गाउँ/नगर कायपालिलकाको बैठक सं चालन सम्बबन्धीधी कायविवलिध (नमूना) - 2074
1. प्रस्तातावना:
चा मुण्डा

वि न्द्रा सैनी

बमोिजम चा मुण्डा

नगर का र्यपा लि का (का र्यसम्पादन) नि यमा वली , २०७४ को नि यम

वि न्द्रा सैनी

नगर कायपालिलकाको बैठक सं चालनको लालिग यो कायविवलिध

स्तावीकत गर जार गरिरएको छ ।
2. परिरभााषा:

वि षय वा प्रसंगले अर् क
ो अर्थ नला गेमा यस का र्यवि धि मा ,-

(क) “लिनयमावल ” भान्नााले नगरपालिलकाको कायसम्बपादन लिनयमावल लाई सम्ब न पदछ ।
(ख) “वडा अध्ययक्ष” भान्नााले नगरपालिलकाको वडाध्ययक्ष सम्ब न पदछ ।
(ग) “सदस्ताय” भान्नााले नगरपालिलकाको वडा सदस्ताय सम्ब न पदछ ।

(घ) “अध्ययक्ष” भान्नााले नगरपालिलकाको बैठकको अध्ययक्षता गन व्ययि
।

(च) “नगरपालिलका” भान्नााले चा मुण्डा
(छ) “कायपालिलका” भान्नााले

लाई सम्ब न पदछ

वि न्द्रा सैनी नगरपालिलका सम्ब न पदछ ।

नगरपालिलकाको कायपालिलका सम्ब न पदछ ।

(ज) “वडा सलिमलित” भान्नााले नगरपालिलकाको वडा सलिमलित सम्ब न पदछ ।

3. वडा सलिमलितको वैठक:
३.१

वडा सलिमलितको बैठक कम्बतीमा मविहनाको एक पटक बस्तानेछ । तर मविहनामा तीन

३.२

वडा सलिमलितको बैठककको अध्ययक्षता वडाध्ययक्षले गनछ र लिनजको अनपिस्ताथलितमा

3.3

पटक भान्धीदा बढी बैठक बसेको भात्ताा पाइने छै न ।

बैठकमा उपिस्ताथत जेष्ठ सदस्तायले वडा सलिमतको बैठकको अध्ययक्षता गनछ ।

वडा सलिमलितको बैठक वडा अध्ययक्षको लिनदशनमा वडा सिचवले बोलाउनेछ ।

4. बैठक बस्ताने स्ताथान र समय
४.१
४.२
४.3

वडा सलिमलितको बैठक वडा सलिमलितको कायालयमा बस्तानेछ ।

वडा समि तको बैठकका ला गि सूचना गर्दा बैठक बस्ने मि ति , समय र स्थान
खलाइ पठाउन पनछ ।

यसर सूचना गदा बैठक बस्ताने समयभान्धीदा तीन दिदन अगावै उपलब्धध गराउन पनछ
।

५. छलफलको विवषय

५.1

५.2

वडा सलिमलितको बैठक बोलाउँदा सो बैठकमा छलफल गरिरने लिबषय स्तापष्ट रुपले

विकटान गर बैठक बस्ताने लिमलित भान्धीदा सामान्धीयतया २४ घण्टाटा अगावै वडा सिचवले
सवै सदस्तायलाई उपलब्धध गराउन पनछ ।

वडा अध्ययक्षको लिनदशनमा वडा सिचवले वडा सलिमलितको बैठकको कायक्रम

लिलिखत रुपमा तयार गनछ । प्रस्ताताव सम्बबन्धीधी खाका अनसूची-१ र २ बमोिजम
हनेछ ।

६. उपिस्ताथलित
6.1

बैठकमा उपिस्ताथत प्रत्येयेक सदस्तायले उपिस्ताथलित पिस्तातकामा आफ्नोनो नाम र बि ने

6.2

वडा सिचवले वडा सलिमलितको बैठकमा सिचवको रुपमा उपिस्ताथलित पिस्तातकामा

गर दस्तातखत गनपनछ ।

उपिस्ताथलित जनाई दस्तातखत गनपनछ ।

7. बैठक सं चालन प्रविक्रया
7.1

7.2
7.3
7.4
7.5

बैठककलाई सव्ययविस्ताथत गन काम बैठकको अध्ययक्षता गन व्ययि

को हनेछ ।

अध्ययक्षको आसनको सम्बमान र आदर गन वडा सलिमलितका प्रत्येयेक सदस्तायको
कतव्यय हनेछ ।

बैठकको छलफल विवषयसूचीका आधारमा बैठकको अध्ययक्षता गन व्ययि
बमोिजम हनेछ ।

ले तोके

बैठकको छलफलमा भााग लिलने सदस्तायले बोल्नेने पालो तथा बोल्नेन पाउने समयको
अवलिध बैठकको अध्ययक्षता गन व्ययि

ले लिनधारण गरे बमोिजम हनेछ ।

एक जना सदस्तायले बोलिलरहे को समयमा अक कनै सदस्तायले बीचमा करा काट्नुन
हँदैन ।

8. लिनणय सम्बबन्धीधी व्ययवस्ताथा
8.1

प्रस्ताताव मालिथ बोल्नेने क्रम समाप्त भाएपलिछ बैठकको अध्ययक्षता गन व्ययि

8.2

बैठकको लिनणय सामान्धीयतया सवसम्बमलितको आधारमा हनेछ । मत विवभााजन हने

प्रस्ताताव लिनणयको लालिग प्रस्तातत गनछ ।
अवस्ताथामा अध्ययक्षता गन व्ययि

लिनणय बैठकको लिनणय मालिननेछ ।

सविहत तीन जना सदस्तायको बहमतले गरे को

९. लिनणयको अलिभालेख
9.1

ले सो

वडा सिचवले बैठकमा भाएको लिनणयलाई लिनणय पिस्तातकामा अलिभालेख गर
उपिस्ताथत सदस्तायलाई सह गराइ राख्नुपनछ ।

9.2

10.

बैठकबाट

भाएको

कनै

लिनणयमा

िचत्ता

नबझ्नेने

छोटकर मा आफ्नोनो फरक मत जगाउन सक्नेनेछ ।

सदस्तायले

लिनणय

पिस्तातकामा

नगर कायपालिलकाको बैठक

10.१
10.2
10.3

नगर कायपालिलकाको बैठक कम्बतीमा मविहनाको एक पटक बस्तानेछ ।
नगर कायपालिलकाको बैठककको अध्ययक्षता

प्रमखले गनछ र लिनजको

अनपिस्ताथलितमा बैठकमा उपप्रमखले कायपालिलकाको बैठकको अध्ययक्षता गनछ ।
नगर

कायपालिलकाको

बोलाउनेछ ।

बैठक

प्रमखको

लिनदशनमा

कायकार

अलिधकतले

११. बैठक बस्ताने स्ताथान र समय

11.१ गाउँ/ नगर कायपालिलकाको बैठक गाउँ/ नगर कायपालिलकाको कायालयमा
बस्तानेछ ।

11.२ गा उँ/ नगर का र्यपा लि का को बैठकका ला गि सूचना गर्दा बैठक बस्ने मि ति , समय
र स्ताथान खलाइ पठाउन पनछ ।

११.3 यसर सूचना गदा बैठक बस्ताने समयभान्धीदा तीन दिदन अगावै उपलब्धध गराउन पनछ
।

12. छलफलको विवषय

12.1 गाउँ/ नगर कायपालिलकाको बैठक बोलाउँदा सो बैठकमा छलफल गरिरने लिबषय

स्तापष्ट रुपले विकटान गर बैठक बस्ताने लिमलितभान्धीदा सामान्धीयतया २४ घण्टाटा अगावै
कायकार अलिधकतले सवै सदस्तायलाई उपलब्धध गराउन पनछ ।

12.2 अध्ययक्ष/प्रमखको

लिनदशनमा

कायकार

कायक्रम लिलिखत रुपमा तयार गनछ ।

अलिधकतले

कायपालिलकाको

बैठकको

12.3 बैठकमा छलफलका पेश गन प्रस्ताताव सम्बबन्धीधी अन्धीय व्ययवस्ताथा कायसम्बपादन
लिनयमावल मा तोविकए बमोिजम हनेछ ।

13. उपिस्ताथलित

13.1 बैठकमा उपिस्ताथत प्रत्येयेक सदस्तायले उपिस्ताथलित पिस्तातकामा आफ्नोनो नाम र बि ने
गर दस्तातखत गनपनछ ।

13.2 कायकार

अलिधकतले कायपालिलकाको बैठकमा सिचवको रुपमा उपिस्ताथलित भाई

पिस्तातकामा उपिस्ताथलित जनाई दस्तातखत गनपनछ ।

14. बैठक सं चालन प्रविक्रया

14.1 बैठककलाई सव्ययविस्ताथत गन काम बैठकको अध्ययक्षता गन व्ययि

को हनेछ ।

14.2 अध्ययक्षको आसनको सम्बमान र आदर गन कायपालिलकाका प्रत्येयेक सदस्तायको
कतव्यय हनेछ ।

14.3 बैठकको छलफल विवषयसूचीका आधारमा बैठकको अध्ययक्षता गन व्ययि

ले तोके

बमोिजम हनेछ ।

14.4 बैठकको छलफलमा भााग लिलने सदस्तायले बोल्नेने पालो तथा बोल्नेन पाउने समयको
अवलिध बैठकको अध्ययक्षता गन व्ययि

ले लिनधारण गरे बमोिजम हनेछ ।

14.5 एक जना सदस्तायले बोलिलरहे को समयमा अक कनै सदस्तायले बीचमा करा काट्नुन
हँदैन ।

१५. लिनणय सम्बबन्धीधी व्ययवस्ताथा

१५.1 प्रस्ताताव मालिथ बोल्नेने क्रम समाप्त भाएपलिछ बैठकको अध्ययक्षता गन व्ययि
प्रस्ताताव लिनणयको लालिग प्रस्तातत गनछ ।

ले सो

१५.2 बैठकको लिनणय सामान्धीयतया सवसम्बमलितको आधारमा हनेछ । मत विवभााजन हने
अवस्ताथामा अध्ययक्षता गन व्ययि
मालिननेछ ।

सविहत बहमत सदस्तायको लिनणय बैठकको लिनणय

१५.३ बजेट, का र्यक
् रम, नी ति तथा स्थानी य तहको नि यमा वली बा हेकको वि षयमा १५.२
बमोिजम लिनणय हन नसकेमा व्ययि

गत उत्तारदावियत्येव लिनजमालिथ रहने गर नगर

कायपालिलकाको प्रमखले गरे को लिनणय अिन्धीतम हनेछ ।
16. लिनणयको अलिभालेख

16.1 कायकार अलिधकतले बैठकमा भाएको लिनणयलाई लिनणय पिस्तातकामा अलिभालेख गर
उपिस्ताथत सदस्तायलाई सह गराइ राख्नुपनछ ।

16.2 बैठकबाट

भाएको

कनै

लिनणयमा

िचत्ता

नबझ्नेने

छोटकर मा आफ्नोनो फरक मत जगाउन सक्नेनेछ ।

सदस्तायले

लिनणय

पिस्तातकामा

१७. बाधा अड्काकाउ फकाउने:
16.2 यस

कायविवलिध

कायान्धीवयनमा

कनै

बाधा

कायपालिलकाले लिनणय गर फकाउन सक्नेनेछ ।

अड्काकाउ

परे

नगरपालिलकाको

१८. परिरमाजन तथा सं शोधन:
16.१ कायविवलिधलाई आवश्ययकता अनसार नगरपालिलकाको कायपालिलकाले परिरमाजन तथा
सं शोधन गन सक्नेनेछ ।
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५.2

;+u ;DalGwt_

======================== ufpFkflnsf
ufpF sfo{kflnsfsf] sfof{no,=========
=====lhNnf, ======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–
!= 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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५.2

;+u ;DalGwt_

वि न्द्रा सैनी gu/kflnsf

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, जम्बु काँ ध
दैलेख lhNnf, ६ नीम्बु र 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] .

