
 

त्रिमगुा नगय कामयऩात्ररकाको त्रभत्रत २०७४/०४/०६ गतेको              उद्दव प्रसाद रयजार  

त्रनणयमानसुाय स्वीकृत बएको व्महोया प्प्प्रभाणणत गरयन्छ                    कामयकायी अत्रधकृत  

त्रिमगुा नगय कामयऩात्ररकाको फैठक सॊचारन सम्फन्धी कामयववत्रध - 
2074 

1. प्रस्तावना:  
 त्रिमगुा नगय कामयऩात्ररका (कामयसम्ऩादन) त्रनमभावरी, २०७४ को त्रनमभ 10(7) फभोणजभ 
त्रिमगुा नगय कामयऩात्ररकाको फैठक सॊचारनको रात्रग मो कामयववत्रध स्वीकृत गयी जायी गरयएको छ 
।  

2. ऩरयबाषा: 
ववषम वा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयववत्रधभा,- 
(क) “त्रनमभावरी” बन्नारे त्रिमगुा नगयऩात्ररकाको कामयसम्ऩादन त्रनमभावरीराई सम्झन ुऩदयछ । 
(ख) “वडा अध्मऺ” बन्नारे त्रिमगुा नगयऩात्ररकाको वडाध्मऺ सम्झन ुऩदयछ । 
(ग) “सदस्म” बन्नारे त्रिमगुा नगयऩात्ररकाको वडा सदस्म सम्झन ुऩदयछ । 
(घ) “अध्मऺ” बन्नारे त्रिमगुा नगयऩात्ररकाको फैठकको अध्मऺता गने व्मणिराई सम्झन ुऩदयछ 

। 
(च) “नगयऩात्ररका” बन्नारे त्रिमगुा नगयऩात्ररकाराई सम्झन ुऩदयछ । 
(छ) “कामयऩात्ररका” बन्नारे त्रिमगुा नगयऩात्ररकाको कामयऩात्ररका सम्झन ुऩदयछ । 
(ज) “वडा सत्रभत्रत” बन्नारे त्रिमगुा नगयऩात्ररकाको वडा सत्रभत्रत सम्झन ुऩदयछ । 

3. वडा सत्रभत्रतको वैठक: 
३.१  वडा सत्रभत्रतको फैठक कम्तीभा भवहनाको एक ऩटक फस्नेछ । तय भवहनाभा तीन ऩटक 

बन्दा फढी फैठक फसेको बत्ता ऩाइन ेछैन । 
३.२  वडा सत्रभत्रतको फैठककको अध्मऺता वडाध्मऺरे गनेछ य त्रनजको अनऩुणस्थत्रतभा फैठकभा 

उऩणस्थत जेष्ठ सदस्मरे वडा सत्रभतको फैठकको अध्मऺता गनेछ । 
3.3  वडा सत्रभत्रतको फैठक वडा अध्मऺको त्रनदेशनभा वडा सणचवरे फोराउनछे । 

4. फैठक फस्न ेस्थान य सभम 
४.१  वडा सत्रभत्रतको फैठक वडा सत्रभत्रतको कामायरमभा फस्नछे । 
४.२  वडा सत्रभतको फैठकका रात्रग सूचना गदाय फैठक फस्ने त्रभत्रत, सभम य स्थान खरुाइ 

ऩठाउन ुऩनेछ ।  
४.3 मसयी सूचना गदाय फैठक फस्ने सभमबन्दा तीन ददन अगावै उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

५. छरपरको ववषम 
५.1  वडा सत्रभत्रतको फैठक फोराउॉदा सो फैठकभा छरपर गरयने त्रफषम स्ऩष्ट रुऩरे वकटान 

गयी फैठक फस्ने त्रभत्रत बन्दा साभान्मतमा २४ घण्टा अगावै वडा सणचवरे सवै सदस्मराई 
उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

५.2  वडा अध्मऺको त्रनदेशनभा वडा सणचवरे वडा सत्रभत्रतको फैठकको कामयक्रभ त्ररणखत 
रुऩभा तमाय गनेछ । प्रस्ताव सम्फन्धी खाका अनसूुची-१ य २ फभोणजभ हनुेछ । 

६. उऩणस्थत्रत 
6.1  फैठकभा उऩणस्थत प्रत्मेक सदस्मरे उऩणस्थत्रत ऩणुस्तकाभा आफ्नो नाभ य फणुझने गयी 

दस्तखत गनुयऩनेछ । 
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6.2  वडा सणचवरे वडा सत्रभत्रतको फैठकभा सणचवको रुऩभा उऩणस्थत्रत ऩणुस्तकाभा उऩणस्थत्रत 
जनाई दस्तखत गनुयऩनेछ । 

7. फैठक सॊचारन प्रवक्रमा 
7.1  फैठककराई सवु्मवणस्थत गने काभ फैठकको अध्मऺता गने व्मणिको हनुेछ । 
7.2  अध्मऺको आसनको सम्भान य आदय गनुय वडा सत्रभत्रतका प्रत्मेक सदस्मको कतयव्म हनुेछ 

। 
7.3  फैठकको छरपर ववषमसूचीका आधायभा फैठकको अध्मऺता गने व्मणिरे तोके 

फभोणजभ हनुेछ । 
7.4  फैठकको छरपरभा बाग त्ररन ेसदस्मरे फोल्न ेऩारो तथा फोल्न ऩाउन ेसभमको अवत्रध 

फैठकको अध्मऺता गने व्मणिरे त्रनधाययण गये फभोणजभ हनुेछ । 
7.5  एक जना सदस्मरे फोत्ररयहेको सभमभा अको कुनै सदस्मरे फीचभा कुया काट्न ुहुॉदैन । 

8. त्रनणयम सम्फन्धी व्मवस्था 
8.1  प्रस्ताव भात्रथ फोल्ने क्रभ सभाप्त बएऩत्रछ फैठकको अध्मऺता गने व्मणिरे सो प्रस्ताव 

त्रनणयमको रात्रग प्रस्ततु गनेछ । 
8.2  फैठकको त्रनणयम साभान्मतमा सवयसम्भत्रतको आधायभा हनुेछ । भत ववबाजन हनु े

अवस्थाभा अध्मऺता गने व्मणि सवहत तीन जना सदस्मको फहभुतरे गयेको त्रनणयम 
फैठकको त्रनणयम भात्रननेछ ।  

९. त्रनणयमको अत्रबरेख 
9.1  वडा सणचवरे फैठकभा बएको त्रनणयमराई त्रनणयम ऩणुस्तकाभा अत्रबरेख गयी उऩणस्थत 

सदस्मराई सही गयाइ याख्नऩुनेछ । 
9.2  फैठकफाट बएको कुनै त्रनणयमभा णचत्त नफझु्ने सदस्मरे त्रनणयम ऩणुस्तकाभा छोटकयीभा 

आफ्नो पयक भत जगाउन सक्नेछ । 
10.  नगय कामयऩात्ररकाको फैठक  

10.१  नगय कामयऩात्ररकाको फैठक कम्तीभा भवहनाको एक ऩटक फस्नेछ ।  
10.2  नगय कामयऩात्ररकाको फैठककको अध्मऺता अध्मऺ/ प्रभखुरे गनेछ य त्रनजको 

अनऩुणस्थत्रतभा फैठकभा उऩाध्मऺ/उऩप्रभखुरे कामयऩात्ररकाको फैठकको अध्मऺता गनेछ 
। 

10.3  नगय कामयऩात्ररकाको फैठक अध्मऺ/प्रभखुको त्रनदेशनभा कामयकायी अत्रधकृतरे 
फोराउनेछ । 

११. फैठक फस्न ेस्थान य सभम 
11.१ नगय कामयऩात्ररकाको फैठक नगय कामयऩात्ररकाको कामायरमभा फस्नेछ । 
11.२ नगय कामयऩात्ररकाको फैठकका रात्रग सूचना गदाय फैठक फस्ने त्रभत्रत, सभम य स्थान 

खरुाइ ऩठाउन ुऩनेछ । 
११.3 मसयी सूचना गदाय फैठक फस्ने सभमबन्दा तीन ददन अगावै उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 
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12. छरपरको ववषम 
12.1 नगय कामयऩात्ररकाको फैठक फोराउॉदा सो फैठकभा छरपर गरयने त्रफषम स्ऩष्ट रुऩरे 

वकटान गयी फैठक फस्न े त्रभत्रतबन्दा साभान्मतमा २४ घण्टा अगावै कामयकायी अत्रधकृतरे 
सवै सदस्मराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

12.2 प्रभखुको त्रनदेशनभा कामयकायी अत्रधकृतरे कामयऩात्ररकाको फैठकको कामयक्रभ त्ररणखत 
रुऩभा तमाय गनेछ । 

12.3 फैठकभा छरपरका ऩेश गने प्रस्ताव सम्फन्धी अन्म व्मवस्था कामयसम्ऩादन त्रनमभावरीभा 
तोवकए फभोणजभ हनुेछ । 

13. उऩणस्थत्रत 
13.1 फैठकभा उऩणस्थत प्रत्मेक सदस्मरे उऩणस्थत्रत ऩणुस्तकाभा आफ्नो नाभ य फणुझन े गयी 

दस्तखत गनुयऩनेछ । 
13.2 कामयकायी अत्रधकृतरे कामयऩात्ररकाको फैठकभा सणचवको रुऩभा उऩणस्थत्रत बई ऩणुस्तकाभा 

उऩणस्थत्रत जनाई दस्तखत गनुयऩनेछ । 
14. फैठक सॊचारन प्रवक्रमा 

14.1 फैठककराई सवु्मवणस्थत गने काभ फैठकको अध्मऺता गने व्मणिको हनुेछ । 
14.2 अध्मऺको आसनको सम्भान य आदय गनुय कामयऩात्ररकाका प्रत्मेक सदस्मको कतयव्म 

हनुेछ । 
14.3 फैठकको छरपर ववषमसूचीका आधायभा फैठकको अध्मऺता गने व्मणिरे तोके फभोणजभ 

हनुेछ । 
14.4 फैठकको छरपरभा बाग त्ररन ेसदस्मरे फोल्न ेऩारो तथा फोल्न ऩाउन ेसभमको अवत्रध 

फैठकको अध्मऺता गने व्मणिरे त्रनधाययण गये फभोणजभ हनुेछ । 
14.5 एक जना सदस्मरे फोत्ररयहेको सभमभा अको कुनै सदस्मरे फीचभा कुया काट्न ुहुॉदैन । 

१५. त्रनणयम सम्फन्धी व्मवस्था 
१५.1 प्रस्ताव भात्रथ फोल्ने क्रभ सभाप्त बएऩत्रछ फैठकको अध्मऺता गने व्मणिरे सो प्रस्ताव 

त्रनणयमको रात्रग प्रस्ततु गनेछ । 
१५.2 फैठकको त्रनणयम साभान्मतमा सवयसम्भत्रतको आधायभा हनुेछ । भत ववबाजन हनु े

अवस्थाभा अध्मऺता गने व्मणि सवहत फहभुत सदस्मको त्रनणयम फैठकको त्रनणयम भात्रननेछ 
। 

१५.३ फजेट, कामयक्रभ, नीत्रत तथा स्थानीम तहको त्रनमभावरी फाहेकको ववषमभा १५.२  
फभोणजभ त्रनणयम हनु नसकेभा व्मणिगत उत्तयदावमत्व त्रनजभात्रथ यहने गयी नगय 
कामयऩात्ररकाको प्रभखुरे गयेको त्रनणयम अणन्तभ हनुेछ ।  

16. त्रनणयमको अत्रबरेख 
16.1 कामयकायी अत्रधकृतरे फैठकभा बएको त्रनणयमराई त्रनणयम ऩणुस्तकाभा अत्रबरेख गयी 

उऩणस्थत सदस्मराई सही गयाइ याख्नऩुनेछ । 
16.2 फैठकफाट बएको कुनै त्रनणयमभा णचत्त नफझु्ने सदस्मरे त्रनणयम ऩणुस्तकाभा छोटकयीभा 

आफ्नो पयक भत जगाउन सक्नेछ । 
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१७. फाधा अड्काउ पुकाउन:े 
16.2 मस कामयववत्रध कामायन्वमनभा कुनै फाधा अड्काउ ऩये नगय प्रभखुरे कामयऩात्ररका वा 

ऩरयषद भध्मे कुनै एकवाट त्रनणयम गयी पुकाउन सक्नेछ । 
१८. ऩरयभाजयन तथा सॊशोधन: 

16.१ कामयववत्रधराई आवश्मकता अनसुाय नगयऩात्ररकाको कामयऩात्ररकारे ऩरयभाजयन तथा सॊशोधन 
गनय सक्नेछ ।  
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-j'+b ५.2 ;+u ;DalGwt_ 

त्रिमगुा नगयऩात्ररका 

नगय sfo{kflnsfsf] sfof{no, 

उदमऩयु lhNnf, १न.k|b]z  

 ljifo M– ================================================ . 
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!= ljifosf] ;+lIfKt Joxf]/f M– 
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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] . 

 


