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सबाफाट स्वीकृत ङ्झभङ्झत:२०७८/०९/२७ 

फसफङ्चयमा  गाउॉऩाङ्झरका अनङ्टगभन तथा सङ्टिासन सङ्झभङ्झत (गठन तथा सञ्चारन) 
कामषङ्जवङ्झध २०७८ 

गाउॉऩाङ्झरकारे प्रदान गने ङ्जवकास ङ्झनभाषण य सेवाप्रफाहराई 
सभावेिी,सहबाङ्झगताभूरक, गङ्टणस्तयीमएफभ ् ऩङ्चयणाभभङ्टखी फनाई सङ्टिासन 
कामभ गने सन्दबषभा अनङ्टगभन तथा सङ्टिासन सङ्झभङ्झत को गठन तथा 
सञ्चारनद्वाया सबाको बङू्झभकाराई व्मवङ्ञस्थत य प्रबावकायी फनाउन राङ्झग 
आवश्मक कानूनीव्मवस्था गनष फाञ्छनीम बएकोरे,  

प्रदशे नं = २ को गाउँ सभा ÷नगर सभा ÷जिल्ला 

सभाकाययसञ्चालन(काययजिजि) ऐन, २०७७ को दफा ६३ बमोजिम फसफङ्चयमा  गाउँ 

सभाले यो काययजिजि बनाई लागू गरेको छ । 

 

 

ऩङ्चयच्छेद एक  

प्रायङ्ञभबक 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायभब्  (१) मस कामषङ्जवङ्झधको नाभ फसफङ्चयमा  

गाउॉऩाङ्झरका “अनङ्टगभन तथा सङ्टिासन सङ्झभङ्झत(गठन तथा सञ्चारन) 
कामषङ्जवङ्झध २०७८” यहेको छ । 

(२) मो कामषङ्जवङ्झध गाउॉ सबारे स्वीकृत गयी गाउॉऩाङ्झरकाको 
स्थानीम याजऩत्रभा प्रकािन बएको ङ्झभङ्झतदेङ्ञख रागू हङ्टनेछ । 

२. ऩङ्चयबार्ा  ्ङ्जवर्म वा प्रसङ्गरे अको अथष नरागेभा मस कामषङ्जवङ्झधभा,- 
(क) “अध्मऺ” बङ्ङारे गाउॉसबाको अध्मऺ सभझनङ्टऩछष । 
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(ख) “ऐन” बङ्ङारे प्रदेि  नॊ . २ को गाउॉ सबा ÷नगय 
सबा÷ङ्ञजल्रा सबा कामषसञ्चारन (कामषङ्जवङ्झध) ऐन , 

२०७७सभझनङ्ट ऩछष ।  

(ग) “उऩसङ्झभङ्झत” बङ्ङारे दपा १ ९ फभोङ्ञजभ गङ्छठत 
उऩसङ्झभङ्झत सभझनङ्टऩछष । 

(घ) “कामषङ्जवङ्झध” बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरका कोअनङ्टगभन तथा 
सङ्टिासन सङ्झभङ्झत(गठन तथा सञ्चारन) कामषङ्जवङ्झध 
२०७८ सभझनङ्टऩछष । 

(ङ) “गाउॉऩाङ्झरका” बङ्ङारे फसफङ्चयमा  

गाउॉऩाङ्झरकासभझनङ्टऩछष। 

(च)  “प्रदेि” बङ्ङारे सङ्टदूयऩङ्ञिभ प्रदेि भझनङ्टऩछष । 

(छ) “फैठक” बङ्ङारे सङ्झभङ्झतको वैठक सभझनङ्ट ऩछष  य सो 
िब्दरे सङ्झभङ्झतरे गठन गयेको उऩसङ्झभङ्झतको 
फैठकराई सभेत जनाउॉछ । 

(छ) “सङ्ञचव” बङ्ङारे दपा ३ को उऩदपा ( ५) फभोङ्ञजभ 
अनङ्टगभन तथा सङ्टिासन सङ्झभङ्झतको सङ्ञचव बई काभ 
गनष गाउॉऩाङ्झरकारे तोकेको कभषचायी सभझनङ्टऩछष । 

(ज) “सदस्म” बङ्ङारे अनङ्टगभन तथा सङ्टिासन सङ्झभङ्झत को 
सदस्म सभझनङ्ट ऩछष य सो िब्दरे  सङ्झभङ्झतरे गठन 
गयेको उऩसङ्झभङ्झतको सदस्मराई सभेत जनाउॉछ ।  

(झ) “सबा” बङ्ङारे गाउॉऩाङ्झरकाको गाउॉ सबा सभझनङ्टऩछष 
। 
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(ञ) “सङ्झभङ्झत” बङ्ङारे दपा ३ फभोङ्ञजभ गङ्छठत अनङ्टगभन 
तथा सङ्टिासन सङ्झभङ्झत सभझनङ्टऩछष । 

(ट) “सॊमोजक”सङ्झभङ्झतको सॊमोजक सभझनङ्ट ऩछष य सो 
िब्दरे सङ्झभङ्झतरे गठन गयेको उऩसङ्झभङ्झतको सॊमोजक 
सभेतराई जनाउॉछ । 

 

 

ऩङ्चयच्छेद दङ्टई  
सङ्झभङ्झतकोगठन प्रकृमा,कामषऺ ेत्र य ऩदङ्चयक्त हङ्टने अवस्था 

३. सङ्झभङ्झतको गठन: (१) गाउॉऩाङ्झरकाराई सबा प्रङ्झत उत्तयदामी य 
जवापदेही फनाउन, गाउॉऩाङ्झरका फाट बए गयेका काभ कायफाहीको 
अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन गयी आवश्मक ङ्झनदेिन वा याम सल्राह सभेत 
ङ्छदनका राङ्झग ऐनको दपा ६५ फभोङ्ञजभ अध्मऺरे फढीभा ऩाॉच जना 
सदस्म यहने गयी अनङ्टगभन तथा सङ्टिासन सङ्झभङ्झत गठन गनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभका सदस्महरुभध्मेफाट सभबव 
बए सवषसभभङ्झत य सभबव नबए फहङ्टभतरे सङ्झभङ्झतको सॊमोजकको 
छनौट गनङ्टषऩनेछ ।  

(३) सङ्झभङ्झतभा सॊमोजक तथा सदस्महरूको भनोनमन गदाष 
सबाभा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व गने  याजनीङ्झतक दरको सदस्म सॊख्मा , भङ्जहरा, 
आङ्छदवासी-जनजाङ्झत, भधेिी, थारु, दङ्झरत, भङ्टङ्ञिभ, खस–आमष तथा अन्म 
सभङ्टदामको सभानङ्टऩाङ्झतक प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्वराई ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩनेछ । 

(४) कामषऩाङ्झरकारे तोकेको कामषऩाङ्झरकाको कङ्ट नै सदस्म 
सङ्झभङ्झतभा उऩङ्ञस्थत बई छरपरभा सहबागी हङ्टन सक्नेछ । 
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तय, त्मस्तो सदस्मराई भतदानको अङ्झधकाय हङ्टने छैन ।  

(५) कामषऩाङ्झरकारे गाउॉऩाङ्झरकाको प्रिासन िाखा प्रभङ्टख वा 
अन्म उऩमङ्टक्त अङ्झधकृत कभषचायीराई सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवको काभ गनष 
तोक्न सक्नेछ । 

४. सङ्झभङ्झतको कामषऺ ेत्र् अनङ्टगभन तथा सङ्टिासन सङ्झभङ्झतको कामषऺ ेत्र 
देहामफभोङ्ञजभ हङ्टनेछ् 

(क)  स्थानीम तहको बौङ्झतक ऩूवाषधाय ङ्जवकास ङ्झनभाषण तथा 
सङ्टिासन सभफन्धी ङ्जवर्म, य  

  (ख)  ङ्जवकास ङ्झनभाषण  कामष भा यहेका सभस्मा सभाधानको 
ङ्जवर्म । 

५.  सङ्झभङ्झतको कामाषवङ्झध : सङ्झभङ्झतको कामाषवङ्झध सबाको अवङ्झधबय यहनेछ 
। 

तय अध्मऺरे सङ्झभतका सदस्मको अनङ्टबव चाहना य ङ्झनजरे 
सङ्झभङ्झतभा ऩङ्टमाषङ्ञ उन सक्ने मोगदान सभेतका आधायभा आवश्मकता 
अनङ्टसाय सदस्म हेयपेय गनष सक्नेछ ।  

६.  सॊमोजक य सदस्मको ऩद ङ्चयक्त हङ्टने अवस्था : सङ्झभङ्झतको सॊमोजक य 
सदस्मको ऩद देहामको कङ्ट नै अवस्थाभा ङ्चयक्त हङ्टनेछ : 

(क)  ङ्झनज सबाको सदस्म नयहेभा, 
(ख)  ङ्झनजरे आफ्नो ऩदफाट याङ्ञजनाभा ङ्छदएभा, 
(ग)  ङ्झनजको भतृ्मङ्ट बएभा, 
(घ) ङ्झनजरे आफ्नो ऩदको ङ्ञजभभेवायी इभान्दाङ्चयतासाथ 

ङ्झनवाषह गयेको छैन बनी सङ्झभङ्झतका सभऩूणष सदस्म 
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सङ्खख्माको दङ्टई –ङ्झतहाई फहङ्टभतरे प्रस्ताव ऩाङ्चयत 
गयेभा, 

(ङ) दपा ५ फभोङ्ञजभ सदस्म हेयपेय बएको कायण ऩद 
ङ्चयक्त बएभा ।   

 

ऩङ्चयच्छेद तीन  
सङ्झभङ्झतको काभ, कतषव्म य अङ्झधकाय 

७. सङ्झभङ्झतको काभ, कतषव्म य अङ्झधकाय : (१) अनङ्टगभन तथा सङ्टिासन 
सङ्झभङ्झतको काभ, कतषव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ् 

(क) गाउॉऩाङ्झरकाका िाखा य अन्तगषतका ङ्झनकामको सेवा 
प्रवाह, कानूनको ऩङ्चयऩारना , कामषङ्जवङ्झधको प्रमोग आङ्छद 
ङ्जिमाकराऩको सभग्र भूल्माङ्कन गयी गाउॉऩाङ्झरकाभा 
सङ्टिासन कामभ गनष , सेवाभा प्रबावकाङ्चयता फढाउन य 
सभावेिी ङ्जवकासका राङ्झग कामषऩाङ्झरकाराई 
आवश्मक सल्राह, सङ्टझाव एवभ ्ङ्झनदेिन ङ्छदन,े 

(ख) स ङ्घीम तथा प्रदेि सयकायका सङ्टिासन तथा 
ङ्जवकाससॉग सभफङ्ञन्धत कानून , नीङ्झत, ङ्झनदेिन, भाऩदण्ड 
य ितषहरुको ऩारना य प्रङ्झतपरको ङ्जविरे्ण गयी 
कामषऩाङ्झरकाराई आवश्मक ङ्झनदेिन ङ्छदन,े 

(ग) गाउॉऩाङ्झरका य मस अन्तगषतका ङ्झनकामको बौङ्झतक 
ऩूवाषधाय, मातामात, तथा सङ्टिासन सभफन्धी नीङ्झत तथा 
कामषिभ, स्रोत ऩङ्चयचारन , व्मवस्थाऩन य अरु मस्तै 
ङ्जिमाकराऩको भूल्माङ्कन गयी सभफङ्ञन्धत ङ्झनकामराई 
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आवश्मक ङ्झनदेिन ङ्छदने य सभङ्टङ्ञचत ङ्जटप्ऩणी , ङ्झसपाङ्चयस 
य ङ्झनदेिन सङ्जहतको वाङ्जर्षक प्रङ्झतवेदन सबाभा ऩेि 
गने, 

(घ) नागङ्चयक वडाऩत्रको कामाषन्वमन अवस्थाको भूल्माङ्कन 
गयी कामाषऩाङ्झरकाराई सङ्टझाव ङ्छदन,े 

(ङ) गाउॉऩाङ्झरका तथा जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधरे स्थानीम सयकायको 
तपष फाट नागङ्चयक सभऺ गयेका घोर्णा , प्रङ्झतफद्धता य 
आश्वासनहरुको कामाषन्वमन ङ्ञस्थङ्झतको भूल्माङ्कन गयी 
गाउॉऩाङ्झरकाराई आवश्मक ङ्झनदेिन ङ्छदने य सबाभा 
प्रङ्झतवेदन ऩेि गने, 

(च) गाउॉऩाङ्झरकाद्वाया बए गयेका काभ कायवाहीवाये 
अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन गयी कामषऩाङ्झरका तथा 
अन्तगषतका ङ्झनकामराई आवश्मक ङ्झनदेिन ङ्छदने य 
सबाभा प्रङ्झतवेदन ऩेि गने, 

(छ) गाउॉऩाङ्झरकाद्वाया सभम सभमभा गठन हङ्टने छानङ्जवन 
सङ्झभङ्झतद्वाया प्रस्तङ्टत सङ्टिासन य ङ्जवकाससॉग सभफङ्ञन्धत 
प्रङ्झतवेदन कामाषन्वमनको अनङ्टगभन गयी सभफङ्ञन्धत 
ङ्झनकामराई आवश्मक ङ्झनदेिन ङ्छदन,े 

(ज) गाउॉऩाङ्झरकाफाट बए , गयेका कामषभा साभाङ्ञजक 
जवापदेङ्जहताको ङ्जवङ्झध य प्रङ्जिमाको ऩारना य 
राबग्राहीफाट प्राप्त सङ्टझाव कामाषन्वमनको अवस्था 
वाये अध्ममन गयी सभफङ्ञन्धत ङ्झनकामराई आवश्मक 
ङ्झनदेिन य सबाभा प्रङ्झतवेदन ऩेि गने, 
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(झ) गाउॉऩाङ्झरका य मस अन्तगषतका ङ्झनकामफाट बएका 
तथा हङ्टने सेवा य ङ्जवकासका कामषको मथाथष सूचना य 
जानकायी सभमभै , उऩमङ्टक्त भाध्मभ तथा 
सॊमन्त्रभापष त सावषजङ्झनकीकयण एव भ ्सभप्ररे्ण बए 
नबएको भूल्माङ्कन गयी कामषऩाङ्झरकाराई आवश्मक 
सल्राह, सङ्टझाव एव ङ्झनदेिन ङ्छदन,े 

(ञ) गाउॉऩाङ्झरकाको बौङ्झतक ऩूवाषधाय , मातामात, ङ्जवकास 
ङ्झनभाषणभा यहेका सभस्मा सभाधानको ङ्जवर्म तथा 
सभग्र िासकीम ङ्जिमाकराऩ , सेवा प्रवाह , सेवाको 
गङ्टणस्तय, दीगोऩना, रागत य सेवा िङ्टल्कका वायेभा 
अध्ममन, ङ्जविरे्ण य भूल्माङ्कन गयी गङ्टणात्भक सङ्टधाय 
गनष तथा सेवा प्रवाहराई सूचना प्रङ्जवङ्झधभैत्री 
फनाउनका राङ्झग वैकङ्ञल्ऩक आमाभ 
वायेकामषऩाङ्झरकाराई याम सङ्टझाव प्रदान गने, 

(ट) गाउॉऩाङ्झरका य मस अन्तगषतका ङ्झनकामफाट सञ्चारन 
हङ्टने मोजना तथा कामषिभ भा सङ्टिासन , वातावयण, 

जरवामङ्ट ऩङ्चयवतषन अनङ्टकूरन , ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन , 

वारभैत्री, रैंङ्झगक तथा साभाङ्ञजक सभावेिीकयण 
जस्ता अन्तयसभफङ्ञन्धत ङ्जवर्महरुभा ध्मान ऩङ्टगे –

नऩङ्टगेको रेखाजोखा गयी कामषऩाङ्झरकाराई आवश्मक 
सल्राह, सङ्टझाव एवभ ्ङ्झनदेिन ङ्छदने, 

(ठ) गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रका टोर ङ्जवकास सॊस्था , उऩबोक्ता 
सङ्झभङ्झत, सहकायी सॊस्था , गैय सयकायी सॊस्था 
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रगामतका सॊघसॊस्थाहरुको सङ्टिासनको अवस्था 
भूल्माङ्कन गयी सङ्टधायका राङ्झग कामषऩाङ्झरकाराई 
आवश्मक सल्राह, सङ्टझाव एवभ ्ङ्झनदेिन ङ्छदन,े 

(ड) गाउॉऩाङ्झरका तथा अन्तगषतका ङ्झनकामफाट ङ्झछटो , 

छङ्चयतो य प्रबावकायी सेवा प्रवाह गनष य सेवा ङ्झरनका 
राङ्झग अनकूर वातावयण बए नबएको भूल्माङ्कन गयी 
कामषऩाङ्झरकाराई आवश्मक सल्राह , सङ्टझाव एव भ ्
ङ्झनदेिन ङ्छदन,े 

(ढ) प्राकृङ्झतक प्रकोऩ तथा भाहाभायीजन्म अवस्थाहरुभा 
सभेत सङ्टयऺाका भाऩदण्ड अऩनाई सेवा प्रवाह गनष 
कामषऩाङ्झरकाराई आवश्मक याम, सङ्टझाव ङ्छदने, 

(ण) साभाङ्ञजक रुऩभा हानीकायक तथा रैङ्जङ्गकताभा 
आधाङ्चयत ङ्जहॊसाभा िङ्टन्म सहनिीरताको नीङ्झतराई 
सभेटी गाउॉऩाङ्झरका य अन्तगषतका ङ्झनकामका 
ऩदाङ्झधकायी तथा कभषचायीहरुको आचाय सॊङ्जहता 
तजङ्टषभा य ऩारनको अवरोकन गयी गाउॉ सबाभा 
प्रङ्झतवेदन ऩेि गने, 

(त) गाउॉऩाङ्झरका य वडा कामाषरमहरुरे प्रवाह गने सेवा , 

ङ्झसपाङ्चयस आङ्छदभा प्राप्त गङ्टनासो , उजङ्टयी य सञ्चाय 
भाध्मभरे उठाएका सवारहरुको सभफङ्ञन्धत ऩऺफाट 
बएको सभफोधनको अवस्था वाये अध्ममन गयी 
सङ्टधायका राङ्झग कामषऩाङ्झरकाराई आवश्मक सङ्टझाव 
तथा ङ्झनदेिन ङ्छदन,े 
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(थ) गाउॉऩाङ्झरकाभा सञ्चाङ्झरत मोजना तथा कामषिभफाट 
रङ्ञऺत वगषराई वास्तङ्जवक राब ऩङ्टगे नऩङ्टगेको वाये 
फैठक तथा सभीऺाभा मथेष्ट ध्मान ङ्छदए नङ्छदएको 
ङ्जविरे्ण गयी आवश्मक ङ्झनदेिन ङ्छदने , साथै ङ्जवऩङ्ङ 
सभङ्टदाम रङ्ञऺत सेवा , गङ्चयवी न्मूनीकयण , आम आजषन , 

सन्तङ्टङ्झरत ङ्जवकास य ङ्जऩछङ्झडएको ऺेत्रको ङ्जवकासको 
अध्ममन तथा भूल्माङ्कन गयी सङ्टधायका राङ्झग 
कामषऩाङ्झरकाराई आवश्मक सङ्टझाफ ङ्छदन,े 

(द) गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्जवकास मोजना तथा कामषिभहरु 
सञ्चारन गदाष कङ्ट नै सभस्मा ङ्झसजषना बएभा सोको 
सभाधानका राङ्झग कामषऩाङ्झरकाराई याम सङ्टझाव ङ्छदने ,
  

(ध) बौङ्झतक ऩूवाषधायका मोजनाहरु सञ्चारन गदाष 
वातावयणीम ऩऺराई उङ्ञचत ध्मान ङ्छदए नङ्छदएको य 
कानून अनङ्टसाय वातावयणीम अध्ममन , भूल्माङ्कन गये 
नगयेको य स्वीकृत वातावयणीम अध्ममन 
प्रङ्झतवेदनको कामाषन्वमन अवस्थाको अध्ममन गयी 
कामषऩाङ्झरकाराई ङ्झनदेिन ङ्छदन,े 

(न) गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रभा सञ्चाङ्झरत मातामात सेवाको 
गङ्टणस्तय, ऩहङ्टॉच य सहज उऩरब्धता जस्ता ङ्जवर्मभा 
अध्ममन गयी सङ्टरब य सहज मातामात सञ्चारन तथा 
ङ्जवस्तायका राङ्झग कामषऩाङ्झरकाराई आवश्मक ङ्झनदेिन 
ङ्छदने, 
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(ऩ) गाउॉऩाङ्झरका य वडा कामाषरम फीच काभको वाॉडपाॉड , 

अङ्झधकाय प्रत्मामोजन तथा प्रत्मामोङ्ञजत अङ्झधकायको 
प्रमोग य वडा कामाषरम व्मवस्थाऩनको अवस्था 
अध्ममन गयी कामषऩाङ्झरकाराई आवश्मक ङ्झनदेिन 
ङ्छदने 

(प) गाउॉऩाङ्झरकाको िाखा, भहािाखा तथा एकाई य 
कामषयत कभषचायीको कामषङ्जवफयण य कामषसभऩादन 
भूल्माङ्कन प्रणारी को अध्ममन गयी सङ्टधायका राङ्झग 
कामषऩाङ्झरकाराई आवश्मक सङ्टझाव तथा ङ्झनदेिन 
ङ्छदने 

(फ) गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्छदगो ङ्जवकासका रक्ष्महरु कामाषन्वमन 
अवस्थाको भूल्माङ्कन गयी कामषऩाङ्झरकाराई 
आवश्मक सङ्टझाफ य ङ्झनदेिन ङ्छदन,े 

(ब)  सङ्टिासन तथा ङ्जवकाससॉग सभफङ्ञन्धत सबारे तोकेका 
अन्म काभ गने, गयाउने । 

(२) सङ्झभङ्झतरे आपङ्ट रे सभऩादन गयेका काभ को वाङ्जर्षक 
प्रङ्झतवेदन तमाय गयी आम व्ममको वाङ्जर्षक अनङ्टभान ऩेि हङ्टनङ्ट अगावै 
गाउॉ सबाभा ऩेि गनङ्टषऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ वाङ्जर्षक प्रङ्झतवेदन तमाय गदाष 
सङ्झभङ्झतरे ङ्छदएका ङ्झनदेिन , याम, ऩयाभिष य सङ्टझाव कामाषन्वमन ङ्ञस्थङ्झत 
य प्रङ्झतपर सभेतको सभीऺा सभावेि गनङ्टष ऩनेछ । 
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(४) सङ्झभङ्झतरे ङ्झछभेकी गाउॉऩाङ्झरका  वा नगयऩाङ्झरकासॉग 
आपङ्ट रे गयेका काभ कायफाही , कामष अनङ्टबव य अनङ्टकयणीम कामषको 
जानकायी आदानप्रदान गनष सक्नेछ ।  

(५) सङ्झभङ्झतरे आफ्नो कामषऺ ेत्र अन्तगषतको ङ्ञजभभेवायी सङ्ट –

व्मवङ्ञस्थत ढङ्गरे फहन गने सन्दबषभा अध्मऺको स्वीकृङ्झत ङ्झरई 
आवश्मक कामषङ्जवङ्झध , कामषमोजना य कामषताङ्झरका फनाई रागू गनष 
सक्नेछ ।  

(६) सङ्झभङ्झतको कामष सभऩादनको ङ्झसरङ्झसराभा सङ्झभङ्झतका 
सदस्महरुरे अध्मऺको ऩूवष स्वीकृती ङ्झरई आवश्मक स्थानको 
अनङ्टगभन भ्रभण गनष सक्नेछन ्। 

८. ङ्जववयण ङ्झरन सक्ने् (१) सङ्झभङ्झतरे कामषऩाङ्झरका वा सो अन्तगषतका 
ङ्झनकामफाट सभऩादन बएका काभको प्रगङ्झत ङ्जववयण भाग गयी ङ्झरन 
सक्नेछ ।  

(२) मस दपा फभोङ्ञजभ ङ्जववयण भाग गदाष सभफङ्ञन्धत 
सङ्झभङ्झतका सॊमोजकको ङ्झनदेिनभा सङ्ञचवरे 
ङ्जववयणकोङ्जकङ्झसभ,ढाॉचायङ्जववयण ऩेि गनङ्टषऩने 
सभमङ्झसभासभेततोकीङ्छदनङ्टऩनेछ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ भाग गङ्चयएको ङ्जववयण उऩरब्ध 
गयाउनङ्ट सभफङ्ञन्धत ङ्झनकामको दाङ्जमत्व हङ्टनेछ ।  

(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ भाग गङ्चयएको ङ्जववयणको 
अध्ममन सभेत फाट कङ्ट नै ङ्झनदेिन ङ्छदन आवश्मक दे खेभा त्मस्तो 
ङ्झनदेिन कामाषन्वमन गनङ्टष ऩने भनाङ्झसफ सभमावङ्झध सभेत उल्रेख गयी 
सङ्झभङ्झतरे सभफङ्ञन्धत ङ्झनकामराई आवश्मक ङ्झनदेिन ङ्छदन सक्नेछ ।  
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(५) कामषऩाङ्झरका वा सो अन्तयगतका ङ्झनकारमरे उऩदपा 
(२) फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको अवङ्झधङ्झबत्र ङ्जववयण उऩरब्ध गयाउने प्रमास 
नगयेभा सङ्झभङ्झतरे सो सभफन्धभा सबाभा छरपर गने प्रस्ताव गनष 
सक्नेछ ।  

 

ऩङ्चयच्छेद चाय  
सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरुको बङू्झभका 

९. सॊमोजकको काभ, कतषव्म य अङ्झधकाय् सङ्झभङ्झतको सॊमोजकको काभ , 

कतषव्म य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्–  

(क)  सङ्झभङ्झतको फैठकको अध्मऺता गने , 

(ख)  सङ्झभङ्झतको फैठकको ङ्झभङ्झत य सभम तोक्ने ,  

(ग)  फैठकको सभबाङ्जवत कामषसूची तम गने , 

(घ)  सङ्झभङ्झतको कामषऺ ेत्रसॉग सभफङ्ञन्धत अन्तय ङ्झनकामगत 
सभन्वम गने, 

(ङ)  सदस्महरुको ङ्ञजभभेवायी फाॉडपाॉट गने , 

(च)  सङ्झभङ्झतको ङ्झनणषम प्रभाङ्ञणत गने ,  

(छ)  सङ्झभङ्झतरे तोकेका अन्म कामष गने ।   

१०. सदस्मको काभ, कतषव्म य अङ्झधकाय स्ङ्झभङ्झतका सदस्मको काभ, कतषव्म 
य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्– 

(क)  सङ्झभङ्झतको फैठकभा उऩङ्ञस्थत बै आफ्नो सङ्टझाव य 
धायणा याख्ने,   

(ख)  आपङ्ट राई तोङ्जकएको कामषङ्ञजभभेवायी ङ्झनवाषह गने , 

(ग)  सङ्झभङ्झतरे तोकेका अन्म कामष गने ।  
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११. सङ्ञचवको काभ, कतषव्म य अङ्झधकाय्सङ्झभतको सङ्ञचवको काभ , कतषव्म 
य अङ्झधकाय देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ्– 

(क)   सङ्झभङ्झतको सङ्ञचव बई काभ गने,   

(ख) सॊमोजकसॉग सभन्वम गयी फैठकको कामषसूची तमाय 
गने, प्रस्ताव तमाय गने य सदस्महरुराई ऩत्राचाय 
गने, 

(ग)  सङ्झभङ्झतको कामषऺ ेत्रसॉग सभफङ्ञन्धत ङ्जवर्मभा आवश्मक 
सूचना तथा तथ्माङ्क  सङ्करन , ङ्जविरे्ण गयी सङ्झभङ्झतको 
फैठकभा ऩेि गने, 

(घ)   सङ्झभङ्झतको ङ्झनणषम कामाषन्वमन गने गयाउने , 
(ङ)   सङ्झभङ्झतरे तोकेका अन्म कामष गने ।  

 

ऩङ्चयच्छेद ऩाॉच  
फैठक व्मवस्थाऩन 

१२. सङ्झभङ्झतको फैठक : (१) सङ्झभङ्झतको फैठक प्रत्मेक चौभाङ्झसकभा ऩने 
गयी एक वर्ष बङ्चयभा कङ्ञभतभा तीन ऩटक फस्नेछ । 

(२) सङ्झभङ्झतको फैठक फस्ने ङ्झभङ्झत , सभम, स्थान य फैठकको 
कामषसूची सङ्जहतको सूचना फैठक फस्ने ङ्छदन बन्दा कङ्ञभतभा तीन ङ्छदन 
अगावै सॊमोजकको ङ्झनदेिनभा सङ्ञचवरे सवै सदस्मराई ङ्झरङ्ञखत वा 
ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभफाट ऩठाउनङ्ट ऩनेछ । 

(३) सङ्झभङ्झतको फैठकको अध्मऺता सॊमोजकरे वा ङ्झनजको 
अनङ्टऩङ्ञस्थङ्झतभा सङ्झभङ्झतका सदस्महरुरे आपूभध्मेफाट छानेको 
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व्मङ्ञक्तरे गनेछ । सदस्महरुरे छानेको व्मङ्ञक्तरे सॊमोजकत्व 
गयेकोभा सो कङ्ट याको जानकायी अध्मऺराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ सदस्महरुरे छानेको व्मङ्ञक्तरे 
सङ्झभङ्झतको फैठकको अध्मऺता गदाष ङ्झनजरे सङ्झभङ्झतको सॊमोजकराई 
बएको सफै अङ्झधकाय प्रमोग गनष सक्नेछ ।  

(५) सङ्झभङ्झतको फैठक सबास्थर बन्दा फाङ्जहय फस्नङ्ट ऩने 
बएभा सॊमोजकरे अध्मऺको ङ्झरङ्ञखत अनङ्टभङ्झत प्राप्त गनङ्टष ऩनेछ ।  

(६) सङ्झभङ्झतका कङ्ञभतभा दङ्टई जना सदस्मरे सङ्झभङ्झतको फैठक 
फोराउन ङ्झरङ्ञखत अनङ्टयोध गयेभा सॊमोजकरे ऩन्र ङ्छदनङ्झबत्र फैठक 
फोराउनङ्ट ऩनेछ । 

(७) सङ्झभङ्झतको फैठक सभफन्धी अन्म कामषङ्जवङ्झध सङ्झभङ्झत 
आपैरे  तोक्न सक्नेछ ।  

१३. गणऩङ्टयक सॊख्मा्  (१) सङ्झभङ्झतभा तत्कार कामभ यहेका सदस्म 
सङ्खख्माको कङ्ञभतभा ऩचास प्रङ्झतित बन्दा फढी सदस्म उऩङ्ञस्थत 
बएभा सङ्झभङ्झतको गणऩङ्टयक सङ्खख्मा ऩङ्टगेको भाङ्झननेछ ।  

(२) सङ्झभङ्झतको फैठकभा गणऩूयक स ङ्खख्मा नऩङ्टगेभा सो 
सङ्खख्मा नऩङ्टगेसभभ सङ्झभङ्झतको सॊमोजकरे फैंठकको कामष ङ्झनरभफन 
गनष वा अको कङ्ट नै सभम वा ङ्छदनसभभको राङ्झग फैठक स्थाङ्झगत गनष 
सक्नेछ ।  

(३) उ ऩदपा (२) फभोङ्ञजभ सङ्झभङ्झतको फैठकभा गणऩूयक 
सङ्खख्मा नऩङ्टगी रगाताय दङ्टई ऩटक फैठक स्थङ्झगत गनङ्टष ऩयेभा 
सॊमोजकरे त्मसको जानकायी अध्मऺराई ङ्छदनङ्ट ऩनेछ ।  
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(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभको जानकायी प्राप्त बएऩङ्झछ 
कामषव्मवस्था ऩयाभिष सङ्झभङ्झतको ऩयाभिष ङ्झरई अध्मऺरे सभाधानको 
उङ्ञचत प्रामास गनङ्टष ऩनेछ ।  

१४. फैठक सञ्चारन ङ्जवङ्झध: (१) सॊमोजकरे सङ्झभङ्झतको फैठकको अध्मऺता 
गनेछ। सङ्झभङ्झतको सॊमोजकको ध्मानाकर्षणका राङ्झग सदस्मरे हात 
उठाउनङ्टऩनेछ । सॊमोजकरे फोल्न चाहने सदस्म को नाभ िभि् 
फोराएऩङ्झछ वा इिाया गयेऩङ्झछ वणाषन ङ्टिभ अनङ्टसाय एक ऩटकभा 
एकजनारे भात्र फोल्नङ्टऩनेछ । कङ्ट नै एक सदस्मरे फोङ्झरयहेको 
सभमभा फीचभै अको सदस्मरे फोल्न , एकआऩसभा कङ्ट या गनष य कङ्ट नै 
ऩङ्झन सञ्चायका साधन प्रमोग गयी कङ्ट या गनष ऩाइनेछैन ।  

(२) सदस्मरे सङ्झभङ्झतको फैठकभा फोल्दा सॊमोजकराई 
सभफोधन गयेय भात्र फोल्नङ्टऩनेछ । सङ्झभङ्झतको छरपरको िभभा 
कङ्ट नै सदस्मरे फोरेको ङ्जवर्मराई अको सदस्मरे सो कङ्ट याभा सहभती 
जनाउनेफाहेक सोही ङ्जवर्म दोहो माषसउन ऩाउने छैन । सदस्मरे 
फैठकभा आफ्ना कङ्ट या य ङ्जवर्मवस्तङ्ट याख्दा ङ्ञिष्ट य भमाषङ्छदत बार्ाभा 
याख्नङ्टऩदषछ य  फोल्दा कसैराई आऺेऩ रगाउने , अङ्ञिष्ट, अिीर, 

अऩभानजनक वा भानभदषन हङ्टने वा कङ्ट नै आऩङ्ञत्तजनक िब्द फोल्नङ्ट 
हङ्टॉदैन । सदस्मरे फोल्न ऩाउने , छरपरभा बाग ङ्झरन ऩाउने 
अङ्झधकाय य कतषव्मराई फैठकको काभभा फाधा ऩङ्ट माषभउने भनसामरे 
दङ्टरूऩमोग गनष ऩाइनेछैन ।  

(३) फैठकका सहबाङ्झगरे फैठक अवङ्झधबय कङ्ट नै ऩङ्झन 
सञ्चायका साधन तथा अन्म ङ्जवद्यङ्टतीम उऩकयण फैठकको ङ्जवर्मसॉग 
असभफङ्ञन्धत कामषभा प्रमोग गनष ऩाइनेछैन ।  
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(४) फैठकको छरपरको ङ्जवर्मभा सङ्झभङ्झतको कङ्ट नै सदस्मको 
प्रत्मऺ वा अप्रत्मऺ स्वाथष गाॉसीएको वा सॊरग्नता यहने बएभा 
त्मस्तो ङ्जवर्म उऩयको छरपरभा सभफङ्ञन्धत सदस्म सहबागी हङ्टनङ्ट 
हङ्टॉदैन ।  

(५) सङ्झभङ्झतका सदस्मसॉग बएका सङ्झभङ्झतको कामषऺ ेत्रसॉग 
सभफङ्ञन्धत साभग्रीहरु सङ्झभङ्झतका सदस्म हरु फीच आदानप्रदान गने 
व्मवस्था ङ्झभराउनङ्टऩनेछ ।  

(६) सङ्झभङ्झतको फैठक नसङ्जकएसभभ कङ्ट नै ऩङ्झन सदस्मरे 
फैठक कऺ छोड्नङ्ट हङ्टॉदैन य फैठक कऺफाट फाङ्जहय जानङ्ट ऩयेभा 
सॊमोजकको अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ । सॊमोजकरे फैठकराई सभफोधन 
गङ्चययहेको फेराभा कङ्ट नै ऩङ्झन सदस्मरे स्थान छोड्नङ्ट हङ्टॉदैन । 
सॊमोजकरे फोरेको कङ्ट या ध्मानऩूवषक सङ्टङ्ङङ्ट ऩनेछ । फैठक 
सञ्चारनभा सङ्झभङ्झतका सफै सदस्महरुरे सॊमोजकराई सहमोग 
गनङ्टषऩनेछ ।  

(७) सॊमोजकरे फैठकराई भमाषङ्छदत फनाउन सदस्महरुराई 
आव्हान गनेछ । कङ्ट नै सदस्मफाट  सङ्झभङ्झतको फैठकभा  अभमाषङ्छदत 
व्मवहाय बएभा 
सॊमोजकरेङ्झनजराईफैठककऺफाटफाङ्जहयजानेआदेिङ्छदनयऐनफभोङ्ञजभको
अन्मकायफाहीकाराङ्झगसबासभऺरेङ्ञखऩठाउनसक्नेछ। 

(८) तोङ्जकएको ङ्झभङ्झत य सभमभा गणऩङ्टयक स ङ्खख्मा नऩङ्टगी 
सङ्झभङ्झतको फैठक फस्न नसकेभा सो ङ्छदनको फैठक स्थङ्झगत गयी 
सॊमोजकरे अको ङ्छदन य सभमभा फैठक फस्ने गयी तोक्न सक्नेछ । 
दोस्रो ऩटक ऩङ्झन गणऩङ्टयक स ङ्खख्मा नऩङ्टगी फैठक फस्न नसके 
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सॊमोजकरे तेस्रो ऩटकका राङ्झग फैठक फोराउने छ । मस्तो 
फैठकभा सङ्झभङ्झतका सॊमोजक सङ्जहत कङ्ञभतभा एक सदस्म उऩङ्ञस्थत 
बएभा गणऩङ्टयक सङ्खख्मा ऩङ्टगेको भाङ्झननेछ ।  

(९) सङ्झभङ्झतको सदस्म कायणफस फैठकभा उऩङ्ञस्थत हङ्टन 
नसक्ने बएभा सङ्झभङ्झतको सॊमोजक वा सङ्ञचवराई ऩूवषजानकायी 
गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

(१०) फैठक सञ्चारन सभफन्धी सबारे तोकेका अन्म 
कङ्ट याहरुको ऩारना गनङ्टष सङ्झभङ्झतका सॊमोजक तथा सदस्महरुको 
कतषव्म हङ्टनेछ ।  

१५. सङ्झभङ्झतको ङ्झनणषम्  (१) सङ्झभङ्झतको फैठक का ङ्झनणषमहरु सकेसभभ 
सवषसभभङ्झतफाट गयाउनङ्ट ऩनेछ । सवषसभभङ्झतफाट ङ्झनणषम हङ्टन नसकेभा 
फहङ्टभतको आधायभा ङ्झनणषम 
गदाषभतफयाफयबएभासॊमोजकरेङ्झनणाषमकभतङ्छदनसक्नेछ। 

  (२) सङ्झभङ्झतको फैठकको ङ्झनणषम सॊमोजकफाट प्रभाङ्ञणत हङ्टनेछ 
।  

(३) फैठकको प्रभाङ्ञणत ङ्झनणषमको अङ्झबरेख सङ्ञचवरे सङ्टयङ्ञऺत 
य व्मवङ्ञस्थत गयी याख्नङ्टऩनेछ ।  

(४) फैठकको ङ्झनणषमअनङ्टसाय गाउॉऩाङ्झरका वा सो 
अन्तयगतका ङ्झनकामराई याम, सङ्टझाव य ङ्झनदेिन ङ्छदॉदा सॊमोजकरे 
दस्तखत गयी ऩठाउनङ्टऩनेछ ।  

१६. आचयण : फैठकभा उऩङ्ञस्थत सदस्मरे देहामका आचयणको ऩारना 
गनङ्टष ऩनेछ् 
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(क) ङ्जविेर् कायण ऩयेकाभा फाहेक सङ्झभङ्झतको फैठक 
नसङ्जकएसभभ कङ्ट नै ऩङ्झन सदस्मरे फैठक कऺ छोड्नङ्ट 
हङ्टॉदैन । फैठक कऺफाट फाङ्जहय जानङ्ट ऩयेभा 
सॊमोजकको अनङ्टभङ्झत ङ्झरनङ्टऩनेछ । फैठक सञ्चारनभा 
सङ्झभङ्झतका सफै सदस्मरे सॊमोजकराई सहमोग 
गनङ्टषऩनेछ । 

(ख) सॊमोजकरे फैठकराई भमाषङ्छदत फनाउन 
सदस्महरुराई आवश्मक ङ्झनदेिन ङ्छदन सक्नेछ । 
मस्तो ङ्झनदेिन ऩारना गनङ्टष सदस्महरुको कतषव्म 
हङ्टनेछ ।  

(ग) फैठक सञ्चारन सभफन्धी सबारे तोकेका अन्म 
कङ्ट याको ऩारना गनङ्टष सङ्झभङ्झतका सॊमोजक तथा 
सदस्मको कतषव्म हङ्टनेछ । 

(घ) गाउॉसबा य नगयसबाको कामषसञ्चारन सभफन्धभा 
व्मवस्था गनष फनेको प्रदेि ऐन वा गाउॉ सबारे गाउॉ 
सबाका सङ्झभङ्झतहरुको फैठक सञ्चारन गदाष ऩारना 
गनङ्टषऩने छङ्ट टै्ट आचाय सॊङ्जहता तजङ्टषभा गयी स्वीकृत 
गयेको अवस्था भा त्मस्तो आचाय सॊङ्जहता को ऩारना 
गनङ्टष सॊमोजक य सदस्मको कतषब्म हङ्टनेछ । 

१७. अङ्झधकायी वा ङ्जविेर्ऻको वैठकभा उऩङ्ञस्थङ्झत् (१) सङ्झभङ्झतभा कङ्ट नै 
ङ्जवर्मभाथी छरपर हङ्टॉदा सो ङ्जवर्मको प्रकृङ्झत हेयी कामषऩाङ्झरका को 
सदस्मरे सो ङ्जवर्मभा स्ऩष्ट जानकायी ङ्छदन गाउॉऩाङ्झरका वा सो 
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अन्तयगतको अङ्झधकायी वा ङ्जविेर्ऻराई सॊमोजकको अनङ्टभङ्झत ङ्झरई 
सङ्झभङ्झतभा ङ्झरएय जान सक्नेछ ।  

(२)सङ्झभङ्झतरे आफ्नो फैठकभा गाउॉऩाङ्झरकाका ऩदाङ्झधकायी, 
कभषचायी य ङ्जवर्म ङ्जवऻ राई आभन्त्रण गयी याम, ऩयाभिष ङ्झरन 
सक्नेछ। 

(३)उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ आभङ्ञन्त्रत अङ्झधकायी वा ङ्जविेर्ऻ 
राई वैठकभा आफ्नो धायणा याख्न सॊमोजकरे मथोङ्ञचत सभम 
उऩरब्ध गयाउनङ्टऩनेछ। 

(४)सङ्झभङ्झतको फैठकभा उऩङ्ञस्थत आभङ्ञन्त्रत अङ्झधकायी वा 
ङ्जवर्िेऻरे आफ्नो धायणा तथ्म ऩूणष एवङ्ञभिष्टता ऩूवषक याख्नङ्टऩनेछ। 

(५)सबाका कङ्ट नै सदस्मरे सङ्झभङ्झतको फैठकभा सहबागी बई 
छरपरभा बाग ङ्झरनचाहेभा फैठक फस्ने ङ्छदन बन्दा कभतीभा एक 
ङ्छदन अगावै सॊमोजक राई जानकायी ङ्छदइ उऩङ्ञस्थत हङ्टनसक्नेछ। 

तय त्मस्तो आभङ्ञन्त्रत सदस्मराई भतदानको अङ्झधकाय 
हङ्टनेछैन। 

१८. सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतवेदन्   (१) सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतवेदन सॊमोजकरे वा 
ङ्झनजको अनङ्टङ्ञस्थङ्झतभा अध्मऺरे तोकेको सो सङ्झभङ्झतको अन्म कङ्ट नै 
सदस्मरे सबाको फैठकभा ऩेि गनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ प्रङ्झतवेदन ऩेि गनष सॊमोजक वा 
सदस्मरे चाहेभा प्रङ्झतवेदनको सभफन्धभा सॊङ्ञऺप्त वक्तव्म ङ्छदन सक्नेछ 
।  

(३) सबाको फैठकभा ऩेि बएका प्रङ्झतवेदनको कामाषन्वमन 
कामषऩाङ्झरकारे गनङ्टष ऩनेछ । 
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 (४) सङ्झभङ्झतरे आफ्नो वाङ्जर्षक प्रङ्झतवेदन कामाषन्वमन बए 
नबएको अनङ्टगभन एवभ ्भूल्मा ङ्कन गयी सोको प्रङ्झतवेदन सबाको 
फैठकभा ऩेि गनष सक्नेछ ।  

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभको अनङ्टगभन एवभ ्भूल्मा ङ्कन 
प्रङ्झतवेदन य सबाको फैठकरे सङ्टभऩेको ङ्जवर्मका सभफन्धभा सङ्झभङ्झतरे 
फैठकभा ऩेि गयेको प्रङ्झतवेदनभाथी छरपर गङ्चयमोस ्बनी 
सभफङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतको सॊमोजकरे त्मस्तो प्रङ्झतवेदन ऩेि बएको दङ्टई 
ङ्छदनङ्झबत्र प्रस्तावको सूचना अध्मऺराई ङ्छदन सक्नेछ ।  

(६) उऩदपा (५) फभोङ्ञजभको सूचना प्राप्त बएभा दङ्टई 
ङ्छदनऩङ्झछको कङ्ट नै फैठकभा छरपर गङ्चयमोस ्बनी प्रस्ताव ऩेि गनष 
अध्मऺरे सभफङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतका सॊमोजकराई अनङ्टभङ्झत ङ्छदनेछ ।  

(७) प्रस्ताव ऩेि गदाष सभफङ्ञन्धत सङ्झभङ्झतको सॊमोजकरे 
सॊङ्ञऺप्त वक्तव्म ङ्छदन सक्नेछ । त्मसऩङ्झछ अध्मऺरे छरपरको 
राङ्झग सभामावङ्झध ङ्झनधाषयण गनष सक्नेछ ।  

(८) छरपरभा उठेका प्रश्नहरुको जवाप कामषऩाङ्झरकारे 
तोकेको कामषऩाङ्झरकाको सदस्मरे ङ्छदएऩङ्झछ छरपर सभाप्त बएको 
भाङ्झननेछ ।  

१९. उऩसङ्झभङ्झत गठन : (१) सङ्झभङ्झतरे आफ्नो कामष सङ्टव्मवङ्ञस्थत , 

ङ्झछटोछङ्चयतो य प्रबावकायी रुऩभा सभऩङ्ङ गनष , कङ्ट नै ङ्जवर्मभा ऩयाभिष 
ङ्झरन तथा आफ्नो ऺेत्राङ्झधकाय ङ्झबत्रको ङ्जवर्मभा छानङ्जवन गनष 
कामषऺ ेत्र य सभमावङ्झध तोकी आवश्मकता अनङ्टसाय उऩसङ्झभङ्झत गठन 
गनष सक्नेछ ।  
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(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको उऩसङ्झभङ्झतरे ङ्झनधाषङ्चयत 
सभमभा सङ्झभङ्झत सभऺ प्रङ्झतवेदन ऩेि गनङ्टषऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ उऩसङ्झभङ्झत  गठन का राङ्झग 
सदस्महरुको नाभ सङ्जहतको प्रस्ताव सॊमोजकरे फैठक सभऺ याख्नछे 
। 

(४) उऩसङ्झभङ्झत गठन गदाष सभबव बएसभभ सभावेिी 
प्रकृङ्झतको य दरीम सॊयचना अनङ्टसायको हङ्टनङ्टऩनेछ ।  

(५) उऩसङ्झभङ्झतको सॊमोजकराई उऩसङ्झभङ्झतको कामष सञ्चारन 
गदाष सङ्झभङ्झतको सॊमोजकराई बए सयहको अङ्झधकाय हङ्टनेछ ।   

(६) उऩसङ्झभङ्झतरे तोकेको सभमाफङ्झध ङ्झबत्र आपूराई प्राप्त 
ङ्ञजभभेवायी फभोङ्ञजभको कामष सभऩङ्ङ गयी सङ्झभङ्झत सभऺ आफ्नो 
प्रङ्झतवेदन ऩेि गनेछ ।  

तय ङ्जविेर् कायणफि  तोङ्जकएको  सभमाफङ्झध ङ्झबत्र कामष 
सभऩङ्ङ गनष नसकेभा कायण सङ्जहत सङ्झभङ्झत सभऺ थऩ सभम भाग 
गनष सक्नेछ ।  

(७) 
मसकामषङ्जवङ्झधभाअन्मत्रजङ्टनसकैकङ्ट यारेङ्ञखएकोबएताऩङ्झनउऩसङ्झभङ्झतभा 
सहभङ्झत बई आएका ङ्जवर्मभा उक्त सङ्झभङ्झतका सदस्मरे सोही 
ङ्जवर्मभा ऩङ्टन्सङ्झभङ्झतको छरपरभा सहबागी हङ्टन फाधा ऩने छैन । 

 

ऩङ्चयच्छेद छ  
ङ्जवङ्जवध 
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२०. सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारम्  गाउॉऩाङ्झरकाको प्रिासन िाखा वा 
कामषऩाङ्झरकारे तोङ्जकङ्छदएको स्थानभा सङ्झभङ्झतको सङ्ञचवारम यहनेछ ।  

२१. फजेट व्मवस्था्  सङ्झभङ्झतराई फैठक सञ्चारन , अध्ममन, भूल्माङ्कन, 

अनङ्टगभन य छानङ्जवन गनष आवश्मक ऩने फजेट गाउॉसबारे 
ङ्जवङ्झनमोजन गनङ्टषऩनेछ य ङ्जवङ्झनमोजन फभोङ्ञजभको यकभ कामषऩाङ्झरकारे 
सङ्झभङ्झतराई उऩरब्ध गयाउनङ्ट ऩनेछ ।  

२२. सूचना तथा कागजात उऩरब्ध गयाउनङ्टऩने: सङ्झभङ्झतरे भागेका प्रभाण , 

कागजात उऩरब्ध गयाउनङ्ट गाउॉ कामषऩाङ्झरका एव भ ्सोको भातहत 
ङ्झनकामभा कामषयत कभषचायीको कतषव्म हङ्टनेछ ।  

२३. कामषऺ ेत्रसॉग सभफङ्ञन्धत स्थरगत भ्रभण सभफन्धी व्मवस्था: सङ्झभङ्झतको 
ङ्झनणषम अनङ्टसाय सॊमोजक , सदस्मरे सङ्झभङ्झतको कामषऺ ेत्रसॉग सभफङ्ञन्धत 
ङ्जवर्मभा गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबत्र वा फाङ्जहय अध्मऺको स्वीकृङ्झत ङ्झरई भ्रभण 
गनष सक्नेछ ।  

२४. कामषताङ्झरकाको ङ्झनभाषण तथा कामषङ्जवङ्झधको ऩारना : (१) सङ्झभङ्झतरे 
आफ्नो कामष सभमभै सभऩङ्ङ गनष कामषताङ्झरका ङ्झनभाषण गनष सक्नेछ 
य सो कामषताङ्झरका ऩारना गनङ्टष सफै सदस्मको कतषव्म हङ्टनेछ ।  

(२) कामषङ्जवङ्झधभा उङ्ञल्रङ्ञखत व्मवस्थाको ऩारना गयाउने 
सभफन्धभा सॊमोजकको ङ्झनणषम अङ्ञन्तभ हङ्टनेछ ।  

२५. सङ्झभङ्झतको अङ्झबरेख: (१) सङ्झभङ्झतरे आपूरे सभऩादन गयेका काभको 
अङ्झबरेख दङ्टरुस्त याख्नङ्ट ऩनेछ ।   

(२)  सङ्झभङ्झतरे आपनो कामषऺ ेत्र ङ्झबत्रको कङ्ट नै काभ , 

कायवाहीको प्रकृङ्झत य ङ्जवर्मको गाङ्ञभबमषताराई दृङ्जष्टगत गयी गोप्म 
याख्नङ्ट ऩने अङ्झबरेखहरु सावषजङ्झनक गनङ्टष हङ्टॉदैन ।  
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(३) सङ्झभङ्झतभा बएको छरपर , ङ्झनणषम य काभकायवाहीसॉग 
सभफङ्ञन्धत अङ्झबरेख सङ्झभङ्झत सङ्ञचव भापष त ्सङ्ञचवारमरे व्मवङ्ञस्थत 
गयी याख्नछे । त्मस्तो ङ्झनणषमको अङ्झबरेख सॊमोजकको अनङ्टभङ्झत ङ्जवना 
सङ्ञचवारम फाङ्जहय रैजान सङ्जकने छैन । 

२६. व्माख्माय सॊिोधन: (१) मस कामषङ्जवङ्झधको व्माख्मा गाउॉ सबारे 
गनेछ ।  

(२)गाउॉ सबारे सङ्झभङ्झतको मस कामषङ्जवङ्झधभा आवश्मक  
सॊिोधन गनष सक्नेछ । 

cf1fn], 

gfd याभ प्रकाि याम 
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