नियम ि.

गैंडाकोट िगरपानिका
िगर काययपानिका (काययसम्पादि) नियमाविी, २०७४

काययपानिकाबाट स्वीकृ त नमनत

२०७४।०३।२१

u}8fsf]6 िगरपानिका

िगर काययपानिका (काययसम्पादि) नियमाविी, २०७४
िगर काययपानिकाबाट गररिे काययिाइ व्यवनस्ित गिय िेपािका] संनवधािका] धारा २१८ ि] नदएका] अनधकार प्रयोग गरी u}8fsf]6 िगर
काययपानिकािे नमनत २०७४÷)#÷@! का] निर्ययािसु ार देहायका नियमहरु बिाएका] छ ।

पररच्छे द १
प्रारनम्िक
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस नियमाविीको िाम “ u}+8fsf]6 िगर काययपानिका (काययसम्पादि) नियमाविी, २०७४” रहेको छ ।
२) या] नियमाविी तरुु न्त प्रारम्ि हुिेछ ।
२. पररभाषाः नवषय वा प्रसङ्गिे अका]{ अिय ििागेमा यस नियमाविीमा,–
क) “िगरपानिका” िन्िािे u}+8fsf]6 िगरपानिका सम्झिु पछय ।
ख) “काययपानिका” िन्िािे िगर काययपानिका सम्झि' पछ{ ।
ग) “वडा सनमनत” िन्िािे िगरपानिकाको वडा सनमनत सम्झिु पछय ।
घ) “प्रमख
ु ” िन्िािे िगर काययपानिकाको प्रमख
ु िाइ सम्झिु पछय ।
ङ) “उपप्रमख
ु ” िन्िािे िगर काययपानिकाको उपप्रमख
ु िाइ{ सम्झिु पछय ।
च) “वडाध्यक्ष” िन्िािे िगरपानिकाको वडाको वडा अध्यक्षिाइ{ सम्झिु पछय ।
छ) “काययकारी अनधकृ त” िन्िािे िगरपानिकाको काययकारी अनधकृ त सम्झिु पछय ।
ज) “सदस्य” िन्िािे काययपानिकाको सदस्य सम्झिु पछ{ र सो शब्दिे काययपानिकाको प्रमख
ु , उपप्रमख
ु तिा वडाअध्यक्ष समेतिाई जिाउँछ
झ) “सिा” िन्िािे िगर सिािाइ{ सम्झिुपछय ।
ञ) “काययनविाजि नियमाविी” िन्िािे u}+8fsf]6 िगरपानिकाको काययनविाजि नियमाविी, २०७४ सम्झिुपछ{ ।
ट) “वडा सनचव” िन्िािे वडा सनमनतको सनचवको कामकाज गिय खनटएको कमयचारी सम्झिपु छय ।
३. कामका] फछर्यौटः (१) िगर काययपानिकाको काययसम्पादि र कामका] फछयौट यस नियमाविीमा िएको व्यवस्िा बमोनजम हुिेछ
२) उपनियम (१) बमानजमको कामको फछयौट गदा{ तोनकएको अनधकारी वा निकायबाट गियपु िेछ ।

पररच्छे द २
प्रमख
ु बाट कामको फछयौट
४. प्रमुखले सम्पादन गने कामः (१) संनवधाि र अन्य प्रचनित कािूिको अधीिमा रही िगरपानिकाका] सामान्य निदेशि, नियन्रर् र
सञ्चािि गिे प्रमख
ु नजम्मेवारी प्रमख
ु को हुिेछ ।
२) प्रचनित कािुिमा काययपानिकाको प्रमख
ु िे गिे ििी नकटाि िएका कामहरु निज स्वयं वा निजबाट अनधकार प्रत्यायोजि िए बमोनजम
सम्पादि हुिेछ ।
३) उपनियम (२) मा जिु सक
ु } कुरा िेनखएको िए तापनि प्रचनित काििू मा प्रमख
ु िे गि]{ ििी नकटाि ििएका कामको सम्बन्धमा
काययपानिकाबाट सम्पादि हुिे काययको सामान्य रे खदेख, सञ्चािि र नियन्रर् गिे नजम्मेवारी प्रमख
ु को हुिेछ ।

४) उपनियम (१) बमोनजमको नजम्मेवारी परु ा गिे क्रममा प्रमख
ु िे काययपानिका अन्तग{तका निकायहरुमा प्रचनित कािूि तिा स्वीकृ त
िीनत तिा निर्यय अिरुु प कायय सञ्चािि िईरहेका छ छै ि निरीक्षर् गिे, वडा सनमनतहरुबीच समन्वय गिे, नवषयगत
शाखा÷कायायिय हरुिाइ निदेशि नदिे र आवश्यकता अिसु ार कामको प्रगनत नववरर् नििे कायय गिय सक्िेछ ।
५) प्रमख
ु कुि} कारर्वश उपनस्ित िरहेको अवस्िामा यस नियमाविी बमोनजम प्रमख
ु िे गियपु िे काम उपप्रमख
ु वा निजको समेत
अिुपनस्िनतमा प्रमख
ु िे तोके का काययपानिकाको सदस्यिे त्यस्ता काम सम्पादि गिय सक्िेछ । तर, प्रचनित कािुिमा अन्यिा व्यवस्िा
िएकोमा सोही व्यबस्िा बमोनजम हुिेछ ।
६) काययपानिकाको कुि} सदस्य अिुपनस्ित िएमा त्यस्ता सदस्यिे गियपु िे कामको िानग प्रमख
ु िे अका]{ सदस्यिाइ{ नजम्मेवारी तोक्ि सक्िेछ ।
५. प्रमुखले क्षनर्णर्य गनणुपनेः (१) सिा र काययपानिकामा पेश हुिे नवषय बाहेक दईु वा दईु िन्दा बढी वडासनमनत र नवषयगत शाखाहरुबीच
कुिै नवषयमा मतिेद हुि गएमा प्रमख
ु िे गरे को निर्यय अनन्तम हुिेछ ।
२) उपनियम (१) बमोनजम मतिेद िएको नवषय निर्ययका] िानग काययकारी अनधकृ तिे प्रमख
ु समक्ष पेश गियपु िेछ ।
३) सिा वा काययपानिकामा पेश हुिे नवषय बाहेकका सहकायय तिा समन्वयका] िानग प्रदेश वा सघं मा पेश गियु पिे नवषयका सम्बन्धमा प्रमख
ु िे
गरे को निर्यय अनन्तम हुिेछ ।
६. अक्षिकार प्रत्र्यार्योजन गनण सकनेः (१) कर िगाउिे, कर छुट नदि] वा ऋर् नििे जस्ता नवषय र सिामा पेश गियपु िे बाह]कका अन्य
नवषयमा काययपानिकािे प्रमख
ु वा उपप्रमख
ु वा सदस्यिाइ{ अनधकार प्रत्यायोजि गिय सक्िेछ ।
२) प्रमख
ु िे प्रचनित काििू बमोनजम आफूिाइ{ प्राप्त अनधकारमध्ये कुि} अनधकार उपप्रमख
ु वा सदस्य वा काययकारी अनधकृ त, नबषयगत
शाखाका] प्रमख
ु वा वडा अध्यक्षिाइ प्रत्यायोजि गिय सक्िेछ ।
३) उपनियम (१) र (२) बमोनजम प्रत्यायोनजत अनधकारको प्रयोग गरी सम्पादि गररएका] कामको नवषयमा सम्बनन्धत अनधकारीिे
काययपानिका समक्ष मानसक रुपमा प्रगनत नववरर् पेश गियु पिेछ ।
४) आफूिाइ{ प्रत्यायोनजत अनधकारको नजम्मेवारीपवू यक प्रयोग गियु सम्बनन्धत अनधकारीका] कतयब्य हुिेछ ।

पररच्छे द ३
िगर काययपानिकाबाट कामका] फछयौट
७. कार्यणपाक्षलकामा पेश गनणुपने क्षिषर्यः (१) अिसु चू ी–१ मा उनलिनखत नवषयहरुको निर्यय गदाय काययकारी अनधकृ तिे प्रमख
ु को
निदेशि अिुसार िगर काययपानिकामा प्रस्ताव पेश गियु पिेछ ।
२) उपनियम (१) मा िेनखएका] नवषयमध्ये कुि} नवषयमा नियम २१ बमोनजम गनित सनमनतबाट निर्यय नििसक्िे गरी काययपानिकािे
नजम्मेवारी सम्ु पि सक्िेछ ।
३) उपनियम (१) बमोनजम प्रमख
ु िे अन्यिा आदेश नदएमा बाहेक िगर काययपानिकाको बैिकमा पेश हुिे प्रस्ताव सामान्यतया अिसु चू ी–
२ बमोनजमको ढाँचामा काययकारी अनधकृ तिे पेश गिेछ ।
४) उपनियम (३) बमोनजमका] प्रस्तावमा कुिै शाखाका] राय समावेश हुि आवश्यक देखेमा काययकारी अनधकृ तिे सम्बनन्धत शाखाका]
राय समेत समावेश गरी पेश गिेछ ।
८. प्रस्ताि साथ संलग्न हुनुपने कागजातः (१) नियम ६ का] उपनियम (३) बमोनजम काययपानिकाको बैिकमा निर्ययािय कुि} नवषय
पेश गियपु दाय सम्बनन्धत नवषयगत शाखा वा वडा सनमनतको कायायियि] सो नवषयसँग आवश्यक नववरर् समावेश गरी प्रस्ताव तयार
गरी काययकारी अनधकृ त समक्ष पेश गियु पिेछ ।
२) उपनियम (१) बमोनजम पेश िएको प्रस्ताव र सो साि पेश िएका कागजातहरु कािूिसम्मत छि\ छै िि जाँच गरी कािूिसम्मत
ििएमा नियनमत वा कािूिसम्मत बिाउिे नजम्मेवारी काययकारी अनधकृ तको हुिेछ ।
३) उपनियम (१) बमोनजम पेश िएका प्रस्ताव काययकारी अनधकृ तिे प्रमख
ु को स्वीकृ नत निई प्रािनमकताक्रम समेत निधायरर् गरी निर्ययका
िानग काययपानिकाको बैिकमा पेश गियु पिेछ ।

९. कार्यणसूचीका] क्षििरर्ः (१) काययपानिकाको बैिकमा छिफि हुिे नवषयको काययसचू ी नियम ८ बमोनजम प्राप्त प्रस्तावहरुको
आधारमा काययकारी अनधकृ तिे प्रमख
ु को निदेशि बमोनजम तयार गिेछ । तर, प्रमख
ु िे अन्यिा आदेश नदएकोमा प्रस्तावको रुपमा
पेश ििएका नवषयिाइ{ पनि छिफिका] काययसचू ीमा समावेश गिय सनकिेछ ।
२) बैिकको काययसचू ी सामान्यतः काययपानिकाको बैिक बस्िुिन्दा तीि नदि अगावै काययकारी अनधकृ तिे सबै सदस्यहरुिाइ{ उपिब्ध
गराउिु पिेछ । तर, नवषयको गनम्िरता हेरी काययपानिकाको बैिकमा छिफि हुिे प्रस्ताव नवतरर् िगरी मौनखक सचू िाका आधारमा
पनि छिफि गिय सनकिछ ।
१०.कार्यणपाक्षलकाको बैठकः (१) काययकारी अनधकृ तिे प्रमख
ु को निदेशिमा काययपानिकाको बैिक बोिाउिेछ ।
२) काययकारी अनधकृ त काययपानिकाको सनचवको रुपमा बैिकमा उपनस्ित हुिेछ ।
३) प्रमख
ु िे काययपानिकाको बैिकको अध्यक्षता गिेछ ।
४) काययपानिकाको बैिकको काययसची,नमनत,समय र स्िािका सम्बन्धमा कम्तीमा तीि नदि अगावै प्रमख
ु को निदेशि अिुसार काययपानिकाका]
सब} सदस्यिाइ{ काययकारी अनधकृ तिे सचू िा नदिु पिेछ ।
५) काययपानिकाको बैिकमा कम्तीमा ५१ प्रनतशत सदस्य उपनस्ित हुिु पिेछ ।
६) उपनियम (५) मा जिु सक
ु } कुरा िेनखएका] िए तापनि उपनियम (४) बमोनजमका] सचू िा हुदँ ाहँ'दै पनि ५१ प्रनतशत सदस्य उपनस्ित
ििई गर्परु क संख्या पुग्ि िसके मा दोश्रो पटकका] बैिकमा एक चौिाइ सदस्य उपनस्ित िएमा पनि बैिक बस्ि सक्िेछ ।
७) काययपानिकाको बैिक सम्बन्धी अन्य काययनवनध काययपानिकािे निधायरर् गर] बमोनजम हुिेछ ।
११. बैठकका क्षनर्णर्य M (१) सामान्यतः काययपानिकाको बैिकको निर्यय सवयसम्मत रुपमा हुिेछ ।
२) उपनियम (१) बमोनजम सवयसम्मत निर्यय हुि िसकी मत नविाजि हुिे अवस्िा िएमा अध्यक्ष सनहत बहुमत सदस्यिे गरको निर्यय
बैिकको निर्यय मानििेछ ।
१२. क्षनर्णर्यको अक्षभलेखः
१) काययकारी अनधकृ त काययपानिकाको बैिकमा उपनस्ित हुिेछ र काययपानिकाबाट िएका निर्ययका अनििेख तयार गिेछ ।
२) बैिकको निर्ययको अनििेख छुटटै निर्यय पुनस्तकामा राख्िुपिेछ ।
३) उपनियम (२) बमोनजमका निर्यय पनु स्तका काययकारी अनधकृ तका] नजम्मामा रहिेछ ।
१३. क्षनर्णर्य प्रमाक्षर्त तथा क्षितरर् गनेः (१) िगर काययपानिका बैिकका] निर्यय काययकारी अनधकृ तिे दईु नदिनिर प्रमानर्त गिेछ ।
२) काययकारी अनधकृ तिे उपनियम (१) बमोनजम प्रमानर्त िएका] निर्ययको प्रनत तीि नदि निर िगर काययपानिकाका सदस्य, नवषयगत
शाखा र वडा सनमनतिाई उपिब्ध गराउिु पिेछ । तर कािूि बमोनजम गोप्य राख्िु पिे निर्यय तिा सचू िाहरु उपिब्ध गराइिे छै ि ।
१४. निर्ययको कायायन्वयिः (१) अिुसचू ी १ मा िेनखएका] नवषयमा काययपानिकाबाट निर्यय िएपनछ सम्बनन्धत पदानधकारी वा निकायिे
कायायन्वयि गियपु िेछ ।
२) काययपानिकाको निर्यय कायायन्वयि िए वा ििएका] सम्बन्धमा प्रमख
ु िे अिुगमि गिय वा गराउि सक्िेछ ।
३) उपनियम (२) बमोनजम अिगु मि गदा{ वा गराँउदा निर्यय कायायन्वयि िएका] िदेनखएमा सोको कायायन्वयि गिय सम्बनन्धत व्यनि वा
निकायिाइ प्रमख
ु िे आवश्यक निदेशि नदि सक्िेछ ।
१५. कार्यणपाक्षलकाको सक्षमक्षत गठन M (१) काययपानिकािे काययपानिकामा निर्ययको िानग पेश िएका प्रस्तावमा निर्यय गियपु वू {
आवश्यकता अिुसार राय, सलिाह र सझु ाव नििका] िानग देहाय बमोनजमका सनमनत रहिेछि M–
क) सावयजनिक सेवा तिा क्षमता नवकास सनमनत
ख) आनियक नवकास सनमनत
ग) सामानजक नवकास सनमनत
घ) पूवायधार नवकास सनमनत
ङ) वातावरर् तिा नवपद व्यवस्िापि सनमनत
च) नबधेयक सनमनत
२) उपनियम (१) बमोनजमका सनमनतमा रहिे सयं ोजक प्रमख
ु िे तोके बमोनजम र सदस्यहरु काययपानिकािे तोके बमोनजम रहिे छि ।

३) सनमनतिे आवश्यकता अिुसार सम्बनन्धत सनमनतमा िरहेको सदस्य वा अन्य कुि} नवशेषज्ञ वा अनधकारीिाई सनमनतको बैिकमा
आमन्रर् गिय सक्िेछ ।
४) सनमनतको बैिकमा प्रमख
ु स्वयं उपनस्ित िएको अवस्िामा निजबाट र अन्य अवस्िामा सनमनतका संयोजकबाट बैिकको प्रमख
ु ता
हुिेछ । सनमनतको सयं ोजकका] अिुपनस्िनतमा बैिकको प्रमख
ु ता बैिकमा उपनस्ित सदस्यहरुमध्ये ज्येष्ठ सदस्यि गिेछ ।
५) काययकारी अनधकृ त वा निजिे तोके को अनधकृ तिे सनमनतको बैिकमा उपनस्ित िई निर्ययको अनििेख तयार गरी प्रमानर्त गिेछ ।
६) उपनियम (१) बमोनजमका सनमनतहरुको काययक्षेर अिुसचू ी –३ मा उलिेख िए बमोनजम हुिेछ ।
१६. कार्यणभार मुक्त भएपक्षछ कागज क्षफताण गनणुपनेः जिु सक
ु ै कारर्बाट आफ्िो पदबाट मि
ु िएको सदस्यिे पदमि
ु िएको सात
नदिनिर आफ्िो नजम्मामा रहेका सम्पूर्य कागजात तिा अन्य कुि} सम्पनि िए सा] समेत काययपानिकामा बुझाई सोको निस्सा नििु
पिेछ ।
१७. प्रिक्ता तथा सूचना अक्षिकारी तोकनेः (१) काययपानिकािे आफूिे सम्पादि गरे का कायय वा निर्ययहरु सावयजनिक जािकारीमा लयाउि
कुि} सदस्यिाइ प्रविा तोक्िेछ ।
२) उपनियम (१) बमोनजम तोनकिे प्रविािे काययपानिकाको तफय बाट जारी गियपु िे सावयजनिक महत्वको सचू िा, विव्य, नवज्ञनप्त आनद
सावयजनिक गिे कायय समेत गिय सक्िेछ ।
३) काययकारी अनधकृ तिे कुि} एक अनधकृ तिाइ{ सचू िा अनधकारी तोक्िेछ ।
४) उपनियम (३) वमोनजम तोनकिे सचू िा अनधकारीिे काययपानिकासंग सम्वनन्धत सचू िा कािूि वमोनजम प्रवाह गिेछ ।

पररच्छे द ३
काययकारी अनधकृ त, नवषयगत शाखा र वडा सनमनतबाट कामको फछयौट
१८. काययकारी अनधकृ तबाट कामको फछयौटः (१) काययपानिकािे गिे ििी तोनकएका कामहरुमध्ये वडा सनमनत र नवषयगत शाखाबाट
सम्पादि गि]{ गरी नकटाि गररएका] काम बाहेकका अन्य सब} कामहरु तिा संघ र प्रदेश तहबाट प्रत्यायोजि िएका कामहरु प्रमख
ु का]
सामान्य निदेशिमा रही काययकारी अनधकृ तबाट सम्पादि हुिेछ ।
२) उपनियम (१) बमोनजम गररिे कामहरु काययकारी अनधकृ तिे िगरपानिकाका] नवषयगत शाखा तिा वडा कायायियमाफय त सम्पन्ि गराउि
सक्िेछ । निजिे आफ्िो निदेशि र नियन्रर्मा सम्पादि गरे का कामहरुको प्रगनत नववरर् नियनमत रुपमा प्रमख
ु समक्ष र आवनधक
रुपमा काययपानिका समक्ष प्रस्तुत गियु पिेछ ।
३) काययपानिका वा प्रमख
ु बाट प्रत्यायोजि िएका कामहरु काययकारी अनधकृ तिे सम्पादि गिेछ ।
१९. कार्यणकारी अक्षिकृतको काम, कतणव्र्य र अक्षिकारः (१) िगरपानिकाको काययकारी अनधकृ त िगर काययपानिकाको सनचव हुिेछ ।
२) प्रचनित कािूि तिा यस नियमाविीको अधीिमा रही प्रमख
ु को निदेशि र मातहतमा रही िगर काययपानिकाको सनचवको प्रमख
काम, कतयव्य र अनधकार देहाय बमोनजम हुिेछ ःः
क) िगर काययपानिका तिा िगर सिाबाट िएका निर्ययहरु कायायन्वयि गिे गराउि र सोको अिगु मि गिे ।
ख) प्रमख
ु िाइ{ िगरसिा र काययपानिका तिा सा] अन्तगयतका निकायहरुको महत्वपूर्{ काम कारवाहीहरुका] नवषयमा समय समयमा जािकारी
गराउि] ।
ग) िगर काययपानिका अन्तरग{तका सब} निकायहरुको काम कारबाहीिाइ{ चस्ु त र प्रिावकारी बिाउि आवश्यक निदेशि नदिे, अिगु मि र
सपु ररवेक्षर् गिे ।
घ) प्रचनित कािूि बमोनजम िगर काययपानिकाको प्रशासनिक तिा आनियक कायय सम्पादि गि]{ गराउिे ।
ङ) प्रचनित कािूििे तोके का] अन्य कामहरु गिे ।
२०. अक्षिकार प्रत्र्यार्योजनः (१) काययकारी अनधकृ तिे आफूिाO{ प्राप्त अनधकारमध्ये कुि} अनधकार नबषयगत शाखा वा िगरपानिकाको
कुि} अनधकृ त कमयचारी वा वडा सनचविाइ{ प्रत्यायोजि गरी कायय सम्पादि गिय सक्िेछ ।

२) उपनियम (१) बमोनजम अनधकार प्रत्यायोजि निनखत रुपमा हुिपु िेछ र एक पटक प्रत्यायोजि गरे को अनधकार नवशेष कारर् परी
नफताय नििुपिे िएमा सोको औनचत्य सनहतका] जािकारी प्रमख
ु माफय त काययपानिकािाई गराउिु पिेछ ।
३) आफूिाइ{ प्रत्यायोनजत अनधकार प्रयोग गियु सम्बनन्धत अनधकारीका] कतयब्य हुिेछ
२१. िडा सक्षमक्षतबाट कामका फछर्यौटः (१) वडा सनमनतबाट गररिे कामहरु वडा अध्यक्ष वा निजका निदेशिमा सम्पादि गररिेछ ।
२) एकिन्दा बढी वडासFग सरोकार राख्िे नवषय वा वडा सनमनतिे गिेगरी स्पष्ट रुपमा नकटाि ििएका नवषय वा स्वीकृ त बानषयक काययक्रममा
िसमेटीएका नवषयमा वडा सनमनतिे िगर काययपानिकामा पेश गरी प्राप्त निदेशि बमोनजम गियु पिेछ ।
२२. क्षिषर्यगत शाखाबाट कामको फछर्यौटः (१) िेपािका] संनवधाि तिा प्रचनित कािूििे स्िािीय तहमा हस्तान्तरर् ि} आएका
नशक्षा, स्वास््य, कृ नष, पशु नवकास, नसचं ाई, खािेपािी तिा सरसफाई, स्िािीय आनियक नवकास, पवू ायधार नवकास िगायतका अन्य
काययहरु र िगर काययपानिका काययनविाजि नियमाविी,२०७४ बमोनजम नबषयगत शाखाबाट संचािि हुिे कामहरु काययपानिकाको
निर्यय तिा काययकारी अनधकृ तका सामान्य निदेशि र नियन्रर्मा रही नबषयगत शाखा प्रमख
ु को निदेशि र नियन्रर्मा सम्पादि गररिेछ
।
२) िगरपानिकािे आफ्िो संनचत कोषबाट संचािि गिे नवषयगत क्षेरसँग सम्बनन्धत नवषयका सबै कायय उपनियम (१) बमोनजमका] नवषयगत
शाखामाफय त कायायन्वयि गिेछ ।

पररच्छे द ४
नवनवध
२३. परामशय नििुपिेः (१) देहायका] नबषयमा निर्यय गियपु ूवय प्रमख
ु िे काययकारी अनधकृ तमाफय त सम्बनन्धत शाखा (नवि व्यवस्िापि
शाखा, योजिा शाखा, प्रशासि शाखा, कािूिसगं सम्बनन्धत शाखा) का] पराम{श नििु पिेछ ।
 स्वीकृ त बानषयक काययक्रमिन्दा बाहेकका] काययक्रम सञ्चािि गिे नवषय,
 स्वीकृ त बानषयक काययक्रममा हेरफे र वा संशोधि गिे नवषय,
 अन्य निकायसँगको समन्वयमा कायय सञ्चािि गिे नवषय,
 ियाँ नियम, आदेश, निदनशका वा काययनवनध जारी गियपु िे नवषय,
 कर, शुलक, दस्तुर सम्बन्धी नवषय,
२) उपनियम (१) बमोनजम निर्यय िएका नवषयहरु काययपानिका वा िगरसिामा छिफिका िानग प्रस्तुत गररिेछ ।

२४. नवधेयक सम्बन्धी काययनवनधः (१) िगर काययपानिकाको तफय बाट सिासमक्ष प्रस्तुत गररिे नवधेयकको मसौदा स्वीकृ नतका
िानग काययकारी अनधकृ तिे प्रमख
ु माफय त काययपानिकाको बैिकमा पेश गियपु िेछ ।
२) उपनियम (१) बमोनजम नबधेयक तजमयु ा गियका िानग एक नबधेयक सनमनत रहिेछ । नबधेयक मसौदा गिय काययकारी अनधकृ तिे
आवश्यक व्यवस्िा नमिाउिे छ ।
३) उपनियम (१) बमोनजम पेश िएको नवधेयकको मसादामा िगर काययपानिकाको स्वीकृ नत प्राप्त िएपनछ प्रमख
ु िे सिासमक्ष पेश गियु
पिेछ ।
२५. श्रोत अनुमान सक्षमक्षत, राजस्ि र व्र्यर्यका अनुमान (बजेट) र कर सम्बन्िी प्रस्तािः (१) प्रत्यक बष िगर काययपानिकाका बानषयक
बजेट तयार गियको िानग प्रमख
ु को सयं ोजकत्वमा स्रोत अिमु ाि सनमनत तिा gu/ pkk|d'vsf] सयं ाजकत्वमा काययक्रम तिा बजेट
तजयमु ा सनमनत गिि हुिेछ ।
२) उपनियम (१) बमोनजमका सनमनतमा रहिे सदस्य तिा सदस्य सनचव काययपानिकाि] तोके बमोनजम हुिेछ ।

३) उपनियम (१) बमोनजम गनित सनमनतिे तयार गरेको बजेट तिा काययक्रम नवनियोजि नवधेयकको रुपमा pkप्रमख
ु िे dfkm{t िगर
सिामा पेश गररिेछ ।
३) उपनियम (२) बमोनजम पेश िएको नवनियोजि नवधेयक सिाबाट स्वीकृ त िइप्रमख
ु बाट प्रमानर्करर् िएपनछ िागू हुिेछ।
२६. गोपनीर्यता राख्नु पनेः कुि पनि सदस्यिे आफू पदमा बहाि रहँदा गरे को काममा गोपनियता
राख्िुपिे नवषयमा पदमा बहाि रहेका अवधीमा वा पदमा िरहेको अवस्िामा समेत अनधकार प्राप्त अनधकारीिाइ बाहेक अन्य कसैिाइ कुिै
नकनसमिे जािकारी नदि वा प्रकट गिय हुदैि । तर, प्रचनित कािूििे गोप्य राख्ि िपिे ििी तोनकएका नवषयमा जािकारी नदि यस
नियमिे वाधा पु¥याएका मानििेछैि ।
२७. समन्िर्य गन]{ M काययपानिकािे आफुिे सम्पादि गिे कामको नसिनसिामा आवश्यकता अिुसार देहायका निकायहरुसँग समन्वय
गिय सक्िेछः–
क) न्यानयक सनमनत
ख) अन्य स्िािीय तह
ग) नजलिानस्ित सरु क्षा निकायहरु
घ) नजलिानस्ित प्रदेश तिा संघका सरकारी कायायियहरु,
ङ) नजलिा समन्वय सनमनत
च) प्रदेशनस्ित िगरपानिका हेिे नविाग÷मन्रािय
छ) सघं को सघं ीय मानमिा हेिे मन्रािय र,
ज) स्िािीय तहमा नक्रयाशीि संघ संस्िाहरु ।
२८. बैठकमा भाग क्षलन नहनु ः काययपानिकाको बैिकमा कुि सदस्यको निजी स्वाि निनहत िएको नवषय उपर छिफि हुिे िएमा
त्यस्ता सदस्यिे िाग निि हुदैि । त्यस्ता अवस्िा िएमा सम्बनन्धत सदस्यिे सोको जािकारी प्रमख
ु िाइ गराउिु पिेछ ।
२९. सहर्योग माग्न सकनेः (१) काययपानिकािे नियम २७ मा उलिेख िएका निकायहरुसँग आवश्यकता अिसु ार सहयोग निि सक्िेछ
२) उपनियम (१) बमोनजम सहयोग गिे नजम्मेवारी सम्बनन्धत सबैको हुिेछ ।
अिुसचू ी – १
िगर काययपानिकाको बैिकमा पेश गियपु िे नवषयहरु
(नियम ७ को उपनियम (१) सगं सम्बनन्धत)
१.
२.
३.
४

सिामा पेश हुिे नवधेयक,
राजस्व र व्ययको अिुमाि (बजेट), पुरक अिुमाि र उधारो खचय,
कर सम्बन्धी प्रस्तावहरु,
प्रमख
ु िे िगर काययपानिकामा पेश गिय निदेशि नदएको नवषय वा िगर काययपानिकामा पेश गि पिे ििी िगर काययपानिकािे निर्यय
गरे को नवषय ।
५. प्रचनित कािूि बमोनजम जारी गियपु िे नियम, निदनशका, काययनवनध वा आदेश,
६. िगरपानिकािे जारी गिे कुिै िीनत वा त्यस्ता िीनतमा हुिे पररवतयि,
७. अलपकािीि, मध्यकािीि र दीघयकािीि समष्टीगत वा क्षेरगत नवकास योजिा, काययक्रम, रर्िीनत निधायरर् सम्बन्धी,
८. कायायिय वा शाखाहरुका संगिि संरचिामा पररवतयि वा स्िािान्तरर् सम्बन्धी,
९ रानरिय वा अन्र्तरानरिय सस्ं िाहरुसँगको िनगिी सम्बन्ध स्िापिा,
१०. िगर पानिकािे निि ऋर् वा वैदेनशक अिुदािमा सचं ािि हुिे योजिाका संझौता सम्बन्धी,
११. िगर पानिकाको प्रनतनिनधत्व हुिे गरी गररिे दईु पक्षीय वा बहुपक्षीय वाताय, सिा सम्मेिि वा सरकारी भ्रमर्मा िाग निि वा
प्रनतनिधी पिाउिे,
१२. काययकारी अनधकृ तिाई नवदेशमा हुिे गोष्ठी, अध्ययि अविोकि भ्रमर्मा पिाउिे,

१३. िगरपानिकाको कमयचारी दरबन्दी स्वीकृ नत, सवा सनु वधा सम्बन्धी कािूि निमायर् र पररवतयि,
१४. स्िािीय सावयजनिक नवदा निधायरर् गिे,
१५.प्रचनित कािूिबमोनजम िगर काययपानिकाबाट निर्यय हुिु पिे ििी तोनकएका अन्य नवषय ।

अिुसचू ी – २
प्रस्तावको ढाँचा
(नियम २४ का उपनियम (१) संग सम्बनन्धत)
u}+8fsf]6 िगरपानिका िगर काययपानिकाको कायायिय
gjnk/f;L नजलिा, $ g+=प्रदेश
नवषय M =============================================
प्रस्ताव पेश गिय प्रमख
ु बाट स्वीकृ नत प्राप्त नमनत M
१. नवषयको सनं क्षप्त व्यहोरा M
२. प्राप्त पराम{श तिा अन्य सान्दनियक कुरा M
३. प्रस्ताव पेश गियु पिायको कारर् र सम्बनन्धत शाखाको रायः–
४. निर्यय हुिु पिे व्यहोरा M
िोट M प्रस्ताव तयार गदा{ देहायका कुराहरुमा ध्याि नदिुपिे छ M
१. “नवषयको संनक्षप्त व्यहोरा” अन्तगयत रहिे नवबरर् M
नवषयबस्तुको पृष्ठिमू ीमा यसबारे पनहिे कुि निर्यय िएको िए सोको नवबरर्, प्रस्तानवत निर्यय कायायन्वयि प्रकृ या, समयावधी,काययक्षेर,
कायायन्वयि गिे निकाय र िाग्िे आनियक दानयत्व िए सा]समेत उलिेख गरी कुि याजिाका नवषय िए सो बारे छोटकरी नवबरर् उलिेख गिे ।
२. “प्राप्त परामश तिा अन्य सान्दनियक कुरा” अन्तगयत काययपानिका सनमनतहरु र अन्य निकाय तिा नवशेषज्ञहरुिे कुि परामश नदएका
िए सो समेत उलिेख गिे । सािै नवषयसग सम्बनन्धत िक्शा, नडजाइि वा नचर िए सा समेत समावेश गिे । कािूिी पराम{श निएका]
िए प्रनतनिपी समेत समाबेश गिे ।
३. “प्रस्ताव पेश गियु पिायको कारर् र सम्बनन्धत शाखाका] राय” अन्तगयत सम्बनन्धत नवषयमा आइ परे को कनििाई र समस्या, प्रस्तानवत
निर्ययको औनचत्य र आवश्यकता तिा त्यसबाट पिय सक्िे प्रिाव समावेश गिे ।
४. “निर्यय हुिु पिे व्यहोरा” अन्तगयत जिु नबषयमा ज जस्ता निर्यय हुि प्रस्ताव गररएका] हा] सोको स्पष्ट व्यहोरा राख्ि ।

अिुसचू ी – ३
काययपानिका सनमनतका] काययक्षेर
(नियम १५ को उपनियम (१) सगं सम्बनन्धत)
क. सािणजक्षनक सेिा तथा िमता क्षिकास सक्षमक्षतका कार्यणिेत्रः
१. सगं िि सरं चिा, दरबन्दी र काययनववरर्
२. सश
ु ासि र सेवा प्रवाह
३. क्षमता नवकास सम्बन्धी नवषय
ख. सामाक्षजक क्षिकास सक्षमक्षतको कार्यणिेत्रः
१. नशक्षा तिा खेिकूद सम्बन्धी
२. नवज्ञाि तिा प्रनवधी सम्बन्धी
३. स्वास््य तिा जिसंख्या सम्बन्धी
४. िैंनगक समािता र सामानजक समावेशीकरर् सम्बन्धी
५. सरकारी तिा गैर सरकारी संघ संस्िा सम्बन्धी

ग. पूिाणिार क्षिकास सक्षमक्षतका कार्यणिेत्रः
१. अलपकािीि तिा दीघयकािीि िीनत, योजिा र काययक्रम सम्बन्धी
२. उद्योग, वानर्ज्य, श्रम, रोजगार तिा वजार व्यबस्िापि सम्बन्धी
३. कृ नष, नसंचाई, सहकारी र गररबी निवारर् सम्बन्धी
४. पययटि प्रवद्र्धिसम्बन्धी
५. सचू िा तिा संचार सम्बन्धी
६. खािेपािी तिा सरसफाई, सडक तिा िौनतक योजिा र पूवायधार नवकास सम्बन्धी
७. नवद्यतु र उजा सम्बन्धी
८. बस्ती नवकास, शहरी योजिा र िवि निमायर् सम्बन्धी
घ. क्षििेर्यक सक्षमक्षतका कार्यणिेत्रः
१. िगर सिामा पेश हुिे नवधेयकसम्बन्धी
२. िगर सिामा पेश हुिे नियम, नवनियम, काययनवधीसम्बन्धी
३. कुि कािूिी प्रश्न समावेश िएका िीनत तिा काययक्रमसम्बन्धी
ङ. आक्षथणक क्षिकास सक्षमक्षतको कार्यणिेत्रः
१. बजेट तिा स्रोत पररचािि सम्बन्धी
२. कृ नष नवकास सम्बन्धी
३. पशु पंक्षी नवकास सम्बन्धी
४. िागररकका आयआजयि सम्बन्धी
५. स्रोतहरुको पनहचाि सम्बन्धी
च. िातािरर् तथा क्षिपद व्र्यिस्थापन सक्षमक्षतको कार्यणिेत्रः
१. वातावरर् संरक्षर् तिा हररयािी प्रवद्र्धि सम्वन्धी
२. फोहोर मैिा ब्यवस्िापि सम्वन्धी
३ िगरको सौन्दययताको संरक्षर् तिा नवकास सम्वन्धी
४ वि संरक्षर् सम्वन्धी
५. नवपद पूवय तयारी सम्बन्धी
६. नवपदको समयमा गियपु िे कामहरु सम्वन्धी
७. नवपद पछानडको ब्यवस्िापि सम्वन्धी
८. वि, वाताबरर् र िमू ी व्यबस्िापि

