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गैंडाकोट नगरपामिका
नगर काययपामिका (काययसम्पादन) मनयिाििी, २०७९
नगर काययपामिकाबाट गररने काययिाइ व्यिमथिि गनय नेपािका] समं िधानका] धारा २१८ ि] मदएका] अमधकार
प्रयोग गरी गैंडाकोट नगर काययपामिकािे नगर काययपामिका (काययसम्पादन) मनयिाििी, २०७९ बनाएका] छ ।
पररच्छे द १
प्रारमम्भक
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस मनयिाििीको नाि “गैंडाकोट नगर काययपामिका (काययसम्पादन)
मनयिाििी, २०७९” रहेको छ ।
२) या] मनयिाििी िरुु न्ि प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषाः मिषय िा प्रसङ्गिे अका]{ अिय निागेिा यस मनयिाििीिा,–
क) “प्रिख
ु ” भन्नािे नगर काययपामिकाको प्रिख
ु िाइ सम्झनु पछय ।
ख) “उपप्रिख
ु ” भन्नािे नगर काययपामिकाको उपप्रिख
ु िाइ{ सम्झनु पछय ।
ग) “काययपामिका” भन्नािे नगर काययपामिका सम्झन' पछ{ ।
घ) “काययमिभािन मनयिाििी” भन्नािे गैंडाकोट नगरपामिकाको काययमिभािन मनयिाििी, २०७४
सम्झनपु छ{ ।
ङ) “नगरपामिका” भन्नािे गैंडाकोट नगरपामिका सम्झनु पछय ।
च) “प्रिख
ु प्रशासकीय अमधकृ ि” भन्नािे नगरपामिकाको प्रिख
ु प्रशासकीय अमधकृ ि सम्झनु पछय ।
छ) “िडा समिमि” भन्नािे नगरपामिकाको िडा समिमि सम्झनु पछय ।
ि) “िडा समचि” भन्नािे िडा समिमिको समचिको कािकाि गनय खमटएको कियचारी सम्झनपु छय ।
झ) “िडाध्यक्ष” भन्नािे नगरपामिकाको िडाको िडा अध्यक्षिाइ{ सम्झनु पछय ।
ञ) “सदथय” भन्नािे काययपामिकाको सदथय सम्झनु पछ{ र सो शब्दिे काययपामिकाको प्रिख
ु , उपप्रिख
ु
ििा िडाअध्यक्ष सिेििाई िनाउँछ
ट) “सभा” भन्नािे नगर सभािाइ{ सम्झनपु छय ।
३. कामका] फछर्यौटः (१) नगर काययपामिकाको काययसम्पादन र कािका] फछयौट यस मनयिाििीिा
व्यिथिा भए बिोमिि हुनेछ
२) उपमनयि (१) बिामििको कािको फछयौट गदा{ िोमकएको अमधकारी िा मनकायबाट गनयपु नेछ ।
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पररच्छे द २
प्रमुखबाट कामको फछर्यौट
४. प्रमुखले सम्पादन गने कामः (१) संमिधान र अन्य प्रचमिि काननू को अधीनिा रही नगरपामिकाका]
सािान्य मनदेशन, मनयन्त्रण र सञ्चािन गने प्रिख
ु मिम्िेिारी प्रिख
ु को हुनेछ ।
२) प्रचमिि काननु िा काययपामिकाको प्रिख
ु िे गने भनी मकटान भएका कािहरु मनि थियं िा मनिबाट
अमधकार प्रत्यायोिन भए बिोमिि सम्पादन हुनेछ ।
३) उपमनयि (२) िा िनु सक
ु } कुरा िेमखएको भए िापमन प्रचमिि काननू िा प्रिख
ु िे गन]{ भनी मकटान नभएका
कािको सम्बन्धिा काययपामिकाबाट सम्पादन हुने काययको सािान्य रे खदेख, सञ्चािन र मनयन्त्रण गने
मिम्िेिारी प्रिख
ु को हुनेछ ।
४) उपमनयि (१) बिोमििको मिम्िेिारी परु ा गने क्रििा प्रिख
ु िे काययपामिका अन्िग{िका मनकायहरुिा
प्रचमिि काननू ििा थिीकृ ि नीमि ििा मनणयय अनरुु प कायय सञ्चािन भईरहेका छ / छै न मनरीक्षण गने,
िडा समिमिहरुबीच सिन्िय गने, मिषयगि शाखा÷कायायिय हरुिाइ मनदेशन मदने र आिश्यकिा अनसु ार
कािको प्रगमि मििरण मिने कायय गनय सक्नेछ ।
५) प्रिख
ु कुन} कारणिश उपमथिि नरहेको अिथिािा यस मनयिाििी बिोमिि प्रिख
ु िे गनयपु ने काि उपप्रिख
ु िा
मनिको सिेि अनपु मथिमििा प्रिख
ु िे िोके का काययपामिकाको सदथयिे त्यथिा काि सम्पादन गनय सक्नेछ ।
िर, प्रचमिि काननु िा अन्यिा व्यिथिा भएकोिा सोही व्यबथिा बिोमिि हुनेछ ।
६) काययपामिकाको कुन} सदथय अनपु मथिि भएिा त्यथिा सदथयिे गनयपु ने कािको िामग प्रिख
ु िे अका]{
सदथयिाइ{ मिम्िेिारी िोक्न सक्नेछ ।
५. प्रमुखले क्षनर्णर्य गनणपु नेः (१) सभा र काययपामिकािा पेश हुने मिषय बाहेक दईु िा दईु भन्दा बढी िडासमिमि
र मिषयगि शाखाहरुबीच कुनै मिषयिा ििभेद हुन गएिा प्रिख
ु िे गरे को मनणयय अमन्िि हुनेछ ।
२) उपमनयि (१) बिोमिि ििभेद भएको मिषय मनणययका] िामग प्रिख
ु प्रशासकीय अमधकृ ििे प्रिख
ु सिक्ष
पेश गनयपु नेछ ।
३) सभा िा काययपामिकािा पेश हुने मिषय बाहेकका सहकायय ििा सिन्ियका] िामग प्रदेश िा संघिा पेश गनयु
पने मिषयका सम्बन्धिा प्रिख
ु िे गरे को मनणयय अमन्िि हुनेछ ।
६. अक्षिकार प्रत्र्यार्योजन गनण सकनेः (१) कर िगाउने, कर छुट मदन] िा ऋण मिने िथिा मिषय र सभािा
पेश गनयपु ने बाह]कका अन्य मिषयिा काययपामिकािे प्रिख
ु िा उपप्रिख
ु िा सदथयिाइ{ अमधकार
प्रत्यायोिन गनय सक्नेछ ।
२) प्रिख
ु िे प्रचमिि काननू बिोमिि आफूिाइ{ प्राप्त अमधकारिध्ये कुन} अमधकार उपप्रिख
ु िा सदथय िा प्रिख
ु
प्रशासकीय अमधकृ ि, मबषयगि शाखाका] प्रिख
ु िा िडा अध्यक्षिाइ प्रत्यायोिन गनय सक्नेछ ।
३) उपमनयि (१) र (२) बिोमिि प्रत्यायोमिि अमधकारको प्रयोग गरी सम्पादन गररएका] कािको मिषयिा
सम्बमन्धि अमधकारीिे काययपामिका सिक्ष िामसक रुपिा प्रगमि मििरण पेश गनयु पनेछ ।
४) आफूिाइ{ प्रत्यायोमिि अमधकारको मिम्िेिारीपिू क
य प्रयोग गनयु सम्बमन्धि अमधकारीका] कियब्य हुनेछ ।
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पररच्छे द ३
नगर कार्यणपाक्षलकाबाट कामका] फछर्यौट
७. कार्यणपाक्षलकामा पेश गनणपु ने क्षिषर्यः (१) अनसु चू ी–१ िा उमलिमखि मिषयहरुको मनणयय गदाय प्रिख
ु
प्रशासकीय अमधकृ ििे प्रिख
ु को मनदेशन अनसु ार नगर काययपामिकािा प्रथिाि पेश गनयु पनेछ ।
२) उपमनयि (१) िा िेमखएका] मिषयिध्ये कुन} मिषयिा मनयि २१ बिोमिि गमिि समिमिबाट मनणयय
मिनसक्ने गरी काययपामिकािे मिम्िेिारी सम्ु पन सक्नेछ ।
३) उपमनयि (१) बिोमिि प्रिख
ु िे अन्यिा आदेश मदएिा बाहेक नगर काययपामिकाको बैिकिा पेश हुने
प्रथिाि सािान्यिया अनसु चू ी–२ बिोमििको ढाँचािा प्रिख
ु प्रशासकीय अमधकृ ििे पेश गनेछ ।
४) उपमनयि (३) बिोमििका] प्रथिाििा कुनै शाखाका] राय सिािेश हुन आिश्यक देखिे ा प्रिख
ु प्रशासकीय
अमधकृ ििे सम्बमन्धि शाखाका] राय सिेि सिािेश गरी पेश गनेछ ।
८. प्रस्ताि साथ संलग्न हुनुपने कागजातः (१) मनयि ६ का] उपमनयि (३) बिोमिि काययपामिकाको
बैिकिा मनणययािय कुन} मिषय पेश गनयपु दाय सम्बमन्धि मिषयगि शाखा िा िडा समिमिको कायायियि] सो
मिषयसँग आिश्यक मििरण सिािेश गरी प्रथिाि ियार गरी प्रिख
ु प्रशासकीय अमधकृ ि सिक्ष पेश गनयु
पनेछ ।
२) उपमनयि (१) बिोमिि पेश भएको प्रथिाि र सो साि पेश भएका कागिािहरु काननू सम्िि छन\ छै नन
िाँच गरी काननू सम्िि नभएिा मनयमिि िा काननू सम्िि बनाउने मिम्िेिारी प्रिख
ु प्रशासकीय अमधकृ िको
हुनेछ ।
३) उपमनयि (१) बिोमिि पेश भएका प्रथिाि प्रिख
ु प्रशासकीय अमधकृ ििे प्रिख
ु को थिीकृ मि मिई
प्रािमिकिाक्रि सिेि मनधायरण गरी मनणययका िामग काययपामिकाको बैिकिा पेश गनयु पनेछ ।
९. कार्यणसच
ू ीका] क्षििरर्ः (१) काययपामिकाको बैिकिा छिफि हुने मिषयको काययसचू ी मनयि ८
बिोमिि प्राप्त प्रथिािहरुको आधारिा प्रिख
ु प्रशासकीय अमधकृ ििे प्रिख
ु को मनदेशन बिोमिि ियार
गनेछ । िर, प्रिख
ु िे अन्यिा आदेश मदएकोिा प्रथिािको रुपिा पेश नभएका मिषयिाइ{ पमन छिफिका]
काययसचू ीिा सिािेश गनय समकनेछ ।
२) बैिकको काययसचू ी सािान्यिः काययपामिकाको बैिक बथनभु न्दा िीन मदन अगािै प्रिख
ु प्रशासकीय
अमधकृ ििे सबै सदथयहरुिाइ{ उपिब्ध गराउनु पनेछ । िर, मिषयको गमम्भरिा हेरी काययपामिकाको
बैिकिा छिफि हुने प्रथिाि मििरण नगरी िौमखक सचू नाका आधारिा पमन छिफि गनय समकनछ ।
१०.कार्यणपाक्षलकाको बैठकः (१) प्रिख
ु प्रशासकीय अमधकृ ििे प्रिख
ु को मनदेशनिा काययपामिकाको बैिक
बोिाउनेछ ।
२) प्रिख
ु प्रशासकीय अमधकृ ि काययपामिकाको समचिको रुपिा बैिकिा उपमथिि हुनेछ ।
३) प्रिख
ु िे काययपामिकाको बैिकको अध्यक्षिा गनेछ ।
४) काययपामिकाको बैिकको काययसची,मिमि,सिय र थिानका सम्बन्धिा कम्िीिा िीन मदन अगािै प्रिख
ु को
मनदेशन अनसु ार काययपामिकाका] सब} सदथयिाइ{ प्रिख
ु प्रशासकीय अमधकृ ििे सचू ना मदनु पनेछ ।
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५) काययपामिकाको बैिकिा कम्िीिा ५१ प्रमिशि सदथय उपमथिि हुनु पनेछ ।
६) उपमनयि (५) िा िनु सक
ु } कुरा िेमखएका] भए िापमन उपमनयि (४) बिोमििका] सचू ना हुदँ ाहँ'दै पमन ५१
प्रमिशि सदथय उपमथिि नभई गणपरु क संख्या पग्ु न नसके िा दोश्रो पटकका] बैिकिा एक चौिाइ
सदथय उपमथिि भएिा पमन बैिक बथन सक्नेछ ।
७) काययपामिकाको बैिक सम्बन्धी अन्य काययमिमध काययपामिकािे मनधायरण गर] बिोमिि हुनेछ ।
११. बैठकका क्षनर्णर्य M (१) सािान्यिः काययपामिकाको बैिकको मनणयय सियसम्िि रुपिा हुनेछ ।
२) उपमनयि (१) बिोमिि सियसम्िि मनणयय हुन नसकी िि मिभािन हुने अिथिा भएिा अध्यक्ष समहि
बहुिि सदथयिे गरको मनणयय बैिकको मनणयय िामननेछ ।
१२. क्षनर्णर्यको अक्षभलेखः
१) प्रिख
ु प्रशासकीय अमधकृ ि काययपामिकाको बैिकिा उपमथिि हुनेछ र काययपामिकाबाट भएका
मनणययका अमभिेख ियार गनेछ ।
२) बैिकको मनणययको अमभिेख छुटटै मनणयय पमु थिकािा राख्नपु नेछ ।
३) उपमनयि (२) बिोमििका मनणयय पमु थिका प्रिख
ु प्रशासकीय अमधकृ िका] मिम्िािा रहनेछ ।
१३. क्षनर्णर्य प्रमाक्षर्त तथा क्षितरर् गनेः (१) नगर काययपामिका बैिकका] मनणयय प्रिख
ु प्रशासकीय
अमधकृ ििे दईु मदनमभत्र प्रिामणि गनेछ ।
२) प्रिख
ु प्रशासकीय अमधकृ ििे उपमनयि (१) बिोमिि प्रिामणि भएका] मनणययको प्रमि िीन मदन मभत्र
नगर काययपामिकाका सदथय, मिषयगि शाखा र िडा समिमििाई उपिब्ध गराउनु पनेछ । िर काननू
बिोमिि गोप्य राख्नु पने मनणयय ििा सचू नाहरु उपिब्ध गराइने छै न ।
१४. क्षनर्णर्यको कार्याणन्िर्यनः (१) अनसु चू ी १ िा िेमखएका] मिषयिा काययपामिकाबाट मनणयय भएपमछ
सम्बमन्धि पदामधकारी िा मनकायिे कायायन्ियन गनयपु नेछ ।
२) काययपामिकाको मनणयय कायायन्ियन भए िा नभएका] सम्बन्धिा प्रिख
ु िे अनुगिन गनय िा गराउन
सक्नेछ ।
३) उपमनयि (२) बिोमिि अनगु िन गदा{ िा गराँउदा मनणयय कायायन्ियन भएका] नदेमखएिा सोको
कायायन्ियन गनय सम्बमन्धि व्यमि िा मनकायिाइ प्रिख
ु िे आिश्यक मनदेशन मदन सक्नेछ ।
१५. कार्यणपाक्षलकाको सक्षमक्षत गठन M (१) काययपामिकािे काययपामिकािा मनणययको िामग पेश भएका
प्रथिाििा मनणयय गनयपु िू { आिश्यकिा अनसु ार राय, सलिाह र सझु ाि मिनका] िामग देहाय
बिोमििका समिमि रहनेछन M–
(१) सािामिक मिकास समिमि
(२)

पिू ायधार मिकास समिमि

(३)

आमियक मिकास समिमि

(४)

िन, िािािरण ििा मिपद् व्यिथिापन समिमि

(५)

सश
ु ासन ििा संथिागि मिकास समिमि
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२) उपमनयि (१) बिोमििका समिमििा रहने संयोिक प्रिख
ु िे िोके बिोमिि र सदथयहरु
काययपामिकािे िोके बिोमिि रहने छन ।
३) समिमििे आिश्यकिा अनसु ार सम्बमन्धि समिमििा नरहेको सदथय िा अन्य कुन} मिशेषज्ञ िा
अमधकारीिाई समिमिको बैिकिा आिन्त्रण गनय सक्नेछ ।
४) समिमिको बैिकिा प्रिख
ु थियं उपमथिि भएको अिथिािा मनिबाट र अन्य अिथिािा
समिमिका सयं ोिकबाट बैिकको प्रिख
ु िा हुनेछ । समिमिको सयं ोिकका] अनपु मथिमििा बैिकको
प्रिख
ु िा बैिकिा उपमथिि सदथयहरुिध्ये ज्येष्ठ सदथयि गनेछ ।
५) प्रिख
ु प्रशासकीय अमधकृ ि िा मनििे िोके को कियचारीिे समिमिको बैिकिा उपमथिि भई मनणययको
अमभिेख ियार गरी प्रिामणि गराई राख्नेछ ।
६) उपमनयि (१) बिोमििका समिमिहरुको काययक्षेत्र अनसु चू ी –३ िा उलिेख भए बिोमिि हुनेछ ।
१६. कार्यणभार मुक्त भएपक्षछ कागज क्षफताण गनणपु नेः िनु सक
ु ै कारणबाट आफ्नो पदबाट िि
ु भएको
सदथयिे पदिि
ु भएको साि मदनमभत्र आफ्नो मिम्िािा रहेका सम्पणू य कागिाि ििा अन्य कुन}
सम्पमि भए सा] सिेि काययपामिकािा बझु ाई सोको मनथसा मिनु पनेछ ।
१७. प्रिक्ता तथा सूचना अक्षिकारी तोकनेः (१) काययपामिकािे आफूिे सम्पादन गरे का कायय िा मनणययहरु
साियिमनक िानकारीिा लयाउन कुन} सदथयिाइ प्रििा िोक्नेछ ।
२) उपमनयि (१) बिोमिि िोमकने प्रििािे काययपामिकाको िफय बाट िारी गनयपु ने साियिमनक
िहत्िको सचू ना, ििव्य, मिज्ञमप्त आमद साियिमनक गने कायय सिेि गनय सक्नेछ ।
३) प्रिख
ु प्रशासकीय अमधकृ ििे कुन} एक अमधकृ ििाइ{ सचू ना अमधकारी िोक्नेछ ।
४) उपमनयि (३) ििोमिि िोमकने सचू ना अमधकारीिे काययपामिकासगं सम्िमन्धि सच
ू ना काननू ििोमिि
प्रिाह गनेछ ।

पररच्छे द ४
प्रमुख प्रशासकीर्य अक्षिकृत, क्षिषर्यगत शाखा र िडा सक्षमक्षतबाट कामको फछर्यौट
१८. प्रिख
ु प्रशासकीय अमधकृ िबाट कािको फछयौटः (१) काययपामिकािे गने भनी िोमकएका कािहरुिध्ये िडा
समिमि र मिषयगि शाखाबाट सम्पादन गन]{ गरी मकटान गररएका] काि बाहेकका अन्य सब} कािहरु ििा
संघ र प्रदेश िहबाट प्रत्यायोिन भएका कािहरु प्रिख
ु का] सािान्य मनदेशनिा रही प्रिख
ु प्रशासकीय
अमधकृ िबाट सम्पादन हुनेछ ।
२) उपमनयि (१) बिोमिि गररने कािहरु प्रिख
ु प्रशासकीय अमधकृ ििे नगरपामिकाका] मिषयगि शाखा ििा
िडा कायायियिाफय ि सम्पन्न गराउन सक्नेछ । मनििे आफ्नो मनदेशन र मनयन्त्रणिा सम्पादन गरे का
कािहरुको प्रगमि मििरण मनयमिि रुपिा प्रिख
ु सिक्ष र आिमधक रुपिा काययपामिका सिक्ष प्रथििु गनयु
पनेछ ।
३) काययपामिका िा प्रिख
ु बाट प्रत्यायोिन भएका कािहरु प्रिख
ु प्रशासकीय अमधकृ ििे सम्पादन गनेछ ।
१९. प्रमुख प्रशासकीर्य अक्षिकृतको काम, कतणव्र्य र अक्षिकारः (१) नगरपामिकाको प्रिख
ु प्रशासकीय
अमधकृ ि नगर काययपामिकाको समचि हुनेछ ।
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२) प्रचमिि काननू ििा यस मनयिाििीको अधीनिा रही प्रिख
ु को मनदेशन र िािहििा रही नगर
काययपामिकाको समचिको प्रिख काि, कियव्य र अमधकार देहाय बिोमिि हुनेछ :
क) नगर काययपामिका ििा नगर सभाबाट भएका मनणययहरु कायायन्ियन गने गराउन र सोको अनगु िन
गने ।
ख) प्रिख
ु िाइ{ नगरसभा र काययपामिका ििा सा] अन्िगयिका मनकायहरुको िहत्िपणू { काि कारिाहीहरुका]
मिषयिा सिय सियिा िानकारी गराउन] ।
ग) नगर काययपामिका अन्िरग{िका सब} मनकायहरुको काि कारबाहीिाइ{ चथु ि र प्रभािकारी बनाउन
आिश्यक मनदेशन मदने, अनगु िन र सपु ररिेक्षण गने ।
घ) प्रचमिि काननू बिोमिि नगर काययपामिकाको प्रशासमनक ििा आमियक कायय सम्पादन गन]{ गराउने ।
ङ) प्रचमिि काननू िे िोके का] अन्य कािहरु गने ।
२०. अक्षिकार प्रत्र्यार्योजनः (१) प्रिख
ु प्रशासकीय अमधकृ ििे आफूिाO{ प्राप्त अमधकारिध्ये कुन} अमधकार
मबषयगि शाखा िा नगरपामिकाको कुन} अमधकृ ि कियचारी िा िडा समचििाइ{ प्रत्यायोिन गरी कायय
सम्पादन गनय सक्नेछ ।
२) उपमनयि (१) बिोमिि अमधकार प्रत्यायोिन मिमखि रुपिा हुनपु नेछ र एक पटक प्रत्यायोिन
गरे को अमधकार मिशेष कारण परी मफिाय मिनपु ने भएिा सोको औमचत्य समहिका] िानकारी प्रिख
ु िाफय ि
काययपामिकािाई गराउनु पनेछ ।
३) आफूिाइ{ प्रत्यायोमिि अमधकार प्रयोग गनयु सम्बमन्धि अमधकारीका] कियब्य हुनेछ
२१. िडा सक्षमक्षतबाट कामका फछर्यौटः (१) िडा समिमिबाट गररने कािहरु िडा अध्यक्ष िा मनिका
मनदेशनिा सम्पादन गररनेछ ।
२) एकभन्दा बढी िडासFग सरोकार राख्ने मिषय िा िडा समिमििे गनेगरी थपष्ट रुपिा मकटान नभएका मिषय
िा थिीकृ ि बामषयक काययक्रििा नसिेटीएका मिषयिा िडा समिमििे नगर काययपामिकािा पेश गरी प्राप्त
मनदेशन बिोमिि गनयु पनेछ ।
२२. क्षिषर्यगत शाखाबाट कामको फछर्यौटः (१) नेपािका] संमिधान ििा प्रचमिि काननू िे थिानीय
िहिा हथिान्िरण भ} आएका मशक्षा, थिाथ्य, कृ मष, पशु मिकास, मसच
ं ाई, खानेपानी ििा सरसफाई,
थिानीय आमियक मिकास, पिू ायधार मिकास िगायिका अन्य काययहरु र नगर काययपामिका काययमिभािन
मनयिाििी,२०७४ बिोमिि मबषयगि शाखाबाट सच
ं ािन हुने कािहरु काययपामिकाको मनणयय ििा
प्रिख
ु प्रशासकीय अमधकृ िका सािान्य मनदेशन र मनयन्त्रणिा रही मबषयगि शाखा प्रिख
ु को मनदेशन र
मनयन्त्रणिा सम्पादन गररनेछ ।
२) नगरपामिकािे आफ्नो संमचि कोषबाट सच
ं ािन गने मिषयगि क्षेत्रसँग सम्बमन्धि मिषयका सबै कायय
उपमनयि (१) बिोमििका] मिषयगि शाखािाफय ि कायायन्ियन गनेछ ।
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पररच्छे द ५
क्षिक्षिि
२३. परामशण क्षलनुपनेः (१) देहायका] मबषयिा मनणयय गनयपु िू य प्रिख
ु िे प्रिख
ु प्रशासकीय अमधकृ ि िाफय ि
सम्बमन्धि शाखा (मिि व्यिथिापन शाखा, योिना शाखा, प्रशासन शाखा, काननू संग सम्बमन्धि शाखा)
का] पराि{श मिनु पनेछ ।
 थिीकृ ि बामषयक काययक्रिभन्दा बाहेकका] काययक्रि सञ्चािन गने मिषय,
 थिीकृ ि बामषयक काययक्रििा हेरफे र िा संशोधन गने मिषय,
 अन्य मनकायसँगको सिन्ियिा कायय सञ्चािन गने मिषय,
 नयाँ मनयि, आदेश, मनदेमशका िा काययमिमध िारी गनयपु ने मिषय,
 कर, शलु क, दथिरु सम्बन्धी मिषय,
२) उपमनयि (१) बिोमिि मनणयय भएका मिषयहरु काययपामिका िा नगरसभािा छिफिका िामग प्रथििु
गररनेछ ।
२४. क्षििेर्यक सम्बन्िी कार्यणक्षिक्षिः (१) नगर काययपामिकाको िफय बाट सभासिक्ष प्रथििु गररने मिधेयकको
िसौदा थिीकृ मिका िामग प्रिख
ु प्रशासकीय अमधकृ ििे प्रिख
ु िाफय ि काययपामिकाको बैिकिा पेश गनयपु नेछ
।
२) उपमनयि (१) बिोमिि मबधेयक िियिु ा गनयका िामग एक मबधेयक समिमि रहनेछ । मबधेयक िसौदा
गनय प्रिख
ु प्रशासकीय अमधकृ ििे आिश्यक व्यिथिा मििाउने छ ।
३) उपमनयि (१) बिोमिि पेश भएको मिधेयकको िथयौदा नगर काययपामिकाको थिीकृ मि प्राप्त
भएपमछ प्रिख
ु िे सभासिक्ष पेश गनयु पनेछ ।
२५. श्रोत अनुमान सक्षमक्षत, राजस्ि र व्र्यर्यका अनुमान (बजेट) र कर सम्बन्िी प्रस्तािः (१) प्रत्यक िषय
नगर काययपामिकाका बामषयक बिेट ियार गनयको िामग प्रिख
ु को संयोिकत्ििा स्रोि अनिु ान समिमि
ििा नगर उपप्रिख
ु को संयािकत्ििा काययक्रि ििा बिेट ििियु ा समिमि गिन हुनेछ ।
२) उपमनयि (१) बिोमििका समिमििा रहने सदथय ििा सदथय समचि काययपामिकाि] िोके बिोमिि
हुनेछ ।
३) उपमनयि (१) बिोमिि गमिि समिमििे ियार गरे को बिेट ििा काययक्रि मिमनयोिन मिधेयकको
रुपिा उपप्रिख
ु िे िाफय ि नगर सभािा पेश गररनेछ ।
३) उपमनयि (२) बिोमिि पेश भएको मिमनयोिन मिधेयक सभाबाट थिीकृ ि भइप्रिख
ु बाट
प्रिामणकरण भएपमछ िागू हुनेछ।
२६. गोपनीर्यता राख्नु पनेः कुन पमन सदथयिे आफू पदिा बहाि रहँदा गरे को काििा गोपमनयिा
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राख्नपु ने मिषयिा पदिा बहाि रहेका अिधीिा िा पदिा नरहेको अिथिािा सिेि अमधकार प्राप्त
अमधकारीिाइ बाहेक अन्य कसैिाइ कुनै मकमसििे िानकारी मदन िा प्रकट गनय हुदनै । िर, प्रचमिि
काननू िे गोप्य राख्न नपने भनी िोमकएका मिषयिा िानकारी मदन यस
मनयििे िाधा पु¥याएका िामननेछैन ।
२७. समन्िर्य गन]{ M काययपामिकािे आफुिे सम्पादन गने कािको मसिमसिािा आिश्यकिा अनसु ार
देहायका मनकायहरुसँग सिन्िय गनय सक्नेछः–
क) न्यामयक समिमि
ख) अन्य थिानीय िह
ग) मिलिामथिि सरु क्षा मनकायहरु
घ) मिलिामथिि प्रदेश ििा संघका सरकारी कायायियहरु,
ङ) मिलिा सिन्िय समिमि
च) प्रदेशमथिि नगरपामिका हेने मिभाग÷िन्त्रािय
छ) संघको संघीय िामििा हेने िन्त्रािय र,
ि) थिानीय िहिा मक्रयाशीि संघ संथिाहरु ।
२८. बैठकमा भाग क्षलन नहुनः काययपामिकाको बैिकिा कुन सदथयको मनिी थिािय मनमहि भएको मिषय
उपर छिफि हुने भएिा त्यथिा सदथयिे भाग मिन हुदनै । त्यथिा अिथिा भएिा सम्बमन्धि
सदथयिे सोको िानकारी प्रिख
ु िाइ गराउनु पनेछ ।
२९. सहर्योग माग्न सकनेः (१) काययपामिकािे मनयि २७ िा उलिेख भएका मनकायहरुसँग आिश्यकिा
अनसु ार सहयोग मिन सक्नेछ २) उपमनयि (१) बिोमिि सहयोग गने मिम्िेिारी सम्बमन्धि सबैको हुनेछ ।
३०. खारेजी र बचाउ : १) नगर काययपामिका (काययसम्पादन) मनयिाििी, २०७४ खारे ि गररएको छ ।
२) उपमनयि (१) बिोमिि खारे ि गररएको मनयिाििी बिोमिि भए गरे का काि कारबाही यसै मनयिाििी
बिोमिि भएको िामननेछ ।
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खण्ड ५)

सख्ं या १)

गैंडाकोट रािपत्र

भाग : २

मिमि : २०७९/०२/२३

अनसु चू ी – १
नगर काययपामिकाको बैिकिा पेश गनयपु ने मिषयहरु
( मनयि ७ को उपमनयि (१) संग सम्बमन्धि)
१.
२.
३.
४

सभािा पेश हुने मिधेयक,
रािथि र व्ययको अनिु ान (बिेट), परु क अनिु ान र उधारो खचय,
कर सम्बन्धी प्रथिािहरु,
प्रिख
ु िे नगर काययपामिकािा पेश गनय मनदेशन मदएको मिषय िा नगर काययपामिकािा पेश गन पने भनी नगर
काययपामिकािे मनणयय गरे को मिषय ।
५. प्रचमिि काननू बिोमिि िारी गनयपु ने मनयि, मनदमशका, काययमिमध िा आदेश,
६. नगरपामिकािे िारी गने कुनै नीमि िा त्यथिा नीमििा हुने पररिियन,
७. अलपकािीन, िध्यकािीन र दीघयकािीन सिष्टीगि िा क्षेत्रगि मिकास योिना, काययक्रि, रणनीमि
मनधायरण सम्बन्धी,
८. कायायिय िा शाखाहरुका संगिन संरचनािा पररिियन िा थिानान्िरण सम्बन्धी,
९ रामरिय िा अन्र्िरामरिय संथिाहरुसँगको भमगनी सम्बन्ध थिापना,
१०. नगर पामिकािे मिन ऋण िा िैदमे शक अनदु ानिा संचािन हुने योिनाका संझौिा सम्बन्धी,
११. नगर पामिकाको प्रमिमनमधत्ि हुने गरी गररने दईु पक्षीय िा बहुपक्षीय िािाय, सभा सम्िेिन िा सरकारी
भ्रिणिा
भाग मिन िा प्रमिमनधी पिाउने,
१२. प्रिख
ु प्रशासकीय अमधकृ ििाई मिदेशिा हुने गोष्ठी, अध्ययन अििोकन भ्रिणिा पिाउने,
१३. नगरपामिकाको कियचारी दरबन्दी थिीकृ मि, सिा समु िधा सम्बन्धी काननू मनिायण र पररिियन,
१४. थिानीय साियिमनक मिदा मनधायरण गने,
१५. प्रचमिि काननू बिोमिि नगर काययपामिकाबाट मनणयय हुनु पने भनी िोमकएका अन्य मिषय ।
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खण्ड ५)

सख्ं या १)

गैंडाकोट रािपत्र

भाग : २

मिमि : २०७९/०२/२३

अनसु चू ी – २
प्रथिािको ढाँचा
( मनयि २४ का उपमनयि (१) संग सम्बमन्धि)
गैंडाकोट नगरपामिका नगर काययपामिकाको कायायिय
नििपरासी(ब.स.ू प.ू ) मिलिा, गण्डकी प्रदेश
मिषय M =============================================
प्रथिाि पेश गनय प्रिख
ु बाट थिीकृ मि प्राप्त मिमि M
१. मिषयको संमक्षप्त व्यहोरा M
२. प्राप्त पराि{श ििा अन्य सान्दमभयक कुरा M
३. प्रथिाि पेश गनयु पनायको कारण र सम्बमन्धि शाखाको रायः–
४. मनणयय हुनु पने व्यहोरा M
नोट M प्रथिाि ियार गदा{ देहायका कुराहरुिा ध्यान मदनपु ने छ M
१. “मिषयको संमक्षप्त व्यहोरा” अन्िगयि रहने मिबरण M
मिषयबथिक
ु ो पृष्ठभिू ीिा यसबारे पमहिे कुन मनणयय भएको भए सोको मिबरण, प्रथिामिि मनणयय कायायन्ियन
प्रकृ या, सियािधी,काययक्षेत्र, कायायन्ियन गने मनकाय र िाग्ने आमियक दामयत्ि भए सा]सिेि उलिेख गरी कुन
यािनाका मिषय भए सो बारे छोटकरी मिबरण उलिेख गने ।
२. “प्राप्त परािश ििा अन्य सान्दमभयक कुरा” अन्िगयि काययपामिका समिमिहरु र अन्य मनकाय ििा
मिशेषज्ञहरुिे कुन परािश मदएका भए सो सिेि उलिेख गने । सािै मिषयसग सम्बमन्धि नक्शा, मडिाइन िा
मचत्र भए सा सिेि सिािेश गने । काननू ी पराि{श मिएका] भए प्रमिमिपी सिेि सिाबेश गने ।
३. “प्रथिाि पेश गनयु पनायको कारण र सम्बमन्धि शाखाका] राय” अन्िगयि सम्बमन्धि मिषयिा आइ परे को
कमिनाई र सिथया, प्रथिामिि मनणययको औमचत्य र आिश्यकिा ििा त्यसबाट पनय सक्ने प्रभाि सिािेश गने
।
४. “मनणयय हुनु पने व्यहोरा” अन्िगयि िनु मबषयिा ि िथिा मनणयय हुन प्रथिाि गररएका] हा] सोको थपष्ट
व्यहोरा राख्न ।
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खण्ड ५)

सख्ं या १)

गैंडाकोट रािपत्र

भाग : २

अनसु चू ी – ३
काययपामिका समिमिका] काययक्षेत्र
( मनयि १५ को उपमनयि (१) संग सम्बमन्धि)
(१) सािामिक मिकास समिमिको काययक्षेत्र:
(क)

मशक्षा, संथकृ मि, भाषा, किा ििा सामहत्य

(ख)

िनथिाथ्य ििा पोषण,

(ग)

खानेपानी ििा सरसफाई,

(घ)

िमहिा, िािबामिका र सािामिक सिािेशीकरण,

(ङ)

यिु ा, खेिकुद ििा निप्रबियन ।

(२) पिू ायधार मिकास समिमिको काययक्षेत्र:
(क) भिन, िथिी, आिास ििा शहरी मिकास,
(ख)

सडक, पि
ु ििा यािायाि ब्यबथिा,

(ग)

ििस्रोि, मिद्यिु ििा थिच्छ उिाय,

(घ)

सचू ना ििा सञ्चार प्रमिमध मिकास।

(३) आमियक मिकास समिमिको काययक्षेत्र:
(क)

कृ मष मिकास,

(ख)

पशपु न्छी मिकास,

(ग)
(घ)

मसचं ाई,
पययटन प्रबर्द्यन,

(ङ)

सहकारी ििा गररिी मनिारण एबि मििीय क्षेत्र,

(च)

उद्योग, व्यापार ििा व्यिसाय

(छ)

श्रि ििा रोिगार प्रबर्द्यन।

(४) िन, िािािरण ििा मिपद् व्यिथिापन समिमिको काययक्षेत्र:
(क)

िन, हररयािी र िैमिक मिमिधिा,

(ख)

भ-ू संरक्षण र ििाधारका व्यिथिापन,

(ग)

िािािरण ििा फोहोरिैिा ब्यबथिापन,

(घ)

मिपद् व्यिथिापन ििा ििबायु उत्िानमशििा।
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मिमि : २०७९/०२/२३

खण्ड ५)

सख्ं या १)

गैंडाकोट रािपत्र

भाग : २

मिमि : २०७९/०२/२३

(५) सश
ु ासन ििा संथिागि मिकास समिमिको काययक्षेत्र:
(क)

थिानीय सेिा ििा िनशमि ब्यबथिापन,

(ख)
(ग)

सङ्गिन ििा क्षििा मिकास,
रािथि ििा श्रोि पररचािन,

(घ)

ि्यांक प्रणािी ििा योिना र मिकास व्यिथिापन

(ङ)

नीमि, काननू , न्याय ििा सश
ु ासन।

आज्ञािे,
िमु िराि ररिाि
प्रिख
ु प्रशासकीय अमधकृ ि
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