
 

 

स्थानीम याजऩत्र 
पेदाऩ गाउऩालरकाद्वाया प्रकाशित 

खण्ड १) ऩोक्रावाङ, नऩेार,साउन २६ गते २०७४ सार 

बाग २ 
स्थानीम सयकाय 

प्रदेि नॊ. १, ऩोक्रावाङ, नऩेार 
पेदाऩ गाउॉकामााऩालरकाको कामाारम 

 
पेदाऩ गाउॉ कामाऩालरकाको फैठक सॊचारन सम्फन्धी कामाववलध - २०७४ 

१. प्रस्तावनााः 

पेदाऩ गाउॉ कामाऩालरका (कामासम्ऩादन) लनमभावरी, २०७४ को लनमभ १० फभोशजभ पेदाऩ 
गाउॉ कामाऩालरकाको फैठक सॊचारनको रालग मो कामाववलध स्वीकृत गयी जायी गरयएको छ । 

२. ऩरयबाषााः 

ववषम वा प्रस्गलरे रकको  रथा नरागेभा मस कामाववलधभा, –  

(क) “लनमभावरी” बन्नारे पेदाऩ गाउॉ कामाऩालरका (कामासम्ऩादन) लनमभावरी, २०७४ राई 
सम्झन ुऩदाछ। 

(ख) “वडा रध्मऺ” बन्नारे पेदाऩ गाउॉऩालरकाको वडा रध्मऺ सम्झन ुऩदाछ । 

(ग) “सदस्म” बन्नारे पेदाऩ गाउॉऩालरकाको वडासदस्म सम्झनऩुदाछ। 

(घ) “रध्मऺ” बन्नारे गाउॉऩालरकाको फैठकको रध्मऺता गने व्मशिराई सम्झनऩुदाछ। 

(ङ) “कामाऩालरका” बन्नारे पेदाऩ गाउॉऩालरकाको कामाऩालरका सम्झनऩुदाछ। 



(च) “वडासलभलत” बन्नारे पेदाऩ गाउॉऩालरकाको वडासलभलत सम्झनऩुदाछ। 

३. वडा सलभलतको फैठकाः 

३.१  वडा सलभलतको फैठक कम्तीभा भवहनाको एक ऩटक फस्नेछ ।  

३.२  वडा सलभलतको फैठकको रध्मऺता वडा रध्मऺरे गनेछ य लनजको रनऩुशस्थलतभा 
फैठकभा उऩशस्थत ज्मेष्ठ सदस्मरे वडा सलभलतको फैठकको रध्मऺता गनेछ । 

३.३  वडा सलभलतको फैठक वडा रध्मऺको लनदेिनभा वडा सशचवरे फोराउनेछ । 

 

४. फैठक फस्न ेस्थान य सभम 

४.१  वडा सलभलतको फैठक वडा सलभलतको कामाारमभा फस्नेछ । 

४.२  वडा सलभलतको फैठकका रालग सूचना गदाा फैठक फस्ने लभलत, सभम य स्थान 
खरुाइ ऩठाउन ुऩनेछ । 

४.३  मसयी सूचना गदाा फैठक फस्ने सभमबन्दा तीन ददन रगावै उऩरब्ध गयाउन ु
ऩनेछ । 

 

५. छरपरको ववषम 

५.१  वडा सलभलतको फैठक फोराउॉदा सो फैठकभा छरपर गरयने ववषम स्ऩष्ट रुऩरे 
वकटान गयी फैठक फस्ने लभलत बन्दा साभान्मतमा २४ घण्टा रगावै वडा सशचवरे 
सफै सदस्मराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

५.२  वडा रध्मऺको लनदेिनभा वडा सशचवरे वडा सलभलतको फैठकको कामाक्रभ 
लरशखत रुऩभा तमाय गनेछ । प्रस्ताव सम्फन्धी खाका  रनसूुची १ वभोशजभ 
हनुेछ । 

 

६. उऩशस्थलत 



६.१  फैठकभा उऩशस्थत प्रत्मेक सदस्मरे उऩशस्थत ऩशुस्तकाभा आफ्नो नाभ य फशुझने 
गयी दस्तखत गनुाऩनेछ । 

६.२  वडा सशचवरे वडा सलभलतको फैठकभा सशचवको रुऩभा उऩशस्थत ऩशुस्तकाभा 
उऩशस्थलत जनाई दस्तखत गनुाऩनेछ । 

७. फैठक सॊचारन प्रवक्रमा 

७.१  फैठकराई सवु्मवशस्थत गने काभ फैठकको रध्मऺता गने व्मशिको हनुेछ । 

७.२  रध्मऺको आसनको सम्भान य आदय गनुा वडा सलभलतका प्रत्मेक सदस्मको 
कताव्म हनुेछ । 

७.३  फैठकको छरपर ववषमसूचीका आधायभा फैठकको रध्मऺता गने व्मशिरे तोके 
फभोशजभ हनुेछ । 

७.४  फैठकको छरपरभा बाग लरने सदस्मरे फोल्ने ऩारो तथा फोल्न ऩाउने सभमको 
रवलध फैठकको रध्मऺता गने व्मशिरे लनधाायण गये फभोशजभ हनुेछ । 

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

८. लनणाम सम्फन्धी व्मवस्था 

८.१  प्रस्ताव भालथ फोल्ने क्रभ सभाप्त बएऩलछ फैठकको रध्मऺता गने व्मशिरे सो 
प्रस्ताव लनणामको रालग प्रस्ततु गनेछ । 

८.२  फैठकको लनणाम साभान्मतमा सवासम्भलतको आधायभा हनुेछ । भत ववबाजन हनु े
रवस्थाभा रध्मऺता गने व्मशि सवहत तीन जना सदस्मको फहभुतरे गयेको 
लनणाम फैठकको लनणाम भालननेछ । 

 

९. लनणामको रलबरेख 

९.१  वडा सशचवरे फैठकभा बएको लनणामराई लनणाम ऩशुस्तकाभा रलबरेख गयी 
उऩशस्थत सदस्मराई सही गयाइ याख्नऩुनेछ । 



९.२  फैठकफाट बएको कुनै लनणामभा शचत्त नफझु्ने सदस्मरे लनणाम ऩशुस्तकाभा 
छोटकयीभा आफ्नो पयक भत जगाउन सक्नेछ । 

१०. गाउॉ कामाऩालरकाको फैठक 

१०.१ गाउॉ कामाऩालरकाको फैठक कम्तीभा भवहनाको एक ऩटक फस्नेछ । 

१०.२ गाउॉ कामाऩालरकाको फैठकको रध्मऺता गाउॉऩालरकाको रध्मऺरे गनेछ य 
लनजको रनऩुशस्थलतभा फैठकभा उऩाध्मऺरे कामाऩालरकाको फैठकको रध्मऺता 
गनेछ । 

१०.३ गाउॉ कामाऩालरकाको फैठक रध्मऺको लनदेिनभा कामाकायी रलधकृतरे फोराउनेछ 
। 

 

 

११. फैठक फस्न ेस्थान य सभम 

११.१ गाउॉ कामाऩालरकाको फैठक गाउॉ कामाऩालरकाको कामाारमभा फस्नेछ । 

११.२ गाउॉ कामाऩालरकाको फैठकका रालग सूचना गदाा फैठक फस्ने लभलत, सभम य स्थान 
खरुाइ ऩठाउन ुऩनेछ । 

११.३ मसयी सूचना गदाा फैठक फस्ने सभम बन्दा तीन ददन रगावै उऩरब्ध गयाउन ु
ऩनेछ । 

१२. छरपरको ववषम 

१२.१ गाउॉ कामाऩालरकाको फैठक फोराउॉदा सो फैठकभा छरपर गरयने ववषम स्ऩष्ट 
रुऩरे वकटान गयी फैठक फस्ने लभलतबन्दा साभान्मतमा २४ घण्टा रगावै 
कामाकायी रलधकृतरे सफै सदस्मराई उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ । 

१२.२ रध्मऺको लनदेिनभा कामाकायी रलधकृतरे कामाऩालरकाको फैठकको कामाक्रभ 
लरशखत रुऩभा तमाय गनेछ । 



१२.३ फैठकभा छरपरका रालग ऩेि गने प्रस्ताव सम्फन्धी रन्म व्मवस्था कामासम्ऩादन 
लनमभावरीभा तोवकए वभोशजभ हनुेछ । 

१३. उऩशस्थलत 

१३.१ फैठकभा उऩशस्थत प्रत्मेक सदस्मरे उऩशस्थलत ऩशुस्तकाभा आफ्नो नाभ य फशुझने 
गयी दस्तखत गनुाऩनेछ । 

१३.२ कामाकायी रलधकृतरे कामाऩालरकाको फैठकभा सशचवको रुऩभा उऩशस्थत बई 
ऩशुस्तकाभा उऩशस्थलत जनाई दस्तखत गनुाऩनेछ । 

१४. फैठक सॊचारन प्रवक्रमा 
१४.१ फैठकराई सवु्मवशस्थत गने काभ फैठकको रध्मऺता गने व्मशिको हनुेछ । 

१४.२ रध्मऺको आसनको सम्भान य आदय गनुा कामाऩालरकाका प्रत्मेक सदस्मको 
कताव्म हनुेछ । 

१४.३ फैठकको छरपर ववषमसूचीका आधायभा फैठकको रध्मऺता गने व्मशिरे तोके 
फभोशजभ हनुेछ । 

१४.४ फैठकको छरपरभा बाग लरने सदस्मरे फोल्ने ऩारो तथा फोल्न ऩाउने सभमको 
रवलध फैठकको रध्मऺता गने व्मशिरे लनधाायण गये फभोशजभ हनुेछ । 

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

१५. लनणाम सम्फन्धी व्मवस्था 

१५.१ प्रस्ताव भालथ फोल्ने क्रभ सभाप्त बएऩलछ फैठकको रध्मऺता गने व्मशिरे सो 
प्रस्ताव लनणामको रालग प्रस्ततु गनेछ । 

१५.२ फैठकको लनणाम साभान्मतमा सवासम्भलतको आधायभा हनुेछ । भत ववबाजन हनु े
रवस्थाभा रध्मऺता गने व्मशि सवहत फहभुत सदस्मको लनणाम फैठकको लनणाम 
भालननेछ । 

१५.३ फजेट, कामाक्रभ, नीलत तथा स्थानीम तहको लनमभावरी फाहेकको ववषमभा १५.२ 
फभोशजभ लनणाम हनु नसकेभा व्मशिगत उत्तयदावमत्व लनजभालथ यहने गयी गाउॉ 
कामाऩालरकाको रध्मऺरे गयेको लनणाम रशन्तभ हनुछे । 



१६. लनणामको रलबरेख 

१६.१ कामाकायी रलधकृतरे फैठकभा बएको लनणामराई लनणाम ऩशुस्तकाभा रलबरेख गयी 
उऩशस्थत सदस्मराई सही गयाइ याख् नऩुनेछ । 

१६.२ फैठकफाट बएको कुनै लनणामभा शचत्त नफझु्ने सदस्मरे लनणाम ऩशुस्तकाभा 
छोटकयीभा आफ्नो पयक भत जगाउन सक्नेछ । 

 

१७. फाधा रड्काउ पुकाउनाेः  
१७.१ मस कामाववलध कामाान्वमनभा कुनै फाधा रड्काउ ऩये गाउॉ कामाऩालरकारे लनणाम 

गयी पुकाउन सक्नेछ । 

१८. ऩरयभाजान तथा सॊिोधनाः 

१८.१ कामाववलधराई आवश्मकता रनसुाय गाउॉ कामाऩालरकारे ऩरयभाजान तथा सॊिोधन 
गना सक्नेछ । 

 

रनसूुची – १ 

प्रस्तावको ढाॉचा 
(फुॉदा ५.२ सॉग सम्फशन्धत) 

पेदाऩ गाउॉऩालरका 
गाउॉ कामाऩालरकाको कामाारम, ऩोक्रावाङ 

तेह्रथभु शजल्रा, १ नॊ. प्रदेि 

 

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

प्रस्ताव ऩेि गना रध्मऺफाट स्वीकृत प्राप्त लभलताः– 

१. ववषमको सॊशऺप्त वमहोयााः– 

२. प्राप्त ऩयाभिा तथा रन्म सान्दलबाक कुयााः– 

३. प्रस्ताव ऩेि गनुा ऩनााको कायण य सम्फशन्धत िाखाको यामाः– 

४. लनणाम हनु ुऩने व्महोयााः– 

नोटाः प्रस्ताव तमाय गदाा देहामका कुयाहरुभा ध्मान ददनऩुनेछाः– 

१. “ववषमको सॊशऺप्त व्महोया”रन्तगात यहन ेववफयणाः– 



ववषमफस्तकुो ऩषृ्ठबभूीभा मसफाये ऩवहरे कुनै लनणाम बएको बए सोको ववफयण, प्रस्ताववत लनणाम 
कामाान्वमन प्रवक्रमा, सभमावलध, कामाऺ ेत्र, कामाान्वमन गने लनकाम य राग्ने आलथाक दावमत्व बए 
सो सभेत उल्रेख गयी कुनै मोजनाको ववषम बए सो फाये छोटकयी ववफयण उल्रेख गने । 

२. “प्राप्त ऩयाभिा तथा रन्म सान्दलबाक कुया” रन्तगात कामाऩालरका सलभलतहरु य रन्म लनकाम तथा 
वविेषऻहरुरे कुनै ऩयाभिा ददएको बए सो सभेत उल्रेख गने।साथै ववषमसॉग सम्फशन्धत नक्िा, 
लडजाइन वा शचत्र बए सो सभेत सभावेि गने । कानूनी ऩयाभिा लरएको बए प्रलतलरऩी सभेत 
सभावेि गने । 

३. “प्रस्ताव ऩेि गनुाऩनााको कायण य सम्फशन्धत िाखाको याम” रन्तगात सम्फशन्धत ववषमभा 
आईऩयेको कदठनाई य सभस्मा, प्रस्ताववत लनणामको औशचत्म य आवश्मकता तथा त्मसफाट ऩना 
सक्ने प्रबाव सभावेि गने । 

४. “लनणामहनुऩुने व्महोया” रन्तगात जनु ववषमभा जे जस्तो लनणाम हनु प्रस्ताव गरयएको हो सोको 
स्ऩष्ट व्महोया याख्न े। 

 

 

 

कामाकायी रलधकृतद्वाया प्रभाशणकयण लभलताः २०७४।०४।२६ 

 


