
 

सानीभेरी गाउँपालिका, लसम्ली,रुकुम(पलिम),कर्ाािी प्रदेश,नेपाि 

स्थानीय राजपत्र 
खण्ड:१ संख्या:१५ लमलि: २०७४/०५/०५ 

भाग-२ 

सानीभेरी गाउँपालिका 

गाउँ कायाापालिकाको कायाािय 
नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय गाउँ सभाले बनाएको तल लेजिए बमोजिमको ऐन सिवसाधारणको 
िानकारीको लागग प्रकाशन गररएको। 

संम्बत ्२०७४ सालको कायवविगध नं. ०2  

सानीभेरी गाउँ कायवपागलका बैठक संचालनको कायवविगध २०७४ 

   ufpF;efjf6 kf/lt ldlt M 074/4/२७                                               
k|df0fLs/0f ldlt M 074/05/05 

प्रस्तािना:  

सानीभेरी गाउँ कायवपागलका (कायवसम्पादन) गनयमािली, २०७४ को गनयम ७ बमोजिम सानीभेरी 
गाउँ कायवपागलका बैठक संचालनको कायवविगध २०७४ स्िीकृत गरी िारी गररएको छ ।  

1. पररभाषा: विषय िा प्रसंगले अको अथव नलागेमा यस कायवविगधमा,- 
(क) “गनयमािली” भन्नाले गाउँपागलकाको कायवसम्पादन गनयमािलीलाई सम्झन ुपदवछ । 

(ि) “िडा अध्यक्ष” भन्नाले गाउँ पागलकाको िडाध्यक्ष सम्झन ुपदवछ । 

(ग) “सदस्य” भन्नाले गाउँपागलकाको िडा सदस्य सम्झन ुपदवछ । 

(घ) “अध्यक्ष” भन्नाले गाउँपागलका को बैठकको अध्यक्षता गने व्यजिलाई सम्झन ुपदवछ । 

(छ) “कायवपागलका” भन्नाले गाउँपागलकाको कायवपागलका सम्झन ुपदवछ । 

(ि) “िडा सगमगत” भन्नाले गाउँपागलका को िडा सगमगत सम्झन ुपदवछ । 



2. िडा सगमगतको िैठक: (१) िडा सगमगतको बैठक कम्तीमा मविनाको एक पटक बस्नेछ । तर 
मविनामा तीन पटक भन्दा बढी बैठक बसेको भत्ता पाइने छैन । 

(२) िडा सगमगतको बैठककको अध्यक्षता िडाध्यक्षले गनेछ र गनिको अनपुजस्थगतमा 
बैठकमा उपजस्थत िेष्ठ सदस्यले िडा सगमतको बैठकको अध्यक्षता गनेछ । 

(3) िडा सगमगतको बैठक िडा अध्यक्षको गनदेशनमा िडा सजचिले बोलाउनेछ । 

3. बैठक बस्ने स्थान र समयः (१) िडा सगमगतको बैठक िडा सगमगतको कायावलयमा बस्नेछ । 
(२) िडा सगमतको बैठकका लागग सूचना गदाव बैठक बस्ने गमगत, समय र स्थान िलुाइ पठाउन ु
पनेछ।  

(3) यसरी सूचना गदाव बैठक बस्ने समयभन्दा तीन ददन अगािै उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

४.  छलफलको विषयः (1) िडा सगमगतको बैठक बोलाउँदा सो बैठकमा छलफल गररने गबषय स्पष्ट 
रुपले वकटान गरी बैठक बस्ने गमगत भन्दा सामान्यतया २४ घण्टा अगािै िडा सजचिले सिै 
सदस्यलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(2) िडा अध्यक्षको गनदेशनमा िडा सजचिले िडा सगमगतको बैठकको कायवक्रम गलजित रुपमा 
तयार गनेछ । प्रस्ताि सम्बन्धी िाका अनसूुची-१ बमोजिम िनेुछ । 

५.  उपजस्थगतः (1) बैठकमा उपजस्थत प्रत्येक सदस्यले उपजस्थगत पजुस्तकामा आफ्नो नाम र बजुझने गरी 
दस्तित गनुवपनेछ । 

(2) िडा सजचिले िडा सगमगतको बैठकमा सजचिको रुपमा उपजस्थगत पजुस्तकामा उपजस्थगत 
िनाई दस्तित गनुवपनेछ । 

६.  बैठक संचालन प्रवक्रयाः (1)  बैठककलाई सवु्यिजस्थत गने काम बैठकको अध्यक्षता गने व्यजिको 
िनेुछ । 

(2) अध्यक्षको आसनको सम्मान र आदर गनुव िडा सगमगतका प्रत्येक सदस्यको कतवव्य 
िनेुछ । 

(3) बैठकको छलफल विषयसूचीका आधारमा बैठकको अध्यक्षता गने व्यजिले तोके 
बमोजिम िनेुछ । 

(4) बैठकको छलफलमा भाग गलने सदस्यले बोल्ने पालो तथा बोल्न पाउने समयको 
अिगध बैठकको अध्यक्षता गने व्यजिले गनधावरण गरे बमोजिम िनेुछ । 



(5) एक िना सदस्यले बोगलरिेको समयमा अको कुनै सदस्यले बीचमा कुरा काट्न ुिुँदैन 
। 

७.  गनणवय सम्बन्धी व्यिस्थाः (1) प्रस्ताि मागथ बोल्ने क्रम समाप्त भएपगछ बैठकको अध्यक्षता गने 
व्यजिले सो प्रस्ताि गनणवयको लागग प्रस्ततु गनेछ । 

(2) बैठकको गनणवय सामान्यतया सिवसम्मगतको आधारमा िनेुछ । मत विभािन िनेु 
अिस्थामा अध्यक्षता गने व्यजि सवित तीन िना सदस्यको बिमुतले गरेको गनणवय बैठकको गनणवय 
मागननेछ ।  

८.  गनणवयको अगभलेिः (1) िडा सजचिले बैठकमा भएको गनणवयलाई गनणवय पजुस्तकामा अगभलेि गरी 
उपजस्थत सदस्यलाई सिी गराइ राख्नपुनेछ । 

(2) बैठकबाट भएको कुनै गनणवयमा जचत्त नबझु्ने सदस्यले गनणवय पजुस्तकामा छोटकरीमा 
आफ्नो फरक मत िगाउन सक्नेछ । 

९. गाउँ कायवपागलकाको बैठकः (१) गाउँ कायवपागलकाको बैठक कम्तीमा मविनाको एक पटक 
बस्नेछ।  

(2) गाउँ कायवपागलकाको बैठककको अध्यक्षता अध्यक्षले गनेछ र गनिको अनपुजस्थगतमा 
बैठकमा उपाध्यक्षले कायवपागलकाको बैठकको अध्यक्षता गनेछ । 

(3) गाउँ कायवपागलकाको बैठक अध्यक्षको गनदेशनमा प्रमिु प्रशासकीय  अगधकृतले 
बोलाउनेछ। 

१०. बैठक बस्ने स्थान र समयः (१) गाउँ कायवपागलकाको बैठक गाउँ कायवपागलकाको कायावलयमा 
बस्नेछ । 

(२) गाउँ कायवपागलकाको बैठकका लागग सूचना गदाव बैठक बस्ने गमगत, समय र स्थान 
िलुाइ पठाउन ुपनेछ । 

(3) यसरी सूचना गदाव बैठक बस्ने समयभन्दा तीन ददन अगािै उपलब्ध गराउन ुपनेछ। 

1१. छलफलको विषयः (1) गाउँ कायवपागलकाको बैठक बोलाउँदा सो बैठकमा छलफल गररने गबषय 
स्पष्ट रुपले वकटान गरी बैठक बस्ने गमगतभन्दा सामान्यतया २४ घण्टा अगािै प्रमिु प्रशासकीय 
अगधकृतले सिै सदस्यलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 



(2) अध्यक्षको गनदेशनमा प्रमिु प्रशासकीय  अगधकृतले कायवपागलकाको बैठकको कायवक्रम 
गलजित रुपमा तयार गनेछ । 

(3) बैठकमा छलफलका पेश गने प्रस्ताि सम्बन्धी अन्य व्यिस्था कायवसम्पादन 
गनयमािलीमा तोवकए बमोजिम िनेुछ । 

1२. उपजस्थगतः (1) बैठकमा उपजस्थत प्रत्येक सदस्यले उपजस्थगत पजुस्तकामा आफ्नो नाम र बजुझने गरी 
दस्तित गनुवपनेछ । 

(2) प्रमिु प्रशासकीय  अगधकृतले कायवपागलकाको बैठकमा सजचिको रुपमा उपजस्थगत 
भई पजुस्तकामा उपजस्थगत िनाई दस्तित गनुवपनेछ । 

1३. बैठक संचालन प्रवक्रयाः (1) बैठककलाई सवु्यिजस्थत गने काम बैठकको अध्यक्षता गने व्यजिको 
िनेुछ । 

(2) अध्यक्षको आसनको सम्मान र आदर गनुव कायवपागलकाका प्रत्येक सदस्यको कतवव्य 
िनेुछ । 

(3) बैठकको छलफल विषयसूचीका आधारमा बैठकको अध्यक्षता गने व्यजिले तोके 
बमोजिम िनेुछ । 

(4) बैठकको छलफलमा भाग गलने सदस्यले बोल्ने पालो तथा बोल्न पाउने समयको 
अिगध बैठकको अध्यक्षता गने व्यजिले गनधावरण गरे बमोजिम िनेुछ । 

(5) एक िना सदस्यले बोगलरिेको समयमा अको कुनै सदस्यले बीचमा कुरा काट्न ुिुँदैन 
। 

१४. गनणवय सम्बन्धी व्यिस्थाः (1) प्रस्ताि मागथ बोल्ने क्रम समाप्त भएपगछ बैठकको अध्यक्षता गने 
व्यजिले सो प्रस्ताि गनणवयको लागग प्रस्ततु गनेछ । 

(2) बैठकको गनणवय सामान्यतया सिवसम्मगतको आधारमा िनेुछ । मत विभािन िनेु 
अिस्थामा अध्यक्षता गने व्यजि सवित बिमुत सदस्यको गनणवय बैठकको गनणवय मागननेछ । (३) 
बिेट, कायवक्रम, नीगत तथा स्थानीय तिको गनयमािली बािेकको विषयमा, २ बमोजिम गनणवय िनु 
नसकेमा व्यजिगत उत्तरदावयत्ि गनिमागथ रिने गरी गाउँ कायवपागलकाको अध्यक्षले गरेको गनणवय 
अजन्तम िनेुछ ।  



1५. गनणवयको अगभलेिः (1) प्रमिु प्रशासकीय अगधकृतले बैठकमा भएको गनणवयलाई गनणवय पजुस्तकामा 
अगभलेि गरी उपजस्थत सदस्यलाई सिी गराइ राख्नपुनेछ । (2) बैठकबाट भएको कुनै गनणवयमा 
जचत्त नबझु्ने सदस्यले गनणवय पजुस्तकामा छोटकरीमा आफ्नो फरक मत िगाउन सक्नेछ । 

१७. बाधा अड्काउ फुकाउने: यस कायवविगध कायावन्ियनमा कुनै बाधा अड्काउ परे गाउँ कायवपागलकाले 
गनणवय गरी फुकाउन सक्नेछ । 

१८. पररमािवन तथा संशोधन:  कायवविगधलाई आिश्यकता अनसुार गाउँ कायवपागलकाले पररमािवन तथा 
संशोधन गनव सक्नेछ ।  

                             अनसूुची -१ 

प्रस्तािको ढाचँा 

(दफा ५ को उपदफा २ संग सम्बजन्धत) 

सानीभेरी गाउँपागलका 

गाउँ कायवपागलकाको कायावलय, गसम्ली 

रुकुम(पजश् चम) जिल्ला, कणावली प्रदेश  

विषयः- ................................................ । 

प्रस्ताि पेश गनव अध्यक्षबाट स्िीकृगत प्राप्त गमगतः- 

१. विषयको संजक्षप्त व्यिोराः- 

२. प्राप्त परामशव तथा अन्य सान्दगभवक कुराः- 

३. प्रस्ताि पेश गनुव पनावको कारण र सम्बजन्धत शािाको रायः- 

४. गनणवय िनु ुपने व्यिोराः- 

नोटः प्रस्ताि तयार गदाव देिायका कुरािरुमा ध्यान ददनपुनेः- 

१. “विषयको संजक्षप्त व्यिोरा” अन्तगवत रिने विबरणः- विषयबस्तकुो पषृ्ठभमूीमा यसबारे पविले कुनै 
गनणवय भएको भए सोको विबरण, प्रस्तावित गनणवय कायावन्ियन प्रकृया, समयािधी, कायवक्षेत्र, 

कायावन्ियन गने गनकाय र लाग्ने आगथवक दावयत्ि भए सो समेत उल्लेि गरी कुनै योिनाको 
विषय भए सो बारे छोटकरी विबरण उल्लेि गने ।  



२. “प्राप्त परामशव तथा अन्य सान्दगभवक कुरा” अन्तगवत कायवपागलका सगमगतिरु र अन्य गनकाय तथा 
विशेषज्ञिरुले कुनै परामशव ददएको भए सो समेत उल्लेि गने । साथै विषयसंग सम्बजन्धत नक्शा, 
गडिाइन िा जचत्र भए सो समेत समािेश गने । कानूनी परामशव गलएको भए प्रगतगलपी समेत 
समाबेश गने । 

३. “प्रस्ताि पेश गनुव पनावको कारण र सम्बजन्धत शािाको राय” अन्तगवत सम्बजन्धत विषयमा आई 
परेको कदठनाई र समस्या, प्रस्तावित गनणवयको औजचत्य र आिश्यकता तथा त्यसबाट पनव सक्ने 
प्रभाि समािेश गने । 

४. “गनणवय िनु ुपने व्यिोरा” अन्तगवत िनु गबषयमा िे िस्तो गनणवय िनु प्रस्ताि गररएको िो सोको 
स्पष्ट व्यिोरा राख्न े। 

 

सानीभेरी गाउँ कायवपागलका (कायवसम्पादन) गनयमािली, २०७४ को गनयम ७ बमोजिम सानीभेरी 
गाँउसभाद्धारा पाररत आगथवक बषव २०७४/०७५ को सानीभेरी गाँउपागलकाको सानीभेरी गाउँ कायवपागलका 
बैठक संचालन सम्बजन्ध कायवविगध, २०७४” यस सानीभेरी गाँउपागलका अध्यक्ष श्री नरबिादरु पनु बाट 
प्रमाजणकरण गररएको छ ।  

 

 

आज्ञाले, 

नाम:भूपाल स िं सिष्ट 

प्रमुख प्रशा कीय असिकृत 


