
सूमोदम नगयऩाङ्झरका इराभको आधायबतू तथा भाध्मङ्झभक ङ्ञिऺा ऐन,२०७६ राई सॊिोधन गनव 
िनेको ऐन। 

                                                                         ङ्झभङ्झत: 

सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको आधायबतू तथा भाध्मङ्झभक ङ्ञिऺा ऐन ०७६ राई सभम साऩेऺ 
सॊिोधन गनव फान्छनीम बएकोरे सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको छैठौँ नगयसबारे मो ऐन जायी गयी 
रागू गङ्चयएको छ। 

१. सॊङ्ञऺप्त नाभ य प्रायम्ब:-  

१. मो ऐनको नाभ “सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको आधायबतू तथा भाध्मङ्झभक ङ्ञिऺा (प्रथभ सॊिोधन) 
ऐन, ०७६” यहेको छ। 

२. मो ऐन नगय सबाफाट ऩाङ्चयत बई स्थानीम याजऩत्रभा प्रकािन बएऩङ्झछ रागू हङ्टनेछ। 

१. भूर ऐनको दपा २ को ऩङ्चयबाषा खण्डभा “य” नम्फय थऩ गयी “ङ्जिङ्ञिष्टीकृत तथा सभताभूरक 
ङ्जिद्यारम” बङ्ङारे नगयऩाङ्झरकारे नभङ्टना ङ्जिद्यारम बनी छनौट गयेका , ङ्जििेष ङ्ञिऺा ङ्छदने 
ङ्जिद्यारम, सूमोदम घङ्टम्ती ङ्जिद्यारम, व्मिस्थाऩनभा ङ्जिङ्ञिष्ट प्रकृङ्झतको ङ्जििेषता य अभ्मास बएका 
ङ्जिद्यारमराई सम्झनङ्ट ऩछव। 

२. भूर ऐनको दपा २ को “र” नम्फय थऩ गयी िैङ्ञऺक “सहकायी सॊस्था” बङ्ङारे ङ्जिद्यारम िा 
ङ्ञिऺण सॊस्था स्थाऩना िा सञ्चारन गयी ङ्ञिऺा ऺेत्रको ङ्जिकासभा सहमोग  ऩङ्टमावउने उदे्दश्म 
याखी प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ स्थाऩना बएको सहकायी सॊस्था सम्झनङ्ट ऩछव । 

३.  भूर ऐनको दपा २ को “व” नम्फय थऩ गयी  “ऩूिव ङ्जिद्याथॉ ऩङ्चयषद (Alumni)” बङ्ङारे ऩूिव 
ङ्जिद्याथॉहरुको सॊस्था सम्झनङ्ट ऩछव ।  

४. भूर ऐनको दपा २ को “श” नम्फय थऩ गयी ङ्जिद्यारम ङ्जिद्याथॉ ऩङ्चयषद (School Students 

Council) बङ्ङारे कऺा ६ देङ्ञख १२ सम्भको ङ्जिद्याथॉहरुको ऩङ्चयषदराई सम्झनङ्ट ऩदवछ । 

५. भूर ऐनको दपा ३ को उऩदपा ६को ई थऩ गयी मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या 
रेङ्ञखएको बएता ऩङ्झन नगयऩाङ्झरकारे आफ्नै श्रोतभा सािवजाङ्झन क ङ्जिद्यारम सॊञ्चारन गनव 
आिश्मक ठानेभा आिश्मक ऩूिावधाय ऩूया गयी सोझै ङ्जिद्यारम स्थाऩना गनव सक्ने छ। 

६. भूर ऐनको दपा ३ को उऩदपा ७ को उ थऩ गयी मस दपाभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या 
रेङ्ञखएको बएता ऩङ्झन व्मङ्ञिगत भङ्टनापा नङ्झरने ितवभा भात्र ङ्जिद्यारम स्थाऩना गने अनङ्टभती 
स्िीकृङ्झत नगयऩाङ्झरकारे ङ्छदन सक्नेछ बङे्ङ व्मिस्था थऩ गङ्चयएको छ। 

७. भूर ऐनको दपा ४ भा नभङ्टना ङ्जिद्यारम बङे्ङ िब्द हटाई सो को सट्टा ङ्जिङ्ञिष्टीकृत ङ्जिद्यारम 
बङे्ङ िब्दािरी याङ्ञखएको छ। 

८. भूर ऐनको दपा ७ भा ङ्जििेष ङ्ञिऺा , सभािेिी ङ्ञिऺा , अनौऩचाङ्चयक ङ्ञिऺा , ङ्झनयन्तय ङ्ञिऺा , 
ऩछाडी नगय घङ्टम्ती ङ्जिद्यारम बङे्ङ िब्दािरी थऩ गङ्चयएको छ। सोही दपाको “क” नम्फयभा 
सभेत नगय घङ्टम्ती ङ्जिद्यारम िब्दािरी थऩ गयी अन्म व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ बङे्ङ 
िाक्माॊि सभेत थऩ गङ्चयएको छ। 



९. दपा १० को नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतको गठनभा ङ्ञिऺक अङ्झबबािक सॊघफाट एक जना सदस्म य 
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरुको सॊस्थाफाट एक जना सदस्म थऩ गङ्चयएको छ। 

१०. दपा ४४ भा प्रधानअध्माऩक सम्फन्धी व्मिस्थाभा उऩदपा “झ” नम्फय थऩ गयी मस दपाभा 
अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बएताऩङ्झन ङ्जिङ्ञिष्टीकृत ङ्जिद्यारम अन्तगवत सूमोदम 
नगयऩाङ्झरकारे नभङ्टना ङ्जिद्यारम बनी स्थाऩना गङ्चयएका ङ्जिद्या रमहरुभा कयायभा प्रधानाध्माऩक 
ङ्झनमङ्टङ्ञि गनव कङ्ट नै िाधा ऩने छैन। सो सम्फन्धी व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

११. दपा १८ भा प्रायङ्ञम्बक फार ङ्ञिऺाको सञ्चारन य व्मिस्थाऩन सम्फन्धी व्मिस्था तोङ्जकए 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ बङे्ङ िाक्माॊि हटाई सो को सट्टा नगयऩाङ्झरकारे आिश्मकताको आधायभा 
फार ङ्जिकास केन्र स्थाऩना गनव सक्नेछ । मसयी फार ङ्जिकास केन्र स्थाऩना गदाव प्रत्मेक 
ङ्जिद्यारमभा कम्तीभा एउटा फार ङ्जिकास केन्र यहने गयी व्मिस्था गङ्चयनेछ। सो सम्फन्धी 
अन्म व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

१२. दपा ४५ भा उऩदपा २ थऩ गयी प्रत्मेक भाध्मङ्झभक ङ्जिद्यारमभा कऺा ६ देङ्ञख १२ सम्भका 
ङ्जिद्याथॉहरुको ङ्जिद्यारम ङ्जिद्याथॉ षङ्चयषद (School Students Council) हङ्टनेछ। सो सम्फन्धी अन्म 
व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

१३. दपा ९ को ऩाठ्यक्रभ सम्फन्धी व्मिस्थाभा नगयऩाङ्झरकारे स्थानीम ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभावण सङ्झभङ्झत 
गठन गनव सक्नेछ बङ्झनएकोभा  ङ्जििेषऻ सङ्जहतको ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभावण सङ्झभङ्झत गठन गनव सक्ने 
व्मिस्था गङ्चयएको छ। 

१४. दपा २५ भा उऩदपा ३ थऩ गयी ङ्जिद्यारमराई व्मिङ्ञस्थत य गङ्टणस्तयीम ङ्ञिऺाको ङ्झनम्ती ऩूिव 
ङ्जिद्याथॉ ऩङ्चयषद (Alumni) गठन गनव सक्नेछ य सो सम्फन्धी व्मिस्था तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
हङ्टनेछ। 

१५. दपा २५ को ङ्जिद्या रम कोष सम्फन्धी दपा १ को “च ” थऩ गयी ऩूिव ङ्जिद्याथॉ ऩङ्चयषद 
(Alumni) फाट प्राप्त यकभ बनी थऩ गयीएको छ। 

१६. दपा १० को उऩदपा ४ को नगय ङ्ञिऺा सङ्झभङ्झतको काभ कतवव्म य अङ्झधकायभा “प” नम्फय 
थऩ गयी सहकायी ङ्जिद्यारम स्थाऩना गने “ब” नम्फय थऩ गयी साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिद्यारमको ङ्ञिऺक 
तथा कभवचायीको दयफन्दी ङ्झभरान गने अङ्झधकाय थऩ गङ्चयएको छ। 

१७. दपा ५६ भा फाधा अड्काउ पङ्ट काउने सम्फन्धी अङ्झधकायभा उऩदपा २ थऩ गयी 
नगयऩाङ्झरकारे आिश्मकताको आधायभा सभम साऩेऺ मस ऐनभा आिश्मक सॊिोधन गनव 
सक्नेछ बङे्ङ व्मिस्था थऩ गङ्चयएको छ। 

 
 
 

  



सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको सङ्टिासन (व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन) ऐन,२०७६ 
प्रस्तािना्  
सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको सािवजङ्झनक प्रिासनराई च ङ्टस्त, दङ्टरुस्त, प्रबािकायी, जिापदेही य दीगो 
फनाई नगयिासीराई सङ्टिासन य सभािेिी ङ्जिकासको प्रत्माबङू्झत गयाउन , साभाङ्ञजक न्माम य 
सािवजङ्झनक सेिाराई छङ्चय तो,कामवकङ्ट िरता ,प्रबािकायी फनाउन, सङ्टिासन ऩाउने नाग ङ्चयकको 
अङ्झधकायराई व्म िहाङ्चयकताभा उतायी कामावन्िमनभा ल्माउन ङ्झनिावङ्ञचत जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध य 
ऩदाङ्झधकायीहरुको सभन्िमराईप्रबािकायी फनाउने सम्फन्धभा कानूनी व्मिस्था गनव फाञ्छनीम 
बएकारे, सॊङ्जिधानको धाया २२६ य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को १०२ को 
उऩदपा १ फभोङ्ञजभ सूमोदम नगय ऩाङ्झरकाको नगय सबारे "सूमोदम सङ्टिासन (व्मिस्थाऩन 
तथा सञ्चारन) ऐन,२०७६" फनाएको छ ।  

ऩङ्चयच्छेद १ 

ऩङ्चयचम 

१. सङ्क्षिप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस ऐनको नाभ "सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको सङ्टिासन 
(व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारन) ऐन,२०७६" यहेको छ । 
(२) मो ऐन याजऩत्रभा प्रकाङ्ञित बएऩङ्झछ रागङ्ट हङ्टनेछ ।  

२. ऩङ्चयबाषा: ङ्जिषम िा प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मस ऐनभा 
(क) "नगयऩाङ्झरका" बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरका , इराभराई सम्झनङ्टऩछव। मस िब्दरे 

नगय कामवऩाङ्झरकाको कामावरमराई सभेत फङ्टझाउनेछ । 

(ख) "कामवऩाङ्झरका" बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको नगय कामवऩाङ्झरका राई सम्झनङ्टऩछव 
। 

(ग) "प्रभङ्टख" बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको नगय प्रभङ्टखराई सम्झनङ्टऩछव। 

(घ) "उऩप्रभङ्टख" बङ्ङारे नगयऩाङ्झरकाको उऩप्रभङ्टखराई सम्झनङ्टऩछव । 

(ङ) "ऐन" बङ्ङारे "सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको  सङ्टिासन (व्मिस्थाऩन तथा सॊचा रन) 
ऐन,२०७६" सम्झनङ्टऩछव। 

(च) "प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत " बङ्ङारे सूमोदम नगयऩाङ्झरका , नगय कामवऩाङ्झरकाको 
कामावरमको प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृतराई सम्झनङ्टऩछव । 

(छ) "िडाध्मऺ" बङ्ङारे सम्फङ्ञन्धत िडाको िडा अध्मऺराई सम्झनङ्टऩछव । 

(ज) "स्थानीम तह " बङ्ङारे नेऩारको सॊङ्जिधानको धाया ५६ को उऩधाया ४ फभोङ्ञजभ 
गङ्छठत नगयऩाङ्झरकाराई सम्झनङ्टऩछव । 

(झ) "सङ्झभङ्झत" बङ्ङारे नगयकामवऩाङ्झरका य नगयसबाफाट गठन बएको ङ्जिङ्झबङ्ङ सङ्झभङ्झत 
सम्झनङ्टऩछव ।  

ऩङ्चयच्छेद २ 
प्रिासन सम्फन्धी साभान्म प्रािधान 



३. कामव सम्ऩादन हङ्टने :(१) सूमोदम नगयऩाङ्झरकारे नगयऩाङ्झरकाङ्झबत्र सङ्टिासन कामभ गनवको 
राङ्झग नगयऩाङ्झरकाको कामावरम य िडा कामावरम स्तयभा प्रिासङ्झनक कामव सम्ऩादन 
गनेछ । 

(२) सूमोदम नगयऩाङ्झरकाभा स्थामी प्रकृङ्झतको कामव सम्ऩादन गनव आिश्मक सङ्खख्माभा 
ङ्जिषमगत भहािाखा, िाखा, उऩिाखा, ईकाइ, सेिा केन्र यहनेछन ्। 

(३) कामवऩाङ्झरकाफाट गठन बएको सङ्झभङ्झतहरुको कामवङ्जिबाजन "सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको 
कामवङ्जिबाजन ङ्झनमभािरी (कामवङ्जिङ्झध), २०७४" फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(४) नगय सबारे सॊङ्जिधानको धाया २२६ य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन , २०७४ 
द्वाया प्रदत्त अङ्झधकायको प्रमोग गयी नेऩारको सॊङ्जिधानको अ नङ्टसूची ८ य अनङ्टसूची ९ 
फभोङ्ञजभको सूचीभा उङ्ञल्रङ्ञखत ङ्जिषमभा आिश्मक कानून फनाउनेछ।  

(५) नगयकामवऩाङ्झरका, स्थानीम व्मिस्थाङ्जऩका य स्थानीम आङ्झथवक कामवप्रणारीको काभ , 
कतवव्म य अङ्झधकाय स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन , २०७४ भा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ 
।  

(६) प्रिासङ्झनक कामव सम्ऩादन ग नव नगयऩाङ्झरकारे आिश्मकता अनङ्टसाय सङ्झभङ्झत , 

उऩसङ्झभङ्झत, कामवदर, सल्राहकाय सङ्झभङ्झत गठन गने छ । 

(७) नगयसबाफाट गठन बएको सङ्झभङ्झतहरुको कामवङ्जिबाजन गाॉउ सबा तथा नगयसबा 
सञ्चारनको रागी व्मिस्था गनव फनेको ऐन २०७५ अनङ्टसाय हङ्टनेछ । 

४. प्रिासङ्झनक कामव सञ्चारनका आधाय: (१) नगयऩाङ्झरकाङ्झबत्र सङ्टिासन कामभ गनवका राङ्झग 
मस ऐन िा अन्म प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ प्रिासङ्झनक कामव सम्ऩादन गदाव त्मस्तो कामव 
सम्ऩादन गने ऩदाङ्झधकायी  तथा जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध रे सॊङ्जिधान तथा अन्म प्रचङ्झरत कानूनभा 
व्मिस्था बएका कङ्ट याहरुको अङ्झतङ्चयि देहामको आधायभा कामव सम्ऩादन गनङ्टव ऩनेछ ।  

(क) नगय सबारे ऩाङ्चयत गयेको ऐन,कानून। 

(ख) स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ 

(ग) अन्तय सयकायी ङ्जित्त व्मिस्थाऩन ऐन, २०७४ 

(घ) सािवजङ्झनक खङ्चयद ऐन, २०६३ 

(ङ) सािवजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभािरी २०६४ 

(च) सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको सािवजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभािरी, २०७५ 

(छ) भ्रभण खचव ङ्झनमभािरी, २०६४ 

(ज) याङ्जष्डम प्राकृङ्झतक श्रोत तथा ङ्जित्त आमोग ऐन, २०७४ 

(झ) सािवजङ्झनक खचवभा ङ्झभतव्म ङ्जमता य प्रबािकाङ्चयता कामभ गने सम्फन्धी नीङ्झतगत 
भागवदिवन, २०७५ 

(ञ) कामवऩाङ्झरका िैठकका ङ्झनणवमहरु(कामवङ्जिङ्झध, ङ्झनदेङ्ञिका, ङ्झनमभािरीहरु) 
(ट) सॊघ तथा प्रदेिरे उऩरब्ध गयाएका ऐन, कानून,कामवङ्जिङ्झध, ङ्छदग्दिवन 

(ठ) केही नेऩार ऐनराई सॊिोधन गनव फनेको ऐन 



५. नगयऩाङ्झरकारे अङ्ञख्तमाय गने नीङ्झतहरु: (१) सॊङ्जिधान य अन्म प्रचङ्झरत कानूनभा व्मिस्था 
बएका नीङ्झत एिॊ सभम –सभमभा अङ्ञख्तमाय गङ्चयएका नीङ्झतका अङ्झतङ्चयि नगयऩाङ्झरकारे 
प्रिासङ्झनक कामव सम्ऩादन गदाव देहामको नीङ्झत अङ्ञख्तमाय गनेछ: 
(क) नगयसबारे ऩाङ्चयत गयेका नीङ्झत तथा कामवक्रभहरु। 

(ख) नेऩार सयकायरे ङ्झरएको "सभदृ्ध नेऩार,सङ्टखी नेऩारी"को सोच । 

(ग) नेऩारको दीघवकारीन सोच, २१०० (ऩन्रौँ मोजना) 
(घ) १ नॊ. प्रदेि सयकायरे ङ्झरएको "स्िच्छ,सङ्टखी य सभङ्टङ्ङत प्रदेि" 

(ङ) प्रदेि आिङ्झधक मोजना 
(च) स्थानीम तहको मोजना तजङ्टवभा ङ्छदग्दिवन, २०७५ 

(छ) सहयी ङ्जिकास मोजना तथा बिन ङ्झनभावण भाऩदण्ड 

(ज) साभाङ्ञजक न्माम 

(झ) भङ्जहरा सिङ्ञिकयण तथा रैङ्जङ्गक न्मामको ङ्जिकास 

(ञ) िाताियणीम सॊयऺण 

(ट) जनजाङ्झत,दङ्झरत तथा आङ्झथवक,साभाङ्ञजक ङ्जिकास 

(ठ) सभन्माङ्जमक ङ्जिकास 

(ड) नगयऩाङ्झरकाको आिङ्झधक मोजना 
(ढ) नगयको दीघवकारीन सोच : प्राङ्गाङ्चयक कृङ्जष, ऩमावऩमवटन, आङ्झथवक, सभानता:सूमोदमको 

सभदृ्धता 
(२) नगयरे आफ्नो प्रिासनीक कामव सम्ऩादन गदाव प्रदेि य सॊघीम सयकायरे अङ्ञख्तमाय 

गयेको नीङ्झतहरु सहकायी, सहअङ्ञस्तत्ि य सभन्िमको ङ्झसद्धान्तको आधायभा अङ्ञख्तमाय 
गनेछ । 

(३) मस ऐनभा अन्मथा जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेखीएको बएताऩङ्झन नगयऩाङ्झरकाको नगयसबा िा  
कामवऩाङ्झरकाफाट कामवक्रभ स्िीकृत नबइ ङ्झफगत फषवभा िा मसै आथॉक फषवभा ऩङ्झन 
सम्झौता नगयी िा सम्झौता हङ्टन ङ्टऩूफव नै कामव सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको बनी कङ्ट नैऩङ्झन उऩबोिा 
सङ्झभङ्झतराई यकभ ब ङ्टिानी ङ्छदइने छैन । उऩबोिा सङ्झभङ्झतराई स्िीकृत कामवक्रभ 
फभोङ्ञजभको काभको भात्र ब ङ्टिानी ङ्छदइने छ । 

ऩङ्चयच्छेद – ३ 

प्रिासङ्झनक कामवको कामावन्िमनद्वाया उत्तयदाङ्जमत्ि य सदाचाय 
६. ऩायदङ्ञिवता, जिापदेङ्जहता य सदाचाय व्मिस्थाऩन: (१) नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्रका प्रिासङ्झनक 

कामवभा सङ्टिासन कामभ गनव नगयरे ऩायदङ्ञिवता , जिापदेङ्जहता य सदाचायको व्मिस्थाऩन 
सही तङ्चयकारे गनेछ । नगयऩाङ्झरकारे ऩायदङ्ञिवता , जिापदेङ्जहता य सदाचाय 
व्मिस्थाऩनका राङ्झगदेहाम फभोङ्ञजभको ङ्जक्रमाकराऩहरु गनेछ: 

(क) नगयसबा/कामवऩाङ्झरकारे आिश्मक नीङ्झत , ऐन, ङ्झनमभ, कामवङ्जिङ्झध तजङ्टवभा गयी रागू 
गनेछ। जस्तै् सािवजङ्झनक सङ्टन ङ्टिाई सम्फन्धी कामवङ्जिङ्झध , साभाङ्ञजक ऩयीऺण , 



सािवजङ्झनक ऩयीऺण, रैङ्जङ्गक उत्तयदाङ्जमत्ि एिॊ सभािेिी फजेट ऩयीऺण , साभङ्टदाङ्जमक 
अङ्क ताङ्झरका सम्फन्धी कामवङ्जिङ्झध : 

(ख) गङ्टनासो सङ्टन ङ्टिाई य सङ्टझाि व्मिस्थाऩन सम्फन्धी ब्मिस्था । 

(ग) ङ्जिषमगत िाखा , िडा कामावरम , ङ्झनिावङ्ञचत ऩदाङ्झधकायी एिॊ कभवचायीको ङ्ञजम्भेिायी 
कामवङ्जिङ्झध अनङ्टरुऩ गयाइने छ । 

(घ) ऩदाङ्झधकायी य कभवचायीको आचायसॊङ्जहता तजङ्टवभा गयी कामावन्िमनभा ल्माइने छ। 

(ङ) आमोजना तथा कामवक्रभ कामावन्िमन, उऩबोिा बेरा, उऩबोिा सङ्झभङ्झत गठन, रागत 
अनङ्टभान, आमोजना सूचना फोडव , सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको सािवजङ्झनक खङ्चयद 
ङ्झनमभािरी २०७5 फभोङ्ञजभ गने छ ।  

(च) उऩबोिा सङ्झभङ्झत अनङ्टङ्ञिऺण , सािवजङ्झनक ऩयीऺण , आमोजना कामावन्िमन ऩश्चात 
ङ्झनमङ्झभत सञ्चारन य भभवत सॊबाय सम्फन्धी व्मिस्था , आमोजना हस्तान्तयण, अङ्ञन्तभ 
ङ्जकस्ता पयपायक सािवजङ्झनक खङ्चयद ऐन २०६३ सूमोदम नगय सािवजङ्झनक खङ्चयद 
ङ्झनमभािरी 2075 अनङ्टसाय हङ्टनेछ। 

  (छ) याजस्ि प्रऺेऩण य याजस्ि दयहरु ङ्झनधावयण य असङ्टरी सम्फन्धी नीङ्झत नगयसबारे 
ऩाङ्चयत गयेको आङ्झथवक ऐन अनङ्टसाय हङ्टने छ।याजस्ि देम ऺभताभा आधाङ्चयत याजस्ि 
सङ्टधाय कामवमोजना तमाय गयी रागू गङ्चयने छ ।  

(ज) नगयऩाङ्झरकाको िाङ्जषवक खङ्चयद मोजना तजङ्टवभा हङ्टने छ । 

(झ) कामवङ्जिङ्झध, ङ्झनमभािरी, ऐन, कानून ऩाङ्चयत गयेय भात्र फजेट ङ्जिङ्झनमोजन गङ्चयने छ। 

(ञ) स्थानीम येङ्झडमो , एप.एभ. य छाऩाहरु भापव त नगयऩाङ्झरकाको उऩरब्ध सेिाहरु 
फायेभा जानकायी ङ्छदइने छ । 

(२) सङ्टिासन कामभ गनङ्टव जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु तथा ऩदाङ्झधकायीहरुको कतवव्म हङ्टने : सूमोदम 
नगयऩाङ्झरकाभा सङ्टिासन कामभ गने  य सम्ऩूणव नगयिासीको नङ्ञजक यहने , कयदाता 
नगयिासीको आिश्मकता य रुङ्ञचसॉग फढी ऩङ्चयङ्ञचत य जिापदेही बई सािवजङ्झनक 
सेिाराई कामवकङ्ट िरता य प्रबािकायी रुऩरे प्रदान गने गयाउने जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु तथा  
ऩदाङ्झधकायीहरुको कतवव्म हङ्टने छ।  

(३) ऩदाङ्झधकायीहरुको काभ कतवव्म य अङ्झधकाय : नगय प्रभङ्टख , नगय उऩप्रभङ्टख , प्रभङ्टख 
प्रिासकीम अङ्झधकृत . प्रिासकीम अङ्झधकृत , िडा अध्मऺ , िडा सदस्म , कामवऩाङ्झरका 
सदस्महरुको काभ , कतवव्म य अङ्झधकाय स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ 
फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ ।  

(४) नगयऩाङ्झरकाको दैङ्झनक कामव , नगयिासीको सेिाभा प्रङ्झतकूर असय नहङ्टने गयी 
जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध सॊघ, प्रदेि य ङ्ञजल्रा सभन्िमको ङ्जिङ्झबङ्ङ सङ्झभङ्झतभा ऩङ्झन यहन सक्ने छ 
।  



(५) जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुरे प्रत्मेक ङ्छदनको कामव ङ्जिियण कामवऩाङ्झरकाको सदस्महरुरे 
कामवऩाङ्झरकाको िैठकभा य िडा सदस्महरुरे िडा सङ्झभङ्झतको िैठकभा भाङ्झसक 
रुऩभा ऩेि गनङ्टव ऩनेछ ।  

(६) जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुरे सािवजङ्झनक सेिा प्रदान गदाव ऐन , कानून, कामवङ्जिङ्झध, स्थानीम 
सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ य केही नेऩार ऐन सॊिोधन गने ऐन अनङ्टसाय गनङ्टव 
ऩनेछ ।  

(७) सॊगठन–व्मिस्थाऩन सम्फन्धी अध्ममन (Organization and Management 

Study) अनङ्टसाय दयफन्दी ङ्झसजवना गङ्चयने छ ।  

(८) प्रत्मेक सङ्झभङ्झत, सॊमन्त्र, ङ्जिषमगत िाखाका ऩदाङ्झधकायी य कभवचायीको काभ , कतवव्म 
य ङ्ञजम्भेिायी उल्रेख गयेको ऩत्र अङ्झनिामव हङ्टनेछ । सो ऩदको कामव ङ्ञजम्भेिायी य 
उऩरब्धी भाऩनमोग्म सूचकको रुऩभा हङ्टनेछ ।  

(९) सॊगठन चाटव तमाय गने : नगयऩाङ्झरका, भहािाखा, ङ्जिषमगत िाखा , िडा कामावरम , 

ईकाइ, उऩ–िाखारे कभवचायी दयफन्दी य स्ऩष्ट कामव ङ्जिियणको सॊगठन चाटव तमाय 
गयी कामवकऺभा याङ्ञखनेछ ।  

(१०) ङ्जिषमगत भहािाखा, िाखा, उऩिाखा, इकाई, िडा कामावरमहरुरे भाङ्झसक, 

अधविाङ्जषवक य िाङ्जषवक गनङ्टवऩने कामवसम्ऩादन प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृतसॉग छरपर 
गयी सािवजङ्झनक सेिाको अङ्झधतकभ प्रङ्झतपर प्राप्त हङ्टने गयी सम्झौता गनङ्टव ऩनेछ ।  

(११) कामवसम्ऩादन भूल्माॊकनका आधायहरु तमाय गयी ङ्झनमङ्झभत रुऩभा 
आिङ्झधक भूल्माङ्कन गयी ऩङ्टयस्काय य कायफाहीको व्मिस्था गनेछ।  

७. सेिा प्रिाह: (१) नगयऩाङ्झरकाफाट उऩरब्ध सेिा प्रिाहराई प्रङ्झतस्ऩधॉ, निीनऩन, सयर, 

सहज, ङ्झभतव्ममी रुऩभा प्रदान गनव देहाम फभोङ्ञजभ कामव सम्ऩादन हङ्टनेछ: 
(क) नगयकामवऩाङ्झरका कामवऩाङ्झरकाको कामावरम य प्रत्मेक िडा कामावरमहरुभा नागङ्चयक 

िडाऩत्र हङ्टनेछ। ङ्झनदृष्ट सभमभा ङ्झनदृष्ट काभ ङ्छदने व्मिस्था गनेछ। 

(ख) ङ्जिङ्झबङ्ङ सािवजङ्झनक सेिाको सम्ऩूणव पायभ नगयऩाङ्झरको प्रत्मेक ङ्झनकाम िा िाखाफाट 
प्राप्त हङ्टनेछ।  

(ग) रेखा, मोजना तजङ्टवभा , अनङ्टगभन भूल्माङ्कन , प्रिासङ्झनक कामवका राङ्झग चाङ्जहने 
पायभहरुको ढाॉचा िाङ्जषवक रुऩभा तमायी य चाङ्जहने जङ्झत छऩाई गयी आिश्मकता 
अनङ्टसाय कामावरम भापव त उऩरब्ध हङ्टनेछ ।  

(घ) जेष्ठ नागङ्चयक, असहाम, ङ्झफयाभी, अऩाङ्ग, अििराई सािवजङ्झनक सेिा ऩहङ्टॉचभा सहमोग 
ऩङ्टमावउन आिश्मकता अनङ्टसायको व्मिस्था हङ्टनेछ ।  

(ङ) सेिाग्राहीराई कामावरमभा सेिा ङ्झरन आउदा फस्ने व्मिस्था , िौचारम, ङ्जऩउनेऩानी, 
िाइपाइको व्मिस्था हङ्टनेछ। 

(च) सेिाग्राहीभैत्री िाताियणको ङ्झनङ्ञम्त कभवचायीराई ताङ्झरभको व्मिस्था हङ्टनेछ ।  



(छ) जेष्ठ नागङ्चयक , अऩाङ्ग बएको व्मङ्ञि , असहाम य एकर भङ्जहराराई ऩङ्चयचमऩत्रको 
व्मिस्था गयी सयर य सहज रुऩभा सेिा प्रिाह हङ्टनेछ ।  

(ज) नगयऩाङ्झरकाको आमोजना, कामवक्रभहरु, मोजनाहरुको जानकायी , प्राथङ्झभकीकयणका 
आधायहरु स्ऩष्ट हङ्टनेछन । 

(झ) नगयऩाङ्झरकाको आिङ्झधक मोजनाको फायेभा नगयिासीराई जानकायी हङ्टनेछ । 
नगयिासीको जानकायीको ङ्झनङ्ञम्त नगय एप्स , नगयको पेसफङ्टकऩेज य िेफसाईटभा 
सभेत अद्यािङ्झधक हङ्टनेछ ।  

(ञ) भाध्मङ्झभक य आधायबू त ङ्जिद्यारम , स्िास््म सेिा प्रदामक कामावरमहरु , िडा 
कामावरमहरु य नगयऩाङ्झरकाभा िामोभेङ्जिक ऩद्धङ्झत अनङ्टसाय हाङ्ञजयी हङ्टनेछ । 
कामवऺ ेत्र छाड्नङ्ट ऩने कभवचायीहरुराई रगफङ्टकको व्मिस्था हङ्टनेछ।  

(ट) नगयऩाङ्झरकाको सभग्र श्रोत ऩङ्चयचारन , व्मिस्थाऩन कामवभा कामवकङ्ट िरता य 
प्रबािकायीता अङ्झबिङृ्जद्धको ङ्झनङ्ञम्त अध्ममन , अनङ्टसन्धान, छपरपर, सङ्टझाि, ङ्जिगतको 
कामव प्रगङ्झतको आधायभा सङ्टधायको नीङ्झत ङ्झरइने छ ।  

(ठ) नगयऩाङ्झरकाभा अफ फङ्ङे कामावरमहरु रगामत बौङ्झतक सॊयचनाहरु फारफाङ्झरका , 

िाताियण य अऩाङ्गभैत्री हङ्टनेछ। 

(ड) गङ्टनासोको दताव य सम्फङ्ञन्धत गङ्टनासोक तावराई गङ्टनासो सङ्टन ङ्टिाईको अिस्था फाये 
जानकायी ङ्छदने गयी प्रङ्जिङ्झध य कभवचायीको सभेत व्मिस्था हङ्टनेछ । 

(ढ) टोर, िडा, नगयऩाङ्झरकाभा हङ्टने सेिाको ङ्जिियणहरु , सािवजङ्झनक सङ्टन ङ्टिाई , साभाङ्ञजक 
ऩयीऺणको जानकायी नगय एप्स , नगय पेसफङ्टक, एस एभ एस , नगय ऩेज, एप.एभ. 
येङ्झडमो य स्थानीम ऩत्रऩङ्झत्रका भापव त हङ्टनेछ । िडा कामावरमहरु , सािवजङ्झनक स्थर, 

नगयऩाङ्झरका कामावरमभा सभेत सूचना टाॉस गङ्चयनेछ ।  
(ण) नगयऩाङ्झरकारे स्थानीम ऩाठ्यक्रभ, ऩाठ्यऩङ्टस्तकको ङ्जिकास गनेछ ।  

(त) गङ्चयफ, भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, आङ्झथवक दृङ्जष्टकोणफाट ङ्जऩछङ्झडएको िगव य सभङ्टदाम , जेष्ठ 
नागङ्चयक य नगयऩाङ्झरकाको ऩहङ्टॉचफाट टाढा बएका व्मङ्ञिहरुको ङ्झनङ्ञम्त ङ्जिङ्जिध 
कामवक्रभहरुसञ्चारन हङ्टनेछ । जस्तै , गङ्टनासो चौतायी , भ भातै्र हैन भेयो नानीराई 
स्िस्थ फनाउॉछङ्ट , जेष्ठ नागङ्चयक देि दिवन कामवक्रभ , जेष्ठ नागङ्चयक ङ्झभरन केन्र , 

फङ्टहायी छात्रिङृ्ञत्त कामवक्रभ , हेरो सूमोदम नगयऩाङ्झरका येङ्झडमो कामवक्रभ , उङ्ङत 
जातको गाई ङ्जितयण । 

(थ) नगयको सम्ऩङ्ञत्तको रगत तमाय गयी नगयको िेबसाईट भापव त सािवजङ्झनक गदै 
रङ्झगने छ ।  

(द) सिायी साधनको ङ्जिियण , प्रङ्झत ङ्जक ङ्झभ  इन्धन खऩत , भभवत सम्बायको ङ्जिियणको 
रगफङ्टक तमायी गङ्चयनेछ । 

(ध) आङ्झथवक कायोिाय ङ्जिद्यङ्टतीम प्रणारी भापव त य भहारेखा ङ्झनमन्त्रक कामावरमको 
ङ्झसपाङ्चयसभा भहारेखाऩयीऺकफाट स्िीकृत बए फभोङ्ञजभको ढाॉचा अनङ्टसाय हङ्टनेछ ।  



(न) कामावरम य सेिाग्राही सङ्ञम्भङ्झरत नागङ्चयक सयोकाय तथा सहजीकयण सङ्झभङ्झत गठन 
हङ्टनेछ । उि सङ्झभङ्झतको चौभाङ्झसक िैठकको सभीऺा अनङ्टसाय सेिा प्रिाहभा सङ्टधाय 
गदै रङ्झगनेछ ।  

(ऩ) कभवचायी य ऩदाङ्झधकायी फीच तै्रभाङ्झसक अन्तयङ्जक्रमा हङ्टनेछ । सभीऺाफाट प्राप्त 
कभजोय ऩऺहरुभा सङ्टधायका कामवमोजना फनाई रागू गङ्चयनेछ । 

८. नगयऩाङ्झरकाको ङ्जिङ्ञत्तम अनङ्टिासन य जोङ्ञखभ न्मूङ्झनकयण सम्फन्धी व्मिस्था : 
(१)नगयऩाङ्झरकारे भजफङ्टत प्रिासङ्झनक प्रणारी य उत्तयदामी सािवजङ्झनक रेखा प्रणारीको 
ङ्झनङ्ञम्त सॊस्थागत , आङ्झथवक, ङ्जित्तीम सङ्टिासन एिभ ् नगयिासीभा ङ्जिश्वासङ्झनमता कामभ गदै 
मस सम्फन्धी जोङ्ञखभहरु न्मूनीकयण गनव देहाम फभोङ्ञजभ व्मिस्था गनेछ: 

(क) सम्ऩूणव आङ्झथवक कायोिायहरु फैङ्जङ्कङ प्रणारी भापव त भात्र गङ्चयनेछ । 

(ख) कन्टेन्जेन्सी खचवको मोजना य ऺेत्र ङ्झनधावयण सूमोदम नगय सािवजङ्झनक खङ्चयद 
ङ्झनमभािरी २०७५ अनङ्टसाय हङ्टनेछ।  

(ग) याजश्व यकभ फैङ्कभा दाङ्ञखरा गनेछ ।  
(घ) उऩबोिा सङ्झभङ्झत य ङ्झनभावण व्मिसामीफाट कामव सञ्चारन गने सम्झौता कामवङ्जिङ्झध 

फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ । 

(ङ) आऩतकारीनकामव फाहेक असाय भङ्जहनाभा कङ्ट नै ऩङ्झन सािवजङ्झनक ङ्झनभावण काभको 
प्रायम्ब हङ्टने छैन । 

(च) साभान्मतम उऩबोिा सङ्झभङ्झत भापव त कामवहरु गदाव १०% नगद, ५% स्थानीम 
ङ्झनभावण साभग्री य ५% जनसहबाङ्झगता हङ्टनेछ ।  

(छ) सञ्चारन हङ्टने कामवक्रभको यकभ दङ्टरुऩमोग बएको प्रभाङ्ञणत बएभा सम्फङ्ञन्धत 
ऩदाङ्झधकायीफाट असङ्टर उऩय गयी येकडव याङ्ञखने छ ।  

(ज) साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कामवक्रभ अन्तगवतका सङ्टङ्जिधाहरु ऩूणव अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि य 
जेष्ठ नागङ्चयकका हकभा बत्ता ङ्जितयण गने फैंकहरुसॉग सभन्िम गयी घयदै रोभा 
ऩङ्टमावउन आिश्मक व्मिस्था गङ्चयनेछ ।  

(झ) ई–ङ्जिङ्झडङ्ग भापव त ठेक्का हङ्टनेछ ।  

(ञ) सािवजङ्झनक ऩयीऺण , साभाङ्ञजक ऩयीऺण , आन्तङ्चयक रेखा ऩयीऺण , अङ्ञन्तभ रेखा 
ऩयीऺण तोङ्जकए फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। प्राप्त सङ्टझािको कामावन्िमन गयाउने ङ्ञजम्भेिायी 
ङ्जकटान हङ्टनेछ ।  

(ट) भाङ्झसक रुऩभा कामवप्रगङ्झत तथा आङ्झथवक कायोिायहरुको ङ्जिियण कामवऩाङ्झरका य िडा 
सङ्झभङ्झतको िैठकभा जानकायी गयाइनेछ ।  

(ठ) कामवक्रभ य आमोजनाहरुको अनङ्टगभन , प्रङ्झतिेदन तथा सभीऺा गने , सङ्टझाि ऩषृ्ठऩोषण 
कामावन्िमनको ऩद्धङ्झत रागू गङ्चयनेछ।  

(ड) बष्डाचाय ङ्जिरुद्ध िून्म सहनिीरताको नीङ्झत अिरम्िन गङ्चयने छ।  



(ढ) ऩेश्की य िेरुजङ्टको रगत अद्यािङ्झधक गने तथा ताकेता य पर्छ्यौट कामवराई 
प्राथङ्झभकताभा याख्नछे।  

(त) ठेक्का बेङ्चयएसन गनव िा भूल्म सभामोजन गनव िा स्िाथव फाङ्ञझने कामवराई ङ्झनरुत्साङ्जहत 
गङ्चयनेछ ।  

(थ) आङ्झथवक िषवको अङ्ञन्तभ भङ्जहना यकभान्तय सम्फन्धी कामव गनव फङ्ञन्चत गङ्चयनेछ।  

(द) आन्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रण प्रणारीराई ङ्जििेष भहत्िका साथ सॊस्थागत गदै रङ्झगनेछ।  

(ध) कामवक्रभ य आमोजनाको कामवताङ्झरका फनाई सोही अनङ्टसाय कामव गङ्चयनेछ ।  
(न) नगय सबाफाट िाङ्जषवक कामवक्रभ िा आमोजना स्िीकृत गदाव आिङ्झधक मोजना 

अनङ्टसाय छनौट हङ्टनेछ ।  

(ऩ) ङ्जिद्यङ्टतीम आङ्झथवक कायोिाय स्थाऩना य सञ्चारनको ङ्झनङ्ञम्त बयऩदो सफ्टिेमयको 
व्मिस्था हङ्टनेछ ।  

(प) कय य याजश्वका दयहरु तम गनङ्टव ऩूिव टोर ङ्जिकास सॊस्थाहरु , सयोकायिाराहरुसॉग 
छरपर गने , नगयऩाङ्झरकाको याजश्व सङ्टधाय कामवमोजना तजङ्टवभा गने , कय सम्फन्धी 
गङ्टनासो चौतायीभा आएका सङ्टझािहरुराई अध्ममन गने य कय य याजश्वराई 
व्मिङ्ञस्थत एिभ ्प्रबािकायी रुऩभा कामावन्िमन गङ्चयनेछ।  

(फ) अङ्ञन्तभ रेखा ऩयीऺण प्रङ्झतिेदन प्राप्त बएको ३० ङ्छदनङ्झबत्र प्रङ्झतिेदन भाङ्झथ 
सािवजङ्झनक सङ्टन ङ्टिाई गङ्चयनेछ।  

(ब) ङ्जित्त व्मिस्थाऩन , नीङ्झतगत ङ्झनणवम , फजेट तथा कामवक्रभ तजङ्टवभा य कामावन्िमन , 

अनङ्टगभन, ङ्झनयीऺण, भूल्माङ्कन य सभीऺा, आन्तङ्चयक य िाह्य रेखाऩयीऺण, कानून तथा 
नीङ्झत ङ्झनभावणराई ङ्जित्तीम सङ्टिासन कामभ गनव जोङ्ञखभमङ्टि ऺेत्रहरुको ऩङ्जहचान य 
ङ्झनमन्त्रणका राङ्झग कामवक्रभ य कामवमोजना तजङ्टवभा गङ्चयनेछ ।  

(भ) ङ्जित्तीम जोङ्ञखभराई न्मूनीकयण गनव नागङ्चयकभाझ फढी बन्दा फढी सािवजङ्झनक 
कामवक्रभहरु गङ्चयनेछ।  

(म) चौभाङ्झसक रुऩभा आन्तङ्चयक रेखाऩयीऺण गङ्चयने छ।  
(य) िडा कामावरमरे प्रत्मेक भङ्जहनाको ७ गते आम व्ममको ङ्जिियण सङ्जहतको प्रगती 

ङ्जिियण सािवजङ्झनक गनङ्टव ऩने छ।  

(र) कामवऩाङ्झरकारे प्र त्मेक भङ्जहनाको आमव्ममको ङ्जिियण आफ्नो िेफ ऩेज भापव त 
सािवजङ्झनक गनङ्टव ऩने छ ।  

९. नगयऩाङ्झरकाको ऩायदङ्ञिवता सम्फन्धी व्मिस्था : (१)नगयऩाङ्झरकारे ऩायदङ्ञिवताको ङ्झनङ्ञम्त 
देहामका ङ्जिषमहरु आफ्नो िे बसाईटभा याख्नङ्टका अङ्झतङ्चयि एप .एभ. येङ्झडमो, ङ्झडङ्ञजटर 
ङ्झडस्प्रे, टी.बी, ङ्जिद्यङ्टतीम सञ्चाय, भोफाइर एप्स , रगामतका सञ्चाय भाध्मभहरुफाट 
सािवजङ्झनक गङ्चयने छ: 

(क) िाङ्जषवक / अधविाङ्जषवक मोजनाहरु 

(ख) िाङ्जषवक कामवक्रभ य फजेट 



(ग) नगयको आम्दानी, खचव, चौभाङ्झसक य िाङ्जषवक ङ्जिियणहरु 

(घ) नगयऩाङ्झरकाको सफै प्रकायको सूचनाहरु 

(ङ) कामवऩाङ्झरका य नगयसबाको ङ्झनणवमहरु 

(च) नगयऩाङ्झरकाको सॊगठन सॊयचना, िाखागत ङ्ञजम्भेिायी 
(छ)  नगयसबा य कामवऩाङ्झरकारे ऩाङ्चयत गयेको ङ्जिङ्झनमभ, कामवङ्जिङ्झध, ङ्झनमभािरी, ङ्झनदेङ्ञिका, 

ऐन, ङ्झनमभ  

(ज) नगयऩाङ्झरकाको ङ्जिकास साझेदायी सॊस्थाहरुको ङ्जिियण 

(झ) अनङ्टगभन य भूल्माङ्गकनका प्रङ्झतिेदनहरु 

(ञ) नागङ्चयक िडाऩत्र तथा सेिा प्रिाहसॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनिेदनको ढाॉचा तथा पायभहरु 

(ट) अनराईन गङ्टनासो दताव य तत ्सम्फन्धी जानकायी 
(ठ) सम्ऩाङ्छदत कामवहरु, प्रगङ्झत ङ्जिियण, ङ्झनकासा खचव ङ्जिियण 

(ड) िाङ्जषवक खङ्चयद मोजना 
(ढ) आमोजना िा कामवक्रभको सम्झौता ङ्झभङ्झत य सम्ऩङ्ङ ङ्झभङ्झत सङ्जहत आमोजना य 

कामवक्रभहरुको सूची प्रकािन   
(ण) नीङ्झतगत ङ्झनणवम सािवजङ्झनकीकयण  

(त) कामवक्रभ य आमोजनाहरुको नाभ , रागत अनङ्टभान, सम्झौता ङ्झभङ्झत सम्ऩङ्ङ हङ्टने ङ्झभङ्झत , 

राबाङ्ञन्ित जनसङ्खमा रागत साझेदायी, स्थानीम ङ्झनभावण साभग्री, जनसहबाङ्झगता जस्ता 
ङ्जिियण सङ्जहतको सूचना ऩाटी सिवसाधायणरे देख्न ेगयी मोजना स्थरभा याङ्ञखने  

(थ) प्रसे बेटघाट, प्रििा य सूचना अङ्झधकायीको व्मिस्था हङ्टने  

(द) छानिीन, कायिाही, दण्ड, जङ्चयिाना िा अङ्झबमोगफाट सपाई आङ्छदको ङ्जिियण 
सािवजङ्झनक गने ।  

(ध) नीङ्झत ङ्झनभावण , फजेट तथा कामवक्रभ तजङ्टवभा , कय य याजश्वका दयहरु , आम्दानी य 
खचवका ङ्जिियणहरु तथा उजङ्टयीहरु व्मिस्थाऩन य सािवजङ्झनक गने  

१०. नागङ्चयक सहबाङ्झगता : (१)नगयऩाङ्झरकारे स्थानीम सयकाय ऐन / सयकायरे सािवजङ्झनक 
कामव गदाव नगयऩाङ्झरकाको काभ जनताराई सङ्टरब सेिाको राङ्झग िाताियण ङ्झस जवना गने , 

कानून फनाउने, फजेट तथा कामवक्रभ ङ्झनभावण गने छ । नगयऩाङ्झरकारे ङ्झनजी , सहकायी 
सभन्िमभा य साभङ्टङ्जहक तियरे काभ गने बएकोरे देहाम अनङ्टसाय ङ्जक्रमाकराऩ गङ्चयने छ: 

(क) साभङ्टदाङ्जमक ङ्जिकास , कानून ङ्झनभावण य याजश्व , कय प्रस्ताि सम्फन्धी कामवभा टोर 
ङ्जिकास सॊस्थाहरु, राबग्राहीसॉगको सहबाङ्झगताभा ङ्झनभावण हङ्टने छ ।  

(ख) स्थानीम ङ्जिकासको काभ प्रङ्झत जनचासो िङृ्जद्ध गनव जनचेतना , जनजागयण अङ्झबमान 
सञ्चारन गङ्चयने छ।  

(ग) नगयभा सञ्चारन कामवक्रभ य आमोजनाहरु प्रबािकायी अनङ्टगभन य कामावन्िमन गने 
ङ्ञजम्भा जनता स्िमॊराई जिापदेही फनाउॉदै रङ्झगनेछ ।  



(घ) स्थानीम तहराई ङ्झनयन्तय सहमोग ऩङ्टमावउने नागङ्चयकहरुराई प्रोत्साहन य ऩङ्टयस्कृत 
गङ्चयने छ ।  

(ङ) सािवजङ्झनक स्रोत व्मिस्थाऩन ङ्झभतव्मङ्जमता , कामवदऺता य प्र बािकाङ्चयता, आमोजनाको 
गङ्टणस्तयीमता य ङ्छदगोऩन फढाउन सभािेिी प्रकृङ्झतको साभाङ्ञजक सहबाङ्झगता फढाउन 
देहामअनङ्टसाय साभाङ्ञजक सभूहहरु गठन गयी ऩङ्चयचारन गङ्चयने छ ।  

(क) टोर ङ्जिकास सॊस्थाहरु 

(ख) भङ्जहरा सञ्जार/आभा सभङ्टह 

(ग) याङ्जष्डम जनजाङ्झत भहासॊघ 

(घ) जेष्ठ नागङ्चयक भञ्च 

(ङ) नागङ्चयक सयोकाय तथा सहजीकयण सङ्झभङ्झत 

(२) मोजना छाङ्ङ उऩबोिा सङ्झभङ्झत गठन गदाव उऩबोिा बेराभा साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारक , 

िडा कभवचायीको उऩङ्ञस्थङ्झतभा कम्तीभा राबग्राहीहरुको प्रङ्झतित ७० हङ्टन ङ्टऩने छ।  

(३) सािवजङ्झनक ऩयीऺणभा आमोजनाद्धाया राबाङ्ञन्ितहरुको उऩङ्ञस्थङ्झतभा चासो ङ्छदइनेछ ।  
(४) सूमोदम नगयऩाङ्झरकारे ऺभता अङ्झबिङृ्जद्धको ङ्झनङ्ञम्त देहाम फभोङ्ञजभ कामवहरु गनेछ: 

(क) नगयऩाङ्झरकाको कामव सञ्चारनका राङ्झग सिै िडाभा आफ्नै िडा बिन हङ्टनेछ 
।  

(ख) सिै िडा कामावरमसम्भ ऩङ्टग्ने फाह्रभासे सडक हङ्टनेछ ।  
(ग) नगयको दीघवकारीन ऺभता ङ्जिकास मोजना ङ्झनभावण हङ्टनेछ ।  
(घ) छोटो सभमभा सेिा प्रिाहका राङ्झग ङ्जिद्यङ्टतीम साभाग्री , हाडविेमय, सफ्टिेमय य 

अन्म प्रङ्जिङ्झधको प्रमोग हङ्टनेछ।  
(ङ) नीङ्झतगत य कानूनी व्मिस्थाको प्रबािकायी कामावन्िमनका राङ्झग ङ्झनमङ्झभत 

अनङ्टगभन प्रङ्झतिेदनको व्मिस्था हङ्टनेछ ।  
(च) नगयऩाङ्झरकारे साभाङ्ञजक जिापदेङ्जहता प्रिवद्धनका राङ्झग अनङ्टङ्ञिऺण , ताङ्झरभ 

तथा श्रोत साभाग्रीहरुको व्मिस्था गनेछ ।  

(छ) ङ्जिङ्झबङ्ङ सभङ्टदामका जनताभा चेतनाभूरक  जागयण ल्माई सॊङ्जिधान प्रद्धत 
अङ्झधकायको फायेभा जानकायी गयाइने छ ।  

११. जिापदेङ्जहता:(१)जिापदेङ्जहताको ङ्झनङ्ञम्त नागङ्चयक िडाऩत्रको देहाम फभोङ्ञजभ भाध्ममभहरु 
सञ्चारन हङ्टनेछ: 
(क) ङ्जिद्यङ्टतीम प्रणारीहरु : साभङ्टङ्जहक एसएभएस सेिा (Group SMS Service) अङ्झडमो 

नोङ्जटस फोडव (Audio Notice Board) ङ्झसङ्झसङ्जटबी क्माभेया ,(CCTV Camera) 
ऩारो व्मिस्थाऩन प्रणारी (Queue Management  System) भोफाइर एऩ 
(Mobile App) हस्तङ्झरङ्ञखत दस्तािेजराई ङ्झडङ्ञजटरा इज, िार ऩेङ्ञन्टङ्ग , ङ्जिद्यङ्टतीम 
हाङ्ञजयी, (Bio metric) ङ्झडङ्ञजटर सूचना ऩाटॊ, (Digital Notice Board) साभाङ्ञजक 
सञ्जार (Social Media) प्रमोग हङ्टनेछ।  



(ख) नागङ्चयक िडाऩत्रभा ङ्छदइने सेिाहरु, सेिाग्राहीरे ऩेि गनै ऩने कागजातहरु, रागत, 

सेिा प्राऩत गने सम्ऩकव  िाखा , राग्न ेसभम, सेिा नऩाए गङ्टनासो गने अङ्झधकायीको 
नाभ, पोन  य भोफाइर नम्फय सङ्जहत आिश्मक ङ्जिियण अद्यािङ्झधक हङ्टनेछ ।  

(ग) सूमोदम सङ्टिासन प्रिवद्धन सङ्झभङ्झतरे जनउत्तयदाङ्जमत्ि िङृ्जद्ध गयी सदाचाय य स्ि –

अनङ्टिासनभा अङ्झबिङृ्जद्ध गने ङ्जक्रमाकराऩहरु सभम–सभमभा गनेछ ।  

(घ) जनताको गङ्टनासो य भागराई सम्फोधन गनव कभवचायी तोकी ङ्ञजम्भेिाय कभवचायीरे 
प्राप्त गङ्टनासो य सङ्टन ङ्टिाई गयेको ङ्जिियण चौभाङ्झसक रुऩभा सभीऺा िैठकभा ऩेि 
गनेछ ।  

(ङ) नगयऩाङ्झरकाको ङ्जिङ्झबङ्ङ िडाहरुको आिश्मकताका आधायभा भूर आिश्मकता 
फङ्टझी त्मस प्रङ्झत सॊिेदनिीर बई प्रबािकायी सेिा प्रिाह गनेछ।  

(च) रङ्ञऺत सभङ्टदामको अङ्झधकायहरुप्रङ्झत सॊिेदनिीर बई सेिा प्रिाह गङ्चयने छ।  

(छ) नगयऩाङ्झरकारे सािवजङ्झनक ऩयीऺण , सािवजङ्झनक सङ्टन ङ्टिाई , साभाङ्ञजक ऩयीऺणराई 
सङ्टिासनको अङ्झबङ्ङ ङ्जक्रमाकराऩको रुऩभा ङ्झरई कामावन्िमन गनेछ। 

(ज) िाताियणीम ऩयीऺणराई व्मिङ्ञस्थत  गदै जाने, रैंङ्जङ्गक उत्तयदामी तथा साभाङ्ञजक 
सभािेिी फजेट ऩयीऺण गदै रङ्झगने छ । 

(झ) नगयऩाङ्झरकारे सािवजङ्झनक सङ्टन ङ्टिाईभा रङ्ञऺत य सम्फङ्ञन्धत िगवको अङ्झनिामव 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्ि हङ्टनेछ बने जिापदेही िाखा य जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधको अङ्झनिामव उऩङ्ञस्थङ्झत 
हङ्टनेछ ।  

(ञ) गङ्टनासो सङ्टङे्ङ टोर ङ्जि नम्फयको व्मिस्था हङ्टनेछ ।  
 

१२. ङ्जिद्यङ्टतीम सङ्टिासन : (१) सूमोदम नगयऩाङ्झरकारे ङ्जिद्यङ्टतीम सङ्टिासनका देहाम फभोङ्ञजभ 
ङ्जिद्यङ्टतीम ङ्जक्रमाकराऩ गनेछ: 

(क) नगयिासीहरुका राङ्झग सहज सेिा प्रिाह घयदैरोभा नै व्मिङ्ञस्थत गनव सफ्टिेमयको 
प्रमोग मोजनािद्ध गदै जानेछ ।  

(ख) E-government (G2C,G2B,G2G) Webpage, Citizen Charter Digital 

Display भापव त नगय सबाको ङ्झनणवमहरु बौङ्झतक ङ्जिियणहरु , त्माङ्क, सूचना य 
जानकायीहरु उऩरब्ध हङ्टनेछ । 

(ग) नगयऩाङ्झरकारे भोफाइर एप्स , गङ्टनासो व्मिस्थाऩन , ई–ऩोटवर, अनराईन ङ्चयऩोङ्जटङ्ग 
नगय पेसफङ्टक, िेबऩेज सेिाको राङ्झग प्रमोग गनेछ ।  

(घ) इन्टयनेट तथा इन्िानेट , ङ्झन्िङ्टल्क िाईपाई ऺेत्र (Free WiFi Zone), साभङ्टदाङ्जमक 
सूचना केन्रहरु प्रमोगभा ल्माइनेछन।  

(ङ) नगयको डाटािेस य त्माङ्क , एस एभ एस , सयर भोफाइर सन्देि , कय, याजश्व, 

िङ्टल्क, दस्तङ्टय, दण्ड, जङ्चयिाना, िाङ्जषवक खङ्चयद मोजना, आिङ्झधक तथा िाङ्जषवक मोजना, 



फजेट तथा कामवक्रभ, E-bidding Submission  को व्मिस्था ङ्जिद्यङ्टतीम भाध्मभफाट 
हङ्टनेछ ।  

(च) नगयको साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता सम्फन्धी ङ्जिियण , दय, व्मङ्ञिगत घटना दतावसॉग 
सम्फङ्ञन्धत त्माङ्क ङ्जिद्यङ्टतीम प्रङ्जक्रमा भापव त प्रकाङ्ञित हङ्टनेछ ।  

(छ) नगयऩाङ्झरकाङ्झबत्र नगयिासीरे नक्साऩास गयेको ऩूणव ङ्जिियण प्रकाङ्ञित हङ्टनेछ ।  
(ज) ङ्जिद्यङ्टतीम प्रङ्जिङ्झध भापव त स्िास््म , ङ्ञिऺा, कृङ्जष, ऩिङ्टऩङ्खऺी, जरिामङ्ट, ऩमवटन, उजाव, 

सडक, ङ्झसॊचाई, ङ्जऩउनेऩानी, ढरङ्झनकास, पोहयभैरा व्मिस्थाऩन सम्फन्धी डाटािेस याख्न े
य अद्यािङ्झधक हङ्टनेछ ।  

(झ) नगयऩाङ्झरकारे अनराईन गङ्टनासो सङ्टन ङ्टिाई य व्मिस्थाऩनका कामवहरु गनेछ ।  
(ञ) "हेरो सूमोदम नगय" कामवक्रभ एप एभ भापव त सञ्चारन गङ्चयनेछ ।  
(२) प्रबािकायी अनङ्टगभन, नागङ्चयक ङ्झनगयानी सम्फन्धी देहाम फभोङ्ञजभका कामवहरु हङ्टनेछ: 

(क) नगय उऩ–प्रभङ्टखको सॊमोजकत्िभा अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत हङ्टनेछ ।  
(ख) सािवजङ्झनक सेिाको अनङ्टगभन गने कामवराई ङ्झनमङ्झभतता ङ्छदइनेछ ।  
(ग) ङ्ञजल्रा सभन्िम सङ्झभङ्झत , सूमोदम अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत , नगयप्रभङ्टख अनङ्टगभन , ङ्झनयीऺण, 

भूल्माङ्कन, ऩङ्चयचारनभा सहबागी हङ्टनेछन ।  
(घ) नगयऩाङ्झरकाको कामवक्रभ आमोजनाको गङ्टणस्तय य रगानी प्रङ्झतपर सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता य 

नङ्झतजा हाङ्झसर गनवका राङ्झग नागङ्चयक खियदायी ङ्झनगयानीको व्मिस्था गङ्चयने छ ।  
(ङ) अनङ्टगभन, सङ्टऩङ्चयिेऺणको प्रङ्झतिेदनको आधायभा ङ्जकस्ता ङ्झनकासा सञ्चारन य भभवत 

सॊबाय य अङ्ञन्तभ ङ्जकस्ता ङ्झनकासा हङ्टनेछ ।  
(३) सूमोदम नगयऩाङ्झरकारे गने जिापदेङ्जहता अङ्झबिङृ्जद्ध गयी सङ्टिासनराई प्रबािकायी 

कामावन्िमन गनवका राङ्झग देहाम फभोङ्ञजभको सङ्टिासन प्रिवद्धन सङ्झभङ्झत गठन हङ्टनेछ य 
सो सङ्झभङ्झतरे सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको सङ्टिासन प्रिवद्धनका राङ्झग ङ्झनयन्तय कामव 
गनेछ। उि कामव गनव आिश्मकता अनङ्टसाय उऩसङ्झभङ्झतहरु गठन गनव सङ्जकनेछ । 

नगयऩाङ्झरका प्रभङ्टख      अध्मऺ 
नगयऩाङ्झरका उऩप्रभङ्टख    सदस्म 

रेखा सङ्झभङ्झत सॊमोजक य दङ्टई सदस्म   सदस्म 

सङ्टिासन सॊस्थागत तथा ऺभता ङ्जिकास    सदस्म 

दङ्झरत भङ्जहरा नगयसबा सदस्म  2 जना   सदस्म 

साभाङ्ञजक सङ्झभङ्झत सॊमोजक    सदस्म 

उद्योग िाङ्ञणज्म सॊघको अध्मऺ    सदस्म 

नागङ्चयक सभाजका सॊस्थाहरु भध्मेफाट नगय प्रभङ्टखफाट भनोङ्झनत - सदस्म 

प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत    सदस्म सङ्ञचि 

(४) सङ्झभङ्झतको काभ, कतवव्म तथा ङ्ञजम्भेिायी 
(क) आिङ्झधक / िाङ्जषवक सङ्टिासन य जिापदेङ्जहता कामवमोजना तमाय गनव रगाउने । 



(ख) नगयऩाङ्झरकारे िाङ्जषवक साभाङ्ञजक , आङ्झथवक उऩरब्धी सूचकहरु तमाय गयी 
त्मसको आिङ्झधक भाऩन य नागङ्चयकफीच सािवजङ्झनक गने। 

(ग) नगयऩाङ्झरकारे आफ्नो कामवहरुभा सङ्टिासन, ऩायदङ्ञिवता य जिापदेङ्जहता  जस्ता 
औजायहरुको ङ्झनमङ्झभत प्रमोग गयी त्म सको ऩषृ्ठऩोषण , सङ्टझािको 
आधायभानगयऩाङ्झरकाको नीङ्झत, ङ्झनमभ य कामवप्रणारीभा सङ्टधाय गने ।  

(घ) जनप्रङ्झतङ्झनध य  कभवचायीहरुको आचायसॊङ्जहता फनाउन रगाउने य ऩारना गने , 

अनङ्टगभन गयी प्रङ्झतिेदन तमाय गयी नगयसबाभा प्रस्तङ्टत गने । 

(ङ) अनङ्टगभन, ङ्झनदेिन, ऩङ्टयस्काय, प्रोत्साहन य दण्डको व्मिस्था गने ।  

(च) नागङ्चयक ङ्झनगयानी य दिाि सभूहको काभराई प्रोत्साहन, सेिाग्राहीराई अनङ्टकूर 
हङ्टनेगयी कामावरम व्मिस्थाऩन , कभवचायी व्मिस्थाऩन, ऩूिावधाय व्मिस्थाऩन गने 
। 

(छ) िाङ्जषवक / आिङ्झधक मोजना तथा फजेट तजङ्टवभा गदाव सङ्टिासन , ऩायदङ्ञिवता य 
जिापदेङ्जहता प्रिद्धवनका राङ्झग आिश्मक फजेट व्मिस्थाऩन गने । 

(ज) सािवजङ्झनक खचवभा ङ्झभतव्मङ्जमता य प्रबािकाङ्चयता कामभ गने य प्रत्मेक िोडव 
िैठकभा सो अिङ्झधको आम्दानी खचवको ङ्जिियण प्रस्तङ्टत गने । 

(झ) फेरुजङ्ट हङ्टन नङ्छदने , रेखाऩयीऺणफाट देङ्ञखएको व्महोया फायेभा कामवऩाङ्झरका 
िैठकभा जानकायी गयाउने। 

(ञ) सङ्टिासनको अङ्जििङृ्जद्धको राङ्झग जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध, कभवचायी अनतवङ्जक्रमा, अध्ममन, 

अनङ्टसन्धान, भ्रभण आमोजना गयी याम्रो थारनीको सङ्टरुिात गने। 

(ट) सङ्टिासन जिापदेङ्जहता सम्फन्धी कामव गने सॊस्थाहरुसॉग सभन्िम य सहकामव 
अङ्झबिङृ्जद्ध गने। 

(ठ) स्थानीम सङ्टिासन कामभ गनव ऺभता ङ्जिकास सम्फङ्ञन्ध कामवक्रभहरु गने। 

१३. सङ्झभङ्झत: (१) सूमोदम नगयऩाङ्झरका य कामवऩाङ्झरकाफाट ङ्झनभावण बएको सङ्झभङ्झतहरु को 
ङ्ञजम्भेिायी देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।कामवऩाङ्झरकाका सङ्झभङ्झतहरुरे ङ्ञजम्भेिायी तथा प्रिासङ्झनक 
कामव सम्ऩादन गदाव सङ्झभङ्झतको  ङ्झनणवमराई कामवऩाङ्झरकाको िैठकभा अनङ्टभोदन गयाउनङ्ट 
ऩनेछ । 

(क) सङ्टिासन तथा सॊस्थागत ऺभता ङ्जिकास सङ्झभङ्झत : ङ्जिद्यङ्टतीम सूचना तथा प्रङ्जिङ्झध, भानि 
सॊसाधन ङ्जिकास (ङ्झसऩ ङ्जिकास, उद्यभ ङ्जिकस, ऺभता ङ्जिकास, जनचेतना ताङ्झरभ गोष्ठी 
कानून ङ्झनभावण , अन्म ङ्जिङ्जिध ताङ्झरभ गोष्ठी , सूचना सञ्चाय , याजश्व सङ्टधाय , ङ्जिङ्ञत्तम 
अनङ्टिासन कामभ गने, याजश्वको श्रोत ऩङ्जहचान, आन्तयीक रेखा ऩयीऺण, सािवजङ्झनक 
जग्गाभा फसेका व्मङ्ञिहरुरे चचेको जग्गाको रगत सङ्करन , फाटोको रगत कट्टा 
गने, अनङ्टगभन, ङ्झनयीऺण, सङ्टऩङ्चयिेऺण, आमोजना अनङ्टगभन , उऩबोिा ङ्जहत सॊयऺण , 

सयकायी तथा गैसस अनङ्टगभन , सािवजङ्झनक सङ्टन ङ्टिाई , साभाङ्ञजक ऩयीऺण , सािवजङ्झनक 
ऩयीऺण) 



(ख) साभाङ्ञजक ङ्जिकास सङ्झभङ्झत : रङ्ञऺत सभङ्टदामको ऩङ्जहचान , प्रजनन स्िास््म ताङ्झरभ , 

सभूह सङ्झभङ्झत , सॊस्थाका सदस्महरुको अनङ्टङ्ञिऺण ताङ्झरभ , नेततृ्ि तथा सॊस्थागत 
ङ्जिकास ताङ्झरभ , जेष्ठ नागङ्चयक ऩङ्टस्ता हस्तान्तयण कामवक्रभ , ङ्झभरन केन्र स्थाऩना , 

जेष्ठ नागङ्चयक सम्भान कामवक्रभ , देिदिवन कामवक्रभ , अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरुको 
कामवक्रभ, एकर भङ्जहरा स्िास््म िीभा कामवक्रभ , भङ्जहराहरुको ङ्झसऩ , आत्भङ्झनबवय, 

आम आजवनभूरक कामवक्रभ, भङ्जहराहरुको सििीकयण, व्मािसामीकयण घयेरङ्ट ङ्जहॊसा 
ङ्जिरुद्धको सचेतना कामवक्रभ , भङ्जहराहरुको अध्ममन , अिरोकन भ्रभण कामव क्रभ, 

फारभैत्री स्थानीम िासन प्रिवद्धन , फारक्रफ गठन, ऩङ्चयचारन, ङ्ञिऺा, स्िास््म, मङ्टिा 
तथा खेरकङ्ट द , खानेऩानी तथा सयसपाइ , सॊस्कृङ्झत, रैङ्जङ्गक सभानता तथा साभाङ्ञजक 
सभािेिीकयण । 

(ग) ङ्जिधेमक सभङ्झत : १४ िटै िडाभा भेरङ्झभराऩ सम्फन्धी ताङ्झरभ सञ्चारन , 

कानूनहरुको सॊिोधन तथा आिश्मकता अनङ्टसाय नमाॉ कानून ङ्झनभावण गने, भेरङ्झभराऩ 
सम्फन्धी अध्ममन अिरोकन भ्रभणको मोजना फनाउने । 

(घ) बौङ्झतक ऩूिावधाय , ऩूिावधाय तथा सॊयचना ङ्जिकास सङ्झभङ्झत : सडक तथा ऩङ्टर , झोरङ्टङ्गे 
ऩ ङ्टर, ङ्झसॊचाइ, बिन तथा सहयी ङ्जिकास , उजाव रघङ्ट तथा साना जरङ्जिद्यङ्टत , िैकङ्ञल्ऩक 
उजाव, सञ्चाय, ऩाकव  ङ्झनभावण, यङ्गिारा ङ्झनभावण, खेर भैदान ङ्झनभावण । 

(ङ) िाताियण तथा ङ्जिऩद् व्मिस्थाऩन : िन तथा बू –सॊयऺण, जराधाय सॊयऺण , 

िाताियण सॊयऺण , जरिामङ्ट ऩङ्चयितवन , पोहयभैरा व्मिस्थाऩन , जर उत्ऩङ्ङ प्रकोऩ 
ङ्झनमन्त्रण, ङ्जिऩद व्मिस्थाऩन, िृऺ ायोऩण, खानेऩानीको भङ्टहान सॊयऺण कामवक्रभ । 

(च) आङ्झथवक ङ्जिकास सङ्झभङ्झत : कृङ्जष, उद्योग तथा िाङ्ञणज्म , ऩमवटन, सहकायी ङ्जित्तीम ऺेत्र 
। 

(छ) स्थानीम याजश्व ऩयाभवि सङ्झभङ्झत :स्थानीम ऩयाभिव सङ्झभङ्झत नगय उऩ- प्रभङ्टखको 
सॊमोजकत्िभा िङ्ङेछ। अन्म व्मिस्था स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ 
अनङ्टसाय हङ्टनेछ। 

(२) गाॉउ सबा तथा नगयसबा सञ्चारनको राङ्झग व्मिस्था गनव फनेको ऐन २०७५ को 
ऩङ्चयच्छेद ६ को ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झत सम्फन्धी कामवङ्जिङ्झध दपा ३६ को सबाद्वाया गठन 
बएको ङ्जिषमगत सङ्झभङ्झतको काभ , कतवव्म, अङ्झधकाय सोही ऐन अनङ्टसाय हङ्टनेछ । मो 
सङ्झभङ्झतको अन्म व्मिस्था सॊङ्जिधानको बाग १८ को स्थानीम व्मिस्थाङ्जऩका अनङ्टसाय 
हङ्टनेछ ।  

(३) कामवऩाङ्झरकाफाट गठन बएको सङ्झभङ्झतहरुरे भङ्जहनाको एक ऩटक सङ्झभङ्झतको िैठक 
फस्नेछ ।  

(४) िैठकको ङ्झनणवमहरु कामवऩाङ्झरका भापव त अनङ्टभोदन गङ्चयनेछ ।  
१४. कामवसम्ऩादन कयाय गनव सङ्जकने : सङ्झभङ्झतको ङ्ञजम्भेिाय िा कामवऺ ेत्रको अध्ममन गयी , 

जनताको ङ्जिङ्जिध आिश्मकता य रुङ्ञचराई सन्तङ्टष्ट हङ्टनेगयी कामवकङ्ट िरता य प्रबािकायी 



रुऩभा सािवजङ्झनक सेिाराई सम्ऩादन गनव कामवऩाङ्झरकाको ङ्झनणवम अनङ्टसाय कङ्ट नै ऩङ्झन 
सङ्झभङ्झतको कामवऺ ेत्र िा ङ्ञजम्भेिायीफाट कङ्ट नै िीषवकको ङ्ञजम्भेिायी कामवऩाङ्झरकाको 
सदस्मको नेततृ्िभा ङ्छदन सक्नेछ । 

१५. कामवऩाङ्झरकाको िैठक : कामवऩाङ्झरकाको िैठक प्रत्मेक भङ्जह नाको कम्तीभा ऩङ्झन दङ्टई 
ऩटक फस्नेछ। कामवऩाङ्झरकाफाट गयेको ङ्झनणवमहरु नगयको िेबऩेज भापव त सािवजङ्झनक 
गङ्चयने छ। 

१६. सल्राहकाय ङ्झनमङ्टि गनव सक्न े: नगयऩाङ्झरकाको कभवचायीफाट कामव सम्ऩादन हङ्टन नसक्ने 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जिष मभा ङ्जििेषऻता हाङ्झसर गयेको ङ्जििेषऻ सेिा प्राप्त गनव कङ्ट नै व्मङ्ञिराई 
सल्राहकायको रुऩभाङ्झनमङ्टि गनव सक्नेछ। 

१७. सूचना अङ्झधकायी : नगयऩाङ्झरकाफाट सम्ऩादन हङ्टने सम्ऩूणव ङ्जक्रमाकराऩको जानकायी 
उऩरब्ध गयाउन तोङ्जकए फभोङ्ञजभको सूचना अङ्झधकायी तोक्नङ्ट ऩनेछ । 

१८. प्रििा तो क्नङ्टऩने : कामवऩाङ्झरकारे नगयसबा , कामवऩाङ्झरका रगामत सम्ऩूणवको काभ 
कायिाहीको ङ्जिषमभा  सयोकायिाराराई िा सािवजङ्झनक रुऩभा जानकायी ङ्छदन 
कामवऩाङ्झरकाको कङ्ट नै सदस्मराई प्रििातोक्नेछ । 

१९. रेखाऩयीऺण अङ्ञन्तभ प्रङ्झतिेदन सािवजङ्झनक गने : (१)सािवजङ्झनक चासोको ङ्जिषम 
कामावन्िमन गदावसयोकायिारा, नागङ्चयक सभाजसॉग ऩयाभिव गने । 

(क) सूमोदम नगयऩाङ्झरकारे आधायबतू रुऩभा नमाॉ ऩद्धङ्झत स्थाऩना गने िा बइयहेको 
ऩद्धङ्झतराई आधायबतू रुऩभा खायेज गने , कङ्ट नै ङ्जिषम सािवजङ्झनक भहत्िको कङ्ट नै 
ङ्जिकास कामवक्रभ िा आमोजना  सञ्चारन गने ङ्जिषम , ङ्ञिऺा, स्िास््म, साभाङ्ञजक, 

आङ्झथवकसॉग सम्फङ्ञन्धत आिश्मकता अनङ्टसाय सािवजङ्झनक चासोको कङ्ट नै ङ्जिषम 
कामावन्िमन गनङ्टवअङ्ञघ सयोकायिारा तथा स्थानीम फङ्टङ्जद्धङ्ञजिी, सॊघ, सॊस्था, अगङ्टिाहरुसॉग 
आिश्मक ऩयाभिव गनेछ ।  

२०. आफ्नो ङ्ञजम्भेिायी ऩन्छाउन नहङ्टने : (१) मस ऐन िा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 
कामवसम्ऩादन गनङ्टवऩने ऩदाङ्झधकायी य कभवचायीरे आपूराई सङ्टङ्ञम्ऩएको िा मस ऐन िा 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ आपूरे सम्ऩादन गनङ्टवऩने काभ ङ्झनधावङ्चयत सतव तथा ङ्झनधावङ्चयत 
अिङ्झधङ्झबत्र सम्ऩादन गनङ्टवऩनेछ। 

(२) उऩदपा 14 फभोङ्ञजभ कामव सम्ऩादन गनङ्टव ऩने ऩदाङ्झधकायी िा कभवचायीरे कामव 
सम्ऩादन कयाय गयेका फाहेकको अिस्थाभा आफ्नो ङ्ञजम्भेिायी ऩन्छाउन िा आपूरे 
गनङ्टवऩने काभ बयसक, कसैराई गनव रगाउन हङ्टॉदैन।  

(३) कङ्ट नै ङ्जकङ्झसभरे ङ्ञजम्भेिायी ऩन्छाउने फदङ्झनमतरे ङ्झनधावङ्चयत अिङ्झधङ्झबत्र कामव सम्ऩादन 
नगने िा कामव सम्ऩा दन सूचक फभोङ्ञजभ उऩरङ्ञब्ध हाङ्झसर नगने ऩदाङ्झधकायी िाखा 
प्रभङ्टख बए प्रभङ्टख प्रिासकीम अङ्झधकृत , नगय प्रभङ्टख , जङ्जटर प्रकृङ्झतको बए 
कामवऩाङ्झरका, जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध बए नगय प्रभङ्टख य जङ्जटरप्रकृङ्झतको बए कामवऩाङ्झरकारे 



ऐन कानून अनङ्टसाय उजङ्टयी सङ्टङे्ङ , अनङ्टसन्धान गने , ध्मानाकषवण, सचेत ग याउने, 
सच्माउन,े ङ्जिबागीम कायिाहीको ङ्झनङ्ञम्त ङ्झसपाङ्चयस गनेछ।  

(४) अङ्झधकाय प्रत्मामोजन गनव सक्ने : मस ऐनभा अन्मत्र जङ्टनसङ्टकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए 
ताऩङ्झन कङ्ट नै ऩदाङ्झधकायीरे मस ऐन िा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ अरुरे सम्ऩादन 
गनङ्टवऩने काभ आपू सयहको िा आफ्नो भातहतको अन्म कङ्ट नै ऩदाङ्झधकायीरे सम्ऩादन 
गनव सक्ने गयी प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ अङ्झधकाय प्र त्मामोजन गनव सक्नेछ  तय 
अङ्झधकाय प्रत्मामोजन गयेको कायणरे भात्र ङ्झनजरे आफ्नो ऩदीम ङ्ञजम्भेिायीफाट छङ्टट 
बएको भाङ्झनने छैन। 

(५) उऩदपा (४) फभोङ्ञजभ प्रत्मामोजन बएको अङ्झधकाय जङ्टनसङ्टकै िखत ङ्जपताव गनव 
सङ्जकनेछ।  

(६) उऩदपा (४) भा जङ्टनसकै कङ्ट या रेङ्ञखएको बए ताऩङ्झन न्माङ्जमक योहभा ङ्झनणवम गनङ्टवऩने 
अङ्झधकाय प्रत्मामोजन हङ्टन सक्ने छैन। 

२१. घङ्टम्ती सेिा सञ्चारन गनव सक्ने : नगयिासीको साभूङ्जहक िा व्मङ्ञिगत सयोकाय यहने कङ्ट नै 
सेिाराई 

सम्फङ्ञन्धत सेिाग्राही यहे फसेको िडाका ङ्जिङ्झबङ्ङ टोर, गाउॉहरुभा नै सेिा उऩरब्ध गयाउनङ्ट 
ऩनेगयी नगयऩाङ्झरकाको ङ्जिङ्झबङ्ङ िाखाहरुरे सभम सभमभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ घङ्टम्ती सेिा 
सञ्चारनगने व्मिस्था गनव सक्नेछ । 

२२. कय याजश्व सम्फन्धी ङ्झनधावयण सम्फन्धी व्मिस्था : (१) नगयऩाङ्झरकारे कय याजश्व 
सम्फन्धी ङ्जिषमराई अन्मको तङ्टरनाभा जङ्जटर  अङ्झन प्राङ्जिङ्झधक ङ्जिषमको रुऩभा ङ्झरएको 
छ।उऩ -प्रभङ्टखको नेततृ्िभा गङ्छठत याजश्व ऩयाभिव सङ्झभङ्झतरे सूमोदम नगयऩाङ्झरकाको सफै 
टोर ङ्जिकाससॊस्थाहरुसॉग छरपर गनेछ । देम ऺभताभा आधाङ्चयत कय याजश्व िङ्टल्क 
ङ्झनधावयण गनव क्रभि् घय –घयभा ऩङ्टगी याम सङ्टझाि य कयको फायेभा सङ्ट सूङ्ञचत गयाउने , 
जागयण अङ्झबमान चराउने गयी कामव गनेछ। जनताफाट आएको सङ्टझाि, सल्राह, ङ्ञजऻासा, 
गङ्टनासोहरुफाट आएको ङ्झनचोडराईआधायभानीन्मामोङ्ञचत कय याजश्व िङ्टल्क ङ्झनधावयण 
सम्फन्धी व्मिस्था गङ्चयनेछ। 

(२) उऩदपा (१) अनङ्टसाय कय याजश्व ङ्झनधावयण गदाव अको गाउॉ ऩाङ्झरका य 
नगयऩाङ्झरकासॉग ऩङ्झन सभन्िम गङ्चयने छ। 

(३) उऩदपा (१) अनङ्टसाय कयदाताको सभम , सङ्टङ्जिधा य कयको बायराई कभ गनव 
नगयऩाङ्झरकाङ्झबत्र ङ्जिङ्झबङ्ङ स्थानहरुभा व्मिसाम कय सॊरकन सेिा केन्र हरु, घङ्टम्ती 
टोरीकोव्मिस्था गङ्चयने छ ।  

२३. अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन सङ्झभङ्झत : सूमोदम सािवजङ्झनक खङ्चयद ङ्झनमभािरी २०७५ य 
नगयऩाङ्झरकाको  

कामवऩाङ्झरकारे गठन गये फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 



२४. जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध / ऩदाङ्झधकायीको सङ्टङ्जिधा : (१) गाउॉ सबा य नगयस बा सञ्चारनको राङ्झग 
व्मिस्था गनव  फनेको ऐन २०७५ फभोङ्ञजभ जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधको सेिा सङ्टङ्जिधा 
हङ्टनेछ।ऩदाङ्झधकायीको हकभा प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ। 

(२) ऩदाङ्झधकायीरे तोङ्जकएको अन्म कङ्ट नै का मव सम्ऩादन गये िाऩत ऩाउने अन्म  सङ्टङ्जिधा 
नगय सबारे तोके फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ।  

२५. प्रङ्झतिेदन ऩेि गनङ्टवऩने : िडाका सम्ऩूणव जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध सदस्महरुरे िडा सङ्झभङ्झतको िैठकभा 
प्रङ्झतङ्छदनको व्मङ्ञिगत प्रङ्झतिेदन, कामवऩाङ्झरका सदस्म िा अध्मऺरे कामवऩाङ्झरकाको 
िैठकभा प्रङ्झतङ्छदनको व्मङ्ञिगत प्रङ्झतिेदन ऩेि गनङ्टवऩनेछ।प्राप्त प्रङ्झतिेदन कामवऩाङ्झरकाको 
िैठकको ङ्झनणवम अनङ्टसाय सािवजङ्झनक गङ्चयनेछ। 

26. फचाउ तथा खायेजी :मस ऐन सॊघीम तथा प्रादेङ्ञिक कानूनसॉग फाङ्ञझएभा फाङ्ञझएको 
हदसम्भ फदय गङ्चयने छ। 
 

 

 
 

  


