
अनसूुची- २ 

(दफा ४ तथा अनसूुची-१ को भाग-२ सँग सम्बन्धित) 

 

भीरकोट राजपत्र 

भीरकोट नगरपालिकाद्धारा प्रकान्ित 

खण्ड १ संख्या १२ लिलतिः २०७४/०३/२४ 

भाग-२ 

भीरकोट नगरपालिका 
 

नगर काययपालिकाको बैठक संचािन सम्बधिी काययविलि, २०७४ 

नगर काययपालिकाबाट स्िीकृत लिलत २०७४/०3/२४ गते 

१. प्रस्तािनािः  

नगर काययपालिका (काययसम्पादन) लनयिाििी २०७४ को लनयि नगर काययपालिका बैठक 

संचािनको िालग यो काययविलि स्िीकृत गरी जारी गररएको छ । 

२. पररभाषािः 

विषय िा प्रसंगिे अको अथय निागेिा यस काययविलििा, 

(क) “लनयिाििी” भन्नािे नगरपालिकाको काययसम्पादन लनयिाििीिाई सम्झन ुपदयछ । 

(ख) “िडा अध्यक्ष” भन्नािे नगरपालिकाको िडाध्यक्ष सम्झन ुपदयछ । 

(ग) “सदस्य” भन्नािे नगरपालिकाको िडा सदस्य सम्झन ुपदयछ । 

(घ) “अध्यक्ष” भन्नािे नगरपालिकाको बैठकको अध्यक्षता गने व्यन्ि सम्झन ुपदयछ । 



(ङ) “नगरपालिका” भन्नािे नगरपालिका, उप–िहानगरपालिका र िहानगरपालिका सिेतिाई सम्झन ु

पदयछ। 

(च) “काययपालिका” भन्नािे नगरपालिका काययपालिकका सम्झन ुपदयछ । 

(छ) “िडा सलिलत” भन्नािे नगरपालिका िडा सलिलत सम्झन ुपदयछ । 

३. िडा सलिलतको बैठकिः िडा सलिलतको बैठक देहाय बिोन्जि रहेको छिः  

३.१ िडा सलिलतको बैठक कम्तीिा िवहनाको एक पटक बस्नेछ । तर िवहनािा तीन पटक भधदा 

बढी बैठक बसेको भत्ता पाइने छैन । 

३.२ िडा सलिलतको बैठकको अध्यक्षता िडाध्यक्षिे गनेछ र लनजको अनपुन्स्थलतिा बैठकिा 

उपन्स्थत जेष्ठ सदस्यिे िडा सलितको बैठकको अध्यक्षता गनेछ । 

३.३ िडा सलिलतको बैठक िडा अध्यक्षको लनदेिनिा िडा सन्चििे बोिाउनेछ । 

४. बैठक बस्न ेस्थान र सियिः 

४.१ िडा सलिलतको बैठक िडा सलिलतको कायायियिा बस्नेछ । 

४.२ िडा सलिलतको बैठकका िालग सूचना गदाय बैठक बस्ने लिलत, सिय र स्थान खिुारइ् पठाउन ु

पनेछ। 

४.३ यसरी सूचना गदाय बैठक बस्ने सियभधदा तीन ददन अगािै उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

५. छिफिको विषयिः  

 ५.१ िडा सलिलतको बैठक बोिाउँदा सो बैठकिा छिफि गररने विषय स्पष्ट रुपिे वकटान गरी 

बैठक बस्ने लिलत भधदा सािाधयतया २४ घण्टा अगािै िडा सन्चिे सबै सदस्यिाई उपिब्ि गराउन ु

पनेछ । 

५.२ िडा अध्यक्षको लनदेिनिा िडा सन्चििे िडा सलिलतको बैठकको काययक्रि लिन्खत रुपिा तयार 

गनेछ । प्रस्ताि सम्बधिी खाका अनसूुची–१ र २ बिोन्जि हनुेछ । 

६. उपन्स्थलतिः 

६.१ बैठकिा उपन्स्थत प्रत्येक सदस्यिे उपन्स्थलत पनु्स्तकािा आफ्नो नाि र थर बनु्झने गरी 

दस्तखत गनुयपनेछ ।  



६.२ िडा सन्चििे िडा सलिलतको बैठकिा सन्चिको रुपिा उपन्स्थलत पनु्स्तकािा उपन्स्थलत जनाई 

दस्तखत गनुयपनेछ । 

७. बैठक संचािन प्रवक्रया  

७.१ बैठकिाई सवु्यिन्स्थत गने काि बैठकको अध्यक्षता गने व्यन्िको हनुछे । 

७.२ अध्यक्षको आसनको सम्िान र आदर गनुय िडा सलिलतका प्रत्येक सदस्यको कतयव्य हनुेछ ।  

७.३ बैठकको छिफि विषयसूचीका आिारिा बैठकको अध्यक्षता गने व्यन्ििे तोकेबिोन्जि 

हनुेछ। 

७.४ बैठकको छिफििा भाग लिने सदस्यिे बोल्ने पािो तथा बोल्न पाउने सियको अिलि 

बैठकको अध्यक्षता गने व्यन्ििे लनिायरण गरे बिोन्जि हनुेछ । 

७.५ एक जना सदस्यिे बोलिरहेको सियिा अको कुनै सदस्यिे बीचिा कुरा काट्न ुहुँदैन । 

८. लनणयय सम्बधिी व्यिस्थािः 

८.१ प्रस्ताि िालथ बोल्ने क्रि सिाप्त भएपलछ बैठकको अध्यक्षता गने व्यन्ििे सो प्रस्ताि लनणययको 

िालग प्रस्ततु गनेछ । 

८.२ बैठकको लनणयय सािाधयतया सियसम्िलतको आिारिा हनुेछ । ित विभाजन हनुे अिस्थािा 

अध्यक्षता गने व्यन्ि सवहत तीन जना सदस्यको बहिुतिे गरेको लनणयय बैठकको लनणयय िालननेछ । 

९. लनणययको अलभिेखिः  

९.१ िडा सन्चििे बैठकिा भएको लनणययिाई लनणयय पनु्स्तकािा अलभिेख गरी उपन्स्थत सदस्यिाई 

सही गरारइ् राख्नपुनेछ । 

९.२ बैठकबाट भएको कुनै लनणययिा न्चत्त नबझु्ने सदस्यिे लनणयय पनु्स्तकािा छोटकरीिा आफ्नो 

फरक ित जगाउन सक्नेछ । 

१०. नगरपालिकका नगर काययपालिकाको बैठकिः  

१०.१ नगर काययपालिकाको बैठक कम्तीिा िवहनाको एक पटक बस्नेछ । 

१०.१ नगर काययपालिकाको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्ष÷प्रिखुिे गनेछ र लनजको अनपुन्स्थलतिा 

बैठकिा उपप्रिखुिे काययपालिकाको बैठकको अध्यक्षता गनेछ । 

नगरकाययपालिकाको बैठक अध्यक्ष लनदेिनिा काययकारी अलिकृतिे बोिाउनेछ । 



११. बैठक बस्न ेस्थान र सियिः 

११.१ नगरकाययपालिकाको बैठक नगरपालिका÷नगर काययपालिकको कायायियिा बस्नेछ । 

११.२ नगरकाययपालिकाको बैठकका िालग सूचना गदाय बैठक बस्ने लिलत, सिय र स्थान खिुाइ 

पठाउन ुपनेछ । 

११.३ यसरी सूचना गदाय बैठक बस्ने सियभधदा तीन ददन अगािै उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

१२. छिफिको विषयिः 

१२.१ नगरकाययपालिकाको बैठक बोिाउँदा सो बैठकािा छिफि गररने विषय स्पष्ट रुपिे वकटान 

गरी बैठक बस्ने लिलतभधदा सािाधयतया २४ घण्टा अगािै काययकारी अलिकृतिे सबै सदस्यिाई 

उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

१२.२ अध्यक्ष÷प्रिखुको लनदेिनिा काययकारी अलिकृतिे काययपालिकाको बैठकको काययक्रि लिन्खत 

रुपिा तयार गनेछ । 

१२.३ बैठकिा छिफिका पेि गने प्रस्ताि सम्बधिी अधय व्यिस्था काययसम्पादा लनयिाििीिा 

तोवकए बिोन्जि हनुेछ । 

१३. उपन्स्थलतिः 

१३.१ बैठकिा उपन्स्थत प्रत्येक सदस्यिे उपन्स्थलत पनु्स्तकािा आफ्नो नाि र थर बनु्झने गरी 

दस्तखत गनुयपनेछ । 

१३.२ काययकारी अलिकृतिे काययपालिकाको बैठकिा सन्चिको रुपिा उपन्स्थलत भई पनु्स्तकािा 

उपन्स्थलत जनाई दस्तखत गनुयपनेछ । 

१४. बैठक संचािन प्रवक्रयािः  

१४.१ बैठककिाई सवु्यिन्स्थत गने काि बैठकको अध्यक्षता गने व्यन्िको हनुेछ । 

१४.२ अध्यक्षको आसनको सम्िान र आदर गनुय काययपालिकाका प्रत्येक सदस्यको कतयव्य हनुेछ । 

१४.३ बैठकको छिफि विषयसूचीका आिारिा बैठकको अध्यक्षता गने व्यन्ििे तोके बिोन्जि 

हनुेछ। 

१४.४ बैठकको छिफि भाग लिने सदस्यिे बोल्ने पािो तथा बोिन पाउने सियको अिलि 

बैठकको अध्यक्षता गने व्यन्ििे लनिायरण गरे बिोन्जि हनुेछ । 



१४.५ एक जना सदस्यिे बोलिरहेको सियिा अको कुनै सदस्यिे बीचिा कुरा काट्न ुहुँदैन 

१५. लनणयय सम्बधिी व्यिस्थािः 

१५.१ प्रस्ताि िालथ बोल्ने क्रि सिाप्त भएपलछ बैठकको अध्यक्षता गने व्यन्ििे सो प्रस्ताि 
लनणययको िालग प्रस्ततु गनेछ । 

१५.२ बैठकको लनणयय सािाधयतया सियसम्िलतको आिारिा हनुेछ । ित विभाजन हनुे अिस्थािा 
अध्यक्षता गने व्यन्ि सवहत तीन जना सदस्यको बहिुतिे गरेको लनणयय बैठकको लनणयय िालननेछ । 

१५.३ बजेट, काययक्रि, नीलत तथा स्थानीय तहको लनयिाििी बाहेकको विषयिा १५.२ बिोन्जि 
लनणयय हनु नसकेिा व्यन्िगत उत्तरदावयत्ि लनजिालथ रहने गरी नगरकायायपालिकाको अध्यक्ष ÷प्रिखुिे 
गरेको लनणयय अन्धति हनुेछ ।    

१६. लनणययको अलभिेखिः  

१६.१ काययकारी अलिकृतिे बैठकिा भएको लनणययिाई लनणयय पनु्स्तकािा अलभिेख गरर उपन्स्थत 

सदस्यिाई सही गराइ राख्नपेुछ । 

१६.२ बैठकबाट भएको कुनै लनणययिा न्चत्त नबझु्ने सदस्यिे लनणयय पनु्स्तकािा छोटकरीिा आफ्नो 

फरक ित जगाउन सक्नेछ । 

१७. बािा अड्काउ फुकाउनिेः 

 १७.१ यस काययविलि कायायधव्यनिा कुनै बािा अड्काउ परे नगरपालिकाको काययपालिको लनणयय गरी 

फुकाउन सक्नेछ । 

१८. पररिाजयन तथा संिोिनिः  

१८.१ काययविलििाई आिश्यकता अनसुार नगरपालिकाको काययपालिकािे पररिाजयन तथा संिोिन गनय 

सक्नेछ । 

 

अनसूुची –१ 

प्रस्तािको ढाँचा 
(िुंदा ५.२ संग सम्बन्धित) 

भीरकोट नगरपालिका 
नगरपालिकाको काययिय, बयरघारी 
 स्याङ्गजा न्जल्िा, ४ नंम्बर  प्रदेि 

 

विषयिः-  लनयािििी लनदेन्िका र काययविलि स्िीकृत गने सम्बधिि । 



प्रस्ताि पेि गनय अध्यक्षबाट स्िीकृलत प्राप्त लिलतिः- २०७४/…../….. 

१. विषयको संन्क्षप्त व्यहोरािः- स्थानीय तह लनिायचन, २०७४ बिोन्जि गठन भएको भीरकोट 
नगरपालिकाको काययिाइय व्यिन्स्थत र प्रभािकारी बनाउन र आगािी आलथयक िषयको आय तथा 
व्ययको वििरण सिािेि रहेको का िालग  
२. प्राप्त पराििय तथा अधय साधदलभयक कुरािः– 

३. प्रस्ताि पेि गनुय पनायको कारण र सम्बन्धित िाखाको रायिः– 

४. लनणयय हनु ुपने व्यहोरािः– 

नोटिः प्रस्ताि तयार गदाय देहायका कुराहरुिा ध्यान ददनपुने छिः– 

१. “विषयका संन्क्षप्त व्यहारो” अधतगयत रहने वििरणिः– 

विषयिस्तकुो पषृ्ठभिूीिा यसबारे पवहिे कुनै लनणयय भएको भए सोको वििरण, प्रस्तावित लनणयय 
कायायधव्यन प्रकृया, काययक्षते्र, कायायधियन गने लनकाय र िाग्ने आलथयक दावयत्ि भए सो सिेत उल्िेख 
गी कुनै योजनाको विषय भए सो बारे छोटकरी वििरण उल्िेख गने ।  

२. “ प्राप्त पराििय तथा अधय साधदलभयक कुरा” अधतगयत काययपालिका सलिलतहरु र अधय लनकाय तथा 
वििेषज्ञहरुिे कुनै पराििय ददएको भए सो सिेत उल्िेख गने । साथै विषयसंग सम्बन्धित नक्िा, 
लडजाइन िा न्चत्र भए सो सिेत सिािेि गने । कानूनी पराििय लिएको भए प्रलतलिपी सिेत सिािेि 
गने । 

३. “प्रस्ताि पेि गनुय पनायको कारण र सम्बलनित िाखाको राय” अधतगयत सम्बन्धित विषयिा आई 
परेको कदठनाई र सिस्य, प्रस्तावित औन्चत्य र आिश्यता तथा त्यसबाट पनय सक्ने प्रभाि सिािेि 
गने । 

४. “लनणयय हनु ुपने व्यहोरा” अधतगयत जनु विषयिा जे जस्तो लनणयय हनु प्रस्ताि गररएको हो सोको 
स्पष्ट व्यहोरा राख्न े। 

 

 

  



अनसूुची –२ 

प्रस्तािको ढाँचा 
(िुंदा ५.२ संग सम्बन्धित) 

.........................नगरपालिका 
नगरपालिकाको काययिय, .......... 

..........न्जल्िा, .......... प्रदेि 

 

विषयिः– ..............................................................। 

प्रस्ताि पेि गनय अध्यक्षबाट स्िीकृलत प्राप्त लिलतिः– 

१. विषयको संन्क्षप्त व्यहोरािः– 

२. प्राप्त पराििय तथा अधय साधदलभयक कुरािः– 

३. प्रस्ताि पेि गनुय पनायको कारण र सम्बन्धित िाखाको रायिः– 

४. लनणयय हनु ुपने व्यहोरािः– 

नोटिः प्रस्ताि तयार गदाय देहायका कुराहरुिा ध्यान ददनपुने छिः– 

१. “विषयका संन्क्षप्त व्यहारो” अधतगयत रहने वििरणिः– 

विषयिस्तकुो पषृ्ठभिूीिा यसबारे पवहिे कुनै लनणयय भएको भए सोको वििरण, प्रस्तावित लनणयय 
कायायधव्यन प्रकृया, काययक्षते्र, कायायधियन गने लनकाय र िाग्ने आलथयक दावयत्ि भए सो सिेत उल्िेख 
गी कुनै योजनाको विषय भए सो बारे छोटकरी वििरण उल्िेख गने ।  

२. “प्राप्त पराििय तथा अधय साधदलभयक कुरा” अधतगयत काययपालिका सलिलतहरु र अधय लनकाय तथा 
वििेषज्ञहरुिे कुनै पराििय ददएको भए सो सिेत उल्िेख गने । साथै विषयसंग सम्बन्धित नक्िा, 
लडजाइन िा न्चत्र भए सो सिेत सिािेि गने । कानूनी पराििय लिएको भए प्रलतलिपी सिेत सिािेि 
गने । 

३. “प्रस्ताि पेि गनुय पनायको कारण र सम्बलनित िाखाको राय” अधतगयत सम्बन्धित विषयिा आई 
परेको कदठनाई र सिस्य, प्रस्तावित औन्चत्य र आिश्यता तथा त्यसबाट पनय सक्ने प्रभाि सिािेि 
गने । 

४. “लनणयय हनु ुपने व्यहोरा” अधतगयत जनु विषयिा जे जस्तो लनणयय हनु प्रस्ताि गररएको हो सोको 
स्पष्ट व्यहोरा राख्न े। 

आज्ञािे, 

ििय राज ढंुगाना 

प्रिखु प्रसािकीय अलिकृत 

 


