
 

लेकम गाउँ कार्यपाललकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यलिलि, २०७४ 

 

१. प्रस्तािनााः  

लेकम गाउँ कार्यपाललका (कार्यसम्पादन) लनर्मावली, २०७४ को लनर्म १० बमोलिम लेकम गाउँ 

कार्यपाललकाको बैठक सञ्चालनको लालग र्ो कार्यलवलि स्वीकृत गरी िारी गररएको छ ।  

 

२. परिभाषााः  लवषर् वा प्रसंगले अको अर्य नलागेमा र्स कार्यलवलिमााः- 

(क) “लनर्मावली” भन्नाले गाउँपाललकाको कार्यसम्पादन लनर्मावलीलाई सम्झनु पदयछ । 

(ख) “वडा अध्यक्ष” भन्नाले गाउँपाललकाको वडाको वडाध्यक्ष सम्झनु पदयछ । 

(ग) “सदस्य” भन्नाले गाउँपाललकाको वडा सदस्य सम्झनु पदयछ । 

(घ) “अध्यक्ष” भन्नाले गाउँपाललकाको बैठकको अध्यक्षता गने व्यक्तिलाई सम्झनु पदयछ । 

(ङ) “कार्यपाललका” भन्नाले गाउँपाललकाको कार्यपाललका सम्झनु पदयछ । 

(च) “वडा सलमलत” भन्नाले गाउँपाललकाको वडा सलमलत सम्झनु पदयछ । 

३. िडा सलमलिको िैठकाः  

३.१ वडा सलमलतको बैठक कम्तीमा मलिनाको एक पटक बसे्नछ । तर मलिनामा तीन पटक भन्दा 

बढी बैठक बसेको भत्ता पाइने छैन । 

३.२ वडा सलमलतको बैठककको अध्यक्षता वडाध्यक्षले गनेछ र लनिको अनुपक्तथर्लतमा बैठकमा 

उपक्तथर्त जे्यष्ठ सदस्यले वडा सलमतको बैठकको अध्यक्षता गनेछ । 

३.३ वडा सलमलतको बैठक वडा अध्यक्षको लनदेशनमा वडा सलचवले बोलाउने छ । 

 

४. बैठक बसे्न स्थान ि समर्ाः 

४.१ वडा सलमलतको बैठक वडा सलमलतको कार्ायलर्मा बसे्नछ । 

४.२ वडा सलमतको बैठकका लालग सूचना गदाय बैठक बसे्न लमलत, समर् र थर्ान खुलाइ पठाउनु 

पनेछ ।  

४.३ र्सरी सूचना गदाय बैठक बसे्न समर्भन्दा तीन लदन अगावै उपलब्ध गराउनु पनेछ । 

 

 

 

 

५. छलफलको लिषर् 

५.१  वडा सलमलतको बैठक बोलाउँदा सो बैठकमा छलफल गररने लबषर् स्पष्ट रुपले लकटान गरी 

बैठक बसे्न लमलत भन्दा सामान्यतर्ा २४ घण्टा अगावै वडा सलचवले सवै सदस्यलाई उपलब्ध 

गराउनु पनेछ । 

५.२ वडा अध्यक्षको लनदेशनमा वडा सलचवले वडा सलमलतको बैठकको कार्यक्रम ललक्तखत रुपमा 

तर्ार गनेछ । प्रस्ताव सम्बन्धी खाका अनुसूची– १ बमोलिम हुनेछ । 

प्रमालिकरि लमलताः २०७४।४।४ 
कार्यपाललकाबाट स्वीकृत लमलताः २०७४।४।४ 
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६. उपस्स्थलि 

६.१ बैठकमा उपक्तथर्त प्रते्यक सदस्यले उपक्तथर्लत पुक्तस्तकामा आफ्नो नाम र बुलझने गरी दस्तखत 

गनुय पनेछ । 

६.२ वडा सलचवले वडा सलमलतको बैठकमा सलचवको रुपमा उपक्तथर्लत पुक्तस्तकामा उपक्तथर्लत िनाई 

दस्तखत गनुयपनेछ । 

 

७. बैठक सञ्चालन प्रलिर्ा 

७.१ बैठकलाई 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 छलफल लवषर्सूचीका आिारमा बैठकको अध्यक्षता गने व्यक्तिले तोके बमोलिम 

हुनेछ । 

७.४ बैठकको छलफलमा भाग ललने सदस्यले बोल्ने पालो तर्ा बोल्न पाउने समर्को अवलि 

बैठकको अध्यक्षता गने व्यक्तिले लनिायरि गरे बमोलिम हुनेछ । 

७.५ एक िना सदस्यले बोललरिेको समर्मा अको कुनै सदस्यले बीचमा कुरा काट्नु हँुदैन । 

 

८. लनर्यर् सम्बन्धी व्यिस्था 

८.१ प्रस्तावमालर् बोल्ने क्रम समाप्त भएपलछ बैठकको अध्यक्षता गने व्यक्तिले सो प्रस्ताव लनियर्को 

लालग प्रसु्तत गनेछ । 

८.२ बैठकको लनियर् सामान्यतर्ा सवयसम्मलतको आिारमा हुनेछ । मत लवभािन हुने अवथर्ामा 

अध्यक्षता गने व्यक्ति सलित तीन िना सदस्यको बहुमतले गरेको लनियर् बैठकको लनियर् मालनने छ 

।  

 

 

९. लनर्यर्को अलभलेख 

९.१  वडा सलचवले बैठकमा भएको लनियर्लाई लनियर् पुक्तस्तकामा अलभलेख गरी उपक्तथर्त 

सदस्यलाई सिी गराइ राख्नुपनेछ । 

९.२  बैठकबाट भएको कुनै लनियर्मा लचत्त नबुझे्न सदस्यले लनियर् पुक्तस्तकामा छोटकरीमा आफ्नो 

फरक मत िनाउन सके्नछ । 

 

१०. गाउँ कार्यपाललकाको बैठकाः 

१०.१ गाउँ कार्यपाललकाको बैठक कम्तीमा मलिनाको एक पटक बसे्नछ ।  

१०.२ गाउँ कार्यपाललकाको बैठककको अध्यक्षता अध्यक्षले गनेछ र लनिको अनुपक्तथर्लतमा बैठकमा 

उपाध्यक्षले कार्यपाललकाको बैठकको अध्यक्षता गनेछ । 

१०.३ गाउँ कार्यपाललकाको बैठक अध्यक्षको लनदेशनमा कार्यकारी अलिकृतले बोलाउनेछ । 
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११. बैठक बसे्न स्थान ि समर्ाः 

११.१ गाउँ कार्यपाललकाको बैठक गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्मा बसे्नछ । 

११.२ गाउँ कार्यपाललकाको बैठकका लालग सूचना गदाय बैठक बसे्न लमलत, समर् र थर्ान खुलाइ 

पठाउनु पनेछ । 

११.३ र्सरी सूचना गदाय बैठक बसे्न समर्भन्दा तीन लदन अगावै उपलब्ध गराउनु पनेछ । 

 

१२. छलफलको लिषर्ाः 

१२.१ गाउँ कार्यपाललकाको बैठक बोलाउँदा सो बैठकमा छलफल गररने लबषर् स्पष्ट रुपले लकटान 

गरी बैठक बसे्न लमलतभन्दा सामान्यतर्ा २४ घण्टा अगावै कार्यकारी अलिकृतले सवै सदस्यलाई 

उपलब्ध गराउनु पनेछ । 

१२.१ अध्यक्षको लनदेशनमा कार्यकारी अलिकृतले कार्यपाललकाको बैठकको कार्यक्रम ललक्तखत रुपमा 

तर्ार गनेछ । 

१२.३ बैठकमा छलफलका लालग पेश गने प्रस्ताव सम्बन्धी अन्य व्यवथर्ा कार्यसम्पादन 

लनर्मावलीमा तोलकए बमोलिम हुनेछ । 

 

 

 

१३. उपस्स्थलिाः 

१३.१ बैठकमा उपक्तथर्त प्रते्यक सदस्यले उपक्तथर्लत पुक्तस्तकामा आफ्नो नाम र बुलझने गरी दस्तखत 

गनुयपनेछ । 

१३.२ कार्यकारी अलिकृतले कार्यपाललकाको बैठकमा सलचवको रुपमा उपक्तथर्लत भई पुक्तस्तकामा 

उपक्तथर्लत िनाई दस्तखत गनुयपनेछ । 

 

१४. बैठक सञ्चालन प्रलिर्ााः 

१४.१ बैठककलाई सुव्यवक्तथर्त गने काम बैठकको अध्यक्षता गने व्यक्तिको हुनेछ । 

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

१४.३ बैठकको छलफल लवषर्सूचीका आिारमा बैठकको अध्यक्षता गने व्यक्तिले तोके बमोलिम 

हुनेछ । 

१४.४ बैठकको छलफलमा भाग ललने सदस्यले बोल्ने पालो तर्ा बोल्न पाउने समर्को अवलि 

बैठकको अध्यक्षता गने व्यक्तिले लनिायरि गरे बमोलिम हुनेछ । 

१४.५ एक िना सदस्यले बोललरिेको समर्मा अको कुनै सदस्यले बीचमा कुरा काट्नु हँुदैन । 

 

१५. लनर्यर् सम्बन्धी व्यिस्थााः 



 

4 
 

१५.१ प्रस्ताव मालर् बोल्ने क्रम समाप्त भएपलछ बैठकको अध्यक्षता गने व्यक्तिले सो प्रस्ताव 

लनियर्को लालग प्रसु्तत गनेछ । 

१५.२ बैठकको लनियर् सामान्यतर्ा सवयसम्मलतको आिारमा हुनेछ । मत लवभािन हुने अवथर्ामा 

अध्यक्षता गने व्यक्ति सलित बहुमत सदस्यको लनियर् बैठकको लनियर् मालनने छ । 

१५.३ बिेट, कार्यक्रम, नीलत तर्ा थर्ानीर् तिको लनर्मावली बािेकको लवषर्मा १५.२  बमोलिम 

लनियर् हुन नसकेमा व्यक्तिगत उत्तरदालर्त्व लनि मालर् रिने गरी गाउँ कार्यपाललकाको अध्यक्षको 

लनियर् अक्तिम हुनेछ । 

 

१६. लनर्यर्को अलभलेखाः 

१६.१ कार्यकारी अलिकृतले बैठकमा भएको लनियर्लाई लनियर् पुक्तस्तकामा अलभलेख गरी उपक्तथर्त 

सदस्यलाई सिी गराइ राख्नुपने छ । 

१६.२ बैठकबाट भएको कुनै लनियर्मा लचत्त नबुझे्न सदस्यले लनियर् पुक्तस्तकामा छोटकरीमा आफ्नो 

फरक मत िनाउन सके्नछ । 

 

१७. बािा अड्काउ फुकाउनेाः 

१७.१ र्स कार्यलवलि कार्ायन्वर्नमा कुनै बािा अड्काउ परे गाउँपाललकाको कार्यपाललकाले लनियर् 

गरी फुकाउन सके्नछ । 

 

१८. परिमार्यन िथा संशोिनाः 

१८.१ कार्यलवलिलाई आवश्यकता अनुसार गाउँपाललकाको कार्यपाललकाले पररमाियन तर्ा संशोिन 

गनय सके्नछ । 
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अनुसूची – १ 

प्रस्तािको ढाँचा 

(िंुदा ५.२ संग सम्बस्न्धि) 

लेकम गाउँपाललका 

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्, खरकडा 

दाचुयला लिल्ला, ७ नं. प्रदेश 

  

लवषर्ाः– ................................................ । 

प्रस्ताव पेश गनय अध्यक्षबाट स्वीकृलत प्राप्त लमलताः– 

१. लवषर्को संलक्षप्त व्यिोरााः- 

२. प्राप्त परामशय तर्ा अन्य सान्दलभयक कुरााः- 

३. प्रस्ताव पेश गनुय पनायको कारि र सम्बक्तन्धत शाखाको रार्ाः– 

४. लनियर् हुनु पने व्यिोरााः- 

 

नोटाः प्रस्ताव तर्ार गदाय देिार्का कुरािरुमा ध्यान लदनुपने छाः– 

१. “लवषर्को संलक्षप्त व्यिोरा” अिगयत रिने लवबरिाः– 

लवषर्बसु्तको पृष्ठभूमीमा र्सबारे पलिले कुनै लनियर् भएको भए सोको लवबरि, प्रस्तालवत लनियर् 

कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा, समर्ाविी, कार्यके्षत्र, कार्ायन्वर्न गने लनकार् र लागे्न आलर्यक दालर्त्व भए सो 

समेत उले्लख गरी कुनै र्ोिनाको लवषर् भए सो बारे छोटकरी लवबरि उले्लख गने ।  

२. “प्राप्त परामशय तर्ा अन्य सान्दलभयक कुरा” अिगयत कार्यपाललका सलमलतिरु र अन्य लनकार् 

तर्ा लवशेषज्ञिरुले कुनै परामशय लदएको भए सो समेत उले्लख गने । सारै् लवषर्संग सम्बक्तन्धत 

नक्शा, लडिाइन वा लचत्र भए सो समेत समावेश गने । कानूनी परामशय ललएको भए प्रलतललपी समेत 

समाबेश गने । 

३. “प्रस्ताव पेश गनुय पनायको कारि र सम्बक्तन्धत शाखाको रार्” अिगयत सम्बक्तन्धत लवषर्मा आई 

परेको कलठनाई र समस्या, प्रस्तालवत लनियर्को औलचत्य र आवश्यकता तर्ा त्यसबाट पनय सके्न 

प्रभाव समावेश गने । 
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४. “लनियर् हुनु पने व्यिोरा” अिगयत िुन लबषर्मा िे िस्तो लनियर् हुन प्रस्ताव गररएको िो सोको 

स्पष्ट व्यिोरा राखे्न । 


