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भिमाद नगरपाभिका तथ्याङ्क तथा अभििेख व्यवस्थापन ववधेयक, २०७९ 

प्रस्तावना: नेपािको संववधानको अनसूुची ८ मा रहेको नगरपाभिकाको अभधकारको सूची मध्ये क्रमसङ्ख्या ६ मा स्थानीय तथ्याङ्क 
र अभििेख व्यवस्थापन, क्रमसङ्ख्या १३ मा स्थानीय अभििेख व्यवस्थापन र क्रमसङ्ख्या १७ मा वेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्किन 
गनु ु पने अभधकारहरूको प्रयोगका सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरी कायसुम्पादन गन ुबाञ्छनीय िएकोिे संववधानको धारा 
२२६ को उपधारा (१) तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बमोजजम भिमाद 
नगरपाभिकाको तेह्रौ नगर सिाबाट यो ऐन तजुमुा गरी िागू गररएको छ । 

१.  संजिप्त नाम र प्रारम्िः (१) यस ऐनको नाम “भिमाद नगरपाभिका तथ्याङ्क तथा अभििेख व्यवस्थापन ऐन, २०७९” रहेको 
छ ।  

    (२) यो ऐन भिमाद नगरपाभिकाको स्थानीय राजपत्रमा प्रकाजित िए पश्चात िागू हनुेछ ।   

    (३) यो ऐन भिमाद नगरपाभिका भित्र मात्र िागू हनुेछ ।  

२.  पररिाषाः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथ ुनिागेमा यस कायवुवभधमा,- 

(क)  “प्रमखु” िन्नािे नगरपाभिकाको प्रमखु सम्झन ुपदुछ । 

(ख)  “उपप्रमखु” िन्नािे नगरपाभिकाको उपप्रमखु सम्झन ुपदुछ । 

(ग)  “कायपुाभिका” िन्नािे नगर कायपुाभिका सम्झन ुपदुछ । 

(घ)  “प्रमखु प्रिासकीय अभधकृत” िन्नािे नगरपाभिकाको प्रमखु प्रिासकीय अभधकृतिाई सम्झन ुपदुछ । 

(ङ)  “नगरपाभिका” िन्नािे  भिमाद  नगरपाभिका  सम्झन ुपदुछ । 

(च)  “मन्त्रािय” िन्नािे सङ्घीय माभमिा तथा सामान्य प्रिासन मन्त्रािय वा सो कामको िाभग तोवकएको सङ्घीय 
मन्त्राियिाई सम्झन ुपदुछ । 

(छ)  “ववषयगत िाखा” िन्नािे  भिमाद नगर  कायपुाभिका अन्तरगतको ववषयगत िाखा, उपिाखा, कायाुिय वा 
इकाईिाई सम्झन ुपदुछ । 

(ज)  “वडा सजचव” िन्नािे नगरपाभिका अन्तरगत वडा कायाुियको प्रिासकीय प्रमखुको रूपमा कामकाज गन ुतोवकएको 
वडासजचव सम्झन ुपदुछ । 

(झ)  “वडा सभमभत” िन्नािे नगरपाभिका अन्तरगत रहेको वडाको वडा सभमभत सम्झन ुपदुछ । 

(ञ)  “सभमभत” िन्नािे सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्किन एवं अभििेख व्यवस्थापन सभमभतिाई सम्झन ुपदुछ ।  

(ट)  “संयोजक” िन्नािे सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्किन एवं अभििेख व्यवस्थापन सभमभतको संयोजकिाई सम्झन ुपदुछ ।  

(ठ)  “सदस्य सजचव” िन्नािे सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्किन एवं अभििेख व्यवस्थापन सभमभतको सदस्य सजचविाई सम्झन ु
पदुछ ।  

(ड)  “वविाग” िन्नािे केन्रीय तथ्याङ्क वविागिाई सम्झन ुपदुछ ।  

(ढ)  “तोवकए वा तोवकए बमोजजम हनुेछ” िन्नािे यस ऐन बमोजजम बनेको भनयमाविीमा तोवकएको वा तोवकए बमोजजम 
सम्झन ुपदुछ ।  

३. सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्किन गन ुसक्ने: (१) नगरपाभिकािे आफ्नो नगर िेत्रभित्रको आवश्यकता अनसुार सूचना तथा 
तथ्याङ्क सङ्किन गन ुसक्नेछ ।  

(२) नगरपाभिकािे सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्किन गनु ु अजघ तथ्याङ्क सङ्किन गनुकुो औजचत्य र प्रयोगको सम्बन्धमा 
आवश्यकता अनसुार सरोकारवािािाई सूजचत गनु ुपदुछ ।  
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४. सूचना उपिब्ध गराउन ुपनेः (१) नगरपाभिकािे दफा ३ को उपदफा (२) बमोजजम औजचत्य प्रष्ट पारी जनुसकैु व्यजि, 

फम,ु संस्था वा भनकायमा सूचना तथा तथ्याङ्क माग गरेमा सम्बजन्धत व्यजि, फम,ु संस्था वा भनकायिे माग गरे बमोजजमका 
सूचना वा तथ्याङ्क उपिब्ध गराउन ुपनेछ ।  

५. सूचना तथा तथ्याङ्क गोप्य राख्न ुपनेः (१) नगरपाभिकािे प्रचभित कानून अनसुार गोप्य राख्न ुपने िभनएका सूचना तथा 
तथ्याङ्कहरु गोप्य राख्न ेव्यवस्था भमिाउनेछ ।  

६. पार्श्रवजुचत्र र स्रोत नक्िा भनमाणु गनेः (१) नगरपाभिकािे नगरको समग्र अवस्था झल्कने गरी नगर पार्श्रवजुचत्र तथा स्रोत 
नक्िाको भनमाुण गनेछ ।  

(२) पार्श्रवजुचत्र र स्रोत नक्िािाई भनयभमतरुपमा अद्यावभधक गररनेछ ।  

(३) नगरको योजना भनमाुण गदाु नगर पार्श्रवजुचत्र र स्रोत नक्िािाई आधार बनाइनेछ ।  

७. सूचना, तथ्याङ्क तथा अभििेख व्यवस्थापन सभमभतः (१) नगर कायपुाभिकािे नगर िेत्रको समग्र सूचना, तथ्याङ्क तथा 
अभििेख सङ्किन, प्रिोधन, व्यवस्थापन, िण्डारण तथा प्रकािन सम्बन्धी कायकुो संयोजन गन ुदेहायको सूचना, तथ्याङ्क तथा 
अभििेख व्यवस्थापन सभमभत रहनेछ । 

  (क) नगर प्रमखु          संयोजक 

  (ख) नगर उप प्रमखु         सदस्य 

  (ग) कायपुाभिकािे तोकेका कम्तीमा एक जना मवहिा सवहत दईु जना कायपुाभिका सदस्य  सदस्य 

  (घ) प्रमखु प्रिासकीय अभधकृत         सदस्य सजचव 

 (2) उपदफा (1) बमोजजमको सभमभतको वैठक आवश्यकता अनसुार वस्नेछ । 

 (3) उपदफा (1) बमोजजमको सभमभतमा संयोजकिे वैठकको अध्यिता गनेछ र संयोजकको अनपुजस्थभतमा उप प्रमखु र 
उप प्रमखुको पभन अनपुजस्थभत रहेमा सदस्यहरु मध्येको ज्येष्ठ सदस्यिे वैठकको अध्यिता गनेछ । 

८. सूचना, तथ्याङ्क तथा अभििेख व्यवस्थापन सभमभतको काम, कतवु्य र अभधकारः नेपािको संववधानको अनसूुची ८ को सूची 
नं. (६), (१३) र (१७) मा रहेको अभधकारको कायाुन्वयनको िाभग स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनको दफा ११ को 
उपदफा (२) को (च), (ड) र (थ) मा रहेको नगरपाभिकाको काम, कतवु्य र अभधकारको प्रिावकारी कायाुन्वयन गने 
गरी सूचना, तथ्याङ्क तथा अभििेख व्यवस्थापन सभमभतको काम, कतुव्य र अभधकार देहाय बमोजजम हनुेछ ।  

(क) स्थानीय तथ्याङ्क सम्बन्धी नीभत, कानून, मापदण्ड, योजना तजुमुा गरी कायपुाभिकामा भसफाररस गने र स्वीकृत 
नीभत, कानून, मापदण्ड, योजनाको प्रिावकारी कायाुन्वयन गने ।  

(ख) सूचना तथा अभििेख केन्र र रोजगार सूचना केन्रको स्थापना तथा सञ्चािन गने ।  

(ग) जन्म, मतृ्य,ु वववाह, सम्बन्ध भबच्छेद, बसाइसराइ दताु र पाररवाररक िगतको अभििेख तथा पञ् जीकरण 
व्यवस्थापन गने ।  

(घ) सङ्किन गररने सूचना तथा तथ्याङ्क योजना भनमाुण गने ।  

(ङ) सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्किन गने ववभध र प्रकृया छनोट गने ।  

(च) सङ्किन गररने सूचना तथा तथ्याङ्कको प्रश्नाविी तयार गने र स्वीकृत गने ।  

(छ) सूचना, तथ्याङ्क तथा अभििेख सम्बन्धी काय ुसूचना तथा सञ्चार प्रववभधयिु बनाउने ।  

(ज) सङ्किन गररने सूचना तथा तथ्याङ्कको औजचत्यताको बारेमा सरोकारवािाहरूसँग परामि ु गने, नागररक 
अभिमखुीकरण कायकु्रम सञ्चािन गने ।  

(झ) सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्किन गने गणकहरू छनोट गने, अभिमखुीकरण गने र पररचािन गने ।  

(ञ) सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्किनको अनगुमन गने, सहजजकरण गने ।  
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(ट) सङ्किन गररने सूचना तथा तथ्याङ्कको ववश्लषेण गने र प्रमाजणकरणको िाभग नगर कायपुाभिकामा पेि गने ।  

(ठ) प्रमाजणत सूचना तथा तथ्याङ्कको ववश्लषेण गने, अभििेजखकण गने, पार्श्रवजुचत्र तथा स्रोत नक्िा तयार गरी प्रकािन 
गने ।  

(ड) सूचना, तथ्याङ्क तथा अभििेखको आवश्यकता अनसुार अद्यावभधक गने, प्रमाजणत गने, प्रकािन गने तथा ववतरण 
गने ।  

(ढ) स्थानीय सूचना तथा तथ्याङ्क र अभििेख व्यवस्थापन सम्बन्धी तोवकएको काय ुगने ।  

९. सूचना तथा तथ्याङ्क प्रयोग वा प्रकाजित गनु ुअजघ प्रमाजणत गनुपुनेः (१) नगरपाभिकािे प्राथभमक स्रोतबाट सङ्किन गरेको 
तथ्याङ्कहरू प्रयोग वा प्रकाजित गनु ुअजघ नगर कायपुाभिकाको बैठकबाट प्रमाणीकरण गराउन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम प्रमाणीकरण निई तथ्याङ्कहरू प्रयोगमा ल्याउन ुहदैुन ।  

(३) माध्यभमक स्रोतबाट संकभित सूचना तथा तथ्याङ्कहरू प्रमखु प्रिासकीय अभधकृतबाट प्रमाजणत गराई प्रयोगमा ल्याउन ु
पनेछ ।  

(४) नगरपाभिकाबाट प्रमाजणत िएका वा प्रकाजित िएका सूचना तथा तथ्याङ्कहरू मात्र आभधकाररक हनुेछन ्।  

१०. स्रोत  उल्िेख गनुपुनेः (१) नगरपाभिका बाट प्राप्त सूचना, तथ्याङ्क तथा अभििेख कुनै व्यजि, सङ्घ/संस्था वा भनकायिे 
प्रयोग गदाु स्रोत उल्िेख गनुपुनेछ ।  

११. अनमुभत भिन ुपनेः (१) नगर  िेत्रमा कुनै व्यजि वा संस्थािे कुनै प्रकारका सूचना तथ्याङ्क सङ्किन गन ुसवेिण गनु ु
परेमा सवेिण गनुपूुव ुनगरपाभिकाबाट अभनवाय ुरूपमा अनमुभत भिन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम सङ्किन गनकुो भनभमत्त स्वीकृभत प्राप्त गन ुचाहने व्यजि वा संस्थािे सम्बजन्धत तथ्याङ्क सङ्किन 
गनुपुनाुको कारण, सो सङ्किन गररने इिाका, सङ्किन गदाु अपनाइने प्रणािी वा कायकु्रमको सम्बन्धमा ववस्ततृ वववरण 
नगरपाभिकामा पेि गनुपुनेछ ।  

(३) नगरपाभिकािे औजचत्यताको आधारमा सवेिणको अनमुभत ददन सक्नेछ । अनमुभत प्राप्त सवेिणको नगरपाभिकािे 
अनगुमन गन ुसक्नेछ ।  

(४) नगरपाभिकाबाट स्वीकृत भिई सङ्किन गरेको सूचना तथा तथ्याङ्कको आभधकारीता प्रमाजणत नगरपाभिकािे गन ु
सक्नेछ ।  

(५) यस कायाुियमा रहेका अभििेखहरूको प्रमाजणत प्रभतभिवप सरोकारवािा पििाई उपिब्ध गराईनेछ । 

१२. प्रभतभिपी उपिब्ध गराउन सवकने: यस कायाुियबाट प्रमाजणत िएका अभििेखहरूको प्रभतभिवप सरोकारवािािाई उपिब्ध 
गराइनेछ तर कानून बमोजजम वाहेक प्रभतभिवप ददइने छैन । प्रभतभिवप माग गदाु तोवकए बमोजजमको ढाँचामा भनवेदन 
ददनपुनेछ । 

१३. अभििेख तथा तथ्याकं संरिक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रमखु प्रिासकीय अभधकृतिे आफ्नो मातहतको कुनै कमचुारीिाई 
अभििेख तथा तथ्यांक संरिक तोक्न सक्नेछ । 

     (२) अभििेख संरिकको काम कतवु्य र अभधकार तोवकए बमोजजम हनुेछ । 

१४. िलु्क तोक्न सक्ने: नगरपाभिकािे सङ्किन, प्रिोधन तथा प्रकािन गरेको सूचना, तथ्याङ्क एवं अभििेखको िलु्क भनधाुरण 
गन ुसक्नेछ ।  

१५. परामि ुसेवा भिन सक्ने: सूचना, तथ्याङ्क तथा अभििेख व्यवस्थापन सम्बन्धी कायमुा सहयोग भिन ुपरेमा केन्रीय तथ्याङ्क 
वविाग िगायत ववभिन्न कायाुिय एवं ववज्ञहरूबाट परामि ुसेवा भिन सक्नेछ ।  

१६. तोवकए बमोजजम हनुे : सूचना, तथ्याङ्क तथा अभििेख व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था नगर कायपुाभिकािे तोके 
बमोजजम हनुेछ ।  
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१७.  भनयम बनाउन सक्नेः नगर कायपुाभिकािे आवश्यकता अनसुार यस ऐनिाई कायाुन्वयन गन ु आवश्यकता अनसुार 
भनयमाविी, कायवुवभध तथा भनदेजिका बनाउन सक्नेछ ।  

१८. बाधा अड्काउ फुकाउने अभधकारः यस कायवुवभधको कायाुन्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ परेमा सूचना, तथ्याङ्क तथा 
अभििेख व्यवस्थापन सभमभतिे नगर कायपुाभिकामा पठाइने छ ।  

१९. संिोधनः यस ऐनमा संिोधन गनुपुने िएमा नगर सिािे गन ुसक्नेछ ।  


