
नगर कार्यपालिकाको बैठक सचंािन सम्बन्धी कार्यलिलध, २०७४ 

 
१. प्रस्तािना:  

नीलकण्ठ नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) लनर्माविी, २०७४ को लनर्म १० बमोलिम नीलकण्ठ नगर 

कार्यपालिकाको बैठक संचािनको िालग र्ो कार्यलवलि स्वीकृत गरी िारी गररएको छ ।  

२. पररभाषा: 

लवषर् वा प्रसंगिे अको अर्य निागेमा र्स कार्यलवलिमा,- 

(क) “लनर्माविी” भन्नािे नीलकण्ठ नगरपालिकाको कार्यसम्पादन लनर्माविीिाई सम्झनु पदयछ । 

(ख) “वडा अध्र्क्ष” भन्नाि ेनीलकण्ठ नगरपालिकाको वडाध्र्क्ष सम्झनु पदयछ । 

(ग) “सदस्र्” भन्नािे नीलकण्ठ नगरपालिकाको वडा सदस्र् सम्झन ुपदयछ । 

(घ) “अध्र्क्ष” भन्नाि ेनगरपालिकाको बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्लििाई सम्झनु पदयछ । 

(च) “नगरपालिका” भन्नाि ेनीलकण्ठ नगरपालिकािाई सम्झनु पदयछ । 

(छ) “कार्यपालिका” भन्नाि ेनीलकण्ठ नगरपालिकाको कार्यपालिका सम्झन ुपदयछ । 

(ि) “वडा सलमलत” भन्नाि ेनीलकण्ठ नगरपालिकाको वडा सलमलत सम्झनु पदयछ । 

(झ) “प्रमखु” भन्नाले नीलकण्ठ नगरपाललकाको प्रमखुलाई सम्झन ुपर्दछ । 

(ञ) “उपप्रमखु” भन्नाले नीलकण्ठ नगरपाललकाको उपप्रमखुलाई सम्झन ुपर्दछ । 

(ट) “प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत” भन्नाले नीलकण्ठ नगरपाललकाको प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत सम्झनु पर्दछ 

। 

 

३. िडा सलिलतको िैठक: 

३.१  वडा सलमलतको बैठक कम्तीमा मलिनाको एक पटक बस्नेछ । तर मलिनामा तीन पटक भन्दा बढी बैठक 

बसेको भत्ता पाइने छैन । 

३.२  वडा सलमलतको बैठककको अध्र्क्षता वडाध्र्क्षि ेगनेछ र लनिको अनपुलस्र्लतमा बैठकमा उपलस्र्त 

वडा अध्यक्षले तोकेको व्यलिले  वडा सलमतको बैठकको अध्र्क्षता गनेछ । 

३.३ वडा सलमलतको बैठक वडा अध्र्क्षको लनदशेनमा वडा सलचविे बोिाउनेछ । 

 

४. बैठक बस्ने स्थान र सिर् 

४.१  वडा सलमलतको बैठक वडा सलमलतको कार्ायिर्मा बस्नेछ । 

४.२  वडा सलमतको बैठकका िालग सचूना गदाय बैठक बस्ने लमलत, समर् र स्र्ान खिुाइ सचूना पठाउन ु

पनेछ ।  

४.३ र्सरी सचूना गदाय बैठक बस्न ेसमर्भन्दा तीन लदन अगावै उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

 

५. छिफिको लिषर् 

५.१ वडा सलमलतको बैठक बोिाउँदा सो बैठकमा छिफि गररने लबषर् स्पष्ट रुपि ेलकटान गरी बैठक बस्न े

लमलत भन्दा सामान्र्तर्ा २४ घण्टा अगावै वडा सलचविे सवै सदस्र्िाई उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

५.२ वडा अध्र्क्षको लनदशेनमा वडा सलचविे वडा सलमलतको बैठकको कार्यक्रम लिलखत रुपमा तर्ार 

गनेछ । प्रस्ताव सम्बन्िी खाका अनसुचूी-१ बमोलिम िुनेछ । 

६. उपलस्थलत 

६.१ बैठकमा उपलस्र्त प्रत्र्ेक सदस्र्िे उपलस्र्लत पलुस्तकामा आफ्नो नाम र बलुझने गरी दस्तखत गनुयपनेछ । 



६.२ वडा सलचविे वडा सलमलतको बैठकमा सलचवको रुपमा उपलस्र्लत पलुस्तकामा उपलस्र्लत िनाई 

दस्तखत गनुयपनेछ । 

 

 

७. बैठक सचंािन प्रलिर्ा 

७.१ बैठककिाई सवु्र्वलस्र्त गने काम बैठकको अध्र्क्षता गन ेव्र्लिको िुनेछ । 

७.२ अध्र्क्षको आसनको सम्मान र आदर गनुय वडा सलमलतका प्रत्र्ेक सदस्र्को कतयव्र् िुनेछ । 

७.३ बैठकको छिफि लवषर्सचूीका आिारमा बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्लििे तोके बमोलिम िुनेछ । 

७.४ बैठकको छिफिमा भाग लिन े सदस्र्ि े बोल्ने पािो तर्ा बोल्न पाउन े समर्को अवलि बैठकको 

अध्र्क्षता गने व्र्लििे लनिायरण गरे बमोलिम िुनेछ । 

७.५ एक िना सदस्र्िे बोलिरिकेो समर्मा अको कुनै सदस्र्ि ेबीचमा कुरा काट्न ुिुदँनै । 

७.६ सबै सर्स्यले बोल्र्ा लशष्ट र सभ्य भाषाको प्रयोग गनुदपनेछ । 

 

 

८. लनर्यर् सम्बन्धी व्र्िस्था 

८.१ प्रस्ताव मालर् बोल्ने क्रम समाप्त भएपलछ बैठकको अध्र्क्षता गन ेव्र्लििे सो प्रस्ताव लनणयर्को िालग 

प्रस्ततु गनेछ । 

८.२ बैठकको लनणयर् सामान्र्तर्ा सवयसम्मलतको आिारमा िुनेछ । मत लवभािन िुन ेअवस्र्ामा अध्र्क्षता 

गने व्र्लि सलित बहुमत सदस्र्को लनणयर् बैठकको लनणयर् मालननेछ ।  

 

९. लनर्यर्को अलभिेख 

९.१ वडा सलचविे बैठकमा भएको लनणयर्िाई लनणयर् पलुस्तकामा अलभिेख गरी उपलस्र्त सदस्र्िाई सिी 

गराइ राख्नपुनेछ । 

९.२ बैठकबाट भएको कुनै लनणयर्मा लचत्त नबझु्न ेसदस्र्िे लनणयर् पलुस्तकामा छोटकरीमा आफ्नो फरक मत 

िनाउन सक्नेछ । 

 

१०. नगर कार्यपालिकाको बैठक  

१०.१ नगर कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा मलिनाको एक पटक बस्नछे ।  

१०.२ नगर कार्यपालिकाको बैठककको अध्र्क्षता नगर प्रमखुि े गनछे र लनिको अनपुलस्र्लतमा बठैकमा 

उपप्रमखुिे कार्यपालिकाको बैठकको अध्र्क्षता गनेछ । 

१०.३ नगर कार्यपालिकाको बैठक प्रमखुको लनदशेनमा प्रमखु प्रशासलकय अलिकृतिे बोिाउनेछ । 

 

११. बैठक बस्ने स्थान र सिर् 

११.१ नगर कार्यपालिकाको बैठक सामान्यतया नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा बस्नेछ । प्रमखुको अलिम 

स्वीकृलतमा नगर कायदपाललकाको बैठक नगरपाललका क्षेत्रलभत्र कुनै पलन स्थानमा बस्न सक्नेछ । 

११.२ नगर कार्यपालिकाको बैठकका िालग सचूना गदाय बैठक बस्न े लमलत, समर् र स्र्ान खिुाइ पठाउन ु

पनेछ । 

११.३ र्सरी सचूना गदाय बैठक बस्न ेसमर्भन्दा तीन लदन अगावै उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

 

 



 

 

१२.  छिफिको लिषर् 

१२.१ नगर कार्यपालिकाको बैठक बोिाउँदा सो बैठकमा छिफि गररने लबषर् स्पषट् रुपिे लकटान गरी 

बैठक बस्ने लमलतभन्दा सामान्र्तर्ा २४ घण्टा अगावै प्रमखु प्रशासलकय अलिकृतिे सवै सदस्र्िाई 

उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

१२.२ प्रमखुको लनदशेनमा प्रमखु प्रशासलकय अलिकृतिे कार्यपालिकाको बैठकको कार्यक्रम लिलखत रुपमा 

तर्ार गनेछ । 

१२.३ बैठकमा छिफिका पेश गने प्रस्ताव सम्बन्िी अन्र् व्र्वस्र्ा कार्यसम्पादन लनर्माविीमा तोलकए 

बमोलिम िुनेछ । 

 

१३.  उपलस्थलत 

१३.१ बैठकमा उपलस्र्त प्रत्र्ेक सदस्र्िे उपलस्र्लत पलुस्तकामा आफ्नो नाम र बलुझन ेगरी दस्तखत गनुयपनेछ । 

१३.२ प्रमखु प्रशासलकय अलिकृतिे कार्यपालिकाको बैठकमा सलचवको रुपमा उपलस्र्लत भई पलुस्तकामा 

उपलस्र्लत िनाई दस्तखत गनुयपनछे । 

 

१४. बैठक सचंािन प्रलिर्ा 

१४.१ बैठककिाई सवु्र्वलस्र्त गने काम बैठकको अध्र्क्षता गन ेव्र्लिको िुनेछ । 

१४.२ अध्र्क्षको आसनको सम्मान र आदर गनुय कार्यपालिकाका प्रत्र्ेक सदस्र्को कतयव्र् िुनेछ । 

१४.३ बैठकको छिफि लवषर्सचूीका आिारमा बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्लििे तोके बमोलिम िुनेछ । 

१४.४ बैठकको छिफिमा भाग लिन े सदस्र्ि े बोल्ने पािो तर्ा बोल्न पाउन े समर्को अवलि बैठकको 

अध्र्क्षता गने व्र्लििे लनिायरण गरे बमोलिम िुनेछ । 

१४.५ एक िना सदस्र्िे बोलिरिकेो समर्मा अको कुनै सदस्र्ि ेबीचमा कुरा काट्न ुिुदँनै । 

१४.६ सबै सर्स्यले बोल्र्ा लशष्ट र सभ्य भाषाको प्रयोग गनुदपनेछ । 

 

 

१५. लनर्यर् सम्बन्धी व्र्िस्था 

१५.१ प्रस्ताव मालर् बोल्ने क्रम समाप्त भएपलछ बैठकको अध्र्क्षता गन ेव्र्लििे सो प्रस्ताव लनणयर्को िालग 

प्रस्ततु गनेछ । 

१५.२ बैठकको लनणयर् सामान्र्तर्ा सवयसम्मलतको आिारमा िुनेछ । मत लवभािन िुन ेअवस्र्ामा अध्र्क्षता 

गने व्र्लि सलित बिुमत सदस्र्को लनणयर् बैठकको लनणयर् मालननेछ । 

१५.३ बिेट, कार्यक्रम, नीलत तर्ा स्र्ानीर् तिको लनर्माविी बािकेको लवषर्मा १५.२  बमोलिम लनणयर् िुन 

नसकेमा व्र्लिगत उत्तरदालर्त्व लनिमालर् रिने गरी नगर कार्यपालिकाको प्रमखुि े गरेको लनणयर् 

अलन्तम िुनेछ ।  

 

१६. लनर्यर्को अलभिेख 

१६.१ प्रमखु प्रशासलकय अलिकृतिे बैठकमा भएको लनणयर्िाई लनणयर् पलुस्तकामा अलभिेख गरी 

प्रमालिकरि गराइ राख्नपुनेछ । 

१६.२ बैठकबाट भएको कुनै लनणयर्मा लचत्त नबझु्न ेसदस्र्िे लनणयर् पलुस्तकामा छोटकरीमा आफ्नो फरक मत 

िनाउन सक्नेछ । 



 

 

१७.  बाधा अड्काउ फुकाउने: 

१७.१ यस कायदलवलि कायादन्वयनमा कुनै बािा अड्काउ परे नगरपाललकाको कायदपाललकाले लनिदय गरी 

फुकाउन सक्नेछ । 

 

१८.  परिमार्जन तथा सशंोधन: 

१८.१ कायदलवलिलाई आवश्यकता अनसुार नीलकण्ठ नगरपाललकाको कायदपाललकाले पररमार्दन तथा 

संशोिन गनद सक्नेछ ।  



अनसुचूी – १ 

प्रस्तावको ढााँचा 

(बुंर्ा ५(२) संग सम्बलन्ित) 

नीलकण्ठ नगिपाललका 

नगर कायदपाललकाको कायादलय 

िालर्गं लर्ल्ला, ३ नं प्रर्शे  

  

लवषय: – ................................................ । 

 

प्रस्ताव पेश गनद प्रमखुबाट स्वीकृलत प्राप्त लमलत :– 

१. लवषयको संलक्षप्त व्यहोरा :– 

२. प्राप्त परामशद तथा अन्य सान्र्लभदक कुरा :– 

३. प्रस्ताव पेश गनुद पनादको कारि र सम्बलन्ित शाखाको रायः– 

४. लनिदय हुन ुपने व्यहोरा :– 

 

नोट : प्रस्ताव तयार गर्ाद र्हेायका कुराहरुमा ध्यान लर्नपुने छ :– 

१. “लवषयको संलक्षप्त व्यहोरा” अन्तगदत रहने लवबरि :– 

लवषयबस्तकुो पषृ्ठभमूीमा यसबारे पलहले कुनै लनिदय भएको भए सोको लवबरि, प्रस्तालवत लनिदय कायादन्वयन प्रकृया, 

समयाविी, कायदक्षेत्र, कायादन्वयन गने लनकाय र लाग्ने आलथदक र्ालयत्व भए सो समेत उल्लेख गरी कुनै योर्नाको 

लवषय भए सो बारे छोटकरी लवबरि उल्लेख गने ।  

२. “प्राप्त परामशद तथा अन्य सान्र्लभदक कुरा” अन्तगदत कायदपाललका सलमलतहरु र अन्य लनकाय तथा लवशेषज्ञहरुले कुनै 

परामशद लर्एको भए सो समेत उल्लेख गने । साथै लवषयसंग सम्बलन्ित नक्शा, लडर्ाइन वा लचत्र भए सो समेत 

समावेश गने । काननूी परामशद ललएको भए प्रलतललपी समेत समाबेश गने । 

३. “प्रस्ताव पेश गनुद पनादको कारि र सम्बलन्ित शाखाको राय” अन्तगदत सम्बलन्ित लवषयमा आई परेको कलठनाई र 

समस्या, प्रस्तालवत लनिदयको चलचत्य र आवश्यकता तथा त्यसबाट पनद सक्ने प्रभाव समावेश गने । 

४. “लनिदय हुन ुपने व्यहोरा” अन्तगदत र्नु लबषयमा रे् र्स्तो लनिदय हुन प्रस्ताव गररएको हो सोको स्पष्ट व्यहोरा राख्ने । 

 


