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मुसिकोट नगरपासिका मेिसमिाप कार्य िञ्च
ाािन

िम्बन्िी कार्यविधि २०७५

प्रस्तािना: नेपािको िंसििानको िारा २१४ (१,२) तथा अनूिूची ८ मा उल्िेसित स्थानीर् तहको असिकारहरु र मेिसमिाप
िम्बसन्ि ऐन, २०६८ तथा सनर्माििी, २०७० िाई आत्मिात गर्दै, स्थानीर् िकार िचालािन ऐन, २०७४ को र्दफा ४७(२) िे
न्र्ासर्क िसमसतिाई प्रर्दत्त गरे का सििार्दहरु मेिसमिापको माध्र्मबाट िमािान गनयका िासग मेिसमिाप कार्य िञ्चािन
कार्यसिसिको व्यिस्था गनय िाञ्छनीर् भएकोिे स्थानीर् िरकार िचालािन ऐन, २०७४ को र्दफा १०२ (२) िे दर्दएको असिकार प्रर्ोग
गरर िोसह बमोसिम मुसिकोट नगर कार्यपासिकािे र्देहार्को मेिसमिाप कार्यिचालािन कार्यसिसि बनाएको छ ।

पररच्छे र्द-१
प्रारसम्भक
१.िंसिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) र्ि कार्यसिसिको नाम "मुसिकोट नगरपासिका मेिसमिाप िम्बन्िी कार्यिचालािन कार्यसिसि, २०७५"
रहेको छ ।
(२) र्ो कार्यसिसि मुसिकोट नगरकार्यपासिकाबाट स्िीकृ त भएको समसत र्देसि प्रारम्भ हुनेछ ।
२.पररभाषा: सिषर् िा प्रिंगिे अको अथय निागेमा र्ि कार्यसिसिमा,
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(क) "िंसििान" भन्नािे नेपािको िंसििान िम्झनुपछय ।
(ि) "ऐन" भन्नािे स्थानीर् िरकार िचालािन ऐन, २०७४ िम्झनुपछय ।
(ग) "कार्यसिसि िम्बसन्ि ऐन" भन्नािे नगरपासिका न्र्ासर्क िसमसत (कार्यसिसि िम्बसन्ि) ऐन२०७५ िाई िम्झनु पनेछ ।
(घ) "कार्यसिसि" भन्नािे नगरपासिकाद्धारा िारी गररएको मेिसमिाप िम्बन्िी कार्यिचालािन कार्यसिसि २०७५ िम्झनुपछय ।
(ङ) "मेिसमिाप के न्र" भन्नािे मुसिकोट नगरपासिका रुकु म पसिमद्वारा स्थापना गररएको मेिसमिापिाई िम्झनुपछय र िो
शब्र्दिे काम गनय अनुमसत प्राप्त गैर िरकारी रुकु म पसिमद्वारा स्थापना गररएको िामुर्दासर्क मेिसमिाप के न्र िमेतिाई
िम्झनुपछय ।
(च) "गैर िरकारी िंस्था" भन्नािे प्रचसित कानून बमोसिम मेिसमिाप िम्बसन्ि कार्य गनय स्थापना भएका र मुसिकोट
नगरपासिकािँग िमन्िर् गरी कार्यिचालािन गने गैर नाफा रसहत िामासिक िंस्था िम्झनुपछय ।
(छ) "न्र्ासर्क िसमसत" भन्नािे नेपािको िंसििानको िारा २१७ बमोसिम नगरपासिकाको उपप्रमुिको अध्र्ितामा गरित
न्र्ासर्क िसमसत िम्झनुपछय ।
(ि) "पि" भन्नािे सििार्द िमािनको िासग न्र्ासर्क िसमसत िमि सनिेर्दन दर्दने प्राकृ सतक तथा कानूनी व्यसि िम्झनुपछय ।
(झ) "पसहिो" पि भन्नािे सििार्द िमािानको िासग न्र्ासर्क िसमसतमा सनिेर्दन दर्दने व्यसि िा पि िम्झनुपछय ।
(ञ) "र्दोस्रो" पि भन्नािे पसहिो पिको सनिेर्दनको आिारमा मेिसमिापको िासग न्र्ासर्क िसमसतिे बोिाएको सििार्दको
िरोकार राख्ने अको व्यसि िा पि िम्झनुपछय ।
(ट) "सििार्द" भन्नािे न्र्ासर्क िसमसत िमि उिुरी परर न्र्ासर्क िसमसतमा छिफिका िासग रहेको मुि नसमिेको कु रा
िम्झनुपछय ।
(ि) "मेिसमिाप" भन्नािे पिहरुिे मेिसमिाप कतायको िहर्ोगमा सबबार्द सनरुपण गनय अपनाइने प्रदिर्ा िम्झनुपछय ।
(ड) "मेिसमिापकताय" भन्नािे पिहरु बीचको सििार्दिाई छिफि गराई िहि िातािरण िृिना गनय तथा िो सिषर्मा
िहमसत कार्म गनयका िासग उत्प्रेररत गनय र्ि कार्यसिसि बमोसिम िूसचकृ त मेिसमिाप कताय िम्झनुपछय ।
(ढ) "प्रमाणपत्र" भन्नािे मेिसमिापकतायको रुपमा काम गनय मेिसमिाप पररषर्द िा पररषर्दद्धारा अनुमसत प्राप्त िंस्थाद्धारा
प्रर्दान गररएको प्रमाण पत्र िम्झनुपछय ।
(ण) "नगरपासिका" भन्नािे नगरपासिका सभत्ररहेका १ र्देसि १४ नं. िडािाई िम्झनुपछय ।
(त) "प्रमुि" भन्नािे नगरपासिकाको प्रमुििाई िम्झनुपछय ।
(थ)"उपप्रमुि" भन्नािे नगरपासिकाको उपप्रमुि िम्झनुपछय ।
(र्द)"िडा" भन्नािे नगरपासिकाको १४ ओटै िडा िम्झनुपछय ।
(ि) "िडा अध्र्ि" भन्नािे नगरपासिकाको िडा अध्र्ि िम्झनुपछय ।
(न) "िभा" भन्नािे नगरपासिकाको नगरिभा िम्झनुपछय ।
(प) "कार्यपासिका" भन्नािे नगरकार्यपासिकािाई िम्झनुपछय ।
(फ) "िर्दस्र्" भन्नािे न्र्ासर्क िसमसतको िर्दस्र् िम्झनुपछय ।
३.उद्देश्र्:र्ि कार्यसिसिको उद्देश्र् र्देहार् बमोसिम हुनेछ:
(क) स्थानीर् िरकार िचालािन ऐनको र्दफा ४९ बमोसिम मेिसमिाप िम्बसन्ि कार्यिाई िरि र िहि तिरिे िचालािन गनय
िहर्ोग पुर्र्ाउनु,
(ि)स्थानीर् स्तरमा मेिसमिाप गराई िमािमा शासन्त िुव्यािस्था कार्म गरर िमृद्ध िमािको सनमायण गनय िहर्ोग पुर्र्ाउनु
।
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पररच्छे र्द-२
मेिसमिाप के न्रको स्थापना, काम कतयव्य र असिकार
४.मेिसमिाप के न्रको स्थापना:- मेिसमिाप प्रदिर्ाद्धारा सििार्द िमािनमा िहर्ोग पुर्र्ाउन मुसिकोट नगरपासिका र प्रत्र्ेक िडामा
न्र्ासर्क िसमसतको परामशयमा नगरपासिकािे तोके को स्थानमा मेिसमिाप के न्र स्थापना गनेछ ।
५.न्र्ासर्क िसमसत तथा मेिसमिाप के न्रको काम, कतयव्य र असिकार: न्र्ासर्क िसमसत तथा मेिसमिाप के न्रको काम कतयव्य र
असिकार र्देहार् बमोसिम हुनेछ:(क) सििार्दका पिबाट सििार्दिँग िम्बसन्ित सिषर्को सनिेर्दन सिने र र्दताय गने,
(ि) सििार्दका पिहरुिाई िूचना दर्दने,
(ग)र्ोग्र्ता पुगेका मेिसमिापकतायहरुिाई िूचीकृ त गने,
(घ) िूचीकृ त मेिसमिापकतायहरु मध्र्ेबाट सििार्दका पिहरुिाई मेिसमिापकताय छनौट गनय िगाउने,
(ङ) मेिसमिाप प्रदिर्ामा िहसिकरण गने,
(च) सििार्दको सनिेर्दन अन्र् कागिात तथा िहमती पत्रको असभिेि राख्ने,
(छ) िहमती हुन निके का सिषर् कानून बमोसिम िम्बसन्ित कार्ायिर् िा अडा अर्दाितमा पिाउने,
(ि) पिहरु बीचको िहमती कार्ायन्िर्न गने,
(झ) िहमती कार्ायन्िर्न भए नभएको अनुगमन गने गराउने तथा पिहरुको आपिी िम्बन्ि बारे िानकारी सिने,
(ञ) स्थानीर् नागररकिाई मेिसमिाप िेिा प्रर्ोग गनय असभप्रेररत गने,
(ट) मेिसमिापकतायको िमता असभिृसद्ध िम्बसन्ि आिश्र्क कार्यहरु गने,
(ि) मेिसमिाप िेिाको प्रचार प्रिार गने,
(ड) मेिसमिापकतायको रुपमा िूचीकृ त हुन िषयमा कसम्तमा १ पटक अनूिूची २ मा उल्िेसित ढाँचामा िूचना प्रकासशत गने,
(ढ) मेिसमिाप के न्रको अनुगमन गने,
(ण) मेिसमिापिँग िम्बसन्ित सनकार्बाट तोदकएका अन्र् कामहरु गने,
(२) मेिसमिाप के न्र स्थापना गनय िक्ने : नगरपासिकािे आिश्र्कता अनुिार नगरपासिकाको कार्ायिर्का िडा कार्ायिर्मा
मेिसमिाप के न्र स्थापना गनय िक्नेछ,
६.मेिसमिाप के न्रमा हुनुपने आिारभूत िुसििाहरु: मेिसमिाप के न्रमा आिारभूत िुसििाहरु र्देहार् बमोसिमका हुने छन ।
(क) मेिसमिाप ित्र िचालािनका िासग गोप्र् र िुरसित स्थानको व्यिस्था,
(ि) आिश्र्क िामाग्रीहरु िगार्त पर्ायप्त स्थानको व्यिस्था,
(ग) िूचीकृ त मेिसमिापकतायको नाम, िे गाना र फोटो िसहतको िूची र मेिसमिाप के न्र सचनाउनका िासग िाईन बोडयको
व्यिस्था,
(घ) सििार्दका पिहरुको िासग स्िच्छ सपउने पानी तथा शौचािर्को व्यिस्था,
(ङ) सििार्द र्दताय सनिेर्दनको फारम, सििार्द र्दताय गने रसिष्टर मेिसमिापकताय रे कडय राख्नका िासग फारम, र्दोस्रो पििाई
िानकारी गराउने फारम, मेिसमिापकतायिाई िानकारी गराउने फारम, िहमतीपत्रको फारम, प्रगसत प्रसतिेर्दन फारम,
असभिेि राख्न रसिष्टर िगार्त अन्र् मििन्र्द िामाग्रीको व्यिस्था,
(च) र्थािम्भि िुचना प्रसिसिका िामाग्रीहरु कम्प्र्ुटर, सप्रन्टर, इन्टरनेट, फोन आदर्दको व्यिस्था ।
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पररच्छे र्द-३
मेिसमिाप िेिाको व्यिस्थापन
७.मेिसमिापकतायको छनौट प्रदिर्ा:-(१) नगरपासिका र प्रत्र्ेक िडा कार्ायिर्मा आिश्र्क िंख्र्ामा मेिसमिापकताय रहनेछन ।
(२) प्रत्र्ेक मेिसमिाप के न्रमा कसम्तमा २ िना मेिसमिापकताय िूचीकृ त गररएको हुनेछ ।
(३) मेिसमिापकताय छनौट गर्दाय िमािेशी आिारमा गररनेछ ।
(४) उपर्दफा (३) बमोसिम मेिसमिापकताय छनौट गर्दाय कसम्तमा ३३ प्रसतशत मसहिा हुनुपनेछ ।
(५) नगरपासिकाको कार्ायिर्मा रहेको मेिसमिाप के न्रमा कसम्तमा ५ िना मेिसमिापकताय िूचीकृ त रहनेछन ।
(६) र्ो कार्यसिसि िागु हुर्दा र्ोग्र्ता पुगक
े ा कार्यरत मेिसमिापकतायहरुिे नगरपासिकामा िूचीकृ त गराउन िक्नेछन ।
(७) सििार्दको िंख्र्ा बढन गई िा अन्र् कारणिे मेिसमिापकतायको िंख्र्ा कमी भएमा नगरपासिकािे उपर्दफा (१) र (५) मा
उल्िेसित िंख्र्ाको असतररि आिश्र्क िंख्र्ामा थप मेिसमिापकताय राख्न बािा पनेछैन ।
(८) नगरपासिका िा न्र्ासर्क िसमसतिे मेिसमिापकतायको रुपमा िेिा प्रर्दान गने व्यसििाई छनौट गर्दाय स्थानीर् िमुर्दार्मा
िामासिक कार्यमा दिर्ासशि व्यसिहरु, िेिा सनिृत राष्ट्र िेिक, सशिक, प्राध्र्पक, स्थानीर् िमाििेिीहरु िगार्त
िामासिक िेिाको काम गनय प्रसतिद्ध र तत्पर व्यसिहरुिाई िमािेसशताको आिारमा प्राथसमकता दर्दनुपनेछ ।
८.मेिसमिापकतायको र्ोग्र्ता:-(१) र्देहार्को व्यसि मेिसमिापकताय हुन िक्नेछ:
(क) कसम्तमा माध्र्समक तह उसत्तणय गरे को,
(ि) नेपािी नागररक
(ग) २५ िषय उमेर पूरा भएको
(घ) मेिसमिाप िम्बसन्ि कसम्तमा ४८ घण्टाको आिारभूत तासिम सिएको
(ङ) अन्र् प्रचसित कानूनद्धारा अर्ोग्र् नभएको ।
(२)उपर्दफा (१) मा िुनिुकै कु रा िेसिएको भएतापसन मेिसमिापकतायको तासिम सिई हाि कार्यरत व्यसिको हकमा सनििाई
सनरन्तरता दर्दन िदकनेछ ।
९.मेिसमिापकतायको चर्न प्रकृ र्ा:-(१) सििार्द िम्बसन्ि मेिसमिापकतायको िंख्र्ा तोदकएको िोही बमोसिम र नतोदकएकोमा
पिहरुको िहमसतबाट १ िना िा ३ िना मेिसमिापकतायको िंख्र्ा सनिायरण गरी सनर्ुि गररनेछ ।
(२) एकिना मेिसमिापकताय सनर्ुि गनय पिहरु िहमत भएकोमा र्दुिै पिको िहमसतबाट र ३ िना मेिसमिापकताय सनर्ुि गनुय परे मा
प्रत्र्ेक पििे १ िना र पिहरु आफै िे िा त्र्िरी सनर्ुि भएका २ िना मेिमापकतायिे तेश्रो मेिसमिापकताय सनर्ुि गनेछन ।
(३) मेिसमिाप गराउँ र्दा स्थानीर् िरकार िञ्चािन ऐन २०७४ को र्दफा ४७ को उपर्दफा (२) अन्तगयतका सििार्दहरु न्र्ासर्क
िसमसतद्धारा मेिसमिाप गराइनेछ । ऐनको र्दफा ४७ को उपर्दफा (१) बमोसिमको सििार्दहरु न्र्ासर्क िसमसतिे िूचीकृ त
मेिसमिापकतायद्धारा मेिसमिाप गररनेछ ।
(४) सििार्दका पिहरुिे न्र्ासर्क िसमसत िमि मेिसमिाप गनयका िासग सनिेर्दन गरे मा िूचीकृ त मेिसमिापकतायद्धारा मेिसमिाप
गररनेछ । िोद्धारा मेिसमिाप गनयका िासग नगरपासिकामा भएको मेिसमिाप के न्रको हकमा न्र्ासर्क िसमसतको िंर्ोिक र
िडासस्थत रहेको मेिसमिाप के न्रमा िडा प्रमुिको िंर्ोिनकारी भूसमका सनिायह गनेछ ।
१०.मेिसमिापकतायिे ध्र्ान दर्दनुपने कु राहरु:- (१) र्देहार् बमोसिमका कु राहरुमा मेिसमिापकतायिे मेिसमिाप गराउर्दा ध्र्ान दर्दनुपने
छ:
(क) मेिसमिाप ित्र िचालािन गर्दाय उिे का सिषर्हरु रटपोट गने र त्र्िको अथय पिहरुिाई बुझाउने ।
(ि) सििार्दमा सनणयर् नदर्दने र आफू िाई सनणयर्कताय नभई सििार्द िमािान प्रकृ र्ाको िहिकताय िम्झने र छिफि, िाताय,
िंिार्दबाट िमािानका िासग िहसिकरण गने ।
(ग) कु नै पििाई िात, िासत, िमय, िणय, सिङ्ग, िम्प्रर्दार् र रािनीसतक आस्थाका आिारमा भेर्दभाि नगरी सनष्पि र तटस्थ
रहने ।
(घ) मानि असिकार िंरिण र िामासिक न्र्ार्को सिषर्मा िंिेर्दनशीि रहने ।
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(ङ) मेिसमिाप ित्रको िमाप्तीपसछ िहमसत बाहेक िेिेका अन्र् रटपोट िम्बन्िी िामाग्री नष्ट गरी गोपनीर्ता कार्म गने ।
(च) कु नै कानूनी िरटिता आएमा स्थानीर् तहको िहर्ोगमा सिशेषज्ञिँग परामशय सिएर मात्र कानूनिम्मत रुपमा पिहरु बीच
िहमसत गराउने ।
(छ) सििार्दका पििाई मेिसमिापकताय रोज्न िगाउर्दा नगरपासिका कार्ायिर्मा रहेको मेिसमिाप के न्रबाट हुने सििार्द
िमािानका प्रकृ र्ाका िम्बन्िमा िम्बसन्ित पििाई न्र्ासर्क िसमसतका िंर्ोिक िा िडास्तरका मेिसमिाप के न्रमा
िडाध्र्ििे िानकारी गराउने ।
(ि) पिहरु सिचमा किरी बोल्ने, कस्तो शव्र्दमा व्याि गने आदर्द कु राहरुको आचार िंसहता बनाउने ।
११.मेिसमिाप िेिाको कार्यसिसि:- (१) मेिसमिापको कार्यसिसि र्देहार् बमोसिम हुनेछ:
(क) सििार्द र्दताय: सििार्दका प्रथम पििे मेिसमिापका िासग नगरपासिकाको कार्ायिर्सस्थत मेिसमिाप के न्रमा सिसित
सनिेर्दन दर्दन िक्नेछ । कु नै कारणिि सिसित नभै मौसिक रुपमा व्यि गरे मा त्र्ििाई सिसित रुपमा उत्तार गरर
मेिसमिाप के न्रिे सनिको िसहछाप गराई र्दताय गनेछ र तोदकएको दर्दन उपसस्थत हुने ।

-v_ bf];|f] kIfnfO{ ljjfbLt ljifoj:t' ;xlt tf]lsPsf] lbg pkl:yt x'g hgfp lbOg]5 .
-ग_ btf{ x'g cfPsf] ljjfbsf] lgj]bg pk/ Goflos ;ldltsf ;+of]hssf] k/fdz{df gu/kflnsfsf] sfof{nol:yt
d]nldnfk s]Gb|jf6 5nkmn u/fpg] of j8f sfof{nol:yt d]nldnfk s]G b|jf6 5nkmn u/fpg] ;f] ;Djwdf
Plsg ul/ ;DjGwLt d]nldnfk s]Gb|df ljjfbsf] lgj]bg k7fpg' kg]{5 .
(घ ) प्रथम पिद्धारा मेिसमिापकतायको छनौट: प्रथम पिको सनिेर्दन र्दताय भैिके पसछ न्र्ासर्क िसमसतको िंर्ोिकिे िूचीकृ त
मेिसमिापकताय मध्र्ेबाट र्दफा ९ को प्रकृ र्ा अनुिार छनौट गनय िगाउनु पनेछ ।
(ङ ) र्दोस्रो पििाई अनुरोि: न्र्ासर्क िसमसतको िंर्ोिक िा िडाध्र्ििे मेिसमिापको प्रकृ र्ामा िहभागी हुन र्दोश्रो पििाई
के न्रमा उपसस्थत भई आफ्नो तफय बाट मेिसमिापकताय छनौट गनय अनुरोि गरी पत्र पिाउने िा अन्र् कु नै माध्र्मबाट िूचना
पिाउनु पनेछ ।
(च ) र्दोस्रो मेिसमिापकतायको छनौट: मेिसमिाप के न्रका िंर्ोिकिे र्दोस्रो पििाई िूचीकृ त भएका मेिसमिापकताय मध्र्ेबाट
र्दफा ९ बमोसिमको प्रदिर्ा अनुिार छनौट गनय िगाउने छ ।
(छ ) मेिसमिाप ित्र िंचािन: (१) छासनएका मेिसमिापकतायहरुिे पिहरुिँग िमन्िर् गरी मेिसमिाप ित्र िञ्चािन गने
समसत र स्थान तर् गने । सििार्दका पिहरु र मेिसमिापकताय पूिय सनिायररत स्थान, समसत र िमर्मा मेिसमिाप ित्रमा
उपसस्थत हुनुपनेछ ।
(ि ) सििार्दका पिहरु उपसस्थत भैिके पसछ छासनएका मेिसमिापकतायहरुिे सििार्दका पिहरुिाई िुरसित मेि समिाप किमा
गई मेिसमिाप प्रदिर्ा र मेिसमिापकतायहरुको भूसमका बारे िानकारी दर्दने र मेिसमिाप ित्र िञ्चािन हुँर्दा पािना
गनुयपने आिारभूत सनर्महरु सनिायरण गरी मेिसमिाप प्रदिर्ाका चरणहरु अपनाउर्दै सििार्द िमािान गनय िहिीकरण
गनेछन ।

-झ_ d]nldnfk zq cfjZostf cg';f/ Ps jf ;f] eGbf j9L k6s j:g ;Sg]5 . Ps lbgdf d]nldnfk x'g g;s] b'j}
kIfsf] ;xdtLn] csf]{ s'g} lbg kgM 5nkmnsf] nflu tf/]v tf]lsg]5 . d]nldnfk x'g] cjlwdf ;f]xL k|lqmof
;+rfng ul/g]5 . ljjfbsf] ldnfkq x'g ;s] ;xdtL ÷ldnfkq u/fO{ lbg' kg]{5 . ;xdtL ÷ldnfkq x'g g;s]
Goflos ;ldltdf hfg lg0f{o ;'gfO{ lbg' kg]{5 .
(ञ) िहमसतपत्र: िहमसत भएमा र्ि कार्यसिसिको अनूिूची-४ बमोसिमको िहमसत पत्र तर्ार गरी एक एक प्रसत सििार्दका
पिहरुिाई दर्दई अको प्रसत िंर्ोिकिे िा िडाध्र्ििे असभिेि राख्नको िासग नगरपासिकािे तोके को स्थानमा राख्नु पनेछ
। िहमसतपत्रको असभिेि िम्बसन्ित मेिसमिाप के न्रमा रहेको सििार्द र्दताय रसिष्टरमा िमेत र्दताय गरी राख्नु पनेछ ।
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(ट) मेिसमिाप गने िमर्ािसि: र्ि पररच्छेर्द बमोसिम मेिसमिापद्धारा सििार्द िमािान गर्दाय मेिसमिापकताय सनर्ुसि भएको
समसतिे पन्र दर्दनसभत्र िम्पन्न गररि्नु पनेछ ।

ljz]if kl/l:ylt pTkGg eP yk & lbgsf] ;doleq ;DkGg ul/

;Sg' kg]{5 .
(ि) सिसित िानकारी दर्दने: मेिसमिाप हुन निके मा िोही कु रा उल्िेि गरी िम्बसन्ित पििाई िानकारी दर्दने र िोको
िानकारी न्र्ासर्क िसमसतका िंर्ोिकिाई दर्दनु पनेछ ।
१२ मेिसमिाप िम्बसन्ि काम, कतयव्य र असिकार: (१) मेिसमिाप िेिा सिस्तार र सिकािका िासग न्र्ासर्क िसमसतको काम, कतयव्य
र असिकार र्देहार् बमोसिम हुनेछ:
(क) मेिसमिाप िेिा सिस्तार र सिकािबारे बार्षयक र्ोिना एिं कार्यिम तिुयमा र कार्ायन्िर्न गने ।
(ि) मेिसमिापबाट िमािान भएका सििार्दहरुको प्रमासणकरण गने , िहमसत पत्रको असभिेि राख्ने र कार्ायन्िर्न गने ।
(ग) मेिसमिाप िेिा िञ्चािनका िासग मेिसमिाप के न्र स्थापना र आिश्र्क भौसतक िामाग्री र मििन्र्द व्यिस्थापन गनय
बिेट सिसनर्ोिन गराउने ।
(घ) मेिसमिाप िम्बसन्ि तासिमका िासग मेिसमिापकतायहरुको छनौट गने र गैर िरकारी िंस्था िा अन्र् सनकार्िँग िमन्िर्
गने तथा तासिम आर्ोिना गनय प्रासिसिक, आर्थयक तथा अन्र् िहर्ोग पुर्र्ाउने ।
(ङ) तासिम प्राप्त मेिसमिापकतायिाई िपथ गराई र्ोग्र्ता पुगेका मेिसमिापकतायिाई िूचीकृ त गने ।
(च) मेिसमिाप िम्बसन्ि प्रगती प्रसतिेर्दन तर्ार गरी िम्बसन्ित कार्ायिर्मा राख्ने ।
(छ)िहमसत कार्ायन्िर्न गने गराउने र िहमसत कार्ायन्िर्नको अनुगमन र िमीिा गने ।
१३ िडा स्तरीर् मेिसमिाप के न्रमा िडाध्र्िको काम, कतयव्य र असिकार: िडा स्तरीर् मेिसमिाप के न्रमा िडाध्र्िको काम, कतयव्य
र असिकार र्देहार् बमोसिम हुनेछ:
(क)

Goflos ;ldltsf] ;lrjfnojf6 pknJw u/fOPsf ;Dk"0f{ sfuhftx? ;'/lIf ?kdf /fVg nufpg]

मेिसमिाप

के न्रमा प्राप्त सनिेर्दनहरु रसिष्टरमा र्दताय गरी सििार्दका पिको नाम र िे गाना छनौट भएका मेिसमिापकतायहरुको नाम
र िम्पकय नं मेिसमिाप ित्र िञ्चािन समसत, िहमसतपत्रको स्पष्ट िुल्ने गरी असभिेि राख्ने एि अन्र् कागिात िुरसित
राख्न िगाउने ।
(ि) सििार्दका पिहरुिाई मेिसमिाप के न्रको तफय बाट पत्राचार गने ।
(ग) मेिसमिाप के न्रमा आिश्र् भौसतक र अन्र् िामाग्रीहरु र न्र्ूनतम िेिा िुसििाहरु िुसनसश्चत गराउने ।
(घ) मेिसमिाप प्रदिर्ा बारे सििार्दका पिहरुिाई िानकारी गराउने ।
(ङ) मेिसमिाप कि र ित्र िञ्चािनको िातािरण बनाउने र िोको व्यिस्थापन गने ।
(च) मेिसमिापकतायको िूची प्रत्र्ेक िषय अध्र्ािसिक गने ।
(छ) िहमती भएका िा हुन निके का सििार्दको असभिेि राख्न िगाउने ।
(ि) मेिसमिापको िार्षयक प्रगसत सििरण नगर कार्यपासिका तथा नगरिभामा प्रस्तुत गने ।
(झ) िहमसत नभएमा िहमसत हुन निके को कु राको सिसित िानकारी सििार्दका पिहरुिाई दर्दने ।
(ञ) िडास्तरीर् मेिसमिाप के न्रको िंर्ोिक भई काम गने ।
१४ मेिसमिापकतायको काम, कतयव्य र असिकार: मेिसमिापकतायको काम, कतयव्य र असिकार र्देहार् बमोसिम हुनेछ:
(क) मेिसमिापको प्रदिर्ा अनुिरण गरी िहिकतायको हैसिर्तिे सििार्द िमािानमा िहर्ोग पुर्र्ाउने ।
(ि) सििार्द िमािान गनय िहार्ता गर्दाय न्र्ार्ािीश, मध्र्स्थ िा कानूनी िल्िाहकारको भुसमका सनिायह नगरी िहिकतायको
मात्र भुसमका सनिायह गने ।
(ग) मेिसमिापको सिकाि र सिस्तारको िासग कार्यरत रहने ।
(घ) िहमसत कार्ायन्िर्नमा िहर्ोग पुर्र्ाउने ।
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(ङ) मेिसमिाप ित्र िहसिकरण गर्दाय डर त्राि र्दिाि र प्रभािबाट मुि हुने र सििार्दका पििाई पसन मुि राख्ने ।
(च) मानिअसिकार, िामासिक न्र्ार्को सिषर्मा िचेत रहने ।
(छ) आघातमा परे का िा मनोिैज्ञासनक रुपमा िमस्र्ामा रहेका पिहरुिाई स्ितन्त्र रुपमा भुसमका सनिायह गनय दर्दने ।
(ि) मेिसमिाप प्रदिर्ािाई उसचत व्यिस्थापन गने र िहमसतको िासग पििाई स्ितन्त्र रुपमा भुसमका सनिायह गनय दर्दने ।
(झ) पिहरुिाई मेिसमिापको अनुसचत प्रर्ोगबाट हुने नो्िानीबाट बचाउन िचेत रहने ।
(ञ) मेिसमिाप िातायको िन्र्दभयमा सििार्दका पिहरुबाट व्यि भएका कु राको गोपसनर्ता कार्म राख्ने ।
(ट) अनुिूची ६ मा तोदकएको आंचार िसहताको पािना गने ।

पररच्छे र्द-४
सिसिि
१५.र्दुई िा र्दुई भन्र्दा बढी िडामा रहेका नागररकको सििार्द िम्बन्िी व्यिस्था:-(१) र्दुई िा र्दुई भन्र्दा बढी िडामा रहेका नागररक
बीचको सििार्दको िमािान गर्दाय सनम्न बमोसिम गररनेछ:
(क) सििार्दका पि र्दुई फरक फरक िडामा बिोबाि गरे को अिस्थामा सििार्दको पसहिो पि बिेको िडामा सििार्दको र्दताय गररनेछ र
पिहरु िहमत भएको कु नै मेिसमिाप के न्रबाट मेिसमिाप प्रदिर्ा प्रारम्भ हुनेछ ।
(ि) मेिसमिाप के न्र छनौटमा सििार्दका पिहरुको िहमसत भएमा सििार्दका पिहरुिे रोिेको िुनिुकै मे िसमिाप के न्रमा िो सििार्द
र्दताय गरी उि मेिसमिाप के न्रबाट मेिसमिाप ित्र िञ्चािन गनय पिहरु स्ितन्त्र हुनेछन । त्र्िरी र्दताय भएको सििार्दिाई
िम्बसन्ित मेिसमिाप के न्रिे मे िसमिापको प्रदिर्ा िञ्चािनमा मागय प्रशस्त गनुयपनेछ ।
१६.मेिसमिाप नसतिाको असभिेि व्यिस्थापन:- नगरपासिकािे मेिसमिाप के न्रमा र्दताय भएका सििार्दहरु तथा िमािान भएका
सििार्द र सििार्दका पिहरुको असभिेि राख्नेछ । सििार्दको िफितापूियक सनरुपण भएको अिस्थामा न्र्ासर्क िसमतका
िंर्ोिक तथा सनििे तोके को व्यसििे र िडा तहमा िडाध्र्ि तथा सनििे तोके को व्यसििे मेिसमिाप के न्रमा र्दुिै पिको र
मेिसमिापकतायको हस्तािर िसहतको िहमसत पत्र िमेत तर्ार पारी राख्नु पर्दयछ । असभिेि राख्नका िासग न्र्ासर्क िसमसतिे
सनम्न अनुिारका असभिेि/ फारमहरु तर्ार गरी राख्नुपर्दयछ ।
(क) सििार्द र्दताय पुसस्तका
(ि) सििार्द र सििार्दका पिहरुको सििरण िुल्ने गरी तोदकएको फाराम
(ग) सनिेर्दन पत्रको फाराम
(घ) र्दोस्रो पििाई िानकारी गराउने फाराम
(ङ) मेिसमिापकताय छनौट फाराम
(च) मेिसमिाप के न्रमा पिहरुको उपसस्थसतको असभिेि फाराम
(छ) िहमसत पत्र फाराम
(ि) सििार्द अनुगमन फाराम आदर्द ।
१७. तासिम िम्बसन्ि व्यिस्था:- (१) न्र्ासर्क िसमसत िडाध्र्ि र मेिसमिापकतायको िासग आिारभूत पुनतायिगी सिशेष अनुसशिण
र अन्र् मेिसमिाप िम्बसन्ि तासिमहरु िञ्चािन गने िंस्थाहरुको र श्रोत व्यसिहरुको रोष्टर तर्ार गरी न्र्ासर्क िसमसतिे
राख्नु पनेछ ।
(२) मेिसमिाप िम्बसन्ि आिारभूत र अन्र् तासिम मेिसमिाप पररषर्दद्धारा सनिायररत पाठ्यिम बमोसिम िञ्चािन गनुयपनेछ ।
१८. मेिसमिाप कोष:- (१) नगरपासिकामा मेिसमिाप िम्बसन्ि कार्य गनयको िासग छु ट्टै एउटा कोष रहने छ र िो कोषमा र्देहार्
बमोसिमको रकम रहनेछ:(क)स्थानीर् िरकारिे सिसनर्ोिन गरे को रकम,
(ि) नेपाि िरकार र प्रर्देश िरकारिे सिसनर्ोिन गरे को रकम ।
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(ग) र्दातृ िंस्थािे िहर्ोग स्िरुप प्रर्दान गरे को रकम ।
(घ) न्र्ासर्क िसमसतिे तोके को शुल्क िेिा शुल्क ।
(ङ) अन्र् श्रोतबाट मेिसमिाप िम्बसन्ि कार्य गनय िहर्ोग स्िरुप प्रर्दान गरे को अन्र् रकम ।
(च) मेिसमिाप गरार्िापत पिहरुिाट स्िसच्छक रुपमा प्राप्त रकम ।
(छ) अन्र् श्रोतबाट मेिसमिाप िम्बसन्ि कार्य गनय िहर्ोग स्िरुप प्रर्दान गरे को रकम ।
(२) मेिसमिाप िम्बसन्ि कोषमा रहेको रकम िचय गर्दाय प्रचसित कानूनमा व्यिस्था भए बमोसिम गनुयपनेछ ।
१९. मेिसमिाप कोषबाट गररने िचय:- (१) र्दफा १८ बमोसिमको मेिसमिाप कोषबाट र्देहार्का कार्यका आगी िचय गनय िदकनेछ:(क) मेिसमिाप के न्र स्थापना भौसतक व्यिस्थापन, िूचना िम्प्रेषण र मेिसमिाप िम्बसन्ि कृ र्ाकिाप िञ्चािन
(ि) सिसभन्न तासिम िनचेतनामुिक कार्यिम र प्रिियनात्मक कार्यिमहरु िञ्चािन,
(ग) मििन्र्द िामाग्री व्यिस्थापन,
(घ) मेिसमिाप ित्र र अन्र् गसतसिसिहरु िञ्चािन,
(ङ) मेिसमिापकतायिाई मेिसमिाप ित्रिम्म आउने िाने र्ातार्ात िचय,
(च) सपउने पानी िािा र सचर्ापानको व्र्िस्था,
(छ) न्र्ासर्क िसमसतिे उिुरीको कािायही दकनारा गर्दाय अपनाउनुपने कार्यसिसि िम्बन्िमा व्यिस्था गने बनेको ऐन, २०७५४
को र्दफा ७१ बमोसिम मेिसमिापकतायिे पाररश्रसमक सिन िक्नेछन ।
२०. िेिा पररिण:- मेिसमिाप कोषमा िम्मा भएको र िचय भएको रकमको िेिा पररिण प्रचसित कानून बमोसिम गररनेछ ।
२१. आचार िंसहता र िपथ:- आचार िंसहताका असतररि मेिसमिापकतायिे मेिसमिापकतायको रुपमा सनष्ठापूियक काम गने िपथ सिनु
पनेछ । मेिसमिापकतायको हैसिर्तिे िंिग्न हुन चाहने र्ोग्र्ता पुगेका मेिसमिापकतायिाई नगरपासिकाको न्र्ासर्क िसमसतका
िंर्ोिकबाट अनुिूची-७ बमोसिमको िपथ सिएपसछ िम्बसन्ित मेिसमिाप के न्रमा मेिसमिापकतायको रुपमा िूचीकृ त हुनेछन
। मेिसमिाप िपथ र आचारिंसहताको पािना िम्बसन्ि अनुगमन नगरपासिकािे गनेछ ।
(३) र्दर्द कु नै िामुर्दासर्क मेिसमिापकतायिे िपथ र आचार िंसहता सिपररत काम गरे मा त्र्स्तो मेिसमिापकतायिाई न्र्ासर्क
िसमसतिे िूचीबाट हटाउनेछ ।
२२. सििार्दका पिहरुको उपसस्थसत:- र्ि कार्यसिसि बमोसिम सििार्दका पिहरु के न्रबाट तोदकएको समसत, स्थान र िमर्मा
उपसस्थत हुनुपनेछ ।
२३. पिहरुको सनसम्त मेिसमिापको पररणाम मान्र् हुने:- पिहरुको िहमसतपत्रमा उल्िेि भएका कु राहरु िम्बसन्ित पिहरुिे
बाध्र्ात्मक रुपमा पािना गनुय पनेछ ।
२४.िहमती कार्ायन्िर्न:-

(१) मेिसमिाप के न्रमा समिापत्र भएको समसतिे २१ दर्दनसभत्र िम्बसन्ित पििे त्र्स्तो समिापत्र

कार्ायन्र्न गनुयपनेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसिम अिसिसभत्र िम्बसन्ित पििे उपर्दफा (१) बमोसिम समिापत्र कार्ायन्िर्न नगरे मा िम्बसन्ित पििे
समिापत्र कार्ायन्िर्नको िासग समिापत्र भएको सिषर्िँग िम्बसन्ित सनकार् िमि सनिेर्दन दर्दन ि्ने छ ।
(३) उपर्दफा (२) बमोसिम सनिेर्दन प्राप्त भएमा नगरपासिकािे प्रचसित कानून बमोसिम त्र्स्तो समिापत्र कार्ायन्िर्न गररदर्दनु पनेछ
।
२५.प्रोत्िाहन पुरस्कारको व्यिस्था:- मेिसमिाप कार्यिममा उल्िेिनीर् र्ोगर्दान दर्दने व्यसि िंघिंस्था तथा मेिसमिापकतायिाई
नगरपासिकािे उसचत प्रोत्िाहन पुरस्कार प्रर्दान गनय ि्नेछ ।
२६.कार्यसिसिको प्रर्ोग:- मेिसमिाप कार्यिमिाई िुचारु र िमन्िर्ात्मक रुपमा िञ्चािन गरी िामासिक िर्दभाि आपिी िहर्ोग
र मैत्रीपूणय परम्परािाई प्रिद्धयन गनय र्ो कार्यसिसििाई मुसिकोट नगरपासिकामा मेिसमिाप िम्बन्िी काम गने अन्र् िरकारी
िंघ िंस्था, िामासिक िंघ िंस्था एिं िमुर्दार्हरुिे प्रर्ोग गनय िक्नेछन ।
२७. प्रसतिेर्दन पेश गनुप
य ने:-

j8f sfof{nox?n] ;+rfng u/]sf] d]nldnfk k|lqmofsf] k|ult ljj/0f k|To]s rf}dfl;sdf
Goflos ;ldlt ;dIf k]z ug'{ kg]{5 . cfly{s jif{sf] clGtd rf}dfl;sdf cf=j= ;dfKt x'g' eGbf ! xKtf cufl8g}
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;DkGg k|ltj]bg k]z u/L ;Sg' kg]{5 To;/L cfPsf] k|ltj]bgsf cfwf/df Goflos ;ldltn] jflif{s k|ltj]bg tof/ u/L
gu/ ;efdf k]z ug]{ 5 .
२८. कार्यसिसिको व्याख्र्ा गने िा बािा अड्काउ फु काउने असिकार:- कार्यसिसिको कार्ायन्िर्नको सििसििामा कु नै र्दुसििा हुन
गएमा िोको व्याख्र्ा िा बािा अड्काउ फु काउने असिकार नगर कार्यपासिकािाई हुनेछ ।
२९. िारे िी र बचाउ:- र्ो कार्यसिसि मेिसमिाप िम्बसन्ि प्रचसित नेपाि कानून बाँसझन गएमा बाँसझएको हर्दिम्म र्ो कार्यसिसिमा
िेसिएको कु राहरु अमान्र् हुनेछ र नेपाि कानूनमा िेसिएका कु राहरु मान्र् हुनेछ ।
३०.:- मेिसमिाप िम्बसन्ि कार्य िञ्चािन गर्दाय र्ो कार्यसिसि बमोसिम हुनेछ र र्ि कार्यसिसिमा उल्िेि नभएका प्रदिर्ाहरु
अििम्बन गर्दाय मेिसमिाप िम्बसन्ि प्रचसित नेपाि कानूनमा भएको प्रदिर्ाहरु अििम्बन गनय कु नै बािा पनेछैन ।
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अनुिच
ू ी-१
(र्दफा ५(क) िँग िम्बसन्ित)
सििार्द र्दताय/ असभिेि फारमको नमूना
मुसिकोट नगरपासिका नगरपासिकाको कार्ायिर् रुकु म (पसश्चम)
कणायिी प्रर्देश
वििादका पक्षहरुको बििरण
दर्ाा नं

दर्ाा मितर्

वििादको प्रकार

१.सििार्दको पसहिो पिको सििरण
नाम:
सिङ्ग
सिल्िा: रुकु म (पसश्चम)
मुसिकोट नगरपासिका
िडा नं
टोि
िम्पकय िे गाना (मोबाइि नं.....................................................................

िात/िासत:

उमेर

िात/िासत:

उमेर

२.सििार्दको र्दोस्रो पिको सििरण
नाम:
सिङ्ग
सिल्िा: रुकु म(पसश्चम)
मुसिकोट नगरपासिका
िडा नं
टोि
िम्पकय िे गाना (मोबाइि नं.....................................................................
३.सििार्द शुरु भएको समसत:-
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अनुिच
ू ी-२
(र्दफा ५(ड) िँग िम्बसन्ित)
मेिसमिापकतायको रुपमा िूचीकृ त हुन दर्दइने सनिेर्दनको ढाँचा

श्री.........................................................................
.............................................................................।
सिषर्:- मेिसमिापकतायका रुपमा िूचीकृ त गरीपाउँ ।
मिाई त्र्ि मुसिकोट नगरपासिका/िडाको मेिसमिाप के न्रमा मेिसमिापकतायको रुपमा आफ्नो नाम िूसचकृ त गरी
मेिसमिापकतायको रुपमा कार्य गनय इच्छा भएकोिे तपसिि बमोसिमको प्रमाण कागि िाथै रािी र्ो सनिेर्दन गर्दयछु । सनिेर्दन माग
बमोसिम मेिसमिापकतायको रुपमा िूचीकृ त गररपाउँ ।
तपसिि
िंिग्न प्रमाण कागिात
क.नेपािी नागररकता प्रमाणपत्रको फोटोकपी
ि. मेिसमिाप िम्बसन्ि तासिम सिएको प्रमाणपत्रको फोटोकपी
ग.शैसिक र्ोग्र्ताको प्रमाणपत्रको फोटोकपी
घ.हाििािै सिचेको पािपोटय िाइिको फोटो ।
ङ मेिसमिापकतायको अनुभि िम्िसन्ि प्रमाणपत्र
सनिेर्दक
नाम थर .................................
िे गाना ...................................
िही.......................................
समसत......................................
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अनुिच
ू ी-३
(र्दफा ५(१) (ग) िँग िम्बसन्ित)
मुसिकोट नगरपासिका नगरपासिकाको कार्ायिर् रुकु म (पसश्चम)
कणायिी प्रर्देश

िूचीकृ त मेिसमिापकतायको नामिािी
ि.िं.

नामथर

िे गाना
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नसिकरण भएको िम्पकय नं.
समसत
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फोटो

कै दफर्त

अनुिच
ू ी-४
(र्दफा ११(ञ) िँग िम्बसन्ित)
िहमसत-पत्रको ढाँचा
मेिसमिाप के न्र
मुसिकोट नगरपासिका नगरपासिकाको कार्ायिर् रुकु म (पसश्चम)
कणायिी प्रर्देश
िहमती पत्र
सििार्दको सिषर्....................................।
...........सिल्िा..................नगरपासिका................िडा
नं..........बस्ने
िषय.......को
श्री.........................र
................सिल्िा...............नगरपासिका ......िडा नं..........बस्ने िषय...... को श्री.......................बीच उल्िेसित सिषर्मा
सििार्द भई र्ि मेिसमिाप के न्रमा सनिेर्दन परे का हुनािे र्दुिै पििाई रािी मेिसमिाप प्रदिर्ाद्धारा
समसत.................../.../.....गतेमा छिफि गराउर्दा तपसििका बुर्दाहरुमा हामी मेिसमिापकतायहरुको न्र्ासर्क िसमसतको
उपसस्थतमा रािीिुशीिे र्ो िहमती पत्रमा िसहछाप गरी सिर्ौ/दर्दर्ौ।
शतय
१..................................................................................................
२................................................................................................
३..................................................................................................
४................................................................................................
५...............................................................................................

िहमत हुने पिहरु:
पसहिो पि
नाम थर .................................

नाम थर .................................

र्दोस्रो पि

िे गाना ...................................

िे गाना ...................................

िही.......................................
मेिसमिापकतायहरु

िही.......................................

नाि:-

नाि:-

नाि:-

ठे गाना:

ठे गाना:

ठे गाना:

हस्र्ाक्षर:

हस्र्ाक्षर:

हस्र्ाक्षर:

इसतिम्बत...........................िाि..............मसहना............गते............रोि शुभम् ।
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अनुिच
ू ी-५
(र्दफा ५(ढ) िँग िम्बसन्ित)
मुसिकोट नगरपासिका नगरपासिकाको कार्ायिर् रुकु म (पसश्चम)
कणायिी प्रर्देश

मेिसमिाप अनुगमन फाराम
अनुगमन गररएको अिसि................र्देसि.......................िम्म
तासिम प्राप्त कु ि
दिर्ासशि
सििार्द
िमािान
मेिसमिापकतायको
मेिसमिापकतायको
र्दताय
भएको िंख्र्ा
िख्र्ा
िंख्र्ा
िंख्र्ा

िमािान हुन निकी
िम्बसन्ित सनकार्मा
पिाएको िख्र्ा

मेिसमिाप
प्रदिर्ामा
रहेको िंख्र्ा

१.के न्रको भौसतक अिस्था
२.आचार िंसहताको पािनाको अिस्था
३.सिसनर्ोसित बिेट र िचयको अिस्था
४.मेिसमिाप कोषको अिस्था
५.मेिसमिापकतायको िासग तासिमको आिश्र्कता
६.मेिसमिापकतायको पर्ायप्तता/अपर्ायप्तता
७.अनुगमनकतायको रटप्पणी
अनुगमनकताय
१............................................
२............................................
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कै दफर्त

अनुिच
ू ी-६
(र्दफा २१ िँग िम्बसन्ित)
मेिसमिापकतायको आचार िंसहता २०७५
१.१.मेिसमिापकतायको पेशागत आचार िंसहता

!=s'g} Ps kIfsf] k|ltlglwsf] ¿kdf geO{ Pp6f t6:y JolQmsf] ¿kdf sfd ug]{5' .
@=ljjfbsf kIfx?nfO{ ldnfkqsf zt{sf ljifodf x:TfIf]k bjfj jf cg'lrt k|efjdf kfg]{ 5}g tyf ljjfbsf kIfx?sf
aLr ;bf ;j{bf ;xof]uLsf] e"ldsf v]Ng]5' .
#=n}lËs lje]b, hfthflt, cfly{s :t/ jf /fhg}lts ;+nUgtfsf] cfwf/df s'g} k|sf/sf] em'sfj, e]befj / k"jf{u|fxL
efjgf b]vfpg] 5}g.
$=d]nldnfksf] ;qdf ;xdtL eP jf geP klg d]nldnfk k|lqmofdf ljjfbsf kIfx¿n] JoQm u/]sf s'/fx¿sf] uf]Kotf
sfod ug]{5' .
%=d]nldnfksf] k|lqmof eO{/x]sf] a]nfdf ;fdfGo lzi6frf/ afx]s csf]{ kIfsf] ;xdtL glnO{ s'g} kIf;+u ;DalGwt
ljjfbsf ljifodf d]nldnfk sIf aflx/ s'g} klg 5nkmn ug]{5}g / kIfx¿;Fu cg'lrt ;DjGw /fVg] 5}g .
^= ;+ljwfg,sfg'g ljkl/t kIfx¿sf] ;fdflhs dof{bf / cfTd ;Ddfgdf cfFr k'Ug] u/L Jojxf/ ug]{5}g .
&=ljjfbsf kIfx¿;+u d]nldnfk sfo{ afkt s'g} lsl;dsf] b:t'/, 7]Ssf jf k|ltztdf kfl/>lds lgwf{/0f ug]{ 5}g .
*=d]nldnfk k|s[ofdf lgwf{l/t ;a} ljifonfO{ nfu" u/fpg] / ;xdtL kqdf ;xL5fk ug'{ u/fpg' cl3 ;xdtLsf
a'+bfx¿ :ki6 ?kdf atfpg] / ltgsf] kl/0ffd jf/] ljjfbsf kIfx¿nfO{ :ki6 u/fpg]5' .
(=;xdtL e} jf ge} h'g;'s} cj:yfdf ljjfb 6'lËbf jf PsfGtjftf{ nufot d]nldnfk k|lqmofsf] qmddf cfkm"n] yfxf
kfPsf] ;"rgf jf cfkm\gf] cg'ej uf]Ko /fVg] 5' s;}nfO{ eGg] 5}g .
!)=d d]nldnfkstf{sf] x}l;otn] pRr g}lts cfbz{ /fvL ;dfhdf ;sf/fTds ;'wf/sf] nflu ;bf k|oTgzLn x'g]5' .
cfkm"n] d]nldnfk u/]sf] d'2fdf s'g}klg kIfsf] tkm{af6 cbfntdf sfg'g Joj;foL jf jf/]; jf ;fIfLsf] ?kdf
pkl:yt x'g]5}g .
!!=d}n] kl/l:ylthGo sf/0fn] cfrf/–;+lxtf kfngf ug{ g;Sg] l:ylt cfOk/]df d pQm ljjfbdf d]nldnfkstf{sf]
x}l;otn] ;+nUg x'g] 5}g / csf]{ d]nldnfkstf{ lgo'Qm ug{ dfu{ k|z:t ug]{5' .
!@=d d]nldnfkstf{n] o;df pNn]v ePsf cfrf/–;+lxtfsf s'g} a'+bfsf] pnª\3g u/]df d]nldnfk sfo{sf] nflu cfkm"
cof]Uo ePsf] dfGg]5' / d]nldnfkstf{sf] ;"rLaf6 x6fOPdf To;nfO{ :jLsf/ ug{ d~h"/ 5' .
b:tvtM–===================================
gfdM–
7]ufgfM
kmf]g g+M–
ldltM–
१.२. मेिसमिापकतायको सिम्मेिारी:
(क) मेिसमिाप भएमा िहमसतपत्रको कागि िसहत तोदकएको िमर्सभत्र सििार्दका पिहरुिाई िम्बसन्ित सनकार्मा पिाइदर्दनु पनेछ
। मेिसमिाप हुन निके मा तोदकएको ढाँचामा िम्बसन्ित स्थानीर् तह िमि प्रसतिेर्दन पेश गनुयप नेछ ।
(ि) मेिसमिापको कार्यसिसि अपनाउर्दा पिहरु बीच मेिसमिाप गराउन निदकएमा मेिसमिापद्धारा सििार्द िमािान नभएको
व्यहोराको सिसित िानकारी दर्दनुपनेछ ।
१.३. मेिसमिापकतायको र्दासर्त्ि:
(क) मेिसमिापकतायिे सििार्दको सिषर् बस्तुमा छिफि गनुयअसघ मेिसमिापको प्रदिर्ामा अपनाइने कार्यसिसि िहमसत िा सनष्कषयमा
पुग्ने काम पिहरु स्िर्को भएको र मेिसमिापकताय िहिकतायको भूसमकामा मात्र रहेको कु रा िानकारी गराउनुपछय ।
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(ि) मेिसमिापको प्रदिर्मा भए गरे का कार्य आफू र पििे पसन गोष्र् राख्नु पने सिषर् मेिसमिापको प्रदिर्ामा िंग्िन भई सचत्त
नबुझेमा कु नै पसन िमर्मा अिग हुन पाउने सिषर्मा पिहरुिाई िानकारी गराउनुपनेछ ।
(ग) मेिसमिापकतायको रुपमा सनर्ुि भएको व्यसििे मेिसमिापकताय भई काम गनय नचाहेमा आफू िे सनर्ुसिको िूचना पाएको िात
दर्दनसभत्र िोको सिसित िानकारी िम्बसन्ित सनकार्िाई दर्दनुपनेछ ।
(घ) मेिसमिापकताय सनर्ुि भएको व्यसििे मेिसमिाप गर्दाय मैत्रीपूणय तिरबाट सििार्द िमािान गनय पिहरुिाई स्ितन्त्र तटस्थ र
सनष्पि भएर िहर्ोग गनुयपनेछ ।
(ङ) सििार्दको सिषर्बस्तु उपर मेिसमिापकतायको कु नै स्िाथय सनसहत रहेको भए िा आफू िे स्ितन्त्र तथा सनष्पि रुपमा काम गनय
नि्ने प्रकृ तीको सििार्द भएमा सििार्दका पि र मुद्दा प्रेसित गने सनकार्िाई सिसित गराउनु पनेछ ।
(च) िैसङ्गक सिभेर्द, िमय, िातिासत, आर्थयक स्तर िा रािनैसतक िंिग्नताको आिारमा कु नै प्रकारको झुकाि र पूिायग्रही भािना
नर्देिाई मेिसमिापमा िंिग्न हुनुपनेछ र सनिायररत िमर्मा मेिसमिाप कार्य िम्पन्न गनय प्रर्ाि गनुयपनेछ ।
(छ) मेिसमिापकतायिे प्राकृ सतक श्रोत िािान िम्बसन्ि सििार्दमा व्यापाररक प्रकृ तीको सििार्द मेिसमिापको प्रदिर्ा सिषर्गत र्दिता
र तत्िम्बसन्ि अभ्र्ाि तथा प्रचिनिाई महत्ि दर्दनुपनेछ र िामुर्दासर्क सििार्दमा मेिसमिाप गर्दाय िम्बसन्ित िमुर्दार्मा उिब्ि
सििार्द िमािान िम्बसन्ि परम्परा अभ्र्ाि र स्िीकृ त मान्र्तािाई ध्र्ान दर्दई सनष्पिता, बस्तुसनष्ठता, स्िच्छता र न्र्ार्का
सिद्धान्तबाट िर्दैि सनर्देसशत हुनुपनेछ ।
(ि) मेिसमिापकतायिे आफै मेिसमिाप प्रदिर्ामा िंिग्न भएको मुद्दाम कु नै पसन पिको तफय बाट कानून व्यििार्ी मध्र्स्तकताय िा
न्र्ार्ािीशको रुपमा िंिग्न भई सििार्द िुनि
ु ाई नगरी िहिकतायको मात्र भुसमका सनिायह गने र मेिसमिापद्धारा भएको
सििार्दको िमािानिाई हारिीतको रुपमा नसिन उत्प्रेररत गनुयपनेछ ।
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अनुिच
ू ी-७
(र्दफा २१ िँग िम्बसन्ित)
मेिसमिापकतायको िपथपत्र
िपथको ढाँचा
म......................इश्िरको नाममा/ित्र् सनष्ठापूिक
य मेिसमिापकतायको रुपमा िपथ सिन्छु दक मैिे मेिसमिाप िम्बसन्ि
प्रदिर्ाको सििसििामा कु नै पि प्रसत मोिासहिा नरािी पिपात नगरी गोपसनर्ता र सनष्पिता कार्म गर्दै कानून र न्र्ासर्क
प्रदिर्ा प्रसत िम्मान तथा िमपयणको भािना रािी काम गनेछु। मैिे मेिसमिाप िम्बसन्ि र्ि कार्यसिसि तथा प्रसचिसत कानून
बमोसिम पािन गनुयपने आचारणको पूणय पािना गर्दै िुसम्पएको र्दासर्त्ि इमान्र्दारीतापूिय क सनिायह गनेछु ।
िपथ सिनेको
िही
नाम
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अनुिच
ू ी-८
(र्दफा २७ िँग िम्बसन्ित)
मुसिकोट नगरपासिका नगरपासिकाको कार्ायिर् रुकु म (पसश्चम)
कणायिी प्रर्देश

मेिसमिाप कार्यिमको प्रगसत प्रसतिेर्दनको ढाँचा
अनुगमन गररएको अिसि................र्देसि.......................िम्म
मेिसमिापकतायको
सििार्दको प्रकार
सििार्दको मेिसमिाप
िख्र्ा
िंख्र्ा
भएको िंख्र्ा
मसहिा

मेिसमिाप हुन निकी
िम्बसन्ित सनर्कामा
पिाएको िंख्र्ा

मेिसमिाप
प्रदिर्ामा
रहेको िंख्र्ा

कै दफर्त

पुरुष

िम्मा

cf1fn]
-dfwj k|;fb zdf{_
k|d'v k|zf;sLo clws[t

k|df0fLs/0f ldlt @)&% d+;L/ !@ ut]

मुसिकोट नगरपासिका मेिसमिाप कार्यसिसि, २०७५

18

