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घयऩझोङ गाउँऩालरका 

गाउँकामयऩालरकाको फठठक सचचारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी लनमभावरी – २०७४ 
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घयऩझोङ गाउँऩालरका गाउँकामयऩालरकाको फठठक सचचारन तथा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी 
लनमभावरी – २०७४ 

k|:tfjgfM   
 घयऩझोङ गाउँ कामयऩालरकाको             तथा व्मवस्थाऩन गनय तथा कामयऩालरकाको  

फठठकभा सवु्मवस्था कामभ याख्न, कामयऩालरकाका सलभलतहरुको फठठक सचचारन गनय य कामयऩालरकाको 
अन्म काभ कायवाही लनमलभत एवच प्रबावकायी फनाउन गरयने कामय सम्ऩादन ऩद्धलत तथा प्रक्रिमराई 
व्मवस्स्थत गनय फान्छनीम बएकोरे,  

 घयऩझोङ गाउँकार्यपालिकािे कामयऩालरकाको कामयसम्ऩादन  लनमभावरी २०७४ को अधीनभा 
यही मो कामयऩालरकाको फठठक सचचारन तथा व्मवस्थाऩन लनमभावरी फनाई राग ुगयेको छ । 

1. सचस्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) र्स निर्माविीको िाम “घरपझोङ गाउॉ  कार्यपालिकाको 
बैठक सॊचािि तथा व्र्वस्थापि सम्बन्धी निर्माविी, २०७४” रहेको छ ।  

        (२) मो लनमभावरी तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ ।  

2. ऩरयबाषा: क्रवषम वा प्रसचगिे अक  अथय नरागेभा मस निर्माविीमा- 

(क) “अध्मऺ” बन्नारे घयऩझोङ गाउँ कामयऩालरकाको फठठकको अध्मऺता गने व्मस्िराई 
सम्झनऩुछय ।सो शब्दरे गाउँऩालरकाको अध्मऺराई सभेत जनाउनेछ । 

(ख) “प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत” बन्नारे घयऩझोङ गाउँ कामयऩालरकाको प्रभखु प्रशासकीम 
अलधकृत सम्झनऩुछय । 

(ग) “कामयऩालरका” बन् नारे घयऩझोङ गाउँ कामयऩालरकाका सम्झनऩुछय । 
(घ) “लनमभावरी” बन्नारे घयऩझोङ गाउँ कामयऩालरकाको फठठक सचचारन तथा व्मवस्थाऩन 

सम्फन्धी  लनमभावरी (कामयक्रवलध), 2074 सम्झनऩुछय। 

(ङ) “प्रस्ताव” बन्नारे सबाको क्रवचायाथय ऩेश गरयएको कुनठ प्रस्ताव वा सो प्रस्तावसँग 
सम्फस्न्धत सचशोधन प्रस्ताव सभेत सम्झन ुऩछय । 

(च) “प्रस्ततुकताय सदस्म” बन्नारे सबाको क्रवधेमक वा प्रस्ताव प्रस्ततुकताय सबाको सदस्म 
सम्झनऩुछय । 

(छ) “क्रवषमगत शाखा” बन्नारे घयऩझोङ गाउँऩालरकाको कामय क्रवबाजन लनमभावरी 
फभोस्जभको क्रवषमगत शाखा सचझनऩुछय ।  

(ज) “फठठक” बन्नारे गाउँकामयऩालरकाको फठठक, वडा सलभलतको फठठक, कामयऩालरकाका 
सलभलतको फठठकराई सम्झनऩुछय । 
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(झ)  “फठठक कऺ” बन्नारे सबाको फठठक कऺ सम्झन ुऩछय य सो शब्दरे फठठक कऺसँग 
जोलडएको दशयकदीघाय तथा फयण्डा सभेतराई जनाउँछ । 

(ञ) “वडाध्मऺ” बन्नारे घयऩझोङ गाउँऩालरकाको वडाको वडा अध्मऺराई सम्झनऩुछय । 

(ट) “वडा सलभलत” बन्नारे घयऩझोङ गाउँऩालरकाको वडा सलभलत सम्झनऩुछय । 

(ठ) “सदस्म” बन्नारे गाउँ कामयऩालरकाको उऩाध्मऺ तथा कामयऩालरकाको सदस्म 
सम्झनऩुछय । 

(ड)  “सचक्रवधान” बन्नारे नेऩारको सचक्रवधान सम्झनऩुछय । 

(ढ) “सबा” बन् नारे घयऩझोङ गाउँऩालरकाको गाउँसबा सम्झन ुऩदयछ । 

(ण) “सलभलत” बन्नारे मस लनमभावरी फभोस्जभ गठन हनुे घयऩझोङ गाउँकामयऩालरकाको 
सलभलत सम्झनऩुछय । 

(त) “सचमोजक” बन्नारे मस कामयक्रवलध फभोस्जभ गठठत सलभलतको सचमोजक सम्झन ुऩछय । 

(थ) “स्थानीम तह” बन् नारे घयऩझोङ गाउँऩालरका सम्झन ुऩदयछ । 

३. वडा सलभलतको फठठक 

1 वडा सलभलतको फठठक कम्तीभा भक्रहनाको एक ऩटक फस्नेछ ।तय भक्रहनाभा तीन ऩटक बन्दा 
फढी फठठक फसेको बत्ता ऩाइने छठन । 

2 वडा सलभलतको फठठकको अध्मऺता वडाध्मऺरे गनेछ य लनजको अनऩुस्स्थलतभा फठठकभा 
उऩस्स्थत जेष्ठ सदस्मरे वडा सलभलतको फठठकको अध्मऺता गनेछ । 

3 वडा सलभलतको फठठक वडा अध्मऺको लनदेशनभा वडा सस्चवरे फोराउनेछ । 

४.      फठठक फस्न ेस्थान य सभम 

1 वडा सलभलतको फठठक वडा सलभलतको कामायरमभा फस्नेछ । 

2 वडा सलभतको फठठकका रालग स चना गदाय फठठक फस्ने लभलत, सभम य स्थान खरुाइ ऩठाउन ु
ऩनेछ ।  

3 मसयी स चना गदाय फठठक फस्ने सभमबन्दा कस्म्तभा १ ठदन अगावठ उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 
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५. छरपरको क्रवषम 

वडा अध्मऺको लनदेशनभा वडा सस्चवरे वडा सलभलतको फठठकको कामयिभ लरस्खत रुऩभा 
तमाय गनेछ ।साभान्मतमा प्रस्ताव सम्फन्धी खाका अनसु ची-१  फभोस्जभ हनुछे ।कुनठ आकस्स्भक 
क्रवषमभा तत्कार वठठकभा छरपर गनुय ऩने बएभा फठठकको अध्मऺता गने व्मस्िरे ऩ वय स चना 
क्रवना ऩलन प्रस्ताव ऩेश गनय सक्नेछ । 

६.  उऩस्स्थलत 

1 फठठकभा उऩस्स्थत प्रत्मेक सदस्मरे उऩस्स्थलत ऩसु्स्तकाभा आ नो नाभ य ऩद फसु्झन े गयी 
दस्तखत गनुयऩनेछ । 

2 वडा सस्चवरे वडा सलभलतको फठठकभा सस्चवको रुऩभा उऩस्स्थलत ऩसु्स्तकाभा उऩस्स्थलत जनाई 
दस्तखत गनुयऩनेछ । 

७.    फठठक सचचारन प्रक्रिमा 

1 फठठककराई सवु्मवस्स्थत गने काभ फठठकको अध्मऺता गने व्मस्िको हनुेछ । 

2 अध्मऺको आसनको सम्भान य आदय गनुय वडा सलभलतका प्रत्मेक सदस्मको कतयव्म हनुेछ । 

3 फठठकको छरपर क्रवषमस चीका आधायभा फठठकको अध्मऺता गने व्मस्िरे तोके फभोस्जभ 
हनुेछ । 

4 फठठकको छरपरभा बाग लरन े सदस्मरे फो ने ऩारो तथा फो न ऩाउने सभमको अवलध 
फठठकको अध्मऺता गने व्मस्िरे लनधाययण गये फभोस्जभ हनुेछ । 

5 एक जना सदस्मरे फोलरयहेको सभमभा अक  कुनठ सदस्मरे फीचभा कुया का न ुहुँदठन । 

८.  लनणयम सम्फन्धी व्मवस्था 

1 प्रस्ताव भालथ फो ने िभ सभाप्त बएऩलछ फठठकको अध्मऺता गने व्मस्िरे सो प्रस्ताव 
लनणयमको रालग प्रस्ततु गनेछ  

2 फठठकको लनणयम साभान्मतमा सवयसम्भलतको आधायभा हनुेछ । भत क्रवबाजन हनु ेअवस्थाभा 
फहभुत सदस्मको लनणयम फठठकको लनणयम भालननेछ ।  

९.  लनणयमको अलबरेख 

1 वडा सस्चवरे फठठकभा बएको लनणयमराई लनणयम ऩसु्स्तकाभा अलबरेख गयी उऩस्स्थत सदस्मराई 
सही गयाइ याख्नऩुनेछ । 
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2 फठठकफाट बएको कुनठ लनणयमभा स्चत्त नफ ुन ेसदस्मरे लनणयम ऩसु्स्तकाभा छोटकयीभा आ नो 
पयक भत जनाउन सक्नेछ । 

३ गाउँकामयऩालरकाको लनणयम आदेश य अलधकायको प्रभास्णकयण सम्फन्धभा उि लनमभावरीभा 
तोक्रकए फलभजभ हनुेछ । 

१०.  गाउँ कामयऩालरकाको फठठक 

1 गाउँ कामयऩालरकाको फठठक कम्तीभा भक्रहनाको एक ऩटक फस्नेछ । 

2 गाउँ कामयऩालरकाको फठठककको अध्मऺता अध्मऺरे गनेछ य लनजको अनऩुस्स्थलतभा फठठकभा 
उऩाध्मऺरे कामयऩालरकाको फठठकको अध्मऺता गनेछ । 

3 गाउँ कामयऩालरकाको फठठक अध्मऺको लनदेशनभा प्रभखु प्रशासक्रकम अलधकृतरे फोराउनेछ । 

११.   फठठक फस्न ेस्थान य सभम 

1 गाउँकामयऩालरकाको फठठक साभान्मतमा गाउँ कामयऩालरकाको कामायरमभा फस्नेछ । 

2 गाउँकामयऩालरकाको फठठकका रालग स चना गदाय फठठक फस्ने लभलत, सभम , स्थान य एजेण्डा 
सभेत खरुाउन ुऩनेछ । 

3 मसयी स चना गदाय फठठक फस्ने सभमबन्दा सम्बव बएसम्भ तीन ठदन अगावठ उऩरब्ध गयाउन ु
ऩनेछ। 

4 अध्मऺको लनदेशनभा प्रभखु प्रशासक्रकम अलधकृतरे कामयऩालरकाको फठठकको कामयिभ लरस्खत 
रुऩभा तमाय गनेछ । 

5 फठठकभा छर परका ऩेश गने प्रस्ताव सम्फन्धी अन्म व्मवस्था कामयसम्ऩादन लनमभावरीभा 
तोक्रकए फभोस्जभ हनुेछ । 

१२.  उऩस्स्थलत 

1 फठठकभा उऩस्स्थत प्रत्मेक सदस्मरे उऩस्स्थलत ऩसु्स्तकाभा आ नो नाभ य ऩद फसु्झने गयी 
दस्तखत गनुयऩनेछ । 

2 प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे कामयऩालरकाको फठठकभा सस्चवको रुऩभा उऩस्स्थलत बई 
ऩसु्स्तकाभा उऩस्स्थलत जनाई दस्तखत गनुयऩनेछ । 

 

१३.  फठठक सचचारन प्रक्रिमा 
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1 फठठककराई सवु्मवस्स्थत गने काभ फठठकको अध्मऺता गने व्मस्िको हनुेछ । 

2 अध्मऺको आसनको सम्भान य आदय गनुय कामयऩालरकाका प्रत्मेक सदस्मको कतयव्म हनुेछ । 

3 फठठकको छरपर क्रवषमस चीका आधायभा फठठकको अध्मऺता गने व्मस्िरे तोके फभोस्जभ 
हनुेछ । 

4 फठठकको छरपरभा बाग लरन े सदस्मरे फो ने ऩारो तथा फो न ऩाउने सभमको अवलध 
फठठकको अध्मऺता गने व्मस्िरे लनधाययण गये फभोस्जभ हनुेछ । 

5 एक जना सदस्मरे फोलरयहेको सभमभा अक  कुनठ सदस्मरे फीचभा कुया का न ुहुँदठन । 

 

१४.  लनणयम सम्फन्धी व्मवस्था 

1 प्रस्ताव भालथ फो ने िभ सभाप्त बएऩलछ फठठकको अध्मऺता गने व्मस्िरे सो प्रस्ताव 
लनणयमको रालग प्रस्ततु गनेछ । 

2 फठठकको लनणयम साभान्मतमा सवयसम्भलतको आधायभा हनुेछ । भत क्रवबाजन हनु ेअवस्थाभा 
फहभुत सदस्मको लनणयम फठठकको लनणयम भालननेछ । भत वयावय बएभा अध्मऺको लनणायमक 
भत यहनेछ । 

१५. लनणयमको अलबरेख 

1 प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे फठठकभा बएको लनणयमराई लनणयम ऩसु्स्तकाभा अलबरेख गयी 
उऩस्स्थत सदस्मराई सही गयाइ याख्नऩुनेछ । 

2 फठठकफाट बएको कुनठ लनणयमभा स्चत्त नफ ुन ेसदस्मरे लनणयम ऩसु्स्तकाभा छोटकयीभा आ नो 
पयक भत जगाउन सक्नेछ । 

3 अलबरेख सम्फन्धी अन्म व्मवसथा गाउँकामयऩालरकाको लनणयम आदेश वा अलधकाय ऩत्रको 
प्रभास्णकयण लनमभावरी वभोस्जभ हनुेछ । 

१६. फाधा अड्काउ पुकाउन े

मस लनमभावरी (कामयक्रवलध) कामायन्वमनभा कुनठ फाधा अड्काउ ऩयेभा गाउँकामयऩालरकारे 
लनणयम गयी पुकाउन सक्नेछ । 
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१७. ऩरयभाजयन तथा सचशोधन 

1 कामयक्रवलधराई आवश्मकता अनसुाय गाउँ कामयऩालरकारे ऩरयभाजयन तथा सचशोधन गयी राग  
गनय सक्नेछ ।  
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अनसु ची –१ 
प्रस्तावको ढाँचा 

(वुचद ५॰२ सचग सम्फस्न्धत) 
घयऩझोङ गाउँऩालरका 

गाउँ कामयऩालरकाको कामायरम 
भसु्ताङ स्ज रा , ४ नच॰ प्रदेश, नऩेार 

 
क्रवषम : ॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰॰ 

प्रस्ताव ऩेश गनय अध्मऺ स्वीकृत प्राप्त लभलत  :– 
1  क्रवषमको सचस्ऺप्त व्महोया :– 
2  प्राप्त ऩयाभशय तथा अन्म सान्दलबयक कुया :– 
3  प्रस्ताव ऩेश गनुय ऩनायको कायण य सम्फस्न्धत शाखाको याम :– 
4  लनणयम हनु ुऩने व्महोया :– 

नोट : प्रस्ताव तमाय गदाय देहामका कुयाहरुभा ध्मान ठदन ुऩनेछ :– 
 

1 क्रवषमको सचस्ऺप्त व्महोया अन्तगयत यहने क्रववयण :– 
क्रवषम फस्तकुो ऩषृ्ठब भीभा मसफाये ऩक्रहरे कुनठ लनणयम बएको बए सोको क्रववयण, प्रस्तक्रवत लनणयम 
कामायन्वमन प्रकृमा सभमावधी कामयऺ ेत्र कामायन्वमन गने लनकाम य राग्ने आलथयक दाक्रमत्व बए सो 
सभेत उ रेख गरय कुनठ मोजनाको क्रवषम बए सो फाये छोटकयी क्रववयण उ रेख गने । 

2 प्राप्त ऩयाभशय तथा सान्दलबयक कुया अन्तगयत कामयऩालरका सलभलतहरु य अन्म लनकाम तथा क्रवशषेऻहरुरे 
कुनठ ऩयाभशय ठदएको बए सो सभेत उ रेख गने । साथठ क्रवषमसचग नक्शा लडजाइन वा स्चत्र बए सो 
सभेत सभावेश गने । काननुी ऩयाभशय लरएको बए प्रलतलरऩी सभेत सभाफेश गने। 

3 प्रस्ताव ऩेश गनुय ऩनायको कायण य सम्फस्न्धत शाखाको याम अन्तगयत सम्फस्न्धत क्रवषमभा आई ऩयेको 
कठठनाई य सभस्मा प्रस्ताक्रवत लनणयमको  औस्चत्म य आवश्मकता तथा त्मसफाट ऩनय सक्ने प्रबाव 
सभावेश गने । 

4 लनणयम हनु ुऩने व्महोया अन्तगयत जनु क्रवषमभा जे लनणयम हनु प्रस्ताव गरयएको हो सोको स्ऩष्ट व्महोया 
याख्न े। 

 


