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æ रामग्राम नगरपालिकाको रालरि य ÷अन्तररालरि य समन्वय कायय व्यवस्थापन तथा सञ्चािन गने 

काययलवलध,२०७७Æ 
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प्रस्तावनााः रामग्राम र नेपाललाई भगवान बुद्धको पववत्र अष्टधातु रहेको स्थान एवं सवोच्च विखर 

सगरमाथाको देि भनेर ववश्व सामु विनाउने,बुद्धको िान्ति सने्दि ववश्वभर फैलाउने, रामग्राम 

नगरपावलका तथा बुद्ध सँग सम्बन्तित अन्य पावलकहरुको पययटन प्रवयद्धन, सामाविक, साँसृ्कवतक एवम् 

िैविक,  कृवि, स्वास्थ्य,  वििा  र खेलकुद लगायतका िेत्रको ववकासका लावग अिररावष्टि य सहयोग र 

अनुभवको आदान प्रदान गनय र रावष्टि य अिरावष्टि य लगानी मैत्री वातावरण तयार गरी यस  िेत्रको 

एकीकृत ववकासका लावग रावष्टि य  अिरावष्टि य सहयोग प्राप्त गने र आपसी सम्बि ववस्तार गने 

उदे्दश्यले रामग्राम नगरपावलकाको प्रिासकीय काययवववध (वनयवमत गने) ऐन,२०७५ को दफा ४ मा 

भएका व्यवस्था अनुसार रामग्राम नगरपावलका नगरकाययपावलकाले यस नगरपावलकाको रावष्टि य र 

अिररावष्टि य समन्रय कायय व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गने काययवववध,२०७७ काययपावलकाको वमवत 

२०७७॰१२॰१७ गतेको बैठकबाट स्वीकृत गरी िारी गरेको छ ॰  
                                                

पररचे्छद – १ 

प्रारम्भिक 

१. संलिप्त नाम र प्रारिाः (१) यो काययववधीको नाम रामग्राम नगरपालिकाको रालरिय ÷अन्तररालरिय 

समन्वय कायय व्यवस्थापन तथा सञ्चािन गने काययलवलध,२०७७ रहेको छ ॰ 

             (२) यो काययववधी नगरकाययपावलकाले स्वीकृत गरर स्थानीय रािपत्रमा प्रकावित गरेको 

वमवतदेन्तख लागु हुनेछ ॰ 
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२. पररभाषााः वविय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययवववधमा, 

क) “काययवववध” भन्नाले  रामग्राम नगरपावलकाको रावष्टि य ÷अिररावष्टि य समन्रय कायय व्यवस्थापन 

तथा सञ्चालन गने काययववधी २०७७,सम्झनु पदयछ ॰ 

ख) “काययपावलका” भन्नाले रामग्राम नगरपावलका नगर काययपावलकालाई सम्झनु पदयछ ॰ 

ग) “नगरपावलका” भन्नाले रामग्राम नगरपावलकालाई सम्झनु पदयछ ॰ 

घ) “संववधान” भन्नाले नेपालको संववधानलई सम्झनु पदयछ ॰ 

ङ) “सहकायय र सह–सम्बि कायम संस्था” भन्नाले रामग्राम नगरपावलका एवम् नेपालको ववकासमा 

सहयोग गरररहेका र भववष्यमा नगरपावलकासँग संस्थागत संम्बि कायम हुने सरकारी तथा 

गैरसरकारी संघ संस्थालाई सम्झनु पदयछ ॰ 

च) “भवगनी सम्बि र सह–सम्बि कायम पावलका वा वसटी” भन्नाले रामग्राम नगरपावलकासँग 

भवगनी सम्बि र सह–सम्बि कायम भएका र भववष्यमा सम्बि र सह–सम्बि कायम हुने 

रावष्टि य÷अिरावष्टि य पावलका र वसटीलाई सम्झनु पदयछ ॰ 

छ) “समन्रय िाखा” भन्नाले रामग्राम नगरपावलका नगर काययपावलकको कायायलयमा स्थावपत 

रावष्टि य÷अिररावष्टि य समन्रय िाखालाई सम्झनु पदयछ ॰ 

ज) “समन्रय अवधकृत” भन्नाले समन्रय िाखामा काययरत समन्रय अवधकृतलाई सम्झनु पदयछ ॰ 

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

ञ) “सहकायय र सह-सम्बि कायम संस्थाका पदावधकारी” भन्नाले यस नगरपावलका सँग संस्थागत 

संम्बि कायम भएका र भववष्यमा हुने सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाका 

पदावधकारीहरुलाई सम्झनु पदयछ ॰ 

ट) æसहकायय पावलका र वसटी Æभन्नाले रामग्राम नगरपावलका सँग संस्थागत सह-सम्बि कायम 

भएका र भववष्यमा संस्थागत सम्बि कायम हुने रावष्टि य अिरावष्टि य पावलका र वसटीहरु सम्झनु 

पदयछ ॰ 

 

 

 

पररचे्छद – २ 

सहकायय र समन्वयको पृष्ठभूलम र सम्बन्ध सञ्जाि स्थापना 

३. सहकायय र समन्वयमा भएका प्रयासिाई संस्थागत गररने (१) वववभन्न पावलका/वसटी/संस्था 

सँगको सम्बि मिबुत बनाउन, नेपालको पययटन, स्वास्थ्य, कृवि, सँसृ्कवत, वििा, खेलकुद, फोहोर 

व्यवस्थापन लगायतका िेत्रहरुमा सहयोग र अनुभवको आदान प्रदान गनय ववश्वभरका सम्पन्न र 

समृद्ध देिहरु सँग सहकायय गरेर अगावड बढ्न एवं आपसी सम्बि ववस्तारमा वववभन्न संस्थाले 

पहल, प्रयास र सहयोग गरी रहेकामा आपसी सहकाययको यस प्रयासलाई प्रोत्साहन र वबस्तार 

गदै लवगनेछ ॰ नगरपावलकासँग संस्थागत तथा भवगवन सम्बि स्थावपत भएका संस्था एवम् 

पावलका र वसटीहरूको वववरण अनुसूवि १ मा वदइएको छ ॰ 
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४. सम्बन्ध लवस्तारको काययिाई प्राथलमकतामा राम्भिनेाः (१) सहयोग र सहकाययको आधारविला 

नै आपसी पररिय, अनुभव आदान प्रदान रहेको र रामग्राम नगरपावलका राष्टि लाई नै ववश्व 

समुदायमा विनाउने नगरपावलका भएको हुदाँ रावष्टि य र अिररावष्टि य सम्बि ववस्तारको नीवत र 

रणनीवतलाई प्राथवमकतामा राखी ववस्तार गररनेछ ॰ 

 

पररचे्छद – ३ 

सहकायय र समन्वयको लनरन्तरता र उदे्दश्य 

५. सहकायय र समन्वयिाई लनरन्तरता लदइने (१) यस रामग्राम नगरपावलको नेतृत्वमा भगवान 

गौतम बुद्ध सँग सम्बन्तित वररपररका पावलकाहरु र ववश्वभरका यस पावलका सँग संस्थागत 

सम्बि भएका र  भववष्यमा हुने पावलका÷वसटी एवं संस्थाहरु सँगको सम्बि आगामी वदनमा 

समेत वनरिरता रहनेछ ॰  

(२) स्थावपत सम्बिबाट पावलकको लागी आवथयक प्रावववधक सहयोग र अनुभव आदान प्रदानमा 

सहयोग पुगे्नछ . यसै गरी अिररावष्टि य संस्थाहरूसँगको सम्बि ववस्तारबाट समग्र लुन्तम्बनी िेत्र 

र वविेि गरी रामग्राम नगरपावलका र बुद्धसँग सम्बन्तित पावलकाहरूको एकीकृत ववकासमा 

सहयोग पुगे्न गरी सहयोगको आदानप्रदान गररनेछ ॰ 

 

६. सहकायय र समन्वयको उदे्दश्याः (१) रामग्राम नगरपावलका र अन्य रावष्टि य र अिररावष्टि य संस्था 

र पावलका र वसटीहरूसँग सहकायय र सम्बि स्थापना गने प्रमुख उदे्दश्यहरू देहायबमोविम 

रहेका छनः 

क) रामग्राम र नेपाललाई ववश्वसामु रावष्टि य, अिरावष्टि य स्तरमा ववश्व िान्ति दुत भगवान गौतम बुद्ध 

िन्म स्थल र सगरमाथाको देि भनेर विनाउन सो अनुसारका काययक्रम संञ्चालन, समन्रय र 

सहकायय गने ॰  

ख) रावष्टि य र अिरावष्टि य संस्थागत सम्बि ववस्तार गने ॰ 

ग) रावष्टि य र अिररावष्टि य सहयोग र अनुभव आदान प्रदान गने ॰ 

घ) नेपालमा अवधकतम पययटक वभत्र्याएर नेपाल र वविेिगरी रामग्रामलाई आिररक र बाह्य 

पययटकको गिब्य स्थलको रूपमा ववकास गने ॰ 

ङ) संसारभरर नै बौद्ध धमय र दियनको महत्व बढ्दै गएको हँुदा भगवान बुद्धले वदनु भएको िान्ति, 

अवहंसा, परोपकार, सदािार, अपररग्रह वनयमोह िस्ता सदगुण मानवहरुको मात्राको लावग 

महत्वपूणय रहेको कुरालाई मागयदियकको रुपमा ववश्व मानव िगतमा स्थावपत गने र यस्तो 

वविार र मान्यताको अनुयायीहरू बृन्तद्ध गनय सहयोग पुर् याउने ॰  

च) भगवान गौतम बुद्धको मागय दियन र िािी मागयवित्र पालनाले मात्र अवहले संसार भरर नै 

व्यापक रहेको, आवथयक, सामाविक, धावमयक, रािनैवतक समस्या समाधान हुन सक्छ भने्न मागय 

दियनलाई प्रिार प्रसार गने  र  िािी प्राप्त गनयको लावग भगवान गौतम बुद्ध िन्म स्थल पुगी 
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भगवान गौतम बुद्धको दियन र मेवडटेसन अभ्यासका लावग सवयसाधारणलाई उते्प्रररत गनयको 

लावग प्रिार प्रसार गने ॰ 

छ) िािीका लावग भगवान गौतम बुद्ध िन्मस्थल लुन्तम्बनी र बुद्ध सँग सम्बन्तित िेत्र वतलौराकोट 

घर, देवदह मावली, र यस रामग्राम नगरपावलकावभत्र रहेको अष्टधातु रहेको रामग्राम सु्तपलाई 

एवककृत ववकासको अवधारणाबाट अिररावष्टि य स्तरमा पररवित गराउने॰ 

ज) बुद्ध सँग सम्बन्तित िेत्रको प्रिार प्रसार, गरी नेपाललाई अिरावष्टि य स्तरमा ववश्व िान्ति दुत 

भगवान गौतम बुद्ध िन्मस्थल तथा सगरमाथाको देि भनेर विनाउन, नेपाल र यस रामग्राम 

िेत्रका पययटन र आवथयक ववकासमा  अिररावष्टि य सहयोग र अनुभवको आदानप्रदान गनय यस 

रामग्राम नगरपावलकाको तफय बाट आवश्यक सहयोग िुटाउने॰ यसका लावग वववभन्न देिमा 

सूिना केन्द्र स्थापना गरी बुद्ध सँग सम्बन्तित िेत्र तथा पययटक स्थलको प्रिार प्रसार गरी 

पययटनको ववकास गने ॰  

झ) रामग्राम नगरपावलका सँग संस्थागत सम्बि कायम भएका र भववष्यमा संस्थागत संम्बि 

कायम हुने सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाका वबि सुमधुर सम्बि कायम गने, 

सम्बिलाई संस्थागत गने, समन्रय र सहकायय गने ॰ 

 

पररचे्छद – ४ 

समन्वय शािाको स्थापना, स्रोत व्यवस्थापन र सेवाका शतयहरू 

७. समन्वय शािाको स्थापनााः (१) पररचे्छद ३ मा उले्लन्तखत उदे्दश्यहरूलाई काययरूपमा उतानयको 

लावग रामग्राम नगरपावलका नगरकाययपावलकाको कायायलयमा एक रावष्टि य ÷अिररावष्टि य समन्रय 

िाखा स्थापना गररनेछ ॰ 

८. जनशम्भि एवम् स्रोत व्यवस्थापनाः (१) समन्रय िाखामा काम गनयको लावग नगरपावलकाले 

एक अवधकृत स्तरको कमयिारी िाखा प्रमुख र एक िना सहायक स्तरको कमयिारी को 

व्यवस्था गनेछ॰                                                     (२) समन्रय िाखामा 

आवश्यकतानुसार अन्य प्रावववधक एवम् व्यवस्थापकीय कमयिारीहरू समेत राख्न सवकनेछ॰ 

(#)नगरपावलकाले काययरत कमयिारीहरू मधे्यबाट तोवकएको काययवववरण बमोविम कायय 

सम्पादन गनय आवश्यक योग्यता र िमता भएका कमयिारीहरूलाई पदअनुसारको कायय 

विमे्मवारी तोक्न सके्नछ ॰ परामिय सेवा वलनुपरेमा आवश्यकता अनुसार परामिय दाताहरुबाट 

काम गराउन सवकनेछ॰ 

($) समन्यव िाखाको लागी आवश्यक पने भौवतक सामाग्री र सुववधाहरू िसै्त कायायलय 

कोठा, फवनयिर, कम्युटर, इन्टरनेट आवदको व्यवस्थापन तथा आवथयक स्रोत र बिेटको व्यवस्था 

नगरकाययपावलकाको कायायलयबाट गररनेछ ॰ 
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पररचे्छद – ५ 

शािा प्रमुि र समन्वय अलधकृतको काम, कर्त्यव्य र अलधकार 

९. शािा प्रमुिको काम, कतयब्य र अलधकाराः (१) समन्यव िाखा को कायय व्यवन्तस्थत र 

प्रभावकारी रुपमा संञ्चालनका लागी नेतृत्वदायी भूवमका वनवायह गनय यस िाखामा रहने िाखा 

प्रमुखको काम, कतयव्य र अवधकार देहाय बमोविम हुनेछनः 

क) रामग्राम नगरपावलका र रावष्टि य, अिरावष्टि य सरकारी गैरसरकारी संघ संस्था बीि सम्बि 

कायम भएका र भववष्यमा हुने सहमती सम्झौता बमोविम कायायन्रयन र संञ्चालन हुने पररयोिना 

र काययक्रम कायायन्रयन गने॰  

ख) रामग्राम नगरपावलका र रावष्टि य र अिरावष्टि य पावलका बीिको सम्बिलाई संस्थागत, वदगो र 

सुमधुर बनाउन नेतृत्वदायी भूवमका वनवायह गने ॰ 

ग) रामग्राम नगरपावलकको रावष्टि य, अिरावष्टि य सम्बिलाई संस्थागत गने सोका लागी सहयोगी 

व्यन्ति र संघ संस्था सँग समन्रय गने ॰ 

घ) रामग्राम नगरपावलका सँग संस्थागत संम्बि कायम भएका एवम् भववष्यमा सम्बि कायम हुन 

सके्न रावष्टि य/अिरावष्टि य सरकारी गैरसरकारी संघ संस्थाबाट  वििा, स्वास्थ्य, कृवि, पययटनको 

ववकासमा प्राप्त हुन सके्न सहयोग र सहकाययका िेत्र पवहिान गरी आवथयक प्रावववधक 

सहयोगको योिना/पररयोिना वनमायण गने, कायायन्रयन योिना तयार गने र कायायन्रयनका लावग 

समन्रय र सहिीकरण गने ॰ 

ङ) समन्यव िाखामा संञ्चावलत काययक्रमको प्रवतवेदन तयार गरी नगरपावलकामा पेस गने ॰ 

च) नगर प्रमुख, प्रमुख प्रिासवकय अवधकृतको मातहत एवं वनदेिन अिगयत रही तोकेका अन्य 

काययहरू गने ॰ 

 

 

पररचे्छद – ६ 

सलमलतहरु एवम् प्रलतलनधी सम्बन्धी व्यवस्था 

१०. काययसम्पादन सलमलतको व्यवस्थााः (१) समन्यव िाखा को काययलाई सहयोग एवम् अनुगमन 

मुल्याङ्कन गनय देहाय बमोविम एक व्यवस्थापन एवं कायय सम्पादन सवमती रहनेछः 

क) नगर प्रमुख        संयोिक 

ख) नगर उपप्रमुख              सदस्य 

ग) प्रमुख प्रिासकीय अवधकृत                        सदस्य 

घ) वडा अध्यि (नगर प्रमुखले तोकेको) १ िना           सदस्य 

ङ) पययटन ववज्ञ (नगर प्रमुखले तोकेको) १ िना            सदस्य 

च) रावष्टि य÷अिरावष्टि य ववज्ञ (नगर प्रमुखले तोकेको १ िना  सदस्य 

छ) समन्रय िाखा प्रमुख           सदस्य सविव 
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 (२) कायय सम्पादन सवमवतका पदावधकारी एवम् ववज्ञको सेवा सुववधा कामको आधारमा 

नगरकाययपावलकाले तोके बमोविम हुनेछ ॰ 

११. सल्लाहकार सलमलतको व्यवस्थााः (१) समन्यव िाखा लाई प्रभावकारी बनाई उदे्धश्य 

अनुसारका कायय गनय रावष्टि य ÷ अिररावष्टि य अनुभव र दिता हावसल प्राप्त महानुभाव रहेको 

संयोिक सवहत ५ सदस्यीय सवमवत नगर प्रमुखबाट गठन गररनेछ ॰ सल्लाहकार सवमवतको 

काम, कतयव्य, र अवधकार एवम् सेवा सुववधाहरू काययपावलकाले तोके बमोविम हुनेछ ॰  

१२. प्रलतलनधी तोक्न सके्नाः (१) अिरावष्टि य स्तरमा सम्बि ववस्तार, आवथयक, प्रवववधक सहयोग प्राप्ती 

र अनुभवको आदानप्रदानमा सहविकरण र समन्रय गनय एवं रामग्राम नगरपावलकाको 

प्रवतवनवधको रुपमा अिरावष्टि य िेत्रमा काम गनय सो िेत्रमा अनुभव र दिता हावसल गरेका 

महानुभावलाई काययपावलकाले अिरावष्टि य प्रवतवनवध तोक्न सके्नछ  

१३. शंसोधन वा िारेज गनय सलकनेाः (१) यो काययववधीमा लेन्तखएको कुनै दफा उपदफाहरू खारेि 

वा िंसोधन गनुय परेमा काययपावलका बैठकको वनणययबाट खारेि वा िंसोधन हुनेछ ॰ 

१४. बाधा अड्काउ फुकाउने अलधकाराः (१) यस काययववधीको उदे्दश्य कायायन्रयन गनय कुनै बाधा 

अड्काउ परेमा नगर काययपावलकाले उि बाधा अड्काउ हटाउन आदेि िारी गनय सके्नछ ॰ 

१५. बचाउ र िागु नहुने (१) यस काययवववधमा लेन्तखएका कुरा सोही बमोविम हुने र नलेन्तखएको 

कुरा प्रिवलत कानुन बमोविम हुनेछ ॰ 

(२) यस काययववधीमा लेन्तखएका दफा तथा उपदफाहरू संघीय ऐन र प्रादेविक ऐनसँग बावझएमा 

बावझएको हदसम्म स्वतः वनषृ्कि हुनेछन् ॰ 

(३) नगरपावलकाबाट रावष्टि य ÷अिररावष्टि य सम्बि, सहकायय र समन्रय सम्बिी यस अवघ भए 

गररएका काययहरू यसै काययववधी बमोविम भए गरेको मावननेछ ॰ 
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अनुसूलच १ 

-bkmf  # sf] pkbkmf ! ;Fu ;DalGwt_ 

रामग्राम नगरपालिका सँग संस्थागत सम्बन्ध स्थालपत भएका संस्था एवम् kfलिका  / 

लसटीहरू 

  !_ रामग्राम नगरपावलका सँग सह–सम्बि तथा भवगनी सम्बि स्थावपत भएका पावलका तथा 

वसटीहरूः  

(१) रावष्टि य स्तरका पावलकाहरूः 

क)  

ख)  

(२) अिरावष्टि य स्तरका पावलका र वसटीहरूः 

क)  

ख)  

   @_रामग्राम नगरपावलका सँग संस्थागत सम्बि कायम भएका संस्थाहरुः 

क) बुद्ध लुन्तम्बनी गु्रप नेपाल र से्पन  

ख) लुन्तम्बनी गाडेन फाउणे्डसन नेपाल दताय नं २९२०/०७७–०७८ - लुन्तम्बनी गाडेन 

फाउणे्डसन से्पन _ 
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