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1 गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचािन सम्बन्धी कार्यलवलि, २०७४ 

गाउँकार्यपालिकाको बैठक संचािन सम्बन्धी कार्यलवलि, 

२०७४ 

1. प्रस्तावनाः देवघाट  गाउँकार्यपालिका (कार्यसम्पादन) लनर्िाविी, २०७४ को लनर्ि १०(७) बिोलजि देवघाट  

गाउँकार्यपालिकाको बैठक संचािनको िालग र्ो कार्यलवलि स्वीकृ  गरी जारी गररएको छ ।  

2. पररभाषाः लवषर् वा प्रसंगिे अको अर्य निागेिा र्स कार्यलवलििाः- 

(क) “लनर्िाविी” भन्नािे गाउँपालिकाको कार्यसम्पादन लनर्िाविीिाई सम्झनु पदयछ । 

(ख) “वडा अध्यक्ष” भन्नािे गाउँपालिकाको वडाध्यक्ष सम्झनु पदयछ । 

(ग)  “सदस्य” भन्नािे गाउँपालिकाको वडा सदस्य सम्झनु पदयछ । 

(घ) “अध्यक्ष” भन्नािे गाउँपालिकाको बैठकको अध्यक्ष ा गने व्यक्तििाई सम्झनु पदयछ । 

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

(च) “वडा सलिल ” भन्नािे गाउँपालिकाको वडा सलिल  सम्झनु पदयछ । 

3. वडा सलिलतको वैठकः 

३.१. वडा सलिल को बैठक कम्तीिा िलिनाको एक पटक बसे्नछ ।  र िलिनािा  ीन पटक भन्दा बढी बैठक 

बसेको भत्ता पाइने छैन । 

३.२. वडा सलिल को बैठककको अध्यक्ष ा वडाध्यक्षिे गनेछ र लनजको अनुपक्तथर्ल िा बैठकिा उपक्तथर्  जेष्ठ 

सदस्यिे वडा सलि को बैठकको अध्यक्ष ा गनेछ । 

३.३. वडा सलिल को बैठक वडा अध्यक्षको लनदेशनिा वडा सलचविे बोिाउनेछ । 

4. बैठक बसे्न स्थान र सिर्ः 

४.१. वडा सलिल को बैठक वडा सलिल को कार्ायिर्िा बसे्नछ । 

४.२. वडा सलि को बैठकका िालग सूचना गदाय बैठक बसे्न लिल , सिर् र थर्ान खुिाइ पठाउनु पनेछ ।  

४.३. र्सरी सूचना गदाय बैठक बसे्न सिर्भन्दा  ीन लदन अगावै उपिब्ध गराउनु पनेछ । 

5. छिफिको लवषर्ः 

५.१.  वडा सलिल को बैठक बोिाउँदा सो बैठकिा छिफि गररने लबषर् स्पष्ट रुपिे लकटान गरी बैठक बसे्न 

लिल  भन्दा सािान्य र्ा २४ घण्टा अगावै वडा सलचविे सवै सदस्यिाई उपिब्ध गराउनु पनेछ । 

५.२. वडा अध्यक्षको लनदेशनिा वडा सलचविे वडा सलिल को बैठकको कार्यक्रि लिक्तख  रुपिा  र्ार गनेछ 

। प्रस्ताव सम्बन्धी खाका अनुसूची - १ र २ बिोलजि हुनेछ । 

6. उपस्स्थलतः 
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६.१. बैठकिा उपक्तथर्  प्रते्यक सदस्यिे उपक्तथर्ल  पुक्तस्तकािा आफ्नो नाि र बुलझने गरी दस्तख  गनुयपनेछ 

। 

६.२. वडा सलचविे वडा सलिल को बैठकिा सलचवको रुपिा उपक्तथर्ल  पुक्तस्तकािा उपक्तथर्ल  जनाई दस्तख  

गनुयपनेछ । 

7. बैठक संचािन प्रलिर्ाः 

७.१. बैठककिाई सुव्यवक्तथर्  गने काि बैठकको अध्यक्ष ा गने व्यक्तिको हुनेछ । 

७.२. अध्यक्षको आसनको सम्मान र आदर गनुय वडा सलिल का प्रते्यक सदस्यको क यव्य हुनेछ । 

७. ३. बैठकको छिफि लवषर्सूचीका आिारिा बैठकको अध्यक्ष ा गने व्यक्तििे  ोके बिोलजि हुनेछ । 

७.४. बैठकको छिफििा भाग लिने सदस्यिे बोल्ने पािो  र्ा बोल्न पाउने सिर्को अवलि बैठकको 

अध्यक्ष ा गने व्यक्तििे लनिायरण गरे बिोलजि हुनेछ । 

७. ५. एक जना सदस्यिे बोलिरिेको सिर्िा अको कुनै सदस्यिे बीचिा कुरा काट्नु हँुदैन । 

8. लनर्यर् सम्बन्धी व्यवस्थाः 

८.१. प्रस्ताव िालर् बोल्ने क्रि सिाप्त भएपलछ बैठकको अध्यक्ष ा गने व्यक्तििे सो प्रस्ताव लनणयर्को िालग 

प्रसु्त  गनेछ । 

८.२. बैठकको लनणयर् सािान्य र्ा सवयसम्मल को आिारिा हुनेछ । ि  लवभाजन हुने अवथर्ािा अध्यक्ष ा गने 

व्यक्ति सलि   ीन जना सदस्यको बहुि िे गरेको लनणयर् बैठकको लनणयर् िालननेछ ।  

9. लनर्यर्को अलभिेखः 

९.१. वडा सलचविे बैठकिा भएको लनणयर्िाई लनणयर् पुक्तस्तकािा अलभिेख गरी उपक्तथर्  सदस्यिाई सिी 

गराइ राख्नुपनेछ । 

९.२. बैठकबाट भएको कुनै लनणयर्िा लचत्त नबुझे्न सदस्यिे लनणयर् पुक्तस्तकािा छोटकरीिा आफ्नो फरक ि  

जगाउन सके्नछ । 

10. गाउँकार्यपालिकाको बैठकः 

१०.१. गाउँकार्यपालिकाको बैठक कम्तीिा िलिनाको एक पटक बसे्नछ ।  

१०.२. गाउँकार्यपालिकाको बैठककको अध्यक्ष ा अध्यक्षिे गनेछ र लनजको अनुपक्तथर्ल िा बैठकिा 

उपाध्यक्षिे कार्यपालिकाको बैठकको अध्यक्ष ा गनेछ । 

१०.३. गाउँकार्यपालिकाको बैठक अध्यक्षको लनदेशनिा कार्यकारी अलिकृ िे बोिाउनेछ । 

11. बैठक बसे्न स्थान र सिर्ः 

११.१. गाउँकार्यपालिकाको बैठक गाउँकार्यपालिकाको कार्ायिर्िा बसे्नछ । 

११.२. गाउँकार्यपालिकाको बैठकका िालग सूचना गदाय बैठक बसे्न लिल , सिर् र थर्ान खुिाइ पठाउनु पनेछ 

। 
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११.३. र्सरी सूचना गदाय बैठक बसे्न सिर्भन्दा  ीन लदन अगावै उपिब्ध गराउनु पनेछ । 

12. छिफिको लवषर्ः 

१२.१. गाउँकार्यपालिकाको बैठक बोिाउँदा सो बैठकिा छिफि गररने लबषर् स्पष्ट रुपिे लकटान गरी बैठक 

बसे्न लिल भन्दा सािान्य र्ा २४ घण्टा अगावै कार्यकारी अलिकृ िे सवै सदस्यिाई उपिब्ध गराउनु 

पनेछ । 

१२.२. अध्यक्षको लनदेशनिा कार्यकारी अलिकृ िे कार्यपालिकाको बैठकको कार्यक्रि लिक्तख  रुपिा  र्ार 

गनेछ । 

१२.३. बैठकिा छिफिका पेश गने प्रस्ताव सम्बन्धी अन्य व्यवथर्ा कार्यसम्पादन लनर्िाविीिा  ोलकए 

बिोलजि हुनेछ । 

13. उपस्स्थलतः 

१३.१. बैठकिा उपक्तथर्  प्रते्यक सदस्यिे उपक्तथर्ल  पुक्तस्तकािा आफ्नो नाि र बुलझने गरी दस्तख  गनुयपनेछ 

। 

१३.२. कार्यकारी अलिकृ िे कार्यपालिकाको बैठकिा सलचवको रुपिा उपक्तथर्ल  भई पुक्तस्तकािा उपक्तथर्ल  

जनाई दस्तख  गनुयपनेछ । 

14. बैठक संचािन प्रलिर्ाः 

१४.१.  बैठककिाई सुव्यवक्तथर्  गने काि बैठकको अध्यक्ष ा गने व्यक्तिको हुनेछ । 

१४.२. अध्यक्षको आसनको सम्मान र आदर गनुय कार्यपालिकाका प्रते्यक सदस्यको क यव्य हुनेछ । 

१४.३. बैठकको छिफि लवषर्सूचीका आिारिा बैठकको अध्यक्ष ा गने व्यक्तििे  ोके बिोलजि हुनेछ । 

१४.४. बैठकको छिफििा भाग लिने सदस्यिे बोल्ने पािो  र्ा बोल्न पाउने सिर्को अवलि बैठकको 

अध्यक्ष ा गने व्यक्तििे लनिायरण गरे बिोलजि हुनेछ । 

१४.५. एक जना सदस्यिे बोलिरिेको सिर्िा अको कुनै सदस्यिे बीचिा कुरा काट्नु हँुदैन । 

15. लनर्यर् सम्बन्धी व्यवस्थाः 

१५.१. प्रस्ताव िालर् बोल्ने क्रि सिाप्त भएपलछ बैठकको अध्यक्ष ा गने व्यक्तििे सो प्रस्ताव लनणयर्को िालग 

प्रसु्त  गनेछ । 

१५.२. बैठकको लनणयर् सािान्य र्ा सवयसम्मल को आिारिा हुनेछ । ि  लवभाजन हुने अवथर्ािा अध्यक्ष ा 

गने व्यक्ति सलि  बहुि  सदस्यको लनणयर् बैठकको लनणयर् िालननेछ । 

१५.३. बजेट, कार्यक्रि, नील   र्ा थर्ानीर्  िको लनर्िाविी बािेकको लवषर्िा १५.२  बिोलजि लनणयर् हुन 

नसकेिा व्यक्तिग  उत्तरदालर्त्व लनजिालर् रिने गरी गाउँकार्यपालिकाको अध्यक्षरप्रिुखिे गरेको 

लनणयर् अक्तिि हुनेछ ।  

16. लनर्यर्को अलभिेखः 
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१६.१. कार्यकारी अलिकृ िे बैठकिा भएको लनणयर्िाई लनणयर् पुक्तस्तकािा अलभिेख गरी उपक्तथर्  सदस्यिाई 

सिी गराइ राख्नुपनेछ । 

१६.२. बैठकबाट भएको कुनै लनणयर्िा लचत्त नबुझे्न सदस्यिे लनणयर् पुक्तस्तकािा छोटकरीिा आफ्नो फरक ि  

जगाउन सके्नछ । 

17. बािा अड्काउ फुकाउनेः 

१७.१. र्स कार्यलवलि कार्ायन्वर्निा कुनै बािा अड्काउ परे गाउँपालिकाको कार्यपालिकािे लनणयर् गरी 

फुकाउन सके्नछ । 

18. पररिाियन तथा संशोिनः 

१८.१. कार्यलवलििाई आवश्यक ा अनुसार गाउँपालिकाको कार्यपालिकािे पररिाजयन  र्ा संशोिन गनय 

सके्नछ ।  
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अनुसूची – १ 

प्रस्तावको ढाँचा 

(वंुदा ५.२ संग सम्बस्न्धत) 

देवघाट गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, देवघाट 

 नहँु लजल्ला, ४ नं. प्रदेश नेपाि 

   

लवषर्ः– ................................................ । 

 

प्रस्ताव पेश गनय अध्यक्षबाट स्वीकृल  प्राप्त लिल ः– 

१. लवषर्को संलक्षप्त व्यिोराः– 

२. प्राप्त परािशय  र्ा अन्य सान्दलभयक कुराः– 

३. प्रस्ताव पेश गनुय पनायको कारण र सम्बक्तन्ध  शाखाको रार्ः– 

४. लनणयर् हुनु पने व्यिोराः– 

 

नोटः प्रस्ताव  र्ार गदाय देिार्का कुरािरुिा ध्यान लदनुपने छः– 

१. “लवषर्को संलक्षप्त व्यिोरा” अिगय  रिने लवबरणः– 

 लवषर्बसु्तको पृष्ठभूिीिा र्सबारे पलििे कुनै लनणयर् भएको भए सोको लवबरण, प्रस्तालव  लनणयर् कार्ायन्वर्न 

प्रकृर्ा, सिर्ाविी, कार्यके्षत्र, कार्ायन्वर्न गने लनकार् र िागे्न आलर्यक दालर्त्व भए सो सिे  उले्लख गरी कुनै 

र्ोजनाको लवषर् भए सो बारे छोटकरी लवबरण उले्लख गने ।  

२. “प्राप्त परािशय  र्ा अन्य सान्दलभयक कुरा” अिगय  कार्यपालिका सलिल िरु र अन्य लनकार्  र्ा लवशेषज्ञिरुिे कुनै 

परािशय लदएको भए सो सिे  उले्लख गने । सारै् लवषर्संग सम्बक्तन्ध  नक्शा, लडजाइन वा लचत्र भए सो सिे  

सिावेश गने । कानूनी परािशय लिएको भए प्रल लिपी सिे  सिाबेश गने । 

३. “प्रस्ताव पेश गनुय पनायको कारण र सम्बक्तन्ध  शाखाको रार्” अिगय  सम्बक्तन्ध  लवषर्िा आई परेको कलठनाई र 

सिस्या, प्रस्तालव  लनणयर्को औलचत्य र आवश्यक ा  र्ा त्यसबाट पनय सके्न प्रभाव सिावेश गने । 

४. “लनणयर् हुनु पने व्यिोरा” अिगय  जुन लबषर्िा जे जस्तो लनणयर् हुन प्रस्ताव गररएको िो सोको स्पष्ट व्यिोरा राखे्न । 

  


