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िजराभवानी गाउँ काय.पा0लकाको बैठक संचालन स9ब:धी काय.<व0ध - २०७७ 

१. ूःतावनाः 

िजराभवानी गाउँ काय.पा0लका (काय.स9पादन) 0नयमावलG, २०७४ को 0नयम १० बमोिजम िजराभवानी 
काय.पा0लकाको बैठक संचालनको ला0ग यो काय.<व0ध ःवीकृत गरG जारG गJरएको छ । 

२. पJरभाषाः 

<वषय वा ूसOले अकR अथ. नलागेमा यस काय.<व0धमा, –  

(क) “0नयमावलG” भTाले गाउँपा0लकाको काय.स9पादन 0नयमावलGलाई स9झनपुद.छ। 

(ख) “वडाअZय[”भTाले गाउँपा0लकाको वडाअZय[ स9झन ुपद.छ । 

(ग) “सदःय”भTाले गाउँपा0लकाको वडासदःय स9झनपुद.छ। 

(घ) “अZय[”भTाले गाउँपा0लकाको बैठकको  अZय[ता गन]  ^यि_लाई स9झनपुद.छ। 

(ङ) “काय.पा0लका” भTाले गाउँपा0लकाको काय.पा0लका स9झनपुद.छ। 

(च) “वडास0म0त”  भTाले गाउँपा0लकाको  वडास0म0त स9झनपुद.छ। 

३.  वडा स0म0तको बैठकः 

३.१  वडा स0म0तको बैठक क9तीमा म<हनाको एक पटक बःनेछ । तर म<हनामा 0तन 
पटक भ:दा बढG बैठक बसेको भeा पाइने छैन । 

३.२  वडा स0म0तको बैठकको अZय[ता वडा अZय[ले गन]छ र 0नजको अनपुिःथ0तमा 
बैठकमा उपिःथत gयेh सदःयले वडा स0म0तको बैठकको अZय[ता गन]छ । 

३.३  वडा स0म0तको बैठक वडा अZय[को 0नद]शनमा वडा सिचवले बोलाउनेछ । 

४.  बैठक बःने ःथान र समय 

४.१  वडा स0म0तको बैठक वडा स0म0तको काया.लयमा बःनेछ । 



४.२  वडा स0म0तको बैठकका ला0ग सूचना गदा. बैठक बःने 0म0त, समय र ःथान खलुाइ 
पठाउन ुपन]छ । 

४.३  यसरG सूचना गदा. बैठक बःने समयभ:दा तीन kदन अगावै उपलlध गराउन ुपन]छ । 

५. छलफलको <वषय 

५.१  वडा स0म0तको बैठक बोलाउँदा सो बैठकमा छलफल गJरने <वषय ःपo pपले <कटान 
गरG बैठक बःने 0म0त भ:दा सामा:यतया २४ घqटा अगावै वडा सिचवले सबै सदःयलाई 
उपलlध गराउन ुपन]छ । 

५.२  वडा अZय[को 0नद]शनमा वडा सिचवले वडा स0म0तको बैठकको काय.बम 0लिखत 
pपमा तयार गन]छ । ूःताव स9ब:धी खाका  अनसूुची १ वमोिजम हनेुछ । 

६. उपिःथ0त 

६.१  बैठकमा उपिःथत ूtयेक सदःयले उपिःथत पिुःतकामा आvनो नाम र बिुझने गरG 
दःतखत गनु.पन]छ । 

६.२  वडा सिचवले वडा स0म0तको बैठकमा सिचवको pपमा उपिःथत पिुःतकामा उपिःथ0त 
जनाई दःतखत गनु.पन]छ । 

७. बैठक संचालन ू<बया 

७.१  बैठकलाई सु̂ यविःथत गन] काम बैठकको अZय[ता गन] ^यि_को हनेुछ । 

७.२  अZय[को आसनको स9मान र आदर गनु. वडा स0म0तका ूtयेक सदःयको कत.̂ य 
हनेुछ । 

७.३  बैठकको छलफल <वषयसूचीका आधारमा बैठकको अZय[ता गन] ^यि_ले तोके 
बमोिजम हनेुछ । 

७.४  बैठकको छलफलमा भाग 0लने सदःयले बोwने पालो तथा बोwन पाउने समयको अव0ध 
बैठकको अZय[ता गन] ^यि_ले 0नधा.रण गरे बमोिजम हनेुछ । 



७.५  एक जना सदःयले बो0लरहेको समयमा अकR कुनै सदःयले बीचमा कुरा काyन ुहुँदैन  

८. 0नण.य स9ब:धी ^यवःथा 

८.१  ूःताव मा0थ बोwने बम समा{ भएप0छ बैठकको अZय[ता गन] ^यि_ले सो ूःताव 
0नण.यको ला0ग ूःततु गन]छ । 

८.२  बैठकको 0नण.य सामा:यतया सव.स9म0तको आधारमा हनेुछ । मत <वभाजन हनेु 
अवःथामा अZय[ता गन] ^यि_ स<हत तीन जना सदःयको बहमुतले गरेको 0नण.य 
बैठकको 0नण.य मा0ननेछ । 

९. 0नण.यको अ0भलेख 

९.१  वडा सिचवले बैठकमा भएको 0नण.यलाई 0नण.य पिुःतकामा अ0भलेख गरG उपिःथत 
सदःयलाई सहG गराइ रा}पुन]छ । 

९.२  बैठकबाट भएको कुनै 0नण.यमा िचe नब~ुने सदःयले 0नण.य पिुःतकामा छोटकरGमा 
आvनो फरक मत जगाउन स�नेछ । 

१०. गाउँ काय.पा0लकाको बैठक 

१०.१ गाउँ काय.पा0लकाको बैठक क9तीमा म<हनाको एक पटक बःनेछ । 

१०.२ गाउँ काय.पा0लकाको बैठकको अZय[ता अZय[ले गन]छ र 0नजको अनपुिःथ0तमा 
बैठकमा उपाZय[ले काय.पा0लकाको बैठकको अZय[ता गन]छ । 

१०.३ गाउँ काय.पा0लकाको बैठक अZय[को 0नद]शनमा काय.कारG अ0धकृतले बोलाउनेछ । 

११. बैठक बःने ःथान र समय 

११.१ गाउँ काय.पा0लकाको बैठक गाउँ काय.पा0लकाको काया.लयमा बःनेछ । 

११.२ गाउँ काय.पा0लकाको बैठकका ला0ग सूचना गदा. बैठक बःने 0म0त, समय र ःथान 
खलुाइ पठाउन ुपन]छ । 

११.३ यसरG सूचना गदा. बैठक बःने समय भ:दा तीन kदन अगावै उपलlध गराउन ुपन]छ  



१२. छलफलको <वषय 

१२.१ गाउँ काय.पा0लकाको बैठक बोलाउँदा सो बैठकमा छलफल गJरने <वषय ःपo pपले 
<कटान गरG बैठक बःने 0म0तभ:दा सामा:यतया २४ घqटा अगावै काय.कारG अ0धकृतले 
सबै सदःयलाई उपलlध गराउनपुन]छ । 

१२.२ अZय[को 0नद]शनमा काय.कारG अ0धकृतले काय.पा0लकाको बैठकको काय.बम 0लिखत 
pपमा तयार गन]छ । 

१२.३ बैठकमा छलफलका ला0ग पेश गन] ूःताव स9ब:धी अ:य ^यवःथा काय.स9पादन 
0नयमावलGमा तो<कए वमोिजम हनेुछ । 

१३. उपिःथ0त 

१३.१ बैठकमा उपिःथत ूtयेक सदःयले उपिःथ0त पिुःतकामा आvनो नाम र बिुझने गरG 
दःतखत गनु.पन]छ । 

१३.२ काय.कारG अ0धकृतले काय.पा0लकाको बैठकमा सिचवको pपमा उपिःथत भई पिुःतकामा 
उपिःथ0त जनाई दःतखत गनु.पन]छ । 

१४. बैठक संचालन ू<बया 

१४.१ बैठकलाई सु̂ यविःथत गन] काम बैठकको अZय[ता गन] ^यि_को हनेुछ । 

१४.२ अZय[को आसनको स9मान र आदर गनु. काय.पा0लकाका ूtयेक सदःयको कत.̂ य 
हनेुछ । 

१४.३ बैठकको छलफल <वषयसूचीका आधारमा बैठकको अZय[ता गन] ^यि_ले तोके 
बमोिजम हनेुछ । 

१४.४ बैठकको छलफलमा भाग 0लने सदःयले बोwने पालो तथा बोwन पाउने समयको अव0ध 
बैठकको अZय[ता गन] ^यि_ले 0नधा.रण गरे बमोिजम हनेुछ । 

१४.५ एक जना सदःयले बो0लरहेको समयमा अकR कुनै सदःयले बीचमा कुरा काyन ुहुँदैन  



१५. 0नण.य स9ब:धी ^यवःथा 

१५.१ ूःताव मा0थ बोwने बम समा{ भएप0छ बैठकको अZय[ता गन] ^यि_ले सो ूःताव 
0नण.यको ला0ग ूःततु गन]छ । 

१५.२ बैठकको 0नण.य सामा:यतया सव.स9म0तको आधारमा हनेुछ । मत <वभाजन हनेु 
अवःथामा अZय[ता गन] ^यि_ स<हत बहमुत सदःयको 0नण.य बैठकको 0नण.य 
मा0ननेछ । 

१५.३ बजेट, काय.बम, नी0त तथा ःथानीय तहको 0नयमावलG बाहेकको <वषयमा १५.२ 
बमोिजम 0नण.य हनु नसकेमा ^यि_गत उeरदा<यtव 0नजमा0थ रहने गरG गाउँ 
काय.पा0लकाको अZय[ले गरेको 0नण.य अि:तम हनेुछ । 

१६. 0नण.यको अ0भलेख 

१६.१ काय.कारG अ0धकृतले बैठकमा भएको 0नण.यलाई 0नण.य पिुःतकामा अ0भलेख गरG 
उपिःथत सदःयलाई सहG गराइ रा� नपुन]छ । 

१६.२ बैठकबाट भएको कुनै 0नण.यमा िचe नब~ुने सदःयले 0नण.य पिुःतकामा छोटकरGमा 
आvनो फरक मत जगाउन स�नेछ । 

१७. बाधा अ�काउ फुकाउनेः  

१७.१ यस काय.<व0ध काया.:वयनमा कुनै बाधा अ�काउ परे गाउँ काय.पा0लकाले 0नण.य गरG 
फुकाउन स�नेछ । 

१८. पJरमाज.न तथा संशोधनः 

१८.१ काय.<व0धलाई आवँयकता अनसुार गाउँ काय.पा0लकाले पJरमाज.न तथा संशोधन गन. 
स�नेछ । 

 



अनसूुची Ñ १ 

ूःतावको ढाँचा 
(बुदँा ५.२ सँग स9बि:धत) 
िजराभवानी गाउँपा0लका 

गाउँ काय.पा0लकाको काया.लय,  

सेढवा , पसा.  
ूदेश नं.२, नेपाल 

 

<वषयःÑ ............................................................ । 

ूःताव पेश गन. अZय[बाट ःवीकृत ूा{ 0म0तःÑ 

१. <वषयको संि[{ वयहोराःÑ 

२. ूा{ परामश. तथा अ:य सा:द0भ.क कुराःÑ 

३. ूःताव पेश गनु. पना.को कारण र स9बि:धत शाखाको रायःÑ 

४. 0नण.य हनु ुपन] ^यहोराःÑ 

नोटः ूःताव तयार गदा. देहायका कुराहpमा Zयान kदनपुन]छःÑ 

१. “<वषयको संि[{ ^यहोरा ”अ:तग.त रहने <वबरणःÑ 

<वषयबःतकुो पhृभमूीमा यसबारे प<हले कुनै 0नण.य भएको भए सोको <वबरण, ूःता<वत 0नण.य 
काया.:वयन ू<बया, समयाव0ध, काय.[ेऽ, काया.:वयन गन] 0नकाय र ला�ने आ0थ.क दा<यtव भए सो 
समेत उwलेख गरG कुनै योजनाको <वषय भए सो बारे छोटकरG <वबरण उwलेख गन] । 

२.   ूा{ परामश. तथा अ:य सा:द0भ.क कुरा” अ:तग.त काय.पा0लका स0म0तहpर अ:य 0नकाय तथा 
<वशेष�हpले कुनै परामश. kदएको भए सो समेत उwलेख गन] ।साथै <वषयसँग स9बि:धत 
न�शा, 0डजाइन वा िचऽ भए सो समेत समावेश गन] । कानूनी परामश. 0लएको भए ू0त0लपी 
समेत समावेश गन] । 



३.  “ूःताव पेश गनु. पना.को कारण र स9बि:धत शाखाको राय” अ:तग.त स9बि:धत <वषयमा आई 
परेको कkठनाई र समःया, ूःता<वत 0नण.यको औिचtय र आवँयकता तथा tयसबाट पन. स�ने 
ूभाव समावेश गन] । 

४.  “0नण.यहनुपुन] ^यहोरा”अ:तग.त जनु <वषयमा जे जःतो 0नण.य हनु ूःताव गJरएको हो सोको 
ःपo ^यहोरा रा} े। 

 


