सूमोदम नगयऩालरकाको सुशासन (व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन) ऐन,२०७६
प्रस्तावना्
सूमोदम नगयऩालरकाको

साववजलनक प्रशासनराई च ुस्त , दुरुस्त, प्रबावकायी, जवापदे ही य दीगो फनाई

सुशासन य सभावेशी ववकासको प्रत्माबूलत गयाउन

, साभाजजक न्माम य साववजलनक सेवाराई

नगयवासीराई

छरयतो ,कामवकुशरता

,प्रबावकायी फनाउन, सुशासन ऩाउने नाग रयकको अलधकायराई व्म वहारयकताभा उतायी कामावन्वमनभा ल्माउन लनवावजचत
जनप्रलतलनलध य ऩदालधकायीह रुको सभन्वमराई प्रबावकायी फनाउने सम्फन्धभा कानूनी व्मवस्था गनव फाञ्छनीम बएकारे ,
सॊ ववधानको धाया

२२६ य स्थानीम

सयकाय सञ्चारन ऐन

२०७४ को १०२ को उऩदपा

१ फभोजजभ सूमोदम

नगयऩालरकाको नगय सबारे "सूमोदम सुशासन (व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन) ऐन, २०७६" फनाएको छ ।
ऩरयच्छे द १
ऩरयचम

१. सङ्क्षिप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मस ऐनको नाभ

"सूमोदम नगयऩालरकाको सुशासन (व्मवस्थाऩन तथा

सञ्चारन) ऐन, २०७६" यहेको छ ।

(२) मो ऐन याजऩत्रभा प्रकाजशत बएऩलछ रागु हुनेछ ।

२. ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मस ऐनभा
(क)

"नगयऩालरका" बन्नारे सूमोदम नगयऩालरका, इराभराई सम्झनुऩछव । मस शब्दरे नगय कामवऩालरकाको
कामावरमराई सभेत फुझाउनेछ ।

(ख)

"कामवऩालरका" बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाको नगय कामवऩालरकाराई सम्झनुऩछव ।

(ग)

"प्रभुख" बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाको नगय प्रभुखराई सम्झनुऩछव ।

(घ)

"उऩप्रभुख" बन्नारे नगयऩालरकाको उऩप्रभुखराई सम्झनुऩछव ।

(ङ)

"ऐन" बन्नारे

"सूमोदम नगयऩालरकाको

सुशासन (व्मवस्थाऩन तथा सॊ चारन ) ऐन, २०७६"

सम्झनुऩछव।
(च)

"प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत " बन्नारे सूमोदम नगयऩालरका , नगय कामवऩालरकाको कामावरम को प्रभुख

(छ)

"वडाध्मऺ" बन्नारे सम्फजन्धत वडाको वडा अध्मऺराई सम्झनुऩछव ।

(ज)

"स्थानीम तह" बन्नारे नेऩारको सॊ ववधानको धाया ५६ को उऩधाया ४ फभोजजभ गठठत नगयऩालरकाराई

प्रशासकीम अलधकृतराई सम्झनुऩछव ।

सम्झनुऩछव ।
(झ)

"सलभलत" बन्नारे नगय कामवऩालरका य नगय सबाफाट गठन बएको ववलबन्न सलभलत सम्झनुऩछव ।
ऩरयच्छे द २
प्रशासन सम्फन्धी साभान्म प्रावधान

३. कामव सम्ऩादन हुने : (१) सूमोदम नगयऩालरकारे नगयऩालरकालबत्र सुशासन कामभ गनवको रालग
नगयऩालरकाको कामावरम य वडा कामावरम स्तयभा प्रशासलनक कामव सम्ऩादन गनेछ ।
(२)

सूमोदम नगयऩालरकाभा स्थामी प्रकृलतको कामव सम्ऩादन गनव आवश्मक सङ्ख्माभा ववषमगत भहाशाखा , शाखा,
उऩशाखा, ईकाइ, सेवा केन्र यहनेछन् ।

(३) कामवऩालरकाफाट गठन बएको सलभलतहरुको कामवववबाजन
(४)

"सूमोदम नगयऩालरकाको कामवववबाजन लनमभावरी

(कामवववलध), २०७४" फभोजजभ हुनछ
े ।

नगय सबारे सॊ ववधानको धाया २२६ य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन , २०७४ द्वाया प्रदत्त अलधकायको प्रमोग
गयी नेऩारको सॊ ववधानको अनुसूची ८ य अनुसूची ९ फभोजजभको सूचीभा उजल्रजखत ववषमभा आवश्मक
कानून फनाउनेछ ।
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(५)

नगयकामवऩालरका, स्थानीम व्मवस्थावऩका य स्थानीम आलथवक कामवप्रणारीको काभ

, कतवव्म य अलधकाय

स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ भा तोवकए फभोजजभ हुनेछ ।

(६) प्रशासलनक कामव सम्ऩादन गनव नगयऩालरकारे आवश्मकता अनुसाय सलभलत , उऩसलभलत, कामवदर, सल्राहकाय
सलभलत गठन गने छ ।
(७) नगयसबाफाट गठन बएको सलभलतहरुको कामवववबाजन गाॉउ सबा तथा नगयसबा सञ्चारनको रागी व्मवस्था गनव
फनेको ऐन २०७५ अनुसाय हुनेछ ।

४. प्रशासलनक कामव सञ्चारनका आधाय: (१) नगयऩालरका लबत्र सुशा सन कामभ गनवका रालग मस ऐन वा

अन्म प्रचलरत कानून फभोजजभ प्रशासलनक कामव सम्ऩादन गदाव त्मस्तो कामव सम्ऩादन गने ऩदालधकायी तथा
जनप्रलतलनलधरे सॊ ववधान तथा अन्म प्रचलरत कानूनभा व्मवस्था बएका कुयाहरुको अलतरयक्त दे हामको
आधायभा कामव सम्ऩादन गनुव ऩनेछ ।

(क) नगय सबारे ऩारयत गये को ऐन,कानून।
(ख) स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४

(ग) अन्तय सयकायी ववत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४
(घ) साववजलनक खरयद ऐन, २०६३

(ङ) साववजलनक खरयद लनमभावरी २०६४

(च) सूमोदम नगयऩालरकाको साववजलनक खरयद लनमभावरी, २०७५
(छ) भ्रभण खचव लनमभावरी, २०६४

(ज) यावष्डम प्राकृलतक श्रोत तथा ववत्त आमोग ऐन, २०७४

(झ) साववजलनक खचवभा लभतव्मवमता य प्रबावकारयता कामभ गने सम्फन्धी नीलतगत भागवदशवन, २०७५
(ञ) कामवऩालरका वैठकका लनणवमहरु(कामवववलध, लनदे जशका, लनमभावरीहरु)
(ट) सॊ घ तथा प्रदे शरे उऩरब्ध गयाएका ऐन, कानून,कामवववलध, ठदग्दशवन
(ठ) केही नेऩार ऐनराई सॊ शोधन गनव फनेको ऐन

५. नगयऩालरकारे अज्तमाय गने नीलतहरु: (१) सॊ ववधान य अन्म प्रचलरत कानूनभा व्मवस्था बएका नीलत एवॊ
सभम–सभमभा अज्तमाय गरयएका नीलतका अलतरयक्त नगयऩालरकारे प्रशासलनक कामव सम्ऩादन गदाव
दे हामको नीलत अज्तमाय गनेछ:

(क) नगयसबारे ऩारयत गये का नीलत तथा कामवक्रभहरु।

(ख) नेऩार सयकायरे लरएको "सभृद्ध नेऩार, सुखी नेऩारी" को सोच ।
(ग) नेऩारको दीघवकारीन सोच, २१०० (ऩन्रौँ मोजना)

(घ) १ नॊ. प्रदे श सयकायरे लरएको "स्वच्छ, सुखी य सभुन्नत प्रदे श"
(ङ) प्रदे श आवलधक मोजना

(च) स्थानीम तहको मोजना तजुभ
व ा ठदग्दशवन, २०७५

(छ) सहयी ववकास मोजना तथा बवन लनभावण भाऩदण्ड
(ज) साभाजजक न्माम

(झ) भवहरा सशजक्तकयण तथा रै वङ्गक न्मामको ववकास
(ञ) वातावयणीम सॊ यऺण
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(ट) जनजालत, दलरत तथा आलथवक,साभाजजक ववकास
(ठ) सभन्मावमक ववकास

(ड) नगयऩालरकाको आवलधक मोजना

(ढ) नगयको दीघवकारीन सोच: प्राङ्गारयक कृवष, ऩमावऩमवटन, आलथवक, सभानता:सूमोदमको सभृद्धता
(२) नगयरे आफ्नो प्रशासनीक कामव सम्ऩादन गदाव प्रदे श य सॊ घीम सयकायरे अज्तमाय गये को नीलतहरु सहकायी ,
सहअजस्तत्व य सभन्वमको लसद्धान्तको आधायभा अज्तमाय गनेछ ।

(३) मस ऐनभा अन्मथा जुनसुकै कुया रेखीएको बएताऩलन नगयऩालर काको नगयसबा वा कामवऩालरकाफाट कामवक्रभ
स्वीकृत नबइ लफगत फषवभा वा मसै आथॉक फषवभा ऩलन सम्झौता नगयी वा सम्झौता हुनऩु ूफव नै कामव सम्ऩन्न
गरयएको बनी कुनैऩलन उऩबोक्ता सलभलतराई यकभ ब ुक्तानी ठदइने छै न । उऩबोक्ता सलभलतराई स्वीकृत
कामवक्रभ फभोजजभको काभको भात्र ब ुक्तानी ठदइने छ ।
ऩरयच्छेद – ३
प्रशासलनक कामवको कामावन्वमनद्वाया उत्तयदावमत्व य सदाचाय

६. ऩायदजशवता, जवापदे वहता य सदाचाय व्मवस्थाऩन: (१) नगयऩालरका लबत्रका प्रशासलनक कामवभा सुशासन
कामभ गनव नगयरे ऩायदजशवता

, जवापदे वहता य सदाचाय को व्मवस्थाऩन सही तरयकारे

गने छ ।

नगयऩालरकारे ऩायदजशवता, जवापदे वहता य सदाचाय व्मवस्थाऩनका रालग दे हाम फभोजजभको वक्रमाकराऩहरु
गने छ:

(क)

नगयसबा / कामवऩालरकारे आवश्मक नीलत , ऐन, लनमभ, कामवववलध तजुभ
व ा गयी रागू गनेछ ।
ु ाई सम्फन्धी कामवववलध
जस्तै् साववजलनक सुनव

, साभाजजक ऩयीऺण , साववजलनक ऩयीऺण , रै वङ्गक

उत्तयदावमत्व एवॊ सभावेशी फजेट ऩयीऺण , साभुदावमक अङ्क तालरका सम्फन्धी कामवववलध :
(ख)

ु ाई य सुझाव व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ब्मवस्था ।
गुनासो सुनव

(ग)

ववषमगत शाखा , वडा कामावरम , लनवावजचत ऩदालधकायी एवॊ कभवचायीको जजम्भेवायी कामवववलध अनुरुऩ
गयाइने छ ।

(घ)

ऩदालधकायी य कभवचायीको आचायसॊ वहता तजुभ
व ा गयी कामावन्वमनभा ल्माइने छ ।

(ङ)

आमोजना तथा कामवक्रभ कामावन्वमन , उऩबोक्ता बेरा , उऩबोक्ता सलभलत गठन , रागत अनुभान ,
आमोजना सूचना फोडव , सूमोदम नगयऩालरकाको साववजलनक खरयद

लनमभावरी २०७5 फभोजजभ

गने छ ।
(च)

उऩबोक्ता सलभलत अनुजशऺण, साववजलनक ऩयीऺण , आमोजना कामावन्वमन ऩश्चात लनमलभत सञ्चारन य
भभवत सॊ बाय सम्फन्धी व्मवस्था , आमोजना हस्तान्तयण , अजन्तभ वकस्ता पयपायक साववजलनक
खरयद ऐन २०६३ सूमोदम नगय साववजलनक खरयद लनमभावरी 2075 अनुसाय हुनेछ।

(छ) याजस्व प्रऺेऩण य याजस्व दयहरु लनधावयण य असुरी सम्फन्धी नीलत नगयसबारे ऩारयत गये को
आलथवक ऐन अनुसाय हुने छ।याजस्व दे म ऺभताभा आधारयत याजस्व सुधाय कामवमोजना तमाय गयी
रागू गरयने छ ।
(ज)
(झ)
(ञ)

नगयऩालरकाको वावषवक खरयद मोजना तजुभ
व ा हुने छ ।

कामवववलध, लनमभावरी, ऐन, कानून ऩारयत गये य भात्र फजेट ववलनमोजन गरयने छ।
स्थानीम ये लडमो , एप.एभ. य छाऩाहरु भापवत नगयऩालरकाको उऩरब्ध सेवाहरु फाये भा जानकायी
ठदइने छ ।
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(२) सुशासन कामभ गनुव जनप्रलतलनलधहरु तथा ऩदालधकायीहरुको कतवव्म हुने

: सूमोदम न गयऩालरकाभा सुशासन

कामभ गने य सम्ऩूणव नगयवासीको नजजक यहने , कयदाता नगयवासीको आवश्मकता य रुजचसॉग फढी ऩरयजचत
य जवापदे ही बई साववजलनक सेवाराई कामवकुशरता य प्रबावकायी रुऩरे प्रदान गने गयाउने जनप्रलतलनलधहरु

(३)

(४)

तथा ऩदालधकायीहरुको कतवव्म हुने छ ।

ऩदालधकायीहरुको काभ कतवव्म य अलधकाय

: नगय प्रभुख , नगय उऩप्रभुख , प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत .

प्रशासकीम अलधकृत , वडा अध्मऺ , वडा सदस्म , कामवऩालरका सदस्महरुको काभ , कतवव्म य अलधकाय स्थानीम
सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ फभोजजभ हुनेछ ।

नगयऩालरकाको दै लनक कामव , नगयवासीको सेवाभा प्रलतकूर असय नहुने गयी जनप्रलतलनलध सॊ घ , प्रदे श य जजल्रा
सभन्वमको ववलबन्न सलभलतभा ऩलन यहन सक्ने छ ।

(५)

जनप्रलतलनलधहरुरे प्रत्मेक ठदनको कामव वववयण कामवऩालरकाको सदस्महरुरे कामवऩालरकाको वैठकभा य वडा
सदस्महरुरे वडा सलभलतको वैठकभा भालसक रुऩभा ऩेश गनुव ऩनेछ ।

(६) जनप्रलतलनलधहरुरे साववजलनक सेवा प्रदान गदाव ऐन , कानून, कामवववलध, स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ य
केही नेऩार ऐन सॊ शोधन गने ऐन अनुसाय गनुव ऩनेछ ।
(७)

सॊ गठन–व्मवस्थाऩन सम्फन्धी अध्ममन (Organization

and Management Study)

अनुसाय

दयफन्दी लसजवना गरयने छ ।
(८)
(९)

प्रत्मेक सलभलत , सॊ मन्त्र, ववषमगत शाखाका ऩदालधकायी य कभवचायीको काभ

, कतवव्म य जजम्भेवायी

उल्रेख

गये को ऩत्र अलनवामव हुनेछ । सो ऩदको कामव जजम्भेवायी य उऩरब्धी भाऩनमोग्म सूचकको रुऩभा हुनेछ ।

सॊ गठन चाटव तमाय गने : नगयऩालरका, भहाशाखा, ववषमगत शाखा , वडा कामावरम , ईकाइ, उऩ–शाखारे
कभवचायी दयफन्दी य स्ऩष्ट कामव वववयणको सॊ गठन चाटव तमाय गयी कामवकऺभा याजखनेछ ।

(१०) ववषमगत भहाशाखा , शाखा, उऩशाखा, इकाई, वडा कामावरमहरुरे भालसक , अधववावषवक य वावषवक गनुऩ
व ने
कामवसम्ऩादन प्रभुख प्रशासकीम अलधकृतसॉग छरपर गयी साववजलनक सेवाको अलधतकभ प्रलतपर प्राप्त हुने
गयी सम्झौता गनुव ऩनेछ ।

(११) कामवसम्ऩादन भूल्माॊकनका आधायहरु तमाय गयी लनमलभत रुऩभा आवलधक भूल्माङ्कन गयी ऩुयस्काय य
कायफाहीको व्मवस्था गनेछ।

७. सेवा प्रवाह: (१) नगयऩालरकाफाट उऩरब्ध सेवा प्रवाहराई
रुऩभा प्रदान गनव दे हाम फभोजजभ कामव सम्ऩादन हुनछ
े :
(क)

प्रलतस्ऩधॉ, नवीनऩन, सयर, सहज, लभतव्ममी

नगयकामवऩालरका कामवऩालरकाको कामावरम य प्रत्मेक वडा कामावरमहरुभा नागरयक वडाऩत्र हुनेछ। लनदृष्ट
सभमभा लनदृष्ट काभ ठदने व्मवस्था गनेछ।

(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(छ)

ववलबन्न साववजलनक सेवाको सम्ऩूणव पायभ नगयऩालरको प्रत्मेक लनकाम वा शाखाफाट प्राप्त हुनेछ।

रेखा, मोजना तजुभ
व ा , अनुगभन भूल्माङ्कन , प्रशासलनक कामवका रालग चावहने पायभहरुको ढाॉचा वावषवक रुऩभा
तमायी य चावहने जलत छऩाई गयी आवश्मकता अनुसाय कामावरम भापवत उऩरब्ध हुनेछ ।

जेष्ठ नागरयक , असहाम, लफयाभी, अऩाङ्ग, अशक्तराई साववजलनक सेवा ऩहुॉचभा सहमोग ऩुमावउन आवश्मकता
अनुसायको व्मवस्था हुनेछ ।

सेवाग्राहीराई कामावरमभा सेवा लरन आउदा फस्ने व्मवस्था

, शौचारम, वऩउनेऩानी, वाइपाइको व्मवस्था

हुनेछ।

सेवाग्राहीभैत्री वातावयणको लनजम्त कभवचायीराई तालरभको व्मवस्था हुनेछ ।

जेष्ठ नागरयक , अऩाङ्ग बएको व्मजक्त , असहाम य एकर भवहराराई ऩरयचमऩत्रको व्मवस्था गयी सयर य सहज
रुऩभा सेवा प्रवाह हुनेछ ।
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(ज)
(झ)
(ञ)

नगयऩालरकाको आमोजना , कामवक्रभहरु, मोजनाहरुको जानकायी , प्राथलभकीकयणका आधायहरु स्ऩष्ट हुनेछन ।

नगयऩालरकाको आवलधक मोजनाको फाये भा नगयवासीराई जानकायी हुनेछ । नगयवासीको जानकायीको लनजम्त
नगय एप्स, नगयको पेसफुकऩेज य वेफसाईटभा सभेत अद्यावलधक हुनेछ ।

भाध्मलभक य आधायबूत ववद्यारम , स्वास््म सेवा प्रदामक कामावरमहरु , वडा कामावरमहरु य नगयऩालरकाभा
वामोभेविक ऩद्धलत अनुसाय हाजजयी हुनेछ । कामवऺेत्र छाड्नु ऩने कभवचायीहरुरा

(ट)

ई रगफुकको व्मवस्था

हुनेछ।

नगयऩालरकाको सभग्र श्रोत ऩरयचारन , व्मवस्थाऩन कामवभा कामवकुशरता य प्रबावकायीता अलबवृवद्धको लनजम्त
अध्ममन, अनुसन्धान, छपरपर, सुझाव, ववगतको कामव प्रगलतको आधायभा सुधायको नीलत लरइने छ ।

(ठ)
(ड)
(ढ)

नगयऩालरकाभा अफ फन्ने कामावरमहरु रगाम

त बौलतक सॊ यचनाहरु फारफालरका , वातावयण य अऩाङ्गभैत्री

हुनेछ।

ु ाईको अवस्था फाये जानकायी ठदने गयी प्रववलध य
गुनासोको दताव य सम्फजन्धत गुनासोकतावराई गुनासो सुनव
कभवचायीको सभेत व्मवस्था हुनेछ ।

ु ाई, साभाजजक ऩयीऺणको जानकायी नगय
टोर, वडा, नगयऩालरकाभा हुने सेवाको वववयणहरु , साववजलनक सुनव
एप्स, नगय पेसफुक , एस एभ एस , नगय ऩेज , एप.एभ. ये लडमो य स्थानीम ऩत्रऩलत्रका भापवत हुनेछ । वडा
कामावरमहरु, साववजलनक स्थर, नगयऩालरका कामावरमभा सभेत सूचना टाॉस गरयनेछ ।

(ण)

नगयऩालरकारे स्थानीम ऩाठ्यक्रभ, ऩाठ्यऩुस्तकको ववकास गनेछ ।

(त)

गरयफ, भवहरा, फारफालरका, आलथवक दृवष्टकोणफाट वऩछलडएको वगव य सभुदाम , जेष्ठ नागरयक य नगयऩालरकाको
ऩहुॉचफाट टाढा बएका व्मजक्तहरुको लनजम्त ववववध कामवक्रभहरु

सञ्चारन हुनेछ । जस्तै , गुनासो चौतायी , भ

भात्रै है न भेयो नानीराई स्वस्थ फनाउॉछु, जेष्ठ नागरयक दे श दशवन कामवक्रभ , जेष्ठ नागरयक लभरन केन्र , फुहायी
(थ)

छात्रवृजत्त कामवक्रभ, हेरो सूमोदम नगयऩालरका ये लडमो कामवक्रभ, उन्नत जातको गाई ववतयण ।
नगयको सम्ऩजत्तको रगत तमाय गयी नगयको वेबसाईट भापवत साववजलनक गदै रलगने छ ।

(द)

सवायी साधनको वववयण, प्रलत वक लभ इन्धन खऩत, भभवत सम्बायको वववयणको रगफुक तमायी गरयनेछ ।

(ध)

आलथवक कायोवाय ववद्युतीम प्रणारी भापवत य भहारेखा लनमन्त्रक कामावरमको लसपारयसभा

(न)

कामावरम य सेवाग्राही सजम्भलरत नागरय क सयोकाय तथा सहजीकयण सलभलत गठन हुनेछ । उक्त सलभलतको

भहारेखाऩयीऺकफाट स्वीकृत बए फभोजजभको ढाॉचा अनुसाय हुनेछ ।

चौभालसक वैठकको सभीऺा अनुसाय सेवा प्रवाहभा सुधाय गदै रलगनेछ ।
(ऩ)

कभवचायी य ऩदालधकायी फीच त्रैभालसक अन्तयवक्रमा हुनेछ । सभीऺाफाट प्राप्त कभजोय ऩऺहरुभा सुधायका
कामवमोजना फनाई रागू गरयनेछ ।

८. नगयऩालरकाको ववजत्तम अनुशासन य जोजखभ न्मूलनकयण सम्फन्धी व्मवस्था
प्रशासलनक प्रणारी य उत्तयदामी साववजलनक रेखा प्रणारीको लनजम्त सॊ स्थागत

: (१) नगयऩालरकारे भजफु त
, आलथवक, ववत्तीम सुशासन एवभ्

नगयवासीभा ववश्वासलनमता कामभ गदै मस सम्फन्धी जोजखभहरु न्मूनीकयण गनव दे हाम फभोजजभ व्मवस्था गनेछ:
(क)

सम्ऩूणव आलथवक कायोवायहरु फैवङ्कङ प्रणारी भापवत भात्र गरयनेछ ।

(ख)

कन्टे न्जेन्सी खचवको मोजना य ऺेत्र लनधावयण सूमोदम नगय साववजलनक खरयद लनमभावरी

(ग)
(घ)
(ङ)

२०७५ अनुसाय

हुनेछ।

याजश्व यकभ फैङ्कभा दाजखरा गने छ ।
उऩबोक्ता सलभलत य लनभावण व्मवसामीफाट कामव सञ्चारन गने सम्झौता कामवववलध फभोजजभ हुनेछ ।

आऩतकारीन कामव फाहेक असाय भवहनाभा कुनै ऩलन साववजलनक लनभावण काभको प्रायम्ब हुने छै न ।
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(च)
(छ)

साभान्मतम उऩबोक्ता सलभलत भापवत कामवहरु गदाव

१०% नगद, ५% स्थानीम लनभावण साभग्री य

५%

जनसहबालगता हुनेछ ।

सञ्चारन हुने कामवक्रभको यकभ दुरुऩमोग बएको प्रभाजणत बएभा सम्फजन्धत ऩदालधकायीफाट असुर उऩय गयी
ये कडव याजखने छ ।

(ज)

साभाजजक सुयऺा कामवक्रभ अन्तगवतका सुववधाहरु ऩूणव अऩाङ्गता बएका व्मजक्त य जेष्ठ नागरय कका हकभा बत्ता

(झ)

ई–ववलडङ्ग भापवत ठे क्का हुनेछ ।

(ञ)
(ट)

ववतयण गने फैं कहरुसॉग सभन्वम गयी घयदै रोभा ऩुमावउन आवश्मक व्मवस्था गरयनेछ ।

साववजलनक ऩयीऺण , साभाजजक ऩयीऺण , आन्तरयक रेखा ऩयीऺण , अजन्तभ रेखा ऩयीऺण तोवकए फभोजजभ
हुनेछ। प्राप्त सुझावको कामावन्वमन गयाउने जजम्भेवायी वकटान हुनेछ ।

भालसक रुऩभा कामवप्रगलत तथा आलथवक कायोवायहरुको वववयण कामवऩालरका य वडा सलभलतको वैठकभा
जानकायी गयाइनेछ ।

(ठ)

कामवक्रभ य आमोजनाहरुको अनुगभन , प्रलतवेदन तथा सभीऺा गने , सुझाव ऩृष्ठऩोषण कामावन्वमनको ऩद्धलत रागू
गरयनेछ।

(ड)

बष्डाचाय ववरुद्ध शून्म सहनशीरताको नीलत अवरम्वन गरयने छ।

(ढ)

ऩेश्की य वेरुजुको रगत अद्यावलधक गने तथा ताकेता य पर्छ्यौट कामवराई प्राथलभकताभा याख्नेछ।

(त)

ठे क्का बेरयएसन गनव वा भूल्म सभामोजन गनव वा स्वाथव फाजझने कामवराई लनरुत्सावहत गरयनेछ ।

(थ)

आलथवक वषवको अजन्तभ भवहना यकभान्तय सम्फन्धी कामव गनव फजन्चत गरयनेछ ।

(द)

आन्तरयक लनमन्त्रण प्रणारीराई ववशेष भहत्वका साथ सॊ स्थागत गदै रलगनेछ ।

(ध)

कामवक्रभ य आमोजनाको कामवतालरका फनाई सोही अनुसाय कामव गरयनेछ ।

(न)

नगय सबाफाट वावषवक कामवक्रभ वा आमोजना स्वीकृत गदाव आवलधक मोजना अनुसाय छनौट हुनेछ ।

(प)

कय य याजश्व का दयहरु तम गनुव ऩूव व टोर ववकास सॊ स्थाहरु

(ऩ)

ववद्युतीम आलथवक कायोवाय स्थाऩना य सञ्चारनको लनजम्त बयऩदो सफ्टवेमयको व्मवस्था हुनेछ ।

, सयोकायवाराहरुसॉग छरपर गने ,

नगयऩालरकाको याजश्व सुधाय कामवमोजना तजुभ
व ा गने , कय सम्फन्धी गुनासो चौतायीभा आएका सुझावहरुराई
अध्ममन गने य कय य याजश्वराई व्मवजस्थत एवभ् प्रबावकायी रुऩभा कामावन्वमन गरयनेछ।
(फ)

ु ाई गरयनेछ।
अजन्तभ रेखा ऩयीऺण प्रलतवेदन प्राप्त बएको ३० ठदनलबत्र प्रलतवेदन भालथ साववजलनक सुनव

(ब)

ववत्त व्मवस्थाऩन , नीलतगत लनणवम , फजेट तथा कामवक्रभ तजुभ
व ा य कामावन्वमन , अनुगभन, लनयीऺण, भूल्माङ्कन य
सभीऺा, आन्तरयक य वाह्य रेखाऩयीऺण

, कानून तथा

नीलत लनभावणराई ववत्तीम सुशासन कामभ गनव

जोजखभमुक्त ऺेत्रहरुको ऩवहचान य लनमन्त्रणका रालग कामवक्रभ य कामवमोजना तजुभ
व ा गरयनेछ ।
(भ)

ववत्तीम जोजखभराई न्मूनीकयण गनव नागरयकभाझ फढी बन्दा फढी साववजलनक कामवक्रभहरु गरयनेछ।

(म)

चौभालसक रुऩभा आन्तरयक रेखाऩयीऺण गरयने छ।

(य)

वडा कामावरमरे प्रत्मेक भवहनाको ७ गते आम व्ममको वववयण सवहतको प्रगती वववयण साववजलनक गनुव ऩने
छ।

(र) कामवऩालरकारे प्रत्मेक भवहनाको आमव्ममको वववयण आफ्नो वेफ ऩेज भापवत साववजलनक गनुव ऩने छ ।

९. नगयऩालरकाको ऩायदजशवता सम्फन्धी व्मवस्था : (१) नगयऩालरकारे ऩायदजशवताको लनजम्त दे हामका

ववषमहरु

आफ्नो वे बसाईटभा याख्नुका अलतरयक्त एप .एभ. ये लडमो, लडजजटर लडस्प्रे , टी.बी, ववद्युतीम सञ्चाय , भोफाइर एप्स ,
रगामतका सञ्चाय भाध्मभहरुफाट साववजलनक गरयने छ:

(क) वावषवक / अधववावषवक मोजनाहरु
(ख) वावषवक कामवक्रभ य फजेट
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(ग) नगयको आम्दानी, खचव, चौभालसक य वावषवक वववयणहरु
(घ) नगयऩालरकाको सफै प्रकायको सूचनाहरु
(ङ) कामवऩालरका य नगयसबाको लनणवमहरु
(च) नगयऩालरकाको सॊ गठन सॊ यचना, शाखागत जजम्भेवायी
(छ) नगयसबा य कामवऩालरकारे ऩारयत गये को ववलनमभ, कामवववलध, लनमभावरी, लनदे जशका, ऐन, लनमभ
(ज) नगयऩालरकाको ववकास साझेदायी सॊ स्थाहरुको वववयण
(झ) अनुगभन य भूल्माङ्गकनका प्रलतवेदनहरु

(ञ) नागरयक वडाऩत्र तथा सेवा प्रवाहसॉग सम्फजन्धत लनवेदनको ढाॉचा तथा पायभहरु
(ट) अनराईन गुनासो दताव य तत् सम्फन्धी जानकायी
(ठ) सम्ऩाठदत कामवहरु , प्रगलत वववयण, लनकासा खचव वववयण
(ड) वावषवक खरयद मोजना
(ढ) आमोजना वा कामवक्रभको सम्झौता लभलत य सम्ऩन्न लभलत सवहत आमोजना य कामवक्रभहरुको सूची
प्रकाशन

(ण) नीलतगत लनणवम साववजलनकीकयण
(त) कामवक्रभ य आमोजनाहरुको नाभ , रागत अनुभान , सम्झौता लभलत सम्ऩन्न हुने लभलत , राबाजन्वत जनसङ्खमा
रागत साझेदायी , स्थानीम लनभावण

साभग्री, जनसहबालगता जस्ता वववयण सवहतको सूचना ऩाटी

सववसाधायणरे दे ख्ने गयी मोजना स्थरभा याजखने

(थ) प्रेस बेटघाट, प्रवक्ता य सूचना अलधकायीको व्मवस्था हुने

(द) छानवीन, कायवाही, दण्ड, जरयवाना वा अलबमोगफाट सपाई आठदको वववयण साववजलनक गने ।
(ध) नीलत लनभावण , फजेट तथा का मवक्रभ तजुभ
व ा , कय य याजश्वका दयहरु , आम्दानी य खचवका वववयणहरु तथा
उजुयीहरु व्मवस्थाऩन य साववजलनक गने

१०.

नागरयक सहबालगता

: (१)नगयऩालरकारे स्थानीम सयकाय ऐन

/ सयकायरे साववजलनक कामव गदाव

नगयऩालरकाको काभ जनताराई सुरब सेवाको रालग वातावयण लस जवना गने , कानून फनाउने , फजेट तथा कामवक्रभ
लनभावण गने छ । नगयऩालरकारे लनजी , सहकायी सभन्वमभा य साभुवहक तवयरे काभ गने बएकोरे दे हाम अनुसाय
वक्रमाकराऩ गरयने छ:
(क)

साभुदावमक ववकास , कानून लनभावण य याजश्व

(ख)

स्थानीम ववकासको काभ प्रलत जनचासो वृवद्ध गनव जनचेतना, जनजागयण अलबमान सञ्चारन गरयने छ।

राबग्राहीसॉगको सहबालगताभा लनभावण हुने छ ।

, कय प्रस्ताव सम्फन्धी कामवभा टोर ववकास सॊ स्थाहरु

(ग)

नगयभा सञ्चारन कामवक्रभ य आमोजनाहरु प्रबावकायी अनुगभन य कामावन्वमन गने जजम्भा जनता स्वमॊराई

(घ)

स्थानीम तहराई लनयन्तय सहमोग ऩुमावउने नागरयकहरुराई प्रोत्साहन य ऩुयस्कृत गरयने छ ।

(ङ)

साववजलनक स्रोत व्मवस्थाऩन लभतव्मवमता , कामवदऺता य प्रबावकारयता , आमोजनाको गुणस्तयीमता य ठदगोऩन

जवापदे ही फनाउॉदै रलगनेछ ।

फढाउन सभावेशी प्रकृलतको साभाजजक सहबालगता फढाउन दे हामअनुसाय साभा
ऩरयचारन गरयने छ ।
(क) टोर ववकास सॊ स्थाहरु

(ख) भवहरा सञ्जार/आभा सभुह
(ग) यावष्डम जनजालत भहासॊ घ
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जजक सभूहहरु गठन गयी

,

(घ) जेष्ठ नागरयक भञ्च
(ङ) नागरयक सयोकाय तथा सहजीकयण सलभलत
(२)

मोजना छान्न उऩबोक्ता सलभलत गठन गदाव उऩबोक्ता बेराभा साभाजजक ऩरयचारक

, वडा कभवचायीको

(३)

साववजलनक ऩयीऺणभा आमोजनाद्धाया राबाजन्वतहरुको उऩजस्थलतभा चासो ठदइनेछ ।

(४)

सूमोदम नगयऩालरकारे ऺभता अलबवृवद्धको लनजम्त दे हाम फभोजजभ कामवहरु गनेछ :

उऩजस्थलतभा कम्तीभा राबग्राहीहरुको प्रलतशत ७० हुनऩु ने छ।

(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)

नगयऩालरकाको कामव सञ्चारनका रालग सवै वडाभा आफ्नै वडा बवन हुनेछ ।
सवै वडा कामावरमसम्भ ऩुग्ने फाह्रभासे सडक हुनेछ ।

नगयको दीघवकारीन ऺभता ववकास मोजना लनभावण हुनेछ ।

छोटो सभमभा सेवा प्रवाहका रालग ववद्युतीम साभाग्री , हाडववेमय, सफ्टवेमय य अन्म प्रववलधको प्रमोग
हुनेछ।

नीलतगत य कानूनी व्मवस्थाको प्रबावकायी कामावन्वमनका रालग लनमलभत अनुगभन प्रलतवेदनको
व्मवस्था हुनेछ ।

नगयऩालरकारे साभाजजक जवापदे वहता प्रववद्धनका रालग अनुजशऺण , तालरभ तथा श्रोत साभाग्रीहरुको
व्मवस्था गनेछ ।

(छ)

ववलबन्न सभुदामका जनताभा चे तनाभूरक

जागयण ल्माई सॊ ववधान प्रद्धत अलधकायको फाये भा जानकायी

गयाइने छ ।

११. जवापदे वहता: (१)जवापदे वहताको लनजम्त नागरयक वडाऩत्रको दे हाम फभोजजभ भाध्ममभहरु सञ्चारन हुनेछ:
(क)

(ख)

ववद्युतीम प्रणारीहरु : साभुवहक एसएभएस सेवा (Group

SMS Service) अलडमो नोवटस फोडव (Audio

Notice Board) लसलसवटबी क्माभेया ,(CCTV Camera) ऩारो व्मवस्थाऩन प्रणारी (Queue
Management System) भोफाइर एऩ (Mobile App) हस्तलरजखत दस्तावेजराई लडजजटराइज ,
वार ऩेजन्टङ्ग , ववद्युतीम हाजजयी , (Bio metric) लडजजटर सूचना ऩाटॊ , (Digital Notice Board)
साभाजजक सञ्जार (Social Media) प्रमोग हुनेछ।
नागरयक वडाऩत्रभा ठदइने सेवाहरु , सेवाग्राहीरे ऩेश गनै ऩने कागजातहरु , रागत, सेवा प्राऩत गने सम्ऩकव
शाखा, राग्ने सभम , सेवा नऩाए गुनासो गने अलधकायीको नाभ , पोन

(ग)

य भोफाइर नम्फय सवहत आवश्मक

वववयण अद्यावलधक हुनेछ ।

सूमोदम सुशासन प्रववद्धन सलभलतरे जनउत्तयदावमत्व वृवद्ध गयी सदाचाय य स्व

–अनुशासनभा अलबवृवद्ध गने

वक्रमाकराऩहरु सभम–सभमभा गनेछ ।
(घ)

ु ाई
जनताको गुनासो य भागराई सम्फोधन गनव कभवचायी तोकी जजम्भेवाय कभवचायीरे प्राप्त गुनासो य सुनव
गये को वववयण चौभालसक रुऩभा सभीऺा वैठकभा ऩेश गनेछ ।

(ङ)

नगयऩालरकाको ववलबन्न वडाहरुको आवश्मकताका आधायभा भूर आवश्मकता फुझी त्मस प्रलत सॊ वेदनशीर
बई प्रबावकायी सेवा प्रवाह गनेछ ।

(च)
(छ)

रजऺत सभुदामको अलधकायहरुप्रलत सॊ वेदनशीर बई सेवा प्रवाह गरयने छ ।

ु ाई , साभाजजक ऩयीऺणराई सुशासनको अलबन्न
नगयऩालरकारे सावव जलनक ऩयीऺण , साववजलनक सुनव
वक्रमाकराऩको रुऩभा लरई कामावन्वमन गनेछ ।

(ज)

वातावयणीम ऩयीऺणराई व्मवजस्थत गदै जाने , रैं वङ्गक उत्तयदामी तथा साभाजजक सभावेशी फजेट ऩयीऺण गदै
रलगने छ ।
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(झ)
(ञ)

ु ाईभा रजऺत य सम्फजन्धत वगवको अलनवामव प्रलतलनलधत्व हुनेछ बने जवापदे ही
नगयऩालरकारे साववजलनक सुनव
शाखा य जनप्रलतलनलधको अलनवामव उऩजस्थलत हुनेछ ।
गुनासो सुन्ने टोर वि नम्फयको व्मवस्था हुनेछ ।

१२. ववद्युतीम सुशासन: (१) सूमोदम नगयऩालरकारे ववद्युतीम सुशासनका दे हाम फभोजजभ ववद्युतीम वक्रमाकराऩ गनेछ :
(क)

नगयवासीहरुका रालग सहज सेवा प्रवाह घयदै रोभा नै व्मवजस्थत गनव सफ्टवेमयको प्रमोग
मोजनावद्ध गदै जानेछ ।

(ख)

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

Display
(ग)

भापवत नगय सबाको लनणवमहरु बौलतक वववयणहरु

, त्माङ्क, सूचना य जानकायीहरु

उऩरब्ध हुनेछ ।

नगयऩालरकारे भोफाइर एप्स , गुनासो व्मवस्थाऩन , ई–ऩोटवर, अनराईन रयऩोवटङ्ग नगय पेसफुक ,
वेबऩेज सेवाको रालग प्रमोग गनेछ ।

(घ)
(ङ)

इन्टयनेट तथा इन्िानेट , लन्शुल्क वाईपाई ऺेत्र

(Free WiFi Zone), साभुदावमक सूचना

केन्रहरु प्रमोगभा ल्माइनेछन।

नगयको डाटावेस य त्माङ्क , एस एभ एस , सयर भोफाइर सन्दे श , कय, याजश्व, शुल्क, दस्तुय, दण्ड,
जरयवाना, वावषवक खरयद मोजना , आवलधक तथा वावषवक मोजना

bidding Submission
(च)
(छ)
(ज)
(झ)
(ञ)
(२)

, फजेट तथा कामवक्रभ ,

E-

को व्मवस्था ववद्युतीम भाध्मभफाट हुनेछ ।

नगयको साभाजजक सुयऺा बत्ता सम्फन्धी वववयण , दय, व्मजक्तगत घटना दतावसॉग सम्फजन्धत त्माङ्क
ववद्युतीम प्रवक्रमा भापवत प्रकाजशत हुनेछ ।

नगयऩालरकालबत्र नगयवासीरे नक्साऩास गये को ऩूणव वववयण प्रकाजशत हुनछ
े ।

ववद्युतीम प्रववलध भापवत स्वास््म , जशऺा, कृवष, ऩशुऩङ्खऺी, जरवामु, ऩमवटन, उजाव, सडक, लसॊ चाई,
वऩउनेऩानी, ढरलनकास, पोहयभैरा व्मवस्थाऩन सम्फन्धी डाटावेस याख्ने य अद्यावलधक हुनेछ ।
ु ाई य व्मवस्थाऩनका कामवहरु गनेछ ।
नगयऩालरकारे अनराईन गुनासो सुनव
"हेरो सूमोदम नगय" कामवक्रभ एप एभ भापवत सञ्चारन गरयनेछ ।

प्रबावकायी अनुगभन, नागरयक लनगयानी सम्फन्धी दे हाम फभोजजभका कामवहरु हुनछ
े :
(क)
(ख)
(ग)
(घ)

नगय उऩ–प्रभुखको सॊ मोजकत्वभा अनुगभन सलभलत हुनेछ ।

साववजलनक सेवाको अनुगभन गने कामवराई लनमलभतता ठदइनेछ ।
जजल्रा सभन्वम सलभलत, सूमोदम अनुगभन सलभलत , नगयप्रभुख अनुगभन, लनयीऺण, भूल्माङ्कन, ऩरयचारनभा
सहबागी हुनेछन ।

नगयऩालरकाको कामवक्रभ आमोजनाको गुणस्तय य रगानी प्रलतपर सुलनजश्चतता य नलतजा हालसर गनवका
रालग नागरयक खवयदायी लनगयानीको व्मवस्था गरयने छ ।

(ङ)

अनुगभन, सुऩरयवेऺणको प्रलतवेदनको आधायभा वकस्ता लनकासा सञ्चारन य भभवत सॊ बाय य अजन्तभ
वकस्ता लनकासा हुनेछ ।

(३) सूमोदम नगयऩालरकारे गने जवापदे वहता अलबवृवद्ध गयी सुशासनराई प्रबावकायी कामावन्वमन गनवका रालग
दे हाम फभोजजभको सुशासन प्रववद्धन सलभलत गठन हुनेछ य सो

सलभलतरे सूमोदम नगयऩालरकाको सुशासन

प्रववद्धनका रालग लनयन्तय कामव गनेछ । उक्त कामव गनव आवश्मकता अनुसाय उऩसलभलतहरु गठन गनव
सवकनेछ ।

नगयऩालरका प्रभुख

अध्मऺ
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नगयऩालरका उऩप्रभुख

सदस्म

रेखा सलभलत सॊ मोजक य दुई सदस्म

सदस्म

सुशासन सॊ स्थागत तथा ऺभता ववकास

सदस्म

दलरत भवहरा नगयसबा सदस्म

सदस्म

2 जना

साभाजजक सलभलत सॊ मोजक

सदस्म

उद्योग वाजणज्म सॊ घको अध्मऺ

सदस्म

नागरयक सभाजका सॊ स्थाहरु भध्मेफाट नगय प्रभुखफाट भनोलनत … सदस्म
प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत
(४)

सदस्म सजचव

सलभलतको काभ , कतवव्म तथा जजम्भेवायी
(क)

आवलधक / वावषवक सुशासन य जवापदे वहता कामवमोजना तमाय गनव रगाउने ।

(ख)

नगयऩालरकारे वावषवक साभाजजक , आलथवक उऩरब्धी सूचकहरु तमाय गयी त्मसको आवलधक भाऩन य
नागरयकफीच साववजलनक गने ।

(ग)

नगयऩालरकारे आफ्नो कामवहरुभा

सुशासन, ऩायदजशवता य जवापदे वहता जस्ता औजायहरुको लनमलभत

प्रमोग गयी त्मसको ऩृष्ठऩोषण , सुझावको आधायभा नगयऩालरकाको नीलत , लनमभ य कामवप्रणारीभा सुधाय
गने ।
(घ)

जनप्रलतलनध य कभवचायीहरुको आचायसॊ वहता फनाउन रगाउने य ऩारना गने , अनुगभन गयी प्रलतवेदन
तमाय गयी नगयसबाभा प्रस्तुत गने ।

(ङ)

अनुगभन, लनदे शन, ऩुयस्काय, प्रोत्साहन य दण्डको व्मवस्था गने ।

(च)

नागरयक लनगयानी य दवाव सभूहको काभराई प्रोत्साहन

, सेवाग्राहीराई अनुकूर हुनेगयी कामावरम

व्मवस्थाऩन, कभवचायी व्मवस्थाऩन , ऩूवावधाय व्मवस्थाऩन गने ।
(छ)

वावषवक / आवलधक मोजना तथा फजेट तजुभ
व ा गदाव सुशासन , ऩायदजशवता य जवापदे वहता प्रवद्धवनका रालग
आवश्मक फजेट व्मवस्थाऩन गने ।

(ज)

साववजलनक खचवभा लभतव्मवमता य प्रबावकारयता कामभ गने य प्रत्मेक वोडव वैठकभा सो अवलधको
आम्दानी खचवको वववयण प्रस्तुत गने ।

(झ)

फेरुजु हुन नठदने, रेखाऩयीऺणफाट दे जखएको व्महोया फाये भा कामवऩालरका वैठकभा जानकायी गयाउने।

(ञ)

सुशासनको अवववृवद्धको रालग जनप्रलतलनलध, कभवचायी अनतववक्रमा, अध्ममन, अनुसन्धान, भ्रभण आमोजना
गयी याम्रो थारनीको सुरुवात गने ।

(ट)

सुशासन जवापदे वहता सम्फन्धी कामव गने सॊ स्थाहरुसॉग सभन्वम य सहकामव अलबवृवद्ध गने।

(ठ)

स्थानीम सुशासन कामभ गनव ऺभता ववकास सम्फजन्ध कामवक्रभहरु गने ।

१३. सलभलत: (१) सूमोदम नगयऩालरका य कामवऩालरकाफाट लनभावण बएको सलभलतहरु को जजम्भेवायी दे हाम फभोजजभ
हुनेछ।कामवऩालरकाका

सलभलतहरुरे जजम्भेवायी तथा प्रशासलनक कामव सम्ऩादन गदाव सलभलतको

लनणवमराई

कामवऩालरकाको वैठकभा अनुभोदन गयाउनु ऩनेछ ।
(क)

सुशासन तथा सॊ स्थागत ऺभता ववकास सलभलत

: ववद्युतीम सूचना तथा प्रववलध , भानव सॊ साधन

ववकास (लसऩ ववकास , उद्यभ ववकस , ऺभता ववकास , जनचेतना तालरभ गोष्ठी कानून लनभावण , अन्म
ववववध तालरभ गोष्ठी , सूचना सञ्चाय , याजश्व सुधाय , ववजत्तम अनुशासन कामभ गने , याजश्वको श्रोत
ऩवहचान, आन्तयीक रेखा ऩयीऺण , साववजलनक जग्गाभा फसेका व्मजक्तहरुरे चचे को जग्गाको रगत
सङ्करन, फाटोको रगत कट्टा गने, अनुगभन, लनयीऺण, सुऩरयवेऺण, आमोजना अनुगभन , उऩबोक्ता
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ु ाई , साभाजजक ऩयीऺण , साववजलनक
वहत सॊ यऺण , सयकायी तथा गैसस अनुगभन , साववजलनक सुनव
ऩयीऺण)
(ख)

साभाजजक ववकास सलभलत : रजऺत सभुदामको ऩवहचान , प्रजनन स्वास््म तालरभ , सभूह सलभलत ,
सॊ स्थाका सदस्म हरुको अनुजशऺण तालरभ , नेतत्ृ व तथा सॊ स्थागत ववकास तालरभ , जेष्ठ नागरयक

ऩुस्ता हस्तान्तयण कामवक्रभ , लभरन केन्र स्थाऩना , जेष्ठ नागरयक सम्भान कामवक्रभ , दे शदशवन
कामवक्रभ, अऩाङ्गता बएका व्मजक्तहरुको कामवक्रभ
भवहराहरुको

, एकर भवहरा स्वास््म वीभा कामवक्रभ

लसऩ, आत्भलनबवय, आम आजवनभूरक कामवक्रभ

,

, भवहराहरुको सशक्तीकयण ,

व्मावसामीकयण घये र ु वहॊ सा ववरुद्धको सचेतना कामवक्रभ , भवहराहरुको अध्ममन , अवरोकन भ्रभण

कामवक्रभ, फारभैत्री स्थानीम शासन प्रववद्धन , फारक्रफ गठन , ऩरयचारन, जशऺा, स्वास््म, मुवा तथा
खेरकुद, खानेऩानी तथा सयसपाइ, सॊ स्कृलत, रै वङ्गक सभानता तथा साभाजजक सभावेशीकयण ।
(ग)

ववधेमक सभलत : १४ वटै वडाभा भेरलभराऩ सम्फन्धी तालरभ सञ्चारन , कानूनहरुको सॊ शोधन
तथा आवश्मकता अनुसाय नमाॉ कानून लनभावण गने

, भेरलभराऩ सम्फन्धी अध्ममन अवरोकन

भ्रभणको मोजना फनाउने ।
(घ)

बौलतक ऩूवावधाय , ऩूवावधाय तथा सॊ यचना ववकास सलभलत

: सडक तथा ऩुर , झोरुङ्गे ऩुर , लसॊ चाइ,

बवन तथा सहयी ववकास , उजाव रघु तथा साना जरववद्युत , वैकजल्ऩक उजाव , सञ्चाय, ऩाकव लनभावण ,
यङ्गशारा लनभावण, खेर भैदान लनभावण ।
(ङ)

वातावयण तथा ववऩद् व्मवस्थाऩन

: वन तथा बू–सॊ यऺण, जराधाय सॊ यऺण , वातावयण सॊ यऺण ,

जरवामु ऩरयवतवन , पोहयभैरा व्मवस्थाऩन , जर उत्ऩन्न प्रकोऩ लनमन्त्रण

, ववऩद व्मवस्थाऩन ,

वृऺायोऩण, खानेऩानीको भुहान सॊ यऺण कामवक्रभ ।
(च)

आलथवक ववकास सलभलत : कृवष, उद्योग तथा वाजणज्म, ऩमवटन, सहकायी ववत्तीम ऺेत्र ।

(छ) स्थानीम याजश्व ऩयाभवश सलभलत : स्थानीम ऩयाभशव सलभलत नगय उऩ- प्रभुखको सॊ मोजकत्वभा वन्नेछ।
(२)

अन्म व्मवस्था स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ अनुसाय हुनेछ।

गाॉउ सबा तथा नगयसबा सञ्चारनको रालग व्मवस्था गनव फनेको ऐन

२०७५ को ऩरयच्छे द ६ को ववषमगत

सलभलत सम्फन्धी कामवववलध दपा ३६ को सबाद्वाया गठन बएको ववषमगत सलभलतको काभ , कतवव्म, अलधकाय
सोही ऐन अनुसाय हुनेछ । मो सलभलतको अन्म व्मवस्था सॊ ववधानको बाग
(३)
(४)

१८ को स्थानीम व्मवस्थावऩका

अनुसाय हुनेछ ।

कामवऩालरकाफाट गठन बएको सलभलतहरुरे भवहनाको एक ऩटक सलभलतको वैठक फस्ने छ ।
वैठकको लनणवमहरु कामवऩालरका भापवत अनुभोदन गरयनेछ ।

१४. कामवसम्ऩादन कयाय गनव सवकने : सलभलतको जजम्भेवाय वा कामवऺेत्रको अध्ममन गयी , जनताको ववववध आवश्मकता य
रुजचराई सन्तुष्ट हुनेगयी कामवकुशरता य प्रबावकायी रुऩभा साववजलनक सेवाराई सम्ऩादन गनव कामवऩालरकाको लनणवम

अनुसाय कुनै ऩलन सलभलतको कामवऺेत्र वा जजम्भेवायीफाट कुनै शीषवकको जजम्भेवायी कामवऩालरकाको सदस्मको नेतत्ृ वभा
ठदन सक्नेछ ।
१५. कामवऩालरकाको वैठक

:

कामवऩालरकाको वैठक प्रत्मेक भवहनाको कम्तीभा ऩलन दुई ऩटक फस्नेछ ।

कामवऩालरकाफाट गये को लनणवमहरु नगयको वेबऩेज भापवत साववजलनक गरयने छ।
१६.सल्राहकाय लनमुक्त गनव सक्ने : नगयऩालरकाको कभवचायीफाट कामव सम्ऩादन हुन नसक्ने सम्फजन्धत
ववषमभा ववशेषऻता हालसर गये को ववशेषऻ सेवा प्राप्त गनव कुनै व्मजक्तराई सल्राहकायको रुऩभा

सक्नेछ।
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लनमुक्त गनव

१७. सूचना अलधकायी : नगयऩालरकाफाट सम्ऩादन हुने सम्ऩूणव वक्रमाकराऩको जानकायी उऩरब्ध गयाउन

तोवकए

फभोजजभको सूचना अलधकायी तोक्नु ऩने छ ।
१८.प्रवक्ता तोक्नुऩने

:

कामवऩालरकारे नगयसबा , कामवऩालरका रगामत सम्ऩूणक
व ो काभ कायवाहीको ववषमभा

सयोकायवाराराई वा साववजलनक रुऩभा जानकायी ठदन कामवऩालरकाको कुनै सदस्मराई प्रवक्ता तोक्नेछ ।
१९.रेखाऩयीऺण अजन्तभ प्रलतवेदन साववजलनक गने
नागरयक सभाजसॉग ऩयाभशव गने ।

: (१)साववजलनक चासोको ववषम कामावन्वमन गदाव

सयोकायवारा,

(क) सूमोदम नगयऩालरकारे आधायबूत रुऩभा नमाॉ ऩद्धलत स्थाऩना गने वा बइयहेको ऩद्धलतराई आधायबूत रुऩभा

खाये ज गने , कुनै ववषम साववजलनक भहत्वको कुनै ववकास कामवक्रभ वा आमोजना सञ्चा रन गने ववषम , जशऺा,
स्वास््म, साभाजजक, आलथवकसॉग सम्फजन्धत आवश्मकता अनुसाय साववजलनक चासोको कुनै ववषम कामावन्वमन
गनुअ
व जघ सयोकायवारा तथा स्थानीम फुवद्धजजवी, सॊ घ, सॊ स्था, अगुवाहरुसॉग आवश्मक ऩयाभशव गनेछ ।

२०.आफ्नो जजम्भेवायी ऩन्छाउन नहुने : (१) मस ऐन वा प्रचलरत कानून फभोजजभ कामवसम्ऩादन गनुऩ
व ने ऩदालधकायी य
कभवचायीरे आपूराई सुजम्ऩएको वा मस ऐन वा प्रचलरत कानून फभोजजभ आपूरे सम्ऩादन गनुऩ
व ने काभ लनधावरयत
सतव तथा लनधावरयत अवलधलबत्र सम्ऩादन गनुऩ
व नेछ।
(२)

उऩदपा 14 फभोजजभ कामव सम्ऩादन गनुऩ
व ने ऩदालधकायी वा कभवचायीरे कामव सम्ऩादन कयाय
गये का फाहेकको अवस्थाभा आफ्नो जजम्भेवायी ऩन्छाउन वा आपूरे गनुऩ
व ने काभ बयसक

,

कसै राई गनव रगाउन हुॉदैन।
(३)

कुनै वकलसभरे जजम्भेवायी ऩन्छाउने फदलनमतरे लनधावरयत अवलधलबत्र कामव सम्ऩादन नगने वा
कामव सम्ऩादन सूच क फभोजजभ उऩरजब्ध हालसर नगने ऩदालधकायी शाखा प्रभुख बए प्रभुख

प्रशासकीम अलधकृत , नगय प्रभुख , जवटर प्रकृलतको बए कामवऩालरका , जनप्रलतलनलध बए नगय
प्रभुख य जवटरप्रकृलतको बए कामवऩालरकारे ऐन कानून अनुसाय उजुयी सुन्ने

, अनुसन्धान गने ,

ध्मानाकषवण, सचेत गयाउने, सच्माउने, ववबागीम कायवाहीको लनजम्त लसपारयस गनेछ।
(४)

अलधकाय प्रत्मामोजन गनव सक्ने : मस ऐनभा अन्मत्र जुनसुकै कुया रेजखएको बए ताऩलन कुनै

ऩदालधकायीरे मस ऐन वा प्रचलरत कानून फभोजजभ अरुरे सम्ऩादन गनुऩ
व ने काभ आपू सयहको
वा आफ्नो भातहतको अन्म कुनै ऩदालधकायी

रे सम्ऩादन गनव सक्ने गयी प्रचलरत कानुन

फभोजजभ अलधकाय प्र त्मामोजन गनव सक्नेछ

तय अलधकाय प्रत्मामोजन गये को कायणरे भात्र

लनजरे आफ्नो ऩदीम जजम्भेवायीफाट छु ट बएको भालनने छै न ।
(५) उऩदपा (४) फभोजजभ प्रत्मामोजन बएको अलधकाय जुनसुकै वखत वपताव गनव सवकनेछ।
(६) उऩदपा (४) भा जुनसकै कुया रेजखएको बए ताऩलन न्मावमक

योहभा लनणवम गनुऩ
व ने अलधकाय

प्रत्मामोजन हुन सक्ने छै न।

२१.घुम्ती सेवा सञ्चारन गनव सक्ने : नगयवासीको साभूवहक वा व्मजक्तगत सयोकाय यहने कुनै सेवाराई

सम्फजन्धत सेवाग्राही यहे फसेको वडाका ववलबन्न टोर , गाउॉहरुभा नै सेवा उऩरब्ध गयाउनु ऩने गयी नगयऩालरकाको
ववलबन्न शाखाहरुरे सभम सभमभा तोवकए फभोजजभ घुम्ती सेवा सञ्चारन गने व्मवस्था गनव सक्नेछ ।

२२. कय याजश्व सम्फन्धी लनधावयण सम्फन्धी व्मवस्था : (१) नगयऩालरकारे कय याजश्व सम्फन्धी ववषमराई

अन्मको तुरनाभा जवटर अलन प्राववलधक ववषमको रुऩभा लरएको छ। उऩ -प्रभुखको नेतत्ृ वभा गठठत याजश्व ऩयाभशव
सलभलतरे सूमोदम नगयऩालरका को सफै टोर ववकास सॊ स्थाहरुसॉग छरपर गनेछ ।

दे म ऺभताभा आधारयत कय

याजश्व शुल्क लनधावयण गनव क्रभश् घय–घयभा ऩुगी याम सुझाव य कयको फाये भा सुसूजचत गयाउने, जागयण अलबमान
चराउने गयी कामव गनेछ।जनताफाट आएको सुझाव

, सल्राह, जजऻासा, गुनासोहरुफाट आएको लनचोडराई

आधायभानीन्मामोजचत कय याजश्व शुल्क लनधावयण सम्फन्धी व्मवस्था गरयनेछ।
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(२) उऩदपा (१) अनुसाय कय याजश्व लनधावयण गदाव अको गाउॉ ऩालरका य नगयऩालरकासॉग ऩलन
सभन्वम गरयने छ।
(३) उऩदपा (१) अनुसाय कयदाताको सभम , सुववधा य कयको बायराई कभ गनव नगयऩालरकालबत्र ववलबन्न
स्थानहरुभा व्मवसाम कय सॊ रकन सेवा केन्रहरु, घुम्ती टोरीको व्मवस्था गरयने छ ।

२३.अनुगभन तथा भूल्माङ्कन सलभलत : सूमोदम साववजलनक खरयद लनमभावरी २०७५ य नगयऩालरकाको
कामवऩालरकारे गठन गये फभोजजभ हुनेछ।

२४.जनप्रलतलनलध / ऩदालधकायीको सुववधा : (१) गाउॉ सबा य नगयसबा सञ्चारनको रालग व्मवस्था गनव
फनेको ऐन २०७५ फभोजजभ जनप्रलतलनलधको सेवा सुववधा हुनेछ।ऩदालधकायीको हकभा प्रचलरत कानून फभोजजभ

हुनेछ।

(२) ऩदालधकायीरे तोवकएको अन्म कुनै कामव सम्ऩादन गये वाऩत ऩाउने अन्म सुववधा नगय सबारे तोके फभोजजभ
हुनेछ।

२५. प्रलतवेदन ऩेश गनुऩ
व ने : वडाका सम्ऩूणव जनप्रलतलनलध सदस्महरुरे वडा सलभलतको वैठकभा प्रलतठदनको
व्मजक्तगत प्रलतवेदन, कामवऩालरका सदस्म वा अध्मऺरे कामवऩालरकाको वैठकभा प्रलतठदनको व्मजक्तगत प्रलतवेदन ऩेश
गनुऩ
व नेछ।प्राप्त प्रलतवेदन कामवऩालरकाको वैठकको लनणवम अनुसाय साववजलनक गरयनेछ।

26. फचाउ तथा खाये जी : मस ऐन सॊ घीम तथा प्रादे जशक कानूनसॉग फाजझएभा फाजझएको हदसम्भ फदय गरयने
छ।
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