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  iस्थानिय राजपत्र 

गन्यापधुरा गाउँपानिकाद्वारा प्रकानित 

खण्डः१) गन्यापधुरा‚ डडेल्धुरा‚ वैिाख ०४ गते २०७५ साि (संखयाः५ 

 

भाग-२ 

गन्यापधुरा गाउँपानिका गणेिपुरको सूचिा 

 

गन्यापधरुा गाउँ काययपालिकाको बैठक संचािन सम्बन्धी काययविलध - २०७४ 

                                                         ufpF sfo{kflnsfaf6 kfl/t ldlt @)&$.$.^ 

१.प्रस्तािनााः 
गन्यापधरुा गाउँ काययपालिका (काययसम्पादन) लनयमाििी, २०७४ को लनयम १० बमोजिम 
गन्यापधरुा गाउँ काययपालिकाको बैठक संचािनको िालग यो काययविलध स्िीकृत गरी िारी गररएको 
छ । 

२. पररभाषााःविषय िा प्रसङ्गिे  रकको  र्य निागे मा यस काययविलधमा, –  
(क) “लनयमाििी” भन्नािे  गाउँपालिकाको काययसम्पादन लनयमाििीिाई सम्झन ुपदयछ। 

(ख) “िडारध्यक्ष” भन्नािे  गाउँपालिकाको िडारध्यक्ष सम्झन ुपदयछ । 

(ग) “सदस्य”भन्नािे  गाउँपालिकाको िडा सदस्य सम्झन ुपदयछ। 

(घ) “रध्यक्ष”भन्नािे  गाउँपालिकाको बैठकको रध्यक्षता गने व्यजििाई सम्झन ुपदयछ। 

(ङ) “काययपालिका”भन्नािे  गाउँपालिकाको काययपालिका सम्झन ुपदयछ। 

(च) “िडासलमलत”भन्नािे  गाउँपालिकाको िडा सलमलत सम्झन ुपदयछ। 

 

३. िडा सलमलतको बैठकाः 
३.१  िडा सलमलतको बैठक कम्तीमा मविनाको एक पटक बस्ने छ । तर मविनामा लतन 

पटक भन्दा बढी बैठक बसे को भत्ता पाइने  छैन । 

३.२  िडा सलमलतको बैठकको रध्यक्षता िडा रध्यक्षिे  गनेछ र लनिको रनपुजस््लतमा 
बैठकमा उपजस््त ज्ये ष्ठ सदस्यिे  िडा सलमलतको बैठकको रध्यक्षता गनेछ । 

३.३  िडा सलमलतको बैठक िडा रध्यक्षको लनदेशनमा िडा सजचििे  बोिाउने छ । 
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४. बैठक बस्ने  स््ान र समय 
४.१  िडा सलमलतको बैठक िडा सलमलतको कायायियमा बस्ने छ । 

४.२  िडा सलमलतको बैठकका िालग सूचना गदाय बैठक बस्ने  लमलत, समय र स््ान खिुाइ 
पठाउन ुपनेछ । 

४.३  यसरी सूचना गदाय बैठक बस्ने  समयभन्दा तीन ददन रगािै उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

 

५. छिफिको विषय 

५.१  िडा सलमलतको बैठक बोिाउँदा सो बैठकमा छिफि गररने  विषय स्पष्ट रुपिे  
वकटान गरी बैठक बस्ने  लमलत भन्दा सामान्यतया २४ घण्टा रगािै िडा सजचििे  
सबै सदस्यिाई उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

५.२  िडा रध्यक्षको लनदेशनमा िडा सजचििे  िडा सलमलतको बैठकको काययक्रम लिजखत 
रुपमा तयार गनेछ । प्रस्ताि सम्बन्धी खाका  रनसूुची १ िमोजिम िनुे छ । 

 

६. उपजस््लत 

६.१  बैठकमा उपजस््त प्रत्ये क सदस्यिे  उपजस््लत पजुस्तकामा आफ्नो नाम र बजुझने  गरी 
दस्तखत गनुयपनेछ । 

६.२  िडा सजचििे  िडा सलमलतको बैठकमा सजचिको रुपमा उपजस््लत पजुस्तकामा 
उपजस््लत िनाई दस्तखत गनुयपनेछ । 

 

७. बैठक संचािन प्रवक्रया 
७.१  बैठकिाई सवु्यिजस््त गने काम बैठकको रध्यक्षता गने व्यजिको िनुे छ । 

७.२  रध्यक्षको आसनको सम्मान र आदर गनुय िडा सलमलतका प्रत्ये क सदस्यको कतयव्य 
िनुे छ । 

७.३  बैठकको छिफि विषयसूचीका आधारमा बैठकको रध्यक्षता गने व्यजििे  तोके  
बमोजिम िनुे छ । 

७.४  बैठकको छिफिमा भाग लिने  सदस्यिे  बोल्ने  पािो त्ा बोल्न पाउने  समयको 
रिलध बैठकको रध्यक्षता गने व्यजििे  लनधायरण गरे  बमोजिम िनुे छ । 

७.५  एक िना सदस्यिे  बोलिरिे को समयमा रकको  कुनै सदस्यिे  बीचमा कुरा काट्न ु
िुँदैन। 

 

८. लनणयय सम्बन्धी व्यिस््ा 
८.१  प्रस्ताि माल् बोल्ने  क्रम समाप्त भएपलछ बैठकको रध्यक्षता गने व्यजििे  सो प्रस्ताि 

लनणययको िालग प्रस्ततु गनेछ । 



3 
 

८.२  बैठकको लनणयय सामान्यतया सियसम्मलतको आधारमा िनुे छ । मत विभािन िनुे  
रिस््ामा रध्यक्षता गने व्यजि सवित तीन िना सदस्यको बिमुतिे  गरे को लनणयय 
बैठकको लनणयय मालनने छ । 

 

९. लनणययको रलभिे ख 

९.१  िडा सजचििे  बैठकमा भएको लनणययिाई लनणयय पजुस्तकामा रलभिे ख गरी उपजस््त 
सदस्यिाई सिी गराइ राख्नपुनेछ । 

९.२  बैठकबाट भएको कुनै लनणययमा जचत्त नबझु्ने  सदस्यिे  लनणयय पजुस्तकामा छोटकरीमा 
आफ्नो फरक मत िगाउन सक्ने छ । 

 

१०. गाउँ काययपालिकाको बैठक 

१०.१ गाउँ काययपालिकाको बैठक कम्तीमा मविनाको एक पटक बस्ने छ । 

१०.२ गाउँ काययपालिकाको बैठकको रध्यक्षता रध्यक्षिे  गनेछ र लनिको रनपुजस््लतमा 
बैठकमा उपाध्यक्षिे  काययपालिकाको बैठकको रध्यक्षता गनेछ । 

१०.३ गाउँ काययपालिकाको बैठक रध्यक्षको लनदेशनमा प्रमखु प्रशासकीय रलधकृतिे  
बोिाउने छ । 

 

११. बैठक बस्ने  स््ान र समय 

११.१ गाउँ काययपालिकाको बैठक गाउँ काययपालिकाको कायायियमा बस्ने छ । 

११.२ गाउँ काययपालिकाको बैठकका िालग सूचना गदाय बैठक बस्ने  लमलत, समय र स््ान 
खिुाइ पठाउन ुपनेछ । 

११.३ यसरी सूचना गदाय बैठक बस्ने  समय भन्दा तीन ददन रगािै उपिब्ध गराउन ुपनेछ। 

 

१२. छिफिको विषय 

१२.१ गाउँ काययपालिकाको बैठक बोिाउँदा सो बैठकमा छिफि गररने  विषय स्पष्ट रुपिे  
वकटान गरी बैठक बस्ने  लमलतभन्दा सामान्यतया २४ घण्टा रगािै प्रमखु प्रशासकीय 
रलधकृतिे  सबै सदस्यिाई उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

१२.२ रध्यक्षको लनदेशनमा प्रमखु प्रशासकीय रलधकृतिे  काययपालिकाको बैठकको काययक्रम 
लिजखत रुपमा तयार गनेछ । 

१२.३ बैठकमा छिफिका िालग पे श गने प्रस्ताि सम्बन्धी रन्य व्यिस््ा काययसम्पादन 
लनयमाििीमा तोवकए िमोजिम िनुे छ । 

 

१३. उपजस््लत 
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१३.१ बैठकमा उपजस््त प्रत्ये क सदस्यिे  उपजस््लत पजुस्तकामा आफ्नो नाम र बजुझने  गरी 
दस्तखत गनुयपनेछ । 

१३.२ प्रमखु प्रशासकीय रलधकृतिे  काययपालिकाको बैठकमा सजचिको रुपमा उपजस््लत भई 
पजुस्तकामा उपजस््लत िनाई दस्तखत गनुयपनेछ । 

 

१४. बैठक संचािन प्रवक्रया 
१४.१ बैठकिाई सवु्यिजस््त गने काम बैठकको रध्यक्षता गने व्यजिको िनुे छ । 

१४.२ रध्यक्षको आसनको सम्मान र आदर गनुय काययपालिकाका प्रत्ये क सदस्यको कतयव्य 
िनुे छ । 

१४.३ बैठकको छिफि विषयसूचीका आधारमा बैठकको रध्यक्षता गने व्यजििे  तोके  
बमोजिम िनुे छ । 

१४.४ बैठकको छिफिमा भाग लिने  सदस्यिे  बोल्ने  पािो त्ा बोल्न पाउने  समयको 
रिलध बैठकको रध्यक्षता गने व्यजििे  लनधायरण गरे  बमोजिम िनुे छ । 

१४.५ एक िना सदस्यिे  बोलिरिे को समयमा रकको  कुनै सदस्यिे  बीचमा कुरा काट्न ु
िुँदैन। 

 

१५. लनणयय सम्बन्धी व्यिस््ा 
१५.१ प्रस्ताि माल् बोल्ने  क्रम समाप्त भएपलछ बैठकको रध्यक्षता गने व्यजििे  सो प्रस्ताि 

लनणययको िालग प्रस्ततु गनेछ । 

१५.२ बैठकको लनणयय सामान्यतया सियसम्मलतको आधारमा िनुे छ । मत विभािन िनुे  
रिस््ामा रध्यक्षता गने व्यजि सवित बिमुत सदस्यको लनणयय बैठकको लनणयय 
मालनने छ । 

१५.३ बिे ट, काययक्रम, नीलत त्ा स््ानीय तिको लनयमाििी बािे कको विषयमा १५.२ 
बमोजिम लनणयय िनु नसके मा व्यजिगत उत्तरदावयत्ि लनिमाल् रिने  गरी गाउँ 
काययपालिकाको रध्यक्षिे  गरे को लनणयय रजन्तम िनुे छ । 

 

१६. लनणययको रलभिे ख 

१६.१ प्रमखु प्रशासकीय रलधकृतिे  बैठकमा भएको लनणययिाई लनणयय पजुस्तकामा रलभिे ख 
गरी उपजस््त सदस्यिाई सिी गराइ राख् नपुनेछ । 

१६.२ बैठकबाट भएको कुनै लनणययमा जचत्त नबझु्ने  सदस्यिे  लनणयय पजुस्तकामा छोटकरीमा 
आफ्नो फरक मत िगाउन सक्ने छ । 

 

१७. बाधा रड्काउ फुकाउने ाः  
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१७.१ यस काययविलध कायायन्ियनमा कुनै बाधा रड्काउ परे  गाउँ काययपालिकािे  लनणयय गरी 
फुकाउन सक्ने छ । 

१८. पररमाियन त्ा संशोधनाः 
१८.१ काययविलधिाई आिश्यकता रनसुार गाउँ काययपालिकािे  पररमाियन त्ा संशोधन गनय 

सक्ने छ । 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 
 

रनसूुची – १ 

प्रस्तािको ढाचँा 
(बुदँा ५.२ सँग सम्बजन्धत) 
गन्यापधरुा गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिकाको कायायिय, गणे शपरु 
डडे ल्धरुा जिल्िा, ७ नं. प्रदे श, ने पाि 

 

विषयाः– ............................................................ । 

प्रस्ताि पे श गनय रध्यक्षबाट स्िीकृत प्राप्त लमलताः– 

१. विषयको संजक्षप्त ियिोरााः– 

२. प्राप्त परामशय त्ा रन्य सान्दलभयक कुरााः– 

३. प्रस्ताि पे श गनुय पनायको कारण र सम्बजन्धत शाखाको रायाः– 

४. लनणयय िनु ुपने व्यिोरााः– 

 

 

नोटाः प्रस्ताि तयार गदाय दे िायका कुरािरुमा ध्यान ददनपुनेछाः– 

१. “विषयकोसंजक्षप्तव्यिोरा”रन्तगयतरिने विबरणाः– 

विषयबस्तकुो पषृ्ठभमूीमा यसबारे  पवििे  कुनै लनणयय भएको भए सोको विबरण, प्रस्तावित लनणयय 
कायायन्ियन प्रवक्रया, समयािलध, काययक्षे त्र, कायायन्ियन गने लनकाय र िाग्ने  आल्यक दावयत्ि भए सो 
समे त उल्िे ख गरी कुनै योिनाको विषय भए सो बारे  छोटकरी विबरण उल्िे ख गने । 

२.प्राप्तपरामशयत्ारन्यसान्दलभयककुरा”रन्तगयतकाययपालिकासलमलतिरुररन्यलनकायत्ाविशे षज्ञिरुिे कुनैप
रामशयददएकोभएसोसमे तउल्िे खगने।सा्ैविषयसँगसम्बजन्धतनक्शा, लडिाइन िा जचत्र भए सो समे त 
समािे श गने । कानूनी परामशय लिएको भए प्रलतलिपी समे त समािे श गने । 

३. 
“प्रस्तािपे शगनुयपनायकोकारणरसम्बजन्धतशाखाकोराय”रन्तगयतसम्बजन्धतविषयमाआईपरे कोकदठनाईरसम
स्या, प्रस्तावित लनणययको औजचत्य र आिश्यकता त्ा त्यसबाट पनय सक्ने  प्रभाि समािे श गने । 

४. “लनणययिनुपुने व्यिोरा”रन्तगयत िनु विषयमा िे  िस्तो लनणयय िनु प्रस्ताि गररएको िो सोको स्पष्ट 
व्यिोरा राख्ने  । 
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मित िः२०७५।०१।०४           आज्ञाले 

     करुणाकर 
पन्  
प्रिुख प्रशासकीय 
अधिकृ   


