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पौवादङुमा गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचािन सम्बन्धी कार्यविलध - २०७४ 

१. प्रस्तािनााः 
पौवादङुमा गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) लनर्माििी, २०७४ को लनर्म.............. बमोजिम 
पौिादङुमा गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचािनको िालग र्ो कार्यविलध स्िीकृत गरी िारी गररएको छ । 

२. पररभाषााः 
विषर् िा प्रसङ्गिे  रकको  र्य निागे मा र्स कार्यविलधमा, –  
(क) “लनर्माििी” भन्नािे  गाउँपालिकाको कार्यसम्पादन लनर्माििीिाई सम्झनपुदयछ। 

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

(ग) “सदस्र्” भन्नािे  गाउँपालिकाको िडासदस्र् सम्झनपुदयछ। 

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

(ङ) “कार्यपालिका” भन्नािे  गाउँपालिकाको कार्यपालिका सम्झनपुदयछ। 

(च) “िडासलमलत” भन्नािे  गाउँपालिकाको िडासलमलत सम्झनपुदयछ। 

३. िडा सलमलतको बैठकाः 
३.१  िडा सलमलतको बैठक कम्तीमा मविनाको एक पटक बस्ने छ । तर मविनामा लतन पटक भन्दा बढी 

बैठक बसे को भत्ता पाइने  छैन । 

३.२  िडा सलमलतको बैठकको रध्र्क्षता िडा रध्र्क्षिे  गनेछ र लनिको रनपुजस््लतमा बैठकमा उपजस््त 
ज्र्े ष्ठ सदस्र्िे  िडा सलमलतको बैठकको रध्र्क्षता गनेछ । 

३.३  िडा सलमलतको बैठक िडा रध्र्क्षको लनदेशनमा िडा सजचििे  बोिाउने छ । 

 

४. बैठक बस्ने  स््ान र समर् 

४.१  िडा सलमलतको बैठक िडा सलमलतको कार्ायिर्मा बस्ने छ । 

४.२  िडा सलमलतको बैठकका िालग सूचना गदाय बैठक बस्ने  लमलत, समर् र स््ान खिुाइ पठाउन ुपनेछ। 

४.३  र्सरी सूचना गदाय बैठक बस्ने  समर्भन्दा तीन ददन रगािै उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

 

५. छिफिको विषर् 

५.१  िडा सलमलतको बैठक बोिाउँदा सो बैठकमा छिफि गररने  विषर् स्पष्ट रुपिे  वकटान गरी बैठक बस्ने  
लमलत भन्दा सामान्र्तर्ा तीन ददन रगािै िडा सजचििे  सबै सदस्र्िाई उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

५.२  िडा रध्र्क्षको लनदेशनमा िडा सजचििे  िडा सलमलतको बैठकको कार्यक्रम लिजखत रुपमा तर्ार गनेछ 
। प्रस्ताि सम्बन्धी खाका  रनसूुची १ िमोजिम िनुे छ । 

 

६. उपजस््लत 
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६.१  बैठकमा उपजस््त प्रत्र्े क सदस्र्िे  उपजस््त पजुस्तकामा आफ्नो नाम र बजुझने  गरी दस्तखत गनुयपनेछ । 

६.२  िडा सजचििे  िडा सलमलतको बैठकमा सजचिको रुपमा उपजस््त पजुस्तकामा उपजस््लत िनाई दस्तखत 
गनुयपनेछ । 

७. बैठक संचािन प्रवक्रर्ा 
७.१  बैठकिाई सवु्र्िजस््त गने काम बैठकको रध्र्क्षता गने व्र्जिको िनुे छ । 

७.२  रध्र्क्षको आसनको सम्मान र आदर गनुय िडा सलमलतका प्रत्र्े क सदस्र्को कतयव्र् िनुे छ । 

७.३  बैठकको छिफि विषर्सूचीका आधारमा बैठकको रध्र्क्षता गने व्र्जििे  तोके बमोजिम िनुे छ । 

७.४  बैठकको छिफिमा भाग लिने  सदस्र्िे  बोल्ने  पािो त्ा बोल्न पाउने  समर्को रिलध बैठकको 
रध्र्क्षता गने व्र्जििे  लनधायरण गरे  बमोजिम िनुे छ । 

७.५  एक िना सदस्र्िे  बोलिरिे को समर्मा रकको  कुनै सदस्र्िे  बीचमा कुरा काट्न ुिुँदैन । 

८. लनणयर् सम्बन्धी व्र्िस््ा 
८.१  प्रस्ताि माल् बोल्ने  क्रम समाप्त भएपलछ बैठकको रध्र्क्षता गने व्र्जििे  सो प्रस्ताि लनणयर्को िालग 

प्रस्ततु गनेछ । 

८.२  बैठकको लनणयर् सामान्र्तर्ा सियसम्मलतको आधारमा िनुे छ । मत विभािन िनुे  रिस््ामा रध्र्क्षता 
गने व्र्जि सवित तीन िना सदस्र्को बिमुतिे  गरे को लनणयर् बैठकको लनणयर् मालनने छ । 

 

९. लनणयर्को रलभिे ख 

९.१  िडा सजचििे  बैठकमा भएको लनणयर्िाई लनणयर् पजुस्तकामा रलभिे ख गरी उपजस््त सदस्र्िाई सिी गराई 
राख्नपुनेछ । 

९.२  बैठकबाट भएको कुनै लनणयर्मा जचत्त नबझु्ने  सदस्र्िे  लनणयर् पजुस्तकामा छोटकरीमा आफ्नो फरक मत 
िगाउन सक्ने छ । 

१०. गाउँ कार्यपालिकाको बैठक 

१०.१ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा मविनाको एक पटक बस्ने छ । 

१०.२ गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको रध्र्क्षता रध्र्क्षिे  गनेछ र लनिको रनपुजस््लतमा बैठकमा उपाध्र्क्षिे  
कार्यपालिकाको बैठकको रध्र्क्षता गनेछ । 

१०.३ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक रध्र्क्षको लनदेशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतिे  बोिाउने छ। 

 

११. बैठक बस्ने  स््ान र समर् 

११.१ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा बस्ने छ । 

११.२ गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका िालग सूचना गदाय बैठक बस्ने  लमलत, समर् र स््ान खिुाइ पठाउन ुपनेछ 
। 



3 
 

११.३ र्सरी सूचना गदाय बैठक बस्ने  समर् भन्दा तीन ददन रगािै उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

१२. छिफिको विषर् 

१२.१ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक बोिाउँदा सो बैठकमा छिफि गररने  विषर् स्पष्ट रुपिे  वकटान गरी बैठक 
बस्ने  लमलतभन्दा सामान्र्तर्ा तीन ददन रगािै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतिे  सबै सदस्र्िाई उपिब्ध 
गराउनपुनेछ । 

१२.२ रध्र्क्षको लनदेशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतिे  कार्यपालिकाको बैठकको कार्यक्रम लिजखत रुपमा 
तर्ार गनेछ । 

१२.३ बैठकमा छिफिका िालग पे श गने प्रस्ताि सम्बन्धी रन्र् व्र्िस््ा कार्यसम्पादन लनर्माििीमा 
तोककएबमोजिम िनुे छ । 

१३. उपजस््लत 

१३.१ बैठकमा उपजस््त प्रत्र्े क सदस्र्िे  उपजस््लत पजुस्तकामा आफ्नो नाम र बजुझने  गरी दस्तखत गनुयपनेछ 
। 

१३.२ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतिे  कार्यपालिकाको बैठकमा सजचिको रुपमा उपजस््त भई पजुस्तकामा 
उपजस््लत िनाई दस्तखत गनुयपनेछ । 

१४. बैठक संचािन प्रवक्रर्ा 
१४.१ बैठकिाई सवु्र्िजस््त गने काम बैठकको रध्र्क्षता गने व्र्जिको िनुे छ । 

१४.२ रध्र्क्षको आसनको सम्मान र आदर गनुय कार्यपालिकाका प्रत्र्े क सदस्र्को कतयव्र् िनुे छ । 

१४.३ बैठकको छिफि विषर्सूचीका आधारमा बैठकको रध्र्क्षता गने व्र्जििे  तोके बमोजिम िनुे छ । 

१४.४ बैठकको छिफिमा भाग लिने  सदस्र्िे  बोल्ने  पािो त्ा बोल्न पाउने  समर्को रिलध बैठकको 
रध्र्क्षता गने व्र्जििे  लनधायरण गरे  बमोजिम िनुे छ । 

१४.५ एक िना सदस्र्िे  बोलिरिे को समर्मा रकको  कुनै सदस्र्िे  बीचमा कुरा काट्न ुिुँदैन । 

१५. लनणयर् सम्बन्धी व्र्िस््ा 
१५.१ प्रस्ताि माल् बोल्ने  क्रम समाप्त भएपलछ बैठकको रध्र्क्षता गने व्र्जििे  सो प्रस्ताि लनणयर्को िालग 

प्रस्ततु गनेछ । 

१५.२ बैठकको लनणयर् सामान्र्तर्ा सियसम्मलतको आधारमा िनुे छ । मत विभािन िनुे  रिस््ामा बिमुत 
सदस्र्को लनणयर् बैठकको लनणयर् मालनने छ । 

१६. लनणयर्को रलभिे ख 

१६.१ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतिे  बैठकमा भएको लनणयर्िाई लनणयर् पजुस्तकामा रलभिे ख गरी उपजस््त 
सदस्र्िाई सिी गराई राख् नपुनेछ । 
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१६.२ बैठकबाट भएको कुनै लनणयर्मा जचत्त नबझु्ने  सदस्र्िे  लनणयर् पजुस्तकामा छोटकरीमा आफ्नो फरक मत 
िगाउन सक्ने छ । 

 

१७. बाधा रड्काउ फुकाउने ाः  
१७.१ र्स कार्यविलध कार्ायन्िर्नमा कुनै बाधा रड्काउ परे  गाउँ कार्यपालिकािे  लनणयर् गरी फुकाउन सक्ने छ 

। 

१८. पररमाियन त्ा संशोधनाः 
१८.१ कार्यविलधिाई आिश्र्कता रनसुार गाउँ कार्यपालिकािे  पररमाियन त्ा संशोधन गनय सक्ने छ । 
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रनसूुची – १ 

प्रस्तािको ढाँचा 
(बुदँा ५.२ सँग सम्बजन्धत) 
पौवादङुमा गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, च्याङ्ग्रे 

भोजपुर जिल्िा, १ नं. प्रदे श 

 

विषर्ाः– ................................................... । 

प्रस्ताि पे श गनय रध्र्क्षबाट स्िीकृत प्राप्त लमलताः– 

१. विषर्को संजक्षप्त िर्िोरााः– 

२. प्राप्त परामशय त्ा रन्र् सान्दलभयक कुरााः– 

३. प्रस्ताि पे श गनुय पनायको कारण र सम्बजन्धत शाखाको रार्ाः– 

४. लनणयर् िनु ुपने व्र्िोरााः– 

नोटाः प्रस्ताि तर्ार गदाय दे िार्का कुरािरुमा ध्र्ान ददनपुनेछाः– 

१. “विषर्को संजक्षप्त व्र्िोरा” रन्तगयत रिने  विबरणाः– 

विषर्बस्तकुो पषृ्ठभमूीमा र्सबारे  पवििे  कुनै लनणयर् भएको भए सोको विबरण, प्रस्तावित लनणयर् 
कार्ायन्िर्न प्रवक्रर्ा, समर्ािलध, कार्यक्षे त्र, कार्ायन्िर्न गने लनकार् र िाग्ने  आल्यक दावर्त्ि भए सो समे त 
उल्िे ख गरी कुनै र्ोिनाको विषर् भए सो बारे  छोटकरी विबरण उल्िे ख गने । 

२. “प्राप्त परामशय त्ा रन्र् सान्दलभयक कुरा” रन्तगयत कार्यपालिका सलमलतिरु र रन्र् लनकार् त्ा 
विशे षज्ञिरुिे  कुनै परामशय ददएको भए सो समे त उल्िे ख गने । सा्ै विषर्सँग सम्बजन्धत नक्शा, 
लडिाइन िा जचत्र भए सो समे त समािे श गने । कानूनी परामशय लिएको भए प्रलतलिपी समे त समािे श 
गने । 

३. “प्रस्ताि पे श गनुयपनायको कारण र सम्बजन्धत शाखाको रार्” रन्तगयत सम्बजन्धत विषर्मा आईपरे को 
कदठनाई र समस्र्ा, प्रस्तावित लनणयर्को औजचत्र् र आिश्र्कता त्ा त्र्सबाट पनय सक्ने  प्रभाि समािे श 
गने । 

४. “लनणयर् िनुपुने व्र्िोरा” रन्तगयत िनु विषर्मा िे  िस्तो लनणयर् िनु प्रस्ताि गररएको िो सोको स्पष्ट 
व्र्िोरा राख्ने  । 


