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१. प्रस्तािनािः 

करैयामाई काययपालिका (काययसम्पादन) लनयमाविी, २०७४ को लनयम !) sf] pklgod & 

बमोलिम s/}ofdfO{ गाउँ काययपालिकाको बैठक संचािनको िालग यो काययलवलि स्वीकृत गरी िारी गररएको 
छ । 

२. पररभाषािः 

लवषय वा प्रसङ्गिे अको अर्य निागेमा यस काययलवलिमा, –  

(क) “लनयमाविी” भन्नािे गाउँपालिकाको काययसम्पादन लनयमाविीिाई सम्झनुपदयछ। 

(ख) “वडाअध्यक्ष”भन्नािे गाउँपालिकाको वडाअध्यक्ष सम्झनु पदयछ । 

(ग) “सदस्य”भन्नािे गाउँपालिकाको वडासदस्य सम्झनुपदयछ। 

(घ) “अध्यक्ष”भन्नािे गाउँपालिकाको बैठकको अध्यक्षता  गनेव्यक्तििाई सम्झनुपदयछ। 

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

(च) “वडासलमलत”भन्नािे गाउँपालिकाको वडासलमलत सम्झनु पदयछ। 

३. िडा सलमलतको बैठकिः 

३.१  वडा सलमलतको बैठक कम्तीमा मलिनाको एक पटक बसे्नछ । तर मलिनामा लतन पटक 
भन्दा बढी बैठक बसेको भत्ता पाइने छैन । 

३.२  वडा सलमलतको बैठकको अध्यक्षता वडा अध्यक्षिे गनेछ र लनिको अनुपक्तथर्लतमा बैठकमा 
उपक्तथर्त जे्यष्ठ सदस्यिे वडा सलमलतको बैठकको अध्यक्षता गनेछ । 

३.३  वडा सलमलतको बैठक वडा अध्यक्षको लनदेशनमा वडा सलचविे बोिाउनेछ । 

 

 

४. बैठक बसे्न स्थान र समय 

४.१  वडा सलमलतको बैठक वडा सलमलतको कायायियमा बसे्नछ । 
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४.२  वडा सलमलतको बैठकका िालग सूचना गदाय बैठक बसे्न लमलत, समय र थर्ान खुिाइ 
पठाउनु पनेछ । 

४.३  यसरी सूचना गदाय बैठक बसे्न समयभन्दा तीन लदन अगावै उपिब्ध गराउनु पनेछ । 

 

५. छिफिको लिषय 

५.१  वडा सलमलतको बैठक बोिाउँदा सो बैठकमा छिफि गररने लवषय स्पष्ट रुपिे लकटान गरी 
बैठक बसे्न लमलत भन्दा सामान्यतया २४ घण्टा अगावै वडा सलचविे सबै सदस्यिाई उपिब्ध 
गराउनु पनेछ । 

५.२  वडा अध्यक्षको लनदेशनमा वडा सलचविे वडा सलमलतको बैठकको काययक्रम लिक्तखत रुपमा 
तयार गनेछ । प्रस्ताव सम्बन्धी खाका  अनुसूची १ वमोलिम हुनेछ । 

 

६. उपस्स्थलत 

६.१  बैठकमा उपक्तथर्त प्रते्यक सदस्यिे उपक्तथर्त पुक्तस्तकामा आफ्नो नाम र बुलझने गरी दस्तखत 
गनुयपनेछ । 

६.२  वडा सलचविे वडा सलमलतको बैठकमा सलचवको रुपमा उपक्तथर्त पुक्तस्तकामा उपक्तथर्लत 
िनाई दस्तखत गनुयपनेछ । 

७. बैठक संचािन प्रलिया 

७.१  बैठकिाई सुव्यवक्तथर्त गने काम बैठकको अध्यक्षता गने व्यक्तिको हुनेछ । 

७.२  अध्यक्षको आसनको सम्मान र आदर गनुय वडा सलमलतका प्रते्यक सदस्यको कतयव्य हुनेछ । 

७.३  बैठकको छिफि लवषयसूचीका आिारमा बैठकको अध्यक्षता गने व्यक्तििे तोके बमोलिम 
हुनेछ । 

७.४  बैठकको छिफिमा भाग लिने सदस्यिे बोल्ने पािो तर्ा बोल्न पाउने समयको अवलि 
बैठकको अध्यक्षता गने व्यक्तििे लनिायरण गरे बमोलिम हुनेछ । 

७.५  एक िना सदस्यिे बोलिरिेको समयमा अको कुनै सदस्यिे बीचमा कुरा काट्नु हँुदैन । 

८. लनर्यय सम्बन्धी व्यिस्था 



 

4 
 

८.१  प्रस्ताव मालर् बोल्ने क्रम समाप्त भएपलछ बैठकको अध्यक्षता गने व्यक्तििे सो प्रस्ताव 
लनणययको िालग प्रसु्तत गनेछ । 

८.२  बैठकको लनणयय सामान्यतया सवयसम्मलतको आिारमा हुनेछ । मत लवभािन हुने अवथर्ामा 
अध्यक्षता गने व्यक्ति सलित तीन िना सदस्यको बहुमतिे गरेको लनणयय बैठकको लनणयय 
मालननेछ । 

 

९. लनर्ययको अलभिेख 

९.१  वडा सलचविे बैठकमा भएको लनणययिाई लनणयय पुक्तस्तकामा अलभिेख गरी उपक्तथर्त 
सदस्यिाई सिी गराइ राख्नुपनेछ । 

९.२  बैठकबाट भएको कुनै लनणययमा लचत्त नबुझे्न सदस्यिे लनणयय पुक्तस्तकामा छोटकरीमा आफ्नो 
फरक मत िगाउन सके्नछ । 

१०. गाउँ काययपालिकाको बैठक 

१०.१ गाउँ काययपालिकाको बैठक कम्तीमा मलिनाको एक पटक बसे्नछ ।तर मलिनामा तीन पटक 
भन्दा बढी बैठक बसेको भत्ता पाइने छैन । 

१०.२ गाउँ काययपालिकाको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षिे गनेछ र लनिको अनुपक्तथर्लतमा बैठकमा 
उपाध्यक्षिे काययपालिकाको बैठकको अध्यक्षता गनेछ । 

१०.३ गाउँ काययपालिकाको बैठक अध्यक्षको लनदेशनमा प्रमुख प्रशासकीय अलिकृतिे बोिाउनेछ । 

 

११. बैठक बसे्न स्थान र समय 

११.१ गाउँ काययपालिकाको बैठक गाउँ काययपालिकाको कायायियमा बसे्नछ । 

११.२ गाउँ काययपालिकाको बैठकका िालग सूचना गदाय बैठक बसे्न लमलत, समय र थर्ान खुिाइ 
पठाउनु पनेछ । 

११.३ यसरी सूचना गदाय बैठक बसे्न समय भन्दा तीन लदन अगावै उपिब्ध गराउनु पनेछ । 

१२. छिफिको लिषय 
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१२.१ गाउँ काययपालिकाको बैठक बोिाउँदा सो बैठकमा छिफि गररने लवषय स्पष्ट रुपिे लकटान 
गरी बैठक बसे्न लमलतभन्दा सामान्यतया २४ घण्टा अगावै काययकारी अलिकृतिे सबै 
सदस्यिाई उपिब्ध गराउनुपनेछ । 

१२.२ अध्यक्षको लनदेशनमा प्रमुख प्रशासकीय अलिकृतिे काययपालिकाको बैठकको काययक्रम लिक्तखत 
रुपमा तयार गनेछ । 

१२.३ बैठकमा छिफिका िालग पेश गने प्रस्ताव सम्बन्धी अन्य व्यवथर्ा काययसम्पादन लनयमाविीमा 
तोलकए वमोलिम हुनेछ । 

१३. उपस्स्थलत 

१३.१ बैठकमा उपक्तथर्त प्रते्यक सदस्यिे उपक्तथर्लत पुक्तस्तकामा आफ्नो नाम र बुलझने गरी दस्तखत 
गनुयपनेछ । 

१३.२ प्रमुख प्रशासकीय अलिकृतिे काययपालिकाको बैठकमा सलचवको रुपमा उपक्तथर्त भई 
पुक्तस्तकामा उपक्तथर्लत िनाई दस्तखत गनुयपनेछ । 

१४. बैठक संचािन प्रलिया 

१४.१ बैठकिाई सुव्यवक्तथर्त गने काम बैठकको अध्यक्षता गने व्यक्तिको हुनेछ । 

१४.२ अध्यक्षको आसनको सम्मान र आदर गनुय काययपालिकाका प्रते्यक सदस्यको कतयव्य हुनेछ । 

१४.३ बैठकको छिफि लवषयसूचीका आिारमा बैठकको अध्यक्षता गने व्यक्तििे तोके बमोलिम 
हुनेछ । 

१४.४ बैठकको छिफिमा भाग लिने सदस्यिे बोल्ने पािो तर्ा बोल्न पाउने समयको अवलि 
बैठकको अध्यक्षता गने व्यक्तििे लनिायरण गरे बमोलिम हुनेछ । 

१४.५ एक िना सदस्यिे बोलिरिेको समयमा अको कुनै सदस्यिे बीचमा कुरा काट्नु हँुदैन । 

१५. लनर्यय सम्बन्धी व्यिस्था 

१५.१ प्रस्ताव मालर् बोल्ने क्रम समाप्त भएपलछ बैठकको अध्यक्षता गने व्यक्तििे सो प्रस्ताव 
लनणययको िालग प्रसु्तत गनेछ । 

१५.२ बैठकको लनणयय सामान्यतया सवयसम्मलतको आिारमा हुनेछ । मत लवभािन हुने अवथर्ामा 
अध्यक्षता गने व्यक्ति सलित बहुमत सदस्यको लनणयय बैठकको लनणयय मालननेछ । 
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१५.३ बिेट, काययक्रम, नीलत तर्ा थर्ानीय तिको लनयमाविी बािेकको लवषयमा १५.२ बमोलिम 
लनणयय हुन नसकेमा व्यक्तिगत उत्तरदालयत्व लनिमालर् रिने गरी गाउँ काययपालिकाको 
अध्यक्षिे गरेको लनणयय अक्तिम हुनेछ । 

१६. लनर्ययको अलभिेख 

१६.१ काययकारी अलिकृतिे बैठकमा भएको लनणययिाई लनणयय पुक्तस्तकामा अलभिेख गरी उपक्तथर्त 
सदस्यिाई सिी गराइ राख््नुपनेछ । 

१६.२ बैठकबाट भएको कुनै लनणययमा लचत्त नबुझे्न सदस्यिे लनणयय पुक्तस्तकामा छोटकरीमा आफ्नो 
फरक मत िगाउन सके्नछ । 

 

१७. बािा अड्काउ फुकाउनेिः  

१७.१ यस काययलवलि कायायन्वयनमा कुनै बािा अड्काउ परे गाउँ काययपालिकािे लनणयय गरी 
फुकाउन सके्नछ । 

१८. पररमार्यन तथा संशोिनिः 

१८.१ काययलवलििाई आवश्यकता अनुसार गाउँ काययपालिकािे पररमाियन तर्ा संशोिन गनय सके्नछ । 
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अनुसूची – १ 

प्रस्तावको ढाँचा 

(बँुदा ५.२ सँग सम्बक्तन्धत) 

करैयामाई गाउँपालिका 

गाउँ काययपालिकाको कायायिय, करैया 

बारा लिल्ला, २ नं. प्रदेश 

 

लवषयः– ............................................................ । 

प्रस्ताव पेश गनय अध्यक्षबाट स्वीकृत प्राप्त लमलतः– 

१. लवषयको संलक्षप्त वयिोराः– 

२. प्राप्त परामशय तर्ा अन्य सान्दलभयक कुराः– 

३. प्रस्ताव पेश गनुय पनायको कारण र सम्बक्तन्धत शाखाको रायः– 

४. लनणयय हुनु पने व्यिोराः– 

नोटः प्रस्ताव तयार गदाय देिायका कुरािरुमा ध्यान लदनुपनेछः– 

१. “लवषयको संलक्षप्त व्यिोरा”अिगयतरिनेलवबरणः– 

लवषयबसु्तको पृष्ठभूमीमा यसबारे पलििे कुनै लनणयय भएको भए सोको लवबरण, प्रस्तालवत लनणयय कायायन्वयन 
प्रलक्रया, समयावलि, काययके्षत्र, कायायन्वयन गने लनकाय र िागे्न आलर्यक दालयत्व भए सो समेत उले्लख गरी 
कुनै योिनाको लवषय भए सो बारे छोटकरी लवबरण उले्लख गने । 

२. “प्राप्त परामशय तर्ा अन्य सान्दलभयक कुरा ”अिगयत काययपालिका सलमलतिरु र अन्य लनकाय तर्ा 
लवशेषज्ञिरुिे कुनै परामशय लदएको भए सो समेत उले्लख गने।सारै् लवषय सँग सम्बक्तन्धत नक्शा, लडिाइन 
वा लचत्र भए सो समेत समावेश गने । कानूनी परामशय लिएको भए प्रलतलिपी समेत समावेश गने । 

३. “प्रस्ताव पेश गनुय पनायको  कारण र सम्बक्तन्धत शाखाको राय”अिगयत सम्बक्तन्धत लवषयमा आईपरेको 
कलठनाई र समस्या, प्रस्तालवत लनणययको औलचत्य र आवश्यकता तर्ा त्यसबाट पनय सके्न प्रभाव समावेश 
गने । 
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४. “लनणययहुनुपने व्यिोरा”अिगयत िुन लवषयमा िे िस्तो लनणयय हुन प्रस्ताव गररएको िो सोको स्पष्ट व्यिोरा 
राखे्न । 


