सूमोदम नगयऩालरकाको स्थानीम तथ्माङ्क सङ्करन तथा व्मवस्थाऩन ऐन२०७६
स्वीकृत लभलत : 2076/11/13
प्रस्तावना:
नगयफासीराई अलधक भात्राभा ठोस हहत हुने नीलत लनधाायण गना , आमोजनाहरु तजुभ
ा ा गना , सुशासनको प्रत्माबूलत ददन य नगयको

आलथाक गलतहवलध फाये मथेष्ठ ऻान प्राप्त गना नगयराई मथाथा आधाय चाहहएको य त्मस्तो आधाय जुटाउन तथ्माङ्क सङ्करन सम्वन्धध
सुहवधाको व्मवस्था गना य तथ्माङ्क सङ्करन अलबरेखीकयण
वाधछनीम बएकोरे नेऩारको सॊ हवधानको धाया

प्रकाशन य हवश्लेषण गनाको लनन्म्त

२२६ य स्थानी म सयकाय सञ्चारन ऐन

आवश्मक कानूनी व्मवस्था गना

२०७४ को दपा १०२ उऩदपा १

फभोन्जभको अलधकाय प्रमोग गयी मो ऐन फनाई रागू गरयएको छ।
१. सन्षऺप्त नाभ य प्रायम्ब:क. मो ऐनको नाभ “सूमोदम नगयऩालरकाको स्थानीम तथ्माङ्क सङ्करन तथा व्मवस्थाऩन ऐन, २०७६” यहेको छ।
ख. मो ऐन नगयसबाफाट ऩायीत बई स्थानीम याजऩत्रभा प्रकाशन बएऩलछ तुरुधत रागू हुनेछ।

२. हवषम वा प्रसङ्गरे अको अथा नरागेभा मस ऐनभा -

क. “अलधकाय प्राप्त कभाचायी ” बन्नारे मो ऐन अधतगात सङ्करन गनुऩ
ा ने तथ्माङ्क य खफयको हववयण सङ्करन गना
नगयऩालरकाद्वाया अलधकाय ददइएको कभाचायी सम्झनु ऩछा।
ख. “सून्चत आदे श” बन्नारे नगयऩालरकाफाट सूचना प्रकाशन गयी ददइएको आदे श सम्झनु ऩछा।
ग.

“नगय प्रभुख” बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाका नगयप्रभुख सम्झनु ऩछा।

घ.

“उऩ-प्रभुख” बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाका नगय उऩ-प्रभुख सम्झनु ऩछा।

ङ.

“प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत” बन्नारे सूमोदम नगयऩालरकाका प्रभुख प्रशासकीम अलधकृत सम्झनु ऩछा।

च.

“तोहकएको वा तोहकए फभोन्जभ” बन्नारे मस ऐन अधतगात फनेका लनमभ, कामाहवलधभा तोहकएको वा तोहकए फभोन्जभको
व्मवस्थाराई सम्झनु ऩछा।

१.

हववयण दान्खरा गयाउने अलधकाय :- नगयऩालरकारे कुनै वगाको व्मन्िहरुको बोगचरन वा लनमधत्रणभा यहेको

तोहकएको

कुया सम्वन्धध खफय रगत य तथ्माङ्कको तोहकएको ढाॉचा हववयण य तोहकएको सभमभा नगयऩालरकाभा दान्खरा गना त्मस्तो
व्मन्िराई आदे श गना सक्नेछ।

२.

तथ्माङ्क सङ्करन गना लनदे शन गने अलधकाय :- नगयऩालरकारे मस दपाभा रेन्खए फभोन्जभ कुनै कुयाको सम्फधधभा तथ्माङ्क
सङ्करन गना लनदे शन ददन सक्नेछ।
उऩदपा (१) अधतगात ददइएको लनदे शनभा दे हाम फभोन्जभ गना सहकनेछ:क. सङ्करन गनुऩ
ा ने खफयको रगत तोक्ने
ख. त्मस्तो खफय सङ्करन गना काभको लनलभत्त अलधकाय प्राप्त कभाचायी सॊ घ सस्था

लनमुि वा भनोलनत गना , लतनीहरुको

काभ कताव्म य अलधकायहरु तोक्ने य त्मस्तोकाभ कताव्म य अलधकायहरु तोक्ने य त्मस्तो काभ कताव्म य अलधकायहरु
प्रमोग तथा ऩारना गदाा लतनीहरुरे अऩनाउनु ऩने कामाहवलध तोक्ने
ग.

सङ्करन गनुऩ
ा ने तथ्माङ्क सुहवधाजनक ढङ्गफाट सङ्करन गनाका लनलभत्त आवश्मक दे खीएका वा आकन्स्भक सफै कुयाहरुको
व्मवस्था गना सक्ने।

३.

हववयण दान्खरा गयाउने सम्वन्धध कभाचायीको अलधकाय :- तथ्माङ्क सङ्करनको रालग अलधकाय प्राप्त कभाचायीरे कुनै व्मन्ि ,
सॊ घ, सॊ स्था सयकायी तथा गैय सयकायी कामाारम , टोर हवकास सॊ स्था , आददराई सूचना ऩठाई तोहकएको कुया

सम्वन्धध

तोहकएको खफय, रगत य तथ्माङ्कको तोहकएको ढाॉचाको हववयण तोहकएको सभमभा नगयऩा लरका सभऺ दान्खरा गना आदे श
गना सक्छ।
४.

ये कडा जाॉच्ने अलधकाय :- तथ्माङ्क सङ्करन गने अलधकाय प्राप्त कभाचायीरे तोहकएको कुनै कुयाको सम्फधधभा तथ्माङ्क सङ्करन

गने प्रमोजनका लनन्म्त दान्खरा बएको कुनै रगत , हववयण वा खफय साॉचो हो होइन बन्ने कुयाको जाॉच दे हाम फभो न्जभ गनुा
ऩनेछ।

क. कुनै खफय वा हववयण दान्खरा गनुा ऩने कताव्म बएका कुनै व्मन्िको बोग चरन वा लनमधत्रणभा कुनै घय जग्गाभा ऩूव ा
सूचना ददई भनालसव भाहपकको सभमभा प्रवेश गने।

ख. बोग चरन वा लनमधत्रणभा यहेको कुनै लरखत वा न्चज आपू छे उ ऩेश गने आदे श ददन य त्मस्तो जाॉच गना।
ग.
५.

मस ऐन अधतगात सङ्करन गनुऩ
ा ने तथ्माङ्क सम्वन्धध कुनै खफय कुनै व्मन्िराई थाहा छ बन्ने भनालसव भाहपकको हवश्वास
बएभा लनजसॉग कुनै प्रश्नहरु सोध्ने।

तथ्माङ्कराई प्रमोग वा प्रकान्शत गनुा अन्घ प्रभान्णत गयाउनु ऩने:-

१) तथ्माङ्क सङ्करन गना स्वीकृलत प्रा प्त गने व्मन्ि वा सॊ स्थारे तथ्माङ्क सङ्करन गयी त्मसराई प्रमोगभा ल्माउन वा प्रकान्शत
गनुा अन्घ नगय प्रभुखको स्वीकृलतभा प्रशासकीम अलधकृतफाट प्रभान्णत गयाउनु ऩनेछ।

२) सजाम: १) नगयऩालरकाको लनदे शन अनुसाय कुनै खफय वा हववयण ददनु ऩने कताव्म , बएका कुनै व्मन्ि रे दे हामको कसुय
गये भा लनजराई त्मस्तो प्रत्मेक कसुयको लनलभत्त रु २००।- सम्भ जरयवाना गना सहकनेछ।
क. जानीजानी त्मस्तो खफय वा हववयण तोहकएको म्मादलबत्र नददएभा वा ददन इधकाय गये भा

ख. जानीजानी कुनै झुट्टा खफय वा हववयण ददएभा वा ददराएभा
३) लनमभ फनाउने अलधकाय:- मस ऐनको उद्देश्म कामााधवमन गना गयाउन नगयऩालरकारे आवश्मक लनमभ कामाहवलध लनभााण गना
सक्नेछ।
४) सॊ शोधन:- मस ऐनभा सभम साऩेऺ सॊ शोधन गना आवश्मक ठानेभा नगयऩालरकारे आवश्मक सॊ शोधन गना सक्नेछ।

५) फचाउ:- मस ऐनभा यान्खएको कुनै ऩलन व्मवस्था नेऩारको सॊ हवधान, अधम प्रचलरत सॊ घीम तथा प्रादे न्शक कानूनसॉग फान्झएभा
फान्झएको हद सम्भ फदय बागी हुनेछ।
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