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      गुलरिया नगिकाययपाललकाको बैठक संचालन तथा व्यवस्थापन (काययववधि) सम्बन्िमा  

                             व्यवस्था गनय बनेको ननयमावली, २०७५ 

प्रस्तावना: 

       गुलरिया नगिकाययपाललकाको बैठकको संचालन तथा व्यवस्थापन गनय तथा 
काययपाललकाको बैठकमा सुव्यवस्था कायम िाख्न,काययपाललकाका सलमततको गठन गनय ि 
काययपाललकाको अन्य काम कािवाही तनयलमत एबं प्रभवकािी बनाउन गरिने कायय सम्पादन 
पद्दती तथा प्रक्रियालाइ व्यवस्स्थत गनय बान्छनीय भएकोले, 

गुलरिया नगिपाललकाको काययपाललकाले काययपाललका (काययसम्पादन) तनयमावली,२०७४ को 
अधिनमा िही यो कयायपाललकाको बैठक संचालन तथा व्यवस्थापन(काययपाललका) तनयमावली बनाई 
लागु गिेको  छ| 

१. सन्क्न्िप्त नाम ि प्रािम्भ: (१) यस तनयमावलीको नाम" गुलरिया नगिकाययपाललकाको 
बैठक संचालन तथा व्यवस्थापन (काययववधि) तनयमावली,२०७५ िहेको छ| 

२. परिभाषा: बबषय वा प्रसंगले अको अथय न लागेमा यस तनयमावलीमा,- 
(क) "अध्यक्ष" भन्नाले गुलरिया नगि काययपाललकाको बैठकको अध्यक्षलाई 

सम्झनुपछय| सो शब्दले नगिपाललका को प्रमुख लाई समेत जनाउँछ| 

(ख) "प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत" भन्नाले नगिकाययपाललकाको प्रमुख प्रशासकीय 
अधिकृत सम्झनुपछय| 

(ग) "काययपाललका" भन्नाले गुलरिया नगिकायायपललकालाई सम्झनुपछय  
(घ) "तनयमावली" गुलरिया नगिकाययपाललकाको बैठक संचालन तथा 

व्यवस्थापन तनयमावली,२०७५ सम्झनुपछय| 

(ङ) "प्रस्ताव" भन्नाले काययपाललकाको बबचािाथय पेश गरिएको कुनै प्रस्ताव वा 
सो प्रस्तावसँग सम्बस्न्ित संशोिन प्रस्ताव समेत सम्झनुपछय| 

(च) "प्रस्तुत कताय सदस्य" भन्नाले काययपाललकामा प्रस्ताव प्रस्तुतकताय 
(छ) "बबषयगत शाखा" भन्नाले गुलरिया नगिपाललकाको कायय ववभाजन 

तनयमावली बमोस्जमको बबषयगत शाखा सम्झानुपनेछ| 

(ज) "बैठक" भन्नाले नगि काययपाललकाको बैठक सम््नुपनेछ| 



(झ) "बैठक कक्ष" भन्नाले काययपाललकाको बैठक कक्ष सम्झनु पछय ि सो शब्दके 
बैठक कक्षसंग जोडिएको दशयक ददघाय तथा बिण्िा समेतलाई जनाउँछ| 

(ञ) "विा अध्यक्ष" भन्नाले गलुरिया नगिपाललकाको विाअध्यक्ष सम्झनु पछय| 

(ट) "विा सलमतत" भन्नाले गलुरिया नगिपाललकाको विा सलमतत सम्झनु 
पदयछ| 

(ठ) "सदस्य" भन्नाले नगि काययपाललकाको प्रमुख, उपप्रमुख तथा 
काययपाललकाको सदस्य सम्झनुपछय| 

(ि) "संबबिान" भनाले नेपालको संबबिान सम्झनुपछय| 

(ढ) "सभा" भन्नाले नगि सभा सम्झनुपछय| 

(ण) "सलमतत" भन्नाले यस तनयमावली बमोस्जम गठन हुने गुलरिया नगि 
काययपाललकाको सलमतत सम्झनुपछय| 

(त) "संयोजक" भन्नाले यस तनयमावली बमोस्जम गदठत सलमततको संयोजक 
सम्झनुपछय| 

(थ) "स्थानीय तह" भन्नाले गलुरिया नगिपाललका लाइ सम्झनुपछय| 

३. विा सलमततको बैठक: (१) विा सलमततको बैठक कस्म्तमा मदहनाको एक पटक बस्नेछ\ 

             (२) विा सलमततको बैठकको अध्यक्षता विाअध्यक्षले गनेछ ि तनजको 
अनुपस्स्थततमा बैठकमा उपस्स्थत जेष्ठ सदस्यले विा सलमततको बैठकको अध्यक्षता 
गनेछ| 

(३) विा सलमततको बैठक विा अध्यक्षको तनदेशनमा विा सधचवले बोलाउनेछ| 

 

 

४. बैठक बस्ने स्थान ि समय: (१) विा सलमततको बैठक विा सलमततको कायायलयमा 
बस्नेछ| 

    (२) विा सलमततको बैठकका लाधग सूचना गदाय बैठक बस्ने लमतत,समय ि स्थान 
खलुाई पठाउनु पनेछ| 

  (३) यसिी सूचना गदाय बैठक बस्ने समयभन्दा ततन ददन अगावै उपलब्ि गिाउनु| 

 

५. छलफलको बबषय: (१) विा सलमततको बैठक बोलाउँदा सो बैठकमा छलफल गरिने बबषय 
स्पष्ट रुपले क्रकटान गरि बैठक बस्ने लमतत भन्दा सामान्यतया २४ घण्टा अगावै विा 
सधचवले सबै सदस्यलाई उपलब्ि गिाउनु पनेछ| 



(२) विा अध्यक्षको तनदेशन मा विा सधचवले विा सलमततको बैठकको काययिम ललखखत 
रुपमा तयाि गनेछ|प्रस्ताव सम्बस्न्ि खाका अनुसूची (१ ि २ बमोस्जमको हुनेछ) 
 

६. उपन्क्स्थनत: (१) बैठकमा उपस्स्थत प्रत्येक सदस्यले उपस्स्थत पुस्स्तकामा आफ्नो नाम ि 
बुखझने गरि दस्तखत गनुयपनेछ| 

      (२)विा सधचवको विा सलमततको बैठकमा सधचवको रुपमा उपसधचवको रुपमा 
उपस्स्थतत पुस्स्तकामा उपस्स्थतत जनाई दस्तखत गनुयपनेछ| 

 

७. बैठक संचालन प्रक्रिया: (१) बैठकलाई सुव्यवस्स्थत गने काम बैठको अध्यक्षता गने 
व्यस्ततको हुनेछ| 

                                                    (2) अध्यक्ष को आसनको सम्मान ि आदि गनुय काययपाललकाक 
प्रतेयक सदस्यको कतयव्य हुनेछ| 

(३) बैठकको छलफलमा भाग ललने सदस्यले बोल्ने पालो ि बोल्न पाउने समयको अवधि 
बैठकको अध्यक्षता गने व्यस्ततले तनिायिण गिे बमोस्जमको हुनेछ| 

(४) बैठकको छलफल  बबषयसूचीका आिािमा बैठकको अध्यक्षाता गने व्यस्ततले तोके 
बमोस्जम हुनेछ| 

(५) एक जना सदस्यले बोललिहेको समयमा अको कुनै सदस्यले बबचमा कुिा काट्नु हँुदैन| 

 

 

८. ननर्यय सम्बन्क्न्ि व्यवस्था: (१) प्रस्ताव माधथ बोल्ने िम समाप्त भएपछी बैठकको 
अध्याक्षता गने व्यस्ततले सो प्रस्ताव तनणययको लाधग प्रस्तुत गनेछ| 

(२) बैठकको तनणयय सामान्यतया सवयसम्मततको आिािमा हुनेछ| मत बबभाजन हुने 
अवस्थामा बहुमत सदस्यको तनणयय बैठकको तनणयय मातननेछ| 

 

९. ननर्यय को अलभलेख: (१) विा सधचवको बैठकमा भएको तनणययलाई तनणयय पुस्स्तकामा 
अलभलेख गरि उपस्स्थत सदस्यलाइ सदह गिाई िाख्नपुनेछ| 

           (२) बैठकबाट भएको कुनै तनणययमा धचत्त नबु्ने सदस्यले तनणयय 
पुस्स्तकामा. 



 

१०. नगि काययपाललकाको बैठक: (१) नगिकाययपाललकाको बैठक कस्म्तमा मदहनाको एक पटक 
बस्नेछ| 

                (२) नगि काययपाललकाको बैठकको अध्यक्षाता प्रमुखले गनेछ ि तनजको 
अनुपस्स्थततमा बैठकमा उपप्रमुखले काययपाललकाको बैठकको अध्यक्षाता गनेछ| 

(३) नगि कयायपाललकाको बैठक प्रमुखको तनदेशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बोलाउने छ| 

 

११. बैठक बस्ने स्थान ि समय: (१) नगि कयायपललकाको बैठक नगि काययपाललकाको 
कायायलयमा हुनेछ| 

(२) नगि काययपाललकाको बैठकका लाधग सूचना गदाय बैठक बस्ने लमतत,समय ि स्थान 
खलुाई पठाउनु पनेछ| 

(३) यसिी सूचना गदाय बैठक बस्ने समयभन्दा ततन ददन अगावै उपलब्ि गिाउनु पनेछ| 

 

१२. छलफलको बबषय: (१) नगि काययपाललकाको बैठक बोलाउँदा सो बैठकमा छलफल गरिने 
बबषय स्पष्ट रुपले क्रकटान गरि बैठक बस्ने लमततभन्दा सामान्यतया २४ घण्टा अगावै 
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सबै सदस्यलाई उपलब्ि गिाउनु पनेछ| 

                  (2) प्रमुखको तनदेशनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कयायपाललका बैठक को 
काययिम ललखखत रुपमा तयाि गनेछ| 

(३) बैठकमा छलफलका पेश गबे प्रस्ताब सम्बस्न्ि अन्य व्यवस्था काययसम्पादन 
तनयमावलीमा तोक्रकए बमोस्जमको हुनेछ| 

 

१३. उपन्क्स्थनत: (१) बैठकमा उपस्स्थत प्रत्येक सदस्यले उपस्स्थत पुस्स्तकामा आफ्नो नाम ि 
बुखझने गरि दस्तखत गनुयपनेछ| 

    (२) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काययपाललकाको बैठकमा सधचवको रुपमा उपस्स्थतत 
भई पुस्स्तकामा उपस्स्थतत जनाई दस्तखत गनुय पनछे| 

 

१४. बैठक संचालन प्रक्रिया: : (१) बैठकलाई सुव्यवस्स्थत गने काम बैठको अध्यक्षता गने 
व्यस्ततको हुनेछ| 



                                                    (2) अध्यक्ष को आसनको सम्मान ि आदि गनुय काययपाललकाक 
प्रतेयक सदस्यको कतयव्य हुनेछ| 

(३) बैठकको छलफलमा भाग ललने सदस्यले बोल्ने पालो ि बोल्न पाउने समयको अवधि 
बैठकको अध्यक्षता गने व्यस्ततले तनिायिण गिे बमोस्जमको हुनेछ| 

(४) बैठकको छलफल  बबषयसूचीका आिािमा बैठकको अध्यक्षाता गने व्यस्ततले तोके 
बमोस्जम हुनेछ| 

(५) एक जना सदस्यले बोललिहेको समयमा अको कुनै सदस्यले बबचमा कुिा काट्नु हँुदैन| 

 

१५. ननर्यय सम्बन्क्न्ि व्यवस्था: (१) प्रस्ताव माधथ बोल्ने िम समाप्त भएपछी बैठकको 
अध्याक्षता गने व्यस्ततले सो प्रस्ताव तनणययको लाधग प्रस्तुत गनेछ| 

(२) बैठकको तनणयय सामान्यतया सवयसम्मततको आिािमा हुनेछ| मत बबभाजन हुने 
अवस्थामा बहुमत सदस्यको तनणयय बैठकको तनणयय मातननेछ| 

१६. ननर्यय को अलभलेख: (१) विा सधचवको बैठकमा भएको तनणययलाई तनणयय पुस्स्तकामा 
अलभलेख गरि उपस्स्थत सदस्यलाइ सदह गिाई िाख्नपुनेछ| 

           (२) बैठकबाट भएको कुनै तनणययमा धचत्त नबु्ने सदस्यले तनणयय 
पुस्स्तकामा. 

१७. बािा अड्काउ फुकाउने: यस काययववधि तनयमावलीको काययन्वयनमा कुनै बािा अड्काउ 
पिेमा नगिपाललकाको काययपाललकाले तनणयय गरि फुकाउन सतनेछ| 

१८. परिमार्यन तथा संशोिन: (१) तनयमावलीलाइ आवस्यकता अनुसाि नगिपाललकाको 
काययपाललकाले परिमाजयन तथा संसोिन गरि लागु गनय सतनेछ| 

 

 

                                  

 

 

 

 



 

 

                                  अनुसूची-१  

                         (बुुँदा ५.२ संग सम्बन्क्न्ित) 

                           गुलरिया नगिपाललका  

                      नगि काययपाललकाको कायायलय गुलरिया  

                          बर्दयया न्क्र्ल्ला, ५ न. प्रदेश  

बबषय:-....................................................... 

प्रस्ताब पेश गनय प्रमुखबाट स्वीकृतत प्राप्त लमतत:- 

१. बबषयको सस्न्क्षप्त व्यहोिा:- 
२. प्राप्त पिामशय तथा अन्य सान्दलभयक कुिा:- 
३. प्रस्ताव पेश गनुय पनायको कािण ि सम्बस्न्ित शाखाको िाय:- 
४. तनणयय हुनु पने व्यहोिा:- 

नोट: प्रस्ताव तयाि गदाय देहायका कुिाहरुमा ध्यान ददनुपने छ:- 
 

१. "बबषयको सस्न्क्षप्त व्यहोिा" अन्तगयत िहेन ववविण:- 
        ववषयबस्तुको पषृ्ठभुलम यसबािे पदहले कुनै तनणयय भएको भए सोको 
ववविण ,प्रस्ताववत तनणयय कायायन्वयन प्रक्रिया,समयावधि,काययक्षेत्र ,कायायन्वयन 
गने तनकाय ि लाग्ने आधथयक दातयत्व भए सो समेत उल्लेख गरि कुनै योजना 
को बबषय भए सो बािे छोटकिीमा ववविण उल्लेख गने| 

 

२. "प्राप्त पिामशय तथा अन्य सान्दलभयक कुिा" अन्तगयत काययपाललका सलमततहरु ि 
अन्य तनकाय तथा ववशषेज्ञहरुले कुनै पिामशय ददएको भए सो समेत उल्लेख 
गने|साथ ैववषयसंग सम्बस्न्ित नतशा,डिजाईन वा धचत्र भए सो समेत समावेश 
गने|कानुनी पिामशय ललएको भए प्रततललवप समेत समावेश गने| 



३. "प्रश्ताव पेश गनुय पनायको कािण ि सम्बस्न्ित शाखाको िाय" अन्तगयत 
सम्बस्न्ित बबषयमा आई पिेको कदठनाई ि समस्या,प्रस्ताववत तनणययको 
औधचत्य ि आवस्यकता तथा त्यसबाट पनय सतने प्रभाव समावेश गने| 

४. "तनणयय हुनु पने व्यहोिा" अन्तगयत जुन बबषयमा जे जस्तो तनणयय हुन ्प्रस्ताव 
गरिएको हो सोको स्पष्ट व्यहोिा िाख्न|े 
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