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स्थानीम याजऩत्र 

नागाजजनु नगयऩालरकाद्वाया प्रकाशित  

खण्ड -१          सॊख्मा – १            प्रकाशित लभलत: असोज १८ गते २०७८ सार         

बाग - २ 

कामऩुालरकाफाट स्वीकृत लभलत् २०७८/०६/१८ गते 
आ.व. २०७८/७९ भा प्रकाशित कामवुवलध – २ 

नागाजजनु नगयऩालरका  

 नगय कामऩुालरकाको कामारुम  
लसताऩाइरुा, काठभाडौँ 

स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा १०२ को उऩदपा (१) फभोशजभ 
नागाजजनु नगयऩालरकाको नगय कामऩुालरकारे स्वीकृत गयेको “नागाजजनु 
नगयऩालरकाको फार अलधकाय सॊयऺण तथा सम्वधनु सम्फन्धी कामवुवलध, २०७८” 

सवसुाधायणको जानकायीको रालग प्रकािन गरयएको छ । 

नागाजजनु नगयऩालरकाको फार अलधकाय सॊयऺण तथा सम्वधनु सम्फन्धी 
कामवुवलध, 207* 

प्रस्तावना् स्थानीम तहभा फारफालरकाको हक, वहत य अलधकायको सम्भान, सॊयऺण, 

ऩरयऩूलत,ु ऩारन य सम्वधनुका रालग नेऩारको सॊववधान तथा कानूनभा बएका 
व्मवस्थाहकोको कामाुन्वमन गन ु तथा फारफालरकाको फचावट, सॊयऺण, ववकास तथा 
सहबालगताको अलधकाय रगामत सवोत्तभ वहतको सजलनशितताका साथै फारभैत्री स्थानीम 
िासनको प्रवधनु गन ुgfufh'{g gu/kflnsf फार अलधकाय सॊयऺण तथा सम्वधनु गन ु
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of] कामवुवलध लनभाुण गन ु फाञ्छनीम बएकोरे, gfufh'{g gu/ sfo{kflnsfn] ldlt 

@)&*.)^.!* sf] lg0f{o cg';f/ of] sfo{ljlw agfPsf] 5 .   
नेऩारको सॊववधानको धाया 226 रे ददएको अलधकाय तथा स्थानीम सयकाय सञ्चारन 
ऐन, 2074 को दपा 102 रे ददएको अलधकाय प्रमोग गयी मो कामवुवलध तमाय 
गरयएको छ। 

ऩरयच्छेद 1 

प्रायशम्बक 

1. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब्(1) मो कामवुवलधको नाभ gfufh'{g gu/kflnsfsf ] 

"फार अलधकाय सॊयऺण तथा सम्वधनु कामवुवलध207*" यहेको छ। 

(2) मो  कामवुवलध gu/ sfo{kflnsfaf6 kfl/t eP kl5 t'?Gt nfu' 

x'g] 5 . 

ऩरयबाषा् ववषम वा प्रसॊगरे अको अथ ुनरागेभा मस कामवुवलधभा- 

-s_ "प्रभजख" बन्नारे gfufh'{g gu/kflnsfsf] प्रभजखnfO{{ सम्झनज ऩछु। 

-v_ "उऩ-प्रभजख" बन्नारे gfufh'{g gu/kflnsfको उऩ-प्रभजखnfO{ सम्झनज 
ऩछु। 

-u_ "ऐन" बन्नारे फारफालरका सम्फन्धी ऐन, 2075 बन्ने सम्झनज ऩछु। 

-3_ "कामवुवलध" बन्नारे gfufh'{g gu/kflnsfsf ] फार अलधकाय सॊयऺण 
तथा सम्वधनु कामवुवलध 207* सम्झनज ऩछु। 

-ª_ "ऩरयषद" बन्नारे ऐनको दपा 59 फभोशजभ गदठत याविम फार 
अलधकाय ऩरयषद् बन्ने सम्झनज ऩछु। 

-r_ "प्रदेि भन्त्रारम" बन्नारे afudtL k|b]zsf] ] साभाशजक ववकास 
भन्त्रारम बन्ने सम्झनज ऩछु। 

-5_ "प्रभजख प्रिासकीम अलधकृत" बन्नारे स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 

2074 को दपा 84 फभोशजभ gfufh'{g gu/kflnsfdf प्रिासकीम 
प्रभजखको कोऩभा कामयुत अलधकृत कभचुायीnfO{ सम्झनज ऩछु। 
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-h_ “फार कल्माण अलधकायी” बन्नारे ऐनको दपा ६१ फभोशजभको 
अलधकायी सम्झनज ऩछु ।  

-em_ "फारगहृ" बन्नारे ऐनको दपा ५२ adf]lhd स्थाऩना बएको फारगहृ 
सम्झनज ऩछु । 

-`_ “फारक्रफ वा फार सॊस्था” बन्नारे फार अलधकायको सॊयऺण तथा 
प्रवरु्द्नका रालग १८ वषसुम्भका फारफालरकारे ऐनको दपा १० को 
आधायभा लनमभावरीभा व्मवस्था बए अनजसाय वा मस कामवुवलध 
फभोशजभ gfufh'{g gu/kflnsf jf cGt{ut दताु गयेको फारक्रफ 
वा फार सॊस्था सम्झनज ऩछु । 

-6_ "फार कोष" बन्नारे जोशखभभा ऩयेका तथा वविेष सॊयऺणकf] 
आवश्मकता बएका फारफालरकाको तत्कार उर्द्ाय, याहत, ऩजनस्थाुऩना, 
ऺलतऩूलत ु प्रदान तथा छात्रवशृत्तका रालग कामवुवलधको दपा 28 
फभोशजभ स्थानीम तहभा स्थाऩना गरयएको फार कोष बन्ने सम्झनज 
ऩछु। 

 "फारफालरका" बन्नारे 18 फष ु उभेय ननाघेका व्मशि बन्ने सम्झनज 
ऩछु। 

-7_ “फार सञ्जार“ बन्नारे फारक्रफ वा सॊस्थाको सञ्जार सम्झनज ऩछु । 

!^ स्थालनम तह बन्नारे कानजनभा अन्मथा व्मवस्था बएकोभा वाहेक 
नागाजजनु नगयऩालरका राई सम्झनज ऩदुछ । 

-8_ "भन्त्रारम" बन्नारे नेऩार सयकाय, भवहरा, फारफालरका तथा ज्मेष्ठ 
नागरयक भन्त्रारम बन्ने सम्झनज ऩछु। 

-9_ "वविेष सॊयऺणका आवश्मकता बएका फारफालरका" बन्नारे ऐनको 
दपा 48 फभोशजभका फारफालरका बन्ने सम्झनज ऩछु। 

-0f_ “सभाजसेवी वा भनोववऻ” बन्नारे ऐनको दपा ६२ फभोशजभ स्थानीम 
तहभा लनमजि सभाजसेवी, फार भनोववऻ एवभ ् साभाशजक काम ु तथा 
भनोववऻान सम्फन्धभा तालरभ प्राप्त गयी स्थानीम तहभा 
फारफालरकाराई सेवा ददने उद्देश्मरे सूचीकृत व्मशि एवभ ् सो 
सम्फन्धभा वविेषऻता प्राप्त सूचीकृत सॊस्थाराई सभेत सम्झनज ऩछु । 
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-t_ "फार अलधकाय सलभलत" बन्नारे ऐनको दपा ६० फभोशजभ gfufh'{g 

gu/kflnsfdf गदठत फार अलधकाय सलभलत सम्झनज ऩछु। 

-y_ "सॊस्था" बन्नारे फार अलधकाय सॊयऺण य सम्फरु्द्नका रालग प्रचलरत 
कानून फभोशजभ दताु बई कामकु्रभ सञ्चारन गरययहेका सॊघ/सॊस्था, 
सॊगठन तथा साभजदावमक सॊस्थाहरुराई सम्झनज ऩछु । 

-b_ "सेवा प्रदामक लनकाम" बन्नारे gfufh'{g gu/kflnsfsf I]fq leq 
सेवा प्रवाह गरययहेको सयकायी कामाुरम, स्वास््म चौकी, ववद्यारम 
श्रोत केन्र, प्रहयी चौकी तथा मस्ताk|s[ltsf अन्म लनकामहकोराई 
सम्झनज ऩछु ।  

 

ऩरयच्छेद 2 

उद्दशे्म तथा लसर्द्ान्त 

2. उद्दशे्म् मस कामवुवलधको उद्देश्म देहाम फभोशजभ x'g]5 . 

-s_ नेऩारको सॊववधानभा उल्रेशखत फारफालरकाको अलधकाय तथा 
फारफालरका सम्फन्धी सॊघीम ऐन, प्रदेि ऐन एवभ ् gfufh'{g 

gu/kflnsfdf बएका कानूनी य नीलतगत व्मवस्थाहकोराइु फार 
अलधकायको सॊयऺण य प्रवधनुको क्रभभा सहजीकयण गने। 

-v_ gfufh'{g gu/kflnsfdf फारभैत्री िासन, फारभैत्री सॊयचना, फारभैत्री 
प्रवक्रमाको अवरम्वन तथा प्रवधनु गने। 

-u_ फारफालरका भालथ हजने सफै प्रकायका वहॊसा, दजव्मवुहाय, िोषण, 
अवहेरना, वेवास्ताको अन्त्मका रालग फहजऩऺीम सभन्वम तथा सहकाम ु
स्थावऩत गने। 

३. आधायबतू लसर्द्ान्त् फारफालरकाका भूरबतू भानव अलधकाय तथा सॊयऺणका 
रालग देहामका लसर्द्ान्तहकोराई अवरम्फन गरयनेछ –  
(क)  भमादुाऩूण ु जीवनको सम्भान् फारफालरकाराई स्वतन्त्र व्मशिको 

हैलसमतको प्रलतष्ठा भमाुदाभा आघात नऩने गयी व्मवहाय गने य लतनको 
स्वतन्त्र ऩवहचानराई लतनका फाफजआभा, सॊयऺक वा भामावय व्मशिको 
व्मशित्वसॉग अन्तयबतू ववषमको कोऩभा व्मवहाय नगने । 
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(ख)  सवाङु्गीण ववकासको सजलनशितता् प्रत्मेक फारफालरकाभा यहेका प्रलतबा, 
ऺभता य सम्बाव्मताको ऩूण ु प्रस्पज टन हजन ऩाउने अवसय उऩरब्ध 
गयाउॉदै लतनको ववकासको अलधकायराई प्रचरनभा ल्माउन हयसम्बव 
प्रमास गने । 

(ग)  सहबालगता य अलबभतको सम्भान् फारफालरकासॉग सम्फशन्धत 
ववषमहकोभा गरयने कज नै ऩलन कामकु्रभ वा वक्रमाकराऩभा भूरत् 
आवश्मकताको ऩवहचान, मोजना तथा कामकु्रभ तजजभुा, अनजगभन, 
भूल्माङ्कन k[i7kf]if0f रगामतका कामकु्रभभा फारफालरकाको 
सहबालगताराइु प्रोत्साहन गयी उनीहकोका बावना, अलबभत य ववचाय 
प्रकट गने अवसय ददइु सोको सम्भान गने । 

(घ)  सॊयऺणको सजलनशितता् प्रत्मेक फारफालरकाराई कज नै ऩलन प्रकायका 
वहॊसा, आलथकु, साभाशजक, िायीरयक तथा मौनिोषण, बेदबाव, िायीरयक, 

भनोवैऻालनक, फौवर्द्क तथा बावनात्भक दजव्मवुहायफाट जोगाई सॊयऺण 
सजलनशित गने ।  

(ङ)  लनववबेुदता्  प्रत्मेक फारफालरकाराई लनज वा लनजका आभाफाफज वा 
सॊयऺकको वण,ु जात–जालत, लरङ्ग, मौलनकता,  बाषा, धभ,ु उत्ऩशत्त, 

वैचारयक आस्था, ऺेत्र, सम्ऩशत्त, पयक ऺभता वा अऩाङ्गता, जन्भ वा 
मस्ता अन्म कज नै ऩलन आधायभा बेदबाव नगने य बेदबावयवहत कोऩभा 
लतनको उभेय सजहाउॉदो व्मवहाय गने । 

(च)  फारफालरकाको सवोत्तभ वहत् फारफालरकासॉग सम्फशन्धत कज नै klg 
लनणमु गनजऩुदाु plgx?को सवोत्तभ वहतराई प्राथलभकता ददने । 

(छ)  गोऩनीमता कामभ गरयनMे फारफालरकाको बावी जीवनभा असय ऩने कज नै 
ऩलन घटनाभा फारफालरकाको नाभसवहत व्मशिगत ऩवहचानसम्फन्धी 
वववयणभा सम्फशन्धत फारफालरका, लनजका फाफजआभा, ऩरयवायका सदस्म 
वा सॊयऺक य कानजनफभोशजभ अशख्तमायप्राप्त अलधकायीफाहेक अन्मको 
ऩहजॉचभा gk'Ug] u/L गोऩनीमता कामभ गरयनेछ । तय व्मशिगत 
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ऩवहचान नखजल्ने ul/ फारफालरकाको एकीकृत त्माङ्कको कोऩभा 
फारफालरका सम्फन्धी ववववधीकृत त्माङ्क सयोकायवाराराई स्थानीम 
तहफाट प्राप्त हजनेछ ।   

ऩरयच्छेद 3 

फार अलधकायको सॊयऺण, प्रचरन तथा सम्वधनु गने य दावमत्व लनवाहुको व्मवस्था 

४. फार अलधकायको सॊयऺण गनजऩुने् स्थानीम तहरे आफ्नो ऺेत्रलबत्रका 
फारफालरकाका अलधकायहकोको सॊयऺण, प्रचरन तथा सम्वधनुका रालग ऐनको 
दपा ६४ य ६५ jdf]lhd फारफालरका प्रलतको दावमत्व लनवाुह गन ुदपा 
१७, १८ य १९ एवभ ्फारफालरकाको कतवु्म ऩरयऩारनाका रालग दपा ७७ 
फभोशजभ गन ुगयाउन सक्नेछ ।  

५. फार अलधकायको सॊयऺण य सम्वधनुभा आवश्मक सेवाप्रवाहको व्मवस्था 
गनजऩुने् 
-s_ gfufh'{g gu/kflnsfलबत्रका सफै वकलसभका फारफालरकाको 

जन्भदताु तथा नागरयकता प्रभाणऩत्र ऩाउने अलधकाय सजलनशितताका 
रालग सयर य उऩमजि उऩामहको अऩनाइनेछ ।  

-v_ गबवतुी, सजत्केयी, नवजात शििज, शििज य फारफालरकाका रालग 
आवश्मक kg]{ सफै वकलसभका खोऩहको, स्वास््म सेवा, ऩोषणसॉग 
सम्फशन्धत सफै वकलसभका सेवासजववधा य आवश्मक बौलतक ऩूवाुधायको 
व्मवस्था, उऩकयण य औषलधहको उऩरब्ध गयाउने, सेवा प्रवाह 
प्रबावकायी य फारभैत्री बएनबएको ऩटके वा आवलधक अनजगभन गने 
गयाउने कामहुको गयी कानून य नीलत फभोशजभ फारफालरकाको 
स्वास््म ;DjlGw अलधकाय सजलनशित गने व्मवस्था गनेछ ।  

-u_ gfufh'{g gu/kflnsfलबत्र सञ्चारनभा यहेका लनजी स्वास््म 
सॊस्थाहकोराइु फारफालरकाको स्वास््म उऩचायभा सहजलरमतको 
व्मवस्थाका रालग ऩहर गनेछ ।  

-3_ प्रत्मेक ववद्यारमभा फारभैत्री बौलतक सॊयचनाको व्मवस्था (सजयशऺत 
ऩखाुर वा घेयाफाय सवहत), कज नै ऩलन वकलसभका फारफालरकाववकोर्द् 
ववबेद, अवहेरना, हेऩाइ, वहॊसा, दजव्मवुहायजस्ता कामहुको लनषधे, 

ऩत्र जखाना लनषधे, िैशऺक गलतववलध फाहेकका वक्रमाकराऩ गन ु लनषधे 
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रगामत रैवङ्गकभैत्री सौचारम, ऩमाुप्त खानेऩानी य सयसपाइु, 
भवहनावायी प्माड तथा प्रायशम्बक उऩचाय फाकस, लनमलभत य फारभैत्री 
ऩठनऩाठन, खेर भैदान य सफै वकलसभका ववद्याथॉहकोभैत्री खेरकज द य 
साभानको व्मवस्था गने गयाउनछे । 

-ª_ gfufh'{g gu/kflnsf लबत्रका सफै वकलसभका फारफालरकाराइु 
प्रायशम्बक फारववकास केन्र य ववद्यारमभा बनाु गने व्मवस्था गने, 

गयाइनेछ ।   
-r_ प्रत्मेक ववद्यारमभा ववद्याथॉराइु प्रदान गरयने ववववध वकलसभका 

छात्रवतृ्तीहकोको मथोशचत ववतयण य सोको अनजगभन गरयनेछ ।   
-5_ gfufh'{g gu/kflnsf / cGt{utsf वडाभा एक फार ऩजस्तकारम, 

फार सजृना केन्र य खेरकज द स्थान वा भैदानको व्मवस्था  
गरयनेछ। 

-h_ s'नैऩलन ववद्यारमको 200 लभटयको दजयीलबत्र भददया, च जयोट तथा 
सजलतजुन्म kbfy{{ रगामतका साभाग्री लफक्री ववतयण य उऩबोग गन ु
तथा चरशचत्र, भादक ऩदाथ,ु च जयोट, यक्सी तथा अश्लीर सावहत्मसॉग 
सम्फशन्धत साभग्री प्रचायप्रसाय गन ु रगामत 18 वषबुन्दा कभ 
उभेयका फारफालरकाराइु उि साभfग्रीको ववतयण तथा प्रमोग गन ु
लनषधे गनेछ। 

-em_ प्रत्मेक ववद्यारमभा ववद्याथॉ, शिऺक रगामत अन्म सयोकायवाराका 
रालग आचायसॊवहता फनाइु सहज देशखने गयी याख्न े य सो फभोशजभ 
रागू गरयनेछ। 

-`_ फारफालरकाववकोर्द् हजने कज नै ऩलन वकलसभका िोषण, वहॊसा, दजव्मवुहाय, 
हेऩाइ, अऩहेरना रगामत फारवववाह, फारश्रभका घटनाहको योकथाभ 
य अन्त्म गन,ु फाफजआभाववहीन य जोशखभ अवस्थाभा ऩयेका 
(आधायबतू अलधकायफाट फशञ्चत, एचआइबी एड्सफाट सॊक्रलभत य 
प्रबाववत आदद) फारफालरकाको सॊयऺण सजलनशित गन ु य उजजयीको 
तत्कार कावाुहीको रालग सॊस्थागत तहभा फार सॊयऺण भाऩदण्ड 
लनभाुण गयी रागू गने अलनवाम ु व्मवस्थाको रालग gu/kflnsfn] 

सहजीकयण गनेछ। 
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-6_ gu/kflnsfsf जनप्रलतलनलध तथा कभचुायीहकोराइु अलनवाम ु कोऩभा 
फार अलधकाय तथा फारभैत्री व्मवहाय य फारभैत्री िासन अभ्मास 
सम्फन्धी प्रशिऺण प्रदान गरयनेछ। 

-7_ gfufh'{g gu/kflnsf आवलधक तथा वावषकु मोजना तजजभुा 
प्रकृमाभा फार सहबालगताराइु प्रोत्साहन गयी उि मोजनाभा 
फारफालरकासॉग सम्फशन्धत कामकु्रभहकोराइु प्राथलभकताका साथ 
सभावेि गरयनेछ। 

-8_ जोशखभभा यहेका फारफालरकाको तत्कार उद्दाय, सॊयऺण तथा 
व्मवस्थाऩनका रालग फार हेल्ऩराइुन नॊ. 1098 तथा हयाएका, 
वेवारयस पेरा ऩयेका फारफालरकाको सकज िर उद्दाय तथा 
व्मवस्थाऩनका रालग फारफालरका खोजतरास सभन्वम केन्रsf] ] नॊ. 
104 सॉग सभन्वम तथा सहकाम ुगरयनेछ। 

-9_ फारफालरकाराइु लरङ्ग, जातजालत, यङ्ग, ऩारयवारयक हैलसमत तथा 
िायीरयक य मौलनक अवस्थाका आधायभा हजने बेदबावको अन्त्म 
गरयनेछ। 

gfufh'{g gu/kflnsf लबत्रका सफै वकलसभका फारफालरकाको 
जनसाॊशख्मक, जातजालत, रैवङ्गक, अऩाङ्गता, िैशऺक, छात्रवतृ्ती, साभाशजक 
सजयऺा सहमोग, फाफजआभाववहीन, जोशखभ अवस्थाभा ऩयेका, स्वास्थ य 
ऩोषण, एचआइबी प्रबाववत रगामतको शस्थलतफाये खण्डीकृत सूचना 
व्मवस्थाऩन प्रणारी ववकास गरयनेछ ।  

-0f_ फारभैत्री स्थानीम िासन याविम यणानीलत तथा कामाुन्वमन कामवुवलध, 

२०६८ फभोशजभ फारभैत्री स्थानीम तह घोषणा गन ु प्रमास  
गरयनेछ ।  

6. फारफालरकाको सवोत्तभ वहत कामभ गनजऩुने्  gfufh'{g gu/ऩालरकाका 
प्रत्मेक लनकाम, फार कल्माण अलधकायी, सभाजसेवी, साभाशजक सॊघ सॊस्था तथा 
सेवा प्रदामक लनकामहरुरे फारफालरकाको लनशम्त काभ गदाु फारफालरकाको 
सवोत्तभ वहतराइु प्राथलभकता ददनज ऩनेछ। 

७. फारभैत्री सॊयचना तथा अभ्मासको सजलनशितता् फारफालरका यहने वा 
फारफालरकाराइु सेवा प्रदान गने gfufh'{g gu/ऩालरका लबत्रका सफै 
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सावजुलनक लनकाम, साभाशजक सॊघसॊस्था तथा लनजी सॊस्थारे बौलतक सॊयचना 
लनभाुण वा भभतु सम्बाय गदाु फारभैत्री हजने गयी ऩालरकारे आवश्मक 
व्मवस्था लभराउनज य आवलधक अनजगभन गनज ुऩनेछ।  

८. फारफालरकाको वैकशल्ऩक हेयचाहको प्रफन्ध् (१) gu/ऩालरकारे आफ्नो 
बौगोलरक ऺेत्रभा पेरा ऩयेका वविेष सॊयऺणका आवश्मकता बएका 
फारफालरकाभध्मे ऐनको दपा ४८ को उऩदपा (१) को खण्ड (क), -ख),  
-ग), -घ), -ङ), -च) य (छ) फभोशजभका फारफालरकाराइु वैकशल्ऩक हेयचाहको 
आवश्मकता बएभा उि फारफालरकाराइु सॊयऺण गने प्रमोजनका रालग 
ऐनको दपा ४९ (२) को खण्ड (क), -ख) य (ग) फभोशजभ वैकशल्ऩक 
हेयचाहको स्थाऩना तथा प्रवधुनराई प्राथलभकता ददनेछ।तय, मस फभोशजभ 
वैकशल्ऩक हेयचाहको व्मवस्था हजन नसकेभा खण्ड (घ) को प्रमोजनका रालग 
ऐनको दपा ५२ फभोशजभ gu/ऩालरकारे फारगहृ स्थाऩना तथा सञ्चारन गन ु
सक्नेछ । तय, मस्तो व्मवस्था सभेत हजन नसक्न ेअवस्था बएभा हार आफ्नो 
If]qलबत्र वा नशजकको gu/ऩालरका वा प्रदेिभा सञ्चारनभा यहेका फारगहृभा 
अल्ऩकारीन सॊयऺणका रालग लसपारयस गन ुसक्नेछ ।   

(२) हार सञ्चारनभा यहेका य ऐनको दपा ५२ फभोशजभ सञ्चारन 
गरयने फारगहृको अनजगभन gu/ऩालरकारे ug]{छ । फारगहृरे ऩारना 
गनजऩुने न्मूनतभ भाऩदण्ड अनजसूची १ jdf]lhd x'g]5g \।  

 

ऩरयच्छेद 4 

फार सहबालगता तथा फारक्रफ सञ्चारन 

9. फार सहबालगताको अभ्मास् (1) gu/ऩालरकारे आफ्नो धायणा फनाउन 
सऺभ बएका फारफालरकाराइु आपूराइु असय ऩाने ववषमभा ऩरयवाय, 
सभजदाम, ववद्यारम, सावजुलनक लनकाम वा सॊस्था रगामतफाट अफ्ना कामहुको 
सम्ऩादनको प्रवक्रमाभा फार सहबालगताको अभ्मासराइु प्रवधनु गने व्मवस्था 
गनेछ।मसैगयी, ऩालरकाको आवलधक य वावषकु मोजना तजजभुा, फारफालरकासॉग 
सम्फशन्धत कामकु्रभहकोभा य फारफालरका सॊरग्न हजने ववद्यारम रगामत 
सावशुजक लनभाुण कामहुकोभा सफै वकलसभका फारफालरकाको (फारक, 
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फालरका, सफै वकलसभका अऩाङ्गता, मौलनक अल्ऩसॊख्मक आदद) सहबालगताराइु 
प्रवधनु गनेछ । 

(2) फार सहबालगता प्रवधनुका रालग ऩालरकारे देहामका उऩामहको 
सभेत अवरम्वन गनेछ् 
-s_ फारफालरकासॉग सम्फशन्धत सयोकायका ववषमभा कानूनरे लनषधे 

गयेको फाहेक उनीहकोरे भाग गयेको सूचना लन्िजल्क प्रदान 
गरयनेछ। 

-v_ gu/ऩालरकालबत्र ववद्यारमहकोफीच तथा वडाहकोफीच अलतरयि 
वक्रमाकराऩहको (खेरकज द, सावहत्म, गीत, सॊगीत, विृत्वकरा, 
शचत्रकरा, आदद) ववववध वकलसभका अऩाङ्गता बएका फारफालरका 
सभेतराइु उऩमजि हजनेगयी gu/ऩालरका स्तयभा प्रलतस्ऩधाुत्भक 
कामकु्रभको आमोजना गयी फार सहबालगताराइु प्रोत्साहन  
गरयनेछ ।  

-u_ फारक्रफ, फार सॊस्था तथा फारक्रफ  सञ्जार दताु वा नवीकयणको 
रालग यीतऩूवकु ऩयेका लनवेदनका आधायभा दताु गयी दताुको 
प्रभाणऩत्र लन्िजल्क उऩरब्ध गयाO{नेछ। 

-3_ आवलधक कोऩभा अद्यावलधक गरयएको फारक्रफ  सम्फन्धी त्माॊक 
तथा सूचना जानकायी स्थानीम फार अलधकाय सलभलत, प्रदेि फार 
अलधकाय सलभलत, याविम फार अलधकाय ऩरयषदभा ऩठाउनेछ। 

(3) gu/ऩालरकारे फार सहबालगता प्रवधनुका नाभभा व्मशि, सॊस्था वा 
सावजुलनक लनकामरे देहामका कामहुको गनभुा योक रगाउनेछ्- 
-s_ फारफालरकाको अध्ममनभा लनमलभत कोऩभा फाधा तथा अवयोध ऩजग्ने 

गयी कामकु्रभ सञ्चारन गने वा सहबागी गयाइनेछैन।  
-v_ फारफालरकाको िायीरयक, भानलसक, सॊवेगात्भक, आध्माशत्भक, 

साभाशजक ववकासभा असय ऩजमाुउने खारका कज नै ऩलन गलतववलध वा 
कामभुा फारफालरकाराई सॊरग्न गयाउने कामभुा योक रगाउनछे। 

-u_ फारफालरकाराई आभाफाफज, सॊयऺक, ववद्यारम रगामत कज नै ऩलन 
सयकायी लनकाम वा गैयसयकायी सॊस्थारे फारफालरकाको वहत 
ववऩरयत यo्fरी, जजरजस, सबा आददभा सहबागी गयाउने कामरुाइु 
लनकोत्सावहत गरयनेछ। 



11 
 

-3_ ववद्यारम रगामतका सयकायी लनकाम वा गैयसयकायी सॊस्थारे कानून 
वा ववधान फभोशजभ आपूरे गनजऩुने काभ फारफालरका वा फारक्रफ 
वा सॊस्था वा लतनको सञ्जार भापुत गयाउने कामरुाइु लनकोत्सावहत 
गरयनेछ। 

-ª_ ऩयम्ऩयागत हालनकायक अभ्मास गन ु वा सो अभ्मासभा सहबागी 
गयाउने कामरुाइु लनषधे गरयनेछ। 

10. फारक्रव वा सॊस्था दता ुतथा नवीकयण् (१) ऐनको दपा १० को उऩदपा 
(१) अनजसाय प्रत्मेक फारफालरकाराइु आफ्नो हक, वहत य अलधकायको 
सॊयऺण तथा प्रवधनुका रालग फारक्रफ वा सॊस्था खोल्ने अलधकाय सजलनशित 
गरयएको छ । उऩदपा (२) भा फारक्रफ वा सॊस्था खोल्ने सम्फन्धी 
व्मवस्था तोवकए फभोशजभ हजनेछ । मस सन्दबभुा फारफालरकारे फार 
अलधकाय सॊयऺण य प्रवरु्द्नका रालग फारक्रफ वा सॊस्था दताु गन ुचाहेभा 
gu/ऩालरकाभा देहामका वववयण सवहत अनजसूची २ फभोशजभ लनवेदन ददनज 
ऩनेछ ।  
(क) फारक्रफ वा सॊस्था दताु गन ुचाहने फारफालरकाको नाभ थय, उभेय, 

अध्ममन गरययहेको कऺा, ठेगाना य जन्भदताुको प्रभाणऩत्रको 
प्रलतलरवऩ वा अध्ममनयत ववद्यारम वा आशश्रत फार गहृको लसपारयस 
ऩत्र, 

(ख) फारक्रफ वा सॊस्थाको उद्देश्म तथा सो भापुत गन ुचाहेका भजख्म 
काभको वववयण, 

(ग) फारक्रफ वा सॊस्थाको सदस्मताको वकलसभ, सदस्मता लरने प्रवक्रमा 
तथा कामसुलभलतभा यहने ऩदहकोको वववयण  तथा लनवाुशचत हजने 
प्रवक्रमा य अवलध। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ लनवेदन आएभा gu/ऩालरकारे फारक्रफ वा 
सॊस्था दताु गयी दताु अनजसूची ३  फभोशजभको प्रभाणऩत्र ददनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ दताु बएको फारक्रफ वा सॊस्थारे प्रत्मेक 
वष ु gu/ऩालरकाभा देहामको वववयण खजराई नवीकयणको रालग 
लनवेदन ददन सक्नेछन््  

(क) वषबुयी आपूरे गयेको भजख्म काभ वा वक्रमाकराऩको स ++ङशऺप्त 
वववयण, 
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(ख) सदस्महको तथा काम ु  

-४) उऩदपा (३) फभोशजभ लनवेदन kg{{ आएभा gu/ऩालरकारे 
फारक्रफ वा सॊस्थाको नवीकयण गरयददनेछ । 

(५)  फारक्रफ वा सॊस्था दताु य नवीकयण गये फाऩत कज नै िजल्क लरइने 
छैन । 

(6) प्रत्मेक फार क्रव तथा सॊस्थारे प्रत्मेक वष ु सम्ऩादन गयेका 
कामहुकोको सॊशऺप्त जानकायी प्रत्मेक वषकुो पागजन भवहनाको 
भसान्तसम्भ gu/ऩालरका तथा नगय फार अलधकाय सलभलतभा 
ऩठाउनज ऩनेछ। 

(७)  नगय फार अलधकाय सलभलतरे फार क्रव एवभ ् सॊस्थाको वावषकु 
जानकायीको सॊशऺप्त वववयण प्रत्मेक वषकुो फैिाख भवहनाको 
भसान्तसम्भ प्रदेि फार अलधकाय सलभलतभा ऩठाउनज ऩनेछ। 

(8)  फारक्रफ  वा सॊस्थारे तीन वषसुम्भ gu/ऩालरकाभा नवीकयण 
नगयेभा उि फारक्रफ  वा सॊस्था स्वत् खायेज हजनेछ । 

11. फारक्रफ सञ्जार दता ु तथा नवीकयण् (१) gu/kflnsfdf दताु बएका 
फारक्रफ वा सॊस्थाहकोरे नगय स्तयीम फार सञ्जार दताु गन ु चाहेभा 
देहामका वववयण सवहत gu/ऩालरकाभा लनवेदन ददनज ऩदुछ् 
(क) फारक्रफ वा सॊस्थाहकोको दताु प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ, 

(ख)  फारक्रफ वा सॊस्थाहकोरे सञ्जारको कोऩभा दताु गने साभूवहक 
लनणमुको प्रलतलरवऩ, 

(ग)  फारक्रफ वा सॊस्थाहकोको सञ्जारको उद्देश्म य भजख्म 
वक्रमाकराऩहको, 

(घ) फारक्रफ वा सॊस्थाको सञ्जारभा प्रत्मेक फारक्रफ वा सॊस्थाफाट 
सभानजऩालतक प्रलतलनलधत्वको ववलध, 

(ङ)  सञ्जारको सदस्म तथा काम ु सलभलतभा यहने ऩदालधकायीहकोको 
वववयण । 

(२)  gu/ऩालरकाभा दताु बएका फारक्रफ वा सॊस्थाहकोरे उऩदपा (१) 
फभोशजभ फार सञ्जार स्थाऩना गन ु लनवेदन ददएभा gu/ऩालरकारे 
सञ्जारको दताु गयी प्रभाणऩत्र ददनेछ । 
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(३) gu/ऩालरकाभा दताु बएका फार सञ्जाररे आपूरे गयेको काभको 
सशषऺप्त वववयण, सदस्महकोको वववयण सभेत खजराई प्रत्मेक दजई 
वषभुा gu/ऩालरकाभा नवीकयणको रालग लनवेदन ददनजऩदुछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोशजभको लनवेदन आएभा ऩालरकारे फार सञ्जारको 
नवीकयण गरयददनेछ। 

(५) gu/ऩालरकारे फार सञ्जारराई व्मवशस्थत गन ुनगय फार अलधकाय 
सलभलतको लसपारयिभा वडा वा ऩालरका स्तयभा फार सञ्जार लनभाुण 
गयी व्मवस्थाऩन गन ुसक्नेछ । 

(६)  फार सञ्जार दताु य नवीकयण गये फाऩत कज नै िजल्क लरइने छैन । 

(७)  फार सञ्जाररे ५ वषसुम्भ उि सञ्जारको नवीकयण नगयेभा स्वत् 
खायेज हजनेछ । 

12. फारक्रफको काभ, कतवु्म य अलधकाय (1) फारक्रफ को काभ, कतवु्म य 
अलधकाय देहाम फभोशजभ हजनेछ् 
-s_ क्रफभा आवर्द् सदस्म सवहत अठाय वषभु जलनका सफै 

फारफालरकाहरुको ऺभता ववकास अलबववृर्द् हजने खारका हाशजयी 
जवाप, विृत्वकरा, लनफन्ध रेखन, सावहशत्मक गलतववलध आदद 
सञ्चारन गने, 

-v_ फारफालरका, उनीहकोका अलबबावक, य ऩरयवायका अन्म 
सदस्महकोराई फार अलधकायको फायेभा सचेत गयाउन,े 

-u_ लसकाई प्रवक्रमाभा फार सहबालगता अलबफदृद्व गदै फारफालरकाभा 
अन्तयलनहीत प्रलतबाको प्रस्पज टन गने गयाउने । 

-3_ फारफालरकाराइ जीवनऩमोगी सीऩको फायेभा जानकाय गयाउने, 
-ª_ फारक्रफ राइ फारफालरकाभा यचनात्भकता य नवीन कौिर 

ववकास गने एक साझा स्थरको कोऩभा स्थावऩत गयाउने, 
-r_ फारफालरकाको कऺा कोठाको लसकाइराई वास्तववक जीवनभा 

कोऩान्तयण गन ु सक्न े साधनको कोऩभा फारक्रफ राइ ऩरयशचत 
गयाउन,े 

-5_ स्वास््म, सयसपाई य वातावयणका ऺेत्रभा साभजदावमक सचेतनाका 
गलतववलधहको सञ्चारन गने, 
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-h_ फारफालरकाको कल्माण य अलधकाय सजलनशित गन ु स्थानीम तहभा 
ववलबन्न कामकु्रभहको आमोजना गने, 

-em_ करा, सावहत्म, साभाशजक सद्भाव, भातबृाषा, भात ृसॊस्कृलत य शिऺाको 
सॊयऺणका रालग आवाज उठाउन य साभाशजक कज यीलत तथा फार 
अलधकाय उल्रॊघनको घटनाहकोको लफकोर्द् यचनात्भक आवाज 
उठाउन,े 

-`_ ववद्यारम बनाु हजने उभेय सभजहका फारफालरकाहरु ववद्यारम बनाुफाट 
वशञ्चत यहे नयहेको फायेभा लनयन्तय अनजगभन गने य ववद्यारम 
नगएका फारफालरकाराई ववद्यारम बनाु गनकुा रालग सम्फशन्धत 
वडा कामाुरमसॉग सभन्वम गयी ववद्यारम बनाु गने व्मवस्था 
लभराउने, 

-6_ gu/ऩालरका तथा आफ्नो वडालबत्रका टोर ववकास सॊस्थाहरुरे 
सञ्चारन गने जनचेतनाभजरक कामभुा सकृम सहबालगता जनाउने, 

-7_ फारभैत्री िासन प्रवधनुका रालग लनधाुरयत सजचकहरु कामाुन्वमनभा 
सदैव अग्रसय यही फारभैत्री वडा वा gu/ऩालरका अलबमानभा 
gu/ऩालरका तथा वडाराई लनयन्तय सहमोग गने, 

-8_ ऩूण ु साऺय, ऩूण ु खोऩ, ऩूण ु घटना दताु, ऩूण ु सयसपाई आदद 
अलबमानभा gu/ऩालरका, वडा तथा टोर ववकास सॊस्थाहरुराई 
सहमोग गने, 

(2) उऩदपा (1) भा जे सजकै रेखेको बए ताऩलन फारक्रफ , फार सॊस्था 
तथा फार सञ्जाररे देहाम फभोशजभका कामहुको गन ुगयाउन लनषधे गरयएको 
छ्- 
-क)  कज नै याजनीलतक दर वा त्मसको बात ृ सॊगठनका ऩऺऩोषण वा 

ववयोध गन,ु 

-ख)  सभजदामको सावजुलनक वा लनजी सम्ऩशत्त दजरुऩमोग तथा कसैको जीउ 
ज्मानभालथ ऺलत ऩजर्रमाुउन, 

-ग)  सभजदामका लनशित जातजालत, धभ,ु ऺेत्र वा ऩेिाकभॉ प्रलत गरत 
बावना य दृविकोण सम्प्रषेण गन,ु 

-घ)  वहॊसा य दजव्मवुहाय ऩीलडत तथा प्रबाववत फारफालरकाको गोऩनीमता 
बॊग हजने य ऩवहचान खजल्ने गलतववलधहको गन,ु 
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-ङ)  साॊस्कृलतक कायण फाहेक यातको सभमभा य आफ्नो ववद्यारम, 

फारगहृ वा सभजदामबन्दा फावहय गएय गरयने गलतववलध तथा 
कामकु्रभहकोभा सहबागी हजन तय प्रलतस्ऩधाु, आवासीम तालरभ वा 
आमोजकहकोरे उशचत सजयऺा प्रफन्ध गयेको अवस्थाभा बने सभजदाम, 

फारगहृ वा ववद्यारम बन्दा फावहय गएय कामकु्रभ गन ुसवकने छ । 

-च) उशचत सजयऺाको प्रफन्ध य आवश्मक ऩूव ु अनजभलत फेगय शजउ 
ज्मानभा खतया ऩजग्ने साहलसक खेरहको खेल्न खेराउन, 

-छ)  फार सभूह कोष लनभाुण वा आम आजनुका रालग फारश्रभ तथा 
कज नै ऩलन व्माऩाय, व्मवसाम गन,ु 

-ज)  लसॊगो ऩरयof]]जना सञ्चारन गन ु वा ठजरा य राभो सभमका 
गलतववलधहको सञ्चारन गन,ु 

-झ)  आलथकु शजम्भेवायी लरई कामहुको गन,ु 

-ञ)  साभाशजक रुऩभा अस्वीकाम ुतथा नकायात्भक साभाशजक प्रबाव ऩाने 
कामहुरु गन ुगयाउन, 

-ट)  साभाशजक िाशन्त, सजव्मवस्था तथा सजयऺाभा नकायात्भक असय ऩने 
देशखएभा वा अन्म उऩमजि कायण दिाुई नगय फार अलधकाय 
सलभलतको ऩयाभिभुा सजयऺा लनकाम वा नगयऩालरका वा ववद्यारमरे 
योक रगाएका कामहुरु गन ुगयाउन।  

13. फार सञ्जारको काभ, कतवु्म य अलधकाय्(१) फारक्रफ सञ्जारको काभ, 

कतवु्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ हजनेछ् 
(क)  आफ्नो ऺेत्रलबत्रका फारक्रफहकोको अलबरेख याख्न े तथा 

फारफालरकाका रालग उऩमोगी हजने ऩ जस्तकारम वा सूचना केन्र 
स्थाऩना य सञ्चारन गने । 

(ख)  आफर्द् फारक्रफहकोको गलतलफलध सञ्चारन गन ु सञ्जारराई वडा, 
gu/ऩालरका तथा अन्म सहमोगी सॊस्थाहकोफाट प्राप्त आलथकु 
सहमोग उऩरब्ध गयाउने । 

(ग)  फारक्रफहकोरे सञ्चारन गयेका कामकु्रभहकोभा अलतलथको कोऩभा 
उऩशस्थत बई फारक्रफका अन्म साथीहकोराई हौसरा प्रदान  
गने ।तय, मस्ता वकलसभका गलतववलधहको सञ्चारन गदाु आफ्ना तथा 
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अन्म साथीहकोको ऩढाइराई असय नऩने गयी ववदा तथा पज सदुको 
ददनभा कामकु्रभ गन ुउत्प्ररेयत गने । 

(घ)  फार अलधकायसॉग सम्फशन्धत वविेष अलबमान तथा कामहुको 
फारक्रफहकोभापुत ् प्रबावकायी कोऩरे सम्ऩन्न गन ु ववलबन्न 
उऩसलभलतहकोको गठन गयी सञ्जारका ऩदालधकायीहकोका फीचभा 
कामवुवबाजन गयी काभ गन ुसकायात्भक वातावयण फनाउने । 

(ङ)  gu/ऩालरकारे स्थानीम स्तयभा फारफालरकाको अलधकायसॉग 
सम्फशन्धत मोजना तजजभुा कामाुन्वमन य भूल्माॊकनका सम्ऩूण ु
चयणहकोभा सञ्जारफाट प्रलतलनलधत्वको भाग गनजकुा साथै अन्म 
फारक्रफहकोको तपुफाट आएको मोजना तथा सजझावहको सभेतराई 
ख्मार गदै सञ्जारको tkm{af6 सवक्रम सहबालगता जनाउने । 

(च)  स्थानीम स्तयभा फारफालरकाभालथ हजने सफै वकलसभका दजव्मवुहाय, 
वहॊसा, हेरा, हेऩाइ, साभाशजक कज यीलत य ववबेद जस्ता फारअलधकाय 
हननका घटनाववकोर्द् फारक्रफको तपुफाट आवश्मक ऩहर य 
ऩैयफी गने साथै मस्ता वकलसभका घटनाका ववकोर्द् सम्फशन्धत 
सयोकायवारा ऩऺहकोको ध्मान आकृि गयाउने, सहकाम ुय सभन्वम 
गने । 

(छ)  फारक्रफहरुरे आमोजना गने कामकु्रभका रालग आवश्मक 
स्रोतहरुको खोजी गयी सञ्जाररे सहमोग भाग गने तथा कामकु्रभ 
सम्ऩन्न गन ुअन्म लनकामहरुसॉग सभन्वम गने।  

(ज)  आफ्नो कामुऺ ेत्रभा सञ्चारन बएका ववद्यारम बनाु, जन्भदताु, 
फारवववाह, फारभैत्री वातावयण, खजरा ददसाभजि ऺेत्र, फारभैत्री 
स्थानीम िासन, ववद्यारमभा बमयवहत शिऺण लसकाइको सम्फन्धभा 
फारफालरका सॉगसॉगै गने अलबमानहकोभा फारसञ्जारको तपुफाट 
सवक्रम सहबालगता जनाउने । 

(झ)  फारक्रफ तथा फार अलधकायको ऺेत्रभा कामयुत ् अन्म सॊघसस्था 
तथा सयोकायवाराहको फीच आऩसी सभझदायी य सभन्वमको 
वातावयण तमाय गने । 

(ञ)  आफ्नो ऺेत्रलबत्र यहेका फारक्रफहकोरे सम्ऩन्न गयेका 
वक्रमाकराऩहकोको सॊशऺप्त प्रलतवेदन भाग गने तथा सो को अलबरेख 
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याख्न े तथा gu/ऩालरका य नगय फार अलधकाय सलभलतभा ऩेि  
गने । 

(ट)  फारक्रफहको फीच आऩसी सभन्वम, सहकाम ु फढाउने तथा 
सवारहकोको साभूवहकीकयण गने य एक आऩसफाट लसकाईका 
अवसय सजनृा गने ।  

14. फारफालरकाको सॊस्था वा सञ्जारको कतवु्म तथा दावमत्व्(१) फारक्रफ , 

फार सॊस्था वा फार सञ्जारका सफै उभेय, लरॊग, जातजालत, अऩाॊगता रगामत 
स्थानीम सभाजको ववववधताराई प्रलतववम्व गने गयी सभावेिी हजन जऩनेछ ।  
तय, मस व्मवस्थारे फालरकाहरु भात्र सदस्म यहन सक्ने गयी ववशििीकृत 
फारक्रफ वा सॊस्था सञ्चारन गन ुयोक रगाएको भालननेछैन ।  

-२) फारक्रफ, सॊस्था वा सञ्जारको सदस्मता ववधानभा तोवकएको 
प्रवक्रमा फभोशजभ मोग्म फारफालरका वा लनजको सॊस्थारे सदस्मता लरन 
ऩाउने गयी खजल्रा गनजऩुनेछ । 

-३) फारक्रफ, सॊस्था वा सञ्जारको नेततृ्व वा मसका वक्रमाकराऩहरुभा 
फवढ बन्दा फवढ फारफालरकाराई अवसय ऩाउने गयी सञ्चारन गनजऩुनेछ ।  

-४) फारक्रफ, सॊस्था वा सञ्जारका ऩदालधकायीहरुरे दजई कामकुार 
बन्दा फवढ ऩदभा लनयन्तय नफसी क्रभि् अकाु फारफालरकाराई नेततृ्वको 
अवसय प्रदान गनजऩुदुछ । 

-५) फारक्रफ, सॊस्था वा सञ्जारको सदस्मता लरन वा सञ्जारभा 
प्रलतलनलधत्व गन ुकज नै फारक वा फालरकाराई फाध्म ऩान ुहजॉदैन । 

-६) फारक्रफ, सॊस्था वा सञ्जाररे आफ्ना क्रफ, सॊस्था वा सञ्जारका 
सदस्महरुको वहत हजने य दीघकुारसम्भ पाइदा ऩजग्ने कामकु्रभ सञ्चारन 
गनजऩुदुछ ।  

-७) फारक्रफ, सॊस्था वा सञ्जाररे दलरम याजनैलतक कामकु्रभभा 
सहबागी हजने वा त्मसको सभथनु य ववयोध गने कामकु्रभ सञ्चारन गनजहुजदैन। 
तय, याजनैलतक ववचायधाया य दृविकोणका ववषमभा वहस य छरपर सञ्चारन 
गन ुमस लनमभरे फाधा ऩजमाुएको भालननेछैन ।  

15. फारक्रफ तथा फार सञ्जारको स्थानीम स्तयको बेरा् (१) सावजुलनक लनकाम 
वा सॊस्थारे फारफालरकाको सजयऺा य सॊयऺणको सजलनशितता गयी फारक्रफ 
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वा सॊस्था य फार सञ्जारको वडा, gu/ऩालरकास्तयको बेरा आमोजना गन ु
सक्नेछन ्। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको बेराका आमोजकरे सहबागी हजने प्रत्मेक 
फारफालरका, फारफालरकाको आभाफाफज, सॊयऺक वा भाथवयसॉग अनजभलत लरई 
लरशखत भञ्जजयीनाभाभा हस्ताऺय गयाउनजऩदुछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोशजभको बेरा आमोजना गदाु फारफालरकारे याती 
फास फस्ने गयी जानजऩने बएभा फारफालरकाराई ऩरयवाय वा सॊयऺकको शजम्भा 
रगाई ऩठाउनज ऩनेछ । तय फालरकाको हकभा भवहराको साथ रगाइ 
ऩठाउनजऩनेछ । 

16. फारक्रफ  वा सॊस्था य फार सञ्जारको आलथकु दावमत्वM(१) फारक्रफ वा 
सॊस्था य फार सञ्जाररे कज नै ऩलन वकलसभको आलथकु कायोफाय गनज ुहजॉदैन य 
अन्म कज नै व्मशि वा सॊस्थारे फारक्रफ वा सॊस्था य फार सञ्जारराइ 
आलथकु दावमत्व ददन हजॉदैन ।  

(२) फारक्रफ वा सॊस्था य फार सञ्जारसॉग सहकाम ुगदाु सहकाम ुगने 
सॉस्थारे आलथकु दावमत्व व्महोने गयी सञ्चारन गनजऩुनेछ ।  

(३) फारक्रफ वा सॊस्था य फार सञ्जाररे आफ्नो सॊस्थाको आलथकु 
दावमत्व सञ्चारन गन ु कज नै व्मशि वा सॊस्था राई शजम्भेवायी ददन  
सक्नेछन ्। 

(४) मसयी शजम्भेवायी ऩाएको सॊस्थारे प्रचलरत कानून फभोशजभ 
साभाशजक सॊस्थारे याख्न ेरेखा प्रणारी फभोशजभ सॊस्थाको रेखा याख्नजऩनेछ ।  

17. फारक्रफ वा सॊस्था य फार सञ्जारराई व्मवशस्थत गनजऩुने् (१) gfufh'{g 

gu/kflnsfn] नगयऩालरकाभा दताु बएका फारक्रफ, सॊस्था वा फार 
सञ्जारको वववयण अद्यावलधक गयी याख्नजऩनेछ । 

(२) स्थानीम फार अलधकाय सलभलतरे फारक्रफ वा सॊस्था य फार 
सञ्जारका उऩरब्धीहरुको प्रकािन य प्रसायण गने व्मवस्था लभराउनजऩनेछ । 

ऩरयच्छेद 5 

स्थानीम फार अलधकाय सलभलत सम्फन्धी व्मवस्था 

18. नगय फार अलधकाय सलभलतको गठन् (१) gu/ऩालरकाभा देहाम फभोशजभको 
अध्मऺ य सदस्म यहने स्थानीम फार अलधकाय सलभलत गठन हजनेछ:- 
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-क) उऩप्रभजख अध्मऺ 
(ख) gu/ऩालरकाsf]रे तोकेको Ps hgfभवहरा  सवहत 

2 जना ;b:o 

-u_ भाध्मलभक ववद्यारमका प्रधानाध्माऩकभध्मे १ जना  ;b:o 

 पोकर शिऺक भध्मे 1 जना  सूचीकृत सभाज 
सेवी वा साभाशजक कामकुताु, फार भनोववऻ, 

शचवकत्सक वा स्टाप नसभुध्मे 1 जना गयी जम्भा 
5 जना सदस्म  

-3_ नगयऩालरsfको dlxnf फारफालरका िाखा प्रभजख,  ;b:o 

-ª_ ;fdflhs ljsf; ;ldltsf] ;+of]hs  ;b:o  

 gu/kflnsfsf]शिऺा िाखा प्रभजख    ;b:o 

 gu/kflnsfsf] स्वास््म िाखा प्रभजख सदस्म 
-r_ नगय फार सञ्जाररे तोकेको 1 जना फालरका 

सवहत 2 जना सदस्म  
-5_  स्थानीम प्रहयी प्रभजख, नेऩार प्रहयी     सदस्म 

-h_ फार अलधकाय, फार सॊयऺण, फार कल्माण, शिऺा, 
स्वास््म तथा फार न्मामका ऺेत्रभा कामाुन जबव 
बएका व्मशि वा सॊस्था भध्मेफाट ऩालरकारे 

 भनोनमन गयेका कम्तीभा 1 जना भवहरा सवहत 2 
जना सदस्म 

 (em) फार कल्माण अलधकायी –सदस्म–सशचव  
२) उऩदपा (१) को खण्ड (ख), च) फभोशजभ भनोलनत सदस्मको 

ऩदावलध चाय वषकुो हजनेछ ।  

19. स्थानीम फार अलधकाय सलभलतको काभ, कतवु्म य अलधकाय्(१) स्थानीम फार 
अलधकाय सलभलतको काभ, कतवु्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ हजनेछM– 

-s_ सलभलतको दीघकुारीन नीलत, मोजना य वावषकु कामकु्रभ तथा वजेट 
स्वीकृत गने, 

-v_ फारफालरकाको अलधकायको सम्भान, सॊयऺण, प्रवधनु य ऩरयऩूलतकुो रालग 
आवश्मक स्थानीम नीलत, कानून, मोजना, कामकु्रभ य सॊस्थागत सॊमन्त्रको 
व्मवस्था गन ुस्थानीम तहराई सजझाव ददने, 
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-u_ स्थानीम तहद्वाया सञ्चालरत फारफालरका सम्फन्धी कामकु्रभको अनजगभन, 

भूल्माङ्कन तथा सभीऺा गयी सजझाव ददने, 
-3_ स्थानीम तहलबत्र हजन सक्ने फारवववाह, फारश्रभ, िायीरयक तथा 

भानलसक ऩीडा तथा फार मौन दजव्मवुहाय जस्ता सफै प्रकायका फार 
वहॊसाको योकथाभ, लनषधे य लनमन्त्रण तथा सडक फारफालरकाको 
उर्द्ाय, ऩजन्स्थाऩना, सॊयऺण य व्मवस्थाऩनभा सभन्वम, सहमोग य 
सहजीकयण गने, 

-ª_ आफ्नो gu/ऩालरका लबत्रका वडा, ववद्यारम, सॊयचनाराइु फारभैत्री 
फनाउन आवश्मक भाऩदण्ड तजजभुा गने गयाउन,े 

-r_ फारभैत्री स्थानीम िासनको अवरम्वनका साथै फारभैत्री वडा तथा 
gu/ऩालरका घोषणाको नेततृ्व लरने, 

-5_ फार अलधकाय सॊयऺण तथा प्रवधनु गने सम्फन्धभा सयोकायवाराको 
ऺभता अलबववृर्द् गने गयाउन,े 

-h_ स्थानीम तहभा एक आलथकु वषभुा फारफालरका सम्फन्धी बए/गयेका 
कामहुको य फारफालरका तथा फार अलधकायको अवस्था सभेट्ने गयी 
फारफालरका सम्फन्धी स्थानीम वावषकु प्रलतवेदन स्थानीम 
कामऩुालरकाको स्वीकृलत लरइु प्रत्मेक आलथकु वष ु सभाप्त बएको दजइु 
भवहनालबत्र सावजुलनक गने, वेवसाइटभा याख्न,े सलभलत तथा स्थानीम 
तहभा सजयशऺत याख्न े य सोको एक/एक प्रलत प्रदेि सलभलत, प्रदेि 
भन्त्रारम, ऩरयषद् य भन्त्रारमभा ऩठाउन,े 

-em_ फारफालरका सम्फन्धी स्थानीम त्माङ्क वववयण सॊकरन, अलबरेखीकयण 
तथा सूचना प्रणारीको ववकास, सञ्चारन, व्मवस्थाऩन य सजदृढीकयणभा 
सहमोग गने, 

-`_ सलभलतको सशचवारम, जनिशि य आलथकु स्रोत साधनको व्मवस्था 
लभराउने, ऩरयचारन गने, तारीभ ददन तथा ऺभता अलबववृर्द् गन ु
सभन्वम य सहमोग गने, 

-6_ स्थानीम तह भापुत नेऩार सयकाय, अथ ु भन्त्रारमको स्वीकृलत लरई 
फार सॊयऺण तथा फार अलधकाय प्रवधनुका रालग दद्वऩऺीम तथा 
फहजऩऺीम ववकास साझेदाय एवभ ् अन्तयाुविम सॊघ सॊस्थाफाट प्राप्त 
सहामताफाट आवश्मकतानजसाय कामकु्रभ सञ्चारन गने, 
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-7_ नेऩार सयकाय, प्रदेि सयकाय य स्थानीम तहको स्वीकृत मोजना, वावषकु 
नीलत तथा कामकु्रभ अनजकूर प्राथलभकता लनधाुयण गयी फार सॊयऺण 
तथा फार अलधकाय प्रवधनुका रालग वविेष याविम अलबमान सञ्चारनभा 
सहमोग गने, 

-8_ स्थानीम तहभा फारफालरका खोजतरास नॊ. १०४ तथा फार 
हेल्ऩराइन नॊ. १०९८ (दि, नौ, आठ) नेऩार सञ्चारन सेवा 
अलबववृर्द्भा सभन्वम, सहमोग य सहजीकयण गने, 

-r_ धभऩुजत्र धभऩु जत्री लरन ददन चाहने दम्ऩशत्त तथा व्मशिराइु सलभलतभा 
सूशचकृत गयी आन्तरयक धभऩु जत्र धभऩु जत्री लरने ददने व्मवस्थाराइु 
सहजीकयण गने, 

-5_ वविेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका तथा अनाथ फारफालरकाराइु 
धभऩु जत्र धभऩु जत्री लरन ददन, सॊयऺक य भाथवय लनमजि गन ुस्थानीम तह 
य अदारतराइु सहमोग गने, 

-h_ ऐन, प्रचलरत कानून तथा भाऩदण्ड फभोशजभ सञ्चारन हजन नसकेका 
फार गहृ, फार सजधाय गहृ, अस्थामी सॊयऺण सेवा केन्र, ऩजन्स्थाऩना 
केन्र तथा साभाशजकीकयण केन्र फन्द तथा कायफाही गन ुसजझाव तथा 
प्रलतवेदन सवहत भन्त्रारमभा लसपारयस गने, 

-em_ gu/ऩालरकालबत्र हजन सक्ने फाढी, ऩवहयो, हजयी फतास, िीत रहय य आगो 
जस्तो प्राकृलतक प्रकोऩ, भानवफाट लसशजतु सॊकट तथा कोयोना य 
इन्फ्रूएञ्जा जस्तो भहाभायीफाट फारफालरकाको तत्कार आकशस्भक 
उर्द्ाय, सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩनभा सहमोग गने, 

-`_ gu/ऩालरकालबत्र सञ्चालरत फार गहृ, अस्थामी सॊयऺण सेवा केन्र, 

ऩजन्स्थाऩना केन्र रगामतभा आशश्रत फारफालरकाको सभग्र शस्थलत य 
उऩरब्ध सेवाको गजणस्तय तथा प्रबावकारयताका सम्फन्धभा अनजगभन 
तथा लनयीऺण गदाु प्राप्त वववयण सवहत देहामका कज याहकोको सभेत 
जाॉचफजझ गयी सोको एक/एक प्रलत वावषकु प्रलतवेदन आलथकु वष ु
सभाप्त बएको दजइु भवहनालबत्र प्रदेि भन्त्रारम, ऩरयषद् य भन्त्रारमभा 
ऩठाउने, 

(१) फारफालरकाको वैमशिक वववयण अद्यावलधक गयी याखेको छ 
वा छैन, 



22 
 

(२) फारफालरकाराई लनमलभत रुऩभा शिऺा तथा तारीभ प्रदान 
गरयएको छ वा छैन, 

(३) फारक्रफ गठन गयी फारफालरकाराई खेरकूद, भनोयञ्जन तथा 
साॊस्कृलतक कामकु्रभ रगामतका फार सहबालगता जस्ता अन्म 
वक्रमाकराऩभा सॊरग्न गयाइएको छ वा छैन, 

(४) फारफालरकाराई ऐन, प्रचलरत कानून तथा भाऩदण्ड फभोशजभको सजववधा 
प्रदान गरयएको छ वा छैन, 

(५) फार गहृ, अस्थामी सॊयऺण सेवा केन्र, ऩजन्स्थाऩना केन्र तथा 
साभाशजकीकयण केन्रभा फारभैत्री व्मवहाय तथा वातावयण कामभ 
गरयएको छ वा छैन, 

(6) फार गहृभा आशश्रत फारफालरका वैकशल्ऩक हेयचाहको व्मवस्थाको 
प्राथलभकता अनजसाय अशन्तभ ववकल्ऩको कोऩभा फार कल्माण 
अलधकायफाट व्मवस्था लभराइ याशखएको छ वा छैन, 

(7) व्मवस्थाऩन ऩऺ तथा फारफालरकारे ऐन, प्रचलरत कानून वा भाऩदण्डको 
ऩारन गनज ुऩने कज याहरु ऩारन गयेको छ वा छैन, 

(8) उऩरब्ध स्रोत साधनराइु भध्म नजय गयी फारफालरकाको सवोत्तभ 
वहतराइु ध्मान ददएको छ वा छैन, 

(9) फार सॊयऺण भाऩदण्ड लनभाण ुगयी रागू गरयएको छ वा छैन ।   
-२) सलभलतरे उऩदपा -१) फभोशजभ आपूराई प्राप्त अलधकायभध्मे केही 

अलधकाय आवश्मकता अनजसाय फार कल्माण अलधकायीराई प्रत्मामोजन गन ु
सक्नेछ । 

20. स्थानीम फार अलधकाय सलभलतको फैठक सम्फन्धी व्मवस्था् फार अलधकाय 
सलभलतको फैठक सम्फन्धी व्मवस्था देहाम फभोशजभ हजनेछ . 
(१)  सलभलतको फैठक कम्तीभा वषकुो चाय ऩटक अध्मऺरे तोकेको लभलत, 

सभम य स्थानभा फस्नेछ    
-२)  अध्मऺको लनदेिनभा सलभलतको फैठक सदस्म–सशचवरे फोराउनेछ । 

-३)  सदस्म–सशचवरे सलभलतको फैठक फस्ने सूचना सवहत फैठकभा छरपर 
हजने ववषमहकोको सूची तीन ददन अगावै सलभलतका सदस्महकोराई 
उऩरब्ध गयाउनज ऩनेछ । 
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-$_ सलभलतभा तत्कार कामभ यहेका सदस्म सषख्माको ऩचास प्रलतित 
बन्दा फढी सदस्महको उऩशस्थत बएभा सलभलतको फैठकको रालग 
गणऩूयक सषख्मा ऩजगेको भालननेछ । 

-%_ सलभलतको फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे गनेछ य लनजको 
अनजऩशस्थलतभा उऩशस्थत सदस्महकोरे आपू भध्मेफाट छानेको सदस्मरे 
फैठकको अध्मऺता गनेछ । 

-^_  फैठकभा उऩशस्थत सदस्महरुको फहजभतको लनणमु भान्म हजनेछ । भत 
फयाफय बएभा फैठकको अध्मऺता गने व्मशिरे लनणाुमक भत ददन 
सक्नेछ ।  

-%) सलभलतको फैठकको लनणमु सलभलतको अध्मऺ य सदस्म-सशचवद्वाया 
प्रभाशणत गरयनेछ।  

(८) सलभलतको फैठक तथा सञ्चारन खच ु स्थानीम तहको लनमभानजसाय  
हजनेछ ।   

-(_ फैठक सम्फन्धी अन्म कामवुवलध सलभलत आपैरे लनधाुयण गये फभोशजभ 
हजनेछ। 

21. उऩसलभलत वा कामटुोरी गठन गन ुसक्ने्  (१) सलभलतरे आपूरे गनज ुऩने कज नै 
काभ सजचारु रुऩरे सञ्चारन गनकुो लनलभत्त फार वविेषऻ वा ववऻ, फार 
भनोववऻ, सभाज सेवी, साभाशजक कामकुताु, शिऺक, शचवकत्सक, फारक्रफका 
प्रलतलनलध, साभाशजक ऩरयचारक तथा फार अलधकायकभॉहरु भध्मे 
आवश्मकतानजसाय सभावेि हजने गयी लनशित अवलधका रालग फढीभा तीन 
सदस्मीम उऩसलभलत वा कामटुोरी गठन गयी ऩरयचारन गन ुसक्नेछ ।  

-@_ उऩदपा (१) फभोशजभ गठन हजने उऩसलभलत वा काम ु टोरीको 
काभ, कतवु्म य अलधकाय, काम ुप्रकृलत अनजसाय काभभा खवटए वा काभ गये 
वाऩत टोरी वा सदस्मरे ऩाउने बत्ता वा ऩारयश्रलभक वा सेवा सजववधा तथा 
अन्म कामवुवलध स्थानीम तहको प्रचलरत लनमभानजसाय सलभलतरे तोकी ददए 
फभोशजभ हजनेछ । 

22. वडास्तयीम फार अलधकाय सलभलत् (१) gu/ऩालरकारे देहाम फभोशजभका 
अध्मऺ य सदस्म यहने वडास्तयीम फार अलधकाय सलभलत गठन गन ु 
सक्नेछ :- 
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-क) सम्फशन्धत वडाको वडा अध्मऺ 1 जना अध्मऺ 
(ख) वडारे तोकेको भवहरा सदस्म सवहत 2 जना वडा सदस्म,  

 भाध्मलभक ववद्यारमका प्रधानाध्माऩकभध्मे 1 जना पोकर 
शिऺकभध्मे 1 जना, 

 फार भनोववऻ, शचवकत्सक वा स्टाप नस ु1 जना गयी 5 
जना       सदस्म  

(ग) वडाको फारफालरका इकाइ, शिऺा इकाइ य स्वास््म 
इकाइ  प्रभजख 3 जना       सदस्म 

-घ) वडा स्तयीम फार सञ्जाररे तोकेको 1 जना फालरका सवहत 
2 जना        सदस्म  

-ङ) वडा प्रहयी प्रभजख, नेऩार प्रहयी              सदस्म 

-च) फार अलधकाय, फार सॊयऺण, फार कल्माण, शिऺा, स्वास््म 
तथा फार न्मामका ऺेत्रभा कामाुन जबव बएका व्मशि 
भध्मेफाट अध्मऺरे भनोनमन गयेका कम्तीभा दजई जना 
भवहरा सवहत 2 जना       सदस्म 

(छ) वडा सशचव     –सदस्म–सशचव  

२) उऩदपा (१) को खण्ड (ख), (च) फभोशजभ भनोलनत सदस्मको 
ऩदावलध चाय वषकुो हजनेछ य खण्ड (च) फभोशजभ सदस्मभा भनोनमन हजनको 
रालग देहाम फभोशजभको मोग्मता ऩूया बएको हजन ज ऩनेछ:– 

-क)  नेऩारी नागरयक, 

(ख)  एक्काइस वष ुउभेय ऩूया बएको, 
(ग) नैलतक ऩतन देशखने  पौजदायी कसूयभा सजाम नऩाएको, 
(ङ) सम्फशन्धत वडालबत्र स्थामी फसोफास बएको। 

 

(3) उऩदपा (2) भा जेसजकै रेखेको बएता ऩलन वडा सदस्म, ववद्यारम 
व्मवस्थाऩन सलभलतका अध्मऺ, ववलबन्न सॊघसॊस्थाका प्रलतलनलध तथा अन्म ऩदेन 
सदस्महको तथा फार सञ्जारका प्रलतलनलधहकोका हकभा उभेय, फसोफास ऺेत्र, 

िैशऺक मोग्मताको आधायभा सदस्म हजन अमोग्म भालनने छैन। 
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23. वडास्तयीम फार अलधकाय सलभलतको काभ, कतवु्म य अलधकाय् (1) 
वडास्तयीम फार अलधकाय सलभलतको काभ, कतवु्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ 
हजनेछ् 
-s_ वडाफाट प्रस्ताववत हजने फारफालरका य फार अलधकाय सम्फन्धी 

मोजना, नीलत य कामकु्रभहकोको फार अलधकायभा आधारयत 
सहबालगताभूरक ढॊगफाट लनभाणु गने 

-v_ वडा तहभा फार अलधकायका सचेतना, प्रशिऺण कामकु्रभहको सञ्चारन 
गने गयाउन े

-u_ वडाराइु फारभैत्री फनाउने लसङ्गो प्रवक्रमाको नेततृ्व लरने 
-3_ वडा तहभा फार अलधकायको अवस्था अनजगभन तथा अध्ममन 

अनजसन्धान गने गयाउन े

 फारफालरकाको सम्फन्धभा प्राप्त उजूयीहकोको सॊकरन गने य 
यामसवहत न्मावमक सलभलतभा ऩठाउन े

-ª_ फारफालरकासॊग ऩयाभि ुतथा छरपर कामकु्रभ गने गयाउन े

-r_ वडास्तयभा फारश्रभ, फारवववाह, फेचववखन, ओसायऩसाय, फारफालरका 
ववकोद्द हजने वहॊसा, दजव्मवुहाय, िोषण अन्त्मका रालग फार सॊयऺण 
भाऩदण्ड तजजभुा गयी कामाुन्मन गने 

-5_ सावजुलनक सजनजवाइका सभमभा स्थानीम तहफाट सम्ऩन्न बएका फार 
अलधकायका कामहुकोको प्रगलत वववयण सावजुलनक गने 

-h_ वडा तहभा फार अलधकायका रालग कामयुत सयकायी लनकाम, 
सॊघसॊस्था, ऩरयमोजना तथा सेवाहकोको नक्साॊकन गने 

-em_ फार अलधकायको सॊयऺण तथा सम्वधनुका रालग फहजऩऺीम 
लनकामहकोसॊग सभन्वम तथा सहकाम ुगने 

-`_ वडाभा यहेका फारक्रफ, सञ्जार, सभूहको सूची तमाय गयी स्थानीम 
फार अलधकाय सलभलतभा ऩेि गने 

-r_ वडाभा सञ्चालरत फारगहृ, अस्थामी सॊयऺण सेवा केन्रहकोको अनजगभन 
गयी स्थानीम फार अलधकाय सलभलतभा प्रलतवेदन ऩेि गने 

24. वडा फार अलधकाय सलभलतको फैठक सम्फन्धी व्मवस्था् वडा फार अलधकाय 
सलभलतको फैठक सम्फन्धी व्मवस्था देहाम फभोशजभ लनधाुयण गरयएको छ– 



26 
 

(s)  सलभलतको फैठक कम्तीभा वषकुो चाय ऩटक अध्मऺरे तोकेको लभलत, 

सभम य स्थानभा फस्नेछ    
-v_ अध्मऺको लनदेिनभा सलभलतको फैठक सदस्म–सशचवरे फोराउनेछ । 

-u_ सदस्म–सशचवरे सलभलतको फैठक फस्ने सूचना सवहत फैठकभा 
छरपर हजने ववषमहकोको सूची तीन ददन अगावै सलभलतका 
सदस्महकोराई उऩरब्ध गयाउनज ऩनेछ । 

-3) सलभलतभा तत्कार कामभ यहेका सदस्म सषख्माको ऩचास प्रलतित 
बन्दा फढी सदस्महको उऩशस्थत बएभा सलभलतको फैठकको रालग 
गणऩूयक सषख्मा ऩजगेको भालननेछ । 

 सलभलतको फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे गनेछ य लनजको 
अनजऩशस्थलतभा उऩशस्थत सदस्महकोरे आपू भध्मेफाट छानेको सदस्मरे 
फैठकको अध्मऺता गनेछ । 

-r_ फैठकभा उऩशस्थत सदस्महरुको फहजभतको लनणमु भान्म हजनेछ । भत 
फयाफय बएभा फैठकको अध्मऺता गने व्मशिरे लनणाुमक भत ददन 
सक्नेछ ।  

-5_ सलभलतको फैठकको लनणमु सलभलतको अध्मऺ य सदस्म–सशचवद्वाया 
प्रभाशणत गरयनेछ।  

-h_ सलभलतको फैठक तथा सञ्चारन खच ु स्थानीम तहको लनमभानजसाय 
हजनेछ ।   

-em_ फैठक सम्फन्धी अन्म कामवुवलध सलभलत आपैरे लनधाुयण गये फभोशजभ 
हजनेछ। 

 

ऩरयच्छेद 6 

फार कल्माण अलधकायी 

25. फार कल्माण अलधकायीको लनमजिी् (१) gu/ऩालरकारे ऐनको दपा ६१ 
को उऩदपा (१) फभोशजभ हजने गयी एकजना फार कल्माण अलधकायी 
स्थानीम तहको कभचुायी ऩदऩजलत ुप्रवक्रमा अनजसाय लनमजि गनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ फार कल्माण अलधकायीको लनमजशि 
नबएसम्भ gu/ऩालरकारे भवहरा तथा फारफालरका िाखा प्रभजख वा अलधकृत 
स्तयको अन्म कज नै कभचुायीराई फार कल्माण अलधकायी तोक्न सक्नेछ । 
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(३) उऩदपा (१) फभोशजभ लनमजि फार कल्माण अलधकायीरे स्थानीम 
फार अलधकाय सलभलतको सदस्म सशचवको कोऩभा काभ गनेछ । 

26. फार कल्माण अलधकायीको काभ, कतवु्म य अलधकाय् फार कल्माण 
अलधकायीको काभ, कतवु्म य अलधकाय देहाम फभोशजभ हजनेछ् 
-s_  फार अलधकाय सलभलतको लनणमु एवभ ्लनदेिनहको कामाुन्वमन गने वा 

गयाउने। 

-v_ नेऩार सयकाय, प्रदेि सयकाय य स्थानीम तहफाट स्वीकृत नीलत य 
मोजना अनजकोऩ सलभलतको वावषकु कामकु्रभ य फजेट तजजभुा तथा 
कामाुन्वमन गन ु स्थानीम तह य स्थानीम फार अलधकाय सलभलतराई 
आवश्मक सहमोग गने एवभ ् काम ु सम्ऩादनको प्रगलत प्रलतवेदन 
सलभलतको फैठकभा ऩेि गने ।  

-u_ gu/ऩालरकालबत्र स्थामी तथा अस्थामी कोऩभा फसोफास गने सफै 
फारफालरकारे प्राप्त गनजऩुने हेयचाह, स्वास््म, शिऺा, सॊयऺण तथा 
सहबालगताको अवस्था सम्फन्धी त्माङ्क सॊकरन, अध्मावलधक य 
ववश्लषेण गयी प्रलतवेदन तमाय गने । 

-3_ ऩालरकाका जोशखभभा ऩयेका, वविेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका, 
वैकशल्ऩक हेयचाहको आवश्मकता बएका तथा कसूयफाट ऩीलडत 
फारफालरकाको तत्कार उद्दाय, भनोसाभाशजक ऩयाभि,ु उऩचाय, अस्थामी 
सॊयऺण, आभाफाफजराई ऩारयवारयक सहमोग, ऩारयवारयक ऩजनलभरुन तथा 
वैकशल्ऩक स्माहाय रगामतका काम ुगने ।   

-ª_ खण्ड (घ) फभोशजभका काम ुगन ुकाममुोजना तमाय गयी नगय फार 
अलधकाय सलभलत सभऺ स्वीकृलतका रालग ऩेि गने य स्वीकृत 
काममुोजना कामाुन्वमन गने । 

-r_ आन्तरयक तथा अन्तयदेिीम धभऩु जत्र य धभऩु जत्रीका रुऩभा जान मोग्म 
आफ्नो बौगोलरक ऺेत्रलबत्र स्थामी ठेगाना बएका फारफालरकाको 
वववयण gu/ sfo{kflnsfफाट स्वीकृत गयाई याविम फार अलधकाय 
ऩरयषद् भा उऩरब्ध गयाउने । 

-5_ फारफालरका ववकोर्द्को कसूयको अनजसन्धान प्रवक्रमाभा ऩीलडत तथा 
कानूनको वववादभा ऩयेका फारफालरकाको अस्थामी तथा ऩारयवारयक 
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सॊयऺणका रालग प्रहयी कामाुरम तथा अदारतराई आवश्मक सहमोग 
उऩरब्ध गयाउने । 

-h_ ऐनको दपा ४९ फभोशजभ gu/kflnsf If]qलबत्र बएको वैकशल्ऩक 
हेयचाहको व्मवस्था, ऩजनस्थाुऩना केन्र, अस्थामी सॊयऺण सेवा, लनगयानी 
कऺ, तथा फारफालरकाराई िैशऺक प्रमोजनका रालग याशखएका भठ, 

गजकोकूर, गजम्फा, भदयसा, चच ुजस्ता आवासीम गहृको लनमलभत अनजगभन 
गयी सोको प्रलतवेदन फारअलधकाय सलभलत तथा अन्म सम्फशन्धत 
लनकामभा ऩेि गने ।  

-em_ guयऩालरकाभा बएका फारअलधकाय उल्रॊघन सम्फन्धी घटनाभा 
फारफालरकाको तत्कार उद्दाय, याहत, सॊयऺण य घटना व्मवस्थाऩन 
सम्फन्धी काम ुगने ।  

-`_ भजरजकी देवानी सॊवहता, २०७४ sf] kl/R5]b %,^,& फभोशजभ 
फारफालरकाको सॊयऺक वा भाथवय लनमजशिका रालग अदारतभा 
लनवेदन ददने । 

-6_ फारफालरकाको रालग वैकशल्ऩक हेयचाहको उऩरब्धताको प्रलतवेदन 
अदारतरे भाग गयेको अवस्थाभा ऩेि गने ।  

-7_ वैकशल्ऩक हेयचाहभा याशखएका फारफालरकाको जन्भदताु गन,ु 

नागरयकता फनाउन य लनजको चर अचर सम्ऩशत्तको अलबरेख याखी 
सॊयऺण गन ुसम्फशन्धत लनकामभा सहजीकयण तथा लसपारयस गने । 

-8_ फारफालरकाको गोऩलनमताको हकको उल्रॊघन नहजने गयी खण्ड (ग),  
-झ), -ञ) य प्रचलरत कानून फभोशजभ प्रकाशित गनजऩुने सूचना सभेतको 
प्रलतवेदन स्थानीम फार अलधकाय सलभलतको स्वीकृलतभा प्रकािन गने य 
सोको वववयण आलथकु वष ुसभाप्त बएको साठी ददनलबत्र प्रदेि फार 
अलधकाय सलभलत य याविम फार अलधकाय ऩरयषदभा ऩेि गने ।  

-9_ gu/ऩालरकाको मोजना तजजभुा प्रवक्रमाभा फारफालरकाका ववषमराई 
प्राथलभकता ददन ऩहर गने । 

-0f_ सलभलतफाट प्रत्मामोशजत अन्म काभ गने गयाउने । 

 

 

 

 

 



29 
 

ऩरयच्छेद 7 

फार भनोववऻ, सभाजसेवी तथा सेवा प्रदामक लनकाम सम्फन्धी व्मवस्था 
 

27. सभाजसेवी तथा फार भनोववऻको सूची तथा लनमजिी् (1) gu/ऩालरकाभा यही 
सभाजसेवी तथा फारभनोववऻको कोऩभा काभ गन ुचाहने व्मशिरे नगय फार 
अलधकाय सलभलत सभऺ आफ्नो नाभ सूचीकृत गयाउनज ऩनेछ। 

(2) उऩदपा (१) फभोशजभ सभाजसेवी तथा भनोववऻराई सूचीकृत 
गनकुा लनलभत्त नगय फार अलधकाय सलभलतरे लनवेदकरे ऩेि गनजऩुने आवश्मक 
कागजात तथा वववयणको सूचीसभेत सॊरग्न गयी सात ददनको सावजुलनक 
सूचना जायी गनेछ। 

(3) सभाजसेवी तथा फार भनोववऻको कोऩभा काभ गन ु इच्छजक 
व्मशिरे सूचनाभा तोवकए फभोशजभका कागजात तथा व्मशिगत वववयण 
सवहत नगय फार अलधकाय सलभलतभा लनवेदन ददनज ऩनेछ ।  

(4) उऩ-दपा (3) फभोशजभको लनवेदन तथा कागजातको जाॉचफजझ गदाु 
नगय फार अलधकाय सलभलतरे तोकेको न्मूनतभ मोग्मता ऩजगेका 
लनवेदकहकोराई सभाजसेवीका कोऩभा नगय फार अलधकाय सलभलतरे सूचीकृत 
गयी सोको सूचना प्रकािन गनेछ । 

(5) सभाजसेवीको छनौट य लनमजशिको प्रवक्रमा, लनजको काभ, कतवु्म, 

अलधकाय, ऩारयश्रलभक तथा अन्म सजववधा स्थानीम फार अलधकाय सलभलतको 
लसपारयसभा ऩालरकारे तोके फभोशजभ हजनेछ । 

(6) उऩदपा (5) फभोशजभ लनमजि हजने सभाजसेवीको ऩारयश्रलभक 
gu/ऩालरकारे व्मवस्था गनेछ । 

28. सेवा प्रदामक लनकामको नक्साॊकन तथा सूचीकयण् (1) gu/ऩालरकाभा यही 
फारफालरकाको हक, वहत य अलधकायको सॊयऺण तथा सम्वधनुका रालग 
इुच्छजक साभाशजक सॊस्थाहको gu/ऩालरकाभा अलनवाम ु कोऩभा सूचीकृत हजन ज 

kg]{5। 

(2) उऩदपा (1) adf]lhd सूचीकृत गनकुा लनलभत्त नगय फार 
अलधकाय सलभलतरे लनवेदकरे ऩेि गनजऩुने आवश्मक कागजात तथा वववयणको 
सूचीसभेत सॊरग्न गयी सात ददनको सावजुलनक सूचना जायी गनेछ। 
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(3)  gu/ऩालरकाभा सूचीकृत हजन इच्छजक सेवा प्रदामक लनकामरे 
सूचनाभा तोवकए फभोशजभका कागजात तथा सॊस्थागत वववयण सवहत नगय 
फार अलधकाय सलभलतभा लनवेदन ददनज ऩनेछ ।  

(4)  उऩ-दपा (3) फभोशजभको लनवेदन तथा कागजातको जाॉचफजझ 
नगय फार अलधकाय सलभलतरे तोकेको मोग्मता ऩजगेका लनवेदकहकोराई सेवा 
प्रदामक लनकामको कोऩभा नगय फार अलधकाय सलभलतरे सूचीकृत गयी सोको 
सूचना प्रकािन गनेछ । 

(5) उऩदपा (4) फभोशजभ सूचीकृत बएका लनकामराइु सलभलतरे 
आवश्मक ऩयेको फेराभा सम्झौता गयी सेवा प्रवाहको अवसय प्रदान गनेछ। 

 

ऩरयच्छेद ८ 

फार कोष सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन 

 

29. फारकोष् (1) वविेष सॊयऺणका आवश्मकता बएका तथा जोशखभभा ऩयेका 
तथा वहॊसा ऩीलडत फारफालरकाको सहमोगाथ ुऩालरकास्तयभा एक फार कोष 
यहनेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोशजभको फारकोषभा देहाम फभोशजभका यकभहको 
यहनेछन ्

-s_ नगयऩालरकाफाट वावषकु कोऩभा ववलनमोशजत फजेट 

-v_ सॊघसॊस्थाफाट प्राप्त हजने सहामता  
-u_ लनजी व्मवसाम तथा व्मशिहकोफाट प्राप्त हजने आलथकु सहामता 
-3_ स्थानीम न्मावमक सलभलतफाट फारफालरकाववकोर्द् वहॊसाका घटनाभा 

गरयएको जरयवाना यकभ 

-ª_ फार अलधकायको सॊयऺण तथा सम्वधनुका रालग सॊघ तथा प्रदेि 
सयकायफाट प्राप्त यकभ 

-r_ अन्म तोवकएका आम्दानी 

30. कोष सञ्चारक सलभलत् १) gu/ऩालरकाभा फार कोष सञ्चारनका रालग देहाम 
फभोशजभको सॊमोजक य सदस्म यहेको एक फार कोष सञ्चारक सलभलत 
यहनेछM 

(क) अध्मऺ, नगय फार अलधकाय सलभलत, – सॊमोजक 
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(ख) प्रभजख प्रिासकीम अलधकृत -सदस्म 

(ग) रेखा प्रभजख -सदस्म 

(घ) नगय फार अलधकाय सलभलतका सदस्म भध्मे सलभलतरे तोकेको  
 1 जना – सदस्म 

(ङ) फार कल्माण अलधकायी -सदस्म सशचव 

(२) उऩदपा १)_ फभोशजभको सलभलतको फैठकभा आवश्मकतानजसाय 
सम्फशन्धत सयोकायवाराराई आभन्त्रण गन ुसवकनेछ । 

31. फार कोष सञ्चारक सलभलतको काभ, कतवु्म य अलधकाय् फार कोष सञ्चारक 
सलभलतको काभ, कतवु्म य अलधकाय देहाम वभोशजभको हजनेछ । 

-s_ तत्कारीन सभमभा ऩालरकालबत्र आऩतकारीन अवस्थाभा यहेका 
फारफालरकाको उर्द्ाय सॊयऺणका रालग स्थाऩना बै सञ्चारनभा यहेका 
नगय फारसॊयऺण सलभलत, गाउॉ फारसॊयऺण सलभलत य वडा फारसॊयऺण 
सलभलतका नाभभा यहेको फार उर्द्ाय कोषको नाभभा यहेको सफै कोष 
यकभ खोजी गयी मस कामवुवलध फभोशजभ फनेको फार कोषभा जम्भा 
गने, गयाउन,े 

-v_ जोशखभ अवस्थाभा यहेका य वविेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका 
फारफालरकाको उर्द्ाय गने, स्वास््मोऩचाय गने, ऩजg{:yfऩना गने तथा 
त्मस्ता फारफालरकाराई याहत ददने सम्फन्धभा आवश्मक कामकु्रभ 
तजजभुा गने, 

-u_ कज नै फारफालरका जोशखभ अवस्थाभा बए वा नबएको लनधाुयण गने,  

-3_ स्वीकृत कामकु्रभको रालग कोष ऩरयचारन गने वा गयाउन,े 

-ª_ स्वीकृत कामकु्रभ कामाुन्वमन बए नबएको सम्फन्धभा अनजगभन गने, 

-r_ जोशखभ अवस्थाभा यहेका फारफालरकाराई याहत स्वरुऩ ददइने  
यकभको भाऩदण्ड फनाई  रागू गने, 

-5_ जोशखभ अवस्थाभा यहेका फारफालरका सम्फन्धी अध्ममन तथा 
अनजसन्धान गने वा गयाउन,े 

-h_ सलभलतफाट गरयने कामकु्रभको अनजगभन गने वा गयाउन,े 

-झ) फारफालरकाको ऺेत्रभा काभ गने लनकाम तथा सॊस्थासॉग सभन्वम गने, 

-`_ कोष ववृर्द्को रालग स्रोतको खोजी गने  
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-6_ जोशखभ अवस्थाभा यहेका फारफालरकासम्फन्धी अन्म काभ गने वा 
गयाउने । 

32. फार कोष सञ्चारक सलभलतको फैठक सम्फन्धी व्मवस्था् सलभलतको फैठक 
सम्फन्धी व्मवस्था देहाम फभोशजभ कामभ गरयएको छ्- 
(1)  सलभलतको फैठक आवश्मकता अनजसाय फस्नेछ । 

(2)  सलभलतको फैठक सॊमोजकरे तोकेको लभलत, सभम य स्थानभा  
फस्नेछ । 

(३)   सलभलतको फैठक फस्नजबन्दा कम्तीभा चौफीस घण्टा अगावै  सलभलतको 
सदस्म–सशचवरे फैठकभा छरपर हजने कामसूुची सवहतको सूचना सवै 
सदस्महरुराई ददनज ऩनेछ। 

(४)  सलभलतको दजई लतहाइ सदस्महरु उऩशस्थत बएभा सलभलतको फैठकको 
रालग गणऩूयक सॊख्मा ऩजगेको भालननेछ । 

(५)  सलभलतको फैठकको अध्मऺता सलभलतको अध्मऺरे गनेछ य लनजको 
अनजऩशस्थलतभा सलभलतका उऩशस्थत सदस्महरुरे आपूभध्मेफाट छानेको 
सदस्मरे गनेछ । 

(६)  सलभलतको फैठकभा फहजभतको याम भान्म हजनेछ य भत फयाफय बएभा 
फैठकको अध्मऺता गने व्मशिरे लनणाुमक भत ददनेछ । 

(७)  सलभलतको लनणमु सलभलतको सदस्म–सशचवरे प्रभाशणत गयी याख्नछे । 

(८)  सलभलतको फैठक सम्फन्धी अन्म कामवुवलध सो सलभलत आपैरे लनधाुयण 
गये फभोशजभ हजनेछ ।  

(९)  जोशखभभा यहेका फारफालरकाको आकशस्भक उर्द्ाय तथा ऩजनर्थाथाऩना 
गनज ुऩने अवस्था बएभा सलभलतको सॊमोजक य सदस्म सशचवको आऩसी 
सहभलतरे आवश्मक हजने यकभ  लनकासा खच ुगने सक्नेछन ्।तय सो 
खच ुयकभ सलभलतको फैठकफाट अनजभोदन गनज ुऩनेछ । 

33. कोषको प्रमोग प्रमोजन् (1) फार कोषको प्रमोग देहाम फभोशजभको 
प्रमोजनको रालग dfq गन ुसवकनेछ्- 
(क)  वविेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका तथा आऩतकारीन अवस्थाभा 

यहेका फारफालरकाको उर्द्ाय गन,ु   

(ख) वविेष सॊयऺणको आवश्मकता बएका तथा आऩतकारीन अवस्थाभा 
यहेका फारफालरकाराई याहत, अस्थामी सॊयऺण सेवा, ऩारयवारयक 
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ऩजनलभरुन तथा ऩजन्स्थाऩना, भनोसाभाशजक ववभि,ु स्वास््म उऩचाय, 
कानूनी उऩचाय, छात्रवशृत्त जस्ता सेवा प्रदान गन,ु  

(ग)  फारफालरकाको हक वहत सम्फन्धभा कोष सञ्चारक सलभलतरे तोके 
फभोशजभको अन्म काभ गन ुगयाउन  

(२) फारकोषफाट गरयने फारफालरकाको सहमोगका रालग कोष 
सञ्चारक सलभलतरे तोके फभोशजभको कागजात ऩेि गनजऩुनेछ । 

34. फारकोषको खचकुा सीभा् (1) फार कोषको यकभ देहामका अवस्थाभा कोष 
सञ्चारक सलभलतको लनणमुफाट खच ुगन ुसवकने छ् 
-s_ वहॊसा ऩीलडत फारफालरकाराइु अलधकतभ को.10 हजाय सम्भको घय 

वपतॉ तथा स्वास््म उऩचाय सेवाका रालग 

-v_ वहॊसा ऩीलडत फारफालरकाको न्मामका रालग अस्थामी आवास, भनोववभि,ु 

मातामात तथा कानूनी सहामताभा राग्ने खच ुअलधकतभ को. 25 हजाय 
सम्भ 

-u_ जोशखभभा यहेका फारफालरकाका रालग तत्कार याहत, िैशऺक वशृत्त, 

स्वास््म सेवा 
-3_ वविेष ऩरयशस्थलतभा फारफालरकाको सॊयऺणका रालग सहमोग यकभको 

सीभा कोष सञ्चारक सलभलतको लनधाुयण गये फभोशजभ हजनेछ। 

(2) फार कोषको यकभ तालरभ, गोष्ठी, फैठक बत्ता, भ्रभण तथा अनजगभन 
एवभ ्प्रिासलनक काम ुय सचेतनाका कामकु्रभभा खच ुगन ुऩाइने छैन। 

35. कोषको खाता सञ्चारन्(1) कोषको यकभ सलभलतको लनणमुरे कोष तथा 
रेखा लनमन्त्रक कामाुरमको सहभलतभा नेऩार याि फैकफाट इजाजत प्राप्त 
ऩामक ऩने क वगकुो फैंकभा वा नेऩार सयकायफाट ववत्तीम कायोफाय गने 
अनजभलत प्राप्त सहकायीभा खाता खोरी सञ्चारन गरयनेछ। 

(2) उऩदपा 1 फभोशजभको खाता सञ्चारनका रालग gfufh'{g 

नगयऩालरsfको हकभा प्रभजख प्रिासकीम अलधकृत य रेखा प्रभजखको सॊमजि 
दस्तखतभा सञ्चारन गरयनेछ। 

(3) प्रचलरत कानूनभा जजनसजकै कज या रेशखएको बएtfऩलन कोषको यकभ 
खच ु नबइ आलथकु वषकुो अन्त्मभा फाॉकी यहेभा त्मस्तो यकभ विज हजने 
छैन। 
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36. कोषको रेखा य रेखा ऩयीऺण् (1) कोषको आम व्ममको रेखा नेऩार 
सयकायरे अऩनाएको रेखा प्रणारी फभोशजभ याशखनेछ। 

(2) कोषको रेखा ऩयीऺण भहारेखा ऩयीऺकफाट हजनेछ। 

 

ऩरयच्छेद-९ 

ववववध 

37. स्रोत व्मवस्थाऩन् gu/ऩालरका तथा वडारे फार अलधकायको सॊयऺण तथा 
सम्वधनु काम ुसञ्चारन गन ुमोजना लनभाुण गयी सो मोजनाको कामाुन्वमनका 
रालग आवश्मक फजेट तथा स्रोतको व्मवस्थाऩन गनेछ 

38. प्रोत्साहन ऩजयस्कायको व्मवस्था् फार अलधकायको सॊयऺण तथा सम्वधुन 
कामभुा उल्रेखनीम मोगदान ददने व्मशि, फारक्रफ, सञ्जार तथा 
सॊघसॊस्थाराइु gu/ऩालरकारे उशचत ऩजयस्काय प्रदान गन ुसक्नेछ 

39. कामवुवलधको व्माख्मा गने वा वाधा अड्काउ पज काउन ेअलधकाय् कामवुवलधको 
कामाुन्वमनको लसरलसराभा कज नै दद्वववधा हजन गएभा सोको व्माख्मा वा फाधा 
अड्काउ पज काउने अलधकाय gu/ऩालरकाराइु हजनेछ। 

40. सॊसोधन गन ुसवकने्  मस कामवुवलधराइु नगयसबारे आवश्मक सॊसोधन गन ु
सक्नेछ। 

41. खायेजी य फचाउ् मो कामवुवलध फारफालरका सम्फन्धी प्रचलरत g]kfn sfg'g 

तथा फागभती प्रदेि सयकायको कानूनसॊग फाशझन गएभा फाशझएको हदसम्भ 
अभान्म हजनेछन य नेऩार सयकाय तथा प्रदेि सयकायको कानूनभा रेशखएको 
कज याहको ;f]xL jdf]lhd dfGo x'g]5g। 

42. मसै कामवुवलध फभोशजभ बए गयेको भालनने्  gu/ऩालरकारे मो कामवुवलध रागू 
हजन जबन्दा अशघ गयेका फारफालरका सम्फन्धी कामहुको मसै कामवुवलध फभोशजभ 
बए गयेको भालननेछ। मस कामवुवलधभा उल्रेख नबएका प्रवक्रमाहको 
अवरम्वन गदाु फारफालरका सम्फन्धी प्रचलरत नेऩार sfg'g तथा प्रदेि  
कानूनभा बएको फार अलधकाय सॊयऺण य सम्फधनु प्रवक्रमाहको अवरम्वन 
गन ुकज नै फाधा ऩने छैन। 

 

 

 

 

  



35 
 

अनजसूची-१ 

सञ्चारनभा यहेका फारगहृ वा ऐनको दपा ५२ फभोशजभ स्थाऩना हजन ेफारगहृरे ऩूया 
गनजऩुने न्मूनतभ भाऩदण्ड  

(क) बौलतक ऩूवाधुाय य सजववधा् 

1. फारगहृ यहने बवन फाढी, ऩवहयो जस्ता प्राकृलतक जोशखभ नहजने ठाऊॉ भा हजन ज 
ऩदुछ ।   

2. फारगहृ ऩखाुरसवहतको सजयशऺत, सजववधाजनक, फारभैत्री एवभ ्अऩाङ्गताभैत्री 
हजन ज ऩदुछ  । 

3. फारफालरकाको िमन कऺभा प्रत्मेक फारफालरकाका रालग कम्तीभा ३० 
वग ुवपट सतह ऩने एउटा िमन कऺभा फढीभा ८ जना फारफालरका सम्भ 
फारफालरका याख्न,े खाट फढीभा दजई तल्राको भात्र हजनेगयी भौसभ 
अनजसायको ऩमाुप्त य सपा ओढ्ने ओछ्याउने उऩरब्ध हजनज ऩदुछ ।  

4. फारक य फालरकाको सजत्न ेव्मवस्था फेग्राफेग्रै बवन, तरा वा खण्डभा हजन ज 
ऩदुछ  । 

5. लफयाभी वा ६ वष ु भजलनका फारफालरकाराई सजयऺा य हेयचाहका लनशम्त 
हेयचाहकताुराई नशजकै सजताउने व्मवस्था हजन ज ऩदुछ । तय, फारफालरकाको 
िमन कऺभा फारगहृका अन्म कभचुायी सजत्नज हजॉदैन ।  

6. फारफालरकाराई आफ्ना लनजी सयसाभान, िैशऺक साभग्री य कऩडा याख्को 
रालग प्रत्मेक सजयशऺत स्थान उऩरब्ध गयाउनज ऩदुछ ।  

7. फारक य फालरकाका रालग (१० जना सम्भका रालग) अरग्गै सपा तथा 
फारभैत्री य रैवङ्गकभैत्री िौचारम य स्नानघयको व्मवस्था हजन ज ऩदुछ  ।  

8. फारफालरकाराई व्मशिगत सयसपाइका रालग आवश्मक स्वच्छ, शचसो य 
तातोऩानी उऩरब्ध हजनज ऩदुछ य पोहोयको उऩमजि व्मवस्थाऩन गनज ु 
ऩदुछ  । 

9. फारगहृ यहेको बवनभा अलनवाम ु रुऩभा बान्सा, बण्डाय, बोजन, िमन, 

अध्ममन तथा ऩजस्तकारम, भनोयञ्जन, भनोववभि ु तथा प्राथलभक उऩचाय, 
कामाुरम रगामत जस्ता कऺहरुको व्मवस्था हजन ज ऩदुछ । उि 
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कऺहरुभा आवश्मक य उऩमजि पलनचुय, साभान, झ्मार य घाभ÷हावा ऩजग्ने 
हजन ज ऩदुछ ।  

10. अशग्न लनमन्त्रण उऩकयण (Fire Extinguisher) को व्मवस्था हजन ज ऩदुछ । 

11. फारगहृको साइनफोड ुसफैरे देख्न ेगयी याख्नज ऩदुछ ।  

(ख) फारफालरकाका रालग आधायबतू सेवा सजववधा् 

12. प्रत्मेक फारफालरकाराई अलनवाम ुरुऩभा औऩचारयक शिऺाको प्रवन्ध गनज ु
ऩदुछ ।  

13. औऩचारयक शिऺाभा सभावेि हजन नसक्न े फारफालरकाराई अनौऩचारयक 
शिऺाको प्रवन्ध गनज ुऩदुछ ।  

14. फारगहृभा लफहान वा फेरजकी शिऺण-लसकाइको व्मवस्था गनज ुऩदुछ ।  
15. फारफालरकाराई लनमलभत स्वास््म जाॉच य उऩचायको व्मवस्था हजन ज  

ऩदुछ । 

16. सफै फारफालरकाको स्वास््म लफभा गयाउनज ऩनेछ । स्वास््म लफभाभा 
सभावेि नबएका गम्बीय प्रकृलतको स्वास््म सभस्मा बएका 
फारफालरकाराई अन्म स्वास््म सॊस्थासॉग सम्झौता गयी उऩचायको 
व्मवस्था त जरुन्त गनज ुऩदुछ । 

17. फारफालरकाराई फारगहृभा बना ु गने लफशत्तकै भौसभ अनजसायको 
अनौऩचारयक ऩोिाक, ववद्यारम जाने फारफालरकाका रालग भौसभ 
अनजसायको कशम्तभा दजइजोय ववद्यारम ऩोिाकको व्मवस्था गनज ुऩदुछ ।  

18. फारफालरकाका रालग भौसभ अनजसायको स्वस्थ य ऩोषणमजि ऩमाुप्त 
खानाको व्मवस्था (लफहानको खाजा, खाना, अऩयान्हको खाजा य फेरजकीको 
खाना) हजन ज ऩदुछ  । ऩत्र ज खाना (Junk Food) भात्र लनमलभत खजवाउॉन ज  
हजॉदैन ।  

19. ओढ्ने, ओछ्याउने, रगाउने रजगाहरु रगामतका रत्ताकऩडाहरु सपा याख्नज 
ऩदुछ । 

(ग) फार सॊयऺण् 

20. सॊस्थाको फार सॊयऺण भाऩदण्ड लनभाुण गयी कामाुन्वमन गनज ुऩदुछ ।  
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21. फारफालरकाराई जातजालत, बगूोर, धभ,ु लरङ्ग, बाषा, िायीरयक, भानलसक 
जस्ता अवस्थाका आधायभा बेदबाव गनज ुहजॉदैन ।  

22. फारगहृभा यहेका फारफालरकाराई कज नै ऩलन वकलसभका दजव्र्मवहाय, वहॊसा, 
िोषण वा बेदबाव गनज ुहजॉदैन ।   

23. फारगहृभा यहेका फारफालरकाको जन्भदताु प्रभाणऩत्र नबएको अवस्थाभा 
प्रचलरत कानून अनजसाय जन्भदताु प्रभाणऩत्रको व्मवस्था सजलनशित गनज ु
ऩदुछ । 

24. भनोसाभाशजक ववभिकुो आवश्मकता बएका फारफालरकाराई 
आवश्मकता अनजसाय ऩयाभिकुो व्मवस्था हजन ज ऩनेछ ।  

25. फारफालरकाको ऩढाइभा अवयोध हजने य वहत ववऩरयत हजने गयी 
फारफालरकाराई कज नै ऩलन काम ुगयाउन ऩाइनेछैन ।  

26. फारफालरकासॉग सम्फशन्धत वहॊसा, िोषण रगामतका घटनाको सम्फोधन 
मथािीघ्र गनजऩुदुछ य कानूनी प्रवक्रमाको आवश्मकता बएको अवस्थाभा 
सोको व्मवस्था गनज ुऩदुछ  ।  

27. फारफालरकाको सहज ऩहजॉच य गोऩनीमता कामभ हजने गयी फारगहृभा 
गजनासो÷सजझाव ऩेवटकाको व्मवस्था हजन ज ऩदुछ । गजनासो सजन जवाई 
सॊमन्त्रफाट प्रत्मेक ददन उि ऩेवटका खोरी प्राप्त गजनासो÷सजझावराई 
तत्कार सम्फोधन गनजऩुदुछ । उजजयीकताुसॉग प्रलतिोध नलरइने सजलनशित 
गनज ुऩदुछ  ।   

28. फारगहृभा फारफालरकासॉग सम्ऩकु गन ु आउने कज नै ऩलन व्मशि 
फारगहृका व्मवस्थाऩक वा कभचुायीराई असम्फशन्धत वा िॊका रागेभा 
लनजको आवतजावत तथा फारफालरका सॉगको सम्ऩकुराई लनषधे गनज ु
ऩदुछ । 

29. फारगहृभा आवासीम कभचुायीफाहेक कज नै ऩलन फाह्य व्मशिहरु तथा 
स्वदेिी वा ववदेिी स्वमम्सेवकराई फास फस्न ददन ऩाइनेछैन ।   

30. फारगहृभा कज नै दजघटुना बएभा वा फारफालरकाराई आऩतकारीन 
अवस्था बएभा अऩाङ्गता बएका फारफालरकारे ऩलन तत्कार सूचना ददन 
सक्ने व्मवस्था लभराउनज ऩदुछ ।  

31. सजयऺा जोशखभ बएका फारफालरकाराई फारगहृलबत्र वा फावहय कज नै ऩलन 
जोशखभफाट ऩूण ुसजयशऺत हजने फन्दोफस्त लभराउनज ऩदुछ । 



38 
 

32. फारफालरकाको ऩारयवारयक धभ ु य सॊस्काय अनजसायको वक्रमाकराऩ गने 
व्मवस्था हजन ज ऩदुछ । तय फारफालरकाराई कज नै आस्था वा धभ ुग्रहण 
गन ुफाध्म फनाउने वा रोभ्माउने वा उक्साउन ेगनज,ु गयाउनज हजॉदैन ।   

33. फारगहृ य फारफालरकाको सहभलतलफना कसैराई ऩलन पोटो, लबलडमो 
शखच्न ददनज हजॉदैन ।  

34. फारफालरकाराई फारगहृभा कसैरे ऩलन हेऩाइ÷फजलरङ गन ुऩाइनेछैन ।  
35. ३ वषसुम्भका प्रत्मेक ५ जना फारफालरकाका रालग कम्तीभा १ जना, 

४ देशख १० वषसुम्भका रालग १० जनाभा १ जनाका रालग कम्तीभा 
१ जना हेयचाहकताु (कशम्तभा एकजना भवहरा) हजन ज ऩदुछ ।  

36. फालरकाभात्रका रालग सञ्चालरत फारगहृभा आवासीम कभचुायी भवहरा 
हजन ज ऩदुछ  । 

 (घ) भनोयञ्जन, खेरकज द, ववकास, लसजनुात्भक तथा अलतरयि वक्रमाकराऩ्  

37. फारगहृलबत्र फारफालरकाको िायीरयक, भानलसक, फौवर्द्क ववकासका रालग 
उभेय, रुची, ऺभता अनजसायको भनोयञ्जन, खेरकज द, श्रव्मदृष्म साभग्री 
रगामत फारगहृ फावहय सभेत उऩमजि खेरकज दको व्मवस्था हजन ज ऩदुछ ।  

38. फारफालरकाको रुची अनजसाय शचत्रकरा, भजलतकुरा, गीत, सॊगीत, सावहत्म 
रगामतका लसजनुात्भक कामहुरु गने व्मवस्था गनज ुऩदुछ ।  

39. फारगहृका १६ वष ु वा सोबन्दा भालथका फारफालरकाराई जीवनोऩमोगी 
तथा उनीहरुको रुची य ऺभता अनजसायको तालरभको व्मवस्था गनज ु 
ऩदुछ ।  

40. फारफालरकाराई वषभुा कशम्तभा एक ऩटक फनबोज वा िैशऺक भ्रभणको 
व्मवस्था गनज ुऩदुछ । 

41. फारगहृभा फारक्रवको व्मवस्था हजन ज ऩदुछ । 

(ङ) सूचना व्मवस्थाऩन् 

42. फारफालरकाको पोटोसवहत वैमशिक वववयण, जन्भदताु प्रभाणऩत्र, 

फारफालरकासॉग सम्फशन्धत शिऺा, स्वास््म, घटना व्मवस्थाऩन जस्ता 
सूचना अलनवाम ुऩूण ुरुऩभा अध्मावलधक याख्नज ऩदुछ ।  
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43. प्रचलरत कानून फभोशजभ फारफालरकाका सॊवेदनिीर सूचना गोप्म याख्नज 
ऩनेछ । 

44. फारगहृलबत्र फारफालरका, फारगहृका ऩदालधकायी य कभचुायी, फाह्य 
आगन्तजक वा जो कोहीरे ऩारना गनजऩुने आचायसॊवहता देशखने गयी याख्नज 
ऩदुछ ।  

45. फारगहृको ऩरयसयभा फारगहृका ऩदालधकायी, कभचुायी, आगन्तजक, 

फारफालरका रगामत कसैफाट ऩलन रागूऩदाथ,ु च जयोटसजतॉ य भददयाको 
सेवन वा प्रमोग नहजने सजलनशित गनजऩुदुछ । 

46. फारगहृको प्रिासलनक य आलथकु रगामतका सूचना वा पाइर 
अध्मावलधक गनजऩुदुछ ।  

(च) अन्म व्मवस्था् 

47. फारगहृभा दैलनक तथा साप्तावहक कामतुालरका य बोजन तालरका फनाई 
कामाुन्वमन गनज ुऩदुछ ।  

48. फारफालरकाराई सभमसभमभा आपन्तसॉग सम्ऩकु तथा बेटघाट गने 
व्मवस्था गनज ुऩदुछ ।  

49. फारगहृभा काम ु गने सफै कभचुायीराई फारगहृको नीलत तथा भाऩदण्ड, 

फार अलधकाय य फारभैत्री व्मवहायफाये अनजशिऺण वा तालरभ ददएको 
हजन जऩनेछ ।  

50. फारगहृभा कम्तीभा ३० जना फारफालरकारालग देहामको सॊख्माभा 
कभचुायी हजन जऩछु्  

१. बान्से तथा हेयचाहकताु (भवहरा १)  २ जना ऩूणकुारीन  
२. शिऺण, लसकाइ सहजकताु    १ जना ऩूणकुारीन÷आॊशिक   
३. व्मवस्थाऩक÷प्रिासक   १ जना ऩूणकुारीन ÷cflz+s 

४. भनोववभिकुताु    १ जना ऩूणकुारीन÷आॊशिक  
५. स्वास््मकभॉ     १ जना ऩूणकुारीन÷आॊशिक  
६. खेर÷भनोयञ्जन सहमोगी   १ जना आॊशिक  
७. साभाशजक कामकुताु    १ जना ऩूणकुारीन÷आॊशिक   

फारगहृभा यहने कभचुायी य स्वमम्सेवकको लनमजशि य सेवासजववधा सम्फन्धी स्ऩि 
व्मवस्था हजन जऩने । 
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अनजसूची-२ 
फारक्रफ दता ुप्रभाण-ऩत्र लरन ददइन ेलनवेदनको ढाॉचा 

  लभलत् 
श्री............................ ....... 
   ..........................। 
 

ववषम्— फारक्फर वा सॊस्था वा सञ्जार दतासुम्फन्धभा। 
उऩमजिु सम्फन्धभा........................शजल्राको................................ 
गाउॉ/नगय/उऩभहानगय/भहानगयऩालरका वडा नॊ......टोर ...................... शस्थत फार क्रफ 
वा सॊस्था/फार सञ्जार दताु गयी फार अलधकायको प्रवधनु सम्फन्धी वक्रमाकराऩहरु सञ्चारन 
गन ुहाभी ........ जना सशम्भलरत हजनेगयी .......................................... नाभक फारक्रफ 
वा सॊस्था/फारसञ्जार दताु गन ु इच्छजक बई देहाम फभोशजभको कागजात सॊरग्न गयी 
फारफालरका सम्फन्धी लनमभावरी २०७७ को लनमभ ४ को उऩलनमभ (१) फभोशजभ उल्रेशखत 
फार क्रफ वा सॊस्था/फार सञ्जार दता ुगरयददनज हजन अनजयोध छ। 
सॊरग्नगरयएकाकागजातहरु 
१. फारक्रफभा आवर्द् सदस्म तथा ऩद सम्फन्धी वववयण  
२.  फारक्रफ वा सॊस्था दताु गन ु चाहने फारफालरकाको नाभ थय, उभेय, अध्ममन 

गरययहेको कऺा, ठेगाना य जन्भदताुको प्रभाणऩत्रको प्रलतलरवऩ वा अध्ममनयत ववद्यारम 
वा आशश्रत फार गहृको लसपारयस ऩत्र, 

३. फारक्रफ वा सॊस्थाको उदे्दश्म तथा सो भापुत गन ुचाहेका भजख्म काभको वववयण, 
४. फारक्रफ वा सॊस्थाको सदस्मताको वकलसभ, सदस्मता लरने प्रवक्रमा तथा कामसुलभलतभा 

यहने ऩदहकोको वववयण तथा लनवाुशचत हजने प्रवक्रमा य अवलध सम्फन्धी वववयण। 
 

दस्तखत: 
नाभ: 
ऩद: 

सम्ऩकुनॊ. : 
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cg';"rL–३ 

;+:yf÷afn Snj÷;~hfn ;"rLs[t k|df0fkqsf] gd'gf 

 

.....kflnsf 

..... lhNnf 

...... k|b]z 

g]kfn  

;"rLs[t÷cfj4tf k|df0fkq 

cfj4tf g+=–        

  ldltM– 

 

 

>L=======================================;+:yf÷afn Snj÷;~hfn 

7]ufgf ========== . 

 

 

===============================lhNNff========================================gu/kflnsf===============j8f 

g+======sf] ============================ljb\ofno÷;d'bfo÷afnu[x÷afn ;'wf/ u[xdf u7g 

=======================;+:yf÷afn Snj÷;~hfnnfO{ o; ========================== kflnsfdf 

cfj4tf u/L] afn clwsf/ ;+/If0f tyf ;Djw{g sfo{ljlw @)&& sf] kl/R5]b ====bkmf == 

n] Joj:yf u/]cg';f/ cfj4tfsf] k|df0f kq k|bfg ul/Psf] 5 . 

 

afnclwsf/ ;+/If0f / ;Dj4{g sfo{df g]kfnsf] ;+ljwfg, afnclwsf/ ;DaGwL cGt/f{li6«o 

dxf;lGw !(*( tyf afnaflnsf ;DaGwL P]g, @)&% nufPt afnaflnsf ;DaGwL 

ljBdfg sfg"gx?sf] cwLgdf /xL o; gu/kflnsfsf] afnd}qL cleofgdf oxfFx?sf] 

;lqmo ;xeflutfsf] ck]Iff ub{5f} . 

 

       k|dfl0ft ug]{ 

         gfd M 

        

                                                           kb M 

            b:tvtM 
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cg';"rL ४ 

;+:yf÷afn Snj÷;~hfn cfj4tfsf] nflu lgj]bgsf] 9fFrf 

lgj]bg kqsf] 9Ffrf 

 

        

                                                          ldlt 

>L k|d'vHo", 

......kflnsf 

sfo{kflnsfsf] sfof{no 

======================================== 

======================================. 

 

ljifoM– ;+:yf÷afn Sna÷;~hfn ;"rLs[t÷cfa4tf u/L kfpmF eGg] af/] . 

 

dxf]bo, 

 

xfdLn] ============================================ gfdsf] ;+:yf÷afn Snj÷;~hfn vf]Ng rfx]sf]n] 

d]nDrL gu/;efaf6 :jLs[t æ afn clwsf/ ;+/If0f tyf ;Djw{g sfo{ljlw @)&& sf] kl/R5]b 

===bkmf===n] u/]sf] Joj:yf adf]lhd ;+:yf÷afn Sna÷;~hfn ;"rLs[t÷cfj4tf ug{sf] nflu 

b]xfosf] ljj/0f vf]nL lgj]bg k]z u/]sf 5f}+ . 

 

k|:tfljt ;+:yf÷afn Sna÷;~hfnsf] ljwfgsf] Ps k|lt, l;kmfl/;, ;+:yf÷afn Sna÷;~hfn 

cfj4tf clen]v kmf/d / oyfzSo ;d"xsf kbflwsf/Lx?sf] hGd btf{ k|df0fkqsf] kmf]6f]skL 

o;};fy ;+nUg ul/Psf] 5. 

 

ejbLo 

cWoIf 

 

afnSnj cfj4tfsf nflu ;+nUg ug'{kg]{ sfuhftx?M 
!_  cg';"rL @ cg';f/sf] lgj]bg 

@_  ;+:yf÷afn Sna÷;~hfnsf] ljwfg @ k|lt -;+:yf÷afn Sna÷;~hfnsf] p2]Zo tyf ;f] dfkm{t 

ug{ rfx]sf d'Vo sfdsf] ljj/0f, ;+:yf÷afn Sna÷;~hfnsf] ;b:otfsf] lsl;d, ;b:otf 

lng] k|lqmof tyf sfo{ ;ldltdf /xg] kbx?sf] ljj/0f ;lxt_ 

#_  afnSnjsf] lg0f{o 

$_  ljBfnosf] xsdf ljBfnosf] l;kmfl/; 

%_  j8fsf] l;kmfl/; 

^_  afnSnjsf] sfo{;ldltsf] afnaflnsfsf] gfdy/, pd]/, cWoog ul//x]sf] sIff, 7]ufgf / 

hGdbtf{sf] k|ltlnlk 
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cg';"rL ५ 
;+:yf÷afn Snj÷;~hfn gjLs/0fsf] nflu lgj]bgsf] 9fFrf 

lgj]bg kqsf] 9Ffrf 

 

        

                                                       ldlt 

>L k|d'vHo", 

......kflnsf 

sfo{kflnsfsf] sfof{no 

======================================== 

======================================. 

 

ljifoM– ;+:yf÷afn Sna÷;~hfn gjLs/0f u/L kfpmF eGg] af/] . 

 

dxf]bo, 

 

=============lhNnf ===============================gu/kflnsf=================================j8f 

g+==================================l:yt ==============================ljBfno÷;d'bfo÷afnu[x÷afn ;'wf/ 

u[xdf cfwfl/t xfd|f] ============================================ gfdsf] ;+:yf÷afnSnj÷;~hfn d]nDrL 

gu/;efaf6 :jLs[t æ afn clwsf/ ;+/If0f tyf ;Djw{g sfo{ljlw @)&& sf] kl/R5]b====bkmf===== 

n] u/]sf] Joj:yfÆ adf]lhd ldlt==================df btf{÷;"rLs[t e} lqmofzLn /xb} cfPsf] 5 . 

xfd|f] cfj4tf÷btf{÷;"rLs[t g+=======/x]sf] 5 . o; l;nl;nfdf afn clwsf/ ;+/If0f tyf ;Djw{g 

sfo{ljlw @)&& sf] kl/R5]b =====bkmf===== n] u/]sf] Joj:yf adf]lhd ;+:yf÷afn Sna÷;~hfn 

gjLs/0f ug{sf] nflu b]xfosf] ljj/0f vf]nL lgj]bg k]z u/]sf 5f}+ . 

 

xfd|f] ;+:yf÷afn Sna÷;~hfnn] jif{e/L ;DkGg u/]sf d'Vo lqmofsnfkx?sf] ;+lIfKt ljj/0f, 

;+:yf÷afn Sna÷;~hfndf /x]sf ;b:ox? tyf sfo{;ldltdf /x]sf kbx?sf] ljj/0f o;};fy 

;+nUg ul/Psf] 5. 

 

ejbLo 

cWoIf 

 

;+:yf÷afn Snj÷;~hfn gjLs/0fsf nflu ;+nUg ug'{kg]{ sfuhftx?M 
!_ cg';"rL == cg';f/sf] lgj]bg 

@_ ;+:yf÷afn Sna÷;~hfnn] jif{e/L ;DkGg u/]sf d'Vo lqmofsnfkx? 

#_ ;+:yf÷afn Sna÷;~hfnsf] lg0f{o 

$_ ljBfnosf] xsdf ljBfnosf] l;kmfl/; 

%_ j8fsf] l;kmfl/; 

^_ ;+:yf÷afn Sna÷;~hfn btf{sf] k|ltlnlk 
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cg';"rL ६ 
......... kflnsf 

===================lhNnf 

......... k|b]z 

 

;+:yf÷afn Snj÷;~hfn ;"rLs/0fsf] btf{ lstfj 

 

qm=;+= 

;+:yf÷afn 

Snj÷;~hfnsf] 

gfd 

7]ufgf 

;+:yf÷afn 

Snj÷;~hfndf ;b:o 

;ª\Vof 

;+/Ifssf] 

gfd 

:yfkgf 

ldlt 

;"rLs[t 

g+= / 

ldlt 

;Dks{ 

g+= 

k|df0fkq 

j'em\g]sf] 

gfd 

k|dfl0ft 

ug]{ 

 
afns  aflnsf 

           

           

           

           

           

           

 
 

 

 



45 
 

cg';"rL ७ 
....... kflnsf 

===================lhNnf 

........ k|b]z 

 
;+:yf÷afn Snj÷;~hfn ;"rLs/0f gjLs/0fsf] btf{ lstfj 

 

qm=;+= 

;+:yf÷afn 

Snj÷;~hf

nsf] gfd 

7]ufgf 

;+:yf÷afn 

Snj÷;~hfndf ;b:o 

;ª\Vof 

;+/Ifs

sf] gfd 

:yfkgf 

ldlt 

;"rLs[t 

g+= / 

ldlt 

;Dks{ 

g+= 

gjLs/0f 

ldlt 

k|dfl0ft 

ug]{ 

 
afns  aflnsf 
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cg';'rL ८ 

gu/ afn clwsf/ ;ldlt tyf Goflos ;ldltdf ph'/L lbg] lgj]bgsf] 9fFrf 

.....kflnsf 

:yfgLo afn clwsf/ ;ldlt 

 

ph'/L lgj]bg kmf/fdsf] 9fFrf 

ldlt ======================= 

!= ljBfyL{sf] gfd y/ ============================================-cfkm"nfO{ gfd y/ n]Vg dg 

gnfu]df gn]Vbf klg x'g]_ 

@=  sIff===================  -cfkm"nfO{ sIff n]Vg dg gnfu]df gn]Vbf x'g]_ 

#=  ljBfnosf] gfd =================================================================== 

$=  pd]/ ========================== 

%= lnË ================= 

^=  u'gf;f] tyf 36gf ==============================+++++========================================= 

&= 36gf 36fpg] JolSt ================================================================== 

*= 36gfsf] k|s[lt =============================================================================== 

(= 36gf jf ;d:of gofF xf] jf bf]xf]l/Psf] xf] ================================= 

!)= 36gf jf ;d:of ;dfwfgsf ;Defljt pkfoxx¿ s] x'g ;Sb5g< 

===========================================================================================================================

===========================================================================================================================

===========================================================================================================================

===========================================================================================================================

=========================================================================== 

lgj]bssf] b:tvt 

-b:tvt ug{ dg gnfu]df gubf{ klg x'g]_ 
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