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गाउँ कार्यपालिकाको बठैक संचािन समबन्धी कार्यविध्
 

स्विकृत सिसत: २०७८।०३।०३
प्रिासिकरि सिसत: २०७८।०३।०७

1. प्रस्तावनता: 
घिरिङ  गाउँ कार्यपासिका कार्यसमपादन सनरिावििी, २०७८ को घनयम १० बिोसिि 
सिररङ गाउँ कार्यपासिकाको बैठक संचािनको िासग रो कार्यसविसि ्विीकृत गरी िारी 
गररएको छ । 

2. परिभताषता:
सविषर विा प्रसंगिे अकको अर्य निागेिा रस कार्यसविसििा,-

(क) “सनरिावििी” भननािे गाउँपासिकाको कार्यसमपादन सनरिावििीिाई 
सम्झन ुपद्यछ ।

(ख) “विडा अधरक्ष” भननािे गाउँपासिकाको विडाधरक्ष सम्झन ुपद्यछ ।
(ग) “सद्र” भननािे गाउँपासिकाको विडा सद्र सम्झन ुपद्यछ ।
(ि) “अधरक्ष” भननािे गाउँपासिकाको बैठकको अधरक्षता गनने वरसतििाई 

सम्झन ुपद्यछ ।
(च) “कार्यपासिका” भननािे गाउँपासिकाको कार्यपासिका सम्झन ुपद्यछ ।
(ि) “विडा ससिसत” भननािे गाउँपासिकाको विडा ससिसत सम्झन ुपद्यछ ।

3. वडता सघमघ्को वैठक:
३.१  विडा ससिसतको बैठक कमतीिा िसिनाको एक पटक ब्नेछ । तर 

िसिनािा तीन पटक भनदा बढी बैठक बसेको भत्ा पाइने छैन ।
३.२  विडा ससिसतको बैठककको अधरक्षता विडाधरक्षिे गननेछ र सनिको 

अनपुस्रसतिा बैठकिा उपस्रत िेष्ठ सद्रिे विडा ससितको 
बैठकको अधरक्षता गननेछ ।

३.३  विडा ससिसतको बैठक विडा अधरक्षको सनदनेशनिा विडा ससचवििे 
बोिाउनेछ ।
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4. बैठक बसनने स्तान ि समय
४.१  विडा ससिसतको बैठक विडा ससिसतको कारा्यिरिा ब्नेछ ।
४.२  विडा ससितको बैठकका िासग सचूना गदा्य बैठक ब्ने सिसत, सिर र 

्रान खिुाइ पठाउन ुपननेछ । 
४.3 रसरी सचूना गदा्य बैठक ब्ने सिरभनदा तीन सदन अगाविै उपिबि 

गराउन ुपननेछ ।
५. छलफलको घवषय

५.१ विडा ससिसतको बैठक बोिाउँदा सो बैठकिा छिफि गररने सबषर 
्पष्ट रुपिे सकटान गरी बैठक ब्ने सिसत भनदा सािानरतरा २४ िणटा 
अगाविै विडा ससचवििे सविै सद्रिाई उपिबि गराउन ुपननेछ ।

५.२ विडा अधरक्षको सनदनेशनिा विडा ससचवििे विडा ससिसतको बैठकको 
कार्यक्रि सिसखत रुपिा तरार गननेछ । प्र्तावि समबनिी खाका 
अनसुचूी-१ र २ बिोसिि िुनेछ ।

६. उपघस्घ्
६.१  बैठकिा उपस्रत प्रतरेक सद्रिे उपस्रसत पसु्तकािा आफनो नाि 

र बसु्झने गरी द्तखत गनु्यपननेछ ।
६.२  विडा ससचवििे विडा ससिसतको बैठकिा ससचविको रुपिा उपस्रसत 

पसु्तकािा उपस्रसत िनाई द्तखत गनु्यपननेछ ।

७. बैठक सचंतालन प्रघरियता
७.१  बैठककिाई सवुरविस्रत गनने काि बैठकको अधरक्षता गनने वरसतिको 

िुनेछ ।
७.२  अधरक्षको आसनको समिान र आदर गनु्य विडा ससिसतका प्रतरेक 

सद्रको कत्यवर िुनेछ ।
७.३  बैठकको छिफि सविषरसचूीका आिारिा बैठकको अधरक्षता गनने 

वरसतििे तोके बिोसिि िुनेछ ।
७.४  बैठकको छिफििा भाग सिने सद्रिे बोलने पािो तरा बोलन 

पाउने सिरको अविसि बैठकको अधरक्षता गनने वरसतििे सनिा्यरि गरे 
बिोसिि िुनेछ ।

७.५  एक िना सद्रिे बोसिरिकेो सिरिा अकको कुनै सद्रिे बीचिा 
कुरा काट्न ुिुदँनै ।
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८. घनर्णय समबन्धी वयवस्ता
८.१  प्र्तावि िासर बोलने क्रि सिाप्त भएपसछ बैठकको अधरक्षता गनने 

वरसतििे सो प्र्तावि सनि्यरको िासग प्र्ततु गननेछ ।
८.२  बैठकको सनि्यर सािानरतरा सवि्यसमिसतको आिारिा िुनेछ । ित 

सविभािन िुने अवि्रािा अधरक्षता गनने वरसति ससित तीन िना 
सद्रको बिुितिे गरेको सनि्यर बैठकको सनि्यर िासननेछ । 

९. घनर्णयको अघभलनेख
९.१  विडा ससचवििे बैठकिा भएको सनि्यरिाई सनि्यर पसु्तकािा असभिेख 

गरी उपस्रत सद्रिाई सिी गराइ राखनपुननेछ ।
९.२  बैठकबाट भएको कुनै सनि्यरिा सचत् नबझुने सद्रिे सनि्यर पसु्तकािा 

छोटकरीिा आफनो फरक ित िगाउन सकनेछ ।

१०. गताउँपताघलकताकताको बैठक 
१०.१ गाउँ कार्यपासिकाको बैठक कमतीिा िसिनाको एक पटक ब्नेछ । 
१०.२ गाउँपासिकाको बैठककको अधरक्षता अधरक्षिे गननेछ र सनिको 

अनपुस्रसतिा बैठकिा उपाधरक्षिे कार्यपासिकाको बैठकको 
अधरक्षता गननेछ ।

१०.३ गाउँपासिकाको बैठक अधरक्षको सनदनेशनिा प्रिखु प्रशाससकर 
असिकृतिे बोिाउनेछ ।

११. बैठक बसनने स्तान ि समय
११.१ गाउँ कार्यपासिकाको बैठक गाउँ कार्यपासिकाको कारा्यिरिा ब्नेछ ।
११.२ गाउँको बैठकका िासग सचूना गदा्य बैठक ब्ने सिसत, सिर र ्रान 

खिुाइ पठाउन ुपननेछ ।
११.३ रसरी सचूना गदा्य बैठक ब्ने सिरभनदा तीन सदन अगाविै उपिबि 

गराउन ुपननेछ ।
११.४   सविशषे पररस्रसतिा बैठक ब्न पनने भएिा १२ िणटा अगाविै सचूना 

गनु्यपछ्य ।
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१२. छलफलको घवषय
१२.१ गाउँपासिकाको बैठक बोिाउँदा सो बैठकिा छिफि गररने सबषर 

्पष्ट रुपिे सकटान गरी बैठक ब्ने सिसतभनदा सािानरतरा २४ िणटा 
अगाविै प्रिखु प्रशाससकर असिकृतिे सविै सद्रिाई उपिबि गराउन ु
पननेछ ।

१२.२ अधरक्षको सनदनेशनिा प्रिखु प्रशाससकर असिकृतिे कार्यपासिकाको 
बैठकको कार्यक्रि सिसखत रुपिा तरार गननेछ ।

१२.३ बैठकिा छिफिका पेश गनने प्र्तावि समबनिी अनर वरवि्रा 
कार्यसमपादन सनरिावििीिा तोसकए बिोसिि िुनेछ ।

१३. उपघस्घ्
१३.१ बैठकिा उपस्रत प्रतरेक सद्रिे उपस्रसत पसु्तकािा आफनो नाि 

र बसु्झने गरी द्तखत गनु्यपननेछ ।
१३.२ प्रिखु प्रशाससकर असिकृतिे कार्यपासिकाको बैठकिा ससचविको 

रुपिा उपस्रसत भई पसु्तकािा उपस्रसत िनाई द्तखत गनु्यपननेछ ।

१४. बैठक सचंतालन प्रघरियता
१४.१ बैठककिाई सवुरविस्रत गनने काि बैठकको अधरक्षता गनने वरसतिको 

िुनेछ ।
१४.२ अधरक्षको आसनको समिान र आदर गनु्य कार्यपासिकाका प्रतरेक 

सद्रको कत्यवर िुनेछ ।
१४.३ बैठकको छिफि सविषरसचूीका आिारिा बैठकको अधरक्षता गनने 

वरसतििे तोके बिोसिि िुनेछ ।
१४.४ बैठकको छिफििा भाग सिने सद्रिे बोलने पािो तरा बोलन 

पाउने सिरको अविसि बैठकको अधरक्षता गनने वरसतििे सनिा्यरि गरे 
बिोसिि िुनेछ ।

१४.५ एक िना सद्रिे बोसिरिकेो सिरिा अकको कुनै सद्रिे बीचिा 
कुरा काट्न ुिुदँनै ।

१५. घनर्णय समबन्धी वयवस्ता
१५.१ प्र्तावि िासर बोलने क्रि सिाप्त भएपसछ बैठकको अधरक्षता गनने 
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वरसतििे सो प्र्तावि सनि्यरको िासग प्र्ततु गननेछ ।
१५.२ बैठकको सनि्यर सािानरतरा सवि्यसमिसतको आिारिा िुनेछ । ित 

सविभािन िुने अवि्रािा अधरक्षता गनने वरसति ससित बिुित सद्रको 
सनि्यर बैठकको सनि्यर िासननेछ ।

१५.३ बिेट, कार्यक्रि, नीसत तरा ्रानीर तिको सनरिावििी बािकेको 
सविषरिा १५.२  बिोसिि सनि्यर िुन नसकेिा वरसतिगत उत्रदासरतवि 
सनििासर रिने गरी गाउँ कार्यपासिकाको अधरक्षिे गरेको सनि्यर 
असनति िुनेछ । 

१६. घनर्णयको अघभलनेख
१६.१ प्रिखु प्रशाससकर असिकृतिे बैठकिा भएको सनि्यरिाई सनि्यर 

पसु्तकािा असभिेख गरी उपस्रत सद्रिाई सिी गराइ राखनपुननेछ ।
 बैठकबाट भएको कुनै सनि्यरिा सचत् नबझुने सद्रिे सनि्यर पसु्तकािा 

छोटकरीिा आफनो फरक ित िगाउन सकनेछ ।

१७. बता्ता अड्कताउ फुकताउनने:
१७.१ रस कार्यसविसि कारा्यनविरनिा कुनै बािा अड्काउ परे गाउँपासिकाको 

कार्यपासिकािे सनि्यर गरी फुकाउन सकनेछ ।

१८. परिमतार्णन ््ता सशंो्न:
१८.१ कार्यसविसििाई आविशरकता अनसुार गाउँपासिकाको कार्यपासिकािे 

पररिाि्यन तरा संशोिन गन्य सकनेछ । 
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cg';"rL – !

k|:tfjsf] 9fFrf

-j'+bf ५ ;+u ;DalGwt_

घिरिङ ufpFkflnsf

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no,पोखिधीछताप

्नहु ँ lhNnf, गणडकी k|b]z 

 

ljifo M– ================================================ .

k|:tfj k]z ug{ cWoIfaf6 :jLs[lt k|fKt ldlt M–

!= ljifosf] ;+lIfKt Joxf]/f M–

@= k|fKt k/fdz{ tyf cGo ;fGble{s s'/f M–

#= k|:tfj k]z ug'{ kgf{sf] sf/0f / ;DalGwt zfvfsf] /foM–

$= lg0f{o x'g' kg]{ Joxf]/f M–

gf]6 M k|:tfj tof/ ubf{ b]xfosf s'/fx?df Wofg lbg'kg]{ 5 M–

!= æljifosf] ;+lIfKt Joxf]/fÆ cGtu{t /xg] lja/0f M–

 ljifoa:t'sf] k[i7e"dLdf o;af/] klxn] s'g} lg0f{o ePsf] eP ;f]
sf] lja/0f, k|:tfljt lg0f{o sfof{Gjog k|s[of, ;dofjwL, sfo{If]q, 
sfof{Gjog ug]{ lgsfo / nfUg] cfly{s bfloTj eP ;f] ;d]t pNn]v u/L 
s'g} of]hgfsf] ljifo eP ;f] af/] 5f]6s/L lja/0f pNn]v ug]{ . 



l3l/ª ufpFkflnsf :yfgLo /fhkq v08 $, ;+Vof # ldltM @)&*÷)#÷!!

8

@= æk|fKt k/fdz{ tyf cGo ;fGble{s s'/fÆ cGtu{t sfo{kflnsf ;ldltx? 
/ cGo lgsfo tyf ljz]if1x?n] s'g} k/fdz{ lbPsf] eP ;f] ;d]t pNn]
v ug]{ . ;fy} ljifo;+u ;DalGwt gSzf, l8hfOg jf lrq eP ;f] ;d]t 
;dfj]z ug]{ . sfg"gL k/fdz{ lnPsf] eP k|ltlnkL ;d]t ;dfa]z ug]{ .

#= æk|:tfj k]z ug'{ kgf{sf] sf/0f / ;DalGwt zfvfsf] /foÆ cGtu{t 
;DalGwt ljifodf cfO{ k/]sf] sl7gfO{ / ;d:of, k|:tfljt lg0f{osf] cf}
lrTo / cfjZostf tyf To;af6 kg{ ;Sg] k|efj ;dfj]z ug]{ .

$= ælg0f{o x'g' kg]{ Joxf]/fÆ cGtu{t h'g laifodf h] h:tf] lg0f{o x'g k|:tfj 
ul/Psf] xf] ;f]sf] :ki6 Joxf]/f /fVg] .

cf1fn]
/d]z ;'j]bL

k|d'v k|zf;sLo clws[t


