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बबगु गाउँपालिका 
लादकु, दोलखा 

  



बबगु  गाउँ कार्यपालिकाको बठैक संचािन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४ 

१. प्रस्तािना :- 

बिगु गाउँ कार्यपाललका (कार्यसम्पादन) ननर्मावली, २०७४ को ननर्म ........ िमोजिम बिगु गाउँ 
कार्यपाललकाको िैठक संचालनको लागग र्ो कार्यववगि स्वीकृत गरी िारी  गररएको छ |  

२. परिभाषा :- 

ववषर् र प्रसंगले अको अर्य नलागेमा र्स कार्यववगिमा :- 

(क)  "ननर्मावली" भन्नाले बिगु गाउँपाललकाको कार्यसम्पादन ननर्मावलीलाई सम्झनु पदयछ | 

(ख)  "वडा अध्र्क्ष" भन्नाले बिगु गाउँपाललकाको वडा अध्र्क्ष सम्झनु पदयछ | 

(ग)  "सदस्र्" भन्नाले बिगु गाउँपाललकाको वडा सदस्र् सम्झनु पदयछ | 

(घ)  "अध्र्क्ष" भन्नाले बिगु  गाउँपाललकाको  िैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जततलाई पदयछ | 

(ङ)  "कार्यपाललका" भन्नाले बिगु गाउँपाललकाको कार्यपाललका सम्झनु पदयछ | 

(च)  "वडा सलमनत" भन्नाले बिगु गाउँपाललकाको वडा  सलमनत सम्झनु पदयछ | 

३. िडा सलिततको बैठक :- 

३.१. वडा  सलमनतको िैठक  कम्तीमा महिनाको एक पटक िस्नेछ | तर महिनामा नतन पटक भन्दा  

िढी िैठक िसेको भत्ता पाइने  छैन | 

३.२. वडा सलमनतको िैठकको अध्र्क्षता वडा  अध्र्क्षले गनेछ  र ननिको अनुपजस्र्नतमा िैठकमा 
उपजस्र्त िेस्ठ सदस्र्ले वडा सलमनत िैठकको अध्र्क्षता गनेछ | 

३.३. वडा सलमनतको िैठक वडा अध्र्क्षको ननदेशनमा वडा सगचवले िोलाउनेछ | 

४. बैठक बस्ने स्थान ि सिर्  :- 

४.१. वडा  सलमनतको िैठक वडा सलमतको कार्ायलर्मा िस्नेछ | 

४.२. वडा सलमनतको िैठकका लागग सुचना गदाय िैठक िस्ने लमनत, समर् र स्र्ान खुलाई पठाउनु 
पनेछ | 

४.३ र्सरी सुचना गदाय िैठक िस्ने समर् भन्दा तीन हदन अगावै उपलब्ि गराउनु पनेछ  | 



५. छिफिको विषर् :- 

५.१. वडा सलमनतको िैठक िोलाउदा सो िैठकमा छलफल गररने ववषर् स्पष्ट रूपले ककटान गरी 
िैठक िस्ने लमनत भन्दा सामान्र्तर्ा २४ घण्टा अगावै वडा सगचवले सिै सदस्र्लाई उपलब्ि गराउनु 
पनेछ | 

५.२. वडा अध्र्क्षको ननदेशनमा वडा सगचवले वडा सलमनतको िैठकको  कार्यक्रम ललखखतरूपमा तर्ार 
गनेछ | प्रस्ताव सम्िन्िी खाका अनुसीची १ िमोजिम िुनेछ | 

६. उपन्स्थतत  :- 

६.१. िैठकमा उपजस्र्त प्रत्रे्क सदस्र्ले उपजस्र्त पुजस्तकामा आफ्नो नाम र िुखझने गरी दस्तखत 
गनुयपनेछ | 

६.२. वडा सगचवले वडा सलमनतको िैठकमा सगचवको रुपमा उपजस्र्त पुजस्तकामा उपजस्र्नत िनाई 
दस्तखत गनुयपनेछ | 

७. बैठक संचािन प्रक्रिर्ा :- 

७.१. िैठकलाई सुब्र्िजस्र्त गने काम िैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जततको िुनेछ | 

७.२. अध्र्क्षको आसनको सम्मान र आदर गनुय वडा सलमतका प्रत्रे्क सदस्र्को कतयब्र् िुनेछ | 

७.३. िैठकको छलफल ववषर्सीगचका आिारमा िैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जततले तोके िमोजिम िुनेछ 
| 

७.४. िैठकको छलफलमा भाग ललने सदस्र्ले िोल्ने पालो तर्ा िोल्न पाउने समर्को अवगि िैठकको 
अध्र्क्षता गने व्र्जततले ननिायरग गरे िमोजिम िुनेछ | 

७.५. एक िना सदस्र्ले िोललरिेको समर्मा अको कुनै सदस्र्ले बिचमा कुरा काट्नु िँुदैन |  

८. तनर्यण सम्बन्धि यवर्िस्था :- 

८.१. प्रस्ताव मागर् िोल्ने क्रम समाप्त भएपछी िैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जततले सो प्रस्ताव 
ननगयर्को लागग प्रस्तुत गनेछ | 

८.२. िैठकको ननगयर् सामान्र्तर्ा सवयसम्मनतको आिारमा िुनेछ | मत ववभािन िुने अवस्र्ामा 
अध्र्क्षता गने व्र्जतत सहित तीन िना सदस्र्को ििुमतले गरेको ननगयर् िैठकको ननगयर् मनननेछ |  



९. तनर्यर्को आलभिेख :- 

९.१. वडा सगचवले िैठकमा भएको ननगयर्लाई ननगयर् पुजस्तकामा अलभलेख गरी उपजस्र्त सदस्र्लाई 
सिी गराई राखु्न पनेछ | 

९.२. िैठकमा भएको कुनै ननगयर्मा गचत्त निुझ्ने सदस्र्ले ननगयर् पुजस्तकामा छोटकरीमा आफ्नो 
फरक मत िगाउन सतनेछ |  

१०. गाउँ कार्यपालिकाको बैठक :- 

१०.१. गाउँ कार्यपाललकाको िैठक कजम्तमा महिनाको एक पटक िस्नेछ | 

१०.२. गाउँ कार्यपाललकाको िैठकको अध्र्क्षता अध्र्क्षले गनेछ र ननिको अनुपजस्र्नतमा िैठकमा 
उपाध्र्क्षले कार्यपाललकाको िैठकको अध्र्क्षता गनेछ | 

१०.३. गाउँ कार्यपाललकाको िैठक अध्र्क्षको ननदेशनमा कार्यकारी अगिकृतले िोलाउनेछ |  

११. बैठक बस्ने स्थान ि सिर् :- 

११.१. गाउँ कार्यपाललकाको िैठक गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्मा िस्नेछ | 

११.२. गाउँ कार्यपाललकाको िैठकका लागग सुचना गदाय िैठक िस्ने लमनत, समर् र स्र्ान खुलाई 
पठाउनु पनेछ | 

११.३. र्सरी सुचना गदाय िैठक िस्ने समर् भन्दा तीन हदन अगावै उपलब्ि गराउनु पनेछ |  

१२. छिफिको विषर् :- 

१२.१. गाउँ कार्यपाललकाको िैठक िोलाउदा सो िैठकमा छलफल गररने ववषर् स्पष्ट रुपले ककटान गरी 
िैठक िस्ने लमनत भन्दा सामान्र्तर्ा २४ घण्टा अगावै कार्यकारी अगिकृतले सिै सदस्र्लाई उपलब्ि 
गराउनु पनेछ | 

१२.२. अध्र्क्षको ननदेशनमा कार्यकारी अगिकृतले कार्यपाललका िैठकको कार्यक्रम ललखखत रुपमा तर्ार 
गनेछ | 

१२.३. िैठकमा छलफलका लागग पेश गने प्रस्ताव सम्िजन्ि अन्र् व्र्वस्र्ा कार्यसम्पादन 
ननर्मावलीमा तोककए वमोजिम िुनेछ |  

१३. उपन्स्थतत :- 

१३.१. िैठकमा उपजस्र्त प्रत्रे्क सदस्र्ले उपजस्र्नत पुजस्तकामा आफ्नो नाम र िुखझने गरी दस्तखत 
गनुयपनेछ  | 



१३.२. कार्यकारी अगिकृतले कार्यपाललकाको िैठकमा सगचवको रुपमा उपजस्र्त भई पुजस्तकामा 
उपजस्र्नत िनाई दस्तखत गनुयपनेछ | 

१४. बैठक संचािन प्रक्रिर्ा :- 

१४.१. िैठकलाई सुब्र्िजस्र्त गने काम िैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जततको िुनेछ | 

१४.२. अध्र्क्षको आसनको सम्मान र आदर गनुय कार्यपाललकाको प्रत्रे्क सदस्र्को कतयब्र् िुनेछ | 

१४.३. िैठकको छलफल ववषर्सीगचका आिारमा िैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जततले तोके िमोजिम िुनेछ 
| 

१५.४. िैठकको छलफलमा भाग ललने सदस्र्ले िोल्ने पालो तर्ा िोल्न पाउने समर्को अवगि िैठकको 
अध्र्क्षता गने व्र्जततले ननिायरग गरे िमोजिम िुनेछ | 

१४.५. एक िना सदस्र्ले िोललरिेको समर्मा अको कुनै सदस्र्ले बिचमा कुरा काट्नु िँुदैन |  

१५. तनर्यण सम्बन्धि यवर्िस्था :- 

१५.१. प्रस्ताव मागर् िोल्ने क्रम समाप्त भएपछी िैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जततले सो प्रस्ताव 
ननगयर्को लागग प्रस्तुत गनेछ | 

१५.२. िैठकको ननगयर् सामान्र्तर्ा सवयसम्मनतको आिारमा िुनेछ | मत ववभािन िुने अवस्र्ामा 
अध्र्क्षता गने व्र्जतत सहित ििुमत सदस्र्को ननगयर् िैठकको ननगयर् मनननेछ |  

१५.३. ििेट, कार्यक्रम, नीनत तर्ा स्र्ानीर् तिको ननर्मावली िािेकको ववषर्मा १५.२ वमोजिम 
ननगयर् िुन नसकेमा व्र्जततगत उत्तरदानर्त्व ननिमागर् रिने गरी गाउँ कार्यपाललकाको अध्र्क्षले गरेको 
ननगयर् अजन्तम िुनेछ  |  

१६. तनर्यर्को आलभिेख :- 

१६.१. कार्यकारी अगिकृतले िैठकमा भएको ननगयर्लाई ननगयर् पुजस्तकामा अलभलेख गरी उपजस्र्त 
सदस्र्लाई सिी गराई राखु्नपनेछ | 

१६.२. िैठकमा भएको कुनै ननगयर्मा निुझ्ने सदस्र्ले ननगयर् पुजस्तकामा छोटकरीमा आफ्नो फरक 
मत िगाउन सतनेछ |  

१७. बािा अड्काउ फुकाउने :- 

१७.१. र्स कार्यववगि कार्ायन्वर्नमा कुनै िािा अड्काउ परे गाउँ कार्यपाललकाले ननगयर् गरी फुकाउन 
सतनेछ |  



१८. परििार्यन तथा संशोिन :- 

१८.१. कार्यववगिलाई आवश्र्कता अनुशार गाउँ कार्यपाललकाले पररमाियन तर्ा संशोिन गनय सतनेछ |  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनुसूची – १ 
प्रस्तािको ढाँचा 

(बँुदा ५.२ सँग सम्बन्धित) 
बबगु गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको  कार्ायिर्, िादकु 
दोिखा न्र्ल्िा, ३ नं. प्रदेश 

 
ववषर् :- .............................................................. | 

 
प्रस्ताव पेश गनय अध्र्क्षिाट स्वीकृत प्राप्त लमनत :- 

१. ववषर्को संक्षक्षप्त व्र्िोरा  :- 
२. प्राप्त परामशय तर्ा अन्र् सान्दलभयक कुरा :- 
३. प्रस्ताव पेश गनुय पनायको कारग र सम्िजन्ित  शाखाको रार् :- 
४. ननगयर् िुनु पने व्र्िोरा :- 

नोट : प्रस्ताव तर्ार गदाय देिार्का कुरािरुमा ध्र्ान हदनुपनेछ | 

१. विषर्को तनणयर् संक्षिप्त यवर्होिा :- 

ववसर्ािस्तुको पषृ्ठभीलममा र्सिारे पहिले कुनै ननगयर् भएको भए सोको वववरग, प्रस्ताववत ननगयर्  
कार्ायन्वर्न प्रकक्रर्ा, समर्ावगि, कार्यके्षत्र, कार्ायन्वर्न गने ननकार् र लाग्ने आगर्यक दानर्न्त्व भए सो 
समेत उल्लेख गरी कुनै र्ोिनाको ववषर् भए सो िारे छोटकरीमा वववरग उल्लेख गने | 

२. प्राप्त पिािशय तथा अधर् साधदलभयक कुिा :- 

अन्तगयत काय्रपललका सलमनतिरु र अन्र् ननकार् तर्ा ववशेषज्ञिरुले कुनै परामशय हदएको भए सो समेत 
उल्लेख गने | सारै् ववषर्सँग सम्िजन्ित नतशा, डडिाइन, वा गचत्र भए सो समेत समावेश गने | 
कानुनी परामशय ललएको भए प्रनतललवप समेत समावेश गने | 

३. प्रस्ताि पेश गनुय पनायको कािण ि सम्बन्धित  शाखाको िार् :- 

अन्तगयत सम्िजन्ित ववषर्मा आई परेको कहठनाई र समस्र्ा  प्रस्ताववत ननगयर्को  औगचत्र् र 
आवस्र्कता तर्ा त्र्सिाट पनय सतने प्रभाव समावेश गने | 

४. तनणयर् हुनु पने यवर्होिा :- 

अन्तगयत िुन ववषर्मा आई  िे िस्तो ननगयर् िुन प्रस्ताव गररएको िो सोको स्पष्ट व्र्िोरा राखे्न | 


