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गाउँ कार्यपालिकाको बठैक संचािन सम्बन्धी कार्यविधध, २०७४ 

 

प्रमाणिकरि ममवि : २०७४/०५/०७ 

 

1. प्रस्िािना:  
गरेूिा गाउँ कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) ननर्माििी, २०७४ को ननर्म १० बमोणिम गरेूिा गाउँ                  
कार्यपालिकाको बठैक संचािनको िावग र्ो कार्यविधध स्िीकृि गरी िारी गररएको छ ।  

 

2. पररभाषा: 
    विषर् िा प्रसंगि ेअको अर्य निागमेा र्स कार्यविधधमा,- 

(क) “ननर्माििी” भन्नाि ेगाउँपालिकाको कार्यसम्पादन ननर्माििीिाई सम्झन ुपद यछ । 

(ख) “िडा अध्र्क्ष” भन्नाि ेगाउँपालिकाको िडाध्र्क्ष सम्झन ुपद यछ । 

(ग) “सदस्र्” भन्नाि ेगाउँपालिकाको िडा सदस्र् सम्झन ुपद यछ । 

(घ) “अध्र्क्ष” भन्नाि ेगाउँपालिकाको बठैकको अध्र्क्षिा गन ेव्र्धििाई सम्झन ुपद यछ । 

(च) “नगरपालिका” भन्नाि ेनगरपालिका, उप-महानगरपालिका र महानगरपालिका समिेिाई सम्झन ुपद यछ 
। 

(छ) “कार्यपालिका” भन्नाि ेगरेूिा गाउँपालिकाको कार्यपालिका सम्झन ुपद यछ । 

(ि) “िडा सममवि” भन्नाि ेगाउँपालिकाको िडा सममवि सम्झन ुपद यछ । 

 

3. िडा सममविको िठैक: 
३.१  िडा सममविको बठैक कम्िीमा मनहनाको एक पटक बस्नछे । िर मनहनामा िीन पटक भन्दा बढी 

बठैक बसकेो भत्ता पाइन ेछैन । 

३.२  िडा सममविको बठैककको अध्र्क्षिा िडाध्र्क्षि ेगनछे र ननिको अनपुस्स्र्विमा बठैकमा उपस्स्र्ि 
िषे्ठ सदस्र्ि ेिडा सममिको बठैकको अध्र्क्षिा गनछे । 

३.३  िडा सममविको बठैक िडा अध्र्क्षको ननदशेनमा िडा सधचिि ेबोिाउनछे । 

 

4. बठैक बस्न ेस्र्ान र समर् 
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४.१  िडा सममविको बठैक िडा सममविको कार्ायिर्मा बस्नछे । 

४.२  िडा सममिको बठैकका िावग सचूना गदाय बठैक बस्न ेममवि, समर् र स्र्ान खिुाइ पठाउन ुपनछे 
।  

४.३ र्सरी सचूना गदाय बठैक बस्न ेसमर्भन्दा िीन ददन अगाि ैउपिब्ध गराउन ुपनछे । 

 

५. छिफिको विषर् 

५.१  िडा सममविको बठैक बोिाउँदा सो बठैकमा छिफि गररन ेवबषर् स्पष्ट रुपि ेनकटान गरी बठैक 
बस्न ेममवि भन्दा सामान्र्िर्ा २४ घण्टा अगाि ैिडा सधचिि ेसि ैसदस्र्िाई उपिब्ध गराउन ु
पनछे । 

५.२  िडा अध्र्क्षको ननदशेनमा िडा सधचिि ेिडा सममविको बठैकको कार्यक्रम लिणखि रुपमा िर्ार 
गनछे । प्रस्िाि सम्बन्धी खाका अनसुचूी-१  बमोणिम हुनछे । 

 

६. उपस्स्र्वि 

६.१  बठैकमा उपस्स्र्ि प्रत्र्के सदस्र्ि ेउपस्स्र्वि पसु्स्िकामा आफ्नो नाम र बनुझन ेगरी दस्िखि 
गनुयपनछे । 

६.२  िडा सधचिि ेिडा सममविको बठैकमा सधचिको रुपमा उपस्स्र्वि पसु्स्िकामा उपस्स्र्वि िनाई 
दस्िखि गनुयपनछे । 

 

७. बठैक संचािन प्रनक्रर्ा 

७.१  बठैककिाई सवु्र्िस्स्र्ि गन ेकाम बठैकको अध्र्क्षिा गन ेव्र्धिको हुनछे । 

७.२  अध्र्क्षको आसनको सम्मान र आदर गनुय िडा सममविका प्रत्र्के सदस्र्को कियव्र् हुनछे । 

७.३  बठैकको छिफि विषर्सचूीका आधारमा बठैकको अध्र्क्षिा गन ेव्र्धिि ेिोके बमोणिम हुनछे । 

७.४  बठैकको छिफिमा भाग लिन ेसदस्र्ि ेबोल्न ेपािो िर्ा बोल्न पाउन ेसमर्को अिधध बठैकको 
अध्र्क्षिा गन ेव्र्धिि ेननधायरि गर ेबमोणिम हुनछे । 

७.५  एक िना सदस्र्ि ेबोलिरहकेो समर्मा अको कुन ैसदस्र्ि ेबीचमा कुरा काट्न ुहुदँनै । 

 

८. ननियर् सम्बन्धी व्र्िस्र्ा 
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८.१  प्रस्िाि मावर् बोल्न ेक्रम समाप्ि भएपनछ बठैकको अध्र्क्षिा गन ेव्र्धिि ेसो प्रस्िाि ननियर्को 
िावग प्रस्ििु गनछे । 

८.२  बठैकको ननियर् सामान्र्िर्ा सियसम्मविको आधारमा हुनछे । मि विभािन हुन ेअिस्र्ामा अध्र्क्षिा 
गन ेव्र्धि सनहि िीन िना सदस्र्को बहुमिि ेगरकेो ननियर् बठैकको ननियर् मानननछे ।  

 

९. ननियर्को अमभिखे 

९.१  िडा सधचिि ेबठैकमा भएको ननियर्िाई ननियर् पसु्स्िकामा अमभिखे गरी उपस्स्र्ि सदस्र्िाई 
सही गराइ राख्नपुनछे । 

९.२  बठैकबाट भएको कुन ैननियर्मा धचत्त नबझु्न ेसदस्र्ि ेननियर् पसु्स्िकामा छोटकरीमा आफ्नो फरक 
मि िगाउन सक्नछे । 

 

१०. गाउँ कार्यपालिकाको बठैक  

१०.१ गाउँ कार्यपालिकाको बठैक कम्िीमा मनहनाको एक पटक बस्नछे ।  

१०.२ गाउँ कार्यपालिकाको बठैककको अध्र्क्षिा अध्र्क्षि े गनछे र ननिको अनपुस्स्र्विमा बठैकमा 
उपाध्र्क्षि ेकार्यपालिकाको बठैकको अध्र्क्षिा गनछे । 

१०.३ गाउँ कार्यपालिकाको बठैक अध्र्क्षको ननदशेनमा कार्यकारी अधधकृिि ेबोिाउनछे । 

 

 

११. बठैक बस्न ेस्र्ान र समर् 

११.१ गाउँ कार्यपालिकाको बठैक गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा बस्नछे । 

११.२ गाउँ कार्यपालिकाको बठैकका िावग सचूना गदाय बठैक बस्न ेममवि, समर् र स्र्ान खिुाइ पठाउन ु
पनछे । 

११.३ र्सरी सचूना गदाय बठैक बस्न ेसमर्भन्दा िीन ददन अगाि ैउपिब्ध गराउन ुपनछे । अत्र्ािश्र्क 
समर्मा बठैक बस्नपुन े भएमा कस्म्िमा २४ घण्टा अगाडी सबभैन्दा नछटो माध्र्र्म बाट 
सदस्र्हरूिाइ सचूना गनुयपनछे । 
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१२. छिफिको विषर् 

१२.१ गाउँ कार्यपालिकाको बठैक बोिाउँदा सो बठैकमा छिफि गररन ेवबषर् स्पष्ट रुपि ेनकटान गरी 
बठैक बस्न ेममविभन्दा सामान्र्िर्ा २४ घण्टा अगाि ैकार्यकारी अधधकृिि ेसि ैसदस्र्िाई उपिब्ध 
गराउन ुपनछे । 

१२.२ अध्र्क्षको ननदशेनमा कार्यकारी अधधकृिि ेकार्यपालिकाको बठैकको कार्यक्रम लिणखि रुपमा िर्ार 
गनछे । 

१२.३ बठैकमा छिफिका पशे गन ेप्रस्िाि सम्बन्धी अन्र् व्र्िस्र्ा कार्यसम्पादन ननर्माििीमा िोनकए 
बमोणिम हुनछे । 

 

१३. उपस्स्र्वि 

१३.१ बठैकमा उपस्स्र्ि प्रत्र्के सदस्र्ि ेउपस्स्र्वि पसु्स्िकामा आफ्नो नाम र बनुझन ेगरी दस्िखि गनुयपनछे 
। 

१३.२ कार्यकारी अधधकृिि ेकार्यपालिकाको बठैकमा सधचिको रुपमा उपस्स्र्वि भई पसु्स्िकामा उपस्स्र्वि 
िनाई दस्िखि गनुयपनछे । 

१३.३ कार्यपालिकाको बठैकमा सहिीकरि गनय कार्यकारी अधधकृिि ेअन्र् कमयचारीिाइय बोिाउन सक्नछेन । 
ननि कमयचारीहरूि ेबठैक संचािनमा सहिीकरि गनछेन ।  

 

१४. बठैक संचािन प्रनक्रर्ा 

१४.१ बठैककिाई सवु्र्िस्स्र्ि गन ेकाम बठैकको अध्र्क्षिा गन ेव्र्धिको हुनछे । 

१४.२ अध्र्क्षको आसनको सम्मान र आदर गनुय कार्यपालिकाका प्रत्र्के सदस्र्को कियव्र् हुनछे । 

१४.३ बठैकको छिफि विषर्सचूीका आधारमा बठैकको अध्र्क्षिा गन ेव्र्धिि ेिोके बमोणिम हुनछे । 

१४.४ बठैकको छिफिमा भाग लिन ेसदस्र्ि ेबोल्न ेपािो िर्ा बोल्न पाउन ेसमर्को अिधध बठैकको 
अध्र्क्षिा गन ेव्र्धिि ेननधायरि गर ेबमोणिम हुनछे । 

१४.५ एक िना सदस्र्ि ेबोलिरहकेो समर्मा अको कुन ैसदस्र्ि ेबीचमा कुरा काट्न ुहुदँनै । 

 

१५. ननियर् सम्बन्धी व्र्िस्र्ा 

१५.१ प्रस्िाि मावर् बोल्न ेक्रम समाप्ि भएपनछ बठैकको अध्र्क्षिा गन ेव्र्धिि ेसो प्रस्िाि ननियर्को 
िावग प्रस्ििु गनछे । 
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१५.२ बठैकको ननियर् सामान्र्िर्ा सियसम्मविको आधारमा हुनछे । मि विभािन हुन ेअिस्र्ामा अध्र्क्षिा 
गन ेव्र्धि सनहि बहुमि सदस्र्को ननियर् बठैकको ननियर् मानननछे । 

१५.३ बिटे, कार्यक्रम, नीवि िर्ा स्र्ानीर् िहको ननर्माििी बाहकेको विषर्मा १५.२  बमोणिम ननियर् 
हुन नसकेमा व्र्धिगि उत्तरदावर्त्ि ननिमावर् रहन ेगरी गाउँ कार्यपालिकाको अध्र्क्षि ेगरकेो 
ननियर् अस्न्िम हुनछे ।  

 

१६. ननियर्को अमभिखे 

१६.१ कार्यकारी अधधकृिि े बठैकमा भएको ननियर्िाई ननियर् पसु्स्िकामा अमभिखे गरी उपस्स्र्ि 
सदस्र्िाई सही गराइ राख्नपुनछे । 

१६.२ बठैकबाट भएको कुन ैननियर्मा धचत्त नबझु्न ेसदस्र्ि ेननियर् पसु्स्िकामा छोटकरीमा आफ्नो फरक 
मि िगाउन सक्नछे । 

१७. बाधा अड्काउ फुकाउन:े 

 १७.१ र्स कार्यविधध कार्ायन्िर्नमा कुन ैबाधा अड्काउ पर ेगाउँपालिकाको कार्यपालिकाि ेननियर् गरी 
फुकाउन सक्नछे । 

१८. पररमाियन िर्ा संशोधन: 

    १८.१ कार्यविधधिाई आिश्र्किा अनसुार गाउँपालिकाको कार्यपालिकाि ेपररमाियन िर्ा संशोधन गनय 
सक्नछे ।  

१९. विविध : र्स कार्यविधध िाग ुहुन ुभन्दा अगाडी बसकेा बठैकहरू र्स ैकार्यविधध बमोणिम संचािन भएको 
मानननछे । 
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अनसुचूी-१ 

प्रस्िािको ढाँचा 

(दफा ५ संग सम्बस्न्धि) 

 

गरेूिा गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
पशपुविनगर, बदद यर्ा 

५ नं. प्रदशे, नपेाि 

 

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

 

प्रस्िाि पशे गनय अध्र्क्षबाट स्िीकृवि प्राप्ि ममवि : 

१. विषर्को संलक्षप्ि व्र्होरा  

२. प्राप्ि परामशय िर्ा अन्र् सान्दमभयक कुरा 

३. प्रस्िाि पशे गनुय पनायको कारि र सम्बस्न्धि शाखाको रार् 

४. ननियर् हुन ुपन ेव्र्होरा 

 

नोट: प्रस्िाि िर्ार गदाय दहेार्का कुराहरूमा ध्र्ान ददन ुपनछे ।  

 

१. विषर्को संलक्षप्ि व्र्होरा अन्िगयि रहन ेवििरि 

 

विषर्बस्िकुो पषृ्ठभमूममा र्सबार ेपनहि ेकुन ैननियर् भएको भए सोको वििरि, प्रस्िाविि ननियर् कार्ायन्िर्न 
प्रकृर्ा, समार्ािधी, कार्यक्षते्र, कार्ायन्िर्न गन ेननकार् र िाग्न ेआवर्यक दावर्त्ि भए सो समिे उल्िखे गरी कुन ै
र्ोिनाको विषर् भए सो बार ेछोटकरी वििरि उल्िखे गन े 
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२. प्राप्ि परामशय िर्ा अन्र् सान्दमभयक कुरा अन्िगयि कार्यपालिका सममविहरू र अन्र् ननकार् िर्ा विशषेज्ञहरूि े
कुन ैपरामशय ददएको भए सो समिे उल्िखे गन ेर सार् ैविषर्सगँ सम्बस्न्धि नक्सा, नडिाइन िा धचत्र भए सो 
समिे समािशे गन े। काननूी परामशय लिएको भए प्रविलिपी समिे समािशे गन े।  

 

३. प्रस्िाि पशे गनुय पनायको कारि र सम्बस्न्धि शाखाको रार् अन्िगयि सम्बस्न्धि विषर्मा आइ परकेो कठठनाइ र 
समस्र्ा, प्रस्िाविि ननियर्हो औधचत्र् र आिश्र्किा िर्ा त्र्सबाट पनय सक्न ेप्रभाि समािशे गन े 

 

४. ननियर् हुन ुपन ेव्र्होरा अन्िगयि िनु विषर्मा ि ेिस्िो ननियर् हुन प्रस्िाि गररएको हो सोको व्र्होरा राख्न े 
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