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सूर्योदर्य नगर कार्ययपालिकाको बैठक संचािन सम्बन्धी कार्ययविलध - २०७४ 

१. प्रस्तािना: 
सूर्योदर्य नगर कार्ययपालिका (कार्ययसम्पादन) लनर्यिाििी २०७४ को लनर्यि १० को उपलनर्यि (७) 
बिोस्र्ि सूर्योदर्य नगर कार्ययपालिकाको बैठक संचािनको िालग र्यो कार्ययविलध स्िीकृत गरी र्ारी गररएको 
छ । 

२. पररभाषा : 
विषर्य िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा र्यस कार्ययविलधिा  

(क) "लनर्यिाििी" भन्नािे नगरपालिकाको कार्ययसम्पादन लनर्यिाििीिाई सम्झन ुपदयछ । 

(ख) "िडा अध्र्यक्ष" भन्नािे नगरपालिकाको िडाध्र्यक्ष सम्झन ुपदयछ । 

(ग) "सदस्र्य" भन्नािे नगरपालिकाको िडा सदस्र्य सम्झन ुपदयछ । 

(घ) "अध्र्यक्ष" भन्नािे नगरपालिकाको बैठकको अध्र्यक्षता गने व्र्यस्ििाई सम्झन ुपदयछ । 

(ङ) "नगरपालिका" भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकािाई सम्झन ुपदयछ । 

(च) "कार्ययपालिका" भन्नािे नगरपालिकाको कार्ययपालिका सम्झन ुपदयछ । 

(छ) "िडा सलिलत" भन्नािे नगरपालिकाको िडा सलिलत सम्झन ुपदयछ । 

३. िडा सलिलतको बैठक: 
३.१ िडा सलिलतको बैठक कम्तीिा िविनाको एक पटक बस्नेछ  तर िविनािा तीन पटक भन्दा बढी 

बैठक बसेको भत्ता पाइने छैन । 

३.२ िडा सलिलतको बैठकको अध्र्यक्षता िडाध्र्यक्षिे गने छ र नीर्को अनपुस्स्थलतिा बैठकिा उपस्स्थत 
र्ेष्ठ सदस्र्यिे िडा सलिलतको बैठकको अध्र्यक्षता गनेछ । 

३.३ िडा सलिलतको बैठक िडा अध्र्यक्षको लनदेशनिा िडा सस्चििे बोिाउन ेछ । 

४. बैठक बस्ने स्थान र सिर्य : 
४.१ िडा सलिलतको बैठक िडा सलिलतको कार्यायिर्यिा बस्नेछ । 

४.२ िडा सलिलतको बैठकका िालग सूचना गदाय बैठक बस्ने लिलत, सिर्य र स्थान खिुाई पठाउन ुपनेछ 
। 

४.३ र्यसरी सूचना गदाय बैठक बस्ने सिर्य भन्दा तीन ददन अगािै उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

५. छिफिको विषर्य : 
५.१ िडा सलिलतको बैठक बोिाउँदा सो बैठकिा छिफि गररने विषर्य स्पष्ट रुपिे वकटान गरी बैठक 

बस्ने लिलत भन्दा सािान्र्यतर्या: २४ घण्टा अगािै िडा सस्चििे सबै सदस्र्यिरुिाई उपिब्ध गराउन ु
पने छ । 

५.२ िडा अध्र्यक्षको लनदेशनिा िडा सस्चििे िडा सलिलतको बैठकको कार्ययिि लिस्खत रुपिा तर्यार 
गनेछ । प्रस्ताि सम्बन्धी खाका अनसूुची १  बिोस्र्ि िनुेछ । 

 

६. उपस्स्थलत : 
६.१ बैठकिा उपस्स्थत प्रत्र्यके सदस्र्यिे उपस्स्थलत पसु्स्तकािा आफ्नो नाि र बसु्झन ेगरी दस्तखत गनुयपने 

छ । 
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६.२ िडा सस्चििे िडा सलिलतको बैठकिा सस्चिको रुपिा उपस्स्थलत पसु्स्तकािा उपस्स्थलत र्नाई 
दस्तखत गनुयपनेछ । 

 

 

७. बैठक सञ्चािन प्रविर्या : 
७.१ बैठकिाई सवु्र्यिस्स्थत बनाउने काि बैठकको अध्र्यक्षता गने व्र्यस्िको िनुेछ । 

७.२ अध्र्यक्षको आसनको सम्िान र आदर गनुय िडा सलिलतका प्रत्र्यके सदस्र्यको कतयव्र्य िनुेछ । 

७.३ बैठकको छिफि विषर्यसूचीका आधारिा बैठकको अध्र्यक्षता गने व्र्यस्ििे तोके बिोस्र्ि िनुछे 
। 

७.४ बैठकको छिफििा भाग लिन ेसदस्र्यिे बोल्ने पािो तथा बोल्न पाउने सिर्यको अिलध बैठकको 
अध्र्यक्षता गने व्र्यस्ििे लनधायरर् गरे बिोस्र्ि िनुेछ । 

७.५ एक र्ना सदस्र्यिे बोलिरिेको सिर्यिा अको कुन ैसदस्र्यिे बीचिा कुरा काट्न ुिुँदैन । 

 

८. लनर्यर्य सम्बन्धी व्र्यिस्था : 
८.१ प्रस्ताि िालथ बोल्न ेिि सिाप्त भएपलछ बैठकको अध्र्यक्षता गने व्र्यस्ििे सो प्रस्ताि लनर्यर्यको 

िालग प्रस्ततु गनेछ । 

८.२ बैठकको लनर्यर्य सािान्र्यतर्या सियसम्िलतको आधारिा िनुेछ । ित विभार्न िनुे अिस्थािा 
अध्र्यक्षता गने व्र्यस्ि सवित तीन र्ना सदस्र्यको बििुतिे गरेको लनर्यर्य बैठकको लनर्यर्य िालननेछ । 

 

९. लनर्यर्यको अलभिेख : 
९.१ िडा सस्चििे बैठकिा भएको लनर्यर्यिाई लनर्यर्य पसु्स्तकािा अलभिेख गरी उपस्स्थत सदस्र्यिाई सिी 

गराई राख्न ुपनेछ । 

९.२ बैठकबाट भएको कुन ैलनर्यर्यिा स्चत्त नबझु्ने सदस्र्यिे लनर्यर्य पसु्स्तकािा छोटकरीिा आफ्नो फरक 
ित र्नाउन सक्नेछ । 

१०. नगर कार्ययपालिकाको बैठक : 
१०.१ नगर कार्ययपालिकाको बैठक कम्तीिा िविनाको एक पटक बस्नेछ । 

१०.२ नगर कार्ययपालिकाको बैठकको अध्र्यक्षता प्रिखुिे गनेछ र लनर्को अनपुस्स्थलतिा बैठकिा 
उपप्रिखुिे कार्ययपालिकाको बैठकको अध्र्यक्षता गनेछ । 

११. बैठक बस्ने स्थान र सिर्य : 
११.१ नगर कार्ययपालिकाको बैठक नगर कार्ययपालिकाको कार्यायिर्यिा बस्ने छ । 

११.२ नगर कार्ययपालिकाको बैठकका िालग सूचना गदाय बैठक बस्न े लिलत, सिर्य र स्थान खिुाई 
पठाउन ुपने छ । 

११.३ र्यसरी सूचना गदाय बैठक बस्न ेसिर्यभन्दा तीन ददन अगािै उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

 

१२. छिफिको विषर्य : 
१२.१ नगर कार्ययपालिकाको बैठक बोिाउँदा सो बैठकिा छिफि गररने विषर्य स्पष्ट रुपिे वकटान गरी 

बैठक बस्ने लिलतभन्दा सािान्र्यतर्या २४ घण्टा अगािै  कार्ययकारी अलधकृतिे सबै सदस्र्यिाई 
उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 
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१२.२ प्रिखुको लनदेशनिा कार्ययकारी अलधकृतिे कार्ययपालिकाको बैठकको  कार्ययिि लिस्खत रुपिा 
तर्यार गनेछ । 

१२.३ बैठकिा छिफििा पेश गने प्रस्ताि सम्बन्धी अन्र्य व्र्यिस्था कार्ययसम्पादन लनर्यिाििीिा 
तोवकएबिोस्र्ि िनुेछ । प्रस्ताि सम्बन्धी खाका अनसूुची २  बिोस्र्ि िनुेछ । 

१३. उपस्स्थलत : 
१३.१ बैठकिा उपस्स्थत प्रत्र्येक सदस्र्यिे उपस्स्थलत पसु्स्तकािा आफ्नो नाि र बसु्झने गरी दस्तखत 

गनुयपने छ । 

१३.२ कार्ययकारी अलधकृतिे  कार्ययपालिकाको बैठकिा सस्चिको रुपिा उपस्स्थलत पसु्स्तकािा उपस्स्थलत 
र्नाई  दस्तखत गनुयपनेछ । 

 

१४. बैठक सञ्चािन प्रविर्या : 
१४.१ बैठकिाई सवु्र्यिस्स्थत बनाउने काि बैठकको अध्र्यक्षता गने व्र्यस्िको िनुेछ । 

१४.२ अध्र्यक्षको आसनको सम्िान र आदर गनुय िडा सलिलतका प्रत्र्यके सदस्र्यको कतयव्र्य िनुेछ । 

१४.३ बैठकको छिफि विषर्यसूचीका आधारिा बैठकको अध्र्यक्षता गने व्र्यस्ििे तोके बिोस्र्ि िनुेछ 
। 

१४.४ बैठकको छिफििा भाग लिने सदस्र्यिे बोल्न ेपािो तथा बोल्न पाउन ेसिर्यको अिलध बैठकको 
अध्र्यक्षता गने व्र्यस्ििे लनधायरर् गरे बिोस्र्ि िनुेछ । 

१४.५ एक र्ना सदस्र्यिे बोलिरिेको सिर्यिा अको कुन ैसदस्र्यिे बीचिा कुरा काट्न ुिुँदैन । 
१५. लनर्यर्य सम्बन्धी व्र्यिस्था : 

१५.१ प्रस्ताि िालथ बोल्न ेिि सिाप्त भएपलछ बैठकको अध्र्यक्षता गने व्र्यस्ििे सो प्रस्ताि लनर्यर्यको 
िालग प्रस्ततु गनेछ । 

१५.२ बैठकको लनर्यर्य सािान्र्यतर्या सियसम्िलतको आधारिा िनुेछ । ित विभार्न िनुे अिस्थािा 
अध्र्यक्षता गने व्र्यस्ि सवित बििुत सदस्र्यको लनर्यर्य बैठकको लनर्यर्य िालननेछ । 

१५.३ बर्ेट, कार्ययिि, नीलत तथा स्थानीर्य तिको लनर्यिाििी बािेकको विषर्यिा १५.२ बिोस्र्ि लनर्यर्य 
िनु नसकेिा व्र्यस्िगत उत्तरदावर्यत्ि लनर्िालथ रिने गरी नगर कार्ययपालिकाको प्रिखुिे गरेको 
लनर्यर्य अस्न्ति िनुेछ । 

 

१६. लनर्यर्यको अलभिेख : 
१६.१ कार्ययकारी अलधकृतिे बैठकिा भएको लनर्यर्यिाई लनर्यर्य पसु्स्तकािा अलभिेख गरी उपस्स्थत 

सदस्र्यिाई सिी गराई राख्न ुपनेछ । 

१६.२ बैठकबाट भएको कुनै लनर्यर्यिा स्चत्त नबझु्ने सदस्र्यिे लनर्यर्य पसु्स्तकािा छोटकरीिा आफ्नो फरक 
ित र्नाउन सक्नेछ । 

 

१७. बाधा अड्काउ फुकाउने : 
१७.१ र्यस कार्ययविलध कार्यायन्िर्यनिा कुनै बाधा अड्काउ परे नगरपालिकाको कार्ययपालिकािे लनर्यर्य गरी 

फुकाउन सक्नछे । 

 

१८. पररिार्यन तथा संसोधन : 
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१८.१ कार्ययविलधिाई आिश्र्यकता अनसुार नगरपालिकाको कार्ययपालिकािे पररिार्यन तथा संसोधन गनय 
सक्नेछ । 
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अनसुचुी १ 

प्रस्तािको ढाचँा 
(बुदँा ५.२ सँग सम्बस्न्धत) 

सूर्योदर्य नगरपालिका 
.... िडा सलिलतको कार्यायिर्य, .......... 
इिाि स्र्ल्िा, १ नं प्रदेश, नेपाि । 

 

विषर्य : ..................................................................................................... 
प्रस्ताि पेश गनय प्रिखुबाट स्िीकृलत प्राप्त लिलत : 
 

१. विषर्यको संस्क्षप्त व्र्यिोरा : 
 

 

२. प्राप्त परािशय तथा अन्र्य सान्दलभयक कुरा :  

 

 

 

 

३. प्रस्ताि पेश गनुय पनायको कारर् र सम्बस्न्धत शाखाको रार्य :  

 

 

 

 

४. लनर्यर्य िनुपुने व्र्यिोरा : 
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अनसुचुी २ 

प्रस्तािको ढाचँा 
(बुदँा १२.३ सँग सम्बस्न्धत) 

सूर्योदर्य नगरपालिका 
नगर कार्ययपालिकाको कार्यायिर्य, वफक्कि 

इिाि स्र्ल्िा, १ नं प्रदेश, नेपाि । 

 

विषर्य : ..................................................................................................... 
प्रस्ताि पेश गनय प्रिखुबाट स्िीकृलत प्राप्त लिलत : 
 

१. विषर्यको संस्क्षप्त व्र्यिोरा : 
 

 

२. प्राप्त परािशय तथा अन्र्य सान्दलभयक कुरा :  

 

 

 

 

३. प्रस्ताि पेश गनुय पनायको कारर् र सम्बस्न्धत शाखाको रार्य :  

 

 

 

 

४. लनर्यर्य िनुपुने व्र्यिोरा : 
 

 


