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स्थानीय सरकार 
मध्यपरु थथथम नगरपाथिका 

स्थानीय राजपत्र 

मध्यपरु थथथम नगरपाथिकाबाट प्रकाशित 

बर्ष ६ मध्यपरु थथथम भक्तपरु असोज  १४ , २०७९ 

भाग २ 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) बमोशजम मध्यपरु थथथम 
नगरपाथिकाको नगरकायषपाथिकािे जारी गरेको यो कायषविथि सिषसािारणको जानकारीका िाथग 
प्रकािन गररएको छ । 

 

संित ्२०७९ सािको कायषविथि नं. २ 
 

 

मध्यपरु थथथम नगरपाथिकाको मौथिक नाम अथभिेशिकरण तथा प्रथतस्थापन सथमथत सञ्चािन 
सम्बन्िी प्रस्ताििाई कायाषन्ियन गनष बनेको मौथिक नाम अथभिेशिकरण तथा प्रथतस्थापन सथमथत 
सञ्चािन कायषविथि-२०७९ 

कायषपाथिकाबाट स्िीकृत थमथतिः २०७९/६/१४ 

मध्यपरु थथथम नगरपाथिकाको 
मौथिक नाम अथभिेशिकरण तथा प्रथतस्थापन सथमथत सञ्चािन कायषविथि-२०७९ 

प्रस्तािना : 

 मध्यपरु थथथम क्षेत्रमा भएका विथभन्न शििापत्र र अन्य अथभिेिमा उल्िेि भए अनसुार 
मध्यपरु थथथम नगर थभत्रका ऐथतहाथसक बस्तीहरु वकरााँतकािमै स्थापना भई थिच्छविकािमा 
विकथसत भएको देशिन्छ र वय बस्ती थभत्रका हरेक टोिहरुको मौथिक नामाकरण भएको पाईन्छ 
। यसरी नामकरण भएका टोि बस्तीहरु, व्यशक्त िा स्थान वििेर्को पवहचानसंग समेत जोथिएको 
हनु्छ । कुनै पथन स्थानहरुको मौथिक नाम र नाम पद्धथतहरु त्यहााँको इथतहासका मूि श्रोतहरु 
समेत हनु। स्थानीय मौथिक नामिाई अपभ्रसं, पररितषन िा प्रयोगविवहन हनुिाट जोगाएर 
अथभिेशिकरण एिम ् प्रथतस्थापन गरेर मध्यपरु थथथम क्षेत्रका टोि बस्तीको इथतहास एिम ्
संस्कृथतको साथै पवहचानिाई समेत जगेनाष गनष बाञ्छनीय भएकोिे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन 
२०७४ को पररच्छेद ३ को दफा ११ ि र दफा १२ ि मा उल्िेशित काम कतषव्य र 
अथिकार अनसुारको स्थानीय अथभिेि व्यिस्थापन र तथ्याङ्क अद्यािथिक तथा संरक्षण सम्िन्िी 
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कायष गनष स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोशजम नगरपाथिकािे यो 
कायषविथि बनाएको छ । 

 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारशम्भक 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस कायषविथिको नाम “ मध्यपरु थथथम नगरपाथिकाको मौथिक 
नाम अथभिेशिकरण तथा प्रथतस्थापन सथमथत सञ्चािन कायषविथि-२०७९ रहेको छ । 

(२) यो कायषविथि कायषपाथिकािे स्िीकृत गरेको थमथत देशि नगरपाथिका क्षेत्रथभत्र िागू  

हनुेछ । 

२. पररभार्ा : विर्य िा प्रसंगिे अको अथष निागेमा यस कायषविथिमा,- 
(१) “ अथभिेशिकरण ” भन्नािे मध्यपरु थथथम नगरपाथिका क्षेत्र थभत्रका टोि 

बस्तीहरुको मौथिक नामको अथभिेशिकरण सम्म्झन ुपछष । 

(२) “ ऐन ” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन सम्झन ुपछष । 

(३) “ कायाषिय ” भन्नािे मध्यपरु थथथम नगरपाथिकाको कायाषिय सम्झन ुपछष । 

(४) “ कायषपाथिका ” भन्नािे मध्यपरु थथथम नगरपाथिका, नगर कायषपाथिका सम्झन ु
पछष । 

(५) “ प्रमिु ” भन्नािे मध्यपरु थथथम नगरपाथिकाको नगर प्रमिु सम्झन ुपछष । 

(६) “ उप प्रमिु ” भन्नािे मध्यपरु थथथम नगरपाथिकाको नगर उपप्रमिु सम्झन ु 

पछष । 

(७) “ प्रमिु प्रिासकीय अथिकृत ” भन्नािे मध्यपरु थथथम नगरपाथिकाको प्रमिु 
प्रिासकीय अथिकृत सम्झन ुपछष । 

(८) “ ििा अध्यक्ष ” भन्नािे मध्यपरु थथथम नगरपाथिकाका ििा अध्यक्षहरु सम्झन ु
पछष । 

(९) “ सथमथत ” भन्नािे मौथिक नाम अथभिेशिकरण तथा प्रथतस्थापन सथमथत सम्झन ु
पछष । 

(१०) “ कायषविथि ” भन्नािे मध्यपरु थथथम नगरपाथिकाको मौथिक नाम अथभिेशिकरण 
तथा प्रथतस्थापन कायषविथि २०७९ सम्झन ुपछष । 

(११) “संयोजक” भन्नािे मौथिक नाम अथभिेशिकरण तथा प्रथतस्थापन सथमथतका 
संयोजकिाई सम्झन ुपछष । 
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(१२) “ सदस्य सशचि ” भन्नािे मौथिक नाम अथभिेशिकरण तथा प्रथतस्थापन सथमथतका 
सदस्य सशचििाई सम्झन ुपछष । 

(१३)  “ नगरपाथिका ” भन्नािे मध्यपरु थथथम नगरपाथिकाका सम्झन ुपछष । 

(१४) “ सल्िाहकार सथमथत ” भन्नािे मौथिक नाम अथभिेशिकरण तथा प्रथतस्थापन 
सथमथतको कायष गनष गठित सल्िाहकार सथमथतिाई सम्झन ुपछष । 

(१५)  “ विर्यविज्ञ सथमथत” भन्नािे मौथिक नाम अथभिेशिकरण तथा प्रथतस्थापन 
कायषको क्रममा आिश्यक पनष सक्ने नामको मौथिकता, यसको अथष, 
ऐथतहाथसकता जस्ता विर्यमा विज्ञता राख्नहुनुे व्यशक्तहरु समेटेर गिन हनु े
सथमथतिाई सम्झन ुपछष । 

पररच्छेद-२ 

सथमथत गिन सञ् चािन तथा व्यिस्थापन सम्बन्िी व्यिस्था 
३. सथमथतको गिन: (१) स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ पररच्छेद ३ को दफा १४ को 

उपदफा २ बमोशजम नगरपाथिकाको सामाशजक, सांस्कृथतक, परुाताशत्िक, भावर्क, ऐथतहाथसक 
विर्यिाई पवहचान र जगेनाष गनष नगरपाथिकामा देहाय बमशजमको “मौथिक नाम 
अथभिेशिकरण तथा प्रथतस्थापन सथमथत” रहनेछ,- 

(क) नगरपाथिका क्षेत्रथभत्रको सामाशजक, सांस्कृथतक, परुाताशत्िक, भावर्क, 
ऐथतहाथसक क्षेत्रमा महत्िपूणष योगदान परु् याएका व्यशक्तमध्येबाट 
कायाषपाथिकािे तोकेको एक जना .....................संयोजक       

(ि) नगरपाथिका क्षेत्रथभत्रको सामाशजक, सांस्कृथतक, परुाताशत्िक, भावर्क, 
ऐथतहाथसक क्षेत्रमा महत्िपूणष योगदान परु् याएका व्यशक्तमध्येबाट कम्तीमा 
एक थतहाइ मवहिा सदस्य रहने गरी कायषपाथिकािे तोकेका अथिकतम तेईस 
जना सदस्यहरू ............................................................ सदस्य           

(ग) नगरपाथिकाको सस्कृथत, परुातत्ि, भावर्क, ऐथतहाथसक क्षेत्र हेने िािा 
प्रमिु.......सदस्य-सशचि 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको सथमथत गिन गदाष यस नगरपाथिकामा समेवटएका 
साविकका साविकका गाविसहरू बोिे, नगदेि, चपाचो, बािकुमारी र ठदव्यश्वरीबाट 
प्रथतथनथित्ि रहेको  गररनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको सथमथत गिन गदाष सम्बशन्ित विर्यिस्तमुा रहेको 
सग्िनता, विज्ञता, ज्ञानसिुभ पक्षिाई पथन विचार गनुष पनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोशजमको सथमतको सशचिािय नगरपाथिकाको कायाषियमा  

रहनेछ । 
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(५) यस कायषविथिको प्रयोजनको िाथग कायषपाथिकाबाट थमथत २०७९ भाद्र १४ गते 
गिन भएको अनसूुची-१ बमोशजमको सथमथतिाई आथिकाररक सथमथत माथननेछ । 

४. सथमथतको  काम कतषव्य र अथिकारिः (१) दफा ३ बमोशजमको सथमथतको काम कतषव्य र 
अथिकार देहाय बमोशजम हनुेछ,- 

(क) नगरपाथिका थभत्रका विथभन्न स्थानहरुको मौथिक एिम ् ऐथतहाथसक नामहरु 
संकिन, अध्ययन गरी सूचीकरण (Inventory) एिम ्अथभिेिीकरण गने तथा उक्त 
नामिाई प्रथतस्थापन गने कायषको कायाषन्ियन सम्बन्िी प्रथतिेदन तयार गरी 
नगरपाथिकािाई हस्तान्तरण गने । 

(ि) मौथिक नाम सम्बशन्ि अध्ययनको िाथग विथभन्न प्रकाशित, अप्रकाशित अध्ययन 
सामग्रीहरु संकिन एिम ्अध्ययन गने । 

(ग) नगरको विथभन्न स्थानहरुको मौथिक नामको अध्ययन, संकिन गने र सोको िाथग 
आिश्यक दस्तािेज संकिन, समदुाय एिम ्विर्यविज्ञहरुसाँग छिफि गने । 

(घ) मौथिक नाम एिम ् यसको महत्ि, अथष र पनुस्थापना सम्बन्िमा सचेतनात्मक 
छिफिको आयोजना गने । 

(ङ) मौथिक नाम प्रथतस्थापन कायष कायाषन्ियनको क्रममा सहजीकरणको भथूमकामा 
आिश्यक सहयोग गने । 

(च) मौथिक नाम थनिाषरण सम्बन्िी सूचक थनिाषरण गने । 

(छ) स्थानीय मौथिक एिम ् ऐथतहाथसक नाम संकिन, अध्ययन, प्रमाणीकरणको िाथग 
समदुाय भेिा, छिफि, विज्ञ एिम ्जानकार व्यशक्तहरु तथा नगर जनप्रथतथनथिहरुसाँग 
बैिक, अन्तरवक्रया गने । 

(ज) यस सथमथतको कायष प्रगथत सम्बन्िमा प्रमिु, उपप्रमिु, प्रमिु प्रिासकीय 
अथिकृतिाई एिम ्आिश्यकता अनसुार ििाध्यक्ष, नगरसभा सदस्यहरुिाई जानकारी 
गराउने । 

(झ) नगरका विथभन्न स्थानहरुको मौथिक नामको सूची (Inventory) तयार गने । 

(ञ) नगरपाथिकाको भौगोथिक नक्सामा विथभन्न स्थानहरुको मौथिक नाम अंवकत गने 
। 

(ट) तयार भएको मौथिक नामको सूची एिम ् नक्सांकन सवहत यसको अथभिेिकरण 
तथा कायाषन्ियन सम्बन्िी प्रथतिेदन तयार गरी नगरपाथिकािाई हस्तान्तरण गने । 

(ि) कायाषन्ियनको क्रममा नगरपाथिकािाई सहयोग एिम ् सहजीकरणको भथूमकामा 
आिश्यक सहयोग गने । 
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५. मौथिक नाम संकिन, अध्ययन र कायाषन्ियन विथि: मौथिक नाम संकिन, अध्ययन र 
कायाषन्ियन देहाय अनसुार हनुेछ,- 

(१) सथमथतको कायषिाई सहजीकरण गनष विर्य विज्ञ र स्थानीय ज्ञाता सशम्मथित रहेको 
बढीमा १० जनाको सल्िाहकार सथमथत गिन गनष सवकनेछ । 

(२) सथमथतिे आिश्यक देिेमा विर्य विज्ञिाई पथन आमन्त्रण गनष सक्नेछ । 

(३) सथमथतको काममा आिश्यक पने थनयथमत भेटघाट, बैिक जस्ता कायषहरु 
सथमथतको  सशचिाियमाफष त ्गररनेछ । 

(४) तोवकएका कायष समयमा सम्पादन गनष सथमथतको बैिक कम्तीमा पाशक्षक रुपमा र 
आिश्यकता अनसुार जनुसकैु समयमा बस् न सक्नेछ ।  

(५) तोवकएका कायष सम्पादनका िाथग सथमथतिे जनप्रथतथनथि र सल्िाहकारको सहयोग 
थिन सक्नेछ । 

(६) अध्ययन तथा संकिन चरण: यस चरणिाई थनम्न वक्रयाकिापहरु माफष त ्पूणषता 
ठदइनेछ ।  

(क) सथमथतिे प्रकाशित विथभन्न सामग्रीहरु (वकताब, िेि, विथभन्न सामाशजक 
संजाि आठद) को आिारमा मौथिक नामको सूची तयार गनेछ । 

(ि) मौथिक  नामको सूची तयार गदाष प्रश्नाििी िा चेकथिस्ट तयारीको 
माध्यमबाट विथभन्न स्थानहरुको मौथिक नाम एिम ् उक्त मौथिक नामसाँग 
सम्बशन्ित विर्यहरु (नामको अथष, उक्त नाम कायम रहेको अिथि, उक्त 
नामिे समेट्ने भौगोथिक क्षेत्र, उक्त नामसाँग सम्बशन्ित ितषमान 
नगरपाथिकाको ििा आठद)आिार थिन ुपनेछ । 

(ग) सथमथतिे स्थानीय मौथिक नामको संकिन एिम ् प्रारशम्भक अध्ययनबाट 
सूशचकृत भएका नामहरुको परीक्षण,िवुद्धकरणको िाथग क्षेत्रगत प्रथतथनथिहरु र 
सम्बशन्ित ििाध्यक्षको पहिमा स्थानीय समदुायहरुसाँग छिफि गनुष पनेछ । 

(घ) सथमथतिे विर्यविज्ञ, स्थानीय जानकार व्यशक्त वििरे्हरुसाँगको अन्तिाषताष, 
संिादमाफष त थप जानकारी संकिन गने एिम ् प्राप्त जानकारीहरुिाई थप 
पषु्ट्याईं प्राप्त गनष सक्नेछ । 

(ङ) सथमथतिे स्थिगत भ्रमण माफष त मौथिक नाम र यससाँग सम्बशन्ित सामग्री 
संकिनका क्रममा स्थानीय प्रौढ र ज्ञाताहरुसाँग भेटघाट र मौथिक नाम 
सम्बन्िी जानकारी संकिन गनुष पनेछ। 

(च) संकथित स्थानीय नाम सचुीिाई सथमथतिे थनिाषरण गरेको सूचकको 
आिारमा मौथिक नामको थनक्यौि गररनेछ ।  
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(छ) स्थानहरुको मौथिक नामको सूची (Inventory) एिम ् यसको नक्सांकन 
सवहत अथभिेशिकरण तथा कायाषन्ियन सम्बन्िी मस्यौदा प्रथतिेदन तयार 
गनुषपनेछ । 

(ज) तयार भएको मस्यौदा प्रथतिेदनिाई नगर जनप्रथतथनथि, सल्िाहकार सथमथत 
तथा स्थानीय विज्ञ, बवुद्धजीवि, संस्कृथतकमी, समाजसेिीहरुको संयकु्त भेिामा 
प्रस्ततुीकरण गरेर सझुाि संकिन गनुष पनेछ । 

(झ) भेिाबाट प्राप्त सझुािको आिारमा प्रथतिेदनिाई अशन्तम रुप ठदई 
नगरपाथिकािाई हस्तान्तरण गररनेछ ।  

(ञ) नगरपाथिकािे मौथिक नामको प्रथतस्थापनको कायाषन्ियनका िाथग 
सथमथतको सहयोग थिन सक्नेछ ।  

(ट) नगरपाथिकािे मौथिक नाम प्रथतस्थापन कायषिाई कायाषन्ियनमा िैजानका 
िाथग रणनीथतक कायषयोजना तयारी गनुष पनेछ । यस्तो रणनीथतक कायष 
योजना बनाउन नगरपाथिकािे सथमथतको सहयोग थिन सक्नेछ । 

(ि)  रणनीथतक कायष योजना तयारीका क्रममा सथमथतिे नगरपाथिका र 

आिश्यकता अनसुार अन्य व्यशक्त िा समूहको सहयोग थिने सक्नेछ ।  

(ि) रणनीथतक कायषयोजनािाई अशन्तम रुप ठदन ु अशघ सथमथतिे नगरपाथिकाको 
सहयोगमा सरोकारिािा, जनप्रथतथनथि, स्थानीय विज्ञ, बवुद्धजीवि, संस्कृथतकमी, 
समाजसेिीहरुको भेिामा प्रस्ततुीकरण गरेर सझुाि थिन ुपनेछ । 

(ढ) प्राप्त सझुािको आिारमा रणनीथतक कायषयोजना अशन्तम रुप ठदई सथमथतिे 
नगरपाथिकािाई हस्तान्तरण गनुष पनेछ ।  

(ण) मौथिक नाम प्रथतस्थापन गने कायषको कायाषन्ियन सम्बन्िमा 
नगरपाथिकािे आिश्यक िानी सहशजकरणको िाथग अनरुोि भएको िण्िमा 
सहजीकरणको भथूमकामा सहयोगीको भथूमका थनिाषह गनुष पनेछ । 

६. सथमथतको बैिक र थनणषय : (१) सथमथतको बैिक आिश्यकता अनसुार सथमथतको संयोजकिे 
तोकेको थमथत, समय र स्थानमा बस् ने गरी सदस्य सशचििे बैिक बोिाउने छ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको बैिकमा छिफि हनुे विर्यहरूको सूचना कम्तीमा 
चौिीस घण्टा अगािी  सथमथतका सदस्यहरूिाई उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजमको सूचना विद्यतुीय माध्यमबाट पिाउन सवकनेछ । 

(४) सथमथतको कूि सदस्य संख्याको बहमुत सदस्य उपशस्थत भएमा बैिकको िाथग 
गणपूरक संख्या पगेुको माथननेछ । 
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(५) सथमथतको बैिकको अध्यक्षता सथमथतको संयोजकिे गनेछ र संयोजकको 
अनपुशस्थथतमा सथमथतका िररष्ठ सदस्यिे बैिकको अध्यक्षता गनेछ । 

(६) सथमथतको बैिकमा बहमुतको राय मान्य हनुेछ र मत बराबर भएमा संयोजकिे 
थनणाषयक मत ठदनेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोशजमको थनणषयको पािना गनुष सिै सदस्यको कतषव्य हनुेछ । 

(८) सथमथतिे आिश्यकता अनसुार जनप्रथतथनथि, कमषचारी, सल्िाहकार, विर्यविज्ञिाई 
सथमथतको बैिकमा आमन्त्रण गनष सक्नेछ । 

(९) सथमथतको थनणषय सदस्य सशचििे प्रमाशणत गरी सरुशक्षत रुपमा राख्न ुपनेछ ।  

(१०) सथमथतको बैिक सम्बन्िी अन्य कायषविथि सथमथतिे आफैं  थनिाषरण गरे 
बमोशजम हनुेछ । 

७. स्रोत व्यिस्थापन : सथमथतको िाथग आिश्यक पने स्रोत/सामग्री नगरपाथिकािे उपिब्ि 
गराउनेछ । 

 

पररच्छेद- ३ 

विविि 

८. संसोिन तथा िारेजी :(१) मध्यपरु थथथम नगरपाथिकािे आिश्यक्ता अनसुार यस कायषविथि 
संसोिन तथा िारेजी गनष सक्नेछ । 

(२) यस कायषविथिमा िेशिएका कुराहरुको हकमा यसै बमोशजम िाग ु हनुेछ र 
उल्िेि नभएका कुराहरु नगरपाथिकािे थनणषय गरे बमोशजम िाग ुहनुेछ । 

(३) यस कायषविथि अनसुार कायष गदाष कुनै त्रटुी भएमा िा कुनै थनणषय थिन ुपने 
भएमा नगर कायषपाथिकािे आिश्यकता अनसुार थनणषय थिन सक्नेछ । 

(४) यस कायषविथिमा उल्िेि भएका सथमथत तथा सल्िाहकार सथमथतहरु नगर 
कायषपाथिका प्रथत जिाफदेही हनुेछन । 

९. िािा अड्काउ फुकाउने :यस कायषविथि कायाषन्ियनमा कुनै बािा उत्पन्न भएमा र यसमा 
उल्िेि नभएका विर्यमा कुनै व्यिस्था गनष आिश्यक परेमा नगरपाथिकािे थनणषय गरे 
बमोशजम हनुेछ ।  
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अनसूुची १  

(दफा ३ को उपदफा (५) साँग सम्बशन्ित) 

सथमथतका सदस्यहरू 

(क) संयोजक  राजेन्द्र शे्रष्ठ, मथथनपा-  ,चपाचो 
(ि) सदस्य विनोद िम्ब,ु  मथथनपा-  ,बोदे 

(ग) सदस्य सशजि था, मथथनपा-  , बोदे 

(घ) सदस्य िमषसनु्दर बज्राचायष, मथथनपा-  ,चपाचो 
(ङ) सदस्य रामकृष्ट्ण दिुाि, मथथनपा-  ,नगदेि 

(च) सदस्य श्यामकृष्ट्ण मानन्िर, मथथनपा-  ,चपाचो 
(छ) सदस्य  बाबकुाशज सा:छेँ, मथथनपा-  , बािकुमारी 
(ज) सदस्य सरेुन्द्र बहादरु थसजापती, मथथनपा-  ,ठदव्यश्वरी 
(झ) सदस्य  मान बहादरु राजबाहक, मथथनपा-  ,वटगथन 

(ञ) सदस्य  कविदास िौबशज, मथथनपा-  ,ठदव्यश्वरी 
(ट) सदस्य  िमुन ध्िंशे्रष्ठ (भरत), मथथनपा-  ,बोदे 

(ि) सदस्य  विनोद कोज,ु मथथनपा-  ,नगदेि 

(ि) सदस्य  तिुसी भक्त घज,ु मथथनपा-  ,नगदेि 

(ढ) सदस्य  जगतकृष्ट्ण प्रजापथत, मथथनपा-  ,ठदव्यश्वरी 
(ण) सदस्य  कृष्ट्ण काजी मानन्िर, मथथनपा-  ,बािकुमारी 
(त) सदस्य  प्रठदप जामन, मथथनपा-बािकुमारी 
(थ)सदस्य सशचि तिुसी भक्त तको म.थथ.न.पा. कायाषिय 
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प्रमाणीकरण  थमथत २०७९।०६।१४        
              आज्ञािे 

             विजयराज सिेुदी 
         प्रमिु प्रिासकीय अथिकृत 

 

 


