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   गाउॉ कामयऩालरकाको फैठक सॊचारन सम्फन्धी कामयविधध – २०७५ 

गाउँसभाबाट स्वीकृत मममत २०७५÷१२ ÷१७  

२०७५ सालका  े  मियम िं= ५ 

१. प्रस्तािनााः वागमती  गाउॉ कामयऩालरका (कामयसम्ऩादन) ननमभावरी, २०७५ को ननमभ १० 
फभोजजभ वागमती  गाउॉ कामयऩालरकाको फैठक सॊचारनको रागग मो कामयववगध स्वीकृत गयी 
जायी गरयएको छ । 

२. ऩरयबाषााः 

ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयववगधभााः  

(क) “ननमभावरी” बन्नारे गाउॉऩालरकाको कामयसम्ऩादन ननमभावरीराई सम्झनुऩदयछ। 

(ख) “वडाअध्मऺ” बन्नारे गाउॉऩालरकाको वडा अध्मऺ सम्झनु ऩदयछ । 

(ग) “सदस्म” बन्नारे गाउॉऩालरकाको वडा सदस्म सम्झनुऩदयछ। 

(घ) “अध्मऺ” बन्नारे गाउॉऩालरकाको फैठकको अध्मऺता गने व्मजततराई सम्झनुऩदयछ। 

(ङ) “कामयऩालरका” बन्नारे गाउॉऩालरकाको कामयऩालरका सम्झनुऩदयछ। 

(च) “वडासलभनत” बन्नारे गाउॉऩालरकाको वडा सलभनत सम्झनु ऩदयछ। 

३. िडा सलभततको फैठकाः 

३.१  वडा सलभनतको फैठक कम्तीभा भहहनाको एक ऩटक फस्नेछ । तय भहहनाभा 
नतन ऩटक बन्दा फढी फैठक फसेको बत्ता ऩाइन ेछैन । 

३.२  वडा सलभनतको फैठकको अध्मऺता वडा अध्मऺरे गनेछ य ननजको 
अनुऩजस्थनतभा फैठकभा उऩजस्थत ज्मेष्ठ सदस्मरे वडा सलभनतको फैठकको 
अध्मऺता गनेछ । 

३.३  वडा सलभनतको फैठक वडा अध्मऺको ननदेशनभा वडा सगचवरे फोराउनेछ । 

 

४. फैठक फस्ने स्थान य सभम 
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४.१  वडा सलभनतको फैठक वडा सलभनतको कामायरमभा फस्नेछ । 

४.२  वडा सलभनतको फैठकका रागग सूचना गदाय फैठक फस्ने लभनत, सभम य स्थान 
खरुाइ ऩठाउनु ऩनेछ । 

४.३  मसयी सूचना गदाय फैठक फस्ने सभमबन्दा तीन हदन अगावै उऩरब्ध गयाउन ु
ऩनेछ । 

५. छरपरको विषम 

५.१  वडा सलभनतको फैठक फोराउॉदा सो फैठकभा छरपर गरयने ववषम स्ऩष्ट 
रुऩरे ककटान गयी फैठक फस्ने लभनत बन्दा साभान्मतमा २४ घण्टा अगाव ै
वडा सगचवरे सफै सदस्मराई उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ । 

५.२  वडा अध्मऺको ननदेशनभा वडा सगचवरे वडा सलभनतको फैठकको कामयक्रभ 
लरखखत रुऩभा तमाय गनेछ । प्रस्ताव सम्फन्धी खाका अनुसूची १ वभोजजभ 
हुनेछ । 

६. उऩस्स्थतत 

६.१  फैठकभा उऩजस्थत प्रत्मेक सदस्मरे उऩजस्थत ऩुजस्तकाभा आफ्नो नाभ य 
फुखझन ेगयी दस्तखत गनुयऩनेछ । 

६.२  वडा सगचवरे वडा सलभनतको फैठकभा सगचवको रुऩभा उऩजस्थत ऩुजस्तकाभा 
उऩजस्थनत जनाई दस्तखत गनुयऩनेछ । 

७. फैठक सॊचारन प्रक्रिमा 

७.१  फैठकराई सुव्मवजस्थत गने काभ फैठकको अध्मऺता गने व्मजततको हुनेछ । 

७.२  अध्मऺको आसनको सम्भान य आदय गनुय वडा सलभनतका प्रत्मेक सदस्मको 
कतयव्म हुनेछ । 

७.३  फैठकको छरपर ववषमसूचीका आधायभा फैठकको अध्मऺता गने व्मजततरे 
तोके फभोजजभ हुनेछ । 
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७.४  फैठकको छरपरभा बाग लरने सदस्मरे फोल्ने ऩारो तथा फोल्न ऩाउने 
सभमको अवगध फैठकको अध्मऺता गन े व्मजततरे ननधाययण गये फभोजजभ 
हुनेछ । 

७.५  एक जना सदस्मरे फोलरयहेको सभमभा अको कुन ै सदस्मरे फीचभा कुया 
काट्नु हुॉदैन । 

८. तनर्यम सम्फन्धी व्मिस्था 

८.१  प्रस्ताव भागथ फोल्ने क्रभ सभाप्त बएऩनछ फैठकको अध्मऺता गने व्मजततरे 
सो प्रस्ताव ननणयमको रागग प्रस्तुत गनेछ । 

८.२  फैठकको ननणयम साभान्मतमा सवयसम्भनतको आधायभा हुनेछ । भत ववबाजन 
हुने अवस्थाभा अध्मऺता गने व्मजतत सहहत तीन जना सदस्मको फहुभतरे 
गयेको ननणयम फैठकको ननणयम भानननेछ । 

 

९. तनर्यमको अलबरेख 

९.१  वडा सगचवरे फैठकभा बएको ननणयमराई ननणयम ऩुजस्तकाभा अलबरेख गयी 
उऩजस्थत सदस्मराई सही गयाइ याख्नुऩनेछ । 

९.२  फैठकफाट बएको कुनै ननणयमभा गचत्त नफुझ्ने सदस्मरे ननणयम ऩुजस्तकाभा 
छोटकयीभा आफ्नो पयक भत जगाउन सतनेछ । 

१०. गाउॉ कामयऩालरकाको फैठक 

१०.१ गाउॉ कामयऩालरकाको फैठक प्रत्मेक भहहनाको २ गत े फस्नेछ । सो हदन 
सावयजननक बफदा ऩनय गएभा बोलरऩल्ट फैठक फस्नेछ । 

१०.२ गाउॉ कामयऩालरकाको फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे गनेछ य ननजको 
अनुऩजस्थनतभा फैठकभा उऩाध्मऺरे कामयऩालरकाको फैठकको अध्मऺता गनेछ 
। 

१०.३ गाउॉ कामयऩालरकाको फैठक अध्मऺको ननदेशनभा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतरे 
फोराउनेछ । 
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११. फैठक फस्ने स्थान य सभम 

११.१ गाउॉ कामयऩालरकाको फैठक गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमभा फस्नेछ । 

११.२ गाउॉ कामयऩालरकाको फैठकका रागग सूचना गदाय फैठक फस्ने लभनत, सभम य 
स्थान खरुाइ ऩठाउनु ऩनेछ । 

११.३ मसयी सूचना गदाय फैठक फस्ने सभम बन्दा तीन हदन अगावै उऩरब्ध 
गयाउनु ऩनेछ । 

१२. छरपरको विषम 

१२.१ गाउॉ कामयऩालरकाको फैठक फोराउॉदा सो फैठकभा छरपर गरयने ववषम स्ऩष्ट 
रुऩरे ककटान गयी फैठक फस्ने लभनतबन्दा साभान्मतमा २४ घण्टा अगाव ै
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतरे सफ ैसदस्मराई उऩरब्ध गयाउनुऩनेछ । 

१२.२ अध्मऺको ननदेशनभा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतरे कामयऩालरकाको फैठकको 
कामयक्रभ लरखखत रुऩभा तमाय गनेछ । 

१२.३ फैठकभा छरपरका रागग ऩेश गन े प्रस्ताव सम्फन्धी अन्म व्मवस्था 
कामयसम्ऩादन ननमभावरीभा तोककए वभोजजभ हुनेछ । 

 

१३. उऩस्स्थतत 

१३.१ फैठकभा उऩजस्थत प्रत्मेक सदस्मरे उऩजस्थनत ऩुजस्तकाभा आफ्नो नाभ य 
फुखझन ेगयी दस्तखत गनुयऩनेछ । 

१३.२ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतरे कामयऩालरकाको फैठकभा सगचवको रुऩभा उऩजस्थत 
बई ऩुजस्तकाभा उऩजस्थनत जनाई दस्तखत गनुयऩनेछ । 

१४. फैठक सॊचारन प्रक्रिमा 

१४.१ फैठकराई सुव्मवजस्थत गने काभ फैठकको अध्मऺता गने व्मजततको हुनेछ । 
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१४.२ अध्मऺको आसनको सम्भान य आदय गनुय कामयऩालरकाका प्रत्मेक सदस्मको 
कतयव्म हुनेछ । 

१४.३ फैठकको छरपर ववषमसूचीका आधायभा फैठकको अध्मऺता गने व्मजततरे 
तोके फभोजजभ हुनेछ । 

१४.४ फैठकको छरपरभा बाग लरने सदस्मरे फोल्ने ऩारो तथा फोल्न ऩाउने 
सभमको अवगध फैठकको अध्मऺता गन े व्मजततरे ननधाययण गये फभोजजभ 
हुनेछ । 

१४.५ एक जना सदस्मरे फोलरयहेको सभमभा अको कुनै सदस्मरे फीचभा कुया 
काट्नु हुॉदैन । 

१५. तनर्यम सम्फन्धी व्मिस्था 

१५.१ प्रस्ताव भागथ फोल्ने क्रभ सभाप्त बएऩनछ फैठकको अध्मऺता गने व्मजततरे 
सो प्रस्ताव ननणयमको रागग प्रस्तुत गनेछ । 

१५.२ फैठकको ननणयम साभान्मतमा सवयसम्भनतको आधायभा हुनेछ । भत ववबाजन 
हुने अवस्थाभा अध्मऺता गने व्मजतत सहहत फहुभत सदस्मको ननणयम 
फैठकको ननणयम भानननेछ । 

१५.३ फजेट, कामयक्रभ, नीनत तथा स्थानीम तहको ननमभावरी फाहेकको ववषमभा 
१५.२ फभोजजभ ननणयम हुन नसकेभा व्मजततगत उत्तयदानमत्व ननजभागथ 
यहने गयी गाउॉ कामयऩालरकाको अध्मऺरे गयेको ननणयम अजन्तभ हुनेछ । 

१६. तनर्यमको अलबरेख 

१६.१ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतरे फैठकभा बएको ननणयमराई ननणयम ऩुजस्तकाभा 
अलबरेख गयी उऩजस्थत सदस्मराई सही गयाइ याख  ् नुऩनेछ । 

१६.२ फैठकफाट बएको कुनै ननणयमभा गचत्त नफुझ्न ेसदस्मरे ननणयम ऩुजस्तकाभा 
छोटकयीभा आफ्नो पयक भत जगाउन सतनेछ । 

१७. फाधा अड्काउ पुकाउनेाः  
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१७.१ मस कामयववगध कामायन्वमनभा कुन ै फाधा अड्काउ ऩये गाउॉ कामयऩालरकारे 
ननणयम गयी पुकाउन सतनेछ । 

१८. ऩरयभाजयन तथा सॊशोधनाः 

१८.१ कामयववगधराई आवश्मकता अनुसाय गाउॉ कामयऩालरकारे ऩरयभाजयन तथा 
सॊशोधन गनय सतनेछ । 
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अनुसूची – १ 

      प्रस्तावको ढाॉचा 

  (फुॉदा ५.२ सॉग सम्फजन्धत) 

    वागमती गाउॉऩालरका 

     गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम  

लधलतपुर जजल्रा, ३ नॊ. प्रदेश 

 

ववषमाः– 
............................................................ । 

प्रस्ताव ऩेश गनय अध्मऺफाट स्वीकृत प्राप्त लभनताः– 

१. ववषमको सॊक्षऺप्त वमहोयााः– 

२. प्राप्त ऩयाभशय तथा अन्म सान्दलबयक कुयााः– 

३. प्रस्ताव ऩेश गनुय ऩनायको कायण य सम्फजन्धत शाखाको यामाः– 

४. ननणयम हुनु ऩने व्महोयााः– 

नोटाः प्रस्ताव तमाय गदाय देहामका कुयाहरुभा ध्मान हदनुऩनेछाः– 

१. “ववषमको सॊक्षऺप्त व्महोया” अन्तगयत यहने ववफयणाः– 

ववषमफस्तुको ऩषृ्ठबूभीभा मसफाये ऩहहरे कुन ै ननणयम बएको बए सोको ववफयण, प्रस्ताववत 
ननणयम कामायन्वमन प्रकक्रमा, सभमावगध, कामयऺ ेत्र, कामायन्वमन गने ननकाम य राग्ने आगथयक 
दानमत्व बए सो सभेत उल्रेख गयी कुन ैमोजनाको ववषम बए सो फाये छोटकयी ववफयण 
उल्रेख गन े। 

२. “प्राप्त ऩयाभशय तथा अन्म सान्दलबयक कुया” अन्तगयत कामयऩालरका सलभनतहरु य अन्म 
ननकाम तथा ववशषेऻहरुरे कुनै ऩयाभशय हदएको बए सो सभेत उल्रेख गने।साथ ैववषमसॉग 
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सम्फजन्धत नतशा, डडजाइन वा गचत्र बए सो सभेत सभावेश गने । काननूी ऩयाभशय लरएको 
बए प्रनतलरऩी सभेत सभावेश गने । 

३. “प्रस्ताव ऩेश गनुयऩनायको कायण य सम्फजन्धत शाखाको याम” अन्तगयत सम्फजन्धत 
ववषमभा आईऩयेको कहठनाई य सभस्मा, प्रस्ताववत ननणयमको औगचत्म य आवश्मकता तथा 
त्मसफाट ऩनय सतने प्रबाव सभावेश गने । 

४. “ननणयम हुनुऩने व्महोया” अन्तगयत जुन ववषमभा जे जस्तो ननणयम हुन प्रस्ताव गरयएको 
हो सोको स्ऩष्ट व्महोया याख्ने । 


