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बभेू गाउॉऩालरका 

स्थानीम याजऩत्र 

खण्ड् 4             सॊखमा्  2               लभल ् २०७7/03/07 

बाग-2 

बभेू गाउॉऩालरका 

गाउॉ कामयऩालरका अन् गय का विषमग  सलभल को फैठक सञ्चारन कामयविलध,२०७7 

गाउॉसबाभा प्रस्  ु लभल ् २०७7।03।04 

गाउॉसबाफाट स्िीकृ  लभल ्  २०७7।03।04 

 

 

प्रस् ािना् 

बभेू गाउॉऩालरका गाउॉ कामयऩालरकाभा लनर्यमको रालग ऩेश बएका प्रस् ािभा लनर्यम गनुयऩूिय शियकमक ा अनसुाय याम, सल्राह य 
सझुाि लरन य फजेट  था कामयक्रभ  जुयभा  था कामायन्िमनभा शियकमक ऩयाभशय य सहमोग लरन गाउॉ कामयऩालरका अन् गय  
गठठ  विलबन्न विषमग  सलभल हरुको काभ, क यव्म य अलधकायराई व्मिस्स्थ  गनय बभेू गाउॉऩालरकाको कामयसम्ऩादन लनमभािरी 
२०७४ को लनमभ ….. रे ठदएको अलधकाय प्रमोग गयी गाउॉ कामयऩालरका अन् गय का विषमग  सलभल हरुको सञ्चारन कामयविलध, 
२०७६ फनाई रागू गयेको छ ।  

 

१) सॊस्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब्  क) मस कामयविधीको नाभ “गाउॉ कामयऩालरकाहरुको विषमग  सलभल हरुको सञ्चारन कामयविलध, 

२०७७” यहेको छ । 

ख) मो कामयविलध  रुुन् ै रागू हनुेछ । 

२) ऩरयबाषा् विषम िा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयविलधभा, 

क) “गाउॉऩालरका” बन्नारे बभेू गाउॉऩालरका रुकुभ (ऩूिय) राई जनाउनेछ । 

ख) “अध्मऺ” बन्नारे बभेू गाउॉऩालरकाको अध्मऺराई जनाउनेछ । 
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ग) “कामायरम” बन्नारे गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमराई जनाउनेछ ।  

घ) “कामयविलध” बन्नारे बभेू गाउॉऩालरकाको विषमग  सलभल  फैठक सञ्चारन कामयविलध, २०७६ राई जनाउनेछ। 

ङ) “विषमग  सलभल ” बन्नारे गाउॉ कामयऩालरका अन् गय का सलभल हरु शलथयक विकास सलभल , साभास्जक विकास 
सलभल , ऩूिायधाय विकास सलभल , िन िा ाियर्  था विऩद् व्मिस्थाऩन सलभल , विधेमक सलभल  य साियजलनक सेिा प्रिाह  था 
ऺभ ा विकास सलभल राई जनाउनेछ ।  

च) “सॊमोजक” बन्नारे विषमग  सलभल का सॊमोजकहरुराई जनाउनेछ । 

ज) “सदस्म” बन्नारे विषमग  सलभल का सदस्महरुराई जनाउनेछ । उक्त शब्दरे सदस्म सस्चिराई सभे  जनाउनेछ ।  

 

३. विषमग  सलभल को फैठक् 

३.१ विषमग  सलभल को फैठक कम् ीभा िषयको दईु ऩटक फस्नेछ ।  

३.२ सलभल को फैठकभा अध्मऺ स्िमॊ उऩस्स्थ  बएको अिस्थाभा लनजफाट य अन्म अिस्थाभा सलभल का सॊमोजकफाट 
फैठकको अध्मऺ ा हनुेछ । सलभल को सॊमोजकको अनऩुस्स्थल भा फैठकको अध्मऺ ा फैठकभा उऩस्स्थ  
सदस्महरुभध्मे ज्मेष्ठ सदस्मरे गनेछ । 

३.३ विषमग  सलभल को फैठक सलभल का सॊमोजकसॉगको सभन्िमभा प्रभखु प्रशासकीम अलधकृ  िा लनजरे  ोकेको 
अलधकृ रे फोराउनेछ । 

४. फैठक फस्न ेस्थान य सभम् 

४.१ विषमग  सलभल को फैठक गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरमभा फस्नेछ । शियकमक ा य औस्चत्म ाका शधायभा 
कामयऩालरकाको कामायरम बन्दा फावहय फैठक फोराउन फाधा ऩरु् माएको भालनने छैन ।  

४.२ सलभल  फैठकका रालग सूचना गदाय फैठक फस्ने लभल , सभम य स्थान खरुाइ ऩठाउन ुऩनेछ । 

४.३ मसयी सूचना गदाय फैठक फस्न ेसभमबन्दा २४ घण्टा अगािै उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

 

५. छरपरको विषम् 

५.१ विषमग  सलभल  फैठक फोराउॉदा सो फैठकभा छरपर गरयने लफषम स्ऩष्ट रुऩरे वकटान गयी फैठक फस्न े
लभल बन्दा साभान्म मा २४ घण्टा अगािै प्रभखु प्रशासकीम अलधकृ  िा लनज  ोकेको अलधकृ  कभयचायीरे सफै 
सदस्मराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

५.२  फैठकभा छरपरका ऩेश गने प्रस् ाि सम्फन्धी अन्म व्मिस्था सम्फस्न्ध  कानूनभा  ोवकए फभोस्जभ हनुेछ । 

 

६. उऩस्स्थल ् 
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६.१  फैठकभा उऩस्स्थ  प्रत्मेक सदस्मरे उऩस्स्थल  ऩसु्स् काभा शफ्नो नाभ य फसु्झने गयी दस् ख  गनुयऩनेछ । 

६.२ प्रभखु प्रशासकीम अलधकृ  िा लनजरे  ोकेको अलधकृ रे सलभल को फैठकभा उऩस्स्थ  बई लनर्यमको अलबरेख 
 माय गयी प्रभास्र्  गनेछ । 

७. फैठक सॊचारन प्रवक्रमा् 

७.१  फैठककराई सवु्मिस्स्थ  गने काभ फैठकको अध्मऺ ा गने व्मस्क्तको हनुेछ । 

७.२ अध्मऺको शसनको सम्भान य शदय गनुय प्रत्मेक सदस्मको क यव्म हनुेछ । 

७.३  फैठकको छरपर विषमसूचीका शधायभा फैठकको अध्मऺ ा गने व्मस्क्तरे  ोके फभोस्जभ हनुेछ। 

७.४  फैठकको छरपरभा बाग लरने सदस्मरे फोल्ने ऩारो  था फोल्न ऩाउने सभमको अिलध फैठकको अध्मऺ ा गने 
व्मस्क्तरे लनधाययर् गये फभोस्जभ हनुेछ । 

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

८. लनर्यम सम्फन्धी व्मिस्था् 

८.१ प्रस् ाि भालथ फोल्ने क्रभ सभाप्त बएऩलछ फैठकको अध्मऺ ा गने व्मस्क्तरे सो प्रस् ाि लनर्यमको रालग प्रस्  ु 
गनेछ । 

८.२ फैठकको लनर्यम साभान्म मा सियसम्भल को शधायभा हनुेछ । भ  विबाजन हनुे अिस्थाभा अध्मऺ ा गने व्मस्क्त 
सवह  फहभु  सदस्मको लनर्यम फैठकको लनर्यम भालनने छ । 

 

९. लनर्यमको अलबरेख् 

९.१ प्रभखु प्रशासकीम अलधकृ  िा लनजरे  ोकेको अलधकृ  कभयचायीरे फैठकभा बएको लनर्यमराई लनर्यम ऩसु्स् काभा 
अलबरेख गयी उऩस्स्थ  सदस्मराई सही गयाइ याख्नऩुने छ । 

९.२ फैठकफाट बएको कुनै लनर्यमभा स्चत्त नफु् ने सदस्मरे लनर्यम ऩसु्स् काभा छोटकयीभा शफ्नो पयक भ  जनाउन 
सक्नेछ । 

१०. प्रल िेदन् 

१०.१ विषमग  सलभल हरुरे शपूरे सम्ऩादन गयेको कामय, फैठकको लनर्यम य शियकमक याम ऩयाभशय लनर्यम बएको 
लभल रे ७ (सा ) ठदनलबत्र गाउॉ कामयऩालरकाराई ठदनऩुनेछ ।   

११. सलभल को कामयऺ ते्र् गाउॉ कामयऩालरका अन् गय का विषमग  सलभल का कामयऺ ेत्र देहाम फभोस्जभ हनुेछन ्.  

क. साियजलनक सेिा  था ऺभ ा विकास सलभल को कामयऺ ते्र् 
 १. सॊगठन सॊयचना, दयफन्दी य कामयविियर् 

 २. सशुासन य सेिा प्रिाह  

 ३. ऺभ ा विकाससम्फन्धी विषम  
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ख. साभास्जक विकास सलभल को कामयऺ ते्र् 
 १. स्शऺा  था खेरकूदसम्फन्धी 
 २. विऻान   था प्रविधीसम्फन्धी 
 ३. स्िास््म  था जनसॊखमा सम्फन्धी 
 ४. रैंलगक सभान ा य साभास्जक सभािेशीकयर् सम्फन्धी 
 ५. सयकायी  था गैय सयकायी सॊघ सॊस्थासम्फन्धी 
 

ग. ऩूिायधाय विकास सलभल को कामयऺ ते्र् 
 १. अल्ऩकारीन  था दीघयकारीन नील , मोजना य कामयक्रभ सम्फन्धी 
 २. उद्योग, िास्र्ज्म, श्रभ, योजगाय  था िजाय व्मफस्थाऩनसम्फन्धी 
 ३. कृवष, लसॊचाई, सहकायी य गरयफी लनिायर्सम्फन्धी 
 ४. ऩमयटन प्रिर्द्यनसम्फन्धी 
 ५. सूचना  था सॊचायसम्फन्धी 
 ६. खानेऩानी  था सयसपाई, सडक  था बौल क मोजना य ऩूिायधाय विकाससम्फन्धी 
 ७. विद्य ु य उजाय सम्फन्धी 
 ८. फस् ी विकास, शहयी मोजना य बिन लनभायर् सम्फन्धी 
 

घ. विधेमक सलभल को कामयऺ ते्र् 
 १. गाउॉ सबाभा ऩेश हनुे विधेमकसम्फन्धी 
 २. गाउॉ सबाभा ऩेश हनुे लनमभ, विलनमभ, कामयविधीसम्फन्धी 
 ३. कुनै कानूनी प्रश्न सभािेश बएको नील   था कामयक्रभसम्फन्धी 
 

ङ. शलथयक विकास सलभल को कामयऺ ते्र् 
 १. फजेट  था स्रो  ऩरयचारन सम्फन्धी 
 २. कृवष विकास सम्फन्धी 
 ३. ऩश ुऩॊऺी विकास सम्फन्धी 
 ४. नागरयकको शमशजयन सम्फन्धी 
 ५. स्रो हरुको ऩवहचान सम्फन्धी 
 

च. िा ाियर्  था विऩद व्मिस्थाऩन सलभल को कामयऺ ते्र् 
 १. िा ाियर् सॊयऺर्  था हरयमारी प्रिदयन सम्फन्धी 
 २. पोहोय भैरा ब्मिस्थाऩन सम्फन्धी 
 ३.  िन सॊयऺर् सम्फन्धी  
 ४.  गाउॉको सौन्दमय ाको सॊयऺर्  था विकास सम्फन्धी 
 ५. विऩद ऩूिय  मायी सम्फन्धी 
 ६. विऩदको सभमभा गनुयऩने काभहरु सम्फन्धी 
 ७. विऩद ऩछालडको ब्मिस्थाऩन सम्फन्धी 
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 ८. िन, िा ाफयर् य बभूी व्मिस्थाऩन  

  

 

१२. फाधा अड्काउ पुकाउने्  

१२.१ मस कामयविलध कामायन्िमनभा कुनै फाधा अड्काउ ऩये गाउॉऩालरकाको कामयऩालरकारे लनर्यम गयी पुकाउन 
सक्नेछ । 

१३. सॊशोधन  था सॊशोधन् 

१३.१ कामयविलधराई शियकमक ा अनसुाय गाउॉऩालरकाको कामयऩालरकारे ऩरयभाजयन  था सॊशोधन गनय सक्नेछ ।  

 

 

 

शऻारे, 

चन्रलसॊह शे्रष्ठ 

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृ  
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