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गल्कोट नगरपालिका 



गल्कोट नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) लनर्माविी, २०७४ 

िगर काययपानिकाबाट गररिे काययिाई व्यवनस्ित गिय िेपािको संनवधािको धारा २१८ िे निएको अनधकार प्रयोग गरी गल्कोट िगर 

काययपानिकािे नमनत २०७४/०३/३० को निर्ययािसुार िहेायका नियमहरु बिाएको छ ।  

 

पररच्छेद १ 

प्रारलम्िक 

१. संनिप्त िाम र प्रारम्भिः (१) यस नियमाविीको िाम “गल्कोट िगर काययपानिका (काययसम्पािि) नियमाविी, २०७४” रहकेो छ । 

  (२) यो नियमाविी तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ । 

२. पररभाषािः नवषय वा प्रसङ्गिे अको अिय ििागमेा यस नियमाविीमा,– 

(क) “िगरपानिका” भन्िािे गल्कोट िगरपानिका सम्झि ुपछय । 

(ख) “काययपानिका” भन्िािे िगर काययपानिका सम्झि ुपछय । 

ग) “वडा सनमनत” भन्िािे िगरपानिकाको वडा सनमनत सम्झि ुपछय ।  

(घ) “प्रमखु” भन्िािे िगर काययपानिकाको प्रमखुिाई सम्झि ुपछय ।   

(ङ) “उपप्रमखु” भन्िािे िगर काययपानिकाको उपप्रमखुिाई सम्झि ुपछय । 

(च) “वडाध्यि” भन्िािे गल्कोट िगरपानिकाको वडाको वडा अध्यििाई सम्झि ुपछय । 

(छ) “काययकारी अनधकृत” भन्िािे िगरपानिकाको काययकारी अनधकृत सम्झि ुपछय । 

(ज) “सिस्य” भन्िािे काययपानिकाको सिस्य सम्झि ुपछय र सो शब्ििे काययपानिकाको प्रमखु, उपप्रमखु तिा वडाअध्यि 

समेतिाई जिाउँछ । 

(झ) “सभा” भन्िािे िगर सभािाई सम्झिपुछय । 

(ञ) “काययनवभाजि नियमाविी” भन्िािे गल्कोट िगरपानिकाको काययनवभाजि नियमाविी, २०७४ सम्झिपुछय । 

(ट) “वडा सनचव” भन्िािे वडा सनमनतको सनचवको कामकाज गिय खनटएको कमयचारी सम्झिपुछय । 

३. कामको फछययौट (१) िगर काययपानिकाको काययसम्पािि र कामको फछययौट यस नियमाविीमा भएको व्यवस्िा बमोनजम हुिछे  ।  

  (२) उपनियम (१) बमोनजमको कामको फछययौट गिाय तोनकएको अनधकारी वा निकायबाट गिुयपिछे ।  

  



पररच्छेद २ 

प्रमुखबाट कामको फछयर्ौट 

४. प्रमखुिे सम्पािि गि ेकामिः (१) संनवधाि र अन्य प्रचनित काििूको अधीिमा रही िगरपानिकाको सामान्य नििशेि, नियन्रर् र 

सञ्चािि गि ेप्रमखु नजम्मेवारी प्रमखुको हुिछे । 

  (२) प्रचनित काििुमा काययपानिकाको प्रमखुिे गि ेभिी नकटाि भएका कामहरु निज स्वयं वा निजबाट अनधकार 

प्रत्यायोजि भए बमोनजम सम्पािि हुिेछ । 

(३) उपनियम (२) मा जिुसकैु कुरा िेनखएको भए तापनि प्रचनित काििूमा प्रमखुिे गि ेभिी नकटाि िभएका कामको सम्बन्धमा 

काययपानिकाबाट सम्पािि हुि ेकाययको सामान्य रेखिखे, सञ्चािि र नियन्रर् गिे नजम्मेवारी प्रमखुको हुिेछ । 

  (४) उपनियम (१) बमोनजमको नजम्मेवारी परुा गिे क्रममा प्रमखुिे काययपानिका अन्र्तगतका निकायहरुमा प्रचनित 

काििू तिा स्वीकृत िीनत तिा निर्यय अिरुुप कायय सञ्चािि भईरहकेो छ छैि निरीिर् गि,े वडा सनमनतहरुबीच समन्वय गिे, नवषयगत 

शाखा/कायायिय  हरुिाई नििशेि नििे र आवश्यकता अिसुार कामको प्रगनत नववरर् नििे कायय गिय सक्िेछ । 

  (५) प्रमखु कुिै कारर्वश उपनस्ित िरहकेो अवस्िामा यस नियमाविी बमोनजम प्रमखुिे गिुयपि ेकाम उपप्रमखु वा 

निजको समेत अिपुनस्िनतमा प्रमखुिे तोकेको काययपानिकाको सिस्यिे त्यस्तो काम सम्पािि गिय सक्िछे । 

  तर, प्रचनित काििुमा अन्यिा व्यवस्िा भएकोमा सोही व्यबस्िा बमोनजम हुिछे । 

  (६) काययपानिकाको कुिै सिस्य अिपुनस्ित भएमा त्यस्तो सिस्यिे गिुयपि ेकामको िानग प्रमखुिे अको सिस्यिाई 

नजम्मेवारी तोक्ि सक्िछे । 

५. प्रमखुिे निर्यय गिुयपििेः (१) सभा र काययपानिकामा पेश हुिे नवषय बाहके िईु वा िईुभन्िा बढी वडासनमनत र नवषयगत शाखाहरुबीच 

कुिै नवषयमा मतभेि हुि गएमा प्रमखुिे गरेको निर्यय अनन्तम हुिछे ।  

  (२) उपनियम (१) बमोनजम मतभेि भएको नवषय निर्ययका िानग काययकारी अनधकृतिे प्रमखु समि पशे गिुयपिेछ  

  (३)  सभा वा काययपानिकामा पेश हुिे नवषय बाहकेका सहकायय तिा समन्वयका िानग प्रिशे वा संघमा पेश गिुय 

पिे नवषयका सम्बन्धमा प्रमखुिे गरेको निर्यय अनन्तम हुिेछ । 

६. अनधकार प्रत्यायोजि गिय सक्ििेः (१) कर िगाउि,े कर छुट नििे वा ऋर् निि ेजस्ता नवषय र सभामा पेश गिुयपिे बाहकेका अन्य 

नवषयमा काययपानिकािे प्रमखु वा उपप्रमखु वा सिस्यिाई अनधकार प्रत्यायोजि गिय सक्िेछ । 

   (२) प्रमखुिे प्रचनित काििू बमोनजम आफूिाई प्राप्त अनधकारमध्ये कुिै अनधकार उपप्रमखु वा काययकारी अनधकृत 

वा सिस्य, नबषयगत शाखाका प्रमखु वा वडा अध्यििाई प्रत्यायोजि गिय सक्िछे । 

  (३) उपनियम (१) र (२) बमोनजम प्रत्यायोनजत अनधकारको प्रयोग गरी सम्पािि गररएका कामको नवषयमा 

सम्बनन्धत अनधकारीिे काययपानिका समि मानसक रुपमा प्रगनत नववरर् पेश गिुय पिेछ ।   

  (४) आफूिाई प्रत्यायोनजत अनधकारको नजम्मेवारीपवूयक प्रयोग गिुय सम्बनन्धत अनधकारीको  कतयब्य हुिेछ   । 

 



पररच्छेद ३ 

नगर कार्यपालिकाबाट कामको फछयर्ौट 

७. काययपानिकामा पशे गिुयपिे नवषयिः (१) अिसुचूी–१ मा उनल्िनखत नवषयहरुको निर्यय गिाय  काययकारी अनधकृतिे प्रमखुको नििशेि 

अिसुार िगर काययपानिकामा प्रस्ताव पेश गिुय पिछे । 

  (२) उपनियम (१) मा िेनखएका नवषयमध्ये कुिै नवषयमा नियम २१ बमोनजम गनित सनमनतबाट निर्यय नििसक्ि े

गरी काययपानिकािे नजम्मेवारी समु्पि सक्िछे । 

  (३) उपनियम (१) बमोनजम प्रमखुिे अन्यिा आिशे निएमा बाहके िगर काययपानिकाको बैिकमा पेश हुिे प्रस्ताव 

सामान्यतया अिसुचूी–२ बमोनजमको ढाँचामा काययकारी अनधकृतिे पेश गिछे । 

  (४) उपनियम (३) बमोनजमको प्रस्तावमा कुिै शाखाको राय समावेश हुि आवश्यक िखेमेा काययकारी अनधकृतिे 

सम्बनन्धत शाखाको राय समेत समावेश गरी पेश गिेछ । 

८. प्रस्ताव साि संिग्ि हुिपुिे कागजातिः (१) नियम ६ को उपनियम (३) बमोनजम काययपानिकाको बिैकमा निर्ययािय कुि ैनवषय पेश 

गिुयपिाय सम्बनन्धत नवषयगत शाखा वा वडा सनमनतको कायायियिे सो नवषयसँग आवश्यक नववरर् समावेश गरी प्रस्ताव तयार गरी 

काययकारी अनधकृत समि पेश गिुय पिेछ । 

  (२) उपनियम (१) बमोनजम पेश भएको प्रस्ताव र सो साि पेश भएका कागजातहरु काििूसम्मत छि ्छैिि ्जाँच 

गरी काििूसम्मत िभएमा नियनमत वा काििूसम्मत बिाउि ेनजम्मेवारी काययकारी अनधकृतको हुिेछ । 

  (३) उपनियम (१) बमोनजम पशे भएको प्रस्ताव काययकारी अनधकृतिे प्रमखुको स्वीकृनत निई प्रािनमकताक्रम समते 

निधायरर् गरी निर्ययको िानग काययपानिकाको बैिकमा पशे गिुय पिछे । 

९. काययसचूीको नववरर्िः (१) काययपानिकाको बैिकमा छिफि हुिे नवषयको काययसचूी नियम ८ बमोनजम प्राप्त प्रस्तावहरुको आधारमा 

काययकारी अनधकृतिे प्रमखुको नििशेि बमोनजम तयार गिछे ।  

  तर, प्रमखुिे अन्यिा आिशे निएकोमा प्रस्तावको रुपमा पशे िभएको नवषयिाई पनि  छिफिको काययसचूीमा 

समावेश गिय सनकिेछ । 

  (२) बैिकको काययसचूी सामान्यतिः काययपानिकाको बैिक बस्िभुन्िा तीि निि अगावै काययकारी अनधकृतिे सबै 

सिस्यहरुिाई उपिब्ध गराउि ुपिछे ।  

  तर, नवषयको गनम्भरता हरेी काययपानिकाको बैिकमा छिफि हुि े प्रस्ताव नवतरर् िगरी मौनखक सचूिाको 

आधारमा पनि छिफि गिय सनकिछे ।   

 १०.काययपानिकाको बैिकिः (१) काययकारी अनधकृतिे प्रमखुको नििशेिमा काययपानिकाको बैिक  बोिाउिछे । 

   (२) काययकारी अनधकृत काययपानिकाको सनचवको रुपमा बैिकमा उपनस्ित हुिेछ ।  

   (३) प्रमखुिे काययपानिकाको बैिकको अध्यिता गिेछ । 



      (४) काययपानिकाको बैिकको काययसचूी, नमनत, समय र स्िािका सम्बन्धमा कम्तीमा तीि निि अगावै प्रमखुको नििशेि 

अिसुार काययपानिकाका सबै सिस्यिाई काययकारी अनधकृतिे सचूिा निि ुपिछे ।    

  (५) काययपानिकाको बैिकमा कम्तीमा ५१ प्रनतशत सिस्य उपनस्ित हुि ुपिछे । 

  (६) उपनियम (५) मा जिुसकैु कुरा िेनखएको भए तापनि उपनियम (४) बमोनजमको सचूिा हुिँाहुिँ ैपनि ५१ प्रनतशत 

सिस्य उपनस्ित िभई गर्परुक संख्या पगु्ि िसकेमा िोश्रो पटकको बैिकमा एक चौिाई सिस्य उपनस्ित भएमा पनि बैिक बस्ि सक्िछे  

  (७) काययपानिकाको बैिक सम्बन्धी अन्य काययनवनध काययपानिकािे निधायरर् गरे बमोनजम  हुिेछ ।   

११. बैिकको निर्ययिः (१) सामान्यतिः काययपानिकाको बैिकको निर्यय सवयसम्मत रुपमा हुिेछ । 

  (२) उपनियम (१) बमोनजम सवयसम्मत निर्यय हुि िसकेमा बहुमत सिस्यहरुको भाविािाई समेटी प्रमखुिे गरेको 

निर्यय बैिकको निर्यय हुिेछ ।  

१२. निर्ययको अनभिेखिः (१) काययकारी अनधकृत काययपानिकाको बैिकमा उपनस्ित हुिेछ र काययपानिकाबाट भएका निर्ययको 

अनभिेख तयार गिछे । 

(२) बैिकको निर्ययको अनभिेख छुटै्ट निर्यय पनुस्तकामा राख्िपुिछे । 

(३) उपनियम (२) बमोनजमको निर्यय पनुस्तका काययकारी अनधकृतको नजम्मामा रहिेछ । 

१३. निर्यय प्रमानर्त तिा नवतरर् गिेिः (१) िगर काययपानिका बैिकको निर्यय काययकारी अनधकृतिे  िईु नििनभर प्रमानर्त गिेछ ।  

(२) काययकारी अनधकृतिे उपनियम (१) बमोनजम प्रमानर्त भएको निर्ययको प्रनत तीि निि नभर िगर काययपानिकाका सिस्य, 

नवषयगत शाखा र वडा सनमनतिाई उपिब्ध गराउि ुपिछे ।  

तर काििू बमोनजम गोप्य राख्ि ुपि ेनिर्यय तिा सचूिाहरु उपिब्ध गराइिे छैि ।    

१४. निर्ययको कायायन्वयििः (१) अिसुचूी १ मा िेनखएका नवषयमा काययपानिकाबाट निर्यय भएपनछ सम्बनन्धत पिानधकारी वा निकायिे 

कायायन्वयि गिुयपिछे । 

  (२) काययपानिकाको निर्यय कायायन्वयि भए वा िभएको सम्बन्धमा प्रमखुिे अिगुमि गिय वा गराउि सक्िेछ । 

   (३) उपनियम (२) बमोनजम अिगुमि गिाय वा गराँउिा निर्यय कायायन्वयि भएको ििनेखएमा सोको 

कायायन्वयि गिय सम्बनन्धत व्यनि वा निकायिाई प्रमखुिे आवश्यक नििशेि निि सक्िछे । 

१५. काययपानिकाको सनमनत गिििः (१) काययपानिकािे काययपानिकामा निर्ययको िानग पेश भएका प्रस्तावमा निर्यय गिुयपवूय 

आवश्यकता अिसुार राय, सल्िाह र सझुाव नििका िानग िहेाय बमोनजमका सनमनत रहिेछि ्:- 

    (क) सावयजनिक सेवा तिा िमता नवकास सनमनत 

    (ख) आनियक नवकास सनमनत 

    (ग) सामानजक नवकास सनमनत 

    (घ) पवूायधार नवकास सनमनत 



    (ङ) वातावरर् तिा नवपि ्व्यवस्िापि सनमनत 

    (च) नबधेयक सनमनत 

   (२) उपनियम (१) बमोनजमका सनमनतमा रहि ेसंयोजक प्रमखुिे तोके बमोनजम र सिस्यहरु काययपानिकािे तोके 

बमोनजम रहि ेछि ्। 

    (३) सनमनतिे आवश्यकता अिसुार सम्बनन्धत सनमनतमा िरहकेो सिस्य वा अन्य कुिै नवशेषज्ञ वा अनधकारीिाई 

सनमनतको बैिकमा आमन्रर् गिय सक्िेछ । 

   (४) सनमनतको बैिकमा प्रमखु स्वयं उपनस्ित भएको अवस्िामा निजबाट र अन्य अवस्िामा सनमनतका 

संयोजकबाट बैिकको प्रमखुता हुिछे । सनमनतको संयोजकको अिपुनस्िनतमा बैिकको प्रमखुता बैिकमा उपनस्ित सिस्यहरुमध्ये ज्येष्ठ 

सिस्यिे गिछे । 

   (५) काययकारी अनधकृत वा निजिे तोकेको अनधकृतिे सनमनतको बैिकमा उपनस्ित भई निर्ययको अनभिेख तयार 

गरी प्रमानर्त गिेछ । 

   (६) उपनियम (१) बमोनजमका सनमनतहरुको काययिरे अिसुचूी –३ मा उल्िेख भए बमोनजम हुिछे । 

१६. काययभार मिु भएपनछ कागज नफताय गिुयपिेिः  जिुसकैु कारर्बाट आफ्िो पिबाट मिु भएको सिस्यिे पिमिु भएको सात नििनभर 

आफ्िो नजम्मामा रहकेा सम्परू्य कागजात तिा अन्य कुि ैसम्पनि भए सोसमेत काययपानिकामा बझुाई सोको निस्सा निि ुपिछे । 

१७. प्रविा तिा सचूिा अनधकारी तोक्ििेः (१) काययपानिकािे आफूिे सम्पािि गरेका कायय वा निर्ययहरु सावयजनिक जािकारीमा 

ल्याउि कुि ैसिस्यिाई प्रविा तोक्िेछ । 

  (२) उपनियम (१) बमोनजम तोनकिे प्रविािे काययपानिकाको तफय बाट जारी गिुयपिे सावयजनिक महत्वको सचूिा, 

विव्य, नवज्ञनप्त आनि सावयजनिक गिे कायय समते गिय सक्िेछ । 

  (३) काययकारी अनधकृतिे कुि ैएक अनधकृतिाई सचूिा अनधकारी तोक्िेछ । 

  (४) उपनियम (३) वमोनजम तोनकिे सचूिा अनधकारीिे काययपानिकासंग सम्वनन्धत सचूिा काििू वमोनजम प्रवाह 

गिेछ । 

 

 

  



पररच्छेद ३ 

कार्यकारी अलिकृत, लवषर्गत शाखा र वडा सलमलतबाट कामको फछयर्ौट 

१८. काययकारी अनधकृतबाट कामको फछययौटिः  (१) काययपानिकािे गिे भिी तोनकएका कामहरुमध्य ेवडा सनमनत र नवषयगत शाखाबाट 

सम्पािि गि ेगरी नकटाि गररएका काम बाहकेका अन्य सबै कामहरु तिा संघ र प्रिशे तहबाट प्रत्यायोजि भएका कामहरु प्रमखुको 

सामान्य नििशेिमा रही काययकारी अनधकृतबाट सम्पािि हुिछे ।  

  (२) उपनियम (१) बमोनजम गररिे कामहरु काययकारी अनधकृतिे िगरपानिकाको नवषयगत शाखा तिा वडा 

कायायियमाफय त सम्पन्ि गराउि सक्िेछ । निजिे आफ्िो नििशेि र नियन्रर्मा सम्पािि गरेका कामहरुको प्रगनत नववरर् नियनमत रुपमा 

प्रमखु समि र आवनधक रुपमा काययपानिका समि प्रस्ततु गिुय पिछे ।  

  (३) काययपानिका वा प्रमखुबाट प्रत्यायोजि भएका कामहरु काययकारी अनधकृतिे सम्पािि गिेछ । 

१९. काययकारी अनधकृतको काम, कतयव्य र अनधकारिः  (१) िगरपानिकाको काययकारी अनधकृत िगर काययपानिकाको सनचव हुिछे । 

   (२) प्रचनित काििू तिा यस नियमाविीको अधीिमा रही प्रमखुको नििशेि र मातहतमा रही िगर 

काययपानिकाको सनचवको प्रमखु काम, कतयव्य र अनधकार िहेाय बमोनजम हुिेछिः 

(क) िगर काययपानिका तिा िगर सभाबाट भएका निर्ययहरु कायायन्वयि गि ेगराउिे र सोको अिगुमि गिे । 

(ख) प्रमखुिाई िगरसभा र काययपानिका तिा सो अन्तगयतका निकायहरुको महत्वपरू्य काम कारवाहीहरुको नवषयमा समय 

समयमा जािकारी गराउिे । 

(ग) िगर काययपानिका अन्तरगतका सबै निकायहरुको काम कारबाहीिाई चसु्त र प्रभावकारी बिाउि आवश्यक नििशेि निि,े 

अिगुमि र सपुररवेिर् गि े। 

(घ) प्रचनित काििू बमोनजम िगर काययपानिकाको प्रशासनिक तिा आनियक कायय सम्पािि गि ेगराउि े। 

(ङ) प्रचनित काििूिे तोकेका अन्य कामहरु गिे । 

२०. अनधकार प्रत्यायोजििः (१) काययकारी अनधकृतिे आफूिाई प्राप्त अनधकारमध्ये कुिै अनधकार नबषयगत शाखा वा िगरपानिकाको 

कुिै अनधकृत कमयचारी वा वडा सनचविाई प्रत्यायोजि गरी कायय सम्पािि गिय सक्िेछ ।   

(२) उपनियम (१) बमोनजम अनधकार प्रत्यायोजि निनखत रुपमा हुिपुिेछ र एक पटक प्रत्यायोजि गरेको अनधकार 

नवशेष कारर् परी नफताय नििपुिे भएमा सोको औनचत्य सनहतको जािकारी प्रमखुमाफय त काययपानिकािाई गराउि ुपिछे । 

  (३) आफूिाई प्रत्यायोनजत अनधकार प्रयोग गिुय सम्बनन्धत अनधकारीको कतयब्य हुिेछ ।  

२१. वडा सनमनतबाट कामको फछययौटिः  (१) वडा सनमनतबाट गररिे कामहरु वडा अध्यि वा निजको नििशेिमा सम्पािि गररिेछ । 

  (२) एकभन्िा बढी वडासँग सरोकार राख्िे नवषय वा वडा सनमनतिे गिेगरी स्पष्ट रुपमा नकटाि िभएका नवषय वा 

स्वीकृत बानषयक काययक्रममा िसमेटीएका नवषयमा वडा सनमनतिे िगर काययपानिकामा पेश गरी प्राप्त नििशेि बमोनजम गिुय पिछे । 

२२. नवषयगत शाखाबाट कामको फछययौट (१) िेपािको संनवधाि तिा प्रचनित काििूिे स्िािीय तहमा हस्तान्तरर् भै आएका नशिा, 

स्वास््य, कृनष, पश ुनवकास, नसंचाई, खािेपािी तिा सरसफाई, स्िािीय आनियक नवकास, पवूायधार नवकास िगायतका अन्य काययहरु र 



िगर काययपानिका काययनवभाजि नियमाविी, २०७४ बमोनजम नबषयगत शाखाबाट संचािि हुिे कामहरु काययपानिकाको निर्यय तिा 

काययकारी अनधकृतको सामान्य नििशेि र नियन्रर्मा रही नबषयगत शाखा प्रमखुको नििशेि र नियन्रर्मा सम्पािि गररिेछ । 

  (२) िगरपानिकािे आफ्िो संनचत कोषबाट संचािि गिे नवषयगत िरेसँग सम्बनन्धत नवषयका सबै कायय उपनियम 

(१) बमोनजमका नवषयगत शाखामाफय त कायायन्वयि गिछे । 

 

  

  



पररच्छेद ४ 

लवलवि 

२३. परामशय निि ुपिेिः (१) िहेायका नबषयमा निर्यय गिुयपवूय प्रमखुिे काययकारी अनधकृतमाफय त सम्बनन्धत शाखा (नवि व्यवस्िापि 

शाखा, योजिा शाखा, प्रशासि शाखा, काििूसंग सम्बनन्धत शाखा) को परामशय निि ुपिछे । 

 स्वीकृत बानषयक काययक्रमभन्िा बाहकेका काययक्रम सञ्चािि गिे नवषय, 

 स्वीकृत बानषयक काययक्रममा हरेफेर वा संशोधि गिे नवषय, 

 अन्य निकायसँगको समन्वयमा कायय सञ्चािि गिे नवषय, 

 ियाँ नियम, आिशे, नििनेशका वा काययनवनध जारी गिुयपिे नवषय, 

 कर, शलु्क, िस्तुर सम्बन्धी नवषय, 

 (२) उपनियम (१) बमोनजम निर्यय भएका नवषयहरु काययपानिका वा िगरसभामा छिफिका िानग प्रस्ततु गररिेछ ।  

२४. नवधेयक सम्बन्धी काययनवनधिः (१) िगर काययपानिकाको तफय बाट सभासमि प्रस्तुत गररिे नवधेयकको मसौिा स्वीकृनतका िानग 

काययकारी अनधकृतिे प्रमखुमाफय त काययपानिकाको बैिकमा पेश गिुयपिेछ । 

  (२) उपनियम (१) बमोनजम नबधेयक तजुयमा गियको िानग एक नबधेयक सनमनत रहिेछ । नबधेयक मसौिा गिय 

काययकारी अनधकृतिे आवश्यक व्यवस्िा नमिाउि ेछ । 

  (३) उपनियम (१) बमोनजम पेश भएको नवधेयकको मसौिामा िगर काययपानिकाको स्वीकृनत प्राप्त भएपनछ प्रमखुिे 

सभासमि पेश गिुय पिछे । 

२५. श्रोत अिमुाि सनमनत, राजस्व र व्ययको अिमुाि (बजेट) र कर सम्बन्धी प्रस्ताविः (१) प्रत्येक बषय िगर काययपानिकाको बानषयक 

बजेट तयार गियको िानग प्रमखुको संयोजकत्वमा स्रोत अिमुाि सनमनत तिा िगर उपप्रमखुको संयोजकत्वमा काययक्रम तिा बजेट तजुयमा 

सनमनत गिि हुिेछ । 

  (२) उपनियम (१) बमोनजमका सनमनतमा रहिे सिस्य तिा सिस्य सनचव काययपानिकािे तोके बमोनजम हुिछे । 

  (३) उपनियम (१) बमोनजम गनित सनमनतिे तयार गरेको बजेट तिा काययक्रम नवनियोजि नवधेयकको रुपमा प्रमखु 

वा निजिे तोकेको आनियक िेर हिेे काययपानिकाको सिस्यमाफय त िगर सभामा पेश गररिछे । 

  (३) उपनियम (२) बमोनजम पेश भएको नवनियोजि नवधेयक सभाबाट स्वीकृत भई प्रमखुबाट प्रमानर्करर् भएपनछ 

िाग ूहुिेछ । 

२६. गोपिीयता राख्ि ुपिेिः कुि ैपनि सिस्यिे आफू पिमा बहाि रहिँा गरेको काममा गोपनियता राख्िपुिे नवषयमा पिमा बहाि रहकेो 

अवधीमा वा पिमा िरहकेो अवस्िामा समेत अनधकार प्राप्त  अनधकारीिाई बाहके अन्य कसैिाई कुि ैनकनसमिे जािकारी निि वा प्रकट 

गिय हुििै । 

 तर, प्रचनित काििूिे गोप्य राख्ि िपि ेभिी तोनकएका नवषयमा जािकारी निि यस नियमिे वाधा पयुायएको मानििेछैि । 

 



२७. समन्वय गिेिः काययपानिकािे आफुिे सम्पािि गिे कामको नसिनसिामा आवश्यकता अिसुार िहेायका निकायहरुसँग समन्वय 

गिय सक्िछेिः– 

(क) न्यानयक सनमनत 

(ख) अन्य स्िािीय तह 

(ग) नजल्िानस्ित सरुिा निकायहरु 

(घ) नजल्िानस्ित प्रिशे तिा संघका सरकारी कायायियहरु, 

(ङ) नजल्िा समन्वय सनमनत 

(च) प्रिशेनस्ित िगरपानिका हिेे नवभाग÷मन्रािय 

(छ) संघको संघीय मानमिा हिे ेमन्रािय र, 

(ज) स्िािीय तहमा नक्रयाशीि संघ संस्िाहरु ।  

२८. बैिकमा भाग निि िहुििेः काययपानिकाको बैिकमा कुिै सिस्यको निजी स्वािय निनहत भएको नवषय उपर छिफि हुिे भएमा त्यस्तो 

सिस्यिे भाग निि हुििै । त्यस्तो अवस्िा भएमा सम्बनन्धत सिस्यिे सोको जािकारी प्रमखुिाई गराउि ुपिछे ।   

२९. सहयोग माग्ि सक्ििेः  (१) काययपानिकािे नियम २७ मा उल्िेख भएका निकायहरुसँग आवश्यकता अिसुार सहयोग निि सक्िेछ  

(२) उपनियम (१) बमोनजम सहयोग गिे नजम्मेवारी सम्बनन्धत सबैको हुिछे । 

  



अनुसचूी – १ 

नगर कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गनुयपने लवषर्हरु 

(लनर्म ७ को उपलनर्म (१) सगं सम्बलधित) 

१. सभामा पेश हुिे नवधेयक, 

२. राजस्व र व्ययको अिमुाि (बजेट), परुक अिमुाि र उधारो खचय, 

३.कर सम्बन्धी प्रस्तावहरु, 

४.प्रमखुिे िगर काययपानिकामा पशे गिय नििशेि निएको नवषय वा िगर काययपानिकामा पेश गिुय पि ेभिी िगर काययपानिकािे 

निर्यय गरेको नवषय ।  

५.प्रचनित काििू बमोनजम जारी गिुयपि ेनियम, नििनेशका, काययनवनध वा आिशे, 

६.िगरपानिकािे जारी गिे कुि ैिीनत वा त्यस्तो िीनतमा हुिे पररवतयि, 

७.अल्पकािीि, मध्यकािीि र िीघयकािीि समष्टीगत वा िेरगत नवकास योजिा, काययक्रम, रर्िीनत निधायरर् सम्बन्धी,  

८.कायायिय वा शाखाहरुको संगिि संरचिामा पररवतयि वा स्िािान्तरर् सम्बन्धी,  

९.रानरिय वा अन्तरानरिय संस्िाहरुसँगको भनगिी सम्बन्ध स्िापिा, 

१०.िगर पानिकािे नििे ऋर् वा वैिनेशक अििुािमा संचािि हुि ेयोजिाको संझौता सम्बन्धी, 

११.िगरपानिकाको प्रनतनिनधत्व हुिे गरी गररिे िईुपिीय वा बहुपिीय वाताय, सभा सम्मिेि वा सरकारी भ्रमर्मा भाग नििे 

वा प्रनतनिधी पिाउि,े 

१२.काययकारी अनधकृतिाई नविशेमा हुि ेगोष्ठी, अध्ययि अविोकि भ्रमर्मा पिाउिे, 

१३.िगरपानिकाको कमयचारी िरबन्िी स्वीकृनत, सेवा सनुवधा सम्बन्धी काििू निमायर् र पररवतयि, 

१४.स्िािीय सावयजनिक नविा निधायरर् गिे, 

१५.प्रचनित काििूबमोनजम िगर काययपानिकाबाट निर्यय हुि ुपिे भिी तोनकएका अन्य नवषय । 

  

 

  



अिसुचूी – २ 

प्रस्तावको ढाँचा 

(नियम २४ को उपनियम (१) संग सम्बनन्धत) 

गल्कोट िगरपानिका 

िगर काययपानिकाको कायायिय, गल्कोट 

बागिुङ्ग नजल्िा, ४ िं.प्रिशे, िेपाि 

नवषयिः– ................................................ । 

प्रस्ताव पशे गिय प्रमखुबाट स्वीकृनत प्राप्त नमनतिः – 

१. नवषयको संनिप्त व्यहोरािः– 

२. प्राप्त परामशय तिा अन्य सान्िनभयक कुरािः – 

३. प्रस्ताव पेश गिुय पिायको कारर् र सम्बनन्धत शाखाको रायिः– 

४. निर्यय हुि ुपि ेव्यहोरािः– 

िोटिः प्रस्ताव तयार गिाय िहेायका कुराहरुमा ध्याि नििपुि ेछिः– 

१. “नवषयको संनिप्त व्यहोरा” अन्तगयत रहि ेनवबरर्िः–  

नवषयबस्तुको पषृ्ठभमूीमा यसबारे पनहिे कुिै निर्यय भएको भए सोको नवबरर्, प्रस्तानवत निर्यय कायायन्वयि प्रकृया, समयावधी, काययिरे, 

कायायन्वयि गिे निकाय र िाग्ि ेआनियक िानयत्व भए सो समेत उल्िेख गरी कुिै योजिाको नवषय भए सो बारे छोटकरी नवबरर् उल्िेख 

गिे ।  

२. “प्राप्त परामशय तिा अन्य सान्िनभयक कुरा” अन्तगयत काययपानिका सनमनतहरु र अन्य निकाय तिा नवशेषज्ञहरुिे कुि ैपरामशय निएको 

भए सो समते उल्िेख गिे । सािै नवषयसंग सम्बनन्धत िक्शा, नडजाइि वा नचर भए सो समेत समावेश गिे । काििूी परामशय निएको भए 

प्रनतनिपी समते समाबेश गि े। 

३. “प्रस्ताव पेश गिुय पिायको कारर् र सम्बनन्धत शाखाको राय” अन्तगयत सम्बनन्धत नवषयमा आई परेको कनििाई र समस्या, प्रस्तानवत 

निर्ययको औनचत्य र आवश्यकता तिा त्यसबाट पिय सक्ि ेप्रभाव समावेश गिे । 

४. “निर्यय हुि ुपि ेव्यहोरा” अन्तगयत जिु नबषयमा जे जस्तो निर्यय हुि प्रस्ताव गररएको हो सोको स्पष्ट व्यहोरा राख्ि े। 

  

  



अिसुचूी – ३ 

काययपानिका सनमनतको काययिरे 

(नियम १५ को उपनियम (१) संग सम्बनन्धत) 

 

क. सावयजनिक सेवा तिा िमता नवकास सनमनतको काययिेरिः 

 १. संगिि संरचिा, िरबन्िी र काययनववरर् 

 २. सशुासि र सेवा प्रवाह  

 ३. िमता नवकास सम्बन्धी नवषय  

ख. सामानजक नवकास सनमनतको काययिेरिः 

 १. नशिा तिा खिेकूि सम्बन्धी 

 २. नवज्ञाि  तिा प्रनवधी सम्बन्धी 

 ३. स्वास््य तिा जिसंख्या सम्बन्धी 

 ४. िैंनगक समािता र सामानजक समावेशीकरर् सम्बन्धी 

 ५. सरकारी तिा गरै सरकारी संघ संस्िा सम्बन्धी 

ग. पवूायधार नवकास सनमनतको काययिेरिः 

 १. अल्पकािीि तिा िीघयकािीि िीनत, योजिा र काययक्रम सम्बन्धी 

 २. उद्योग, वानर्ज्य, श्रम, रोजगार तिा वजार व्यबस्िापि सम्बन्धी 

 ३. कृनष, नसंचाई, सहकारी र गररबी निवारर् सम्बन्धी 

 ४. पययटि प्रवद््रधिसम्बन्धी 

 ५. सचूिा तिा संचार सम्बन्धी 

 ६. खािेपािी तिा सरसफाई, सडक तिा भौनतक योजिा र पवूायधार नवकास सम्बन्धी 

 ७. नवद्यतु र उजाय सम्बन्धी 

 ८. बस्ती नवकास, शहरी योजिा र भवि निमायर् सम्बन्धी 

घ. नवधेयक सनमनतको काययिरेिः 

 १. िगर सभामा पेश हुि ेनवधेयकसम्बन्धी  



 २. िगर सभामा पेश हुि ेनियम, नवनियम, काययनवधीसम्बन्धी  

 ३.  कुि ैकाििूी प्रश्न समावेश भएको िीनत तिा काययक्रमसम्बन्धी 

ङ. आनियक नवकास सनमनतको काययिेरिः 

 १. बजेट तिा स्रोत पररचािि सम्बन्धी 

 २. कृनष नवकास सम्बन्धी 

 ३. पश ुपिंी नवकास सम्बन्धी 

 ४. िागररकको आयआजयि सम्बन्धी  

 ५. स्रोतहरुको पनहचाि सम्बन्धी 

च. वातावरर् तिा नवपि व्यवस्िापि सनमनतको काययिेरिः 

१. वातावरर् संरिर् तिा हररयािी प्रवद््रधि सम्वन्धी 

२. फोहोर मैिा ब्यवस्िापि सम्वन्धी 

३ िगरको सौन्िययताको संरिर् तिा नवकास सम्वन्धी 

४  वि संरिर् सम्वन्धी 

५. नवपि पवूय तयारी सम्बन्धी 

६. नवपिको समयमा गिुयपिे कामहरु सम्वन्धी 

७. नवपि पछानडको ब्यवस्िापि सम्वन्धी 

८. वि, वाताबरर् र भमूी व्यबस्िापि 




