
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचािन सम्बन्धी कार्यविधध 

 

१. प्रस्तािनााः 

कैिाश गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) ननर्माििी, २०७४ को ननर्म १०(७) बमोजिम कैिाश 
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचािनको िाधग र्ो कार्यविधध स्िीकृत गरी िारी गररएको छ । 

 

२. पररभाषााः 

विषर् िा प्रसंगिे अको अर्य निागेमा र्स कार्यविधधमा– 

(क) “ननर्माििी” भन्नािे गाउँपालिकाको कार्यसम्पादन ननर्माििीिाई सम्झनु पदयछ । 

(ख) “िडा अध्र्क्ष” भन्नािे गाउँपालिकाको िडाध्र्क्ष सम्झनु पदयछ । 

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

(घ) “अध्र्क्ष” भन्नािे गाउँपालिकाको बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जततिाई सम्झनु पदयछ । 

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

(ि) “िडा सलमनत” भन्नािे गाउँपालिकाको िडा सलमनत सम्झनु पदयछ । 

 

३. िडा सलमनतको िैठकाः 

३.१  िडा सलमनतको बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्नेछ । तर महिनामा तीन पटक 
भन्दा बढी बैठक बसेको भत्ता पाइने छैन । 

३.२  िडा सलमनतको बैठकको अध्र्क्षता िडाध्र्क्षिे गनेछ र ननिको अनुपजस्र्नतमा बैठकमा 
उपजस्र्त िेष्ठ सदस्र्िे िडा सलमतको बैठकको अध्र्क्षता गनेछ । 

३.३  िडा सलमनतको बैठक िडा अध्र्क्षको ननदेशनमा िडा सधचििे बोिाउने छ । 

 

 



 

४. बैठक बस्ने स्र्ान र समर्ाः 

४.१  िडा सलमनतको बैठक िडा सलमनतको कार्ायिर्मा बस्नेछ । 

४.२  िडा सलमतको बैठकका िाधग सूचना गदाय बैठक बस्ने लमनत, समर् र स्र्ान खिुाइ 
पठाउनु पनेछ । 

४.३ र्सरी सूचना गदाय बैठक बस्ने समर्भन्दा तीन हदन अगािै उपिब्ध गराउनु पनेछ । 

 

५. छिफिको विषर् 

५.१  िडा सलमनतको बैठक बोिाउँदा सो बैठकमा छिफि गररने बबषर् स्पष्ट रुपिे ककटान गरी 
बैठक बस्ने लमनत भन्दा सामान्र्तर्ा २४ घण्टा अगािै िडा सधचििे सिै सदस्र्िाई उपिब्ध 
गराउनु पनेछ । 

५.२  िडा अध्र्क्षको ननदेशनमा िडा सधचििे िडा सलमनतको बैठकको कार्यक्रम लिखखत रुपमा 
तर्ार गनेछ । प्रस्ताि सम्बन्धी खाका अनुसूची– १ र २ बमोजिम िुनेछ । 

 

६. उपजस्र्नत 

६.१  बैठकमा उपजस्र्त प्रत्रे्क सदस्र्िे उपजस्र्नत पुजस्तकामा आफ्नो नाम र बुखझने गरी 
दस्तखत गनुय पनेछ । 

६.२  िडा सधचििे िडा सलमनतको बैठकमा सधचिको रुपमा उपजस्र्नत पुजस्तकामा उपजस्र्नत 
िनाई दस्तखत गनुयपनेछ । 

 

७. बैठक संचािन प्रकक्रर्ा 

७.१  बैठककिाई सुव्र्िजस्र्त गने काम बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जततको िुनछे । 

७.२  अध्र्क्षको आसनको सम्मान र आदर गनुय िडा सलमनतका प्रत्रे्क सदस्र्को कतयव्र् िुनेछ 
। 



७.३  बैठकको छिफि विषर्सूचीका आधारमा बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जततिे तोके बमोजिम 
िुनेछ । 

७.४  बैठकको छिफिमा भाग लिने सदस्र्िे बोल्ने पािो तर्ा बोल्न पाउने समर्को अिधध 
बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जततिे ननधायरण गरे बमोजिम िुनेछ । 

७.५  एक िना सदस्र्िे बोलिरिेको समर्मा अको कुनै सदस्र्िे बीचमा कुरा काट्नु िँुदैन । 

 

८. ननणयर् सम्बन्धी व्र्िस्र्ा 

८.१  प्रस्तािमाधर् बोल्ने क्रम समाप्त भएपनछ बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जततिे सो प्रस्ताि 
ननणयर्को िाधग प्रस्तुत गनेछ । 

८.२  बैठकको ननणयर् सामान्र्तर्ा सियसम्मनतको आधारमा िुनेछ । मत विभािन िुन े
अिस्र्ामा अध्र्क्षता गने व्र्जतत सहित तीन िना सदस्र्को बिुमतिे गरेको ननणयर् बैठकको 
ननणयर् माननने छ । 

 

९. ननणयर्को अलभिेख 

९.१  िडा सधचििे बैठकमा भएको ननणयर्िाई ननणयर् पुजस्तकामा अलभिेख गरी उपजस्र्त 
सदस्र्िाई सिी गराइ राख्नपुनेछ । 

९.२  बैठकबाट भएको कुनै ननणयर्मा धचत्त नबुझ्ने सदस्र्िे ननणयर् पुजस्तकामा छोटकरीमा 
आफ्नो फरक मत िनाउन सतनेछ । 

 

१०. गाउँ कार्यपालिकाको बैठकाः 

१०.१ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्नेछ । 

१०.२ गाउँ कार्यपालिकाको बैठककको अध्र्क्षता अध्र्क्षिे गनेछ र ननिको अनुपजस्र्नतमा 
बैठकमा उपाध्र्क्षिे कार्यपालिकाको बैठकको अध्र्क्षता गनेछ । 

१०.३ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक अध्र्क्षको ननदेशनमा कार्यकारी अधधकृतिे बोिाउनेछ । 



११. बैठक बस्ने स्र्ान र समर्ाः 

११.१ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा बस्नेछ । 

११.२ गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका िाधग सूचना गदाय बैठक बस्ने लमनत, समर् र स्र्ान खिुाइ 
पठाउनु पनेछ । 

११.३ र्सरी सूचना गदाय बैठक बस्ने समर्भन्दा तीन हदन अगािै उपिब्ध गराउनु पनेछ । 

 

१२. छिफिको विषर्ाः 

१२.१ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक बोिाउँदा सो बैठकमा छिफि गररने बबषर् स्पष्ट रुपिे ककटान 
गरी बैठक बस्ने लमनतभन्दा सामान्र्तर्ा २४ घण्टा अगािै कार्यकारी अधधकृतिे सिै सदस्र्िाई 
उपिब्ध गराउनु पनेछ । 

१२.१ अध्र्क्षको ननदेशनमा कार्यकारी अधधकृतिे कार्यपालिकाको बैठकको कार्यक्रम लिखखत 
रुपमा तर्ार गनेछ । 

१२.३ बैठकमा छिफिका पेश गने प्रस्ताि सम्बन्धी अन्र् व्र्िस्र्ा कार्यसम्पादन ननर्माििीमा 
तोककए बमोजिम िुनेछ । 

 

१३. उपजस्र्नताः 

१३.१ बैठकमा उपजस्र्त प्रत्रे्क सदस्र्िे उपजस्र्नत पुजस्तकामा आफ्नो नाम र बुखझने गरी 
दस्तखत गनुयपनेछ । 

१३.२ कार्यकारी अधधकृतिे कार्यपालिकाको बैठकमा सधचिको रुपमा उपजस्र्नत भई पुजस्तकामा 
उपजस्र्नत िनाई दस्तखत गनुयपनेछ । 

 

१४. बैठक संचािन प्रकक्रर्ााः 

१४.१ बैठककिाई सुव्र्िजस्र्त गने काम बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जततको िुनेछ । 



१४.२ अध्र्क्षको आसनको सम्मान र आदर गनुय कार्यपालिकाका प्रत्रे्क सदस्र्को कतयव्र् िुनेछ 
। 

१४.३ बैठकको छिफि विषर्सूचीका आधारमा बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जततिे तोके बमोजिम 
िुनेछ । 

१४.४ बैठकको छिफिमा भाग लिने सदस्र्िे बोल्ने पािो तर्ा बोल्न पाउने समर्को अिधध 
बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जततिे ननधायरण गरे बमोजिम िुनेछ । 

१४.५ एक िना सदस्र्िे बोलिरिेको समर्मा अको कुनै सदस्र्िे बीचमा कुरा काट्नु िँुदैन । 

 

१५. ननणयर् सम्बन्धी व्र्िस्र्ााः 

१५.१ प्रस्ताि माधर् बोल्ने क्रम समाप्त भएपनछ बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जततिे सो प्रस्ताि 
ननणयर्को िाधग प्रस्तुत गनेछ । 

१५.२ बैठकको ननणयर् सामान्र्तर्ा सियसम्मनतको आधारमा िुनेछ । मत विभािन िुने अिस्र्ामा 
अध्र्क्षता गने व्र्जतत सहित बिुमत सदस्र्को ननणयर् बैठकको ननणयर् माननने छ । 

१५.३ बिेट, कार्यक्रम, नीनत तर्ा स्र्ानीर् तिको ननर्माििी बािेकको विषर्मा १५.२  बमोजिम 
ननणयर् िुन नसकेमा व्र्जततगत उत्तरदानर्त्ि ननिमाधर् रिने गरी गाउँ कार्यपालिकाको अध्र्क्षिे 
गरेको ननणयर् अजन्तम िुनेछ । 

 

१६. ननणयर्को अलभिेखाः 

१६.१ कार्यकारी अधधकृतिे बैठकमा भएको ननणयर्िाई ननणयर् पुजस्तकामा अलभिेख गरी 
उपजस्र्त सदस्र्िाई सिी गराइ राख्नपुने छ । 

१६.२ बैठकबाट भएको कुनै ननणयर्मा धचत्त नबुझ्ने सदस्र्िे ननणयर् पुजस्तकामा छोटकरीमा 
आफ्नो फरक मत िनाउन सतनेछ । 

१७. बाधा अड्काउ फुकाउनेाः 

१७.१ र्स कार्यविधध कार्ायन्िर्नमा कुनै बाधा अड्काउ परे गाउँ पालिकाको कार्यपालिकािे 
ननणयर् गरी फुकाउन सतनेछ । 



१८. पररमाियन तर्ा संशोधनाः 

१८.१ कार्यविधधिाई आिश्र्कता अनुसार गाउँ पालिकाको कार्यपालिकािे पररमाियन तर्ा संशोधन 
गनय सतनेछ । 

 

 

  



प्रस्तावको ढााँचा 

(व ुंदा ५.२ सुंग सम्बन्धित) 

 

कैिाश गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, कालिकाटार 

मकिानपुर जिल्िा, ३ नं. प्रदेश 

 

विषर् :– ................................................ । 

प्रस्ताि पेश गनय अध्र्क्षबाट स्िीकृनत प्राप्त लमनत :– 

१. विषर्को संक्षक्षप्त व्र्िोरा :– 

२. प्राप्त परामशय तर्ा अन्र् सान्दलभयक कुरा :– 

३. प्रस्ताि पेश गनुय पनायको कारण र सम्बजन्धत शाखाको रार्ाः– 

४. ननणयर् िुनु पने व्र्िोरा :– 

नोट : प्रस्ताि तर्ार गदाय देिार्का कुरािरुमा ध्र्ान हदनुपने छ :– 

१. “विषर्को संक्षक्षप्त व्र्िोरा” अन्तगयत रिने विबरण :– 

विषर्बस्तुको पषृ्ठभूमीमा र्सबारे पहििे कुनै ननणयर् भएको भए सोको विबरण, प्रस्तावित ननणयर् 
कार्ायन्िर्न प्रकृर्ा, समर्ािधी, कार्यक्षेत्र, कार्ायन्िर्न गने ननकार् र िाग्ने आधर्यक दानर्त्ि भए सो 
समेत उल्िेख गरी कुनै र्ोिनाको विषर् भए सो बारे छोटकरी विबरण उल्िेख गने । 

२. “प्राप्त परामशय तर्ा अन्र् सान्दलभयक कुरा” अन्तगयत कार्यपालिका सलमनतिरु र अन्र् ननकार् 
तर्ा विशषेज्ञिरुिे कुनै परामशय हदएको भए सो समेत उल्िेख गने । सार् ैविषर्संग सम्बजन्धत 
नतशा, डडिाइन िा धचत्र भए सो समेत समािेश गने । कानूनी परामशय लिएको भए प्रनतलिपी 
समेत समाबेश गने । 



३. “प्रस्ताि पेश गनुय पनायको कारण र सम्बजन्धत शाखाको रार्” अन्तगयत सम्बजन्धत विषर्मा 
आई परेको कहठनाई र समस्र्ा, प्रस्तावित ननणयर्को औधचत्र् र आिश्र्कता तर्ा त्र्सबाट पनय 
सतने प्रभाि समािेश गन े। 

४. “ननणयर् िुन ुपने व्र्िोरा” अन्तगयत िुन बबषर्मा िे िस्तो ननणयर् िुन प्रस्ताि गररएको िो 
सोको स्पष्ट व्र्िोरा राख्ने। 


