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@)&$

शुक्िाफााँटा नगर कार्यपालिकाको

बैठक संचािन सम्बन्धी कार्यविलध

!=प्रस्तािना:
नगर

कार्यपालिका

(कार्यसम्पादन)

लनर्माििी,

२०७४

- @)&$
को

लनर्म

# बमोजिम शुक्िाफााँटा नगर

कार्यपालिकाको बैठक सं चािनको िालग र्ो कार्यविलध स्िीकृत गरी िारी गररएको छ ।

@=पररभाषा:
विषर् िा प्रसं गिे अको अर्य निागेमा र्स कार्यविलधमा,(क) “लनर्माििी” भन्नािे नगरपालिकाको कार्यसम्पादन लनर्माििीिाई सम्झनु पदयछ।
(ख) “िडा अध्र्क्ष” भन्नािे नगरपालिकाको िडाध्र्क्ष सम्झनु पदयछ ।
(ग) “सदस्र्” भन्नािे नगरपालिकाको िडा सदस्र् सम्झनु पदयछ ।
(घ) “अध्र्क्ष” भन्नािे नगरपालिकाको बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जििाई सम्झनु पदयछ ।
(च)

“नगरपालिका”

भन्नािे नगरपालिका,

उप-महानगरपालिका र महानगरपालिका समेतिाई सम्झनु

पदयछ।
(छ) “कार्यपालिका” भन्नािे नगरपालिकाको कार्यपालिका सम्झनु पदयछ ।
(ि) “िडा सलमलत” भन्नािे नगरपालिकाको िडा सलमलत सम्झनु पदयछ ।
३.

िडा सलमलतको िैठक:
३.१

िडा सलमलतको बैठक कम्तीमा मवहनाको एक पटक बस्नेछ । तर मवहनामा तीन पटक भन्दा बढी
बैठक बसेको भत्ता पाइने छै न ।

३.२

िडा सलमलतको बैठककको अध्र्क्षता िडाध्र्क्षिे गनेछ र लनिको अनुपजस्र्लतमा बैठकमा उपजस्र्त
िेष्ठ सदस्र्िे िडा सलमतको बै ठकको अध्र्क्षता गनेछ ।

३.#

िडा सलमलतको बैठक िडा अध्र्क्षको लनदे शनमा िडा सजचििे बोिाउनेछ ।

४. बैठक बस्ने स्र्ान र समर्
४.१

िडा सलमलतको बैठक िडा सलमलतको कार्ायिर्मा बस्नेछ ।

४.२

िडा सलमतको बैठकका िालग सूचना गदाय बैठक बस्ने लमलत, समर् र स्र्ान खुिाइ पठाउनु पनेछ ।

४.#

र्सरी सूचना गदाय बैठक बस्ने समर्भन्दा तीन ददन अगािै उपिब्ध गराउनु पनेछ ।

५. छिफिको विषर्

िडा सलमलतको बैठक बोिाउाँदा सो बैठकमा छिफि गररने लबषर् स्पष्ट रुपिे वकटान गरी बैठक

५.!

बस्ने लमलत भन्दा सामान्र्तर्ा २४ घण्टा अगािै िडा सजचििे सिै सदस्र्िाई उपिब्ध गराउनु पनेछ
।
५.@

िडा अध्र्क्षको लनदे शनमा िडा सजचििे िडा सलमलतको बैठकको कार्यक्रम लिजखत रुपमा तर्ार गनेछ
। प्रस्ताि सम्बन्धी खाका अनुसूची-१ र २ बमोजिम हुनेछ ।

६. उपजस्र्लत
^=!

बैठकमा उपजस्र्त प्रत्र्ेक सदस्र्िे उपजस्र्लत पुजस्तकामा आफ्नो नाम र बुजझने गरी दस्तखत गनुप
य नेछ
।

^=@

िडा सजचििे िडा सलमलतको बैठकमा सजचिको रुपमा उपजस्र्लत पुजस्तकामा उपजस्र्लत िनाई दस्तखत
गनुप
य नेछ ।

&. बैठक सं चािन प्रवक्रर्ा
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बैठककिाई सुव्र्िजस्र्त गने काम बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जिको हुनेछ ।

&=!

अध्र्क्षको आसनको सम्मान र आदर गनुय िडा सलमलतका प्रत्र्ेक सदस्र्को कतयव्र् हुनेछ।

&=@

बैठकको छिफि विषर्सूचीका आधारमा बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जििे तोके बमोजिम हुनेछ ।

&=#

बैठकको छिफिमा भाग लिने सदस्र्िे बोल्ने पािो तर्ा बोल्न पाउने समर्को अिलध बैठकको

&=$

अध्र्क्षता गने व्र्जििे लनधायरण गरे बमोजिम हुनेछ ।

एक िना सदस्र्िे बोलिरहे को समर्मा अको कुनै सदस्र्िे बीचमा कुरा काट्नु हुाँदैन ।

&=%

*. लनणयर् सम्बन्धी व्र्िस्र्ा
प्रस्ताि मालर् बोल्ने क्रम समाप्त भएपलछ बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जििे सो प्रस्ताि लनणयर्को िालग

*=!

प्रस्तुत गनेछ ।
बैठकको लनणयर् सामान्र्तर्ा सियसम्मलतको आधारमा हुनेछ । मत विभािन हुने अिस्र्ामा अध्र्क्षता

*=@

गने व्र्जि सवहत तीन िना सदस्र्को बहुमतिे गरे को लनणयर् बैठकको लनणयर् मालननेछ ।
९. लनणयर्को अलभिेख

िडा सजचििे बैठकमा भएको लनणयर्िाई लनणयर् पुजस्तकामा अलभिेख गरी उपजस्र्त सदस्र्िाई सही

(=!

गराइ राख्नुपनेछ ।

बैठकबाट भएको कुनै लनणयर्मा जचत्त नबुझ्ने सदस्र्िे लनणयर् पुजस्तकामा छोटकरीमा आफ्नो फरक मत

(=@

िगाउन सक्नेछ ।
!).

शुक्िाफााँटा नगर कार्यपालिकाको बैठक

!)=! नगर कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा मवहनाको एक पटक बस्नेछ ।
!)=@ नगर कार्यपालिकाको बैठककको अध्र्क्षता

प्रमुखिे गनेछ र लनिको अनुपजस्र्लतमा बैठकमा उपप्रमुखिे

कार्यपालिकाको बैठकको अध्र्क्षता गनेछ ।

!)=# नगर कार्यपालिकाको बैठक प्रमुखको लनदे शनमा कार्यकारी अलधकृतिे बोिाउनेछ ।
११. बैठक बस्ने स्र्ान र समर्
!!=!

नगर कार्यपालिकाको बैठक नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा बस्नेछ ।

!!=@

नगर कार्यपालिकाको बैठकका िालग सूचना गदाय बैठक बस्ने लमलत, समर् र स्र्ान खुिाइ पठाउनु
पनेछ ।

!!=#

र्सरी सूचना गदाय बैठक बस्ने समर्भन्दा तीन ददन अगािै उपिब्ध गराउनु पनेछ ।

!@. छिफिको विषर्

!@=! नगर कार्यपालिकाको बैठक बोिाउाँदा सो बैठकमा छिफि गररने लबषर् स्पष्ट रुपिे वकटान गरी बैठक

बस्ने लमलतभन्दा सामान्र्तर्ा २४ घण्टा अगािै कार्यकारी अलधकृतिे सिै सदस्र्िाई उपिब्ध गराउनु
पनेछ ।

!@=@

प्रमुखको लनदे शनमा कार्यकारी अलधकृतिे कार्यपालिकाको बैठकको कार्यक्रम लिजखत रुपमा तर्ार
गनेछ ।

!@=#

बैठकमा छिफिका पेश गने प्रस्ताि सम्बन्धी अन्र् व्र्िस्र्ा कार्यसम्पादन लनर्माििीमा तोवकए
बमोजिम हुनेछ ।

!#. उपजस्र्लत

!#=! बैठकमा उपजस्र्त प्रत्र्ेक सदस्र्िे उपजस्र्लत पुजस्तकामा आफ्नो नाम र बुजझने गरी दस्तखत गनुप
य नेछ ।

!#=@ कार्यकारी अलधकृतिे कार्यपालिकाको बैठकमा सजचिको रुपमा उपजस्र्लत भई पुजस्तकामा उपजस्र्लत िनाई
दस्तखत गनुप
य नेछ ।
!$. बैठक सं चािन प्रवक्रर्ा
!$=! बैठककिाई सुव्र्िजस्र्त गने काम बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जिको हुनेछ ।
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!$=@ अध्र्क्षको आसनको सम्मान र आदर गनुय कार्यपालिकाका प्रत्र्ेक सदस्र्को कतयव्र् हुनेछ।

!$=# बैठकको छिफि विषर्सू चीका आधारमा बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जििे तोके बमोजिम हुनेछ ।

!$=$ बैठकको छिफिमा भाग लिने सदस्र्िे बोल्ने पािो तर्ा बोल्न पाउने समर्को अिलध बैठकको
अध्र्क्षता गने व्र्जििे लनधायरण गरे बमोजिम हुनेछ ।

!$=% एक िना सदस्र्िे बोलिरहेको समर्मा अको कुनै सदस्र्िे बीचमा कुरा काट्नु हुाँदैन ।
१५. लनणयर् सम्बन्धी व्र्िस्र्ा
१५.!

प्रस्ताि मालर् बोल्ने क्रम समाप्त भएपलछ बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जििे सो प्रस्ताि लनणयर्को िालग
प्रस्तुत गनेछ ।

१५.@

बैठकको लनणयर् सामान्र्तर्ा सियसम्मलतको आधारमा हुनेछ । मत विभािन हुने अिस्र्ामा अध्र्क्षता

गने व्र्जि सवहत बहुमत सदस्र्को लनणयर् बैठकको लनणयर् मालननेछ ।
१५.३

बिेट, कार्यक्रम, नीलत तर्ा स्र्ानीर् तहको लनर्माििी बाहेकको विषर्मा १५.२ बमोजिम लनणयर्
हुन नसकेमा व्र्जिगत उत्तरदावर्त्ि लनिमालर् रहने गरी नगर कार्यपालिकाको प्रमुखिे गरे को लनणयर्
अजन्तम हुनेछ ।

!^. लनणयर्को अलभिेख
!^=!

कार्यकारी अलधकृतिे बैठकमा भएको लनणयर्िाई लनणयर् पुजस्तकामा अलभिेख गरी उपजस्र्त सदस्र्िाई
सही गराइ राख्नुपनेछ ।

!^=@

बैठकबाट भएको कुनै लनणयर्मा जचत्त नबुझ्ने सदस्र्िे लनणयर् पुजस्तकामा छोटकरीमा आफ्नो फरक मत
िगाउन सक्नेछ ।

१७.बाधा अड्काउ फुकाउने:
!&=!

र्स कार्यविलध कार्ायन्िर्नमा कुनै बाधा अड्काउ परे नगरपालिकाको कार्यपालिकािे लनणयर् गरी
फुकाउन सक्नेछ ।

१८. पररमाियन तर्ा सं शोधन:
!*=! कार्यविलधिाई आिश्र्कता अनुसार नगरपालिकाको कार्यपालिकािे पररमाियन तर्ा सं शोधन गनय
।

cg';"rL – !
k|:tfjsf] 9f“rf
-j'+bf %=@ ;+u ;DalGwt_
z'SnfkmfF6f gu/kflnsf
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no,emnf/L
s+rgk'/ lhNnf, & g+=k|b]z
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'{ kgf{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–
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सक्नेछ

!= 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 ;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] .

cg';"rL – २
k|:tfjsf] 9f“rf
-j'+bf %=@ ;+u ;DalGwt_
z'SnfkmfF6f gu/kflnsf
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no,emnf/L
s+rgk'/ lhNnf, & g+=k|b]z
ljifo M– ================================================ .
k|:tfj k]z ug{ k|d'vaf6 :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'{ kgf{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 ;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] .
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