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फाह्रदशी गाउॉऩालरका 
गाउॉ कामयऩालरकाको कामायरम 

चकचकी ,झाऩा  
१ नॊ. प्रदेश नेऩार 

फाह्रदशी गाउॉ कामयऩालरकाको रेखा सलभती सञ्चादरन कामयविलध –२०७५ 

गाउॉ सबाफाट स्िीकृत लभलत :2075/03/32 

ऩयीच्छेद १ 

           प्रायम्भबक : सॊम्ऺप्त3 नाभ य प्रायभब 

१. स्थालनम सयकाय सॊचारन ऐन दपा २२ को अलधकाय प्रमोग गरय फाह्रदशी गाउॉ 
कामयऩालरकाको दोस्रो गाउॉ सबाफाट गठन बएको साियजलनक रेखा सलभती सञ्चाा् रनका रालग 
सोही दपाभा ददएको  अलधकाय प्रमोग गरय फाह्रदशी गाउॉ कामय ऩालरका साियजलनक रेखा 
सलभती कामयविधी लन माभिारी २०७५फनाई देहाम दपा य उऩ दपा को  व्मािस्था गयेको 
छ। 

२.  मो लनमभािरी तरुुन्त प्रायभब हनुे छ । 

३. ऩरयबाषा : विषम प्रशङ्गरे अको अथय नरागेभा मस लनमभािरीभा  

क.  " ऐन " बन्ाा् रे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७५ सभझन ुऩछय । 

ख. "अलधकाय प्राप्त अलधकायी" बन्ायरे मस लनमभािरीभा फाह्रदशी गाउॉ कामय ऩालरकाको 
साियजलनक रेखा सलभतीराई जनाउछ । 

ग. "प्रभखु" बन्ाङरे रेखा सलभतीको सॊमोजकराई जनाउछ । 

घ. "सदस्म" बन्ानरे गाउॉ सबाफाट गठन बएका साियजलनक रेखा सलभतीराई जनाउछ । 

४. साियजलनक रेखा सलभतीको काभ,कतयव्म य अलधकाय : 
क. नेऩार सयकाय , प्रदेश सयकाय  य फाह्रदशी गाउॉ कामयऩालर काको गाउॉ  सबा य फाह्रदशी 

गा.ऩा. को  गाउ सबा य फाह्रदशी गा . ऩा रे  फनाएको साियजलनक सयोकाय याख्न े 
आलथयक गलतविलधको विषमभा फनेका ऐन लनमभराई ऩारना गदै आन्तरयक लनमन्रण गने 
गयाउने। 

ख.   कुनै ऩलन साियजलनक भहत्ि याख्नाे आलथयक गलतविलधभा साियजलनक रेखा सलभतीरे फझु्न चाहॉदा 
गाउॉ कामयऩालरका भातहतका िडा कामायरम ,विषमगत शाखा ,सहकायी सॊस्था ,शौम्ऺक सॊस्था य 
गा.ऩा.सभेतका सभिम्न्धत कभयचायीरे रेखा सलभतीको िैठकभा उऩम्स्थत बई उठेका विषमभा प्रष्ट 
ऩानुय ऩनेछ । 
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ग. सलभतीको िैठक भवहनाभा एक ऩटक अलनिामय िस्न ुऩनेछ य अन्म आ िश्मकताका 
आधयभा फम्स्न सक्नेम् छ । 

घ. फाह्रदशी गाउॉ कामय ऩालरकाको गाउॉ सबा य गाउॉ कामयऩालरका राई रेखा सलभतीरे याम 
सझुाि सवहत आलथयक गलतविलधको जानकायी गयाउन ुऩनेछ । 

ङ. आलथयक कामयविलध लनमभािरी २०६४ को ऩरयच्छेद ५ दपा ३६ को उऩदपा ५ भा 
बएको व्मिास्थाभा बएका कामय ग दाय फाह्रदशी गाउॉ कामय ऩालरका ,िडा य भातहत यहेका 
शाखाहरुरे रे खा सलभतीराई जानकायी ददन ुऩने छ य सलभतीरे आन्त रयक लनमन्रणको 
काभ गनुय ऩनेछ। 

च. भहा रेखा लनमन्रक कामायरमफाट रेखा ऩरयऺण बए ऩदाय सभफम्न्धत शाखारे प्राप्त गयेको 
प्रलतिेदन रे खा सलभतीराई उऩरब्ध  गयाउन ुऩने छ य रेखा ऩरयऺण हनुु  ऩवहरे रेखा 
सलभतीरे आफ्नो याम सझुाि ददन ुऩनेछ । 

छ. विकास लनभायणका काभभा कुनै अप्ठ्यारयो आई ऩये लनकाशका रालग सलभतीरे याम सवहत 
गाउॉ कामयऩालरकाभा सझुाि ऩठाउन सक्नेऩछ । 

ज. रेखा सलभतीसॊग ऩयाभशय गनय आिश्मक ऩये सलभती िा सॊमोजक राई गाउॉ 
कामयऩालरकोको िैठकभा लनभन्रणा गनय सवकनेछ । 

झ. साियजलनक रेखा सलभतीको विमाकराऩ सञ्चारनका रालग आिश्मक फजेट रगामतका 
साभाग्री गाउॉऩालरकारे व्मिास्था गनेछ । 

ञ. सलभतीराई आफ्नो कामय गदाय कुनै फाधा ऩये सलभतीको भागका आधायभा सभस्माको 
ऩवहचान गरय गाउॉ कामयऩालरकारे लनकाश ददनछे । 

 


