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    मिक्वाखोला गाउँपामलका 

ताप्लेजङु, नेपाल 

२०७४  

गाउँ कार्यपामलकाको बैठक सञ् चालन सम्बन्धी कार्यववमध, २०७४ 

१. प्रस्तावनािः 

मिक् वाखोला  गाउँ कार्यपामलका (कार्यसम्पादन) मनर्िावली, २०७४ को मनर्ि (१०) को उपमनर्ि 
(७) बिोजजि मिक्वाखोला गाउँ कार्यपामलकाको बैठक संचालनको लामग र्ो कार्यववमध स्वीकृत गरी 
जारी गररएको छ । 

२. पररभाषािः 

ववषर् वा प्रसङ्गले अको अर्य नलागेिा र्स कार्यववमधिा, –  

(क) “मनर्िावली” भन् नाले गाउँपामलकाको कार्यसम्पादन मनर्िावलीलाई सम्झन ुपदयछ । 

(ख) “वडा अध्र्क्ष” भन् नाले गाउँपामलकाको वडा अध्र्क्ष सम्झन ुपदयछ । 

(ग) “सदस्र्” भन् नाले गाउँपामलकाको वडा सदस्र् सम्झन ुपदयछ । 

(घ) “अध्र्क्ष” भन् नाले गाउँपामलकाको बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जिलाई सम्झन ुपदयछ । 

(ङ) “कार्यपामलका” भन् नाले गाउँपामलकाको कार्यपामलका सम्झन ुपदयछ । 

(च) “वडा समिमत” भन् नाले गाउँपामलकाको वडा समिमत सम्झन ुपदयछ । 

३. वडा समिमतको बैठकिः 

३.१  वडा समिमतको बैठक कम्तीिा िविनाको एक पटक बस्नेछ । तर िविनािा तीन 
पटक भन्दा बढी बैठक बसेको भत्ता पाइने छैन । 

३.२  वडा समिमतको बैठकको अध्र्क्षता वडा अध्र्क्षले गनेछ र मनजको अनपुजस्र्मतिा 
बैठकिा उपजस्र्त ज्रे्ष्ठ सदस्र्ले वडा समिमतको बैठकको अध्र्क्षता गनेछ । 



 
 

३.३  वडा समिमतको बैठक वडा अध्र्क्षको मनदेशनिा वडा सजचवले बोलाउनेछ । 

 

४. बैठक बस्न ेस्र्ान र सिर् 

  ४.१  वडा समिमतको बैठक वडा समिमतको कार्ायलर्िा बस्नेछ । 

  ४.२  वडा समिमतको बैठकका लामग सूचना गदाय बैठक बस्ने मिमत, सिर् र स्र्ान खलुाइ 
पठाउन ुपनेछ । 

 ४.३  र्सरी सूचना गदाय बैठक बस्ने सिर्भन्दा तीन ददन अगावै उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

 

५. छलफलको ववषर् 

५.१  वडा समिमतको बैठक बोलाउँदा सो बैठकिा छलफल गररने ववषर् स्पष्ट रुपले वकटान 
गरी बैठक बस्ने मिमत भन्दा सािान्र्तर्ा २४ घण्टा अगावै वडा सजचवले सबै सदस्र्लाई 
उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

५.२  वडा अध्र्क्षको मनदेशनिा वडा सजचवले वडा समिमतको बैठकको कार्यक्रि मलजखत 
रुपिा तर्ार गनेछ । प्रस्ताव सम्बन्धी खाका  अनसूुची १ विोजजि िनुेछ । 

 

६. उपजस्र्मत 

६.१  बैठकिा उपजस्र्त प्रत्रे्क सदस्र्ले उपजस्र्त पजुस्तकािा आफ्नो नाि र र्र बजुझने गरी 
दस्तखत गनुयपनेछ । 

६.२  वडा सजचवले वडा समिमतको बैठकिा सजचवको रुपिा उपजस्र्त पजुस्तकािा उपजस्र्मत 
जनाई दस्तखत गनुयपनेछ । 

७. बैठक संचालन प्रवक्रर्ा 

७.१  बैठकलाई सवु्र्वजस्र्त गने काि बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जिको िनुेछ । 

७.२  अध्र्क्षको आसनको सम्िान र आदर गनुय वडा समिमतका प्रत्रे्क सदस्र्को कतयव्र् 
िनुेछ । 



 
 

७.३  बैठकको छलफल ववषर्सूचीका आधारिा बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जिले तोके 
बिोजजि िनुेछ । 

७.४  बैठकको छलफलिा भाग मलने सदस्र्ले बोल्ने पालो तर्ा बोल्न पाउने सिर्को अवमध 
बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जिले मनधायरण गरे बिोजजि िनुेछ । 

७.५  एक जना सदस्र्ले बोमलरिेको सिर्िा अको कुनै सदस्र्ले बीचिा कुरा काट्न ुिुँदैन 
। 

८. मनणयर् सम्बन्धी व्र्वस्र्ा 

८.१  प्रस्ताव िामर् बोल्ने क्रि सिाप्त भएपमछ बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जिले सो प्रस्ताव 
मनणयर्को लामग प्रस्ततु गनेछ । 

८.२  बैठकको मनणयर् सािान्र्तर्ा सवयसम्िमतको आधारिा िनुेछ । ित ववभाजन िनुे 
अवस्र्ािा अध्र्क्षता गने व्र्जि सवित तीन जना सदस्र्को बििुतले गरेको मनणयर् 
बैठकको मनणयर् िामननेछ । 

 

९. मनणयर्को अमभलेख 

९.१  वडा सजचवले बैठकिा भएको मनणयर्लाई मनणयर् पजुस्तकािा अमभलेख गरी उपजस्र्त 
सदस्र्लाई सिी गराइ राख्नपुनेछ । 

९.२  बैठकबाट भएको कुनै मनणयर्िा जचत्त नबझु्ने सदस्र्ले मनणयर् पजुस्तकािा छोटकरीिा 
आफ्नो फरक ित जनाउन सक्नेछ । 

१०. गाउँ कार्यपामलकाको बैठक 

१०.१ गाउँ कार्यपामलकाको बैठक कम्तीिा िविनाको एक पटक बस्नेछ । 

१०.२ गाउँ कार्यपामलकाको बैठकको अध्र्क्षता अध्र्क्षले गनेछ र मनजको अनपुजस्र्मतिा 
बैठकिा उपाध्र्क्षले कार्यपामलकाको बैठकको अध्र्क्षता गनेछ । 

१०.३ गाउँ कार्यपामलकाको बैठक अध्र्क्षको मनदेशनिा कार्यकारी अमधकृतले बोलाउनेछ । 

 

११. बैठक बस्न ेस्र्ान र सिर् 



 
 

११.१ गाउँ कार्यपामलकाको बैठक गाउँ कार्यपामलकाको कार्ायलर्िा बस्नेछ । 

११.२ गाउँ कार्यपामलकाको बैठकका लामग सूचना गदाय बैठक बस्ने मिमत, सिर् र स्र्ान 
खलुाइ पठाउन ुपनेछ । 

११.३ र्सरी सूचना गदाय बैठक बस्ने सिर् भन्दा तीन ददन अगावै उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

१२. छलफलको ववषर् 

१२.१ गाउँ कार्यपामलकाको बैठक बोलाउँदा सो बैठकिा छलफल गररने ववषर् स्पष्ट रुपले 
वकटान गरी बैठक बस्न ेमिमतभन्दा सािान्र्तर्ा २४ घण्टा अगावै कार्यकारी अमधकृतले 
सबै सदस्र्लाई उपलब्ध गराउनपुनेछ । 

१२.२ अध्र्क्षको मनदेशनिा कार्यकारी अमधकृतले कार्यपामलकाको बैठकको कार्यक्रि मलजखत 
रुपिा तर्ार गनुय पनेछ । 

१२.३ बैठकिा छलफलका लामग पेश गने प्रस्ताव सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्र्ा कार्यसम्पादन 
मनर्िावलीिा तोवकए विोजजि िनुेछ । 

१३. उपजस्र्मत 

१३.१ बैठकिा उपजस्र्त प्रत्रे्क सदस्र्ले उपजस्र्मत पजुस्तकािा आफ्नो नाि र र्र बजुझन े
गरी दस्तखत गनुयपनेछ । 

१३.२ कार्यकारी अमधकृतले कार्यपामलकाको बैठकिा सजचवको रुपिा उपजस्र्त भई पजुस्तकािा 
उपजस्र्मत जनाई दस्तखत गनुयपनेछ । 

१४. बैठक संचालन प्रवक्रर्ा 

१४.१ बैठकलाई सवु्र्वजस्र्त गने काि बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जिको िनुेछ । 

१४.२ अध्र्क्षको आसनको सम्िान र आदर गनुय कार्यपामलकाका प्रत्रे्क सदस्र्को कतयव्र् 
िनुेछ । 

१४.३ बैठकको छलफल ववषर्सूचीका आधारिा बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जिले तोके 
बिोजजि िनुेछ । 



 
 

१४.४ बैठकको छलफलिा भाग मलने सदस्र्ले बोल्ने पालो तर्ा बोल्न पाउने सिर्को अवमध 
बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जिले मनधायरण गरे बिोजजि िनुेछ । 

१४.५ एक जना सदस्र्ले बोमलरिेको सिर्िा अको कुनै सदस्र्ले बीचिा कुरा काट्न ुिुँदैन 
। 

१५. मनणयर् सम्बन्धी व्र्वस्र्ा 

१५.१ प्रस्ताव िामर् बोल्ने क्रि सिाप्त भएपमछ बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जिले सो प्रस्ताव 
मनणयर्को लामग प्रस्ततु गनेछ । 

१५.२ बैठकको मनणयर् सािान्र्तर्ा सवयसम्िमतको आधारिा िनुेछ । ित ववभाजन िनु े
अवस्र्ािा अध्र्क्षता गने व्र्जि सवित बििुत सदस्र्को मनणयर् बैठकको मनणयर् 
िामननेछ । 

१५.३ बजेट, कार्यक्रि, नीमत तर्ा स्र्ानीर् तिको मनर्िावली बािेकको ववषर्िा १५.२ 
बिोजजि मनणयर् िनु नसकेिा व्र्जिगत उत्तरदावर्त्व मनजिामर् रिने गरी गाउँ 
कार्यपामलकाको अध्र्क्षले गरेको मनणयर् अजन्ति िनुछे । 

१६. मनणयर्को अमभलेख 

१६.१ कार्यकारी अमधकृतले बैठकिा भएको मनणयर्लाई मनणयर् पजुस्तकािा अमभलेख गरी 
उपजस्र्त सदस्र्लाई सिी गराइ राख् नपुनेछ । 

१६.२ बैठकबाट भएको कुनै मनणयर्िा जचत्त नबझु्ने सदस्र्ले मनणयर् पजुस्तकािा छोटकरीिा 
आफ्नो फरक ित जगाउन सक्नेछ । 

 

१७. बाधा अड्काउ फुकाउनिेः  

१७.१ र्स कार्यववमध कार्ायन्वर्निा कुनै बाधा अड्काउ परे गाउँ कार्यपामलकाले मनणयर् गरी 
फुकाउन सक्नेछ । 

१८. पररिाजयन तर्ा संशोधनिः 

१८.१ कार्यववमधलाई आवश्र्कता अनसुार गाउँ कार्यपामलकाले पररिाजयन तर्ा संशोधन गनय 
सक्नेछ । 



 
 

अनसूुची – १ 

प्रस्तावको ढाँचा 

(बुदँा ५.२ सँग सम्बजन्धत) 

मिक् वाखोला  गाउँपामलका 

गाउँ कार्यपामलकाको कार्ायलर्, साँवा 

ताप्लेजङु जजल्ला, १ नं. प्रदेश 

 

ववषर्िः– ............................................................ । 

प्रस्ताव पेश गनय अध्र्क्षबाट स्वीकृत प्राप्त मिमतिः– 

१. ववषर्को संजक्षप्त वर्िोरािः– 

२. प्राप्त परािशय तर्ा अन्र् सान्दमभयक कुरािः– 

३. प्रस्ताव पेश गनुय पनायको कारण र सम्बजन्धत शाखाको रार्िः– 

४. मनणयर् िनु ुपने व्र्िोरािः– 

नोटिः प्रस्ताव तर्ार गदाय देिार्का कुरािरुिा ध्र्ान ददनपुनेछिः– 

१. “ववषर्को संजक्षप्त व्र्िोरा” अन्तगयत रिन ेववबरणिः– 

ववषर्बस्तकुो पषृ्ठभिूीिा र्सबारे पविले कुनै मनणयर् भएको भए सोको ववबरण, प्रस्ताववत मनणयर् 
कार्ायन्वर्न प्रवक्रर्ा, सिर्ावमध, कार्यक्षेत्र, कार्ायन्वर्न गने मनकार् र लाग्ने आमर्यक दावर्त्व भए सो 
सिेत उल्लेख गरी कुनै र्ोजनाको ववषर् भए सो बारे छोटकरी ववबरण उल्लेख गने । 

२. “प्राप्त परािशय तर्ा अन्र् सान्दमभयक कुरा” अन्तगयत कार्यपामलका समिमतिरु र अन्र् मनकार् तर्ा 
ववशेषज्ञिरुले कुनै परािशय ददएको भए सो सिेत उल्लेख गने । सारै् ववषर्सँग सम्बजन्धत नक्शा, 
मडजाइन वा जचत्र भए सो सिेत सिावेश गने । कानूनी परािशय मलएको भए प्रमतमलपी सिेत सिावेश 
गने । 



 
 

३. “प्रस्ताव पेश गनुय पनायको कारण र सम्बजन्धत शाखाको रार्” अन्तगयत सम्बजन्धत ववषर्िा आई 
परेको कदठनाई र सिस्र्ा, प्रस्ताववत मनणयर्को औजचत्र् र आवश्र्कता तर्ा त्र्सबाट पनय सक्ने प्रभाव 
सिावेश गने । 

४. “मनणयर् िनुपुने व्र्िोरा” अन्तगयत जनु ववषर्िा जे जस्तो मनणयर् िनु प्रस्ताव गररएको िो सोको स्पष्ट 
व्र्िोरा राख्न े। 
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र्ोगेन्र राज गरुुङ 
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