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घरपझोङ गाउँपालिकाद्वारा प्रकालित 

घरपझोङ राजपत्र 

            खण्ड :  २ ) जोमसोम, फागुन २६ गते, २०७८ साि (संख्या :  १४ ) 

 

भाग २ 

घरपझोङ गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिकाको कायायियको सूचना 

 

नेपािको संलिधानको धारा २२६ र स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोलजम 

घरपझोङ गाउँसभािे यो काययलिलध बनाएको छ, 
 

घयऩझोङ गाउॉऩामरकाको सशुासन समभमत (गठन तथा सञ्चारन) कामयविमध, २०७८ 

घयऩझोङ गाउॉऩामरकारे प्रदान गने विकास मनभायण य सेिाप्रफाहराई सभािेशी, सहबामगताभूरक, 

गणुस्तयीम एिभ ् ऩरयणाभभखुी फनाई सशुासन कामभ गने सन्दबयभा सशुासन समभमतको गठन तथा 
सञ्चारनद्वाया सबाको बमूभकाराई व्मिस्स्थत य प्रबािकायी फनाउन रामग आिश्मक कानूनी व्मिस्था 
गनय फाञ्छनीम बएकोरे, गण्डकी प्रदेशको स्थानीम तहको सबा सञ्चारन (कामयविमध) ऐन, २०७५ को 
दपा ३५ फभोस्जभ घयऩझोङ गाउॉ सबारे मो कामयविमध फनाई रागू गयेको छ । 

 

ऩरयच्छेद एक  

प्रायस्भबक 

१. सॊस्ऺप्त नाभ य प्रायभब् (१) मस कामयविमधको नाभ घयऩझोङ गाउॉऩामरका “सशुासन समभमत 
(गठन तथा सञ्चारन) कामयविमध ऐन, २०७८” यहेको छ ।  

(२) मो कामयविमध गाउॉ सबारे स्िीकृत गयी गाउॉऩामरकाको स्थानीम याजऩत्रभा 
प्रकाशन बएको मभमतदेस्ख रागू हनुेछ । 
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२. ऩरयबाषा् विषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयविमधभा, 

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

(ख) “ऐन” बन्नारे गण्डकी प्रदेशको स्थानीम तहको सबा सञ्चारन (कामयविमध) ऐन, 

२०७५ सभझन ुऩछय ।  

(ग) “उऩसमभमत” बन्नारे दपा १९ फभोस्जभ गठठत उऩसमभमत सभझन ुऩछय । 

(घ) “कामयविमध” बन्नारे गाउॉऩामरकाको सशुासन समभमत (गठन तथा सञ्चारन) 
कामयविमध २०७८ सभझन ुऩछय । 

(ङ) “गाउॉऩामरका” बन्नारे घयऩझोङ गाउॉऩामरका सभझन ुऩछय ।  

(च)  “प्रदेश” बन्नारे गण्डकी प्रदेश सभझन ुऩछय । 

(छ) “फैठक” बन्नारे समभमतको िैठक सभझन ुऩछय य सो शब्दरे समभमतरे गठन 
गयेको उऩसमभमतको फैठकराई सभेत जनाउॉछ । 

(छ) “सस्चि” बन्नारे दपा ३ को उऩदपा (५) फभोस्जभ विकास तथा सशुासन 
समभमतको सस्चि बई काभ गनय गाउॉऩामरकारे तोकेको कभयचायी सभझन ुऩछय 
। 

(ज) “सदस्म” बन्नारे सशुासन समभमतको सदस्म सभझन ु ऩछय य सो शब्दरे 
समभमतरे गठन गयेको उऩसमभमतको सदस्मराई सभेत जनाउॉछ ।  

(झ) “सबा”  बन्नारे गाउॉऩामरकाको गाउॉ सबा सभझन ुऩछय । 

(ञ) “समभमत” बन्नारे दपा ३ फभोस्जभ गठठत सशुासन समभमतसभझन ुऩछय । 

(ट) “सॊमोजक” बन्नारे समभमतको सॊमोजक सभझन ु ऩछय य सो शब्दरे समभमतरे 
गठन गयेको उऩसमभमतको सॊमोजक सभेतराई जनाउॉछ । 
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ऩरयच्छेद दईु  

समभमतको  गठन प्रकृमा, कामयऺ ते्र य ऩद रयक्त हनु ेअिस्था 

३. समभमतको गठन: (१) गाउॉऩामरकाराई सबाप्रमत उत्तयदामी य जिापदेही फनाउन, 

गाउॉऩामरकाफाट बए गयेका काभ कायफाहीको अनगुभन य भूल्माङ्कन गयी आिश्मक मनदेशन 
िा याम सल्राह सभेत ठदनका रामग ऐनको दपा ४७ फभोस्जभ सबारे फढीभा तीन जना 
सदस्म यहने गयी सशुासन समभमत गठन गनेछ ।  

(२) समभमतको सॊमोजक अध्मऺरे तोके फभोस्जभ हनुेछ ।   

(३) समभमतभा सॊमोजक तथा सदस्महरूको भनोनमन गदाय सबाभा प्रमतमनमधत्ि गने  
याजनीमतक दरको सदस्म सॊख्मा, भवहरा, आठदिासी-जनजामत, भधेशी, थारु, दमरत, भसु्िभ, खस–
आमय तथा अन्म सभदुामको सभानऩुामतक प्रमतमनमधत्िराई ध्मान ठदन ुऩनेछ । 

(४) कामयऩामरकारे तोकेको कामयऩामरकाको कुनै सदस्म समभमतभा उऩस्स्थत बई 
छरपरभा सहबागी हनु सक्नेछ । 

तय, त्मस्तो सदस्मराई भतदानको अमधकाय हनुे छैन ।  

(५) कामयऩामरकारे गाउॉऩामरकाको प्रशासन शाखा प्रभखु िा अन्म उऩमकु्त अमधकृत 
कभयचायीराई समभमतको सस्चिको काभ गनय तोक्न सक्नेछ । 

४. समभमतको कामयऺ ते्र् सशुासन समभमतको कामयऺ ेत्र देहामफभोस्जभ हनुेछ्  

(क)  स्थानीम तहको बौमतक ऩूिायधाय विकास मनभायण तथा सशुासन सभफन्धी विषम, 
य  

  (ख)  विकास मनभायण कामयभा यहेका सभस्मा सभाधानको विषम । 

५.  समभमतको कामायिमध : समभमतको कामायिमध सबाको अिमधबय यहनेछ ।  

तय अध्मऺरे समभतका सदस्मको अनबुि, चाहना य मनजरे समभमतभा ऩरु् माउन सक्ने 
मोगदान सभेतका आधायभा आिश्मकता अनसुाय सदस्म हेयपेय गनय सक्नेछ ।  

६.  सॊमोजक य सदस्मको ऩद रयक्त हनु ेअिस्था : समभमतको सॊमोजक य सदस्मको ऩद देहामको 
कुनै अिस्थाभा रयक्त हनुेछ :  

(क)  मनज सबाको सदस्म नयहेभा,  
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(ख)  मनजरे आफ्नो ऩदफाट यास्जनाभा ठदएभा,  

(ग)  मनजको भतृ्म ुबएभा, 

(घ) मनजरे आफ्नो ऩदको स्जभभेिायी इभान्दारयतासाथ मनिायह गयेको छैन बनी 
समभमतका सभऩूणय सदस्म सङ्खख्माको दईु–मतहाई फहभुतरे प्रस्ताि ऩारयत 
गयेभा, 

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

 

ऩरयच्छेद तीन  

समभमतको काभ, कतयव्म य अमधकाय 

७. समभमतको काभ, कतयव्म य अमधकाय: (१) सशुासन समभमतको काभ, कतयव्म य अमधकाय देहाम 
फभोस्जभ हनुेछ् 

(क) गाउॉऩामरकाका शाखा य अन्तगयतका मनकामको सेिा प्रिाह, कानूनको 
ऩरयऩारना, कामयविमधको प्रमोग आठद विमाकराऩको सभग्र भूल्माङ्कन गयी 
गाउॉऩामरकाभा सशुासन कामभ गनय, सेिाभा प्रबािकारयता फढाउन य सभािेशी 
विकासका रामग कामयऩामरकाराई आिश्मक सल्राह, सझुाि एिभ ् मनदेशन 
ठदने,  

(ख) सङ्घीम तथा प्रदेश सयकायका सशुासन तथा विकाससॉग सभफस्न्धत कानून, 

नीमत, मनदेशन, भाऩदण्ड य शतयहरुको ऩारना य प्रमतपरको वििषेण गयी 
कामयऩामरकाराई आिश्मक मनदेशन ठदन,े  

(ग) गाउॉऩामरका य मस अन्तगयतका मनकामको बौमतक ऩूिायधाय, मातामात, तथा 
सशुासन सभफन्धी नीमत तथा कामयिभ, स्रोत ऩरयचारन, व्मिस्थाऩन य अरु 
मस्तै विमाकराऩको भूल्माङ्कन गयी सभफस्न्धत मनकामराई आिश्मक मनदेशन 
ठदने य सभसु्चत वटप्ऩणी, मसपारयस य मनदेशन सवहतको िावषयक प्रमतिेदन 
सबाभा ऩेश गने, 
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(घ) नागरयक िडाऩत्रको कामायन्िमन अिस्थाको भूल्माङ्कन गयी कामयऩामरकाराई 
सझुाि ठदने, 

(ङ) गाउॉऩामरका तथा जनप्रमतमनमधरे स्थानीम सयकायको तपय फाट नागरयक सभऺ 
गयेका घोषणा, प्रमतफद्धता य आश्वासनहरुको कामायन्िमन स्स्थमतको भूल्माङ्कन 
गयी गाउॉऩामरकाराई आिश्मक मनदेशन ठदने य सबाभा प्रमतिेदन ऩेश गने, 

(च) गाउॉऩामरकाद्वाया बए गयेका काभ कायिाहीिाये अनगुभन तथा भूल्माङ्कन गयी 
कामयऩामरका तथा अन्तगयतका मनकामराई आिश्मक मनदेशन ठदने य सबाभा 
प्रमतिेदन ऩेश गने, 

(छ) गाउॉऩामरकाद्वाया सभम सभमभा गठन हनुे छानविन समभमतद्वाया प्रस्ततु 
सशुासन य विकाससॉग सभफस्न्धत प्रमतिेदन कामायन्िमनको अनगुभन गयी 
सभफस्न्धत मनकामराई आिश्मक मनदेशन ठदन,े 

(ज) गाउॉऩामरकाफाट बए, गयेका कामयभा साभास्जक जिापदेवहताको विमध य 
प्रविमाको ऩारना य राबग्राहीफाट प्राप्त सझुाि कामायन्िमनको अिस्था िाये 
अध्ममन गयी सभफस्न्धत मनकामराई आिश्मक मनदेशन य सबाभा प्रमतिेदन 
ऩेश गने,  

(झ) गाउॉऩामरका य मस अन्तगयतका मनकामफाट बएका तथा हनुे सेिा य 
विकासका कामयको मथाथय सूचना य जानकायी सभमभै, उऩमकु्त भाध्मभ तथा 
सॊमन्त्रभापय त साियजमनकीकयण एिभ ् सभप्रषेण बए/नबएको भूल्माङ्कन गयी 
कामयऩामरकाराई आिश्मक सल्राह, सझुाि एिभ ्मनदेशन ठदन,े 

(ञ) गाउॉऩामरकाको बौमतक ऩूिायधाय, मातामात, विकास मनभायणभा 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 गनय तथा सेिा प्रिाहराई सूचना प्रविमधभैत्री 
फनाउनका रामग िैकस्ल्ऩक आमाभ िाये कामयऩामरकाराई याम सझुाि प्रदान 
गने,  

(ट) गाउॉऩामरका य मस अन्तगयतका मनकामफाट सञ्चारन हनुे मोजना तथा 
कामयिभभा सशुासन, िाताियण, जरिाम ुऩरयितयन अनकूुरन, विऩद व्मिस्थाऩन, 
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िारभैत्री, रैंमगक तथा साभास्जक सभािेशीकयण जस्ता अन्तयसभफस्न्धत 
विषमहरुभा ध्मान ऩगेु–नऩगेुको रेखाजोखा गयी कामयऩामरकाराई आिश्मक 
सल्राह, सझुाि एिभ ्मनदेशन ठदन,े 

(ठ) गाउॉऩामरका ऺेत्रका टोर विकास सॊस्था, उऩबोक्ता समभमत, सहकायी सॊस्था, गैय 
सयकायी सॊस्था रगामतका सॊघसॊस्थाहरुको सशुासनको अिस्था भूल्माङ्कन गयी 
सधुायका रामग कामयऩामरकाराई आिश्मक सल्राह, सझुाि एिभ ्मनदेशन ठदने, 

(ड) गाउॉऩामरका तथा अन्तगयतका मनकामफाट मछटो, छरयतो य प्रबािकायी सेिा 
प्रिाह गनय य सेिा मरनका रामग अनकूर िाताियण बए नबएको भूल्माङ्कन 
गयी कामयऩामरकाराई आिश्मक सल्राह, सझुाि एिभ ्मनदेशन ठदन,े  

(ढ) प्राकृमतक प्रकोऩ तथा भाहाभायीजन्म अिस्थाहरुभा सभेत सयुऺाका भाऩदण्ड 
अऩनाई सेिा प्रिाह गनय कामयऩामरकाराई आिश्मक याम, सझुाि ठदने,  

(ण) साभास्जक रुऩभा हानीकायक तथा रैविकताभा आधारयत वहॊसाभा शनु्म 
सहनशीरताको नीमतराई सभेटी गाउॉऩामरका य अन्तगयतका मनकामका 
ऩदामधकायी तथा कभयचायीहरुको आचाय सॊवहता तजुयभा य ऩारनाको अिरोकन 
गयी गाउॉ सबाभा प्रमतिेदन ऩेश गने, 

(त) गाउॉऩामरका य िडा कामायरमहरुरे प्रिाह गने सेिा, मसपारयस आठदभा प्राप्त 
गनुासो, उजयुी य सञ्चाय भाध्मभरे उठाएका सिारहरुको सभफस्न्धत ऩऺफाट 
बएको सभफोधनको अिस्था िाये अध्ममन गयी सधुायका रामग 
कामयऩामरकाराई आिश्मक सझुाि तथा मनदेशन ठदने, 

(थ) गाउॉऩामरकाभा सञ्चामरत मोजना तथा कामयिभफाट रस्ऺत िगयराई िास्तविक 
राब ऩगेु नऩगेुको िाये फैठक तथा सभीऺाभा मथेष्ट ध्मान ठदए नठदएको 
वििषेण गयी आिश्मक मनदेशन ठदन,े साथै विऩन्न सभदुाम रस्ऺत सेिा, गरयिी 
न्मूनीकयण, आम आजयन, सन्तमुरत विकास य वऩछमडएको ऺेत्रको विकासको 
अध्ममन तथा भूल्माङ्कन गयी सधुायका रामग कामयऩामरकाराई आिश्मक 
सझुाफ ठदने,  

(द) गाउॉऩामरकाभा विकास मोजना तथा कामयिभहरु सञ्चारन गदाय कुनै सभस्मा 
मसजयना बएभा सोको सभाधानका रामग कामयऩामरकाराई याम सझुाि ठदने,  
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(ध) बौमतक ऩूिायधायका मोजनाहरु सञ्चारन गदाय िाताियणीम ऩऺराई उस्चत 
ध्मान ठदए नठदएको य कानून अनसुाय िाताियणीम अध्ममन, भूल्माङ्कन गये 
नगयेको य स्िीकृत िाताियणीम अध्ममन प्रमतिेदनको कामायन्िमन अिस्थाको 
अध्ममन गयी कामयऩामरकाराई मनदेशन ठदन,े 

(न) गाउॉऩामरका ऺेत्रभा सञ्चामरत मातामात सेिाको गणुस्तय, ऩहुॉच य सहज 
उऩरब्धता जस्ता विषमभा अध्ममन गयी सरुब य सहज मातामात सञ्चारन 
तथा विस्तायका रामग कामयऩामरकाराई आिश्मक मनदेशन ठदन,े 

(ऩ) गाउॉऩामरका य िडा कामायरमफीच काभको िाॉडपाॉड, अमधकाय प्रत्मामोजन 
तथा प्रत्मामोस्जत अमधकायको प्रमोग य िडा कामायरम व्मिस्थाऩनको अिस्था 
अध्ममन गयी कामयऩामरकाराई आिश्मक मनदेशन ठदने 

(प) गाउॉऩामरकाको शाखा, भहाशाखा तथा एकाई य कामययत कभयचायीको 
कामयविफयण य कामयसभऩादन भूल्माङ्कन प्रणारीको अध्ममन गयी सधुायका रामग 
कामयऩामरकाराई आिश्मक सझुाि तथा मनदेशन ठदने 

(फ) गाउॉऩामरकाभा ठदगो विकासका रक्ष्महरु कामायन्िमन अिस्थाको भूल्माङ्कन 
गयी कामयऩामरकाराई आिश्मक सझुाफ य मनदेशन ठदने,  

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

(२) समभमतरे आपुरे सभऩादन गयेका काभको िावषयक प्रमतिेदन तमाय गयी आम 
व्ममको िावषयक अनभुान ऩेश हनु ुअगािै गाउॉ सबाभा ऩेश गनुयऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोस्जभ िावषयक प्रमतिेदन तमाय गदाय समभमतरे ठदएका मनदेशन, 

याम, ऩयाभशय य सझुाि कामायन्िमन स्स्थमत य प्रमतपर सभेतको सभीऺा सभािेश गनुय ऩनेछ । 

(४) समभमतरे मछभेकी गाउॉऩामरका िा नगयऩामरकासॉग आपुरे गयेका काभ 
कायफाही, कामय अनबुि य अनकुयणीम कामयको जानकायी आदानप्रदान गनय सक्नेछ ।  

(५) समभमतरे आफ्नो कामयऺ ेत्र अन्तगयतको स्जभभेिायी स–ुव्मिस्स्थत ढिरे फहन गने 
सन्दबयभा अध्मऺको स्िीकृमत मरई आिश्मक कामयविमध, कामयमोजना य कामयतामरका फनाई 
रागू गनय सक्नेछ ।  
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(६) समभमतको कामय सभऩादनको मसरमसराभा समभमतका सदस्महरुरे अध्मऺको ऩूिय 
स्िीकृती मरई आिश्मक स्थानको अनगुभन भ्रभण गनय सक्नेछन ्। 

८. विियण मरन सक्ने्  (१) समभमतरे कामयऩामरका िा सो अन्तगयतका मनकामफाट सभऩादन 
बएका काभको प्रगमत विियण भाग गयी मरन सक्नेछ ।  

(२) मस दपा फभोस्जभ विियण भाग गदाय सभफस्न्धत समभमतका सॊमोजकको 
मनदेशनभा सस्चिरे विियणको वकमसभ, ढाॉचा य विियण ऩेश गनुयऩने सभममसभा सभेत 
तोकीठदन ुऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोस्जभ भाग गरयएको विियण उऩरब्ध गयाउन ु सभफस्न्धत 
मनकामको दावमत्ि हनुेछ ।  

(४) उऩदपा (२) फभोस्जभ भाग गरयएको विियणको अध्ममन सभेतफाट कुनै 
मनदेशन ठदन आिश्मक देखेभा  त्मस्तो मनदेशन कामायन्िमन गनुय ऩने भनामसफ सभमािमध 
सभेत उल्रेख गयी समभमतरे सभफस्न्धत मनकामराई आिश्मक मनदेशन ठदन सक्नेछ ।  

(५) कामयऩामरका िा सो अन्तयगतका मनकामरे उऩदपा (२) फभोस्जभ तोवकएको 
अिमधमबत्र विियण उऩरब्ध गयाउने प्रमास नगयेभा समभमतरे सो सभफन्धभा सबाभा छरपर 
गने प्रस्ताि गनय सक्नेछ ।  

 

ऩरयच्छेद चाय  

समभमतका ऩदामधकायीहरुको बमूभका 

९. सॊमोजकको काभ, कतयव्म य अमधकाय् समभमतको सॊमोजकको काभ, कतयव्म य अमधकाय देहाम 
फभोस्जभ हनुेछ्–  

(क)  समभमतको फैठकको अध्मऺता गने, 

(ख)  समभमतको फैठकको मभमत य सभम तोक्ने,  

(ग)  फैठकको सभबावित कामयसूची तम गने, 

(घ)  समभमतको कामयऺ ेत्रसॉग सभफस्न्धत अन्तय मनकामगत सभन्िम गने, 
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(ङ)  सदस्महरुको स्जभभेिायी फाॉडपाॉट गने, 

(च)  समभमतको मनणयम प्रभास्णत गने,  

(छ)  समभमतरे तोकेका अन्म कामय गने ।   

१०. सदस्मको काभ, कतयव्म य अमधकाय् समभमतका सदस्मको काभ, कतयव्म य अमधकाय देहाम 
फभोस्जभ हनुेछ्– 

(क)  समभमतको फैठकभा उऩस्स्थत बै आफ्नो सझुाि य धायणा याख्न,े   

(ख)  आपूराई तोवकएको कामयस्जभभेिायी मनिायह गने, 

(ग)  समभमतरे तोकेका अन्म कामय गने । 

११. सस्चिको काभ, कतयव्म य अमधकाय् समभमतको सस्चिको काभ, कतयव्म य अमधकाय देहाम 
फभोस्जभ हनुेछ्– 

(क)   समभमतको सस्चि बई काभ गने,   

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

(ग)  समभमतको कामयऺ ेत्रसॉग सभफस्न्धत विषमभा आिश्मक सूचना तथा तथ्माङ्क  
सङ्करन, वििषेण गयी समभमतको फैठकभा ऩेश गने, 

(घ)   समभमतको मनणयम कामायन्िमन गने गयाउने, 

(ङ)   समभमतरे तोकेका अन्म कामय गने । 

 

ऩरयच्छेद ऩाॉच  

फैठक व्मिस्थाऩन 

१२. समभमतको फैठक : (१) समभमतको फैठक प्रत्मेक चौभामसकभा ऩने गयी एक िषय बरयभा 
कस्भतभा तीन ऩटक फस्नछे ।   
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(२) समभमतको फैठक फस्ने मभमत, सभम, स्थान य फैठकको कामयसूची सवहतको सूचना 
फैठक फस्ने ठदन बन्दा कस्भतभा तीन ठदन अगािै सॊमोजकको मनदेशनभा सस्चिरे सिै 
सदस्मराई मरस्खत िा विद्यतुीम भाध्मभफाट ऩठाउन ुऩनेछ । 

(३) समभमतको फैठकको अध्मऺता सॊमोजकरे िा मनजको अनऩुस्स्थमतभा समभमतका 
सदस्महरुरे आपूभध्मेफाट छानेको व्मस्क्तरे गनेछ । सदस्महरुरे छानेको व्मस्क्तरे 
सॊमोजकत्ि गयेकोभा सो कुयाको जानकायी अध्मऺराई ठदन ुऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोस्जभ सदस्महरुरे छानेको व्मस्क्तरे समभमतको फैठकको 
अध्मऺता गदाय मनजरे समभमतको सॊमोजकराई बएको सफै अमधकाय प्रमोग गनय सक्नेछ ।  

(५) समभमतको फैठक सबास्थर बन्दा फावहय फस्न ुऩने बएभा सॊमोजकरे अध्मऺको 
मरस्खत अनभुमत प्राप्त गनुय ऩनेछ ।  

(६) समभमतका कस्भतभा दईु जना सदस्मरे समभमतको फैठक फोराउन मरस्खत अनयुोध 
गयेभा सॊमोजकरे ऩन्र ठदनमबत्र फैठक फोराउन ुऩनेछ । 

(७) समभमतको फैठक सभफन्धी अन्म कामयविमध समभमत आपैरे  तोक्न सक्नछे ।  

१३. गणऩयुक सॊख्मा् (१) समभमतभा तत्कार कामभ यहेका सदस्म सङ्खख्माको कस्भतभा एकाउन्न 
प्रमतशत सदस्म उऩस्स्थत बएभा समभमतको गणऩयुक सङ्ख्मा ऩगेुको भामननेछ ।  

(२) समभमतको फैठकभा गणऩूयक सङ्ख्मा नऩगेुभा सो सङ्ख्मा नऩगेुसभभ समभमतको 
सॊमोजकरे फैंठकको कामय मनरभफन गनय िा अको कुनै सभम िा ठदनसभभको रामग फैठक 
स्थमगत गनय सक्नेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोस्जभ समभमतको फैठकभा गणऩूयक सङ्ख्मा नऩगुी रगाताय दईु 
ऩटक फैठक स्थमगत गनुय ऩयेभा सॊमोजकरे त्मसको जानकायी अध्मऺराई ठदन ुऩनेछ ।  

१४. फैठक सञ्चारन विमध: (१) सॊमोजकरे समभमतको फैठकको अध्मऺता गनेछ । समभमतको 
सॊमोजकको ध्मानाकषयणका रामग सदस्मरे हात उठाउन ु ऩनेछ । सॊमोजकरे फोल्न चाहन े
सदस्मको नाभ िभश् फोराएऩमछ िा इशाया गयेऩमछ िणायनिुभ अनसुाय एक ऩटकभा 
एकजनारे भात्र फोल्न ुऩनेछ । कुनै एक सदस्मरे फोमरयहेको सभमभा फीचभै अको सदस्मरे 
फोल्न, एकआऩसभा कुया गनय य कुनै ऩमन सञ्चायका साधन प्रमोग गयी कुया गनय ऩाइनेछैन ।  
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(२) सदस्मरे समभमतको फैठकभा फोल्दा सॊमोजकराई सभफोधन गयेय भात्र फोल्नऩुनेछ 
। समभमतको 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 स्शष्ट य भमायठदत बाषाभा याख्न ुऩदयछ य फोल्दा कसैराई आऺेऩ रगाउने, 
अस्शष्ट, अिीर, अऩभानजनक िा भानभदयन हनु े िा कुनै आऩस्त्तजनक शब्द फोल्न ु हुॉदैन । 
सदस्मरे फोल्न ऩाउने, छरपरभा बाग मरन ऩाउन ेअमधकाय य कतयव्मराई फैठकको काभभा 
फाधा ऩरु् माउने भनसामरे दरुूऩमोग गनय ऩाइनेछैन ।  

(३) फैठकका सहबामगरे फैठक अिमधबय कुनै ऩमन सञ्चायका साधन तथा अन्म 
विद्यतुीम उऩकयण फैठकको विषमसॉग असभफस्न्धत कामयभा प्रमोग गनय ऩाइनेछैन ।  

(४) फैठकको छरपरको विषमभा समभमतको कुनै सदस्मको प्रत्मऺ िा अप्रत्मऺ 
स्िाथय गाॉसीएको िा सॊरग्नता यहने बएभा त्मस्तो विषम उऩयको छरपरभा सभफस्न्धत 
सदस्म सहबागी हनु ुहुॉदैन ।  

(५) समभमतका सदस्मसॉग बएका समभमतको कामयऺ ेत्रसॉग सभफस्न्धत साभग्रीहरु 
समभमतका सदस्महरु फीच आदानप्रदान गने व्मिस्था मभराउन ुऩनेछ ।  

(६) समभमतको फैठक नसवकएसभभ कुनै ऩमन सदस्मरे फैठक कऺ छोड्न ुहुॉदैन य 
फैठक कऺफाट फावहय जान ुऩयेभा सॊमोजकको अनभुमत मरनऩुनेछ । सॊमोजकरे फैठकराई 
सभफोधन गरययहेको फेराभा कुनै ऩमन सदस्मरे स्थान छोड्न ु हुॉदैन । सॊमोजकरे फोरेको 
कुया ध्मानऩूियक सनुु्न ऩनेछ । फैठक सञ्चारनभा समभमतका सफै सदस्महरुरे सॊमोजकराई 
सहमोग गनुयऩनेछ ।  

(७) सॊमोजकरे फैठकराई भमायठदत फनाउन सदस्महरुराई आव्हान गनेछ । कुनै 
सदस्मफाट समभमतको फैठकभा अभमायठदत व्मिहाय बएभा सॊमोजकरे मनजराई फैठक कऺफाट 
फावहय जाने आदेश ठदन य ऐन फभोस्जभको अन्म कायफाहीका रामग सबा सभऺ रेस्ख 
ऩठाउन सक्नेछ ।  

(८) तोवकएको मभमत य सभमभा गणऩयुक सङ्ख्मा नऩगुी समभमतको फैठक फस्न 
नसकेभा सो ठदनको फैठक स्थमगत गयी सॊमोजकरे अको ठदन य सभमभा फैठक फस्ने गयी 
तोक्न सक्नेछ । दोस्रो ऩटक ऩमन गणऩयुक सङ्ख्मा नऩगुी फैठक फस्न नसके सॊमोजकरे 
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तेस्रो ऩटकका रामग फैठक फोराउने छ । मस्तो फैठकभा समभमतका सॊमोजक सवहत 
कस्भतभा एक सदस्म उऩस्स्थत बएभा गणऩयुक सङ्ख्मा ऩगेुको भामननेछ ।  

(९) समभमतको सदस्म कायणफस फैठकभा उऩस्स्थत हनु नसक्ने बएभा समभमतको 
सॊमोजक िा सस्चिराई ऩूियजानकायी गयाउन ुऩनेछ ।  

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

१५. समभमतको मनणयम् (१) समभमतको फैठकका मनणयमहरु सकेसभभ सियसभभमतफाट गयाउन ुऩनेछ 
। सियसभभमतफाट मनणयम हनु नसकेभा फहभुतको आधायभा मनणयम गदाय भत फयाफय बएभा 
सॊमोजकरे मनणायमक भत ठदन सक्नेछ ।  

  (२) समभमतको फैठकको मनणयम सॊमोजकफाट प्रभास्णत हनुेछ ।  

(३) फैठकको प्रभास्णत मनणयमको अमबरेख सस्चिरे सयुस्ऺत य व्मिस्स्थत गयी 
याख्नऩुनेछ ।  

(४) फैठकको मनणयमअनसुाय गाउॉऩामरका िा सो अन्तयगतका मनकामराई याम, सझुाि 
य मनदेशन ठदॉदा सॊमोजकरे दस्तखत गयी ऩठाउन ुऩनेछ ।  

१६. आचयण : फैठकभा उऩस्स्थत सदस्मरे देहामका आचयणको ऩारना गनुय ऩनेछ् 

(क) विशेष कायण ऩयेकाभा फाहेक समभमतको फैठक नसवकएसभभ कुनै ऩमन 
सदस्मरे फैठक कऺ छोड्न ु हुॉदैन । फैठक कऺफाट फावहय जान ु ऩयेभा 
सॊमोजकको अनभुमत मरनऩुनेछ । फैठक सञ्चारनभा समभमतका सफै सदस्मरे 
सॊमोजकराई सहमोग गनुयऩनेछ । 

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

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

(घ) गाउॉसबा य नगयसबाको कामयसञ्चारन सभफन्धभा व्मिस्था गनय फनेको प्रदेश 
ऐन िा गाउॉ सबारे गाउॉ सबाका समभमतहरुको फैठक सञ्चारन गदाय ऩारना 
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गनुयऩने छुटै्ट आचाय सॊवहता तजुयभा गयी स्िीकृत गयेको अिस्थाभा त्मस्तो 
आचाय सॊवहताको ऩारना गनुय सॊमोजक य सदस्मको कतयब्म हनुेछ । 

१७. अमधकायी िा विशषेऻको िैठकभा उऩस्स्थमत् (१) समभमतभा कुनै विषमभाथी छरपर हुॉदा सो 
विषमको प्रकृमत हेयी कामयऩामरकाको सदस्मरे सो विषमभा स्ऩष्ट जानकायी ठदन गाउॉऩामरका 
िा सो अन्तयगतको अमधकायी िा विशेषऻराई सॊमोजकको अनभुमत मरई समभमतभा मरएय जान 
सक्नेछ ।  

(२) समभमतरे आफ्नो फैठकभा गाउॉऩामरकाका ऩदामधकायी, कभयचायी य विषमविऻराई 
आभन्त्रण गयी याम, ऩयाभशय मरन सक्नेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोस्जभ आभस्न्त्रत अमधकायी िा विशेषऻराई िैठकभा आफ्नो 
धायणा याख्न सॊमोजकरे मथोस्चत सभम उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।  

(४) समभमतको फैठकभा उऩस्स्थत आभस्न्त्रत अमधकायी िा विशेषऻरे आफ्नो धायणा 
तथ्मऩूणय एिभ ्स्शष्टताऩूियक याख्नऩुनेछ ।  

(५) सबाका कुनै सदस्मरे समभमतको फैठकभा सहबागी बई छरपरभा बाग मरन 
चाहेभा  फैठक फस्ने ठदनबन्दा कभतीभा एक ठदन अगािै सॊमोजकराई जानकायी ठदइ 
उऩस्स्थत हनु सक्नेछ । 

तय त्मस्तो आभस्न्त्रत सदस्मराई  भतदानको अमधकाय हनु ेछैन । 

१८. समभमतको प्रमतिेदन्  (१) समभमतको प्रमतिेदन सॊमोजकरे िा मनजको अनसु्स्थमतभा अध्मऺरे 
तोकेको सो समभमतको अन्म कुनै सदस्मरे सबाको फैठकभा ऩेश गनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभ प्रमतिेदन ऩेश गनय सॊमोजक िा सदस्मरे चाहेभा 
प्रमतिेदनको सभफन्धभा सॊस्ऺप्त िक्तव्म ठदन सक्नेछ ।  

(३) सबाको फैठकभा ऩेश बएका प्रमतिेदनको कामायन्िमन कामयऩामरकारे गनुय ऩनेछ 
। 

 (४) समभमतरे आफ्नो िावषयक प्रमतिेदन कामायन्िमन बए नबएको अनगुभन एिभ ्
भूल्माङ्कन गयी सोको प्रमतिेदन सबाको फैठकभा ऩेश गनय सक्नेछ ।  
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(५) उऩदपा (४) फभोस्जभको अनगुभन एिभ ्भूल्माङ्कन प्रमतिेदन य सबाको फैठकरे 
सभुऩेको विषमका सभफन्धभा समभमतरे फैठकभा ऩेश गयेको प्रमतिेदनभाथी छरपर गरयमोस ्
बनी सभफस्न्धत समभमतको सॊमोजकरे त्मस्तो प्रमतिेदन ऩेश बएको दईु ठदनमबत्र प्रस्तािको 
सूचना अध्मऺराई ठदन सक्नेछ ।  

(६) उऩदपा (५) फभोस्जभको सूचना प्राप्त बएभा दईु ठदनऩमछको कुनै फैठकभा 
छरपर गरयमोस ्बनी प्रस्ताि ऩेश गनय अध्मऺरे सभफस्न्धत समभमतका सॊमोजकराई अनभुमत 
ठदनेछ ।  

(७) प्रस्ताि ऩेश गदाय सभफस्न्धत समभमतको सॊमोजकरे सॊस्ऺप्त िक्तव्म ठदन सक्नेछ 
। त्मसऩमछ अध्मऺरे छरपरको रामग सभामािमध मनधाययण गनय सक्नेछ ।  

(८) छरपरभा उठेका प्रश्नहरुको जिाप कामयऩामरकारे तोकेको कामयऩामरकाको 
सदस्मरे ठदएऩमछ छरपर सभाप्त बएको भामननेछ ।  

१९. उऩसमभमत गठन : (१) समभमतरे आफ्नो कामय सवु्मिस्स्थत, मछटोछरयतो य प्रबािकायी रुऩभा 
सभऩन्न गनय, कुनै विषमभा ऩयाभशय मरन तथा आफ्नो ऺेत्रामधकाय मबत्रको विषमभा छानविन 
गनय कामयऺ ेत्र य सभमािमध तोकी आिश्मकता अनसुाय उऩसमभमत गठन गनय सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोस्जभको उऩसमभमतरे मनधायरयत सभमभा समभमत सभऺ प्रमतिेदन 
ऩेश गनुयऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोस्जभ उऩसमभमत गठनका रामग सदस्महरुको नाभ सवहतको 
प्रस्ताि सॊमोजकरे फैठक सभऺ याख्नछे । 

(४) उऩसमभमत गठन गदाय सभबि बएसभभ सभािेशी प्रकृमतको य दरीम सॊयचना 
अनसुायको हनुऩुनेछ ।  

(५) उऩसमभमतको सॊमोजकराई उऩसमभमतको कामय सञ्चारन गदाय समभमतको 
सॊमोजकराई बए सयहको अमधकाय हनुेछ ।   

(६) उऩसमभमतरे तोकेको सभमाफमध मबत्र आपूराई प्राप्त स्जभभेिायी फभोस्जभको कामय 
सभऩन्न गयी समभमत सभऺ आफ्नो प्रमतिेदन ऩेश गनेछ ।  

तय विशेष कायणफश तोवकएको सभमाफमध मबत्र कामय सभऩन्न गनय नसकेभा कायण 
सवहत समभमत सभऺ थऩ सभम भाग गनय सक्नेछ ।  
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(७) मस कामयविमधभा अन्मत्र जनुसकै कुया रेस्खएको बएता ऩमन उऩसमभमतभा सहभमत 
बई आएका विषमभा उक्त समभमतका सदस्मरे सोही विषमभा ऩनु्समभमतको छरपरभा 
सहबागी हनु फाधा ऩने छैन । 

 

ऩरयच्छेद छ  

विविध 

२०. समभमतको सस्चिारम् गाउॉऩामरकाको प्रशासन शाखा िा कामयऩामरकारे तोवकठदएको स्थानभा 
समभमतको सस्चिारम यहनछे ।  

२१. फजेट व्मिस्था् समभमतराई फैठक सञ्चारन, अध्ममन, भूल्माङ्कन, अनगुभन य छानविन गनय 
आिश्मक ऩने फजेट गाउॉसबारे विमनमोजन गनुयऩनेछ य विमनमोजन फभोस्जभको यकभ 
कामयऩामरकारे समभमतराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।  

२२. सूचना तथा कागजात उऩरब्ध गयाउनऩुने : समभमतरे भागेका प्रभाण, कागजात उऩरब्ध 
गयाउन ुगाउॉ कामयऩामरका एिभ ्सोको भातहत मनकामभा कामययत कभयचायीको कतयव्म हनुेछ 
।  

२३. कामयऺ ते्रसॉग सभफस्न्धत स्थरगत भ्रभण सभफन्धी व्मिस्था: समभमतको मनणयम अनसुाय सॊमोजक, 

सदस्मरे समभमतको कामयऺ ेत्रसॉग सभफस्न्धत विषमभा गाउॉऩामरकामबत्र िा फावहय अध्मऺको 
स्िीकृमत मरई भ्रभण गनय सक्नेछ ।  

२४. कामयतामरकाको मनभायण तथा कामयविमधको ऩारना : (१) समभमतरे आफ्नो कामय सभमभै सभऩन्न 
गनय कामयतामरका मनभायण गनय सक्नेछ य सो कामयतामरका ऩारना गनुय सफै सदस्मको कतयव्म 
हनुेछ ।  

(२) कामयविमधभा उस्ल्रस्खत व्मिस्थाको ऩारना गयाउने सभफन्धभा सॊमोजकको मनणयम 
अस्न्तभ हनुेछ ।  

२५. समभमतको अमबरेख : (१) समभमतरे आपूरे सभऩादन गयेका काभको अमबरेख दरुुस्त याख्न ु
ऩनेछ ।   

(२)  समभमतरे आपनो कामयऺ ेत्र मबत्रको कुनै काभ, कायिाहीको प्रकृमत य विषमको 
गास्भबमयताराई दृवष्टगत गयी गोप्म याख्न ुऩने अमबरेखहरु साियजमनक गनुय हुॉदैन ।  
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(३) समभमतभा बएको छरपर, मनणयम य काभकायिाहीसॉग सभफस्न्धत अमबरेख समभमत 
सस्चि भापय त ्सस्चिारमरे व्मिस्स्थत गयी याख्नछे । त्मस्तो मनणयमको अमबरेख सॊमोजकको 
अनभुमत विना सस्चिारम फावहय रैजान सवकने छैन । 

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

(२) गाउॉ सबारे समभमतको मस कामयविमधभा आिश्मक सॊशोधन गनय सक्नेछ । 

 

आऻारे, 

नाभ : गौयी प्रसाद आचामय 
प्रभखु प्रशासकीम अमधकृत 

मभमत :2078/11/26 गते 
 


