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धिकुटा िगरपालिका 

नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन ननर्माविी, २०७४ 

काययपालिकाबाट स्वीकृत लमनत ः  —२०७४÷०४÷०४ 

 

 

 

 

 

 

 

धिकुटा िगरपालिका 

धिकुटा जिल्िा, १ िम्बर प्रदेश, िेपाि 

धिकुटा िगर काययपालिका काययसम्पादि नियमाविी, २०७४ 



िगर काययपालिकाबाट गररिे काययिाई व्यवजस्ित गिय िेपािको सवंवधािको धारा २१८ िे ददएको अधधकार प्रयोग 

गरी धिकुटा िगर काययपालिकािे लमनत २०७४÷०४÷०४ को निर्ययािसुार देहायका नियमहरु बिाएको छ ।  

 

पररच्छेद १ 

प्रारजम्िक 

१. सकं्षिप्त िाम र प्रारम्ि  (१) यस नियमाविीको िाम “ धिकुटा िगर काययपालिका काययसम्पादि नियमाविी, 
२०७४” रहेको छ । 

(२) यो नियमाविी तरुुन्त प्रारम्ि हुिेछ । 

२. पररिाषा  ववषय वा प्रसङ्गिे अको अिय ििागेमा यस नियमाविीमा,– 

(क) “िगरपालिका” िन्िाि ेधिकुटा िगरपालिका सम्झि ुपछय  । 

(ख) “काययपालिका” िन्िािे िगर काययपालिका सम्झि ुपछय  । 

ग) “वडा सलमनत” िन्िाि ेिगरपालिकाको वडा सलमनत सम्झि ुपछय  ।  

(घ) “प्रमखु” िन्िाि ेिगरपालिकाको प्रमखुिाई सम्झि ुपछय  ।   

(ङ) “उपप्रमखु” िन्िाि ेिगरपालिकाको उपप्रमखुिाई सम्झि ुपछय  । 

(च) “वडाध्यि” िन्िाि ेधिकुटा िगरपालिकाको वडाको वडा अध्यििाई सम्झि ुपछय  । 

(छ) “काययकारी अधधकृत” िन्िाि ेिगरपालिकाको काययकारी अधधकृत सम्झि ुपछय  । 

(ि) “सदस्य” िन्िाि ेकाययपालिकाको सदस्य सम्झि ुपछय  र सो शब्दि ेकाययपालिकाको प्रमखु, उपप्रमखु तिा 
वडाअध्यि समेतिाई ििाउँछ । 

(झ) “सिा” िन्िाि ेिगर सिािाई सम्झिपुछय  । 

(ञ) “काययवविािि नियमाविी” िन्िाि ेधिकुटा िगरपालिकाको काययवविािि नियमाविी, २०७४ सम्झिपुछय  । 

(ट) “वडा सधचव” िन्िाि ेवडा सलमनतको सधचवको कामकाि गिय खदटएको कमयचारी सम्झिपुछय  । 



३. कामको फछ्र्यौट  (१) िगर काययपालिकाको काययसम्पादि र कामको फछ्र्यौट यस नियमाविीमा िएको व्यवस्िा 
बमोजिम हुिेछ  ।  

(२) उपनियम (१) बमोजिमको कामको फछ्र्यौट गदाय तोककएको अधधकारी वा निकायबाट गिुयपिेछ ।  

  

पररच्छेद २ 

प्रमखुबाट कामको फछ्र्यौट 

 

४. प्रमखुिे सम्पादि गिे काम  (१) सवंवधाि र अन्य प्रचलित काििूको अधीिमा रही िगरपालिकाको सामान्य 

निदेशि, नियन्रर् र सञ्चािि गिे प्रमखु जिम्मेवारी प्रमखुको हुिेछ । 

  (२) प्रचलित काििुमा काययपालिकाको प्रमखुिे गिे ििी ककटाि िएका कामहरु निि स्वय ंवा 
नििबाट अधधकार प्रत्यायोिि िए बमोजिम सम्पादि हुिेछ । 

(३) उपनियम (२) मा िुिसकैु कुरा िेखखएको िए तापनि प्रचलित काििूमा प्रमखुिे गिे ििी ककटाि ििएका 
कामको सम्बन्धमा काययपालिकाबाट सम्पादि हुिे काययको सामान्य रेखदेख, सञ्चािि र नियन्रर् गिे जिम्मेवारी 
प्रमखुको हुिेछ । 

  (४) उपनियम (१) बमोजिमको जिम्मेवारी परुा गिे क्रममा प्रमखुिे काययपालिका अन्र्तगतका 
निकायहरुमा प्रचलित काििू तिा स्वीकृत िीनत तिा निर्यय अिरुुप कायय सञ्चािि िईरहेको छ छैि निरीिर् 

गिे, वडा सलमनतहरुबीच समन्वय गिे, ववषयगत शाखा÷कायायिय  हरुिाई निदेशि ददिे र आवश्यकता अिसुार 

कामको प्रगनत वववरर् लििे कायय गिय सक्िछे । 

  (५) प्रमखु कुि ैकारर्वश उपजस्ित िरहेको अवस्िामा यस नियमाविी बमोजिम प्रमखुिे गिुयपिे 

काम उपप्रमखु वा नििको समेत अिपुजस्िनतमा प्रमखुिे तोकेको काययपालिकाको सदस्यिे त्यस्तो काम सम्पादि 

गिय सक्िेछ । 

  तर, प्रचलित काििुमा अन्यिा व्यवस्िा िएकोमा सोही व्यबस्िा बमोजिम हुिेछ । 

  (६) काययपालिकाको कुि ैसदस्य अिपुजस्ित िएमा त्यस्तो सदस्यिे गिुयपिे कामको िाधग 

प्रमखुिे अको सदस्यिाई जिम्मेवारी तोक्ि सक्िेछ । 



५. प्रमखुिे निर्यय गिुयपिे  (१) सिा र काययपालिकामा पेश हुिे ववषय बाहेक दईु वा दईुिन्दा बढी वडासलमनत र 

ववषयगत शाखाहरुबीच कुि ैववषयमा मतिेद हुि गएमा प्रमखुिे गरेको निर्यय अजन्तम हुिेछ ।  

  (२) उपनियम (१) बमोजिम मतिेद िएको ववषय निर्ययका िाधग काययकारी अधधकृतिे प्रमखु 

समि पेश गिुयपिेछ । 

  (३)  सिा वा काययपालिकामा पशे हुिे ववषय बाहेकका सहकायय तिा समन्वयका िाधग प्रदेश वा 
सघंमा पेश गिुय पिे ववषयका सम्बन्धमा प्रमखुिे गरेको निर्यय अजन्तम हुिेछ । 

६. अधधकार प्रत्यायोिि गिय सक्िे  (१) कर िगाउि,े कर छुट ददिे वा ऋर् लििे िस्ता ववषय र सिामा पेश गिुयपिे 

बाहेकका अन्य ववषयमा काययपालिकािे प्रमखु वा उपप्रमखु वा सदस्यिाई अधधकार प्रत्यायोिि गिय सक्िेछ । 

   (२) प्रमखुिे प्रचलित काििू बमोजिम आफूिाई प्राप्त अधधकारमध्ये कुि ैअधधकार उपप्रमखु वा 
सदस्य वा काययकारी अधधकृत, बबषयगत शाखाका प्रमखु वा वडा अध्यििाई प्रत्यायोिि गिय सक्िेछ । 

  (३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम प्रत्यायोजित अधधकारको प्रयोग गरी सम्पादि गररएका कामको 
ववषयमा सम्बजन्धत अधधकारीिे काययपालिका समि मालसक रुपमा प्रगनत वववरर् पशे गिुय पिेछ ।   

  (४) आफूिाई प्रत्यायोजित अधधकारको जिम्मेवारीपवूयक प्रयोग गिुय सम्बजन्धत अधधकारीको  
कतयब्य हुिेछ । 

 

पररच्छेद ३ 

िगर काययपालिकाबाट कामको फछ्र्यौट 

 

७. काययपालिकामा पेश गिुयपिे ववषय  (१) अिसुचूी–१ मा उजल्िखखत ववषयहरुको निर्यय गदाय  काययकारी अधधकृतिे 

प्रमखुको निदेशि अिसुार िगर काययपालिकामा प्रस्ताव पेश गिुय पिेछ । 

  (२) उपनियम (१) मा िेखखएका ववषयमध्ये कुि ैववषयमा नियम २१ बमोजिम गदित सलमनतबाट 

निर्यय लििसक्िे गरी काययपालिकािे जिम्मेवारी समु्पि सक्िेछ । 

  (३) उपनियम (१) बमोजिम प्रमखुिे अन्यिा आदेश ददएमा बाहेक िगर काययपालिकाको बिैकमा 
पेश हुिे प्रस्ताव सामान्यतया अिसुचूी–२ बमोजिमको ढाचँामा काययकारी अधधकृतिे पेश गिेछ । 



  (४) उपनियम (३) बमोजिमको प्रस्तावमा कुि ैशाखाको राय समावेश हुि आवश्यक देखेमा 
काययकारी अधधकृतिे सम्बजन्धत शाखाको राय समेत समावेश गरी पेश गिेछ । 

 

८. प्रस्ताव साि सिंग्ि हुिपुिे कागिात  (१) नियम ६ को उपनियम (३) बमोजिम काययपालिकाको बिैकमा 
निर्ययािय कुि ैववषय पेश गिुयपदाय सम्बजन्धत ववषयगत शाखा वा वडा सलमनतको कायायियि ेसो ववषयसँग आवश्यक 

वववरर् समावेश गरी प्रस्ताव तयार गरी काययकारी अधधकृत समि पेश गिुय पिेछ । 

  (२) उपनियम (१) बमोजिम पशे िएको प्रस्ताव र सो साि पशे िएका कागिातहरु काििूसम्मत 

छि ्छैिि ्िाचँ गरी काििूसम्मत ििएमा नियलमत वा काििूसम्मत बिाउि ेजिम्मेवारी काययकारी अधधकृतको 
हुिेछ । 

  (३) उपनियम (१) बमोजिम पशे िएको प्रस्ताव काययकारी अधधकृतिे प्रमखुको स्वीकृनत लिई 

प्रािलमकताक्रम समेत निधायरर् गरी निर्ययको िाधग काययपालिकाको बिैकमा पेश गिुय पिेछ । 

 

९. काययसचूीको वववरर्  (१) काययपालिकाको बिैकमा छिफि हुिे ववषयको काययसचूी नियम ८ बमोजिम प्राप्त 

प्रस्तावहरुको आधारमा काययकारी अधधकृतिे प्रमखुको निदेशि बमोजिम तयार गिेछ ।  

  तर, प्रमखुिे अन्यिा आदेश ददएकोमा प्रस्तावको रुपमा पेश ििएको ववषयिाई पनि  छिफिको 
काययसचूीमा समावशे गिय सककिेछ । 

  (२) बिैकको काययसचूी सामान्यत  काययपालिकाको बिैक बस्ििुन्दा तीि ददि अगाव ैकाययकारी 
अधधकृतिे सब ैसदस्यहरुिाई उपिब्ध गराउि ुपिेछ ।  

  तर, ववषयको गजम्िरता हेरी काययपालिकाको बिैकमा छिफि हुिे प्रस्ताव ववतरर् िगरी मौखखक 

सचूिाको आधारमा पनि छिफि गिय सककिेछ ।   

      

१०.काययपालिकाको बिैक  (१) काययकारी अधधकृतिे प्रमखुको निदेशिमा काययपालिकाको बिैक  बोिाउिेछ । 

   (२) काययकारी अधधकृत काययपालिकाको सधचवको रुपमा बिैकमा उपजस्ित हुिेछ ।  

   (३) प्रमखुिे काययपालिकाको बिैकको अध्यिता गिेछ । 



      (४) काययपालिकाको बिैकको काययसचूी, लमनत, समय र स्िािका सम्बन्धमा कम्तीमा तीि ददि अगाव ै

प्रमखुको निदेशि अिसुार काययपालिकाका सब ैसदस्यिाई काययकारी अधधकृतिे सचूिा ददि ुपिेछ ।  

  

  (५) काययपालिकाको बिैकमा कम्तीमा ५१ प्रनतशत सदस्य उपजस्ित हुि ुपिेछ । 

  (६) उपनियम (५) मा िुिसकैु कुरा िेखखएको िए तापनि उपनियम (४) बमोजिमको सचूिा 
हँुदाहँःुदै पनि ५१ प्रनतशत सदस्य उपजस्ित ििई गर्परुक सखं्या पगु्ि िसकेमा दोश्रो पटकको बिैकमा एक चौिाई 

सदस्य उपजस्ित िएमा पनि बिैक बस्ि सक्िछे । 

     (७) काययपालिकाको बिैक सम्बन्धी अन्य काययववधध काययपालिकािे निधायरर् गरे बमोजिम  हुिेछ ।   

 

११. बिैकको निर्यय ः  (१) सामान्यत  काययपालिकाको बिैकको निर्यय सवयसम्मत रुपमा हुिेछ । 

  (२) उपनियम (१) बमोजिम सवयसम्मत निर्यय हुि िसकी मत वविािि हुिे अवस्िा िएमा 
अध्यि सदहत बहुमत सदस्यिे गरेको निर्यय बिैकको निर्यय मानििेछ ।  

   

१२. निर्ययको अलििेख  (१) काययकारी अधधकृत काययपालिकाको बिैकमा उपजस्ित हुिेछ र काययपालिकाबाट िएका 
निर्ययको अलििखे तयार गिेछ । 

(२) बिैकको निर्ययको अलििखे छुट्टै निर्यय पजुस्तकामा राख्नुपिेछ । 

(३) उपनियम (२) बमोजिमको निर्यय पजुस्तका काययकारी अधधकृतको जिम्मामा रहिेछ । 

 

१३. निर्यय प्रमाखर्त तिा ववतरर् गिे  (१) िगर काययपालिका बिैकको निर्यय काययकारी अधधकृतिे  दईु ददिलिर 

प्रमाखर्त गिेछ ।  

(२) काययकारी अधधकृतिे उपनियम (१) बमोजिम प्रमाखर्त िएको निर्ययको प्रनत तीि ददि लिर िगर 

काययपालिकाका सदस्य, ववषयगत शाखा र वडा सलमनतिाई उपिब्ध गराउि ुपिेछ ।  

तर काििू बमोजिम गोप्य राख्नु पिे निर्यय तिा सचूिाहरु उपिब्ध गराइिे छैि ।    

 



१४. निर्ययको कायायन्वयि  (१) अिसुचूी १ मा िखेखएका ववषयमा काययपालिकाबाट निर्यय िएपनछ सम्बजन्धत 

पदाधधकारी वा निकायि ेकायायन्वयि गिुयपिेछ । 

   (२) काययपालिकाको निर्यय कायायन्वयि िए वा ििएको सम्बन्धमा प्रमखुिे अिगुमि 

गिय वा गराउि सक्िेछ । 

   (३) उपनियम (२) बमोजिम अिगुमि गदाय वा गराँउदा निर्यय कायायन्वयि िएको 
िदेखखएमा सोको कायायन्वयि गिय सम्बजन्धत व्यजक्त वा निकायिाई प्रमखुिे आवश्यक निदेशि ददि सक्िेछ । 

 

१५. काययपालिकाको सलमनत गिि ः  (१) िगर काययपालिकामा निर्ययको िाधग पेश िएका प्रस्तावमा निर्यय गिुयपवूय 
आवश्यकता अिसुार राय, सल्िाह र सझुाव लििका िाधग देहाय बमोजिमका सलमनत रहिेछि ्ः – 

    (क) सावयिनिक सेवा तिा िमता ववकास सलमनत 

    (ख) आधियक ववकास सलमनत 

    (ग) सामाजिक ववकास सलमनत 

    (घ) पवूायधार ववकास सलमनत 

    (ङ) वातावरर् तिा ववपद् व्यवस्िापि सलमनत 

    (च) बबधेयक सलमनत 

 

   (२) उपनियम (१) बमोजिमका सलमनतमा रहिे सयंोिक प्रमखुिे तोके बमोजिम र सदस्यहरु 

काययपालिकािे तोके बमोजिम रहिे छि ्। 

    (३) सलमनतिे आवश्यकता अिसुार सम्बजन्धत सलमनतमा िरहेको सदस्य वा अन्य कुि ैववशषेज्ञ 

वा अधधकारीिाई सलमनतको बिैकमा आमन्रर् गिय सक्िेछ । 

   (४) सलमनतको बिैकमा प्रमखु स्वय ंउपजस्ित िएको अवस्िामा नििबाट र अन्य अवस्िामा 
सलमनतका सयंोिकबाट बिैकको अध्यिता हुिेछ । सलमनतको सयंोिकको अिपुजस्िनतमा बिैकको अध्यिता 
बिैकमा उपजस्ित सदस्यहरुमध्ये ज्येष्ि सदस्यिे गिेछ । 



   (५) काययकारी अधधकृत वा नििि ेतोकेको अधधकृतिे सलमनतको बिैकमा उपजस्ित िई निर्ययको 
अलििेख तयार गरी प्रमाखर्त गिेछ । 

   (६) उपनियम (१) बमोजिमका सलमनतहरुको काययिेर अिसुचूी –३ मा उल्िेख िए बमोजिम हुिेछ 

। 

 

१६. काययिार मकु्त िएपनछ कागि कफताय गिुयपिे   िुिसकैु कारर्बाट आफ्िो पदबाट मकु्त िएको सदस्यिे 

पदमकु्त िएको सात ददिलिर आफ्िो जिम्मामा रहेका सम्परू्य कागिात तिा अन्य कुि ैसम्पवि िए सोसमेत 

काययपालिकामा बझुाई सोको निस्सा लिि ुपिेछ । 

  

१७. प्रवक्ता तिा सचूिा अधधकारी तोक्िे  (१) काययपालिकाि ेआफूिे सम्पादि गरेका कायय वा निर्ययहरु सावयिनिक 

िािकारीमा ल्याउि कुि ैसदस्यिाई प्रवक्ता तोक्िेछ । 

  (२) उपनियम (१) बमोजिम तोककि ेप्रवक्तािे काययपालिकाको तफय बाट िारी गिुयपिे सावयिनिक 

महत्वको सचूिा, वक्तव्य, ववज्ञजप्त आदद सावयिनिक गिे कायय समेत गिय सक्िेछ । 

  (३) काययकारी अधधकृतिे कुि ैएक अधधकृतिाई सचूिा अधधकारी तोक्िेछ । 

  (४) उपनियम (३) वमोजिम तोककि ेसचूिा अधधकारीःेिे काययपालिकासगं सम्वजन्धत सचूिा 
काििू वमोजिम प्रवाह गिेछ । 

 

 

पररच्छेद ३ 

काययकारी अधधकृत, ववषयगत शाखा र वडा सलमनतबाट कामको फछ्र्यौट  

१८. काययकारी अधधकृतबाट कामको फछ्र्यौट  (१) काययपालिकािे गिे ििी तोककएका कामहरुमध्ये वडा सलमनत र 

ववषयगत शाखाबाट सम्पादि गिे गरी ककटाि गररएका काम बाहेकका अन्य सब ैकामहरु तिा सघं र प्रदेश तहबाट 

प्रत्यायोिि िएका कामहरु प्रमखुको सामान्य निदेशिमा रही काययकारी अधधकृतबाट सम्पादि हुिेछ ।  



  (२) उपनियम (१) बमोजिम गररिे कामहरु काययकारी अधधकृतिे िगरपालिकाको ववषयगत शाखा 
तिा वडा कायायियमाफय त सम्पन्ि गराउि सक्िेछ । निििे आफ्िो निदेशि र नियन्रर्मा सम्पादि गरेका 
कामहरुको प्रगनत वववरर् नियलमत रुपमा प्रमखु समि र आवधधक रुपमा काययपालिका समि प्रस्ततु गिुय पिेछ ।  

       (३) काययपालिका वा प्रमखुबाट प्रत्यायोिि िएका कामहरु काययकारी अधधकृतिे सम्पादि गिेछ । 

 

१९. काययकारी अधधकृतको काम, कतयव्य र अधधकार   (१) िगरपालिकाको काययकारी अधधकृत िगर काययपालिकाको 
सधचव हुिेछ । 

   (२) प्रचलित काििू तिा यस नियमाविीको अधीिमा रही प्रमखुको निदेशि र मातहतमा 
रही िगर काययपालिकाको सधचवको प्रमखु काम, कतयव्य र अधधकार देहाय बमोजिम हुिेछ ः  

(क) िगर काययपालिका तिा िगर सिाबाट िएका निर्ययहरु कायायन्वयि गिे गराउिे र सोको अिगुमि गिे । 

(ख) प्रमखुिाई िगरसिा र काययपालिका तिा सो अन्तगयतका निकायहरुको महत्वपरू्य काम कारवाहीहरुको ववषयमा 
समय समयमा िािकारी गराउिे । 

(ग) िगर काययपालिका अन्तरगतका सब ैनिकायहरुको काम कारबाहीिाई चसु्त र प्रिावकारी बिाउि आवश्यक 

निदेशि ददि,े अिगुमि र सपुररवेिर् गिे । 

(घ) प्रचलित काििू बमोजिम िगर काययपालिकाको प्रशासनिक तिा आधियक कायय सम्पादि गिे गराउिे । 

(ङ) प्रचलित काििूिे तोकेका अन्य कामहरु गिे । 

 

२०. अधधकार प्रत्यायोिि  (१) काययकारी अधधकृतिे आफूिाई प्राप्त अधधकारमध्ये कुि ैअधधकार बबषयगत शाखा 
वा िगरपालिकाको कुि ैअधधकृत कमयचारी वा वडा सधचविाई प्रत्यायोिि गरी कायय सम्पादि गिय सक्िछे । 

  

(२) उपनियम (१) बमोजिम अधधकार प्रत्यायोिि लिखखत रुपमा हुिपुिेछ र एक पटक प्रत्यायोिि गरेको अधधकार 

ववशषे कारर् परी कफताय लििपुिे िएमा सोको औधचत्य सदहतको िािकारी प्रमखुमाफय त काययपालिकािाई गराउि ु

पिेछ । 

  (३) आफूिाई प्रत्यायोजित अधधकार प्रयोग गिुय सम्बजन्धत अधधकारीको कतयब्य हुिेछ ।  

 



२१. वडा सलमनतबाट कामको फछ्र्यौट  (१) वडा सलमनतबाट गररिे कामहरु वडा अध्यि वा नििको निदेशिमा 
सम्पादि गररिेछ । 

  (२) एकिन्दा बढी वडासँग सरोकार राख्न ेववषय वा वडा सलमनतिे गिेगरी स्पष्ट रुपमा ककटाि 

ििएका ववषय वा स्वीकृत बावषयक काययक्रममा िसमेटीएका ववषयमा वडा सलमनति ेिगर काययपालिकामा पेश गरी 
प्राप्त निदेशि बमोजिम गिुय पिेछ । 

 

२२. ववषयगत शाखाबाट कामको फछ्र्यौट  (१) िेपािको सवंवधाि तिा प्रचलित काििूिे स्िािीय तहमा 
हस्तान्तरर् ि ैआएका लशिा, स्वास््य, कृवष, पश ुववकास, लसचंाई, खािेपािी तिा सरसफाई, स्िािीय आधियक 

ववकास, पवूायधार ववकास िगायतका अन्य काययहरु र िगर काययपालिका काययवविािि नियमाविी, २०७४ बमोजिम 

बबषयगत शाखाबाट सचंािि हुिे कामहरु काययपालिकाको निर्यय तिा काययकारी अधधकृतको सामान्य निदेशि र 

नियन्रर्मा रही बबषयगत शाखा प्रमखुको निदेशि र नियन्रर्मा सम्पादि गररिेछ । 

  (२) िगरपालिकािे आफ्िो सधंचत कोषबाट सचंािि गिे ववषयगत िेरसँग सम्बजन्धत ववषयका 
सब ैकायय उपनियम (१) बमोजिमका ववषयगत शाखामाफय त कायायन्वयि गिेछ । 

 

  

पररच्छेद ४ 

ववववध 

२३. परामशय लिि ुपिे  (१) देहायका बबषयमा निर्यय गिुयपवूय प्रमखुिे काययकारी अधधकृतमाफय त सम्बजन्धत शाखा 
(ववि व्यवस्िापि शाखा, योििा शाखा, प्रशासि शाखा, काििूसगं सम्बजन्धत िगायतका शाखा) को परामशय लिि ु

पिेछ । 

ड्ड स्वीकृत बावषयक काययक्रमिन्दा बाहेकका काययक्रम सञ्चािि गिे ववषय, 

ड्ड स्वीकृत बावषयक काययक्रममा हेरफेर वा सशंोधि गिे ववषय, 

ड्ड अन्य निकायसँगको समन्वयमा कायय सञ्चािि गिे ववषय, 

ड्ड िया ँनियम, आदेश, निदेलशका वा काययववधध िारी गिुयपिे ववषय, 



ड्ड कर, शलु्क, दस्तरु सम्बन्धी ववषय, 

  (२) उपनियम (१) बमोजिम निर्यय िएका ववषयहरु काययपालिका वा िगरसिामा छिफिका 
िाधग प्रस्ततु गररिेछ ।  

२४. ववधेयक सम्बन्धी काययववधध  (१) िगर काययपालिकाको तफय बाट सिासमि प्रस्ततु गररिे ववधेयकको मस्यौदा 
स्वीकृनतका िाधग काययकारी अधधकृतिे प्रमखुमाफय त काययपालिकाको बिैकमा पेश गिुयपिेछ । 

  (२) उपनियम (१) बमोजिम बबधेयक तिुयमा गियको िाधग एक बबधेयक सलमनत रहिेछ । बबधेयक 

मस्यौदा गिय काययकारी अधधकृतिे आवश्यक व्यवस्िा लमिाउि ेछ । 

  (३) उपनियम (१) बमोजिम पशे िएको ववधेयकको मस्यदैामा िगर काययपालिकाको स्वीकृनत 

प्राप्त िएपनछ प्रमखुिे सिासमि पेश गिुय पिेछ । 

  

२५. श्रोत अिमुाि सलमनत, रािस्व र व्ययको अिमुाि (बिटे) र कर सम्बन्धी प्रस्ताव  (१) प्रत्येक बषय िगर 

काययपालिकाको बावषयक बिटे तयार गियको िाधग प्रमखुको सयंोिकत्वमा स्रोत अिमुाि सलमनत तिा 
काययपालिकाको आधियक बबषय हेिय तोककएको सदस्यको सयंोिकत्वमा काययक्रम तिा बिेट तिुयमा सलमनत गिि 

हुिेछ । 

  (२) उपनियम (१) बमोजिमका सलमनतमा रहिे सदस्य तिा सदस्य सधचव काययपालिकाि ेतोके 

बमोजिम हुिेछ । 

  (३) उपनियम (१) बमोजिम गदित सलमनतिे तयार गरेको बिेट तिा काययक्रम ववनियोिि 

ववधेयकको रुपमा प्रमखु वा निििे तोकेको आधियक िरे हेिे काययपालिकाको सदस्यमाफय त िगर सिामा पशे 

गररिेछ । 

      (४) उपनियम (३) बमोजिम पेश िएको ववनियोिि ववधेयक सिाबाट स्वीकृत िई प्रमखुबाट 

प्रमाखर्करर् िएपनछ िाग ूहुिेछ । 

 

२६. गोपिीयता राख्न ुपिे  कुि ैपनि सदस्यिे आफू पदमा बहाि रहँदा गरेको काममा गोपनियता राख्नुपिे ववषयमा 
पदमा बहाि रहेको अवधीमा वा पदमा िरहेको अवस्िामा समेत अधधकार प्राप्त  अधधकारीिाई बाहेक अन्य कसिैाई 

कुि ैककलसमि ेिािकारी ददि वा प्रकट गिय हुदैि । 



   तर, प्रचलित काििूिे गोप्य राख्न िपिे ििी तोककएका ववषयमा िािकारी ददि यस 

नियमिे वाधा प¥ुयाएको मानििेछैि । 

 

२७. समन्वय गिे  काययपालिकािे आफुिे सम्पादि गिे कामको लसिलसिामा आवश्यकता अिसुार देहायका 
निकायहरुसँग समन्वय गिय सक्िेछ – 

(क) न्यानयक सलमनत 

(ख) अन्य स्िािीय तह 

(ग) जिल्िाजस्ित सरुिा निकायहरु 

(घ) जिल्िाजस्ित प्रदेश तिा सघंका सरकारी कायायियहरु, 

(ङ) जिल्िा समन्वय सलमनत 

(च) प्रदेशजस्ित िगरपालिका हेिे वविाग÷मन्रािय 

(छ) सघंको सघंीय मालमिा हेिे मन्रािय र, 

(ि) स्िािीय तहमा कक्रयाशीि सघं ससं्िाहरु, 

झ) बदेैलशक दात ृनिकाय तिा सघं ससं्िाहरु । 

२८. बिैकमा िाग लिि िहुिे  काययपालिकाको बिैकमा कुि ैसदस्यको नििी स्वािय निदहत िएको ववषय उपर 

छिफि हुिे िएमा त्यस्तो सदस्यिे िाग लिि हुदैि । त्यस्तो अवस्िा िएमा सम्बजन्धत सदस्यिे सोको िािकारी 
प्रमखुिाई गराउि ुपिेछ ।   

२९. सहयोग माग्ि सक्िे   (१) काययपालिकािे नियम २७ मा उल्िेख िएका निकायहरुसँग आवश्यकता अिसुार 

सहयोग लिि सक्िेछ । 

(२) उपनियम (१) बमोजिम सहयोग गिे जिम्मेवारी सम्बजन्धत सबकैो हुिेछ । 

  

अिसुचूी – १ 

िगर काययपालिकाको बिैकमा पेश गिुयपिे ववषयहरु 



(नियम ७ को उपनियम (१) सगं सम्बजन्धत) 

१.  सिामा पेश हुिे ववधेयक, 

२.  रािस्व र व्ययको अिमुाि (बिेट), परुक अिमुाि र उधारो खचय, 

३. कर सम्बन्धी प्रस्तावहरु, 

४.  प्रमखुिे िगर काययपालिकामा पेश गिय निदेशि ददएको ववषय वा िगर काययपालिकामा पशे गिुय पिे ििी 
िगर काययपालिकािे निर्यय गरेको ववषय ।  

५.  प्रचलित काििू बमोजिम िारी गिुयपिे नियम, निदेलशका, काययववधध वा आदेश, 

६.  िगरपालिकाि ेिारी गिे कुि ैिीनत वा त्यस्तो िीनतमा हुिे पररवतयि, 

७.  अल्पकािीि, मध्यकािीि र दीघयकािीि समष्टीगत वा िरेगत ववकास योििा, काययक्रम, रर्िीनत 

निधायरर् सम्बन्धी,  

८.  कायायिय वा शाखाहरुको सगंिि सरंचिामा पररवतयि वा स्िािान्तरर् सम्बन्धी,  

९.  राजष्िय वा अन्र्तराजष्िय ससं्िाहरुसँगको िधगिी सम्बन्ध स्िापिा, 

१०. िगर पालिकािे लििे ऋर् वा वदेैलशक अिदुािमा सचंािि हुिे योििाको सझंौता सम्बन्धी, 

११.  िगर पालिकाको प्रनतनिधधत्व हुिे गरी गररिे दईुपिीय वा बहुपिीय वाताय, सिा सम्मेिि वा सरकारी 
भ्रमर्मा िाग लििे वा प्रनतनिधी पिाउि,े 

१२. काययकारी अधधकृतिाई ववदेशमा हुिे गोष्िी, अध्ययि अविोकि भ्रमर्मा पिाउिे, 

१३.  िगरपालिकाको कमयचारी दरबन्दी स्वीकृनत, सेवा सवुवधा सम्बन्धी काििू निमायर् र पररवतयि, 

१४.  स्िािीय सावयिनिक ववदा निधायरर् गिे, 

१५. प्रचलित काििूबमोजिम िगर काययपालिकाबाट निर्यय हुि ुपिे ििी तोककएका अन्य ववषय । 

  

 

 



 

 

 

 

 

  

अिसुचूी – २ 

प्रस्तावको ढाँचा 

(नियम २४ को उपनियम (१) सगं सम्बजन्धत) 

धिकुटा िगरपालिका 

िगर काययपालिकाको कायायिय, धिकुटा  

धिकुटा जिल्िा, १ िम्बर प्रदेश 

  

ववषय ः – ................................................ । 

 

प्रस्ताव पेश गिय प्रमखुबाट स्वीकृनत प्राप्त लमनत ः – 

 

१. ववषयको सकं्षिप्त व्यहोरा ः – 

२. प्राप्त परामशय तिा अन्य सान्दलियक कुरा ः – 

३. प्रस्ताव पेश गिुय पिायको कारर् र सम्बजन्धत शाखाको राय – 

४. निर्यय हुि ुपिे व्यहोरा ः – 

 

िोट ः  प्रस्ताव तयार गदाय देहायका कुराहरुमा ध्याि ददिपुिे छ ः –  



१. “ववषयको सकं्षिप्त व्यहोरा” अन्तगयत रहिे ववबरर् ः – 

 ववषयबस्तकुो पषृ्ििमूीमा यसबारे पदहि ेकुि ैनिर्यय िएको िए सोको ववबरर्, प्रस्ताववत निर्यय 

कायायन्वयि प्रकृया, समयावधी, काययिेर, कायायन्वयि गिे निकाय र िाग्िे आधियक दानयत्व िए सो समेत उल्िखे 

गरी कुि ैयोििाको ववषय िए सो बारे छोटकरी ववबरर् उल्िेख गिे ।  

२. “प्राप्त परामशय तिा अन्य सान्दलियक कुरा” अन्तगयत काययपालिका सलमनतहरु र अन्य निकाय तिा 
ववशषेज्ञहरुि ेकुि ैपरामशय ददएको िए सो समेत उल्िेख गिे । सािै ववषयसगं सम्बजन्धत िक्शा, डडिाइि वा धचर 

िए सो समेत समावेश गिे । काििूी परामशय लिएको िए प्रनतलिपी समेत समाबेश गिे । 

३. “प्रस्ताव पेश गिुय पिायको कारर् र सम्बजन्धत शाखाको राय” अन्तगयत सम्बजन्धत ववषयमा आई परेको कदििाई 

र समस्या, प्रस्ताववत निर्ययको औधचत्य र आवश्यकता तिा त्यसबाट पिय सक्िे प्रिाव समावेश गिे । 

४. “निर्यय हुि ुपिे व्यहोरा” अन्तगयत िुि बबषयमा ि ेिस्तो निर्यय हुि प्रस्ताव गररएको हो सोको स्पष्ट व्यहोरा 
राख्न े। 

  

अिसुचूी – ३ 

काययपालिका सलमनतको काययिेर  

(नियम १५ को उपनियम (१) सगं सम्बजन्धत) 

 

क. सावयिनिक सेवा तिा िमता ववकास सलमनतको काययिरे  

 १. सगंिि सरंचिा, दरबन्दी र काययवववरर् 

 २. सशुासि र सेवा प्रवाह  

 ३. िमता ववकास सम्बन्धी ववषय  

ख. सामाजिक ववकास सलमनतको काययिरे  

 १. लशिा तिा खेिकूद सम्बन्धी 

 २. ववज्ञाि  तिा प्रववधी सम्बन्धी 



 ३. स्वास््य तिा ििसखं्या सम्बन्धी 

 ४. िैंधगक समािता र सामाजिक समावेशीकरर् सम्बन्धी 

 ५. सरकारी तिा गरै सरकारी सघं ससं्िा सम्बन्धी 

ग. पवूायधार ववकास सलमनतको काययिरे  

 १. अल्पकािीि तिा दीघयकािीि िीनत, योििा र काययक्रम सम्बन्धी 

 २. उद्योग, वाखर्ज्य, श्रम, रोिगार तिा विार व्यबस्िापि सम्बन्धी 

 ३. कृवष, लसचंाई, सहकारी र गररबी निवारर् सम्बन्धी 

 ४. पययटि प्रवद्र्धिसम्बन्धी 

 ५. सचूिा तिा सचंार सम्बन्धी 

 ६.  खािेपािी तिा सरसफाई, सडक तिा िौनतक योििा र पवूायधार ववकास सम्बन्धी 

 ७. ववद्यतु र उिाय सम्बन्धी 

 ८. बस्ती ववकास, शहरी योििा र िवि निमायर् सम्बन्धी 

घ. ववधेयक सलमनतको काययिरे  

 १. िगर सिामा पेश हुिे ववधेयकसम्बन्धी  

 २. िगर सिामा पेश हुिे नियम, ववनियम, काययववधीसम्बन्धी  

 ३. कुि ैकाििूी प्रश्ि समावेश िएको िीनत तिा काययक्रमसम्बन्धी 

ङ. आधियक ववकास सलमनतको काययिेर  

 १. बिेट तिा स्रोत पररचािि सम्बन्धी 

 २. कृवष ववकास सम्बन्धी 

 ३. पश ुपिंी ववकास सम्बन्धी 

 ४. िागररककोःे आयआियि सम्बन्धी  



 ५. स्रोतहरुको पदहचाि सम्बन्धी 

च. वातावरर् तिा ववपद व्यवस्िापि सलमनतको काययिरे  

 १. वातावरर् सरंिर् तिा हररयािी प्रवद्र्धि सम्वन्धी 

२. फोहोर मिैा ब्यवस्िापि सम्वन्धी 

३ िगरको सौन्दययताको सरंिर् तिा ववकास सम्वन्धी 

४  वि सरंिर् सम्वन्धी 

५. ववपद पवूय तयारी सम्बन्धी 

६. ववपदको समयमा गिुयपिे कामहरु सम्वन्धी 

७. ववपद पछाडडको ब्यवस्िापि सम्वन्धी 

८. वि, वाताबरर् र िमूी व्यबस्िापि 


