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बेनी  राजपत्र  

 बेनी  नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित  

खण्ड: १    संख्या: ३ 

    लिलत: १ फाल्गणु, २०७५  
भाग–२ 

 
बेनी नगरपालिकाको  

बेनी नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) लनर्माविी, २०७४ 
नगर कार्यपालिकाबाट गररन ेकार्यिाई व्र्वलथित गनय नेपािको संलवधानको धारा २१८ िे लिएको 

अलधकार प्रर्ोग गरी बेनी नगर कार्यपालिकािे लिलत २०७४/०३/१२ को लनर्यर्ानसुार िेहार्का लनर्िहरु 
बनाएको छ ।  

 
पररच्छेद १ 
प्रारलम्िक 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्ि: (१) र्स लनर्िाविीको नाि “ बेनी नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पािन) 
लनर्िाविी, २०७४” रहकेो छ । 

  (२) र्ो लनर्िाविी तरुुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 
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२. पररिाषा: लवषर् वा प्रसङ्गिे अको अिय निागेिा र्स लनर्िाविीिा,– 
(क) “नगरपालिका” भन्नािे बेनी नगरपालिका सम्झन ुपछय । 
(ख) “कार्यपालिका” भन्नािे नगर कार्यपालिका सम्झन ुपछय । 
ग) “वडा सलिलत” भन्नािे नगरपालिकाको वडा सलिलत सम्झन ुपछय ।  
(घ) “प्रिखु” भन्नािे नगर कार्यपालिकाको प्रिखुिाई सम्झन ुपछय ।   
(ङ) “उपप्रिखु” भन्नािे नगर कार्यपालिकाको उपप्रिखुिाई सम्झन ुपछय । 
(च) “वडाध्र्क्ष” भन्नािे बेनी नगरपालिकाको वडाको वडा अध्र्क्षिाई सम्झन ुपछय । 
(छ) “कार्यकारी अलधकृत” भन्नािे नगरपालिकाको कार्यकारी अलधकृत सम्झन ुपछय । 
(ज) “सिथर्” भन्नािे कार्यपालिकाको सिथर् सम्झन ुपछय र सो शब्ििे कार्यपालिकाको 

प्रिखु, उपप्रिखु तिा वडाअध्र्क्ष सितेिाई जनाउँछ । 
(झ) “सभा” भन्नािे नगर सभािाई सम्झनपुछय । 
(ञ) “कार्यलवभाजन लनर्िाविी” भन्नािे बेनी नगरपालिकाको कार्यलवभाजन लनर्िाविी, २०७४ 

सम्झनपुछय । 
(ट) “वडा सलचव” भन्नािे वडा सलिलतको सलचवको कािकाज गनय खलटएको कियचारी 

सम्झनपुछय । 
३. कामको फर्छ्र्ौट: (१) नगर कार्यपालिकाको कार्यसम्पािन र कािको फर्छ्र्ौट र्स लनर्िाविीिा 

भएको व्र्वथिा बिोलजि हुनेछ  ।  
   (२) उपलनर्ि (१) बिोलजिको कािको फर्छ्र्ौट गिाय तोलकएको अलधकारी वा लनकार्बाट 

गनुयपनेछ ।  
पररच्छेद २ 

प्रमुखबाट कामको फर्छ्र्ौट 
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४. प्रमुखिे सम्पादन गने काम: (१) संलवधान र अन्र् प्रचलित काननूको अधीनिा रही 
नगरपालिकाको सािान्र् लनिेशन, लनर्न्रर् र सञ्चािन गने प्रिखु लजम्िवेारी प्रिखुको हुनेछ । 

  (२) प्रचलित काननुिा कार्यपालिकाको प्रिखुिे गने भनी लकटान भएका कािहरु लनज थवरं् 
वा लनजबाट अलधकार प्रत्र्ार्ोजन भए बिोलजि सम्पािन हुनेछ । 

(३) उपलनर्ि (२) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन प्रचलित काननूिा प्रिखुिे गने 
भनी लकटान नभएका कािको सम्बन्धिा कार्यपालिकाबाट सम्पािन हुन ेकार्यको सािान्र् रेखिेख, 
सञ्चािन र लनर्न्रर् गन ेलजम्िवेारी प्रिखुको हुनेछ । 

  (४) उपलनर्ि (१) बिोलजिको लजम्िवेारी परुा गने क्रििा प्रिखुिे कार्यपालिका अन्तयगतका 
लनकार्हरुिा प्रचलित काननू तिा थवीकृत नीलत तिा लनर्यर् अनरुुप कार्य सञ्चािन भईरहकेो छ 
छैन लनरीक्षर् गने, वडा सलिलतहरुबीच सिन्वर् गन,े लवषर्गत शाखा/कार्ायिर्  हरुिाई लनिशेन लिन े
र आवश्र्कता अनसुार कािको प्रगलत लववरर् लिन ेकार्य गनय सक्नेछ । 

  (५) प्रिखु कुन ैकारर्वश उपलथित नरहकेो अवथिािा र्स लनर्िाविी बिोलजि प्रिखुिे 
गनुयपन ेकाि उपप्रिखु वा लनजको सिते अनपुलथिलतिा प्रिखुिे तोकेको कार्यपालिकाको सिथर्िे 
त्र्थतो काि सम्पािन गनय सक्नेछ । 

  तर, प्रचलित काननुिा अन्र्िा व्र्वथिा भएकोिा सोही व्र्बथिा बिोलजि हुनेछ । 
  (६) कार्यपालिकाको कुन ैसिथर् अनपुलथित भएिा त्र्थतो सिथर्िे गनर’्पन ेकािको िालग 

प्रिखुिे अको सिथर्िाई लजम्िवेारी तोक्न सक्नेछ । 
५. प्रमुखिे लनर्यर् गनुयपने (१) सभा र कार्यपालिकािा पेश हुन ेलवषर् बाहके िईु वा िईुभन्िा बढी 

वडासलिलत र लवषर्गत शाखाहरुबीच कुन ैलवषर्िा ितभेि हुन गएिा प्रिखुिे गरेको लनर्यर् अलन्ति 
हुनेछ ।  

  (२) उपलनर्ि (१) बिोलजि ितभेि भएको लवषर् लनर्यर्का िालग कार्यकारी अलधकृतिे 
प्रिखु सिक्ष पेश गनर’्पनेछ । 

  (३)  सभा वा कार्यपालिकािा पेश हुन े लवषर् बाहकेका सहकार्य तिा सिन्वर्का िालग 
प्रिेश वा संघिा पेश गनुय पन ेलवषर्का सम्बन्धिा प्रिखुिे गरेको लनर्यर् अलन्ति हुनेछ । 

६. अलिकार प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्ने: (१) कर िगाउन,े कर छुट लिन ेवा ऋर् लिन ेजथता लवषर् र 
सभािा पेश गनुयपन े बाहकेका अन्र् लवषर्िा कार्यपालिकािे प्रिखु वा उपप्रिखु वा सिथर्िाई 

अलधकार प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नेछ । 
   (२) प्रिखुिे प्रचलित काननू बिोलजि आफूिाई प्राप्त अलधकारिध्र् ेकुन ैअलधकार उपप्रिखु 
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वा सिथर् वा कार्यकारी अलधकृत, लबषर्गत शाखाका प्रिखु वा वडा अध्र्क्षिाई प्रत्र्ार्ोजन गनय 
सक्नेछ । 

  (३) उपलनर्ि (१) र (२) बिोलजि प्रत्र्ार्ोलजत अलधकारको प्रर्ोग गरी सम्पािन गररएका 
कािको लवषर्िा सम्बलन्धत अलधकारीिे कार्यपालिका सिक्ष िालसक रुपिा प्रगलत लववरर् पेश गनुय 
पनेछ ।   

  (४) आफूिाई प्रत्र्ार्ोलजत अलधकारको लजम्िवेारीपवूयक प्रर्ोग गनुय सम्बलन्धत अलधकारीको  
कतयब्र् हुनेछ । 

 
पररच्छेद ३ 

नगर कार्यपालिकाबाट कामको फर्छ्र्ौट 
 
७. कार्यपालिकामा पेश गनुयपने लवषर्: (१) अनसुचूी–१ िा उललिलखत लवषर्हरुको लनर्यर् गिाय  

कार्यकारी अलधकृतिे प्रिखुको लनिेशन अनसुार नगर कार्यपालिकािा प्रथताव पेश गनुय पनेछ । 
  (२) उपलनर्ि (१) िा िेलखएका लवषर्िध्र् े कुन ै लवषर्िा लनर्ि २१ बिोलजि गलित 

सलिलतबाट लनर्यर् लिनसक्न ेगरी कार्यपालिकािे लजम्िवेारी समु्पन सक्नेछ । 
  (३) उपलनर्ि (१) बिोलजि प्रिखुिे अन्र्िा आिेश लिएिा बाहके नगर कार्यपालिकाको 

बैिकिा पेश हुन े प्रथताव सािान्र्तर्ा अनसुचूी–२ बिोलजिको ढाचँािा कार्यकारी अलधकृतिे पेश 
गनेछ । 

  (४) उपलनर्ि (३) बिोलजिको प्रथताविा कुन ैशाखाको रार् सिावशे हुन आवश्र्क िेखिेा 
कार्यकारी अलधकृतिे सम्बलन्धत शाखाको रार् सिते सिावेश गरी पेश गनेछ । 

 
८. प्रस्ताव साथ संिग्न हुनुपने कागजात: (१) लनर्ि ६ को उपलनर्ि (३) बिोलजि 

कार्यपालिकाको बैिकिा लनर्यर्ािय कुन ै लवषर् पेश गनुयपिाय सम्बलन्धत लवषर्गत शाखा वा वडा 
सलिलतको कार्ायिर्िे सो लवषर्सँग आवश्र्क लववरर् सिावशे गरी प्रथताव तर्ार गरी कार्यकारी 
अलधकृत सिक्ष पेश गनुय पनेछ । 

  (२) उपलनर्ि (१) बिोलजि पेश भएको प्रथताव र सो साि पेश भएका कागजातहरु 
काननूसम्ित छन ् छैनन ्जाँच गरी काननूसम्ित नभएिा लनर्लित वा काननूसम्ित बनाउन े लजम्िवेारी 
कार्यकारी अलधकृतको हुनेछ । 
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  (३) उपलनर्ि (१) बिोलजि पेश भएको प्रथताव कार्यकारी अलधकृतिे प्रिखुको थवीकृलत 
लिई प्रािलिकताक्रि सिते लनधायरर् गरी लनर्यर्को िालग कार्यपालिकाको बैिकिा पेश गनुय पनेछ । 

 
९. कार्यसूचीको लववरर्: (१) कार्यपालिकाको बैिकिा छिफि हुन े लवषर्को कार्यसचूी लनर्ि ८ 

बिोलजि प्राप्त प्रथतावहरुको आधारिा कार्यकारी अलधकृतिे प्रिखुको लनिेशन बिोलजि तर्ार गनेछ ।  
  तर, प्रिखुिे अन्र्िा आिेश लिएकोिा प्रथतावको रुपिा पेश नभएको लवषर्िाई पलन  

छिफिको कार्यसचूीिा सिावेश गनय सलकनेछ । 
  (२) बैिकको कार्यसचूी सािान्र्त: कार्यपालिकाको बैिक बथनभुन्िा तीन लिन अगावै 

कार्यकारी अलधकृतिे सबै सिथर्हरुिाई उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।  
  तर, लवषर्को गलम्भरता हरेी कार्यपालिकाको बैिकिा छिफि हुन े प्रथताव लवतरर् नगरी 

िौलखक सचूनाको आधारिा पलन छिफि गनय सलकनछे ।   
      

१०.कार्यपालिकाको बैठक: (१) कार्यकारी अलधकृतिे प्रिखुको लनिेशनिा कार्यपालिकाको बैिक  
बोिाउनेछ । 

   (२) कार्यकारी अलधकृत कार्यपालिकाको सलचवको रुपिा बैिकिा उपलथित हुनेछ ।  

   (३) प्रिखुिे कार्यपालिकाको बैिकको अध्र्क्षता गनेछ । 
      (४) कार्यपालिकाको बैिकको कार्यसचूी, लिलत, सिर् र थिानका सम्बन्धिा कम्तीिा तीन 

लिन अगाव ै प्रिखुको लनिेशन अनसुार कार्यपालिकाका सबै सिथर्िाई कार्यकारी अलधकृतिे सचूना 
लिन ुपनेछ ।    

  (५) कार्यपालिकाको बैिकिा कम्तीिा ५१ प्रलतशत सिथर् उपलथित हुन ुपनेछ । 
  (६) उपलनर्ि (५) िा जनुसकैु कुरा िेलखएको भए तापलन उपलनर्ि (४) बिोलजिको 

सचूना हुिँाहुिँै पलन ५१ प्रलतशत सिथर् उपलथित नभई गर्परुक संख्र्ा पगु्न नसकेिा िोश्रो पटकको 
बैिकिा एक चौिाई सिथर् उपलथित भएिा पलन बैिक बथन सक्नेछ । 

  (७) कार्यपालिकाको बैिक सम्बन्धी अन्र् कार्यलवलध कार्यपालिकािे लनधायरर् गरे बिोलजि  
हुनेछ ।   
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११. बैठकको लनर्यर् : (१) सािान्र्त: कार्यपालिकाको बैिकको लनर्यर् सवयसम्ित रुपिा हुनेछ । 
  (२) उपलनर्ि (१) बिोलजि सवयसम्ित लनर्यर् हुन नसकी ित लवभाजन हुन ेअवथिा भएिा 

अध्र्क्ष सलहत बहुित सिथर्िे गरेको लनर्यर् बैिकको लनर्यर् िालननेछ ।  
   
१२. लनर्यर्को अलििेख: (१) कार्यकारी अलधकृत कार्यपालिकाको बैिकिा उपलथित हुनेछ र 

कार्यपालिकाबाट भएका लनर्यर्को अलभिेख तर्ार गनेछ । 
(२) बैिकको लनर्यर्को अलभिेख छुट्टै लनर्यर् पलुथतकािा राख्नपुनेछ । 
(३) उपलनर्ि (२) बिोलजिको लनर्यर् पलुथतका कार्यकारी अलधकृतको लजम्िािा रहनेछ । 

 
१३. लनर्यर् प्रमालर्त तथा लवतरर् गने: (१) नगर कार्यपालिका बैिकको लनर्यर् कार्यकारी 

अलधकृतिे  िईु लिनलभर प्रिालर्त गनेछ ।  
(२) कार्यकारी अलधकृतिे उपलनर्ि (१) बिोलजि प्रिालर्त भएको लनर्यर्को प्रलत तीन लिन 

लभर नगर कार्यपालिकाका सिथर्, लवषर्गत शाखा र वडा सलिलतिाई उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।  
तर काननू बिोलजि गोप्र् राख्न ुपन ेलनर्यर् तिा सचूनाहरु उपिब्ध गराइन ेछैन ।    

१४. लनर्यर्को कार्ायन्वर्न: (१) अनसुचूी १ िा िेलखएका लवषर्िा कार्यपालिकाबाट लनर्यर् भएपलछ 
सम्बलन्धत पिालधकारी वा लनकार्िे कार्ायन्वर्न गनुयपनछे । 

   (२) कार्यपालिकाको लनर्यर् कार्ायन्वर्न भए वा नभएको सम्बन्धिा प्रिखुिे अनगुिन गनय 
वा गराउन सक्नेछ । 

   (३) उपलनर्ि (२) बिोलजि अनगुिन गिाय वा गराँउिा लनर्यर् कार्ायन्वर्न भएको 
निलेखएिा सोको कार्ायन्वर्न गनय सम्बलन्धत व्र्लि वा लनकार्िाई प्रिखुिे आवश्र्क लनिशेन लिन 
सक्नेछ । 

 
१५. कार्यपालिकाको सलमलत गठन : (१) कार्यपालिकािे कार्यपालिकािा लनर्यर्को िालग पेश भएका 

प्रथताविा लनर्यर् गनुयपवूय आवश्र्कता अनसुार रार्, सलिाह र सझुाव लिनका िालग िेहार् 
बिोलजिका सलिलत रहनछेन ्:– 

    (क) सावयजलनक सेवा तिा क्षिता लवकास सलिलत 
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    (ख) आलियक लवकास सलिलत 
    (ग) सािालजक लवकास सलिलत 
    (घ) पवूायधार लवकास सलिलत 
    (ङ) वातावरर् तिा लवपि ्व्र्वथिापन सलिलत 
    (च) लबधेर्क सलिलत 
 
   (२) उपलनर्ि (१) बिोलजिका सलिलतिा रहन े संर्ोजक प्रिखुिे तोके बिोलजि र 

सिथर्हरु कार्यपालिकािे तोके बिोलजि रहन ेछन ्। 
    (३) सलिलतिे आवश्र्कता अनसुार सम्बलन्धत सलिलतिा नरहकेो सिथर् वा अन्र् कुन ै

लवशेषज्ञ वा अलधकारीिाई सलिलतको बैिकिा आिन्रर् गनय सक्नेछ । 
   (४) सलिलतको बैिकिा प्रिखु थवरं् उपलथित भएको अवथिािा लनजबाट र अन्र् 

अवथिािा सलिलतका संर्ोजकबाट बैिकको प्रिखुता हुनेछ । सलिलतको संर्ोजकको अनपुलथिलतिा 
बैिकको प्रिखुता बैिकिा उपलथित सिथर्हरुिध्र् ेज्रे्ष्ठ सिथर्िे गनेछ । 

   (५) कार्यकारी अलधकृत वा लनजिे तोकेको अलधकृतिे सलिलतको बैिकिा उपलथित भई 

लनर्यर्को अलभिेख तर्ार गरी प्रिालर्त गनेछ । 
   (६) उपलनर्ि (१) बिोलजिका सलिलतहरुको कार्यके्षर अनसुचूी –३ िा उलिेख भए 

बिोलजि हुनेछ । 
 
१६. कार्यिार मुक्त िएपलछ कागज लफताय गनुयपने:  जनुसकैु कारर्बाट आˆनो पिबाट ििु भएको 

सिथर्िे पिििु भएको सात लिनलभर आˆनो लजम्िािा रहकेा सम्परू्य कागजात तिा अन्र् कुनै 
सम्पलि भए सोसिते कार्यपालिकािा बझुाई सोको लनथसा लिन ुपनेछ । 

  
१७. प्रवक्ता तथा सूचना अलिकारी तोक्ने: (१) कार्यपालिकािे आफूिे सम्पािन गरेका कार्य वा 

लनर्यर्हरु सावयजलनक जानकारीिा लर्ाउन कुन ैसिथर्िाई प्रविा तोक्नेछ । 
  (२) उपलनर्ि (१) बिोलजि तोलकन े प्रविािे कार्यपालिकाको तफय बाट जारी गनुयपन े

सावयजलनक िहत्वको सचूना, विव्र्, लवज्ञलप्त आलि सावयजलनक गन ेकार्य सिते गनय सक्नेछ । 
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  (३) कार्यकारी अलधकृतिे कुन ैएक अलधकृतिाई सचूना अलधकारी तोक्नेछ । 
  (४) उपलनर्ि (३) विोलजि तोलकन े सचूना अलधकारीेेिे कार्यपालिकासंग सम्वलन्धत 

सचूना काननू विोलजि प्रवाह गनेछ । 
 
 

पररच्छेद ३ 
कार्यकारी अलिकृत, लवषर्गत शाखा र वडा सलमलतबाट कामको फर्छ्र्ौट  

१८. कार्यकारी अलिकृतबाट कामको फर्छ्र्ौट: (१) कार्यपालिकािे गने भनी तोलकएका कािहरुिध्र्े 
वडा सलिलत र लवषर्गत शाखाबाट सम्पािन गने गरी लकटान गररएका काि बाहकेका अन्र् सबै 
कािहरु तिा संघ र प्रिेश तहबाट प्रत्र्ार्ोजन भएका कािहरु प्रिखुको सािान्र् लनिेशनिा रही 
कार्यकारी अलधकृतबाट सम्पािन हुनेछ ।  

  (२) उपलनर्ि (१) बिोलजि गररन ेकािहरु कार्यकारी अलधकृतिे नगरपालिकाको लवषर्गत 
शाखा तिा वडा कार्ायिर्िाफय त सम्पन्न गराउन सक्नेछ । लनजिे आˆनो लनिशेन र लनर्न्रर्िा 
सम्पािन गरेका कािहरुको प्रगलत लववरर् लनर्लित रुपिा प्रिखु सिक्ष र आवलधक रुपिा 
कार्यपालिका सिक्ष प्रथततु गनुय पनेछ ।  

  (३) कार्यपालिका वा प्रिखुबाट प्रत्र्ार्ोजन भएका कािहरु कार्यकारी अलधकृतिे सम्पािन 
गनेछ । 

१९. कार्यकारी अलिकृतको काम, कतयव्र् र अलिकार:  (१) नगरपालिकाको कार्यकारी अलधकृत 
नगर कार्यपालिकाको सलचव हुनेछ । 

   (२) प्रचलित काननू तिा र्स लनर्िाविीको अधीनिा रही प्रिखुको लनिशेन र 
िातहतिा रही नगर कार्यपालिकाको सलचवको प्रिखु काि, कतयव्र् र अलधकार िेहार् बिोलजि 
हुनेछ : 

(क) नगर कार्यपालिका तिा नगर सभाबाट भएका लनर्यर्हरु कार्ायन्वर्न गन ेगराउन ेर 
सोको अनगुिन गने । 

(ख) प्रिखुिाई नगरसभा र कार्यपालिका तिा सो अन्तगयतका लनकार्हरुको िहत्वपरू्य 
काि कारवाहीहरुको लवषर्िा सिर् सिर्िा जानकारी गराउन े। 

(ग) नगर कार्यपालिका अन्तरगतका सबै लनकार्हरुको काि कारबाहीिाई चथुत र 
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प्रभावकारी बनाउन आवश्र्क लनिेशन लिन,े अनगुिन र सपुररवेक्षर् गन े। 
(घ) प्रचलित काननू बिोलजि नगर कार्यपालिकाको प्रशासलनक तिा आलियक कार्य 

सम्पािन गन ेगराउन े। 
(ङ) प्रचलित काननूिे तोकेका अन्र् कािहरु गने । 

 
२०. अलिकार प्रत्र्ार्ोजन: (१) कार्यकारी अलधकृतिे आफूिाई प्राप्त अलधकारिध्र् े कुन ैअलधकार 

लबषर्गत शाखा वा नगरपालिकाको कुन ैअलधकृत कियचारी वा वडा सलचविाई प्रत्र्ार्ोजन गरी कार्य 
सम्पािन गनय सक्नेछ ।   

(२) उपलनर्ि (१) बिोलजि अलधकार प्रत्र्ार्ोजन लिलखत रुपिा हुनपुनेछ र एक पटक 
प्रत्र्ार्ोजन गरेको अलधकार लवशेष कारर् परी लफताय लिनपुन े भएिा सोको औलचत्र् सलहतको 
जानकारी प्रिखुिाफय त कार्यपालिकािाई गराउन ुपनेछ । 

  (३) आफूिाई प्रत्र्ार्ोलजत अलधकार प्रर्ोग गनुय सम्बलन्धत अलधकारीको कतयब्र् हुनेछ ।  
 
२१. वडा सलमलतबाट कामको फर्छ्र्ौट: (१) वडा सलिलतबाट गररन ेकािहरु वडा अध्र्क्ष वा लनजको 

लनिेशनिा सम्पािन गररनेछ । 
  (२) एकभन्िा बढी वडासँग सरोकार राख्न े लवषर् वा वडा सलिलतिे गनेगरी थपष्ट रुपिा 

लकटान नभएका लवषर् वा थवीकृत बालषयक कार्यक्रििा नसिटेीएका लवषर्िा वडा सलिलतिे नगर 
कार्यपालिकािा पेश गरी प्राप्त लनिशेन बिोलजि गनुय पनेछ । 

२२. लवषर्गत शाखाबाट कामको फर्छ्र्ौट: (१) नेपािको संलवधान तिा प्रचलित काननूिे थिानीर् 
तहिा हथतान्तरर् भ ै आएका लशक्षा, थवाथ्र्, कृलष, पश ु लवकास, लसचंाई, खानपेानी तिा 
सरसफाई, थिानीर् आलियक लवकास, पवूायधार लवकास िगार्तका अन्र् कार्यहरु र नगर कार्यपालिका 
कार्यलवभाजन लनर्िाविी, २०७४ बिोलजि लबषर्गत शाखाबाट संचािन हुन ेकािहरु कार्यपालिकाको 
लनर्यर् तिा कार्यकारी अलधकृतको सािान्र् लनिेशन र लनर्न्रर्िा रही लबषर्गत शाखा प्रिखुको 
लनिेशन र लनर्न्रर्िा सम्पािन गररनेछ । 

  (२) नगरपालिकािे आˆनो संलचत कोषबाट संचािन गने लवषर्गत के्षरसँग सम्बलन्धत 
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लवषर्का सबै कार्य उपलनर्ि (१) बिोलजिका लवषर्गत शाखािाफय त कार्ायन्वर्न गनेछ । 
 

 
पररच्छेद ४ 

लवलवि 
२३. परामशय लिनु पने: (१) िेहार्का लबषर्िा लनर्यर् गनुयपवूय प्रिखुिे कार्यकारी अलधकृतिाफय त 

सम्बलन्धत शाखा (लवि व्र्वथिापन शाखा, र्ोजना शाखा, प्रशासन शाखा, काननूसंग सम्बलन्धत 
शाखा) को परािशय लिन ुपनेछ । 
 थवीकृत बालषयक कार्यक्रिभन्िा बाहकेका कार्यक्रि सञ्चािन गने लवषर्, 
 थवीकृत बालषयक कार्यक्रििा हरेफेर वा संशोधन गन ेलवषर्, 
 अन्र् लनकार्सँगको सिन्वर्िा कार्य सञ्चािन गने लवषर्, 
 नर्ा ँलनर्ि, आिेश, लनिलेशका वा कार्यलवलध जारी गनुयपन ेलवषर्, 
 कर, शलुक, िथतरु सम्बन्धी लवषर्, 

  (२) उपलनर्ि (१) बिोलजि लनर्यर् भएका लवषर्हरु कार्यपालिका वा नगरसभािा 
छिफिका िालग प्रथततु गररनेछ ।  

२४. लविेर्क सम्बन्िी कार्यलवलि: (१) नगर कार्यपालिकाको तफय बाट सभासिक्ष प्रथततु गररन े
लवधेर्कको िसौिा थवीकृलतका िालग कार्यकारी अलधकृतिे प्रिखुिाफय त कार्यपालिकाको बैिकिा पेश 
गनुयपनेछ । 

  (२) उपलनर्ि (१) बिोलजि लबधेर्क तजुयिा गनयको िालग एक लबधेर्क सलिलत रहनेछ । 
लबधेर्क िसौिा गनय कार्यकारी अलधकृतिे आवश्र्क व्र्वथिा लििाउन ेछ । 

  (३) उपलनर्ि (१) बिोलजि पेश भएको लवधेर्कको िसौिािा नगर कार्यपालिकाको 
थवीकृलत प्राप्त भएपलछ प्रिखुिे सभासिक्ष पेश गनुय पनेछ । 

  
२५. श्रोत अनुमान सलमलत, राजस्व र व्र्र्को अनुमान (बजेट) र कर सम्बन्िी प्रस्ताव: (१) 
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प्रत्रे्क बषय नगर कार्यपालिकाको बालषयक बजेट तर्ार गनयको िालग प्रिखुको संर्ोजकत्विा स्रोत 
अनिुान सलिलत तिा कार्यपालिकाको आलियक लबषर् हनेय तोलकएको सिथर्को संर्ोजकत्विा कार्यक्रि 
तिा बजेट तजुयिा सलिलत गिन हुनेछ । 

  (२) उपलनर्ि (१) बिोलजिका सलिलतिा रहन ेसिथर् तिा सिथर् सलचव कार्यपालिकािे तोके 
बिोलजि हुनेछ । 

  (३) उपलनर्ि (१) बिोलजि गलित सलिलतिे तर्ार गरेको बजेट तिा कार्यक्रि लवलनर्ोजन 
लवधेर्कको रुपिा प्रिखु वा लनजिे तोकेको आलियक के्षर हने ेकार्यपालिकाको सिथर्िाफय त नगर 
सभािा पेश गररनेछ । 

  (३) उपलनर्ि (२) बिोलजि पेश भएको लवलनर्ोजन लवधेर्क सभाबाट थवीकृत भई 

प्रिखुबाट प्रिालर्करर् भएपलछ िाग ूहुनेछ । 
 
२६. गोपनीर्ता राख्नु पने: कुन ैपलन सिथर्िे आफू पििा बहाि रहिँा गरेको काििा गोपलनर्ता 

राख्नपुन े लवषर्िा पििा बहाि रहकेो अवधीिा वा पििा नरहकेो अवथिािा सिते अलधकार प्राप्त  
अलधकारीिाई बाहके अन्र् कसैिाई कुन ैलकलसििे जानकारी लिन वा प्रकट गनय हुिैन । 

   तर, प्रचलित काननूिे गोप्र् राख्न नपन ेभनी तोलकएका लवषर्िा जानकारी लिन र्स 
लनर्ििे वाधा परु्ायएको िालननेछैन । 

 
२७. समन्वर् गने: कार्यपालिकािे आफुिे सम्पािन गन े कािको लसिलसिािा आवश्र्कता अनसुार 

िेहार्का लनकार्हरुसँग सिन्वर् गनय सक्नेछ:– 
(क) न्र्ालर्क सलिलत 
(ख) अन्र् थिानीर् तह 
(ग) लजलिालथित सरुक्षा लनकार्हरु 
(घ) लजलिालथित प्रिेश तिा संघका सरकारी कार्ायिर्हरु, 
(ङ) लजलिा सिन्वर् सलिलत 
(च) प्रिेशलथित नगरपालिका हनेे लवभाग/िन्रािर् 
(छ) संघको संघीर् िालििा हने ेिन्रािर् र, 
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(ज) थिानीर् तहिा लक्रर्ाशीि संघ संथिाहरु ।  
२८. बैठकमा िाग लिन नहुने: कार्यपालिकाको बैिकिा कुन ैसिथर्को लनजी थवािय लनलहत भएको 

लवषर् उपर छिफि हुन ेभएिा त्र्थतो सिथर्िे भाग लिन हुिनै । त्र्थतो अवथिा भएिा सम्बलन्धत 
सिथर्िे सोको जानकारी प्रिखुिाई गराउन ुपनेछ ।   

२९. सहर्ोग माग्न सक्ने:  (१) कार्यपालिकािे लनर्ि २७ िा उलिेख भएका लनकार्हरुसँग 
आवश्र्कता अनसुार सहर्ोग लिन सक्नेछ । 
(२) उपलनर्ि (१) बिोलजि सहर्ोग गने लजम्िवेारी सम्बलन्धत सबैको हुनेछ । 

 
अनसुचूी – १ 

नगर कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गनुयपने लवषर्हरु 
(लनर्ि ७ को उपलनर्ि (१) संग सम्बलन्धत) 

१.  सभािा पेश हुन ेलवधेर्क, 
२.  राजथव र व्र्र्को अनिुान (बजेट), परुक अनिुान र उधारो खचय, 
३. कर सम्बन्धी प्रथतावहरु, 
४.  प्रिखुिे नगर कार्यपालिकािा पेश गनय लनिेशन लिएको लवषर् वा नगर कार्यपालिकािा पेश गनुय पन े

भनी नगर कार्यपालिकािे लनर्यर् गरेको लवषर् ।  
५.  प्रचलित काननू बिोलजि जारी गनुयपन ेलनर्ि, लनिलेशका, कार्यलवलध वा आिेश, 
६.  नगरपालिकािे जारी गने कुन ैनीलत वा त्र्थतो नीलतिा हुन ेपररवतयन, 
७.  अलपकािीन, िध्र्कािीन र िीघयकािीन सिष्टीगत वा के्षरगत लवकास र्ोजना, कार्यक्रि, रर्नीलत 

लनधायरर् सम्बन्धी,  
८.  कार्ायिर् वा शाखाहरुको संगिन संरचनािा पररवतयन वा थिानान्तरर् सम्बन्धी,  
९.  रालरिर् वा अन्तयरालरिर् संथिाहरुसँगको भलगनी सम्बन्ध थिापना, 
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१०. नगर पालिकािे लिन ेऋर् वा वैिेलशक अनिुानिा सचंािन हुन ेर्ोजनाको संझौता सम्बन्धी, 
११.  नगर पालिकाको प्रलतलनलधत्व हुन े गरी गररन े िईुपक्षीर् वा बहुपक्षीर् वाताय, सभा सम्ििेन वा 

सरकारी भ्रिर्िा भाग लिन ेवा प्रलतलनधी पिाउन,े 
१२. कार्यकारी अलधकृतिाई लविशेिा हुन ेगोष्ठी, अध्र्र्न अविोकन भ्रिर्िा पिाउन,े 
१३.  नगरपालिकाको कियचारी िरबन्िी थवीकृलत, सेवा सलुवधा सम्बन्धी काननू लनिायर् र पररवतयन, 
१४.  थिानीर् सावयजलनक लविा लनधायरर् गने, 
१५. प्रचलित काननूबिोलजि नगर कार्यपालिकाबाट लनर्यर् हुन ुपन ेभनी तोलकएका अन्र् लवषर् । 
  
 

अनसुचूी – २ 
प्रस्तावको ढााँचा 

(लनर्ि २४ को उपलनर्ि (१) संग सम्बलन्धत) 
बेनी नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, बेनी 
म्र्ाग्दी लजल्िा, ४ नं. प्रदेश  

  
लवषर् :– ................................................ । 
 
प्रथताव पेश गनय प्रिखुबाट थवीकृलत प्राप्त लिलत :– 
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१. लवषर्को संलक्षप्त व्र्होरा :– 
२. प्राप्त परािशय तिा अन्र् सान्िलभयक कुरा :– 
३. प्रथताव पेश गनुय पनायको कारर् र सम्बलन्धत शाखाको रार्:– 
४. लनर्यर् हुन ुपन ेव्र्होरा :– 
 
नोट : प्रथताव तर्ार गिाय िेहार्का कुराहरुिा ध्र्ान लिनपुन ेछ :–  
१. “लवषर्को संलक्षप्त व्र्होरा” अन्तगयत रहन ेलवबरर् :– 
 लवषर्बथतकुो पषृ्ठभिूीिा र्सबारे पलहिे कुन ै लनर्यर् भएको भए सोको लवबरर्, प्रथतालवत लनर्यर् 

कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा, सिर्ावधी, कार्यके्षर, कार्ायन्वर्न गने लनकार् र िाग्ने आलियक िालर्त्व भए सो 
सिते उलिेख गरी कुन ैर्ोजनाको लवषर् भए सो बारे छोटकरी लवबरर् उलिेख गने ।  

२. “प्राप्त परािशय तिा अन्र् सान्िलभयक कुरा” अन्तगयत कार्यपालिका सलिलतहरु र अन्र् लनकार् तिा 
लवशेषज्ञहरुिे कुन ैपरािशय लिएको भए सो सिते उलिेख गन े । साि ै लवषर्संग सम्बलन्धत नक्शा, 
लडजाइन वा लचर भए सो सिते सिावेश गने । काननूी परािशय लिएको भए प्रलतलिपी सिते 
सिाबेश गने । 

३. “प्रथताव पेश गनुय पनायको कारर् र सम्बलन्धत शाखाको रार्” अन्तगयत सम्बलन्धत लवषर्िा आई परेको 
कलिनाई र सिथर्ा, प्रथतालवत लनर्यर्को औलचत्र् र आवश्र्कता तिा त्र्सबाट पनय सक्न े प्रभाव 
सिावेश गने । 

४. “लनर्यर् हुन ुपन ेव्र्होरा” अन्तगयत जनु लबषर्िा जे जथतो लनर्यर् हुन प्रथताव गररएको हो सोको 
थपष्ट व्र्होरा राख्न े। 

 
अनसुचूी – ३ 

कार्यपालिका सलमलतको कार्यिेत्र  
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(लनर्ि १५ को उपलनर्ि (१) संग सम्बलन्धत) 
क. सावयजलनक सेवा तथा िमता लवकास सलमलतको कार्यिेत्र: 
 १. संगिन संरचना, िरबन्िी र कार्यलववरर् 
 २. सशुासन र सेवा प्रवाह  
 ३. क्षिता लवकास सम्बन्धी लवषर्  
ख. सामालजक लवकास सलमलतको कार्यिेत्र: 
 १. लशक्षा तिा खिेकूि सम्बन्धी 
 २. लवज्ञान  तिा प्रलवधी सम्बन्धी 
 ३. थवाथ्र् तिा जनसंख्र्ा सम्बन्धी 
 ४. िैंलगक सिानता र सािालजक सिावेशीकरर् सम्बन्धी 
 ५. सरकारी तिा गैर सरकारी संघ संथिा सम्बन्धी 
ग. पूवायिार लवकास सलमलतको कार्यिेत्र: 
 १. अलपकािीन तिा िीघयकािीन नीलत, र्ोजना र कार्यक्रि सम्बन्धी 
 २. उद्योग, वालर्ज्र्, श्रि, रोजगार तिा वजार व्र्बथिापन सम्बन्धी 
 ३. कृलष, लसचंाई, सहकारी र गररबी लनवारर् सम्बन्धी 
 ४. पर्यटन प्रवर्द्यनसम्बन्धी 
 ५. सचूना तिा संचार सम्बन्धी 
 ६.  खानेपानी तिा सरसफाई, सडक तिा भौलतक र्ोजना र पवूायधार लवकास सम्बन्धी 
 ७. लवद्यतु र उजाय सम्बन्धी 
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 ८. बथती लवकास, शहरी र्ोजना र भवन लनिायर् सम्बन्धी 
घ. लविेर्क सलमलतको कार्यिेत्र: 
 १. नगर सभािा पेश हुन ेलवधेर्कसम्बन्धी  
 २. नगर सभािा पेश हुन ेलनर्ि, लवलनर्ि, कार्यलवधीसम्बन्धी  
 ३. कुन ैकाननूी प्रश्न सिावशे भएको नीलत तिा कार्यक्रिसम्बन्धी 
ङ. आलथयक लवकास सलमलतको कार्यिेत्र: 
 १. बजेट तिा स्रोत पररचािन सम्बन्धी 
 २. कृलष लवकास सम्बन्धी 
 ३. पश ुपंक्षी लवकास सम्बन्धी 
 ४. नागररककोे ेआर्आजयन सम्बन्धी  
 ५. स्रोतहरुको पलहचान सम्बन्धी 
च. वातावरर् तथा लवपद व्र्वस्थापन सलमलतको कार्यिेत्र: 
 १. वातावरर् संरक्षर् तिा हररर्ािी प्रवर्द्यन सम्वन्धी 

२. फोहोर ििैा ब्र्वथिापन सम्वन्धी 
३ नगरको सौन्िर्यताको संरक्षर् तिा लवकास सम्वन्धी 
४  वन संरक्षर् सम्वन्धी 
५. लवपि पवूय तर्ारी सम्बन्धी 
६. लवपिको सिर्िा गनुयपन ेकािहरु सम्वन्धी 
७. लवपि पछालडको ब्र्वथिापन सम्वन्धी 
८. वन, वाताबरर् र भिूी व्र्बथिापन  
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आज्ञािे, 

छवििाि सिुदेी 
प्रिखु प्रिासकीय अलिकृत 


