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२०७७।३।३१

हेटौंडा उऩभहानगयऩालरका फारफालरका सम्फन्धी ऐन, २०७७
सम्वत् २०७७ सारको ऐन नॊ. १
प्रस्तावना्नेऩारको सॊ ववधानरे व्मवस्था गये को फार अलधकाय य सो सॊ गको सॊ वैधालनक हकराई कामाान्वमन गना आएको

फारफालरका सम्फन्धी ऐन, २०७५ तथा अन्तयाविम फार अलधकाय भहासन्न्धको बावना अनुरुऩ वारभैत्री
नगयको रुऩभा स्थावऩत गयाउन वार अलधकाय सॊ यऺणको ऺेत्रभा यहेका ऩारयवारयक एवॊ साभान्जक य सॊ स्थागत
च ुनौतीहरुराई सम्वोधन गदै उऩभहानगयऩालरकाफाट सञ्चारन गरयने कामाक्रभ य प्रवाह गरयने सेवाभा

फारफालरकाको बूलभका सवहत सॊ स्थागत रुऩभा ववकास गना स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४
को दपा १०२ अन्तयगत यवह मो ऐन तजुभ
ा ा गयी रागु गरयएको छ ।

ऩरयच्छे द १

प्रायन्म्बक
१.

सॊ न्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब्
(१)

मस ऐनको नाभ " हेटौंडा उऩभहानगयऩालरका फारफालरका सम्फन्धी ऐन, २०७७" यहने छ
।

(२)

मो ऐन याजऩत्रभा प्रकाशन बएको लभलत दे न्ि रागू हुनछ
े ।
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२.

ऩरयबाषा्

ववषम वा प्रसॊ गरे अको अथा नरागेभा मस ऐन भा्
(क)
(ि)
(ग)

"उऩ प्रभुि" बन्नारे हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकाको उऩ प्रभुि सम्झनु ऩदाछ।
“उऩभहानगयऩालरका” बन्नारे हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकाराई जनाउॉछ ।

“फार अलधकाय” बन्नारे फारफालरका सम्फन्धी ऐन, २०७५ रे व्मवन्स्थत गये फभोन्जभ
फारफालरकाको अलधकायराई जनाउछ ।

(घ)

“भहासन्धी” बन्नारे फार अलधकाय सम्फन्धी अन्तयााविम भहासन्धी सन् १९८९ राई
जनाउॉछ ।

(ङ)

“फार कल्माण अलधकायी” बन्नारे ऐनको दपा ८ फभोन्जभ तोवकएको काभ गने अलधकायीराई
जनाउॉछ।

(च)
(छ)

“फारफालरका” बन्नारे अठाय वषा उभेय ऩुया नगये का व्मक्ती सम्झनु ऩदाछ।

"प्रायन्म्बक फारववकास" बन्नारे छ वषा भुलनका कुनै ऩलन वारवालरकाको सवााविग ववकास
(शारययीक, साभान्जक, फौविक य सॊ वेगात्भक) लसकाईराई जनाउॉदछ।

(ज)

“तोवकए वा तोवकए फभोन्जभ” बन्नारे मस ऐन अन्तगात फन्ने लनमभावरीभा व्मवस्था हुने
कुयाहरुराई जनाउनेछ।

(झ)

“सलभलत” बन्नारे ऐनको दपा १४ फभोन्जभ गठठत फार अलधकाय सलभलतराई जनाउॉछ ।
ऩरयच्छे द -२

फारफालरकाको फाॉच्न ऩाउने अलधकाय
३

फाॉच्न ऩाउने अलधकाय्- (१)प्रत्मेक फारफालरकाराई सम्भानऩूवक
ा फाॉच्न ऩाउने अलधकाय हुनेछ।

(२) उऩभहानगयऩालरकारे फारफालरकाको सुयन्ऺत जन्भ फाॉच्न ऩाउने अलधकाय य फारफालरकाको
लफकासका रालग फारफालरकाभालथ हुनसक्ने दुव्मावहायको योकथाभ, जोन्िभको न्मूलनकयण रगामतका
प्रलतयोधात्भक य सुयऺा सेवाका रालग आवश्मक उऩाम अवरम्वन गनेछ।

४

नाभ य ऩवहचानको अलधकाय्- (१) प्रत्मेक फारफालरकाराई जन्भनासाथ आफ्नो ऩवहचान सवहत नाभ

ऩाउने अलधकाय हुनेछ बने फुवा, आभा वा सॊ यऺकरे उलनहरुको नाभ यािी प्रचलरत कानून फभोन्जभ
जन्भ दताा गनुऩ
ा नेछ।

(२) उऩदपा (१) भा जुनसुकै कुया रे न्िएको बएताऩलन जवयजस्ती कयणी वा प्रचलरत कानून
फभोन्जभ सजाम हुने हाडनाता कयणीफाट य वववाह गनुा अन्घ नै जन्न्भएका फुवा ऩत्ता नरागेका
फारफालरकाको हकभा आभारे चाहेभा आभाको नाभ भात्र उल्रेि गयी जन्भदताा गरयठदनु ऩछा।
ऩरयच्छे द -३

फारफालरकाको सॊ यऺणको अलधकाय
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५

उन्चत स्माहाय हेयचाह ऩारनऩोषणको अलधकाय्- (१) कुनै ऩलन फारफालरकाराई फुवा आभासॉगै फस्ने,
फारभैत्री वातावयणभा हुकाने य फावु आभाफाट उन्चत स्माहाय, हेयचाह, ऩारनऩोषण, सॊ यऺण तथा
भामा भभता प्राप्त गने अलधकाय हुनेछ।

(२) कुनै ऩलन फारफालरकाको स्माहाय, हेयचाह य ऩारनऩोषणभा फाफु आभाको सभान दावमत्व हुनेछ।

६

गोऩलनमताको अलधकाय्- (१) प्रत्मेक फारफालरकाको लनजको न्जउ, आवास, चरयत्र, लरित, तथ्माङ्क,
व्मन्क्तगत सूचना, ऩत्राचाय य सम्ऩन्त्तभा गोऩलनमताको अलधकाय हुनेछ।
(२)

कसै रे ऩलन फारफालरकाको चरयत्रभा आघात ऩाने वा लनजराई राज, ग्रानी वा अऩहेरना हुने
वकलसभको लनजको व्मन्क्तगत सूचना वववयण वा पोटो सृजना, सङ्करन, प्रकाशन, भुद्रण,
प्रदशान वा लफक्री ववतयण गनुा गयाउनु हुदैन।

(३)

अदारत वा प्रहयी कामाारमभा कसुयजन्म कामाको आयोऩ रागेका वा ऩीलडत फारफालरकाको

नाभ, थय, ठे गाना, उभेय, लरॊ ि, ऩारयवारयक ऩृष्ठबूलभ, आलथाक न्स्थती, कसुय तथा त्मस

सम्फन्धभा कुनै कायवाही बएको बए सो रगामत फारफालरकाको ऩवहचान िुल्ने वववयण

गोप्म याख्नु ऩनेछ।फारफालरकाको कुनै वववयण कानून फभोन्जभ फाहेक अन्मत्र प्रमोग गरयनु
हुॉदैन।

तय मस्तो वववयण कुनै अध्ममन वा शोध कामाका रालग प्रकान्शत गनुा ऩये भा फारफालरका य लनजको
ऩरयवायको नाभ, थय, घय, ठे गाना तथा अन्म ऩवहचान निुल्ने गयी उभेय वा लरि भात्र उल्रेि गयी
लनज फारफालरका य ऩरयवायको सहभलत लरई प्रकाशन गना सवकनेछ।
७

अऩािता बएका फारफालरकाको ववशेष अलधकाय् (१) अऩािता बएका प्रत्मेक फारफालरकाराई आफ्नो
भान प्रलतष्ठा सुलनन्ित गने, आत्भलनबायता प्रविान गने, सभाजभा सवक्रम रुऩरे सहबागी हुने तथा
सम्भानजनक रुऩभा फाॉच्न ऩाउने हक हुनेछ।
(२)

अऩािता बएका फारफालरकाराई ववशेष हेयचाह ऩाउने य सभाजभा घुरलभर हुन तथा आफ्नो

व्मन्क्तगत ववकासको रालग न्शऺा, तालरभ, स्वास्थ्म स्माहाय सेवा, ऩुनस्थााऩना सेवा, योजगायीको
तमायी तथा भनोयञ्जनका अवसय प्राप्त गने अलधकाय हुनेछ।
(३)

अऩािता बएका फारफालरकाराई सावाजलनक सेवा, सुववधाभा सभान ऩहुॉच य उऩबोगको
अलधकाय हुनेछ।

८

फार कल्माण अलधकायी्- हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकाभा एक फारकल्माण अलधकायी यहनेछ ।
फारकल्माण अलधकायीरे फारफालरकाको अलधकायको सम्भान, सॊ यऺण य सम्फिान तथा फार सॊ यऺण
गनुऩ
ा नेछ। फार कल्माण अलधकायीको काभ कताब्म य अलधकाय तथा सेवाको शता रगामत व्मवस्था
तोवकए फभोन्जभ हुनेछ ।

ऩरयच्छे द -४

फारफालरकाको लफकासको अलधकाय
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९

प्रायन्म्बक फारलफकास तथा न्शऺाको अलधकाय्- (१) ६ वषा भुलनका कुनै फारफालरकाराई आफ्नो
उभेय य ववकासको स्तय अनुसाय िेरको भाध्मभ वातावयणभा आधारयत अनुबव य िोजभूरक ढॊ गरे
लसक्न ऩाउने तथा प्रायन्म्बक फार ववकासको अलधकाय हुनेछ।
(२)

प्रत्मेक फारफालरकाराई प्रचलरत कानून फभोन्जभ आधायबूत तहसम्भको न्शऺा अलनवामा य
लन्शुल्क रुऩभा फारभैत्री वातावयणभा ऩाउने हक हुनेछ।

(३)

प्रत्मेक फारफालरकारे आफ्नो शायीरयक तथा भानलसक अशक्तताका आधायभा उऩमुक्त
अध्ममन साभग्री तथा न्शऺण ववलधभापात न्शऺा ऩाउने हक हुनेछ।

१०

ऩोषण एवभ स्वास्थ्मको अलधकाय्- (१) प्रत्मेक फारफालरकाराई उन्चत ऩोषण शुि िानेऩानी तथा
स्तनऩानको अलधकाय हुनेछ।
(२)

प्रत्मेक फारफालरकाराई प्रचलरत कानून फभोन्जभ साभान्जक सुयऺा प्राप्त गने अलधकाय
हुनेछ।

(३)
(४)

प्रत्मेक फारफालरकाराई स्वच्छ वातावयणभा फाॉच्ने अलधकाय हुनेछ।

गबावती भवहरा स्तनऩान गयाउन आभा य फारफालरकाराई योगफाट फच्न आवश्मक िोऩहरु

लरन ऩाउने य याविम भाऩदण्ड अनुरुऩको शायीरयक तथा भानलसक स्वास्थ्म सेवा उऩमोग गना
ऩाउने उभेय अनुसाय शयीय प्रजनन तथा प्रजनन स्वास्थ्म सम्फन्धी जानकायी ऩाउने अलधकाय
हुनेछ।
(५)
११

प्रत्मेक फारफालरकाराई आधायबूत स्वास्थ्म सम्फन्धी उऩचायको अलधकाय हुनछ
े ।

िेरकुद भनोयञ्जन तथा साॊस्कृलतक अलधकाय्- (१) प्रत्मेक फारफालरकाराई लनजको उभेय य रुन्च
अनुसायको िेर िेल्ने य िेरकुदभा सहबागी हुने अलधकाय हुनेछ।
(२)

प्रत्मेक अलबबावक तथा ववद्यारमरे ऩठनऩाठन फाहेकको सभमभा िेरकूदभा सहबागी हुन

फारफालरकाराई प्रोत्साहन गने य त्मसको रालग आवश्मक उऩमुक्त िेरकुद स्थर य
िेरकुद साभाग्रीको व्मवस्था गनुा ऩनेछ।
(३)

प्रत्मेक फारफालरकाराई आफ्नो उभेय रुन्च य आवश्मकता अनुसाय भनोयञ्जन गनै अलधकाय
हुनेछ।

(४)

आफ्नो वहतभा प्रलतकूर नहुने गयी प्रत्मेक फारफालरकाराई आफ्नो धभा, सॊ स्कृती, चरन,
यीतीरयवाज य आस्था अनुरुऩ साॊस्कृलतक वक्रमाकराऩभा बाग लरने अलधकाय हुनछ
े ।
ऩरयच्छे द -५

१२

फारफालरकाको सहबालगताको अलधकाय

सूचना तथा सहबालगताको अलधकाय्- (१) प्रत्मेक फारफालरकाराई प्रचलरत कानून फभोन्जभ आफ्नो

तथा सावाजलनक सूचनाको जानकायी ऩाउने हक हुनछ
े ।तय सूचना ठदॉदा उनीहरुको फौविक अवस्था
अनुकुर हुने गयी सयर बाषाभा सहज रुऩभा ठदनु ऩदाछ।

१३

ॉ बेटघाट य सम्ऩका गनै अलधकाय्- (१) कुनै ऩलन फारफालरकाराई उसको सवोतभ
फाफु आभासग
वहतराई ख्मार गयी फुफा वा आभाफाट लबन्न वा अरग गनुा हुदैन।
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(२)

फुवा वा आभा वा दुवैसॊग लबन्न वा अरग फसेको फारफालरकाराई फुवा आभासॉग व्मक्तीगत
सम्फन्ध कामभ याख्न वा लनमलभत रुऩभा प्रत्मऺ सम्ऩका वा बेटघाट गने, टे लरपोन गने,
ऩत्राचाय गने वा लफद्युलतम सञ्चाय भाध्मभफाट सम्ऩका गने अलधकाय हुनेछ।

(३)

ु वा धभाऩत्र
ु ी याख्ने व्मक्तीरे धभाऩत्र
ु वा धभाऩत्र
ु ी हुने फारफालरकाराई लनजको इच्छा
धभाऩत्र
अनुसाय आफ्नो जन्भठदने फावु आभासॉग सम्ऩका तथा ऩत्राचाय गना ठदनु ऩनेछ।
ऩरयच्छे द ६

फार अलधकाय सलभलत सम्फन्धी व्मवस्था
१४.

फार अलधकाय सलभलतको गठन्
(१)

हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकाभा दे हाम फभोन्जभको एक फार अलधकाय सलभलत यहनेछ ।

(क) उऩभहानगयऩालरकाको उऩप्रभुि ……………………………………………………………….सॊ मोजक
(ि) उऩप्रभुिरे तोकेका नगय सबाका एक भवहरा सदस्म सवहत दुई…………………सदस्म

(ग) न्जल्रा प्रशासन कामाारमको अलधकृतस्तयको प्रलतलनधी……………………………….. सदस्म

(घ) न्जल्रा प्रहयी कामाारमको भवहरा तथा फारफालरका सेवा केन्द्रको प्रभुि……...सदस्म

(ङ) न्जल्रा फार न्माम सलभलत सॊ मोजक/प्रलतलनलध…………………………………………………..सदस्म
(च) फार अलधकायको ऺेत्रभा काभ गने गैय सयकायी सॊ स्थाको

एक भवहरा सवहत दुई………………………………………………………………………………….सदस्म

(छ) उऩभहानगयऩालरकाको फारफालरका भाहाशािा प्रभुि………………………… सदस्म सन्चव
१५.

फार अलधकाय सलभलतको काभ कताव्म य अलधकाय्
(क)
(ि)
(ग)

फारफालरकाको हकवहत सॊ यऺण सम्फन्धी मोजनाको तजुभ
ा ा गयी कामाऩालरकाभा ऩेश गने ।
फार अलधकाय सम्फन्धी ववलबन्न कामाक्रभहरु सञ्चारन गने ।

उऩभहानगयलबत्र फारअलधकाय हननका घटनाहरुराइा लनवायण गना आवश्मक ऩहर एवॊ
अनुगभन गने ।

(घ)

ववशेष सॊ यऺणको आवश्मकता ऩने फारफालरकाहरुराइा उन्चत ऩुनस्थााऩनाको व्मवस्था
लभराउने ।

(ङ)

फार अलधकायको ऺेत्रभा कामायत गैय सयकायी सॊ स्थाहरुको अलबरे ि याख्ने, अनुगभन य
लनमभन गने ।

(च)

याहत य ऩुनस्थााऩनाका रालग आवश्मक यकभ लफलनमोन्जत फजेटफाट सलभलतको लनणाम
फभोन्जभ िचा गरयने छ।

१६.

फार अलधकाय सलभलतको कामाकार् दपा १४ फभोन्जभ गठठत सलभलतको कामाकार ऩदे न सदस्मको
हकभा वाहेक गठन बएका लभलतरे तीन वषाको हुनेछ ।
ऩरयच्छे द -७
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सभाजसेवी तथा फार भनोववऻ
१७

सभाजसेवी तथा फार भनोववऻ्
(१)

सभाजसेवीको रुऩभा सुन्चकृत हुन लनम्नानुसायको मोग्मता हुनऩु नेछ्क.

भान्मता प्राप्त ववश्वववद्यारमफाट साभान्जक कामा, फार ववकास वा वार अलधकायको

ववषम लरई कन्म्तभा स्नातक तह वा सो सयहको उऩालध प्राप्त गये को वा भान्मता

प्राप्त ववश्वववद्यारमफाट कुनै ववषमभा कम्तीभा स्नातक तह वा सो सयहको उऩालध
प्राप्त गयी फारअलधकाय वा सभाजसेवाका सम्वन्धभा कम्तीभा एक भवहनाको तालरभ
ि.
ग.
(२)

प्राप्त गये को,

पौजदायी कसुयभा अदारतफाट सजाम नऩाएको,

हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकाको ऺेत्रलबत्र स्थामी रुऩभा फसोफास गये को हुनऩु ने।

फार भनोववऻको रुऩभा सुन्चकृत हुन लनम्नानुसायको मोग्मता हुनऩु नेछ्क.

हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकाको ऺेत्रलबत्र स्थामी रुऩभा फसोफास गये को हुनऩु ने,

ग.

भान्मता प्राप्त ववश्वववद्यारमफाट भनोववऻान ववषम लरई कम्तीभा स्नातक तह वा सो

ि.

लनजको उभेय २५ वषा ऩुया बई ६० वषा ननाघेको हुनऩु ने,
सयहको उऩालध
कन्म्तभा

घ.
(३)

स्नातक

प्राप्त गये को वा भान्मता प्राप्त ववश्वववद्यारमफाट कुनै ववषमभा
तह

वा

सो

सयहको

उऩालध

प्राप्त

गयी

फारअलधकाय

भनोववऻानका सम्फन्धभा कम्तीभा दुई भवहनाको तालरभ प्राप्त गये को,

वा

पौजदायी कसुयभा अदारतफाट सजाम नऩाएको ।

सभाजसेवी तथा फार भनोववऻको रुऩभा सुन्चकृत हुन चाहने व्मक्तीरे स्थानीम फार अलधकाय
ु ी १ को ढाॉचाभा लनफेदन ठदनु ऩनेछ।
सलभलत सभऺ अनुसच

१८

सभाजसेवी तथा फार भनोववऻको ऩदावधी् सभाजसेवी तथा फार भनोववऻको ऩदावलध चाय वषाको

१९

सभाजसेवी तथा फार भनोववऻराई हटाउन सक्ने्- सभाजसेवी तथा फार भनोववऻराई दे हामको

हुनेछ य लनजहरुको ऩुन् लनमुन्क्त हुन सक्नेछ।

अवस्थाभा हेटौंडा उऩभहानगयऩालरकारे हटाउन सक्नेछ्
क.

ियाव आचयण बएभा,

ग.

इभान्दायी ऩूवक
ा ऩदीम कताव्म ऩारना नगये भा,

ि.
घ.

कामाऺभताको अबाव बएभा,

फार इजरासका रालग भाग बई आएकोभा फार अदारतभा वा फार इजरासभा फस्न सुन्चत
गदाा लफना कायण रगाताय तीन ऩटकसम्भ उऩन्स्थत नबएभा।
ऩरयच्छे द -८

िचा व्मवस्थाऩन
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२०

िचा व्मवस्थाऩन् (१)फारफालरकाराई तत्कार उिाय, याहत य ऩुनस्थााऩना गना राग्ने आवश्मक
दावमत्व उऩभहानगयऩालरकाको यहनेछ।

ऩरयच्छे द -९
२१

ववववध

फारफालरकाको कताव्म्- फुवाआभा सॊ यऺक य न्शऺकरे फारफालरकाको सवोतभ वहतराई ववचाय गयी
ठदएको सल्राह सुझाव भागादशान य लनदे शन ऩारना गनुा सफैराई सम्भान य आदय गनुा आपूबन्दा

सानाराई भामा गनुा साथीहरु लफच भामा सदबाव फढाउनु लभरे य फस्नु य अनुशासन ऩारना गनुा प्रत्मेक
फारफालरकाको कताव्म हुनेछ।
२२

अनुगभन तथा लनरयऺण्- हेटौंडा उऩभहानगयऩालरका फार अलधकाय सलभलतरे आफ्नो ऺेत्रलबत्र यहेका
फारसुधाय गृह, फारगृह य फारफालरकाका रालग सञ्चारनभा यहेका आवालसम तथा अन्म गृह सभेत
जवहरे सुकै लनरयऺण गयी लनदे शन ठदने तथा लनमभन गयाउनेछ।

२३

कानूनी सहामता्- उऩभहानगयऩालरकारे कानूनी वववादभा ऩये का वारवालरकाराई आवश्मकता ऩये भा

२४ .

लनमभ फनाउने अलधकाय्

लनशुल्क कानूनी सहामता उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ।

(क)

मस ऐनको उद्देश्म कामाान्वमन गना आवश्मक लनमभावरी फनाउने अलधकाय कामाऩालरकाराई
हुनेछ ।

२५.

फाधा अडकाउ पुकाउने अलधकाय्
(क)

मस ऐनको उद्देश्म कामाान्वमन गदाा फाधा अड्काउ ऩये भा फाधा अड्काउ पुकाउने अलधकाय
कामाऩालरकाभा हुनछ
े ।
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ु ी १
अनुसच

(दपा १७ को उऩदपा ३ सॊ ग सम्फन्न्धत)
श्री अध्मऺ

फार अलधकाय सलभलत
हे.उ.भ.न.ऩा.

लफषम्-

सभाजसेवी/फार भनोववऻको रुऩभा सुन्चकृत गरय ऩाॉउ।

उऩमुक्त
ा
लफषमभा न्ज.भ. हे .उ.भ.न.ऩा. वडा नॊ…… फस्ने भ लनवेदक ……………………………… रे ववगत
फषा……दे न्ि ….………………………….…………………………. सॊ चारन गदै / फारफालरकाको ऺेत्रभा कामा गदै

आइयहेकोभा भराई फारफालरकाको ऺेत्रभा ऻान बएको य मवह ऺेत्रभा थऩ सेवा गने भनसाम बएकारे
सभाजसेवी/फार भनोववऻको रुऩभा सुन्चकृत गरय ऩाउ बलन लनवेदन गदाछु।
आवश्मक कागजातहरु

१ नागरयकताको प्रलतलरऩी

२ अनुबवको प्रभाण ऩत्र/न्शपारयस

३ शैन्ऺक मोग्मताको प्रभाण ऩत्र प्रलतलरऩी
लनवेदक

आऻारे,
गोऩार प्रसाद फगारे
प्रभुि प्रशासकीम अलधकृत
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