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फार अधधकाय सॊयऺण तथा सम्फर्द्धन सम्फन्धी कामधसञ्चारन (ऩहहरो सॊशोधन) 
कामधहिधध, २०७९ 

नगय कामधऩाधरकाफाट स्िीकृत धभधत् २०७९।०९।२८ 
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उराधफायी नगयऩाधरकाको फार अधधकाय सॊयऺण तथा सम्फर्द्धन सम्फन्धी 
कामधसञ्चारन कामधहिधध, २०७५ राई सॊशोधन गनध िाञ्छनीम बएकोरे, 
उराधफायी नगय कामधऩाधरकारे देहामको कामधहिधध फनाएको छ ।  
  

१. सॊक्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब्  (१) मस ऐनको नाभ “फार अधधकाय सॊयऺण 
तथा सम्फर्द्धन सम्फन्धी कामधसञ्चारन (ऩहहरो सॊशोधन) कामधहिधध, 
२०७९” यहेको छ । 

         (२) मो कामधहिधध स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाशन बए ऩश्चात प्रायम्ब 
हनुेछ । 

 

२. फार अधधकाय सॊयऺण तथा सम्फर्द्धन सम्फन्धी कामधसञ्चार कामधहिधध, 
२०७५ को दपा ७ भा सशोधन् उराधफायी नगयाऩाधरकाको फार 
अधधकाय सॊयऺण तथा सम्फर्द्धन सम्फन्धी कामधसञ्चारन कामधहिधध, २०७५ 
(मसऩधछ “भूर कामधहिधध” बधनएको) को दपा ७ को उऩदपा (१) को 
सट्टा देहामको उऩदपा (१) याक्षिएको छ । 

“(१) उराधिायी नगयऩाधरकाभा नगय प्रभिु सॊयऺक यहने गयी देहाम 
फभोक्षजभको फार अधधकाय सधभधत गठन गरयनेछ । 

क. उऩ प्रभिु       – अध्मऺ  
ि. प्र.प्र.अ.१ जना      – सदस्म  
ग. इराका प्रशासन कामाधरम प्रभिु िा धनजरे तोकेको  

प्रधतधनधध      – सदस्म 

घ. इराका प्रहयी कामाधरम प्रभिु िा धनजरे तोकेको प्रधतधनधध 
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– सदस्म  
ङ. क्षशऺा शािा प्रभिु १ जना     – सदस्म  
च. स्िास््म शािा प्रभिु १ जना     – सदस्म 

छ. फारयोग हिशेषऻ/फारक्षचहकत्सक १ जना   – सदस्म 

ज. फारफाधरकासॉग सम्फक्षन्धत सॊस्थाहरुफाट अध्मऺरे  
भनोधनत गयेको १ भहहरा सहहत २ जना सदस्म  – सदस्म 

झ. नगयऩाधरका फारक्रि सॊजारफाट (कक्षम्तभा १ जना  
   फाधरका सभेत) २ जना     – सदस्म 

ञ. अऩाङ्गता बएका सॊस्थाहरुको सञ्जारफाट सदस्म १ जना – सदस्म 

ट. फारकल्माण अधधकायी              –सदस्म सक्षचि” 
 

३. “भूर कामधहिधध” को दपा ७ को उऩदपा २ भा सॊशोधन् भूर 
कामधहिधधको दपा ७ को उऩदपा २ को सट्टा देहामको उऩदपा २ 
याक्षिएको छ । 

 

“ २. फार अधधकाय सधभधत गठन, काभ कतधव्म य अधधकाय् 
(क) उराधफायी नगयऩाधरकाभा हिशेष हेयचाह य सॊयऺणको आिश्मकता 

बएका फारफाधरका तथा सफै फारफाधरकाको त्माॊक सॊकरन गने, 

अद्यािधधक गने य नगयऩाधरकाभा ऩेश गने ।  
स्ऩष्टीकयण् हिशेष हेयचाह य सॊयऺणको आिश्मकता बएका 

फारफाधरका बन्नारे (आभाफाफ,ु अधबबािकहिहीन (अनाथ) फारफाधरका, 
अस्ऩतार िा अन्म कुनै सािधजधनक स्थानभा अरऩत्र अिस्थाभा 
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छाधडएका िा पेरा ऩयेका तथा फाफआुभाफाट अरक्षगगएका िा फाफ ु
आभा ऩत्ता नरागी फेिारयस बएका फारफाधरका, फाफ ुआभाराई गम्बीय 
शायीरयक िा भानधसक अऩाङ्गता िा अशक्तता बएको कायण उक्षचत 
हेयचाह नऩाएका फारफाधरका, कानूनी हििादभा ऩयेका 
फारफाधरकाभध्मे िैकक्षल्ऩक हेयचाहको राधग धसपारयस बएका 
फारफाधरका, थनुाभा यहेका िा फन्दी फाफ ु िा आभासॉग आक्षित बई 
कायागायभा यहेका फारफाधरका, जफयजस्ती कयणीफाट जक्षन्भएको 
सन्तानराई आपूरे ऩारनऩोषण गनध नसक्ने बनी धनिेदन ऩयेका 
फारफाधरका, फाफ,ु आभा िा अधबबािकफाट दवु्र्मिहाय, हहॊसा िा फेिास्ता 
बएको कायणरे फारफाधरकाको उच्चतभ हहतको राधग ऩरयिायफाट 
अरग गरयएका फारफाधरका, जफयजस्ती िा फॉधिुा प्रकृधतका िा 
जोक्षिभऩूणध िा धनकृष्ट प्रकृधतको िा प्रचधरत कानून हिऩयीत िभभा 
सॊरगन िा धमु्रऩान, भद्यऩान एिॊ अन्म रागूऔषधको कुरतभा पसेका, 
एच.आई.बी. सङ्क्रधभत फारफाधरका, गम्बीय शायीरयक िा भानधसक 
स्िास््म सभस्माका कायण जीिन जोक्षिभभा यही फाफआुभा िा 
ऩरयिायफाट उऩचायको व्मिस्था हनु नसकेको िा साभान्म जीिन माऩन 
गनध कठठनाइ बएका फारफाधरका, फारफाधरकाहिरुर्द्को हहॊसा िा 
फारमौन दवु्मिहायफाट ऩीधडत बएका िा त्मस्तो जोक्षिभभा यहेका 
फारफाधरका, सशस्त्र द्वन्द्व िा हिऩदका कायणरे फाफआुभा दफैु िा 
आभाफाफभुध्मे एक गभुाएका िा आपू नै शायीरयक िा भानधसक रूऩभा 
घाइते बएका िा अऩाङ्गता बएका फारफाधरका, ऩरयत्मक्त तथा सडकभा 
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आक्षित फारफाधरका, कानून फभोक्षजभ तोहकएका अन्म फारफाधरकाराई 
फझुाउन ेछ । 

(ि) उराधफायी नगयऩाधरकाभा फारफाधरकाको ऺेत्रभा कामधयत सॊघ सॊस्था, 
फार क्रफ, भञ्च, सभहु, फार सॊयऺण सधभधत, न्माहमक सधभधत, धनगयानी 
सधभधत, भेरधभराऩ केन्र, आऩतकाधरन सॊयऺण केन्र रगामतका 
धनकामहरुको पेहरयस्त तमाय ऩाने य मस्ता धनकामहरुसॉग आिश्मक 
सभन्िम, सहकामध य साझेदायी गयी फार अधधकायको सॊफद्र्धनात्भक य 
सॊयऺणात्भक कामधहरु गने     गयाउने । 

(ग) फारफाधरकाको ऺेत्रभा स्थानीम आिश्मकता ऩहहचान गयी सॊघीम 
सयकाय, प्रदेश सयकाय य स्थानीम सयकायका हिधबन्न धनकामहरु य 
हिकासका साझेदाय सॊस्थासॉगको सभन्िमभा सभदुामभा आधारयत 
कामधरभहरुको तजुधभा य कामाधन्िमन गयाउन आिश्मक सभन्िम गने, 

फारफाधरकासॉग सम्फक्षन्धत मोजना तजुधभा, कामधरभको येिदेि, 

अनगुभन, भलु्माङ्कन य धनयीऺण गने । 

(घ) फारअधधकायको सॊयऺण य सॊफद्र्धनका धनधभत्त चेतना अधबफहृर्द्, 

जागयण धसजधना गने । 

(ङ) स्थानीम सॊघसॊस्थाराई फारफाधरकाको ऺेत्रभा कामध गनध उत्प्रयेणा, 
सभन्िम य साझेदायी गने । कामधरभको सॊचारन गनधको राधग 
आिश्मक ऩयाभशध, सझुाि तथा धनदेशन ठदने ।  

(च) फार अधधकाय हनन ्का सम्फन्धभा आएका उजयुीहरुराई सम्फक्षन्धत 
धनकामभा धसपारयस गयी ऩठाउने एिॊ सभन्िमकायी बधूभका प्रदान 
गरयठदने  । 
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(छ) फारफाधरकाको धनधभत्त आकक्षस्भक सहमोगको तथा दीगो हिकासका 
राधग िोत (आधथधक, बौधतक तथा भानहिम) व्मिस्था धभराउने ।  

(ज) फार सॊयऺणका हिषमभा िकारत गने य क्षजिाकसराई फारसॊयऺणभा 
प्रबािकायी हनु भद्दत     गने । 

(झ) क्षशऺा, स्िास््म रगामतका ऺेत्रको िाहषधक मोजनाभा सभेत 
फारसॊयऺण सम्फन्धी बधूभका  (हिशेष गयी हहॊसा, दवु्र्मिहाय, आठदको 
फायेभा सूचना प्रिाह तथा उजयुी) सभािेश गनध सहजीकयण गने । 

(ञ) फारसॊयऺण सम्फन्धी कामधका राधग आिश्मक ऩने सेिाहरू (जस्तै 
तत्कारका आिश्मकता ऩरयऩूधतध, सयुक्षऺत आिास, िैकक्षल्ऩक स्माहाय, 
भनोहिभशध, उद्वाय, ऩनुस्र्थाऩना, ऩरयिाय क्षशऺा, कानूनी सहामता तथा 
उऩचाय, छात्रिकृ्षत्त, आम आजधन, आठद) को राधग नगयऩाधरकाफाटै िा 
अन्म स्थानीम तह, गैय सयकायी सेिा प्रदामक िा नीक्षज ऺेत्रफाट 
ऩरयचारन गनध सहकने गयी सूक्षचकयण तथा धसपारयसको प्रिन्ध 
धभराउन े। 

(ट) अनाधधकृत व्मक्षक्त, सॊस्था तथा धनकामरे फारफाधरकाभा दीघधकारीन 
प्रबाि ऩने हिषमभा आपूिसुी धनणधम गने िा घटना रकुाउने जस्ता 
कामधहरू हनु नठदन धनमधभत अनगुभन गने । 

(ठ) फारफाधरकासॊग सम्फक्षन्धत ठदिसहरु ऩाधरकास्तयीम धनकामहरुसॊगको 
सभन्िम तथा सहकामधभा भनाउने । 

(ड) िडा फार सॊयऺण सधभधतहरु, फारक्रि सञ्जारहरु, सयोकायिाराहरु य 
नगयऩाधरकाधफच सभन्िम, सहकामध य सम्ऩकध  गने ।  
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(ढ) नगयऩाधरकाभा फारफाधरका सम्फन्धी सम्ऩन्न कामधरभ कामाधन्िमनको 
प्रगधत ऩेश गने ।” 

 

 

४. “भूर कामधहिधध” को दपा ७ को उऩदपा ३ भा सॊशोधन् भूर 
कामधहिधधको दपा ७ को उऩदपा ३ को सट्टा देहामको उऩदपा ३ 
याक्षिएको छ । 

 

 

“ ३. सधभधतको िैठक सम्फन्धी कामधहिधध्   
(क) सधभधतको िैठक िषधभा कम्तीभा ६ ऩटक िस्नेछ ।  
(ि) सधभधतको िैठकभा फारफाधरकाको ऺेत्रभा कामधयत व्मक्षक्तराई 
आभन्त्रण गनध सहकनेछ ।  

(ग) सधभधतको फैठकभा कक्षम्तभा ५१ प्रधतशत सदस्म उऩक्षस्थत बएभा 
गणऩयुक सॊख्मा ऩगेुको भाधनने छ । फहभुतको धनणधमराई फैठकको 
धनणधम भाधननेछ  । 

(घ) फार अधधकाय सधभधतको ऩदािधध ऩाॉच िषधको यहने छ ।” 

 

 

 

 

आऻारे, 
अक्षगन प्रसाद अधधकायी 

प्रभिु प्रशासकीम अधधकृत 

   

         d"No ?= %.– 


