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१.	 प्रस्तावनता:	

	 धनुनवेशी	नगर	कतार्यपतानिकता	 (कतार्यसमपतादन)	 ननरमताविी,	२०७४	
को	 ननरम	 १०	 बमोनिम	 धनुनवेशी	 नगर	 कतार्यपतानिकताको	 बैठक	
सचंतािनको	ितानग	रो	कतार्यनवनध	सवीकृ्	गरी	ितारी	गररएको	छ	।

२.	 पररभताषता:
	 नवषर	वता	प्रसगंिे	अकको	अर्य	नितागेमता	रस	कतार्यनवनधमता,-

(क)		 “ननरमताविी”	 भननतािे	 धनुनवेशी	 नगरपतानिकताको	 कतार्य	
समपतादन	ननरमताविीिताई	सम्झन	ुपद्यछ	।

:yfgLo /fhkq
w'lgj]zL gu/kflnsfåf/f k|sflzt
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(ख)	 “वडता	अधरक्ष”	भननतािे	धनुनवेशी	नगरपतानिकताको	वडताधरक्ष	
सम्झन	ुपद्यछ	।

(ग)	 “सदसर”	 भननतािे	 धनुनवेशी	 नगरपतानिकताको	 वडता	 सदसर	
सम्झन	ुपद्यछ	।

(घ)		 “अधरक्ष”	 भननतािे	 धनुनवेशी	 नगरपतानिकताको	 बैठकको	
अधरक्ष्ता	गनने	वरनतििताई	सम्झन	ुपद्यछ	।

(च)		 “नगरपतानिकता”	भननतािे	धनुनवेशी	नगरपतानिकतािताई	सम्झन	ु
पद्यछ	।

(छ)		 “कतार्यपतानिकता”	 भननतािे	 धनुनवेशी	 नगरपतानिकताको	
कतार्यपतानिकता	सम्झन	ुपद्यछ	।

(ि)	 “वडता	 सनमन्”	 भननतािे	 धनुनवेशी	 नगरपतानिकताको	 वडता	
सनमन्	सम्झन	ुपद्यछ	।

३.	 वडता	सनमन्को	वैठक:
३.१	 वडता	सनमन्को	बैठक	कम्ीमता	मनिनताको	एक	पटक	बसनेछ	।	

्र	मनिनतामता	्ीन	पटक	भनदता	बढी	बैठक	बसेको	भत्ता	पताइने	
छैन	।

३.२	 वडता	सनमन्को	 बैठककको	अधरक्ष्ता	 वडताधरक्षिे	 गननेछ	 र	
ननिको	 अनपुनसरन्मता	 बैठकमता	 उपनसर्	 िेष्ठ	 सदसरिे	
वडता	सनम्को	बैठकको	अधरक्ष्ता	गननेछ	।

३.४		 वडता	 सनमन्को	 बैठक	 वडता	 अधरक्षको	 ननदनेशनमता	 वडता	
सनचविे	बोिताउने	छ	।

४.	 बैठक	बसने	सरतान	र	समर
४.१	 वडता	सनमन्को	बैठक	वडता	सनमन्को	कतारता्यिरमता	बसनेछ	।	

वडता	कतारता्यिर	बतािेक	अनर	ठताउ	ँमता	बसन	ुपरमेता	अधरक्षिे	
उपरतुि	सरतानमता	्ोकन	सकनेछ	।

४.२	 वडता	सनम्को	बैठककता	ितानग	सूचनता	गदता्य	बैठक	बसने	नमन्,	
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समर	र	सरतान	खिुताइ	पठताउन	ुपननेछ	।
४.३	 रसरी	सूचनता	गदता्य	बैठक	बसने	समर	भनदता	्ीन	नदन	अगतावै	

उपिबध	गरताउन	ुपननेछ	।
५.	 छिफिको	नवषर

५.१		 वडता	सनमन्को	बैठक	बोिताउदँता	सो	बैठकमता	छिफि	गररन	
नबषर	 सपष्ट	 रुपिे	 नकटतान	 गरी	 बैठक	 बसने	 नमन्	 भनदता	
सतामतानर्रता	२४	घणटता	अगतावै	वडता	सनचविे	सवै	सदसरिताई	
उपिबध	गरताउन	ुपननेछ	।

५.२	 वडता	 अधरक्षको	 ननदनेशनमता	 वडता	 सनचविे	 वडता	 सनमन्को	
बैठकको	 कतार्यक्रम	 निनख्	 रुपमता	 ्रतार	 गननेछ	 ।	 प्रस्ताव	
समबनधी	खताकता	अनसूुची-१	बमोनिम	िुनेछ	।

६.		 उपनसरन्
६.१	 बैठकमता	उपनसर्	प्रतरेक	सदसरिे	उपनसरन्	पनुस्कतामता	

आफनो	नताम	र	बनु्झने	गरी	दस्ख्	गनु्य 	पननेछ	।
६.२	 वडता	 सनचविे	 वडता	 सनमन्को	 बैठकमता	 सनचवको	 रुपमता	

उपनसरन्	 पनुस्कतामता	 उपनसरन्	 िनताई	 दस्ख्	 गनु्य 	
पननेछ	।

७.		 बैठक	सचंतािन	प्रनक्ररता
७.१	 बैठककिताई	सवुरवनसर्	गनने	कताम	बैठकको	अधरक्ष्ता	गनने	

वरनतिको	िुनेछ	।
७.२		 अधरक्षको	आसनको	सममतान	र	आदर	गनु्य 	वडता	सनमन्कता	

प्रतरेक	सदसरको	क ््यवर	िुनेछ	।
७.३		 बैठकको	 छिफि	 नवषर	 सूचीकता	 आधतारमता	 बैठकको	

अधरक्ष्ता	गनने	वरनतििे	्ोके	बमोनिम	िुनेछ	।
७.४		 बैठकको	छिफिमता	भताग	निने	सदसरिे	बोलने	पतािो	्रता	

बोलन	पताउने	समरको	अवनध	बैठकको	अधरक्ष्ता	गनने	वरनतििे	
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ननधता्यरण	गर	ेबमोनिम	िुनेछ	।
७.५		 एक	िनता	सदसरिे	बोनिरिेको	समरमता	अकको	कुनै	सदसरिे	

बीचमता	कुरता	कताट्न	ुिुदँनै	।
८.		 ननण्यर	समबनधी	वरवसरता

८.१	 प्रस्ताव	मतानर	बोलने	क्रम	समताप्त	भए	पनछ	बैठकको	अधरक्ष्ता	
गनने	वरनतििे	सो	प्रस्ताव	ननण्यरको	ितानग	प्रस्ु् 	गननेछ	।

८.२	 बैठकको	 ननण्यर	 सतामतानर्रता	 सव्यसममन्को	 आधतारमता	
िुनेछ	।	म्	नवभतािन	िुने	अवसरतामता	अधरक्ष्ता	गनने	 वरनति	
सनि्	्ीन	िनता	सदसरको	बिुम्िे	गरकेो	ननण्यर	बैठकको	
ननण्यर	मताननने	छ	।

९.	 ननण्यरको	अनभिेख
९.१	 वडता	सनचविे	बैठकमता	भएको	ननण्यरिताई	ननण्यर	पनुस्कतामता	

अनभिेख	गरी	अधरक्षिताई	सिी	गरताइ	रताखन	ुपननेछ	।
९.२		 बैठकबताट	भएको	कुनै	ननण्यरमता	नचत्	नबझुने	सदसरिे	ननण्यर	

पनुस्कतामता	छोटकरीमता	आफनो	फरक	म्	िगताउन	सकनेछ	।
१०.	 नगर	कतार्यपतानिकताको	बैठक

१०.१	नगर	कतार्यपतानिकताको	 बैठक	कम्ीमता	 मनिनताको	 एक	पटक	
बसनेछ	।

१०.२	नगर	कतार्यपतानिकताको	 बैठकको	अधरक्ष्ता	प्रमखुिे	गननेछ	र	
ननिको	अनपुनसरन्मता	बैठकमता	उपप्रमखुिे	कतार्यपतानिकताको	
बैठकको	अधरक्ष्ता	गननेछ	।

१०.३	नगर	कतार्यपतानिकताको	 बैठक	प्रमखुको	 ननदनेशनमता	कतार्यकतारी	
अनधकृ्िे	बोिताउने	छ	।

११.	 बैठक	बसने	सरतान	र	समर
११.१	नगर	कतार्यपतानिकताको	बैठक	धनुनवेशी	नगर	कतार्यपतानिकताको	

कतारता्यिरमता	बसनेछ	।	नगर	कतार्यपतानिकताको	कतारता्यिर	बतािेक	
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अनर	सरतानमता	बसन	ुपरमेता		प्रमखुिे	उपरतुि	सरतानमता	्ोकी	
बैठक	सचंतािन	गन्य	सकनेछ	।

११.२	नगर	कतार्यपतानिकताको	बैठककता	ितानग	सूचनता	गदता्य	बैठक	बसने	
नमन्,	समर	र	सरतान	खिुताइ	पठताउन	ुपननेछ	।

११.३	रसरी	सूचनता	गदता्य	बैठक	बसने	समर	भनदता	्ीन	नदन	अगतावै	
उपिबध	गरताउन	ुपननेछ	।

१२.	 छिफिको	नवषर
१२.१	नगर	कतार्यपतानिकताको	बैठक	बोिताउदँता	सो	बैठकमता	छिफि	

गररने	नबषर	सपष्ट	रुपिे	नकटतान	गरी	बैठक	बसने	नमन्	भनदता	
सतामतानर्रता	२४	घणटता	अगतावै	कतार्यकतारी	अनधकृ्िे	सवै	
सदसरिताई	उपिबध	गरताउन	ुपननेछ	।

१२.२	अधरक्ष/प्रमखुको	 ननदनेशनमता	 कतार्यकतारी	 अनधकृ्िे	
कतार्यपतानिकताको	 बैठकको	 कतार्यक्रम	 निनख्	 रुपमता	 ्रतार	
गननेछ	।

१२.३	बैठकमता	छिफिकता	पेश	गनने	प्रस्ताव	समबनधी	अनर	वरवसरता	
कतार्यसमपतादन	ननरमताविीमता	्ोनकए	बमोनिम	िुनेछ	।

१३.		 उपनसरन्
१३.१	बैठकमता	उपनसर्	प्रतरेक	सदसरिे	उपनसरन्	पनुस्कतामता	

आफनो	नताम	र	बनु्झने	गरी	दस्ख्	गनु्य 	पननेछ	।
१३.२	कतार्यकतारी	 अनधकृ्िे	 कतार्यपतानिकताको	 बैठकमता	 सनचवको	

रुपमता	उपनसरन्	भई	पनुस्कतामता	उपनसरन्	िनताई	दस्ख्	
गनु्य 	पननेछ	।

१४.		 बैठक	सचंतािन	प्रनक्ररता
१४.१	बैठकिताई	 सवुरवनसर्	 गनने	 कताम	 बैठकको	 अधरक्ष्ता	 गनने	

वरनतिको	िुनेछ	।
१४.२	अधरक्षको	आसनको	सममतान	र	आदर	गनु्य 	कतार्यपतानिकताकता	
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प्रतरेक	सदसरको	क ््यवर	िुनेछ	।
१४.३	बैठकको	 छिफि	 नवषर	 सूचीकता	 आधतारमता	 बैठकको	

अधरक्ष्ता	गनने	वरनतििे	्ोके	बमोनिम	िुनेछ	।
१४.४	बैठकको	छिफिमता	भताग	निने	सदसरिे	बोलने	पतािो	्रता	

बोलन	पताउने	समरको	अवनध	बैठकको	अधरक्ष्ता	गनने	वरनतििे	
ननधता्यरण	गर	ेबमोनिम	िुनेछ	।

१४.५	एक	िनता	सदसरिे	बोनिरिेको	समरमता	अकको	कुनै	सदसरिे	
बीचमता	कुरता	कताट्न	ुिुदँनै	।

१५.		 ननण्यर	समबनधी	वरवसरता
१५.१	प्रस्ताव	मतानर	बोलने	क्रम	समताप्त	भए	पनछ	बैठकको	अधरक्ष्ता	

गनने	वरनतििे	सो	प्रस्ताव	ननण्यरको	ितानग	प्रस्ु् 	गननेछ	।
१५.२	बैठकको	 ननण्यर	 सतामतानर्रता	 सव्यसममन्को	 आधतारमता	

िुनेछ	।	म्	नवभतािन	िुने	अवसरतामता	अधरक्ष्ता	गनने	 वरनति	
सनि्	बिुम्	सदसरको	ननण्यर	बैठकको	ननण्यरमता	नननेछ	।

१५.३	बिेट,	 कतार्यक्रम,	 नीन्	 ्रता	 सरतानीर	 ्िको	 ननरमताविी	
बतािेकको	 नवषरमता	 १५.२	 बमोनिम	 ननण्यर	 िुन	 नसकेमता	
वरनतिग्	 उत्रदतानरतव	 ननि	 मतानर	 रिने	 गरी	 नगर	
कतार्यपतानिकताको	प्रमखुिे	गरकेो	ननण्यर	अनन्म	िुनेछ	।

१६.		 ननण्यरको	अनभिेख
१६.१	कतार्यकतारी	 अनधकृ्िे	 बैठकमता	 भएको	 ननण्यरिताई	 ननण्यर	

पनुस्कतामता	अनभिेख	गरी	प्रमखुिताई	सिी	गरताइ	रताखन	ुपननेछ	।
१६.२	बैठकबताट	भएको	कुनै	ननण्यरमता	नचत्	नबझुने	सदसरिे	ननण्यर	

पनुस्कतामता	छोटकरीमता	आफनो	फरक	म्	िगताउन	सकनेछ	।
१७.	 बताधता	अड्कताउ	फुकताउने:

१७.२	रस	कतार्यनवनध	कतारता्यनवरनमता	कुनै	बताधता	अड्कताउ	पर	ेनगर	
कतार्यपतानिकतािे	ननण्यर	गरी	फुकताउन	सकनेछ	।
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१८.	 पररमताि्यन	्रता	सशंोधन:
१८.१	कतार्यनवनधिताई	आवशरक्ता	अनसुतार	 नगर	कतार्यपतानिकतािे	

पररमताि्यन	्रता	सशंोधन	गन्य	सकनेछ	।	
१९.	नबशेष	वरवसरता:		रो	कतार्यनवनध	सवीकृ्	िुन	ुपबु्य	भएकता	बैठक		रसै	

कतार्यनवनध	 अनरुुप	 भएको	 मतानननेछ	 ।	 रस	 कतार्यनवनध	 बमोनिम	
अविमबन	 गनु्यपनने	 कुनै	 प्रनक्ररता	 नवनध	 पतािनता	 गन्य	 छुट	 िुन	 गएको	
भए्ता	पनन	 छुट	भएको	कतारणिे	मतात्र	 बैठकबताट	पतारर्	प्रस्ताव	 र	
ननण्यर	कताम	कतावता्यिीिरु	बदर	भतागी	िुने	छैन	।

cg';"rL – १

k|:tfjsf] 9fFrf
-j'+bf %=@ ;Fu ;DalGwt_

धनुनवेशी gu/kflnsf
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no

vflgvf]nf, wflbª
# g+= k|b]z, g]kfn

 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–
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#= 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–

 ljifo a:t'sf] k[i7 e"dLdf o; af/] klxn] s'g} lg0f{o ePsf] eP 
;f]sf] laa/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 
laa/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;Fu ;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] .

cf1fn],
/fh]Gb| axfb'/ cof{n

k|d'v k|zf;sLo clws[t

8
w'lgj]zL gu/kflnsfåf/f k|sflzt  .  d"No ?= %.–


