
1 
 

lgod g+= )$ 

  

 

d'l;sf]6 gu/kflnsf 

   

gu/ sfo{kflnsfsf] a}7s ;~rfng sfo{ljlw,  

@)&$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d'l;sf]6 gu/kflnsf, u'NdL 

 

 

 

sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldlt M— @)&$÷)$÷!* 

 



2 
 

d'l;sf]6 gu/ sfo{kflnsfsf] a}7s ;~rfng sfo{ljlw, @)&$ 

 

प्रस्तावना :  

d"l;sf]̂  नगर  काययपालिका  (काययसम्पादन ) लनयमाविी , २०७४  को  

लनयम  10 sf] pklgod 7 बमोलजम  d"l;sf]^ नगर  काययपालिकाको  बैठक  

संचािनको  िालग  यो  काययलवलध  स्वीकृत  गरी  जारी  गररएको  छ ।   
 

1. पररभाषा : 

लवषय  वा  प्रसंगिे  अको  अथय  निागेमा  यस 

काययलवलधमा ,- 

(क) “लनयमाविी ” भन्नािे  नगरपालिकाको  काययसम्पादन  

लनयमाविीिाई  सम्झनु  पदयछ  । 

(ख) “वडा  अध्यक्ष ” भन्नािे  नगरपालिकाको  वडाध्यक्ष  

सम्झनु  पदयछ  । 

(ग) “सदस्य ” भन्नािे  नगरपालिकाको  वडा  सदस्य  सम्झनु  

पदयछ  । 

(घ) “अध्यक्ष ” भन्नािे  नगरपालिकाको  बैठकको  

अध्यक्षता  गने  व्यक्तििाई  सम्झनु  पदयछ  । 

(ª) “नगरपालिका ” भन्नािे  d"l;sf]^ gगरपालिका  समेतिाई  

सम्झनु  पदयछ  । 

(r) “काययपालिका ” भन्नािे  d"l;sf]^ नगरपालिकाको  

काययपालिका  सम्झनु  पदयछ  । 

(छ) “वडा  सलमलत ” भन्नािे  d"l;sf]^ नगरपालिकाको  वडा  

सलमलत  सम्झनु  पदयछ  । 
 

2. वडा  समममिको  वैठक : 

३.१  वडा  सलमलतको  बैठक  कम्तीमा  मलहनाको  एक पटक 

बसे्नछ  । तर मलहनामा  तीन  पटक भन्दा  बढी  बैठक  

बसेको  भत्ता  पाइने  छैन  । 

३.२  वडा  सलमलतको  बैठककको  अध्यक्षता  वडाध्यक्षिे  

गनेछ  र लनजको  अनुपक्तथथलतमा  बैठकमा  उपक्तथथत  

जेष्ठ  सदस्यिे  वडा  सलमतको  बैठकको  अध्यक्षता  

गनेछ  । 

3.3  वडा  सलमलतको  बैठक  वडा  अध्यक्षको  लनदेशनमा  

वडा  सलचविे  बोिाउनेछ  । 
 

3. बैठक  बसे्न  स्थान  र समय 

४.१  वडा  सलमलतको  बैठक  वडा  सलमलतको  कायायियमा  

बसे्नछ  । 

४.२  वडा  सलमतको  बैठकका  िालग  सूचना  गदाय  बैठक  

बसे्न  लमलत , समय र थथान  खुिाइ  पठाउनु  पनेछ  ।  

४.3 यसरी  सूचना  गदाय  बैठक  बसे्न  समयभन्दा  तीन  लदन  

अगा वै  उपिब्ध  गराउनु  पनेछ  । 
 

५. छलफलको मवषय  
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५.1  वडा  सलमलतको  बैठक  बोिाउँदा  सो  बैठकमा  छिफि 
गररने  लबषय  स्पष्ट  रुपिे  लकटान  गरी  बैठक  बसे्न  

लमलत  भन्दा  सामान्यतया  २४ घण्टा  अगावै  वडा  

सलचविे  सवै  सदस्य िाई  उपिब्ध  गराउनु  पनेछ  । 

५.2  वडा  अध्यक्षको  लनदेशनमा  वडा  सलचव िे  वडा  

सलमलतको  बैठकको  काययक्रम  लिक्तखत  रुपमा  तयार  

गनेछ  । प्रस्ताव  सम्बन्धी  खाका  अनुसूची -१ र २ 

बमोलजम  हुनेछ  । 
 

६. उपस्स्थमि  

6.1  बैठकमा  उपक्तथथत  प्रते्यक  सदस्यिे  उपक्तथथलत  

पुक्तस्तकामा  आफ्नो  नाम  र बुलझने  गरी  दस्तखत  

गनुयपनेछ  । 

6.2  वडा  सलचविे  वडा  सलमलतको  बैठक मा  सलचवको  रुपमा  

उपक्तथथलत  पुक्तस्तकामा  उपक्तथथलत  जनाई  दस्तखत  

गनुयपनेछ  । 
 

7. बैठक  संचालन  प्रमिया  

7.1  बैठककिाई  सुव्यवक्तथथत  गने  काम  बैठकको  

अध्यक्षता  गने  व्यक्तिको  हुनेछ  । 

7.2  अध्यक्षको  आसनको  सम्मान  र आदर गनुय  वडा  

सलमलतका  प्रते्यक  सदस्यको  कतयव्य  हुनेछ  । 

7.3  बैठकको  छिफि लवषयसूचीका  आधारमा  बैठकको  

अध्यक्षता  गने  व्यक्तििे  तोके  बमोलजम  हुनेछ  

। 

7.4  बैठकको  छिफिमा  भाग  लिने  सदस्यिे  बोल्ने  पािो  

तथा  बोल्न  पाउने  समयको  अवलध  बैठकको  अध्यक्षता  

गने  व्यक्तििे  लनधायरण  गरे  बमोलजम  हुनेछ  । 

7.5  एक जना  सदस्यिे  बोलिरहेको  समयमा  अको  कुनै  

सदस्यिे  बीचमा  कुरा  काट्नु  हँुदैन .। 
 

8. मनर्णय  सम्बन्धी  व्यवस्था  

8.1  प्रस्ताव  मालथ  बोल्ने  क्रम  समाप्त  भएपलछ  

बैठकको  अध्यक्षता  गने  व्यक्तििे  सो  

प्रस्ताव  लनणययको  िालग  प्रसु्तत  गनेछ  । 

8.2  बैठकको  लनणयय  सामान्यतया  सवयसम्मलतको  

आधारमा  हुने छ । मत लवभाजन  हुने  अवथथामा  

अध्यक्षता  गने  व्यक्ति  सलहत  तीन  जना  

सदस्यको  बहुमतिे  गरेको  लनणयय  बैठकको  लनणयय  

मालननेछ  ।  
 

९. मनर्णयको  अमभलेख  

9.1  वडा  सलचविे  बैठकमा  भएको  लनणययिाई  लनणयय  

पुक्तस्तकामा  अलभिेख  गरी  उपक्तथथत  सदस्यिाई  सही  

गराइ  राख्नुपनेछ  । 

9.2  बैठ कबाट  भएको  कुनै  लनणययमा  लचत्त  नबुझे्न  

सदस्यिे  लनणयय  पुक्तस्तकामा  छोटकरीमा  आफ्नो  फरक 

मत जगाउन  सके्नछ  । 
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10. नगर कायणपामलकाको  बैठक   

10.१ नगर काययपालिकाको  बैठक  कम्तीमा  मलहनाको  एक पटक 

बसे्नछ  ।  

10.2 नगर काययपालिकाको  बैठककको  अध्यक्षता  प्रमुखिे  

गनेछ  र लनजको  अनुपक्तथथलतमा  बैठकमा  

उपप्रमुखिे  काययपालिकाको  बैठकको  अध्यक्षता  

गनेछ  । 

10.3 नगर काययपालिकाको  बैठक  प्रमुखको  लनदेशनमा  

काययकारी  अलधकृतिे  बोिाउनेछ  । 
 

१ १. बैठक  बसे्न  स्थान  र समय 

11.१ नगर काययपालिकाको  बैठक  नगर काययपालिकाको  

कायायियमा  बसे्नछ  । 

11.२ नगर कार् यपालिकाको  बैठकका  िालग  सूचना  गदाय  

बैठक  बसे्न  लमलत , समय र थथान  खुिाइ  पठाउनु  

पनेछ  । 

१ १.3 यसरी  सूचना  गदाय  बैठक  बसे्न  समयभन्दा  तीन  लदन  

अगावै  उपिब्ध  गराउनु  पनेछ  । 
 

12. छलफलको मवषय  

12.1 नगर काययपालिकाको  बैठक  बोिाउँदा  सो  बैठकमा  

छिफि गररने  लबषय  स्पष्ट  रुपिे  लकटान  गरी  बैठक  

बसे्न  लमलतभन्दा  सामान्यतया  २४ घण्टा  अगावै  

काययकारी  अलधकृत िे  सवै  सदस्यिाई  उपिब्ध  

गराउनु  पनेछ  । 

12.2 प्रमुख को  लनदेशनमा  काययकारी  अलधकृत िे  

काययपालिका को  बैठकको  काययक्रम  लिक्तखत  रुपमा  

तयार  गनेछ  । 

12.3 बैठकमा  छिफिका  पेश  गने  प्रस्ताव  सम्ब न्धी  

अन्य  व्यवथथा  काययसम्पादन  लनयमाविीमा  तोलकए  

बमोलजम  हुनेछ  । 
 

13. उपस्स्थमि  

13.1 बैठकमा  उपक्तथथत  प्रते्यक  सदस्यिे  उपक्तथथलत  

पुक्तस्तकामा  आफ्नो  नाम  र बुलझने  गरी  दस्तखत  

गनुयपनेछ  । 

13.2 काययकारी  अलधकृत िे  काययपालिका को  बैठकमा  

सलचवको  रुपमा  उपक्तथथलत  भई पुक्तस्तका मा  उपक्तथथलत  

जनाई  दस्तखत  गनुयपनेछ  । 
 

14. बैठक  संचालन  प्रमिया  

14.1 बैठककिाई  सुव्यवक्तथथत  गने  काम  बैठकको  

अध्यक्षता  गने  व्यक्तिको  हुनेछ  । 

14.2 अध्यक्षको  आसनको  सम्मान  र आदर गनुय  

काययपालिका का  प्रते्यक  सदस्यको  कतयव्य  

हुनेछ  । 
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14.3 बैठकको  छिफि लव षयसूचीका  आधारमा  बैठकको  

अध्यक्षता  गने  व्यक्तििे  तोके  बमोलजम  हुनेछ  

। 

14.4 बैठकको  छिफिमा  भाग  लिने  सदस्यिे  बोल्ने  पािो  

तथा  बोल्न  पाउने  समयको  अवलध  बैठकको  अध्यक्षता  

गने  व्यक्तििे  लनधायरण  गरे  बमोलजम  हुनेछ  । 

14.5 एक जना  सदस्यिे  बोलिरहेको  समयमा  अको  कुनै  

सदस् यिे  बीचमा  कुरा  काट्नु  हँुदैन  । 

१५. मनर्णय  सम्बन्धी  व्यवस्था  

१५.1 प्रस्ताव  मालथ  बोल्ने  क्रम  समाप्त  भएपलछ  

बैठकको  अध्यक्षता  गने  व्यक्तििे  सो  

प्रस्ताव  लनणययको  िालग  प्रसु्तत  गनेछ  । 

१५.2 बैठकको  लनणयय  सामान्यतया  सवयसम्मलतको  

आधारमा  हुनेछ  । मत लवभाजन  हुने  अवथथामा  

अध्यक्षता  गने  व्यक्ति  सलहत  बहुमत  सदस्यको  

लनणयय  बैठकको  लनणयय  मालननेछ  । 

१५.३ बजेट , काययक्रम , नीलत  तथा  थथानीय  तहको  

लनयमाविी  बाहेकको  लवषयमा  १५.२  बमोलजम  लनणयय  

हुन  नसकेमा  व्यक्तिगत  उत्तरदालयत्व  लनजमालथ  

रहने  गरी  नगर काययपालिकाको  प्रमुखिे  गरेको  

लनर् णय अक्तिम  हुनेछ  ।  
 

16. मनर्णयको  अमभलेख  

16.1 काययकारी  अलधकृत िे  बैठकमा  भएको  लनणययिाई  

लनणयय  पुक्तस्तकामा  अलभिेख  गरी  उपक्तथथत  

सदस्यिाई  सही  गराइ  राख्नुपनेछ  । 

16.2 बैठकबाट  भएको  कुनै  लनणययमा  लचत्त  नबुझे्न  

सदस्यिे  लनणयय  पुक्तस्तकामा  छोटकरीमा  आफ्नो  फरक 

मत जगाउन  सके्नछ  । 
 

१७. बाधा अड्काउ फुकाउन:े 

16.2 यस काययविवध कायायन्ियनमा कुनै बाधा अड्काउ परे नगरपाविकाको काययपाविकाि े

वनर्यय गरी फुकाउन सके्नछ । 
 

१८. पररमार्यन तथा संशोधन: 

16.१ काययविवधिाई आिश्यकता अनुसार नगरपाविकाको काययपाविकािे पररमार्यन तथा 

संशोधन गनय सके्नछ ।  
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cg';"rL – ! 

k|:tfjsf] 9fFrf 

-j'+b ५.2 ;+u ;DalGwt_ 

d'l;sf]6 gu/kflnsf  

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, jfdL6S;f/ 

u'NdL lhNnf, % g+= 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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cg';"rL – २ 

k|:tfjsf] 9fFrf 

-j'+bf ५.2 ;+u ;DalGwt_ 

d'l;sf]6 gu/kflnsf 

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, jfdL6S;f/ 

u'NdL lhNnf, % g+= 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] . 
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k|dfl0fs/0f ldlt M @)&$÷)$÷#)              cltl/StfÍ $ 

     

sfo{;Dkfbg lgodfjnL @)&$ sf] lgod !) sf] pklgod & n] lbPsf] clwsf/ k|of]u u/L 

d'l;sf]6 gu/ sfo{kflnsfn] agfPsf] b]xfo jdf]lhdsf] sfo{ljlw :yfgLo ;/sf/ ;~rfng 

P]g @)&$ sf] bkmf !)@ sf] pkbkmf # jdf]lhd ;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] nfuL k|sfzg 

ul/Psf] 5 . 

 

 


