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१. प्रस्तावनािः 

याङवरक गाउँपालिकाका काययसम्पादन तनयिाविी, २०७४ को तनयि १० को उपतनयि ७ बिोजजि 
याङवरक गाउँपालिकाको बठैक सचंािनका िागग यो काययबबधी स्वीकृत गरीएको छ । 

२. पररभाषािः 

ववषय वा प्रसगंिे को अर्य निागेिा यस काययववधीिा,- 

“तनयिाविी” भन्नािे गाउँपालिकाको काययसम्पादन तनयिाविी सम्झन ुपदयछ । 

“वडाध्यक्ष” भन्नािे गाउँपालिकाको वडाध्यक्ष सम्झन ुपदयछ । 

१. “सदस्य” भन्नेिे गाउँपालिकाको वडा सदस्य सम्झन ुपदयछ । 
२. “अध्यक्ष” भन्नािे गाउँपालिकाको अध्यक्षता गने व्यजततिाई सम्झन ुपदयछ । 
३. “काययपालिका” भन्नािे गाउँपालिकाको काययपालिका सम्झन ुपदयछ । 
४. “वडा सलितत” भन्नािे गाउँपालिकाको वडा सलितत सम्झन ुपदयछ । 

३. वडा सलिततको बठैकिः  

३.१ कजम्तिा िहिनाको १ पटक बस्नेछ। तर िहिनािा तीन पटक भन्दा बढी बठैक बसेको भत्ता 
पाइने छैन । 
३.२ वडा सलिततको बठैकको अध्यक्षता वडाध्यक्षिे गनेछ र तनजको अनपुजस्र्ततिा बठैकिा 
उपजस्र्त जेष्ठ सदस्यिे वडा सलिततको बठैकको अध्यक्षता गनेछ । 
३.३ वडा सलिततको बठैक वडा अध्यक्षको तनदेशनिा वडा सगचविे बोिाउनेछ । 

४. बठैक बस्ने स्र्ान र सियिः 

४.१ वडा सलिततको बठैक वडा सलिततको कायायियिा बस्नेछ । 

४.२ वडासलिततको बठैकका िागग सचूना गदाय बठैक बस्ने लितत, सिय र स्र्ान खिुाई पठाउन ु
पनेछ । ४.३ यसरी सचूना गदाय बठैक बस्ने सिय भन्दा तीन हदन अगाव ैउपिब्ध गराउन ुपने छ । 

५. छिफिको ववषयिः 

५.१ वडा सलिततको बठैक बोिाउँदा सो बठैकिा छिफि गरीने बबषय प्रस्ट रुपिे ककटान गरी 
बठैक बस्ने लितत भन्दा सािान्यतिः २४ घण्टा अगाव ैवडा सगचविे सब ैसदस्यिाई उपिब्ध गराउन ु
पनेछ।  
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५.२ वडाध्यक्षको तनदेशनिा वडा सगचबिे वडा सलिततको बठैकको काययक्रि लिखखत रुपिा तयार 
गनेछ । 

६. उपजस्र्ततिः 

६.१ बठैकिा उपजस्र्त प्रत्येक सदस्यिे उपजस्र्त पजुस्तकािा आफ्नो नाि र बखुझने गरी दस्तखत 
गनुय पनेछ । 

६.२ वडा सगचविे वडा सलिततको बठैकिा सगचवको रुपिा उपजस्र्तत पजुस्तकािा उपजस्र्त जनाई 
दस्तखत गनुय पनेछ । 

७. बठैक संचािन प्रकृयािः 

७.१ बठैकिाई सबु्यवजस्र्त गने काि बठैकको अध्यक्षता गने व्यजततको िुनेछ । 

७.२ अध्यक्षको आसनको सम्िान र आदर गनुय वडा सलिततका प्रत्येक सदस्यको कतयव्य िुनेछ । 

७.३ बठैकको छिफि बबषयसचूीका आधारिा बठैकको अध्यक्षता गने व्यजततिे तोके बिोजजि 
िुनेछ । 

७.४ बठैकको छिफििा भागलिने सदस्यिे बोल्ने पािो तर्ा बोल्न पाउने सियको अवधी 
बठैकको अध्यक्षता गने व्यजततिे तनधायरण गरे बिोजजि िुनेछ । 

७.५ एक जना सदस्यिे बोिीरिेको सियिा अको कुन ैसदस्यिे बीचिा कुरा काट्न ुिँुदैन । 

८. तनणयय सम्बन्धी व्यवस्र्ािः 

 ८.१ प्रस्ताव िार्ी बोल्ने क्रि सिाप्त भएपतछ बठैकको अध्यक्षता गने व्यजततिे सो प्रस्ताव 
तनणययका िागग प्रस्ततु गनेछ । 

८.२ बठैकको तनणयय सािान्यतिः सवयसम्ितको आधारिा िुनेछ । ित ववभाजन िुने अवस्र्ािा 
अध्यक्षता गने व्यजतत सहित तीन जना सदस्यको बिुितिे गरेको तनणयय बठैकको तनणयय िातननेछ । 

९. तनणययको अलभिेख 

९.१ वडा सगचविे बठैकिा भएको तनणययिाई तनणयय पजुस्तकािा अलभिेख गरी उपजस्र्त 
सदस्यिाई सिी गराई राख्न ुपनेछ । 

९.२ बठैकबाट भएको कुन ैतनणयय गचत्त नबझु्ने सदस्यिे तनणयय पजुस्तकािा छोटकरीिा आफ्नो 
फरक ित जनाउन सतनछे । 



4 
 

१०. गाउँ काययपालिकाको बठैकिः 

१०.१ गाउँ काययपालिकाको बठैक कजम्तिा िहिनाको १ पटक बस्नेछ। 

१०.२ गाउँ काययपालिकाको बठैकको अध्यक्षता अध्यक्षिे गनेछ र तनजको अनपुजस्र्ततिा बठैकिा 
उपाध्यक्षिे गाउँपालिकाको बठैकको अध्यक्षता गनेछ । 

३.३ गाउँपालिकको बठैक अध्यक्षको तनदेशनिा काययकारी अगधकृतिे बोिाउनेछ । 

११. बठैक बस्ने स्र्ान र सियिः 

११.१ गाउँकाययपालिकाको बठैक गाउँ काययपालिकाको कायायियिा बस्नेछ । 

११.२ गाउँकाययपालिकाको बठैकका िागग सचूना गदाय बठैक बस्ने लितत, सिय र स्र्ान खिुाई 
पठाउन ुपनेछ । 

 ११.३ यसरी सचूना गदाय बठैक बस्ने सिय भन्दा तीन हदन अगाव ैउपिब्ध गराउन ुपने छ । 

१२. छिफिको ववषयिः 

१२.१ गाउँ काययपालिकाको बठैक बोिाउँदा सो बठैकिा छिफि गरीने बबषय प्रस्ट रुपिे ककटान 
गरी बठैक बस्ने लितत भन्दा सािान्यतिः २४ घण्टा अगाव ैकाययकारी अगधकृतिे सब ैसदस्यिाई उपिब्ध 
गराउन ुपनेछ।  

१२.२ अध्यक्षको तनदेशनिा काययकारी अगधकृतिे गाउँ काययपालिकाको बठैकको काययक्रि लिखखत 
रुपिा तयार गनेछ । 

१२.३ बठैकिा छिफिका पेश गने प्रस्ताव सम्बन्धी अन्य ब्यवस्र्ा काययसम्पादन तनयिाविीिा 
तोककए बिोजजि िुनेछ । 

१३. उपजस्र्ततिः 

१३.१ बठैकिा उपजस्र्त प्रत्येक सदस्यिे उपजस्र्त पजुस्तकािा आफ्नो नाि र बखुझने गरी 
दस्तखत गनुय पनेछ । 

१३.२ काययकारी अगधकृतिे काययपालिकाको बठैकिा सगचवको रुपिा उपजस्र्तत पजुस्तकािा 
उपजस्र्त जनाई दस्तखत गनुय पनेछ । 

१४. बठैक संचािन प्रकृयािः १४.१ बठैकिाई सबु्यवजस्र्त गने काि बठैकको अध्यक्षता गने 
व्यजततको िुनेछ । 
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१४.२ अध्यक्षको आसनको सम्िान र आदर गनुय वडा सलिततका प्रत्येक सदस्यको कतयव्य िुनेछ । 

१४.३ बठैकको छिफि बबषयसचूीका आधारिा बठैकको अध्यक्षता गने व्यजततिे तोके बिोजजि 
िुनेछ । 

१४.४ बठैकको छिफििा भागलिने सदस्यिे बोल्ने पािो तर्ा बोल्न पाउने सियको अवधी 
बठैकको अध्यक्षता गने व्यजततिे तनधायरण गरे बिोजजि िुनेछ । 

१४.५ एक जना सदस्यिे बोिीरिेको सियिा अको कुन ैसदस्यिे बीचिा कुरा काट्न ुिँुदैन । 

१५. तनणयय सम्बन्धी व्यवस्र्ािः 

 १५.१ प्रस्ताव िार्ी बोल्ने क्रि सिाप्त भएपतछ बठैकको अध्यक्षता गने व्यजततिे सो प्रस्ताव 
तनणययका िागग प्रस्ततु गनेछ । 

१५.२ बठैकको तनणयय सािान्यतिः सवयसम्ितको आधारिा िुनेछ । ित ववभाजन िुने अवस्र्ािा 
अध्यक्षता गने व्यजतत सहित बिुितिे गरेको तनणयय बठैकको तनणयय िातननेछ । 

१५.३ बजेट, काययक्रि, नीतत तर्ा स्र्ानीय तिको तनयिाविी बािेकको बबषयिा १५.२ बिोजजि 
तनणयय िुन नसकेिा व्यजततगत उत्तरदातयत्व तनज िागर् िुने गरी गाउँ काययपालिकाको अध्यक्षिे गरेको 
तनणयय अजन्ति िुनेछ । 

१६. तनणययको अलभिेख 

१६.१ काययकारी अगधकृतिे बठैकिा भएको तनणययिाई तनणयय पजुस्तकािा अलभिेख गरी उपजस्र्त 
सदस्यिाई सिी गराई राख्न ुपनेछ । 

१६.२ बठैकबाट भएको कुन ैतनणयय गचत्त नबझु्ने सदस्यिे तनणयय पजुस्तकािा छोटकरीिा आफ्नो 
फरक ित जनाउन सतनछे । 

१७. बाधा अड्काउ फुकाउनेिः 

 यस काययववधी कायायन्वयनिा कुन ैबाधा अड्काउ परे गाउँपालिकाको काययपालिकािे तनणयय गरी 
फुकाउनेछ । 

१८. पररिाजयन तर्ा संशोधनिः 

 काययववधीिाई आवश्यकता अनसुार गाउँपालिकाको काययपालिकािे पररिाजयन तर्ा सशंोधन गनय 
सतनेछ । 
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अनुसूची-१ 

प्रस्तावको ढाँचा 

(बुँदा नं. ५.२ संग सम्बजन्धत) 

याङवरक गाउँपालिका 

गाउँकाययपालिकाको कायायि, थेचम्बू 

ताप्िेजुङ जजल्िा, १ नं. प्रदेश 

 

बबषयिः- -------------------------------------------------------------------------------------- । 

प्रस्ताव पेश गनय अध्यक्षबाट स्वीकृत प्राप्त लिततिः- 

ववषयको सकं्षक्षप्त ब्यिोरािः- 

१. प्राप्त परािशय तर्ा अन्य सन्दभीक कुरािः- 
२. k|:tfj k]z ug'{ kgf{sf] कारण / ;DalGwt zfvfsf] /foM– 

३. तनणयय x'g' kg]{ Joxf]/f M–  

नोटिः k|:tfj tof/ ubf{ b]xfosf s'/fx?df Wofg lbg'kg]{M–  

!= æljifosf] ;+lIfKt Joxf]/fÆ cGtu{t /xg] वववरण M– 

ljifoa:t'sf] पषृ्ठभिुीिः-यसबारे klxn] s'g} तनणयय ePsf] eP ;f]sf] वववरण, प्रस्ताववत तनणयय 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/] छोटकरी बबवरण pNn]v ug]{ .  

@= æk|fKt k/fdz{ tyf cGo ;fGble{s s'/fÆ cGtu{t sfo{kflnsf ;ldltx? / cGo lgsfo tyf 
ववशषेज्ञिरुिे] s'g} k/fdz{ lbPsf] eP ;f] ;d]t pNn]v ug]{ . ;fy} ljifo;+u ;DalGwt gSzf, डडजाईन 
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] कारण / ;DalGwt zfvfsf] /foÆ cGtu{t ;DalGwt ljifodf cfO{ k/]sf 
कहठनाई र सिस्या, प्रस्ताववत तनणययको cf}lrTo / cfjZostf tyf To;af kg{ ;Sg] k|efj ;dfj]z 

ug]{ .  

$= æतनणयय x'g' kg]{ Joxf]/fÆ cGtu{t h'g laifodf h] h:tf] तनणयय x'g k|:tfj ul/Psf] xf] ;f]sf] स्पष्ट 
Joxf]/f /fVg] .  

  


