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गाउुँ का्यपालिकाको बैठक संचािन सम्बन्धी का्यविलध – २०७४  

गाउुँ का्यपालिकाबाट पाररत लिलत २०७४।०५।०३ 

१. प्रसतािनााः 

केदारस्युँ गाउुँ का्यपालिका (का्यसम्पादन) लन्िाििी, २०७४ को लन्ि बिोजिि गाउुँ 
का्यपालिकाको बैठक संचािनको िालग ्ो का्यविलध सिीकृत गरी िारी गररएको छ । 

२. पररभाषााः 

विष् िा प्रसङ्गिे रकको  र्य निागेिा ्स का्यविलधिा, –  

(क) “लन्िाििी” भन्नािे गाउुँपालिकाको का्यसम्पादन लन्िाििीिाई सम्झनय पदयछ । 

(ख) “िडा रध््क्ष” भन्नािे गाउुँपालिकाको िडा रध््क्ष सम्झनय पदयछ । 

(ग) “सदस्” भन्नािे गाउुँपालिकाको िडा सदस् सम्झनय पदयछ । 

(घ) “रध््क्ष” भन्नािे गाउुँपालिकाको बैठकको रध््क्षता गने व््जििाई सम्झनय पदयछ । 

(ङ) “का्यपालिका” भन्नािे गाउुँपालिकाको का्यपालिका सम्झनय पदयछ । 

(च) “िडा सलिलत” भन्नािे गाउुँपालिकाको िडा सलिलत सम्झनय पदयछ । 

३. िडा सलिलतको बैठकाः 

३.१  िडा सलिलतको बैठक कम्तीिा िविनाको एक पटक बसनेछ । तर िविनािा लतन 
पटक भन्दा बढी बैठक बसेको भत्ता पाइने छैन । 

३.२  िडा सलिलतको बैठकको रध््क्षता िडा रध््क्षिे गनेछ र लनिको रनयपजस्लतिा 
बैठकिा उपजस्त ज््ेष्ठ सदस्िे िडा सलिलतको बैठकको रध््क्षता गनेछ । 

३.३  िडा सलिलतको बैठक िडा रध््क्षको लनदेशनिा िडा सजचििे बोिाउनेछ । 
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४. बैठक बसन ेस्ान र सि् 

  ४.१  िडा सलिलतको बैठक िडा सलिलतको का्ायि्िा बसनेछ । 

  ४.२  िडा सलिलतको बैठकका िालग सूचना गदाय बैठक बसने लिलत, सि् र स्ान खयिाइ 
पठाउनय पनेछ । 

 ४.३  ् सरी सूचना गदाय बैठक बसने सि्भन्दा तीन ददन रगािै उपिब्ध गराउनय पनेछ । 

 

५. छिफिको विष् 

५.१  िडा सलिलतको बैठक बोिाउुँदा सो बैठकिा छिफि गररने विष् सपष्ट रुपिे 
वकटान गरी बैठक बसन े लिलत भन्दा सािान््त्ा २४ घण्टा रगािै िडा सजचििे 
सबै सदस्िाई उपिब्ध गराउनय पनेछ । 

५.२  िडा रध््क्षको लनदेशनिा िडा सजचििे िडा सलिलतको बैठकको का्यक्रि लिजखत 
रुपिा त्ार गनेछ । प्रसताि सम्बन्धी खाका  रनयसूची १ ििोजिि ियनेछ । 

 

६. उपजस्लत 

६.१  बैठकिा उपजस्त प्रत््ेक सदस्िे उपजस्त पयजसतकािा आफ्नो नाि र बयजझने गरी 
दसतखत गनययपनेछ । 

६.२  िडा सजचििे िडा सलिलतको बैठकिा सजचिको रुपिा उपजस्त पयजसतकािा उपजस्लत 
िनाई दसतखत गनययपनेछ । 

७. बैठक संचािन प्रवक्र्ा 

७.१  बैठकिाई सयव््िजस्त गने काि बैठकको रध््क्षता गने व््जिको ियनेछ । 

७.२  रध््क्षको आसनको सम्िान र आदर गनयय िडा सलिलतका प्रत््ेक सदस्को कतयव्् 
ियनेछ । 
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७.३  बैठकको छिफि विष्सूचीका आधारिा बैठकको रध््क्षता गने व््जििे तोके 
बिोजिि ियनेछ । 

७.४  बैठकको छिफििा भाग लिन े सदस्िे बोल्ने पािो त्ा बोल्न पाउने सि्को 
रिलध बैठकको रध््क्षता गने व््जििे लनधायरण गरे बिोजिि ियनेछ । 

७.५  एक िना सदस्िे बोलिरिेको सि्िा रकको  कय नै सदस्िे बीचिा कय रा काट्नय ियुँदैन 
। 

८. लनणय्  सम्बन्धी व््िस्ा 

८.१  प्रसताि िाल् बोल्ने क्रि सिाप्त भएपलछ बैठकको रध््क्षता गने व््जििे सो प्रसताि 
लनणय् को िालग प्रसतयत गनेछ । 

८.२  बैठकको लनणय्  सािान््त्ा सियसम्िलतको आधारिा ियनेछ । ित विभािन ियने 
रिस्ािा रध््क्षता गने व््जि सवित तीन िना सदस्को बियितिे गरेको लनणय्  
बैठकको लनणय्  िालननेछ । 

 

९. लनणय् को रलभिेख 

९.१  िडा सजचििे बैठकिा भएको लनणय् िाई लनणय्  प यजसतकािा रलभिेख गरी उपजस्त 
सदस्िाई सिी गराइ राख्नयपनेछ । 

९.२  बैठकबाट भएको कय नै लनणय् िा जचत्त नबयझ्ने सदस्िे लनणय्  प यजसतकािा छोटकरीिा 
आफ्नो फरक ित िगाउन सक्नेछ । 

१०. गाउुँ का्यपालिकाको बैठक 

१०.१ गाउुँ का्यपालिकाको बैठक कम्तीिा िविनाको एक पटक बसनेछ । 

१०.२ गाउुँ का्यपालिकाको बैठकको रध््क्षता रध््क्षिे गनेछ र लनिको रनयपजस्लतिा 
बैठकिा उपाध््क्षिे का्यपालिकाको बैठकको रध््क्षता गनेछ । 
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१०.३ गाउुँ का्यपालिकाको बैठक रध््क्षको लनदेशनिा का्यकारी रलधकृतिे बोिाउनेछ । 

 

११. बैठक बसन ेस्ान र सि् 

११.१ गाउुँ का्यपालिकाको बैठक गाउुँ का्यपालिकाको का्ायि्िा बसनेछ । 

११.२ गाउुँ का्यपालिकाको बैठकका िालग सूचना गदाय बैठक बसने लिलत, सि् र स्ान 
खयिाइ पठाउनय पनेछ । 

११.३ ्सरी सूचना गदाय बैठक बसने सि् भन्दा तीन ददन रगािै उपिब्ध गराउनय पनेछ 
। 

१२. छिफिको विष् 

१२.१ गाउुँ का्यपालिकाको बैठक बोिाउुँदा सो बैठकिा छिफि गररने विष् सपष्ट रुपिे 
वकटान गरी बैठक बसने लिलतभन्दा सािान््त्ा २४ घण्टा रगािै का्यकारी 
रलधकृतिे सबै सदस्िाई उपिब्ध गराउनयपनेछ । 

१२.२ रध््क्षको लनदेशनिा का्यकारी रलधकृतिे का्यपालिकाको बैठकको का्यक्रि 
लिजखत रुपिा त्ार गनेछ । 

१२.३ बैठकिा छिफिका िालग पेश गने प्रसताि सम्बन्धी रन्् व््िस्ा का्यसम्पादन 
लन्िाििीिा तोवकए ििोजिि ियनेछ । 

१३. उपजस्लत 

१३.१ बैठकिा उपजस्त प्रत््ेक सदस्िे उपजस्लत पयजसतकािा आफ्नो नाि र बयजझने गरी 
दसतखत गनययपनेछ । 

१३.२ का्यकारी रलधकृतिे का्यपालिकाको बैठकिा सजचिको रुपिा उपजस्त भई 
पयजसतकािा उपजस्लत िनाई दसतखत गनययपनेछ । 
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१४. बैठक संचािन प्रवक्र्ा 

१४.१ बैठकिाई सयव््िजस्त गने काि बैठकको रध््क्षता गने व््जिको ियनेछ । 

१४.२ रध््क्षको आसनको सम्िान र आदर गनयय का्यपालिकाका प्रत््ेक सदस्को कतयव्् 
ियनेछ । 

१४.३ बैठकको छिफि विष्सूचीका आधारिा बैठकको रध््क्षता गने व््जििे तोके 
बिोजिि ियनेछ । 

१४.४ बैठकको छिफििा भाग लिने सदस्िे बोल्ने पािो त्ा बोल्न पाउने सि्को 
रिलध बैठकको रध््क्षता गने व््जििे लनधायरण गरे बिोजिि ियनेछ । 

१४.५ एक िना सदस्िे बोलिरिेको सि्िा रकको  कय नै सदस्िे बीचिा कय रा काट्नय ियुँदैन 
। 

१५. लनणय्  सम्बन्धी व््िस्ा 

१५.१ प्रसताि िाल् बोल्ने क्रि सिाप्त भएपलछ बैठकको रध््क्षता गने व््जििे सो प्रसताि 
लनणय् को िालग प्रसतयत गनेछ । 

१५.२ बैठकको लनणय्  सािान््त्ा सियसम्िलतको आधारिा ियनेछ । ित विभािन ियन े
रिस्ािा रध््क्षता गने व््जि सवित बियित सदस्को लनणय्  बैठकको लनणय्  
िालननेछ । 

१५.३ बिेट, का्यक्रि, नीलत त्ा स्ानी् तिको लन्िाििी बािेकको विष्िा १५.२ 
बिोजिि लनणय्  ियन नसकेिा व््जिगत उत्तरदाव्त्ि लनििाल् रिने गरी गाउुँ 
का्यपालिकाको रध््क्षिे गरेको लनणय्  रजन्ति ियनछे । 

१६. लनणय् को रलभिेख 

१६.१ का्यकारी रलधकृतिे बैठकिा भएको लनणय् िाई लनणय्  प यजसतकािा रलभिेख गरी 
उपजस्त सदस्िाई सिी गराइ राख् नयपनेछ । 
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१६.२ बैठकबाट भएको कय नै लनणय् िा जचत्त नबयझ्ने सदस्िे लनणय्  प यजसतकािा छोटकरीिा 
आफ्नो फरक ित िगाउन सक्नेछ । 

 

१७. बाधा रड्काउ फय काउनाेः  

१७.१ ्स का्यविलध का्ायन्ि्निा कय नै बाधा रड्काउ परे गाउुँ का्यपालिकािे लनणय्  गरी 
फय काउन सक्नेछ । 

१८. पररिाियन त्ा संशोधनाः 

१८.१ का्यविलधिाई आिश््कता रनयसार गाउुँ का्यपालिकािे पररिाियन त्ा संशोधन गनय 
सक्नेछ । 
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रनयसूची – १ 

प्रसतािको ढाुँचा 

(बयुँदा ५.२ सुँग सम्बजन्धत) 

केदारस्युँ गाउुँपालिका 

गाउुँ का्यपालिकाको का्ायि्, देउरा 

बझाङ्ग जिल्िा, ७ नं. प्रदेश 

 

विष्ाः– ............................................................ । 

प्रसताि पेश गनय रध््क्षबाट सिीकृत प्राप्त लिलताः– 

१. विष्को संजक्षप्त ि्िोरााः– 

२. प्राप्त परािशय त्ा रन्् सान्दलभयक कय रााः– 

३. प्रसताि पेश गनयय पनायको कारण र सम्बजन्धत शाखाको रा्ाः– 

४. लनणय्  ियन य पने व््िोरााः– 

नोटाः प्रसताि त्ार गदाय देिा्का कय रािरुिा ध््ान ददनयपनेछाः– 

१. “विष्को संजक्षप्त व््िोरा” रन्तगयत रिन ेविबरणाः– 

विष्बसतयको पषृ्ठभिूीिा ्सबारे पवििे कय नै लनणय्  भएको भए सोको विबरण, प्रसतावित लनणय्  
का्ायन्ि्न प्रवक्र्ा, सि्ािलध, का्यक्षेत्र, का्ायन्ि्न गने लनका् र िाग्ने आल्यक दाव्त्ि भए सो 
सिेत उल्िेख गरी कय नै ्ोिनाको विष् भए सो बारे छोटकरी विबरण उल्िेख गने । 

२. “प्राप्त परािशय त्ा रन्् सान्दलभयक कय रा” रन्तगयत का्यपालिका सलिलतिरु र रन्् लनका् त्ा 
विशेषज्ञिरुिे कय नै परािशय ददएको भए सो सिेत उल्िेख गने । सा्ै विष्सुँग सम्बजन्धत नक्शा, 
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लडिाइन िा जचत्र भए सो सिेत सिािेश गने । कानूनी परािशय लिएको भए प्रलतलिपी सिेत 
सिािेश गने । 

३. “प्रसताि पेश गनयय पनायको कारण र सम्बजन्धत शाखाको रा्” रन्तगयत सम्बजन्धत विष्िा आई 
परेको कदठनाई र सिस्ा, प्रसतावित लनणय् को औजचत्् र आिश््कता त्ा त््सबाट पनय सक्ने 
प्रभाि सिािेश गने । 

४. “लनणय्  ियन यपने व््िोरा” रन्तगयत ियन विष्िा िे िसतो लनणय्  ियन प्रसताि गररएको िो सोको 
सपष्ट व््िोरा राख्न े। 


