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थारू आयोगको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी काययविधध, २०७८ 

(आयोगबाट स्िीकृत धमधतिः २०७८/०४ /०७ ) 

प्रस्तािना: थारू आयोगको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी काययविधधका सम्बन्धमा व्यिस्था गनय िाञ्छनीय 
भएकोले थारू आयोग ऐन, २०७४ को दफा १३ को उपदफा (११) बमोजिम आयोगबाट बैठक 
व्यिजस्थत गनय यो काययविधध स्िीकृत गरी लागू गररएको छ । 

१. संजिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस काययविधधको नाम ''थारू आयोगको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी 
काययविधध, २०७८'' रहेको छ । 

   (२) यो काययविधध आयोगबाट स्िीकृत भएको धमधतदेजि प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययविधधमा, 

       (क) “आयोग” भन्नाले नेपालको संविधानको धारा २६३ बमोजिमको थारू आयोग सम्झन ु
पछय । 

             (ि) “कायायलय’’ भन्नाले थारू आयोग ऐन, २०७४ को दफा १२ बमोजिम स्थापना भएको 
कायाालय सम्झनु पछय । 

            (ग) “पदाधधकारी’’ भन्नाले आयोगको अध्यि र सदस्यलाई िनाउँछ । 

          (घ) “सजिि” भन्नाले थारू आयोगको सजिि सम्झन ु पछय र सो शब्दले सजििको 
जिम्मेिारी सम्हाल्ने िररष्ठतम कमयिारीलाई समेत िनाउँछ ।  

      (ङ) “बैठक” भन्नाले थारू आयोगको बैठक सम्झन ुपछय । 

 

३. आयोगको बैठक: (१) आयोगको बैठक थारू आयोग ऐन २०७४ को दफा १३ मा तोवकए 
अनसुार हनुेछ।    

(२) आयोगको बैठक आिश्यकता अनसुार अध्यिले तोके बमोजिमको धमधत, समय र 
स्थानमा बस्न सक्नेछ । 
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       (३) आयोगको बैठक अध्यिको धनदेशनमा सजििले बोलाउनेछ । 

        (४) आयोगको बैठकमा पेश हनुे विषय सूिी अनूसिुी १ बमोजिमको ढाँिामा 
हनुछे। 

   (५) आयोगको बैठकमा कुनै सदस्यले थारू आयोग ऐन २०७४ को दफा १३ को 
उपदफा ४ बमोजिम बैठकमा छलफल हनुे विषयका अधतररक्त अन्य कुनै विषयमा छलफल 
गराउन िाहेमा त्यसरी छलफल गनय िाहेको विषय र कारण सवहतको सिुना बैठक बस्न ु
भन्दा कजम्तमा २४ घण्टा अगाबै आयोगको सजििलाई अनसूुिी २ बमोजिमको ढाँिामा ददन ु
पनेछ ।  

४. बैठक सञ्चालन प्रवियािः (१) पदाधधकारीले आसन ग्रहण गरेपधछ बैठक औपिाररक रूपमा शरुु 
हनुेछ । 

        (२) बैठकलाई सवु्यिजस्थत तिरले सञ्चालन गने काम बैठकको अध्यिता गने 
व्यजक्तको हनुेछ । 

        (३) अध्यिको आसनको सम्मान र आदर गनुय आयोगका प्रत्येक सदस्यको कतयव्य 
हनुेछ । 

   (४) बैठकमा काययसूिी (एिेण्डा) माधथ छलफल गदाय सामान्यतिः िमानसुार र 
आिश्यकताका आधारमा बैठकको अध्यिता गने व्यजक्तले तोके बमोजिम हनुेछ ।  

   (५) अध्यिले बैठकमा छलफल हनुे विषयहरूको बारेमा संिेपमा िानकारी प्रस्ततु 
गनेछ ।  

   (६) बैठकमा छलफलका लाधग प्रस्ततु कुनै एउटा विषयमा छलफल र धनणयय 
गरेपधछ मात्र अको विषयमा प्रिेश गररनेछ ।   

    (७) बैठकको छलफलमा भाग धलन ेसदस्यको बोल्न ेपालो बैठकको अध्यिता गने 
व्यजक्तले धनधायरण गरे बमोजिम हनुेछ । 

   (८) बैठकमा कुनै विषयमा एक िना सदस्यले बोधलरहेको समयमा कुरा नटुवङ्गदै 
बीिमै अको कुनै सदस्यले कुरा काट्न िा हस्तिेप गनय हुँदैन । 

   (९) बैठकमा सबै सदस्यहरू जशष्ट र मयायददत रूपमा प्रस्ततु हनु ु पनेछ । कसैले 
पधन अजशष्ट र अभद्र व्यिहार प्रदशयन गनय पाउने छैन साथै छलफलका िममा सबैले जशष्ट र 
शालीन शब्द प्रयोग गनुय पनेछ । 
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     (१०) सजििले बैठकको काममा सहिीकरण र सहयोगको लाधग आिश्यकता 
अनसुार आयोगका अधधकृतस्तरका कमयिारीलाई तोक्न सक्नेछ ।  

   तर छलफल हनुे विषयको प्रकृधत, महत्त्ि र गाम्भीययतालाई दृवष्टगत गरी अधत 
संिेदनशील विषयमा आयोगले सजिि बाहेक अरू कसैलाई पधन बैठकमा संलग्न गराउने छैन। 

   (११) आयोगले आफ्नो काम कारिावहको सम्बन्धमा धबधभन्न धनकाय, साियिधनक संघ 
संस्था िा विज्ञ विषशेज्ञसँग राय परामशय धलन आिश्यक देिेमा छुटै्ट बैठकमा आमन्त्रण गनय 
सक्नछे ।  

५. धनणयय सम्बन्धी व्यिस्थािः (१) बैठकमा छलफलको लाधग प्रस्ततु कुनै विषय िा प्रस्तािमाधथ 
बोल्न े िम समाप्त भएपश्चात ् बैठकको अध्यिता गने व्यजक्तले सो प्रस्ताि धनणययाथय प्रस्ततु 
गनेछ। 

       (२) बैठकको धनणयय उपजस्थत सदस्यहरूको सहमधतको आधारमा हनुेछ । 

    (३) कुनै विषयमा सदस्यहरूबीि सहमधत नभएमा सो विषयको धनणयय बहमुतका 
आधारमा हनुेछ । मत बराबर भएमा अध्यिले धनणाययक मत ददनेछ । 

   (४) बैठकबाट भएको कुनै धनणययमा जित्त नबझु्ने सदस्यले धनणयय पजुस्तकामा 
छोटकरीमा आफ्नो फरक मत िनाउन सक्नेछ । 

६. धनणययको अधभलेििः (१) सजििले बैठकमा भएको धनणययलाई धनणयय पजुस्तकामा अधभलेि गरी 
उपजस्थत पदाधधकारीको दस्तित गराई राख्न ुपनेछ । 

    (२) आयोगको बैठकको धनणययहरू सजििले प्रमाजणत गरी आयोगको कायायलयमा 
राख्नछे । 

   (३) आयोगको बैठकबाट भएका धनणययहरूको अधभलेि सरुजित तिरमा राख्न,े राख्न 
लगाउने दावयत्ि सजििको हनुेछ ।    

  (४) आयोगको धनणयय मदुद्रत र धडजिटल रुपमा समेत राख्न ुपनेछ । 
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७. आयोगको धनणयय र आदेश कायायन्ियनिः सजििले आयोगको धनणयय र आदेशहरू सामान्यतिः त्यस्तो 
धनणयय िा आदेश भएको धमधतले सात ददनधभत्र कायायन्ियन गने, गराउने व्यिस्था धमलाउन ु
पनेछ।  

   तर, आयोगको धनणयय अनसुार तरुुन्त साियिधनक गनुयपने िा पत्रािार गनुयपने विषयमा 
सजििले तत्काल साियिधनक िा पत्रािारको व्यिस्था गनुय पनेछ। 
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अनसूुिी-१ 

आयोगको बैठकमा प्रस्ततु गररने विषय सूिीको ढाँिा  

(दफा ३ को उपदफा (४) सँग सम्बजन्धत) 
 

थारू आयोग 
नपेाल 

       
  
 

                     धमधतिः…………………………. 

माननीय...............ज्यू 

थारू आयोग।      

 

विषयिः- बैठक सम्बन्धमा । 

देहायको धमधत, स्थान, समय र विषयमा रही आयोगको बैठक आयोिना हनुे व्यहोरा अनरुोध छ । 
 

धमधतिः 
स्थानिः 
समयिः 
विषय सूिी (एिेण्डा) 
अन्य प्रासवङ्गक कुरािः 
                                                                 
                                                                                                                                                ................                                                                    

                                                                                                                                                     सजिि 
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अनसूुिी-२ 

आयोगको बैठकको लाधग सदस्यले सजििलाई ददन ुपने अधतररक्त विषय सूिीको ढाँिा  

(दफा ३ को उपदफा (५) सँग सम्बजन्धत) 
 

थारू आयोग 
नपेाल 

       
  
 

                     धमधतिः…………………… 

श्री सजिि ज्यू 

थारू आयोग।      

 

विषयिः- बैठकको विषय सम्बन्धमा । 

१ छलफल गनय िाहेको विषय 

२ कारण                                                                 

                                                                                                                                                ................                                                                    

                                                                                                                                                     सदस्य 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


