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कागेश्वयी भनोहया नगय कामयऩालरका (कामयसम्ऩादन) ननमभावरी, २०७४ 

नगय कामयऩालरकाफाट गरयन ेकामयराई व्मवस्थथत गनय नऩेारको सॊववधानको धाया २१८ रे ददएको अधधकाय 
प्रमोग गयी कागेश्वयी भनोहया नगय कामयऩालरकारे लभतत २०७४।३।२५  को तनणयमानुसाय देहामका तनमभहरु 
फनाएको छ ।  

ऩरयच्छेद १ 

प्रायम्म्बक 

 

१. सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस तनमभावरीको नाभ “कागेश्वयी भनोहया  नगय कामयऩालरका 
(कामयसम्ऩादन) तनमभावरी, २०७४” यहेको छ । 
 (२) मो तनमभावरी तुरुन्त प्रायम्ब हुनेछ । 
२. ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस तनमभावरीभा,– 

(क) “नगयऩालरका” बन्नारे कागेश्वयी भनोहया नगयऩालरका सम्झनु ऩछय । 
(ख) “कामयऩालरका” बन्नारे नगय कामयऩालरका सम्झनु ऩछय । 
ग) “वडा सलभतत” बन्नारे नगयऩालरकाको वडा सलभतत सम्झनु ऩछय ।  

(घ) “प्रभुख” बन्नारे नगय कामयऩालरकाको प्रभखुराई सम्झनु ऩछय ।   

(ङ) “उऩप्रभखु” बन्नारे नगय कामयऩालरकाको उऩप्रभुखराई सम्झनु ऩछय । 
(च) “वडाध्मऺ” बन्नारे कागेश्वयी भनोहया नगयऩालरकाको वडाको वडा अध्मऺराई सम्झनु 

ऩछय । 
(छ) “कामयकायी अधधकृत” बन्नारे नगयऩालरकाको कामयकायी अधधकृत सम्झनु ऩछय । 
(ज) “सदथम” बन्नारे कामयऩालरकाको सदथम सम्झनु ऩछय य सो शब्दरे कामयऩालरकाको 

प्रभखु, उऩप्रभुख तथा वडाअध्मऺ सभेतराई जनाउॉछ । 
(झ) “सबा” बन्नारे नगय सबाराई सम्झनुऩछय । 
(ञ) “कामयववबाजन तनमभावरी” बन्नारे कागेश्वयी भनोहया नगयऩालरकाको कामयववबाजन 

तनमभावरी, २०७४ सम्झनुऩछय । 
(ट) “वडा सधचव” बन्नारे वडा सलभततको सधचवको काभकाज गनय खदटएको कभयचायी 

सम्झनुऩछय । 
३. काभको पछ्र्मौट् (१) नगय कामयऩालरकाको कामयसम्ऩादन य काभको पछ्र्मौट मस तनमभावरीभा बएको 
व्मवथथा फभोस्जभ हुनेछ  ।  

  (२) उऩतनमभ (१) फभोस्जभको काभको पछ्र्मौट गदाय तोककएको अधधकायी वा तनकामफाट 
गनुयऩनेछ ।  

  



3 
 

ऩरयच्छेद २ 

प्रभखुफाट काभको पछ्र्मौट 

 

४. प्रभुखरे सम्ऩादन गने काभ् (१) सॊववधान य अन्म प्रचलरत कानूनको अधीनभा यही नगयऩालरकाको 
साभान्म तनदेशन, तनमन्रण य सञ्चारन गने प्रभुख स्जम्भेवायी प्रभखुको हुनेछ । 
 (२) प्रचलरत कानुनभा कामयऩालरकाको प्रभखुरे गने बनी ककटान बएका काभहरु तनज थवमॊ वा 
तनजफाट अधधकाय प्रत्मामोजन बए फभोस्जभ सम्ऩादन हुनेछ । 

(३) उऩतनमभ (२) भा जुनसकैु कुया रेखखएको बए ताऩतन प्रचलरत कानूनभा प्रभखुरे गने बनी 
ककटान नबएका काभको सम्फन्धभा कामयऩालरकाफाट सम्ऩादन हुने कामयको साभान्म येखदेख, सञ्चारन य 
तनमन्रण गने स्जम्भेवायी प्रभुखको हुनेछ । 
 (४) उऩतनमभ (१) फभोस्जभको स्जम्भेवायी ऩुया गने क्रभभा प्रभखुरे कामयऩालरका अन्र्तगतका 
तनकामहरुभा प्रचलरत कानून तथा थवीकृत नीतत तथा तनणयम अनुरुऩ कामय सञ्चारन बईयहेको छ छैन 
तनयीऺण गन,े वडा सलभततहरुफीच सभन्वम गन,े ववषमगत शाखा/कामायरमहरुराई तनदेशन ददन े य 
आवश्मकता अनुसाय काभको प्रगतत वववयण लरने कामय गनय सक्नेछ । 
 (५) प्रभुख कुनै कायणवश उऩस्थथत नयहेको अवथथाभा मस तनमभावरी फभोस्जभ प्रभखुरे गनुयऩने 
काभ उऩप्रभुख वा तनजको सभेत अनुऩस्थथततभा प्रभखुरे तोकेको कामयऩालरकाको सदथमरे त्मथतो काभ 
सम्ऩादन गनय सक्नेछ । 
 तय, प्रचलरत कानुनभा अन्मथा व्मवथथा बएकोभा सोही व्मफथथा फभोस्जभ हुनेछ । 
 (६) कामयऩालरकाको कुनै सदथम अनुऩस्थथत बएभा त्मथतो सदथमरे गनुयऩने काभको राधग 
प्रभखुरे अको सदथमराई स्जम्भेवायी तोक्न सक्नेछ । 
५. प्रभुखरे ननणयम गनुयऩने् (१) सबा य कामयऩालरकाभा ऩेश हुने ववषम फाहेक दईु वा दईुबन्दा फढी 
वडासलभतत य ववषमगत शाखाहरुफीच कुनै ववषमभा भतबेद हुन गएभा प्रभखुरे गयेको तनणयम अस्न्तभ 
हुनेछ ।  

 (२) उऩतनमभ (१) फभोस्जभ भतबेद बएको ववषम तनणयमका राधग कामयकायी अधधकृतरे प्रभुख 
सभऺ ऩेश गनुयऩनेछ । 
 (३)  सबा वा कामयऩालरकाभा ऩेश हुने ववषम फाहेकका सहकामय तथा सभन्वमका राधग प्रदेश वा 
सॊघभा ऩेश गनुय ऩने ववषमका सम्फन्धभा प्रभखुरे गयेको तनणयम अस्न्तभ हुनेछ । 
६. अधधकाय प्रत्मामोजन गनय सकने् (१) कय रगाउन,े कय छुट ददने वा ऋण लरने जथता ववषम य सबाभा 
ऩेश गनुयऩने फाहेकका अन्म ववषमभा कामयऩालरकारे प्रभखु वा उऩप्रभुख वा सदथमराई अधधकाय 
प्रत्मामोजन गनय सक्नेछ । 
  (२) प्रभुखरे प्रचलरत कानून फभोस्जभ आपूराई प्राप्त अधधकायभध्मे कुनै अधधकाय उऩप्रभखु वा 
सदथम वा कामयकायी अधधकृत, बफषमगत शाखाका प्रभखु वा वडा अध्मऺराई प्रत्मामोजन गनय सक्नेछ । 
 (३) उऩतनमभ (१) य (२) फभोस्जभ प्रत्मामोस्जत अधधकायको प्रमोग गयी सम्ऩादन गरयएका काभको 
ववषमभा सम्फस्न्धत अधधकायीरे कामयऩालरका सभऺ भालसक रुऩभा प्रगतत वववयण ऩेश गनुय ऩनेछ ।   
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 (४) आपूराई प्रत्मामोस्जत अधधकायको स्जम्भेवायीऩूवयक प्रमोग गनुय सम्फस्न्धत अधधकायीको कतयब्म 
हुनेछ । 

ऩरयच्छेद ३ 

नगय कामयऩालरकाफाट काभको पछ्र्मौट 

 

७. कामयऩालरकाभा ऩेश गनुयऩने ववषम् (१) अनुसूची–१ भा उस्लरखखत ववषमहरुको तनणयम गदाय  कामयकायी 
अधधकृतरे प्रभुखको तनदेशन अनुसाय नगय कामयऩालरकाभा प्रथताव ऩेश गनुय ऩनेछ । 

 (२) उऩतनमभ (१) भा रेखखएका ववषमभध्मे कुनै ववषमभा तनमभ २१ फभोस्जभ गदठत सलभततफाट 
तनणयम लरनसक्ने गयी कामयऩालरकारे स्जम्भेवायी सुम्ऩन सक्नेछ । 

 (३) उऩतनमभ (१) फभोस्जभ प्रभखुरे अन्मथा आदेश ददएभा फाहेक नगय कामयऩालरकाको फैठकभा 
ऩेश हुने प्रथताव साभान्मतमा अनुसचूी–२ फभोस्जभको ढाॉचाभा कामयकायी अधधकृतरे ऩेश गनेछ । 

 (४) उऩतनमभ (३) फभोस्जभको प्रथतावभा कुनै शाखाको याम सभावेश हुन आवश्मक देखेभा 
कामयकायी अधधकृतरे सम्फस्न्धत शाखाको याम सभेत सभावेश गयी ऩेश गनेछ । 

८. प्रस्ताव साथ सॊरग्न हुनुऩने कागजात् (१) तनमभ ६ को उऩतनमभ (३) फभोस्जभ कामयऩालरकाको 
फैठकभा तनणयमाथय कुनै ववषम ऩेश गनुयऩदाय सम्फस्न्धत ववषमगत शाखा वा वडा सलभततको कामायरमरे सो 
ववषमसॉग आवश्मक वववयण सभावेश गयी प्रथताव तमाय गयी कामयकायी अधधकृत सभऺ ऩेश गनुय ऩनेछ । 

 (२) उऩतनमभ (१) फभोस्जभ ऩेश बएको प्रथताव य सो साथ ऩेश बएका कागजातहरु कानूनसम्भत 
छन ् छैनन ् जाॉच गयी कानूनसम्भत नबएभा तनमलभत वा कानूनसम्भत फनाउने स्जम्भेवायी कामयकायी 
अधधकृतको हुनेछ । 

 (३) उऩतनमभ (१) फभोस्जभ ऩेश बएको प्रथताव कामयकायी अधधकृतरे प्रभखुको थवीकृतत लरई 
प्राथलभकताक्रभ सभेत तनधाययण गयी तनणयमको राधग कामयऩालरकाको फैठकभा ऩेश गनुय ऩनेछ । 

९. कामयसूचीको वववयण् (१) कामयऩालरकाको फैठकभा छरपर हुने ववषमको कामयसचूी तनमभ ८ फभोस्जभ 
प्राप्त प्रथतावहरुको आधायभा कामयकायी अधधकृतरे प्रभुखको तनदेशन फभोस्जभ तमाय गनेछ ।  

  तय, प्रभखुरे अन्मथा आदेश ददएकोभा प्रथतावको रुऩभा ऩेश नबएको ववषमराई ऩतन  
छरपरको कामयसूचीभा सभावेश गनय सककनेछ । 

(२) फैठकको कामयसचूी साभान्मत् कामयऩालरकाको फैठक फथनुबन्दा तीन ददन अगाव ैकामयकायी अधधकृतरे 
सफ ैसदथमहरुराई उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।  
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  तय, ववषमको गस्म्बयता हेयी कामयऩालरकाको फैठकभा छरपर हुने प्रथताव ववतयण नगयी 
भौखखक सचूनाको आधायभा ऩतन छरपर गनय सककनेछ ।   

      

१०. कामयऩालरकाको फैठक् (१) कामयकायी अधधकृतरे प्रभुखको तनदेशनभा कामयऩालरकाको फैठक  फोराउनेछ 
।  

 (२) कामयकायी अधधकृत कामयऩालरकाको सधचवको रुऩभा फैठकभा उऩस्थथत हुनेछ ।  

  (३) प्रभखुरे कामयऩालरकाको फैठकको अध्मऺता गनेछ । 

      (४) कामयऩालरकाको फैठकको कामयसचूी, लभतत, सभम य थथानका सम्फन्धभा कम्तीभा तीन ददन 
अगावै प्रभुखको तनदेशन अनुसाय कामयऩालरकाका सफ ैसदथमराई कामयकायी अधधकृतरे सचूना ददनु ऩनेछ । 
 ५) कामयऩालरकाको फैठकभा कम्तीभा ५१ प्रततशत सदथम उऩस्थथत हुनु ऩनेछ । 

 (६) उऩतनमभ (५) भा जुनसुकै कुया रेखखएको बए ताऩतन उऩतनमभ (४) फभोस्जभको सचूना 
हुॉदाहुॉदै ऩतन ५१ प्रततशत सदथम उऩस्थथत नबई गणऩुयक सॊख्मा ऩुन न नसकेभा दोरो ो ऩटकको फैठकभा 
एक चौथाई सदथम उऩस्थथत बएभा ऩतन फैठक फथन सक्नछे । 

 (७) कामयऩालरकाको फैठक सम्फन्धी अन्म कामयववधध कामयऩालरकारे तनधाययण गये फभोस्जभ हुनेछ ।   

११. फैठकको ननणयम्- (१) साभान्मत् कामयऩालरकाको फैठकको तनणयम सवयसम्भत रुऩभा हुनेछ । 

 (२) उऩतनमभ (१) फभोस्जभ सवयसम्भत तनणयम हुन नसकेभा फहुभत सदथमहरुको बावनाराई 
सभेटी प्रभुखरे गयेको तनणयम फैठकको तनणयम हुनेछ ।    

१२. ननणयमको अलबरेख् (१) कामयकायी अधधकृत कामयऩालरकाको फैठकभा उऩस्थथत हुनेछ य 
कामयऩालरकाफाट बएका तनणयमको अलबरेख तमाय गनेछ । 

(२) फैठकको तनणयमको अलबरेख छुट्टै तनणयम ऩुस्थतकाभा याख्नऩुनेछ । 

(३) उऩतनमभ (२) फभोस्जभको तनणयम ऩुस्थतका कामयकायी अधधकृतको स्जम्भाभा यहनेछ । 

१३. ननणयम प्रभाणणत तथा ववतयण गने् (१) नगय कामयऩालरका फैठकको तनणयम कामयकायी अधधकृतरे  दईु 
ददनलबर प्रभाखणत गनेछ ।  

(२) कामयकायी अधधकृतरे उऩतनमभ (१) फभोस्जभ प्रभाखणत बएको तनणयमको प्रतत तीन ददन लबर नगय 
कामयऩालरकाका सदथम, ववषमगत शाखा य वडा सलभततराई उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ ।  
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तय कानून फभोस्जभ गोप्म याख्न ुऩने तनणयम तथा सूचनाहरु उऩरब्ध गयाइने छैन ।    

१४. ननणयमको कामायन्वमन् (१) अनुसचूी १ भा रेखखएका ववषमभा कामयऩालरकाफाट तनणयम बएऩतछ 
सम्फस्न्धत ऩदाधधकायी वा तनकामरे कामायन्वमन गनुयऩनेछ । 

 (२) कामयऩालरकाको तनणयम कामायन्वमन बए वा नबएको सम्फन्धभा प्रभुखरे अनुगभन गनय वा 
गयाउन सक्नेछ । 

 (३) उऩतनमभ (२) फभोस्जभ अनुगभन गदाय वा गयाॉउदा तनणयम कामायन्वमन बएको नदेखखएभा 
सोको कामायन्वमन गनय सम्फस्न्धत व्मस्क्त वा तनकामराई प्रभखुरे आवश्मक तनदेशन ददन सक्नेछ । 

१५. कामयऩालरकाको सलभनत गठन्- (१) कामयऩालरकारे कामयऩालरकाभा तनणयमको राधग ऩेश बएका 
प्रथतावभा तनणयम गनुयऩवूय आवश्मकता अनुसाय याम, सलराह य सझुाव लरनका राधग देहाम फभोस्जभका 
सलभतत यहनेछन ्:– 

  (क) सावयजतनक सेवा तथा ऺभता ववकास सलभतत 

  (ख) आधथयक ववकास सलभतत 

  (ग) साभास्जक ववकास सलभतत 

  (घ) ऩवूायधाय ववकास सलभतत 

  (ङ) वातावयण तथा ववऩद् व्मवथथाऩन सलभतत 

  (च) बफधेमक सलभतत 

 

  (२) उऩतनमभ (१) फभोस्जभका सलभततभा यहने सॊमोजक प्रभुखरे तोके फभोस्जभ य सदथमहरु 
कामयऩालरकारे तोके फभोस्जभ यहने छन ्। 

  (३) सलभततरे आवश्मकता अनुसाय सम्फस्न्धत सलभततभा नयहेको सदथम वा अन्म कुनै ववशेषऻ 
वा अधधकायीराई सलभततको फैठकभा आभन्रण गनय सक्नेछ । 

  (४) सलभततको फैठकभा प्रभखु थवमॊ उऩस्थथत बएको अवथथाभा तनजफाट य अन्म अवथथाभा 
सलभततका सॊमोजकफाट फैठकको प्रभुखता हुनेछ । सलभततको सॊमोजकको अनुऩस्थथततभा फैठकको प्रभखुता 
फैठकभा उऩस्थथत सदथमहरुभध्मे ज्मेष्ठ सदथमरे गनेछ । 
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  (५) कामयकायी अधधकृत वा तनजरे तोकेको अधधकृतरे सलभततको फैठकभा उऩस्थथत बई तनणयमको 
अलबरेख तमाय गयी प्रभाखणत गनेछ । 

  (६) उऩतनमभ (१) फभोस्जभका सलभततहरुको कामयऺेर अनुसचूी –३ भा उलरेख बए फभोस्जभ हुनेछ । 

 

१६. कामयबाय भुकत बएऩनछ कागज फपताय गनुयऩने्  जुनसुकै कायणफाट आफ्नो ऩदफाट भुक्त बएको 
सदथमरे ऩदभुक्त बएको सात ददनलबर आफ्नो स्जम्भाभा यहेका सम्ऩूणय कागजात तथा अन्म कुनै 
सम्ऩवि बए सोसभेत कामयऩालरकाभा फझुाई सोको तनथसा लरनु ऩनेछ ।  

१७. प्रवकता तथा सचूना अधधकायी तोकने् (१) कामयऩालरकारे आपूरे सम्ऩादन गयेका कामय वा तनणयमहरु 
सावयजतनक जानकायीभा लमाउन कुनै सदथमराई प्रवक्ता तोक्नेछ । 

  (२) उऩतनमभ (१) फभोस्जभ तोककने प्रवक्तारे कामयऩालरकाको तपय फाट जायी गनुयऩने 
सावयजतनक भहत्वको सूचना, वक्तव्म, ववऻस्प्त आदद सावयजतनक गन ेकामय सभेत गनय सक्नेछ । 

  (३) कामयकायी अधधकृतरे कुनै एक अधधकृतराई सचूना अधधकायी तोक्नेछ । 

  (४) उऩतनमभ (३) वभोस्जभ तोककने सचूना अधधकायीेेरे कामयऩालरकासॊग सम्वस्न्धत 
सूचना कानून वभोस्जभ प्रवाह गनछे । 

 

ऩरयच्छेद ३ 

कामयकायी अधधकृत, ववषमगत शाखा य वडा सलभनतफाट काभको पछ्र्मौट 

१८. कामयकायी अधधकृतफाट काभको पछ्र्मौट् (१) कामयऩालरकारे गन े बनी तोककएका काभहरुभध्मे वडा 
सलभतत य ववषमगत शाखाफाट सम्ऩादन गने गयी ककटान गरयएका काभ फाहेकका अन्म सफै काभहरु तथा 
सॊघ य प्रदेश तहफाट प्रत्मामोजन बएका काभहरु प्रभखुको साभान्म तनदेशनभा यही कामयकायी अधधकृतफाट 
सम्ऩादन हुनेछ ।  

 (२) उऩतनमभ (१) फभोस्जभ गरयने काभहरु कामयकायी अधधकृतरे नगयऩालरकाको ववषमगत शाखा 
तथा वडा कामायरमभापय त सम्ऩन्न गयाउन सक्नेछ । तनजरे आफ्नो तनदेशन य तनमन्रणभा सम्ऩादन 
गयेका काभहरुको प्रगतत वववयण तनमलभत रुऩभा प्रभुख सभऺ य आवधधक रुऩभा कामयऩालरका सभऺ 
प्रथततु गनुय ऩनेछ ।  
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 (३) कामयऩालरका वा प्रभुखफाट प्रत्मामोजन बएका काभहरु कामयकायी अधधकृतरे सम्ऩादन गनेछ । 

१९. कामयकायी अधधकृतको काभ, कतयव्म य अधधकाय्  (१) नगयऩालरकाको कामयकायी अधधकृत नगय 
कामयऩालरकाको सधचव हुनेछ । 

 (२) प्रचलरत कानून तथा मस तनमभावरीको अधीनभा यही प्रभुखको तनदेशन य भातहतभा यही 
नगय कामयऩालरकाको सधचवको प्रभखु काभ, कतयव्म य अधधकाय देहाम फभोस्जभ हुनेछm- 

(क) नगय कामयऩालरका तथा नगय सबाफाट बएका तनणयमहरु कामायन्वमन गन ेगयाउन े य सोको 
अनुगभन गने । 

(ख) प्रभुखराई नगयसबा य कामयऩालरका तथा सो अन्तगयतका तनकामहरुको भहत्वऩूणय काभ 
कायवाहीहरुको ववषमभा सभम सभमभा जानकायी गयाउने । 

(ग) नगय कामयऩालरका अन्तयगतका सफ ै तनकामहरुको काभ कायफाहीराई चथुत य प्रबावकायी 
फनाउन आवश्मक तनदेशन ददन,े अनुगभन य सऩुरयवेऺण गने । 

(घ) प्रचलरत कानून फभोस्जभ नगय कामयऩालरकाको प्रशासतनक तथा आधथयक कामय सम्ऩादन गन े
गयाउन े। 

(ङ) प्रचलरत कानूनरे तोकेका अन्म काभहरु गने । 

 

२०. अधधकाय प्रत्मामोजन् (१) कामयकायी अधधकृतरे आपूराई प्राप्त अधधकायभध्मे कुनै अधधकाय बफषमगत 
शाखा वा नगयऩालरकाको कुनै अधधकृत कभयचायी वा वडा सधचवराई प्रत्मामोजन गयी कामय सम्ऩादन गनय 
सक्नेछ ।   

(२) उऩतनमभ (१) फभोस्जभ अधधकाय प्रत्मामोजन लरखखत रुऩभा हुनुऩनेछ य एक ऩटक 
प्रत्मामोजन गयेको अधधकाय ववशेष कायण ऩयी कपताय लरनुऩने बएभा सोको औधचत्म सदहतको जानकायी 
प्रभखुभापय त कामयऩालरकाराई गयाउनु ऩनेछ । 

 (३) आपूराई प्रत्मामोस्जत अधधकाय प्रमोग गनुय सम्फस्न्धत अधधकायीको कतयब्म हुनेछ ।  

२१. वडा सलभनतफाट काभको पछ्र्मौट् (१) वडा सलभततफाट गरयन े काभहरु वडा अध्मऺ वा तनजको 
तनदेशनभा सम्ऩादन गरयनेछ । 
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 (२) एकबन्दा फढी वडासॉग सयोकाय याख्न े ववषम वा वडा सलभततरे गनेगयी थऩष्ट रुऩभा ककटान 
नबएका ववषम वा थवीकृत फावषयक कामयक्रभभा नसभेटीएका ववषमभा वडा सलभततरे नगय कामयऩालरकाभा 
ऩेश गयी प्राप्त तनदेशन फभोस्जभ गनुय ऩनेछ । 

२२. ववषमगत शाखाफाट काभको पछ्र्मौट् (१) नेऩारको सॊववधान तथा प्रचलरत कानूनरे थथानीम तहभा 
हथतान्तयण ब ै आएका लशऺा, थवाथ्म, कृवष, ऩशु ववकास, लसॊचाई, खानेऩानी तथा सयसपाई, थथानीम 
आधथयक ववकास, ऩवूायधाय ववकास रगामतका अन्म कामयहरु य नगय कामयऩालरका कामयववबाजन तनमभावरी, 
२०७४ फभोस्जभ बफषमगत शाखाफाट सॊचारन हुने काभहरु कामयऩालरकाको तनणयम तथा कामयकायी 
अधधकृतको साभान्म तनदेशन य तनमन्रणभा यही बफषमगत शाखा प्रभखुको तनदेशन य तनमन्रणभा 
सम्ऩादन गरयनछे । 

 (२) नगयऩालरकारे आफ्नो सॊधचत कोषफाट सॊचारन गन ेववषमगत ऺेरसॉग सम्फस्न्धत ववषमका 
सफ ैकामय उऩतनमभ (१) फभोस्जभका ववषमगत शाखाभापय त कामायन्वमन गनेछ । 
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ऩरयच्छेद ४ 

ववववध 

२३. ऩयाभशय लरनु ऩने् (१) देहामका बफषमभा तनणयम गनुयऩवूय प्रभुखरे कामयकायी अधधकृतभापय त सम्फस्न्धत 
शाखा (ववि व्मवथथाऩन शाखा, मोजना शाखा, प्रशासन शाखा, कानूनसॊग सम्फस्न्धत शाखा) को ऩयाभशय 
लरनु ऩनेछ । 

 थवीकृत फावषयक कामयक्रभबन्दा फाहेकका कामयक्रभ सञ्चारन गने ववषम, 

 थवीकृत फावषयक कामयक्रभभा हेयपेय वा सॊशोधन गने ववषम, 

 अन्म तनकामसॉगको सभन्वमभा कामय सञ्चारन गन ेववषम, 

 नमाॉ तनमभ, आदेश, तनदेलशका वा कामयववधध जायी गनुयऩने ववषम, 

 कय, शुलक, दथतुय सम्फन्धी ववषम, 

 (२) उऩतनमभ (१) फभोस्जभ तनणयम बएका ववषमहरु कामयऩालरका वा नगयसबाभा छरपरका राधग 
प्रथततु गरयनेछ ।  

२४. ववधेमक सम्फन्धी कामयववधध् (१) नगय कामयऩालरकाको तपय फाट सबासभऺ प्रथततु गरयने ववधेमकको 
भसौदा थवीकृततका राधग कामयकायी अधधकृतरे प्रभखुभापय त कामयऩालरकाको फैठकभा ऩेश गनुयऩनेछ । 

 (२) उऩतनमभ (१) फभोस्जभ बफधेमक तजुयभा गनयको राधग एक बफधेमक सलभतत यहनेछ । बफधेमक 
भसौदा गनय कामयकायी अधधकृतरे आवश्मक व्मवथथा लभराउने छ । 
 (३) उऩतनमभ (१) फभोस्जभ ऩेश बएको ववधेमकको भसौदाभा नगय कामयऩालरकाको थवीकृतत प्राप्त 
बएऩतछ प्रभुखरे सबासभऺ ऩेश गनुय ऩनेछ ।  

२५. श्रोत अनुभान सलभनत, याजस्व य व्ममको अनुभान (फजेट) य कय सम्फन्धी प्रस्ताव् (१) प्रत्मेक फषय 
नगय कामयऩालरकाको फावषयक फजेट तमाय गनयको राधग प्रभखुको सॊमोजकत्वभा स्रोत अनुभान सलभतत तथा 
कामयऩालरकाको आधथयक बफषम हेनय तोककएको सदथमको सॊमोजकत्वभा कामयक्रभ तथा फजेट तजुयभा सलभतत 
गठन हुनेछ । 
 

 (२) उऩतनमभ (१) फभोस्जभका सलभततभा यहन ेसदथम तथा सदथम सधचव कामयऩालरकारे तोके 
फभोस्जभ हुनेछ । 
 

 (३) उऩतनमभ (१) फभोस्जभ गदठत सलभततरे तमाय गयेको फजेट तथा कामयक्रभ ववतनमोजन 
ववधेमकको रुऩभा प्रभखु वा तनजरे तोकेको आधथयक ऺेर हेने कामयऩालरकाको सदथमभापय त नगय सबाभा 
ऩेश गरयनेछ । 
  (३) उऩतनमभ (२) फभोस्जभ ऩेश बएको ववतनमोजन ववधेमक सबाफाट थवीकृत बई 
प्रभखुफाट प्रभाखणकयण बएऩतछ राग ूहुनेछ । 
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२६. गोऩनीमता याख्नु ऩने् कुनै ऩतन सदथमरे आपू ऩदभा फहार यहॉदा गयेको काभभा गोऩतनमता याख्नुऩने 
ववषमभा ऩदभा फहार यहेको अवधीभा वा ऩदभा नयहेको अवथथाभा सभेत अधधकाय प्राप्त  अधधकायीराई 
फाहेक अन्म कसैराई कुनै ककलसभरे जानकायी ददन वा प्रकट गनय हुदैन । 

 तय, प्रचलरत कानूनरे गोप्म याख्न नऩने बनी तोककएका ववषमभा जानकायी ददन मस तनमभरे 
वाधा ऩ¥ुमाएको भातननेछैन । 

२७. सभन्वम गने् कामयऩालरकारे आपुरे सम्ऩादन गने काभको लसरलसराभा आवश्मकता अनुसाय 
देहामका तनकामहरुसॉग सभन्वम गनय सक्नेछ्– 

(क) न्मातमक सलभतत 

(ख) अन्म थथानीम तह 

(ग) स्जलरास्थथत सयुऺा तनकामहरु 

(घ) स्जलरास्थथत प्रदेश तथा सॊघका सयकायी कामायरमहरु, 

(ङ) स्जलरा सभन्वम सलभतत 

(च) प्रदेशस्थथत नगयऩालरका हेन ेववबाग/भन्रारम 

(छ) सॊघको सॊघीम भालभरा हेने भन्रारम य, 

(ज) थथानीम तहभा कक्रमाशीर सॊघ सॊथथाहरु ।  

२८. फैठकभा बाग लरन नहुने् कामयऩालरकाको फैठकभा कुनै सदथमको तनजी थवाथय तनदहत बएको ववषम 
उऩय छरपर हुने बएभा त्मथतो सदथमरे बाग लरन हुदैन । त्मथतो अवथथा बएभा सम्फस्न्धत सदथमरे 
सोको जानकायी प्रभुखराई गयाउनु ऩनेछ ।   

२९. सहमोग भाग्न सकने्  (१) कामयऩालरकारे तनमभ २७ भा उलरेख बएका तनकामहरुसॉग आवश्मकता 
अनुसाय सहमोग लरन सक्नेछ । 

(२) उऩतनमभ (१) फभोस्जभ सहमोग गन ेस्जम्भेवायी सम्फस्न्धत सफैको हुनेछ । 
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अनुसचूी – १ 

नगय कामयऩालरकाको फैठकभा ऩेश गनुयऩने ववषमहरु 

(तनमभ ७ को उऩतनमभ (१) सॊग सम्फस्न्धत) 

१.  सबाभा ऩेश हुने ववधेमक, 

२.  याजथव य व्ममको अनुभान (फजेट), ऩुयक अनुभान य उधायो खचय, 

३. कय सम्फन्धी प्रथतावहरु, 

४.  प्रभखुरे नगय कामयऩालरकाभा ऩेश गनय तनदेशन ददएको ववषम वा नगय कामयऩालरकाभा ऩेश गनुय 
ऩन ेबनी नगय कामयऩालरकारे तनणयम गयेको ववषम ।  

५.  प्रचलरत कानून फभोस्जभ जायी गनुयऩने तनमभ, तनदेलशका, कामयववधध वा आदेश, 

६.  नगयऩालरकारे जायी गने कुनै नीतत वा त्मथतो नीततभा हुने ऩरयवतयन, 

७.  अलऩकारीन, भध्मकारीन य दीघयकारीन सभष्टीगत वा ऺेरगत ववकास मोजना, कामयक्रभ, यणनीतत 
तनधाययण सम्फन्धी,  

८.  कामायरम वा शाखाहरुको सॊगठन सॊयचनाभा ऩरयवतयन वा थथानान्तयण सम्फन्धी,  

९.  यास्ष्िम वा अन्र्तयास्ष्िम सॊथथाहरुसॉगको बधगनी सम्फन्ध थथाऩना, 

१०. नगय ऩालरकारे लरने ऋण वा वदेैलशक अनुदानभा सॊचारन हुने मोजनाको सॊझौता सम्फन्धी, 

११.  नगय ऩालरकाको प्रतततनधधत्व हुने गयी गरयने दईुऩऺीम वा फहुऩऺीम वाताय, सबा सम्भेरन वा 
सयकायी भ्रभणभा बाग लरन ेवा प्रतततनधी ऩठाउन,े 

१२. कामयकायी अधधकृतराई ववदेशभा हुने गोष्ठी, अध्ममन अवरोकन भ्रभणभा ऩठाउन,े 

१३.  नगयऩालरकाको कभयचायी दयफन्दी थवीकृतत, सेवा सवुवधा सम्फन्धी कानून तनभायण य ऩरयवतयन, 

१४.  थथानीम सावयजतनक ववदा तनधाययण गन,े 

१५. प्रचलरत कानूनफभोस्जभ नगय कामयऩालरकाफाट तनणयम हुनु ऩने बनी तोककएका अन्म ववषम । 

 

 

  



13 
 

अनुसचूी – २ 

प्रस्तावको ढाॉचा 

(तनमभ २४ को उऩतनमभ (१) सॊग सम्फस्न्धत) 

कागेश्वयी भनोहया नगयऩालरका 

नगय कामयऩालरकाको कामायरम, डाॉछी‚ 

काठभाण्डौं म्जल्रा ३ नॊ. प्रदेश 

  

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

 

प्रथताव ऩेश गनय प्रभखुफाट थवीकृतत प्राप्त लभतत्- 

 

१. ववषमको सॊक्षऺप्त व्महोया्- 

२. प्राप्त ऩयाभशय तथा अन्म सान्दलबयक कुया्- 

३. प्रथताव ऩेश गनुय ऩनायको कायण य सम्फस्न्धत शाखाको याम्– 

४. तनणयम हुनु ऩने व्महोया्– 

 

नोट्  प्रथताव तमाय गदाय देहामका कुयाहरुभा ध्मान ददनुऩने छ्–  

१. “ववषमको सॊक्षऺप्त व्महोया” अन्तगयत यहन ेववफयण्– 

ववषमफथतुको ऩषृ्ठबूभीभा मसफाये ऩदहरे कुनै तनणयम बएको बए सोको ववफयण, प्रथताववत तनणयम 
कामायन्वमन प्रकृमा, सभमावधी, कामयऺेर, कामायन्वमन गन े तनकाम य रान न ेआधथयक दातमत्व बए सो 
सभेत उलरेख गयी कुनै मोजनाको ववषम बए सो फाये छोटकयी ववफयण उलरेख गने ।  

२. “प्राप्त ऩयाभशय तथा अन्म सान्दलबयक कुया” अन्तगयत कामयऩालरका सलभततहरु य अन्म तनकाम तथा 
ववशेषऻहरुरे कुनै ऩयाभशय ददएको बए सो सभेत उलरेख गने । साथै ववषमसॊग सम्फस्न्धत नक्शा, 
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डडजाइन वा धचर बए सो सभेत सभावेश गने । कानूनी ऩयाभशय लरएको बए प्रततलरऩी सभेत सभाफेश 
गन े। 

३. “प्रथताव ऩेश गनुय ऩनायको कायण य सम्फस्न्धत शाखाको याम” अन्तगयत सम्फस्न्धत ववषमभा आई ऩयेको 
कदठनाई य सभथमा, प्रथताववत तनणयमको औधचत्म य आवश्मकता तथा त्मसफाट ऩनय सक्ने प्रबाव 
सभावेश गने । 

४.  “तनणयम हुनु ऩने व्महोया” अन्तगयत जुन बफषमभा जे जथतो तनणयम हुन प्रथताव गरयएको हो सोको थऩष्ट 
व्महोया याख्ने । 

  



15 
 

  

अनुसचूी – ३ 

कामयऩालरका सलभनतको कामयऺेत्र 

(तनमभ १५ को उऩतनमभ (१) सॊग सम्फस्न्धत) 
 

क. सावयजननक सेवा तथा ऺभता ववकास सलभनतको कामयऺेत्र् 
 १. सॊगठन सॊयचना, दयफन्दी य कामयवववयण 

 २. सुशासन य सेवा प्रवाह  

 ३. ऺभता ववकास सम्फन्धी ववषम  

ख. साभाम्जक ववकास सलभनतको कामयऺेत्र् 
 १. लशऺा तथा खेरकूद सम्फन्धी 
 २. ववऻान  तथा प्रववधी सम्फन्धी 
 ३. थवाथ्म तथा जनसॊख्मा सम्फन्धी 
 ४. रैंधगक सभानता य साभास्जक सभावेशीकयण सम्फन्धी 
 ५. सयकायी तथा गैय सयकायी सॊघ सॊथथा सम्फन्धी 
ग. ऩवूायधाय ववकास सलभनतको कामयऺेत्र् 
 १. अलऩकारीन तथा दीघयकारीन नीतत, मोजना य कामयक्रभ सम्फन्धी 
 २. उद्मोग, वाखणज्म, रो भ, योजगाय तथा वजाय व्मफथथाऩन सम्फन्धी 
 ३. कृवष, लसॊचाई, सहकायी य गरयफी तनवायण सम्फन्धी 
 ४. ऩमयटन प्रवद्र्धनसम्फन्धी 
 ५. सूचना तथा सॊचाय सम्फन्धी 
 ६. खानेऩानी तथा सयसपाई, सडक तथा बौततक मोजना य ऩवूायधाय ववकास सम्फन्धी 
 ७. ववद्मुत य उजाय सम्फन्धी 
 ८. फथती ववकास, शहयी मोजना य बवन तनभायण सम्फन्धी 
घ. ववधेमक सलभनतको कामयऺेत्र् 
 १. नगय सबाभा ऩेश हुने ववधेमकसम्फन्धी  

 २. नगय सबाभा ऩेश हुने तनमभ, ववतनमभ, कामयववधीसम्फन्धी  

 ३. कुनै कानूनी प्रश्न सभावेश बएको नीतत तथा कामयक्रभसम्फन्धी 
ङ. आधथयक ववकास सलभनतको कामयऺेत्र् 
 १. फजेट तथा स्रोत ऩरयचारन सम्फन्धी 
 २. कृवष ववकास सम्फन्धी 
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 ३. ऩश ुऩॊऺी ववकास सम्फन्धी 
 ४. नागरयकको आमआजयन सम्फन्धी  

 ५. स्रोतहरुको ऩदहचान सम्फन्धी 
च. वातावयण तथा ववऩद व्मवस्थाऩन सलभनतको कामयऺेत्र् 

१. वातावयण सॊयऺण तथा हरयमारी प्रवद्र्धन सम्वन्धी 
२. पोहोय भैरा ब्मवथथाऩन सम्वन्धी 
३ नगयको सौन्दमयताको सॊयऺण तथा ववकास सम्वन्धी 
४  वन सॊयऺण सम्वन्धी 
५. ववऩद ऩूवय तमायी सम्फन्धी 
६. ववऩदको सभमभा गनुयऩने काभहरु सम्वन्धी 
७. ववऩद ऩछाडडको ब्मवथथाऩन सम्वन्धी 
८. वन, वाताफयण य बूभी व्मफथथाऩन 


