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गौर नगरपािलकाको सावजिनक िबदा घोषणा स ब धी कायिविध, २०७५ 
 

माणीकरण िमित: २०७५।०९।३० 
 गौर नगरपािलका, नगर कायपािलकाको कायालयबाट राि य वा थानीय मह वका दवस, 

िवषय, घटना वा कुनै अवसरमा घोषणा ने सावजिनक िबदा दने िविध र यालाई 
िनयिमत तथा वि थत बनाउँद ैसुशासनलाई टेवा दन वा छनीय भएकोले थानीय सरकार 
स ालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ ल े दएको अिधकार योग गरी गौर नगरपािलकाको नगर 
सभाको ते ो अिधवशेनबाट यो कायिविध वीकृत ग रएको छ ।  
 

१.  सिं  नाम तथा ार भ: (१) यस कायिविधको नाम "गौर नगरपािलकाको 
सावजिनक िबदा घोषणा स ब धी कायिविध, २०७५" रहकेो छ। 

 (२) यो कायिविध तु त ार भ नेछ। 
२.  प रभाषा: िवषय वा सगंले अक  अथ नलागेमा यस कायिविधमा- 

(क)"नगरपािलका" भ ाले गौर नगरपािलका भ े स झनु पदछ। 
(ख)" दशे सरकार" भ ाले दशे सरकार, दशे नं. २ भ  ेस झनु पदछ। 
(ग)"कायालय" भ ाले गौर नगरपािलका, नगर कायपािलकाको कायालय भ े स झनु 

पदछ। 
(घ)" मुख" भ ाल ेगौर नगरपािलका मुख भ े स झनु पदछ। 
(ङ)" मुख शासक य अिधकृत" भ ाल े गौर नगरपािलकाको मखु शासक य 

अिधकृत भ े स झनु पदछ। 
३. सावजिनक िबदा घोषणा गन स कन:े(१) थानीय सरकारको संवैधािनक तथा 

कानूनी हिैसयतमा कायालयल ेराि य वा थानीय मह वको कुन ै दवस, चाडपव, 
जा ा, घटना, शोक वा िवषय वा अवसरमा नगरपािलका े  िभ  वा 
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नगरपािलकाको कुनै खास े  वा कुन ैवडामा मा  लागू ने गरी दन तोक  
सावजिनक िबदा दने घोषणा गन स कनेछ। 
(२) य तो िबदा दने िनणय नगरपािलकाको मुख शासक य अिधकृत माफत् 

मुखल ेगनछ। 
४.  सावजिनक िबदाको काया वयन: (१) यस कायिविध बमोिजम कायालयल े

सावजिनक िबदा दने भनी तोकेको दन कायालय, मातहतका वडा कायालयह , 
िवषयगत शाखा वा कायालयह का साथै नगरपािलका े िभ का सामुदाियक तथा 
सं थागत िव ालयह मा िबदा रहनेछ। 
(२) कायालयल े कायिविध बमोिजम घोषणा गरेको सावजिनक िबदा स बि धत 

कायालय वा सं थाले काया वयन गनु पनछ। 
५.  सावजिनक िबदा स ब धी अ य व था: (१) नेपाल सरकार वा दशे सरकारल े

सावजिनक िबदा दने भनी िनणय गरेको दन यस कायिविध बमोिजम 
नगरपािलका े  िभ  सावजिनक िबदा रहनेछ। 

(२) यस नगरपािलकाको हालको वा पूव पदािधकारी, कमचारी वा नगरपािलकामा 
बसोबास भएको कुनै ल ध िति त वा सामािजक ि वको िनधन भएमा वा 
आकि मक दघुटनामा परी नगरवासीह को द:ुखद िनधन न गएमा कायालयल े
शोक मनाउन दन तोक  शोक िबदा घोषणा गन स े छ। 

६.  बचाउ: यो कायिविध लागू नु पूव कायालयल ेसावजिनक िबदा दने स ब धमा 
गरेको िनणय वा घोषणा यस ैकायिविध बमोिजम भए गरेको मािननेछ। 

 
 


