कामयववधध २०७८ 

गाउॉऩाधरकारे प्रदान गने ववकास धनभायण य सेवाप्रफाहराई सभावेशी, सहबाधगताभूरक, गणुस्तयीम एफभ ्
ऩरयणाभभखुी फनाई सशुासन कामभ गने सन्दबयभा ववकास तथा सशुासन तथा स्थानीम सेवा सधभधतको 
गठन तथा सञ्चारनद्वाया सबाको बधूभकाराई व्मवजस्थत य प्रबावकायी फनाउन राधग आवश्मक 
कानूनी व्मवस्था गनय फाञ्छनीम बएकोरे,  

कर्णाली प्रदशेको गणउँ सभण र नगर सभण सञ्चणलन कणयाविवि ऐन, २०७५ को दफण ३६ बमोविम 

भगितीमणई गणउँपणवलकण गणउँ सभणले यो कणयाविवि बनणई लणगू गरेको छ । 

ऩरयच्छेद एक  

प्रायजम्बक 

१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस कामयववधधको नाभ बगवतीभाई गाउॉऩाधरका “सशुासन तथा 
स्थानीम सेवा सधभधत गठन तथा सञ्चारन कामयववधध ऐन, २०७८ यहेको छ ।  

(२) मो कामयववधध गाउॉ सबारे स्वीकृत गयी गाउॉऩाधरकाको स्थानीम याजऩत्रभा 
प्रकाशन बएको धभधतदेजख रागू हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयववधधभा,- 

(क) “अध्मऺ” बन्नारे गाउॉसबाको अध्मऺ सम्झन ुऩछय । 

(ख) “ऐन” बन्नारे कर्णाली प्रदशेको गणउँ सभण र नगर सभण सञ्चणलन कणयाविवि ऐन, 

२०७५ सम्झन ुऩछय ।  

(ग) “उऩसधभधत” बन्नारे दपा १९ फभोजजभ गठठत उऩसधभधत सम्झन ुऩछय । 

(घ) “कामयववधध” बन्नारे गाउॉऩाधरकाको सशुासन तथा स्थानीम सेवा सधभधत (गठन 
तथा सञ्चारन) कामयववधध २०७८ सम्झन ुऩछय । 

(ङ) “गाउॉऩाधरका” बन्नारे बगवतीभाई गाउॉऩाधरका सम्झन ुऩछय ।  

(च)  “प्रदेश” बन्नारे कणायरी प्रदेश सम्झन ुऩछय । 

(छ) “फैठक” बन्नारे सधभधतको वैठक सम्झन ुऩछय य सो शब्दरे सधभधतरे गठन 
गयेको उऩसधभधतको फैठकराई सभेत जनाउॉछ । 
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(छ) “सजचव” बन्नारे दपा ३ को उऩदपा (५) फभोजजभ सशुासन तथा स्थानीम 
सेवा सधभधतको सजचव बई काभ गनय गाउॉऩाधरकारे तोकेको कभयचायी सम्झन ु
ऩछय । 

(ज) “सदस्म” बन्नारे ववकास तथा सशुासन तथा स्थानीम सेवा सधभधतको सदस्म 
सम्झन ु ऩछय य सो शब्दरे सधभधतरे गठन गयेको उऩसधभधतको सदस्मराई 
सभेत जनाउॉछ ।  

(झ) “सबा” बन्नारे गाउॉऩाधरकाको गाउॉ सबा सम्झन ुऩछय । 

(ञ) “सधभधत” बन्नारे दपा ३ फभोजजभ गठठत सशुासन तथा स्थानीम सेवा 
सधभधतसम्झन ुऩछय । 

(ट) “सॊमोजक” सधभधतको सॊमोजक सम्झन ु ऩछय य सो शब्दरे सधभधतरे गठन 
गयेको उऩसधभधतको सॊमोजक सभेतराई जनाउॉछ । 

ऩरयच्छेद दईु  

सधभधतको गठन प्रकृमा, कामयऺ ते्र य ऩदरयक्त हनु ेअवस्था 

३. सधभधतको गठन: (१) गाउॉऩाधरकाराई सबाप्रधत उत्तयदामी य जवापदेही फनाउन, 

गाउॉऩाधरकाफाट बए गयेका काभ कायफाहीको अनगुभन य भूल्माङ्कन गयी आवश्मक धनदेशन 
वा याम सल्राह सभेत ठदनका राधग ऐनको दपा ३८ फभोजजभ अध्मऺरे फढीभा ऩाॉच जना 
सदस्म यहने गयी सशुासन तथा स्थानीम सेवा सधभधतगठन गनेछ ।  

(२) सवमवतको संयोिक सदस्यहरुले आफुमध्येबणट छनौट गनेछन् ।   

(३) सधभधतभा सॊमोजक तथा सदस्महरूको भनोनमन गदाय सबाभा प्रधतधनधधत्व गने  
याजनीधतक दरको सदस्म सॊख्मा, भवहरा, आठदवासी-जनजाधत, भधेशी, थारु, दधरत, भजुिभ, खस–
आमय तथा अन्म सभदुामको सभानऩुाधतक प्रधतधनधधत्वराई ध्मान ठदन ुऩनेछ । 

(४) कामयऩाधरकारे तोकेको कामयऩाधरकाको कुनै सदस्म सधभधतभा उऩजस्थत बई 
छरपरभा सहबागी हनु सक्नेछ । 

तय, त्मस्तो सदस्मराई भतदानको अधधकाय हनुे छैन ।  
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(५) कामयऩाधरकारे गाउॉऩाधरकाको प्रशासन शाखा प्रभखु वा अन्म उऩमकु्त अधधकृत 
कभयचायीराई सधभधतको सजचवको काभ गनय तोक्न सक्नेछ । 

४. सधभधतको कामयऺ ते्र् ववकास तथा सशुासन तथा स्थानीम सेवा सधभधतको कामयऺ ेत्र 
देहामफभोजजभ हनुेछ्  

(क)  स्थानीम तहको सेवा प्रवाह, बौधतक ऩूवायधाय ववकास धनभायण तथा सशुासन 
सम्फन्धी ववषम, य  

  (ख)  ववकास धनभायण कामयभा यहेका सभस्मा सभाधानको ववषम । 

५.  सधभधतको कामायवधध : सधभधतको कामायवधध सबाको अवधधबय यहनेछ ।  

तय अध्मऺरे सधभतका सदस्मको अनबुव चाहना य धनजरे सधभधतभा ऩरु् माउन सक्न े
मोगदान सभेतका आधायभा आवश्मकता अनसुाय सदस्म हेयपेय गनय सक्नेछ ।  

६.  सॊमोजक य सदस्मको ऩद रयक्त हनु ेअवस्था : सधभधतको सॊमोजक य सदस्मको ऩद देहामको 
कुनै अवस्थाभा रयक्त हनुेछ :  

(क)  धनज सबाको सदस्म नयहेभा,  

(ख)  धनजरे आफ्नो ऩदफाट याजजनाभा ठदएभा,  

(ग)  धनजको भतृ्म ुबएभा, 

(घ) धनजरे आफ्नो ऩदको जजम्भेवायी इभान्दारयतासाथ धनवायह गयेको छैन बनी 
सधभधतका सम्ऩूणय सदस्म सङ्खख्माको दईु–धतहाई फहभुतरे प्रस्ताव ऩारयत 
गयेभा, 

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

ऩरयच्छेद तीन  

सधभधतको काभ, कतयव्म य अधधकाय 

७. सधभधतको काभ, कतयव्म य अधधकाय: (१) सशुासन तथा स्थानीम सेवा सधभधतको काभ, कतयव्म 
य अधधकाय देहाम फभोजजभ हनुेछ् 
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(क) गाउॉऩाधरकाका शाखा य अन्तगयतका धनकामको सेवा प्रवाह, कानूनको 
ऩरयऩारना, कामयववधधको प्रमोग आठद विमाकराऩको सभग्र भूल्माङ्कन गयी 
गाउॉऩाधरकाभा सशुासन कामभ गनय, सेवाभा प्रबावकारयता फढाउन य सभावेशी 
ववकासका राधग कामयऩाधरकाराई आवश्मक सल्राह, सझुाव एवभ ् धनदेशन 
ठदने,  

(ख) सङ्घीम तथा प्रदेश सयकायका सशुासन तथा ववकाससॉग सम्फजन्धत कानून, 

नीधत, धनदेशन, भाऩदण्ड य शतयहरुको ऩारना य प्रधतपरको वविषेण गयी 
कामयऩाधरकाराई आवश्मक धनदेशन ठदन,े  

(ग) गाउॉऩाधरका य मस अन्तगयतका धनकामको बौधतक ऩूवायधाय, मातामात, तथा 
सशुासन सम्फन्धी नीधत तथा कामयिभ, स्रोत ऩरयचारन, व्मवस्थाऩन य अरु 
मस्तै विमाकराऩको भूल्माङ्कन गयी सम्फजन्धत धनकामराई आवश्मक धनदेशन 
ठदने य सभजुचत वटप्ऩणी, धसपारयस य धनदेशन सवहतको वावषयक प्रधतवेदन 
सबाभा ऩेश गने, 

(घ) नागरयक वडाऩत्रको कामायन्वमन अवस्थाको भूल्माङ्कन गयी कामायऩाधरकाराई 
सझुाव ठदने, 

(ङ) गाउॉऩाधरका तथा जनप्रधतधनधधरे स्थानीम सयकायको तपय फाट नागरयक सभऺ 
गयेका घोषणा, प्रधतफद्धता य आश्वासनहरुको कामायन्वमन जस्थधतको भूल्माङ्कन 
गयी गाउॉऩाधरकाराई आवश्मक धनदेशन ठदने य सबाभा प्रधतवेदन ऩेश गने, 

(च) गाउॉऩाधरकाद्वाया बए गयेका काभ कायवाहीवाये अनगुभन तथा भूल्माङ्कन गयी 
कामयऩाधरका तथा अन्तगयतका धनकामराई आवश्मक धनदेशन ठदने य सबाभा 
प्रधतवेदन ऩेश गने, 

(छ) गाउॉऩाधरकाद्वाया सभम सभमभा गठन हनुे छानववन सधभधतद्वाया प्रस्ततु 
सशुासन य ववकाससॉग सम्फजन्धत प्रधतवेदन कामायन्वमनको अनगुभन गयी 
सम्फजन्धत धनकामराई आवश्मक धनदेशन ठदन,े 

(ज) गाउॉऩाधरकाफाट बए, गयेका कामयभा साभाजजक जवापदेवहताको ववधध य 
प्रविमाको ऩारना य राबग्राहीफाट प्राप्त सझुाव कामायन्वमनको अवस्था वाये 
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अध्ममन गयी सम्फजन्धत धनकामराई आवश्मक धनदेशन य सबाभा प्रधतवेदन 
ऩेश गने,  

(झ) गाउॉऩाधरका य मस अन्तगयतका धनकामफाट बएका तथा हनुे सेवा य 
ववकासका कामयको मथाथय सूचना य जानकायी सभमभै, उऩमकु्त भाध्मभ तथा 
सॊमन्त्रभापय त सावयजधनकीकयण एवभ ् सम्प्रषेण बए नबएको भूल्माङ्कन गयी 
कामयऩाधरकाराई आवश्मक सल्राह, सझुाव एव धनदेशन ठदन,े 

(ञ) गाउॉऩाधरकाको बौधतक ऩूवायधाय, मातामात, ववकास धनभायणभा यहेका सभस्मा 
सभाधानको ववषम तथा सभग्र शासकीम विमाकराऩ, सेवा प्रवाह, सेवाको 
गणुस्तय, दीगोऩना, रागत य सेवा शलु्कका वायेभा अध्ममन, वविषेण य 
भूल्माङ्कन गयी गणुात्भक सधुाय गनय तथा सेवा प्रवाहराई सूचना प्रववधधभैत्री 
फनाउनका राधग वैकजल्ऩक आमाभ वाये कामयऩाधरकाराई याम सझुाव प्रदान 
गने,  

(ट) गाउॉऩाधरका य मस अन्तगयतका धनकामफाट सञ्चारन हनुे मोजना तथा 
कामयिभभा सशुासन, वातावयण, जरवाम ुऩरयवतयन अनकूुरन, ववऩद व्मवस्थाऩन, 

वारभैत्री, रैंधगक तथा साभाजजक सभावेशीकयण जस्ता अन्तयसम्फजन्धत 
ववषमहरुभा ध्मान ऩगेु–नऩगेुको रेखाजोखा गयी कामयऩाधरकाराई आवश्मक 
सल्राह, सझुाव एवभ ्धनदेशन ठदन,े 

(ठ) गाउॉऩाधरका ऺेत्रका टोर ववकास सॊस्था, उऩबोक्ता सधभधत, सहकायी सॊस्था, गैय 
सयकायी सॊस्था रगामतका सॊघसॊस्थाहरुको सशुासनको अवस्था भूल्माङ्कन गयी 
सधुायका राधग कामयऩाधरकाराई आवश्मक सल्राह, सझुाव एवभ ्धनदेशन ठदने, 

(ड) गाउॉऩाधरका तथा अन्तगयतका धनकामफाट धछटो, छरयतो य प्रबावकायी सेवा 
प्रवाह गनय य सेवा धरनका राधग अनकूर वातावयण बए नबएको भूल्माङ्कन 
गयी कामयऩाधरकाराई आवश्मक सल्राह, सझुाव एवभ ्धनदेशन ठदन,े  

(ढ) प्राकृधतक प्रकोऩ तथा भाहाभायीजन्म अवस्थाहरुभा सभेत सयुऺाका भाऩदण्ड 
अऩनाई सेवा प्रवाह गनय कामयऩाधरकाराई आवश्मक याम, सझुाव ठदने,  

(ण) साभाजजक रुऩभा हानीकायक तथा रैविकताभा आधारयत वहॊसाभा शनु्म 
सहनशीरताको नीधतराई सभेटी गाउॉऩाधरका य अन्तगयतका धनकामका 
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ऩदाधधकायी तथा कभयचायीहरुको आचाय सॊवहता तजुयभा य ऩारनको अवरोकन 
गयी गाउॉ सबाभा प्रधतवेदन ऩेश गने, 

(त) गाउॉऩाधरका य वडा कामायरमहरुरे प्रवाह गने सेवा, धसपारयस आठदभा प्राप्त 
गनुासो, उजयुी य सञ्चाय भाध्मभरे उठाएका सवारहरुको सम्फजन्धत ऩऺफाट 
बएको सम्फोधनको अवस्था वाये अध्ममन गयी सधुायका राधग 
कामयऩाधरकाराई आवश्मक सझुाव तथा धनदेशन ठदने, 

(थ) गाउॉऩाधरकाभा सञ्चाधरत मोजना तथा कामयिभफाट रजऺत वगयराई वास्तववक 
राब ऩगेु नऩगेुको वाये फैठक तथा सभीऺाभा मथेष्ट ध्मान ठदए नठदएको 
वविषेण गयी आवश्मक धनदेशन ठदन,े साथै ववऩन्न सभदुाम रजऺत सेवा, गरयवी 
न्मूनीकयण, आम आजयन, सन्तधुरत ववकास य वऩछधडएको ऺेत्रको ववकासको 
अध्ममन तथा भूल्माङ्कन गयी सधुायका राधग कामयऩाधरकाराई आवश्मक 
सझुाफ ठदने,  

(द) गाउॉऩाधरकाभा ववकास मोजना तथा कामयिभहरु सञ्चारन गदाय कुनै सभस्मा 
धसजयना बएभा सोको सभाधानका राधग कामयऩाधरकाराई याम सझुाव ठदने,  

(ध) बौधतक ऩूवायधायका मोजनाहरु सञ्चारन गदाय वातावयणीम ऩऺराई उजचत 
ध्मान ठदए नठदएको य कानून अनसुाय वातावयणीम अध्ममन, भूल्माङ्कन गये 
नगयेको य स्वीकृत वातावयणीम अध्ममन प्रधतवेदनको कामायन्वमन अवस्थाको 
अध्ममन गयी कामयऩाधरकाराई धनदेशन ठदन,े 

(न) गाउॉऩाधरका ऺेत्रभा सञ्चाधरत मातामात सेवाको गणुस्तय, ऩहुॉच य सहज 
उऩरब्धता जस्ता ववषमभा अध्ममन गयी सरुब य सहज मातामात सञ्चारन 
तथा ववस्तायका राधग कामयऩाधरकाराई आवश्मक धनदेशन ठदन,े 

(ऩ) गाउॉऩाधरका य वडा कामायरमफीच काभको वाॉडपाॉड, अधधकाय प्रत्मामोजन 
तथा प्रत्मामोजजत अधधकायको प्रमोग य वडा कामायरम व्मवस्थाऩनको अवस्था 
अध्ममन गयी कामयऩाधरकाराई आवश्मक धनदेशन ठदने 

(प) गाउॉऩाधरकाको शाखा, भहाशाखा तथा एकाई य कामययत कभयचायीको 
कामयववफयण य कामयसम्ऩादन भूल्माङ्कन प्रणारीको अध्ममन गयी सधुायका राधग 
कामयऩाधरकाराई आवश्मक सझुाव तथा धनदेशन ठदने 
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(फ) गाउॉऩाधरकाभा ठदगो ववकासका रक्ष्महरु कामायन्वमन अवस्थाको भूल्माङ्कन 
गयी कामयऩाधरकाराई आवश्मक सझुाफ य धनदेशन ठदने,  

(ब)  सशुासन तथा ववकाससॉग सम्फजन्धत सबारे तोकेका अन्म काभ गने, गयाउने 
। 

(२) सधभधतरे आपुरे सम्ऩादन गयेका काभको वावषयक प्रधतवेदन तमाय गयी आम 
व्ममको वावषयक अनभुान ऩेश हनु ुअगावै गाउॉ सबाभा ऩेश गनुयऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ वावषयक प्रधतवेदन तमाय गदाय सधभधतरे ठदएका धनदेशन, 

याम, ऩयाभशय य सझुाव कामायन्वमन जस्थधत य प्रधतपर सभेतको सभीऺा सभावेश गनुय ऩनेछ । 

(४) सधभधतरे धछभेकी गाउॉऩाधरका वा नगयऩाधरकासॉग आपुरे गयेका काभ 
कायफाही, कामय अनबुव य अनकुयणीम कामयको जानकायी आदानप्रदान गनय सक्नेछ ।  

(५) सधभधतरे आफ्नो कामयऺ ेत्र अन्तगयतको जजम्भेवायी स–ुव्मवजस्थत ढिरे फहन गने 
सन्दबयभा अध्मऺको स्वीकृधत धरई आवश्मक कामयववधध, कामयमोजना य कामयताधरका फनाई 
रागू गनय सक्नेछ ।  

(६) सधभधतको कामय सम्ऩादनको धसरधसराभा सधभधतका सदस्महरुरे अध्मऺको ऩूवय 
स्वीकृती धरई आवश्मक स्थानको अनगुभन भ्रभण गनय सक्नेछन ्। 

८. वववयण धरन सक्ने्  (१) सधभधतरे कामयऩाधरका वा सो अन्तगयतका धनकामफाट सम्ऩादन 
बएका काभको प्रगधत वववयण भाग गयी धरन सक्नेछ ।  

(२) मस दपा फभोजजभ वववयण भाग गदाय सम्फजन्धत सधभधतका सॊमोजकको 
धनदेशनभा सजचवरे वववयणको वकधसभ, ढाॉचा य वववयण ऩेश गनुयऩने सभमधसभा सभेत 
तोकीठदन ुऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ भाग गरयएको वववयण उऩरब्ध गयाउन ु सम्फजन्धत 
धनकामको दावमत्व हनुेछ ।  

(४) उऩदपा (२) फभोजजभ भाग गरयएको वववयणको अध्ममन सभेतफाट कुनै 
धनदेशन ठदन आवश्मक देखेभा  त्मस्तो धनदेशन कामायन्वमन गनुय ऩने भनाधसफ सभमावधध 
सभेत उल्रेख गयी सधभधतरे सम्फजन्धत धनकामराई आवश्मक धनदेशन ठदन सक्नेछ ।  



 

9 

(५) कामयऩाधरका वा सो अन्तयगतका धनकारमरे उऩदपा (२) फभोजजभ तोवकएको 
अवधधधबत्र वववयण उऩरब्ध गयाउने प्रमास नगयेभा सधभधतरे सो सम्फन्धभा सबाभा छरपर 
गने प्रस्ताव गनय सक्नेछ ।  

ऩरयच्छेद चाय  

सधभधतका ऩदाधधकायीहरुको बधूभका 

९. सॊमोजकको काभ,  कतयव्म य अधधकाय् सधभधतको सॊमोजकको काभ, कतयव्म य अधधकाय देहाम 
फभोजजभ हनुेछ्–  

(क)  सधभधतको फैठकको अध्मऺता गने, 

(ख)  सधभधतको फैठकको धभधत य सभम तोक्ने,  

(ग)  फैठकको सम्बाववत कामयसूची तम गने, 

(घ)  सधभधतको कामयऺ ेत्रसॉग सम्फजन्धत अन्तय धनकामगत सभन्वम गने, 

(ङ)  सदस्महरुको जजम्भेवायी फाॉडपाॉट गने, 

(च)  सधभधतको धनणयम प्रभाजणत गने,  

(छ)  सधभधतरे तोकेका अन्म कामय गने ।   

१०. सदस्मको काभ, कतयव्म य अधधकाय् सधभधतका सदस्मको काभ, कतयव्म य अधधकाय देहाम 
फभोजजभ हनुेछ्– 

(क)  सधभधतको फैठकभा उऩजस्थत बै आफ्नो सझुाव य धायणा याख्न,े   

(ख)  आपुराई तोवकएको कामयजजम्भेवायी धनवायह गने, 

(ग)  सधभधतरे तोकेका अन्म कामय गने । 

११. सजचवको काभ, कतयव्म य अधधकाय् सधभतको सजचवको काभ, कतयव्म य अधधकाय देहाम 
फभोजजभ हनुेछ्– 

(क)   सधभधतको सजचव बई काभ गने,   

(ख) सॊमोजकसॉग सभन्वम गयी फैठकको कामयसूची तमाय गने, प्रस्ताव तमाय गने य 
सदस्महरुराई ऩत्राचाय गने, 
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(ग)  सधभधतको कामयऺ ेत्रसॉग सम्फजन्धत ववषमभा आवश्मक सूचना तथा तथ्माङ्क  
सङ्करन, वविषेण गयी सधभधतको फैठकभा ऩेश गने, 

(घ)   सधभधतको धनणयम कामायन्वमन गने गयाउने, 
(ङ)   सधभधतरे तोकेका अन्म कामय गने । 

 

ऩरयच्छेद ऩाॉच  

फैठक व्मवस्थाऩन 

१२. सधभधतको फैठक : (१) सधभधतको फैठक प्रत्मेक चौभाधसकभा ऩने गयी एक वषय बरयभा 
कजम्तभा तीन ऩटक फस्नछे ।   

(२) सधभधतको फैठक फस्ने धभधत, सभम, स्थान य फैठकको कामयसूची सवहतको सूचना 
फैठक फस्ने ठदन बन्दा कजम्तभा तीन ठदन अगावै सॊमोजकको धनदेशनभा सजचवरे सवै 
सदस्मराई धरजखत वा ववद्यतुीम भाध्मभफाट ऩठाउन ुऩनेछ । 

(३) सधभधतको फैठकको अध्मऺता सॊमोजकरे वा धनजको अनऩुजस्थधतभा सधभधतका 
सदस्महरुरे आपूभध्मेफाट छानेको व्मजक्तरे गनेछ । सदस्महरुरे छानेको व्मजक्तरे 
सॊमोजकत्व गयेकोभा सो कुयाको जानकायी अध्मऺराई ठदन ुऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोजजभ सदस्महरुरे छानेको व्मजक्तरे सधभधतको फैठकको 
अध्मऺता गदाय धनजरे सधभधतको सॊमोजकराई बएको सफै अधधकाय प्रमोग गनय सक्नेछ ।  

(५) सधभधतको फैठक सबास्थर बन्दा फावहय फस्न ुऩने बएभा सॊमोजकरे अध्मऺको 
धरजखत अनभुधत प्राप्त गनुय ऩनेछ ।  

(६) सधभधतका कजम्तभा दईु जना सदस्मरे सधभधतको फैठक फोराउन धरजखत अनयुोध 
गयेभा सॊमोजकरे ऩन्र ठदनधबत्र फैठक फोराउन ुऩनेछ । 

(७) सधभधतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामयववधध सधभधत आपैरे  तोक्न सक्नछे ।  

१३. गणऩयुक सॊख्मा् (१) सधभधतभा तत्कार कामभ यहेका सदस्म सङ्खख्माको कजम्तभा एकाउन्न 
प्रधतशत सदस्म उऩजस्थत बएभा सधभधतको गणऩयुक सङ्ख्मा ऩगेुको भाधननेछ ।  
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(२) सधभधतको फैठकभा गणऩूयक सङ्ख्मा नऩगेुभा सो सङ्ख्मा नऩगेुसम्भ सधभधतको 
सॊमोजकरे फैंठकको कामय धनरम्फन गनय वा अको कुनै सभम वा ठदनसम्भको राधग फैठक 
स्थाधगत गनय सक्नेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ सधभधतको फैठकभा गणऩूयक सङ्ख्मा नऩगुी रगाताय दईु 
ऩटक फैठक स्थधगत गनुय ऩयेभा सॊमोजकरे त्मसको जानकायी अध्मऺराई ठदन ुऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोजजभको जानकायी प्राप्त बएऩधछ कामयव्मवस्था ऩयाभशय 
सधभधतको ऩयाभशय धरई अध्मऺरे सभाधानको उजचत प्रामास गनुय ऩनेछ ।  

१४. फैठक सञ्चारन ववधध: (१) सॊमोजकरे सधभधतको फैठकको अध्मऺता गनेछ । सधभधतको 
सॊमोजकको ध्मानाकषयणका राधग सदस्मरे हात उठाउन ु ऩनेछ । सॊमोजकरे फोल्न चाहन े
सदस्मको नाभ िभश् फोराएऩधछ वा इशाया गयेऩधछ वणायनिुभ अनसुाय एक ऩटकभा 
एकजनारे भात्र फोल्न ुऩनेछ । कुनै एक सदस्मरे फोधरयहेको सभमभा फीचभै अको सदस्मरे 
फोल्न, एकआऩसभा कुया गनय य कुनै ऩधन सञ्चायका साधन प्रमोग गयी कुया गनय ऩाइनेछैन ।  

(२) सदस्मरे सधभधतको फैठकभा फोल्दा सॊमोजकराई सम्फोधन गयेय भात्र फोल्नऩुनेछ 
। सधभधतको छरपरको िभभा कुनै सदस्मरे फोरेको ववषमराई अको सदस्मरे सो कुयाभा 
सहभती जनाउनेफाहेक सोही ववषम दोहोर् माउन ऩाउने छैन । सदस्मरे फैठकभा आफ्ना कुया 
य ववषमवस्त ुयाख्दा जशष्ट य भमायठदत बाषाभा याख्न ुऩदयछ य फोल्दा कसैराई आऺेऩ रगाउने, 
अजशष्ट, अिीर, अऩभानजनक वा भानभदयन हनु े वा कुनै आऩजत्तजनक शब्द फोल्न ु हुॉदैन । 
सदस्मरे फोल्न ऩाउने, छरपरभा बाग धरन ऩाउन ेअधधकाय य कतयव्मराई फैठकको काभभा 
फाधा ऩरु् माउने भनसामरे दरुूऩमोग गनय ऩाइनेछैन ।  

(३) फैठकका सहबाधगरे फैठक अवधधबय कुनै ऩधन सञ्चायका साधन तथा अन्म 
ववद्यतुीम उऩकयण फैठकको ववषमसॉग असम्फजन्धत कामयभा प्रमोग गनय ऩाइनेछैन ।  

(४) फैठकको छरपरको ववषमभा सधभधतको कुनै सदस्मको प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ 
स्वाथय गाॉसीएको वा सॊरग्नता यहने बएभा त्मस्तो ववषम उऩयको छरपरभा सम्फजन्धत 
सदस्म सहबागी हनु ुहुॉदैन ।  

(५) सधभधतका सदस्मसॉग बएका सधभधतको कामयऺ ेत्रसॉग सम्फजन्धत साभग्रीहरु 
सधभधतका सदस्महरु फीच आदानप्रदान गने व्मवस्था धभराउन ुऩनेछ ।  
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(६) सधभधतको फैठक नसवकएसम्भ कुनै ऩधन सदस्मरे फैठक कऺ छोड्न ुहुॉदैन य 
फैठक कऺफाट फावहय जान ुऩयेभा सॊमोजकको अनभुधत धरनऩुनेछ । सॊमोजकरे फैठकराई 
सम्फोधन गरययहेको फेराभा कुनै ऩधन सदस्मरे स्थान छोड्न ु हुॉदैन । सॊमोजकरे फोरेको 
कुया ध्मानऩूवयक सनुु्न ऩनेछ । फैठक सञ्चारनभा सधभधतका सफै सदस्महरुरे सॊमोजकराई 
सहमोग गनुयऩनेछ ।  

(७) सॊमोजकरे फैठकराई भमायठदत फनाउन सदस्महरुराई आव्हान गनेछ । कुनै 
सदस्मफाट सधभधतको फैठकभा अभमायठदत व्मवहाय बएभा सॊमोजकरे धनजराई फैठक कऺफाट 
फावहय जाने आदेश ठदन य ऐन फभोजजभको  अन्म कायफाहीका राधग सबा सभऺ रेजख 
ऩठाउन सक्नेछ ।  

(८) तोवकएको धभधत य सभमभा गणऩयुक सङ्ख्मा नऩगुी सधभधतको फैठक फस्न 
नसकेभा सो ठदनको फैठक स्थधगत गयी सॊमोजकरे अको ठदन य सभमभा फैठक फस्ने गयी 
तोक्न सक्नेछ । दोस्रो ऩटक ऩधन गणऩयुक सङ्ख्मा नऩगुी फैठक फस्न नसके सॊमोजकरे 
तेस्रो ऩटकका राधग फैठक फोराउने छ । मस्तो फैठकभा सधभधतका सॊमोजक सवहत 
कजम्तभा एक सदस्म उऩजस्थत बएभा गणऩयुक सङ्ख्मा ऩगेुको भाधननेछ ।  

(९) सधभधतको सदस्म कायणफस फैठकभा उऩजस्थत हनु नसक्ने बएभा सधभधतको 
सॊमोजक वा सजचवराई ऩूवयजानकायी गयाउन ुऩनेछ ।  

(१०) फैठक सञ्चारन सम्फन्धी सबारे तोकेका अन्म कुयाहरुको ऩारना गनुय 
सधभधतका सॊमोजक तथा सदस्महरुको कतयव्म हनुेछ ।  

१५. सधभधतको धनणयम् (१) सधभधतको फैठकका धनणयमहरु सकेसम्भ सवयसम्भधतफाट गयाउन ुऩनेछ 
। सवयसम्भधतफाट धनणयम हनु नसकेभा फहभुतको आधायभा धनणयम गदाय भत फयाफय बएभा 
सॊमोजकरे धनणायमक भत ठदन सक्नेछ ।  

  (२) सधभधतको फैठकको धनणयम सॊमोजकफाट प्रभाजणत हनुेछ ।  

(३) फैठकको प्रभाजणत धनणयमको अधबरेख सजचवरे सयुजऺत य व्मवजस्थत गयी 
याख्नऩुनेछ ।  

(४) फैठकको धनणयमअनसुाय गाउॉऩाधरका वा सो अन्तयगतका धनकामराई याम, सझुाव 
य धनदेशन ठदॉदा सॊमोजकरे दस्तखत गयी ऩठाउन ुऩनेछ ।  
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१६. आचयण : फैठकभा उऩजस्थत सदस्मरे देहामका आचयणको ऩारना गनुय ऩनेछ् 

(क) ववशेष कायण ऩयेकाभा फाहेक सधभधतको फैठक नसवकएसम्भ कुनै ऩधन 
सदस्मरे फैठक कऺ छोड्न ु हुॉदैन । फैठक कऺफाट फावहय जान ु ऩयेभा 
सॊमोजकको अनभुधत धरनऩुनेछ । फैठक सञ्चारनभा सधभधतका सफै सदस्मरे 
सॊमोजकराई सहमोग गनुयऩनेछ । 

(ख) सॊमोजकरे फैठकराई भमायठदत फनाउन सदस्महरुराई आवश्मक धनदेशन ठदन 
सक्नेछ । मस्तो धनदेशन ऩारना गनुय सदस्महरुको कतयव्म हनुेछ ।  

(ग) फैठक सञ्चारन सम्फन्धी सबारे तोकेका अन्म कुयाको ऩारना गनुय सधभधतका 
सॊमोजक तथा सदस्मको कतयव्म हनुेछ । 

(घ) गाउॉसबा य नगयसबाको कामयसञ्चारन सम्फन्धभा व्मवस्था गनय फनेको प्रदेश 
ऐन वा गाउॉ सबारे गाउॉ सबाका सधभधतहरुको फैठक सञ्चारन गदाय ऩारना 
गनुयऩने छुटै्ट आचाय सॊवहता तजुयभा गयी स्वीकृत गयेको अवस्थाभा त्मस्तो 
आचाय सॊवहताको ऩारना गनुय सॊमोजक य सदस्मको कतयब्म हनुेछ । 

१७. अधधकायी वा ववशषेऻको वैठकभा उऩजस्थधत् (१) सधभधतभा कुनै ववषमभाथी छरपर हुॉदा सो 
ववषमको प्रकृधत हेयी कामयऩाधरकाको सदस्मरे सो ववषमभा स्ऩष्ट जानकायी ठदन गाउॉऩाधरका 
वा सो अन्तयगतको अधधकायी वा ववशेषऻराई सॊमोजकको अनभुधत धरई सधभधतभा धरएय जान 
सक्नेछ ।  

(२) सधभधतरे आफ्नो फैठकभा गाउॉऩाधरकाका ऩदाधधकायी, कभयचायी य ववषमववऻराई 
आभन्त्रण गयी याम, ऩयाभशय धरन सक्नेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोजजभ आभजन्त्रत अधधकायी वा ववशेषऻराई वैठकभा आफ्नो 
धायणा याख्न सॊमोजकरे मथोजचत सभम उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।  

(४) सधभधतको फैठकभा उऩजस्थत आभजन्त्रत अधधकायी वा ववषशेऻरे आफ्नो धायणा 
तथ्मऩूणय एवभ ्जशष्टताऩूवयक याख्नऩुनेछ ।  

(५) सबाका कुनै सदस्मरे सधभधतको फैठकभा सहबागी बई छरपरभा बाग धरन 
चाहेभा  फैठक फस्ने ठदनबन्दा कम्तीभा एक ठदन अगावै सॊमोजकराई जानकायी ठदइ 
उऩजस्थत हनु सक्नेछ । 
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तय त्मस्तो आभजन्त्रत सदस्मराई  भतदानको अधधकाय हनु ेछैन । 

१८. सधभधतको प्रधतवेदन्  (१) सधभधतको प्रधतवेदन सॊमोजकरे वा धनजको अनजुस्थधतभा अध्मऺरे 
तोकेको सो सधभधतको अन्म कुनै सदस्मरे सबाको फैठकभा ऩेश गनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ प्रधतवेदन ऩेश गनय सॊमोजक वा सदस्मरे चाहेभा 
प्रधतवेदनको सम्फन्धभा सॊजऺप्त वक्तव्म ठदन सक्नेछ ।  

(३) सबाको फैठकभा ऩेश बएका प्रधतवेदनको कामायन्वमन कामयऩाधरकारे गनुय ऩनेछ 
। 

 (४) सधभधतरे आफ्नो वावषयक प्रधतवेदन कामायन्वमन बए नबएको अनगुभन एवभ ्
भूल्माङ्कन गयी सोको प्रधतवेदन सबाको फैठकभा ऩेश गनय सक्नेछ ।  

(५) उऩदपा (४) फभोजजभको अनगुभन एवभ ्भूल्माङ्कन प्रधतवेदन य सबाको फैठकरे 
समु्ऩेको ववषमका सम्फन्धभा सधभधतरे फैठकभा ऩेश गयेको प्रधतवेदनभाथी छरपर गरयमोस ्
बनी सम्फजन्धत सधभधतको सॊमोजकरे त्मस्तो प्रधतवेदन ऩेश बएको दईु ठदनधबत्र प्रस्तावको 
सूचना अध्मऺराई ठदन सक्नेछ ।  

(६) उऩदपा (५) फभोजजभको सूचना प्राप्त बएभा दईु ठदनऩधछको कुनै फैठकभा 
छरपर गरयमोस ्बनी प्रस्ताव ऩेश गनय अध्मऺरे सम्फजन्धत सधभधतका सॊमोजकराई अनभुधत 
ठदनेछ ।  

(७) प्रस्ताव ऩेश गदाय सम्फजन्धत सधभधतको सॊमोजकरे सॊजऺप्त वक्तव्म ठदन सक्नेछ 
। त्मसऩधछ अध्मऺरे छरपरको राधग सभामावधध धनधाययण गनय सक्नेछ ।  

(८) छरपरभा उठेका प्रश्नहरुको जवाप कामयऩाधरकारे तोकेको कामयऩाधरकाको 
सदस्मरे ठदएऩधछ छरपर सभाप्त बएको भाधननेछ ।  

१९. उऩसधभधत गठन : (१) सधभधतरे आफ्नो कामय सवु्मवजस्थत, धछटोछरयतो य प्रबावकायी रुऩभा 
सम्ऩन्न गनय, कुनै ववषमभा ऩयाभशय धरन तथा आफ्नो ऺेत्राधधकाय धबत्रको ववषमभा छानववन 
गनय कामयऺ ेत्र य सभमावधध तोकी आवश्मकता अनसुाय उऩसधभधत गठन गनय सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोजजभको उऩसधभधतरे धनधायरयत सभमभा सधभधत सभऺ प्रधतवेदन 
ऩेश गनुयऩनेछ ।  
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(३) उऩदपा (१) फभोजजभ उऩसधभधत गठनका राधग सदस्महरुको नाभ सवहतको 
प्रस्ताव सॊमोजकरे फैठक सभऺ याख्नछे । 

(४) उऩसधभधत गठन गदाय सम्बव बएसम्भ सभावेशी प्रकृधतको य दरीम सॊयचना 
अनसुायको हनुऩुनेछ ।  

(५) उऩसधभधतको सॊमोजकराई उऩसधभधतको कामय सञ्चारन गदाय सधभधतको 
सॊमोजकराई बए सयहको अधधकाय हनुेछ ।   

(६) उऩसधभधतरे तोकेको सभमाफधध धबत्र आपूराई प्राप्त जजम्भेवायी फभोजजभको कामय 
सम्ऩन्न गयी सधभधत सभऺ आफ्नो प्रधतवेदन ऩेश गनेछ ।  

तय ववशेष कायणफश तोवकएको सभमाफधध धबत्र कामय सम्ऩन्न गनय नसकेभा कायण 
सवहत सधभधत सभऺ थऩ सभम भाग गनय सक्नेछ ।  

(७) मस कामयववधधभा अन्मत्र जनुसकै कुया रेजखएको बएता ऩधन उऩसधभधतभा सहभधत 
बई आएका ववषमभा उक्त सधभधतका सदस्मरे सोही ववषमभा ऩनु्सधभधतको छरपरभा 
सहबागी हनु फाधा ऩने छैन । 

ऩरयच्छेद छ  

ववववध 

२०. सधभधतको सजचवारम् गाउॉऩाधरकाको प्रशासन शाखा वा कामयऩाधरकारे तोवकठदएको स्थानभा 
सधभधतको सजचवारम यहनछे ।  

२१. फजेट व्मवस्था् सधभधतराई फैठक सञ्चारन, अध्ममन, भूल्माङ्कन, अनगुभन य छानववन गनय 
आवश्मक ऩने फजेट गाउॉसबारे ववधनमोजन गनुयऩनेछ य ववधनमोजन फभोजजभको यकभ 
कामयऩाधरकारे सधभधतराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।  

२२. सूचना तथा कागजात उऩरब्ध गयाउनऩुने : सधभधतरे भागेका प्रभाण, कागजात उऩरब्ध 
गयाउन ुगाउॉ कामयऩाधरका एवभ ्सोको भातहत धनकामभा कामययत कभयचायीको कतयव्म हनुेछ 
।  
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२३. कामयऺ ते्रसॉग सम्फजन्धत स्थरगत भ्रभण सम्फन्धी व्मवस्था: सधभधतको धनणयम अनसुाय सॊमोजक, 

सदस्मरे सधभधतको कामयऺ ेत्रसॉग सम्फजन्धत ववषमभा गाउॉऩाधरकाधबत्र वा फावहय अध्मऺको 
स्वीकृधत धरई भ्रभण गनय सक्नेछ ।  

२४. कामयताधरकाको धनभायण तथा कामयववधधको ऩारना : (१) सधभधतरे आफ्नो कामय सभमभै सम्ऩन्न 
गनय कामयताधरका धनभायण गनय सक्नेछ य सो कामयताधरका ऩारना गनुय सफै सदस्मको कतयव्म 
हनुेछ ।  

(२) कामयववधधभा उजल्रजखत व्मवस्थाको ऩारना गयाउने सम्फन्धभा सॊमोजकको धनणयम 
अजन्तभ हनुेछ ।  

२५. सधभधतको अधबरेख : (१) सधभधतरे आपूरे सम्ऩादन गयेका काभको अधबरेख दरुुस्त याख्न ु
ऩनेछ ।   

(२)  सधभधतरे आपनो कामयऺ ेत्र धबत्रको कुनै काभ, कायवाहीको प्रकृधत य ववषमको 
गाजम्बमयताराई दृवष्टगत गयी गोप्म याख्न ुऩने अधबरेखहरु सावयजधनक गनुय हुॉदैन ।  

(३) सधभधतभा बएको छरपर, धनणयम य काभकायवाहीसॉग सम्फजन्धत अधबरेख सधभधत 
सजचव भापय त ्सजचवारमरे व्मवजस्थत गयी याख्नछे । त्मस्तो धनणयमको अधबरेख सॊमोजकको 
अनभुधत ववना सजचवारम फावहय रैजान सवकने छैन । 

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

(२) गाउॉ सबारे सधभधतको मस कामयववधधभा आवश्मक सॊशोधन गनय सक्नेछ । 

 


