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1. प्रस्तािना:

xl/k'jf{ नगर

कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) लनर्िाििी, २०७^ को लनर्ि )# बिोणिि

xl/k'jf{ नगर

कार्यपालिकाको बै ठ क सं चािनको िालग र्ो कार्यविलध स्िीकृत गरी िारी गररएको छ ।
2. पररभाषा:

विषर् िा प्रसं गिे अको अर्य निागेिा र्स कार्यविलधिा,-

(क) “लनर्िाििी” भन्नािे नगरपालिकाको कार्यसम्पादन लनर्िाििीिाई सम्झनु पदयछ ।
(ख) “िडा अध्र्क्ष” भन्नािे नगरपालिकाको िडाध्र्क्ष सम्झनु पदयछ ।
(ग) “सदस्र्” भन्नािे नगरपालिकाको िडा सदस्र् सम्झनु पदयछ ।

(घ) “अध्र्क्ष” भन्नािे नगरपालिकाको बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्णििाई सम्झनु पदयछ।
(च) “नगरपालिका” भन्नािे

xl/k'jf{ नगरपालिकािाई

सम्झनु पदयछ ।

(छ) “कार्यपालिका” भन्नािे नगरपालिकाको कार्यपालिका सम्झनु पदयछ ।
(ि) “िडा सलिलत” भन्नािे नगरपालिकाको िडा सलिलत सम्झनु पदयछ ।
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3. िडा सलिलतको िै ठक:
3.1
3.2
3.3

िडा सलिलतको बैठक कम्तीिा िविनाको एक पटक बस्ने छ । तर िविनािा तीन
पटक भन्दा बढी बैठक बसे को भत्ता पाइने छै न ।

िडा सलिलतको बैठककको अध्र्क्षता िडाध्र्क्षिे गने छ र लनिको अनुपणस्र्लतिा
बैठकिा उपणस्र्त िेष्ठ सदस्र्िे िडा सलितको बैठकको अध्र्क्षता गने छ ।

िडा सलिलतको बैठक िडा अध्र्क्षको लनदे शनिा िडा सणचििे बोिाउने छ ।

4. बै ठक बस्ने स्र्ान र सिर्
4.1
4.2
4.3

िडा सलिलतको बैठक िडा सलिलतको कार्ायिर्िा बस्ने छ ।

िडा सलितको बैठकका िालग सूचना गदाय बैठक बस्ने लिलत, सिर् र स्र्ान खुिाइ
पठाउनु पने छ ।

र्सरी सूचना गदाय बैठक बस्ने सिर्भन्दा तीन ददन अगािै उपिब्ध गराउनु पने छ।

5. छिफिको विषर्
5.1

िडा सलिलतको बैठक बोिाउँदा सो बैठकिा छिफि गररने लबषर् स्पष्ट रुपिे वकटान
गरी बैठक बस्ने लिलत भन्दा सािान्र्तर्ा २४ घण्टा अगािै िडा सणचििे सिै सदस्र्िाई

5.2

उपिब्ध गराउनु पने छ ।

िडा अध्र्क्षको लनदे शनिा िडा सणचििे िडा सलिलतको बैठकको कार्यक्रि लिणखत
रुपिा तर्ार गने छ । प्रस्ताि सम्बन्धी खाका अनुसूची-१ बिोणिि िुनेछ ।

6. उपणस्र्लत
6.1
6.2

बैठकिा उपणस्र्त प्रत्र्ेक सदस्र्िे उपणस्र्लत पुणस्तकािा आफ्नो नाि र बुणझने गरी
दस्तखत गनुयपने छ ।

िडा सणचििे िडा सलिलतको बैठकिा सणचिको रुपिा उपणस्र्लत पुणस्तकािा उपणस्र्लत
िनाई दस्तखत गनुयपने छ ।

7. बै ठक सं चािन प्रवक्रर्ा
7.1
7.2
7.3
7.4

बैठककिाई सुव्र्िणस्र्त गने काि बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्णिको िुनेछ ।

अध्र्क्षको आसनको सम्िान र आदर गनुय िडा सलिलतका प्रत्र्ेक सदस्र्को कतयव्र्
िुनेछ ।

बैठकको छिफि विषर्सूचीका आधारिा बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्णििे तोके
बिोणिि िुनेछ ।

बैठकको छिफििा भाग लिने सदस्र्िे बोल्ने पािो तर्ा बोल्न पाउने सिर्को अिलध
बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्णििे लनधायरि गरे बिोणिि िुनेछ ।
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7.5

एक िना सदस्र्िे बोलिरिेको सिर्िा अको कुनै सदस्र्िे बीचिा कुरा काट्नु िुँदैन
।

8. लनियर् सम्बन्धी व्र्िस्र्ा
8.1
8.2

प्रस्ताि िालर् बोल्ने क्रि सिाप्त भएपलछ बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्णििे सो प्रस्ताि
लनियर्को िालग प्रस्तुत गने छ ।

बैठकको लनियर् सािान्र्तर्ा सियसम्िलतको आधारिा िुनेछ । ित विभािन िुने
अिस्र्ािा अध्र्क्षता गने व्र्णि सवित तीन िना सदस्र्को बिुितिे गरे को लनियर्
बैठकको लनियर् िालनने छ ।

9. लनियर्को अलभिेख
9.1

िडा सणचििे बैठकिा भएको लनियर्िाई लनियर् पुणस्तकािा अलभिे ख गरी उपणस्र्त

9.2

बैठकबाट भएको कुनै लनियर्िा णचत्त नबुझ्ने सदस्र्िे लनियर् पुणस्तकािा छोटकरीिा

सदस्र्िाई सिी गराइ राख्नुपने छ ।

आफ्नो फरक ित िगाउन सक्ने छ ।

10. नगर कार्यपालिकाको बै ठक
10.1 नगर कार्यपालिकाको बैठक कम्तीिा िविनाको एक पटक बस्ने छ ।

10.2 नगर कार्यपालिकाको बैठककको अध्र्क्षता प्रिुखिे गने छ र लनिको अनुपणस्र्लतिा
बैठकिा उपप्रिुखिे कार्यपालिकाको बैठकको अध्र्क्षता गने छ ।

10.3 नगर कार्यपालिकाको बैठक प्रिुखको लनदे शनिा प्रिुख प्रशासवकर् अलधकृतिे बोिाउने छ
।
11. बै ठक बस्ने स्र्ान र सिर्
11.1 नगर कार्यपालिकाको बैठक नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्िा बस्ने छ ।

11.2 नगर कार्यपालिकाको बैठकका िालग सूचना गदाय बैठक बस्ने लिलत, सिर् र स्र्ान
खुिाइ पठाउनु पने छ ।

11.3 र्सरी सूचना गदाय बैठक बस्ने सिर्भन्दा तीन ददन अगािै उपिब्ध गराउनु पने छ।
12. छिफिको विषर्

12.1 नगर कार्यपालिकाको बैठक बोिाउँदा सो बैठकिा छिफि गररने लबषर् स्पष्ट रुपिे
वकटान गरी बैठक बस्ने लिलतभन्दा सािान्र्तर्ा २४ घण्टा अगािै प्रिुख प्रशासवकर्
अलधकृतिे सिै सदस्र्िाई उपिब्ध गराउनु पने छ ।
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12.2 प्रिुखको लनदे शनिा प्रिुख प्रशासवकर् अलधकृतिे कार्यपालिकाको बैठकको कार्यक्रि
लिणखत रुपिा तर्ार गने छ ।

12.3 बैठकिा छिफिका पेश

गने

प्रस्ताि सम्बन्धी

अन्र् व्र्िस्र्ा कार्यसम्पादन

लनर्िाििीिा तोवकए बिोणिि िुनेछ ।
13. उपणस्र्लत

13.1 बैठकिा उपणस्र्त प्रत्र्ेक सदस्र्िे उपणस्र्लत पुणस्तकािा आफ्नो नाि र बुणझने गरी
दस्तखत गनुयपने छ ।

13.2 प्रिुख प्रशासवकर् अलधकृतिे कार्यपालिकाको बैठकिा सणचिको रुपिा उपणस्र्लत भई
पुणस्तकािा उपणस्र्लत िनाई दस्तखत गनुयपने छ ।
14. बै ठक सं चािन प्रवक्रर्ा

14.1 बैठककिाई सुव्र्िणस्र्त गने काि बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्णिको िुनेछ ।

14.2 अध्र्क्षको आसनको सम्िान र आदर गनुय कार्यपालिकाका प्रत्र्ेक सदस्र्को कतयव्र्
िुनेछ ।

14.3 बैठकको छिफि विषर्सूचीका आधारिा बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्णििे तोके बिोणिि
िुनेछ ।

14.4 बैठकको छिफििा भाग लिने सदस्र्िे बोल्ने पािो तर्ा बोल्न पाउने सिर्को अिलध
बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्णििे लनधायरि गरे बिोणिि िुनेछ ।

14.5 एक िना सदस्र्िे बोलिरिेको सिर्िा अको कुनै सदस्र्िे बीचिा कुरा काट्नु िुँदैन
।
15. लनियर् सम्बन्धी व्र्िस्र्ा
15.1 प्रस्ताि िालर् बोल्ने क्रि सिाप्त भएपलछ बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्णििे सो प्रस्ताि
लनियर्को िालग प्रस्तुत गने छ ।

15.2 बैठकको लनियर् सािान्र्तर्ा सियसम्िलतको आधारिा िुनेछ । ित विभािन िुने अिस्र्ािा
अध्र्क्षता गने व्र्णि सवित बिुित सदस्र्को लनियर् बैठकको लनियर् िालनने छ ।

15.3 बिेट, कार्यक्रि, नीलत तर्ा स्र्ानीर् तिको लनर्िाििी बािेकको विषर्िा १५.२

बिोणिि लनियर् िुन नसकेिा व्र्णिगत उत्तरदावर्त्ि लनििालर् रिने गरी गाउँ/नगर
कार्यपालिकाको अध्र्क्ष/प्रिुखिे गरे को लनियर् अणन्ति िुनेछ ।
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16. लनियर्को अलभिे ख

16.1 प्रिुख प्रशासवकर् अलधकृतिे बैठकि भएको लनियर्िाई लनियर् पुणस्तकािा अलभिे ख गरी
उपणस्र्त सदस्र्िाई सिी गराइ राख्नुपने छ ।

16.2 बैठकबाट भएको कुनै लनियर्िा णचत्त नबुझ्ने सदस्र्िे लनियर् पुणस्तकािा छोटकरीिा
आफ्नो फरक ित िगाउन सक्ने छ ।

17. बाधा अड्काउ फु काउने:

17.1 र्स कार्यविलध कार्ायन्िर्निा कुनै बाधा अड्काउ परे नगरपालिकाको कार्यपालिकािे
लनियर् गरी फुकाउन सक्ने छ ।

18. पररिाियन तर्ा सं शोधन:

18.1 कार्यविलधिाई आिश्र्कता अनुसार नगरपालिकाको कार्यपालिकािे पररिाियन तर्ा
सं शोधन गनय सक्ने छ ।
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