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प्रशासनिक कार्यसञ्चालि तथा िीनतगत व्यवस्थापि  

सम्बनधि आधतरीक मागयदशयि, २०७५ 
सवंत ्२०७५ सालको मागयदशयि ि ं१ 

संवैिानिक रुपमा सहकारीता, सहअनस्तत्व र समधवर्मा आिारीत संघीर् 

संरचिाको निमायण भइ संघ, प्रदशे र स्थािीर् तहहरुलाइ निनित अनिकार र 

निम्मेवारी प्रदाि गरीएको छ । संबैिानिक रुपमा तोककएका अनिकारको 

दार्रा नभत्र रही स्थािीर् सापेक्षतामा आिाररत काििूको तिजयमा तथा सोको 

कार्यधवर्ि मार्य त िागरीकस्तरमा अिजभूत हुि े गरी स्थानिर् सरकारको 
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उपनस्थनत दखेाउिज र आफ्िो स्थािीर् तहको परीचर् तथा पनहचािलाइ 

र्राककलो बिाउिज िै सबै स्थािीर् तहका निनमत्त खास चजिौती रहकेो छ । 

सरकारको गठि भैसकेपनछ, कािजिी व्यवस्थापि तथा संनविािका 

अिजसूचीमा तोककएका निम्मेवारी नभत्र मात्रै नसनमत हुिे र सेवा 

व्यवस्थापिका लागी कार्ायलर् समर्लाइ िसरी पनि गजिािे प्रबृनत्तले 

स्थानिर् शासि र सरकारको औनचत्र् पजनि गिय सक्दिै । िव सरकारको 

उपनस्थनत रहधछ तब अनसनमत िागरीक अपेक्षा र प्रणाली व्यवस्थापिका 

सर्ौ कार्यर्ोििाहरु स्वतः अगाडी दखेा पछयि् । प्रशासनिक अकमयधर्ता र 

राििीनतक अधर्ौल तथा सङ्क्रमणको नछटो अधत्र् गरी संस्थागत स्थानर्त्व र 

व्यवनस्थत कार्यप्रणाली आिको मज्र् आव्र्कता हो । 

अतः समर् साधदर्भयक तथा स्थािीर् सापेक्ष िीनत तिजयमा गद ैउपलब्ि स्रोत र 

नवद्यमाि ििशनिको व्यवनस्थत पररचालिमार्य त िगरको पनहचाि र 

सम्बृनिका निनमत्त दहेार्का मागयदशयि तिजयमा गरीएको छ । 

 १. तत्काल गिजयपि ेकामहरु  

1. सम्पूणय कमयचारीहरुको िर्ााँ संगठि संरचिा अिजसार 

कार्यनबवरण लागज गरर सो अिजसार निम्मेवार बिाउिे, 

कार्यनबवरणलाई मानसक रुपमा अद्यावनिक र मजलर्ांकि गरर 

पजरस्कार र दण्ड साँग आवि गिे । 

2. िगरपानलकाको श्रोत िक्सा तर्ार गिे । सोका लानग कार्यदल 

गठि गरेर समर्ावनिसनहत कार्ायदशे कदिे । 

3. प्रानबनिक, र्ोििा र आर्थयक प्रशासिलाइ नलनखत निम्मेवारी 

प्रदाि गरर आब ०७५/०७६ को बिेट तथा कार्यरमको र्ोििा 

कार्ायधवर्ि तानलका निमायण गरेर सो अिजसार अगाडी बढ्िे । 

4. मजनसकोट िगरपानलका पररवतयिका सचूकहरु (Change 

Indicators) तर्ार गरर सो अिजसार र्ोििा निमायण गिे । 
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िसका लानग  नबषर्गत तथा वडागत रुपमा निम्मेवारी तोकी 

मस्र्ौदा तर्ार गरेर एकककृत सूचक तर्ार गिे । 

5. आम िागररकमा सरकारको उपनस्थनतलाइ अिजभतू गराउि 

तपनशलअिजसार कार्य गिे । 

 नवपद सम्बनधि राहत नबतरणलाइ एकककृत अनभलेख र एकद्वार 

नवतरण प्रणालीमा आबि गिय, अनभलेख ढांचा र अनिकारी 

तोके्न, 

 खाद्यान्न, लत्ताकपडा, तारिाली, पाइप, िस्तापाता आकद राहत 

नवतरणका लानग एकमजि खररद गरेर एकककृत अनभलेखका 

आिारमा नवतरण गि,े  

 असहार्, िेष्ठ िागररक, नबपन्न, शनहद पररवार तथा घाइत े

अपांगको लानग राहत र्ोििा निमायण गरर कार्य सम्पादि गिे । 

6. िगर पनहचाि संग सम्बनधित कार्यहरुः 

 नवनविकारणले वांकी रहकेा स्थाि नसमािा बोडय राख्ने,  

 िगर क्षेत्रका नवनभन्न स्थािमा सरसर्ाई, वृक्षारोपण, कर, भवि 

मापदण्डसम्बनधि िािकारी लगार्त ििचतेिामूलक िािकारी 

र सधदशेहरु तथा िगरपानलकाको िारालाइ सािा सािा बोडयको 

रुपमा राख्ने ।  

 िगरपानलकाको वस्तजगत नववरण (Profile) लाइ अिवनिक 

प्रदाि गरी प्रकाशि गिे ।  

 िगरपानलकाको िीनत तथा कार्यरम, नवनिर्ोिि ऐि र बिेट 

तथा कार्यरम र आर्थयक ऐिलाइ एकककृत गरी Book को रुपमा 

प्रकाशि गिे ।  

7. सामानिक सजरक्षा भत्ता प्राप्त गिे लाभग्राहीको नववरण MIS 

Entry तथा व्यनिगत घटिा दताय को Online Entry सम्बनधि 

तानलम सञ्चालि गरर सककएकोले वडा स्तरबाटै Online Entry 

system लागज गिे । 
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8. उपर्जि स्थािको छिौट गरी बहुउद्दने्र्र् तथा एकककृत 

उद्यािको लागी प्रानवनिक प्रनतवेदिको तर्ार गिे कार्य सम्पन्न 

गिे । िसमा मिोरञ्जि, खेलकज द, िार्मयक, ऐनतहानसक, 

सामानिक तथा सांस्कृनतक र िैनवक तथा विस्पनत संरक्षण र 

अवलोकिको पक्षलाइ समेट्िे । 

9. कृनषमा आिजनिकककरण, व्यवसानर्करण र बिारीकरणलाइ 

र्ोििाबि लागज गिे । िसका लागी भूगोल र हावापािी 

अिजकज लको कृनष उपि तथा प्रनवनिको अध्र्र्िमूलक 

नसर्ारीसका आिारमा मात्र लगािी तथा अिजदािका कार्यरम 

लागज गिे । 

10. बिको संरक्षण र उपर्ोगलाइ िैनवक नवनविताको संरक्षण, 

औषनििधर् नबरुवाको नवस्तार र संरक्षण तथा पर्ायपर्यटिको 

नवकास साँग आवि हुिेगरी मात्र लगािी गिे । िसका लागी 

भूसंरक्षण, बृक्षारोपण  र पािी कटाि तथा पदमागयको नवकास 

गिे । बृक्षारोपणका लानग नवनभन्न स्थािहरुमा िसयरीहरुको 

स्थापिा र व्यवस्थापि गिे । 

11. बाह्र मनहिा सडक र्ातार्ात सजचारु गिे कज रालाई मध्र्ििर 

गरी मज्र् स्थािहरुसम्मको पहुाँचमागयलाइ खजलाउि सडक ममयत 

कार्यलाइ प्राथनमकताका साथ अगाडी बढाउिे । 

12. अस्पताल, पोनलनक्लनिक, होटेल, खाद्यपसल िस्ता स्वास््र् 

संवेदिनशल संस्थालगार्त बिार अिजगमि कार्यलाइ अनभर्ािकै 

रुपमा प्रभावकारी अिजगमि गिे । 

13. नवद्यालर्, वडा कार्ायलर्, स्वास््र् चौककलगार्त कार्ायलर्को 

निर्नमत अिजगमिको संस्थागत नवकास गरी अिजगमिको 

औनचत्र् पजनि हुिे ढंगले उललेखनिर् सजिारको थालिी तथा 

अनभलेनखकरण गिे । 

14. सवारी सािि, कमयचारी र ििप्रनतनिनिको पररचालि तथा 

निम्मेवारीको बााँडर्ाटलाइ िेतृत्व तहको एकिार प्रणालीमा 
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आवि गिे । िसबाट कार्यको प्रगनत, प्रनतकजलता तथा 

उत्तरदानर्त्वलाइ संस्थागत तजलर्ाउिे । 

15. श्रम सहकारी, टोल नवकास संस्था उपभोिा सनमनत अिजनशक्षण 

कार्यरम सञ्चालि गिे । िसका लागी नतिवटा कार्यरम 

सञ्चालि गिे गरी र्ोििा बिाउिे र पनहलो लटमा गरठि 

सनमनतको लागी तत्काल कार्यरम सञ्चालि गि े। 

16. कार्यसञ्चालि स्तरका सम्पूणय कमयचारीलाइ नवद्यमाि परीवर्तयत 

काििू र प्रशासनिक कार्यसञ्चालि नसप नवकासको लागी 

अिजनशक्षण कार्यरम गिे । 

17. मजनसकोट िगरपानलकाका लनक्षत वगय पनहचाि र सम्बि 

कार्यरम तिजयमा तथा कार्यधवर्ि र्ोििा निमायण गरी लागज गिे । 

18. स्वास््र् ससं्था सञ्चालि, व्यवस्थापि तथा निर्मि कार्यनवनि 

तिजयमा गरी लागज गि े। 

19. नशक्षामा व्यवहारीक पक्षको खोि तथा व्यवसानर्क नसप नवकास 

र्ोििा निमायण गि े। सोको कार्यधवर्िको लानग निनित नशक्षण 

संस्थाको छिौट गरी Pilot Project को रुपमा लागज गिे । 

20. मजनसकोट िगरपानलकाको र्राककलो र उपर्जि भूगोल छिौट 

गरी एकककृत बहुप्रानवनिक नशक्षालर्, औिोगीक व्यावसानर्क 

कृनष क्षते्र आकदमा निमायणको गजरुर्ोििा निमायण गरी प्रकरर्ागत 

थालिी गिे ।  

21. र्जवा पररचालि, खेलकज द तथा सस्कृनत प्रवियिलाइ 

िगरपानलकाको वास्तनवक पनहचािसाँग आवि गिे । िसका 

लागी निर्नमत रुपमा भूगोल क्षेत्र स्तरीर्, नवद्यालर् स्तरीर् र 

अधर् खेलकज द आर्ोििा तथा नवनभन्न ऐनतहानसक मेला, पवय 

आदीको नवशेषता अिजसार आर्ोििालाइ प्राथनमकता कदिे । 

  

२.  िीनत निमायण पिती तथा परामशय प्रकरर्ा  
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 िीनतगत निणयर् तथा कािूिी नबषर्का मस्र्ौदाहरु 

सम्बनधित क्षेत्रमा सरोकार राख्ने कज िैपनि सभा सदस्र् वा 

कार्यपानलका सदस्र्बाट पेश हुि सके्न । 

 कार्ायलर्को लागी आव्र्क वा निदशेि प्राप्त िीनतगत 

निणयर् वा कािूिी नबषर्का मस्र्ौदा निमायण गरी 

निर्मािजसार पेश गिे तथा सो नबषर्मा आव्र्क परामशय 

र रार् कदिे दानर्त्व सम्बनधित शाखा प्रमजखको हुिे । 

 निणयर् हुिजपिे नबषर्हरु ररतपूवयक िगरकार्यपानलका 

कार्यसम्पादि निर्मावली, २०७५ को प्रकरर्ा पजरा गरेर 

मात्र पेश गिजयपिे ।  

 िगरकार्यपानलका कार्यसम्पादि निर्मावली, २०७५ को 

अिजसूनच १ साँग सम्बनधित नबषर्हरुका सम्बधिमा 

िगरकार्यपानलकामा निणयर्का लागी पेश भै प्रमानणत 

भएपनछ मात्र कार्यधवर्ि गिजयपिे । 

 

३.   शासि सञ्चालि, प्रभाव तथा प्रभावशाली समहूको अविारणा 

 शासि सञ्चालि प्रकरर्ा संस्थागत िाम र पनहचािमा 

आिारीत हुिजपिे । 

 िजिसजकै कार्यरममा पनि िगरपानलकाको आनिकारीक 

प्रनतनिनिले स्थािीर् सरकार वा िगरपानलकाको संस्थागत 

हनैसर्तले मात्र  प्रनतनिनित्व गिय पाउिे । 

 बिेटको स्रोत र मागय (सरकारी वा गैरसरकारी वा निनि) 

िजिसजकै भएतापनि बिेट कार्यरम, कार्यर्ोििा, कार्यधवर्ि 

तानलका, खचय, अिजगमि तथा मजलर्ांकि र अिजमोदि 

स्थािीर् तहको एकिार प्रणालीमा आवि हुिजपिे ।  

 िगरपानलकाको आनिकारीक निणयर् वा आदशे वा स्रोतमा 

िगरको तर्य बाट प्रनतनिनित्व गरीएका िजिसजकै कार्यरमबाट 
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प्राप्त सम्मािपत्र वा तक्माहरु िगरपानलकाको हुिे । 

िगरपानलकाको िाममा प्रनतनिनित्व गिे अनिकारीलाइ 

प्राप्त सम्माि वा उपहार समेत िगरपानलकाको संस्थागत 

सम्पनत हुिे ।  

 स्थािीर् सरकार र संस्थागत संगठिलाइ प्रभावकारी रुपमा 

सञ्चालि गिय तथा निणयर्को पररपक्वता र परामशयका निनम्त 

सत्ता सञ्चालिको िीनतगत तह र प्रशासनिक 

कार्यसञ्चालिको तहमा प्रभावशाली समूह (Core Team) 

को अिौपचारीक सरंचिालाइ करर्ानशल तजलर्ाउिे । र्सका 

लागी िेतृत्वको नवश्वास, गनतनशल व्यनित्व, नसियिनशलता, 

सकारात्मक सोच, प्रगनतनशल दनृिकोण आदीलाइ आिार 

नलिे । 

४.    कार्ायलर् व्यवस्थापि  

 िगरपानलकाको स्थार्ी केधर निमायणको लागी िग्गा 

व्यवस्थापि तथा पूवायिार नवकासका लानग नसघ्र कार्ायरम्भ 

गिजयपिे । 

 िगरपानलका कार्ायलर्को कदगो व्यवस्थािका लानग उपर्जि 

स्थाि पर्ायप्त िनमि तथा कार्ायलर् भविको व्यास्थािका  

लानग थप तदारुकता कदि े कृनष 1fg केधर कार्ायलर्मै 

िगरपानलका रहि े हो भि े िगरकार्ायपानलकाबाट निणयर् 

गराइ संनघर् सरकार समक्ष हस्ताधतरण प्रकरर्का लागी 

तजरुधत पेश गिे पहल गिे । 

 िगरपानलकाको स्वानमत्वमा िरहकेो र केधर तर् िभसैकेको 

िग्गामा िगरपानलकालाइ भनव्र्मा आर्थयक दानर्त्व र 

दोहोरो खचयको भार पिे गरी अस्थार्ी सरंचिा निमायण गि े

िीनतलाइ निरुत्सानहत गिे ।  
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 सकभर एउटै भवि अथवा एउटै क्षेत्रनभत्रका भविहरुबाट 

िगरपानलका अधतगयतका शाखाहरु सञ्चालि गिय सककिे गरी 

कार्ायलर् व्यवस्थापि गिे िीनत नलिे । 

 नस्वकृत प्राप्त संगठि संरचिा तथा अधतरीम दरबनधद तेरीि 

बमोनिमका शाखालाइ नििायरीत निम्मेवारी तोकक 

व्यवनस्थत र स्वतधत्र ढंगले काम गिय सके्न गरी ब्र्वस्थापि 

गिे । 

 वडा केधर, िग्गा तथा भवि निमायणलाइ पनहलो 

प्राथनमकतामा राखी कार्य गिे । िग्गा वा भवि िभएका 

वडा कार्ायलर्को सम्बधिमा नििायरीत वा सम्भानवत 

केधरलाइ िै आिार मािी घर भाडामा नलि पाउिे गरी 

िीनत बिाउिे । 

 

५.    िगरकार्यपानलका बठैक र प्रस्तावहरु 

 कार्यपानलका बैठकलाइ निर्नमत, नबशेष र आकनस्मक तथा 

प्रस्तावहरुलाइ सािारण, नवशेष र मौनखक गरी नवभािि 

गिे । 

 निर्नमत बैठकलाइ कार्यसूनचमा प्रस्तावहरु भए वा 

िभएतापनि मानसक रुपमा निनित गत े तोकक ररपोर्टयङकै 

लानग भए पनि बस्ने गरी गत ेनिनित गिे । 

 नबशेष रुपमा माग भएमा वा नबशेष प्रस्ताव उपर छलर्ल 

गिै पिे भएमा िगर प्रमजखले नबशेष बैठक बोलाउि सके्न 

व्यवस्था गिे । 

 प्रमजखको निदशेिमा िजिसजकै बखत पनि कज िै प्रस्ताव 

अिजमोदि प्रर्ोििाथय आकनस्मक बैठक बोलाउि पाउि े

ब्र्वस्था गिे । 
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 बैठकको प्रस्ताव सम्बनधि कार्यनबनि पजरा गरी प्रशासनिक 

प्रकरर्ा बमोनिम ररतपजवयक पेश भएका प्रस्तावलाइ 

सािारण प्रस्ताव र प्रशासनिक कार्यनबनि पजरा गिय 

बाध्र्कारी िहुिे गोप्र् र संवेदिनशल प्रस्तावलाइ नबशेष 

प्रस्तावको रुपमा तोके्न । 

 बैठक चालज रहकैे अवस्थामा प्रमजखले बैठकमा पेश गिय पाउि े

प्रस्तावलाइ मौनखक प्रस्तावको रुपमा तोके्न । 

 

६.    प्रशासनिक कार्य सञ्चालि  

 प्रशासनिक निम्मेवारी बााँडर्ाटलाइ निर्दयि गिे । 

मधत्रालर्बाट प्रस्तानवत/नस्वकृत ढााँचामा प्रत्र्ेक 

कमयचारीको कार्य नबवरण तर्ार गरर सोनह बमोनिम 

निम्मेवार बिाउिे । 

 प्रशासनिक कार्यसञ्चालि सम्बधिलाइ व्यनिगत सम्बधि, 

नवगतको Legacy, अटेरी, चाप्लजसी, पजलपजनलिे वा िाक 

िम्कीको आिारमा िभइ नवसजि पदसोपाि र कािजिी 

सम्बधि तथा सकारात्मक सकरर्ताका आिारमा प्रर्ोग गि े

। 

 प्रशासनिक निम्मेवारी तथा िीनतगत परामशयलाइ 

सम्बनधित शाखाको कार्यनवभाििसाँग आवि गरी मूलर्ाकंि 

गिे पितीको नवकास गिे । 

 नवनभन्न नबषर्गत तथा क्षते्रगत निवेदि र प्रस्तावहरुको 

सम्बधिमा रार् निणयर् पेश गिे शृ्रङखला तथा निम्मेवार 

अनिकारी निर्दयि गिे । 

 नवनभन्न नवकास सनमनत, प्रनतष्ठाि, कोष तथा सानवकका 

निकार् अधतगयतका स्थार्ी वा अस्थार्ी कमयचारीहरुको तह 
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र नििामनत तर्य को शे्रणी नबच ब्र्वहारीक रुपमै समार्ोिि 

गरी पदसोपािमा स्पि गिे । 

 शाखागत िेतृत्व शृ्रङखला र सो मातहतको निर्धत्रण दार्रा 

स्पि गरी सम्बनधित शाखाबाटै अनधतम रुपमा सम्पादि हुि 

सके्न प्रशासनिक कार्य निम्मेवारी निर्दयि गिे । 

 कार्यपानलका स्तरबाट मात्र टजनङ्क्गि सके्न िीनतगत निणयर् 

तोककएको भएतापनि शाखाबाटै टजनङ्क्गिसके्न वा कार्ायलर् 

प्रमजखको तहबाट टजनङ्क्गिे वा िगर प्रमजखको तहबाट मात्र 

टजनङ्क्गि सके्न कार्यको नबषर्बस्तज स्पि गिे ।  

 प्रत्र्ेक शाखा, उपशाखा वा एकाईवाट सम्पाकदत कार्यहरुको 

सजची तर्ार गरर प्राथनमकताका आिारमा दनैिक, साप्तानहक, 

पानक्षक तथा मानसक रुपमा िेत्रोतोसंग प्रनतबेदि गि े

व्यवस्था नमलाउिे . 

७.      सावयिनिक खचय, खररद, पे् की तथा भजिािी  

 श्रोत सजनिनितता िभए सम्म कज िै पनि र्ोििा कार्ायधवर्ि 

अगाडी िबढाउिे । 

 िीनतगत निणयर्, श्रोतको सजनिनितता, आर्ोििा 

कार्ायधवर्ि र्ोििा तथा सम्झौता िभएसम्म र्ोििाको 

बैिानिक सजरुवात िगिे  ।  

 नबद्यमाि आर्थयक कार्यनवनि ऐि/निर्म तथा साबयिनिक 

खररद ऐिको प्रनतकजल हुिेगरर कज िैपनि बस्तज, सेवा तथा 

परामशय खररद कार्य िगिे । 

 लागत अिजमाि, कार्यरमको Modality र प्रस्ताव स्वीकृत 

िगरी कज िैपनि खररद कार्य अगाडी िबढाउिे । 

 बस्तज खररद संग सम्बनधित नबद्यमाि कािजिी  प्रकरर्ा पजरा 

गरी अन्तर्ार प्राप्त अनिकारीको नलनखत आदशेमा िगर 

कार्यपानलकाको एकद्वार प्रणालीमा आबि हुिेगरी मात्र 
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खररद गिे र खरीद पिातका  दानखला लगार्तका प्रकृर्ा 

बैिानिक रुपमा पजरा भएपनछ मात्र भजिािी कदिे । 

 सामाधर्तर्ा पेन्क उपलब्ि गराउिे कार्यलाइ निरुत्सानहत 

गिे । पेन्क कदिैपिे भएमा कार्यरमको समग्र पक्ष लगार्त 

आर्थयक पक्ष समेत स्पि खजलिे गरर नलनखत प्रस्ताव र 

निवेदि स्वीकृत गराएर मात्र पे्की िारी गिे  र  पे्की 

र्र्छ्यौट लगार्त सो संग सम्बनधित अधर् कज रा आर्थयक 

कार्यनवनि ऐि, २०५५ र साबयिनिक खररद  ऐि, २०६३, 

िगरपालीकवाट निनमतय काििू बमोनिम हुि े  

 लेखापररक्षणबाट बेरुिज कार्म भइ बेरुिज संपररक्षण बााँकक 

रहकेा, िगरपानलकामा सूनचकृत िभएका, व्यवसार् दताय 

िगरेका, निर्मािजसार िगरपानलकामा बजझाउिजपिे कर 

दस्तजर बजझाउि बााँकक भएका संघ, संस्था वा पक्षहरुसाँग कज ि ै

पनि प्रकारको खररद कार्य िगिे । 

८.      ििशनि पररचालि 

 शाखागत वा वडागत वा नबषर्गत ििशनिको निर्नमत 

रुपमा आधतरीक सरुवाको नबनिसम्मत मापदण्ड निमायण 

गरी लागज गिे । 

 मानसक स्टार् नमरटङलाइ निर्नमत र प्रभावकारी तजलर्ाउि े

।  

 स्टार् नमरटङलाइ उपलनब्िमजलक बिाउि सूचकमा 

आिारीत निम्मेवारी र प्रोत्साहि र्ोििा लागज गि े। 

 व्यनिगत घटिा दताय सम्बनधि अनभलेख, लाभग्राही 

नववरण, मानसक हानिर उतार, मानसक रािस्व अनभलेख, 

मानसक प्रगनत प्रनतबेदिलाइ मानसक स्टार् नमरटङका 

निर्नमत दस्ताबेिकै रुपमा लागज गिे । 
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 निर्नमत अद्यावनिक अनभमजनखकरण तथा अधतरकरर्ा, 

उत्पे्ररणा र्ोििा र मिोबल बढाउिे कार्यरम सम्बनधि 

र्ोििा बिाइ निर्नमत गि े। 

 सामाधर्तर्ा कार्ायलर् समर्को सजरुमा कार्ायलर् प्रमजखको 

कार्यकक्षमा सामूनहक रुपमा निर्नमत भेटघाट गिे 

पररपाटीको अवलम्बि गिे । 

९.    स्रोत तथा सजनबिाको बााँडर्ाड 

 कार्ायलर्को कार्यसम्पादिलाइ िनतिामजनख बिाउि आवास, 

सवारी सािि, इधिि तथा सञ्चार सजनबिा लगार्त सजनबिा 

नवतरणको निर्दयि मापदण्ड निमायण गरी लागज गिे । 

 गाडी लगार्त मोटरसाइकलको प्रर्ोगलाइ व्यवनस्थत र 

औनचत्र् पजनि हुि े गरी लागज गिे । अिनिकृत ब्र्नि वा 

प्रर्ोििमा साििको गैरनिम्मेवार प्रर्ोग र र्िजल खचयलाइ 

निरुत्सानहत गिे । 

 कािजिी प्रकरर्ा पजर्ायएर मात्र सम्बनधित अनिकारीको 

नसर्ारीस र अनिकारप्राप्त अनिकारीको आदशेबाट कािजिी 

रुपमा व्यनिगत निम्मेवारी हुिेगरी मोटरसाइकल बजझ्ि 

पाउिे र गाडीको हकमा निम्मेवारप्राप्त अनिकारीको 

नलनखत आदशेबाट मात्र रमािा हुिपाउिे व्यवस्था गि े।  

१०.     अिजगमि तथा मजलर्ाकंि  

 िगरपानलका अधतगयत वा भजगोल क्षेत्रनभत्रका नवनभन्न 

कार्ायलर्, र्ोििा वा क्षेत्रको निर्नमत अिजगमि गिजयपिे । 

 कार्ायलर् प्रमजखको आदशे नलएर वा आदशेमा मात्र 

अिजगमिमा िाि पाइिे । 
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 अिजगमिमा िािे पदानिकारी वा शाखा तोके्न अथवा सो साँग 

सम्बनधित अधर् कज रा कार्ायलर् प्रमजख वा कार्ायलर् प्रमजखको 

निदशेिमा शाखा प्रमजखको हुिे । 

 कार्ायलर्को काममा बािा पिे गरी अिाव्र्क िेरै सं्र्ा 

वा एकै ककनसमका पदानिकारी अिजगमिमा िाि िहुिे । 

 एउटै बैठक वा कार्यरममा एकै ककनसमका िेरै 

पदानिकारीबाट कार्ायलर्को संस्थागत प्रनतनिनित्व गिय 

िपाइिे । 

११.   अधर् 

 कार्ायलर् आरै्ले आर्ोििा गरेको कार्यरम बाहके अधर् 

कार्यरमको निनमत्त िगरपानलकाको प्रनतनिनित्व गदाय 

संस्थागत प्रनतनिनिको रुपमा गिे । 

 िगरपानलकाको तर्य बाट कज िै कार्यरमको प्रनतनिनित्व गदाय 

ब्र्वनस्थत कार्यनवभािि र समर् बचतका निनम्त सकभर 

थोरै पदानिकारी मात्र संलग्न हुिे । 

cf1fn], 
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