नियम िं.०३

धनकुटा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको बैठक संचािन सम्बन्धध कार्यविधी २०७४
काययपालिकाबाट स्वीकृत लमनत ः —२०७४÷०४÷०४

धिकुटा िगरपालिका
धिकुटा जिल्िा, १ िम्बर प्रदे श, िेपाि

धिकुटा िगर काययपालिकाको बैठक संचािि सम्बन्धी काययववधध ( द्दण्ठद्ध

ज्ञ।

प्रस्ताविास ्

धिकुटा िगर काययपालिका काययसम्पादि नियमाविी, २०७४ को नियम ज्ञण ् बमोजिम धिकुटा िगर
काययपालिकाको बैठक संचाििको िाधग यो काययववधध स्वीकृत गरी िारी गररएको छ ।

द्द।

पररभाषास ्

ववषय वा प्रसंगिे अको अर्य ििागेमा यस काययववधधमा,(
९क० “नियमाविी” भन्िािे िगरपालिकाको काययसम्पादि नियमाविीिाई सम्झिु पदय छ ।
९ख० “वडा अध्यक्ष” भन्िािे िगरपालिकाको वडाध्यक्ष सम्झिु पदय छ ।
९ग० “सदस्य” भन्िािे िगरपालिकाको वडा सदस्य सम्झिु पदय छ ।
९घ० “अध्यक्ष” भन्िािे िगरपालिकाको बैठकको अध्यक्षता गिे व्यजतत सम्झिु पदय छ ।
९च० “िगरपालिका” भन्िािे िगरपालिका, उप(महािगरपालिका र महािगरपालिका समेतिाई सम्झिु पदय छ ।
९छ० “काययपालिका” भन्िािे िगरपालिकाको काययपालिका सम्झिु पदय छ ।
९ि० “वडा सलमनत” भन्िािे िगरपालिकाको वडा सलमनत सम्झिु पदय छ ।

घ।

वडा सलमनतको वैठकस ्

३।१

वडा सलमनतको बैठक कम्तीमा महहिाको एक पटक बस्िेछ । तर महहिामा तीि पटक भन्दा बढी बैठक

बसेको भत्ता पाइिे छै ि ।
३।२

वडा सलमनतको बैठककको अध्यक्षता वडाध्यक्षिे गिेछ र नििको अिप
ु जस्र्नतमा बैठकमा उपजस्र्त िेष्ठ

सदस्यिे वडा सलमतको बैठकको अध्यक्षता गिेछ ।
घ।घ

वडा सलमनतको बैठक वडा अध्यक्षको निदे शिमा वडा सधचविे बोिाउिेछ ।

द्ध।

बैठक बस्िे स्र्ाि र समय

४।१

वडा सलमनतको बैठक वडा सलमनतको कायायियमा बस्िेछ ।

४।२

वडा सलमनतको बैठकका िाधग सच
ू िा गदाय बैठक बस्िे लमनत, समय र स्र्ाि खुिाइ पठाउिु पिेछ ।

४।घ

यसरी सच
ू िा गदाय बैठक बस्िे समयभन्दा तीि हदि अगावै गिुय पिेछ ।

५। छिफिको ववषय
५।ज्ञ वडा सलमनतको बैठक बोिाउँ दा सो बैठकमा छिफि गररिे बबषय स्पष्ट रुपिे ककटाि गरी बैठक बस्िे लमनत
भन्दा सामान्यतया २४ घण्टा अगावै वडा सधचविे सवै सदस्यिाई सच
ू िा उपिब्ध गराउिु पिेछ ।
५।द्द

वडा अध्यक्षको निदे शिमा वडा सधचविे वडा सलमनतको बैठकको काययक्रम लिखखत रुपमा तयार गिेछ ।

प्रस्ताव सम्बन्धी खाका अिस
ु च
ू ी(१ बमोजिम हुिेछ ।

६। उपजस्र्नत
ट।ज्ञ

बैठकमा उपजस्र्त प्रत्येक सदस्यिे उपजस्र्नत पजु स्तकामा आफ्िो िाम र बखु झिे गरी दस्तखत गिप
ुय िेछ ।

ट।द्द

वडा सधचविे वडा सलमनतको बैठकमा सधचवको रुपमा उपजस्र्नत पजु स्तकामा उपजस्र्नत ििाई दस्तखत

गिप
ुय िेछ ।

ठ। बैठक संचािि प्रकक्रया
ठ।ज्ञ

बैठकिाई सव्ु यवजस्र्त गिे काम बैठकको अध्यक्षता गिे व्यजततको हुिेछ ।

ठ।द्द

अध्यक्षको आसिको सम्माि र आदर गिुय वडा सलमनतका प्रत्येक सदस्यको कतयव्य हुिेछ ।

ठ।घ

बैठकको छिफि ववषयसच
ू ीका आधारमा बैठकको अध्यक्षता गिे व्यजततिे तोके बमोजिम हुिेछ ।

ठ।द्ध बैठकको छिफिमा भाग लििे सदस्यिे बोल्िे पािो तर्ा बोल्ि पाउिे समयको अवधध बैठकको अध्यक्षता
गिे व्यजततिे निधायरण गरे बमोजिम हुिेछ ।

ठ।छ

एक ििा सदस्यिे बोलिरहे को समयमा अको कुिै सदस्यिे बीचमा कुरा काट्िु हुँदैि ।

ड। निणयय सम्बन्धी व्यवस्र्ा
ड।ज्ञ

प्रस्ताव माधर् बोल्िे क्रम समाप्त भएपनछ बैठकको अध्यक्षता गिे व्यजततिे सो प्रस्ताव निणययको िाधग

प्रस्तत
ु गिेछ ।
ड।द्द

बैठकको निणयय सामान्यतया सवयसम्मनतको आधारमा हुिेछ । मत ववभािि हुिे अवस्र्ामा अध्यक्षता

गिे व्यजतत सहहत तीि ििा सदस्यको बहुमतिे गरे को निणयय बैठकको निणयय मानििेछ ।

९। निणययको अलभिेख
ढ।ज्ञ

वडा सधचविे बैठकमा भएको निणययिाई निणयय पजु स्तकामा अलभिेख गरी उपजस्र्त सदस्यिाई सही गराइ

राख्नप
ु िेछ ।
ढ।द्द

बैठकबाट भएको कुिै निणययमा धचत्त िबझ्
ु िे सदस्यिे निणयय पजु स्तकामा छोटकरीमा आफ्िो फरक मत

ििाउि सतिेछ ।

ज्ञण ्। िगर काययपालिकाको बैठक
ज्ञण ्।१ िगर काययपालिकाको बैठक कम्तीमा महहिाको एक पटक बस्िेछ ।
ज्ञण ्।द्द िगर काययपालिकाको बैठककको अध्यक्षता प्रमख
ु िे गिेछ र नििको अिप
ु जस्र्नतमा उपप्रमख
ु िे
काययपालिकाको बैठकको अध्यक्षता गिेछ ।
ज्ञण ्।घ िगर काययपालिकाको बैठक प्रमख
ु को निदे शिमा काययकारी अधधकृतिे बोिाउिेछ ।

११। बैठक बस्िे स्र्ाि र समय
ज्ञज्ञ।१ िगर काययपालिकाको बैठक िगर काययपालिकाको कायायियमा बस्िेछ ।
ज्ञज्ञ।२ िगर काययपालिकाको बैठकका िाधग सच
ू िा गदाय बैठक बस्िे लमनत, समय र स्र्ाि खि
ु ाइ पठाउिु पिेछ ।

११।घ

यसरी सच
ू िा गदाय बैठक बस्िे समयभन्दा तीि हदि अगावै सच
ू िा उपिब्ध गराउिु पिेछ ।

ज्ञद्द। छिफिको ववषय
ज्ञद्द।ज्ञ िगर काययपालिकाको बैठक बोिाउँ दा सो बैठकमा छिफि गररिे बबषय स्पष्ट रुपिे ककटाि गरी बैठक
बस्िे लमनतभन्दा सामान्यतया २४ घण्टा अगावै काययकारी अधधकृतिे सवै सदस्यिाई उपिब्ध गराउिु पिेछ ।
ज्ञद्द।द्द

प्रमख
ु को निदे शिमा काययकारी अधधकृतिे काययपालिकाको बैठकको काययक्रम लिखखत रुपमा तयार

गिेछ ।
ज्ञद्द।घ बैठकमा छिफिका िाधग पेश गिे प्रस्ताव सम्बन्धी अन्य व्यवस्र्ा काययसम्पादि नियमाविीमा तोककए
बमोजिम हुिेछ ।

ज्ञघ। उपजस्र्नत
ज्ञघ।ज्ञ बैठकमा उपजस्र्त प्रत्येक सदस्यिे उपजस्र्नत पजु स्तकामा आफ्िो िाम र बखु झिे गरी दस्तखत गिप
ुय िेछ ।
ज्ञघ।द्द काययकारी अधधकृतिे काययपालिकाको बैठकमा सधचवको रुपमा उपजस्र्नत भई पजु स्तकामा उपजस्र्नत ििाई
दस्तखत गिप
ुय िेछ ।

ज्ञद्ध। बैठक संचािि प्रकक्रया
ज्ञद्ध।ज्ञ बैठकिाई सव्ु यवजस्र्त गिे काम बैठकको अध्यक्षता गिे व्यजततको हुिेछ ।
ज्ञद्ध।द्द

अध्यक्षको आसिको सम्माि र आदर गिुय काययपालिकाका प्रत्येक सदस्यको कतयव्य हुिेछ ।

ज्ञद्ध।घ बैठकको छिफि ववषयसच
ू ीका आधारमा बैठकको अध्यक्षता गिे व्यजततिे तोके बमोजिम हुिेछ ।
ज्ञद्ध।द्ध बैठकको छिफिमा भाग लििे सदस्यिे बोल्िे पािो तर्ा बोल्ि पाउिे समयको अवधध बैठकको
अध्यक्षता गिे व्यजततिे निधायरण गरे बमोजिम हुिेछ ।
ज्ञद्ध।छ एक ििा सदस्यिे बोलिरहे को समयमा अको कुिै सदस्यिे बीचमा कुरा काट्िु हुँदैि ।
१५। निणयय सम्बन्धी व्यवस्र्ा

१५।ज्ञ

प्रस्ताव माधर् बोल्िे क्रम समाप्त भएपनछ बैठकको अध्यक्षता गिे व्यजततिे सो प्रस्ताव निणययको िाधग

प्रस्तत
ु गिेछ ।
१५।द्द बैठकको निणयय सामान्यतया सवयसम्मनतको आधारमा हुिेछ । मत ववभािि हुिे अवस्र्ामा अध्यक्षता गिे
व्यजतत सहहत बहुमत सदस्यको निणयय बैठकको निणयय मानििेछ ।
१५।३ बिेट, काययक्रम, िीनत तर्ा स्र्ािीय तहको नियमाविी बाहे कको ववषयमा १५।२ बमोजिम निणयय हुि
िसकेमा व्यजततगत उत्तरदानयत्व नििमाधर् रहिे गरी िगर काययपालिकाको प्रमख
ु िे गरे को निणयय अजन्तम हुिेछ ।

ज्ञट। निणययको अलभिेख
ज्ञट।ज्ञ काययकारी अधधकृतिे बैठकमा भएको निणययिाई निणयय पजु स्तकामा अलभिेख गरी उपजस्र्त सदस्यिाई
सही गराइ राख्नुपिेछ ।
ज्ञट।द्द बैठकबाट भएको कुिै निणययमा धचत्त िबझ्
ु िे सदस्यिे निणयय पजु स्तकामा छोटकरीमा आफ्िो फरक मत
ििाउि सतिेछ ।

१७।

बाधा अड्काउ फुकाउिेस ्

ज्ञट।द्द यस काययववधध कायायन्वयिमा कुिै बाधा अड्काउ परे मा िगर काययपालिकािे निणयय गरी फुकाउि सतिेछ ।

१८।

पररमाियि तर्ा संशोधिस ्

ज्ञट।१ काययववधधिाई आवश्यकता अिस
ु ार िगर काययपालिकािे पररमाियि तर्ा संशोधि गिय सतिेछ ।

अिस
ु च
ू ी–१
प्रस्तावको ढाँचा

(वद
ुं ा ५।द्द संग सम्बजन्धत)
धिकुटा िगरपालिका
िगर काययपालिकाको कायायिय, धिकुटा
धिकुटा जिल्िा, १ िम्बर प्रदे श

ववषय ः – ................................................ ।

प्रस्ताव पेश गिय प्रमख
ु बाट स्वीकृनत प्राप्त लमनत ः –

१. ववषयको संक्षक्षप्त व्यहोरा ः –
२. प्राप्त परामशय तर्ा अन्य सान्दलभयक कुरा ः –
३. प्रस्ताव पेश गिुय पिायको कारण र सम्बजन्धत शाखाको राय –
४. निणयय हुिु पिे व्यहोरा ः –

िोट ः प्रस्ताव तयार गदाय दे हायका कुराहरुमा ध्याि हदिप
ु िे छ ः –
१. “ववषयको संक्षक्षप्त व्यहोरा” अन्तगयत रहिे ववबरण ः –
ववषयबस्तक
ु ो पष्ृ ठभम
ू ीमा यसबारे पहहिे कुिै निणयय भएको भए सोको ववबरण, प्रस्ताववत निणयय
कायायन्वयि प्रकृया, समयावधी, काययक्षेत्र, कायायन्वयि गिे निकाय र िाग्िे आधर्यक दानयत्व भए सो समेत उल्िेख
गरी कुिै योििाको ववषय भए सो बारे छोटकरी ववबरण उल्िेख गिे ।
२. “प्राप्त परामशय तर्ा अन्य सान्दलभयक कुरा” अन्तगयत काययपालिकाका सलमनतहरु र अन्य निकाय तर्ा
ववशेषज्ञहरुिे कुिै परामशय हदएको भए सो समेत उल्िेख गिे । सार्ै ववषयसंग सम्बजन्धत ितशा, डडिाइि वा धचत्र
भए सो समेत समावेश गिे । कािि
ू ी परामशय लिएको भए प्रनतलिपी समेत समाबेश गिे ।

३. “प्रस्ताव पेश गिुय पिायको कारण र सम्बजन्धत शाखाको राय” अन्तगयत सम्बजन्धत ववषयमा आई परे को कहठिाई
र समस्या, प्रस्ताववत निणययको औधचत्य र आवश्यकता तर्ा त्यसबाट पिय सतिे प्रभाव समावेश गिे ।
४. “निणयय हुिु पिे व्यहोरा” अन्तगयत िुि बबषयमा िे िस्तो निणयय हुि प्रस्ताव गररएको हो सोको स्पष्ट व्यहोरा
राख्ने ।

