
 

इनरुवा नगर कार्यपालिकाको बठैक संचािन सम्बन्धि कार्यववधि-२०७४ 

१. प्रस्तावना: 
इनरुवा नगर कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) ननर्माविी, २०७४ को ननर्म १ बमोन्िम इनरुवा 
नगरपालिकाको बैठक संचािनको िाधग र्ो कार्यववधि स्वीकृत गरर िारी गररएको छ । 
 

२. परिभाषा: 
ववषर् वा प्रसंगिे अको अर्य निागेमा र्स कार्यववधिमा:- 
(क)  “ननर्माविी” भधनािे नगरपालिकाको कार्यसम्पादन ननर्माविीिाई सम्झनु पदयछ । 
(ख)  “वडा अध्र्क्ष” भधनािे नगरपालिकाको वडाध्र्क्षिाई सम्झनु पदयछ । 
(ग)  “सदस्र्” भधनािे नगरपालिकाको वडा सदस्र्िाई सम्झनु पदयछ । 
(घ)  “अध्र्क्ष” भधनािे नगरपालिकाको बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्न्ततिाई सम्झनु पदयछ । 
(ङ)  “नगरपालिका” भधनािे नगरपालिका, उप महानगरपालिका र महानगरपालिका समेतिाई        

सम्झनु पदयछ । 
(च)  “कार्यपालिका” भधनािे नगरपालिकाको कार्यपालिकािाई सम्झनु पदयछ । 
(छ)  “वडा सलमनत” भधनािे नगरपालिकाको वडा सलमनतिाई सम्झनु पदयछ । 

 

३. वडा समिततको बठैक: 
३.१ वडा सलमनतको बैठक कन्म्तमा महहनाको एक पटक बस्नेछ । तर महहनामा नतन पटक                   
भधदा बढी बैठक बसेको भत्ता पाइने छैन । 
३.२ वडा सलमनतको बैठकको अध्र्क्षता वडा अध्र्क्षिे गनेछ र ननिको अनुपन्स्र्नतमा बैठकमा   
उपन्स्र्त िेष्ठ सदस्र्िे वडा सलमनतको बैठकको अध्र्क्षता गनेछ । 
३.३ वडा सलमनतको बैठक वडा अध्र्क्षको ननदेशनमा वडा सधचविे बोिाउनेछ । 
 

 

४. बठैक बस्न ेस्थान ि सिय: 
४.१ वडा सलमनतको बैठक वडा सलमनतको कार्ायिर्मा बस्नेछ । 
४.२ वडा सलमनतको बैठकको िाधग सूचना गदाय बैठक बस्ने लमनत, समर् स्र्ान खिुाई पठाउनु 
पनेछ । 
४.३ र्सरर सूचना गदाय बैठक बस्ने समर्भधदा नतन हदन अगावै उपिब्ि गराउनु पनेछ । 
 

 

 



 

 

५. छलफलको ववषय: 
५.१ वडा सलमनतको बैठक  बोिाउँदा सो बैठकमा छिफि गररने बबषर् स्पष्ट रुपिे ककटान 
गरर बैठक बस्ने लमनत भधदा सामाधर्तर्ा २४ घण्टा अगावै वडा सधचविे सब ैसदस्र्िाई 
उपिब्ि पनेछ । 
५.२ वडा अध्र्क्षको ननदेशनमा वडा सधचविे वडा सधचविे वडा सलमनतको बैठकको कार्यक्रम 
लिखखत रुपमा तर्ार गनेछ । प्रस्ताव सम्बन्धि खाका अनुसूची २ बमोन्िम हुनेछ । 

 

६. उपस्स्थतत: 
६.१ बैठकमा उपन्स्र्त प्रत्रे्क सदस्र्िे उपन्स्र्नत पुन्स्तकामा आफ्नो नाम र बुखझने गरर 
दस्तखत गनुयपनेछ । 
६.२ वडा सधचविे वडा सलमनतको बैठकमा सधचवको रुपमा उपन्स्र्नत पुन्स्तकामा उपन्स्र्नत 
िनाई दस्तखत गनुयपनेछ । 

 

७. बठैक संचालन प्रक्रिया: 
७.१ बैठकिाई सुव्र्वन्स्र्त गने काम बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्न्ततको हुनेछ । 
७.२ अध्र्क्षको आसनको सम्मान र आदर गनुय वडा सलमनतको प्रत्रे्क सदस्र्को कतयव्र् हुनेछ।  

७.३ बैठकको छिफि बबषर्सूधचका आिारमा बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्न्ततिे तोके बमोन्िम 
हुनेछ । 
७.४ बैठकको छिफिमा भाग लिने सदस्र्िे बोल्ने पािो तर्ा बोल्न पाउने समर्को अवधि 
बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्न्ततिे ननिायरण गरे बमोन्िम हुनेछ । 
७.५ एक िना सदस्र्िे बोलिरहेको समर्मा अको कुनै सदस्र्िे बीचमा कुरा काट्नु हुदैन । 

 

८. तनर्णय सम्बस्धि व्यवस्था: 
८.१ प्रस्ताव माधर् बोल्ने क्रम समाप्त भएपछी बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्न्ततिे सो प्रस्ताव 
ननणयर्को िाधग प्रस्तुत गनेछ । 
८.२ बैठकको ननणयर् सामाधर्तर्ा सवयसम्मनतको आिारमा हुनेछ । मत ववभािन हुने अवस्र्ामा 
अध्र्क्षता गने व्र्न्तत सहहत नतन िना सदस्र्को बहुमतिे गरेको ननणयर् बैठकको ननणयर् 
मानननेछ । 

 



 

 

९. तनर्णयको अमभलेख: 
९.१ वडा सधचविे बैठकमा भएको ननणयर्िाई ननणयर् पुन्स्तकामा अलभिेख गरर  उपन्स्र्त 
सदस्र्िाई सहह गराई राख्नु पनेछ । 
९.२ बैठकबाट भएको कुनै ननणयर्मा धचत्त नबुझ्ने सदस्र्िे ननणयर् पुन्स्तकामा छोटकरीमा 
आफ्नो फरक मत िनाउन सतनेछ । 

 

  १०. नगि कायणपामलकाको बठैक: 

१०.१ नगर कार्यपालिकाको बैठक कन्म्तमा महहनाको एक पटक बस्नेछ । 
१०.२ नगर कार्यपालिकाको बैठकको अध्र्क्षता प्रमुखिे गनेछ र ननिको अनुपन्स्र्नतमा बैठकमा 
उपप्रमुखिे कार्यपालिकाको बैठकको अध्र्क्षता गनछे । 
१०.३ नगर कार्यपालिकाको बैठक प्रमुखको ननदेशनमा कार्यकारी अधिकृतिे बोिाउनेछ । 

 

  ११. बठैक बस्न ेस्थान ि सिय: 

११.१ नगर कार्यपालिकाको बैठक नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्मा बस्नेछ । 
११.२ नगर कार्यपालिकाको बैठकको िाधग सूचना गदाय बैठक बस्ने लमनत, समर् र स्र्ान 
खिुाई पठाउनु पनेछ । 
११.३ र्सरी सूचना गदाय बैठक बस्ने समर् भधदा नतन हदन अगावै उपिब्ि गराउनु पनेछ । 

 

  १२. छलफलको ववषय: 

१२.१ नगर कार्यपालिकाको बैठक बोिाउँदा सो बैठकमा छिफि गररने ववषर् स्पष्ट रुपिे 
ककटान गरर बैठक बस्ने लमनत भधदा सामाधर्तर्ा २४ घण्टा अगावै कार्यकारी अधिकृतिे सब ै
सदस्र्िाई उपिब्ि गराउनु पनेछ । 
१२.२ प्रमुखको ननदेशनमा कार्यकारी अधिकृतिे कार्यपालिकाको बैठकको कार्यक्रम लिखखत 
रुपमा तर्ार गनेछ । 
१२.३ बैठकमा छिफिका पेश गन े प्रस्ताव सम्बन्धि अधर् व्र्वस्र्ा कार्यसम्पादन 
ननर्माविीमा तोककए बमोन्िम हुनेछ । 

 

 



 

 

  १३. उपस्स्थतत:  

१३.१ बैठकमा उपन्स्र्त प्रत्रे्क सदस्र्िे उपन्स्र्नत पुन्स्तकामा आफ्नो नाम र बुखझने गरर 
दस्तखत गनुयपनेछ । 
१३.२ कार्यकारी अधिकृतिे बैठकमा सधचवको रुपमा उपन्स्र्नत पुन्स्तकामा उपन्स्र्नत िनाई 
दस्तखत गनुयपनेछ । 

 

  १४. बठैक संचालन प्रक्रिया: 

१४.१ बैठकिाई सुव्र्वन्स्र्त गने काम बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्न्ततको हुनेछ । 
१४.२ अध्र्क्षको आसनको सम्मान र आदर गनुय वडा सलमनतको प्रत्रे्क सदस्र्को कतयव्र् 
हुनेछ।  

१४.३ बैठकको छिफि बबषर्सूधचका आिारमा बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्न्ततिे तोके बमोन्िम 
हुनेछ । 
१४.४ बैठकको छिफिमा भाग लिने सदस्र्िे बोल्ने पािो तर्ा बोल्न पाउने समर्को अवधि 
बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्न्ततिे ननिायरण गरे बमोन्िम हुनेछ । 
१४.५ एक िना सदस्र्िे बोलिरहेको समर्मा अको कुनै सदस्र्िे बीचमा कुरा काट्नु हुदैन । 

 

  १५. तनर्णय सम्बस्धि व्यवस्था: 

१५.१ प्रस्ताव माधर् बोल्ने क्रम समाप्त भएपछी बैठकको अध्र्क्षता गन ेव्र्न्ततिे सो प्रस्ताव 
ननणयर्को िाधग प्रस्तुत गनेछ । 
१५.२ बैठकको ननणयर् सामाधर्तर्ा सवयसम्मनतको आिारमा हुनेछ । मत ववभािन हुन े
अवस्र्ामा अध्र्क्षता गने व्र्न्तत सहहत बहुमत सदस्र्को ननणयर् बैठकको ननणयर् मानननेछ। 
१५.३ बिेट, कार्यक्रम, नीनत तर्ा स्र्ानीर् तहको ननर्मावलि बाहेकको ववषर्मा १५.२ बमोन्िम 
ननणयर् हुन नसकेमा व्र्न्ततगत उत्तरदानर्त्व ननि माधर् रहने गरर नगर कार्यपालिकाको 
प्रमुखिे गरेको ननणयर् अन्धतम हुनेछ । 

 

  १६. तनर्णयको अमभलेख: 

१६.१ कार्यकारी अधिकृतिे बैठकमा भएको ननणयर्िाई ननणयर् पुन्स्तकामा अलभिेख गरर 
 उपन्स्र्त सदस्र्िाई सहह गराई राख्नु पनेछ । 



 

१६.२ बैठकबाट भएको कुनै ननणयर्मा धचत्त नबुझ्ने सदस्र्िे ननणयर् पुन्स्तकामा छोटकरीमा 
आफ्नो फरक मत िनाउन सतनेछ । 
 

  १७. बािा अड्काउ फुकाउने:  

१७.१ र्स कार्यववधि कार्यधवर्नमा कुनै बािा अड्काउ परे नगरपालिकाको कार्यपालिकािे 
ननणयर् गरर फुकाउन सतनेछ । 

 

  १८. परििार्णन तथा संशोिन: 

१८.१ कार्यववधििाई आवश्कता अनुसार नगरपालिकाको कार्यपालिकािे पररमाियन तर्ा संशोिन 
गनय सतनेछ । 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                      १

५  

            इनरुवा 
 २०७३

 सनुसरी १ नं. प्रदेश

 

 


