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पोखरा लेखनाथ महानगरपाललका नगर कार्यपाललकाको बैठक संचालन 

सम्बन्धी कार्यलिलध – २०७४ 

१. प्रस्तािना: 

महानगर नगर काययपाललका (काययसम्पादन) लनयमािली , २०७४ को  लनयम १०(७)  बमोलजम  

महानगर नगर काययपाललकाको बैठक व्यिलस्थत रुपमा संचालनको लालग यो काययलिलध लस्िकृत गरर 

जारी गरीएको छ | 

२. पररभाषा: 

लिषय िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययलिलधमा – 

(क) “लनयमािली” भन्नाले महानगरपाललकाको काययसम्पादन लनयमािलीलाई सम्झनु पदयछ | 

(ख) “िडा अध्यक्ष” भन्नाले महानगरपाललकाको िडाध्यक्ष सम्झन ुपदयछ | 

(ग) “सदस्य” भन्नाल ेमहानगरपाललकाको िडा सदस्य सम्झन ुपदयछ | 

(घ) “अध्यक्ष“ भन्नाले महानगरपाललकाको बैठकको अध्यक्षता गने व्यलिलाई  सम्झन ुपदयछ | 

(ङ) “नगरपाललका” भन्नाले महानगरपाललका समेतलाई सम्झन ुपदयछ | 

(च) “काययपाललका” भन्नाले महानगरपाललकाको काययपाललका सम्झन ुपदयछ | 

(छ) “िडा सलमलत” भन्नाले महानगरपाललकाको िडा सलमलत  सम्झन ुपदयछ | 

३. िडा सलमलतको बैठक : 

३.१ िडा सलमलतको बैठक कम्तीमा मलहनाको एक प टक बस्नेछ | तर मलहनामा तीन पटक भन्दा 

बढी बैठक बसेको बैठक भत्ता पाइने छैन | 

३.२ िडा सलमलतको बैठकको अध्यक्षता िडाध्यक्षले गनेछ र लनजको अनपुलस्थलतमा बैठकमा 

उपलस्थत जेष्ठ सदस्यले िडा सलमलतको बैठकको अध्यक्षता गनेछ | 

३.३ िडा सलमलतको बैठक िडा अध्यक्षको लनदशेनमा िडा सलचिले बोलाउने छ | 

४.  बैठक बस्ने स्थान र समय : 

४.१ िडा सलमलतको बैठक िडा कायायलयमा बस्नेछ | 

४.२ िडा सलमलतको बैठकका लालग सचूना गदाय बैठक बस्ने लमलत,  समय र  स्थान स्पष्ट खलुाई 

सचूना पठाउन ुपनेछ | 

४.३ यसरी सचूना गदाय बैठक बस्ने लमलत भन्दा तीन लदन अगािै उपलब्ध गराउन ुपनेछ | 



3 
 

५. छिफिको लिषय : 

५.१ िडा सलमलतको बैठक बोलाउँदा सो बैठकमा छलफल गररने लिषय स्पष्ट  लकटान गरर बैठक 

बस्ने लमलत भन्दा सामान्यतया २४ घण्टा अगािै िडा सलचिले सबै सदस्यलाई  उपलब्ध गराउन ु

पनेछ | 

५.२ िडा अध्यक्षको लनदशेनमा िडा सलचिले िडा सलमलतको बैठकको लललखत रुपमा  प्रस्ताि  

तयार गनेछ | प्रस्ताि सम्बलन्ध खाका अनसुचूी १  बमोलजम हुनेछ | 

६. उपलस्थलत ; 

६.१ बैठकमा उपलस्थत प्रत्येक सदस्यले उपलस्थलत पलुस्तकामा आफ्नो नाम बलुझने ग रर दस्तखत  

गनुय पनेछ | 

६.२ िडा  सलचिले िडा सालमलतको बैठकमा सलचिको रुपमा उपलस्थलत पलुस्तकामा उपलस्थलत 

जनाई दस्तखत गनुयपनेछ  | 

७. बैठक संचािन प्रलिया : 

७.१ बैठकलाई सवु्यिलस्थत गने काम बैठकको अध्यक्षता गने व्यलिको हुनेछ | 

७.२ अध्यक्षको आसनको सम्मान र आदर गनुय िडा सलमलतका प्रत्येक सदस्यको कतयव्य हुनेछ| 

७.३ बैठकको छलफल लिषय सचूीका आधारमा बैठकको अध्यक्षता गने व्यलिले तोके बमोलजम 

हुनेछ | 

७.४  बैठकको छलफलमा भाग ललने सदस्यले बोल्ने पालो तथा पाउने समयको अिलध बैठकको 

अध्यक्षता गने व्यलिले लनधायरण गरे बमोलजम हुनेछ | 

७.५ एक जना सदस्यले बोललरहकेो समयमा अको कुनै सदस्यले लबचमा कुरा काट्न ुहुदनै | 

८. लनर्यय सम्िन्िी व्यिस्था: 

८.१ प्रस्तािमालथ बोल्ने क्रम समाप्त भएपलछ बैठकको अध्यक्षता गने व्यलिले सो प्रस्ताि 

लनणययको लालग प्रस्ततु गनेछ | 

८.२ बैठकको लनणयय सामान्यतया सियसम्मलतको आधारमा हुनेछ | मत लिभाजन भएको खण्डमा 

अध्यक्षता गने व्यलि सलहत तीन जना सदस्यको बहुमतले गरेको लनणयय बैठकको लनणयय मालननेछ 

| 
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९. लनर्ययको अलभिेख : 

९.१ िडा सालचिले बैठकमा भएको लनणययलाई लनणयय पलुस्तकामा अलभलेख ग रर उपलस्थत 

सदस्यलाई सही गराई राख्नपुनेछ | 

९.२ बैठकबाट भएको कुनै लनणययमा लचत्त नबझु्ने सदस्यले लनणयय पलुस्तकामा छोटकरीमा आफ्नो 

फरक मत जनाउन सक्नेछ | 

१०. महानगर नगर कयायपालिकको बैठक : 

१०.१ महानगर काययपाललकाको बैठक कलम्तमा मलहनाको एक पटक बस्नेछ |  

१०.२ महानगर काययपाललकाको बैठकको अध्यक्षता प्रमखुले गनेछ र लनजको अनपुलस्थलतमा 

बैठकमा उप प्रमखुले महानगर काययपाललकाको बैठकको अध्यक्षता गनेछ | 

३.३ महानगर काययपाललकाको बैठक प्रमखुको लनदशेनमा काययकारी अलधकृतले बोलाउनेछ | 

११.  बैठक बस्ने स्थान र समय : 

११.१महानगर काययपाललकाको बैठक नगरकाययपाललकाको कायायलयमा बस्नेछ | 

११.२महानगर काययपाललकाको बैठक का लालग सचूना गदाय बैठक बस्ने लमलत,  समय  र स्थान 

खलुाई पठाउन ुपनेछ | 

११.३ यसरी सचूना गदाय बैठक बस्ने लमलत भन्दा तीन लदन अगािै उपलब्ध गराउन ुपनेछ | 

१२. छिफिको लिषय : 

१२.१ महानगर काययपाललकाको बैठक बोलाउँदा सो बैठकमा छलफल गररने लिषय स्पष्ट  लकटान 

गरर बैठक बस्ने लमलत भन्दा सामान्यतया २४ घण्टा अगािै काययकारी अलधकृतले सबै सदस्यलाई  

उपलब्ध गराउन ुपनेछ | 

१२.२प्रमखुको  लनदशेनमा काययकारीअलधकृतले काययपाललकाको बैठकको लललखत रुपमा 

प्रस्ताि तयार गनेछ |  

१२.३ बैठकमा छलफलका  लालग पेश गने प्रस्ताि सम्बलन्ध अन्य ब्यबस्था काययसम्पादन 

लनयमािलीमा तोलकए बमोलजम हुनेछ | 

१३. उपलस्थलत : 

१३.१ बैठकमा उपलस्थत प्रत्येक सदस्यले उपलस्थलत पलुस्तकामा आफ्नो नाम बलुझने गरर दस्तखत 

गनुय पनेछ | 
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१३.२ काययकारी  अलधकृतले काययपाललकाको बैठक सलचिको रुपमा उपलस्थलत पलुस्तकामा 

उपलस्थलत जनाई दस्तखत गनुयपनेछ  | 

१४. बैठक संचािन प्रलिया : 

१४.१ बैठकलाई सवु्यिलस्थत गने काम बैठकको अध्यक्षता गनेव्यलिको हुनेछ | 

१४.२ अध्यक्षको आसनको सम्मान र आदर गनुय काययपाललकाका प्रत्येक सदस्यको कतयव्य हुनेछ| 

१४.३ बैठ कमा छलफल का लिषय  सचूीका आधारमा बैठकको अध्यक्षता गने व्यलिले तोके 

बमोलजम हुनेछ | 

१४.४  बैठकको  छलफलमा भाग ललने सदस्यले बोल्ने पालो तथा पाउने समयको अिलध 

बैठकको अध्यक्षता गने व्यलिले लनधायरण गरे बमोलजम हुनेछ | 

१४.५ एक जना सदस्यले बोललरहकेो समयमा अको कुनै सदस्यले लबचमा कुरा काट्न ुहुदनै | 

१५. लनर्यय सम्िन्िी व्यिस्था: 

१५.१ प्रस्तािमालथ बोल्ने क्रम समाप्त भएपलछ बैठकको अध्यक्षता गने व्यलिले सो प्रस्ताि 

लनणययको लालग प्रस्ततु गनेछ | 

१५.२ बैठकको लनणयय सामन्यतया सियसम्मलतको आधारमा हुनेछ | मत लिभाजन भएको खण्डमा 

अध्यक्षता गने व्यलिको सलहत बहुमत सदस्यको लनणयय बैठकको लनणयय मालननेछ | 

१५.३ बजेट , काययक्रम , नीलत  तथा स्थानीय तहको लनयमािली बाहकेको लबषयमा १५.२ 

बमोलजम लनणयय हुन नसकेमा व्यलिगत उत्तरदालयत्ि लनजमालथ रहने ग रर नगर काययपाललकाको 

प्रमखुले गरेको लनणयय अलन्तम हुनेछ | 

 

१६. लनर्ययको अलभिेख : 

१६.१काययकारी अलधकृतले बैठकमा भएको लनणययलाई लनणयय पलुस्तकामा अलभलेख ग रर 

उपलस्थत सदस्यलाई सही गराई राख्नपुनेछ | 

१६.२ बैठकबाट भएको कुनै लनणययमा लचत्त नबझु्ने सदस्यले लनणयय पलुस्तकामा छोटकरीमा 

आफ्नो फरक मत जनाउन सक्नेछ | 
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१७. बािा अड्काउ फुकाउने : 

१७.१ यस काययलिलध काययन्ियनमा  कुनै बाधा अड्काउ परे महानगरपाललकाको काययपाललकाले 

लनणयय गरर फुकाउन सक्नेछ | 

१८. पररमाजयन तथा संशोिन : 

१८.१ काययलिलधलाई आिश्यकता अनसुार महानगरपाललकाको काययपाललकाले  पररमाजयन तथा 

संशोधन गनय सक्नेछ | 
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cg';"rL– ! 

-j'+bf %.@ ;+u ;DalGwt_ 

k|:tfjsf] 9fFrf 

kf]v/f n]vgfy dxfgu/kflnsf 

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, 

sf:sL 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]/fÆcGtu{t /xg] lja/0f M– ljifo a:t'sf] k[i7e"lddf o;af/] 

klxn] s'g} lg0f{o ePsf] eP ;f]sf] lja/0f, k|:tfljt lg0f{o sfof{Gjog k|s[of, ;dofjlw, 

sfo{If]q, sfof{Gjog ug]{ lgsfo / nfUg] cfly{s bfloTj eP ;f] ;d]t pNn]v गरर 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'/fÆcGtu{t sfo{kflnsfsf ;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] /foÆcGtu{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]/fÆcGtu{t h'g laifodf h] h:tf] lg0f{o x'g k|:tfj ul/Psf] xf] 

;f]sf] :ki6 Joxf]/f /fVg] . 


