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माडी नगर कार्यपालिकाको बैठक संचािन समबन्ी माडी नगर कार्यपालिकाको बैठक संचािन समबन्ी 
कार्यविल्कार्यविल् - - 2074 2074

सिीकृत लमलत:२०७४/०३/११ गते सिीकृत लमलत:२०७४/०३/११ गते 
  
प्रसतािना:प्रसतािना: माडी नगर कार्यपालिका (कार्यसमपादन) लनरमाििी, २०७४ को 
लनरम ३० बमोजिम  माडीमाडी नगर कार्यपालिकाको बैठक संचािनको िालग रो 
कार्यविल् सिीकृत गरी िारी गररएको छ । 

१. १. संजषिप्त नाम र प्रारम्भसंजषिप्त नाम र प्रारम्भ: : 
(१) रस कार्यविल्को नाम माडी नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको बैठक 

संचािन समबन्ी कार्यविल् २०७४ रहने छ । 
(२) रो कार्यविल् नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट सिीकृत 

्भएको लमलतबाट िाग ुहनेु छ । 

२. २. परर्भाषापरर्भाषा:: विषर िा प्रसंगिे अकको अर्य निागेमा रस कार्यविल्मा,-
(क) “लनरमाििी” ्भन्ािे नगरपालिकाको कार्यसमपादन लनरमाििीिाई 

सम्झन ुपद्यछ ।
(ख) “िडा अधरषि” ्भन्ािे नगरपालिकाको िडाधरषि सम्झन ुपद्यछ ।
(ग) “सदसर” ्भन्ािे नगरपालिकाको िडा सदसर सम्झन ुपद्यछ ।
(घ) “अधरषि” ्भन्ािे नगरपालिकाको बैठकको अधरषिता गनने वरजतििाई 

सम्झन ुपद्यछ ।
(च) “नगरपालिका” ्भन्ािे माडी नगरपालिका  सम्झन ुपद्यछ ।
(छ) “कार्यपालिका” ्भन्ािे नगरपालिकाको कार्यपालिका सम्झन ुपद्यछ ।
(ि) “िडा सलमलत” ्भन्ािे नगरपालिकाको िडा सलमलत सम्झन ुपद्यछ ।
३. ३. िडा सलमलतको िैठकिडा सलमलतको िैठक::
३.१  िडा सलमलतको बैठक कमतीमा मवहनाको एक पटक बसनेछ । तर 
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मवहनामा तीन पटक ्भनदा बढी बैठक बसेको ्भत्ा पाइने छैन ।
३.२  िडा सलमलतको बैठककको अधरषिता िडाधरषििे गननेछ र लनिको 

अनपुजसरलतमा बैठकमा उपजसरत िेष्ठ सदसरिे िडा सलमतको 
बैठकको अधरषिता गननेछ ।

3.3  िडा सलमलतको बैठक िडा अधरषिको लनदनेशनमा िडा सजचििे 
बोिाउनेछ ।

३.४ बैठकमा परामश्यदाता, लबषर लबज्ञ िा िडा कारा्यिर तरा नगरपालिकामा 
कार्यरत कम्यचारीिाई बैठकमा आमनत्रण गन्य सवकने छ ।

4. 4. बैठक बसने सरान र समरबैठक बसने सरान र समर
४.१  िडा सलमलतको बैठक िडा सलमलतको कारा्यिरमा बसनेछ ।
४.२  िडा सलमतको बैठकका िालग सूचना गदा्य बैठक बसने लमलत, समर 

र सरान खिुाइ पठाउन ुपननेछ । 
४.3 रसरी सूचना गदा्य बैठक बसने समर्भनदा तीन ददन अगािै उपिब् 

गराउन ुपननेछ ।
४.४  बैठकको सूचना वि्तुीर माधरम( एस.एम.एस, ईमेि) द्ारा समेत 

ददन सवकने छ । 

५. ५. छिफिको विषरछिफिको विषर
५.1  िडा सलमलतको बैठक बोिाउँदा सो बैठकमा छिफि गररने लबषर 

सपष्ट रुपिे वकटान गरी बैठक बसने लमलत ्भनदा सामानरतरा २४ 
घणटा अगािै िडा सजचििे सिै सदसरिाई उपिब् गराउन ुपननेछ ।

५.2  िडा अधरषिको लनदनेशनमा िडा सजचििे िडा सलमलतको बैठकको 
कार्यक्रम लिजखत रुपमा तरार गननेछ । प्रसताि समबन्ी खाका 
अनसूुची-१ र २ बमोजिम हनेुछ ।
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६. ६. उपजसरलतउपजसरलत
6.1  बैठकमा उपजसरत प्रतरेक सदसरिे उपजसरलत पजुसतकामा आफनो नाम 

र बजु्झने गरी दसतखत गनु्यपननेछ ।
6.2  िडा सजचििे िडा सलमलतको बैठकमा सजचिको रुपमा उपजसरलत 

पजुसतकामा उपजसरलत िनाई दसतखत गनु्यपननेछ ।

7. 7. बैठक संचािन प्रवक्रराबैठक संचािन प्रवक्ररा
7.1  बैठककिाई सवुरिजसरत गनने काम बैठकको अधरषिता गनने वरजतिको 

हनेुछ ।
7.2  अधरषिको आसनको सममान र आदर गनु्य िडा सलमलतका प्रतरेक 

सदसरको कत्यवर हनेुछ ।
7.3  बैठकको छिफि विषरसूचीका आ्ारमा बैठकको अधरषिता गनने 

वरजतििे तोके बमोजिम हनेुछ ।
7.4  बैठकको छिफिमा ्भाग लिने सदसरिे बोलने पािो तरा बोलन 

पाउने समरको अिल् बैठकको अधरषिता गनने वरजतििे लन्ा्यरण गरे 
बमोजिम हनेुछ ।

7.5  एक िना सदसरिे बोलिरहेको समरमा अकको कुनै सदसरिे बीचमा 
कुरा काटन ुहुँदैन ।

8. 8. लनण्यर समबन्ी वरिसरालनण्यर समबन्ी वरिसरा
8.1  प्रसताि मालर बोलने क्रम समाप्त ्भएपलछ बैठकको अधरषिता गनने 

वरजतििे सो प्रसताि लनण्यरको िालग प्रसततु गननेछ ।
8.2  बैठकको लनण्यर सामानरतरा सि्यसममलतको आ्ारमा  

हनेुछ । मत वि्भािन हनेु अिसरामा अधरषिता गनने वरजति सवहत 
तीन िना सदसरको बहमुतिे गरेको लनण्यर बैठकको लनण्यर मालननेछ ।
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९. ९. लनण्यरको अल्भिेखलनण्यरको अल्भिेख
9.1  िडा सजचििे बैठकमा ्भएको लनण्यरिाई लनण्यर पजुसतकामा अल्भिेख 

गरी उपजसरत सदसरिाई सही गराइ राख्पुननेछ ।
9.2  बैठकबाट ्भएको कुनै लनण्यरमा जचत् नबझुने सदसरिे लनण्यर 

पजुसतकामा छोटकरीमा आफनो फरक मत िगाउन सकनेछ ।

10. 10. नगर कार्यपालिकाको बैठकनगर कार्यपालिकाको बैठक 
10.१ नगर कार्यपालिकाको बैठक कमतीमा मवहनाको एक पटक बसनछे । 
10.2 नगर कार्यपालिकाको बैठककको अधरषिता प्रमखुिे गननेछ र 

लनिको अनपुजसरलतमा बैठकमा उपप्रमखुिे कार्यपालिकाको बैठकको 
अधरषिता गननेछ ।

10.3 नगर कार्यपालिकाको बैठक प्रमखुको लनदनेशनमा कार्यकारी अल्कृतिे 
बोिाउनेछ ।

१०.४ बैठकमा परामश्यदाता, लबषर लबज्ञ तरा नगरपालिकामा कार्यरत 
कम्यचारीिाई बैठकमा आमनत्रण गन्य सवकने छ ।

११. ११. बैठक बसने सरान र समरबैठक बसने सरान र समर
11.१ नगर कार्यपालिकाको बैठक नगर कार्यपालिकाको कारा्यिरमा बसनछे ।
11.२ नगर कार्यपालिकाको बैठकका िालग सूचना गदा्य बैठक बसने लमलत, 

समर,सरान र खिुाइ पठाउन ुपननेछ ।
११.3 रसरी सूचना गदा्य बैठक बसने समर ्भनदा तीन ददन अगािै उपिब् 

गराउन ुपननेछ ।

12. 12. छिफिको विषरछिफिको विषर
12.1 नगर कार्यपालिकाको बैठक बोिाउँदा सो बैठकमा छिफि गररने 

लबषर सपष्ट रुपिे वकटान गरी बैठक बसने लमलत्भनदा सामानरतरा 
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२४ घणटा अगािै कार्यकारी अल्कृतिे सिै सदसरिाई उपिब् 
गराउन ुपननेछ ।

12.2 प्रमखुको लनदनेशनमा कार्यकारी अल्कृतिे कार्यपालिकाको बैठकको 
कार्यक्रम लिजखत रुपमा तरार गननेछ ।

12.3 बैठकमा छिफिका पेश गनने प्रसताि समबन्ी अनर वरिसरा 
कार्यसमपादन लनरमाििीमा तोवकए बमोजिम हनेुछ ।

13. 13. उपजसरलतउपजसरलत
13.1 बैठकमा उपजसरत प्रतरेक सदसरिे उपजसरलत पजुसतकामा आफनो नाम 

र बजु्झने गरी दसतखत गनु्यपननेछ ।
13.2 कार्यकारी अल्कृतिे कार्यपालिकाको बैठकमा सजचिको रुपमा 

उपजसरलत ्भई पजुसतकामा उपजसरलत िनाई दसतखत गनु्यपननेछ ।

14. 14. बैठक संचािन प्रवक्रराबैठक संचािन प्रवक्ररा
14.1 बैठककिाई सवुरिजसरत गनने काम बैठकको अधरषिता गनने वरजतिको 

हनेुछ ।
14.2 अधरषिको आसनको सममान र आदर गनु्य कार्यपालिकाका प्रतरेक 

सदसरको कत्यवर हनेुछ ।
14.3 बैठकको छिफि विषरसूचीका आ्ारमा बैठकको अधरषिता गनने 

वरजतििे तोके बमोजिम हनेुछ ।
14.4 बैठकको छिफिमा ्भाग लिने सदसरिे बोलने पािो तरा बोलन 

पाउने समरको अिल् बैठकको अधरषिता गनने वरजतििे लन्ा्यरण गरे 
बमोजिम हनेुछ ।

14.5 एक िना सदसरिे बोलिरहेको समरमा अकको कुनै सदसरिे बीचमा 
कुरा काटन ुहुँदैन ।
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१५. १५. लनण्यर समबन्ी वरिसरालनण्यर समबन्ी वरिसरा
१५.1 प्रसताि मालर बोलने क्रम समाप्त ्भएपलछ बैठकको अधरषिता गनने 

वरजतििे सो प्रसताि लनण्यरको िालग प्रसततु गननेछ ।
१५.2 बैठकको लनण्यर सामानरतरा सि्यसममलतको आ्ारमा हनेुछ । मत 

वि्भािन हनेु अिसरामा बहमुत सदसरको लनण्यर बैठकको लनण्यर 
मालननेछ ।

१५.३ बिेट, कार्यक्रम, नीलत तरा सरानीर तहको लनरमाििी बाहेकको 
विषरमा १५.२  बमोजिम लनण्यर हनु नसकी मत बरािर ्भएमा 
बैठकको अधरषिता गनने वरजतिको मत  लनणा्यरक हनेुछ ।

16. 16. लनण्यरको अल्भिेखलनण्यरको अल्भिेख
16.1 कार्यकारी अल्कृतिे बैठकमा ्भएको लनण्यरिाई लनण्यर पजुसतकामा 

अल्भिेख गरी उपजसरत सदसरिाई सही गराइ राख्पुननेछ ।
16.2 बैठकबाट ्भएको कुनै लनण्यरमा जचत् नबझुने सदसरिे लनण्यर 

पजुसतकामा छोटकरीमा आफनो फरक मत िगाउन सकनेछ ।

१७. १७. बा्ा अडकाउ फुकाउने:बा्ा अडकाउ फुकाउने:
16.2 रस कार्यविल् कारा्यनिरनमा कुनै बा्ा अडकाउ परे नगरपालिकाको 

कार्यपालिकािे लनण्यर गरी फुकाउन सकनेछ ।

१८. १८. पररमाि्यन तरा संशो्न:पररमाि्यन तरा संशो्न:
16.१ कार्यविल्िाई आिशरकता अनसुार नगरपालिकाको कार्यपालिकािे 

पररमाि्यन तरा संशो्न गन्य सकनेछ । 



v08 -!_, ;fn @)&$ c;f/ dlxgf !! ut], ;+Vof $, efu @

-7_

cg';"rL – !

k|:tfjsf] 9fFrf

-j'+bf ५.2 ;+u ;DalGwt_

df8L gu/kflnsf

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no,a;Gtk'/

lrtjg lhNnf, # g+= k|b]z

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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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] .


