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कपिलवसु्त नगरिापलकाको रापरिय/अन्तराापरि य समन्वय काया व्यवस्थािन तथा 

सञ्चालन कायापवधी, २०७७ 

स्वीकृत मममतिः  २०७७/ ११ /१९ 

प्रमामणत मममत : २०७७/११/२५ 

 

प्रस्तावनााः  लुम्बिनी र नेपाललाई भगवान बुद्धको पमवत्र जन्मभुमी एवं सवोच्च मिखर सगरमाथाको 

देि भनेर मवश्व सामु मिनाउने; बुद्धको िाम्बि सने्दि मवश्वभर फैलाउने; कमपलवसु्त नगरपामलका तथा 

बुद्धसँग सिम्बित अन्य पामलकहरुको पययटन प्रवयद्धन, सामामजक, साँसृ्कमतक एवम् िैमिक,  कृमि, 

स्वास्थ्य, मििा र खेलकुद लगायतका िेत्रको मवकासका लामग अिरायमरि य सहयोग र अनुभवको आदान 

प्रदान गनय र रामरि य अिरायमरि य लगानी मैत्री वातावरण तयार गरी लुम्बिनी र बुद्धको राजदरबार 

कमपलवसु्तको मतलौराकोट लगायत बुद्ध समकय ट िेत्रको एकीकृत मवकासका लामग रामरि य  अिरायमरि य 

सहयोग प्राप्तीका लामग सिि मवस्तार गने;  लुम्बिनी गाडेन फाउणे्डसन से्पन द्धारा से्पनको एक्स्त्रेमादुरा 

प्रदेिको केसेरेस सीटी मा मनमायण हुन लागेको लुम्बिनी गाडेन मनमायण पररयोजना एवं लुम्बिनी गाडेनमा 

कमपलवसु्त लुम्बिनी सुिना केन्द्र स्थापना र संञ्चालनमा समन्रय सहकायय गरी कायायन्रयन गने अमभप्रायले 

कमपलवसु्त नगरपामलका नगरकाययपामलकाले "कमपलवसु्त नगरपामलकाको रामरि य/अिरायमरि य समन्रय कायय 

व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गने काययमवधी २०७७" जारी गरेको छ ॰ 
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िररचे्छद – १ 

प्रारम्भिक 

१. संपिप्त नाम र प्रारिाः   

(१) यो काययमवधीको नाम "कपिलवसु्त नगरिापलकाको रापरि य/अन्तराापरि य समन्वय काया 

व्यवस्थािन तथा सञ्चालन गने कायापवधी २०७७" रहेको छ ॰ 

(२)  यो काययमवधी नगरकाययपामलकाले स्वीकृत गरेको मममत देम्बख लागु हुनेछ ॰ 

२. िररभाषााः  मविय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययमवधीमा, 

क) “काययमवमध” भन्नाले "कमपलवसु्त नगरपामलकाको रामरि य/अिरायमरि य समन्रय कायय व्यवस्थापन तथा 

सञ्चालन गने काययमवधी २०७७" सम्झनु पदयछ ॰ 

ख) “काययपामलका” भन्नाले कमपलवसु्त नगरपामलका नगर काययपामलकालाई सम्झनु पदयछ ॰ 

ग) “नगरपामलका” भन्नाले कमपलवसु्त नगरपामलकालाई सम्झनु पदयछ ॰ 

घ) “संमवधान” भन्नाले नेपालको संमवधानलई सम्झनु पदयछ ॰ 

ङ) “सहकायय र सह-सिि कायम संस्था” भन्नाले कमपलवसु्त नगरपामलका, मतलौराकोट र लुम्बिनी 

एवम् नेपालको मवकासमा सहयोग गरररहेका र भमवष्यमा नगरपामलकासँग संस्थागत संिि 

कायम हुने सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थालाई सम्झनु पदयछ ॰ 

च) “भमगनी सिि र सह-सिि कायम पामलका वा मसटी” भन्नाले कमपलवसु्त नगरपामलकासँग 

भमगनी सिि र सह-सिि कायम भएका र भमवष्यमा सिि र सह-सिि कायम हुने 

रामरि य र अिरायमरि य पामलका/मसटीलाई सम्झनु पदयछ ॰ 

छ) “समन्रय िाखा” भन्नाले कमपलवसु्त नगरपामलका नगर काययपामलकको कायायलयमा स्थामपत 

रामरि य/अिरायमरि य समन्रय िाखालाई सम्झनु पदयछ ॰ 

ज) “समन्रय अमधकृत” भन्नाले समन्रय िाखामा काययरत समन्रय अमधकृतलाई सम्झनु पदयछ ॰ 

झ) “िाखा प्रमुख” भन्नाले समन्यव िाखाको प्रमुखलाई सम्झनु पदयछ ॰ 

ञ) “सहकायय र सह-सिि कायम संस्थाका पदामधकारी” भन्नाले बुद्ध लुम्बिनी गु्रप, लुम्बिनी गाडेन 

फाउणे्डसन नेपाल btf{ g+= @(@)/)&&/)&* - लुम्बिनी गाडेन फाउणे्डसन से्पन र भमवष्यमा 

नगरपामलकासँग संस्थागत संिि कायम हुने सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाका 

पदामधकारीहरुलाई सम्झनु पदयछ ॰ 

ट) "सहकायय पामलका/मसटी" भन्नाले कमपलवसु्त नगरपामलका र लुम्बिनी गाडेन फाउणे्डसन नेपाल र 

से्पन सँग संस्थागत सह-सिि कायम भएका र भमवष्यमा संस्थागत सिि कायम हुने रामरि य 

अिरायमरि य पामलका/मसटीहरु सम्झनु पदयछ ॰ 

िररचे्छद – २ 

सहकाया र समन्वयको िृष्ठभूपम र सम्बन्ध सञ्जाल स्थािना 

३. सहकाया र समन्वयमा भएका प्रयासलाई संस्थागत गररने : 

(१) नेपाल र से्पनको कुटनैमतक सिि मजबुत गराउन, साथै नेपालको पययटन, स्वास्थ्य, कृमि, 

साँसृ्कमतक, मििा, खेलकुद, फोहोर व्यवस्थापन लगायतका िेत्रहरुमा सहयोग र अनुभवको 

आदान प्रदान गनय यूरोपको सम्पन्न र समृद्ध देि से्पन सँग सहकायय गरेर अगामड बढ्न 

एवं आपसी सिि मवस्तारमा से्पनमा रहेका लुम्बिनी गाडेन फाउने्डसन, बुद्ध लुम्बिनी 

गु्रप र एनआरएनए ले पहल, प्रयास र सहयोग गरी रहेका छन ॰ आपसी सहकाययको 

यस प्रसायलाई प्रोत्साहन र मबस्तार गदै लमगनेछ ॰ 
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(२)  यसै क्रममा यस कमपलवसु्त नगरपामलकासँग अिरायमरि य स्तरमा केसेरेस नगरपामलका 

(Caceres City Council), संग  बीि सह सिि/भमगनी सिि स्थापना गने योजना रहेको 

छ ॰ यी सििहरूलाई मदगो र संस्थागत बनाई मवस्तार गनय पहल गररनेछ ॰ 

कमपलवसु्त नगरपामलकासँग संस्थागत तथा भमगमन सिि स्थामपत भएका संस्था एवम् 

पामलका/मसटीहरूको मववरण अनुसूमि-१ मा मदइएको छ ॰ 

४. सम्बन्ध पवस्तारको कायालाई प्राथपमकतामा राम्भिनेाः   

(१)  सहयोग र सहकाययको आधारमिला नै आपसी पररिय, अनुभव आदान प्रदान रहेको र 

कमपलवसु्त नगरपामलकालाई नै मवश्व समुदायमा मिनाउने नगरपामलका भएको हुदाँ रामरि य 

र अिरायमरि य सिि मवस्तारको नीमत र रणनीमतलाई प्राथममकतामा राखी मवस्तार गररनेछ 

॰ 

  

िररचे्छद – ३ 

सहकाया र समन्वयको पनरन्तरता र उदे्दश्य 

५. सहकाया र समन्वयलाई पनरन्तरता पदइने  

(१)  यस कमपलवसु्त नगरपामलको भगवान गौतम बुद्धसंग सिम्बित पामलकाहरु र से्पनमा 

रहेको लुम्बिनी लुम्बिनी गाडेन फाउने्डसन, नेपाल btf{ g+ @(@)/)&&/)&* - लुम्बिनी गाडेन 
फाउणे्डसन मबि संस्थागत रुपमा सिि स्थापना गररयो ॰ र आगामी मदनहरुमा यस 

काययलाई मनरिरता मदइनेछ | 

(२)  स्थामपत सििबाट पामलकको लागी आमथयक प्रामवमधक सहयोग र अनुभव आदान 

प्रदानमा सहयोग पुगे्नछ ॰ लुम्बिनी गाडेन फाउने्डसन नेपाल र से्पनले नेपाल र लुम्बिनी, 

मतलौराकोट र कमपलवसु्त को समग्र मवकासका लामग रामरि य र अिरायमरि य सहयोग र 

अनुभवको आदान प्रदानका लामग पहल र प्रयास गनेछ ॰  

(३)  यसै गरी अन्य अिरायमरि य संस्थाहरूसँगको सिि मवस्तारबाट समग्र लुम्बिनी िेत्र र 

मविेि गरी कमपलवसु्त नगरपामलका र बुद्धसँग सिम्बित पामलकाहरूको एकीकृत 

मवकासमा सहयोग पुगे्न गरी सहयोगको आदान प्रदान गररनेछ ॰ 

६. सहकाया र समन्वयको उदे्दश्याः   

(१)  कमपलवसु्त नगरपामलका र अन्य रामरि य/अिरायमरि य संस्था/पामलका/मसटीहरूसँग सहकायय र 

सिि स्थापना गने प्रमुख उदे्दश्यहरू देहायबमोमजम रहेका छनिः  

क) लुम्बिनी र नेपाललाई मवश्वसामु रामरि य, अिरायमरि य स्तरमा मवश्व िाम्बिका दुत भगवान 

गौतम बुद्धको जन्म स्थल र २९ बिय सम्मको कमयभूमम स्थल राजदरबार कमपलवसु्तको 

मतलौराकोट तथा सगरमाथाको देि भनेर मिनाउन सो अनुसारका काययक्रम संञ्चालन, 

समन्रय र सहकायय गने ॰  

ख) रामरि य र अिरायमरि य संस्थागत सिि मवस्तार गने ॰ 

ग) रामरि य र अिरायमरि य सहयोग र अनुभव आदान प्रदान गने ॰ 

घ) नेपालमा अमधकतम पययटक मभत्र्याएर नेपाल र मविेिगरी लुम्बिनी र कमपलवसु्तको 

मतलौराकोट लगायत बुद्धसँग सिम्बित अन्य स्थललाई आिररक र बाह्य पययटकको 

गिब्य स्थलको रूपमा मवकास गने ॰ 
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ङ) संसारभरर नै बौद्ध धमय र दियनको महत्व बढ्दै गएको हँुदा भगवान बुद्धले मदनु भएको 

िाम्बि, अमहंसा, परोपकार, सदािार, अपररग्रह मनयमोह जस्ता सदगुण मानवहरुको मात्राको 

लामग महत्वपूणय रहेको कुरालाई मागयदियकको रुपमा मवश्व मानव जगतमा स्थामपत गने र 

यस्तो मविार र मान्यताको अनुयायीहरू बृम्बद्ध गनय सहयोग पुर्याउने ॰  

च) भगवान गौतम बुद्धको मागय दियन र िािी मागयमित्र पालनाले मात्र अमहले संसार भरर 

नै व्यापक रहेको, आमथयक, सामामजक, धाममयक, राजनैमतक समस्या समाधान हुन सक्छ भने्न 

मागय दियनलाई प्रिार प्रसार गने र िािी प्राप्त गनयको लामग भगवान गौतम बुद्ध जन्म 

स्थल पुगी भगवान गौतम बुद्धको दियन र मेमडटेसन अभ्यासका लामग सवयसाधारणलाई 

उते्प्रररत गनयको लामग प्रिार प्रसार गने ॰ 

छ) िािीका लामग भगवान गौतम बुद्ध जन्म स्थल लुम्बिनी र बुद्ध सँग सिम्बित िेत्र 

मतलौराकोट राजधानी घर, देवदह मावली, र रामग्राम अरधातु रहेको स्थान महत्वलाई 

अिरायमरि य स्तरमा जानकारी गराउने॰ 

ज) बुद्ध जन्म स्थल लुम्बिनीको महत्व र बुद्ध सँग सिम्बित िेत्रको प्रिार प्रसार, लुम्बिनी र 

नेपाललाई अिरायमरि य स्तरमा मवश्व िाम्बि दुत भगवान गौतम बुद्ध जन्मस्थल, राजधानी 

मतलौराकोट तथा सगरमाथाको देि भनेर मिनाउन, नेपाल र लुम्बिनी तथा लुम्बिनी 

वररपररका पामलकाको पययटन र आमथयक मवकासमा  अिरायमरि य सहयोग र अनुभवको 

आदानप्रदान गनय से्पनको एक्स्त्रेमादुरा प्रदेि म्बस्थत केसेरेस मसटीमा लुम्बिनी गाडेन 

फाउणे्डसन से्पन द्धारा मनमायण हुन लागेको लुम्बिनी गाडेन मनमायणका कायय 

सफलतापुवयक सम्पन्न गनय नेपालको तफय बाट आवश्यक सहयोग जुटाउने॰  

झ) से्पनको लुम्बिनी गाडेनमा लुम्बिनी सूिना केन्द्र स्थापना गरी बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको 

महत्व र बुद्ध सँग सिम्बित िेत्र तथा पययटक स्थलको प्रिार प्रसार गरी पययटनको 

मवकास गने ॰  

ञ) कमपलवसु्त नगरपामलकासँग संस्थागत सिि कायम भएका लुम्बिनी गाडेन फाउने्डसन 

नेपाल btf{ g+ @(@)/)&&/)&* - लुम्बिनी गाडेन फाउणे्डसन र से्पन केसेरेस नगरपामलका 

से्पन भमवष्यमा संस्थागत संिि कायम हुने सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाका 

मबि सुमधुर सिि कायम गने, सििलाई संस्थागत गने, समन्रय र सहकायय गने ॰ 

 

िररचे्छद – ४ 

समन्वय शािाको स्थािना, स्रोत व्यवस्थािन र सेवाका शताहरू 

७. समन्वय शािाको स्थािनााः   

(१)  पररचे्छद-३ मा उले्लम्बखत उदे्दश्यहरूलाई काययरूपमा उतानयको लामग कमपलवसु्त 

नगरपामलका नगरकाययपामलकाको कायायलयमा एक "रामरि य/अिरायमरि य समन्रय िाखा" 

स्थापना गररनेछ ॰ 

८. जनशम्भि एवम् स्रोत व्यवस्थािनाः   

(१)  समन्रय िाखामा काम गनयको लामग नगरपामलकाले एक जना छैठौ/ंसातौ ंतहको वा सो 

भन्दा मामथको अमधकृत स्तरको कमयिारी िाखा प्रमुख र एक जना समन्रय अमधकृत 

को व्यवस्था गनेछ॰ 

(२)  समन्रय िाखामा आवश्यकतानुसार अन्य प्रामवमधक एवम् व्यवस्थापकीय कमयिारीहरू 

समेत रहनेछन् ॰ 
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(३)  िाखा प्रमुखलाई काययपामलकाले प्रिमलत कानुन बमोमजम मनयुक्त गनेछ ॰ सो व्यवस्था 

नभएसम्मका लामग काययपामलकाले काययरत कमयिारीहरू मधे्यबाट तोमकएको काययमववरण 

बमोमजम कायय सम्पादन गनय आवश्यक योग्यता र सिमता भएका कमयिारीहरू मधे्यबाट 

पद अनुसारको कायय मजमे्मवारी, सेवाका ितय र सुमवधा तोकी काममा लगाउन सके्नछ 

॰ 

(४)  समन्रय अमधकृत र अन्य कमयिारीहरूलाई काययपामलकाले प्रिमलत कानुन बमोमजम 

करारमा मनयुक्त गनेछ ॰ सो व्यवस्था नभएसम्मका लामग काययपामलकाले काययरत 

कमयिारीहरू मधे्यबाट तोमकएको काययमववरण बमोमजम कायय सम्पादन गनय आवश्यक 

योग्यता र सिमता भएका कमयिारीहरू मधे्यबाट पद अनुसारको कायय मजमे्मवारी तोक्न 

सके्नछ वा काययपामलकाको मनणयय अनुसार आवश्यक योग्यता र सिमता पुरा  गरेका बाह्य 

मवज्ञहरूबाट परामिय सेवा माफय त् काम गराउन समकनेछ॰ 

(५)  समन्यव िाखामा मनयुक्त िाखा प्रमुख, समन्रय अमधकृत एवम् अन्य प्रामवमधक कमयिारी 

र पदामधकारीको सेवाका ितय र सुमवधा नगरकाययपामलकाले तोके बमोमजम हुनेछ ॰ 

(६)  समन्यव िाखाको लागी आवश्यक पने भौमतक सामाग्री र सुमवधाहरू जसै्त कायायलय 

कोठा, फमनयिर, कम्युटर, इन्टरनेट आमदको व्यवस्थापन तथा आमथयक स्रोत र बजेटको 

व्यवस्था नगरकाययपामलकाको कायायलयबाट एवम् सिम्बित संस्थासँगको परामिय र 

सहकाययमा व्यवस्थापन गररनेछ ॰ 

 

िररचे्छद – ५ 

शािा प्रमुि र समन्वय अपधकृतको काम, कर्त्ाव्य र अपधकार 

९. शािा प्रमुिको काम, कताब्य र अपधकाराः   

(१)  समन्यव िाखा को कायय व्यवम्बस्थत र प्रभावकारी रुपमा संञ्चालनका लागी नेतृत्वदायी 

भूममका मनवायह गनयको लामग यस िाखामा रहने िाखा प्रमुखको काम, कतयव्य र 

अमधकार देहाय बमोमजम हुनेछनिः  

क) कमपलवसु्त नगरपामलका र रामरि य, अिरायमरि य सरकारी गैरसरकारी संघ संस्था बीि सिि 

कायम भएका र भमवष्यमा हुने सहमती सम्झौता कायायन्रयन र संञ्चालन हुने पररयोजना र 

काययक्रम कायायन्रयन गने॰  

ख) कमपलवसु्त नगरपामलका र रामरि य/अिरायमरि य पामलका बीिको सििलाई संस्थागत, मदगो र 

सुमधुर बनाउन नेतृत्वदायी भूममका मनवायह गने ॰ 

ग) कमपलवसु्त नगरपामलकको रामरि य, अिरायमरि य सििलाई संस्थागत गने सोका लागी सहयोगी 

व्यम्बक्त र संघ संस्था सँग समन्रय गने ॰ 

घ) कमपलवसु्त नगरपामलका सँग संस्थागत संिि कायम भएका एवम् भमवष्यमा सिि कायम 

हुन सके्न रामरि य/अिरायमरि य सरकारी गैरसरकारी संघ संस्थाबाट लुम्बिनी र कमपलवसु्तको 

मििा,स्वास्थ्य,कृमि,पययटनको मवकासमा प्राप्त हुन सके्न सहयोग र सहकाययका िेत्र पमहिान 

गरी आमथयक प्रामवमधक सहयोगको योजना/पररयोजना मनमायण गने, कायायन्रयन योजना तयार 

गने र कायायन्रयनका लामग समन्रय र सहजीकरण गने  

ङ) समन्यव िाखामा संञ्चामलत काययक्रमको प्रमतवेदन तयार गरी नगरपामलका र सिम्बित 

संस्थामा पेस गने ॰ 
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च) नगर प्रमुख, प्रमुख प्रिासमकय अमधकृतको मातहत एवं मनदेिन अिगयत रही तोकेका अन्य 

काययहरू गने ॰ 

 

१०. समन्वय अपधकृतको काम, कताव्य र अपधकाराः   

(१)  समन्रय िाखामा रहने समन्रय अमधकृतको काम, कतयव्य र अमधकार देहाय बमोमजम 

हुनेछनिः  

क) कमपलवसु्त नगरपामलका र अन्य रामरि य/अिरायमरि य सरकारी/गैरसरकारी संघ संस्था बीि 

भएका र भमवष्यमा हुने सहमती सम्झौता कायायन्रयन र संञ्चालन हुने पररयोजना र 

काययक्रम कायायन्रयन गने॰  

ख) कमपलवसु्त नगरपामलका र अन्य रामरि य, अिरायमरि य पामलका मबिको सििलाई संस्थागत, 

मदगो र सुमधुर कायम गनय समन्रयकारी भूममका मनवायह गने ॰ 

ग) कमपलवसु्त नगरपामलका र अन्य  रामरि य, अिरायमरि य संस्थासँग भएको सम्झौता 

बमोमजमको मनमत, मनयम र मनदेिनमा रही कायय गने ॰ 

घ) लुम्बिनी गाडेन फाउणे्डसन से्पन द्धारा लुम्बिनी साँसृ्कमतक नगरपामलकाको समन्रय र 

सहकाययमा मनमायण हुन लागेको लुम्बिनी गाडेन पररयोजना सफलतापूवयक सम्पन्न गनय 

कमपलवसु्त नगरपामलकाबाट आवश्यक सहयोग गने ॰  

ङ) Spain Caceres City Council को लुम्बिनी गाडेनमा कमपलवसु्त लुम्बिनी सूिना केन्द्र 

स्थापना गरी बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र बुद्धको राजधानी मतलौराकोट कमपलवसु्तको महत्व 

र बुद्ध सँग सिम्बित िेत्र तथा पययटक स्थलको प्रिार प्रसार गरी लुम्बिनी र 

कमपलवसु्तको पययटन लगायतका िेत्रको मवकास गनय समन्रयकारी भूममका मनवायह गने ॰  

च) आपसी सहयोगका िेत्रहरू पमहिान गरी सहकायय र सहयोगको कायय ढाँिा मनमायण गने 

॰ 

छ) नगर प्रमुख, प्रमुख प्रिासमकय अमधकृतको मातहत एवं मनदेिन र िाखा प्रमुखको 

समन्रय र सहकाययमा रही कायय गने ॰ 

 

िररचे्छद – ६ 

सपमपतहरु एवम् प्रपतपनधी सम्बन्धी व्यवस्था 

११. कायासम्पादन सपमपतको व्यवस्थााः   

(१)  समन्यव िाखा को काययलाई सहयोग एवम् अनुगमन मुल्याङ्कन गनय देहाय बमोमजम एक 

व्यवस्थापन एवं कायय सम्पादन सममती रहनेछिः  

क) नगर प्रमुख      - संयोजक 

ख) वडा अध्यि (नगर प्रमुखले तोकेको)   - सदस्य 

ग) प्रमुख प्रिासमकय अमधकृत     - सदस्य 

घ) पययटन मवज्ञ (नगर प्रमुखले तोकेको)   - सदस्य 

ङ) अिरायमरि य मवज्ञ (नगर प्रमुखले तोकेको)  - सदस्य 

च) समन्रय अमधकृत     - सदस्य 

छ) िाखा प्रमुख     - सदस्य समिव 

(२)  कायय सम्पादन समममतका पदामधकारी एवम् मवज्ञको सेवा सुमवधा कामको आधारमा 

नगरकाययपामलकाले तोके बमोमजम हुनेछ ॰ 
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१२. सल्लाहकार सपमपतको व्यवस्थााः   

(१)  समन्यव िाखा लाई प्रभावकारी बनाई उदे्धश्य अनुसारका कायय गनय रामरि य/अिरायमरि य 

अनुभव र दिता हामसल प्राप्त महानुभाव रहेको मनम्न बमोमजम सल्लाहकार समममत गठन 

गररनेछ ॰ सल्लाहाकार समममतको काम, कतयव्य, र अमधकार एवम् सेवा सुमवधाहरू 

काययपामलकाले तोके बमोमजम हुनेछ ॰  

(२)  सल्लाहकार समममतका संयोजक र सदस्यहरू नगर प्रमुखले मनोमनत वा तोके बमोमजम 

हुनेछन ॰ 

संयोजकिः  

सदस्यिः  

सदस्यिः  

सदस्यिः   

सदस्यिः  

१३. प्रपतपनधी तोक्न सके्नाः   

(१)  अिरायमरि य स्तरमा सिि मवस्तार, आमथयक, प्रमवमधक सहयोग प्राप्ती र अनुभवको 

आदानप्रदानमा सहमजकरण र समन्रय गनय एवं कमपलवसु्त नगरपामलकाको प्रमतमनमधको 

रुपमा अिरायमरि य िेत्रमा काम गनय सो िेत्रमा अनुभव र दिता हामसल गरेका 

महानुभावलाई काययपामलका वा नगर प्रमुखले अिरायमरि य प्रमतमनमध तोक्न सके्नछ/सकु्न 

हुनेछ ॰ 

१४. शंसोधन वा िारेज गना सपकनेाः   

(१)  यो काययमवमध मा लेम्बखएको कुनै दफा उपदफाहरू खारेज वा िंसोधन गनुय परेमा 

काययपामलका बैठकको मनणययबाट खारेज वा िंसोधन हुनेछ ॰ 

१५. बाधा अड्काउ फुकाउने अपधकाराः   

(१)  यस काययमवमधको उदे्दश्य कायायन्रयन गनय कुनै बाधा अड्काउ परेमा नगर काययपामलकाले 

उक्त बाधा अड्काउ हटाउन आदेि जारी गनय सके्नछ र त्यस्तो आदेि यसै काययमवमधमा 

परे सरह मामननेछ ॰ 

१६. बचाउ र लागु नहुने :  

(१)  यस काययमवधीमा लेम्बखए जमत कुरामा सोही बमोमजम हुने र नलेम्बखएको कुरामा प्रिमलत 

कानुन बमोमजम हुनेछ ॰ 

(२)  यस काययमवधीमा लेम्बखएका दफा तथा उपदफाहरू संघीय ऐन र प्रादेमिक ऐनसँग 

बामझएमा बामझएको हदसम्म स्वतिः  मनषृ्कि हुनेछन् ॰ 

(३)  नगरपामलकाबाट रामरि य/अिरायमरि य सिि, सहकायय र समन्रय सििी यस अमघ भए 

गररएका काययहरू यसै काययमवमध बमोमजम भए गरेको मामननेछ ॰ 
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अनुसूपच १: 

कपिलवसु्त नगरिापलका सँग संस्थागत सम्बन्ध स्थापित भएका संस्था एवम् िापलका/पसटीहरू 

१) कमपलवसु्त नगरपामलका सँग संस्थागत सिि कायम भएका संस्थाहरुिः  

क) लुम्बिनी गाडेन फाउणे्डसन नेपाल दताय नं. २९२०/०७७/०७८+ - लुम्बिनी गाडेन फाउणे्डसन से्पन 

२) लुम्बिनी गाडेन फाउणे्डसन से्पन सँग सह-सिि कायम भएका सहकायय पामलकाहरुिः  

क) रुपने्दही मजल्ला 

१. देवदह नगरपामलका र लुम्बिनी गाडेन फाउणे्डसन से्पन 

२. मायादेवी गाँउपामलका र लुम्बिनी गाडेन फाउणे्डसन से्पन 

३. गैडहवा गाँउपामलका र लुम्बिनी गाडेन फाउणे्डसन से्पन 

$= लुम्बिनी संसृ्कमतक नगरपामलका र लुम्बिनी गाडेन फाउणे्डसन से्पन 

ख) कमपलबसु्त मजल्ला  

१. कमपलबसु्त नगरपामलका र लुम्बिनी गाडेन फाउणे्डसन से्पन 

२. बुद्ध भूमी नगरपामलका र लुम्बिनी गाडेन फाउणे्डसन से्पन 

३. िुद्धोधन गाँउपामलका र लुम्बिनी गाडेन फाउणे्डसन से्पन 

   ग) नवलपरासी मजल्ला 

१. रामग्राम नगरपामलका र लुम्बिनी गाडेन फाउने्डसन से्पन  

 

============================= 
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