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बेनी  राजपत्र  

 बेनी  नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित  

खण्ड: १    संख्या: २    लिलत: १ फाल्गणु, २०७५  
भाग–२ 

 
बेनी नगरपालिकाको  

नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चािन कार्यलिलि ,२०७४ 

 
                                  नगर काययपालिका बैठकबाट स्वीकृत लिलत: २०७४/०३/१२ 

 
 
 

    
1. प्रस्तावना:  

  बेनी नगर काययपालिका (काययसम्पादन) लनयिाविी, २०७४ को लनयि १० बिोशजि बेनी नगर 
काययपालिकाको बैठक संचािनको िालग यो काययववलि स्वीकृत गरी जारी गररएको छ ।  
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2. पररभाषा: 

ववषय वा प्रसंगिे अको अर्य निागेिा यस काययववलििा,- 
(क) “लनयिाविी” भन्नािे बेनी नगरपालिकाको काययसम्पादन लनयिाविीिाई सम्झन ुपदयछ । 
(ख) “वडा अध्यक्ष” भन्नािे बेनी नगरपालिकाको वडाध्यक्ष सम्झन ुपदयछ । 
(ग) “सदस्य” भन्नािे बेनी नगरपालिकाको वडा सदस्य सम्झन ुपदयछ । 
(घ) “अध्यक्ष” भन्नािे बेनी नगरपालिकाको बैठकको अध्यक्षता गने व्यशििाई सम्झन ुपदयछ । 
(च) “नगरपालिका” भन्नािे बेनी नगरपालिका  िाई सम्झन ुपदयछ । 
(छ) “काययपालिका” भन्नािे बेनी  नगरपालिकाको काययपालिका सम्झन ुपदयछ । 
(ज) “वडा सलिलत” भन्नािे बेनी नगरपालिकाको वडा सलिलत सम्झन ुपदयछ । 

 
3. वडा सलिलतको वैठक: 

३.१  वडा सलिलतको बैठक कम्तीिा िविनाको एक पटक बस्नेछ । तर िविनािा तीन पटक भन्दा 
बढी बैठक बसेको भत्ता पाइने छैन । 

३.२  वडा सलिलतको बैठककको अध्यक्षता वडाध्यक्षिे गनेछ र लनजको अनपुशस्र्लतिा बैठकिा 
उपशस्र्त जेष्ठ सदस्यिे वडा सलितको बैठकको अध्यक्षता गनेछ । 

3.3  वडा सलिलतको बैठक वडा अध्यक्षको लनदेिनिा वडा सशचविे बोिाउनेछ । 
 
4. बैठक बस्ने स्र्ान र सिय 

४.१  वडा सलिलतको बैठक वडा सलिलतको कायायियिा बस्नेछ । 
४.२  वडा सलितको बैठकका िालग सूचना गदाय बैठक बस्ने लिलत, सिय र स्र्ान खिुाइ पठाउन ु

पनेछ ।  
४.3 यसरी सूचना गदाय बैठक बस्ने सियभन्दा तीन ददन अगावै उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

५. छिफिको ववषय 
५.1  वडा सलिलतको बैठक बोिाउँदा सो बैठकिा छिफि गररने लबषय स्पष्ट रुपिे वकटान गरी 

बैठक बस्ने लिलत भन्दा सािान्यतया २४ घण्टा अगाव ैवडा सशचविे सव ैसदस्यिाई उपिब्ि 
गराउन ुपनेछ । 

५.2  वडा अध्यक्षको लनदेिनिा वडा सशचविे वडा सलिलतको बैठकको काययक्रि लिशखत रुपिा तयार 
गनेछ । प्रस्ताव सम्बन्िी खाका अनसूुची-१ र २ बिोशजि िनेुछ । 

६. उपशस्र्लत 
6.1  बैठकिा उपशस्र्त प्रत्येक सदस्यिे उपशस्र्लत पशुस्तकािा आफ्नो नाि र बशुझने गरी दस्तखत 

गनुयपनेछ । 
6.2  वडा सशचविे वडा सलिलतको बैठकिा सशचवको रुपिा उपशस्र्लत पशुस्तकािा उपशस्र्लत जनाई 

दस्तखत गनुयपनेछ । 
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7. बैठक संचािन प्रवक्रया 

7.1  बैठककिाई सवु्यवशस्र्त गने काि बैठकको अध्यक्षता गने व्यशिको िनेुछ । 
7.2  अध्यक्षको आसनको सम्िान र आदर गनुय वडा सलिलतका प्रत्येक सदस्यको कतयव्य िनेुछ । 
7.3  बैठकको छिफि ववषयसूचीका आिारिा बैठकको अध्यक्षता गने व्यशििे तोके बिोशजि 

िनेुछ । 
7.4  बैठकको छिफििा भाग लिने सदस्यिे बोल्ने पािो तर्ा बोल्न पाउने सियको अवलि 

बैठकको अध्यक्षता गने व्यशििे लनिायरण गरे बिोशजि िनेुछ । 
7.5  एक जना सदस्यिे बोलिरिेको सियिा अको कुनै सदस्यिे बीचिा कुरा काट्न ुिुँदैन । 
 

8. लनणयय सम्बन्िी व्यवस्र्ा 
8.1  प्रस्ताव िालर् बोल्ने क्रि सिाप्त भएपलछ बैठकको अध्यक्षता गने व्यशििे सो प्रस्ताव लनणययको 

िालग प्रस्ततु गनेछ । 
8.2  बैठकको लनणयय सािान्यतया सवयसम्िलतको आिारिा िनेुछ । ित ववभाजन िनेु अवस्र्ािा 

अध्यक्षता गने व्यशि सवित तीन जना सदस्यको बििुतिे गरेको लनणयय बैठकको लनणयय 
िालननेछ ।  

 
९. लनणययको अलभिेख 

9.1  वडा सशचविे बैठकिा भएको लनणययिाई लनणयय पशुस्तकािा अलभिेख गरी उपशस्र्त सदस्यिाई 
सिी गराइ राख्नपुनेछ । 

9.2  बैठकबाट भएको कुनै लनणययिा शचत्त नबझु्ने सदस्यिे लनणयय पशुस्तकािा छोटकरीिा आफ्नो 
फरक ित जगाउन सक्नेछ । 

 
10. नगर काययपालिकाको बैठक  

10.१ बेनी नगर काययपालिकाको बैठक कम्तीिा िविनाको एक पटक बस्नेछ ।  
10.2 बेनी नगर काययपालिकाको बैठककको अध्यक्षता  प्रिखुिे गनेछ र लनजको अनपुशस्र्लतिा 

बैठकिा उपप्रिखुिे काययपालिकाको बैठकको अध्यक्षता गनेछ । 
10.3 बेनी नगर काययपालिकाको बैठक प्रिखुको लनदेिनिा काययकारी अलिकृतिे बोिाउनेछ । 
 

११. बैठक बस्ने स्र्ान र सिय 
11.१  नगर काययपालिकाको बैठक  नगर काययपालिकाको कायायियिा बस्नेछ । 
11.२ नगर काययपालिकाको बैठकका िालग सूचना गदाय बैठक बस्ने लिलत, सिय र स्र्ान खिुाइ 

पठाउन ुपनेछ । 
११.3 यसरी सूचना गदाय बैठक बस्ने सियभन्दा तीन ददन अगावै उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 
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12. छिफिको ववषय 

12.1 नगर काययपालिकाको बैठक बोिाउँदा सो बैठकिा छिफि गररने लबषय स्पष्ट रुपिे वकटान 
गरी बैठक बस्ने लिलतभन्दा सािान्यतया २४ घण्टा अगावै काययकारी अलिकृतिे सव ैसदस्यिाई 
उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

12.2 प्रिखुको लनदेिनिा काययकारी अलिकृतिे काययपालिकाको बैठकको काययक्रि लिशखत रुपिा 
तयार गनेछ । 

12.3 बैठकिा छिफिका पेि गने प्रस्ताव सम्बन्िी अन्य व्यवस्र्ा काययसम्पादन लनयिाविीिा 
तोवकए बिोशजि िनेुछ । 

 
13. उपशस्र्लत 

13.1 बैठकिा उपशस्र्त प्रत्येक सदस्यिे उपशस्र्लत पशुस्तकािा आफ्नो नाि र बशुझने गरी दस्तखत 
गनुयपनेछ । 

13.2 काययकारी अलिकृतिे काययपालिकाको बैठकिा सशचवको रुपिा उपशस्र्लत भई पशुस्तकािा 
उपशस्र्लत जनाई दस्तखत गनुयपनेछ । 

 
14. बैठक संचािन प्रवक्रया 

14.1 बैठककिाई सवु्यवशस्र्त गने काि बैठकको अध्यक्षता गने व्यशिको िनेुछ । 
14.2 अध्यक्षको आसनको सम्िान र आदर गनुय काययपालिकाका प्रत्येक सदस्यको कतयव्य िनेुछ । 
14.3 बैठकको छिफि ववषयसूचीका आिारिा बैठकको अध्यक्षता गने व्यशििे तोके बिोशजि िनेुछ 

। 
14.4 बैठकको छिफििा भाग लिने सदस्यिे बोल्ने पािो तर्ा बोल्न पाउने सियको अवलि बैठकको 

अध्यक्षता गने व्यशििे लनिायरण गरे बिोशजि िनेुछ । 
14.5 एक जना सदस्यिे बोलिरिेको सियिा अको कुनै सदस्यिे बीचिा कुरा काट्न ुिुँदैन । 
 

१५. लनणयय सम्बन्िी व्यवस्र्ा 
१५.1 प्रस्ताव िालर् बोल्ने क्रि सिाप्त भएपलछ बैठकको अध्यक्षता गने व्यशििे सो प्रस्ताव लनणययको 

िालग प्रस्ततु गनेछ । 
१५.2 बैठकको लनणयय सािान्यतया सवयसम्िलतको आिारिा िनेुछ । ित ववभाजन िनेु अवस्र्ािा 

अध्यक्षता गने व्यशि सवित बििुत सदस्यको लनणयय बैठकको लनणयय िालननेछ । 
१५.३ बजेट, काययक्रि, नीलत तर्ा स्र्ानीय तिको लनयिाविी बािेकको ववषयिा १५.२  बिोशजि 

लनणयय िनु नसकेिा व्यशिगत उत्तरदावयत्व लनजिालर् रिने गरी नगर काययपालिकाको प्रिखुिे 
गरेको लनणयय अशन्ति िनेुछ ।  
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16. लनणययको अलभिेख 
16.1 काययकारी अलिकृतिे बैठकिा भएको लनणययिाई लनणयय पशुस्तकािा अलभिेख गरी उपशस्र्त 

सदस्यिाई सिी गराइ राख्नपुनेछ । 
16.2 बैठकबाट भएको कुनै लनणययिा शचत्त नबझु्ने सदस्यिे लनणयय पशुस्तकािा छोटकरीिा आफ्नो 

फरक ित जगाउन सक्नेछ । 
१७. बािा अड्काउ फुकाउने: 

16.2 यस काययववलि कायायन्वयनिा कुनै बािा अड्काउ परे गाउँ/नगरपालिकाको 
काययपालिकािे लनणयय गरी फुकाउन सक्नेछ । 

१८. पररिाजयन तर्ा संिोिन: 
16.१ काययववलििाई आवश्यकता अनसुार नगरपालिकाको काययपालिकािे पररिाजयन तर्ा 

संिोिन गनय सक्नेछ ।  
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अनसूुची – १ 

प्रस्तावको ढाचँा 

(वुंद ५.2 संग सम्बशन्ित) 

बेनी नगरपालिका 

नगर काययपालिकाको कायायिय 

म्याग्दी शजल्िा, ४ नं. प्रदेि   

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

प्रस्ताव पेि गनय अध्यक्षबाट स्वीकृलत प्राप्त लिलत :– 

१. ववषयको संशक्षप्त व्यिोरा :– 

२. प्राप्त पराििय तर्ा अन्य सान्दलभयक कुरा :– 

३. प्रस्ताव पेि गनुय पनायको कारण र सम्बशन्ित िाखाको राय:– 

४. लनणयय िनु ुपने व्यिोरा :– 

नोट : प्रस्ताव तयार गदाय देिायका कुरािरुिा ध्यान ददनपुने छ :– 

१. “ववषयको संशक्षप्त व्यिोरा” अन्तगयत रिने ववबरण :– 

 ववषयबस्तकुो पषृ्ठभिूीिा यसबारे पवििे कुनै लनणयय भएको भए सोको ववबरण, प्रस्ताववत लनणयय 
कायायन्वयन प्रकृया, सियाविी, काययक्षेत्र, कायायन्वयन गने लनकाय र िाग्ने आलर्यक दावयत्व भए सो 
सिेत उल्िेख गरी कुनै योजनाको ववषय भए सो बारे छोटकरी ववबरण उल्िेख गने ।  

२. “प्राप्त पराििय तर्ा अन्य सान्दलभयक कुरा” अन्तगयत काययपालिका सलिलतिरु र अन्य लनकाय तर्ा 
वविेषज्ञिरुिे कुनै पराििय ददएको भए सो सिेत उल्िेख गने । सारै् ववषयसंग सम्बशन्ित नक्िा, 
लडजाइन वा शचत्र भए सो सिेत सिावेि गने । कानूनी पराििय लिएको भए प्रलतलिपी सिेत 
सिाबेि गने । 

३. “प्रस्ताव पेि गनुय पनायको कारण र सम्बशन्ित िाखाको राय” अन्तगयत सम्बशन्ित ववषयिा आई 
परेको कदठनाई र सिस्या, प्रस्ताववत लनणययको औशचत्य र आवश्यकता तर्ा त्यसबाट पनय सक्ने 
प्रभाव सिावेि गने । 

४. “लनणयय िनु ुपने व्यिोरा” अन्तगयत जनु लबषयिा जे जस्तो लनणयय िनु प्रस्ताव गररएको िो सोको 
स्पष्ट व्यिोरा राख्न े। 
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अनसूुची – २ 

प्रस्तावको ढाचँा 

(वुंदा ५.2 संग सम्बशन्ित) 

बेनी नगरपालिका 

नगर काययपालिकाको कायायिय, बेनी  

म्याग्दी शजल्िा, ४ नं. प्रदेि   

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

प्रस्ताव पेि गनय प्रिखुबाट स्वीकृलत प्राप्त लिलत :– 

१. ववषयको संशक्षप्त व्यिोरा :– 

२. प्राप्त पराििय तर्ा अन्य सान्दलभयक कुरा :– 

३. प्रस्ताव पेि गनुय पनायको कारण र सम्बशन्ित िाखाको राय:– 

४. लनणयय िनु ुपने व्यिोरा :– 

नोट : प्रस्ताव तयार गदाय देिायका कुरािरुिा ध्यान ददनपुने छ :– 

१. “ववषयको संशक्षप्त व्यिोरा” अन्तगयत रिने ववबरण :– 

 ववषयबस्तकुो पषृ्ठभिूीिा यसबारे पवििे कुनै लनणयय भएको भए सोको ववबरण, प्रस्ताववत लनणयय 
कायायन्वयन प्रकृया, सियाविी, काययक्षेत्र, कायायन्वयन गने लनकाय र िाग्ने आलर्यक दावयत्व भए सो 
सिेत उल्िेख गरी कुनै योजनाको ववषय भए सो बारे छोटकरी ववबरण उल्िेख गने ।  

२. “प्राप्त पराििय तर्ा अन्य सान्दलभयक कुरा” अन्तगयत काययपालिका सलिलतिरु र अन्य लनकाय तर्ा 
वविेषज्ञिरुिे कुनै पराििय ददएको भए सो सिेत उल्िेख गने । सारै् ववषयसंग सम्बशन्ित नक्िा, 
लडजाइन वा शचत्र भए सो सिेत सिावेि गने । कानूनी पराििय लिएको भए प्रलतलिपी सिेत 
सिाबेि गने । 

३. “प्रस्ताव पेि गनुय पनायको कारण र सम्बशन्ित िाखाको राय” अन्तगयत सम्बशन्ित ववषयिा आई 
परेको कदठनाई र सिस्या, प्रस्ताववत लनणययको औशचत्य र आवश्यकता तर्ा त्यसबाट पनय सक्ने 
प्रभाव सिावेि गने । 

४. “लनणयय िनु ुपने व्यिोरा” अन्तगयत जनु लबषयिा जे जस्तो लनणयय िनु प्रस्ताव गररएको िो सोको 
स्पष्ट व्यिोरा राख्न े। 
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आज्ञािे, 

छवविाि सवुदेी 
प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


