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ववषमसूची 
 

खण्ड १ - ऩरयचम 

 

१.१ नगयको ऩरयचम्- 
 

याजधानी काठभाडौंको उत्तयऩूर्वभा अर्स्थथत मस नगयऩालरका वर्.स. २०७१ सार भॊलसय १६ गते नेऩार सयकाय भन्त्री 
ऩरयषद्को ननणवमद्र्ाया गोठाटाय‚ भूरऩानी‚ डाॉछी‚ बद्रर्ास‚ आराऩोट य गागरपेदी गा.वर्.स.राई सभामोजन गयी 
गठन गरयएको हो । नऩेार सयकायको लभनत २०७३।११।२२ को ननणवम अनुसाय थथानीम तहभा ऩरयणत बई मस 
नगयऩालरकाको नाभाङ्कन सावर्क गागरपेदी गा.वर्.स. र्डा नॊ. १ हार कागेश्र्यी भनोहया नगयऩालरका र्डा नॊ. १ 
भा अर्स्थथत ऐनतहालसक धालभवक थथर कागेश्र्यी भहादेर् भस्न्त्दय य भनोहया नदीको नाभरे कागेश्र्यी भनोहया यहन 
गएको व्महोया महाॉहरुराई थभयण गयाउन चाहन्त्छु । 
मस नगयऩालरकाको ऩूर्वभा शॊखयाऩुय नगयऩालरका य बक्तऩुय स्जल्राको चाॉगुनायामण नगयऩालरका‚ ऩस्श्चभभा 
काठभाडौं भहानगयऩालरकाको र्डा नॊ. ३२ य गोकणेश्र्य नगयऩालरका‚ उत्तयभा गोकणेश्र्य नगयऩालरका ऩदवछ बन े
दक्षऺणभा बक्तऩुय स्जल्राको भध्मऩुयथथभी नगयऩालरका ऩदवछ । मो नगयऩालरका हार १ देखख ९ र्टा प्रशासननक 
र्डाभा वर्बास्जत बई २७.३८ र्गव ककरोलभटय ऺेरपरभा पैलरएको छ । मो नगयऩालरका उऩत्मकाको अत्मन्त्तै उर्वय 
कृवष ऺेर बएको नगयऩालरका हो । ऩूर्वतपव को भनोहयापाॉट य ऩस्श्चभतपव को र्ागभतीपाॉट कृवष उऩज उत्ऩादनका 
राथग प्रलशद्ध छन ्। महाॉ आरु‚ गोरबेडा‚ भौसभी तथा र्ेभौसभी तयकायी‚ धान‚ गहुॉ ऩमावप्त भाराभा उत्ऩादन हुन्त्छ 
। नगयऩालरकालबर ऩने गागर य लशर्ऩुयी रेकको केही बाग काठभाडौं उऩत्मकाको खानेऩानीको भूर श्रोत लबर ऩदवछ 
। सभलशष्तोष्ण हार्ाऩानी बएको मस नगयऩालरकाको औसत र्षाव १२५ लभलरलरटयसम्भ यहेको ऩाईन्त्छ । कागेश्र्यी 
भनोहया नगयऩालरकालबर र्ग्ने भूख्म नदीभा र्ागभती य भनोहया नदी बएता ऩनन मी नदीका अरर्ा अन्त्म सहामक 
नदीहरु फासुकी खोरा‚ झरुर्ा खोरा‚ ढकार खोरा‚ कागेश्र्यी खोरा‚ घट्टेखोरा‚ भहादेर् खोरा रगामत अन्त्म 
ननमलभत ऩानी फग्ने खोरा/खोल्सीहरु ऩदवछन ्। कुनै सभमभा ठुल्ठुरा याजकूराहरु सॊचारन बई हहउॉ द र्षावदभा ऩानी 
राग्ने भनोहया पाॉट‚ फागभती पाॉट अहहरे लसॊचाई सुवर्धाफाट फस्न्त्चत हुन ऩुगेता ऩनन केही बागभा बने लसॊचाई 
ऩुगेको देखखन्त्छ । अव्मर्स्थथत र्सोर्ास य नमाॉ आर्ास ऺेर वर्थतायरे भनोहया य र्ागभती ककनायभा यहेको उर्वय 
जग्गा घनार्थतीका रुऩभा ऩरयणत बई शहयीकयण तपव  वर्थताय हुॉदै गएको देखखन्त्छ । मस नगयऩालरकाको भुख्म 
धालभवक तथा ऐनतहालसक थथरहरुभा कागेश्र्यी भहादेर् भस्न्त्दय‚ चम्ऩक वर्नामक भस्न्त्दय‚ काष्ठबैयर्‚ सोभनतथव गीता 
भस्न्त्दय‚ तेज वर्नामक‚ गणेश बैयर्‚ भहाॉकार बैयर्‚ कोल्भतेश्र्य‚ थरी फारकुभायी भस्न्त्दय यहेका छन ्। हार कृष्ण 
प्रणाभीहरुद्र्ाया ननलभवत नर्तनधाभ आन्त्तरयक तथा र्ाह्म धालभवक ऩमवटकहरुको राथग सम्झन मोग्म थथानको रुऩभा 
वर्कास बई यहेको छ‚ साथै औसत पयाककरो जलभन‚ जनघनत्र् धेयै नबएको य प्राकृनतक हरयमारीमुक्त्त बएकोरे 
उऩत्मका लबरका अन्त्म नगयऩालरका बन्त्दा मो नगयऩालरका सभुन्त्नत देखखन्त्छ । नऩेारको नक्सा जथतो आकायभा 
यही उत्तय दक्षऺण बई पैलरएको मो नगयऩालरका र्डा नॊ. १ देखख ९ सम्भको आथथवक साभास्जक साॉथकृनतक बौगोलरक 
अर्स्थथनतभा वर्वर्धता यहेको छ । मस कागेश्र्यी भनोहया नगयऩालरकाको र्डा नॊ. १ भा ननलभवत याभ जानकी 
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भस्न्त्दयका साथै वर्लबन्त्न गुम्फा य देर्-देर्ीका भस्न्त्दयहरुरे सभेत नगयऩालरकाभा धालभवक सहहष्णुता य प्राकृनतक 
सौन्त्दमवताको उजागय गयेको ऩाइन्त्छ । 
 

घयधुयी तथा जनसॊखमा्- (२०६८ – केजरिम तथ्माङ्क ववबाग स्रोत) 

वडा नॊ. घयधुयी भहहरा ऩुरुष जम्भा जनसॊखमा 
१ - ९ १४३४० ३००२१ ३०२२६ ६०२४७ 

 

वडा नॊ. ब्राम्हण ऺेत्री नेवाय ताभाङ/भगय/गुरुङ/याई य शऩेाि थारु भुसरभान काभी/दभाई ठकुयी/सरमासी/दशनालभ अरम जम्भा 
१- ९ १९७०६ १९२५० ६४५५ ९३२९ ३८५ ९५ १५२२ ४०४ ३१०१ ६०२४७ 
 

बूगोर तपि ्- 
२७.६ र्गव कक.लभ. (१४४९ हेक्टय) 

 

लशऺा ऺेत्र तपि ्- 
साऺयता ८०.९ प्रनतशत 

 

स्नातक तहसम्भ ऩढाइ हुने्- 
१. कास्न्त्तऩुय करेज‚ थरी 
२. शहहद आदशव करेज‚ बद्रर्ास 

३. गान्त्धी तुरसी करेज‚ गोठाटाय 

४. भदन आथश्रत प्रनतष्ठान प्रावर्थधक लशऺारम‚ गोठाटाय  

 

भा.वव. तहसम्भ ऩढाइ हुने्-  
१. गान्त्धी आदशव भा.वर्.‚ गोठाटाय (+ २) 
२. नेऩार यास्ष्िम भा.वर्.‚ भूरऩानी (+ २) 
३. आदशव भा.वर्.‚ बद्रर्ास (+ २) 
४. लसद्थध गणेश भा.वर्.‚ गागरपेदी (प्रावर्थधक लशऺासभेत + २) 
५. तेज वर्नामक भा.वर्‚ गोठाटाय (+ २) 
 

भाध्मलभक तहसम्भ ऩढाइ हुने्- 
१. आनन्त्द बैयर् भा.वर्.‚ भूरऩानी 
२. कास्न्त्त बैयर् भा.वर्.‚ थरी 
३. फारवर्कास भा.वर्.‚ आराऩोट 

४. फार उद्धाय भा.वर्‚ गागरपेदी 
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तनम्न भाध्मलभक तहसम्भ ऩढाइ हुने ववद्मारम सॊखमा् ४ 

प्राथलभक तहसम्भ ऩढाइ हुने ववद्मारम सॊखमा् ६  

 

स्वास्थ्म ऺेत्र तपि ् 
क) थर्ाथ्म चौकी‚ गागरपेदी 
ख) थर्ाथ्म चौकी‚ आराऩोट 

ग) थर्ाथ्म चौकी‚ बद्रर्ास 

घ) थर्ाथ्म चौकी‚ डाॉछी 
ङ) प्राथलभक थर्ाथ्म केन्त्द्र‚ भूरऩानी 
च) थर्ाथ्म चौकी‚ गोठाटाय 

छ) आमुर्ेहदक थचककत्सारम‚ बद्रर्ास 

 

कृवष तथा ऩशु सेवा केरि तपि ् (मस नगयऩालरका ऺेत्रलबत्र सभेत कामि ऺेत्र यहेको) 
१. स्जल्रा कृवष कामावरम‚ काठभाडौं । 

२. स्जल्रा ऩशु सेर्ा केन्त्द्र‚ काठभाडौं ।  

३. ऩशु सेर्ा केन्त्द्र‚ कागेश्र्यी भनोहया नगयऩालरका‚ गागरपेदी । 
 

खानेऩानी तपि ् 
१. डाॉछी बद्रर्ास खानेऩानी तथा सयसपाई आमोजना 
२. बैभार खानेऩानी आमोजना 
३. सावर्क आराऩोट य गागरपेदी र्थती थतयीम सानाखारका खानेऩानी मोजनाहरु 

४.  भूरऩानीका जनता आपैं रे नीस्ज धाया तथा काठभाडौं उऩत्मका खानेऩानीरे वर्तयण गयेको अप्रशोथधत ऩानी य 
र्डा नॊ. ६ को केही बागभा उऩत्मका खानेऩानी कामावरमफाट वर्तरयत ऩानीको व्मर्थथाऩन । 

५. सानो थरी खानेऩानी आमोजना नछट्टै सॊचारनभा आउने । 

६. काॉडाघायी खानेऩानी आमोजनाभा फोरयङ्ग सम्ऩन्त्न (चारु आमोजना) 
 

ववधूत ऺेत्र तपि ् 
सरै् र्डाका घयधुयीभा वर्धुत सुवर्धा ऩुगेको ।  

 

सॊचाय ऺेत्र तपि ् 
ईन्त्द्रामणी एक्सचेञ्ज‚ चाफहहर एक्सचेञ्ज‚ य गठ्ठाघय एक्सचेञ्जफाट वर्तरयत भोर्ाइर टेलरपोनभा ९५ प्रनतशत 
बन्त्दा फढी जनताको ऩहुॉच ऩुगेको छ । 
 

सडक सॊजार तपि ् 
१. जोयऩाटी साॉखु सडक 
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२. ऩेप्सी ब्रम्ह्खेर सडक 

३. कागेश्र्यी चक्रऩथ 

४. नतर्ायीटोर चाॉगुनायामण सडक 

५. कक्रकेट भैदान फोड ेसडक 

६. थरी गोकणव सडक 

७. गान्त्धी भहान्त्टाय भूरऩानी सडक 

८. गान्त्धी र्ीयेन्त्द्रचोक भूरऩानी सडक 

९. डाॉछी गागरपेदी सडक 

१०. सुन्त्दयीजर आराऩोट सडक 

११. र्ागभती तेज वर्नामक हयहय भहादेर् सडक 

१२. दयुसञ्चाय कृष्णचौय अड्डाऩाटी सडक 

१३. नमाॉऩाटी वर्.वऩ.चोक बद्रफास सडक 

१४. थरी डुभाखार भूरऩानी सडक 
 

१.२ ववध्मभान अवस्थाको सभीऺा 

१.२.१ सवर ऩ  ऺ

काठभाडौं स्जल्राको ऩूर्व उत्तय बागभा अर्स्थथत मस कागेश्र्यी भनोहया नगयऩालरका र्ागभती तथा भनोहया नदीको 
र्ीचभा अर्स्थथत छ । उत्तय दक्षऺण पैलरएको नगयको बूगोर उर्वय कृवष ऺेर थथमो । हार र्थती वर्कासरे सावर्कका 
गोठाटाय‚ भूरऩानी य डाॉछीको भनोहयाऩट्टीको बाग सहयीकयण बएता ऩनन अझै र्ागभती य बद्रफास‚ आराऩोट य 
गागरका जलभनभा कृवष व्मर्साम गयी जीर्न ननर्ावह गने नगयर्ासीहरुको सॊख्मा अत्मथधक छ । मसथव ऩमावप्त 
जलभन‚ जॊगर य जर (ऩानी) बएको मो थथान बोलरका हदनभा आधुननक सुवर्धा सम्ऩन्त्न शहय‚ ऩमवटन ऩूर्ावधायको 
वर्कास य नगयलबर ऩने सुवर्धा सम्ऩन्त्न गोकणव रयसोटव‚ अन्त्तययास्ष्िम थतयको गल्पकोसव‚ यास्ष्िम थतयको कक्रकेट 
भैदान‚ लसन्त्धुऩाल्चोकको भुख्म नाका जोयऩाटी साॉखु सडक य बोलरका हदनभा ननभावण गरयन े नगयऩालरकाको 
वर्कासका राथग आर्श्मक ऩने ऩूर्ावधाय यहेको छ । 

१.२.१ कभजोय ऩऺ 

नगयऩालरका गठन हुनु अनघ प्रशासननक रुऩरे गहठत गाउॉ  वर्कास सलभनतहरुको आथथवक ऺभता य पयक पयक 
बूगोर य ऩूर्ावधायको वर्कासभा एक रुऩता नबएको कायणरे नगयऩालरका गठन बएऩनछ त्मसको असय लसङ्गो 
नगयलबर ऩनुव अन्त्मथा होइन‚ काठभाडौं भहानगयऩालरकासॊग जोडडएको गोठाटायभा नतव्र शहयीकयण भूरऩानी य 
डाॉछीको तल्रो बागभा ऩनन सोही अनुरुऩ व्मर्स्थथत फथती वर्कास‚ जग्गा ककनर्ेचरे गदाव नत गा.वर्.स.को आन्त्तरयक 
श्रोत ऩमावप्तता थथमो बने अन्त्म गा.वर्.स. बद्रफास‚ आराऩोट य गागरभा अत्मन्त्त न्त्मनू आमश्रोत जसरे गदाव 
नगयका केही बागभा ऩूर्ावधाय फने केही बाग ऩूर्ावधाय वर्हहन यहे जसरे गदाव वर्कासभा एक रुऩता यहेन । 
अव्मर्स्थथत र्थती वर्कासरे गदाव अहहरेको अर्थथाभा नतव्र शहयीकयण बएका नम थथानभा भाऩदण्ड फभोस्जभका 



6 
 

सडक ननभावणभा सभथमा ऩयेको छ । घय ननभावण बएका छन ्। नत घयरे भाऩदण्ड ऩु-माएय ननभावण गयेका छैनन‚् 
नक्सा ऩास छैन‚ जनसॊख्माको चाऩराई धान्त्ने प्रमाप्त खानेऩानी वर्तयण गनव सककएको छैन‚ आन्त्तरयक याजश्र्का 
श्रोत व्मर्स्थथत छैन‚ उध्मोग व्मर्साम दताव नवर्कयण गरयएको छैन‚ नगयभा ढरको व्मर्थथा छैन‚ नगयर्ालसको 
आकाॊऺा भहोत्र्काॊऺा छ मस अर्थथाभा थथानीम ननकाम सञ्चारन गने ऐन‚ कानून नहुनु कुशर प्रशासक य 
अनुबवर् दऺ जनशस्क्तको अबार् अहहरेको अर्थथाभा अहहरे हाम्रा कभजोय ऩऺका रुऩभा यहेका छन ्। 
 

१.२.३ अवसय 

ऩमावप्त जग्गा जलभन‚ आन्त्तरयक श्रोत‚ कुशर व्मर्थथाऩक य जनशस्क्त तमाय गयी मोजनार्द्ध तरयकारे वर्कास 
मोजना अगाडड फढाउदा मो नगयऩालरका अन्त्म नगयऩालरकाको दाॉजोभा उत्कृष्ट नगयऩालरका फनाउन सककन्त्छ । 
गोकणेश्र्य नगयऩालरका य शॊखयाऩुय नगयऩालरकासॊग सहकामव गयी सुन्त्दयीजर‚ गागर‚ भखणचुड य जहयलसॊऩौर्ा 
सभेटी एकककृत ऩमवटन ऩूर्ावधायको वर्कास‚ सयोकायर्ारा ननकाम‚ यास्ष्िम खेरकुद ऩरयषद् य नेऩार िष्टको सहमोगभा 
कक्रकेट थटेडडमभ‚ गोकणव गल्प य खारी यहेका ठुरा सार्वजननक ऺेरभा अन्त्म ऩूर्ावधाय सहहतका थटेडडमभ ननभावण‚ 
बौनतक ऩूर्ावधायभा रगानी गयी साभुदानमक करेज य थकुरहरुभा प्रावर्थधक वर्षमभा अध्माऩन गयाई लशक्षऺत 
फेयोजगायहरुको अन्त्त्म‚ नगयलबरको भहत्र्ऩूणव अॊगका रुऩभा यहेका सडक वर्थताय य थतयोन्त्ननत प्रशोथधत खानेऩानी 
वर्तयण रगामतका कामव मो नगयऩालरकाको अर्सयका रुऩभा लरएका छौं ।   

१.२.४  चुनौती 

नतव्र गनतभा अव्मर्स्थथत शहरयकयण हुॉदै गएको मस नगयऩालरकाभा साॉघुया फाटा‚ अव्मर्स्थथत ढर‚ खानऩेानीको 
सभथमा‚ घना र्थती‚ भाऩदण्ड वर्ऩरयत बर्न‚ खुल्रा ऺेरको अबार् यहेको र्डा नॊ. ९‚ ८‚ ७‚ ६ य ५ नॊ. र्डाहरुभा 
व्मर्स्थथत गनव कहठनाई छ बने ग्रालभण ऩरयर्ेशभा यहेको मस नगयऩालरकाको र्डा नॊ. १‚ २‚ ३ य ४ नॊ. र्डाहरुभा 
ऩमवटन य आधुननक कृवष खेनतराई सॊचारन गनव मस नगयऩालरकाको राथग कहठनाई भहशुस गरयएको छ । 
नगयऩालरकाको राथग भुख्म चुनौतीको रुऩभा यहेका साॉघुया फाटोराई MTMP अन्त्तगवत रागु गनव कहठनाई देखखन्त्छ । 
र्ातार्यणको हहसाफरे हार भनोहया नहदराई थर्च्छ याखु्न ऩने देखखन्त्छ । 

 क  सॊवर्धान प्रदत्त थथानीम कानूनको अबार् 

 ख  ननर्ावथचत प्रनतननधीभा वर्ऻताको अबार्  

 ग  थथानीम नगयर्ासीको वर्कासप्रनतको नतव्र आकाॊऺा 
 घ  अव्मर्स्थथत र्थती व्मर्थथाऩन 

 ङ  खानेऩानीको उथचत व्मर्थथाऩनको अबार् 

 च  साॉघुया सडक य आर्श्मक ऩूर्ावधायको अबार् 

 छ  न्त्मून जनसहबाथगता 
 ज  आन्त्तरयक श्रोतको उथचत व्मर्थथाऩन नहुन ु

१.३  वावषिक नीतत‚ फजेट तथा कामिक्रभ तजुिभाका रार्ग अवरम्फन गरयएको ऩद्धतत 

१.४ आमोजना प्राथलभकककयणका आधायहरु 
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खण्ड - २ 

चारु आ.व. २०७३/०७४ को सभीऺा 
चारु आथथवक र्षव २०७३/०७४ को आम य व्ममको वर्र्यणभा चारु आथथवक र्षव २०७३ पाल्गुन २७ गत ेसम्भ थथानीम 
ननकाम यहॉदाको सभमसम्भको आम तपव  आन्त्तरयक श्रोत ऩरयचारनफाट रु. ६ कयोड २१ राख ०९ हजाय रुऩैमाॉ‚ 
साभास्जक सुयऺा कामवक्रभ तपव  रु. १ कयोड ६२ राख ४८ हजाय ४ सम रुऩैमाॉ‚ सयकायी अनुदान तपव फाट रु. १ कयोड 
३५ राख ४७ हजाय २ सम रुऩैमाॉ‚ स्जल्रा सभन्त्र्म सलभनतफाट रु. २५ राख‚ रागत सहबाथगताफाट रु. ६९ राख य 
गत र्षवको स्जम्भेर्ायी रु. ८ कयोड ३४ राख ३८ हजाय ३ सम रुऩैमाॉ गयी कूर आम्दानी रु. १८ कयोड ४७ राख ४२ 
हजाय ९ सम रुऩैमाॉ प्राप्त बई खचवतपव  चारु खचव रु. ३ कयोड २० राख ५ सम रुऩैमाॉ‚ ऩूॉस्जगत खचव रु. २ कयोड २४ 
राख ५२ हजाय ५ सम रुऩैमाॉ खचव बई १३ कयोड २ राख ८९ हजाय ९ सम रुऩैमाॉ थथानीम तहभा स्जम्भेर्ायी 
सारयएको छ । 

त्मसै गयी थथानीम तहको गठन ऩश्चात लभनत २०७४।०३।३० सम्भको आम तपव  थथानीम ननकामफाट स्जम्भेर्ायी 
सयेको १३ कयोड २ राख ८९ हजाय ९ सम रुऩैमाॉ‚ आन्त्तरयक आम तपव  ४ कयोड ३९ राख ३६ हजाय २ सम रुऩैमाॉ‚ 
सयकायी अनुदान तपव फाट ९ कयोड ९६ राख ९ हजाय ४ सम रुऩैमाॉ‚ स्जल्रा सभन्त्र्म सलभनतफाट ३२ राख रुऩैमाॉ‚ य 
रागत जनसहबाथगता फाट रु. १९ राख ४७ हजाय ४ सम गयी कूर जम्भा रु. २७ कयोड ८९ राख ८२ हजाय ९ सम 
रुऩैमाॉ प्राप्त बई खचवतपव  चारु खचव रु. ५ कयोड १८ राख ७६ हजाय रुऩैंमा‚ ऩूॉस्जगत खचवतपव  १० कयोड ७७ राख ७३ 
हजाय ८ सम रुऩैंमा खचव बई रु. ११ कयोड ९३ राख ३३ हजाय १ सम रुऩैंमा भौजाद यहेको छ ।  

आ.र्. २०७४/०७५ को प्रथभ नगय सबाभा कागेश्र्यी भनोहया नगयऩालरकाको र्ावषवक नीनत तथा कामवक्रभ प्रथतुत 
बइयहॉदा वर्गतभा नगयऩालरकाफाट बए/गयेका आथथवक‚ साभास्जक‚ प्रशासननक‚ मोजना एर्ॊ रक्षऺत कामवक्रभको 
प्रगनतका सम्फन्त्धभा सार्वजननक सुनुर्ाई‚ भालसक प्रनतर्ेदन‚ साभास्जक ऩरयऺण‚ अधवर्ावषवक एर्ॊ र्ावषवक सभीऺा 
भापव त सार्वजननकीकयण गरयसककएकोरे सो फायेभा ऩुन् प्रथतुत गरययहन आर्श्मक नऩन े हुॉदा मस सुन्त्दय 
नगयऩालरकाको दीघवकारीन मोजना सहहतको सभदृ्ध य सभुन्त्नत नगयको रुऩभा वर्कास गने भूर रक्ष् म "स्वच्छ‚ 
सपा हयाबया‚ फनाऔॊ कागेश्वयी भनोहया" बन्त्न ेनायाराई आत्भसात गदै आगाभी आथथवक र्षव २०७४/०७५ को फजेट य 
नीनत तथा कामवक्रभ तम गरयएको छ । 
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खण्ड – ३ 
आगाभी आ.व. २०७४/०७५ को नीतत फजेट तथा कामिक्रभ 

 

३.१ सोच  

र्थगवम‚ जानतम‚ बावषक‚ रैङ्थगक‚ साॉथकृनतक‚ धालभवक य ऺेत्ररम बेदबार्को अन्त्त्म गरय सभार्ेशी शासन 
प्रणारीको अभ्मास गयी आथथवक सम्बार्ना य प्राकृनतक श्रोतहरुको ऩहहचान गरय मस नगयऩालरकाको आथथवक‚ 
साभास्जक य साॉथकृनतक ऩऺको वर्कास गदै श्रोत सम्ऩन्त्न‚ सभदृ्ध नगयऩालरका ननभावण गरयनेछ ।  

३.२ रक्ष्म  

नेऩारको सॊवर्धानको भभव अनुरुऩ थथानीम जनताराई श्रोत‚ साधन‚ अथधकाय सम्ऩन्त्न फनाई जनतारे 
जनताद्र्ाया जनताकै राथग शासन गयेको अनुबर् हुने गयी सेर्ा प्रर्ाहभा सुधाय गयी नभूना नगयऩालरका 
फनाउने रक्ष्म लरइएको छ ।  

३.३ उद्देश्म 

 थथानीम तह थथानीम जनताकै सर्ावङ्थगण वर्कास गनव सुननस्श्चत गने कानूनी सॊथथा हो बन्त्ने सकायात्भक 
धायणाको वर्कास गन ेनीनत तथा कामवक्रभ तम गने‚ हदगो एर्ॊ उत्ऩादनलशर वर्कासका राथग नीस्ज नागरयक 
ऺेर रगामत अन्त्म सयकायी/गैयसयकायी सॊघसॊथथाराई ऩायदलशवता‚ जर्ापदेहहता य प्रजातास्न्त्रक प्रकक्रमा 
अर्रम्फनभा जोड हदने । 

 

३.४ अऩेक्षऺत उऩरब्धी 
 सेर्ाभा सहज ऩहुॉच‚ जनता रक्षऺत कामवक्रभ‚ श्रोत साधनको अथधकतभ सदऩुमोग‚ सूचना प्रणारीको वर्कास‚ 

ऺेरगत कामवक्रभ भापव त कागेश्र्यी भनोहया नगयऩालरकाराई आथथवक साभास्जक साॉथकृनतक रुऩभा सभदृ्ध 
फनाई जनताको स्जर्नथतयभा सुधाय गने य सभानुऩानतक न्त्माम थथाऩना गने । 

 

३.५. वावषिक फजेट तथा कामिक्रभ तजुिभा गदाि अवरम्फन गरयएका प्रभुख नीतत तथा आधायहरु 

३.५.१ सभग्र नीतत तथा आधायहरु 

१. सडक तथा मातामात् 
 

१.१ उऩत्मका नगय वर्कास सलभनतरे उऩत्मकालबर तम गयेको फथती थतयीम सडक‚ दईु र्ा दईु बन्त्दा फढी 
र्डाराई जोड्ने सडक‚ मस नगयऩालरकाको बौनतक ऩूर्ावधाय वर्कासभा भहत्र्ऩूणव बूलभका याख्न े सडक य 
याज्मरे तोकेको याजभागव तथा सहामक भागवको चौडाईराई आधाय भानी सडकहरुको चौडाई तोककनेछ । 

१.२ नगयऩालरकाको भहत्र्ऩूणव सडकको चौडाई तोककएका सडक छेउभा ननभावण हुने सॊयचनाको घय नक्सा ऩास 
गदाव नमाॉ घयको ननभावण सम्फन्त्धभा र्थती वर्कास शहयी मोजना तथा बर्न ननभावण सम्फन्त्धी आधायबूत 
ननभावण भाऩदण्ड २०७२‚ सॊशोथधत २०७३ सहहत रागु गयी सककएकोरे ननयन्त्तयता हदइनछे । 
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१.३ र्ागभती‚ भहादेर् य भनोहया नदी ककनायाहरुभा ढर ननकास सहहतको कोरयडोय ननभावण गने साथै उक्त 
ऺेरभा य नगयऩालरकाको अन्त्म सम्बाव्म ऺेरभा आधुननक‚ सुवर्धा सम्ऩन्त्न एर्ॊ बूकम्ऩ प्रनतयोधात्भक र्थती 
वर्कास कामवक्रभ अगाडड फढाइनेछ । उक्त मोजनाराई वर्थततृ अध्ममनका राथग फजेटको व्मर्थथा गरयएको 
छ ।  

१.४ नगयऺेर लबरका वर्लबन्त्न नगयथतयीम सडकहरुराई केन्त्द्रीम थतय‚ स्जल्रा थतयीम तथा नगय थतयीम फजटे 
तथा कामवक्रभ भापव त क्रभश् कारोऩरे य ढरान गदै जाने कामवराई प्राथलभकताका साथ रागु गरयनछे । 

१.५ नगय मातामात गुरुमोजनाराई ऩूणवता हदॊदै सडकको भाऩदण्ड तोकी सोही अनुरुऩ मातामात सेर्ा सॊचारनको 
र्ातार्यण ननभावण गरयनेछ । साथै सहुलरमत दयभा अन्त्तय नगयथतयीम नगय फस सेर्ा सॊचारनभा सभन्त्र्म 
य सहकामव गरयनेछ ।  

१.६  रागत जनसहबाथगताभा आधारयत फथती थतयीम सडक वर्थतायको मोजना कामावन्त्र्मनभा ल्माइनेछ ।  
१.७  भुख्म सडक य सहामक सडक छेउभा ननभावण बएका घय कम्ऩाउण्डको ऩानी व्मर्स्थथत नगयी सोझै सडकभा 

छोड्ने कामवराई ननरुसास्त्हत गयी कानुनी दामयाभा ल्माइनेछ । 
१.८  ननभावण सम्ऩन्त्न बई हार चारु हारतभा यहेको सडकको थतयोन्त्ननत गनव‚ सडकको िमाक खोरी हार 

सॊचारनभा नआएको सडकको थथानीम आर्श्मकता फभोस्जभ सॊचारन गनव भभवत/सॊबाय यकभको व्मर्थथा 
गने य नमाॉ ननभावण हुने सडकको हकभा थथानीम नगयर्ासीको सहभनत य सहकामवभा वर्शषे जोड हदइनेछ । 

१.९ मस नगयऩालरकाको ऩूर्ावधाय वर्कासको भुख्म भेरुदण्ड र्ागभती कोरयडोय य भनोहया कोरयडोयका सम्फन्त्धभा 
हार गोकणेश्र्य भस्न्त्दयसम्भ ननभावण बएका सडक तथा ढर व्मर्थथाऩनराई सुन्त्दयीजरसम्भ वर्थताय गन े
य भनोहया कोरयडोयको लसभाङ्कन येखाङ्कन चाॉडो सम्ऩन्त्न गयी उक्त थथानभा ढरसहहतको करयडोय ननभावण 
कामव सुरु गनव आर्श्मक सम्फस्न्त्धत ननकामको सहमोग लरई ऩहर गरयनेछ । 

१.१० नगयऩालरका ऺेरलबर यहेका सार्वजननक मातामातको ऩाककव ङ्ग थथरराई व्मर्स्थथत गन े काभराई वर्शषे 
प्राथलभकता हदई वर्लबन्त्न सॊघ-सॊथथासॊग सहकामव गरयनेछ ।  

१.११ नतरगॊगा ताम्रगॊगा सडक ननभावण गनव कागेश्र्यी भनोहया नगयऩालरकासॊग जोड्ने गयी अगाडड फढाउन 
काठभाडौं उऩत्मका वर्कास प्राथधकयणसॊग सभन्त्र्म गरयनेछ । 

१.१२ फाटो कारोऩरे गनव‚ ढरान गनव य ब्रक छाप्नको राथग ५०-५० अन्त्तगवत ३ कयोड फजेट वर्ननमोजन गरयएको 
छ । मोजनाको प्राथलभकताका आधायभा फजेट यकभ तोककने छ । 

१.१३ फजेट वर्ननमोजन गदाव MTMP को भाऩदण्डभा ऩयेका सडकराई वर्शषे प्राथलभकता हदईनेछ । 

२.   खानेऩानी तथा ढर तनकास् 
 

२.१ नगय ऺेरलबरका ऩानीका श्रोतहरु ऩहहचान गयी सॊयऺण गरयनछे । एकककृत खानेऩानी मोजना तथा कामवक्रभ 
सॊचारन गनव नगय थतयीम गुरुमोजनाको कामव अनघ फढाइनेछ । 

२.२ नगयऩालरकालबर खानेऩानीराई सफै नगयर्ासीको न्त्मूनतभ आर्श्मकता फभोस्जभ ऩुर् माउन हार सञ्चारनभा 
बएका खानेऩानीका श्रोतहरुको व्मर्थथाऩन‚ वर्तयण‚ ऩाईऩ राइनको भभवत‚ सुधाय य व्मर्थथाऩनको 
कामवराई आगाभी आ.र्.भा ऩनन ननयन्त्तयता हदइनेछ । सो कामवका राथग आर्श्मक फजेटको व्मर्थथा 
गरयएको छ ।  
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२.३ भेरम्ची खानेऩानी आमोजनाराई ऩहहरो चयणभा ऩानन वर्तयण गनव ऩहर गने‚ हार के.मु.के.एर.रे 
काठभाडौं भहानगयऩालरकाभा वर्तयण गयेको खानऩेानीको भूरश्रोत कागेश्र्यी भनहया नगयऩालरका तथा 
गोकणेश्र्य नगयऩालरकालबर यहेको लशर्ऩुयी जराधायफाट प्राप्त हुने ऩानी बएकोरे उक्त ऩानीफाट 
के.मु.के.एर.रे प्राप्त गने यकभफाट प्रबावर्त ऺेरभा खानेऩानी व्मर्स्थथत गन ेकामवभा के.मु.के.एर.सॊगको 
सहकामवराई अगाडड फढाइनेछ । 

२.४ फढ्दो शहयीकयण य र्थती वर्काससॊगै ढरको व्मर्थथाऩन मस नगयऩालरका लबरको भुख्म सभथमाको रुऩभा 
यहेको छ । मस क्रभभा नगयऺेर लबरका र्डा नॊ. ५‚ ६‚ ७‚ ८ य ९ का फथतीभा क्रलभक रुऩभा ढर 
ननकासको कामवक्रभराई शहयी वर्कास भन्त्रारम अन्त्तगवतका ननकाम य थथानीम उऩबोक्ताको सहकामवभा 
सॊचारनभा ल्माउन जोड हदइनेछ । सफै टोर य र्थतीभा क्रलभक रुऩभा ढर ननकासको कामवक्रभराई शहयी 
वर्कास भन्त्रारम य अन्त्तगवतका ननकाम भापव त सॊचारनभा ल्माउन जोड हदइनेछ । खानेऩानी‚ ढर ननकास‚ 
खुल्रा हदशाभुक्त ऺेर य सयसपाई सम्फन्त्धी जनचेतनाभुरक वर्वर्ध कामवक्रभ सॊचारन गरयनेछ ।  

२.५ नगयऩालरकालबर खानेऩानी मोजनाको सेर्ा वर्थताय रगामत वर्तरयत ऩानी वऩउन मोग्म फनाउनको राथग 
ठोस कामव अनघ फढाइनेछ । 

२.६ नगयऩालरका ऺेरलबरका ऩयम्ऩयागत धायो‚ कुर्ा‚ ईनाय‚ ऩॉधेयो‚ ऩोखयी रगामत खानेऩानीका श्रोतहरुको 
सॊयऺणभा जोड हदइनेछ । 

२.७ नगयऩालरकाको र्डा नॊ. ९ भा सुरु बएको खानेऩानीको सभथमा सभाधानका राथग सुरु गरयएको मोजना मसै 
र्षव सम्ऩन्त्न गनव सम्फस्न्त्धत ननकामभा ऩहर गरयने तथा र्डा नॊ. ६ य ७ भा सभेत ऩानी वर्तयणका राथग 
ऩहर गरयनेछ ।  

३.   लशऺा् 
 

३.१ नगय ऺेरलबर यहेका सार्वजननक ऺेरका शैक्षऺक सॊथथाको शैक्षऺक गुणथतय‚ वर्द्माथॉ सॊख्मा य बौनतक 
ऩूर्ावधाय तथा आर्श्मक जनशस्क्तको आॉकरन गयी नगयर्ासीको सहमोग य सभन्त्र्मफाट ऩूर्ावधायको वर्कास 
गयी गुणथतयीम लशऺा प्रदान गनव वर्शषे कामवक्रभ य फजेटको व्मर्थथा गरयएको छ । 

३.२  नगयऩालरकारे रोक सेर्ा तमायी कऺा जथता कामवक्रभ सॊचारनभा प्राथलभकता हदइनेछ । 
३.३ नगयऩालरकालबर ऩन ेसाभुदानमक करेजहरुको व्मर्थथाऩन सुधाय‚ ऩूर्ावधाय वर्कास य गुणथतयीम कामवक्रभ 

खचवको राथग फजेटको व्मर्थथा लभराइनेछ । 
३.४  CTEVT रगामत वर्द्मारम थतयफाट प्रावर्थधक लशऺाको थारनी गने कामवराई थऩ प्रोत्साहन य सहमोग 

गरयनेछ । मस नगयऩालरकाको र्डा नॊ. ८ भा सॊचालरत भदन आथश्रत प्रावर्थधक वर्द्मारमसॊग सभन्त्र्म गयी 
प्रावर्थधक लशऺाराई प्रोत्साहन गरयनेछ । 

३.५  नगयऩालरकाभा यहेका साभूदानमक य नीस्ज वर्द्मारमफाट एस.ई.ई. ऩयीऺाभा सर्ोत्कृष्ट ननतजा ल्माउन े
एक/एक भा.वर्.राई प्रोत्साहन थर्रुऩ प्रथभ हुनेराई रु. १/१ राख य दोस्रो हुनेराई रु. ५०/५० हजाय उऩरब्ध 
गयाइनेछ । उक्त यकभ वर्द्मारमको शैक्षऺक गुणथतय र्दृ्धी गने कामवक्रभभा खचव गनुवऩने व्मर्थथा 
लभराइनेछ । 
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३.६ लशऺाराई अननर्ामव गदै प्रावर्थधक‚ व्मर्सानमक‚ लसऩभूरक‚ योजगायभूरक एर्ॊ जनभुखी फनाउॉ दै रैजाने 
नीनत नगयऩालरकारे अर्रम्फन गनेछ साथै साभुदानमक वर्द्मारमको गुणथतय र्दृ्थध गनव नीस्ज वर्द्मारम 
सयह ननतजा प्राप्त हुने गयी अगाडड फढाउन प्रोत्साहन गरयनेछ । 

३.७ दलरत‚ वर्ऩन्त्न जेहेन्त्दाय वर्द्माथॉराई अध्ममनभा प्रोत्साहन गनव Bachelor भा अध्ममनयत वर्द्माथॉराई 
एकभुष्ट रु. १५‚०००।– र्ावषवक रुऩभा उऩरब्ध गयाइनेछ । 

३.८ ऩारयत आथथवक ऐन‚  २०७४ को दपा १३ सॊग सम्फस्न्त्धत अनुसूची १२ को घयजग्गा भूल्माङ्कन लसपारयसभा 
वर्द्माथॉ प्रमोजनका राथग रु. २०००।– एकभुष्ट लरने य वर्द्माथॉरे ननर्ेदन हदॉदा सम्फस्न्त्धत करेज र्ा 
मुननबलसवटीको ऩर अननर्ामव गयी वर्द्माथॉराई याहतको व्मर्थथा गरयएको छ । 

४.     स्वास्थ्म तथा पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन् 
 

४.१  नगयर्ासीहरुको सु-थर्ाथ्मका राथग थर्च्छ य सपा र्ातार्यण कामभ गनव थर्ाथ्म सम्फन्त्धी जनचतेना 
जगाउने कामवराई प्रोत्साहहत गरयनुका साथै उक्त कामवभा टोर वर्कास सॊथथाराई सकक्रम फनाइनेछ । साथै 
आ.र्. २०७४।०७५ लबर ऩूणव खोऩ नगयऩालरका घोषणा गरयनेछ । 

४.२ फारफालरका य भहहरा थर्ाथ्मका ऺेरभा भहहरा थर्ाथ्म थर्मॊसेवर्का‚ नगय ऺेरभा कामवयत थर्ाथ्म सॊथथा 
य थर्ाथ्मकभॉहरुसॊगको सहकामवभा वर्लबन्त्न ऩोषण खोऩ‚ थर्ाथ्म लशवर्य‚ थर्ाथ्म लशऺा रगामत 
गुणथतयीम थर्ाथ्म सेर्ा वर्थताय कामवक्रभ सॊचारन गरयनेछ । नगयऩालरका ऺेरलबरका थथावऩत थर्ाथ्म 
सॊथथाहरुराई आर्श्मकता ऩहहचान गयी ननभावणाथधन प्राथलभक थर्ाथ्म केन्त्द्र य प्राथलभक थर्ाथ्म 
केन्त्द्रहरुको बौनतक तथा ऺभता वर्थतायको कामवक्रभभा जोड हदइनेछ । 

४.३ मस ऺेरभभा सावर्कभा नगयऩालरकारे तथा अन्त्म सॊघ-सॊथथारे सॊचारनभा ल्माएका एम्फुरेन्त्स सेर्ाराई सफै 
नगय ऺेरभा ऩुर् माउन सककने गयी गुणथतयीम एम्फुरेन्त्स सेर्ा सॊचारन गरयनछे । 

४.४ खुल्रा हदशाभुक्त नगयऩालरकाको राथग सावर्क गा.वर्.स.हरुरे सुरु गयेका कामवक्रभराई अगाडड फढाई 
नगयऩालरकाराई आ.र्. २०७४।०७५ को असोज भसान्त्तलबर खुल्रा हदशाभुक्त नगयऩालरका घोषणा गयी ऩोष्ट 
ओ.डड.एप.को कामवभा जोड हदइनेछ । 

४.५  आराऩोट थर्ाथ्म चौकीको बौनतक ऩूर्ावधायको वर्कास बई सकेको अर्थथाराई भध्म नजय गदै आराऩोट 
थर्ाथ्म चौकीभा र्थथवङ्ग सेन्त्टय सॊचारन गनव दऺ जनशस्क्त सहहत आर्श्मक फजेटको व्मर्थथा गरयनेछ । 

४.६  मस नगयऩालरका लबरका सफै थर्ाथ्म चौकीहरुको प्रबार्कायी व्मर्थथाऩन गरयनछे । साथै अत्मार्श्मक 
औषथधको अबार् हुन नहदनका राथग आर्श्मक फजेटको व्मर्थथा गरयनेछ । 

४.७  ग्राभीण भहहराहरुको थर्ाथ्म सभथमा ऩहहचान गयी योग ननदान गनवका राथग भहहरा वर्शषे थर्ाथ्म लशवर्य 
सॊचारन गरयनेछ । 

४.८ मस नगयऩालरका अन्त्तगवत यहेका वर्लबन्त्न थर्ाथ्म केन्त्द्रभा कामवयत यहेका भहहरा थर्ाथ्म 
थर्मॊसेवर्काहरुराई खाजा तथा मातामात खचव भालसक रु.१०००।- बत्ताको राथग आर्श्मक फजेटको व्मर्थथा 
गरयएको छ । 

४.९ पोहोयभैरा व्मर्थथाऩन कामवराई प्रबार्कायी रुऩभा कामावन्त्र्मन गनव पोहोयभैरा व्मर्थथाऩन कोष खडा 
गरयनेछ । 
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४.१० पोहोयभैरा व्मर्थथाऩनका राथग काठभाडौं उऩत्मका एकककृत पोहोयभैरा व्मर्थथाऩन आमोजनासॊग सहकामव 
गने नीनत लरइनेछ । साथै पोहोयभैरा व्मर्थथाऩनका सम्फन्त्धभा रगानी फोडव नऩेारको कामव मोजना अनुसाय 
सो सॊथथासॊग सम्झौता गयी काठभाडौंका सफै नगयऩालरकासॊग सहकामव गयी अगाडड फढाइनछे । 

४.११ खोरा‚ नदीराई सपा याख्न ठाउॉ  ठाउॉभा सूचना फोडव याख्न ेव्मर्थथा लभराइनेछ ।  

४.१२ घय‚ आॉगन‚ टोर‚ सडक‚ वर्द्मारम‚ सार्वजननक थथर सपा याख्न अलबमान सॊचारन गरयनछे । 
४.१३ भहत्र्ऩूणव थथानको ऩहहचान गयी सार्वजननक शौचारमको ननभावण तथा व्मर्थथाको कामवराई अगाडड फढाइनेछ ।  

४.१४ सावर्क भूरऩानी हार र्डा नॊ. ६ भा ननलभवत थर्ाथ्म बर्नराई १५ शैमाको अथऩतारको राथग वर्शषे ऩहर 
गरयनेछ । 

५.  कृवष् 
 

५.१ कृवष ऩेसा नगयर्ासीहरुको प्रभुख ऩेसा भध्मे एक हो बन्त्ने कुयाराई भध्मनजय गयी जीवर्कोऩाजवनका राथग 
ऩयम्ऩयादेखख गरयदै आएको कृवष प्रणारी धान‚ गहुॉ‚ भकै‚ कोदो रगामतका खेती य ऩशुऩारनभा ठुरो 
सॊख्माभा नगयर्ासीहरु सॊरग्न यहेकोरे आधुननक य वर्षाहदयहहत व्मर्सानमक कृवष प्रर्द्वधनभा जोड हदइनेछ । 

५.२  लसॊचाईको वर्थताय‚ कृवष उऩजहरुको फजायभा ऩहुॉच‚ उन्त्नत जातको र्ीउ वर्जन‚ भरको उऩरब्धता‚ भाटो 
ऩयीऺण य कृवष त्रफभा जथता कामवक्रभ भापव त व्मर्सानमक कृवष प्रर्द्वधनभा जोड हदइनेछ । 

५.३  कृवष सेर्ा केन्त्द्र‚ ऩशु सेर्ा केन्त्द्र य कृवष उऩज फजाय वर्थतायका राथग मस नगयऩालरकालबर उऩमुक्त थथान 
छनोट गयी आफ्नो श्रोतफाट सभेत सेर्ा सुवर्धा वर्थताय गने कामव अगाडड फढाइनेछ । 

५.४ वर्गतदेखख सॊचारनभा आउन सक्ने कुरो य लसॊचाई व्मर्थथाऩनभा कृषक सभूहराई प्रोत्साहहत गने य डडऩ 
फोरयङ्गभा अनुदानको व्मर्थथा गरयनेछ । 

५.५ वर्षाहदयहहत व्मर्सानमक कृवष उऩज उत्ऩादन गनव कृषकराई प्रोत्साहहत गरयनेछ । कृवष उऩज केन्त्द्रहरु मस 
नगयऩालरकाको आर्श्मकता फभोस्जभ थऩ गनव प्रोत्साहहत गरयनछे । कृवष उऩज सॊकरन केन्त्द्र ननभावण 
गरयनेछ । 

५.६ कृवष सेर्ा केन्त्द्र य ऩशु सेर्ा केन्त्द्रहरु मस नगयऩालरकाको आर्श्मकता फभोस्जभ थऩ गनव नगयऩालरकारे 
आफ्नै श्रोतफाट सेर्ा सुवर्धा र्दृ्थध गने कामवक्रभभा जोड हदनेछ । मसका राथग फजेटको व्मर्थथा गरयएको 
छ । 

५.७ ऩशु त्रफभा कामवक्रभका सम्फन्त्धभा कृषक य सम्फस्न्त्धत त्रफभा सम्फन्त्धी ननकामसॊग सभन्त्र्म गयी ऩशु त्रफभा 
कामवक्रभ सॊचारन गरयनछे ।  

५.८ ऩशु फधशाराराई रै्ऻाननक य व्मर्स्थथत ढॊगफाट सॊचारनभा ल्माउन साझदेाय खोजी गयी साझदेायी कामवक्रभ 
सॊचारन गरयनेछ । 

५.९ नगयऩालरका ऺेरलबरका छाडा गाईफथतु छोड्ने कामवभा ननमभन य साभुदानमक कुकुयराई फन्त्धमाकयण गयी 
ननमन्त्रण गरयनछे ।  

५.१० प्रधानभन्त्री कृवष आधुननकककयण ऩरयमोजना रागु गनव ऩहर गरयनेछ । 
५.११  कृवषराई ननर्ावहभुखी नफनाई व्मर्सानमकतातपव  प्रोत्साहहत गरयनछे । 
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६.  ऩमिटन 

 

६.१ कागेश्र्यी धाभको वर्कासको भाध्मभफाट ग्रालभण ऩमवटनराई प्रर्द्वधन गदै अगाडड फढने नीनत फढाइनेछ साथै 
शहहदऩाकव  गोकणवको नतेतृ्र्भा नगयऩालरका ऺेर लबर Sister ऩाकव को रुऩभा अगाडड फढेको रोकतास्न्त्रक शहहद 
ऩाकव ‚ जेष्ठ नागरयक ऩाकव  चखण्डोर‚ ऩवर्र र्न बद्रर्ासराई सभेत अगाडड फढाउदै थऩ अन्त्म ऺेरभा सभेत 
ऩाकव को सम्बाव्मता अध्ममनराई यास्ष्िम सहहदऩाकव  भापव त अगाडड फढाईनेछ । 

६.२ प्रलसद्ध कागेश्र्यी भस्न्त्दय‚ नेऩार िष्टको नाभभा यहेको ऩमवटकीम सेर्ा सुवर्धा सम्ऩन्त्न गोकणव पयेष्ट रयसोटव 
तथा अन्त्तयास्ष्िम थतयको गल्पकोसव यहेको गोकणव र्न रगामत अन्त्तयास्ष्िम वर्भानथथर सभेत यहेको मस 
नगयऩालरकाभा ऩमवटकीम गनतवर्थध सॊचारन य प्रर्द्वधनको भहत्र्ऩूणव गन्त्तव्मका रुऩभा वर्कास गनव सककन े
ठुरो सॊबार्ना यहेको गल्पकोसव‚ भूरऩानीभा ननभावणाथधन यास्ष्िमथतयको कक्रकेट भैदान य नर्तनधाभसभेत 
यहेकोरे उक्त ऺेरको उन्त्ननतका राथग ऩमवटन वर्कासतपव  थऩ ऩहर गरयनेछ । 

६.३ सयकायी‚ नीस्ज‚ तथा दात ृ ननकामहरुसॊगको सहमोग य सहकामवभा मस नगयऩालरकाको गागरपेदीभा होभ-थटे 
सहहतको धालभवक‚ ऩमवटन‚ कक्रकेट‚ गल्प सहहत अन्त्म खेरकुद ऩूर्ावधायहरुको वर्कास गयी खेरकुद ऩमवटन 
प्रर्द्वधनको नीनत य कामवक्रभ अगाडड फढाइनेछ । 

६.४ लशर्ऩुयी जराधाय ऺेरलबर ऩने कागेश्र्यी धाभ भखणचुड रगामतको ऺेरराई सभेत ऩाकव  तथा वऩकननक थऩोटवको 
रुऩभा वर्कास गरयनेछ ।  

६.५ कागेश्र्यी भस्न्त्दय ऺेरको वर्कासराई गुरुमोजना फनाई कागेश्र्यी भहोत्सर्का साथै धालभवक ऩमवटन वर्कासभा  
जोड हदइनेछ । 

६.६ मस नगयऩालरका ऺेरको भाथथल्रो बूगोरभा फसोफास गने ताभाङ जानतहरुको सॉथकृनत सॊयऺणका राथग 
नगयऩालरका र्डा नॊ. १ भा ताभाङ साॉथकृनतक सॊग्रहारम ननभावणका राथग नेऩार ऩमवटन तथा सॉथकृनत 
भन्त्रारम‚ ऩमवटन वर्बाग‚ ऩमवटन फोडव रगामत सम्फस्न्त्धत ननकामसॊग आर्श्मक सभन्त्र्मभा जोड हदइनेछ । 
नगयऩालरका ऺेर लबरका ऐनतहालसक तथा ऩुयातास्त्र्क ऺेरहरुको वर्शषे सॊयऺण गदै धालभवक ऩमवटन प्रर्द्वधन 
गने कामवराई अगाडड फढाइनुका साथै नगय ऺेर लबरका धालभवक‚ ऩुयातास्त्र्क भहत्र्का ऩुयाना भठ भस्न्त्दयको 
सॊयऺण‚ भभवत‚ सॊबाय य स्जणोद्धाय रगामत बौनतक ऩूर्ावधाय वर्कासको कामवक्रभराई ननयन्त्तय अगाडड 
फढाइनेछ । 

६.७ कागेश्र्यी भस्न्त्दयसम्भ ऩैदर धालभवक मारीहरुका राथग लसडी ननभावण गनव एक घय एक लसडी बन्त्ने अर्धायणा 
रागु गरयनछे । 

 

७.  वातावयण तथा ववऩद् व्मवस्थाऩन् 
 

७.१  ऩमावर्यणीम भहत्र् फोकेका उऩत्मकाका धालभवक य ऐनतहालसक दईु प्रभुख नदीहरु फागभनत य भनोहयाको 
छेउछाउभा प्रदषुणजन्त्म उध्मोग तथा व्मर्साम सॊचारन‚ अव्मर्स्थथत फथती वर्कास‚ फढ्दो जनसॊख्मा य बू-
ऺम हुॉदै जाने क्रभ फढ्दो छ । नगयऩालरकाको उत्तय य दक्षऺण बएय फग्ने मी य नमनका सहामक नदीहरुको 
थर्च्छता य सुन्त्दयता कामभ याख्न प्रदषुण ननमन्त्रण तथा नदी सॊयऺण कामवराई वर्शषे प्राथलभकताका साथ 
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सॊचारन गरयनेछ । मस कामवभा अथधकाय सम्ऩन्त्न फागभनत सभ्मता एकककृत वर्कास सलभनत रगामतका 
वर्लबन्त्न यास्ष्िम अन्त्तयास्ष्िम सॊघ-सॊथथासॊगको सहमोग य सभन्त्र्मराई जोड हदइनेछ ।  

७.२  पोहोयभैरा व्मर्थथाऩन मस नगयऩालरकाको प्रभुख र्ातार्यणीम सभथमाका रुऩभा यहेको छ । पोहोयभैराको 
उत्ऩादनभा कभी (Reduce)‚ प्रशोधन (Recycle) य ऩुन्प्रमोग (Reuse) रगामतका कामवहरुराई टोर य 
र्डादेखख नै प्रोत्साहहत गयी रै्ऻाननक य व्मर्स्थथत पोहोयभैरा सॊकरन य व्मर्थथाऩनको कामवराई अगाडड 
फढाइनेछ । मस कामवभा टोर वर्कास सलभनत‚ भहहरा सभूह रगामत साभास्जक सॊघ-सॊथथाको सहबाथगता य 
सकक्रमताराई प्रोत्साहहत गरयनेछ‚ साथै पोहोयभैरा व्मर्थथाऩनको राथग नगयथतयीम मोजना तम गयी 
उऩमुक्त थथानभा पोहोय सॊकरन केन्त्द्र य ल्माण्डकपल्ड साईटको खोस्ज गरयनछे ।  

७.३  ऩमावर्यणीम सन्त्तुरन एर्ॊ मस नगयऩालरकाराई थर्च्छ‚ सपा हयाबया कामभ याख्न र्ृऺ ायोऩण तथा 
फारउद्मान‚ र्न उध्मान ननभावण जथता र्ातार्यण भैरी कामवराई अगाडड फढाइनेछ । मस क्रभभा वर्षाहदको 
प्रमोग य र्नपॉ डानी जथता कामवराई ननरुत्साहहत गनव वर्शषे ध्मान हदइनेछ । मथता कामवभा वर्लबन्त्न सॊघ-
सॊथथाको सकक्रम सहबाथगताभा जोड हदइनेछ । साथै ४ कपट बन्त्दा साना वर्रुर्ा योप्ने कामवराई ननरुत्साहहत 
गरयनेछ । 

७.४  फामो ग्माॉस‚ सुधारयएको चुरो‚ रगामतका रै्कस्ल्ऩक उजावहरु‚ सौमव उजावको प्रर्द्वधनभा जोड हदइनेछ ।  
७.५  ध्र्नन प्रदषुण‚ र्ामु प्रदषुण र्ातार्यण प्रदषुणराई ननमन्त्रण गने तपव  आर्श्मक कामवक्रभ ल्माइनेछ । 

प्रास्ष्टक प्रमोगराई ननरुत्साहहत गरयनेछ ।  
७.६ भाटो‚ ढुॊङ्गा‚ र्ारुर्ा य थगट्टी जथता खननजजन्त्म प्रकृनतजन्त्म उध्मोग सॊचारनका राथग उध्मोगको आकाय 

प्रकाय हेयी प्रायस्म्बक र्ातार्यणीम ऩयीऺण (IEE) य र्ातार्यणीम प्रबार् भूल्माङ्कन (EIA) गदै राने तपव  
आर्श्मक तमायी गरयनेछ । 

७.७  बूकम्ऩ‚ फाढी‚ ऩहहयो तथा आगरागी जथता वर्ऩद्हरु न्त्मूनीकयण तथा नतनफाट हुन सक्ने जनधनको 
ऺनतफाट फचाउन नागरयक सचतेनाका कामवक्रभ आमोजना गरयनुका साथै नगय थतयीम वर्ऩद् व्मर्थथाऩन 
सलभनत गठन गरयनछे । 

७.८  दलरत‚ जनजानत तथा वर्ऩन्त्न सभुदामहरुको र्थतीहरुभा रै्कस्ल्ऩक उजाव कामवक्रभराई प्रबार्कायी रुऩभा 
अगाडड फढाइनेछ । सो कामवक्रभको राथग आर्श्मक फजेटको व्मर्थथा गरयनेछ ।   

७.९ उऩत्मका वर्कास प्राथधकयणरे फनाएको भाथटय प्रान फभोस्जभ बू-नीनत तम गरयनेछ । 
७.१०  वर्कास ऩूर्ावधाय सञ्चारन गदाव वर्ऩद् व्मर्थथाऩनको ऩऺराई प्रायस्म्बक चयणफाटै प्राथलभकता हदई कामवक्रभ 

सञ्चारन गरयनेछ । मसको राथग मस ऺेरभा थथानीम वर्ऩद् व्मर्थथाऩन सलभनत य गैय सयकायी 
सॊथथाहरुराई ऩरयचालरत गरयनेछ । 

७.११  र्ातार्यणभैरी थथानीम तहको अर्धायणा फभोस्जभ कामव अगाडड फढाइनेछ । साथै साभुदानमक र्नराई 
उऩबोक्ताको हहतभा अथधकतभ उऩमोगी फनाउन आम आजवनका कामवक्रभहरु अलम्रसो‚ अदरु्ा‚ र्ेसाय‚ अरैंची 
जथता कृवष उऩजराई प्रोत्साहहत गरयनेछ । 

७.१२ प्राकृनतक प्रकोऩ तथा वर्ऩद् ननम्त्माउने जुनसुकै प्रकायका कामवराई ननरुत्साहहत गदै रथगनछे ।  
७.१३ र्ागभती‚ भनोहया य भहादेर् खोरा (नदी) राई प्रदषुणमुक्त अलबमान चराइने छ । नहदभा ढर लभसाउने 

कामवराई ननष्तेज ऩारयने छ । 
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८. फस्ती ववकास तथा बवन तनभािण्  

 

८.१  नेऩार सयकाय भन्त्रीऩरयषद्को लभनत २०७२।०४।२९‚ को ननणवम अनुसाय र्थती वर्कास शहयी मोजना तथा 
बर्न ननभावण सम्फन्त्धी आधायबूत भागव दशवन‚ २०७२ सॊशोथधत २०७३ सभेतराई ननयन्त्तयता हदने ननणवम 
गरयएको छ । उक्त ननणवम कामावन्त्र्मन गदाव अॊशर्ण्डा र्ा फाटो वर्थताय बई फाॉकी यहन गएको जग्गा‚ जग्गा 
अथधग्रहणफाट फचेको जग्गा‚ नगयऩालरका घोषणा हुन बन्त्दा अगाडड खरयद त्रफक्री बई आएको जग्गाभा 
न्त्मूनतभ ऺेरपर बन्त्दा कभ बए ऩनन घयनक्सा ऩास हुन सक्ने देखखएको अर्थथाभा न्त्मूनतभ भाऩदण्ड 
तोकक घयनक्सा थर्ीकृत हदने ननणवम गरयएको छ । 

८.२  सावर्क गा.वर्.स. हुॉदाकै अर्थथाभा नक्साऩास नगयी‚ नक्साऩास बन्त्दा र्ढी ननभावण बएका घय य कपल्डभा 
पयक रुऩरे ननभावण बएका रगामतका ननभावण बएका सॊयचनाहरु नक्साऩासको राथग ऩेश बएभा नगय 
कामवऩालरकारे तोकेको प्रावर्थधक भाऩदण्ड अनुरुऩ गरयनेछ ।  

८.३  आर्ासीम‚ अथथामी टहया ननभावण थर्ीकृत गने कामव र्डाथतयफाट नै य व्माऩारयक उद्देश्मफाट ननभावण हुने 
टहया नगयऩालरकाफाटै थर्ीकृत गनुवऩने व्मर्थथाराई कामावन्त्र्मन गरयनेछ ।  

८.४  नेऩार सयकाय उऩत्मका वर्कास प्राथधकयण य नगय वर्कास सलभनतरे तोके अनुरुऩको भाऩदण्ड य बर्न 
ननभावण आचायसॊहहताको ऩूणव ऩारना हुने गयी बूकम्ऩ प्रनतयोधात्भक बर्न ननभावणराई भार थर्ीकृनत प्रदान 
गने य घयनक्सा ऩास गने कामवराई कडाईका साथ रागु गरयनेछ । 

८.५  नगयऩालरका लबर जग्गा प्रहटङ्ग तथा प्राननङ्ग गनवका राथग अथधकाय प्राप्त ननकामभा दताव बई भाऩदण्ड 
ऩूया गयेका व्मर्सानमक सॊथथाहरुराई भार तोककएका सफै भाऩदण्ड ऩुया गने शतवभा थर्ीकृती प्रदान गरयनेछ । 
मथता कामवफाट सार्वजननक ऩनत व जग्गा अनतक्रभण नहुने य र्ातार्यणीम रुऩभा असय नऩन ेतपव  ऩूणव सतकव ता 
अऩनाइनेछ । 

८.६ नगयको नक्साङ्कन य व्मर्थथाऩनफाट सफै ऺेरभा एकरुऩता ल्माउन भेिो प्रणारी अनुसाय घय नम्फय‚ 
फथतीको नाभाॊकयण‚ सडकको नाभाकयण रगामतका कामवराई अगाडड फढाइनेछ । नगयऩालरका ऺेरलबर 
आधुननक य रै्ऻाननक घय नम्फरयङ्ग प्रणारी रागु गयी जनसॊख्माको रगत लरईनेछ । 

८.७ सावर्क गा.वर्.स.हरुफाट ननमभानुसाय भाऩदण्ड लबर नक्सा ऩास बएको घयहरुको नक्सा ऩास ननभावण 
सम्ऩन्त्न लरन आउॉ दा घयको भोहडा ऩरयर्तवन‚ थर्रुऩ ऩरयर्तवन बएभा ननमभानुसाय जम्भा राग्ने दथतुयभा 
सावर्कभा गा.वर्.स.भा फुझाएको दथतुयको सक्कर यलसद थर्ीकृत नक्सा य अनुभनत ऩर सहहत ऩेश हुन 
आएभा सावर्कभा फुझाएको दथतुय यकभ कट्टा गयी ननमभानुसाय फाॉकी यकभ भार दथतुय लरने ननणवमराई 
मस आ.र्.भा ऩनन ननयन्त्तयता हदइनेछ । 

८.८ नगयऩालरका ऺेरलबर ननभावण हुने बर्नहरुको नक्सा फनाउॉ दा र्ा डडजाईन गदाव सम्फस्न्त्धत प्रावर्थधकरे 
नगयऩालरकाभा सूथचकृत हुनुऩन ेननणवमराई मस आ.र्.भा सभेत ननयन्त्तयता हदइनेछ । 

८.९ नगयऩालरका ऺेर लबर ननभावण हुने बर्नहरुराई ननभावण गदाव ऩूणव रुऩभा फन्त्ने घयको १००० र्गवकपट Plinth  
रेबर बन्त्दा भाथथ अननर्ामव (NBC-205) थिक्चय डडजाईन ऩेश गने व्मर्थथाराई ननयन्त्तय रागु गने ननणवम 
गरयएको छ । 
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८.१० व्मर्स्थथत शहयीकयणका राथग काठभाडौं उऩत्मका वर्कास प्राथधकयणरे अगाडड फढाएको थभाटव लसटीको 
अर्धायणाराई अगाडड फढाउॉ दै फाॉकी थथानहरुभा नगयऩालरकारे ननजी‚ सार्वजननक‚ साझदेायी कामवक्रभ 
अन्त्तगवत ल्माण्ड ऩुलरङ (Land Pooling) को कामवक्रभराई अगाडड फढाउनेछ । 

८.११ बूकम्ऩफाट ऺनतग्रथत मस नगयऩालरकालबरका थथानीम र्ालसन्त्दाहरुरे यास्ष्िम ऩून्ननभावण प्राथधकयणफाट 
वर्तयण गरयएको बूकम्ऩ राबग्राही अनुदान सम्झौता गयी रु.५०‚०००।०० प्राप्त गयी भाऩदण्ड अनुसायको 
बूकम्ऩ प्रनतयोथध आर्ास ननभावण गनव चाहेभा ननभावण हुने बर्नको १००० र्गवकपटसम्भको ऺेरपरभा राग्ने 
याजश्र्राई लभनाहा गने य सो देखख भाथी ज-ेजनत र्गवकपट हुन आउॉछ सो को ननमभानुसाय राग्ने दथतुय 
ननमभानुसाय नै राग्ने व्मर्थथा आगाभी आ.र्.भा ननयन्त्तयता हदइनछे । 

८.१२ मस नगयऩालरकाफाट नगयऩालरका घोषणा हुनु बन्त्दा अगाडड बएको भाऩदण्डराई आधाय भानी ननभावण बएका 
घय नगयको भाऩदण्ड रागु बई सडक वर्थताय गदाव घय बत्केको अर्थथाभा सो घयको भुआब्जा सयकायी 
थतयफाटै उऩरब्ध गयाउन सम्फस्न्त्धत ननकामभा ननमभानुसाय लसपारयस गने नीनत अर्रम्फन गरयनेछ । साथै 
नक्शा ऩास सम्फन्त्धभा अॊलशमायलबरका कुनै सदथमका नाभभा जग्गा धनी कामभ बएको तय सो जग्गाभा 
अॊलशमायरे हक प्राप्त गने जग्गा बएभा त्मथतो जग्गाभा जुन अॊलशमायरे घय ननभावण गनव रागेको छ उसैका 
नाभभा नक्सा ऩास गदाव हार ठहरयए फभोस्जभका अॊलशमायहरुरे र्डाभा उऩस्थथत बई भञ्जुयीनाभाभा 
सहहछाऩ गरयहदएभा सम्फस्न्त्धत ननर्ेदकका नाभभा नक्सा ऩास हुने व्मर्थथा लभराइनेछ । 

८.१३ घयको नक्सा ऩास गने काभ जनताको नजयभा अनत नै झन्त्झहटरो य गाह्रो बएको हुॉदा मसराई सहज य 
सयर तरयकारे सम्ऩन्त्न गयाउने व्मर्थथाका राथग Help Desk याखी सहजीकयण गरयनेछ । 

८.१४ भाथथल्रो गागर ऺेरभा ऩमवटनको वर्कासका राथग होभथटे सञ्चारन गनव ननभावण गन े ताभाङ सॊथकृनत 
झल्कने घयको नक्सा ऩास दथतुय नगय कामवऩालरकाको ननणवम फभोस्जभ छुटको व्मर्थथा गरयनेछ । 

८.१५ नगयऩालरकालबर यहेका वर्तयण राईनका नाङ्गा ताय हटाउन‚े काठका ऩोरहरु हटाउने कामवराई प्राथलभकता 
हदइनेछ । 

८.१६ बर्न ननभावण सॊहहता २०७२ रागु हुनु बन्त्दा अगाडड ननभावण बएका घय टहयाका सम्फन्त्धभा २०५२ सार 
सम्भ ननभावण बएका घयहरु २०५२ को भाऩदण्ड फभोस्जभ‚ २०५२ देखख २०६४ सम्भ ननभावण बएका घयहरु 
२०५२ को भाऩदण्ड फभोस्जभ य २०६४ देखख २०७३ श्रार्ण भसान्त्तसम्भ ननभावण बएका घयहरु २०६४ को 
भाऩदण्ड फभोस्जभ प्रावर्थधक प्रनतर्ेदन र्डाका लसपारयस रगामत काजऩर सॊरग्न गयी नगय कामवऩालरकारे 
फनाएको नक्सा ऩास ननदेलशकाभा व्मर्थथा बए फभोस्जभ कामावन्त्र्मन गरयनेछ । 

 

९.  रक्षऺत वगि कामिक्रभ् 
 

९.१ जेष्ठ नागरयक सम्भान‚ सुयऺा तथा उनीहरुको थर्ाथ्मराई भध्मनजय गदै नगयऩालरका लबर यहेका थर्ाथ्म 
सॊथथाहरुराई जेष्ठ नागरयक घुम्ती थर्ाथ्म लशवर्य सॊचारन गने नीनत नगयऩालरकारे लरनछे । 

९.२ अन्त्तयजातीम वर्र्ाहराई प्रोत्साहन हदने केन्त्द्रको कामवक्रभराई मस नगयऩालरकारे ऩनन अर्रम्फन गदै 
प्रोत्साहन थर्रुऩ रु. २५‚०००।– प्रदान गरयनेछ । 
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९.३ फार लशऺा‚ थर्ाथ्म‚ फार सहबाथगता‚ फार सॊयऺण‚ फार अथधकाय रगामत फारफालरका रक्षऺत वर्लबन्त्न 
शैक्षऺक सॊघ-सॊथथा‚ साभुदानमक सॊघ-सॊथथा तथा गैय सयकायी सॊघ-सॊथथासॊगको सहकामव य सभन्त्र्मभा जोड 
हदइनेछ । 

९.४  भहहराहरुको हक अथधकाय य नेततृ्र् वर्कासका राथग तालरभ‚ लसऩभूरक प्रलशऺण‚ अध्ममन‚ अन्त्तयकक्रमा‚ 
गोष्ठी‚ रगामतका कामवक्रभ सॊचारन गरयनेछ । मथता कामवक्रभ सॊचारनका राथग भहहरा सभूह तथा 
भहहरासॊग सम्फस्न्त्धत सॊघ सॊथथाहरुसॊगको सहकामव य साझदेायीभा जोड हदइनेछ । 

९.५  आहदर्ासी‚ जनजानत‚ दलरत ऩछाडड ऩारयएका र्गव य सभुदामको हक य अथधकायको राथग त्मथता र्गव य 
सभुदामको सभार्ेशीकयणका राथग रक्षऺत र्गवको सकक्रम सहबाथगताभा वर्लबन्त्न कामवक्रभ सॊचारनभा 
ल्माइनेछ । नगयऩालरकाको गनतवर्थधभा मथता र्गव य सभुदामको भूर प्रर्ाहीकयणको नीनत अर्रम्फन 
गरयनेछ ।  

९.६  नगयऺेरलबर यहेका अल्ऩसॊख्मक सभुदामको ऩहहचान गयी नतनको भूर प्रर्ाहीकयणका राथग आर्श्मक 
कामवक्रभको तजुवभा गरयनेछ । 

९.७  र्थती र्डा हुॉदै नगयसबाभा ऩेश हुन आएका रक्षऺत सभूह (भहहरा‚ फारफालरका‚ आहदर्ासी जनजानत‚ जेष्ठ 
नागरयक‚ दलरत) का कामवक्रभहरु य नगयथतयीम कामवक्रभहरु प्राथलभकताका आधायभा सॊचारन गने व्मर्थथा 
लभराइनेछ । 

९.८  धालभवक‚ साॉथकृनतक‚ बाषा य बेषबुषा सॊयऺण य जारा जथता ऩर्वहरुभा मथोथचत सहमोगका साथै साभूहहक 
वर्शषे कामवक्रभ कामावन्त्र्मनभा जोड हदइनेछ । 

९.९ नगयऩालरकालबर छुर्ाछुतभुक्त सभाज ननभावणका राथग वर्शषे जनचेतनाभूरक प्रर्द्वधनात्भक कामवक्रभ 
अगाडड फढाइनेछ । 

९.१०  GESI Audit य रैंथगक तथा साभास्जक सभार्ेशीकयणको कामवक्रभराई मस आ.र्.भा सभेत ननयन्त्तयता हदइनेछ । 
९.११ भहहरा वर्कास कामवक्रभराई भहहराको आथथवक‚ साभास्जक‚ याजनैनतक ऩऺको वर्कासभा टेर्ा ऩु-माउने गयी 

सॊचारन गरयनेछ । साथै तालरभराई व्मर्सामककतातपव  उन्त्भुख गयी योजगायी सजृना गने गयी सॊचारन 
गरयनेछ ।  

९.१२ घयघयभा आधारयत योजगायी सजृना गरयने खारका धूऩ‚ टोऩी‚ ऩॉजा‚ भोजा य थर्ीटय आहद फनाउने तालरभराई 
आर्श्मकता / औथचत्मताका आधायभा अगाडड फढाइनेछ ।  

९.१३ सीऩ य प्रवर्थधको भाध्मभफाट फढ्दो र्ेयोजगायीराई न्त्मुनीकयण गरयन ेनीनत अर्रम्फन गरयनछे । 
 

१०.  मुवा तथा खेरदकुद् 
 

१०.१ थर्ाथ्म‚ सऺभ य अनुशालसत नागरयक तमाय गनव खेरकुद तथा खेराडीभा मोजनाफद्ध रगानी गने य 
खेरकुदराई अन्त्तयास्ष्िम ऺेरभा यास्ष्िम सम्भान अलबफदृ्थध गन ेभाध्मभको रुऩभा वर्कास गने । 

१०.२ मुर्ा खेरकुद याष्िका राथग भहत्र्ऩूणव वर्धा य अऩरयहामव जनशस्क्त हुन ् बन्त्ने त्मराई भध्म नजय गदै 
नगयथतयीम‚ अन्त्तयनगयथतयीम खेरकुद कामवक्रभ तथा र्डा य नगयथतयीम खेरकुद भैदान सभेतको ऩूर्ावधाय 
तमाय गदै अगाडड फढ्ने नीनत नगयऩालरकारे लरनेछ । 
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१०.३ याज्म ननभावणको भहत्र्ऩूणव स्जम्भेर्ायी फहन गनव सक्न े मरु्ा र्गवको लशऺा य थर्ाथ्मसॊग सम्फस्न्त्धत 
कामवक्रभहरु साथै खेरकुद य योजगायी सजृनाभा सहमोग गरयन ेकामवक्रभ मरु्ा भापव त सॊचारन गनुवका साथै मुर्ा 
नेततृ्र् वर्कास य वर्कास ननभावणका कामवभा मुर्ाहरुको सकक्रम सहबाथगताराई वर्शषे प्राथलभकता हदइनेछ । 

१०.४  नगयऺेर लबरका थथानीम मुर्ाहरुको आर्श्मकताका आधायभा साना तथा ठुरा खेरभैदान ननभावण य सॊयऺणका 
कामवराई वर्शषे भहत्र्कासाथ अगाडड फढाइनेछ । 

१०.५  फारभैरी कामवक्रभभा जोड हदॊदै फार क्रफको कामवराई प्रोत्साहन हदइनेछ । 
१०.६  मुर्ा तथा खेरकुदका कामवक्रभभा क्रफ य साभुदानमक सॊघ-सॊथथाराई सकक्रम य स्जम्भेर्ाय फनाई नगयको सभग्र 

वर्कासभा मुर्ाहरुको श्रभ‚ लसऩ‚ मोग्मता‚ ऺभता य वर्Bताराई सम्भान गने कामवक्रभ तम गरयनेछ । 
१०.७  मस नगयऩालरकाराई आधुननक सुवर्धा सम्ऩन्त्न खेरकुद शहय (Sport City) को रुऩभा वर्कास गने य मसफाट 

खेरकुद ऺेरको वर्कासको नीनत तथा कामवक्रभ अगाडी फढाइनेछ । 
१०.८ नगयथतयीम खेरकुद प्रनतमोथगता आमोजनाभा सहकामव गयी खेराडीहरुराई प्रोत्साहन गने नीनत लरइनेछ । 
१०.९ मस नगयलबर यहेको कक्रकेट थटेडडमभ‚ गल्पकोसव रगामतका ठुरा सॊयचना तथा थरी चौय‚ भूरऩानी चौयराई 

थतय र्दृ्धी गयी नभूना फनाउने कामव मसै र्षवफाट सुरु गरयनेछ । 
 

११.  साविजतनक सम्ऩतत सॊयऺण् 
 

११.१  नगयऩालरका ऺेर लबरका सार्वजननक ऩनत व जग्गा‚ याजकुरो‚ ऩाटीऩौर्ा‚ धायाकुर्ा‚ सडक‚ भस्न्त्दय‚ साभुदानमक 
बर्न‚ साभुदानमक वर्द्मारम‚ करेज रगामतका सार्वजननक सम्ऩनतको रगत याख्न ेय नक्साङ्कन गने तथा 
नतनीहरुको सॊयऺणका राथग वर्लबन्त्न कामवक्रभहरु सॊचारनभा ल्माइनेछ । सार्वजननक सम्ऩनत अनतक्रभण गन े
य हानी नोक्सानी ऩु-माउने व्मस्क्त र्ा सॊघ-सॊथथाराई कानूनी कार्ावहीको दामयाभा ल्माइनेछ । 

११.२  सार्वजननक ऩनत व जग्गा सॊयऺणको ऺेरभा नगयथतीम शस्क्त सम्ऩन्त्न आथधकारयक सलभनतको गठन गयी 
सलभनतको कामवभा सकक्रमता फढाइनेछ साथै नगय ऺेरलबर यहेका सार्वजननक ऩनत व जग्गाहरुको रगत याखी बू-
उऩमोग नक्साङ्कन तथा लसभाङ्कनभा जोड हदइनेछ । 

 

१२.  प्रशासतनक व्मवस्थाऩन तथा सुशासन् 
 

१२.१  जनताराई सेर्ा प्रर्ाह गदाव जनप्रनतननथध तथा कभवचायी सफैरे भुथकान सहहतको सेर्ा प्रर्ाह गनुव ऩन े
नीनतराई अननर्ामव गरयनछे ।  

१२.२ आन्त्तरयक प्रशासन चुथत य दरुुथत कामभ गनव सके भार नगयर्ासीराई नछटो‚ छरयतो‚ सयर य प्रर्ाबकायी 
ढॊगरे सेर्ा सुवर्धा उऩरब्ध गयाउन सककन्त्छ बन्त्न ेवर्श्र्ासका साथ नगयऩालरकाभा व्मर्स्थथत य प्रणारीगत 
प्रशासननक सॊयचनाको ननभावण गयी तदनुरुऩ कभवचायीहरुको व्मर्थथा गयी प्रबार्कायी कामव वर्बाजनराई 
सुननस्श्चत गरयनेछ । साथै नगयऩालरकालबर कभवचायी सॊगठनको सॊयचनाराई ONM Survey गयी सोही 
आधायभा दयर्न्त्दी सजृना य ऩदऩूनत व गरयनेछ । साथै मोग्मता‚ ऺभता य उत्कृष्टताका आधायभा फढुर्ा 
प्रणारीराई व्मर्स्थथत गरयनछे ।  
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१२.३  अनुबर्ी‚ ऺभतार्ान य थर्मॊभा उत्प्रेरयत कभवचायी त्रफना नगयर्ासीरे चाहे जथतो प्रबार्कायी य अनुबूनतजन्त्म 
सेर्ा प्रर्ाह गनव सभथमा ऩने बएकोरे प्रशासननक सॊमन्त्रराई आधुननक प्रवर्थधमकु्त फनाइदै सभामानुकुर 
तालरभ य प्रलशऺणभा जोड हदइनेछ । साथै अनुशालसत बई काभ गने कभवचायीराई प्रोत्साहन तथा 
अनुशासनहहन काभ य गल्ती गने कभवचायीराई ननरुत्साहहत/दस्ण्डत गरयन ेनीनत अर्रम्फन गरयनेछ छ । 

१२.५  नगयऩालरकाफाट सम्ऩाहदत आथथवक‚ प्रशासननक य मोजनागत वर्कास ननभावण य रक्षऺत कामवक्रभहरुराई 
ऩायदशॉ‚ स्जम्भेर्ाय य उत्तयदामी फनाइनेछ । 

१२.५  वर्केन्त्द्रीकयण य थर्ामत्तताको भभव य लसद्धान्त्त अनुरुऩ नगयर्ासीरे सम्बर् बएसम्भ सेर्ा सुवर्धा घय-दैरो 
य टोर टोरभा प्राप्त गनव सक्ने व्मर्थथाका राथग थथानीम ननकाम ऩुन्सॊयचना आमोगको ननणवमसभेतराई 
सॊफोधन गयी र्डाथतयफाट सम्ऩादन हुने कामवराई ननयन्त्तयता हदइनेछ । 

१२.६  नगयऩालरकालबर सॊचारन गरयने वर्कास एर्ॊ प्रशासननक कामवभा सदाचाय य सुशासनराई जोड हदॊदै र्डा 
सथचर्हरुराई आ-आफ्नो कतवव्मप्रनत स्जम्भेर्ाय य उत्तयदामी फनाइनेछ साथै र्डाभा हुने प्रशासननक खचवराई 
ऩनन सभमानुसाय ऩरयभाजवन य व्मर्स्थथत गरयनेछ । 

१२.७  मस नगयऩालरकाभा हार भौजुदा कभवचायी दयफन्त्दीभा अथथामी र्ा कयायभा कामवयत कभवचायीहरु य 
साभुदानमक वर्कास शासन कामवक्रभ अन्त्तगवत कामवयत साभास्जक ऩरयचारकहरुराई रोक सेर्ा आमोग एर्ॊ 
ऩदऩूनत व सलभनतको प्रकक्रमा अनुसाय ननमभानुसाय व्मर्थथाऩन गरयनेछ । सरै् कभवचायीहरुराई नेऩार 
सयकायको सुरु तरर् थकेर ननाघ्न ेगयी सेर्ा सुवर्धा प्रदान गरयनेछ । 

१२.८  कागेश्र्यी भनोहया नगयऩालरकाको नगय सबा नीनत‚ कामवक्रभ तथा फजेट ननभावण कामवभा खहटने सफै 
कभवचायीहरुराई खाईऩाई आएको तरफको १ (एक) भहहना फयाफयको तरफ यकभ प्रथभ नगय सबाफाट ननणवम 
गयी उऩरब्ध गयाउने ननणवम गरयएको छ । 

१२.९  मस नगयऩालरकाभा कामवयत थथामी‚ अथथामी तथा कयाय सेर्ाभा कामवयत कभवचायीहरु भध्मे उत्कृष्ट 
कामवसम्ऩादन गने १ जना कभवचायीहरुराई ऩुयष्कृत गरयनछे । ऩुयथकाय प्रदान गनवका राथग वर्षमगत 
सलभनतरे भाऩदण्ड तमाय गयी सोही आधायभा प्रदान गरयनेछ । कामव सम्ऩादनभा आधारयत प्रोत्साहन बत्ता 
प्रणारीराई सूचक तमाय गयी रागु गरयनेछ । तथा आ.र्. २०७४।०७५ देखख कयाय सेर्ाभा कामवयत 
कभवचायीराई र्षवभा एकऩटक ऩोशाक बत्ता तथा भहहनाभा १ हदन घय त्रफदा हदइनेछ ।  

१२.१० आ.र्. २०७४/०७५ को रेखा ऩरयऺक ननमुस्क्त गने तथा ननजको ऩारयश्रलभक ननमभानुसाय बुक्तानी हदने 
अथधकाय नगयऩालरकाको कामवऩालरकाराई प्रत्मामोजन गरयनेछ ।  

१२.११ मस नगयऩालरकाको राथग आर्श्मक ऩन ेथथामी जनशस्क्त ऩदऩूनत व गदाव आर्श्मक ऩने खचव रु. ५ राख 
फजेट वर्ननमोजन गने ननणवम गरयएको छ । साथै मस नगयऩालरकाको आ.र्. २०७३/०७४ को थथानीम 
ननकामको आन्त्तरयक रेखा ऩरयऺण लभनत २०७४।११।२७ सम्भको प्रनतर्ेदनराई सभेत अनुभोदन गन ेननणवम 
गरयएको छ । 

१२.१२ कल्माणकायी कोषको सम्फन्त्धभा नगयऩालरकाभा कामवयत थथामी कभवचायीरे खाईऩाई आएको तरफराई 
आधायभानी प्रत्मेक आ.र्.को अस्न्त्तभभा एक भहहना फयाफयको यकभ कभवचायी कल्माणकायी कोषभा याख्ने 
ननणवम गरयएको छ । 
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१२.१३ स्जन्त्सी ननयीऺण‚ लभनाहा‚ रगतकट्टा टुटपुट‚ लरराभ‚ भभवत सॊबाय गनुव ऩयेभा सो को अथधकाय 
नगयऩालरकाको कामवऩालरकाराई प्रत्मामोजन गरयएको छ । 

१२.१४ नगयऩालरकाको प्रशासननक सॊयचनाराई सञ्चारन गनव आर्श्मक ऩने न्त्मनूतभ ११५ जना कभवचायीको 
दयफन्त्दी कामभ गरयएको छ । 

१२.१५  साभुदानमक वर्कास शासन कामवक्रभ अन्त्तगवत कामवयत कभवचायी (साभास्जक ऩरयचारक)राई भालसक रु. 
८०००।– हदने ननणवम गरयएको छ । 

 

१३.   आर्थिक प्रशासन एवॊ सुशासन् 
 

१३.१  आन्त्तरयक आम र्दृ्थधका राथग प्रचलरत ऐन‚ कानूनको अथधनभा यही कयको दामयाराई पयाककरो फनाउॉ दै 
रथगने व्मर्थथाराई सभम साऩेऺ हुने गयी रागु गने नीनत अर्रम्फन गरयनछे । 

१३.२  याजश्र् चुहार्टभा ननमन्त्रण गयी रेखा व्मर्थथाऩन तथा नगयऩालरकाको सम्ऩूणव आथथवक कामवहरु एकककृत 
कम्प्मुटययाईज प्रणारीफाट अगाडड फढाइनेछ । 

१३.३  आन्त्तरयक आम भजरु्द नफनाएसम्भ थथानीम तहहरु सभदृ्ध य सभुन्त्नत फनाउन नसककन ेबएकोरे याजश्र् 
सॊबाव्मता अध्ममन कामवराई २०७४/०७५ भा सभेत ननयन्त्तयता हदई कयमोग्म ऺेरराई याजश्र् सॊबाव्मताको 
दामयाभा ल्माइनेछ । 

१३.४ आन्त्तरयक रेखा ऩरयऺण चौभालसक रुऩभा गयाइनेछ‚ आम्दानी य वर्कास खचवको वर्र्यण सार्वजननक गयी 
Web-site भा याखखने कामवराई अगाडड फढाइनेछ । 

१३.५ सुशासन य सूचनाको हकराई प्रत्माबूत गदै नगयऩालरका भापव त सॊचारन गरयने हयेक आमोजना य 
कामवक्रभको वर्र्यण रगामतका कामव वर्र्यण खुल्ने गयी सूचना फोडव हयेक मोजनाथथरभा याखखनेछ । 

१३.६  हयेक उऩबोक्ता सलभनत तथा कामवक्रभ सम्ऩन्त्न गने सॊघ-सॊथथारे साभास्जक रेखा ऩरयऺण गनुव ऩन े
प्रार्धानराई प्रबार्कायी रुऩभा कामावन्त्र्मनभा ल्माइनेछ । 

१३.७  नगयर्ासी य वर्लबन्त्न सयोकायर्ारा ऩऺसॊग ननमलभत रुऩभा सार्वजननक सुनरु्ाई‚ सभीऺा य साभास्जक 
ऩयीऺण तथा अन्त्म सूचना य सॊजारका भाध्मभफाट नगयऩालरकाको गनतवर्थध फाये जानकायी गयाउने नीनत 
लरइनेछ । मथता कामवक्रभ भापव त गुनासा य प्रनतकक्रमा सॊकरन गयी आथथवक‚ प्रशासननक य सुशासन लबरका 
सुधायका प्रमासहरुराई अगाडड फढाइनेछ । 

१३.८  वर्कास ननभावण कामवको ऩायदलशवता‚ प्रबार्कायी य हदगोऩनाको अनगुभन तथा भूल्माङ्कन कामवराई 
प्रबार्कायी रुऩभा अगाडड फढाइनेछ । 

१३.९  सुशासन कामभ गन े ऩरयथधलबर यहेका वर्लबन्त्न वर्षमगत सलभनतराई सकक्रम‚ ननमलभत य चरामभान 
फनाउॉ दै सलभनतको प्रनतर्ेदन तथा सुझार्का आधायभा अगाडड फढ्ने नीनत नगयऩालरकारे अर्रम्फन गनेछ ।  

१३.१०  नगयऩालरकारे २०७४ सार श्रार्ण १ गतदेेखख आफ्नो नगयऺेरभा रगाउने घयनक्सा तथा वर्लबन्त्न सेर्ा 
शुल्कका दययेटका सम्फन्त्धभा अनुसूचीभा व्मर्थथा बए अनुसाय रागु हुने ननणवम गयेको छ ।  

१३.११ नागरयक र्डाऩर‚ उजुयी ऩहेटका‚ कभवचायीको ऺभता वर्कास गयी सुशासनको अर्धायणाराई अगाडी फढाइनेछ 
। 
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१३.१२ मस नगयऩालरका कामावरमभा हारसम्भ फेरुजुको अध्मार्थधक रगत तमाय बई नसकेको अर्थथा यहेकोभा 
चारु आ.र्.लबर स्जल्रा सभन्त्र्म सलभनत य सावर्क र्डाहरुफाट ऩेश्की तथा फेरुजुको रगत सम्फस्न्त्धत र्डा 
कामावरमहरुभा तमाय गनव रगाई तत ्तत ्र्डाहरुभा सार्वजननक गयी एकीकृत फेरुजुको वर्र्यण तमाय गन ेय 
सो को अशुर पछौट गने कामवराई चारु आ.र्.देखी नै कामावन्त्र्मन गने कामवराई कडाइका साथ कामावन्त्र्मन 
गने कामवराई अगाडड फढाइनेछ । 

१३.१३  सार्वजननक वर्त्त जोखखभ न्त्मूनीकयणका राथग ऩेश्की फेरुजु शुन्त्म झाने नीनतराई ननयन्त्तयता हदइनेछ । 
१३.१४ प्रलसद्ध ऩमवटकीम थथर कागेश्र्यी भहादेर् भस्न्त्दयभा र्षवभा एक ऩटक राग्ने कागअेष्टभी भेराभा 

सार्वजननक वर्दा हदइनेछ । 
१३.१५ सावर्क गा.वर्.स.हरुभा यहेको धयौटी खाता फन्त्द गयी सो खाताभा यहेको यकभराई नगयऩालरकाको खाताभा 

सायी आर्श्मक प्रकक्रमा ऩुया गयी नगयको आम्दानीभा ल्माइनेछ । 
  

१४.१ मोजना सॊचारन सम्फरधी् 
 

१४.१ आमोजनाको हदगोऩना‚ प्रबार्कारयता‚ लभतव्मनमता य कामवकुशरता कामभ गनव सहबाथगताभूरक य सभार्ेशी 
मोजना छनोट तथा कामावन्त्र्मन प्रणारीराई मस आ.र्.भा सभेत ननयन्त्तयता हदइनेछ । 

१४.२ नगयऩालरकाफाट सम्ऩाहदत मोजना तथा कामवक्रभ य गनतवर्थधहरुको सुचारु रुऩरे नगयर्ासीराई सञ्चाय गदै 
सू-सुथचत गनव नगय ऺेरभा यहेका साभुदानमक सञ्चाय भाध्मभहरुराई प्रर्द्वधन य प्रोत्साहहत गरयनुका साथै 
सॊचाय ऺेरसॊगको सहकामवराई ननयन्त्तयता हदइनेछ । 

१४.३ वर्कास ननभावणका कामवहरु सॊचारन गदाव क्रभागत् मोजनाहरुराई औथचत्मताको आधायभा ननयन्त्तयता 
हदइनेछ । नगयभा यहेको सडकको दामाॉ-र्ामाॉ उऩमुक्तताको आधायभा र्ृऺ ायोऩण गयी क्रभश् मस नगयराई 
हरयत नगयको रुऩभा अगाडड फढाइनेछ । 

१४.४ सडक ननभावण तथा भभवत सॊबाय कामवभा नगयऩालरका य सम्फस्न्त्धत ननकामसॊगको मोजनाभा दोहोयोऩना 
आउन नहदन चारु आ.र्.भा आर्श्मक व्मर्थथा लभराइनेछ । 

१४.५ नगयऩालरका ऺेरलबर सॊचारन बएका तथा सॊचारन हुने मोजना य कामवक्रभहरुको सभग्र अनगुभन य 
सुऩरयर्ेऺण गनवका राथग नगय सुऩरयर्ेऺक तथा अनुगभन सलभनत गठन गयी अनगुभनको कामवराई 
कक्रमाशीर फनाइनेछ । 

१४.६ केन्त्द्रीम थतय‚ नगयऩालरकासभेतको एकै थथानभा ऩयेका मोजनागत कामवक्रभ सॊचारन गदाव चेनेज छुट्माई 
छुट्टाछुट्टै काभ तोकक काभभा दोहोयोऩना नऩने गयी कामव अगाडड फढाउने ननणवम गरयएकोछ । 

१४.७ उऩबोक्ता सलभनतरे मोजना सॊचारन गदाव रागत ईस्ष्टभेट तमाय गदाव नगयऩालरकारे हदने यकभभा २० 
प्रनतशत यकभ र्ा जनसहबाथगता थऩ गयी र.ई. तमाय गने य भूल्माङ्कन गन े य सोको वर्र्यण आम 
व्ममभा याखखनेछ । 

१४.८ कुनै मोजना सॊशोधन‚ ऩरयभाजवन‚ गनुव ऩने बएभा साथै उऩबोक्ता सलभनतद्र्ाया सॊचारन गनव ऩने मोजनाहरु 
उऩबोक्ता सलभनतरे सभमभा नै सॊचारन नगयेभा र्ा हुन नसकेभा उक्त कामवक्रभ र्ा मोजनाराई 
नगयऩालरका फोडवरे प्रनतष्ऩधावत्भक वर्थधर्ाट सॊचारन गने नीनत अर्रम्फन गनछे । 



22 
 

१४.९ नगयऩालरकाको तपव फाट अन्त्म कुन ैसयकायी गैयसयकायी एर्ॊ साझदेायी ननकामसॊग सम्झौता गयी कामवक्रभहरु 
कामावन्त्र्मन गनुव ऩन े बएभा उक्त सम्झौता गनव नगयऩालरकाका नगय प्रभुखराई अथधकाय प्रत्मामोजन 
गरयएकोछ‚ साथै सयकायी गैयसयकायी कुनै मोजना तथा कामवक्रभ प्राप्त हुने बएभा त्मथता मोजना तथा 
कामवक्रभ सम्झौता गनव य कामवक्रभ थर्ीकृत गने अथधकाय नगयऩालरका फोडवराई प्रत्मामोजन गरयएकोछ । 

१४.११ नगयऩालरकारे आफ्नो श्रोतफाट वर्ननमोजन गयी सम्ऩन्त्न गयेका मोजनाभा कन्त्टीजने्त्सीफाट ३% य अन्त्म 
श्रोतफाट प्राप्त मोजनाभा सभेत ३% कामभ गने ननणवम गरयएको छ‚ साथै उक्त कन्त्टीजेन्त्सीफाट प्राप्त यकभ 
नगय कामवऩालरकाको ननणवमका आधायभा खचव गरयनछे । सो को राथग कस्न्त्टन्त्जेनसीफाट प्राप्त यकभको 
छुट्टै रगत याखखनेछ । 

१४.१२ नगयऩालरकाभा प्रत्मेक र्डाफाट र्डागत रुऩभा लसपारयस बई आएका मोजनाहरुभा अन्त्म ननकामफाटसभेत 
सॊचारन हुने गयी मोजना थर्ीकृत बई आएभा तथा नगयऩालरकाको ननमलभत नगय सबा य वर्शषे नगय 
सबाफाट सभेत वर्ननमोस्जत बई एउटै प्रकृनतको मोजनाभा दोहोयोऩना ऩनव गएभा नगय कामवऩालरकाको 
ननणवम अनुसाय कामावन्त्र्मन गने ननणवम गरयएको छ । 

१४.१३ नगयऩालरका ऺेरभा सॊचारन हुने साना-नतना मोजना बन्त्दा जनताराई प्रत्मऺ अनुबूनत हदन सक्न े
गुणथतयीम‚ ठुरा य हदगो ऩूर्ावधायको वर्कासभा वर्शषे जोड हदने नीनत तम गरयएको छ । 

१४.१४ नगयऩालरका ऺेरलबर सॊचालरत मोजनाको अनुगभन गयी गुणथतय य रागतको आधायभा सभमभा नै मोजना 
सम्ऩन्त्न गनव रगाईनेछ । साथै नगयऩालरकारे तम गयेका मोजना कामावन्त्र्मन गन ेतौय-तरयका य ननदेशन 
वर्ऩरयत काभ गने उऩबोक्ता सलभनतराई कुनै ऩनन अरु मोजना सॊचारन गनव हदइने छैन । 

१४.१५ नगयऩालरकाको सभग्र वर्कासको राथग नगय आर्थधक मोजना फनाउन ेकामवराई अगाडड फढाइनेछ । 

१४.१६  आथथवक र्षवको चैत सभान्त्तसम्भ छुट्हटएका मोजनाको उऩबोक्ता सलभनतरे सम्झौता नगयेभा त्मथता  
 मोजनाहरुको र्गॉकयण गयी नगयऩालरकाफाटै आर्श्मक व्मर्थथा गयी आ.र्. २०७४/०७५ भा वर्ननमोजन 
गयेको यकभको मोजना २०७५ जेष्ठ भसान्त्त सम्ऩन्त्न गने गयी मोजना सम्ऩन्त्न गने नीनत लरईएको छ ।  

१४.१७ आथथवक र्षव २०७३।०७४ भा नगय कामवऩालरकाको ननणवमभा सभार्ेश बएका मोजनाहरुराई आगाभी आथथवक 
र्षवको कानत वक सभान्त्तसम्भ सम्ऩन्त्न गयेभा बुक्तानी हदइनेछ । 

१४.१८ नगयऩालरका ऺेरलबर सॊचारन बएका तथा सॊचारन हुन ेमोजना य कामवक्रभहरुको अनुगभन य सुऩरयर्ेऺ ण 
गनव थथानीम स्रोत ऩरयचारन तथा व्मर्थथाऩन कामववर्थध २०६७ फभोस्जभ नगयथतयीम सुऩरयर्ेऺण तथा 
अनुगभन सलभनत (नगय प्रभुखको अध्मऺताभा) गठन गयी कामववर्थधद्र्ाया ननहदवष्ट गये फभोस्जभ अनुगभनको 
कामवराई ननयन्त्तयता हदइनेछ । 

 

१५.१ अरम 

 

१५.१ नेऩार िष्टको अथधनभा यहेको गोकणव ननकुञ्जराई सम्फस्न्त्धत ननकामको सहमोगभा नगयऩालरकाको 
आम्दानीको श्रोतको रुऩभा ल्माउने कामव अगाडड फढाइनेछ । 

१५.२  दईु नगयऩालरका गोकणेश्र्य य कागेश्र्यी भनोहया नगयऩालरकाको आधाय श्रोतको रुऩभा यहेको सुन्त्दयीजर 
वर्ध्मुत गहृभा उत्ऩाहदत त्रफजुरी त्रफक्रीफाट सयकायरे थथानीम ननकामराई उऩरब्ध गन ेयोमल्टी य भेरम्ची 
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खानेऩानी मोजना सम्ऩन्त्न बई के.मु.के.एर.रे सॊचारन/वर्तयण सुरु बएऩनछ प्रबावर्त ऺेररे प्राप्त गन े
आमराई मस नगयऩालरकाको आम्दानीभा ल्माउने कामवभा जोड हदइनेछ । 

१५.३  नगयऩालरकारे साझदेायी य सहकामव गदाव सॊथथा दताव‚ नर्ीकयण य रेखा ऩयीऺण गयेका सॊथथाहरुसॊग भार 
सहकामव गने व्मर्थथा रागु गरयनेछ । 

१५.४  आकस्थभक य वर्शषे अर्थथा सजृना बई कुन ैननणवम गनुव ऩयेभा फजेट तथा नीनतगत प्रथतार्भा ऩरयभाजवन 
र्ा सॊशोधन गनुवऩन ेबएभा नगयऩालरका फोडवराई अथधकाय प्रत्मामोजन गने ननणवम गरयएको छ । 

१५.५  नगयऩालरकाभा हुने फोडव रै्ठक‚ सलभनतका रै्ठकहरु तथा अन्त्म रै्ठकहरु फथदा सहबागी सदथमहरुराई प्रनत 
रै्ठक प्रनत सदथम रु. १५००।०० बत्ता तोक्ने ननणवम गरयएको छ । 

१५.६  चारु आ.र्.को २०७४ सार असाय ३१ गतेसम्भभा बएको आम्दानी खचव‚ नगयऩालरका फोडव तथा याजनीनतक 
सॊमन्त्रफाट बएका लसपारयसहरुराई अनुभोदन गने ननणवम गरयएको छ । 

१५.७  र्डा कामावरमफाट घयफाटो‚ चायककल्रा रगामत अन्त्म अचर सम्ऩनत सम्फन्त्धी लसपारयस हदॊदा अनघल्रा 
र्षवको फक्मौता तथा अन्त्म दथतुय चुक्ता ऩश्चात भार लसपारयस हदने प्रकक्रमाराई मस आ.र्.भा सभेत 
ननयन्त्तयता हदन ेननणवम गरयएको छ । 

१५.८ आ.र्. २०७४/०७५ देखख सूथचकृत हुन चाहने व्मस्क्त‚ पभव‚ कम्ऩनी‚ सॊघ-सॊथथारे सूथचकृतका राथग आर्श्मक 
कागजात सहहत र्षव बरयनै सुथचकृत गनव हदने ननणवम गरयएको छ । 

१५.९ नगयऩालरकाको सभग्र वर्कास मोजनाका रागत र्ा श्रभ जनसहबाथगताभूरक कामवक्रभराई उच्च प्राथलभकता 
हदॊदै टोर वर्कास सॊथथा‚ उऩबोक्ता सलभनत‚ गैय-सयकायी सॊघ-सॊथथा एर्ॊ नागरयक सभाजराई सम्भानजनक 
व्मर्हाय गयी वर्कासको साझदेाय सहमारीको रुऩभा साभास्जक ऩरयचारनभा जोड हदने नीनत तम गरयनेछ । 

१५.१०  नेऩार सयकायरे तम गयेको भाऩदण्ड‚ ननदेशन य कामवक्रभको आधायभा नगयऩालरका ऺेरलबर बूकम्ऩ ऩछीको 
ऩून्ननभावण य एकककृत ऩूनरावब कामवक्रभसॊग सभन्त्र्म य सहकामव गन ेनीनत तथा कामवक्रभ तम गरयनेछ । 

१५.११  नगयऩालरकाराई आथथवक‚ साभास्जक‚ साॊथकृनतक‚ शैक्षऺक‚ र्ातार्यणीम उन्त्नमनका साथै आधुननक‚ 
प्रवर्थधमकु्त य व्मर्स्थथत शहयीकयणको दृष्टीकोणरे थभाटव नगयऩालरकाको रुऩभा वर्कास गन ेमोजनाराई 
अगाडड फढाइनेछ । 

१५.१२  वर्लबन्त्न ननकामफाट अनुभनत लरई/नलरई मस नगयऩालरका ऺेरलबर थथाऩना बई सॊचारनभा यहेका उध्मोग‚ 
व्मर्साम‚ करकायखाना‚ येष्टुयेन्त्ट‚ होटर‚ डडऩाटवभेन्त्ट थटोय‚ ऩसर य प्रनतष्ठानहरुको व्मर्स्थथत रगत 
सॊकरन गयी दताव प्रकक्रमाभा ल्माई सेर्ा शुल्क य कयको दामयाभा ल्माउने कामवराई अलबमानको रुऩभा 
सॊचारन गरयनेछ । 

१५.१३  मस नगयऩालरका कामावरमको ऩदऩूनत व सम्फन्त्धी कामव गनवका राथग ऩदऩूनत व सलभनतको गठन गन ेअस्ख्तमायी 
नगय कामवऩालरकाराई हदने ननणवम प्रथतार् गदवछु । 

१५.१५  मस नगयऩालरकाको वर्लबन्त्न ननणवमका आधायभा कयायभा लरइएका कभवचायीहरुको म्माद थप्ने अथधकाय 
नगय कामवऩालरकाराई अस्ख्तमायी प्रदान गने प्रथतार् गदवछु । 

 

३.५.२  ऺेत्रगत नीतत तथा आधायहरु   

(क)  आर्थिक ऺेत्र 
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आथथवक सलभनतद्धाया नगय सबाभा आ.र्. २०७४/०७५ को फजेट‚ नीनत तथा कामवक्रभभा सभार्ेश गनव ननणवमका राथग 
ऩेश बएको सुझार््  

 

मस कागेश्र्यी भनोहया नगय कामवऩालरकाको लभनत २०७४।३।१५ गते फसेको रै्ठकको ननणवम फभोस्जभ गहठत मस 
सलभनतरे आगाभी आ.र्. २०७४/०७५ का राथग नगय सबाभा ऩेश हुने नीनत‚ फजेट तथा कामवक्रभभा सभार्ेश गनुवऩने 
वर्षम नगय कामवऩारलरका (कामव सम्ऩादन) ननमभार्री‚ २०७४ को ननमभ १५ को उऩननमभ (१) सॊग सम्फस्न्त्धत यही 
प्रथतुत गरयएको छ ।  

 

(ख) साभाजजक ऺेत्र 

साभास्जक वर्कास सलभनतद्धाया नगय सबाभा आ.र्. २०७४/०७५ को फजेट‚ नीनत तथा कामवक्रभभा सभार्ेश गनव 
ननणवमका राथग ऩेश बएको सुझार््  

 

मस कागेश्र्यी भनोहया नगय कामवऩालरकाको लभनत २०७४।३।१५ गते फसेको रै्ठकको ननणवम फभोस्जभ गहठत मस 
सलभनतरे आगाभी आ.र्. २०७४/०७५ का राथग नगय सबाभा ऩेश हुने नीनत‚ फजेट तथा कामवक्रभभा सभार्ेश गनुवऩने 
वर्षम नगय कामवऩारलरका (कामव सम्ऩादन) ननमभार्री‚ २०७४ को ननमभ १५ को उऩननमभ (१) सॊग सम्फस्न्त्धत यही 
प्रथतुत गरयएको छ ।  

 

१  लशऺा 
 गुणथतय लशऺा 
 प्रोजेक्टय जथता वर्धुनतम भाध्मभको प्रमोग  

 प्रावर्थधक लशऺारमभा बौनतक साधनको र्दृ्धी  

 नगय थतयीम अनगुभन सभम सभमभा  

 अऩाङ्गभैरी चतेनाभुरक लशऺा उऩरब्ध  

 बूकम्ऩ प्रनतयोधी बौनतक सॊयचना ननभावण  

 प्रौढ लशऺा‚ गहृहणी लशऺा‚ फारफालरकाहरुराई वर्द्मारम बनाव सम्फन्त्धी सचतेना कामवक्रभ  

 सार्वजननक वर्द्मारमभा अॊग्रजेी भाध्मभफाट अध्माऩन गयाउन लशऺक/लशक्षऺकाहरुराई तालरभको 
व्मर्थथा । 

२  स्वास्थ्म 

क  भौजुदा थर्ाथ्म चौकीहरु सुधाय  

ख  भहहरा थर्ाथ्म थर्मॊसेवर्काहरुराई प्रोत्साहन बत्ता  

ग  हयेक थर्ाथ्म चौकीभा फारफालरका उऩचाय केन्त्द्र थथाऩना 
घ  भहहरा‚ जेष्ठ नागरयक‚ फारफालरका रक्षऺत थर्ाथ्म लशवर्य सॊचारन । 

३  खानेऩानी तथा सयसपाई 

क  नगयऩालरकालबर शहरयकयण फढ्दै गएकोरे ऩानीको भूहानहरु सुक्ने क्रभ यहेकोरे ऩूर्वर्त ् यहेका 
श्रोतहरुको व्मर्थथाऩन  
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ख  नगय थतयीम खानेऩानी व्मर्थथाऩनको राथग मस ऺेरभा यहेको भुख्म स्रोतको रुऩभा यहेको सातघट्टे 
भुर सॊयऺण  

ग  भेरम्ची खानेऩानीसॊगको सहकामवभा मस नगयऩालरकाभा ऩमावप्त ऩानीको व्मर्थथाऩन  

घ  नगयलबरका आमोजनाहरु सॊचारनभा यहेका डाॉछी बद्रफास खानेऩानी‚ बैभार खानेऩानी‚ आराऩोट 
एकककृत खानेऩानी‚ बोरेटाय खानेऩानी‚ सुमवभण्डरी खानेऩानी आमोजना सॊचारन  

ङ  वर्ऩन्त्न तथा दलरत र्थतीभा मथालशघ्र खानऩेानी व्मर्थथा  

च  र्डा नॊ. ६‚ ७ य ९ भा खानेऩानीको व्मर्थथाऩन । 
४  सॊस्कृतत प्रवद्िधन  

क  कागेअष्टभीराई वर्शषे हदनको रुऩभा भनाउन े

ख  नगयलबरका सम्ऩूणव भठभस्न्त्दय‚ चचव गुम्फा य भस्थजदहरुराई सॊयऺण य स्जणव बएकाराई ऩुन्ननभावण  

ग  मोगा तथा ध्मान लशवर्यको राथग अत्माधुननक साभुदानमक ध्मान केन्त्द्र थथाऩना । 
५  खेरकुद तथा भनोयञ्जन 

क  नगयथतयीम एउटा खेरकुद प्रलशऺण केन्त्द्र थथाऩना य यास्ष्िम तथा अन्त्तयास्ष्िम थतय खेराडी 
उत्ऩादन  

ख  सॊचारनभा यहेका क्रर्हरुराई खेरकुद तथा भनोयञ्जनका ऺेरभा सकक्रम सहबाथगता  

ग  हयेक र्डाभा खेरकुद भैदान ननभावण 

घ  हयेक र्डाभा यहेका क्रर्राई भजव गयी एक र्डा एक क्रर् थथाऩना 
ङ  प्रत्मेक र्डाभा फारक्रर् थथाऩना गयी ई-राइब्रेयी सॊचारन 

च  क्रर्हरु दताव य नवर्कयण 

छ  अन्त्तयास्ष्िम तथा यास्ष्िम थतयका कक्रकेट थटेडडमभ‚ गल्पकोषव प्रर्द्वधन । 
६  रैङ्र्गक सभानता य साभाजजक सभावेशीकयण 

क  भहहरा हहॊसा वर्रुद्ध नगयथतयीम अलबमान  

ख  छुर्ाछुतराई ऩूणव ननष्कृम गनव छुर्ाछुत भुक्त नगय घोषणा  

ग  भहहरा रक्षऺत आमआजवन‚ लसऩ वर्कास‚ साभुहहक कृवष खेती‚ साभुहहक भहहरा चारक प्रलशऺण‚ 
उद्घोषण‚ व्मूहटऩारवय‚ लसराई जथता कामवक्रभहरु सॊचारन  

घ  वर्ऩन्त्न तथा दलरत भहहराहरुराई आम आजवनको वर्शषे प्माकेज घोषणा 
ङ  जेष्ठ नागरयक थर्ाथ्म लशवर्य‚ धालभवक भ्रभण अर्रोकन जथता कामवक्रभ  

च  जेष्ठ नागरयक ऩाकव  ननभावण । 

(ग)  ऩूवािधाय ऺेत्र 

 

ऩूर्ावधाय वर्कास सलभनतद्धाया नगय सबाभा आ.र्. २०७४/०७५ को फजेट‚ नीनत तथा कामवक्रभभा सभार्ेश गनव 
ननणवमका राथग ऩेश बएको सुझार्् 
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मस कागेश्र्यी भनोहया नगय कामवऩालरकाको लभनत २०७४।३।१५ गते फसेको रै्ठकको ननणवम फभोस्जभ गहठत मस 
सलभनतरे आगाभी आ.र्. २०७४/०७५ का राथग नगय सबाभा ऩेश हुने नीनत‚ फजेट तथा कामवक्रभभा सभार्ेश गनुवऩने 
वर्षम नगय कामवऩारलरका (कामव सम्ऩादन) ननमभार्री‚ २०७४ को ननमभ १५ को उऩननमभ (१) सॊग सम्फस्न्त्धत यही 
प्रथतुत गरयएको छ ।  

 

 अल्ऩकालरन तथा हदघिकालरन नीतत‚ मोजना य कामिक्रभ सञ्चारनसॊग सम्फजरधत यही 

अल्ऩकालरन 

 सावर्क आ.र्. ०७३/७४ फाट स्जम्भेर्ायी सयी आएका र्ावषवक कामवक्रभको कामावन्त्र्मन 

 सारर्सारी सडाभा भाग बएका मोजना सभार्ेशभा प्राथलभकता 
 सञ्चारनभा यहेका मोजनाको आर्थधक र्ावषवक भभवत । 

 

हदघिकालरन 

 आधुननक र्थती वर्कास  

 घना र्थतीभा ढरको व्मर्थथा 
 शुद्ध तथा प्रशोथधत ऩानीको वर्तयण 

 गुणथतयीम प्रावर्थधक लशऺा 
 थर्ाथ्मभा सफैको ऩहुॉच 

 नगयलबरका सडकको वर्थताय य थतयोन्त्नती 
 

२  उध्मोग‚ वाणणज्म‚ श्रभ‚ योजगाय फजाय व्मवस्थाऩनका रार्ग  

 प्रदषुण गन ेउध्मोगराई क्रभश वर्थतावऩत गने य नमाॉ थथाऩनाको थर्ीकृती नहदने  

 ऩर्वयणभा असय नऩुग्ने‚ ध्र्नी तथा र्ातार्यण प्रदषुण नगन ेउध्मोग थथाऩनाका राथग ननस्श्चत ऺेर 
तोकक प्राथलभकता हदने । 

 उध्मोग व्मर्साम दताव‚ नवर्कयण य कयको दामयाभा ल्माउने 
 फारश्रभभुक्त श्रभ ऺेर य उत्तयदामी श्रलभक य स्जम्भेर्ाय व्मर्सामीभैरी उध्मोग व्मर्साम  

 सुवर्धा सम्ऩन्त्न आधुननक फजायको व्मर्थथाऩ 

 

३  मो नगयऩालरकाको आधा बाग नतव्र शहयीकयणलबर य आधा बाग कृवष य ऩशुऩस्न्त्छ व्मर्सामभा कक्रमालशर 
देखखन्त्छ । वर्कासभा सन्त्तुरन नहुनु‚ याज्मफाट प्राप्त हुने सुवर्धाभा ऩमावप्त ऩहुॉच नऩुग्न ुजथता कायणरे 

 कृवष लसॊचाई य गरयत्रफ ननर्ायण सम्फस्न्त्ध कामवक्रभ नबएको 
 ऩमवटन ऩूर्ावधाय वर्कास नबएको 
 सूचना प्रवर्थध अऩमावप्तता 
 वर्धुत तथा उजावसॊग सम्फस्न्त्धत मोजना 
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४  आ.र्. २०७३/०७४ य आगाभी आ.र्. २०७४/०७५ भा वर्ननमोस्जत फजेटको आकायका आधायभा हाभीरे मी 
नीनतहरुराई अर्रम्फन गरयए वर्कासका सूचाङ्कहरु आधायबूत रुऩभा ऩहुॉच नऩुगेका नगयर्ासीभाझ ऩुग्न 
सक्छ । 
 

(घ)  वातावयण तथा ववऩद् व्मवस्थाऩन 

कागेश्र्यी भनोहया नगयऩालरकाको र्ातार्यण तथा वर्ऩद् व्मर्थथाऩन सलभनतद्धाया नगय सबाभा आ.र्. २०७४/०७५ 
को फजेट‚ नीनत तथा कामवक्रभभा सभार्ेश गनव ननणवमका राथग ऩेश बएको सुझार्् 

मस कागेश्र्यी भनोहया नगय कामवऩालरकाको लभनत २०७४।३।१५ गते फसेको रै्ठकको ननणवम फभोस्जभ गहठत मस 
सलभनतरे आगाभी आ.र्. २०७४/०७५ का राथग नगय सबाभा ऩेश हुने नीनत‚ फजेट तथा कामवक्रभभा सभार्ेश गनुवऩने 
वर्षम नगय कामवऩारलरका (कामव सम्ऩादन) ननमभार्री‚ २०७४ को ननमभ १५ को उऩननमभ (१) सॊग सम्फस्न्त्धत यही 
प्रथतुत गरयएको छ ।  

 

 मो अर्धायणारे नेऩारको सॊवर्धान २०७२ य थथानीम तहको सेर्ा सॊचारन तथा व्मर्थथाऩन सम्र्न्त्धी 
आदेश २०७४ को अथधनभा यही नगय ऺेरभा हरयमारी प्रर्द्वधन गने‚ वर्ऩद् व्मर्थथाऩन गन‚े सपा सुन्त्दय नगय 
फनाउन पोहयभैरा व्मर्थथाऩन गने य सूशासनको र्ातार्यण फनाउने यणनीनत‚ मोजना तथा कामवक्रभहरुराई 
अलबमानको रुऩभा कामावन्त्र्मन गनव भागव ननदेशन गने छ । 
 मस नगय ऺेरभा यहेका र्न‚ र्ातार्यण‚ पोहयभैरा तथा वर्ऩद् व्मर्थथाऩन‚ जलभन य जराधाय ऺेरको 
सॊयऺण‚ सम्र्द्वधन य सभुथचत सदऩुमोग गयी नगय ऺेरराई सदैर् थर्च्छ‚ सपा य हयाबया फनाई र्ातार्यण सॊयऺण 
गनुव थथानीम सयकायको एक प्रभूख दानमत्र् यहेको छ ।   

१. हाम्रा रक्ष्महरु् 
 नगय ऺेरभा हरयमारी प्रर्द्वधन गयी र्ातार्यणीम सेर्ा सुवर्धा उऩरर्ध  

 पोहयभैरा व्मर्थथाऩन गयी सपा‚ थर्च्छ नगयको सौन्त्दमवता अलबफदृ्धी  

 जोखखभ न्त्मुननकयण गनव नीनत‚ कानून‚ भाऩदण्ड फनाई कामावन्त्र्मन य ननमभन   

 सार्वजननक जलभन‚ खोरा ककनाया‚ सडक ककनाया‚ धालभवक तथा ऩमवटकीम थथर र्यऩय रुख    
वर्रुर्ा योऩण य सो को व्मर्थथाऩन गयी बू-सॊयऺण एर्ॊ जलभनको सभुथचत सदऩुमोग । 

२  भहत्व/आवश्मकता् 
 भाननस तथा अन्त्म जीर् जन्त्तुराई अत्मार्श्मक प्राणर्ामु अस्क्सजन फदृ्धी गनव य र्ाम ु प्रदषुण 

न्त्मूनीकयण  

 साभुदामीक र्नफाट प्राकृनतक सौन्त्दमव य सुन्त्दयता र्दृ्हद गयी आन्त्तयीक तथा फाह्म ऩमवटनको नगय 
ऺेरभा आगभन   

  नगय ऺेरभा हयीमारी र्दृ्हद गयी बु-सॊयऺण तथा र्ाताफयण सॊयऺणभा मोगदान  

 वर्ऩत जोखखभ ऺेरको नक्साङ्कन तथा फथतीहरुको ऩहहचान य थथानान्त्तयण गयी जोखीभ 
न्त्मुननकयण  

 प्राकृतीक प्रकोऩको योकथाभ गनव वर्ऩद् व्मर्थथाऩन कोषको थथाऩना गरय स्रोत साधनको ऩरयचारन  
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 फारुणमन्त्र तथा एम्फुरेस सन्त्चारन य व्मर्थथाऩन  

 पोहोयभैरा न्त्मुननकयण ऩून् प्रमोग य प्रसोधन गयी थर्थछ‚ सपा हयाबया नगय  

३  यणनीतत 

 नगय/र्डा लबरका साभुदानमक र्न‚ कफुलरमत र्न‚ धालभवक तथा ऩमवटककम थथरहरुभा सभुदामको 
सहमोग य सबबाथगताभा रुख वर्रुर्ा योऩण‚ थमाहाय सॊबाय य व्मर्थथाऩन   

 सार्वजननक जलभनभा वर्रुर्ा योऩण गयी साभुदानमक उद्मान‚ र्नथऩनत उद्मान‚ खुल्रा ऺेर खेर 
थथरको रुऩभा वर्कास  

 नहद/खहये ककनाया तथा सडक ककनायाभा वर्शषे उभेय/उचाईका वर्रुर्ा योऩण गयी बू-सॊयऺण तथा 
सौन्त्दमवकयण  

 एक घय एक रुख योप्ने कामव घय नक्शा थर्ीकृत गदाव अननर्ामव रुऩभा रागु  

 नेऩार येडक्रस सोसाइटीको वर्ऩद् व्मर्थथाऩन ईकाइसॊग सभन्त्र्म  

 नहद/खहयेहरुभा तटर्न्त्ध गयी नहद ननमन्त्रण  

 वर्ऩद् व्मर्थथाऩन कोषको थथाऩना तथा सॊचारन य स्रोत साधनको ऩरयचारन  

 पोहोय सॊरकन‚ ऩुन् प्रमोग‚ प्रशोधन‚ वर्सजवन य व्मर्थथाऩनका राथग ल्माण्डकपल्ड साइट 
व्मर्थथाऩन । 

 

४  फजेट तथा नीतत कामिक्रभभा सभावेश गयी रैजानु ऩने   

 नगयलबरका वर्द्माभान साभुदानमक र्न तथा कफुलरमनत र्नराई शहयी र्न र्ा पनऩाकव को 
अर्धायणाका साथ सौन्त्दमव एर्ॊ भनोयभ ऺेरको रुऩभा वर्कासका साथै साभुदानमक र्नराई 
आमभूरक फनाउन अदरु्ा‚ अलम्रसो‚ र्ेसाय रगामतका र्ारीहरु य डारेघाॉसका रुखहरु योऩी 
रुखहरुको प्रर्द्वधन  

 धालभवक‚ साॉथकृनतक भहत्र्का वर्रुर्ा र्यवऩऩर‚ सभी‚ ऩारयजात‚ फुद्धथचत्त‚ रुद्राऺ‚ देर्दाय आहदको 
ऩर्वद्धन  

 सार्वजननक जलभन नहदको येखाङ्कन य लसभाङ्कन गयी खुल्रा ऺेर‚ खेरभैदान‚ फारउद्मान‚ जेष्ठ 
नागरयक रयमाज ऩाकव ‚ र्नथऩनत उद्मान र्ा वऩकननक ऺेरको रुऩभा वर्कास  

 वर्ऩद् न्त्मूननकयण तथा व्मर्थथाऩनका राथग जनचेतनाभूरक कामवक्रभ सॊचारन  

 खननज ऩदाथव (कोइरा‚ र्ारुर्ा‚ ढुॊगा आहद) ननकाल्ने कामवको ननमन्त्रण य ननमभन  

 बू-सॊयऺण कामवको राथग स्रोत य साधनको ऩरयचारन  

 घय-घयफाट ननथकने पोहोयको व्मर्थथाऩन गयी पोहोयराई भोहोयभा ऩरयणत गनव सॊघ/सॊथथा‚ 
थर्ाथ्म थर्मॊसेवर्काहरु तथा जनऩरयराचन  

 र्ारुणमन्त्र तथा एम्फुरेन्त्स सेर्ा प्रदान  

 उऩत्मका वर्कास प्राथधकयणरे फनाएको भाथटय प्रान र्भोस्जभ बू-नीनत तमाय । 
 

५  कामािरवमन प्रकक्रमा 
 नगय हरयमारी प्रर्द्वधन कामवमोजना तमाय गयी कामावन्त्र्मन  
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६  र्न र्ा फागर्ानी प्रावर्थधकको सहमोग लरई वर्रुर्ाको प्रजानत‚ ऩरयणाभ‚ उचाई‚ फायफेय तरयका य थमाहाय 
सॊबाय प्रकक्रमाको आधायभा र्ृऺ ायोऩण  

७  र्ृऺ ायोऩण‚ सॊयऺण थमाहाय य सॊबाय कामववर्थध तमाय गयी रागु  

८  वर्ऩद् सम्फन्त्धी त्माङ्क सॊकरन गयी अध्ममन अनुसन्त्धान य व्मर्थथाऩन   

९  मस नगयऩालरकालबर फसोफास गने सेर्ाग्राहीहरुराई र्ातार्यण वर्ऩद् तथा पोहोयभैरा सम्फन्त्धी सूचना हदन े
व्मर्थथा  

 

(ङ) सॊस्थागत ववकास सेवा प्रवाह य सुशासन 

सार्वजननक सेर्ा तथा ऺभता वर्कास सलभनतद्धाया नगय सबाभा आ.र्. २०७४/०७५ को फजटे‚ नीनत तथा कामवक्रभभा 
सभार्ेश गनव ननणवमका राथग ऩेश बएको सुझार््  

 

मस कागेश्र्यी भनोहया नगय कामवऩालरकाको लभनत २०७४।३।१५ गते फसेको रै्ठकको ननणवम फभोस्जभ गहठत मस 
सलभनतरे आगाभी आ.र्. २०७४/०७५ का राथग नगय सबाभा ऩेश हुने नीनत‚ फजेट तथा कामवक्रभभा सभार्ेश गनुवऩने 
वर्षम नगय कामवऩारलरका (कामव सम्ऩादन) ननमभार्री‚ २०७४ को ननमभ १५ को उऩननमभ (१) सॊग सम्फस्न्त्धत यही 
प्रथतुत गरयएको छ ।  

 

१  सॊगठन सॊयचना‚ दयफरदी य कामिवववयण्- नेऩार सयकारे २०७१ भागव १६ गते गठन गयेको मो नगयऩालरकाभा 
सावर्कका ६ र्टा गा.वर्.स.हरु गागरपेदी‚ आराऩोट‚ बद्रफास‚ डाॉछी‚ भूरऩानी य गोठाटाय सभार्ेश बएका छन ्। 
नत गा.वर्.स.भा कामवयत थथामी‚ अथथाई य कयायभा यहेका कभवचायीहरु‚ नेऩार सयकायफाट ऩठाइएका कामवकायी 
अथधकृत‚ रेखा अथधकृत‚ य तत्कालरन गा.वर्.स. सथचर्सहहतको जम्भा कभवचायी सॊख्मा   नगयऩालरकाको 
र्डाको सॊख्मा १३ यहेकोभा सावर्कका ६ र्टा गा.वर्.स.राई नै र्डा कामावरम कामभ गयी र्डा नॊ. १ य २ गागर‚ 
र्डा नॊ. ३ आराऩोट‚ र्डा नॊ. ४ बद्रफास‚ र्डा नॊ. ५‚ ६ य ७ डाॉछी‚ र्डा नॊ. ८‚ ९ य १० भूरऩानी य र्डा नॊ. ११‚ 
१२ य १३ गोठाटाय कामभ गयी गा.वर्.स.भा यहेका गा.वर्.स. सहामकराई र्डा सथचर्को स्जम्भेर्ायी हदई कामावरम 
सञ्चारन बई नगयर्ासीको काभ सम्ऩादन गरयएकोभा ऩुन् नेऩार सयकायरे नगयको र्डा वर्थताय गयी १६ र्डा 
कामभ बएऩनछ ऩनन सावर्क फभोस्जभ नै काभ बएकोभा नेऩारको सॊवर्धान २०७२ ऩारयत बएऩनछ सॊवर्धानभा 
व्मर्थथा बए फभोस्जभ थथानीम ननकामफाट थथानीम तह (सयकाय) कामभ बै र्डाको सॊख्मा ९ कामभ बै‚ बएको 
ननर्ावचनफाट ननर्ावथचत जनप्रनतननथध बएको थथानीम तह फनेको मो अर्थथाभा् 

 जनसॊख्मा य बूगोरराई आधाय भानी गहठत र्डा कामावरमभा दयर्न्त्दी कामभ गने‚ 
 सम्फस्न्त्धत र्डाभा प्रशासन‚ रेखा य प्रावर्थधक सहहतको जनशस्क्त बएको सॊयचना फनाउन‚े  

 सभामोजन बै आउने कभवचायीराई ननजको सावर्कको कामवऺ ेर कै आधायभा स्जम्भेर्ायी हदने । 
 

२  सुशासन य सेवा प्रवाह्- नगयर्ासीरे आपुरे ननर्ावथचत गयेका जनप्रनतननथधरे सञ्चारन गयेको थथानीम 
सयकायफाट आपुरे प्राप्त गने सेर्ा य सुवर्धा प्रनत थथानीम तह प्रष्ट हुनऩछव । नगयरे नगयफासीफाट प्राप्त गन े
याजश्र्‚ कय‚ सेर्ा शुल्क य केन्त्द्र सयकायरे उऩरब्ध गयाएको यकभ नगयर्ासीको हहतभा ऩायदसॉ ढॊगरे खचव 
बएको छ/छैन फुझ्ने अथधकाय बएको हुॉदा सुशासन य सेर्ा प्रर्ाहभा्  

 भुथकान सहहतको सेर्ा प्रर्ाह‚ सयर रुऩरे काभ सम्ऩादन गने व्मर्थथा‚ 
 वर्धुनतम भाध्मभफाट सयोकायका वर्षम जनत फेरा जहाॉफाट ऩनन नागरयकरे प्राप्त गने व्मर्थथा‚ 
 ई-वर्लरङ्ग लसथटभ रागु‚ 
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 आर्श्मकता अनुसाय वर्ऻहरुको ऩयाभशव‚ 
 कामावरमको उथचत व्मर्थथाऩन । 

३  ऺभता ववकास्- नेऩारको सॊवर्धान २०७२ रे व्मर्थथा गयेको थथानीम तहको काभ‚ कतवव्म य अथधकायका 
वर्षमभा‚ हहजो थथानीम ननकाम सञ्चारन गयी आएका जनप्रनतननधीहरु य कभवचायी वर्ऻ छैनन‚् मसथव थथानीम 
सयकाय सञ्चारनका राथग्  

 कभवचायी तथा जनप्रनतननथधहरुराई स्जम्भेर्ायी फभोस्जभको तालरभ‚ ऩयाभशव य ऩाठ्म साभाग्री व्मर्थथा‚ 
 काभको अनुबर् आदान-प्रदानका राथग अर्रोकन भ्रभणको व्मर्थथा‚ 
 कभवचायीको र्वृत्त वर्कास‚ सेर्ाको सुननस्श्चतता य काभ अनुसायको सुवर्धाको व्मर्थथा‚  

 मोग्म य प्रनतबार्ान ् कभवचायी छनौटराई प्राथलभकता‚ छनौटभा ननष्ऩऺता‚ कानून सम्भत ननकामको 
व्मर्थथा । 

 

३.६ भुखम भुखम आमोजना य कक्रमाकराऩहरु 

 

कागेश्र्यी भनोहया नगयऩालरकाको नगय सबाफाट मस नगयऩालरकाराई आर्श्मक ऩन े ठुरा ऩूर्ावधायमुक्त 
आमोजनाहरु सॊचारनका राथग एकभुष्ट यकभ वर्ननमोजन गरयएको छ । ती मोजनाहरुको आर्श्मक रागत ईस्ष्टभेट 
गयी क्रभागत रुऩभा मसै र्षवदेखख घनार्थतीभा ढरका काभहरु‚ नगयलबर शुध्द प्रशोथधत खानेऩानी वर्थताय‚ नगयलबर 
यहेका भहत्र्ऩूणव सडकहरुको वर्थताय य थतयोन्त्ननत‚ साभुदानमक करेज‚ थकुरभा प्रावर्थधक लशऺा‚ नगय थतयीम 
अथऩतार सॊचारन‚ कागेश्र्यी एकककृत ऩमवटन ऩूर्ावधायको वर्कास रगामतका मोजनाभा नगयऩालरका केस्न्त्द्रत यहनेछ 
। भुख्म मोजनाको DPR तमाय गयी क्रभागत मोजना रागु गरयनछे । 

३.७ अनुभातनत व्मम श्रोत व्मवस्थाऩन 

आगाभी आ.र्. २०७४/०७५ को व्मम लशषवकका वर्र्यणहरु अनुसूचीभा सभार्ेश गरयएको छ । 

 

Excel Sheet फाट ल्माउने 

अनुसूची ... –  

ववषमगत सलभततको वववयण 

 

याजश्व ऩयाभशि सलभतत  

 १  नगय उऩ–प्रभुख वर्न्त्द ुऩुडासैनी लसॊखडा    – सॊमोजक 

 २  कामवकायी अथधकृत भननता श्रेष्ठ     – सदथम 

 ३  नगय कामवऩालरका सदथम करा नघलभये    - सदथम 

 ४  नगय कामवऩालरका सदथम याजायाभ ऩुडासैनी    - सदथम 

 ५  थथानीम उध्मोग र्ाखणज्म प्रनतननथध अच्चुतभ के.लस.  - सदथम 

 ६  थथानीम चेम्फय अप कभशवका प्रनतननथध वर्नम ऩस्ण्डत  – सदथम 

 ७  नगय कामवऩालरका रेखा अथधकृत गणेशप्रसाद गुयागाॉई  – सदथम सथचर् 
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श्रोत अनुभान तथा फजेट लसभा तनधाियण सलभतत  

 क  नगय प्रभुख कृष्णहरय थाऩा   – सॊमोजक 

 ख  नगय उऩ-प्रभुख वर्न्त्द ुऩुडासैनी लसॊखडा  – सदथम 

 ग  कामवकायी अथधकृत भननता श्रेष्ठ   – सदथम 

 घ  दलरत हदरकुभाय वर्सुङ्खे    – सदथम 

 ङ  कभरा दाहार    – सदथम 

 च  वर्न्त्दा चास्म्रङ्ग याई    – सदथम 

 छ  रेखा/मोजना गणेशप्रसाद गुयागाॉई   – सदथम सथचर् 

 

वावषिक फजेट तथा कामिक्रभ तजुिभा सलभतत 

 क  नगय उऩ-प्रभुख वर्न्त्द ुऩुडासैनी लसॊखडा   – सॊमोजक 

 ख  भकुन्त्द गजुयेर सार्वजननक सेर्ा तथा ऺभता वर्कास सलभनत  – सदथम 

 ग  प्रकाश पुमार आथथवक वर्कास सलभनत    – सदथम 

 घ  जीर्न थाऩा साभास्जक वर्कास सलभनत    – सदथम 

 ङ  श्री कृष्ण प्रसाद चाऩागाईं ऩूर्ावधाय वर्कास सलभनत    – सदथम 

 च  याभभणी ऩुडासैनी फातार्यण तथा वर्ऩद् व्मर्थथाऩन सलभनत  – सदथम 

 छ  कुन्त्दन खड्का वर्धामक सलभनत     – सदथम 

 ज  नगय कामवऩालरकाको कामवकायी अथधकृत भननता श्रेष्ठ  - सदथम सथचर् 

 

ववधामक सलभतत  

 

 क  सॊमोजक  - याजायाभ ऩुडासैनी  

 ख  सदथम  - कुन्त्दन खड्का 
 ग  सदथम  - साया ऩुकुव टी 
 घ  सदथम  - रयता ऩुडासैनी 
 ङ  सदथम  - सुदशवन थधभार 

 च  सदथम सथचर् - याभेश्र्य दाहार 

साविजतनक सेवा तथा ऺभता ववकास सलभतत 

 क  सॊमोजक  - भकुन्त्द प्रसाद गजुयेर 

 ख  सदथम  - सुननर कुईकेर 

 ग  सदथम  - बाईकाजी अथधकायी 
 घ  सदथम  - भथुया चाऩागाई 

 ङ  सदथम  - गोभा वर्सुॊखे योक्का 
 च  सदथम सथचर् - याभेश्र्य दाहार 
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साभाजजक ववकास सलभतत 

 क  सॊमोजक  - जीर्न थाऩा 
 ख  सदथम  - उभेश अथधकायी 
 ग  सदथम  - वर्ना थाऩा 
 घ  सदथम  - शलभवरा थाऩा काकी 
 ङ  सदथम  - याजकुभाय वर्.क. 
 च  सदथम सथचर् - ननयञ्जन ऩुडासैनी 

ऩूवािधाय ववकास सलभतत 

 क  सॊमोजक  - श्री कृष्ण प्रसाद चाऩागाई 

 ख  सदथम  - याभहयी गोताभे 

 ग  सदथम  - भधु घोयासाइनी 
 घ  सदथम  - शान्त्ता वर्शुॊखे 

 ङ  सदथम सथचर् - श्रीयाभ चौरागाईं 

आर्थिक ववकास सलभतत 

 क  सॊमोजक  - प्रकाश पुमार 

 ख  सदथम  - याभेश्र्य नघलभये  

 ग  सदथम  - कवऩर खनार 

 घ  सदथम  - याभप्मायी नगयकोटी 
 ङ  सदथम  - यभा ढकार 

 च  सदथम सथचर् -  गणेशप्रसाद गुयाॉगाईं 

ववऩद् व्मवस्थाऩन सलभतत 

 क  सॊमोजक  - याभभणी ऩुडासैनी 
 ख  सदथम  - दर फहादयु ताभाङ  

 ग  सदथम  - लशर्याभ फथनेत 

 घ  सदथम  - सुथभा लभजाय 

 ङ  सदथम  - फत्रफता कुईकेर  

 च  सदथम सथचर् -  सयोज ठकुयी 
 

 

 

रेखा सलभतत 
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 क  सॊमोजक  - सुदशवन थधभार 

 ख  सदथम  - डोरनाथ ऩोखयेर 

 ग  सदथम  - सुन कुभाय नगयकोटी 

रमातमक सलभतत 

 क  सॊमोजक  नगय उऩप्रभुख श्री वर्न्त्द ुऩुडासैनी लसम्खडा 
 ख  सदथम  याजायाभ ऩुडासैनी 
 ग  सदथम  अष्टरार श्रेष्ठ 

 

अनुसूची ८  - कभवचायी वर्ननमभ 

 

अनुसूची ९  - नगयऩालरकाको ऐन‚ ननमभार्री य कामववर्थध 

 

स्थानीम तहको आर्थिक ऐन‚ २०७४ 
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स्थानीम तहको ववतनमोजन ऐन २०७४ 

कागेश्वयी भनोहया नगयऩालरकाको आर्थिक फषि २०७४।०७५ को सेवा य कामिहरुको रार्ग स्थानीम सजञ्चत कोषफाट 
केही यकभ खचि गने य ववतनमोजन गने सम्फरधभा व्मवस्था गनि फनेको ऐन 

सबाफाट थर्ीकृत लभनत् २०७४।०३।३० 

प्रस्तावना् कागेश्र्यी भनोहया नगयऩालरकाको आथथवक फषव २०७४।०७५ को सेर्ा य कामवहरुको राथग सस्ञ्चत कोषफाट 
केही यकभ खचव गने अथधकाय हदन य सो यकभ वर्ननमोजन गनव र्ाञ्छनीम बएकोरे, 

नेऩारको सॊवर्धानको धाया २२९ को उऩ–धाया (२) फभोस्जभ कागेश्र्यी भनोहया नगय सबारे मो ऐन फनाएको छ । 

१. सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ “कागेश्र्यी भनोहया नगयऩालरकाको वर्ननमोजन ऐन, २०७४” यहेको 
छ । 

 (२) मो ऐन तुरुन्त्त प्रायम्ब हुनेछ । 

२. आर्थिक वषि २०७४।०७५ को तनलभत्त सजञ्चत कोषफाट यकभ खचि गने अर्धकाय् (१) आथथवक र्षव २०७४।०७५ को 
ननलभत्त नगय कामवऩालरका, र्डा सलभनत, वर्षमगत शाखारे गने सेर्ा य कामवहरुका ननलभत्त अनुसूची १ भा 
उस्ल्रखखत चारू खचव, ऩूॉस्जगत खचव य त्रफवत्तम व्मर्थथाको यकभ सभेत गयी जम्भा यकभ रु.६६‚१२‚९८‚०००।- 
(अऺेरुऩी छैंसठ्ठी कयोड फाह्र राख अन्त्ठानब्फ ेहजाय भार) भा नफढाई ननहदवष्ट गरयए फभोस्जभ सस्ञ्चत कोषफाट 
खचव गनव सककने छ ।  

३. ववतनमोजन् (१) मस ऐनद्धाया सस्ञ्चत कोषफाट खचव गनव अथधकाय हदइएको यकभ आथथवक र्षव २०७४।०७५ को 
ननलभत्त कागेश्र्यी भनोहया नगयऩालरको नगय कामवऩालरका, र्डा सलभनत य वर्षमगत शाखारे गने सेर्ा य 
कामवहरुको ननलभत्त वर्ननमोजन गरयने छ । 

 (२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बएता ऩनन कामवऩालरका, र्डा सलभनत य वर्षमगत शाखारे गन े
सेर्ा य कामवहरुको ननलभत्त वर्ननमोजन गयेको यकभ भध्मे कुनैभा फचत हुने य कुनैभा अऩुग हुने देखखन आएभा नगय 
कामवऩालरकारे फचत हुने शीषवकफाट नऩुग हुने शीषवकभा यकभ सानव सक्नेछ । मसयी यकभ सादाव एक शीषवकफाट सो 
शीषवकको जम्भा यकभको १० प्रनतशतभा नफढ्न ेगयी कुन ैएक र्ा एक बन्त्दा फढी शीषवकहरुफाट अको एक र्ा एक 
बन्त्दा फढी शीषवकहरुभा यकभ सानव तथा ननकासा य खचव जनाउन सककनछे । ऩूॉस्जगत खचव य वर्त्तीम व्मर्थथातपव  
वर्ननमोस्जत यकभ साॉर्ा बुक्तानी खचव य व्माज बुक्तानी खचव शीषवकभा फाहेक अन्त्म चारू खचव शीषवकतपव  सानव य 
त्रफत्तीम व्मर्थथा अन्त्तगवत साॉर्ा बुक्तानी खचवतपव  त्रफननमोस्जत यकभ ब्माज बुक्तानी खचव शीषवकभा फाहेक अन्त्मर 
सानव सककने छैन । 

तय चारु तथा ऩूॉस्जगत खचव य वर्त्तीम व्मर्थथाको खचव व्महोनव एक स्रोतफाट अको स्रोतभा यकभ सानव सककने छ । 
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(३) उऩदपा (२) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बएता ऩनन एक शीषवकफाट सो शीषवकको जम्भा थर्ीकृत यकभको १० 
प्रनतशत बन्त्दा फढ्ने गयी कुनै एक र्ा एक बन्त्दा फढी शीषवकहरुभा यकभ सानव ऩयेभा नगय सबाको थर्ीकृनत लरनु 
ऩनेछ ।  

 

अनुसूर्च–१ 

(दपा २ सॊग सम्फस्न्त्धत) 
नेऩारको सॊवर्धानको धाया २२९ (२) फभोस्जभ 

सॊस्ञ्चत कोषफाट वर्ननमोजन हुने यकभ 

 

क्र.सॊ. अनुदान 
सॊखमा 

शीषिकको नाभ चार ुखचि ऩूॉजीगत खचि वववत्तम 
व्मवस्था 

जम्भा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
१  नगय 

कामवऩालरका 
 
 
 
 
 

रु. २२‚४५‚८८‚०००।- 

 
 
 
 
 

रु. ४३‚६७‚१०‚०००।- 

  
 
 
 
 

रु.६६‚१२‚९८‚०००।- 

२  र्डा सलभनत 
३  वर्षमगत 

सलभनत 
४  ऋणको साॉर्ा 

व्माज बुक्तानी 
५  रगानी 

(शेमय/ऋण) 
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नगय कामिऩालरकाको फैठक सॊचारन सम्फरधी कामिववर्ध  –  २०७४ 

 

१  प्रस्तावना्  

 कागेश्र्यी भनोहया नगय कामवऩालरका (कामवसम्ऩादन) ननमभार्री, २०७४ को ननमभ १० को उऩननमभ (७) फभोस्जभ 
कागेश्र्यी भनोहया नगय कामवऩालरकाको फैठक सॊचारनको राथग मो कामववर्थध थर्ीकृत गयी जायी गरयएको छ ।  

२. ऩरयबाषा् 
वर्षम र्ा प्रसॊगरे अको अथव नरागेभा मस कामववर्थधभा्- 
(क) “ननमभार्री” बन्त्नारे नगयऩालरकाको कामवसम्ऩादन ननमभार्रीराई सम्झनु ऩदवछ । 
(ख) “र्डा अध्मऺ” बन्त्नारे नगयऩालरकाको र्डाध्मऺ सम्झनु ऩदवछ । 
(ग) “सदथम” बन्त्नारे नगयऩालरकाको र्डा सदथम सम्झनु ऩदवछ । 
(घ) “अध्मऺ” बन्त्नारे नगयऩालरकाको फैठकको अध्मऺता गने व्मस्क्तराई सम्झनु ऩदवछ । 
(च) “नगयऩालरका” बन्त्नारे नगयऩालरका,  उऩ–भहानगयऩालरका य भहानगयऩालरका सभेतराई सम्झनु ऩदवछ । 
(छ) “कामवऩालरका” बन्त्नारे नगयऩालरकाको कामवऩालरका सम्झनु ऩदवछ । 
(ज) “र्डा सलभनत” बन्त्नारे नगयऩालरकाको र्डा सलभनत सम्झनु ऩदवछ । 
३. वडा सलभततको वैठक्  

३.१  र्डा सलभनतको फैठक कम्तीभा भहहनाको एक ऩटक फथनेछ । तय भहहनाभा तीन ऩटक बन्त्दा फढी फैठक 
फसेको बत्ता ऩाइने छैन । 

३.२  र्डा सलभनतको फैठककको अध्मऺता र्डाध्मऺरे गनछे य ननजको अनुऩस्थथनतभा फैठकभा उऩस्थथत जेष्ठ 
सदथमरे र्डा सलभनतको फैठकको अध्मऺता गनछे । 

३.३  र्डा सलभनतको फैठक र्डा अध्मऺको ननदेशनभा र्डा सथचर्रे फोराउने छ । 
 

४. फैठक फस्ने स्थान य सभम् 
४.१  र्डा सलभनतको फैठक र्डा सलभनतको कामावरमभा फथनेछ । 
४.२  र्डा सलभतको फैठकका राथग सूचना गदाव फैठक फथने लभनत,  सभम य थथान खुराइ ऩठाउनु ऩनेछ ।  

४.३ मसयी सूचना गदाव फैठक फथन ेसभमबन्त्दा तीन हदन अगारै् उऩरब्ध गयाउनु ऩनछे । 
५.  छरपरको ववषम 

५.१  र्डा सलभनतको फैठक फोराउॉ दा सो फैठकभा छरपर गरयने त्रफषम थऩष्ट रुऩरे ककटान गयी फैठक फथने लभनत 
बन्त्दा साभान्त्मतमा २४ घण्टा अगारै् र्डा सथचर्रे सरै् सदथमराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

५.२  र्डा अध्मऺको ननदेशनभा र्डा सथचर्रे र्डा सलभनतको फैठकको कामवक्रभ लरखखत रुऩभा तमाय गनेछ । प्रथतार् 
सम्फन्त्धी खाका अनुसूची – १ य २ फभोस्जभ हुनेछ । 

६. उऩजस्थतत 

६.१  फैठकभा उऩस्थथत प्रत्मेक सदथमरे उऩस्थथनत ऩुस्थतकाभा आफ्नो नाभ य फुखझन ेगयी दथतखत गनुव ऩनेछ । 
६.२  र्डा सथचर्रे र्डा सलभनतको फैठकभा सथचर्को रुऩभा उऩस्थथनत ऩुस्थतकाभा उऩस्थथनत जनाई दथतखत 

गनुवऩनछे । 
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७. फैठक सॊचारन प्रकक्रमा 
७.१  फैठककराई सुव्मर्स्थथत गने काभ फैठकको अध्मऺता गने व्मस्क्तको हुनेछ । 
७.२  अध्मऺको आसनको सम्भान य आदय गनुव र्डा सलभनतका प्रत्मेक सदथमको कतवव्म हुनछे । 
७.३  फैठकको छरपर वर्षमसूचीका आधायभा फैठकको अध्मऺता गने व्मस्क्तरे तोके फभोस्जभ हुनेछ । 
७.४  फैठकको छरपरभा बाग लरने सदथमरे फोल्ने ऩारो तथा फोल्न ऩाउने सभमको अर्थध फैठकको अध्मऺता गने 

व्मस्क्तरे ननधावयण गये फभोस्जभ हुनेछ । 
७.५  एक जना सदथमरे फोलरयहेको सभमभा अको कुनै सदथमरे फीचभा कुया काट्न ुहुॉदैन । 
 

८.  तनणिम सम्फरधी व्मवस्था 
८.१  प्रथतार्भाथथ फोल्ने क्रभ सभाप्त बएऩनछ फैठकको अध्मऺता गन ेव्मस्क्तरे सो प्रथतार् ननणवमको राथग प्रथतुत 

गनेछ । 
८.२  फैठकको ननणवम साभान्त्मतमा सर्वसम्भनतको आधायभा हुनेछ । भत वर्बाजन हुन े अर्थथाभा अध्मऺता गन े

व्मस्क्त सहहत तीन जना सदथमको फहुभतरे गयेको ननणवम फैठकको ननणवम भाननने छ ।  

 

९. तनणिमको अलबरेख 

९.१  र्डा सथचर्रे फैठकभा बएको ननणवमराई ननणवम ऩुस्थतकाभा अलबरेख गयी उऩस्थथत सदथमराई सही गयाइ 
याखु्नऩनेछ । 

९.२  फैठकफाट बएको कुनै ननणवमभा थचत्त नफुझ्ने सदथमरे ननणवम ऩुस्थतकाभा छोटकयीभा आफ्नो पयक भत 
जनाउन सक्नेछ । 

 

१०. नगय कामिऩालरकाको फैठक् 
१०.१ नगय कामवऩालरकाको फैठक कम्तीभा भहहनाको एक ऩटक फथनेछ ।  

१०.२ नगय कामवऩालरकाको फैठककको अध्मऺता प्रभुखरे गनेछ य ननजको अनुऩस्थथनतभा फैठकभा उऩप्रभुखरे 
कामवऩालरकाको फैठकको अध्मऺता गनछे । 

१०.३ नगय कामवऩालरकाको फैठक प्रभुखको ननदेशनभा कामवकायी अथधकृतरे फोराउनेछ । 
११.  फैठक फस्ने स्थान य सभम् 
११.१ नगय कामवऩालरकाको फैठक नगय कामवऩालरकाको कामावरमभा फथनछे । 
११.२ नगय कामवऩालरकाको फैठकका राथग सूचना गदाव फैठक फथने लभनत, सभम य थथान खुराइ ऩठाउनु ऩनछे । 
११.३ मसयी सूचना गदाव फैठक फथन ेसभमबन्त्दा तीन हदन अगारै् उऩरब्ध गयाउनु ऩनछे । 
१२.  छरपरको ववषम् 
१२.१ नगय कामवऩालरकाको फैठक फोराउॉ दा सो फैठकभा छरपर गरयने त्रफषम थऩष्ट रुऩरे ककटान गयी फैठक फथने 

लभनत बन्त्दा साभान्त्मतमा २४ घण्टा अगारै् कामवकायी अथधकृतरे सरै् सदथमराई उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ । 
१२.१ प्रभुखको ननदेशनभा कामवकायी अथधकृतरे कामवऩालरकाको फैठकको कामवक्रभ लरखखत रुऩभा तमाय गनेछ । 
१२.३ फैठकभा छरपरका ऩेश गने प्रथतार् सम्फन्त्धी अन्त्म व्मर्थथा कामवसम्ऩादन ननमभार्रीभा तोककए फभोस्जभ 

हुनेछ । 



38 
 

 

१३.  उऩजस्थतत् 
१३.१ फैठकभा उऩस्थथत प्रत्मेक सदथमरे उऩस्थथनत ऩुस्थतकाभा आफ्नो नाभ य फुखझन ेगयी दथतखत गनुवऩनेछ । 
१३.२ कामवकायी अथधकृतरे कामवऩालरकाको फैठकभा सथचर्को रुऩभा उऩस्थथनत बई ऩुस्थतकाभा उऩस्थथनत जनाई 

दथतखत गनुवऩनछे । 
१४.  फैठक सॊचारन प्रकक्रमा् 
१४.१ फैठककराई सुव्मर्स्थथत गने काभ फैठकको अध्मऺता गने व्मस्क्तको हुनेछ । 
१४.२ अध्मऺको आसनको सम्भान य आदय गनुव कामवऩालरकाका प्रत्मेक सदथमको कतवव्म हुनेछ । 
१४.३ फैठकको छरपर वर्षमसूचीका आधायभा फैठकको अध्मऺता गने व्मस्क्तरे तोके फभोस्जभ हुनेछ । 
१४.४ फैठकको छरपरभा बाग लरने सदथमरे फोल्ने ऩारो तथा फोल्न ऩाउने सभमको अर्थध फैठकको अध्मऺता गन े

व्मस्क्तरे ननधावयण गये फभोस्जभ हुनेछ । 
१४.५ एक जना सदथमरे फोलरयहेको सभमभा अको कुनै सदथमरे फीचभा कुया काट्नु हुॉदैन । 

१५. तनणिम सम्फरधी व्मवस्था् 
१५.१ प्रथतार् भाथथ फोल्ने क्रभ सभाप्त बएऩनछ फैठकको अध्मऺता गने व्मस्क्तरे सो प्रथतार् ननणवमको राथग प्रथतुत 

गनेछ । 
१५.२ फैठकको ननणवम साभान्त्मतमा सर्वसम्भनतको आधायभा हुनेछ । भत वर्बाजन हुने अर्थथाभा अध्मऺता गने 

व्मस्क्त सहहत फहुभत सदथमको ननणवम फैठकको ननणवम भाननने छ । 
१५.३ फजेट, कामवक्रभ, नीनत तथा थथानीम तहको ननमभार्री फाहेकको वर्षमभा १५.२  फभोस्जभ ननणवम हुन नसकेभा 

व्मस्क्तगत उत्तयदानमत्र् ननजभाथथ यहने गयी नगय कामवऩालरकाको प्रभुखरे गयेको ननणवम अस्न्त्तभ हुनेछ । 
 

१६.  तनणिमको अलबरेख् 
१६.१ कामवकायी अथधकृतरे फैठकभा बएको ननणवमराई ननणवम ऩुस्थतकाभा अलबरेख गयी उऩस्थथत सदथमराई सही 

गयाइ याखु्नऩने छ । 
१६.२ फैठकफाट बएको कुनै ननणवमभा थचत्त नफुझ्ने सदथमरे ननणवम ऩुस्थतकाभा छोटकयीभा आफ्नो पयक भत 

जनाउन सक्नेछ । 
१७. फाधा अड्काउ पुकाउने्  
१७.१ मस कामववर्थध कामावन्त्र्मनभा कुनै फाधा अड्काउ ऩये नगयऩालरकाको कामवऩालरकारे ननणवम गयी पुकाउन 

सक्नेछ । 
१८. ऩरयभाजिन तथा सॊशोधन् 
१८.१ कामववर्थधराई आर्श्मकता अनुसाय नगयऩालरकाको कामवऩालरकारे ऩरयभाजवन तथा सॊशोधन गनव सक्नछे ।  
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अनुसूची –  २ 

प्रथतार्को ढाॉचा 
(रु्ॊदा ५.२ सॊग सम्फस्न्त्धत) 

कागेश्र्यी भनोहया नगयऩालरका 
नगय कामवऩालरकाको कामावरम‚ डाॉछी 

काठभाण्डौं स्जल्रा, ३ प्रदेश 

  

ववषम्–  ................................................ । 
 

प्रथतार् ऩेश गनव प्रभुखफाट थर्ीकृनत प्राप्त लभनत्– 

 

१. वर्षमको सॊक्षऺप्त व्महोया्– 

२. प्राप्त ऩयाभशव तथा अन्त्म सान्त्दलबवक कुया्– 

३. प्रथतार् ऩेश गनुव ऩनावको कायण य सम्फस्न्त्धत शाखाको याम्– 

४. ननणवम हुनु ऩने व्महोया्– 

 

नोट्- प्रथतार् तमाय गदाव देहामका कुयाहरुभा ध्मान हदनुऩने छ्– 

 

१. “वर्षमको सॊक्षऺप्त व्महोया” अन्त्तगवत यहने वर्फयण्– 

 वर्षमफथतुको ऩषृ्ठबूभीभा मसफाये ऩहहरे कुनै ननणवम बएको बए सोको वर्फयण, प्रथतावर्त ननणवम 
कामावन्त्र्मन प्रकृमा, सभमार्धी, कामवऺ ेर, कामावन्त्र्मन गने ननकाम य राग्ने आथथवक दानमत्र् बए सो सभेत उल्रेख 
गयी कुनै मोजनाको वर्षम बए सो फाये छोटकयी वर्फयण उल्रेख गने । 
२. “प्राप्त ऩयाभशव तथा अन्त्म सान्त्दलबवक कुया” अन्त्तगवत कामवऩालरका सलभनतहरु य अन्त्म ननकाम तथा वर्शषेऻहरुरे 

कुनै ऩयाभशव हदएको बए सो सभेत उल्रेख गने । साथै वर्षमसॊग सम्फस्न्त्धत नक्शा, डडजाइन र्ा थचर बए सो 
सभेत सभार्ेश गने । कानूनी ऩयाभशव लरएको बए प्रनतलरऩी सभेत सभाफेश गने । 

३. “प्रथतार् ऩेश गनुव ऩनावको कायण य सम्फस्न्त्धत शाखाको याम” अन्त्तगवत सम्फस्न्त्धत वर्षमभा आई ऩयेको कहठनाई 
य सभथमा, प्रथतावर्त ननणवमको औथचत्म य आर्श्मकता तथा त्मसफाट ऩनव सक्ने प्रबार् सभार्ेश गने । 

४. “ननणवम हुनु ऩने व्महोया” अन्त्तगवत जुन त्रफषमभा जे जथतो ननणवम हुन प्रथतार् गरयएको हो सोको थऩष्ट व्महोया 
याख्न े। 
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कागेश्वयी भनोहया नगयऩालरका 
नगय कामिऩालरका (कामि ववबाजन) तनमभावरी, २०७४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कागेश्वयी भनोहया नगयऩालरका 
  

कामिऩालरकाफाट स्वीकृत लभतत्- २०७४।०३।२५ 

 

ननमभ नॊ. ......... 
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नगय कामिऩालरका (कामि ववबाजन) तनमभावरी, २०७४ 

नेऩारको सॊवर्धानको धाया २१८ रे हदएको अथधकाय प्रमोग गयी कागेश्र्यी भनोहया नगयऩालरकाको नगय 
कामवऩालरकारे आफ्नो कामव वर्बाजनका राथग लभनत २०७४।०३।३० को ननणवम अनुसाय देहामका ननमभहरु फनाएको छ 
। 

१. सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ननमभार्रीको नाभ “नगय कामवऩालरका (कामव वर्बाजन) ननमभार्री, २०७४” 
यहेको छ । 

(२) मो ननमभार्री तुरुन्त्त प्रायम्ब हुनेछ । 

२. ऩरयबाषा् त्रफषम र्ा प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मस ननमभार्रीभा– 

(क) “प्रभुख” बन्त्नारे नगय कामवऩालरकाको प्रभुख सम्झनुऩछव । 

(ख) “उऩप्रभुख” बन्त्नारे नगय कामवऩालरकाको उऩप्रभुख सम्झनुऩछव । 

(ग) “कामवऩालरका” बन्त्नारे कागेश्र्यी भनोहया नगय कामवऩालरका सम्झनऩुछव । 

(घ) “कामवकायी अथधकृत” बन्त्नारे कागेश्र्यी भनोहया नगयऩालरकाको कामवकायी अथधकृत सम्झनुऩछव । 

(ङ) “नगयऩालरका” बन्त्नारे कागेश्र्यी भनोहया नगयऩालरका सम्झनु ऩछव । 

(च) “त्रफषमगत शाखा” बन्त्नारे कागेश्र्यी भनोहया नगय कामवऩालरका अन्त्तयगतको त्रफषमगत शाखा, उऩशाखा, कामावरम 
र्ा इकाईराई सम्झनुऩछव । मस शब्दरे सॊवर्धान फभोस्जभ नगयऩालरकाराई तोककएको कामवसम्ऩादन गनवका 
राथग नगय कामवऩालरका अन्त्तगवत यहने लशऺा, थर्ाथ्म, कृवष, र्न, ऩशु वर्कासजथता त्रफषमऺेरगत कामावरम र्ा 
इकाईराई सभेत सम्झनु ऩछव । 

(छ) “र्डा सथचर्” बन्त्नारे नगयऩालरकाको र्डा कामावरमको प्रशासकीम प्रभुखको रुऩभा काभकाज गनव तोककएको र्डा 
सथचर् सम्झनुऩछव । 

(ज) “र्डा सलभनत” बन्त्नारे कागेश्र्यी भनोहया नगयऩालरकाको र्डा सलभनत सम्झनु ऩछव । 

(झ) “सदथम” बन्त्नारे नगय कामवऩालरकाको सदथम सम्झनु ऩछव । सो शब्दरे नगय कामवऩालरकाको प्रभुख, उऩप्रभुख 
य र्डा अध्मऺ सभेतराई जनाउनेछ । 

(ञ) “सबा” बन्त्नारे कागेश्र्यी भनोहया नगयऩालरकाको नगय सबाराई सम्झनुऩछव । 

३. कामि सम्ऩादन् (१) नगय कामवऩालरकाको कामव सम्ऩादन नगय कामवऩालरकाको कामावरम, र्डा कामावरम एर्ॊ 
त्रफषमगत शाखाफाट हुनेछ । 

(२) नगय कामवऩालरका अन्त्तगवत यहने वर्षमगत शाखा र्ा कामावरम र्ा उऩशाखा र्ा इकाईको वर्र्यण अनुसूची— १ 
भा उल्रेख बए फभोस्जभ हुनेछ । 
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(३) उऩननमभ (२) फभोस्जभका त्रफषमगत शाखाहरु य नतनीहरुको कामव वर्र्यण नगय कामवऩालरकारे थर्ीकृत गये 
फभोस्जभ हुनेछ । 

४. कामि ववबाजन् (१) नगय कामवऩालरकाको कामावरम य त्रफषमगत शाखाफाट सम्ऩादन हुने कामव अनुसूची–२ 
फभोस्जभ हुनेछ । 

(२) नगय कामवऩालरकारे उऩननमभ (१) फभोस्जभको वर्षमगत शाखाको काभभा आर्श्मकता अनुसाय हेयपेय 
र्ा थऩघट गनव सक्नेछ । 

(३) र्डा सलभनतफाट सम्ऩादन हुने कामव अनुसूची– ३ फभोस्जभ हुनेछ । 

(४) प्रभुख,  उऩप्रभुख, र्डा अध्मऺ य सदथमको काभ,  कतवव्म य अथधकाय अनुसूची– ४ फभोस्जभ हुनेछ । 

(५) प्रभुखरे त्रफषमगत ऺेरको कामवको राथग कामवऩालरकाको कुनै सदथमराई ननजरे गने कामवको ऺेराथधकाय 
सभेत तोकी स्जम्भेर्ायी हदन सक्नेछ ।  

(६) कामवऩालरकारे आफ्नो कामवसम्ऩादनका राथग अनुसूची—५ फभोस्जभको त्रफषमगत सलभनत गठन गयी 
कुनै सदथमको सॊमोजकत्र्भा त्मथतो सलभनतको कामवऺ ेर तोकी स्जम्भेर्ायी हदन सक्नेछ । 

५. जजम्भेवायी तथा उत्तयदातमत्व् (१) नगय कामवऩालरकाफाट सम्ऩादन बएका काभका राथग प्रभुख तथा सदथमहरु 
साभुहहक रुऩभा नगय सबाप्रनत उत्तयदामी हुनेछन ्। 

(२) नगय कामवऩालरकाका सदथमहरु आपूराई तोककएको कामवका राथग व्मस्क्तगत रुऩभा कामवऩालरका तथा 
प्रभुखप्रनत उत्तयदामी हुनेछन । 

(३) त्रफषमगत सलभनतफाट सम्ऩादन हुने काभका राथग सलभनतका सॊमोजक तथा सदथमहरु साभुहहक रुऩभा 
कामवऩालरकाप्रनत उत्तयदामी हुनेछन । 

(४) र्डा अध्मऺ आपूरे गने काभका राथग कामवऩालरका, प्रभुख तथा र्डा सलभनतप्रनत य र्डा सलभनतफाट 
गरयने काभका राथग साभुहहक रुऩभा कामवऩालरका य सबाप्रनत उत्तयदामी हुनेछ । 

 

६. अर्धकाय प्रत्मामोजन् (१) नगय कामवऩालरकारे आपुराई प्राप्त अथधकायभध्मे केही अथधकाय प्रभुख, उऩप्रभुख, र्डा 
अध्मऺ, सदथम तथा भातहतका सलभनत, उऩसलभनत र्ा कामवकायी अथधकृतराई प्रत्मामोजन गनव सक्नेछ । 

(२) प्रभुखरे आपुराई प्राप्त अथधकायभध्मे केही अथधकाय कुनै सदथम र्ा कामवकायी अथधकृतराई प्रत्मामोजन 
गनव सक्नछे । 

(३) र्डा सलभनत र्ा र्डा अध्मऺरे आपुराई प्राप्त अथधकायभध्मे केही अथधकाय र्डा सलभनतका कुन ैसदथम 
र्ा र्डा सथचर्राई प्रत्मामोजन गनव सक्नछे । 

७. थऩघट, हेयपेय वा सॊशोधन् (१) कामवऩालरकारे मस ननमभार्रीराई आर्श्मकता अनसुाय थऩघट र्ा हेयपेय र्ा 
सॊशोधन गनव सक्नछे । 



43 
 

(२) कामवऩालरकारे उऩननमभ (१) फभोस्जभ अनुसूचीभा थऩघट र्ा हेयपेय र्ा सॊशोधन गयेको वर्षमको सूचना 
सर्वसाधायणको जानकायीको राथग प्रकाशन गनुव ऩनेछ । 

 

८. फाधा अड्काउ पुकाऊ्- मो ननमभ कामावन्त्र्मनको सम्फन्त्धभा कुन ै फाधा अड्काउ ऩयेभा मस ननमभार्रीको 
बार्नाको प्रनतकूर नहुने गयी कामवऩालरकारे त्मथतो फाधा अड्काउ पुकाउन आर्श्मक व्मर्थथा गनव सक्नेछ । 

९. मसै फभोजजभ बए गयेको भातनने् मो ननमभार्री थर्ीकृत हुनुऩूर्व नगय कामवऩालरकाफाट सम्ऩादन बएका कामवहरु 
मसै ननमभार्री अनुरुऩ बए गयेको भानननेछ । 
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अनुसूची – १ 

(ननमभ ३ को उऩननमभ (२) सॉग सम्फस्न्त्धत) 

नगय कामिऩालरकाभा यहने ववषमगत शाखा (शाखा, कामािरम, उऩशाखा, इकाई) को वववयण 

(नगय कामवऩालरकाको आफ्नो याजश्र्को ऺभता, खचवको आर्श्मकता, सेर्ा उऩरब्ध गयाउनु ऩने जनसॊख्मा तथा 
वर्कासका भुख्म भुख्म प्राथलभकता अनुरुऩ सॊगठन तथा व्मर्थथाऩन सबेऺणका आधायभा त्रफषमगत शाखा तथा 
कामावरम, उऩशाखा र्ा इकाई ननधावयण गनव सक्नेछ । जनशस्क्तको उऩरब्धता तथा प्रशासननक खचवराई ध्मान हदई 
एउटा त्रफषमगत शाखा अन्त्तगवतको कुनै कामावरम, उऩशाखा र्ा इकाईरे लभल्दो अन्त्म त्रफषमऺेरको कामवसभेत सम्ऩादन 
गनव सक्नछे ।) 

१. साभारम प्रशासन शाखा 

(क) थथानीम सेर्ा तथा जनशस्क्त वर्कास उऩशाखा 

(ख) सार्वजननक खयीद तथा सम्ऩवत्त व्मर्थथाऩन उऩशाखा 

(ग) थथानीम तह, प्रदेश य सॊघसॉगको सम्र्न्त्ध य सभन्त्र्म तथा र्डासॉगको सभन्त्र्म उऩशाखा 

(घ) फैठक व्मर्थथाऩन उऩशाखा 

(ङ) फजाय अनगुभन, गुणथतय, नाऩतौर, खाद्म सुयऺा य उऩबोक्ता हहत सॊयऺण उऩशाखा 

(च) आन्त्तरयक रेखाऩयीऺण शाखा 

(छ) वर्दा, उत्सर्, उदॊ, जारा, ऩर्व, उऩाथध तथा वर्बूषण इकाई 

२. याजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा 

(क) याजश्र् नीनत तथा प्रशासन उऩशाखा 

(ख) आथथवक प्रशासन उऩशाखा 

३. शहयी ऩूवािधाय ववकास शाखा 

(क) सडक तथा मातामात व्मर्थथा उऩशाखा 

(ख) जरवर्द्मतु, उजाव, सडक र्वत्त उऩशाखा 

(ग) लसॊचाई तथा जरउत्ऩन्त्न प्रकोऩ ननमन्त्रण उऩशाखा 

(घ) सूचना तथा सञ्चाय प्रवर्थध वर्कास तथा वर्थताय य एप.एभ. सञ्चारन उऩशाखा 

(ङ) खानेऩानी व्मर्थथाऩन उऩशाखा 

(च) सार्वजननक ननजी साझदेायी इकाई 
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४. आर्थिक ववकास शाखा 

(क) कृवष, ऩशुऩन्त्छी तथा सहकायी कामावरम 

(ख) उद्मोग तथा उद्मभलशरता वर्कास उऩशाखा 

(ग) योजगाय प्रफद्र्धन तथा गरयफी न्त्मूनीकयण उऩशाखा 

५. साभाजजक ववकास शाखा 

(क) आधायबूत तथा भाध्मलभक लशऺा कामावरम 

(ख) खेरकुद तथा अनतरयक्त कक्रमाकराऩ इकाई 

(ग) आधायबूत थर्ाथ्म तथा सयसपाई कामावरम 

(घ) रैंथगक सभानता तथा साभास्जक सुयऺा उऩशाखा 

 रैंथगक सभानता इकाई 

 र्ारर्ालरका, ककशोय ककशोयी तथा मुर्ा इकाई 

 अऩाॊगता बएका व्मस्क्त तथा जेष्ठ नागरयक इकाई 

(ङ) सॊथकृनत, सम्ऩदा, रलरतकरा तथा ऩमवटन प्रफद्र्धन इकाई 

(च) गैयसयकायी सॊथथा ऩरयचारन, सभन्त्र्म तथा ननमभन इकाई 

(छ) साभास्जक सुयऺा कामवक्रभ तथा व्मस्क्तगत घटना दताव इकाई 

६. वन, वातावयण, पोहोयभैरा तथा ववऩद् व्मवस्थाऩन शाखा 

(क) र्न, र्न्त्मजन्त्तु तथा बू—सॊयऺण कामावरम 

(ख) र्ातार्यण, ऩमावर्यण एर्ॊ जराधायऺेर सॊयऺण उऩशाखा 

(ग) पोहयभैरा व्मर्थथाऩन उऩशाखा 

(घ) वर्ऩद् व्मर्थथाऩन (फारुणमन्त्र, एम्रु्रेन्त्स तथा मन्त्र उऩकयण ऩरयचारन सभेत) उऩशाखा 

७. बूलभ व्मवस्थाऩन तथा बवन तनमभन शाखा 

(क) बू—उऩमोग तथा र्थती वर्कास उऩशाखा 

(ख) जग्गा नाऩी तथा नक्सा, घयजग्गा धनी ऩुजाव उऩशाखा 

(ग) बर्न तथा बर्न सॊहहता एर्ॊ ननभावण इजाजत (डडजाइन सभेत) उऩशाखा 

८. रमाम, कानून तथा भानव अर्धकाय प्रवद्र्धन शाखा 

(क) नगय प्रहयी व्मर्थथाऩन उऩशाखा 

(ख) न्त्माम, कानून तथा भानर् अथधकाय प्रर्द्र्धन उऩशाखा 
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(ग) वर्धामन उऩशाखा 

९. मोजना, अनुगभन तथा तथ्माॊक शाखा 

(क) मोजना तजुवभा तथा उऩबोक्ता सलभनत ऩरयचारन इकाई 

(ख) अनुगभन तथा भूल्माॊकन इकाई 

(ग) त्माॊक व्मर्थथाऩन इकाई 
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अनुसूची – २ 

(ननमभ ४ को उऩननमभ (१) सॉग सम्फस्न्त्धत) 
 

बफषमगत शाखाको कामि ववबाजन 

 

१. साभारम प्रशासन शाखा 

(क) थथानीम सेर्ा तथा जनशस्क्त वर्कास उऩशाखा 

 थथानीम सेर्ाको व्मर्थथाऩन सम्फन्त्धी नीनत, भाऩदण्ड, सेर्ा शतव, मोजना, कामावन्त्र्मन य ननमभन 

 सॊवर्धानको धाया ३०२ फभोस्जभ सभामोजन बई आउने कभवचायीको व्मर्थथाऩन 

 थथानीम सेर्ाको व्मर्थथाऩन सम्फन्त्धी अन्त्म कामव 
 नगयऩालरकाको सॊगठन वर्कास, सङ्गठन सॊयचना तथा दयफन्त्दी ननधावयण, जनशस्क्त व्मर्थथाऩन य र्वृत्त 

वर्कास, 

 थथानीम सेर्ाको व्मर्थथाऩनभा सूचना तथा सञ्चाय प्रवर्थधको उऩमोग, प्रफद्र्घन य ननमभन 

 भानर् सॊसाधन वर्कासका राथग अल्ऩकारीन तथा दीघवकारीन मोजना तजुवभा 
 नगयऩालरकाभा सार्वजननक वर्दा, उत्सर्, जारा, उदॊ आहदको व्मर्थथाऩन 

 थथानीम शास्न्त्त सलभनत सम्फन्त्धी कामवहरु । 

(ख) सार्वजननक खयीद तथा सम्ऩवत्त व्मर्थथाऩन उऩशाखा 

 नगयऩालरकाको राथग सार्वजननक खयीद तथा अन्त्म फन्त्दोफथतीका साभान सम्फन्त्धी वर्षम 

 सेर्ा तथा ननभावण व्मर्सामको सञ्चारन तथा व्मर्थथाऩन 

 नगयऩालरकालबरको सार्वजननक तथा सयकायी सम्ऩवत्त, साभुदानमक सम्ऩवत्त, बर्न, सडक, ऩसर, व्मर्साम, 

ऩूफावधाय, उद्मोग, खानी तथा खनीज, र्नको वर्र्यण सहहतको अद्मार्थधक अलबरेख 

 नगयऩालरकाको थर्ालभत्र्भा यहेको सम्ऩवत्तको अद्मार्थधक अलबरेख 

 नगयऩालरकास्थथत सयकायी सम्ऩवत्तको एकीकृत वर्र्यण । 

(ग) थथानीम तह, प्रदेश य सॊघसॉगको सम्र्न्त्ध य सभन्त्र्म तथा र्डासॉगको सभन्त्र्म उऩशाखा 

 सॊघ तथा प्रदेश तहभा सॊवर्धान तथा कानुन फभोस्जभको सहबाथगता तथा प्रनतननथधत्र् 

 स्जल्रा सभन्त्र्म सलभनतसॉगको सभन्त्र्म 

 र्डा तहसॉगको सम्ऩकव  य सभन्त्र्म 

 ऩराचाय, सबा, सभायोह, लशष्टाचाय 

(घ) फैठक व्मर्थथाऩन उऩशाखा 

 कामवऩालरका तथा सबाको फैठक व्मर्थथाऩन 

 कामवऩालरकाको ननणवमहरुको वर्द्मुनतम भाध्मभफाट अलबरेखीकयण तथा प्रकाशन  

 कामवऩालरकाका वर्लबन्त्न सलभनत, उऩसलभनत, कामवदरको फैठक व्मर्थथाऩन 

(ङ) फजाय अनगुभन, गुणथतय, नाऩतौर, खाद्म सुयऺा य उऩबोक्ता हहत सॊयऺण उऩशाखा 
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 थथानीम व्माऩाय, र्ाखणज्म, र्थतुको भाग, आऩूनतव व्मफथथाऩन तथा अनगुभन 

 फजाय तथा हाट फजाय व्मर्थथाऩन 

 उऩबोक्ता अथधकाय तथा हहत सम्फन्त्धी नीनत, कानून, भाऩदण्ड, कामावन्त्र्मन य ननमभन 

 थथानीम र्थतुहरूको उत्ऩादन, आऩूनतव तथा ननकासी प्रऺेऩण, भूल्म ननधावयण य अनगुभन 

 थथानीम व्माऩाय य र्ाखणज्म सम्फन्त्धी ऩूर्ावधाय ननभावण, 

 थथानीम र्थतु य सेर्ा व्माऩायको भूल्म तथा गुणथतयको अनुगभन य ननमभन, 

 उऩबोक्ता सचतेना, रक्षऺत उऩबोक्ताको रगत व्मर्थथाऩन य थथानीम र्थतु तथा सेर्ाको गुणथतय ऩयीऺण, 

 खाद्म ऩदाथवको गुणथतय ननमन्त्रण, 

 खानेऩानीको गुणथतय ननमन्त्रण, 

 थथानीम व्माऩाय प्रर्द्र्घन सहजीकयण य ननमभन, 

 थथानीम फौद्थधक सम्ऩवत्तको सॊयऺण, प्रर्द्र्घन य अलबरेखाङ्कन । 

(च) आन्त्तरयक रेखाऩयीऺण शाखा 

 आन्त्तरयक तथा ऩूर्व रेखाऩयीऺण 

 रेखाऩयीऺण वर्र्यण (फेरुजूको रगत सभेत)को अलबरेख व्मर्थथाऩन  

 अस्न्त्तभ रेखाऩयीऺण कामवभा सहमोग, सभन्त्र्म य सहजीकयण 

 रेखाऩारनसम्र्न्त्धी ऺभता वर्कास कामव 

(छ) वर्दा, उत्सर्, उदॊ, जारा, ऩर्व, उऩाधी, वर्बुषण इकाई 

 थथानीम चाडऩर्व, सार्वजननक वर्दा, उत्सर्, जारा, उदॊ आहदको व्मर्थथाऩन 

 उऩाधी तथा वर्बुषण सम्र्न्त्धी लसपारयश, अलबरेख 

 

२. याजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा 

(क) याजश्र् नीनत तथा प्रशासन उऩशाखा 

 याजश्र् सम्फन्त्धी नीनत, कानून तजूवभा, कामावन्त्र्मन य ननमभन (याजथर् चुहार्ट ननमन्त्रण सभेत) 
 सम्ऩवत्त कय, घयफहार कय, घय जग्गा यस्जष्िेशन शुल्क, सर्ायी साधन कय, सेर्ा शुल्क दथतुय, ऩमवटन शुल्क, 

वर्ऻाऩन कय, व्मर्साम कय, बूलभकय (भारऩोत), दण्ड जरयर्ाना, भनोयञ्जन कय, फहारवर्टौयी कय, घयजग्गा 
कय, भतृ र्ा भारयएको जीर्जन्त्तुको हाड, लसॊग, प्र्ाॉख, छाराभा कय, प्राकृनतक स्रोत साधन, व्मर्सानमक कय 
सम्फन्त्धी नीनत, कानून, भाऩदण्ड, कामावन्त्र्मन, फाॉडपाॉड, सॊकरन य ननमभन, अन्त्म आम व्मर्थथाऩन 

 सार्वजननक खचव तथा प्राकृनतक स्रोतफाट प्राप्त हुने योमल्टी सम्फन्त्धी नीनत, कानून, भाऩदण्ड तथा ननमभन य 
सोको सङ्करन तथा फाॉडपाॉड 

 आफ्नो ऺेरलबर याजथर्का दय अन्त्म शुल्क ननधावयण, सॊघीम य प्रदेश कानून फभोस्जभ प्राकृनतक श्रोत साधन 
य सेर्ा शुल्क जथता योमल्टी सङ्करन, सभन्त्र्म य ननमभन 

 थथानीम ऩूर्ावधाय सेर्ा य उऩमोगभा सेर्ा शुल्क तथा दथतुय (नीनत, कानुन, भाऩदण्ड, ननमभन, शुल्क ननधावयण, 

सॊकरन तथा व्मर्थथाऩन) 
 भारऩोत सॊकरन 
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 कानुन फभोस्जभ ढुॊगा, थगट्टी, र्ारुर्ा, भाटो, नुन, थरेट, पामयक्रेजथता खानी खनीज ऩदाथवको सर्ेऺण, 

अन्त्र्ेषण, उत्खनन य सो सम्फन्त्धी योमल्टी सङ्करन 

 िेककङ्ग, कामाककङ्ग, क्मानोननङ्ग, फञ्जी जस्म्ऩङ्ग, स्जऩफ्रामय, र्  मास्फ्टङ्ग शुल्क 

 साभुदानमक र्नको सञ्चारन य व्मर्थथाऩनफाट प्राप्त योमल्टी सङ्करन 

 ऩानीघट्ट, कूरो, ऩैनी जथता सेर्ा सञ्चारनफाट प्राप्त योमल्टी सङ्करन 

 प्राकृनतक स्रोतको उऩमोग सम्फन्त्धी नीनत ननधावयण य कामावन्त्र्मन तथा प्रदेश य सॊघीम भाऩदण्ड ऩारना 
 प्रचलरत कानुन फभोस्जभ दण्ड जरयर्ाना 
 फाॉकी फक्मौता यकभको रगत य असुर उऩय  

 कयदाता लशऺा तथा कयदाता वर्र्यण अद्मार्थधक 

 वर्त्तीम स्रोत साधनको सभताभूरक फाॉडपाॉड 

 आथथवक साधनको भहत्तभ उऩमोग तथा ऩरयचारन 

 याजश्र् ऩयाभशव सलभनत सम्फन्त्धी वर्षम 

 थथानीम याजथर् प्रर्द्वधनका राथग प्रोत्साहन,  

 याजश्र्को सम्बाव्मता अध्ममन 

 याजथर् सूचना तथा त्माङ्कको आदान प्रदान 

 सॊघीम तथा प्रदेश कानून फभोस्जभ फजेट घाटाऩूनत वको स्रोत व्मर्थथा 

(ख) आथथवक प्रशासन उऩशाखा 

 आथथवक (कामववर्धी) नीनत, कानुन, भाऩदण्ड, कामावन्त्र्मन य ननमभन, आथथवक प्रशासन य व्मर्थथाऩन 

 फजेट सीभा ननधावयण, फजेट तजूवभा, कामावन्त्र्मन य ननमभन 

 सस्ञ्चत कोष तथा आकस्थभक कोषको व्मर्थथाऩन 

 रगानी य राबाॊशको व्मफथथाऩन 

 रेखा व्मर्थथाऩन, खचव, याजश्र्, धयौटी, कामवसॊचारन कोष तथा अन्त्म सयकायी कोष तथा सॊऩवत्तको एकीकृत 
वर्र्यण 

 सभस्ष्टगत आथथवक अर्थथाको वर्श्रेषण  

 ऋण तथा अनुदानको व्मर्थथाऩन य ननमभन 

 रगानी प्रऺेऩण (सहकायी, सहकायी तथा ननजी) य वर्त्तीम व्मर्थथाऩन 

 कायोफायको रेखाॊकन, ननमन्त्रण तथा व्मर्थथाऩन 

 याजश्र् तथा व्ममको अनुभान 

 फेरुजू पछ्र्मौट 

 आथथवक प्रशासन य व्मफथथाऩन सम्फन्त्धी अन्त्म वर्षम । 

३. शहयी ऩूफािधाय ववकास शाखा 

(क) सडक तथा मातामात व्मर्थथा उऩशाखा 

 थथानीम सडक, ग्राभीण सडक, कृवष सडक तथा मातामात सम्फन्त्धी नीनत, कानून, भाऩदण्ड तथा ननमभन 

 थथानीम सडक, ग्राभीण सडक, कृवष सडक, झोरुङ्गे ऩुर, ऩुरेसा य तटफन्त्धन सम्फन्त्धी गुरुमोजनाको तजुवभा, 
कामावन्त्र्मन य थतयोन्त्ननतका आमोजनाको ऩहहचान,  अध्ममन, कामावन्त्र्मन, भभवत, सम्बाय 

 मातामात सुयऺा व्मर्थथाऩन य ननमभन 
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 थथानीम सार्वजननक मातामातको रुट ननधावयण, अनुभनत, नर्ीकयण, खायेजी, सेर्ाको गुणथतय, बाडा दय 
ननधावयण य ननमभन 

 ट्माक्सी सेर्ा अनुभती, व्मफथथाऩन य ननमभन 

 िरी फस, िाभजथता भध्मभ ऺभताका भास िास्न्त्जट प्रणारीको नीनत, मोजना, भाऩदण्ड, कामावन्त्र्मन, ननमभन 

 र्ातार्यणभैरी, जरर्ामु ऩरयर्तवन अनुकूरन, अऩाङ्गता य रैङ्थगकभैरी मातामात प्रणारीको प्रर्द्र्धन 

 आधायबूत मातामात सम्फन्त्धभा प्रदेश सयकायसॊग सभन्त्र्म 

 मातामात ऺेरभा रगानी अलबफदृ्थध 

 मातामात सुवर्धाभा नागरयकको सयर, सहज य सभान ऩहुॉच 

 मातामात ऺेरभा र्ाताफयणभैरी प्रवर्थधराई प्रोत्साहन 

 ननजी मातामात ननमभन व्मर्थथाऩन 

(ख) जरवर्द्मतु, उजाव, सडक र्त्ती उऩशाखा 

 साना जरवर्द्मुत आमोजना, नर्ीकयणीम उजाव तथा रै्कस्ल्ऩक ऊजाव सम्र्न्त्धी नीनत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, 
कामावन्त्र्मन य ननमभन 

 रै्कस्ल्ऩक ऊजाव सम्फन्त्धी प्रवर्थध वर्कास य हथतान्त्तयण, ऺभता अलबर्दृ्थध‚ प्रफद्र्घन, 

 वर्द्मुत वर्तयण प्रणारी य सेर्ाको व्मर्थथाऩन, सञ्चारन य ननमभ 

 जनसहबाथगताभा आधारयत थर्देशी रगानीराई प्राथलभकता हददै जरस्रोतको फहुउऩमोगी वर्कास कामवक्रभको 
तजुवभा य कामावन्त्र्मन 

 थथानीम वर्द्मतु वर्तयण प्रणारी य सेर्ाको व्मर्थथाऩन, सञ्चारन य ननमभन 

 सडक र्त्तीको व्मर्थथा 

(ग) लसॊचाई तथा जरउत्ऩन्त्न प्रकोऩ ननमन्त्रण उऩशाखा 

 लसॉचाई सम्फन्त्धी नीनत, कानून, भाऩदण्ड ननधावयण य ननमभन 

 लसॉचाई सम्फन्त्धी गुरुमोजनाको तजुवभा, कामावन्त्र्मन य थतयोन्त्ननतका आमोजनाको ऩहहचान, अध्ममन, 

कामावन्त्र्मन, भभवत, सम्बाय य ननमभन, 

 थथानीम साना, सतह तथा बूलभगत लसचाई प्रणारीको सञ्चारन ननभावण, सुधाय, भभवत सम्बाय तथा सेर्ा 
शुल्कको ननधावयण य सङ्करन व्मर्थथाऩन 

 जरउत्ऩन्त्न प्रकोऩ ननमन्त्रण सम्र्न्त्धी थथानीम  

 तटफन्त्ध, नदी ननमन्त्रण तथा नदी व्मर्थथाऩन य ननमभन 

 साना जर उऩमोग सम्फन्त्धी आमोजना तजुवभा, कामावन्त्र्मन य अनगुभन । 

(घ) सूचना तथा सञ्चाय प्रवर्थध वर्कास तथा वर्थताय य एप.एभ. सञ्चारन उऩशाखा 

 आफ्नो ऺेरलबर इन्त्टयनेट सेर्ा, टेलरसेन्त्टय, केफुर तथा तायवर्हीन टेलरलबजन प्रसायणको अनुभनत, नर्ीकयण 
य ननमभन 

 एक सम र्ाटसम्भको एप. एभ. येडडमो सञ्चारन अनुभनत, नर्ीकयण य ननमभन 

 आफ्नो ऺेरलबर ऩरऩत्ररकाको प्रकाशन अनुभनत, अलबरेख तथा ननमभन 

 अलबरेख व्मर्थथाऩनभा नर्ीनतभ सूचना प्रवर्थधको प्रमोग  

 सूचना तथा सञ्चाय प्रवर्थधभा सर्वसाधायण जनताको सहज य सयर ऩहुॉच तथा सूचना प्रवर्थधको वर्कास य 
वर्थताय सम्फन्त्धी कामवक्रभ तजुवभा य कामावन्त्र्मन 
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 फैऻाननक अध्ममन, अनुसन्त्धान य प्रवर्थध वर्कासभा रगानी  

 सूचना तथा सञ्चाय प्रवर्थधभा आधारयत त्माङ्क व्मर्थथाऩन । 

(ङ) खानेऩानी व्मर्थथाऩन उऩशाखा 

 थथानीम खानेऩानी सम्फन्त्धी नीनत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामावन्त्र्मन य ननमभन 

 खानेऩानी भहसुर ननधावयण य खानेऩानी सेर्ा व्मर्थथाऩन 

 सार्वजननक थथरभा वऩउने ऩानी व्मर्थथाऩन 

 ऩानी भुहानको सॊयऺण 

 थर्च्छ खानेऩानी आऩूनत व सम्फन्त्धी अन्त्म वर्षम । 

(च) सार्वजननक ननजी साझदेायी इकाई 

 थथानीम सार्वजननक—ननजी साझदेायी सम्र्न्त्धी थथानीम नीनत, मोजना ननभावण 

 थथानीम सार्वजननक—ननजी साझदेायीका आमोजना छनौट तथा कामावन्त्र्मन  

 सार्वजननक साभुदानमक साझदेायी 
 थथानीम वर्कासभा ननजी ऺेरको प्रफद्र्धन 

 

४. आर्थिक ववकास शाखा 

(क) कृवष, ऩशुऩन्त्छी तथा सहकायी 

कृवष  

 कृवष, कृवष प्रसाय, कृवष उत्ऩादन व्मर्थथाऩन सम्फन्त्धी थथानीम नीनत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामावन्त्र्मन य 
ननमभन 

 कृवष फजाय सूचना, कृवष फजाय तथा हाटफजायको ऩूर्ावधाय ननभावण, साना लसॉचाई ननभावण, तालरभ, प्रवर्थध 
प्रसाय, प्रावर्थधक टेर्ा, कृवष साभाग्री आऩूनत व य कृषक ऺभता वर्कास कामवक्रभको सञ्चारन 

 कृवषजन्त्म प्राकृनतक प्रकोऩ तथा भहाभायी योगको ननमन्त्रण 

 कृवष र्ातार्यण सॊयऺण तथा जैवर्क वर्वर्धताको सॊयऺण य प्रर्द्र्घन 

 कृवष प्रसाय तथा जनशस्क्तको प्रऺेऩण, व्मर्थथाऩन य ऩरयचारन 

 उच्च भूल्ममुक्त कृवषजन्त्म र्थतुको प्रर्द्र्घन, वर्कास तथा फजायीकयण 

 कृवषसम्र्न्त्धी र्ीभा य कजाव सहजीकयण 

 शीत बण्डायणको व्मर्थथाऩन 

 कृषकहरूको ऺभता अलबर्दृ्थध, प्रावर्थधक सेर्ा, टेर्ा, सीऩ वर्कास य सशक्तीकयण 

 कृवष फीउवर्जन, नश्र, भरखाद य यसामन तथा औषथधहरूको आऩूनत व, उऩमोग य ननमभन 

 कृषक सभूह, कृवष सहकायी य कृवष सम्फन्त्धी थथानीम सङ्घ सॊथथाहरूको सभन्त्र्म, व्मर्थथाऩन य ननमभन 

 कृवष सम्फन्त्धी प्रवर्थधको सॊयऺण य हथतान्त्तयण 

 कृवष त्माङ्कको व्मर्थथाऩन य सूचना प्रणारी तथा कृवष सम्फन्त्धी सूचनाको प्रचायप्रसाय 

 कृवष स्रोत केन्त्द्रको थथाऩना य व्मर्थथाऩन 

ऩशुऩन्त्छी  
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 ऩशुऩारन य ऩशु थर्ाथ्म सम्फन्त्धी थथानीम नीनत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामावन्त्र्मन य ननमभन 

 ऩशुऩन्त्छी फजाय सूचना, हाटफजायको ऩूर्ावधाय ननभावण, तालरभ, प्रावर्थधक टेर्ा, कृषक ऺभता वर्कास 
कामवक्रभको सञ्चारन य ननमभन 

 ऩशुऩन्त्छीजन्त्म प्राकृनतक प्रकोऩ तथा भहाभायी योगको ननमन्त्रण 

 ऩशुऩन्त्छी थचककत्सा सेर्ाको व्मर्थथाऩन, 

 ऩशुनश्र सुधाय ऩद्धनत वर्कास य व्मफथथाऩन 

 ऩशुऩन्त्छी सम्फन्त्धी फीभा य कजाव सहजीकयण 

 थथानीम चयन तथा खकव  वर्कास य व्मर्थथाऩन 

 ऩशु आहायको गुणथतय ननमभन 

 थथानीमथतयभा ऩशुऩन्त्छी सम्फन्त्धी त्माङ्कको व्मर्थथाऩन य सूचना प्रणारी 
 ऩशु फधशारा य शीत बण्डायणको व्मर्थथाऩन य ननमभन 

 ऩशुऩारन तथा ऩशु थर्ाथ्म सम्फन्त्धी अन्त्म कामव । 

सहकायी  

 सहकायी सॊथथा सम्फन्त्धी थथानीम नीनत, कानून, भाऩदण्डको ननभावण, कामावन्त्र्मन य ननमभन 

 थथानीम सहकायी सॊथथाको दताव, अनुभनत, खायेजी य वर्घटन 

 सहकायी र्चत तथा ऋण ऩरयचारन सम्फन्त्धी थथानीम भाऩदण्ड ननधावयण य ननमभन 

 सहकायी सम्फन्त्धी यास्ष्िम, केन्त्द्रीम, वर्षमगत, प्रादेलशक य थथानीम सॊघ सॊथथासॉग सभन्त्र्म य सहकामव 
 सहकायी सम्फन्त्धी थथानीम त्माङ्क व्मर्थथाऩन य अध्ममन अनुसन्त्धान 

 थथानीम सहकायीको ऺभता अलबर्दृ्थध 

 थथानीम सहकायी ऺेरको प्रर्द्र्घन, वर्कास य ऩरयचारन । 

(ग) उद्मोग तथा उद्मभलशरता वर्कास य खानी तथा खननज ऩदाथवको सॊयऺण उऩशाखा 

 उद्मोग  

 रघु, घयेरु तथा साना उद्मोगको दताव, नर्ीकयण, खायेजी य ननमभन 

 रघु, घयेरु तथा साना उद्मोगको वर्कास य प्रर्द्र्धन 

 उद्मभलशरता प्रर्द्र्धन 

 व्माऩारयक पभव, ऩसरको दताव, अनुभनत, नर्ीकयण, खायेजी य ननमभन 

 सीऩ वर्कास सम्फन्त्धी कामवको प्रफद्र्धन । 

खानी तथा खननज 

 खानी तथा खननज ऩदाथवको सॊयऺण सम्फन्त्धी थथानीम नीनत, कानून, भाऩदण्ड तथा मोजनाको कामावन्त्र्मन य 
ननमभन, 

 ढुङ्गा, थगटी, फारुर्ा, भाटो, नुन, थरेट, खयीढुङ्गा, पामयक्रेजथता खानीजन्त्म र्थतु सर्ेऺण, अन्त्र्ेषण, उत्खनन ्

 ढुङ्गा, थगट्टी, फारुर्ा, भाटो, खयीढुङ्गा, पामय क्रे,थरेट तथा नुन, आहद खानीजन्त्म र्थतुको सॊयऺण, वर्कास, 

उत्खनन ्य उऩमोग सम्फन्त्धी दताव, अनुभनत, नर्ीकयण, खायेजी य व्मर्थथाऩन 

 खानी तथा खननज ऩदाथव सम्फन्त्धी सूचना तथा त्माङ्क सङ्करन, अलबरेखन तथा व्मफथथाऩन 

 बौगलबवक नक्सा प्रकाशन । 
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(घ) योजगाय प्रफद्र्धन तथा गरयफी न्त्मूनीकयण उऩशाखा 

 गरयफी ननर्ायण सम्फन्त्धी थथानीम नीनत, कानून, भाऩदण्ड, ननमभन  य अध्ममन अनुसन्त्धान 

 गरयफी ननर्ायणको थथानीम यणनीनत तजूवभा 
 गरयफ घयऩरयर्ाय ऩहहचान सम्फन्त्धी थथानीम सर्ेऺण, सूचना व्मर्थथाऩन य ननमभन 

 गरयफी ननर्ायण सम्फन्त्धी यास्ष्िम, प्रादेलशक य थथानीम सॊथथासॉग सम्ऩकव , सभन्त्र्म य सहकामव 
 योजगाय तथा फेयोजगायको त्माङ्क सङ्करन, प्रशोधन य सूचना प्रणारीको थथाऩना 
 थथानीमथतयभा यहेका वर्देशी श्रलभकको रगत सङ्करन तथा सूचना व्मर्थथाऩन 

 ऩहहचान बएका गरयफ घयऩरयर्ाय एर्ॊ रक्षऺत सभूह सम्फन्त्धी थथानीम मोजना, कामवक्रभ, स्रोत ऩरयचारन य 
व्मर्थथाऩन 

 सॊघीम य प्रदेश कानून फभोस्जभ थथानीम तहभा सुकुम्फासीको ऩहहचान य अलबरेख व्मर्थथाऩन 

 सुकुम्फासी सम्फन्त्धी जीवर्कोऩाजवन य फसोफास व्मर्थथाऩन 

 योजगायीका अर्सय लसजवना सम्र्न्त्धी 

 

५. साभाजजक ववकास शाखा 

(क) आधायबूत तथा भाध्मलभक लशऺा कामावरम 

 प्रायस्म्बक फार लशऺा तथा वर्द्मारम लशऺा, अनौऩचारयक लशऺा, खुरा तथा रै्कस्ल्ऩक लशऺा (गुरुकुर, 

भदयसा, गुम्फा आहद), ननयन्त्तय लसकाइ तथा वर्शषे लशऺा सम्फन्त्धी नीनत, कानून, भाऩदण्ड, मोजनाको 
ननभावण, कामावन्त्र्मन य ननमभन 

 प्रावर्थधक लशऺा तथा व्मार्सानमक तालरभको मोजना तजुवभा, सञ्चारन, अनुभनत य ननमभन 

 ऩाठ्मक्रभ य ऩाठ्मसाभग्रीको वर्तयण तथा कामावन्त्र्मन 

 वर्द्मारम लशऺक तथा कभवचायी व्मर्थथाऩन 

 वर्द्मारमको नक्साङ्कन, अनुभनत, थर्ीकृनत, सभामोजन तथा ननमभन 

 शैक्षऺक ऩूर्ावधाय ननभावण य भभवत सम्बाय 

 आधायबूत तह (कऺा ८) को ऩयीऺा व्मर्थथाऩन 

 वर्द्माथॉ लसकाइ उऩरब्धीको ऩयीऺण य व्मर्थथाऩन 

 वर्द्माथॉ प्रोत्साहन तथा छारर्वृत्तको व्मर्थथाऩन 

 शैक्षऺक ऩयाभशव सेर्ाको अनुभनत तथा ननमभन 

 थथानीमथतयको शैक्षऺक ऻान, सीऩ य प्रवर्थधको सॊयऺण, प्रर्द्र्धन य थतयीकयण 

 भाध्मलभक तहसम्भको शैक्षऺक कामवक्रभको सभन्त्र्म य ननमभन 

 ऩुथतकारम एर्ॊ ऩरऩत्ररका 
 थथानीम ऩुथतकारम, र्ाचनारम तथा साभुदानमक अध्ममन केन्त्द्र सञ्चारन तथा व्मर्थथाऩन । 

(ख) खेरकुद तथा अनतरयक्त कक्रमाकराऩ इकाई 

 थथानीमथतयभा खेरकूद प्रशासन तथा सङ्घ सॊथथाको ननमभन य सभन्त्र्म 

 खेरकुदको सॊयचनाको ऩूर्ावधाय ननभावण, सञ्चारन तथा वर्कास 

 खेरकूदको वर्कास य प्रर्द्र्घन 

 खेरकूद प्रनतमोगीता आमोजना य सहबागीता 
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 अनतरयक्त कक्रमाकराऩ सम्फन्त्धी वर्षम । 

(ग) आधायबूत थर्ाथ्म तथा सयसपाई कामावरम 

 आधायबूत थर्ाथ्म य सयसपाई सम्फन्त्धी नीनत, कानून, भाऩदण्ड, मोजनाको ननभावण, कामावन्त्र्मन तथा 
ननमभन 

 यास्ष्िम तथा प्रदेशथतयीम रक्ष्म य भाऩदण्ड फभोस्जभ थथानीमथतयको थर्ाथ्म सम्फन्त्धी रक्ष्म य गुणथतय 
ननधावयण 

 यास्ष्िम य प्रादेलशक भाऩदण्ड अनुरुऩ जनयर अथऩतार, नलसवङ्ग होभ, ननदान केन्त्द्र तथा अन्त्म थर्ाथ्म 
सॊथथाहरूको स्क्रननक दताव, सञ्चारन अनुभनत य ननमभन 

 आधायबूत थर्ाथ्म सेर्ाको सञ्चारन य प्रफद्र्घन 

 अथऩतार य अन्त्म थर्ाथ्म सॊथथाको थथाऩना तथा सञ्चारन 

 थर्ाथ्म सेर्ा सम्फन्त्धी बौनतक ऩूर्ावधाय वर्कास तथा व्मर्थथाऩन 

 सयसपाई सचेतनाको अलबर्दृ्थध 

 यक्त सञ्चाय सेर्ा तथा थथानीम य शहयी थर्ाथ्म सेर्ा 
 औषथध ऩसर सञ्चारन य ननमभन 

 औषथधजन्त्म र्नथऩनत, जटीफुटी य अन्त्म औषथधजन्त्म र्थतुको उत्ऩादन, प्रशोधन य वर्तयण 

 थर्ाथ्म फीभा रगामतका साभास्जक सुयऺा कामवक्रभको व्मर्थथाऩन 

 औषथध तथा अन्त्म भेडडकर उत्ऩादनहरूको न्त्मूनतभ भूल्म ननधावयण य ननमभन 

 औषथधको उथचत प्रमोग य सूक्ष्भजीर् ननयोधक प्रनतयोध न्त्मूनीकयण 

 औषथध य थर्ाथ्म उऩकयणको खयीद, बण्डायण य वर्तयण 

 थर्ाथ्म सूचना प्रणारीको व्मर्थथाऩन 

 जनथर्ाथ्म ननगयानी (ऩस्ब्रक हेल्थ सबेरेन्त्स) 
 प्रर्द्र्धनात्भक, प्रनतकायात्भक, उऩचायात्भक, ऩुनस्र्थाऩनात्भक य प्मालरएहटब थर्ाथ्म सेर्ाको सञ्चारन 

 थर्थथ जीर्नशैरी, ऩोषण, शायीरयक ब्मामाभ, मोग अभ्मास, थर्ाथ्म र्तृ्तको ऩारना, ऩञ्चकभव रगामतका 
जनथर्ाथ्म सेर्ाको प्रर्द्र्धन 

 जुनोहटक य कीटजन्त्म योगको ननमन्त्रण तथा व्मर्थथाऩन 

 सुनत व, भहदया य रागू ऩदाथवजन्त्म र्थतुको प्रमोग ननमन्त्रण तथा सचतेना अलबर्दृ्थध 

 आमुर्ेहदक, मुनानी, आम्ची, होलभमोप्माथथक, प्राकृनतक थचककत्सा रगामतका ऩयम्ऩयागत थर्ाथ्म उऩचाय 
सेर्ाको व्मर्थथाऩन 

 जनथर्ाथ्म, आऩत्कारीन थर्ाथ्म तथा भहाभायीको ननमन्त्रण मोजना य कामावन्त्र्मन 

 सरुर्ा तथा नसने योगको ननमन्त्रण तथा योकथाभ 

 आकस्थभक थर्ाथ्म सेर्ा प्रर्ाह । 

(घ) रैंथगक सभानता तथा साभास्जक सुयऺा उऩशाखा 

रैंथगक सभानता इकाई 

 भहहरा हक सम्फन्त्धी नीनत, मोजना कामावन्त्र्मन, सभन्त्र्म य ननमभन 

 भहहराको आथथवक, साभास्जक, याजनीनतक सशस्क्तकयण, ऺभता वर्कास 

 रैथगक हहॊसा ननर्ायणका राथग ननयोधात्भक, प्रर्द्र्धनात्भक, सॊयऺणात्भक उऩाम य ऩुन्थथाऩना 
 रैंथगक उत्तयदामी फजेट  
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र्ारर्ालरका, ककशोय ककशोयी तथा मुर्ा इकाई 

 फारफालरकाको हकहीत सॊयऺण सम्फन्त्धी थथानीम नीनत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामावन्त्र्मन य ननमभन 

 फारफालरकाको हकहीत सॊयऺण 

 फारभैरी शासकीम प्रर्न्त्ध, फार क्रफ, फार सॊयऺण सलभनत तथा फार सञ्जार 

 फारफालरकाको हकहीत सॊयऺण सम्फन्त्धभा सॊघ, प्रदेश तथा अन्त्म ननकामसॉग सम्ऩकव , सभन्त्र्म तथा 
सहकामव, 

 फारफालरका ऩरयर्ाय सहमोग 

 फैकस्ल्ऩक थमाहाय ऩद्धनतको कामावन्त्र्मन 

 फार न्त्माम 

 फार गहृ, ऩुन्थथाऩना केन्त्द्र, लशशु थमाहाय केन्त्द्र य फार वर्कास केन्त्द्र व्मर्थथाऩन 

 असहाम फारफालरकाका, सडक फारफालरका व्मर्थथाऩन 

 फार हहॊसा ननमन्त्रण 

 फारसुधाय तथा ऩुन्थथाऩना केन्त्द्र थथाऩना, सॊचारन अनुभती य ननमभन 

 आऩत्कारीन फार उद्धाय कोष थथाऩना य व्मर्थथाऩन 

 मुर्ा जागयण, सशस्क्तकयण य ऩरयचारन 

 मुर्ा सीऩ, उद्मभलशरता तथा नेततृ्र् वर्कास 

अऩाॊगता बएका व्मस्क्त तथा जेष्ठ नागरयक इकाई 

 जेष्ठ नागरयकको रगत, ऩरयचमऩर, सम्भान, थर्ाथ्म सुवर्धा, साभास्जक सुयऺा सम्फन्त्धी कामव 
 जेष्ठ नागरयक क्रर्, हदर्ा सेर्ा केन्त्द्र, बेटघाट थथर, आश्रम केन्त्द्रको सञ्चारन तथा व्मर्थथाऩन 

 सङ्घ तथा प्रदेशसॉगको सभन्त्र्मभा अऩाङ्गता ऩुन्थथाऩना केन्त्द्र तथा असक्त थमाहाय केन्त्द्रको सञ्चारन य 
व्मर्थथाऩन 

 अऩाङ्गता बएका व्मस्क्त तथा असहामको रगत अद्मार्थधक, ऩरयचमऩर वर्तयण, साभास्जक सुयऺा तथा 
सुवर्धाको व्मर्थथाऩन तथा वर्तयण 

 अऩाङ्गता बएका व्मस्क्तभैरी ऩूर्ावधाय ननभावण तथा सञ्चारन 

 अऩाङ्गता बएका व्मस्क्त य असक्तहरूको व्मर्थथाऩन सम्र्न्त्धी अन्त्म कामव । 
 एकर भहहरा सम्र्न्त्धी कामव 

(च) गैयसयकायी सॊथथा ऩरयचारन, सभन्त्र्म तथा ननमभन उऩशाखा 

 थथानीमथतयभा सभाजकल्माण सम्र्न्त्धी सॊघसॊथथा (गैयसयकायी, साभास्जक तथा साभुदानमक सॊघसॊथथा) को 
दताव, नर्ीकयण तथा ननमभन 

 गुठी, कोष तथा अन्त्म िष्टहरुको व्मर्थथाऩन 

 ननजी तथा गैयसयकायी ऺेरसॉग सभन्त्र्म य सहकामव 
 सभन्त्र्म य ऩरयचारन 

 साभास्जक सॊघसॊथथा सम्फन्त्धी अन्त्म वर्षम ।  

(छ) साभास्जक सुयऺा कामवक्रभ तथा व्मस्क्तगत घटना दताव उऩशाखा 

 साभास्जक सुयऺा सम्फन्त्धी थथानीम नीनत, कानून, भाऩदण्ड, ननमभन य अध्ममन अनुसन्त्धान 
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 सङ्घ तथा प्रदेशरे ननधावयण गयेको भाऩदण्ड फभोस्जभ साभास्जक सुयऺा सम्फन्त्धी कामवक्रभ कामावन्त्र्मन 

 साभास्जक सुयऺाको कामावन्त्र्मनको राथग सङ्घ, प्रदेश य थथानीम सङ्घ सॊथथासॉग सम्ऩकव , सभन्त्र्म य 
सहकामव 

 थथानीम साभास्जक सुयऺा मोजना य व्मर्थथाऩन तथा आर्श्मक त्माॊक सॊकरन एर्ॊ व्मर्थथाऩन  

 आधुननक प्रत्रफथधभापव त व्मस्क्तगत घटना दताव (जन्त्भ, भतृ्मु, वर्र्ाह, फसाईसयाई, सम्र्न्त्ध वर्च्छेद य धभवऩुर 
धभवऩुरी), अलबरेख व्मर्थथाऩन तथा प्रनतर्ेदन 

 

(ज) सॊथकृनत, सम्ऩदा, रलरतकरा तथा ऩमवटन प्रफद्र्धन उऩशाखा 

 बाषा, सॊथकृनत य रलरतकराको सॊयऺण य वर्कास सम्फन्त्धी थथानीमथतयको नीनत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, 
कामावन्त्र्मन य ननमभन 

 ऩुयातत्र्, प्राचीन थभायक तथा सङ्ग्रहारमको सॊयऺण, सम्बाय, प्रफद्र्घन य वर्कास 

 ऩयम्ऩयागयत रुऩभा चलरआएका जारा तथा ऩर्वको सञ्चारन य व्मर्थथाऩन 

 थथानीम भहत्र्का धालभवक तथा साॊथकृनतक सम्ऩदाको व्मफथथाऩन 

 ऩमवटकीम भहत्र्का थथर तथा सम्ऩदाको ऩहहचान, सॊयऺण य प्रर्द्र्धन 

 ऩमवटन ऩूर्ावधाय वर्कास तथा प्रोत्साहन 

 ऩुयातास्त्र्क, धालभवक भहत्र्का सम्ऩदाहरुको सॊयऺण तथा सम्फद्र्धन 

 बाषा, सॊथकृनत, जारा, ऩर्व य रलरतकराको सॊयऺण, प्रफद्र्धन य वर्कास । 

 

६. वन, वातावयण, पोहोयभैरा तथा ववऩद् व्मवस्थाऩन शाखा 

(क) र्न, र्न्त्मजन्त्तु, बू—सॊयऺण तथा जैवर्क वर्वर्धता सॊयऺण शाखा 

 र्न, जङ्गर, र्न्त्मजन्त्तु, चयाचुरुङ्गी, जर उऩमोग, र्ातार्यण, ऩमावर्यण तथा जैवर्क वर्वर्धता सम्फन्त्धी 
थथानीम नीनत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामावन्त्र्मन य ननमभन 

 साभुदानमक, ग्राभीण तथा शहयी, धालभवक, करु्लरमती र्नको सॊयऺण, सम्र्द्र्धन, उऩमोग य ननमभन  

 र्न उऩबोक्ता सभूहको व्मर्थथाऩन 

 भध्मर्तॉ ऺेरको साभुदानमक, धालभवक य कफुलरमती र्नको व्मर्थथाऩन 

 नदी ककनाय, नदी उकास, नहय ककनाय तथा सडक ककनायभा र्ृऺ ायोऩण व्मर्थथाऩन 

 ननजी तथा व्मर्सानमक र्नको प्रफद्र्घन य ननमभन 

 सार्वजननक खारी जग्गा, ऩाखा र्ा ऺेरभा र्ृऺ ायोऩण, सम्बाय, उऩमोग य व्मर्थथाऩन 

 जडीफुटी तथा अन्त्म गैयकाष्ठ र्न ऩैदार्ाय सम्फन्त्धी, सबेऺण, उत्ऩादन, सङ्करन, प्रफद्र्घन, प्रशोधन, य फजाय 
व्मर्थथाऩन 

 र्नफीउ फगैँचा थथाऩना, व्मर्थथाऩन य प्रर्द्र्घन 

 नसवयी थथाऩना, त्रफरुर्ा उत्ऩादन, वर्तयण, योऩण य प्रर्द्र्धन 

 र्न्त्मजन्त्तु य चयाचुरुङ्गीको सॊयऺण, व्मर्सानमक ऩारन, उऩमोग य अनुगभन 

 र्न्त्मजन्त्तुफाट थथानीम सभुदामभा ऩने प्रबार् योकथाभ, व्मर्थथाऩन  

 थथानीम प्राणी उद्मान (थचडडमाखाना) को थथाऩना य सञ्चारन 

 थथानीम र्न्त्मजन्त्तु ऩमवटन य आमआजवन 
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 थथानीमथतयभा आखेटोऩहायको व्मर्थथाऩन 

 र्न, र्न्त्मजन्त्तु तथा चयाचुरुङ्गीको अलबरेखाङ्कन य अध्ममन अनुसन्त्धान 

 यैथाने प्रजानतको सॊयऺण य प्रर्द्वधन 

 लभचाहा प्रजानतको ननमन्त्रण 

 जैवर्क वर्वर्धताको अलबरेख 

 साभुदानमक बूसॊयऺण य सोभा आधारयत आम आजवन कामवक्रभ 

 बूसॊयऺण य जराधाय व्मर्थथाऩनजन्त्म साभुदानमक अनुकूरन 

 जरर्ामू ऩरयर्तवन अनुकुरन कामव  

 आम आजवनभा आधारयत जडीफुटीको सॊयऺण, प्रफद्र्धन, व्मर्थथाऩन 

(ख) र्ातार्यण, ऩमावर्यण एर्ॊ जराधायऺेर सॊयऺण उऩशाखा 

 थर्च्छ तथा थर्थथ र्ातार्यण य जराधाय तथा र्न्त्ममजन्त्तुको सॊयऺण व्मर्थथाऩन सम्फन्त्धी नीनत, कानून, 

कामवक्रभ तजूवभा, कामावन्त्र्मन य ननमभन 

 फृऺ ायोऩण, हरयमारी तथा हरयत ऺेरको प्रर्वद्धन 

 र्ामु तथा ध्र्नीको प्रदषूण ननमन्त्रण 

 हाननकायक ऩदाथवहरूको ननमभन तथा  ननमन्त्रण 

 र्ातार्यणीम जोखखभ न्त्मूनीकयण 

 न्त्मून कार्वनभुखी तथा र्ातार्यणभैरी वर्कास अर्रम्फन 

 र्ातार्यण सॊयऺण ऺेर ननधावयण य व्मर्थथाऩन 

 ऩहहयो ननमन्त्रण 

 जरर्ामू ऩरयर्तवन अनुकुुुरन कामवक्रभ  

(ग) पोहयभैरा व्मर्थथाऩन उऩशाखा 

 पोहयभैरा सङ्करन, ऩुन् उऩमोग, प्रशोधन, वर्सजवन य सोको सेर्ा शुल्क ननधावयण य ननमभन 

 ल्माण्डकपर साईट व्मर्थथाऩन 

 सयसपाई  तथा थर्ाथ्मजन्त्म पोहोयभैराको व्मर्थथाऩन 

 सार्वजननक शौचारम व्मर्थथाऩन 

(घ) वर्ऩद् व्मर्थथाऩन, फारुण मन्त्र, एम्रु्रेन्त्स उऩशाखा 

 वर्ऩद् व्मर्थथाऩन सम्फन्त्धी नीनत, कानून, भाऩदण्ड तथा थथानीमथतयका आमोजनाको कामावन्त्र्मन य 
ननमभन 

 वर्ऩद् ऩूर्व तमायी तथा प्रनतकामव मोजना, जोखखभ न्त्मूनीकयण कामव मोजना 
 वर्ऩद् ऩूर्व तमायी, खोज तथा उद्धाय, याहत साभग्रीको ऩूर्व बण्डायण, वर्तयण य सभन्त्र्म 

 वर्ऩद् जोखखभ ऺेरको नक्साङ्कन तथा फथतीहरूको ऩहहचान य थथानान्त्तयण 

 वर्ऩद् व्मर्थथाऩनभा सङ्घ, प्रदेश य थथानीम सभुदाम, सॊघ सॊथथा, ननजीऺेरसॉग सहमोग, सभन्त्र्म य सहकामव 
 वर्ऩद् कोषको  थथाऩना तथा सञ्चारन य स्रोत साधनको ऩरयचारन 

 वर्ऩद् ऩश्चात ्थथानीमथतयको ऩुनस्र्थाऩना य ऩुनननवभावण 

 वर्ऩद् सम्फन्त्धी त्माङ्क व्मर्थथाऩन य अध्ममन अनुसन्त्धान 

 प्राकृनतक प्रकोऩको योकथाभ य ऩूर्व तमायी 



58 
 

 वर्ऩद् जोखखभ न्त्मूनीकयणका राथग ऩूर्व सूचना प्रणारी सम्फन्त्धी कामवक्रभको तजुवु ृभा य कामावन्त्र्मन,  

 फारुण मन्त्र तथा एम्फुरेन्त्सको सञ्चारन तथा व्मर्थथाऩन 

 थथानीम आऩतकारीन कामव सञ्चारन प्रणारी 

 

७. बूलभ व्मवस्थाऩन तथा बवन तनमभन शाखा 

(क) बू—उऩमोग तथा र्थती वर्कास उऩशाखा 

 शहयीकयण, फथती वर्कास सम्फन्त्धी नीनत, कानून, भाऩदण्ड तथा सो सम्र्न्त्धी मोजना तजुवभा, आमोजना 
ऩहहचान, अध्ममन, कामावन्त्र्मन य ननमभन 

 आधायबूत आर्ासका मोजना तजुवभा य कामावन्त्र्मन 

 नगयऩालरकाभा अव्मर्स्थथत फसोफास व्मर्थथाऩन कामवक्रभको तजुवभा य कामावन्त्र्मन 

 आधायबूत फसोर्ास सम्फन्त्धभा प्रदेश सयकायसॉग सभन्त्र्म 

 मोजनाफद्ध य व्मफस्थथत र्थती वर्कासका कामवक्रभको तजुवभा कामावन्त्र्मन 

 एकीकृत फथती वर्कासका राथग जग्गाको एकीकयण तथा जग्गा वर्कास य व्मफथथाऩन 

 आफ्नो ऺेरको बूउऩमोग नीनत, मोजना, कामवक्रभ तजुवभा य कामावन्त्र्मन  

 व्मर्स्थथत फथती वर्कासका कामवक्रभको तजुवभा य कामावन्त्र्मन 

 सॊघीम य प्रदेश कानुन फभोस्जभ थथानीम तहभा सुकुम्र्ासी ऩहहचान य अलबरेख व्मर्थथा 
 थथानीमथतयभा सुकुम्र्ासी सम्र्न्त्धी जीवर्कोऩाजवन य र्सोर्ास व्मर्थथf 

 एकीकृत र्थती वर्कासका राथग जग्गाको एकीकयण तथा जग्गा वर्कास य व्मर्थथाऩन । 

(ख) जग्गा नाऩी तथा नक्सा, घयजग्गा धनी ऩुजाव उऩशाखा 

 घयजग्गा धनी दताव प्रभाणऩुजाव वर्तयण तथा रगत व्मर्थथाऩन 

 बूलभको र्गॉकयण अनुसायको रगत  

 जग्गाको ककत्ताकाट य बूभी रगत (नक्शा, से्रथता) ननभावण य सॊयऺण 

 सयकायी प्रमोजनका राथग जग्गा प्रास्प्त, भुआब्जा ननधावयण तथा वर्तयणभा सभन्त्र्म य सहजीकयण 

 जग्गा वर्र्ाद सभाधानभा भेरलभराऩ य भध्मथथता 
 वर्श्र् सम्ऩदा सूचीभा ऩयेका थभायक य ऩुयातास्त्र्क भहत्र् रगामत र्न, सीभसाय ऺेर, तटर्तॉ ऺेरका जग्गा 

सम्फन्त्धी रगत 

(ग) बर्न तथा बर्न सॊहहता एर्ॊ ननभावण इजाजत (डडजाइन सभेत) उऩशाखा 

 बर्न सम्फन्त्धी नीनत, कानून, भाऩदण्ड तथा सो सम्र्न्त्धी मोजना तजुवभा, आमोजना ऩहहचान, अध्ममन, 

कामावन्त्र्मन य ननमभन, 

 यास्ष्िम बर्न सॊहहता तथा भाऩदण्ड फभोस्जभ बर्न ननभावण अनुभनत य ननमभन 

 बर्न ननभावणको नक्शा थर्ीकृनत, सॊशोधन, ननमभन 

 ऩुयातत्र्, प्राचीन थभायक य सॊग्रय्हारम सॊयऺण, सम्फद्र्धन य ऩुन्ननभावण, 

 सयकायी बर्न, वर्द्मारम, साभुदानमक बर्न, सबागहृ तथा अन्त्म सार्वजननक बर्न तथा सॊयचना ननभावण य 
भभवत सॊबाय, 
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८. रमाम, कानून तथा भानव अर्धकाय प्रवद्िधन शाखा 

(क) नगय प्रहयी व्मर्थथाऩन उऩशाखा 

 सॊघीम तथा प्रदेश कानूनको अथधनभा यही नगय प्रहयीको सञ्चारन तथा व्मर्थथाऩन नीनत, कानून, भाऩदण्ड, 

कामावन्त्र्मन य ननमभन,  

 नगय प्रहयीभापव त देहामका कामव सम्ऩादन गन,े 

o नीनत, कानून, भाऩदण्ड, ननणवमहरु कामावन्त्र्मनभा सहमोग, 

o सम्ऩवत्तको सॊयऺण, 

o नगयऩालरकाभा हुने सबा सभायोह, ऩयम्ऩया तथा जारा चाडऩर्वको व्मर्थथाऩनभा सहमोग, 

o थथानीम फजाय तथा ऩाककव ङ्ग थथरको व्मर्थथाऩनभा सहमोग, 

o नगय प्रहयी सम्फन्त्धी कामवऩालरकारे तोके फभोस्जभका नीनत, मोजना, कामवक्रभ कामावन्त्र्मन,   

o नगय फथती सयसपाई सम्फन्त्धी भाऩदण्डको कामावन्त्र्मन य कसूय उऩय छानवर्न य अनुसन्त्धान, 

o थथानीम न्त्मानमक सलभनतरे गयेका आदेश, पैसरा कामावन्त्र्मनभा सहमोग, 

o कामावरम ऩरयसय, सम्ऩदा, सार्वजननक, ऐरानी, ऩनतव जग्गा, सार्वजननक बर्न तथा बौनतक ऩूर्ावधायको सॊयऺण 
य सुयऺा, 

o वर्ऩद् व्मर्थथाऩनभा सहमोग, 

o अऩयाध योकथाभ तथा अनुसन्त्धानभा सहमोग, 

o पूटऩाथ व्मर्थथाऩन 

o ननभावण ननमभन 

o गुणथतय ननमन्त्रण 

 नगय प्रहयी सम्फन्त्धी अन्त्म कामव । 

(ख) न्त्माम, कानून तथा भानर् अथधकाय प्रर्द्र्धन उऩशाखा 

 न्त्मानमक सलभनतको सथचर्ारम, न्त्माम, कानून, भानर् अथधकाय प्रर्द्र्धन तथा भेरलभराऩ य भध्मथथता, 
ननणवम तथा पैसरा कामावन्त्र्मन 

 न्त्मानमक सलभनतको सथचर्ारम सम्र्न्त्धी कामव 
 न्त्माम तथा कानूनी याज्मको ऩरयऩारना 
 भानर् अथधकायको सॊयऺण तथा प्रर्द्र्धन 

 व्मस्क्त य सभुदामफीच भेरलभराऩ य भध्मथथताको व्मर्थथाऩन 

 न्त्मानमक ननणवम तथा पैसरा कामावन्त्र्मन 

(ग) वर्धामन उऩशाखा 

 कामवऩालरका तथा सबाभा ऩेश गनुवऩने वर्लबन्त्न नीनत, ननमभ तथा कानूनको भसौदाभा सॊमोजन य सभन्त्र्म 

 नीनत, कानुनको प्रभाणीक प्रनतको सॊयऺण, प्रकासन य अलबरेख 

 वर्धामन सम्र्न्त्धी अन्त्म कामव । 

 

६. मोजना, अनुगभन तथा तथ्माॊक शाखा 
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(क) मोजना उऩशाखा 

 वर्कास आमोजना तथा ऩरयमोजना सम्फन्त्धी नीनत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना य ननमभन 

 थथानीम वर्कास नीनत, अल्ऩकारीन, भध्मकारीन तथा दीघवकारीन वर्कास मोजना तजूवभा, अनुगभन तथा 
भूल्माॊकन 

 आथथवक, साभास्जक, साॉथकृनतक, र्ातार्यणीम, प्रवर्थध य ऩूर्ावधायजन्त्म वर्कासका राथग आर्श्मक आमोजना 
तथा ऩरयमोजनाहरूको तजुवभा, कामावन्त्र्मन, अनुगभन तथा भूल्माङ्कन 

 फावषवक वर्कास कामवक्रभ, आमोजना तजुवभा, कामावन्त्र्मन 

 वर्कास ननभावण प्रकृमाभा थथानीम जनसहबाथगता अलबफदृ्थधका कामवक्रभ तजुवभा य कामावन्त्र्मन 

 वर्कास मोजनाहरुको र्ातार्यणीम प्रबार् भूल्माॊकन 

 उऩबोक्ता सलभनतको वर्र्यण, ऺभता वर्कास 

 वर्कासका प्राथलभकता प्राप्त ऺेर ननधावयण 

 सॊघीम य प्रादेलशक आमोजना, ऩरयमोजना कामावन्त्र्मनभा सभन्त्र्म, सहजीकयण य सहमोग 

 वर्कास आमोजना तथा ऩरयमोजना सम्फन्त्धी अन्त्म कामव । 

(ख) अनुगभन तथा भूल्माॊकन उऩशाखा 

 वर्कास आमोजनाको अनगुभन, आर्थधक प्रगनत तथा प्रनतपरको सभीऺा 
 वर्कास मोजनाको अनगुभन तथा भूल्माॊकनको आधाय तथा प्रकक्रमा ननधावयण 

 आमोजनाको अध्ममन, अनुसन्त्धान तथा प्रबार् भूल्माङ्कन 

 त्रफषमऺेरगत नीनतको अनगुभन तथा भूल्माॊकन 

(ग) त्माॊक व्मर्थथाऩन उऩशाखा 

 त्माङक सॊकरन, व्मर्थथाऩन तथा प्रमोग सम्फन्त्धी नीनत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामावन्त्र्मन य ननमभन 

 सूचना तथा अलबरेख केन्त्द्रको थथाऩना तथा सञ्चारन 

 थथानीम त्माङक सॊकरन, प्रशोधन, अलबरेखखकयण तथा वर्तयण 

 आधायबूत त्माॊक सॊकरन य व्मफथथाऩन ु् जनसाङ्स्ख्मक, प्राकृनतक, आथथवक, साभास्जक, साॊथकृनतक, 

बौनतक ऩूफावधाय, योजगायीको अर्थथा, कूर ग्राहथ्म उत्ऩादन, प्रनतव्मस्क्त आम, भानर् वर्कास सूचकाङ्क, 

याजश्र् तथा आमव्मम सभेतको त्माङ्क सङ्करन य प्रशोधन गयी सूचना प्रणारीभा आर्द्धता य ऩाश्र्र् 
थचर तथा श्रोत नक्साको अद्मार्थधक एर्ॊ अलबरेख 

 फेयोजगायको त्माॊक सॊकरन 

 थथानीम व्माऩायको त्माङ्क प्रणारी य अध्ममन अनुसन्त्धान 

 साभास्जक सुयऺा सम्फन्त्धी थथानीम त्माङ्क य सूचना व्मर्थथाऩन 

 सम्ऩन्त्न बएका तथा चारू मोजनाको वर्र्यण 

 त्रफषऺेरगत सूचना, त्माॊकको सॊकरन, अलबरेख 

 प्रदेश तथा सॊघसॉग त्माॊक एर्ॊ सूचना आदानप्रदान य सभन्त्र्म 

 सम्बाव्म प्राकृनतक श्रोत तथा  साधनको अलबरेख (प्रोपाईर) व्मफथथाऩन 

 नगयऩालरकाको आर्थधक तथा र्ावषवक कामवक्रभ य फजेट थर्ीकृनत । 
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िष्टब्म् नगय कामवऩालरकारे भाथथ उस्ल्रखखत त्रफषमऺेर सभेट्ने गयी आफ्नो आर्श्मकता य प्राथलभकता अनुरुऩ 
कामावरम, शाखा र्ा उऩशाखा र्ा इकाई सहहतको प्रशासननक ढाॉचा थर्ीकृत गयी रागू गनव   सक्नेछ ।  
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अनुसूची –३ 

(तनमभ ४ को उऩतनमभ (३) सॊग सम्वजरधत) 
वडा सलभततफाट सम्ऩादन हुने कामि 

 

(क) वडास्तयीम तथ्माङ्क सॊकरन तथा अद्मावर्धक गने् 

 आफ्नो र्डा लबरको फथतुगत वर्र्यण (नदीनारा, जैवर्क वर्वर्धता, खननज ऩदाथव, जनसॊख्माको फनोट, आथथवक 
अर्थथा, उद्मोगधन्त्दा, लशऺा तथा थर्ाथ्म सम्फन्त्धी वर्र्यण आहद) तमाय गन,े अद्मार्थधक गदै रैजान,े  

 ननजी घय तथा घय ऩरयर्ायको रगत याख्न,े  

 ऐनतहालसक, ऩुयातास्त्र्क, साॊथकृनतक तथा धालभवक भहत्र्का सम्ऩदा, प्राचीन थभायक, सार्वजननक तथा साभुदानमक 
बर्न, सार्वजननक, ऐरानी, ऩतॉ जग्गाको रगत याख्न ेतथा सॊयऺण गन,े 

 खुरर्ा ऺेर, चोक, घाट, ऩाटी, ऩौर्ा, सत्तर, धभवशारा, भठ, भस्न्त्दय, गुम्र्ा, भस्थजद, देर्थथर, भदयसा, ऩनतव जग्गा, 
डाॉडाऩाखा, चयनऺेर, ऩानीको भूर, ऩोखयी, तराउ, इनाय, कुर्ा, धाया, ढुॊगेधाया, गुठीघय, फाटो, सडक, ऩुर ऩुरेसा, कुरो 
नहय, ऩानी घट्ट, लभरको त्माङ्क सङ्करन गयी अद्मार्थधक रगत याख्न,े सॊयऺण गने य खण्डीकृत त्माङ्क 
य सूचना सहहतको र्डाको ऩाश्र्र् थचर तमाय तथा अद्मार्थधक गने । 

 

(ख) वडाका ववकास तनभािणका मोजना तजुिभा, कामािरवमन, अनगुभन तथा आवर्धक प्रगतत सभीऺा गने् 

 सहबागीताभूरक मोजना तजुवभा प्रणारी अनुसाय फथती र्ा टोरथतयफाट मोजना तजुवभा प्रकक्रमा अर्रम्फन 
गयी फथती तथा टोरथतयीम मोजनाको भाग सङ्करन, प्राथलभकीकयण तथा छनौट गन,े 

 टोर वर्कास सॊथथाको गठन य ऩरयचारन तथा र्डालबर सञ्चारन हुन े मोजनाहरूका राथग उऩबोक्ता 
सलभनतको गठन तथा सोको अनगुभन गन,े 

 र्डालबरका मोजना तथा बौनतक ऩूफावधायको सॊयऺण, भभवत सम्बाय, येखदेख तथा व्मर्थथाऩन गन,े 

(ग) वडाका ववकास तनभािणका कामिहरु गने् 

 फारउद्मानको व्मर्थथा गन,े  

 अनौऩचारयक लशऺा कामवक्रभ तथा प्रायस्म्बक फार वर्कास केन्त्द्र सञ्चारन य व्मर्थथाऩन गने,  
 ऩुथतकारम, र्ाचनारम, साभुदानमक लसकाई केन्त्द्र, फारक्रर् तथा फारसञ्जारको सञ्चारन य व्मर्थथाऩन 

गन,े 

 र्डा तहको थर्ाथ्म केन्त्द्र तथा उऩ केन्त्द्रको व्मर्थथाऩन गन,े 

 फारफालरकाहरूराई त्रफ.लस.स्ज., ऩोलरमो, लबटालभन “ए” को व्मर्थथा गन,े  

 ऩोषण कामवक्रभको सञ्चारन गन,े 

 र्डा तहभा थर्ाथ्म जनचतेना वर्कास तथा थर्ाथ्म सूचना कामवक्रभको सञ्चारन गन,े  

 शहयी तथा ग्राभीण थर्ाथ्म स्क्रननकको सञ्चारन गन,े गयाउने,  
 सार्वजननक शौचारम तथा थनान गहृको ननभावण य ब्मर्थथाऩन गन,े गयाउने,  
 र्डाथतयीम साभुदानमक धायाको प्रफन्त्ध, कुर्ा, इनाय तथा ऩोखयीको ननभावण, सॊयऺण य गुणथतय ननमभन गन,े  

 घयफाट ननकास हुने पोहयभैराको सङ्करन य व्मर्थथाऩन, चोक तथा गल्रीहरूको सयसपाई, ढर ननकास, 

भयेका जनार्यको व्मर्थथाऩन, सतही ऩानीको ननकास तथा ऩानीको स्रोत सॊयऺण गन,े गयाउने,  
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 कृवष तथा परपूर नसवयीको थथाऩना, सभन्त्र्म य प्रर्द्र्घन तथा र्डाथतयीम अगुर्ा कृषक तालरभको 
अलबभुखीकयण गन,े 

 कृवष भरको भाग सङ्करन गन,े  

 कृवषभा राग्ने योगहरूको वर्र्यण तमाय गन,े  

 ऩशुऩॊछी वर्कास तथा छाडा चौऩामाको व्मर्थथाऩन,  

 र्डालबरको चयन ऺेर सॊयऺण तथा व्मर्थथाऩन गन,े 

 थथानीम सभुदामका चाडऩर्व, बाषा सॊथकृनतको वर्कासको राथग करा, नाटक, जनचतेनाभूरक तथा साॊथकृनतक 
कामवक्रभ गने गयाउन,े 

 थथानीम भौलरकता झस्ल्कने साॊथकृनतक यीनतयीर्ाजराई सॊयऺण तथा प्रर्द्र्घन गन,े 

 र्डालबर खेरकुद ऩूफावधायको वर्कास गन,े  

 अन्त्तय वर्द्मारम तथा र्ारक्रर् भापव त खेरकूद कामवक्रभको सञ्चारन गने गयाउन,े  

 र्डा ऺेरलबरको र्ाटोघाटो चारू अर्थथाभा याख्न ेतथा याख्न सहमोग गन,े  

 र्डालबरका सडक अथधकायऺेरभा अर्योध य अनतक्रभण गनव नहदन,े  

 फाटोघाटोको र्ाढी, ऩहहयो ऩन्त्छाउन,े 

 घयेरु उद्मोगको रगत सङ्करन तथा सम्बाव्मता ऩहहचान गन,े 

 र्डालबर घयेरु उद्मोगको प्रर्द्वधन गन,े  

 प्रचलरत कानून फभोस्जभ व्मस्क्तगत घटना दताव, अद्मार्थधक य सोको अलबरेख सॊयऺण गने,  
 व्मस्क्तगत घटना दताव सम्फन्त्धी जनचतेना कामवक्रभ सञ्चारन गन,े 

 साभास्जक सुयऺा बत्ता वर्तयण तथा अलबरेख अद्मार्थधक गन,े  

 र्डाराई फारभैरी फनाउने,  
 र्डालबर आथथवक तथा साभास्जक रुऩभा ऩनछ ऩयेका भहहरा, फारफालरका, दलरत, अऩाङ्गता बएका व्मस्क्त, 

जेष्ठ नागरयक, अल्ऩसॊख्मक, सीभान्त्तकृत सभुदामको अलबरेख याखी साभास्जक य आथथवक उत्थान सम्र्न्त्धी 
काभ गन,े  

 वर्लबन्त्न सभुदामका फीच साभास्जक सद्बार् य सौहादवता कामभ गन,े  

 फारवर्र्ाह, भहहरा वर्रुद्धको हहॉसा, छुर्ाछुत, दहेज तथा दाइजो, हलरमा प्रथा, छाउऩडी, कभरयी प्रथा, फारश्रभ, 

भानर् फेचवर्खन, ननयऺयता जथता साभास्जक कुरयती य अन्त्धवर्श्र्ासको अन्त्त्म गन,े गयाउने,  
 प्रचलरत कानूनको अधीनभा यही भारऩोत तथा बूलभ कय, व्मर्साम कय, र्हार कय, वर्ऻाऩन कय, स्शुल्क 

ऩाककव ङ्ग, नमाॉ व्मर्साम दताव, लसपारयस दथतुय, सर्ायी साधन कय, भनोयञ्जन कयको रेखाजोखा य सङ्करन 
गयी नगयऩालरकाभा प्रनतर्ेदन सहहत यकभ फुझाउन,े 

 असक्त त्रफयाभी बएको फेर्ारयस र्ा असहाम व्मस्क्तराई नस्जकको अथऩतार र्ा थर्ाथ्म केन्त्द्रभा ऩुवमाई 
औषधोऩचाय गयाउन,े  

 असहाम र्ा र्ेर्ारयस व्मस्क्तको भतृ्मु बएभा ननजको दाह सॊथकायको व्मर्थथा लभराउने,  
 सडक फारफालरकाको उद्धाय य ऩुनथथावऩना गन,े गयाउन,े 

 र्डालबरको साभुदानमक र्न, र्नजन्त्म सम्ऩदा य जैवर्क वर्वर्धताको सॊयऺण य प्रर्द्वधन गन,े 

 र्डा, टोर, फथतीथतयभा हरयमारी ऺेर त्रफथताय गने गयाउन,े  

 र्डाराई र्ातार्यणभैरी फनाउने,  
 प्राङ्गारयक कृवष, सुयक्षऺत भाततृ्र्, वर्द्माथॉ बनाव, ऩूणव खोऩ, खुरा हदशाभुक्त सयसपाई, र्ातार्यणभैरी तथा 

फारभैरी शासनजथता प्रर्द्वधनात्भक कामवहरू गन,े गयाउने । 

(घ) काननू फभोजजभका तनमभन कामि गने् 
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 र्डालबर सञ्चालरत वर्कास मोजना, आमोजना तथा सॊरग्न उऩबोक्ता सलभनतहरूका कामवको ननमभन गन,े  

 घय ननभावण गुणथतय तथा बर्न सॊहहता य भाऩदण्ड अनुसाय बए नबएको अनगुभन गन,े लसकभॉ, डकभॉराई 
बूकम्ऩ प्रनतयोधी बर्न ननभावण सम्र्न्त्धी तालरभ हदन,े  

 खाद्मान्त्न, भाछा, भासु, तयकायी, परपूर, ऩेम ऩदाथव तथा उऩबोग्म साभग्रीको गुणथतय य भूल्मसूची अनगुभन 
गयी उऩबोक्ता हहत सॊयऺण गन,े 

 र्डालबरका उद्मोग धन्त्दा य व्मर्सामको प्रफद्र्धन गयी रगत याख्न,े 

 हाट फजायको व्मर्थथाऩन गन,े गयाउने, 
 वर्द्मुत चुहार्ट तथा चोयी ननमन्त्रण गने । 
 नाता, नागरयकता आहदको लसपारयस तथा प्रभाखणत गने । 
 आफ्नो बौगोलरक ऺेर लबरको ननभावण कामव तथा अन्त्म सेर्ाको प्रमोजनका राथग ननभावण साभग्री, ज्मारा, 

बाडा, तथा भहशूरको थथानीम दययेट तोक्ने । 
 आफ्नो र्डालबरका उऩबोक्ता सलभनत, सहकायी सॊथथा, ननजी ऺेर रगामतका सफै वर्कास साझदेायहरुसॉग 

वर्कास ननभावण तथा सार्वजननक सेर्ा प्रर्ाहभा सभन्त्र्म गने । 
 सभम सभमभा नेऩार कानूनरे तोकेफभोस्जभ अन्त्म काभ गने । 

 

(ङ) अलबरेख व्मवस्थाऩन, लसपारयस तथा प्रभाणणत गन े

 ऩस्ञ्जकयण, नागरयकता तथा अलबरेख व्मर्थथाऩन 

o भहानगयऩालरकाभा व्मस्क्तगत घटनाको थथानीम त्माङ्क सम्फन्त्धी नीनत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, 
कामावन्त्र्मन य ननमभन, 

o सॊघीम कानून य भाऩदण्ड फभोस्जभ नगयऩालरकाभा व्मस्क्तगत घटना (जन्त्भ, भतृ्मु, वर्फाह, फसाइ सयाइ, 

सम्फन्त्ध वर्च्छेद य धभवऩुर य धभवऩुरी) को दताव, 
o आधुननक प्रवर्थध अऩनाई व्मस्क्तगत घटनाको अलबरेख व्मर्थथाऩन य प्रनतर्ेदन, 

o नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩरका राथग लसपारयस रगामतका भहत्र्ऩूणव अलबरेखको व्मर्थथाऩन, 

o थथानीम अलबरेख व्मर्थथाऩन सम्फन्त्धी नीनत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, कामावन्त्र्मन य ननमभन, 

o थथानीम थतयको अलबरेख व्मफथथाऩन । 
 नाता प्रभाखणत गन,े 

 नागरयकता तथा नागरयकताको प्रनतलरवऩ लरनका राथग लसपारयस गने, 
 फहार कयको रेखाजोखा लसपारयस गने,  
 कोठा खोल्न योहफयभा फथने, 
 भोही रगत कट्टाको लसपारयस गन,े 

 घय जग्गा कयको रेखाजोखा लसपारयस गने, 
 जन्त्भ लभनत प्रभाखणत गन,े 

 व्माऩाय व्मर्साम फन्त्द बएको, सञ्चारन नबएको र्ा ब्माऩाय ब्मर्साम हुॉदै नबएको लसपारयस गन,े 

 लभराऩरको कागज गयाउने ननर्ेदन दताव गनव लसपारयस गन,े 

 वर्र्ाह प्रभाखणत तथा अवर्र्ाहहत प्रभाखणत गन,े 

 नन्शुल्क र्ा सशुल्क थर्ाथ्म उऩचायको लसपारयस गन,े 

 अङ्ग्रेजी भाध्मभभा लसपारयस तथा प्रभाखणत गन,े 

 घय ऩातार प्रभाखणत गन,े 
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 व्मस्क्तगत वर्र्यण प्रभाखणत गन,े 

 ऩुजावभा घय कामभ गने लसपारयस गन,े 

 पयक, पयक नाभ, थय, जन्त्भ लभनत तथा प्रभाखणत दरैु् नाभ गयेको व्मस्क्त एकै हो बन्त्ने लसपायीश गने, 
 नाभ, थय,जन्त्भ लभनत सॊशोधनको लसपारयस गन,े 

 जग्गा धनीऩूजाव हयाएको लसपारयस गन,े 

 कागज य भन्त्जुयीनाभा प्रभाखणत गन,े 

 ककत्ताकाट गनव लसपारयस गन,े 

 सॊयऺक प्रभाखणत गन ेतथा सॊथथागत य व्मस्क्तगत सॊयऺक लसपारयस गन,े 

 जीवर्तसॉगको नाता प्रभाखणत गन,े 

 हकर्ारा र्ा हकदाय प्रभाखणत गन,े 

 नाभसायी गनव लसपारयस गन,े 

 जग्गाको हक सम्फन्त्धभा लसपारयस गन,े 

 भतृकसॉगको नाता प्रभाखणत तथा सजवलभन लसपारयस गन,े 

 उद्मोग ठाउॉसायी गनव लसपारयस गन,े 

 जीवर्त यहेको लसपारयस गन,े 

 ऩूर्व प्राथलभक वर्द्मारम खोल्ने लसपारयस य अनुभनत हदन,े 

 जग्गा भूल्माङ्कन लसपारयस प्रभाखणत गन,े 

 वर्द्मारमको कऺा थऩ गनव लसपारयस गन,े 

 ऩारन ऩोषणको राथग लसपारयस गन,े 

 रै्र्ाहहक अङ्थगकृत नागरयकता लसपारयस गन,े 

 आथथवक अर्थथा कभजोय र्ा त्रफऩन्त्नता प्रभाखणत गनव र्ा आथथवक अर्थथा फलरमो र्ा सम्ऩन्त्नता प्रभाखणत  

 वर्द्मारम ठाउॉ  सायी गनव लसपारयस गन,े 

 धाया तथा वर्द्मुत जडानको राथग लसपारयस गन,े 

 प्रचलरत कानून अनुसाय प्रत्मामोस्जत अथधकाय फभोस्जभको अन्त्म लसपारयस र्ा प्रभाखणत गने । 

  

  



66 
 

 

अनुसूची – ४ 

(ननमभ ४ को उऩननमभ (४) सॉग सम्फस्न्त्धत) 

प्रभुख, उऩप्रभुख, वडा अध्मऺ तथा सदस्मको काभ, कतिव्म य अर्धकाय 

 

१. प्रभुखको काभ, कतिव्म य अर्धकाय् (१) प्रभुखको काभ, कतवव्म य अथधकाय देहाम फभोस्जभ हुनेछ् 

(क) नगय सबा तथा नगय कामवऩालरकाको फैठक फोराउने य फैठकको प्रभुखता गने । 

(ख) नगय सबा तथा नगय कामवऩालरकाको फैठकभा फैठकको कामवसूची तथा प्रथतार् ऩेश गन,े गयाउने । 

(ग) नगयऩालरकाको फावषवक कामवक्रभ तथा फजेट तमाय गयी सबाभा ऩेश गने । 

(घ) नगय कामवऩालरकाको ननणवमभा नगय सबाको अथधर्ेशनको आव्हान य सभाऩनको घोषणा गने । 

(ङ) नगयऩालरकाका उऩप्रभुख र्ा सदथमराई नगयऩालरकाको कामव वर्बाजन ननमभार्री अनरुुऩको वर्षमगत कामव 
स्जम्भेर्ायी फाॉडपाॉड तथा हेयपेय गने । 

(च) नगयसबा य नगय कामवऩालरकाको ननणवम कामावन्त्र्मन गने गयाउने । 

(छ) नगय कामवऩालरकाको दैननक कामवको साभान्त्म येखदेख, ननदेशन य ननमन्त्रण गने । 

(ज) उऩप्रभुख तथा सदथमराई नगयऩालरकाको काभका राथग थर्देशलबर काजभा खटाउने । 

(झ) कामवकायी अथधकृतको सात हदनसम्म्को वर्दा र्ा थर्देशलबरको काज थर्ीकृत गन े। 

(ञ) नगयऩालरकाको चर अचर सम्ऩवत्त हेयवर्चाय तथा भभवत सम्बाय गने गयाउने य आम्दानी, खचव, हहसाफ य 
अन्त्म कागजऩर सुयक्षऺत याख्न,े याख्न रगाउने । 

(ट) प्रचलरत नेऩार कानून फभोस्जभ आर्श्मक लसपारयस गन े। 

(ठ) नगय सबा र्ा नगय कामवऩालरकारे तोकेका अन्त्म काभ गने । 

(२) प्रभुखरे आफ्नो अनऩुस्थथनतभा उऩप्रभुखराई कामवर्ाहक प्रभुख तोक्नु ऩनेछ । 

 

२. उऩप्रभुखको काभ, कतिव्म य अर्धकाय् (१) उऩप्रभुखको काभ, कतवव्म य अथधकाय देहाम फभोस्जभ हुनेछ्  

(क) न्त्मानमक सलभनतको सॊमोजक बई कामव गने । 

(ख) नगयऩालरका प्रभुखको अनुऩस्थथनतभा कामवफाहक प्रभुख बई कामव गने । 

(ग) नगयसबा, नगय कामवऩालरका तथा प्रभुखरे तोकेका अन्त्म कामव गने । 
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(२) उऩप्रभुखरे आफ्नो नगयऩालरका ऺेरफाहहय जानु ऩदाव प्रभुखराई जानकायी हदनु ऩनेछ । 

 

३. वडा अध्मऺको काभ, कतिव्म य अर्धकाय् (१) र्डा अध्मऺको काभ, कतवव्म य अथधकाय देहाम फभोस्जभ हुनेछ्  

(क) आफ्नो र्डा सलभनतको अध्मऺ बई कामव गने । 

(ख) र्डा सलभनतका सदथमहरुराई र्डा सलभनतको काभको फाॉडपाॉड गयी सहजीकयण तथा ऩरयचारन गने । 

(ग) कामवऩालरकाको सदथम बई कामव गने । 

(घ) र्डाको वर्कास मोजना, फजेट तथा कामवक्रभ तमाय गन,े गनव रगाउने तथा थर्ीकृनतका राथग नगयऩालरकाभा 
ऩेश गने । 

(ङ) र्डाफाट कामावन्त्र्मन हुने मोजना तथा कामवक्रभहरु कामावन्त्र्मन गने गयाउन,े नतनको अनुगभन गने तथा 
आर्थधक सभीऺा गने गयाउने । 

(च) प्रचलरत नऩेार कानून फभोस्जभ आर्श्मक लसपारयस गने । 

(छ) तोककए फभोस्जभ र्ा नगयऩालरका प्रभुखरे तोकेका अन्त्म कामव गने । 

(२) र्डाध्मऺरे आफ्नो अनुऩस्थथनतभा सम्र्स्न्त्धत र्डा सलभनतको जेष्ठ सदथमराई कामवर्ाहक तोकी सोको जानकायी 
नगय कामवऩालरकाराई हदनुऩनेछ । 

 

४.सदस्मको काभ, कतिव्म य अर्धकाय् (१) कामवऩालरकाको सदथमको काभ, कतवव्म य अथधकाय देहाम फभोस्जभ हुनेछ्- 

(क) कामवऩालरकाको फैठकभा बाग लरने । 

(ख) प्रभुखरे तोकेको त्रफषमगत ऺेरको सॊमोजक र्ा अध्मऺ बई तोककएको कामव गने । 

(ग) प्रभुखरे तोकेका अन्त्म कामव गने । 

(२) सदथमरे नगयऩालरका ऺेर फाहहय जाॉदा प्रभुखराई जानकायी हदई जानु ऩनेछ ।  

 

५. वडा सदस्मको काभ, कतिव्म य अर्धकाय् (१) र्डा सदथमको काभ, कतवव्म य अथधकाय देहाम फभोस्जभ हुनेछ् 

(क) र्डा सलभनतको फैठकभा बाग लरने । 

(ख) र्डा अध्मऺको अनुऩस्थथनतभा र्डाअध्मऺरे तोके फभोस्जभ कामवर्ाहक र्डा अध्मऺ बई कामव गने । 

(ग) र्डा अध्मऺरे तोकेका अन्त्म कामव गने । 

(२) र्डा सदथमरे नगयऩालरका ऺेर फाहहय जाॉदा र्डा अध्मऺभापव त कामवऩालरकाराई जानकायी हदनु ऩनेछ ।  
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अनुसूची —५ 

बफषमगत सलभततहरुको वववयण 

(तनमभ ४ को उऩतनमभ (६) सॊग सम्वजरधत) 

 

(क) सार्वजननक सेर्ा तथा ऺभता वर्कास सलभनत 

(ख) आथथवक वर्कास सलभनत 

(ग) साभास्जक वर्कास सलभनत 

(घ) ऩूर्ावधाय वर्कास सलभनत 

(ङ) र्ातार्यण तथा वर्ऩद् व्मर्थथाऩन सलभनत 

(च) त्रफधामक सलभनत 
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कागेश्वयी भनोहया नगयऩालरका 

नगय कामिऩालरका (कामिसम्ऩादन) तनमभावरी, २०७४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कागेश्वयी भनोहया नगयऩालरका 

  

तनमभ नॊ.  

कामिऩालरकाफाट स्वीकृत लभतत्— २०७४।३।२५ 
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कागेश्वयी भनोहया नगय कामिऩालरका (कामिसम्ऩादन) तनमभावरी, २०७४ 

नगय कामवऩालरकाफाट गरयने कामवराई व्मर्स्थथत गनव नेऩारको सॊवर्धानको धाया २१८ रे हदएको अथधकाय प्रमोग 
गयी कागेश्र्यी भनोहया नगय कामवऩालरकारे लभनत २०७४।३।२५  को ननणवमानुसाय देहामका ननमभहरु फनाएको छ ।  

ऩरयच्छेद १ 

प्रायजम्बक 

 

१. सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ननमभार्रीको नाभ “कागेश्र्यी भनोहया नगय कामवऩालरका (कामवसम्ऩादन) 
ननमभार्री, २०७४” यहेको छ । 
 (२) मो ननमभार्री तुरुन्त्त प्रायम्ब हुनेछ । 
२. ऩरयबाषा् वर्षम र्ा प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मस ननमभार्रीभा्- 

(क) “नगयऩालरका” बन्त्नारे कागेश्र्यी भनोहया नगयऩालरका सम्झनु ऩछव । 
(ख) “कामवऩालरका” बन्त्नारे नगय कामवऩालरका सम्झनु ऩछव । 
ग) “र्डा सलभनत” बन्त्नारे नगयऩालरकाको र्डा सलभनत सम्झनु ऩछव ।  

(घ) “प्रभुख” बन्त्नारे नगय कामवऩालरकाको प्रभुखराई सम्झनु ऩछव ।   

(ङ) “उऩप्रभुख” बन्त्नारे नगय कामवऩालरकाको उऩप्रभुखराई सम्झनु ऩछव । 
(च) “र्डाध्मऺ” बन्त्नारे कागेश्र्यी भनोहया नगयऩालरकाको र्डाको र्डा अध्मऺराई सम्झनु ऩछव । 
(छ) “कामवकायी अथधकृत” बन्त्नारे नगयऩालरकाको कामवकायी अथधकृत सम्झनु ऩछव । 
(ज) “सदथम” बन्त्नारे कामवऩालरकाको सदथम सम्झन ु ऩछव य सो शब्दरे कामवऩालरकाको प्रभुख, 

उऩप्रभुख तथा र्डाअध्मऺ सभेतराई जनाउॉछ । 
(झ) “सबा” बन्त्नारे नगय सबाराई सम्झनुऩछव । 
(ञ) “कामववर्बाजन ननमभार्री” बन्त्नारे कागेश्र्यी भनोहया नगयऩालरकाको कामववर्बाजन ननमभार्री, 

२०७४ सम्झनुऩछव । 
(ट) “र्डा सथचर्” बन्त्नारे र्डा सलभनतको सथचर्को काभकाज गनव खहटएको कभवचायी सम्झनुऩछव । 

३. काभको पछ्र्मौट् (१) नगय कामवऩालरकाको कामवसम्ऩादन य काभको पछ्र्मौट मस ननमभार्रीभा बएको व्मर्थथा 
फभोस्जभ हुनेछ  ।  

  (२) उऩननमभ (१) फभोस्जभको काभको पछ्र्मौट गदाव तोककएको अथधकायी र्ा ननकामफाट गनुवऩनछे 
।  
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ऩरयच्छेद २ 

प्रभुखफाट काभको पछ्र्मौट 

 

४. प्रभुखरे सम्ऩादन गने काभ् (१) सॊवर्धान य अन्त्म प्रचलरत कानूनको अधीनभा यही नगयऩालरकाको साभान्त्म 
ननदेशन, ननमन्त्रण य सञ्चारन गने प्रभुख स्जम्भेर्ायी प्रभुखको हुनेछ । 
 (२) प्रचलरत काननुभा कामवऩालरकाको प्रभुखरे गने बनी ककटान बएका काभहरु ननज थर्मॊ र्ा ननजफाट 
अथधकाय प्रत्मामोजन बए फभोस्जभ सम्ऩादन हुनछे । 

(३) उऩननमभ (२) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩनन प्रचलरत कानूनभा प्रभुखरे गने बनी ककटान 
नबएका काभको सम्फन्त्धभा कामवऩालरकाफाट सम्ऩादन हुने कामवको साभान्त्म येखदेख, सञ्चारन य ननमन्त्रण गने 
स्जम्भेर्ायी प्रभुखको हुनेछ । 
 (४) उऩननमभ (१) फभोस्जभको स्जम्भेर्ायी ऩुया गने क्रभभा प्रभुखरे कामवऩालरका अनत्यग्तका ननकामहरुभा 
प्रचलरत काननू तथा थर्ीकृत नीनत तथा ननणवम अनुरुऩ कामव सञ्चारन बईयहेको छ छैन ननयीऺण गन,े र्डा 
सलभनतहरुफीच सभन्त्र्म गन,े वर्षमगत शाखा/कामावरमहरुराई ननदेशन हदने य आर्श्मकता अनुसाय काभको प्रगनत 
वर्र्यण लरने कामव गनव सक्नेछ । 
 (५) प्रभुख कुनै कायणर्श उऩस्थथत नयहेको अर्थथाभा मस ननमभार्री फभोस्जभ प्रभुखरे गनुवऩने काभ 
उऩप्रभुख र्ा ननजको सभेत अनुऩस्थथनतभा प्रभुखरे तोकेको कामवऩालरकाको सदथमरे त्मथतो काभ सम्ऩादन गनव 
सक्नेछ । 
 तय, प्रचलरत कानुनभा अन्त्मथा व्मर्थथा बएकोभा सोही व्मफथथा फभोस्जभ हुनेछ । 
 (६) कामवऩालरकाको कुनै सदथम अनऩुस्थथत बएभा त्मथतो सदथमरे गनुवऩने काभको राथग प्रभुखरे अको 
सदथमराई स्जम्भेर्ायी तोक्न सक्नछे । 
५. प्रभुखरे तनणिम गनुिऩने् (१) सबा य कामवऩालरकाभा ऩेश हुने वर्षम फाहेक दईु र्ा दईुबन्त्दा फढी र्डासलभनत य 
वर्षमगत शाखाहरुफीच कुनै वर्षमभा भतबेद हुन गएभा प्रभुखरे गयेको ननणवम अस्न्त्तभ हुनछे ।  

 (२) उऩननमभ (१) फभोस्जभ भतबेद बएको वर्षम ननणवमका राथग कामवकायी अथधकृतरे प्रभुख सभऺ ऩेश 
गनुवऩनछे । 
 (३)  सबा र्ा कामवऩालरकाभा ऩेश हुने वर्षम फाहेकका सहकामव तथा सभन्त्र्मका राथग प्रदेश र्ा सॊघभा ऩेश 
गनुव ऩन ेवर्षमका सम्फन्त्धभा प्रभुखरे गयेको ननणवम अस्न्त्तभ हुनेछ । 
६. अर्धकाय प्रत्मामोजन गनि सकने्  (१) कय रगाउन,े कय छुट हदने र्ा ऋण लरन ेजथता वर्षम य सबाभा ऩेश 
गनुवऩने फाहेकका अन्त्म वर्षमभा कामवऩालरकारे प्रभुख र्ा उऩप्रभुख र्ा सदथमराई अथधकाय प्रत्मामोजन गनव सक्नेछ 
। 
  (२) प्रभुखरे प्रचलरत कानून फभोस्जभ आपूराई प्राप्त अथधकायभध्मे कुन ैअथधकाय उऩप्रभुख र्ा सदथम र्ा 
कामवकायी अथधकृत, त्रफषमगत शाखाका प्रभुख र्ा र्डा अध्मऺराई प्रत्मामोजन गनव सक्नेछ । 
 (३) उऩननमभ (१) य (२) फभोस्जभ प्रत्मामोस्जत अथधकायको प्रमोग गयी सम्ऩादन गरयएका काभको वर्षमभा 
सम्फस्न्त्धत अथधकायीरे कामवऩालरका सभऺ भालसक रुऩभा प्रगनत वर्र्यण ऩेश गनुव ऩनेछ ।   

 (४) आपूराई प्रत्मामोस्जत अथधकायको स्जम्भेर्ायीऩूर्वक प्रमोग गनुव सम्फस्न्त्धत अथधकायीको कतवब्म हुनेछ । 
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ऩरयच्छेद ३ 

नगय कामिऩालरकाफाट काभको पछ्र्मौट 

 

७. कामिऩालरकाभा ऩेश गनुिऩने ववषम् (१) अनुसूची–१ भा उस्ल्रखखत वर्षमहरुको ननणवम गदाव कामवकायी अथधकृतरे 
प्रभुखको ननदेशन अनुसाय नगय कामवऩालरकाभा प्रथतार् ऩेश गनुव ऩनछे । 

 (२) उऩननमभ (१) भा रेखखएका वर्षमभध्मे कुनै वर्षमभा ननमभ २१ फभोस्जभ गहठत सलभनतफाट ननणवम 
लरनसक्ने गयी कामवऩालरकारे स्जम्भेर्ायी सुम्ऩन सक्नेछ । 

 (३) उऩननमभ (१) फभोस्जभ प्रभुखरे अन्त्मथा आदेश हदएभा फाहेक नगय कामवऩालरकाको फैठकभा ऩेश हुन े
प्रथतार् साभान्त्मतमा अनुसूची–२ फभोस्जभको ढाॉचाभा कामवकायी अथधकृतरे ऩेश गनेछ । 

 (४) उऩननमभ (३) फभोस्जभको प्रथतार्भा कुनै शाखाको याम सभार्ेश हुन आर्श्मक देखेभा कामवकायी 
अथधकृतरे सम्फस्न्त्धत शाखाको याम सभेत सभार्ेश गयी ऩेश गनेछ । 

८. प्रस्ताव साथ सॊरगन हुनुऩने कागजात् (१) ननमभ ६ को उऩननमभ (३) फभोस्जभ कामवऩालरकाको फैठकभा 
ननणवमाथव कुनै वर्षम ऩेश गनुवऩदाव सम्फस्न्त्धत वर्षमगत शाखा र्ा र्डा सलभनतको कामावरमरे सो वर्षमसॉग आर्श्मक 
वर्र्यण सभार्ेश गयी प्रथतार् तमाय गयी कामवकायी अथधकृत सभऺ ऩेश गनुव ऩनछे । 

 (२) उऩननमभ (१) फभोस्जभ ऩेश बएको प्रथतार् य सो साथ ऩेश बएका कागजातहरु कानूनसम्भत छन ्
छैनन ्जाॉच गयी कानूनसम्भत नबएभा ननमलभत र्ा कानूनसम्भत फनाउने स्जम्भेर्ायी कामवकायी अथधकृतको हुनेछ । 

 (३) उऩननमभ (१) फभोस्जभ ऩेश बएको प्रथतार् कामवकायी अथधकृतरे प्रभुखको थर्ीकृनत लरई प्राथलभकताक्रभ 
सभेत ननधावयण गयी ननणवमको राथग कामवऩालरकाको फैठकभा ऩेश गनुव ऩनछे । 

९. कामिसूचीको वववयण् (१) कामवऩालरकाको फैठकभा छरपर हुने वर्षमको कामवसूची ननमभ ८ फभोस्जभ प्राप्त 
प्रथतार्हरुको आधायभा कामवकायी अथधकृतरे प्रभुखको ननदेशन फभोस्जभ तमाय गनेछ ।  

  तय, प्रभुखरे अन्त्मथा आदेश हदएकोभा प्रथतार्को रुऩभा ऩेश नबएको वर्षमराई ऩनन छरपरको 
कामवसूचीभा सभार्ेश गनव सककनेछ । 

(२) फैठकको कामवसूची साभान्त्मत् कामवऩालरकाको फैठक फथनुबन्त्दा तीन हदन अगारै् कामवकायी अथधकृतरे सफै 
सदथमहरुराई उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।  

  तय, वर्षमको गस्म्बयता हेयी कामवऩालरकाको फैठकभा छरपर हुने प्रथतार् वर्तयण नगयी भौखखक 
सूचनाको आधायभा ऩनन छरपर गनव सककनछे ।   

      

१०. कामिऩालरकाको फैठक् (१) कामवकायी अथधकृतरे प्रभुखको ननदेशनभा कामवऩालरकाको फैठक फोराउनेछ ।  

 (२) कामवकायी अथधकृत कामवऩालरकाको सथचर्को रुऩभा फैठकभा उऩस्थथत हुनेछ ।  
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  (३) प्रभुखरे कामवऩालरकाको फैठकको अध्मऺता गनेछ । 

      (४) कामवऩालरकाको फैठकको कामवसूची, लभनत, सभम य थथानका सम्फन्त्धभा कम्तीभा तीन हदन अगारै् 
प्रभुखको ननदेशन अनुसाय कामवऩालरकाका सफै सदथमराई कामवकायी अथधकृतरे सूचना हदनु ऩनेछ । 
 ५) कामवऩालरकाको फैठकभा कम्तीभा ५१ प्रनतशत सदथम उऩस्थथत हुनु ऩनेछ । 

 (६) उऩननमभ (५) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩनन उऩननमभ (४) फभोस्जभको सूचना हुॉदाहुॉदै ऩनन ५१ 
प्रनतशत सदथम उऩस्थथत नबई गणऩुयक सॊख्मा ऩुग्न नसकेभा दोश्रो ऩटकको फैठकभा एक चौथाई सदथम उऩस्थथत 
बएभा ऩनन फैठक फथन सक्नेछ । 

 (७) कामवऩालरकाको फैठक सम्फन्त्धी अन्त्म कामववर्थध कामवऩालरकारे ननधावयण गये फभोस्जभ हुनेछ ।   

११. फैठकको तनणिम्- (१) साभान्त्मत् कामवऩालरकाको फैठकको ननणवम सर्वसम्भत रुऩभा हुनेछ । 

 (२) उऩननमभ (१) फभोस्जभ सर्वसम्भत ननणवम हुन नसकेभा फहुभत सदथमहरुको बार्नाराई सभेटी प्रभुखरे 
गयेको ननणवम फैठकको ननणवम हुनेछ ।    

१२. तनणिमको अलबरेख् (१) कामवकायी अथधकृत कामवऩालरकाको फैठकभा उऩस्थथत हुनछे य कामवऩालरकाफाट बएका 
ननणवमको अलबरेख तमाय गनेछ । 

(२) फैठकको ननणवमको अलबरेख छुट्टै ननणवम ऩुस्थतकाभा याखु्नऩनेछ । 

(३) उऩननमभ (२) फभोस्जभको ननणवम ऩुस्थतका कामवकायी अथधकृतको स्जम्भाभा यहनेछ । 

१३. तनणिम प्रभाणणत तथा ववतयण गने्  (१) नगय कामवऩालरका फैठकको ननणवम कामवकायी अथधकृतरे दईु हदनलबर 
प्रभाखणत गनछे ।  

(२) कामवकायी अथधकृतरे उऩननमभ (१) फभोस्जभ प्रभाखणत बएको ननणवमको प्रनत तीन हदन लबर नगय 
कामवऩालरकाका सदथम, वर्षमगत शाखा य र्डा सलभनतराई उऩरब्ध गयाउनु ऩनछे ।  

तय कानून फभोस्जभ गोप्म याखु्न ऩने ननणवम तथा सूचनाहरु उऩरब्ध गयाइने छैन ।    

१४. तनणिमको कामािरवमन् (१) अनुसूची १ भा रेखखएका वर्षमभा कामवऩालरकाफाट ननणवम बएऩनछ सम्फस्न्त्धत 
ऩदाथधकायी र्ा ननकामरे कामावन्त्र्मन गनुवऩनेछ । 

 (२) कामवऩालरकाको ननणवम कामावन्त्र्मन बए र्ा नबएको सम्फन्त्धभा प्रभुखरे अनगुभन गनव र्ा गयाउन 
सक्नेछ । 

 (३) उऩननमभ (२) फभोस्जभ अनुगभन गदाव र्ा गयाॉउदा ननणवम कामावन्त्र्मन बएको नदेखखएभा सोको 
कामावन्त्र्मन गनव सम्फस्न्त्धत व्मस्क्त र्ा ननकामराई प्रभुखरे आर्श्मक ननदेशन हदन सक्नछे । 

१५. कामिऩालरकाको सलभतत गठन्- (१) कामवऩालरकारे कामवऩालरकाभा ननणवमको राथग ऩेश बएका प्रथतार्भा ननणवम 
गनुवऩूर्व आर्श्मकता अनुसाय याम, सल्राह य सुझार् लरनका राथग देहाम फभोस्जभका सलभनत यहनेछन ्:– 
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  (क) सार्वजननक सेर्ा तथा ऺभता वर्कास सलभनत 

  (ख) आथथवक वर्कास सलभनत 

  (ग) साभास्जक वर्कास सलभनत 

  (घ) ऩूर्ावधाय वर्कास सलभनत 

  (ङ) र्ातार्यण तथा वर्ऩद् व्मर्थथाऩन सलभनत 

  (च) त्रफधेमक सलभनत 

 

  (२) उऩननमभ (१) फभोस्जभका सलभनतभा यहने सॊमोजक प्रभुखरे तोके फभोस्जभ य सदथमहरु कामवऩालरकारे 
तोके फभोस्जभ यहने छन ्। 

  (३) सलभनतरे आर्श्मकता अनुसाय सम्फस्न्त्धत सलभनतभा नयहेको सदथम र्ा अन्त्म कुनै वर्शषेऻ र्ा 
अथधकायीराई सलभनतको फैठकभा आभन्त्रण गनव सक्नेछ । 

  (४) सलभनतको फैठकभा प्रभुख थर्मॊ उऩस्थथत बएको अर्थथाभा ननजफाट य अन्त्म अर्थथाभा सलभनतका 
सॊमोजकफाट फैठकको प्रभुखता हुनछे । सलभनतको सॊमोजकको अनुऩस्थथनतभा फैठकको प्रभुखता फैठकभा उऩस्थथत 
सदथमहरुभध्मे ज्मेष्ठ सदथमरे गनछे । 

  (५) कामवकायी अथधकृत र्ा ननजरे तोकेको अथधकृतरे सलभनतको फैठकभा उऩस्थथत बई ननणवमको अलबरेख 
तमाय गयी प्रभाखणत गनछे । 

  (६) उऩननमभ (१) फभोस्जभका सलभनतहरुको कामवऺ ेर अनुसूची –३ भा उल्रेख बए फभोस्जभ हुनेछ । 

 

१६. कामिबाय भुकत बएऩतछ कागज कपताि गनुिऩने्  जुनसुकै कायणफाट आफ्नो ऩदफाट भुक्त बएको सदथमरे 
ऩदभुक्त बएको सात हदनलबर आफ्नो स्जम्भाभा यहेका सम्ऩूणव कागजात तथा अन्त्म कुनै सम्ऩवत्त बए सोसभेत 
कामवऩालरकाभा फुझाई सोको ननथसा लरनु ऩनेछ ।  

१७. प्रवकता तथा सूचना अर्धकायी तोकने् (१) कामवऩालरकारे आपूरे सम्ऩादन गयेका कामव र्ा ननणवमहरु सार्वजननक 
जानकायीभा ल्माउन कुनै सदथमराई प्रर्क्ता तोक्नेछ । 

  (२) उऩननमभ (१) फभोस्जभ तोककने प्रर्क्तारे कामवऩालरकाको तपव फाट जायी गनुवऩने सार्वजननक 
भहत्र्को सूचना, र्क्तव्म, वर्ऻस्प्त आहद सार्वजननक गन ेकामव सभेत गनव सक्नछे । 

  (३) कामवकायी अथधकृतरे कुनै एक अथधकृतराई सूचना अथधकायी तोक्नछे । 
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  (४) उऩननमभ (३) र्भोस्जभ तोककने सूचना अथधकायीरे कामवऩालरकासॊग सम्र्स्न्त्धत सूचना कानून 
र्भोस्जभ प्रर्ाह गनछे । 

 

ऩरयच्छेद ३ 

कामिकायी अर्धकृत, ववषमगत शाखा य वडा सलभततफाट काभको पछ्र्मौट 

१८. कामिकायी अर्धकृतफाट काभको पछ्र्मौट् (१) कामवऩालरकारे गने बनी तोककएका काभहरुभध्मे र्डा सलभनत य 
वर्षमगत शाखाफाट सम्ऩादन गने गयी ककटान गरयएका काभ फाहेकका अन्त्म सफै काभहरु तथा सॊघ‚ प्रदेश य तहफाट 
प्रत्मामोजन बएका काभहरु प्रभुखको साभान्त्म ननदेशनभा यही कामवकायी अथधकृतफाट सम्ऩादन हुनेछ ।  

 (२) उऩननमभ (१) फभोस्जभ गरयन ेकाभहरु कामवकायी अथधकृतरे नगयऩालरकाको वर्षमगत शाखा तथा र्डा 
कामावरमभापव त सम्ऩन्त्न गयाउन सक्नेछ । ननजरे आफ्नो ननदेशन य ननमन्त्रणभा सम्ऩादन गयेका काभहरुको प्रगनत 
वर्र्यण ननमलभत रुऩभा प्रभुख सभऺ य आर्थधक रुऩभा कामवऩालरका सभऺ प्रथतुत गनुव ऩनेछ ।  

 (३) कामवऩालरका र्ा प्रभुखफाट प्रत्मामोजन बएका काभहरु कामवकायी अथधकृतरे सम्ऩादन गनेछ । 

१९. कामिकायी अर्धकृतको काभ, कतिव्म य अर्धकाय्  (१) नगयऩालरकाको कामवकायी अथधकृत नगय कामवऩालरकाको 
सथचर् हुनेछ । 

 (२) प्रचलरत कानून तथा मस ननमभार्रीको अधीनभा यही प्रभुखको ननदेशन य भातहतभा यही नगय 
कामवऩालरकाको सथचर्को प्रभुख काभ, कतवव्म य अथधकाय देहाम फभोस्जभ हुनेछ्- 

(क) नगय कामवऩालरका तथा नगय सबाफाट बएका ननणवमहरु कामावन्त्र्मन गने गयाउने य सोको अनुगभन 
गने । 

(ख) प्रभुखराई नगयसबा य कामवऩालरका तथा सो अन्त्तगवतका ननकामहरुको भहत्र्ऩूणव काभ कायर्ाहीहरुको 
वर्षमभा सभम सभमभा जानकायी गयाउने । 

(ग) नगय कामवऩालरका अन्त्तयगतका सफै ननकामहरुको काभ कायफाहीराई चुथत य प्रबार्कायी फनाउन 
आर्श्मक ननदेशन हदन,े अनुगभन य सुऩरयर्ेऺण गने । 

(घ) प्रचलरत कानून फभोस्जभ नगय कामवऩालरकाको प्रशासननक तथा आथथवक कामव सम्ऩादन गन ेगयाउने । 

(ङ) प्रचलरत कानूनरे तोकेका अन्त्म काभहरु गने । 

 

२०. अर्धकाय प्रत्मामोजन् (१) कामवकायी अथधकृतरे आपूराई प्राप्त अथधकायभध्मे कुनै अथधकाय त्रफषमगत शाखा र्ा 
नगयऩालरकाको कुनै अथधकृत कभवचायी र्ा र्डा सथचर्राई प्रत्मामोजन गयी कामव सम्ऩादन गनव सक्नछे ।   
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(२) उऩननमभ (१) फभोस्जभ अथधकाय प्रत्मामोजन लरखखत रुऩभा हुनुऩनेछ य एक ऩटक प्रत्मामोजन गयेको 
अथधकाय वर्शषे कायण ऩयी कपताव लरनुऩने बएभा सोको औथचत्म सहहतको जानकायी प्रभुखभापव त कामवऩालरकाराई 
गयाउनु ऩनछे । 

 (३) आपूराई प्रत्मामोस्जत अथधकाय प्रमोग गनुव सम्फस्न्त्धत अथधकायीको कतवब्म हुनछे ।  

२१. वडा सलभततफाट काभको पछ्र्मौट् (१) र्डा सलभनतफाट गरयने काभहरु र्डा अध्मऺ र्ा ननजको ननदेशनभा 
सम्ऩादन गरयनछे । 

 (२) एकबन्त्दा फढी र्डासॊग सयोकाय याख्न ेवर्षम र्ा र्डा सलभनतरे गने गयी थऩष्ट रुऩभा ककटान नबएका 
वर्षम र्ा थर्ीकृत फावषवक कामवक्रभभा नसभेटीएका वर्षमभा र्डा सलभनतरे नगय कामवऩालरकाभा ऩेश गयी प्राप्त 
ननदेशन फभोस्जभ गनुव ऩनछे । 

२२. ववषमगत शाखाफाट काभको पछ्र्मौट् (१) नेऩारको सॊवर्धान तथा प्रचलरत कानूनरे थथानीम तहभा हथतान्त्तयण 
बै आएका लशऺा, थर्ाथ्म, कृवष, ऩशु वर्कास, लसॊचाई, खानेऩानी तथा सयसपाई, थथानीम आथथवक वर्कास, ऩूर्ावधाय 
वर्कास रगामतका अन्त्म कामवहरु य नगय कामवऩालरका कामववर्बाजन ननमभार्री, २०७४ फभोस्जभ त्रफषमगत शाखाफाट 
सॊचारन हुने काभहरु कामवऩालरकाको ननणवम तथा कामवकायी अथधकृतको साभान्त्म ननदेशन य ननमन्त्रणभा यही 
त्रफषमगत शाखा प्रभुखको ननदेशन य ननमन्त्रणभा सम्ऩादन गरयनछे । 

 (२) नगयऩालरकारे आफ्नो सॊथचत कोषफाट सॊचारन गन ेवर्षमगत ऺेरसॊग सम्फस्न्त्धत वर्षमका सफै कामव 
उऩननमभ (१) फभोस्जभका वर्षमगत शाखाभापव त कामावन्त्र्मन गनेछ । 
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ऩरयच्छेद ४ 

ववववध 

२३. ऩयाभशि लरनु ऩने् (१) देहामका त्रफषमभा ननणवम गनुवऩूर्व प्रभुखरे कामवकायी अथधकृतभापव त सम्फस्न्त्धत शाखा 
(वर्त्त व्मर्थथाऩन शाखा, मोजना शाखा, प्रशासन शाखा, कानूनसॊग सम्फस्न्त्धत शाखा) को ऩयाभशव लरनु ऩनेछ । 

 थर्ीकृत फावषवक कामवक्रभबन्त्दा फाहेकका कामवक्रभ सञ्चारन गने वर्षम, 

 थर्ीकृत फावषवक कामवक्रभभा हेयपेय र्ा सॊशोधन गने वर्षम, 

 अन्त्म ननकामसॉगको सभन्त्र्मभा कामव सञ्चारन गने वर्षम, 

 नमाॉ ननमभ, आदेश, ननदेलशका र्ा कामववर्थध जायी गनुवऩने वर्षम, 

 कय, शुल्क, दथतुय सम्फन्त्धी वर्षम, 

 (२) उऩननमभ (१) फभोस्जभ ननणवम बएका वर्षमहरु कामवऩालरका र्ा नगयसबाभा छरपरका राथग प्रथतुत 
गरयनेछ ।  

२४. ववधमेक सम्फरधी कामिववर्ध् (१) नगय कामवऩालरकाको तपव फाट सबासभऺ प्रथतुत गरयने वर्धेमकको भसौदा 
थर्ीकृनतका राथग कामवकायी अथधकृतरे प्रभुखभापव त कामवऩालरकाको फैठकभा ऩेश गनुवऩनेछ । 
 (२) उऩननमभ (१) फभोस्जभ त्रफधेमक तजुवभा गनवको राथग एक त्रफधेमक सलभनत यहनेछ । त्रफधेमक भसौदा 
गनव कामवकायी अथधकृतरे आर्श्मक व्मर्थथा लभराउने छ । 
 (३) उऩननमभ (१) फभोस्जभ ऩेश बएको वर्धमेकको भसौदाभा नगय कामवऩालरकाको थर्ीकृनत प्राप्त बएऩनछ 
प्रभुखरे सबासभऺ ऩेश गनुव ऩनेछ ।  

२५. श्रोत अनुभान सलभतत, याजस्व य व्ममको अनुभान (फजेट) य कय सम्फरधी प्रस्ताव् (१) प्रत्मेक फषव नगय 
कामवऩालरकाको फावषवक फजेट तमाय गनवको राथग प्रभुखको सॊमोजकत्र्भा स्रोत अनुभान सलभनत तथा कामवऩालरकाको 
आथथवक त्रफषम हेनव तोककएको सदथमको सॊमोजकत्र्भा कामवक्रभ तथा फजेट तजुवभा सलभनत गठन हुनेछ । 
 

 (२) उऩननमभ (१) फभोस्जभका सलभनतभा यहने सदथम तथा सदथम सथचर् कामवऩालरकारे तोके फभोस्जभ 
हुनेछ । 
 

 (३) उऩननमभ (१) फभोस्जभ गहठत सलभनतरे तमाय गयेको फजेट तथा कामवक्रभ वर्ननमोजन वर्धेमकको 
रुऩभा प्रभुख र्ा ननजरे तोकेको आथथवक ऺेर हेने कामवऩालरकाको सदथमभापव त नगय सबाभा ऩेश गरयनछे । 
  (३) उऩननमभ (२) फभोस्जभ ऩेश बएको वर्ननमोजन वर्धेमक सबाफाट थर्ीकृत बई प्रभुखफाट 
प्रभाखणकयण बएऩनछ रागू हुनछे । 
 

२६. गोऩनीमता याखु्न ऩने् कुनै ऩनन सदथमरे आपू ऩदभा फहार यहॉदा गयेको काभभा गोऩननमता याखु्नऩने वर्षमभा 
ऩदभा फहार यहेको अर्धीभा र्ा ऩदभा नयहेको अर्थथाभा सभेत अथधकाय प्राप्त अथधकायीराई फाहेक अन्त्म कसैराई 
कुनै ककलसभरे जानकायी हदन र्ा प्रकट गनव हुदैन । 

 तय, प्रचलरत काननूरे गोप्म याख्न नऩने बनी तोककएका वर्षमभा जानकायी हदन मस ननमभरे र्ाधा 
ऩुयम्ाएको भानननेछैन । 
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२७. सभरवम गने् कामवऩालरकारे आपुरे सम्ऩादन गने काभको लसरलसराभा आर्श्मकता अनुसाय देहामका 
ननकामहरुसॉग सभन्त्र्म गनव सक्नेछ्– 

(क) न्त्मानमक सलभनत 

(ख) अन्त्म थथानीम तह 

(ग) स्जल्रास्थथत सुयऺा ननकामहरु 

(घ) स्जल्रास्थथत प्रदेश तथा सॊघका सयकायी कामावरमहरु, 

(ङ) स्जल्रा सभन्त्र्म सलभनत 

(च) प्रदेशस्थथत नगयऩालरका हेने वर्बाग/भन्त्रारम 

(छ) सॊघको सॊघीम भालभरा हेने भन्त्रारम य, 

(ज) थथानीम तहभा कक्रमाशीर सॊघ सॊथथाहरु ।  

२८. फैठकभा बाग लरन नहुने् कामवऩालरकाको फैठकभा कुनै सदथमको ननजी थर्ाथव ननहहत बएको वर्षम उऩय 
छरपर हुने बएभा त्मथतो सदथमरे बाग लरन हुदैन । त्मथतो अर्थथा बएभा सम्फस्न्त्धत सदथमरे सोको जानकायी 
प्रभुखराई गयाउनु ऩनेछ ।   

२९. सहमोग भागन सकने्  (१) कामवऩालरकारे ननमभ २७ भा उल्रेख बएका ननकामहरुसॉग आर्श्मकता अनुसाय 
सहमोग लरन सक्नेछ । 

(२) उऩननमभ (१) फभोस्जभ सहमोग गन ेस्जम्भेर्ायी सम्फस्न्त्धत सफैको हुनेछ । 
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अनुसूची – १ 

नगय कामिऩालरकाको फैठकभा ऩेश गनुिऩने ववषमहरु 

(ननमभ ७ को उऩननमभ (१) सॊग सम्फस्न्त्धत) 

१.  सबाभा ऩेश हुने वर्धेमक, 

२.  याजथर् य व्ममको अनुभान (फजेट), ऩुयक अनुभान य उधायो खचव, 

३. कय सम्फन्त्धी प्रथतार्हरु, 

४.  प्रभुखरे नगय कामवऩालरकाभा ऩेश गनव ननदेशन हदएको वर्षम र्ा नगय कामवऩालरकाभा ऩेश गनुव ऩने बनी 
नगय कामवऩालरकारे ननणवम गयेको वर्षम ।  

५.  प्रचलरत कानून फभोस्जभ जायी गनुवऩन ेननमभ, ननदेलशका, कामववर्थध र्ा आदेश, 

६.  नगयऩालरकारे जायी गन ेकुनै नीनत र्ा त्मथतो नीनतभा हुने ऩरयर्तवन, 

७.  अल्ऩकारीन, भध्मकारीन य दीघवकारीन सभष्टीगत र्ा ऺेरगत वर्कास मोजना, कामवक्रभ, यणनीनत ननधावयण 
सम्फन्त्धी,  

८.  कामावरम र्ा शाखाहरुको सॊगठन सॊयचनाभा ऩरयर्तवन र्ा थथानान्त्तयण सम्फन्त्धी,  

९.  यास्ष्िम र्ा अन्र्तयास्ष्िम सॊथथाहरुसॊगको बथगनी सम्फन्त्ध थथाऩना, 

१०. नगय ऩालरकारे लरने ऋण र्ा रै्देलशक अनुदानभा सॊचारन हुने मोजनाको सॊझौता सम्फन्त्धी, 

११.  नगय ऩालरकाको प्रनतननथधत्र् हुन े गयी गरयने दईुऩऺीम र्ा फहुऩऺीम र्ाताव, सबा सम्भेरन र्ा सयकायी 
भ्रभणभा बाग लरने र्ा प्रनतननधी ऩठाउन,े 

१२. कामवकायी अथधकृतराई वर्देशभा हुने गोष्ठी, अध्ममन अर्रोकन भ्रभणभा ऩठाउने, 

१३.  नगयऩालरकाको कभवचायी दयफन्त्दी थर्ीकृनत, सेर्ा सुवर्धा सम्फन्त्धी कानून ननभावण य ऩरयर्तवन, 

१४.  थथानीम सार्वजननक वर्दा ननधावयण गन,े 

१५. प्रचलरत कानूनफभोस्जभ नगय कामवऩालरकाफाट ननणवम हुनु ऩने बनी तोककएका अन्त्म वर्षम । 

 

 

  

अनुसूची – २ 

प्रस्तावको ढाॉचा 

(ननमभ २४ को उऩननमभ (१) सॊग सम्फस्न्त्धत) 
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कागेश्वयी भनोहया नगयऩालरका 

नगय कामिऩालरकाको कामािरम, डाॉछी‚ 

काठभाण्डौं जजल्रा ३ नॊ. प्रदेश 

  

ववषम्– ................................................ । 

 

प्रथतार् ऩेश गनव प्रभुखफाट थर्ीकृनत प्राप्त लभनत्- 

 

१. वर्षमको सॊक्षऺप्त व्महोया्- 

२. प्राप्त ऩयाभशव तथा अन्त्म सान्त्दलबवक कुया्- 

३. प्रथतार् ऩेश गनुव ऩनावको कायण य सम्फस्न्त्धत शाखाको याम्– 

४. ननणवम हुनु ऩने व्महोया्– 

 

नोट्  प्रथतार् तमाय गदाव देहामका कुयाहरुभा ध्मान हदनुऩने छ्–  

१. “वर्षमको सॊक्षऺप्त व्महोया” अन्त्तगवत यहने वर्फयण्– 

वर्षमफथतुको ऩषृ्ठबूभीभा मसफाये ऩहहरे कुनै ननणवम बएको बए सोको वर्फयण, प्रथतावर्त ननणवम कामावन्त्र्मन 
प्रकृमा, सभमार्धी, कामवऺ ेर, कामावन्त्र्मन गने ननकाम य राग्ने आथथवक दानमत्र् बए सो सभेत उल्रेख गयी कुन ै
मोजनाको वर्षम बए सो फाये छोटकयी वर्फयण उल्रेख गने ।  

२. “प्राप्त ऩयाभशव तथा अन्त्म सान्त्दलबवक कुया” अन्त्तगवत कामवऩालरका सलभनतहरु य अन्त्म ननकाम तथा वर्शषेऻहरुरे 
कुनै ऩयाभशव हदएको बए सो सभेत उल्रेख गने । साथै वर्षमसॊग सम्फस्न्त्धत नक्शा, डडजाइन र्ा थचर बए सो 
सभेत सभार्ेश गने । कानूनी ऩयाभशव लरएको बए प्रनतलरऩी सभेत सभाफेश गने । 

३. “प्रथतार् ऩेश गनुव ऩनावको कायण य सम्फस्न्त्धत शाखाको याम” अन्त्तगवत सम्फस्न्त्धत वर्षमभा आई ऩयेको कहठनाई 
य सभथमा, प्रथतावर्त ननणवमको औथचत्म य आर्श्मकता तथा त्मसफाट ऩनव सक्ने प्रबार् सभार्ेश गने । 

४.  “ननणवम हुनु ऩने व्महोया” अन्त्तगवत जुन त्रफषमभा जे जथतो ननणवम हुन प्रथतार् गरयएको हो सोको थऩष्ट व्महोया 
याख्न े। 
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अनुसूची – ३ 

कामिऩालरका सलभततको कामिऺ ेत्र 

(ननमभ १५ को उऩननमभ (१) सॊग सम्फस्न्त्धत) 
 

क. साविजतनक सेवा तथा ऺभता ववकास सलभततको कामिऺ ेत्र् 
 १. सॊगठन सॊयचना, दयफन्त्दी य कामववर्र्यण 

 २. सुशासन य सेर्ा प्रर्ाह  

 ३. ऺभता वर्कास सम्फन्त्धी वर्षम  

ख. साभाजजक ववकास सलभततको कामिऺ ते्र् 
 १. लशऺा तथा खेरकूद सम्फन्त्धी 
 २. वर्ऻान तथा प्रवर्धी सम्फन्त्धी 
 ३. थर्ाथ्म तथा जनसॊख्मा सम्फन्त्धी 
 ४. रैंथगक सभानता य साभास्जक सभार्ेशीकयण सम्फन्त्धी 
 ५. सयकायी तथा गैय सयकायी सॊघ सॊथथा सम्फन्त्धी 
ग. ऩूवािधाय ववकास सलभततको कामिऺ ेत्र् 
 १. अल्ऩकारीन तथा दीघवकारीन नीनत, मोजना य कामवक्रभ सम्फन्त्धी 
 २. उद्मोग, र्ाखणज्म, श्रभ, योजगाय तथा र्जाय व्मफथथाऩन सम्फन्त्धी 
 ३. कृवष, लसॊचाई, सहकायी य गरयफी ननर्ायण सम्फन्त्धी 
 ४. ऩमवटन प्रर्द्र्धनसम्फन्त्धी 
 ५. सूचना तथा सॊचाय सम्फन्त्धी 
 ६. खानेऩानी तथा सयसपाई, सडक तथा बौनतक मोजना य ऩूर्ावधाय वर्कास सम्फन्त्धी 
 ७. वर्द्मुत य उजाव सम्फन्त्धी 
 ८. फथती वर्कास, शहयी मोजना य बर्न ननभावण सम्फन्त्धी 
घ. ववधमेक सलभततको कामिऺ ेत्र् 
 १. नगय सबाभा ऩेश हुने वर्धेमकसम्फन्त्धी  

 २. नगय सबाभा ऩेश हुने ननमभ, वर्ननमभ, कामववर्धीसम्फन्त्धी  

 ३. कुनै काननूी प्रश्न सभार्ेश बएको नीनत तथा कामवक्रभसम्फन्त्धी 
ङ. आर्थिक ववकास सलभततको कामिऺ ेत्र् 
 १. फजेट तथा स्रोत ऩरयचारन सम्फन्त्धी 
 २. कृवष वर्कास सम्फन्त्धी 
 ३. ऩशु ऩॊऺी वर्कास सम्फन्त्धी 
 ४. नागरयकको आमआजवन सम्फन्त्धी  

 ५. स्रोतहरुको ऩहहचान सम्फन्त्धी 
च. वातावयण तथा ववऩद व्मवस्थाऩन सलभततको कामिऺ ेत्र् 
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१. र्ातार्यण सॊयऺण तथा हरयमारी प्रर्द्र्धन सम्र्न्त्धी 
२. पोहोय भैरा ब्मर्थथाऩन सम्र्न्त्धी 
३. नगयको सौन्त्दमवताको सॊयऺण तथा वर्कास सम्र्न्त्धी 
४. र्न सॊयऺण सम्र्न्त्धी 
५. वर्ऩद ऩूर्व तमायी सम्फन्त्धी 
६. वर्ऩदको सभमभा गनुवऩने काभहरु सम्र्न्त्धी 
७. वर्ऩद ऩछाडडको ब्मर्थथाऩन सम्र्न्त्धी 
८. र्न, र्ाताफयण य बूभी व्मफथथाऩन 

 

अनुसूची १० – हाम्रो प्रनतर्द्धता 
 

ऩारयत गनुि ऩन ेप्रस्ताव 

१  नगय सबाभा ननणवमाथव ऩेश बएका नीनत‚ कामवक्रभ तथा फजेटराई ऩारयत गरयमो । उक्त सबाभा ऩेश हुन 
छुट बएका प्रदेश‚ सयकायको चुनार् सम्ऩन्त्न बए ऩनछ प्रदेश सबारे फनाएको ऐन‚ ननमभार्री रगामतका 
अन्त्म ननदेशन फभोस्जभ सॊशोधन ऩरयभाजवन तथा नमाॉ फनाउनुऩने ऐन‚ कानुन नगय कामवऩालरकारे ननभावण 
गयी रागु गनव नगयऩालरकाराई अस्ख्तमाय प्रदान गने ननणवम गरयमो । 

२  र्ागभती सभ्मता एकककृत वर्कास सलभनतरे सुन्त्दयीजर देखख गोकणवसम्भको बागभा सावर्क नाऩी २०२१ 
फभोस्जभ नक्सा अनुसाय नदीको ऩुयानो धायभा पकावई ऩूर्ावधाय ननभावणको काभ गदाव फागभती नहदको 
दामाॉफामाॉ अथथामी फाटो ननभावण गदाव व्मस्क्तहरुको जग्गा प्रमोग बए र्ाऩत ऺनतऩूनत व हदएको य २०७० 
सारको फालरको ऺनतऩूनत व ऩश्चात ऺनतऩूनत व नहदएको हुॉदा ऺनतऩूनत वको व्मर्थथा गयी सो नहदको दामाॉफामाॉ 
२०/२० भीटय जग्गा अथधग्रहण गयी थग्रनर्ेल्ट य र्ागभती करयडोय फनाउनका राथग कामवक्रभ सभार्ेश गयी 
काभ सम्ऩन्त्न गरयहदनको राथग नेऩार सयकाय एर्ॊ र्ागभती सभ्मता एकककृत वर्कास सलभनतराई अनुयोध 
गने नहदको र्हार्राई २० लभटय कामभ गने र्ागभती सभ्मतारे अथधग्रहण गयेको ४२ योऩनी जग्गा 
सभेतराई आधायभानी अन्त्म ऺेरभका सभेत जग्गा अथधग्रहण गयी सडक ननभावण कामव रागु गनव सम्फस्न्त्धत 
ननकामसॊग भाग गने प्रथतार् ऩारयत गरयमो । 

३  २०७४ सार फैशाख ३१ भा सम्ऩन्त्न बएको थथानीम तहको चुनार्भा सहबागी हुनु बएका मस कागेश्र्यी 
भनोहया नगयऩालरका लबरका सम्ऩूणव नगयर्ासहरुभा मो ऩहहरो नगयसबाफाट हाहदवक धन्त्मर्ाद प्रथतार् 
ऩारयत गरयमो ।  

 

 


