
                                                     

 

 

 

रेसङु्गा नगरपालिका 
 

 

खण्ड :१  संख्या : १  साउन १६  गते, सोमबार , २०७४ 

भाग-२ 

रेसङु्गा नगर काययपालिकाको वैठक संचािन सम्वन्धी काययववलध-२०७४ 

काययपालिकाबाट स्वीकृत लमलत : २०७४/0४/१५ 

प्रस्तावना : रेसङु्गा नगर काययपालिका (काययसम्पादन) लनयमाविी २०७४ को लनयम १० बमोजिम रेसङु्गा 
नगर काययपालिकाको बैठक संचािनको िालग यो काययववलध स्वीकृत गरी िारी गररएको छ । 

२. पररभाषााः ववषय वा प्रसंगिे अको अर्य निागेमा यस काययववलधमा –  

क) “लनयमाविी” भन्नािे रेसङु्गा नगरपालिकाको काययसम्पादन लनयमाविीिाई सम्झन ुपदयछ  । 

ख) “प्रमखु”भन्नािे रेसङु्गा नगरपालिकाकाको बैठकको अध्यक्षता गने व्यजििाई सम्झन ुपदयछ । 

ग) “वडा अध्यक्ष” भन्नािे रेसङु्गा नगरपालिकाकाको वडा अध्यक्ष सम्झन ुपदयछ ।  

घ)  “वडा सदस्य” भन्नािे रेसङु्गा नगरपालिकाकाको वडा सदस्य सम्झन ुपदयछ । 

ङ) “नगरपालिका” भन्नािे रेसङु्गा नगरपालिकािाई सम्झन ुपदयछ ।   

च) “काययपालिका” भन्नािे रेसङु्गा नगरपालिकाको काययपालिका सम्झन ुपदयछ ।   

  छ) “वडा सलमलत” भन्नािे रेसङु्गा नगरपालिकाको वडा सलमलत सम्झन ुपदयछ ।   

३) वडा सलमलतको वैठकाः  

 ३.१ वडा सलमलतको वैठक कम्तीमा मविनाको एक पटक बस्नेछ । तर मविनामा तीन पटक 
 भन्दा बढी बैठक वसेको भत्ता पाइने छैन ।  

स्र्ानीय रािपत्र 

 



 ३.२ वडा सलमलतको वैठकको अध्यक्षता वडाध्यक्षिे गनेछ र लनिको अनपुजस्र्लतमा बैठकमा 
 उपजस्र्त िेष्ठ सदस्यिे वडा सलमलतको बैठकको अध्यक्षता गनेछ ।  

 ३.३ वडा सलमलतको वैठक वडा अध्यक्षको लनदेशनमा वडा सजचविे बोिाउनेछ ।  

 ३.४ नगरकाययपालिकामा लनवायजचत सदस्यिरुिाई मतालधकार रिेको सम्बन्धीत वडामा   वडा 
 सलमलतको बैठकमा सल्िािाकार सदस्यको रुपमा आमन्त्रण गररनेछ । 

४. बैठक बस्न ेस्र्ान र समय  

 ४.१ वडा सलमलतको वैठक वडा कायायियमा बस्नेछ । तर आवश्यकता अनसुार वडा सलमलतको 
 बैठक सिमलतिे अन्यत्र पलन बस्न सवकनेछ ।  

 ४.२ वडा सलमलतको वैठकका िालग सूचना गदाय बैठक बस्ने लमलत, समय र स्र्ान खिुाइ 
 पठाउन ुपनेछ ।  

 ४.३ यसरी सूचना गदाय बैठक बस्ने समयभन्दा तीन ददन अगावै उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

५. छिफिको ववषय 

 ५.१  वडा सलमलतको बैठक बोिाउँदा सो बैठकमा छिफि गररने लबषय स्पष्ट रुपिे वकटान 
 गरी बैठक बस्ने लमलत भन्दा सामान्यतया २४ घण्टा अगावै वडा सजचविे सवै सदस्यिाई 
 उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

 ५.२ वडा अध्यक्षको लनदेशनमा वडा सजचविे वडा सलमलतको बैठकको काययक्रम लिजखत 
 रुपमा तयार गनेछ । प्रस्ताव सम्बन्धी खाका अनसूुची–१ बमोजिम िनुेछ । 

६. उपजस्र्लत 

 ६.१ बैठकमा उपजस्र्त प्रत्येक सदस्यिे उपजस्र्लत पजुस्तकामा आफ्नो नाम र बजुझने गरी 
 दस्तखत गनुयपनेछ । 

 ६.२ वडा सजचविे वडा सलमलतको बैठकमा सजचवको रुपमा उपजस्र्लत पजुस्तकामा उपजस्र्लत 
 िनाई दस्तखत गनुयपनेछ । 

७. बैठक संचािन प्रवक्रया 

 ७.१ बैठककिाई सवु्यवजस्र्त गने काम बैठकको अध्यक्षता गने व्यजिको िनुेछ । 

 ७.२ अध्यक्षको आसनको सम्मान र आदर गनुय वडा सलमलतका प्रत्येक सदस्यको कतयव्य 
 िनुेछ । 



 ७.३ बैठकको छिफि ववषयसूचीका आधारमा बैठकको अध्यक्षता गने व्यजििे तोके 
 बमोजिम िनुेछ । 

 ७.४ बैठकको छिफिमा भाग लिने सदस्यिे बोल्ने पािो तर्ा बोल्न पाउने समयको अवलध 
 बैठकको अध्यक्षता गने व्यजििे लनधायरण गरे बमोजिम िनुेछ । 

 ७.५ एक िना सदस्यिे बोलिरिेको समयमा अको कुनै सदस्यिे बीचमा कुरा काट्न ुिुँदैन । 

८. लनणयय सम्बन्धी व्यवस्र्ा 

 ८.१ प्रस्ताव मालर् बोल्ने क्रम समाप्त भएपलछ बैठकको अध्यक्षता गने व्यजििे सो प्रस्ताव 
 लनणययको िालग प्रस्ततु गनेछ । 

 ८.२ बैठकको लनणयय सामान्यतया सवयसम्मलतको आधारमा िनुेछ । मत ववभािन िनु े
 अवस्र्ामा अध्यक्षता गने व्यजि सवित तीन िना सदस्यको बिमुतिे गरेको लनणयय बैठकको 
 लनणयय मालननेछ । 

९. लनणययको अलभिेख 

 ९.१ वडा सजचविे बैठकमा भएको लनणययिाई लनणयय पजुस्तकामा अलभिेख गरी उपजस्र्त 
 सदस्यिाई सिी गराई राख्न ुपने छ । 

 ९.२ बैठकबाट भएको कुनै लनणययमा जचत्त नबझु्ने सदस्यिे लनणयय पजुस्तकामा छोटकरीमा 
 आफ्नो फरक मत िनाउन सक्नेछ ।  

१०. रेसङु्गा नगर काययपालिकाको बैठक  

 १०.१ रेसङु्गा नगर काययपालिकाको बैठक कम्तीमा मविनाको एक पटक बस्नछे । 

 १०.२ रेसङु्गा नगर काययपालिकाको बैठकको अध्यक्षता प्रमखुिे गनेछ र लनिको अनपुस्र्ीतीमा 
 बैठकमा उपप्रमखुिे काययपालिकाको बैठकको अध्यक्षता गनेछ । 

 १०.३ रेसङु्गा नगर काययपालिकाको बैठक प्रमखुको लनदेशनमा काययकारी अलधकृतिे बोिाउनेछ । 

११. बैठक बस्न ेस्र्ान र समयाः-  

 ११.१ रेसङु्गा नगर काययपालिकाको बैठक रेसङु्गा नगर काययपालिकाको कायायियमा बस्नेछ । 
 आवश्यकता अनसुार काययपालिकाको सिमलतिे बैठकको स्र्ान पररवतयन गनय सवकनेछ । 

 ११.२ नगर काययपालिकाको बैठकका िालग सूचना गदाय बैठक बस्ने लमलत, समय र स्र्ान खिुाई 
 पठाउन ुपनेछ । 



 ११.३ यसरी सूचना गदाय बैठक बस्ने समयभन्दा दईु ददन अगावै उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

 ११.४ नगर काययपालिकाको बैठकको सूचना २ ददन अगावै लिजखत रुपमा उपिब्ध गराउन ु
 पनेछ । तर आकजस्मक बैठक बस्न ुपने भएमा यो अवधीिे बाधा पाने छैन । 

१२. छिफिको लबषयाः- १२.१ रेसङु्गा नगर काययपालिकाको बैठक बोिाउँदा सो बैठकमा छिफि गररने        

   लबषय स्पष्ट रुपिे वकटान गरी बैठक बस्ने सूचना गदाय काययकारी अलधकृतिे सबै सदस्यिाई उपिब्ध       

   गराउन ुपनेछ ।  

 १२.२ प्रमखुको लनदेशनमा काययकारी अलधकृतिे काययपालिकाको बैठकको काययक्रम लिजखत 
 रुपमा तयार गनेछ । 

 १२.३ बैठकमा छिफिका िालग पेश गने प्रस्ताव सम्बन्धी अन्य व्यवस्र्ा कायय सम्पादन 
 लनयमाविीमा तोवकए बमोजिम िनुेछ । 

१३. उपजस्र्त  

 १३.१ बैठकमा उपजस्र्त प्रत्येक सदस्यिे उपजस्र्लत पजुस्तकामा आफ्नो नाम र बजुझने गरी 
 दस्तखत गनुयपनेछ  

 १३.२ काययकारी अलधकृतिे काययपालिकाको बैठकमा सजचवको रुपमा उपजस्र्लत भई पजुस्तकामा 
 उपजस्र्लत िनाई दस्तखत गनुय पनेछ । कायायियका लबषयगत कमयचारीिरुिाई आवश्यकता 
 अनसुार बैठकमा आमन्त्रण गररनेछ । 

१४. बैठक संचािन प्रवक्रया 

 १४.१ बैठककिाई सवु्यवजस्र्त गने काम बैठकको अध्यक्षता गने व्यजिको िनुेछ । 

 १४.२ अध्यक्षको आसनको सम्मान र आदर गनुय काययपालिकाका प्रत्येक सदस्यको कतयव्य िनुेछ 
 । 

 १४.३ बैठकको छिफि ववषयसूचीका आधारमा बैठकको अध्यक्षता गने व्यजििे तोके बमोजिम 
 िनुेछ । 

 १४.४ बैठकको छिफिमा भाग लिने सदस्यिे बोल्ने पािो तर्ा बोल्न पाउने समयको अवलध 
 बैठकको अध्यक्षता गने व्यजििे लनधायरण गरे बमोजिम िनुेछ । 

 १४.५ एक िना सदस्यिे बोलिरिेको समयमा अको कुनै सदस्यिे बीचमा कुरा काट्न ुिुँदैन । 



१५. लनणयय सम्बन्धी व्यवस्र्ा 

 १५.१ प्रस्ताव मालर् बोल्ने क्रम समाप्त भएपलछ बैठकको अध्यक्षता गने व्यजििे सो प्रस्ताव 
 लनणययको िालग प्रस्ततु गनेछ । 

 १५.२ बैठकको लनणयय सामान्यतया सवयसम्मलतको आधारमा िनुेछ । मत ववभािन िनुे 
 अवस्र्ामा अध्यक्षता गने व्यजि सवित बिमुत सदस्यको लनणयय बैठकको लनणयय मालननेछ । 

 १५.३ बिेट, काययक्रम, नीलत तर्ा स्र्ानीय तिको लनयमाविी बािेकको ववषयमा १५.२  
 बमोजिम लनणयय िनु नसकेमा व्यजिगत उत्तरदावयत्व लनिमालर् रिने गरी नगर 
 काययपालिकाको प्रमखुिे गरेको लनणयय अजन्तम िनुेछ ।  

१६. लनणययको अलभिेख 

 १६.१ काययकारी अलधकृतिे बैठकमा भएको लनणययिाई लनणयय पजुस्तकामा अलभिेख गरी 
 उपजस्र्त सदस्यिाई सिी गराइ राख्नपुनेछ । 

 १६.२ बैठकबाट भएको कुनै लनणययमा जचत्त नबझु्न े सदस्यिे लनणयय पजुस्तकामा छोटकरीमा 
 आफ्नो फरक मत िनाउन सक्नेछ । 

१७. बाधा अड्काउ फुकाउनाेः 

 १७.१ यस काययववलध कायायन्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ परे नगरपालिकाको काययपालिकािे 
 लनणयय गरी फुकाउन सक्नेछ । 

१८. पररमाियन तर्ा संशोधनाः 

 १८.१ काययववलधिाई आवश्यकता अनसुार नगरपालिकाको काययपालिकािे पररमाियन तर्ा 
 संशोधन गनय सक्नेछ । 

 

 

 

 

 

 

 



अनसूुची – १ 

प्रस्तावको ढाँचा 
वुंदा ५.२ संग सम्बजन्धत) 

रेसङु्गा नगरपालिका 
नगर काययपालिकाको कायायिय,.गलु्मी 

गलु्मी जिल्िा, ५ नं. प्रदेश 

ववषय  – .बैठकमा छिफिका लबषयिरु । 

प्रस्ताव पेश गनय प्रमखुबाट स्वीकृलत प्राप्त लमलत  –२०७४÷०४÷१५ 

१. ववषयको संजक्षप्त व्यिोरा  – 

२. प्राप्त परामशय तर्ा अन्य सान्दलभयक कुरा  – 

३. प्रस्ताव पेश गनुय पनायको कारण र सम्बजन्धत शाखाको रायाः– 

४. लनणयय िनु ुपने व्यिोरा  – 

नोटाः- प्रस्ताव तयार गदाय देिायका कुरािरुमा ध्यान ददनपुने छ  – 

१. “ववषयको संजक्षप्त व्यिोरा” अन्तगयत रिन ेववबरण  – 

ववषयबस्तकुो पषृ्ठभमूीमा यसबारे पवििे कुनै लनणयय भएको भए सोको ववबरण, प्रस्ताववत लनणयय कायायन्वयन 
प्रकृया, समयावधी, काययक्षते्र, कायायन्वयन गने लनकाय र िाग्ने आलर्यक दावयत्व भए सो समेत उल्िेख गरी 
कुनै योिनाको ववषय भए सो बारे छोटकरी ववबरण उल्िेख गने । 

२. “प्राप्त परामशय तर्ा अन्य सान्दलभयक कुरा” अन्तगयत काययपालिका सलमलतिरु र अन्य लनकाय तर्ा 
ववशेषज्ञिरुिे कुनै परामशय ददएको भए सो समेत उल्िेख गने । सारै् ववषयसंग सम्बजन्धत नक्शा, लडिाइन 
वा जचत्र भए सो समेत समावेश गने । कानूनी परामशय लिएको भए प्रलतलिपी समेत समाबेश गने । 

३. “प्रस्ताव पेश गनुय पनायको कारण र सम्बजन्धत शाखाको राय” अन्तगयत सम्बजन्धत ववषयमा आई परेको 
कदठनाई र समस्या, प्रस्ताववत लनणययको औजचत्य र आवश्यकता तर्ा त्यसबाट पनय सक्ने प्रभाव समावेश 
गने । 

४. “लनणयय िनु ुपने व्यिोरा” अन्तगयत िनु लबषयमा िे िस्तो लनणयय िनु प्रस्ताव गररएको िो सोको स्पष्ट 
व्यिोरा राख्न े। 

आज्ञािे, 

                                                        प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

 


