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गल्कोट िगरपानिका

नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) लनर्माविी, २०७४

काययपानिकाबाट स्वीकृ त नमनतिः — २०७४।०३।३०

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 निर्ययािसु ार िेहायका नियमहरु बिाएको छ ।

पररच्छे द १
प्रारलम्िक
१. संनिप्त िाम र प्रारम्भिः (१) यस नियमाविीको िाम “गल्कोट िगर काययपानिका (काययसम्पािि) नियमाविी, २०७४” रहेको छ ।
(२) यो नियमाविी तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ ।
२. पररभाषािः नवषय वा प्रसङ्गिे अको अिय ििागेमा यस नियमाविीमा,–
(क) “िगरपानिका” भन्िािे गल्कोट िगरपानिका सम्झिु पछय ।
(ख) “काययपानिका” भन्िािे िगर काययपानिका सम्झिु पछय ।
ग) “वडा सनमनत” भन्िािे िगरपानिकाको वडा सनमनत सम्झिु पछय ।
(घ) “प्रमख
ु ” भन्िािे िगर काययपानिकाको प्रमख
ु िाई सम्झिु पछय ।
(ङ) “उपप्रमख
ु ” भन्िािे िगर काययपानिकाको उपप्रमख
ु िाई सम्झिु पछय ।
(च) “वडाध्यि” भन्िािे गल्कोट िगरपानिकाको वडाको वडा अध्यििाई सम्झिु पछय ।
(छ) “काययकारी अनधकृ त” भन्िािे िगरपानिकाको काययकारी अनधकृ त सम्झिु पछय ।
(ज) “सिस्य” भन्िािे काययपानिकाको सिस्य सम्झिु पछय र सो शब्ििे काययपानिकाको प्रमख
ु , उपप्रमख
ु तिा वडाअध्यि
समेतिाई जिाउँछ ।
(झ) “सभा” भन्िािे िगर सभािाई सम्झिपु छय ।
(ञ) “काययनवभाजि नियमाविी” भन्िािे गल्कोट िगरपानिकाको काययनवभाजि नियमाविी, २०७४ सम्झिपु छय ।
(ट) “वडा सनचव” भन्िािे वडा सनमनतको सनचवको कामकाज गिय खनटएको कमयचारी सम्झिपु छय ।
३. कामको फछय यौट (१) िगर काययपानिकाको काययसम्पािि र कामको फछय यौट यस नियमाविीमा भएको व्यवस्िा बमोनजम हुिछ
े ।
(२) उपनियम (१) बमोनजमको कामको फछय यौट गिाय तोनकएको अनधकारी वा निकायबाट गियपु िेछ ।

पररच्छे द २
प्रमख
ु बाट कामको फछय र्ौट
४. प्रमख
ु िे सम्पािि गिे कामिः (१) संनवधाि र अन्य प्रचनित काििू को अधीिमा रही िगरपानिकाको सामान्य नििेशि, नियन्रर् र
सञ्चािि गिे प्रमख
े ।
ु नजम्मेवारी प्रमख
ु को हुिछ
(२) प्रचनित काििु मा काययपानिकाको प्रमख
ु िे गिे भिी नकटाि भएका कामहरु निज स्वयं वा निजबाट अनधकार
प्रत्यायोजि भए बमोनजम सम्पािि हुिेछ ।
(३) उपनियम (२) मा जिु सक
ु ै कुरा िेनखएको भए तापनि प्रचनित काििू मा प्रमख
ु िे गिे भिी नकटाि िभएका कामको सम्बन्धमा
काययपानिकाबाट सम्पािि हुिे काययको सामान्य रे खिेख, सञ्चािि र नियन्रर् गिे नजम्मेवारी प्रमख
ु को हुिेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोनजमको नजम्मेवारी परु ा गिे क्रममा प्रमख
ु िे काययपानिका अन्र्तगतका निकायहरुमा प्रचनित
काििू तिा स्वीकृ त िीनत तिा निर्यय अिरुु प कायय सञ्चािि भईरहेको छ छै ि निरीिर् गिे, वडा सनमनतहरुबीच समन्वय गिे, नवषयगत
शाखा/कायायिय हरुिाई नििेशि नििे र आवश्यकता अिसु ार कामको प्रगनत नववरर् नििे कायय गिय सक्िेछ ।
(५) प्रमख
ु कुिै कारर्वश उपनस्ित िरहेको अवस्िामा यस नियमाविी बमोनजम प्रमख
ु िे गिपयु िे काम उपप्रमख
ु वा
निजको समेत अिपु नस्िनतमा प्रमख
ु िे तोके को काययपानिकाको सिस्यिे त्यस्तो काम सम्पािि गिय सक्िेछ ।
तर, प्रचनित काििु मा अन्यिा व्यवस्िा भएकोमा सोही व्यबस्िा बमोनजम हुिछ
े ।
(६) काययपानिकाको कुिै सिस्य अिपु नस्ित भएमा त्यस्तो सिस्यिे गियपु िे कामको िानग प्रमख
ु िे अको सिस्यिाई
नजम्मेवारी तोक्ि सक्िेछ ।
५. प्रमख
ु िे निर्यय गिपयु िेिः (१) सभा र काययपानिकामा पेश हुिे नवषय बाहेक िईु वा िईु भन्िा बढी वडासनमनत र नवषयगत शाखाहरुबीच
कुिै नवषयमा मतभेि हुि गएमा प्रमख
े ।
ु िे गरे को निर्यय अनन्तम हुिछ
(२) उपनियम (१) बमोनजम मतभेि भएको नवषय निर्ययका िानग काययकारी अनधकृ तिे प्रमख
ु समि पेश गियपु िेछ
(३) सभा वा काययपानिकामा पेश हुिे नवषय बाहेकका सहकायय तिा समन्वयका िानग प्रिेश वा संघमा पेश गियु
पिे नवषयका सम्बन्धमा प्रमख
ु िे गरे को निर्यय अनन्तम हुिेछ ।
६. अनधकार प्रत्यायोजि गिय सक्िेिः (१) कर िगाउिे, कर छुट नििे वा ऋर् नििे जस्ता नवषय र सभामा पेश गियपु िे बाहेकका अन्य
नवषयमा काययपानिकािे प्रमख
ु वा उपप्रमख
ु वा सिस्यिाई अनधकार प्रत्यायोजि गिय सक्िेछ ।
(२) प्रमख
ु िे प्रचनित काििू बमोनजम आफूिाई प्राप्त अनधकारमध्ये कुिै अनधकार उपप्रमख
ु वा काययकारी अनधकृ त
वा सिस्य, नबषयगत शाखाका प्रमख
ु वा वडा अध्यििाई प्रत्यायोजि गिय सक्िेछ ।
(३) उपनियम (१) र (२) बमोनजम प्रत्यायोनजत अनधकारको प्रयोग गरी सम्पािि गररएका कामको नवषयमा
सम्बनन्धत अनधकारीिे काययपानिका समि मानसक रुपमा प्रगनत नववरर् पेश गियु पिेछ ।
(४) आफूिाई प्रत्यायोनजत अनधकारको नजम्मेवारीपवू यक प्रयोग गियु सम्बनन्धत अनधकारीको कतयब्य हुिेछ ।

पररच्छे द ३
नगर कार्यपालिकाबाट कामको फछय र्ौट
७. काययपानिकामा पेश गिपयु िे नवषयिः (१) अिसु चू ी–१ मा उनल्िनखत नवषयहरुको निर्यय गिाय काययकारी अनधकृ तिे प्रमख
ु को नििेशि
अिसु ार िगर काययपानिकामा प्रस्ताव पेश गियु पिेछ ।
(२) उपनियम (१) मा िेनखएका नवषयमध्ये कुिै नवषयमा नियम २१ बमोनजम गनित सनमनतबाट निर्यय नििसक्िे
गरी काययपानिकािे नजम्मेवारी सम्ु पि सक्िेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोनजम प्रमख
ु िे अन्यिा आिेश निएमा बाहेक िगर काययपानिकाको बैिकमा पेश हुिे प्रस्ताव
सामान्यतया अिसु चू ी–२ बमोनजमको ढाँचामा काययकारी अनधकृ तिे पेश गिेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोनजमको प्रस्तावमा कुिै शाखाको राय समावेश हुि आवश्यक िेखमे ा काययकारी अनधकृ तिे
सम्बनन्धत शाखाको राय समेत समावेश गरी पेश गिेछ ।
८. प्रस्ताव साि संिग्ि हुिपु िे कागजातिः (१) नियम ६ को उपनियम (३) बमोनजम काययपानिकाको बैिकमा निर्ययािय कुिै नवषय पेश
गियपु िाय सम्बनन्धत नवषयगत शाखा वा वडा सनमनतको कायायियिे सो नवषयसँग आवश्यक नववरर् समावेश गरी प्रस्ताव तयार गरी
काययकारी अनधकृ त समि पेश गियु पिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोनजम पेश भएको प्रस्ताव र सो साि पेश भएका कागजातहरु काििू सम्मत छि् छै िि् जाँच
गरी काििू सम्मत िभएमा नियनमत वा काििू सम्मत बिाउिे नजम्मेवारी काययकारी अनधकृ तको हुिेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोनजम पेश भएको प्रस्ताव काययकारी अनधकृ तिे प्रमख
ु को स्वीकृ नत निई प्रािनमकताक्रम समेत
निधायरर् गरी निर्ययको िानग काययपानिकाको बैिकमा पेश गियु पिेछ ।
९. काययसचू ीको नववरर्िः (१) काययपानिकाको बैिकमा छिफि हुिे नवषयको काययसचू ी नियम ८ बमोनजम प्राप्त प्रस्तावहरुको आधारमा
काययकारी अनधकृ तिे प्रमख
ु को नििेशि बमोनजम तयार गिेछ ।
तर, प्रमख
ु िे अन्यिा आिेश निएकोमा प्रस्तावको रुपमा पेश िभएको नवषयिाई पनि छिफिको काययसचू ीमा
समावेश गिय सनकिेछ ।
(२) बैिकको काययसचू ी सामान्यतिः काययपानिकाको बैिक बस्िभु न्िा तीि निि अगावै काययकारी अनधकृ तिे सबै
सिस्यहरुिाई उपिब्ध गराउिु पिेछ ।
तर, नवषयको गनम्भरता हेरी काययपानिकाको बैिकमा छिफि हुिे प्रस्ताव नवतरर् िगरी मौनखक सचू िाको
आधारमा पनि छिफि गिय सनकिेछ ।
१०.काययपानिकाको बैिकिः (१) काययकारी अनधकृ तिे प्रमख
ु को नििेशिमा काययपानिकाको बैिक बोिाउिेछ ।
(२) काययकारी अनधकृ त काययपानिकाको सनचवको रुपमा बैिकमा उपनस्ित हुिेछ ।
(३) प्रमख
ु िे काययपानिकाको बैिकको अध्यिता गिेछ ।

(४) काययपानिकाको बैिकको काययसचू ी, नमनत, समय र स्िािका सम्बन्धमा कम्तीमा तीि निि अगावै प्रमख
ु को नििेशि
अिसु ार काययपानिकाका सबै सिस्यिाई काययकारी अनधकृ तिे सचू िा नििु पिेछ ।
(५) काययपानिकाको बैिकमा कम्तीमा ५१ प्रनतशत सिस्य उपनस्ित हुिु पिेछ ।
(६) उपनियम (५) मा जिु सक
ु ै कुरा िेनखएको भए तापनि उपनियम (४) बमोनजमको सचू िा हुिँ ाहुिँ ै पनि ५१ प्रनतशत
सिस्य उपनस्ित िभई गर्परु क संख्या पग्ु ि िसके मा िोश्रो पटकको बैिकमा एक चौिाई सिस्य उपनस्ित भएमा पनि बैिक बस्ि सक्िेछ
(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 िसके मा बहुमत सिस्यहरुको भाविािाई समेटी प्रमख
ु िे गरे को
निर्यय बैिकको निर्यय हुिेछ ।
१२. निर्ययको अनभिेखिः (१) काययकारी अनधकृ त काययपानिकाको बैिकमा उपनस्ित हुिेछ र काययपानिकाबाट भएका निर्ययको
अनभिेख तयार गिेछ ।
(२) बैिकको निर्ययको अनभिेख छुट्टै निर्यय पनु स्तकामा राख्िपु िेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोनजमको निर्यय पनु स्तका काययकारी अनधकृ तको नजम्मामा रहिेछ ।
१३. निर्यय प्रमानर्त तिा नवतरर् गिेिः (१) िगर काययपानिका बैिकको निर्यय काययकारी अनधकृ तिे िईु नििनभर प्रमानर्त गिेछ ।
(२) काययकारी अनधकृ तिे उपनियम (१) बमोनजम प्रमानर्त भएको निर्ययको प्रनत तीि निि नभर िगर काययपानिकाका सिस्य,
नवषयगत शाखा र वडा सनमनतिाई उपिब्ध गराउिु पिेछ ।
तर काििू बमोनजम गोप्य राख्िु पिे निर्यय तिा सचू िाहरु उपिब्ध गराइिे छै ि ।
१४. निर्ययको कायायन्वयििः (१) अिसु चू ी १ मा िेनखएका नवषयमा काययपानिकाबाट निर्यय भएपनछ सम्बनन्धत पिानधकारी वा निकायिे
कायायन्वयि गिपयु िेछ ।
(२) काययपानिकाको निर्यय कायायन्वयि भए वा िभएको सम्बन्धमा प्रमख
ु िे अिगु मि गिय वा गराउि सक्िेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोनजम अिगु मि गिाय वा गराँउिा निर्यय कायायन्वयि भएको ििेनखएमा सोको
कायायन्वयि गिय सम्बनन्धत व्यनि वा निकायिाई प्रमख
ु िे आवश्यक नििेशि निि सक्िेछ ।
१५. काययपानिकाको सनमनत गिििः (१) काययपानिकािे काययपानिकामा निर्ययको िानग पेश भएका प्रस्तावमा निर्यय गिपयु वू य
आवश्यकता अिसु ार राय, सल्िाह र सझु ाव नििका िानग िेहाय बमोनजमका सनमनत रहिेछि् :(क) सावयजनिक सेवा तिा िमता नवकास सनमनत
(ख) आनियक नवकास सनमनत
(ग) सामानजक नवकास सनमनत
(घ) पवू ायधार नवकास सनमनत

(ङ) वातावरर् तिा नवपि् व्यवस्िापि सनमनत
(च) नबधेयक सनमनत
(२) उपनियम (१) बमोनजमका सनमनतमा रहिे संयोजक प्रमख
ु िे तोके बमोनजम र सिस्यहरु काययपानिकािे तोके
बमोनजम रहिे छि् ।
(३) सनमनतिे आवश्यकता अिसु ार सम्बनन्धत सनमनतमा िरहेको सिस्य वा अन्य कुिै नवशेषज्ञ वा अनधकारीिाई
सनमनतको बैिकमा आमन्रर् गिय सक्िेछ ।
(४) सनमनतको बैिकमा प्रमख
ु स्वयं उपनस्ित भएको अवस्िामा निजबाट र अन्य अवस्िामा सनमनतका
संयोजकबाट बैिकको प्रमख
े । सनमनतको संयोजकको अिपु नस्िनतमा बैिकको प्रमख
ु ता हुिछ
ु ता बैिकमा उपनस्ित सिस्यहरुमध्ये ज्येष्ठ
सिस्यिे गिेछ ।
(५) काययकारी अनधकृ त वा निजिे तोके को अनधकृ तिे सनमनतको बैिकमा उपनस्ित भई निर्ययको अनभिेख तयार
गरी प्रमानर्त गिेछ ।
(६) उपनियम (१) बमोनजमका सनमनतहरुको काययिरे अिसु चू ी –३ मा उल्िेख भए बमोनजम हुिछ
े ।
१६. काययभार मि
ु भएपनछ कागज नफताय गिपयु िेिः जिु सक
ु ै कारर्बाट आफ्िो पिबाट मि
ु भएको सिस्यिे पिमि
ु भएको सात नििनभर
आफ्िो नजम्मामा रहेका सम्पर्ू य कागजात तिा अन्य कुिै सम्पनि भए सोसमेत काययपानिकामा बझु ाई सोको निस्सा नििु पिेछ ।
१७. प्रविा तिा सचू िा अनधकारी तोक्िेिः (१) काययपानिकािे आफूिे सम्पािि गरे का कायय वा निर्ययहरु सावयजनिक जािकारीमा
ल्याउि कुिै सिस्यिाई प्रविा तोक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोनजम तोनकिे प्रविािे काययपानिकाको तफय बाट जारी गियपु िे सावयजनिक महत्वको सचू िा,
विव्य, नवज्ञनप्त आनि सावयजनिक गिे कायय समेत गिय सक्िेछ ।
(३) काययकारी अनधकृ तिे कुिै एक अनधकृ तिाई सचू िा अनधकारी तोक्िेछ ।
(४) उपनियम (३) वमोनजम तोनकिे सचू िा अनधकारीिे काययपानिकासंग सम्वनन्धत सचू िा काििू वमोनजम प्रवाह
गिेछ ।

पररच्छे द ३
कार्यकारी अलिकृत, लवषर्गत शाखा र वडा सलमलतबाट कामको फछय र्ौट
१८. काययकारी अनधकृ तबाट कामको फछय यौटिः (१) काययपानिकािे गिे भिी तोनकएका कामहरुमध्ये वडा सनमनत र नवषयगत शाखाबाट
सम्पािि गिे गरी नकटाि गररएका काम बाहेकका अन्य सबै कामहरु तिा सघं र प्रिेश तहबाट प्रत्यायोजि भएका कामहरु प्रमख
ु को
सामान्य नििेशिमा रही काययकारी अनधकृ तबाट सम्पािि हुिछ
े ।
(२) उपनियम (१) बमोनजम गररिे कामहरु काययकारी अनधकृ तिे िगरपानिकाको नवषयगत शाखा तिा वडा
कायायियमाफय त सम्पन्ि गराउि सक्िेछ । निजिे आफ्िो नििेशि र नियन्रर्मा सम्पािि गरे का कामहरुको प्रगनत नववरर् नियनमत रुपमा
प्रमख
ु समि र आवनधक रुपमा काययपानिका समि प्रस्ततु गियु पिेछ ।
(३) काययपानिका वा प्रमख
ु बाट प्रत्यायोजि भएका कामहरु काययकारी अनधकृ तिे सम्पािि गिेछ ।
१९. काययकारी अनधकृ तको काम, कतयव्य र अनधकारिः (१) िगरपानिकाको काययकारी अनधकृ त िगर काययपानिकाको सनचव हुिछ
े ।
(२) प्रचनित काििू तिा यस नियमाविीको अधीिमा रही प्रमख
ु को नििेशि र मातहतमा रही िगर
काययपानिकाको सनचवको प्रमख
ु काम, कतयव्य र अनधकार िेहाय बमोनजम हुिेछिः
(क) िगर काययपानिका तिा िगर सभाबाट भएका निर्ययहरु कायायन्वयि गिे गराउिे र सोको अिगु मि गिे ।
(ख) प्रमख
ु िाई िगरसभा र काययपानिका तिा सो अन्तगयतका निकायहरुको महत्वपर्ू य काम कारवाहीहरुको नवषयमा समय
समयमा जािकारी गराउिे ।
(ग) िगर काययपानिका अन्तरगतका सबै निकायहरुको काम कारबाहीिाई चस्ु त र प्रभावकारी बिाउि आवश्यक नििेशि नििे,
अिगु मि र सपु ररवेिर् गिे ।
(घ) प्रचनित काििू बमोनजम िगर काययपानिकाको प्रशासनिक तिा आनियक कायय सम्पािि गिे गराउिे ।
(ङ) प्रचनित काििू िे तोके का अन्य कामहरु गिे ।
२०. अनधकार प्रत्यायोजििः (१) काययकारी अनधकृ तिे आफूिाई प्राप्त अनधकारमध्ये कुिै अनधकार नबषयगत शाखा वा िगरपानिकाको
कुिै अनधकृ त कमयचारी वा वडा सनचविाई प्रत्यायोजि गरी कायय सम्पािि गिय सक्िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोनजम अनधकार प्रत्यायोजि निनखत रुपमा हुिपु िेछ र एक पटक प्रत्यायोजि गरे को अनधकार
नवशेष कारर् परी नफताय नििपु िे भएमा सोको औनचत्य सनहतको जािकारी प्रमख
ु माफय त काययपानिकािाई गराउिु पिेछ ।
(३) आफूिाई प्रत्यायोनजत अनधकार प्रयोग गियु सम्बनन्धत अनधकारीको कतयब्य हुिेछ ।
२१. वडा सनमनतबाट कामको फछय यौटिः (१) वडा सनमनतबाट गररिे कामहरु वडा अध्यि वा निजको नििेशिमा सम्पािि गररिेछ ।
(२) एकभन्िा बढी वडासँग सरोकार राख्िे नवषय वा वडा सनमनतिे गिेगरी स्पष्ट रुपमा नकटाि िभएका नवषय वा
स्वीकृ त बानषयक काययक्रममा िसमेटीएका नवषयमा वडा सनमनतिे िगर काययपानिकामा पेश गरी प्राप्त नििेशि बमोनजम गियु पिेछ ।
२२. नवषयगत शाखाबाट कामको फछय यौट (१) िेपािको संनवधाि तिा प्रचनित काििू िे स्िािीय तहमा हस्तान्तरर् भै आएका नशिा,
स्वास््य, कृ नष, पशु नवकास, नसच
ं ाई, खािेपािी तिा सरसफाई, स्िािीय आनियक नवकास, पवू ायधार नवकास िगायतका अन्य काययहरु र

िगर काययपानिका काययनवभाजि नियमाविी, २०७४ बमोनजम नबषयगत शाखाबाट सचं ािि हुिे कामहरु काययपानिकाको निर्यय तिा
काययकारी अनधकृ तको सामान्य नििेशि र नियन्रर्मा रही नबषयगत शाखा प्रमख
ु को नििेशि र नियन्रर्मा सम्पािि गररिेछ ।
(२) िगरपानिकािे आफ्िो संनचत कोषबाट सचं ािि गिे नवषयगत िेरसँग सम्बनन्धत नवषयका सबै कायय उपनियम
(१) बमोनजमका नवषयगत शाखामाफय त कायायन्वयि गिेछ ।

पररच्छे द ४
लवलवि
२३. परामशय नििु पिेिः (१) िेहायका नबषयमा निर्यय गिपयु वू य प्रमख
ु िे काययकारी अनधकृ तमाफय त सम्बनन्धत शाखा (नवि व्यवस्िापि
शाखा, योजिा शाखा, प्रशासि शाखा, काििू सगं सम्बनन्धत शाखा) को परामशय नििु पिेछ ।
 स्वीकृ त बानषयक काययक्रमभन्िा बाहेकका काययक्रम सञ्चािि गिे नवषय,
 स्वीकृ त बानषयक काययक्रममा हेरफे र वा संशोधि गिे नवषय,
 अन्य निकायसँगको समन्वयमा कायय सञ्चािि गिे नवषय,
 ियाँ नियम, आिेश, नििेनशका वा काययनवनध जारी गियपु िे नवषय,
 कर, शल्ु क, ि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 स्वीकृ नतका िानग
काययकारी अनधकृ तिे प्रमख
ु माफय त काययपानिकाको बैिकमा पेश गिपयु िेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोनजम नबधेयक तजयमु ा गियको िानग एक नबधेयक सनमनत रहिेछ । नबधेयक मसौिा गिय
काययकारी अनधकृ तिे आवश्यक व्यवस्िा नमिाउिे छ ।
(३) उपनियम (१) बमोनजम पेश भएको नवधेयकको मसौिामा िगर काययपानिकाको स्वीकृ नत प्राप्त भएपनछ प्रमख
ु िे
सभासमि पेश गियु पिेछ ।
२५. श्रोत अिमु ाि सनमनत, राजस्व र व्ययको अिमु ाि (बजेट) र कर सम्बन्धी प्रस्ताविः (१) प्रत्येक बषय िगर काययपानिकाको बानषयक
बजेट तयार गियको िानग प्रमख
ु को संयोजकत्वमा स्रोत अिमु ाि सनमनत तिा िगर उपप्रमख
ु को संयोजकत्वमा काययक्रम तिा बजेट तजमयु ा
सनमनत गिि हुिेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोनजमका सनमनतमा रहिे सिस्य तिा सिस्य सनचव काययपानिकािे तोके बमोनजम हुिछ
े ।
(३) उपनियम (१) बमोनजम गनित सनमनतिे तयार गरे को बजेट तिा काययक्रम नवनियोजि नवधेयकको रुपमा प्रमख
ु
वा निजिे तोके को आनियक िेर हेिे काययपानिकाको सिस्यमाफय त िगर सभामा पेश गररिेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोनजम पेश भएको नवनियोजि नवधेयक सभाबाट स्वीकृ त भई प्रमख
ु बाट प्रमानर्करर् भएपनछ
िागू हुिेछ ।
२६. गोपिीयता राख्िु पिेिः कुिै पनि सिस्यिे आफू पिमा बहाि रहँिा गरे को काममा गोपनियता राख्िपु िे नवषयमा पिमा बहाि रहेको
अवधीमा वा पिमा िरहेको अवस्िामा समेत अनधकार प्राप्त अनधकारीिाई बाहेक अन्य कसैिाई कुिै नकनसमिे जािकारी निि वा प्रकट
गिय हुििै ।
तर, प्रचनित काििू िे गोप्य राख्ि िपिे भिी तोनकएका नवषयमा जािकारी निि यस नियमिे वाधा पयु ायएको मानििेछैि ।

२७. समन्वय गिेिः काययपानिकािे आफुिे सम्पािि गिे कामको नसिनसिामा आवश्यकता अिसु ार िेहायका निकायहरुसँग समन्वय
गिय सक्िेछिः–
(क) न्यानयक सनमनत
(ख) अन्य स्िािीय तह
(ग) नजल्िानस्ित सरु िा निकायहरु
(घ) नजल्िानस्ित प्रिेश तिा संघका सरकारी कायायियहरु,
(ङ) नजल्िा समन्वय सनमनत
(च) प्रिेशनस्ित िगरपानिका हेिे नवभाग÷मन्रािय
(छ) संघको संघीय मानमिा हेिे मन्रािय र,
(ज) स्िािीय तहमा नक्रयाशीि सघं संस्िाहरु ।
२८. बैिकमा भाग निि िहुििःे 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 प्रमख
ु िाई गराउिु पिेछ ।
२९. सहयोग माग्ि सक्िेिः (१) काययपानिकािे नियम २७ मा उल्िेख भएका निकायहरुसँग आवश्यकता अिसु ार सहयोग निि सक्िेछ
(२) उपनियम (१) बमोनजम सहयोग गिे नजम्मेवारी सम्बनन्धत सबैको हुिछ
े ।

अनुसच
ू ी–१
नगर कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गनयपु ने लवषर्हरु
(लनर्म ७ को उपलनर्म (१) सगं सम्बलधित)
१. सभामा पेश हुिे नवधेयक,
२. राजस्व र व्ययको अिमु ाि (बजेट), परु क अिमु ाि र उधारो खचय,
३.कर सम्बन्धी प्रस्तावहरु,
४.प्रमख
ु िे िगर काययपानिकामा पेश गिय नििेशि निएको नवषय वा िगर काययपानिकामा पेश गियु पिे भिी िगर काययपानिकािे
निर्यय गरे को नवषय ।
५.प्रचनित काििू बमोनजम जारी गियपु िे नियम, नििेनशका, काययनवनध वा आिेश,
६.िगरपानिकािे जारी गिे कुिै िीनत वा त्यस्तो िीनतमा हुिे पररवतयि,
७.अल्पकािीि, मध्यकािीि र िीघयकािीि समष्टीगत वा िेरगत नवकास योजिा, काययक्रम, रर्िीनत निधायरर् सम्बन्धी,
८.कायायिय वा शाखाहरुको सगं िि सरं चिामा पररवतयि वा स्िािान्तरर् सम्बन्धी,
९.रानरिय वा अन्तरानरिय संस्िाहरुसँगको भनगिी सम्बन्ध स्िापिा,
१०.िगर पानिकािे नििे ऋर् वा वैिने शक अििु ािमा संचािि हुिे योजिाको संझौता सम्बन्धी,
११.िगरपानिकाको प्रनतनिनधत्व हुिे गरी गररिे िईु पिीय वा बहुपिीय वाताय, सभा सम्मेिि वा सरकारी भ्रमर्मा भाग नििे
वा प्रनतनिधी पिाउिे,
१२.काययकारी अनधकृ तिाई नविेशमा हुिे गोष्ठी, अध्ययि अविोकि भ्रमर्मा पिाउिे,
१३.िगरपानिकाको कमयचारी िरबन्िी स्वीकृ नत, सेवा सनु वधा सम्बन्धी काििू निमायर् र पररवतयि,
१४.स्िािीय सावयजनिक नविा निधायरर् गिे,
१५.प्रचनित काििू बमोनजम िगर काययपानिकाबाट निर्यय हुिु पिे भिी तोनकएका अन्य नवषय ।

अिसु चू ी – २
प्रस्तावको ढाँचा
(नियम २४ को उपनियम (१) सगं सम्बनन्धत)
गल्कोट िगरपानिका
िगर काययपानिकाको कायायिय, गल्कोट
बागिुङ्ग नजल्िा, ४ िं.प्रिेश, िेपाि
नवषयिः– ................................................ ।
प्रस्ताव पेश गिय प्रमख
ु बाट स्वीकृ नत प्राप्त नमनतिः –
१. नवषयको संनिप्त व्यहोरािः–
२. प्राप्त परामशय तिा अन्य सान्िनभयक कुरािः –
३. प्रस्ताव पेश गियु पिायको कारर् र सम्बनन्धत शाखाको रायिः–
४. निर्यय हुिु पिे व्यहोरािः–
िोटिः प्रस्ताव तयार गिाय िेहायका कुराहरुमा ध्याि नििपु िे छिः–
१. “नवषयको संनिप्त व्यहोरा” अन्तगयत रहिे नवबरर्िः–
नवषयबस्तक
ु ो पृष्ठभमू ीमा यसबारे पनहिे कुिै निर्यय भएको भए सोको नवबरर्, प्रस्तानवत निर्यय कायायन्वयि प्रकृ या, समयावधी, काययिरे ,
कायायन्वयि गिे निकाय र िाग्िे 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 कुिै परामशय निएको
भए सो समेत उल्िेख गिे । सािै नवषयसंग सम्बनन्धत िक्शा, नडजाइि वा नचर भए सो समेत समावेश गिे । काििू ी परामशय निएको भए
प्रनतनिपी समेत समाबेश गिे ।
३. “प्रस्ताव पेश गियु पिायको कारर् र सम्बनन्धत शाखाको राय” अन्तगयत सम्बनन्धत नवषयमा आई परे को कनििाई र समस्या, प्रस्तानवत
निर्ययको औनचत्य र आवश्यकता तिा त्यसबाट पिय सक्िे प्रभाव समावेश गिे ।
४. “निर्यय हुिु पिे व्यहोरा” अन्तगयत जिु नबषयमा जे जस्तो निर्यय हुि प्रस्ताव गररएको हो सोको स्पष्ट व्यहोरा राख्िे ।

अिसु चू ी – ३
काययपानिका सनमनतको काययिरे
(नियम १५ को उपनियम (१) सगं सम्बनन्धत)

क. सावयजनिक सेवा तिा िमता नवकास सनमनतको काययिेरिः
१. संगिि संरचिा, िरबन्िी र काययनववरर्
२. सश
ु ासि र सेवा प्रवाह
३. िमता नवकास सम्बन्धी नवषय
ख. सामानजक नवकास सनमनतको काययिेरिः
१. नशिा तिा खेिकूि सम्बन्धी
२. नवज्ञाि तिा प्रनवधी सम्बन्धी
३. स्वास््य तिा जिसख्ं या सम्बन्धी
४. िैंनगक समािता र सामानजक समावेशीकरर् सम्बन्धी
५. सरकारी तिा गैर सरकारी संघ संस्िा सम्बन्धी
ग. पवू ायधार नवकास सनमनतको काययिेरिः
१. अल्पकािीि तिा िीघयकािीि िीनत, योजिा र काययक्रम सम्बन्धी
२. उद्योग, वानर्ज्य, श्रम, रोजगार तिा वजार व्यबस्िापि सम्बन्धी
३. कृ नष, नसच
ं ाई, सहकारी र गररबी निवारर् सम्बन्धी
४. पययटि प्रवद्र्धिसम्बन्धी
५. सचू िा तिा सचं ार सम्बन्धी
६. खािेपािी तिा सरसफाई, सडक तिा भौनतक योजिा र पवू ायधार नवकास सम्बन्धी
७. नवद्यतु र उजाय सम्बन्धी
८. बस्ती नवकास, शहरी योजिा र भवि निमायर् सम्बन्धी
घ. नवधेयक सनमनतको काययिरे िः
१. िगर सभामा पेश हुिे नवधेयकसम्बन्धी

२. िगर सभामा पेश हुिे नियम, नवनियम, काययनवधीसम्बन्धी
३. कुिै काििू ी प्रश्न समावेश भएको िीनत तिा काययक्रमसम्बन्धी
ङ. आनियक नवकास सनमनतको काययिेरिः
१. बजेट तिा स्रोत पररचािि सम्बन्धी
२. कृ नष नवकास सम्बन्धी
३. पशु पि
ं ी नवकास सम्बन्धी
४. िागररकको आयआजयि सम्बन्धी
५. स्रोतहरुको पनहचाि सम्बन्धी
च. वातावरर् तिा नवपि व्यवस्िापि सनमनतको काययिेरिः
१. वातावरर् सरं िर् तिा हररयािी प्रवद्र्धि सम्वन्धी
२. फोहोर मैिा ब्यवस्िापि सम्वन्धी
३ िगरको सौन्िययताको सरं िर् तिा नवकास सम्वन्धी
४ वि सरं िर् सम्वन्धी
५. नवपि पवू य तयारी सम्बन्धी
६. नवपिको समयमा गिपयु िे कामहरु सम्वन्धी
७. नवपि पछानडको ब्यवस्िापि सम्वन्धी
८. वि, वाताबरर् र भमू ी व्यबस्िापि

