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नगर कार्यपालिकाको बैठक सच
ं ािन सम्बन्धी कार्यलिलध, २०७४
प्रस्तावना: नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) लनर्माििी, २०७४ बमोलिम शितगगं ा नगर कार्यपालिकाको
बैठक संचािनको िालग शितगगं ा नगर कार्यपालिकाको ldlt @)&$.!@.)% sf] a}7ssf] lg0f{oaf6 र्ो
कार्यलिलध स्िीकृ त गरी िारी गररएको छ ।
1.

परिभाषा:
लिषर् िा प्रसंगिे अको अर्य निागेमा र्स कार्यलिलधमा M(क) “लनर्माििी” भन्नािे नगरपालिकाको कार्यसम्पादन लनर्माििीिाई सम्झनु पदयछ ।
(ख) “िडा अध्र्क्ष” भन्नािे नगरपालिकाको िडाध्र्क्ष सम्झनु परद् छ ।
(ग) “सदस्र्” भन्नािे नगरपालिकाको िडा सदस्र् सम्झनु पदयछ ।
(घ) “अध्र्क्ष” भन्नािे नगरपालिकाको बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्लििाई सम्झनु पदयछ ।
(च) “नगरपालिका” भन्नािे शितगंगा नगरपालिका सम्झनु पदयछ ।
(छ) “कार्यपालिका” भन्नािे नगरपालिकाको कार्यपालिका सम्झनु पदयछ ।
(ि) “िडा सलमलत” भन्नािे नगरपालिकाको िडा सलमलत सम्झनु पदयछ ।
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2.

वडा समिमतको वैठक:
१ िडा सलमलतको बैठक कम्तीमा मलिनाको एक पटक बस्नेछ । तर मलिनामा दइ पटक भन्दा बढी बैठक
बसेको भत्ता पाइने छै न ।
२ िडा सलमलतको बैठककको अध्र्क्षता िडाध्र्क्षिे गनेछ र लनिको अनपु लस्र्लतमा बैठकमा उपलस्र्त िेष्ठ
सदस्र्िे िडा सलमतको बैठकको अध्र्क्षता गनेछ ।
3 िडा सलमलतको बैठक िडा अध्र्क्षको लनदेशनमा िडा सलचििे बोिाउनेछ ।

3.

बैठक बस्ने स्थान ि सिय:
१ िडा सलमलतको बैठक िडा सलमलतको कार्ायिर्मा बस्नेछ ।
२ िडा सलमतको बैठकका िालग सचू ना गदाय बैठक बस्ने लमलत, समर् र स्र्ान खि
ु ाइ पठाउनु पनेछ ।
३ र्सरी सचू ना गदाय बैठक बस्ने समर्भन्दा तीन लदन अगािै उपिब्ध गराउनु पनेछ ।

५. छलफलको मवषय:
१ िडा सलमलतको बैठक बोिाउँदा सो बैठकमा छिफि गररने लबषर् स्पष्ट रुपिे लकटान गरी बैठक बस्ने लमलत
भन्दा सामान्र्तर्ा २४ घण्टा अगािै िडा सलचििे सिै सदस्र्िाई उपिब्ध गराउनु पनेछ ।
२ िडा अध्र्क्षको लनदेशनमा िडा सलचििे िडा सलमलतको बैठकको कार्यक्रम लिलखत रुपमा तर्ार गनेछ ।
प्रस्ताि सम्बन्धी खाका अनसु चू ी-१ र २ बमोलिम िुनेछ ।
६. उपमस्थमत:
१ बैठकमा उपलस्र्त प्रत्र्ेक सदस्र्िे उपलस्र्लत पलु स्तकामा आफ्नो नाम र बलु झने गरी दस्तखत गनयपु नेछ ।
२ िडा सलचििे िडा सलमलतको बैठकमा सलचिको रुपमा उपलस्र्लत पलु स्तकामा उपलस्र्लत िनाई दस्तखत
गनयपु नेछ ।
७. बैठक सच
ं ालन प्रमिया:
१ बैठककिाई सव्ु र्िलस्र्त गने काम बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्लिको िुनेछ ।
२ अध्र्क्षको आसनको सम्मान र आदर गनयु िडा सलमलतका प्रत्र्ेक सदस्र्को कतयव्र् िुनेछ ।
३ बैठकको छिफि लिषर्सचू ीका आधारमा बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्लििे तोके बमोलिम िुनेछ ।
४ बैठकको छिफिमा भाग लिने सदस्र्िे बोल्ने पािो तर्ा बोल्न पाउने समर्को अिलध बैठकको
अध्र्क्षता गने व्र्लििे लनधायरण गरे बमोलिम िुनेछ ।
५ एक िना सदस्र्िे बोलिरिेको समर्मा अको कुनै सदस्र्िे बीचमा कुरा काट्नु िुदँ नै ।
८. मनर्णय सम्बन्धी व्यवस्था:
१ प्रस्ताि मालर् बोल्ने क्रम समाप्त भएपलछ बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्लििे सो प्रस्ताि लनणयर्को िालग
प्रस्ततु गनेछ ।
२ बैठकको लनणयर् सामान्र्तर्ा सियसम्मलतको आधारमा िुनेछ । मत लिभािन िुने अिस्र्ामा अध्र्क्षता गने
व्र्लि सलित तीन िना सदस्र्को बिुमतिे गरे को लनणयर् बैठकको लनणयर् मालननेछ ।
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९. मनर्णयको अमभलेख:
१ िडा सलचििे बैठकमा भएको लनणयर्िाई लनणयर् पलु स्तकामा अलभिेख गरी उपलस्र्त सदस्र्िाई सिी गराइ
राख्नपु नेछ ।
२ बैठकबाट भएको कुनै लनणयर्मा लचत्त नबझ्ु ने सदस्र्िे लनणयर् पलु स्तकामा छोटकरीमा आफ्नो फरक मत
िगाउन सक्नेछ ।
१०. नगि कायणपामलकाको बैठक
१ नगर कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा मलिनाको एक पटक बस्नेछ ।
२ नगर कार्यपालिकाको बैठककको अध्र्क्षता प्रमख
ु िे गनेछ र लनिको अनपु लस्र्लतमा बैठकमा उपप्रमख
ु िे
कार्यपालिकाको बैठकको अध्र्क्षता गनेछ ।
३ नगर कार्यपालिकाको बैठक प्रमख
ु को लनदेशनमा कार्यकारी अलधकृ तिे बोिाउनेछ ।
११. बैठक बस्ने स्थान ि सिय
१ नगर कार्यपालिकाको बैठक नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा बस्नेछ ।
२ नगर कार्यपालिकाको बैठकका िालग सचू ना गदाय बैठक बस्ने लमलत, समर् र स्र्ान खि
ु ाइ पठाउनु पनेछ ।
३ र्सरी सचू ना गदाय बैठक बस्ने समर् भन्दा तीन लदन अगािै उपिब्ध गराउनु पनेछ ।
१२. छलफलको मवषय
१ नगर कार्यपालिकाको बैठक बोिाउँदा सो बैठकमा छिफि गररने लबषर् स्पष्ट रुपिे लकटान गरी बैठक
बस्ने लमलतभन्दा सामान्र्तर्ा २४ घण्टा अगािै कार्यकारी अलधकृ तिे सिै सदस्र्िाई उपिब्ध गराउनु पनेछ।
२ प्रमख
ु को लनदेशनमा कार्यकारी अलधकृ तिे कार्यपालिकाको बैठकको कार्यक्रम लिलखत रुपमा तर्ार
गनेछ ।
३ बैठकमा छिफिका पेश गने प्रस्ताि सम्बन्धी अन्र् व्र्िस्र्ा कार्यसम्पादन लनर्माििीमा तोलकए
बमोलिम िुनेछ ।
१३. उपमस्थमत
१ बैठकमा उपलस्र्त प्रत्र्ेक सदस्र्िे उपलस्र्लत पलु स्तकामा आफ्नो नाम र बलु झने गरी दस्तखत गनयपु नेछ ।
२ कार्यकारी अलधकृ तिे कार्यपालिकाको बैठकमा सलचिको रुपमा उपलस्र्लत भई पलु स्तकामा उपलस्र्लत
िनाई दस्तखत गनयपु नेछ ।
१४. बैठक संचालन प्रमिया
१ बैठककिाई सव्ु र्िलस्र्त गने काम बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्लिको िुनेछ ।
२ अध्र्क्षको आसनको सम्मान र आदर गनयु कार्यपालिकाका प्रत्र्ेक सदस्र्को कतयव्र् िुनेछ ।
३ बैठकको छिफि लिषर्सूचीका आधारमा बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्लििे तोके बमोलिम िुनेछ ।
४ बैठकको छिफिमा भाग लिने सदस्र्िे बोल्ने पािो तर्ा बोल्न पाउने समर्को अिलध बैठकको
अध्र्क्षता गने व्र्लििे लनधायरण गरे बमोलिम िुनेछ ।
५ एक िना सदस्र्िे बोलिरिेको समर्मा अको कुनै सदस्र्िे बीचमा कुरा काट्नु िुदँ नै ।
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१५. मनर्णय सम्बन्धी व्यवस्था
१ प्रस्ताि मालर् बोल्ने क्रम समाप्त भएपलछ बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्लििे सो प्रस्ताि लनणयर्को िालग
प्रस्ततु गनेछ ।
२ बैठकको लनणयर् सामान्र्तर्ा सियसम्मलतको आधारमा िुनेछ । मत लिभािन िुने अिस्र्ामा अध्र्क्षता गने
व्र्लि सलित बिुमत सदस्र्को लनणयर् बैठकको लनणयर् मालननेछ ।
३ बिेट, कार्यक्रम, नीलत तर्ा स्र्ानीर् तिको लनर्माििी बािेकको लिषर्मा १५.२ बमोलिम लनणयर् िुन
नसके मा व्र्लिगत उत्तरदालर्त्ि लनिमालर् रिने गरी नगर कार्यपालिकाको प्रमख
ु िे गरे को लनणयर् अलन्तम
िुनेछ ।
१६. मनर्णयको अमभलेख
१ कार्यकारी अलधकृ तिे बैठकमा भएको लनणयर्िाई लनणयर् पलु स्तकामा अलभिेख गरी उपलस्र्त सदस्र्िाई
सिी गराइ राख्नपु नेछ ।
२ बैठकबाट भएको कुनै लनणयर्मा लचत्त नबझ्ु ने सदस्र्िे लनणयर् पलु स्तकामा छोटकरीमा आफ्नो फरक मत
िगाउन सक्नेछ ।
१७. बाधा अड्काउ फुकाउने:
१ यस काययशिशि कायायन्ियनाा कनन ाािा ड्कका रर नगरराशिकाको काययराशिकाि शनर्यय गरी
फनका न सक्नछ ।
१८. परिमार्जन तथा संशोधन:
१ काययशिशििाई आिश्यकता डनसन ार नगरराशिकाको काययराशिकाि ररराार्यन ताा संिोिन गनय
सक्नछ।
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