स्थानीम तह सभन्वम ऩरयषद् फैठक (सञ्चारन
तथा व्मवस्थाऩन) कामयववधध, २०७७

स्थानीम तह सभन्वम ऩरयषद्
भुस्ताङ जजल्रा, गण्डकी प्रदे श
नेऩार
२०७७

कामयववधध स्वीकृत धभधत् २०७७|०५|२५

स्थानीम तह सभन्वम ऩरयषद् फैठक (सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन) कामयववधध, २०७७
प्रस्तावना्
भुस्ताङ जजल्राका सफै

स्थानीम

तहहरूको फस्तुजस्थधतको फाये भा

जानकायी धरने,

असर

अभ्मासहरूको अनुसयण गने, स्थानीम ववकासका राधग एकीकृत रूऩभा मोजना फनाउने तथा
स्थानीम तहहरु फीच सभन्वम, सहकारयता य सहअजस्तत्व अधबवृवि गदै ऩायस्ऩरयक सहसम्फन्ध
स्थाऩना गनय वाञ्छनीम बएकोरे ,
स्थानीम तह सभन्वम ऩरयषद्को धभधत २०७७|०५|२५ को ऩवहरो फैठकरे मो कामयववधध
फनाएकोछ ।
१. सॊजऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस कामयववधधको नाभ "स्थानीम तह सभन्वम ऩरयषद् फैठक
(सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन) कामयववधध, २०७७" यहेकोछ ।
(२) मस कामयववधध स्थानीम तह सभन्वम ऩरयषद्को फैठकरे स्वीकृत गये ऩश्चात् रागू हुनेछ ।
(३) मस कामयववधध भुस्ताङ जजल्राका स्थानीम तहहरूभा भात्र रागू हुनेछ ।
२. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसङ्गरे अकको  अथय नरागेभा मस कामयववधधभा्(१) "अध्मऺ" बन्नारे गाउॉऩाधरकाको अध्मऺ सम्झनु ऩदयछ ।
(२) "उऩाध्मऺ" बन्नारे गाउॉऩाधरकाको उऩाध्मऺ सम्झनु ऩदयछ ।
(३) "गाउॉऩाधरका" बन्नारे भुस्ताङ जजल्राका सफै गाउॉऩाधरकाहरू सम्झनु ऩदयछ ।
(४) "ऩरयषद्" बन्नारे दपा ३ फभोजजभ गठठत स्थानीम तह सभन्वम ऩरयषद् सम्झनु ऩदयछ ।
(५) "सजचव" बन्नारे स्थानीम तह सभन्वम ऩरयषद्को सजचव सम्झनु ऩदयछ ।
(६) "प्रभुख प्रशासकीम अधधकृत" बन्नारे गाउॉऩाधरकाका प्रभुख प्रशासकीम अधधकृत वा प्रभुख
प्रशासकीम अधधकृतको काभकाज गनय खविएको कभयचायी सम्झनु ऩदयछ ।
(७) "सॊ मोजक" बन्नारे स्थानीम तह सभन्वम ऩरयषद्को सॊ मोजक सम्झनु ऩदयछ ।
(८) "सहजीकयण सधभधत" बन्नारे दपा ४ फभोजजभ गठठत सहजीकयण सधभधत सम्झनु ऩदयछ ।
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(९) "प्रभुख" बन्नारे सहजीकयण सधभधतको प्रभुख सम्झनु ऩदयछ ।
३. स्थानीम तह सभन्वम ऩरयषद्को गठन् (१) गाउॉऩाधरकाका अध्मऺ, उऩाध्मऺ य प्रभुख
प्रशासकीम अधधकृत सदस्म यहे को "स्थानीम तह सभन्वम ऩरयषद्" नाभको एक सधभधत गठन
हुनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको सधभधतको सॊ मोजकभा स्थानीम तह सभन्वम ऩरयषद्को फैठक जुन
गाउॉऩाधरकाभा हुनेगयी तम बएको हो, सोही गाउॉऩाधरकाको अध्मऺ यहनेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोजजभको सधभधतको सजचव सॊ मोजकको गाउॉऩाधरकाको प्रभुख प्रशासकीम
अधधकृत यहनेछ ।
(४) स्थानीम तह सभन्वम ऩरयषद्को फैठक आरोऩारो रूऩभा प्रत्मेक गाउॉऩाधरकाभा गरयनेछ ।
(५) एक गाउॉऩाधरकाभा फैठक सम्ऩन्न बएऩश्चात सोही फैठकरे अकको  फैठक फस्ने गाउॉऩाधरका य
सभम तम गनेछ ।
(६) फैठकको स्थान तम बएऩश्चात सॊमोजक स्वत् सोही गाउॉऩाधरकाको अध्मऺ बएको भाधननेछ ।
४. सहजीकयण सधभधत् (१) गाउॉऩाधरकाका प्रभुख प्रशासकीम अधधकृतहरू सदस्म यहे को एक
सहजीकयण सधभधत यहनेछ ।
(२) सहजीकयण सधभधतको प्रभुखको रुऩभा स्थानीम तह सभन्वम ऩरयषद्को सजचव यहनेछ ।
(३) सहजीकयण सधभधतको फैठकको अध्मऺता प्रभुखरे गनेछ ।
(४) सहजीकयण सधभधतको फैठकको आह्वान सधभधतका सफै सदस्महरूको सहभधतभा प्रभुखरे गनेछ ।
(५) सहजीकयण सधभधतको फैठक आवश्मकता अनुसाय फस्नेछ । फैठक फस्ने स्थानको तम
प्रभुखरे गनेछ ।
५. सहजीकयण सधभधतको काभ, कतयव्म य अधधकाय् सहजीकयण सधभधतको काभ, कतयव्म य
अधधकाय धनम्नानुसाय यहनेछ;
(१) ऩरयषद्को फैठकको राधग प्रस्तावहरू तमाय गने ।
(२) सहजीकयण सधभधतका धनणयमहरू सॊ मोजक सभऺ ऩेश गने ।
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(३) सहजीकयण सधभधतभा ऩचास प्रधतशत बन्दा फढी सदस्महरू उऩजस्थत बएभा गणऩूयक सॊ ख्मा
ऩुगेको भाधननेछ ।
६. सजचवको काभ, कतयव्म य अधधकाय् सजचवको काभ, कतयव्म य अधधकाय धनम्नानुसाय हुनेछ;
(१) ऩरयषद् फैठकको तमायी गने ।
(२) ऩरयषद्को फैठकको राधग तम बएका प्रस्तावहरू ऩरयषद्का सफै सदस्महरूराई फैठक
फस्नुबन्दा तीन ठदन अगावै ऩठाउने ।
(३) ऩरयषद्रे गये का धनणयमका प्रभाजणत प्रधतहरू प्रत्मेक गाउॉऩाधरकाभा कामायन्वमनका राधग
ऩठाउने ।
(४) ऩरयषद्को फैठकको धनणयमका अधबरे ख सुयजऺत याखी आगाभी फैठकको सजचवराई हस्तान्तयण
गने ।
(५)

ऩरयषद् तथा सहजीकयण सधभधतरे तोकेका अन्म कामयहरू गने ।

७. फैठकको आह्वान गने् (१) सॊ मोजकरे सजचवसॉग सभन्वम गयी ऩरयषद् फैठकको आह्वान गनेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ फैठक आह्वान गदाय कम्तीभा ऩाॉच ठदनको सभम ठदई सफै
सदस्महरूराई फैठकभा उऩजस्थत हुन आह्वान गनुऩ
य नेछ ।
(३) उऩदपा (१) फभोजजभ आह्वान बएको फैठकभा उऩजस्थधतका राधग धछिो य बयऩदको 
भाध्मभफाि सफै सदस्महरूराई सूचना ठदनुऩनेछ ।
(४) उऩदपा (३) फभोजजभको सूचना प्राप्त बएऩधछ तोवकएको धभधत, सभम य स्थानभा सञ्चारन
हुने फैठकभा उऩजस्थत हुन ु सफै सदस्महरूको कतयव्म हुनेछ ।
(५) ऩरयषद् फैठक वषयभा कजम्तभा तीन ऩिक फस्नेछ । ऩरयषद् फैठकहरू प्रत्मेक वषय फैशाख,
बदौ य भॊ सीय भवहनाको ऩवहरो साता फस्नेछ । सॊ मोजकरे अध्मऺहरूको सल्राह, सुझाव य
सहभधतभा ववशेष फैठक फोराउन सक्नेछ ।
८. फैठकको गणऩूयक सॊख्मा् (१) ऩरयषद्भा तत्कार कामभ यहेका सदस्म सॊ ख्माको ऩचास प्रधतशत
बन्दा फढी सदस्म उऩजस्थत बएभा फैठकको राधग गणऩूयक सॊ ख्मा ऩुगेको भाधननेछ ।
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(२) उऩदपा (१) फभोजजभ गणऩूयक सॊ ख्मा नऩुगेभा सॊ मोजकरे बोधरऩल्िको राधग अकको  फैठक
आह्वान गनुऩ
य नेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभ आह्वान गये को फैठकभा गणऩूयक सॊ ख्मा नऩुगेभा ऩन्र ठदनधबत्र
फैठक फस्नेगयी दपा ७ फभोजजभ ऩुन् फैठक आह्वान गनुय ऩनेछ ।
(४) मस दपाभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रे जखएको बए ताऩधन उऩदपा (३) फभोजजभ आह्वान
बएको फैठकभा प्रत्मेक गाउॉऩाधरकाफाि कम्तीभा १ जना सदस्म उऩजस्थत बएभा फैठकको
गणऩूयक सॊ ख्मा ऩुगेको भाधननेछ ।
स्ऩष्टीकयण् मस दपा फभोजजभ फैठक फस्दा प्रत्मेक गाउॉऩाधरकाफाि १ जना सदस्म
अधनवामय हुन ु ऩनेछ ।
९. फैठक सञ्चारन कामयववधध् (१) सॊमोजकको अनुभधतरे फैठकको सञ्चारन सजचवरे गनेछ ।
(२) सॊ मोजकरे सफै सदस्मको सल्राहभा फैठकको कामयवोझराई ध्मानभा याखी फैठक सञ्चारन
गनुय ऩनेछ ।
(३) सॊ मोजकरे धनधाययण गये को सभम ताधरका फभोजजभ फैठक सञ्चारन हुनेछ ।
(४) सॊ मोजकरे फैठकभा उऩजस्थत सदस्महरू भध्मेफाि आपूराई उऩमुक्त रागेको कुनै
सदस्मराई फैठकको वा फैठकको कुनै सत्रको सॊ मोजकत्व गनय ठदन वा फैठकभा धनणयमाथय
ववषमहरू प्रस्तुत गनय अनुभधत ठदन सक्नेछ ।
(५) सॊ मोजकरे प्रत्मेक फैठकको प्रायम्ब, सभाऩन वा स्थगनको घोषणा गनेछ ।
१०.भमायठदत सॊफोधन् कुनै सदस्मरे फैठकभा ऩेश गये को वा याखेको प्रस्तावभा कुनै आऩजिजनक,
व्मॊग्मात्भक, अनावश्मक, अनुऩमुक्त वा असम्फि शब्द वा वाक्माॊश प्रमोग बएको रागेभा
सॊ मोजकरे त्मस्ता ववषम सॊ शोधन गनय वा गयाउन एवभ् फैठकको धनणयम ऩुजस्तकाफाि त्मस्ता
शब्द वा वाक्माॊश हिाउन आदे श ठदन सक्नेछ ।
११. फैठकभा फोल्ने क्रभ् फैठकको छरपरभा फोल्ने क्रभ दे हाम फभोजजभ हुनेछ्(१) फैठकभा सदस्महरूरे फोल्ने क्रभ सॊ मोजकरे तम गनेछ ।
(२) सॊ मोजकरे नाभ फोराएको वा इशाया गये को क्रभ फभोजजभ फैठकभा बाग धरएका सदस्मरे
फोल्नु ऩनेछ ।
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(३) फैठकभा कुनै प्रस्ताव ऩेश गने सदस्मरे सो प्रस्तावको ववषमभा उठे का सवारहरूको जवाप
ठदनको राधग छरपरको अन्त्मभा सॊ मोजकरे धनजराई सभम ठदन सक्नेछ ।
१२. स्ऩष्ट ऩानय भाग गनय सवकने् (१) फैठकभा छरपर चधरयहेको सभमभा सम्फजन्धत ववषमभा
कुनै सदस्मराई अस्ऩष्ट बएभा थऩ स्ऩष्टताको राधग सॊ मोजक भापयत् अनुयोध गनय सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩधन सॊ मोजकको अनुभधत धरई कुनै
सदस्मरे जानकायीको राधग छरपरसॉग सम्फजन्धत ववषमभा थऩ प्रष्ट ऩानय सक्नेछ ।
(३) उऩदपा (२) फभोजजभ स्ऩष्ट जानकायी ठदॉदा कुनै वववादास्ऩद ववषम उठाउन वा सो उऩय
छरपर गनय ऩाइने छै न ।
१३. धनणयम प्रकृमा् (१) ऩरयषद् तथा सहजीकयण सधभधतका धनणयमहरू सवयसम्भधतफाि हुनेछ ।
१४. धनणयम प्रभाजणकयण् (१) ऩरयषद् फैठकको धनणयम सॊ मोजकरे प्रभाजणत गनेछ ।
(२) सहजीकयण सधभधतको फैठकको धनणयम प्रभुखरे प्रभाजणत गनेछ ।
१५. खचय व्मवस्थाऩन् (१) आमोजक गाउॉऩाधरकारे ऩरयषद्/सहजीकयण सधभधतका सदस्महरूको
राधग खाना तथा आवास य फैठक सञ्चारन खचयको व्मवस्थाऩन गनुय ऩनेछ ।
(२) आमोजक गाउॉऩाधरकारे खचय फेहोनुऩ
य ने व्मजक्तहरूभा ऩरयषद्/सहजीकयण सधभधतका सफै
सदस्महरू, सदस्महरूका धनजी सजचवहरू य सदस्महरूका सवायी चारकहरू ऩनेछन् ।
१६. फैठकभा आभन्त्रण गनय सवकने् (१) ऩरयषद् तथा सहजीकयण सधभधतका फैठकहरूभा
आमोजक गाउॉऩाधरकारे जजल्रा सभन्वम सधभधतका ऩदाधधकायी तथा कभयचायी एवभ् आफ्नै
गाउॉ सबाका सदस्महरू तथा कभयचायीहरूराई आवश्मकता अनुसाय आभन्त्रण गनय सक्नेछ ।
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ आभन्त्रण गरयएका सदस्म तथा सहमोगी कभयचायीहरूको राधग अन्म
व्मवस्था सॊ मोजकरे तोके फभोजजभ हुनेछ ।
(३) मस दपा फभोजजभ आभन्त्रण गरयएका सदस्म तथा सहमोगी कभयचायीहरूको फैठकभा
धनणायमक भत यहने छै न ।
१७. फैठकभा छरपर गनय नऩाइने ववषमहरू् दे हामका ववषमभा ऩरयषद् तथा सहजीकयण
सधभधतका फैठकहरूभा छरपर गनय ऩाइने छै न ।
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(१) नेऩारको सॊ ववधान वा प्रचधरत कानूनफाि धनषेध गरयएको ववषम ।
(२) कानूनत् गोप्म यहने ववषम ।
(३) याविम वहत ववऩरयत हुने ववषम ।
(४) कामयऩाधरकाहरूको धनणयमको आरोचना हुने ववषम ।
(५) गाउॉ सबाफाि धनणयम बएको ववषम ।
(६) अदारतभा ववचायाधधन ववषम ।
(७) अऩयाधको अनुसन्धान, तहवककात तथा अधबमोजनभा प्रत्मऺ असय ऩाने ववषम ।
(८) ववधबन्न जातजाधत, धभय, सम्प्रदाम फीचको सुसम्फन्धभा प्रत्मऺ खरर ऩाने ववषम ।
(९) वैमजक्तक गोऩधनमताका ववषम ।
(१०) गाउॉऩाधरकाहरू फीच ववद्वे ष उत्ऩन्न हुने ववषम ।
१८. आचाय सॊ वहता् (१) ऩरयषद् तथा सहजीकयण सधभधतरे फैठकहरू सञ्चारन गनयको राधग
आचाय सॊ वहता फनाउन सक्नेछन् ।
(२)

फैठकका

सदस्महरूरे

नेऩारको

सॊ ववधान

तथा

अन्म

प्रचधरत

कानून

फभोजजभको

उियदावमत्व ऩूया गने तथा धनजहरूको काभ कायवाहीभा सावयजधनक ववश्वास कामभ गनय
फैठकफाि स्वीकृत आचाय सॊ वहता ऩारना गनुय ऩनेछ ।
१९. शाजन्त सुयऺा सुव्मवस्था कामभ याख्े् ऩरयषद् तथा सहजीकयण सधभधतका फैठक अवधधबय
फैठकको सुयऺाथय सॊ मोजक तथा प्रभुखरे सुयऺा धनकामराई सहमोगको राधग अनुयोध गये भा
सुयऺा उऩरब्ध गयाउनु सम्फजन्धत सुयऺा धनकामको कतयव्म हुनेछ ।
२०. सॊशोधन् मस कामयववधधको कुनै दपा वा उऩदपाभा उजल्रजखत ववषमभा सॊ शोधन गनुय ऩये भा
ऩरयषद्को सम्ऩूणय सदस्म सॊ ख्माको दुई धतहाई फहुभतको आधायभा सॊ शोधन गनय सवकनेछ ।
-0-
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