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भिमाद नगर कार्यपाभिकाको भनर्यर् वा आदेश र अभिकारपत्रको प्रमार्ीकरर् -कार्यववभि_ 

भनर्माविी, २०७४ 

प्रमाणर्करर् भमभ िः 2074/03/09 

सम्व  ्२०७४ सािको भनर्माविी नं. १ 

 प्रस् ावना, 

भिमाद नगरकार्यपाभिकाको भनर्यर् वा आदेश र अभिकारपत्र िगार् का अन्र्   भिख  

प्रमार्ीकरर् गने ववभि र प्रविर्ािाई ब्र्वणस्ि  गनय बाञ्छनीर् िएकािे,  

नेपािको संवविानको िारा २१४ को उपिारा ५ बमोणिम भिमाद  नगरकार्यपाभिकािे 

देहार्को भनर्माविी बनाएको छ । 

 पररच्छेद १ 

प्रारम्ि 

१.  संणिप्त नाम र प्रारम्ि M  -१_  र्स भनर्माविीको नाम æभिमाद नगरकार्यपाभिकाको 

भनर्यर् वा आदेश   र अभिकारपत्रको प्रमार्ीकरर् -कार्यववभि_ भनर्माविी, २०७४ Æ 

रहेको छ । 

-२_  र्ो भनर्माविी  रुुन्  प्ररम्ि हनुेछ । 

 २. पररिाषा M भबषर् वा प्रसंगिे अको अिय निागेमा र्स भनर्माविीमा, 

-क_  æप्रमखु Æ िन्नािे नगर कार्यपाभिकाको प्रमखु सम्झन ुपछय । 

     -ख_   æउप प्रमखु Æ िन्नािे नगर कार्यपाभिकाको उप प्रमखु सम्झन ुपछय । 

-ग_   æकार्यपाभिका Æ िन्नािे सवविानको िारा २१६ बमोणिम गठि  भिमाद 

नगर कार्यपाभिका सम्झन ुपछय । 

-घ_   æकार्यकारी अभिकृ  Æ िन्नािे नगर कार्यपाभिकाको कार्यकारी अभिकृ  

सम्झन ुपछय । 

     -ङ_   æनगरपाभिका Æ िन्नािे सवविान बमोणिमको नगरपाभिका सम्झन ुपछय । 



2 

  

-च_   æप्रमाणर्क प्रभ  Æ िन्नािे भनर्यर् वा आदेश र अभिकारपत्र प्रमाणर्  गने 

अभिकाररिे हस् ािर गरेको सक्कि प्रभ  सम्झन ुपछय । 

-छ_  æभिख  वा कागिा  Æ िन्नािे देहार्का भबषर् सग सम्वणन्ि  भनर्यर् वा 

आदेश वा    ् सम्वणन्ि अभिकारपत्रसंग सम्वणन्ि  भिख  वा कागि 

सम्झन ुपछय । 

          -१_  नगर कार्यपाभिकािे बनाएको नीभ , भनर्म, भनदेणशका, कार्यववभि, 

          -२_  नगर कार्यपाभिकािे िारी गरेको आदेश, 

          -३_  नगर कार्यपाभिकाद्वारा पारर  प्रस् ाव, 

          -४_  नगर कार्यपाभिकािे िारी गरेको अभिकारपत्र, 

          -५_  नगर कार्यपाभिकािे गरेको भनर्यर्, 

-६_  नगर कार्यपाभिकाबाट भनर्णुि हनुे पदको भनर्णुि पत्र, सरुवा 

 िा अवकास पत्र, 

-७_  नगर कार्यपाभिकािे िारी गरेको सूचना  िा भसियना गरेको 

 थ्र्ाङ्क वा अभििेख सम्वणन्ि  भिख    वा कागिा , 

-८_  प्रचभि  काननु बमोणिम प्रमार्ीकरर् गनुय पने अन्र् भिख  वा 

कागिा । 

-ि_  æसिा Æ िन्नािे संवविान को िारा २२३ बमोणिमको नगरसिा

 सम्झनपुछय।  

        -झ_  æसंवविान Æ नेपािको संवविान िाई सम्झन ुपछय । 

-ञ_  æसूचना  िा अभििेख केन्रÆ िन्नािे नगरपाभिका अन् गय  स्िापना िएको 

भनर्म ११ बमोणिमको सूचना  िा अभििेख केन्र सम्झन ुपछय । 
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पररच्छेद २ 

भिख  वा कागिा को प्रमार्ीकरर् कार्यववभि 

३.  भनर्मको प्रमार्ीकरर् कार्यववभििः -१_ कार्यपाभिकािे बनाएको भनर्म 

कार्यपाभिकाको बैिकबाट स्वीकृ  िएपभछ  प्रमखुिे प्रमार्ीकरर् गनेछ । 

-२_  प्रमखुिे उपभनर्म -१_ बमोणिम प्रमार्ीकरर् गदाय नेपािी कागिमा  र्ार 

गररएको भनर्मको कणम् मा चार प्रभ मा भमभ  समे  उल्िेख गरी हस् ािर 

गनुय पनेछ र त्र्स् ो प्रमार्ी  प्रभ  मध्रे् एक एक प्रभ  देहार् बमोणिमका 

भनकार्मा पिाउन ुपनेछ । 

             -क_  कार्यकारी अभिकृ को सणचवािर्मा, 

              -ख_  सूचना  िा अभििेख केन्रमा, 

              -ग_  संघको सघीर् माभमिा हेने मन्त्रािर्मा, 

              -घ_  प्रदेशको नगरपाभिका हेने भनकार् -मन्त्रािर् वा वविाग_ मा । 

-३_  सूचना  िा अभििेख केन्रिे उपभनर्म  -२_ बमोणिम प्रमाणर्करर् िएका 

भनर्म प्रकासन गरी   नगरपाभिकाका सबै वडा कार्ायिर्मा पन्र ठदन भित्र 

पिाउन ुपनेछ । 

-४_  र्स भनर्म बमोणिम प्रमार्ीकरर् िएको भनर्म कार्यकारी अभिकृ िे 

सवयसािरर्को िानकारीको िाभग सावयिभनक गने ब्र्वस्िा भमिाउन ु

पनेछ।  

४.  नीभ  भनदेशन  िा कार्यववभि प्रमार्ीकरर्िः  -१_ कार्यपाभिकािे बनाएको नीभ , 

भनदेणशका  िा कार्यववभि कार्यकारी अभिकृ िे  ीन प्रभ मा हस् ािर गरी 

प्रमार्ीकरर् गनुय पनेछ । 

-२_  उपभनर्म -१_ बमोणिम प्रमार्ीकरर् िएको प्रमाणर्  प्रभ  मध्रे् एक प्रभ  

कार्यकारी अभिकृ को सणचवािर्मा, एक प्रभ  कार्ायन्वर्न गने सम्वणन्ि  
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भनकार्मा र अको प्रभ  सूचना  िा अभििेख केन्रमा पिाई कार्ायन्वर्न 

 िा अभििेखबद्ध गनुय पनेछ । 

-३_  सूचना  िा अभििेख केन्रिे उपभनर्म -१_ बमोणिम प्रमार्ीकरर् िएका 

नीभ , भनदेणशका  िा कार्यभबभि सबै वडा कार्ायिर्मा पिाउन ुपनेछ । 

-४_  र्स भनर्म बमोणिम प्रमार्ीकरर् िएको नीभ , भनदेणशका  िा कार्यभबभि 

कार्यकारी अभिकृ िे सवयसािारर्को िानकारीको िाभग सावयिभनक गने 

ब्र्वस्िा भमिाउन ुपनेछ । 

५.  कार्यपाभिकाको भनर्यर्  िा प्रस् ावको प्रमार्ीकरर्िः -१_ कार्यपाभिकाको बैिकमा 

पेस हनुे प्रस् ाव र बैिकको भनर्यर् कार्यकारी अभिकृ िे प्रमाणर्  गनेछ । 

-२_  उपभनर्म -१_ बमोणिम प्रमार्ीकरर् िएका भनर्यर्  िा प्रस् ाव सूचना  िा 

अभििेख केन्रिे सरुणि   वरिे संग्रह गरी राख्न ुपनेछ । 

-३_  उपभनर्म -१_ बमोणिम प्रमाणर्  भनर्यर् कार्यकारी अभिकृ िे कार्ायन्वर्न 

गने सम्वणन्ि  भनकार् वा अभिकारीिाई पिाई त्र्स् ो भनर्यर् सरुणि  

राख्न ुपनेछ। 

-४_  र्स भनर्म बमोणिम प्रमार्ीकरर् िएको भनर्यर् कार्यकारी अभिकृ िे 

सवयसािारर्को िानकारीको िाभग सावयिभनक गने ब्र्वस्िा भमिाउन ु

पनेछ। 

६.  आदेश  िा अभिकारपत्रको प्रमार्ीकरर्िः -१_ संवविान वा अन्र् प्रचभि  काननु 

बमोणिम कार्यपाभिकाबाट िारी हनुे आदेश वा अभिकारपत्रको प्रमार्ीकरर् 

प्रमखुिे गनेछ । 

-२_  उपभनर्म -१_ बमोणिम प्रमार्ीकरर् िएको आदेश वा अभिकारपत्रको 

प्रमाणर्  प्रभ  मध्रे् एक  प्रभ  कार्ायन्वर्न गने सम्वणन्ि  भनकार् वा 
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अभिकारीिाई र अको प्रभ  सूचना  िा अभििेख केन्रमा पिाई  

अभििेखबद्ध गनुय पनेछ । 

-३_  र्स भनर्म बमोणिम प्रमार्ीकरर् िएको आदेश वा अभिकारपत्र 

कार्यकारी अभिकृ िे सवयसािारर्को िानकारीको िाभग सावयिभनक गने 

ब्र्वस्िा भमिाउन ुपनेछ । 

७.  न्र्ावर्क सभमभ को भनर्यर् वा आदेशको प्रमार्ीकरर्िः -१_ न्र्ावर्क सभमभ को 

भनर्यर् वा आदेश उि सभमभ का संर्ोिक र सबै सदस्र्िे प्रमाणर्  गनेछन । 

-२_  न्र्ावर्क सभमभ को भनर्यर् वा आदेशको प्रमाणर्  प्रभ  कार्यकारी 

अभिकृ िे वा भनििे  ोकेको सम्वणन्ि  शाखाको कमयचारीिे गनेछ । 

-३_  र्स भनर्म बमोणिम प्रमार्ीकरर् िएको भनर्यर् वा आदेशको नक्कि भिन 

चाहेमा सरोकारवािा ब्र्णि वा संस्िािाई कार्यकारी अभिकृ िे वा भनििे 

 ोकेको कमयचारीिे नक्कि प्रभ  प्रमाणर्  गरी उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

८.  सूचना वा  थ्र्ाङ्क प्रमार्ीकरर्िः -१_ स्िानीर्स् रको सूचना  िा  थ्र्ाङ्क, स्वीकृ  

बावषयक कार्यिम, र्ोिना  िा बिेट एव कार्यर्ोिनाको प्रमार्ीकरर् कार्यकारी 

अभिकृ िे गनेछ ।  

-२_  नगरपाभिकामा रहेको सूचना वा  थ्र्ाङ्क कसैिे माग गरेमा अभििेखमा 

िनाई सम्वणन्ि  शाखा प्रमखुिे प्रमाणर्  गरी उपिब्ि गराउन ु

पनेछ।                            

-३_  र्स भनर्म बमोणिम कुनै सूचना,  थ्र्ाङ्क वा भिख  वा कागिा  नेपाि 

वा प्रदेश सरकारिे माग गरेमा  त्र्स् ो सूचना,  थ्र्ाङ्क वा भिख  वा 

कागिा  कार्यकारी अभिकृ िे प्रमार्ी  गरी उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

९.  अन्र् भिख  वा कागिा को प्रमार्ीकरर्िः -१_ भनर्म ३,४,५,६,७ र ८ मा 

िेणखएदेणख बाहेक नगरपाभिका सँग सम्वणन्ि  अन्र् भिख  वा कागिा को 
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प्रमार्ीकरर् गदाय कार्यपाभिकाबाट िएका वा िारी िएका भिख  वा कागिा को 

प्रमार्ीकरर् कार्यकारी अभिकृ बाट हनुेछ । 

-२_  उपभनर्म  -१_ मा िनुसकैु कुरा िेणखएको िए  ापभन कुनै खास भिख  

वा कागिा  प्रमार्ीकरर्को िाभग नगरपाभिका  िा कार्यपाभिकाको 

कानून बमोणिम कुनै खास अभिकारी रहेछ िने त्र्स् ो भिख  वा 

कागिा  त्र्स् ो अभिकारीबाट प्रमार्ीकरर् हनुेछ ।   

१०.  कार्यपाभिकाबाट हनुे भनर्णुि, सरुवा  िा अवकासको प्रमार्ीकरर्िः -१_ 

कार्यपाभिकाबाट हनुे भनर्णुि, सरुवा  िा अवकासको प्रमार्ीकरर् कार्यकारी 

अभिकृ बाट हनुेछ ।    

-२_  नगरपाभिकाको भबभिन्न सेवाको अभिकृ  वा सो सरहको पद र स्िार्ी 

भनर्णुि हनुे अन्र् पदमा  कार्यकारी अभिकृ िे प्रमाणर्  गरी भनर्णुिपत्र 

ठदनेछ । 

-३_  नगरपाभिकाको ववज्ञ सेवा वा करारमा भनर्िु हनुे पदमा कार्यकारी 

अभिकृ  वा भनििे अणत र्ारी ठदएको सम्वणन्ि  शाखाको प्रमखुिे 

प्रमार्ीकरर् गरी भनर्णुि ठदनेछ । 

-४_  र्स भनर्ममा िेणखएदेणख वाहेक नगरपाभिकाको काननु बमोणिम भनर्णुि 

हनुे अन्र् पदको भनर्णुि कार्यकारी अभिकृ  वा भनििे  ोकेको 

अभिकारीद्वारा प्रमार्ीकरर् हनुेछ । 

-५_  र्स भनर्म बमोणिम प्रमाणर्  प्रभ  कार्यकारी अभिकृ िे सरुणि  रातनु्न वा 

राख्न िगाउन ुपनेछ । 

 

 

 

 



7 

  

पररच्छेद ३ 

सूचना  िा अभििेख ब्र्वस्िापन 

११.  सूचना  िा अभििेख केन्र रहनेिः -१_ नगर कार्यपाभिकाबाट हनुे भनर्यर्, आदेश 

िगार् का भिख  वा कागिा को प्रामार्ीक प्रभ  िगार् का सचुना  िा 

अभििेख ब्र्वस्िापन गनय एक सूचना  िा अभििेख केन्र रहनेछ । 

-२_  उपभनर्म -१_ बमोणिमको  सूचना  िा अभििेख केन्रिे र्स भनर्म 

बमोणिम प्रामाणर्  प्रभ  सरुणि साि रातनु्न पनेछ । 

-३_  उपभनर्म -१_ बमोणिमको  सूचना  िा अभििेख केन्रिे र्स भनर्म 

बमोणिम प्रमार्ीकरर् िएका महत्वपरु्य भिख  वा कागिा को माइिो 

विल्म  र्ार गरी रातन्नु पनेछ । 

-४_  उपभनर्म -१_ बमोणिमको  सूचना  िा अभििेख केन्रिे भिख  वा 

कागिा को भसिभसिेवार रुपमा संग्रह गरी अभििेख रातनु्न पनेछ । 

१२.  अभििेख ब्र्वणस्ि  गरी रातन्न ुपनेिः -१_ र्स भनर्म बमोणिम प्रमार्ीकरर् िएको 

भिख  वा कागिा को नगर कार्यपाभिकाको सम्वणन्ि  भबषर्ग  शाखा र सूचना 

 िा अभििेख केन्रिे सरुणि साि अभििेखबद्ध गरी राख्न ुपनेछ । 

-२_  उपभनर्म -१_ बमोणिम अभििेख रातदा भबद्य ुीर् प्रभ समे  सरुणि  गरी 

रातन्नु पनेछ । 

१३.  सावयिभनक गनुयपनेिः  र्स भनर्ममा िनुसकैु कुरा िेणखएको िए ा पभन प्रचभि  

कानूनिे गोप्र् रातनु्नपने भिख  वा कागिा  िनी  ोके बाहेकका अन्र् सवै 

भिख  वा कागिा  सवयसािारर्को िानकारीको िाभग सूचना  िा अभििेख 

केन्रिे सावयिभनक रुपमा प्रकासन गनुय पनेछ । 
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पररच्छेद ४ 

ववववि 

१४.  अन्र् प्रचभि  काननु बमोिम प्रमार्ीकरर् हनुे भबषर्मा असर नपनेिः कुन ैभनर्यर् 

वा आदेश प्रमार्ीकरर् सम्वन्िमा प्रचभि  नपेाि काननुमा छुटै्ट ब्र्वस्िा 

िएकोमा त्र्स् ो भबषर्मा र्स भनर्ममा िेणखएको कुरािे कुनै असर पाने छैन । 

१५.  कार्यववभि बनाउन सकनेिः र्स भनर्मको उदे्दश्र् कार्ायन्वर्न गनय कार्यपाभिकािे 

आवश्र्क कार्यववभि बनाउन सकनेछ । 

१६.  बचाउिः र्स अणघ स्िानीर् भनकार्बाट प्रचभि  कानून बमेणिम िए गरेका भनर्यर् 

वा आदेश वा  त्सम्वणन्ि अभिकारपत्रको प्रमार्ीकरर् र्सै भनर्म बमोणिम िए 

गरेको माभननेछ ।  
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नगर कार्यपाभिका (कार्य वविािन) भनर्माविी, २०७४ 

नेपािको संवविानको िारा २१८ िे ठदएको अभिकार प्रर्ोग गरी भिमाद नगरपाभिकाको 

नगरकार्यपाभिकािे आफ्नो कार्य वविािनका िाभग भमभ  २०७४/०३/२० ग ेको भनर्यर् 

अनसुार देहार्का भनर्महरु बनाएको छ । 

प्रमाणर्करर् भमभ िः 2074/03/20 

सम्व  ्२०७४ सािको भनर्माविी नं. २ 

१. संणिप्त नाम र प्रारम्ििः (१) र्स भनर्माविीको नाम “नगर कार्यपाभिका (कार्य 

वविािन) भनर्माविी, २०७४” रहेको छ । 

(२)  र्ो भनर्माविी  रुुन्  प्रारम्ि हनुेछ । 

२.  पररिाषािः भबषर् वा प्रसङ्गिे अको अिय निागेमा र्स भनर्माविीमा– 

(क)  “प्रमखु” िन्नािे नगर कार्यपाभिकाको प्रमखु सम्झनपुछय । 

(ख)  “उपप्रमखु” िन्नािे नगर कार्यपाभिकाको उपप्रमखु सम्झनपुछय । 

(ग)  “कार्यपाभिका” िन्नािे भिमाद नगर कार्यपाभिका सम्झनपुछय । 

(घ)  “कार्यकारी अभिकृ ” िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको कार्यकारी अभिकृ  

सम्झनपुछय। 

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

(च)  “भबषर्ग  शाखा” िन्नािे भिमाद नगर कार्यपाभिका अन् रग को भबषर्ग  

शाखा, उपशाखा, कार्ायिर् वा इकाईिाई सम्झनपुछय । र्स शब्दिे 

संवविान बमोणिम नगरपाभिकािाई  ोवकएको कार्यसम्पादन गनयका िाभग 

नगर कार्यपाभिका अन् गय  रहने णशिा, स्वास्थ्र्, कृवष, वन, पश ु ववकास 

िस् ा भबषर्िेत्रग  कार्ायिर् वा इकाईिाई समे  सम्झन ुपछय । 

(छ)  “वडा सणचव” िन्नािे नगरपाभिकाको वडा कार्ायिर्को प्रशासकीर् 

प्रमखुको रुपमा कामकाि गनय  ोवकएको वडासणचव सम्झनपुछय । 
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(ि)  “वडा सभमभ ” िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको वडा सभमभ  सम्झन ुपछय । 

(झ)  “सदस्र्” िन्नािे नगर कार्यपाभिकाको सदस्र् सम्झन ुपछय । सो शब्दिे 

नगर कार्यपाभिकाको प्रमखु, उपप्रमखु र वडा अध्र्ि समे िाई 

िनाउनेछ। 

(ञ)  “सिा” िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको नगरसिािाई सम्झनपुछय । 

३.  कार्य सम्पादनिः (१) नगर कार्यपाभिकाको कार्य सम्पादन नगरकार्यपाभिकाको 

कार्ायिर्, वडा कार्ायिर् एवं भबषर्ग  शाखाबाट हनुेछ । 

(२)  नगर कार्यपाभिका अन् गय  रहने ववषर्ग  शाखा वा कार्ायिर् वा 

उपशाखा वा इकाईको वववरर् अनसूुची— १ मा उल्िेख िए बमोणिम 

हनुेछ । 

(३)  उपभनर्म (२) बमोणिमका भबषर्ग  शाखाहरु र भ नीहरुको कार्य वववरर् 

नगर कार्यपाभिकािे स्वीकृ  गरे बमोणिम हनुेछ । 

४.  कार्य वविािनिः (१) नगर कार्यपाभिकाको कार्ायिर् र भबषर्ग  शाखाबाट 

सम्पादन हनुे कार्य अनसूुची–२ बमोणिम हनुेछ । 

(२)  नगर कार्यपाभिकािे उपभनर्म (१) बमोणिमको ववषर्ग  शाखाको 

काममा आवश्र्क ा अनसुार हेरिेर वा िपघट गनय सकनेछ । 

(३)  वडा सभमभ बाट सम्पादन हनुे कार्य अनसूुची– ३ बमोणिम हनुेछ । 

(४)  प्रमखु, उपप्रमखु, वडा अध्र्ि र सदस्र्को काम, क यव्र् र अभिकार 

अनसूुची– ४ बमोणिम हनुेछ । 

(५)  प्रमखुिे भबषर्ग  िेत्रको कार्यको िाभग कार्यपाभिकाको कुनै सदस्र्िाई 

भनििे गने कार्यको िेत्राभिकार समे   ोकी णिम्मेवारी ठदन सकनेछ ।  
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(६)  कार्यपाभिकािे आफ्नो कार्यसम्पादनका िाभग अनसूुची —५ बमोणिमको 

भबषर्ग  सभमभ  गिन गरी कुनै सदस्र्को संर्ोिकत्वमा त्र्स् ो 

सभमभ को कार्यिेत्र  ोकी णिम्मेवारी ठदन सकनेछ । 

५.  णिम्मेवारी  िा उत्तरदावर्त्विः (१) नगर कार्यपाभिकाबाट सम्पादन िएका 

कामका िाभग  प्रमखु  िा सदस्र्हरु सामवुहक रुपमा नगरसिाप्रभ  उत्तरदार्ी 

हनुेछन ्। 

(२)  नगर कार्यपाभिकाका सदस्र्हरु आिूिाई  ोवकएको कार्यका िाभग 

व्र्णिग  रुपमा कार्यपाभिका  िा प्रमखुप्रभ  उत्तरदार्ी हनुेछन । 

(३)  भबषर्ग  सभमभ बाट सम्पादन हनुे कामका िाभग सभमभ का संर्ोिक 

 िा सदस्र्हरु सामवुहक रुपमा कार्यपाभिकाप्रभ  उत्तरदार्ी हनुेछन । 

(४)  वडा अध्र्ि आिूिे गने कामका िाभग कार्यपाभिका, प्रमखु  िा वडा 

सभमभ प्रभ  र वडा सभमभ बाट गररने कामका िाभग सामवुहक रुपमा 

कार्यपाभिका र सिाप्रभ  उत्तरदार्ी हनुेछ । 

६.  अभिकार प्रत्र्ार्ोिनिः (१) नगर कार्यपाभिकािे आिुिाई प्राप्त अभिकारमध्रे् 

केही अभिकार प्रमखु, उपप्रमखु, वडा अध्र्ि, सदस्र्  िा मा ह का सभमभ , 

उपसभमभ  वा कार्यकारी अभिकृ िाई प्रत्र्ार्ोिन गनय सकनेछ । 

(२)  प्रमखुिे आिुिाई प्राप्त अभिकारमध्रे् केही अभिकार कुनै सदस्र् वा 

कार्यकारी अभिकृ िाई प्रत्र्ार्ोिन गनय सकनेछ । 

(३)  वडा सभमभ  वा वडा अध्र्ििे आिुिाई प्राप्त अभिकारमध्रे् केही 

अभिकार वडा सभमभ का कुनै सदस्र् वा वडा सणचविाई प्रत्र्ार्ोिन गनय 

सकनेछ। 

७.  िपघट, हेरिेर वा संशोिनिः (१) कार्यपाभिकािे र्स भनर्माविीिाई आवश्र्क ा 

अनसुार िपघट वा हेरिेर वा संशोिन गनय सकनेछ । 
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(२)  कार्यपाभिकािे उपभनर्म (१) बमोणिम अनसूुचीमा िपघट वा हेरिेर वा 

संशोिन गरेको ववषर्को सूचना सवयसािारर्को िानकारीको िाभग 

प्रकाशन गनुय पनेछ । 

८. बािा अड्काउ िुकाऊिः र्ो भनर्म कार्ायन्वर्नको सम्बन्िमा कुनै बािा अड्काउ 

परेमा र्स भनर्माविीको िावनाको प्रभ कूि नहनुे गरी कार्यपाभिकािे त्र्स् ो 

बािा अड्काउ िुकाउन आवश्र्क व्र्वस्िा गनय सकनेछ । 

९.  र्सै बमोणिम िए गरेको माभननेिः र्ो भनर्माविी स्वीकृ  हनुपुूवय नगर 

कार्यपाभिकाबाट सम्पादन िएका कार्यहरु र्सै भनर्माविी अनरुुप िए गरेको 

माभननेछ । 

अनसूुची – १ 

(भनर्म ३ को उपभनर्म (२) सँग सम्बणन्ि ) 

नगरकार्यपाभिकामा रहने ववषर्ग  शाखा (शाखा, कार्ायिर्, उपशाखा, इकाई) को वववरर्िः 

 (नगर कार्यपाभिकाको आफ्नो रािश्वको िम ा, खचयको आवश्र्क ा, सेवा उपिब्ि 

 गराउन ु पने िनसंतर्ा  िा ववकासका मतुर् मतुर् प्रािभमक ा अनरुुप संगिन 

  िा व्र्वस्िापन सिेिर्का आिारमा भबषर्ग  शाखा  िा कार्ायिर्, उपशाखा 

 वा इकाई भनिायरर् गनय सकनेछ । िनशणिको उपिब्ि ा  िा प्रशासभनक 

 खचयिाई ध्र्ान ठदई एउटा भबषर्ग  शाखा अन् गय को कुनै कार्ायिर्, उपशाखा 

 वा इकाईिे भमल्दो अन्र् भबषर्िेत्रको कार्यसमे  सम्पादन गनय सकनेछ ।) 

१. सामान्र् प्रशासन शाखािः 

 (क) स्िानीर् सेवा  िा िनशणि ववकास उपशाखा, 

 (ख) सावयिभनक खरीद  िा सम्पणत्त व्र्वस्िापन उपशाखा, 

 (ग) स्िानीर्  ह, प्रदेश र संघसँगको सम्वन्ि र समन्वर्  िा वडासँगको 

 समन्वर् उपशाखा, 
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 (घ) बैिक व्र्वस्िापन उपशाखा, 

 (ङ) बिार अनगुमन, गरु्स् र, नाप ौि, खाद्य सरुिा र उपिोिा वह  संरिर् 

 उपशाखा, 

 (च) आन् ररक िेखापरीिर् उपशाखा, 

 (छ) ववदा, उत्सव, उदी, िात्रा, पवय, उपाभि  िा वविषूर् इकाई । 

२. रािश्व  िा आभियक प्रशासन शाखािः 

 (क) रािश्व नीभ   िा प्रशासन उपशाखा, 

 (ख) आभियक प्रशासन उपशाखा । 

३. शहरी पूवायिार ववकास शाखािः 

 (क) सडक  िा र्ा ार्ा  व्र्वस्िा उपशाखा, 

 (ख) ििववद्य ु, उिाय, सडक वणत्त उपशाखा, 

 (ग) भसंचाई  िा ििउत्पन्न प्रकोप भनर्न्त्रर् उपशाखा, 

 (घ) सूचना  िा सञ्चार प्रववभि ववकास  िा ववस् ार र एि.एम. सञ्चािन 

 उपशाखा, 

 (ङ) खानेपानी व्र्वस्िापन उपशाखा, 

 (च) सावयिभनक भनिी साझेदारी इकाई । 

४. आभियक ववकास शाखािः 

 (क) कृवष, पशपुन्छी  िा सहकारी कार्ायिर्, 

 (ख) उद्योग  िा उद्यमणशि ा ववकास उपशाखा, 

 (ग) रोिगार प्रबद्धयन  िा गररबी न्रू्नीकरर् उपशाखा, 

५.सामाणिक ववकास शाखािः 

 (क) आिारि ू  िा माध्र्भमक णशिा कार्ायिर्, 

 (ख) खेिकुद  िा अभ ररि विर्ाकिाप इकाई, 
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 (ग) आिारि ू स्वास्थ्र्  िा सरसिाई कार्ायिर्, 

 (घ) िैंभगक समान ा  िा सामाणिक सरुिा उपशाखा, 

• िैंभगक समान ा इकाई, 

• वािवाभिका, वकशोर वकशोरी  िा र्वुा इकाई, 

• अपांग ा िएका व्र्णि  िा िेष्ठ नागररक इकाई, 

 (ङ) संस्कृभ , सम्पदा, िभि किा  िा पर्यटन प्रबद्धयन इकाई, 

 (च) गैरसरकारी संस्िा पररचािन, समन्वर्  िा भनर्मन इकाई, 

 (छ) सामाणिक सरुिा कार्यिम  िा व्र्णिग  घटना द ाय इकाई । 

६. वन, वा ावरर्, िोहोरमैिा  िा ववपद् व्र्वस्िापन शाखािः 

 (क) वन, वन्र्िन्  ु िा ि—ूसंरिर् कार्ायिर्, 

 (ख) वा ावरर्, पर्ायवरर् एवं ििािारिेत्र संरिर् उपशाखा, 

 (ग) िोहरमैिा व्र्वस्िापन उपशाखा, 

 (घ) ववपद् व्र्वस्िापन (बारुर्र्न्त्र, एम्विेुन्स  िा र्न्त्र उपकरर् पररचािन 

 समे ) उपशाखा । 

७. िभूम व्र्वस्िापन  िा िवन भनर्मन शाखािः 

 (क) ि—ूउपर्ोग  िा वस् ी ववकास उपशाखा, 

 (ख) िग्गा नापी  िा नकसा, घरिग्गा िनी पिुाय उपशाखा, 

 (ग) िवन  िा िवन संवह ा एवं भनमायर् इिाि  (भडिाइन समे ) उपशाखा । 

८. न्र्ार्, कानून  िा मानव अभिकार प्रवद्धयन शाखािः 

 (क) नगर प्रहरी व्र्वस्िापन उपशाखा, 

 (ख) न्र्ार्, कानून  िा मानव अभिकार प्रवद्धयन उपशाखा, 

 (ग) वविार्न उपशाखा । 

९. र्ोिना, अनगुमन  िा  थ्र्ांक शाखािः 
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 (क) र्ोिना  िुयमा  िा उपिोिा सभमभ  पररचािन इकाई, 

 (ख) अनगुमन  िा मूल्र्ांकन इकाई, 

 (ग)  थ्र्ांक व्र्वस्िापन इकाई ।  

अनसूुची – २ 

(भनर्म ४ को उपभनर्म (१) सँग सम्बणन्ि ) 

भबषर्ग  शाखाको कार्य वविािन 

१. सामान्र् प्रशासन शाखािः 

 (क) स्िानीर् सेवा  िा िनशणि ववकास उपशाखािः 

• स्िानीर् सेवाको व्र्वस्िापन सम्बन्िी नीभ , मापदण्ड, सेवा श य, र्ोिना, 

कार्ायन्वर्न र भनर्मन, 

• संवविानको िारा ३०२ बमोणिम समार्ोिन िई आउने कमयचारीको 

व्र्वस्िापन, 

• स्िानीर् सेवाको व्र्वस्िापन सम्बन्िी अन्र् कार्य, 

• नगरपाभिकाको संगिन ववकास, सङ्गिन संरचना  िा दरबन्दी भनिायरर्, 

िनशणि व्र्वस्िापन  र वणृत्त ववकास, 

• स्िानीर् सेवाको व्र्वस्िापनमा सूचना  िा सञ्चार प्रववभिको उपर्ोग, 

प्रबद्र्घन र भनर्मन, 

• मानव संसािन ववकासका िाभग अल्पकािीन  िा दीघयकािीन र्ोिना 

 िुयमा िा िम ा ववकास, 

• नगरपाभिकामा सावयिभनक ववदा, उत्सव, िात्रा, उदी आठदको व्र्वस्िापन, 

• स्िानीर् शाणन्  सभमभ  सम्बन्िी कार्यहरु । 

 (ख) सावयिभनक खरीद  िा सम्पणत्त व्र्वस्िापन शाखािः 
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• नगरपाभिकाको िाभग सावयिभनक खरीद  िा अन्र् बन्दोबस् ीका सामान 

सम्बन्िी ववषर्, 

• नगरपाभिकाभित्रको सावयिभनक  िा सरकारी सम्पणत्त, सामदुावर्क सम्पणत्त 

 िा आफ्नो स्वाभमत्वमा रहेको िवन, सडक, पसि, व्र्वसार्, पूबायिार, 

उद्योग, खानी  िा खनीि, वनिस् ा प्राकृभ क स्रो  आठदको एकीकृ  

वववरर्सवह को अद्यावभिक अभििेख, 

• सेवा  िा भनमायर् व्र्वसार्को सञ्चािन  िा व्र्वस्िापन । 

 (ग) स्िानीर्  ह, प्रदेश र संघसँगको सम्वन्ि र समन्वर्  िा वडासँगको 

 समन्वर् उपशाखािः 

• संघ  िा प्रदेश  हमा संवविान  िा काननु बमोणिमको सहिाभग ा  िा 

प्रभ भनभित्व, 

• णिल्िा समन्वर् सभमभ सँगको समन्वर्, 

• वडा  हसँगको सम्पकय  र समन्वर्, 

• पत्राचार, सिा, समारोह, णशष्टाचार । 

 (घ) बैिक व्र्वस्िापन उपशाखािः 

• कार्यपाभिका  िा सिाको बैिक व्र्वस्िापन, 

• कार्यपाभिकाको भनर्यर्हरुको ववद्यभु र् माध्र्मबाट अभििेखीकरर्  िा 

प्रकाशन,  

• कार्यपाभिकाका ववभिन्न सभमभ , उपसभमभ , कार्यदिको बैिक व्र्वस्िापन। 

 (ङ) बिार अनगुमन, गरु्स् र, नाप ौि, खाद्य सरुिा र उपिोिा वह  संरिर् 

 उपशाखािः 

• स्िानीर् व्र्ापार, वाणर्ज्र्, वस् कुो माग, आपूभ य व्र्बस्िापन  िा अनगुमन, 

• बिार  िा हाट बिार व्र्वस्िापन, 
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• उपिोिा अभिकार  िा वह  सम्बन्िी नीभ , कानून, मापदण्ड, कार्ायन्वर्न 

र भनर्मन, 

• स्िानीर् वस् हुरूको उत्पादन, आपूभ य  िा भनकासी प्रिेपर्, मूल्र् भनिायरर् 

र अनगुमन, 

• स्िानीर् व्र्ापार र वाणर्ज्र् सम्बन्िी पूवायिार भनमायर्, 

• स्िानीर् वस्  ु र सेवा व्र्ापारको मूल्र्  िा गरु्स् रको अनगुमन र 

भनर्मन, 

• उपिोिा सचे ना, िणि  उपिोिाको िग  व्र्वस्िापन र स्िानीर् वस्  ु

 िा सेवाको गरु्स् र परीिर्, 

• खाद्य पदाियको गरु्स् र भनर्न्त्रर्, 

• खानेपानीको गरु्स् र भनर्न्त्रर्, 

• स्िानीर् व्र्ापार प्रबद्धयन सहिीकरर् र भनर्मन, 

• स्िानीर् बौवद्धक सम्पणत्तको संरिर्, प्रबद्धयन र अभििेखाङ्कन । 

 (च) आन् ररक िेखापरीिर् शाखािः 

• आन् ररक  िा पूवय िेखापरीिर्, 

• िेखापरीिर् वववरर् (बेरुिूको िग  समे )को अभििेख व्र्वस्िापन , 

• अणन् म िेखापरीिर् कार्यमा सहर्ोग, समन्वर् र सहिीकरर्, 

• िेखापािनसम्वन्िी िम ा ववकास कार्य । 

 (छ) ववदा, उत्सव, उदी, िात्रा, पवय, उपािी, वविषुर् इकाईिः 

• स्िानीर् चाडपवय, सावयिभनक ववदा, उत्सव, िात्रा, उदी आठदको व्र्वस्िापन, 

• उपािी  िा वविषुर् सम्वन्िी भसिाररश, अभििेख । 

२. रािश्व  िा आभियक प्रशासन शाखािः 

 (क) रािश्व नीभ   िा प्रशासन  उपशाखा, 
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• रािश्व सम्बन्िी नीभ , कानून  िूयमा, कार्ायन्वर्न र भनर्मन (रािस्व 

चहुावट भनर्न्त्रर् समे ), 

• सम्पणत्त कर, घरबहाि कर, घर िग्गा रणिषे्ट्रशन शलु्क, सवारी सािन कर, 

सेवा शलु्क दस् रु, पर्यटन शलु्क, ववज्ञापन कर, व्र्वसार् कर, िभूमकर 

(मािपो ), दण्ड िररवाना, मनोरञ्जन कर, बहािववटौरी कर, घरिग्गा कर, 

म ृ वा माररएको िीविन् कुो हाड, भसंग, प्वाँख, छािामा कर, प्राकृभ क 

स्रो  सािन, व्र्वसावर्क कर सम्बन्िी नीभ , कानून, मापदण्ड, कार्ायन्वर्न, 

बाँडिाँड, संकिन र भनर्मन, अन्र् आर् व्र्वस्िापन, 

• सावयिभनक खचय  िा प्राकृभ क स्रो बाट प्राप्त हनुे रोर्ल्टी सम्बन्िी नीभ , 

कानून, मापदण्ड  िा भनर्मन र सोको सङ्किन  िा बाँडिाँड, 

• आफ्नो िेत्रभित्र रािस्वका दर अन्र् शलु्क भनिायरर्, संघीर् र प्रदेश 

कानून बमोणिम प्राकृभ क श्रो  सािन र सेवा शलु्क िस् ा रोर्ल्टी 

सङ्किन, समन्वर् र भनर्मन, 

• स्िानीर् पूवायिार सेवा र उपर्ोगमा सेवा शलु्क  िा दस् रु (नीभ , काननु, 

मापदण्ड, भनर्मन, शलु्क भनिायरर्, संकिन  िा व्र्वस्िापन), 

• मािपो  संकिन, 

• काननु बमोणिम ढंुगा, भगट्टी, वािवुा, माटो, ननु, स्िेट, िार्रकिेिस् ा खानी 

खनीि पदाियको सवेिर्, अन्वेषर्, उत्खनन र सो सम्बन्िी रोर्ल्टी 

सङ्किन, 

• टे्रवकङ्ग, कार्ावकङ्ग, कर्ानोभनङ्ग, बञ्जी िणम्पङ्ग, णिपफ्िार्र, र् र्ाणफ्टङ्ग शलु्क, 

• सामदुावर्क वनको सञ्चािन र व्र्वस्िापनबाट प्राप्त रोर्ल्टी सङ्किन, 

• पानीघट्ट, कूिो, पैनी िस् ा सेवा सञ्चािनबाट प्राप्त रोर्ल्टी सङ्किन, 
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• प्राकृभ क स्रो को उपर्ोग सम्बन्िी नीभ  भनिायरर् र कार्ायन्वर्न  िा 

प्रदेश र  संघीर् मापदण्ड पािना, 

• प्रचभि  काननु बमोणिम दण्ड िररवाना, 

• बाँकी बकर्ौ ा रकमको िग  र असिु उपर,  

• करदा ा णशिा  िा करदा ा वववरर् अद्यावभिक, 

• ववत्तीर् स्रो  सािनको सम ामूिक बाँडिाँड, 

• आभियक सािनको महत्तम उपर्ोग  िा पररचािन, 

• रािश्व परामशय सभमभ  सम्बन्िी ववषर्, 

• स्िानीर् रािस्व प्रबद्धयनका िाभग प्रोत्साहन, 

• रािश्वको सम्िाव्र् ा अध्र्र्न, 

• रािस्व सूचना  िा  थ्र्ाङ्कको आदान प्रदान, 

• संघीर्  िा प्रदेश कानून बमोणिम बिेट घाटापूभ यको स्रो  व्र्वस्िा । 

 (ख) आभियक प्रशासन उपशाखािः 

• आभियक (कार्यवविी) नीभ , काननु, मापदण्ड, कार्ायन्वर्न र भनर्मन, आभियक 

प्रशासन र व्र्वस्िापन, 

• सणञ्च  कोष  िा आकणस्मक कोषको व्र्वस्िापन, 

• बिेट सीमा भनिायरर्, बिेट  िूयमा, कार्ायन्वर्न र भनर्मन, 

• िेखा व्र्वस्िापन, खचय, रािश्व, िरौटी, कार्यसंचािन कोष  िा अन्र् 

सरकारी कोष  िा संपणत्तको एकीकृ  वववरर्, 

• समवष्टग  आभियक अवस्िाको ववश्लषेर्,  

• ऋर्  िा अनदुानको व्र्वस्िापन र भनर्मन, 

• िगानी प्रिेपर् (सरकारी, सहकारी  िा भनिी) र ववत्तीर् व्र्वस्िापन, 
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• िगानी र िािांशको व्र्बस्िापन (िनसहािभग ा  िा सामदुावर्क 

िगानीको अभििेख समे ), 

• कारोबारको िेखांकन, भनर्न्त्रर्  िा व्र्वस्िापन, 

• रािश्व  िा व्र्र्को अनमुान, 

• बेरुिू िछ्र्र्ौट, 

• आभियक प्रशासन र व्र्बस्िापन सम्बन्िी अन्र् ववषर् । 

३. शहरी पूबायिार ववकास शाखािः 

 (क) सडक  िा र्ा ार्ा  व्र्वस्िा उपशाखािः 

• स्िानीर् सडक, ग्रामीर् सडक, कृवष सडक  िा र्ा ार्ा  सम्बन्िी नीभ , 

कानून, मापदण्ड भनमायर्  िा भनर्मन, 

• स्िानीर् सडक, ग्रामीर् सडक, कृवष सडक, झोिङु्गे पिु, पिेुसा र  टबन्िन 

सम्बन्िी गरुुर्ोिनाको  िुयमा, कार्ायन्वर्न र स् रोन्नभ का आर्ोिनाको 

पवहचान,  अध्र्र्न, कार्ायन्वर्न, ममय , सम्िार, 

• र्ा ार्ा  सरुिा व्र्वस्िापन र भनर्मन, 

• स्िानीर् सावयिभनक र्ा ार्ा को रुट भनिायरर्, अनमुभ , नवीकरर्, खारेिी, 

सेवाको गरु्स् र, िाडा दर भनिायरर् र भनर्मन, 

• ट्याकसी सेवा अनमु ी, व्र्बस्िापन र भनर्मन, 

• ट्रिी बस, ट्रामिस् ा मध्र्म िम ाका मास ट्राणन्िट प्रर्ािीको नीभ , 

र्ोिना, मापदण्ड, कार्ायन्वर्न, भनर्मन, 

• वा ावरर्मैत्री, ििवार् ु पररव यन अनकूुिन, अपाङ्ग ा र िैवङ्गकमैत्री 

र्ा ार्ा  प्रर्ािीको प्रबद्धयन,  

• आिारि ू र्ा ार्ा  सम्बन्िमा प्रदेश सरकारसंग समन्वर्, 

• र्ा ार्ा  िेत्रमा िगानी अभिबवृद्ध, 
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• र्ा ार्ा  सवुविामा नागररकको सरि, सहि र समान पहुँच, 

• र्ा ार्ा  िेत्रमा वा ाबरर्मैत्री प्रववभििाई प्रोत्साहन, 

• भनिी र्ा ार्ा  भनर्मन व्र्वस्िापन । 

 (ख) ििववद्य ु, उिाय, सडक वत्ती उपशाखािः 

• साना ििववद्य ु आर्ोिना, नवीकरर्ीर् उिाय  िा वैकणल्पक ऊिाय 

सम्वन्िी नीभ , कानून, मापदण्ड, र्ोिना भनमायर्, कार्ायन्वर्न र भनर्मन, 

• वैकणल्पक ऊिाय सम्बन्िी प्रववभि ववकास र हस् ान् रर्, िम ा 

अभिववृद्ध/प्रबद्धयन, 

• ववद्य ु वव रर् प्रर्ािी र सेवाको व्र्वस्िापन, सञ्चािन र भनर्मन, 

• िनसहिाभग ामा आिारर  स्वदेशी िगानीिाई प्रािभमक ा ठददै 

ििस्रो को बहउुपर्ोगी ववकास कार्यिमको  िुयमा र कार्ायन्वर्न, 

• स्िानीर् ववद्य ु वव रर् प्रर्ािी र सेवाको व्र्वस्िापन, सञ्चािन र भनर्मन, 

• सडक वत्तीको व्र्वस्िा । 

 (ग) भसंचाई  िा ििउत्पन्न प्रकोप भनर्न्त्रर् उपशाखािः 

• भसँचाई सम्बन्िी नीभ , कानून, मापदण्ड भनिायरर् र भनर्मन, 

• भसँचाई सम्बन्िी गरुुर्ोिनाको  िुयमा, कार्ायन्वर्न र स् रोन्नभ का 

आर्ोिनाको पवहचान,  अध्र्र्न, कार्ायन्वर्न, ममय , सम्िार र भनर्मन, 

• स्िानीर् साना, स ह  िा िभूमग  भसचाई प्रर्ािीको सञ्चािन भनमायर्, 

सिुार, ममय  सम्िार  िा सेवा शलु्कको भनिायरर् र सङ्किन व्र्वस्िापन, 

• ििउत्पन्न प्रकोप भनर्न्त्रर् सम्वन्िी स्िानीर् नीभ , काननु, मापदण्ड, 

र्ोिना भनमायर् कार्ायन्वर्न  िा भनर्मन,  

•  टबन्ि, नदी भनर्न्त्रर्  िा नदी व्र्वस्िापन र भनर्मन, 

• साना िि उपर्ोग सम्बन्िी आर्ोिना  िुयमा, कार्ायन्वर्न र अनगुमन । 
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 (घ) सूचना  िा सञ्चार प्रववभि ववकास  िा ववस् ार र एि.एम. सञ्चािन 

 उपशाखािः 

• आफ्नो िेत्रभित्र इन्टरनेट सेवा, टेभिसेन्टर, केबिु  िा  ारववहीन 

टेभिभििन प्रसारर्को अनमुभ , नवीकरर् र भनर्मन, 

• एक सर् वाटसम्मको एि. एम. रेभडर्ो सञ्चािन अनमुभ , नवीकरर् र  

भनर्मन, 

• आफ्नो िेत्रभित्र पत्रपभत्रकाको प्रकाशन अनमुभ , अभििेख  िा भनर्मन, 

• अभििेख व्र्वस्िापनमा नवीन म सूचना प्रववभिको प्रर्ोग,  

• सूचना  िा सञ्चार प्रववभिमा सवयसािारर् िन ाको सहि र सरि पहुँच 

 िा सूचना प्रववभिको ववकास र ववस् ार सम्बन्िी कार्यिम  िुयमा र 

कार्ायन्वर्न, 

• बैज्ञाभनक अध्र्र्न, अनसुन्िान र प्रववभि ववकासमा िगानी, 

• सूचना  िा सञ्चार प्रववभिमा आिारर   थ्र्ाङ्क व्र्वस्िापन । 

 (ङ) खानेपानी व्र्वस्िापन उपशाखािः 

• स्िानीर् खानेपानी सम्बन्िी नीभ , कानून, मापदण्ड, र्ोिना भनमायर्, 

कार्ायन्वर्न र भनर्मन, 

• खानेपानी महसिु भनिायरर् र खानेपानी सेवा व्र्वस्िापन, 

• सावयिभनक स्ििमा वपउने पानी व्र्वस्िापन, 

• पानी महुानको संरिर्, 

• स्वच्छ खानेपानी आपूभ य सम्बन्िी अन्र् ववषर् । 

 (च) सावयिभनक भनिी साझेदारी इकाईिः 

• स्िानीर् सावयिभनक—भनिी साझेदारी सम्वन्िी स्िानीर् नीभ , र्ोिना 

भनमायर्, 
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• स्िानीर् सावयिभनक—भनिी साझेदारीका आर्ोिना छनौट  िा 

कार्ायन्वर्न,  

• सावयिभनक सामदुावर्क साझेदारी, 

• स्िानीर् ववकासमा भनिी िेत्रको प्रबद्धयन । 

४. आभियक ववकास शाखािः 

 (क) कृवष, पशपुन्छी  िा सहकारीिः 

 कृवषिः 

• कृवष, कृवष प्रसार, कृवष उत्पादन व्र्वस्िापन सम्बन्िी स्िानीर् नीभ , 

कानून, मापदण्ड, र्ोिना भनमायर्, कार्ायन्वर्न र भनर्मन, 

• कृवष बिार सूचना, कृवष बिार  िा हाटबिारको पूवायिार भनमायर्, साना 

भसँचाई भनमायर्,  ाभिम, प्रववभि प्रसार, प्राववभिक टेवा, कृवष सामाग्री आपूभ य र 

कृषक िम ा ववकास कार्यिमको सञ्चािन, 

• कृवषिन्र् प्राकृभ क प्रकोप  िा महामारी रोगको भनर्न्त्रर्, 

• कृवष वा ावरर् संरिर्  िा िैववक ववववि ाको संरिर् र प्रबद्धयन, 

• कृवष प्रसार  िा िनशणिको प्रिेपर्, व्र्वस्िापन र पररचािन, 

• उच्च मूल्र्र्िु कृवषिन्र् वस् कुो प्रबद्धयन, ववकास  िा बिारीकरर्, 

• कृवषसम्वन्िी वीमा र किाय सहिीकरर्, 

• शी  िण्डारर्को व्र्वस्िापन, 

• कृषकहरूको िम ा अभिववृद्ध, प्राववभिक सेवा, टेवा, सीप ववकास र 

सशिीकरर्, 

• कृवष बीउवविन, नश्ल, मिखाद र रसार्न  िा औषभिहरूको आपूभ य, 

उपर्ोग र भनर्मन, 
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• कृषक समूह, कृवष सहकारी र कृवष सम्बन्िी स्िानीर् सङ्घ संस्िाहरूको 

समन्वर्, व्र्वस्िापन र भनर्मन, 

• कृवष सम्बन्िी प्रववभिको संरिर् र हस् ान् रर्, 

• कृवष  थ्र्ाङ्कको व्र्वस्िापन र सूचना प्रर्ािी  िा कृवष सम्बन्िी 

सूचनाको प्रचारप्रसार, 

• कृवष स्रो  केन्रको स्िापना र व्र्वस्िापन, 

पशपुन्छीिः 

• पशपुािन र पश ुस्वास्थ्र् सम्बन्िी स्िानीर् नीभ , कानून, मापदण्ड, र्ोिना 

भनमायर्, कार्ायन्वर्न र भनर्मन, 

• पशपुन्छी बिार सूचना, हाटबिारको पूवायिार भनमायर्,  ाभिम, प्राववभिक 

टेवा, कृषक िम ा ववकास कार्यिमको सञ्चािन र भनर्मन, 

• पशपुन्छीिन्र् प्राकृभ क प्रकोप  िा महामारी रोगको भनर्न्त्रर्, 

• पशपुन्छी णचवकत्सा सेवाको व्र्वस्िापन, 

• पशनुश्ल सिुार पद्धभ  ववकास र व्र्बस्िापन, 

• पशपुन्छी सम्बन्िी बीमा र किाय सहिीकरर्, 

• स्िानीर् चरन  िा खकय  ववकास र व्र्वस्िापन, 

• पश ुआहारको गरु्स् र भनर्मन,  

• स्िानीर्स् रमा पशपुन्छी सम्बन्िी  थ्र्ाङ्कको व्र्वस्िापन र सूचना प्रर्ािी, 

• पश ुबिशािा र शी  िण्डारर्को व्र्वस्िापन र भनर्मन, 

• पशपुािन  िा पश ुस्वास्थ्र् सम्बन्िी अन्र् कार्य । 

सहकारीिः 

• सहकारी संस्िा सम्बन्िी स्िानीर् नीभ , कानून, मापदण्डको भनमायर्, 

कार्ायन्वर्न र भनर्मन, 
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• स्िानीर् सहकारी संस्िाको द ाय, अनमुभ , खारेिी र ववघटन, 

• सहकारी वच   िा ऋर् पररचािन सम्बन्िी स्िानीर् मापदण्ड भनिायरर् 

र भनर्मन, 

• सहकारी सम्बन्िी रावष्ट्रर्, केन्रीर्, ववषर्ग , प्रादेणशक र स्िानीर् संघ 

संस्िासँग समन्वर् र सहकार्य, 

• सहकारी सम्बन्िी स्िानीर्  थ्र्ाङ्क व्र्वस्िापन र अध्र्र्न अनसुन्िान, 

• स्िानीर् सहकारीको िम ा अभिववृद्ध, 

• स्िानीर् सहकारी िेत्रको प्रबद्धयन, ववकास र पररचािन । 

 (ग) उद्योग  िा उद्यमणशि ा ववकास र खानी  िा खभनि पदाियको संरिर्

 उपशाखािः 

उद्योगिः 

• िघ,ु घरेि ु िा साना उद्योगको द ाय, नवीकरर्, खारेिी र भनर्मन, 

• िघ,ु घरेि ु िा साना उद्योगको ववकास र प्रबद्धयन, 

• उद्यमणशि ा प्रबद्धयन, 

• व्र्ापाररक िमय, पसिको द ाय, अनमुभ , नवीकरर्, खारेिी र भनर्मन, 

• सीप ववकास सम्बन्िी कार्यको प्रबद्धयन । 

 खानी  िा खभनििः 

• खानी  िा खभनि पदाियको संरिर् सम्बन्िी स्िानीर् नीभ , कानून, 

मापदण्ड  िा  र्ोिना भनमायर् कार्ायन्वर्न र भनर्मन, 

• ढुङ्गा, भगटी, बािवुा, माटो, ननु, स्िेट, खरीढुङ्गा, िार्रकिेिस् ा खानीिन्र् 

वस्  ुसवेिर्, अन्वेषर्, उत्खनन,् 
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• ढुङ्गा, भगट्टी, बािवुा, माटो, खरीढुङ्गा, िार्र किे,स्िेट  िा ननु, आठद 

खानीिन्र् वस् कुो संरिर्, ववकास, उत्खनन ् र उपर्ोग सम्बन्िी द ाय, 

अनमुभ , नवीकरर्, खारेिी र व्र्वस्िापन, 

• खानी  िा खभनि पदािय सम्बन्िी सूचना  िा  थ्र्ाङ्क सङ्किन, अभििेखन 

 िा व्र्बस्िापन, 

• िौगभियक नकसा प्रकाशन । 

 (घ) रोिगार प्रबद्धयन  िा गररबी न्रू्नीकरर् उपशाखािः 

• गररबी भनवारर् सम्बन्िी स्िानीर् नीभ , कानून, मापदण्ड, भनर्मन  र 

अध्र्र्न अनसुन्िान, 

• गररबी भनवारर्को स्िानीर् रर्नीभ   िूयमा, 

• गररब घरपररवार पवहचानसम्बन्िी स्िानीर् सवेिर्, सूचना व्र्वस्िापन र 

भनर्मन, 

• गररबी भनवारर् सम्बन्िी रावष्ट्रर्, प्रादेणशक र स्िानीर् संस्िासँग सम्पकय , 

समन्वर् र सहकार्य, 

• रोिगार  िा बेरोिगारको  थ्र्ाङ्क सङ्किन, प्रशोिन र सूचना प्रर्ािीको 

व्र्वस्िापन, 

• स्िानीर्स् रमा रहेका ववदेशी श्रभमकको िग  सङ्किन  िा सूचना 

व्र्वस्िापन, 

• पवहचान िएका गररब घरपररवार एवं िणि  समूह सम्बन्िी स्िानीर् 

र्ोिना, कार्यिम, स्रो  पररचािन र व्र्वस्िापन, 

• संघीर् र प्रदेश कानून बमोणिम स्िानीर्  हमा सकुुम्बासीको पवहचान र 

अभििेख व्र्वस्िापन, 

• सकुुम्बासी सम्बन्िी िीववकोपाियन र बसोबास व्र्वस्िापन, 
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• रोिगारीका अवसर भसियना सम्वन्िी कार्य। 

५. सामाणिक ववकास शाखािः 

 (क) आिारि ू  िा माध्र्भमक णशिा कार्ायिर्िः 

• प्रारणम्िक बाि णशिा  िा ववद्यािर् णशिा, अनौपचाररक णशिा, खिुा  िा 

वैकणल्पक णशिा (गरुुकुि, मदरसा, गमु्बा आठद), भनरन् र भसकाइ  िा 

ववशेष णशिा सम्बन्िी नीभ , कानून, मापदण्ड, र्ोिनाको भनमायर्, कार्ायन्वर्न 

र भनर्मन, 

• प्राववभिक णशिा  िा व्र्ावसावर्क  ाभिमको र्ोिना  िुयमा, सञ्चािन, 

अनमुभ  र भनर्मन, 

• पाठ्यिम र पाठ्यसामग्रीको वव रर्  िा कार्ायन्वर्न, 

• ववद्यािर् णशिक  िा कमयचारी व्र्वस्िापन, 

• ववद्यािर्को नकसाङ्कन, अनमुभ , स्वीकृभ , समार्ोिन  िा भनर्मन, 

• शैणिक पूवायिार भनमायर् र ममय  सम्िार, 

• आिारि ू  ह (किा ८) को परीिा व्र्वस्िापन, 

• ववद्यािी भसकाइ उपिब्िीको परीिर् र व्र्वस्िापन, 

• ववद्यािी प्रोत्साहन  िा छात्रवणृत्तको व्र्वस्िापन, 

• शैणिक परामशय सेवाको अनमुभ   िा भनर्मन, 

• स्िानीर्स् रको शैणिक ज्ञान, सीप र प्रववभिको संरिर्, प्रबद्धयन र 

स् रीकरर्, 

• माध्र्भमक  हसम्मको शैणिक कार्यिमको समन्वर् र भनर्मन, 

• पसु् कािर् एवं पत्रपभत्रका, 

• स्िानीर् पसु् कािर्, वाचनािर्  िा सामदुावर्क अध्र्र्न केन्र सञ्चािन 

 िा व्र्वस्िापन । 
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 (ख) खेिकुद  िा अभ ररि विर्ाकिाप इकाईिः 

• स्िानीर्स् रमा खेिकूद प्रशासन  िा सङ्घ संस्िाको भनर्मन र समन्वर्, 

• खेिकुदको संरचनाको पूवायिार भनमायर्, सञ्चािन  िा ववकास, 

• खेिकूदको ववकास र प्रबद्धयन, 

• खेिकूद प्रभ र्ोगी ा आर्ोिना र सहिागी ा, 

• अभ ररि विर्ाकिाप सम्बन्िी ववषर् । 

 (ग) आिारि ू स्वास्थ्र्  िा सरसिाई कार्ायिर्िः 

• आिारि ू स्वास्थ्र् र सरसिाई सम्बन्िी नीभ , कानून, मापदण्ड, र्ोिनाको 

भनमायर्, कार्ायन्वर्न  िा भनर्मन, 

• रावष्ट्रर्  िा प्रदेशस् रीर् िक्ष्र् र मापदण्ड बमोणिम स्िानीर्स् रको 

स्वास्थ्र् सम्बन्िी िक्ष्र् र गरु्स् र भनिायरर्, 

• रावष्ट्रर् र प्रादेणशक मापदण्ड अनरुुप िनरि अस्प ाि, नभसयङ्ग होम, भनदान 

केन्र  िा अन्र् स्वास्थ्र् संस्िाहरूको णकिभनक द ाय, सञ्चािन अनमुभ  र 

भनर्मन, 

• आिारि ू स्वास्थ्र् सेवाको सञ्चािन र प्रबद्धयन, 

• अस्प ाि र अन्र् स्वास्थ्र् संस्िाको स्िापना  िा सञ्चािन, 

• स्वास्थ्र् सेवा सम्बन्िी िौभ क पूवायिार ववकास  िा व्र्वस्िापन, 

• सरसिाई सचे नाको अभिववृद्ध, 

• रि सञ्चार सेवा  िा स्िानीर् र शहरी स्वास्थ्र् सेवा, 

• औषभि पसि सञ्चािन र भनर्मन, 

• औषभििन्र् वनस्पभ , िटीबटुी र अन्र् औषभििन्र् वस् कुो उत्पादन, 

प्रशोिन र वव रर्, 

• स्वास्थ्र् बीमा िगार् का सामाणिक सरुिा कार्यिमको व्र्वस्िापन, 
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• औषभि  िा अन्र् मेभडकि उत्पादनहरूको न्रू्न म मूल्र् भनिायरर् र 

भनर्मन, 

• औषभिको उणच  प्रर्ोग र सूक्ष्मिीव भनरोिक प्रभ रोि न्रू्नीकरर्, 

• औषभि र स्वास्थ्र् उपकरर्को खरीद, िण्डार् र वव रर्, 

• स्वास्थ्र् सूचना प्रर्ािीको व्र्वस्िापन, 

• िनस्वास्थ्र् भनगरानी (पणब्िक हेल्ि सभियभिर्न्स) , 

• प्रवद्धयनात्मक, प्रभ कारात्मक, उपचारात्मक, पनुस्िायपनात्मक र प्र्ाभिएवटि 

स्वास्थ्र् सेवाको सञ्चािन, 

• स्वस्ि िीवनशैिी, पोषर्, शारीररक ब्र्ार्ाम, र्ोग अभ्र्ास, स्वास्थ्र् वतृ्तको 

पािना, पञ्चकमय िगार् का िनस्वास्थ्र् सेवाको प्रबद्धयन, 

• िनुोवटक र कीटिन्र् रोगको भनर्न्त्रर्  िा व्र्वस्िापन, 

• सभु य, मठदरा र िागू पदाियिन्र् वस् कुो प्रर्ोग भनर्न्त्रर्  िा सचे ना 

अभिववृद्ध, 

• आर्वेुठदक, र्नुानी, आम्ची, होभमर्ोप्र्ाभिक, प्राकृभ क णचवकत्सा िगार् का 

परम्पराग  स्वास्थ्र् उपचार सेवाको व्र्वस्िापन, 

• िनस्वास्थ्र्, आपत्कािीन स्वास्थ्र्  िा महामारीको भनर्न्त्रर् र्ोिना र 

कार्ायन्वर्न, 

• सरुवा  िा नसने रोगको भनर्न्त्रर्  िा रोकिाम, 

• आकणस्मक स्वास्थ्र् सेवा प्रवाह । 

 (घ) िैंभगक समान ा  िा सामाणिक सरुिा उपशाखािः 

िैंभगक समान ा इकाईिः 

• मवहिा हक सम्बन्िी नीभ , र्ोिना भनमायर् कार्ायन्वर्न, समन्वर् र भनर्मन, 

• मवहिाको आभियक, सामाणिक, रािनीभ क सशणिकरर्, िम ा ववकास, 
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• िैभगक वहंसा भनवारर्का िाभग भनरोिात्मक, प्रवद्र्िनात्मक, संरिर्ात्मक 

उपार् र पनुिःस्िापना, 

• िैंभगक उत्तरदार्ी बिेट , 

• वािवाभिका, वकशोर वकशोरी  िा र्वुा इकाई, 

• बािबाभिकाको हकही  संरिर् सम्बन्िी स्िानीर् नीभ , कानून, मापदण्ड, 

र्ोिना भनमायर्, कार्ायन्वर्न र भनर्मन, 

• बािबाभिकाको हकही  संरिर्, 

• बािमैत्री शासकीर् प्रवन्ि, बाि किब, बाि संरिर् सभमभ   िा बाि 

सञ्जाि गिन र व्र्वस्िापन, 

• बािबाभिकाको हकही  संरिर् सम्बन्िमा संघ, प्रदेश  िा अन्र् 

भनकार्सँग सम्पकय , समन्वर्  िा सहकार्य, 

• बािबाभिका पररवार सहर्ोग, 

• बैकणल्पक स्र्ाहार पद्धभ को कार्ायन्वर्न, 

• बाि न्र्ार्, 

• बाि गहृ, पनुिःस्िापना केन्र, णशश ु स्र्ाहार केन्र र बाि ववकास केन्र 

व्र्वस्िापन, 

• असहार् बािबाभिकाका, सडक बािबाभिका व्र्वस्िापन, 

• बाि वहंसा भनर्न्त्रर्, 

• बािसिुार  िा पनुिःस्िापना केन्र स्िापना, संचािन अनमु ी र भनर्मन, 

• आपत्कािीन बाि उद्धार कोष स्िापना र व्र्वस्िापन, 

• र्वुा िागरर्, सशणिकरर् र पररचािन, 

• र्वुा सीप, उद्यमणशि ा  िा ने तृ्व ववकास, 

• अपांग ा िएका व्र्णि  िा िेष्ठ नागररक इकाई, 
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• िेष्ठ नागररकको िग , पररचर्पत्र, सम्मान, स्वास्थ्र् सवुविा, सामाणिक 

सरुिा सम्बन्िी कार्य, 

• िेष्ठ नागररक किव, ठदवा सेवा केन्र, िेटघाटस्िि, आश्रर् केन्रको 

सञ्चािन  िा व्र्वस्िापन, 

• सङ्घ  िा प्रदेशसँगको समन्वर्मा अपाङ्ग ा पनुिःस्िापना केन्र  िा असि 

स्र्ाहार केन्रको सञ्चािन र व्र्वस्िापन, 

• अपाङ्ग ा िएका व्र्णि  िा असहार्को िग  अद्यावभिक, पररचर्पत्र 

वव रर्, सामाणिक सरुिा  िा सवुविाको व्र्वस्िापन  िा वव रर्, 

• अपाँग ा िएका व्र्णिमैत्री पूवायिार भनमायर्  िा सञ्चािन, 

• अपाङ्ग ा िएका व्र्णि र असिहरूको व्र्वस्िापन सम्वन्िी अन्र् कार्य, 

• एकि मवहिा सम्वन्िी कार्य, 

 (च)  गैरसरकारी संस्िापररचािन, समन्वर्  िा भनर्मन उपशाखािः 

• स्िानीर्स् रमा समािकल्र्ार् सम्वन्िी संघसंस्िा (गैरसरकारी, सामाणिक 

 िा सामदुावर्क संघसंस्िा) को द ाय, नवीकरर्, पररचािन  िा भनर्मन, 

• गिुी, कोष  िा अन्र् ट्रष्टहरुको व्र्वस्िापन, 

• भनिी  िा गैरसरकारी िेत्रसँग समन्वर् र सहकार्य, 

• सामाणिक संघसंस्िा सम्बन्िी अन्र् ववषर् ।  

 (छ) सामाणिक सरुिा कार्यिम  िा व्र्णिग  घटना द ाय उपशाखािः 

• सामाणिक सरुिा सम्बन्िी स्िानीर् नीभ , कानून, मापदण्ड, भनर्मन  र 

अध्र्र्न अनसुन्िान, 

• सङ्घ  िा प्रदेशिे भनिायरर् गरेको मापदण्ड बमोणिम सामाणिक सरुिा 

सम्बन्िी कार्यिम कार्ायन्वर्न, 
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• सामाणिक सरुिाको कार्ायन्वर्नको िाभग सङ्घ, प्रदेश र स्िानीर् सङ्घ 

संस्िासँग सम्पकय , समन्वर् र सहकार्य, 

• स्िानीर् सामाणिक सरुिा र्ोिना र व्र्वस्िापन  िा आवश्र्क  थ्र्ांक 

संकिन एवं व्र्वस्िापन , 

• आिभुनक प्रभबभिमािय   व्र्णिग  घटना द ाय (िन्म, मतृ्र्,ु वववाह, 

बसाईसराई, सम्वन्ि ववच्छेद र िमयपतु्र िमयपतु्री), अभििेख व्र्वस्िापन 

 िा प्रभ वेदन, 

 (ि) संस्कृभ , सम्पदा, िभि किा  िा पर्यटन प्रबद्धयन उपशाखािः 

• िाषा, संस्कृभ  र िभि किाको संरिर् र ववकास सम्बन्िी स्िानीर्स् रको 

नीभ , कानून, मापदण्ड, र्ोिना, कार्ायन्वर्न र भनर्मन, 

• परुा त्व, प्राचीन स्मारक  िा सङ्ग्ग्रहािर्को संरिर्, सम्िार, प्रबद्धयन र 

ववकास, 

• परम्परागर  रुपमा चभिआएका िात्रा  िा पवयको सञ्चािन र 

व्र्वस्िापन, 

• स्िानीर् महत्वका िाभमयक  िा सांस्कृभ क सम्पदाको व्र्बस्िापन, 

• पर्यटकीर् महत्वका स्िि  िा सम्पदाको पवहचान, संरिर् र प्रबद्धयन, 

• पर्यटन पूवायिार ववकास  िा प्रोत्साहन, 

• परुा ाणत्वक, िाभमयक महत्वका सम्पदाहरुको संरिर्  िा सम्बद्धयन, 

• िाषा, संस्कृभ , िात्रा, पवय र िभि किाको संरिर्, प्रबद्धयन र ववकास । 

६. वन, वा ावरर्, िोहोरमैिा  िा ववपद् व्र्वस्िापन शाखािः 

 (क) वन, वन्र्िन् ,ु ि—ूसंरिर्  िा िैववक ववववि ा संरिर् उपशाखािः 
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• वन, िङ्गि, वन्र्िन् ,ु चराचरुुङ्गी, िि उपर्ोग, वा ावरर्, पर्ायवरर्  िा 

िैववक ववववि ा सम्बन्िी स्िानीर् नीभ , कानून, मापदण्ड, र्ोिना, 

कार्ायन्वर्न र भनर्मन, 

• सामदुावर्क, ग्रामीर्  िा शहरी, िाभमयक, कवभुिर् ी वनको संरिर्, 

सम्बद्धयन, उपर्ोग र भनर्मन , 

• वन उपिोिा समूहको व्र्वस्िापन, 

• मध्र्व ी िेत्रको सामदुावर्क, िाभमयक र कबभुिर् ी वनको व्र्वस्िापन, 

• नदी वकनार, नदी उकास, नहर वकनार  िा सडक वकनारमा विृारोपर् 

व्र्वस्िापन, 

• भनिी  िा व्र्वसावर्क वनको प्रबद्र्घन र भनर्मन, 

• सावयिभनक खािी िग्गा, पाखा वा िेत्रमा विृारोपर्, सम्िार, उपर्ोग र 

व्र्वस्िापन, 

• िडीबटुी  िा अन्र् गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्बन्िी, सिेिर्, उत्पादन, 

सङ्किन, प्रबद्धयन, प्रशोिन, र बिार व्र्वस्िापन, 

• वनबीउ बगैँचा स्िापना, व्र्वस्िापन र प्रबद्धयन, 

• नसयरी स्िापना, भबरुवा उत्पादन, वव रर्, रोपर् र प्रबद्धयन, 

• वन्र्िन्  ुर चराचरुुङ्गीको संरिर्, व्र्वसावर्क पािन, उपर्ोग र अनगुमन, 

• वन्र्िन् बुाट स्िानीर् समदुार्मा पने प्रिाव रोकिाम, व्र्वस्िापन , 

• स्िानीर् प्रार्ी उद्यान (णचभडर्ाखाना) को स्िापना र सञ्चािन, 

• स्िानीर् वन्र्िन्  ुपर्यटन र आर्आियन, 

• स्िानीर्स् रमा आखेटोपहारको व्र्वस्िापन, 

• वन, वन्र्िन्  ु िा चराचरुुङ्गीको अभििेखाङ्कन र अध्र्र्न अनसुन्िान, 

• रैिाने प्रिाभ को संरिर् र प्रवद्धयन, 
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• भमचाहा प्रिाभ को भनर्न्त्रर्, 

• िैववक ववववि ाको अभििेख, 

• सामदुावर्क िसंूरिर् र सोमा आिारर  आर् आियन कार्यिम, 

• िसंूरिर् र ििािार व्र्वस्िापनिन्र् सामदुावर्क अनकूुिन, 

• ििवारू् पररव यन अनकुुिन कार्य, 

• आर् आियनमा आिारर  िडीबटुीको संरिर्, प्रबद्धयन, व्र्वस्िापन । 

 (ख) वा ावरर्, पर्ायवरर् एवं ििािारिेत्र संरिर् उपशाखािः 

• स्वच्छ  िा स्वस्ि वा ावरर् र ििािार  िा वन्र्र्िन् कुो संरिर् 

व्र्वस्िापन सम्बन्िी नीभ , कानून, कार्यिम  िूयमा, कार्ायन्वर्न र भनर्मन 

• बिृारोपर्, हररर्ािी  िा हरर  िेत्रको प्रवयद्धन, 

• वार् ु िा ध्वनीको प्रदूषर् भनर्न्त्रर्, 

• हाभनकारक पदाियहरूको भनर्मन  िा  भनर्न्त्रर्, 

• वा ावरर्ीर् िोणखम न्रू्नीकरर्, 

• न्रू्न कावयनमखुी  िा वा ावरर्मैत्री ववकास अविम्बन, 

• वा ावरर् संरिर् िेत्र भनिायरर् र व्र्वस्िापन, 

• पवहरो भनर्न्त्रर्, 

• ििवारू् पररव यन अनकुुिन कार्यिम । 

 (ग) िोहरमैिा व्र्वस्िापन उपशाखािः 

• िोहरमैिा सङ्किन, पनुिः उपर्ोग, प्रशोिन, ववसियन र सोको सेवा शलु्क 

भनिायरर् र भनर्मन, 

• ल्र्ाण्डविि साईट व्र्वस्िापन, 

• सरसिाई   िा स्वास्थ्र्िन्र् िोहोरमैिाको व्र्वस्िापन, 

• सावयिभनक शौचािर् व्र्वस्िापन । 
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 (घ) ववपद् व्र्वस्िापन, बारुर् र्न्त्र, एम्विेुन्स उपशाखािः 

• ववपद् व्र्वस्िापन सम्बन्िी नीभ , कानून, मापदण्ड  िा स्िानीर्स् रका 

आर्ोिनाको कार्ायन्वर्न र भनर्मन, 

• ववपद् पूवय  र्ारी  िा प्रभ कार्य र्ोिना, िोणखम न्रू्नीकरर् कार्य र्ोिना, 

• ववपद् पूवय  र्ारी, खोि  िा उद्धार, राह  सामग्रीको पूवय िण्डारर्, वव रर् 

र समन्वर्, 

• ववपद् िोणखम िेत्रको नकसाङ्कन  िा बस् ीहरूको पवहचान र स्िानान् रर्, 

• ववपद् व्र्वस्िापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्िानीर् समदुार्, संघ संस्िा, 

भनिीिेत्रसँग सहर्ोग, समन्वर् र सहकार्य, 

• ववपद् कोषको  स्िापना  िा सञ्चािन र स्रो  सािनको पररचािन, 

• ववपद् पश्चा  ्स्िानीर्स् रको पनुस्र्िापना र पनुभनयमायर्, 

• ववपद् सम्बन्िी  थ्र्ाङ्क व्र्वस्िापन र अध्र्र्न अनसुन्िान, 

• प्राकृभ क प्रकोपको रोकिाम र पूवय  र्ारी, 

• ववपद् िोणखम न्रू्नीकरर्का िाभग पूवय सूचना प्रर्ािी सम्बन्िी 

कार्यिमको  िुयमा र कार्ायन्वर्न,  

• बारुर् र्न्त्र  िा एम्बिेुन्सको सञ्चािन  िा व्र्वस्िापन, 

• स्िानीर् आप कािीन कार्य सञ्चािन प्रर्ािी, 

७. िभूम व्र्वस्िापन  िा िवन भनर्मन शाखािः 

 (क) ि—ूउपर्ोग  िा वस् ी ववकास उपशाखािः 

• शहरीकरर्, बस् ी ववकास सम्बन्िी नीभ , कानून, मापदण्ड  िा सो 

सम्वन्िी र्ोिना  िुयमा, आर्ोिना पवहचान, अध्र्र्न, कार्ायन्वर्न र 

भनर्मन, 

• आिारि ू आवासका र्ोिना  िुयमा र कार्ायन्वर्न, 
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• नगरपाभिकामा अव्र्वणस्ि  बसोबास व्र्वस्िापन कार्यिमको  िुयमा र 

कार्ायन्वर्न, 

• आिारि ू बसोवास सम्बन्िमा प्रदेश सरकारसँग समन्वर्, 

• र्ोिनाबद्ध र व्र्बणस्ि  वस् ी ववकासका कार्यिमको  िुयमा कार्ायन्वर्न, 

• एकीकृ  बस् ी ववकासका िाभग िग्गाको एकीकरर्  िा िग्गा ववकास 

र व्र्बस्िापन, 

• आफ्नो िेत्रको िउूपर्ोग नीभ , र्ोिना, कार्यिम  िुयमा र कार्ायन्वर्न,  

• व्र्वणस्ि  बस् ी ववकासका कार्यिमको  िुयमा र कार्ायन्वर्न, 

• संघीर् र प्रदेश काननु बमोणिम स्िानीर्  हमा सकुुम्वासी पवहचान र 

अभििेख व्र्वस्िा, 

• स्िानीर्स् रमा सकुुम्वासी सम्वन्िी िीववकोपाियन र वसोवास व्र्वस्िा, 

• एकीकृ  वस् ी ववकासका िाभग िग्गाको एकीकरर्  िा िग्गा ववकास र 

व्र्वस्िापन । 

 (ख) िग्गा नापी  िा नकसा, घरिग्गा िनी पिुाय उपशाखािः 

• घरिग्गा िनी द ाय प्रमार्पिुाय वव रर्  िा िग  व्र्वस्िापन, 

• िभूमको वगीकरर् अनसुारको िग ,  

• िग्गाको वकत्ताकाट र िमूी िग  (नकशा, से्रस् ा) भनमायर् र संरिर्, 

• सरकारी प्रर्ोिनका िाभग िग्गा प्राभप्त, मआुब्िा भनिायरर्  िा वव रर्मा 

समन्वर् र सहिीकरर्, 

• िग्गा वववाद समािानमा मेिभमिाप र मध्र्स्ि ा, 

• ववश्व सम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र परुा ाणत्वक महत्व िगार्  वन, 

सीमसार िेत्र,  टव ी िेत्रका िग्गा सम्बन्िी िग , 

 (ग) िवन  िा िवन संवह ा एवं भनमायर् इिाि  (भडिाइन समे ) उपशाखािः 
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• िवन सम्बन्िी नीभ , कानून, मापदण्ड  िा सो सम्वन्िी र्ोिना  िुयमा, 

आर्ोिना पवहचान, अध्र्र्न, कार्ायन्वर्न र भनर्मन, 

• रावष्ट्रर् िवन संवह ा  िा मापदण्ड बमोणिम िवन भनमायर् अनमुभ  र 

भनर्मन, 

• िवन भनमायर्को नकशा स्वीकृभ , संशोिन, भनर्मन, 

• परुा त्व, प्राचीन स्मारक र संग्ररहािर् संरिर्, सम्बद्धयन र पनुिःभनमायर्, 

• सरकारी िवन, ववद्यािर्, सामदुावर्क िवन, सिागहृ  िा अन्र् सावयिभनक 

िवन  िा संरचना भनमायर् र ममय  संिार । 

८. न्र्ार्, कानून  िा मानव अभिकार प्रबद्धयन शाखािः 

 (क) नगर प्रहरी व्र्वस्िापन उपशाखािः 

• संघीर्  िा प्रदेश कानूनको अभिनमा रही नगर प्रहरीको सञ्चािन  िा 

व्र्वस्िापन नीभ , कानून, मापदण्ड, कार्ायन्वर्न र भनर्मन,  

• नगर प्रहरीमािय   देहार्का कार्य सम्पादन गने, 

• नीभ , कानून, मापदण्ड, भनर्यर्हरु कार्ायन्वर्नमा सहर्ोग, 

• सम्पणत्तको संरिर्, 

• नगरपाभिकामा हनुे सिा समारोह, परम्परा  िा िात्रा चाडपवयको 

व्र्वस्िापनमा सहर्ोग, 

• स्िानीर् बिार  िा पावकय ङ्ग स्ििको व्र्वस्िापनमा सहर्ोग, 

• नगर प्रहरी सम्बन्िी कार्यपाभिकािे  ोके बमोणिमका नीभ , र्ोिना, 

कार्यिम कार्ायन्वर्न,   

• नगर बस् ी सरसिाई सम्बन्िी मापदण्डको कार्ायन्वर्न र कसूर उपर 

छानववन र अनसुन्िान, 

• स्िानीर् न्र्ावर्क सभमभ िे गरेका आदेश, िैसिा कार्ायन्वर्नमा सहर्ोग, 
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• कार्ायिर् पररसर, सम्पदा, सावयिभनक, ऐिानी, पभ य िग्गा, सावयिभनक िवन 

 िा िौभ क पूवायिारको संरिर् र सरुिा, 

• ववपद् व्र्वस्िापनमा सहर्ोग, 

• अपराि रोकिाम  िा अनसुन्िानमा सहर्ोग, 

• िूटपाि व्र्वस्िापन, 

• भनमायर् भनर्मन, 

• गरु्स् र भनर्न्त्रर्, 

• नगर प्रहरी सम्बन्िी अन्र् कार्य । 

 (ख) न्र्ार्, कानून  िा मानव अभिकार प्रबद्धयन उपशाखािः 

• न्र्ावर्क सभमभ को सणचवािर्, न्र्ार्, कानून, मानव अभिकार प्रबद्धयन  िा 

मेिभमिाप र मध्र्स्ि ा, भनर्यर्  िा िैसिा कार्ायन्वर्न, 

• न्र्ावर्क सभमभ को सणचवािर् सम्वन्िी कार्य, 

• न्र्ार्  िा कानूनी राज्र्को पररपािना, 

• मानव अभिकारको संरिर्  िा प्रबद्धयन, 

• व्र्णि र समदुार्बीच मेिभमिाप र मध्र्स्ि ाको व्र्वस्िापन, 

• न्र्ावर्क भनर्यर्  िा िैसिा कार्ायन्वर्न । 

 (ग) वविार्न उपशाखािः 

• कार्यपाभिका  िा सिामा पेश गनुयपने ववभिन्न नीभ , भनर्म  िा कानूनको 

मसौदामा संर्ोिन र समन्वर्, 

• नीभ , काननुको प्रमार्ीक प्रभ को संरिर्, प्रकासन र अभििेख, 

• वविार्न सम्वन्िी अन्र् कार्य । 

६. र्ोिना, अनगुमन  िा  थ्र्ांक शाखािः 

 (क) र्ोिना उपशाखािः 
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• ववकास आर्ोिना  िा पररर्ोिना सम्बन्िी नीभ , कानून, मापदण्ड, र्ोिना 

र भनर्मन, 

• स्िानीर् ववकास नीभ , अल्पकािीन, मध्र्कािीन  िा दीघयकािीन ववकास 

र्ोिना एवं गरुुर्ोिना  िूयमा, कार्ायन्वर्न, अनगुमन  िा मूल्र्ांकन, 

• आभियक, सामाणिक, साँस्कृभ क, वा ावरर्ीर्, प्रववभि र पूवायिारिन्र् 

ववकासका िाभग आवश्र्क आर्ोिना  िा पररर्ोिनाहरूको  िुयमा, 

कार्ायन्वर्न, अनगुमन  िा मूल्र्ाङ्कन, 

• बावषयक ववकास कार्यिम, आर्ोिना  िुयमा, कार्ायन्वर्न, 

• ववकास भनमायर् प्रकृर्ामा स्िानीर् िनसहिाभग ा अभिबवृद्धका कार्यिम 

 िुयमा र कार्ायन्वर्न, 

• ववकास र्ोिनाहरुको वा ावरर्ीर् प्रिाव मूल्र्ांकन, 

• उपिोिा सभमभ को वववरर्, िम ा ववकास, 

• ववकासका प्रािभमक ा प्राप्त िेत्र भनिायरर्, 

• संघीर् र प्रादेणशक आर्ोिना, पररर्ोिना कार्ायन्वर्नमा समन्वर्, 

सहिीकरर् र सहर्ोग, 

• ववकास आर्ोिना  िा पररर्ोिना सम्बन्िी अन्र् कार्य । 

 (ख) अनगुमन  िा मूल्र्ांकन उपशाखािः 

• ववकास आर्ोिनाको अनगुमन, आवभिक प्रगभ   िा प्रभ ििको समीिा, 

• ववकास र्ोिनाको अनगुमन  िा मूल्र्ांकनको आिार  िा प्रविर्ा 

भनिायरर्, 

• आर्ोिनाको अध्र्र्न, अनसुन्िान  िा प्रिाव मूल्र्ाङ्कन, 

• भबषर्िेत्रग  नीभ को अनगुमन  िा मूल्र्ांकन, 

 (ग)  थ्र्ांक व्र्वस्िापन उपशाखािः 
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•  थ्र्ाङक संकिन, व्र्वस्िापन  िा प्रर्ोग सम्बन्िी नीभ , कानून, मापदण्ड, 

र्ोिना, कार्ायन्वर्न र भनर्मन, 

• सूचना  िा अभििेख केन्रको स्िापना  िा सञ्चािन, 

• स्िानीर्  थ्र्ाङक संकिन, प्रशोिन, अभििेणखकरर्  िा वव रर्, 

• आिारि ू  थ्र्ांक संकिन र व्र्बस्िापनिः िनसाणङ्ग्तर्क, प्राकृभ क, 

आभियक, सामाणिक, सांस्कृभ क, िौभ क पूबायिार, रोिगारीको अवस्िा, कूि 

ग्राहस्थ्र् उत्पादन, प्रभ व्र्णि आर्, मानव ववकास सूचकाङ्क, रािश्व  िा 

आर्व्र्र् समे को  थ्र्ाङ्क सङ्किन र प्रशोिन गरी सूचना प्रर्ािीमा 

आवद्ध ा र पाश्र्व णचत्र  िा श्रो  नकसाको अद्यावभिक एवं अभििेख, 

• बेरोिगारको  थ्र्ांक संकिन, 

• स्िानीर् व्र्ापार, व्र्वसार्को  थ्र्ाङ्क प्रर्ािी र अध्र्र्न अनसुन्िान, 

• सामाणिक सरुिा सम्बन्िी स्िानीर्  थ्र्ाङ्क र सूचना व्र्वस्िापन, 

• सम्पन्न िएका  िा चािू र्ोिनाको वववरर्, 

• भबषिेत्रग  सूचना,  थ्र्ांकको संकिन, अभििेख, 

• प्रदेश  िा संघसँग  थ्र्ांक एवं सूचना आदानप्रदान र समन्वर्, 

• सम्िाव्र् प्राकृभ क श्रो   िा  सािनको अभििेख (प्रोिाईि) व्र्बस्िापन, 

• नगरपाभिकाको आवभिक  िा वावषयक कार्यिम र बिेट स्वीकृभ  । 

रष्टब्र्िः नगर कार्यपाभिकािे माभि उणल्िणख  भबषर्िेत्र समेट्ने गरी आफ्नो आवश्र्क ा 

र प्रािभमक ा अनरुुप कार्ायिर्, शाखा वा उपशाखा वा इकाई सवह को प्रशासभनक ढाँचा 

स्वीकृ  गरी िागू गनय सकनेछ ।  
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अनसूुची –३ 

(भनर्म ४ को उपभनर्म (३) संग सम्वणन्ि ) 

वडा सभमभ बाट सम्पादन हनुे कार्य 

(क) वडास् रीर्  थ्र्ाङ्क संकिन  िा अद्यावभिक गनेिः 

• आफ्नो वडा भित्रको बस् गु  वववरर् (नदीनािा, िैववक ववववि ा, खभनि पदािय, 

िनसंतर्ाको बनोट, आभियक अवस्िा, उद्योगिन्दा, णशिा  िा स्वास्थ्र् सम्बन्िी 

वववरर् आठद)  र्ार गने, अद्यावभिक गदै िैिाने,  

• भनिी घर  िा घरपररवारको िग  राख्न,े  

• ऐभ हाभसक, परुा ाणत्वक, सांस्कृभ क  िा िाभमयक महत्वका सम्पदा, प्राचीन स्मारक, 

सावयिभनक  िा सामदुावर्क िवन, सावयिभनक, ऐिानी, प ी िग्गाको िग  राख्न े

 िा संरिर् गने, 

• खिुा िेत्र, चोक, घाट, पाटी, पौवा, सत्ति, िमयशािा, मि, मणन्दर, गमु्वा, मणस्िद, 

देवस्िि, मदरसा, पभ य िग्गा, डाँडापाखा, चरनिेत्र, पानीको मूि, पोखरी,  िाउ, 

इनार, कुवा, िारा, ढँुगेिारा, गिुीघर, बाटो, सडक, पिु पिेुसा, कुिो नहर, पानी घट्ट, 

भमिको  थ्र्ाङ्क सङ्किन गरी अद्यावभिक िग  राख्न,े संरिर् गने र खण्डीकृ  

 थ्र्ाङ्क र सूचना सवह को वडाको पाश्र्व णचत्र  र्ार  िा अद्यावभिक गने । 

(ख) वडाका ववकास भनमायर्का र्ोिना  िुयमा, कार्ायन्वर्न, अनगुमन  िा आवभिक प्रगभ  

समीिा गनेिः 

• सहिागी ामूिक र्ोिना  िुयमा प्रर्ािी अनसुार बस् ी वा टोिस् रबाट र्ोिना 

 िुयमा प्रविर्ा अविम्बन गरी बस् ी  िा टोिस् रीर् र्ोिनाको माग सङ्किन, 

प्रािभमकीकरर्  िा छनौट गने, 

• टोि ववकास संस्िाको गिन र पररचािन  िा वडाभित्र सञ्चािन हनुे 

र्ोिनाहरूका िाभग उपिोिा सभमभ को गिन  िा सोको अनगुमन गने, 
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• वडाभित्रका र्ोिना  िा िौभ क पूबायिारको संरिर्, ममय  सम्िार, रेखदेख  िा 

व्र्वस्िापन गने । 

(ग) वडाका ववकास भनमायर्का कार्यहरु गनेिः 

• बािउद्यानको व्र्वस्िा गने,  

• अनौपचाररक णशिा कार्यिम  िा प्रारणम्िक बाि ववकास केन्र सञ्चािन र 

व्र्वस्िापन गने,  

• पसु् कािर्, वाचनािर्, सामदुावर्क भसकाई केन्र, बािकिव  िा बािसञ्जािको 

सञ्चािन र व्र्वस्िापन गने, 

• वडा  हको स्वास्थ्र् केन्र  िा उप केन्रको व्र्वस्िापन गने, 

• बािबाभिकाहरूिाई भब.भस.णि., पोभिर्ो, भिटाभमन “ए” को व्र्वस्िा गने,  

• पोषर् कार्यिमको सञ्चािन गने, 

• वडा  हमा स्वास्थ्र् िनचे ना ववकास  िा  स्वास्थ्र् सूचना कार्यिमको सञ्चािन 

गने,  

• शहरी  िा ग्रामीर् स्वास्थ्र् णकिभनकको सञ्चािन गने, गराउन,े  

• सावयिभनक शौचािर्  िा स्नान गहृको भनमायर् र ब्र्वस्िापन गने, गराउन,े  

• वडास् रीर् सामदुावर्क िाराको प्रबन्ि, कुवा, इनार  िा पोखरीको भनमायर्, संरिर् 

र  गरु्स् र भनर्मन गने,  

• घरबाट भनकास हनु ेिोहरमैिाको सङ्किन र व्र्वस्िापन, चोक  िा गल्िीहरूको 

सरसिाई, ढि भनकास, मरेका िनावरको व्र्वस्िापन, स ही पानीको भनकास  िा  

पानीको स्रो  संरिर् गने, गराउने,  

• कृवष  िा िििूि नसयरीको स्िापना, समन्वर् र प्रबद्धयन  िा वडास् रीर् अगवुा 

कृषक  ाभिमको अभिमखुीकरर् गने, 

• कृवष मिको माग सङ्किन गने,  
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• कृवषमा िाग्ने रोगहरूको वववरर्  र्ार गने,  

• पशपंुछी ववकास  िा छाडा चौपार्ाको व्र्वस्िापन,  

• वडाभित्रको चरन िेत्र संरिर्  िा व्र्वस्िापन गने, 

• स्िानीर् समदुार्का चाडपवय, िाषा संस्कृभ को ववकासको िाभग किा, नाटक, 

िनचे नामूिक  िा सांस्कृभ क कार्यिम गने गराउने, 

• स्िानीर् मौभिक ा झणल्कने सांस्कृभ क रीभ रीवाििाई संरिर्  िा प्रबद्धयन गने, 

• वडाभित्र खेिकुद पूबायिारको ववकास गने,  

• अन् र ववद्यािर्  िा वािकिव मािय   खेिकूद कार्यिमको सञ्चािन गने 

गराउने,  

• वडा िेत्रभित्रको वाटोघाटो चािू अवस्िामा राख्न े िा राख्न सहर्ोग गने,  

• वडाभित्रका सडक अभिकारिेत्रमा अवरोि र अभ िमर् गनय नठदने,  

• बाटोघाटोको वाढी, पवहरो पन्छाउने, 

• घरेि ुउद्योगको िग  सङ्किन  िा  सम्िाव्र् ा पवहचान गने, 

• वडाभित्र घरेि ुउद्योगको प्रवद्धयन गने,  

• प्रचभि  कानून बमोणिम व्र्णिग  घटना द ाय, अद्यावभिक र सोको अभििेख 

संरिर् गने,  

• व्र्णिग  घटना द ाय सम्बन्िी िनचे ना कार्यिम सञ्चािन गने, 

• सामाणिक सरुिा ित्ता वव रर्  िा अभििेख अद्यावभिक गने,  

• वडािाई बािमैत्री बनाउने, . 

• वडाभित्र आभियक  िा सामाणिक रुपमा पभछ परेका मवहिा, बािबाभिका, दभि , 

अपाङ्ग ा िएका व्र्णि, िेष्ठ नागररक, अल्पसंतर्क, सीमान् कृ  समदुार्को 

अभििेख राखी सामाणिक र आभियक उत्िान सम्वन्िी काम गने,  

• ववभिन्न समदुार्का बीच सामाणिक सदिाव र सौहादय ा कार्म गने,  
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• बािवववाह, मवहिा ववरुद्धको वहँसा, छुवाछु , दहेि  िा दाइिो, हभिर्ा प्रिा, 

छाउपडी, कमिरी प्रिा, बािश्रम, मानव बेचववखन, भनरिर ा िस् ा सामाणिक 

कुरर ी र अन्िववश्वासको अन्त्र् गने, गराउने,  

• प्रचभि  कानूनको अिीनमा रही मािपो   िा िभूम कर, व्र्वसार् कर, वहाि 

कर, ववज्ञापन कर, सिःशलु्क पावकय ङ्ग, नर्ाँ व्र्वसार् द ाय, भसिाररस दस् रु, सवारी 

सािन कर, मनोरञ्जन करको िेखािोखा र सङ्किन गरी नगरपाभिकामा प्रभ वेदन 

सवह  रकम  बझुाउने, 

• असि भबरामी िएको बेवाररस वा असहार् व्र्णििाई नणिकको अस्प ाि वा 

स्वास्थ्र् केन्रमा परु् र्ाई औषिोपचार गराउने,  

• असहार् वा वेवाररस व्र्णिको मतृ्र् ु िएमा भनिको दाह संस्कारको व्र्वस्िा 

भमिाउने,  

• सडक बािबाभिकाको उद्धार र पनुस्िायपना गने, गराउने, 

• वडाभित्रको सामदुावर्क वन, वनिन्र् सम्पदा र िैववक ववववि ाको संरिर् र 

प्रवद्धयन गने, 

• वडा, टोि, बस् ीस् रमा हररर्ािी िेत्र भबस् ार गने गराउने,  

• वडािाई वा ावरर्मैत्री बनाउने,  

• प्राङ्गाररक कृवष, सरुणि  मा तृ्व, ववद्यािी िनाय, पूर्य खोप, खिुा ठदशामिु सरसिाई, 

वा ावरर्मैत्री  िा बािमैत्री शासनिस् ा प्रवद्धयनात्मक कार्यहरू गने, गराउने । 

(घ) कानून बमोणिमका भनर्मन कार्य गनेिः 

• वडाभित्र सञ्चाभि  ववकास र्ोिना, आर्ोिना  िा संिग्न उपिोिा सभमभ हरूका 

कार्यको भनर्मन गने,  

• घरभनमायर् गरु्स् र  िा िवन संवह ा र मापदण्ड अनसुार िए निएको अनगुमन 

गने, भसकमी, डकमीिाई िकूम्प प्रभ रोिी िवन भनमायर् सम्वन्िी  ाभिम ठदने,  
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• खाद्यान्न, माछा, मास,ु  रकारी, िििूि, परे् पदािय  िा उपिोग्र् सामग्रीको 

गरु्स् र र मूल्र्सूची अनगुमन गरी उपिोिा वह  संरिर् गने, 

• वडाभित्रका उद्योग िन्दा र व्र्वसार्को प्रबद्धयन गरी िग  राख्न,े 

• हाट बिारको व्र्वस्िापन गने, गराउन,े 

• ववद्य ु चहुावट  िा चोरी भनर्न्त्रर् गने,  

• ना ा, नागररक ा आठदको भसिाररस  िा प्रमाणर्  गने,  

• आफ्नो िौगोभिक िेत्र भित्रको भनमायर् कार्य  िा अन्र् सेवको प्रर्ोिनका िाभग 

भनमायर् सामग्री, ज्र्ािा, िाडा,  िा महशूिको स्िानीर् दररेट  ोकने, 

• आफ्नो वडाभित्रका उपिोिा सभमभ , सहकारी संस्िा, भनिी िेत्र िगार् का सबै 

ववकास साझेदारहरुसँग ववकास भनमायर्  िा सावयिभनक सेवा प्रवाहमा समन्वर् 

गने,  

• समर् समर्मा नेपाि कानूनिे  ोकेबमोणिम अन्र् काम गने । 

(ङ) अभििेख व्र्वस्िापन, भसिाररस  िा प्रमाणर्  गनेिः 

• पणञ्जकरर्, नागररक ा  िा अभििेख व्र्वस्िापन, 

• नगरपाभिकामा व्र्णिग  घटनाको स्िानीर्  थ्र्ाङ्क सम्बन्िी नीभ , कानून, 

मापदण्ड, र्ोिना, कार्ायन्वर्न र भनर्मन, 

• संघीर् कानून र मापदण्ड बमोणिम नगरपाभिकामा व्र्णिग  घटना (िन्म,मतृ्र्,ु 

ववबाह, बसाइ सराइ, सम्बन्ि ववच्छेद र िमयपतु्र र िमयपतु्री) को द ाय, 

• आिभुनक प्रववभि अपनाई व्र्णिग  घटनाको अभििेख व्र्वस्िापन र प्रभ वेदन, 

• नेपािी नागररक ाको प्रमार्पत्रका िाभग भसिाररस िगार् का महत्वपूर्य 

अभििेखको व्र्वस्िापन, 

• स्िानीर् अभििेख व्र्वस्िापन सम्बन्िी नीभ , कानून, मापदण्ड, र्ोिना, कार्ायन्वर्न 

र भनर्मन, 
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• स्िानीर् स् रको अभििेख व्र्बस्िापन, 

• ना ा प्रमाणर्  गने, 

• नागररक ा  िा नागररक ाको प्रभ भिवप भिनका िाभग भसिाररस गने, 

• बहाि करको िेखािोखा भसिाररस गने,  

• कोिा खोल्न रोहबरमा बस्ने, 

• मोही िग  कट्टाको भसिाररस गने, 

• घरिग्गा करको िेखािोखा भसिाररस गने, 

• िन्म भमभ  प्रमाणर्  गने, 

• व्र्ापार व्र्वसार् बन्द िएको, सञ्चािन निएको वा ब्र्ापार ब्र्वसार् हुँदै निएको 

भसिाररस गने, 

• भमिापत्रको कागि गराउने भनवेदन द ाय गनय भसिाररस गने, 

• वववाह प्रमाणर्   िा अवववावह  प्रमाणर्  गने, 

• भनिःशलु्क वा सशलु्क स्वास्थ्र् उपचारको भसिाररस गने, 

• अङ्ग्ग्रिेी माध्र्ममा भसिाररस  िा प्रमाणर्  गने, 

• घरपा ाि प्रमाणर्  गने, 

• व्र्णिग  वववरर् प्रमाणर्  गने, 

• पिुायमा घरकार्म गने भसिाररस गने, 

• िरक, िरक नाम, िर, िन्म भमभ   िा प्रमाणर्  दवैु नाम गरेको व्र्णि एकै हो 

िन्ने भसिारीश गने, 

• नाम, िर,िन्म भमभ  संशोिनको भसिाररस गने, 

• िग्गा िनीपूिाय हराएको भसिाररस गने, 

• कागि र मन्िरुीनामा प्रमाणर्  गने, 

• वकत्ताकाट गनय भसिाररस गने, 
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• संरिक प्रमाणर्  गने  िा संस्िाग  र व्र्णिग  संरिक भसिाररस गने, 

• िीवव सँगको ना ा प्रमाणर्  गने, 

• हकवािा वा हकदार प्रमाणर्  गने, 

• नामसारी गनय भसिाररस गने, 

• िग्गाको हक सम्बन्िमा भसिाररस गने, 

• म ृकसँगको ना ा प्रमाणर्   िा सणज्मयन  भसिाररस गने, 

• उद्योग िाउँसारी गनय भसिाररस गने, 

• िीवव  रहेको भसिाररस गने, 

• पूवय प्रािभमक ववद्यािर् खोल्ने भसिाररस र अनमुभ  ठदने, 

• िग्गा मूल्र्ाङ्कन भसिाररस प्रमाणर्  गने, 

• ववद्यािर्को किा िप गनय  भसिाररस गने, 

• पािन पोषर्को िाभग भसिाररस गने, 

• वैवावहक अवङ्गकृ  नागररक ा भसिाररस गने, 

• आभियक अवस्िा कमिोर वा भबपन्न ा प्रमाणर्  गनय वा आभियक अवस्िा बभिर्ो 

वा सम्पन्न ा प्रमाणर् ,  

• ववद्यािर् िाउँ सारी गनय भसिाररस गने, 

• िारा  िा ववद्य ु िडानको िाभग भसिाररस गने, 

• प्रचभि  कानून अनसुार प्रत्र्ार्ोणि  अभिकार बमोणिमको अन्र् भसिाररस वा 

प्रमाणर्  गने । 
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अनसूुची – ४ 

(भनर्म ४ को उपभनर्म (४) सँग सम्बणन्ि ) 

प्रमखु, उपप्रमखु, वडा अध्र्ि  िा सदस्र्को काम, क यव्र् र अभिकार 

१. प्रमखुको काम, क यव्र् र अभिकारिः (१) प्रमखुको काम, क यव्र् र अभिकार देहार् 

बमोणिम हनुेछिः 

  (क) नगर सिा  िा नगरकार्यपाभिकाको बैिक बोिाउने र बैिकको 

  प्रमखु ा गने, 

  (ख) नगर सिा  िा नगर कार्यपाभिकाको बैिकमा बैिकको कार्यसूची 

   िा प्रस् ाव पेश गने, गराउन,े 

  (ग)  नगरपाभिकाको बावषयक कार्यिम  िा बिेट  र्ार गरी सिामा 

  पेश गने, 

  (घ)  नगरकार्यपाभिकाको भनर्यर्मा नगर सिाको अभिवेशनको आव्हान 

  र समापनको घोषर्ा गने, 

  (ङ)  नगरपाभिकाका उपप्रमखु वा सदस्र्िाई नगरपाभिकाको कार्य 

  वविािन भनर्माविी अनरुुपको ववषर्ग  कार्य णिम्मेवारी बाँडिाँड  िा 

  हेरिेर गने, 

  (च) नगरसिा र नगर कार्यपाभिकाको भनर्यर् कार्ायन्वर्न गने गराउने, 

  (छ)  नगर कार्यपाभिकाको दैभनक कार्यको सामान्र् रेखदेख, भनदेशन र 

  भनर्न्त्रर् गने, 

  (ि) उपप्रमखु  िा सदस्र्िाई नगरपाभिकाको कामका िाभग स्वदेशभित्र 

  कािमा खटाउने, 

  (झ) कार्यकारी अभिकृ को सा  ठदनसम्म्को ववदा वा स्वदेशभित्रको 

  काि  स्वीकृ  गने, 
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  (ञ)  नगरपाभिकाको चि अचि सम्पणत्त हेरववचार  िा ममय  सम्िार 

  गने गराउने र आम्दानी, खचय, वहसाब र अन्र् कागिपत्र सरुणि  राख्न,े 

  राख्न िगाउने, 

  (ट)  प्रचभि  नेपाि कानून बमोणिम आवश्र्क भसिाररस गने, 

  (ि)  नगर सिा वा नगरकार्यपाभिकािे  ोकेका अन्र् काम गने । 

 (२) प्रमखुिे आफ्नो अनपुणस्िभ मा उपप्रमखुिाई कार्यवाहक प्रमखु  ोकन ुपनेछ। 

२. उपप्रमखुको काम, क यव्र् र अभिकारिः (१) उपप्रमखुको काम, क यव्र् र अभिकार 

देहार् बमोणिम हनुेछिः  

  (क) न्र्ावर्क सभमभ को संर्ोिक िई कार्य गने, 

  (ख) नगरपाभिका प्रमखुको अनपुणस्िभ मा कार्यबाहक प्रमखु िई कार्य 

  गने, 

  (ग) नगरसिा, नगर कार्यपाभिका  िा प्रमखुिे  ोकेका अन्र् कार्य गने । 

 (२) उपप्रमखुिे आफ्नो नगरपाभिका िेत्रबावहर िान ु पदाय प्रमखुिाई िानकारी 

 ठदन ुपनेछ। 

३. वडा अध्र्िको काम, क यव्र् र अभिकारिः (१) वडा अध्र्िको काम, क यव्र् र 

अभिकार देहार् बमोणिम हनुेछिः  

  (क) आफ्नो वडा सभमभ को अध्र्ि िई कार्य गने, 

  (ख) वडा सभमभ का सदस्र्हरुिाई वडा सभमभ को कामको बाँडिाँड गरी 

  सहिीकरर्  िा पररचािन गने, 

  (ग) कार्यपाभिकाको सदस्र् िई कार्य गने, 

  (घ) वडाको ववकास र्ोिना, बिेट  िा कार्यिम  र्ार गने, गनय िगाउन े

   िा स्वीकृभ का िाभग नगरपाभिकामा पेश गने, 
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  (ङ) वडाबाट कार्ायन्वर्न हनुे र्ोिना  िा कार्यिमहरु कार्ायन्वर्न गने 

  गराउने, भ नको अनगुमन गने  िा आवभिक समीिा गने गराउने, 

  (च) प्रचभि  नेपाि कानून बमोणिम आवश्र्क भसिाररस गने, 

  (छ)  ोवकए बमोणिम वा नगरपाभिका प्रमखुिे  ोकेका अन्र् कार्य गने। 

 (२) वडाध्र्ििे आफ्नो अनपुणस्िभ मा सम्वणन्ि  वडा सभमभ को िेष्ठ सदस्र्िाई 

 कार्यवाहक  ोकी सोको िानकारी नगर कार्यपाभिकािाई ठदनपुनेछ । 

४. सदस्र्को काम, क यव्र् र अभिकारिः (१) कार्यपाभिकाको सदस्र्को काम, क यव्र् र 

अभिकार देहार् बमोणिम हनुेछिः– 

  (क) कार्यपाभिकाको बैिकमा िाग भिने, 

 (ख) प्रमखुिे  ोकेको भबषर्ग  िेत्रको संर्ोिक वा अध्र्ि िई 

 ोवकएको कार्य गने, 

  (ग) प्रमखुिे  ोकेका अन्र् कार्य गने । 

 (२) सदस्र्िे नगरपाभिका िेत्र बावहर िाँदा प्रमखुिाई िानकारी ठदई िान ु

 पनेछ।  

५. वडा सदस्र्को काम, क यव्र् र अभिकारिः (१) वडा सदस्र्को काम, क यव्र् र 

अभिकार देहार् बमोणिम हनुेछिः 

  (क) वडा सभमभ को बैिकमा िाग भिने, 

  (ख) वडा अध्र्िको अनपुणस्िभ मा वडाअध्र्ििे  ोके बमोणिम 

 कार्यवाहक वडा अध्र्ि िई कार्य गने, 

  (ग) वडा अध्र्ििे  ोकेका अन्र् कार्य गने । 

 (२) वडा सदस्र्िे नगरपाभिका िेत्र बावहर िाँदा वडा अध्र्िमािय   

 कार्यपाभिकािाई िानकारी ठदन ुपनेछ ।  
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अनसूुची —५ 

भबषर्ग  सभमभ हरुको वववरर् 

(भनर्म ४ को उपभनर्म (६) संग सम्वणन्ि ) 

(क) सावयिभनक सेवा  िा िम ा ववकास सभमभ  

(ख) आभियक ववकास सभमभ  

(ग) सामाणिक ववकास सभमभ  

(घ) पूवायिार ववकास सभमभ  

(ङ) वा ावरर्  िा ववपद् व्र्वस्िापन सभमभ  

(च) भबिेर्क सभमभ  
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 भिमाद नगर कार्यपाभिका (कार्यसम्पादन) भनर्माविी, २०७४ 

नगर कार्यपाभिकाबाट गररने कार्यिाई व्र्वणस्ि  गनय नेपािको संवविानको िारा २१८ 

िे ठदएको अभिकार प्रर्ोग गरी भिमाद नगर कार्यपाभिकािे भमभ  २०७४/०३/२० 

ग ेको भनर्यर्ानसुार देहार्का भनर्महरु बनाएको छ ।  

प्रमाणर्करर् भमभ िः 2074/03/20 

सम्व  ्२०७४ सािको भनर्माविी नं. ३ 

पररच्छेद १ 

प्रारणम्िक 

१.  संणिप्त नाम र प्रारम्ििः (१) र्स भनर्माविीको नाम “भिमाद नगर कार्यपाभिका 

(कार्यसम्पादन) भनर्माविी, २०७४” रहेको छ । 

(२) र्ो भनर्माविी  रुुन्  प्रारम्ि हनुेछ । 

२.  पररिाषािः ववषर् वा प्रसङ्गिे अको अिय निागेमा र्स भनर्माविीमा,– 

(क)  “नगरपाभिका” िन्नािे भिमाद नगरपाभिका सम्झन ुपछय । 

(ख)  “कार्यपाभिका” िन्नािे नगर कार्यपाभिका सम्झन ुपछय । 

(ग)  “वडा सभमभ ” िन्नािे नगरपाभिकाको वडा सभमभ  सम्झन ुपछय ।  

(घ)  “प्रमखु” िन्नािे नगरकार्यपाभिकाको प्रमखुिाई सम्झन ुपछय ।   

(ङ)  “उपप्रमखु” िन्नािे नगर कार्यपाभिकाको उपप्रमखुिाई सम्झन ुपछय । 

(च)  “वडाध्र्ि” िन्नािे नगरपाभिकाको वडाको वडा अध्र्ििाई सम्झन ुपछय। 

(छ)  “कार्यकारी अभिकृ ” िन्नािे नगरपाभिकाको कार्यकारी अभिकृ  सम्झन ु

पछय । 

(ि)  “सदस्र्” िन्नािे कार्यपाभिकाको सदस्र् सम्झन ु पछय र सो शब्दिे 

कार्यपाभिकाको प्रमखु, उपप्रमखु  िा वडाअध्र्ि समे िाई िनाउँछ । 

(झ)  “सिा” िन्नािे नगरसिािाई सम्झनपुछय । 
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(ञ)  “कार्यवविािन भनर्माविी” िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको कार्यवविािन 

भनर्माविी, २०७४ सम्झनपुछय । 

(ट)  “वडा सणचव” िन्नािे वडासभमभ को सणचवको कामकाि गनय खवटएको 

कमयचारी सम्झनपुछय । 

३. कामको िछ्र्र्ौटिः (१) नगर कार्यपाभिकाको कार्यसम्पादन र कामको िछ्र्र्ौट 

र्स भनर्माविीमा िएको व्र्वस्िा बमोणिम हनुेछ  । 

(२) उपभनर्म (१) बमोणिमको कामको िछ्र्र्ौट गदाय  ोवकएको अभिकारी वा 

भनकार्बाट गनुयपनेछ ।  

पररच्छेद २ 

प्रमखुबाट कामको िछ्र्र्ौट 

४. प्रमखुिे सम्पादन गने कामिः (१) संवविान र अन्र् प्रचभि  कानूनको अिीनमा 

रही नगरपाभिकाको सामान्र् भनदेशन, भनर्न्त्रर् र सञ्चािन गने प्रमखु णिम्मेवारी 

प्रमखुको हनुेछ । 

(२)  प्रचभि  काननुमा कार्यपाभिकाको प्रमखुिे गने िनी वकटान िएका 

कामहरु भनि स्वरं् वा भनिबाट अभिकार प्रत्र्ार्ोिन िए बमोणिम 

सम्पादन हनुेछ । 

(३)  उपभनर्म (२) मा िनुसकैु कुरा िेणखएको िए  ापभन प्रचभि   कानूनमा 

प्रमखुिे गने िनी वकटान निएका कामको सम्बन्िमा कार्यपाभिकाबाट 

सम्पादन हनुे कार्यको सामान्र् रेखदेख, सञ्चािन र भनर्न्त्रर् गने 

णिम्मेवारी प्रमखुको हनुेछ । 

(४)  उपभनर्म (१) बमोणिमको णिम्मेवारी परुा गने िममा प्रमखुिे 

कार्यपाभिका अन् रग का भनकार्हरुमा प्रचभि  कानून  िा स्वीकृ  नीभ  

 िा भनर्यर् अनरुुप कार्य सञ्चािन िईरहेको छ छैन भनरीिर् गने, वडा 
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सभमभ हरु बीच समन्वर् गने, ववषर्ग  शाखा/कार्ायिर्हरुिाई भनदेशन 

ठदने र आवश्र्क ा अनसुार कामको प्रगभ  वववरर् भिने कार्य गनय 

सकनेछ । 

(५)  प्रमखु कुनै कारर्वश उपणस्ि  नरहेको अवस्िामा र्स भनर्माविी 

बमोणिम प्रमखुिे गनुयपने काम उपप्रमखु वा भनिको समे  अनपुणस्िभ मा 

प्रमखुिे  ोकेको कार्यपाभिकाको सदस्र्िे त्र्स् ो काम सम्पादन गनय 

सकनेछ । 

 र, प्रचभि  काननुमा अन्र्िा व्र्वस्िा िएकोमा सोही व्र्बस्िा बमोणिम 

हनुेछ । 

(६)  कार्यपाभिकाको कुनै सदस्र् अनपुणस्ि  िएमा त्र्स् ो सदस्र्िे गनुयपने 

कामको िाभग प्रमखुिे अको सदस्र्िाई णिम्मेवारी  ोकन सकनेछ । 

५.  प्रमखुिे भनर्यर् गनुयपनेिः (१) सिा र कार्यपाभिकामा पेश हनुे ववषर् बाहेक दईु वा 

दईुिन्दा बढी वडा सभमभ  र ववषर्ग  शाखाहरुबीच कुनै ववषर्मा म िेद हनु 

गएमा प्रमखुिे गरेको भनर्यर् अणन् म हनुेछ ।  

(२)  उपभनर्म (१) बमोणिम म िेद िएको ववषर् भनर्यर्का िाभग कार्यकारी 

अभिकृ िे प्रमखु समि पशे गनुयपनेछ । 

(३)  सिा वा कार्यपाभिकामा पेश हनुे ववषर् बाहेकका सहकार्य  िा 

समन्वर्का िाभग प्रदेश वा संघमा पेश गनुय पने ववषर्का सम्बन्िमा 

प्रमखुिे गरेको भनर्यर् अणन् म हनुेछ । 

६.  अभिकार प्रत्र्ार्ोिन गनय सकनेिः (१) कर िगाउन,े कर छुट ठदने वा ऋर् भिन े

िस् ा ववषर् र सिामा पेश गनुयपने बाहेकका अन्र् ववषर्मा कार्यपाभिकािे प्रमखु 

वा उपप्रमखु वा सदस्र्िाई अभिकार प्रत्र्ार्ोिन गनय सकनेछ । 
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(२)  प्रमखुिे प्रचभि  कानून बमोणिम आिूिाई प्राप्त अभिकारमध्रे् कुन ै

अभिकार उपप्रमखु वा सदस्र् वा कार्यकारी अभिकृ , भबषर्ग  शाखाका 

प्रमखु वा वडा अध्र्ििाई प्रत्र्ार्ोिन गनय सकनेछ । 

(३)  उपभनर्म (१) र (२) बमोणिम प्रत्र्ार्ोणि  अभिकारको प्रर्ोग गरी 

सम्पादन गररएका कामको ववषर्मा सम्बणन्ि  अभिकारीिे कार्यपाभिका 

समि माभसक रुपमा प्रगभ  वववरर् पेश गनुय पनेछ ।   

(४)  आिूिाई प्रत्र्ार्ोणि  अभिकारको णिम्मेवारीपूवयक प्रर्ोग गनुय सम्बणन्ि  

अभिकारीको  क यब्र् हनुेछ । 

पररच्छेद ३ 

नगर कार्यपाभिकाबाट कामको िछ्र्र्ौट 

७.  कार्यपाभिकामा पेश गनुयपने ववषर्िः (१) अनसूुची–१ मा उणल्िणख  ववषर्हरुको 

भनर्यर् गदाय  कार्यकारी अभिकृ िे प्रमखुको भनदेशन अनसुार नगर कार्यपाभिकामा 

प्रस् ाव पेश गनुय पनेछ । 

(२)  उपभनर्म (१) मा िेणखएका ववषर्मध्रे् कुनै ववषर्मा भनर्म २१ बमोणिम 

गठि  सभमभ बाट भनर्यर् भिनसकने गरी कार्यपाभिकािे णिम्मेवारी समु्पन 

सकनेछ । 

(३)  उपभनर्म (१) बमोणिम प्रमखुिे अन्र्िा आदेश ठदएमा बाहेक नगर 

कार्यपाभिकाको बैिकमा पेश हनुे प्रस् ाव सामान्र् र्ा अनसूुची–२ 

बमोणिमको ढाँचामा कार्यकारी अभिकृ िे पेश गनेछ । 

(४)  उपभनर्म (३) बमोणिमको प्रस् ावमा कुनै शाखाको रार् समावेश हनु 

आवश्र्क देखेमा कार्यकारी अभिकृ िे सम्बणन्ि  शाखाको रार् समे  

समावेश गरी पेश गनेछ । 
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८.  प्रस् ाव साि संिग्न हनुपुने कागिा िः (१) भनर्म ६ को उपभनर्म (३) बमोणिम 

कार्यपाभिकाको बैिकमा भनर्यर्ािय कुनै ववषर् पेश गनुयपदाय सम्बणन्ि  ववषर्ग  

शाखा वा वडा सभमभ को कार्ायिर्िे सो ववषर्सँग आवश्र्क वववरर् समावेश 

गरी प्रस् ाव  र्ार गरी कार्यकारी अभिकृ  समि पशे गनुय पनेछ । 

(२)  उपभनर्म (१) बमोणिम पेश िएको प्रस् ाव र सो साि पेश िएका 

कागिा हरु कानूनसम्म  छन ् छैनन ् िाँच गरी कानूनसम्म  निएमा 

भनर्भम  वा कानूनसम्म  बनाउने णिम्मेवारी कार्यकारी अभिकृ को 

हनुेछ। 

(३)  उपभनर्म (१) बमोणिम पेश िएको प्रस् ाव कार्यकारी अभिकृ िे प्रमखुको 

स्वीकृभ  भिई प्रािभमक ािमसमे  भनिायरर् गरी भनर्यर्को िाभग 

कार्यपाभिकाको बैिकमा पेश गनुय पनेछ । 

९.  कार्यसूचीको वववरर्िः (१) कार्यपाभिकाको बैिकमा छििि हनु े ववषर्को 

कार्यसूची भनर्म ८ बमोणिम प्राप्त प्रस् ावहरुको आिारमा कार्यकारी अभिकृ िे 

प्रमखुको भनदेशन बमोणिम  र्ार गनेछ ।  

 र, प्रमखुिे अन्र्िा आदेश ठदएकोमा प्रस् ावको रुपमा पेश निएको ववषर्िाई 

पभन  छिििको कार्यसूचीमा समावेश गनय सवकनेछ । 

(२)  बैिकको कार्यसूची सामान्र् िः कार्यपाभिकाको बैिक बस्निुन्दा दईु ठदन 

अगावै कार्यकारी अभिकृ िे सबै सदस्र्हरुिाई उपिब्ि गराउन ुपनेछ।  

 र, ववषर्को गणम्िर ा हेरी कार्यपाभिकाको बैिकमा छििि हनुे प्रस् ाव 

वव रर् नगरी मौणखक सूचनाको आिारमा पभन छििि गनय सवकनेछ।   

१०. कार्यपाभिकाको बैिकिः (१) कार्यकारी अभिकृ िे प्रमखुको भनदेशनमा 

कार्यपाभिकाको बैिक  बोिाउनेछ । 
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(२)  कार्यकारी अभिकृ  कार्यपाभिकाको सणचवको रुपमा बैिकमा उपणस्ि  

हनुेछ ।  

 (३)  प्रमखुिे कार्यपाभिकाको बैिकको अध्र्ि ा गनेछ । 

(४)  कार्यपाभिकाको बैिकको कार्यसूची, भमभ , समर् र स्िानका सम्बन्िमा 

कम् ीमा  ीन ठदन अगावै प्रमखुको भनदेशन अनसुार कार्यपाभिकाका सबै 

सदस्र्िाई कार्यकारी अभिकृ िे सूचना ठदन ुपनेछ ।    

(५)  कार्यपाभिकाको बैिकमा कम् ीमा ५१ प्रभ श  सदस्र् उपणस्ि  

हनुपुनेछ। 

(६)  उपभनर्म (५) मा िनुसकैु कुरा िेणखएको िए  ापभन उपभनर्म (४) 

बमोणिमको सूचना हुँदाहुँदै पभन ५१ प्रभ श  सदस्र् उपणस्ि  निई 

गर्परुक संतर्ा पगु्न नसकेमा दोश्रो पटकको बैिकमा एक चौिाई 

सदस्र् उपणस्ि  िएमा पभन बैिक बस्न सकनेछ । 

(७)  कार्यपाभिकाको बैिक सम्बन्िी अन्र् कार्यववभि कार्यपाभिकािे भनिायरर् 

गरे बमोणिम  हनुेछ ।  

११.  बैिकको भनर्यर्िः (१) सामान्र् िःकार्यपाभिकाको बैिकको भनर्यर् सवयसम्म  रुपमा 

हनुेछ । 

(२)  उपभनर्म (१) बमोणिम सवयसम्म  भनर्यर् हनु नसकेमा बहमु  

सदस्र्हरुको िावनािाई समेटी प्रमखुिे गरेको भनर्यर् बैिकको भनर्यर् 

हनुेछ ।  

१२.  भनर्यर्को अभििेखिः (१)कार्यकारी अभिकृ  कार्यपाभिकाको बैिकमा उपणस्ि  

हनुेछ र कार्यपाभिकाबाट िएका भनर्यर्को अभििेख  र्ार गनेछ । 

(२)  बैिकको भनर्यर्को अभििेख छुटै्ट भनर्यर् पणुस् कामा राख्नपुनेछ । 
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(३)  उपभनर्म (२) बमोणिमको भनर्यर् पणुस् का कार्यकारी अभिकृ को 

णिम्मामा रहनेछ। 

१३.  भनर्यर् प्रमाणर्   िा वव रर् गनेिः (१) नगर कार्यपाभिका बैिकको भनर्यर् 

कार्यकारी अभिकृ िे  दईु ठदनभित्र प्रमाणर्  गनेछ ।  

(२)  कार्यकारी अभिकृ िे उपभनर्म (१) बमोणिम प्रमाणर्  िएको भनर्यर्को 

प्रभ   ीन ठदन भित्र नगर कार्यपाभिकाका सदस्र्, ववषर्ग  शाखा र वडा 

सभमभ िाई उपिब्ि गराउन ुपनेछ ।  

 र कानून बमोणिम गोप्र् राख्न ु पने भनर्यर्  िा सूचनाहरु उपिब्ि 

गराइने छैन । 

१४.  भनर्यर्को कार्ायन्वर्निः (१) अनसूुची १ मा िेणखएका ववषर्मा कार्यपाभिकाबाट 

भनर्यर् िएपभछ सम्बणन्ि  पदाभिकारी वा भनकार्िे कार्ायन्वर्न गनुयपनेछ । 

(२)  कार्यपाभिकाको भनर्यर् कार्ायन्वर्न िए वा निएको सम्बन्िमा प्रमखुिे 

अनगुमन गनय वा गराउन सकनेछ । 

(३)  उपभनर्म (२) बमोणिम अनगुमन गदाय वा गराँउदा भनर्यर् कार्ायन्वर्न 

िएको नदेणखएमा सोको कार्ायन्वर्न गनय सम्बणन्ि  व्र्णि वा भनकार्िाई 

प्रमखुिे आवश्र्क भनदेशन ठदन सकनेछ । 

१५.  कार्यपाभिकाको सभमभ  गिनिः (१) कार्यपाभिकािे कार्यपाभिकामा भनर्यर्को िाभग 

पेश िएका प्रस् ावमा भनर्यर् गनुयपूवय आवश्र्क ा अनसुार रार्, सल्िाह र सझुाव 

भिनका िाभग देहार् बमोणिमका सभमभ  रहनेछनि्ः– 

  (क)  सावयिभनक सेवा  िा िम ा ववकास सभमभ  

  (ख)  आभियक ववकास सभमभ  

  (ग)  सामाणिक ववकास सभमभ  

  (घ)  पूवायिार ववकास सभमभ  
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  (ङ)  वा ावरर्  िा ववपद् व्र्वस्िापन सभमभ  

  (च)  भबिेर्क सभमभ  

(२)  उपभनर्म (१) बमोणिमका सभमभ मा रहने संर्ोिक प्रमखुिे  ोके बमोणिम 

र सदस्र्हरु कार्यपाभिकािे  ोके बमोणिम रहने छन ्। 

(३)  सभमभ िे आवश्र्क ा अनसुार सम्बणन्ि  सभमभ मा नरहेको सदस्र् वा 

अन्र् कुनै ववशेषज्ञ वा अभिकारीिाई सभमभ को बैिकमा आमन्त्रर् गनय 

सकनेछ । 

(४)  सभमभ को बैिकमा प्रमखु स्वरं् उपणस्ि  िएको अवस्िामा भनिबाट र 

अन्र् अवस्िामा सभमभ का संर्ोिकबाट बैिकको प्रमखु ा हनुेछ । 

सभमभ को संर्ोिकको अनपुणस्िभ मा बैिकको प्रमखु ा बैिकमा उपणस्ि  

सदस्र्हरुमध्रे् ज्रे्ष्ठ सदस्र्िे गनेछ । 

(५)  कार्यकारी अभिकृ  वा भनििे  ोकेको अभिकृ िे सभमभ को बैिकमा 

उपणस्ि  िई भनर्यर्को अभििेख  र्ार गरी प्रमाणर्  गनेछ । 

(६)  उपभनर्म (१) बमोणिमका सभमभ हरुको कार्यिेत्र अनसूुची –३ मा 

उल्िेख िए बमोणिम हनुेछ । 

१६.  कार्यिार मिु िएपभछ कागि वि ाय गनुयपनेिः िनुसकैु कारर्बाट आफ्नो पदबाट 

मिु िएको सदस्र्िे पदमिु िएको सा  ठदन भित्र आफ्नो णिम्मामा रहेका 

सम्पूर्य कागिा   िा अन्र् कुनै सम्पणत्त िए सो समे  कार्यपाभिकामा बझुाई 

सोको भनस्सा भिन ुपनेछ । 

१७.  प्रविा  िा सूचना अभिकारी  ोकनेिः (१) कार्यपाभिकािे आिूिे सम्पादन गरेका 

कार्य वा भनर्यर्हरु सावयिभनक िानकारीमा ल्र्ाउन कुनै सदस्र्िाई प्रविा 

 ोकनेछ । 
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(२)  उपभनर्म (१) बमोणिम  ोवकने प्रविािे कार्यपाभिकाको  िय बाट िारी 

गनुयपने सावयिभनक महत्वको सूचना, विव्र्, ववज्ञभप्त आठद सावयिभनक गने 

कार्य समे  गनय सकनेछ । 

 (३)  कार्यकारी अभिकृ िे कुन ैएक अभिकृ िाई सूचना अभिकारी  ोकनेछ । 

(४)  उपभनर्म (३) वमोणिम  ोवकने सूचना अभिकारीिे कार्यपाभिकासंग 

सम्वणन्ि  सूचना कानून वमोणिम प्रवाह गनेछ । 

पररच्छेद ३ 

कार्यकारी अभिकृ , ववषर्ग  शाखा र वडा सभमभ बाट कामको िछ्र्र्ौट 

१८.  कार्यकारी अभिकृ बाट कामको िछ्र्र्ौटिः (१) कार्यपाभिकािे गने िनी  ोवकएका 

कामहरुमध्रे् वडा सभमभ  र ववषर्ग  शाखाबाट सम्पादन गने गरी वकटान 

गररएका काम बाहेकका अन्र् सबै कामहरु  िा संघ र प्रदेश  हबाट 

प्रत्र्ार्ोिन िएका कामहरु प्रमखुको सामान्र् भनदेशनमा रही कार्यकारी 

अभिकृ बाट सम्पादन हनुेछ ।  

(२)  उपभनर्म (१) बमोणिम गररने कामहरु कार्यकारी अभिकृ िे 

नगरपाभिकाको ववषर्ग  शाखा  िा वडा कार्ायिर्मािय   सम्पन्न गराउन 

सकनेछ । भनििे आफ्नो भनदेशन र भनर्न्त्रर्मा सम्पादन गरेका 

कामहरुको प्रगभ  वववरर् भनर्भम  रुपमा प्रमखु समि र आवभिक रुपमा 

कार्यपाभिका समि प्रस्  ु गनुय पनेछ ।  

(३)  कार्यपाभिका वा प्रमखुबाट प्रत्र्ार्ोिन िएका कामहरु कार्यकारी 

अभिकृ िे सम्पादन गनेछ । 

१९.  कार्यकारी अभिकृ को काम, क यव्र् र अभिकारिः (१) नगरपाभिकाको कार्यकारी 

अभिकृ  नगर कार्यपाभिकाको सणचव हनुेछ । 
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(२)  प्रचभि  कानून  िा र्स भनर्माविीको अिीनमा रही प्रमखुको भनदेशन र 

मा ह मा रही नगर कार्यपाभिकाको सणचवको प्रमखु काम, क यव्र् र 

अभिकार देहार् बमोणिम हनुेछिः 

(क)  नगर कार्यपाभिका  िा नगर सिाबाट िएका भनर्यर्हरु 

कार्ायन्वर्न गने गराउने र सोको अनगुमन गने । 

(ख)  प्रमखुिाई नगरसिा र कार्यपाभिका  िा सो अन् गय का 

भनकार्हरुको महत्वपूर्य काम कारवाहीहरुको ववषर्मा समर् 

समर्मा िानकारी गराउने। 

(ग)  नगर कार्यपाभिका अन् रग का सबै भनकार्हरुको काम 

कारबाहीिाई चसु्  र प्रिावकारी बनाउन आवश्र्क भनदेशन ठदने, 

अनगुमन र सपुररवेिर् गने । 

(घ)  प्रचभि  कानून बमोणिम नगर कार्यपाभिकाको प्रशासभनक  िा 

आभियक कार्य सम्पादन गने गराउने । 

(ङ)  प्रचभि  कानूनिे  ोकेका अन्र् कामहरु गने । 

२०.  अभिकार प्रत्र्ार्ोिनिः (१) कार्यकारी अभिकृ िे आिूिाई प्राप्त अभिकार मध्रे् 

कुनै अभिकार भबषर्ग  शाखा वा नगरपाभिकाको कुनै अभिकृ  कमयचारी वा वडा 

सणचविाई प्रत्र्ार्ोिन गरी कार्य सम्पादन गनय सकनेछ ।   

(२)  उपभनर्म (१) बमोणिम अभिकार प्रत्र्ार्ोिन भिणख  रुपमा हनुपुनेछ र 

एक पटक प्रत्र्ार्ोिन गरेको अभिकार ववशेष कारर् परी वि ाय भिनपुने 

िएमा सोको औणचत्र् सवह को िानकारी प्रमखु मािय   कार्यपाभिकािाई 

गराउन ुपनेछ । 

(३)  आिूिाई प्रत्र्ार्ोणि  अभिकार प्रर्ोग गनुय सम्बणन्ि  अभिकारीको क यब्र् 

हनुेछ। 
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२१.  वडा सभमभ बाट कामको िछ्र्र्ौटिः (१) वडा सभमभ बाट गररने कामहरु वडा 

अध्र्ि वा भनिको भनदेशनमा सम्पादन गररनेछ । 

(२) एकिन्दा बढी वडासँग सरोकार राख्न े ववषर् वा वडा सभमभ िे गनेगरी 

स्पष्ट रुपमा वकटान निएका ववषर् वा स्वीकृ  बावषयक कार्यिममा 

नसमेटीएका ववषर्मा वडा सभमभ िे नगर कार्यपाभिकामा पेश गरी प्राप्त 

भनदेशन बमोणिम गनुय पनेछ । 

२२.  ववषर्ग  शाखाबाट कामको िछ्र्र्ौटिः (१) नेपािको संवविान  िा प्रचभि  

कानूनिे स्िानीर्  हमा हस् ान् रर् िै आएका णशिा, स्वास्थ्र्, कृवष, पश ुववकास, 

भसंचाई, खानेपानी  िा सरसिाई, स्िानीर् आभियक ववकास, पूवायिार ववकास 

िगार् का अन्र् कार्यहरु र नगर कार्यपाभिका कार्यवविािन भनर्माविी,२०७४ 

बमोणिम भबषर्ग  शाखाबाट संचािन हनुे कामहरु कार्यपाभिकाको भनर्यर्  िा 

कार्यकारी अभिकृ को सामान्र् भनदेशन र भनर्न्त्रर्मा रही भबषर्ग  शाखा 

प्रमखुको भनदेशन र भनर्न्त्रर्मा सम्पादन गररनेछ । 

(२)  नगरपाभिकािे आफ्नो संणच  कोषबाट संचािन गने ववषर्ग  िेत्रसँग 

सम्बणन्ि  ववषर्का सबै कार्य उपभनर्म (१) बमोणिमका ववषर्ग  

शाखामािय   कार्ायन्वर्न गनेछ । 

पररच्छेद ४ 

ववववि 

२३.  परामशय भिनपुनेिः (१) देहार्का भबषर्मा भनर्यर् गनुयपूवय प्रमखुिे कार्यकारी 

अभिकृ मािय   सम्बणन्ि  शाखा (ववत्त व्र्वस्िापन शाखा, र्ोिना शाखा, प्रशासन 

शाखा, कानूनसंग सम्बणन्ि  शाखा) को परामशय भिन ुपनेछ । 

• स्वीकृ  बावषयक कार्यिमिन्दा बाहेकका कार्यिम सञ्चािन गने ववषर्, 

• स्वीकृ  बावषयक कार्यिममा हेरिेर वा संशोिन गने ववषर्, 
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• अन्र् भनकार्सँगको समन्वर्मा कार्य सञ्चािन गने ववषर्, 

• नर्ाँ भनर्म, आदेश, भनदेणशका वा कार्यववभि िारी गनुयपने ववषर्, 

• कर, शलु्क, दस् रु सम्बन्िी ववषर्, 

(२)  उपभनर्म (१) बमोणिम भनर्यर् िएका ववषर्हरु कार्यपाभिका वा 

नगरसिामा छिििका िाभग प्रस्  ु गररनेछ ।  

२४.  वविेर्क सम्बन्िी कार्यववभििः (१) नगर कार्यपाभिकाको  िय बाट सिा समि प्रस्  ु 

गररने वविेर्कको मसौदा स्वीकृभ का िाभग कार्यकारी अभिकृ िे प्रमखु मािय   

कार्यपाभिकाको बैिकमा पेश गनुयपनेछ । 

(२)  उपभनर्म (१) बमोणिम भबिेर्क  िुयमा गनयको िाभग एक भबिेर्क 

सभमभ  रहनेछ । भबिेर्क मसौदा गनय कार्यकारी अभिकृ िे आवश्र्क 

व्र्वस्िा भमिाउने छ । 

(३)  उपभनर्म (१) बमोणिम पेश िएको वविेर्कको मसौदामा नगर 

कार्यपाभिकाको स्वीकृभ  प्राप्त िएपभछ प्रमखुिे सिा समि पेश गनुय 

पनेछ। 

२५.  श्रो  अनमुान सभमभ , रािस्व र व्र्र्को अनमुान (बिेट) र कर सम्बन्िी प्रस् ाविः 

(१) प्रत्रे्क बषय नगरकार्यपाभिकाको बावषयक बिेट  र्ार गनयको िाभग प्रमखुको 

संर्ोिकत्वमा स्रो  अनमुान सभमभ   िा कार्यपाभिकाको आभियक भबषर् हेनय 

 ोवकएको सदस्र्को संर्ोिकत्वमा कार्यिम  िा बिेट  िुयमा सभमभ  गिन 

हनुेछ । 

(२)  उपभनर्म (१) बमोणिमका सभमभ मा रहने सदस्र्  िा सदस्र् सणचव 

कार्यपाभिकािे  ोके बमोणिम हनुेछ । 
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(३) उपभनर्म (१) बमोणिम गठि  सभमभ िे  र्ार गरेको बिेट  िा 

कार्यिम ववभनर्ोिन वविेर्कको रुपमा प्रमखु वा भनििे  ोकेको आभियक 

िेत्र हेने कार्यपाभिकाको सदस्र् मािय   नगर सिामा पेश गररनेछ । 

(३)  उपभनर्म (२) बमोणिम पेश िएको ववभनर्ोिन वविेर्क सिाबाट स्वीकृ  

िई प्रमखुबाट प्रमाणर्करर् िएपभछ िागू हनुेछ । 

२६.  गोपनीर् ा राख्नपुनेिः कुनै पभन सदस्र्िे आिू पदमा बहाि रहँदा गरेको काममा 

गोपभनर् ा राख्नपुने ववषर्मा पदमा बहाि रहेको अविीमा वा पदमा नरहेको 

अवस्िामा समे  अभिकार प्राप्त  अभिकारीिाई बाहेक अन्र् कसैिाई कुनै 

वकभसमिे िानकारी ठदन वा प्रकट गनय हदैुन । 

 र, प्रचभि  कानूनिे गोप्र् राख्न नपने िनी  ोवकएका ववषर्मा िानकारी ठदन 

र्स भनर्मिे वािा परु्ायएको माभननेछैन । 

२७.  समन्वर् गनेिः कार्यपाभिकािे आिुिे सम्पादन गने कामको भसिभसिामा 

आवश्र्क ा अनसुार देहार्का भनकार्हरुसँग समन्वर् गनय सकनेछिः– 

(क) न्र्ावर्क सभमभ  

(ख) अन्र् स्िानीर्  ह 

(ग) णिल्िाणस्ि  सरुिा भनकार्हरु 

(घ) णिल्िाणस्ि  प्रदेश  िा संघका सरकारी कार्ायिर्हरु, 

(ङ) णिल्िा समन्वर् सभमभ  

(च) प्रदेशणस्ि  नगरपाभिका हेने वविाग/मन्त्रािर् 

(छ) संघको संघीर् माभमिा हेने मन्त्रािर् र, 

(ि) स्िानीर्  हमा विर्ाशीि संघसंस्िाहरु । 

२८.  बैिकमा िाग भिन नहनुिेः कार्यपाभिकाको बैिकमा कुनै सदस्र्को भनिी स्वािय 

भनवह  िएको ववषर् उपर छििि हनुे िएमा त्र्स् ो सदस्र्िे िाग भिन हदैुन 
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। त्र्स् ो अवस्िा िएमा सम्बणन्ि  सदस्र्िे सोको िानकारी प्रमखुिाई गराउन ु

पनेछ । 

२९.  सहर्ोग माग्न सकनेिः (१) कार्यपाभिकािे भनर्म २७ मा उल्िेख िएका 

भनकार्हरुसँग आवश्र्क ा अनसुार सहर्ोग भिन सकनेछ । 

(२)  उपभनर्म (१) बमोणिम सहर्ोग गने णिम्मेवारी सम्बणन्ि  सबैको हनुेछ। 

अनसूुची – १ 

नगर कार्यपाभिकाको बैिकमा पेश गनुयपने ववषर्हरु 

(भनर्म ७ को उपभनर्म (१) संग सम्बणन्ि ) 

१.  सिामा पेश हनुे वविेर्क, 

२.  रािस्व र व्र्र्को अनमुान (बिेट), परुक अनमुान र उिारो खचय, 

३. करसम्बन्िी प्रस् ावहरु, 

४.  प्रमखुिे नगर कार्यपाभिकामा पेश गनय भनदेशन ठदएको ववषर् वा नगर 

कार्यपाभिकामा पेश गनुय पने िनी नगर कार्यपाभिकािे भनर्यर् गरेको ववषर् ।  

५.  प्रचभि  कानून बमोणिम िारी गनुयपने भनर्म, भनदेणशका, कार्यववभि वा आदेश, 

६.  नगरपाभिकािे िारी गने कुनै नीभ  वा त्र्स् ो नीभ मा हनुे पररव यन, 

७.  अल्पकािीन, मध्र्कािीन र दीघयकािीन समष्टीग  वा िेत्रग  ववकास र्ोिना, 

कार्यिम, रर्नीभ  भनिायरर् सम्बन्िी,  

८.  कार्ायिर् वा शाखाहरुको संगिन संरचनामा पररव यन वा स्िानान् रर् सम्बन्िी, 

९.  रावष्ट्रर् वा अन् रायवष्ट्रर् संस्िाहरु सँगको िभगनी सम्बन्ि स्िापना, 

१०. नगरपाभिकािे भिने ऋर् वा वैदेणशक अनदुानमा संचािन हनु ेर्ोिनाको संझौ ा 

सम्बन्िी, 

११.  नगरपाभिकाको प्रभ भनभित्व हनुे गरी गररने दईुपिीर् वा बहपुिीर् वा ाय, सिा 

सम्मेिन वा सरकारी भ्रमर्मा िाग भिने वा प्रभ भनिी पिाउने, 
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१२. कार्यकारी अभिकृ िाई ववदेशमा हनुे गोष्ठी, अध्र्र्न अविोकन भ्रमर्मा पिाउने, 

१३.  नगरपाभिकाको कमयचारी दरबन्दी स्वीकृभ , सेवा सवुविा सम्बन्िी कानून भनमायर् र 

पररव यन, 

१४.  स्िानीर् सावयिभनक ववदा भनिायरर् गने, 

१५. प्रचभि  कानून बमोणिम नगर कार्यपाभिकाबाट भनर्यर् हनु ु पने िनी  ोवकएका 

अन्र् ववषर्। 

अनसूुची – २ 

प्रस् ावको ढाँचा 

(भनर्म २४ को उपभनर्म (१) संग सम्बणन्ि ) 

भिमाद नगरपाभिका 

नगर कार्यपाभिकाको कार्ायिर्,......... 

 नहुँ णिल्िा, ४नं. प्रदेश 

 ववषर्िः– ................................................ । 

प्रस् ाव पेश गनय प्रमखुबाट स्वीकृभ  प्राप्त भमभ िः– 

१. ववषर्को संणिप्त व्र्होरािः– 

२. प्राप्त परामशय  िा अन्र् सान्दभियक कुरािः– 

३. प्रस् ाव पेश गनुय पनायको कारर् र सम्बणन्ि  शाखाको रार्िः– 

४. भनर्यर् हनु ुपने व्र्होरािः– 

नोटिः प्रस् ाव  र्ार गदाय देहार्का कुराहरुमा ध्र्ान ठदनपुने छिः– 

१. “ववषर्को संणिप्त व्र्होरा” अन् गय  रहने ववबरर्िः– 

 ववषर्बस् कुो पषृ्ठिमूीमा र्सबारे पवहिे कुनै भनर्यर् िएको िए सोको ववबरर्, 

प्रस् ावव  भनर्यर् कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा, समर्ाविी, कार्यिेत्र, कार्ायन्वर्न गने भनकार् र िाग्ने 
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आभियक दावर्त्व िए सो समे  उल्िेख गरी कुनै र्ोिनाको ववषर् िए सो बारे छोटकरी 

ववबरर् उल्िेख गने ।  

२. “प्राप्त परामशय  िा अन्र् सान्दभियक कुरा” अन् गय  कार्यपाभिका सभमभ हरु र अन्र् 

भनकार्  िा ववशेषज्ञहरुिे कुनै परामशय ठदएको िए सो समे  उल्िेख गने । सािै 

ववषर्संग सम्बणन्ि  नकशा, भडिाइन वा णचत्र िए सो समे  समावेश गने । कानूनी 

परामशय भिएको िए प्रभ भिपी समे  समाबेश गने । 

३. “प्रस् ाव पेश गनुय पनायको कारर् र सम्बणन्ि  शाखाको रार्” अन् गय  सम्बणन्ि  

ववषर्मा आई परेको कठिनाई र समस्र्ा, प्रस् ावव  भनर्यर्को औणचत्र् र आवश्र्क ा  िा 

त्र्सबाट पनय सकने प्रिाव समावेश गने । 

४. “भनर्यर् हनु ुपने व्र्होरा” अन् गय  िनु भबषर्मा िे िस् ो भनर्यर् हनु प्रस् ाव गररएको 

हो सोको स्पष्ट व्र्होरा राख्न े। 

अनसूुची – ३ 

कार्यपाभिका सभमभ को कार्यिेत्र 

(भनर्म १५ को उपभनर्म (१) संग सम्बणन्ि ) 

क. सावयिभनक सेवा  िा िम ा ववकास सभमभ को कार्यिेत्रिः 

 १. संगिन संरचना, दरबन्दी र कार्यवववरर् 

 २. सशुासन र सेवा प्रवाह  

 ३. िम ा ववकाससम्बन्िी ववषर्  

ख. सामाणिक ववकास सभमभ को कार्यिेत्रिः 

 १. णशिा  िा खेिकूदसम्बन्िी 

 २. ववज्ञान   िा प्रवविीसम्बन्िी 

 ३. स्वास्थ्र्  िा िनसंतर्ा सम्बन्िी 

 ४. िैंभगक समान ा र सामाणिक समावेशीकरर् सम्बन्िी 
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 ५. सरकारी  िा गैर सरकारी संघ संस्िासम्बन्िी 

ग. पूवायिार ववकास सभमभ को कार्यिेत्रिः 

 १. अल्पकािीन  िा दीघयकािीन नीभ , र्ोिना र कार्यिम सम्बन्िी 

 २. उद्योग, वाणर्ज्र्, श्रम, रोिगार  िा विार व्र्बस्िापन सम्बन्िी 

 ३. कृवष, भसंचाई, सहकारी र गररबी भनवारर् सम्बन्िी 

 ४. पर्यटन प्रबद्धयन सम्बन्िी 

 ५. सूचना  िा संचार सम्बन्िी 

 ६. खानेपानी  िा सरसिाई, सडक  िा िौभ क र्ोिना र पूवायिार ववकास 

सम्बन्िी 

 ७. ववद्य ु र उिाय सम्बन्िी 

 ८. बस् ी ववकास, शहरी र्ोिना र िवन भनमायर् सम्बन्िी 

घ. वविेर्क सभमभ को कार्यिेत्रिः 

 १. नगर सिामा पेश हनुे वविेर्क सम्बन्िी 

 २. नगर सिामा पेश हनुे भनर्म, ववभनर्म, कार्यवविी सम्बन्िी 

 ३. कुनै कानूनी प्रश्न समावेश िएको नीभ   िा कार्यिम सम्बन्िी 

ङ. आभियक ववकास सभमभ को कार्यिेत्रिः 

 १. बिेट  िा स्रो  पररचािन सम्बन्िी 

 २. कृवष ववकास सम्बन्िी 

 ३. पश ुपंिी ववकास सम्बन्िी 

 ४. नागररकको आर्आियन सम्बन्िी 

 ५. स्रो हरुको पवहचान सम्बन्िी 

च. वा ावरर्  िा ववपद व्र्वस्िापन सभमभ को कार्यिेत्रिः 

१. वा ावरर् संरिर्  िा हररर्ािी प्रबद्धयन सम्वन्िी 
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२. िोहोर मैिा ब्र्वस्िापन सम्वन्िी 

३. नगरको सौन्दर्य ाको संरिर्  िा ववकास सम्वन्िी 

४. वन संरिर् सम्वन्िी 

५. ववपद पूवय  र्ारी सम्बन्िी 

६. ववपदको समर्मा गनुयपने कामहरु सम्वन्िी 

७. ववपद पछाभडको ब्र्वस्िापन सम्वन्िी 

८. वन, वा ाबरर् र िमूी व्र्बस्िापन 
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भिमाद नगर कार्यपाभिकाको बैिक संचािन सम्बन्िी कार्यभबभि, २०७४ 

प्रमाणर्करर् भमभ िः 2074/03/20 

सम्व  ्2074 सािको कार्यववभि नं. 1 

१.  प्रस् ावनािः भिमाद नगर कार्यपाभिका (कार्यसम्पादन) भनर्माविी, २०७४ को 

भनर्म १० बमोणिम भिमाद नगर कार्यपाभिकाको बैिक संचािनको िाभग र्ो 

कार्यववभि स्वीकृ  गरी िारी गररएको छ ।  

२.  पररिाषािः ववषर् वा प्रसंगिे अको अिय निागेमा र्स कार्यववभिमा– 

(क)  “भनर्माविी” िन्नािे नगरपाभिकाको कार्यसम्पादन भनर्माविीिाई सम्झन ु

पदयछ । 

(ख)  “वडा अध्र्ि” िन्नािे नगरपाभिकाको वडाध्र्ि सम्झन ुपदयछ । 

(ग)  “सदस्र्” िन्नािे नगरपाभिकाको वडा सदस्र् सम्झन ुपदयछ । 

(घ)  “अध्र्ि” िन्नािे नगरपाभिकाको बैिकको अध्र्ि ा गने व्र्णििाई 

सम्झन ुपदयछ। 

(च)  “नगरपाभिका” िन्नािे नगरपाभिका, उप–महानगरपाभिका र 

महानगरपाभिका समे िाई सम्झन ु पदयछ । 

(छ)  “कार्यपाभिका” िन्नािे नगरपाभिकाको कार्यपाभिका सम्झन ुपदयछ । 

(ि)  “वडा सभमभ ” िन्नािे नगरपाभिकाको वडा सभमभ  सम्झन ुपदयछ । 

३.  वडा सभमभ को वैिकिः ३.१ वडा सभमभ को बैिक कम् ीमा मवहनाको एक पटक 

बस्नेछ ।  र मवहनामा  ीन पटक िन्दा बढी बैिक बसेको ित्ता पाइने छैन । 

३.२  वडा सभमभ को बैिककको अध्र्ि ा वडाध्र्ििे गनेछ र भनिको 

अनपुणस्िभ मा बैिकमा उपणस्ि  िेष्ठ सदस्र्िे वडा सभम को बैिकको 

अध्र्ि ा गनेछ । 



71 

  

३.३  वडा सभमभ को बैिक वडा अध्र्िको भनदेशनमा वडा सणचविे 

बोिाउनेछ। 

४.  बैिक बस्ने स्िान र समर्िः ४.१ वडा सभमभ को बैिक वडा सभमभ को 

कार्ायिर्मा बस्नेछ। 

४.२  वडा सभम को बैिकका िाभग सूचना गदाय बैिक बस्ने भमभ , समर् र 

स्िान खिुाइ पिाउन ुपनेछ ।  

४.३  र्सरी सूचना गदाय बैिक बस्ने समर् िन्दा दईु ठदन अगावै उपिब्ि 

गराउन ुपनेछ। 

५.  छिििको ववषर्िः ५.१  वडा सभमभ को बैिक बोिाउँदा सो बैिकमा छििि 

गररने भबषर् स्पष्ट रुपिे वकटान गरी बैिक बस्ने भमभ  िन्दा सामान्र् र्ा २४ 

घण्टा अगावै वडा सणचविे सवै सदस्र्िाई उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

५.२  वडा अध्र्िको भनदेशनमा वडा सणचविे वडा सभमभ को बैिकको 

कार्यिम भिणख  रुपमा  र्ार गनेछ । प्रस् ाव सम्बन्िी खाका अनसूुची– 

१ र २ बमोणिम हनुेछ । 

६.  उपणस्िभ िः ६.१ बैिकमा उपणस्ि  प्रत्रे्क सदस्र्िे उपणस्िभ  पणुस् कामा आफ्नो 

नाम र बणुझने गरी दस् ख  गनुय पनेछ । 

६.२  वडा सणचविे वडा सभमभ को बैिकमा सणचवको रुपमा उपणस्िभ  

पणुस् कामा उपणस्िभ  िनाई दस् ख  गनुयपनेछ । 

७.  बैिक संचािन प्रविर्ािः ७.१  बैिककिाई सवु्र्वणस्ि  गने काम बैिकको 

अध्र्ि ा गने व्र्णिको हनुेछ। 

७.२  अध्र्िको आसनको सम्मान र आदर गनुय वडा सभमभ का प्रत्रे्क 

सदस्र्को क यव्र् हनुेछ । 
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७.३  बैिकको छििि ववषर्सूचीका आिारमा बैिकको अध्र्ि ा गने 

व्र्णििे  ोके बमोणिम हनुेछ । 

७.४  बैिकको छिििमा िाग भिने सदस्र्िे बोल्ने पािो  िा बोल्न पाउन े

समर्को अवभि बैिकको अध्र्ि ा गने व्र्णििे भनिायरर् गरे बमोणिम 

हनुेछ । 

७.५  एक िना सदस्र्िे बोभिरहेको समर्मा अको कुनै सदस्र्िे बीचमा कुरा 

काट्न ुहुँदैन । 

८.  भनर्यर् सम्बन्िी व्र्वस्िािः ८.१ प्रस् ावमाभि बोल्ने िम समाप्त िएपभछ बैिकको 

अध्र्ि ा गने व्र्णििे सो प्रस् ाव भनर्यर्को िाभग प्रस्  ु गनेछ । 

८.२  बैिकको भनर्यर् सामान्र् र्ा सवयसम्मभ को आिारमा हनुेछ । म  

वविािन हनुे अवस्िामा अध्र्ि ा गने व्र्णि सवह   ीन िना सदस्र्को 

बहमु िे गरेको भनर्यर् बैिकको भनर्यर् माभनने छ ।  

९.  भनर्यर्को अभििेखिः ९.१ वडा सणचविे बैिकमा िएको भनर्यर्िाई भनर्यर् 

पणुस् कामा अभििेख गरी उपणस्ि  सदस्र्िाई सही गराइ राख्नपुनेछ । 

९.२  बैिकबाट िएको कुनै भनर्यर्मा णचत्त नबझु्ने सदस्र्िे भनर्यर् पणुस् कामा 

छोटकरीमा आफ्नो िरक म  िनाउन सकनेछ । 

१०.  नगर कार्यपाभिकाको बैिकिः १०.१ नगर कार्यपाभिकाको बैिक कम् ीमा 

मवहनाको एक पटक बस्नछे ।  

१०.२  नगर कार्यपाभिकाको बैिककको अध्र्ि ा प्रमखुिे गनेछ र भनिको 

अनपुणस्िभ मा बैिकमा उपप्रमखुिे कार्यपाभिकाको बैिकको अध्र्ि ा 

गनेछ । 

१०.३ नगर कार्यपाभिकाको बैिक प्रमखुको भनदेशनमा कार्यकारी अभिकृ िे 

बोिाउनेछ। 
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११.  बैिक बस्ने स्िान र समर्िः ११.१ नगर कार्यपाभिकाको बैिक नगर 

कार्यपाभिकाको कार्ायिर्मा बस्नेछ । 

११.२ नगर कार्यपाभिकाको बैिकका िाभग सूचना गदाय बैिक बस्ने भमभ , समर् 

र स्िान खिुाइ पिाउन ुपनेछ । 

११.३ र्सरी सूचना गदाय बैिक बस्ने समर्िन्दा दईु ठदन अगावै उपिब्ि 

गराउन ुपनेछ। 

१२.  छिििको ववषर्िः १२.१ नगर कार्यपाभिकाको बैिक बोिाउँदा सो बैिकमा 

छििि गररने भबषर् स्पष्ट रुपिे वकटान गरी बैिक बस्ने भमभ िन्दा सामान्र् र्ा 

२४ घण्टा अगावै कार्यकारी अभिकृ िे सवै सदस्र्िाई उपिब्ि गराउन ुपनेछ। 

१२.२ प्रमखुको भनदेशनमा कार्यकारी अभिकृ िे कार्यपाभिकाको बैिकको 

कार्यिम भिणख  रुपमा  र्ार गनेछ । 

१२.३ बैिकमा छिििका पेश गने प्रस् ाव सम्बन्िी अन्र् व्र्वस्िा 

कार्यसम्पादन भनर्माविीमा  ोवकए बमोणिम हनुेछ । 

१३.  उपणस्िभ िः १३.१ बैिकमा उपणस्ि  प्रत्रे्क सदस्र्िे उपणस्िभ  पणुस् कामा आफ्नो 

नाम र बणुझने गरी दस् ख  गनुयपनेछ । 

१३.२ कार्यकारी अभिकृ िे कार्यपाभिकाको बैिकमा सणचवको रुपमा उपणस्िभ  

िई पणुस् कामा उपणस्िभ  िनाई दस् ख  गनुयपनेछ । 

१४.  बैिक संचािन प्रविर्ािः १४.१ बैिककिाई सवु्र्वणस्ि  गने काम बैिकको 

अध्र्ि ा गने व्र्णिको हनुेछ । 

१४.२ अध्र्िको आसनको सम्मान र आदर गनुय कार्यपाभिकाका प्रत्रे्क 

सदस्र्को क यव्र् हनुेछ । 

१४.३ बैिकको छििि ववषर्सूचीका आिारमा बैिकको अध्र्ि ा गने 

व्र्णििे  ोके बमोणिम हनुेछ । 
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१४.४  बैिकको छिििमा िाग भिने सदस्र्िे बोल्ने पािो  िा बोल्न पाउन े

समर्को अवभि बैिकको अध्र्ि ा गने व्र्णििे भनिायरर् गरे बमोणिम 

हनुेछ । 

१४.५  एक िना सदस्र्िे बोभिरहेको समर्मा अको कुनै सदस्र्िे बीचमा कुरा 

काट्न ुहुँदैन । 

१५.  भनर्यर् सम्बन्िी व्र्वस्िािः १५.१ प्रस् ाव माभि बोल्ने िम समाप्त िएपभछ 

बैिकको अध्र्ि ा गने व्र्णििे सो प्रस् ाव भनर्यर्को िाभग प्रस्  ु गनेछ । 

१५.२  बैिकको भनर्यर् सामान्र् र्ा सवयसम्मभ को आिारमा हनुेछ । म  

वविािन हनुे अवस्िामा अध्र्ि ा गने व्र्णि सवह  बहमु  सदस्र्को 

भनर्यर् बैिकको भनर्यर् माभनने छ । 

१५.३ बिेट, कार्यिम, नीभ   िा स्िानीर्  हको ऐन, भनर्माविी बाहेकको 

ववषर्मा १५.२  बमोणिम भनर्यर् हनु नसकेमा व्र्णिग  उत्तरदावर्त्व भनिमाभि 

रहने गरी नगर कार्यपाभिकाको प्रमखुिे गरेको भनर्यर् अणन् म हनुेछ । 

१६.  भनर्यर्को अभििेखिः १६.१ कार्यकारी अभिकृ िे बैिकमा िएको भनर्यर्िाई भनर्यर् 

पणुस् कामा अभििेख गरी उपणस्ि  सदस्र्िाई सही गराइ राख्नपुने छ । 

१६.२ बैिकबाट िएको कुनै भनर्यर्मा णचत्त नबझु्ने सदस्र्िे भनर्यर् पणुस् कामा 

छोटकरीमा आफ्नो िरक म  िनाउन सकनेछ । 

१७. बािा अड्काउ िुकाउनेिः १७.१ र्स कार्यववभि कार्ायन्वर्नमा कुनै बािा अड्काउ 

परे नगरपाभिकाको कार्यपाभिकािे भनर्यर् गरी िुकाउन सकनेछ । 

१८.  पररमाियन  िा संशोिनिः १८.१ कार्यववभििाई आवश्र्क ा अनसुार 

नगरपाभिकाको कार्यपाभिकािे पररमाियन  िा संशोिन गनय सकनेछ ।  
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अनसूुची – १ 

प्रस् ावको ढाँचा 

(वुंदा ५.२ संग सम्बणन्ि ) 

भिमाद नगरपाभिका 

नगर कार्यपाभिकाको कार्ायिर्, भिमाद 

 नहुँ णिल्िा, ४ नं.प्रदेश 

 ववषर्िः– ................................................ । 

प्रस् ाव पेश गनय प्रमखुबाट स्वीकृभ  प्राप्त भमभ िः– 

१. ववषर्को संणिप्त व्र्होरािः– 

२. प्राप्त परामशय  िा अन्र् सान्दभियक कुरािः– 

३. प्रस् ाव पेश गनुय पनायको कारर् र सम्बणन्ि  शाखाको रार्िः– 

४. भनर्यर् हनु ुपने व्र्होरािः– 

नोटिः प्रस् ाव  र्ार गदाय देहार्का कुराहरुमा ध्र्ान ठदनपुने छिः– 

१. “ववषर्को संणिप्त व्र्होरा” अन् गय  रहने ववबरर्िः– 

 ववषर्बस् कुो पषृ्ठिमूीमा र्सबारे पवहिे कुनै भनर्यर् िएको िए सोको ववबरर्, 

प्रस् ावव  भनर्यर् कार्ायन्वर्न प्रकृर्ा, समर्ाविी, कार्यिेत्र, कार्ायन्वर्न गने भनकार् र िाग्ने 

आभियक दावर्त्व िए सो समे  उल्िेख गरी कुनै र्ोिनाको ववषर् िए सो बारे छोटकरी 

ववबरर् उल्िेख गने । 

२. “प्राप्त परामशय  िा अन्र् सान्दभियक कुरा” अन् गय  कार्यपाभिका सभमभ हरु र अन्र् 

भनकार्  िा ववशेषज्ञहरुिे कुनै परामशय ठदएको िए सो समे  उल्िेख गने । सािै 

ववषर्संग सम्बणन्ि  नकशा, भडिाइन वा णचत्र िए सो समे  समावेश गने । कानूनी 

परामशय भिएको िए प्रभ भिपी समे  समाबेश गने । 
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३. “प्रस् ाव पेश गनुय पनायको कारर् र सम्बणन्ि  शाखाको रार्” अन् गय  सम्बणन्ि  

ववषर्मा आई परेको कठिनाई र समस्र्ा, प्रस् ावव  भनर्यर्को औणचत्र् र आवश्र्क ा  िा 

त्र्सबाट पनय सकने प्रिाव समावेश गने । 

४. “भनर्यर् हनु ुपने व्र्होरा” अन् गय  िनु भबषर्मा िे िस् ो भनर्यर् हनु प्रस् ाव गररएको 

हो सोको स्पष्ट व्र्होरा राख्न े। 
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भिमाद नगरपाभिकाका पदाभिकारीहरुको आचारसंवह ा, २०७४ 

प्रमाणर्करर् भमभ िः 2074/03/28 

सम्व  ्2074 सािको आचारसंवह ा नं. 1 

प्रस् ावना 

नेपािको संवविान बमोणिम सहकारर ा, सहअणस् त्व र समन्वर्का आिारमा संघीर् 

िोक ाणन्त्रक गर् न्त्रात्मक शासन व्र्वस्िाको अभ्र्ास गदै सङ्घ, प्रदेश र स्िानीर्  हबीच 

समुिरु अन् र सरकार सम्वन्ि कार्म गनय, स्िानीर् शासन व्र्वस्िामा िन ाको अियपूर्य 

सहिाभग ा प्रबद्धयन गदै वढी िनमखुी, सेवामखुी, िनउत्तरदार्ी, पारदशी  िा सशुासनर्िु 

स्िानीर् शासनको प्रत्र्ािभू  गनय, स्िानीर्  हिाई िन ाको ववश्वाभसिो शासन इकाईका 

रुपमा स्िावप  गनय, स्िानीर्  हबाट समािका ववभिन्न वगय िमय, भिङ्ग, िा िाभ का मौभिक 

संस्कृभ  प्रभ  सम्मान र सवहष्र् ु िावनाको ववकास गनय  िा काननुी राज्र्, संघीर् 

िोक ाणन्त्रक गर् न्त्रका िािहरूको न्र्ार्ोणच  वव रर् र दीगो ववकासको अविारर्ािाई 

मू य रुप ठदन हामी िन ाबाट भनवायणच  पदाभिकारीको आचरर् र विर्ाकिापहरुिाई 

सोही अनरुुप मर्ायठद  र नमूना र्ोग्र्  लु्र्ाउनका िाभग भिमाद नगरपाभिकाका 

िनप्रभ भनभिहरुिे नगरकार्यपाभिकाको बैिकबाट पारर  गरी र्ो “भिमाद नगरपाभिकाका 

पदाभिकारीको आचारसंवह ा, २०७४” बनाई िाग ुगरेका छौ । 

िाग — १ 

प्रारणम्िक 

१.  संणिप्त नाम र प्रारम्ििः (१) र्ो आचारसंवह ाको नाम “ भिमाद नगरपाभिकाका 

पदाभिकारीहरुको आचारसंवह ा, २०७४” रहेको छ । 

 (२)  र्ो आचारसंवह ा नगरसिाबाट पारर  िएको भमभ देणख िाग ुहनुेछ। 

 २.  पररिाषािः ववषर् वा प्रसंगिे अको अिय निागेमा र्स आचारसंवह ामा, 

(क)  “प्रमखु” िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको प्रमखुिाई सम्झनपुछय । 
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(ख)  “आचारसंवह ा” िन्नािे नगरपाभिकाका पदाभिकारीहरुको आचारसंवह ा, 

२०७४ िाई िनाउनेछ । 

(ग)  “अनगुमन सभमभ ”  िन्नािे र्स आचारसंवह ा अनसुार गठि  आचारसंवह ा 

अनगुमन सभमभ िाई सम्झनपुछय । 

(घ)  “कार्यपाभिका” िन्नािे भिमाद नगर कार्यपाभिका सम्झन ुपछय । 

(ङ)  “पदाभिकारी” िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाका प्रमखु, उपप्रमखु, वडाध्र्ि, 

कार्यपावकिकाका सदस्र्  िा सिाका अन्र् सदस्र् समे िाई सम्झनपुछय 

। र्स शब्दिे नगरपाभिकािे आफ्नो कार्य सम्पादनका भसिभसिामा 

गिन गरेका िनुसकैु सभमभ  वा उपसभमभ  वा कार्यदिका सदस्र्हरु 

समे िाई सम्झनपुदयछ । 

(च)  “सिा” िन्नािे भिमाद नगरसिािाई वझुाउनेछ । 

(छ)  “स्िानीर्  ह” िन्नािे नेपािको संवविान बमोणिमको गाउँपाभिका, 

नगरपाभिका र णिल्िासिा सम्झनपुछय । 

(ि)  “नगरपाभिका” िन्नािे महानगरपाभिका, उपमहानगरपाभिका र नगरपाभिका 

समे िाई िनाउनेछ । 

िाग — २ 

पदाभिकारीका आचारहरु 

३.   सामान्र् आचारहरुको पािना गनेिः पदाभिकारीहरुिे पािन  िा अविम्वन गनुयपने 

सामान्र् आचारहरु देहार्मा उल्िेख िए बमोणिम हनुेछन । िसको अविम्वन 

गनय हामी प्रभ बद्ध ा व्र्ि गदयछौं, 

३.१  नेपािको स्व न्त्र ा, स्वािीन ा, स्वाभिमान, रावष्ट्रर् एक ा, िौगोभिक 

अखण्ड ा र िन ामा भनवह  सावयिौमसत्ताप्रभ  प्रभ बद्ध रहंदै, 
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(क)  पदाभिकारीहरुिे नपेािको स्व न्त्र ा, सावयिौभमक ा, िौगोभिक 

अखण्ड ा, रावष्ट्रर् एक ा स्वािीन ा र स्वाभिमानको अिुण्र् ामा 

प्रभ कुि हनुे कार्य गने छैनौ । 

(ख)  कुनै पभन पदाभिकारीिे राष्ट्र ववरुद्ध हनुे कार्यमा सघाउ परु् र्ाउन े

रावष्ट्रर् गोपनीर् ा िङ्ग गने, रावष्ट्रर् सरुिामा आचँ परु् र्ाउन े  कार्य 

गने वा गराइने छैन। 

(ग)  कुनै पदाभिकारीिे पदीर् णिम्मेवारी पािना गदाय सदैव राष्ट्र र 

िन ाको बहृत्तर वह िाई ध्र्ानमा राखी गनेछौ । 

(घ)  कुनै पभन व्र्णि वा भनकार्िे िन ामा भनवह  सावयिौमसत्ता, रावष्ट्रर् 

एक ा, स्वािीन ा, सामाणिक, िाभमयक, सांस्कृभ क  िा ऐभ हाभसक 

सौहादय ामा आचँ परु् र्ाउने गरी कार्य गरेमा त्र्स् ो कार्य 

भनरुत्सावह  गनेछौ । 

३.२  संघ, प्रदेश र स्िानीर्  हबीचको स—ुसम्वन्िमा िोड ठदंदै, 

(क)  पदाभिकारीहरुिे संघ, प्रदेश र स्िानीर्  हबीचको ससुम्वन्ि, 

कार्यअभिकारिेत्र, कार्य प्रर्ािी वा संस्िाग  प्रबन्िमा कुनै आचँ 

परु्ाउन वा दखि ठदन वा अन् रसरकार सम्वन्िमा खिि पाने 

कुनै विर्ाकिाप गनय वा विव्र् वा प्रकाशन वा प्रचार प्रसार 

गररनेछैन । 

(ख)  कुनै पभन आिारमा स्िानीर् हका वाभसन्दाहरुिाई िेदिाव गने वा 

समान सरुिा, सेवा, सवुविा र संरिर्बाट बणञ्च  गररनेछैन । 

 र मवहिा, वािवाभिका, अपांग ा िएका व्र्णि, दभि , िेष्ठ 

नागररक िगार्  पभछ परेका वगय, िेत्र  िा समदुार्को 

हकवह का िाभग ववशेष व्र्वस्िा गनय प्रभ बद्ध रहनेछौं । 
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(ग)  अन् र स्िानीर्  ह  िा अन् र सरकार वस्  ुवा सेवाको भनवायि 

आवागमनिाई कुनै बािा गररने वा िेदिाव गररनेछैन । 

३.३  संघीर् िोक ाणन्त्रक गर् न्त्रात्मक शासन प्रर्ािी, स्वशासन र स्वार्त्त 

शासन, संघ, प्रदेश र स्िानीर्  हबाट राज्र्शणिको प्रर्ोग  िा ववश्वव्र्ापी 

मानव अभिकार र मौभिक अभिकारका मान्र् भसद्धान् को प्रबद्धयन गनय, 

(क)  िन ामा भनवह  सावयिौमसत्ता, स्वशासन  िा स्वार्त्त शासन, संघ, 

प्रदेश र स्िानीर्  हबाट राज्र्शणिको प्रर्ोग, संघीर् िोक ाणन्त्रक 

गर् न्त्रका मान्र् भसद्धान् हरुिाई उच्च सम्मान र आत्मसा  

गररनेछ । 

(ख)  संघीर् िोक ाणन्त्रक प्रर्ािी,  स्िानीर् स्वार्त्त ा र  ल्िो  हमा 

अभिकारको ववकेन्रीकरर्का भसद्धान्   िा नीभ िाई अनादर गने, 

िन ाप्रभ को उत्तरदावर्त्विाई अस्वीकार गने, अबहेिना गने, 

अन् र सरकार सम्वन्ि एवं स्िानीर्  हहरु र साझेदार संघ 

संस्िासंगको काननु बमोणिमको सम्बन्िमा खिि पने िस् ा कुन ै

िेख  ̧समाचार, िाषर्, विव्र् प्रकाशन वा प्रशारर् गनुय वा गराउन ु

हुँदैन । 

 र र्स कुरािे उल्िेणख  भबषर्मा अनसुन्िानमूिक कुनै िेख 

रचना प्रकाणश   गनय र सो अनरुुप िारर्ा राख्न रोक िगाएको 

माभनने छैन । 

३.४  सािन श्रो को पूर्य सदपुर्ोग गनयिः 

(क)  काननु बमोणिम आिूिे पाउने सेवा सवुविाबाहेक स्िानीर्  हको 

सािन, श्रो , नगद वा णिन्सी कुनै पभन प्रकारिे मास्न,उपिोग गनय 

र दरुुपर्ोग गनुय गराउन हुँदैन । 
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(ख)  कुनै पभन पदाभिकारीिे सावयिभनक स्रो को प्रर्ोग गदाय अभिक म 

सदपुर्ोग र उत्पादनशीि कार्यमा प्रर्ोग गनुयपनेछ । 

३.५  आपनो णिम्मेवारीको प्रिावकारी कार्ायन्वर्न गनय गराउन, 

(क)  कुनै पभन पदाभिकारीिे काननुिे  ोवकए बमोणिमका 

पदाभिकारीहरुिाई पूवय िानकारी नठदई आफ्नो सेवा ठदने स्िान  

छोडी अन्र्त्र िान ुहुँदैन । 

(ख)  पदाभिकारीिे प्रचभि  काननुमा  ोवकएिन्दा बढी समर्का िाभग 

आफ्नो कार्यिेत्र छोड्नपुदाय वा कार्यिेत्र िन्दा वावहर िानपुने 

िएमा काननुिे  ोके बमोणिमका िनप्रभ भनभि वा पदाभिकारीिाई 

आफ्नो पदको अणत र्ारी नठदई िान ुहदैुन । 

३.६  गैरकाननुी आश्वासनिाई भनरुत्सावह  गनय, 

(क)  संवविान  िा प्रचभि  काननुिे ठदएको अभिकार िेत्रिन्दा 

बावहरका काम गररठदन्छु िनी कसैिाई आश्वासन ठदन ुहदैुन । 

(ख)  काननु बमोणिम गनुयपने काम गनय वा सेवा ठदनका िाभग 

आनाकानी वा वढिाई गने, िानीिानी अनावश्र्क झंझट िप्ने वा 

आफ्नो अभिकार िेत्र वावहरको काम गररठदन वा गराईठदनेछु िनी 

आश्वासन वा िरोसा पने कुनै काम गनुय वा गराउन ुहुँदैन । 

(ग)  स्िानीर्  हका पदाभिकारीहरुिे ऐनिे  ोवकएको र्ोिना  िुयमा 

प्रकृर्ाको िानकारी नठदई कुन ै व्र्णि, संस्िा वा समदुार्िाइय 

स्िानीर्  हको र्ोिना बाहेकका कुनै कार्यिम वा र्ोिना 

स्वीकृ  गररठदन वा गराईठदने आश्वासन ठदन ुहुँदैन । 

(घ)  आफ्नो िाभग वा अरू कसैको िाभग अनणुच  िाि पगु्ने गरी 

पदको दरुूपर्ोग गने कार्य गनुय गराउन ुहदैुन । 
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३.७  रािनीभ क आस्िाका आिारमा िेदिावपूर्य  कार्य  नगनय दृढ रहँदै, 

(क)  रािनीभ क आस्िा वा ववचारका आिारमा कार्यपाभिका वा सिाका 

सदस्र्हरु वा कमयचारीहरु वा सेवाग्राही  िा आम नागररकहरुसंग 

 ेरो मेरोको िावना राखी  कुनै  कार्य  गनुय/गराउन ुहदैुन । 

(ख)  आिू सम्वद्ध रािनीभ क दि वा सम्वद्ध कुनै भनकार् वा 

संघसंस्िािाई मात्र िाि पगु्ने वा सवुविा हनुे गरी कुनै भनर्यर् वा 

र्ोिना वा कार्यिम कार्ायन्वर्न गररनेछैन । 

३.८  सामाणिक सौहादय ा समावेशीकरर् प्रभ  दृढ संकणल्प  हुँदै,  

(क)  सामाणिक सदिाव  िा सौहादय ा (प्रमे) खल्बल्र्ाउन नहनुेिः ववभिन्न 

िा  िाभ , िमय, वगय, िेत्र, सम्प्रदार्बीच सामाणिक सदिाव र 

सौहादय ा खल्बल्र्ाउने कुनै काम वा अन्र् कुनै व्र्वहार गनुय वा 

गराउन ुहुँदैन । कुनै सम्प्रदार् बीचको  स ु—सम्वन्िमा खिि पने 

गरी विर्ाकिाप गनुय गराउन ुर प्रचार प्रसार गनुय गराउन ुहदैुन । 

(ख)  छुवाछु िाई प्रश्रर् ठदने व्र्वहार गनुय हुँदैन।कुनै भबचार ब्र्ि 

गदाय िा ीर्, िाभमयक, सांस्कृभ क वा सामाणिक ववदे्वष वा िाभमयक 

िेदिाव िनाउने खािका काम कुरा गने उखान वा टुक्का प्रर्ोग 

गने वा कुनै िा ी, िमय, संस्कृभ  वा समदुार्को स्वाभिमानमा िक्का 

िाग्ने वा आघा  पगु्न े खािका शब्द/वार्ीहरुको प्रर्ोग गनुय 

हदैुन। 

(ग)  कुनैपभन िा िाभ , िमय, वर्य, भिङ्ग आठदका आिारमा िेदिाव गनुय 

हुँदैन  िा सबै समदुार्का काननुी हकवह  र मौभिक संस्कृभ  

प्रभ  बोिी र व्र्वहार दवैु  वरबाट प्रभ कुि असर पने गरी कार्य 

गनुय गराउन ुहुँदैन । 
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(घ)  कुनै पभन समदुार्को परम्परा देणखको िमय अविम्वन गने िाभमयक 

स्व न्त्र ाको सम्मान गनुय पनेछ। 

 र, आफ्नो िेत्रभित्र कसैको िमय पररव यन गने गराउने कुनै पभन 

विर्ाकिाप हनु ठदनहुुँदैन । 

(ङ)  कुनै ववदेशी नागररक वा संस्िािे नेपािको सभ्र् ा, नेपािी 

िन ाबीचको सदिाव भबगाने वा िडकाउने काम गरेको वा गनय 

िागेको िानकारी िएमा  त्काि सम्बणन्ि  भनकार्मा सूणच  गनुय 

पनेछ । 

३.९  पदाभिकारी बीच कार्य णिम्मेवारीको न्र्ार्ोणच  बाडँिाडँ गनयिः  

(क)  पदाभिकारीहरु बीच णिम्मेवारी, अभिकार वा सभुबिा वा दावर्त्वको 

बाँडिाँड गदाय रािनीभ क दिसँगको सम्वद्ध ा वा रािनीभ क 

आस्िा वा मवहिा वा परुुष वा सामाणिक समावेशीकरर्का 

आिारमा िेदिाव गनुय हुँदैन । 

 र काननु बमोणिम भबशेष णिम्मेवारी र अवसर ठदनका िाभग उल्िेणख  

प्राविानिे रोक िगाएको माभनने छैन । 

३.१० कसैको स्वाभिमान र अणस् त्वमा कुनै आचँ आउन नठदन,  

(क)  पदाभिकारीिे सबैसंग णशष्ट र मर्ायठद  बार्ी  िा शव्दको प्रर्ोग  

गनुयपनेछ । शाभिन र स्विाववक सामाणिक आचारहरु गनुयपनेछ 

। िन ासंग हाठदयक, नम्र र आदरपूवयक व्र्वहार गनुयपनेछ । 

(ख)  पदाभिकारीबाट कार्यपाभिका र सिाका सदस्र्हरु, स्िानीर्  हमा 

कार्यर  कमयचारीहरुमा एक अकायप्रभ  झिुा िाञ्छना िगाउने, ररस 

राग दे्वष राख्न े  िा एक अकायको भबषर्मा अप्रासांभगक 

वटकावटप्पर्ी गनुय वा अभ सर्ोणिपूर्य अभिव्र्णि ठदइने छैन। 
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(ग)  पदाभिकारीिे भनवायणच  िनप्रभ भनभि, कमयचारी, सेवाग्राहीप्रभ  राम्रो 

व्र्वहार र शीष्ठ िाषाको प्रर्ोग गनेछन। 

(घ)  पदाभिकारीिे संस्िाग रुपमा कुनै िारर्ा व्र्ि गदाय स्िानीर्  ह, 

र्सका भनर्यर्हरु वा कुनै पदाभिकारी वा कमयचारीिाई होच्र्ाउने 

वा अनादर गने िाषा वा अभिव्र्णि ठदन ुवा ठदन िगाउन ुहुँदैन। 

(ङ)  पदाभिकारी  िा कमयचारीबीच एक अकायको काम, पेशाग  मर्ायदा 

र कार्यग  स्वार्त्त ाको सम्मान गने वा ावरर् भसियना गनुय 

पनेछ। 

(च)  पदाभिकारीहरुिे एकअकायको व्र्णिग रुपमा वटका वटप्पर्ी गनुय 

हुँदैन  र पदाभिकारीको कामसँग सम्बणन्ि  भबषर्मा स्वस्िरुपमा 

एक अकायका कमी कमिोरी  िा सवि पिहरुिाई औलं्र्ाउन 

कुनै वािा पगु्ने छैन । 

(छ)  पदाभिकारीहरुिे एक अकायका भबषर्मा सकारात्मक  वरिे 

छििि गने, सझुाव ठदन,े आिोचना  िा वटप्पर्ीहरु राख्नपुनेछ र 

एक अकायिाई पदीर् काम गनयमा सहर्ोग, उत्साह र प्ररेर्ा प्रदान 

गनुयपनेछ । 

३.११  सामाणिक मान्र् ा ववरुद्धका आचारहरु भनरुत्सावह  गदै, 

(क)  कार्ायिर् समर्मा वा पदीर् कामका भसिभसिामा मादक वा िाग ु

पदाियको सेवन गनुय हुँदैन । कार्ायिर् हा ाभित्र  िा सावयिभनक 

सिा, समारोह, बैिक, आठद स्ििहरुमा मद्यपान, िमु्रपान, खैनी, सू ी, 

गटु्का वा पान सेवन गनुय हुँदैन । 
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(ख)  अन्िववश्वास, अपसंस्कृभ , रुढीवादिस् ा परुा न एवम ् अबैज्ञाभनक 

मान्र् ा  िा चािचिन ववरुद्धको सामाणिक रुपान् रर् प्रकृर्ामा 

सविर् सहिाभग ा िनाउन ुपदयछ । 

(ग)  पदाभिकारीहरुिे सावयिभनक स्िि  िा खिुा िाऊँमा िवुा,  ास 

खेल्ने, बाणि िगाउने आठद िस् ा व्र्वहारहरु गनुय हुँदैन । 

(घ)  पदाभिकारीिे काननु िः मानव अभिकारको हनन िहररने, काननुिे 

वन्देि िगाएका  िा सिा वा कार्यपाभिकािे आफ्नो िेत्रभित्र 

सामाणिक मर्ायदा ववपरर का िनी  ोकेका समदुार्मा प्रचभि  

कुरीभ हरुिे बढावा पाउने व्र्वहार गनुय हुँदैन । 

(ङ)  ववभिन्न िा िाभ  वा िमय सम्प्रदार्का प्रचभि  सामाणिक 

संस्कारहरु िस् ैिः वववाह, ब्र बन्ि, पास्नी, िन्मोत्सव, िोि, आठदमा 

समदुार्मा गि  प्रभ स्पिायको िावना ल्र्ाउने खािका  डक 

िडक गनुय हुँदैन र  डकिडक गनय अरुिाई प्रोत्साहन गनुय हुँदैन। 

(च)  पदाभिकारीको हैभसर् िे कुनै भनर्यर् गदाय रािनीभ क, सामाणिक, 

आभियक वा कुनै पभन आिारमा  ेरोमेरो िने्न पि नभिई  टस्ि 

िभूमका भनवायह गनुयपदयछ । 

(छ)  भिङ्ग, उमेर, िाषा, िमय, आभियक अवस्िा आठदका आिारमा िेदिाव 

िनाउने गरी अरुको सामाणिक संस्कार वा वगीर् हकवह का 

भबषर्हरुमा नकारात्मक वटप्पर्ी गनुय हुयदैन । 

(ि)  पदाभिकारीिे आफ्नो िते्रभित्र ववद्यमान सामाणिक कुररभ   िा 

कुसंस्कारका रुपमा रहेका वािवववाह, वहवुववाह, िैंभगक वहंसा, 

छाउपडी, बोकसा बोकसी, दहेि दाइिो, छुवाछु , िाभ ग  

उचनीच ा, व्र्णिग  घटना द ाय नगने प्रबभृ , खोप निगाउन े
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अवस्िा, खिुा ठदशा आठदिस् ा प्रिा प्रचिनिाई भनमूयि गनय 

िाभगपनुय पनेछ । 

३.१२  स्िानीर्  हबाट प्रदान गने, सेवासवुविा, भनर्यर्प्रविर्ा र सूचनामा िन ाको 

पहुँच बढाउन, 

(क)  प्रत्रे्क नागररकिाई सरोकार हनुे सेवा सवुविा र भनर्यर्बारे सूचना 

माग िएमा उपिब्ि गराउन ुपने छ ।  र प्रचभि  काननु  िा 

आचारसंवह ामा उल्िेख िएको  ररकािे बाहेक कुनै पदाभिकारी, 

व्र्णि वा समूहिाई आभियक कारोवारमा िाि वा हानी पगु्ने वा 

िीउ-ज्र्ानमा हानी नोकसानी पगु्ने सूचनाहरु र गोप्र् राख्न ु पने 

कुरा प्रसारर् वा सावयिभनक गनुय वा गराउन ुवा उपिब्ि गराउन ु

हदैुन।् 

(ख)  शाणन्  सरुिा, रावष्ट्रर् अखण्ड ा, समदुार्हरुको सौहादय सम्बन्िमा 

खिि पने खािे सूचनाहरु सावयिभनक गनुय वा गराउन ुहुँदैन। 

३.१३  वदभनर्   िा अनभिकृ  काम गनय गराउनबाट रोकन, 

(क)  प्रचभि  काननु बमोणिम आिूिाई प्राप्त अभिकारको प्रर्ोग गदाय 

वदभनर्  वा स्वेच्छाचारीरुपमा गनुय वा गराउन ु हुँदैन । र्स् ो 

अभिकारको खिुा एवं सहिाभग ामूिक रुपमा छििि गरी गनुय 

पनेछ । 

(ख)  आिू वा अन्र् कुनै व्र्णि वा संस्िाबाट अन्र् पदाभिकारी वा 

कार्ायिर्/संघसंस्िा वा कमयचारी वा व्र्णििाई अनभिकृ  काम 

गराउन ुहुँदैन । 

३.१४  िैवङ्गक समान ाको प्रबद्धयन गदै, 
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(क)  कसैिाई भिङ्गको आिारमा िेदिाव झल्कने कुनै कार्य गनुय हुँदैन 

। भिङ्गको आिारमा कसैको िम ामाभि आचँ आउने गरी कुनै 

कामकाि गनय, नीभ , काननु वा संरचना बनाइने छैन । 

(ख)  िरक भिङ्गका पदाभिकारी, कमयचारी, सेवाग्राही  िा आम 

नागररकप्रभ  अस्वस्ि आिोचना गने, णिस्कर्ाउने  िा उनीहरुको 

मनोवि घटाउने खािका अभिव्र्णि ठदने, ठदन िगाउने वा कुनै 

पभन माध्र्मवाट कुनै र्ौनिन्र् दरुाशर् हनुे खािका कुनै 

कामकारवाही गनय गराउन वा र्ौनिन्र् अणस्िि  णस्वरहरु 

प्रकाणश  गने, प्रदशयन गने, आशर् देखाउने, अनणुच  िािका दृवष्टिे 

काममा अल्झाउने िस् ा हैरानी पाने व्र्वहार गनुय वा गराउन ु

हुँदैन। 

(ग)   िेखेर, बोिेर, िाषर् गरेर वा िनुसकैु माध्र्मबाट पभन मवहिा  िा 

परुुषबीचमा िेदिाव िनाउने खािका काम वा व्र्वहार गनय वा 

उखान टुक्का, िेगो वा शब्दहरुको प्रर्ोग गनुय गराउन ुहुँदैन । 

(घ)  िैवङ्गक आिारमा िएका घरेि ु वहंसा र िेदिावका घटनाहरुिाई 

िकुाउने र गोप्र् राख्न ेकार्य गने वा सहर्ोग परु्ायउन गनुय गराउन ु

हुँदैन। 

३.१५  बािवाभिकाको सवायवङ्गर् ववकास र हकवह प्रभ  सचे  रहंदैिः 

(क)  वािवाभिकाको साियक सरोकारका भबषर्  िा स्िानीर् ववकास र 

शासन प्रविर्ामा वािवाभिकाको साियक सहिाभग ािाई होच्र्ाउने 

वा अवमूल्र्न गने ववचार, अभिव्र्णि ठदन वा त्र्स् ो व्र्वहार गनय 

गराउन हुँदैन । 
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(ख)  आफ्नो पररवारमा बाि श्रभमक राख्न ुहुँदैन। समदुार्मा बािश्रम वा 

बािशोषर्िाई संरिर् वा प्रोत्साहन हनुे कुनै वकभसमका 

विर्ाकिाप गनय गराउन पाइनेछैन । 

४.  सावयिभनक सम्पभ को प्रर्ोग  िा सवुविा सम्वन्िी आचारहरुिः सावयिभनक 

सम्पभ को प्रर्ोग  िा सवुविा सम्वन्िमा देहार्का आचारहरु पािन गनय 

प्रभ बद्ध ा व्र्ि गदयछौ, 

४.१  पदाभिकारी  िा कमयचारीको सवुविाका िाभग छुट्याईएको सेवा वा सवुविा 

वा ित्ता आफ्नो आन् ररक श्रो को कभ  अंश हनु आउंछ िने्न एकीन गरी 

सिामा छििि गरी आम नागररकिाई िानकारी ठदई वकिार्भ  रुपमा 

न्रू्न म सवुविाको व्र्वस्िा गररनेछ। 

४.२  पदाभिकारीिे काननु बमोणिम  िा कार्ायिर्को काममा वाहेक स्िानीर् 

 हको मानवीर्, आभियक वा िौभ क सािन श्रो को आिू वा अन्र् कुन ै

व्र्णिबाट प्रर्ोग वा उपर्ोग गनुय वा गराइनेछैन । 

४.३  आफ्नो पदीर् ओहदाको आिारमा कुनै सभमभ , संस्िा वा व्र्णिहरुबाट 

भनिी सेवा  िा सवुविाहरु भिन वा भिन िगाइने छैन। 

४.४  स्िानीर्  हको सेवा प्राप्त गरे वा सावयिभनक सम्पभ को प्रर्ोग गरे वाप  

पदाभिकारी, कमयचारी वा अन्र् कुनै व्र्णि वा संस्िािे काननुबमोणिम 

भ नुय बझुाउन ुपने कर, शलु्क, सेवा शलु्क, दस् रु, िाडा बझुाउनबाट छुट 

भिनेठदने गरी भनर्यर् गनुय वा गराउनु ्हुँदैन । 

४.५  स्िानीर्  हका पदाभिकारीहरुिे आिूिे प्राप्त गने सवुविाहरुको वववरर् 

आम िानकारीका िागी स्िानीर्  हमािय   सावयिभनक गनुयपनेछ । 
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५.  नीभ  भनमायर्, र्ोिना  िुयमा र भनर्यर् गदाय पािन गनुयपने आचारर्हरुिः नीभ , 

भनमायर्, र्ोिना  िुयमा र भनर्यर् गदाय देहार्का आचारर्हरुको पािन गनय गराउन 

देहार् बमोणिम गररनेछ, 

५.१ भनर्यर् प्रकृर्ामा िाग भिनपुूवय बैिकमा िानकारी ठदनपुने 

(१)  पदाभिकारीिे आिू समे  संिग्न िई कुनै भनर्यर् गनुयपने बैिकमा 

छिििमा िाग भिनपुूवय देहार् बमोणिमका सूचनाहरु सम्वणन्ि  

िए सो ठदनपुनेछिः 

(क) स्िानीर्  हको िनाय प्रकृर्ा, खररद, भबिी वा िेक्कापट्टाको 

भनर्यर् प्रकृर्ा, कुनै वकभसमको दण्ड िररवाना वा भमनाहा गने 

भनर्यर् प्रकृर्ा, कुन ैपिसंगको सम्झौ ाको म्र्ाद िप वा खारेिीका 

भबषर्मा वा त्र्स् ै कुन ै भनर्यर् गनुयपने ववषर्सँग सम्बणन्ि  

व्र्णिसँग आफ्नो कुनै स्वािय वा ररसइवी वा िेनदेन वा अन्र् 

कुनै प्रकारको ना ा, सम्वन्ि रहेको िए सो कुरा, 

(ख) स्िानीर्  हको नीभ  भनर्यर्बाट प्रत्र्ि वा अप्रत्र्िरुपमा 

िाि वा हानी हनुे व्र्णि, संस्िा, पि वा कम्पनीसँग भिनठुदन ुिए 

सोको भबवरर्हरु,  

(ग) कुन ै पेशा व्र्वशावर्क संघसंस्िामा पदाभिकारीको 

प्रभ भनभित्व, िगानी,  शेर्र,  वह  वा स्वािय िए सोको भबवरर् र 

त्र्स् ो काममा िगाउने संस्िा सम्बन्िी  वववरर्, 

(२) र्ठद कुनै  पदाभिकारीको भनर्यर्  गनुयपने  पि वा भबषर्संग सम्बन्ि 

रहेछ िने बैिकको अध्र्ििे त्र्स् ो पदाभिकारीिाई बैिकको 

भनर्यर् प्रकृर्ामा  टस्ि रहन वा िाग नभिनका िाभग भनदेश गनुय 

पनेछ । 
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(३)  पदाभिकारीिे कुनै ववकास भनमायर् कार्यको िाभग गिन हनुे 

उपिोिामा रही सभमभ  कार्य गनुय हुँदैन । 

५.२  सहिाभग ामूिक  िा पारदशीरुपमा नीभ  भनमायर् र भनर्यर् गनेिः 

(क)  पदाभिकारीहरुिे र्ोिनाको छनौट, प्रािभमकीकरर्, कार्ायन्वर्न, 

अनगुमन, मूल्र्ांकनका ववषर्हरुमा िािग्राही, उपिोिा  िा 

सरोकारवािा समूहको व्र्ापक सहिाभग ा र प्रभ भनभित्व गराएर 

भनर्यर् गनुयपनेछ। 

(ख)  स्िानीर्  हबाट भनर्यर् ठदनपुने ववषर्हरु, भनर्णुि वा सेवा सवुविा 

ठदने वा भिने ववषर्का कुराहरु पारदशीरुपमा गनुयपनेछ । 

(ग)  स्िानीर्  हका बैिकहरु आम िन ाका िाभग खिुा गनय उणच  

प्रकृर्ाहरु भनिायरर् गनुय पनेछ। 

(घ)  भनर्यर् गदाय काननुिे  ोकेको अवभि भित्र भनर्यर् गनुयपछय । 

काननुिे समर् न ोकेको अवस्िामा भबषर्को प्रकृभ  हेरी 

र्िासम्िव भछटो र उपर्िु समर्ावभि भित्र भनर्यर् गनुय पनेछ। 

 र कुन ैकारर्िे भनर्यर् गनय िाग्न ेसमर्ावभि िणम्वने िएमा वा 

भनर्यर् गनय नसवकने िएमा सोको  थ्र्पूर्य िानकारी संवणन्ि  

पििाई उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

(ङ)  पदाभिकारीिे नागररक वा सेवाग्राहीिाई नअल्मिाउने गरी स्पष्ट 

रार्  िा सल्िाह ठदन ुपनेछ । 

६.  परुस्कार, उपहार, दान, चन्दा वा भनिी सेवा, सवुविा र िाि ग्रहर् सम्बन्िी 

आचरर्िः परुस्कार,उपहार, दान, चन्दा वा भनिी सेवा, सवुविा र िाि ग्रहर् 

सम्बन्िमा देहार्का आचारहरुको पािन गनय गराउन प्रभ बद्ध रहंदै, 



91 

  

(क)  काननु बमोणिम आफ्नो क यव्र् भनवायह गने भसिभसिामा कसैबाट कुनै 

प्रकारको नगद वा सेवा सवुविाको रुपमा उपहार, परुस्कार, चन्दा भिन ु

हुँदैन। त्र्स् ो सेवा सवुविा ठदनका िाभग वाध्र् पाने कुनै व्र्वहार गनुय  वा 

गराउन ुहुँदैन। 

(ख)  स्िानीर्  हसंग कुनै खास ववषर्मा स्वािय भनवह  िएको वा सम्िाव्र् 

स्वािय िएको कुनै पभन व्र्णिबाट कुन ै प्रकारको मैत्री व्र्वहार र 

आमन्त्रर्, िोिि ेर, खानवपन, मनोरञ्जन, वसोवास सवुविा, िाडासवुविा, आठद 

भिन ुवा ठदन ुहुँदैन। 

(ग)  पदाभिकारीहरुिे आफ्नो स्िानीर्  हिाई िानकारी नठदई कुन ै व्र्णि, 

संस्िा वा भनकार्बाट दान, वणकसस, चन्दा, उपहार स्वीकार गनुय हुँदैन। 

७.  सामदुावर्क संघसंस्िा, भनिी िते्र, ववकास साझेदार, गैर सरकारी संस्िा संगको 

साझेदारीिः ववकास साझेदार, गैर सरकारी संस्िा, सामदुावर्क संघसंस्िा, भनिी 

िेत्रसंगको साझेदारी गदाय देहार्का आचारहरुको पािन गनय प्रभ बद्ध रहंदै,  

(क)  ववकास साझेदार भनकार्, गैर सरकारी संस्िा, सामदुावर्क संघसंस्िा, भनिी 

िेत्र सँग संस्िाग  सम्वन्ि र समन्वर् प्रबद्धयन गररनेछ। व्र्णिग  

िािहानीका आिारमा व्र्वहार गररनेछैन । 

(ख)  ववकास साझेदार भनकार्, गैर सरकारी संस्िा, सामदुावर्क संघसंस्िा, भनिी 

िेत्रसँग आफ्नो िेत्रभित्रको र्ोिना,  कार्यिम,  बिेट   िा  प्रभ वेदन 

कार्यिाई  एकीकृ   रुपमा  अगाडी बढाइनेछ।  

८.  भनष्पि ा, सम्मान र कदरपूर्य व्र्वहार सम्बन्िी आचरर्हरुिः पदाभिकारीिे आफ्नो 

कार्यसम्पादन गदाय भनष्पि ा, सम्मान र कदरपूर्य रुपमा गनय देहार्का 

आचारर्हरुको पािन गररनेछ, 
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(क)  स्िानीर्  हको संस्िाग  एवं कार्यग  स्व न्त्र ा र भनष्पि ा अभिववृद्ध 

गनय प्रर्त्नशीि रहने।  

(ख)  पदाभिकारीिे पदीर् क यव्र् भनवायह गदा्य  वाह्य वा आन् ररक िेत्रबाट 

प्रत्र्ि वा अप्रत्र्िरुपिे आउने प्रिाव, प्रिोिन, दवाव, िनसनु, िम्की, 

आग्रह आठदबाट प्ररेर  वा प्रिावव  निई कार्यसम्पादन गने।  

(ग)  आफ्नो पदीर् क यव्र् परुा गदाय मोिावहिा नराखी भनभियक र 

स्व न्त्र ापूवयक कार्यम्पादन गने गराउने।  

(घ)  कुनै कमयचारीिाई कार्य सम्पादनको भसिभसिामा अनणुच  प्रिाव पानय वा 

दबाव नठदने। 

 (घ)  प्रचभि  काननुिे भनषेि गरेको कुनै कार्य गनय वा गराउन नहनुे ।  

(ङ)  क यब्र् पािना गदाय िानकारीमा आएको काननु बमोणिम गोप्र् राख्नपुने 

ववषर् वा  कागिा  वा व्र्होरा प्रत्र्ि वा अप्रत्र्ि रुपबाट प्रकाशन गनय 

वा गराउन नहनुे। 

(च)  पदाभिकारीिे आिुिे गने काम भनिायरर  समर् भित्र सम्पादन गररनेछ । 

काननु बमोणिम सम्पादन गनुयपने काम समर्भितै्र सम्पन्न नगरी आिूिे 

गने काम पन्छाइने छैन । 

९.  अन्र् आचरर्हरुिः पदाभिकारीका अन्र् आचरर्हरु देहार् बमोणिम गनय प्रभ बद्ध 

रहन्छौं, 

(क) आफ्नो सम्पणत्तको वववरर्  ोवकएको समर्भित्र सम्वणन्ि  भनकार्मा 

बझुाई सावयिभनक गनुय पनेछ । 

(ख) स्िानीर्  हको काममा कुनै प्रकारको असर पनय सकने गरी वा संवविान 

र प्रचभि  काननु ववपरर  हनुे गरी स्िानीर्  हको स्वीकृ ी ववना 

कसैवाट कुनै प्रकारको दान, दा व्र्, कोसेिी, उपहार आिुिे स्वीकार 
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गनुय र आिनो पररवारको कुनै सदस्र्िाई त्र्स् ो ववषर् स्वीकार गनय 

िगाउन ुहुँदैन । ववदेशी सरकार वा प्रभ भनभिबाट कुन ैउपहार प्राप्त हनु 

आएमा स्िानीर्  हमा सो कुराको सूचना ठदई भनर्यर् िए वमोणिम गनुय 

पनेछ । 

(ग) स्िानीर्  हको पूवय स्वीकृभ  भबना कुनै कामको भनभमत्त कुनै वकभसमको 

चन्दा माग्न वा त्र्स् ो चन्दा स्वीकार गनय वा कुनै वकभसमको आभियक 

सहार् ा भिन ुहुँदैन । 

(घ) नेपाि सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्िानीर्  हको काम कारवाहीमा 

प्रभ कुि प्रिाव पने गरी कुनै पत्रपभत्रकामा आिनो वास् ववक वा 

काल्पभनक नामबाट वा वेनामी कुनै िेख प्रकाशन गनय, अनिाइन समाचार 

माध्र्म वा सामाणिक सञ्जाि वा रेभडर्ो वा टेभििीिनद्वारा प्रसारर् गनय 

गराउन हदैुन । 

(ङ)  नेपाि सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्िानीर्  हको नीभ को ववरोिमा 

सावयिभनक िाषर् ठदन वा कुनै   विव्र् प्रकाशन गनय हदैुन । 

(च) मिुकुी ऐन ववहावारीको महिको ववपरर  हनुे गरी वववाह गनय गराउन 

हदैुन । 

(छ) ववदेशी मिुकुको स्िार्ी बसोवास  िा भड.िी.को िाभग आवेदन गनुय 

हुँदैन। 

(ि) पदाभिकारीिे पदीर् मर्ायदामा आंच आउन ेगरी कुनै समूह वा व्र्णिसँग 

काननु ववपरर  वा ाय गने, संझौ ा गने कार्य गनुय गराउन ुहुँदैन । 
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िाग — ३ 

प्रचभि  काननु बमोणिम पािन गनुयपने आचारहरु 

१०.  प्रचभि  काननुको प्रिावकारी कार्ायन्वर्निः (१) नपेािको संवविान, प्रचभि  संघीर् 

 िा प्रदेश काननु, अदाि को भनर्यर् वा आदेश  िा काननु बमोणिम संघ वा 

प्रदेशिे ठदएको भनदेशनको सम्मान र पािना गनय र सोको  त्पर ापूवयक 

प्रिावकारी कार्ायन्र्वन गररनेछ। 

(२)  प्रचभि  काननु बमोणिम पदाभिकारीहरुको सम्पणत्त भबबरर् बझुाउने  िा 

सावयिभनक गररनेछ। 

(३)  पदाभिकारीिे प्रचभि  काननु बमोणिम स्िानीर्  हको बेरुि ु िा पेणश्क 

िर्छ्यौटको कार्यमा णिम्मेबारी बहन गनुय पनेछ । 

११.  अणत र्ार दरुुपर्ोग  िा भ्रष्टाचार भनवारर्सम्वन्िी काननुको कार्ायन्वर्नमा 

सहर्ोगिः (१) स्िानीर्  हका पदाभिकारीहरुिे प्रचभि  काननु बमोणिम भ्रष्टाचार 

वा अणत र्ारको दरुुपर्ोग हनुे वकभसमका आचारहरु गनुय वा गराउन ुहुँदैन। 

(२)  स्िानीर्  हका पदाभिकारीिे स्िानीर्  हमा प्रचभि  काननु बमोणिम 

अणत र्ारको दरुुपर्ोग िहररने कुनै काम वा व्र्वहार िएमा सम्बणन्ि  

भनकार्मा िानकारी ठदनपुनेछ र सम्बणन्ि  भनकार्बाट हनुे छानववन, 

अनसुन्िान  िा िाँचवझुमा सहर्ोग गनुयपनेछ । 

(३)  पदाभिकारीिे आिुिे िाहा पाएको भ्रष्टाचार माभनने कार्यहरूको सूचना 

ठदने र भिन ेगनुय पदयछ, त्र्स् ो सूचना िकुाउन र िकुाउन सहर्ोग गनुय 

हुँदैन । 

(४)  पदाभिकारीिे आफ्नो कार्यसम्पादन गदाय स्वाियको द्वन्द्व देणखन सकने बाह्य 

विर्ाकिाप, रोिगारी, िगानी, सम्पणत्त, उपहार वा िाि िगार् का कुराहरू 

बारे स्पष्ट गरी कार्य सम्पादन गनुय पदयछ । 
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(५)  भ्रष्टाचारबाट आणिय  सम्पणत्त राख्न,े िकुाउने  िा प्रर्ोग गने िस् ा 

कार्यिाई दरुुत्साहन गनुय पदयछ । 

(६)  भ्रष्टाचारबाट आणिय  सम्पणत्तको खोि िास, रोक्का, स्िानान् रर्, भनर्न्त्रर्, 

िि  एवं वि ाय सम्बन्िी कार्यमा सहर्ोग परु्ायउन ुपदयछ । 

(७)  पदाभिकारीिे आिुिे र आफ्नो पररवारको नाममा कुनै िार्िेिा खरीद 

गदाय सावयिभनक गरेर गनुय पनेछ । 

१२.  भनवायचन आचारसंवह ाको पािन गनुयपनेिः (१) स्िानीर्  हका िनप्रभ भनभिहरुिे 

भनवायचनका बख  पािन गनुयपने आचारहरु भनवायचन आर्ोगिे  ोके बमोणिम 

पािना गनुय पनेछ। 

(२)  स्िानीर् भनकार्का पदाभिकारीहरुिे भनवायचन आचारसंवह ाको प्रिावकारी 

कार्ायन्वर्न  िा पािन गनय गराउन सहर्ोग गनुयपनेछ । 

(३)  स्िानीर्   हका  पदाभिकारीहरुिे  आफ्नो  ओहदाको  आिारमा  प्राप्त  

सवुविाहरु भनवायचन प्रचार प्रसार वा सोसँग सम्बणन्ि  प्रर्ोिनका िाभग 

आिू वा अरु कसैबाट प्रर्ोग गनय वा प्रर्ोग गराउनको िाभग ठदन ुहुँदैन। 

(४)  भनवायचन प्रर्ोिनका िाभग र्स् ो सवुविा ठदन वा भिनका िागी स्िानीर् 

 हहरुबाट संस्िाग  रुपमा कुनै भनर्यर् गनुय वा गराउन ुसमे  हुँदैन। 

१३.  आचारसंवह ाको कार्ायन्वर्न िाभग आवश्र्क सहर्ोग गनुयपनेिः (१) आचारसंवह ाको 

कार्ायन्वर्न  िा सावयिभनकीकरर्का िाभग देहार्मा उल्िेणख  व्र्वस्िाहरु 

गररनेछ, 

(क) आचारसंवह ाको कार्ायन्वर्न सभमभ को व्र्वस्िा गररनेिः 

कार्यपाभिकािे प्रमखु वा कार्यपाभिकािे  ोकेको सदस्र्को 

संर्ोिकत्वमा आचारसंवह ा कार्ायन्वर्न सभमभ  गिन गररनेछ। 

सो सभमभ िे भनर्भम  रुपमा आचारसंवह ा कार्ायन्वर्नको पििाई 
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सहर्ोग परु् र्ाई कार्यपाभिकाको बैिकमा भनर्भम  प्रभ वेदन ठदन ु

पनेछ । 

(ख) अनगुमन सभमभ िाई सहर्ोग परु् र्ाउन ु पनेिः र्स आचारसंवह ाको 

प्रिावकारी कार्ायन्वर्नका िाभग अनगुमन सभमभ िाई आवश्र्क 

पने सहर्ोग उपिब्ि गराइनेछ। 

(२)  पदाभिकारीिे आफ्नो कार्यवविािन  िा कार्यसम्पादन भनर्माविीको 

व्र्वस्िा बमोणिम िवािदेही, पारदशी सेवा प्रवाहको प्रबन्ि गनय देहार् 

बमोणिम गनय गराउन आवश्र्क व्र्वस्िा गररनेछ, 

(क) नागररक वडापत्र बमोणिम कार् सम्पादन गनुयपने, नागररक बडापत्र 

सम्वणन्ि  सबैको िानकारीका िाभग सबैिे देख्न ेिाउँमा टाँस गनुय 

गराउन ुपनेछ । 

(ख) स्िानीर्  हिे नागररक बडापत्रमा उल्िेख िए अनसुार भछटो 

छरर ो सेवा प्राप्त निएमा सो उपर गनुासो सनुवुाई हनु े र 

छानववनवाट सेवाग्राही पििाई कुनै िभ  वा हैरानी व्र्होनुय परेको 

देणखएमा वपभड  पििाई उणच  उपचार र िभ पूभ य उपिव्ि हनुे 

व्र्वस्िा गनुय गराउन ुपनेछ । 

(३)  कुनै पभन पदाभिकारीिे आिु कहाँ आएको गनुासो  त्कािै सनेु्न व्र्वस्िा 

भमिाइ िछर्ोट गनुय पनेछ । 

िाग — ४ 

आचारसंवह ाको पािन गने गराउने व्र्वस्िा 

१४.  आचारसंवह ा अनगुमन सभमभ को गिनिः (१) कुनै पदाभिकारीिे र्स आचारसंवह ा 

 िा अन्र् प्रचभि  संघीर्, प्रदेश र स्िानीर् काननु बमोणिम पािन गनुयपने 

आचारर्हरु उल्िंघन गरे, नगरेको सम्वन्िमा िाँचबझु  िा अनगुमन गनयका 
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िाभग सिािे सिाका सदस्र्हरु मध्रे्बाट देहार् बमोणिमका पदाभिकारी रहेको 

एक आचारसंवह ा अनगुमन सभमभ को गिन गररनछे । 

क. सिाका सदस्र्हरुिे आिूमध्रे्बाट छनौट गरेको एक िना 

संर्ोिक 

ख.  सिाका सदस्र्हरुिे आिूमध्रे्बाट छनौट गरेको कणम् मा एक 

िना मवहिा सवह  दईु िना ----सदस्र् 

ग.  कार्यकारी अभिकृ िे  ोकेको स्िानीर्  हको एक िना अभिकृ  

कमयचारी ----सदस्र् सणचव 

(२)  अनगुमन सभमभ का संर्ोिक, सदस्र्  िा सणचव माभि नै र्स 

आचारसंवह ाको उल्िंघनमा उिरुी परी भनर्यर् गनुयपने अवस्िा िएमा सो 

भबषर्को िाँचवझु छििि  िा भनर्यर् प्रकृर्ामा भनि सहिागी हनु पाउने 

छैनन।् 

(३)  र्स आचारसंवह ाको संर्िु रुपमा उल्िंघन गरेको िनी अनगुमन 

सभमभ का संर्ोिक, सदस्र्हरु  िा सणचव माभि कुनै उिरुी परेकोमा त्र्स 

उपर सम्बणन्ि  कार्यसभमभ िे छानववन गरी त्र्सपभछ बस्ने सिाको 

बैिकमा पेश गनुय पनेछ। 

(४)   अनगुमन सभमभ का सदस्र्हरुको  पदावभि  दईु  बषयको  हनुेछ।र्स 

सभमभ का सदस्र्हरु िगा ार दईु कार्यकाििन्दा बढीका िाभग भनवायणच  

हनु सकने छैनन।् 

 र स्िानीर्  हको कार्यकाि समाप्त िएको अवस्िामा र्स सभमभ को 

पदावभि स्व िः समाप्त िएको माभननेछ । 

१५.  अनगुमन सभमभ को काम, क यव्र्  िा अभिकारिः (१) अनगुमन सभमभ को काम, 

क यव्र्  िा अभिकार देहार् बमोणिम हनुेछ, 
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(क)  कुनै पदाभिकारीिे आचारसंवह ा उिंघन गरे, नगरेको सम्वन्िमा 

उिरुी परेमा वा िानकारी हनु आएमा सो उपर िाँचबझु  िा 

छानववन गनय सकने। 

(ख)  िाँचवझु  िा छानववनका भसिभसिामा समाव्हान िारी गने र 

सािी प्रमार् बझु्ने अभिकार हनुे। 

(ग)  अनगुमन सभमभ का सदस्र्हरुिे स्िानीर्  हको भसिाररश  िा 

आमन्त्रर्मा स्िानीर्  हको िनुसकैु बैिकमा उपणस्ि  िई 

आफ्नो कामका भबषर्मा िानकारी ठदन सकनेछन।् 

(२)  अनगुमन सभमभ को कामको िाभग आवश्र्क िनशणि, काम गने िाउँ, 

सामग्री  िा उणच  वा ावरर् बनाईठदने णिम्मेवारी सम्बणन्ि  स्िानीर् 

 हको हनुेछ । 

१६.  अनगुमन सभमभ को बैिक  िा कार्यववभििः (१) अनगुमन सभमभ को कार्य संचािन 

ववभि देहार्मा उल्िेख िए अनसुार हनुेछ, 

(क)  अनगुमन सभमभ को बैिक आवश्र्क ा अनसुार बस्नेछ । 

(ख)  अनगुमन सभमभ को बैिकको भनर्यर् बहमु को आिारमा हनुेछ । 

(ग)  अनगुमन सभमभ िे कारवाही गदाय सम्बणन्ि  पदाभिकारीिाई 

सिाई पेश गने उणच  मौका ठदन ुपनेछ । 

(घ)  अनगुमन  सभमभ िे  िाँचबझुबाट देणखएको वववरर् सवह को रार् 

प्रभ वेदन सम्बणन्ि  कार्यपाभिकामा पेश गनुय पनेछ । 

(२)  अनगुमन सभमभ को बैिक  िा िाँचबझु सम्बन्िी अन्र् कार्यवीभि सभमभ  

आिैं िे  ोकन सकनेछ । 
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१७.  अनगुमन सभमभ का सदस्र्हरुको सेवा  िा सवुविािः अनगुमन सभमभ का 

सदस्र्हरुको बैिक ित्ता  िा अन्र् सवुविाहरु स्िानीर्  हिे  ोके वमोणिम 

हनुेछ । 

१८.  उिरुीिः (१) स्िानीर्  हको कुनै पदाभिकारीिे पेशाग  आचारर् उल्िंघन 

गरेकोमा त्र्स ववषर्मा आचारसंवह ा अनगुमन सभमभ  समि उिरुी ठदन 

सवकनेछ। 

(२)  माभि (१) वमोणिम ठदइने उिरुीमा कुन पदाभिकारीिे कुन आचार 

उल्िंघन गरेको हो सोको आिार प्रमार् खिुाउन ुपनेछ । स्िानीर्  हिे 

उिरुी िारामको नमूना वनाई सवैिे सणििै प्राप्त गनय सकने स्िानमा 

राख्नपुनेछ । 

(३)  उिरुीको सम्वन्िमा कारवाही माग गदाय अनगुमन सभमभ िे उिरुवािासंग 

िप वववरर् वा कागिा  माग गनय सकनेछ । 

 १९. गोप्र् राख्नपुनेिः (१) अनगुमन सभमभ िे उिरुवािाको नाम गोप्र् राख्न ुपनेछ । 

 (२)  प्राप्त उिरुीका आिारमा कुनै पदाभिकारी माभि िागेको आरोप माभि 

छानववन िारी रहेको अवस्िामा आरोवप  पदाभिकारीको नाम समे  गोप्र् 

राख्न ुपनेछ । 

२०. िाचंवझुिः (१) र्स आचारसंवह ामा उणल्िणख  आचारहरुको उल्िंघन गरेको 

भबषर्मा अनगुमन सभमभ को रार् सझुाव वा प्रभ वेदन आवश्र्क कावायवहका िागी 

कार्यपाभिकामा पेश गनुयपनेछ । प्रभ वेदन पेश गनुयपूवय सो सभमभ िे देहार्का 

प्रकृर्ाहरु पूरा गनुय पनेछ । 

(क)  कुनै पदाभिकारीका ववरुद्ध आचारसंवह ा उल्िंघन गरेको कुन ै

उिरुी परेकोमा वा कुनै िानकारी प्राप्त िएकोमा त्र्सको 
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आिारमा अनगुमन सभमभ िे कावायही गनय आवश्र्क छ वा छैन 

िनी िाँचवझु गनय वा गराउन सकनेछ । 

(२)  िाँचवझु गदाय कुनै पदाभिकारी उपर कारवाही गनुयपने देणखएमा अनगुमन 

सभमभ िे त्र्स् ो पदाभिकारीिाई सिाई पेश गनय उणच  मौका ठदन ु

पनेछ। 

(३)  सिाई पेश गने मौका ठदंदा सम्बणन्ि  पदाभिकारी ववरुद्ध िागेको आरोप 

र त्र्सको आिारहरु प्रष्ट गरी आवश्र्क कावायहीका िाभग कार्यपाभिकाको 

बैिकमा पेश गनुयपनेछ । 

२१. अनगुमन सभमभ को भसिाररश कार्ायन्वर्न गनेिः (१) अनगुमन सभमभ िे र्स 

आचारसंवह ामा उल्िेणख  कुराहरुको पािन िए निएको सम्वन्िमा आवश्र्क 

रार्, सझुाव  िा भसिाररश सवह  कार्ायन्वर्नका िाभग कार्यपाभिकामा पेश 

गनुयपनेछ । 

(२)  अनगुमन सभमभ बाट प्राप्त प्रभ वेदन  िा रार्, सझुाव र भसिाररश उपर 

कार्यपाभिकामा छििि गरी आवश्र्क भनर्यर् सवह  कार्ायन्वर्न गनुय 

पनेछ । 

(३)  आचारसंवह ाको पािनका भबषर्मा स्िानीर्  हमा छििि हुँदाका बख  

सम्बणन्ि  पिका प्रभ भनिीहरुिाई सहिागी गराउन सवकनेछ । 

२२. आचारसंवह ाको उल्िंघनमा सिार्िः (१) र्स आचारसंवह ाको कार्ायन्वर्न गदाय 

स्िानीर्  हबाट सिार्को रुपमा देहार्मा उल्िेणख  एक वा सो िन्दा वढी 

प्रकृर्ाहरु अपनाउन सवकनेछ । 

   (क)  सम्बणन्ि  पदाभिकारीिाई सचे  गराउने । 

(ख)  आिोचना  िा आत्मािोचना गनय िगाई सोको िानकारी 

सावयिभनक गनय िगाउने । 
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(ग)  सावयिभनक सनुवुाइका िाभग सावयिभनक गने, गराउने । 

(घ)  प्रचभि  ऐन काननुको उल्िंघन िएका अवस्िामा सम्बणन्ि  

भनकार्मा सूचना ठदने र आवश्र्क काबायहीका िाभग िेखी 

पिाउने। 

(२)  आरोवप  पदाभिारीमाभि िएको कुनै पभन काबायहीका भबषर्मा भनि कुन ै

रािनीभ क दिसंग आवद्ध िएको हकमा सम्बणन्ि  रािभनभ क दििाई 

िानकारी गराउनपुने । 

२३.  कावायहीको भबबरर् सावयिभनक गनुयपनेिः  आचारसंवह ाको कार्ायन्वर्न सम्वन्िमा 

पदाभिकारी माभि िएको कावायहीको भबबरर् आम िानकाररका िाभग स्िानीर् 

 हको सूचनापाटी र स्िानीर् पत्रपभत्रकामा प्रकाणश  गनुयपनेछ । सोको िानकारी 

रािनीभ क दिहरु, संघीर् माभमिा  िा स्िानीर् ववकास मन्त्रािर्, भनवायचन 

आर्ोग, प्रदेश सरकारको सम्वणन्ि  वविाग/भनकार्, स्िानीर् प्रशासनिाई 

गराउनपुनेछ । 

िाग — ५ 

ववववि 

२४. आचारसंवह ाको पािन गनुय सबैको क यव्र् हनुेिः र्ो आचार संवह ाको पािना गनुय 

पदाभिकारीको णिम्मेवारी  िा क यव्र्को एक अभिन्न अंगको रुपमा रहनेछ । 

२५. पदाभिकारीिाई आचारसंवह ाको िानकारी ठदनपुनेिः र्ो आचारसंवह ा स्िानीर् 

 हका पदाभिकारी  िा कमयचारीहरुिाई अभनवार्य रुपमा िानकारी ठदई हस् ािर 

गराई िागू गररनेछ। 

२६. सरोकारवािाहरुिाई आचारसंवह ाको िानकारी उपिव्ि गराउनपुनेिः स्िानीर् 

 हका पदाभिकारीको आचारसंवह ा, समर् समर्मा आचारसंवह ामा िएको 

संशोिनको भबबरर्  िा आचारसंवह ाको कार्ायन्वर्नका भबबरर्हरुको िानकारी 
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बावषयकरुपमा स्िानीर्  हका रािनीभ क दिहरु, संघीर् माभमिा  िा स्िानीर् 

ववकास मन्त्रािर्  िा प्रदेश सरकार सम्वणन्ि  भनकार्िाई गराउनपुनेछ । 

२७. आचारसंवह ाको कार्ायन्वर्नमा रािनीभ क दिको सहर्ोगिः (१) कुन ै

पदाभिकारीबाट र्स आचारसंवह ाको उल्िंघन िएको िहर िएमा भनिमाभि 

िागेको आरोप  िा सो सम्बन्िमा भसिाररश िएको कावायहीको भबबरर् समे  

सम्बणन्ि  पदाभिकारी सम्बद्ध रािनीभ क दििाई िानकारी गराउनकुा सािै 

सावयिभनक समे  गनुयपनेछ । 

(२)  िाँचवझुका आिारमा पदाभिकारी उपर कावायहीका िाभग िएको 

भसिाररशको कार्ायन्वर्न गने वा सचे  गराउने काममा सरकारी भनकार् 

एवं रािनीभ क दिहरुको सहर्ोग भिन सवकनेछ । 

२८. आचारसंवह ामा संशोिनिः (१) स्िानीर्  हका सिाबाट आचारसंवह ामा संशोिन 

गनय सवकनेछ । 

(२)  आचारसंवह ामा िएको संशोिनका िानकारी सम्बणन्ि  सबै पदाभिकारी, 

कमयचारी,  िा सरोकारवािाहरुिाई ठदनपुनेछ । 

(३)  भनवायचन आचारसंवह ामा संशोिन िएका खण्डमा आम िन ाको 

िानकारीका िाभग सावयिभनक गनुयपनेछ । 

(४)  नगरपाभिकािे आफ्नो स्िानीर् ववणशष्ठ ा, कार्य प्रकृभ  र आवश्र्क ा 

अनसुार र्स आचार संवह ामा समर् समर्मा िप व्र्वस्िा समावेश गरी 

िागू गनय सवकनेछ । 
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भिमाद नगर सिा सञ्चािन कार्यववभि, २०७४ 

प्रमाणर्करर् भमभ : २०७४/३/२८ 

सम्व  ्2074 सािको कार्यववभि नं. 2 

प्रस् ावनािः नेपािको संवविानको िारा २२७ अनसुार प्रदेश कानून बमोणिम स्िानीर् 

 हको बैिक सञ्चािन कार्यववभि स्वीकृ  िई िागू निएसम्मको िाभग नगरसिाको कार्य 

सञ्चािन गनय, बैिकको सवु्र्वस्िा कार्म राख्न, आवश्र्क सभमभ हरूको गिन गनय र अन्र् 

काम कारवाही भनर्भम  एवं प्रिावकारी बनाउन भिमाद नगर कार्यपाभिकाबाट स्वीकृ  गरी 

र्ो कार्यववभि िारी गररएको छ । 

पररच्छेद – १ 

प्रारणम्िक 

१. संणिप्त नाम र प्रारम्ििः (१) र्स भनर्माविीको नाम भिमाद नगर सिा सञ् चािन 

कार्यववभि-२०७४ रहेको छ। 

(२)  र्ो कार्यववभि  रुुन्  प्रारम्ि हनुेछ । 

२. पररिाषािः ववषर् वा प्रसङ्गिे अको अिय निागेमा र्स कार्यववभिमा,- 

(क) “संवविान” िन्नािे नेपािको संवविान सम्झन ुपछय । 

(ख) “स्िानीर्  ह” िन् नािे नेपािको संवविानको िारा ५६ को उपिारा ४ 

बमोणिमका गाउँपाभिका, नगरपाभिका र णिल्िा सिा सम्झन ुपदयछ । 

(ग)   “सिा” िन् नािे संवविानको िारा २२३ बमोणिमको नगर सिा सम्झन ु

पदयछ।  

(घ) “कार्यपाभिका” िन् नािे नगर कार्यपाभिका सम्झन ुपदयछ । 

(ङ) “अध्र्ि” िन्नािे सिाको अध्र्ििाई सम्झन ुपछय ।  

(च) “उपाध्र्ि” िन्नािे नगरपाभिकाको उपप्रमखुिाई सम्झन ुपदयछ । 
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(छ) “वविेर्क” िन्नािे स्िानीर् कानूनको मसौदा वा कानूनको संशोिन मसौदा 

समे  सम्झन ुपछय। 

(ि)  “सदस्र्” िन्नािे नगर कार्यपाभिकाको प्रमखु, उपप्रमखु, कार्यपाभिकाको 

सदस्र् वा वडा सदस्र् सम्झन ुपछय । 

(झ) “सिाको सणचव” िन्नािे गाउँ वा नगरपाभिकाको कार्यकारी अभिकृ  र 

णिल्िा समन्वर् सभमभ को स्िानीर् ववकास अभिकारी वा अध्र्ििे 

सिाको सणचव िई काम गनय  ोकेको कमयचारी सम्झन ुपछय । 

(ञ) “बैिक” िन्नािे नगर सिाको अभिवेशन सम्झन ु पछय । सो शब्दिे 

सभमभ को वैिक समे िाई सम्झन ुपदयछ । 

(ट) “प्रस् ाव” िन्नािे सिाको ववचारािय पेश गररएको कुनै प्रस् ाव वा सो 

प्रस् ावसँग सम्बणन्ि  संशोिन प्रस् ाव समे  सम्झन ुपछय । 

(ि) “प्रस्  ुक ाय सदस्र्” िन्नािे सिाको वविेर्क वा प्रस् ाव प्रस्  ुक ाय 

सिाको सदस्र् सम्झन ुपछय । 

(ड) “बैिक कि” िन्नािे सिाको बैिक कि सम्झन ुपछय र सो शब्दिे बैिक 

किसँग िोभडएको दशयकदीघाय  िा बरण्डा समे िाई िनाउँछ । 

(ढ) “ववषर्ग  शाखा” िन्नािे नगरपाभिकाको कार्य वविािन भनर्माविी 

बमोणिमको ववषर्ग  शाखा संझन ुपछय ।  

(र्) “सभमभ ” िन्नािे र्स कार्यववभि बमोणिम गिन हनुे सिाको सभमभ  सम्झन ु

पछय । 

( ) “संर्ोिक” िन्नािे र्स कार्यववभि बमोणिम गठि  सभमभ को संर्ोिक 

सम्झन ुपछय । 
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पररच्छेद -२ 

सिाको बैिक  िा बैिक सञ्चािन सम्बन्िी व्र्वस्िा 

३. सिाको अभिवेशन बोिाउने: (१) अध्र्ििे नगरपाभिकाको भनवायचनको अणन् म 

पररर्ाम घोषर्ा िएको भमभ िे एक मवहना भित्र सिाको पवहिो अभिवेशन 

बोिाउनेछ । त्र्सपभछ र्स कार्यववभि बमोणिम अध्र्ििे समर् समर्मा अन्र् 

अभिवेशन बोिाउनेछ ।  

 र सिाको एउटा अभिवेशनको समाभप्त र अको बैिकको प्रारम्िका बीचको 

अवभि छ महीना िन्दा बढी हनुे छैन । 

(२) अध्र्ििे कार्यसूची बमोणिम सिाको बैिकको संचािन र अन्त्र् गनेछ । 

(३)  सिाको अभिवेशन चािू नरहेको वा बैिक स्िभग  िएको अवस्िामा 

बैिक बोिाउन वाञ्छनीर् छ िनी सिाको सम्पूर्य सदस्र् संतर्ाको एक 

चौिाइ सदस्र्हरूिे भिणख  अनरुोि गरेमा अध्र्ििे त्र्स् ो बैिक बस्ने 

भमभ , स्िान  ोकनेछ । त्र्सरी  ोवकएको भमभ , समर् र स्िानमा सिाको 

अभिवेशन बस्नेछ । 

(४)  सिाको अभिवेशन कार्यपाभिकाको केन्र रहेको स्िानमा अध्र्ििे  ोके 

बमोणिम बस्नेछ । 

(५)  सामान्र् िः भनवायचन पभछको पवहिो अभिवेशनको अवभि बढीमा पन्र ठदन 

र सोपभछको प्रत्रे्क अभिवेशनको अवभि बढीमा सा  ठदनको हनुेछ । 

(६)  उपदिा (१) वा (३) बमोणिम सिाको अभिवेशन बोिाएको सूचना 

अध्र्ििे सदस्र्हरुिाई ठदनेछ । त्र्स् ो सूचना आवश्र्क ा अनसुार 

सावयिभनक सञ्चार माध्र्मबाट समे  प्रचार प्रसार गनुय पनेछ ।       
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४. सदस्र्हरुको उपणस्िभ  र आसनिः (१) बैिकमा आसन ग्रहर् गनुय अणघ सबै 

सदस्र्िे अध्र्ििे  ोकेको िम अनसुार अभिवेशनको उपणस्िभ  पणुस् कामा 

हस् ािर गनुयपनेछ ।  

(२) उपदिा (१) बमोणिम उपणस्ि  सदस्र्िे अध्र्ििे  ोके अनसुारको 

स्िानमा भनिायरर  समर् अगावै आफ्नो आसन ग्रहर् गनुयपनेछ ।  

(३) अपांग ा िएका सदस्र्को हकमा अध्र्ििे भनिायरर  गरेको स्िानमा 

भनिको सािमा एक िना सहर्ोगी आवश्र्क िएमा सो को समे  

व्र्वस्िा गनय सकनेछ ।  

५. सिाको गर्पूरक संतर्ा: (१) सिामा  त्काि कार्म रहेका सदस्र् संतर्ाको 

पचास प्रभ श  िन्दा बढी सदस्र् उपणस्ि  िएमा अभिवेशनको िाभग गर्पूरक 

संतर्ा पगेुको माभननेछ ।   

(२) उपदिा (१) बमोणिम गर्परुक संतर्ा नपगेुमा अध्र्ििे  ीन ठदन भित्र 

अको बैिकका िाभग दिा ३ बमोणिम सूणच  गनुयपनेछ । 

(३) उपदिा (२) बमोणिम आव्हान गरेको अभिवेशनमा गर्परुक संतर्ा 

नपगेुमा दईु ठदन भित्र अभिवेशन बस्ने गरी दिा ३ बमोणिम सूचना 

गनुयपनेछ ।  

(४) उपदिा (३) बमोणिम पनुिः सूचना गदाय गर्परुक संतर्ा नपगेुमा कम् ीमा 

पच्चीस प्रभ श  सदस्र्हरुको उपणस्िभ मा अभिवेशन बस्नेछ ।  

६. बैिकको सञ्चािन र स्िगन: (१) अध्र्ििे सिाको कार्यबोझिाई ध्र्ानमा राखी 

कार्यसूची स्वीकृ  गरी सिाको बैिक संचािन गनुयपनेछ ।  

(२)  सिाको बैिक अध्र्ििे भनिायरर् गरेको समर्  ाभिका बमोणिम हनुेछ ।  



107 

  

(३)  अध्र्ििे प्रत्रे्क बैिकको प्रारम्ि  िा स्िगनको घोषर्ा गनेछ । 

(४)  सिाको अध्र्ि वैिकमा उपणस्ि  हनु नसकने अवस्िामा उपाध्र्ि वा 

उपप्रमखुिे बैिकको अध्र्ि ा गनेछ । उपाध्र्ि वा उपप्रमखु पभन 

उपणस्ि  हनु नसकेमा अध्र्ििे  ोकेको सिाको सदस्र्िे बैिकको 

अध्र्ि ा गने गरी कार्यसूचीमा  ोकन ुपनेछ । 

७. कार्यसूची र समर्ावभि प्रकाशनिः (१) अध्र्िको भनदेशानसुार सिाको सणचविे 

कार्यसूची र समर्  ाभिका अनसूुची-१ बमोणिम  र्ार गनेछ र त्र्सको एक प्रभ  

सामान्र् र्ा अड्चािीस घण्टा अगावै प्रत्रे्क सदस्र्िाई उपिब्ि गराइनेछ । 

 र ववशेष पररणस्िभ मा अध्र्िको भनदेशानसुार बैिक बस्ने चौवीस घण्टा अगावै 

कार्यसूची  र्ार गरी त्र्सको एक प्रभ  सदस्र्िाई सिाको सणचविे उपिब्ि गराउन 

सकनेछ । 

८. समर्ावभि भनिायरर्: (१) अध्र्ििे बैिकमा पेश हनुे ववषर्माभि छििि गनय 

समर्ावभि  ोकनेछ । 

(२) उपदिा (१) बमोणिम  ोवकएको समर्ावभि समाप्त िएपभछ र्स 

कार्यववभिमा अन्र्िा िेणखएकोमा बाहेक अध्र्ििे अन्र् ववषर्मा छििि 

हनु नठदई सो ववषर्को टुङ्गो िगाउन आवश्र्क सबै वविेर्क वा प्रस् ाव 

भनर्यर्ािय बैिकमा प्रस्  ु गनेछ । 

९. सिामा म दान: (१) सिामा भनर्यर्का िाभग प्रस्  ु गररएको सबै  वविेर्क वा 

प्रस् ावको भनर्यर् उपणस्ि  सदस्र्हरूको बहमु बाट हनुेछ ।  

(२)  अध्र्ि ा गने व्र्णििाई म  ठदने अभिकार हनुे छैन ।  

 र म  बराबर िएमा अध्र्ि ा गने व्र्णििे आफ्नो भनर्ायर्क म  ठदनेछ ।  
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१०. मर्ायठद  संशोिनिः कुन ै सदस्र्िे प्रस्  ु गने वविेर्क वा प्रस् ावमा कुनै 

आपणत्तिनक, व्रं्ग्र्ात्मक, अनावश्र्क, अनपुर्िु वा असम्बद्ध शब्द वा वाकर्ांश 

प्रर्ोग िएको िागेमा अध्र्ििे त्र्स् ा ववषर् वव रर् हनुिुन्दा अणघ उपर्िु 

संशोिन गनय वा गराउन सकनेछ । 

११. बैिकको प्रारम्ििः सिाको बैिक किमा अध्र्ि आगमन िई रावष्ट्रर् िनु बिे 

पभछ बैिक प्रारम्ि हनुेछ । 

१२. बैिकमा पािना गनुयपने आचरर्हरूिः (१) बैिकमा देहार्का आचरर्हरू पािना 

गनुय पनेछिः 

(क) अध्र्ि बैिक किमा प्रवेश हुँदा सबैिे सम्मान प्रकट गनय उठ्न ु

पनेछ । 

(ख) अध्र्ििे बैिकप्रभ  सम्मान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहर् 

गनुयपनेछ । 

(ग) बैिक स्िभग  िई अध्र्ि सिाबाट बावहर भनस्के पभछ मात्र अरु 

सदस्र्हरूिे बैिक कि छाड्न ुपनेछ । 

(घ) बैिकमा िाग भिने सदस्र्िे बोल्दा अध्र्ििाई सम्बोिन गरेर 

मात्र बोल्न ुपछय र अध्र्ििे अन्र्िा आदेश ठदएमा बाहेक उभिएर 

बोल्न ुपनेछ । 

(ङ) अध्र्ििे बैिकिाई सम्बोिन गरररहेको समर्मा कुनै पभन 

सदस्र्िे स्िान छाड्न ुहुँदैन र अध्र्ििे बोिेको कुरा शाणन् पूवयक 

सनुु्न पनेछ । 

(च) अध्र्ििे आसन ग्रहर् गरररहेको र बोभिरहेको अवस्िामा 

सदस्र्को बीचबाट वहँड्न ुहुँदैन । 
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(छ) कुनै सदस्र्िे बोभिरहेको समर्मा अशाणन्  गनय वा बैिकको 

मर्ायदा िंग हनुे वा अव्र्वस्िा उत्पन्न हनुे कुनै काम गनुय हुँदैन । 

(ि) बैिक किमा अध्र्िको सामनेु्नबाट वारपार गरी वहँड्न वा 

अध्र्िको आसन िय  वपठ्यू िकायएर बस्न हुँदैन । 

(झ) बैिकको कार्यसँग प्रत्र्ि रुपिे सम्बणन्ि  ववषर् बाहेक अन्र् 

ववषर्को पसु् क, समाचारपत्र वा अन्र् कागिपत्रहरू पढ्न ुहुँदैन। 

(ञ) बैिकको अवभििर बैिक किमा मोबाईि िोन बन्द गनुय 

पनेछ। 

(२) सिामा पािना गनुयपने अन्र् आचरर्हरू समर् समर्मा सिािे  ोके 

बमोणिम हनुेछ । 

१३. बैिकमा िाग भिने सदस्र्िे पािन गनुय पने भनर्महरूिः बैिकमा हनुे छिििमा 

िाग भिने सदस्र्िे देहार्का भनर्महरूको पािन गनुय पनेछिः 

(क) अध्र्िको ध्र्ानाकषयर् गनयको भनभमत्त उठ्न ु पनेछ र अध्र्ििे भनिको 

नाम बोिाएपभछ वा इशारा गरेपभछ मात्र बोल्न ुपनेछ । 

(ख) र्स कार्यववभिको दिा ३५ बमोणिमका ववषर्मा छििि गनुय हुँदैन । 

(ग) अशीष्ट, अश्लीि, अपमानिनक वा कुनै आपणत्तिनक शब्द बोल्न ुहुँदैन । 

(घ) व्र्णिग  आिपे िगाउन हुँदैन । 

(ङ) बोल्न पाउने अभिकारिाई सिाको कार्यमा बािा पाने मनसार्िे दरुुपर्ोग 

गनुय हुँदैन । 
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(च) सिा वा अध्र्िको कुनै भनर्यर् बदर गररर्ोस ्िने्न प्रस् ावमाभि बोल्दाको 

अवस्िामा बाहेक सिा अध्र्िको कुनै पभन भनर्यर्को आिोचना गनुय 

हुँदैन। 

(छ) अध्र्ििे पद अनकूुि आचरर् गरेको छैन िने्न प्रस् ावको छिििको 

िममा बाहेक अध्र्िको आचरर्को आिोचना गनुय हुँदैन । 

(ि) वैिकमा पािना गनुयपने अन्र् भनर्महरू सिािे  ोके बमोणिम हनुेछ । 

१४. छिििमा बोल्ने िमिः बैिकमा बोल्ने िम देहार् बमोणिम हनुेछिः 

(क) प्रस् ाव पेश गने सदस्र्िे बोभिसकेपभछ अध्र्ििे नाम बोिाएको वा 

इशारा गरेको िम बमोणिमको सदस्र्िे बोल्न पाउनेछन ्। 

(ख) अध्र्िको अनमुभ  भबना कुनै सदस्र्िे एउटै प्रस् ावमा एक पटक िन्दा 

बढी बोल्न पाउने छैन । 

(ग) प्रस् ाव पेश गने सदस्र्िे उत्तर ठदनको भनभमत्त छिििको अन्त्र्मा िेरर 

बोल्न पाउनेछ । सो प्रस् ावको सम्बन्िमा छिििमा पवहिे िाग 

भिएको वा नभिएको िेसकैु िए  ापभन प्रस् ावक सदस्र्िे उत्तर ठदई 

सकेपभछ अध्र्िको अनमुभ  नभिई िेरर बोल्न पाउने छैन । 

१५. स्पष्ट पानय माग गनय सवकनेिः (१) बैिकमा छििि चभिरहेको समर्मा सम्बणन्ि  

ववषर्मा कुनै सदस्र्िे कुनै कुरा स्पष्ट पानय माग गनय अध्र्ि मािय   अनरुोि गनय 

सकनेछ । 

(२) उपदिा (१) मा िनुसकैु कुरा िेणखएको िए  ापभन अध्र्िको अनमुभ  

भिई कुनै सदस्र्िे सिाको िानकारीको िाभग आिूसँग सम्बणन्ि  अन्र् 

ववषर्मा स्पष्ट िानकारी ठदन सकनेछ । 



111 

  

 र त्र्स् ो स्पष्ट िानकारी ठदँदा कुनै वववादस्पद ववषर् उिाउन पाइन े

छैन र सो स्पष्ट िानकारी माभि कुनै छििि गनय पाइने छैन ।  

१६. भनर्यर्ािय प्रस् ाव पेश गनेिः (१) सिाको कार्यसूचीको कुनै प्रस् ावमाभि छििि 

समाप्त िएपभछ सो प्रस् ावको पिमा हनुे सदस्र्हरूिाई “हनु्छ, ववपिमा हनुे 

सदस्र्हरूिाई “हनु्न” र  टस्ि रहन चाहने सदस्र्हरूिाई “म  ठदन्न” िन्ने शब्द 

सभुनने गरी उच्चारर् गनुय िनी अध्र्ििे कार्यसचुीका ववषर्हरू िमशिः भनर्यर्ािय 

पेश गनेछ । 

(२) उपदिा (१) बमोणिम प्रस् ाविाई भनर्यर्ािय पेश गरेपभछ अध्र्ििे “हनु्छ” 

वा “हनु्न” िने्न सदस्र्हरूमध्रे् िनु पिको बहमु  िएको िहर् र्ाउँछ सो 

कुराको घोषर्ा गनेछ ।  

(३)  अध्र्िद्वारा कुनै प्रस् ाव भनर्यर्ािय पेश गररसकेपभछ सो प्रस् ावमाभि 

छििि गनय वा संशोिन प्रस्  ु गनय पाइने छैन ।  

१७. सिाध्र्ििे भनदेशन ठदनेिः (१) बैिकमा अिर व्र्वहार गने सदस्र्िाई आफ्नो 

व्र्वहार भनर्न्त्रर् गनय अध्र्ििे चे ावनी ठदए पभछ त्र्स् ो सदस्र्िे आफ्नो 

व्र्वहारमाभि  रुुन्  भनर्न्त्रर् गनुय पनेछ । 

(२) उपदिा (१) बमोणिमको आदेश पािना नगने सदस्र्िाई अध्र्ििे 

बैिकबाट बावहर िान आदेश ठदन सकनेछ । आदेश पाएपभछ त्र्स् ो 

सदस्र्िे बैिक किबाट  रुुन्  बावहर िान ुपनेछ र भनििे सो ठदनको 

बाँकी अवभिको बैिकमा उपणस्ि  हनु पाउने छैन । 

(३)  उपदिा (२) बमोणिमको आदेश पाएपभछ पभन त्र्स् ो सदस्र् बैिक 

किबाट  रुुन्  बावहर नगएमा अध्र्ििे भनििाई कमयचारी वा 

सरुिाकमीको सहर्ोग भिई बावहर भनकाल्न सकनेछ । त्र्सरी 
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भनकाभिएकोमा त्र्स् ो सदस्र्िे त्र्सपभछको  ीन ठदनसम्म सिाको बैिक 

वा कुनै सभमभ को बैिकमा िाग भिन पाउने छैन । र्सरी 

भनकाभिएकोमा सिाको सणचविे सो कुराको सूचना सबै सभमभ िाई 

ठदनेछ। 

(४)  र्स कार्यववभिमा अन्र्त्र िनुसकैु कुरा िेणखएको िए  ापभन कुन ैसदस्र्िे 

बैिक किमा शाणन् , सवु्र्वस्िा  िा अनशुासन िङ्ग गरेमा वा गनय 

िागेमा वा सिाको प्रभ ष्ठामा िक्का िाग्ने वकभसमिे बैिक कि भित्र 

ध्वंसात्मक कार्य गरेमा वा बि प्रर्ोग गरेमा वा गनय िागेमा वा कुन ै

िौभ क हानी नोकसानी परु् र्ाएमा अध्र्ििे भनििाई बैिक किबाट 

 त्काि भनष्काशन गरी सदस्र्िाई बढीमा सा  ठदन सम्मको िाभग 

सिामा आउन नपाउने गरी र िभ  िएको िौभ क सामाग्रीको र्िािय 

िभ पभू य भनिबाट िराउने आदेश ठदन सकनेछ । 

(५)  दिा (४) बमोणिम भनष्काभस  िएको सदस्र्िे सो अवभििर सिाको वा 

कुनै सभमभ को बैिकमा उपणस्ि  हनु पाउने छैन । भनििाई  ोवकएको 

िभ पभू य अध्र्ििे  ोकेको समर्भित्र दाणखिा गने दावर्त्व सम्बणन्ि  

सदस्र्को हनुेछ । 

(६)  र्स दिा बमोणिम कुनै सदस्र् भनष्काणश  िएको वा िुकुवा िएको 

सूचना सिाको सणचविे सबै सभमभ िाई ठदनेछ ।  

१८. कारवाही वि ाय हनु सकनेिः र्स कार्यववभिमा अन्र्त्र िनुसकैु कुरा िेणखएको िए 

 ापभन भनष्काणश  वा कारवाहीमा परेको सदस्र्िे णचत्त बझु्दो सिाई पेश गरेमा 

वा आफ्नो ििू स्वीकार गरी मािी मागेमा अध्र्ििे बैिकको रार् बझुी त्र्स् ो 

सदस्र्िाई मािी ठदई कारवाही वि ाय भिन सकनेछ । 
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१९. बैिक स्िभग  गने अभिकारिः बैिक किभित्र अव्र्वस्िा िई वा हनु िाभग बैिक 

भनर्भम  रुपिे सञ्चािन गनय बािा पने देणखएमा अध्र्ििे सो ठदनको कुनै 

समर्सम्म वा आिूिे  ोकेको अवभिसम्मको िाभग सूचना टाँस गरी बैिक 

स्िभग  गनय सकनेछ । अध्र्ििे गरेको त्र्स् ो स्िगन माभि कुनै सदस्र्िे प्रश्न 

उिाउन पाउने छैन ्। 

२०. सदस्र्को स्िान ररि रहेको अवस्िामा सिाको कार्य सञ्चािन: सिाको कुन ै

सदस्र्को स्िान ररि रहेको अवस्िामा समे  सिािे आफ्नो कार्य सञ्चािन गनय 

सकनेछ र सिाको कारबाहीमा िाग भिन नपाउने कुनै व्र्णििे िाग भिएको कुरा 

पभछ पत्ता िागेमा प्रचभि  कानून ववपरर  बाहेकको कार्य अमान्र् हनुे छैन ।   

२१. सिाको भनर्यर्को अभििेख र कार्ायन्वर्न: (१) सिा र र्सको सभमभ को भनर्यर् 

 िा कारबाहीको अभििेख सिाको सणचविे व्र्वणस्ि  र सरुणि  राख्न ुपनेछ । 

(२)  सिा  िा र्सका सभमभ को भनर्यर्को सक्कि अध्र्िको आदेश भबना सिा 

वा सिा िवन बावहर िैिान हुँदैन । 

२२. भनर्यर् प्रमाणर्  गने: (१) सिाको बैिकिे गरेका भनर्यर् अध्र्ििे प्रमाणर्  

गनेछ। 

(२)  उपदिा (१) बमोणिमको भनर्यर् सरुणि  राख्न ेर कार्ायन्वर्न गने गराउने 

कार्य सिाको सणचविे गनेछ । 

पररच्छेद-३ 

स्िानीर् कानून भनमायर् गने प्रविर्ा 

२३. स्िानीर् कानून भनमायर् गदाय ववचार गनुय पने पिहरुिः (१) सिािे स्िानीर् कानून 

भनमायर् वा संशोिन गदाय अन्र् कुराको अभ ररि देहार्को ववषर्मा ववचार गनुय 

पनेछ,- 
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(क) संवविान बमोणिम आफ्नो अभिकारको ववषर्मा पने वा नपने, 

(ख) संवविान, संघीर् कानून  िा प्रदेश कानूनको व्र्वस्िा, 

(ग) त्र्स् ो कानून, स्वच्छ, न्र्ार्पूर्य  िा  कय  संग  हनु वा नहनुे,  

(घ)  भनमायर् गनय िाभगएको स्िानीर् कानूनको व्र्वहाररक कार्ायन्वर्न 

हनु सकने वा नसकने, 

(ङ) कानून कार्ायन्वर्नको िाभग आवश्र्क पने आभियक स्रो   िा 

संस्िाग  संरचना, 

(च) सवोच्च अदाि बाट प्रभ पाठद  भसद्धान्  वा िएको आदेश, 

(छ) नेपाि सरकार, संघीर् संसद्, प्रदेश सरकार वा प्रदेश सिािे त्र्स् ै 

ववषर्मा आिारि ू कानून भनमायर् गरेको िए सोमा िएको 

व्र्वस्िा, 

(ि) नेपाि सरकार वा प्रादेणशक सरकारिे नमूना कानून उपिब्ि 

गराएको िए सोमा िएको व्र्वस्िा, 

(झ) नेपाििे अन् रावष्ट्रर् स् रमा िनाएको प्रभ वद्ध ा, 

(ञ) सम्बणन्ि  स्िानीर्  हिे भनमायर् गरेको अन्र् स्िानीर् 

कानूनहरुसँगको  ािमेि  िा सौहार ा, 

(ट) णिल्िाभित्रका अन्र् स्िानीर्  ह वा अन्र् णिल्िासँग भसमाना 

िोभडएका स्िानीर्  हको हकमा त्र्स् ा णिल्िाका स्िानीर्  हिे 

बनाएको स्िानीर् कानूनको व्र्वस्िा,  

(ि) गाउँकार्यपाभिका वा नगरकार्यपाभिकािे भनिायरर् गरेका अन्र् 

आवश्र्क ववषर्हरु ।  
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(२) सिािे संवविानको अनसूुची-९ को ववषर्मा स्िानीर् कानून भनमायर् गदाय 

त्र्स् ो ववषर्मा संघीर् संसद वा प्रदेश सिािे बनाएको कानूनको प्रभ कूि 

नहनुे गरी भनमायर् गनेछ । 

(३) एक स्िानीर्  हबाट अको स्िानीर्  हको िेत्रमा हनुे वस्  ुवा सेवाको 

ववस् ारमा कुनै वकभसमको बािा अवरोि गने वा कुनै वकभसमको िेदिाव 

गने गरी स्िानीर् कानून भनमायर् गनय हुँदैन ।   

(४)  सिा वा कार्यपाभिकािे एक आपसमा बाणझने गरी स्िानीर् कानून भनमायर् 

गनय हुँदैन । 

(५)  सिािे ठदएको अभिकार प्रर्ोग गरी कार्यपाभिकािे भनदेणशका वा ठदग्दशयन 

बनाई िागू गनेछ ।  

२४. आवश्र्क ाको पवहचान गने: (१) कार्यपाभिकािे वविेर्क  िुयमा गनुय अणघ त्र्स् ो 

ववषर्को कानून भनमायर् गनय आवश्र्क रहे नरहेको ववषर्मा आवश्र्क ाको 

पवहचान गनुय पनेछ । 

(२)  उपदिा (१) को प्रर्ोिनको िाभग सम्बणन्ि  कार्यपाभिकािे स्िानीर् 

कानून बनाउन ु पने आिार र कारर्, त्र्स् ो ववषर्मा संघीर् वा प्रदेश 

कानून िए निएको, णिल्िा भित्रका र अन्र् भछमेकी स्िानीर्  हमा त्र्स 

सम्बन्िी स्िानीर् कानून भनमायर् िए निएको, स्िानीर् कानून  िुयमाबाट 

हाभसि गनय खोणिएको िाि िाग  र उपिब्िी, स्िानीर् कानून 

कार्ायन्वर्नको िाभग आवश्र्क पने संर्न्त्र  िा आभियक स्रो , त्र्स् ो 

स्रो  िटुाउनको िाभग आवश्र्क व्र्वस्िा र वविेर्कमा रहने मतुर् मतुर् 

प्राविानको समे  ववश्लषेर् गरी संणिप्त अविारर्ापत्र  र्ार गनुय पनेछ ।  
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(३)  कानूनको संशोिनको िाभग वविेर्क  िुयमा गदाय संशोिन गनुय परेको 

आिार र कारर् सवह को दिाबार  ीन महिे वववरर्  र्ार गनुय 

पनेछ।  

२५. प्रस् ाव स्वीकारर्ोग्र् छ वा छैन िन्न ेभनर्यर् गनेिः कुनै प्रस् ाव स्वीकार र्ोग्र् छ 

वा छैन िने्न कुराको भनर्यर् अध्र्ििे गनेछ र त्र्सरी भनर्यर् गदाय अध्र्ििे 

कारर् खिुाई प्रस् ावको कुनै अंश वा पूरै प्रस् ाव अस्वीकार गनय सकनेछ । 

२६. वविेर्क वा प्रस् ाव प्रस्  ु: (१) वावषयक आर् र व्र्र्को अनमुान सवह को बिेट 

 िा सोसँग सम्बणन्ि  ववभनर्ोिन वा आभियक वविेर्कहरू अध्र्िबाट भनिायरर  

भमभ  र समर्मा सिाको बैिकमा प्रस्  ु गनुयपनेछ ।  

(२)  वावषयक बिेट  िा अिय सम्बन्िी वविेर्क वा प्रस् ाव कार्यपाभिकाको 

प्रमखु आिैं िे वा भनििे  ोके बमोणिम उपाध्र्ि/उपप्रमखु वा 

कार्यपाभिकाको सदस्र्िे मात्र प्रस्  ु गनुयपनेछ । अध्र्ििे वावषयक बिेट 

आर् व्र्र् वववरर्  िा बिेट सिामा आिैँ पेश गने िएमा सो समर्मा 

उपाध्र्ि वा उपप्रमखुिे बैिकको अध्र्ि ा गनेछ ।  

(३)  कुनै वविेर्क वा प्रस् ाव अिय सम्बन्िी हो वा होइन िने्न प्रश्न उिेमा सो 

प्रश्नको अणन् म भनर्यर् गने अभिकार अध्र्िको हनुछे ।   

(४)  अिय सम्बन्िी वविेर्क वा प्रस् ावको अन्र् प्रविर्ा देहार् बमोणिम हनुेछ,- 

(क) अिय सम्बन्िी वविेर्क वा प्रस् ावमा छिििका िाभग अध्र्ििे 

स्वीकृ  गरेको कार्य ाभिका (भमभ  र समर्) सबै सदस्र्िाई 

सिाको सणचविे उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

(ख) वावषयक बिेट सम्बन्िी वविेर्क सिाको बैिकमा पेश िए पश्चा  

मात्र सबै सदस्र्िाई उपिब्ि गराइनेछ । 
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(ग)  अिय सम्बन्िी वविेर्क वा प्रस् ावका सम्बन्िमा र्स कार्यववभिमा 

उल्िेख िएका ववषर् बाहेक अध्र्ििे उपर्िु िहर्ायएको प्रविर्ा 

अपनाइनेछ ।  

(५)  अिय सम्बन्िी वविेर्क वा प्रस् ाव बाहेकका वविेर्क वा प्रस् ाव कुनै 

सदस्र्िे कम् ीमा सा  ठदन अणघ द ाय गनुयपनेछ । 

(६)  अिय सम्बन्िी वविेर्क वा प्रस् ाव बाहेकका वविेर्क वा प्रस् ाव द ाय िए 

पश्चा  सिाको सणचविे सबै सदस्र्िाई उपिब्ि गराउन ुगनुयपनेछ ।  

(७)  वविेर्क वा प्रस् ाव मािी छििि र भनर्यर् हनुे समर् ाभिका अनसूुची -

१ बमोणिम अध्र्ििे भनिायरर् गरे बमोणिम हनुेछ । 

२७. अिय सम्बन्िी परुक अनमुान: (१) सिाबाट पारर  चाि ुआभियक वषयका िाभग अिय 

सम्बन्िी ऐनिे कुनै सेवाका िाभग खचय गनय अणत र्ारी ठदएको रकम अपर्ायप्त 

िएमा वा त्र्स वषयका िाभग अिय सम्बन्िी ऐनिे अणत र्ारी नदणएको सेवामा खचय 

गनय आवश्र्क िएमा वा अिय सम्बन्िी ऐनिे अणत र्ारी ठदएको रकमिन्दा बढी 

खचय हनु गएमा कार्यपाभिकाको अध्र्ि/प्रमखुिे सिामा र्स अणघ प्रस्  ु 

गररएको बिेटको भसद्धान्  र मागयदशनको प्रभ कूि नहनुे गरी परुक अनमुान पेश 

गनय सकनेछ । 

२८. वविेर्क सिामा पेश गदाय संिग्न गनुय पने वववरर्: सिामा पेश गने वविेर्कका 

सािमा देहार्को वववरर् संिग्न गनुय पनेछ,- 

(क) वविेर्कको उदे्दश्र् र कारर् सवह को वववरर्, 

(ख) वविेर्क ऐन बनेपभछ आभियक व्र्र्िार हनुे रहेछ िने त्र्सको ववस्  ृ 

वववरर् सवह को आभियक वटप्पर्ी, 
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(ग) कुनै वविेर्कमा भनर्म, कार्यववभि, भनदेणशका बनाउने वा अभिकार 

प्रत्र्ार्ोिन गने प्राविान रहेको िए त्र्सको कारर्, प्रत्र्ार्ोणि  अभिकार 

अन् गय  बनाइने भनर्म, कार्यववभि वा भनदेणशकाको प्रकृभ  र सीमा  िा 

त्र्सबाट पनय सकने प्रिाव सम्बन्िी वटप्पर्ी । 

२९. वविेर्क द ाय गराउन ुपने: (१) सिाको अभिकारिेत्र भित्र पने कुनै ववषर्मा कुनै 

सदस्र्िे वविेर्क पेश गनय चाहेमा वविेर्क  र्ार गरी सिाको बैिक बस्ने भमभ  

िन्दा कम् ीमा पन्र ठदन अगावै अध्र्ििाई उपिब्ि गराई द ाय गराउन ुपनेछ।  

 र भनवायचनपभछको प्रिम सिामा वविेर्क पेश गने समर्ावभि अध्र्ििे  ोके 

बमोणिम हनुेछ । 

(२)  उपदिा (१) बमोणिमको वविेर्क प्रचभि  कानून अनकूुि नदेणखएमा वा 

र्ो कार्यववभि अनकुुि निएमा अध्र्ििे उि वविेर्क ववभिसम्म  रुपमा 

पेश गनय प्रस् ावक सदस्र्िाई ठदन ुपनेछ ।  

(३)  उपदिा (१) वा (२) बमोणिम अध्र्ििे आदेश ठदए बमोणिम सिाको 

सणचविे प्रस् ाव द ाय गनुय पनेछ । 

(४)  सिाको सणचविे अध्र्ििे आदेश ठदएका वविेर्क अनसूुची-२ बमोणिम 

द ायको अभििेख छुटै्ट राख्न ुपनेछ । 

३०. प्रस् ाव द ाय गराउन ुपने: सिाको अभिकारिेत्र भित्र पने कुनै ववषर्मा प्रस् ाव पेश 

गनय चाहने सदस्र्िे प्रस् ाव  र्ार गरी सिाको बैिक बस्न ुिन्दा कम् ीमा सा  

ठदन अगावै अध्र्ि समि पेश गनुयपनेछ ।  

 र भनवायचनपभछको प्रिम सिामा प्रस् ाव पेश गने समर्ावभि अध्र्ििे  ोके 

बमोणिम हनुेछ । 



119 

  

(२)  त्र्स् ो प्रस् ाव प्रचभि  कानून अनकूुि नदेणखएमा वा र्ो कार्यववभि 

अनकुुि निएमा अध्र्ििे उि प्रस् ाव ववभिसम्म  रुपमा पेश गनय 

प्रस् ावक सदस्र्िाई ठदन ुपनेछ ।  

(३)  उपदिा (१) वा (२) बमोणिम अध्र्ििे आदेश ठदए बमोणिम सिाको 

सणचविे प्रस् ाव द ाय गनुय पनेछ । 

(४)  सिाको सणचविे अध्र्ििे आदेश ठदएका प्रस् ावहरु द ायको अभििेख 

अनसूुची-२ बमोणिम छुटै्ट राख्न ुपनेछ ।  

३१. सूचना भबना पभन प्रस् ाव पेश गनय सवकनेिः (१) र्स पररच्छेदमा िनुसकैु कुरा 

िेणखएको िए  ापभन अध्र्िको अनमुभ  भिई देहार्को कुनै प्रस् ाव सूचना भबना 

पभन पेश गनय सवकनेछ र त्र्स् ो प्रस् ावद्वारा कुनै वववादस्पद ववषर् उिाउन 

पाइने छैनिः 

(क) िन्र्वाद ज्ञापन गने, 

(ख) प्रस् ाव  िा संशोिन वि ाय भिने, 

(ग) बिाइ ठदने वा शोक प्रकट गने, 

(घ) छििि वा बैिक स्िभग  गने, 

(ङ) बैिकको अवभि बढाउने वा  

(च) छििि समाप्त गने । 

(२)  उपदिा (१) मा उल्िेणख  प्रस् ावका सम्बन्िमा अध्र्ि अनमुभ  प्राप्त 

िई बैिकमा प्रस् ाव पेश िएपभछ अध्र्ििे उि प्रस् ाविाई बैिकको 

भनर्यर्ािय पेश गनेछ । 
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३२. वविेर्क र प्रस् ाव वव रर्: वावषयक बिेट सम्बन्िी वविेर्क कार्यपाभिकाबाट 

स्वीकृ  गरी भसिै सिामा पेश गररनेछ । अन्र् सबै वविेर्क वा प्रस् ाव सिामा 

पेश गनुय िन्दा कम् ीमा चौवीस घण्टा अगावै सबै सदस्र्िाई सिाको सणचविे 

उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

३३. सझुाब संकिन र पररमाियन: (१) वविेर्क मसौदा िएपभछ अध्र्ििाई उपर्िु 

िागेमा त्र्स् ो वविेर्कमा सावयिभनक रुपमा वा वडाबाट वडाबासीको सझुाब 

संकिन गनय सकनेछ ।  

(२)  उपदिा (१) बमोणिम प्राप्त हनु आएको सझुाबहरु सवह को प्रभ वेदन 

सम्बणन्ि  वडा सभमभ िे कार्यपाभिकािाई ठदन ुपनेछ ।  

(३)  उपदिा (२) बमोणिम वविेर्कमा वडा सभमभ  मािय   प्राप्त हनु आएका 

सझुाबहरुको अध्र्र्न गरी कार्यपाभिकािे वविेर्किाई आवश्र्क ा 

अनसुार पररमाियन गनेछ ।  

३४. वविेर्क वा प्रस् ाव सिामा पेश गने: (१) अध्र्िबाट स्वीकृ  कार्य ाभिका 

बमोणिम वविेर्क वा प्रस् ाव प्रस्  ुक ाय सदस्र्िे सिाको बैिकमा पेश गनेछ ।  

(२)  उपदिा (१) बमोणिम वविेर्क पेश गदाय वविेर्क प्रस्  ुक ाय सदस्र्िे 

वविेर्क पेश गनुय परेको कारर्, वविेर्कबाट गनय खोणिएको व्र्वस्िा र 

त्र्सबाट प्राप्त गनय खोणिएको उपिणब्िको बारेमा संणिप्त िानकारी ठदंदै 

वविेर्कमा छििि गररर्ोस ्िने्न प्रस् ाव सिामा पेश गनुय पनेछ । 

(३)  वविेर्क वा प्रस् ाव पेश गनय  ोवकएको सदस्र् सिामा स्वरं् उपणस्ि  हनु 

असमिय िएमा अध्र्ििे  ोकेको कुनै सदस्र्िे वविेर्क वा प्रस् ाव पेश 

गनय सकनेछ । 
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३५. संशोिन सम्बन्िी श यहरूिः कुनै वविेर्क वा प्रस् ावको सम्बन्िमा देहार्का श यका 

अिीनमा रही सदस्र्िे संशोिन पेश गनय सकनेछिः 

(क) मूि प्रस् ावको भसद्धान्  ववपरी  हनु ुहुँदैन । 

(ख) मूि प्रस् ावको कुरासँग सम्बद्ध  िा त्र्सको िेत्रभित्रको हनु ुपनेछ । 

(ग) बैिकिे पवहिे गररसकेको भनर्यर्सँग बाणझने हनु ुहुँदैन । 

(घ) अस्पष्ट वा भनरियक हनु ुहुँदैन । 

३६. वविेर्कमा दिाबार छििि: (१) दिा २६, २७, २९ र ३० बमोणिमको 

वविेर्क वा प्रस् ाव बैिकमा दिावार छिििका िाभग अध्र्ििे आवश्र्क 

व्र्वस्िा गनुयपनेछ । र्स् ो छिििमा अध्र्ििे प्राप्त िई सकेका संशोिन 

वविेर्क वा प्रस् ाविाई समे  समावेश गराउन सकनेछ । 

(२)  उपदिा (१) बमोणिम छििि समाप्त िए पश्चा  वविेर्क वा प्रस् ाव 

प्रस्  ुक ाय सदस्र्िे अध्र्िको अनमुभ िे सिामा देहार्को कुनै एक 

प्रस् ाव प्रस्  ु गनुयपनेछ,- 

(क) ववस्  ृ छिििको िाभग वविेर्क वा प्रस् ाविाई सिाका 

सभमभ मा पिाइर्ोस ्िने्न वा  

(ख) वविेर्क वा प्रस् ाव बैिकबाट पारर  गनय भनर्यर्ािय पेश गने ।  

 र सभमभ को बैिकमा पिाइने वविेर्क वा प्रस् ाव सिाको बैिकमा 

दिाबार छििि गररने छैन । 

३७. सिामा छििि गनय नपाइने ववषर्हरूिः (१) देहार्का ववषर्मा सिा वा सभमभ को 

कुनै बैिकमा छििि गनय पाइने छैनिः 

(क) संवविान वा प्रचभि  कानूनबाट भनषेि गररएको ववषर्, 
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(ख) कानून : गोप्र् रहने कुराहरू वा प्रकाशन गदाय रावष्ट्रर् वह  

ववपरर  हनुे कार्य,  

(ग) कार्यपाभिकाको कुनै सभमभ को भनर्यर्को आिोचना गररएका 

ववषर्, 

(घ) सिाको छिििद्वारा स्पष्ट िईसकेको ववषर्, 

(ङ) प्रत्र्ि वा अप्रत्र्ि रुपमा प्रचारको िाभग कुनै व्र्णि वा 

संस्िाको नाम आठद िएको ववषर्, 

(च) प्रचभि  कानून बमोणिम स्िावप  िएको न्र्ावर्क वा त्र्सको 

पदाभिकारी, प्रचभि  काननु बमोणिम िाँचबझु गनय, सझुाव ठदन वा 

प्रभ वेदन पेश गनय गठि  आर्ोग वा सभमभ मा ववचारिीन रहेको 

ववषर्, 

(छ) ऐभ हाभसक  थ्र् वा कानूनको व्र्ातर्ा सम्बन्िी ववषर्, 

(ि) गैर सरकारी व्र्णिको कुनै विव्र् सत्र् हो वा होइन िने्न 

ववषर्,  

(झ) अणशष्ट िाषा प्रर्ोग गररएको,  

(ञ) कार्यपाभिकाको कुनै भनर्यर् वा कुनै कारवाही सम्बन्िी ववषर्मा 

छििि गदाय रावष्ट्रर् सरुिा, अखण्ड ा वा कूटनीभ क सम्बन्ि 

िस् ा संवेदनशीि ववषर्हरूमा आचँ आउन सकने िनी 

कार्यपाभिकाबाट प्रमाणर्  गररएको ववषर् समावेश िएको । 

३८. सभमभ मा छििि: (१) दिा ३६ को उपदिा २(क) बमोणिम ववस्  ृ छििि 

गनय सिाको सभमभ मा पिाइएकोमा सभमभ िे त्र्स् ो वविेर्क वा प्रस् ावमा 
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छििि गदाय वविेर्कमा संशोिन पेश गने सदस्र्हरुिाई संशोिन पेश गनुय 

परेको आिार र कारर् समे  खिुाई आफ्नो संशोिनको ववषर्मा प्रष्ट गनय 

सभमभ को बैिकमा समर् ठदनेछ ।   

(२)  उपदिा (१) बमोणिम संशोिनक ायिे संशोिनको ववषर्मा आफ्नो िारर्ा 

राखेपभछ पेश िएका संशोिनका ववषर्मा समे  सभमभ िे दिाबार 

छििि गरी त्र्स् ो संशोिन स्वीकार गने वा नगने सम्बन्िमा वविेर्क 

प्रस्  ुक ाय सदस्र्को समे  रार् भिई आवश्र्क भनर्यर् गनेछ । 

३९. सभमभ को प्रभ वेदन र बैिकमा प्रस्  ु: (१) सभमभ मा वविेर्क वा प्रस् ाव उपर 

छििि समाप्त िएपभछ सभमभ िे गरेको भनर्यर् अनरुुप प्रभ वेदन  र्ार गरी 

सभमभ को संर्ोिक वा भनिको अनपुणस्िभ मा सभमभ िे  ोकेको सदस्र्िे प्रभ वेदन 

सवह को वविेर्क वा प्रस् ाव अध्र्िको अनमुभ िे सिाको बैिकमा पेश गनेछ । 

(२)  उपदिा (१) बमोणिमको प्रभ वेदन उपर छििि समाप्त िए पश्चा  

वविेर्क वा प्रस् ाव प्रस्  ुक ाय सदस्र्िे अध्र्िको अनमुभ मा वविेर्क वा 

प्रस् ाव बैिकबाट पारर  गनय भनर्यर्ािय पेश गनेछ । 

४०. वविेर्क वि ाय भिन सकने: (१) वविेर्क प्रस्  ुक ाय सदस्र्िे सिाको स्वीकृभ  

भिई िनुसकैु अवस्िामा वविेर्क वा प्रस् ाव वि ाय भिन सकनेछ ।  

 र वावषयक बिेट  िा आभियक ऐन सम्बन्िी वविेर्क वि ाय भिन सकने छैन ्।  

(२)  वविेर्क वा प्रस् ाव प्रस्  ुक ाय सदस्र्िे वविेर्क वि ाय भिन अनमुभ  

माग्ने प्रस् ाव पेश गनय चाहेमा भिणख  सूचना ठदन ुपनेछ । 

(३)  वविेर्क वा प्रस् ाव वि ाय भिने प्रस् ावको कसैिे ववरोि गरेमा प्रस् ाव 

गने  िा ववरोि गने सदस्र्िाई अध्र्ििे आ-आफ्नो कुराहरू स्पष्ट पानय 
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संणिप्त विव्र् ठदन अनमुभ  ठदन सकनेछ र त्र्सपभछ अरु छििि हनु 

नठदई प्रस् ाविाई भनर्यर्ािय पेश गनेछ । 

(४)  वविेर्क वा प्रस् ाव वि ाय भिने अन्र् प्रविर्ा अध्र्ििे भनिायरर् गरे 

बमोणिम हनुेछ । 

४१. संशोिन प्रस् ाव स्वीकृ  गने वा नगने अभिकारिः (१) दिा २६, २७, २९, ३० र 

३६ बमोणिम द ाय िएको वविेर्क वा प्रस् ाव उपर कुनै सदस्र्िे संशोिन पेश 

गनय चाहेमा सिाको बैिक हनुिुन्दा कम् ीमा चौवीस घण्टा अगावै संशोिनको 

प्रस् ाव अध्र्ि समि पेश गनय सकनेछ । 

(२)  उपदिा (१) बमोणिम पेश गररने संशोिन स्वीकृ  गने वा नगने 

अभिकार अध्र्िको हनुेछ । 

(३)  अध्र्ििे स्वीकृ  गरेको संशोिन वा संशोिन सवह को प्रस् ाव वा मूि 

प्रस् ाविाई भनर्यर्ािय पेश गनुयिन्दा पवहिे बैिकमा पढेर सनुाउनेछ । 

र्सरी भनर्यर्ािय पेश गदाय एकिन्दा बढी संशोिनहरु िएमा अध्र्ििे 

उपर्िु िहर्ायएको कुनै एक संशोिन वा संशोिन सवह को प्रस् ाव वा 

मूि प्रस् ाविाई प्रािभमक ा ठदइ पेश गनय सकनेछ । 

(४)  सिाको सणचविे अध्र्ििे अनमुभ  ठदएका संशोिनहरूको वववरर् 

सदस्र्हरूिाई उपिब्ि गराउनेछ । 

४२. वविेर्क पारर  गने प्रस् ाव सिाको भनर्यर्ािय पेश गने: (१) सिामा दिावार 

छििि िएकोमा सो समाप्त िएपभछ र सभमभ मा ववस्  ृ छििि िएकोमा 

सभमभ को प्रभ वेदन उपर सिाको बैिकमा छििि समाप्त िएपश्चा  अध्र्िको 

अनमुभ  भिई सिामा भनर्यर्ािय वविेर्क प्रस्  ुक ाय सदस्र्िे वविेर्क पारर  

गररर्ोस ्िने्न प्रस् ाव प्रस्  ु गनेछ । 



125 

  

(२)  उपदिा (१) बमोणिमको वविेर्क वा प्रस् ावमा पेश िएका 

संशोिनहरूिाई अध्र्िको अनमुभ िे बैिकमा भनर्यर्ािय छुटै्ट पेश गनय 

सकनेछ ।  

(३)  उपदिा (१) र (२) बमोणिम सिाको बैिकमा बहमु  सदस्र्िे स्वीकृ  

गरेमा वविेर्क वा प्रस् ाव पारर  िएको माभननेछ ।   

४३. वविेर्कको पनुिः प्रस् भु िः एक पटक आव्हान गरी बसेको सिाको बैिकमा पेश 

गरी अस्वीकृ  िएको वविेर्क सोही सिाको बैिकमा पनुिः प्रस् ाव गररने छैन । 

४४. वविेर्क द ाय अभििेख राख्न:े सिामा पेश गने प्रर्ोिनाको िाभग अध्र्ि समि 

पेश िएका वविेर्क सिाको सणचविे अनसूुची -२ बमोणिम द ाय गरी वविेर्कमा 

िएको कारबाहीको अद्यावभिक िग   र्ार गरी राख्न ुपनेछ ।  

४५. सामान्र् त्रटुी सिुार: अध्र्ििे सिाबाट पारर  िएको वविेर्क वा प्रस् ावमा 

दिाहरूको संतर्ाको िम भमिाउने  िा िाषाग  शदु्ध ा कार्म राख्न ुपनेछ ।  

४६. वविेर्क प्रमार्ीकरर्को िाभग अद्यावभिक प्रभ   र्ार पाने: (१) दिा ४२ 

बमोणिम सिाबाट पारर  िएको वविेर्किाई सिाको सणचविे पारर  िएका 

संशोिन  िा आनषंुभगक भमिान िए त्र्स् ो भमिान गरी वविेर्क पारर  िएको 

भमभ  समे  उल्िेख गरी प्रमार्ीकरर्को िाभग नेपािी कागिमा चार प्रभ   र्ार 

गनपुनेछ ।  

(२)  उपदिा (१) बमोणिम  र्ार गररएको वविेर्कमा वषयग  नम्बर समे  

उल्िेख गरी सिाको सणचविे प्रमार्ीकरर्को िाभग अध्र्ि समि पशे 

गनुय पनेछ ।  

४७. वविेर्क प्रमार्ीकरर् र प्रकाशन  िा भबिी वव रर्: (१) सिाबाट पारर  िई 

दिा ४६ को उपदिा (२) बमोणिम पेश िएको वविेर्कको पवहिो र अणन् म 
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पषृ्ठमा पूरा नाम, िर  िा पद समे  उल्िेख गरी प्रत्रे्क पषृ्ठमा हस् ािर गरी 

अध्र्ििे प्रमार्ीकरर् गनेछ । त्र्सरी प्रमार्ीकरर् गदाय भमभ  र वविेर्कको पषृ्ठ 

संतर्ा समे  खिुाउन ुपनेछ ।  

(२)  सिाबाट पारर  वविेर्क उपदिा (१) बमोणिम प्रमार्ीकरर् िएपभछ िागू 

हनुेछ । 

(३)  उपदिा (१) बमोणिम वविेर्क प्रमार्ीकरर् िएको िानकारी सिामा ठदन ु

पनेछ । 

(४)  उपदिा (१) बमोणिम प्रमार्ीकरर् िएको वविेर्कको एक प्रभ  सिाको 

अभििेखमा राखी अको एक–एक प्रभ  कार्यपाभिकाको कार्ायिर्, वडा 

सभमभ  र संघ र प्रदेशको सम्पकय  मन्त्रािर्मा पिाउन ुपनेछ ।  

(५)  उपदिा (१) बमोणिम प्रमार्ीकरर् िएको वविेर्क प्रकाशन गरी 

कार्यपाभिकाको वेवसाईटमा समे  राख्न ुपनेछ ।  

(६)  सिािे पारर  गरेको वविेर्क प्रमार्ीकरर् िएपभछ त्र्सका मतुर् मतुर् 

व्र्वस्िाको बारेमा स्िानीर् सञ्चार माध्र्म वा अन्र् कुनै  ररकाबाट प्रचार 

प्रसार गनुय पनेछ । 

(७)  कसैिे स्िानीर् कानून खररद गनय चाहेमा कार्यपाभिकाको कार्ायिर् र 

वडा सभमभ को कार्ायिर्बाट िाग  दस् रु भ री खररद गनय सकनेछ । 

४८. सभमभ  गिन गनय सकन:े (१) कार्यपाभिकािाई सिाप्रभ  उत्तरदावर् बनाउन, 

स्िानीर् कानून भनमायर् प्रविर्ािाई व्र्वणस्ि  बनाउन  िा कार्यपाभिकाबाट 

िएका कारवाहीको अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन गरी आवश्र्क भनदेशन ठदन समे  

प्रर्ोिनको िाभग देहार् बमोणिमको सभमभ  गिन गनय सकनेछिः  



127 

  

क. वविेर्क सभमभ  

ख. िेखा सभमभ  

(२)  उपदिा (१) बमोणिमको प्रत्रे्क सभमभ मा बढीमा  ीन िना सदस्र्हरु 

रहनेछन ् । सभमभ मा रहने सदस्र्हरु ववषर्ग  अनिुव वा ववज्ञ ाका 

आिारमा अध्र्िको प्रस् ाव बमोणिम सिािे भनिायरर् गरे बमोणिम 

हनुेछ।  

(३)  उपदिा (२) बमोणिम गिन हनुे सभमभ को संर्ोिक अध्र्ििे  ोके 

बमोणिम हनुेछ । संर्ोिक बैिकमा उपणस्ि  निएमा सभमभ िे  ोकेको 

सदस्र्िे बैिकको अध्र्ि ा गनेछ ।  

(४)  सभमभ को सणचवको कार्य कार्यपाभिकाको ववषर्ग  शाखा प्रमखुिे 

गनेछ।  

(५)  सभमभ को बैिकको गर्परुक संतर्ा कम् ीमा दईु िना हनुपुनेछ । 

(६)  सभमभ को भनर्यर् बहमु बाट हनुेछ ।  

(७)  उपदिा (१) बमोणिमको सभमभ िे आवश्र्क ानसुार ववषर्ग  ववज्ञ वा 

कमयचारीिाई आमन्त्रर् गनय सकनेछ । आमणन्त्र  सदस्र्िे बैिकको 

भनर्यर्मा म  ठदन पाउने छैन।  

(८)  उपदिा (१) बमोणिमका सभमभ िे आिूिे गरेको कामको वावषयक 

प्रभ वेदन सिासमि पेश गनुय पनेछ । 

४९. स्िानीर् कानूनको एकीकृ  र अद्यावभिक अभििेख राख्नपुने: (१) सिाको सणचविे 

अनसूुची–३ बमोणिमको ढाँचामा सिािे बनाएको कानूनको एकीकृ  र 

अद्यावभिक अभििेख राख्न ुपनेछ । 
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(२)  कार्यपाभिकािे स्िानीर् कानूनको वषयग  र वर्ायनिुममा अद्यावभिक 

वववरर्  र्ार गरी राख्न ुपनेछ ।   

(३)  स्िानीर् कानूनमा संशोिन िएमा त्र्स् ो संशोिन समे  भमिाइ 

कार्यपाभिकािे अद्यावभिक वववरर्  र्ार गरी राख्न ु पनेछ । त्र्सरी 

अद्यावभिक गररएको स्िानीर् कानून स्िानीर्  हको वेवसाईटमा समे  

राख्न ुपनेछ ।  

(४)  उपदिा (१) बमोणिम राणखएको अभििेख कसैिे अविोकन गनय चाहेमा 

सरुणि  रुपमा अविोकन गनय ठदन ुपनेछ ।  

५०. कानून भनमायर् प्रविर्ा सम्बन्िी अन्र् व्र्वस्िा: स्िानीर् कानून भनमायर् वा 

संशोिन सम्बन्िी अन्र् प्रविर्ा प्रचभि  कानून अनकूुि सिािे आिैँ भनिायरर् गरे 

बमोणिम हनुेछ ।  

५१. सिाको सणचवको अभिकारिः सिाको सणचविे सिाको वा कुनै सभमभ  वा 

उपसभमभ को बैिकमा प्रवेश गनय र बैिकमा कार्यर  कमयचारीिाई भनदेशन ठदन 

वा भनर्न्त्रर् गनय वा बैिकिे मागेको कार्यववभि सम्बन्िी सल्िाह ठदन सकनेछ । 

पररच्छेद-4 

ववववि 

52. सिािाई संबोिनिः (१) नपेाि सरकारका मणन्त्रपररषद्का सदस्र्, प्रदेश प्रमखु  िा 

 प्रदेश सरकारका मणन्त्रपररषद्का सदस्र्िाई सिा अध्र्ििे सिाको बैिकिाई 

 ववशेष संवोिन गनय अनरुोि गनय सकनेछ ।   

(२)  उपदिा (१) बमोणिम सम्बोिनको िाभग अपनाइने प्रविर्ा अध्र्ििे 

 ोके बमोणिम हनुेछ । 
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53. प्रवेश भनर्भम  गने अभिकारिः (१) सिाको बैिकमा प्रवेश भनर्भम  गने अभिकार 

 अध्र्िको हनुेछ ।  

54. आन् ररक ठदग्दशयनिः सिाको स्वीकृभ  भिई अध्र्ििे आवश्र्क ा अनसुार 

 आन् ररक ठदग्दशयन बनाउन सकनेछ । 

(१)  र्स कार्यववभिको अणन् म व्र्ातर्ा गने अभिकार अध्र्ििाई हनुेछ र 

भनिको भनर्यर् अणन् म हनुछे ।  

(२)  त्र्स् ो भनर्यर्को िानकारी बैिकिाई ठदन ुपनेछ ।  

(३)  र्ो कार्यववभिको प्रर्ोग गदाय प्रविर्ाग  बािा अड्काउहरू िुकाउने 

अणन् म अभिकार अध्र्ििाई हनुेछ । र्सरी िारी िएका आदेश वा 

भनदेशनहरू र्स कार्यववभिमा परे सरह माभन कार्ायन्वर्नमा आउनेछ । 

55. सिाको सणचवको काम िगाउन सकनेिः सिाको सणचव उपणस्ि  निएमा र्स 

 कार्यववभिमा सिाको सणचविे गने िनी  ोवकएको कार्यहरू अध्र्ििे  ोकेको 

 अन्र् अभिकृ  स् रका कमयचारीिे गनेछ ।  

56. अनपुणस्िभ को सूचनािः (१) कुनै सदस्र् िगा ार दूई वटा वा सो िन्दा बढी 

 सिाको बैिकमा अनपुणस्ि  रहन ु पने िएमा  त्सम्बन्िी अग्रीम सूचना 

 अध्र्ििाई ठदन ुपनेछ । 

(२)  उपदिा (१) बमोणिम ठदइने सूचनामा आिू अनपुणस्ि  रहने अवभि र 

कारर् समे  उल्िेख गनुय पनेछ ।  

57. पािना गनुय पने आचार संवह ािः सिाका पदाभिकारी  िा सदस्र्हरूिे संवविान 

  िा कानून बमोणिमको उत्तरदावर्त्व पूरा गने  िा भनिहरूको काम कारवाहीमा 

 सावयिभनक ववश्वास कार्म गनय सिाबाट स्वीकृ  आचार संवह ाको पािना गनेछन ्
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 । आचार संवह ाको नमूना स्िानीर्  हको सम्पकय  मन्त्रािर् मािय   हनुछे । 

 र्स् ो आचारसंवह ा सिािे पारर  गरी िाग ुगनुय स्िानीर्  हको क यव्र् हनुेछ । 

58. अभिवेशनको अंग नमाभनन:े सिाको अभिवेशन प्रारम्ि हनु ुपूवय र िैसकेपभछ अन्त्र् 

 निएसम्मको अवभिमा आर्ोिना हनुे उद् घाटन, स्वाग , सम्मान  िा अभिनन्दन 

 िस् ा विर्ाकिापिाई सिाको अंग माभनने छैन ।  

59. शाणन्  सरुिा सवु्र्वस्िा कार्म राख्न:े गाउँसिा वा नगरसिा सञ्चािन अवभििर 

 सिाको सरुिािय अध्र्ििे सरुिा भनकार्को सहर्ोग अनरुोि गरेमा अवविम्ब 

 सरुिा उपिब्ि गराउन ुसम्बणन्ि  सरुिा भनकार्को क यव्र् हनुेछ । 
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अनसूुची - १ 

(कार्यववभिको दिा ७ को उपदिा (१) सँग सम्बणन्ि ) 

....पाभिका 

...... सिा 

कार्यसूची र समर् ाभिका 

बैिक संतर्ा  बैिक स्िानिः  

अध्र्ि ािः  

भमभ  बैिक बस्ने समर् कार्यसूची कार्यसूची प्रस्  ुक ाय कैविर्  

 

छिििको समर्  ाभिका 

भमभ  बैिक 

बस्ने 

समर् 

कार्यसूची प्रस् ाव 

प्रस्  ुक ायको नाम 

छिििमा बोल्ने सदस्र्को 

नाम र  ोवकएको समर् 

कैविर्  
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अनसूुची - २ 

(कार्यववभिको दिा २९ को उपदिा (४) सँग सम्बणन्ि ) 

...पाभिकाको ...... सिामा प्रस्  ु कानूनको अभििेख 

.................... नगरसिा 

द

 ाय 

नं. 
 

वविेर्क

को नाम 

 

द ाय 

भम

भ  

 

मूि/संशोि

न 

 

प्रस्  ुक

 ाय 
 

वव र

र् 

भमभ  

 

सिा

मा 

प्रस् ु

  

भमभ  

 

दिावा

र 

छिि

ि 

 

पारर

  

भमभ  

 

प्रमार्ीकर

र् भमभ  

 

कैविर्

  

 

           

           

           

अभििेख  र्ार गनेको      अभििेख िाचँ गनेको 

दस् ख िः       दस् ख िः  

नाम, िर:       नाम, िर: 

पद:        पद: 

भमभ :        भमभ : 
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अनसूुची - ३ 

(कार्यववभिको दिा ४९ को उपदिा (१) सँग सम्बणन्ि ) 

...पाभिकाको ...... सिामा स्वीकृ  कानूनको अभििेख 

.................... नगरसिा 

द ाय 

नं. 
 

वविेर्कको 

नाम 

 

सिाबाट 

स्वीकृ  

िएको 

भमभ  

 

संशोिन 

िएको िए 

सोको भमभ  

 

सिामा 

प्रस्  ु 

भमभ  

 

पारर  

भमभ  

 

प्रमार्ीकरर् 

भमभ  

 

कैविर्  

 

        

        

        

        

        

 

अभििेख  र्ार गनेको      अभििेख िाचँ गनेको 

दस् ख िः       दस् ख िः  

नाम, िर:       नाम, िर: 

पद:        पद: 

भमभ :        भमभ : 
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भिमाद नगरपाभिकाको स्िानीर् रािपत्र प्रकाशन सम्बन्िी कार्यववभि, २०७४ 

प्रमाणर्करर् भमभ िः 2074/12/21 

सम्ब  ्२०७४ सािको कार्यववभि नं. ३ 

प्रस् ावनािः 

नेपािको संवविान  िा स्िानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दिा १०२ को 

उपदिा (३) बमोणिम गाउँपाभिका  िा नगरपाभिकािे बनाएको ऐन, भनर्म, भनदेणशका, 

कार्यववभि  िा मापदण्ड स्िानीर् रािपत्रमा प्रकाशन  गनय अभनवार्य िएकािे, 

पवहिो पटक स्िानीर् रािपत्र प्रकाशन गने भमभ  भनिायरर् गनय, स्िानीर् रािपत्रमा रहने 

ववभिन्न िागहरुको व्र्वस्िा गनय, स्िानीर् रािपत्रको नमूना ढाँचा स्वीकृ  गनय, स्िानीर् 

रािपत्र प्रकाशन गने अभिकारीको सम्बन्िमा व्र्वस्िा गनय, स्िानीर् रािपत्रको अभििेख  िा 

मूल्र् भनिायरर् र भबिी वव रर्को प्रबन्ि गनय भिमाद नगरपाभिकाको प्रशासकीर् कार्यववभि 

(भनर्भम  गने) ऐन, २०७४ को दिा ४ बमोणिम भिमाद नगरकार्यपाभिकाको भमभ  

२०७४/१२/२१ मा बसेको बैिकिे र्ो कार्यववभि स्वीकृ  गरी िागू गरेको छ । 

िाग-१ 

प्रारणम्िक 

१. कार्यववभिको नामिः र्स कार्यववभिको नाम “स्िानीर् रािपत्र प्रकाशन सम्बन्िी 

कार्यववभि, २०७४” रहेको छ। 

२. कार्यववभि िागू हनुेिः र्ो कार्यववभि भिमाद नगर कार्यपाभिकाबाट पारर  िएको 

भमभ देणख िागू हनुेछ। 
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िाग २ 

स्िानीर् रािपत्रको िाग र ढाचँा 

३. स्िानीर् रािपत्रको िागहरुिः स्िानीर् रािपत्रमा प्रकाशन गने ववषर्वस् िुाई 

अनसूुची –१ बमोणिमका िागहरुमा वगीकरर् गररएको छ। 

४. स्िानीर् रािपत्रको ढाचँािः स्िानीर् रािपत्रको ढाँचा अनसूुची –२ मा उल्िेख िए 

बमोणिम हनुेछ । 

५. खण्डको व्र्वस्िािः स्िानीर् रािपत्रको खण्ड उल्िेख गदाय रािपत्र प्रकाशन िएको 

वषय (उदाहरर्का िाभग २०७४ साििाई १, २०७५ साििाई २), कार्म गरी 

त्र्सपभछ िमशिःिभ वषय िर्ो त्र्भ  नै संतर्ा उल्िेख गरी प्रकाशन गररनेछ ।  

६. स्िानीर् रािपत्रको संतर्ािः (१) स्िानीर् रािपत्रको संतर्ा कार्म गदाय िमशिः 

संतर्ा कार्म गररनेछ।  

(२)  उपदिा (१) बमोणिम संतर्ा कार्म गदाय नेपािी वषय िाई आिार मानी 

सो वषय िरर पारर  वा भनर्यर् िई प्रकाशन िएका ववषर्मा िमशिः संतर्ा 

राखी अको वषय शरुु िएपभछ नर्ाँ संतर्ाबाट शरुु गररनेछ । 

७. स्िानीर् रािपत्रमा प्रकाशन गने सामग्रीिः स्िानीर् रािपत्र प्रकाशन गदाय 

ववषर्वस् सँुग सम्बणन्ि  िागको उल्िेख गरी त्र्सपभछ प्रकाशन सामग्री (ऐन, 

भनर्म, कार्यववभि, भनदेणशका, मापदण्डको प्रस् ावनादेणख अणन् मसम्म) को सम्पूर्य 

व्र्होरा िस् ाको  स् ै राखी प्रकाशन गररनेछ । 

८. स्िानीर् रािपत्र प्रकाशन गने अभिकारीिः स्िानीर् रािपत्र भिमाद नगरपाभिकाको 

प्रमखु प्रशासकीर् अभिकृ को आदेशानसुार प्रकाशन हनुेछ । र्सरी प्रकाशन गदाय 

रािपत्रको अन्त्र्मा “आज्ञािे,” िने्न व्र्होरा उल्िेख गरी प्रमखु प्रशासकीर् 
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अभिकृ को नाम र नगरपाभिकाको प्रमखु प्रशासकीर् अभिकृ  िने्न वाकर्ांश 

राखी वा प्रमखु प्रशासकीर् अभिकृ िे कुनै अभिकृ स् रको कमयचारीिाई अभिकार 

प्रत्र्ार्ोिन गरेको िए त्र्स् ो अभिकारीको नाम र भनिको पद उल्िेख गरी 

प्रकाशन गररनेछ । 

िाग ÷ ३ 

स्िानीर् रािपत्रको प्रकाशन, अभििेख  िा वव रर् 

९. स्िानीर् रािपत्र प्रकाशनको णिम्मेवारीिः (१) नगर कार्यपाभिकािे कुनै शाखा वा 

एकाइिाई स्िानीर् रािपत्र प्रकाशन सम्वन्िी कामका िाभग कार्य वववरर् सवह  

णिम्मेवारी  ोकनेछ ।  

(२)  उपदिा (१) बमोणिम  ोवकएको शाखा वा एकाइबाट मात्र स्िानीर् 

रािपत्र प्रकाशन गररनेछ। 

१०. प्रकाशनपूवय सम्पादन गनुयपनेिः (१) प्रकाशन हनुे सामग्री नगर कार्यपाभिकाको 

कानून सम्वन्िी ववषर् हेने शाखा वा एकाईबाट सम्पादन गररनेछ ।  

(२) उपदिा (१) वमोणिमको सम्पाठद  प्रभ  प्रमार्ीकरर् गरी रािपत्र प्रकाशन 

गने शाखा / एकाइमा पिाईनेछ । 

११. स्िानीर् रािपत्रको अभििेख व्र्वस्िापनिः (१) प्रमार्ीकरर् िई आएका 

सामग्रीको अभििेख दरुुस्  राणखनेछ । 

(२) उपदिा (१) बमोणिम स्िानीर् रािपत्रको अभििेख व्र्वस्िापनका िाभग 

छटै्ट पणुस् का खडा गरी सोही पणुस् कामा प्रकाशन िएका सामग्रीको 

भसिभसिेवार संतर्ा खिुाई अद्यावभिक रुपमा अभििेख राणखनेछ । 
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(३)  प्रमखु प्रशासकीर् अभिकृ  वा भनििे  ोकेको अभिकृ िे उपदिा (२) 

बमोणिमको अभििेख पणुस् कािाई प्रमाणर्  गररनेछ । 

१२. भनिःशलु्क रुपमा उपिब्ि गराउन ु पनेिः नगरपाभिकाबाट स्िानीर् रािपत्रको 

प्रकाणश  प्रभ  देहार्का भनकार्मा भनिःशलु्क रुपमा उपिब्ि गराइनेछिः 

(क) नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारको संघीर्  िा स्िानीर् माभमिा हेने 

मन्त्रािर्, 

(ख) णिल्िा समन्वर् सभमभ , 

(ग)  नगरपाभिकाको सूचना  िा अभििेख केन्र, 

(घ)  सम्बणन्ि  स्िानीर् वविाग / महाशाखा / शाखा, र 

(ङ)  नगरपाभिकाका प्रत्रे्क वडा कार्ायिर् 

१३. वेि साइटबाट सावयिभनक गनुयपनेिः नगरपाभिकाबाट प्रकाणश  स्िानीर् रािपत्रिाई 

नगरपाभिकाको वेि साइटमा छुटै्ट खण्ड (अिगपोटयि) भनमायर् गरी सो बाट समे  

सावयिभनक गररनेछ । 

१४. वविी वव रर्को व्र्वस्िा  िा भबिी मूल्र्िः (१) प्रकाणश  स्िानीर् रािपत्र 

नगरपाभिकाका वडाहरु र स्िानीर्  हको सूचना  िा अभििेख केन्र  िा 

 ोवकएको शाखा वा एकाइ मािय   वविी वव रर्को व्र्वस्िा भमिाइनेछ । 

(२)  स्िानीर् रािपत्रको  देहार् बमोणिमको भबिी मूल्र् भनिायरर् गररएको छिः– 

(क)  वावषयक सदस्र् बनाई भबिी गदाय वडा कार्ायिर् वा नगरपाभिकाबाट 

बणुझभिने गरी वावषयक सदस्र् ा शलु्क भिई भबिी गरेमा वावषयक रु. 

५९० (पाँच सर् नब्बेमात्र) 



138 

  

(ख)  खरुा भबिी गदायिः स्िानीर् रािपत्रको सदस्र् निएको कुनै व्र्णि 

वा संघ संस्िािे स्िानीर् रािपत्र भिन चाहेमा देहार् बमोणिमको 

िुटकर भबिी मूल्र्  ोवकएको छ । 

▪ १ देणख ८ पेि सम्म एक प्रभ को           रु. ४० मात्र 

▪ ९ देणख २४ पेि सम्म एक प्रभ को          रु. ८० मात्र 

▪ २५ देणख ४० पेि सम्म एक प्रभ को       रु. १२० मात्र 

▪ ४१ देणख ५६ पेि सम्म एक प्रभ को       रु. १६० मात्र 

▪ ५७  देणख ७२ सम्म एक  प्रभ को         रु. २०० मात्र 

▪ ७३  देणख ९६ सम्म एक प्रभ को          रु. २५० मात्र 

▪ ९७ देणख बढी िभ  पेि हनु्छ, त्र्समा िप प्रभ  पेि ३० 

पैसाका दरिे िप शलु्क भिइनेछ । 

१५. भबिीबाट प्राप्त रकम सणञ्च  कोषमा िम्मा गनेिः स्िानीर् रािपत्र भबिी वाप  

प्राप्त रािश्व नगरपाभिकाको सणञ्च  कोषमा िम्मा गररनेछ । 

१६. कार्यववभिको व्र्ातर्ािः र्स कार्यववभिको कार्ायन्वर्न गने िममा कुनै ठद्ववविा 

उत्पन् न िएमा नगर कार्यपाभिकािे गरेको व्र्ातर्ा अणन् म हनुेछ । 

१७. बचाऊिः र्ो कार्यववभि िागू हनुिुन्दा अगावै नगरपाभिकािे पारर  गरी िागू 

गरेका काननु, ऐन, भनर्म, भनदेणशका, कार्यववभि वा मापदण्ड र्सै कार्यववभि बमोणिम 

प्रकाशन िएको माभननेछ । 
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अनसूुची १ 

(दिा ३ सँग सम्बणन्ि ) 

 

स्िानीर् रािपत्रमा प्रकाशन गने ववषर्वस्  ुर िागहरु 

 

िाग १ 

र्स िागमा नगर सिाबाट पारर  िई सिाको अध्र्िबाट प्रमार्ीकरर् िएका ऐन  िा 

नगर सिाका भनर्महरु प्रकाशन गररनेछ । 

 

िाग २ 

र्स िागमा नगर कार्यपाभिकाबाट िारी भनर्माविी, भनदेणशका, कार्यववभि,मापदण्ड  िा 

नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार  िा अको स्िानीर्  ह सँग िएको सम्झौ ाको व्र्होरा 

प्रकाशन गररनेछ। 
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अनसूुची २ 

(दिा ४  िा अनसूची–१ को िाग–१ सँग सम्बणन्ि ) 

 

स्िानीर् रािपत्र 

भिमाद नगरपाभिकाद्धारा प्रकाणश  

खण्डिः...... भिमाद भमभ ..... संतर्ािः... 

िाग–१ 

भिमाद नगरपाभिका 

ऐन  िा सिािे बनाएको भनर्मको सम्पूर्य व्र्होरा 

 

आज्ञािे, 

नाम 

प्रमखु प्रशासकीर् अभिकृ  
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अनसूुची २ 

(दिा ४  िा अनसूची १ को िाग २ सँग सम्बणन्ि ) 

 

स्िानीर् रािपत्र 

भिमाद नगरपाभिकाद्धारा प्रकाणश  

खण्डिः...... भिमाद भमभ ..... संतर्ािः... 

िाग–२ 

भिमाद नगरपाभिका 

नगर कार्यपाभिका बाट िारी भनर्माविी, भनदेणशका, कार्यववभि, मापदण्ड  िा नेपाि 

सरकार, प्रदेश सरकार वा अको स्िानीर्  हसँग िएको सम्झौ ाको व्र्होरा 

प्रमाणर्करर् भमभ िः 

आज्ञािे, 

नाम 

प्रमखु प्रशासकीर् अभिकृ  
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भिमाद नगरपाभिकामा करारमा प्राववभिक कमयचारी  (व्र्वस्िापन  गने) सम्बन्िी 

कार्यववभि,२०७४ 

प्रमाणर्करर् भमभ िः 2074/12/21 

सम्ब  ्२०७४ सािको कार्यववभि नं. 4 

प्रस् ावनािः भिमाद नगरपाभिकािे उपिब्ि गराउन े सेवा प्रवाह र ववकास भनमायर्को 

कार्यिाई व्र्वणस्ि  र प्रिावकारी बनाउन र्स नगरपाभिकाको िाभग नेपाि सरकारिे 

स्वीकृ  गरेको कमयचारी दरवणन्दको अभिनमा रवह प्राववभिक कमयचारीको ररि पदमा 

करार सम्झौ ाका आिारमा सेवा करारमा भिन ेकार्य िाई व्र्वणस्ि  गनयका िाभग भिमाद 

नगर कार्यपाभिकािे भमभ  २०७४/१२/२१/मा र्ो कार्यववभि स्वीकृ  गरी िारी गरेको 

छ ।  

१. संणिप्त नाम र प्रारम्ििः 

(क) र्स कार्यववभिको नाम "भिमाद नगरपाभिकामा करारमा प्राववभिक कमयचारी 

(व्र्वस्िापन) सम्बन्िी कार्यववभि,२०७४" रहेको छ ।  

(ख) र्ो कार्यववभि नगर कार्यपाभिकािे भनर्यर् गरेको भमभ बाट प्रारम्ि हनुेछ ।  

२. पररिाषािः ववषर् वा प्रसंगिे अको अिय निागेमा र्स कार्यववभिमा, 

(क) "प्रमखु" िन्नािे नगरपाभिकाको प्रमखु सम्झन ुपदयछ । 

(ख) "ऐन" िन्नािे “स्िानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४” सम्झन ुपदयछ ।  

(ग)  "कार्यववभि" िन्नािे “भिमाद नगरपाभिकामा करारमा प्राववभिक कमयचारी 

 (व्र्वस्िापन) सम्बन्िी कार्यववभि, २०७४” सम्झन ुपदयछ ।  

(घ) "कार्ायिर्" िन्नािे नगर कार्यपाभिकाको कार्ायिर् सम्झन ुपदयछ । 
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(ङ)   "प्राववभिक कमयचारी" िन्नािे दिा ३ को उपदिा (२) बमोणिम प्राववभिक 

 सेवा उपिब्ि गराउने गरी व्र्वस्िा िएका कमयचारी सम्झन ुपदयछ । 

(च) "सभमभ " िन्नािे दिा ५ बमोणिम गठि  अन् वा ाय  िा सूचीकरर् 

सभमभ  सम्झन ुपदयछ। 

३. कार्यववभि िागू हनुे िते्र र सेवािः (१) स्िानीर् सरकार सञ्चािन ऐन,२०७४ को 

दिा ८३ को उपदिा (७)  िा स्िानीर्  हमा सेवा प्रवाह सम्बन्िी व्र्वस्िाको 

दिा १५ को उपदिा (४) बमोणिम प्राववभिक कमयचारी करारमा राख्न ेप्रर्ोिनको 

िाभग र्ो कार्यववभि स्वीकृ  गरी िागू गररएको छ ।  

(२)  कार्ायिर्िे देहार्को सेवासँग सम्बणन्ि  प्राववभिक कमयचारी र्स कार्यववभि 

बमोणिम अवभि  ोकी करारमा राख्न सकनेछिः  

(क)  इणन्िभनर्ररङ्ग सेवासँग सम्बणन्ि , 

(ख)  कृवष सेवासँग सम्बणन्ि , 

(ग)  पश ुसेवासँग सम्बणन्ि , 

(घ)  वन सेवासँग सम्बणन्ि , 

(ङ)  स्वास्थ्र् सेवासँग सम्बणन्ि , 

(छ)  अन्र् कुनै प्राववभिक सेवा सँग सम्बणन्ि । 

४. छनौट सम्बन्िी व्र्वस्िािः दिा ३ बमोणिमका प्राववभिक कमयचारी कार्ायिर्िे 

करारमा राख्न े प्रर्ोिनको िाभग सूणचकरर्  िा छनौट सम्बन्िी व्र्वस्िा देहार् 

बमोणिम हनुेछिः  

(१)  प्राववभिक कमयचारीको अनसूुणच–१ बमोणिम स्वीकृ  कार्य वववरर् 

बमोणिम पद वा सेवा िेत्र  िा सम्बणन्ि  सेवा समूहको र्ोग्र् ा, 
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पाररश्रभमक, सेवा, श य समे   ोकी सम्बणन्ि  कार्ायिर्को सूचनापाटी 

वेिसाईट  िा अन्र् कुन ै सावयिभनक स्ििमा अनसूुची-२ बमोणिमको 

ढाँचामा कणम् मा १५(पन्र) ठदनको सूचना प्रकाशन गनुयपनेछ। 

(२)  आवेदन िारामको नमूना अनसूुची–३ बमोणिम हनुेछ।आवेदन दस् रु 

नगरकार्यपाभिकाबाट भनिायरर् िए बमोणिम हनुेछ ।  

(३)  उपदिा (२) बमोणिम पनय आएका आवेदनहरु देहार्को आिारमा दिा 

५ वमोणिमको सभमभ िे मूल्र्ाङ्कन गरी सणुचकृ  गनुयपनेछ : 

(क)  शैणिक र्ोग्र् ावाप  –६० (सािी) अंक, (ववणशष्ट शे्रर्ीवाप  

६०,प्रिम शे्रर्ी वाप  ५५, ठद्व ीर् शे्रर्ीवाप  ५०,   ृीर् शे्रर्ी 

वाप  ४५,) भत्रिवुन ववश्वववद्यािर्को अंक गर्नाका आिारमा । 

(ख)  कार्य अनिुव वाप -१० (दश) अंक (प्रभ  वषय २ अंकको दरिे, 

प्रमाणर्  वववरर् संिग्न िएको हनुपुने) । 

(ग) स्िानीर् बाभसन्दािाई देहार् बमोणिम -१० (दश) अंक  

(1) सम्बणन्ि  नगरपाभिकाको बाभसन्दा िएमा -१० अंक 

(2) सम्बणन्ि  णिल्िाको बाभसन्दा िएमा -५ अंक  

(घ) अन् वा ायमा अभिक म ्२० अंक । र्स अनसुार अंक प्रदान गदाय 

न्र्नु म ् ८ (आि) र अभिक म १४ (चौि) को सीमाभित्र रही 

प्रदान गनुयपनेछ। 

(४)  उपदिा (१) बमोणिम आवेदन माग गदाय प्राववभिक कार्य (इणन्िभनर्ररङ्ग, 

स्वास्थ्र्  िा पश ुणचवकत्सा िगार् का अन्र् िेत्र) का िाभग आवश्र्क 

पने व्र्वसावर्क प्रमार्पत्र (िाईसेन्स) प्राप्त गरेका व्र्णििे मात्र आवेदन 

ठदन सकनेछन ्। 
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५. अन् वाय ाय र सूणचकरर् सभमभ िः माग पद संतर्ाका आिारमा कार्यववभिको दिा ४ 

को उपदिा (३) बमोणिम उच्च म ् अंक प्राप्त गरेका उम्मेदवारिाई प्रारणम्िक 

छनौट गनय र अन् वाय ाय समे  भिई सूणचकरर्को भसिाररस गनय देहार्को अन् रवा ाय 

 िा सूणचकरर् सभमभ  रहनेछिः 

(क) प्रमखु प्रशासकीर् अभिकृ      - संर्ोिक 

(ख) प्रमखुिे  ोकेको ववषर् ववज्ञको रुपमा सरकारी सेवाको अभिकृ  स् रको 

कमयचारी        - सदस्र् 

(ग) नगरपाभिकाको ववषर्ग  शाखा प्रमखु         - सदस्र् 

६. सूणचकरर्को वववरर् प्रकाशन गने : (१) दिा ४ बमोणिम सबैिन्दा बढी अंक 

प्राप्त गने उम्मेदवारहरु दिा ५ बमोणिमको सभमभ को भसिाररसको आिारमा 

कार्ायिर्िे उम्मेदवारहरुको रोि नम्बर, नाम िर, िेगाना, काम गनय  ोवकएको 

शाखा आठद समे  उल्िेख गरी र्ोग्र् ािम अनसुार सूणचकरर्को वववरर् प्रकाशन 

गनेछ ।  

(२)  उपदिा (१) बमोणिम सूणचकरर् प्रकाशन गदाय पद संतर्ा िन्दा दोव्बर 

संतर्ामा वैकणल्पक उम्मेदवारको सूची समे  प्रकाशन गनुयपनेछ र 

भसिाररस िएका उम्मेदवारहरुको सूची सूचना पाटीमा समे  टाँस 

गनुयपनेछ ।  

 र आवेदन न ै कम परेको अवस्िामा कम उम्मेदवार सणुचकरर् गनय 

सवकनेछ।  

(३)  उपदिा (१) बमोणिमका र्ोग्र् ािममा रहेका उम्मेदवारिाई भछटो 

सञ्चार माध्र्मबाट िानकारी गराई सोको अभििेख समे  राख्नपुनेछ ।  
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७. करार गनेिः (१) कार्ायिर्िे सूणचकृ  गरेका मतुर् उम्मेदवारिाई ७ (सा ) ठदनको 

म्र्ाद ठदई करार गनय सूचना ठदनपुनेछ । 

(२)  उपदिा (१) बमोणिमको अववि भित्र करार सम्झौ ा गनय आउने सूणचकृ  

उम्मेदवारसँग कार्ायिर्िे अनसूुची-१ बमोणिमको कार्य-वववरर् सवह  

अनसूुची -५ बमोणिमको ढाँचामा करार गनुयपनेछ । उि अवभि भित्र 

सम्पकय  राख्न नआएमा िमशिः वैकणल्पक उम्मेदवारिाई सूचना ठदई करार 

गनय सवकनेछ । 

(३)  उपदिा (२) बमोणिम करार गरे पश्चा  अनसूुची -५ बमोणिको पत्र 

कार्ायिर्िे प्राववभिक कमयचारीिाई ठदनपुनेछ ।  

(४)  उपदिा (२) बमोणिम कार्ायिर्िे कार्यवववरर् ठदँदा ववषर्ग  शाखा 

समे   ोकी काममा िगाउन ुपनेछ ।  

(५)  र्स कार्यववभि बमोणिम करार गदाय सामान्र्  आभियक वषयको श्रावर् १ 

(एक) देणख अको वषयको असारसम्मका िाभग मात्र करार गनुय पनेछ । र 

उि पदिे गनुयपने काम समाप्त िएमा वा पर्ायप्त निएमा वा कार्य प्रारम्ि 

नै निएको अवस्िामा स्िानीर्  हिे कामको बोझ र अवभि हेरी करारको 

अवभि घटाउन सकनेछ। 

(६)  उपदिा (५) बमोणिम एक आभियक वषयको भनणम्  सेवा करारमा भिएको 

व्र्णििाई पनुिःअको वषयको िाभग सेवा करारमा भिनपुरेमा पनुिःपरीिर्, 

छनौट र शरुू करार सरह मानी सम्झौ ा गररनेछ। 

(७)  प्राववभिक कमयचारीिे स्वेच्छािे करार भनरन् र ा गनय नचाहेमा कणम् मा 

१(एक) मवहना अगाभड कार्ायिर्मा भिणख  रुपमा िानकारी गराउन ुपनेछ 
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। र्सरी िानकारी नगराई करार अन्  गरी काम छोडेमा त्र्स् ो 

व्र्णििाई पनुिःकरारमा काम गने अवसर ठदइने छैन। 

(८)  र्स दिा ववपरी को अवभि उल्िेख गरी वा करारमा उल्िेख िएिन्दा 

बढी रकम ििुानी ठदएमा त्र्सरी अवभि उल्िेख गने वा रकम ििुानी 

गने कमयचारीको  िव ित्ताबाट कट्टा गरी असूि उपर गररनेछ र 

वविागीर् कारवाही समे  गररनेछ ।  

८. कार्य श य, पाररश्रभमक र अवभि : (१) र्स कार्यववभि बमोणिम सेवा करार सम्झौ ा 

गररएका प्राववभिक कमयचारीको माभसक पाररश्रभमक सम्बणन्ि   ह वा पदको शरुु 

 िबस्केिमा नबढ्ने गरी करार सम्झौ ामा उल्िेख िए बमोणिम हनुेछ । 

स्िानीर् ित्ता पाउने स्िानमा नेपाि सरकारको दररेट बमोणिम करारमा उल्िेख 

िए अनसुार स्िानीर् ित्ता उपिब्ि गराउन सवकनेछ ।  

(२)  कार्ायिर्िे कार्य-वववरर्मा उल्िेख िए बमोणिम प्रगभ को स्ििग  वा 

वस् गु  प्रभ वेदनका आिारमा कार्य सम्पादन अनसुार करारमा उल्िेख 

गरी भ्रमर् ित्ता वा विल्ड ित्ता उपिब्ि गराउन सकनेछ ।  

   र करार सम्झौ ामा उल्िेख नगररएको भ्रमर् ित्ता, विल्ड ित्ता वा 

अन्र् ित्ता उपिब्ि गराउन सवकने छैन ्। 

(३)  कार्ायिर्िे करारका प्राववभिक कमयचारीको पाररश्रभमक ििुानी गदाय 

भनििे मवहनािरर गरेको कामको वववरर् (Time Sheet) सवह को 

प्रभ वेदन  र्ार गनय िगाई सम्बणन्ि  ववषर्ग  शाखाको भसिाररसको 

आिारमा मात्र ििुानी गनुय पनेछ । 
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(४)  र्स कार्यववभि बमोणिम प्राववभिक कमयचारीिे करारमा काम गरेकै 

आिारमा पभछ कुन ैपभन पदमा अस्िार्ी वा स्िार्ी भनर्णुि हनुाका िाभग 

कुनै पभन दाबी गनय पाउँने छैन । 

(५)  उपदिा (१) बमोणिम करार गदाय काम शरुु गने भमभ  र अन्त्र् गने 

भमभ  समे  उल्िेख गनुयपनेछ ।  र त्र्स् ो करारको अवभि एकपटकमा 

१ (एक) वषयिन्दा बढी हनुे छैन । 

९. करार समाप्तीिः (१) र्स कार्यववभि बमोणिम करार गररएको पद वा दरबन्दीमा 

नेपािको संवविान बमोणिम कमयचारी समार्ोिन िई खवटइ आएमा त्र्स् ो 

व्र्णिको करार स्व िः अन्त्र् हनुेछ । 

(२)  करार सम्झौ ा गररएको प्राववभिक कमयचारीको कार्य सन् ोषिनक निएको 

िनी कार्यर  ववषर्ग  शाखा वा कार्ायिर्िे भसिाररस गरेमा प्रमखुिे 

आवश्र्क छानववन गनय िगाइ सिाइको मौका ठदई कार्ायिर्िे िनुसकैु 

अवस्िामा करारबाट हटाउन सवकनेछ ।  

१०. ववववििः र्स कार्यववभि कार्ायन्वर्नका िममा िप व्र्वस्िा गनुय परेमा र्स कार्यववभि 

 िा प्रचभि  कानूनसँग नबाणझने गरी नगर कार्यपाभिकािे आवश्र्क भनर्यर् गनय 

सकनेछ ।  
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अनसूुची -१ 

(बुदँा ४.१सँग सम्बणन्ि  कार्यवववरर्को ढाचँा) 

भिमाद नगरपाभिका 

नगरकार्यपाभिकको कार्ायिर् 

भिमाद,  नहुँ 

४ नं. प्रदेश, नेपाि 

कार्य वववरर्को नमनुािः 

प्राववभिक कमयचारीको पदिः काम गनुयपने स्िानिः 

प्राववभिक कमयचारीको नामिः       

सपुररवेिकिः  प्रभ वेदन पेस गनुयपने अभिकारीिः  

कार्य वववरर्िः 

१.  

२.  

३. 

४. 

५. 

६. 

७. 
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अनसूुची -२ 

(बुदँा ४.१ सँग सम्बणन्ि  आवेदनको ढाचँा) 

भिमाद नगरपाभिका 

नगरकार्यपाभिकको कार्ायिर् 

भिमाद,  नहुँ 

४ नं. प्रदेश, नेपाि 

करारमा सेवा भिनेसम्बन्िी सूचना 

(सचुना प्रकाणश  भमभ  :/    /     ) 

भिमाद नगरपाभिकाको िाभग.................................................................... (शाखामा 

रहने गरी .............................................................) को रुपमा देहार्को संतर्ा 

र र्ोग्र् ा िएको प्राववभिक कमयचारी करारमा राख्न ुपने िएकािे र्ोग्र् ा पगेुका नेपािी 

नागररकहरुिे र्ो सूचना प्रकाणश  िएको भमभ िे १५ (पन्र) ठदनभित्र ठदनको २:०० 

बिेसम्म रािस्व भ रेको रभसद सवह  दरखास्  ठदनहनु सम्वणन्ि  सवैको िानकारीका 

िाभग र्ो सूचना प्रकाशन गररएको छ । र्सको िाराम, दरखास्  दस् रु, कार्य–वववरर्, 

पाररश्रभमक, सेवाका श यहरु सवह को ववस्  ृ वववरर् कार्ायिर्बाट वा वेवसाइट 

www.bhimadmun.gov.np बाट उपिब्ि हनुेछ ।  

पद नाम  संतर्ा 

  

२.र्ोग्र् ा र अनिुव: 

१. नेपािी नागररक हनुपुने, 

http://www.bhimadmun.gov.np/
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२. -िोकसेवा आर्ोगबाट सम्बणन्ि  पदका िाभग  ोवकएको न्रू्न म शैणिक र्ोग्र् ा 

उल्िेख गने_ 

३. अनिुवको हकमा सम्बद्ध कार्यमा कम् ीमा १ वषयको कार्य अनिुव िएमा मात्र 

अनिुव वाप को अंक प्रदान गररने, 

४. १८ वषय उमेर परुा िई ३५वषय (मवहिा उम्मेदवारको हकमा ४० वषय) ननाघेको 

हनुपुने । 

५. सम्बणन्ि  ववषर्को काउणन्सिमा द ाय हनुपुने िए सो काउणन्सिमा द ाय िएको हनु ु

पने । 

६. अन्र् प्रचभि  काननुद्वारा अर्ोग्र् निएको । 

३. दरखास् मा संिग्न गनुयपनेिः 

क. उम्मेदवारको व्र्णिग  वववरर्, 

ख. शैणिक र्ोग्र् ाको प्रमाणर्  प्रभ भिवप,  

ग. नेपािी नागररक ाको प्रमार्पत्रको प्रमाणर्  प्रभ भिवप, 

घ. अनिुवको प्रमाणर्  प्रभ भिवप  िा प्रचभि  नपेाि कानून बमोणिम ववभिन्न 

काउणन्सि वा पररषद् वा अन्र्मा द ाय िएको प्रमाणर्  प्रभ भिवप संिग्न हनुपुनेछ, 

ङ. पेश गररने सबै प्रभ भिवपको पछाडी उम्मेदवार स्वरं्िे हस् ािर गरी प्रमाणर्  

गने।
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अनसूुची -३ 

(बुदँा४.२सँग सम्बणन्ि  दरखास्  िारामको ढाचँा) 

भिमाद नगरपाभिका 

नगरकार्यपाभिकको कार्ायिर् 

भिमाद,  नहुँ 

४ नं. प्रदेश,नेपाि 

करारको िाभग दरखास्  िाराम 

(क)वैर्णिक वववरर् 

 नाम िर

  

(देवनागरीमा)  

(अंग्रिेी िूिो 

अिरमा) 

 भिङ्ग: 

नागररक ा नं: िारी गने णिल्िा : भमभ  : 

स्िार्ी 

िेगाना 

क)णिल्िा ख)न.पा./गा.वव.स. ग)वडा नं 

 घ) टोि 

: 

ङ)मागय/घर नं. : च)िो नं. 

पत्राचार गने िेगाना : ईमेि 

बाबकुो नाम,िर : िन्म भमभ  :             (वव.सं.मा) (ईणस्व संव मा) 

बािेको नाम, िर : हािको उमेर :             वषय            

हालसालै खिचेको 
पासपोर्ट साईजको पुरै 
मुिाकृति देखिने फोर्ो 
यहााँ र्ास्ने र फोर्ो र 
फाराममा पने गरी 
उम्मेदवारले दस्ििि 
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मवहना 

(ख) शैणिक र्ोग्र् ा// ाभिम (दरखास्  िाराम िरेको पदको िाभग चावहने आवश्र्क न्रू्न म 

शैणिक र्ोग्र् ा// ाभिम मात्र उल्िेख गने) 

आवश्र्क न्रू्न म 

र्ोग्र् ा 

ववश्वववद्यािर्//बोडय// ा

भिम ठदने संस्िा 

शैणिक 

उपाभि/ ाभिम  

संकार् शे्रर्ी//प्र

भ श  

मूि 

ववषर् 

शैणिक र्ोग्र् ा      

     

 ाभिम      

(ग)अनिुव सम्बन्िी वववरर्  

कार्ायिर् पद सेवा//समूह//उपसमूह शे्रर्ी// ह स्िार्ी//अस्िार्ी//करार 
अवभि 

देणख सम्म 

       

       

मैिे र्स दरखास् मा खिुाएका सम्पूर्य वववरर्हरु सत्र् छन ्। दरखास्  बझुाएको पदको सूचनाको 

िाभग अर्ोग्र् िहररने गरी कुनै सिार् पाएको छैन । कुनै कुरा ढाँटे वा िकुाएको िहररएमा प्रचभि  

कानून बमोणिम सहनेछु/बझुाउनेछु । उम्मेदवारिे पािना गने िनी प्रचभि  कानून  िा र्स दरखास्  

िारामका पषृ्ठहरुमा उल्िेणख  सबै श य  िा भनर्महरु पािना गनय मन्िरु गदयछु । सािै करारमा 

उल्िेणख  श यहरु पूर्य रुपमा पािना गनेछु र करारको समर्िन्दा अगावै करारको अन्त्र् गदाय कणम् मा 

३ मवहनाको पूवय सूचना ठदई कार्ायिर्मा भनवेदन ठदनेछु । 
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उम्मेदवारको ल्र्ाप्चे सहीछाप उम्मेदवारको दस् ख  

दार्ा ँ बार्ा ँ

 

 

 

भमभ : 

कार्ायिर्िे िनेिः 

रभसद//िौचर नं. : रोि नं. : 

दरखास्  अस्वीकृ  िए सो को कारर् : 

दरखास्  रुि ु गनेको नाम र 

दस् ख िः 

भमभ  : 

दरखास्  

स्वीकृ //अस्वीकृ  

गनेको दस् ख  

भमभ  : 

 

रष्टव्र् : दरखास्  साि सूचनामा उल्िेणख  िगार्  भनम्न भिणख  कागिा हरु अभनवार्य रुपमा 

उम्मेदवार आिैिे प्रमाणर्  गरी पेश गनुय पनेछ । 

(१) नेपािी नागररक ाको प्रमार्पत्रको प्रभ भिवप, (२) समकि ा र सम्बद्ध ा आवश्र्क पनेमा 

 सो को प्रभ भिवप, (३) न्रू्न म शैणिक र्ोग्र् ाको प्रमार्पत्र र चाररभत्रक प्रमार्पत्रको 

 प्रभ भिवप, प्राववभिक कार्य (इणन्िभनर्ररङ्ग, स्वास्थ्र्  िा पश ु णचवकत्सा िगार् का अन्र् 

 िेत्र) का िाभग आवश्र्क पने व्र्वसावर्क प्रमार्पत्र (िाईसेन्स)को प्रभ भिवप,  ाभिम र 

 अनिुव आवश्र्क पनेमा सो समे को प्रभ भिवप, आठद।
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अनसूुची –४ 

(बुदँा ७.१ सँग सम्बणन्ि  करार सम्झौ ाको ढाचँा) 

करार सम्झौ ा 

भिमाद नगर कार्यपाभिकाको कार्ायिर् (र्सपभछ पवहिो पि िभनएको) र 

....................णिल्िा, ..................गाउँ/नगरपाभिका/वडा नं. ..... बस्ने श्री 

............................................................ (र्सपभछ दोश्रो पि िभनएको) का बीच 

भिमाद/नगर कार्यपाभिकाको कार्ायिर्को..............................................पदको 

कामकाि गनय गराउन भमभ  २०७   /......./...... को भनर्यर् अनसुार देहार्का 

कार्य/श यको अभिनमा रवह दोश्रो पििे पवहिो पििाई सेवा उपिब्ि गराउन मन्िरु 

िएकािे र्ो करारको संझौ ा गरी एक/एक प्रभ  आपसमा बझुी भिर्ौं ठदर्ौं : 

१. कामकाि सम्बन्िमा :दोस्रो पििे आिूिाई  ोवकएको संिग्न कार्य वववरर् 

अनसुारको कार्य पवहिो पििे  ोकेको समर् र स्िानमा उपणस्ि  िई गनुय पनेछ र 

आवश्र्क ानसुार िप काम गनुय पनेछ । 

२. काम गनुय पने स्िान:.............................................................................................।  

३. करारमा काम गरेवाप  पाँउने पाररश्रभमक : प्रत्रे्क मवहना व्र्भ   िएपभछ, पवहिो 

पििे दोश्रो पििाई माभसक रुपमा रु. ...................(अिरेपी रु. 

..............................................................पाररश्रभमक उपिब्ि गराउनेछ ।  

४. आचरर्को पािनािः दोश्रो पििे भिमाद /नगरपाभिका एवं नेपाि सरकारको अन्र् 

प्रचभि  कानूनमा ब्र्वस्िा िएको आचरर्  िा अनशुासन सम्बन्िी व्र्वस्िाहरु 

पािना गनुय पनेछ।  
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५. ववदािः दोस्रो पििाई साबयिभनक भबदाका अभ ररि माभसक १ ठदन ववदा पाउने छ 

। अन्र् कुनै पभन वकभसमको भबदा उपिब्ि हनुे छैन । सािै कार्ायिर्को िाभग 

आवश्र्क परेको खण्डमा भबदाको ठदनमा पभन सेवा उपिब्ि गराउन ु पनेछ । 

र्सरी सावयिभनक भबदाको ठदनमा कार्ायिर्मा काम िगाएवाप  माभसक करार 

रकमको दामासाहीिे रकम दोश्रो पििाई ठदइनेछ ।  

६. कार्ायिर् सम्पणत्तको सरुिािः दोस्रो पििे कार्ायिर्को चि अचि सम्पणत्तको 

नोकसानी वा वहनाभमना गरेमा सोको िभ पूभ य वा हानी नोकसानीको भबगो दोश्रो 

पििे पवहिो पििाई ठदन ुपनेछ । 

७. गोप्र् ािः दोस्रो पििे कार्ायिर्को कागिपत्र,णिन्सी सामान एवं गोप्र् कुरा वा 

कागिा  कुनै अनभिकृ  व्र्णि वा देशिाई उपिब्ि गराएको प्रमाणर्  िएमा 

दोस्रो पििाई करारबाट हटाई सोबाट िएको हानी नोकसानीको िभ पूभ य दोश्रो 

पिबाट िराइनेछ र कािो सूचीमा समे  राणखनेछ ।   

८. करार अवभििः र्ो करार २०७...  ।........।..........देणख िागू िई 

२०७.....असार........... सम्मको िाभग हनुेछ । करार गररएको पद वा दरबन्दीमा 

नेपािको संवविान बमोणिम कमयचारी समार्ोिन िई खवटई आएमा त्र्स् ो 

व्र्णिको करार स्व िः अन्त्र् हनुेछ । 

९. कार्यसम्पादन मूल्र्ाकंनिः पवहिो पििे दोस्रो पिको कार्य सम्पादन मूल्र्ांकन गने 

र सो मूल्र्ांकन गदाय सािवसािी भनरन् र ा ठदन उपर्िु देणखएमा कार्यववभिको 

दिा ७ बमोणिम भनणश्च  अवभिको िाभग करार िप हनु सकनेछ । 

१०. पाररश्रभमक कट्टी र करार सेवाको श यको अन्त्र्िः दोश्रो पििे पवहिो पििाई 

िगा ार ७ (सा ) ठदन िन्दा बढी उि सेवा उपिब्ि नगराएमा, सन् ोषिनक 

सेवा ठदन नसकेमा अनपुणस्ि  रहेको अवभिको पाररश्रभमक दामासावहिे कट्टा 
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गररनेछ र सोिन्दा बढी सेवा नगरेमा स्व िः र्ो संझौ ा पवहिो पििे रद्द गरी अको 

ब्र्वस्िा गनय वािा पने छैन । दोश्रो पििे शारीररक रुपमा अस्वस्ि िई वा अन्र् 

कुनै कारर्िे सेवा ठदन असमिय िएमा वा काम सन् ोषिनक निएमा वा आचरर् 

सम्बन्िी कुराहरु बराबर उल्िघंन गरेमा दोश्रो पिसंगको संझौ ा रद्द गनय सकनेछ 

र भनिको सट्टा अको व्र्णि करारमा राखी काम िगाउन बािा पने छैन ।  

११. दावी नपगु्नेिः दोश्रो पििे र्स करार बमोणिम काम गरेकै आिारमा पभछ कुनै पभन 

पदमा अस्िार्ी वा स्िार्ी भनर्णुि हनुका िाभग दाबी गनय पाउने छैन/गने छैन । 

१२. प्रचभि  कानून िागू हनुेिः र्स संझौ ामा उल्िेख निएको कुरा प्रचभि  नेपाि 

कानून बमोणिम हनुेछ। 

नगरपाभिकाको  िय बाट :                         दोस्रो पि (करार गने व्र्णि): 

हस् ािर : हस् ािर :  

नाम : नाम : 

पद : िेगाना : 

कार्ायिर्कोछापिः 
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अनसूुची -५ 

(बुदँा ७.२ सँग सम्बणन्ि  करार सूचनापत्रको ढाचँा ) 

भिमाद नगर कार्यपाभिकको कार्ायिर् 

भिमाद,  नहुँ 

४ नं प्रदेश, नपेाि 

च.नं.         भमभ िः    

प.सं.  

श्री ........................................, 

िेगाना ......................... 

ववषर्िः करार सम्बन्िमा । 

 पाईिाई भमभ  २०७...।....।... भनर्यर्ानसुार सूणचकरर् गररए बमोणिम 

............................पदको कामकाि गनेगरी र्सैसाि संिग्न करार (सम्झौ ा) बमोणिम भमभ  

२०७....।....।...  देणख २०७....।.....।.... सम्म करारमा राणखएको हुँदा संिग्न कार्यश य 

अनरुुप आिनो काम इमान्दारीपूवयक र व्र्वसावर्क मूल्र् मान्र् ा अनरुुप गनुयहनु िानकारी 

गराइन्छ।  

 सािै आफ्नो काम क यव्र् पािना गदाय र्स नगरपाभिकाको कमयचारीिे पािना गनुयपने आचार 

संवह ा र आचरर्को समे  पररपािना हनु िानकारी गराइन्छ ।  

..................... 

प्रमखु प्रशासकीर् अभिकृ  
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बोिाियिः 

श्री आभियक प्रशासन शाखािः प्रमाणर्  हाणिर/Time Sheet सवह को प्रभ वेदनका आिारमा सम्झौ ा 

बमोणिमको रकम माभसक रूपमा उपिब्ि गराउनहुनु। 

श्री प्रशासन शाखािः हाणिरीको व्र्वस्िा हनु ।  

श्री वडा कार्ायिर्,....................................  

   भिमाद नगरपाभिका । 
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भनिी िग्गा व्र्वस्िापनमा ढुङ्गा, भगट्टी, वािवुा, माटो आठद उत्खनन,् संकिन  िा ढुवानी व्र्वणस्ि  

गने सम्वन्िी कार्यववभि, २०७४ 

प्रमाणर्करर् भमभ िः 2074/12/21 

संशोिनिः भनिी िग्गा व्र्वस्िापनमा ढुङ्गा, भगट्टी, वािवुा, माटो आठद उत्खनन,् संकिन  िा ढुवानी 

व्र्वणस्ि  गने सम्वन्िी (पवहिो संशोिन) कार्यववभि, २०७6  

संशोिन भमभ िः 2076/08/22  

सम्व  ्२०७४ सािको कार्यववभि नं. ५ 

प्रस् ावनािः 

भनिी िग्गा व्र्वस्िापनिाई आवास, कृवष वा गैर कृवष, व्र्वसावर्क वा गैर व्र्वसावर्क प्रर्ोिनका 

िाभग व्र्वस्िापन गने  िा सो िममा उत्खनन ्हनुे ढुङ्गा, भगट्टी, वािवुा, माटो संकिन  िा ढुवानी 

गने कार्यिाई भनर्मन एवं व्र्वणस्ि  गनय वाञ्छनीर् िएकोिे भिमाद नगरपाभिकाको २१ औ ं

कार्यपाभिका वैिकिे स्िानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ को दिा ११ को उपदिा (४) को 

खण्ड (ञ) वमोणिम कार्य गनय सोही ऐनको दिा १०२ को उपदिा (२) को अभिकार प्रर्ोग गरी 

र्ो कार्यववभि वनाई िाग ुगररएको छ । 

प्रारणम्िक 

१. संणिप्त नाम र प्रारम्ििः (१) र्स कार्यववभिको नाम “भनिी िग्गा व्र्वस्िापनमा ढुङ्गा, भगट्टी, 

वािवुा, माटो आठद उत्खनन,् संकिन  िा ढुवानी व्र्वणस्ि  गने सम्वन्िी कार्यववभि, 

२०७४” रहेको छ । 

२. पररिाषािः (१) ववषर् वा प्रसंगिे अको अिय निागेमा र्स कार्यववभिमािः 
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(क)  “प्रमखु” िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको नगर प्रमखुिाई सम्झन ुपछय । 

(ख)  “नगर कार्यपाभिका” िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको नगर कार्यपाभिका सम्झन ु

 पछय। 

(ग)   “प्रमखु प्रशासकीर् अभिकृ ” िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको प्रमखु प्रशासकीर् 

 अभिकृ   सम्झन ुपछय । 

(घ)  “नगरपाभिका” िन्नािे भिमाद नगरपाभिका सम्झन ुपछय । 

(ङ)   “भनिी िग्गा” िन्नािे कुनै व्र्णिको हक िोगको िग्गा िनी प्रमार् पिुाय प्राप्त िग्गा 

 सम्झन ुपछय। 

(च)  “इिाि  पत्र” िन्नािे र्स कार्यववभि वमोणिम प्रदान गररने  ोवकएको कार्य गनय 

 प्राप्त इिाि  पत्र सम्झन ुपछय । 

(छ)  “शलु्क वा दस् रु” िन्नािे नगरपाभिकामा वझुाउन ुपने शलु्क वा दस् रु सम्झन ु

 पछय। 

(ि)  “नगरसिा” िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको नगरसिा सम्झन ुपछय । 

(झ)  “कार्यदि” िन्नािे र्सै कार्यववभि वमोणिम गठि  कार्य समहु सम्झन ुपछय । 

३. भनिी िग्गा व्र्वस्िापनिः (१) र्स कार्यववभिमा भिमाद नगरपाभिका िेत्रभित्र रहेका भनिी 

िग्गाहरु आवास, कृवष वा गैर कृवष, व्र्वसावर्क वा गैर व्र्वसावर्क प्रर्ोिनका िाभग खन्ने 

सम्र्ाउने पनेु कार्य भनिी िग्गा व्र्वस्िापन हो । 

४. इिाि  नभिई िग्गा व्र्वस्िापन गनय नहनुेिः (१) कसैिे र्स कार्यववभि वमोणिम इिाि  

पत्र नभिई र्स नगरपाभिका िेत्रभित्र भनिी िग्गा व्र्वस्िापनको नाममा खभनि ढुङ्गा भगट्टी 

वािवुा आठद उत्खनन ्संकिन ओसार पसार  िा वविी वव रर् गनय हदैुन । 
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(२) कसैिे उपदिा (१) ववपरर  इिाि  नभिई भनिी िग्गा व्र्वस्िापन गरेमा र्सै 

कार्यववभिको दिा १४ वमोणिम दण्ड िरीवाना हनुेछ । 

५. इिाि  पत्रको िाभग भनवेदन ठदनपुनेिः  (१) कुनै व्र्णि वा संस्िािे र्स कार्यववभि वमोणिम 

भनिी िग्गा व्र्वस्िापन गनय चाहेमा प्रर्ोिन खिुाई भनिायरर  ढाँचामा नगर कार्यपाभिकाको 

कार्ायिर्मा भनवेदन ठदन ुपदयछ । 

(२)  भनिी िग्गा व्र्वस्िापन गनय भनवेदन ठददाँ देहार्का कागिा हरु संिग्न गनुय पनेछ। 

(क)  व्र्वस्िापन गनुय पने िग्गाको िग्गािनी प्रमार् पिुायको प्रभ भिवप, 

(ख)  सम्वणन्ि  िग्गािनीको नागररक ाको प्रमार्पत्रको प्रभ भिवप, 

(ग)   संभिर्ारहरु समे को मचलु्का सवह को चार वकल्िा प्रमाणर्  

 सम्वणन्ि  वडाको प्रर्ोिन समे  खिेुको भसिाररस पत्र, 

(घ)  नगरपाभिकावाट स्वीकृ  प्रारणम्िक वा ावरर्ीर् परीिर् प्रभ वेदन, 

 (पाँच रोपनी िन्दा कम िेत्रिि भनिी िग्गा व्र्वस्िापन गदाय 

 अभनवार्य नहनु)े 

(ङ)   व्र्वस्िापन गने िग्गाको नापी नकसा, 

(च)  िग्गा व्र्वस्िापन गरेपभछ कस् ो अवस्िा देणखन्छ सो प्रस् ाव 

 गररएको नकसा, 

(छ)  आि आना िन्दा कम िग्गाको हकमा नगरपाभिकावाट खवटएको 

 प्राववभिकको प्रभ वेदन । 

 
 पवहिो संशोिनद्वारा संशोभि  । 
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(३)  भनिी िग्गा व्र्वस्िापन गदाय संकिन िएको ढुङ्गा भगट्टी वािवुा माटो ओसार पसार 

वा ढुवानी गदाय छुटै्ट अनमुभ  भिन ुपनेछ र ढुवानी अनमुभ  भिदा देहार्का कागिा  

संिग्न गनुयपनेछिः 

(क)  ढुवानी गने व्र्वसार्ीको व्र्वसार् द ाय प्रमार् पत्रको प्रभ भिवप, 

(ख)  ढुवानी गने िमयको करदा ा प्रमार्पत्र र पभछल्िो आभियक वषयको 

 कर चिुा प्रमार्पत्र, 

(ग)   ढुवानी गने व्र्वसार्ीको नागररक ाको प्रमार्पत्रको प्रभ भिवप, 

(घ)  सम्वणन्ि  िग्गा िनी संग ढुवानी सम्झौ ा गरेको सम्झौ ा पत्र । 

६. प्रारणम्िक वा ावरर्ीर् परीिर् गनुय पनेिः (१) भनिी िग्गा व्र्वस्िापन गनय चाहने कुन ैव्र्णि 

वा संस्िािे नगरकार्यपाभिकाको कार्ायिर्मा सूणचकृ  परामशयदा ावाट प्रारणम्िक वा ावरर्ीर् 

परीिर् प्रभ वेदन  र्ार गरी नगरपाभिकामा पेश गनुय पनेछ ।  र पाँच रोपनी िन्दा कम 

िेत्रििको भनिी िग्गा व्र्वस्िापनका िाभग िने प्रारणम्िक वा ावरर्ीर् परीिर् गनय 

अभनवार्य नहनुे िए ा पभन १० हिार घनभमटर िन्दा िेरै पररमार् आउने िएमा िने 

प्रारणम्िक वा ावरर्ीर् परीिर् प्रभ वेदन आवश्र्क हनुेछ । 

(२) उपदिा (३) वमोणिम गठि  कार्यदििे र्सरी पेश िएको प्रारणम्िक वा ारर्ीर् 

परीिर् प्रभ वेदन ववस्  ृ अध्र्र्न गरी उपर्िु देखाएमा नगर कार्यपाभिकाको 

कार्ायिर्मा भसिाररस गनेछ । कार्यदिको भसिाररस सवह  प्राप्त िएको प्रभ वेदन 

नगरकार्यपाभिकावाट स्वीकृ  हनुेछ । 

 
 पवहिो संशोिनद्वारा संशोभि  । 
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(३) प्रारणम्िक वा ावरर्ीर् परीिर् प्रभ वेदन अध्र्र्न गरी भसिाररस गनय देहार्का 

सदस्र्हरु रहेको कार्यदि गिन गररनेछिः 

(क)  प्रमखु प्रशासकीर् अभिकृ    संर्ोिक 

(ख)  रािश्व शाखाको प्रमखु    सदस्र् 

(ग)   प्राववभिक शाखाको इणन्िभनर्र   सदस्र्  

(घ)  स्िानीर् वन सव भडभििन कार्ायिर्का प्रमखु सदस्र् 

(ङ)  रािश्व शाखाका नार्व सवु्वा   सदस्र् सणचव 

आवश्र्क ा अनसुार ववज्ञहरुिाई आमणन्त्र  सदस्र्को रुपमा समावेश गनय सवकनेछ । 

(४) पाँच रोपनी िन्दा कम िेत्रिि िग्गा व्र्वस्िापनको हकमा नगरपाभिकावाट 

खवटएको प्राववभिक टोिीिे स्ििग  अध्र्र्न गरी नगरपाभिकामा पेश गरेको 

िेत्रिि र उत्खनन ्हनुे पररमार् खिेुको प्रभ वेदन अभनवार्य हनुेछ । 

(५) प्रारणम्िक वा ावरर्ीर् परीिर् वाप  परमाशयदा ाको पाररश्रभमक िग्गािनीिे व्र्होनुय 

पनेछ । 

७. इिाि  पत्र ठदन सवकनेिः (१) भनिी िग्गा व्र्वस्िापन गनयका िाभग नगर प्रमखुवाट स्वीकृ  

प्रारणम्िक वा ावरर्ीर् परीिर् प्रभ वेदन  िा संिग्न गनुयपने अन्र् कागिा  सवह  

नगरपाभिकामा प्राप्त िएको भनवेदन उपर्िु देणखएमा रािश्व शाखावाट प्रमखु प्रशासकीर् 

अभिकृ  समि पेश गनुय पनेछ । प्रमखु प्रशासकीर् अभिकृ िे आफ्नो िारर्ा सवह  

स्वीकृभ का िाभग नगरकार्यपाभिका समि प्रस् ाव पेश िएपभछ नगर प्रमखुिे स्वीकृ  गनय 

सकनेछ । 

 
 पवहिो संशोिनद्वारा संशोभि  ।  
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(२) नगरकार्यपाभिकावाट स्वीकृ  िएमा नगरकार्यपाभिकाको कार्ायिर्िे सम्वणन्ि  

िग्गा िनीिाई भनिी िग्गा व्र्वस्िापन गने इिाि  प्रदान गनेछ । 

(३)  इिाि  पत्र प्राप्त िएपभछ मात्र िग्गा व्र्वस्िापन कार्य गनय पाइनेछ । िग्गा 

व्र्वस्िापन गदाय संकिन हनुे ढुङ्गा, भगट्टी, वािवुा, माटो िण्डारर् गनुय परेमा भनिी 

िग्गामा िण्डारर् गनुय पनेछ । सावयिभनक सरकारी वा ऐिानी िग्गामा िण्डारर् 

गरेको पाइएमा नगरपाभिकािे िि  गरी भििाम गनय सकनेछ । 

(४)  उत्खनन ् वाट संकिन िएको ढंुङ्गा, भगट्टी, वािवुा, माटो ओसार पसार गनुय परेमा 

नगरपाभिकामा सूणचकृ  िमयसंग सम्झौ ा गरी ढुवानी गराउन ुपनेछ । 

८. इिाि  पत्रको अवभििः (१) भनिी िग्गा व्र्वस्िापनका िाभग प्रदान गररएको इिाि  पत्र 

एक आभियक वषयको िाभग मान्र् हनुेछ ।  र इिाि  पत्र प्राप्त गरेपभन असार १ ग ेदेणख 

िार १५ ग ेसम्म भनिी िग्गा व्र्वस्िापन सम्वन्िी कार्य गनय पाइनेछैन । 

(२)  म्र्ादभित्र उत्खनन ्िएको ढंुगा भगट्टी वािवुा माटो ढुवानी हनु नसकेमा वा असार 

मसान्  सम्म मौज्दा  हनु गएमा नगरकार्यपाभिकाको कार्ायिर्मा िानकारी गराई 

मौज्दा  पररमार् प्रमाणर्  गराउन ु पनेछ । असार मसान् मा मौज्दा  प्रमाणर्  

गररएको ढुङ्गा, भगट्टी, वािवुा, माटो िार १५ ग ेपभछ मात्र ढुवानी गनय पाइनेछ । 

९. शलु्क वा दस् रु भ नुय पनेिः (१) भनिी िग्गा व्र्वस्िापन गनय इिाि  पत्रका िाभग भनवेदन 

ठददाँ रु.१०००।– (एक हिार रुपैर्ा) भनवेदन दस् रु भ नुय पनेछ ।  र िग्गा व्र्वस्िापन 

गदाय संकिन िएका ढुङ्गा, भगट्टी, वािवुा, माटो िने गण्डकी प्रदेशिे  ोकेको दरमा मलु्र् 

अभिववृद्ध कर  िा अभग्रम कर समे  िप गरी ढुवानीको िाभग इिाि  भिन ु अगावै 

नगरकार्यपाभिकाको कार्ायिर्मा वझुाउन ुपनेछ । 

 
 पवहिो संशोिनद्वारा संशोभि  । 
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१०. व्र्वस्िापन उत्खनन ्र ढुवानीमा रोक िगाउन सवकनेिः (१) र्स कार्यववभि वमोणिम इिाि  

प्राप्त गरी िग्गा व्र्वस्िापन गररने स्ििको नगरपाभिकावाट अनगुमन भनरीिर् गदाय वा 

इिाि  प्राप्त गने व्र्णििे गरेको उत्खनन ् र ढुवानी सम्वन्िमा परेको उिरुीको छानववन 

गदाय र्स कार्यववभिको उल्िंघन िएको पाइएमा वा वा ावरर्ीर् दृष्टीिे िोणखम हनुे गरी 

कार्य गरेको पाइएमा नगरपाभिकािे  त्काि उत्खनन ्  िा ढुवानी कार्यमा रोक िगाउन 

सकनेछ र र्सै कार्यववभिको दिा १४ वमोणिम दण्ड िरीवाना गनय सकनेछ । 

११. इिाि  पत्र रद्ध गनय सवकनेिः (१)  ोवकएको श य र समर्सीमा भित्र कार्य प्रारम्ि र सम्पन्न 

नगने व्र्णि वा व्र्वसार्ीिाई र्स कार्यववभि वमोणिम प्रदान गररएको इिाि  स्व  रद्ध 

हनुेछ । 

१२. इिाि  भिने व्र्णि वा संस्िािे पािना गनुयपने श यहरुिः (१) इिाि  पत्र प्राप्त व्र्णि वा 

संस्िािे नगरकार्यपाभिकाको कार्ायिर्वाट  र्ार गरर  ोवक ठदएको श यहरु अभनवार्य पािना 

गनुयपनेछ । 

१३. इिाि  पत्रको प्रभ भिवपिः (१) इिाि  पत्र हराएमा, नाभसएमा वा कुनै कारर्वश च्र्ाभ एमा 

इिाि  पत्र प्राप्त व्र्णि वा संस्िािे सोको प्रभ भिवप माग गनय सकनेछ । 

 (२)  उपदिा (१) वमोणिम प्रभ भिवप माग गरेमा नगरपाभिकािे रु.१०००।– (एक हिार 

  रुपैर्ा) दस् रु भिई प्रभ भिवप ठदन ुपनेछ । 

 

१४. दण्ड िरीवानािः (१) र्स कार्यववभिको वणखयिाप गनेिाई अनगुमन टोिीिे एवकन गरेको 

पररमार्मा गण्डवक प्रदेश सरकारिे  ोकेको न्र्नु म दस् रुिाई आिार मानी ववगो कार्म 

गररनेछ र प्रिम पटक िएमा ववगोको दोव्वर रकम प्रमखु प्रशासकीर् अभिकृ िे िररवाना 

गनय सकनेछ । एक पटक िन्दा वढी दोहोररएमा ववगोको चार गरु्ा िररवाना गररनेछ । 

 
 पवहिो संशोिनद्वारा संशोभि  । 
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(2)  र्सरी िरीवानाबाट प्राप्त रकमको १० प्रभ श  रकम मध्रे् ४० प्रभ श  रकम 

पिाउ गनेिाई, ३० प्रभ श   रकम अनगुमन टोिीमा संिग्निाई र बाँकी ३० 

प्रभ श  रकम िररवाना प्रविर्ामा संिग्न टोिीिाई  नगरपाभिकाको वावषयक स्वीकृ  

बिेटको उपर्िु णशषयकबाट दामासाही वहसाविे हनुेगरी उपिव्ि गराईनेछ ।  

१५. पनुरावेदनिः (१) प्रमखु प्रशासकीर् अभिकृ िे दिा १४ वमोणिम गरेको िरीवाना उपर णचत्त 

नवझु्ने पििे सो भनर्यर् िएको ३५ ठदन भित्र भिमाद नगरपाभिकाको न्र्ावर्क सभमभ  समि 

पनुरावेदन गनय सकनेछ । 

१६. अनगुमन  िा भनरीिर् सम्वन्िी व्र्वस्िािः (१) नगरपाभिकाको प्रमखु वा उप प्रमखु वा 

प्रमखु प्रशासकीर् अभिकृ  वा भनिहरुिे खटाएको कमयचारी वा टोिीिे व्र्वस्िापन गनय 

अनमुभ  पाएको िग्गाको िनुसकैु वेिा अनगुमन गनय सकनेछ । अनगुमन गदाय र्स 

कार्यववभि ववपरर  कार्य गरेको पाइएमा  त्काि कार्य रोक्का गरी कारवाहीको िाभग भसिाररस 

गनय सकनेछ । 

१७. कार्यववभिको व्र्ातर्ा  िा संशोिनिः (१) र्ो कार्यववभिको व्र्ातर्ा अभिकार नगर 

कार्यपाभिकामा रहनेछ । सािै र्स कार्यववभि संशोिन गनुयपने िएमा दिा ६ को उपदिा 

(२) वमोणिम गठि  कार्यदिको भसिाररसमा नगरकार्यपाभिकािे संशोिन गनय सकनेछ । 

१८. कार्यववभि वाणझएमािः र्स कार्यववभिको कुनै प्राविानहरु संघीर् सरकार र प्रदेश सरकारका 

काननुसंग वाणझएमा वाणझएको हदसम्म स्व  भनणष्िर् हनुेछ । 

 

 
 पवहिो संशोिनद्वारा िप । 


