
बुलि�ङटार गाँउकार्य�पालि�काको बैठक संचा�न सम्बन्धी कार्य�वि�धिध - 2074

1. प्रस्तावना: 
बुलि�ङटार गाउँ  कार्य�पालि�का  (कार्य�सम्पादन)  विनर्यमा��ी,  २०७४  को  विनर्यम  10  बमोजि&म  बुलि�ङटार गाउँ
कार्य�पालि�काको बैठक संचा�नको �ाविग र्यो कार्य�वि�धिध स्�ीकृत गरी &ारी गरिरएको छ । 

2. परि	भाषा:
वि�षर्य �ा प्रसंग�े अक2 अर्थ� न�ागेमा र्यस कार्य�वि�धिधमा,-
(क) “विनर्यमा��ी” भन्ना�े गाउँपालि�काको कार्य�सम्पादन विनर्यमा��ी�ाई सम्झनु पद�छ ।
(ख) “�डा अध्र्यक्ष” भन्ना�े गाउँपालि�काको �डाध्र्यक्ष सम्झनु पद�छ ।
(ग) “सदस्र्य” भन्ना�े गाउँपालि�काको �डा सदस्र्य सम्झनु पद�छ ।
(घ) “अध्र्यक्ष” भन्ना�े गाउँपालि�काको बैठकको अध्र्यक्षता गन= व्यलि?�ाई सम्झनु पद�छ ।
(च) “नगरपालि�का” भन्ना�े नगरपालि�का, उप-महानगरपालि�का र महानगरपालि�का समेत�ाई सम्झनु पद�छ ।
(छ) “कार्य�पालि�का” भन्ना�े गाउँपालि�का/ नगरपालि�काको कार्य�पालि�का सम्झनु पद�छ ।
(&) “�डा सधिमवित” भन्ना�े गाउँपालि�का /नगरपालि�काको �डा सधिमवित सम्झनु पद�छ ।

3. वडा समि�तितको वैठक:
३.१ �डा सधिमवितको बैठक कम्तीमा मविहनाको एक पटक बस्नेछ । तर मविहनामा तीन पटक भन्दा बढी बैठक

बसेको भत्ता पाइने छैन ।
३.२ �डा सधिमवितको बैठककको अध्र्यक्षता �डाध्र्यक्ष�े गन=छ र विन&को अनुपस्थिस्र्थवितमा बैठकमा उपस्थिस्र्थत &षे्ठ

सदस्र्य�े �डा सधिमतको बैठकको अध्र्यक्षता गन=छ ।
3.3 �डा सधिमवितको बैठक �डा अध्र्यक्षको विनद=शनमा �डा सधिच��े बो�ाउनेछ ।

4. बैठक बस्ने स्थान 	 स�य
४.१ �डा सधिमवितको बैठक �डा सधिमवितको कार्या��र्यमा बस्नेछ ।
४.२ �डा सधिमतको बैठकका �ाविग सूचना गदा� बैठक बस्ने धिमवित, समर्य र स्र्थान खु�ाइ पठाउनु पन=छ । 
४.3 र्यसरी सूचना गदा� बैठक बस्ने समर्यभन्दा तीन दिदन अगा�ै उप�ब्ध गराउनु पन=छ ।

५. छलफलको तिवषय
५.1  �डा सधिमवितको बैठक बो�ाउँदा सो बैठकमा छ�फ� गरिरने विबषर्य स्पष्ट रुप�े विकटान गरी बैठक बस्ने धिमवित

भन्दा सामान्र्यतर्या २४ घण्टा अगा�ै �डा सधिच��े स�ै सदस्र्य�ाई उप�ब्ध गराउनु पन=छ ।
५.2 �डा अध्र्यक्षको विनद=शनमा �डा सधिच��े �डा सधिमवितको बैठकको कार्य�क्रम लि�खिखत रुपमा तर्यार गन=छ ।

प्रस्ता� सम्बन्धी खाका अनुसूची-१ र २ बमोजि&म हुनेछ ।
६. उपस्थिस्थतित

6.1 बैठकमा उपस्थिस्र्थत प्रत्र्येक सदस्र्य�े उपस्थिस्र्थवित पुस्तिस्तकामा आफ्नो नाम र बुझिझने गरी दस्तखत गनु�पन=छ ।
6.2 �डा सधिच��े �डा सधिमवितको बैठकमा सधिच�को रुपमा उपस्थिस्र्थवित पुस्तिस्तकामा उपस्थिस्र्थवित &नाई दस्तखत

गनु�पन=छ ।

7. बैठक संचालन प्रति#या
7.1 बैठकक�ाई सुव्य�स्थिस्र्थत गन= काम बैठकको अध्र्यक्षता गन= व्यलि?को हुनेछ ।
7.2 अध्र्यक्षको आसनको सम्मान र आदर गनु� �डा सधिमवितका प्रत्र्येक सदस्र्यको कत�व्य हुनेछ ।
7.3 बैठकको छ�फ� वि�षर्यसूचीका आधारमा बैठकको अध्र्यक्षता गन= व्यलि?�े तोके बमोजि&म हुनेछ ।
7.4 बैठकको छ�फ�मा भाग लि�ने सदस्र्य�े बोल्ने पा�ो तर्था बोल्न पाउने समर्यको अ�धिध बैठकको अध्र्यक्षता

गन= व्यलि?�े विनधा�रण गरे बमोजि&म हुनेछ ।
7.5 एक &ना सदस्र्य�े बोलि�रहेको समर्यमा अक2 कुनै सदस्र्य�े बीचमा कुरा काट्नु हुदैँन ।



8. तिनर्ण%य सम्बन्धी व्यवस्था
8.1 प्रस्ता� मालिर्थ बोल्ने क्रम समाप्त भएपधिछ बैठकको अध्र्यक्षता गन= व्यलि?�े सो प्रस्ता� विनण�र्यको �ाविग

प्रस्ततु गन=छ ।
8.2 बैठकको विनण�र्य सामान्र्यतर्या स��सम्मवितको आधारमा हुनेछ । मत वि�भा&न हुने अ�स्र्थामा अध्र्यक्षता गन=

व्यलि? सविहत तीन &ना सदस्र्यको बहुमत�े गरेको विनण�र्य बैठकको विनण�र्य माविननेछ । 

९. तिनर्ण%यको अभिभलेख
9.1 �डा सधिच��े बैठकमा भएको विनण�र्य�ाई विनण�र्य पुस्तिस्तकामा अझिभ�ेख गरी उपस्थिस्र्थत सदस्र्य�ाई सही गराइ

राख्नुपन=छ ।
9.2 बैठकबाट भएको कुनै विनण�र्यमा धिचत्त नबझु्ने सदस्र्य�े विनण�र्य पुस्तिस्तकामा छोटकरीमा आफ्नो फरक मत

&गाउन सक्नेछ ।

10. गाउँ/ नग	 काय%पालिलकाको बैठक 
10.१ गाउँ/ नगर कार्य�पालि�काको बैठक कम्तीमा मविहनाको एक पटक बस्नेछ । 
10.2 गाउँ/ नगर कार्य�पालि�काको बैठककको अध्र्यक्षता अध्र्यक्ष/ प्रमुख�े गन=छ र विन&को अनुपस्थिस्र्थवितमा बैठकमा

उपाध्र्यक्ष/उपप्रमुख�े कार्य�पालि�काको बैठकको अध्र्यक्षता गन=छ ।
10.3 गाउँ/ नगर कार्य�पालि�काको बैठक अध्र्यक्ष/प्रमुखको विनद=शनमा कार्य�कारी अधिधकृत�े बो�ाउनेछ ।

११. बैठक बस्ने स्थान 	 स�य
11.१ गाउँ/ नगर कार्य�पालि�काको बैठक गाउँ/ नगर कार्य�पालि�काको कार्या��र्यमा बस्नेछ ।
11.२ गाउँ/  नगर कार्य�पालि�काको बैठकका �ाविग सूचना गदा� बैठक बस्ने धिमवित ,  समर्य र स्र्थान खु�ाइ पठाउनु

पन=छ ।
११.3 र्यसरी सूचना गदा� बैठक बस्ने समर्यभन्दा तीन दिदन अगा�ै उप�ब्ध गराउनु पन=छ ।

12. छलफलको तिवषय
12.1 गाउँ/ नगर कार्य�पालि�काको बैठक बो�ाउँदा सो बैठकमा छ�फ� गरिरने विबषर्य स्पष्ट रुप�े विकटान गरी बैठक

बस्ने धिमवितभन्दा सामान्र्यतर्या २४ घण्टा अगा�ै कार्य�कारी अधिधकृत�े स�ै सदस्र्य�ाई उप�ब्ध गराउनु पन=छ
।

12.2 अध्र्यक्ष/प्रमुखको विनद=शनमा कार्य�कारी अधिधकृत�े कार्य�पालि�काको बैठकको कार्य�क्रम लि�खिखत रुपमा तर्यार
गन=छ ।

12.3 बैठकमा छ�फ�का पेश गन= प्रस्ता� सम्बन्धी अन्र्य व्य�स्र्था कार्य�सम्पादन विनर्यमा��ीमा तोविकए बमोजि&म
हुनेछ ।

13. उपस्थिस्थतित
13.1 बैठकमा उपस्थिस्र्थत प्रत्र्येक सदस्र्य�े उपस्थिस्र्थवित पसु्तिस्तकामा आफ्नो नाम र बुझिझने गरी दस्तखत गनु�पन=छ ।
13.2 कार्य�कारी अधिधकृत�े कार्य�पालि�काको बैठकमा सधिच�को रुपमा उपस्थिस्र्थवित भई पुस्तिस्तकामा उपस्थिस्र्थवित &नाई

दस्तखत गनु�पन=छ ।

14. बैठक संचालन प्रति#या
14.1 बैठकक�ाई सुव्य�स्थिस्र्थत गन= काम बैठकको अध्र्यक्षता गन= व्यलि?को हुनेछ ।
14.2 अध्र्यक्षको आसनको सम्मान र आदर गनु� कार्य�पालि�काका प्रत्र्येक सदस्र्यको कत�व्य हुनेछ ।
14.3 बैठकको छ�फ� वि�षर्यसूचीका आधारमा बैठकको अध्र्यक्षता गन= व्यलि?�े तोके बमोजि&म हुनेछ ।
14.4 बैठकको छ�फ�मा भाग लि�ने सदस्र्य�े बोल्ने पा�ो तर्था बोल्न पाउने समर्यको अ�धिध बैठकको अध्र्यक्षता

गन= व्यलि?�े विनधा�रण गरे बमोजि&म हुनेछ ।
14.5 एक &ना सदस्र्य�े बोलि�रहेको समर्यमा अक2 कुनै सदस्र्य�े बीचमा कुरा काट्नु हुँदैन ।



१५. तिनर्ण%य सम्बन्धी व्यवस्था
१५.1 प्रस्ता� मालिर्थ बोल्ने क्रम समाप्त भएपधिछ बैठकको अध्र्यक्षता गन= व्यलि?�े सो प्रस्ता� विनण�र्यको �ाविग

प्रस्ततु गन=छ ।
१५.2  बैठकको विनण�र्य सामान्र्यतर्या स��सम्मवितको आधारमा हुनेछ । मत वि�भा&न हुने अ�स्र्थामा अध्र्यक्षता गन=

व्यलि? सविहत बहुमत सदस्र्यको विनण�र्य बैठकको विनण�र्य माविननेछ ।
१५.३ ब&ेट,  नीवित तर्था  स्र्थानीर्य  तहको विनर्यमा��ी  बाहेकको  वि�षर्यमा  १५ .२  बमोजि&म विनण�र्य  हुन नसकेमा

व्यलि?गत  उत्तरदाविर्यत्�  विन&मालिर्थ रहने  गरी  गाउँ /नगर  कार्य�पालि�काको  अध्र्यक्ष/प्रमुख�े  गरेको  विनण�र्य
अन्तिन्तम हुनेछ । 

16. तिनर्ण%यको अभिभलेख
16.1 कार्य�कारी अधिधकृत�े बैठकमा भएको विनण�र्य�ाई विनण�र्य पुस्तिस्तकामा अझिभ�ेख गरी उपस्थिस्र्थत सदस्र्य�ाई

सही गराइ राख्नुपन=छ ।
16.2 बैठकबाट भएको कुनै विनण�र्यमा धिचत्त नबझु्ने सदस्र्य�े विनण�र्य पुस्तिस्तकामा छोटकरीमा आफ्नो फरक मत

&गाउन सक्नेछ ।
१७. बाधा अड्काउ फुकाउने:

16.2 र्यस कार्य�वि�धिध कार्या�न्�र्यनमा कुनै  बाधा अड्काउ परे गाउँ /नगरपालि�काको कार्य�पालि�का�े
विनण�र्य गरी फुकाउन सक्नेछ ।

१८. परि	�ार्ज%न तथा संशोधन:
16.१ कार्य�वि�धिध�ाई  आ�श्र्यकता  अनुसार  गाउँ/नगरपालि�काको  कार्य�पालि�का�े  परिरमा&�न  तर्था

सशंोधन गन� सक्नेछ । 
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{ 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]{ . 

@= 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] .


