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पााँचखपन नगरपालिका, संखवुासभा 

स्थानीय राजपत्र 
खण्डः  1   संखयाः 27   लिल ः 2079/02/29 

 

भाग-2 

पााँचखपन नगरपालिकाको सूचना 
पााँचखप ननगर काययपालिकाको बैठक संचािन सम्बन्धि काययववलि, 207९ 

1. प्रस् ावना:  
पााँचखपन नगर काययपालिका (काययसम्पादन) लनयिाविी, २०७९ को लनयि 30 बिोन्जि पााँचखपन 
नगर काययपालिकाको बैठक संचािनको िालग यो काययववलि स्वीकृ  गरी जारी गररएको छ ।  

2. पररभाषा: 
ववषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा यस काययववलििा,- 

(क) “लनयिाविी” भन्नािे नगरपालिकाको काययसम्पादन लनयिाविीिाई सम्झन ुपदयछ । 

(ख) “वडा अध्यक्ष” भन्नािे नगरपालिकाको वडाध्यक्ष सम्झन ुपदयछ । 

(ग) “सदस्य” भन्नािे नगरपालिकाको वडा सदस्य सम्झन ुपदयछ । 

(घ) “अध्यक्ष” भन्नािे नगरपालिकाको बैठकको अध्यक्ष ा गने व्यन्ििाई सम्झन ुपदयछ । 

(च) “नगरपालिका” भन्नािे नगरपालिका, उप-िहानगरपालिका र िहानगरपालिका सि ेिाई सम्झन ु
पदयछ । 

(छ) “काययपालिका” भन्नािे नगरपालिकाको काययपालिका सम्झन ुपदयछ । 

(ज) “वडा सलिल ” भन्नािे नगरपालिकाको वडा सलिल  सम्झन ुपदयछ । 

3. वडा सलिल को वैठक:
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३.१  वडा सलिल को बैठक कम् ीिा िवहनाको एक पटक बस्नेछ ।  र िवहनािा  ीन पटक 
भधदा बढी बैठक बसेको भत्ता पाइने छैन । 
३.२  वडा सलिल को बैठककको अध्यक्ष ा वडाध्यक्षिे गनेछ र लनजको अनपुन्स्थल िा बैठकिा 

उपन्स्थ  जेष्ठ सदस्यिे वडा सलि को बैठकको अध्यक्ष ा गनेछ । 

3.3  वडा सलिल को बैठक वडा अध्यक्षको लनदेशनिा वडा सन्चविे बोिाउनछे । 

4. बैठक बस्ने स्थान र सिय 
४.१  वडा सलिल को बैठक वडा सलिल को कायायियिा बस्नछे । 

४.२  वडा सलि को बैठकका िालग सूचना गदाय बैठक बस्ने लिल , सिय र स्थान खिुाइ पठाउन ु
पनेछ ।  

४.3 यसरी सूचना गदाय बैठक बस्ने सियभधदा  ीन ददन अगावै उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

५. छिफिको ववषय 

५.1  वडा सलिल को बैठक बोिाउाँदा सो बैठकिा छिफि गररने लबषय स्पष्ट रुपिे वकटान गरी 
बैठक बस्न े लिल  भधदा सािाधय या २४ घण्टा अगावै वडा सन्चविे सवै सदस्यिाई 
उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

५.2  वडा अध्यक्षको लनदेशनिा वडा सन्चविे वडा सलिल को बैठकको काययक्रि लिन्ख  रुपिा 
 यार गनेछ । प्रस् ाव सम्बधिी खाका अनसूुची-१ र २ बिोन्जि हनुेछ । 

६. उपन्स्थल  

6.1  बैठकिा उपन्स्थ  प्रत्यके सदस्यिे उपन्स्थल  पनु्स् कािा आफ्नो नाि र बनु्झने गरी दस् ख  
गनुयपनेछ । 

6.2  वडा सन्चविे वडा सलिल को बैठकिा सन्चवको रुपिा उपन्स्थल  पनु्स् कािा उपन्स्थल  
जनाई दस् ख  गनुयपनेछ । 

7. बैठक संचािन प्रवक्रया 

7.1  बैठककिाई सवु्यवन्स्थ  गने काि बैठकको अध्यक्ष ा गने व्यन्िको हनुेछ । 

7.2  अध्यक्षको आसनको सम्िान र आदर गनुय वडा सलिल का प्रत्येक सदस्यको क यव्य हनुछे 
। 

7.3  बैठकको छिफि ववषयसूचीका आिारिा बैठकको अध्यक्ष ा गने व्यन्ििे  ोके बिोन्जि 
हनुेछ । 

7.4  बैठकको छिफििा भाग लिने सदस्यिे बोल्न ेपािो  था बोल्न पाउन ेसियको अवलि 
बैठकको अध्यक्ष ा गने व्यन्ििे लनिायरण गरे बिोन्जि हनुेछ । 
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7.5  एक जना सदस्यिे बोलिरहेको सियिा अको कुनै सदस्यिे बीचिा कुरा काट्न ुहुाँदैन । 

8. लनणयय सम्बधिी व्यवस्था 

8.1  प्रस् ाव िालथ बोल्न ेक्रि सिाप्त भएपलछ बैठकको अध्यक्ष ा गने व्यन्ििे सो प्रस् ाव 
लनणययको िालग प्रस्  ु गनेछ । 

8.2  बैठकको लनणयय सािाधय या सवयसम्िल को आिारिा हनुछे । ि  ववभाजन हनु ेअवस्थािा 
अध्यक्ष ा गने व्यन्ि सवह   ीन जना सदस्यको बहिु िे गरेको लनणयय बैठकको लनणयय 
िालननेछ ।  

९. लनणययको अलभिेख 

9.1  वडा सन्चविे बैठकिा भएको लनणययिाई लनणयय पनु्स् कािा अलभिेख गरी उपन्स्थ  
सदस्यिाई सही गराइ राख्नपुनेछ । 

9.2  बैठकबाट भएको कुन ैलनणययिा न्चत्त नबझु्न ेसदस्यिे लनणयय पनु्स् कािा छोटकरीिा आफ्नो 
फरक ि  जगाउन सक्नछे । 

10. नगर काययपालिकाको बैठक  

10.१ नगर काययपालिकाको बैठक कम् ीिा िवहनाको एक पटक बस्नेछ ।  

10.2 नगर काययपालिकाको बैठककको अध्यक्ष ा प्रिखुिे गनेछ र लनजको अनपुन्स्थल िा बैठकिा 
उपप्रिखुिे काययपालिकाको बैठकको अध्यक्ष ा गनेछ । 

10.3 नगर काययपालिकाको बैठक प्रिखुको लनदेशनिा प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ िे बोिाउनेछ 
। 

 

११. बैठक बस्ने स्थान र सिय 

11.१ नगर काययपालिकाको बैठक  नगर काययपालिकाको कायायियिा बस्नेछ । 

11.२ नगर काययपालिकाको बैठकका िालग सूचना गदाय बैठक बस्ने लिल , सिय र स्थान खिुाइ 
पठाउन ुपनेछ । 

११.3 यसरी सूचना गदाय बैठक बस्ने सियभधदा  ीन ददन अगावै उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

12. छिफिको ववषय 

12.1  नगर काययपालिकाको बैठक बोिाउाँदा सो बैठकिा छिफि गररने लबषय स्पष्ट रुपिे 
वकटान गरी बैठक बस्न े लिल भधदा सािाधय या २४ घण्टा अगावै प्रिखु प्रशासकीय 
अलिकृ िे सवै सदस्यिाई उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 
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12.2 प्रिखुको लनदेशनिा प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ िे काययपालिकाको बैठकको काययक्रि 
लिन्ख  रुपिा  यार गनेछ । 

12.3 बैठकिा छिफिका पेश गने प्रस् ाव सम्बधिी अधय व्यवस्था काययसम्पादन लनयिाविीिा 
 ोवकए बिोन्जि हनुेछ । 

13. उपन्स्थल  

13.1 बैठकिा उपन्स्थ  प्रत्येक सदस्यिे उपन्स्थल  पनु्स् कािा आफ्नो नाि र बनु्झन ेगरी दस् ख  
गनुयपनेछ । 

13.2 प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ िे काययपालिकाको बैठकिा सन्चवको रुपिा उपन्स्थल  भई 
पनु्स् कािा उपन्स्थल  जनाई दस् ख  गनुयपनेछ । 

14. बैठक संचािन प्रवक्रया 

14.1 बैठककिाई सवु्यवन्स्थ  गने काि बैठकको अध्यक्ष ा गने व्यन्िको हनुेछ । 

14.2 अध्यक्षको आसनको सम्िान र आदर गनुय काययपालिकाका प्रत्येक सदस्यको क यव्य हनुेछ 
। 

14.3 बैठकको छिफि ववषयसूचीका आिारिा बैठकको अध्यक्ष ा गने व्यन्ििे  ोके बिोन्जि 
हनुेछ । 

14.4 बैठकको छिफििा भाग लिने सदस्यिे बोल्ने पािो  था बोल्न पाउने सियको अवलि 
बैठकको अध्यक्ष ा गने व्यन्ििे लनिायरण गरे बिोन्जि हनुेछ । 

14.5 एक जना सदस्यिे बोलिरहेको सियिा अको कुन ैसदस्यिे बीचिा कुरा काट्न ुहुाँदैन । 

१५. लनणयय सम्बधिी व्यवस्था 

१५.1 प्रस् ाव िालथ बोल्न ेक्रि सिाप्त भएपलछ बैठकको अध्यक्ष ा गने व्यन्ििे सो प्रस् ाव 
लनणययको िालग प्रस्  ु गनेछ । 

१५.2 बैठकको लनणयय सािाधय या सवयसम्िल को आिारिा हनुेछ । ि  ववभाजन हनु ेअवस्थािा 
अध्यक्ष ा गने व्यन्ि सवह  बहिु  सदस्यको लनणयय बैठकको लनणयय िालननेछ । 

१५.३ बजेट, काययक्रि, नील   था स्थानीय  हको लनयिाविी बाहेकको ववषयिा १५.२  बिोन्जि 
लनणयय हनु नसकेिा व्यन्िग  उत्तरदावयत्व लनजिालथ रहने गरी नगर काययपालिकाको 
प्रिखुिे गरेको लनणयय अन्ध ि हनुेछ । 

16. लनणययको अलभिेख 
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16.1 प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ िे बैठकिा भएको लनणययिाई लनणयय पनु्स् कािा अलभिेख गरी 
उपन्स्थ  सदस्यिाई सही गराइ राख्नपुनेछ । 

16.2 बैठकबाट भएको कुन ैलनणययिा न्चत्त नबझु्न ेसदस्यिे लनणयय पनु्स् कािा छोटकरीिा आफ्नो 
फरक ि  जगाउन सक्नछे । 

१७. बािा अड्काउ फुकाउने: 

16.2 यस काययववलि कायायधवयनिा कुनै बािा अड्काउ परे नगरपालिकाको काययपालिकािे 
लनणयय गरी फुकाउन सक्नेछ । 

१८. पररिाजयन  था संशोिन: 

16.१ काययववलििाई आवश्यक ा अनसुार नगरपालिकाको काययपालिकािे पररिाजयन  था 
संशोिन गनय सक्नेछ ।  
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cg';"rL – ! 

k|:tfjsf] 9fFrf 

-j'+bf ५.2 ;+u ;DalGwt_ 

kfFrvkg gu/kflnsf 

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, jfgf 

;+v'jf;ef lhNnf, k|b]z g+= !, g]kfn 

  

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_ 

kfFrvkg gu/kflnsf 

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, jfgf 

;+v'jf;ef lhNnf, k|b]z g+= !, g]kfn 

  

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] . 

 
आज्ञािे, 

िन्णराि खल वडा 
प्रिखु प्रशासकीय अलिकृ  


