
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचािन सम्बन्धी कार्यविलध – २०७४ 

पारित लिलतिः 2074/03/21 

१. प्रस्तािनािः 

लसद्द कुिाख गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) लनर्िाििी, २०७४ को लनर्ि १० को उपलनर्ि -
&_ बिोजिि लसद्द कुिाख गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचािनको िालग र्ो कार्यविलध स्िीकृत गिी 
िािी गरिएको छ । 

२. परिभाषािः 

विषर् िा प्रसङ्गिे  रकको  र्य निागे िा र्स कार्यविलधिा, –  

(क) “लनर्िाििी” भन्नािे  गाउँपालिकाको कार्यसम्पादन लनर्िाििीिाई सम्झन ुपदयछ। 

(ख) “िडारध्र्क्ष” भन्नािे  गाउँपालिकाको िडा रध्र्क्ष सम्झन ुपदयछ । 

(ग) “सदस्र्” भन्नािे  गाउँपालिकाको िडा सदस्र् सम्झन ुपदयछ। 

(घ) “रध्र्क्ष” भन्नािे  गाउँपालिकाको बैठकको रध्र्क्षता गने व्र्जििाई सम्झन ुपदयछ। 

(ङ) “कार्यपालिका” भन्नािे  गाउँपालिकाको कार्यपालिका सम्झन ुपदयछ। 

(च) “िडासलिलत” भन्नािे   गाउँपालिकाको िडा सलिलत सम्झन ुपदयछ। 

३. िडा सलिलतको बैठकिः 

३.१  िडा सलिलतको बैठक कम्तीिा िविनाको एक पटक बस्ने छ । ति िविनािा लतन 
पटक भन्दा बढी बैठक बसे को भत्ता पाइने  छैन । 

३.२  िडा सलिलतको बैठकको रध्र्क्षता िडा रध्र्क्षिे  गनेछ ि लनिको रनपुजस््लतिा 
बैठकिा उपजस््त ज्र्े ष्ठ सदस्र्िे  िडा सलिलतको बैठकको रध्र्क्षता गनेछ । 

३.३  िडा सलिलतको बैठक िडा रध्र्क्षको लनदेशनिा िडा सजचििे  बोिाउने छ । 

४. बैठक बस्ने  स््ान ि सिर् 

४.१  िडा सलिलतको बैठक िडा सलिलतको कार्ायिर्िा बस्ने छ । 



४.२  िडा सलिलतको बैठकका िालग सूचना गदाय बैठक बस्ने  लिलत, सिर् ि स््ान खिुाइ 
पठाउन ुपनेछ । 

४.३  र्सिी सूचना गदाय बैठक बस्ने  सिर्भन्दा तीन ददन रगािै उपिब्ध गिाउन ुपनेछ । 

५. छिफिको विषर् 

५.१  िडा सलिलतको बैठक बोिाउँदा सो बैठकिा छिफि गरिने  विषर् स्पष्ट रुपिे  
वकटान गिी बैठक बस्ने  लिलत भन्दा सािान्र्तर्ा २४ घण्टा रगािै िडा सजचििे  
सबै सदस्र्िाई उपिब्ध गिाउन ुपनेछ । 

५.२  िडा रध्र्क्षको लनदेशनिा िडा सजचििे  िडा सलिलतको बैठकको कार्यक्रि लिजखत 
रुपिा तर्ाि गनेछ । प्रस्ताि सम्बन्धी खाका  रनसूुची १ ििोजिि िनुे छ । 

६. उपजस््लत 

६.१  बैठकिा उपजस््त प्रत्र्े क सदस्र्िे  उपजस््त पजुस्तकािा आफ्नो नाि ि बजुझने  गिी 
दस्तखत गनुयपनेछ । 

६.२  िडा सजचििे  िडा सलिलतको बैठकिा सजचिको रुपिा उपजस््त पजुस्तकािा उपजस््लत 
िनाई दस्तखत गनुयपनेछ । 

७. बैठक संचािन प्रवक्रर्ा 

७.१  बैठकिाई सवु्र्िजस््त गने काि बैठकको रध्र्क्षता गने व्र्जिको िनुे छ । 

७.२  रध्र्क्षको आसनको सम्िान ि आदि गनुय िडा सलिलतका प्रत्र्े क सदस्र्को कतयव्र् 
िनुे छ । 

७.३  बैठकको छिफि विषर्सूचीका आधाििा बैठकको रध्र्क्षता गने व्र्जििे  तोके  
बिोजिि िनुे छ । 

७.४  बैठकको छिफििा भाग लिने  सदस्र्िे  बोल्ने  पािो त्ा बोल्न पाउने  सिर्को 
रिलध बैठकको रध्र्क्षता गने व्र्जििे  लनधायिण गिे  बिोजिि िनुे छ । 

७.५  एक िना सदस्र्िे  बोलिििे को सिर्िा रकको  कुनै सदस्र्िे  बीचिा कुिा काट्न ु
िुँदैन। 

८. लनणयर् सम्बन्धी व्र्िस््ा 



८.१  प्रस्ताि िाल् बोल्ने  क्रि सिाप्त भएपलछ बैठकको रध्र्क्षता गने व्र्जििे  सो प्रस्ताि 
लनणयर्को िालग प्रस्ततु गनेछ । 

८.२  बैठकको लनणयर् सािान्र्तर्ा सियसम्िलतको आधाििा िनुे छ । ित विभािन िनुे  
रिस््ािा रध्र्क्षता गने व्र्जि सवित तीन िना सदस्र्को बििुतिे  गिे को लनणयर् 
बैठकको लनणयर् िालनने छ । 

९. लनणयर्को रलभिे ख 

९.१  िडा सजचििे  बैठकिा भएको लनणयर्िाई लनणयर् पजुस्तकािा रलभिे ख गिी उपजस््त 
सदस्र्िाई सिी गिाइ िाख्नपुनेछ । 

९.२  बैठकबाट भएको कुनै लनणयर्िा जचत्त नबझु्ने  सदस्र्िे  लनणयर् पजुस्तकािा छोटकिीिा 
आफ्नो फिक ित िगाउन सक्ने छ । 

१०. गाउँ कार्यपालिकाको बैठक 

१०.१ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक कम्तीिा िविनाको एक पटक बस्ने छ । 

१०.२ गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको रध्र्क्षता रध्र्क्षिे  गनेछ ि लनिको रनपुजस््लतिा 
बैठकिा उपाध्र्क्षिे  कार्यपालिकाको बैठकको रध्र्क्षता गनेछ । 

१०.३ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक रध्र्क्षको लनदेशनिा कार्यकािी रलधकृतिे  बोिाउने छ । 

११. बैठक बस्ने  स््ान ि सिर् 

११.१ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्िा बस्ने छ । 

११.२ गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका िालग सूचना गदाय बैठक बस्ने  लिलत, सिर् ि स््ान 
खिुाइ पठाउन ुपनेछ । 

११.३ र्सिी सूचना गदाय बैठक बस्ने  सिर् भन्दा तीन ददन रगािै उपिब्ध गिाउन ुपनेछ। 

१२. छिफिको विषर् 

१२.१ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक बोिाउँदा सो बैठकिा छिफि गरिने  विषर् स्पष्ट रुपिे  
वकटान गिी बैठक बस्ने  लिलतभन्दा सािान्र्तर्ा २४ घण्टा रगािै कार्यकािी 
रलधकृतिे  सबै सदस्र्िाई उपिब्ध गिाउनपुनेछ । 



१२.२ रध्र्क्षको लनदेशनिा कार्यकािी रलधकृतिे  कार्यपालिकाको बैठकको कार्यक्रि 
लिजखत रुपिा तर्ाि गनेछ । 

१२.३ बैठकिा छिफिका िालग पे श गने प्रस्ताि सम्बन्धी रन्र् व्र्िस््ा कार्यसम्पादन 
लनर्िाििीिा तोवकए ििोजिि िनुे छ । 

१३. उपजस््लत 

१३.१ बैठकिा उपजस््त प्रत्र्े क सदस्र्िे  उपजस््लत पजुस्तकािा आफ्नो नाि ि बजुझने  गिी 
दस्तखत गनुयपनेछ । 

१३.२ कार्यकािी रलधकृतिे  कार्यपालिकाको बैठकिा सजचिको रुपिा उपजस््त भई 
पजुस्तकािा उपजस््लत िनाई दस्तखत गनुयपनेछ । 

१४. बैठक संचािन प्रवक्रर्ा 

१४.१ बैठकिाई सवु्र्िजस््त गने काि बैठकको रध्र्क्षता गने व्र्जिको िनुे छ । 

१४.२ रध्र्क्षको आसनको सम्िान ि आदि गनुय कार्यपालिकाका प्रत्र्े क सदस्र्को कतयव्र् 
िनुे छ । 

१४.३ बैठकको छिफि विषर्सूचीका आधाििा बैठकको रध्र्क्षता गने व्र्जििे  तोके  
बिोजिि िनुे छ । 

१४.४ बैठकको छिफििा भाग लिने  सदस्र्िे  बोल्ने  पािो त्ा बोल्न पाउने  सिर्को 
रिलध बैठकको रध्र्क्षता गने व्र्जििे  लनधायिण गिे  बिोजिि िनुे छ । 

१४.५ एक िना सदस्र्िे  बोलिििे को सिर्िा रकको  कुनै सदस्र्िे  बीचिा कुिा काट्न ु
िुँदैन। 

१५. लनणयर् सम्बन्धी व्र्िस््ा 

१५.१ प्रस्ताि िाल् बोल्ने  क्रि सिाप्त भएपलछ बैठकको रध्र्क्षता गने व्र्जििे  सो प्रस्ताि 
लनणयर्को िालग प्रस्ततु गनेछ । 

१५.२ बैठकको लनणयर् सािान्र्तर्ा सियसम्िलतको आधाििा िनुे छ । ित विभािन िनुे  
रिस््ािा रध्र्क्षता गने व्र्जि सवित बििुत सदस्र्को लनणयर् बैठकको लनणयर् 
िालनने छ । 



१५.३ बिे ट, कार्यक्रि, नीलत त्ा स््ानीर् तिको लनर्िाििी बािे कको विषर्िा १५.२ 
बिोजिि लनणयर् िनु नसके िा व्र्जिगत उत्तिदावर्त्ि लनििाल् ििने  गिी गाउँ 
कार्यपालिकाको रध्र्क्षिे  गिे को लनणयर् रजन्ति िनुे छ । 

१६. लनणयर्को रलभिे ख 

१६.१ कार्यकािी रलधकृतिे  बैठकिा भएको लनणयर्िाई लनणयर् पजुस्तकािा रलभिे ख गिी 
उपजस््त सदस्र्िाई सिी गिाइ िाख् नपुनेछ । 

१६.२ बैठकबाट भएको कुनै लनणयर्िा जचत्त नबझु्ने  सदस्र्िे  लनणयर् पजुस्तकािा छोटकिीिा 
आफ्नो फिक ित िगाउन सक्ने छ । 

१७. बाधा रड्काउ फुकाउने िः  

१७.१ र्स कार्यविलध कार्ायन्िर्निा कुनै बाधा रड्काउ पिे  गाउँ कार्यपालिकािे  लनणयर् गिी 
फुकाउन सक्ने छ । 

१८. परििाियन त्ा संशोधनिः 

१८.१ कार्यविलधिाई आिश्र्कता रनसुाि गाउँ कार्यपालिकािे  परििाियन त्ा संशोधन गनय 
सक्ने छ । 

 

 

 

 

 

 

 

  



रनसूुची – १ 

प्रस्तािको ढाँचा 

(बुदँा ५.२ सँग सम्बजन्धत) 

लसद्द कुिाख गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, ढोिचौि 

सल्र्ान जिल्िा, कणायिी प्रदे श 

 

विषर्िः– ............................................................ । 

प्रस्ताि पे श गनय रध्र्क्षबाट स्िीकृत प्राप्त लिलतिः– 

१. विषर्को संजक्षप्त िर्िोिािः– 

२. प्राप्त पिािशय त्ा रन्र् सान्दलभयक कुिािः– 

३. प्रस्ताि पे श गनुय पनायको कािण ि सम्बजन्धत शाखाको िार्िः– 

४. लनणयर् िनु ुपने व्र्िोिािः– 

नोटिः प्रस्ताि तर्ाि गदाय दे िार्का कुिािरुिा ध्र्ान ददनपुनेछिः– 

१. “विषर्को संजक्षप्त व्र्िोिा” रन्तगयत ििने  विबिणिः– 

विषर् बस्तकुो पषृ्ठभिूीिा र्सबािे  पवििे  कुनै लनणयर् भएको भए सोको विबिण, प्रस्तावित लनणयर् 
कार्ायन्िर्न प्रवक्रर्ा, सिर्ािलध, कार्यक्षे त्र, कार्ायन्िर्न गने लनकार् ि िाग्ने  आल्यक दावर्त्ि भए सो 
सिे त उल्िे ख गिी कुनै र्ोिनाको विषर् भए सो बािे  छोटकिी विबिण उल्िे ख गने । 

२. “प्राप्त पिािशय त्ा रन्र् सान्दलभयक कुिा” रन्तगयत कार्यपालिका सलिलतिरु ि रन्र् लनकार् त्ा 
विशे षज्ञिरुिे  कुनै पिािशय ददएको भए सो सिे त उल्िे ख गने।सा्ै विषर्सँग सम्बजन्धत नक्शा, 



लडिाइन िा जचत्र भए सो सिे त सिािे श गने । कानूनी पिािशय लिएको भए प्रलतलिपी सिे त 
सिािे श गने । 

३. “प्रस्ताि पे श गनुय पनायको कािण ि सम्बजन्धत शाखाको िार्”  रन्तगयत सम्बजन्धत विषर्िा आई 
पिे कोका दठनाई ि सिस्र्ा, प्रस्तावित लनणयर्को औजचत्र् ि आिश्र्कता त्ा त्र्सबाट पनय सक्ने  
प्रभाि सिािे श गने । 

४. “लनणयर् िनु ुपने व्र्िोिा” रन्तगयत िनु विषर्िा िे  िस्तो लनणयर् िनु प्रस्ताि गरिएको िो सोको 
स्पष्ट व्र्िोिा िाख्ने  । 


