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१. �स्तावनाः
राम�सादराई गाउँ कायर्पा�लका (कायर्सम्पादन) �नयमावल�, २०७४ को �नयम १० बमोिजम
राम�सादराई गाउँ कायर्पा�लकाको बैठक सं चालनको ला�ग यो कायर्�व�ध स्वीकृत गर� जार�
ग�रएको छ ।
२. प�रभाषाः
�वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमा, –
(क) “�नयमावल�” भ�ाले गाउँपा�लकाको कायर्सम्पादन �नयमावल�लाई सम्झनुपदर्छ।
(ख) “वडाअध्यक्ष” भ�ाले गाउँपा�लकाको वडाअध्यक्ष सम्झनु पदर्छ ।
(ग) “सदस्य” भ�ाले गाउँपा�लकाको वडासदस्य सम्झनुपदर्छ।
(घ) “अध्यक्ष” भ�ाले गाउँपा�लकाको बैठकको अध्यक्षता गन� व्यि�लाई सम्झनुपदर्छ।
(ङ) “कायर्पा�लका” भ�ाले गाउँपा�लकाको कायर्पा�लका सम्झनुपदर्छ।
(च) “वडास�म�त” भ�ाले गाउँपा�लकाको वडास�म�त सम्झनुपदर्छ।
३. वडा स�म�तको बैठकः
३.१

वडा स�म�तको बैठक कम्तीमा म�हनाको एक पटक बस्नेछ । तर म�हनामा �तन
पटक भन्दा बढ� बैठक बसेको भ�ा पाइने छै न ।

३.२

वडा स�म�तको बैठकको अध्यक्षता वडा अध्यक्षले गन�छ र �नजको अनुपिस्थ�तमा
बैठकमा उपिस्थत ज्ये� सदस्यले वडा स�म�तको बैठकको अध्यक्षता गन�छ ।

३.३

वडा स�म�तको बैठक वडा अध्यक्षको �नद� शनमा वडा सिचवले बोलाउनेछ ।

४. बैठक बस्ने स्थान र समय
४.१

वडा स�म�तको बैठक वडा स�म�तको कायार्लयमा बस्नेछ ।
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वडा स�म�तको बैठकका ला�ग सूचना गदार् बैठक बस्ने �म�त, समय र स्थान
खुलाइ पठाउनु पन�छ ।

४.३

यसर� सूचना गदार् बैठक बस्ने समयभन्दा तीन �दन अगावै उपलब्ध गराउनु

पन�छ ।

५. छलफलको �वषय
५.१

वडा स�म�तको बैठक बोलाउँदा सो बैठकमा छलफल ग�रने �वषय स्प� रुपले
�कटान गर� बैठक बस्ने �म�त भन्दा सामान्यतया २४ घण्टा अगावै वडा सिचवले
सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पन�छ ।

५.२

वडा अध्यक्षको �नद� शनमा वडा सिचवले वडा स�म�तको बैठकको कायर्�म
�लिखत रुपमा तयार गन�छ । �स्ताव सम्बन्धी खाका

अनुसूची १ वमोिजम

हुनेछ ।

६. उपिस्थ�त
६.१

बैठकमा उपिस्थत �त्येक सदस्यले उपिस्थत पुिस्तकामा आफ्नो नाम र बुिझने
गर� दस्तखत गनुप
र् न�छ ।

६.२

वडा सिचवले वडा स�म�तको बैठकमा सिचवको रुपमा उपिस्थत पुिस्तकामा
उपिस्थ�त जनाई दस्तखत गनुप
र् न�छ ।

७. बैठक सं चालन ���या
७.१

बैठकलाई सुव्यविस्थत गन� काम बैठकको अध्यक्षता गन� व्यि�को हुनेछ ।

७.२

अध्यक्षको आसनको सम्मान र आदर गनुर् वडा स�म�तका �त्येक सदस्यको
कतर्व्य हुनेछ ।

७.३

बैठकको छलफल �वषयसूचीका आधारमा बैठकको अध्यक्षता गन� व्यि�ले तोके
बमोिजम हुनेछ ।
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बैठकको छलफलमा भाग �लने सदस्यले बोल्ने पालो तथा बोल्न पाउने समयको
अव�ध बैठकको अध्यक्षता गन� व्यि�ले �नधार्रण गरे बमोिजम हुनेछ ।

७.५

एक जना सदस्यले बो�लरहे को समयमा अक� कुनै सदस्यले बीचमा कुरा काट्नु
हुँदैन ।

८. �नणर्य सम्बन्धी व्यवस्था
८.१

�स्ताव मा�थ बोल्ने �म समा� भएप�छ बैठकको अध्यक्षता गन� व्यि�ले सो
�स्ताव �नणर्यको ला�ग �स्तुत गन�छ ।

८.२

बैठकको �नणर्य सामान्यतया सवर्सम्म�तको आधारमा हुनेछ । मत �वभाजन हुने
अवस्थामा अध्यक्षता गन� व्यि� स�हत तीन जना सदस्यको बहुमतले गरे को
�नणर्य बैठकको �नणर्य मा�ननेछ ।

९. �नणर्यको अ�भलेख
९.१

वडा सिचवले बैठकमा भएको �नणर्यलाई �नणर्य पुिस्तकामा अ�भले ख गर�
उपिस्थत सदस्यलाई सह� गराइ रा�ुपन�छ ।

९.२

बैठकबाट

भएको

कुनै

�नणर्यमा

िच�

नबुझ्ने

सदस्यले

�नणर्य

पुिस्तकामा

छोटकर�मा आफ्नो फरक मत जगाउन सक्नेछ ।
१०. गाउँ कायर्पा�लकाको बैठक
१०.१ गाउँ कायर्पा�लकाको बैठक कम्तीमा म�हनाको एक पटक बस्नेछ ।
१०.२ गाउँ कायर्पा�लकाको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गन�छ र �नजको अनुपिस्थ�तमा
बैठकमा उपाध्यक्षले कायर्पा�लकाको बैठकको अध्यक्षता गन�छ ।
१०.३ गाउँ कायर्पा�लकाको बैठक अध्यक्षको �नद� शनमा कायर्कार� अ�धकृतले बोलाउनेछ
।
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११. बैठक बस्ने स्थान र समय
११.१ गाउँ कायर्पा�लकाको बैठक गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लयमा बस्नेछ ।
११.२ गाउँ कायर्पा�लकाको बैठकका ला�ग सूचना गदार् बैठक बस्ने �म�त, समय र स्थान
खुलाइ पठाउनु पन�छ ।
११.३ यसर� सूचना गदार् बैठक बस्ने समय भन्दा तीन �दन अगावै उपलब्ध गराउनु
पन�छ ।
१२. छलफलको �वषय
१२.१ गाउँ कायर्पा�लकाको बैठक बोलाउँदा सो बैठकमा छलफल ग�रने �वषय स्प�
रुपले �कटान गर� बैठक बस्ने �म�तभन्दा सामान्यतया २४ घण्टा अगावै
कायर्कार� अ�धकृतले सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउनुपन�छ ।
१२.२ अध्यक्षको �नद� शनमा कायर्कार� अ�धकृतले कायर्पा�लकाको बैठकको कायर्�म
�लिखत रुपमा तयार गन�छ ।
१२.३ बैठकमा छलफलका ला�ग पेश गन� �स्ताव सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कायर्सम्पादन
�नयमावल�मा तो�कए वमोिजम हुनेछ ।
१३. उपिस्थ�त
१३.१ बैठकमा उपिस्थत �त्येक सदस्यले उपिस्थ�त पुिस्तकामा आफ्नो नाम र बुिझने
गर� दस्तखत गनुप
र् न�छ ।
१३.२ कायर्कार� अ�धकृतले कायर्पा�लकाको बैठकमा सिचवको रुपमा उपिस्थत भई
पुिस्तकामा उपिस्थ�त जनाई दस्तखत गनुप
र् न�छ ।

१४. बैठक सं चालन ���या
१४.१ बैठकलाई सुव्यविस्थत गन� काम बैठकको अध्यक्षता गन� व्यि�को हुनेछ ।
१४.२ अध्यक्षको आसनको सम्मान र आदर गनुर् कायर्पा�लकाका �त्येक सदस्यको
कतर्व्य हुनेछ ।
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१४.३ बैठकको छलफल �वषयसूचीका आधारमा बैठकको अध्यक्षता गन� व्यि�ले तोके
बमोिजम हुनेछ ।
१४.४ बैठकको छलफलमा भाग �लने सदस्यले बोल्ने पालो तथा बोल्न पाउने समयको
अव�ध बैठकको अध्यक्षता गन� व्यि�ले �नधार्रण गरे बमोिजम हुनेछ ।
१४.५ एक जना सदस्यले बो�लरहे को समयमा अक� कुनै सदस्यले बीचमा कुरा काट्नु
हुँदैन ।
१५. �नणर्य सम्बन्धी व्यवस्था
१५.१ �स्ताव मा�थ बोल्ने �म समा� भएप�छ बैठकको अध्यक्षता गन� व्यि�ले सो
�स्ताव �नणर्यको ला�ग �स्तुत गन�छ ।
१५.२ बैठकको �नणर्य सामान्यतया सवर्सम्म�तको आधारमा हुनेछ । मत �वभाजन हुने
अवस्थामा अध्यक्षता गन� व्यि� स�हत बहुमत सदस्यको �नणर्य बैठकको �नणर्य
मा�ननेछ ।
१५.३ बजेट, कायर्�म, नी�त तथा स्थानीय तहको �नयमावल� बाहे कको �वषयमा १५.२
बमोिजम �नणर्य हुन नसकेमा व्यि�गत उ�रदा�यत्व �नजमा�थ रहने गर� गाउँ
कायर्पा�लकाको अध्यक्षले गरे को �नणर्य अिन्तम हुनेछ ।
१६. �नणर्यको अ�भलेख
१६.१ कायर्कार� अ�धकृतले बैठकमा भएको �नणर्यलाई �नणर्य पुिस्तकामा अ�भलेख गर�
उपिस्थत सदस्यलाई सह� गराइ राख्नुपन�छ ।
१६.२ बैठकबाट भएको कुनै �नणर्यमा िच� नबुझ्ने सदस्यले �नणर्य पुिस्तकामा
छोटकर�मा आफ्नो फरक मत जगाउन सक्नेछ ।

१७. बाधा अड्काउ फुकाउनेः
१७.१ यस कायर्�व�ध कायार्न्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ परे गाउँ कायर्पा�लकाले �नणर्य
गर� फुकाउन सक्नेछ ।
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१८. प�रमाजर्न तथा सं शोधनः
१८.१ कायर्�व�धलाई आवश्यकता अनुसार गाउँ कायर्पा�लकाले प�रमाजर्न तथा सं शोधन
गनर् सक्नेछ ।
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अनुसूची – २
�स्तावको ढाँचा
ँ ा ५.२ सँग सम्बिन्धत)
(बुद
राम�सादराई गाउँपा�लका
गाउँ कायर्पा�लकाको कायार्लय, बैकुण्ठे
भोजपुर िजल्ला, १ नं. �दे श
�वषयः– ............................................................ ।
�स्ताव पेश गनर् अध्यक्षबाट स्वीकृती �ा� �म�तः–
१. �वषयको सं िक्ष� व्यहोराः–
२. �ा� परामशर् तथा अन्य सान्द�भर्क कुराः–
३. �स्ताव पेश गनुर् पनार्को कारण र सम्बिन्धत शाखाको रायः–
४. �नणर्य हुन ु पन� व्यहोराः–
नोटः �स्ताव तयार गदार् दे हायका कुराहरुमा ध्यान �दनुपन�छः–
१. “�वषयको सं िक्ष� व्यहोरा” अन्तगर्त रहने �वबरणः–
�वषयबस्तुको पृ�भूमीमा यसबारे प�हले कुनै �नणर्य भएको भए सोको �वबरण, �स्ता�वत �नणर्य
कायार्न्वयन ���या, समयाव�ध, कायर्क्षे�, कायार्न्वयन गन� �नकाय र लाग्ने आ�थर्क दा�यत्व भए
सो समेत उल्लेख गर� कुनै योजनाको �वषय भए सो बारे छोटकर� �वबरण उल्लेख गन� ।
२. “�ा� परामशर् तथा अन्य सान्द�भर्क कुरा” अन्तगर्त कायर्पा�लका स�म�तहरु र अन्य �नकाय
तथा �वशेषज्ञहरुले कुनै परामशर् �दएको भए सो समेत उल्लेख गन�।साथै �वषयसँग सम्बिन्धत
नक्शा, �डजाइन वा िच� भए सो समेत समावेश गन� । कानूनी परामशर् �लएको भए ��त�लपी
समेत समावेश गन� ।
३. “�स्ताव पेश गनुप
र् नार्को कारण र सम्बिन्धत शाखाको राय” अन्तगर्त सम्बिन्धत �वषयमा
आईपरे को क�ठनाई र समस्या, �स्ता�वत �नणर्यको औिचत्य र आवश्यकता तथा त्यसबाट पनर्
सक्ने �भाव समावेश गन� ।
४. “�नणर्य हुनपु न� व्यहोरा” अन्तगर्त जुन �वषयमा जे जस्तो �नणर्य हुन �स्ताव ग�रएको हो सोको
स्प� व्यहोरा रा�े ।

आज्ञाले,
�ब�म �लम्बु
�मुख �शासक�य अ�धकृत
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