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नगरकाययपालिका (काययसम्पादन) लनयमाविी, २०७४ 

 

प्रमाणणकरण तथा प्रकाशन णमणत २०७४ /०४ /२४  

 

प्रस्तावनाM नगर काययपाणिकाबाट गररने काययिाई व्यवणथथत गनय नेपािका ] संणवधानका ] धारा २१८ ि ] णदएका ] ऄणधकार प्रयोग  गरी  णशवराज नगर 

काययपाणिकािे णमणत  २०७४÷)$.२४ का] णनणययानसुार देहायका णनयमहरु बनाएका ] छ । 

 

पररच्छेद १ 

प्रारलम्भक 

 

१. सलंिप्त नाम र प्रारम्भ 

१)  यस णनयमाविीको नाम “णशवराज नगर काययपाणिका (काययसम्पादन) णनयमाविी, २०७४”रहकेो छ । 

२)  या] णनयमाविी  तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषा 

णवषय वा प्रसङ्गिे ऄका ]{ ऄथय निागेमा यस णनयमाविीमा 

क) “नगरपालिका” भन्नािे णशवराज नगरपाणिका सम्झन ुपदयछ । 

ख) “काययपालिका” भन्नािे नगर काययपाणिका सम्झन 'पदयछ । 

ग) “वडा  सलमलत” भन्नािे नगरपाणिकाको वडा सणमणत सम्झन ुपदयछ । 

घ) “प्रमुख” भन्नािे नगर काययपाणिकाको प्रमखुिाई सम्झन ुपदयछ । 

ङ) “उपप्रमुख” भन्नािे नगर काययपाणिकाको उपप्रमखुिाई { सम्झन ुपदयछ । 

च) “वडाध्यि” भन्नािे नगरपाणिकाको वडाको वडा ऄध्यक्षिाई { सम्झन ुपदयछ । 

छ)  “काययकारी ऄलधकृत” भन्नािे नगरपाणिकाको काययकारी ऄणधकृत सम्झन ुपदयछ । 

ज) “सदस्य” भन्नािे काययपाणिकाको सदथय सम्झनपुदयछ र सो  शब्दिे काययपाणिकाको प्रमखु , उपप्रमखु तथा वडाऄध्यक्ष समेतिाई 

जनाउँछ 

झ)  “सभा” भन्नािे नगर सभािाई { सम्झनपुदयछ   । 

ञ) “काययलवभाजन लनयमाविी” भन्नािे णशवराज नगरपाणिकाको काययणवभाजन णनयमाविी, २०७४ सम्झनपुदयछ । 

ट) “वडा  सलिव” भन्नािे वडा सणमणतको सणचवको कामकाज गनय खणटएको कमयचारी सम्झनपुदयछ   । 

३.  कामका ]  फछयौट 

(१)  नगर काययपाणिकाको काययसम्पादन  र कामका ] फछयौट यस  णनयमाविीमा भएको व्यवथथा बमोणजम हुनेछ  

(२)  उपणनयम (१)   बमोणजमको  कामको फछयौट  गदा { तोणकएको ऄणधकारी  वा णनकायबाट गनुयपनेछ ।  

 

पररच्छेद २ 

प्रमुखबाट कामको फछयौट 

४.  प्रमुखिे सम्पादन गने काम 

(१)  संणवधान र ऄन्य प्रचणित काननूको ऄधीनमा  रही नगरपाणिकाका ] सामान्य णनदेशन , णनयन्रण  र सञ्चािन गने प्रमखु णजम्मेवारी 

प्रमखुको हुनेछ । 

२) प्रचणित काननुमा काययपाणिकाको प्रमखुिे गने भनी णकटान भएका कामहरु णनज थवयं वा णनजबाट ऄणधकार  प्रत्यायोजन भए 

बमोणजम सम्पादन हुनेछ  । 

३) उपणनयम (२) मा जनुसकु }  कुरा िेणखएको भए तापणन प्रचणित काननूमा  प्रमखुिे गन ]{ भनी  णकटान  नभएका कामको सम्बन्धमा  

काययपाणिकाबाट सम्पादन हुने  काययको  सामान्य  रेखदेख , सञ्चािन र णनयन्रण  गने णजम्मेवारी प्रमखुको हुनेछ । 

४)  उपणनयम (१) बमोणजमको णजम्मेवारी परुा गने क्रममा प्रमखुिे काययपाणिका ऄन्तग {तका णनकायहरुमा  प्रचणित काननू तथा थवीकृत  

नीणत तथा णनणयय ऄनरुुप कायय सञ्चािन भईरह ेछ छैन णनरीक्षण गने , वडा सणमणतहरुबीच समन्वय गने , णवषयगत  

शाखा÷कायायियहरुिाई णनदेशन  णदने र अवश्यकता ऄनसुार  कामको प्रगणत णववरण णिने कायय गनय सक्नेछ ।  
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५) प्रमखु कुन } कारणवश उपणथथत नरहकेो ऄवथथामा यस णनयमाविी बमोणजम  प्रमखुिे गनुयपने काम उपप्रमखु वा णनजको समेत 

ऄनपुणथथणतमा प्रमखुिे तोकेको काययपाणिकाको सदथयिे त्यथता काम सम्पादन गनय सक्नेछ ।तर , प्रचणित काननुमा ऄन्यथा व्यवथथा 

भएकोमा सोही व्यबथथा बमोणजम हुनेछ । 

६)  काययपाणिकाको कुन }  सदथय  ऄनपुणथथत भएमा त्यथतो सदथयिे गनुयपने कामको िाणग प्रमखुिे ऄका ]{ सदथयिाई { णजम्मेवारी तोक्न 

सक्नेछ । 

५.  प्रमुखिे लनणयय गनुयपने 

(१) सभा र काययपाणिकामा पेश हुने  णवषय  बाहके  दईु वा दईुभन्दा बढी वडासणमणत र  णवषयगत  शाखाहरुबीच  कुनै  णवषयमा  मतभेद  

हुन  गएमा प्रमखुिे  गरेको  णनणयय ऄणन्तम हुनेछ । 

२)   उपणनयम (१)  बमोणजम मतभेद भएको णवषय  णनणययका ]  िाणग काययकारी  ऄणधकृतिे प्रमखु समक्ष पेश गनुयपनेछ । 

३)   सभा वा काययपाणिकामा पेश हुने णवषय बाहकेका सहकायय तथा समन्वयका ] िाणग प्रदेश वा संघमा पेश गनुय पने णवषयका सम्बन्धमा 

प्रमखुिे गरेको णनणयय ऄणन्तम हुनेछ । 

६. ऄलधकार  प्रत्यायोजन  गनय सक्ने 

(१)  कर िगाउने , कर छुट णदन ]  वा ऋण  णिने जथता  णवषय  र सभामा  पेश  गनुयपने बाह ]कका ऄन्य  णवषयमा  काययपाणिकािे  प्रमखु वा  

उपप्रमखु वा  सदथयिाई { ऄणधकार प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ । 

२)  प्रमखुिे प्रचणित काननू बमोणजम अफूिाई { प्राप्त ऄणधकारमध्ये कुन } ऄणधकार उपप्रमखु वा सदथय वा काययकारी ऄणधकृत , णबषयगत  

शाखाका]  प्रमखु  वा  वडा  ऄध्यक्षिाई प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ ।  

३) उपणनयम (१)  र (२)  बमोणजम प्रत्यायोणजत ऄणधकारको प्रयोग गरी सम्पादन गररएका ] कामको णवषयमा सम्बणन्धत ऄणधकारीिे 

काययपाणिका समक्ष  माणसक रुपमा प्रगणत णववरण पेश गनुय पनेछ । 

४)   अफूिाई {  प्रत्यायोणजत ऄणधकारको णजम्मेवारीपवूयक प्रयोग गनुय सम्बणन्धत  ऄणधकारीका ] कतयब्य हुनेछ । 

 

पररच्छेद   ३ 

नगर काययपालिकाबाट कामका] फछ\यौट 

७.  काययपालिकामा  पेश  गनुयपने लवषय 

(१)  ऄनसुचूी–१ मा उणलिणखत  णवषयहरुको  णनणयय  गदाय काययकारी ऄणधकृतिे प्रमखुको णनदेशन ऄनसुार  नगरकाययपाणिकामा प्रथताव 

पेश गनुय पनेछ । 

२) उपणनयम (१)  मा िेणखएका ] णवषयमध्ये कुन }  णवषयमा  णनयम  १५  बमोणजम  गणठत सणमणतबाट णनणयय णिनसक्ने गरी काययपाणिकािे 

णजम्मेवारी समु्पन सक्नेछ । 

३)  उपणनयम (१) बमोणजम प्रमखुिे ऄन्यथा अदेश णदएमा बाहके नगर काययपाणिकाको बैठकमा पेश हुने प्रथताव सामान्यतया  

ऄनसुचूी–२  बमोणजमको  ढाँचामा  काययकारी  ऄणधकृतिे  पेश गनेछ । 

४) उप णनयम (३) बमोणजमका ] प्रथतावमा कुनै  शाखाका ]  राय समावेश हुन  अवश्यक देखेमा काययकारी ऄणधकृतिे  सम्बणन्धत शाखाका ] 

राय समेत समावेश गरी पेश गनेछ । 

८. प्रस्ताव  साथ  सिंग्न  हुनुपने कागजात 

 १) णनयम ६ का] उपणनयम (३)  बमोणजम  काययपाणिकाको बैठकमा  णनणययाथय  कुन } णवषय  पेश गनुयपदाय  सम्बणन्धत  णवषयगत  शाखा  वा  

वडा  सणमणतको कायायियि ] सो  णवषयसँग  अवश्यक णववरण  समावेश  गरी  प्रथताव  तयार गरी काययकारी ऄणधकृत  समक्ष पेशगनुय 

पनेछ । 

२) उपणनयम (१) बमोणजम पेश भएको प्रथताव र सो साथ पेश भएका कागजातहरु काननू  सम्मत छन \ छैनन जाँच गरी काननू  सम्मत  

नभएमा णनयणमत वा काननूसम्मत बनाउने णजम्मेवारी काययकारी ऄणधकृतको हुनेछ ।  

३) उपणनयम (१) बमोणजम पेश भएका प्रथताव काययकारी ऄणधकृतिे  प्रमखुको थवीकृणत णिई प्राथणमकता क्रम समेत णनधायरण गरी 

णनणययका िाणग काययपाणिकाको बैठकमा पेश गनुय पनेछ । 

९. काययसिूीका ]  लववरणः  

(१)  काययपाणिकाको बैठकमा छिफि हुने णवषयको काययसचूी णनयम ८ बमोणजम प्राप्त प्रथतावहरुको  अधारमा काययकारी ऄणधकृतिे  

प्रमखुको णनदेशन बमोणजम तयार गनेछ ।तर  प्रमखुिे ऄन्यथा अदेश णदएकोमा प्रथतावको रुपमा पेश नभएका णवषयिाई { पणन 

छिफिका ] काययसचूीमा समावेश गनय सणकनेछ ।  

२) बैठकको काययसचूी सामान्यतः काययपाणिकाको बैठक बथनभुन्दा दईु णदन ऄगावै काययकारी ऄणधकृतिे सबै सदथयहरुिाई { उपिब्ध 

गराउन ुपनेछ तर णवषयको गणम्भरता हरेी काययपाणिकाको बैठकमा छिफि हुने प्रथताव  णवतरण नगरी मौणखक सचूनाका अधारमा 

पणन छिफि गनय सणकनछ । 
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१०. काययपालिकाको  बैठक  

१) काययकारी ऄणधकृतिे प्रमखुको णनदेशनमा काययपाणिकाको बैठक बोिाउनेछ । 

२) काययकारी ऄणधकृत काययपाणिकाको सणचवको रुपमा बैठकमा उपणथथत हुनेछ । 

३) प्रमखुिे काययपाणिकाको बैठकको ऄध्यक्षता गनेछ । 

४) काययपाणिकाको बैठकको काययसणूच , णमणत, समय र थथानका सम्बन्धमा कम्तीमा दईुणदन ऄगावै प्रमखुको णनदेशन ऄनसुार 

काययपाणिकाका ] सब } सदथयिाई {  काययकारी ऄणधकृतिे सचूना णदन ुपनेछ । 

५) काययपाणिकाको बैठकमा कम्तीमा ५१ प्रणतशत सदथय उपणथथत हुन ुपनेछ । 

६) उपणनयम (५) मा जनुसकु } कुरा िेणखएका ] भए तापणन उपणनयम (४)  बमोणजमका ] सचूना  हुदँाहँ 'दै  पणन ५१ प्रणतशत  सदथय  उपणथथत  

नभई  गणपरुक  संख्या  पगु्न  नसकेमा दोश्रो पटकका ] बैठकमा एक चौथाई सदथय उपणथथत भएमा पणन बैठक  बथन सक्नेछ। 

७) काययपाणिकाको बैठक  सम्बन्धी ऄन्य  काययणवणध  काययपाणिकािे णनधायरण  गर ]  बमोणजम हुनेछ । 

११. बैठकका लनणयय M 

१) सामन्यतः काययपाणिकाको बैठकको णनणयय सवयसम्मत रुपमा हुनेछ । 

२) उपणनयम (१) बमोणजम सवयसम्मत णनणयय हुन नसकी मत णवभाजन हुने ऄवथथा भएमा ऄध्यक्ष सणहत बहुमत सदथयिे गरको णनणयय 

बैठकको  णनणयय माणननेछ  । 

१२.  लनणययको ऄलभिेखः   

१) काययकारी ऄणधकृत काययपाणिकाको  बैठकमा उपणथथत हुनेछ र काययपाणिकाबाट भएका णनणययका ऄणभिेख तयार गनेछ . 

२) बैठकको णनणययको ऄणभिेख छुटटै  णनणयय पणुथतकामा राख्नपुनेछ । 

३) उपणनयम (२) बमोणजमको णनणयय पणुथतका काययकारी ऄणधकृतका ] णजम्मामा रहनेछ । 

१३.  लनणयय  प्रमालणत  तथा  लवतरण  गनेः 

१) नगर काययपाणिका बैठकका ]  णनणयय काययकारी ऄणधकृतिे दईु णदनणभर प्रमाणणत गनेछ । 

२) काययकारी ऄणधकृतिे उपणनयम (१) बमोणजम प्रमाणणत भएका ] णनणययको प्रणत तीन णदन णभर  नगर काययपाणिकाका सदथय , णवषयगत   

शाखा र वडा  सणमणतिाई  उपिब्ध  गराउनपुनेछ तर काननू बमोणजम गोप्य राख्न ुपने णनणयय तथा सचूनाहरु उपिब्ध गराईने छैन ।  

१४. लनणययको  कायायन्वयन  

१) ऄनसुचूी  १ मा िेणखएका ] णवषयमा काययपाणिकाबाट णनणयय भएपणछ सम्बणन्धत पदाणधकारी वा णनकायिे कायायन्वयन गनुयपनेछ ।  

२) काययपाणिकाको णनणयय कायायन्वयन भए वा नभएका ] सम्बन्धमा प्रमखुिे ऄनगुमन गनय वा गराउन सक्नेछ । 

३) उपणनयम (२)  बमोणजम  ऄनगुमन गदा{  वा गराँउदा णनणयय कायायन्वयन भएका ] नदेणखएमा सोको कायायन्वयन गनय सम्बणन्धत व्यणि वा 

णनकायिाई प्रमखुिे अवश्यक णनदेशन णदनसक्नेछ । 

१५.  काययपालिकाको  सलमलत  गठन 

१)  काययपाणिकािे काययपाणिकामा णनणययको िाणग पेश भएका प्रथतावमा णनणयय गनुयपवू { अवश्यकता ऄनसुार राय, सलिाह र सझुाव  

णिनका ]  िाणग देहाय बमोणजमका सणमणत रहनेछन  

क) योजना पवूायधार र संरचना णवकास सणमणत 

ख) जनसंख्या तथा सामाणजक णवकास सणमणत 

ग) अणथयक णवकास सणमणत 

घ) कृणष, वन तथा वातावरण र णवपद व्यवथथापन सणमणत 

ङ) शसुासन तथा संथथागत णवकास सणमणत 

च) णबधेयक सणमणत 

२) उपणनयम (१) बमोणजमका सणमणतमा रहने संयोजक प्रमखुिे तोके बमोणजम र सदथयहरु काययपाणिकािे तोके बमोणजम रहने छन । 

३) सणमणतिे अवश्यकता ऄनसुार सम्बणन्धत  सणमणतमा नरहकेो सदथय वा ऄन्य कुन } णवशेषज्ञ वा ऄणधकारीिाई सणमणतको बैठकमा 

अमन्रण गनय सक्नेछ । 

४) सणमणतको बैठकमा प्रमखु थवयं उपणथथत भएको ऄवथथामा णनजबाट र ऄन्य ऄवथथामा सणमणतको संयोजकबाट बैठकको प्रमखुता 

हुनेछ । सणमणतको संयोजकका ] ऄनपुणथथणतमा बैठकको  प्रमखुता बैठकमा उपणथथत सदथयहरुमध्ये ज्येष्ठ सदथयि गनेछ  

५) काययकारी ऄणधकृत वा णनजिे तोकेको ऄणधकृतिे सणमणतको बैठकमा उपणथथत भई णनणययको ऄणभिेख तयार गरी प्रमाणणत गनेछ  । 

६) उपणनयम (१) बमोणजमका  सणमणतहरुको काययके्षर ऄनसुचूी –३ मा उलिेख  भए बमोणजम हुनेछ । 

१६.  काययभार  मुक्त  भएपलछ कागज  लफताय  गनुयपने 

जनुसकैु कारणबाट अफ्नो पदबाट मिु भएको सदथयिे  पदमिु भएको सात णदनणभर अफ्नो णजम्मामा रहकेा सम्पणूय कागजात तथा  

ऄन्य  कुन }सम्पणि भए सा ] समेत काययपाणिकामा बुझाई  सोको  णनथसा णिन ुपनेछ ।  

१७. प्रवक्ता तथा सिूना ऄलधकारी तोक्ने 

१) काययपाणिकािे अफूिे सम्पादन गरेका कायय वा णनणययहरु सावयजणनक जानकारीमा लयाउन कुन } सदथयिाई प्रविा तोक्नेछ । 
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२) उपणनयम (१) बमोणजम तोणकने  प्रविािे  काययपाणिकाको तफय बाट जारी गनुयपने सावयजणनक महत्वको सचूना, विव्य, णवज्ञणप्त अणद 

सावयजणनक गने कायय समेत गनय सक्नेछ । 

३) काययकारी ऄणधकृतिे कुन } एक ऄणधकृतिाई { सचूना ऄणधकारी तोक्नेछ । 

४) उपणनयम (३) वमोणजम तोणकने सचूना ऄणधकारीिे काययपाणिकासंग सम्वणन्धत सचूना काननू वमोणजम प्रवाह गनेछ ।  

 

पररच्छेद   $ 

काययकारी ऄलधकृत, लवषयगत शाखा र वडा सलमलतबाट कामको फछ्र्यौट 

१८. काययकारी ऄलधकृतबाट कामको फछयौटः 

१) काययपाणिकािे गने भनी तोणकएका कामहरुमध्ये वडासणमणत र णवषयगत शाखाबाट सम्पादन गन ]{ गरी णकटान  गररएका ] काम बाहकेका 

ऄन्य सब }कामहरु तथा संघ र प्रदेश तहबाट प्रत्यायोजन भएका कामहरु प्रमखुका ] सामान्य  णनदेशनमा रही काययकारी ऄणधकृतबाट 

सम्पादन हुनेछ  । 

२) उपणनयम (१) बमोणजम गररने कामहरु काययकारी ऄणधकृतिे  नगरपाणिकाका ] णवषयगत शाखा तथा वडा कायायिय माफय त सम्पन्न 

गराउन सक्नेछ । णनजिे अफ्नो  णनदेशन र णनयन्रणमा सम्पादन  गरेका कामहरुको प्रगणत णववरण णनयणमत रुपमा प्रमखु समक्ष र 

अवणधक रुपमा काययपाणिका समक्ष प्रथतुत गनुय पनेछ । 

३) काययपाणिका वा प्रमखुबाट प्रत्यायोजन भएका कामहरु काययकारी ऄणधकृतिे सम्पादन गनेछ । 

१९.  काययकारी  ऄलधकृतको  काम,कतयव्य र ऄलधकार 

१) नगरपाणिकाको काययकारी ऄणधकृत नगरकाययपाणिकाको सणचव हुनेछ । 

२) प्रचणित काननू तथा यस णनयमाविीको ऄधीनमा रही प्रमखुको णनदेशन र मातहतमा रही नगर काययपाणिकाको सणचवको प्रम 'ख  

काम, कतयव्य र ऄणधकार देहाय बमोणजम हुनेछ । 

क) नगर काययपाणिका तथा नगर सभाबाट भएका णनणययहरु कायायन्वयन  गने  गराउन र सोको  ऄनगुमन गने ।  

ख) प्रमखुिाई { नगरसभा  र काययपाणिका तथा सा ] ऄन्तगयतका णनकायहरुको  महत्वपणू { काम कारवाहीहरुका ] णवषयमा समय  

समयमा जानकारी गराउन ] । 

ग) नगर काययपाणिका ऄन्तरग {तका सब } णनकायहरुको काम  कारबाहीिाई {  चथुत  र प्रभावकारी बनाउन अवश्यक णनदेशन 

णदने,ऄनगुमन र सपुररवेक्षण गने । 

घ) प्रचणित काननू बमोणजम नगर  काययपाणिकाको प्रशासणनक  तथा अणथयक काययसम्पादन गन ]{ गराउने ।  

ङ) नगरपाणिका र ऄन्तगयत णवषयगत शाखामा काययरत सम्पणूय कमयचारीको णवदा तथा काज णथवकृत गने ¸ काययसम्पादन 

मलुयांकन गने । 

च) प्रचणित काननूिे तोकेका ] ऄन्य कामहरु गने । 

२०.  ऄलधकार  प्रत्यायोजन 

१) काययकारी  ऄणधकृतिे अफूिा O{ प्राप्त ऄणधकारमध्ये कुन } ऄणधकार णबषयगत शाखा वा नगरपाणिकाको कुन } ऄणधकृत कमयचारी वा 

वडा सणचविाई {  प्रत्यायोजन  गरी कायय सम्पादन गनय सक्नेछ । 

२) उपणनयम (१)  बमोणजम ऄणधकार प्रत्यायोजन  णिणखत  रुपमा  हुनपुनेछ  र  एक  पटक प्रत्यायोजन  गरेको  ऄणधकार णवशेष कारण 

परी  णफताय  णिनपुने भएमा सोको औणचत्य  सणहतका ] जानकारी प्रमखुमाफय त काययपाणिकािाई गराउन ुपनेछ । 

३) अफूिाई { प्रत्यायोणजत ऄणधकार प्रयोग गनुय सम्बणन्धत ऄणधकारीका ] कतयब्य हुनेछ  

२१.  वडा सलमलतबाट कामका  फछयौट 

१) वडा सणमणतबाट गररने कामहरु वडा ऄध्यक्ष  वा  णनजको णनदेशनमा सम्पादन गररनेछ ।  

२) एकभन्दा बढी वडास Fग सरोकार राख्ने णवषय वा वडा सणमणतिे गनेगरी थपष्ट रुपमा णकटान नभएको णवषय वा थवीकृत बाणषयक  

काययक्रममा नसमेटीएको णवषयमा वडा  सणमणतिे नगर काययपाणिकामा पेश गरी प्राप्त णनदेशन बमोणजम गनुय पनेछ ।  

 

पररच्छेद % 

लवलवध 

२३.  परामशय  लिनुपने 

१) देहायका ]  णबषयमा  णनणयय  गनुयपवूय  प्रमखुिे  काययकारी  ऄणधकृतमाफय त सम्बणन्धत  शाखा (णवि व्यवथथापन  शाखा , योजना  

शाखा, प्रशासन शाखा, काननूसंग सम्बणन्धत शाखा) का ] पराम {श णिन ुपनेछ । 

 थवीकृत  बाणषयक काययक्रमभन्दा बाहकेका ] काययक्रम सञ्चािन गने णवषय, 

 थवीकृत बाणषयक काययक्रममा हरेफेर वा संशोधन गने णवषय , 

 ऄन्य णनकायसँगको समन्वयमा कायय सञ्चािन गने णवषय , 
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 नयाँ णनयम, अदेश, णनदेणशका वा काययणवणध जारी गनुयपने णवषय, 

 कर, शलुक, दथतुर  सम्बन्धी णवषय, 

२) उपणनयम (१) बमोणजम णनणयय भएका णवषयहरु काययपाणिका वा नगरसभामा छिफिका िाणग प्रथतुत गररनेछ । 

२४.  लवधेयक  सम्बन्धी  काययलवलध  

१) नगर काययपाणिकाको तफय बाट सभा समक्ष प्रथतुत गररने णवधेयकको मसौदा थवीकृणतका िाणग काययकारी ऄणधकृतिे प्रमखु माफय त 

काययपाणिकाको बैठकमा पेश गनुयपनेछ । 

२) उपणनयम (१) बमोणजम णबधेयक तजुयमा गनयका िाणग एक णबधेयक सणमणत रहनेछ । णबधेयक मसौदा गनय काययकारी ऄणधकृतिे 

अवश्यक व्यवथथा णमिाउने छ । 

३) उपणनयम (१) बमोणजम पेश भएको णवधेयकको मथयौदामा नगर काययपाणिकाको थवीकृणत प्राप्त भएपणछ प्रमखुिे सभासमक्ष पेश गनुय 

पनेछ । 

२५. श्रोत ऄनुमान सलमलत, राजस्व र व्ययका ऄनुमान (बजेट) र कर सम्बन्धी प्रस्ताव 

१) प्रत्य]क बष { नगर काययपाणिकाका बाणषयक बजेट तयार गनयको  िाणग प्रमखुको संयोजकत्वमा स्रोत ऄनमुान सणमणत तथा gu/ 

pkk|d'vsf] संयोजकत्वमा  काययक्रम  तथा बजेट तजुयमा सणमणत गठन हुनेछ । 

२)  उपणनयम (१)  बमोणजमका  सणमणतमा  रहने सदथय  तथा  सदथय  सणचव  काययपाणिकाि ] तोके बमोणजम हुनेछ । 

३) उपणनयम (१) बमोणजम गणठत सणमणतिे तयार गरेको बजेट तथा काययक्रम णवणनयोजन णवधेयकको रुपमा pkप्रमखु dfkm{t 

नगरसभामा पेश गररनेछ । 

३) उपणनयम (२)  बमोणजम  पेश  भएको  णवणनयोजन  णवधेयक  सभाबाट  थवीकृत  भई  प्रमखुबाट प्रमाणणकरण भएपणछ िागू हुनेछ।  

२६. गोपनीयता  राख्नु  पने  Mकुनै  पणन सदथयिे अफू पदमा बहाि रहदँा  गरेको  काममा  गोपणनयता राख्नपुने णवषयमा पदमा बहाि रहकेो 

ऄवधीमा वा पदमा नरहकेो ऄवथथामा समेत ऄणधकार प्राप्त ऄणधकारीिाई बाहके ऄन्य कसैिाई कुनै णकणसमिे जानकारी णदन वा प्रकट गनय 

हुदैन तर प्रचणित काननूिे गोप्य  राख्न ु नपने भनी  तोणकएका  णवषयमा  जानकारी  णदन  यस णनयमिे वाधा पु ¥याएका माणनने छैन । 

२७. समन्वय गन ]{ M काययपाणिकािे अफुिे  सम्पादन  गने कामको  णसिणसिामा  अवश्यकता  ऄनसुार देहायका णनकायहरुसँग समन्वय गनय 

सक्नेछ, 

क) न्याणयक सणमणत 

ख) ऄन्य थथानीय  तह 

ग) णजलिाणथथत सरुक्षा णनकायहरु 

घ) णजलिाणथथत प्रदेश तथा संघका सरकारी कायायियहरु, 

ङ) णजलिा समन्वय सणमणत 

च) प्रदेशणथथत नगरपाणिका हनेे णवभाग÷मन्रािय 

छ) संघको संघीय माणमिा हनेे मन्रािय र , 

ज) थथानीय तहमा णक्रयाशीि संघ संथथाहरु ।  

२८.  बैठकमा भाग लिन  नहुने M काययपाणिकाको बैठकमा कुनै सदथयको णनजी थवा थय णनणहत भएको णवषय उपर छिफि हुने भएमा त्यथता  

सदथयिे भाग णिन हुदैन । त्यथतो ऄवथथा भएमा सम्बणन्धत सदथयिे  सोको जानकारी प्रमखुिाई गराउन ुपनेछ ।  

२९. सहयोग माग्न सक्ने 

१) काययपाणिकािे णनयम २७  मा उलिेख भएका णनकायहरुसँग अवश्यकता ऄनसुार  सहयोग णिन सक्नेछ । 

२) उपणनयम (१) बमोणजम सहयोग गने णजम्मेवारी सम्बणन्धत सबैको हुनेछ ।  

 

ऄनुसिूी – १ 

नगर काययपालिकाको बैठकमा पेश गनुयपने लवषयहरु 

-लनयम ७  को उपलनयम (१) सगं सम्बलन्धत) 

१= सभामा पेश हुने णवधेयक, 

२= राजथव र व्ययको ऄनमुान (बजेट), परुक  ऄनमुान र उधारो खचय, 

३= कर सम्बन्धी प्रथतावहरु, 

४ = प्रमखुिे नगर काययपाणिकामा पेश गनय णनदेशन णदएको णवषय वा नगर काययपाणिकामा पेश गनुयपने भनी नगर काययपाणिकािे णनणयय 

गरेको णवषय । 

५. प्रचणित काननू बमोणजम जारी गनुयपने णनयम, णनदेणशका, काययणवणध वा अदेश, 

६. नगरपाणिकािे जारी गने कुनै नीणत वा त्यथता नीणतमा हुने पररवतयन , 

७. ऄलपकािीन, मध्यकािीन र दीघयकािीन समष्टीगत वा के्षरगत णवकास योजना , काययक्रम,रणनीणत णनधायरण सम्बन्धी, 
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८. कायायिय वा शाखाहरुका संगठन संरचनामा पररवतयन  वा थथानान्तरण सम्बन्धी ,  

९= राणरिय वा ऄन्र्तराणरिय संथथाहरुसँगको भणगनी सम्बन्ध थथापना , 

१०. नगर पाणिकािे णिन ऋण वा वैदेणशक ऄनदुानमा संचािन हुने योजनाका संझौता सम्बन्धी , 

११. नगर पाणिकाको  प्रणतणनणधत्व  हुने  गरी  गररने दईुपक्षीय  वा बहुपक्षीय  वाताय , सभा  सम्मेिन वा सरकारी भ्रमणमा भाग णिन वा 

प्रणतणनधी पठाउने, 

१२. काययकारी ऄणधकृतिाई णवदेशमा हुने गोष्ठी, ऄध्ययन ऄविोकन भ्रमणमा पठाउने, 

१३. नगरपाणिकाको कमयचारी दरबन्दी थवीकृणत, स ]वा सणुवधा सम्बन्धी काननू णनमायण र पररवतयन , 

१४. थथानीय सावयजणनक णवदा णनधायरण गने , 

१५. प्रचणित काननूबमोणजम नगर काययपाणिकाबाट णनणयय हुनपुने भनी तोणकएका ऄन्य णवषय ।  
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ऄनुसिूी – २ 

प्रस्तावको ढााँिा 

-लनयम २४ का उपलनयम (१) सगं सम्बलन्धत) 

lzj/fh नगरपालिका नगर काययपालिकाको कायायिय 

slknj:t' लजल्िा, % g+=प्रदेश 

 

 

णवषय M ============================================= 

 

 

प्रस्ताव पेश गनय प्रमुखबाट स्वीकृलत प्राप्त लमलत M 

१. णवषयको संणक्षप्त व्यहोरा M 

२. प्राप्त पराम {श तथा ऄन्य सान्दणभयक कुरा M 

३. प्रथताव पेश गनुय पनायको कारण र सम्बणन्धत शाखाको रायः– 

४. णनणयय हुनपुने व्यहोरा M 

नोट M प्रस्ताव तयार गदा { देहायका कुराहरुमा ध्यान लदनुपनेछ  

१. “णवषयको संणक्षप्त व्यहोरा”ऄन्तगयत रहने णवबरण  

णवषयबथतुको  पषृ्ठभमूीमा यसबारे पणहिे कुन  णनणयय भएको भए सोको  णवबरण ,प्रथताणवत  णनणयय कायायन्वयन प्रकृया ,समयावधी,काययके्षर, 

कायायन्वयन गने णनकाय र िाग्ने अणथयक दाणयत्व भए सा ]समेत उलिेख गरी कुन यजनाका णवषय भए सो  बारे छोटकरी णवबरण उलिेख गने । 

२ “प्राप्त  परामशय  तथा ऄन्य  सान्दणभयक  कुरा ”ऄन्तगयत  काययपाणिका सणमणतहरु  र ऄन्य  णनकाय  तथा णवशेषज्ञहरुिे कुन  परामश  णदएका भए 

सो  समेत उलिेख गने ।  साथै  णवषयसग  सम्बणन्धत  नक्शा , णडजाईन  वा  णचर  भएमा समेत समावेश गने । काननूी  पराम {श  णिएका ] भए 

प्रणतणिपी  समेतसमाबेश गने । 

३. “प्रथताव  पेश  गनुय पनायको  कारण  र  सम्बणन्धत  शाखाका ] राय”ऄन्तगयत सम्बणन्धत  णवषयमा  अई परेको कणठनाई  र समथया , प्रथताणवत  

णनणययको  औणचत्य  र अवश्यकता  तथा  त्यसबाट  पनय सक्ने प्रभाव समावेश गने । 

४. “णनणयय हुन ुपने व्यहोरा”ऄन्तगयत  जनु णबषयमा  ज ] जथता  णनणयय  हुन प्रथताव  गररएका ] हा ]  सोकोथपष्ट व्यहोरा राख्न ।  
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ऄनुसिूी – ३ 

काययपालिका सलमलतका] काययिेत्र 

-लनयम १५ को उपलनयम (१) सगं सम्बलन्धत) 

 

s. of]hgf tyf पूवायधार सरंिना सलमलतका काययिेत्रः 

 of]hgf k4ltsf] cg'z/0f ub}{ Jojl:yt zx/Ls/0f Pjd\ gu/sf] lbuf] / ;du|ljsf;sf] bL3{sflng of]hgf lgdf{0f 

;DjGwL sfo{ ug{], u/fpg] . 

 gu/kflnsf If]qdf lgdf{0f ul/g] 3/, ejg cflbsf] gS;f kf; ;DjGwL sfo{ ug{], u/fpg] .  

 gu/kflnsf If]qdf cfjf; of]hgf agfO{ nfu" ug{] ;DjGwL . 

 gu/ If]qleqsf ;8s Pjd\ 7"nf k"jf{wf/ ;DjGwL . 

 gu/kflnsf If]qdf l;FrfO{, vfg]kfgL / 9n lgsf; ;DjGwL . 

 gu/kflnsf If]qsf ljleGg 7fpFx?df ;fj{hlgs zf}rfnosf] Joj:yfsf ;fy} a;kfs{ nufot cGo oftfoftsf 

;fwgsf] nflu Jojl:yt kfls{Ë ;DjGwL . 

 gu/ If]qleq v]ns'bsf k"jf{wf/, ;fd'bflos ejg tyf lj>fd u[x ;DjGwL . 

 gu/kflnsf If]qsf] e"–pkof]u gS;f agfO{ cf}wf]lus, cfjf;Lo, s[lif, dgf]/Ghg :yn cflb If]q tf]Sg] / ;f] cg'?k 

sfof{Gjog ug{] u/fpg] ;DjGwL . 

ख. जनसखं्या तथा सामालजक लवकास सलमलतको काययिेत्रः 

 :jf:Yo, lzIff, ;dfh sNof0f tyf nlIft ;d"x ;DjGwL ;Dk"0f{ sfo{qmd ;+rfng ug{], u/fpg] . 

 ;fdflhs ;'/Iff ;DjGwL sfo{qmd ;+rfng ug{] . 

 P]ltxfl;s, ;fF:s[lts tyf wfld{s dxTjsf :yfgx?sf] nut tof/ u/L ltlgx?sf] dd{t ;+ef/ u/L ;+/If0f / 

;Dj4{g ;DjGwL sfo{ ug{], u/fpg] . 

 gu/kflnsf If]qleqsf k'/ftflTjs j:t', efiff, wd{ snf / ;+:s[ltsf] ;+/If0f, ;Dj4{g Pjd\ k|of]u ug{] u/fpg] . 

 cfly{s b[li6n] cToGt lk5l8Psf plTkl8t hghfltx?sf 5f]/f–5f]/LnfO{ 5fqj[ltsf] Joj:yf ;DjGwL sfo{ ug{], 

u/fpg] . 

 ;xsfl/tfdf cfwfl/t ljljw sfo{qmdx? th'{df u/L ;+rfng ug{] u/fpg] . 

 b}jL k|sf]k lgoGq0f ug{ cfjZos Joj:yf ;DjGwL . 

 gu/kflnsf If]qleqsf] hg;+Vof tyf 3/hUufsf] nut /fVg] tyf 3/sf] Ans gDj/ /fVg ;xof]u ug{] . 

 gu/kflnsf If]qlesf c;xfo, cgfy, ckfË / >lds afnaflnsfsf] nut /fVg] / pgLx?sf] pko'St Joj:yfkg 

;DjGwL sfo{ ug{], u/fpg] . 

 kz'jwzfnfsf] k|jGw, 5f8f a:t'sf] Joj:yfkg, uNnL tyf ;8sdf aQLsf] Joj:yf, xf6 ahf/ d]nf cflbsf] 

Joj:yfkg ;DjGwL sfo{ . 

 s'g} ljlzi7 JolQmnfO{ gu/sf] ;Ddfgfy{ ljlzi7 JolQmsf] ?kdf ;Ddfg k|bfg ug{] . 

 ul/j 3/ kl/jf/sf] ljj/0f tyf nut cBfjlws u/L ul/a 3/ kl/jf/ nlIft sfo{qmd, :yfgLo cfly{s ljsf; 

sfo{qmdnfO{ ul/aL lgjf/0f ;Fu hf]8\g] . 

 a]/f]huf/sf] tYofÍ ;+sng u/L /f]huf/Lsf If]q klxrfg Pjd\ /f]huf/Lsf cj;/ lgdf{0fdf of]hgf th'{df ;DjGwL 

sfo{ ug{], u/fpg] . 

 :yfgLo txdf ;s'Daf;Lsf] klxrfg u/L nut /fVg] tyf :yfgLo :t/df pgLx?sf] a;f]jf; / lhljsf]kfh{g 

;DjGwL sfo{ ug{] . 

 k':tsfno, jfrgfno Pjd\ gu/ ;"rgf s]Gb|sf] Jojl:yt ?kdf ;+rfng / Joj:yfkg ;DjGwL . 

 n}lu+s ;dfgtf / ;fdflhs s'/Llt, czf]egLo Jojxf/sf la?4 hgr]tgfd"ns cleofg ;+rfng ug{] tkm{ of]hgf 

lgdf{0f ;DjGwL  

ग. अलथयक लवकास सलमलतको काययिेत्र 

 gu/kflnsfsf] jflif{s ah]6, of]hgf / sfo{qmdx? tof/ u/L gu/ ;efdf k]z ug{] . 

 gu/kflnsfn] lng] s/, z'Ns, b:t'/ cflb ;DjGwL cWoog u/L b/ /]6x? kl/dfh{g ug{ ;'emfj lbg], 

 /fhZj Pjd\ s/sf gofF If]qx? klxrfg u/L ;|f]t klxrfg / cfDbfgL k|If]k0f ug{] . 

 pBf]u afl0fHo ;+3 nufot gLlh If]qsf ;+3 ;+:yfx?;Fu ;fem]bf/L ljsf; ug{ ;lsg] If]qx?sf] cWoog u/L 

;xsfo{ ug{ ;'emfj ug{]  

 pknAw ;|f]t / ;fwgsf] clwstd pkof]u u/L kl/rfng ug{ dfu{ bz{g ug{] ;DjGwL . 
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 :yfgLo Jofkf/, jfl0fHo ;DjGwL ahf/ Pjd\ cf}wf]lus k"jf{wf/sf] ljsf; ug{], u/fpg] ;DjGwL . 

 :yfgLo ahf/, xf6ahf/, pTkflbt j:t' / ;]jf Jofkf/sf] d"No tyf u'0f:t/sf] cg'udg, lgodg u/L ahf/ d"No 

;"lr lgwf{/0f ug{] ;DjGwL sfo{ ug{], u/fpg] . 

 gu/kflnsf If]qdf ;+rflnt ljsf; tyf cGo sfo{qmdx?sf] lgoldt cg'udt u/L ;'wf/sf ;'emfj ;lxtsf] 

k|ltj]bg k]z ug{]. 

 gu/kflnsf If]qdf a}+s tyf ljlQo ;+:yfx?sf] :yfkgf, ;+rfng / ljsf; ;DjGwL sfo{ ug{], u/fpg] . 

 gu/If]qdf ;xsf/L ;+:yfx?sf] :yfkgf, ;+rfng tyf lgodg ;DjGwL sfo{ ug{], u/fpg] .  

घ.  कृलष वन तथा वातावरण सलमलतको काययिेत्रः 

 s[lifof]Uo e"ldsf] vl08s/0f x'g glbg], gu/ e"– pkof]u of]hgf oyf;So l56f] tof/ kf/L sfof{Gjogdf n}hfg] ;fy} 

s[lif tyf kz'hGo pTkfbgsf] ks]6 If]q ljsf; ug{] . 

 cuf{lgs s[lif v]tLnfO{ k|j{4g ug{sf nflu k|fËfl/s dn, ljpm, lapm a}s+, sf]N8, :6f]/]h, s[lif pkh ;+sng s]Gb| 

nufotsf cGo ;|f]t tyf k"jf{wf/x?sf] Joj:yf ;DjGwL . 

 gu/kflnsf If]qdf l;FrfO{ of]hgf nfu" ug'{kg{] ePdf To;sf] of]hgf agfO{ sfof{Gjog ug{] ;DjGwL .  

 gu/kflnsf If]qleqsf jgsf] j}1flgs Joj:yfkg ;DjGwL . 

 jg:klt, jghGo hl8a'6L / cGo k|fs[lts ;Dkbf -glbhGo ;|f]t ;d]t_ sf] ;+/If0f, cg'udg, lgodg, pkof]u 

Pjd\ plrt dfqfdf lgodfg';f/ lgsf;L ug{] u/fpg] ;DjGwL  . 

 gu/kflnsf If]qdf /x]sf vf]nfgfnf, s'jf, Ogf/ kf]v/L, tnfp, 9'+u]wf/f cflbsf] ;+/If0f u/L ;b'kof]u ug{] ;DjGwL . 

 gu/kflnsf If]qdf ;+efljt gbL s6fg, af9L tyf e'–Ifo cflbsf] lgoGq0f / /f]syfd ;DjGwL . 

 gu/kflnsf If]qdf x'g] hnjfo', tyf WjgL k|b'if0f lgoGq0f u/L jftfj/0f ;+/If0f ug{] sfo{df ;xof]u ;DjGwL . 

 gu/kflnsf If]qdf ;/;kmfO{sf] sfo{qmd ;+rfng u/L kmf]xf]/d}nf ;+sng, 9'jfgL tyf tx nufpg] ;DjGwL sfo{ 

ug{], u/fpg] .  

 gu/If]q leqsf ;fj{hlgs hUufx?sf] ;+/If0f u/L pQm :yfg / ;8ssf] bfofF jfofF a[Iff/f]k0f u/L xl/ofnL k|j4{g 

ug{] ;DjGwL . 

ª  ;'–zf;g tyf ;+:yfut ljsf; ;ldlt M 

 gu/kflnsfsf] dfgj ;+;fwg of]hgf th'{df ;DjGwL . 

 sd{rf/L j[lt ljsf;, Ifdtf clej[l4 tyf cGo ;]jf ;'ljwf ;DjGwL Joj:yfkg . 

 ;]jf k|jfxsf] cj:yfaf/] gful/ssf] ;Gt'i6L dfkg u/L cfjZos ;'emfj ;lxtsf] /fo k|ltj]bg k]z ug{] ;DjGwL . 

 sfof{nosf] ef}lts Joj:yfkg, ;DklQ ;+/If0f nufotsf If]qdf cfjZos Joj:yf ;DjGwL 

 gu/kflnsfsf kbflwsf/L Pjd\ sd{rf/Lx?sf] cfrf/ ;+lxtf sfof{Gjogdf NofO{ ;'–zf;g k|j4{g ;DjGwL sfo{ ug{], 

u/fpg] . 

 ljleGg ;do / :yfg cg's'n cWoog, cjnf]sg e|d0fsf] cfof]hgf ug{], u/fpg] ;DjGwL . 

 sfof{no;Fu ;DjlGwt ;"rgfnfO{ Jojl:yt u/L ;a} ;"rgf l8lh6nfOH8 ug{] ;DjGwL . 

 gu/ k|x/L jf :yfgLo k|x/Lsf] ;+rfng tyf Joj:yfkg ug{], gLlt, sfg'g, dfkb08, sfof{Gjog / lgodg ;DjGwL . 

ljleGg P]g, sfg'gn] tf]s]sf cGo sfo{x? ug{], u/fpg] ;DjGwL . 

 

ि. लवधेयक सलमलतका काययिेत्र 

१. नगर सभामा पेश हुने णवधेयक सम्बन्धी 

२.  नगर सभामा पेश हुने णनयम, णवणनयम,काययणवणध सम्बन्धी 

३.  कुन काननूी प्रश्न समावेश भएका नीणत तथा काययक्रम सम्बन्धी 

 

dfly pNn]lvt ;ldltsf] sfo{ If]qdf b'ljwf ePdf sfo{kflnsfsf] a}7s4f/f lg0f{o eP jdf]lhd x'g]5 . 


