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भागः१
जयपृथ्वी नगरपालिका
जयपथ्
ृ वी नगर कार्यपालिकाको बैठक संचािन सम्बन्धी कार्यविधध २०७४
नगरसभाबाट स्वीकृत मितत :- २०७४।०६।११

1. प्रस्तािना:

जयपथ्
ृ वी नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) ननर्माविी, २०७४ को ननर्म १० बमोजिम जयपथ्
ृ वी नगर

कार्यपालिकाको बैठक संचािनको िागग र्ो कार्यववगि स्वीकृत गरी िारी गररएको छ ।

2. पररभाषा:

ववषर् वा प्रसंगिे अको अर्य निागेमा र्स कार्यववगिमा,-

(क) “ननर्माविी” भन्नािे नगरपालिकाको कार्यसम्पादन ननर्माविीिाई सम्झनु पदय छ ।
(ख) “वडा अध्र्क्ष” भन्नािे नगरपालिकाको वडा अध्र्क्ष सम्झनु पदयछ ।
(ग) “सदस्र्” भन्नािे नगरपालिकाको वडा सदस्र् सम्झनु पदय छ ।

(घ) “अध्र्क्ष” भन्नािे नगरपालिकाको बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जततिाई सम्झनु पदय छ ।

खण्डः

१

सं खयाः ४

लिल ः २०७४-०६-१०

(च) “नगरपालिका” भन्नािे जयपथ्ृ वी नगरपालिकािाई सम्झनु पदय छ ।

(छ) “कार्यपालिका” भन्नािे जयपथ्ृ वी नगरपालिकाको कार्यपालिका सम्झनु पदय छ ।
(ि) “वडा सलमनत” भन्नािे जयपथ्ृ वी नगरपालिकाको वडा सलमनत सम्झनु पदय छ ।

3. िडा सलिततको िैठक:
३.१

वडा सलमनतको बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्नेछ । तर महिनामा तीन पटक

३.२

वडा सलमनतको बैठककको अध्र्क्षता वडाध्र्क्षिे गनेछ र ननिको अनुपजस्र्नतमा बैठकमा

३.३

भन्दा बढी बैठक बसेको भत्ता पाइने छै न ।

उपजस्र्त िेष्ठ सदस्र्िे वडा सलमतको बैठकको अध्र्क्षता गनेछ ।

वडा सलमनतको बैठक वडा अध्र्क्षको ननदे शनमा वडा सगचविे बोिाउनेछ ।

4. बैठक बस्ने स्थान र सिर्
४.१
४.२
४.३

वडा सलमनतको बैठक वडा सलमनतको कार्ायिर्मा बस्नेछ ।

वडा सलमतको बैठकका िागग सूचना गदाय बैठक बस्ने लमनत, समर् र स्र्ान खुिाइ पठाउनु
पनेछ ।

र्सरी सूचना गदाय बैठक बस्ने समर्भन्दा तीन हदन अगावै उपिब्ि गराउनु पनेछ ।

५. छिफिको विषर्
५.1

५.2

वडा सलमनतको बैठक बोिाउँ दा सो बैठकमा छिफि गररने बबषर् स्पष्ट रुपिे ककटान गरी
बैठक बस्ने लमनत भन्दा सामान्र्तर्ा २४ घण्टा अगावै वडा सगचविे सवै सदस्र्िाई उपिब्ि
गराउनु पनेछ ।

वडा अध्र्क्षको ननदे शनमा वडा सगचविे वडा सलमनतको बैठकको कार्यक्रम लिखखत रुपमा

तर्ार गनेछ । प्रस्ताव सम्बन्िी खाका अनस
ु च
ू ी- २ बमोजिम िुनेछ ।
६. उपस्स्थतत
6.1

बैठकमा उपजस्र्त प्रत्र्ेक सदस्र्िे उपजस्र्नत पुजस्तकामा आफ्नो नाम र बुखझने गरी

6.2

वडा सगचविे वडा सलमनतको बैठकमा सगचवको रुपमा उपजस्र्नत पुजस्तकामा उपजस्र्नत

दस्तखत गनप
ुय नेछ ।

िनाई दस्तखत गनुप
य नेछ ।

7. बैठक संचािन प्रक्रिर्ा
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

बैठककिाई सव्ु र्वजस्र्त गने काम बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जततको िुनेछ ।
अध्र्क्षको आसनको सम्मान र आदर गनुय वडा सलमनतका प्रत्र्ेक सदस्र्को कतयव्र् िुनेछ
।
बैठकको छिफि ववषर्सूचीका आिारमा बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जततिे तोके बमोजिम
िुनेछ ।
बैठकको छिफिमा भाग लिने सदस्र्िे बोल्ने पािो तर्ा बोल्न पाउने समर्को अवगि
बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जततिे ननिायरण गरे बमोजिम िुनेछ ।
एक िना सदस्र्िे बोलिरिेको समर्मा अको कुनै सदस्र्िे बीचमा कुरा काट्नु िुँदैन ।
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8. तनर्यर् सम्बन्धी व्र्िस्था
8.1

प्रस्ताव मागर् बोल्ने क्रम समाप्त भएपनछ बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जततिे सो प्रस्ताव

8.2

बैठकको ननणयर् सामान्र्तर्ा सवयसम्मनतको आिारमा िुनेछ । मत ववभािन िुने अवस्र्ामा
अध्र्क्षता गने व्र्जतत सहित तीन िना सदस्र्को बिुमतिे गरे को ननणयर् बैठकको ननणयर्

ननणयर्को िागग प्रस्तुत गनेछ ।

मानननेछ ।
९. तनर्यर्को अलभिेख
9.1

वडा सगचविे बैठकमा भएको ननणयर्िाई ननणयर् पजु स्तकामा अलभिेख गरी उपजस्र्त

9.2

बैठकबाट भएको कुनै ननणयर्मा गचत्त नबुझ्ने सदस्र्िे ननणयर् पुजस्तकामा छोटकरीमा आफ्नो

सदस्र्िाई सिी गराइ राख्नप
ु नेछ ।
फरक मत िगाउन सतनेछ ।

10. नगर कार्यपालिकाको बैठक

10.१ नगर कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्नेछ ।

10.2 नगर कार्यपालिकाको बैठककको अध्र्क्षता प्रमुखिे गनेछ र ननिको अनुपजस्र्नतमा बैठकमा
10.3

उपप्रमुखिे कार्यपालिकाको बैठकको अध्र्क्षता गनेछ ।

नगर कार्यपालिकाको बैठक प्रमुखको ननदे शनमा कार्यकारी अगिकृतिे बोिाउनेछ ।

११. बैठक बस्ने स्थान र सिर्
11.१
11.२
११.3

नगर कार्यपालिकाको बैठक नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा बस्नेछ ।

नगर कार्यपालिकाको बैठकका िागग सूचना गदाय बैठक बस्ने लमनत, समर् र स्र्ान खुिाइ
पठाउनु पनेछ ।

र्सरी सूचना गदाय बैठक बस्ने समर्भन्दा तीन हदन अगावै उपिब्ि गराउनु पनेछ ।

12. छिफिको विषर्

12.1 नगर कार्यपालिकाको बैठक बोिाउँ दा सो बैठकमा छिफि गररने बबषर् स्पष्ट रुपिे ककटान
गरी बैठक बस्ने लमनतभन्दा सामान्र्तर्ा २४ घण्टा अगावै कार्यकारी अगिकृतिे सवै

12.2
12.3

सदस्र्िाई उपिब्ि गराउनु पनेछ ।

प्रमुखको ननदे शनमा कार्यकारी अगिकृतिे कार्यपालिकाको बैठकको कार्यक्रम लिखखत रुपमा
तर्ार गनेछ ।

बैठकमा छिफिका पेश गने प्रस्ताव सम्बन्िी अन्र् व्र्वस्र्ा कार्यसम्पादन ननर्माविीमा

तोककए बमोजिम िुनेछ ।
13. उपस्स्थतत
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13.1 बैठकमा उपजस्र्त प्रत्र्ेक सदस्र्िे उपजस्र्नत पुजस्तकामा आफ्नो नाम र बुखझने गरी दस्तखत
13.2

गनुप
य नेछ ।

कार्यकारी अगिकृतिे कार्यपालिकाको बैठकमा सगचवको रुपमा उपजस्र्नत भई पजु स्तकामा
उपजस्र्नत िनाई दस्तखत गनुप
य नेछ ।

14. बैठक संचािन प्रक्रिर्ा

14.1 बैठककिाई सुव्र्वजस्र्त गने काम बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जततको िुनेछ ।
14.2 अध्र्क्षको आसनको सम्मान र आदर गनुय कार्यपालिकाका प्रत्र्ेक सदस्र्को कतयव्र् िुनेछ
।

14.3 बैठकको छिफि ववषर्सूचीका आिारमा बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जततिे तोके बमोजिम
िुनेछ ।
14.4 बैठकको छिफिमा भाग लिने सदस्र्िे बोल्ने पािो तर्ा बोल्न पाउने समर्को अवगि

बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जततिे ननिायरण गरे बमोजिम िुनेछ ।
14.5 एक िना सदस्र्िे बोलिरिे को समर्मा अको कुनै सदस्र्िे बीचमा कुरा काट्नु िुँदैन ।
१५. तनर्यर् सम्बन्धी व्र्िस्था
१५.1

प्रस्ताव मागर् बोल्ने क्रम समाप्त भएपनछ बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जततिे सो प्रस्ताव
ननणयर्को िागग प्रस्तत
ु गनेछ ।

१५.2 बैठकको ननणयर् सामान्र्तर्ा सवयसम्मनतको आिारमा िुनेछ । मत ववभािन िुने अवस्र्ामा
अध्र्क्षता गने व्र्जतत सहित बिुमत सदस्र्को ननणयर् बैठकको ननणयर् मानननेछ ।
१५.३

बिेट, कार्यक्रम, नीनत तर्ा स्र्ानीर् तिको ननर्माविी बािे कको ववषर्मा १५.२ बमोजिम

16.1

कार्यकारी अगिकृतिे बैठकमा भएको ननणयर्िाई ननणयर् पुजस्तकामा अलभिेख गरी उपजस्र्त

16.2

बैठकबाट भएको कुनै ननणयर्मा गचत्त नबुझ्ने सदस्र्िे ननणयर् पुजस्तकामा छोटकरीमा आफ्नो

ननणयर् िुन नसकेमा व्र्जततगत उत्तरदानर्त्व ननिमागर् रिने गरी नगर कार्यपालिकाको
प्रमुखिे गरे को ननणयर् अजन्तम िुनेछ ।
16. तनर्यर्को अलभिेख

१७.

फरक मत िगाउन सतनेछ ।

बाधा अड्काउ फुकाउने:

16.2

१८.

सदस्र्िाई सिी गराइ राख्नप
ु नेछ ।

यस काययववधि कायायन्वयनिा कुनै बािा अड्काउ परे नगरपामिकाको काययपामिकािे तनर्यय
गरी फुकाउन सक्नेछ ।

परिमाजजन तथा संशोधन:

16.१ काययववधििाई आवश्यकता अनुसार नगरपामिकाको काययपामिकािे पररिाजयन तथा संशोिन
गनय सक्नेछ ।
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