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पेदाऩ गाउॉ कामयऩालरकाको फैठक सॊचारन सम्फन्धी कामयविलध - २०७४ 

१. प्रस्तािनािः 

पेदाऩ गाउॉ कामयऩालरका (कामयसम्ऩादन) लनमभािरी , २०७४ को लनमभ  १० फभोजजभ पेदाऩ  
गाउॉ कामयऩालरकाको फैठक सॊचारनको रालग मो कामयविलध स्िीकृत गयी जायी गरयएको छ । 

२. ऩरयबाषािः 

विषम िा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयविलधभा, –  

(क) “लनमभािरी” बन्नारे पेदाऩ गाउॉ कामयऩालरका (कामयसम्ऩादन)  लनमभािरी, २०७४ राई 
सम्झन ुऩदयछ। 

(ख) “िडा अध्मऺ” बन्नारे पेदाऩ गाउॉऩालरकाको िडा अध्मऺ सम्झन ुऩदयछ । 

(ग) “सदस्म” बन्नारे पेदाऩ गाउॉऩालरकाको िडासदस्म सम्झनऩुदयछ। 

(घ) “अध्मऺ” बन्नारे गाउॉऩालरकाको फैठकको अध्मऺता गने व्मजिराई सम्झनऩुदयछ। 

(ङ) “कामयऩालरका” बन्नारे पेदाऩ गाउॉऩालरकाको कामयऩालरका सम्झनऩुदयछ। 

(च) “िडासलभलत” बन्नारे पेदाऩ गाउॉऩालरकाको िडासलभलत सम्झनऩुदयछ। 

३. िडा सलभलतको फैठकिः 

३.१  िडा सलभलतको फैठक कम्तीभा भवहनाको एक ऩटक फस्नेछ ।  

३.२  िडा सलभलतको फैठकको अध्मऺता िडा अध्मऺरे गनेछ य लनजको अनऩुजस्थलतभा 
फैठकभा उऩजस्थत ज्मेष्ठ सदस्मरे िडा सलभलतको फैठकको अध्मऺता गनेछ । 

३.३  िडा सलभलतको फैठक िडा अध्मऺको लनदेशनभा िडा सजचिरे फोराउनेछ ।  

 

४. फैठक फस्ने स्थान य सभम 

४.१  िडा सलभलतको फैठक िडा सलभलतको कामायरमभा फस्नेछ ।  
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४.२  िडा सलभलतको फैठकका रालग सूचना गदाय फैठक फस्ने लभलत , सभम य स्थान 
खरुाइ ऩठाउन ुऩनेछ । 

४.३  मसयी सूचना गदाय फैठक फस्ने सभमबन्दा तीन ददन अगािै उऩरब्ध गयाउन ु
ऩनेछ । 

 

५. छरपरको विषम 

५.१  िडा सलभलतको फैठक फोराउॉदा सो फैठकभा छरपर गरयने विषम स्ऩष्ट रुऩरे 
वकटान गयी फैठक फस्ने लभलत बन्दा साभान्मतमा २४ घण्टा अगािै िडा सजचिरे 
सफै सदस्मराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

५.२  िडा अध्मऺको लनदेशनभा िडा सजचिरे िडा सलभलतको फैठकको कामयक्रभ 
लरजखत रुऩभा तमाय गनेछ । प्रस्ताि सम्फन्धी खाका  अनसूुची १ िभोजजभ 
हनुेछ । 

 

६. उऩजस्थलत 

६.१  फैठकभा उऩजस्थत प्रत्मेक सदस्मरे उऩजस्थत ऩजुस्तकाभा आफ्नो नाभ य फजुझने 
गयी दस्तखत गनुयऩनेछ । 

६.२  िडा सजचिरे िडा सलभलतको फैठकभा सजचिको रुऩभा उऩजस्थत ऩजुस्तकाभा 
उऩजस्थलत जनाई दस्तखत गनुयऩनेछ । 

७. फैठक सॊचारन प्रवक्रमा 

७.१  फैठकराई सवु्मिजस्थत गने काभ फैठकको अध्मऺता गने व्मजिको हनुेछ ।  

७.२  अध्मऺको आसनको सम्भान य आदय गनुय िडा सलभलतका प्रत्मेक सदस्मको 
कतयव्म हनुेछ । 

७.३  फैठकको छरपर विषमसूचीका आधायभा फैठकको अध्मऺता गने व्मजिरे तोके 
फभोजजभ हनुेछ । 
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७.४  फैठकको छरपरभा बाग लरने सदस्मरे फोलने ऩारो तथा फोलन ऩाउने सभमको 
अिलध फैठकको अध्मऺता गने व्मजिरे लनधाययण गये फभोजजभ हनुेछ । 

७.५  एक जना सदस्मरे फोलरयहेको सभमभा अको कुनै सदस्मरे फीचभा कुया काट्न ु
हुॉदैन । 

८. लनणयम सम्फन्धी व्मिस्था 

८.१  प्रस्ताि भालथ फोलने क्रभ सभाप्त बएऩलछ फैठकको अध्मऺता गने व्मजिरे सो 
प्रस्ताि लनणयमको रालग प्रस्ततु गनेछ । 

८.२  फैठकको लनणयम साभान्मतमा सियसम्भलतको आधायभा हनुेछ । भत विबाजन हनुे 
अिस्थाभा अध्मऺता गने व्मजि सवहत तीन जना सदस्मको फहभुतरे गयेको 
लनणयम फैठकको लनणयम भालननेछ । 

 

९. लनणयमको अलबरेख 

९.१  िडा सजचिरे फैठकभा बएको लनणयमराई लनणयम ऩजुस्तकाभा अलबरेख गयी 
उऩजस्थत सदस्मराई सही गयाइ याख्नऩुनेछ । 

९.२  फैठकफाट बएको कुनै लनणयमभा जचत्त नफझु्ने सदस्मरे लनणयम ऩजुस्तकाभा 
छोटकयीभा आफ्नो पयक भत जगाउन सक्नेछ । 

१०. गाउॉ कामयऩालरकाको फैठक 

१०.१ गाउॉ कामयऩालरकाको फैठक कम्तीभा भवहनाको एक ऩटक फस्नेछ । 

१०.२ गाउॉ कामयऩालरकाको फैठकको अध्मऺता गाउॉऩालरकाको अध्मऺरे गनेछ य 
लनजको अनऩुजस्थलतभा फैठकभा उऩाध्मऺरे कामयऩालरकाको फैठकको अध्मऺता 
गनेछ । 

१०.३ गाउॉ कामयऩालरकाको फैठक अध्मऺको लनदेशनभा कामयकायी अलधकृतरे 
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 रालग सूचना गदाय फैठक फस्ने लभलत , सभम य स्थान 
खरुाइ ऩठाउन ुऩनेछ । 

११.३ मसयी सूचना गदाय फैठक फस्ने सभम बन्दा तीन ददन अगािै उऩरब्ध गयाउन ु
ऩनेछ । 

१२. छरपरको विषम 

१२.१ गाउॉ कामयऩालरकाको फैठक फोराउॉदा सो फैठकभा छरपर गरयने विषम स्ऩष्ट 
रुऩरे वकटान गयी फैठक फस्ने लभलतबन्दा साभान्मतमा २४ घण्टा अगािै 
कामयकायी अलधकृतरे सफै सदस्मराई उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ । 

१२.२ अध्मऺको लनदेशनभा कामयकायी अलधकृतरे कामयऩालरकाको फैठकको कामयक्रभ 
लरजखत रुऩभा तमाय गनेछ । 

१२.३ फैठकभा छरपरका रालग ऩेश गने प्रस्ताि सम्फन्धी अन्म व्मिस्था कामयसम्ऩादन 
लनमभािरीभा तोवकए िभोजजभ हनुेछ । 

१३. उऩजस्थलत 

१३.१ फैठकभा उऩजस्थत प्रत्मेक सदस्मरे उऩजस्थलत ऩजुस्तकाभा आफ्नो नाभ य फजुझने 
गयी दस्तखत गनुयऩनेछ । 

१३.२ कामयकायी अलधकृतरे कामयऩालरकाको फैठकभा सजचिको रुऩभा उऩजस्थत बई 
ऩजुस्तकाभा उऩजस्थलत जनाई दस्तखत गनुयऩनेछ । 

१४. फैठक सॊचारन प्रवक्रमा 
१४.१ फैठकराई सवु्मिजस्थत गने काभ फैठकको अध्मऺता गने व्मजिको हनुेछ । 

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

१४.३ फैठकको छरपर विषमसूचीका आधायभा फैठकको अध्मऺता गने व्मजिरे तोके 
फभोजजभ हनुेछ । 
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१४.४ फैठकको छरपरभा बाग लरने सदस्मरे फोलने ऩारो तथा फोलन ऩाउने सभमको 
अिलध फैठकको अध्मऺता गने व्मजिरे लनधाययण गये फभोजजभ हनुेछ । 

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

१५. लनणयम सम्फन्धी व्मिस्था 

१५.१ प्रस्ताि भालथ फोलने क्रभ सभाप्त बएऩलछ फैठकको अध्मऺता गने व्मजिरे सो 
प्रस्ताि लनणयमको रालग प्रस्ततु गनेछ । 

१५.२ फैठकको लनणयम साभान्मतमा सियसम्भलतको आधायभा हनुेछ । भत विबाजन हनुे 
अिस्थाभा अध्मऺता गने व्मजि सवहत फहभुत सदस्मको लनणयम फैठकको लनणयम 
भालननेछ । 

१५.३ फजेट , कामयक्रभ, नीलत तथा स्थानीम तहको लनमभािरी फाहेकको विषमभा १५.२ 
फभोजजभ लनणयम हनु नसकेभा व्मजिगत उत्तयदावमत्ि लनजभालथ यहने गयी गाउॉ 
कामयऩालरकाको अध्मऺरे गयेको लनणयम अजन्तभ हनुेछ । 

१६. लनणयमको अलबरेख 

१६.१ कामयकायी अलधकृतरे फैठकभा बएको लनणयमराई लनणयम ऩजुस्तकाभा अलबरेख गयी 
उऩजस्थत सदस्मराई सही गयाइ याख्नजु ऩनेछ । 

१६.२ फैठकफाट बएको कुनै लनणयमभा जचत्त नफझु्ने सदस्मरे लनणयम ऩजुस्तकाभा 
छोटकयीभा आफ्नो पयक भत जगाउन सक्नेछ । 

 

१७. फाधा अड्काउ पुकाउनेिः  
१७.१ मस कामयविलध कामायन्िमनभा कुनै फाधा अड्काउ ऩये गाउॉ कामयऩालरकारे लनणयम 

गयी पुकाउन सक्नेछ । 

१८. ऩरयभाजयन तथा सॊशोधनिः 

१८.१ कामयविलधराई आिश्मकता अनसुाय गाउॉ कामयऩालरकारे ऩरयभाजयन तथा सॊशोधन 
गनय सक्नेछ । 

 



 

6 
 

अनसूुची – १  

प्रस्तािको ढाॉचा 
(फुॉदा ५.२ सॉग सम्फजन्धत) 

पेदाऩ गाउॉऩालरका 
गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम, ऩोक्रािाङ 

तेह्रथभु जजलरा, १ नॊ. प्रदेश 

 

विषमिः– ............................................................ ।  

प्रस्ताि ऩेश गनय अध्मऺफाट स्िीकृत प्राप्त लभलतिः– 

१. विषमको सॊजऺप्त िमहोयािः– 

२. प्राप्त ऩयाभशय तथा अन्म सान्दलबयक कुयािः– 

३. प्रस्ताि ऩेश गनुय ऩनायको कायण य सम्फजन्धत शाखाको यामिः– 

४. लनणयम हनु ुऩने व्महोयािः– 

नोटिः प्रस्ताि तमाय गदाय देहामका कुयाहरुभा ध्मान ददनऩुनेछिः– 

१. “विषमको सॊजऺप्त व्महोया”अन्तगयत यहन ेविफयणिः– 

विषमफस्तकुो ऩषृ्ठबभूीभा मसफाये ऩवहरे कुनै लनणयम बएको बए सोको विफयण , प्रस्तावित लनणयम 
कामायन्िमन प्रवक्रमा , सभमािलध, कामयऺ ेत्र, कामायन्िमन गने लनकाम य राग्ने आलथयक दावमत्ि बए 
सो सभेत उलरेख गयी कुनै मोजनाको विषम बए सो फाये छोटकयी विफयण उलरेख गने । 

२. “प्राप्त ऩयाभशय तथा अन्म सान्दलबयक कुया” अन्तगयत कामयऩालरका सलभलतहरु य अन्म लनकाम तथा 
विशेषऻहरुरे कुनै ऩयाभशय ददएको बए सो सभेत उलरेख गने।साथै विषमसॉग सम्फजन्धत नक्शा, 
लडजाइन िा जचत्र बए सो सभेत सभािेश गने । कानूनी ऩयाभशय लरएको बए प्रलतलरऩी सभेत 
सभािेश गने । 

३. “प्रस्ताि ऩेश गनुयऩनायको कायण य सम्फजन्धत शाखाको याम” अन्तगयत सम्फजन्धत विषमभा 
आईऩयेको कदठनाई य सभस्मा, प्रस्तावित लनणयमको औजचत्म य आिश्मकता तथा त्मसफाट ऩनय 
सक्ने प्रबाि सभािेश गने । 

४. “लनणयमहनुऩुने व्महोया” अन्तगयत जनु विषमभा जे जस्तो लनणयम हनु प्रस्ताि गरयएको हो सोको 
स्ऩष्ट व्महोया याख्न े। 

 

 

 

कामयकायी अलधकृतद्वाया प्रभाजणकयण लभलतिः २०७४।०४।२६ 


