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सकुिदह गाउँ िार्यपालििािो बैठि संचािन सम्बन्धी िार्यकिलध, २०७४ 

 

 

प्रस्तािनााः सकुिदह गाउँ िार्यपालििा (िार्यसम्पादन) लनर्माििी, २०७४ िो लनर्म १० िो 
उपलनर्म (७) बमोजिम सकुिदह गाउँ िार्यपालििािो बैठि संचािनिो िालग र्ो िार्यकिलध सकुिदह 
गाउँ िार्यपालििािे लमलत २०७४÷०५÷१८ देजि स्िीिृत गरी िारी गररएिो छ ।  
 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भ (१) र्स िार्यकिलधिो नाम “सकुिदह गाउँ िार्यपालििािो बैठि संचािन 
सम्बन्धी िार्यकिलध, २०७४” रहेिो छ । 

(२) र्f] िार्यकिलध गाउँ िार्यपालििािे स्िीिृत गरेिो लमलतदेजि िाग ुहनुेछ । 

 

२. पररभाषााः किषर् िा प्रसङ्गिे अिो अर्य निागेमा र्स िार्यकिलधमा, –  
(ि) “लनर्माििी” भन्नािे गाउँपालििािो िार्यसम्पादन लनर्माििीिाई सम्झन ुपदयछ। 

(ि) “िडा अध्र्ि” भन्नािे गाउँपालििािो िडा अध्र्ि सम्झन ुपदयछ । 

(ग) “सदस्र्” भन्नािे गाउँपालििािो िडा सदस्र् सम्झन ुपदयछ। 

(घ) “अध्र्ि” भन्नािे गाउँपालििािो बैठििो अध्र्िता गने व्र्जििाई सम्झन ुपदयछ। 

(ङ) “िार्यपालििा” भन्नािे गाउँपालििािो िार्यपालििा सम्झन ुपदयछ। 

(च) “िडा सलमलत” भन्नािे गाउँपालििािो िडा सलमलत सम्झन ुपदयछ। 

 

३. िडा सलमलतिो बैठिाः 
३.१  िडा सलमलतिो बैठि िम्तीमा मकहनािो एि पटि बस्नेछ । तर मकहनामा तीन  

पटि भन्दा बढी बैठि बसेिो भत्ता पाइने छैन । 

३.२  िडा सलमलतिो बैठििो अध्र्िता िडा अध्र्ििे गनेछ र लनििो अनपुजस्र्लतमा 
बैठिमा उपजस्र्त ज्रे्ष्ठ सदस्र्िे िडा सलमलतिो बैठििो अध्र्िता गनेछ । 

३.३  िडा सलमलतिो बैठि िडा अध्र्ििो लनदेशनमा िडा सजचििे बोिाउनेछ । 

 

४. बैठि बस्न ेस्र्ान र समर् 
४.१  िडा सलमलतिो बैठि िडा सलमलतिो िार्ायिर्मा बस्नेछ । 

४.२  िडा सलमलतिो बैठििा िालग सूचना गदाय बैठि बस्ने लमलत, समर् र स्र्ान ििुाइ 
पठाउन ुपनेछ । 

४.३  र्सरी सूचना गदाय बैठि बस्ने समर्भन्दा तीन ददन अगािै उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 
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५. छिफििो किषर् 

५.१  िडा सलमलतिो बैठि बोिाउँदा सो बैठिमा छिफि गररने किषर् स्पष्ट रुपिे 
किटान गरी बैठि बस्न े लमलत भन्दा सामान्र्तर्ा २४ घण्टा अगािै िडा सजचििे 
सबै सदस्र्िाई उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

५.२  िडा अध्र्ििो लनदेशनमा िडा सजचििे िडा सलमलतिो बैठििो िार्यक्रम लिजित 
रुपमा तर्ार गनेछ । प्रस्ताि सम्बन्धी िािा  अनसूुची १ िमोजिम हनुेछ । 

 

६. उपजस्र्लत 

६.१  बैठिमा उपजस्र्त प्रत्रे्ि सदस्र्िे उपजस्र्लत पजुस्तिामा आफ्नो नाम र बजुझने गरी 
दस्तित गनुयपनेछ । 

६.२  िडा सजचििे िडा सलमलतिो बैठिमा सजचििो रुपमा उपजस्र्लत पजुस्तिामा 
उपजस्र्लत िनाई दस्तित गनुयपनेछ । 

 

७. बैठि संचािन प्रकक्रर्ा 
७.१  बैठििाई सवु्र्िजस्र्त गने िाम बैठििो अध्र्िता गने व्र्जििो हनुेछ । 

७.२  अध्र्ििो आसनिो सम्मान र आदर गनुय िडा सलमलतिा प्रत्रे्ि सदस्र्िो ितयव्र् 
हनुेछ । 

७.३  बैठििो छिफि किषर्सूचीिा आधारमा बैठििो अध्र्िता गने व्र्जििे तोिे 
बमोजिम हनुेछ । 

७.४  बैठििो छिफिमा भाग लिन े सदस्र्िे बोल्ने पािो तर्ा बोल्न पाउने समर्िो 
अिलध बैठििो अध्र्िता गने व्र्जििे लनधायरण गरे बमोजिम हनुेछ । 

७.५  एि िना सदस्र्िे बोलिरहेिो समर्मा अिो िुनै सदस्र्िे बीचमा िुरा िाट्न ु
हुँदैन। 

 

८. लनणयर् सम्बन्धी व्र्िस्र्ा 
८.१  प्रस्ताि मालर् बोल्ने क्रम समाप्त भएपलछ बैठििो अध्र्िता गने व्र्जििे सो प्रस्ताि 

लनणयर्िो िालग प्रस्ततु गनेछ । 



3 
 

८.२  बैठििो लनणयर् सामान्र्तर्ा सियसम्मलतिो आधारमा हनुेछ । मत किभािन हनुे 
अिस्र्ामा अध्र्िता गने व्र्जि सकहत तीन िना सदस्र्िो बहमुतिे गरेिो लनणयर् 
बैठििो लनणयर् मालननेछ । 

 

 

९. लनणयर्िो अलभिेि 

९.१  िडा सजचििे बैठिमा भएिो लनणयर्िाई लनणयर् पजुस्तिामा अलभिेि गरी उपजस्र्त 
सदस्र्िाई सही गराइ राख्नपुनेछ । 

९.२  बैठिबाट भएिो िुनै लनणयर्मा जचत्त नबझु्ने सदस्र्िे लनणयर् पजुस्तिामा छोटिरीमा 
आफ्नो फरि मत िनाउन सक्नेछ । 

 

१०. गाउँ िार्यपालििािो बैठि 

१०.१ गाउँ िार्यपालििािो बैठि िम्तीमा मकहनािो एि पटि बस्नेछ । 

१०.२ गाउँ िार्यपालििािो बैठििो अध्र्िता अध्र्ििे गनेछ र लनििो अनपुजस्र्लतमा 
बैठिमा उपाध्र्ििे िार्यपालििािो बैठििो अध्र्िता गनेछ । 

१०.३ गाउँ िार्यपालििािो बैठि अध्र्ििो लनदेशनमा िार्यिारी अलधिृतिे बोिाउनेछ । 

 

११. बैठि बस्न ेस्र्ान र समर् 

११.१ गाउँ िार्यपालििािो बैठि गाउँ िार्यपालििािो िार्ायिर्मा बस्नेछ । 

११.२ गाउँ िार्यपालििािो बैठििा िालग सूचना गदाय बैठि बस्ने लमलत, समर् र स्र्ान 
ििुाइ पठाउन ुपनेछ । 

११.३ र्सरी सूचना गदाय बैठि बस्ने समर् भन्दा तीन ददन अगािै उपिब्ध गराउन ुपनेछ। 

 

१२. छिफििो किषर् 

१२.१ गाउँ िार्यपालििािो बैठि बोिाउँदा सो बैठिमा छिफि गररने किषर् स्पष्ट रुपिे 
किटान गरी बैठि बस्ने लमलतभन्दा सामान्र्तर्ा २४ घण्टा अगािै िार्यिारी 
अलधिृतिे सबै सदस्र्िाई उपिब्ध गराउनपुनेछ । 

१२.२ अध्र्ििो लनदेशनमा िार्यिारी अलधिृतिे िार्यपालििािो बैठििो िार्यक्रम 
लिजित रुपमा तर्ार गनेछ । 
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१२.३ बैठिमा छिफििा िालग पेश गने प्रस्ताि सम्बन्धी अन्र् व्र्िस्र्ा िार्यसम्पादन 
लनर्माििीमा तोकिए िमोजिम हनुेछ । 

 

 

१३. उपजस्र्लत 

१३.१ बैठिमा उपजस्र्त प्रत्रे्ि सदस्र्िे उपजस्र्लत पजुस्तिामा आफ्नो नाम र बजुझने गरी 
दस्तित गनुयपनेछ । 

१३.२ िार्यिारी अलधिृतिे िार्यपालििािो बैठिमा सजचििो रुपमा उपजस्र्लत भई 
पजुस्तिामा उपजस्र्लत िनाई दस्तित गनुयपनेछ । 

 

१४. बैठि संचािन प्रकक्रर्ा 
१४.१ बैठििाई सवु्र्िजस्र्त गने िाम बैठििो अध्र्िता गने व्र्जििो हनुेछ । 

१४.२ अध्र्ििो आसनिो सम्मान र आदर गनुय िार्यपालििािा प्रत्रे्ि सदस्र्िो ितयव्र् 
हनुेछ । 

१४.३ बैठििो छिफि किषर्सूचीिा आधारमा बैठििो अध्र्िता गने व्र्जििे तोिे 
बमोजिम हनुेछ । 

१४.४ बैठििो छिफिमा भाग लिने सदस्र्िे बोल्ने पािो तर्ा बोल्न पाउने समर्िो 
अिलध बैठििो अध्र्िता गने व्र्जििे लनधायरण गरे बमोजिम हनुेछ । 

१४.५ एि िना सदस्र्िे बोलिरहेिो समर्मा अिो िुनै सदस्र्िे बीचमा िुरा िाट्न ु
हुँदैन। 

 

१५. लनणयर् सम्बन्धी व्र्िस्र्ा 
१५.१ प्रस्ताि मालर् बोल्ने क्रम समाप्त भएपलछ बैठििो अध्र्िता गने व्र्जििे सो प्रस्ताि 

लनणयर्िो िालग प्रस्ततु गनेछ । 

१५.२ बैठििो लनणयर् सामान्र्तर्ा सियसम्मलतिो आधारमा हनुेछ । मत किभािन हनु े
अिस्र्ामा अध्र्िता गने व्र्जि सकहत बहमुत सदस्र्िो लनणयर् बैठििो लनणयर् 
मालननेछ । 

१५.३ बिेट, िार्यक्रम, नीलत तर्ा स्र्ानीर् तहिो लनर्माििी बाहेििो किषर्मा १५.२ 
बमोजिम लनणयर् हनु नसिेमा व्र्जिगत उत्तरदाकर्त्ि लनिमालर् रहने गरी गाउँ 
िार्यपालििािो अध्र्ििे गरेिो लनणयर् अजन्तम हनुछे । 
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१६. लनणयर्िो अलभिेि 

१६.१ िार्यिारी अलधिृतिे बैठिमा भएिो लनणयर्िाई लनणयर् पजुस्तिामा अलभिेि गरी 
उपजस्र्त सदस्र्िाई सही गराइ राख् नपुनेछ । 

१६.२ बैठिबाट भएिो िुनै लनणयर्मा जचत्त नबझु्ने सदस्र्िे लनणयर् पजुस्तिामा छोटिरीमा 
आफ्नो फरि मत िनाउन सक्नेछ । 

 

१७. बाधा अड्िाउ फुिाउनाेः  
१७.१ र्स िार्यकिलध िार्ायन्िर्नमा िुनै बाधा अड्िाउ परे गाउँ िार्यपालििािे लनणयर् गरी  

फुिाउन सक्नेछ । 

 

१८. पररमाियन तर्ा संशोधनाः 
१८.१ िार्यकिलधिाई आिश्र्िता अनसुार गाउँ िार्यपालििािे पररमाियन तर्ा संशोधन गनय 

सक्नेछ । 
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अनसूुची – १ 

प्रस्ताििो ढाचँा 
(बुदँा ५.२ सँग सम्बजन्धत) 

सकुिदह गाउँपालििा 
गाउँ िार्यपालििािो िार्ायिर्, जिनाबाङ 

रोल्पा जिल्िा, ५ नं. प्रदेश 

 

किषर्ाः– ............................................................ । 

प्रस्ताि पेश गनय अध्र्िबाट स्िीिृत प्राप्त लमलताः– 

१. किषर्िो संजिप्त व्र्होरााः– 

२. प्राप्त परामशय तर्ा अन्र् सान्दलभयि िुरााः– 

३. प्रस्ताि पेश गनुय पनायिो िारण र सम्बजन्धत शािािो रार्ाः– 

४. लनणयर् हनु ुपने व्र्होरााः– 

 

 

नोटाः प्रस्ताि तर्ार गदाय देहार्िा िुराहरुमा ध्र्ान ददनपुनेछाः– 

१. “किषर्िो संजिप्त व्र्होरा” अन्तगयत रहन ेकििरण– 

किषर्बस्तिुो पषृ्ठभलूममा र्सबारे पकहिे िुनै लनणयर् भएिो भए सोिो कििरण, प्रस्ताकित लनणयर् 
िार्ायन्िर्न प्रकक्रर्ा, समर्ािलध, िार्यिेत्र, िार्ायन्िर्न गने लनिार् र िाग्ने आलर्यि दाकर्त्ि भए सो 
समेत उल्िेि गरी िुनै र्ोिनािो किषर् भए सो बारे छोटिरी कििरण उल्िेि गने । 

२.प्राप्त परामशय तर्ा अन्र् सान्दलभयि िुरा” अन्तगयताः–  
िार्यपालििा सलमलतहरु र अन्र् लनिार् तर्ा किशेषज्ञहरुिे िुनै परामशय ददएिोभए सो समेत उल्िेि 
गने।सारै् किषर्सँग सम्बजन्धत नक्शा, लडिाइन िा जचत्र भए सो समेत समािेश गने । िानूनी 
परामशय लिएिो भए प्रलतलिकप समेत समािेश गने । 

३. “प्रस्ताि पेश गनुय पनायिो िारण र सम्बजन्धत शािािो रार्” अन्तगयताः–  
सम्बजन्धत किषर्मा आईपरेिो िदठनाई र समस्र्ा, प्रस्ताकित लनणयर्िो औजचत्र् र आिश्र्िता तर्ा 
त्र्सबाट पनय सक्ने प्रभाि समािेश गने । 

४. “लनणयर् हनुपुने व्र्होरा” अन्तगयताः–  
िनु किषर्मा िे िस्तो लनणयर् हनु प्रस्ताि गररएिो हो सोिो स्पष्ट व्र्होरा राख्न े। 


