
राइनास नगरपालऱका  
नगर काययपालऱकाको बैठक सञ्चाऱन सबनबधी क काययध ल  – २०७४ 

काययपालऱकाबाट स् ककृत लमलतिः२०७४-०३-२^ 

1= प्रस्ता नािः 
याइनास नगय कामयऩालरका (कामय सम्ऩादन) लनमाभावरी, २०७४ को लनमभ २४ फभोजजभ याइनास 
नगय कामयऩालरकाको फठैक सॊचारनको रालग मो कामयववलध स्वीकृत गयी जायी गरयएको छ । 
 

2= पररभाषािः  
ववषम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयववलधभा – 

(क) æलनमभावरीÆ बन्नार ेनगयऩालरकाको कामयसम्ऩादन लनमभावरीराइय सम्झन ुऩदयछ । 
(ख) æवडा अध्मऺÆ बन्नारे नगयऩालरकाको वडा अध्मऺ सम्झन ुऩदयछ । 
(ग) æसदस्मÆ बन्नारे नगयऩालरकाको वडा सदस्म सम्झन ुऩदयछ । 
(घ) æअध्मऺÆ बन्नारे नगयऩालरकाको फठैकको अध्मऺता गन ेव्मविराइय सम्झन ुऩदयछ । 
(ङ) æनगयऩालरकाÆ बन्नारे नगयऩालरका, उऩ-भहानगयऩालरका य भहानगयऩालरका सभेतराइय       
    सम्झन ुऩदयछ । 
(च) æकामयऩालरकाÆ बन्नार ेनगयऩालरकाको कामयऩालरका सम्झन ुऩदयछ । 
(झ) æवडा सलभलतÆ बन्नार ेनगयऩालरकाको वडा सलभलत सम्झन ुऩदयछ । 
 

3=  डा सलमतकको  ठैकिः 
3=1 वडा सलभलतको वठैक कम्तीभा भहहनाको एक ऩटक वस्नेछ । तय भहहनाभा तीन ऩटक 

बन्दा वढी वठैक फसेको बत्ता ऩाइने छैन । 
3=2  वडा सलभतीको वठैकको अध्मऺता वडाध्मऺरे गनछे य लनजको अनऩुजस्थलतभा फठैकभा     

उऩजस्थत जेष्ठ सदस्मरे वडा सलभलतको वठैकको अध्मऺता गनछे । 
3=3  वडा सलभतीको वठैक वडा अध्मऺको लनदेशनभा वडा सलचवरे फोराउनेछ । 

 
4= बठैक बस्ने स्थान र समय  

4=1  वडा सलभतीको वठैक वडा सलभलतको कामायरमभा फस्नछे । 
4=2 वडा सलभतीको रालग सचूना गदाय वठैक वस्ने लभलत, सभम य स्थान खरुाइ ऩठाउन ुऩनछे 

। 
4=3 मसयी सचूना गदाय फठैक सभमबन्दा तीन हदन अगाव ै गयाउन ु ऩनछे । 

 

5= छऱफऱको ध षयिः 
5=1  वडा सलभलतको फठैक फोराउॉ दा सो फठैकभा छरपर गरयने ववषम स्ऩष्ट रूऩरे हकटान गयी 

फठैक फस्ने लभलत बन्दा साभान्मतमा २४ धण्टा अगाव ैवडा सलचवरे सफ ैसदस्मराइय उऩरब्ध 
गयाउन ुऩनछे । 



5=2  वडा अध्मऺको लनदेशनभा वडा सलचवरे वडा सलभलतको फठैकको कामयक्रभ लरजखत रूऩभा 
तमाय गनछे । प्रस्ताव सम्फन्धी खाका अनसुचूी -१ य २ फभोजजभ हुनेछ । 
 

6= उपस्स्थत  
6=1  फठैकभा उऩजस्थत प्रत्मेक सदस्मरे उऩजस्थलत ऩजुस्तकाभा अfफ्नो नाभ य फजुझने गयी 

दस्तखत गनुयऩनछे । 
6=2  वडा सलचवरे वडा सलभलतको फठैकभा सलचवको रूऩभा उऩजस्थलत ऩजुस्तकाभा उऩजस्थलत 

जनाइय दस्तखत गनुयऩनछे । 
 

7= बठैक सचंाऱन प्रक्रिया 
7=1  फठैकराइय सबु्मवजस्थत गन ेकाभ फठैकको अध्मऺता गन ेब्मविको हुनेछ । 
7=2  अध्मऺको अfसनको सम्भान य अfदय गनुय वडा सलभलतका प्रत्मेक सदस्मको कतयव्म हुनेछ । 
7=3 फठैकको छरपर ववषमसचूीका अfधायभा फठैकको अध्मऺता गन ेब्मवि तोके फभोजजभ हुनेछ । 
7=4 फठैकको छरपरभा बाग लरने सदस्मरे फोल्ने ऩारो तथा फोल्न ऩाउने सभमको अवलध 

फठैकको अध्मऺता गन ेब्मविरे लनधाययणा गये फभोजजभ हुनेछ । 
7=5 एक जना  सदस्मरे फोलरयहेको सभमभा अको कुन ैसदस्मरे फीचभा कुया काट्न हुॉदैन । 

 

8= लनर्यय सबनबधी क व्य स्था 
8=1 प्रस्ताव भाथी फोल्ने क्रभ सभाप्त बएऩछी फठैकको अध्मऺता गन े व्मविरे सो प्रस्ताव 

लनणयमको रालग प्रस्ततु गनछे । 
8=2 फठैकको लनणयम साभान्मतमा सवयसम्भलतको अfधायभा हुनेछ । भत ववबाजन हुने 

अवस्थाभा अध्मऺता गन े ब्मवि सहहत तीन जना सदस्मको फहुभतरे गयेको लनणयम 
फठैकको लनणयम भालननेछ । 
 

9= लनर्ययको अलभऱखे 

9=1  वडा सलचवरे फठैकभा बएको लनणयमराइय ऩजुस्तकाभा अलबरेख गयी उऩजस्थत सदस्मराइय 
सही गयाइ याख्नन ुऩनछे । 

9=2 फठैकभा बएको कुन ै लनणयमको लचत्त नफझु्ने सदस्मरे लनणयम ऩजुस्तकाभा छोटकयीभा 
अfफ्नो पयक भत जनाउन सक्नेछ । 

 

10=  नगर काययपालऱकाको बठैक 

 

10=1 नगय कामयऩालरका फठैक कम्तीभा भहहनाको एक ऩटक हुनेछ । 
10=2 नगय कामयऩालरकाको फठैककको अध्मऺता प्रभखुरे गनछे य लनजकको अनऩुजस्थलतभा     

फठैकको उऩप्रभखुरे कामयऩालरकाको फठैकको अध्मऺता गनछे । 
10=3 नगय कामयऩालरकाको फठैक प्रभखुको लनदेशनभा कामयकायी अलधकृतरे फोराउनेछ । 



 

11= बठैक बस्ने स्थान र समय 

11=1 नगय कामयऩालरकाको फठैक नगय कामयऩालरकाको कामायरमभा फस्नेछ । 
11=2 नगय कामयऩालरकाको फठैकका रालग सचूना गदाय फठैक फस्ने लभलत, सभम य स्थान खुराइ 

ऩठाउन ुऩनछे । 
11=3 मसयी सचुना फठैक फस्ने सभमबन्दा तीन हदन अगाव ैउऩरब्ध गयाउन ुऩनछे । 

 

12= छऱफऱको ध षय 

12=1 नगय कामायऩालरकाको फठैक फोराउॉ दा सो फठैकको छरपर गरयने ववषम स्ऩष्ट रूऩरे 
हकटान गयी फठैक फस्ने लभलतबन्दा साभान्मतमा २४ धण्टा अगाव ैकामयकायी अलधकृतरे सफ ै
सदस्मराइय उऩरब्ध गयाउन ुऩनछे । 

12=2 प्रभखुको लनदेशनभा कामयकायी अलधकृतरे कामयऩालरकाको फठैक कामयक्रभ लरजखत रूऩभा 
तमाय गनछे । 

12=3 फठैकभा छरपरभा ऩेश गन े प्रस्ताव सम्फजन्ध व्मवस्था कामयसम्ऩादन लनमभावरीभा 
तोहकए फभोजजभ हुनेछ । 

13= उपस्स्थत 

13=1 फैठकभा उऩजस्थत प्रत्मेक सदस्मरे उऩजस्थलत ऩजुस्तकाभा अfफ्नो नाभ य फजुझने गयी 
दस्तखत गनुयऩनछे ।  

13=2 कामयकायी अलधकृतरे कामायऩालरकाको फठैकभा सलचवको रूऩभा उऩजस्थती बइय ऩजुस्तकाभा 
उऩजस्थलत जनाइय दस्तखत गनुयऩनछे । 
 

14= बठैक सचंाऱन प्रक्रिया 
14=1  फठैकराइय सवु्मवस्थलत गन ेकाभ फठैकको अध्मऺता गन ेव्मविको हुनेछ । 
14=2  अध्मऺको अfसनको सम्भान य अfदय गनुय कामयऩालरकाका प्रत्मेक सदस्मको कतयव्म 

हुनेछ । 
14=3 फठैकको छरपर ववषमसचूीका अfधायभा फठैकको अध्मऺता गन ेब्मविरे तोके फभोजजभ 

हुनेछ । 
14=4 फठैकको छरपरभा बाग लरने सदस्मरे फोल्ने ऩारो ताथ फोल्न ऩाउने सभमको अवलध 

फठैकको अध्मऺता गन ेव्मविरे लनधाययण गये फभोजजभ हुनेछ । 
14=5 एक जना सदस्मरे फोलरयहेको सभमभा अको कुन ैसदस्मरे फीचभा कुया काट्न ुहुॉदैन । 

 

15=  लनर्यय सबनबधी क व्य स्था 
15=1 प्रस्ताव भालथ फोल्ने क्रभ सभाप्त बएऩलछ फठैकको अध्मऺता गन े व्मविरे सो प्रस्ताव 

लनणयमको रालग प्रस्ततु गनछे । 



15=2 फठैकको लनणयम साभान्मतमा सवयसम्भलतको अfधायभा हुनेछ । भत ववबाजन हुने 
अवस्थाभा अध्मऺता गन ेव्मवि सहहत फहुभत सदस्मको लनणयम फठैकको लनणयम भालननेछ । 

15=3 फजेट, कामयक्रभ, नीलत तथा स्थानीम तहको लनमभावरी फाहेकको ववषमभा १५.२ फभोजजभ 
लनणयम हुन नसकेभा ब्मविगत उत्तयदालमत्व लनजभालथ यहने गयी नगय कामायऩालरकाको प्रभखुर े
गयेको लनणयम अजन्तभ हुनेछ । 
 

16=  लनर्ययको अलभऱेख 

16=1 कामयकायी अलधकृतरे फठैकभा बएको लनणयमको ऩजुस्तकाभा अलबरखे गयी उऩजस्थत 
सदस्मराइ सहह गयाइ याख्नऩुनछे । 

16=2 फठैकफाट बएको कुन ै लनणयमभा लचत्त नफझु्ने सदस्मरे लनणयम ऩजुस्तकाभा छोटकयीभा 
अfफ्नो पयक भत जगाउन सक्नेछ । 
 

17=  बा ा अड्काउ फुकाउनेिः 
17=1 मस कामयववलध कामायन्वमनको कुन ै फाधा अड्काउ ऩये नगयऩालरकाको कामयऩालरकार े

लनणयम गयी पुकाउने सक्नेछ । 
 

 

18= पररमाजयन तथा सशंो निः 
1८=1 कामयववलधराइय अfवश्मकता अनसुाय नगयऩालरकाको कामयऩालरकारे ऩरयभाजयन तथा सॊशोधन 

गनय सक्नेछ । 

 

 

 

 

 

 

 


