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(स्थानीय रथाजपत्र)

खण्ड १      बर्ष ५      अंक १७              मिमि ः फथागुन १८ गिे २०७८

बुद्धभूमि नगरपथामिकथाकथाे रथाजपत्र प्रकथाशन समबन्ी कथाय्षमिम् २०७४ कथाे अनुसचूी -२
दफथा ४ ि्था अनुसचूी १ को भथाग २ सगँ समबमन्ि

स्थानीय सरकथार सञचथािन ऐन, २०७४ को दफथा १०२ को उपदफथा (२) बिोमजि 
बुद्धभूमि नगरपथामिकथािे बनथाएको िि उलिेमखि बिोमजिको ऐन, कथाय्षमि्ी, 

मनददेमशकथा सि्षसथा्थारणको जथानकथारीकथा िथामग प्रकथाशन गररएको छ ।

भथाग -२
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बुद्धभूमि नगरपथामिकथाको िि्षि सभंथार मशर्षक कथाय्षक्रि 
सञंचथािन कथाय्षमिम् २०७८

कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लिलतः २०७८।११।१५ गते

प्रसिथािनथाः-
      नगरपालिका क्ेत्रलित्रका सडक , ् ाटा-घाटा ए्ं गोरेटाहरु, पिु पिेुसाहरु,  

कुिो-नािा खोलसा-खोलसवीहरु,  घर-गोठहरु िगारत पू् ा्यधारजनर संरचनाहरु 
ल्ल्ध कारणका साथै ल्शषे गरवी ्षा्यत र खडेरवीको कारण्ाट ्ाढवी-पलहरो-
नलि कटान, आगिागवी, डढेिो जसता घटनाहरु िईरहने र रसतो अ्सथािा 
ततकािै राहत सहरोग नपगुे ठुिो ल्नास पलन हुन सकने, ततकािै समबोधन 
गनु्यपनने साना लतना पू् ा्यधार लनिा्यण तथा िि्यतको काि र िनो्ैज्ालनक ए्ं 
सािालजक रूपिा नकारातिक सजृनासमि हुन सकने रथाथ्य िाई ह्रिरङ्गि गरर 
तरसता प्रकारका घटनाहरुको रथालशघ्र सिाधान गन्य ्ान्छलनर िलेखएकोिे 
"िि्यत संिार लशष्यक कार्यक्रि संञचािन कार्यल्लध २०७८" लनिा्यण गररएको 
्छ।

पररचछेद-१
१. प्रथारममभक: समंषिप्त नथाि र प्रथारमभ
 क. रो कार्यल्लधको नाि "िि्षि सभंथार मशर्षक कथाय्षक्रि सञंचथािन 

कथाय्षमिम्-२०७८" रहने ्छ।
 ख. रो कार्यल्लध स्वीकृत िएको लिलत ्ाट िाग ुहुने्छ।
 ग. रो कार्यल्लध बदु्धिलूि नगरपालिका क्ेत्रलित्र िात्र िाग ुहुने्छ।
२. पररभथारथाः- ल्षर ्ा प्रसङ्किे अकको अथ्य निागेिा रस कार्यल्लधिा,
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क. "िि्षि सभंथार मशर्षक कथाय्षक्रि" िननािे सथालनर ्ालसनिा र ्डाको 
लन्ेिन/लसफाररसिा रस नगरपालिकािे उपिबध गराउने आलथ्यक तथा 
अनर सहरोगिाई बझुाउने ्छ।

ख. "कथाय्षमिम्" िननािे रस नगरपालिकाको िि्यत संिार कार्यल्लधिाई 
बझुाउने ्छ।

ग. "प्रिुख" िननािे नगर प्रिखुिाई समझन ुपनने्छ।
घ. "उप-प्रिुख" िननािे नगर उप-प्रिखुिाई समझन ुपनने्छ।
ङ. "प्रिुख प्रशथासकीय अम्कृि" िननािे रस नगरपालिकाको प्रिखु 

प्रशासकीर अलधकृतिाई समझन ुपनने्छ।
च. "समिमि" िननािे ्डा सलिलत साथै नगर सतररर सलिलतहरुिाई सिते 

समझन ुपनने्छ। 
्छ. "स्थानीय" िननािे घटनािे प्रिाल्त क्ेत्रका सलज् र लनलज्य् िान् 

तथा प्राणवी र ्नसपलतिाई समझन ुपि्य्छ।
ज. "कथायथा्षिय" िननािे रस नगरपालिकाको नगर कार्यपालिका 

कारा्यिरिाई समझन ुपि्य्छ।
झ. "खच्ष" िननािे तोलकएको लशष्यकिा नगर प्रिखु ्ा नगर कार्यपालिका 

कारा्यिरिे उपिबध गराउन अल्तरारवी लिएको रकििाई समझन ुपि्य्छ।

पररचछेद-२
३. सचंथािन समबमन् मिम्:-
क. िि्यत संिार लशष्यक कार्यक्रि सञचािन गन्यका िालग नगर प्रिखु सिक् 

लन्ेिन पेश गनु्यपनने ्छ।
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ख. लन्ेिन पेश पल्छ नगर प्रिखुको तोकािशे ्िोलजि िागत अनिुान तरार 
गनु्यपनने्छ।

ग. प्रिखु प्रशासकीर अलधकृत सिक् पेश गरेपल्छ प्रिखु प्रशासकीर 
अलधकृतिे नगर प्रिखु सिक् पेश गनु्यपनने ्छ।

घ. पेश िइसकेपल्छ नगर प्रिखुबाट पाँच िाख रुलपरा समिको रकिको 
सलुनश्चतता पश्चात िागत अनिुान तरार गन्य िगाइ िागत अनिुान स्वीकृत 
िएपल्छ िात्र िि्यत संिारको कार्य शरुु गनु्यपनने्छ।

ङ. अनर रोजनािा जसतै अनगुिन कार्य गिा्य ्डा सलिलत  ्ा उपप्रिखुको 
संरोजकत्िा रहकेो अनगुिन सलिलतको लसफाररस ्िोलजि गनु्यपनने्छ।

च. रोजनाको कारा्यन्रन र िकु्ानवी प्रकृरा अनर रोजना सरह हुने्छ ।

४. कथाय्षक्रिको उदे्शयः-
क. नगरक्ेत्र लित्रका पू् ा्यधारजनर संरचनाहरुको िि्यत संिारिा सहरोग 

परु ्राउने।
ख. नगर क्ेत्रलित्रका प्राकृलतक र िान् लनलि्यत िु् ैखािे संरचनाहरुको संिार, 

िि्यत र संरक्णिा सहरोग गनने।र साना पू् ा्यधारको लनिा्यण गनने ।
ग. सानो रकििा पनुःलनिा्यण गन्य सलकने प्रकारका संरचनाहरुिा सहरोग गनने।
घ. सहरोग गिा्य सा््यजलनक लहतका कार्यहरुिाई प्राथलिकतािा राखवी कार्य 

अगाडवी ्ढाउने ।
ङ. नगरपालिका क्ेत्र लित्रका िरुिराजिा रहकेा तथा लप्छडवीएका क्ेत्रहरुिाई 

र ्सतवीहरुिाई प्राथलिक्ािा रा्ने।
च. िि्यत संिार समबलनध अनर कार्य गनने ।
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५. मिमि् :-
क. िि्यत संिार लशष्यक कार्यक्रि समबनधवी केहवी ल्षरिा ल््ाि िएिा 

्ा संशोधन गनु्यपनने िएिा नगर प्रिखुिे अलनति लनण्यरका िालग नगर 
कार्यपालिकािा पेश गनु्यपनने्छ ।

 अाज्ािे
 केश्राज सु् ेिवी
 प्रिखु प्रशासकीर अलधकृत


