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त्रिवेणी नगर कार्यपात्रिकाको बैठक सं चािन सम्बन्धी कार्यववत्रध

- 2074

1. प्रस्तावना:
त्रिवेणी नगर कार्यपात्रिका (कार्यसम्पादन) त्रनर्माविी, २०७४ को त्रनर्म बमोजिम

त्रिवेणी नगर कार्यपात्रिकाको बैठक सं चािनको िात्रग र्ो कार्यववत्रध स्वीकृत गरी िारी

गररएको छ ।
2. पररभाषा:
ववषर् वा प्रसं गिे अको अर्य निागेमा र्स कार्यववत्रधमा,(क)

“त्रनर्माविी” भन्नािे

lqj]0fL

नगरपात्रिकाको कार्यसम्पादन त्रनर्माविीिाई सम्झनु

पदयछ ।
(ख)
(u)

“सदस्र्” भन्नािे

lqj]0fL नगरपात्रिकाको वडा सदस्र् सम्झनु पदयछ ।
भन्नािे lqj]0fL नगरपात्रिकाको वडाध्र्क्ष सम्झनु पदयछ ।
lqj]0fL नगरपात्रिकाको बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जििाई

“वडा अध्र्क्ष”

(घ) “k|dv
' ” भन्नािे

k|dv
'

सम्झनु पदयछ ।

lqj]0fL

-~_ “pk k|d'v” egfn]

नगरपात्रिकाको बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जििाई

pk k|d'v सम्झनु पदयछ ।

(च) “नगरपात्रिका” भन्नािे
(छ) “कार्यपात्रिका”
(h) “कार्यपात्रिका
पदयछ ।

lqj]0fL नगरपात्रिका सम्झनु पदयछ ।
भन्नािे lqj]0fL नगरपात्रिकाको कार्यपात्रिका सम्झनु पदयछ ।
;b:o” भन्नािे lqj]0fL नगरपात्रिकाको कार्यपात्रिका ;b:o

(em) “वडा सत्रमत्रत” भन्नािे

lqj]0fL

सम्झनु

नगरपात्रिकाको वडा सत्रमत्रत सम्झनु पदयछ ।

3. वडा सत्रमत्रतको वैठक:
३.१

वडा सत्रमत्रतको बैठक कम्तीमा मविनाको एक पटक बस्नेछ । तर मविनामा तीन
पटक भन्दा बढी बैठक बसेको भत्ता पाइने छै न ।

३.२

वडा सत्रमत्रतको बैठककको अध्र्क्षता वडाध्र्क्षिे गनेछ र त्रनिको अनुपजस्र्त्रतमा
बैठकमा उपजस्र्त िेष्ठ सदस्र्िे वडा सत्रमतको बैठकको अध्र्क्षता गनेछ ।

3.3

वडा सत्रमत्रतको बैठक वडा अध्र्क्षको त्रनदे शनमा वडा सजचविे बोिाउनेछ ।
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4. बैठक बस्ने स्र्ान र समर्
४.१

वडा सत्रमत्रतको बैठक वडा सत्रमत्रतको कार्ायिर्मा बस्नेछ ।

४.२

वडा सत्रमतको बैठकका िात्रग सूचना गदाय बैठक बस्ने त्रमत्रत, समर् र स्र्ान
खुिाइ पठाउनु पनेछ ।

४.3

र्सरी सूचना गदाय बैठक बस्ने समर्भन्दा तीन ददन अगावै उपिब्ध गराउनु पनेछ
।

५. छिफिको ववषर्
५.1

वडा सत्रमत्रतको बैठक बोिाउँदा सो बैठकमा छिफि गररने त्रबषर् स्पष्ट रुपिे

वकटान गरी बैठक बस्ने त्रमत्रत भन्दा सामान्र्तर्ा २४ घण्टा अगावै वडा सजचविे
सवै सदस्र्िाई उपिब्ध गराउनु पनेछ ।
५.2

वडा अध्र्क्षको त्रनदे शनमा वडा सजचविे वडा सत्रमत्रतको बैठकको कार्यक्रम
त्रिजखत रुपमा तर्ार गनेछ । प्रस्ताव सम्बन्धी खाका अनुसूची-१ र २ बमोजिम
िुनेछ ।

६. उपजस्र्त्रत
6.1

बैठकमा उपजस्र्त प्रत्र्ेक सदस्र्िे उपजस्र्त्रत पुजस्तकामा आफ्नो नाम र बुजझने
गरी दस्तखत गनुप
य नेछ ।

6.2

वडा सजचविे वडा सत्रमत्रतको बैठकमा सजचवको रुपमा उपजस्र्त्रत पुजस्तकामा
उपजस्र्त्रत िनाई दस्तखत गनुप
य नेछ ।

6=3

lg)f{o k'l:tsfsf] cGtdf pkl:yt ;b:ox?n] b:tvt u/]sf] x'g'kg]% .

7. बैठक संचािन प्रवक्रर्ा
7.1

7.2
7.3
7.4
7.5
7=6
7=7

बैठककिाई सुव्र्वजस्र्त गने काम बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जिको िुनेछ ।

अध्र्क्षको आसनको सम्मान र आदर गनुय वडा सत्रमत्रतका प्रत्र्ेक सदस्र्को
कतयव्र् िुनेछ ।

बैठकको छिफि ववषर्सूचीका आधारमा बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जििे तोके
बमोजिम िुनेछ ।

बैठकको छिफिमा भाग त्रिने सदस्र्िे बोल्ने पािो तर्ा बोल्न पाउने समर्को
अवत्रध बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जििे त्रनधायरण गरे बमोजिम िुनेछ ।

एक िना सदस्र्िे बोत्रिरिेको समर्मा अको कुनै सदस्र्िे बीचमा कुरा काट्नु
िुँदैन ।

a}&sdf ;a} ;b:on] ;Fod eP/ af]Ng' kg]{% .
a}&ssf] ;do tf]lso cg';f/ x'g]% . tf]lsPsf] ;dodf u)fk'/s ;b:o
;+Vof pkl:yt eO;s]kl% a}&s ;`rfng k|s[of /f]lsg] %}g .

8. त्रनणयर् सम्बन्धी व्र्वस्र्ा
3

8.1

प्रस्ताव मात्रर् बोल्ने क्रम समाKt भएपत्रछ बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जििे सो

8.2

बैठकको त्रनणयर् सामान्र्तर्ा सवयसम्मत्रतको आधारमा िुनेछ । मत ववभािन िुने

प्रस्ताव त्रनणयर्को िात्रग प्रस्तुत गनेछ ।

अवस्र्ामा अध्र्क्षता गने व्र्जि सवित तीन िना सदस्र्को बिुमतिे गरे को
त्रनणयर् बैठकको त्रनणयर् मात्रननेछ ।
९. त्रनणयर्को अत्रभिेख
9.1

वडा सजचविे बैठकमा भएको त्रनणयर्िाई त्रनणयर् पुजस्तकामा अत्रभिेख गरी
उपजस्र्त सदस्र्िाई सिी गराइ राख्नुपनेछ ।

9.2

बैठकबाट

भएको

कुनै

त्रनणयर्मा

जचत्त

नबुझ्ने

सदस्र्िे

त्रनणयर्

पुजस्तकामा

छोटकरीमा आफ्नो फरक मत िगाउन सक्नेछ ।
10.

नगर कार्यपात्रिकाको बैठक

lqj]0fL

10.१ नगर कार्यपात्रिकाको बैठक कम्तीमा मविनाको एक पटक बस्नेछ ।
10.2

नगर

कार्यपात्रिकाको

बैठककको

अध्र्क्षता

प्रमुखिे

गनेछ

र

त्रनिको

अनुपजस्र्त्रतमा बैठकमा उपप्रमुखिे कार्यपात्रिकाको बैठकको अध्र्क्षता गनेछ ।

10.3 नगर कार्यपात्रिकाको बैठक प्रमुखको त्रनदे शनमा k|d'v k|zf;lso अत्रधकृतिे
बोिाउनेछ ।

११. बैठक बस्ने स्र्ान र समर्
11.१
11.२

lqj]0fL
lqj]0fL

नगर कार्यपात्रिकाको बैठक नगर कार्यपात्रिकाको कार्ायिर्मा बस्नेछ ।
नगर कार्यपात्रिकाको बैठकका िात्रग सूचना गदाय बैठक बस्ने त्रमत्रत, समर्

र स्र्ान खुिाइ पठाउनु पनेछ ।
११.3 र्सरी सूचना गदाय बैठक बस्ने समर्भन्दा तीन ददन अगावै उपिब्ध गराउनु पनेछ
।
12. छिफिको ववषर्
12.1

lqj]0fL

नगर कार्यपात्रिकाको बैठक बोिाउँदा सो बैठकमा छिफि गररने त्रबषर्

स्पष्ट रुपिे वकटान गरी बैठक बस्ने त्रमत्रतभन्दा सामान्र्तर्ा २४ घण्टा अगावै
k|d'v k|zf;lso अत्रधकृतिे सवै सदस्र्िाई उपिब्ध गराउनु पनेछ ।

12.2 प्रमुखको त्रनदे शनमा k|d'v k|zf;lso अत्रधकृतिे

lqj]0fL gu/

कार्यपात्रिकाको

बैठकको कार्यक्रम त्रिजखत रुपमा तर्ार गनेछ ।

12.3 बैठकमा छिफिका पेश गने प्रस्ताव सम्बन्धी अन्र् व्र्वस्र्ा कार्यसम्पादन
त्रनर्माविीमा तोवकए बमोजिम िुनेछ ।
13. उपजस्र्त्रत
4

13.1 बैठकमा उपजस्र्त प्रत्र्ेक सदस्र्िे उपजस्र्त्रत पुजस्तकामा आफ्नो नामdf बुजझने
गरी दस्तखत गनुप
य नेछ ।

13.2 k|d'v k|zf;lso अत्रधकृतिे कार्यपात्रिकाको बैठकमा सजचवको रुपमा उपजस्र्त्रत
भई पुजस्तकामा उपजस्र्त्रत िनाई दस्तखत गनुप
य नेछ ।

14. बैठक संचािन प्रवक्रर्ा
14.1 बैठककिाई सुव्र्वजस्र्त गने काम बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जिको िुनेछ ।

14.2 अध्र्क्षको आसनको सम्मान र आदर गनुय कार्यपात्रिकाका प्रत्र्ेक सदस्र्को
कतयव्र् िुनेछ ।

14.3 बैठकको छिफि ववषर्सूचीका आधारमा बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जििे तोके
बमोजिम िुनेछ ।

14.4 बैठकको छिफिमा भाग त्रिने सदस्र्िे बोल्ने पािो तर्ा बोल्न पाउने समर्को
अवत्रध बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जििे त्रनधायरण गरे बमोजिम िुनछ
े ।

14.5 एक िना सदस्र्िे बोत्रिरिे को समर्मा अको कुनै सदस्र्िे बीचमा कुरा काट्नु
िुँदैन ।

14.6 a}&sdf ;a} ;b:on] ;Dod eP/ af]Ng' kg]{% .
14=7 a}&ssf] ;do tf]lso cg';f/ x'g]% . tf]lsPsf] ;dodf s'g} ;b:o
pkl:yt gePdf a}&s ;`rfng k|s[of /f]lsg] %}g .
14=8 a}&sdf k|d'v$f/f k|:t't k|:tfjx? Dfly %nkmn ubf{ uxg ?kdf ug'{
kg]{% . %nkmnsf ljifo a:t' ;f]lx lbg g;lsPdf a}&ssf] ;do
nDofpg ;lsg]% . w]/} Ph]G*f dfly %nkmn ug'{ kg]{ cj:yfdf a(Ldf
3 lbg ;Ddsf nflu ;do a(fpg ;lsg]% . o:tf] a}&ssf] pkl:ylt
%'§} ug'{ kg]{ %}g xflhl/sf] cfwf/df a}&sdf pkl:yt ;b:onfO{ ;'ljwf
pknJw u/fpg ;lsg]% .
14=9 gu/ sfo{kflnsfsf] a}&s cfof]hgf ubf{ j*fsf a}&s ;+u gh'emg] u/L
;a} a*fsf j*f cWoIf ;+u k|fdz{ u/L af]nfpg' kg]{% .
१५. त्रनणयर् सम्बन्धी व्र्वस्र्ा

१५.1 प्रस्ताव मात्रर् बोल्ने क्रम समाप्त भएपत्रछ बैठकको अध्र्क्षता गने व्र्जििे सो
प्रस्ताव त्रनणयर्को िात्रग प्रस्तुत गनेछ ।
१५.2 बैठकको त्रनणयर् सामान्र्तर्ा सवयसम्मत्रतको आधारमा िुनेछ । मत ववभािन िुने

अवस्र्ामा अध्र्क्षता गने व्र्जि सवित बिुमत सदस्र्को त्रनणयर् बैठकको त्रनणयर्
मात्रननेछ ।

१५.३ बिेट, कार्यक्रम, नीत्रत तर्ा स्र्ानीर् तिको त्रनर्माविी बािेकको ववषर्मा
१५.२

lqj]0fL

बमोजिम त्रनणयर् िुन नसकेमा व्र्जिगत उत्तरदावर्त्व त्रनिमात्रर् रिने गरी

नगर कार्यपात्रिकाको प्रमुखिे गरे को त्रनणयर् अजन्तम िुनेछ ।

16. त्रनणयर्को अत्रभिेख
5

16.1 k|d'v

k|zf;lso अत्रधकृतिे बैठकमा भएको त्रनणयर्िाई त्रनणयर् पुजस्तकामा

अत्रभिेख गरी उपजस्र्त सदस्र्िाई सिी गराइ राख्नुपनेछ ।

16.2 बैठकबाट

कुनै

भएको

त्रनणयर्मा

जचत्त

नबुझ्ने

सदस्र्िे

त्रनणयर्

पुजस्तकामा

छोटकरीमा आफ्नो फरक मत िगाउन सक्नेछ ।

१७. बाधा अड्काउ फुकाउने:
17.2 र्स

कार्यववत्रध

कुनै

कार्ायन्वर्नमा

बाधा

कार्यपात्रिकािे त्रनणयर् गरी फुकाउन सक्नेछ ।

अड्काउ

परे

नगरपात्रिकाको

१८. पररमाियन तर्ा सं शोधन:
18.१ कार्यववत्रधिाई आवश्र्कता अनुसार नगरपात्रिकाको कार्यपात्रिकािे पररमाियन तर्ा
सं शोधन गनय सक्नेछ ।

cg';"rL – !
k|:tfjsf] 9fFrf
-j'+bf

५.2

;+u ;DalGwt_

lqj]0fL gu/kflnsf
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no,tf]nL
afh'/f lhNnf, & g+ k|b]z
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
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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] .
cg';"rL – २
k|:tfjsf] 9fFrf
-j'+bf

५.2

;+u ;DalGwt_

lqj]0fL gu/kflnsf
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no,tf]nL
afh'/f lhNnf, & g+ k|b]z
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
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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] .

cf1fn],
vu]Gb| ;fpb
lg=k|d'v k|zf;sLo clws[t
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