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विरुिा गाउँ कार्यपाविकाको बैठक सञ्चािन सम्बन्धी कार्यविवध - २०७४ 

 

 

१. प्रस्तािना 

विरुिा गाउँ कार्यपाविका (कार्यसम्पादन) वनर्माििी, २०७४ को वनर्म १०(७) बमोविम 

विरुिा गाउँ कार्यपाविकाको बैठक सञ्चािनको िावग र्ो कार्यविवध स्िीकृत गरी िारी गररएको 

छ ।  

२. पररभाषा 

विषर् िा प्रसंगिे अको अर्य निागेमा र्स कार्यविवधमााः 

क. "वनर्माििी" भन्नािे विरुिा गाउँपाविका, गाउँ कार्यपाविका (कार्यसम्पादन) वनर्माििी, 

२०७४ सम्झनु पदयछ ।  

ख. "िडा अध्र्क्ष" भन्नािे गाउँपाविकाको िडा अध्र्क्ष सम्झनु पदयछ ।  

ग. "अध्र्क्ष" भन्नािे गाउँपाविकाको बैठकको अध्र्क्षता गने व्यवििाई सम्झनु पदयछ ।  

घ. "कार्यपाविका" भन्नािे गाउँपाविकाको कार्यपाविका सम्झनु पदयछ ।  

ङ. "िडा सवमवत" भन्नािे गाउँपाविकाको िडा सवमवत सम्झनु पदयछ ।  

३. िडा सवमवतको बैठक 

३..१  िडा सवमवतको िैठक कम्तीमा मविनाको एक पटक बस्नेछ । तर मिीनाको तीन पटक भन्दा 

बढी बसेमा बैठक बसेको भत्ता पाइने छैन । 

३.२  िडा सवमवतको बैठकको अध्र्क्षता िडाध्र्क्षिे गनेछ र वनिको अनुपवस्र्वतमा बैठकमा 

उपवस्र्त िेष्ठ सदस्र्िे िडा सवमवतको बैठकको अध्र्क्षता गनेछ ।  

३.३ िडा सवमवतको बैठक िडा अध्र्क्षको वनदशेनमा िडा सविििे बोिाउनेछ ।  

४. बठैक बस्न ेस्र्ान र समर् 

४.१ िडा सवमवतको बैठक िडा सवमवतको कार्ायिर्मा बस्नेछ ।  

४.२ िडा सवमवतको बैठकका िावग सूिना गदाय बैठक बस्ने वमवत, समर् र स्र्ान खुिाई पठाउनु 

पनेछ ।  

४.३ र्सरी सूिना गदाय बैठक बस्ने समर्भन्दा सामान्र्तर्ााः तीन ददन अगािै उपिब्ध गराउनु पनेछ 

।  
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५. छिफिको विषर् 

५.१ िडा सवमवतको बैठक बोिाउँदा सो बैठकमा छिफि गररने विषर् स्पष्ट रूपिे दकटान गरी 

बैठक बस्न् वमवत भन्दा सामान्र्तर्ा २४ घण्टा अगािै िडा सविििे सबै सदस्र्िरूिाई 

उपिब्ध गराउनु पनेछ ।  

५.२ िडा अध्र्क्षको वनदेशनमा िडा सविििे िडा सवमवतको बैठकको कार्यक्रम विवखत रूपमा 

तर्ार गनेछ । प्रस्ताि सम्बन्धी खाका अनुसूिी १ बमोविम हुनेछ ।  

६. उपवस्र्वत 

६.१  बैठकमा उपवस्र्वत प्रत्रे्क सदस्र्िे उपवस्र्वत पुवस्तकामा आफ्नो नाम र बुवझने गरी दस्तखत 

गनुयपनेछ ।  

६.२  िडा सविििे िडा सवमवतको बैठकमा सवििको रुपमा उपवस्र्वत पुवस्तकामा उपवस्र्वत 

िनाई दस्तखत गनुयपनेछ ।  

७. बठैक सञ्चािन प्रदक्रर्ा 

७.१ बैठकिाई सुव्यिवस्र्त गने काम बैठकको अध्र्क्षता गने व्यविको हुनेछ ।  

७.२ अध्र्क्षको आसनको सम्मान र आदर गनुय िडा सवमवतका प्रत्रे्क सदस्र्को कतयव्य हुनेछ ।  

७.३ बैठकको छिफि विषर् सूिीका आधारमा बैठकको अध्र्क्षता गने व्यवििे तोके बमोविम 

हुनेछ ।  

७.४ बैठकको छिफिमा भाग विने सदस्र्िे बोल्ने पािो तर्ा बोल्न पाउने समर्को अिवध 

बैठकको अध्र्क्षता गने व्यवििे वनधायरण गरे बमोविम हुनेछ ।  

७.५ एक िना सदस्र्िे बोविरिकेो समर्मा अको कुनै सदस्र्िे बीिमा कुरा काट्नु हुदँनै ।  

८. वनणयर् सम्बन्धी व्यिस्र्ा 

८.१ प्रस्ताि मावर् बोल्ने क्रम समाप्त भएपवछ बैठकको अध्र्क्षता गने व्यवििे सो प्रस्ताि वनणयर्को 

िावग प्रस्तुत गनेछ । 

८.२ बैठकको वनणयर् सामान्र्तर्ााः सियसम्मवतको आधारमा हुनेछ । मत विभािन हुने अिस्र्ामा 

अध्र्क्षता गने व्यवि सवित तीन िना सदस्र्को बहुमतिे गरेको वनणयर् बैठकको वनणयर् 

मावननेछ ।  

९. वनणयर्को अवभिखे 

९.१ िडा सविििे बैठकमा भएको वनणयर्िाई वनणयर् पुवस्तकामा अवभिेख गरी उपवस्र्त 

सदस्र्िाई सिी गराइ राख्नुपनेछ ।  

९.२ बैठकबाट भएको कुनै वनणयर्मा वित्त नबुझ्ने सदस्र्िे वनणयर् पुवस्तकामा छोटकरीमा आफ्नो 

फरक मत िगाउन सके्नछ ।  
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१०. गाउँ कार्यपाविकाको बठैक 

१०.१ गाउँ कार्यपाविकाको बैठक कम्तीमा मिीनाको एक पटक बस्नेछ ।  

१०.२ गाउँ कार्यपाविकाको बैठकको अध्र्क्षता अध्र्क्षिे गनेछ र वनिको अनुपवस्र्वतमा बैठकमा 

उपाध्र्क्षिे कार्यपाविकाको बैठकको अध्र्क्षता गनेछ ।  

 १०.३ गाउँ कार्यपाविकाको बैठक अध्र्क्षको वनदशेनमा कार्यकारी अवधकृतिे बोिाउनेछ ।  

११. बैठक बस्न ेस्र्ान र समर् 

११.१ गाउँ कार्यपाविकाको बैठक गाउँ कार्यपाविकाको कार्ायिर्मा बस्नेछ ।  

११.२ गाउँ कार्यपाविकाको बैठकका िावग सूिना गदाय बैठक बस्ने वमवत, समर् र स्र्ान खुिाई 

पठाउनु पनेछ ।  

११.३ र्सरी सूिना गदाय बैठक बस्ने समर्भन्दा सामान्र्तर्ा तीन ददन अगािै उपिब्ध गराउन ु

पनेछ ।  

१२. छिफिको विषर् 

१२.१ गाउँ कार्यपाविकाको बैठक बोिाउँदा सो बैठकमा छिफि गररने विषर् स्पष्ट दकटान गरी 

बैठक बस्ने वमवतभन्दा सामान्र्तर्ा २४ घण्टा अगािै कार्यकारी अवधकृतिे सिै सदस्र्िाई 

उपिब्ध गराउनु पनेछ । 

१२.२ अध्र्क्षको वनदशेनमा कार्यकारी अवधकृतिे कार्यपाविकाको बैठकको कार्यक्रम विवखत 

रूपमा तर्ार गनेछ ।  

१२.३ बैठकमा छिफिका िावग पेश गन ेप्रस्ताि सम्बन्धी अन्र् व्यिस्र्ा वनर्माििीमा तोदकए 

बमोविम हुनेछ । 

१३. उपवस्र्वत 

१३.१ बैठकमा उपवस्र्त प्रत्रे्क सदस्र्िे उपवस्र्वत पुवस्तकामा आफ्नो नाम र बुझीने गरी 

दस्तखत गनुय पनेछ । 

१३.२ कार्यकारी अवधकृतिे कार्यपाविकाको बैठकमा सवििको रूपमा उपवस्र्वत भई बैठक 

पुवस्तकामा उपवस्र्वत िनाई दस्तखत गनुयपनेछ ।  

१४. बैठक सञ्चािन प्रकृर्ा 

१४.१ बैठकिाई सुव्यिवस्र्त गने काम बैठकको अध्र्क्षता गने व्यविको हुनेछ ।  

१४.२ अध्र्क्षको आसनको सम्मान र आदर गनुय कार्यपाविकाका प्रत्रे्क सदस्र्को कतयव्य हुनेछ ।  

१४.३ बैठकको छिफि विषर् सूिीका आधारमा बैठकको अध्र्क्षता गने व्यवििे तोके बमोविम 

हुनेछ ।  



 

4 

 

१४.४ बैठकको छिफिमा भाग विने सदस्र्िे बोल्ने पािो तर्ा बोल्न पाउने समर्को अिवध 

बैठकको अध्र्क्षता गने व्यवििे वनधायरण गरे बमोविम हुनेछ  । 

१४.५ एक िना सदस्र्िे बोविरिकेो समर्मा अको कुनै सदस्र्िे बीिमा कुरा काट्नु हुदँनै ।  

१५. वनणयर् सम्बन्धी व्यिस्र्ा 

१५.१ प्रस्ताि मावर् बोल्ने क्रम समाप्त भएपवछ बैठकको अध्र्क्षता गने व्यवििे सो प्रस्ताि 

वनणयर्को िावग प्रस्तुत गनेछ । 

१५.२ बैठकको वनणयर् सामान्र्तर्ा सियसम्मवतको आधारमा हुनेछ । मत विभािन हुने अिस्र्ामा 

अध्र्क्षता गने व्यवि सवित िहुमत सदस्र्को वनणयर् बैठकको वनणयर् मावननेछ ।  

१५.३ बिेट, कार्यक्रम, नीवत तर्ा स्र्ानीर् तिको वनर्माििी बािकेको विषर्मा १५.२ 

बमोविम वनणयर् हुन नसकेमा व्यविगत उत्तरदावर्त्ि वनिमावर् रिने गरी गाउँ 

कार्यपाविकाको अध्र्क्षिे गरेको वनणयर् अवन्तम हुनेछ ।  

१६. वनणयर्को अवभिखे 

१६.१ कार्यकारी अवधकृतिे बैठकमा भएको वनणयर्िाई वनणयर् पुवस्तकामा अवभिेख गरी 

उपवस्र्त सदस्र्िाई सिी गराई राख्नुपनेछ ।  

१६.२ बैठकबाट भएको कुनै वनणयर्मा वित्त नबुझ्ने सदस्र्िे वनणयर् पुवस्तकामा छोटकरीमा आफ्नो 

फरक मत िगाउन सके्नछ ।  

१७. बाधा अड्काउ फुकाउन े

र्स कार्यविवध कार्ायन्िर्नमा कुने बाधा अड्काउ परे गाउँ कार्यविकािे वनणयर् गरी फुकाउन 

सके्नछ ।  

१८. पररमाियन र संशोधन 

कार्यविवधिाई आिश्र्कता अनुसार गाउँ कार्यपाविकािे पररमाियन तर्ा संशोधन गनय सके्नछ ।  

-०- 
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अनुसिूी – १ 

प्रस्तािको ढाँिा 

(बुँदा नं. ५.२ सँग सम्बवन्धत) 

विरुिा गाउँपाविका 

गाउँ कार्यपाविकाको कार्ायिर्, विरुिा 

स्र्ाङ्िा विल्िा, ४ नं. प्रदेश 

 

विषर्ाः ................................................ । 

 

 

प्रस्ताि पेश गनय अध्र्क्षबाट स्िीकृवत प्राप्त वमवताः 

१. विषर्को संवक्षप्त व्यिोरााः  

२. प्राप्त परामशय तर्ा अन्र् सान्दर्भयक कुरााः  

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

४. वनणयर् हुनु पने व्यिोरााः  

नोटाः  प्रस्ताि तर्ार गदाय देिार्का कुरािरूमा ध्र्ान ददनुपने छाः  

१.  “विषर्को सवंक्षप्त व्यिोरा” अन्तगयत रिने विबरणाः विषर्बस्तुको पृष्ठभूमीमा र्सबारे पवििे कुन ै

वनणयर् भएको भए सोको विबरण, प्रस्तावित वनणयर् कार्ायन्िर्न प्रकृर्ा, समर्ािधी, कार्यके्षत्र, 

कार्ायन्िर्न गने वनकार् र िाग्ने आर्र्यक दावर्त्ि भए सो समेत उल्िेख गरी कुनै र्ोिनाको विषर् 

भए सो बारे छोटकरी विबरण उल्िेख गने ।  

२.  “प्राप्त परामशय तर्ा अन्र् सान्दर्भयक कुरा” अन्तगयत कार्यपाविका सवमवतिरू र अन्र् वनकार् तर्ा 

विशेषज्ञिरूिे कुनै परामशय ददएको भए सो समेत उल्िखे गने । सारै् विषर्सँग सम्बवन्धत नक्शा, 

वडिाइन िा वित्र भए सो समेत समािेश गने । कानूनी परामशय विएको भए प्रवतविपी समेत 

समाबेश गने । 

३.  “प्रस्ताि पशे गनुय पनायको कारण र सम्बवन्धत शाखाको रार्” अन्तगयत सम्बवन्धत विषर्मा आई 

परेको करठनाई र समस्र्ा, प्रस्तावित वनणयर्को औवित्र् र आिश्र्कता तर्ा त्र्सबाट पनय सके्न 

प्रभाि समािेश गने । 

४.  “वनणयर् हुन ुपने व्यिोरा” अन्तगयत िुन वबषर्मा िे िस्तो वनणयर् हुन प्रस्ताि गररएको िो सोको 

स्पष्ट व्यिोरा राख्ने । 

 


