ननयम न.ं ६

कीनतिपुर नगरपानिका
नगर कायिपानिका (कायिसम्पादन) ननयमाविी, २०७४

कायिपानिकाबाट सश
ं ोधन सनहत स्वीकृत नमनतिः-२०७४/०७/...... गते

कीनतिपुर नगरपानिका
काठमाण्डौ
1

कीनतिपुर नगर कायिपानिका (कायिसम्पादन) ननयमाविी, ,२०७४
नगर काययपालिकाबाट गररने काययिाइ व्यवलथथत गनय नेपािको सलं वधानको धारा २१८ िे
लदएको ऄलधकार प्रयोग गरी कीलतयपरु नगर काययपालिकािे लमलत २०७ ४/०७/१७ को
लनणययानसु ार देहायका लनयमहरु बनाएको छ ।
पररच्छे द १
प्रारनम्भक
१. संनिप्त नाम र प्रारम्भिः (१) यस लनयमाविीको नाम “कीलतयपरु नगर काययपालिका
(काययसम्पादन) लनयमाविी, २०७४” रहेको छ ।
(२) यो लनयमाविी तरुु न्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभाषािः लवषय वा प्रसङ्गिे ऄको ऄथय निागेमा यस लनयमाविीमा,–
(क) "नगरपालिका" भन्नािे कीलतयपरु नगरपालिका सम्झनु पछय ।
(ख) "काययपालिका" भन्नािे नगर काययपालिका सम्झनु पछय ।
ग) "वडा सलमलत" भन्नािे नगरपालिकाको वडा सलमलत सम्झनु पछय ।
(घ) "प्रमख
ु " भन्नािे नगरकाययपालिकाको प्रमख
ु िाइ सम्झनु पछय ।
(ङ) "ईपप्रमख
ु " भन्नािे नगर काययपालिकाको ईपप्रमख
ु िाइ सम्झनु पछय ।
(च) "वडाध्यक्ष” भन्नािे कीलतयपरु " नगरपालिकाको वडाको वडा
ऄध्यक्षिाइ सम्झनु पछय ।
(छ) "प्रमख
भन्नािे नगरपालिकाको प्रमख
ु प्रशासकीय ऄलधकृत"
ु
प्रशासकीय ऄलधकृत सम्झनु पछय ।
ज) "सदथय" भन्नािे काययपालिकाको सदथय सम्झनु पछय र सो शब्दिे
काययपालिकाको प्रमख
ु , ईपप्रमख
ु तथा वडाऄध्यक्ष समेतिाइ जनाईँछ ।
झ) "सभा" भन्नािे नगरसभािाइ सम्झनपु छय ।
ञ) "काययलवभाजन लनयमाविी " भन्नािे कीलतयपरु नगर काययपालिका
(काययसम्पादन) लनयमाविी, २०७४ सम्झनपु छय ।
ट) "वडा सलचव" भन्नािे वडासलमलतको सलचवको कामकाज गनय खलटएको
कमयचारी सम्झनपु छय ।
३. कामको फर्छ्यौटिः (१) नगर काययपालिकाको काययसम्पादन र कामको फ र्छ्यौट यस
लनयमाविीमा भएको व्यवथथा बमोलजम हुनेछ ।
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(२) ईपलनयम (१) बमोलजमको कामको फछ्र्यौट गदाय तोलकएको ऄलधकारी वा लनकायबाट
गनयपु नेछ ।
पररच्छे द २
प्रमख
ु बाट कामको फर्छ्यौट
४. प्रमुखिे सम्पादन गने कामिः (१) संलवधान र ऄन्य प्रचलित काननू को ऄधीनमा रही
नगरपालिकाको सामान्य लनदेशन , लनयन्रण र सञ्चािन गने प्रमख
ु लजम्मेवारी प्रमख
ु को
हुनेछ ।
(२) प्रचलित काननु मा काययपालिकाको प्रमख
ु िे गने भनी लकटान भएका कामहरु लनज थवयं
वा लनजबाट ऄलधकार प्रत्यायोजन भए बमोलजम सम्पादन हुनेछ ।
(३) ईपलनयम (२) मा जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भए तापलनप्रचलित काननू माप्रमख
ु िे गने
भनी लकटान नभएका कामको सम्बन्धमा काययपालिकाबाट सम्पादन हुने काययको सामान्य
रे खदेख, सञ्चािन र लनयन्रण गने लजम्मेवारी प्रमख
ु को हुनेछ ।
४) ईपलनयम (१) बमोलजमको लजम्मेवारी परु ा गने क्रममा प्रमख
ु िे काययपालिका ऄन्र्तगतका
लनकायहरुमा प्रचलित काननू तथा थवीकृत नीलत तथालनणयय ऄनरुु प कायय सञ्चािन
भइरहेको छ छै न लनरीक्षण गने , वडा सलमलतहरुबीच समन्वय गने , लवषयगत शाखा
कायायियहरुिाइ लनदेशन लदने र अवश्यकता ऄनसु ार कामको प्रगलत लववरण लिने कायय
गनय सक्नेछ ।
५) प्रमख
ु कुनै कारणवश ईपलथथत नरहेको ऄवथथामा यस लनयमाविी बमोलजम प्रमख
ु िे
गनयपु ने काम ईपप्रमख
ु वा लनजको समेत ऄनपु लथथलतमा प्रमख
ु िे तोके को काययपालिकाको
सदथयिे त्यथतो काम सम्पादन गनय सक्नेछ ।
तर, प्रचलित काननु मा ऄन्यथा व्यवथथा भएकोमा सोही व्यबथथा बमोलजम हुनेछ ।
६) काययपालिकाको कुनै सदथय ऄनपु लथथत भएमा त्यथतो सदथयिे गनयपु ने कामको िालग
प्रमख
ु िे ऄको सदथयिाइ लजम्मेवारी तोक्न सक्नेछ ।
५. प्रमुखिे ननणिय गनिपु नेिः (१) सभा र काययपालिकामा पेश हुने लवषय बाहेक दइु वा
दइु भन्दा बढी वडासलमलत र लवषयगत शाखाहरुबीच कुनै लवषयमा मतभेद हुन गएमा
प्रमख
ु िे गरे को लनणयय ऄलन्तम हुनेछ ।
(२) ईपलनयम (१) बमोलजम मतभेद भएको लवषय लनणययका िालग प्रमख
ु
प्रशासकीय ऄलधकृतिे प्रमख
ु समक्ष पेश गनयपु नेछ ।
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(३) सभा वा काययपालिकामा पेश हुने लवषय बाहेकका सहकायय तथा समन्वयका िालग
प्रदेश वा सघं मा पेश गनयु पने लवषयका सम्बन्धमा प्रमख
ु िे गरे को लनणयय ऄलन्तम हुनेछ ।
६. अनधकार प्रत्यायोजन गनि सकनेिः (१) कर िगाईने , कर छुट लदने वा ऋण लिने जथता
लवषय र सभामा पेश गनयपु ने बाहेकका ऄन्य लवषयमा काययपालिकािे प्रमख
ु वा ईपप्रमख
ु
वा सदथयिाइ ऄलधकार प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ ।
(२) प्रमख
ु िे प्रचलित काननू बमोलजम अफूिाइ प्राप्त ऄलधकारमध्ये कुनै
ऄलधकार ईपप्रमख
ु वा सदथय वा प्रमख
ु प्रशासकीय ऄलधकृत , लबषयगत शाखाका प्रमख
ु
वा वडा ऄध्यक्षिाइ प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ ।
(३) ईपलनयम (१) र (२) बमोलजम प्रत्यायोलजत ऄलधकारको प्रयोग गरी
सम्पादन गररएका कामको लवषयमा सम्बलन्धत ऄलधकारीिे काययपालिका समक्ष मालसक
रुपमा प्रगलत लववरण पेश गनयु पनेछ ।
(४) अफूिाइ प्रत्यायोलजत ऄलधकारको लजम्मेवारीपवू यक प्रयोग गनयु
सम्बलन्धत ऄलधकारीको कतयब्य हुनेछ ।
पररच्छे द ३
नगर कायिपानिकाबाट कामको फछ्र्यौट
७. कायिपानिकामा पेश गनिपु ने नवषयिः १) ऄनसु चू ी-१ मा ईललिलखत लवषयहरुको
लनणयय गदाय प्रमख
ु प्रशासकीय ऄलधकृतिे प्रमख
ु को लनदेशन ऄनसु ार नगर काययपालिकामा
प्रथताव पेश गनयु पनेछ ।
२) ईपलनयम (१) मा िेलखएका लवषयमध्ये कुनै लवषयमा लनयम २१
बमोलजम गलठत सलमलतबाट लनणयय लिनसक्ने गरी काययपालिकािे लजम्मेवारी सम्ु पन सक्नेछ
।
३) ईपलनयम (१) बमोलजम प्रमख
ु िे ऄन्यथा अदेश लदएमा बाहेक नगर
काययपालिकाको बैठकमा पेश हुने प्रथताव सामान्यतया ऄनसु चू ी -२ बमोलजमको ढाँचामा
प्रमख
ु प्रशासकीय ऄलधकृतिे पेश गनेछ ।
४) ईपलनयम (३) बमोलजमको प्रथतावमा कुनै शाखाको रायसमावेश हुन
अवश्यक देखमे ा प्रमख
ु प्रशासकीय ऄलधकृतिे सम्बलन्धत शाखाको रायसमेत समावेश
गरी पेश गनेछ ।
८. प्रस्ताव साथ संिग्न हुनुपने कागजातिः (१) लनयम ६ को ईपलनयम (३) बमोलजम
काययपालिकाको बैठकमा लनणययाथय कुनै लवषय पेश गनयपु दाय सम्बलन्धत लवषयगत शाखा वा
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वडा सलमलतको कायायियिे सो लवषयसँग अवश्यक लववरण समावेश गरी प्रथताव तयार
गरी प्रमख
ु प्रशासकीय ऄलधकृत समक्ष पेश गनयु पनेछ ।
(२) ईपलनयम (१) बमोलजम पेश भएको प्रथताव र सो साथ पेश भएका
कागजातहरु काननू सम्मत छन् छै नन् जाँच गरी काननू सम्मत नभएमा लनयलमत वा
काननू सम्मत बनाईने लजम्मेवारी प्रमख
ु प्रशासकीय ऄलधकृतको हुनेछ ।
(३) ईपलनयम (१) बमोलजम पेश भएको प्रथताव प्रमख
ु प्रशासकीय
ऄलधकृतिे प्रमख
ु को थवीकृलत लिइ प्राथलमकताक्रम समेत लनधायरण गरी लनणययको िालग
काययपालिकाको बैठकमा पेश गनयु पनेछ ।
९. कायिसच
ू ीको नववरणिः (१) काययपालिकाको बैठकमा छिफि हुने लवषयको
काययसचू ी लनयम ८ बमोलजम प्राप्त प्रथतावहरुको अधारमा प्रमख
ु प्रशासकीय ऄलधकृतिे
प्रमख
ु को लनदेशन बमोलजम तयार गनेछ ।
तर, प्रमख
ु िे ऄन्यथा अदेश लदएकोमा प्रथतावको रुपमा पेश नभएको
लवषयिाइ पलन छिफिको काययसचू ीमा समावेश गनय सलकनेछ ।
(२) बैठकको काययसचू ी सामान्यतः काययपालिकाको बैठक बथनभु न्दा तीन
लदन ऄगावै प्रमख
ु प्रशासकीय ऄलधकृतिे सबै सदथयहरुिाइ ईपिब्ध गराईनु पनेछ ।
तर, लवषयको गलम्भरता हेरी काययपालिकाको बैठकमा छिफि हुने प्रथताव
लवतरण नगरी मौलखक सचू नाको अधारमा पलन छिफि गनय सलकनेछ ।
१०.कायिपानिकाको बैठकिः (१) प्रमख
ु प्रशासकीय ऄलधकृतिे प्रमख
ु को लनदेशनमा
काययपालिकाको बैठक बोिाईनेछ ।
(२) प्रमख
ु प्रशासकीय ऄलधकृत काययपालिकाको सलचवको रुपमा बैठकमा
ईपलथथत हुनेछ ।
(३) प्रमख
ु िे काययपालिकाको बैठकको ऄध्यक्षता गनेछ ।
(
४) काययपालिकाको बैठकको काययसचू ी , लमलत, समय र थथानका सम्बन्धमा
कम्तीमा तीन लदन ऄगावै प्रमख
ु को लनदेशन ऄनसु ार काययपालिकाका सबै सदथयिाइ प्रमख
ु
प्रशासकीय ऄलधकृतिे सचू ना लदनु पनेछ ।
(५) काययपालिकाको बैठकमा कम्तीमा ५१ प्रलतशत सदथय ईपलथथत
हुनपु नेछ ।
(६) ईपलनयम (५) मा जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको भए तापलन ईपलनयम (४)
बमोलजमको सचू ना हुदँ ाहुदँ ै पलन ५१ प्रलतशत सदथय ईपलथथत नभइ गणपरु क संख्या पग्ु न
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नसके मा दोश्रो पटकको बैठकमा एक चौथाइ सदथय ईपलथथत भएमा पलन बैठक बथन
सक्नेछ ।
(७) काययपालिकाको बैठक सम्बन्धी ऄन्य काययलवलध काययपालिकािे
लनधायरण गरे बमोलजम हुनेछ ।
११. बैठकको ननणियिः- (१) सामान्यतःकाययपालिकाको बैठकको लनणयय सवयसम्मत रुपमा
हुनेछ ।
(२) ईपलनयम (१) बमोलजम सवयसम्मतलनणयय हुन नसके मा बहुमत
सदथयहरुको भावनािाइ समेटी प्रमख
ु िे गरे को लनणयय बैठकको लनणयय हुनेछ ।
१२. ननणियको अनभिेखिः (१) प्रमख
ु प्रशासकीय ऄलधकृत काययपालिकाको बैठकमा
ईपलथथत हुनेछ र काययपालिकाबाट भएका लनणययको ऄलभिेख तयार गनेछ ।
(२) बैठकको लनणययको ऄलभिेख छुट्टै लनणयय पलु थतकामा राख्नपु नेछ ।
(३) ईपलनयम (२) बमोलजमको लनणयय पलु थतका प्रमख
ु प्रशासकीय ऄलधकृतको
लजम्मामा रहनेछ ।
१३. ननणिय प्रमानणत तथा नवतरण गनेिः (१) नगर काययपालिका बैठकको लनणयय प्रमख
ु
प्रशासकीय ऄलधकृतिे दइु लदनलभर प्रमालणत गनेछ ।
(२) प्रमख
ु प्रशासकीय ऄलधकृतिे ईपलनयम (१) बमोलजमप्रमालणत भएको लनणययको प्रलत
तीन लदन लभर नगर काययपालिकाका सदथय , लवषयगत शाखा र वडा सलमलतिाइ ईपिब्ध
गराईनु पनेछ ।
तर काननू बमोलजम गोप्य राख्नु पने लनणयय तथा सचू नाहरु ईपिब्ध गराआने छै न ।
१४. ननणियको कायािन्वयनिः (१)ऄनसु चू ी १ मा िेलखएका लवषयमा काययपालिकाबाट
लनणयय भएपलछ सम्बलन्धत पदालधकारी वा लनकायिे कायायन्वयन गनयपु नेछ ।
२) काययपालिकाको लनणयय कायायन्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा प्रमख
ु िे
ऄनगु मन गनय वा गराईन सक्नेछ ।
३) ईपलनयम (२) बमोलजम ऄनगु मन गदाय वा गराँईदा लनणयय कायायन्वयन
भएको नदेलखएमा सोको कायायन्वयन गनय सम्बलन्धत व्यलि वा लनकायिाइ
प्रमख
ु िे
अवश्यक लनदेशन लदन सक्नेछ ।
१५. कायिपानिकाको सनमनत गठनिः (१) काययपालिकािे काययपालिकामा लनणययको
िालग पेश भएका प्रथतावमा लनणयय गनयपु वू य अवश्यकता ऄनसु ार राय ,सलिाह र सझु ाव
लिनका िालग देहाय बमोलजमका सलमलत रहनेछन:् (क) सामान्य प्रशासन सलमलत
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(ख) राजथव तथा अलथयक प्रशासन सलमलत
(ग) अलथयक लवकास सलमलत
(घ) शहरी पवु ायधार लवकास सलमलत
(ङ) पनु लनमायण तथा लवपद् व्यवथथापन सलमलत
(च) सामालजक लवकास सलमलत
(छ) थवाथ्य, वातावरण, वन, फोहोरमैिा व्यवथथापन सलमलत
(ज) नक्सा,भवन लनयमन तथा भलू म व्यवथथापन सलमलत
(झ) योजना, ऄनगु मन तथा त्यांक सलमलत
(ञ) लशक्षा तथा खेिकूद सलमलत
(ट) सावयजलनक खररद, लजन्सी तथा सम्पलि व्यवथथापन सलमलत
(ठ) भाषार सथकृलत, सम्पदा, िलितकिा एवं पययटन सलमलत
(ड) लवधेयक सलमलत
(२) ईपलनयम (१) बमोलजमकासलमलतमा रहने संयोजक प्रमख
ु िे तोके
बमोलजम र सदथयहरु काययपालिकािे तोके बमोलजम रहने छन् ।
(३) सलमलतिे अवश्यकता ऄनसु ार सम्बलन्धत सलमलतमा नरहेको सदथय वा
ऄन्य कुनै लवशेषज्ञ वा ऄलधकारीिाइ सलमलतको बैठकमा अमन्रण गनय सक्नेछ ।
(४) सलमलतको बैठकमा प्रमख
ु थवयं ईपलथथत भएको ऄवथथामा लनजबाट र
ऄन्य ऄवथथामा सलमलतका संयोजकबाट बैठकको प्रमख
ु ता हुनेछ । सलमलतको संयोजकको
ऄनपु लथथलतमा बैठकको प्रमख
ु ता बैठकमा ईपलथथत सदथयहरुमध्ये ज्येष्ठ सदथयिे गनेछ ।
(५) प्रमख
ु प्रशासकीय ऄलधकृत वा लनजिे तोके को ऄलधकृतिे सलमलतको
बैठकमा ईपलथथत भइ लनणययको ऄलभिेख तयार गरी प्रमालणत गनेछ ।
(६) ईपलनयम (१) बमोलजमका सलमलतहरुको काययक्षेर ऄनसु चू ी -३ मा
ईलिेख भए बमोलजम हुनेछ ।
१६. कायिभार मुक्त भएपनछ कागज नफताि गनिपु नेिः जनु सक
ु ै कारणबाट अफ्नो पदबाट
मि
ु भएको सदथयिे पदमि
ु भएको सातलदनलभर अफ्नो लजम्मामा रहेका सम्पणू य कागजात
तथा ऄन्य कुनै सम्पलि भए सोसमेत काययपालिकामा बझु ाइ सोको लनथसा लिनु पनेछ ।
१७. प्रवक्ता तथा सूचना अनधकारी तोकनेिः (१) काययपालिकािे अफूिे सम्पादन गरे का
कायय वा लनणययहरु सावयजलनक जानकारीमा लयाईन कुनै सदथयिाइ प्रविा तोक्नेछ ।
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(२) ईपलनयम (१) बमोलजम तोलकने प्रविािे काययपालिकाको तफय बाट जारी
गनयपु ने सावयजलनक महत्वको सचू ना, विव्य, लवज्ञलप्त अलद सावयजलनक गने कायय समेत गनय
सक्नेछ ।
(३) प्रमख
ु प्रशासकीय ऄलधकृतिे कुनै एक ऄलधकृतिाइ सचू ना ऄलधकारी
तोक्नेछ ।
(४) ईपलनयम (३) वमोलजम तोलकने सचू ना ऄलधकारीिे काययपालिकासगं
सम्वलन्धत सचू ना काननू वमोलजम प्रवाह गनेछ ।
पररच्छे द ३
प्रमख
ु प्रशासकीय अनधकृत, नवषयगत शाखा र वडा सनमनतबाट कामको फछ्र्यौट
१८. प्रमुख प्रशासकीय अनधकृतबाट कामको फछ्र्यौट (१)काययपालिकािे गने भनी
तोलकएका कामहरुमध्ये वडा सलमलत र लवषयगत शाखाबाट सम्पादन गने गरी लकटान
गररएका काम बाहेकका ऄन्य सबै कामहरु तथा संघ र प्रदेश तहबाट प्रत्यायोजन भएका
कामहरु प्रमख
ु को सामान्य लनदेशनमा रही प्रमख
ु प्रशासकीय ऄलधकृतबाट सम्पादन हुनेछ ।
(२) ईपलनयम (१) बमोलजम गररने कामहरु प्रमख
ु प्रशासकीय ऄलधकृतिे
नगरपालिकाको लवषयगत शाखा तथा वडा कायायियमाफय त सम्पन्न गराईन सक्नेछ ।
लनजिे अफ्नो लनदेशन र लनयन्रणमा सम्पादन गरे का कामहरुको प्रगलत लववरण लनयलमत
रुपमा प्रमख
ु समक्ष र अवलधक रुपमा काययपालिका समक्ष प्रथततु गनयु पनेछ ।
(३) काययपालिका वा प्रमख
ु बाट प्रत्यायोजन भएका कामहरु प्रमख
ु
प्रशासकीय ऄलधकृतिे सम्पादन गनेछ ।
१९. प्रमुख प्रशासकीय अनधकृतको काम , कतिव्य र अनधकारिः (१) नगरपालिकाको
प्रमख
ु प्रशासकीय ऄलधकृत नगर काययपालिकाको सलचव हुनेछ ।
(२) प्रचलित काननू तथा यस लनयमाविीको ऄधीनमा रही प्रमख
ु को
लनदेशन र मातहतमा रही नगर काययपालिकाको सलचवको प्रमख
ु काम , कतयव्य र ऄलधकार
देहाय बमोलजम हुनेछः
(क) नगर काययपालिका तथा नगर सभाबाट भएका लनणययहरु कायायन्वयन गने गराईने र
सोको ऄनगु मन गने ।
(ख) प्रमख
ु िाइ नगरसभा र काययपालिका तथा सो ऄन्तगयतका लनकायहरुको महत्वपणू य
काम कारवाहीहरुको लवषयमा समय समयमा जानकारी गराईने ।
(ग) नगर काययपालिका ऄन्तरगतका सबै लनकायहरुको काम कारबाहीिाइ चथु त र
प्रभावकारी बनाईन अवश्यक लनदेशन लदने, ऄनगु मन र सपु ररवेक्षण गने ।
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(घ) प्रचलित काननू बमोलजम नगर काययपालिकाको प्रशासलनक तथा अलथयक कायय
सम्पादन गने गराईने ।
(ङ) प्रचलित काननू िे तोके का ऄन्य कामहरु गने ।
२०. अनधकार प्रत्यायोजनिः (१) प्रमख
ु प्रशासकीय ऄलधकृतिे अफूिाइ प्राप्त
ऄलधकारमध्ये कुनै ऄलधकार लबषयगत शाखा वा नगरपालिकाको कुनै ऄलधकृत कमयचारी
वा वडा सलचविाइ प्रत्यायोजन गरी कायय सम्पादन गनय सक्नेछ ।
(२) ईपलनयम (१) बमोलजम ऄलधकार प्रत्यायोजन लिलखत रुपमा हुनपु नेछ र एक पटक
प्रत्यायोजन गरे को ऄलधकार लवशेष कारण परी लफताय लिनपु ने भएमा सोको औलचत्य
सलहतको जानकारी प्रमख
ु माफय त काययपालिकािाइ गराईनु पनेछ ।
(३) अफूिाइ प्रत्यायोलजत ऄलधकार प्रयोग गनयु सम्बलन्धत ऄलधकारीको कतयब्य
हुनेछ ।
२१. वडा सनमनतबाट कामको फछ्र्यौटिः (१) वडा सलमलतबाट गररने कामहरु वडा
ऄध्यक्ष वा लनजको लनदेशनमा सम्पादन गररनेछ ।
(२) एकभन्दा बढी वडासँग सरोकार राख्ने लवषय वा वडा सलमलतिे गनेगरी
थपष्ट रुपमा लकटान नभएका लवषय वा थवीकृत बालषयक काययक्रममा नसमेटीएका लवषयमा
वडा सलमलतिे नगर काययपालिकामा पेश गरी प्राप्त लनदेशन बमोलजम गनयु पनेछ ।
२२. नवषयगत शाखाबाट कामको फछ्र्यौटिः (१) नेपािको सलं वधान तथा प्रचलित
काननू िे थथानीय तहमा हथतान्तरण भै अएका लशक्षा , थवाथ्य, कृलष, पशु लवकास ,
लसचं ाइ, खानेपानी तथा सरसफाइ , थथानीय अलथयक लवकास , पवू ायधार लवकासिगायतका
ऄन्य काययहरु र नगर काययपालिका काययलवभाजन लनयमाविी ,२०७४ बमोलजम लबषयगत
शाखाबाटसंचािन हुने कामहरु काययपालिकाको लनणयय तथा प्रमख
ु प्रशासकीय
ऄलधकृतको सामान्य लनदेशन र लनयन्रणमा रही लबषयगत शाखा प्रमख
ु को लनदेशन र
लनयन्रणमा सम्पादन गररनेछ ।
(२) नगरपालिकािे अफ्नोसलं चत कोषबाट सचं ािन गने लवषयगत क्षेरसँग
सम्बलन्धत लवषयका सबै कायय ईपलनयम (१) बमोलजमका लवषयगत शाखामाफय त
कायायन्वयन गनेछ ।
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पररच्छे द ४
नवनवध
२३. परामशि निनुपनेिः (१) देहायका लबषयमा लनणयय गनयपु वू य प्रमख
ु िे प्रमख
ु प्रशासकीय
ऄलधकृतमाफय त सम्बलन्धत शाखा (लवि व्यवथथापन शाखा , योजना शाखा , प्रशासन
शाखा, काननू संग सम्बलन्धत शाखा) को परामशय लिनु पनेछ ।
 थवीकृत बालषयक काययक्रमभन्दा बाहेकका काययक्रम सञ्चािन गने
लवषय,
 थवीकृत बालषयक काययक्रममा हेरफे र वा संशोधन गने लवषय,
 ऄन्य लनकायसँगको समन्वयमा कायय सञ्चािन गने लवषय,
 नयाँ लनयम, अदेश, लनदेलशका वा काययलवलध जारी गनयप
ु नेलवषय,
 कर, शल
ु क, दथतरु सम्बन्धी लवषय,
(२) ईपलनयम (१) बमोलजम लनणयय भएका लवषयहरु काययपालिका वा
नगरसभामा छिफिका िालग प्रथततु गररनेछ ।
(३) ईपलनयम (२) बमोलजमका लवषयहरु तथा प्रथतावहरु ईपर छिफि
पश्चात काययपालिका वा नगरसभाको बहुमतबाट थवीकृत भए पलछ मार िागु हुनेछ ।
२४. नवधेयक सम्बन्धी कायिनवनधिः (१) नगर काययपालिकाको तफय बाट सभासमक्ष
प्रथततु गररने लवधेयकको मसौदा थवीकृलतका िालग प्रमख
ु प्रशासकीय ऄलधकृतिे
प्रमख
ु माफय त काययपालिकाको बैठकमा पेश गनयपु नेछ ।
(२) ईपलनयम (१) बमोलजम लबधेयक तजयमु ा गनयको िालग एक लबधेयक
सलमलत रहनेछ । लबधेयक मसौदा गनय प्रमख
ु प्रशासकीय ऄलधकृतिे अवश्यक व्यवथथा
लमिाईने छ ।
(३) ईपलनयम (१) बमोलजम पेश भएको लवधेयकको मसौदामा नगर
काययपालिकाको थवीकृलत प्राप्त भएपलछ प्रमख
ु िे सभासमक्ष पेश गनयु पनेछ ।
२५. श्रोत अनुमान सनमनत , राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) र कर सम्बन्धी
प्रस्ताविः (१) प्रत्येक बषय नगरकाययपालिकाको बालषयक बजेट तयार गनयको िालगप्रमख
ु को
संयोजकत्वमा स्रोत ऄनमु ान सलमलत तथा काययपालिकाको अलथयक लबषय हेनय तोलकएको
सदथयको संयोजकत्वमा काययक्रम तथा बजेट तजयमु ा सलमलत गठन हुनेछ ।
(२) ईपलनयम (१) बमोलजमका सलमलतमा रहने सदथय तथा सदथय सलचव
काययपालिकािे तोके बमोलजम हुनेछ ।
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(३)ईपलनयम (१) बमोलजम गलठत सलमलतिे तयार गरे को बजेट तथा
काययक्रम लवलनयोजन लवधेयकको रुपमा प्रमख
ु वा लनजिे तोके को अलथयक क्षेर हेने
काययपालिकाको सदथयमाफय त नगर सभामा पेश गररनेछ ।
(३) ईपलनयम (२) बमोलजम पेश भएको लवलनयोजन लवधेयकसभाबाट
थवीकृत भइ प्रमख
ु बाट प्रमालणकरण भएपलछ िागू हुनेछ ।
२६. गोपनीयता राख्नुपनेिः कुनै पलन सदथयिे अफू पदमा बहाि रहँदा गरे को काममा
गोपलनयता राख्नपु ने लवषयमा पदमा बहाि रहेको ऄवधीमा वा पदमा नरहेको ऄवथथामा
समेत ऄलधकार प्राप्त ऄलधकारीिाइ बाहेक ऄन्य कसैिाइ कुनै लकलसमिे जानकारी लदन
वा प्रकट गनय हुदनै ।
तर, प्रचलित काननू िे गोप्य राख्न नपने भनी तोलकएका लवषयमा जानकारी लदन यस
लनयमिे वाधा प¥ु याएको मालननेछैन ।
२७. समन्वय गनेिः काययपालिकािे अफुिे सम्पादन गनेकामको लसिलसिामा
अवश्यकता ऄनसु ार देहायका लनकायहरुसँग समन्वय गनय सक्नेछः–
(क) न्यालयक सलमलत
(ख) ऄन्य थथानीय तह
(ग) लजलिालथथत सरु क्षा लनकायहरु
(घ) लजलिालथथत प्रदेश तथा संघका सरकारी कायायियहरु,
(ङ) लजलिा समन्वय सलमलत
(च) प्रदेशलथथत नगरपालिका हेने लवभाग÷मन्रािय
(छ) सघं को सघं ीय मालमिा हेने मन्रािय र,
(ज) थथानीय तहमा लक्रयाशीि संघसंथथाहरु ।
२८. बैठकमा भाग निन नहुनेिः काययपालिकाको बैठकमा कुनै सदथयको लनजी थवाथय
लनलहत भएको लवषय ईपर छिफि हुने भएमा त्यथतो सदथयिे भाग लिन हुदनै । त्यथतो
ऄवथथा भएमा सम्बलन्धत सदथयिे सोको जानकारी प्रमख
ु िाइ गराईनु पनेछ ।
२९. सहयोग माग्न सक्नेः(१)काययपालिकािे लनयम २७ मा ईलिेख भएका लनकायहरुसँग
अवश्यकता ऄनसु ार सहयोग लिन सक्नेछ ।
(२) ईपलनयम (१) बमोलजम सहयोग गने लजम्मेवारी सम्बलन्धत सबैको हुनेछ ।
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अनुसूची-१
नगर कायिपानिकाको बैठकमा पेश गनिपु ने नवषयहरु
(ननयम ७को उपननयम (१) संग सम्बनन्धत)
१. सभामा पेश हुने लवधेयक ,
२. राजथव र व्ययको ऄनमु ान (बजेट) , परु क ऄनमु ान र ईधारो खचय,
३. करसम्बन्धी प्रथतावहरु ,
४. प्रमख
ु िे नगर काययपालिकामा पेश गनय लनदेशन लदएको लवषय वा नगर
काययपालिकामा पेश गनयु पने भनी नगर काययपालिकािे लनणयय गरे को लवषय ।
५. प्रचलित काननू बमोलजम जारी गनयपु ने लनयम , लनदेलशका, काययलवलध वा अदेश,
६. नगरपालिकािे जारी गने कुनै नीलत वा त्यथतो नीलतमा हुने पररवतयन ,
७. ऄलपकािीन , मध्यकािीन र दीघयकािीन समष्टीगत वा क्षेरगत लवकास योजना ,
काययक्रम, रणनीलत लनधायरण सम्बन्धी,
८. कायायिय वा शाखाहरुको संगठन संरचनामा पररवतयन वा थथानान्तरण सम्बन्धी ,
९. रालरिय वा ऄन्र्तरालरिय संथथाहरुसँगको भलगनी सम्बन्ध थथापना ,
१०. नगरपालिकािे लिने ऋण वा वैदले शक ऄनदु ानमा सचं ािन हुने योजनाको सझं ौता
सम्बन्धी,
११. नगरपालिकाको प्रलतलनलधत्व हुने गरी गररने दइु पक्षीय वा बहुपक्षीय वाताय
, सभा
सम्मेिन वा सरकारी भ्रमणमा भाग लिने वा प्रलतलनधी पठाईने,
१२. प्रमख
ु प्रशासकीय ऄलधकृतिाइ लवदेशमा हुने गोष्ठी , ऄध्ययन ऄविोकन भ्रमणमा
पठाईने,
१३. नगरपालिकाको कमयचारी दरबन्दी थवीकृलत , सेवा सलु वधा सम्बन्धी काननू लनमायण र
पररवतयन,
१४. थथानीय सावयजलनक लवदा लनधायरण गने ,
१५. प्रचलित काननू बमोलजम नगर काययपालिकाबाट लनणयय हुनु पने भनी तोलकएका ऄन्य
लवषय
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ऄनसु चू ी-२
प्रस्तावको ढााँचा
(लनयम २४ को ईपलनयम (१) सगं सम्बलन्धत)
कीनतिपुर . नगरपानिका
नगर कायिपानिकाको कायाििय,.........
काठमाडौ .नजल्िा, ३ न. .प्रदेश
लवषयः-................................. .................................. ................................ ।
प्रथताव पेश गनय प्रमख
ु बाट थवीकृलत प्राप्त लमलतः१. लवषयको संलक्षप्त व्यहोराः२. प्राप्त परामशय तथा ऄन्य सान्दलभयक कुराः३. प्रथताव पेश गनयु पनायको कारण र सम्बलन्धत शाखाको रायः४. लनणयय हुनु पने व्यहोराःनोटः- प्रथताव तयार गदाय देहायका कुराहरुमा ध्यान लदनपु ने छः१. "लवषयको सलं क्षप्त व्यहोरा" ऄन्तगयत रहने लवबरणः-–
लवषयबथतक
ु ो पष्ठृ भमू ीमा यसबारे पलहिे कुनै लनणयय भएको भए सोको लवबरण, प्रथतालवत
लनणयय कायायन्वयन प्रकृया , समयावधी, काययक्षेर, कायायन्वयन गने लनकाय र िाग्ने अलथयक
दालयत्व भए सो समेत ईलिेख गरी कुनै योजनाको लवषय भए सो बारे छोटकरी लवबरण ईलिेख
गने ।
२. "प्राप्त परामशय तथा ऄन्य सान्दलभयक कुरा " ऄन्तगयत काययपालिका सलमलतहरु र ऄन्य लनकाय
तथा लवशेषज्ञहरुिे कुनै परामशय लदएको भए सो समेत ईलिेख गने । साथै लवषयसगं सम्बलन्धत
नक्शा, लडजाआन वा लचर भए सो समेत समावेश गने । काननू ी परामशय लिएको भए प्रलतलिपी
समेत समाबेश गने ।
३. "प्रथताव पेश गनयु पनायको कारण र सम्बलन्धत शाखाको राय " ऄन्तगयत सम्बलन्धत लवषयमा
अइ परे को कलठनाइ र समथया, प्रथतालवत लनणययको औलचत्य र अवश्यकता तथा त्यसबाट पनय
सक्ने प्रभाव समावेश गने ।
४. "लनणयय हुनु पने व्यहोरा " ऄन्तगयत जनु लबषयमा जे जथतो लनणयय हुन प्रथताव गररएको हो
सोको थपष्ट व्यहोरा राख्ने ।
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अनुसूची- ३
कायिपानिका सनमनतको कायििेत्र
(लनयम १५ को ईपलनयम (१) सगं सम्बलन्धत)
क) सामान्य प्रशासन सनमनतको कायििेत्रिः१.सेवा प्रवाह सम्वन्धी नीलत, मापदण्ड, सेवा शतय, योजना र लनयमन सम्वन्धी
२.नगरपालिकाको सगं ठन सरं चना, दरबन्दी र काययलववरण सम्वन्धी
३.नगरपालिकावाट प्रदान गररने सेवाको व्यवथथापन सम्वन्धी
४.क्षमता लवकास सम्बन्धी लवषय
५.ऄलख्तयार दरुु पयोग तथा भ्रष्टचार लनयन्रण सम्वन्धी लवषय
६. बजार ऄनगु मन, गणु थतर, नापतौि, खाद्य सरु क्षा र ईपभोिा लहत संरक्षण
सम्वन्धी
ख) राजस्व तथा आनथिक प्रशासन सनमनतको कायििेत्रिः१. राजश्व सम्वन्धी नीलत, काननु तजयमु ा कायायन्वयन र लनयमन
२.बजेट तथा स्रोत पररचािन सम्बन्धी
३. राजरव चहु ावट लनयन्रण सम्वन्धी
४. सावयजलनक खचयको िेखाजोखा तथा लवश्लेषण
५. संलघय सरकार, प्रदेश सरकार र ऄन्य लनकायबाट प्राप्त हुने रोयलटी सम्वन्धी
६. प्राकृलतक स्रोतको ईपयोग सम्वन्धी लवषय
७. बेरुजु फयौोो ट
ग) आनथिक नवकास सनमनतको कायििेत्रिः१. नगरको अलथयक लवकास सम्वन्धी नीलत तथा योजना लनमायण
२. कृलष लवकास सम्बन्धी
३. पशु पंक्षी लवकास सम्बन्धी
४. नागररकको अयअजयन सम्बन्धी
५. स्रोतहरुको पलहचान सम्बन्धी
६.ईद्योग, वालणज्य, श्रम, रोजगार तथा वजार व्यबथथापन सम्बन्धी
७. सहकारी र गररबी लनवारणसम्बन्धी
घ) शहरी पुवािधार नवकास सनमनतको कायििेत्रिः१.शहरी पवु ायधार सम्वन्धी ऄलपकािीन तथा दीघयकािीन नीलत, योजना र काययक्रम
२.खानेपानी तथा सरसफाइ, सडक तथा भौलतक योजना र पवू ायधार लवकास सम्बन्धी
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३.लवद्यतु , ईजाय र लसँचाइ सम्वन्धी
४.यातायात सरु क्षा व्यवथथापन र लनयमन सम्वन्धी
ङ) पुन ननमािण तथा नवपद् व्यवस्थापन सनमनतको कायििेत्रिः१. पनु लनयमाण सम्वलन्ध नीलत, योजना कायायन्वयनको ऄनगु मन तथा सपु ररवेक्षण
२. पनु लनमायण सम्वन्धी त्याङ्क संकिन तथा लवशिे
् षण
३. लवपत पवु य तयारी सम्वन्धी
४. लवपतको समयमा गनयपु ने कामहरु सम्वन्धी
५. लवपत पछालडको व्यवथथापन सम्वन्धी
च) सामानजक नवकास सनमनतको कायििेत्रिः१. िैंलगक समानता र सामालजक समावेशीकरणसम्बन्धी
२. सरकारी तथा गैर सरकारी सघं सथं थासम्बन्धी
३. सामालजक सरु क्षा काययक्रम तथा व्यालिगत घटना दताय सम्वन्धी
४. मलहिा, बािबालिका, लकशोर लकशोरी र यवु ा सम्वन्धी
५. ऄपाङ्गता भएका व्यालि तथा जेष्ठ नागररक सम्वन्धी
छ) स्वास््य, वातावरण, वन, फोहोरमैिा व्यवस्थापन सनमनतको कायििेत्रिः१. थवाथ्य तथा जनसख्ं या सम्बन्धी
२. वातावरण संरक्षण तथा हररयािी प्रवद्र्धन सम्वन्धी
३. फोहोर मैिा ब्यवथथापन सम्वन्धी
४. नगरको सौन्दययताको सरं क्षण तथा लवकास सम्वन्धी
५. वन तथा वातावरण र व्यबथथापन सम्वन्धी
ज) नकसा,भवन ननयमन तथा भनू म व्यवस्थापन सनमनतको कायििेत्रिः१. घर नक्सा तथा भवन सम्वन्धी नीलत, काननु र मापदण्ड
२. सचू ना तथा सञ्चार प्रलवलध(इ.लब.लप.एस/सफ्टवेयर) सम्वन्धी
३.भ-ू ईपयोग तथा बथती लवकास सम्वन्धी
४.जग्गा नापी तथा भलू म व्यवथथापन सम्वन्धी
झ) योजना, अनगु मन तथा त्यांक सनमनतको कायििेत्रिः१. लवकास योजना सम्वन्धी नीलत, काननु तथा मापदण्ड सम्वन्धी
२. नगर लवकास नीलत (ऄलप कालिन, मध्यकालिन तथा दीघयकालिन) ऄनगु मन
तथा मलु याङ्कन
३.थथानीय त्यांक प्रणािी र ऄध्ययन ऄनसु न्धान
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ञ) नशिा तथा खेिकूद सनमनतको कायििेत्रिः१. साधारण लशक्षा, प्रालवलधक लशक्षा तथा व्यवसालयक तालिम सम्बन्धी
२.लवध्यािय लशक्षक तथा कमयचारी व्यवथथापन सम्वन्धी
३.शैलक्षक पवु ायधार लनमायण सम्वन्धी नीलत तथा योजना
४.लवध्यािय व्यवथथापन सम्वन्धी
५. पथु तकािय एवं परपलरका सम्वन्धी
६.खेिकुदको सरं चनाको पवु ायधार लनमायण, सञ्चािन तथा लवकास
७. खेिकुदको लवकास र प्रवधयन
ट) साविजननक खररद, नजन्सी तथा सम्पनि व्यवस्थापन सनमनतको कायििेत्रिः१. सावयजलनक खररद सम्वन्धी नीलत तथा योजना लनमायण
२.नगरपालिकाको थवालमत्वमा रहेको सम्पिीको ऄलभिेख व्यवथथापन सम्वन्धी
३.नगरपालिका लथथत सरकारी सम्पलिको एलककृत लववरण
ठ) भाषा र सस्कृनत, सम्पदा, िनितकिा एवं पयिटन सनमनतको कायििेत्रिः१. भाषा, सथकृलत र िलितकिाको संरक्षण र लवकास सम्वन्धी नीलत, काननु तथा
मापदण्ड लनमायण सम्वन्धी
२.परु ातत्व, प्राचीन थमारक तथा सग्रं हाियको सरं क्षण, सम्भार, प्रवधयन र लवकास
सम्वन्धी
३. परम्परागत रुपमा चलिअएका जारा तथा पवयको सञ्चािन र व्यवथथापन
४. पययटलकय महत्वका धालमयक तथा सांथकृलतक सम्पदाको पलहचान, सरं क्षण र
व्यवथथापन
५. पययटन पवु ायधार लवकास सम्वन्धी नीलत तथा योजना
ड) नवधेयक सनमनतको कायििेत्रिः१.नगर सभामा पेश हुने लवधेयकसम्बन्धी
२.नगर सभा तथा नागर काययपालिका मा पेश हुने लनयम , लवलनयम, काययलवधी
सम्बन्धी
३.कुनै काननू ी प्रश्न समावेश भएको नीलत तथा काययक्रम सम्बन्धी
४.नीलत, काननु को प्रमालणत प्रलतको संरक्षण, प्रकाशन र व्यवथथापन सम्वन्धी
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