
प्रस्तावनता : गजरुी गाउँ कार्यपालिका (कार्यसमपादन) लनरमाविी, २०७४ को लनरम 
10 बमोलजम गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचािनको िालग रो कार्यलवलि सवीकृत गरी 
जारी गररएको छ । 

परिभताषता : लवषर वा प्रसंगिे अकको अर्य निागेमा रस कार्यलवलिमा,-

(क) “लनरमाविी” भननािे गजरुी गाउँपालिकाको (कार्यसमपादन)
लनरमाविीिाई सम्झनपुद्यछ ।
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(ख) “वडा अधरक्ष” भननािे गजरुी गाउँपालिकाको वडाधरक्ष सम्झन ु
पद्यछ ।

(ग) “सदसर” भननािे गजरुी गाउँपालिकाको वडा सदसर सम्झन ुपद्यछ ।

(घ) “अधरक्ष” भननािे गजरुी गाउँपालिकाको बैठकको अधरक्षता गनने 
वरलतििाई सम्झन ुपद्यछ ।

(च) “गाउँपालिका” भननािे गजरुी गाउँपालिकािाई सम्झन ुपद्यछ ।

(छ) “कार्यपालिका” भननािे गजरुी गाउँपालिकाको कार्यपालिका सम्झन ु
पद्यछ ।

(ज) “वडा सलमलत” भननािे गजरुी गाउँपालिकाको वडा सलमलत 
सम्झनपुद्यछ ।

3. वडता समिम्को वैठक:

१  वडा सलमलतको बैठक कमतीमा मलिनाको एक पटक बसनेछ । तर 
मलिनामा तीन पटक भनदा बढी बैठक बसेको भत्ा पाइने छैन ।

2  वडा सलमलतको बैठककको अधरक्षता वडाधरक्षिे गननेछ र लनजको 
अनपुलसरलतमा बैठकमा उपलसरत जेष्ठ सदसरिे वडा सलमतको 
बैठकको अधरक्षता गननेछ ।

3  वडा सलमलतको बैठक वडा अधरक्षको लनदनेशनमा वडा सलचविे 
बोिाउनेछ ।

4. बैठक बसनने स्तान ि सिय

१  वडा सलमलतको बैठक वडा सलमलतको कारा्यिरमा बसनेछ । वडा 
कारा्यिर बािके अनर ठाउँमा बसन ुपरेमा अधरक्षिे उपरतुि सरानमा 
तोकन सकनेछ ।

२  वडा सलमतको बैठकका िालग सचूना गदा्य बैठक बसने लमलत, समर र 
सरान खिुाइ पठाउन ुपननेछ । 

3 रसरी सचूना गदा्य बैठक बसने समरभनदा तीन लदन अगावै उपिबि 
गराउन ुपननेछ ।



v08 ! uh'/L, wflbª ldltM @)&$ ;fn c;f/ @* ut] ;+Vof !

3

५. छलफलको मवषय

1 वडा सलमलतको बैठक बोिाउँदा सो बैठकमा छिफि गररने लबषर 
सपष्ट रुपिे लकटान गरी बैठक बसने लमलत भनदा सामानरतरा २४ घणटा 
अगावै वडा सलचविे सवै सदसरिाई उपिबि गराउन ुपननेछ ।

2 वडा अधरक्षको लनदनेशनमा वडा सलचविे वडा सलमलतको बैठकको 
कार्यक्रम लिलखत रुपमा तरार गननेछ । प्रसताव समबनिी खाका 
अनसुचूी-१ बमोलजम िुनेछ 

६. उपमस्म्

1  बैठकमा उपलसरत प्रतरेक सदसरिे उपलसरलत पलुसतकामा आफनो नाम 
र बलु्झने गरी दसतखत गनु्यपननेछ ।

2  वडा सलचविे वडा सलमलतको बैठकमा सलचवको रुपमा उपलसरलत भई 
उपलसरलत पलुसतकामा उपलसरलत जनाई दसतखत गनु्यपननेछ ।

7. बैठक सचंतालन प्रमरियता

1 बैठककिाई सवुरवलसरत गनने काम बैठकको अधरक्षता गनने वरलतिको 
िुनेछ ।

2 अधरक्षको आसनको सममान र आदर गनु्य वडा सलमलतका प्रतरेक 
सदसरको कत्यवर िुनेछ ।

3 बैठकको छिफि लवषरसचूीका आिारमा बैठकको अधरक्षता गनने 
वरलतििे तोके बमोलजम िुनेछ ।

4 बैठकको छिफिमा भाग लिने सदसरिे बोलने पािो तरा बोलन 
पाउने समरको अवलि बैठकको अधरक्षता गनने वरलतििे लनिा्यरण गरे 
बमोलजम िुनेछ ।

5 एक जना सदसरिे बोलिरिकेो समरमा अकको कुनै सदसरिे बीचमा 
कुरा काट्न ुिुदँनै ।

8. मनर्णय समबन्धी वयवस्ता

1 प्रसताव मालर बोलने क्रम समाप्त भएपलछ बैठकको अधरक्षता गनने 
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वरलतििे सो प्रसताव लनण्यरको िालग प्रसततु गननेछ ।

2 बैठकको लनण्यर सामानरतरा सव्यसममलतको आिारमा िुनेछ । मत 
लवभाजन िुने अवसरामा अधरक्षता गनने वरलति सलित तीन जना 
सदसरको बिुमतिे गरेको लनण्यर बैठकको लनण्यर मालननेछ । 

९. मनर्णयको अमभलनेख

1 वडा सलचविे बैठकमा भएको लनण्यरिाई लनण्यर पलुसतकामा अलभिेख 
गरी अधरक्ष िाई सिी गराइ राखनपुननेछ ।

2 बैठकबाट भएको कुनै लनण्यरमा लचत् नबझुने सदसरिे लनण्यर पलुसतकामा 
छोटकरीमा आफनो फरक मत जगाउन सकनेछ ।

10. गताउँ कताय्णपतामलकताको बैठक 

१ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक कमतीमा मलिनाको एक पटक बसनेछ । 

2 गाउँ कार्यपालिकाको बैठककको अधरक्षता अधरक्षिे गननेछ र लनजको 
अनपुलसरलतमा बैठकमा उपाधरक्षिे कार्यपालिकाको बैठकको 
अधरक्षता गननेछ ।

10.3 गाउँ कार्यपालिकाको बैठक अधरक्षको लनदनेशनमा प्रमखु प्रशासकीर 
अलिकृतिे बोिाउनेछ ।

११. बैठक बसनने स्तान ि सिय

१ गाउँ कार्यपालिकाको बैठक गजरुी गाउँ कार्यपालिकाको कारा्यिरमा 
बसनेछ । गाउँ कार्यपालिकाको कारा्यिर बािके अनर सरानमा बसन ु
परेमा  अधरक्षिे उपरतुि सरानमा तोकी बैठक संचािन गन्य सकनेछ ।

२ गाउँ कार्यपालिकाको बैठकका िालग सचूना गदा्य बैठक बसने लमलत, 
समर र सरान खिुाइ पठाउन ुपननेछ ।

3 रसरी सचूना गदा्य बैठक बसने समरभनदा तीन लदन अगावै उपिबि 
गराउन ुपननेछ ।

12. छलफलको मवषय

1 गाउँ कार्यपालिकाको बैठक बोिाउँदा सो बैठकमा छिफि गररने 
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लबषर सपष्ट रुपिे लकटान गरी बैठक बसने लमलत भनदा सामानरतरा २४ 
घणटा अगावै प्रमखु प्रशासकीर अलिकृतिे सवै सदसरिाई उपिबि 
गराउन ुपननेछ ।

2 अधरक्षको लनदनेशनमा प्रमखु प्रशासकीर अलिकृतिे कार्यपालिकाको 
बैठकको कार्यक्रम लिलखत रुपमा तरार गननेछ ।

3 बैठकमा छिफिका पेश गनने प्रसताव समबनिी अनर वरवसरा 
कार्यसमपादन लनरमाविीमा तोलकए बमोलजम िुनेछ ।

13. उपमस्म्

1 बैठकमा उपलसरत प्रतरेक सदसरिे उपलसरलत पलुसतकामा आफनो नाम 
र बलु्झने गरी दसतखत गनु्यपननेछ ।

2 प्रमखु प्रशासकीर अलिकृतिे कार्यपालिकाको बैठकमा सलचवको 
रुपमा उपलसरलत भई उपलसरलत पलुसतकामा उपलसरलत जनाई दसतखत 
गनु्यपननेछ ।

14. बैठक सचंतालन प्रमरियता

1 बैठककिाई सवुरवलसरत गनने काम बैठकको अधरक्षता गनने वरलतिको 
िुनेछ ।

2 अधरक्षको आसनको सममान र आदर गनु्य कार्यपालिकाका प्रतरेक 
सदसरको कत्यवर िुनेछ ।

3 बैठकको छिफि लवषरसचूीका आिारमा बैठकको अधरक्षता गनने 
वरलतििे तोके बमोलजम िुनेछ ।

4 बैठकको छिफिमा भाग लिने सदसरिे बोलने पािो तरा बोलन 
पाउने समरको अवलि बैठकको अधरक्षता गनने वरलतििे लनिा्यरण गरे 
बमोलजम िुनेछ ।

5 एक जना सदसरिे बोलिरिकेो समरमा अकको कुनै सदसरिे बीचमा 
कुरा काट्न ुिुदँनै ।

१५. मनर्णय समबन्धी वयवस्ता

1 प्रसताव मालर बोलने क्रम समाप्त भएपलछ बैठकको अधरक्षता गनने 
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वरलतििे सो प्रसताव लनण्यरको िालग प्रसततु गननेछ ।

2 बैठकको लनण्यर सामानरतरा सव्यसममलतको आिारमा िुनेछ । मत 
लवभाजन िुने अवसरामा अधरक्षता गनने वरलति सलित बिुमत सदसरको 
लनण्यर बैठकको लनण्यर मालननेछ ।

३ बजेट, कार्यक्रम, नीलत तरा सरानीर तिको लनरमाविी बािकेको 
लवषरमा १५.२  बमोलजम लनण्यर िुन नसकेमा वरलतिगत उत्रदालरतव 
लनजमालर रिने गरी गाउँ कार्यपालिकाको अधरक्षिे गरेको लनण्यर 
अलनतम िुनेछ । 

16. मनर्णयको अमभलनेख

1 प्रमखु प्रशासकीर अलिकृतिे बैठकमा भएको लनण्यरिाई लनण्यर 
पलुसतकामा अलभिेख गरी अधरक्षिाई सिी गराइ राखनपुननेछ ।

2 बैठकबाट भएको कुनै लनण्यरमा लचत् नबझुने सदसरिे लनण्यर पलुसतकामा 
छोटकरीमा आफनो फरक मत जगाउन सकनेछ ।

१७. बता्ता अड्कताउ फुकताउनने:

2 रस कार्यलवलि कारा्यनवरनमा कुनै बािा अड्काउ परे गाउँ 
कार्यपालिकािे लनण्यर गरी फुकाउन सकनेछ ।

१८. परिितार्णन ््ता सशंो्न:

1 कार्यलवलििाई आवशरकता अनसुार गाउँ कार्यपालिकािे पररमाज्यन 
तरा संशोिन गन्य सकनेछ । 

१९. मबशनेष वयवस्ता : रो कार्यलवलि सवीकृत िुनपुबु्य भएका बैठक  रसै कार्यलवलि 
अनरुुप भएको मालननेछ । रस कार्यलवलि बमोलजम अविमबन गनु्यपनने कुनै 
प्रलक्ररा लवलि पािना गन्य छुट िुन गएको भएतापलन छुट भएको कारणिे मात्र 
बैठकबाट पाररत प्रसताव र लनण्यर काम कारवािी बदर भागी िुनेछैन ।
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cg';"rL – १
k|:tfjsf] 9fFrf

-a'Fbf ५.@ ;Fu ;DalGwt_

गरुिधी गताउँपतामलकता 
uh'/L sfo{kflnsfsf] sfof{no

uh'/L, wflb·

# g+= k|b]z, g]kfn 

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'{ kg{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 
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;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],
sfo{sf/L clws[t

uh'/L ufpFkflnsfsf] sfof{no
uh'/L


