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गाउँ कार्यपालिका अन्तगयतका विषर्गत सलिलतको बैठक सञ्चािन कार्यविलि,२०७८ 

 

     स्िीकृत लिलत  

प्रस्तािनााः 

k'yf pQ/u+uf गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिकािा लनर्यर्को िालग पेश भएका प्रस्ताििा लनर्यर् गनुयपूिय आिश्र्कता 
अनसुार रार्, सल्िाह र सझुाि लिन र बजेट तथा कार्यक्रि तजुयिा तथा कार्ायन्िर्निा आिश्र्क परािशय र 
सहर्ोग लिन गाउँ कार्यपालिका अन्तगयत गठठत विलभन्न विषर्गत सलिलतहरुको काि, कतयव्र् र अलिकारिाई 
व्र्िम्स्थत गनय पथुा उत्तरगंगा गाउँपालिकाको कार्यसबपादन लनर्िाििी २०७ को लनर्ि ….. िे ठदएको अलिकार 
प्रर्ोग गरी गाउँ कार्यपालिका अन्तगयतका विषर्गत सलिलतहरुको सञ्चािन कार्यविलि, २०७८ बनाई िागू गरेको 
छ ।  

 

१) संम्िप्त नाि र प्रारबभाः  क) र्स कार्यवििीको नाि “गाउँ कार्यपालिकाहरुको विषर्गत सलिलतहरुको 
सञ्चािन कार्यविलि, २०७८” रहेको छ । 

ख) र्ो कार्यविलि तरुुन्तै िागू हनुेछ । 

२) पररभाषााः विषर् िा प्रसंगिे अको अथय निागेिा र्स कार्यविलििा, 

क) “गाउँपालिका” भन्नािे k'yf pQ/u+uf गाउँपालिका रुकुि (पूिय) िाई जनाउनछे । 

ख) “अध्र्ि” भन्नािे k'yf pQ/u+uf गाउँपालिकाको अध्र्ििाई जनाउनेछ । 

ग) “कार्ायिर्” भन्नािे गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्िाई जनाउनछे ।  

घ) “कार्यविलि” भन्नािे k'yf pQ/u+uf गाउँपालिकाको विषर्गत सलिलत बैठक सञ्चािन कार्यविलि, 

२०७८ िाई जनाउनछे। 

ङ) “विषर्गत सलिलत” भन्नािे गाउँ कार्यपालिका अन्तगयतका सलिलतहरु आलथयक विकास सलिलत, 
सािाम्जक विकास सलिलत, पूिायिार विकास सलिलत, िन िातािरर् तथा विपद् व्र्िस्थापन सलिलत, वििेर्क 
सलिलत र साियजलनक सेिा प्रिाह तथा ििता विकास सलिलतिाई जनाउनेछ ।  

च) “संर्ोजक” भन्नािे विषर्गत सलिलतका संर्ोजकहरुिाई जनाउनछे । 
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ज) “सदस्र्” भन्नािे विषर्गत सलिलतका सदस्र्हरुिाई जनाउनछे । उक्त शब्दिे सदस्र् सम्चििाई 
सिेत जनाउनेछ ।  

 

३. विषर्गत सलिलतको बैठकाः 

३.१ विषर्गत सलिलतको बैठक कबतीिा िषयको दईु पटक बस्नेछ ।  

३.२ सलिलतको बैठकिा अध्र्ि स्िरं् उपम्स्थत भएको अिस्थािा लनजबाट र अन्र् अिस्थािा सलिलतका 
संर्ोजकबाट बैठकको अध्र्िता हनुेछ । सलिलतको संर्ोजकको अनपुम्स्थलतिा बैठकको 
अध्र्िता बैठकिा उपम्स्थत सदस्र्हरुिध्रे् ज्रे्ष्ठ सदस्र्िे गनेछ । 

३.३ विषर्गत सलिलतको बैठक सलिलतका संर्ोजकसँगको सिन्िर्िा प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत िा 
लनजिे तोकेको अलिकृतिे बोिाउनेछ । 

४. बैठक बस्न ेस्थान र सिर्ाः 

४.१ विषर्गत सलिलतको बैठक गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्िा बस्नेछ । आिश्र्कता र 
औम्चत्र्ताका आिारिा कार्यपालिकाको कार्ायिर् भन्दा बावहर बैठक बोिाउन बािा परु् र्ाएको 
िालनने छैन ।  

४.२ सलिलत बैठकका िालग सूचना गदाय बैठक बस्ने लिलत, सिर् र स्थान खिुाइ पठाउन ुपनेछ । 

४.३ र्सरी सूचना गदाय बैठक बस्ने सिर्भन्दा २४ घण्टा अगािै उपिब्ि गराउन ुपनेछ। 

 

५. छिफिको विषर्ाः 

५.१ विषर्गत सलिलत बैठक बोिाउँदा सो बैठकिा छिफि गररने लबषर् स्पष्ट रुपिे वकटान गरी 
बैठक बस्ने लिलतभन्दा सािान्र्तर्ा २४ घण्टा अगािै प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत िा लनज 
तोकेको अलिकृत कियचारीिे सबै सदस्र्िाई उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

५.२  बैठकिा छिफिका पेश गने प्रस्ताि सबबन्िी अन्र् व्र्िस्था सबबम्न्ित कानूनिा तोवकए 
बिोम्जि हनुेछ । 
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६. उपम्स्थलताः 

६.१  बैठकिा उपम्स्थत प्रत्रे्क सदस्र्िे उपम्स्थलत पमु्स्तकािा आफ्नो नाि र बमु्झने गरी दस्तखत 
गनुयपनेछ । 

६.२ प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत िा लनजिे तोकेको अलिकृतिे सलिलतको बैठकिा उपम्स्थत भई 
लनर्यर्को अलभिेख तर्ार गरी प्रिाम्र्त गनेछ । 

७. बैठक संचािन प्रवक्रर्ााः 

७.१  बैठककिाई सवु्र्िम्स्थत गने काि बैठकको अध्र्िता गने व्र्म्क्तको हनुेछ । 

७.२ अध्र्िको आसनको सबिान र आदर गनुय प्रत्रे्क सदस्र्को कतयव्र् हनुछे । 

७.३  बैठकको छिफि विषर्सूचीका आिारिा बैठकको अध्र्िता गने व्र्म्क्तिे तोके बिोम्जि 
हनुेछ। 

७.४  बैठकको छिफििा भाग लिने सदस्र्िे बोल्ने पािो तथा बोल्न पाउने सिर्को अिलि बैठकको 
अध्र्िता गने व्र्म्क्तिे लनिायरर् गरे बिोम्जि हनुेछ । 

७.५ एक जना सदस्र्िे बोलिरहेको सिर्िा अको कुनै सदस्र्िे बीचिा कुरा काट्न ुहुँदैन। 

८. लनर्यर् सबबन्िी व्र्िस्थााः 

८.१ प्रस्ताि िालथ बोल्ने क्रि सिाप्त भएपलछ बैठकको अध्र्िता गने व्र्म्क्तिे सो प्रस्ताि लनर्यर्को 
िालग प्रस्ततु गनेछ । 

८.२ बैठकको लनर्यर् सािान्र्तर्ा सियसबिलतको आिारिा हनुेछ । ित विभाजन हनुे अिस्थािा 
अध्र्िता गने व्र्म्क्त सवहत बहिुत सदस्र्को लनर्यर् बैठकको लनर्यर् िालनने छ । 

 

९. लनर्यर्को अलभिेखाः 

९.१ प्रिखु प्रशासकीर् अलिकृत िा लनजिे तोकेको अलिकृत कियचारीिे बैठकिा भएको लनर्यर्िाई 
लनर्यर् पमु्स्तकािा अलभिेख गरी उपम्स्थत सदस्र्िाई सही गराइ राख्नपुने छ । 
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९.२ बैठकबाट भएको कुनै लनर्यर्िा म्चत्त नबझु्न ेसदस्र्िे लनर्यर् पमु्स्तकािा छोटकरीिा आफ्नो 
फरक ित जनाउन सक्नेछ । 

१०. प्रलतिेदनाः 

१०.१ विषर्गत सलिलतहरुिे आफूिे सबपादन गरेको कार्य, बैठकको लनर्यर् र आिश्र्क रार् परािशय 
लनर्यर् भएको लिलतिे ७ (सात) ठदनलभत्र गाउँ कार्यपालिकािाई ठदनपुनेछ ।   

११. सलिलतको कार्यिते्राः गाउँ कार्यपालिका अन्तगयतका विषर्गत सलिलतका कार्यिेत्र देहार् बिोम्जि हनुछेन ्.  

क. साियजलनक सेिा तथा ििता विकास सलिलतको कार्यिेत्राः 
 १. संगठन संरचना, दरबन्दी र कार्यवििरर् 

 २. सशुासन र सेिा प्रिाह  

 ३. ििता विकाससबबन्िी विषर्  

 

ख. सािाम्जक विकास सलिलतको कार्यिते्राः 
 १. म्शिा तथा खेिकूदसबबन्िी 
 २. विज्ञान  तथा प्रवििीसबबन्िी 
 ३. स्िास््र् तथा जनसंख्र्ा सबबन्िी 
 ४. िैंलगक सिानता र सािाम्जक सिािेशीकरर् सबबन्िी 
 ५. सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थासबबन्िी 
 

ग. पूिायिार विकास सलिलतको कार्यिेत्राः 
 १. अल्पकािीन तथा दीघयकािीन नीलत, र्ोजना र कार्यक्रि सबबन्िी 
 २. उद्योग, िाम्र्ज्र्, श्रि, रोजगार तथा िजार व्र्बस्थापनसबबन्िी 
 ३. कृवष, लसंचाई, सहकारी र गररबी लनिारर्सबबन्िी 
 ४. पर्यटन प्रिर्द्यनसबबन्िी 
 ५. सूचना तथा संचारसबबन्िी 
 ६. खानेपानी तथा सरसफाई, सडक तथा भौलतक र्ोजना र पूिायिार विकाससबबन्िी 
 ७. विद्यतु र उजाय सबबन्िी 
 ८. बस्ती विकास, शहरी र्ोजना र भिन लनिायर् सबबन्िी 
 

घ. वििेर्क सलिलतको कार्यिेत्राः 
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 १. गाउँ सभािा पेश हनुे वििेर्कसबबन्िी 
 २. गाउँ सभािा पेश हनुे लनर्ि, विलनर्ि, कार्यवििीसबबन्िी 
 ३. कुनै कानूनी प्रश्न सिािेश भएको नीलत तथा कार्यक्रिसबबन्िी 
 

ङ. आलथयक विकास सलिलतको कार्यिते्राः 
 १. बजेट तथा स्रोत पररचािन सबबन्िी 
 २. कृवष विकास सबबन्िी 
 ३. पश ुपंिी विकास सबबन्िी 
 ४. नागररकको आर्आजयन सबबन्िी 
 ५. स्रोतहरुको पवहचान सबबन्िी 
 

च. िातािरर् तथा विपद व्र्िस्थापन सलिलतको कार्यिते्राः 
 १. िातािरर् संरिर् तथा हररर्ािी प्रिदयन सबबन्िी 
 २. फोहोर िैिा ब्र्िस्थापन सबबन्िी 
 ३.  िन संरिर् सबबन्िी  
 ४.  गाउँको सौन्दर्यताको संरिर् तथा विकास सबबन्िी 
 ५. विपद पूिय तर्ारी सबबन्िी 
 ६. विपदको सिर्िा गनुयपने कािहरु सबबन्िी 
 ७. विपद पछालडको ब्र्िस्थापन सबबन्िी 
 ८. िन, िाताबरर् र भिूी व्र्िस्थापन  

  

 

१२. बािा अड्काउ फुकाउनाेः 

१२.१ र्स कार्यविलि कार्ायन्िर्निा कुनै बािा अड्काउ परे गाउँपालिकाको कार्यपालिकािे लनर्यर् गरी 
फुकाउन सक्नछे । 

१३. संशोिन तथा संशोिनाः 

१३.१ कार्यविलििाई आिश्र्कता अनसुार गाउँपालिकाको कार्यपालिकािे पररिाजयन तथा संशोिन गनय 
सक्नेछ ।  

 


