
(अनजसूची – १) 
प्रदेश सिन्वय पररषद्को बैठक िथा कायणक्रि सञ्चालन कायणववमि, २०७५ 

प्रस्िावनााः प्रदेश सिन्वय पररषद्को बैठक िथा कायणक्रिलाई मनयमिि, प्रभावकारी िथा व्यवशस्थि 
बनाउन आवश्यक व्यवस्था गनण वाञ्छनीय भएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को 
दफा १०५ (५) अनजरुप प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सिन्वय पररषद्ले यो कायणववमि बनाएको छ ।  

१. संशिप्त नाि र प्रारम्भाः (१) यस कायणववमिको नाि "प्रदेश सिन्वय पररषद्को बैठक िथा कायणक्रि 
सञ्चालन कायणववमि, २०७५" रहेको छ ।  

(२) यो कायणववमि प्रदेश नं. ५ प्रदेश सिन्वय पररषद्ले स्वीकृि गरेको मिमिबाट प्रारम्भ 
हजनेछ ।  

२. पररभाषााः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथण नलागेिा यस कायणववमििााः  

(क) "कायणक्रि" भन्नाले प्रदेश सिन्वय पररषद्को कायणक्रिको उद्3fटन वा सिापन सिारोह 
सम्झनज पछण र सो शब्दले यस्िै अन्य कायणक्रिहरुलाई सिेि जनाउनेछ ।  

(ख) "बैठक" भन्नाले पररषद्ले औपचाररक रुपिा आयोजना गने कज नै पमन बैठक सम्झनज 
पछण। 

(ग) "पररषद्" भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०५ बिोशजि 
गठठि प्रदेश सिन्वय पररषद् सम्झनज पछण ।  

(घ) "सदस्य" भन्नाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०५ को उपदफा 
(२) बिोशजिका पररषद्का संयोजक र पदामिकारीहरुलाई जनाउनेछ ।  

(ङ) "संयोजक" भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०५ बिोशजि 
गठठि सिन्वय पररषद्को संयोजक सम्झनजपछण ।  

३. बैठकको कायणसूची मनिाणरर् गनजण पनेाः (१) पररषद्ले कज नै पमन बैठक बोलाउनज अशघ त्यस्िो बैठक 
बोलाउने अमिकार प्राप्त व्यशिले पेश गररने ववषयहरुको कायणसूची बैठकका सहभागीहरुलाई 
बैठकको सूचना सुँगै उपलब्ि गराउनज पनेछ ।यस्िो सूचना बैठक बस्ने ठदनभन्दा कम्िीिा एक हप्ता 
अशघ ठदई सक्नजपनेछ ।   

(२) बैठकको कायणसूचीिा नपरेको ववषय बैठकिा छलफल र मनर्णयका लामग पेश गनण 
सवकने छैन । िर, बैठकिा पेश गररएको कायणसूची बाहेक अन्य ववषयिा छलफल गनण चाहने 



सदस्यले उि ववषयको सूचना कम्िीिा ४८ घण्टा अशघ पररषद्का संयोजकलाई ठदनजपनेछ र त्यसिा 
संयोजकले स्वीकृिी ठदएिा उि ववषयिा छलफल गनण सवकनेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) बिोशजि बैठकका लामग कायणसूची मनिाणरर् गदाण िहत्वपूर्ण 
ववषयलाई ववववि अन्िगणिको कायणसूचीिा सिावेश गनण पाइने छैन।  

(४) पररषद् बैठकिा आवश्यकिा अनजसार ववमभन्न ववज्ञ वा ववशेषज्ञलाई कज नै पमन ववषयिा 
प्रस्िजमि गने गराउने गरी कायणसूची ियार गनण सवकनेछ । यस्िो प्रस्िजमि बैठक प्रारम्भ भै सकेपमछ 
पथृक सेसन सवहिको सिय िामलका मनिाणरर् गरी गनण सवकनेछ । 

४. बैठकको जानकारी िथा प्रवेश अनजिमिसम्बन्िी व्यवस्थााः (१) बैठकका आयोजकले सहभागीलाई 
सूचना ठदंदा बैठक बस्ने मिमि, सिय, स्थान, सम्पकण  व्यशि र मनजलाई सम्पकण  गने िाध्यि सिेि 
उल्लेख गरी जानकारी ठदनज पनेछ ।  

 (२) बैठकिा सहभागी हजने व्यशिलाई बैठक हजन े स्थानिा प्रवेशका लामग अनजिमिपत्र वा 
पास आवश्यक पने भएिा सियिै पास वा प्रवेशपत्रको व्यवस्था गरी सम्बशन्िि व्यशिलाई उपलब्ि 
गराउनज पनेछ ।  

 (३) बैठकका आयोजकले बैठक हजनज अशघ सहभागीलाई टेमलफोन वा इिेल जस्िा सञ्चार 
िाध्यिबाट सम्पकण  गरी मनजको सहभामगिा सजमनशिि गनजण पनेछ ।  

५. बैठकको ब्यवस्थापन र शजम्िेवारीाः (१) बैठक वा कायणक्रि आयोजना गदाण सो बैठक वा 
कायणक्रिका सहभागीहरुलाई जानकारीको सूचना ठदने, प्रवेश अनजिमिको व्यवस्था गने िथा बैठक वा 
कायणक्रि गररने स्थानको सरसफाई, मनरीिर्, व्यवस्थापन, बैठकका लामग आवश्यक स्टेशनरी, 
कागजािको ब्यवस्था र वविरर्, प्रस्िजिीकरर् हजने भएिा सोका लामग आवश्यकिा अनजसार 
उपकरर्को ब्यवस्था लगायिका व्यवस्थापकीय शजम्िेवारी पररषद्का सदस्य सशचवको हजनेछ ।  

(२) कायणक्रिका सहभागीहरु, बजेट, कायणक्रिका विा, खाजा िथा खानाको व्यवस्था, 
कायणक्रि स्थल लगायिका अन्य ववषयिा पयाणप्त ियारी गनजणपनेछ । 

(३) कायणक्रििा सहभामगिाका लामग िनोनयन भई आएका सहभागीहरुको सहभामगिा 
सजमनशिि गने र सहभागीलाई िौसि, यािायाि ब्यवस्था आठद ववषयिा जानकारी ठदनजपनेछ । 

(४) कायणक्रि सञ्चालन भएको बावहर पट्टी कायणक्रिको बारेिा जानकारी ठदने सूचना 
पावटको व्यवस्था गनजणपनेछ ।  

(५) कायणक्रि स्थलिा आशन िथा आवश्यक भौमिक स्रोि सािनको व्यवस्थापन, 
सहभागीको नाि दिाण, हाशजरी, स्टेशनरी लगायिका सािग्री वविरर् गने व्यवस्था गनजणपनेछ । 



(६) बैठकिा भएका छलफलको अमभलेख व्यवस्थापन र आवश्यकिा अनजसार रेकमडणङको 
व्यवस्था गनजणपनेछ। कायणक्रि वा बैठकको बारेिा सञ्चारका िाध्यििा आमिकाररक जानकारी 
ठदलाउने व्यवस्था गनजणपनेछ। 

(७) कायणक्रिस्थलको व्यवशस्थि सजरिाको प्रवन्ि र अन्य आवश्यक ब्यवस्था गनजणपनेछ।  

६. बैठक िथा कायणक्रिको शजरु र सिामप्तको अवमिाः (१) पररषद्ले बैठक वा कायणक्रि आयोजना गदाण 
सािान्यिया शजरु हजने र सिामप्त हजने अवमि िोकी छलफलका ववषय र कायणक्रि मनिाणरर् गनजण 
पनेछ।  

(२) पररषद्ले बैठक वा कायणक्रि मनिाणररि सियिा शजरु गनजण पनेछ ।  

७. बैठकको सञ्चालनाः (१) पररषद्ले बैठकिा सहभागीहरुको उपशस्थमि जनाउनका लामग रशजष्टर वा 
अन्य उपयजि व्यवस्था गनजण पनेछ । िोवकएको रशजष्टर वा उपशस्थमि जनाउने वववरर्िा उपशस्थमि 
नजनाई कज नै पमन सदस्यले बैठकिा भाग मलनज हजुँदैन ।  

(२) बैठकका लामग मनिाणररि सिय शजरु हजनासाथ संयोजकले बैठक शजरु गरी छलफल गररन े
ववषयको बारेिा संशिप्त प्रकाश पानजण पनेछ ।  

(३) बैठकको संयोजकले छलफलको ववषयिा प्रकाश पारी सकेपमछ अन्य सहभागीले 
संयोजकको अनजिमि मलई कायणसूची मभत्र परेका ववषयिा पालैपालो आफ्नो िारर्ा राVg वा आफूले 
कज नै मनकायको प्रमिमनमित्व गरेको भए त्यस्िो मनकायको िफण बाट संशिप्त प्रस्िजिी गनण सक्नेछ । िर, 
सोका लामग संयोजकले िोकेको सिय सीिा मभत्र रही आफ्नो िारर्ा रा्जपनेछ।  

(४) उपदफा (२) वा (३) बिोशजि सहभागीहरुले आफ्नो िारर्ा प्रस्िजि गरेपमछ 
आवश्यकिा अनजसार सहभागीहरु बीचिा संशिप्त छलफल गनण सवकनेछ ।  

(५) उपदफा (४) बिोशजि छलफल सिाप्त भएपमछ बैठकको अध्यििा गने व्यशिले 
आफ्नो िारर्ा सवहि मनर्णय हजनजपने व्यहोरा प्रस्िजि गनेछ ।  

(६) उपदफा (५) बिोशजि मनर्णय हजनजपने व्यहोरा प्रस्िजि भएपमछ त्यसिा कज नै छजट वा 
सच्याउनज पने भएिा सहभागीहरुले सजिार गनण वा सच्याउन पने स्पष्ट ववषय वा ववकल्प सवहि 
ित्काल सजझाव राVg सक्नेछन।्  

(७) उपदफा (५) बिोशजि मनर्णयका लामग प्रस्िजि व्यहोरािा उपदफा (६) बिोशजि प्राप्त 
सजझाव सिावेश गनजणपने भएिा सो सिेि सिावेश गरी वा त्यस्िो सजझाव सिावेश गनण आवश्यक 
नदेखेिा त्यसको कारर् प्रष्ट पारी अध्यििा गने व्यशिले बैठकको मनर्णय सजनाउनेछ।  



८. बैठकको मनर्णय प्रिाशर्ि गनेसम्बन्िी व्यवस्थााः (१) बैठकको मनर्णय पररषद्का संयोजकले प्रिाशर्ि 
गनेछन ्। 

(२) उपदफा (१) बिोशजि प्रिाशर्ि भएको मनर्णय बैठकको मनर्णय पजशस्िकािा टाुँसेर 
राशखनेछ ।  

९. बैठकिा औपचाररकिाका कायणक्रि संशिप्तिा गनजणपनेाः (१) बैठकिा आशन ग्रहर्, स्वागि िन्िव्य, 
उद्3fटन िथा कायणक्रिको उदे्दश्य िामथ प्रकाश पानेजस्िा ववषय गनजणपने भएिा सािान्यिाः िीस 
मिनेटमभत्र सम्पन्न हजने गरी िय गनजणपनेछ । . 
  (२) कायणक्रििा आशन ग्रहर् गराउुँदा प्रिजख अमिमथ, अमिमथ र पररषद्का अध्यिलाई 
कायणक्रिको अग्रभाग वा िञ्चिा आशन ग्रहर् गराउन सवकनेछ। कायणक्रिका प्रिजख अमिमथ उपशस्थि 
भई मनजलाई आशन गराई सकेपमछ वा बैठकका अध्यिले कायणक्रि प्रारम्भ गररसकेपमछ उपशस्थि 
हजने अन्य अमिमथलाई आशन ग्रहर् गराउनज पने छैन ।  

  (३) कायणक्रिको व्याच लगाइठदने भएिा आयोजकले प्रिजख अमिमथ बाहेक अरु अमिमथलाई 
कायणक्रि शजरु हजनज अगावै र कायणक्रिका प्रिजख अमिमथ र अध्यिलाई िात्र कायणक्रि शजरु भएपमछ 
लगाईठदने व्यवस्था गनजणपनेछ ।  

१०. उद्3f]षकले स्वागि िथा कायणक्रि सञ्चालन गनेाः (१) उद्3f]षकले आफ्नो िन्िव्य नराखी 
कायणक्रि िात्र सञ्चालन गनजणपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) िा जजनसजकै कज रा लेशखएको भए िापमन कायणक्रि बनाउुँदा उद्3f]षकले नै 
सबैलाई स्वागि गनेगरी कायणक्रि रा् सवकनेछ ।  

११. कायणक्रिको उद्3fटन र िन्िव्याः (१) आयोजकले कायणक्रिको औपचाररक रुपिा उद्3fटन 
गनजणपने भए प्रिजख अमिमथ वा अध्यिबाट गराउने व्यवस्था गनजणपनेछ ।  

(२) कायणक्रिको उदे्दश्यिामथ प्रकाश पाने काि उद्3f]षक वा संयोजकले संिेपिा गनण 
सक्नेछन।्  

(३) कायणक्रििा प्रिजख अमिमथ र अमिमथ सिेि गरी बढीिा पाुँच जनाले िन्िव्य रा् 
सक्नेछन ्।  

(४) कायणक्रििा िन्िव्यको क्रििा सम्बोिन गदाण वा कायणक्रिका विाले कायणक्रिका 
अध्यि र प्रिजख अमिमथलाई िात्र सम्बोिन गनजणपनेछ ।  

१२. िन्यवाद ज्ञापन िथा कायणक्रिको सिापनाः (१) कायणक्रििा िन्यवाद ज्ञापनको लामग अलग्गै 
विाको व्यवस्था गनजण हजुँदैन ।  



(२) कायणक्रिको अध्यििा गने व्यशिले आफ्नो िारर्ा र मनष्कषण सवहि िन्यवाद ज्ञापन 
गरी कायणक्रिको सिापन गनजण पनेछ । 

१३. पररषद्का सहभागी सदस्यहरुको आचार संवहिााः पररषद\िा सहभागी हजने सदस्यहरुको आचार संवहिा 
देहाय बिोशजि हजनेछाः 

(क) िोवकएको सियिा कायणक्रि स्थल मभत्र प्रवेश गरी उपशस्थमि जनाई सहभागी हजने, 
(ख) बैठक स्थलिा अनजशामसि ढंगले बस्ने, हल्ला नगने एवि ्िोवाइल फोनको प्रयोग नगने, 

(ग) कायणक्रि अवमिभर ववशेष पररशस्थमि बाहेक कायणक्रि स्थल छोडी अन्यत्र नजान,े 

(घ) बैठक स्थलमभत्र पानी बाहेकका कज नै पमन खाद्य सािग्री नल्याउने वा नखाने,  

(ङ) आफ्नो िारर्ा राख्दा िोवकएको सिय सीिालाई ख्याल राVg], 
(च) संयोजकले सिय सियिा ठदएका मनदेशनको पालना गने ।    

१४.  बैठक िथा कायणक्रिको आयोजना मििव्ययी हजनजपनेाः (१) कायणक्रि आयोजना गदाण 
मििव्ययीरुपले आयोजना गनजणपनेछ र सम्भव भएसम्ि स्वेदशी िथा स्थानीय सािग्रीको प्रयोग 
गनजणपनेछ ।    

१५. कायणववमिको पालनााः यस कायणववमि बिोशजि बैठक वा कायणक्रि सञ्चालन गनजण सम्बशन्िि 
सबैको किणव्य हजनेछ ।   

  


