
 

बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका 

स्थानीय राजपत्र 
खण्डः १                 संखयाः ३              मित ः २०७४/०४/०३ 

भाग-२ 

बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका  

 

 

 

बान्नीगढी जयगढ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचािन सम्बन्धी 
कार्यविधध, २०७४ 

1. प्रस्तािना: 

बान्नीगढी जयगढ गाउँकार्यपालिका वडा समित को बैठक सञ्चालन गनन बैठक 
सञ्चालन कायनववधि बनाई लागू गनन आवश्यक देखखएकोले नेपालको संवविानको िारा 
२१८ लाई प्रयोग गदै बन्नीगढी जयगढ गाउँ कायनपामलकाको मित  २०७४/०४/०३ िा 



बसेको बैठकको तनर्नयले स्स्वकृ  गरी बान्नीगढी जयगढ गाउँ कायनपामलका बैठक 
सञ्चालन कायनववधि  २०७४  जारी गररएको छ ।  

2. परिभाषा: 

विषर् िा प्रसंगिे अको अर्य निागेमा र्स कार्यविधिमा, 

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

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

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

(घ) “अध्र्क्ष” भन्नािे गाउँपालिको बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्क्ततिाई सम्झनु   
पदयछ । 

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

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

3. िडा सलिततको िैठक: 

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 बैठककको अध्र्क्षता िडाध्र्क्षिे गनेछ र ननजको 
अनुपक्स्र्नतमा बैठकमा उपक्स्र्त जेष्ठ सदस्र्िे िडा सलमतको बठैकको 
अध्र्क्षता गनेछ । 

३.३  िडा सलमनतको बैठक िडा अध्र्क्षको ननदेशनमा िडा सधिििे बोिाउनेछ । 

4. बैठक बस्ने स्थान ि सिर् 

४.१  िडा सलमनतको बैठक िडा सलमनतको कार्ायिर्मा बस्नेछ । 

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

४.३ र्सरी सूिना गदाय बैठक बस्ने समर्भन्दा तीन हदन अगािै उपिब्ि गराउन ु
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 
सधिििे सिै सदस्र्िाई उपिब्ि गराउनु पनेछ । 

५.२  िडा अध्र्क्षको ननदेशनमा िडा सधिििे िडा सलमनतको बैठकको कार्यक्रम 
लिखखत रुपमा तर्ार गनेछ । प्रस्ताि सम्बन्िी खाका अनुसूिी -१ बमोक्जम 
िुनेछ । 

६. उपस्स्थतत 

६.१  बैठकमा उपक्स्र्त प्रत्रे्क सदस्र्िे उपक्स्र्नत पुक्स्तकामा आफ्नो नाम र 
बुखझन ेगरी दस्तखत गनुयपनेछ । 

६.२  िडा सधिििे िडा सलमनतको बैठकमा सधििको रुपमा उपक्स्र्नत पुक्स्तकामा 
उपक्स्र्नत जनाई दस्तखत गनुयपनेछ । 

७. बैठक संचािन प्रक्रिर्ा 

७.१  बैठककिाई सुव्र्िक्स्र्त गने काम बैठकको अध्र्क्षता गन ेव्र्क्ततको िुनछे । 

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

७.३  बैठकको छिफि विषर्सूिीका आिारमा बैठकको अध्र्क्षता गन े व्र्क्ततिे 
तोके बमोक्जम िुनेछ । 

७.४  बैठकको छिफिमा भाग लिने सदस्र्िे बोल्ने पािो तर्ा बोल्न पाउन े
समर्को अिधि बैठकको अध्र्क्षता गन े व्र्क्ततिे ननिायरण गरे बमोक्जम   
िुनेछ । 

७.५  एक जना सदस्र्िे बोलिरिेको समर्मा अको कुन ैसदस्र्िे बीिमा कुरा काट्नु 
िँुदैन । 

८. तनर्यर् सम्बन्धी व्र्िस्था 

८.१  प्रस्ताि माधर् बोल्ने क्रम समाप्त भएपनछ बैठकको अध्र्क्षता गन े व्र्क्ततिे 
सो प्रस्ताि ननणयर्को िाधग प्रस्तुत गनेछ । 



८.२  बैठकको ननणयर् सामान्र्तर्ा सियसम्मनतको आिारमा िुनेछ । मत विभाजन 
िुने अिस्र्ामा अध्र्क्षता गन े व्र्क्तत सहित तीन जना सदस्र्को बिुमतिे 
गरेको ननणयर् बैठकको ननणयर् मानननेछ ।  

९. तनर्यर्को अलभिेख 

९.१  िडा सधिििे बैठकमा भएको ननणयर्िाई ननरण्र् पुक्स्तकामा अलभिेख गरी 
उपक्स्र्त सदस्र्िाई सिी गराइ राख्नु पनेछ । 

९.२  बैठकबाट भएको कुनै ननणयर्मा धित्त नबुझ्न े सदस्र्िे ननणयर् पुक्स्तकामा 
छोटकरीमा आफ्नो फरक मत जगाउन सतनेछ । 

१०. गाउँ कार्यपालिकाको बैठक  

१०.१  गाउँ कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्नेछ ।  

१०.२ गाउँ कार्यपालिकाको बैठककको अध्र्क्षता अध्र्क्षले गनेछ र ननजको 
अनुपक्स्र्नतमा बैठकमा उपाध्र्क्षले कार्यपालिकाको बैठकको अध्र्क्षता गनछे । 

१०.३ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक अध्र्क्षको ननदेशनमा प्रिुख प्रशासकीय अधिकृतिे 
बोिाउनेछ । 

११. बैठक बस्ने स्थान ि सिर् 

११.१ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा बस्नेछ । 

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

११.३ र्सरी सूिना गदाय बैठक बस्ने समर्भन्दा तीन हदन अगािै उपिब्ि गराउन ु
पनेछ । 

१२. छिफिको विषर् 

१२.१  गाउँ कार्यपालिकाको बैठक बोिाउँदा सो बैठकमा छिफि गररने बबषर् स्पष्ट 
रुपिे ककटान गरी बैठक बस्ने लमनतभन्दा सामान्र्तर्ा २४ घण्टा अगािै प्रिुख 
प्रशासकीय अधिकृतिे सिै सदस्र्िाई उपिब्ि गराउनु पनेछ । 

१२.२ अध्र्क्षको ननदेशनमा प्रिुख प्रशासकीय अधिकृतिे कार्यपालिकाको बैठकको 
कार्यक्रम लिखखत रुपमा तर्ार गनेछ । 



१२.३ बैठकमा छिफिका पेश गन ेप्रस्ताि सम्बन्िी अन्र् व्र्िस्र्ा कार्यसम्पादन 
ननर्माििीमा तोककए बमोक्जम िुनेछ । 

१३. उपस्स्थतत 

१३.१  बैठकमा उपक्स्र्त प्रत्रे्क सदस्र्िे उपक्स्र्नत पुक्स्तकामा आफ्नो नाम र 
बुखझन ेगरी दस्तखत गनुयपनेछ । 

१३.२ प्रिुख प्रशासकीय अधिकृतिे कार्यपालिकाको बैठकमा सधििको रुपमा 
उपक्स्र्नत भई पुक्स्तकामा उपक्स्र्नत जनाई दस्तखत गनुयपनेछ । 

१४. बैठक संचािन प्रक्रिर्ा 

१४.१ बैठककिाई सुव्र्िक्स्र्त गने काम बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्क्ततको िुनेछ । 

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

१४.३  बैठकको छिफि विषर्सूिीका आिारमा बैठकको अध्र्क्षता गन े व्र्क्ततिे 
तोके बमोक्जम िुनेछ । 

१४.४  बैठकको छिफिमा भाग लिने सदस्र्िे बोल्ने पािो तर्ा बोल्न पाउन े
समर्को अिधि बैठकको अध्र्क्षता गन े व्र्क्ततिे ननिायरण गरे बमोक्जम  
िुनेछ । 

१४.५  एक जना सदस्र्िे बोलिरिेको समर्मा अको कुन ैसदस्र्िे बीिमा कुरा काट्नु 
िँुदैन । 

१५. तनर्यर् सम्बन्धी व्र्िस्था 

१५.१ प्रस्ताि माधर् बोल्ने क्रम समाप्त भएपनछ बैठकको अध्र्क्षता गन े व्र्क्ततिे 
सो प्रस्ताि ननणयर्को िाधग प्रस्तुत गनेछ । 

१५.२  बैठकको ननणयर् सामान्र्तर्ा सियसम्मनतको आिारमा िुनेछ । मत विभाजन 
िुने अिस्र्ामा अध्र्क्षता गने व्र्क्तत सहित बिुमत सदस्र्को ननणयर् बैठकको 
ननणयर् मानननेछ । 



१५.३  बजेट, कार्यक्रम, नीनत तर्ा स्र्ानीर् तिको ननर्माििी बािेकको विषर्मा 
१५.२  बमोक्जम ननणयर् िुन नसकेमा व्र्क्ततगत उत्तरदानर्त्ि ननजमाधर् रिन े
गरी गाउँ कार्यपालिकाको अध्र्क्षिे गरेको ननणयर् अक्न्तम िुनेछ ।  

१६. तनर्यर्को अलभिेख 

१६.१ प्रिुख प्रशासकीय अधिकृतिे बैठकमा भएको ननणयर्िाई ननणयर् पुक्स्तकामा 
अलभिेख गरी उपक्स्र्त सदस्र्िाई सिी गराइ राख्नपुनेछ । 

१६.२ बैठकबाट भएको कुनै ननणयर्मा धित्त नबुझ्न े सदस्र्िे ननणयर् पुक्स्तकामा 
छोटकरीमा आफ्नो फरक मत जगाउन सतनेछ । 

१७. बाधा अड्काउ फुकाउने: 

१७.१ यस कायनववधि कायानन्वयनिा कुनै बािा अड्काउ परे गाउँकायनपामलकाले तनर्नय 
गरी फुकाउन सक्नेछ । 

१८. परिमाजजन तथा संशोधन: 

१८.१ कायनववधिलाई आवश्यक ा अनुसार गाउँ कायनपामलकाले पररिाजनन  था संशोिन 
गनन सक्नेछ ।  



अनुसूची – १ 
प्रस्तावको ढाँचा 

बुँदा ५.२ संग सम्बन्न्धत) 
बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका 

गाउँ कायजपालिकाको कायाजिय, जयगढ अछाम 

अछाम न्जल्िा, ७ नं. प्रदेश 

ववषयः ................................................ । 

प्रस् ाव पेश गनन अध्यक्षबबा  स्वीकृत  प्रा्  मित ः 

१. ववषयको संक्षक्षब्  व्यहोराः 

२. प्रा्  परािशन  था अन्य सान्दमभनक कुराः 

३. प्रस् ाव पेश गनुन पनानको कारर् र सम्बस्न्ि  शाखाको रायः 

४. तनर्नय हुनु पने व्यहोराः 

नो ः प्रस् ाव  यार गदान देहायका कुराहरुिा ध्यान ददनुपने छः 

१. “ववषयको संक्षक्षब्  व्यहोरा” अन् गन  रहने ववबरर्ः 

ववषयबस् ुको पषृ्ठभूिीिा यसबारे पदहले कुनै तनर्नय भएको भए सोको ववबरर्, प्रस् ावव  
तनर्नय कायानन्वयन प्रकृया, सियाविी, कायनक्षबेत्र, कायानन्वयन गने तनकाय र लाग्ने आधथनक 
दातयत्व भए सो सिे  उल्लेख गरी कुनै योजनाको ववषय भए सो बारे छो करी ववबरर् 
उल्लेख गने ।  

२. “प्रा्  परािशन  था अन्य सान्दमभनक कुरा” अन् गन  कायनपामलका समित हरु र अन्य 
तनकाय  था ववशषेज्ञहरुले कुनै परािशन ददएको भए सो सिे  उल्लेख गने । साथ ैववषयसंग 
सम्बस्न्ि  नक्शा, डडजाइन वा धचत्र भए सो सिे  सिावेश गने । काननूी परािशन मलएको 
भए प्रत मलपी सिे  सिाबेश गने । 

३. “प्रस् ाव पेश गनुन पनानको कारर् र सम्बस्न्ि  शाखाको राय” अन् गन  सम्बस्न्ि  ववषयिा 
आई परेको कदठनाई र सिस्या, प्रस् ावव  तनर्नयको औधचत्य र आवश्यक ा  था त्यसबा  
पनन सक्ने प्रभाव सिावेश गने । 

४. “तनर्नय हुनु पन ेव्यहोरा” अन् गन  जुन बबषयिा जे जस् ो तनर्नय हुन प्रस् ाव गररएको हो 
सोको स्पष्  व्यहोरा राख्ने । 

आज्ञाले  
ददपक पाण्डये 

प्रिुख प्रशासकीय अधिकृ  


