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भाग - २     

वलेका नगरपािलका 

 

�थानीय सरकार स�चालन ऐन  ,२०७४ को दफा १९ )१० (बमोिजम वेलका नगरकाय#पािलकाबाट 
�वीकृत तल उ(लेख ग*रए बमोिजमको काय#िवधी सव#साधारणको जानकारीको लािग .काशन 

ग*रएको छ । 
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वेलका नगर काय*पािलका (काय*स+पादन) िनयमावली,२०७४ 
 

k|df0fLs/0f ldlt Mk|df0fLs/0f ldlt Mk|df0fLs/0f ldlt Mk|df0fLs/0f ldlt M @)&$÷=== 

j]nsf /fhkqdfk|sflztldlt Mj]nsf /fhkqdfk|sflztldlt Mj]nsf /fhkqdfk|sflztldlt Mj]nsf /fhkqdfk|sflztldlt M @)&$÷==== 

नगर काय#पािलकाबाट ग*रने काय#लाई 3यवि�थत गन# नेपालको संिवधानको धारा २१८र �थानीय सरकार 
स�चालन ऐन २०७४ को दफा १६ ले िदएको अिधकार .योग गरी वेलकानगर काय#पािलकाले िमित 
२०७४/०५/३०को िनण#यानसुार दहेायका िनयमह= बनाएको छ ।  

प-र.छेद १ 
�ारि+भक 

१. संि01 नाम र �ार+भः (१) यस िनयमावलीको नाम “वेलकानगर काय�पािलका (काय�स�पादन) 

िनयमावली, २०७४”रहकेो छ । 

  (२) यो िनयमावली त=ु?त .ार@भ हBनछे । 
२. प-रभाषाः िवषय वा .सङ्गले अकF अथ# नलागेमा यस िनयमावलीमा,– 

(क) "नगरपािलका" भ?नाले वेलकानगरपािलका स@झन ुपछ# । 
(ख) "काय#पािलका" भ?नाले नगर काय#पािलकास@झन ुपछ# । 
ग) "वडा सिमित" भ?नाले नगरपािलकाको वडा सिमित स@झन ुपछ# ।  
(घ) ".मखु" भ?नाले नगरकाय#पािलकाको .मखुलाई स@झन ुपछ# ।   
(ङ) "उप.मखु" भ?नाले नगर काय#पािलकाको उप.मखुलाई स@झन ुपछ# । 
(च) "वडाLयM” भ?नाले वलेका" नगरपािलकाको वडाको वडा अLयMलाई स@झन ुपछ# । 
(छ)".मखु .शासकOय अिधकृत"भ?नाले नगरपािलकाको .मखु .शासकOय अिधकृत स@झन ु
पछ# । 
ज) "सद�य" भ?नाले काय#पािलकाको सद�य स@झन ुपछ# र सो शPदले काय#पािलकाको .मखु, 
उप.मखु तथा वडाअLयM समतेलाई जनाउँछ । 
झ) "सभा" भ?नाले नगरसभालाई स@झनपुछ# । 
ञ) "काय#िवभाजन िनयमावली" भ?नाले वेलकानगर काय#पािलका (काय#स@पादन) िनयमावली, 
२०७४स@झनपुछ# । 
ट)"वडा सिचव" भ?नाले वडासिमितको सिचवको कामकाज गन# खिटएको कम#चारी स@झनपुछ# 
। 

३. कामको फ5य6टः (१) नगर काय#पािलकाको काय#स@पादन र कामको फSयTट यस िनयमावलीमा भएको 

3यव�था बमोिजम हBनेछ  । 
(२) उपिनयम (१) बमोिजमको कामको फUयौट गदा# तोिकएको अिधकारी वा िनकायबाट गनु#पनWछ ।  
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प-र.छेद २ 
�मुखबाट कामको फ5य6ट 

 
४. �मुखले स+पादन गन9 कामः(१) संिवधान र अ?य .चिलत काननूको अधीनमा रही नगरपािलकाको सामा?य 

िनदWशन, िनय?Yण र स�चालन गनW .मखु िज@मेवारी .मखुको हBनेछ । 
 

(२) .चिलत काननुमा काय#पािलकाको .मखुले गनW भनी िकटान भएका कामह= िनज �वयं वा िनजबाट अिधकार 
.Zयायोजन भए बमोिजम स@पादन हBनेछ । 
 

(३) उपिनयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन.चिलत काननूमा.मखुले गनW भनी िकटान नभएका 
कामको स@ब?धमा काय#पािलकाबाट स@पादन हBने काय#को सामा?य रेखदखे, स�चालन र िनय?Yण गनW िज@मवेारी 
.मखुको हBनेछ । 
 

४) उपिनयम (१) बमोिजमको िज@मवेारी परुा गनW \ममा .मखुले काय#पािलका अ]तगतका िनकायह=मा .चिलत 
काननू तथा �वीकृत नीित तथािनण#य अन=ुप काय# स�चालन भईरहकेो छ छैन िनरीMण गनW, वडा सिमितह=बीच 
सम?वय गनW, िवषयगत शाखाकाया#लयह=लाई िनदWशन िदने र आव_यकता अनसुार कामको .गित िववरण िलने 
काय# गन# स`नेछ । 
 

५) .मखुकुनै कारणवश उपि�थत नरहकेो अव�थामा यस िनयमावली बमोिजम .मखुले गनु#पनW काम उप.मखु वा 
िनजको समेत अनपुि�थितमा .मखुले तोकेको काय#पािलकाको सद�यले Zय�तो काम स@पादन गन# स`नछे । 
तर, .चिलत काननुमा अ?यथा 3यव�था भएकोमा सोही 3यब�था बमोिजम हBनेछ । 
 

६) काय#पािलकाको कुनै सद�य अनपुि�थत भएमा Zय�तो सद�यले गनु#पनW कामको लािग .मखुले अकF 
सद�यलाई िज@मवेारी तो`न स`नेछ । 
 
५. �मुखले िनण*य गनु*पन9ः (१) सभा र काय#पािलकामा पेश हBने िवषय बाहके दईु वा दईुभ?दा बढी वडासिमित 

र िवषयगत शाखाह=बीच कुन ैिवषयमा मतभदे हBन गएमा .मखुले गरेको िनण#य अि?तम हBनेछ ।  
 

(२) उपिनयम (१) बमोिजम मतभेद भएको िवषय िनण#यका लािग .मखु .शासकOय 
अिधकृतले .मखु समM पेश गनु#पनWछ । 

(३) सभा वा काय#पािलकामा पेश हBने िवषय बाहकेका सहकाय# तथा सम?वयका लािग .दशे वा 
संघमा पेश गनु# पनW िवषयका स@ब?धमा .मखुले गरेको िनण#य अि?तम हBनछे । 

 

६. अिधकार �>यायोजन गन* स?नेः (१) कर लगाउने, कर छुट िदन ेवा ऋण िलन ेज�ता िवषय र सभामा पेश 

गनु#पनW बाहकेका अ?य िवषयमाकाय#पािलकाले .मखु वा उप.मखु वा सद�यलाई अिधकार .Zयायोजन गन# 
स`नेछ । 
  (२) .मखुले .चिलत काननू बमोिजम आफूलाई .ाc अिधकारमLये कुनै अिधकार उप.मखु वा 
सद�य वा .मखु .शासकOय अिधकृत, िबषयगत शाखाका .मखु वा वडा अLयMलाई .Zयायोजन गन# स`नेछ । 
  (३) उपिनयम (१) र (२) बमोिजम .Zयायोिजत अिधकारको .योग गरी स@पादन ग*रएका 
कामको िवषयमा स@बि?धत अिधकारीले काय#पािलका समM मािसक =पमा .गित िववरण पेश गनु# पनWछ ।   
  (४) आफूलाई .Zयायोिजत अिधकारको िज@मवेारीपवू#क .योग गनु# स@बि?धत अिधकारीको 
कत#Pय हBनेछ । 
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प-र.छेद ३ 
नगर काय*पािलकाबाट कामको फAयौट 

 

७. काय*पािलकामा पेश गनु*पन9 िवषयः१) अनसुचूी-१ मा उि(लिखत िवषयह=को िनण#य गदा# .मखु 

.शासकOय अिधकृतले .मखुको िनदWशन अनसुार नगर काय#पािलकामा .�ताव पेश गनु# पनWछ । 
 

  २) उपिनयम (१) मा लेिखएका िवषयमLये कुनै िवषयमा िनयम २१ बमोिजम गिठत सिमितबाट 
िनण#य िलनस`ने गरी काय#पािलकाले िज@मेवारी स@ुपन स`नेछ । 
 

  ३) उपिनयम (१) बमोिजम .मखुले अ?यथा आदशे िदएमा बाहके नगर काय#पािलकाको 
बैठकमा पेश हBने .�ताव सामा?यतया अनसुचूी-२ बमोिजमको ढाचँामा .मखु .शासकOय अिधकृतले पशे गनWछ । 
 

  ४) उपिनयम (३) बमोिजमको .�तावमा कुन ै शाखाको रायसमावेश हBन आव_यक दखेमेा 
.मखु .शासकOय अिधकृतले स@बि?धत शाखाको रायसमते समावेश गरी पेश गनWछ । 
 

८. �Cताव साथ संलEन हFनुपन9 कागजातः (१) िनयम ६ को उपिनयम (३) बमोिजम काय#पािलकाको बैठकमा 

िनण#याथ# कुन ै िवषय पेश गनु#पदा# स@बि?धत िवषयगत शाखा वा वडा सिमितको काया#लयल े सो िवषयसँग 
आव_यक िववरण समावेश गरी .�ताव तयार गरी .मखु .शासकOय अिधकृत समM पशे गनु# पनWछ । 
 

  (२) उपिनयम (१) बमोिजम पेश भएको .�ताव र सो साथ पशे भएका कागजातह= 
काननूस@मत छन ् छैनन ् जाँच गरी काननूस@मत नभएमा िनयिमत वा काननूस@मत बनाउने िज@मेवारी .मखु 
.शासकOय अिधकृतको हBनेछ । 
 

  (३) उपिनयम (१) बमोिजम पेश भएको .�ताव .मखु .शासकOय अिधकृतले .मखुको 
�वीकृित िलई .ाथिमकता\मसमेत िनधा#रण गरी िनण#यको लािग काय#पािलकाको बैठकमा पेश गनु# पनWछ । 
 

९. काय*सूचीको िववरणः (१) काय#पािलकाको बैठकमा छलफल हBने िवषयको काय#सचूी िनयम ८ बमोिजम 

.ाc .�तावह=को आधारमा .मखु .शासकOय अिधकृतले .मखुको िनदWशन बमोिजम तयार गनWछ ।  
  तर, .मखुले अ?यथा आदशे िदएकोमा .�तावको =पमा पेश नभएको िवषयलाई पिन  
छलफलको काय#सचूीमा समावेश गन# सिकनछे । 
  (२) बैठकको काय#सचूी सामा?यतः काय#पािलकाको बैठक ब�नभु?दा तीन िदन अगावै .मखु 
.शासकOय अिधकृतले सबै सद�यह=लाई उपलPध गराउन ुपनWछ ।  
  तर, िवषयको गि@भरता हरेी काय#पािलकाको बैठकमा छलफल हBने .�ताव िवतरण नगरी 
मौिखक सचूनाको आधारमा पिन छलफल गन# सिकनेछ ।   
१०.काय*पािलकाको बैठकः (१) .मखु .शासकOय अिधकृतले .मखुको िनदWशनमा काय#पािलकाको बैठक 

बोलाउनेछ । 
  (२) .मखु .शासकOय अिधकृत काय#पािलकाको सिचवको =पमा बैठकमा उपि�थत हBनेछ ।  
   (३) .मखुले काय#पािलकाको बैठकको अLयMता गनWछ । 
 ( ४) काय#पािलकाको बैठकको काय#सचूी, िमित, समय र �थानका स@ब?धमा क@तीमा तीन िदन 
अगावै .मखुको िनदWशन अनसुार काय#पािलकाका सबै सद�यलाई .मखु .शासकOय अिधकृतले सचूना िदन ु
पनWछ ।    
  (५) काय#पािलकाको बैठकमा क@तीमा ५१ .ितशत सद�य उपि�थत हBनपुनWछ । 
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  (६) उपिनयम (५) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन उपिनयम (४) बमोिजमको सचूना 
हBदँाहBदँ ैपिन ५१ .ितशत सद�य उपि�थत नभई गणपरुक सgंया पhुन नसकेमा दोiो पटकको बैठकमा एक चौथाई 
सद�य उपि�थत भएमा पिन बैठक ब�न स`नेछ । 
  (७) काय#पािलकाको बैठक स@ब?धी अ?य काय#िविध काय#पािलकाले िनधा#रण गरे बमोिजम 
हBनेछ ।  
११. बैठकको िनण*यः-(१) सामा?यतःकाय#पािलकाको बैठकको िनण#य सव#स@मत =पमा हBनेछ । 

  (२) उपिनयम (१) बमोिजम सव#स@मतिनण#य हBन नसकेमा बहBमत सद�यह=को भावनालाई 
समटेी .मखुले गरेको िनण#य बैठकको िनण#य हBनेछ ।    
१२. िनण*यको अिभलेखः (१).मखु .शासकOय अिधकृत काय#पािलकाको बैठकमा उपि�थत हBनेछ र 

काय#पािलकाबाट भएका िनण#यको अिभलेख तयार गनWछ । 
(२) बैठकको िनण#यको अिभलेख छुjै िनण#य पिु�तकामा राgनपुनWछ । 
(३) उपिनयम (२) बमोिजमको िनण#य पिु�तका .मखु .शासकOय अिधकृतको िज@मामा रहनेछ । 

१३. िनण*य �मािणत तथा िवतरण गन9ः (१) नगर काय#पािलका बैठकको िनण#य .मखु .शासकOय अिधकृतले 

दईु िदनिभY .मािणत गनWछ ।  
(२) .मखु .शासकOय अिधकृतले उपिनयम (१) बमोिजम.मािणत भएको िनण#यको .ित तीन िदन िभY नगर 
काय#पािलकाका सद�य, िवषयगत शाखा र वडा सिमितलाई उपलPध गराउन ुपनWछ ।  
तरकाननू बमोिजम गोkय राgन ुपनW िनण#य तथा सचूनाह=उपलPध गराइने छैन ।  
१४. िनण*यको काया*Kवयनः (१)अनसुचूी १ मा लेिखएका िवषयमा काय#पािलकाबाट िनण#य भएपिछ स@बि?धत 

पदािधकारी वा िनकायले काया#?वयन गनु#पनWछ । 
  २) काय#पािलकाको िनण#य काया#?वयन भए वा नभएको स@ब?धमा .मखुले अनगुमन गन# वा 
गराउन स`नेछ । 
  ३) उपिनयम (२) बमोिजम अनगुमन गदा# वा गराँउदा िनण#य काया#?वयन भएको नदिेखएमा 
सोको काया#?वयन गन# स@बि?धत 3यिm वा िनकायलाई.मखुले आव_यक िनदWशन िदन स`नेछ । 
१५. काय*पािलकाको सिमित गठनः (१) काय#पािलकाले काय#पािलकामा िनण#यको लािग पशे भएका 

.�तावमा िनण#य गनु#पवू# आव_यकता अनसुार राय,स(लाह र सझुाव िलनका लािग दहेाय बमोिजमका सिमित 
रहनेछन:्- 

(क) सामा?य .शासन सिमित 
(ख) राज�व तथा आिथ#क .शासन सिमित 
(ग) आिथ#क िवकास सिमित 
(घ) शहरी पवुा#धार िवकास सिमित 
(ङ) पनु िनमा#ण तथा िवपद ्3यव�थापन सिमित 
(च) सामािजक िवकास सिमित 
(छ) �वा�oय, वातावरण, वन, फोहोरमलैा 3यव�थापन सिमित 
(ज) न`सा,भवन िनयमन तथा भिूम 3यव�थापन सिमित 
(झ) योजना, अनगुमन तथा तoयाकं सिमित 
(ञ) िशMा तथा खलेकूद सिमित 
(ट) साव#जिनक ख*रद, िज?सी तथा स@पिp 3यव�थापन सिमित 
(ठ) भाषार स�कृित, स@पदा, लिलतकला एव ंपय#टन सिमित 
(ड) िवधयेक सिमित 
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   (२) उपिनयम (१) बमोिजमकासिमितमा रहने संयोजक .मखुले तोके बमोिजम र सद�यह= 
काय#पािलकाले तोके बमोिजम रहने छन ्। 
   (३) सिमितले आव_यकता अनसुार स@बि?धत सिमितमा नरहकेो सद�य वा अ?य कुनै िवशेषq 
वा अिधकारीलाई सिमितको बैठकमा आम?Yण गन# स`नेछ । 
   (४) सिमितको बैठकमा .मखु �वय ंउपि�थत भएको अव�थामा िनजबाट र अ?य अव�थामा 
सिमितका संयोजकबाट बैठकको .मखुता हBनेछ । सिमितको सयंोजकको अनपुि�थितमा बैठकको .मखुता 
बैठकमा उपि�थत सद�यह=मLये rयेs सद�यले गनWछ । 
   (५) .मखु .शासकOय अिधकृत वा िनजले तोकेको अिधकृतले सिमितको बैठकमा उपि�थत 
भई िनण#यको अिभलेख तयार गरी .मािणत गनWछ । 
   (६) उपिनयम (१) बमोिजमका सिमितह=को काय#MYे अनसुचूी-३ मा उ(लेख भए बमोिजम 
हBनेछ । 
१६. काय*भार मुL भएपिछ कागज िफता* गनु*पन9ःजनुसकैु कारणबाट आtनो पदबाट मmु भएको सद�यल े

पदमmु भएको सातिदनिभY आtनो िज@मामा रहकेा स@पणू# कागजात तथा अ?य कुनै स@पिp भए सोसमेत 
काय#पािलकामा बझुाई सोको िन�सा िलन ुपनWछ ।  
१७. �वLा तथा सचूना अिधकारी तो?नेः (१) काय#पािलकाले आफूले स@पादन गरेका काय# वा िनण#यह= 

साव#जिनक जानकारीमा (याउन कुन ैसद�यलाई .वmा तो`नेछ । 
  (२) उपिनयम (१)बमोिजम तोिकन े.वmाले काय#पािलकाको तफ# बाट जारी गनु#पनW साव#जिनक 
महZवको सचूना, वm3य, िवqिc आिद साव#जिनक गनW काय# समते गन# स`नेछ । 
  (३) .मखु .शासकOय अिधकृतले कुनै एक अिधकृतलाई सचूना अिधकारी तो`नेछ । 
  (४) उपिनयम (३) वमोिजम तोिकन े सचूना अिधकारीले काय#पािलकासगं स@वि?धत सचूना 
काननू वमोिजम .वाह गनWछ । 

 
प-र.छेद ३ 

�मुख �शासकNय अिधकृत, िवषयगत शाखा र वडा सिमितबाट कामको फAयौट 
१८. �मुख �शासकNय अिधकृतबाट कामको फAयौट (१)काय#पािलकाले गनW भनी तोिकएका कामह=मLये 

वडा सिमित र िवषयगत शाखाबाट स@पादन गनW गरी िकटान ग*रएका काम बाहकेका अ?य सबै कामह= तथा संघ 
र .दशे तहबाट .Zयायोजन भएका कामह= .मखुको सामा?य िनदWशनमा रही .मखु .शासकOय अिधकृतबाट 
स@पादन हBनेछ ।  
  (२) उपिनयम (१) बमोिजम ग*रने कामह= .मखु .शासकOय अिधकृतले नगरपािलकाको 
िवषयगत शाखा तथा वडा काया#लयमाफ# त स@प?न गराउन स`नेछ । िनजले आtनो िनदWशन र िनय?Yणमा स@पादन 
गरेका कामह=को .गित िववरण िनयिमत =पमा .मखु समM र आविधक =पमा काय#पािलका समM .�ततु गनु# 
पनWछ ।  
  (३) काय#पािलका वा .मखुबाट .Zयायोजन भएका कामह= .मखु .शासकOय अिधकृतले 
स@पादन गनWछ । 
१९. �मुख �शासकNय अिधकृतको काम, कत*Pय र अिधकारः (१) नगरपािलकाको .मखु .शासकOय 

अिधकृत नगर काय#पािलकाको सिचव हBनेछ । 
   (२) .चिलत काननू तथा यस िनयमावलीको अधीनमा रही .मखुको िनदWशन र 
मातहतमा रही नगर काय#पािलकाको सिचवको .मखु काम, कत#3य र अिधकार दहेाय बमोिजम हBनेछः 
(क) नगर काय#पािलका तथा नगर सभाबाट भएका िनण#यह= काया#?वयन गनW गराउने र सोको अनगुमन गनW । 
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(ख) .मखुलाई नगरसभा र काय#पािलका तथा सो अ?तग#तका िनकायह=को महZवपणू# काम कारवाहीह=को 
िवषयमा समय समयमा जानकारी गराउने । 
(ग) नगर काय#पािलका अ?तरगतका सबै िनकायह=को काम कारबाहीलाई च�ुत र .भावकारी बनाउन आव_यक 
िनदWशन िदन,े अनगुमन र सपु*रवेMण गनW । 
(घ) .चिलत काननू बमोिजम नगर काय#पािलकाको .शासिनक तथा आिथ#क काय# स@पादन गनW गराउने । 
(ङ) .चिलत काननूले तोकेका अ?य कामह= गनW । 
२०. अिधकार �>यायोजनः (१) .मखु .शासकOय अिधकृतले आफूलाई .ाc अिधकारमLये कुनै अिधकार 

िबषयगत शाखा वा नगरपािलकाको कुन ैअिधकृत कम#चारी वा वडा सिचवलाई .Zयायोजन गरी काय# स@पादन 
गन# स`नेछ ।   
(२) उपिनयम (१) बमोिजम अिधकार .Zयायोजन िलिखत =पमा हBनपुनWछ र एक पटक .Zयायोजन गरेको 
अिधकार िवशेष कारण परी िफता# िलनपुनW भएमा सोको औिचZय सिहतको जानकारी .मखु माफ# त 
काय#पािलकालाई गराउन ुपनWछ । 
 (३) आफूलाई .Zयायोिजत अिधकार .योग गनु# स@बि?धत अिधकारीको कत#Pय हBनेछ ।  
२१. वडा सिमितबाट कामको फAयौटः (१) वडा सिमितबाट ग*रने कामह= वडा अLयM वा िनजको 

िनदWशनमा स@पादन ग*रनेछ । 
  (२)एकभ?दा बढी वडासँग सरोकार राgने िवषय वा वडा सिमितले गनWगरी �पv =पमा िकटान 
नभएका िवषय वा �वीकृत बािष#क काय#\ममा नसमेटीएका िवषयमा वडा सिमितले नगर काय#पािलकामा पेश गरी 
.ाc िनदWशन बमोिजम गनु# पनWछ । 
२२. िवषयगत शाखाबाट कामको फAयौटः(१) नेपालको संिवधान तथा .चिलत काननूले �थानीय तहमा 

ह�ता?तरण भै आएका िशMा, �वा�oय, कृिष, पश ुिवकास, िसचंाई, खानेपानी तथा सरसफाई, �थानीय आिथ#क 
िवकास, पवूा#धार िवकासलगायतका अ?य काय#ह= र नगर काय#पािलका काय#िवभाजन िनयमावली,२०७४ 
बमोिजम िबषयगत शाखाबाटसचंालन हBने कामह= काय#पािलकाको िनण#य तथा .मखु .शासकOय अिधकृतको 
सामा?य िनदWशन र िनय?Yणमा रही िबषयगत शाखा .मखुको िनदWशन र िनय?Yणमा स@पादन ग*रनेछ । 
  (२) नगरपािलकाले आtनोसिंचत कोषबाट संचालन गनW िवषयगत MYेसँग स@बि?धत िवषयका 
सबै काय# उपिनयम (१) बमोिजमका िवषयगत शाखामाफ# त काया#?वयन गनWछ । 

 

प-र.छेद ४ 
िविवध 

२३. परामश* िलनुपन9ः(१) दहेायका िबषयमा िनण#य गनु#पूव# .मखुले .मखु .शासकOय अिधकृतमाफ# त स@बि?धत 

शाखा (िवp 3यव�थापन शाखा, योजना शाखा, .शासन शाखा, काननूसंग स@बि?धत शाखा)को परामश# िलनु पनWछ । 

 �वीकृत बािष#क काय#\मभ?दा बाहकेका काय#\म स�चालन गनW िवषय, 
 �वीकृत बािष#क काय#\ममा हरेफेर वा संशोधन गनW िवषय, 

 अ?य िनकायसँगको सम?वयमा काय# स�चालन गनW िवषय, 

 नयाँ िनयम, आदशे, िनदWिशका वा काय#िविध जारी गनु#पनWिवषय, 

 कर, श(ुक, द�तरु स@ब?धी िवषय, 
  (२) उपिनयम (१) बमोिजम िनण#य भएका िवषयह= काय#पािलका वा नगरसभामा छलफलका लािग 
.�ततु ग*रनेछ ।  
  (३) उपिनयम (२) बमोिजमका िवषयह= तथा .�तावह= उपर छलफल पwात काय#पािलका वा 
नगरसभाको बहBमतबाट �वीकृत भए पिछ माY लाग ुहBनेछ । 
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२४. िवधेयक स+बKधी काय*िविधः (१) नगर काय#पािलकाको तफ# बाट सभासमM .�ततु ग*रने िवधेयकको 

मसौदा �वीकृितका लािग .मखु .शासकOय अिधकृतले .मखुमाफ# त काय#पािलकाको बैठकमा पेश गनु#पनWछ । 
  (२) उपिनयम (१) बमोिजम िबधयेक तजु#मा गन#को लािग एक िबधेयक सिमित रहनेछ । 
िबधेयक मसौदा गन# .मखु .शासकOय अिधकृतले आव_यक 3यव�था िमलाउने छ । 
  (३) उपिनयम (१) बमोिजम पेश भएको िवधयेकको मसौदामा नगर काय#पािलकाको �वीकृित 
.ाc भएपिछ .मखुले सभासमM पेश गनु# पनWछ ।  
२५. Qोत अनुमान सिमित, राजCव र Pययको अनुमान (बजेट) र कर स+बKधी �Cतावः (१) .Zयके बष# 

नगरकाय#पािलकाको बािष#क बजेट तयार गन#को लािग.मखुको संयोजकZवमा xोत अनमुान सिमित तथा 
काय#पािलकाको आिथ#क िबषय हने# तोिकएको सद�यको सयंोजकZवमा काय#\म तथा बजेट तजु#मा सिमित गठन 
हBनेछ । 
  (२) उपिनयम (१) बमोिजमका सिमितमा रहने सद�य तथा सद�य सिचव काय#पािलकाले 
तोकेबमोिजम हBनेछ । 
  (३)उपिनयम (१) बमोिजम गिठत सिमितले तयार गरेको बजेट तथा काय#\म िविनयोजन 
िवधयेकको =पमा .मखु वा िनजले तोकेको आिथ#क MYे हनेW काय#पािलकाको सद�यमाफ# त नगर सभामा पेश 
ग*रनेछ । 
  (३) उपिनयम (२) बमोिजम पेश भएको िविनयोजन िवधेयकसभाबाट �वीकृत भई .मखुबाट 
.मािणकरण भएपिछ लाग ूहBनेछ । 
२६. गोपनीयता रा&नुपन9ःकुन ै पिन सद�यल े आफू पदमा बहाल रहदँा गरेको काममा गोपिनयता राgनपुनW 

िवषयमा पदमा बहाल रहकेो अवधीमा वा पदमा नरहकेो अव�थामा समते अिधकार .ाc  अिधकारीलाई बाहके 
अ?य कसैलाई कुनै िकिसमले जानकारी िदन वा .कट गन# हBदनै । 
तर, .चिलत काननूले गोkय राgन नपनW भनी तोिकएका िवषयमा जानकारी िदन यस िनयमले वाधा परु ्याएको 
मािननेछैन । 
२७. समKवय गन9ःकाय#पािलकाले आफुले स@पादन गनWकामको िसलिसलामा आव_यकता अनसुार दहेायका 

िनकायह=सगँ सम?वय गन# स`नेछः– 
(क) ?याियक सिमित 
(ख) अ?य �थानीय तह 
(ग) िज(लाि�थत सरुMा िनकायह= 
(घ) िज(लाि�थत .दशे तथा सघंका सरकारी काया#लयह=, 
(ङ) िज(ला सम?वय सिमित 
(च) .दशेि�थत नगरपािलका हनेW िवभाग÷म?Yालय 
(छ) संघको सघंीय मािमला हनेW म?Yालय र, 
(ज) �थानीय तहमा ि\याशील संघसं�थाह= । 
२८. बैठकमा भाग िलन नहFनेःकाय#पािलकाको बैठकमा कुनै सद�यको िनजी �वाथ# िनिहत भएको िवषय उपर 

छलफल हBने भएमा Zय�तो सद�यले भाग िलन हBदनै । Zय�तो अव�था भएमा स@बि?धत सद�यले सोको जानकारी 
.मखुलाई गराउन ुपनWछ । 
२९. सहयोग माhन स`नेः(१)काय#पािलकाले िनयम २७ मा उ(लेख भएका िनकायह=सगँ आव_यकता अनसुार 
सहयोग िलन स`नेछ । 
(२) उपिनयम (१) बमोिजम सहयोग गनW िज@मेवारी स@बि?धत सबैको हBनेछ । 
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अनुसूची-१ 
नगर काय*पािलकाको बैठकमा पेश गनु*पन9 िवषयहR 

(िनयम ७को उपिनयम (१) संग स+बिKधत) 

१.  सभामा पेश हBन ेिवधयेक, 
२.  राज�व र 3ययको अनमुान (बजेट), परुक अनमुान र उधारो खच#, 
३. करस@ब?धी .�तावह=, 
४.  .मखुले नगर काय#पािलकामा पेश गन# िनदWशन िदएको िवषय वा नगर काय#पािलकामा पेश गनु# पनW भनी 

नगर काय#पािलकाल ेिनण#य गरेको िवषय ।  
५.  .चिलत काननू बमोिजम जारी गनु#पनW िनयम, िनदWिशका, काय#िविध वा आदशे, 
६.  नगरपािलकाले जारी गनW कुनै नीित वा Zय�तो नीितमा हBने प*रवत#न, 
७.  अ(पकालीन, मLयकालीन र दीघ#कालीन समvीगत वा MYेगत िवकास योजना, काय#\म, रणनीित 

िनधा#रण स@ब?धी,  
८.  काया#लय वा शाखाह=को सगंठन संरचनामा प*रवत#न वा �थाना?तरण स@ब?धी, 
९.  रािz{य वा अ]तरािz{य सं�थाह=सँगको भिगनी स@ब?ध �थापना, 
१०. नगरपािलकाले िलने ऋण वा वैदिेशक अनदुानमा संचालन हBने योजनाको सझंौता स@ब?धी, 
११.  नगरपािलकाको .ितिनिधZव हBने गरी ग*रने दईुपMीय वा बहBपMीय वाता#, सभा स@मलेन वा सरकारी 

|मणमा भाग िलने वा .ितिनधी पठाउने, 
१२. .मखु .शासकOय अिधकृतलाई िवदशेमा हBने गोsी, अLययन अवलोकन |मणमा पठाउन,े 
१३.  नगरपािलकाको कम#चारी दरब?दी �वीकृित, सेवा सिुवधा स@ब?धी काननू िनमा#ण र प*रवत#न, 
१४.  �थानीय साव#जिनक िवदा िनधा#रण गनW, 
१५. .चिलत काननूबमोिजम नगर काय#पािलकाबाट िनण#य हBन ुपनW भनी तोिकएका अ?य िवषय  
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अनसुचूी-२ 
�Cतावको ढाँचा 

(िनयम २४ को उपिनयम (१) संग स@बि?धत) 
वेलका. नगरपािलका 

नगर काय*पािलकाको काया*लय,......... 
रामपुर, उदयपुर 

१ न+मर �देश नेपाल 

  
िवषयः-................................. .................................. ................................  । 
 
.�ताव पेश गन# .मखुबाट �वीकृित .ाc िमितः- 
 
१. िवषयको सिंMc 3यहोराः- 
२. .ाc परामश# तथा अ?य सा?दिभ#क कुराः- 
३. .�ताव पेश गनु# पना#को कारण र स@बि?धत शाखाको रायः- 
४. िनण#य हBन ुपनW 3यहोराः- 
 
नोटः- .�ताव तयार गदा# दहेायका कुराह=मा Lयान िदनपुनW छः- 
१. "िवषयको संिMc 3यहोरा" अ?तग#त रहने िवबरणः-– 
 िवषयब�तकुो पsृभमूीमा यसबारे पिहले कुनै िनण#य भएको भए सोको िवबरण, .�तािवत िनण#य काया#?वयन 
.कृया, समयावधी, काय#MेY, काया#?वयन गनW िनकाय र लाhने आिथ#क दाियZव भए सो समेत उ(लेख गरी कुनै योजनाको 
िवषय भए सो बारे छोटकरी िवबरण उ(लेख गनW ।  
२. ".ाc परामश# तथा अ?य सा?दिभ#क कुरा" अ?तग#त काय#पािलका सिमितह= र अ?य िनकाय तथा िवशेषqह=ले कुनै 
परामश# िदएको भए सो समेत उ(लेख गनW । साथै िवषयसंग स@बि?धत न`शा, िडजाइन वा िचY भए सो समेत समावशे गनW 
। काननूी परामश# िलएको भए .ितिलपी समेत समाबेश गनW । 
३. ".�ताव पेश गनु# पना#को कारण र स@बि?धत शाखाको राय"अ?तग#त स@बि?धत िवषयमा आई परेको किठनाई र 
सम�या, .�तािवत िनण#यको औिचZय र आव_यकता तथा Zयसबाट पन# स`ने .भाव समावशे गनW । 
४. "िनण#य हBनु पनW 3यहोरा" अ?तग#त जनु िबषयमा जे ज�तो िनण#य हBन .�ताव ग*रएको हो सोको �पv 3यहोरा राgने । 

 
 

अनुसूची-३ 
काय*पािलका सिमितको काय*0े
 

(िनयम १५ को उपिनयम (१) संग स@बि?धत) 
क) सामाKय �शासन सिमितको काय*0े
ः- 

१.सेवा .वाह स@व?धी नीित, मापद}ड, सवेा शत#, योजना र िनयमन स@व?धी  
२.नगरपािलकाको संगठन संरचना, दरब?दी र काय#िववरण स@व?धी 
३.नगरपािलकावाट .दान ग*रने सेवाको 3यव�थापनस@व?धी 

 ४.Mमता िवकासस@ब?धी िवषय  
५.अिgतयार द=ुपयोग तथा |vचार िनय?Yण स@व?धी िवषय 
६. बजार अनगुमन, गणु�तर, नापतौल, खा~ सरुMा र उपभोmा िहत सरंMण स@व?धी 
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ख) राजCव तथा आिथ*क �शासन सिमितको काय*0े
ः- 

१. राज� स@व?धी नीित, काननु तजु#मा काया#?वयन र िनयमन 
२.बजेट तथा xोत प*रचालनस@ब?धी 
३. राजzव चहुावट िनय?Yण स@व?धी 
४. साव#जिनक खच#को लेखाजोखा तथा िव�ेषण 
५. संिघय सरकार, .दशे सरकार र अ?य िनकायबाट .ाc हBने रोय(टी स@व?धी 
६. .ाकृितक xोतको उपयोग स@व?धी िवषय 
७. बे=ज ुफSयTट 
 

ग) आिथ*क िवकास सिमितको काय*0े
ः- 

१. नगरको आिथ#क िवकास स@व?धी नीित तथा योजना िनमा#ण   
२. कृिष िवकास स@ब?धी 

 ३. पश ुपंMी िवकास स@ब?धी 
 ४. नाग*रककोआयआज#न स@ब?धी 
 ५. xोतह=को पिहचान स@ब?धी 

६.उ~ोग, वािणrय, iम, रोजगार तथा वजार 3यब�थापनस@ब?धी 
७. सहकारी र ग*रबी िनवारणस@ब?धी 
 

घ) शहरी पुवा*धार िवकास सिमितको काय*0े
ः- 

१.शहरी पवुा#धार स@व?धी अ(पकालीन तथा दीघ#कालीन नीित, योजना र काय#\म 
२.खानेपानी तथा सरसफाई, सडक तथा भौितक योजनार पवूा#धार िवकासस@ब?धी 

 ३.िव~तु, उजा# र िसँचाई स@व?धी  
४.यातायात सरुMा 3यव�थापन र िनयमन स@व?धी 
 

ङ) पुन िनमा*ण तथा िवपद् PयवCथापन सिमितको काय*0े
ः- 

१. पनुिन#माण स@वि?ध नीित, योजना काया#?वयनको अनगुमन तथा सपु*रवेMण 
२. पनु िनमा#ण स@व?धी तoयाङ्क संकलन तथा िवश ्लेषण 
३. िवपत पवु# तयारी स@व?धी  
४. िवपतको समयमा गनु#पनW कामह= स@व?धी 
५. िवपत पछािडको 3यव�थापन स@व?धी 
 

च) सामािजक िवकास सिमितको काय*0े
ः- 

 १. ल�िगक समानता र सामािजक समावेशीकरणस@ब?धी 
 २. सरकारी तथा गैर सरकारी संघ सं�थास@ब?धी 

३. सामािजक सरुMा काय#\म तथा 3यािmगत घटना दता# स@व?धी  
४. मिहला, बालबािलका, िकशोर िकशोरी र यवुा स@व?धी 
५. अपाङ्गता भएका 3यािm तथा जेs नाग*रक स@व?धी  
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छ) CवाCZय, वातावरण, वन, फोहोरमैला PयवCथापन सिमितको काय*0े
ः- 

१. �वा�oय तथा जनसंgया स@ब?धी 
२. वातावरण संरMण तथा ह*रयाली .व�्धन स@व?धी 
३. फोहोर मलैा Pयव�थापन स@व?धी 
४. नगरको सौ?दय#ताको संरMण तथा िवकास स@व?धी 
५. वन तथा वातावरण र 3यब�थापन स@व?धी 

ज) न?सा,भवन िनयमन तथा भूिम PयवCथापन सिमितको काय*0े
ः- 

१. घर न`सा तथाभवनस@व?धी नीित, काननु र मापद}ड  
२. सचूना तथा स�चार .िविध(ई.िब.िप.एस/सtटवयेर) स@व?धी 
३.भ-ूउपयोग तथा ब�ती िवकास स@व?धी  
४.जhगा नापी तथा भिूम 3यव�थापन स@व?धी 

झ) योजना, अनुगमन तथा तZयांक सिमितको काय*0े
ः- 

१. िवकास योजना स@व?धी नीित, काननु तथा मापद}ड स@व?धी 
२. नगर िवकास नीित (अ(प कािलन, मLयकािलन तथा दीघ#कािलन) अनगुमन तथा म(ुयाङ्कन 
३.�थानीय तoयाकं .णाली र अLययन अनसु?धान 

ञ) िश0ा तथा खेलकूद सिमितको काय*0े
ः- 

१. साधारण िशMा, .ािविधक िशMा तथा 3यवसाियक तािलम स@ब?धी 
 २.िवLयालय िशMक तथा कम#चारी 3यव�थापन स@व?धी 

३.शैिMक पवुा#धार िनमा#ण स@व?धी नीित तथा योजना  
४.िवLयालय 3यव�थापन स@व?धी 
५. प�ुतकालय एवं पYपिYका स@व?धी 
६.खलेकुदको सरंचनाको पवुा#धार िनमा#ण, स�चालन तथा िवकास  
७. खलेकुदको िवकास र .वध#न 

ट) साव*जिनक ख-रद, िजKसी तथा स+पि] PयवCथापन सिमितको काय*0े
ः- 

१. साव#जिनक ख*रद स@व?धी नीित तथा योजना िनमा#ण 
२.नगरपािलकाको �वािमZवमा रहकेो स@पpीको अिभलेख 3यव�थापन स@व?धी  
३.नगरपािलका ि�थत सरकारी स@पिpको एिककृत िववरण  

ठ) भाषार सCकृित, स+पदा, लिलतकला एवं पय*टन सिमितको काय*0े
ः- 

१. भाषा, स�कृित रलिलतकलाको सरंMण र िवकास स@व?धी नीित, काननु तथा मापद}ड िनमा#ण 
स@व?धी 
२.परुातZव, .ाचीन �मारक तथा सं�हालयको सरंMण, स@भार, .वध#न र िवकास स@व?धी 
३. पर@परागत =पमा चिलआएका जाYा तथा पव#को स�चालन र 3यव�थापन  
४. पय#टिकय महZवका धािम#क तथा सा�ंकृितक स@पदाको पिहचान, संरMण र 3यव�थापन 
५. पय#टन पवुा#धार िवकास स@व?धी नीित तथा योजना  

ड) िवधेयक सिमितको काय*0े
ः- 

१.नगर सभामापेश हBने िवधयेकस@ब?धी 
२.नगर सभा तथा नागर काय#पािलकामा पेश हBने िनयम, िविनयम, काय#िवधीस@ब?धी 

 ३.कुन ैकाननूी .� समावेश भएको नीित तथा काय#\मस@ब?धी 
४.नीित, काननुको .मािणत .ितको सरंMण, .काशन र 3यव�थापन स@व?धी  
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