
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचािन सम्बन्धी कार्यलिलध - २०७४ 

१. प्रस्तािनााः 

तिकोट गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) लनर्माििी, २०७४ को लनर्म.............. 

बमोलिम....... गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचािनको िालग र्ो कार्यलिलध स्िीकृत गरी िारी 

गररएको छ । 

२. पररभाषााः 

लिषर् िा प्रसङ्गि ेअको अर्य निागेमा र्स कार्यलिलधमा, –  

(क) “लनर्माििी” भन्नािे गाउँपालिकाको कार्यसम्पादन लनर्माििीिाई सम्झनु पदयछ । 

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

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

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

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

(च) “िडा सलमलत” भन्नािे गाउँपालिकाको िडा सलमलत सम्झनु पदयछ । 

३. िडा सलमलतको बैठकाः 

३.१  िडा सलमलतको बैठक कम्तीमा मलिनाको एक पटक बस्नेछ । तर मलिनामा लतन 

पटक भन्दा बढी बैठक बसेको भत्ता पाइने छैन । 

३.२  िडा सलमलतको बैठकको अध्र्क्षता िडा अध्र्क्षिे गनेछ र लनिको अनुपलस्र्लतमा 

बैठकमा उपलस्र्त ज्र्ेष्ठ सदस्र्ि ेिडा सलमलतको बैठकको अध्र्क्षता गनेछ । 

३.३  िडा सलमलतको बैठक िडा अध्र्क्षको लनदशेनमा िडा सलचिि ेबोिाउनेछ । 

 

 



 

४. बैठक बस्ने स्र्ान र समर् 

  ४.१  िडा सलमलतको बैठक िडा सलमलतको कार्ायिर्मा बस्नेछ । 

  ४.२  िडा सलमलतको बैठकका िालग सूचना गदाय बैठक बस्न ेलमलत, समर् र स्र्ान खुिाइ 

पठाउनु पनेछ । 

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

 

५. छिफिको लिषर् 

५.१  िडा सलमलतको बैठक बोिाउँदा सो बैठकमा छिफि गररने लिषर् स्पष्ट रुपिे 

दकटान गरी बैठक बस्न े लमलत भन्दा सामान्र्तर्ा २४ घण्टा अगािै िडा सलचिि े

सब ैसदस्र्िाई उपिब्ध गराउनु पनेछ । 

५.२  िडा अध्र्क्षको लनदशेनमा िडा सलचििे िडा सलमलतको बैठकको कार्यक्रम लिलखत 

रुपमा तर्ार गनेछ । प्रस्ताि सम्बन्धी खाका  अनसुूची १ िमोलिम हुनेछ । 

 

६. उपलस्र्लत 

६.१  बैठकमा उपलस्र्त प्रत्र्ेक सदस्र्ि ेउपलस्र्त पुलस्तकामा आफ्नो नाम र बुलझने गरी 

दस्तखत गनुयपनेछ । 

६.२  िडा सलचििे िडा सलमलतको बैठकमा सलचिको रुपमा उपलस्र्त पुलस्तकामा 

उपलस्र्लत िनाई दस्तखत गनुयपनेछ । 

७. बैठक सचंािन प्रदक्रर्ा 

७.१  बैठकिाई सुव्यिलस्र्त गन ेकाम बैठकको अध्र्क्षता गने व्यलिको हुनेछ । 



७.२  अध्र्क्षको आसनको सम्मान र आदर गनुय िडा सलमलतका प्रत्र्ेक सदस्र्को कतयव्य 

हुनेछ । 

७.३  बैठकको छिफि लिषर्सूचीका आधारमा बैठकको अध्र्क्षता गने व्यलििे तोके 

बमोलिम हुनेछ । 

७.४  बैठकको छिफिमा भाग लिने सदस्र्िे बोल्ने पािो तर्ा बोल्न पाउने समर्को 

अिलध बैठकको अध्र्क्षता गने व्यलििे लनधायरण गरे बमोलिम हुनेछ । 

७.५  एक िना सदस्र्ि ेबोलिरिकेो समर्मा अको कुनै सदस्र्ि ेबीचमा कुरा काट्नु हुदँनै 

। 

८. लनणयर् सम्बन्धी व्यिस्र्ा 

८.१  प्रस्ताि मालर् बोल्ने क्रम समाप्त भएपलछ बैठकको अध्र्क्षता गने व्यलििे सो प्रस्ताि 

लनणयर्को िालग प्रस्तुत गनछे । 

८.२  बैठकको लनणयर् सामान्र्तर्ा सियसम्मलतको आधारमा हुनेछ । मत लिभािन हुन े

अिस्र्ामा अध्र्क्षता गन ेव्यलि सलित तीन िना सदस्र्को बहुमति ेगरेको लनणयर् 

बैठकको लनणयर् मालननेछ । 

 

९. लनणयर्को अलभिखे 

९.१  िडा सलचििे बैठकमा भएको लनणयर्िाई लनणयर् पुलस्तकामा अलभिेख गरी उपलस्र्त 

सदस्र्िाई सिी गराइ राख्नुपनेछ । 

९.२  बैठकबाट भएको कुनै लनणयर्मा लचत्त नबुझ्ने सदस्र्ि े लनणयर् पुलस्तकामा छोटकरीमा 

आफ्नो फरक मत िगाउन सके्नछ । 

१०. गाउँ कार्यपालिकाको बैठक 

१०.१ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा मलिनाको एक पटक बस्नेछ । 



१०.२ गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको अध्र्क्षता अध्र्क्षिे गनेछ र लनिको अनुपलस्र्लतमा 

बैठकमा उपाध्र्क्षिे कार्यपालिकाको बैठकको अध्र्क्षता गनेछ । 

१०.३ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक अध्र्क्षको लनदशेनमा कार्यकारी अलधकृति ेबोिाउनेछ । 

 

११. बैठक बस्ने स्र्ान र समर् 

११.१ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा बस्नेछ । 

११.२ गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका िालग सूचना गदाय बैठक बस्न े लमलत, समर् र स्र्ान 

खुिाइ पठाउनु पनेछ । 

११.३ र्सरी सचूना गदाय बैठक बस्न ेसमर् भन्दा तीन ददन अगािै उपिब्ध गराउनु पनेछ 

। 

१२. छिफिको लिषर् 

१२.१ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक बोिाउँदा सो बैठकमा छिफि गररने लिषर् स्पष्ट रुपिे 

दकटान गरी बैठक बस्न े लमलतभन्दा सामान्र्तर्ा २४ घण्टा अगािै कार्यकारी 

अलधकृतिे सब ैसदस्र्िाई उपिब्ध गराउनुपनेछ । 

१२.२ अध्र्क्षको लनदशेनमा कार्यकारी अलधकृतिे कार्यपालिकाको बैठकको कार्यक्रम लिलखत 

रुपमा तर्ार गनेछ । 

१२.३ बैठकमा छिफिका िालग पेश गने प्रस्ताि सम्बन्धी अन्र् व्यिस्र्ा कार्यसम्पादन 

लनर्माििीमा तोदकए िमोलिम हुनेछ । 

१३. उपलस्र्लत 

१३.१ बैठकमा उपलस्र्त प्रत्र्ेक सदस्र्ि ेउपलस्र्लत पुलस्तकामा आफ्नो नाम र बुलझने गरी 

दस्तखत गनुयपनेछ । 



१३.२ कार्यकारी अलधकृतिे कार्यपालिकाको बठैकमा सलचिको रुपमा उपलस्र्त भई 

पुलस्तकामा उपलस्र्लत िनाई दस्तखत गनुयपनेछ । 

१४. बैठक सचंािन प्रदक्रर्ा 

१४.१ बैठकिाई सुव्यिलस्र्त गने काम बैठकको अध्र्क्षता गने व्यलिको हुनछे । 

१४.२ अध्र्क्षको आसनको सम्मान र आदर गनुय कार्यपालिकाका प्रत्र्ेक सदस्र्को कतयव्य 

हुनेछ । 

१४.३ बैठकको छिफि लिषर्सूचीका आधारमा बैठकको अध्र्क्षता गन े व्यलििे तोके 

बमोलिम हुनेछ । 

१४.४ बैठकको छिफिमा भाग लिने सदस्र्िे बोल्ने पािो तर्ा बोल्न पाउने समर्को 

अिलध बैठकको अध्र्क्षता गने व्यलििे लनधायरण गरे बमोलिम हुनेछ । 

१४.५ एक िना सदस्र्ि ेबोलिरिकेो समर्मा अको कुन ैसदस्र्ि ेबीचमा कुरा काट्न ुहुदँनै 

। 

१५. लनणयर् सम्बन्धी व्यिस्र्ा 

१५.१ प्रस्ताि मालर् बोल्ने क्रम समाप्त भएपलछ बैठकको अध्र्क्षता गने व्यलििे सो प्रस्ताि 

लनणयर्को िालग प्रस्तुत गनछे । 

१५.२ बैठकको लनणयर् सामान्र्तर्ा सियसम्मलतको आधारमा हुनेछ । मत लिभािन हुन े

अिस्र्ामा अध्र्क्षता गने व्यलि सलित बहुमत सदस्र्को लनणयर् बैठकको लनणयर् 

मालननेछ । 

१५.३ बिेट, कार्यक्रम, नीलत तर्ा स्र्ानीर् तिको लनर्माििी बािकेको लिषर्मा १५.२ 

बमोलिम लनणयर् हुन नसकेमा व्यलिगत उत्तरदालर्त्ि लनिमालर् रिने गरी गाउँ 

कार्यपालिकाको अध्र्क्षिे गरेको लनणयर् अलन्तम हुनछे । 

१६. लनणयर्को अलभिखे 



१६.१ कार्यकारी अलधकृतिे बैठकमा भएको लनणयर्िाई लनणयर् पुलस्तकामा अलभिेख गरी 

उपलस्र्त सदस्र्िाई सिी गराइ राख्नुपनेछ । 

१६.२ बैठकबाट भएको कुनै लनणयर्मा लचत्त नबुझ्ने सदस्र्ि ेलनणयर् पुलस्तकामा छोटकरीमा 

आफ्नो फरक मत िगाउन सके्नछ । 

 

१७. बाधा अड्काउ फुकाउनाेः  

१७.१ र्स कार्यलिलध कार्ायन्िर्नमा कुनै बाधा अड्काउ परे गाउँ कार्यपालिकािे लनणयर् 

गरी फुकाउन सके्नछ । 

१८. पररमाियन तर्ा सशंोधनाः 

१८.१ कार्यलिलधिाई आिश्र्कता अनुसार गाउँ कार्यपालिकािे पररमाियन तर्ा संशोधन गनय 

सके्नछ । 

 

 

 

 

 

 

 

  



अनुसूची – १ 

प्रस्तािको ढाँचा 

(बुँदा ५.२ सँग सम्बलन्धत) 

तिकोट गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्, तिकोट 

बझाङ्ग लिल्िा, ७ नं. प्रदशे 

 

लिषर्ाः–

 ............................................................ । 

प्रस्ताि पेश गनय अध्र्क्षबाट स्िीकृत प्राप्त लमलताः– 

१. लिषर्को संलक्षप्त िर्िोरााः– 

२. प्राप्त परामशय तर्ा अन्र् सान्दर्भयक कुरााः– 

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

४. लनणयर् हुनु पने व्यिोरााः– 

नोटाः प्रस्ताि तर्ार गदाय दिेार्का कुरािरुमा ध्र्ान ददनुपनेछाः– 

१. “लिषर्को संलक्षप्त व्यिोरा” अन्तगयत रिने लिबरणाः– 

लिषर्बस्तुको पृष्ठभूमीमा र्सबारे पलििे कुनै लनणयर् भएको भए सोको लिबरण, प्रस्तालित लनणयर् 

कार्ायन्िर्न प्रदक्रर्ा, समर्ािलध, कार्यक्षेत्र, कार्ायन्िर्न गने लनकार् र िाग्ने आर्र्यक दालर्त्ि भए सो 

समेत उल्िेख गरी कुनै र्ोिनाको लिषर् भए सो बारे छोटकरी लिबरण उल्िेख गने । 



२. “प्राप्त परामशय तर्ा अन्र् सान्दर्भयक कुरा” अन्तगयत कार्यपालिका सलमलतिरु र अन्र् लनकार् 

तर्ा लिशेषज्ञिरुि े कुनै परामशय ददएको भए सो समेत उल्िेख गने । सार्ै लिषर्सँग सम्बलन्धत 

नक्शा, लडिाइन िा लचत्र भए सो समेत समािेश गने । कानूनी परामशय लिएको भए प्रलतलिपी 

समेत समािेश गने । 

३. “प्रस्ताि पेश गनुय पनायको कारण र सम्बलन्धत शाखाको रार्” अन्तगयत सम्बलन्धत लिषर्मा आई 

परेको करठनाई र समस्र्ा, प्रस्तालित लनणयर्को औलचत्र् र आिश्र्कता तर्ा त्र्सबाट पनय सके्न प्रभाि 

समािेश गने । 

४. “लनणयर् हुनुपने व्यिोरा” अन्तगयत िुन लिषर्मा िे िस्तो लनणयर् हुन प्रस्ताि गररएको िो सोको 

स्पष्ट व्यिोरा राख्ने । 


