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1= तावना:  
बथेानचोक गाउँ कायपािलका (कायस पादन) िनयमावली, २०७४ को 
िनयम १०(७) बमोिजम बेथानचोक गाउँ कायपािलकाको बैठक संचालनको 
लािग यो कायिविध वीकृत गरी जारी ग रएको छ ।  
 

2= प रभाषा: 
िवषय वा संगल ेअक  अथ नलागेमा यस कायिविधमा,- 
(क) “िनयमावली” भ नाल े गाउँपािलकाको कायस पादन िनयमावलीलाई 

स झन ुपदछ । 
(ख) “वडा अ य ” भ नाल ेगाउँपािलकाको वडा य  स झन ुपदछ । 
(ग) “सद य” भ नाले गाउँपािलकाको वडा सद य स झन ुपदछ । 
(घ) “अ य ” भ नाल ेगाउँपािलकाको बैठकको अ य ता गन यि लाई 

स झन ुपदछ । 
(ङ) “कायपािलका” भ नाल ेगाउँपािलकाको कायपािलका स झन ुपदछ । 
(ज) “वडा सिमित” भ नाले गाउँपािलकाको वडा सिमित स झन ुपदछ । 
 

3= वडा सिमितको वैठक: 
३.१  वडा सिमितको बठैक क तीमा मिहनाको एक पटक ब नेछ । तर 

मिहनामा तीन पटक भ दा बढी बैठक बसेको भ ा पाइने छैन । 
३.२  वडा सिमितको बैठककको अ य ता वडा य ल े गनछ र िनजको 

अनपुि थितमा बैठकमा उपि थत जे  सद यल े वडा सिमतको 
बैठकको अ य ता गनछ । 
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३.३  वडा सिमितको बैठक वडा अ य को िनदशनमा वडा सिचवले 
बोलाउनछे । 

 
4= बैठक ब ने थान र समय 

४.१  वडा सिमितको बैठक वडा सिमितको कायालयमा ब नेछ । 
४.२  वडा सिमतको बैठकका लािग सचूना गदा बैठक ब ने िमित, समय र 

थान खलुाइ पठाउनु  पनछ ।  
४.३ यसरी सचूना गदा बैठक ब ने समयभ दा तीन िदन अगावै उपल ध 

गराउनु पनछ । 
 

५. छलफलको िवषय 
५.१  वडा सिमितको बैठक बोलाउँदा सो बैठकमा छलफल ग रने िबषय 

प  पल ेिकटान गरी बैठक ब ने िमित भ दा सामा यतया २४ घ टा 
अगावै वडा सिचवले सव ैसद यलाई उपल ध गराउनु पनछ । 

५.२  वडा अ य को िनदशनमा वडा सिचवले वडा सिमितको बैठकको 
काय म िलिखत पमा तयार गनछ । ताव स ब धी खाका 
अनुसचूी-१ बमोिजम हनेछ । 

 
६. उपि थित 

६.१  बैठकमा उपि थत यके सद यल ेउपि थित पिु तकामा आ नो नाम 
र बिुझन ेगरी द तखत गनपुनछ । 

६.२  वडा सिचवले वडा सिमितको बैठकमा सिचवको पमा उपि थित 
पुि तकामा उपि थित जनाई द तखत गनपुनछ । 

 
7. बैठक सचंालन ि या 

७.१  बैठककलाई सु यवि थत गन काम बैठकको अ य ता गन यि को 
हनेछ । 
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७.२  अ य को आसनको स मान र आदर गन ु वडा सिमितका येक 
सद यको कत य हनेछ । 

७.३  बैठकको छलफल िवषयसूचीका आधारमा बठैकको अ य ता गन 
यि ल ेतोके बमोिजम हनेछ । 

७.४  बैठकको छलफलमा भाग िलने सद यल े बो ने पालो तथा बो न 
पाउन ेसमयको अविध बैठकको अ य ता गन यि ल ेिनधारण गरे 
बमोिजम हनेछ । 

७.५  एक जना सद यल ेबोिलरहकेो समयमा अक  कुन ैसद यल ेबीचमा 
कुरा काट्न ुहदँनै । 

 
८. िनणय स ब धी यव था 

८.१  ताव मािथ बो ने म समा  भएपिछ बैठकको अ य ता गन 
यि ल ेसो ताव िनणयको लािग तुत गनछ । 

८.२  बैठकको िनणय सामा यतया सवस मितको आधारमा हनेछ । मत 
िवभाजन हन े अव थामा अ य ता गन यि  सिहत तीन जना 
सद यको बहमतल ेगरेको िनणय बैठकको िनणय मािननेछ ।  

 
९. िनणयको अिभलेख 

९.१  वडा सिचवले बैठकमा भएको िनणयलाई िनणय पिु तकामा 
अिभलेख गरी उपि थत सद यलाई सही गराइ रा नुपनछ । 

९.२  बैठकबाट भएको कुनै िनणयमा िच  नबु ने सद यल े िनणय 
पुि तकामा छोटकरीमा आ नो फरक मत जगाउन स नेछ । 

 
१०. गाउँ कायपािलकाको बैठक  

१०.१ गाउँ कायपािलकाको बैठक क तीमा मिहनाको एक पटक ब नेछ ।  
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१०.२ गाउँ कायपािलकाको बैठककको अ य ता अ य ल े गनछ र 
िनजको अनपुि थितमा बठैकमा उपा य ल े कायपािलकाको 
बैठकको अ य ता गनछ । 

१०.३ गाउँ कायपािलकाको बैठक अ य को िनदशनमा कायकारी 
अिधकृतल ेबोलाउनेछ । 

 
११. बैठक ब ने थान र समय 

११.१ गाउँ कायपािलकाको बैठक गाउँ कायपािलकाको कायालयमा  
ब नेछ । 

११.२ गाउँ कायपािलकाको बैठकका लािग सचूना गदा बैठक ब ने िमित, 
समय र थान खुलाइ पठाउन ुपनछ । 

११.३ यसरी सचूना गदा बैठक ब ने समयभ दा तीन िदन अगावै उपल ध 
गराउनु पनछ । 

 
१२. छलफलको िवषय 

१२.१ गाउँ कायपािलकाको बठैक बोलाउँदा सो बैठकमा छलफल ग रने 
िबषय प  पल ेिकटान गरी बैठक ब ने िमितभ दा सामा यतया २४ 
घ टा अगावै कायकारी अिधकृतल ेसवै सद यलाई उपल ध गराउन ु
पनछ । 

१२.२ अ य को िनदशनमा कायकारी अिधकृतल े कायपािलकाको 
बैठकको काय म िलिखत पमा तयार गनछ । 

१२.३ बैठकमा छलफलका पेश गन ताव स ब धी अ य यव था 
कायस पादन िनयमावलीमा तोिकए बमोिजम हनेछ । 

 
१३. उपि थित 

१३.१ बैठकमा उपि थत यके सद यल ेउपि थित पिु तकामा आ नो नाम 
र बिुझन ेगरी द तखत गनपुनछ । 
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१३.२ कायकारी अिधकृतल े कायपािलकाको बैठकमा सिचवको पमा 
उपि थित भई पिु तकामा उपि थित जनाई द तखत गनपुनछ । 

 
१४. बैठक सचंालन ि या 

१४.१ बैठककलाई सु यवि थत गन काम बैठकको अ य ता गन यि को 
हनेछ । 

१४.२ अ य को आसनको स मान र आदर गन ु कायपािलकाका येक 
सद यको कत य हनेछ । 

१४.३ बैठकको छलफल िवषयसचूीका आधारमा बठैकको अ य ता गन 
यि ल ेतोके बमोिजम हनेछ । 

१४.४ बैठकको छलफलमा भाग िलने सद यल े बो ने पालो तथा बो न 
पाउन ेसमयको अविध बैठकको अ य ता गन यि ल ेिनधारण गरे 
बमोिजम हनेछ । 

१४.५ एक जना सद यल ेबोिलरहकेो समयमा अक  कुनै सद यल ेबीचमा 
कुरा काट्न ुहदँनै । 

 
१५. िनणय स ब धी यव था 

१५.१ ताव मािथ बो ने म समा  भएपिछ बैठकको अ य ता गन 
यि ल ेसो ताव िनणयको लािग तुत गनछ । 

१५.२ बैठकको िनणय सामा यतया सवस मितको आधारमा हनेछ । मत 
िवभाजन हने अव थामा अ य ता गन यि  सिहत बहमत 
सद यको िनणय बैठकको िनणय मािननेछ । 

१५.३ बजेट, काय म, नीित तथा थानीय तहको िनयमावली बाहकेको 
िवषयमा १५.२  बमोिजम िनणय हन नसकेमा यि गत उ रदािय व 
िनजमािथ रहने गरी गाउँ कायपािलकाको अ य ल े गरेको िनणय 
अि तम हनेछ ।  
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१६. िनणयको अिभलेख 
१६.१ कायकारी अिधकृतल े बठैकमा भएको िनणयलाई िनणय पिु तकामा 

अिभलेख गरी मािणत गरी रा नुपनछ । 
१६.२ बैठकबाट भएको कुनै िनणयमा िच  नबु ने सद यल े िनणय 

पुि तकामा छोटकरीमा आ नो फरक मत जगाउन स नेछ । 
१७. बाधा अड्काउ फुकाउने: 

१६.२ यस कायिविध काया वयनमा कुनै बाधा अड्काउ परे गाउँपािलकाको 
कायपािलकाल ेिनणय गरी फुकाउन स नेछ । 

१८. प रमाजन तथा संशोधन: 
१६.१ कायिविधलाई आव यकता अनसुार गाउँपािलकाको कायपािलकाले 

प रमाजन तथा संशोधन गन स नेछ ।  
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cg';"rL – ! 
k|:tfjsf] 9fFrf 

-a'+bf %=@ ;Fu ;DalGwt_ 
a]yfgrf]s ufpFkflnsf 

ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no 
sfe|]knf~rf]s lhNnf, k|b]z g+= # 

  
ljifo M– ================================================ . 

 
k|:tfj k]z ug{ cWoIfaf6 :jLs[lt k|fKt ldlt M– 
!= ljifosf] ;+lIfKt Joxf]/f M– 
@= k|fKt k/fdz{ tyf cGo ;fGble{s s'/f M– 
#= k|:tfj k]z ug'{ kgf{sf] sf/0f / ;DalGwt zfvfsf] /foM– 
$= lg0f{o x'g' kg]{ Joxf]/f M– 
 
gf]6 M k|:tfj tof/ ubf{ b]xfosf s'/fx?df Wofg lbg'kg]{ 5 M– 
!= æljifosf] ;+lIfKt Joxf]/fÆ cGtu{t /xg] lja/0f M– 
 ljifoa:t'sf] k[i7e"dLdf o;af/] klxn] s'g} lg0f{o ePsf] eP ;f]sf] lja/0f, 

k|:tfljt lg0f{o sfof{Gjog k|s[of, ;dofjwL, sfo{If]q, sfof{Gjog ug]{ 
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] . 

 
cf1fn], 
6]s/fh cfrfo{ 
sfo{sf/L clws[t 
 


