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जलस्रोत उपयोग नियमािवली¸ २०७८ 

प्रमाणीकरण नमनतिः २०७८।५।८ 

प्रस्ताविािः धनुलखेल िगरपानलका नित्र रहेको जलस्रोतको समचुित उपयोग र संरक्षण 
गिनका लानग आवश्यक देचखएकोले धनुलखेल िगरपानलकाको जलस्रोत उपयोग ऐिको 
२०७६ को दफा २५ ले ददएको अनधकार प्रयोग गरी धनुलखेल िगरपानलकाले यो 
नियमावली स्वीकृत गरेको छ।  

पररच्छेद–१ 
प्रारचभिक 

१.  संचक्षप्त िाम र प्रारभििः (१) यस नियमावलीको िाम “धनुलखेल 
िगरपानलकाको जलस्ररोत उपयोग नियमावली, २०७८” रहेको छ। 

(२) यो नियमावली तरुुन्त प्रारभि हिुेछ। 
२. पररिाषािः ववषय वा प्रसंगले अको अर्न िलागेमा यस नियमावलीमा: 

(क) “प्रमखु” िन्नाले धनुलखेल िगरपानलकाको प्रमखु 
सभझिपुछन।  

(ख) “उप–प्रमखु” िन्नाले धनुलखेल िगरपानलकाको उप–
प्रमखुलाई सभझिपुछन।  

(ग)  “कायनपानलका” िन्नाले धनुलखेल िगर कायनपानलका 
सभझिपुछन।  

(घ) “प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत” िन्नाले धनुलखेल िगर 
कायनपानलकाको प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत सभझिपुछन   

(ङ) “िगरपानलका” िन्नाले धनुलखेल िगरपानलका सभझि ु
पछन।  

(ि) “पदानधकारी” िन्नाले धनुलखेल िगरपानलकाका प्रमखु, उप–
प्रमखु, वडाध्यक्ष, कायनपानलकाका सदस्य र अन्य सदस्य 
समेतलाई सभझिपुछन।   
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(छ) “ऐि” िन्नाले “धनुलखेल िगरपानलकाको जलश्रोत उपयोग 
ऐि २०७६ सभझि ुपछन।  

(ज) “जलस्रोत” िन्नाले िगर क्षेत्र नित्रको स्र्ल वा िनुमगत 
सतहको पािीको स्रोत सभझिपुछन। सो शब्दले अन्य 
स्र्ािीय तहहरु सँगको सभझौता बमोचजम िगर क्षेत्रमा 
उपिोग गिे गरर ल्याईएको पािीको स्रोत समेतलाई 
सभझि ुपछन। 

(झ) “जलस्रोत सनमनत” िन्नाले ऐिको दफा १३(२) बमोचजमको 
धनुलखेल िगरपानलका जलस्रोत सनमनत सभझि ुपछन।  

(ञ) “अिमुनतपत्र” िन्नाले नियम २१ बमोचजम ददइिे अिमुनतपत्र 
सभझि ुपछन।  

(ट) “सवेक्षण” िन्नाले जलस्रोत उपयोगको लानग गररि े
सभिाव्यता अध्ययि, ववस्ततृ इचन्जनियररङ्ग नडजाइिको 
कायन र त्यसको लानग गररिे अन्वेषणको कायन समेत 
सभझि ुपछन।  

 (ठ) “उपिोक्ता” िन्नाले जलस्रोतसँग सभबचन्धत सेवा उपयोग 
गिे व्यचक्त सभझि ुपछन।  

(ड) “सेवा शलु्क” िन्नाले धनुलखेल िगरपानलका वा अिमुनतपत्र 
प्राप्त व्यचक्तले उपलब्ध गराएको जलस्रोतसँग सभबचन्धत 
सेवा उपयोग गरे बापत उपिोक्ताले बझुाउि ुपिे शलु्क 
सभझि ुपछन।  

(ढ) “संस्र्ा“ िन्नाले नियम ४ बमोचजम गठि हिुे जलश्रोत 
उपिोक्ता संस्र्ा सभझि ुपदनछ। 

पररच्छेद २ 
जलश्रोतको स्वानमत्व सभबचन्ध ब्यवस्र्ा 

३.  जलश्रोतको स्वानमत्व: (१) धनुलखेल िगरपानलका नित्र रहेको जलश्रोतको 
स्वानमत्व िगरपानलकामा निवहत रहिेछ। तर, यो नियमावली जारी हिु ुपूवन 
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िगरपानलकाको स्वीकृतीमा िगर क्षेत्रको कुिै पािीको स्रोत बाट अन्य 
स्र्ानिय तहले उपिोग गरररहेको मात्रा बराबरको स्रोतको सभबन्धमा सभझौता 
बमोचजम हिुे छ।र्प पररमाणमा स्रोतको उपयोग गिन र ियाँ स्रोतको 
उपयोगको लानग सनमनत माफन त िगर कायनपानलकाको स्वीकृनत नलि ुपिे छ। 

(२) प्रिनलत कािूि बमोचजम िगरपानलकाको जलश्रोत उपयोग तर्ा 
व्यवस्र्ापि गिे अनधकार िगरपानलकामा रहिेछ। 

पररच्छेद ३ 
उपिोक्ता संस्र्ा 

४.  उपिोक्ता संस्र्ाको गठििः (१) संस्र्ागत रूपमा जलस्रोतको उपयोग गिन 
िाहिे व्यचक्तहरूले पदानधकारी तर्ा सदस्य समेत गरी कभतीमा एक नतहाई 
मवहला रहेको  बढीमा िौ सदस्यीय उपिोक्ता संस्र्ा गठि गिन सक्िेछि।्  

(२) संस्र्ाको अध्यक्ष एक, उपाध्याक्ष एक र अन्य सदस्यहरु 
रहिेछि।् संस्र्ाको प्रवन्धकले सदस्य सचिवको कायन गिेछि।्  

(३) वडा अध्यक्ष वा वडा अध्यक्षले तोकेको प्रनतनिनध संस्र्ाको पदेि 
सदस्य रहिे छि।् एक िन्दा बढी वडाका उपिोक्ता रहेको संस्र्ाको हकमा 
िगरप्रमखु वा निजले तोकेको िगर कायनपानलकाको सदस्य संस्र्ाको पदेि 
सदस्य रहिे छि।् 

५.  उपिोक्ता संस्र्ा दतानको लानग दरखास्त ददिपुर्रिेिः नियम ४ बमोचजम 
उपिोक्ता संस्र्ा गठि गरी दतान गराउि िाहिे सभबचन्धत उपिोक्ताहरूले 
अिसूुिी–१ बमोचजमको ढाँिामा उपिोक्ता संस्र्ाको प्रारचभिक िेलाको 
निणनय, प्रस्ताववत ववधािको एकप्रनत र तोवकएको दस्तरु सवहत िगरपानलका 
जलस्रोत सनमनत समक्ष दरखास्त ददि ुपिेछ।  

६.  प्रारचभिक िेलामा हिुपुिे निणनयहरुिः उपिोक्ताहरुको प्रारचभिक िेलामा 
देहायका निणनय समावेश हिुपुिेछिः 

(क) उपयोग गिन खोचजएको पािीको स्रोतको वववरण,  

(ख) तदर्न सनमनत गठि,  

(ग) ववधाि तयारी र स्वीकृनत,  
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(घ) संस्र्ाको खाता खोल्िे र खाता सञ्चालि  
७.  ववधािमा खलुाउि ुपिे वववरणहरूिः नियम ५ बमोचजम उपिोक्ता संस्र्ाको 

प्रस्ताववत ववधािमा देहायका वववरणहरू खलुाउि ुपिेछिः  
(क) पूरा िाम र ठेगािा,  
(ख) उद्देश्य तर्ा कायन क्षेत्र,  

(ग) सदस्यको लानग योग्यता र सदस्यता शलु्क,  

(घ) सदस्यको निष्काशि र राजीिामा,  
(ङ) हक दावी, िामासारी वा हकवालाको मिोियि,  

(ि) साधारण सिा सभबन्धी,  
(छ) सञ्चालक सनमनतको गठि (निवानिि एवं काम, कतनव्य तर्ा 

अनधकार सभबन्धी),  
(ज) सञ्चालक पदमा वहाल रहि िसक्ि ेअवस्र्ा,  
(झ) सञ्चालक सनमनतको बैठक सभबन्धी कायनववनध,  

(ञ) कोष र लेखा परीक्षण,   

(ट) ववधाि संशोधि,  

(ठ) ववघठि,  

(ड) ववववध। 

८.  दतान र प्रमाणपत्रिः (१) नियम ५ बमोचजम पिन आएको दरखास्त उपर 
िगरपानलका जलस्रोत सनमनतले आवश्यक जाँिबझु गरी उपिोक्ता संस्र्ा 
दतान गिन उपयकु्त देखेमा दतान गरी अिसूुिी–२ बमोचजमको ढाँिामा उपिोक्ता 
संस्र्ा दतानको प्रमाणपत्र ददि ुपिेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोचजम कुिै उपिोक्ता संस्र्ा दतान गिन उपयकु्त 
िदेखेमा िगरपानलका जलस्रोत सनमनतले सोको स्पष्ट कारण खोली 
दरखास्तवालालाई दरखास्त परेको नमनतले पन्र ददिनित्र सो कुराको सूििा 
ददि ुपिेछ।  
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(३) यो नियमावली प्रारभि हिु ुअगावै प्रिनलत कािूि बमोचजम दतान 
िएका उपिोक्ता संस्र्ाहरू यसै नियमावली बमोचजम दतान िएका मानििेछ।  

९.  ववधाि संशोधििः उपिोक्ता संस्र्ाले आफ्िो ववधाि संशोधि गिुनपिे िएमा 
साधारण सिाको निणनय सवहत ववधािको संशोनधत मस्यौदा िगरपानलका 
जलस्रोत सनमनतमा पेश गिुन पिेछ र िगरपानलका जलस्रोत सनमनतले 
तत्सभबन्धमा आवश्यक जाँिबझु गरी ववधाि संशोधि गिन स्वीकृनत ददि 
सक्िेछ।  

 

पररच्छेद–३ 
जलस्रोतको उपयोग सभबन्धी व्यवस्र्ा 

१०.  िगरपानलका जलस्रोत सनमनतको बैठक सभबन्धी कायनववनधिः (१) िगरपानलका 
जलस्रोत सनमनतको बैठक अध्यक्षले तोकेको समय, नमनत र स्र्ािमा बस्िेछ।  

(२) बैठकको अध्यक्षता िगरपानलका जलस्रोत सनमनतको अध्यक्षले 
गिेछ। अध्यक्षको अिपुचस्र्नतमा िगरपानलका जलस्रोत सनमनतको 
सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छािेको व्यचक्तले बैठकको अध्यक्षता गिेछ।  

(३) िगरपानलका जलस्रोत सनमनतको कुल सदस्य संख्याको पिास 
प्रनतशत सदस्य उपचस्र्त िएमा बैठकको लानग गणपूरक संख्या पगेुको 
मानििेछ।  

(४) िगरपानलका जलस्रोत सनमनतमा कुिै ववषयमा छलफल िै 
मतदाि हुँदा उपचस्र्त सदस्यसंख्याको दईु नतहाइ सदस्यहरूको मतलाई 
िगरपानलका जलस्रोत सनमनतको निणनय मानििेछ।  

(५) िगरपानलका जलस्रोत सनमनतको निणनय िगरपानलका जलस्रोत 
सनमनतको सदस्यसचिवद्वारा प्रमाचणत गररिेछ।  

(६) िगरपानलका जलस्रोत सनमनतको बैठक सभबन्धी अन्य कायनववनध 
िगरपानलका जलस्रोतसनमनत आफैले निधानरण गरे बमोचजम हिुेछ।  

११.  िगरपानलका जलस्रोत सनमनतको संयकु्त बैठकिः (१) जलस्रोतको उपयोगसँग 
सभबचन्धत कुिै काम एक िन्दा बढी वडाहरुसँग सभबचन्धत िएमा सभबचन्धत 
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सबै वडा अध्यक्षहरु समेतको संयकु्त बैठकले यो नियमावली बमोचजमको 
अनधकारको प्रयोग गिेछ।  

१२. िगरपानलका जलस्रोत सनमनतको सचिवालयिः िगरपानलका जलस्रोत सनमनतको 
सचिवालय िगर कायनपानलकाको कायानलयमा रहिेछ।  

१३.  जलस्रोत उपयोगको सवेक्षण अिमुनतपत्रको लानग दरखास्त ददिेिः (१) 
जलस्रोत उपयोगको सवेक्षण अिमुनतपत्र नलि िाहिे व्यचक्त वा संगदठत 
संस्र्ाले अिसूुिी–३ बमोचजमको ढाँिामा प्रस्ताववत पररयोजिासँग सभबचन्धत 
देहायका वववरणहरू खलुाई िगरपानलका जलस्रोत सनमनत समक्ष  दरखास्त 
फारम पेश गिुनपिेछ।  

(क) पररयोजिाको वववरण,  

(ख) सभबचन्धत ववषयको आनर्नक,प्राववनधक र वातावरचणय 
अध्ययि प्रनतवेदि, 

(ग) पररयोजिा रहिे स्र्ािको िक्शा (मखु्य–मखु्य संरििा समते 
देचखिे),  

(घ) पािीको स्रोत र उपयोग हिुे पािीको पररमाण,  

(ङ) पररयोजिाबाट लािाचन्वत हिुे उपिोक्ताहरूको संख्या र 
वकनसम,  

(ि) सवेक्षण गररिे जलस्रोतका क्षेत्र,  

(छ) पररयोजिा सभपन्न गिन लाग्िे अिमुानित कुल अवनध र 
लागत (सवेक्षण र सञ्चालिको लानग समेत),  

(ज) अन्य आवश्यक कुराहरू। 

(२) उपनियम (१) बमोचजम सवेक्षण अिमुनतपत्रको लानग दरखास्त 
ददँदा तोवकएको दस्तरुको पच्िीस प्रनतशतको दरले हिु आउिे रकम सवेक्षण 
अिमुनतपत्र दस्तरु वापत बझुाउि ुपिेछ।  

१४.  दरखास्त उपर जािँबझुिः (१) नियम १३ बमोचजम दरखास्त परेपनछ ऐि र 
यस नियमावली बमोचजम दरखास्तवालाले दरखास्तसार् पेश गिुनपिे आवश्यक 
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कागजात, वववरण वा प्रनतवेदि पेश गरे िगरेको सभबन्धमा िगरपानलका 
जलस्रोत सनमनतले आवश्यक जाँिबझु गिुन पिेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोचजम जाँिबझु गदान दरखास्तवालाले 
दरखास्तसार् पेश गिुनपिे कुिै कागजात, वववरण वा प्रनतवेदि पेश गरेको 
रहेिछ ििे त्यस्तो कागजात, वववरण वा प्रनतवेदि पेश गिन जलस्रोत सनमनतले 
सभबचन्धत दरखास्तवालालाई मिुानसब मावफकको भयाद तोकी दरखास्त 
परेको नमनतले पन्र ददिनित्र सूििा ददि ुपिेछ।  

(३) उपनियम (२) बमोचजम कुिै कागजात, वववरण वा प्रनतवेदि 
पेश गिन िगरपानलका  जलस्रोत सनमनतले भयाद तोकी सूििा ददएकोमा जिु 
नमनतमा त्यस्तो कागजात प्राप्त हिु आउँछ सोही नमनतलाई िै ऐिको दफा 
१० को उपदफा (२) को प्रयोजिको लानग दरखास्त परेको नमनत मानििेछ।  

१५.  सर्रवेक्षण अिमुनतपत्र ददिेिः नियम १३ बमोचजम परेको दरखास्त उपर नियम 
१४ बमोचजम िगरपानलका जलस्रोत सनमनतले आवश्यक जाँिबझु गरेपनछ 
दरखास्तावालाको माग अिसुार वा आवश्यक िए संशोधि समेत गरी 
अिसूुिी–४ बमोचजमको ढाँिामा दरखास्तवालालाई जलस्रोत उपयोगको 
सवेक्षण अिमुनतपत्र ददि ुपिेछ।  

१६.  सवेक्षण प्रनतवेदि पेश गिनपिे: नियम १५ बमोचजम अिमुनतपत्र प्राप्त व्यचक्तले 
सवेक्षणको काम सभपन्न गरेको नमनतले तीस ददिनित्र आफूले गरेको 
सवेक्षणको प्रनतवेदि िगरपानलका  जलस्रोत सनमनत समक्ष पेश गिुन पिेछ।  

१७.  दोहोरो सवेक्षण अिमुनतपत्र िददइिेिः िगरपानलकाबाट जारी गररएको सवेक्षण 
अिमुनतपत्रमा उल्लेचखत अवनधिर सोही क्षेत्रमा सोही कामको सवेक्षण गिन 
पाउिे गरी अन्य कुिै व्यचक्त वा संगदठत संस्र्ालाई दोहोरो पिे गरी 
अिमुनतपत्र ददइिे छैि।  

१८. जलस्ररोत उपयोगको अिमुनतपत्रको लानग दरखास्त ददिेिः (१) जलस्रोतको 
उपयोग गिन िाहिे व्यचक्त वा संगदठत संस्र्ाले अिसूुिी–५ बमोचजमको 
ढाँिामा प्रस्ताववत पररयोजिासँग सभबचन्धत देहायको वववरणहरू खलुाइ 
जलस्रोत सनमनत समक्ष दरखास्त फाराम ददि ुपिेछिः  
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(क) पररयोजिाको ववस्ततृ वववरण (पररयोजिा स्र्लको िक्शा, 
उपयोग गररिे पािीको स्रोत, पररयोजिा सभपन्न गिन लाग्िे 
अिमुानित समय, लागत, पररयोजिामा सहिागीहरूको िाम 
र नतिीहरूको संलग्िताको वकनसम, पररयोजिामा अचन्तम 
स्वानमत्व रहिे व्यचक्त वा संगदठत संस्र्ा तर्ा त्यस्तो 
संस्र्ाका सञ्चालकहरूको िाम, र्र र वति समेत स्पष्ट 
रूपमा खलुाउि ुपछन।  

(ख) सभिाव्यताको ववश्लषेण (पररयोजिाको ववस्ततृ िक्शा 
सवहतको प्राववनधक वववरण तर्ा आनर्नक ववश्लषेण र 
उपिोक्ताहरूको वववरण),  

(ग)  ववत्तीय व्यवस्र्ा (पररयोजिाको अिमुानित ववत्तीय व्यवस्र्ा, 
पररयोजिाका लगािीकतानहरूको आनर्नक हैनसयत, 

पररयोजिामा प्रत्यक्ष रूपले सहिागी हिुे ववत्तीय 
संस्र्ाहरूको प्रनतवद्धता र लगािीकतानहरूको दावयत्व तर्ा 
शेयर पूँजी र ऋणको प्रनतशत),  

(घ) घर जग्गाको उपयोग वा प्रानप्त (पररयोजिा निमानण कायनको 
लानग स्र्ायी वा अस्र्ायी तवरबाट उपयोग वा प्रानप्तको 
लानग िावहिे सरकारी वा गैर सरकारी जग्गाको कुल 
क्षेत्रफल र जग्गाधिीहरूको लगत),  

(ङ)  वातावरणीय प्रिाव ववश्लषेण (पररयोजिाले वातावरणमा पािे 
उल्लेखिीय प्रनतकूल प्रिावलाई न्यूितम गिन अपिाउिे 
उपायहरू तर्ा जलस्रोतमा रहिे जलिर एवं जल 
वातावरण संरक्षणको लानग अपिाउि े उपायहरू, 

पररयोजिाले सभबचन्धत क्षेत्रमा पािन सक्िे सामाचजक तर्ा 
आनर्नक प्रिावको अनतररक्त ववद्यमाि स्र्ािीय श्रम तर्ा 
स्रोत र साधिको उपयोग, पररयोजिा सभबन्धी कायन पूरा 
िएपनछ त्यस क्षेत्रका व्यचक्तहरूले पाउिे लाि, निमानण 
तर्ा सञ्चालि सभिार सभबन्धमा स्र्ािीय जितालाई ददइिे 
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तानलम, निमानण चशववरको लानग आवश्यक पिे सवुवधाहरू, 

सरुक्षात्मक व्यवस्र्ाहरू तर्ा पररयोजिा सञ्चालिबाट 
सभबचन्धत जग्गाधिीहरूलाई पिन सक्िे असर, ववस्र्ावपत 
जिसंख्याको लगत र नतिीहरूको पिुवानसको लानग 
अपिाउिे आवश्यक व्यवस्र्ा समेत स्पष्ट रूपमा खलुाउि ु
पछन।  

१९.  दरखास्त उपर जािँबझुिः (१) नियम १८ बमोचजम दरखास्त प्राप्त िएपनछ 
ऐि र यस नियमावली बमोचजम दरखास्तसार् पेश गिुनपिे आवश्यक 
कागजात, वववरण वा प्रनतवेदि पेश गरे िगरेको सभबन्धमा जलस्रोत सनमनतले 
आवश्यक जाँिबझु गिुनपिेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोचजम जाँिबझु गदान दरखास्तवालाले 
दरखास्तसार् पेश गिुनपिे कुिै कागजात, वववरण वा प्रनतवेदि पेश गरेको 
रहेिछ ििे त्यस्तो कागजात, वववरण वा प्रनतवेदि पेश गिन जलस्रोत सनमनतले 
सभबचन्धत दरखास्तवालालाई मिुानसब मावफकको भयाद तोकी दरखास्त दतान 
िएको नमनतले तीस ददिनित्र सो कुराको सूििा ददि ुपिेछ।  

(३) उपनियम (२) बमोचजम कुिै कागजात, वववरण वा प्रनतवेदि 
पेश गिन जलस्रोत सनमनतले भयाद तोकी सूििा ददएकोमा जिु नमनतमा त्यस्तो 
कागजात प्राप्त हिु आउँछ सोही नमनतलाई िै ऐिको दफा १० को उपदफा 
(२) को प्रयोजिको लानग दरखास्त परेको नमनत मानििेछ।  

२०.  सार्रवनजनिक सूििा प्रकाचशत गिुनपिे: (१) नियम १८ बमोचजम जलस्रोतको 
उपयोगको अिमुनतपत्रको लानग दरखास्त परेपनछ जलस्रोत सनमनतले नियम 
१९ बमोचजम आवश्यक जाँिबझु गरी तत्सभबन्धी वववरणहरू खलुाइ अिसूुचि 
९ बमोचजम सावनजनिक जािकारीको लानग सूििा प्रकाचशत गिुन पिेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोचजम सूििा प्रकाचशत िएपनछ जलस्रोतको 
उपयोगनसत सभबचन्धत पररयोजिाको निमानण तर्ा सञ्चालि गदान कुिै प्रनतकूल 
असर पिे िएमा तत्सभबन्धी वववरणहरू खलुाइ सूििा प्रकाचशत िएको 
नमनतले पैंतीस ददिनित्र सभबचन्धत जलस्रोत सनमनत समक्ष जो सकैुले पनि 
गिुासो उजरी दतान गिन  सक्िेछ।  
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(३) उपनियम (२) बमोचजम प्राप्त हिु आएको प्रनतविया समेतलाई 
नबिार गरी िगरपानलका  जलस्रोत सनमनतले त्यस्तो उल्लेखिीय प्रनतकूल 
असर न्यूितम गिे सभबन्धमा सभबचन्धत दरखास्तवालाले पालि गिुनपिे 
कुराहरू अिमुनतपत्र ददँदा तोकी ददिेछ।  

२१.  अिमुनतपत्र ददिेिः नियम १८ बमोचजमको दरखास्त उपर नियम १९ र २० 
बमोचजमको कायनववनध पूरा गरी गराई जलस्रोत सनमनतले दरखास्तवालाको 
माग बमोचजम वा आवश्यक िए संशोधि समेत गरी अिसूुिी– ६ 
बमोचजमको ढाँिामा दरखास्तवालालाई जलस्रोतको उपयोग सभबन्धी 
अिमुनतपत्र ददि ुपिेछ।  

२२.  सवेक्षणको अिमुनतपत्र प्रार्ाप्त व्यचक्तलाई पररयोजिा सञ्चालि गिन अिमुनतपत्र 
प्रदाि गररिेिः नियम १५ बमोचजम सवेक्षणको अिमुनतपत्र प्राप्त व्यचक्तले 
आफूले गरेको सवेक्षण बमोचजम जलस्रोतको उपयोग सभबन्धी कायन पनि गिन 
िाहेमा सवेक्षण कायन पूरा गिुनपिे भयाद नितै्र नियम १८ बमोचजमका 
वववरणहरू खलुाइ दरखास्त ददएमा यस नियमावलीको अन्य व्यवस्र्ाहरूको 
अधीिमा रही दरखास्तवालालाई नियम २१ बमोचजम जलस्रोत उपयोगको 
अिमुनतपत्र ददि सवकिेछ।  

२३.  जलस्रोत मानर् अनधकार कायम हिुेिः यस नियमावली बमोचजम जलस्रोतको 
उपयोग सभबन्धी कायन सञ्चालि गिन अिमुनतपत्र प्राप्त व्यचक्त वा संस्र्ालाई 
अिमुनतपत्रमा उल्लेख िए बमोचजमको कामको लानग सोही अिमुनतपत्रमा 
तोवकएको स्र्ाि र क्षेत्रसभमको जलस्रोतको उपयोग गिे अनधकार प्राप्त 
हिुेछ।  

२४. कायन शरुु गिुनपिे अवनधिः (१) अिमुनतपत्र प्राप्त व्यचक्तले अिमुनतपत्रमा 
उल्लेचखत कायन अिमुनतपत्र प्राप्त गरेको नमनतले सवेक्षणको हकमा तीि 
मवहिानित्र र जलस्रोतको उपयोग सभबन्धी कायन सञ्चालिको हकमा एकवषन 
नित्र िौनतक रूपमा कायन शरुु गरी सोको जािकारी जलस्रोत सनमनतलाई 
ददि ु पिेछ। तर भयाद नित्र कायन शरुु गिन िसकेको कारण खोली 
अिमुनतपत्रको बाँकी अवनध हुँदै  निवेदि ददएमा िगरपानलका जलस्रोत 
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सनमनतले त्यस्तो कारण उचित र यरे्ष्ट देखेमा एक पटक भयाद र्प गिन 
सक्िेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोचजम कायन शरुु िएपनछ प्रत्येक ६ मवहिामा 
िएको कामको प्रगनत वववरण अिमुनतपत्र प्राप्त व्यचक्तले सवेक्षण वा निमानण 
कायन सभपन्न ििएसभम जलस्रोत सनमनत समक्ष पठाउि ुपिेछ।  

२५.  िया ँ अिमुनतपत्र नलि ु पिेिः (१) नियमावली प्रारभि हिु ु अगावै देचख 
जलस्रोतको उपयोग गरररहेको व्यचक्त वा संगदठत संस्र्ाले पनि नियम १८ 
मा उल्लेचखत वववरणहरू खलुाइ ऐि प्रारभि िएको नमनतले एक वषननित्र 
सभबचन्धत जलस्रोत उपयोगको अिमुनतपत्रको लानग दरखास्त ददिेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोचजम पिन आएको दरखास्त उपर जलस्रोत 
सनमनतले आवश्यक जाँिबझु गरी दरखास्तवालालाई अिसूुिी–७ बमोचजमको 
ढाँिामा अिमुनतपत्र ददिेछ।  

२६. अिमुनतपत्र दस्तरुिः यो नियमावली बमोचजमको जलस्रोतको उपयोग सभबन्धी 
कायन सञ्चालि गिन अिमुनतपत्रको लानग दरखास्त ददँदा िगरसिाले तोकेको 
बमोचजमको अिमुनतपत्र दस्तरु बझुाउि ु पिेछ। िगरसिाबाट ितोवकएको 
अवस्र्ामा सो दस्तरु िगरकायनपानलकाले निधानरण गरे बमोचजम हिुेछ। 

२७.  अिमुनतपत्र िवीकरण गिेिः (१) यो नियमावली बमोचजम जलस्रोतको सवेक्षण 
वा उपयोगको लानग ददइएको अिमुनतपत्रमा उल्लेचखत अवनध समाप्त हिु ु
अगावै अको अवनधको लानग अिमुनतपत्रको िवीकरण गिुन पिेछ।  

(२) प्रत्येक अिमुनतपत्र िवीकरण गराउँदा उपनियम (१) बमोचजम 
लाग्िे दस्तरुको पिास प्रनतशत िवीकरण दस्तरु लाग्िेछ।  

२८.  अिमुनतपत्र वविी वा हस्तान्तरण गिन स्वीकृनत  नलिपुिेिः  (१) अिमुनतपत्र 
प्राप्त व्यचक्तले आफ्िो अिमुनतपत्र वविी गिन वा अन्य कुिै प्रकारले कसैलाई 
हस्तान्तरण गिुन परेमा जलस्रोत सनमनत समक्ष निवेदि ददि ुपिेछ।   

(२) उपनियम (१) बमोचजम प्राप्त िएको निवेदि उपर जलस्रोत 
सनमनतले आवश्यक जाँिबझु गरी दरखास्तवालाको िाउँमा रहेको अिमुनतपत्र 
अन्य व्यचक्त वा संगदठत संस्र्ाको िाउँमा वविी गिन वा अन्य कुिै प्रकारले 
हस्तान्तरण गिन स्वीकृनत ददि सक्िेछ। 
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पररच्छेद ४  
जलस्रोत उपयोग वववाद सभबन्धी जािँबझु 

२९.  जलस्रोत उपयोग जािँबझु  सनमनतिः (१) जलस्रोतको उपयोग तर्ा संस्र्ा 
वा संस्र्ा संग सभबन्धीत ववषयमा कुिै वववाद उत्पन्न िएमा त्यस्तो वववाद 
समाधािको लानग देहायको एक जलस्रोत उपयोग जाँिबझु सनमनत रहिेछिः 

(क) संयोजक – प्रमखु वा िगर कायनपानलकाले तोकेको 
कायनपानलका सदस्य  

(ख)  सदस्य – सभवचन्धत वडाको वडाध्यक्ष  
(ग)  सदस्य – जलस्रोत सनमनतले तोकेको सनमनतको सदस्य 

एकजिा 
(घ)  सदस्य – बातावरण शाखा प्रमखु 

(ङ)  सदस्य सचिव – जलस्रोत सनमनतको सदस्य सचिव   
(२) दईु वा दईु िन्दा बढी वडाहरूबीि जलस्रोत वा अन्य  सभबचन्धत 

ववषयमा वववाद उत्पन्न िएमा उपनियम (१) को खण्ड (ख) बमोचजम 
वववादसँग सभबचन्धत वडाहरुका वडाध्यक्षहरुसमेत सनमनतको सदस्य रहिे 
छि।्  

(३) उपनियम (१) बमोचजमको जलस्रोत उपयोग जाँिबझु सनमनतले 
जलस्रोतको उपयोगमा उत्पन्न वववाद समाधाि गदान देहायको कायनववनध 
अपिाउिेछिः  

(क) जलस्रोत उपयोगको पररयोजिाबाट लािाचन्वत हिुे 
स्र्ािीयव्यचक्तहरूबीि जलस्रोत उपयोगको प्रार्नमकता 
निधानरण वा जलस्रोत सभबन्धी कुिै पररयोजिा सञ्चालि 
गरेबाट स्र्ािीय व्यचक्तहरूलाई पिन जािे मकानको 
सभबन्धमा वववाद उठेमा सभबचन्धत सबै अिमुनतपत्र प्राप्त 
व्यचक्त, संगदठत संस्र्ा तर्ा स्र्ािीय व्यचक्तहरूलाई 
छुट्टाछुटै्ट वा सामूवहक रूपमा आफ्िो दावी पषु्याइँ हिुे 
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तथ्यहरू उल्लेख गरी नलचखत जािकारी पेश गिन मिुानसव 
मावफकको भयाद तोकी ददि ुपिेछ।  

(ख) खण्ड (क) बमोचजम तोवकएको भयादनित्र नलचखत 
जािकारी प्राप्त िएपनछ पररयोजिास्र्ल समेतको स्र्लगत 
अध्ययि गरी मखु्यतया देहायको ववषयमा जािकारी नलि ु
पिेछिः  
(अ) पररयोजिाको कुल खिन,  
(आ) पररयोजिाबाट हिुे फाइदाको स्तर,  
(इ) आयोजिा सञ्चालि गदान सभबचन्धत जलस्रोतबाट 

उपयोग गरी रहेका व्यचक्त वा समूहलाई पिन सक्िे 
असर,  

(ई)  पररयोजिाबाट लािाचन्वत हिुे उपिोक्ताको संख्या,  
(उ)   पररयोजिा सञ्चालि गदान वातावरणमा पिे प्रिाव,  

(ऊ) स्र्ािीय जिताको आवश्यकता,  
(ए) पररयोजिाबाट लािाचन्वत हिुे उपिोक्ताहरूको 

प्रनतविया,  
(ऐ) सनमनतले आवश्यक देखेका अन्य कुराहरू।  

(ग)   खण्ड (ख) मा उल्लेख िएका ववषयहरूमा जािकारी प्राप्त 
गरेपनछ सोको आधारमा जलस्रोतको लािदायक उपयोग 
िए ििएको र सो जलस्रोत उपयोग गिन पाउिे कुराको 
निधानरण गररिेछ।  

(घ)   उपनियम (३) को खण्ड (ग) बमोचजम जलस्रोतको 
उपयोग सभबन्धी कुराको निधानरण गदान जलस्रोत उपयोग 
जाँिबझु सनमनतले कुिै जलस्रोतको उपयोग गिे शतनहरू 
समेत तोक्ि सक्िेछ।  

पररच्छेद–५ 
सेवा शलु्क सभबन्धी 
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३०   बावषनक शलु्किः अिमुनतपत्र प्राप्त व्यचक्तले जलस्रोतको उपयोग गरी अन्य 
व्यचक्तहरूलाई व्यापाररक प्रयोजिको लानग सेवा उपलब्ध गराए वापत 
िगरपानलकालाई बझुाउि ुपिे वावषनक शलु्क िगरसिाले तोवकददए बमोचजम 
हिुेछ।  

३१.  महसलु तर्ा सेवा शलु्क निधानरण सनमनतिः (१) सरकारी आयोजिाको 
रुपमा ववकास िएको तर्ा िगरपानलकाले ववकास गरेको जलस्रोतको 
उपयोगको सेवा शलु्क र निधानररत समयनित्र सेवा शलु्क िबझुाउिे 
उपिोक्ताले नतिुनपिे अनतररक्त सेवा शलु्कको दर सभवन्धमा कायनपानलका 
समक्ष नसफाररस गिन देहायको एक सेवा शलु्क निधानरण सनमनत रहिेछिः  

(क)  धनुलखेल िगरपानलकाको उपप्रमखु  – अध्यक्ष  
(ख) उपिोक्ताहरूमध्येबाट कायनपानलकाले तोकेको सभबचन्धत 

क्षेत्रको व्यचक्त    – सदस्य   
(ग) सभबचन्धत शाखाको अनधकृत कमनिारी  – सदस्य सचिव  

(२) सेवा शलु्क निधानरण सनमनतको बैठक सभबन्धी कायनववनध उक्त 
सनमनत आफैले गिन सक्िेछ।  

(३) उपनियम (१) बमोचजम सेवा शलु्क निधानरण सनमनतले सेवा 
शलु्क निधानरणको नसफाररस गदान ह्रासकट्टी दर, उपयकु्त लाि, संरििाको 
तररका, उपिोक्ता मूल्य सूिीको पररवतनि जस्ता कुराहरुको आधारमा सेवा 
शलु्क निधानरण गिेछ।  

(४) सनमनतले सामवुहक उपिोगका लानग निजीक्षेत्रद्वारा प्रवनधनत 
आयोजिाको जलउपयोग शलु्क तर्ा महशलुको सीमा समेत निधानरण गिन 
सक्िेछ। 

३२.  सेवा शलु्क  बझुाउि ुपिेिः  जलस्रोतको उपयोगबाट उपलब्ध सेवा उपयोग 
गिे उपिोक्ताहरूले सेवा उपयोग गरे वापत नियम ३२ को उपनियम (३) 
बमोचजम निधानररत सेवा शलु्क बझुाउि ुनिजहरूको दावयत्व हिुेछ।  

पररच्छेद–६ 
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घर जग्गा प्रानप्त तर्ा क्षनतपूनतन सभबन्धी व्यवस्र्ा 

३३.  निवेदि  ददिपुिेिः जलस्रोत उपयोगको लानग अरू कसैको घर जग्गा उपयोग 
गिन वा प्राप्त गिन आवश्यक परेमा अिमुनतपत्र प्राप्त व्यचक्तले  िगरपानलका 
समक्ष अिसूुिी–८ बमोचजमको ढाँिामा निवेदि ददि ुपिेछ।  

३४. पररयोजिास्र्ल वररपरीको जग्गा प्रयोग गिन निषधे गिन सक्िे: (१) 
िगरकायनपानलकाले जलस्रोतको उपयोग सभबन्धी पररयोजिाको वकनसम, 
बिोट, क्षमता आदद कुराहरूलाई ध्यािमा राखी त्यस्तो पररयोजिा क्षेत्रनित्रका 
घरजग्गा कुिै खास कामको लानग अरू कसैले प्रयोग गिन िपाउि े गरी 
निचित दूरी तोकी निषेध गिन सक्िेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोचजम निषेध गररएको कुराको सूििा 
िगरपानलकाले सवनसाधारणको जािकारीको लानग प्रकाचशत गरी सभबचन्धत 
पररयोजिा क्षेत्रको मखु्य मखु्य ठाउँ, पररयोजिा कायानलय, सभबचन्धत वडा 
कायनलयमा टाँस्ि लगाउि ुपिेछ।  

३५. क्षनतपूनतन ददइिेिः (१) नियम ३४ बमोचजम घरजग्गा प्रयोग गिन निषेध गररएको 
कारणबाट सभबचन्धत व्यचक्तलाई िएको हािी िोक्सािी वापत ददइिे 
क्षनतपूनतनको रकम नियम ३६ बमोचजम गदठत क्षनतपूनतन निधानरण सनमनतले 
निधानरण गरे बमोचजम हिुेछ।  

(२)  घरजग्गाको प्रयोगमा र्प बन्देज लगाउि ुपिे अवस्र्ा 
परेकोमा बाहेक उपनियम १) बमोचजम ददइिे क्षनतपूनतनको रकम सभबचन्धत 
व्यचक्तलाई एकै पटक मात्र ददइिेछ।  

३६. क्षनतपूनतन निधानरण सनमनतिः (१) नियम ३५ बमोचजम ददिपुिे क्षनतपूनतनको रकम 
निधानरण गिन देहायको एक क्षनतपूनतन निधानरण सनमनत रहिेछिः 

(क)  िगर प्रमखु    –अध्यक्ष  
(ख)  पूवानधार सनमनतको संयोजक   – सदस्य  
(ग)  प्रमखुले तोकेको जलस्रोतसँग सभबचन्धत ववशेषज्ञ –सदस्य 

(घ) प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत   –सदस्य सचिव 
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(२) उपनियम (१) बमोचजमको सनमनतमा देहायका व्यचक्तहरू समेत 
सदस्य रहिेछिि्ः  

(क) हािी िोक्सािी िएको घरजग्गाको धिी वा निजको 
प्रनतनिनध   – सदस्य  

(ख) हािी िोक्सािी िएको अिल सभपचत्त रहेको क्षेत्रको वडा 
अध्यक्ष   –सदस्य 

(३) उपनियम (१) बमोचजमको क्षनतपूनतन निधानरण सनमनतले 
क्षनतपूनतनको रकम निधानरण गदान प्रत्यक्ष तर्ा वास्तववक हािी िोक्सािीको 
मूल्यांकि गरी क्षनतपूनतनको रकम निधानरण गिुन पिेछ।  

(४) क्षनतपूनतन निधानरण सनमनतको बैठक सभबन्धी कायनववनध उक्त 
सनमनत आफैँ ले निधानरण गिन सक्िेछ।  

पररच्छेद–७ 
ववववध 

३७. जलस्रोतको गणुस्तर परीक्षणिः कुिै जलस्रोत प्रदूवषत िए ििएको वा कुिै 
जलस्रोतको उपयोगको सभबन्धमा प्रिनलत मापदण्ड बमोचजम गणुस्तर िए 
ििएको सभबन्धमा परीक्षण गिे गराउिे दावयत्व कायनपानलकाको रहिे छ।  

३८.  सहयोग प्राप्त गिन सक्िेिः आफ्िो कायन सभपादिको नसलनसलामा जलस्रोत 
सनमनतले जलस्रोतसँग सभबचन्धत निकायबाट आवश्यकता अिसुार जलस्रोत 
सभबन्धी तथ्यांक तर्ा सूििाहरु माग गिन सक्िेछ।  

३८.  िगर कायनपानलकाले निदेशि ददिसक्िेिः िगर कायनपानलकाले जलश्रोत 
उपयोगको सभबन्धमा जलस्रोत सनमनतलाई आवश्यक निदेशि ददि सक्िेछ। 
यस्तो निदेशिको पालिा गिुन जलश्रोत सनमनतको कतनब्य हिुेछ। 

३९.  दघुनटिा वा िोक्सािी सभवन्धी व्यवस्र्ािः (१)  अिमुनतपत्र प्राप्त व्यचक्त वा 
संस्र्ाले जलस्रोतको उपयोग सभबन्धी कुिै काम गदान कुिै प्रकारले दघुनटिा 
वा िोक्सािी िएमा जलस्रोत सनमनतलाई तरुुन्त सूििा ददि ुपिेछ।  

(२) उपनियम (१) बमोचजमको सूििा प्राप्त िएपनछ त्यस्तो 
दघुनटिाका कारण पत्ता लगाउि जलस्रोत सनमनतले आवश्यक निरीक्षण गिन 
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गराउि सक्िेछ र प्राववनधक दृवष्टकोणबाट त्यस्तो दघुनटिा िदोहोररिे 
अपिाउि ुपिे सरुक्षात्मक व्यवस्र्ा गिन अिमुनतपत्र प्राप्त व्यचक्तलाई आदेश 
ददि सक्िेछ र यस्तो आदेश पालिा गिुन सभबचन्धत अिमुनतपत्र प्राप्त व्यचक्तको 
कतनव्य हिुेछ।  

४०. िगर कायनपानलकाले आवश्यक व्यवस्र्ा गिन सक्िेिः (१) जलस्रोतको 
उपयोगको अिमुती प्राप्त कुिै व्यचक्त वा संस्र्ाको जलस्रोत उपर कुिै पनि 
कारणले स्वानमत्व िरहिे अवस्र्ा िएमा उक्त जलस्रोतको संिालि तर्ा 
व्यवस्र्ापि गिन िगर कायनपानलका आवश्यक प्रवन्ध गिे छ। 

२) कुिै सनमनतको ववधािले तोकेको समय नित्र संिालक पिुनगठि 
हिु िसकेमा वा ववधािले तोके बमोचजमको कायन सभपादि हिु िसकेमा 
जलस्रोत सनमनतले आवश्यक जाँिबझु गरी तत्कालको व्यवस्र्ा गिन राय 
सवहत िगर कायनपानलकामा पेश गिुन पिे छ। सो सभबन्धमा िगर 
कायनपानलकाले गरेको निणनय बमोचजमको व्यवस्र्ा नमलाउिे दावयत्व जलस्रोत 
सनमनतको हिुेछ। 

३) सनमनतको कायन गठि र कायन प्रणालीलाई एकरुपता कायम गिन 
िगर कायनपानलकाले सनमनतको िमिुा ववधाि जारी गिन सक्िे गिेछ।  
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अिसूुिी–१ 

(नियम ५ सँग सभबचन्धत) 

निवेदि  पत्रको ढाँिा 
श्रीमाि अध्यक्षज्यूूू,  

िगरपानलका जलस्रोत सनमनत, 

धनुलखेल िगरपानलका,काभ्रपेलाञ्चोक, 

महोदय,  

 हामीले..................................................................................
................................ उपिोक्ता संस्र्ा गठि गरी दतान गराउि िाहेकोले 
जलस्रोत उपयोग नियमावली, २०७६ को नियम ५ बमोचजम उपिोक्ता संस्र्ा दतान 
गराउि देहायको वववरण खलुाई प्रस्ताववत उपिोक्ता संस्र्ाको एक प्रनत ववधाि र 
................. रुपैयाँ दस्तरु सवहत दरखास्त ददएका छौं।  

वववरणिः 
  

१. उपिोक्ता संस्र्ाको िामिः  

२.  कायनक्षेत्रिः  

३.  उद्देश्यहरूिः  

  

(क)  

(ख)  

(ग)  

  

४.  सदस्यहरूको िाम ठेगािा पेशा  

  

(क)  

(ख)  

(ग)  

(घ)  

(ङ)  

(ि)   
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(छ)  

  
 

५.  उपयोग गररिे जलस्रोतको वववरणिः  

  

(क) जलस्रोतका िाम र रहेको ठाउँिः  

(ख) जलस्रोतबाट गररिे प्रयोगिः  

(ग) उपिोक्ता संस्र्ाले उपयोग गिन िाहेको जलस्रोतको पररमाणिः  

(घ) उक्त जलस्रोतको हाल िैरहेको उपयोगिः  

 

६. उपिोक्ता संस्र्ाले प¥ुयाउि िाहेको सेवा सभबन्धी वववरणिः  

(क) सेवाको वकनसमिः  

  

(ख) सेवा प¥ुयाउिे क्षेत्रिः  

(ग) सेवाबाट लािाचन्वत हिुे उपिोक्ताहरूको संख्यािः  

(घ) िववष्यमा सेवा ववस्तार गिन सवकिे सभिाविािः  

७.  आनर्नक स्रोतको वववरणिः  

८. कायानलयको ठेगािािः 
 

निवेदक,  

उपिोक्ता संस्र्ाको तफन बाट दरखास्त ददिेको  

सही ूिः  

िाम ूिः  

पद ूिः  

ठेगािा ूिः  

सभपकन  फोि ूिः 
नमनतिः  
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अिसूुिी–२ 

(नियम ८ को उपनियम (१) सँग सभबचन्धत) 

उपिोक्ता संस्र्ा दतान प्रमाणपत्र 

    धनुलखेल िगरपानलका जलस्रोत सनमनत  

        

   दतान नमनतिः 
        

   दतान िभबरिः  

नमनत ूिः...............................................  

 

श्री ............................................................... 
........................................................................  
.................................................  

जलस्रोत उपयोग नियमावली, २०७८ कोूे नियम ८ बमोचजम ................... 
साल .................... मवहिा ................ गतेमा यस धनुलखेल िगरपानलकाको 
जलश्रोत उपयोग सभबन्धी नियमावली २०७८ बमोचजम आफ्िो कायन संिालि गिे 
गराउिे गरी देहाय बमोचजमको  उपयोगका लानग यस कायानलयमा संस्र्ा दतान 
गरी यो दतान प्रमाणपत्र प्रदाि गररएको छ, धनुलखेल िगरपानलका जलस्रोत उपयोग 
सभबन्धी ऐि, २०७६ र यस नियमावली बमोचजम आफ्िो कायन सञ्चालि गिुन 
होला।  

सही ूिः  

िाम, र्र ूिः  

पद ूिः  
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अिसूुिी–३ 

(नियम १३ सँग सभबचन्धत) 

जलस्रोतको उपयोगको सवेक्षण अिमुनतपत्रको लानग दरखास्त 

 

नमनतिः .................................. 
श्रीमाि अध्यक्ष ज्यू, 

धनुलखेल िगरपानलका जलस्रोत सनमनत, 

............................................................................... 

 जलस्रोतको उपयोगको निनमत्त सवेक्षण गिनको लानग अिमुनतपत्र पाउि 
िगर जलस्रोत नियमावली, २०७८ को नियम १३ बमोचजम देहायको वववरण 
खलुाइ यो दरखास्त पेश गरेको छु।  

१. व्यचक्त वा संगदठत संस्र्ाको िाम र ठेगािािः  

२. उद्देश्यिः 
३. सवेक्षण गिे क्षेत्रिः  

४. सवेक्षण गिन लाग्िे अिमुानित खिन रु. ........................  

(पषु्याइँ वववरण संलग्ि गिुनपिेछ)  

५. सवेक्षण गिे अवनधिः  

६. अन्य वववरणहरू (धनुलखेल िगरपानलका जलस्रोत नियमावली, २०७८ को 
नियम १४ बमोचजम)  

मानर् उल्लेचखत व्यहोरा ठीक साँिो छ झठुा ठहरे कािूि बमोचजम सहुँला 
बझुाउँला।  

संगदठत संस्र्ा िए सो संस्र्ाको छाप सभबचन्धत व्यचक्त वा संगदठत संस्र्ाको 
तफन बाट दरखास्त ददिेको  

िाम र र्रिः  

सहीिः 
पदिः  

ठेगािािः 
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अिसूुिी–४ 

(नियम १५ सँग सभबचन्धत) 

जलस्रोतको उपयोगको सवेक्षण अिुू ुमनतपत्र 

 

धनुलखेल िगरपानलका जलस्रोत सनमनत  

अिमुनतपत्र संख्या  

नमनतिः ........................  

श्री ..................................... 
.......................................  
 

 तपाईँलाई जलस्रोतको उपयोगको सवेक्षण गिन पाउिे गरी देहायको 
वववरण खोली जलस्रोत नियमावली, २०७८ को नियम १५ बमोचजम यो 
अिमुनतपत्र प्रदाि गररएको छ।  

१. व्यचक्त वा संगदठत संस्र्ाको पूरा िाम ठेगािािः  

२. जलस्रोत सवेक्षणको उद्देश्य  

३. जलस्रोत सवेक्षणको क्षेत्र  

४. सवेक्षण गिे अवनध  

५. अिमुनतपत्र बहाल रहिे अवनध  

अिमुनतपत्र ददिे अनधकारीको  

िामिः  

सहीिः 
पदिः  
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अिसूुिी–५ 

(नियम १८ सँग सभबचन्धत) 

जलस्रोतको उपयोगको अिमुनतपत्रको लानग दरखास्त 

नमनतिः ................................  

श्रीमाि अध्यक्ष ज्यू, 

धनुलखेल िगरपानलका जलस्रोत सनमनत  

............................................................................ 

जलस्रोतको उपयोगको निभती अिमुनतपत्र पाउि धनुलखेल िगरपानलका जलस्रोत 
नियमावली २०७८ को नियम १८ बमोचजम देहायका वववरणहरु समेत खलुाई यो 
दरखास्त पेश गरेको छु। 

१. व्यचक्त वा संगदठत संस्र्ाको िाम र ठेगािािः  

२. उद्देश्यिः 
३. उपयोग गिन खोजेको जलस्रोतको पररमाण र उपयोग गिे प्रयोजििः  

४. प्रस्ताववत जलस्रोत उपयोग गिे ठाउँिः  

५. जलस्रोतको उपयोगबाट लाि पगु्िे ठाउँको क्षेत्रफलिः  

६. प्रस्ताववत उपयोगबाट हिु सक्िे सभिाववत लाििः  

७. प्रस्ताववत सेवाबाट लािाचन्वत हिुे उपिोक्ताहरूको संख्यािः  

८. जलस्रोतको उपयोगको लानग लाग्िे अिमुानित रकम र सोको स्रोतिः  

९. जलस्रोत उपयोग गिे तररकािः  

१०. जलस्रोतको हाल िैरहेको र िववष्यमा हिु सक्िे उपयोगिः  

११. अन्य वववरणहरूिः  

मानर् उल्लेचखत व्यहोरा ठीक साँिो छ झठुा ठहरेमा कािूि बमोचजम सहुँला 
बझुाउँला।  

संगदठत संस्र्ा िए सो संस्र्ाको छाप सभबचन्धत व्यचक्त वा संगदठत संस्र्ाको 
तफन बाट दरखास्त ददिे व्यचक्तको  

िाम, र्रिः  

सहीिः 
पदिः  

ठेगािािः   
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अिसूुिी–६ 

(नियम २१ सँग सभबचन्धत) 

जलस्रोूेतको उपयोूेगको अिमुनतपत्र 

धनुलखेल िगरपानलका जलस्रोत सनमनत 

अिमुनतपत्र संख्या.................. 
नमनतिः ...................  

श्री .............................. 
 ................................. 

 तपाईँलाई जलस्रोतको उपयोग गिन पाउिे गरी देहायको वववरण खोली 
जलस्रोत नियमावली, २०७८ को नियम २१ बमोचजम यो अिमुनतपत्र प्रदाि 
गररएको छ।  

१. व्यचक्त वा संगदठत संस्र्ाको िाम र ठेगािािः  

२. जलस्रोत उपयोगको उद्देश्यिः  

३. जलस्रोतको िाम, वकनसम र रहेको स्र्ाििः  

४. उपयोग गिन पाउिे जलस्रोतको पररमाणिः  

५. जलस्रोत उपयोगको क्षेत्रिः  

६. जलस्रोत उपयोग गिे तररकािः  

७. प्रस्ताववत पररयोजिाबाट लािाचन्वत हिुे उपिोक्ताहरूको संख्यािः  

८. अिमुनतपत्र वहाल रहिे अवनधिः  

 

 अिमुनतपत्र ददिे अनधकारीको  

 िामिः  

 सहीिः 
 पदिः  
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अिसूुिी–७ 

(नियम २५ सँग सभबचन्धत) 

जलस्रोूेतको उपयोगको अिमुनतपत्र 

धनुलखेल िगरपानलका जलस्रोत सनमनत 

अिमुनतपत्र संख्या  

नमनतिः................  

श्री ...................................  

.........................................  
 

महाशय,  

 तपाईँले अिमुनतपत्र पाउि नमनत ....................मा ददि ुिएको दरखास्त 
बमोचजम देहायको वववरणहरू खलुाइ जलस्रोत उपयोग नियमावली, २०७८ को 
नियम २५ बमोचजम यो अिमुनतपत्र प्रदाि गररएको छ।  

१. जलस्रोतको उपयोग गिे व्यचक्त वा संगदठत संस्र्ाको िाम र ठेगािािः  

२. जलस्रोत उपयोगसँग सभबचन्धत पररयोजिाको िाम र वकनसमिः  

(प्रत्येक उपयोगसँग सभबचन्धत)  

३. जलस्रोतको िाम र रहेको स्र्ाििः  

४. जलस्रोतको उपयोग िएको पररमाणिः  

५. जलस्रोत उपयोगबाट उपलब्ध गराइएको सेवा र त्यसको नबस्तार क्षेत्रिः  

चजल्ला काभ्रपेलाञ्चोक धनुलखेल िगरपानलका वडा िं. .................. 
६. उपिोक्ता संख्या र त्यसको वकनसमिः  

७. सेवा उपलब्ध गराउि शरुु गरेको नमनतिः  

८. अिमुनतपत्र बहाल रहिे अवनधिः  

९. अन्य शतनहरूिः  

 अिमुनतपत्र ददिे अनधकारीको  

 िामिः  

 सहीिः 
 पदिः  
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अिसूुिी–८ 

(नियम ३३ सँग सभबचन्धत) 

जग्गा उपयोग वा प्रानप्तको लानग दरखास्त 

 

नमनत ...........................  

श्री धनुलखेल िगरपानलका   

................................................................ 

 जलस्रोतको उपयोगको नसलनसलामा निमानण कायन शरुु गिनका लानग 
तपनसलमा उल्लेचखत घर जग्गा उपयोग गिुनपिे वा प्राप्त गिुनपिे िएकोले 
नियमािसुार उपयोग गिन पाउिे गरी वा प्राप्त गराइ पाउि यो दरखास्त पेश गरेको 
छु।  

तपचशल 

संगदठत सस्र्ा िए सो संस्र्ाको छाप सभबचन्धत व्यचक्त वा संगदठत संस्र्ाको 
तफन बाट दरखास्त ददिेको  

िाम र र्रिः  

सहीिः 
पदिः  

ठेगािािः  
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अिूसिुी ९ 

(नियम २० सँग सभबचन्धत) 

जलस्रोूेतको उपयोगको अिमुनतपत्र 

धनुलखेल िगरपानलका जलस्रोत सनमनत 

   जलश्रोत उपयोग सभबचन्ध ३५ ददिे सावनजनिक सूििा 
  

धनुलखेल िगरपानलका वडा िं......चस्र्त ............................................ मा 
....................खािेपािीको महुाि दतान गररपाँउ ििी 
.............................खािेपािी उपिोक्ता सनमनतका ..........श्री .................... 
ले यस कायानलयमा निवेदि पेश गिुन िएको हुँदा उल्लेचखत खािेपािीको महुाि 
दतान गिे सभबन्धमा निवेदि पेश गिुन िएकोमा उक्त व्यहोरा झटु्ठा िएमा वा महुाि 
दतानको सभबन्धमा कुिै वाधा व्यवधाि कसैलाई पिे िएमा सूििा प्रकाचशत िएको 
नमनतले ३५ ददिनित्र यस कायानलयमा उजरु निवेदि गिुन हिु सभबचन्धत सबैको 
लानग यो सूििा प्रकाचशत गररएको छ। 

 
 
 
 

आज्ञाले 

तारािार् लईुटेल 

प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत 

 



 
1 

उपमेयरसंग महिला काययक्रम सञ्चालन काययहिधि, २०७७ 

नगर काययपाधलकाबाट पाररत धमधतिः२०७७/०९/०३ 

प्रमाणिकरि धमधतिः२०७७/०९/०५ 

प्रस्तािनािः िधुलखेल नगरपाधलकालाइ महिला मैत्री नगरको रुपमा स्थापना गरै्द 
महिलािरुको आधथयक सामाणिक सांस्कृधतक तथा रािनैधतक सशणिकरिको 
माध्यमबाट नेपालको संहििान प्रर्दत्त महिलाको िकको संरक्षि गनय आिश्यकीय 
कृयाकलापिरु सञ्चालन लाई धनयधमत र व्यिणस्थत गनय  िाञ्छनीय भएकोले िधुलखेल 
नगरपाधलकाको प्रशासकीय काययहिधि धनयधमत गने ऐन २०७४ को र्दफा ३   ले 
दर्दएको अधिकार प्रयोग गरी िधुलखेल नगरपाधलकाको काययपाधलकाले उप मेयरसंग 
महिला काययक्रम सञ्चालन काययहिधि २०७७ िारी गरेको छ।  

पररच्छेर्द–१ 
प्रारणभभक 

१.  संणक्षप्त नाम र प्रारभभिः (१) यस धनयमािलीको नाम “उप मेयरसंग महिला 
काययक्रम सञ्चालन काययहिधि, २०७७” रिेको छ। 

(२) यो धनयमािली तरुुन्त प्रारभभ िनुेछ। 
२.  पररभाषािः हिषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययहिधिमा:– 

(क) “प्रमखु ” भन्नाले िधलखेल नगरपाधलका प्रमखुलाई सभझन ु
पर्दयछ।   

(ख) “उपप्रमखु” भन्नाले िधुलखेल नगरपाधलका उप प्रमखु 
सभझन ुपर्दयछ। 

(ग) “काययक्रम” भन्नाले उप मेयरसंग महिला काययक्रम सभझन ु
पर्दयछ। 

(घ) “कायायलय” भन्नाले नगर काययपाधलकाको कायायलयलाई 
सभझन ु पर्दयछ। सो शब्र्दले िडा कायायलय समेतलाई 
बझुाउनेछ।  
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(ङ) “काययपाधलका” भन्नाले नगर काययपाधलकालाई सभझन ु
पर्दयछ। 

(च) “सधमधत” भन्नाले र्दफा ५ बमोणिम गदित काययक्रम 
सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सधमधत सभझन ुपर्दयछ। 

(छ) “पर्दाधिकारी” भन्नाले र्दफा ५ बमोणिम गदित काययक्रम 
सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सधमधतका अध्यक्ष, तथा 
सर्दस्यिरु सभझन ुपर्दयछ।  

(ि) “िडा” भन्नाले िधुलखेल नगरपाधलका धभत्रका िडालाई 
सभझन ुपर्दयछ।  

(झ) “िडा अध्यक्ष” भन्नाले आयोिना सञ्चालन भएको िडाको 
िडा अध्यक्षलाई सभझन ु पर्दयछ। 

 (ञ) “सधमधत” भन्नाले र्दफा ५ बमोणिमको काययक्रम सञ्चालन 
तथा व्यिस्थापन सधमधत सभझन ुपर्दयछ।  

पररच्छेर्द–२ 
काययक्रमको उद्दशे्य तथा कायक्षते्र 

३.  काययक्रमको उद्दशे्यिः  
(क)  महिला उद्यमणशलता प्रिर्द्यन माफय त महिलािरुको आधथयक 

सशणिकरिमा टेिा पयुायउन।ु 

(ख)  महिला सचेतनामलुक काययक्रम सञ्चालन गरर महिलालाई 
ससुणुचत गनुय। 

(ग)  महिला हििँसा न्यनुीकरि सभबन्िी काययक्रमिरु सञ्चालन 
तथा हिंसा प्रभाहित महिलाको संरक्षि समेतको समणुचत 
व्यिस्था गरर हिंसा मिु नगर धनमायि गनुय। 

(घ)  महिलाका क्षमता अधभिृहर्द्का काययक्रम सञ्चालन गरी 
महिलालाई सामाणिक सािँस्कृधतक रुपमा समेत ससि 
बनाउन ु
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(ङ)  महिलाको समग्र हिकासका काययक्रमिरु सञ्चालन गरी 
महिला मैत्री नगरपाधलकाको रुपमा स्थाहपत गने। 

(च)  महिलाको उद्यमणशलतालाई नगरपाधलकाको पहिचान 
स्थाहपत गने उत्पार्दन तथा उत्पार्दकत्ि सिँग िोड्ने 
खालका काययक्रमिरु छनौट गने। 

४.  काययक्रमको काययक्षते्रिः र्दफा (३) बमोणिमका उद्देश्य परुा गनय धनभन 
बमोणिमका काययक्षेत्र अन्तगयत रिेर काययक्रम सञ्चालन गनुय पनेछ  

(क) नगरका हिपन्न िगयका महिलािरुको उद्यमसणशलता प्रिियन 
गनय आिश्यक  ताधलम तथा व्यिसाय प्रिियनको 
लाधग अनरु्दानको व्यिस्था गने। 

(ख)  महिलालाई प्रत्यक्ष रोिगारी प्रर्दान गने तथा महिला 
उद्यमणशलता प्रिियन गने  खालका व्यिसाय 
सञ्चालनको लाधग साझेर्दारी  अनरु्दानको काययक्रम सञ्चालन 
गने। 

(ग)  महिलािरुको लाधग काननुी सचेतना अधभिृहर्द्का काययक्रम 
सञ्चालन गने। 

(घ)  घरेल ुहिंसा, मानि बेचहिखन तथा ओसारपसार, र्दाइिो, 
बालहिबाि तथा अन्य  लैहङ्गकतामा आिाररत हिंसा 
न्यनुीकरिका काययक्रम सञ्चालन गने। 

(ङ)  हिपन्न िगयका एकल महिला, टुिरुा बालबाधलका तथा हििँसा 
प्रभाहित महिला  लणक्षत काययक्रम सञ्चालन गने। 

(च)  महिलाको धसप, क्षमता हिकास तथा प्रिियनको लाधग सभा, 
सभमेलन,  अन्तहक्रय या ,गोष्ठी, प्रर्दशयनी तथा अन्य 
काययक्रमिरु सञ्चालन गने। 

(छ)  महिलाको उद्यमणशलता हिकासलाई नगरपाधलकाको 
पहिचान स्थाहपत गने  उत्पार्दन तथा उत्पार्दकत्ि 
सिँग िोड्ने काययक्रम सञ्चालन गने।  
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  पररच्छेर्द –३ 
काययक्रम सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सधमधत 

५.  काययक्रम सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सधमधतिः (१) उद्देश्य तथा काययक्षेत्र 
बमोणिम काययक्रमको छनौट, हक्रयाकलापगत ििेट बािँडफािँड, काययक्रमको 
अनगुमन तथा मलु्याङ्कन तथा समग्र काययक्रमको ब्यिस्थापन गनयका लाधग 
एक काययक्रम सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सधमधत गिन गररनेछ। उि 
सधमधतमा रे्दिाबमोणिमका सर्दस्यिरु रिनेछनिः 

(क) नगर उपप्रमखु    -संयोिक 

(ख) प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत   -सर्दस्य 

(ग) काययपाधलकाका सर्दस्यिरु मध्येबाट नगर प्रमखुले 
मनोनयन गरेको एक िना  -सर्दस्य 

(घ)   नगर महिला पररषर्दको उपाध्यक्ष  -सर्दस्य 

(ङ)  सामाणिक हिकास सधमधतको संयोिक -सर्दस्य 

(च) उद्यमणशलता र णशप हिकासको क्षेत्रमा काम गरेका व्यणि 
मध्ये सधमधतले मनोनयन गरेको एकिना -सर्दस्य 

(छ) योिना शाखा प्रमखु   -सर्दस्य 

(ि)   सामाणिक हिकास शाखा प्रमखु -सर्दस्य  

(झ)   लैहङ्गक हिकास शाखाको प्रमखु -सर्दस्य सणचि 

(२) सधमधतको बैिकमा आिश्यकता अनसुार नगर प्रमखु तथा अन्य 
हिषयसिँग सभबणन्ित व्यणि तथा शाखाप्रमखुिरुलाई हिषयहिज्ञको रुपमा 
आमन्त्रि गनय सहकनेछ। 

६.  काययक्रम सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सधमधतको काम कतयव्य र अधिकारिः 
सधमधतको काम कतयब्य र अधिकार रे्दिायबमोणिम िनुेछ। 

(क) काययक्रमको उद्देश्य अनरुुपका हक्रयाकलापिरु छनौट 
गने। अनमुाधनत कृयाकलापिरुको ढािँचा अनसुणुच १ मा 
उल्लेख गरीएको छ। 
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(ख) काययक्रम कायययोिना स्िीकृत गने। 

(ग) काययक्रमको प्रभािकारी कायायन्ियनको लाधग आिश्यक 
समन्िय गने। 

(घ) काययक्रमिरु कायययोिना अनरुुप भएनभएको अनगुमन 
मलु्याङ्कन गने। 

(ङ) काययक्रमका लणक्षत िगय छनौटको मापर्दण्ड धनिायरि गने। 

७.   सधमधतको बैिक सभबन्िी व्यिस्थािः सधमधतको बैिक आिश्यकता अनसुार 
संयोिकको धनरे्दशनमा िनुसकैु समयमा िस्न सक्ने छ। 

८.  प्रस्ताि मलु्याङ्कन सधमधतिः (१) काययक्रम सञ्चालन तथा  व्यिस्थापन सधमधतले 
प्रस्ताि माग गरी कुनै काययक्रम सञ्चालन गने धनियय गरेमा  प्राप्त प्रस्तािको 
मलु्याङ्कन गरर छनौट धसफाररस गनयको लाधग एक प्रस्ताि मलु्याङ्कन सधमधत 
रिने छ।उि सधमधतमा रे्दिाबमोणिमका सर्दस्यिरु रिनेछनिः 

(क) प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत -संयोिक 

(ख) प्रशासन शाखाको अधिकृत स्तरको प्रधतधनधि 
    -सर्दस्य 

(ग) लेखा शाखाको प्रधतधनधि -सर्दस्य 

(घ) योिना शाखाको प्रधतधनधि -सर्दस्य 

(ङ) लैहङ्गक हिकास शाखाको प्रधतधनधि  

    -सर्दस्य सणचि 

(२) प्रस्ताि मलु्याङ्कनका आिारिरु प्रस्ताि माग गरेका िखत 
धनिायरि गररने छ। 

९.  काययक्रमको छनौट तथा सञ्चालनिः र्दफा ५ बमोणिमको काययक्रम सञ्चालन 
तथा व्यिस्थापन सधमधतले र्दफा ६ को अधिनमा रहि काययक्रमिरु तिुयमा 
तथा छनौट गनेछ । यसरी काययक्रमिरु तिुयमा तथा छनौट गर्दाय र्दफा १० 
रे्दणख १३ सभमको अधिनमा रहि काययक्रम छनौट गनेछ। 
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पररच्छेर्द – ४ 
काययक्रम सञ्चालन काययहिधि 

१०.  हिपन्न महिला उद्यमणशलता हिकास अनरु्दान काययक्रमिः उद्यमणशलता हिकास 
काययक्रम अन्तगयत नगरको उद्यमणशलता हिकास गरी महिलािरुको आय 
स्तर िढाउन तथा व्यिसाहयकरि गनयको लाधग यसै काययक्रमको बिेट पररधि 
धभत्र रहि उद्यमणशलता हिकास अनरु्दान काययक्रम सञ्चालन गनय सहकनेछ। 
यस्तो अनरु्दानका काययक्रम सञ्चालन गर्दाय रे्दिायअनसुार गररनेछिः 

(क) काययक्रम सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सधमधतबाट अनरु्दानका 
हक्रयाकलापिरु धनिायरि गने, 

(ख) सधमधतको धनिययानसुार अनरु्दानका लणक्षत िगयको मापर्दण्ड 
धनिायरि गने, 

(ग) नगरका सिै िडािरुबाट लणक्षत िगयका उद्यमणशलता गनय 
चािने हिपन्न महिलािरुबाट प्रस्ताि आब्िान गने।लागत 
सिभाधगताको रकम सधमधतबाट तोहकएबमोणिम िनुेछ।  

(घ) प्रस्ताि मलु्याङ्कन सधमधतबाट प्राप्त प्रस्ताििरुको आिारमा 
प्रस्ताि छनौट गरी  काययक्रम सञ्चालन तथा व्यिस्थापन 
सधमधतमा धसफाररस गने,  

(ङ) काययक्रम सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सधमधतको धनिययको 
आिारमा अनरु्दान हितरि गने। 

११. उद्यमणशलता हिकासका लाधग समिु/संस्थागत साझेर्दारी अनरु्दानिः 
नगरपाधलकाको पहिचान स्थाहपत गने गरी महिलाको उद्यमधसलतालाई  
उत्पार्दन तथा उत्पार्दकत्ि सिँग िोड्ने हकधसमका काययक्रम सञ्चालन गरी 
हिपन्न महिलािरुलाई रोिगारी प्रर्दान गने खालका उद्योग सञ्चालन गनय चािन े
समिु/संस्थािरुलाई समिु/संस्थागत साझेर्दारी अनरु्दान प्रर्दान गनय सहकनेछ। 
यस्तो अनरु्दानका काययक्रम सञ्चालन गर्दाय रे्दिायअनसुार गररनेछिः 

(क) काययक्रम सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सधमधतले अनरु्दानका 
हक्रयाकलापिरु धनिायरि गने, 
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(ख) सधमधतको धनिययको आिारमा अनरु्दानका लणक्षत 
समूि/संस्थाको मापर्दण्ड धनिायरि गने, 

(ग) संस्थागत रुपमा उद्यमणशलता प्रिियन गनय चािन े
समूि/संस्थािरुबाट प्रस्ताि आब्िान गने,  

(घ) प्रस्ताि मलु्याङ्कन सधमधतबाट प्राप्त प्रस्ताििरुको आिारमा 
प्रस्ताि छनौट गरी  काययक्रम सञ्चालन तथा व्यिस्थापन 
सधमधतमा धसफाररस गने,  

(ङ) काययक्रम सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सधमधतको धनिययको 
आिारमा सभझौता गरर अनरु्दान हितरि गने। 

(च) यस र्दफाको प्रयोिनको लाधग लागत सिभाधगताको रकम 
सधमधतले तोकेबमोणिम िनुेछ। 

१२. काननुी सचेतनामलुक काययक्रम सञ्चालन गनेिः काययक्रम सञ्चालन तथा 
व्यिस्थापन सधमधतको धसफाररसको आिारमा महिला लणक्षत काननुिरुको 
हिषयमा सचेतनामलुक काययक्रमिरु सञ्चालन गरीनेछ। यस्तो  काययक्रम 
सञ्चालन गर्दाय रे्दिायअनसुार गररनेछिः 

(क) काययक्रम सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सधमधतको 
धसफाररसको आिारमा हक्रयाकलाप तथा लणक्षत िगयिरु 
धनिायरि गने, 

(ख) नगरपाधलका माफय त काययक्रम सञ्चालन गने। 

१३.  हिंसा न्यनुीकरिका काययक्रम सञ्चालन गनेिः  घरेल ुहिंसा, मानि बेचहिखन 
तथा ओसारपसार, र्दाइिो, बालहिबाि तथा अन्य लैहङ्गकतामा आिाररत हिंसा 
न्यनुीकरिका काययक्रम सञ्चालन गने। यस्तो  काययक्रम सञ्चालन गर्दाय 
रे्दिायअनसुार गररनेछिः 

(क) काययक्रम सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सधमधतको धनिययको 
आिारमा हक्रयाकलाप तथा लणक्षत िगयिरु धनिायरि गने, 

(ख) नगरपाधलका माफय ल काययक्रम सञ्चालन गने। 
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१४.  सभा, सभमेलन, अन्तहक्रय या ,गोष्ठी, प्रर्दशयनी तथा अन्य काययक्रमिरु सञ्चालन 
गनेिः महिलाको धसप, क्षमता हिकास, व्यिसाहयकता प्रिियनको लाधग काययक्रम 
सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सधमधतको धनिययको आिारमा सभा, सभमेलन, 
अन्तहक्रय या ,गोष्ठी, प्रर्दशयनी तथा अन्य काययक्रमिरु धनिायरि गरर सञ्चालन 
गनय सहकनेछ।  

 

पररच्छेर्द– ५ 
हिहिि 

 

१३.  खचय सभबन्िी मापर्दण्डिः काययक्रमको खचय सभबणन्ि मापर्दण्ड नगरपाधलका 
साियिधनक खररर्द धनयमािली तथा प्रचधलत काननु बमोणिम िनुेछ। त्यस्तो 
मापर्दण्ड स्पस्ट नभएमा सधमधतले धनिायरि गरे बमोणिम िनुेछ।  

१४. खारेिी र िचाउिः यस काययहिधिको कुनै प्राििानिरु नेपाल कानून¸ 
ऐन¸धनयमािली र आधथयक प्रशासन सभबन्िी धनयमािलीसंग बाणझएमा 
बाणझएको िर्दसभम अमान्य िनुेछ .। 
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अनसुचुी १ 

उपमेयरसंग महिला काययक्रम सञ्चालन  काययहिधि २०७७ 

काययहिधिको र्दफा १०(ग) सिँग सभिणन्ित) 
 

हिपन्न महिला उद्यमणशलता हिकास अनरु्दान काययक्रम  

प्रस्तािनाको ढािँचा  

(व्यणिगत रुपमा अनरु्दान प्रस्तािना पेश गने सभिन्िी) 
१. व्यणिको नाम : 
२. िेगाना : 
३. पाररिाररक अिस्था 

(क) सकुुभिासी  (ख) अधत हिपन्न  (ग)  हिपन्न  (घ) सामान्य  

४. िैिाहिक अबस्था 
(क)  अहििाहित  (ख) हििाहित  (ग) एकल 

५. पररिारको सर्दस्य संख्या: 
(क)  महिला:  (ख)  परुुष:   (ग) िभमा: 

६. गनय चािेको व्यािसाय: 
७. व्यिसाय सञ्चालनको लाधग अनमुाधनत रकमिः 
८. आफुले लगानी गने रकम: 
९. नगरपाधलकाबाट अपेणक्षत रकमिः 
१०. शैणक्षक अिस्था 

(क) उच्च णशक्षा   

(ख) माध्याधमक णशक्षा   

(ग) प्राथधमक णशक्षा   

(घ) साक्षर   

(ङ) धनरक्षर    
         

  प्रस्तािक व्यणिको 
  नामिः 
  िस्ताक्षरिः 
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अनसुचुी २ 

उपमेयरसंग महिला काययक्रम सञ्चालन  काययहिधि २०७७ 

काययहिधिको र्दफा ११(ग) सिँग सभिणन्ित) 
 

उद्यमणशलता हिकासका लाधग समिु/संस्थागत अनरु्दानिः प्रस्तािनाको ढािँचा  

(समूि/संस्थागत रुपमा अनरु्दान प्रस्तािना पेश गने सभिन्िी) 
१. समूि/संस्थाको नाम : 
२. िेगाना : 
३. समूि/संस्था र्दताय िा गिन धमधतिः 
४. समूि/संस्थाको सर्दस्य संख्यािः  

५. समिु संस्थाको प्रमखु/अध्यक्षको नामिः 
६. समूि/संस्थाले गनय चािेको व्यािसाय: 
७. व्यिसाय सञ्चालनको लाधग अनमुाधनत रकमिः 
८. समूि/संस्था आफुले लगानी गने रकम: 
९. नगरपाधलकाबाट अपेणक्षत रकमिः 
१०. समूि/संस्थाले िाल व्यिसाय सञ्चालन गरेको/नगरेको 

• व्यिसाय सञ्चालन गरेको भएमा कुन कुन व्यिसाय सञ्चालन 
गरेको 

१. ……………………. 
२. …………………….. 
३. …………………….. 

११. समूि/संस्थाका सर्दस्यिरुको पाररिाररक अिस्था 
(क) सकुुभिासी सर्दस्यिः   

(ख)  अधत हिपन्न  सर्दस्यिः 
(ग) हिपन्न संख्या सर्दस्यिः  

(घ) सामान्य सर्दस्यिः                               

प्रस्तािक व्यणिको 
नामिः 
पर्दिः 
िस्ताक्षरिः 
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आज्ञाले 

परुुषोत्तम सिेुर्दी 
प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत 
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धलुिखेि नगरपालिकाको सार्वजलनक खररद लनयमार्िी, २०७५ 

कायवपालिकाबाट स्र्ीकृत लमलतिः २०७५ चैत्र १६ 
 
प्रस्तार्ना: स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ७४ िे ददएको अलधकार 
प्रयोग गरी धलुिखेि नगरपालिकाको चौथो नगर सभार्ाट सार्वजलनक खररद 
लनयमार्िी २०७५ तयार गररएको छ।  

पररच्छेद १ 
प्रारम्भभक 

१. संम्िप्त नाम र प्रारभभिः (१) यी लनयमहरुको नाम “धलुिखेि नगरपालिकाको 
सार्वजलनक खररद लनयमार्िी, २०७५” रहेकोछ।  

(२) यो लनयमार्िी नगर सभार्ाट स्र्ीकृत गरी स्थानीय राजपत्रमा 
प्रकाम्ित भएको लमलत देम्ख प्रारभभ हनुेछ।  

२. पररभाषािः वर्षय र्ा प्रसङ्गिे अको अथव निागेमा यस लनयमार्िीमा, 
(क) “अलधकार प्राप्त अलधकारी” भन्नािे यस लनयमार्िी बमोम्जम 

खररद सभर्न्धी कायव स्र्ीकृत गने अलधकार प्राप्त अलधकारी 
सभझन ुपछव।  

(ख)  “प्रमखु” भन्नािे नगरपालिकाको प्रमखुिाई सभझन ुपछव। 
(ग)  “अमानत” भन्नािे नगरपालिका आफैिे गनेेे कुनै लनमावण 

कायव सभझन ुपछव। 
(घ)  “आय र्न्दोर्स्त” भन्नािे लनयम १३८ अनसुार गररने 

आन्तररक आयको ठेक्का र्न्दोर्स्तिाई सभझन ुपछव। 
(ङ) “एक तह मालथको अलधकारी” भन्नािे र्डा सम्चर् र्ा 

िाखा/महािाखा/वर्भागीय प्रमूखको हकमा प्रमूख प्रिासकीय 
अलधकृत, प्रमूख प्रिासकीय अलधकृतको हकमा 
नगरपालिकाको प्रमूख र नगरपालिकाको प्रमूखको हकमा 
नगर कायवपालिका सभझन ुपछव। 
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(च)  “उपभोक्ता सलमलत” भन्नािे लनमावण कायवबाट प्रत्यि िाभ 
पाउने व्यम्क्तहरुिे कुनै लनमावण कायवको लनमावण, सञ्चािन, 
ममवत सभभार गनवको िालग आफूहरुमध्येबाट गठन गरेको 
सलमलत सभझन ुपछव।  

(छ)  “ऐन” भन्नािे सार्वजलनक खररद ऐन, २०६३ सभझन ुपछव। 
(ज)  “औषलधजन्य मािसमान” भन्नािे औषधी, खोप र्ा भ्याम्ससन, 

लसररञ्ज, रगत राख्न ेझोिा प्रयोगिािामा उपयोग हनुे रसायन 
(ररएजेन्ट), पररर्ार लनयोजनका हमावेेनि उत्पादन र्ा 
रोगको लनदान तथा उपचारको िालग प्रयोग हनुे र्ा सोवह 
प्रकारका स्र्ास््य सभर्न्धी उपकरण सभझन ुपछव। 

(झ)  “कबोि अङ्क (लबड प्राइस)” भन्नािे कुनै बोिपत्रको 
परीिणबाट कायम हनु आएको रकम सभझन ु पछव। 

(ञ)  “कायवपालिका” भन्नािे नगर कायवपालिका सभझन ुपछव।  
(ट)  “कायाविय” भन्नािे कायवपालिकाको कायाविय सभझन ुपछव। 
(ठ)  “कायाविय प्रमूख” भन्नािे नगरपालिकाको प्रमूख प्रिासकीय 

अलधकृतको रुपमा काम गने कमवचारी सभझन ुपछव। 
(ड)  “कोष तथा िेखा लनयन्त्रक कायाविय” भन्नािे महािेखा 

लनयन्त्रक कायाविय अन्तगवतको कोष तथा िेखा लनयन्त्रक 
कायाविय सभझन ुपछव।  

(ढ)  “कोष” भन्नािे नगरपालिकाको स्थानीय सम्ञ्चत कोष सभझन ु
पछव र सो िब्दिे कानून बमोम्जम स्थापना भएका अन्य 
स्थानीय कोषिाई समेत जनाउँछ। 

(ण)  “दररेट लनधावरण सलमलत” भन्नािे स्थानीय सरकार संचािन 
ऐनको दफा १३ को प्रयोजनका िालग लनयम १५८ 
बमोम्जमको सलमलत सभझन ुपछव।  

(त)  “पनुरार्िोकन सलमलत” भन्नािे ऐनको दफा ४८ को उपदफा 
(१) बमोम्जम गदठत सलमलत सभझन ुपछव। 
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(थ)  “प्रोप्राइटरी मािसामान” भन्नािे कुनै मािसामान, यन्त्र र्ा 
उपकरणको लनमावतािे त्यस्तो मािसामान, यन्त्र र्ा उपकरण 
सञ्चािन र्ा ममवत सभभारको िालग बनाएको सहायक 
उपकरण तथा पाटवपूजाव सभझन ुपछव। 

(द)  “प्रमूख प्रिासकीय अलधकृत” भन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन 
ऐन, २०७४ को दफा ८४ र्मोम्जमको प्रमूख प्रिासकीय 
अलधकृत सभझन ुपछव। 

(ध)  “बहबुषीय सभझौता” भन्नािे एक र्षवभन्दा बढी अर्लध भएको 
सभझौता सभझन ुपछव। 

(न)  “वर्द्यतुीय बोिपत्र” भन्नािे वर्द्यतुीय खररद प्रणािीको उपयोग 
गरी बोिपत्रदातािे पेि गरेको बोिपत्र सभझन ुपछव। 

(प)  “वर्द्यतुीय खररद प्रणािी” भन्नािे सार्वजलनक खररद अनगुमन 
कायावियिे लनयम १५६ बमोम्जम वर्द्यतुीय सञ्चार माध्यमको 
प्रयोग गरी स्थापना, सञ्चािन र व्यर्स्थापन गरेको खररद 
प्रणािी सभझन ुपछव। 

(फ) “वर्द्यतुीय सञ्चार माध्यम” भन्नािे सार्वजलनक खररद अनगुमन 
कायावियिे वर्द्यतुीय खररद प्रणािी स्थापना, सञ्चािन र 
व्यर्स्थापन गनव उपयोगमा ल्याएको वर्द्यतुीय सञ्चार प्रवर्लध, 
पद्धलत र्ा माध्यम सभझन ुपछव। 

(ब)  “वर्भागीय प्रमूख” भन्नािे नगरपालिकाको प्रमूखिाई सभझन ु
पछव।  

(भ)  “व्यर्स्थापन सभझौता” भन्नािे अनसूुची-८ को खण्ड (च) 
बमोम्जमको सभझौता सभझन ुपछव। 

(म)  “मूल्याङ्कन सलमलत” भन्नािे लनयम १५७ बमोम्जमको सलमलत 
सभझन ुपछव। 

(य)  “मौजदुा सूची (स्टाम्न्डङ्ग लिस्ट)” भन्नािे लनयम १९ 
बमोम्जमको सूची सभझन ुपछव।  
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(र)  “रािन” भन्नािे स्थानीय तहमा रािन सवुर्धा पाउने गरी 
लनयकु्त कमवचारी, अस्पतािका वर्रामी, कारागारका थनुरु्ा र 
पिपंुिी आददको खानाका सभबन्धमा नगरपालिकािे 
तोवकददएका म्जन्सी सभझन ुपछव। 

(ि)  “सभझौता मूल्य (कन्रयासट प्राईस)” भन्नािे खररद 
सभझौतामा उम्ल्िम्खत खररद मूल्य सभझन ुपछव र सो िब्दिे 
त्यस्तो सभझौता अन्तगवत भेररएिन आदेि जारी गररएकोमा 
त्यस्तो आदेि बमोम्जम भएको काम नाप जाँच गदाव कायम 
भएको मूल्य र मूल्य समायोजन भएकोमा त्यस्तो 
समायोजनबाट कायम भएको खररद मूल्य समेतिाई 
जनाउँछ। 

(र्)  “सर्-कन्रासटर” भन्नािे कुनै खररद सभझौता गने लनमावण 
व्यर्सायी, आपूलतवकताव, परामिवदाता र्ा सेर्ा प्रदायकसंग छुटै्ट 
सभझौता गरी त्यस्तो खररद सभझौता अन्तगवतको कुनै कायव 
गने लनमावण व्यर्सायी, आपूलतवकताव, परामिवदाता र्ा 
सेर्ाप्रदायक सभझन ुपछव। 

(ि)  “सार्वजलनक खररद अनगुमन कायाविय” भन्नािे ऐनको दफा 
६४ अनसुारको सार्वजलनक खररद अनगुमन कायाविय सभझन ु
पछव। 

(ष)  “लसिबन्दी दरभाउपत्र” भन्नािे नगरपालिकाको सूचना 
बमोम्जम कुनै लनमावण कायव गनव र्ा मािसामान र्ा अन्य सेर्ा 
उपिब्ध गराउनको िालग ईच्छुक व्यम्क्त, फमव, कभपनी र्ा 
संस्थािे लसिबन्दी खामलभत्र मूल्य समेत उल्िेख गरी पेि 
गरेको वर्र्रण सभझन ुपछव। 

(स)  “संरचनात्मक र्ा एकाई दर सभझौता” भन्नािे अनसूुची-७ को 
खण्ड (ख) बमोम्जमको सभझौता सभझन ुपछव। 

पररच्छेद-२ 
खररद कारबाहीको तयारी, खररद योजना र िागत अनमुान 
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३. खररद कारबाहीको तयारी गनुव पनेिः नगरपालिकािे कुनै खररद कारबाहीको 
तयारी गदाव देहाय बमोम्जम गनुव पनेछिः  

(क) खररद आर्श्यकताको पवहचान गने, 
(ख) खररद सभबन्धी वर्लभन्न प्रावर्लधक कुरा समाधान गनव र 

आपूलतवकतावको उपिब्धता एवकन गनव बजारमा प्रचलित खररद 
सभझौताको जानकारी लिने,  

(ग) अम्घल्िा र्षवहरुमा समान प्रकृलतको मािसामान, लनमावण कायव 
र्ा परामिव सेर्ा र्ा अन्य सेर्ा खररद गररएको भए त्यस्तो 
खररद प्रवियाको अध्ययन गने, 

(घ) खररदको वर्र्रण, पररमाण र िेत्र एवकन गने, 
(ङ) खररदिाई बढी सवुर्धाजनक समूहमा वर्भाजन गने र्ा 

प्याकेजमा समारे्ि गने, 
(च)  खररद योजना तयार गनव िगाउने, 
(छ) खररदको िागत अनमुान तयार गने, 
(ज) खररदको आलथवक स्रोत र रकमको पवहचान गने, 
(झ) खररद वर्लधको छनौट गने, र  
(ञ) दईु करोड रुपैयाँसभमको लनमावण कायवको खररद भन्दा 

बाहेकको अन्य खररदमा बोिपत्र योग्यता र्ा पूर्वयोग्यताको 
कारबाही गनुव पने र्ा नपने कुरा एवकन गने। 

४. अलधकार प्राप्त अलधकारीको आदेि लबना खररद गनव नहनुेिः अलधकार प्राप्त 
अलधकारीको लिम्खत आदेि लबना कसैिे कुनै खररद गनव गराउन हुँदैन।  

५. खररद माग प्राप्त गनुव पनेिः (१) मािसामान खररद सभबन्धी कारबाही िरुु 
गनुवअम्घ खररद एकाईिे महािाखा÷िाखा÷र्डा कायावियबाट खररद माग प्राप्त 
गरी सो माग अलधकारप्राप्त अलधकारीबाट स्र्ीकृत गराउन ुपनेछ।  

(२) उपलनयम (१) बमोम्जमको खररद मागमा देहायका कुरा उल्िेख 
भएको हनु ुपनेछिः 

(क) मािसामानको प्रकार, गणुस्तर, पररमाण सभबन्धी वर्र्रण, 
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(ख) मािसामान आर्श्यक पने समय,  
(ग) खररदको अनमुालनत मूल्य, र  
(घ) मूल्य व्यहोररने स्रोत।  

६.   मािसामान, लनमावण कायव र सेर्ाको वर्र्रण स्र्ीकृत गनुव पनेिः (१)  प्रमूख 
प्रिासकीय अलधकृतिे मािसामान, लनमावण कायव र्ा सेर्ा खररद गनुव अम्घ 
त्यस सभबन्धी  स्पेम्िवफकेिन, योजना, नसिा, लडजाइन, वर्िेष आर्श्यकता 
र्ा अन्य वर्र्रणहरु तयार गनुव र्ा गराउन ुपनेछ। वर्र्रण तयार गदाव त्यस्ता 
मािसामान, लनमावण कायव र्ा सेर्ाको सभबद्घ र्स्तगुत प्रावर्लधक तथा 
गणुस्तरजन्य वर्ष्े ोिता र कामको आधारमा तयार गनुव पनेछ। 

(२) उपलनयम (१) र्मोम्जम तयार भएको वर्र्रण लनयम १५ 
र्मोम्जमको अलधकारीर्ाट स्र्ीकृत हनु ुपनेछ। 

(३) उपलनयम (२) मा जनुसकैु कुरा िेम्खएको भएता पलन सरुुङमागव, 
रेिमागव, रज्जमुागव, केबिकारमागव र वर्िेष प्रकृलतका सडकमागव जस्ता जवटि 
र वर्िेष प्रकृलतका संरचनाको स्पेलसवफकेिन, योजना, नसिा, लडजाइन, वर्िेष 
आर्श्यकता र्ा अन्य वर्र्रणहरू वर्भागीय प्रमखुबाट स्र्ीकृत गराउन ुपनेछ। 

(४) उपलनयम (१) बमोम्जम तयार गररएको वर्र्रण देहायकामध्ये 
कुनै अर्स्थामा संिोधन गनव सवकनेछिः  

(क)  वर्र्रण तयार गदावका बखत पूर्ावनमुान गनव नसवकने भौगलभवक 
रूपिे जवटि प्रकृलतको लनमावण कायव भएमा,  

(ख)  वर्र्रण तयार गररसकेपलछ प्राकृलतक प्रकोपजन्य पररम्स्थलत 
लसजवना भएमा,  

(ग)  वर्भागीय नम्र्स पररर्तवन भएमा,  
(घ)  लनमावण कायव सञ्चािन गने पूर्व लनधावररत प्रवर्लध र्ा पद्धलत 

पररर्तवन भएमा,  
(ङ)  वर्िेष र जवटि प्रकृलतको संरचना भई सोको कायावन्र्यनमा 

कदठनाइ उत्पन्न भएमा। 
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(५) उपलनयम (१) बमोम्जम तयार भएको वर्र्रण उपलनयम (४) 
मा उम्ल्िम्खत अर्स्थामा संिोधन गनुव परेकोमा बाहेक ऐनको दफा ५क. 
को उपदफा (२) बमोम्जम कानूनी कारबाही गने गराउने कतवव्य  प्रमखु 
प्रिासकीय अलधकृतको र लनज स्र्यभिे उपलनयम (१) बमोम्जमको वर्र्रण 
स्र्ीकृत गरेको रहेछ भने एक तह मालथको अलधकारीको हनुेछ। 

(६) उपदफा (१) र (२) बमोम्जम वर्र्रण तयार गदाव मािसामान, 
लनमावण कायव र्ा सेर्ाको वर्िेषताहरु स्पष्ट रुपमा बमु्झने गरी उल्िेख गने 
अको कुनै उपाय नभएको अर्स्थामा बाहेक कुनै खास ब्राण्ड, टे«डमाकव , 
नाम, पेटेण्ट, लडजाइन, प्रकार, उत्पम्ि र्ा उत्पादकको नाम उल्िेख गनव 
सवकने छैन।  

     तर, त्यसरी उल्िेख नगरी नहनुे अर्स्थामा कुनै खास ब्राण्ड, 
रेडमाकव , नाम, पेटेण्ट, लडजाइन, प्रकार, उत्पम्ि र्ा उत्पादकको नाम उल्िेख 
गरी “सो सरह” भन्ने िब्दहरु उल्िेख गनव सवकनेछ। 

(७) बोिपत्र र्ा पूर्व योग्यता सभबन्धी कागजातमा मािसामान र्ा 
लनमावण कायव र्ा अन्य सेर्ाको प्रावर्लधक र्ा गणुस्तरजन्य वर्िेषताहरुको 
वर्र्रण र परीिण (टेम्स्टङ), मावकिं ङ्ग, प्याकेम्जङ्ग, िेबलिङ्ग र्ा पवुष्टकरणको 
प्रमाणपत्र (कनफरलमटी सवटववफकेट) सभबन्धी आधार र्ा संकेत र्ा िब्दार्िी 
उल्िेख गदाव त्यस्तो मािसामान र्ा लनमावण कायव र्ा अन्य सेर्ाको कामसंग 
असभबद्ध हनु,े योग्य बोिपत्रदातािाई खररद प्रकृयामा सहभागी हनु कुनै 
वकलसमिे बाधा प¥ुयाउने र्ा औम्चत्य लबना प्रलतस्पधाविाई सीलमत गने गरी 
वर्र्रण, आधार, संकेत र्ा िब्दार्िी उल्िेख गनव सवकने छैन। 

७. बजेट तथा लनमावणस्थिको व्यर्स्थािः (१) नगरपालिकािे खररदको िालग 
आर्श्यक बजेट व्यर्स्था नभई खररद कारबाही िरुु गनुव हुँदैन।  

(२) उपलनयम (१) मा जनुसकैु कुरा िेम्खएको भएता पलन देहायको 
अर्स्थामा बजेटको व्यर्स्था नभए पलन खररद कारबाही िरुु गनव सवकनेछिः 

(क) बहरु्र्र्षीय सभझौता बमोम्जम गररने खररदको हकमा पवहिो 
र्षवको िालग आर्श्यक बजेट व्यर्स्था भएपलछ अन्य र्षवको 
िालग खररद कारबाही गनव, र 
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(ख) खररद सभबन्धी प्रारम्भभक तयारी गनुव अत्यार्श्यक भई 
लसिबन्दी दरभाउपत्र र्ा बोिपत्र आह्वान गने, पूर्वयोग्यताको 
दरखास्त आह्वान गने, परामिवदाताको सूची तयार गनव सूचना 
प्रकािन गने, परामिवदाताबाट प्रस्तार् माग गने र्ा लसिबन्दी 
दरभाउपत्रको फाराम, बोिपत्र र्ा पूर्वयोग्यता सभबन्धी 
कागजात र्ा प्रस्तार् सभबन्धी कागजात उपिब्ध गराउने 
जस्ता कायव गनव।  

(३) नगरपालिकािे लनमावणस्थिको व्यर्स्था नभई लनमावण कायवको 
खररद कारबाही िरुु गनुव हदैुन। 

८. खररदको गरुु योजना तयार गनुवपनेिः (१) एक र्षवभन्दा बढी अर्लधसभम 
सञ्चािन हनुे योजना र्ा आयोजनाको िालग खररद गदाव र्ावषवक दि करोड 
रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खररद गदाव खररदको गरुु योजना तयार गनुव पनेछ। 

(२) उपलनयम (१) बमोम्जमको खररदको गरुु योजनामा अन्य कुराको 
अलतररक्त देहायका कुराहरु उल्िेख गनुव पनेछिः 

(क) खररदको प्रकार, पररमाण र मोटामोटी अनमुालनत मूल्य, 
(ख) खररद वर्लध, 
(ग) अलधकतम प्रलतस्पधावको िालग खररदिाई टुक्े्याईने र्ा 

प्याकेज बनाइने भए सो सभबन्धी व्यर्स्था, 
(घ) समग्र खररद कारबाही पूरा गनवको िालग गररने सभझौताहरुको 

मोटामोटी संख्या र त्यस्तो खररद कारबाहीसँग सभबम्न्धत 
मखु्य मखु्य काम,  

(ङ) खररदको िालग पूर्व योग्यताको कारबाही गनुव पनेभए सो 
सभबन्धी कुरा, 

(च) खररद कारबाहीको मोटामोटी समय तालिका,  
(छ) सार्वजलनक खररद अनगुमन कायावियिे खररदको गरुु 

योजनामा समारे्ि गनुवपने भनी समय समयमा लनधावरण गरेका 
कुरा। 
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(३) यस लनयम बमोम्जम तयार भएको खररद गरुु योजना 
कायवपालिकार्ाट स्र्ीकृत भएको हनु ुपनेछ। 

(४) उपलनयम (३) बमोम्जम स्र्ीकृत भएको खररदको गरुु योजना 
नगरपालिकािे प्रत्येक आलथवक र्षवमा अद्यार्लधक गनुव पनेछ।  

९. र्ावषवक खररद योजना तयार गनुव पनेिः (१) नगरपालिकािे र्ावषवक दि िाख 
रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खररद गनुव पने भएमा आगामी आलथवक र्षवको 
अनमुालनत र्ावषवक कायविम तथा बजेट तयार गदाव आगामी आलथवक र्षवमा 
गने र्ावषवक खररद योजना तयार गनुव पनेछ। त्यसरी खररद योजना तयार 
गदाव लनयम ८ बमोम्जम खररदको गरुु योजना समेत तयार भएको रहेछ भने 
त्यस्तो गरुु योजनाको समेत आधार लिन ुपनेछ।  

(२) नगरपालिकािे उपलनयम (१) बमोम्जमको र्ावषवक खररद 
योजनामा देहायका कुराहरु उल्िेख गनुव पनेछिः 

(क) खररदको प्रकार सभबन्धी वर्र्रण,  
(ख) खररदको सभभावर्त प्याकेज, 
(ग) खररद कारबाहीको समय तालिका, 
(घ) खररद वर्लध, 
(ङ) खररदको िालग गररने सभझौताको वकलसम, र 
(च) सार्वजलनक खररद अनगुमन कायावियिे र्ावषवक खररद 

योजनामा समारे्ि गनुव पने भनी समय समयमा लनधावरण 
गरेका कुरा। 

(३) उपलनयम (२) को खण्ड (ग) बमोम्जमको समय तालिकामा 
देहायको काम गने समयार्लध उल्िेख हनु ुपनेछिः 

(क) मािसामान खररद गने भए स्पेलसवफकेिन तयार गने, 
(ख) खररदको िागत अनमुान तयार गने, 
(ग) लसिबन्दी दरभाउपत्र फाराम, पूर्वयोग्यताको प्रस्तार् र्ा 

बोिपत्र आव्हान गने र्ा परामिव सेर्ाको प्रस्तार् सभबन्धी 
कागजात तयार गने, 
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(घ) लसिबन्दी दरभाउपत्र, पूर्व योग्यताको प्रस्तार्, बोिपत्र 
आव्हान र्ा परामिव सेर्ाको प्रस्तार् माग गनव सूचना प्रकािन 
गने, 

(ङ) लसिबन्दी दरभाउपत्र, पूर्व योग्यताको प्रस्तार्, बोिपत्र र्ा 
परामिव सेर्ाको प्रस्तार् मूल्यांङ्कन गने, 

(च) लसिबन्दी दरभाउपत्र, पूर्वयोग्यताको प्रस्तार्, बोिपत्र र्ा 
परामिव सेर्ाको प्रस्तार् स्र्ीकृलत गने, 

(छ) सभझौता गने, 
(ज) कायव आरभभ गने, र 
(झ) कायव पूरा गने। 
(४) प्रमखुिे चािू आलथवक र्षवको स्र्ीकृत कायविम तथा बजेट 

सभाबाट प्राप्त भएपलछ यस  लनयम बमोम्जम तयार भएको र्ावषवक खररद 
योजना स्र्ीकृत गनुव पनेछ।  

(५) प्रमूख प्रिासकीय अलधकृतिे यस लनयमार्िी बमोम्जम तयार 
भएको र्ावषवक खररद योजनाको  एक प्रलत आगामी आलथवक र्षवको अनमुालनत 
र्ावषवक कायविम तथा बजेट साथ संिग्न गरी अनगुमन प्रयोजनका िालग 
म्जल्िा समन्र्य सलमलतमा पठाउन ुपनेछ। साथै त्यस्तो योजनाको एक प्रलत 
सभबम्न्धत कोष तथा िेखा लनयन्त्रक कायावियमा समेत पठाउन ुपनेछ। 

१०. िागत अनमुान तयार गदाव वर्चार गनुव पने कुरािः (१) कुनै खररदको िागत 
अनमुान तयार गदाव देहायको कुरा वर्चार गनुव पनेछिः 

(क) खररद सभबन्धी सभपूणव काम एउटै खररद सभझौताबाट हनु 
ससने र्ा काम वपच्छे छुटै्ट खररद सभझौता गनुव पने,  

(ख) खररद सभझौता नबीकरण गनव पने र्ा नपने,  
(ग) खररदको अन्य कुनै वर्कल्प भए त्यस्तो वर्कल्प,  
(घ) खररद सभझौता बमोम्जमको काम सभपन्न गनवको िालग िाग्न 

ससने अलधकतम रकम तथा समय, र  



 
11 

(ङ) िागत अनमुान तयार गदाव लबचार गनुवपने भनी सार्वजलनक 
खररद अनगुमन कायावियिे लनधावरण गरेका अन्य कुरा।  

(२) िागत अनमुान तयार गदाव बोिपत्र जमानत र्ा कायव सभपादन 
जमानत िगायत मोवर्िाईजेिन र लडमोवर्िाईजेिन खचव, लबमा, 
परामिवदातािाई ददनपुने सवुर्धा बापतका कायवहरु, गणुस्तर पररिण, 
व्यर्सायजन्य स्र्ास््य र सरुिा, एज वर्ल्ट नसिा, कायव सभपादन जमानतको 
कलमिन खचव आददको छुटै्ट आइटम बनाई िागत अनमुानमा समारे्ि गनुव 
पनेछ। 

(३) उपलनयम १ र्मोम्जम िागत अनमुान तयार गदाव लनयम ६ 
र्मोम्जमको वर्र्रण समेतको आधार लिनपुने छ। 

११. लनमावण कायवको िागत अनमुानिः (१) लनमावण कायवको िागत अनमुान तयार 
गदाव लनयम १० को अधीनमा रही तयार गनुव पनेछ। 

(२) पूराताम्त्र्क उत्खनन सभबन्धी र सरुुङ खन्ने, लडप टु्यर्रे्ि 
आदद जस्ता जलमनमलुन गररने कायवको िागत अनमुान नेपाि सरकार, 
मम्न्त्रपररषद्बाट स्र्ीकृत नम्र्स बमोम्जम तयार गनुव पनेछ। 

(३) यस लनयम बमोम्जम िागत अनमुान तयार गदाव मािसामान 
स्थिगत रुपमा उपिब्ध हनुे र्ा नहनुे अध्ययन गरी लनमावण कायव सभपन्न 
गनव िाग्ने समयार्लध वकटान गनुव पनेछ।  

(४) िागत अनमुान तयार गने लसिलसिामा लसमेन्ट, फिामे डण्डी, 
ईंटा, ढुङ्गा, माटो, ककव टपाता वर्टुलमन तथा इमल्सन, इन्धन, पोलिलथन पाईप, 
जी.आई. पाईप, डी.आई पाईप, स्यालनटरीका सामान, वर्जिुीका सामान, म्ज. 
आई. र्ायर  र यस्तै अन्य लनमावण सामग्रीको दरभाउ, मेम्िन तथा 
उपकरणको भाडा र्ा कामदारको ज्यािा लनधावरण गदाव स्थानीय दररेट 
लनधावरण सलमलतिे तोकेको दररेटको आधारमा लनधावरण गनुव  पनेछ। यस 
लनयम बमोम्जम स्थानीय दररेट लनधावरण गदाव म्जल्िा दररेट लनधावरण सलमलतिे 
लनधावरण गरेको दररेटिाई आधार मान्न सवकनेछ। 

तर, दररेट लनधावरण सलमलतको दररेट उपिव्ध नभएकोमा लनमावणस्थि 
नम्जकैको सभबम्न्धत सरकारी कायाविय र्ा सरकारी स्र्ालमत्र् भएको संस्थान, 
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प्रालधकरण, लनगम र्ा यस्तै प्रकृलतका अन्य संस्थािे तोकेको दरभाउ र्ा 
उद्योग र्ाम्णज्य संघिे ददएको दरभाउ, भाडा र्ा ज्यािाका आधारमा लनधावरण 
गनुव पनेछ।  

(५) उपलनयम (४) बमोम्जमको दरभाउ, भाडा र्ा ज्यािा समेत 
उपिब्ध हनु नसकेकोेे अर्स्थामा त्यस्तो दररेट लनधावरण गदाव कायवपालिकािे 
तोवकददएको दरभाउ, भाडा र्ा ज्यािाको आधारमा लनधावरण गनुव पनेछ।  

(६) यस लनयम बमोम्जम तयार भएको लनमावण कायवको िागत अनमुान 
त्यस्तो िागत अनमुान तयार गने प्रावर्लधक भन्दा एक तह मालथको प्रावर्लधक 
र्ा प्रावर्लधकहरुको समूहिाई लडजाईन ड्रईङ समेत जाँच्न िगाई कुनै त्रवुट 
देम्खएमा त्यस्तो त्रवुट सच्याउन िगाउन ुपनेछ। मालथल्िो तहको प्रावर्लधक 
नभएमा कायवपालिकािे त्यस्तो िागत अनमुान जाँच्ने उपयकु्त व्यर्स्था लमिाई 
ददन ुपनेछ।  

(७) लनमावण कायवको िागत अनमुान अनसूुची-१ को ढाँचामा तयार 
गनुव पनेछ।  

१२. मािसामानको िागत अनमुानिः (१) मािसामानको िागत अनमुान तयार 
गदाव लनयम १० र सभबम्न्धत मािसामानको स्पेलसवफकेिनको अधीनमा रही 
तयार गनुव पनेछ। 

(२) उपलनयम (१) बमोम्जम मािसामानको िागत अनमुान तयार 
गदाव देहायका कुरािाई आधार लिन ु पनेछिः 

(क) स्थानीय बजारमा प्रचलित दरभाउ, 
(ख) अन्य बजारको प्रचलित दरभाउ र मािसामान आपूलतव गने 

स्थानसभम िाग्ने अनमुालनत ढुर्ानी खचव, 
(ग) म्जल्िा÷स्थानीय उद्योग र्ाम्णज्य संघिे जारी गरेको दररेट, 
(घ) म्जल्िा लभत्रका अन्य गाउँपालिका÷नगरपालिकािे चािू र्ा 

अम्घल्िा र्षवहरुमा सोही प्रकृलतको खररद गदाव िागेको 
र्ास्तवर्क िागत।  
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१३. परामिव सेर्ाको िागत अनमुानिः (१) परामिव सेर्ाको िागत अनमुान तयार 
गदाव लनयम १० को अधीनमा रही तयार गनव पनेछ। 

(२) उपलनयम (१) बमोम्जम परामिव सेर्ाको िागत अनमुान तयार 
गदाव देहायका कुरािाई आधार लिन ुपनेछिः 

(क) नेपाि सरकारको सभबम्न्धत मन्त्राियिे परामिव सेर्ाको 
िागत अनमुान सभबन्धी नम्र्स तयार गरेको भए त्यस्तो नभस,  

(ख) सभबम्न्धत परामिव सेर्ाको कायव िेत्रगत ितव,  
(ग) चािू र्ा अम्घल्िा र्षवहरुमा सोही प्रकृलतको खररद गदाव 

िागेको र्ास्तवर्क िागत।  
तर, यस खण्डको आधारमा िागत अनमुान तयार गदाव अम्घल्िा 

र्षवहरुको दरमा मूल्य समायोजन गरी िागत अनमुान तयार गनुव पनेछ।  
(३) यस लनयम बमोम्जमको िागत अनमुान तयार गदाव देहायका 

खचवहरु खिुाउन ुपनेछिः 
(क) मखु्य जनिम्क्त एरं् अन्य जनिम्क्तको पाररश्रलमक, 
(ख) भ्रमण खचव, जनिम्क्तको बसोबास खचव, कायाविय खचव, 

आर्श्यक मािसामान उपकरण र सेर्ा खचव, प्रलतरे्दन र 
अन्य कागजातको अनरु्ाद, छपाई खचव, 

(ग) परामिवदातािे तालिम, गोष्ठी र्ा भ्रमणको व्यर्स्था गनुवपने 
भए त्यस्तो कामको िालग िाग्ने खचव र अन्य खचव। 

(४) परामिव सेर्ा र अन्य सेर्ाको िागत अनमुान अनसुचुी-२ को 
ढाँचामा तयार गनुव पनेछ। 

१४. अन्य सेर्ाको िागत अनमुानिः (१) अन्य सेर्ाको िागत अनमुान लनयम १० 
को अधीनमा रही तयार गनुव पनेछ। 

(२) भाडामा लिईने सर्ारी साधन, मेिीनरी औजार, उपकरण र्ा 
मािसामानको भाडाको िागत अनमुान तयार गनव प्रमखु प्रिासकीय 
अलधकृतिे त्यस्ता साधन, औजार, उपकरण र्ा मािसामान सभबन्धी  ज्ञान 
भएका बढीमा तीन जना दि प्रावर्लधकहरुको एक सलमलत गठन गनुव पनेछ। 
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त्यस्ता प्रावर्लधक जनिम्क्त नभए कायवपालिकािे सलमलत गठनको उपयकु्त 
व्यबस्था गरी ददन ुपनेछ। 

(३) उपलनयम (२) बमोम्जमको सलमलतिे भाडाको िागत अनमुान 
तयार गदाव देहायका कुरािाई वर्चार गरी मोटामोटी िागत अनमुान तयार 
गनुव पनेछिः 

(क) भाडामा लिन पने सर्ारी साधन, मेम्िनरी औजार, उपकरण 
र्ा मािसामानको वर्र्रण, स्पेलसवफकेिन, अर्स्था र आय ु

(ख) प्रचलित बजार दर, 
(ग) भाडामा लिने अर्लध, 
(घ) ईन्धनको मूल्य र खपत, र  
(ङ) सलमलतिे उपयकु्त ठह¥याएको अन्य कुरा। 
(४) ढुर्ानीको िागत अनमुान तयार गदाव स्थानीय दररेट लनधावरण 

सलमलतिे लनधावरण गरेको दररेटको आधारमा मोटामोटी िागत अनमुान तयार 
गनुव पनेछ। यस लनयम बमोम्जम स्थानीय दररेट लनधावरण गदाव म्जल्िा दररेट 
लनधावरण सलमलतिे लनधावरण गरेको दररेटिाई आधार मान्न सवकनेछ। 

(५) कुनै मािसामान ममवत सभभारको िागत अनमुान तयार गदाव 
सभबम्न्धत वर्िेषज्ञ र्ा दि कमवचारी भए त्यस्तो कमवचारीबाट र त्यस्तो 
कमवचारी नभए त्यस्तो काम गने व्यम्क्त, फमव, कभपनी र्ा संस्थाबाट िागत 
अनमुान तयार गराउन ुपनेछ।  

(६) घर भाडा र सेर्ा करार सभबन्धी िागत अनमुान तयार गदाव 
प्रचलित बजार दर र सार्वजलनक खररद अनगुमन कायावियिे सो सभबन्धी 
नम्र्स जारी गरेको भए सो नम्र्स अनसुार मोटामोटी िागत अनमुान तयार गनुव 
पनेछ। 

१५. िागत अनमुानको स्र्ीकृलतिः (१) लनयम ११, १२, र १४ बमोम्जम तयार 
भएको िागत अनमुान देहायको अलधकारीबाट स्र्ीकृत हनु ुपनेछिः 

क)  एक करोड रूपैयाँसभमको िागत अनमुान राजपत्रावङ्कत ततृीय 
शे्रणी र्ा सो सरहको िाखा प्रमूख  
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(ख)  सात करोड रूपैयाँसभमको िागत अनमुान राजपत्रावङ्कत दितीय 
शे्रणीको र्ा सो सरहको िाखा/महािाखा प्रमूख 

(ग)  पन्र करोड रूपैयासभम  रकमको िागत अनमुान प्रमखु 
प्रिासकीय अलधकृत 

(घ) पन्र करोड रूपैया भन्दा बढी  रकमको िागत अनमुान प्रमखु 
२) लनयम १३ बमोम्जम तयार भएको िागत अनमुान देहायको 

अलधकारीबाट स्र्ीकृत हनु ु पनेछिः 
क)  दि िाख रूपैयाँसभमको िागत अनमुान राजपत्रावङ्कत ततृीय 

शे्रणी र्ा सो सरहको िाखा प्रमूख  
ख)  पम्च्चस िाख रूपैयाँसभमको िागत अनमुान राजपत्रावङ्कत 

दितीय शे्रणीको र्ा सो सरहको िाखा÷महािाखा   प्रमूख 
(ग)  एक करोड रूपैयासभमको िागत अनमुान प्रमखु प्रिासकीय 

अलधकृत। 
(घ)  एक करोड रुपैया भन्दा र्ढी रकमको िागत अनमुान 

प्रमखु। 
१६. िागत अनमुान अध्यार्लधक गनुव पनेिः (१) लनयम १५ बमोम्जम स्र्ीकृत 

भएको िागत अनमुान अनसुार खररद नभएमा यस लनयमार्िीको प्रकृया 
अपनाई प्रत्येक आलथवक र्षव यस्तो िागत अनमुान अध्यार्लधक गनुव पनेछ। 

(२) यस लनयम बमोम्जम िागत अनमुान अद्यार्लद्यक नगरी लसिबन्दी 
दरभाउपत्र र बोिपत्र आह्वान गनव र्ा परामिव सेर्ाको प्रस्तार् माग गनव 
पाइने छैन। 

१७. खररद महािाखा, िाखा र्ा एकाईको कामिः (१) नगरपालिकािे खररद 
सभबन्धी कायवबोझ र कायव प्रकृलतको आधारमा आर्श्यकता अनसुार छुटै्ट 
खररद महािाखा, िाखा र्ा एकाईको स्थापना गनुव पनेछ।  

(२) उपलनयम (१) बमोम्जमको खररद महािाखा, िाखा र्ा एकाईको 
स्थापना गदाव त्यस्ता महािाखा, िाखा र्ा एकाईको प्रमखुको म्जभमेर्ारी र्हन 
गने गरी खररद अलधकारी तोसन ुपनेछ।  
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(३) उपलनयम (२) बमोम्जमको खररद अलधकारीिे ऐनको दफा ७ 
को उपदफा (३) मा उम्ल्िम्खत कामको अलतररक्त देहाय बमोम्जमको 
कायवसभपादन गनुव पनेछिः 

(क)  खररद गरुुयोजना र र्ावषवक खररद योजना तयार गरी 
अद्यार्लधक राख्न,े  

(ख)  खररद कारबाहीसँग सभबम्न्धत काममा समन्र्य गने,  
(ग)  खररद माग सङ्किन गरी स्र्ीकृलतको िालग अलधकार प्राप्त 

अलधकारी समि पेि गने,  
(घ)  बोिपत्र र्ा प्रस्तार् खोल्ने सलमलतको संयोजक भई कायव गने,  
(ङ)  लनयम १५९ बमोम्जम खररद कारबाहीको अलभिेख राख्न,े र  
(च)  भयाद थप, कायव सभपादन जमानत र अनसूुची-३ बमोम्जमको 

प्रलततपत्रको अलभिेख राख्न।े 

पररच्छेद-३ 
खररद र खररद सभझौताको छनौट 

१८. नेपािमा उत्पाददत मािसामान खररद गनुव पनेिः यस लनयमार्िीमा उम्ल्िम्खत 
कुनै वर्लध छनौट गरी खररद गदाव वर्देिी मािसामानभन्दा नेपािमा उत्पाददत 
मािसामान पन्र प्रलतितसभम महंगो भएता पलन नेपािी मािसामान नै खररद 
गनुव पनेछ। 

१९. मौजदुा सूची (स्टाम्न्डङ्ग लिष्ट) तयार गने व्यर्स्थािः (१) ऐनको दफा ६क. 
बमोम्जम मौजदुा सूचीमा दताव हनु र्ा अद्यार्लधक हनु चाहने व्यम्क्त, संस्था, 
आपूलतवकताव, लनमावण व्यर्सायी, परामिवदाता, गैर सरकारी संस्था र्ा सेर्ा 
प्रदायकिे देहायका कागजातको प्रलतलिवप संिग्न गरी अनसूुची-४ बमोम्जमको 
ढाँचामा कायावियमा लनरे्दन ददन ुपनेछिः 

(क)  संस्था र्ा फमव दतावको प्रमाणपत्र,  
(ख)  स्थायी िेखा नभबर र्ा मूल्य अलभरृ्वद्ध कर दतावको प्रमाणपत्र,  
(ग)  कर चकु्ता प्रमाणपत्र, र  
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(घ)  आर्श्यकता अनसुारको व्यर्सावयक इजाजतपत्र।   
(२) उपलनयम (१) बमोम्जम प्राप्त भएको लनरे्दनमा आर्श्यक 

जाँचबझु गरी दताव गराई अनसूुची-५ बमोम्जमको लनस्सा लनरे्दकिाई ददन ु
पनेछ।  

(३) नगरपालिकािे ऐनको दफा ६क. बमोम्जमको छुट्टाछुटै्ट मौजदुा 
सूचीको वर्र्रण अनसूुची-६ बमोम्जमको ढाँचामा अलभिेख राखी प्रत्येक 
आलथवक र्षवमा अद्यार्लधक गनुव पनेछ।  

(४) उपलनयम (३) बमोम्जमको मौजदुा सूचीको वर्र्रण कायावियको 
सूचनापाटीमा टाँस गरी र्ा रे्बसाइटमा राखी अधवर्ावषवक रूपमा सार्वजलनक 
गनुव पनेछ।  

(५) यस लनयममा जनुसकैु कुरा िेम्खएको भएता पलन मौजदुा सूचीमा 
नरहेका बोिपत्रदाता र्ा प्रस्तार् दातािाई लसिबन्दी दरभाउपत्र, बोिपत्र र्ा 
प्रस्तार्मा भाग लिन र्म्ञ्चत गनव पाइने छैन।्  

२०. स्थायी िेखा नभबर र मूल्य अलभर्वृद्ध कर दताव प्रमाणपत्र प्राप्त गरेकासंग 
खररद गनुव पनेिः (१) कुनै खररद गदाव आन्तररक राजश्व कायावियबाट स्थायी 
िेखा नभबर र मूल्य अलभरृ्वद्घ कर दताव प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका व्यम्क्त, फमव, 
संस्था र्ा कभपनीबाट मात्र खररद गनुव पनेछ।  

(२) उपलनयम (१) मा जनुसकैु कुरा िेम्खएको भएता पलन देहायको 
अर्स्थामा मूल्य अलभरृ्वद्घ कर दताव प्रमाण पत्र प्राप्त नगरेका व्यम्क्त, फर्र्मव, 
संस्था र्ा कभपनीबाट समेत खररद गनव सवकनेछिः 

(क)  र्ीस हजार रुपैयाँभन्दा कम रकमको मािसामान खररद गदाव 
र्ा लनमावण कायव गराउँदा,  

(ख) मूल्य अलभरृ्वद्घ कर निाग्ने मािसामान खररद गदाव, परामिव 
सेर्ा र्ा अन्य सेर्ा खररद गदाव।  

(ग) घर भाडामा लिन ुपदाव, र 
(घ) उपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायिाई सहभागी गराई 

लनमावण कायव गराउन ु पदाव।  
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२१. खररद सभझौताको छनौटिः (१) नगरपालिकािे कुनै खररद कारबाहीको 

सभबन्धमा खररद वर्लध छनौट गरेपलछ माि सामान र्ा अन्य सेर्ा खररद 
गररने भए लनयम २२, लनमावण कायव खररद गररने भए लनयम २३, र परामिव 
सेर्ा खररद गररने भए लनयम २४ मा उम्ल्िम्खत खररद सभझौतामध्ये कुन 
प्रकारको सभझौता गरी खररद गररने हो सो खररद सभझौता छनौट गनुव 
पनेछ।  

(२) उपलनयम (१) बमोम्जम खररद सभझौताको छनौट गदाव देहायका 
वर्षयहरु वर्चार गरी छनौट गनुव पनेछिः 

(क) खररदको प्रकार र पररमाण,  
(ख) समान प्रकृलतको खररद पनुिः गररने सभभार्ना भए नभएको,  
(ग) नगरपालिका  र आपूलतवकताव, लनमावण व्यर्सायी र्ा 

परामिवदाता र अन्य पिबीच गररने जोम्खमको बाँडफाँड, र 
(घ) सभझौता सपुरररे्िण गने तररका।  
(३) उपलनयम (१) बमोम्जम खररद सभझौता छनौट गदाव सार्वजलनक 

खररद अनगुमन कायावियबाट जारी भएको नमनुा बोिपत्र सभबन्धी 
कागजातमा रहेको खररद सभझौता अनरुूप छनौट गनुव पनेछ।  

तर, सार्वजलनक खररद अनगुमन कायावियबाट नमनुा बोिपत्र सभबन्धी 
कागजात जारी नभई सकेको अर्स्थामा आफूिाई आर्श्यक परेको खररद 
सभझौता सवहतको बोिपत्र सभबन्धी कागजात तयार गरी सार्वजलनक खररद 
अनगुमन कायावियको सहमलतबाट उपयोगमा ल्याउन ससनेछ।  

(४) यस लनयम बमोम्जम एकपटक बोिपत्र सभबन्धी कागजात र 
खररद सभझौता छनौट गरी बोिपत्र आह्वान गररसके पलछ यस लनयमार्िीमा 
अन्यथा उल्िेख भएकोमा बाहेक त्यसरी छनौट भएको नमनुा खररद सभझौता 
पररर्तवन गनव सवकने छैन। 
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२२. मािसामान र्ा अन्य सेर्ाको खररद सभझौतािः (१) नगरपालिकािे मािसामान 
र्ा अन्य सेर्ा खररद गदाव अनसूुची-७ बमोम्जमको सभझौतामध्ये कुनै एक 
सभझौता गरी खररद गनव ससनेछ।  

(२) उपलनयम (१) बमोम्जमको सभझौता गदाव बोिपत्र सभबन्धी 
कागजातमा उम्ल्िम्खत प्रावर्लधक स्पेलसवफकेिन र अर्लधमा आधाररत भई 
गनुव पनेछ।  

(३) खररद सभझौता सभर्न्धमा यस लनयमार्िीमा व्यर्स्था भएको 
कुरामा यस लनयमार्िी बमोम्जम र यस लनयमार्िीमा व्यर्स्था नभएको 
कुरामा र्स्त ुवर्िी करार सभबन्धी प्रचलित कानून बमोम्जम हनुेछ।  

(४) यस लनयम बमोम्जम मािसामानको खररद सभझौता र्ा 
मािसामान हस्तान्तरण (डेलिभरी) सभबन्धी ितवहरु अन्तरराविय व्यापारमा 
प्रयकु्त हनुे िव्दार्िी (ईन्टरनेिनि कमलसवयि टमवस (ईन्कोटमव)) बमोम्जम 
तयार गनुव पनेछ। 

(५) यस लनयम बमोम्जमको सभझौता अन्तगवत भकु्तानी गदाव 
सामान्यतया आपूलतवकताविे मािसामान उपिब्ध गराएको कागजात पेि 
भएपलछ, प्रलततपत्रको माध्यम र्ा बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा उम्ल्िम्खत 
माध्यम बमोम्जम गनुव पनेछ। 

२३. लनमावण कायवको िालग खररद सभझौतािः नगरपालिकािे कुनै लनमावण कायव 
गराउनको िालग अनसूुची-८ बमोम्जमको सभझौतामध्ये कुनै एक सभझौता 
गनव ससनेछ। 

२४. परामिव सेर्ाको खररद सभझौतािः नगरपालिकािे परामिव सेर्ा खररद गनवको 
िालग अनसूुची-९ बमोम्जमको सभझौतामध्ये कुनै एक सभझौता गरी खररद 
गनव ससनेछ। 

२५. ितव राख्न सवकनेिः  कुनै खररद सभझौताका सभबन्धमा यस पररच्छेदमा 
उम्ल्िम्खत ितवका अलतररक्त बोिपत्र सभबन्धी कागजात र्ा प्रस्तार् सभबन्धी 
कागजातमा अन्य कुनै थप ितव राख्नु ् परेमा सार्वजलनक खररद अनगुमन 
कायावियिे जारी गरेको नमनुा बोिपत्र सभबन्धी कागजात र्ा प्रस्तार् 
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सभबन्धी कागजातको खररद सभझौताका ितवहरूमा सारभतू रूपमा फरक 
नपने गरी थप ितव राख्न सवकनेछ  

पररच्छेद ४ 
योग्यताका आधार, प्रावर्लधक िमता र प्रावर्लधक स्पेलसवफकेिन 

२६. मािसामान आपूलतव गने बोिपत्रदाताको योग्यताका आधारिः (१) 
नगरपालिकािे मािसामान आपूलतव सभबन्धी खररद कारबाहीमा भाग लिने 
बोिपत्रदाताको र्ा पूर्व योग्यताको प्रस्तार्दाताको योग्यताको आधार लनधावरण 
गदाव देहायका कुराहरुमध्ये आर्श्यकतानसुार कुनै र्ा सबै कुरािाई वर्चार 
गरी लनधावरण गनव ससनेछ ेिः— 

(क) प्रावर्लधक िमता,  
(ख) मािसामान उत्पादन सभबन्धी लिखत (भयानफुयासचररङ 

रेकडव), 
(ग) मािसामानको प्रावर्लधक स्पेलसवफकेिन 
(घ) आलथवक र वर्िीय िमता,  
(ङ) मािसामान जडान गनुव पने भएमा जडान कायवमा संिग्न हनुे 

प्रावर्लधकको दिता,  
(च) आपूलतव हनुे मािसामान खास अर्लध सभम सचुारुरुपिे 

सञ्चािन हनु्छ भन्ने कुराको प्रत्याभलूत,  
(छ) मािसामान ममवत सभभारको व्यर्स्था, 
(ज) सेर्ा र जगेडा पाटपूजावको उपिब्धता,  
(झ) जडान (ईन्स्टिेिन) समेत गनुव पने गरी मािसामान आपूलतव 

गने आपूलतवकतावको हकमा लनजको िीप, लनपूणवता, अनभुर् र 
वर्श्वसलनयता।  

(२) यस लनयम बमोम्जम बोिपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाताको योग्यता र 
प्रालबलधक िमता प्रमाम्णत गने कागजात माग गदाव नगरपालिकािे 



 
21 

मािसामानको प्रकृलत, पररमाण, महत्र् र्ा प्रयोग अनसुार देहायका मध्ये कुनै 
र्ा सबै कागजात माग गनव ससनेछिः 

(क) बोिपत्रदातािे वर्गत तीन र्षवको अर्लधमा सरकारी लनकाय 
र्ा लनजी संस्थािाई आपूलतव गरेको मािसामानको प्रकृम्ेत, 
पररमाण, सभझौता रकम, लमलत र त्यस्तो सरकारी लनकाय 
र्ा लनजी संस्थाको नाम र ठेगाना, 

(ख) खररद गररने मािसामान जवटि र्ा असाधारण प्रकृलतको 
भएमा नगरपालिका आपैm र्ा सोेे लनकायको तफव बाट 
बोिपत्रदाता र्ा पूर्वयोग्यताको प्रस्तार्दाता संस्थावपत भएको 
देिको आलधकाररक लनकायिे लनजको उत्पादन िमता जाँच 
गरेको कागजात, 

(ग) आलधकाररक गणुस्तर लनयन्त्रण संस्था र्ा मान्यता प्राप्त 
लनकायिे खररद गररने मािसामानको लनरीिण गरी त्यस्तो 
मािसामानको स्पेलसवफकेिन र गणुस्तर सभबन्धमा ददएको 
प्रमाणपत्र,  

(घ) आपूलतव गररने मािसामानको आलधकाररकता प्रमाम्णत गनव 
आर्श्यक पने नमूना, परुक वर्र्रण र्ा फोटोहरु, 

(ङ) सर्-कन्राकटरबाट गराउन चाहेको आपूलतव सभबन्धी कामको 
अनपुात। 

(३) आपूलतव गररने मािसामान बोिपत्रदाता र्ा पूर्वयोग्यताको 
प्रस्तार्दाता आफँेैिे नर्नाउने र्ा उत्पादन नगने भएमा त्यस्तो 
मािसामानको उत्पादकिे बोिपत्र र्ा पूर्वयोग्यताको िालग प्रस्तार् पेि गने, 
मािसामान आपूलतव गने र जडान गने सभबन्धी अलधकार आफूिाई एकिौटी 
रुपमा रीतपूर्वक प्रदान गरेको कुरा प्रमाम्णत गने कागजात बोिपत्रदाता र्ा 
पूर्व योग्यताको प्रस्तार्दातािे पेि गनुव पनेछ।  

(४) नेपािलभत्र व्यापार व्यर्साय सञ्चािन नभएको बोिपत्रदाता र्ा 
पूर्वयोग्यताको प्रस्तार्दातािे लनजिे खररद सझौता प्राप्त गरेमा त्यस्तो सभझौता 
बमोम्जम आपूलतव गररएको मािसामान ममवत सभभार गने, लबवि पश्चात्को सेर्ा 
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प्रदान गने तथा आर्श्यक जगेडा पाटवपूजाव मौज्दात राखी आपूलतव गने सभबन्धी 
दावयत्र् लनर्ावह गनव ससने लनजकोेे एजेन्ट र्ा अलधकृत वर्िेता नेपािमा 
रहने कुरा प्रमाम्णत गने कागजात पेि गर्र्नुवे ृ पनेछ। 

२७. लनमावण व्यर्सायीको योग्यताका आधारिः (१) नगरपालिकािे दईु करोड 
रुपैयाँभन्दा मालथको लनमावण कायव सभबन्धी खररद कारबाहीमा भाग लिन े
बोिपत्रदाताको र्ा पूर्वयोग्यताको प्रस्तार्दाताको योग्यताको आधार लनधावरण 
गदाव देहायका कुरा मध्ये आर्श्यकतानसुार कुनै र्ा सबै कुरािाई वर्चार 
गरी लनधावरण गनव ससनेछिः 

(क) मखु्य सभझौताकताव (प्राईम कन्रयासटर) भई एकिौटी रुपमा 
काम गरेको र्ा व्यर्स्थापन सभझौता गरी काम गरेको र्ा 
संयकु्त उपिमको साझेदार र्ा सर्-कन्राकटरको रुपमा 
काम गरेको सामान्य अनभुर्,  

(ख) एकिौटी रुपमा काम सभपन्न गरेको र्ा संयकु्त उपिमको 
साझेदारको हैलसयतिे काम गरेको समेत गरी बोिपत्र 
सभबन्धी कागजात र्ा पूर्वयोग्यता सभबन्धी कागजातमा 
उल्िेख भएको सीमा र्ा सोभन्दा बढी रकमकोेे लनमावण 
कायवको न्यूनतम सरदर र्ावषवक कारोर्ार, 

  तर, रावियस्तरमा खिुा बोिपत्र आह्वान गररएको 
अर्स्थामा दि र्षवको कारोर्ार मध्येको कुनै तीन र्षवको 
अलधकतम सरदर र्ावषवक कारोर्ारिाई आधार लिइनेछ। 

(ग) एकिौटी रुपमा र्ा व्यर्स्थापन सभझौता गरी र्ा संयकु्त 
उपिमको साझेदार र्ा सब-कन्रासटरको रुपमा बोिपत्र 
सभबन्धी कागजात र्ा पूर्वयोग्यता सभबन्धी कागजातमा 
उल्िेख भएको न्यूनतम रकम बराबरको लनमावण कायव 
मालसक र्ा र्ावषवक रुपमा गरेको र प्रस्तावर्त खररद 
सभझौतासंग मेि खाने प्रकृलत, जवटिता र लनमावण प्रवर्लधका 
खररद सभझौता त्यस्तो कागजातमा उल्िेख भएको संख्यामा 
सफितापूर्वक सभपन्न गरेको वर्िेष अनभुर्, 
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(घ) खररद सभझौता बमोम्जमको लनमावण कायव िरुु गनवको िालग 
आर्श्यक रकम भकु्तानी नपाउने र्ा पाउन वढिाई हनु े
अर्स्थामा प्रस्तावर्त लनमावण कायव र सभबम्न्धत बोिपत्रदाता 
र्ा पूर्वयोग्यताको प्रस्तार्दातािे सञ्चािन गरी रहेको र्ा 
सञ्चािन गनव प्रलतर्द्धता जाहेर गरेको अन्य लनमावण कायव 
सभपन्न गनव आर्श्यक पने नगद प्रर्ाहको व्यर्स्था गनव ससने 
तरि सभपिी, कजाव सवुर्धा र अन्य वर्िीय स्रोत (कुनै खररद 
सभझौता अन्तगवतको पेश्की रकम बाहेक) उपिब्ध भएको 
र्ा त्यस्तो सभपम्िको स्रोतमा पहुँच भएको आलथवक र वर्िीय 
िमता, 

(ङ) बोिपत्र सभबन्धी कागजात र्ा पूर्वयोग्यता सभबन्धी 
कागजातमा उल्िेख भए बमोम्जमका दि जनिम्क्त,  

(च) बोिपत्रदाता र्ा पूर्वयोग्यताको प्रस्तार्दाताको आफ्नै 
स्र्ालमत्र्मा रहेको र्ा खररद सभझौतामा उम्ल्िम्खत अर्लधभर 
लनर्ावध रुपमा उपयोग गनव ससने गरी भाडा, लिज, सभझौता 
र्ा अन्य व्यर्सावयक माध्यमबाट उपिव्ध हनुे चाि ु
हाितका बोिपत्र सभबन्धी कागजात र्ा पूर्वयोग्यता सभबन्धी 
कागजातमा उल्िेख भए बमोम्जमका मखु्य उपकरण। 

(२) राविय लनमावण व्यर्सायीको हकमा उपलनयम (१) को खण्ड 
(ख) र (ग) को रकम गणना गदाव मूल्य अलभरृ्वद्ध कर र्ापतको रकम 
कटाई हनु आउने रकम मात्र गणना गररनेछ र त्यस्तो रकमिाई नेपाि 
राि बैंकको  अद्यार्लधक मूल्य सूचकांक अनसुार समायोजन गररनेछ। 

 (३) यस लनयम बमोम्जम लनमावण व्यर्सायीको प्ररावर्लधक िमता 
प्रमाम्णत गने कागजात माग गदाव बोिपत्रदाता र्ा पूर्वयोग्यताको 
प्रस्तार्दाताबाट लनमावण कायवको प्रकृलत अनसुार देहायका कुनै र्ा सबै 
कागजात माग गनव ससनेछिः 

(क) वर्गत पाँच र्षवकोेे अर्लधमा लनजिे सभपन्न गरेको लनमावण 
कायवको मूल्य, लमलत र कायव स्थिको वर्र्रण, 
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(ख) लनजिे सर्-कन्राकटर माफव त गराउन चाहेको प्रस्तावर्त 
कामको अनपुात,  

(ग) प्रस्तावर्त काम सभपन्न गनवका िालग लनजसँग भएका प्रावर्लधक 
जनिम्क्त, उपकरण र प्िान्टको   वर्र्रण। 

(घ)  प्रस्तावर्त लनमावण कायव सभपन्न गनव बोिपत्रदाताको ऐनको दफा 
१३ को उपदफा (२) को खण्ड  (ढ४) बमोम्जमको 
प्रावर्लधक िमता प्रमाम्णत गनव सोही दफाको उपदफा (२) 
को खण्ड (ढ३) बमोम्जमको वर्र्रण।  

(४) उपलनयम (१) मा जनुसकैु कुरा िेम्खएको भएता पलन दईु करोड 
रूपैयाँसभमको िागत अनमुान भएको वर्द्यतु गहृ, टर्ावइन, पिु, सरुुङमागव, 
रेिमागव, रज्जमुागव, केर्िकारमागव, बहतुिे भर्न र्ा सडकमागव जस्ता जवटि 
र्ा वर्िेष प्रकृलतका संरचना िगायत नगरपालिकाबाट तोवकएको अन्य 
संरचनाको लनमावण कायवको िालग ऐनको दफा १० को उपदफा (५) बमोम्जम 
योग्यता लनधावरण गनुव पनेछ। 

२८. परामिव सेर्ाको प्रस्तार्दाताको योग्यताको आधारिः (१) नगरपालिकािे 
परामिव सेर्ा सभबन्धी खररद कारबाहीमा भाग लिने प्रस्तार्दाताको योग्यताको 
आधार लनधावरण गदाव देहायका कुनै र्ा सबै कुरा वर्चार गरी लनधावरण गनव 
ससनेछिः 

(क) प्रस्तार्दाता व्यम्क्त भए लनजको र फमव र्ा संस्था भए 
आर्श्यक संस्थागत कायव अनभुर्, 

(ख) प्रस्तार्दाताको मखु्य मखु्य कमवचारीको आर्श्यक िैम्िक 
योग्यता र उस्तै प्रकृलतको कायवको आर्श्यक अनभुर्, 

(ग) कायव सभपादन गने तररका, कायववर्लध, कायविेत्रगत ितव 
प्रलतको प्रभार्ग्रावहता, प्रवर्लध हस्तान्तरण र समय तालिका,  

(घ) प्रस्तार्दाताको व्यर्स्थापन िमता,  
(ङ) प्रस्तार्दाताको आलथवक िमता,  
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(च) अन्तराववियस्तरबाट प्रस्तार् माग गररएको भएमा स्र्देिी 
जनिम्क्तको सहभालगता, र 

(छ) प्रस्तार् सभबन्धी कागजातमा उल्िेख भए बमोम्जमको अन्य 
कुरा। 

(२) यस लनयम बमोम्जम प्रस्तार्दाताको प्रावर्लधक िमता प्रमाम्णत 
गने कागजात माग गदाव प्रस्तावर्त परामिव सेर्ाको प्रकृलत अनसुार देहायको 
कुनै र्ा सबै कागजात माग गनव सवकनेछिः 

(क) वर्गत पाँच र्षवको अर्लधमा प्रस्तावर्त परामिव सेर्ासंग लमल्ने 
प्रकृलतको परामिव सेर्ा प्रदान गरेको सार्वजलनक र्ा लनजी 
संस्था, रकम र लमलत खलु्ने वर्र्रण, 

(ख) प्रस्तावर्त काम सभपन्न गनवको िालग प्रस्तार् गररएका मखु्य 
कमवचारीको योग्यता सभबन्धी वर्र्रण, 

(ग) लनजको वर्गत तीन र्षवका व्यर्स्थापकीय कमवचारी र सरदर 
र्ावषवक जनिम्क्तको वर्र्रण, र 

(घ) सर्-कन्राकटर मापवmत प्रदान गनव चाहेकोेे प्रस्तावर्त 
परामिव सेर्ाको अंि।  

२९. संयकु्त उपिमको योग्यताका आधारिः (१) कुन ैखररद कारबावहीमा भाग 
लिने प्रयोजनको िालग बोिपत्रदाताहरुिे एक संयकु्त उपिम बनाई बोिपत्र 
पेि गनव ससनेछन।्  

तर, एक बोिपत्रदातािे संयकु्त उपिमको साझेदार र्ा 
व्यम्क्तगतमध्ये कुनै एउटा मात्र बोिपत्र पेि गनव सवकनेछ।  

(२) उपलनयम (१) बमोम्जमको संयकु्त उपिममा रहने साझेदारको 
न्यूनतम वहस्सा र मखु्य साझेदार र अन्य साझेदारको न्यूनतम योग्यता 
बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा तोसन ससनेछ। 

(३) उपलनयम (२) बमोम्जम योग्यता लनधावरण गदाव त्यस्तो उपिममा 
रहने साझेदारको सभबन्धमा देहायका कुरा वर्चार गरी लनधावरण गनुव पनेछिः 

(क) लनजको सरदर र्ावषवक कारोर्ार, 
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(ख) लनजको वर्िेष अनभुर् र लनजिे सभपादन गरेको प्रमखु कायव, 
(ग) लनमावण कायव सञ्चािन गनव लनजसंग भएको नगद प्रर्ाह, 
(घ) लनजको जनिम्क्त सभबन्धी िमता, र  
(ङ) लनजको औजार र्ा उपकरण सभबन्धी िमता। 
(४) कुनै संयकु्त उपिमिे बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा उम्ल्िम्खत 

न्यूनतम योग्यताका आधारहरु पूरा गरे नगरेको एवकन गनवको िालग त्यस्तो 
उपिमको सबै साझेदारको योग्यता गणना गनुव पनेछ।  

(५) संयकु्त उपिमको साझेदारको व्यम्क्तगत योग्यताको आधार 
लनधावरण गदाव देहायका कुरा वर्चार गरी लनधावरण गनुव पनेछिः 

(क) सभर्म्न्धत काममा लनजको सामान्य अनभुर्, 
(ख) अन्य सभझौता बमोम्जम लनजिे गरीरहेको र्ा गने काम 

सभपन्न गनव आर्श्यक पने स्रोतको पयावप्तता, 
(ग) वर्िीय सिमता, र  
(घ) वर्गतका खररद सभबन्धी मदु्दा मालमिा र सोको नलतजा। 
(६) कुनै संयकु्त उपिम खररद सभझौताको िालग छनौट भएमा 

त्यस्तो संयकु्त उपिमिाई त्यस्तो उपिमको संयकु्त दावयत्र् र संयकु्त 
उपिमका साझेदारको व्यम्क्तगत दावयत्र् समेत रहने गरी आन्तररक राजस्र् 
कायावियमा स्थायी िेखा नभबर र मूल्य अलभरृ्वद्ध कर दताव गनव िगाउन ु
पनेछ।  

(७) कुनै संयकु्त उपिमिे बोिपत्र पेि गदाव बोिपत्र जमानत समेत 
पेि गनुवपने भएमा त्यस्तो बोिपत्र जमानत उपलनयम (१) बमोम्जमको संयकु्त 
उपिमका सरै् साझेदारको नाममा र सबै साझेदारको दावयत्र् हनुे गरीेे 
जारी गररएको हनु ुपनेछ।   

(८) संयकु्त उपिम सभबन्धी अन्य ितव बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा 
उल्िेख भए बमोम्जम हनुेछ। 

३०. आलथवक र वर्िीय िमता खलु्ने कागजात माग गनव ससनेिः  (१) बोिपत्र 
सभबन्धी कागजातमा बोिपत्रदाताको आलथवक र वर्िीय िमता प्रमाम्णत गने 
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कागजात माग गदाव लनमावण कायवको प्रकृलत अनसुार देहायकामध्ये कुनै र्ा 
सबै कागजात माग गनव सवकनेछिः 

(क) लनजको बैंक स्टेटमेण्ट,  
(ख) लनजको व्यर्साय सभबन्धी कारोर्ारको आलथवक वर्र्रण, 
(ग) लनजको सभपम्ि, दावयत्र् तथा नाफा नोससानको वर्र्रण 

खलु्ने र्ासिात,  
(घ) लनजको आलथवक र वर्िीय हैलसयत खलु्ने अन्य कुरा, र 
(ङ) बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा उम्ल्िम्खत अन्य वर्र्रण। 
(२) उपलनयम (१) को खण्ड (ग) बमोम्जमको र्ासिात माग गदाव 

कामको प्रकृलत अनसुार वर्गत दईुदेम्ख पाँच आलथवक र्षवको र्ासिात माग 
गनव सवकनेछ। 

३१. सब-कन्राकटरबाट काम गराउने सभबन्धी व्यर्स्थािः (१) नगरपालिकािे 
सर्-कन्राकटरबाट समेत लनमावण कायव गराउन ससने गरी बोिपत्र आव्हान 
गने भएमा बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा देहायका कुरा उल्िेख गनुव पनेछिः 

(क) लनजिे सब-कन्राकटरबाट काम गराउन ससने कुरा, 
(ख)  अलधकतम पच्चीस प्रलतितसभम सर्-कन्रासटरबाट कायव 

गराउन सवकने कुरा र सो को कायव प्रकृलतको वर्र्रण,   
(ग) आर्श्यकतानसुार सर्-कन्राकटरको योग्यताका आधार। 
(२) उपलनयम (१) बमोम्जम योग्यताको आधार उल्िेख गररएकोमा 

बोिपत्रदातािे खररद सभझौता गनुव अम्घ सब-कन्राकटरको योग्यताको 
आधार पषु्टयांई गने कागजात पेि गनुव पनेछ।  

पररच्छेद ५ 
बोिपत्र सभबन्धी व्यर्स्था 

 ३२. बोिपत्रको माध्यमिारा खररद गनुव पनेिः (१) नगरपालिकािे बीसिाख 
रूपैयाँभन्दा बढीको मािसामान, सेर्ा  र्ा कुनै लनमावण कायव गराउँदा 
बोिपत्रको माध्यमिारा खररद गनुव पनेछ। 
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(२) ऐनको दफा १५ को अर्स्थामा अन्तराववियस्तरमा खिुा बोिपत्र 
आव्हान गरी मािसामान, लनमावण कायव र्ा अन्य सेर्ाको खररद गनुव पनेछ।  

३३.  एकमषु्ट दर वर्लधबाट गररने खररदको कायववर्लधिः (१) नगरपालिकािे कुनै 
योग्यता आर्श्यक नपने प्रकृलतको दईु करोड रूपैयाँसभम िागत अनमुान 
भएको लनमावण कायव खररद गनुव पदाव िागत अनमुान सार्वजलनक गरी 
रावियस्तरको बोिपत्रको माध्यमिारा एकमषु्ट दर वर्लधको आधारमा प्रलतस्पधाव 
गराई खररद गनव ससनेछ।  

(२) उपलनयम (१) बमोम्जम बोिपत्रदातािे बोिपत्र दाम्खिा गदाव 
कूि िागत अनमुानमा लनम्श्चत प्रलतित घटी र्ा बढी प्रलतितमा काम गने 
एकमषु्ट दर कबोि गरी बोिपत्र पेि गनुव पनेछ।  

(३) उपलनयम (१) बमोम्जमको वर्लध बहरु्षीय सभझौता गनुव पने 
खररद कारबाहीमा प्रयोग गनव सवकने छैन। 

३४.  उत्पादक र्ा अलधकृत वर्िेतािारा लनधाररत दरमा (सयाटिग सवपङ्ग) 
वर्लधर्ाट गररन ेखररदको कायववर्लधिः (१) नगरपालिकाि हेभी इम्सर्पमेन्ट, 
सर्ारी साधन, औजार, मेम्िनरी, उपकरण, एससरे र्ा एमआरआई जस्ता 
स्र्ास््य सेर्ाको िालग आर्श्यक पने उपचारजन्य यन्त्र र्ा यस्तै अन्य 
याम्न्त्रक मािसामानहरू त्यस्तो समान स्तरको मािसामान उत्पादन र्ा 
वर्तरण गने उत्पादक कभपनी र्ा त्यसको आलधकाररक लबिेतािाई कभतीमा 
सात ददनदेम्ख बढीमा पन्र ददनसभमको लिम्खत सूचना ददई प्रलतस्पधाव गराई 
खररद गनव ससनेछ।  

 (२) उपलनयम (१) बमोम्जम सूचना प्रालप्त भएपलछ त्यस्तो मािसामान 
लबिी गनव चाहने उत्पादक कभपनी र्ा त्यसको आलधकाररक लबिेतािे 
उत्पादनको आलधकाररक स्पेम्िवफकेिन, गणुस्तर, मूल्य र सवुर्धा सवहतको 
वर्र्रण (सयाटिग र्ा ब्रोसर) संिग्न राखी नगरपालिकामा लनरे्दन दताव 
गराउन ुपनेछ।  

तर, यसरी लनरे्दन दताव गदाव बोिपत्र जमानत आर्श्यक पने छैन।  
(३) उपलनयम (२) बमोम्जम दताव भएका उत्पादक कभपनी र्ा 

त्यसको आलधकाररक लबिेतािे पेि गरेको स्पेम्िवफकेिन, गणुस्तर, मूल्य र 



 
29 

सवुर्धा सवहतको वर्र्रण (सयाटिग र्ा ब्रोसर) हेरी समान स्पेम्िवफकेिन र 
गणुस्तर भएका उत्पादनहरूको उत्पादक कभपनी र्ा त्यसको आलधकाररक 
लबिेताको सूची तयार गनुव पनेछ।  

 (४) उपलनयम (३) बमोम्जमको सूचीको आधारमा खररद गररने 
मािसामानको पररमाण खोिी उत्पादक र्ा अलधकृत लबिेताबाट तोवकएको 
मूल्य र सवुर्धामध्ये मूल्यमा छुट र्ा सवुर्धामा थप हनु ससने वर्र्रण सवहतको 
आलथवक प्रस्तार् माग गनुव पनेछ। 

(५) उपलनयम (४) बमोम्जमको प्रस्तार् प्राप्त भएपलछ मूल्यमा पाइने 
छुट र सवुर्धामा हनुे थप समेतको आधारमा यस लनयमार्िी बमोम्जम 
मूल्याङ्कन गरी न्यूनतम मूल्यावङ्कत सारभतू रुपमा प्रभार्ग्राही प्रस्तार्दाताको 
छनौट गनुव पनेछ।  

(६) उपलनयम (५) बमोम्जम छनौट भएको प्रस्तार्दातासँग लनयम 
११३ बमोम्जम कायवसभपादन जमानत लिई खररद सभझौता गनुव पनेछ।  

(७) उपलनयम (१) बमोम्जमको वर्लध बहरु्षीय सभझौता गनुव पने 
खररद कारबाहीमा प्रयोग गनव सवकने छैन। 

३५.  सीलमत बोिपत्र (लिलमटेड टेण्डररङ्ग) वर्लधर्ाट गररने खररदको कायववर्लधिः 
(१) नगरपालिकािे सीलमत मात्रामा उपिव्ध भएको र्ा हनुे कुनै मािसामान, 
लनमावण कायव, परामिव सेर्ा र्ा अन्य सेर्ा खररद गनुव परेमा त्यस्तो प्रकृलतको 
आपूलतवकताव, लनमावण व्यर्सायी, परामिवदाता र्ा सेर्ाप्रदायकहरू तीन र्ा सो 
भन्दा कम संख्यामा उपिब्ध भएको अर्स्था यवकन गरी त्यस्ता आपूलतवकताव, 
लनमावण व्यर्सायी, परामिवदाता र्ा सेर्ाप्रदायकहरू बीच मात्र प्रलतष्पधाव हनुे 
गरी पन्र ददनको बोिपत्र आह्वानको सूचनाको माध्यमिारा बोिपत्र र्ा 
प्रस्तार् माग गरी खररद गनव ससनेछ।  

(२) उपलनयम (१) बमोम्जमको वर्लध बहरु्षीय सभझौता गनुव पने 
खररद कारबाहीमा प्रयोग गनव सवकने छैन।  

(३) सीलमत बोिपत्र वर्लधको माध्यमबाट खररद गनुव पदाव एक तह 
मालथको अलधकारीको पूर्वस्र्ीकृलत लिन ुपनेछ।  
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३६.  नया ँलिने परुानो ददने (बाई व्याक मेथड) वर्लधबाट गररने खररदको कायववर्लधिः 
(१) नगरपालिकािे आफनो स्र्ालमत्र्मा रहेको कुनै सर्ारी साधन, औजार, 
मेम्िनरी उपकरण, यन्त्र, रसायन, मि, वर्षादद र्ा यस्तै प्रकृलतका अन्य 
मािसामानहरूको उत्पादक कभपनीिे तोकेको र्ारेन्टी र्ा ग्यारेन्टीको 
समयसीमा अर्लध पूरा भएपलछ ममवतसभभार गरी सञ्चािनमा ल्याउँदा िागत 
प्रभार्कारी नहनुे र त्यस्तो उत्पादक कभपनीिे तोकेको मापदण्ड अनरुूपको 
पररणाम नददने र्ा पनुिःप्रयोग गनव नलमल्ने र्ा औम्चत्यहीन हनुे र त्यस्ता 
मािसामान जनस्र्ास््य र्ा र्ातार्रणीय दृवष्टिे भण्डारण गरी राख्न ेर्ा लििाम 
गनव समेत उपयकु्त नहनुे अर्स्था भएमा त्यस्तो अर्स्थाको यवकन गरी परुानो 
मािसामान सभबम्न्धत उत्पादक र्ा आलधकाररक लबिेता र्ा आपूलतवकताविाई 
वफताव ददई सोही प्रकृलतको नयाँ मािसामान सोही उत्पादक र्ा आलधकाररक 
लबिेता र्ा आपूलतवकतावबाट सट्टापट्टा गरी लिन ससनेछ।  

(२) उपलनयम (१) बमोम्जम सट्टापट्टा गदाव त्यस्तो मािसामानको 
उत्पादक र्ा आलधकाररक लबिेता र्ा आपूलतवकतावसँग परुानो मािसामानको 
मूल्याङ्कन प्रस्तार् लिई नया ँ मािसामानको लनधावररत लबिी मूल्यमा परुानो 
मािसामानको मूल्यावङ्कत रकम कट्टा गरी खररद सभझौता गरी खररद गनुव 
पनेछ।  

(३) यस लनयम बमोम्जम खररद गररने नयाँ मािसामान मान्यता प्राप्त 
संस्थाबाट गणुस्तर प्रमाम्णत भएको हनु ुपनेछ।  

(४) उपलनयम (२) बमोम्जम खररद सभझौता गदाव खररद हनुे नयाँ 
मािसामानको जीर्न चि पश्चात यस वर्लध प्रयोग गरी पनुिः सट्टापट्टा गनव 
सवकने र्ा नसवकने कुरा खिुाउन ुपनेछ।  

(५) सार्वजलनक लनकायिे उपलनयम (१) बमोम्जम खररद गदाव परुानो 
मािसामान र बजारमा उपिब्ध नयाँ मािसामानको सूची तयार गरी वर्भागीय 
प्रमखुबाट स्र्ीकृलत लिएर मात्र खररद गनुव पनेछ।  

(६) उपलनयम (१) बमोम्जमको वर्लध बहरु्षीय सभझौता गनुव पने 
खररद कारबाहीमा प्रयोग गनव सवकने छैन।  
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३७.  स्र्देिी बोिपत्रदाताहरू बीच मात्र प्रलतस्पधाव गराई खररद गररनिेः (१) ऐनको 
दफा ११ को उपदफा (२) बमोम्जम एक चरणको खिुा बोिपत्र आह्वान 
गदाव दईु करोड रूपैयाँभन्दा बढी र एक अरब रूपैयाँसभमको िागत अनमुान 
भएको लनमावण कायवको खररदमा ऐनको दफा १५ को अर्स्थामा बाहेक 
रावियस्तरको खिुा बोिपत्रको माध्यमिारा स्र्देिी बोिपत्रदाताहरू बीच 
मात्र प्रलतस्पधाव गराई खररद गनुव पनेछ।  

(२) उपलनयम (१) बमोम्जम खररद गनुव पदाव प्रावर्लधक र आलथवक 
प्रस्तार् दईु अिग अिग खाममा राखी लसिबन्दी गरी प्रत्येक खामको बावहर 
कुन प्रस्तार् हो स्पष्ट रूपिे उल्िेख गरी दरैु् प्रस्तार्िाई अको छुटै्ट बावहरी 
खाममा लसिबन्दी गरी बोिपत्र पेि गनुवपने व्यहोरा बोिपत्र आह्वानको सूचना 
र बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा खिुाउन ुपनेछ।  

(३) उपलनयम (२) बमोम्जम बोिपत्र सभबन्धी कागजात तयार गदाव 
प्रावर्लधक प्रस्तार्को िालग लनयम २६, २७, २८ र २९ बमोम्जमको 
प्रावर्लधक तथा आलथवक र वर्िीय िमता प्रमाम्णत गने योग्यताको आधार 
उल्िेख गनुव पनेछ।  

(४) उपलनयम (३) बमोम्जमको प्रावर्लधक प्रस्तार् ऐनको दफा ३२ 
बमोम्जमको प्रवियाबाट खोिी दफा २३ र लनयम ६९, ७०, ७१ र ७२ 
बमोम्जम परीिण गरी सारभूत रूपमा प्रभार्ग्राही बोिपत्र लनधावरण गनुव 
पनेछ।  

(५) उपलनयम (४) बमोम्जमका योग्यताको सबै आधारमा सफि हनुे 
बोिपत्र सारभतू रूपमा प्रभार्ग्राही बोिपत्र मालननेछ र त्यस्तो सफि सबै 
बोिपत्रदाताहरूिाई आलथवक प्रस्तार् खोल्ने स्थान, लमलत र समय उल्िेख 
गरी सो लमलत र समयमा उपम्स्थत हनु कभतीमा सात ददनको अर्लध ददई 
सूचना गनुव पनेछ। 

(६) उपलनयम (४) बमोम्जम प्रावर्लधक प्रस्तार्को मूल्याङ्कन गदाव 
योग्यताको आधारमा असफि हनुे सबै बोिपत्रदाताहरूको आलथवक प्रस्तार् 
सभबम्न्धत बोिपत्रदाताहरूिाई वफताव गनुव पनेछ।  
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(७) उपलनयम (४) बमोम्जम सफि बोिपत्रदाताहरूको लनयम ६८ 
बमोम्जमको प्रवियाबाट आलथवक प्रस्तार् खोिी ऐनको दफा २५ र लनयम 
६९, ७३, ७४ बमोम्जम आलथवक तथा वर्िेष मूल्याङ्कन गरी न्यूनतम 
मूल्यावङ्कत सारभूत रूपमा प्रभार्ग्राही बोिपत्रको छनौट गनुव पनेछ। 

३८. संयकु्त उपिमबाट सहभागी हनु ुपनेिः (१) ऐनको दफा १५ बमोम्जम आह्वान 
गररएको एक अबव रूपैयाँ भन्दा मालथ पाँच  अबव रूपैयाँसभमको िागत अनमुान 
भएको लनमावण कायव सभबन्धी अन्तराववियस्तरको बोिपत्रमा सहभागी हनु 
चाहने वर्देिी फमव, संस्था र्ा कभपनीिे स्र्देिी फमव, संस्था र्ा कभपनीसँग 
संयकु्त उपिम गरी सहभागी हनु ु पनेछ।  

(२) उपलनयम (१) बमोम्जमको खररद कारबाहीमा लनयम ३७ को 
व्यर्स्था िागू हनुेछ। 

३९.  लनमावण कायवको आलथवक प्रस्तार् माग गरी खररद गने कायववर्लधिः (१) ऐनको 
दफा ५९ को उपदफा (७) बमोम्जम खररद सभझौता अन्त्य भई सोही 
दफाको उपदफा (९) बमोम्जम त्यस्तो लनमावण कायव खररद गनुव पदाव ऐनको 
दफा २५ बमोम्जम छनौट भएका बोिपत्रदाताहरूिाई पन्र ददनको भयाद 
ददई आलथवक प्रस्तार् माग गरी खररद गनव सवकनेछ।  

(२) उपलनयम (१) बमोम्जमको भयाद ददई खररद गनुव पदाव लसिबन्दी 
आलथवक प्रस्तार् मात्र पेि गनुव पने व्यहोरा खिुाउन ुपनेछ।  

(३) उपलनयम (१) बमोम्जम खररद गने प्रयोजनको िलग बोिपत्र 
सभबन्धी कागजात तयार गदाव खररद सभझौता अन्त्य हुँदाको समयसभम 
लडजाइन र्ा िागत अनमुान अनरुूप सभपन्न भइसकेको कायवहरू कट्टा गरी 
बाँकी कामको िालग आर्श्यकता अनसुारको लडजाइन र्ा िागत अनमुान 
पररमाजवन गराई लनयम (६) बमोम्जम स्र्ीकृत भएको हनु ुपनेछ।  

(४) उपलनयम (१) बमोम्जमको आलथवक प्रस्तार् लनयम ६८ 
बमोम्जमको प्रवियाबाट खोिी ऐनको दफा २५ र लनयम ६९, ७३ र ७४ 
बमोम्जम आलथवक तथा वर्िेष मूल्याङ्कन गरी न्यूनतम मूल्यावङ्कत सारभतू रुपमा 
प्रभार्ग्राही बोिपत्रको छनौट गनुव पनेछ। 
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४०. पूर्वयोग्यता सभबन्धी कागजातमा उल्िेख गनुव पने कुरािः नगरपालिकािे 
पूर्वयोग्यता लनधावरण गरी बोिपत्र आव्हान गने भएमा त्यस्तो बोिपत्र आव्हान 
गनुवअम्घ पूर्वयोग्यता सभबन्धी कागजात तयार गनुव पनेछ। त्यस्तो पूर्वयोग्यता 
सभबन्धी कागजातमा देहायका कुरा उल्िेख गनुव पनेछिः 

(क) प्रस्तावर्त कामको िालग आर्श्यक पने योग्यता र संयकु्त 
उपिमको हकमा  साझेदारको योग्यता, 

(ख) प्रस्तार्दातािे आपm्नो योग्यता र ग्राह्यता पवुष्ट गनव पेि गनुव 
पने कागजात र जानकारी, 

(ग) मािसामान र्ा लनमावण कायवको छुट्टा छुटै्ट समूह र्ा प्याकेज 
बनाई खररद गनुव पने भएमा त्यस्तो समूह र्ा प्याकेज ,  

(घ) प्रस्तार् तयार गने तररका, 
(ङ) पूर्वयोग्यताको प्रस्तार् मूल्यांङ्कन गने प्रकृया, 
(च) खररद सभझौताका मखु्य मखु्य ितव, 
(छ) सार्वजलनक खररद अनगुमन कायावियिे पूर्वयोग्यता सभबन्धी 

कागजातमा उल्िेख गनुवपने भनी समय समयमा लनधावरण 
गरेका अन्य वर्षय, र  

(ज) पूर्वयोग्यताको प्रस्तार् पेिगने तररका स्थान, अम्न्तम लमलत र 
समय। 

४१. पूर्वयोग्यताको आधार स्र्ीकृत गराउन ुपनेिः  नगरपालिकािे पूर्वयोग्यताको 
प्रस्तार् आव्हान गनुव अम्घ लनयम २६ र्ा २७ बमोम्जम लनधावम्ेरत 
पूर्वयोग्यताका आधार प्रमखुबाट स्र्ीकृत गराउन ुपनेछ। 

४२. पूर्वयोग्यताको कागजात उपिब्ध गराउन ु पनेिः (१)  नगरपालिकािे 
पूर्वयोग्यता सभबन्धी कागजात तयार गनव िागेको खचवको आधारमा इच्छुक 
व्यम्क्त, फमव, संस्था र्ा कभपनीबाट देहाय बमोम्जमको दस्तरु लिई पूर्वयोग्यता 
सभबन्धी कागजात उपिव्ध गराउन ुपनेछ। 

(क)  दईु करोड रूपैयाँभन्दा मालथ दि करोड रूपैयाँसभमको िालग 
पाँच हजार रूपैयाँ,  
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(ख)  दि करोड रूपैयाँभन्दा मालथ पच्चीस करोड रूपैयाँसभमको 
िालग दि हजार रूपैयाँ,  

(ग)  पच्चीस करोड रूपैयाँभन्दा मालथ जलतसकैु रकमका िालग 
पन्र हजार रूपैयाँ।  

(२) उपलनयम (१) बमोम्जमको कागजातमा प्रमखु प्रिासकीय 
अलधकृत र्ा लनजिे तोकेको कमवचारीको दस्तखत र कायावियको छाप िागेको 
हनु ुपनेछ। पूर्वयोग्यता सभबन्धी कागजात अन्य लनकायबाट समेत उपिब्ध 
गराउन सवकनेछ। 

४३. योग्य आरे्दकको छनौटिः (१) मूल्यांङ्कन सलमलतिे पूर्वयोग्यताको 
आरे्दकद्धारा पूर्वयोग्यता सभबन्धी कागजातमा उम्ल्िम्खत योग्यताका प्रत्येक 
आधार पूरा गरे नगरेको वर्षयमा आर्श्यक परीिण गनुव पनेछ। त्यसरी 
परीिण गदाव योग्यताका सबै आधार पूरा गने आरे्दक योग्यता परीिणमा 
छनौट भएको मालनने र सरै् योग्यताका आधार पूरा नगने आरे्दक छनौट 
भएको मालनने छैन।  

(२) उपलनयम (१) बमोम्जमको परीिणमा छनौट भएका 
पूर्वयोग्यताको आरे्दक सभबम्न्धत खररद कारबाहीको िालग बोिपत्र पेि गनव 
योग्य भएको मालननेछ। 

४४. प्रलतरे्दन पेि गनुव पनेिः (१) मूल्यांङ्कन सलमलतिे लनयम ४३ बमोम्जम गरेको 
परीिणको वर्स्ततृ वर्श्लषेण सवहतको प्रलतरे्दन तयार गरी मूल्यांङ्कन कायव 
िरुु गरेको लमलतिे पन्रर ददनलभत्रमा पेि गनुव पनेछ। 

(२) उपलनयम (१) बमोम्जमको प्रलतरे्दनमा मूल्यांङ्कन सलमलतिे 
देहायका कुरा खिुाउन ुपनेछिः 

(क) आरे्दकको नाम र ठेगाना, 
(ख) आरे्दकको योग्यताको प्रत्येक आधार पवुष्ट गने कागजात, 
(ग) तालिका आर्श्यक भए त्यस्तो तालिका, 
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(घ) संयकु्त उपिमको रुपमा प्रस्तार् पेि गररएको भए संयकु्त 
उपिम सभबन्धी कागजात पूणव भए र्ा नभएको र त्यस्तो 
उपिमको प्रत्येक साझेदारको वहस्सा र दावयत्र्,  

(ङ) मािसामान र्ा लनमावण कायवको छुट्टा छुटै्ट समूह र्ा प्याकेज 
बनाई खररद गनुव पने भएमा त्यस्तो समूह र प्याकेजको 
परीिण गनव अपनाईएको प्रविया तथा त्यस्तो समूह र 
प्याकेजको खररद कारबाहीमा भाग लिनको िालग छनौट 
भएका आरे्दक, 

(च) आरे्दक छनौट हनु ुर्ा नहनुकुो कारण। 
४५. बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा उल्िेख गनुव पने कुरािः नगरपालिकािे बोिपत्र 

सभबन्धी कागजातमा ऐनको दफा १३ मा उम्ल्िम्खत कुराको अलतररक्त 
आर्श्यकतानसुार देहायका कुरा उल्िेख गनव ससनेछिः 

(क) प्रस्तावर्त कामको योजना, नसिा,  
(ख) वर्ि अफ सर्ाम्न्टटीज,  
(ग) मािसामानको पररमाण,  
(घ) बोिपत्रदातािे गनुवपने भैपरर आउने काम, 
(ङ) मािसामान आपूलतव गने, लनमावण कायव सभपन्न गने समय,  
(च) र्ारेण्टी तथा ममवत संभार सभबन्धी व्यर्स्था,   
(छ) बोिपत्रदातािे प्रदान गनुवपने आर्श्यक तालिम र 

सपुरीरे्िणको वकलसम र पररमाण,  
(ज) आपूलतव गररने मािसामान र्ा जगेडा पाटवपूजावहरु नयाँ र 

सक्किी हनुपुने कुरा, 
(झ) प्रस्तावर्त खररदको िालग आर्श्यक पने रकम प्राप्त हनुे 

स्रोत। 
(ञ) सार्वजलनक खररद अनगुमन कायावियिे लनधावरण गरेका अन्य 

कुराहरू। 
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४६. भेदभार् गनव नहनुेिः (१) ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) 
र दफा १४ को उपदफा (८) को अर्स्थामा र्ाहेक खररद कारबाहीमा 
बोिपत्रदातािाई लनजको रावियताको आधारमा भेदभार् गनुव हदैुन। 

(२) बोिपत्र सभबन्धी कागजात बमोम्जम आर्श्यक पने कुनै लिखत 
बोिपत्रदातािे प्राप्त गनव नसकेको अर्स्थामा लनजिे पेि गरेको त्यस्तो लिखत 
सरहको अन्य लिखतिाई मान्यता ददन ुपनेछ।  

४७.  एजेन्टको वर्र्रण उल्िेख गनुव पनेिः (१) वर्देिी बोिपत्रदातािे बोिपत्र पेि 
गदाव नेपािमा आफ्नो एजेण्ट लनयकु्त गरेको रहेछ भने लनजिे त्यस्तो एजेन्टको 
सभबन्धमा देहायका वर्र्रण उल्िेख गनुव पनेछ ेिः—  

(क) एजेण्टको नाम र ठेगाना, 
(ख) एजेण्टिे पाउने कलमिनको अङ्क, मदु्राको वकलसम र 

भकु्तानीको तररका,  
(ग) एजेण्टसँगको अन्य कुनै ितव,  
(घ) स्थानीय एजेण्ट भए लनजकोेे स्थायी िेखा नभबर दताव 

प्रमाणपत्रको प्रमाम्णत प्रलतलिवप र लनजिे एजेण्ट हनु स्र्ीकार 
गरेको पत्र। 

(२) वर्देिी बोिपत्रदाताको तफव बाट एजेण्टिे बोिपत्र पेि गदाव 
उपलनयम (१) को खण्ड (ख) र (ग) मा उम्ल्िम्खत कुरा स्पष्ट रुपमा 
उल्िेख गनुव पनेछ।   

(३) वर्देिी बोिपत्रदातािे उपलनयम (१) मा उम्ल्िम्खत कुरा स्पष्ट 
रुपमा नखिुाएमा र्ा स्थानीय एजेण्ट नभएको भनी बोिपत्र पेि गरेकोमा 
पलछ एजेण्ट भएको प्रमाम्णत भएमा र्ा एजेण्टिाई ददने कलमिन कम उल्िेख 
गरेकोमा पलछ एजेण्टिे बढी कलमिन लिएको प्रमाम्णत भएमा त्यस्तो 
बोिपत्रदातािाई नगरपालिकािे लनयम १५२ बमोम्जम कािो सूचीमा राख्ने 
कारर्ाही गनुव पनेछ।  

४८. बोिपत्रदाताको ग्राह्यता सभबन्धी आधार र कागजात उल्िेख गनुव पनेिः (१) 
नगरपालिकािे बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा बोिपत्रदाताको ग्राह्यता 
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(ईलिम्जवर्लिटी) को आधार तथा त्यस्तो आधार प्रमाम्णत गनव बोिपत्रदातािे 
पेि गनुव पने कागजातको प्रलतलिवप समेत उल्िेख गनुव पनेछ। 

(२) उपलनयम (१) मा उम्ल्िम्खत कागजात देहाय बमोम्जम हनुेछनि्ः 
(क) फमव, संस्था र्ा कभपनी दतावको प्रमाणपत्र, 
(ख) व्यर्साय दर्र्तावको ईजाजतपत्र, 
स्पष्टीकरणिः यस खण्डको प्रयोजनको िालग “व्यर्साय दतावको 

इजाजतपत्र” भन्नािे लनमावण व्यर्सायीिे लनमावण व्यर्साय 
सञ्चािन गने उद्देश्यिे लनमावण व्यर्सायी सभबन्धी प्रचलित 
कानून बमोम्जम प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र सभझन ु पछव। 

(ग) मूल्य अलभरृ्वद्घ कर दताव प्रमाणपत्र र स्थायी िेखा दताव नभबर 
(प्यान) प्रमाणपत्र, 

(घ) नगरपालिकािे तोकेको अर्लधसभमको आन्तररक राजश्व 
वर्भागबाट प्राप्त कर चकु्ता गरेको प्रमाणपत्र र्ा कर वर्र्रण 
पेि गरेको कागजात र्ा आय वर्र्रण पेि गनव भयाद थप 
भएको लनस्सा र्ा प्रमाण।   

(ङ) बोिपत्रदातािे खररद कारबाहीमा भाग लिन अयोग्य नभएको, 
प्रस्तावर्त खररद कारबाहीमा आफ्नो स्र्ाथव नबाम्झएकोेे र 
सभर्म्न्धत पेिा र्ा व्यर्साय सभबन्धी कसूरमा आफूिे सजाय 
नपाएको भनी लिम्खत रुपमा गरेको घोषणा, 

(च) नगरपालिकािे आर्श्यक ठानेको अन्य कागजात। 
(३) उपलनयम (२) मा जनुसकैु कुरा िेम्खएको भएता पलन गैर 

बालसन्दा बोिपत्रदातािे सो उपलनयमको खण्ड (ग) र (घ) बमोम्जमका 
कागजात पेि गनुव पने छैन। 

(४) बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा उपलनयम (२) बमोम्जमका 
कागजात उल्िेख गनव छुटेमा र्ा स्पष्ट रुपमा उल्िेख नभएमा र्ा अन्य कुनै 
कुरा संिोधन गनुव परेमा बोिपत्र पेि गने अर्लधलभतै्र राविय स्तरको दैलनक 
समाचारपत्रमा र अन्तराववियस्तरको बोिपत्रको हकमा अन्तरावविय सञ्चार 
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माध्यममा प्रकािन गरी त्यस्ता कागजात उल्िेख गनव, स्पष्ट गनव र्ा संिोधन 
गनव ससनेछ। 

तर, यसरी सूचना प्रकािन गदाव बोिपत्रदातािाई बोिपत्र पेि गनव 
थप समय आर्श्यक पने भएमा बोिपत्र पेि गने अम्न्तम समय समेत 
बढाउन ुपनेछ। 

(५) उपलनयम (१) र (२) बमोम्जमका कागजात पेि नगने 
बोिपत्रदाताको बोिपत्र उपर कारबाही हनुे छैन।  

४९. बोिपत्रको भाषािः (१) ऐन र यस लनयमार्िीमा अन्यथा व्यर्स्था भएकोमा 
र्ाहेक, पूर्वयोग्यता सभबन्धी कागजात, बोिपत्र सभबन्धी कागजात, प्रस्तार् 
आव्हान सभबन्धी कागजात, पूर्वयोग्यता, बोिपत्र र्ा प्रस्तार् आव्हानको 
सूचना र खररद सभझौता सभभर् भएसभम नेपािी भाषामा र सभभर् नभए 
अंग्रजेी भाषामा तयार गनुव पनेछ। 

(२) बोिपत्रदातािे नेपािी र्ा अंग्रजेी दरैु् भाषामा िेम्खएको खररद 
सभबन्धी कागजात र्ा मदुद्रत सामग्री पेि गनव ससनेछन।् 

तर, त्यस्तो कागजात र्ा मदुद्रत सामग्रीको सभबम्न्धत अंि सभबम्न्धत 
देिको आलधकाररक संस्थाबाट अग्रजेी भाषामा अनरु्ाद गररएको हनु ुपनेछ र 
त्यस्तो कागजात र्ा मदुद्रत सामग्री र त्यसरी अनरु्ाददत अंिमा िेम्खएको 
कुरामा कुनै दिवर्धा भएमा अनरु्ाददत अंि मान्य हनुेछ। 

५०. मािसामानको प्रावर्लधक वर्र्रणमा उल्िेख गनुव पने कुरािः नगरपालिकािे 
बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा मािसामानको प्रावर्लधक वर्र्रण उल्िेख गदाव 
आर्श्यकता अनसुार देहायका कुरा उल्िेख गनुव पनेछ ेिः— 

(क) प्रस्तावर्त कामको योजना, नसिा र लडजाईन,  
(ख) वर्ि अफ सर्ाम्न्टटीज,  
(ग) मािसामानको सान्दलभवक भौलतक तथा रसायलनक वर्िेषता, 

अपेम्ित कायवसभपादन सभबन्धी वर्िेषता,  
(घ) प्रावर्लधक बनार्ट (कन्फीग्यरेुिन) 
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(ङ) मािसामानको आय ुअर्लधभरको िालग आर्श्यक पने जगेडा 
पाटवपूजाव र उम्ल्िम्खत सेर्ा उपिब्ध हनुे र्ा नहनुे,  

(च) बोिपत्रका साथ पेि गनुवपने मािसामानको वर्र्रणात्मक 
पमु्स्तका र्ा नमूना, 

(छ) अपेम्ित कायवसभपादन तथा गणुस्तर प्रत्याभलूतको वर्र्रण, 
(ज) र्ारेण्टी तथा ममवत सभभार सभबन्धी व्यर्स्था,    
(झ) मािसामानबाट र्ातार्रणमा कुनै प्रभार् पने भए त्यस्तो प्रभार् 

र त्यस्तो प्रभार् कम गनव अपनाउन ुपने मापदण्ड,  
(ञ) आपूलतव भएको मािसामान बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा 

उल्िेख भएको स्पेलसवफकेिन बमोम्जमको भए नभएको कुरा 
परीिण गनव अपनाइने मापदण्ड र तररका, र 

(ट) नगरपालिकािे लनधावरण गरेको अन्य आर्श्यक कुराहरु।  
५१. लनमावण कायवको प्रावर्लधक वर्र्रणमा उल्िेख गनुव पने कुरािः नगरपालिकािे 

बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा लनमावण कायवको प्रावर्लधक वर्र्रण उल्िेख गदाव 
आर्श्यकता अनसुार देहायका कुराहरु उल्िेख गनुव  पनेछिः 

(क) प्रस्तावर्त लनमावण कायवको कायविेत्र र उद्देश्य,  
(ख) लनमावणस्थिको भौलतक प्रकृलत र अर्स्था,  
(ग) प्रस्तावर्त लनमावण कायवको लडजाईन, लनमावण, उपकरण जडान 

(इरेसिन), उत्पादन, जडान      (इन्स्टिेिन) जस्ता 
कायवको वर्र्रण, 

(घ) लनमावण कायवको हरेक एकाई आईटमको अनमुालनत पररमाण 
भएको वर्ि अफ सर्ाम्न्टवटज, 

(ङ) लनमावण कायवबाट र्ातार्रणमा प्रभार् पने भए त्यस्तो प्रभार्को 
वर्र्रण र त्यस्तो प्रभार् कम गनव अपनाउन ुपने मापदण्ड,  

(च) मेकालनकि, स्यालनटरी तथा ल्पम्भबङ्ग र वर्द्यतु जडान 
सभबन्धी काम समेत गनुवपने भए सो काम सभबन्धी वर्िेष 
प्रावर्लधक स्पेलसवफकेिन,  
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(छ) आपूलतव गनुवपने उपकरण र पाटपूजावको वर्स्ततृ वर्र्रण, 
(ज) अपेम्ित कायवसभपादन र्ा गणुस्तरको प्रत्याभलूत सभबन्धी 

वर्र्रण,  
(झ) लनमावण कायवको वर्लभन्न चरणमा गररने लनरीिण तथा परीिण,  
(ञ) कायव सभपन्न परीिण (कभप्िीसन टेष्ट),  
(ट) लनमावण कायव सभपन्न भएपलछ लनमावण व्यर्सायीिे उपिब्ध 

गराउन ु पने प्रावर्लधक कागजात, लनमावण भए बमोम्जमको 
दरुुस्त (एज लबल्ट) नसिा, आर्श्यकता अनसुार उपकरण 
सञ्चािन पमु्स्तका (अपरेवटङ्ग भयानअुि), 

(ठ) लनमावण कायव स्र्ीकार गनवको िालग 
गाउँपालिका÷नगरपालिकािे गनुवपने लनरीिण र कायवसभपादन 
(परफरमेन्स) परीिण,  

(ड) लनमावण कायव प्रारभभ र सभपन्न गने समयको कायवतालिका, र 
(ढ) नगरपालिकािे लनधावरण गरेको अन्य आर्श्यक कुरा। 

५२. अन्य सेर्ाको वर्र्रणमा उल्िेख गनुवपने कुरािः बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा 
अन्य सेर्ाको वर्र्रण उल्िेख गदाव आर्श्यकता अनसुार देहायका कुरा 
खिुाउन ुपनेछिः 

(क) सेर्ाको प्रयोजन र कायविेत्र,  
(ख) अपेम्ित कायवसभपादन, सेर्ा प्रदायकिे प्रदान गनुवपने काम 

र सेर्ा,  
(ग) बोिपत्रदातािे बोिपत्रसाथ उपिब्ध गराउन ु पने 

वर्र्रणात्मक पमु्स्तका र्ा नमूना,   
(घ) सेर्ा प्रदायकिे पािना गनुवपने ितव, 
(ङ) सेर्ा प्रदायकिे प्रदान गरेको सेर्ा मूल्यांङ्कन गने आधार र 

तररका,  
(च) काम र्ा सेर्ाको गणुस्तर परीिण र लनरीिण,  
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(छ) कायवसभपादन र गणुस्तर प्रत्याभूलतको वर्र्रण, 
(ज) सेर्ा प्रदायकिे प्रदान गनुवपने तालिम र सपुरीरे्िणको 

वकलसम र पररमाण, र 
(झ) नगरपालिकािे लनधावरण गरेका अन्य आर्श्यक कुरा। 

५३. बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा समारे्ि गनुव पने कागजातिः नगरपालिकािे 
खररद गररने मािसामान, लनमावण कायव र्ा अन्य सेर्ाको प्रकृलतिाई वर्चार 
गरी बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा आर्श्यकतानसुार देहायका कागजात 
समारे्ि गनुव पनेछिः 

(क) बोिपत्र लनदेम्िका तथा बोिपत्र फाराम, 
(ख) बोिपत्र जमानतको ढाँचा, 
(ग) कायवसभपादन जमानतको ढाँचा, 
(घ) पेश्की भकु्तानी जमानतको ढाँचा, 
(ङ) खररद सभझौताको ितव र नमूना,  
(च) स्पेलसवफकेिन र नससा, 
(छ) कायव प्रारभभ र सभपन्न गने समयको कायव तालिका, भकु्तानी 

गररने मदु्रा, सामग्री उपिव्ध हनु ससने स्रोत र स्थान, र 
(ज)   ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ३) 

बमोम्जमको वर्र्रण, 
(झ)   बोिपत्रसाथ पेि गररएका कागजातको रै्धताको वर्षयमा 

सभबम्न्धत बोिपत्रदाता म्जभमेर्ार हनुे वर्षय, र  
(ञ)    नगरपालिकािे आर्श्यक ठानेका अन्य कागजात। 

५४. बोिपत्र तयार गने र पेि गने लनदेिनिः (१) नगरपालिकािे बोिपत्र सभबन्धी 
कागजातमा बोिपत्र तयार गने र पेि गने लनदेिन दददा देहायका वर्षयका 
सभर्न्धमा लनदेिन ददन ससनेछिः 

(क) बोिपत्र तयार गने भाषा, 
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(ख) अन्तरावविय व्यापारमा प्रयकु्त हनुे िव्दार्िी ईन्टरनेिनि 
कमलसवयि टमवस ्(ईन्कोटम्र्स) अनसुार मूल्य अलभव्यक्त गने 
तररका, 

(ग) संयकु्त उपिम बारे आर्श्यक जानकारी, 
(घ) बोिपत्रदातािे बोिपत्रसाथ पेि गनुवपने कागजातको सूची, 
(ङ) बोिपत्रदातािे पेि गनुवपने मािसामानको नमूना र नमूनाको 

संख्या, 
(च) मािसामान खररदको हकमा मािसामानको लनमावतािे 

लसफाररस गरेको त्यस्तो मािसामानको जगेडा पाटपूजावहरुको 
सूची तथा लनजसँग रहेको प्रत्येक पाटवपूजावको मौज्दात 
पररमाण, प्रलत एकाई मूल्य र खररद सभझौताको अर्लध समाप्त 
भएपलछ त्यस्तो पाटवपूजावको मूल्य र्ढ्ने नर्ढ्ने सभबन्धी कुरा 
उल्िेख गनुवपने नपने,  

(छ) बोिपत्रदातािे आपूलतव गने मािसामानको उत्पादक, उत्पादन 
भएको देि, ब्राण्ड, मोडि र सयाटिग नभर्र बोिपत्रमा 
खिुाउन ुपने कुरा, 

(ज)   खररद कारबाहीका सभबन्धमा बोिपत्रदातािे कुनै कुरा बझु्न 
परेमा त्यस्तो कुरा स्पष्ट गनव नगरपालिकाबाट तोवकएको 
सभपकव  कमवचारीकोेे नाम, पद र ठेगाना, 

(झ)   बोिपत्रदातािे खररद सभझौता बमोम्जम नगरपालिकाका 
कमवचारीिाई तािीम प्रदान गनुवपने भए र्ा त्यस्तो लनकायिाई 
प्रवर्लध हस्तान्तरण गनुवपने भए सो सभबन्धी कुरा,  

(ञ)   ऐनको दफा १३ को उपदफा (२) को खण्ड (ढ४) बमोम्जम 
प्रावर्लधक िमता गणना नहनुे कुरा,  

(ट)  दाम्खिा भएका बोिपत्र स्र्ीकृत र्ा अस्र्ीकृत गने अलधकार 
नगरपालिकामा सरुम्ित रहेको व्यहोरा, र  

(ठ) नगरपालिकािे आर्श्यक ठानेका अन्य कुरा। 
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५५. बोिपत्र सभबन्धी कागजात स्र्ीकृत गनुव पनेिः बोिपत्र सभबन्धी कागजात 
बोिपत्र आह्वान अगारै् प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत र्ा लनजिे तोकेको 
अलधकृतिे स्र्ीकृत गनुव पनेछ। 

५६. बोिपत्र सभबन्धी कागजातको दस्तरुिः (१) बोिपत्र सभबन्धी कागजात  
खररद गनव चाहने इच्छुक व्यम्क्त, फमव, संस्था र्ा कभपनीिे प्रमखु प्रिासकीय 
अलधकृत र्ा लनजिे तोकेको अलधकृतको दस्तखत र कायावियको छाप िागेको 
बोिपत्र सभबन्धी कागजात नगरपालिका र्ा तोवकएको अन्य लनकायबाट 
देहाय बमोम्जमको दस्तरु लतरी लिन ुपनेछिः 

(क)  बीस िाख रूपैयाँभन्दा मालथ दईु करोड रूपैयाँसभमको िालग 
तीन हजार रूपैयाँ,  

(ख)  दईु करोड रूपैयाँभन्दा मालथ दि करोड रूपैयाँसभमको िालग 
पाँच हजार रूपैयाँ,  

(ग)  दि करोड रूपैयाँभन्दा मालथ पच्चीस करोड रूपैयाँसभमको 
िालग दि हजार रूपैयाँ,  

(घ)  पच्चीस करोड रूपैयाँभन्दा मालथ जलतसकैु रकमका िालग 
बीस हजार रूपैयाँ 

(२) कुनै व्यम्क्त, फमव, कभपनी र्ा संस्थािे उपलनयम (१) 
बमोम्जमको दस्तरु र िाग्ने हिुाक र्ा कुरीयर महसिु लतरी बोिपत्र सभबन्धी 
कागजात र्ा प्रस्तार् आव्हान सभबन्धी कागजात पठाईददन लिम्खत अनरुोध 
गरेमा  नगरपालिकािे त्यस्तो व्यम्क्त, फमव, कभपनी र्ा संस्थािाई हिुाक 
र्ा कुररयर माफव त बोिपत्र सभबन्धी कागजात पठाई ददन ुपनेेेछ।  

तर, त्यसरी पठाउँदा त्यस्तो व्यम्क्त, फमव, कभपनी र्ा संस्थािे 
बोिपत्र सभबन्धी कागजात समयमा नैेै प्राप्त गनव नसकेमा सोका िालग 
नगरपालिका जर्ाफदेही हनुेछैन। 

५७. बोिपत्रको सूचनामा िागत अनमुान खिुाउन ुपनेिः दईु करोड रूपैयाँसभमको 
िागत अनमुान भएको लनमावण कायवको बोिपत्र आब्हानको सूचनामा िागत 
अनमुान रकम खिुाउन ुपनेछ।  
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५८.  बोिपत्र आह्वानको सूचनामा खिुाउन ुपने कुरािः नगरपालिकािे ऐनको दफा 
१४ मा उम्ल्िम्खत कुराका अलतररक्त बोिपत्र आह्वानको सूचनामा देहाय 
बमोम्जमका थप कुरा समेत खुिाउन ुपनेछिः 

(क)  राविय र्ा अन्तराववियस्तरको बोिपत्रको जानकारी,  
(ख)  पूर्वयोग्यता, योग्यतासवहत र्ा योग्यतारवहत बोिपत्रको 

जानकारी,  
(ग)  बोिपत्र आह्वान गररएको खररद वर्लधको जानकारी,  
(घ)  वर्द्यतुीय बोिपत्र दाम्खिा गने तररकाको जानकारी,  
(ङ)  लनयम ३३ को उपलनयम (१) बमोम्जम िागत अनमुानको 

रकम,  
(च)  लनयम ३५ बमोम्जमको सीलमत बोिपत्र भए त्यस्तो सीलमत 

बोिपत्रदातािाई ददनपुने सूचना,  
(छ)  ऐनको दफा १४ को उपदफा (८) बमोम्जमको बोिपत्र भए 

स्र्देिी बोिपत्रदातािे मात्र भाग लिन पाउने कुरा,  
(ज)  ऐनको दफा १४ को उपदफा (११) बमोम्जमको बोिपत्र 

भए स्र्देिी लनमावण व्यर्सायीसँगको संयकु्त उपिमिे 
प्राथलमकता पाउने कुरा,  

(झ)  ऐन बमोम्जम कािोसूचीमा परेको व्यम्क्त, फमव, संस्था र्ा 
कभपनीका सञ्चािकिे नयाँ फमव, कभपनी र्ा संस्था खोिी 
कारोबार गरेको भए त्यस्तो व्यम्क्त, फमव, संस्था र्ा कभपनीिे 
बोिपत्र पेि गनव नससने कुरा,  

(ञ)  नगरपालिकािे आर्श्यक ठानेका अन्य कुरा। 
५९. लनमावण स्थिको भ्रमणिः (१) बोिपत्र तयार गनव र खररद सभझौता गनव 

आर्श्यक सूचना प्राप्त गनव बोिपत्रदाता आफै र्ा लनजको कमवचारी र्ा 
एजेन्टिाई आफ्नै खचवमा सभभावर्त जोम्खमप्रलत आफै उिरदायी हनुे गरी 
लनमावण स्थिको भ्रमण गनव गराउन ससनेछ। 
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(२) नगरपालिकािे उपलनयम (१) बमोम्जम लनमावणस्थिको भ्रमण 
गनव अनमुलत ददन ुपने भएमा त्यस्तोेे अनमुलत ददन ुपनेछ। 

(३) नगरपालिकािे बोिपत्रदातािाई लनमावणस्थिको यथाथव जानकारी 
ददन लनयम ६० बमोम्जम हनुे बैठक अम्घ लनमावणस्थिको भ्रमण गराउन 
ससनेछ। 

६०. बोिपत्र पेि गनुव पूर्वको बैठकिः (१) नगरपालिकािे बोिपत्रदातािाई 
बोिपत्र सभबन्धी कागजात, प्रावर्लधक स्पेलसवफकेिन, लनमावणस्थि र्ा अन्य 
यस्तै कुरा सभबन्धी जानकारी गराउन बोिपत्र पेि गने अम्न्तम ददनभन्दा 
रावियस्तरको बोिपत्र आह्वानको सूचनाको हकमा कभतीमा दि ददन र 
अन्तराववियस्तरको बोिपत्र आह्वानको सूचनाको हकमा कभतीमा पन्र ददन 
अगारै् बोिपत्रदाताहरुको बैठकको आयोजना गनव ससनेछ। 

   तर, ऐनको दफा १४ को उपदफा (४क) र (४ख) बमोम्जम 
पनुिःबोिपत्र आह्वानको सूचना गररएको अर्स्थामा बोिपत्र पेि गनुव पूर्वको 
बैठक सञ्चािन भई नसकेको भए बोिपत्रदातािाई पनुिःबोिपत्र सभबन्धी 
कुराहरूको थप जानकारी ददन रावियस्तरको बोिपत्रको हकमा कभतीमा 
पाँच ददन र अन्तरा्ववियस्तरको बोिपत्रको हकमा कभतीमा सात ददन अगार्ै 
त्यस्तो बैठकको आयोजना गनव सवकनेछ। 

(२) उपलनयम (१) बमोम्जमको बैठकमा बोिपत्रदातािे नगरपालिका 
समि खररद कारबाही सभबन्धी कुनै प्रश्न र्ा म्जज्ञासा राख्न ससनेछ र 
नगरपालिकािे प्रश्नकतावहरुको श्रोत उल्िेख नगरी सबै बोिपत्रदातािाई 
त्यस्तो प्रश्न र्ा म्जज्ञासाको जर्ाफ र बैठकको माईन्यटु यथाम्िघ्र उपिव्ध 
गराउन ुपनेछ। 

(३) उपलनयम (१) बमोम्जम भएको बैठकबाट बोिपत्र सभबन्धी 
कागजातको कुनै प्रावर्लधक र्ा व्यापाररक पिमा हेरफेर गनुवपने देम्खएमा 
नगरपालिकािे सो कागजातमा सोही बमोम्जम संिोधन गरी बोिपत्र सभबन्धी 
कागजात खररद गने सबै बोिपत्रदातािाई त्यस्तो संिोधन गररएको ब्यहोरा 
त्यस्तो बैठक भएको पाँच ददनलभत्र पठाउन ुपनेछ। 
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६१. बोिपत्र जमानतिः (१) नगरपालिकािे खररदको प्रकृलत अनसुार सबै 
बोिपत्रदातािाई समान रुपिे िाग ुहनुे गरी स्र्ीकृत िागत अनमुान रकमको 
दईुदेम्ख तीन प्रलतित रकमको लसमालभत्र रही लनम्श्चत रकम तोकी बोिपत्र 
आव्हानको सूचनामा बोिपत्रदातािे बोपत्रसाथ पेि गने बोिपत्र जमानत 
रकम उल्िेख गनुव पनेछ। यस्तो रकम नगदै र्ा र्ाम्णज्य बैंकिे जारी गरेको 
सो रकम बराबरको बोिपत्र जमानत हनु ुपनेछ।  

तर, िागत अनमुान नखलु्ने र्ा एकाई दरमात्र खलु्ने गरी बोिपत्र 
आव्हान गररएको अर्स्थामा नगरपालिकािे बोिपत्र सभबन्धी कागजात र्ा 
पूर्वयोग्यता सभबन्धी कागजात र बोिपत्र आव्हानको सूचनामा बोिपत्र 
जमानतको िालग एकमषु्ट रकम तोसन ससनेछ।   

(२) उपलनयम (१) बमोम्जमको बोिपत्र जमानतको मान्य अर्लध 
बोिपत्रको मान्य अर्लधभन्दा कभतीमा तीस ददन बढीको हनु ुपनेछ।  

(३) कुनै बोिपत्रदातािे नगरपालिकािाई कुनै खास र्ाम्णज्य बैंक 
र्ा वर्िीय संस्थािे जारी गरेको बोिपत्र जमानत ग्राह्य हनुे नहनुे भन्ने कुरा 
खिुाई ददन अनरुोध गरेमा त्यस्तो नगरपालिकािे सो सभबन्धमा तत्कािै 
जर्ाफ ददन ुपनेछ।  

(४) वर्देिी बैंकिे जारी गरेको बोिपत्र जमानत नेपाि लभत्रको 
र्ाम्णज्य बैकिे प्रलत-प्रत्याभलूत (काउन्टर ग्यारेन्टी) गरेको हनु ुपनेछ। 

(५) नगरपालिकािे बोिपत्रको मान्य हनुे अर्लधलभत्र खररद सभझौता 
गरी ससन ुपनेछ। कुन ैकारणर्ि सो भयादलभत्र खररद सभझौता गनव नसवकन े
भएमा रीत पगेुका सबै बोिपत्रदाताहरूिाई बोिपत्रको मान्य हनुे अर्लध 
बढाउन पत्र पठाउन ुपनेछ। 

(६) उपलनयम (५) बमोम्जमको पत्र अनसुार बोिपत्रको मान्य हनुे 
अर्लध बढाउने र्ा नबढाउने भन्ने सभबन्धमा बोिपत्रदातािे लनणवय गनव ससने 
छन।् बोिपत्रको मान्य हनुे अर्लध नबढाउने बोिपत्रदाताको बोिपत्र 
जमानत जफत गनव पाईने छैन। बोिपत्रको मान्य हनुे अर्लध बढाउन े
बोिपत्रदातािे सोही अनरुुप सभबम्न्धत बैंकबाट मान्य अर्लध समेत थप गरी 
बोिपत्र जमानत पेि गनुव पनेछ। यसरी बोिपत्रदातािे अर्लध थप गरी 
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बोिपत्र जमानत पेि नगरेमा बोिपत्रको मान्य हनुे अर्लध बढाएको मालनने 
छैन। 

(७) कुनै बोिपत्रदाताको बोिपत्र जमानत जफत भएको अर्स्थामा 
नगरपालिकािे लनजिे राखेको जमानत रकम आफूिाई भकु्तानी गनव त्यस्तो 
जमानत जारी गने बैंक समि जमानत मान्य रहने अर्लध लभतै्र दार्ी गनुव 
पनेछ। 

(८) नगरपालिकािे ऐन र्ा यस लनयमार्िी बमोम्जम जफत गनुव पने 
बोिपत्र जमानत बाहेक अन्य बोिपत्र जमानत खररद सभझौता भएको तीन 
ददनलभत्र सभबम्न्धत बोिपत्रदातािाई वफताव गनुव पनेछ। 

६२. बोिपत्र मान्य हनुे अर्लधिः नगरपालिकािे बोिपत्र सभबन्धी कागजात र्ा 
प्रस्तार् आव्हान सभबन्धी कागजातमा बोिपत्र र्ा परामिव सेर्ाको प्रस्तार्को 
मान्य हनुे अर्लध उल्िेख गदाव देहाय बमोम्जमको अर्लध उल्िेख गनुव पनेछिः- 

(क) दि करोड रुपैयाँसभम िागत अनमुान भएको बोिपत्र र्ा 
परामिव सेर्ाको प्रस्तार्को िालग - नब्बे ददन 

(ख) दि करोड रुपैयाँभन्दा जलत सकैु बढी िागत अनमुान भएको 
बोिपत्र र्ा परामिव सेर्ाको प्रस्तार्को िालग - एक सय 
बीस ददन 

६३.  बोिपत्र र्ा प्रस्तार् स्र्ीकृत गने आियको सूचना ददन ेअर्लधिः सार्वजलनक 
लनकायिे बोिपत्र र्ा प्रस्तार् खोिेको लमलतिे बोिपत्र मान्य अर्लधलभत्र 
बोिपत्र र्ा प्रस्तार् स्र्ीकृत गने आियको सूचना बोिपत्रदाता र्ा 
प्रस्तार्दातािाई ददन ुपनेछ। 

६४. बोिपत्रको आर्श्यक प्रलत पेि गनुव पनेिः बोिपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दातािे पूर्व 
योग्यताको प्रस्तार्, बोिपत्र र्ा परामिव सेर्ाको प्रस्तार् पेि गदाव पूर्व योग्यता 
सभबन्धी कागजात, बोिपत्र सभबन्धी कागजात र्ा प्रस्तार् आव्हान सभबन्धी 
कागजातमा उल्िेख भए बमोम्जमको आर्श्यक प्रलत पेि गनुव पनेछ। 

 तर, माग गररए बमोम्जमको बोिपत्र र्ा प्रस्तार्को प्रलत पेि नगरेको 
कारणबाट कुनै बोिपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दातािाई प्रलतस्पधावबाट र्म्ञ्चत गनव 
पाइने छैन। 
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६५. दताव वकतार् राख्न ुपने र भपावई ददन ुपनेिः (१) नगरपालिकािे पूर्वयोग्यता 
सभबन्धी कागजात, बोिपत्र सभबन्धी कागजात र्ा परामिव सेर्ाको प्रस्तार्को 
लबिी र दतावको अलभिेख छुट्टा छुटै्ट राख्न ु पनेछ। 

(२) बोिपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाता आफैिे र्ा लनजको प्रलतलनलधिे 
पूर्वयोग्यताको प्रस्तार्, बोिपत्र र्ा परामिव सेर्ाको प्रस्तार् पेि गनव ल्याएमा 
बमु्झलिई लनजिाई लमलत र समय खिेुको भपावई ददन ुपनेछ।  

(३) उपलनयम (२) बमोम्जम प्राप्त भएको बोिपत्रको बावहरी खाममा 
उपलनयम (१) बमोम्जम दताव वकताबमा दताव भएको दताव नभबर उल्िेख गनुव 
पनेछ। 

(४) बोिपत्र लबवि र दताव हनु ेसमय समाप्त भएपलछ प्रमखु प्रिासकीय 
अलधकृत र्ा लनजिे तोकेको अलधकृतिे उपलनयम (१) बमोम्जमको वकतार्मा 
दस्तखत गरी बन्द गनुव पनेछ। 

६६. बोिपत्रको सरुिािः (१) नगरपालिकािे यस लनयमार्िी बमोम्जम प्राप्त भएको 
बोिपत्र र्ा परामिव सेर्ाको प्रस्तार् सो बोिपत्र खोल्ने समय अम्घ कसैिे 
खोल्न नपाउने गरी सरुम्ित तर्रिे राख्न ुपनेछ।  

(२) बोिपत्रकोसाथ पेि भएको नमूनाको वर्िेषता बोिपत्र खोल्नअुम्घ 
सार्वजलनक नहनुे गरी गोप्य र सरुम्ित तररकािे राख्न ुपनेछ। 

६७. बोिपत्र वफताव र्ा संिोधनिः (१) वर्द्यतुीय बोिपत्र र्ा प्रस्तार्को हकमा 
त्यस्तो बोिपत्र र्ा प्रस्तार् पेिगने अम्न्तम समय अर्लधसभम वर्द्यतुीय सञ्चार 
माध्यमबाट वफताव र्ा संिोधन गनव सवकनेछ। 

(२) उपलनयम (१) बमोम्जमको वर्द्यतुीय बोिपत्र र्ा प्रस्तार् बाहेक 
अन्य तररकाबाट बोिपत्र र्ा प्रस्तार् पेिगने बोिपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दातािे 
आफूिे पेि गरेको बोिपत्र र्ा प्रस्तार् वफताव लिन र्ा संिोधन गनव चाहेमा 
बोिपत्र र्ा प्रस्तार् पेिगनव तोवकएको अम्न्तम समय समाप्त हनुभुन्दा चौबीस 
घण्टा अगारै् लसिबन्दी लनरे्दनको खामको बावहरी भागमा देहाय बमोम्जमका 
कुरा उल्िेख गरी बोिपत्र र्ा प्रस्तार् वफताव र्ा संिोधनको िालग लनरे्दन 
ददन ुपनेछिः  

(क) बोिपत्र र्ा प्रस्तार्को वर्षय,  
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(ख) बोिपत्र र्ा प्रस्तार् आह्वान लनकाय र्ा अलधकारीको नाम र 
ठेगाना,  

(ग) बोिपत्र र्ा प्रस्तार् संिोधन गररएको र्ा वफताव माग गररएको 
वर्षय, र  

(घ) बोिपत्र र्ा प्रस्तार् खोल्ने ददन र समयमा मात्र खोल्न ुपने।  
(३) उपलनयम (२) बमोम्जमको लनरे्दन एक पटकभन्दा बढी ददन 

पाइने छैन।  
(४) उपलनयम (२) बमोम्जमको लनरे्दन तथा एक पटक संिोधन 

भइसकेको बोिपत्र र्ा प्रस्तार् वफताव लिन सवकने छैन।  
(५) बोिपत्र र्ा प्रस्तार्दातािे आफूिे पेि गरेको बोिपत्र र्ा प्रस्तार् 

वफताव लिन र्ा संिोधन गनुव पदाव बोिपत्र र्ा प्रस्तार् पेि गदाव जनु माध्यमबाट 
बोिपत्र र्ा प्रस्तार् पेि गरेको हो सोही माध्यमबाट मात्र वफताव र्ा संिोधन 
गनव ससनेछ र फरक माध्यमबाट पेि गरेको लनरे्दन उपर कारबाही हनुे 
छैन। 

(६) उपलनयम (२) बमोम्जमको लसिबन्दी लनरे्दन खाम प्राप्त हनु 
आएमा नगरपालिकािे त्यस्ता खाम लनयम ६६ बमोम्जम सरुम्ित राख्नु् 
पनेछ।   

६८. बोिपत्र खोल्नेिः (१) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिे दताव भएका बोिपत्र र्ा 
प्रस्तार् लनयम १७ बमोम्जमको खररद अलधकारीको संयोजकत्र्मा बोिपत्र 
र्ा प्रस्तार् खोल्न कभतीमा दईु जना सदस्य रहने सलमलत गठन गरी 
बोिपत्रदाता र्ा लनजको प्रलतलनलधको रोहर्रमा पूर्वलनधावररत समयमा बोिपत्र 
र्ा प्रस्तार् खोल्न िगाउन ुपनेछ।  

तर, बोिपत्रदाता र्ा लनजको प्रलतलनलध उपम्स्थत नभएको कारणिे 
मात्र बोिपत्र खोल्न बाधा पने  छैन।  

(२) उपलनयम (१) बमोम्जम बोिपत्र खोल्नअुम्घ भयाद नाघी प्राप्त 
हनु आएको बोिपत्रको खाम, बोिपत्र वफताव र्ा संिोधन गनवको िालग 
ददइएको लनरे्दनको खाम र रीतपूर्वक दताव भएका बोिपत्रको खामिाई 
छुट्याई भयाद नाघी प्राप्त हनु आएका बोिपत्र नखोिी सभबम्न्धत 
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बोिपत्रदातािाई वफताव गनुव पनेछ। यसरी वफताव गदाव सोको व्यहोरा, लमलत 
र समय समेत खिुाई खररद कारबाहीको प्रलतरे्दन तयार गनुव  पनेछ। 

(३) उपलनयम (२) बमोम्जम बोिपत्र वफताव गरेपलछ बोिपत्रदातािे 
वफताव गनव माग गरेको बोिपत्रको खाम खोिी त्यस्तो बोिपत्रदाताको नाम 
पढेर सनुाउन ुपनेछ र त्यसपलछ बोिपत्र संिोधन गनवको िालग ददइएका सरै् 
खाम खोिी त्यस्ता खाम लभत्र रहेको ब्यहोरा पढेर सनुाउन ुपनेछ। 

(४) उपलनयम (३) बमोम्जमको व्यहोरा पढी सकेपलछ दाम्खिा भएका 
बोिपत्र िमैसंग खोिी त्यस्तो बोिपत्रको देहायको कुरा पढेर सनुाई सोको 
मचुलु्का तयार गनुव पनेछ र त्यस्तो मचुलु्कामा उपम्स्थत बोिपत्रदाता र्ा 
लनजको प्रलतलनलधको दस्तखत गराउन ुपनेछिः 

(क) बोिपत्रदाताको नाम र  ठेगाना,  
(ख) बोिपत्रको कबोि अङ्क, 
(ग) बोिपत्रमा कुनै छुट ददन प्रस्तार् गररएको भए सोको व्यहोरा, 
(घ) प्रावर्लधक स्पेलसवफकेिनको वर्कल्प प्रस्तार् गररएको भए 

सोको कबोि अङ्क,  
(ङ) बोिपत्र जमानत भए र्ा नभएको,  
(च) अङ्क र अिरका बीच लभन्नता भए सो लभन्नताको वर्र्रण, 
(छ)   बोिपत्र फाराम (िेटर अफ लबड) र मूल्य सूची (प्राइस 

सेड्युि) मा बोिपबदाता र्ा लनजको प्रलतलनलधको हस्तािर 
भए र्ा नभएको, 

(ज) बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा सच्याईएको र्ा केरमेट 
गरेकोमा केरमेट गरी उल्िेख गरेको रकम र व्यहोरा,  

(झ)  केरमेट भएको र्ा सच्याइएको स्थानमा बोिपत्रदाता र्ा 
लनजको प्रलतलनलधको हस्तािर भए र्ा नभएको,  

(ञ) बोिपत्र फाराममा बोिपत्रदातािे कुनै कैवफयत उल्िेख 
गरेको भए सोको व्यहोरा र दररेट वर्र्रण माग गरेको भए 
सोको वर्र्रण, र 
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(ट) नगरपालिकािे उपयकु्त ठानेको अन्य आर्श्यक कुरा।  
(५) यस लनयम बमोम्जम बोिपत्र खोल्दाको समयमा बोिपत्र स्र्ीकृत 

र्ा अस्र्ीकृत गने लनणवय गनव सवकने छैन। 
(६) उपलनयम (१) बमोम्जम बोिपत्र र्ा प्रस्तार् खोल्दा लनयम ३७ 

र ३८ बमोम्जमको बोिपत्र र्ा प्रस्तार् भए ऐनको दफा ३२ बमोम्जमको 
प्रवियाबाट बोिपत्र र्ा प्रस्तार्को बावहरी खाम खोिी आलथवक प्रस्तार्िाई 
नखोिी छुट्याई लनयम ६६ बमोम्जम सरुम्ित राख्न ुपनेछ। 

६९. बोिपत्रको पूणवताको परीिणिः बोिपत्रको पूणवताको परीिण गदाव मूल्यांड्ढन 
सलमलतिे ऐनको दफा २३ को उपदफा  (३) मा उल्िेख भएका कुराको 
अलतररक्त देहायका कुराको परीिण गनुव पनेछिः 

(क) बोिपत्रदाता व्यम्क्तगत रुपमा र्ा संयकु्त उपिमको 
साझेदारको रुपमा एकभन्दा र्ढी बोिपत्रमा संिग्न भए र्ा 
नभएको,  

(ख) बोिपत्रदाता ऐनको दफा ६३ को उपदफा (२) र (३) 
बमोम्जम खररद कारबाहीमा भाग लिन अयोग्य भए र्ा 
नभएको,   

(ग) नगरपालिकाबाट र्ा नगरपालिकािे तोकेको अन्य लनकायबाट 
लबवि भएको बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा बोिपत्र पेि भए 
नभएको, 

(घ) सभबम्न्धत व्यम्क्त, फमव, संस्था र्ा कभपनी आपैmिे खररद 
गरेको बोिपत्र सभबन्धी कागजात भरी पेि गरे र्ा नगरेको। 

७०. बोिपत्रको मूल्यांङ्कनिः (१) अन्तराववियस्तरको बोिपत्रमा बोिपत्र सभबन्धी 
कागजातमा बोिपत्रको मूल्य वर्लभन्न मदु्रामा उल्िेख गनव सवकने व्यर्स्था 
भएमा त्यस्तो बोिपत्रहरुका मूल्यिाई सोही कागजातमा उल्िेख भए 
बमोम्जमको वर्लनमयदर र मदु्रा अनसुार एउटै मूल्यमा पररर्तवन गरी 
बोिपत्रको मूल्यांङ्कन र तिुना गनुव पनेछ।  

(२) बोिपत्रको मूल्याङ्कन र तिुना गदाव मूल्य अलभरृ्वद्ध कर बाहेकको 
कबोि अङ्क कायम गरी तिुना गनुव पनेछ। 
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(३) प्रचलित ऐन र्ा यस लनयमार्िीमा व्यर्स्था गररए बमोम्जम 
र्ाहेक कुनै बोिपत्रदाता र्ा आलधकाररक रुपमा लनणवय प्रकृयामा संिग्न 
नभएका अन्य कुनै व्यम्क्तिाई बोिपत्रको परीिण, त्यस्तो परीिण गने 
लसिलसिामा बोिपत्रदातासँग माग गररएको जानकारी र्ा प्राप्त जानकारी, 
मूल्याङ्कन तथा तिुनासँग सभबम्न्धत जानकारीहरु ददन पाइने छैन। 

(४) मूल्याङ्कन सलमलतिे ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) बमोम्जम 
मूल्याङ्कनको िालग समारे्ि भएका बोिपत्रको मूल्याङ्कन गदाव त्यस्तो 
बोिपत्रको बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा उल्िेख भएको आधार र तररका 
अनसुार गनुव पनेछ।  

(५) उपलनयम (४) बमोम्जम बोिपत्रको मूल्यांङ्कन गदाव बोिपत्रको 
प्रावर्लधक, व्यापाररक र आलथवक पिको मूल्यांङ्कन गनुव पनेछ।  

(६) बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा उल्िेम्खत िेत्र, गणुस्तर, वर्िेषता, 
ितव, कायव सभपादन र्ा अन्य कुनै आर्श्यकतामा ताम्त्र्क फरक र गम्भभर 
असर नपने नगरपालिकािाई स्र्ीकायव सानालतना फरक भएका 
बोिपत्रहरुिाई सारभूतरुपमा प्रभार्ग्राही बोिपत्र मालननेछ र त्यस्ता 
बोिपत्रको मूल्याङ्कन गदाव िागतमा कुनै प्रभार् पने भएमा त्यस्तो प्रभार्को 
मूल्य समान आधारमा कायम गरी बोिपत्रको कबोि अङ्कमा समायोजन गरी 
बोिपत्रको मूल्यावङ्कत रकम लनकाल्न ुपनेछ।  

(७) उपलनयम (६) र लनयम ७१, ७२ र ७३ बमोम्जम लनकालिएको 
बोिपत्रको मूल्यांवङ्कत रकम बोिपत्रको तिुना गने प्रयोजनको िालग मात्र 
प्रयोग हनुेछ र खररद सभझौताको मूल्यमा समारे्ि गनव पाईने छैन।  

(८) बोिपत्रको मूि प्रलत र प्रलतलिवप प्रलतमा मूल्य र्ा अन्य कुनै 
कुरामा लभन्नता पाइएमा मूि प्रलतमा उल्िेख भएको मूल्य र्ा कुरा मान्य 
हनुेछ। 

(९) मूल्यांङ्कन सलमलतिे उपलनयम (६) बमोम्जमको सानालतना 
फरकको मूल्य कायम गदाव सभबम्न्धत कामको िागत अनमुान र्ा प्रचलित 
बजार मूल्य र्ा व्याजदरको आधारमा कायम गनुव पनेछ। त्यस्तो िागत 
अनमुान, प्रचलित बजार मूल्य र्ा व्याज दर लनम्श्चत नभएको अर्स्थामा सोही 
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आइटमको अन्य सारभूत रुपमा प्रभार्ग्राही बोिपत्रमा उल्िेख भएको 
मूल्यको औसतका आधारमा कायम गनुव पनेछ। 

(१०) यस लनयम बमोम्जम कायम गररने मूल्यको औम्चत्यताको 
सभबन्धमा बोिपत्रदातासँग परामिव गनुव हदैुन।  

७१. बोिपत्रको प्रावर्लधक पिको मूल्यांङ्कनिः (१) मूल्यांङ्कन सलमलतिे लनयम ७० 
को उपलनयम (५) बमोम्जम बोिपत्रको प्रावर्लधक पिको मूल्याङ्कन गदाव 
देहायका कुराको मूल्यांङ्कन गनुव पनेछिः 

(क) मािसामान आपूलतव, लनमावण कायव र्ा अन्य सेर्ाको िेत्र, 
(ख) मखु्य मखु्य मािसामान, लनमावण कायव र्ा अन्य सेर्ाको 

प्रावर्लधक स्पेलसवफकेिन र कायव सञ्चािन तथा कायव सभपादन 
(अपरेवटङ्ग एण्ड पफव मेन्स) वर्िेषताहरु, र 

(ग) र्ारेम्ण्टको समयार्लध।  
(२) उपलनयम (१) बमोम्जम मूल्यांङ्कन गदाव बोिपत्र सभबन्धी 

कागजातमा उम्ल्िम्खत कुरा र बोिपत्रदातािे बोिपत्रमा उल्िेख गरेको 
कुरामा कुनै लभन्नता पाइएमा मूल्यांङ्कन सलमलतिे सो लभन्नता समेत उल्िेख 
गनुव पनेछ। 

(३) उपलनयम (२) बमोम्जमको लभन्नताको मूल्य बोिपत्र सभबन्धी 
कागजातमा उल्िेख भए बमोम्जमको आधार र तररका बमोम्जम गणना गरी 
कायम गनुव पनेछ। 

७२. बोिपत्रको व्यापाररक पिको मूल्यांङ्कनिः (१) लनयम ७१ बमोम्जम बोिपत्रको 
प्रावर्लधक पिको मूल्यांङ्कन भएपलछ मूल्याङं्कन सलमलतिे त्यस्तो बोिपत्रको 
लनयम ७० को उपलनयम (५) बमोम्जम व्यापाररक पिको मूल्यांङ्कन गदाव 
देहायका कुराको मूल्यांङ्कन गनुव पनेछिः 

(क) मािसामान, लनमावण कायव र्ा अन्य सेर्ा आपूलतव र्ा सभपन्न 
गने अर्लध,  

(ख) भकु्तानीको ितव,  
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(ग) बोिपत्रदातािे समयमा काम सभपन्न नगरे र्ापत लतनुव पने 
पूर्वलनधावररत िलतपूलतव तथा समय अगारै् कायव सभपन्न गरे 
र्ापत पाउने बोनस,  

(घ) प्रत्याभलूत सभबन्धी बोिपत्रदाताको दावयत्र्, 
(ङ) बोिपत्रदातािे पूरा गनुवपने दावयत्र्, 
(च) बोिपत्रदातािे प्रस्तावर्त खररद सभझौतामा अन्य कुनै ितव 

थप गरेको भए त्यस्तो ितव।  
(२) उपलनयम (१) बमोम्जम मूल्यांङ्कन गदाव बोिपत्र सभबन्धी 

कागजातमा उम्ल्िम्खत कुरा र बोिपत्रदातािे बोिपत्रमा उल्िेख गरेको कुरा 
जाँची कुनै लभन्नता पाइएमा मूल्याङ्कन सलमलतिे सो लभन्नता समेत उल्िेख गनुव 
पनेछ। 

(३) मूल्याङ्कन सलमलतिे उपलनयम (२) बमोम्जमको लभन्नताको मूल्य 
कायम गदाव बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा उल्िेख भए बमोम्जमको आधार 
र तररका बमोम्जम गणना गरी कायम गनुव पनेछ। 

७३. बोिपत्रको आलथवक पिको मूल्यांङ्कनिः (१) लनयम ७१ र ७२ बमोम्जम 
बोिपत्रको प्रावर्लधक र व्यापाररक पिको मूल्यांङ्कन भएपलछ त्यस्तो 
बोिपत्रको आलथवक पिको मूल्यांङ्कन गनुव पनेछ।  

(२) उपलनयम (१) बमोम्जम आलथवक पिको मूल्यांङ्कन गदाव प्रावर्लधक 
र व्यापारीक पिका कुराहरुमध्ये आर्श्यक कुराहरुको र आर्श्यकतानसुार 
देहायका कुरा समेतको बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा उल्िेख भएको आधार 
र तररका बमोम्जम मूल्य लनधावरण गरी बोिपत्रको मूल्यांवकत रकम कायम 
गनुव पनेछिः  

(क) आन्तररक ढुर्ानी खचव, 
(ख) प्रावर्लधक वर्िेषता।  
(३) उपलनयम (२) को खण्ड (ख) बमोम्जम प्रावर्लधक वर्िेषताको 

मूल्यांङ्कन गदाव बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा उम्ल्िम्खत खररद सभबन्धी 
न्यूनतम दर, िमता र्ा प्रलतफिभन्दा र्ढी दर, िमता र्ा प्रलतफिको 
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बोिपत्र पेि भएकोमा मूल्यांङ्कन सलमलतिे न्यूनतम दर, िमता र्ा प्रलतफिको 
मात्र मूल्याङ्कन गनुव पनेछ।  

(४) बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा स्र्देिी मािसामान र स्थानीय 
लनमावण व्यर्सायीिाई प्राथलमकता ददईने कुरा उल्िेख भएकोमा बोिपत्रको 
आलथवक पि मूल्याङ्कन गदाव मूल्यांङ्कन सलमलतिे स्र्देिी मािसामान र्ा लनमावण 
व्यर्सायीिाई ददईने प्राथलमकताको रकम गणना गरी त्यस्तो रकम वर्देिी 
बोिपत्रदाताको कबोि अङ्कमा जोडी मूल्यांवकत अङ्क कायम गनुव पनेछ।  

(५) मूल्यांङ्कन सलमलतिे बोिपत्र मूल्याङ्कन गदाव बोिपत्रदातािे 
लसफाररस गरेको जगेडा पाटवपूजावका सभबन्धमा वर्चार गनुव हँेुदैन। 

७४. लनमावण कायवको बोिपत्रको वर्िेष मूल्याङं्कनिः (१) लनमावण कायवको बोिपत्र 
मूल्यांङ्कन गदाव मूल्यांङ्कन सलमलतिे लनयम ७१, ७२ र ७३ मा उम्ल्िम्खत 
कुराको अलतररक्त देहायका कुराको मूल्यांङ्कन गनुव पनेछिः 

(क) लनमावण कायवको कायव योजना, कायव सभपादन तालिका र 
पररचािन समय बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा उल्िेख भए 
अनसुारको भए र्ा नभएको,  

(ख) बोिपत्रदातािे वर्ि अफ सर्ाम्न्टटीमा संिग्न आइटमको 
िालग उल्िेख गरेको प्रलत एकाइ दर वर्श्वसनीय भए र्ा 
नभएको,  

(ग) कबोि अङ्क देहायको कारणिे असन्तलुित भए र्ा नभएकोिः 
(१)  खररद सभझौताको प्रारम्भभक चरणमा गनुव पने 

कामको आइटमको िालग बोिपत्रदातािे 
अस्र्ाभावर्क उच्च दर उल्िेख गरेकोिे, र्ा 

(२)  बोिपत्रदातािे लबि अफ सर्ाम्न्टटीको कुनै 
आइटममा न्यून अनमुान भएको भनी वर्श्वास गरेको 
आइटमको िालग लनजिे अस्र्ाभावर्क उच्च दर 
उल्िेख गरेकोिे। 

(घ)  बोिपत्रदातािे पेि गरेको ऐनको दफा १३ को उपदफा 
(२) को खण्ड (ढ३) बमोम्जमको वर्र्रण अनरुूप सो लनमावण 
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कायव सभपन्न गनव ससने लनजको प्रावर्लधक िमता भए र्ा 
नभएको। 

(२) उपलनयम (१) को खण्ड (ग) बमोम्जमको अर्स्थामा र्ा 
बोिपत्रदातािे सन्तोषजनक रुपमा काम सभपन्न गनव नससने गरी न्यून कबोि 
अङ्क उल्िेख गरेको र्ा लनमावण कायवको िेत्र र्ा प्रावर्लधक स्पेलसवफकेिन 
गित रुपमा बझुी र्ा नबझुी अस्र्ाभावर्क न्यून कबोि अङ्क उल्िेख गरेको 
र्ा प्रारम्भभक चरणमा गररने लनमावण कायवको िालग बढी दरिे उल्िेख गरेको 
(फ्रन्ट िोलडङ्ग) छ छैन भन्ने कुरा मूल्याङ्कन सलमलतिे जाँच गनुव पनेछ। 
त्यसरी न्यून कबोि अङ्क उल्िेख गरेको अर्स्थामा मूल्यांङ्कन सलमलतिे त्यस्तो 
बोिपत्रदातासँग दर वर्श्लषेण सवहतको स्पष्टीकरण माग गनुव पनेछ।  

(३) मूल्यांङ्कन सलमलतिे उपलनयम (२) बमोम्जम मागेको स्पष्टीकरण 
सन्तोषजनक भएमा त्यस्तो बोिपत्रदातासँग लनजको कबोि अङ्कको आठ 
प्रलतितिे हनुे रकम बराबरको थप कायव सभपादन जमानत लिई बोिपत्र 
स्र्ीकृत गने लसफाररस गनव र त्यस्तो स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा त्यस्तो 
बोिपत्र अस्र्ीकृत गनव  लसफाररस गनव ससनेछ।  

(४) उपलनयम (३) बमोम्जम लिइएको थप कायव सभपादन जमानत 
अम्न्तम वर्ि भकु्तानी भएपलछ वफताव गनुव पनेछ।  

७५. प्रलतरे्दन पेि गनुव पनेिः मूल्यांङ्कन सलमलतिे लनयम ६९, ७०, ७१, ७२, ७३ 
र ७४ बमोम्जम गरेको परीिण तथा मूल्याङ्कनको वर्स्ततृ वर्श्लषेण र देहायका 
कुरा खिुाई सोको प्रलतरे्दन तयार गनुव पनेछ र सो प्रलतरे्दन मूल्यांङ्कन कायव 
िरुु गरेको लमलतिे पन्रर ददनलभत्रमा नगरपालिकामा पेि गनुव पनेछिः 

(क) बोिपत्रदाताको नाम र ठेगाना, 
(ख) बोिपत्रदाताहरुको कूि कबोि रकम र मदु्रा, 
(ग) ऐनको दफा २३ को उपदफा (८) र (९) बमोम्जम त्रवुट 

सच्याईएको भए त्यस्तो त्रवुट सच्याई कायम भएको कूि 
कबोि रकम र मदु्रा, 

(घ) बोिपत्रदातािे कुनै छुट ददन प्रस्तार् गररएको कुरा आलथवक 
प्रस्तार् खोिेको मचुलु्कामा उल्िेख भएको भए मूल्यांङ्कन 
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सलमलतिे त्यसरी छुट ददन प्रस्तार् गररएको रकम समायोजन 
गरेको कुरा,     

(ङ) ऐनको दफा १३ उपदफा (२) को खण्ड (च) बमोम्जम 
बोिपत्र तिुना गनव प्रयोग भएको मदु्रा र उम्ल्िम्खत लमलतको 
वर्लनमय दरको आधारमा कायम भएको रकम, 

(च) ऐनको दफा २३ को उपदफा (२), (३), (४) र (६) 
बमोम्जम परीिण गदाव पाईएका आधारहरु, 

(छ) ऐनको दफा २५ को उपदफा (८) बमोम्जम न्यूनतम 
मूल्यांवङ्कत सारभूतरुपमा प्रभार्ग्राही बोिपत्रको मूल्याकंनको 
आधार र तरीका। 

७६. बोिपत्र स्र्ीकृत गने अलधकारीिः (१) देहायको रकमको बोिपत्र स्र्ीकृत 
गने अलधकार देहाय बमोम्जमका अलधकारीिाई  हनुेछिः 

(क) एक करोड रूपैयाँसभमको  राजपत्रावङ्कत ततृीय शे्रणी र्ा सो 
सरहको िाखा प्रमूख  

(ख) पाँच करोड रूपैयाँसभमको  राजपत्रावङ्कत दितीय शे्रणीको र्ा सो 
सरहको िाखा÷महािाखा प्रमूख 

(ग) दि करोड रूपैयाँसभम  रकमको प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 
(घ) दि करोड रूपैया भन्दा बढी  रकमको प्रमखु  

७७. मािसामानको नमूनािः (१) बोिपत्र मूल्यांङ्कन हुँदा असफि भएको 
बोिपत्रदातािे आफूिे पेि गरेको मािसामानको नमूना वफताव लिन 
नगरपालिका  समि खररद सभझौता भएकोेे सात ददनलभत्र लिम्खत रुपमा 
अनरुोध गनव ससनेछ।  

(२) उपलनयम (१) बमोम्जम अनरुोध भएकोमा त्यस्तो मािसामानको 
नमूना परीिणमा नष्ट नभएको भए ढुर्ानी गने र प्याकेम्जङ गने िगायतका 
सभपूणव खचव बोिपत्रदातािे नै व्यहोने गरी त्यस्तो नमूना नगरपालिकािे 
लनजिाई वफताव गनुव पनेछ।  
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(३) स्र्ीकृत बोिपत्रको बोिपत्रदातािे पेि गरेको मािसामानको 
नमूनाको आपूलतव गररने मािसामानसँग तिुना गने प्रयोजनको िालग 
नगरपालिकािे बोिपत्र मूल्यांङ्कन सलमलतबाट प्रमाम्णत गराई सरुम्ित राख्न ु
पनेछ। 

पररच्छेद-६ 
परामिव सेर्ा सभबन्धी व्यर्स्था 

७८. कायव िते्रगत ितव तयार गनुव पनेिः नगरपालिकािे परामिव सेर्ा खररद गनवको 
िालग  देहायका कुरा सवहतको कायव िेत्रगत ितव तयार गनुव पनेछिः 

(क) परामिवदातािे गनुव पने कामको पषृ्ठभलूम र उद्देश्य,  
(ख) परामिवदाताको कायविेत्र र लनजिे सभपादन गनुव पने काम,  
(ग) कामसंग सभबम्न्धत अध्ययन तथा आधारभतू त्यांक 

उपिब्ध भए सोको वर्र्रण,  
(घ) परामिवदातािे नगरपालिकािाई कुनै ज्ञान र्ा िीप 

हस्तान्तरण गनुव पने भए सो सभबन्धी वर्र्रण,  
(ङ) तालिम प्रदान गनुवपने भए तालिम ददन ुपने कमवचारीको संख्या, 
(च) परामिवदाताको मखु्य जनिम्क्तको काम तथा योग्यता र 

लनजिे गनुवपने कामको िालग िाग्ने अनमुालनत समय, 
(छ) परामिवदातािे काम िरुु गने र सभपादन गररससन ुपने समय, 
(ज) नगरपालिकािे परामिवदातािाई उपिब्ध गराउने सूचना, 

भौलतक सवुर्धा, उपकरणको वर्र्रण, र 
(झ) परामिवदातािे पेि गनुवपने प्रलतरे्दन, त्यांक, नससा, सभे 

प्रलतरे्दन आददको वर्र्रण। 
७९. खिुा रुपमा आियपत्र माग गरी संम्िप्त सूची तयार गनुवपनेिः (१) 

नगरपालिकािे र्ीस िाख रुपैंयाँभन्दा बढी मूल्यको परामिव सेर्ा खररद गनव 
ऐनको दफा ३० बमोम्जम सूचना प्रकािन गरी आियपत्र माग गनुव  पनेछ। 
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(२) सामान्यतया दि करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको परामिव सेर्ा 
खररद गनुव परेमा अन्तराववियस्तरको आियपत्र माग गनुव पनेछ। 

(३) उपलनयम (१) र (२) बमोम्जम आियपत्र माग गने सूचनामा 
देहायका कुराहरु खिुाउन ुपनेछ   

(क) नगरपालिकाको नाम र ठेगाना,  
(ख) प्रस्तावर्त काम र्ा आयोजनाको सामान्य वर्र्रण,  
(ग) प्रस्तावर्त कामको खचव व्यहोने स्रोत, 
(घ) आियपत्रदाताको योग्यता, 
(ङ) आियपत्रदाता फमव र्ा कभपनी भए,  

(१) फमव र्ा कभपनीको वर्र्रण, संगठन र कमवचारी,  
(२) दईु र्ा दईुभन्दा बढी फमव र्ा कभपनीिे समूह, 

संगठन र्ा संयकु्त उपिमको रुपमा परामिव सेर्ा 
ददने भए त्यस्ता फमव र्ा कभपनीको नाम, ठेगाना, 
वर्र्रण तथा मखु्य भई काम गने फमव र्ा कभपनीको 
नाम, 

(३) वर्गत सात र्षवमा सभपन्न गरेको समान प्रकृलतको 
काम र स्थानको वर्र्रण, र 

(४) प्रस्तावर्त कायवमा संिग्न हनुे प्रमखु जनिम्क्तको 
र्ैयम्क्तक वर्र्रण। 

(च) व्यम्क्तगत परामिवदाताको हकमा वर्गत चार र्षवमा सभपन्न 
गरेको समान प्रकृलतको काम र स्थानको वर्र्रण तथा लनजको 
र्ैयलतmक वर्र्रण, 

(छ)  प्रस्तावर्त कायव सभपन्न गनव िाग्ने अनमुालनत समय,  
(ज) संम्िप्त सूचीमा परेका व्यम्क्त, फमव, संस्था र्ा कभपनीबाट 

मात्र परामिव सेर्ा खररद सभबन्धी प्रस्तार् माग गररने कुरा, 
(झ) आियपत्रदातािे पेि गनुव पने कागजातहरु,   
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(ञ) आियपत्र तयार गने लनदेिन र आियपत्र पेि गने अम्न्तम 
लमलत तथा स्थान, र  

(ट) नगरपालिकासंग सभपकव  गने ठेगाना र सभपकव  व्यम्क्त।  
(४) अन्तराववियस्तरको आियपत्र माग गदाव एक तह मालथको 

अलधकारीको म्स्र्कृलत लिन ुपनेछ। 
(५) यस लनयम बमोम्जम पनव आएका आियपत्रदाताको योग्यता, 

अनभुर् र िमता समेत मूल्यांङ्कन गरी त्यस्तो आियपत्रदाताको योग्यता, 
अनभुर् र िमता मूल्याङ्कन गने आधार समेत यवकन गरी त्यस्तो परामिव 
सेर्ा ददन ससने आसयपत्रदाताको छनौट गनुव पनेछ।  

तर, स्र्ीकृत मूल्याङ्कनका आधारहरू आियपत्र दाम्खिा भई सकेपलछ 
पररर्तवन गरी मूल्याङ्कन गनव सवकने छैन। 

(६) अन्तराववियस्तरको आियपत्रदाताको छनौट गदाव वर्लभन्न मिुकु, 
पषृ्ठभलूम र एक स्थानीय फमव र्ा कभपनीकोेे छनौट गनुव पनेछ।  

(७) उपलनयम (१) बमोम्जमको सूचना बमोम्जम आियपत्र पेि नगने 
ख्यालत प्राप्त परामिवदातासंग सभपकव  गरी लनजको नाम संम्िप्त सूचीमा समारे्ि 
गनव सवकनेछ। 

(८) यस लनयम बमोम्जम आियपत्रदाताको छनौट गदाव र्ा उपलनयम 
(७) बमोम्जम नाम समारे्स गदाव कभतीमा तीन र्टा आियपत्रदाता छनौट 
हनु नसके पनुिः सूचना प्रकािन गरी आियपत्र माग गनुव पनेछ। 

(९) उपलनयम (८) बमोम्जम दोस्रो पटक सूचना प्रकािन गदाव पलन 
कभतीमा तीन र्टा आियपत्र  छनौट हनु नसकेमा छनौट भएका जलत 
आियपत्रदाताको मात्र सूची कायम गनव सवकनेछ। 

(१०) यस लनयम बमोम्जम तयार भएको सूचीको जानकारी आियपत्र 
पेि गने सबै आियपत्रदातािाई ददन ुपनेछ। 

(११) उपलनयम (२) बमोम्जम परामिव सेर्ाको खररदको हकमा 
वर्देिी आियपत्रदातािे स्र्देिी परामिवदाता व्यम्क्त, फमव र्ा कभपनीसँग 
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संयकु्त उपिम गरेमा त्यस्तो वर्देिी आियपत्रदातािाई प्राथलमकता ददन 
सवकनेछ।  

तर, यसरी संयकु्त उपिम कायम गदाव दोहोरो पने गरी संयकु्त 
उपिम गनव सवकने छैन।  

(१२) उपलनयम (५) बमोम्जम िमताको मूल्याङ्कन गदाव परामिव 
सेर्ाको कूि िागत अनमुानको एक सय पचास प्रलतितमा नबढ्ने गरी हनुे 
कारोबार रकम (टनवओभर) को आधार लिन ुपनेछ।  

(१३) उपलनयम (५) बमोम्जम आियपत्रदाताको छनौट गदाव लनयम 
६३ बमोम्जमको अर्लधलभत्र कायव सभपन्न हनुे गरी छनौट गनुव पनेछ।  

(१४) यस लनयम बमोम्जम आियपत्रदाता छनौट गदाव कुनै 
आियपत्रदातािे आफूिे प्राप्त गरेको अङ्क र छनौटमा पनव नसकेको कारण 
माग गरेमा पाँच ददनलभत्र लनजिे प्राप्त गरेको अङ्क र छनौट हनु नसकेको 
कारण आियपत्रदातािाई ददन ुपनेछ।  

 
८०. प्रस्तार् माग गनेिः (१) लनयम ७९ बमोम्जम संम्िप्त सूची तयार भएपलछ 

नगरपालिकािे सो सूचीमा परेका आियपत्रदाताहरुिाई प्रस्तार् सभबन्धी 
कागजात, हिुाक, कुररयर र्ा व्यम्क्त र्ा वर्द्यतुीय सञ्चार माध्यम माफव त 
पठाई बीस िाख रूपैयाँसभम िागत अनमुान भएको खररदका िालग कभतीमा 
पन्र ददन र सो भन्दा बढी िागत अनमुान भएको खररदका िालग कभतीमा 
तीस ददनको समय ददई लनजहरुबाट प्रस्तार् माग गनुव पनेछ। यसरी पठाइने 
प्रस्तार् सभबन्धी कागजातको कुनै िलु्क िाग्ने छैन। 

(२) प्रस्तार् सभबन्धी कागजातमा ऐनको दफा ३१ मा उम्ल्िम्खत 
कुराका अलतररक्त देहायका कुराहरु उल्िेख गनुव पनेछिः 

(क) प्रस्तार् माग पत्र,  
(ख) प्रस्तार्दातािे प्रस्तार् गरेको प्रमखु जनिम्क्तिे आपm्नो 

हािसािैको रै्यम्क्तक वर्र्रण सत्य र पूणव रहेको कुरा 
प्रमाम्णत गरेको हनु ुपने व्यहोरा,   



 
62 

(ग) प्रावर्लधक प्रस्तार् मूल्यांङ्कन गरेपलछ मात्र आलथवक प्रस्तार् 
खोलिने कुरा, 

(घ) प्रावर्लधक प्रस्तार्मा प्रस्तार्दातािे प्राप्त गनुव पने उिीणावङ्क, 
(ङ) प्रस्दातार्दातािे सभबम्न्धत कामको िालग आफ्नो छुटै्ट 

कायवयोजना तथा जनिम्क्त प्रस्ताब गनव ससने र्ा नससने, 
(च) प्रस्तार्दातािे कायविेत्रगत ितवमा वटप्पणी गनव ससने र्ा 

नससने, र 
(छ) प्रस्तावर्त कायव गनव आर्श्यक पने रकम व्यहोने स्रोत।  
(३)  नगरपालिकािे प्रस्तार् सभबन्धी कागजातमा प्रस्तार् मूल्यांङ्कनको 

अङ्कभार उल्िेख गनुव पनेछ।  
(४) उपलनयम (३) बमोम्जम अङ्कभार उल्िेख गदाव देहाय बमोम्जम 

गनुव पनेछ: 
(क) प्रस्तार्को छनौट गणुस्तर र िागत वर्लध अपनाई गररने 

भएमा कामको प्रकृलत र जवटिता अनसुार प्रावर्लधक तथा 
आलथवक प्रस्तार्को कूि अङ्कभार एकसय हनुे गरी र त्यस्तो 
कूि अङ्कभार मध्ये प्रावर्लधक प्रस्तार्को कूि अङ्कभार 
सिरीदेम्ख नब्बे र आलथवक प्रस्तार्को अङ्कभार तीसदेम्ख 
दिसभम हनुे गरी लनधावरण गनुव पनेछ।  

(ख) प्रस्तार्को छनौट गणुस्तर वर्लध, लनम्श्चत बजेट वर्लध र न्यून 
िागत वर्लध अपनाई गररने भएमा प्रावर्लधक प्रस्तार्को कूि 
अंङ्कभार एकसय हनुे गरी लनधावरण गनुव पनेछ।  

(५) लनम्श्चत बजेट वर्लधबाट परामिवदाताको छनौट गनव प्रस्तार् 
आव्हान गदाव उपिब्ध बजेट प्रस्तार्मा खिुाउन ुपनेछ। 

(६) प्रस्तार् सभबन्धी कागजातमा परामिवदाताको छनौट गनव अङ्कभार 
उल्िेख गदाव देहाय बमोम्जमको अङ्कको सीमा ननाघ्ने गरी कामको प्रकृलत र 
जवटिता अनसुार उपयकु्त अङ्क उल्िेख गनुव पनेछिः 

(क) प्रस्तार्दाताको खास कामको अनभुर् कूि अङ्कको पच्चीस प्रलतितसभम 
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(ख) कायव सभपादन गने तररका र कायव िेत्रगत 
ितव प्रलतको प्रभार्ग्राहीता 

कूि अङ्कको बीसदेम्ख पैंतीस 
प्रलतितसभम  

(ग) मखु्य मखु्य जनिम्क्तको योग्यता र अनभुर् 

कूि अङ्कको तीसदेम्ख साठी 
प्रलतितसभम 

(घ) प्रवर्लध हस्तान्तरण र्ा तालिम कूि अङ्कको दि प्रलतितसभम 

(ङ) स्र्देिी जनिम्क्तको सहभालगता कूि अङ्कको दि प्रलतितसभम 

जभमा कूि अङ्क १०० 

 

(७) उपलनयम (६) को खण्ड (ङ) मा उम्ल्िम्खत अङ्कभार 
रावियस्तरको प्रस्तार्को हकमा िागू हनुेछैन। 

(८) उपलनयम (६) मा उम्ल्िम्खत सबै मूल्यांङ्कनका आधारिाई तीन 
र्टा उप-आधारमा वर्भाजन गरी सो र्ापतको अङ्क समेत लनधावरण गनुव पनेछ। 

(९) उपलनयम (३) बमोम्जम अङ्कभार उल्िेख गदाव उिीणावङ्क समेत 
उल्िेख गनुव पनेछ। 

(१०) परामिव सेर्ाको खररदको प्रस्तार् सभबन्धी कागजातमा 
परामिवदाता छनौट गने अङ्कभार उल्िेख गदाव कुनै परामिवदाता व्यम्क्त, फमव 
र्ा कभपनीसँग भइरहेका काम (र्कव  इन ह्याण्ड) को जनिम्क्त सोही हदसभम 
पलछल्िो प्रस्तार्को मूल्याङ्कनको समयमा गणना नहनुे कुरा उल्िेख गनुव 
पनेछ।  

(११) यस लनयम बमोम्जम प्रस्तार् मूल्याङ्कन गदाव उपलनयम (८) 
बमोम्जम गररएको वर्भाजन र सो र्ापतको अङ्कभारको आधारमा मात्र 
मूल्याङ्कन गनुव पनेछ। 

८१. मौजदुा सूचीमा रहेका परामिवदाताबाट प्रस्तार् माग गरी परामिव सेर्ा लिन 
सवकनेिः (१) बीस िाख रुपैयाँभन्दा कम रकमको परामिव सेर्ा ऐनको दफा 
६क. बमोम्जमको मौजदुा सूचीमा रहेका परामिवदाताबाट लिम्खत रुपमा 
प्रावर्लधक र आलथवक प्रस्तार् माग गरी खररद गनव सवकनेछ। 
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(२) उपलनयम (१) बमोम्जम प्रस्तार् माग गदाव सभभर् भएसभम छ 
र्टा र कभतीमा तीन र्टा परामिवदातािाई प्रस्तार् सभबन्धी कागजात पठाई 
प्रावर्लधक र आलथवक छुट्टा छुटै्ट खाममा माग गनुव पनेछ। 

(३) उपलनयम (२) बमोम्जमको प्रस्तार् मूल्यांङ्कन वर्लध गणुस्तर र 
िागत वर्लध अनसुार छनौट गनुव   पनेछ। 

८२. प्रस्तार् तयार गनव ददईने लनदेिनमा उल्िेख गनुवपने कुरािः ऐनको दफा ३१ 
को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोम्जमको प्रस्तार् तयार गनव 
प्रस्तार्दातािाई ददइने लनदेिनमा देहायका कुरा उल्िेख गनुव पनेछिः 

(क) प्रावर्लधक प्रस्तार् र आलथवक प्रस्तार्को ढाँचा, 
(ख) प्रावर्लधक र आलथवक प्रस्तार् तयार गने र पेि गने तरीका,  
(ग) काम कलत चरणमा पूरा हनुे हो र थप काम ददन सवकने 

नसवकने कुरा, 
(घ) प्रस्तार् सभबन्धी कागजातका सभबन्धमा प्रस्तार्दातािे कुनै 

जानकारी लिन ुपने भए त्यस्तो जानकारी लिन सवकने तररका,  
(ङ) प्रस्तावर्त कामको कुनै अंि परामिवदातािे सब-कन्रयासटमा 

ददन ससने नससने कुरा, 
(च) नगरपालिकािे उपिब्ध गराउने सूचना, सेर्ा, उपकरण 

सभबन्धी जानकारी, 
(छ) प्रस्तार् पेि गनुवअम्घ प्रस्तार्दाताको बैठक हनुे नहनुे कुरा, 
(ज) प्रस्तार् मान्य हनुे अर्लध, 
(झ) प्रस्तावर्त खररद कारबाही अन्तगवत सजृना हनुे कुनै 

मािसामान आपूलतव, लनमावण कायव, अन्य सेर्ा र्ा परामिव सेर्ा 
सभबन्धी काम परामिवदात ृफमव र्ा लनजसंग सभबद्ध व्यम्क्त 
संस्थािाई ददंदा प्रस्तावर्त परामिव सेर्ासंगको स्र्ाथव बाम्झन 
ससछ भन्ने नगरपालिकािाई िागेमा त्यस्तो प्रस्तार्दाता र्ा 
व्यम्क्तिाई त्यस्तो काम ददन नसवकने कुरा, 
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(ञ) प्रस्तार्दाता र लनजको जनिम्क्तिे लतनुव पने कर र्ारेको 
जानकारी र प्रस्तार्दातािे कर र्ा अन्य कुनै वर्षयमा थप 
जानकारी लिन चाहेमा लनजिे सभपकव  गनुव पने आलधकाररक 
अन्य लनकाय, 

(ट) प्रस्तार्को भाषा, 
(ठ) नगरपालिकािे प्रस्तार् सभबन्धी कागजात संिोधन गने 

कायववर्लध, 
(ड) प्रस्तार् पेि गने तररका,  
(ढ) प्रस्तार् खोल्ने तररका, 
(ण) गोपलनयता सभबन्धी ितव। 

८३. प्रस्तार् छनौट वर्लधिः (१) नगरपालिकािे देहायको कामको िालग परामिव 
सेर्ा खररद गदाव गणुस्तर वर्लध छनौट गरी खररद गनव ससनेछिः 

(क) आफ्नो िेत्रको आलथवक र्ा िेत्रगत अध्ययन, र्हिुेलत्रय 
(मल्टी सेसटरि) सभभाव्यता अध्ययन, घातक फोहरमैिा 
ब्यर्म्स्थत गने एरं् तह िगाउने संयन्त्रको लडजाइन, िहरी 
गरुुयोजनाको लडजाइन, वर्म्िय िेत्र सधुार जस्ता 
परामिवदाताबाट अपेम्ित कायव स्पष्टरुपमा यवकन गनव 
नसवकने प्रकृलतको र नगरपालिकािे परामिवदाताबाट 
खोजपूणव प्रस्तार्को अपेिा गरेको काम,  

(ख) ठूिा बाँध र्ा प्रमखु पूर्ावधार लनमावणको सभभाव्यता अध्ययन 
र्ा संरचनात्मक इम्न्जलनयररङ्ग लडजाइन, महत्र्पूणव नीलत 
सभबन्धी अध्ययन, वर्षयगत िेत्रको व्यर्स्थापन अध्ययन 
जस्ता उच्च दिता आर्श्यक पने र भवर्ष्यमा गभभीर तथा 
दूरगामी प्रभार् पाने वकलसमको काम,  

(ग) व्यर्स्थापन परामिव, िेत्रगत (सेसटरि) तथा नीलतगत 
अध्ययन जस्ता सेर्ाको मूल्य कामको गणुस्तरमा लनभवर हनुे 
र्ा व्यम्क्त, संस्था वपच्छे सारभतू रुपमा अिग अिग 
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तररकाबाट सभपादन गनव सवकने र प्रलतस्पधी प्रस्तार्को 
िागत तिुना गनव नसवकने वकलसमको काम। 

(२) उपलनयम (१) बमोम्जम गणुस्तर वर्लध छनौट गनव प्रमखुको 
स्र्ीकृलत लिन ुपनेछ। 

(३) िेखापरीिण, सामान्य इम्न्जलनयरीङ्ग लडजाइन तथा खररद एजेन्ट 
जस्ता राम्ररी अभ्यास भइसकेका, लनयलमत प्रकृलतका र कम िागत िाग्ने 
कामका िालग न्यून िागत वर्लध छनौट गनव सवकनेछ।  

८४. प्रस्तार् खोल्ने तररकािः (१) नगरपालिकािे ऐनको दफा ३२ बमोम्जम प्रस्तार् 
खोल्दा प्रस्तार्दाता र्ा लनजको प्रलतलनलधको रोहर्रमा खोल्न ुपनेछ।  

तर, प्रस्तार्दाता र्ा लनजको प्रलतलनलध उपम्स्थत नभएको कारणिे 
प्रस्तार् खोल्न बाधा पने छैन। 

(२) उपलनयम (१) बमोम्जम प्रस्तार् खोल्नअुम्घ भयाद नाघी प्राप्त हनु 
आएको प्रस्तार्को खाम र रीतपूर्वक दताव भएका प्रस्तार्को खामिाई छुट्याई 
भयाद नाघी प्राप्त हनु आएका प्रस्तार् नखोिी सभबम्न्धत प्रस्तार्दातािाई 
वफताव गनुव पनेछ। त्यसरी वफताव गररएको कुरा, लमलत र समय खररद 
कारबाहीको प्रलतरे्दनमा खिुाउन ुपनेछ। 

(३) उपलनयम (२) बमोम्जम प्रस्तार् वफताव गरेपलछ रीतपूर्वक दताव 
भएका प्रस्तार्को बावहरी खाम िमैसंग खोिी सो खामसँग रहेको प्रावर्लधक 
प्रस्तार्को खाम खोिी देहायका कुरा पढेर सनुाई सोको मचुलु्का तयार गनुव 
पनेछिः  

(क) प्रस्तार्दाताको नाम र  ठेगाना,  
(ख) प्रस्तार्मा प्रस्तार्दाताको हस्तािर भए नभएका,ेे  
(ग) प्रस्तार् सभबन्धी कागजातमा सच्याईएको र्ा केरमेट 

गरेकोमा प्रस्तार्दाता र्ा लनजको प्रलतलनलधिे हस्तािर गरे 
नगरेको,  

(घ) गाउँपालिका/नगरपालिकािे उपयकु्त ठानेको अन्य आर्श्यक 
कुराहरु। 
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(४) उपलनयम (३) बमोम्जमको मचुलु्कामा उपम्स्थत प्रस्तार्दाता र्ा 
लनजको प्रलतलनलधको दस्तखत गराउन ुपनेछ। 

(५) उपलनयम (४) बमोम्जम खोलिएको प्रावर्लधक प्रस्तार् यथाम्िघ्र 
मूल्यांङ्कन सलमलतमा पठाउन ुपनेछ। 

८५. प्रावर्लधक प्रस्तार्को मूल्यांङ्कन गने तररकािः (१) प्रावर्लधक प्रस्तार् मूल्यांङ्कन 
गदाव मूल्यांङ्कन सलमलतका प्रत्येक सदस्यिे छुट्टा छुटै्ट रुपमा लनयम ८० को 
उपलनयम (६) मा उम्ल्िम्खत आधार बमोम्जम मूल्यांङ्कन गरी प्रस्तार्दातािे 
प्राप्त गरेको अङ्क यवकन गनुव पनेछ। 

(२) मूल्याङ्कन सलमलतिे प्रावर्लधक प्रस्तार्को मूल्याङ्कन गनवको िालग 
सहयोग प¥ुयाउन सभबम्न्धत वर्ज्ञहरू सवहतको तीन सदस्यीय उपसलमलत 
गठन गनव ससनेछ। 

(३) उपलनयम (१) बमोम्जम अङ्क यवकन भएपलछ सो सलमलतको 
प्रत्येक सदस्यिे प्रदान गरेको अङ्क गणना गरी सो सलमलतिे त्यस्तो प्रस्तार्िे 
प्राप्त गरेको औषत अङ्क लनकाल्न ुपनेछ।  

(४) उपलनयम (१) र (३) बमोम्जम मूल्यांङ्कन पलछ मूल्यांङ्कन 
सलमलतिे लनयम ८० को उपलनयम (९) बमोम्जमको उिीणावङ्क प्राप्त गने 
प्रस्तार्दाताहरुको सूची तयार गनुव पनेछ।  

(५) उपलनयम (४) बमोम्जमको सूची तयार गदाव उच्चतम अंेंङ्क प्राप्त 
गने प्रस्तार्दातादेम्ख िमैसंग तयार गनुव पनेछ।  

(६) मूल्यांङ्कन सलमलतिे प्रावर्लधक प्रस्तार्को मूल्यांङ्कनको कायव समाप्त 
नहञु्जेि आलथवक प्रस्तार् खोल्न   हुंदैन। 

(७) उपलनयम (४) बमोम्जमको सूचीमा रहेका प्रस्तार्दाताको मात्र 
लनयम ८८ बमोम्जम आलथवक प्रस्तार् खोलिनेछ।  

(८) उपलनयम (४) बमोम्जमको सूचीमा समारे्ि हनु नसकेका 
प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् नखोिी सभबम्न्धत प्रस्तार्दातािाई वफताव गनुव पनेछ। 
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८६. मूल्यांङ्कन प्रलतरे्दन तयार गनुव पनेिः (१) मूल्याङ्कन सलमलतिे लनयम ८५ 
बमोम्जमको मूल्यांङ्कन सभबन्धी कारबाही पलछ प्रस्तार्को गणुस्तर सभबन्धमा 
प्रलतरे्दन तयार गनुव पनेछ।  

(२) उपलनयम (१) बमोम्जमको प्रलतरे्दनमा देहायका कुराहरु समेत 
उल्िेख गनुव पनेछिः 

(क) प्रस्तार्दाताको नाम र ठेगाना, 
(ख) प्रस्तार्दाता र्ा लनजको अलधकार प्राप्त प्रलतलनलधको सवहछाप 

भए र्ा नभएको, 
(ग) प्रस्तार्दाता प्रस्तार् पेि गनव कानून बमोम्जम योग्य भएको 

पषु्ट्याई गने कागजातहरु पेि भए र्ा नभएको, 
(घ) संयकु्त उपिम सभबन्धी सभझौता आर्श्यक भए सो पेि भए 

र्ा नभएको, 
(ङ) प्रस्तार् सभबन्धी कागजातमा प्रस्तार्दातािाई ददइएको 

लनदेिन अनरुुप प्रस्तार् पूणव भए र्ा नभएको, र 
(च) प्रत्येक प्रस्तार्को सापेम्िक सर्िता, दरु्विता र मूल्याङ्कनको 

पररणाम। 
८७.  प्रावर्लधक प्रस्तार् मूल्यांङ्कन गदाव छनौट भएको प्रस्तार्दातािाई सूचना ददन ु

पनेिः (१) नगरपालिकािे लनयम ८५ को उपलनयम (४) बमोम्जमको सूचीमा 
समारे्ि भएका प्रस्तार्दातािाई आलथवक प्रस्तार् खोल्ने स्थान, लमलत र समय 
उल्िेख गरी सो लमलत र समयमा उपम्स्थत हनु सूचना ददन ुपनेछ। 

(२) उपलनयम (१) बमोम्जम प्रस्तार्दातािाई उपम्स्थत हनु सूचना 
ददंदा रावियस्तरको प्रस्तार्को हकमा कभतीमा सात ददन र अन्तराववियस्तरको 
प्रस्तार्को हकमा कभतीमा पन्र ददनको अर्लध ददन ुपनेछ। 

(३) उिीणािंङ्क प्राप्त नगने प्रस्तार्दातािाई लनजको प्रावर्लधक प्रस्तार् 
छनौट हनु नसकेको कारण खुिेको सूचना सवहत लनजको आलथवक प्रस्तार् 
वफताव ददन ुपनेछ।  
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(४) यस लनयमार्िी बमोम्जम प्रस्तार्दाता छनौट गदाव कुनै 
प्रस्तार्दातािे आफूिे प्राप्त गरेको अङ्क र छनौटमा पनव नसकेको कारण माग 
गरेमा पाँच ददनलभत्र लनजिे प्राप्त गरेको अङ्क र छनौट हनु नसकेको कारण 
प्रस्तार्दातािाई ददन ुपनेछ।  

८८. आलथवक प्रस्तार् खोल्नेिः (१) मूल्यांङ्कन सलमलतिे आलथवक प्रस्तार्को खाम 
खोल्दा प्रस्तार्दाता र्ा लनजको प्रलतलनलधको उपम्स्थलतमा खोल्न ुपनेछ। 

तर, प्रस्तार्दाता र्ा लनजको प्रलतलनलध उपम्स्थत नभएको कारणिे 
आलथवक प्रस्तार् खोल्न बाधा पने  छैन। 

(२) उपलनयम (१) बमोम्जम आलथवक प्रस्तार्को खाम खोिेपलछ 
मूल्यांङ्कन सलमलतिे प्रस्तार्दाताको नाम, लनजिे प्रावर्लधक प्रस्तार्मा प्राप्त 
गरेको अङ्क र आलथवक प्रस्तार्मा प्रस्तार् गरेको सेर्ा िलु्क पढेर सनुाई देहाय 
बमोम्जमको मचुलु्का तयार गनुव पनेछिः 

(क) प्रस्तार्दाताको नाम र ठेगाना,  
(ख) प्रस्तावर्त सेर्ा िलु्क,  
(ग) प्रस्तावर्त सेर्ा िलु्कमा कुनै छूट ददन प्रस्तार् गररएको भए 

सोको व्यहोरा, 
(घ) अङ्क र अिरकाबीच लभन्नता भए सो लभन्नताको वर्र्रण, 
(ङ) आलथवक प्रस्तार्मा प्रस्तार्दाता र्ा लनजको प्रलतलनलधको 

हस्तािर भए नभएको, 
(च) आलथवक प्रस्तार्मा कुनै कुरा र्ा व्यहोरा केरमेट गरेको भए 

सो ठाउँमा प्रस्तार्दाता र्ा लनजको प्रलतलनलधिे हस्तािर गरे 
नगरेको तथा केरमेट गरेको रकम र व्यहोरा,  

(छ) नगरपालिकािे उपयकु्त ठानेको अन्य आर्श्यक कुराहरु। 
८९. आलथवक प्रस्तार्को मूल्याङं्कनिः (१) प्रस्तार् सभबन्धी कागजातमा अन्यथा 

उल्िेख गररएकोमा बाहेक आलथवक प्रस्तार्को मूल्यांङ्कन प्रयोजनको िालग सो 
प्रस्तार्मा मूल्य अलभरृ्वद्ध कर बाहेक प्रचलित कानून बमोम्जम 
परामिवदातािाई िाग्ने कर तथा परामिवदाताको भ्रमण, सभबम्न्धत 
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कागजातको अनरु्ाद, प्रलतरे्दन छपाई र्ा म्िरोभार खचव जस्ता सोधभनाव हनुे 
खचव समेत लनजको सेर्ा िलु्कमा समारे्ि गररएको मालननेछ।  

(२) मूल्यांङ्कन सलमलतिे प्रत्येक प्रस्तार्दाताको आलथवक प्रस्तार्को 
मूल्यांङ्कन गदाव प्रस्तार्मा कुनै अङ्क गम्णतीय त्रवुट पाइएमा नगरपालिकािे 
त्यस्तो त्रवुट सच्याउन ससनेछ र त्यसरी त्रवुट सच्याउंदा एकाइ दर र कूि 
रकममा लभन्नता भएमा एकाइ दर मान्य हनुेछ र सोही दर बमोम्जम कूि 
रकम सच्याउन ु पनेछ। त्यसरी त्रवुट सच्याईएको भएमा सोको जानकारी 
सभबम्न्धत प्रस्तार्दातािाई ददन ुपनेछ । 

(३) प्रस्तार्दातािे आलथवक प्रस्तार्मा उल्िेख गरेको रकम अङ्क र 
अिरमा फरक परेमा अिरमा िेम्खएको रकम मान्य हनुेछ।  

(४) प्रस्तावर्त कबोि अंङ्कमा प्रस्तार्दातािे कुनै छूट ददन प्रस्तार् 
गररएको कुरा आलथवक प्रस्तार् खोिेको मचुलु्कामा उल्िेख भएको भए 
मूल्यांङ्कन सलमलतिे त्यसरी छूट ददन प्रस्तार् गररएको रकम समायोजन गनुव 
पनेछ।  

(५) उपलनयम (२), (३) र (४) बमोम्जमको  मूल्यांङ्कन पलछ सबै 
प्रस्तार्दाताको कायम हनु आएको कबोि अंङ्कको सूची तयार गनुव पनेछ। 

९०. प्रस्तार्दाताको छनौटिः (१) प्रस्तार्को छनौट गनव गणुस्तर र िागत वर्लध 
अपनाईएको भएमा मूल्यांङ्कन सलमलतिे देहाय बमोम्जम प्रावर्लधक र आलथवक 
प्रस्तार्को मूल्यांङ्कन गरी सफि प्रस्तार्दाताको छनौट गनुव पनेछिः 

(क) मूल्यांङ्कन गररने प्रस्तार्दाताको प्रावर्लधक प्रस्तार्को 
प्राप्तांकिाई प्रावर्लधक प्रस्तार्को िालग छुट्याईएको अङ्कभारिे 
गणुन गरी प्राप्त गणुनफििाई एकसयिे भाग गदाव आउने 
भागफिको अङ्क प्रावर्लधक प्रस्तार्को खुद प्राप्तांक हनुेछ।                                             

(ख)  प्रावर्लधक प्रस्तार्को मूल्यांङ्कनबाट सफि भएका 
प्रस्तार्हरुमध्ये सबैभन्दा घटी कबोि अंङ्किाई आलथवक 
प्रस्तार्को िालग छुट्याईएको अङ्कभारिे गणुन गरी प्राप्त 
गणुनफििाई मूल्यांङ्कन गररने प्रस्तार्दाताको कबोि अंङ्किे 
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भाग गदाव आउने भागफिको अङ्क आलथवक प्रस्तार्को खदु 
प्राप्तांक हनुेछ।  

(ग)  प्रावर्लधक प्रस्तार् र आलथवक प्रस्तार्को खुद प्राप्तांक जोडी 
संयकु्त मूल्याङ्कन गदाव सबैभन्दा बढी अङ्क पाउने प्रस्तार्दाता 
सफि हनुे हुंदा लनजिाई छनौट गनुव पनेछ। 

उदाहरणिः (१) प्रावर्लधक प्रस्तार्िाई छुट्याइएको कूि अंङ्कभार = 
८०  

लनधावररत उतीणावङ्क ल्याउने क, ख र ग प्रस्तार्दातािे प्रावर्लधक 
प्रस्तार्मा पाएको अंङ्किः 
क = ९० 
ख = ८५ 
ग = ८०  

उपयुवक्त अंङ्कको आधारमा प्रावर्लधक प्रस्तार्मा पाउने अङ्क गणना 
गने तररकािः 

क = ९० x ८०   = ७२ 
       १०० 
ख = ८५ x ८०   = ६८ 
       १०० 
ग = ८० x ८०   = ६४ 
       १०० 

(२) आलथवक प्रस्तार्िाई छुट्याइएको अंङ्कभार = २० 
प्रावर्लधक प्रस्तार्मा उतीणव भएका क, ख र ग प्रस्तार्दातािे आलथवक 

प्रस्तार्मा कबोि गरेको रकमिः 
क = ४,५० ०००।- 
ख = ४,३० ०००।- 
ग = ४,२० ०००।-  

तसथव सरै्भन्दा  घटी कबोि गरेको रकम = ४,२००००।- 
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उपयुवक्त अंङ्कको आधारमा आलथवक प्रस्तार्मा पाउने अङ्क गणना गने 
तररकािः 
क = ४,२०००० x २०   = १८.६६ 
        ४,५० ००० 
ख = ४,२०००० x २०   = १९.५३ 
        ४,३०००० 
ग = ४,२०००० x २०   = २०.०० 
       ४,२० ००० 

(३)  प्रावर्लधक प्रस्तार् र आलथवक प्रस्तार्को संयकु्त मूल्यांङ्कनबाट 
पाउने कूि अंङ्क वर्र्रणिः 

प्रस्तार्दता 

प्रावर्लधक 
प्रस्तार्को 

खदु 

प्राप्ताङ्क 

आलथवक 
प्रस्तार्को 

खदु 
प्राप्ताङ्क 

कूि अङ्क कैवफयत 

क ७२ १८.६६ ९०.६६ 

सबै भन्दा बढी कूि अङ्क पाउने 
प्रस्तार्दाता “क” छनौट गनुव पने। 

ख ६८ १९.५३ ८७.५३  

ग ६४ २०. ८४  
 

(२) प्रस्तार्को छनौट गनव गणुस्तर वर्लध अपनाईएको भएमा मूल्यांङ्कन 
सलमलतिे ऐनको दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोम्जम 
प्रावर्लधक प्रस्तार्मा उच्चतम अंङ्क प्राप्त गने प्रस्तार्दाताको मात्र छनौट गनुव 
पनेछ।  

(३) प्रस्तार्को छनौट गनव लनम्श्चत बजेट वर्लध अपनाईएको भएमा 
मूल्यांङ्कन सलमलतिे ऐनको दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) 
बमोम्जम त्यस्तो बजेटको सीमाभन्दा बढी िागत भएको प्रस्तार् रद्द गनेछ 
र त्यस्तो बजेटको सीमालभत्र परी प्रावर्लधक प्रस्तार्मा उच्चतम अंङ्क प्राप्त गने 
प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् छनौट गनुव पनेछ। 
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(४) प्रस्तार्को छनौट गनव न्यून िागत वर्लध अपनाईएको भएमा 
मूल्यांङ्कन सलमलतिे ऐनको दफा ३५ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) 
बमोम्जम प्रावर्लधक प्रस्तार्मा सफि हनु लनधावररत न्यूनतम अंङ्क प्राप्त गने 
प्रस्तार्दातामध्ये सरै्भन्दा कम िागत भएको प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् छनौट 
गनुव पनेछ।  

(५) यस लनयम बमोम्जम छनौट भएको प्रस्तार्दातासंग र्ाताव गनुवपने 
भएमा नगरपालिकािे प्रस्तार् छनौट भएको सात ददनलभत्र त्यस्तो 
प्रस्तार्दातािाई लमलत, समय र स्थान खोिी र्ाताव गनव आउन सूचना ददन ु
पनेछ। 

(६) उपलनयम (५) बमोम्जम प्रस्तार्दातािाई र्ातावको िालग बोिाउँदा 
रावियस्तरको प्रस्तार् भए सात ददन र अन्तराववियस्तरको प्रस्तार् भए पन्र 
ददनको भयाद ददन ुपनेछ।  

(७) ऐनको दफा ३८ बमोम्जम सभझौता गने परामिवदातािे सभझौता 
गरेको तीस ददनलभत्र सभझौताको कूि रकम समेट्ने गरी नगरपालिकािाई 
लनितव भकु्तानी हनुे पेिागत दावयत्र् बीमा (प्रोफेसनि िायलबलिटी इन्सोरेन्स) 
पेि गनुव पनेछ।  

(८) यस लनयमार्िी बमोम्जम सभझौता गने परामिवदातािे उपलनयम 
(७) बमोम्जमको भयादलभत्र पेिागत दावयत्र् बीमा दाम्खिा नगरेमा 
नगरपालिकािे त्यस्तो खररद सभझौताको अन्त्य गरी लनजिाई कािो सूचीमा 
राख्न सभबम्न्धत लनकायमा लसफाररस गनुव पनेछ। 

९१. परामिव सेर्ा सभबन्धी प्रस्तार् स्र्ीकृत गने अलधकारीिः (१) देहायको परामिव 
सभबन्धी प्रस्तार् स्र्ीकृत गने अलधकार देहायका अलधकारीिाई हनुेछिः 

क)  दि िाख रूपैयाँसभमको  राजपत्रावङ्कत ततृीय शे्रणी र्ा सो 
सरहको िाखा प्रमूख  

(ख)  पचास िाख रूपैयाँसभमको  राजपत्रावङ्कत दितीय शे्रणीको र्ा 
सो सरहको िाखा÷महािाखा प्रमूख 

(ग)  दईु करोड रूपैयासभम  रकमको प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 
(घ)  दईु करोड रूपैया भन्दा बढी  रकमको प्रमखु  
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९२. सोझौ र्ातावबाटिः नगरपालिकािाई उपयोगी र आर्श्यक पने तािीम, गोष्ठी 
र सेलमनार जस्ता वर्षयमा सेर्ा लिन परेमा पाँच िाख रुपैयाँसभमको परामिव 
सेर्ामा प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत आपैंmिे र सोभन्दा मालथको रकमको 
हकमा प्रमखुको स्र्ीकृलत लिई ऐनको दफा ३७ को प्रलतकूि नहनुे गरी 
सोभैm र्ातावबाट खररद गनव सवकनेछ। 

९३. अन्य वर्लधिः देहायको अबस्थामा कुनै परामिवदातािाई वर्िेषज्ञता र योग्यताको 
आधारमा लनयकु्त गनव सवकनेछिः 

(क)  कुनै काम गनव उच्च स्तरको लबिेषज्ञता आर्श्यक परेमा र्ा,  
(ख)  छोटो समयको िालग परामिव आर्श्यक परेमा र्ा 

परामिवदाता लनयकु्त गने समय न्यून भएमा र्ा, 
(ग)  आर्श्यक कायव सभपन्न गनव केही परामिवदाता मात्र योग्य 

भएमा र्ा, 
(घ)  परामिवदाताको छनौट गनव धेरै समय िाग्ने भई समय 

अपयावप्त भएमा। 

पररच्छेद-७ 
खररद सभबन्धी अन्य व्यर्स्था 

९४. लसिबन्दी दरभाउपत्र सभबन्धी व्यर्स्थािः (१) नगरपालिकािे स्र्ीकृत 
कायविम र खररद योजना अनसुार बीस िाख रूपैयाँसभम िागत अनमुान 
भएको मािसामान, लनमावण कायव र्ा जनुसकैु सेर्ा ऐनको दफा ४० बमोम्जम 
लसिबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरी खररद गनव ससनेछ।  

(२) यस लनयमार्िीमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेम्खएको भएता पलन 
पचास िाख रूपैयाँसभमको एससरे, इलसजी, औषलधजन्य मािसामान, रोगको 
लनदान तथा उपचारको िालग प्रयोग हनुे स्र्ास््य सभबन्धी उपकरणहरू खररद 
गदाव लसिबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरी खररद गनव सवकनेछ। 

(३) लसिबन्दी दरभाउपत्रको फाराममा ऐनको दफा ४० को उपदफा 
(२) मा उम्ल्िम्खत कुराको अलतररक्त देहायका कुरा उल्िेख गनुव पनेछिः 
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(क) आपूलतव गनुवपने मािसामान, सभपन्न गनुवपने लनमावण कायव र्ा 
प्रदान गनुवपने सेर्ाको वर्र्रण,  

(ख) लसिबन्दी दरभाउपत्रदाताको योग्यता (लनमावण खररद बाहेक) 
(ग) कायव सभपादन जमानत आर्श्यक पने भए सो कुरा,  
(घ) लसिबन्दी दरभाउपत्र मान्य रहने अर्लध,  
(ङ) लसिबन्दी दरभाउपत्र फाराममा दरभाउपत्रदातािे रीतपूर्वक 

सहीछाप गरेकोेे हनु ुपने कुरा,  
(च) लसिबन्दी दरभाउपत्र मूल्याङ्कन गने तररका, 
(छ) मािसामानको हकमा र्ारेन्टी सभबन्धी दावयत्र् र लनमावण 

कायवको हकमा त्रवुट सच्याउने अर्लध सभमको दावयत्र्।  
(४) उपलनयम (३) बमोम्जम फाराम तयार भएपलछ लसिबन्दी 

दरभाउपत्र माग गनव ऐनको दफा ४० को उपदफा (३) बमोम्जम सूचना 
प्रकािन गनुव पनेछ र त्यस्तो सूचनामा देहायका कुरा उल्िेख गनुव पनेछिः 

(क) लसिबन्दी दरभाउपत्र फाराम पाईने स्थान र सो र्ापत िाग्ने 
दस्तरु, 

(ख) जमानत आर्श्यक पने भए सोको वकलसम, रकम र 
समयार्लध, 

(ग) लसिबन्दी दरभाउपत्र पठाउने तररका, 
(घ) लसिबन्दी दरभाउपत्र पठाउन ुपने कायाविय र्ा अलधकारीको 

नाम र ठेगाना, 
(ङ) लसिबन्दी दरभाउपत्र दाम्खिा गनुवपने अम्न्तम लमलत र समय, 
(च) लसिबन्दी दरभाउपत्र खोल्ने लमलत, समय र स्थान, 
(छ) अन्य आर्श्यक कुराहरु। 
(५) उपलनयम (४) बमोम्जम सूचना प्रकािन गदाव तीनभन्दा कम 

लसिबन्दी दरभाउपत्र पेि हनु आएमा र्ा दरभाउपत्र पेि नै नभएमा सो 
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सभबन्धमा कुनै कुरा उल्िेख नगरी सोही उपलनयम बमोम्जम दोस्रो पटक 
सूचना प्रकािन गनुव पनेछ।  

(६) उपलनयम (५) बमोम्जम दोस्रो पटक सूचना प्रकािन गदाव पलन 
आर्श्यक संख्यामा लसिबन्दी दरभाउपत्र पेि हनु नआएमा पेि हनु आएका 
दरभाउपत्रमध्येबाट दरभाउपत्र स्र्ीकृत गनव बाधा पने छैन।  

(७) लसिर्न्दी दरभाउपत्र पेि गनव इच्छुक व्यम्क्त, फमव, संस्था र्ा 
कभपनीिे एक हजार रुपैंयाँ लतरी दरभाउपत्रको फाराम खररद गरी सोही 
फाराममा लसिर्न्दी दरभाउपत्र पेि गनुव पनेछ।  

(८) उपलनयम (७) बमोम्जमको दरभाउपत्रको फाराममा प्रमखु 
प्रिासकीय अलधकृत र्ा लनजिे तोकेको अलधकृतको दस्तखत भई छाप 
िागेको हनु ुपनेछ। 

(९) लसिबन्दी दरभाउपत्रको जमानत माग गदाव स्र्ीकृत िागत 
अनमुान रकमको दईुदेम्ख तीन प्रलतित रकमको सीमालभत्र रही लनम्श्चत रकम 
तोकी लसिबन्दी दरभाउपत्र मागको सूचनामा जमानत रकम उल्िेख गनुव 
पनेछ। यस्तो जमानत रकम नगद र्ा र्ाम्णज्य बैङ्कबाट पचहिर ददनको 
मान्य अर्लध रहने गरी जारी भएको बैङ्क जमानत (बैङ्क ग्यारेन्टी) लसिबन्दी 
दरभाउपत्र ददने व्यम्क्त, फमव, कभपनी र्ा संस्थािे लसिबन्दी दरभाउ पत्रसाथ 
पेि गनुव पनेछ।  

(१०) लसिबन्दी दरभाउपत्रको मान्य अर्लध  पंेैतािीस ददनको 
हनुेछ। 

(११) लसिर्न्दी दरभाउपत्र पेि गने अम्न्तम समय सवकएको िगिै 
लसिर्न्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचनामा तोवकएको स्थानमा सभभर् भएसभम 
लसिर्न्दी दरभाउपत्रदाता र्ा लनजको प्रलतलनलधको रोहर्रमा लसिर्न्दी 
दरभाउपत्र फाराम खोल्न ुपनेछ।  

(१२) मूल्यांकन सलमलतिे लसिबन्दी दरभाउपत्रको पररिण र 
मूल्याङ्कन गर्र्नेछ। 

(१३) उपलनयम (११) बमोम्जम लसिर्न्दी दरभाउपत्र खोिेको 
लमलतबाट पन्र ददनलभत्र ऐनको दफा ४० को उपदफा (५) बमोम्जम 
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लसिर्न्दी दरभाउपत्र स्र्ीकृत गनुव पनेछ र सोको जानकारी सबै लसिर्न्दी 
दरभाउपत्रदातािाई ददन ुपनेछ।  

(१४) उपलनयम (१३) बमोम्जम लसिर्न्दी दरभाउपत्र स्र्ीकृत भएको 
सात ददनलभत्र सभबम्न्धत दरभाउपत्रदातािाई खररद सभझौता गनव आउन 
सूचना ददन ुपनेछ। 

(१५) उपलनयम (१४) बमोम्जमको सूचना प्राप्त गने लसिर्न्दी 
दरभाउपत्रदातािे सो सूचना पाएको लमलतिे सात ददनलभत्र लनयम ११९ 
बमोम्जमको कायव सभपादन जमानत पेि गरी खररद सभझौता गनुव पनेछ। 

(१६) लसिर्न्दी दरभाउपत्रदातािे उपलनयम (९) बमोम्जम राखेको 
जमानत देहायको अर्स्थामा जफत हनुेछिः 

(क) छनौट भएको लसिर्न्दी दरभाउपत्रदातािे खररद सभझौता 
नगरेमा,  

(ख) लसिर्न्दी दरभाउपत्र फाराममा उम्ल्िम्खत कायवसभपादन 
जमानत खररद सभझौता गने भयाद लभत्र ददन नसकेमा,  

(ग) ऐनको दफा ६२ बमोम्जमको आचरण वर्परीत काम गरेमा। 
(१७) लसिर्न्दी दरभाउपत्र सभबन्धी अन्य कायववर्लध पररच्छेद तीनमा 

उम्ल्िम्खत व्यर्स्था बमोम्जम हनुेछन।् 
९५. सोझै खररद सभबन्धी व्यर्स्थािः (१) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को 

खण्ड (क) बमोम्जम खररद गदाव उपलनयम (११) को अधीनमा रही प्रमखु 
प्रिासकीय अलधकृतको लनणवयिे पाँच िाख रूपैयाँसभम िागत अनमुान भएको 
लनमावण कायव, मािसामान र्ा परामिव सेर्ा सोझै खररद गनव सवकने छ। 

(२) यस लनयमार्िीमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेम्खएको भएता पलन 
बीस िाख रूपैयाँसभमको औषलधजन्य मािसामान र्ा नेपािमा उत्पाददत पन्र 
िाख रूपैयाँसभमको मािसामान त्यस्तो मािसामानको उत्पादकिे 
रावियस्तरको समाचारपत्रमा सूचना प्रकािन गरी तोकेको लबिी मूल्यमा 
सोझै खररद गनव सवकनेछ। यसरी सौझै खररद गदाव उपिब्ध भएसभम नेपाि 
गणुस्तर म्चन्ह प्राप्त मािसामान खररद गनुव पनेछ।  
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तर, कुनै औषलधजन्य मािसामान उत्पादन गने वर्श्व स्र्ास््य 
सङ्गठनबाट पूर्वयोग्यता प्राप्त एकमात्र औषलध उत्पादक कभपनी भएकोमा 
त्यस्तो उत्पादकबाट खररद गनुवपदाव सोझै र्ाताव गरी जलतसकैु रूपैयाँसभमको 
भए पलन त्यस्तो औषलधजन्य मािसामान खररद गनव सवकनेछ।  

(३) उपलनयम (१) र (२) मा जनुसकैु कुरा िेम्खएको भएता पलन 
एक आलथवक र्षवमा एकै पटक र्ा पटक पटक गरी सीमाभन्दा बढी रकमको 
र्ा एउटै व्यम्क्त, फमव, कभपनी र्ा संस्थाबाट एक पटकभन्दा बढी सोझै 
खररद गनव सवकने छैन।  

(४) यस लनयमार्िीमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेम्खएको भएता पलन 
नगरपालिकाको लनमन्त्रणामा भ्रमणमा रहेका वर्देिी मिुकुको सरकार र्ा 
अन्तरावविय अन्तर सरकारी संस्थाको अलत वर्म्िष्ट र्ा वर्म्िष्ट व्यम्क्तिाई 
आलत्यता र होटिबास सवुर्धाको िालग पाँच िाख रूपैयाँसभम सोझै खररद 
गनव सवकनेछ।  

(५) उपलनयम (१) बमोम्जमको खररदको हकमा संरचनात्मक र्ा 
एकाई दर सभझौता गरी गनव सवकने छ। 

(६) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोम्जम 
आपूलत गने अलधकार एउटा मात्र आपूलतवकतावसँग भएको अर्स्थामा त्यस्ता 
प्रोप्राइटरी मािसामान र्ा औषलधजन्य मािसामान सो आपूलतवकता र्ा लनजका 
आलधकाररक लबक्ेरता र्ा आलधकाररक एजेन्ट माफव त खररद गनव सवकनेछ। 

(७) उपलनयम (६) मा जनुसकैु कुरा िेम्खएको भएता पलन 
नगरपालिकािाई आर्श्यक पने मािसामानको उत्पादक नेपािमा एउटा मात्र 
भएको र अन्य उपयकु्त वर्कल्प नभएमा प्रमखुबाट लनणवय गराई सोही व्यहोरा 
अलभिेख गरी उत्पादकसँग सोझै खररद गनव सवकनेछ।  

(८) उपलनयम (२) र (७) बमोम्जम उत्पादकबाट सोझै खररद गदाव 
देहायका ितवहरु पूरा गरेको उत्पादकबाट गनुव पनेछिः  

(क)  त्यस्तो उत्पादकिे आफ्नो उत्पादनको खुद्रा तथा लडिर 
लबिी मूल्य सूची रावियस्तरको समाचारपत्रमा प्रकािन 
गरेको, 
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(ख)  त्यस्तो उत्पादकिे स्थानीय लडिरिाई ददए सरहको छुट 
ददएको।  

(९) सार्वजलनक खररद अनगुमन कायावियिे उपलनयम (७) बमोम्जम 
खररद भएको अर्स्थामा त्यस्तो खररदसँग सभबम्न्धत उद्योगको उत्पादन 
िागतको परीिण गनव र्ा गराउन ससनेछ। त्यसरी परीिण गदाव िागत 
अस्र्ाभावर्क भएको पाइएमा त्यस्तो उद्योगिाई कािोसूचीमा राख्न सवकनेछ।  

(१०) यस लनयमार्िीमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेम्खएको भएता पलन 
नेपाि सरकारिे नेपाि राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी स्र्देिी घरेि ुउद्योग 
भनी तोवकददएको घरेि ुउद्योगबाट उत्पाददत पच्चीस िाख रूपैयाँसभमको 
मािसामान त्यस्तो घरेि ुउद्योगसँग खररद सभझौता गरी सोझै खररद गनव 
सवकनेछ। 

(११) एक िाख रुपैयाँभन्दा बढी रकमको सोझै खररद गदाव मौजदुा 
सूचीमा रहेका कभतीमा तीनर्टा आपूलतवकताव, लनमावण व्यर्सायी, परामिवदाता 
र्ा सेर्ाप्रदायकबाट लिम्खतरुपमा दरभाउपत्र र्ा प्रस्तार् माग गरी खररद गनुव 
पनेछ। 

(१२) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोम्जमको 
प्रोपाइटरी मािसामान सोझै खररद गदाव सावर्क सभझौता मूल्यको तीस 
प्रलतित मूल्यसभम खररद गनव सवकनेछ। 

(१३) कुनै सार्वजलनक लनकायबाट उत्पाददत र्ा वर्तररत कुन ै
मािसामान र्ा सेर्ा खररद गनुव परेमा त्यस्तो मािसामान र्ा सेर्ा उत्पादन 
र्ा वर्तरण गने सार्वजलनक लनकायको अलधकार प्राप्त अलधकारीबाट लनधावररत 
लबिी मूल्यमा सोझै खररद गनव सवकनेछ।  

(१४) कुनै अन्तरावविय अन्तरसरकारी संस्था र्ा वर्देिी मिुकुको 
सरकार र्ा त्यस्तो मिुकुको सार्वजलनक लनकायसँग कुनै मािसामान खररद 
गनुव पदाव त्यस्तो संस्था, सरकार र्ा लनकायबाट लनधावररत लबिी मूल्यमा सोझै 
खररद गनव सवकनेछ।  
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(१५) यस लनयममा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेम्खएको भएता पलन 
नगरपालिकािे उपलनयम  (१३) र (१४) बमोम्जम खररद गनुवपदाव कुनै 
जमानत माग गनुव पनेछैन। 

(१६) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ङ) 
को अर्स्थामा बाहेक अन्य खण्डको अर्स्थामा गररएको सोझै खररदको 
हकमा त्यस्तो खररदको प्रकृलत, कारण र आधार सवहत लनमावण व्यर्सायी, 
आपूलतवकताव, परामिवदाता र्ा सेर्ा प्रदायकको नाम खिुाई सार्वजलनक रुपमा 
सूचना प्रकािन गनुव पनेछ। 

(१७) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) को 
अर्स्थामा खररद गनव एक तह मालथको अलधकारीको स्र्ीकृलत लिन ुपनेछ। 

९६. सोझै खररद गनुवअम्घ यवकन गनुवपने कुरािः (१) नगरपालिकािे सोभैm खररद 
गनुवअम्घ देहायका कुरा यवकन गनुव पनेछिः 

(क) खररद गनुवपने मािसामान भण्डारमा मौज्दात भए र्ा नभएको, 
(ख) प्रस्तावर्त लनमावण व्यर्सायी, आपूलतवकताव, परामिवदाता र्ा 

सेर्ा प्रदायकसँग खररद सभझौता बमोम्जमको कायव सभपादन 
गनव आर्श्यक योग्यता भए र्ा नभएको, 

(ग) प्रस्तावर्त लनमावण व्यर्सायी, आपूलतवकताव, परामिवदाता र्ा 
सेर्ा प्रदायकिे नगरपालिकाको माग बमोम्जम पेि गरेको 
प्रस्तार् तोवकएको स्पेलसवफकेिन तथा प्रावर्लधक गणुस्तर 
बमोम्जमको भए र्ा नभएको, र 

(घ) प्रस्तावर्त लनमावण व्यर्सायी, आपूलतवकताव, परामिवदाता र्ा 
अन्य सेर्ा प्रदायकबाट प्रस्तार् गररएको मूल्य उम्चत भए र्ा 
नभएको। 

(२) उपलनयम (१) को खण्ड (घ) बमोम्जमको मूल्य उम्चत भए 
नभएको कुरा यवकन गनव नगरपालिकािे बजार अध्ययन, पूर्व खररद मूल्य, 
िागत अनमुानका आधारमा दर वर्श्लषेण गरी प्रस्तावर्त लनमावण व्यर्सायी, 
आपूलतवकताव, परामिवदाता र्ा अन्य सेर्ा प्रदायकसँग र्ाताव गनव ससनेछ। 
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(३) ऐनको दफा ४१ को उपदफा (३) बमोम्जम खररद सभझौता 
गदाव पत्राचारको माध्यमबाट समेत गनव सवकनेछ।  

९७. प्रलतयोलगता गराई लडजाइन खररद गनव ससनेिः नगरपालिकािे आवकव टेसचरि 
र्ा िहरी योजना जस्ता वर्षयको लडजाइन खररद गनुव पदाव त्यस्तो लडजाइन 
सभबन्धी वर्स्ततृ वर्र्रण सवहतको कागजात तयार गरी त्यस्तो कागजात 
अनरुुप लडजाइन प्रलतयोलगता गराई उपयकु्त लडजाइन खररद गनव ससनेछ।  

९८.  खररद सभबन्धी अन्य व्यर्स्थािः ऐनको दफा ६७ को उपदफा (१) को खण्ड 
(ख) अनसुार खररद गदाव नेपाि सरकार र दातपृिबीच भएको सभझौता 
बमोम्जमको दात ृ पिको खररद लनदेम्िका (प्रोसयोरमेन्ट गाइडिाइन) मा 
उल्िेख नभएका कुराहरूको हकमा ऐन र यस लनयमार्िी बमोम्जम हनुेछ।  
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पररच्छेद - ८ 
रािन खररद सभबन्धी व्यर्स्था 

९९. िागत अनमुानको तयारी र स्र्ीकृलतिः (१) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिे 
स्र्ीकृत दरर्न्दी अनसुार रािन व्यर्स्था गनुव पने आफु मातहतका लनकायको 
िालग प्रत्येक र्षवको भाद्र मसान्तलभत्र नेपाि राि बैंकबाट प्रकाम्ित हनुे 
सभबम्न्धत िेत्रको उपभोक्ता मूल्यसूची, कृवष उपजको मूल्य लनधावरण गने 
सरकारी लनकायिे प्रकाम्ित गरेको मूल्य सूची, सडक सवुर्धा, स्थानीय बजार 
दर तथा गत र्षवको खररद सभझौता दररेट तथा सार्वजलनक खररद अनगुमन 
कायावियबाट कुनै लनदेम्िका जारी भएको भए त्यस्तो लनदेम्िकाको आधारमा 
िागत अनमुान तयार गनुव पनेछ। 

(२) उपलनयम (१) बमोम्जम तयार गररएको िागत अनमुान 
स्र्ीकृलतको िालग देहाय बमोम्जमको सलमलत समि पेि गनुव पनेछिः 

(क)  उपप्रमखु          - अध्यि 
(ख) प्रमखु, प्रिासकीय अलधकृत    - सदस्य 
(ग) कृवष िेत्र हेने महािाखा÷िाखा÷प्रमखु,  - सदस्य 
(घ) नगरपालिका स्तरीय उद्योग र्ाम्णज्य संघको प्रलतलनलध र सो 

नभएमा  
म्जल्िा उद्योग र्ाम्णज्य संघको प्रलतलनलध        - सदस्य 
(ङ)  नगरपालिकाको आलथवक प्रिासन महािाखा/िाखा प्रमूख -

सदस्य 
(च) रािन व्यर्स्था गनुव पने िेत्रसँग सभबम्न्धत 

महािाखा/िाखाको प्रमूख   
 - सदस्य 

(छ) खररद इकाई प्रमखु         - सदस्य सम्चर् 
(३) उपलनयम (२) बमोम्जमको सलमलतिे यस लनयम बमोम्जम िागत 
अनमुान स्र्ीकृत गदाव उपलनयम (१) मा उम्ल्िम्खत कुरािाई आधार लिई 
अनसूुची-१० बमोम्जमको ढाँचामा स्र्ीकृत गनुव पनेछ। 
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१००. रािन खररद बन्दोबस्त गनेिः (१) रािन बन्दोबस्त गदाव प्रत्येक सािको 
माघ एक गतेदेम्ख नयाँ आपूलतवकताविे रािन  आपूलतव गनुवपने गरी ऐन र यस 
लनयमार्िी बमोम्जम लसिबन्दी दरभाउपत्र र्ा बोिपत्र आव्हान गरी रािनको 
खररद बन्दोबस्त गनव सवकनेछ।  

(२) उपलनयम (१) बमोम्जम आव्हान गररने लसिर्न्दी दरभाउपत्र र्ा 
बोिपत्र माग गदाव देहायका कुरा समेत उल्िेख गनुव पनेछिः 

(क) रािन, दाना, आहाराको वकलसम, गणुस्तर, 
(ख) दैलनक आर्श्यक पररमाण,  
(ग) सभझौता अर्लध भर मूल्यरृ्वद्ध नददईने, र  
(घ) नेपािी नागररकसँग मात्र सभझौता गनव सवकने। 
(३) यस लनयम बमोम्जम खोलिएका लसिबन्दी दरभाउपत्र र्ा 

बोिपत्रको तिुनात्मक तालिका अनसूुची- ११ बमोम्जमको ढाँचामा बनाउन ु
पनेछ। 

(४) नगरपालिकािे उपलनयम (४) बमोम्जमका दरभाउपत्र र्ा 
बोिपत्रको परीिण र मूल्याङ्कन ऐन र यस लनयमार्िी बमोम्जम गरी सबैभन्दा 
घटी दरर्ािाको लसिबन्दी दरभाउपत्र र्ा बोिपत्र स्र्ीकृत गनुव पनेछ र 
त्यस्तो घवट दरर्ािासँग सभझौता गनुव पनेछ। 

(५) यस लनयम बमोम्जम लसिर्न्दी दरभाउपत्र र्ा बोिपत्र पेि गने 
लसिबन्दी दरभाउपत्रदाता र्ा बोिपत्रदातािे दईु र्ा दईु भन्दा बढी 
आइटमको मािसामानको दररेट प्रचलित बजार मूल्यको ित प्रलतित भन्दा 
बढी उल्िेख गरेको पाइएमा मूल्याङ्कन सलमलतिे त्यस्तो लसिर्न्दी दरभाउपत्र 
र्ा बोिपत्र रद्द गनव लसफाररस गनव ससनेछ । 

(६) यस लनयम बमोम्जम खररद सभझौता भएको सात ददनलभत्र प्रमखु 
प्रिासकीय अलधकृतिे उपलनयम (४) बमोम्जमको तिुनात्मक तालिका 
सवहतको प्रलतरे्दन तयार गरी सार्वजलनक खररद अनगुमन कायावियमा 
जानकारी ददन ुपनेछ। 
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(७) कुनै वकलसमको वढिाससु्ती भई रािन बन्दोबस्त हनु नसकेमा 
र्ा सरकारी हालन नोससानी हनु गएमा त्यस्तो हानी नोससानी प्रलत प्रमखु 
प्रिासकीय अलधकृत म्जभमेर्ार हनुेछ। 

(८) रािन बन्दोबस्त गने नगरपालिकािे यस पररच्छेदमा उल्िेख 
भएको कुराको हकमा यसै बमोम्जम र अन्य कुराको हकमा ऐन र यस 
लनयमार्िीको व्यर्स्था पािना गरी रािन बन्दोबस्त गनुव पनेछ। 

१०१. लनरीिण गनव ससनेिः (१) आपूलतवकताविे सभझौता अनसुारको गणुस्तरको रािन 
उपिब्ध गराए नगराएको सभबन्धमा प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिे 
आर्श्यकतानसुार लनरीिण गनव ससनेछ र सभझौता अनसुारको गणुस्तरको 
रािन उपिब्ध नगराएको पाइएमा खररद सभझौता भङ्ग गने कारबाही गनव 
ससनेछ। 

(२) उपलनयम (१) बमोम्जम र्ा अन्य कुनै कारणिे सभझौता भङ्ग 
गरेकोमा आपूलतवकताविे नगरपालिकािाई कुनै पेश्की रकम लतनव बाँकी भए 
त्यस्तो पेश्की रकम र सो रकममा पेश्की लिएको लमलतदेम्ख र्ावषवक दि 
प्रलतितका दरिे हनुे ब्याज समेत लतनुव पनेछ। लनजिे त्यसरी सभझौता भङ्ग 
गरेको तीस ददनलभत्र नलतरेमा सो रकम लनजर्ाट सरकारी बाँकी सरह असूि 
उपर गररनेछ। 

१०२. पेश्की दददा ंजमानत लिन ुपनेिः (१) नगरपालिकािे आपूलतवकतािाई खररद 
सभझौता भएपलछ पेश्की ददन ुपने भएमा लनजबाट त्यस्तो पेश्की रकमिाई 
खाभने गरी र्ाम्णज्य बैंकबाट जारी भएको र कभतीमा सात मवहनाको मान्य 
अर्लध भएको बैंक जमानत लिई कबोि अङ्कको पच्चीस प्रलतितसभम पेश्की 
ददन ससनेछ।  

(२) उपलनयम (१) बमोम्जम ददएको पेश्की रकम आपूलतवकतावको 
प्रत्येक मवहनाको लबिबाट पचास प्रलतितको वहसाबिे कट्टी गरी चािू आलथवक 
र्षवको अन्तसभममा सभपूणव पेश्की रकम असूि गरी ससन ुपनेछ। 

(३) आपूलतवकताविाई प्रथम पटक ददएको पेश्की रकम असिु भएपलछ 
नगरपालिकािे लनजबाट कभतीमा सात मवहनाको मान्य अर्लध भएको जमानत 
लिई नयाँ आलथवक र्षवको श्रार्ण मवहनामा कबोि अङ्कको पच्चीस 
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प्रलतितसभम पेश्की पनुिः ददन ससनेछ र त्यसरी ददईएको पेश्की रकम 
उपलनयम (२) बमोम्जम कट्टी गरी सोही आलथवक र्षवको पौष मसान्तसभममा 
पेश्की रकम असूि गररससन ुपनेछ। 

(४) आपूलतवकतािे उपलनयम (१) र (३) बमोम्जम ददईएको पेश्की 
रकम बराबरको रािन लनजको गोदाममा मौज्दात राख्न ुपनेछ।  

१०३. रािनको लनलमि अन्य व्यर्स्था गनव सवकनेिः नगरपालिकािे  रािनको सट्टा 
नगद उपिब्ध गराउन ु पने भएमा कायवपालिकाबाट लनणवय गरी लनयम ९९ 
बमोम्जम स्र्ीकृत िागत अनमुानको दर र स्र्ीकृत दरबन्दीको वहसार्िे हनु 
आउने रकम नगदै उपिव्ध गराउन ससनेछ।  

पररच्छेद - ९ 
घर जग्गा भाडामा लिने तथा सेर्ा करारमा लिने व्यर्स्था 

१०४. घर जग्गा भाडामा लिने सभबन्धी व्यर्स्थािः (१) नगरपालिकािे घर जग्गा 
भाडामा लिन ु पदाव कभतीमा पन्र ददनको अर्लधको सूचना स्थानीय पत्र 
पत्रीकमा प्रकािन गरी स्थानीय एफ.एम. माफव त समेत सचुना गने र त्यस्तो 
लनकाय र देहायका कायावियको सूचना पाटीमा कभतीमा पन्र ददनको 
अर्लधको सूचना टाँस गरी भाडाको प्रस्तार् माग गनुव पनेछिः 

(क) सभर्म्न्धत र्डा कायाविय, 
(ख) म्जल्िा समन्र्य सलमलतको कायाविय, र 
(ग) कोष तथा िेखा लनयन्त्रक कायाविय। 
(२) उपलनयम (१) बमोम्जमको सूचनामा देहायका कुरा खिुाउन ु

पनेछिः- 
(क) नगरपालिकाको नाम र ठेगाना, 
(ख) घर जग्गा आर्श्यक भएको िेत्र र्ा स्थान  
(ग) भाडामा लिन खोजेको घर जग्गाको प्रकृलत, िेत्रफि र अन्य 

आर्श्यक वर्र्रण, 
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(घ) उपलनयम (४) बमोम्जमको सलमलतिे लनधावरण गरेको दररेटमा 
मात्र घर जग्गा भाडामा लिइने कुरा,  

(ङ) घर जग्गाधनीिे प्रस्तार् पेि गने तररका र त्यस्तो प्रस्तार्का 
साथ पेि गनुव पने न्यूनतम वर्र्रण,  

(च) प्रस्तार् दाम्खिा गने स्थान र अम्न्तम लमलत,  
(छ) घर जग्गाको भाडा भकु्तानीका ितवहरु र कर कट्टीको वर्षय, 

र  
(ज) नगरपालिकािे उपयकु्त ठानेका अन्य कुरा। 
(३) उपलनयम (१) बमोम्जमको अर्लधलभत्र दाम्खिा भएको घर जग्गा 

भाडामा ददने प्रस्तार् खोिी उपलनयम (४) बमोम्जमको सलमलतमा पेि गनुव 
पनेछ। 

(४) नगरपालिकािे भाडामा लिने घर जग्गाको भाडा लनधावरण गनव 
देहाय बमोम्जमको घरभाडा लनधावरण सलमलत रहनेछिः  

(क) प्रमखु     - अध्यि 
(ख) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत   - सदस्य 
(ग) प्रमखु, प्रावर्लधक महािाखा÷िाखा , - सदस्य 
(घ) घर जग्गा भाडामा लिने महािाखा÷िाखाको प्रमखु - सदस्य 
(ङ) आलथवक प्रिासन प्रमखु   - सदस्य सम्चर् 
(५) उपलनयम (४) बमोम्जमको सलमलतको बैठक सभबन्धी कायववर्लध 

सो सलमलत आफैिे लनधावरण गरे बमोम्जम हनुेछ। 
(६) उपलनयम (४) बमोम्जमको सलमलतिे उपलनयम (३) बमोम्जम 

पेि भएका प्रस्तार्को मूल्याङ्कन देहायका आधारमा गरी घर जग्गाको भाडा 
लनधावरण गनेछिः 

(क) घर जग्गा रहेको स्थान र बाटोको सवुर्धा, 
(ख) घर जग्गाको बनार्ट र िेत्रफि, 
(ग) भौलतक सवुर्धा, 



 
87 

(घ) घर जग्गाको पररसर,  
(ङ) घर जग्गा धनीिे प्रस्तार् गरेको भाडा रकम, र 
(च) घरभाडाको प्रचलित दररेट। 
(७) उपलनयम (६) बमोम्जम घर जग्गा भाडाको रकम लनधावरण 

गरेपलछ घर जग्गा भाडा लनधावरण सलमलतिे सोको जानकारी नगरपालिकािाई 
लिम्खत रुपमा ददन ुपनेछ। 

(८) उपलनयम (७) बमोम्जमको जानकारी प्राप्त भएपलछ 
नगरपालिकािे सभबम्न्धत घर जग्गाधनीसँग सभझौता गरी घर जग्गा भाडामा 
लिन ुपनेछ। 

(९) उपलनयम (८) बमोम्जमको सभझौता घर जग्गा धनी र 
नगरपालिकाको मञ्जुरीमा नर्ीकरण गनव सवकनेछ। 

(१०) घर जग्गा भाडाको दररेटमा बवृद्ध गनुव परेमा उपलनयम (४) 
बमोम्जमको सलमलत समि पेि गनुव पनेछ।  

(११) नगरपालिकािे  र्ावषवक पाँच िाख रुपैयाँसभम घरजग्गा भाडा 
लतनुवपने गरी घरजग्गा भाडामा लिन ुपरेमा उपलनयम (१) बमोम्जमको सूचना 
बमोम्जम प्राप्त प्रस्तार्मध्ये उपयकु्त प्रस्तार्मा सेर्ा, सवुर्धा तथा भाडा रकम 
सभबन्धमा घर जग्गा धनीसँग सोझै र्ाताव गरी घरजग्गा भाडामा लिन 
ससनेछ। 

१०५. सेर्ा करारमा लिने सभबन्धी कायववर्लधिः (१) कायाविय सरुिा, म्चठ्ठीपत्र 
ओसार पसार, सरसफाई, वर्द्यतु र धाराको सञ्चािन तथा रेखदेख, पिसु्र्ास््य 
तथा कृवष प्रसार कायव, बगैंचाको सभभार र रेखदेख, टाईवपङ र्ा कभप्यटुर 
टाईप, ड्राईलभङ जस्ता दैलनक कायव सञ्चािन गनव आर्श्यक पने सेर्ा करारमा 
लिन ुपरेमा नगरपालिकािे कुनै व्यम्क्त, फमव, संस्था र्ा कभपनीसँग करार 
गरी त्यस्तो सेर्ा करारमा लिन ससनेछ।  

(२) उपलनयम (१) बमोम्जमको सेर्ा करारमा लिदाँ त्यस्तो सेर्ाको 
आर्श्यकता, वकलसम, समयार्लध, गणुस्तर, सेर्ा सञ्चािन वर्लध, िाग्ने 
मोटामोटी खचव र कायव िेत्रगत ितव तयार गरी प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतबाट 
स्र्ीकृत गराउन ुपनेछ।  
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(३) पाँच िाख रुपैंयाँसभम  सेर्ा िलु्क िाग्ने सेर्ा र्ाताव गरी खररद 
गनव सवकनेछ। सो रकम भन्दा बढी सेर्ा िलु्क िाग्ने सेर्ाको हकमा पन्र 
ददनको सूचना राविय समाचार पत्रमा र्ा स्थानीय पत्रपलत्रकामा   प्रकािन 
गरी र नगरपालिका एबं देहायका कायावियको सूचना पाटीमा सूचना टाँस 
गरी प्रस्तार् माग गनव सवकनेछिः 

(क) म्जल्िा प्रिासन कायाविय, 
(ख) म्जल्िा समन्र्य सलमलत को कायाविय, र 
(ग) कोष तथा िेखा लनयन्त्रक कायाविय। 
(४) उपलनयम (३) बमोम्जमको सूचनामा देहायका कुरा खिुाउन ु

पनेछिः- 
(क) सभबम्न्धत नगरपालिकाको नाम र ठेगाना, 
(ख) सेर्ाको प्रकृलत, पररमाण, ितव र अन्य आर्श्यक कुरा, 
(ग) सेर्ा प्रदान गनुव पने स्थान र अर्लध, 
(घ) प्रस्तार्दातािे प्रस्तार्साथ पेि गनुव पने न्यूनतम कागजात र 

वर्र्रण,  
(ङ) प्रस्तार् दाम्खिा गनुवपने अम्न्तम लमलत र स्थान, 
(च) सेर्ा िलु्क भकु्तानीका ितव र कर कट्टीको वर्षय, र 
(छ) अन्य आर्श्यक कुरा। 
(५) नगरपालिकािे भयादलभत्र प्राप्त भएका प्रस्तार् लनयम ६८ 

बमोम्जम खोिी प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् मूल्याङ्कन गनुव पनेछ। 
(६) उपलनयम (५) बमोम्जम प्रस्तार् मूल्याङ्कन गदाव उपलनयम (२) 

बमोम्जमको कायव िेत्रगत ितव पूरा गरी सरै्भन्दा घटी सेर्ा िलु्क प्रस्तार् 
गनेेे प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् स्र्ीकृत गरी सेर्ा करार सभझौता गनुव पनेछ।  

(७) उपलनयम (६) बमोम्जम स्र्ीकृत प्रस्तार्को प्रस्तार्दाता सेर्ा 
करार गनव नआएमा त्यसपलछको सरै् भन्दा घटी सेर्ा िलु्क प्रस्तार् गने 
प्रस्तार्दातासँग सेर्ा करार गनव सवकनेछ।  
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(८) सेर्ा प्रदायकिे प्रदान गरेको सेर्ाको अनगुमन नगरपालिकािे 
समय समयमा  गनुव पनेछ। त्यसरी अनगुमन गदाव सेर्ा सन्तोषजनक भएको 
नपाइएमा र्ा करार बमोम्जमको नभएमा सेर्ा प्रदायकिाई सेर्ाको स्तर रृ्वद्ध 
गनव सूचना ददन ुपनेछ र त्यसरी सूचना ददंदा पलन सेर्ाको स्तर रृ्वद्ध नभएमा 
सेर्ा करार रद्द गरी अको सेर्ा करारको व्यर्स्था गनुव पनेछ। 

(९) यस लनयममा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेम्खएको भएता पलन स्थानीय 
सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा ८३ को उपदफा (८) बमोम्जमका 
पदहरुबाट सभपादन गररने कायव न्यूनतम पाररश्रलमक तोकी व्यम्क्त र्ा 
संस्थासँग करार गरी सेर्ा करारबाट सभपादन गनुव पनेछ। 

१०६. मािसामान ममवत सभभार गने गराउने कायववर्लधिः (१) नगरपालिकामा रहेको 
कुनै मािसामान ममवत सभभार गनुव पने भए सोको लिम्खत जानकारी त्यस्तो 
मािसामानको उपयोगकताविे प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिाई ददन ु पनेछ। 
त्यसरी जानकारी प्राप्त भएपलछ लनजिे लनयम १४ को उपलनयम (५) बमोम्जम 
िागत अनमुान तयार गराई स्र्ीकृत गनुव पनेछ।  

(२) उपलनयम (१) बमोम्जम िागत अनमुान स्र्ीकृत भएपलछ 
मािसामानको ममवत आफ्नै र्कव िप र्ा ममवत केन्द्र भए त्यस्तो मािसामानको 
ममवत त्यस्तो र्कव िप र्ा ममवत केन्द्रबाट गराउन ु पनेछ। त्यसरी ममवत 
गराउँदा कुनै मािसामान, उपकरण र्ा पाटपूजाव फेरबदि गनुवपने भएमा 
त्यस्तो मािसामान, उपकरण र्ा पाटपूजाव मौज्दातबाट लिई र मौज्दातमा 
नभए ऐन र यस लनयमार्िीको प्रविया अर्िभर्न गरी खररद गनुवपनेछ। 

(३) उपलनयम (२) बमोम्जम उपकरण र्ा पाटपूजाव खररद गरेकोमा 
त्यस्तो मािसामान र्ा उपकरण म्जन्सी दाम्खिा गराई प्रलत एकाई मूल्य पाँच 
हजार रुपैयाँेँभन्दा बढी पने उपकरण र्ा पाटपूजावको अलभिेख राख्न ुपनेछ 
र त्यस्ता पाटपूजाव परुाना उपकरण र्ा पाटवपूजावको िालग प्रलतस्थापन गररएको 
कुरा सभबम्न्धत प्रावर्लधकबाट प्रमाम्णत गराई परुाना सामान म्जन्सी दाम्खिा 
गनुव पनेछ।  
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(४) आफ्नो र्कव िप र्ा ममवत केन्द्र नभएको अर्स्थामा ऐन र यस 
लनयमार्िीको प्रकृया अर्िभर्न गरी मािसामान ममवत सभभार गराउन ु
पनेछ। 

(५) यस लनयममा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेम्खएको भएता पलन आफ्नै 
र्कव िप र्ा ममवत केन्द्र भएको अर्स्थामा ममवत कायव अलभिेख फाराममा 
(जब काडव) रेकडव राखी ममवत पश्चात ्िागत म्स्र्कृत गनव सवकनेछ। 

१०७. उपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायबाट काम गराउने कायववर्लधिः (१) 
यस लनयमार्िीमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेम्खएको भएता पलन एक करोड 
रुपैयाँसभमका िागत अनमुान भएको लनमावण कायव र्ा सो सभबन्धी सेर्ा 
उपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायर्ाट गराउन र्ा प्राप्त गनव सवकनेछ। 

(२) उपलनयम (१) को प्रयोजनको िालग सभबम्न्धत काम र्ा सेर्ाको 
प्रकृलत, पररमाण, िाग्ने रकम, उपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायिे 
व्यहोने र्ा व्यहोनुव पने रकम र अन्य आर्श्यक कुराहरु खिुाई सार्वजलनक 
सूचना प्रकािन गरी प्रस्तार् माग गनव र्ा त्यस्तो सलमलत र्ा समदुाय आफैिे 
प्रस्तार् र्ा लनरे्दन पेि गनव ससनेछ। 

(३) उपलनयम (२) बमोम्जमको प्रस्तार् र्ा लनरे्दन प्राप्त भएपलछ 
नगरपालिका  र त्यस्तो उपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायिे 
आर्श्यकतानसुार छिफि, र्ाताव र्ा लनमावण स्थिको भ्रमण गरी त्यस्तो 
काम र्ा सेर्ाका सभबन्धमा खररद सभझौता गनुव पनेछ। त्यस्तो सभझौतामा 
देहायको कुराहरु उल्िेख गनुव पनेछिः- 

(क) लनमावण कायव र्ा सेर्ाको प्रकृलत, पररमाण, िागत अनमुान, 
उपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायिे व्यहोने र्ा व्यहोनुव 
पने रकम, कायव र्ा सेर्ा सभपन्न गनुव पने अर्लध, 

(ख) साठी िाख रुपैयाँभन्दा बढी िागत अनमुान भएको कायवमा 
प्रत्येक कायव एकाईमा उपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही 
समदुायिे गनुव पने योगदान, 

(ग) नगरपालिकािे सभबम्न्धत कायवको लडजाइन, िागत अनमुान 
तयार गने, स्र्ीकृत गने, प्रावर्लधक सल्िाह ददने, नांपजाँच 
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गने, जाँचपास गने र अन्य आर्श्यक प्रावर्लधक सहयोग 
उपिब्ध गराउन,े सपुरीरे्िण, गणुस्तर लनयन्त्रण गने,  

(ग) लनमावण कायव र्ा सेर्ा नगरपालिका  र उपभोक्ता सलमलत र्ा 
िाभग्राही समदुायको सहभालगतामा सभपन्न र्ा उपिब्ध हनुे,  

(घ) सभपन्न लनमावण कायवको सञ्चािन र्ा ममवत सभभार उपभोक्ता 
सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायिे गनुव पने, 

(ङ) नगरपालिकािे उपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायिाई 
उपिब्ध गराईने पेश्की रकम, 

(च) सभपन्न लनमावण कायव र्ा सेर्ाको भकु्तानीको ितव र तररका, 
र 

(छ) अन्य आर्श्यक कुराहरु।  
(४) उपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायिाई लनमावण कायव र्ा 

सेर्ाको काम ददंदा उपलनयम (३) को खण्ड (ख) बमोम्जमको िागत 
अनमुानमा रहेको मूल्य अलभरृ्वद्ध कर, ओभरहेड, कम्न्टन्जेन्सी रकम र 
जनसहभालगताको अंि कट्टा गरेर मात्र भकु्तानी ददनपुनेछ।  

(५) सामान्यतया उपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायबाट कायव 
गराउँदा पेश्की उपिब्ध गराइने छैन। तर, आयोजनाको प्रकृलत अनसुार 
पेश्की रकम नददएसभम काम प्रारभभ नहनुे अर्स्था भएमा सभझौता रकमको 
बढीमा बीस प्रलतित रकमसभमको अलग्रम रुपमा पेश्की ददन ससनेछ। त्यसरी 
ददएको पेश्कीको अम्न्तम वकस्ता भकु्तानी गनुव अम्घ फछ्यौट गरी ससनपुनेछ। 

(६) उपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायिे हरेक वकस्ताको 
कामको प्रावर्लधक मूल्याङ्कन, लबि, भपावई र खर्र्चव प्रमाम्णत गने अन्य 
कागजात त्यस्तो सलमलत र्ा समदुायको बैठकबाट अनमुोदन गराई 
नगरपालिकामा पेि गनुव पनेछ।  

(७) उपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायिे आफूिे प्रत्येक 
वकस्तामा गरेको खचवको सूचना सार्वजलनक स्थिमा टाँस गनुवपनेछ र आफूिे 
गरेका कामकारबाहीको सभबन्धमा कायवपालिकािे तोकेको प्रविया बमोम्जम 
तोकेको अर्लधलभत्र सार्वजलनक पररिण गनुवपनेछ। 
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(८) नगरपालिकािे उपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायिाई 
सभबम्न्धत कामको िालग प्रावर्लधक सहयोग उपिब्ध गराउन नससने भएमा 
सो कामको िालग आर्श्यक प्रावर्लधक जनिम्क्त सो सलमलत र्ा समदुाय 
आफैिे करारमा लनयकु्त गनव ससनेछ। त्यसरी लनयकु्त गररएको प्रावर्लधकिाई 
ददनपुने पाररश्रलमक नगरपालिकािे कट्टा गरेको कम्न्टन्जेन्सीबाट भकु्तानी 
गनुवपनेछ।  

तर, त्यस्तो पाररश्रलमक िागत अनमुानको तीन प्रलतित भन्दा बढी 
हनुे छैन।  

(९) उपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायबाट सञ्चालित हनुे लनमावण 
कायवमा िोडर, एससाभेटर, रोिर, डोजर, ग्रडेर वर्टुलमन लडस्रीव्यटुर, 
वर्टुलमन ब्र्ाइिर जस्ता हेभी मेिीनहरु प्रयोग गनव सवकने छैन। 

तर, िागत अनमुान तयार गदावको समयका हेभी मेिीन प्रयोग गनुव 
पने जवटि प्रकृलतको कायव भनी उल्िेख भएको रहेछ भने सभबम्न्धत 
प्रावर्लधकको लसफाररसमा नगरपालिकाबाट सहमलत लिई त्यस्ता मेिीन प्रयोग 
गनव सवकनेछ।  

(१०) उपलनयम (९) को प्रलतबन्धात्मक र्ासयांि वर्परीत हेभी मेिीन 
प्रयोग गरेको पाइएमा त्यस्तो उपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायसँग 
भएको सभझौता रद्द गररनेछ। 

(११) उपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समूदायिे पाएको काम 
आपैmिे सभपन्न गनुव पनेछ र कुनै लनमावण व्यर्सायी र्ा सब कन्रसटरबाट 
गराउन सवकने छैन। कुनै कारणर्ि सो सलमलत र्ा समदुाय आपैmिे 
समयमा सो काम सभपन्न गनव नससन े भएमा सो कुराको सूचना 
नगरपालिकािाई ददन ुपनेछ। त्यसरी सूचना प्राप्त भएपलछ नगरपालिकािे सो 
सभबन्धमा आर्श्यक जाँच गरी सो  सलमलत र्ा समदुायसँग भएको सभझौता 
तोडी बाँकी काम ऐन र यस लनयमार्िी बमोम्जम गराउन ुपनेछ।  

(१२) उपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायिे लनमावण कायव सभपन्न 
गररसकेपलछ नगरपालिकािे खटाएको प्रावर्लधक कमवचारीबाट त्यस्तो कामको 
जाँचपास गराई नगरपालिकािबाट प्राप्त रकम र जनसहभालगताबाट 
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व्यहोररएको श्रम, नगद र्ा म्जन्सी समेत कूि खचवको वर्र्रण नगरपालिकामा 
पेि गनुव पनेछ। नगरपालिकािे त्यसरी प्राप्त भएको वर्र्रण तथा उक्त 
लनमावण कायवको सभे, लडजाइन, िागत अनमुान, सपुरररे्िण र कायवसभपादन 
गने व्यम्क्त तथा पदालधकारीको नाम र पद समेत खलु्ने गरी कायव सभपन्न 
प्रलतरे्दन तयार गरी अलभिेख राख्न ुपनेछ।  

(१३) उपलनयम (१२) बमोम्जम लनमावण कायव सभपन्न भएपलछ 
नगरपालिकािे सोको रेखदेख, ममवत सभभार गने म्जभमेर्ारी समेत तोकी 
आयोजनाको स्र्ालमत्र् उपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायिाई नै 
हस्तान्तरण गनुव पनेछ।  

(१४) उपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायिे आफूिे प्राप्त गरेको 
कुनै रकम दरुुपयोग गरेको पाइएमा नगरपालिकािे छानलबन गरी त्यस्तो 
रकम उपभोक्ता सलमलतका पदालधकारीहरुबाट दामासाहीिे सरकारी बाँकी 
सरह असिु उपर गनुव पनेछ। त्यस्तो रकम असिु उपर गने कायवमा 
नगरपालिकािाई सहयोग प¥ुयाउन ु सभबम्न्धत प्रमखु म्जल्िा अलधकारीको 
कतवव्य हनुेछ।  

(१५) उपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायिे प्राप्त गरेको कुनै 
काममा लनमावण व्यर्सायीिाई संिग्न गराइएको पाइएमा  नगरपालिकािे 
उक्त उपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायसँग भएको सभझौता रद्द गरी 
त्यस्तो उपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायिाई भवर्ष्यमा त्यस्तो 
वकलसमको कुनै काम गनव नददने अलभिेख राखी सो काम गने लनमावण 
व्यर्सायीिाई कािो सूचीमा राख्न सार्वजलनक खररद अनगुमन कायावियमा 
लसफाररस गनुव पनेछ। 

(१६) यस लनयम बमोम्जम उपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समदुायबाट 
काम गराउँदा नगरपालिकािे देहायका वर्षयका सभबन्धमा अपनाउन ु पने 
कायववर्लध सार्वजलनक खररद अनगुमन कायावियिे तोकेबमोम्जम हनुेछ ेिः—  

(क) श्रम मूिक कामको लनधावरण,  
(ख) उपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समूदायको गठन वर्लध र 

काम, कतवव्य र अलधकार, 
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(ग) काम र्ा सेर्ामा लमतव्यवयता, गणुस्तरीयता, ददगोपना 
अलभरृ्वद्ध गने तररका, 

(घ) आभदानी खचवको अलभिेख राख्न,े 
(ङ) काम र्ा सेर्ाको सपुरररे्िण र अनगुमन,  
(च) लनमावणकायवको फरफारक र जाँचपास, र 
(छ) अन्य आर्श्यक कुराहरु। 
(१७) उपभोक्ता सलमलत र्ा िाभग्राही समूदायिे उपलनयम (१३) 

बमोम्जम हस्तान्तररत आयोजनाकोेे सेर्ा उपयोग गरे र्ापत उपभोक्तािे 
लतनुवपने सेर्ा िलु्क तोसन ससनेछ र त्यस्तो िलु्क जभमा गने कुनै कोष 
खडा गरी सोही कोषबाट त्यस्तो लनमावण कायव सञ्चािन तथा ममवत सभभार 
गनुवपनेछ। 

१०८. अमानतबाट लनमावण कायव गराउनेिः (१) नगरपालिकािे अमानतबाट काम 
गनव खचव गने अलधकार प्राप्त अलधकारीिे आफुभन्दा एक तह मालथको 
अलधकारीको स्र्ीकृलत लिन ुपनेछ।  

(२) अमानतबाट काम गनुवपदाव सो कामको िालग आर्श्यक पने 
प्रावर्लधक सेर्ा र लनमावण सामग्री ऐन र यस लनयमार्िीको प्रकृया बमोम्जम 
खररद गरी ज्यािामा काम गराउन ुपनेछ।  

(३) यस लनयमार्िी बमोम्जम अमानतबाट लनमावण कायव गनुव परेमा 
त्यस्तो काम एकिाख रुपैयाँमा नबढाई खण्ड खण्ड गरी र्ातावबाट गराउन 
र्ा लनमावण सभबन्धी काम आर्श्यक लनमावण सामग्री उपिब्ध गराई ज्यािामा 
ददन सवकनेछ। 

१०९. गैर सरकारी संस्थाबाट काम गराउने सभबन्धी व्यर्स्थािः (१) नगरपालिकािे 
ऐनको दफा ४६ बमोम्जम गैर सरकारी संस्थाबाट काम गराउनकोेे िालग 
त्यस्तो कामको आर्श्यकता, वकलसम, समयार्लध, कामको गणुस्तर, 
जनिम्क्त, कायव सञ्चािन वर्लध सवहतको कायविेत्रगत ितव र िाग्ने रकमको 
मोटामोटी अनमुान तयार गनुव पनेछ।  
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(२) उपलनयम (१) बमोम्जमको काम गराउनको िालग त्यस्तो काम 
गर्र्ने उद्देश्य राखी प्रचलित कानून बमोम्जम दताव भएको र लनयम १९ 
बमोम्जमको मौजदुा सूचीमा समारे्ि भएका गैर सरकारी संस्थािाई कभतीमा 
पन्र ददनको अर्लध ददई रावियस्तर र्ा स्थानीयस्तरको दैलनक समाचारपत्रमा 
सूचना प्रकािन गरी सो संस्थाबाट प्रस्तार् माग गनुव पनेछ।  

(३) उपलनयम (२) बमोम्जमको सूचनामा देहायका कुराहरु खुिाउन ु
पनेछिः 

(क) नगरपालिकाको नाम र ठेगाना, 
(ख) प्रस्तावर्त कायवको प्रकृलत, पररमाण र अन्य आर्श्यक 

वर्र्रण, 
(ग) प्रस्तावर्त कायव गनुव पने स्थान र सभपन्न गनुवपने अर्लध, 
(घ) प्रस्तार् दाम्खिा गनुव पने अम्न्तम लमलत र स्थान, 
(ङ) प्रस्तार्को ढाँचा, 
(च) प्रस्तार्दातािे प्रस्तार्साथ पेि गनुवपने कागजात,  
(छ) भकु्तानीका ितव र कर कट्टी, र 
(ज) नगरपालिकािे आर्श्यक ठानेका अन्य कुरा। 
(४) उपलनयम (२) बमोम्जमको माग अनसुार पनव आएका प्रस्तार्हरु 

प्रस्तार्दाताको रोहर्रमा खोिी मचुलु्का तयार गनुव पनेछ। 
(५) मूल्याङ्कन सलमलतिे उपलनयम (१) बमोम्जमको कायविेत्रगत ितव 

पूरा गरी न्यूनतम रकम प्रस्तार् गने प्रस्तार्दाताको प्रस्तार् स्र्ीकृलतका िालग 
प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत समि लसफाररस गनुव पनेछ।  

(६) उपलनयम (५) बमोम्जम लसफाररस भएको प्रस्तार् उपयकु्त 
देम्खएमा नगरपालिकािे त्यस्तो प्रस्तार् स्र्ीकृत गरी सभबम्न्धत 
प्रस्तार्दातािाई सभझौता गनव आउन लमलत खोिी सूचना ददन ुपनेछ र त्यस्तो 
लमलतमा लनज उपम्स्थत भएमा लनजसँग सभझौता गनुव पनेछ। 
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(७) उपलनयम (६) बमोम्जम सूचना ददईवएको प्रस्तार्दाता सभझौता 
गनव नआएमा लनजपलछको उपलनयम (१) बमोम्जमको कायव िेत्रगत ितव पूरा 
गरी सरै्भन्दा कम रकम प्रस्तार् गने प्रस्तार्दातासँग सभझौता गनव सवकनेछ।  

पररच्छेद- १० 
पनुरार्िोकन सभबन्धी व्यर्स्था 

११०. प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत समि ददईने लनरे्दनमा खिुाउन ुपने कुरािः खररद 
कारबाही र्ा लनणवयको पनुरार्िोकनको िालग ऐनको दफा ४७ बमोम्जम 
प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतसमि लनरे्दन ददन चाहने  बोिपत्रदाता र्ा 
प्रस्तार्दातािे त्यस्तो लनरे्दनमा देहायका कुराहरु खुिाई हस्तािर गरेको 
हनु ुपनेछ ेिः— 

(क) लनरे्दकको नाम, ठेगाना, टेलिफोन, फ्यासस नभर्र र ईमेि 
ठेगाना, 

(ख) सङ्गदठत संस्था भए त्यसरी लनरे्दन ददन सो संस्थािे प्रदान 
गरेको अलधकार पत्र, 

(ग) बोिपत्र संख्या,  
(घ) लनरे्दन ददनपुने त्यगत र कानूनी आधार,  
(ङ) सभबद्ध कागजातको प्रलतलिवप। 

१११. रकमको हदिः ऐनको दफा ४७ को उपदफा (८) को प्रयोजनको िालग दईु 
करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमको खररद कारबाहीको सभबन्धमा पनुरार्िोकन 
सलमलत समि लनरे्दन ददन सवकने छैन।    
तर, पूर्वयोग्यता र्ा प्रावर्लधक प्रस्तार् जस्ता मूल्य नखुल्ने प्रकृलतका 
बोिपत्र र्ा प्रस्तार्को मूल्याङ्कन उपर पनुरार्िोकन सलमलत समि लनरे्दन 
ददन यस लनयमिे बाधा पने छैन।  

११२. पनुरार्िोकनको िालग ददइने लनरे्दनमा खिुाउन ुपने कुरािः (१) ऐनको दफा 
४९ बमोम्जम पनुरार्िोकनको िालग लनरे्दन ददन चाहन ेबोिपत्रदाता र्ा 
प्रस्तार्दातािे सो लनरे्दनमा देहायका कुरा खिुाई हस्तािर गरेको हनु ुपनेछिः 
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(क)  लनरे्दकको नाम, ठेगाना, टेलिफोन नभबर, फ्यासस नभर्र र 
इमेि ठेगाना,  

(ख)  सँगदठत संस्थाको तफव बाट लनरे्दन ददइने भए त्यसरीेे 
लनरे्दन ददन अलधकार प्रदान गने कागजात,  

(ग)  खररद कारबाहीको संम्िप्त वर्र्रण,   
(घ)  खररद सभझौता भइसकेको भए त्यस्तो सभझौता भएको लमलत 

र प्राप्त गने आपूलतवकताव, लनमावण व्यर्सायी, परामिवदाता र्ा 
सेर्ा प्रदायक,  

(ङ) लनरे्दकिे खररद सभझौता पाउन ुपने त्यगत तथा कानूनी 
आधार,   

(च)  खररद सभझौता प्राप्त गनेिे त्यस्तो सभझौता पाउन नपने 
त्यगत तथा कानूनी आधार,  

(छ)  लनरे्दकको साभपम्िक (प्रोपराईटरी), व्यापाररक र अन्य 
गोप्य जानकारी सरुिा गनवको िालग पनुरार्िोकन सलमलतिे 
कुनै वर्िेष उपाय गररददन ुपने भए त्यस्तो वर्िेष उपाय, र  

(ज)  सभझौता प्राप्त नगरेका कारणिे लनरे्दकिाई भएको र्ा पगु्न 
ससने र्ास्तवर्क हालन नोससानी।  

 (२) उपलनयम (१) बमोम्जमको लनरे्दनको साथ लनरे्दकिे आफूिे 
गरेको दार्ी पवुष्ट गने कागजातको प्रलतलिवप संिग्न गनुव पनेछ। त्यस्तो 
कागजात लनजसँग हनु नससने प्रकृलतको भएमा लनजिे त्यस्तो कागजात 
सभबम्न्धत लनकायबाट म्झकाई पाउन पनुरार्िोकन सलमलत समि अनरुोध 
गनव ससनेछ।      

(३) उपलनयम (१) बमोम्जमको लनरे्दनमा उम्ल्िम्खत वर्षयका 
सभबन्धमा लनरे्दकिे पनुरार्िोकन सलमलत समि सनुरु्ाई गराउन चाहेमा सो 
सभबन्धी कारण र आधार त्यस्तो लनरे्दनमा खिुाउन ुपनेछ।  

११३. जमानत राख्न ुपनेिः (१) ऐनको दफा ५० बमोम्जम लनरे्दन ददने लनरे्दकिे 
बोिपत्र र्ा प्रस्तार्मा आफूिे कबोि गरेको रकमको ०.१५ (िनु्य दिमिब 
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एक पाँच) प्रलतितिे हनु आउने रकम बराबरको नगद रकम र्ा कभतीमा 
नब्बे ददन मान्य अर्लध भएको बैङ्क जमानत पेि गनुव पनेछ।     

(२) पूर्वयोग्यता र्ा प्रावर्लधक प्रस्तार् जस्ता मूल्य नखलु्ने प्रकृलतका 
प्रस्तार्को मूल्याङ्कन उपर पनुरार्िोकन सलमलत समि लनरे्दन ददन ु पदाव 
पूर्वयोग्यता प्रस्तार्को हकमा लनयम ६१ को उपलनयम (१) को 
प्रलतबन्धात्मक र्ासयांिको अधीनमा रही तोवकएको एकमषु्ट रकम र 
प्रावर्लधक प्रस्तार्को हकमा बोिपत्र जमानतको दि प्रलतितिे हनुे रकम 
बराबर जमानत राख्न ुपनेछ। 

(३) पनुरार्िोकन सलमलतिे आफू समि परेको लनरे्दन उपर गने 
कारबाही सभबन्धी व्यबस्था संघीय कानून बमोम्जम हनुेछ।      

११४. पनुरार्िोकनको लनरे्दन पठाउने तररकािः (१) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 
र्ा पनुरार्िोकन सलमलत समि पनुरार्िोकनको िालग ददने लनरे्दन 
बोिपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाता आफैिे बझुाउन र्ा हिुाक, कुररयर र्ा वर्द्यतुीय 
माध्यमर्ाट पठाउन ससनेछ।     

(२) उपलनयम (१) बमोम्जम हिुाक, कुररयर र्ा वर्द्यतुीय माध्यमर्ाट 
पठाइएको लनरे्दन ऐन र्ा यस लनयमार्िीमा तोवकएको समयार्लधलभत्र 
नपगेुमा त्यस्तो लनरे्दन उपर कुनै कारबाही हनुे छैन।    

(३) नगरपालिकािे उपलनयम (१) बमोम्जम पनुरार्िोकनको लनरे्दन 
परेको जानकारी प्राप्त गरेपलछ पनुरार्िोकन सलमलतिे लनणवय नददएसभम खररद 
सभझौता रोक्का राख्न ुपनेछ।  

११५. जानकारी तथा प्रलतवियामा उल्िेख गनुवपने कुरािः (१) ऐनको दफा ५० को 
उपदफा (३) बमोम्जम कायावियिे पनुरार्िोकन सलमलतिाई ददने जानकारी 
तथा प्रलतवियामा पनुरार्िोकनको लनरे्दनमा गररएको दार्ी सभबन्धी त्यगत 
वर्र्रण, खररद कारबाहीको कानूनी आधार र सभर्द्ध कागजातको प्रलतलिवप 
संिग्न गनुव पनेछ।     

(२) पनुरार्िोकन सलमलतिे कायावियिाई खररदसँग सभबम्न्धत 
कागजातमध्ये उपयकु्त कागजात र्ा त्यसको कुनै अंि पेि गनव आदेि 
ददएमा कायावियिे आदेि बमोम्जमको कागजात उपिब्ध गराउन ुपनेछ।       
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११६. उपम्स्थत हनुपुनेिः पनुरार्िोकन सलमलतिे पनुरार्िोकनको िममा उपम्स्थत 
हनु सूचना गरेको अर्स्थामा सूचना बमोम्जम आलधकाररक प्रलतलनलध उपम्स्थत 
हनुे व्यबस्था कायावियिे लमिाउन ुपनेछ।     

११७. उजूरी सभबन्धी लनणवयको अलभिेखिः पनुरार्िोकनको सभबन्धमा कायाविय, 
पनुरार्िोकन सलमलत र्ा अन्य लनकायबाट भएको लनणवय र त्यस्तो लनणवयको 
सभबन्धमा अपनाइएको उपचारात्मक कदमहरुको अलभिेख राखी त्यसको 
जानकारी प्रत्येक र्षव सार्वजलनक खररद अनगुमन कायावियिाई ददन ुपनेछ। 

पररच्छेद - ११ 
खररद सभझौता सभबन्धी व्यर्स्था 

११८. बजेट संकेत उल्िेख गनुवपनेिः नगरपालिकािे खररद सभझौतामा बजेट संकेत 
उल्िेख गनुव पनेछ। 

११९. सभझौता गनव कायवसभपादन जमानत पेि गनुवपनेिः (१) स्र्ीकृत बोिपत्रको 
बोिपत्रदातािे ऐनको दफा २७ को उपदफा (४) बमोम्जम कायवसभपादन 
जमानत पेि गदाव बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा उल्िेख भएको ढांचामा 
ऐनको दफा २७ को उपदफा (३) बमोम्जमको भयादलभत्र र्ाम्णज्य बैंकबाट 
जारी भएको कायवसभपादन जमानत पेि गनुव पनेछ।  

(२) उपलनयम (१) बमोम्जमको कायव सभपादन जमानत पेि गदाव 
ऐनको दफा २७ को उपदफा (४) मा उल्िेख गरे बमोम्जमको रकम हनु ु
पनेछ।  

(३) उपलनयम (२) बमोम्जम खररद सभझौतामा रकम नखलु्ने 
सभझौताको हकमा नगरपालिकािे बोिपत्र सभबन्धी कागजातमा तोकी 
ददएको कायवसभपादन जमानत पेि गनुव पनेछ। 

(४) खररद सभझौतामा अन्यथा व्यर्स्था भएकोमा बाहेक उपलनयम 
(१) बमोम्जमको कायवसभपादन जमानतको मान्य अर्लध त्यस्तो सभझौतामा 
उम्ल्िम्खत मािसामान आपूलतव र्ा हस्तान्तरण गनुवपनेेे अम्न्तम अर्लध र्ा 
प्रत्याभलूत (र्ारेन्टी) को अर्लध र्ा लनमावण कायवको त्रवुट सच्चाउने दावयत्र् 
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(लडफेसट िायलबलिवटज) को अर्लधभन्दा कभतीमा एक मवहना बढी अर्लधको 
हनुपुनेछ। 

(५) वर्देिी र्ैंकिे जारी गरेको कायव सभपादन जमानत नेपािमा 
स्थापना भएको कुनै र्ाम्णज्य बैंकिे प्रलत प्रत्याभलूत (काउण्टर ग्यारेन्टी) 
गरेको भएमा मात्र मान्य हनुेछ। 

१२०. सभझौता कायावन्र्यन सभबन्धी व्यर्स्थािः (१) नगरपालिकािे खररद सभझौता 
कायावन्र्यन गदाव आर्श्यकतानसुार देहायका काम गनुव पनेछ ेिः— 

(क) खररद सभझौता भएपलछ सभबम्न्धत आपूलतवकताव, परामिवदाता, 
सेर्ा प्रदायक र्ा लनमावण व्यर्सायीसँग आर्श्यक भए बैठक 
(पोष्ट लबड कन्फे्रन्स) गने, 

(ख) सभझौता कायावन्र्यन सभबन्धी कायवयोजना र कायवतालिका 
तयार गने,  

(ग) सभझौताको ितव बमोम्जम समयलभतै्र प्रलततपत्र खोल्ने व्यर्स्था 
गने, 

(घ) आर्श्यक भएमा सभझौता कायावन्र्यन टोिी गठन गने, 
(ङ) सभझौता प्रिासन कायवयोजना अनसुार खररद सभझौता 

कायावन्र्यनको प्रगलत अनगुमन गने र गणुस्तर पिको 
लनरीिण र परीिण गने,  

(च) लनमावण व्यर्सायीिाई लनमावण कायवस्थि सभुपने र सो 
स्थिसभम पहँेुचको व्यर्स्था लमिाउने, खररद सभझौताको 
हेरफेर, भेररएिन आदेि, मूल्य समायोजन, खररद सभझौता 
लनिभर्न र्ा अन्त, कायव सभपन्न प्रमाणीकरण, भकु्तानी 
आददको व्यर्स्थापन गने, 

(छ) नगरपालिका र आपूलतवकताव, परामिवदाता, सेर्ा प्रदायक र्ा 
लनमावण व्यर्सायीबीच कुनै वर्र्ाद उत्पन्न भए त्यस्तो 
सभझौतामा उम्ल्िम्खत वर्र्ाद समाधानको उपाय अपनाउने, 
सभझौता उल्िंघन भएको अर्स्थामा सभझौतामा उम्ल्िम्खत 
उपचार सभबन्धी व्यर्स्था अनसुार कारबाही अम्घ बढाउने, 
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(ज) बजेट र िागत िेखा (कस्ट एकाउन्टीङ्ग) को पि िगायत 
सभझौता कायावन्र्यनको वर्िीय पिको व्यर्स्थापन गने,  

(झ)  लनमावण व्यर्सायीिे लनमावण कायवस्थिमा अनसूुची-१२ 
बमोम्जमको वर्र्रण सूचना पाटीमा अलनर्ायव रूपमा राख्न े
व्यर्स्था गनुव पने, 

(ञ) सभझौता कायावन्र्यनसँग सभबम्न्धत कागजात लसिलसिाबद्घ 
र व्यर्म्स्थत ढंगिे राख्न,े 

(ट) सभपादन भएको काम स्र्ीकृत गने, र 
(ठ) सभझौता कायावन्र्यनको आर्लधक प्रलतरे्दन एक तह मालथको 

अलधकारी समि पेि गने। 
(२) यस लनयमार्िीमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेम्खएको भएता पलन 

खररद सभझौता कायावन्र्यनको सपुरीरे्िण गने नगरपालिका र्ा अन्य 
लनकायिे आपूलतवकताव, परामिवदाता, सेर्ा प्रदायक र्ा लनमावण व्यर्सायीको 
खररद सभझौतामा उम्ल्िम्खत अलधकारमा प्रलतकुि असर नपने गरीेे नसिा, 
स्पेलसवफकेिन र खररद सभझौताको ितव अनसुार खररद सभझौता कायावन्र्यन 
भए नभएको सपुरीरे्िण गनव ससनेछ। 

१२१. बीमा गराउन ुपनेिः (१) खररद सभझौतामा अन्यथा व्यर्स्था भएकोमा बाहेक 
दि िाख रुपैयाँेँभन्दा बढी मूल्यको लनमावण कायव गने लनमावण व्यर्सायीिे 
देहायको कुराको बीमा गराउन ुपनेछिः 

(क) लनमावण सामग्री, प्रयोग गररने मेम्िन, औजार र्ा प्िाण्ट 
िगायत लनमावण कायवको पूणव प्रलतस्थापन खचव,  
स्पष्टीकरणिः यस खण्डको प्रयोजनको िालग “खचव” भन्नािे 
नाफा समेतिाई जनाउँछ।  

(ख) पेिागत िलु्क, लनमावण कायवको कुनै भाग भत्काउन, हटाउन 
तथा कंुडा ककव ट र्ा खेर गएको सामग्री हटाउनको िालग 
िाग्ने खचव िगायत हानी र्ा नोससानी भए र्ापत हनुे खचव 
र्ा सो सभबन्धी आनषुावङ्गक खचव समेट्नका िालग खण्ड (क) 
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बमोम्जमको प्रलतस्थापन खचवको पन्र प्रलतित रकम र्ा खररद 
सभझौतामा उल्िेख भए बमोम्जमको अलतररक्त रकम,  

(ग) लनमावण व्यर्सायीिे लनमावणस्थिमा ल्याएको आफ्नो उपकरण 
र अन्य र्स्तकुो लनमावण स्थिमा प्रलतस्थापन गनव िाग्ने पयावप्त 
रकम,  

(घ) लनमावण व्यर्सायीिाई लनमावणस्थि समु्भपएको लमलतदेम्ख 
हस्तान्तरण प्रमाणपत्र जारी गररने लमलतसभम लनमावण कायवको 
कुनै खण्ड र्ा अंिमा उपलनयम (२) मा उल्िेख भएको 
कारण बाहेक अन्य जनुसकैु कारणबाट हनुे सबै हानी 
नोससानी, 

(ङ) लनमावण व्यर्सायीको देहायका दावयत्र्हरु ेिः  
(१) लनमावण व्यर्सायीिे त्रवुट सच्याउने दावयत्र्को 

अर्लधमा आफ्नो दावयत्र् पािन गने िममा भएको 
हानी नोससानी, र 

(२) त्रवुट सच्याउन े दावयत्र्को अर्लध प्रारभभ हनुअुम्घ 
उत्पन्न भएको कुनै कारणबाट त्रवुटसच्याउन े
दावयत्र्को अर्लधमा भएको हानी नोससानी। 

(२) यस लनयममा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेम्खएको भएता पलन लनमावण 
व्यर्सायीिे उपलनयम (१) को खण्ड (घ) बमोम्जमको र्ीमाबाट देहायका 
कारणबाट भएको हानी नोससानी र्ा िलतको िालग दावयत्र् र्हन गनुव पने 
छैनिः 

(क) यदु्ध, ित्रतुा र्ा आिमण,  
(ख) वर्द्रोह, िाम्न्त, लबप्िर् र्ा सैलनक िासन र्ा गहृ यदु्ध,  
(ग) वर्वकरणको फैिार्ट, आणवर्क इन्धनको वर्वकरण र्ा 

आणवर्क इन्धनको ज्र्िनबाट उत्पन्न आणवर्क फोहर र्ा 
वर्वकरणयकु्त वर्षादी वर्ष्फोट र्ा अन्य हालनकारक 
तत्र्हरुको वर्ष्फोट र्ा आणवर्क संयोजन र्ा सोको 
आणवर्क अंिको प्रदषुण,  र 
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(घ) ध्र्लनक र्ा लतव्र ध्र्लनक गलतमा उड्ने हर्ाई जहाज र्ा हर्ाई 
यन्त्रिारा शृ्रम्जत र्ायकुो चाप।   

(३) खररद सभझौतामा अन्यथा व्यर्स्था भएकोमा बाहेक लनमावण कायव 
गदाव र्ा त्यसमा रहेको कुनै त्रवुट सधुार गदाव भएको र्ा त्यस्ता कायवको 
पररणामस्र्रुप भएको देहायको हानी नोससानी र्ापतको िलतपूलतवको दार्ी र 
त्यस्तो दार्ी सभबन्धी कारबाही गदाव िागेको खचव तथा दस्तरु लनमावण 
व्यर्सायीिे व्यहोनुव पनेछ ेिः— 

(क) कुनै व्यम्क्तिाई चोटपटक िागेमा र्ा लनजको मतृ्य ुभएमा, 
र्ा  

(ख) लनमावण कायवमा बाहेक कायव सञ्चािन र सभपन्नको 
लसिलसिामा कुनै सभपम्िमा भएको हानी नोससानी, 

(४) मािसामान खररदमा लस.आई.पी. (सयाररज एण्ड इन्सोरेन्स पेड 
टु) मूल्यको कभतीमा ११० प्रलतित रकम बराबरको गोदामदेम्ख गोदामसभम 
यदु्ध, हडताि र आगजनी समेतको सबै जोखीम ब्यहोने गरी बीमा गराउन ु
पनेछ। 

(५) परामिव सेर्ा खररदमा परामिवदातािे सभझौता गरेको तीस ददन 
लभत्र सभझौताको कुि रकमको सबै वकलसमको जोम्खम व्यहोने गरी 
नगरपालिकािाई लनितव भकु्तानी हनुे पेिागत दावयत्र् बीमा (प्रोफेसनि 
िायलबलिटी इन्सोरेन्स) गराउन ुपनेछ। 

(६) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतको लिम्खत स्र्ीकृलत लबना बीमाका 
ितवमा कुनै पररर्तवन गनव सवकने छैन।  
 

१२२. पेश्की भकु्तानी र फछयौट गने व्यर्स्थािः (१) आपूलतवकताव, लनमावण व्यर्सायी, 
सेर्ाप्रदायकिाई ऐनको दफा ५२क. को अधीनमा रही खररद सभझौतामा 
व्यर्स्था भए बमोम्जम पेश्की ददन सवकनेछ।  

(२) उपलनयम (१) बमोम्जम ददइएको पेश्की रकम जभमा भएको 
बैंकको खाता र खचवको प्रयोजन खलु्ने मालसक वर्र्रण आपूलतवकताव, लनमावण 
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व्यर्सायी र्ा सेर्ा प्रदायकिे नगरपालिकािाई लनयलमत रूपमा उपिब्ध 
गराउन ुपनेछ।  

(३) उपलनयम (१) बमोम्जम पेश्की ददँदा आपूलतवकताव, लनमावण 
व्यर्सायी र्ा सेर्ाप्रदायकबाट त्यस्तो पेश्की रकम खाभने गरी र लनजिे 
सभझौता बमोम्जम काम नगरेमा सो लनकायिे अनरुोध गरेपलछ तत्काि त्यस्तो 
लनकायिाई भकु्तानी गने गरी र्ाम्णज्य बैङ्कबाट जारी भएको बैङ्क जमानत एरं् 
त्यस्तो बैङ्क जमानत वर्देिी बैङ्किे जारी गरेको भए नेपाि लभत्रको र्ाम्णज्य 
बैङ्किे प्रलत प्रत्याभलूत (काउन्टर ग्यारेण्टी) लिई पेश्की ददन ुपनेछ। 

(४) उपलनयम (३) बमोम्जमको बैंक जमानतको मान्य अर्लध खररद 
सभझौतामा उल्िेख भएको पेश्की फछयौट गनुव पने अर्लध भन्दा कभतीमा 
एक मवहना भन्दा बढी अर्लधको हनु ुपनेछ। 

(५) नगरपालिकािे उपलनयम (१) बमोम्जम ददएको पेश्की खररद 
सभझौतामा उल्िेख भए बमोम्जम प्रत्येक रलनङ्ग लबि र्ा अन्य लबि बीजकबाट 
कट्टा गनुव पनेछ।  

(६) आपूलतवकताव, लनमावण व्यर्सायी, सेर्ाप्रदायकिे खररद सभझौता 
बमोम्जमको काम त्यस्तो सभझौतामा उम्ल्िम्खत समयार्लध लभत्र सभपादन 
नगरेको कारणिे यस लनयम बमोम्जमको पेश्की फछ्यौट हनु नसकेमा 
नगरपालिकािे उपलनयम (३) बमोम्जमको बैंक जमानतको रकम सभबम्न्धत 
बैंकबाट प्राप्त गरी पेश्की फछयौट गनुव पनेछ र लनजबाट त्यस्तो पेश्की 
रकमको सयकडा दि प्रलतित ब्याज समेत असूि उपर  गनुव पनेछ। 

(७) नगरपालिकािे प्रलततपत्रिारा मािसामान म्झकाउँदा आफ्नो 
कायावियमा मािसामान प्राप्त भएको लमलतिे तीस ददनलभत्र प्रलततपत्र खोिेको 
पेश्की रकम फछ्र्यौट गनुव पनेछ। 

(८) मािसामान उपिब्ध गराउने सभबम्न्धत आपूलतवकतावबाट 
मािसामान उपिब्ध हनु नसकेकोमा र्ा मािसामान उपिब्ध गराउने 
लनधावररत समयलभत्र मािसामान प्राप्त हनु नसकेमा साधारणतया प्रलततपत्र रद्द 
गनुव पनेछ र सो र्ापत बैंकमा जभमा भएको रकम वफताव लिई प्रलततपत्र 
खोिेको पेश्की रकम फछ्र्यौट गनुव पनेछ। 
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१२३. वप्रलसपमेन्ट लनरीिणिः (१) वर्देिबाट खररद गररने मािसमानको वप्र¬लसपमेन्ट 
लनरीिण गनुवपने भएमा नगरपालिकािे सो देिमा आफ्नो प्रलतलनलध लनयकु्त 
गरी त्यस्तो लनरीिण गराउन ससनेछ।  
(२) उपलनयम (१) बमोम्जम प्रलतलनलध लनयकु्त गदाव ऐन र यस लनयमार्िी 
बमोम्जमको कायववर्लध अपनाई लनयकु्त गनुवपनेछ। 

१२४. मािसामानको लनरीिण र स्र्ीकृलतिः (१) नगरपालिकािे आपूलतव गररएका 
मािसामान सभझौतामा उम्ल्िम्खत प्रावर्लधक स्पेलसवफकेिन र गणुस्तर 
बमोम्जमका भए नभएकोेे लनरीिण र्ा परीिण गनुव गराउन ुपनेछ। 

(२) उपलनयम (१) बमोम्जम लनरीिण र्ा परीिण गदाव गराउँदा 
मािसामान लनरीिण र्ा परीिण सभबन्धी प्रचलित कानून भए सोहीेे कानून 
बमोम्जम र नभएमा खररद सभझौतामा उम्ल्िम्खत कायववर्लध बमोम्जम गनुव 
पनेछ। त्यस्तो कायववर्लध पलन नभए नगरपालिकािे उपयकु्त सभझेको 
कायववर्लध बमोम्जम गनुव पनेछ।  

(३) उपलनयम (१) को प्रयोजनको िालग नगरपालिकािे त्यस्तो 
लनरीिण र्ा परीिण गने प्रयोजनका िालग एक र्ा एकभन्दा बढी लनकाय 
र्ा अलधकारी तोसन र्ा सभबम्न्धत मािसामान सभबन्धी बढीमा तीन जना 
वर्ज्ञ रहेको एक सलमलत गठन गनव ससनेछ।  

(४) उपलनयम (३) बमोम्जमको लनकाय, अलधकारी र्ा सलमलतिे 
आपूलतव गररएका मािसामान लनररिण र्ा परीिण गदाव नगरपालिकािे त्यस्तोेे 
मािसामानको नमनुा र वर्म्िष्टता लसिबन्दी गरी राखेको भए त्यस्तोेे नमूना 
र वर्म्िष्टता बमोम्जम जाँच गनुवपनेछ। त्यसरी जाँच गदाव त्यस्तो नमूना र 
वर्म्िष्टता अनरुुप भएको मािसामान स्र्ीकृत गरी नभएका मािसामान 
आपूलतवकताविाई नै वफताव गनुव पनेछ। 

(५) उपलनयम (४) बमोम्जम लनरीिण र्ा परीिण गदाव 
आर्श्यकतानसुार सबै मािसामान र्ा सोको नमूना छनौट गरी लनरीिण र्ा 
परीिण गनव सवकनेछ।  

(६) लनरीिण र्ा परीिण गने लनकाय, अलधकारी र्ा सलमलतिे 
उपलनयम (४) र (५) बमोम्जम लनरीिण र्ा परीिण गरी सकेपलछ स्र्ीकृत 
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र अस्र्ीकृत मािसामानको वर्र्रण उल्िेख गरी लनरीिण प्रलतरे्दन तयार 
गनुव पनेछ। त्यस्तो प्रलतरे्दनमा जाँच भएको मािसामानको नाम, प्रलतित, 
स्पेलसवफकेिन, लनरीिण र्ा परीिणको पररणाम उल्िेख गनुव पनेछ र त्यस्तो 
प्रलतरे्दनिाई नगरपालिकािे खररद कारबाहीको अलभिेखको रुपमा राख्न ु
पनेछ। 

(७) यस लनयम बमोम्जम मािसामान लनरीिण र्ा परीिण गदाव 
लनरीिण र्ा परीिण गने लनकाय, अलधकारी र्ा सलमलत र आपूलतवकतावबीच 
कुनै वर्र्ाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो वर्र्ाद खररद सभझौतामा उल्िेख भएको 
वर्र्ाद समाधानको प्रकृया बमोम्जम समाधान गनुवपनेछ। 

(८) यस लनयममा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेम्खएको भएता पलन पच्चीस 
हजार रुपैयाँेँसभमको मािसामान नगरपालिकाको भण्डार िाखाको प्रमखुिे 
आर्श्यक लनरीिण र्ा परीिण गरी बमु्झलिन ससनेछ।  

१२५. मािसामानको लििाम लबिी तथा रकम असूिी गनेिः (१) लनयम १२४ को 
उपलनयम (४) बमोम्जम अस्र्ीकृत मािसामान आपूलतवकताविे तत्काि वफताव 
निगे खररद सभझौतामा तोवकएको समायार्लध लभत्र त्यस्तो मािसामान उठाई 
वफताव िैजान र सोको सट्टा स्पेलसवफकेिन बमोम्जमको सामान आपूलतव गनव 
नगरपालिकािे आपूलतवकताविाई लिम्खत जानकारी ददन ुपनेछ।  

(२) नगरपालिकािे उपलनयम (१) बमोम्जमको जानकारी हिुाक र्ा 
कुररयर सलभवस माफव त पठाउन ेभए वफती रलसद सवहतको पत्र पठाउन ुपनेछ।   

(३) उपलनयम (१) बमोम्जमको सूचनाको अर्लधलभत्र आपूलतवकताविे 
मािसामान बमु्झलिन अस्र्ीकार गरेमा र्ा खररद सभझौतामा तोवकएको 
समायार्लध लभत्र उठाई निगेमा नगरपालिकािे त्यस्तो मािसामान सार्वजलनक 
लििाम लबिी गरी सो मािसामान भण्डारण गनव िागेको खचव र त्यस 
सभबन्धी अन्य खचवहरु, बाँकी रहेको पेश्की रकम, पूर्व लनधावररत िलतपूलतव र 
लनजिे नगरपालिकािाई लतनुवपने अन्य कुनै रकम भए सो रकम समेत लििाम 
लबिी मूल्यबाट कट्टा गरी बाकंी रहेको रकम आपूलतवकताविाई वफताव गनुव 
पनेछ।  
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(४) उपलनयम (३) बमोम्जमको लििाम लबिीबाट प्राप्त भएको रकम 
समेतबाट असूि हनु नसकेको रकम आपूलतवकतावबाट प्रचलित कानून बमोम्जम 
सरकारी बाँकी सरह असूि उपर गररनेछ। 

१२६. कायव स्र्ीकार प्रलतरे्दनिः (१) नगरपालिकािे सभपन्न भएको लनमावण कायव, 
आपूलतव गररएको मािसामान र्ा प्रदान गररएको सेर्ा स्र्ीकादाव सोको प्रलतरे्दन 
तयार गनुव पनेछ। 

(२) उपलनयम (१) बमोम्जमको प्रलतरे्दनमा देहायका कुरा उल्िेख 
हनु ुपनेछिः 

(क) खररद सभझौता संख्या,  
(ख) सभपन्न भएको लनमावण कायव, प्राप्त भएकोेे मािसामान र्ा 

सेर्ाको वर्र्रण, 
(ग) लनमावण कायव सभपन्न भएको र्ा मािसामान र्ा सेर्ा प्राप्त 

भएको लमलत,  
(घ) सभपन्न लनमावण कायव, प्राप्त मािसामान र्ा सेर्ा स्र्ीकृत भएको 

लमलत।  
(३) उपलनयम (२) बमोम्जमको प्रलतरे्दन तयार भएपलछ 

नगरपालिकािे आर्श्यक प्रविया पूरा गरी भकु्तानीको िालग आलथवक प्रिासन 
िाखा र्ा लनकायमा अलबिभर् िेखी पठाउनुे ु पनेछ। 

१२७. भेररएिन आदेििः (१) खररद सभझौता गदावको बखत पूर्ावनमुान गनव 
नसवकएको पररम्स्थलत सो सभझौता कायावन्र्यनको िममा लसजवना भई ऐनको 
दफा ५४ बमोम्जम नगरपालिकािे भेररएसन आदेि जारी गनुव पने भएमा यस 
लनयमार्िी बमोम्जमको प्रविया पूरा गरी देहाय अनसुार पदालधकारीिे जारी 
गनव ससनेछ ेिः  

(क) पाँच प्रलतितसभमको भेररएिन प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिे, 
(ख) पन्र प्रलतितसभमको भेररएिन प्रमखुिे, 
(ग) पन्र प्रलतितभन्दा मालथको भेररएिन कायवपालिकािे। 



 
108 

(२) उपलनयम (१) बमोम्जम लनमावण कायवको भेररएसन आदेि जारी 
गनुव पदाव देहाय बमोम्जमको वर्र्रण खिुाई ऐनको दफा ५४ बमोम्जम त्यस्तो 
भेररएसन स्र्ीकृत गने अलधकार प्राप्त पदालधकारीिे प्रमाम्णत गरेको हनु ुपनेछिः 

(क)  लनमावण कायवको ड्रईङ, लडजाईन तथा स्पेलसवफकेिन आदद 
बदल्न ुपने र्ा नपने र बदल्न ुपने भएमा लनमावण कायवको 
आधारभतू प्रकृलत र्ा िेत्र पररर्तवन हनुे र्ा नहनुे कुरा,  

(ख)  भेररएिन पररमाणको प्रावर्लधक पषु्ट्याईं र कारण,  
(ग)  ऐनको दफा ५क. को उपदफा (२) बमोम्जम िागत 

अनमुानमा प्रभार् पने भए सोको प्रलतित, र  
(घ)  स्र्ीकृत बजेट तथा कायविममा परे र्ा नपरेको कुरा।  
(३) उपलनयम (१) बमोम्जम मािसामान र्ा अन्य सेर्ा कायवको 

भेररएसन आदेि जारी गनुव पदाव देहाय बमोम्जमको वर्र्रण खिुाई ऐनको 
दफा ५४ बमोम्जम यस लनयमको उपलनयम (१) मा तोवकए बमोम्जम 
भेररएसन स्र्ीकृत गने अलधकार प्राप्त पदालधकारीिे प्रमाम्णत गरेको हनु ुपनेछिः 

(क)  मािसामान र्ा अन्य सेर्ाको ड्रईङ, लडजाईन तथा 
स्पेलसवफकेिन आदद बदल्न ुपने र्ा नपने र बदल्न ुपने भएमा 
त्यस्तो मािसामान र्ा सेर्ाको आधारभूत प्रकृलत र्ा िेत्र 
पररर्तवन हनुे र्ा नहनुे कुरा,  

(ख)  भेररएिन पररमाणको प्रावर्लधक पषु्ट्याईं र कारण,  
(ग)  ऐनको दफा ५क. को उपदफा (२) बमोम्जम िागत 

अनमुानमा प्रभार् पने भए सोको प्रलतित,  
(घ)  स्र्ीकृत बजेट तथा कायविममा परे र्ा नपरेको कुरा।  
(४) उपलनयम (१) बमोम्जम परामिव सेर्ाको भेररएसन आदेि जारी 

गनुव पदाव देहाय बमोम्जमको वर्र्रण खिुाई ऐनको दफा ५४ बमोम्जम यस 
लनयमको उपलनयम (१) मा तोवकए बमोम्जम भेररएसन स्र्ीकृत गने अलधकार 
प्राप्त पदालधकारीिे प्रमाम्णत गरेको हनु ुपनेछिः  
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(क)  परामिव सेर्ाको कायविेत्र, आर्श्यकता, कायविेत्रगत ितव, 
योग्यता र्ा वर्िेषज्ञता आदद बदल्न ुपने नपने र बदल्न ुपने 
भएमा त्यस्तो सेर्ाको आधारभूत प्रकृलत र्ा िेत्र र्ा प्रस्तावर्त 
दि र्ा वर्िेषज्ञ पररर्तवन हनुे र्ा नहनुे कुरा,  

(ख)  भेररएिन पररमाणको प्रावर्लधक पषु्ट्याईं र कारण,  
(ग)  ऐनको दफा ५क. को उपदफा (२) बमोम्जम िागत 

अनमुानमा प्रभार् पने भए सोको प्रलतित, र  
(घ)  स्र्ीकृत बजेट तथा कायविममा परे र्ा नपरेको कुरा। 
(५) नगरपालिकािे उपलनयम (१) बमोम्जम भेररएसन आदेि जारी 

गदाव वर्िेषज्ञहरूको समूह माफव त आर्श्यक जाँचबझु गराई प्राप्त लसफाररसको 
आधारमा मात्र जारी गनव ससनेछ। 

१२८. मूल्य समायोजनिः (१) नगरपालिकािे मूल्य समायोजन गनव सवकने कुरा 
खररद सभझौतामा उल्िेख गनुव  पनेछ। 

(२) खररद सभझौतामा मूल्य समायोजनको व्यर्स्था गदाव देहायका 
कुराहरु समेत उल्िेख गनुव पनेछिः 

(क) मूल्य समायोजन गने अर्स्था,  
(ख) लनधावरण गने सूत्र,  

यस खण्ड बमोम्जम सूत्र लनधावरण गदाव सभपन्न भएको काममा 
िागेको श्रम, सामग्री र उपकरणहरुको मात्र मूल्य समायोजन 
हनुे गरी सूत्र लनधावरण गनुव पनेछ। 

(ग) मूल्य समायोजनकोेे अलधकतम रकम,  
(घ) खण्ड (ख) बमोम्जमको सूत्रमा प्रयोग गररने मूल्यको संरचना 

(श्रम, उपकरण, सामग्री, ईन्धनको मूल्य आदद),  
(ङ) प्रत्येक मूल्य संरचनाको मूल्य समायोजन गनव प्रयोग गररने 

सभर्द्ध मूल्यसूची (ईन्डीसेज)  
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(च) मूल्यसूची उल्िेख गनव प्रयोग गररने मदु्रा र भकु्तानी ददन 
प्रयोग गररने मदु्रार्ीचको वर्लनमय दरको घटर्ढ मापन गने 
तररका,  

(छ) मूल्य समायोजन सूत्र प्रयोग गनव लिइने आधार लमलत 
(बेसिाइन डेट), 

(ज) मूल्य समायोजन सूत्र िागू हनुे समयको अन्तराि, र 
(झ) मूल्य समायोजन सूत्रको प्रयोगबाट देम्खन ुपने न्यूनतम मूल्य 

बवृद्ध र मूल्य समायोजन सभबन्धी प्रार्धान िागू हनु पूरा हनु ु
पने अन्य ितव तथा र्न्देज।  

(३) यस लनयम बमोम्जम गररने मूल्य समायोजनकोेे अलधकतम रकम 
सामान्यतया िरुु सभझौता मूल्यको पच्चीस प्रलतितभन्दा बढी हनुेछैन। मूल्य 
समायोजनको रकम सो मूल्यभन्दा बढी हनुे भएमा नगरपालिकािे खररद 
सभझौता अन्त्य गनव, सभझौता मूल्यिाई स्र्ीकृत बजेटलभत्र पानवको िालग 
लनमावण व्यर्सायी, आपूलतवकताव, सेर्ा प्रदायक र्ा परामिवदातासँग र्ाताव गनव 
र्ा खचव घटाउन ेअन्य उपाय अर्िभर्न गनव ससने र्ा थप बजेट व्यर्स्था 
गररने व्यर्स्था खररद सभझौतामा गनव सवकनेछ। 

१२९. खररद सभझौताको अर्लध थप गनव सवकनेिः (१) ऐनको दफा ५६ बमोम्जमको 
अर्स्था परीेे खररद सभझौता बमोम्जमको काम त्यस्तो सभझौताको अर्लध 
लभत्र पूरा गनव नसवकने भएमा सभबम्न्धत लनमावण व्यर्सायी, आपूलतवकताव, सेर्ा 
प्रदायक र्ा परामिवदातािे कारण खिुाई खररद सभझौताको भयाद सवकन ु
कभतीमा सात ददन अगारै् नगरपालिकामा अर्लध थपको िालग लनरे्दन ददन ु
पनेछ।  

(२) उपलनयम (१) बमोम्जम लनरे्दन प्राप्त भएपलछ सभबम्न्धत 
अलधकार प्राप्त अलधकारीिे सो सभबन्धमा आर्श्यक जाँचबझु गनव र्ा गराउन 
ससनेछ। त्यसरी जाँचबझु गदाव र्ा गराउँदा लनजिे देहायका कुरा वर्चार गनुव 
पनेछिः 
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(क) सभबम्न्धत लनमावण व्यर्सायी, आपूलतवकताव, सेर्ा प्रदायक र्ा 
परामिवदातािे खररद सभझौता बमोम्जमको काम समय मै 
सभपन्न गनव भरमग्दरु प्रयास गरेको लथयो र्ा लथएन, 

(ख) नगरपालिकािे लनमावण व्यर्सायी, आपूलतवकताव, सेर्ा प्रदायक 
र्ा परामिवदातािाई सभझौता बमोम्जम उपिब्ध गराउन ुपने 
कुरा उपिब्ध गराएको लथयो र्ा लथएन,  

(ग)  ऐनको दफा ६७क. बमोम्जम कागजात म्झकाएको कारणबाट 
काममा वढिाइ भएको हो र्ा होइन, र 

(घ) काबबुावहरको पररम्स्थलतको कारणबाट काममा वढिाई भएको 
हो र्ा होईन। 

(३) उपलनयम (२) बमोम्जम जाँचबझु गदाव लनरे्दनमा उम्ल्िम्खत 
कारण मनालसब देम्खएमा छ  मवहनासभमको अर्धी बोिपत्र स्र्ीकृत गने 
अलधकारी र सोभन्दा बढी अर्लधको कायवपालिकािे थप गनव ससनेछ। 

१३०. पूर्व लनधावररत िलतपूलतविः खररद सभझौतामा पूर्व लनधावररत िलतपूलतवका सभबन्धमा 
देहायको व्यर्स्था गनव सवकनेछिः 

 (क) आपूलतवकताव, परामिवदाता, सेर्ा प्रदायक र्ा लनमावण व्यर्सायीको 
वढिाईको कारणिे खररद सभझौता बमोम्जमको काम सो 
सभझौतामा तोवकएको भयादमा सभपन्न हनु नसकेमा लनजिे 
नगरपालिकािाई सभझौता रकमको दि प्रलतितमा नर्ढ्ने 
गरी साधारणतया प्रलत ददन सभझौता रकमको िनु्य दिमिब 
िनु्य पाँच प्रलतित पूर्व लनधावररत िलतपूलतव ददन ुपने तर लनजको 
काब ु बावहरको पररम्स्थलत परी र्ा कुनै गम्ल्त र्ा 
हेिचि्े्रयाई नभई कायवसभपादन र्ा आपूलतव गनव वढिा 
भएमा त्यस्तो िलतपूलतव लतनव नपने, र 

(ख)  खण्ड (क) बमोम्जमको पूर्व लनधावररत िलतपूलतव लतदैमा 
सभबम्न्धत आपूलतवकताव, परामिवदाता, सेर्ा प्रदायक र्ा लनमावण 
व्यर्सायी खररद सभझौता बमोम्जमको कायव सभपादन गने 
दावयत्र्बाट मकु्त हनु नससने। 
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१३१. लबि र्ा वर्जकमा उल्िेख हनुपुने कुरािः (१) लनमावण व्यर्सायी, आपूलतवकताव, 
सेर्ा प्रदायक र्ा परामिवदातािे यस लनयम बमोम्जम भकु्तानीको िालग पेि 
गने रलनङ लबि र्ा अन्य कुनै लबि वर्जकमा कभतीमा देहायका कुरा उल्िेख 
गनुव पनेछिः-  

(क) लबि र्ा वर्जकको लमलत, 
(ख) आपूलतवकताव, लनमावण व्यर्सायी, सेर्ाप्रदायक र्ा 

परामिवदाताको नाम ठेगाना, 
(ग) खररद सभझौता,  
(घ) आपूलतव गररएको मािसामान र्ा सेर्ाको वर्र्रण र्ा सभपन्न 

भएको लनमावण कायवको नाप, आकार, पररमाण र मूल्य, 
(ङ) लसपमेन्ट तथा भकु्तानीको ितव, 
(च) खररद सभझौता बमोम्जम लबि र्ा वर्जक साथ पेि गनुवपने 

आर्श्यक कागजात, 
(छ) मािसामानको खररदको हकमा लबि र्ा वर्जकसाथ खररद 

आदेि, खररद सभझौता र्ा बोिपत्र स्र्ीकृलत पत्रमा ददईएको 
लनदेिन बमोम्जम नगरपालिकािे तोकेको ढाँचाको लसवपङ्ग र्ा 
अन्य आर्श्यक कागजात, र 

(ज) आफ्नो सभपकव  ठेगाना।  
(२) उपलनयम (१) बमोम्जम लबि र्ा वर्जक प्राप्त भएपलछ 

नगरपालिकािे त्यस्तो लबि र्ा वर्जक  खररद सभझौतामा उम्ल्िम्खत प्रार्धान 
बमोम्जमको भए नभएको जाँच गरी सो अनरुुपको नभएमा सोको जानकारी 
सभबम्न्धत आपूलतवकताव, लनमावण व्यर्सायी, सेर्ाप्रदायक र्ा परामिवदातािाई 
तरुुन्त ददन ुपनेछ।  

१३२. लबि र्ा वर्जकको भकु्तानीिः (१) खररद सभझौता अनसुार नगरपालिकािे 
रलनङ लबि र्ा अन्य कुनै लबि वर्जकको भकु्तानी गदाव करारका ितव बमोम्जम 
देहायका कुनै र्ा सबै आधार बमोम्जम गनव ससने कुरा उल्िेख गनव सवकनेछिः 

(क) मालसक आधारमा,  



 
113 

(ख) प्रावर्लधक नाप जाँच गरी नापी वकताब (मेजरमेन्ट र्कु) मा 
उल्िेख भएको र्ास्तवर्क कायवसभपादनको आधारमा,  

(ग) खररद सभझौतामा सभपन्न कायव मापन गने सूचकाङ्क 
तोवकएकोमा त्यस्तो सूचकाङ्क प्राप्त भएपलछ र त्यस्तो सूचकाङ्क 
नतोवकएकोमा सभपन्न भएको कायवको आधारमा,  

(घ) हस्तान्तरण गररएको र्ा पूरा गररएको कायवको पररमाणको 
आधारमा, र 

(ङ) लनयम १३१ को उपलनयम (१) बमोम्जम र्ा प्रलततपत्रको 
ितवको आधारमा। 

(२) रलनङ लबि र्ा अन्य कुनै लबि वर्जकको भकु्तानी लिनको िालग 
आपूलतवकताव, लनमावण व्यर्सायी, सेर्ाप्रदायक र्ा परामिवदातािे खररद सभझौता 
बमोम्जम आर्श्यक पने कागजात पेि गनुव पनेछ। 

(३) उपलनयम (१) बमोम्जमको पेि भएको रलनङ लबि र्ा अन्य 
कुनै लबि लबजक र कागजात सभबम्न्धत अलधकारीिे ३० (तीस) ददनलभत्र 
स्र्ीकृत गरी खररद सभझौता अनसुारको अर्लधलभत्र भकु्तानी समेत गनुव पनेछ। 

(४) नगरपालिकािे उपलनयम (१) बमोम्जम भकु्तानी गदाव ररटेन्सन 
मनी र्ापत रलनङ र्ा अन्य लबि र्ा वर्जकमा उम्ल्िम्खत रकमकोेे पाँच 
प्रलतित रकम कट्टा गरी राख्न ुपनेछ। 

तर, खररद सभझौतामा ररटेन्सन मनी कट्टा गनुव नपने व्यर्स्था भएमा 
त्यस्तो रकम कट्टा गररने छैन। 

(५) खररद सभझौतामा लबि र्ा लबजक बमोम्जमको रकम म्िघ्र 
भकु्तानी गरेमा आपूलतवकताव, लनमावण व्यर्सायी, सेर्ाप्रदायक र्ा परामिवदातािे 
त्यस्तो भकु्तानीको लनम्श्चत रकम र्ा प्रलतित छुट ददने कुरा उल्िेख गररएको 
भएमा नगरपालिकािे त्यसरी भकु्तानी गदाव छुट रकम कट्टा गरेर मात्र भकु्तानी 
ददन ु पनेछ। 

(६) नगरपालिकािे खररद सभझौतामा देहायका व्यर्स्था गनव ससनेछिः 
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(क)  खररद सभझौतामा अम्घल्िो कुनै रलनङ लबि र्ा अन्य 
कुनै लबि वर्जकमा िेम्खएका कुरा कुनै कारणर्ि 
र्ा भिूर्ि िेम्खन गई भकु्तानी रकम सच्याउन ुपने 
भएमा आफैिे र्ा सभबम्न्धत आपूलतवकताव, लनमावण 
व्यर्सायी, सेर्ाप्रदायक र्ा परामिवदाताको अनरुोधमा 
त्यस पलछका रलनङ लबि र्ा अन्य कुन ै लबि 
वर्जकमा त्यस्तो भकु्तानी रकम सच्याउन र्ा हेरफेर 
गनव सवकने, र 

(ख)  आपूलतवकताव, लनमावण व्यर्सायी, सेर्ाप्रदायक र्ा 
परामिवदातािे खररद सभझौताको ितव बमोम्जम 
कायवसभपादन नगरेमा रलनङ लबि र्ा अन्य कुनै लबि 
वर्जक बमोम्जमको  भकु्तानी नददन र्ा काट्न 
ससन।े 

(७) नगरपालिकािे उपलनयम (१) बमोम्जमको भकु्तानी खररद 
सभझौतामा उम्ल्िम्खत अर्लधलभत्र ददन ुपनेछ। सो अर्लधलभत्र भकु्तानी नददएमा 
खररद सभझौता बमोम्जमको व्याज भकु्तानी गनुव पनेछ। 

(८) आपूलतवकताव, लनमावण व्यर्सायी, सेर्ाप्रदायक र्ा परामिवदातािाई 
पच्चीस हजार रुपैंयाँभन्दा बढी रकम भकु्तानी गदाव एकाउन्ट पेयी चेक र्ा 
वर्धतुीय माध्यमबाट भकु्तानी गनुव पनेछ। 

१३३. अम्न्तम भकु्तानीिः (१) खररद सभझौता बमोम्जम सभपन्न भएको कायव 
नगरपालिकािे स्र्ीकार गरेपलछ आपूलतकताव, लनमावण व्यर्सायी, सेर्ा प्रदायक 
र्ा परामिवदातािाई करारका ितव बमोम्जम अम्न्तम भकु्तानी ददन ु पनेछ।  

(२) उपलनयम (१) बमोम्जम अम्न्तम भकु्तानी ददंदा लनमावण कायवको 
हकमा त्रवुट सच्चाउने अर्लध समाप्त भएपलछ कायव सभपादन जमानत र लनयम 
१३२ को उपलनयम (४) बमोम्जम कट्टा गररएको ररटेन्सन मनी रकमको 
पचास प्रलतित रकम वफताव गनुव पनेछ। ररटेन्सन मनीको बाँकी पचास 
प्रलतित रकम सभबम्न्धत आपूलतकताव, लनमावण व्यर्सायी र्ा सेर्ा प्रदायकिे 
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सभबम्न्धत आन्तररक राजस्र् कायावियमा कर वर्र्रण पेि गरेको प्रमाण 
कागजात पेि गरेपलछ भकु्तानी ददन ुपनेछ।  

तर, त्रवुट सच्चाउन ेअर्लधलभत्र सभबम्न्धत लनमावण व्यर्सायीिे त्रवुट 
नसच्याएमा नगरपालिकािे ररटेन्सन मनी र्ा जमानत र्ापतको रकम प्रयोग 
गरी त्रवुट सच्याउन ससनेछ। 

(३) यस लनयममा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेम्खएको भएता पलन संयकु्त 
उपिमको हकमा ररटेन्सन मनी भकु्तानी गदाव आन्तररक राजश्व कायावियमा 
कर वर्र्रण पेि गरेको कागजात पेि भएपलछ भकु्तानी ददइनेछ। 

(४) खररद सभझौतामा लनमावण व्यर्सायी, आपूलतवकताव, सेर्ा प्रदायक 
र्ा परामिवदातािे उपलनयम (१) बमोम्जम अम्न्तम भकु्तानी लिनको िालग 
नगरपालिकासँग देहायका दार्ी बाहेक अन्य दार्ी नगने कुरा उल्िेख गनव 
सवकनेछिः  

(क) वर्िेष दार्ी, 
(ख) खररद कायव सभपादन गदाव उत्पन्न भएको र्ा हनुे तेस्रो पि 

प्रलतको लनमावण व्यर्सायी, आपूलतवकताव, सेर्ा प्रदायक र्ा 
परामिवदाताको दावयत्र्, र 

(ग) खररद सभझौताको सभपादन गदाव तेस्रो पिका सभबन्धमा 
लनमावण व्यर्सायी, आपूलतवकताव, सेर्ा प्रदायक र्ा 
परामिवदातािे व्यहोरेको तर नगरपालिकासँग दार्ी नगरेको 
र समयमा जानकारी नभएको दावयत्र् सभबन्धी सोधभनावको 
दार्ी।  

१३४. कायव सभपन्न प्रलतरे्दन पेि गनुवपनेिः (१) खररद सभझौता बमोम्जम लनमावण 
कायव सभपन्न भएको तीस ददनलभत्र सभबम्न्धत लनमावण व्यर्सायीिे लनमावण भए 
बमोम्जमको (एज लबल्ट) नसिा नगरपालिकामा पेि गनुव पनेछ। 

(२) कुनै लनमावण कायव सभपन्न भई त्रवुट सच्याउन ेदावयत्र्को अर्लध 
समाप्त भएपलछ प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिे त्यस्तो लनमावण कायव स्र्ीकृत 
ड्रइङ्ग, लडजाइन र्ा स्पेलसवफकेिन बमोम्जम भए नभएको कुरा प्रावर्लधक 
कमवचारीबाट जाँचबझु गराई कायव सभपन्न प्रलतरे्दन तयार गराउन ुपनेछ। 
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(३) उपलनयम (२) बमोम्जम जाँचबझु गने प्रावर्लधकिे सभपन्न लनमावण 
कायव स्र्ीकृत ड्रइङ्ग, लडजाइन र्ा स्पेलसवफकेिन बमोम्जम भए नभएको जाँच 
गरी नगरपालिका समि प्रलतरे्दन पेि गनुव पनेछ। 

(४) उपलनयम (१) बमोम्जमको लनमावण भए बमोम्जमको नसिा र 
उपलनयम (३) बमोम्जम पेि भएकोेे कायव सभपन्न प्रलतरे्दन बोिपत्र स्र्ीकृत 
गने अलधकारी समि पेि गनुव पनेछ।  

तर, प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतिे बोिपत्र स्र्ीकृत गरेको भए यस्तो 
प्रलतबेदन प्रमखु समि र अध्यि÷प्रमखुिे नै बोिपत्र स्र्ीकृत गरेको भए 
कायवपालिका समि पेि गनुव पनेछ। 

(५) उपलनयम (४) बमोम्जमको अलधकारीिे आर्श्यक देखेमा कायव 
सभपन्न प्रलतरे्दनमा उम्ल्िम्खत वर्षयका सभबन्धमा आफैं िे जाँचबझु गनव र्ा 
कुनै प्रावर्लधक कमवचारी र्ा प्रावर्लधक कमवचारीहरुको टोिी माफव त जाँचबझु 
गराउन ससनेछ।  

(६) उपलनयम (५) बमोम्जम जाँचबझु गदाव सभपन्न लनमावण कायव 
स्र्ीकृत ड्रइङ्ग, लडजाइन र्ा स्पेलसवफकेिन बमोम्जम भएको पाइएमा त्यस्तो 
अलधकारीिे त्यस्तो लनमावण कायव स्र्ीकृत गनुव पनेछ। 

(७) उपलनयम (६) मा जनुसकैु कुरा िेम्खएको भएतापलन उपलनयम 
(४) बमोम्जम कायव सभपन्न प्रलतरे्दन पेि भएको लमलतिे पँेैतािीस ददनलभत्र 
उपलनयम (५) बमोम्जम जाँचबझु गने कायव सभपन्न नभएमा त्यस्तो लनमावण 
कायव स्र्तिः स्र्ीकृत भएको मालननेछ। 

(८) यस लनयममा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेम्खएको भएता पलन 
उपलनयम (३) बमोम्जम पेि भएको कायव सभपन्न प्रलतरे्दन दि िाख 
रुपैंयाँसभमको लनमावण कायवको हकमा नगरपालिकािे प्रावर्लधक कमवचारीबाट 
जाँच गराउन ुपनेछ। त्यसरी जाँच गदाव र्ा गराउँदा त्यस्तो लनमावण कायव 
स्र्ीकृत ड्रइङ्ग, लडजाइन र्ा स्पेलसवफकेिन बमोम्जम भएको पाइएमा प्रमखु 
प्रिासकीय अलधकृतिे कायव सभपन्न प्रलतरे्दन स्र्ीकृत गनुव पनेछ। 
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(९) यस लनयम बमोम्जम कायव सभपन्न प्रलतरे्दन स्र्ीकृत भएपलछ 
नगरपालिकािे सभबम्न्धत लनमावण व्यर्सायीिाई कायव सभपन्न प्रमाणपत्र (र्कव  
कभप्िीसन सवटववफकेट) ददन ुपनेछ।  

१३५. समयभन्दा अम्घ काम सभपन्न गनेिाई परुस्कार ददन सवकनेिः (१) खररद 
सभझौतामा तोवकएको अर्लधभन्दा अम्घ काम सभपन्न गने लनमावण 
व्यर्सायीिाई नगरपालिकािे परुस्कार ददन ससने व्यर्स्था गनव ससनेछ।  

(२) उपलनयम (१) बमोम्जमको परुस्कारको रकम लनधावरण गदाव 
खररद सभझौतामा तोवकएको समय भन्दा जलत ददन अम्घ कायव सभपन्न भएको 
हो त्यलत ददनका िालग उपलनयम (३) बमोम्जमको आधारमा लनधावरण गनुव 
पनेछ। 

(३) उपलनयम (२) बमोम्जमको दर लनधावरण गदाव लनमावण व्यर्सायीिे 
खरीद सभझोेैतामा तोवकएको अर्लधलभत्र काम सभपन्न गनव नसके र्ापत 
दैलनक रुपमा जलत रकम नगरपालिकािाई पूर्व लनधावररत िलतपूलतव लतनुव पने 
हो त्यलत नै रकम बराबरको दर लनधावरण गनुव पनेछ।  

(४) यस लनयममा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेम्खएको भएता पलन 
परुस्कारको कुि रकम सभझौता रकमको दि प्रलतितभन्दा बढी हनुे छैन। 

१३६. सवुर्स्ताको आधारमा खररद सभझौताको अन्त्य गदाव ददनपुने भकु्तानीिः (१) 
नगरपालिकािे ऐनको दफा ५९ को उपदफा (४) बमोम्जम सार्वजलनक 
वहतको िालग सवुर्स्ताको आधारमा सभझौताको अन्त्य गरेकोमा सभबम्न्धत 
आपूलतवकताव, लनमावण व्यर्सायी, परामिवदाता र्ा सेर्ा प्रदायकिाई देहाय 
बमोम्जमको रकम भकु्तानी ददन ुपनेछ। त्यसरी भकु्तानी ददंदा लनजिे कुनै 
पेश्की रकम लिएको रहेछ भने त्यस्तो पेश्की कटाएर मात्र भकु्तानी ददन ु
पनेछिः 

(क) स्र्ीकायव रुपमा सभपन्न भईसकेको कायव, आपूलतव र्ा सेर्ा 
र्ापत गनुवपने भकु्तानी बाँकी भए सो भकु्तानी,  

(ख) खररद सभझौता बमोम्जम नगरपालिकाको प्रयोजनको िालग 
उत्पाददत मािसामानको मूल्य, लनमावणस्थिमा ल्याइएका 
लनमावण सामग्री, 
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(ग) लनमावण स्थिबाट उपकरण हटाउन िाग्ने मनालसर् खचव, 
(घ) लनमावण कायवमा मात्र िगाईएका वर्देिी कमवचारीको स्र्देि 

वफती खचव, र  
(ङ) आर्श्यक भए लनमावण कायवको संरिण र सरुिा खचव। 
(२) उपलनयम (१) मा जनुसकैु कुरा िेम्खएको भएता पलन 

नगरपालिकािे सार्वजलनक वहतको िालग सवुर्स्ताको आधारमा खररद सभझौता 
अन्त्य गनव ददएको सूचना आपूलतवकताविे प्राप्त गरेको लमलतिे सात ददनलभत्र 
लसपमेन्टको िालग तयार हनुे र तयार भएका मािसामान त्यस्तो सभझौताका 
ितव र मूल्यमा स्र्ीकार गनुव पनेछ।  

(३) उपलनयम (२) मा उम्ल्िम्खत मािसामान बाहेक अन्य सामानको 
सभबन्धमा नगरपालिकािे देहाय बमोम्जम गनव ससनेछ ेिः— 

(क) मािसामानको कुनै अंि पूरा गराई  सभझौतामा उम्ल्िम्खत 
ितव र मूल्यमा प्राप्त गने, र्ा 

(ख) बाँकी रहेका मािसामानको आपूलतव आदेि रद्ध गने र 
आपूलतवकताविे आंम्िक रुपमा तयार गरेको मािसामान र्ा 
सेर्ा र सभझौता अन्त्य हनु ुअगारै् आपूलतवकताविे खररद गरेको 
सामग्री र्ा पाटवपूजाव र्ापत आपसी सहमलतबाट मञ्जुर गररएको 
रकम लनजिाई भकु्तानी गने। 

१३७. खररद सभझौता उल्िंघन भए प्राप्त हनुे उपचारिः (१) खररद सभझौतामा 
आपूलतवकताव, लनमावण व्यर्सायी, परामिवदाता र्ा सेर्ा प्रदायकिे खररद 
सभझौताको उल्िंघन गरेमा नगरपालिकािाई प्राप्त हनुे उपचार उल्िेख गनुव 
पनेछ।  

(२) उपलनयम (१) बमोम्जमको उपचार ऐनको दफा ५९ मा 
िेम्खएको अलतररक्त देहाय बमोम्जम हनु  ससनेछिः 

(क) त्रवुटपूणव कायव अस्र्ीकार गने,  
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(ख) त्रवुटपूणव मािसामान तत्काि हटाउने र सभबम्न्धत 
आपूलतवकताव, लनमावण व्यबसायी, परामिवदाता र्ा सेर्ा 
प्रदायकबाट प्रलतस्थापन गनव िगाउने, 

(ग) समयमा कायव सभपादन हनु नसके र्ापतको पूबव लनधावररत 
िलतपूलतव प्राप्त गने, 

(घ) सभझौताको अन्त्य गने र सभझौता बमोम्जमको काम नगने 
आपूलतवकताव, लनमावण व्यर्सायी, सेर्ा प्रदायक र्ा 
परामिवदाताको खचवमा त्यस्तो कायव सभपन्न गराउने, 

(ङ) आनषुांलगक िलतपूलतव भराउने, र 
(च) प्रचलित कानून र्ा खररद सभझौता बमोम्जम उपिब्ध हनुे 

अन्य उपचार। 

पररच्छेद-१२ 
आय ठेक्का बन्दोबस्त सभबन्धी व्यर्स्था 

१३८. आन्तररक आयको िालग ठेक्का र्न्दोर्स्त गनव ससनेिः (१) प्रचलित कानून 
बमोम्जम सभािे लनणवय गरे अनसुारको कर, सेर्ािलु्क, दस्तूर तथा अन्य 
आन्तररक आय असूि गनव एक आलथवक र्षवको िालग ठेक्का बन्दोर्स्त गनव 
सवकनेछ। 
  तर, आन्तररक आय बवृद्ध हनुे देम्खएमा र्ा पटक पटक ठेक्का 
बन्दोबस्त गदाव प्रिासलनक दावयत्र् बढ्न जाने अर्स्थामा बढीमा तीन 
र्षवसभमको िालग एकैपटक ठेक्का बन्दोबस्त गनव सवकनेछ। 
स्पष्टीकरणिः यस लनयमको प्रयोजनको िालग “आन्तररक आय” भन्नािे 
नेपािको संवर्धानको अनसूुची- ८ र अन्य संघीय तथा प्रदेि कानूनिे प्रदान 
गरेको अलधकार अन्तगवत रही आफ्े्नो िेत्रलभत्र संकिन गनव पाउने आय 
सभझन ुपछव। 

(२) यस लनयम बमोम्जम ठेक्का बन्दोबस्त गदाव िागत प्रभार्कारी हनुे, 
प्रिासलनक सहजता हनुे  र्ा आय बवृद्ध हनुससने अर्स्थामा ऐन र यस 
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लनयमार्िीको अधीनमा रही अन्य गाउँपालिका र्ा नगरपालिकासंग आपसी 
सहमलतिारा संयकु्त रुपमा ठेक्का बन्दोबस्त गनव सवकनेछ। 

(३) यस लनयम बमोम्जम ठेक्का बन्दोबस्त गदाव सामान्यतया आलथवक 
र्षव िरुु हनु ुअगालड नै ठेक्का सभझौता गररससन ुपनेछ।  

(४) उपलनयम (१) बमोम्जम ठेक्का बन्दोर्स्त गदाव देहायको कायववर्लध 
अपनाउन ुपनेछिः 

क)  आगामी आलथवक र्षवको िालग प्रत्येक आन्तररक आय श्रोतको 
उपिब्धता, सभभावर्त पररचािन, सो श्रोत पररचािनको 
व्यर्स्थापन तथा िागत र चाि ु र्षवको ठेक्का अङ्क समेत 
वर्चार गरी आन्तररक आयको प्रिेपण गरी न्यूनतम ठेक 
अङ्क र असिुी कायवतालिका समेत भएको कायावन्र्यन कायव 
योजना तयार गनुव पनेछ। 

ख) खण्ड क. बमोम्जम असूिी कायवतालिका र कायावन्र्यन 
कायवयोजना तयार भईसकेपलछ ठेक्का बन्दोबस्त गनवको िालग 
आलथवक ऐनिे लनधावरण गरेको दररेट, ठेक्काका सामान्य तथा 
वर्िेष ितवहरु र सूचनामा उल्िेख गररने कुराहरु तथा अन्य 
आर्श्यक वर्र्रणहरु समेत समारे्ि भएको ठेक्का सभबन्धी 
कागजात तयार गनुव पनेछ। 

ग)   खण्ड क. बमोम्जमको कायावन्र्यन कायव योजनाको आधारमा 
कुनै आन्तररक आय पाँच िाख रुपैयाँ भन्दा कम उठ्ने 
भएमा सोझै र्ाताविारा र सो भन्दा बढी उठ्ने भएमा बोिपत्र 
आह्वान गरी सभझौता गनुव पनेछ। 

घ)   खण्ड ग. बमोम्जम बोिपत्र आह्वान गदाव दििाख रुपैयाँसभम 
भए स्थानीय स्तरमा लनयलमत प्रकािन हनुे दैलनक पलत्रका र्ा 
रावियस्तरको पलत्रकामा कभतीमा पन्र ददनको भयाद ददई 
सूचना प्रकािन गनुव पनेछ र त्यस्तो सूचना कायाविय, र्डा 
कायावियहरु, म्जल्िा प्रिासन कायाविय, म्जल्िा समन्र्य 
सलमलतको कायाविय, मािपोत कायाविय, कोष तथा िेखा 
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लनयन्त्रक कायाविय, तथा लनमावण व्यर्सायी संस्था भए त्यस्ता 
संस्थाको कायावियमा समेत सरै्िे देख्ने गरी सार्वजलनक 
ठाउँमा सूचना टाँस गरी सोको मचुलु्का र्ा टाँसेको जानकारी 
प्राप्त गनुव पनेछ। दििाख रुपैयाँ भन्दा बढी भएमा कभतीमा 
तीस ददनको भयाद ददई रावियस्तरको दैलनक पलत्रकामा सूचना 
प्रकािन गनुव पनेछ। यस्तो सूचना कायावियको रे्भसाईटमा 
समेत राख्न ुपनेछ।  

ङ) खण्ड घ. बमोम्जमको सूचनामा देहायका कुराहरु खिुाउन ु
पनेछिः 
(१)  ठेक्काका मखु्य मखु्य ितवहरु, 
(२)  श्रोतगत र स्थानगत वर्र्रण र उठाउन ुपने आन्तररक 

आयको सभभावर्त पररमाण, 
(३)  ठेक्का सभझौता बमोम्जमको रकम एकमषु्ट बझुाँउदा 

छुट ददईने भए सो कुरा, 
(४)   बोिपत्र फारम प्राप्त हनुे स्थान र तररका, 
(५)   बोिपत्र पठाउन ुपने तररका, 
(६)   बोिपत्र पठाउन ुपने कायाविय र्ा अलधकारीको नाम, 
(७)   बोिपत्र बापत िाग्ने दस्तरु, 
(८)   बोिपत्र दाम्खिा हनुपुने अम्न्तम लमलत र समय, तथा 

बोिपत्र खोलिने समय, लमलत र स्थान, 
(९)   बोिपत्र उपर लनणवय हनुे लमलत,  
(१०)  जमानत बापत राख्न ुपने रकम र्ा र्ैंङ्कग्यारेन्टीको 

वकलसम र मान्य अर्लध, 
(११)  अन्य आर्श्यक कुराहरु। 

च) खण्ड ङ. को उपखण्ड (७) बमोम्जम बोिपत्र फारामको 
दस्तरु कायम गदाव लनयम ५६ मा उल्िेख भए बमोम्जमको 
मूल्य कायम गनुव पनेछ। 
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छ)  खण्ड ङ. बमोम्जम प्रकाम्ित सूचनाको भयादलभत्र पनव आएका 
बोिपत्रहरुको दताव, खोल्ने कायववर्लध, बोिपत्रदाताको 
प्रलतलनलधिे पेि गनुवपने वर्र्रण तथा अन्य कायववर्लध यसै 
लनयमार्िीमा उल्िेख भए बमोम्जम हनुेछ। 

ज) खण्ड घ. बमोम्जम प्रथम पटक बोिपत्र आव्हान गदाव 
बोिपत्र पनव नआएमा र्ा रीत पूर्वकको एउटा पलन बोिपत्र 
प्राप्त नभएमा र्ा कबोि अङ्क अनमुालनत न्यूनतम ठेक्का 
अङ्कभन्दा कम भएमा पवहिो पटकको िालग तोवकएको 
भयादभन्दा कभतीमा आधा भयाद ददई पनुिः बोिपत्र आह्वान 
गनुव पनेछ। 

झ) खण्ड ज. बमोम्जम दोस्रो पटक सूचना प्रकािन गदाव पलन 
बोिपत्र नपरेमा कभतीमा सात ददनको भयाद ददई खण्ड ङ. 
बमोम्जमको सूचनामा देहायको कुराहरु थप गरी सार्वजलनक 
बढाबढको सूचना प्रकािन गनुव पनेछिः- 
(१) बढाबढ हनुे स्थान, 
(२) बढाबढ हनुे समय र लमलत, 
(३) अन्य आर्श्यक कुराहरु। 

(५) उपलनयम (४) को खण्ड ङ. र खण्ड झ. बमोम्जम प्रकाम्ित 
सूचना बमोम्जम बोिपत्र ददने र्ा  डाँक बोल्ने व्यम्क्तिे आफूिे कबूि गरेको 
अङ्कको पाँच प्रलतित रकम नगदै र्ा सूचनामा तोवकएको बैंङ्कमा जमानत 
र्ापत रकम जभमा गरेको सक्कि भौचर र्ा नेपाि राि बैंङ्कबाट मान्यता प्राप्त 
बैङ्किे जारी गरेको कभतीमा नब्बे ददन भयाद भएको वर्डर्ण्डको सक्कि प्रलत 
संिग्न राख्न ुपनेछ। 

 तर, यस लनयम बमोम्जम र्ढार्ढ गदाव कर्ोि अङ्क तोवकए 
बमोम्जमको न्यूनतम अङ्कभन्दा घटी हनु आएमा राजश्व परामिव सलमलतको 
लसफाररसमा नयाँ न्यूनतम अङ्क कायम गरी पूनिः यस लनयमार्िी अनसुारको 
प्रकृया अपनाई आन्तररक आय संकिनको व्यर्स्था गनव सवकनेछ। 
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(६) यस लनयमार्िी बमोम्जम जफत हनुे अर्स्थामा बाहेक उपलनयम 
(५) बमोम्जम राम्खएको जमानत र्ापतको रकम सो जमानत राख्न ेव्यम्क्त 
र्ा संस्थािे ददएको बोिपत्र र्ा बोिेको डाँक अस्र्ीकृत भएको लमलतिे तीस 
ददनलभत्र लनजिाई वफताव गनुव पनेछ। 

तर, कुनै ठेक्काको चिन पूजी नलिएसभम र्ा पट्टा नउठाएसभम जमानत 
वफताव नगरी स्थलगत राख्न बाधा पने छैन। 

(७) उपलनयम (४) अन्तगवत प्रकाम्ित सूचनामा बढाबढको िालग 
तोवकददएको समय र्ा लमलतभन्दा पलछ र्ा त्यस्तो सूचनामा बढाबढको िालग 
तोवकददएको स्थानमा बाहेक अन्य कुनै स्थानमा र्ा हिुाक, फोन र्ा 
फ्याससिारा बोिेको कुनै पलन डाँक उपर कुनै कारबाही गररने छैन। 

(८) यस लनयम बमोम्जम पनव आएका र्ोिपत्र र्ा डाँक बढाबढको 
प्रस्तार्को िालग पेि भएका कागजातहरु बोिपत्रका सतव बमोम्जम भए 
नभएको हेरी यस लनयमार्िी बमोम्जमको बोिपत्र मूल्यांकन सलमलतिे 
लसफाररस सवहत लनणवयको िालग पेि गनपुनेछ। 

१३९. ठेक्का स्र्ीकृत गनेिः (१) लनयम १३८ बमोम्जम प्रकाम्ित सूचना अनसुार 
दाम्खिा भएको  कुनै र्ा सबै  बोिपत्र र्ा बोिेको कुनै र्ा सबै डाँक लनयम 
१३८ को उपलनयम (८) बमोम्जमको लसफाररसका आधारमा कुनै कारण 
देखाई र्ा नदेखाई स्र्ीकृत र्ा अस्र्ीकृत गनव ससनेछ। 

(२) यस लनयम बमोम्जम ठेक्का स्र्ीकृत गदाव ठेक्काका सतवहरु पूरा 
गरी सारभतू रुपमा प्रभार्ग्राही देम्खएका बोिपत्रहरु मध्ये सबैभन्दा बढी 
अंक कबोि गनेको बोिपत्र स्र्ीकृत गनुव पनेछ। 

(३) लनयम १३८ बमोम्जम डाँक बढार्ढ गदाव न्यूनतम अङ्कबाट 
बढाबढ िरुु गरी सबैभन्दा बढी डाँक कबोि गनेर्ािाको डाँक तत्कािै 
लनयम ६१ बमोम्जमको धरौटी र्ा र्ैंङ्क ग्यारेन्टी लिई स्र्ीकृत गनुव पनेछ। 

(४) यस पररच्छेद बमोम्जमको बोिपत्र र्ा सार्वजलनक बढाबढको 
डाँक स्र्ीकृत गने अलधकार लनयम ७६ मा उम्ल्िम्खत अलधकारीहरुिाई सोही 
लनयममा उल्िेख भए बमोम्जम हनुेछ। 
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१४०. पट्टा ददने र कबलुियत गराउनिेः (१) यस लनयमार्िी बमोम्जम आन्तररक 
आय उठाउने बोिपत्र र्ा डाँक स्र्ीकृत भैसकेपलछ कायावियिे सात ददनलभत्र 
सोको सूचना बोिपत्र र्ा डाँकर्ािािाई ददनपुनेछ। 

(२) उपलनयम (१) बमोम्जम सूचना जारी गदाव बाटोका भयाद बाहेक 
सात ददनको भयाद ददई सो भयादलभत्र आफ्नो कबूि बमोम्जम कबलुियत गनव 
नआएमा त्यस पलछको बोिपत्र र्ा डाँकर्ािािाई ठेक्का ददइने वर्षय स्पष्ट 
खोिी सूचना तामेि गनुव गराउन ुपनेछ।  
स्पष्टीकरणिः यस लनयमको प्रयोजनको िालग स्थानीय पत्रपलत्रकामा 
प्रकाम्ित गररएको सार्वजलनक सूचनािाई सूचना तामेिी भएको मालननेछ।  

(३) उपलनयम (१) र (२) बमोम्जम जारी भएको सूचनाको भयादमा 
बोिपत्र र्ा डाँकर्ािा हाम्जर भई कबलुियत गनव मञ्जूर गरेमा लनजबाट तरुुन्त 
कबलुियत गराई लनजिाई पट्टा र्ा चिन पूजी ददन ुपनेछ। त्यस्तो बोिपत्र 
र्ा डाँकर्ािा हाम्जर नभएमा र्ा आफ्नो कबिु बमोम्जम कबलुियत गनव मञ्जूर 
नगरेमा लनज पलछको दोस्रो, तेस्रो िम अनसुार अरु बोिपत्र र्ा डाँकर्ािािाई 
प्राथलमकता ददई उपलनयम (२) बमोम्जमको सूचना जारी गरी ठेक्का बन्दोबस्त 
गनुव पनेछ। यसरी दोश्रो, तेश्रो िम अनसुार सभझौता गनुवपने अर्स्थामा 
सभझौता गनव नआउने बोिपत्र र्ा डाँकर्ािाको धरौटी जफत गनुवपनेछ। 
जफत गरेको धरौटी रकम भन्दा तल्िो िममा जाँदाको बोि रकमको 
अन्तर र्ढी हनुे भएमा सो अन्तर र्रार्रको रकम अम्घल्िो िमको 
बोिकतावर्ाट सरकारी र्ाँकी सरह असूि उपर गररनेछ। 

तर, यसरी ठेक्का र्न्दोर्स्त गदाव त्यस्तो रकम अनमुान गरेको अङ्क 
भन्दा कम हनुे रहेछ भने यस लनयमार्िीको प्रकृया पयुावई पनुिः बोिपत्र 
आव्हान गनुवपनेछ। 

(४) लनयम १३८ को उपलनयम (२) बमोम्जम संयकु्त रुपमा बोिपत्र 
आव्हान गनुवपने अर्स्थामा सोको व्यर्स्थाको िालग बोिपत्र र्ा बढाबढको 
िालग कायवसतव तोकी संयकु्त सलमलतको व्यर्स्था गनुवपनेछ। संयकु्त सलमलतको 
अम्ख्तयारर्ािािे बोिपत्र खोलिएको र्ा डाँक बोिाइएको तीन ददनलभत्र 
बोिपत्र र्ा डाँक स्र्ीकृत गने र्ा नगने लनणवयका िालग संयकु्त सलमलत समि 
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पेि गरी लनकासा भए बमोम्जम गनुव पनेछ। संयकु्त सलमलतिे पेि भएको 
पन्र ददनलभत्र बोिपत्र र्ा डाँक स्र्ीकृत भए र्ा नभएको लनकासा 
ददइससनपुनेछ। तोवकएको भयादलभत्र पेि नगरेको र्ा लनकासा नददएको 
कारणिे कुनै हानी नोससानी भएमा यसरी हानी नोससानी भएको रकम 
जसको वढिाई र्ा िापरर्ाहीिे गदाव हानी नोससानी भएको हो सोही 
व्यम्क्तबाट असूि उपर गररनेछ। 

(५) बोिपत्र र्ा डाँक स्र्ीकृत भए पलछ त्यस्तो र्ोिपत्रदाता र्ा 
डाँकर्ािाबाट स्र्ीकृत ठेक्का अङ्कको कुि रकमको नेपाि राि बैङ्कबाट 
मान्यता प्राप्त र्ाम्णज्य बैंङ्कको कभतीमा छ मवहना भयाद भएको परफरमेन्स 
र्ण्ड र्ा नगदै रकम प्राप्त भएपलछ ठेक्का पाउन ेसबै ितव खिुाई सभबम्न्धत 
ठेकेदारसँग कर्लुियत गराई पट्टा ददन ुपनेछ। 

(६) बोिपत्र र्ा डाँक स्र्ीकृत भएको सूचना प्राप्त भएपलछ सो 
सूचनामा तोवकएको भयादलभत्र बोिपत्र र्ा डाँकर्ािािे चिन पूजी नलिएमा 
र्ा पट्टा नउठाएमा लनजिे लनयम १३८ को उपलनयम (५) बमोम्जम राखेको 
जमानत जफत गरी संम्चत कोषमा दाम्खिा गररनेछ। 

१४१. ठेक्का रकमको वकस्ता बझुाउन ेतररकािः (१) आन्तररक आय उठाउने कायवको 
ठेक्का बन्दोबस्त गदाव असूि गनुव पने वकस्ताको अङ्क लनधावरण ठेक्का सभबन्धी 
सूचना र बोिपत्रमा उम्ल्िम्खत असूिी कायवतालिका र अन्य ितव बमोम्जम 
हनुेछ। 

तर, यसरी कायवतालिका बनाउँदा राजस्र् उठ्ने सभभाव्य समय र 
भकु्तानी गने वकस्ताको समय लमिान भएको र वकस्ताहरु बीचको समयान्तर 
चार मवहनाभन्दा बढी नभएको हनु ुपनेछ। 

(२) ठेकेदारिे सभझौताको समयमा ठेक अनसुारको सभपूणव रकम 
एकमषु्ट बझुाएमा औम्चत्य हेरी बढीमा दि प्रलतितसभम छूट ददन सवकनेछ। 
तर यस्तो छूटको प्रलतित बोिपत्र र्ा बढाबढको सूचनामा उल्िेख भएको 
हनु ुपनेछ। 

१४२. ठेक्का तोड्नेिः (१) पट्टा कबलुियतको कुनै ितव बम्खविाप हनुे काम गरेकोमा 
र्ा त्यस्तो ितव बमोम्जम गनुव पने कुनै काम नगरेमा बाहेक यस लनयमार्िी 
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बमोम्जम पट्टा कबलुियत भैसकेपलछ ठेक्काको अर्लध भकु्तान नहुँदै बीचैमा कुन ै
ठेक्का तोड्न र्ा छोड्न हुँदैन। 

(२) कुनै ठेकेदारिे तोकेको दरभन्दा बढी दरमा कर असूि गरेमा 
र्ा सभझौतामा उल्िेख नभएका मािर्स्तमुा कर, सेर्ािलु्क र्ा दस्तरु असूि 
गरेमा र्ा अन्य तहिे लिएको करको प्रमाण हुँदाहुँदै दोहोरो हनुे गरी कर 
असूि गरेमा त्यस्तो रकम र सोही रकम बराबरको रकम हजावना स्र्रुप 
त्यस्तो ठेकेदारबाट असूि गरी बढी लिएको र्ा दोहोरो पनव गएको रकम 
सभबम्न्धत व्यम्क्तिाई वफताव गररनेछ। 

(३) उपलनयम (२) मा उम्ल्िम्खत वियाकिाप पनुिः दोहोररएमा 
त्यस्तो ठेकेदारको ठेक्का तोडी धरौटी जफत गररनेछ। यसरी धरौटी जफत 
गरी नयाँ ठेक्का र्न्दोर्स्त गदाव सावर्कको रकम भन्दा कम रकम प्राप्त भएमा 
र नयाँ ठेक्का र्न्दोर्स्त गदाव िागेको रकम असूि उपर नभएमा सरकारी 
र्ाँकी सरह असूि उपर गरी लनजको नाम कािोसूचीमा राखी अन्य स्थानीय 
तहहरु र व्यर्साय दताव र्ा इजाजत पत्र ददने कायावियिाई समेत जानकारी 
ददइनेछ। 

(४) उपलनयम (३) बमोम्जम ठेक्का तोलडएको अर्स्थामा बाँकी ठेक्का 
अर्लधको लनलमि बोिपत्र र्ा डाँक बढाबढको प्रलतस्पधावमा रहेका 
िमानसुारका बोिपत्रदाता र्ा डाँकर्ािासँग दामासाहीिे नयाँ ठेक्का अंक 
कायम गरी लनयमानसुारको धरौटी रकम र बैंक ग्यारेण्टी लिई सावर्कको 
स्र्ीकृत ठेक्काको दरमा नयाँ असूिी कायवतालिका बनाई ठेक्का बन्दोबस्त गनव 
सवकनेछ। यसरी बाँकी अर्लधको िालग ठेक्का बन्दोबस्त गनव नसवकएमा 
कायावियिे पनुिः बोिपत्र आह्वान गनुवपनेछ। 

(५) उपलनयम (४) बमोम्जम नयाँ ठेक्का बन्दोबस्त गनव र्ा पनुिः ठेक्का 
बन्दोबस्त गनव िाग्ने समय सभमको बीचको अर्लधका िालग कायावियिे आय 
संकिन सभबन्धीेे अन्य उपयकु्त व्यर्स्था गनव ससनेछ। 

(६) उपलनयम (३) बमोम्जम ठेक्का तोलडएकोमा त्यसबाट भएको 
नोससानी र सभर्म्न्धत ठेकेदारबाट लिन ु पने बाँकी भएमा त्यसको दि 
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प्रलतित सदु समेत सो ठेकेदारिे राखेको जमानतबाट असूि नभए लनजबाट 
सरकारी बाँकी सरह असूि उपर गररनेछ। 

तर आलथवक ऐनिे तोकेको आधारमा काब ुबावहरको पररम्स्थलत परी 
ठेकेदारिे सो ठेक्काको काम गनव नसकेको रहेछ भने सभािे सो बमोम्जम 
असूि गनुव पने रकममध्ये राजश्व परामिव सलमलतको परामिवमा उपयकु्त रकम 
लमनाहा ददन ससनेछ। 

१४३. बसयौता रकम असूिी सभबन्धी व्यर्स्थािः (१) कायावियिे वर्लभन्न कारणर्ाट 
असूि हनु नसकी र्ाँकी रहेको बसयौता रकम असूि गनव बसयौता असूिी 
कायवयोजना र्नाई रकम असूि उपर गनुव पनेछ।  

(२) उपलनयम (१) बमोम्जम असूि गनुवपने रकम असूिीको िालग 
स्थानीय प्रिासन, प्रहरी, नागररक समाज र्ा अन्य व्यम्क्तको समेत सहयोग 
लिन सवकनेछ। 

(३) उपलनयम (२) बमोम्जम सहयोग प्राप्त भै बसयौता रकम असूिी 
भएमा सभबम्न्धत व्यम्क्त र्ा संस्थािाई असूिी अङ्कको बढीमा ५ प्रलतितसभम 
रकम परुस्कार स्र्रुप उपिव्ध गराउन सवकनेछ। एक भन्दा र्ढी व्यम्क्त 
र्ा संस्थाको सवियतामा बसयौता रकम असूिी भएको भए यस्तो परुस्कार 
रकम दामासाहीबाट उपिव्ध गराउन ुपनेछ। 

(४) उपलनयम (१), (२) र (३) बमोम्जमको प्रकृयाबाट पलन रकम 
असूि उपर हनु नसकेमा सरकारी र्ाँकी सरह रकम असूि उपर गररनेछ। 

१४४. सभपम्ि तथा उत्पादनको लबवि सभर्न्धी व्यर्स्थािः (१) नगरपालिकािे 
आफ्नो स्र्ालमत्र्मा रहेको र आफूिे गरेको उत्पाददत र्स्त ुतथा सेर्ाको 
लबवि गदाव यस लनयमको अलधनमा रही गनुवपनेछ। 

तर, अचि सभपम्ि लबिी गदाव नेपाि सरकारको स्र्ीकृलत लिनपुनेछ। 
(२) उपलनयम (१) अनसुार अन्य उत्पादनहरुको मूल्य लनधावरण एरं् 

लबिी प्रविया व्यर्स्थापनका िालग कायवपालिकािे आर्श्यक कायववर्लध तय 
गनवससनेछ। 

पररच्छेद-१३ 
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वर्र्ाद समाधान सभबन्धी व्यर्स्था 

१४५. वर्र्ाद समाधान सभबन्धी संयन्त्रिः नगरपालिका  र लनमावण व्यर्सायी, 
आपूलतवकताव, सेर्ा प्रदायक र्ा परामिवदाताबीच खररद सभझौता कायावन्र्यनको 
लसिलसिामा कुनै वर्र्ाद उत्पन्न भएमा ऐनको दफा ५८ र्मोम्जम आपसी 
सहमलतबाट वर्र्ाद समाधान गनुवपने वर्षय, वर्र्ाद समाधानको िालग लनरे्दन 
ददने प्रविया, आपसी सहमलतको िालग हनुे बैठक तथा लनणवयहरुको प्रविया 
समेत खररद सभझौतामा उल्िेख गरी त्यस्तो वर्र्ाद समाधान गनुवपनेछ।  

१४६. मध्यस्थको माध्यमद्धारा वर्र्ाद समाधान गनेिः लनयम १४५ बमोम्जमको 
प्रवियािारा खररद सभझौता कायावन्र्यनको वर्षयमा गाउँपालिका/नगरपालिका 
र लनमावण व्यर्सायी, परामिवदाता र्ा सेर्ाप्रदायकबीच उत्पन्न भएको वर्र्ाद 
आपसी सहमलतर्ाट समाधान हनु नसकेमा प्रचलित कानून बमोम्जम 
मध्यस्थको माध्यमबाट त्यस्तो वर्र्ाद समाधान गने कारबाही िरुु गनुवपनेछ।  

पररच्छेद-१४ 
पारदम्िवता र आचरण सभबन्धी व्यर्स्था 

१४७. खररद कारबाही सभबन्धी कागजात उपिब्ध गराउन ुपनेिः प्रचलित कानून 
बमोम्जम िेखा परीिण, अनगुमन, अनसुन्धान र्ा लनरीिण गनव अलधकार 
प्राप्त लनकायिे खररद कारबाही सभबन्धी कुनै कागजात माग गरेमा 
नगरपालिकािे त्यस्तो कागजात मनालसर् समयमा उपिव्ध गराउन ुपनेछ।  

१४८. खररद सभझौताको सार्वजलनक सूचनािः (१) खररद सभझौता सभपन्न भएको 
तीन ददनलभत्र सो सूचना नगरपालिकािे आपm्नो सूचना पाटीमा टाँस गरी 
म्जल्िा समन्र्य सलमलतको कायाविय, कोष तथा िेखा लनयन्त्रक कायावियको 
सूचना पाटीमा समेत टाँस गनव िगाउने व्यर्स्था गनुव पनेछ।  

(२) उपलनयम (१) बमोम्जमको सूचना नगरपालिकािे आफ्नो 
रे्र्साइटमा राखी सार्वजलनक खररद अनगुमन कायावियमा समेत पठाउन ु
पनेछ।  

(३) उपलनयम (१) बमोम्जमको सूचनामा बोिपत्र र्ा परामिव सेर्ा 
मूल्याङ्कन पररणामको अलतररक्त बोिपत्र, प्रस्तार् र्ा लसिर्न्दी दरभाउपत्र 
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सभबन्धी सूचना प्रकािन भएको लमलत, समाचारपत्रको नाम, सूचना संख्या, 
खररदको वर्षय, सभझौता गने बोिपत्रदाता, प्रस्तार्दाता र्ा लसिर्न्दी 
दरभाउपत्रदाताको नाम र ठेगाना र सभझौताको मूल्य खिुाउन ुपनेछ।  

१४९. परामिवदातािे स्र्ाथव बझाउन नहनुेिः (१) परामिवदातािे नगरपालिकाको 
सर्ोपरर वहत हनुे गरी व्यार्सावयक, र्स्तगुत र लनष्पि परामिव सेर्ा प्रदान 
गनुव पनेछ।  

(२) परामिवदातािे परामिव सेर्ा प्रदान गदाव आफनो र्तवमान र्ा 
भवर्ष्यको अन्य कामसँग स्र्ाथव बाम्झने गरी काम गनुव हुंदैन।  

(३) परामिव सेर्ा सभबन्धी कामको प्रकृलत परामिवदाताको अन्य कुनै 
सेर्ाग्राही प्रलतको वर्गत र्ा र्तवमान दावयत्र्सँग बाम्झने खािको र्ा लनजिे 
नगरपालिकाको सर्ोिम वहत हनुे गरी कायव सभपन्न गनव नससने खािको 
भएमा लनजिाई परामिवदाताको रुपमा लनयमु्क्त गनव सवकने छैन।  

उदाहरणिः कुनै आयोजनाको ईम्न्जलनयररङ्ग लडजाईन तयार गनवको िालग 
लनयकु्त गररएको परामिवदातािाई सोही आयोजनाको र्ातार्रणीय मूल्याङ्कन 
गने परामिवदाता लनयकु्त गनव र्ा सरकारी स्र्ालमत्र्को कुनै संस्थाको 
लनजीकरण सभबन्धी परामिवदातािाई त्यस्तो सभपम्ि खररद गने खररदकतावको 
परामिवदाता लनयकु्त गनव र्ा लनजिाई र्ा लनजको नम्जकको नातेदार र्ा 
लनजको संस्थाको साझेदारको नाममा त्यस्तो सभपम्ि खररद गनव अनमुलत ददन 
सवकने छैन।  
तर टनव की सभझौता र्ा लडजाईन र लनमावण सभझौताको हकमा यो 
व्यर्स्था िागू हनुेछैन। 

(४) कुनै आयोजनाको िालग मािसामान उपिब्ध गराउने र्ा लनमावण 
कायव गने फमव र त्यससँग सभबम्न्धत अन्य संस्था र्ा व्यम्क्तिे सोही 
आयोजनाको िालग परामिव सेर्ा प्रदान गनव र कुनै योजना तयार र्ा 
कायावन्र्यन गने कामको िालग लनयकु्त भएको परामिवदात ृफमव र्ा सोसँग 
सभबम्न्धत अन्य संस्था र्ा व्यम्क्तिे त्यस्तो आयोजनाको िालग मािसामान 
आपूलतव गनव ससने छैन। 
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१५०. प्रिोभन, भ्रष्टाचार र्ा जािसाजीजन्य व्यर्हारको सूचनािः नगरपालिकाका कुनै 
पदालधकारीिे लनजिाई कुनै बोिपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दातािे प्रिोभन ददन 
प्रस्तार् गरेमा र्ा अन्य कुनै भ्रष्टाचार र्ा जािसाजीजन्य काम गरेको थाहा 
पाएमा सोको सूचना प्रमखु र्ा सार्वजलनक खररद अनगुमन कायावियिाई ददन ु
पनेछ। 

१५१. सपुरररे्िण र जाचँबझु गनव ससनेिः खररद कारबाहीमा संिग्न पदालधकारीिे 
ऐन र यस लनयमार्िीमा उम्ल्िम्खत कायववर्लध पािन गरे नगरेको सभबन्धमा 
नगरपालिकािे समय समयमा सपुरररे्िण र जाँचबझु गराउन ुपनेछ। 

१५२. कािोसूचीमा राख्निेः (१) नगरपालिकािे ऐनको दफा ६३ बमोम्जम कुनै 
बोिपत्रदाता, प्रस्तार्दाता, परामिवदाता, सेर्ाप्रदायक, आपूलतवकताव, लनमावण 
व्यर्सायी र्ा अन्य व्यम्क्त, फमव, संस्था र्ा कभपनीिाई कािो सूचीमा राख्न ु
परेमा त्यस सभबन्धी वर्स्ततृ वर्र्रण र कारण खिुाई सभबद्ध कागजात सवहत 
सार्वजलनक खररद अनगुमन कायावियिाई िेखी पठाउन ुपनेछ।  

(२) उपलनयम (१) बमोम्जम सार्वजलनक खररद अनगुमन कायावियिे 
बोिपत्रदाता, प्रस्तार्दाता, परामिवदाता, सेर्ाप्रदायक, आपूलतवकताव, लनमावण 
व्यर्सायी र्ा अन्य व्यम्क्त, फमव, संस्था र्ा कभपनीिाई कािो सूचीमा राख्न,े 
खररद कारर्ाहीमा भाग लिन रोक िगाउने र सोको अलभिेख राख्न ेप्रविया 
प्रचलित संघीय कानून बमोम्जम हनुेछ। 

(३) यो लनयमार्िी प्रारभभ हनु ुअम्घ नगरपालिकािे कुनै बोिपत्रदाता, 
प्रस्तार्दाता, लसिबन्दी दरभाउपत्रदाता, परामिवदाता, सेर्ाप्रदायक, 
आपूलतवकताव, लनमावण व्यर्सायी र्ा अन्य व्यम्क्त, फमव, संस्था र्ा कभपनीिाई 
कािो सूचीमा राखेको र्ा राख्न ेलनणवय गरेको भएमा सो कुराको जानकारी यो 
लनयमार्िी प्रारभभ भएको तीस ददनलभत्र सार्वजलनक खररद अनगुमन 
कायावियिाई पठाउन ुपनेछ। 

१५३. कािो सूचीबाट फुकुर्ा गनेिः  कािो सूचीबाट फुकुर्ा गने कायव प्रचलित 
संघीय कानून बमोम्जम सार्वजलनक खररद अनगुमन कायावियबाट हनुेछ। 

पररच्छेद-१५ 
वर्वर्ध 
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१५४. खररद कायवको अनगुमन सभबन्धी व्यर्स्थािः यस लनयमार्िी बमोम्जम गररने 
सार्वजलनक खररद कायवको अनगुमन ऐनको दफा ६५ तथा प्रचलित अन्य 
संघीय कानूनमा उल्िेख भए बमोम्जम सार्वजलनक खररद अनगुमन कायावियिे 
गनेछ।  

१५५. वर्िेष पररम्स्थलतमा खररद गने सभबन्धी व्यर्स्थािः (१) ऐनको दफा ६६ 
बमोम्जम खररद गदाव गाउँपालिका÷नगरपालिकािे खररदको आर्श्यकताको 
लिम्खत वर्र्रण, गणुस्तर, पररमाण, ितव र कायव सभपन्न गने अर्लध जस्ता 
वर्र्रण तयार गरी आकम्स्मक पररम्स्थलतको सामना गनव आर्श्यक पररमाण 
र समायार्लधका िालग मात्र यथासभभर् प्रलतस्पधाव गराई र्ा एउटा मात्र 
लनमावण व्यर्सायी, आपूलतवकताव, परामिवदाता र्ा सेर्ा प्रदायकसँग लिम्खत 
दरभाउ र्ा प्रस्तार् लिई स्र्च्छ र उम्चत मूल्यको िालग र्ाताव गरी खररद 
गनुव पनेछ। 

(२) उपलनयम (१) बमोम्जम खररद गररएको भएमा देहायका कुरा 
खलु्ने कागजात लनयम १५९ बमोम्जमको अलभिेखमा राख्न ुपनेछ ेिः—  

(क) वर्िेष पररम्स्थलत सभबन्धी वर्र्रण, 
(ख) तत्काि खररद नगदाव सार्वजलनक सरुिा, वहत तथा 

सामदुावयक स्र्ास््यमा पने संकट, 
(ग) खररदका अन्य वर्लध अपनाउन नसवकने कारण र आधार। 
(३) उपलनयम (१) बमोम्जम नगरपालिकािे दििाख रुपैयाँभन्दा 

बढी रकमको खररद गरेको भएमा त्यसरी खररद भएको वर्र्रणको सार्वजलनक 
सूचना प्रकािन गनुव पनेछ र सोको जानकारी सार्वजलनक खररद अनगुमन 
कायावियिाई पठाउन ुपनेछ। 

१५६. वर्द्यतुीय संचार माध्यमको प्रयोगिः (१) ऐनको दफा १४ को उपदफा (२) 
को प्रयोजनको िालग नगरपालिकािे यथासभभर् सार्वजलनक खररद अनगुमन 
कायावियको रे्र् पोटवि प्रयोग गरी  वर्द्यतुीय प्रणािीबाट खररद व्यर्स्थापन 
गनुवपनेछ। 
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(२) सार्वजलनक खररद अनगुमन कायावियिे समय समयमा जारी 
गरेको वर्द्यतुीय खररद प्रणािीबाट हनुे खररदको कायववर्लध, प्रणािी र यसका 
अन्तरलनवहत लसद्धान्त नगरपालिकािे अनिुरण गनुवपनेछ।  

१५७. मूल्याङ्कन सलमलतिः (१) ऐनको दफा ७१ बमोम्जमको मूल्याङ्कन सलमलतको 
गठन देहाय बमोम्जम हनुेछिः  

(क) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत र्ा लनजिे तोकेको अलधकृत 
          - संयोजक 
(ख) आलथवक प्रिासन िाखा प्रमखु  - सदस्य 
(ग) वर्षयसँग सभबम्न्धत प्रावर्लधक वर्िेषज्ञ (सभभर् भए  
 सभम अलधकृतस्तर)         - सदस्य 
(घ)    कानून अलधकृत         - सदस्य 
  (२) खररद एकाईको प्रमखुिे उपलनयम (१) बमोम्जमको सलमलतको 

सम्चर्को रुपमा काम गनेछ।  
(३) उपलनयम (१) बमोम्जमको मूल्याङ्कन सलमलतिे प्रमखु प्रिासकीय 

अलधकृतको स्र्ीकृलत लिई सरकारी र्ा गैर सरकारी िेत्रका वर्षय वर्िेषज्ञिाई 
आफ्नो बैठकमा आमन्त्रण गनव ससनेछ।   

(४) उपलनयम (१) बमोम्जमको सलमलतिाई परामिवदाताको सहयोग 
आर्श्यक भएमा स्र्ीकृत कायविम र बजेटको अधीनमा रही नगरपालिकािे 
ऐन र यस लनयमार्िीको कायववर्लध अपनाई परामिवदाता लनयकु्त गरी ददन 
ससनेछ।  

(५) उपलनयम (१) बमोम्जमको सलमलतिे दरभाउपत्र, बोिपत्र र्ा 
प्रस्तार् मूल्याङ्कन गने काममा आफूिाई सहयोग गनव उपसलमलत गठन गनव 
ससनेछ।  

(६) मूल्याङ्कन सलमलतको सम्चर्िे सलमलतको बैठकको माईन्यटु तयार 
गरी राख्न ुपनेछ र सलमलतमा छिफि भएका सभपूणव वर्षयको फाईि खडा 
गरी राख्न ुपनेछ। 
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(७) मूल्याङ्कन सलमलतिे आफ्नो कायववर्लध आफै लनधावरण गनव 
ससनेछ। 

(८) मूल्याङ्कन सलमलतिे यस लनयममा उल्िेख भए बमोम्जम प्रमखु 
समि मूल्याङ्कन प्रलतरे्दन पेि गनुव पनेछ। 

१५८. दररेट लनधावरण सलमलतिः (१) नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रभर र्ा कुनै  भागमा 
छुटै्ट िागू हनुे गरी लनमावण सामग्री र ढुर्ानीको दररेट, मेम्िन तथा 
उपकरणको भाडा र कामदारको ज्यािा लनम्श्चत गनव देहायका सदस्यहरु 
रहेको एक दररेट लनधावरण सलमलत रहनेछिः 

(क) प्रमूख       - अध्यि 
(ख) प्रमूख प्रिासकीय अलधकृत    - सदस्य 
(ग) प्रमखु÷अलधकृत प्रलतलनलध, कोष तथा िेखा लनयन्त्रक कायाविय   

- सदस्य 
(घ) कायवपालिकािे तोकेको कायवपालिका सदस्य  एक जना  

- सदस्य 
(ङ) प्रलतलनलध, स्थानीय तहका नेपाि लनमावण व्यर्सायी महासंघ   

- सदस्य 
(च) प्रलतलनलध, स्थानीय तहका उद्योग र्ाम्णज्य संघ   -सदस्य 
(छ) प्रमखु, प्रावर्लधक महािाखा÷िाखा  -  सदस्य-सम्चर् 
(२) दररेट लनधावरण सलमलतिे लनमावण सामग्री र्ा ढुर्ानीको दररेट 

लनधावरण गदाव प्रचलित बजार दरको आधारमा लनधावरण गनुव पनेछ। यसरी 
लनधावरण गररने दररेट भाद्र १५ गतेलभत्र लनधावरण गरी ससन ुपनेछ। यसरी 
आपmे्नो िेत्रलभत्र िागूहनुे दररेट लनधावरण गदाव लछमेकका अन्य 
नगरपालिकासँग समेत समन्र्य गरी लनधावरण गनुव पनेछ। 

(३) दररेट लनधावरण सलमलतिे प्रत्येक र्षव नगरपालिकामा चिन 
चल्तीमा रहेका ढुर्ानी साधनको ढुर्ानी दर समेत तोवकददन ुपनेछ।  
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(४) यस लनयम बमोम्जम लनधावररत दररेट कायवपालिकाबाट स्र्ीकृत 
गरी सोको जानकारी म्जल्िा प्रिासन कायाविय र कोष तथा िेखा लनयन्त्रक 
कायाविमा पठाउन ुपनेछ। 

(५) दररेट लनधावरण सलमलतको रै्ठक सभबन्धी कायववर्लध सलमलत 
आफैिे लनधावरण गरे बमोम्जम हनुेछ। 

१५९. खररद कारबाहीको अलभिेखिः (१) नगरपालिकािे हरेक खररद कारबाहीको 
लनम्भत छुटै्ट फाइि खडा गरी राख्न ुपनेछ।  

(२) उपलनयम (१) बमोम्जमको फाईिमा अन्य कागजातका अलतररक्त 
देहायका कागजातहरु समेत राख्न ुपनेछ ेिः  

(क) सभझौता फाइिको पंम्जका,  
(ख) बोिपत्र र्ा पूर्वयोग्यताको िालग गररएको आह्वानको सूचना, 
(ग) बोिपत्र, पूर्वयोग्यता र्ा प्रस्तार् आव्हान सभबन्धी 

कागजातहरु,  
(घ) बोिपत्र सभबन्धी कागजात, पूर्वयोग्यता सभबन्धी कागजात 

र्ा प्रस्ताब सभबन्धी कागजात सभबन्धमा बोिपत्रदातािे 
स्पष्टीकरणको िालग गरेकोेे अनरुोध र सो सभबन्धमा 
नगरपालिकािे सरै् सहभागी बोिपत्रदाता र्ा 
प्रस्ताबदाताहरुिाई पठाएको जर्ाफ, 

(ङ) बोिपत्रदाता र्ा परामिवदातासँग गररएको बोिपत्र पेि गनुव 
पूर्वको बैठकको माईन्यटु र नगरपालिकािे सो माईन्यटुको 
प्रलतलिवप सर्ै सहभागी बोिपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाताहरुिाई 
पठाएको प्रमाण, 

(च) बोिपत्र खोल्दाको माईन्यटु, 
(छ) बोिपत्रको मूि प्रलत,  
(ज) बोिपत्र मूल्यांकन सलमलतिे बोिपत्र मूल्यांकनको 

लसिलसिामा बोिपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दातािाई सोधेको प्रश्न र 
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सभबम्न्धत बोिपत्रदाता र्ा प्रस्तार्दाताबाट नगरपालिकािाई 
पठाएको जर्ाफ, 

(झ) पूर्वयोग्य भएका बोिपत्रदाताको योग्यता मूल्याङ्कनको 
प्रलतरे्दन,   

(ञ) पूर्वयोग्य बोिपत्रदाताको सूची,  
(ट) र्ाताव गररएको भए सोको माईन्यटु, 
(ठ) सफि बोिपत्रदातािाई पठाइएको स्र्ीकृलतको प्रारम्भभक 

सूचनाको प्रलतलिवप,  
(ड) असफि बोिपत्रदाताहरुिाई पठाइएको सूचनाको प्रलतलिवप,  
(ढ) खररद सभबन्धमा प्रकाम्ित सबै सूचना, 
(ण) प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत समि र पनुरार्िोकन सलमलत 

समि ददएको लनरे्दन र सोका सभबन्धमा सभबम्न्धत 
नगरपालिकािे पेि गरेको राय प्रलतविया, जानकारी तथा सो 
सभबन्धमा भएको लनणवय,  

(त) खररद सभझौता,  
(थ) प्रगलत प्रलतरे्दन, इन्भ्र्ाइस र लनरीिण प्रलतरे्दन जस्ता खररद 

सभझौताको कायावन्र्यनसँग सभबम्न्धत कागजात,  
(द) खररद सभझौतामा संिोधन गररएको भए सो सभबन्धी 

कागजात, 
(ध)  मािसामान प्रालप्त, लनरीिण र स्र्ीकृलत िगायतका कागजात,  
(न) लनमावण व्यबसायी, आपूलतवकताव, परामिवदाता र्ा सेर्ा 

प्रदायकसँग भएका सभपूणव पत्राचार, 
(प) सर्-कन्रासटरको अनरुोध र सो सभबन्धमा नगरपालिकािे 

ददएको जर्ाफ,  
(फ) मूल्याङ्कन प्रलतरे्दन र सोसँग सभबम्न्धत सभपूणव कागजात, र  
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(ब) खररद सभझौता सभबन्धी वर्र्ाद समाधान गनव भएको 
कारबाहीसँग सभबम्न्धत कागजात। 

(३) उपलनयम (१) बमोम्जमको अलभिेख खररद कारबाही टंुगो 
िागेको कभतीमा सात र्षवसभम सरुम्ित राख्न ुपनेछ। 

(४) यस लनयम बमोम्जम अलभिेख राख्दा यस लनयमार्िीमा त्यस्तो 
अलभिेखको ढाँचा लनधावरण गररएकोमा सोही बमोम्जम र ढांचा लनधावरण 
नभएकोमा सार्वजलनक खररद अनगुमन कायावियिे लनधावरण गरेको ढाँचा 
बमोम्जम राख्न ुपनेछ।  

(५) यस लनयम बमोम्जम अलभिेख राख्दा नगरपालिकािे प्रत्येक 
भौलतक सभपलतको अलभिेख राख्न ुपनेछ। 

(६) उपलनयम (५) बमोम्जम अलभिेख राख्दा त्यस्तो सभपलतको मूल्य 
पचास िाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेछ भने सो सभपलतको िागत मूल्य, हा्रसकट्टी 
र ममवत सभभार खचव सवहतको वर्र्रण खिुाउन ुपनेछ। 

(७) बोिपत्रको माध्यमबाट गररने खररद कायवको सभझौता 
कायावन्र्यन भइसकेपलछ सो कायवसभपन्न भएको संम्िप्त वर्र्रण प्रमाम्णत गरी 
आफ्नो कायावियको र्ा सार्वजलनक खररद अनगुमन कायावियको रे्भ साइटमा 
राख्नपुनेछ। 

१६०. अलधकार प्रत्यायोजनिः (१) ऐन र यस लनयमार्िीमा व्यर्स्था भएका िागत 
अनमुान  संिोधन गने, खररद सभझौता  संिोधन गने, खररद सभझौताको 
भयाद थप गने र भेररएिन आदेि गने अलधकार प्रत्यायोजन गनव सवकने 
छैन। 

(२) उपलनयम (१) मा उम्ल्िम्खत अलधकारहरु बाहेक यस लनयमार्िी 
बमोम्जम व्यर्स्था भएका अरु अलधकारहरु सो अलधकार प्रयोग गने अलधकार 
प्राप्त अलधकारीिे आफू मलुनको कुनै अलधकृतिाई प्रत्यायोजन गनव ससनेछ।  

(३) उपलनयम (२) बमोम्जम प्रत्यायोजन भएको अलधकारका 
सभबन्धमा त्यसरी अलधकार प्रत्यायोजन गने अलधकारीको उिरदावयत्र् रवह 
रहनेछ। 
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(४) उपलनयम (२) बमोम्जम अलधकार प्रत्यायोजन गने अलधकारीिे 
आफूिे प्रत्यायोजन गरेको अलधकार बमोम्जम भए गरेका कामको सभबन्धमा 
सभबम्न्धत अलधकारीबाट समय समयमा आर्श्यक जानकारी लिई राख्न ु
पनेछ।  

१६१. ढाचँा तोसन ससनेिः (१) यस लनयमार्िी बमोम्जम खररद गररने मािसामान, 
परामिव सेर्ा र अन्य सेर्ाको िागत अनमुान िगायतका वर्षयको ढाँचा 
महािेखा परीिकिारा तोवकएको ढाँचासँग मेि खाने गरी कायवपालिकािे 
तोसन ससनेछ।  

(२) उपलनयम (१) बमोम्जम स्र्ीकृत गररएको ढाँचा स्थानीय 
राजपत्रमा सूचना प्रकािन गनुवपने छ।   

१६२. अनसूुचीमा हेरफेर र्ा थपघटिः नगर कायवपालिकािे  प्रचलित संघीय कानूनमा 
तोवकएको ढाँचासँग मेि खाने गरी स्थानीय  राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी 
अनसूुचीमा आर्श्यक थपघट र्ा हेरफेर गनव ससनेछ। 

१६३. बचाउिः यस अम्घ नगरपालिकािे प्रचलित काननु र्मोम्जम गरेका खररद 
सभर्न्धी काम कारर्ाही यसै लनयमार्िी बमोम्जम भए गरेको मालननेछ। 
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अनसूुची - १ 
(लनयम ११ को उपलनयम (७) सँग सभबम्न्धत) 
लनमावण कायवको िागत अनमुान लनकाल्ने तररका 

आइटम एकाई 
आइटमको 
जभमा दररेट 

आइटमको 
जभमा पररमाण 

आइटमको 
जभमा खचव 

आइटम (१) 
आइटम (२) 
आइटम (३) 
इत्यादी 

 (च) 
(छ) 
(ज) 

(ट) 
(ठ) 
(ड) 

च) x (ट) 
(छ) x (ठ) 
(ज) x (ड) 

जोड = (र्) = (चxछxजx ड +  .....................................) 
र्कव  चाटव स्टाफ खचव - (र्) को २.५ प्रलतितिे = ०.०२५ x (त) 
सानालतना अन्य खचव - (र्) को २.५ प्रलतितिे = ०.०२५ x (त) 
जभमा िगत इवष्टमेट अङ्क = १.०५ x (त) 
नोटिः बोिपत्रको अङ्किाई तिुना गदाव िगत अनमुान अङ्क (र्) िाई मालनन ुपछव। 
  आइटमको जभमा (कुि) दररेट लनकाल्ने तररकािः 
श्रलमकहरुको खचव ................................................... (क) 
लनमावण सामग्रीको खचव .............................................. (ख) 
याम्न्त्रक उपकरणको भाडा (तैल्य पदाथव सवहत) .............. (ग) 
 

र्ास्तवर्क दररेट (क+ख+ग) = (घ) 
 बोिपत्र दाताको ओभरहेड (घ को १५ प्र.ि.) - ०.१५ x (ङ) 
जभमा दररेट (ङ) = १.१५ x (घ) 
नोटिः उपरोक्त अनसुार िागत अनमुान तयार गररसकेपलछ बजेट व्यर्स्थापनको िालग 
आर्श्यकतानसुार जभमा िागत अनमुानमा मूल्य समायोजन कम्न्टन्जेम्न्स र्ापत १० प्रलतितिे, 
वफम्जकि कम्न्टन्जेम्न्स र्ापत १० प्रलतितिे र मूल्य अलभरृ्दि कर रकम समेत थप गरी 
िागत अनमुान कायम गनुव पनेछ। 
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अनसूुची-२ 
(लनयम १३ को उपलनयम (४) सँग सभबम्न्धत) 

परामिव सेर्ाको िागत अनमुानको ढाचँा 

सेर्ा खचव िीषवक (क) 
एकाइव 
(ख) 

िीषवकको 
प्रलत 

इकाइ दर 
(ग) 

िीषवको 
जभमा 
पररमाण 
(घ) 

म्िषवकको जभमा िागत 
(ङ) (ग x घ) 

िीषवक (१) जनिम्क्तको पाररश्रलमक 
(ङ १) िीषवक (२) भ्रमण, बसोबास, 
मािसामान र्ा उपकरण र्ा सेर्ा 
िगायतका सोधभनाव हनु ेखचव (ङ२) 
िीषवक (३) तािीम, गोष्ठी, कागजात 
छपाई र्ा अनरु्ाद िगायतका अन्य 
फुटकर खचव (ङ३  

   ङ१.(गxघ)   
 
 
ङ२.(गxघ) 
 
३.(गxघ)   

कुि जभमा िागत  (च) 
   (च)=( ङ१+ङ२+ङ३) 

कायावियका व्यर्स्थापन खचव ५प्रलतित 
(छ) 

   (छ)=(च) ०.०५) 

कूि िागत अनमुान अङ्क (ज)     ज)=(च+छ) 
बोिपत्र तिुनाको िालग कुि िागत अनमुान अङ्क (ज) हनुेछ।  
२. पाररश्रलमक खचव (ङ१), सोधभनाव हनुे खचव (ङ२) र अन्य फुटकर खचव 

(ङ३) को वर्स्ततृ वर्र्रण तयार गरी यस िागत अनमुान फारामको साथमा 
राखी प्रस्ततु गनुव पनेछ।  

३.  उपरोक्त अनसुार िागत अनमुान तयार गररसकेपलछ बजेट व्यर्स्थापनको 
िालग आर्श्यकता अनसुार जभमा िागत अनमुानमा मूल्य समायोजन 
कम्न्टन्जेन्सी र्ापत १० प्रलतितिे, वर्लभन्न कर र्ापत १० प्रलतितिे र 
मूल्य अलभरृ्दि कर रकम समेत थप गरी कूि िागत अनमुान अङ्क कायम 
गनुव पनेछ। 



 
140 

अनसूुची-३ 
(लनयम १७ को उपलनयम (३) खण्ड (च) सँग सभबम्न्धत) 

धलुिखेि नगर कायवपालिकाको. कायाविय 
प्रदेि नं.......... 

 
प्रलततपत्र अलभिेख खाता 

खाता पाना नं. 
 

लस.नं
. 

प्रलततपत्र 
खोलिने 
फमवको 
नाम 

प्रलततपत्र 
नं. र लमलत 

रक
म 

वर्ष
य 

अर्
लध 

प्रलततपत्र 
खोिेको 
बैंकको 
नाम र 
ठेगाना 

बन्द 
हनुे 
लमलत 

भयाद 
थप 
गरे
को 
लमलत 

बन्द 
भएको 
लमलत 

पेश्की 
खाता 
पाना न 

सामान उत्पम्ि 
भएको 

कैवफ
यत 

देि उत्पादन 
भएको 
लमलत र 

मोडेि 

 

 

 

 

             

चढाउनेको नाम थरिः- सहीिः- लमलतिः-
  
प्रमाम्णत गनेको नाम थरिः- सहीिः- लमलतिः- 
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अनसूुची-४ 
(लनयम १९ को उपलनयम (१) सँग सभबम्न्धत) 

मौजदुा सूचीमा दताव हनुका िालग ददइने लनरे्दनको ढाचँा 
 

श्री कायाविय प्रमूख ज्यू                               
लमलत..................... 
........... नगर कायवपालिकाको, कायाविय 
वर्षयिः मौजदुा सूचीमा दताव गरी पाउँ  
 
सार्वजलनक खररद लनयमार्िी, २०६४ को लनयम १८ को उपलनयम (१) बमोम्जम 
तपम्ििमा उम्ल्िम्खत वर्र्रण अनसुारको पषु्ट्याई गने कागजात संिग्न गरी मौजदुा 
सूचीमा दताव हनु यो लनरे्दन पेि गरेको छु। 

 

१. मौजदुा सूचीको िालग लनरे्दन ददने व्यम्क्त, संस्था, आपूलतवकताव, लनमावण 
व्यर्सायी, परामिवदाता र्ा सेर्ा प्रदायकको वर्र्रण ेिः  
(क) नामिः  (ख) ठेगानािः  
(ग) पत्राचार गने ठेगानािः  (घ) मखु्य व्यम्क्तको नामिः  
(ङ) टेलिफोन नं.ेिः  च) मोर्ाईि नं.ेिः  
२. मौजदुा सूचीमा दताव हनुको िालग लनभन बमोम्जमको प्रमाणपत्र संिग्न 
गनुवहोिा।  

तपशिल: 
क) संस्था र्ा फमव दतावको प्रमाणपत्र छ ÷छैन  

(ख) नवर्करण गररएको छ ÷छैन 

(ग) मूल्य अलभरृ्वद्ध कर र्ा स्थायी िेखा नभर्र दतावको प्रमाणपत्र छ ÷छैन 

(घ) कर चकु्ताको प्रमाणपत्र छ ÷छैन  

(ङ) कुन खररदको िालग मौजदुा सूचीमा दाताव हनु लनरे्दन ददने हो, सो कामको 
िालग इजाजत पत्र आर्श्यक पने  

भएमा सो को प्रलतलिवप छ ÷छैन 
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३. सार्वजलनक लनकायबाट हनुे खररदको िालग दताव हनु चाहेको खररदको 
प्रकृलतको वर्र्रण ेिः  
(क) मािसामान आपूलतव ेिः 
(मािसामानको प्रकृलत समेत उल्िेख गने)  (ख) लनमावण कायव  
(ग) परामिव सेर्ा ेिः (परामिव सेर्ाको 
प्रकृलत समेत उल्िेख गने)  

(घ) अन्य सेर्ा ेिः (अन्य 

सेर्ाको प्रकृलत उल्िेख गने)  

लनरे्दन ददएको लमलत ेिः  
आ. र्. ेिः 

फमवको छाप ेिः 
लनरे्दकको नाम ेिः 
हस्तािर ेिः 
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अनसूुची-५ 
(लनयम १९ को उपलनयम (२) सँग सभबम्न्धत) 
मौजदुा सूचीमा दताव भएको लनस्साको ढाचँा 
श्री ......... नगर कायवपालिकाको कायाविय 

प्रदेि नंिः 
 

मौजदुा सूचीमा दताव भएको प्रमाण 
 

प्र.प.नं. ेिः  
सूची दताव नं. ेिः  
श्री...........................................................बाट यस............. नगर  
कायवपालिकाको कायाविय आलथवक र्षव ..............का 
िालग.........................लनमाणव कायव÷ सेर्ा÷मािसामान उपिब्ध गराउने 
प्रयोजनाथव मौजदुा सूचीमा सूचीकृत हनु पाउँ भनी लमलत ........................... मा 
यस कायावियमा लनरे्दन प्राप्त हनु आएको मौजदुा सूचीमा दताव गरी यो लनस्सा÷प्रमाण 
उपिब्ध गराइएको छ।  
 

दताव गने अलधकारीको, 
नाम ेिः 
पद ेिः 
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अनसूुची -६ 
(लनयम १३ को उपलनयम (३) सँग सभबम्न्धत) 
मौजदुा सूचीको अलभिेख दताव पमु्स्तकाको ढाचँा 

धलुिखेि नगर कायवपालिकाको कायाविय 
...............प्रदेि 

 
 

मौजदुा सूचीको अलभिेख दताव पमु्स्तका 
 
(आलथवक र्षव ...........) 

लस.नं.  
दताव 
नं.  

व्यम्क्त÷फमवको 
वर्र्रण  

कामको वर्र्रण (लनमावण, 

मािसामान, परामिव सेर्ा, 
गै. स. स. , अन्य सेर्ा)  

मािसामान/सेर्ाको 
प्रकृलत  

कैवफयत 

नाम  ठेगाना  ठेगाना  
सभपकव  
व्यम्क्त  

सभपकव  
नं.  
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अनसूुची - ७ 
(लनयम २२ को उपलनयम (१) सँग सभबम्न्धत) 
मािसामान र्ा अन्य सेर्ाको खररद सभझौता 

 
मािसामान र्ा अन्य सेर्ा खररद गदाव  देहाय  बमोम्जमको सभझौता मध्ये कुनै 
एक सभझौता गरी खररद गनव सवकनेछिः 
   
(क) खास मािसामान र्ा अन्य सेर्ा आपूलतव सभझौतािः कुनै खास कामको िालग 

आर्श्यक पने कच्चा पदाथव, उपकरण, फमावस्यवुटकल्स, औषलध, औजार र्ा 
अन्य यस्तै वर्िेष प्रकृलतका मािसामान खररद गनवको िालग खास मािसामान 
र्ा अन्य सेर्ा आपूलतव सभझौता गनव सवकनेछ। 

(ख) संरचनात्मक र्ा एकाई दर सभझौतािः  खररद सभझौतामा उम्ल्िम्खत 
मािसामान र्ा अन्य सेर्ा नगरपालिका िे माग गरेको समयमा खररद 
सभझौतामा उम्ल्िम्खत दर र ितव बमोम्जम एक र्ा एक भन्दा बढी 
आपूलतवकतावबाट प्राप्त गने व्यर्स्था गनवको िालग संरचनात्मक र्ा एकाई दर 
सभझौता गनव सवकनेछ। 

  यो सभझौतामा गाउपालिका÷नगरपालिकािे खररद गने मािसामान र्ा 
अन्य सेर्ाको न्यूनतम र अलधकतम पररमाण खिुाउन ुपनेछ। 

यो सभझौता सामान्यतया एक र्षव भन्दा र्ढी अर्लधको हनुे छैन।  
(ग)  बहरु्षीय सभझौतािः देहायको अर्स्थामा बहरु्षीय सभझौता गनव सवकनेछिः 

(क) र्ावषवक खररद सभझौता गरी खररद गनुव भन्दा बहरु्षीय सभझौता गरी 
खररद गदाव नगरपालिकािाई सारभतू रुपमा िाभ हनुे भएमा,  

(ख) खररद सभझौताको अर्लधमा खररदको पररमाण सारभूत रुपमा थपघट 
नहनुे भएमा,  

(ग) खररद सभझौता अर्लधभर खररद गररने मािसामानको लडजाईन पररर्तवन 
नहनुे भएमा, र  

(घ) मािसामान आपूलतवसँग सभबम्न्धत प्रावर्लधक जोम्खम बढी नभएमा। 
(घ) लडजाईन, आपूलतव र जडान सभझौतािः ठूिा पार्र प्िान्ट र्ा पभपीङ स्टेिन 

जस्ता उच्च र्ा जवटि प्रवर्लध यकु्त मािसामानको लडजाइन गने, लनमावण 
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स्थिमा आपूलतव गरी जडान गने परीिण सञ्चािन गने  र त्यस्तो मािसामानको 
सञ्चािन गनव सभबम्न्धत नगरपालिकाका कमवचारीिाई आर्श्यकतानसुार 
तालिम ददने व्यर्स्था गनव लडजाइन, आपूलतव र जडान सभझौता गनव सवकनेछ। 
यस्तो सभझौता लडजाइन, आपूलतव र जडान कायव मध्ये कुनै दईु कायव गनवको 
िालग समेत गनव सवकनेछ।  

(ङ) टनव की सभझौतािः मिखाद उत्पादन गने, दगु्ध प्रिोधन गने जस्ता उच्च 
प्रवर्लधयकु्त औद्योलगक ल्पान्टको कायव सभपादन िमता उल्िेख गरी त्यस्तो 
ल्पान्टको लडजाइन, आपूलतव, लनमावण र जडान कायव खररद सभझौतामा उल्िेख 
भए बमोम्जम सभपन्न गरी नगरपालिकािाई हस्तान्तरण गने व्यर्स्था गनवको 
िालग टनवकी सभझौता गनव सवकनेछ।  

(च)  लडजाईन, आपूलतव, जडान र ममवत सभभार सभझौतािः ठूिा बोइिर, ठूिा पार्र 
प्िान्ट, पम्भपङ स्टेिन, टबावइन, रज्जमुागव, रेिमागव, केबिकार, 
एसेभबिीिाइन, औद्योलगक प्िान्ट जस्ता उच्च र्ा जवटि प्रवर्लध यकु्त 
मािसामानको लडजाइन गने, लनमावण स्थिमा आपूलतव गरी जडान गने, परीिण 
सञ्चािन गने, त्यस्तो मािसामानको सञ्चािन गनव सभबम्न्धत सार्वजलनक 
लनकायका कमवचारीिाई आर्श्यकता अनसुार तािीम ददने र त्यस्तो संरचनाको 
ममवत सभभार समेत गने व्यर्स्था गनव लडजाइन, आपूलतव, जडान र ममवत 
सभभार सभझौता गनव सवकनेछ।  

 
नोटिः खण्ड (क), (ख), (घ) र (ङ) बमोम्जमका सभझौता र्हरु्षीय सभझौता समेत 

हनु ससनेछ। 
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अनसूुची - ८ 
(लनयम २३ सँग सभबम्न्धत) 

लनमावण कायवको खररद सभझौता 
 
नगरपालिकािे कुनै लनमावण कायव गराउनको िालग देहायको सभझौता मध्ये कुनै 
एक सभझौता गनव  ससनेछिः 
 
(क) एकाई दर सभझौता ेिः लनमावण कायवको पररमाण सभझौता हुंदाका बखत 

यवकन नभएको र्ा लनमावण कायव प्रलत एकाई कायव लबि अफ सर्ान्टीटीमा 
उम्ल्िम्खत दरमा गराउने व्यर्स्था गनव एकाई दर सभझौता गनव सवकनेछ। 
यस्तो एकाई दरमा बोिपत्रदातािे प्रस्तावर्त लनमावण कायव सभपन्न गनव 
आर्श्यक पने सामग्री, श्रम र अन्य कुरा समारे्ि गनुव पनेछ।  

   नगरपालिकािे यस सभझौता बमोम्जम भएको काम र्ापत भकु्तानी 
गदाव लनमावण स्थिको नाप जाँचबाट यवकन भएकोेे लनमावण कायवको 
पररमाणिाई प्रलत एकाई दरिे गणना गरी हनु आउने रकम भकु्तानी गनुव 
पनेछ।  

(ख) एकमषु्ट रकम सभझौतािः भलूमगत पानीको पाईपिाईन जडान जस्ता नाप जाँच 
गनव कदठन हनुे लनमावण कार्र्यव र्ा पिुको संरचना जस्ता नाप जाँच गनव सवकन े
लनमावण कायव गराउन एकमषु्ट रकम सभझौता गनव सवकनेछ। यो सभझौता 
गदाव लनमावण कायव सभबन्धी सबै प्रकारका जोम्खम र दावयत्र् लनमावण 
व्यर्सायीमा रहने गरी गनुव पनेछ। 

   तर सभझौता भई लनमावण कायव सरुु भएपलछ नगरपालिकािे 
लनमावणमा कुनै वकलसमको पररर्तवन गनव आदेि ददएको कारणिे लनमावण 
व्यर्सायीको आलथवक दावयत्र् रृ्वद्ध भएमा त्यस्तो दावयत्र् नगरपालिकािे 
व्यहोनुव पनेछ। 

(ग) िागत सोधभनाव सभझौतािः लनमावण व्यर्सायीिे एकाई दर सभझौता बमोम्जम 
काम गनव मञ्जुर नगने र्ा गनव नससने ठूिो जोम्खमयकु्त र काम गने पररम्स्थलत 
पूर्ावनमुान गनव नसवकने प्रकृलतको लनमावण कायव गराउनका िालग िागत 
सोधभनाव सभझौता गनव सवकनेछ। यो सभझौता गरी गररने लनमावण कायव र्ापत 
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लनमावण व्यर्सायीिाई भकु्तानी ददंदा लनजिे त्यस्तो लनमावण कायव गदाव गरेको 
र्ास्तवर्क खचव, सो कायवकोेे म्िरोभार खचव र स्र्ीकृत िागत अनमुानमा 
उल्िेख भएको मनुाफा थपी हनु आएको रकम भकु्तानी ददन सवकनेछ। यो 
सभझौता गरी लनमावण कायव गराउँदा नगरपालिकाको प्रमखुिे िागत 
सोधभनावको अलधकतम रकमको सीमा लनधावरण गनुव पनेछ र सो सीमा भन्दा 
बढी िागत सोधभनाव ददन ुपने भएमा वर्भागीय प्रमखुको पूर्व स्र्ीकृती लिन ु
पनेछ। 

(घ) समय र सामग्री दर सभझौतािः खररद सभझौता गने समयमा कुनै लनमावण 
कायवको ममवत सभभार गनव िाग्ने श्रम र सामग्रीको पूर्ावनमुान गनव नसवकन े
भई श्रमिाई समयको आधारमा र सामग्रीिाई एकाई दरको आधारमा गणना 
गरी काम गराउनको िालग समय र सामग्री दर सभझौता गनव सवकनेछ। यो 
सभझौता गदाव लनमावण व्यर्सायीिाई देहाय बमोम्जम भकु्तानी हनुे कुरा स्पष्ट 
रुपमा उल्िेख गनुव पनेछिः 
(क) लनमावण व्यर्सायीको श्रमिाई प्रलतघण्टा र्ा प्रलत ददन र्ा प्रलत मवहनाको 

आधारमा वर्भाजन गरी हनु आएको रकममा म्िरोभार खचव र स्र्ीकृत 
िागत अनमुानमा उल्िेख भएको मनुाफा जोड्दा हनु आउने रकम, र 

(ख) खररद सभझौतामा उम्ल्िम्खत रकमको सीमा लभत्र रही ममवत सभभार 
गनव िागेको सामग्रीको मूल्यको भकु्तानी रकम।  

(ङ)  लडजाइन र लनमावण सभझौतािः कुनै लनमावण कायवको लडजाइन र लनमावण एउटै 
लनमावण व्यर्सायीबाट गराउनको िालग लडजाइन र लनमावण सभझौता गनव 
सवकनेछ। नगरपालिकािे यस सभझौता बमोम्जमको काम सरुु गदाव प्रावर्लधक 
र्ा प्रावर्लधकहरुको समूहिाई लनमावण कायवको लडजाईन जाँच्न िगाई स्र्ीकृत 
गरेपलछ मात्र सरुु गनुव पनेछ। त्यसरी लडजाइन जाँच गने  प्रावर्लधक र्ा 
प्रावर्लधकहरुको समूहिे त्यस्तो लडजाईन, ड्रईङ तथा िागत अनमुान जाँच र 
स्र्ीकृत गदाव यस लनयमार्िी बमोम्जम जाँच तथा स्र्ीकृत गने कायववर्लध 
अपनाई जाँच तथा स्र्ीकृत गनुव पनेछ।  

(च) व्यर्स्थापन सभझौतािः लनमावण कायवको गणुस्तर र सभपन्न गने अर्लध सभबन्धी 
कानूनी एरं् सभझौताजन्य दावयत्र् नगरपालिकासँग खररद सभझौता गने लनमावण 
व्यर्सायीिे नै र्हन गने गरी त्यस्तो कायव लनजको सपुरीरे्िण र्ा 
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व्यर्स्थापनमा वर्लभन्न सर्-कन्राकटरिारा गराउनका िालग व्यर्स्थापन 
सभझौता गनव सवकनेछ। 

   यो सभझौता बमोम्जमको कामको भकु्तानी नगरपालिकासँग 
सभझौता गने लनमावण व्यर्सायीिाई मात्र ददईवनेछ। 

(छ)   कायवसभपादनमा आधाररत ममवत सभभार र्ा व्यर्स्थापन सभझौतािः कुनै लनमावण 
कायवको ममवत सभभार र्ा व्यर्स्थापन गर्र्नव आर्श्यक पने उपकरण र वर्लभन्न 
एकाई जन्य (आइटमर्ाइज) कायव उल्िेख नगरी अम्न्तम कायव सभपादन मात्र 
उल्िेख गरी त्यस्तो लनमावण कायव गराउनको िालग कायव सभपादनमा आधाररत 
सभभार र्ा व्यर्स्थापन सभझौता गनव सवकनेछ।  

(ज) वपसर्कव  सभझौतािः पटके रुपमा गराई रहन ुपने सानालतना सभभार र ममवत 
सभबन्धी लनमावण कायव आर्श्यक परेका बखत गराउनको िालग त्यस्तो लनमावण 
कायवको मूल्य सूची कायम गरी  वपस र्कव  सभझौता गनव सवकनेछ।  

झ)  लनमावण र ममवत सभभार सभझौता ेिः ठूिा द्रतुमागव, ठूिा जिािय सवहतको 
पार्र प्िान्ट र्ा पम्भपङ स्टेिन र्ा टबावइन, रज्जमुागव, रेिमागव, केबिकार 
र्ा यस्तै अन्य उच्च र्ा जवटि प्रवर्लधयकु्त भौलतक संरचनाको लनमावण गनव, 
परीिण सञ्चािन गने, त्यस्तो संरचनाको सञ्चािन गनव सभबम्न्धत सार्वजलनक 
लनकायका कमवचारीिाई आर्श्यकता अनसुार तािीम ददने र त्यस्तो संरचनाको 
ममवत सभभार समेत गने व्यर्स्था गनव लनमावण र ममवत सभभार सभझौता गनव 
सवकनेछ। 

(ञ) टनवकी सभझौता ेिः ठूिा द्रतुमागव, ठूिा जिािय सवहतको पार्र प्िान्ट र्ा 
पम्भपङ स्टेिन र्ा टबावइन, रज्जमुागव, रेिमागव, केबिकार, उच्च प्रवर्लधयकु्त 
पिु र्ा सडकमागव र्ा यस्तै अन्य उच्च र्ा जवटि प्रवर्लधयकु्त भौलतक 
संरचनाको लनमावण गनव, परीिण सञ्चािन गने, त्यस्तो संरचनाको सञ्चािन 
गने कायव सभपन्न गरी सार्वजलनक लनकायिाई हस्तान्तरण गने व्यर्स्था गनवको 
िालग टनवकी सभझौता गनव सवकनेछ।  

 यस सभझौताको अर्लध सामान्यतया एक र्षव भन्दा बढीको हनुेछैन। 
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अनसूुची - ९ 
(लनयम  २४ सँग सभबम्न्धत ) 
परामिव सेर्ाको खररद सभझौता 

 
नगरपालिकािे परामिव सेर्ा खररद गनवको िालग देहायका सभझौता मध्ये कुनै एक 
सभझौता गरी खररद गनव ससनेछिः 
 
(क) एकमषु्ट रकम सभझौतािः सभभाव्यता अध्ययन, आयोजनाको लडजाईन, बोिपत्र 

सभबन्धी कागजातको तयारी जस्ता स्पष्ट रुपमा पवहचान भएको, 
परामिवदातामा न्यून जोम्खम रहने र गणुस्तर मापन सम्जिैसँग गनव सवकने  
कामको िालग परामिव सेर्ा लिन एकमषु्ट सभझौता गनव सवकनेछ। यो 
सभझौतामा परामिवदातािे लनधावररत समयार्लध लभत्र कायविेत्रगत ितवमा 
उम्ल्िम्खत प्रावर्लधक वर्िेषता भएको काम गरी नगरपालिका  समि प्रलतरे्दन 
पेि गनुव पने र सो र्ापत लनजिे सेर्ा िलु्क पाउने कुरा उल्िेख गनुव पनेछ। 

(ख) समयर्द्घ सभझौतािः लनमावण कायवको सपुरररे्िण गर्र्ने, ठूिा व्यर्सावयक 
संस्थाको व्यर्स्थापन गने र्ा र्ाँध, सरुुङ्ग जस्ता जटीि संरचनाको लडजाईन 
गने जस्ता परामिव सेर्ाको अर्लध अनमुान गनव नसवकने भएमा त्यस्तो कामको 
िालग समयर्द्घ सभझौता गनव सवकनेछ। यो सभझौतामा परामिवदाताको सेर्ा 
िलु्क देहाय बमोम्जम तय हनुे कुरा उल्िेख गनुव पनेछिः 

(क) परामिवदातािाई खररद सभझौता बमोम्जमको काम गर्र्नव र्ास्तवर्क रुपमा 
िागेको समयिे सभझौतामा उम्ल्िम्खत पाररश्रलमकको दरिाई गणुन गरी 
आउने रकम,  

(ख) लबि भरपाई अनसुारको र्ास्तवर्क फुटकर खचवको सोधभनाव रकम।  
(ग)  कायव सभपन्नताको आधारमा िलु्क ददईने सभझौतािः खररद सभझौतामा उल्िेख 

भएको कायव गनव परामिवदातािाई आर्श्यक परेको समयमा र्ोिाउने गरी 
र्ा लनजिे सभपन्न गरेको कायवको आधारमा सेर्ा िलु्क ददने गरी परामिव 
सेर्ा लिन ु पदाव कायव सभपन्नताको आधारमा िलु्क ददईने सभझौता गनव 
सवकनेछ। यो परामिवदाताको सेर्ा िलु्क त्यस्तो सभझौतामा उल्िेख भए 
बमोम्जम हनुेछ। 
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(घ) प्रलतितमा आधाररत सभझौतािः मािसामान लनरीिण गने सेर्ा, आवकव टेसटको 
सेर्ा, सपुरररे्िण र्ा अनगुमन सेर्ा र्ा अन्य यस्तै प्रकृलतका सेर्ा खररद गनव 
प्रलतितमा आधाररत सभझौता गनव सवकनेछ। यो सभझौतामा परामिवदातािाई 
सेर्ा िलु्क दददां सभबम्न्धत लनमावण कायव र्ा आयोजनाको अनमुालनत र्ा 
र्ास्तवर्क िागत र्ा खररद गररएको र्ा लनरीिण गररएको मािसामानको 
िागतको  प्रलतित अनसुार ददईने कुरा उल्िेख गनुव पनेछ।  

(ङ) सेर्ा समय लनम्श्चत नभएको सभझौतािः लनमावण कायव सञ्चािनमा ल्याउनका 
िालग समय समयमा आर्श्यक पने सल्िाहकार, खररद सभझौता सभबन्धी 
वर्र्ाद लनरुपणकताव र्ा मध्यस्थकताव, संस्थागत सधुार र्ा खररद सभबन्धी 
परामिवदाता, प्रावर्लधक समस्या समाधानकताव जस्ता खास कामको सभबन्धमा 
आर्श्यक परेको समयमा परामिव सेर्ा लिनको िालग सेर्ा समय लनम्श्चत 
नभएको सभझौता गनव सवकनेछ।   

 यो सभझौतामा देहायका कुरा उल्िेख गनुव पनेछिः-  
(क) परामिवदातािे सभझौतामा उम्ल्िम्खत काम नगरपालिकािाई आर्श्यक 

परेको समयमा खररद सभझौतामा उम्ल्िम्खत दरमा गनुव पने,  
(ख) परामिवदातािाई काम गनव र्ास्तवर्क रुपमा िागेको समयको 

आधारमा पाररश्रलमक भकु्तानी गररने। 
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अनसूुची -१० 
(लनयम ९९ को उपलनयम (३) सँग सभबम्न्धत) 

श्री ........................... नगर कायवपालिकाको कायाविय 
प्रदेि नंिः 

रािनको िागत अनमुान वर्र्रण 
 
रािन आर्श्यक पने कायावियिः 
कायाविय रहेको स्थानिः 

लस.नं. 
खाद्यान्न 
को 

वर्र्रण 

रािनको 
वकलसम 

गणुस्तर 

एकाई पररमाण 

गत 
आ.र्.को 
म्स्र्कृलत 
दर 

ने.रा. 
बैंकको 
मूल्य 
सूची 
दर 

स्थालनय 
बजार 
दर 

सभबम्न्धत 
कृवष 

उपजको 
मूल्य 

लनधावरण 
गने 

सरकारी 
लनकायको 

दर 

स्र्ीकृत िागत 
अनमुान 

कै प्रलत 
एकाई 
दर 

कुि 
िागत 
अनमुान 

             

             
             

दस्तखतिः 
प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत 
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अनसूुची -११ 
(लनयम १०० को उपलनयम (३) सँग सभबम्न्धत) 

श्री .......... नगर कायवपालिकाको कायाविय 
.............प्रदेि 

रािन खररद सभबन्धी तिुनात्मक तालिका 
 

     स्थान 

लस.नं. खाद्यान्नको 
वर्र्रण 

एकाई 
आर्श्यक 
पररमाण 

गत 
र्षवको 
ठेक्का 
दर 

स्र्ीकृत 
िागत 
अनमुान 
दर 

यस र्षवको ठेक्का 

कै 
१   २   ३       

दर 
कुि 
रकम 

दर 
कुि 
रकम 

दर 
कुि 
रकम 

दर 
कुि 
रकम 
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अनसूुची-१२ 
(लनयम ११० को उपलनयम (१) को खण्ड (ज१) सँग सभबम्न्धत) 

लनमावण कायवस्थि सूचना पाटी 
 

आयोजनाको नाम .............................................  
सभबम्न्धत सार्वजलनक लनकायको नाम ेिः...................................  
लनमावण कभपनी/फमव/संस्थाको नाम ेिः...................ठेगाना ेिः........................  
परामिवदाता कभपनी/फमव/संस्थाको नाम ेिः .............ठेगाना ेिः.................. 
आयोजना सभझौता लमलत ेिः................. कायव प्रारभभ भएको लमलत 
ेिः............... 
सभपन्न गनुव पने लमलत ेिः........................ िागत अनमुान रकम 
ेिः................ 
सभझौता रकम ेिः............... बजेटको स्रोत ेिः नेपाि सरकार रू. 
ेिः.............., बैदेम्िक  ऋण/अनदुान रू. ेिः......................  
 
मखु्य मखु्य कामको समय तालिका ेिः 

लस. 
नं. 

मखु्य मखु्य 
कामको 
वर्र्रण 

सभपन्न हनुे 
समयार्लध 

लनधावररत समयमा 
सभपन्न नभएको 
भए सो को 
कारण 

थप 
िाग्ने 
समय 

कैवफयत 
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स्थानीय चाडपर्व तथा जात्रापजुा व्यर्स्थापन ननयमार्ली, २०७६ 

सभाबाट स्र्ीकृत नमनत: २०७५/०३/२० 
प्रस्तार्ना:  वर्वर्ध जातजानत तथा धमव मान्ने माननसहरुले बसोबास गरै्द आएको 
संस्कृनतको धनन धनुलखेल नगरपानलका क्षेत्रका चाडपर्व तथा जात्रा जस्ता परम्पराहरु 
सवहतको मौनलक संस्कृनतलार्व जगेनाव गरै्द, नगरपानलका क्षेत्रमा मनार्ने गरेका 
चाडपर्व तथा जात्राहरुलार्व नगरपानलकाले एकीकृत व्यर्स्थापन गरी कुनै पनन पर्व 
पात्रालार्व लोप हनु नदर्दर्व प्राचचन धरोहरका रुपमा रहेका वर्वर्ध जात्रा, पर्व सााँकृनतक 
संरचना तथा वियाकलापहरुलार्व प्रर्र्द्वन गरी सांस्कृनतकरुपमा धनुलखेलको अलग 
पवहचान स्थावपत गनव स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्दफा ११, उपर्दफा 
(२), खण्ड (फ) को उपखण्ड (१) ले दर्दएको अनधकार प्रयोगगरी धनुलखेल 
नगरपानलकाको पााँचौ नगरसभाले यो ननयमार्ली बनाएको छ। 

पररच्छेर्द-१ 
प्रारचम्भक 

१.  संचक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस कायववर्नधको नाम स्थानीय चाडपर्व तथा 
जात्रापजुा व्यर्स्थापन ननयमार्ली, २०७६  रहेको छ। 

(२) यो नगरसभाबाट स्र्ीकृत भएको नमनतबाट लाग ुहनु ेछ । 
(३) यो कायववर्नध धनुलखेल नगरपानलका क्षेत्रनभत्र लागू हनुेछ। तर 

कुनै  सााँस्कृनतक जात्रापर्वहरु धनुलखेल नगरपानलका क्षेत्रका साथै अन्य 
साझेर्दार नगरपानलका क्षेत्रमा पनन संगसंगै सञ्चालन गनुवपने रहेछ भने त्यो 
क्षेत्रलाई पनन यसको कायवक्षेत्र नभतै्र रहेको मानननेछ। 

२.  पररभाषाः वर्षय र्ा प्रसंगले अको अथव नलागेमा यस कायववर्नधमा 
(१)  “नगरपानलका” भन्नाले धनुलखेल नगरपानलकालाई सम्झन ु

पर्दवछ। 
(२) “र्डा” भन्नाले धनुलखेल नगरपानलकाका र्डा भन्न े सम्झन ु

पर्दवछ। 
(३)  “कानून” भन्नाले प्रचनलत स्थानीय कानूनलाई सम्झन ुपर्दवछ। 
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(४)  “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७५ लाई 
सम्झन ुपर्दवछ। 

(५)  “ननयमार्ली” भन्नाले चाडपर्व तथा जात्रापजुा व्यर्स्थापन 
ननयमार्ली, २०७६  कायववर्नध लाई सम्झन ुपर्दवछ। 

(६)  “सनमनत” भन्नाले नगरपानलकाले चाडपर्व तथा जात्रा 
व्यर्स्थापन कायवको लानग बनाएको सनमनतलाई सम्झन ु
पर्दवछ। 

(७)  “स्थानीय सनमनत” भन्नाले जात्रा र्ा पर्व व्यर्स्थापन गनव र्डा 
स्तरमा गदित सनमनत सम्झन ुपर्दवछ। सो शव्र्दले परम्परागत 
रुपमा जात्रा पर्व सञ्चालन गनव गिन भएका सनमनत समेत 
सम्झन ुपर्दवछ। 

पररच्छेर्द-२ 
चाडपर्व तथा जात्रापूजाहरु 

३. चाडपर्व तथा जात्रापजुाहरुः धनुलखेल नगरपानलका नभत्र मनाईने तथा सञ्चालन 
गररने मखु्य मखु्य चाडपर्व तथा जात्रापूजाहरु ननम्न बमोचजम रहन ेछन।् 

 (१) चाडपर्वहरुः- 
(क) र्दशैं 
(ख) नतहार 
(ग) नबस्केट जात्रा 
(घ) नर्र्दगुाव भर्ानी पूजा 
(ङ) ल्होसार 
(च) गिेमंगल  
(छ) रे्दर्ाली 
(ज) नसठ्ठीनखः 
(झ) नगर कायवपानलकाले तोकेका अन्य चाडपर्वहरु 
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 (२) जात्रापूजाः 
(क) धनुलखेल भगर्ती जात्रा  
(ख) श्रीखण्डपूर भर्ानी पूजा  
(ग) सेतीरे्दर्ी पूजा 
(घ) चिरे्दर्ी पूजा  
(ङ) बज्रयोनगनी पूजा  
(च) धनुलखेल वर्स्केट जात्रा  
(छ) श्रीखण्डपूर वर्स्केट जात्रा  
(ज) श्रीखण्डपरु रे्दश पूजा  
(झ) श्रीखण्डपूर भीमसेन पूजा 
(ञ) धनुलखेल नर्र्दगुाव जात्रा 
(च) बरु्द् जयन्ती 
(छ) चघन्ताङमनुी ÷गाईजात्रा पर्व  
(ज) खड्गी समरु्दायको गलुााँधमवपर्व  
(झ) कालीरे्दर्ी (रे्दर्ीस्थान) पूजा  
(ञ) बाह्र र्ष ेनत्रशचि हररनसवर्द् जात्रा  
(ट) कृष्णाष्टमी जात्रा 
(ि) कायवपानलकाले तोके बमोचजमको अन्य  जात्रापूजाहरु 
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पररच्छेर्द ३ 
सनमनत सम्र्न्धी व्यर्स्था 

४.  नगरस्तरीय समन्र्य सनमनतः (१) ननयम ५ बमोचजमका जात्रा पर्वहरुको 
परम्परागत मूल्य तथा मान्यता बमोचजम सञ्चालन तथा समन्र्यको व्यर्स्था 
नमलाउन ेचजम्मा सामान्यतयाः नगरपानलकाको हनुेछ। 

(२) उपननयम (१) मा कायवको नीनतगत व्यर्स्थापनको लानग 
नगरपानलकामा रे्दहाय बमोचजमको नगरस्तरीय जात्रापर्व समन्र्य सनमनत रहने 
छ। 

(क)  न.पा.ले तोकेको नगरपानलकाका र्डा अध्यक्ष .........
   संयोजक -१ 

(ख) न.पा.ले तोकेको कायवपानलका सर्दस्य मवहला .........
   सर्दस्य -१ 

(ग) जात्रापर्व सञ्चालन गने स्थानीय सनमनत/संघ संस्थाको प्रनतनननध
  सर्दस्य -१ 

(घ)  नगरपानलकाले मनोनयन गरेका संस्कृनतवर्द्/स्थानीय वर्ज्ञ 
व्यचि  सर्दस्य -१ 

ङ्ग)  चजल्ला प्रशासन कायावलयको अनधकृत प्रनतनननध .............. 
  सर्दस्य -१ 

च)  गिुी संस्थानका प्रनतनननध ... सर्दस्य  -१ 
छ) वर्र्दा, उत्सर्,उर्दी,जात्रा, पर्व,उपानध तथा वर्भषुण र्काई 

प्रमखु     सर्दस्य सचचर् -१  
५.  सनमनतको काम कतवव्य र अनधकारः (१) प्रचनलत कानून तथा 

नगरपानलकाको ननरे्दशन अन्तरगत रही उि सनमनतको काम, कतवव्य तथा 
अनधकार ननम्न अनसुार हनुेछ। 

क)  नगरपानलका र्ा अन्य स्रोतहरुबाट चाडपर्व÷ जात्रापूजाहरुको 
लगत प्राप्त गने। 
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ख)  सो कायवको लानग नगरपानलकाले छुट्टयाएको रकमलाई 
आर्श्यक खचवको अनमुान गरी सबै जात्रापर्वहरुलाई रकम 
बााँडफााँड गररदर्दने। 

ग)  स्थानीय सनमनतहरु बनाउन नगरपानलकामा नसफाररस गने। 
घ)  स्थानीय सनमनतहरुले पाउनपुने रकम÷अन्य सहयोग प्राप्त गनव 

सकेका छन ्या छैनन ्हेरी समस्या परेको िाउाँमा समस्या 
समाधान गरी उपलब्धताको सनुनचितता नमलाउने 

ङ)  रकम तथा अन्य सहयोगको सर्दपुयोग हनु सकेको छ छैन 
तथा ननचित समयमा जात्रापर्व सञ्चालन हनु सक्छ सक्रै्दन 
अनगुमन गरी सञ्चालनको सनुनचितता नमलाउने  

च)  स्थानीय प्रशासन÷प्रहरी र्ा अन्य सरकारी ननकायहरु साँग 
समन्र्य गनुवपने भए त्यसको व्याख्या नमलाउने। 

छ)  अन्य स्थानीय संघ संस्थाको सहयोग जटुाउनपुने भए सो को 
व्यर्स्था नमलाउन।े 

(२) सनमनतको बैिक आर्श्यकता अनसुार बस्नेछ। बैिक सम्बन्धी 
अन्य व्यर्स्था सनमनतले आफैं  व्यर्चस्थत गनव सक्नेछ। 

(३) स्थानीय सनमनतहरुलाई आर्श्यक ननरे्दशन दर्दन ेअनधकार उि 
सनमनतलाई हनुेछ। 

(४) स्थानीय सनमनतहरुले उि सनमनतको ननरे्दशनलाई पालन गरी 
काम सञ्चालन गनुव पनेछ। 

(५) स्थानीय सनमनतहरुलाई परेको समस्या समाधान गरी कायव 
सम्पार्दनलाई सहजीकरण गने चजम्मेर्ारी सनमनतलाई हनुेछ। 

(६) सनमनतले आफ्नो चजम्माको कायव सम्पन्न गनव माग गरेको वर्षयमा 
ननकासा दर्दन ुनगरपानलकाको कतवव्य हनुेछ। 

(७) स्थानीय सनमनतको गिन वर्नध स्थानीय अर्स्था र आर्श्यकता 
हेरी सनमनतले ननणवय गरे र्मोचजम हनुेछ।  
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६.  र्डास्तरीय समन्र्य सनमनतः ननयम ५ बमोचजमका चाडपर्व तथा 
जातापूजाहरुको स्थानीयस्तरमा व्यर्स्थापन गनव सनमनतले र्डा सनमनतका 
सर्दस्यको संयोजकत्र्मा बढीमा ७ सर्दस्यीय एक सनमनत गिन गनेछ। 

७.  सरोकारर्ाला पक्ष समेट्न ु पनेः ननयम ७ बमोचजम गिन हनुे सनमनतमा 
सम्र्चन्धत स्थानीय स्तरमा आर्श्यकता अनसुार सरोकारर्ालाहरुको 
प्रनतनननधत्र् हनुे व्यर्स्था नमलाउन ेछ। 

८.  जात्रापूजा सञ्चालन सनमनतः (१) ननयम ५ मा उल्लेचखत पर्वजात्राहरु 
व्यर्स्थापन तथा सञ्चालन स्थानीय स्तरमा एक सञ्चालक सनमनत गिन 
हनुेछ। 

(२) परम्परागत रुपमा सञ्चालन भईरहेका जात्रापर्वहरुको व्यर्स्थापन 
गनवका लानग स्थानीय स्तरमा कुनै सनमनत, समूह, गिुी, समाज, संघ संस्था 
आदर्द वियाशील रहेका भए नतनीहरु समेत यसै ननयमार्ली बमोचजम गिन 
भएको मानननेछन।् 

(३) उपननयम (१) र (२ं)ं बमोचजम सनमनतको व्यर्स्था नभए सम्म 
ननयम ७ बमोचजम गदित सनमनतले सञ्चालनको व्यर्स्था नमलाउने छ। 

(४) यस ननयम बमोचजम गदित सनमनतहरु प्रचनलत कानून बमोचजम 
नगरपानलकामा र्दताव हनु ुपनेछ। 

९.  ननरे्दशन पालमा गनुवपनेः ननयम ९ बमोचजम गदित सनमनतहरुले जात्रापर्व 
सञ्चालन सम्बन्धमा नगरपानलका, नगरस्तरीय समन्र्य सनमनत तथा सम्र्चन्धत 
र्डास्तरीय सनमनतको ननरे्दशन पालन गनुवपनेछ। 

१०.  कतवव्य तथा अनभभार्कत्र्ः (१) जात्रापर्व सञ्चालन गर्दाव परापूर्वकालरे्दचख 
चनल आएका रीनत ररर्ाज÷चलन व्यर्हार÷मूल्य मान्यता आदर्दमा कुनै पनन 
वकनसमको प्रनतकुल असर पनव नदर्दने तफव  सजग रहन ुसम्र्चन्धत सञ्चालक 
सनमनतको र्दावयत्र् हनुेछ। सो को सम्र्न्धमा नगरपानलकाले दर्दएको ननरे्दशन 
पालना गनुव समेत सनमनतको कतवव्य हनुेछ।  

(२) अनभभार्कत्र् ग्रहण गने र्दावयत्र् नगरपानलकाको हनुेछ। साथै 
कुनै धमव संरक्षण सम्बचन्ध कायवहरू जात्रा÷पर्वसंग जोनडएका रहेछन ् भने 
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नतनीहरूलाई पनन धमवलोप हनु नपाउने गरी नगरपानलकाले आर्श्य व्यर्स्था 
नमलाउन ेछ। 

पररच्छेर्द-४ 
कोष सम्र्न्धी व्यर्स्था 

११.  कोषको व्यर्स्थाः (१) जात्रापर्व सञ्चालन गनवको लानग एउटा कोष खडा 
गररनेछ। सो कोषमा ननम्न अनसुारका रकमहरु जम्मा हनुेछन।् 

क)  नगर सभाले जात्रापर्व खचवको लानग वर्ननयोजन गरेको 
रकम। 

ख)  नेपाल सरकार र्ा सरकारी ननकायबाट प्राप्त  रकम। 
ग)  स्थानीय श्रोतबाट जात्रापर्व कायवमा खचव गनव प्राप्त हनु ेरकम। 
घ)  र्दान उपहार 
(२) सनमनतको कोष संचालन नगरपानलकाको प्रचनलत आनथवक कानून 

बमोचजम हनुेछ। 
(३) उि कोषको लेखा राख्न ेतथा लेखा परीक्षण गराउने चजम्मेर्ारी 

पनन नगरपानलकाको अन्य वर्षयगत कायवमा खचव हनु ेरकम सरह प्रचनलत 
कानून बमोचजम हनुेछ। 

(४) आनथवक व्यर्स्थापनको पनन अचन्तम चजम्मेर्ारी नगरपानलकामा 
रहनेछ। 

१२. नगरपानलका अन्तरगत आउन:े नेपाल सरकार र्ा सरकारी ननकायको 
तफव बाट कुनै जात्रापर्वलाई आनथवक र्ा अन्य प्रकारको सहयोग हनुे गरेको 
रहेछ भने सो रकमको ननकासा नगरपानलकाले प्राप्त गरेपनछ र्ा सरकारले 
कुनै वकनसमबाट नगरपानलकालाई उि जात्रापर्व चजम्मा लगाएपनछ त्यस्ता 
प्रकृनतका जात्रापर्वहरु पनन नगरपानलका अन्तरगत न ैआउन ेछन।् 

१३.  सरकारी ननकायसाँग समन्र्य: सरकारी सहयोगमा सञ्चानलत जात्रापर्वहरुलाई 
नगरपानलकाको एउटै छानामनुन ल्याउनको लानग नगरपानलकाले सरकारी 
ननकायसाँग समन्र्य गनेछ। 
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पररच्छेर्द-५ 
वर्वर्ध 

१४. स्थानान्तरण सम्र्न्धी व्यर्स्थाः चनलआएको परम्परा तथा ररतीचस्थनत वर्पररत 
नहनुे गरी स्थानीय र्ानसन्र्दाहरु समेतको समन्र्यमा समन्र्य सनमनतले यदर्द 
कुनै जात्रापर्व भै रहेको िाउाँ हालको अर्स्थामा सााँघरुो, सरुक्षा व्यर्स्थामा 
समस्या र्ा अन्य कुनै कारणबाट अन्यत्र सानव उपयिु िानेमा कुनै उपयिु 
स्थानमा स्थानान्तरण गरी सञ्चालन गनव सक्नेछ। 

१५. सार्वजननक वर्र्दा दर्दन सक्ने: धनुलखेल नगरपानलका नभत्र मनाईने तथा 
सञ्चालन गररने मखु्य मखु्य चाडपर्व तथा जात्रापूजाहरुमा नगरपानलकाले 
सार्वजननक नबर्दा दर्दन सक्नेछ। 

१६. अमान्य हनुेः यो ननयमार्लीमा व्यर्स्था गररएका कुराहरु प्रचनलत संघीय र्ा 
प्रारे्दचशक काननुसंग बाचझन गएमा बाचझएको हर्द सम्म ननयमार्लीको 
व्यर्स्था अमान्य हनुेछ। 
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योजना तजजमुा तथा कायानु्वयन कायवुवधि २०७७ 
नगरसभाबाट स्वीकृत धमधतिः २०७५ चैत्र २६ 

प्रथम पटक संसोिन धमधतिः२०७७/०९/०३ 

प्रस्तावनािः िजधिखेि नगरपाधिका क्षेत्र धभत्र सञ्चािन हजने सबै खािे ववकास धनमाुण 
सम्वन्िी कायहुरुमा स्थानीय जनसहभाधगता पररचािन गरै्द स्थानीय श्रोत सािनको 
अधिकतम उपयोग गने, ववकास धनमाुणबाट उपिव्ि अवसरहरुको उपभोगमा 
सम्पूणसु्थानीयवासीको समान पहँजचको अवसर शृ्रजना गने तथा 
योजना/आयोजनाहरुको र्दीगोपना तथा ममतु सम्भारमा स्थानीय उपभोक्ताहरुिाई 
अझ सकृय, जजम्मेवार र व्यवजस्थत बनाई स्थानीय स्तरका ववकास कायहुरुमा 
स्थानीयवासीहरुकै स्वाधमत्व कायम हजने प्रकृयाको संस्थागत ववकास गने/गराउने, 
अनजगमन तथा सजपररवेक्षण गने/गराउन,े कायाुन्वयन प्रविया र आधथकु कारोवार 
समेतमा पारर्दजशतुा, जवाफरे्दवहता अधभवृवि गराउँरै्द आयोजना सञ्चािन र सम्पन्न 
गराउने कायमुा सरिीकरण गराउने उद्देश्यिे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ 
को र्दफा १०२ र िजधिखेि नगरपाधिकाको प्रशासकीय कायवुवधि धनयधमत गने ऐन 
२०७४ को र्दफा ३ िे दर्दएको अधिकार प्रयोग गरी िजधिखेि नगरपाधिकाको चौथो 
नगर सभािे नगरपाधिकाको “योजना तजजमुा तथा कायाुन्वयन कायवुवधि २०७५” 
बनाएको छ।  

पररच्छेर्द -१ 
प्रारजम्भक 

१.  संजक्षप्त नाम र प्रारम्भिः (१) यस धनयमाविीको नाम “िजधिखेि 
नगरपाधिकाको योजना तजजमुा तथा कायाुन्वयन कायवुवधि २०७५” रहेको 
छ। 

(२) यो कायवुवधि स्थानीय राजपत्रमा प्रकाजशत भएको धमधतबाट िागू 
हजनेछ। 

२.  पररभाषािः ववषय वा प्रसंगिे अको अथ ुनिागेमा यस कायवुवधिमा  
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(क) “अनजगमन तथा सजपररवेक्षण सधमधत” भन्नािे कायवुवधिको 
र्दफा (२५) बमोजजम गदित सधमधत संझनज परु्दछ। सो 
शव्र्दिे योजना/कायिुम सञ्चािन हजने वडाका वडा अध्यक्ष 
वा धनजिे तोकेको प्रधतधनधिको संयोजकत्वमा अधनवाय ु
रुपमा २ मवहिा सवहत ५ सर्दस्यीय सधमधतिाई समेत 
सम्झनज परु्दछ।  

(ख) “उपभोक्ता सधमधत” भन्नािे योजना/आयोजनाको 
धनमाुण/ममतु कायबुाट प्रत्यक्ष रुपमा िाभ प्राप्त गने 
व्यजक्तहरुको समावेशीमूिक समूहिे कज नै धनमाुण/ममतु 
सम्वन्िी कायकुो धनमाुण/ममतु, सञ्चािन र व्यवस्थापन 
गनकुो िाधग आफज हरु मध्येबाट यस कायवुवधिमा बमोजजम 
गिन गरेको सधमधतिाई सम्झनज परु्दछ।  

(ग) “जनप्रधतधनधि भन्नािेस्थानीय तहको धनवाुचनबाट धनवाुजचत 
नगर प्रमजख, नगर उपप्रमजख, वडा अध्यक्ष, नगर 
कायपुाधिकाका सर्दस्यहरु र वडा सर्दस्यहरुिाई सम्झनज 
परु्दछ। 

(घ) स्थानीय तह भन्नािे िजधिखेि नगरपाधिकािाई सम्झनज 
परु्दछ । 

(ङ) “सामाजजक परीक्षण”भन्नािे सामाजजक जजम्मेवारीको 
िेखाजोखा सम्झनज पछु। 

 (च) “सामजर्दावयक” संस्था भन्नािे जनचेतनामूिक ताधिम, 

अधभमजखीकरण, सीप ववकास, बचत तथा कजाु पररचािन, 

समावेशी ववकास र सशक्तीकरण गने उद्देश्यिे प्रचधित 
कानून बमोजजम गिन भएका समूर्दायमा आिाररत 
संघ/संस्थािाई सम्झनजपरु्दछ। 

 (छ) “सावजुधनक परीक्षण” भन्नािे आयोजना/कायिुमहरुको 
ववकास धनमाुण सम्वन्िी काय ुसम्पन्न पश्चात सरोकारवािा 
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सबैको सहभाधगतामा गररने आम्र्दानी र खचकुो 
सावजुधनकीकरणिाई सम्झनजपरु्दछ। 

(ज) “संवविान” भन्नािे नेपािको संवविानिाई सम्झनज परु्दछ।  

(झ)  “ववकास साझेर्दार” भन्नािे नगरपाधिकासँग भएको सम्झौता 
बमोजजम नगर्द, जजन्सी तथा प्राववधिक साझेर्दारी गने राविय 
अन्तराविय र्दात ृ धनकाय, गैरसरकारी सँस्था तथा 
सामजर्दावयक संघ संस्थािाई सम्झनज परु्दछ। सो शव्र्दिे 
उपभोक्ता सधमधत समेतिाई जनाउँछ। 

३.  कायवुवधिको उद्दशे्यिः     
(क)  पजराना ऐन धनयमहरुिाई प्रधतस्थापन गरै्द पररवधततु ऐन 

धनयमानजसार स्थानीय तहको योजना तजजमुा प्रकृयािाई 
सहभागीता मजिक र पारर्दशी बनाई स्थानीय तहको योजना 
कायाुन्वयन गर्दाु िाभजन्वत उपभोक्ताहरुको सहभाधगता 
सजधनश्चत गने। 

(ख)  समावेशी ववकासको अविारणा बमोजजम सवै क्षेत्र,वग ुतथा 
जात जाधतहरुिाई ववकास प्रकृयामा मूिप्रवाहीकरण गने। 

(ग)  स्थानीय तहमा प्राप्त श्रोतहरुिाई प्राथधमकता प्राप्त क्षेत्रमा 
िगानी गने आिार र प्रकृयाबारे स्पष्ट माग ुर्दशनु गने। 

(घ)  आयोजना व्यवस्थापन, वजेट धनकासा र खच ुप्रकृयािाई 
सरिीकृत गरी आयोजना कायाुन्वयनमा सहजीकरण गने। 

पररच्छेर्द २ 
स्थानीय सजञ्चत कोष व्यवस्थापन तथा रकम ववधनयोजनका क्षते्रहरु 

४.  स्थानीय सजञ्चत कोषिः (१) संवविानको िारा २२९ बमोजजम नगरपाधिकाको 
एक सजञ्चत कोष रहने छ। 

(२) सजञ्चत कोषमा रे्दहायका रकम रहने छन ् 
क) सशत ुअनजर्दानबाट प्राप्त रकम, 
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ख) ववत्तीय समानीकरण अनजर्दानबाट प्राप्त रकम, 

ग) नगरपाधिकािे उिाएको राजश्व तथा आयबाट प्राप्त रकम, 

घ) राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम, 

ङ) ववकास साझेर्दार संस्थाहरुबाट सम्झौता गरी प्राप्त हजने रकम, 

च) ववशेष अनजर्दानबाट प्राप्त रकम, 

छ) समपजरक अनजर्दानबाट प्राप्त रकम, 

ज) नगरपाधिकािे धिएको ऋण रकम  
झ) संघीय सरकारबाट प्राप्त हजने अनजर्दान, 

ञ) प्ररे्दश सरकारबाट प्राप्त हजने अनजर्दान, 

ट) स्थानीय तहिाई प्राप्त हजने अन्य अनजर्दान, 

५.  सजञ्चत कोषबाट रकम ववधनयोजनिः सजञ्चत कोषबाट रे्दहाय बमोजजम  रकम 
ववधनयोजन गररनेछ। 
(क) चािज खचिुः चािज खच ुअन्तगतु रे्दहायका खचुहरु पनेछनि्ः 

(अ) धनयमानजसार उपभोग खच,ु कायाुिय सञ्चािन खच ु तथा 
सेवा खच,ु 

(आ) चािज खच ु वाट बजेट ववधनयोजन र बाँडफाँड गर्दाु 
कमचुारीहरुको तिव भत्ता सजवविा र पर्दाधिकारीहरुको 
कानून बमोजजम तोवकएको पाररश्रधमक तथा सजवविा 
छजट्याएर मात्र चािज खचकुा अन्य जशषकुमा बजेट 
ववधनयोजन गनज ुपनेछ।  

(इ)  स्थानीय तहको ववधनयम, धनरे्दजशका, कायवुवधि, बजिेवटन, 

आवधिक ववषयगत योजना तयारी एवम ् अत्यावश्यक 
अध्ययन। 

(ई) स्थानीय तहका पर्दाधिकारी तथा कमचुारीहरुको क्षमता 
अधभवृवि सम्वन्िी ताधिमहरु। 
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(उ)  स्थानीय तहका प्रत्यक्ष सरोकार राख्न े गैरसरकारी संघ 
संस्था, धनजी क्षेत्र, टोि ववकास संस्था उपभोक्ता सधमधतको 
क्षमता ववकास सम्वन्िी वियाकिापहरु। 

(ऊ)  स्थानीय तहको आन्तररक आय तथा स्रोतहरुको पवहचान, 

सम्भाव्यता अध्ययन, प्रक्षेपण, संकिन तथा व्यवस्थापन 
सम्वन्िी कायहुरु। 

(ए)  स्थानीय तहको पारर्दशी र उत्तरर्दावयत्व कायम गन ु
सञ्चािन गने वियाकिापहरु (सावजुधनक सजनजवाई, 

सावजुधनक परीक्षण एवम र्दस्तावेजहरुको तयारी। 

(ऐ)  प्राववधिक परामश,ु ववशेषज्ञहरुको पाररश्रधमक, भत्ता, सेवा 
प्रर्दायकहरुको सूजचकरण र पररचािन। 

(ओ) र्दफा १० बमोजजम पूजँीगत खच ु जशषकुबाट खच ु गन ु
बन्रे्दज िगाइएका ववषयहरु । 

(ख) पूजँीगत खच:ु स्थानीय तहको सजञ्चत कोषमा प्राप्त हजने रकमबाट 
रे्दहायको पूँजीगत खचुका क्षेत्रमा ववधनयोजन गरी खच ुगररनेछ। 

(१)  समपजरक कोषिः संघीय सरकार¸ प्ररे्दश सरकार वा 
ववकासका सामाझेर्दार धनकायहरुिे स्थानीय तह संग 
साझेर्दारीमा संचािन गने आयोजना वववरण सवहतको 
स्वीकृत रकमको सजधनजश्चतता भए पधछ मात्र समपजरक 
कोषमा रकम ववधनयोजन गररने छ। 

(२)  िजक्षत समजह ववकास कायिुमिः स्थानीय तहको कज ि 
पूजँीगत रकमबाट उपखण्ड (१) बमोजजमको रकम कटाई 
बाँकी रकमबाट र्दफा ७ बमोजजम ववधनयोजन हजनेगरी 
न्यूनतम १५ प्रधतशत रकम। 

(३)  आधथकु,सामाजजक एवम भौधतक पूवाुिार ववकास 
कायिुमिः स्थानीय तहको कज ि पंूजजगत रकमवाट 
उपखण्ड (२) बमोजजमको रकम घटाई बाँकी रहेको 
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रकमिाई शत प्रधतशत मानी सो को कजम्तमा सतरी 
प्रधतशत रकम, 

(४)  प्रविुनात्मक कायिुमिः उपखण्ड (३)  बमोजजम रकम 
कटाई बाँकी हजन आउने अधिकतम धतस प्रधतशत रकम, 

द्रष्टव्यिः यस वजंर्दाको िाधग प्रधतशत धनिाुरण गर्दाु नपािाई प्राप्त 
शशत ु र समपजरक तथा ववषेश कोषमा प्राप्त रकमिाई 
छजट्याएर मात्र धनिाुरण गररनेछ । 

६. समपजरक कोषसम्वन्िी व्यवस्थािः   
क) स्थानीय तहिे संघीय सरकार¸ प्ररे्दश सरकार वा ववकास साझेर्दार 

धनकायहरुसंगको साझेर्दारी िगानीमा कज नै आयोजना गन ु चाहेमा 
कायवुवधिको र्दफा ५ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजजम 
समपजरक कोषमा रकम ववधनयोजन गनज ुपने छ तर त्यस्तो रकम 
नगर सभावाट आयोजनागतरुपमा नै स्वीकृत गनज ुपनेछ। बावषकु 
बजेट स्वीकृत भएपधछ समपजरक कोषमा रकम ववधनयोजन गन ुवाध्य 
हजने छैन। 

ख)  साझेर्दारीमा संचािन गररने कायिुम वा आयोजनाहरु 
नगरपाधिकाको सहभाधगतात्मक योजना तजजमुा प्रकृयाबाट छनौट 
गरी समावेश भएको हजन ज पनेछ। 

७. िजक्षत समूह ववकास कायिुमिः यस कायवुवधिको र्दफा ५ को  खण्ड (ख) 
उपखण्ड (२) बमोजजम छजट्याइएको कज ि रकम िाई शतप्रधतशत रकममानी 
हजने रकम िजक्षत समूहिाई प्रत्यक्ष फाईर्दा पजग्ने कायिुम वा आयोजनाहरुमा 
धबषयबस्तज एवं सूचीहरुिाई आिारमाधन अनजसूची १ बमोजजमका  रे्दहाय 
वमोजजमको वजेट ववधनयोजन गनज ुपनेछ। 
(क)  सवै जातजाधतका ववपन्न वगकुा मवहिाहरुको सशजक्तकरण, 

रोजगारीमजिक र आयमूिक कायमुा प्रत्यक्ष फाईर्दा पजग्ने कायिुम 
वा आयोजनाका िाधग न्यूनतम ३० प्रधतशत, 

(ख)  सवै जातजाधतका ववपन्न वगकुा वािवाधिकाहरुिाई प्रत्यक्ष फाईर्दा 
पजग्ने कायिुम वा आयोजनाका िाधग न्यूनतम ३० प्रधतशत, 
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(ग)  सवै जातजाधतका आधथकु रुपमा ववपन्न तथा आधथकु एवम 
सामाजजक रुपमा पछाडी परेका र पाररएका वग ु(ज्येष्ठ नागररक, 

र्दधित, आदर्दवासी जनजाधत, अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरु, मिेसी, 
मजस्िीम तथा वपछडा वग)ु िाई न्यूनतम ४० प्रधतशत 

८.  आधथकु, सामाजजक एवम भौधतक पूवाुिार ववकासिः (१) स्थानीय सरकार 
सञ्चािन ऐनको र्दफा १०, ११ र २३ अनजसार धनम्न अनजसारका क्षेत्रहरुमा 
िगानी गनज ुपनेछ। 
(क)  यातायात पजवाुिार क्षेत्रिः नगर यातायात गजरु योजना (MTMP)को 

प्राथधमकताको आिारमा िगानी गने। यसमा ववस्ततृ पररयोजना 
अध्ययन भईसकेका योजनाहरुिाई प्राथधमकता दर्दईनेछ। 

(ख)  वन, वातावरण, जैववक वववविता, उद्यान तथा खजल्िा एवम हररयािी 
क्षेत्र, जिवायज पररवतनु, नवीकरणीय उजाु 

(ग)  खानेपानी तथा सरसफाई, धसंचाई, नर्दी धनयन्त्रण 

(घ)  सावजुधनक ऐिानी र पती जग्गा संरक्षण, आवास, भवन 

(ङ)  जिश्रोत ववकास एवम तथा ग्रामीण वविजतीकरण 

(च)  स्वास््य पूवाुिार 
(छ)  जशक्षा पूवाुिार 
(ज)  बजार प्रवरु्दन तथा व्यवस्थापन 

(झ)  रोजगारी, जजववकोपाजनु तथा गररवी न्यूनीकरण 

(ञ)  आधथकु ववकास पूवाुिार (कृवषमा आिाररत, गैर कृवषमा आिाररत, 

सेवा क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र) 
(ट)  स्थानीय तहको आन्तररक आयवृवि गन ुराजश्व पररचािन सम्वन्िी 

कायहुरु 

(ि)  पयटुन, सांस्कृधतक, पजराताजत्वक र ऐधतहाधसक पूवाुिार ववकास क्षेत्र 

(ड)  फोहोर मैिा व्यवस्थापन तथा ढि धनकास 

(ढ)  गांउ नगर सामझेर्दारी कायिुमहरु  
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(ण)  त्याङ्क सूचना, सडक नकशांकन, तथा घर नम्वररङ्ग, वस्तजगत वववरण 

(त)  राविय भवन आचार संवहताको कायाुन्वयन र सडक बजत्त 
व्यवस्थापन 

(थ) प्राकृधतक प्रकोप तथा ववपद् व्यवस्थापन 

(र्द)  धनजी एवम गैर सरकारी क्षेत्रसंग सामझेर्दारीमा संचािन हजने भौधतक 
पूवाुिार सम्वन्िी कायिुमहरु 

(ि)  स्थानीय स्तरमा प्राप्त हजने ववप्रषेणको व्यवस्थापन, सजरजक्षत वैरे्दजशक 
रोजगारी र वैरे्दजशक रोजगारीमा रहेको श्रम शजक्तको सूचना 
संकिन, ववत्तीय साक्षरता र सीपमजिक ताधिमको सञ्चािन  

(२) आधथकु सामाजजक एवम भौधतक पूवाुिार ववकास अन्तगतु 
ववधनयोजन भएको रकमवाट पांच िाख भन्र्दा कम िागतका योजना छनौट 
गन ुसकने छैनन।् 

तर आयोजना पूणरुुपमा सम्पन्न हजने अवस्था तथा सानाधतना ममतु 
सम्भारका योजनाहरुको हकमा र वडागत वजेट वाट ववधनयोजन भएका 
योजनामा सो भन्र्दा कम रकम ववधनयोजन गन ुवािा पने छैन। 

९.  प्रविुनात्मक क्षते्रिः कायवुवधिको र्दफा ५ को उपखण्ड (४) वमोजजम 
छजट्याइएको रकम रे्दहाय अनजसारको प्रविुनात्मक कायिुममा खच ुगनज ुपने 
छ। 
(क)  सामजजक पररचािन माफुत गिन गररएका टोि ववकास संस्था, वडा 

कायाुियवाट माग भई आएका ससाना पूवाुिार ववकास सम्वन्िी 
कायहुरु 

(ख)  नेपाि सरकार राविय नीधत तथा प्राथधमकतािे समेटेका, स्थानीय 
सरकार सञ्चािन ऐनमा नगरपाधिकाको अधिकार क्षेत्र धभत्र रहेका 
ववषयसंग सम्वन्िीत कायिुमहरु 

(१)  व्यजक्तगत घटना र्दताु तथा अधभिेजखकरण 

(२)  एक वाड ुएक उत्पार्दन 
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(३)  स्वास््य तथा पोषण स्वास््य सम्वन्िी अधभयान र 
प्रचारात्मक कायिुम 

(४)  वातावरण संरक्षण तथा जिवायज पररवतनु 

(५)  खानेपानी तथा पूण ुसरसफाई  
(६)  खेिकज र्द ववकास शाररररक तथा मानधसक स्वास््य 

सम्वन्िी 
(७)  किा, सावहत्य, धिपी तथा संस्कृधत प्रविुन, पजस्तकािय 

व्यवस्थापन, सामजर्दायीक रेधडयो सम्वन्िी 
(९)  सहकारी खेती, जैववक खेधत, आिजधनक कृवष प्रणािी, साना 

तथा सामजर्दावयक धसंचाई, कृवष प्रववधि हस्तान्तरण 

(१०)  गैर काष्ठ वन पैर्दावर, जधडवजटी तथा वृक्षारोपण काय ुर 
प्रशोिनात्मक काय,ु 

(११)  स्थानीय तथा ग्रामीण पयटुन प्रवद्र्िन 

(१२)  सीप ववकास तथा रोजगार प्रविुन कायिुम 

(१३)  सजरजक्षत तथा मयाुदर्दत वैरे्दजशक रोजगार 
(१४)  शहरी सजरक्षासम्वन्िी कायिुम 

१०. खच ुगन ुधनषेि गररएका ववषयहरु: नगरपाधिकाको पंूजजगत खचवुाट रे्दहायको 
क्षेत्र वा ववषयमा खच ुगन ुतथा कायहुरु गन ुपाईने छैन  
(क)  कज नै पधन प्रकारको तिव भत्ता, वैिक भत्ता, रै्दधनक तथा भ्रमण भत्ता 

र कमचुारी एवम जनप्रधतधनधिहरुको पाररश्रमीक वा अन्य कज नै 
सजवविा सम्वन्िी खचुहरु 

(ख)  सवारी सािन ममतु सम्भार ईन्िन खचु 
(ग)  पूजजगत तफुको रकम सापटी धिई वा रकमान्तर गरी चािज 

जशषकुमा वा चािज प्रकृधतक कायमुा खच ुगन ु

(घ)  घरभाडा, ववजजिी, टेधिफोन जस्ता कायाुिय सञ्चािन खच,ु 

(ङ)  चन्र्दा, पजरस्कार, राहत र आधथकु सहायता 
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(च)   भैपरी, आकजस्मक तथा ममतु सम्भार कोषबाट हजने खच ु बाहेक 
नगर सभावाट स्वीकृत नभएका योजना तथा कायिुमहरुमा खच ु
गन ुपाईने छैन। 

(छ)  नगर सभावाट आयोजनागत रुपमा स्वीकृत एकमजष्ट बजेट 
कायिुमगत कायवुवधि ववना खच ुगन ुपाईने छैन। 

११.  आयोजना व्यवस्थापन सेवा कजन्टजेजन्स खचसुम्वन्िी व्यवस्था: (१) नगर 
सभावाट स्वीकृत कायिुम वा आयोजनािाई कायकुज शिता, प्रभावकारीता 
तथा धमतव्ययीताको धसिान्त अनजसार संचािनमा सहयोग पजर् याउन पजजँजगत 
िगानीको समवष्टगत रकमवाट तीन प्रधतशत रकम आयोजना व्यवस्थापन 
खच ुगन ुसवकने छ। तर आयोजना व्यवस्थापन खच ुगर्दाु कज ि पजंजजगत 
खचकुो अनजपातमा मात्र खच ुगन ुपाईने छ। 

(२) उपर्दफा १ बमोजजम छजट्याईएको रकम रे्दहायको वियाकिापमा 
मात्र खच ुगनज ुपने छ। 

(क)  आयोजना सवेक्षण वा सम्भाव्यता अध्ययन, धडजाईन, ड्रईङ्ग, 

िागत अनजमान तथा वातावरणीय, सामाजजक र प्राववधिक 
अध्ययन सम्वन्िी खच,ु 

(ख)  समावेशी र सहभाधगतात्मक योजना तजजमुा, कायाुन्वयन र 
सजपररवेक्षण सम्वन्िी खच,ु 

(ग)  आयोजना व्यवस्थापन, योजना खाता र रजजष्टर खच,ु 

(घ)  कायिुम वा आयोजनाको सजपररवेक्षण, अनजगमन, मजल्याङ्कन, 

जांचपास तथा प्रधतवेर्दन सम्वन्िी खच,ु 

(ङ)  सामाजजक परीक्षण, सावजुधनक सजनवाई, गजनासो व्यवस्थापन 
तथा कायवुवधिमा उल्िेजखत पारर्दजशतुा र उत्तरर्दावयत्व 
कायम गने ववषयमा हजने खच,ु 

(च)  उपभोक्ता सधमधत गिन, अधभमजजखकरण र उपभोक्ता 
सधमधतको प्रशासधनक तथा प्राववधिक खच,ु 
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(छ)  आयोजनाको व्यवस्थापनका िाधग चावहने अत्यावश्यक 
प्राववधिक उपकरणहरु, सवारी सािनहरु र सोको ममतु 
संभार र ईन्िन सम्वन्िी खच ु 

(ज)  आयोजना संग सम्वन्िीत सामाजजक पररचािन सम्वन्िी 
खच ु

(झ)  आयोजनाका िागी आयोजना अविी भर धनयजक्त भएको 
सजपर भाईजरको धनयमानजसारको पाररश्रमीक खच ु 

पररच्छेर्द ३ 
योजना तजजमुा तथा आयोजना छनौट 

१२. स्थानीय राजश्व परामश ुसधमधतिः स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को 
र्दफा ६५ अनजसार रे्दहाय वमोजजमको राजश्व परामश ु सधमधत रहने छ। 
स्थानीय तहिे आफ्नो काय ुक्षेत्रधभत्र पररचािन गन ुसकने राजश्वका श्रोत, 
र्दायरा र र्दर समेतको ववश्लषेण गरी आगामी आधथकु वषमुा प्राप्त हजनसकने  
राजस्वका अनजमान गनेछ। 

(क)  उप प्रमजख    -संयोजक 

(ख) प्रमजख प्रशासकीय अधिकृत   -सर्दस्य 

(ग)  कायपुाधिकािे तोकेको कायपुाधिका सर्दस्य मध्यवाट १ 
मवहिा सर्दस्य सवहत र्दजईजना सर्दस्य  -सर्दस्य 

(घ)  नीजज क्षेत्रको उद्योग वाजणज्य मान्यता प्राप्त गरेको संस्था 
नगर तहको अध्यक्ष वा धनजिे तोकेको सर्दस्य  -सर्दस्य 

(ङ)  राजश्व शाखाको प्रमजख   -सर्दस्य सजचव 

१३.  श्रोत अनजमान तथा वजेट धसमा धनिाुरण सधमधतिः (१) सजञ्चत कोषमा प्राप्त 
हजने आयको प्रक्षेपण र सोको सन्तजधित ववतरणको खाका तथा बजेट धसमा 
धनिाुरण गन ुरे्दहायको बमोजजमको श्रोत अनजमान तथा बजेट सीमा धनिाुरण 
सधमधत रहने छ। 

(क)  प्रमजख   -संयोजक 
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(ख)  उप प्रमजख    -सर्दस्य 

(ग)  कायपुाधिकाका सर्दस्यहरु मध्ये मवहिा, र्दधित वा 
अल्पसंख्यक समेतको प्रधतधनधित्व हजने गरी प्रमजखिे 
तोकेको चारजना   -सर्दस्य 

(घ)  प्रमजख प्रशासकीय अधिकृत  -सर्दस्य सजचव     
(२) सधमधतको काम कतुव्य रे्दहाय अनजसार हजनेछ । 

(क)  बजेट पूवअुनजमान तयार गररसके पधछ आयोजना छनौटका 
आिार समेत खजिाई वडागत रुपमा धनिाुररत वजेट 
सीमाको अिीनमा रही कायिुम वा आयोजनाको छनौट 
गरी पिाउन सम्वन्िीत वडािाई जानकारी गराउनज 
पनेछ। 

(ख) बजेट पूवाुन जमान पिाउर्दा वपछडीएको टोि वा वस्तीको 
बधगकुरण अनजसार िगानी केजन्द्रत गरी त्यस्ता टोिको 
वाधसन्र्दािाई ववकासमा मजि प्रवावहकरण गनज ुपनेछ। 

(ग) योजना तजजमुा प्रकृया टोि वा वस्तीस्तरवाट सजरु हजनेछ 
। टोि वा वस्तीमा वसोवास गने नागररकहरु ववशेष गरेर 
अधत ववपन्न एवम ् वपछडीएका िजक्षत समूह एवम 
सामजर्दावयक संस्थाहरु समेतको संयजक्त भेिािे पवहचान 
गरेका योजनाहरुिाई प्राथधमकता दर्दनज पनेछ। 

घ) आफ्नो वडा धभत्रका समजर्दायहरुवाट प्राथधमकता प्राप्त 
सूजचहरुिाई टोि ववकास संस्थािे समूहकृत र एकीकृत 
गरी वडा सधमधतको कायाुियमा धसफाररस गरी पिाउन े
छ। 

(ङ)  टोि ववकास संस्थावाट प्राथधमकता प्राप्त योजना तथा 
कायिुमहरुिाई वडा सधमधतिे श्रोतको उपिव्िता र 
योजनाको औजचत्यता हेरी क्षेत्रगतरुपमा: आधथकु, 

सामाजजक, पूवाुिार) प्राथधमकतािम धनिाुरण गरी 
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नगरपाधिकामा धसफाररस साथ योजनाहरुको सूजच पेश गनज ु
पनेछ। 

१४.  बजेट तथा कायिुम तजजमुा सधमधतिः (१) श्रोत अनजमान तथा वजेट धसमा 
धनिाुरण सधमधतवाट धनिाुरण भएको आयको प्रक्षेपण र ववतरणको खाका र 
बजेट धसमामा आिाररत भई स्थानीय तहको वावषकु वजेट तथा कायिुम 
तजजमुा गन ुरे्दहाय वमोजजमको बजेट तथा कायिुम तजजमुा सधमधत रहनेछ। 

(क) उप प्रमजख           -संयोजक 

(ख) प्रमजख प्रशासकीय अधिकृत     -सर्दस्य 

(ग) ववषयगत क्षेत्र हेने नगरपाधिकाका सर्दस्यहरु  -सर्दस्य 

(घ) योजना शाखा प्रमजख     -सर्दस्य सजचव   
(२) बजेट तथा कायिुम तजजमुा सधमधतिे वजेट तथा कायिुम 

तजजमुा गर्दाु स्रोत अनजमान तथा वजेट सीमा धनिाुरण सधमधतिे तोकेका 
ववषयगत तथा वडागत वजेट सीमाको रकमबाट कायपुाधिकाका सम्वन्िीत 
ववषयगत सधमधत तथा वडा सधमधतबाट वजेट तथा कायिुम तजजमुा गन ु
िगाई एकीकृत बजेट तथा कायिुम प्रस्ताव तयार गनज ुपनेछ। 

(३) बजेट तथा कायिुम तजजमुा सधमधतमा ववषयगत सधमधतको 
वैिकवाट ववषयगत रुपमा छिफि गरी प्राथधमकता समेत धनिाुरण गरी पेश 
हजन आएको प्रस्ताव उपर छिफि गरी अजन्तम प्रस्ताव कायपुाधिकामा पेश 
गनजपुनेछ। 

१५. वडा सधमधतको कायािुयबाट बजेट पूवअुनजमान तयार गनेिः     
(क) योजना तजजमुा प्रकृया टोि वा वस्ती स्तरवाट सजरु हजनेछ। 

टोि वा वस्तीमा वसोवास गने नागररकहरु ववशेष गरेर 
अधत ववपन्न एवम ् वपछडीएका िजक्षत समूह एवम 
सामजर्दावयक संस्थाहरु समेतको संयजक्त भेिािे पवहचान 
गरेका योजनाहरुिाई प्राथधमकता दर्दनज पनेछ। 

(ख) आफ्नो वडा धभत्रका समजर्दायहरुवाट प्राथधमकता प्राप्त 
सूजचहरुिाई टोि ववकास संस्थािे समूहकृत र एकीकृत 
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गरी वडा सधमधतको कायाुियमा धसफाररस गरी पिाउन े
छ। 

(ग)  टोि ववकास संस्थावाट प्राथधमकता प्राप्त योजना तथा 
कायिुमहरुिाई वडा सधमधतिे श्रोतको उपिव्िता र 
योजनाको औजचत्यता हेरी क्षेत्रगतरुपमा: आधथकु, 

सामाजजक, पूवाुिार) प्राथधमकतािम धनिाुरण गरी 
नगरपाधिकामा धसफाररस साथ योजनाहरुको सूजच पेश गनज ु
पनेछ। 

१६. ववषयगत सधमधतको जजम्मेवारीिः नगरपाधिका काय ु ववभाजन धनयमाविी 
२०७४ अनजसूची ५ अनजसार गिन भएको धबषयगत सधमधतहरुमा र्दफा १४ 
को उपर्दफा (२) मा भएको व्यवस्थाको अधतररक्त वडा कायाुियवाट आएका 
योजनाहरु र्दफावार छिफि गरी सम्वन्िीत ववषयगत सधमधतवाट बजेट तथा 
कायिुम तजजमुा सधमधतमा धसफाररस साथ पेश गनज ुपनेछ। 

१७. बजेट पेश र पाररत गनेिः (१) ऐनको र्दफा ७१ बमोजजम उप प्रमजख वा 
कायपुाधिकािे तोकेको कायपुाधिकाको कज नै सर्दस्यिे चािज आ.व.को अजन्तम 
सम्ममा हजने आम्र्दानी र खचुको संशोधित, आगामी आधथकु वषकुो राजश्व र 
व्ययको अनजमान, योजना तथा कायिुम  कायपुाधिकावाट स्वीकृत गराई 
असार र्दश गते धभत्रमा सभामा पेश गनज ुपनेछ। यसरी पेश भएको बजेट 
तथा कायिुम नगर सभावाट कायतुाधिका वनाई पन्र दर्दनधभत्र छिफि 
गरी सभािे बजेट पाररत गन ु वा सजझाव सवहत कायपुाधिकामा पिाउन 
सकनेछ। 

(२) नगरसभावाट सजझाव सवहत कायपुाधिकामा वफताु भएमा 
कायपुाधिकािे उक्त सजझावहरु समावेश गन ुयोग्य भएमा समावेश गरी र 
समावेश गन ुनसवकने भएमा त्यस्को कारणसवहत खजिाई पजनिः नगरसभामा 
पेश गनज ुपनेछ । 

(३) नगरसभामा पेश भएको वजेट तथा कायिुम नगरसभाको 
बहजमतबाट पाररत भएपधछ स्वीकृत भएको माधननेछ । योजना तजूमुा तथा 
स्वीकृधतको प्रकृया अनजसूची ९मा रे्दखाईएको छ । 
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१८. कायिुम वा आयोजना सञ्चािन एवम व्यवस्थापनिः नगरपाधिकािे योजना 
कायाुन्वयन गर्दाु स्थानीय सरकार संचािन ऐनको र्दफा २४ को अधिनमा 
रवह रे्दहाय वमोजजम आयोजना कायाुन्वयन गनज ुपनेछ। 
क) आधथकु ऐन, सावजुधनक खररर्द ऐन र नेपाि सरकारवाट प्राप्त 

अजख्तयारीमा प्राप्त मागरु्दशनु तथा शतुहरुको पािना गनज ुपनेछ। 

(अ) आयोजना स्वीकृत भएको एक मवहना धभत्र वडाधभत्र 
सञ्चािन हजने सवै आयोजनाहरु कज न ववधि (उपभोक्ता 
सधमधत, िेक्कापट्टा, अमानत आदर्द) बाट सञ्चािन गररने हो 
सो को धसफाररस सवहत वडा सधमधतिे 
नगरकायपुाधिकाबाट स्वीकृत गराउनज पनेछ। यसरी ववधि 
छनौट गर्दाु यथासम्भव उपभोक्ता सधमधतबाट गने गरी 
प्राथधमकता दर्दनजपनेछ। समय सीमाधभत्र धसफाररस हजन 
नसकेमा नगर कायपुाधिकािे उपयजक्त कायाुन्वयन ववधि 
छनौट गनेछ। 

(आ) आयोजना कायिुम कायाुन्वयनका िाधग स्वीकृत गररएको 
काय ुयोजनाको पािना गनजपुनेछ। 

(इ) योजना कायाुन्वयन गर्दाु सावजुधनक खररर्द ऐन तथा 
धनयमाविी र िजधिखेि नगरपाधिकाको खररर्द धनयमाविी 
२०७५ को पूण ुरुपमा पररपािना गनजपुनेछ। 

(ख)  नगर पाधिकाको योजना तजजमुा तथा कायाुन्वयन गर्दाु स्थानीय 
वजविजजवी, ववषय ववज्ञ,अनजभवी, पेशाववर्द, सीमान्तकृत तथा िोपजन्मजख 
समजर्दाय, मवहिा, वािवाधिका, र्दधित,यजवा अल्पसंख्यक, अपाङ्ग भएका 
व्यजक्त, ज्यष्ठ नागररकहरुको सहभाधगतामा योजना तजजमुा तथा 
कायाुन्वयन गनज ुपनेछ। 

(ग)  योजना कायाुन्वयन कायतुाधिका र अनजगमन तथा मूल्याङ्कन योजना 
समेत तयार गनज ुपनेछ। 

(घ)  कायिुम आयोजना स्वीकृत भएपधछ उपभोक्ता सधमधत माफुत 
सञ्चािन गररने कायिुम वा आयोजनाको हकमा मंधसर मसान्तधभत्र 
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उपभोक्ता सधमधत गिन गरी सम्झौताका िाधग सम्पकु राख्न 
सम्वन्िीत िाभग्रावह समजर्दायिाई जानकारी दर्दनज परु्दछ। 

(ङ)  वावषकु काय ुयोजना तथा खररर्द योजना अनजसार समयमै कायिुम 
वा आयोजना कायाुन्वयनका िाधग आधथकु वषकुो पवहिो चौमाधसक 
धभतै्र िागत अनजमान, धडजाईन गरी ववधनयोजजत वजेटको अधिनमा 
रवह िेक्का पट्टा माफुत काय ुगराउनज पने भएमा वोि पत्र सम्वन्िी 
सम्पूण ुसम्पूण ुप्रकृया पजरा गनज ुपनेछ। 

(च)  कायिुम वा आयोजना सञ्चािन गर्दाु पेजश्क दर्दने कायिुाई 
धनरुत्शावहत गरी कामको आिारमा भ जक्ताधन दर्दने प्रणािी अविम्वन 
गरर पेजश्कसून्य पानज ुपनेछ। तर स्वीकृत खररर्द योजना बमोजजम 
आयोजनाको प्रकृधत हेरी आयोजना सञ्चािनको िाधग पेजश्क दर्दन 
वािा पने छैन। 

(छ)  आधथकु बषकुो अन्त्यमा मात्र काम गने र भ जक्तानी हजन ेकायिुाई 
धनरुत्सावहत गन ु उपभोक्ता सधमधतबाट संचाधित योजनाहरुको 
फरफारक र भकू्तानी बैशाख मसान्त धभतै्र हजने गरी सम्झौतामा 
उल्िेख गरी काय ुगराउनज पनेछ । वढिागरी रकम र कायिुम 
प्राप्त हजने आयोजनाहरुमा आषाढ १५ गतेधभत्र सम्पन्न गने व्यवस्था 
धमिाउनज पनेछ । 

(ज) कायिुम वा आयोजना कायाुन्वयन गने धनकायिे सम्म्झौता अनजसार 
धनिाुररत समयमा नै कायिुम वा आयोजना  सम्पन्न गनज ुपनेछ। 

(झ)  नगरपाधिकािारा सञ्चाधित पांच िाख भन्र्दा ववढका आयोजनाहरुको 
आयोजनाको िगत खाता राख्नज पनेछ। 

(ञ) नगरपाधिकािारा सञ्चािन हजने १ करोड रुपैया सम्म िागत अनजमान 
भएका कायिुम वा आयोजनाको उपभोक्ता सधमधत माफुत 
कायाुन्वयन गराउन प्राथधमकता दर्दनज पनेछ। 

१९.  आयोजनाको िागत अनजमानसम्वन्िी व्यवस्थािः 
(क)  आयोजनाको िागत अनजमान, नकशा र धडजाईन  नगरपाधिकाको 

प्राववधिक कमचुारीिे गनज ु पनेछ। आयोजनाको प्रकृधत हेरी 
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नगरपाधिकािे प्राववधिक परामश,ु धडजाईन तथा िागत अनजमान 
परामशरु्दाता वाट समेत गराउन सकनेछ। 

(ख)  आयोजनाहरुको िागत इष्टीमेट तायार गर्दाु नगरपाधिकाको 
सावजुधनक खररर्द धनयमाविीमा भएको व्यवस्था बमोजजमको 
र्दररेटको आिारमा धनमाुण सामाग्रीको वववरण खजिाई उपभोक्ता 
सधमधतिे समेत बजझ्ने गरी सम्भव भए सम्म नेपािी भाषामा तयार 
गनज ुपनेछ। 

२०.  िेक्कापट्टा सम्बन्िी व्यवस्थािः उपभोक्ता सधमधतबाट काय ुसम्पन्न हजन नसकन े
जवटि र प्राववधिक रुपमा कदिन प्रकृधतका आयोजनाहरु र  रु. १ करोड 
भन्र्दा बढी िागतका आयोजनाहरुको हकमा स्थानीय तहिे सावजुधनक खररर्द 
ऐन र धनयमाविी िगायत प्रचधित कानूनको प्रविया पजरा गरी िेक्का पट्टाद्वारा 
आयोजना सञ्चािन गराउनजपनेछ। 

२१.  उपभोक्ता सधमधत सम्बन्िी व्यवस्थािः नगरपाधिका क्षेत्र धभत्र सञ्चािन हजने 
र्दफा २० बाहेकका आयोजना/कायिुम सञ्चािनका िाधग उपभोक्ता सधमधत 
गिन, सञ्चािन, व्यवस्थापन एवम ् कायिुम कायाुन्वयन गर्दाु उपभोक्ता 
सधमधत गिन¸ पररचािन तथा व्यवस्थापन सम्बजन्ि कायवुवधि २०७७ 
बमोजजम गनजपुनेछ । सो कायवुवधिमा उल्िेजखत व्यवस्था बाहेकका ववषयमा 
रे्दहाय बमोजजम हजनेछ । 

(१) बजेट ववधनयोजजत भईसकेपधछ यथासम्भव उपभोक्ता 
सधमधत गिन हजनजपूव ु नै सम्वजन्ित वडासधमधतसँगको 
समन्वयमा तोवकए बमोजजम प्राववधिक ड्रईङ, धडजाईन 
िागत अनजमान सभे गररसकनजपनेछ। प्राववधिकको धनरे्दशन 
र सल्िाह बमोजजम योजना कायाुन्वयन हजन जपनेछ। 

(२) िजधिखेि नगरपाधिकाको नगरसभा वा 
नगरकायपुाधिकाबाट योजना छनौट भए पधछ ववधनयोजजत 
बजेट, भौधतक िक्ष्य, जनसहभाधगता तथा कायसुम्पन्न 
अवधि खजल्ने गरी योजना छनौट भएको जानकारी यथासीघ्र 
सम्बजन्ित वडािाई गराउनजपनेछ। यसरी  
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नगरपाधिकाबाट जानकारी प्राप्त भए पधछ सम्भव भए सम्म 
सम्बन्िीत वडाका वडा अध्यक्ष वा धनजिे तोकेको 
जनप्रधतधनिी वा नगरपाधिकाको प्रधतधनिीको  रोहवरमा 
स्थानीय िाभग्राहीहरुको आम भेिाबाट उपभोक्ता सधमधत 
गिन गन ुटोि ववकास संस्था वा सम्बजन्ित योजनावाट 
िाभाजन्वत हजने सबै स्थानीयवासीहरुिाई वडा कायाुियिे 
जानकारी गराउनजपनेछ। 

(३) वडा सधमधतको धसफाररस बमोजजम कज नै आयोजना प्रचधित 
कानून बमोजजम र्दताु भएको स्थानीय िाभग्राही रहेको कज नै 
टोि ववकास संस्था, सामजर्दावयक संस्था, समूह, किव आदर्द 
माफुत सञ्चािन गन ु सवकने छ। यस्तो अवस्थामा 
धनजहरुको जजम्मेवारी र र्दावयत्व उपभोक्ता सधमधत सरह 
हजनेछ। 

(४) उपभोक्ता सधमधतको छिफिमा आयोजनाको िाधग बजेट, 

िक्ष्य, जनसहभाधगता तथा कायसुम्पन्न गनजपुने अवधि वारे 
सम्बन्िीत वडाका वडा अध्यक्ष वा धनजिे तोकेको 
जनप्रधतधनिी वा योजना कायाुन्वयन तथा अनजगमन 
शाखामाफुत जानकारी गराइने छ। 

(५) आयोजना सम्झौता पश्चात ववधभन्न चरणमा आयोजना 
कायाुन्वयन गने उपभोक्ता सधमधतिाई अधभमजखीकरण 
ताधिम प्रर्दान गररनेछ। 

(६) रु.२५ हजार भन्र्दा बढीका आयोजनाको भ जक्तानी अधनवाय ु
रुपमा बैंक खाता माफुत गररनेछ।  

(७) श्रममूिक प्रववधिबाट काय ुगने गरी िागत अनजमान तथा 
प्राववधिक धडजाईन भएकोमा मेजशनरी उपकरणको प्रयोग 
भएको पाइएमा सोको भ जक्तानी दर्दन नगरपाधिका बाध्य 
हजनेछैन। 
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(८) उपभोक्ता सधमधत गिन भए पश्चात वडा अध्यक्षको 
धसफाररस र प्राववधिकको सभे, धडजाईन, िागत स्टीमेट र 
योजना शाखािे पेश गरेको राय सवहतको वटप्पणीका 
आिारमा प्रमजख प्रशासकीय अधिकृतिे योजना वा 
अधिकार प्राप्त अधिकारीिे सम्झौता गनजपुनेछ। 

(९) योजना सम्पन्न भए पश्चात ड्रईङ, धडजाईन तथा स्टीमेट 
अनजसार काम भए/नभएको प्राववधिकबाट नापजाँच गराई 
िेक्का ववि, नापी वकताव र कायसुम्पन्न प्रधतवेर्दनका 
आिारमा योजना शाखािे खच ु सावजुधनकीकरण तथा 
सावजुधनक पररक्षण प्रधतवेर्दन िगायत अन्य काजगात 
भए/नभएको हेरी अजन्तम भ जक्तानीका िाधग आफ्नो राय 
खजल्ने वटप्पणी सवहत प्रमजख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष 
पेश गने। 

२२. उपभोक्ता सधमधतिाई आयोजना/योजना हस्तान्तरण: उपभोक्ता सधमधतिारा 
संचाधित आयोजनाहरु सम्पन्न भैसकेपधछ उपभोक्ता सधमधतिाई नै हस्तान्तरण 
गने कायमुा प्राथधमकता दर्दइनेछ । 

२३.   आयोजना ममतु सम्वन्िी व्यवस्था: 
(क) नगरपाधिकामा सञ्चाधित आयोजनाहरुको धनयधमत ममतु 

सम्भार गरी बाहै्र मवहना सञ्चािनमा ल्याउन  ममतु सम्भार 
कोष खडा गरी सो कोषमा रकम जम्मा गररने र 
नगरपाधिकाबाट सञ्चाधित पूजँजगत योजनाहरुको १% का 
र्दरिे ममतु सम्भार कोष रकम कट्टा गरी उक्त कोषमा 
जम्मा गरी स्वीकृत कायवुवधि बमोजजम आयोजनाहरुको 
ममतु सम्भार कायमुा खच ुगररनेछ । 

(ख) उपभोक्ता सधमधतहरुिाई आयोजना हस्तान्तरण 
भईसकेपधछ आयोजना ममतु सम्भारका िाधग आवश्यक 
व्यवस्था धमिाउन आयोजनाबाट िाभाजन्वत समूहबाट सेवा 
शजल्क धिने व्यवस्था गन ुसवकनेछ। 
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(ग) सेवा शजल्क वापत असजि गने रकमको र्दर धनिाुरण गर्दाु 
अयोजनाको प्रकृधत हेरी िाभाजन्वत उपभोक्ता समूहको 
बैिकको धसफाररस अनजसार कायपुाधिकाबाट स्वीकृत भए 
अनजसार हजनेछ । 

(घ) नगरपाधिकाको नीधत, धनरे्दशनहरुको अधिनमा रवह 
उपभोक्ता सधमधतिे सम्पन्न आयोजनाको संचािन र ममतु 
सम्भारका िाधग पहि गनजपुने। 

२४.  जनसहभाधगता एवम िागत साझेर्दारी सम्वन्िी व्यवस्था: 
(क) कायिुम वा आयोजना तजजमुा गर्दाुको समयमा नै वढी 

भन्र्दा वढी जनसहभाधगता जजटाउने सवकन ेखािका योजना 
छनौट गन ुप्राथधमकता दर्दनज पनेछ। 

(ख) जन सहभाधगताको अंश धनिाुरण गर्दाु अधत ववपन्न पररवार 
र िजक्ष्यत समजर्दायिाई ववशेष सहजधियत दर्दने सम्वन्िमा 
कायपुाधिकािे आवश्यक धनणयु गन ु सकनेछ। िागत 
सहभाधगता व्यहोन ुनसकेको कारणवाट िजक्षत समूहिाई 
आयोजनाको िाभवाट वजन्चत गररने छैन। 

(ग) नगरपाधिकािे िागत साझेर्दारीमा आयोजना सञ्चािन गने 
गरी िागत साझेर्दारी कायिुम व्यवस्था गनेछ। उक्त 
भौधतक पूवाुिारजन्य आयोजनामा मात्र खच ु गन ु
सवकनेछ। आयोजना िागतको कजम्तमा ४० प्रधतशत 
व्यहोने गरी कज नै उपभोक्ता सधमधत, टोि ववकास संस्था, 
सामजर्दावयक वन उपभोक्ता सधमधत, जि उपभोक्ता सधमधत 
वा यस्तै प्रकृधतका संगदित सामजर्दावयक संघ संस्थाबाट 
कज नै आयोजना कायाुन्वयनका िाधग अनजरोि भई आएमा 
अवस्था हेरी पूवाुिार सधमधतको धसफाररसमा नगर प्रमजखिे 
कायिुमबाट खच ु गने गरी आयोजना स्वीकृत गन ु
सकनेछ।यस्तो आयोजना पेश गर्दाु कजम्तमा ५० घर िजरी 
िाभान्वीत हजने योजना/आयोजना मात्र पेश गनज ुपनेछ। 
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२५.  ववकास साझेर्दार संस्था वा गैर सरकारी संस्था सम्वन्िी व्यवस्था: स्थानीय 
सरकार सञ्चािन ऐनको र्दफा २५ को उपर्दफा १,२,३ र ४ अनजसार ववकास 
साझेर्दार धनकायहरु तथा गैर सरकारी संस्थाहरुिेनगरपाधिका संग समन्वय 
र सहकायमुा धनम्न अनजसार गनज ुपनेछ। 

(क)  आफ्नो वावषकु योजना, कायिुम तथा वजेट 
नगरपाधिकाको योजना तजजमुा प्रकृयामा सहभागी भई 
कायपुाधिका र नगर सभावाट स्वीकृत गनज ुपनेछ। 

(ख)  गैरसरकारी संस्था वा ववकास साझेर्दार धनकायिे कायिुम 
वा आयोजना संचािन गर्दाु नगरपाधिकाको प्राथधमकतामा 
परेका, सहभाधगतामूिक तवरवाट छनौट भई आएका 
मागमा आिाररत योजनाहरु सञ्चािन गनज ुप्राथधमकता दर्दनज 
पनेछ। 

(ग)  गैरसरकारी संस्था तथा ववकासका साझेर्दार धनकायहरुिे 
सञ्चािन गरेका योजनाहरुको नगरपाधिकािे अनजगमन 
गनेछ। 

(घ)  नगरपाधिका र गैरसरकारी संस्थाबीच साझेर्दारीमा कज नै 
योजना सञ्चािन गन ुसवकनेछ तर योजना सञ्चािन गन ु
योजना तजजमुाको चरणमा नै िागत सहभाधगताको ववषयमा 
एवकन गरी बजेटको सूधनजश्चत गनज ु पनेछ।गैरसरकारी 
संस्थाहरुिे व्यहोने यस्तो सहभाधगताको रकम कूि 
िागतको २० प्रधतशतभन्र्दा कम हजने छैन। यस्तो 
संस्थाहरुको कायिुम संचािनको अवस्थामा जनशजक्त 
पररचािन गर्दाु स्थानीय नागररकिाई प्राथधमकता दर्दनज 
पनेछ। 

पररच्छेर्द ४ 
अनजगमन तथा मूल्याङ्कन 
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२६. अनजगमन तथा सजपररवेक्षण सधमधतिः नगरक्षेत्रधभत्र संचाधित योजनाहरुिाई  
बढी प्रभावकारी र प्रधतफिमजखी वनाउन तहगत रुपमा अनजगमन तथा 
मूल्याङ्कन प्रकृयािाई संस्थागत गन ु धनम्न अनजसारको अनजगमन तथा 
सजपररवेक्षण सधमधत रहनेछ। 

(क)   उप प्रमजख       -योजक 

(ख)  प्रमूख प्रशासकीय अधिकएत  -सर्दस्य 
(ग)   कायपुाधिका सर्दस्यहरुमध्यवाट नगरप्रमजखिे तोकेको एक 

जना मवहिा सर्दस्य सवहत बढीमा तीन जना सर्दस्य
     -सर्दस्य 

(घ)  ववषयगत सधमधतको संयोजकहरु  -सर्दस्य 

(ङ)  नीधत, योजना तथा अनजगमन शाखा प्रमजख -सर्दस्य सजचव 

सधमधतिे आवश्यकता अनजसार नगर प्रमजख, सम्वन्िीत वडा अध्यक्ष 
वा शाखा प्रमजख िाई बैिकमा आमन्त्रण गन ुसकनेछ। 

२७.  अनजगमन तथा सजपररवेक्षण सधमधतको काम कतवु्य र अधिकार: 
(क)  नगरपाधिका आफै वा ववषयगत कायाुियवाट सञ्चाधित 

आयोजनाहरुको समय ताधिका अनजसार गजणस्तरीय रुपमा 
कायाुन्वयन भए नभएको अनजगमन गरी÷गराई सम्वन्िीत 
पक्षिाई पषृ्ठपोषण दर्दने। 

(ख)  सम्वन्िीत ववषयगत सधमधत, वडा सधमधत, कायाुियका 
कमचुारीिाई अनजगमनका िाधग धनरे्दशन दर्दने, आवश्यकता 
अनजसार तेस्रो पक्ष समेतिाई अनजगमन कायमुा खटाउने। 

(ग)  योजना संचािन पश्चात धनयधमत रुपमा अनजगमनको 
व्यवस्था धमिाईआयोजना कायाुन्वनमा रे्दजखएका समस्या 
समािानका िाधग सहजीकरण गने, साथै कायाुन्वयनमा 
रे्दजखएका अवरोिहरु हटाउन धनरे्दशन दर्दने। 

(घ)  अनजगमन सम्वन्िी प्रधतवेर्दनहरु नगर कायपुाधिकाको 
वैिकमा पेश गरी छिफि गने। 
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(ङ)  ववषय क्षेत्रका आयोजना तथा कायिुमको हकमा 
सम्वन्िीत ववषयगत सधमधतिे धनयधमत रुपमा अनजगमन 
गरी अनजगमन तथा सजपररवेक्षण सधमधतमा प्रधतवेर्दन पेश 
गनजपुनेछ। 

२८.  थपघट वा हेरफेर: यस कायवुवधि कायाुन्वयनका िममा कज नै वािा अवरोि 
वा अस्पष्टता आएमा त्यस्तो वािा अवरोि फज काउने प्रयोजनका िाधग नगर 
कायपुाधिकािे आवश्यकता अनजसार व्याख्या गन ुसकनेछ। 

२९.  खारेजी र वचाउ: 
(क)  यस कायवुवधिका प्राविानहरु कायाुन्वयन गर्दाु यस 

कायवुवधि िागज हजन ज पूव ु नगर सभावाट स्वीकृत भएका 
कायिुम र वजेटिाई सोवह अनजसार  सञ्चािन गन ु
कायवुवधििे वािा पजय्ाएको माधनने छैन। 

(ख)  यस कायवुवधिका कज नै प्राविानहरु प्रचधित नेपाि कानून, 

ऐन, धनयमाविी र आधथकु प्रशासन धनयमाविी संग 
वाजझएमा बाजझएको हर्दसम्म अमान्य हजनेछ। 
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अनजसूची (१) 
कायवुवधिको र्दफा ७ संग सम्बजन्ित 

िजक्षत कायिुम 

 

१.मवहिािाई प्रत्यक्ष फाईर्दा पजग्ने योजनाहरुको सूची 
क) पूवाुिार ववकास 

• स्वास््य तथा सरसफाईिः प्रसजती गहृ धनमाुण तथा ममतु सजिार, प्रसजती एवम 

स्वास््य जांचका िाधग आवश्यक पने सामाग्री 
• खानेपानी तथा सरसफाईिः ईनार धनमाुण तथा ममतु, ट्यजवेि जडान, िारा धनमाुण 

तथा ममतु सजिार ट्याङ्की धनमाुण, आकासे पानी संकिन, खानेपानी श्रोत संरक्षण, 

शौचािय धनमाुण र ममतु सजिार 
• ववपन्न वगकुा मवहिाहरुको कायवुोझ घटाउने खाल्का आयोजनाहरु, 

वैकजल्पक उजाु, सजिारीएको च जल्हो, सौयउुजाु, गोवरग्यास, पानीघट्ट, खाद्य 
प्रशोिन आदर्द आयोजनाहरु 

• वहंसा वपधडत मवहिा तथा वकशोरीहरुको िाधग आस्थायी आवास गहृ धनमाुण 
र ममतु सजिार 

• अपाङ्ग मवहिा र वकशोरीहरुको िाधग सहयोग पजग्ने आयोजनाहरु छात्रावास, 

आरामगहृ, पोसाक पररवतनु कक्ष 

• स्थानीय तहमा सामाजजक  पूजी ंअधभवृवि गने तथा ताधिम संचािन गन ु
सामजर्दावयक भवन धनमाुण गन ुसामजर्दायीक भवन, मवहिा उद्यमीहरुको िाधग 
साझा सेवा सजवविा केन्द्र भवन तथा पूवाुिार सम्वन्िी समपजरककोष । 

ख) सामाजजक तथा क्षमता ववकास 

• प्रजनन ्स्वास््य सम्वन्िी कायिुम, पािेघर सम्वन्िी समस्या रोकथाम तथा 
जनचेतना जगाउने कायिुम, एच.आई.धभ. एड्स सम्वन्िी जनचेतना जगाउने 
कायिुम 

• मवहिाको िाधग िोकसेवा कक्षा सञ्चािन, वैरे्दजशक रोजगारीको िाधग 
आवश्यक पने जानकारीमजिक जशक्षा र सीप ववकास 

• मवहिा नेततृ्व ववकास, सशजक्तकरण कायिुम र अधिकारमा आिाररत 
ववकासको अविारणा सम्वन्िी कायिुम 

• मवहिा सहकारीताको िाधग क्षमता ववकास कायिुम 
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• मवहिाको क्षेत्रमा काम गने स्वयमसेववकाहरुिाई क्षमता अधभवृवि प्रोत्साहन 

• मवहिाहरुको िाधग नगर योजना तजजमुा र मवहिा सहभाधगता सम्वन्िी 
ताधिम 

• िैवङ्गकतामा आिाररत वहंसा र ववभेर्दयजक्त प्रचिन र मवहिा ववरुि हजने सवै 
प्रकारका वहंसा उन्मजिन सम्वन्िी कायिुम, मवहिा कानूनी साक्षरता 
कायिुम, वािवववाह, वहजवववाह ववरुि जनचेतनामूिक कायिुम 

• ववपन्न वगकुा मवहिाहरुको िाधग क्षमताववकास कायिुम -योजना तजजमुा, 
िघज उद्यम ववकास योजना, फिफज ि प्रशोिन,  धसिाई कटाई, होटि 
व्यवस्थापन, घरवास कायिुम (होमस्टे), मोवाईि ममतु, व्यजटी पािरु आदर्द 
। 

ग) आधथकु ववकास 

• कृवषमा आिाररतिः कृवष खाद्य तथा फिफज ि प्रशोिन,  कृवषजन्य िघज 
उद्योगहरुको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन, जैववक कृवष व्यवसाय, कम्पोष्ट मि, 

गोि सजिार, व्यवसावयक तरकारी एवम फिफज ि खेती ववकास,  माटो सजिार, 
ववउ ववजन, उन्नत प्रववधिको ववस्तार, हाटहवटयाको व्यवस्थापन, प्रविुन 
कायिुम, मवहिाहरुको आय वृवि गन ुप्रत्यक्ष सघाउ पजग्ने खािका ताधिम 
तथा सीपहरु र अन्य कृवष, पशज ववकास, मत्स्य ववकास, पोखरी धनमाुण तथा 
सहकारी,  कृवष प्रववधि आिजधनकीकरण सहयोग सम्वन्िी कृयाकिापहरु 

• गैर कृवषमा आिाररतिः  घरेिज तथा िघज उद्यम उद्योगहरुको सञ्चािन तथा 
व्यवस्थापन, परम्परागत सीपिाई पररमाजनु गरै्द बजारमैत्री रुपमा 
आिजधनकीकरण गने, गररव मवहिाहरुको आय वृवि गन ुप्रत्यक्ष सघाउ पजग्ने 
खािका ताधिम तथा सीपहरु आर्दी 

घ) संस्थागत ववकासिः  
• स्वास््य चौकीहरुको संस्थागत सजिार कायिुम 

• िैवङ्गक समानता तथा सामाजजक समावेशीकरण कायाुन्वयन सधमधत, मवहिा 
सञ्जाि, धनगरानी समूह, कानूनी उपचार तथा तथा सहायता सधमधत, मवहिा 
सहकारी संस्था मवहिा समूहहरुका संस्थागत सजिार कायिुम 

• गरीव मवहिाहरुको सामजर्दावयक संस्था गिन तथा ववस्तार सहयोग। 

 

२. वािवाधिकािाई प्रत्यक्ष फाईर्दा पजग्न ेआयोजनाहरुको सूची 
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क) पूवाुिार ववकास 

• बािमैत्री स्थानीय शासन राविय रणनीधत र कायवुवधि २०६८ को सूचक 
अनजसार वािमैत्री नगर सम्वन्िी कायिुमहरु 

• प्राथधमक जशक्षा - प्रारजम्भक वािववकास भवन, वािमैत्री शैजक्षक सामाग्री, 
खेिकज र्द मैर्दान, खेिकज र्द सामाग्री, ववद्यािय ममतु सजिार, सौचािय धनमाुण 
तथा ममतु सजिार, खानेपानी तथा सरसफाई कायिुम 

• वहंसा वपधडत वाधिकाका िाधग आकजममक संरक्षण थिो, औषिी उपचार 
सहयोग 

ख) सामाजजक क्षमता ववकासिः 
• बाि अधिकारको आिारमा ववधभन्न वािमैत्री सूचकहरुको ववकास गरी 

वािमैत्री योजना तयार तजजमुा र कायाुन्वयन गने 

• नगरपाधिकाको योजना तजजमुा कायिुमहरुमा वािवाधिकाहरुको 
सहभाधगता वृवि र वािवाधिकाहको ववकासको िाधग बजेट ववधनयोजन 
कायिुममा जोडदर्दने 

• वािमैत्री जशक्षण धसकाई 

• वािकिव र वािवाधिकाहरुको समूहहरुको संस्थागत ववकास र 
व्यवस्थापन 

• नगरपाधिका धभत्र रहेका वविािय स्तरीय वािकिव, संजािहरुको संस्थागत 

ववकास र वािभेिाका िाधग आवश्यक सहयोग 

• वकशोर तथा वकशोरीहरुमा मानसीक स्वास््यमा आउने पररवतनु र यस 

सम्वन्िी व्यवस्थापन सम्वन्िी ज्ञान र चेतना अधभवृवि गने कायिुम 

• वकशोर वकशोरीको नेततृ्व ववकास गने खािका कायिुमहरु 

• वाि वववाह ववरुि अधभयान कायिुम 

• वािश्रम ववरुि कायिुम 

• वकशोरी जशक्षा अधभयान कायिुम 

• प्राथधमक स्वास््य सेवा, एच.आई.धभ. एड्स, प्रजनन स्वास््य सम्वन्िी 
कायिुम 

• जन्मर्दताु अधभयान 

• ववधभन्न खोप अधभयान 
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• पोषण कायिुम 

• जोजखममा रहेका वािवािधिकाका िाधग उिार तथा सहयोग कायिुम 

• सूचना र संचारमा पहजंच र उपयोधगता 
• आधथकुअवस्था कमजोर तथा जेहेन्र्दार र अशक्त अपाङ्गता भएका छात्र, 

छात्राहरुको िाधग सहयोग कायिुम 

• आधथकु तथा सामाजजक रुपमापधछ परेका वगहुरुको ववद्यािय जान नसकन े
अवस्था भएका वा ववचैमा ववद्यािय छोड्ने छात्राहरुको िाधग शैजक्षक 
ववकास कायिुम 

• अशक्त अपाङ्ग भएका छात्राहरुको िाधग शैजक्षक र स्वास््य सम्वन्िी 
कायिुम 

• वाि स्वास््य सम्वन्िी कायिुम 

• वािवाधिकाको क्षमता ववकास र सशजक्तकरण सम्वन्िी कायिुम 

• स्वास््यचौकीहरु वािवाधिकाहरुको स्वास््य सम्वन्िी आवश्यक 
सामाग्रीहरु 

• वािवाधिकाहरुको स्वास््यमा सजिार ल्याउने कायिुमहरु 

• वािवाधिकाहरुको अवस्था ववश्लषेण गन ु सभेक्षण, वािवाधिका प्रोफाईि 
तयार 

ग) संस्थागत ववकास 

• वविािय, स्वास््यचौकी, वािकिव, वाि संजाि संस्थाहरुको संस्थागत 
ववकास गने आदर्द कायिुम 

• वकशोरी यजवा किव गिन तथा ववस्तार 
३.  आधथकु तथा सामाजजक रुपमा पधछ परेका ववपन्न वगहुरुिे प्रत्यक्ष फाईर्दा 

पाउने आयोजनाहरुको -र्दधित जनजाधत, ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका 
व्यजक्तहरु, मिेसी, मजस्िीम, वपछडावग ुर अन्य वपछधडएका वग ुसमेत ) 

क) पूवाुिार ववकासिः 
• खानेपानी तथा सरसफाईिः  ईनार धनमाुण तथा ममतु, ट्यजवेि जडान, िारा 

धनमाुण तथा ममतु सजिार, ट्याङ्की धनमाुण, आकाशे पानी संकिन, खानेपानी 
श्रोत संरक्षण, सौचािय धनमाुण, ममतु संभार 
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• वैकजल्पक उजाु सजिाररएको च जल्होिः सौयउुजाु, गोवरग्यांस, पानीघट, खाद्य 
प्रशोिन आदर्द आयोजनाहरु 

• स्थानीय तहमा सामाजजक पंूजी अधभवृवि गने तथा ताधिम सञ्चािन गने 
सामजर्दावयक भवन 

• सांस्कृधतक पजराताजत्वक महत्वका ऐधतहाधसक पूवाुिार संरक्षण तथा ममतु 
सजिार 

• िजक्षत समूहहरुको आवश्यकतामा आिाररत सानाधतना उत्पार्दनमजिक 
आयोजनाहरु 

ख) सामाजजक÷क्षमता ववकास 

• ववधभन्न पछाडी परेको तथा पाररएका ववपन्नवगहुरुको पाश्र्वजचत्र तयारी तथा 
ववपन्न वगकुो नश्शाङ्कन 

• स्थानीय तहको योजना तजजमुा, कायाुन्वयन, अनजगमन तथा मूल्याङ्कन सम्वन्िी 
जनचेतना अधभवृवि गने कायिुम 

• सूचना र संचारमा पहजंच, बैरे्दजशक रोजगारीको िाधग आवश्यक जानकारी र 
सीपको ववकास, िोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चािन 

• अधिकारमा आिाररत ववकास अविारणा, ववभेर्दयजक्त प्रचिन, मानव अधिकार, 
नीधत, कानून आदर्दवारे जनचेतनामजिक कायिुम 

• ववपन्न परेका वगहुरुको समूह र सञ्जािहरुको सजदृवढकरण र संस्थागत 
ववकास कायिुम र सशजक्तकरण सम्वन्िी कायिुम 

• यौधनक तथा अल्पसंख्यक समजर्दायको ववकास 

• ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरुको िाधग सामाजजक सजरक्षा, क्षमता 
ववकास 

• समाजका सवै भाषा, िम ु जाधतहरु प्रधत सद्भाव जगाउन उन्मजख गराउने 
कायिुम 

ग) आधथकु सीप ववकास 

• कृवषमा आिाररतिः कृवष खाद्य तथा फिफज ि प्रशोिन, कृवषजन्य िघज 
उद्योगहरुको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन, जैववक कृवष व्यवसाय, कम्पोष्ट मि, 

गोि सजिार, व्यवसावयक तरकारी एवम फिफज ि ववकास, माटो सजिार, ववउ 
ववजन, उन्नत प्रववधि ववस्तार, िजक्षत समूहरुको आयवृवि गन ुप्रत्यक्ष फाईर्दा 
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पजग्न ेखािका ताधिमहरु र अन्य कृवष र पशजववकास, मत्स्य ववकास पोखरी 
धनमाुण तथा सहकारी सम्वन्िी कृयाकिापहरु 

• गैर कृवषमा आिाररतिः घरेिज तथा िघजउद्यम उद्योगहरुको सञ्चािन तथा 
व्यवस्थापन, परम्परागत सीपिाई पररमाजनु गरै्द बजारमैत्री रुपमा 
आिजधनवककरण गने, िजक्षत समजहको आय वृवि गन ुप्रत्यक्ष सघाउ पजग्ने 
ताधिम तथा सीपहरु 

घ) संस्थागत ववकासिः  
• सामजर्दावयक संस्था, यस वगकुा ववधभन्न संघ संस्थाको संस्थागत क्षमताववकास 

सम्वन्िी कायिुमहरु 
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अनजसूजच (२) 
कायवुवधिको र्दफा २१ को उपर्दफा ८ संग सम्बजन्ित 

 

िजधिखेि नगरपाधिका 

नगर कायुपाधिकाको कायाुिय , िजधिखेि, काभ्रपेिाञ्चोक । 

सम्झौता पत्र 

आधथुक वषु २०७७/०७८ को ववकास धनमाुण तफुको ………….स्तरीय…………… 
..……………………योजना 

१. सम्झौता गने पक्ष र आयोजना  :- 

   (क) सम्झौता गने पक्षको नाम , िेगाना :-  

   १. प्रथम पक्ष :- िजधिखेि नगरपाधिका कायाुिय । 

   २. र्दोश्रो पक्ष :- ………………….. उपभोक्ता सधमधत  िज न पा वडा नं …… 

२.  आयोजनाको वववरण :- 

  १. नाम : ………………….. ………………….  

  २. िेगाना  िजधिखेि नगरपाधिका वडा नं : ……   

 ३. उद्देश्य : …………………..  

 ४. आयोजना स्वीकृत गने धनकाय : िजधिखेि नगरपाधिका  

 ५. आयोजना शजरु हजने धमधत : …………………..  

 ६.आयोजना सम्पन्न हजने धमधत : …………………..  

. आयोजनाको िागत सम्बन्िी वववरण :- 

   (क) िागत अनजमान रु. :- …………………..  
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   (ख) िागत व्यहोने श्रोतहरु :- 

१. नेपाि सरकारबाट रु. :-  

२. सम्बजन्ित स्थानीय तहबाट रु.  :- …………………../- (मा 
३%कन्टीन्जेन्सी कट्टीगरी खजर्दधनकासा हजने रकम रुिः …………………../- 

३. अन्य स्थानीय धनकायबाट रु :- 

४. गैर सरकारी संघ संस्थाबाट रु:-  

५. समजर्दायमा आिाररत संस्थाबाट रु :-  

६. ववरे्दशी र्दातृ संघ, संस्थाबाट रु :- 

 ७. उपभोक्ता सधमधतबाट रु  :- ………………….. /- 

  ८. अन्यबाट रु :-  

जम्मा रु :- …………………../- 

 

(ग) धनमाुण समाग्रीको वववरण :- 

    पररमाण    सामाग्रीको नाम  
   एकाई  

१. सम्बजन्ित स्थानीय तहबाट  

२. अन्य स्थानीय धनकायबाट    

३. गैर सरकारी संघ संस्थाबाट  

४. समजर्दायमा आिाररत संस्थाबाट 

५. ववरे्दशी र्दातृ संघ, संस्थाबाट  

६. उपभोक्ता सधमधतबाट  
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७. अन्यबाट रु :- 

   (घ) आयोजनाबाट िाभाजन्वत हजने :- 

1) घर पररवार संख्या:- …………………..  

2) जनसंख्या :- …………………..  

3) समजर्दाय :- 

4) अन्य समजर्दायमा आिाररत÷गैर सरकारी संस्था :- 

३. आयोजना सञ्चािन सम्बन्िी अनजभव :- 

४. उपभोक्ता सधमधतिे प्राप्त गने वकस्ता रकम  :- 

धस.नं. वकस्ता धमधत वकस्ताको रकम 
कैवफयत  

१ पवहिो वकस्ता    

२ र्दोस्रो वकस्ता
  

   

३ तेस्रो वकस्ता    

जम्मा   

 

६. आयोजना ममुत संभार व्यहोने व्यवस्था (माधसक , चौमाधसक , वावषुक स्रोत) :- 

   (क) ममुत संभारको जजम्मा धिने सधमधत /संस्थाको नाम :-  

   (ख) जनश्रमर्दान (श्रम शजक्त संख्या)  

   (ग) सेवा शजल्कबाट रु. :- 

   (घ) र्दस्तजर, चन्र्दाबाट रु. :- 

   (ङ) िागत सहभाधगता , अनजर्दानबाट रु. :-                वावषुक रु. :- 

   (च) व्याज वा अन्य बचत रु :- 
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(७) अन्य (प्राववधिक र व्यवस्थापन सम्बन्िी) वववरण :- 

 (क) िजधिखेि नगरपाधिका कायाुियबाट सजपरधभजन र अनजगमन गने । 

सम्झौताका शतुहरु  

१. आयोजना संचािन गनु गराउनका िाधग न.पा. कायाुियबाट प्राप्त रकम 
तथा धनमाुण सामाग्री सम्बजन्ित आयोजनाको उदे्घश्यका िाधग मात्र प्रयोग 
गने, गराउने छौं । 

२. आयोजना सम्पन्न भएपधछ न.पा. कायाुियबाट जाँचपास गरी फर फारक धिने 
छौं । 

३. आयोजनाको िाधग प्राप्त आम्र्दानी खचुको वववरण र कायु प्रगधतको जानकारी 
उपभोक्ता समूहिाई गराई सामूवहक छिफि गरी न.पा. कायाुियमा अको 
वकस्ता माग गने छौं । 

४. नगर्दी जजजन्स सामानको प्राधप्त , खचु र बाँकी तथा आयोजनाको प्रगधत वववरण 
अधभिेख आर्दी तयार राख्नेछौ । 

५ आयोजनाको कूि िागत भन्र्दा घटी िागतमा आयोजना सम्पन्न भएको 
अवस्थामा सो मजताववक नै अनजर्दान र श्रमर्दान प्रधतशत धनिाुरण गरी भ जक्तानी 
धिन दर्दन सहमत छौ । 

७ . आयोजनाको सबै काम उपभोक्ता सधमधत र समूहको धनणुयानजसार गने गराउने 
छौ । 

८ .  आयोजना समाप्ती पश्चात् उपभोक्ता सधमधतको नाममा रहेको खातािाई ममुत 
सम्भार खाताको रुपमा सञ्चािन गनेछौ ।  

९. सम्झौता हजँर्दाको बखत िज न. पा. कायाुियवाट तयार गरीएको धडजाईन तथा 
ईजस्टमेट, नकसा अनजसार नै धनमाुण कायु गनजु पने छ । ि.ई मा उल्िेजखत 
कामहरुको पररमाण थपघट गनजु परेमा कामको प्रकृधतमा पररवतुन गनजु परेमा 
वा  थप्नज परेमा यस न. पा. कायाुियमा धनवेर्दन दर्दई न.पा. वाट स्वीकृधत 
धिई मात्र गनु गराउन सवकनेछ ।साथै आयोजना धनमाुणाधिन अवस्थामा 
न.पा. बाट खवटएका प्राववधिक (ईजन्जधनयर , सव–ईजन्जधनयर) धनरीक्षण गनु 
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जाँर्दा धनधमुत कामको कज नै सामान गजणस्तरको नभएमा सो हटाई चावहँर्दो 
गजणस्तरका वस्तजहरु  उपभोक्ता सधमधत बाट मगाउन िगाई कायु गनु धनरे्दशन 
दर्दन सवकने छ र सो मा िागेको सम्पूणु खचु उपभोक्ता सधमधतिे ब्यहोनजु पने 
छ । 

१०.  आयोजना संचािन गनु गराउन न. पा. वाट उपिब्ि गराएको प्रथम वकस्ता 
बमोजजम धनमाुण कायु समाप्त भई सकेपधछ मात्र र्दोश्रो वकस्ता रकम उपिब्ि 
गराईने छ ।साथै धनमाुण सामाग्री खररर्द गरेको धबिको आिारमा र्दोश्रो 
वकस्ता रकम उपिब्ि गराउन बाध्य हजने छैन । स्वीकृत िागत ईवष्टमेट 
अनजसारको सम्पूणु धनमाुण कायु सम्पन्न भई जाँचपास भई सके पधछ मात्र 
अजन्तम वकस्ता रकम उपिब्ि गराईने छ ।  

११.  कायाुियबाट तोवकएको प्राधबधिकको प्रत्यक्ष धनरे्दशनमा रही धनमाुण कायु 
गनजु गराउनज पने छ । 

१२.  स्वीकृत नकसा धडजाईन ईवष्टमेट अनजसार गजणस्तर यजक्त  काम नभएमा वा 
सम्झौताको शतु ववपरीत कायु भएमा सो को प्राववधिक मजल्याङ्कनमा समावेश  
गरीने छैन । 

१३. उपभोक्ता सधमधतिे आयोजना/ पररयोजनाको खचुको फाँटवारी प्रगधत प्रधतवेर्दन 
अनजसार र्दोस्रो/अजन्तम वकस्ता धनकासा हजने समयमा न.पा.मा उपिब्ि गराउनज 
पने छ।  

१४. आयोजना संचािन गर्दाु कज नै वववार्द आएमा वा सावुजधनक तथा धनजज 
सम्पधतको हानी नोकसानी भएमा उपभोक्ता सधमधत आफैिे समािान वा क्षधत 
पूधतु दर्दनज पने छ । 

१५. आयोजना स्थिमा अधनवायु रुपमा आयोजना धबवरण रे्दजखने गरी सजचना पाटी 
राख्नजपनेछ । 

१६. उपभोक्ता सधमधतिे धनमाुण सम्बन्िी काम सम्पन्न गरी सकेपधछ प्राववधिकबाट 
नापजाँच गराई उक्त कायुको िाधग प्राप्त रकम र जनसहभाधगताबाट ब्यहोरेको 
श्रम वा नगर्द वा जजन्सी समावेश भएको कूि खचुको वववरण (धनयमानजसारको 
धबि/भरपाई) बहजमत उपभोक्ता समूहको उपजस्थधत र धनणुयको प्रमाजणत 
प्रधतधिवप समेत सम्बजन्ित स्थानीय धनकायमा पेश गनजु पनेछ । यसरी वववरण 
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प्राप्त भएपधछ स्थानीय धनकायिे आवश्यक िानेमा सावुजधनक परीक्षणसमेत 
गराई सो सवहतको अधभिेख खडा गनजु पनेछ । 

१७. उपभोक्ता सधमधतिे पाएको काम िेकेर्दारबाट गराउनज हजँरै्दन । उपभोक्ता 
सधमधतिे समयमा काम गराउन नसकेमा काम गनु सकने वा नसकने के हो 
जवाफको िाधग आवश्यक म्यार्द दर्दई नसकने भएमा सम्बजन्ित स्थानीय तहिे 
यो धनयम बमोजजम वा अन्य प्रवियाबाट काम गराउन सकने छ । उपभोक्ता 
सधमधतिे रकम र्दजरुपयोग गरेको बजजझन आएमा छानववन गरी र्दजरुपयोग भए 
जधत रकम उपभोक्ता सधमधतको पर्दाधिकारीबाट र्दामासाहीिे सरकारी बाँकी 
सरह असूि उपर गररनेछ । 

१८. सम्झौता बमोजजम योजनाको कूि िागत रकम रु …………………../-

मध्ये………………….. /- (…………………..रुपैयाँ …………………..  पैसा मात्र 
उपभोक्ता सधमधत/समजहबाट नगर्द र जनश्रमर्दान गरी उपिब्ि गराउनज पनेछ 
। 

१९. माधथ उल्िेजखत सम्झौताको शतुमा छज ट भएमा अन्य प्रचधित नेपाि सरकारको 
स्थाधनय तह संचािन ऐन तथा  धनयमाविी , सावुजधनक खरीर्द ऐन तथा 
धनयमाविी बमोजजम हजनेछ ।  

२० .आयोजना सम्झौता अनजसार धमधत ………………….. धभत्र सम्पजणु काम पजरा गरी 
कायाुियमा पेश गनजु पने आवश्यक कागजातहरु उपिब्ि गराईसकनज पनेछ । 

२१ नगर्द रु ५ िाख भन्र्दा कम रकमका आयोजनाहरुको वडा स्तरको अनजगमन 
सधमत बनाई वडाबाट अनजगमन गराउनज पनेछ भने रु ५ िाख भन्र्दा माधथका 
आयोजनाहरुको नगर स्तरीय अनजगमन सधमधतबाट अनजगमन गराई प्रधतबेर्दनको 
आिारमा मात्र भ जक्तानी गररनेछ ।  

उपयजुक्त बमोजजम गनु हामी मञ्जजर छौं । 
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उपभोक्ता सधमधतको तफुबाट :- 

अध्यक्ष :- श्री …………………..  

हस्ताक्षर :- …………………..  

सम्पकु :- …………………..  

सजचव/कोषध्यक्ष  :- श्री  ………………….. 

हस्ताक्षर :- 

सम्पकु :- …………………..  

धमधत :- …………………..  

नगरपाधिकाको तफु वाट  

नाम :-  …………………..  

र्दजाु :- …………………..  

र्दस्तखत :- 

धमधत :- …………………..  

 

साक्षी :- 

                                …………………..                              

                                    नामिः 

                                    पर्दिः 
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अनजसूजच (३) 
कायवुवधिको र्दफा २१ को उपर्दफा ९ संग सम्बजन्ित  

(क) 
धमधत:२०७../…/

…  
धबषय: प्रथम वकस्ता रकम धनकासा दर्दने बारे 

वटप्पणी र आरे्दश 
श्रीमान,  
धनम्न िेजखए बमोजजम योजनाको िाधग धनम्नानजसारको रकम स्वीकृत भएकोमा सो रकम बाट 
योजनाको काय ुसंचािन गरी सम्पन्न गन ुउपभोक्ता सधमधतबाट सम्झौता तथा पेश्की धनकासाका 
िाधग माग भएको | 

कायिुमको नाम  ……………………… 

आधथकु वष ु २०७…/…  

योजनाको नाम  ……………………… 
उपभोक्ता सधमधतको 
नाम  

……………………… 

स्वीकृत िागत 
रकम  

……………… 

ववधनयोजजत रकम  न. पा. बाट 
स्वीकृत  

contingency 
३%कट्टी   

उपभोक्ता 
सधमधतबाट बैक 
र्दाजखिा  

खजर्द धनकासा हजने रकम  

…………/- …………/- …………/- ………/-  

निकासा वििरण 
धमधत  धबवरण  धनकासा रकम  

   
उपभोक्ता सधमधतिे 
ब्यहोने अंश  

…………/- जम्मा धनकासा 
रकम  

…………/- 

 
यस माधथ िेजखए बमोजजमको योजनाको काय ुसंचािन गरी सम्पन्न गन ुधसधमधतका अध्यक्ष  
श्री …………तथा कोषाध्यक्ष/सजचव श्री …………संग संझौता गरी प्रथम वकस्ता पेश्की 
वापत रु …………/- (अक्षेरुपी …………रुपैया मात्र) उक्त धसधमधतको नाममा रहेको रा.बा. 
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बैंक, िजधिखेिको  वह. न …………  मा जम्मा हजने गरी धनकासाको िाधग धनणयुाथ ुपेश 
गरु्दछज |  

अनजसूजच (३) 
कायवुवधिको र्दफा २१ को उपर्दफा ९ संग सम्बजन्ित  

(ख) 
धमधत:२०७../…/

…  
धबषय: र्दोस्रो वकस्ता रकम धनकासा दर्दने बारे 

वटप्पणी र आरे्दश 
श्रीमान, 
धनम्न िेजखए बमोजजम योजना संचािन गरी काय ुसम्पन्न गन ुसधमधत अध्यक्ष श्री ………… 
तथा कोषाध्यक्ष/सजचव श्री …………संग सम्झौता भइ धनम्नानजसार धनकासा िगेको रकम 
खच ुगरी सकेकोिे प्राधबधिक मजल्याङ्कन-कायसुम्पन्न प्रधतबेिन, धबि भरपाई अनजसार प्रथम 
वकस्ता पेश्की फछयौट गरी र्दोस्रो वकस्ता  धनकासाका िाधग माग भएको | 

कायिुमको नाम  ……………………  

आधथकु वष ु २०७…/… 

योजनाको नाम  ………… 

उपभोक्ता सधमधतको 
नाम  

………… 

स्वीकृत िागत 
रकम  

………… 

ववधनयोजजत रकम  न. पा. बाट 
स्वीकृत  

कन्टेन
जेन्सी 
३%क
ट्टी   

उपभोक्ता 
सधमधतबाट 
बैक 
र्दाजखिा  

खजर्द धनकासा 
हजने रकम  

…………/- … …

…/- 
…………

/- 
…………/- 

आधथकु वष ु धमधत  धबवरण  धनकासा रकम  

२०७../…/…  प्रथम वकस्ता  …………/- 
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उपभोक्ता सधमधतिे 
ब्यहोरेको अंश  

…………/- हाि धनकासा दर्दनजपने 
रकम  

…………/- 

 
धनकासा दर्दन बाकी 
रकम रु  

…………/- 

 प्रवीधिक 
मजल्यांकन रकम  

…………/- 

 
यस माधथ िेजखए बमोजजमको योजनाको कायकुो िाधग धनकासा भएको खच ुगरी सो को  
धबि भरपाई, प्राधबधिक मजल्याङ्कन-कायसुम्पन्न प्रधतबेिनको आिारमा प्रथम वकस्ता पेश्की 
फछयौट गरी र्दोस्रो वकस्ता वापत प्राववधिक मजल्याङ्कनको आिारमा रु. …………/-अक्षरेपी 
……………………रुपैया मात्र उक्त धसधमधतको नाममा रहेको रा.बा. बैंक, िजधिखेिको च. 
वह. न ………… मा जम्मा हजने गरी धनकासाको िाधग धनणयुाथ ुपेश गरु्दछज | 
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अनजसूजच (३)  
कायवुवधिको र्दफा २१ को उपर्दफा ९ संग सम्बजन्ित  

(ग) 
                                                 धमधत: २०७../../..  

धबषय:  अजन्तम वकस्ता रकम धनकासा दर्दने बारे 
वटप्पणी र आरे्दश 

श्रीमान, 
धनम्न िेजखए बमोजजम योजनाको िाधग धनम्नानजसारको रकम स्वीकृत भएकोमा सो रकम बाट 
योजनाको काय ु संचािन गरी सम्पन्न गने गरी .................... योजनाको िाधग 
.................... ....................  उपभोक्ता सधमधतका अध्यक्ष श्री .................... तथा 
कोषाध्यक्ष/सजचव श्री .................... बाट सम्झौता  भएकोमा र उक्त योजनाको प्राधबधिक 
मजल्याङ्कन, कायसुम्पन्न प्रधतबेिन, धबि भरपाई, योजनाको फोटो तथा सधमधतको धनणयु संिग्न 
राखी आजन्तम वकस्ता धनकासाका िाधग माग भएको | 

कायिुमको नाम  .................... .................... 

आधथकु वष ु २०७../.. 

योजनाको नाम  .................... 

उपभोक्ता सधमधतको नाम  .................... 

स्वीकृत िागत रकम  .................... 

ववधनयोजजत रकम  न. पा. बाट स्वीकृत  कन्टेनजेनधस 
३%कट्टी   

उपभोक्ता 
सधमधतबाट बैक 
र्दाजखिा  

खजर्द धनकासा हजने रकम  

.................... /-  ........... /- ........... /- ........... /-  

धनकासा धबबरण   धमधत  धबवरण  धनकासा रकम  

.................... प्रथम वकस्ता - 

.................... र्दोस्रो वकस्ता - 

उपभोक्ता सधमधतिे 
ब्यहोरेको अंश  

............/- हाि धनकासा  
दर्दनजपने रकम  

............/- 



 
41 

बाँवक धनकासा दर्दनजपने 
रकम रु  

............/- 

मजल्यांकन रकम  ............/- 
यस माधथ िेजखए बमोजजमको योजनाको कायमुा भएको खच ुगरेको धबि भरपाई, प्राधबधिक 
मजल्याङ्कन-कायसुम्पन्न प्रधतबेदन तथा उपभोक्ता धसधमधतको धनणयु र वडा नं ……कायिुयको 
धसफारीस समेतको आिारमा धनकासा दर्दन बाकी रे्दजखएको रकम रु ............/- (अक्षरेपी  
............ ............रुपैया मात्र )  रकम धनयमानजसार उक्त धसधमधतको नाममा रहेको रा.बा. 
बैंक, िजधिखेिको च. वह. न ............ मा जम्मा हजने गरी  धनकासाको िाधग धनणयुाथ ुपेश 
गरु्दछज | 
 
                                                  

अनजसूजच (३) 
कायवुवधिको र्दफा २१ को उपर्दफा ९ संग सम्बजन्ित  

(घ) 
 
धमधत: 

२०७../../..  
धबषय: रकम धनकासा दर्दने बारे 

वटप्पणी र आरे्दश 
श्रीमान, 
धनम्न िेजखए बमोजजम योजनाको िाधग धनम्नानजसारको रकम स्वीकृत भएकोमा सो रकम बाट 
योजनाको काय ु संचािन गरी सम्पन्न गने गरी .................... योजनाको िाधग 
.................... ....................  उपभोक्ता सधमधतका अध्यक्ष श्री .................... तथा 
कोषाध्यक्ष/सजचव श्री .................... बाट सम्झौता  भएकोमा र उक्त योजनाको प्राधबधिक 
मजल्याङ्कन, कायसुम्पन्न प्रधतबेिन, धबि भरपाई, योजनाको फोटो तथा सधमधतको धनणयु संिग्न 
राखी आजन्तम वकस्ता धनकासाका िाधग माग भएको | 

कायिुमको नाम  .................... .................... 

आधथकु वष ु २०७../.. 

योजनाको नाम  .................... 

उपभोक्ता सधमधतको 
नाम  

.................... 
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स्वीकृत िागत रकम  .................... 

ववधनयोजजत रकम  न. पा. बाट 
स्वीकृत  

कन्टेनजेनधस 
३%कट्टी   

उपभोक्ता 
सधमधतबाट बैक 
र्दाजखिा  

खजर्द धनकासा 
हजने रकम  

.............. /-  ........... /- ........... /- ........... /-  

धनकासा धबबरण   धमधत  धबवरण  धनकासा रकम  

.................... प्रथम वकस्ता - 

.................... र्दोस्रो वकस्ता - 

उपभोक्ता सधमधतिे 
ब्यहोरेको अंश  

............/- हाि धनकासा  
दर्दनजपने रकम  

............/- 

बाँवक धनकासा दर्दनजपने 
रकम रु  

............/- 

मजल्यांकन रकम  ............/- 
यस माधथ िेजखए बमोजजमको योजनाको कायमुा भएको खच ुगरेको धबि भरपाई, प्राधबधिक 
मजल्याङ्कन-कायसुम्पन्न प्रधतबेदन तथा उपभोक्ता धसधमधतको धनणयु र वडा नं ……कायिुयको 
धसफारीस समेतको आिारमा धनकासा दर्दन बाकी रे्दजखएको रकम रु ............/- (अक्षरेपी  
............ ............रुपैया मात्र )  रकम धनयमानजसार उक्त धसधमधतको नाममा रहेको रा.बा. 
बैंक, िजधिखेिको च. वह. न ............ मा जम्मा हजने गरी  धनकासाको िाधग धनणयुाथ ुपेश 
गरु्दछज | 
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अनजसूची ९ 

कायवुवधिको र्दफा ३ को उपर्दफा (क) संग सम्बजन्ित  
 

िजधिखेि नगरपाधिकाको सहभाधगतात्मक तथा समावेशी योजना तजजमुा चरणहरु 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ah]6 tyf sfo{s|d th'{df ;ldltsf] 

ah]6  tyf dfu{ bz{g j8f sfof{nox?df 

k7fpg] 

j8f ;ldltdf of]hgf th'{df 

j8f ;ldltsf] sfof{nodf jh]6 tyf dfu{bz{g ;DjlGw 

6f]n ljsf; ;+:yfsf] 

6f]n ljsf;, jl:t :t/df pkef]Qmf e]nf4f/f of]hgf 

k|fyldstf ;lxt gu/kflnsfdf of]hgf 

 ljifout ;ldltsf] j}7s 

ah]6 tyf sfo{s|d th'{df ;ldltsf] j}7s 

 

gu/ sfo{kflnsf j}7s 
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!

!

gu/ ;ef 
!

a}zfif bf]>f] xKtf 

a}zfif bf]>f] xKtf 

a}zfif t]>f] xKtf 

Ho]i7 klxnf] xKtf 

Ho]i7 klxnf] xKtf 

Ho]i7 bf]>f] xKtf 

Ho]i7 d;fGt 

ciff9 klxnf] 

ciff9bf]>f] xKtf 

ciff9bf]>f] xKtf 

ciff9d;fGt 

:yfgLo /fhZj k/fdz{ ;ldltsf] !
r}q bf]>f] xKtf  

>f]t cg'dfg tyf ah]6 ;Ldf lgwf{/0f ;;ldltsf] @
r}q d';fGt  
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धलुिखेि नगरपालिकाको िैङ्गिक ङ्ग िंसा लनवारण कोष सञ्चािन 
कार्यङ्गवलध,२०७८ 

प्रमाणीकरण लमल िः २०७८।२।२९ 

प्रस् ावनािः नेपािको सिंलिधान २०७२ को धारा ३८ को मङ्ग िाको  कको कार्ायन्वर्न 

गनय र िैङ्गिक ङ्ग िंसािाट पीलि  वा प्रभाङ्गव िाई  त्काि उद्धार गनय, औषधी उपचार गनय वा 
पनुस्थापना गने कार्यका िालग नगरपालिकामा िैङ्गिक ङ्ग िंसा लनवारण कोष स्थापना गरी सो 
कोषिाट पीलि  वा प्रभाङ्गव िाई स ार् ा प्रदान गने कार्यिाई सरि, स ज एविं प्रभावकारी 
िनाउनको िालग िैङ्गिक ङ्ग िंसा लनवारण कोष स्थापना  था ङ्गवस् ारका िालग स्थानीर् 

सरकार सिंचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ उपदफा (२) िे ददएको अलधकार प्रर्ोग गरी 
धलुिखेि नगरपालिकािे िैङ्गिक ङ्ग िंसा लनवारण कोष सञ्चािन कार्यङ्गवलध, २०७८ जारी 
गररएकोछ।  

पररच्छेद -१ 
प्रारम्भभक 

१.  सिंम्िप्त नाम र प्रारभभिः (१) र्स लनर्माविीको नाम “धलुिखेि 
नगरपालिकाको िैलगक ङ्ग िंसा लनवारण कोष सिंचािन, कार्यङ्गवलध, २०७८” 
र ेको छ। 

(२) र्ो कार्यङ्गवलध धलुिखेि नगरकार्यपालिकािाट स्वीकृ  भएको  
लमल िाट िाग ु नुेछ। 

२. पररभाषािः ङ्गवषर् वा प्रसिंगिे अको अथय निागेमा र्स कार्यङ्गवधीमा: 
(क) “कार्ायिर्” भन्नािे नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्िाई 

िझुाउँछ । 

(ख)  “कोष” भन्नािे दफा (३) िमोम्जमको िैङ्गिक ङ्ग िंसा 
लनवारण कोष सिंझन ुपछय । 

(ग)  “घरेि ुङ्ग िंसा” भन्नािे कुनै व्र्म्ििे घरेि ुसभिन्ध भएको 
अको कुनै व्र्म्ििाई ददएको शारीररक, मानलसक, र्ौनजन्र् 
ङ्ग ँसा वा आलथयक र्ा ना सभझन ुपदयछ । 
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(घ)  “पीलि ” भन्नािे िैङ्गिक ङ्ग िंसािाट पीलि  वा प्रभाङ्गव  
व्र्म्ि सिंझन ुपछय । 

(ङ)  “नगरपालिका” भन्नािे धलुिखेि नगरपालिकािाई सभझन ु
पनेछ । 

(च)  “िैंलगक ङ्ग िंसा” भन्नािे सावयजलनक वा लनजी जीवनमा 
लििंगको आधारमा कसैप्रल  शारीररक, र्ौनजन्र् वा 
मानलसक िल  वा पीिा परु्ायउने कार्य सभझन ुपदयछ र सो 
शब्दिे लििंगको आधारमा  नुे वा  नु सक्न े कुनै पलन 
प्रकारको अपमानजन्र्, पीिाजन्र् वा धभकीपूणय व्र्व ार, 

दवाव, करकाप वा स्वेच्छाचारी रुपमा व्र्म्ििाई 
स्व न्र ाको उपभोग गनयिाट िम्ञ्च  गने कुनै कार्य 
समे िाई जनाउछ ।  

(छ) “सलमल ” भन्नािे कार्यङ्गवलधको दफा (९) िमोम्जम गदि  
कोष सञ्चािन सलमल िाई सभझन ुपदयछ । 

३. कोषको स्थापनािः (१) िैङ्गिक ङ्ग िंसा ङ्गपलि  र प्रभाङ्गव  रुको  त्काि उद्धार 
गनय, रा   र पनुिःस्थापना गने काम समे का िालग नगरपालिकािाट एक 
िैङ्गिक ङ्ग िंसा लनवारण कोष खिा गररने छ । 

(२) कोषमा दे ार् िमोम्जमको रकम जभमा  नुेछ । 
(क) सिंघीर्  था प्रदेश सरकारिाट प्राप्त नुे अनदुान रकम, 

(ख) नगरपालिकाको आन् ररक स्रो िाट छुट्याईएको रकम, 

(ग) ङ्गवलभन्न सिंघ सिंस्था वा व्र्म्ििाट स र्ोग स्वरुप प्राप्त 
रकम, 

(घ) अन्र् कुनै आन् ररक  था िाह्य स्रो िाट प्राप्त रकम, 

(ङ) िैंक खा ामा र ेको मौज्दा  िाट प्राप्त ब्र्ाज रकम 

४. कोषमा रकम जभमा गने: नगरपालिकािे प्रत्रे्क वाङ्गषयक िजेटमा व्र्वस्था 
भए िमोम्जम कोषमा रकम जभमा  गनेछ । 
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५.  कोषको उपर्ोगिः (१) कोषको रकम दे ार्को कामको िालग उपर्ोग 
गररनेछिः 

(क) प्रभाङ्गव िाई  त्काि उद्धार गनय,  
(ख) प्रभाङ्गव िाई औषधी उपचार गनय,  
(ग) रा   प्रदान गनय  था आलथयक स र्ोग उपिव्ध गराउन,  

(घ) प्रभाङ्गव िाई  कानूनी स ार् ा, मनोवैज्ञालनक उपचार  था 
मनोपरामशय  िगार् का सेवा प्रदान गनय, 

(ङ) सीपमिुक  ालिम प्राप्त प्रभाङ्गव िाई स्वरोजागारका िालग 
कुनै व्र्वसार्  स्थापना गनयको  िालग अनदुान 
 रकम प्रदान गनय, 

(च) पीलि  र प्रभाङ्गव का िालग पनुस्थायपना गराउन,  

(छ) अल्पकािीन मङ्ग िा सरुिा सेवा केन्र सिंचािनको िालग 
माग भई आएमा  सलमल िे  आवश्र्क िानेमा  
आवश्र्क ा र औम्चत्र् ाको आधारमा  सेवा 
केन्र सिंचािनको  िालग  रकम प्रदान गनय, 

(ज) प्रभाङ्गव को िालग कोष पररचािन सलमल िे 
 ोकेिमोम्जमको अन्र् काम  गनय । 

(२) उपलनर्म (१) मा जनुसकैु कुरा िेम्खएको भए  ापलन िैङ्गिक 
ङ्ग िंसािाट पीलि  मङ्ग िा, िाििालिका  था ङ्गकशोर ङ्गकशोरी वा िैङ्गिक 
ङ्ग िंसािाट प्रभाङ्गव  भई िागू  पदाथयको दवु्र्यवसनमा फसेका वा सिकमा 
आएका व्र्म्ििाई प्राथलमक ा ददई  सलमल को लनणयर्िाट कोषको रकम 
खचय गनय सक्नेछ । 

६.  कोषको रकम अन्र् काममा उपर्ोग गनय नसङ्गकनेिः कोषको रकम दफा (५) 
िमोम्जम िा ेक अन्र् कामका िालग उपर्ोग गनय सङ्गकने छैन । 

७. रा    था आलथयक स र्ोगको आधार र मापदण्ििः (१) कार्ायिर्िे 
सलमल को लनणयर्को आधारमा पीलि  र प्रभाङ्गव िाई रा    था आलथयक 
स र्ोग प्रदान गनुयपदयछ । 
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(२) कोष सञ्चािन सलमल िे उपदफा (१) िमोम्जम पीलि  र 
प्रभाङ्गव िाई रकम उपिब्ध गराउदा दे ार् िमोम्जमको रकमको  द र 
आधार लिनपुदयछ । 

(क) प्रभाङ्गव िाई  त्काि उद्धार,औषधी उपचार, पनुस्थायपना वा 
रा    था आलथयक स र्ोग नगरेमा गभभीर मानवीर् िल  
 नुे देम्खएमा सलमल िे लनणयर्गरी िीस  जार रुपैर्ामा 
निढ्नेगरी मनालसव रकम,  

(ख) ङ्ग िंसा प्रभाङ्गव िे कुनै सीपमिुकु  ालिम प्राप्तगरी व्र्वसार् 
सिंचािन गनयका िालग वस् गु  स र्ोग वा  नगद अनदुान 
माग गरेमा व्र्वसार्को प्रकृल  र औम्चत्र् ाका आधारमा 
प्रल  व्र्म्ि िङ्गिमा िीस  जार रुपैर्ाँ,  

(ग) प्रभाङ्गव िाई कानूनी स ार् ा, मनोवैज्ञालनक उपचार वा 
मनोङ्गवमशयका िालग पाँच  जार रुपैर्ाँमा निढ्ने गरी 
िागेको र्थाथय खचय,  

(घ) प्रभाङ्गव िाई  त्काि उद्धार गनुय पने भएमा सवारी साधन 
प्रर्ोग गनुय पने भए सावयजलनक सवारी साधनिाट र्ारा 
गदाय िाग्ने भािा रकम, खाना खचयवाप  प्रल ददन  ीन सर् 
रुपैर्ाँ र िास िस्न ुपने भए सो वाप  छुटै रकम ददन ु
पने भएमा प्रल ददन पाँचसर् रुपैर्ाँको दरिे िागेको र्थाथय 
खचय रकम,  

(ङ) प्रभाङ्गव िाई अस्प ािमा भनाय गरी औषधी उपचार गनुय 
पने भएमा अस्प ाि आउँदा जाँदा सवारी साधन प्रर्ोग 
गनुय पने भए सावयजलनक सवारी साधन प्रर्ोग गदाय िाग्ने 
भािा रकम, खाना खचय वाप  प्रल  ददन  ीन सर् रुपैर्ाँ, 
अस्प ािमा िस्ने व्र्वस्था नभई वाङ्ग र िस्न ुपरेमा िास 
खचय वाप  प्रल ददन पाँचसर् रुपैर्ाँ र उपचार खचयको 
र्थाथय खचय रकम,    
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(च) सलमल िे  ोकेिमोम्जमको अन्र् कामको िालग कामको 
प्रकृल , आवश्र्िा र औम्चत्र् ाको आधारमा िङ्गिमा दश 
 जार रुपैर्ाँ ।  

८.  रा    था आलथयक स र्ोग प्राप्त गनय लनवेदन ददन ुपनेिः (१) र्स कार्यङ्गवलध 
िमोम्जम रा    था आलथयक स र्ोग प्राप्त गनय चा ने प्रभाङ्गव  वा 
सरोकारवािा   व्र्म्ििे रा    था आलथयक स र्ोग पाउन ुपने मनालसव 
कारण खिुाई कार्ायिर्मा लनवेदन ददन ुपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) िमोम्जम प्राप्त लनवेदन उपर जाँचिझु गदाय पीलि  
 था प्रभाङ्गव िाई रा    था आलथयक स र्ोग उपिब्ध गराउन ुपने आधार 
देम्खएमा कार्यङ्गवलधको दफा (७) िमोम्जम कोष सञ्चािन सलमल िे लनणयर्गरी 
उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (२) मा जनुसकैु कुरा उल्िेख भए ा पलन पीलि   था 
प्रभाङ्गव िाई  त्काि रा    था आलथयक स र्ोग उपिब्ध गराउन ु पने 
मनालसव आधार देम्खएमा दफा (९) िमोम्जम सलमल  िाट पलछ अनमुोदन 
गराउनेगरी सिंर्ोजकिे  त्काि उपिब्ध गराउन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (१) िमोम्जम प्राप्त लनवेदन अनसुार जाँचिझु गदाय 
पीलि   था प्रभाङ्गव िाई रा    था आलथयक स र्ोग उपिब्ध गराउनपुने 
आधार नदेम्खएमा सोको जानकारी लनवेदकिाई गराउन ुपनेछ । 

९.  कोष सञ्चािन सलमल  गिनिः (१) कोषको सञ्चािन  था व्र्िस्थापन गने 
प्रर्ोजनको िालग एक कोष सञ्चािन सलमल  र नेछ । 

(२) सलमल को गिन दे ार् िमोम्जम  नुेछ । 
(क) नगर उपप्रमखुिः   -सिंर्ोजक 

(ख) प्रमखु प्रशासकीर् अलधकृ   -सदस्र् 

(ग) सामाम्जक ङ्गवकास सलमल  सिंर्ोजकिः     -सदस्र् 

(घ) स्वास््र् शाखा प्रमखु   -सदस्र्                  

(ङ) स्थानीर् प्र री कार्ायिर्को प्रल लनलधिः -सदस्र्                                       
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(च) अस्प ािको एकद्धार सकट व्र्िस्थापन सभपकय  व्र्म्ि 
     -सदस्र् 

(छ) न.पा मङ्ग िा अल्पकालिन आश्रर् केन्र (Safe house) 
व्र्वस्थापक    -सदस्र्                                     

(ज) िैङ्गिक ङ्ग िंसा लनवारणको िेरमा कार्य गने सिंघसिंस्था रु 
मध्रे्िाट कार्यपालिकािे मनोलन  गरेको एकजना सदस्र्िः                   
               -सदस्र् 

(झ) मङ्ग िा,िाििालिका  था समाजकल्र्ाण शाखा प्रमखु                 
     -सदस्र् सम्चव 

(३) िैङ्गिक ङ्ग ँसाका केशको आधारमा आवश्र्क ा अनसुार 
सभिम्न्ध  विाको विा अध्र्ि रुिाई िैिकमा आमन्रण गनय सङ्गकने छ ।      

१०.  सलमल को काम,क यव्र् र अलधकारिः सलमल को काम,क यव्र् र अलधकार दे ार् 
िमोम्जम  नुेछ । 

(क) िैङ्गिक ङ्ग ँसा पीलि   था प्रभाङ्गव को उद्धार, पनुिःस्थापना, रा    था आलथयक 
स र्ोग  उपिब्ध गराउने सभिन्धमा कार्यक्रम  जुयमा गने , 

(ख) िैङ्गिक ङ्ग सा पीलि   था प्रभाङ्गव को पङ्ग चान गने र वास् ङ्गवक पीलि   था 
 प्रभाङ्गव िाई रा    था आलथयक स र्ोग उपिब्ध गराउने, 

(ग) सलमल िाट गररने कार्यक्रम  था कोष पररचािनको अनगुमन गने वा गराउने , 

(घ) िैङ्गिक ङ्ग ँसा लनवारणको िेरमा कामगने लनकार्सँग समन्वर् गने  था 
 आवश्र्क ा अनसुार लनर्मन गने, 

(ङ) सलमल िाई  त्काि आवश्र्क नपने भएमा कोषमा र ेको रकम उपर्िु िेरमा 
 िगानी गने, 

(च) कोषमा रकम िङृ्गद्धको िालग खोजी गने , 

(छ) िैङ्गिक ङ्ग ँसा ङ्गपलि   था प्रभाङ्गव  सभिन्धी अन्र् आवश्र्क काम गने वा 
 गराउने , 

 

११.  सलमल को िैिक र लनणयर्िः 
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(क) सलमल को िैिक आिश्र्क ा अनसुार िस्न सक्नेछ, 

(ख) सलमल को िैिक सिंर्ोजकिे  ोकेको लमल , समर् र स्थानमा िस्न सक्नेछ, 

(ग) सलमल को कुि सदस्र् सिंख्र्ाको ५१ प्रल श भन्दा िङ्गि सदस्र् रु उपम्स्थ  
 भएमा सलमल को िैिकको गणपूरक सिंख्र्ा पगेुको मालननेछ, 

(घ) सलमल को िैिकको अध्र्ि ा सलमल को सिंर्ोजकिे गनेछ र लनजको 
 अनपुम्स्थल मा उपम्स्थ  सदस्र् रु मध्रे्िाट छानेको सदस्र्िे गनेछ, 

(ङ) सलमल को िैिकमा ि मु को रार् मान्र्  नुेछ र म  िरािर भएमा िैिकको 
 अध्र्ि ा गने व्र्म्ििे लनणायर्क म  ददनेछ, 

(च) सलमल िे आवश्र्क ा अनसुार नगरपालिकाको कुनै पदालधकारी वा कमयचारीिाई 
 सलमल को िैिकमा  आमन्रण गनय सक्नेछ, 

(छ) सलमल को लनणयर् सलमल को सदस्र् सम्चििे प्रमाम्ण  गरी राख्नपुनेछ, 

(ज) सलमल को िैिक सभिन्धी अन्र् कार्यङ्गवलध सलमल  स्वर्िंिे लनधायरण गनेछ,  

१२.  सलमल को प्रशासलनक खचयिः  

सलमल को प्रशासलनक खचय कोषमा जभमा भएको रकमको ५ प्रल श  भन्दा ििी  नुे 
 छैन । 

१३.  खा ा सभिन्धी व्र्वस्थािः 
(क) कोषको रकम नगरपालिकाको ङ्गवङ्गवध कोष खा ामा जभमा  नुेछ । 

(ख) खा ा सञ्चािन नगरपालिकाको प्रचलि  व्र्वस्था िमोम्जम  नुेछ । 

(ग) कोषको अलभिेख कार्ायिर्को आलथयक प्रशासन शाखािे राख्नछे । 

१४.  कोषको िेखा र िेखा पररिणिः 
कोषको िेखा र िेखा परीिण नगरपालिकािे अपनाएको िेखा प्रणािी र िेखा 
परीिण प्रङ्गक्रर्ा िमोम्जम  नुेछ । 

१५.  कोषको रकम ङ्गिज न नुेिः  

कोषको रकम खचय नभई आलथयक वषयको अन्त्र् सभम िाँकी र ेमा त्र्स् ो रकम ङ्गिज 
 नुे छैन । 

१६.  प्रल िेदन पेश गनेिः 



 
8 

(१) सलमल िे आफूिे गरेको कार्यको वाङ्गषयक प्रल िेदन आलथयक वषय समाप्त भएको 
३ मङ्ग ना लभर नगरकार्यपालिकामा पेश गनुय पनेछ ।  

(२) उपदफा (१) िमोम्जम सलमल िे पेश गरेको प्रल िेदन नगरकार्यपालिकािे 
साियजलनक गने छ ।  

१७.  िैिक भत्ािः  

सलमल का सिंर्ोजक र सदस्र्िे सलमल को िैिकमा भाग लिएिाप  नगर 
कार्यपालिकािे  ोके िमोम्जमको रकम िैिक भत्ा पाउनेछन ्। 

१८.  कोषको सम्चवािर्िः कोषको सम्चवािर् कार्ायिर्मा र नेछ ।  

१९.  अलभिेख राख्निेः सलमल िे आफूिे गरेका कामको अलभिेख दरुुस्  राख्न ु
पनेछ । 

२०.  लनदेशन ददन सक्नेिः 
(क) नगरकार्यपालिकािे सलमल को कामकारिा ीको सन्दभयमा सलमल िाई आवश्र्क 

 लनदेशन ददन सक्नेछ । 

(ख) उपदफा (क) िमोम्जम नगरकार्यपालिकािे ददएको लनदेशन पािना गनुय 
 सलमल को क यव्र्  नुेछ । 

२१.  अलधकार प्रत्र्ार्ोजनिः  

सलमल िे र्स कार्यलिलध िमोम्जम आफूिाई प्राप्तअलधकार मध्रे् आिश्र्क ा अनसुार 
के ी अलधकार सलमल को सिंर्ोजक, सदस्र् वा नगरकार्यपालिकािे  ोकेको कुनै 
अलधकृ  कमयचारीिाई प्रत्र्ार्ोजन गनय सक्नेछ । 

२२.  कोष खारेज  नु सक्नेिः  

(क) कुनै कारणवश कोष सञ्चािन गनय आिश्र्क नदेम्खएमा नगरकार्यपालिकाको 
 लनणयर्िाट कोष खारेज गनय सङ्गकनेछ ।  

(ख) उपदफा (क) िमोम्जम कोष खारेज भएमा कोषको रकम  स् ान् रण सभिन्धी 
 लनणयर् नगरकार्यपालिकाको लनणयर्िाट  नुेछ । 
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अनसूुची १ 

लनवेदन िाचा ँ
(उपदफा ८ को (१) सिंग सभिम्न्ध ) 

        
   लमल िः 

ङ्गवषर्िः स र्ोग उपिब्ध गराईपाउँ सभिन्धमा । 

 

 

श्री सिंर्ोजक ज्रू्,  

स्थानीर् िैङ्गिक ङ्ग िंसा लनवारण कोष सिंचािन सलमल  

धलुिखेि नगरपािका। 

 

म.................... मा िस्ने........................को................. लमल ................ 
मा िैङ्गिक ङ्ग िंसािाट पीलि  भएको छु  । मेरो आलथयक स् र ज्र्ादै कमजोर र ेको 
छ । म उपर िैङ्गिक ङ्ग िंसा .............) भएको कारणिे मेरो 
मानलसक÷शारीररक÷सामाम्जक अवस्था िमजोर भई अशि अवस्थामा र ेको  नुािे 
मिाई औषलध उपचार÷कानूनी स ार् ा एविं 
परामशय÷उद्धार÷मनोङ्गवमशय÷स्वरोजगार÷पनुस्र्थापना÷ अन्र् ........कामको िालग 
स र्ोगको आवश्र्क ा परेको  ुँदा स्थानीर् िैङ्गिक ङ्ग िंसा लनवारण कोषिाट 
लनर्मानसुार स र्ोग रकम उपिब्ध गराईददन ुनु र्ो लनवेदन पेश गरेको छु । 

 

लनवेदकिः 
नाम थर.............. 
िेगाना...............  

दस् ख ............. 
लमल ............. 
 

 

भिुानीका िालग आवश्र्क कागजा िः  

१.नेपािी नागररक ाको प्रल लिपी,  
२.सभिम्न्ध  विा कार्ायिर्को लसफाररस, 
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३.उपचार सभिन्धमा ङ्गविभपाई  था प्रमे्स्क्रप्सन, 

४.अन्र् खचय सिंग सभिद्ध आवश्र्क कागजा  रु । 
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धलुिखेि नगरपालिकाको दिसाजन्य िेिो ब्यवस्थापन नीलि २०७७  

स्वीकृि लिलििः २०७।०३।२२ गिे 

१. पषृ्ठभलूि 
जनस्वास््य एवि ्वािावरण स्वच्छिाको गणुस्िर नगरपालिकाको सवााङ्गिण र दिगो 
ङ्गवकास प्रालिको एउटा िहत्वपूणा सूचक हो। दिसाजन्य िेिोको सिूचचि 
व्यवस्थापनको अभावका कारण हाम्रा प्राकृलिक, जनसाच्ययक, आलथाक एवि ्
सािाचजक अवयवहरुिा प्रलिकूि असर परररहेको छ। जनस्वास््य एवि ्वािावरण 
स्वच्छिाको सलुनचिििा प्राि गनुा नागररकको नैसलगाक अलधकार पलन हो। दिसाजन्य 
िेिोको वैज्ञालनक र दिगो व्यवस्थापनको अभाविे उक्त िौलिक अलधकारहरुको 
लनवााध उपभोगिा चनुौिी रहेको अवस्था छ। िसथा जनस्वास््य एवि ्वािावरण 
स्वच्छिाको उद्देश्य प्राि गना सरुचिि िथा दिगो दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापनको 
सेवािा नगरवासीको पहूूँच परु् याउन ुनगरपालिकाको किाव्य हो।  

नेपाििे अविम्बन गरेको संघीय शासन प्रणािी अनसुार जसरी लिन िहको 
सरकारको व्यवस्था भएको छ नेपािको संङ्गवधानको धारा ५७ िे िी लिन िहका 
सरकारबीच राज्यशचक्तको बाूँडफाूँड गरेको छ। लिन िहका सरकारिे प्रयोग गना 
सक्ने एकि एवं साझा अलधकारका ङ्गवषयहरु संङ्गवधानको अनसूुची ५ िेचख ९ सम्ििा 
व्यवस्था गरेको छ। जसिा संघ, प्रिेश र स्थानीय सरकारका एकि अलधकारका 
ङ्गवषयहरु क्रिश अनसूुची ५, ६ र ८ िा व्यवस्था गरेको छ भने संघ र प्रिेशको 
साझा अलधकारका ङ्गवषयहरु अनसूुची ७ िा र संघ, प्रिेश र स्थानीय सरकारका 
साझा अलधकारका ङ्गवषयहरु अनसूुची ९ िा व्यवस्था गरेको पाइन्छ। सोही प्रावधान 
अनरुुप अनसूुची ८ को ९ नम्वरिा आधारभिू स्वास््य र सरसफाइ सम्बन्धी 
व्यवस्िा स्थानीय सरकारको एकि अलधकारको ङ्गवषयिा सिावेस गरेको छ भने संघ 
र प्रिेश को साझा अलधकारको ङ्गवषयहरुको सूचीिा पलन सरसफाइको ङ्गवषय सिावेस 
छ।  

त्यसैगरी स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४ को िफा ११(२)(झ)(१) िे 
‘आधारभूि स्वास््य र सरसफाइ सम्वन्धी नीलि, कानून, िापिण्ड, योजनाको िजुािा, 
कायाान्वयन र लनयिन सम्वन्धी काि, किाव्य र अलधकार स्थानीय सरकारिाई रहने 
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व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरर अन्य प्राबधानिा स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ 
सचेिनाको अलभवृङ्गि र ‘स्वास््यजन्य फोहोरिैिाको व्यवस्थापन, स्वास््यजन्य 
फेहोरिैिा सङ्किन, पनुिः उपयोग, प्रशोधन, ङ्गवसजान र सोको सेवा शलु्क लनधाारण र 
लनयिन गने, ‘सरसफाइ िथा स्वास््य िेत्रबाट लनष्कालसि फोहोरिैिा व्यवस्थापनिा 
लनजी िथा गैरसरकारी िेत्रसूँग सहकाया र साझेिारी गने भन्ने व्यवस्था गरेको 
पाइन्छ। यसिे सरसफाइ सम्वन्धी काि कारवाही गना स्थानीय सरकारको संङ्गवधान 
र कानूनििः किाव्य र अलधकार यथेष्ट रहेको स्पष्ट पािाछ।   

संयकु्त राष्ट्र संघका सिस्य राष्ट्रहरुिे िञ्जुर गरेको दिगो ङ्गवकासका िक्ष्य अन्िगािको 
िक्ष्य ६.२ अनसुार सन ्२०३० सम्ििा सरसफाइिा न्यायोचचि पहूूँचपगेुको हनुेछ 
भन्ने व्यवस्था भएकोिा उक्त दिगो ङ्गवकासका िक्ष्य हालसि गना स्थालनय सरकारको 
िहत्वपूणा भलूिका रहने कुरािा ङ्गववाि छैन। दिगो ङ्गवकासका िक्ष्य प्राि गना संघीय 
सरकारिे नीलि, योजना, िथा कायाक्रि िाफा ि ्दिगो ङ्गवकासका िक्ष्यिाई हरेक िह 
र िप्कािा िूिप्रवाङ्गहकरण गिै कायाान्वयन गने भन्ने उद्देश्यराखेको छ। िसथा हाम्रो 
स्थानीय आवश्यकिािाई सम्बोधन गिै स्वास््य िथा सरसफाइ सम्बन्धी संवैधालनक 
एवि ्कानूनी िाङ्गयत्व पूरा गने अवसरको रुपिा धलुिखेि नगरपालिकािे दिसाजन्य 
िेिो व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलि बनाउने पहि गरेको छ।  

२. विािान अवस्था  
नेपािकै सानो नगरपालिकाको रुपिा रहेको धलुिखेि नगरपालिकाको जनसंयया, सन ्
२०११ को राङ्गष्ट्रय जनगणना अनसुार, २४,७८३ रहेको छ जसिा ४६७८ घरधुरी 
रहेका छन।् यस नगरपालिकािा जम्िा १२ वटा वडा रहेका छन।् नेपाि लिव्वि 
जोडने बाटो सिेि रहेको काभ्रपेिान्चोक चजल्िािा पने यो नगरपालिका, ब्यापार, 

कृङ्गष, पयाटन, उद्योग िगायि ङ्गवङ्गवध सम्भावना बोकेको नगरपालिकािा पिाछ। नेवार, 

िािाि, िेत्री, बाहनु, िगर िगायि जािजािीका वालसन्िा बस्ने यो नगरपालिका ङ्गवङ्गवध 
धिाप्रलि आस्था राख्न ेसििुाय छन ्जसिे यो नगरपालिका आलथाक, सािाचजक रुपिे 
ङ्गवङ्गवधिा िेचखन्छ। 

 

नगरपालिकािे ियार पारेको सरसफाइ सम्बन्धी पाश्र्वचचत्र अनसुार सन ्२०१८ िा 
नगरपालिका “खलु्िा दिसािकु्त नगरपालिका” घोषणा भएको अवस्था छ जनु 
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दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापनको सेवा चक्रको पङ्गहिो चरण हो। सोही पार्श्ाचचत्र अनसुार 
िगभग २.२ प्रलिशि घरधूरीको आफ्नो शौचािय नभएको ि्याङ्क छ जसिा अलि 
ङ्गवपन्न र सािाचजक बङ्गहस्करणिा परेका नागररकको संयया रहेको छ। यसबाट के 
िेचखन्छ भने नगरपालिकािे आधारभिू सरसफाइको िापिण्ड पूरा गिै प्राङ्गवलधक 
रुपिा खलु्िा दिसािकु्त िेत्रको नाििा िजा भएिापलन हरेक नगरवासीको न्यायोचचि 
पहूूँच सङ्गहि पूणा सरसफाईको उद्देश्य प्राि गना भने अभै बाूँकी छ। त्यसरी नै, यस 
नगरपालिकािा अझ पलन वैज्ञालनक एवि ्सरुचिि भण्डारणको व्यवस्था गना आवश्यक 
रहेको िेखाएको छ। ि्याङ्क अनसुार २.५ प्रलिशि घरधूररिे िात्र सेचप्ट ट्याङ्कको 
प्रयोग गरेको िेचखएको छ भने खलु्िा पीध भएका र खाल्डे चर्पीको अलधकिि 
प्रयोग भएको िेचखन्छ। यस नगरपालिकािा दिसाबाट वायोग्यासूँको उत्पािन गने 
प्रङ्गवलधको प्रयोग अलधक रहेको िेचखन्छ जसिा ३७.९ प्रलिशि घरधूररिा वायोग्यासूँ 
डाईजेस्टरको प्रयोग िेचखन्छ।   

त्यसै गरी भण्डारण भएको दिसाजन्य िेिो कररव १६.५ प्रलिशि घरधरुीिे िात्र 
चपी जडान पिाि ् ररत्याएको िेचखंन्छ जसिे दिसाजन्य िेिोको जलिनिा चहुावट 
िर उच्च भएको संकेि गिाछ। भण्डारण भएको दिसाजन्य िेिोको हकिा 
नगरपालिका एवि ्लनजी संचािकहरुिे ररत्याउने िथा ढुवानी सेवा प्रिान गिै आएका 
छन।् नगरपालिकािे याचन्त्रक प्रणािीको प्रयोगसाथ सेवा दिइ रहेको भएिा पलन 
लनजी संचािकहरुिे कुनै िापिण्ड ङ्गवना याचन्त्रक िथा हािे िररकाको प्रयोग गरर 
उक्त सेवा प्रिान गरररहेको अवस्था छ। दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापनको िहत्वपूणा 
कडीको रुपिा रहेको प्रशोधनको सवािका यस नगरपालिकािे सििुायिा आधाररि 
ङ्गवकेचन्िि ढि (Decentrralized Combined Sewerage ) फोहोरपानी प्रशोधन संयन्त्र 
नगरपालिकाको श्रीखण्डपरुिा रहेको िर यो संयन्त्रिे पूणा रुपिा काि गना सकेको 
अवस्था छैन। दिसाजन्य िेिो प्रशोधन संयन्त्रको अभावका कारण दिसाजन्य िेिो 
नगरपालिकािे ल्यान्डफीि साइटिा र लनजी संचािकहरुिे अलनयलिि िवरिा बाङ्गहर 
ङ्गवसजान गने गरेको अवस्था छ। यो नगरपालिका १३.५ प्रलिशि घरधूरी ढि 
प्रणािीिा जोलडएको र अन्य दिसाजन्य िेिोको व्यवस्थापन स्थालनय स्िरिै हनुे 
गरेकोिा व्यवस्थापन प्रणािी सन्िोषजनक हनु नसकेको िेचखएको छ। यो सम्पूणा 
पररदृष्यिे दिसाजन्य िेिोको वैज्ञालनक, सरुचिि एवि ् दिगो व्यवस्थापनिा 
नगरपालिकाको ध्यान पगु्न आवश्यक िेचखएको छ। यसिे नगरपालिकािे दिसाजन्य 
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िेिो व्यवस्थापको सरुचिि िथा दिगो सेवा प्रणािीको ङ्गवकास र लनयिन गना पने 
आवश्यकिा िेचखन्छ। 

नीलिगि िथा कानूनी व्यवस्था िफा  ङ्गवचार गिाा धलुिखेि नगरपालिकािे दिसाजन्य 
िेिो व्यवस्थापन सम्बन्धी कुनै नीलि िथा कानून िजुािा गरेको छैन। यसबाट 
दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापनको सन्िभािा नीलिगि, कानूनी एवि ्कायागि स्पष्टिाको 
आवश्यकिा िेचखन्छ।  

३. सिस्या र चनुौिी   
िानव स्वास््य िथा वािावरण स्वच्छिा कायि गना दिसा ङ्गपसाब गनाको िालग जसरी 
चपीको अपररहायािा हनु्छ, दिसाजन्य िेिोको प्रभावकारी भण्डारण, लनयलिि रुपिा 
ररत्याउने, ररत्याएको दिसाजन्य िेिोको उचचि ढुवानी, प्रशोधन िथा ङ्गवसजान वा 
पनुिःप्रयोग त्यलिनै अपररहाया हनु्छ। यसिाई दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापनको चक्र 
भलनन्छ। दिसाजन्य िेिोको प्रभावकारी व्यवस्थापन नभएको खण्डिा त्यसिे 
जनस्वास््य िथा वािावरणिा प्रलिकूि असर पाने िात्र गने नभइ यसको सिचुचि 
प्रयोगबाट आलथाक िाभ गना सङ्गकने अवसरबाट वचन्चि हनु पगु्ने िेचखन्छ।  

कुनै पलन सिस्याको सिाधान गना सवाप्रथि सिस्याको पङ्गहचान हनु अत्यावश्यक 
हनु्छ। दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापनको सवैभन्िा ठूिो सिस्या भनेको जनस्वास््य, 

वािावरण, प्राकृलिक श्रोि िगायििा दिसाजन्य िेिोको जथाभावी ङ्गवषजानिे 
नकारात्िक असर गिाछ भन्ने बझुाईको कलि हो। त्यसै गरी यस ङ्गवषयसूँग सम्बन्धीि 
प्राङ्गवलधक ज्ञान, आलथाक िथा िानव श्रोिको कलि रहेको र यस ङ्गवषयिे यथोचचि 
िहत्व र प्राथलिकिा नपाएको िेचखन्छ भने त्यसैसूँग सम्बन्धीि आवश्यक नीलिगि, 

संरचनागि िथा संस्थागि स्पष्टिा र िििाको कलि पलन िेचखन्छ।  

दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापनको सन्िभािा यसको सम्पूणा सेवा चक्रिाई नै व्यवचस्थि 
गनुापने चनुौिीहरु छन।् पूणा सरसफाइको उद्देश्य प्राि गना सबै नगरवासीसम्ि पगु्न 
पने आवश्यकिा छ भने चपीको पहूूँचबाट वचिि केही वासीन्िाहरुको आफ्नै घर 
नभएको अवस्थािा चपीको पहूूँच सलुनचिि गना चनुौिी छ। त्यसैगरी हाि सिािनिा 
रहेका भण्डारण गने अलधकाशं ट्याङ्कहरु वैज्ञालनक िापिण्ड अनरुुप नरहेका कारणिे 
लि ट्याङ्कहरुको स्िरोन्निी गनुा आफैिा एउटा ठूिो चनुौिी रहेको छ। त्यसैगरी 
सियसियिा ररत्याउने र ढुवानीको व्यवस्था गना िथा ररत्याउने र ढुवानी प्रणािी 
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पूणा याचन्त्रक बनाउन पलन चनुौिी रहेको छ। प्रशोधन संयन्त्रको िालग उचचि जग्गा 
प्राि गना, संयन्त्रको चयन प्रङ्गकया, ििाि संहारको व्यवस्था गने िगायिका चनुौिीहरु 
छन।् 

 ४. नयाूँ नीलिको आवश्यकिा 
िालथ उल्िेचखि पषृ्ठभलूि र विािान अवस्था अनसुार धलुिखेि नगरपालिकािा 
दिसाजन्य िेिोको सरुचिि िथा दिगो व्यवस्थापन ठूिो चनुौिीको रुपिा िेखापरेको 
अवस्था छ। धलुिखेि नगरपालिकािे जनस्वास््य िथा सरसफाइ एवि ्वािावरण 
र ङ्गवकास बीचको अन्योन्याचश्रि सम्वन्धिाई नीलिगि, रणनैलिक एवि ् कायागि 
रुपिा अचघ बढाउन त्यससूँग सम्बन्धीि ङ्गवङ्गवध िेत्रका कानून, लनयि, कायाङ्गवलध, 

िापिण्ड ियार गना नेपािको संङ्गवधान प्रित्त अलधकारको प्रयोग गना एवि ्स्थानीय 
आवश्यकिािाई सम्बोधन गना नगरपालिका, प्रिेश िथा संघीय सरकार, गैरसरकारी 
संस्था, ङ्गवकास साझेिार संस्था, लनजी िेत्र, सििुाय, शैचिक िथा अनसुन्धान संस्थासूँग  
सिन्वय र सहकाया स्थाङ्गपि गना नयाूँ नीलिको आवश्यकिा परेको छ।  

यस नगरपालिकािा हािसम्ि अलधकासं दिसाजन्य िेिोको स्थिगि रुपिै 
व्यवस्थापन गने गरेको र यस सम्बन्धी कुनै िीघाकालिन सिाधानका उपायहरु 
अविम्बन नगररसङ्गकएको अवस्थािा दिसाजन्य िेिोको सफा, सरुचिि एवि ् दिगो 
व्यवस्थापनिे नगरपालिकाको वािावरण, स्वास््य, फोहोरिैिा व्यवस्थापन िथा 
सरसफाइको उद्देश्यिा िहत्वपूणा योगिान पगु्ने स्पष्ट छ। त्यसैगरी यो नीलिको 
सफि कायाान्वयनिे यस नगरपालिकाको कृङ्गष िथा पयाटन िगायि अन्य ङ्गवकासका 
प्राथलिकिा िथा उिेश्य हालसि गना सिेि िहत्वपूणा भलूिका खेल्िछ। िसथा यो 
पषृ्ठभलूििा दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापनका सेवा चक्रहरुिा िेखा परेका चनुौिीहरुको 
सािना गिै सफा, सरुचिि एवि ् दिगो सरसफाईको उद्देश्य प्राि गने िफा  ङ्गवलभन्न 
सरोकारवािाहरुबीच नीलिगि स्पष्टिा एवि ् प्राथलिकिा िय गने उद्देश्यिे यस 
धलुिखेि नगरपालिकािा स्थानीय दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापन नीलि २०७७ िजुािा 
भई िागू गररएको छ।  

५. िूरदृङ्गष्ट 
सम्पूणा नगरवासीिा पूणा सरसफाइको उपिब्धिा र पहूूँच सलुनचिि गिै स्वच्छ 
वािावरण िथा गणुस्िरीय जीवनको प्रत्याभलूि गनुा यस नीलिको िूरदृङ्गष्ट रहेको छ। 
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६. िक्ष्य  
सबै नगरवासीिाई सफा, सरुचिि िथा दिगो रुपिा दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापनको 
सेवा िथा सङु्गवधािा पहूूँच बढाइ जनस्वास््य िथा सरसफाइिा टेवा पयुााउिै दिगो 
ङ्गवकासको प्रालििाई सलुनचिि गनुा यस नीलिको िक्ष्य रहेको छ। 

७. उद्दशे्य 
उल्िेचखि िक्ष्य हालसि गना यस नीलििे िेहाय बिोचजिका उद्देश्य लिएको छ।  

७.१  नगरवासीको सफा, सरुचिि िथा दिगो दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापनको िक्ष्य 
प्राि गना दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापन सेवा चक्रका सम्पूणा चरणहरुका 
चासोका ङ्गवषयिाई नगरपालिकाको सम्बन्धीि ऐन, नीलि, कायाक्रििा 
िूिप्रवाहीकरण गने िथा आवश्यकिाअनसुार िापिण्ड, लनिेचशका, योजना 
िजुािा गने। 

७.२  दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलि लनिााण, सस्थागि संरचना िथा 
कायाक्रि कायाान्वयनका सम्पूणा चरणिा िैङ्गिक िथा सािाचजक 
सिावेशीकरण, जनचेिना अलभवृङ्गि र िििा ङ्गवकासका ङ्गवषयिाई 
िूिप्रवाहीकरण गिै सिावेशी, दिगो िथा न्यायोचचि दिसाजन्य िेिो 
व्यवस्थापन चक्रको व्यवस्था गने। 

७.३  दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापनसूँग सम्बन्धी कायाक्रिको लनिााण र 
कायाान्वयनको संस्थागि पि सबि र पारिशी बनाउने, उपयकु्त 
प्रङ्गवलधहरुको ङ्गवकासिाई प्रोत्साहन एवं कायाान्वयन गने, अध्ययन 
अनसुन्धानका नलिजाहरुिाई लनणाय प्रङ्गकयािा सिावेस गने व्यवस्था गने। 

७.४  दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापनसूँग सम्बन्धीि नीलि िथा कायाक्रिहरुको 
कायाान्वयनका लनचम्ि नगरपालिकाको आन्िररक िथा वाह्य श्रोिको पङ्गहचान 
गनुाका साथै श्रोिको न्यायोचचि उपयोग िथा पररचािन गने। 

८. नीलिहरु 
िालथ उल्िेचखि उद्देश्यहरु पूरा गना िेहाय बिोचजिका दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापन 
सेवा चक्रका चरण एवि ्अन्िरसम्बन्धीि ङ्गवषयगि नीलि, रणनीलि िथा कायानीलिहरु 
अचयियार गररने छ।   
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८.१ दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापन सेवा चक्रका चरण सम्बन्धी नीलि (उद्देश्य 
७.१ सूँग सम्बन्धीि) (१) संकिन (चपीको व्यवस्था) सम्बन्धी नीलि, 

रणनीलि र कायानीलि 

नीलि  
नगरवासीहरुिा स्िरीय, उपयोगी, सरुचिि एवि ्िागिप्रभावी चपीको उपिब्धिा र 
पहूूँच सलुनचिि गने। 

रणनीलि  

८.१.१ घर, सरकारी, सावाजलनक िथा व्यापार व्यवसायका भवन वा 
कायाािय, सावाजलनक स्थि िगायि अन्य आवश्यक स्थानिा 
चपीको उपिब्धिा, सङु्गवधा र पहूूँचिा अलभवृङ्गि गने। 

८.१.२ गररब, लसिान्िकृि, भलूिङ्गहन िथा आवश्यकिाको आधारिा िचिि 
भई चपीको पहूूँच बढाउने। 

कायानीलि  
रणनीलि ८.१.१ सूँग सम्बन्धीििः 

८.१.१.१ सावाजलनक शौचािय लनिााण गरी सिािन गना 
स्थानीय, साििुाङ्गयक र लनजी िेत्रिाई प्रोत्साहन गने।  

८.१.१.२ नगरपालिकािा ङ्गवद्यिान अस्वच्छ चपीिाई 
वािावरणिैत्री एवि ् सरुचिि चपीिा स्िरोन्निी गना 
आवश्यक कायाक्रि सिािन गने।  

  रणनीलि ८.१.२ सूँग सम्बन्धीििः 

८.१.२.१ गररब, लसिान्िकृि, भलूिहीन घरपररवारिा चपीको 
उपिब्धिा वा पहूूँच बढाउन त्यस्िा िचिि  
घरपररवारिाई चपी लनिााण गना आलथाक सहायिा वा 
सहलुियि (subsidy) सह–ङ्गवत्त िगायि अन्य 
ङ्गवत्तपोषणका नवोिि उपाय अबिम्वन गने। 
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८.१.२.२ चपीका उत्पािन र बजारिा सेवा ग्राङ्गहको न्यायोचचि 
पूँहूच बढाउन ेकायािा संघीय सरकार, प्रिेश सरकार, 

लछिेकी स्थानीय सरकार, घरधूरी, ङ्गवकास साझेिार र 
संघसंस्थाका साथै व्यवसाङ्गयक सािाचजक 
उत्तरिाङ्गयत्वको िाध्यिबाट लनजी िेत्रसूँग साझेिारी 
गने। 

(२) भण्डारण सम्बन्धी नीलि, रणनीलि र कायानीलि 
नीलि 
दिसाजन्य िेिोको उचचि भण्डारणका िालग िापिण्ड ियार पारी सोही अनरुुप नयाूँ 
भण्डारण प्रङ्गवलध (सेचप्टक ट्याङ्क) को लनिााण र ङ्गवद्यिान भण्डारण ट्याङ्कको स्िरोन्निी 
गने। 

रणनीलि 
८.२.१ नगरपालिकािा बन्ने नयाूँ घर, भवन िथा सम्बन्धीि संरचनाहरुिा 

सेचप्टक ट्याङ्कको लडजाइन सम्बन्धी िापिण्ड भवन लनिााण 
संङ्गहिािा िूिप्रभावीकरण गने। 

८.२.२ परुाना घर वा भवनहरुको सन्िभािा ङ्गवद्यिान सेचप्टक ट्याङ्क 
िापिण्ड अनसुार स्िरोन्नलि गना प्रोत्साहन गने।  

कायानीलि 
रणनीलि ८.२.१ सूँग सम्बन्धीििः  

८.२.१.१ नयाूँ भवन लनिााणको िालग नक्सा पास गिाा अलनवाया 
रुपिा िापिण्ड अनरुुपको सेचप्टक ट्याङ्कको लडजाइन 
संिग्न गरेको हनुपुने र सेचप्टक ट्याङ्कको लनिााण 
िापिण्ड अनरुुप भएको खण्डिा िात्र लनिााण 
सम्पन्निाको प्रिाणपत्र प्रिान गने व्यवस्था िागू गने। 
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८.२.१.२ आवश्यकिाअनसुार सेचप्टक ट्याङ्कको लनिााण गना 
आवश्यक आलथाक िथा प्राङ्गवलधक सहयोग गने। 

रणनीलि ८.२.२ सूँग सम्बन्धीििः  

८.२.२.१ परुाना घर एवि ् भवनहरुका सेचप्टक ट्याङ्किाई 
स्िरोन्नलि गना आवश्यक आलथाक िथा प्राङ्गवलधक 
सहयोग गने। 

(३) ररत्याउने र ढुवानी गने सम्बन्धी नीलि, रणनीलि र कायानीलि 
नीलि 

दिसाजन्य िेिो ररत्याउने र ढुवानी गने सम्बन्धी उचचि व्यवस्थािाई सरुचिि, 

वािावरणिैत्री, गणुस्िरीय र आधलुनक बनाउने। 

रणनीलि 
८.३.१ दिसाजन्य िेिो ररत्याउने र ढुवानी गने व्यवस्थािाई सरुचिि, 

वािावरणिैत्री र आधलुनक बनाउने। 

८.३.२ दिसाजन्य िेिो ररत्याउने र ढुवानी गने सम्बन्धी 
ङ्गक्रयाकिापहरुिाई दिगो, भरपिो र गणुस्िरीय बनाउने। 

कायानीलि 

रणनीलि ८.३.१ सूँग सम्बन्धीििः  

८.३.१.१ दिसाजन्य िेिो ररत्याउने र ढुवानी गने सेवा प्रिायक 
संस्था वा काििारिाई हािे उपकरणको प्रयोग गना 
प्रलिवचन्धि गिै याचन्त्रक उपकरणको प्रयोगिाई 
बाध्यकारी बनाउने। 

८.३.१.२ दिसाजन्य िेिो ररत्याउने र ढुवानी गने सेवा प्रिान 
गने काििारको स्वास््यिाई िध्यनजर गिै त्यसिा 
काििार िथा सम्बन्धीि सेवा प्रिायक संस्थािाई 
पेशागि स्वास््य िथा सरुिा अपनाउन आवश्यक 
उपकरणको प्रयोग बाध्यकारी गने र उक्त बाध्यकारी 
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प्रावधानको पािना नगरेको अवस्थािा सेवा प्रिायक 
संस्था िथा काििार िवैुिाई जवाफिेही बनाउने।  

८.३.१.३ दिसाजन्य िेिो ररत्याउने र ढुवानी सम्बन्धी ङ्गवलध, 

सिय, ढुवानीको िाध्यि सम्बन्धी आवश्यक िापिण्ड 
र प्रङ्गकया लनधाारण गरर िागू गने।  

रणनीलि ८.३.२ सूँग सम्बन्धीििः 

८.३.२.१ दिसाजन्य िेिो ररत्याउने र ढुवानी गने सम्बन्धी 
ङ्गक्रयाकिापिाई दिगो, भरपिो र गणुस्िरीय बनाउन 
नगरपालिकािे न्यायोचचि शलु्क लिई सेवा प्रिान गना 
लनजी िेत्रिाई प्रोत्साहन गना आवश्यक व्यवसाङ्गयक 
योजना िजुािा गने । 

 ८.३.२.२दिसाजन्य िेिो ररत्याउने र ढुवानी गने सम्बन्धी सेवा 
प्रिान गने सेवा प्रिायकहरुिाई लनयिन गना 
इजाजिपत्रको व्यवस्था गने।  

(४) प्रशोधन सम्बन्धी नीलि, रणनीलि र कायानीलि 
नीलि 

दिसाजन्य िेिोको सरुचिि, वैज्ञालनक, सिुभ िथा गणुस्िरीय 
व्यवस्थापनका लनचम्ि प्रशोधन सम्बन्धी उचचि व्यवस्था गने। 

रणनीलि 
८.४.१ दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापनको लनचम्ि नगरपालिकािा दिसाजन्य 

िेिो प्रशोधन संयन्त्रको व्यवस्था गना आवश्यक योजना ियार 
पारर कायाान्वयन गने। 

कायानीलि 

रणनीलि ८.४.१ सूँग सम्बन्धीििः  
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८.४.१.१ प्रशोधन संयन्त्रको आवश्यकिा अध्ययन गरर 
भौगोलिक, जनसाङचखक, आलथाक, सािाचजक एवि ्
प्राङ्गवलधक सम्भाव्यिाका आधारिा प्रशोधन संयन्त्रको 
लनिााण गरर सिािन गने। 

८.४.१.२ प्रशोधन संयन्त्र िथा ङ्गवलध सम्बन्धी व्यवस्था गिाा 
आवश्यकिा अनसुार ङ्गवकेचन्िि, साििुाङ्गयक वा केचन्िय 
प्रशोधन संयन्त्र एवि ्ङ्गवलध अविम्वन गने।  

८.४.१.३ प्रशोधन संयन्त्रको प्रयोग, ििाि संहार सम्बन्धी 
व्यवस्था गना िापिण्ड लनधाारण गरर िागू गने। 

८.४.१.४ प्रशोधन संयन्त्रको लनिााण एवि ्यसिाई दिगो रुपिा 
सिािन र प्रयोग गनाको लनचम्ि आवश्यक पने पूवााधार 
र जनशचक्तको ङ्गवकास गने। 

८.४.१.५ प्रशोधन संयन्त्रको लनिााण, दिगो सिािन र प्रयोग 
सलुनचिि गना संघीय सरकार, प्रिेश सरकार, सििुाय, 

लनजी िेत्र, ङ्गवकास साझेिार, संघसंस्था, शैचिक संस्था, 
अनसुन्धान गने सस्था आदिसूँगको सहकायािाई 
प्राथलिकिा दिने। 

८.४.१.६ प्रशोधन संयन्त्र सम्बन्धी व्यवस्था गिाा चङ्गक्रय 
अथािन्त्र (circuaLr economy) को अवधारणा 
अविम्बन गिै घटाउ  (reduce), पनुिःप्रयोग(reuse), 

पनुिःचक्रण (recycle) को अवधारणाको पूणा पािना गिै 
प्रशोधन संयन्त्र लडजाइन िथा लनिााण गने। 

  

(५) ङ्गवसजान/पनुिः प्रयोग सम्बन्धी नीलि, रणनीलि र कायानीलि 
नीलि 
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दिसाजन्य िेिोको प्रशोधन पिाि ् बाूँकी रहने अवशेषको प्राङ्गवलधक सम्भाव्यिा, 
आलथाक िाभ िथा सािाचजक स्वीकायािा अनरुुप पनुिः प्रयोग गने र पनुिः प्रयोग 
सम्भव नभएको अवशेषको उचचि ङ्गवसजान गने। 

रणनीलि 

८.५.१ दिसाजन्य िेिोको प्रशोधन पिात्को अवशेषिाई प्राङ्गवलधक 
सम्भाव्यिा अनरुुप चङ्गक्रय अथािन्त्र (circuaLr economy) को 
अवधारणा अविम्बन गिै पनुिः प्रयोग गने र पनुिः प्रयोगिा नआउने 
अवशेषिाई सरुचिि ङ्गकलसििे ङ्गवसजान गने व्यवस्था गने। 

 

८.५.२ दिसाजन्य िेिोको प्रशोधन पिात्को अवशेषिाई आलथाक िाभ 
लिन सङ्गकने ङ्गकलसििे सावाजालनक एवं व्यवसाङ्गयक प्रयोगिाई 
प्रोत्साहन गने। 

कायानीलि 

रणनीलि ८.५.१ सूँग सम्बन्धीििः  

८.५.१.१ दिसाजन्य िेिोको प्रशोधन पिात्को  अवशेषको पनुिः 
प्रयोग जस्िै िि बनाउने, त्यसको बजाररकरण गने 
सम्बन्धिा लनजी िेत्र, घरधूरी, स्थानीय संघसंस्था, 
ङ्गकसान सिूह, आिा सिूह, यवुा क्िबिाई प्रोत्साहन 
गने कायाक्रि सिािन गने। 

८.५.१.२ दिसाजन्य िेिोको प्रशोधन पिािको पनुिः प्रयोग गना 
नसङ्गकने अवशेषिाई वािावरणिैत्री िवरिे ङ्गवसजान 
गने।  

८.५.१.३ दिसाजन्य िेिोको पनुिः प्रयोग र ङ्गवसजान सम्वन्धी 
व्यवस्था र लनजी िेत्रिाई आकङ्गषाि गने व्यवस्था 
सिावेस गरर व्यवसाङ्गयक योजना िजुािा गने। 
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८.२ िैङ्गिक िथा सािाचजक सिावेशीकरण सम्बन्धी नीलि (उद्देश्य ७.२ सूँग 
सम्बन्धीि)  

नीलि 
दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापन सेवा चक्रसूँग सम्बन्धीि प्रङ्गक्रया वा ङ्गक्रयाकिापहरुिाई 
िैङ्गिक िथा सािाचजक ङ्गहसाबिे सिावेशी बनाई अल्पसययंक िथा सीिान्िकृि वगा 
िगायि सबै सहयोगापेिी वगाको सवाि र चासोिाई सम्बोधन गने। 

रणनीलि 

८.२.१ दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापनको सेवा चक्रिा र सो सेवा चक्रिा 
सिावेस हनुे सम्पूणा काि कारवाहीिा िैङ्गिक िथा सािाचजक 
सिावेशीिाको लसिान्ि अनसुार िङ्गहिा, अपाििा भएका व्यचक्त, 

गररब, भलूिहीन, आदिवासी, सीिान्िकृि िगायिका वगाहरुको पहूूँच 
िथा अथापूणा सहभालगिा सलुनचिि गने। 

कायानीलि 
रणनीलि ८.२.१ सूँग सम्बन्धीििः 

 ८.२.१.१ दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापन सेवा चक्रिा सबैको पहूूँच 
सलुनचिि गना िैङ्गिक िथा सािाचजक सिावेलसिा 
सम्बन्धी ङ्गवस्ििृ ि्याङ्क (disaggregated data) 

संकिन गरर त्यस्िा घरधूरी वा सििुायको पङ्गहचान 
गरर िचिि कायाक्रिको ङ्गवकास एवि ् कायाान्वयन 
गने।  

८.२.१.२ दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापनिा स्थालनय ज्ञान, सीप, 

अभ्यास िथा प्रङ्गवलधको प्रयोगिाई प्रोत्साहन गने। 

८.२.१.३ दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना िथा 
जानकारी सािाग्रीहरुिा सबैको सहज पहूूँच पगु्ने गरर 
उपिब्ध गराउने। 
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८.२.१.४ दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलि, कानून, 

िापिण्ड, लनिेचशका, योजना, कायायोजनाको लनिााण िथा 
कायाान्वयनका सम्पूणा प्रङ्गकयािा िैङ्गिक िथा 
सािाचजक सिावेशीिाको लसिान्ि अनसुार िङ्गहिा, 
अपाििा भएका व्यचक्त, गररब, भलूिहीन, आदिवासी, 
सीिान्िकृि िगायिका वगाहरुको अथापूणा सहभालगिा 
सलुनचिि गने।   

८.३ संस्थागि संरचना िथा सशुासन सम्बन्धी नीलि (उद्देश्य ७.३ सूँग सम्बन्धीि) 

नीलि 
दिसाजन्य िेिोको व्यवस्थापन चक्र सम्बन्धी कायाक्रिको लनिााण र कायाान्वयनको 
संस्थागि पि सबि र पारिशी बनाई सशुासनको प्रत्याभलूि हनुे गरी उचचि संस्थागि 
संरचना ियार पारी कायाान्वयन गने। 

 

रणनीलि 

 

८.३.१ नगरपालिका, प्रिेश सरकार, संघीय सरकार, गैरसरकारी संघसंस्था, 
ङ्गवकास साझेिार संस्था, लनजी िेत्र, शैचिक संस्था, अनसुन्धानसंस्था, 
स्थानीय जनसििुाय एवि ्अन्य सरोकारवािाहरुका चासो, योजना 
िथा कायाक्रिहरु एङ्गककृि गने गरर दिसाजन्य िेिोको 
व्यवस्थापन चक्र सम्बन्धी संयन्त्रको ङ्गवकास गरी कायाान्वयन 
गने।  

८.३.२ दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापन सेवा चक्रका कायाक्रि लनिााण 
एवि ्कायाान्वयन गिाा पारिचशािा, जवाफिेङ्गहिा, चजम्िवेाररिा 
एवि ्जनसहभालगिा सलुनचिि गने। 

८.३.३ दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापन सेवा चक्रका ङ्गवलभन्न चरणिा 
काि कारवाही गिाा वािावरणिा पने नकरात्िक प्रभाविाई 
न्यूलनकरण गने।  
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कायानीलि 

रणनीलि ८.३.१ सूँग सम्बन्धीििः 

८.३.१.१ स्थानीय स्िरिा दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापन सम्बन्धी 
नीलिगि एवि ्कायागि सिन्वय कायि गना एङ्गककृि 
संस्थागि संरचनाको व्यवस्था लििाउने।  

८.३.१.२ दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापन सम्बन्धिा 
नगरपालिकालभत्र ङ्गवषयगि शाखा अन्िगाि सम्पका  
ङ्गवन्िकुो व्यवस्था गने।  

रणनीलि ८.३.२ सूँग सम्बन्धीििः 

८.३.२.१ दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापनिा आवश्यक पने सम्पूणा 
जानकारी, सूचना नगरपालिकाको यौटै इकाइबाट प्राि 
हनुे व्यवस्था लििाउने। 

८.३.२.२ योजना िजुािा, बजेट ङ्गवलनयोजन िथा कायाान्वयनिा 
सहजीकरण गना नगरपालिकाको संस्थागि िििाको 
अलभवृङ्गि गने। 

८.३.२.३ स्थानीय सेवा सङु्गवधा बढाउन वडा कायााियहरुसगूँको 
सहकायािा अन्य आवश्यक उपाय अविम्बन गने। 

८.३.२.४दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापन सम्बन्धी कायाक्रि 
कायाान्वयन गिाा हनु सक्ने अलनयलिििा रोक्न संयन्त्र 
शृ्रजना गने।  

८.३.२.५ स्थानीय सरकार, गैरसरकारी संघसंस्था, ङ्गवकास 
साझेिार संस्था, लनजी िेत्र, शैचिक संस्था, अनसुन्धान 
संस्था, स्थानीय जनसििुाय एवि ् अन्य 
सरोकारवािाहरुसूँगको सहकाया र साझेिारी बढाउन 
आवश्यक ऐन, कानून, लनिेचशका, िापिण्ड िजुािा गरर 
िागू गने।  
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८.४ ङ्गवत्त व्यवस्थापन सम्बन्धी नीलि (उद्देश्य ७.४ सूँग सम्बन्धीि) 

नीलि 
दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापनिाई संस्थागि गना ङ्गवचत्तय व्यवस्थािाई दिगो र सबि 
बनाउने। 

रणनीलि  
८.४.१ दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापनिाई आवश्यक पने ङ्गवत्तको व्यवस्था 

िथा आवश्यकिा अनसुार ङ्गवलनयोजन सलुनचिि गने। 

कायानीलि 

रणनीलि ८.४.१ सूँग सम्बन्धीििः 

 ८.४.१.१ सम्बन्धीि नीलि िथा कायाक्रिहरुको कायाान्वयनका 
लनचम्ि नगरपालिकाको आन्िररक ङ्गवत्तीय श्रोिको 
पङ्गहचान गने। 

८.४.१.२ प्रिेश र संघीय सरकार, लनजी िेत्र, ङ्गवकास साझेिार 
संस्था एवि ् स्थानीय गैरसरकारी सस्थासूँग पहूूँच 
बढाउन।े 

८.४.१.३ पररवलिाि संघीय शासन संरचना अनरुुप संघ र प्रिेश 
िहिा स्थापना भएका संरचनाहरुसूँगको सिन्वयबाट 
ङ्गवचत्तय श्रोि प्रालि िथा पररचािन गने। 

८.४.१.४ ङ्गवकास साझेिार संस्थाहरु िथा संस्थागि सािाचजक 
उत्तरिाङ्गयत्व िाफा ि ् लनजी िेत्रिाई ङ्गवत्त पररचािन 
गना प्रोत्साहन गने।  

८.४.१.५ सरसफाइ सेवा शलु्कको लनधाारण गरी उक्त शलु्कको 
लनचिि रकि दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापन सम्बन्धी 
काि कारवाही गना व्यवस्था लििाउने।  
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८.४.१.६ दिगो ङ्गवत्त प्रवाहिाई सलुनचिि गना लनजी िेत्र, 

ङ्गवकासका साझेिार संस्था, सििुाय एवं अन्य 
आवश्यक साझेिारको संिग्निािा दिगो ङ्गवत्त योजना 
िजुािा र कायाान्वयन गने। 

८.५ जनचेिना अलभवृङ्गि िथा िििा ङ्गवकास सम्बन्धी नीलि (उद्देश्य ७.२ सूँग 
सम्बन्धीि)  

नीलि 
दिसाजन्य िेिोको उचचि व्यवस्थापनका सम्बन्धिा जनचेिना अलभवृङ्गि िथा 
सरोकारवािा िचिि िििा ङ्गवकासका कायाक्रिहरु सिािन गने। 

रणनीलि  
८.५.१  दिसाजन्य िेिोको उचचि व्यवस्थापनको अभाविा जनस्वास््य, 

वािावरण एवि ्सिाजको सवााङ्गिण ङ्गवकासिा पने असर र जोचखि 
िथा त्यसको उचचि व्यवस्थापनका बहूआयालिक फाईिा र 
िररकाका सम्बन्धिा जनचेिना एवि ्िििा अलभवृङ्गि गने।  

कायानीलि 
रणनीलि ८.५.१ सूँग सम्बन्धीििः 

८.५.१.१ दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापनिा आवश्यक 
सरोकारवािाको पङ्गहचान गरी सिय सियिा त्यस 
सम्बन्धी िििा ङ्गवकास िथा जनचेिना अलभवृङ्गिका 
कायाक्रि गने। 

८.५.१.२ जनचेिना अलभवृङ्गिका कायाक्रिहरु एवि ् सूचना 
नगरपालिकाको वेबसाइट, छापा (ङ्गप्रन्ट लिलडया), 

श्रव्यदृश्य सािाग्री, िोबाइि एप, सािाचजक सञ्जाि 
िगायिका उपयकु्त संचार िाध्यिबाट प्रचारप्रसार 
गने। 
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८.५.१.३ दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेिना 
अलभवृङ्गि गना स्थानीय िङ्गहिा सिूह, सहकारी संस्था, 
गैरसरकारी संस्था िथा शैचिक संस्थाको 
सहभालगिािाई प्रोत्साहन गिै िििा अलभवृङ्गिका 
कायाक्रि सिािन गने।  

८.५.१.४ दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापनसूँग सम्बन्धीि आवश्यक 
ि्याङ्क, सूचना, अभ्यास सङ्गहिका ज्ञानिूिक 
सािाग्रीहरुको ङ्गवकास र सम्प्रसेन गने। 

८.५.१.५ दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेिना िथा 
िििा अलभवृङ्गि गने कायािा वडा कायााियहरुिाई 
आवश्यक लनिेशन दिने र आवश्यकिा अनसुार 
सहजीकरण गने। 

८.५.१.६ दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेिना 
अलभवृङ्गि गने कायािा स्थानीय यवुा जनशचक्त िथा 
यवुा क्िबहरुको िििा ङ्गवकास गरर पररचािन गने। 

८.५.१.७ दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना 
आिानप्रिान र िििा ङ्गवकास गने सम्वन्धिा संघीय 
सरकार, प्रिेश सरकार िथा अन्य स्थानीय िहसूँग 
सहकाया एवि ्सिन्वय गने संयन्त्रको ङ्गवकास गने। 

८.६ अनसुन्धान िथा प्रङ्गवलध ङ्गवकास सम्बन्धी नीलि (उद्देश्य ७.३ सूँग सम्बन्धीि) 

नीलि 
दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापनिाई थप वैज्ञालनक, उपयकु्त, िागिप्रभावी र प्रभावकारी 
बनाउूँिै िैजान अध्ययन अनसुन्धान पििाई सबि बनाउने।  

रणनीलि  
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८.६.१  दिसाजन्य िेिोको उचचि व्यवस्थापनका सम्बन्धिा लनयलिि 
अध्ययन अनसुन्धान र उपयकु्त प्रङ्गवलधको ङ्गवकास सम्बन्धी 
कायाक्रिहरुको कायाान्वयन गने। 

कायानीलि 

रणनीलि ८.६.१ सूँग सम्बन्धीििः 

८.६.१.१ दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापन, जनस्वास््य, वािावरण 
एवि ् अन्य सम्बन्धीि ङ्गवषय सम्बन्धी अध्ययन 
अनसुन्धान, प्रङ्गवलध ङ्गवकासिा सहचजकरण गना शैचिक 
एवि ्अनसुन्धान संस्थासूँग सिन्वय गना अनसुन्धान 
इकाइको स्थापना गने।  

८.६.१.२ नगरपालिका लभत्रका शौचाियको संयया, शौचािय र 
भण्डारणको अवस्था, ररत्याउने िथा ढुवानीको प्रङ्गकया 
र अवस्था, प्रशोधन संयन्त्रको अवस्था, सरुचिि ङ्गवसाजन 
िथा पनुिःप्रयोगको अवस्थाका सम्वन्धिा ि्याङ्क 
सङ्किन र अध्यावलधक गने। 

८.६.१.३ जिवाय ुपररविान, ङ्गवपद् (भकूम्प, भिूय आदि) जस्िा 
वाह्य चनुौिीहरुका कारण दिसाजन्य िेिो 
व्यवस्थापनिा पने असरहरुका बारेिा अध्ययन गने। 

८.६.१.४ दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापनका सेवा चक्रका हरेक 
चरणको अध्ययन र ि्याङ्क अध्यावलधक गने काया 
लनयलिि गिै उक्त ि्याङ्कको ङ्गवश्लषेणिाई लनणाय 
प्रङ्गकयािा सिावेस गिै सोही अनरुुप कायाक्रि िजुािा 
एवि ्आवश्यकिा अनसुार पररिाजान गने। 

८.६.१.५ दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन, 

अनसुन्धान, कायाक्रि िथा ङ्गक्रयाकिापहरुिाई वाङ्गषाक 
प्रगलि प्रलिवेिनिा सिेटी अन्य आवश्यक प्रलिवेिनहरु 
ियार गरर प्रकाचशि गने। 
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८.६.१.६ दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापनिा पूणा सरसफाइको 
अवधारणा अनरुुप यदि कुनै उपयकु्त प्रङ्गवलध स्थानीय 
स्िरिा उपिब्ध भएिा त्यस्िा प्रङ्गवलधको ङ्गवकास र 
प्रयोगिाई प्रवधान गिै आवश्यकिा अनसुार ङ्गवस्िार 
वा पररिाजान गने। 

८.६.१.७ दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापन सम्बन्धी परम्परागि िथा 
प्रकृलििा आधाररि प्रङ्गवलधहरुको उपयकु्तिाको 
आधारिा ङ्गवकास र प्रयोगिाई प्रोत्साहन गने। 

८.६.१.८ दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन, 

अनसुन्धान िथा प्रङ्गवलधहरुको ङ्गवकासिा लनजी िेत्रको 
सहभालगिािाई प्रोत्साहन गने।  

८.६.१.९ दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्ययन, 

अनसुन्धान िथा प्रङ्गवलध ङ्गवकासका िालग संघीय र 
प्रिेश सरकारसूँग सिन्वय एवि ्सहकाया गने।   

९. अनगुिन िथा िूल्याङ्कन  
यस नीलिको प्रभावकारी कायाान्वयनका िालग िेहाय बिोचजिको अनगुिन िथा 
िूल्याङ्कन व्यवस्था गररनेछ। 

९.१ यस नीलिको प्रभावकारी कायाान्वयन सम्वन्धिा नगरपालिका िथा अन्य 
सरोकारवािाहरुको सहभालगिािा आवलधक रुपिा अनगुिन िथा िूल्याङ्कन 
गने।  

९.२ दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापनिा सबै सरोकारवािाहरुको उत्तरिाङ्गयत्व 
सलुनचिि गना, सहभालगिा बढाउन र सूचनािा सहज पहूूँच बढाउन हरेक 
सरोकारवािाको उत्तरिाङ्गयत्व खाका लनिााण गरी सोको पािना गने, 

गराउन।े 

९.३ नगरपालिकािा सिािन गररने कुनैपलन दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापनसूँग 
सम्बन्धीि कायाक्रि िजुािा िथा कायाान्वयन गनुा अगालड सम्बन्धीि संस्थािे 



 
21 

नगरपालिकाको पूवा स्वीकृलि िथा सहिलि लिनपुने व्यवस्थािाई बाध्यकारी 
बनाउन।े  

९.४ दिसाजन्य िेिो व्यवस्थापन सम्बन्धी कायाक्रिहरुको ङ्गववरण आवश्यकिा 
अनसुार तै्रिालसक एवि ्वाङ्गषाक रुपिा संकिन गरर नगरपालिकािे त्यसको 
एकीकृि अवस्था प्रलिवेिन िाफा ि ्प्रकाशन गने।  

१०. कानूनी व्यवस्था 
यस नीलििे लिएका उद्देश्य, नीलि, रणनीलि एवि ् कायानीलिहरुको प्रभावकारी 
कायाान्वयन गनाको िालग नगरपालिकािे आवश्यक पने कानूनी व्यवस्था लििाउन, 

ङ्गवद्यिान कानूनी व्यवस्थाहरुिाई सिय सापेि रुपिा संसोधन वा पररिाजान गना र 
कानूनी व्यवस्था अनरुुप लनयि, लनिेचशका, कायाङ्गवलध, िापिण्ड िजुािा गरर कायाान्वयन 
गना सक्नेछ।   

आज्ञािे 

िारानाथ िईुटेि 

प्रिखु प्रशासकीय अलधकृि 
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विद्यालय शिक्षा सञ्चालन व्यिस्थापन तथा ननयमन (पविलो संिोधनं) 
काययविनध, २०७६ 

स्िीकृत नमनतिः २०७६ असार २५ गते 

पररच्छेद १ 
प्रारशभिक, संशक्षप्त नाम र पररिाषा 

१. संशक्षप्त नाम, विस्तार र प्रारभििः  (१)यस काययविनधको नाम विद्यालय शिक्षा 
सञ्चालन व्यिस्थापन तथा ननयमन (पविलो  संिोधनं) काययविनध, २०७६ 
रिको छ।  

(२) यो काययविनध  धनुलखेल नगरपानलका क्षेत्रिर लागू िनुेछ। 
(३) यो काययविनध नगरसिाबाट स्िीकृत िएको नमनतबाट लाग ु

िनुेछ। 
२.   पररिाषािः विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययविनधमािः 

(क) “ऐन” िन्नाले संघीय शिक्षा ऐनलाई सभझन ुपछय। 
(ख) “काययपानलका” िन्नाले धनुलखेल नगरपानलकाको 

काययपानलकालाई सभझन ुपछय। 
(ग) “कोष” िन्नाले दफा ८५ बमोशिमको विद्यालय सञ्चालनका 

लानग खडा गररएको सशञ्चत कोषलाई सभझन ुपछय। 
(घ) “नगरपानलका” िन्नाले नेपालको संविधान बमोशिम गठन 

िएको धनुलखेल नगरपानलकालाई सभझन ुपछय। 
(ङ)  “धानमयक विद्यालय”  िन्नाले परभपरागत रुपमा चनलआएका 

गोन्पा, गरुुकुल, आश्रम, मदरसा िस्ता धानमयक 
विद्यालयिरुलाई सभझनपुछय। 

(च) “ननरीक्षक” िन्नाले विद्यालय ननरीक्षण गनय तोवकएको 
अनधकृतलाई सभझन ुपछय।  



 
2 

(छ) “पररिार” िन्नाले शिक्षक िा कमयचारीसँग एकासगोलमा बस्ने 
तथा ननि आफैं ले पालनपोषण गनुय पने पनत, पत्नी, छोरा, 
अवििाविता छोरी, धमयपतु्र, अवििाविता धमयपतु्री, बाब,ु आमा 
िा सौतेनी आमा सभझन ुपछय र सो िब्दले परुुष शिक्षक िा 
कमयचारीको िकमा ननिको बािे, बज्यै तथा मविला शिक्षक 
िा कमयचारीको िकमा ननिको सासू, ससरुालाई समेत 
िनाउँछ। 

(ि) “परीक्षा सनमनत” िन्नाले दफा ३४ बमोशिम गठन िनुे परीक्षा 
सञ्चालन तथा समन्िय सनमनतलाई सभझन ुपछय। 

(झ) “पाठ्यक्रम विकास केन्र” िन्नाले संघीय ऐन बमोशिम 
पाठ्यक्रम ननमायणको  लानग शिभमेिार ननकायलाई सभझन ु
पदयछ। 

(ञ)  “प्रधानाध्यापक” िन्नाले दफा ५० बमोशिम ननयकु्त 
विद्यालयको प्रधानाध्यापक सभझन ुपछय। 

(ट)  “प्रमखु” िन्नाले नगरपानलकाको प्रमखुलाई सभझन ुपछय। 
(ठ) “प्रमखु प्रिासकीय अनधकृत” िन्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन 

ऐन, २०७४ को दफा ८४ बमोशिमको धनुलखेल 
नगरपानलकाको प्रमखु प्रिासकीय अनधकृतलाई सभझन ुपछय। 

(ड) “प्रारशभिक बाल शिक्षा केन्र” िन्नाले चार िषय उमेर पूरा िई 
पाँच िषय उमेर पूरा नगरेका बालबानलकाको लानग दफा ३८ 
बमोशिम खोनलएको प्रारशभिक बाल शिक्षा केन्र, नसयरी, 
केिी, मन्टेसरी आदद सभझन ुपछय।  

(ढ) “व्यिस्थापन सनमनत” िन्नाले दफा २६ बमोशिम गठन िनुे 
विद्यालय व्यिस्थापन सनमनत सभझन ुपछय। 

(ण) “मन्त्रालय” िन्नाले संघीय शिक्षा तथा विज्ञान प्रविनध मन्त्रालय 
सभझन ुपछय।  

(त) “विद्यालय” िन्नाले सामदुावयक र संस्थागत विद्यालय सभझन ु
पछय। 
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(थ) “विद्यालय शिक्षा” िन्नाले आधारितू र माध्यनमक  शिक्षा 
सभझन ुपछय। (स्पष्टीकरणिः आधारितू ति िन्नाले  प्रारशभिक 
बाल शिक्षादेशख कक्षा ८ सभम ददइने शिक्षा र माध्यनमक 
शिक्षा िन्नाले कक्षा ९ देशख कक्षा १२ सभम ददइने शिक्षा 
सभझन ुपछय।)  

(द) “शिक्षा िाखा” िन्नाले नगरपानलकामा रिेको शिक्षा िेने 
िाखालाई सभझन ुपछय।  

(ध)  “शिक्षक वकताबखाना” िन्नाले संघीय शिक्षा कानून बमोशिम 
गठन िएको शिक्षक वकताबखाना सभझन ुपछय। 

(न)  “शिक्षक सेिा आयोग” िन्नाले संघीय कानून बमोशिम गठन 
िएको शिक्षकिरुको ननयकु्ती नसफाररस आदद गने आयोग 
सभझन ुपछय।  

(प)  “शिक्षा सनमनत”यसै काययविनधको दफा २४ अनसुारको नगर 
शिक्षा सनमनत सभझन ुपछय। 

(फ) “िलु्क” िन्नाले विद्यालयले यस काययविनध िा प्रचनलत काननु 
बमोशिम विद्याथीसँग नलन पाउने िलु्क  सभझन ुपछय।  

(ब) “िैशक्षक गठुी” िन्नाले विद्यालय सञ्चालन गनयको लानग कुनै 
व्यशक्तले नाफा ननलने उद्देश्यले स्थापना गरेको साियिननक 
िा ननिी गठुी सभझन ुपछय। 

(ि) “िैशक्षक सत्र” िन्नाले विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन गराइने 
िावषयक अिनध सभझन ुपछय।  

(म) “समदुायद्वारा सञ्चानलत विद्यालय” िन्नाले दफा ५ बमोशिम 
स्िीकृनत प्राप्त गरी स्थानीय ति िा व्यिस्थापन सनमनतले 
व्यिस्थापन शिभमा नलएको सामदुावयक विद्यालय सभझन ु
पछय।  

(य) “सामदुावयक शिक्षक” िन्नाले समदुायद्वारा व्यिशस्थत 
विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्िीकृत िा अनदुान प्राप्त 
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दरबन्दी अन्तगयत व्यिस्थापन सनमनतले ननयकु्त गरेको शिक्षक 
सभझन ुपछय। 

(र) “सामदुावयक नसकाइ केन्र” िन्नाले समदुाय स्तरमा सञ्चालन 
गररने आिीिन नसकाई, अध्ययन अनसुन्धान र सीप नसकाई 
लगायतका काम गने केन्रलाई  सभझन ुपछय। 

(ल) “संस्थागत विद्यालय” िन्नाले ननिी लगानीमा सञ्चालन गने 
गरी दफा ५ बमोशिम अनमुती पाई स्थावपत विद्यालयलाई 
सभझन ुपछय। 

(ि) “सामदुावयक विद्यालय” िन्नाले नेपाल सरकारबाट ननयनमत 
रुपमा अनदुान पाउने गरी अनमुनत िा स्िीकृनत प्राप्त विद्यालय 
सभझन ुपछय। 

(ि) “स्रोतकेन्र” िन्नाले विद्यालय शिक्षाको िैशक्षक गनतविनध 
सञ्चालनमा विद्यालयका शिक्षक, प्रधानाध्यापक र विद्यालय 
व्यिस्थापन सनमनतलाई प्राविनधक सियोग पयुायउने उद्देश्यले 
गदठत नगरपानलका नित्रका विद्यालयिरुको समूिलाई सभझन ु
पछय। 

(ष) “स्रोतव्यशक्त” िन्नाले स्रोतकेन्र अन्तगयतका विद्यालयको 
िैशक्षक गनतविनध सञ्चालनमा दफा २३ क बमोशिमको कायय 
सभपादन गरी विद्यालयर शिक्षकलाई प्राविनधक सियोग गनय 
तोवकएको वििेषज्ञ व्यशक्तलाई सभझन ुपछय। 

(स) “शिक्षा अनधकृत” िन्नाले नगरपानलकामा रिेको शिक्षा यिुा 
तथा खेलकुद िाखा प्रमखु सभझन ुपछय।  

पररच्छेद २ 
विद्यालय खोल्ने अनमुनत िा स्िीकृनत सभबन्धी व्यिस्था 

३.  विद्यालय खोल्ने अनमुनतको लानग ननिेदन ददन ुपनेिः (१) कसैले विद्यालय 
खोल्न चािेमा िडा सनमनतको नसफाररस नलई िैशक्षकसत्र सरुु िनुिुन्दा 
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कशभतमा चार मविना अगािै अनसूुची १ बमोशिमको ढाँचामा नगर  
काययपानलकाको कायायलयमा“ शिक्षा अनधकृत माफय त”  ननिेदन ददन ुपनेछ।  

४.  विद्यालय खोल्नको लानग पूरा गनुय पने पूिायधारिः विद्यालय खोल्नको लानग 
अनसूुची २ बमोशिमको पूिायधार पूरा गरेको िनु ुपनेछ।  

५.  विद्यालय खोल्न अनमुनत ददनेिः  (१) दफा ३ बमोशिम विद्यालय खोल्ने 
अनमुनतको लानग ननिेदन परेमा प्रमखु प्रिासकीय अनधकृतले िा ननिले 
खटाएको अनधकृत कमयचारीले ननिेदनसाथ प्राप्त कागिातिरु र स्थलगत 
िाँचबझु गनेछ। त्यसरी िाँचबझु गदाय प्रस्तावित विद्यालयको लानग दफा ४ 
बमोशिमको पूिायधार पूरा िएको देशखएमा आधारितू विद्यालयको िकमा 
िैशक्षकसत्र सरुु िनुिुन्दा दईु मविना अगािै र माध्यनमक विद्यालयको िकमा 
िैशक्षक सत्र िरुु िनु ुिन्दा कशभतमा तीन मविना अगािै आफ्नो राय सवितको 
प्रनतिेदन नगर शिक्षा सनमनतको बैठकमा पेि गनुयपनेछ। यस्तो प्रनतिेदनमा 
अनमुनत माग गररएको विद्यालय सामदुावयक िा संस्थागत कुन स्िरुपमा 
संचालन गने अनमुनत माग गररएको िो सो को सभबन्धमा यवकन उल्लेख 
िनु ुपने छ। 

(२) उपदफा (१) बमोशिम शिक्षा सनमनतको बैठकबाट अनमुनत ददने 
नसफाररसको ननणयय िएमा कायायपानलका समक्ष पठाउन ुपनेछ। यसरी प्राप्त 
नसफाररि उपयकु्त लागेमा काययपानलकाले अनमुनत ददन सक्नेछ। नगर 
काययपानलकाको ननणययबमोशिम  प्रमखु प्रिासकीय अनधकृतले अनसूुशच ३ 
बमोशिमको ढाँचामा अनमुनत ददनेछ। 

(३) यसरी अनमुनत ददँदा आधारितू विद्यालयको िकमा िैशक्षक सत्र 
सरुु िनुिुन्दा एक मविना अगािै ददनपुनेछ र माध्यनमक  विद्यालयको िकमा 
िैशक्षकसत्र सरुु िनुिुन्दा दईु मविना अगािै अनमुनत ददनपुनेछ ।  

तर िैशक्षक सत्र २०७५ का लानग मात्र २०७४ चैत्र मसान्तसभम 
अनमुनत ददँदा यस उपदफामा तोवकएको समयसीमाले बाधा पयुायउने छैन। 

(४) उपदफा(२) बमोशिम शिक्षा सनमनतले विद्यालय खोल्ने 
अनमुनतको नसफाररि गने ननणयय गदाय विद्यालय नक्साङकन, स्कुल िोननङ्ग 
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र नगर शिक्षा सनमनतले ननधायरण गरेको नगरपानलका र िडाको लागी 
विद्यालयको अनधकतम संख्याको अधीनमा रिी ददन ुपनेछ।  

(५) कसैले ऐन तथा यस काययविनध  विपररत अनमुनत ददइएको िा 
प्राप्त गरेको पाइएमा नगरकाययपानलकाले छानविन गरी त्यसरी अनमुनत प्राप्त 
विद्यालयको अनमुनत िनुसकैु बखत रद्द गनेछ र त्यस्तो अनमुनत ददनका 
लानग नसफाररस गने र अनमुनत प्रदान गने पदानधकारी तथा कमयचारीलाई 
प्रचनलत कानून बमोशिम कारबािी गररनेछ। 

६.  विद्यालयले पालना गनुय पने ितय तथा बन्देििः विद्यालयले पालन गनुय पने ितय 
तथा बन्देििरू देिाय बमोशिम िनुेछन िः 

(क) नेपाल सरकारबाट स्िीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपसु्तक लागू 
गनुय पने,  

(ख) शिक्षा सनमनतको स्िीकृनत ननलई थप पाठ्यपसु्तक तथा 
पाठ्यसामग्री प्रयोग गनय निनुे,  

(ग) रावियता प्रनत आचँ आउने पाठ्यसामग्री िएको पाठ्यपसु्तक 
अध्यापन गनय, गराउन निनुे,  

(घ) विद्यालयमा बालमैत्री, अपाङ्खतामैत्री तथा लैवङ्खकमैत्री 
िातािरण सिृना गने, 

(ङ)  अनििािकको िावषयक िेला गराई विद्यालयको आय व्यय, 
िैशक्षक उपलशब्ध र आगामी िैशक्षक सत्रको काययक्रमको 
िानकारी गराउन ु, 

(च)  यस काययविनध बमोशिम आय व्ययको लेखा राख्न ुपने,  
(छ)  विद्यालयले गरेको लगानीको अनिलेख राख्न ुपने,  
(ि)  विद्यालयमा नेपालको राविय एकता, साियिौनमकता, िातीय, 

क्षेत्रीय, िावषक, लैवङ्गक, सामाशिक तथा धानमयक सविष्णुतामा 
खलल पाने कुनै पनन वक्रयाकलाप िनु नददने,  
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(झ)  सामदुावयक विद्यालयमा नगर काययपानलकाले तोकेको 
संख्याको अनधनमा रिी शिक्षक सेिा आयोगको नसफाररस 
अनसुार शिक्षक ननयशुक्त गनुय पने, 

(ञ) विद्यालयमा ननयनमत रुपमा पररयोिना कायय, सामाशिक सेिा, 
अनतररक्त वक्रयाकलाप तथा अन्य काययक्रम सञ्चालन गनुय पने,  

(ट)  विद्यालय तथा छात्रािासमा स्िस्थकर,  सत्य, ननष्ठा र नैनतक 
चररत्र ननमायण, उद्यमशिलता प्रिद्र्धन, समाशिक सद्भाि 
प्रिद्धनय तथा सामाशिक विकृनत (बालवििाि, ननरक्षरता, 
छाउपडी, दिेि, बोक्सािोक्सी, छुिाछुत, िानतगत 
उचननचता, छोरी मानथको वििेद आदद ) उन्मलुनको 
िातािरण कायम गनय स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी 
स्िीकृनतको लानग नगर शिक्षा सनमनतमा प्रस्ततु गने र 
कायायन्ियनको आिश्यक व्यिस्था नमलाउने,  

(ठ) आिासीय विद्यालयमा शिक्षा सनमनतले ननधायरण गरे बमोशिम 
विद्याथीको लानग खाना तथा पौवष्टक आिारको गणुस्तर 
कायम गनुय पने,  

(ड)  नगरसिाले पाररत गरेको कानून तथा िैशक्षक नीनतको 
अनधनमा रिी काम गनुयपने, 

(ढ)  यस काययविनध बमोशिम पूरा गनुय पने पूिायधारिरू कायम राख्न ु
पने र विद्याथी संख्याका आधारमा पूिायधारको विस्तार तथा 
स्तर िृवद्ध गनुयपने,   

(ण) मन्त्रालय िा शिक्षा िाखाले ननधायरण गरेको ढाँचामा 
विद्यालयले िैशक्षक तथ्याङ्क तयार गरी िैशक्षक सत्र िरुु 
िएको ४५ ददननित्र र िैशक्षक सत्र समाप्त िएको १५ ददन 
नित्र शिक्षा िाखामा पठाउन ुपने,   

(त) विद्यालयले विद्याथीको लानग प्रयोग गने सिारी साधन प्रचनलत 
कानून बमोशिमको मापदण्ड अनरुुप परीक्षण गररएको िनु ु
पने,  
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(थ)  तोवकएको मापदण्ड अनरुुप विद्यालयको ििन तथा  
कक्षाकोठा सफा तथा सरुशक्षत राख्न ुपने,  

(द) प्रत्येक िषय विद्यालयको िौनतक तथा  सामाशिक परीक्षण 
गराई त्यसको प्रनतिेदन शिक्षा िाखामा पठाउन ुपने।  

७.  विद्यालय खोल्न स्िीकृनत प्रदान गनेिः (१) दफा ५ को उपदफा (३) बमोशिम 
अनमुनत प्राप्त आधारिूत तथा माध्यनमक विद्यालयले स्िीकृनतको लानग 
अनसूुची-४ बमोशिमको ढाँचामा नगर काययपानलका  समक्ष ननिेदन ददन ु
पनेछ।   

(२) उपदफा (१) बमोशिम ननिेदन प्राप्त िएमा शिक्षा िाखा माफय त  
त्यस्तो विद्यालयको िाँचबझु गरी िा गराई त्यसको प्रनतिेदन पेि गनय 
लगाउन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशिम िाँचबझु प्रनतिेदन प्राप्त िएपनछ दफा ६ 
बमोशिमको ितय तथा बन्देि पूरा गरेको देशखएमा शिक्षा सनमनतको ननणययको 
आधारमा अनसूुची-५ बमोशिमको ढाँचामा काययपानलकाले  आफ्नो ननणयय 
सवित नगर सिा समक्ष पेि गनुय पनेछ। यसरी प्राप्त नसफाररस सिाबाट 
शस्िकृत िएमा शिक्षा िाखाले दफा ६ बमोशिमको ितय तथा बन्देिको 
अनधनमा रिी त्यस्तो विद्यालयलाई अनसूुची-५ बमोशिमको ढाँचामा स्िीकृनत 
प्रदान गनेछ।     

८.  मातिृाषामा शिक्षा ददने विद्यालयको अनमुनत तथा स्िीकृनत सभबन्धी व्यिस्थािः 
(१) यस काययविनध मा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन आधारितू 
तिसभम मातिृाषामा शिक्षा ददने विद्यालयको अनमुनत तथा स्िीकृनत सभबन्धी 
प्रवक्रया दफा ७ बमोशिम िनुेछ। यसका लानग एकल िाषािाषी विद्यालयमा 
मातिृााषामा  शिक्षा ददने, दद्विाषी विद्यालयमा दिैु िाषामा शिक्षा ददने र 
िििुाषी विद्यालयमा िावषक स्थानान्तरणको नीनत अपनाई 
बालबानलकािरुलाई उनीिरुको मातिृाषाबाट नेपाली िा अंगे रिी िाषामा 
सिि रुपमा लाने व्यिस्था गररने छ। एकल िा दद्विाषी विद्यालयका 
अनििािकले चािेमा त्यिाँंं पनन  िावषक स्थानान्तरणको नीनत अपनाइने 
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छ। सबै खाले िाषािाषीलाई एकअकायको िाषा, नलवप तथा संस्कृनत नसक्न 
एिम  नसकाउन प्रोत्सावित गररने छ। 

(२) यस काययविनध मा िनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन आधारितू 
ति िन्दा मानथ मातिृाषामा शिक्षा ददने विद्यालयको अनमुनत तथा स्िीकृनत 
सभबन्धी प्रवक्रया र मापदण्ड संघीय शिक्षा मन्त्रालयले ननधायरण गरे बमोशिम 
िनुेछ।  

९.  मनुाफा ननलने विद्यालय सञ्चालन सभबन्धी व्यिस्थािः (१)  संघीय कानूनको 
मापदण्ड बमोशिम गरुुकुल, आश्रम, मदरसा, गभुबा िा गोन्पा समेतका 
सामाशिक, परोपकारी िा कल्याणकारी संस्थाले विद्यालय सञ्चालन गनय ननिेदन 
ददने लगायत त्यस्तो विद्यालयको अनमुनत, स्िीकृनत र कक्षा थप सभबन्धी 
व्यिस्था दफा ३, ५, ७ र २० मा उल्लेख िए बमोशिम िनुेछ।  

(२) यस काययविनध मा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन 
उपदफा (१) बमोशिम विद्यालय सञ्चालन गनय पूरा गनुय पने पूिायधार अनसूुची-
६ मा उल्लेख िए बमोशिम िनुेछ। 

(३) गरुुकुल, आश्रम, मदरसा, गभुबा िा गोन्पा समेतका सामाशिक, 
परोपकारी िा कल्याणकारी संस्थाले सञ्चालन गने शिक्षा सभबन्धी नीनत, 
पाठ्यक्रम, त्यस्ता संस्थालाई ददने अनदुान तथा समन्िय सभबन्धी व्यिस्था 
मन्त्रालयले ननधायरण गरे बमोशिम िनुेछ। 

१०.  कभपनी ऐन अन्तगयत सञ्चानलत विद्यालयलाई िैशक्षक गठुी अन्तगयत सञ्चालन 
गने सभबन्धी व्यिस्थािः (१)  कभपनी अन्तगयत सञ्चालन िएको कुनै विद्यालय 
िैशक्षक गठुी अन्तगयत सञ्चालन गनय चािेमा सोको अनमुनतको लानग अनसूुची-
७ बमोशिमको ढाँचामा काययपानलका समक्ष ननिेदन ददनपुनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशिम ननिेदन प्राप्त िएमा शिक्षा अनधकृत िा 
ननरीक्षकरस्रोतव्यशक्तद्वारा त्यस्तो विद्यालयको िाँचबझु गराई त्यसको प्रनतिेदन 
पेि गनय लगाउन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोशिम प्रनतिेदन प्राप्त िएपनछ उक्त प्रनतिेदन र 
ननिेदनसाथ प्राप्त कागिात िाँचबझु गदाय त्यस्तो विद्यालयलाई िैशक्षक गठुी 
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अन्तगयत सञ्चालन गनय मनानसब देखेमा शिक्षा सनमनतको नसफाररस साथ 
काययपानलकामा पेि गनुय पनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोशिम प्राप्त नसफाररस िाँचबझु गदाय उपयकु्त 
देशखएमा काययपानलकाले त्यस्तो विद्यालयलाई िैशक्षक गठुी अन्तगयत सञ्चालन 
गनय अनसूुशच (८ बमोशिमको ढाँचामा अनमुनत ददनेछ। 

११. विदेिी शिक्षण संस्थासँग सभबन्धन गरी विद्यालय खोल्ने अनमुनत िा स्िीकृनतिः 
नेपाल सरकारको पूिय स्िीकृनत ननलई  ददन सवकने छैन। 

१२.   यस अशघ दताय िएका विद्यालय सभबन्धी व्यिस्थािः (१) मानथ िेसकैु उल्लेख 
िए पनन यस अशघ ननयमानसुार दताय र संचालनमा रिेका विद्यालयिरु यसै 
काययविनध बमोशिम सञ्चालन िएको मानननेछ। 

तर यस अशघ सञ्चालनमा िएका विद्यालयले शिक्षा िाखाले तोकेको 
ढाँचामा वििरण र कागिपत्र पेि गनय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशिम वििरण प्राप्त िए पनछ शिक्षा िाखाले 
यस काययविनध बमोशिम सञ्चालन गनय सवकने नसवकने र सवकने िए गनुय पने 
सधुारको खाका सवित प्रनतिेदन पेि गनेछ। 

(३) प्राप्त प्रनतिेदन समेतको आधारमा शिक्षा िाखाले शिक्षा सनमनत 
समक्ष सञ्चालन अनमुती ददन नसवकने िए सोिी बमोशिम र ितय सवित 
सञ्चालन गनुय पने िए ितयको वििरण सवित पेि गनेछ। 

(४) शिक्षा सनमनतको ननणयय बमोशिम शिक्षा अनधकृत ले अनसुचुी ८ 
िमोशिमको ढाँचामा विद्यालयलाई प्रमाणपत्र ददनपुनेछ।   

१३. धरौटी राख्न ु पनेिः संस्थागत विद्यालय खोल्ने अनमुनत नलँदा विद्यालय 
सञ्चालनको सरुक्षण बापत देिाय बमोशिमको रकम धरौटीको रूपमा राख्न ु
पनेछिः 

(क) माध्यनमक विद्यालयको लानग दईु लाख रूपैयाँ,  
(ख) आधारितू विद्यालयको लानग एक लाख रूपैयाँ,   
तर,  
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(१) दफा ९ बमोशिम विद्यालय सञ्चालन गने अनमुनत नलँदा धरौटी 
राख्न ुपने छैन।  

(२) नबिेष आिश्यकता िएका विद्याथीका लानग िा नसमान्तकृत 
िा अनत विकट िौनगनलक  क्षेत्रमा विद्यालय खोल्दा 
कायायपानलकाले ननधायरण गरेको मापदण्ड बमोशिम धरौटी 
छुट ददन सवकनेछ। 

१४. धरौटी रकम िभमा गररनेिः (१) विद्यालयले दफा १३ बमोशिमको  धरौटी 
िापतको रकम काययपानलकाको धरौटी खातामा िभमा गनुयपनेछ।  

१५. साियिननक िैशक्षक गठुी तथा नेपाल सरकारले अनदुान ददने ननिामती, सैननक, 
नेपाल प्रिरी, सिस्त्र प्रिरी बल र ििीद प्रनतष्ठानद्वारा सञ्चानलत विद्यालयको 
ननयमनको लानग संघीय शिक्षा मन्त्रालयले िारी गरेको काययविनध अनसुार 
िनुे । 

१६. विद्यालय गाभ्न सवकनेिः (१) देिायको कुनै अिस्थामा दईु िा दईुिन्दा बढी 
विद्यालयलाई एक आपसमा गािी एउटा विद्यालय कायम गनय सवकनेछिः 

(क) अनसूुची-२ बमोशिमको पूिायधार कायम नरिेको,  
(ख) अनधकांि कक्षामा दि प्रनतित िन्दा कम विद्याथी संख्या 

िएको,  
(ग) दईु िा सोिन्दा बढी विद्यालयको पररसर एक आपसमा 

िोनडएको, 
(घ) दईु िा सोिन्दा बढी विद्यालय बीचको पैदल दूरी तीस 

नमनेटिन्दा कम रिेको,  
(ङ) दईु िा सो िन्दा बढी विद्यालयका व्यिस्थापन सनमनतले 

विद्यालय गाभ्न संयकु्त ननिेदन   ददएको।  
(२) उपदफा (१) बमोशिमको आधारमा विद्यालयिरु गाभ्ने ननणयय 

गदाय काययपानलकाले त्यस्ता विद्यालयको लानग आिश्यक शिक्षक तथा 
कमयचारीको दरबन्दी यवकन गरी बढी िनु आएको शिक्षक तथा कमयचारीको 
व्यिस्थापनको विषयमा समेत ननणयय गनुय पनेछ। 
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(३) यस काययविनध मा उशल्लशखत विद्यालय गाभ्ने सभिन्धी 
व्यिस्थालाई कायायन्ियन गनय काययपानलकाले शिक्षा सनमनतको नसफाररसमा 
मापदण्ड बनाई लागू गनय सक्नेछ। यसरी गानिएर खाली िएको िा बन्द 
िएको विद्यालयमा सामदुावयक प्रयोिनका लानग पसु्तकालय, भयशुियम, संिाद 
स्थल, िा सीप विकास केन्र, सामदुावयक नसकाइ केन्रर िस्ता संस्था सञ्चालन 
गनय सवकने छ। 

१७. गानिएका िा बन्द गररएका विद्यालयको सभपत्तीको व्यिस्थापनिः (१) दफा 
१६ बमोशिम विद्यालय गानिएमा गानिने विद्यालयमा रिेको चल अचल 
सभपशत्त, फननयचर, पाठ्यपसु्तक, पाठ्यसामग्री लगायतका अन्य िैशक्षक सामग्री 
गानिएको विद्यालयको नाममा नामसारी गरी िा शिन्सी दाशखला गरी आभदानी 
बाँधी अनिलेख राख्न ुपनेछ। 

१८. विद्यालयको ति िा कक्षा घटाउन सवकनेिः कुनै विद्यालयको सभबन्धमा दफा 
१६ को अिस्था विद्यमान रिेको िए तापनन विद्यालय गाभ्ने आधार 
औशचत्यपूणय नदेशखएमा शिक्षा िाखाको नसफाररसमा कायायपानलकाले त्यस्तो 
विद्यालयको मानथल्लो ति िा कक्षा घटाउन सक्नेछ। 

१९. विद्यालयको कक्षा थप गनय सवकनेिः (१) कुनै विद्यालयले कक्षा थप गनय 
चािेमा िैशक्षकसत्र सरुु िनुिुन्दा कशभतमा दईु मविना अगािै नगरकाययपानलका 
समक्ष ननिेदन ददन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशिम ननिेदन परेमा नगरपानलकाले थप िनुे 
कक्षाको लानग दफा ४ बमोशिमको पूिायधार पूरा िए िा निएको सभबन्धमा 
आिश्यक िाँचबझुगनय शिक्षा िाखामा पठाइददनेछ। शिक्षा िाखाले स्थलगत 
िाँचबझु गदाय पूिायधार पूरा गरेको देशखएमा ननणययको नननमत्त शिक्षा सनमनतमा 
पेि गरी सनमनतको नसफाररि अनसुार नगर काययपानलकाले िैशक्षकसत्र सरुु 
िनु ुअगािै कक्षा थप गनय अनमुनत ददन सक्नेछ।  

(३) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन प्राविनधक 
शिक्षा प्रदान गने बािेक अन्य विद्यालयको कक्षा एघार र बाह्रको कक्षा थप 
र विषय थप गने अनमुनत  संघीय शिक्षा मन्त्रालयबाट स्िीकृत मापदण्डका 
आधारमा नगर सिाले ददनेछ। 
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पररच्छेद ३ 
नगर काययपानलका, प्रमखु प्रिासकीय अनधकृत,  ननरीक्षक र स्रोतव्यशक्तको काम, 

कतयव्य र अनधकार 

२०. नगर काययपानलकाको काम, कतयव्य र अनधकारिः १) यस काययविनधमा 
अन्यत्र लेशखएका काम, कतयव्य र अनधकारका अनतररक्त नगर काययपानलकाको 
काम, कतयव्य र अनधकार देिाय बमोशिम िनुेछिः 

(क) िैशक्षक योिना तथा काययक्रम कायायन्ियन गनय शिक्षा सनमनत, 
प्रमखु प्रिासवकय अनधकृत तथा  शिक्षा िाखा प्रमखुलाई 
आिश्यक ननदेिन ददने,  

(ख) िैशक्षक योिना तथा काययक्रम कायायन्ियन गनय आिश्यकता 
अनसुार सनमनत, उपसनमनत िा काययटोली गठन गने, 

(ग)  शिक्षक सरुिाको मापदण्ड बनाइ नगरपानलकाको तिमा 
एकरुपता रिने गरी शिक्षक विद्याथी अनपुात नमलाउने, 
गणुस्तर कायम गने, आचार संविता बनाइ लागू गने,    

(घ)  शिक्षक तथा कमयचारीिरूको प्रिासन, व्यिस्थापन तथा 
िैशक्षक विकास सभबन्धी कायय योिना स्िीकृत गने र 
कायायन्ियन गनय ननदेिन ददने , 

(ङ)   प्रदेि तथा संघको काननु बमोशिम िनुे शिक्षा सभिन्धी 
विषयिरुको कायायन्ियन गनय शिक्षा सनमनतलाई ननदेिन ददने, 

(च) प्रत्येक ६ मविनामा नगरपानलका नित्रका सबै वकनसमका 
विद्यालयिरुको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन  गरीगराई  अपेशक्षत 
गणुस्तर कायम गने, 

(छ)   विद्यालयमा आनथयक व्यिस्था पारदिी तथा सनुनशित गनय 
िस्तगुत आधार तथा मापदण्ड  बनाई लागू गने, गराउने, 

(ि) यस काययविनधको पररनधनित्र रिी आिश्यक क्षेत्रिरुको 
मापदण्ड बनाउन,े  
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(झ) शिक्षालाई व्यििाररक, उद्यमिील र रोिगारउन्मखु बनाउन े
नीनत अिलभबन गने , 

(ञ) शिक्षा सभबन्धी कानून ननमायणको लानग नगर सिामा पेि 
गने। 

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेशखएतापनन संस्थागत 
विद्यालयका िकमा त्यस्ता विद्यालयले पालना गनुय पने मापदण्ड, गणुस्तर, 
िलु्क प्रािधान, विपन्न तथा नसमान्तकृत िगयका छात्र छात्राका लानग ददइने 
छात्रिृशत्तका आधार र प्रनतित, शिक्षक तथा कमयचारीिरुको सेिा, ितय एिं 
पाररश्रनमक िस्ता विषयमा ननणयय गदाय संस्थागत विद्यालयिरुको  संगठनको 
समेत सििानगता एिम  राय परामिय नलई ननणयय गनुयपनेछ। 

२१. प्रमखु प्रिासकीय अनधकृतको काम, कतयव्य र अनधकारिः ऐन तथा यस 
काययविनध मा अन्यत्र लेशखएका काम, कतयव्य र अनधकारका अनतररक्त प्रमखु 
प्रिासकीय अनधकृतको काम, कतयव्य र अनधकार देिाय बमोशिम िनुेछिः 

(क)  शिक्षालाई मौनलक िकको रुपमा स्थावपत गनय 
नगरपानलकाको समग्र िैशक्षक नीनत, योिना, काययक्रमको 
कायायन्ियन एिं अनगुमन गने÷गराउने,  

(ख) नगर काययसभपादन ननयमािलीमा प्रमखु प्रिासकीय 
अनधकृतले गने िनी उल्लेख िएका शिक्षा सभबन्धी कायय 
गने, 

(ग) िैशक्षक समन्ियकताय तथा सििकतायको िनूमका ननिायिगने, 
(घ)  नगरको उत्कृष्ट िैशक्षक उपलशव्धका लानग शिक्षा 

अनधकृतसँग काययसभपादन करार गने र सो उपलब्धीपूणय रिे 
नरिेको ननरन्तर अनगुमन गने , 

(ङ) विद्यालयिरुको लेखा परीक्षणको व्यिस्था नमलाउने , 
(च) शिक्षा सभबन्धी कुनै प्रस्तािनगरपानलकामा पेि गनुय पने िए 

सो गने , 
(छ)..... छ देशख ञ..................................................  
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२१क. शिक्षा अनधकृतको काम कतयव्य र अनधकारिः नगरपानलका नगर शिक्षा सनमनत 
तथा प्रमखु प्रिासकीय अनधकृतको मातित रिी तथा अनधकार प्रत्यायोिन 
बमोशिम शिक्षा अनधकृतको काम कतयव्य र अनधकार देिाय बमोशिम िनुेछिः  

(क) ननयशुक्त िा बढुिाको लानग आयोगबाट नसफाररस िई आएका 
शिक्षक िा कमयचारीलाई विद्यालयमा ननयशुक्त गने,  

(ख) माध्यनमक शिक्षा उत्तीणय परीक्षा, माध्यानमक शिक्षा परीक्षा र 
आधारितू तिको अन्त्यमा िनुे परीक्षालाई ननयनमत र 
मयायददत ढङ्गबाट सञ्चालन गनेरगराउने,  

(ग) नगरपानलकािाट विद्यालयलाई ननकासा िएको रकम 
सदपुयोग िए निएको अनगुमन गने गराउने, 

(घ) लेखा परीक्षकबाट प्राप्त प्रनतिेदनको आधारमा देशखएका 
अननयनमतता र िेरुि ुफर्छ्यौट गनय लगाउने, 

(ङ) सरकारी तथा गैरसरकारी िैशक्षक पररयोिनािरूको ननरीक्षण 
तथा समन्िय गने,   

(च) सामदुावयक विद्यालयका शिक्षक तथा कमयचारीको तलबी 
प्रनतिेदन पाररत गराउने, 

(छ) शिक्षा अनधकृत÷विद्यालय ननरीक्षक र स्रोत व्यशक्तले ददएको 
ननरीक्षण प्रनतिेदन उपर कारिािी गने, गराउने, 

(ि) विद्यालय व्यिस्थापन सनमनतको नसफाररसमा शिक्षकलाई 
विद्यालय समय बािेक िा विद्यालयको ननयनमत पठन पाठनमा 
असर नगने गरी अनतररक्त समयमा अन्यत्र कायय गनय पूिय 
स्िीकृनत प्रदान गने, 

(झ) स्थानीय तिको शिक्षाको अिस्था, प्रगनत आदद समेवटएको 
शिक्षा सभबन्धी शस्थनतपत्र तयार गरी प्रत्येक िषयको असार 
मसान्त नित्र प्रकाशित गने,  
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(ञ) स्िीकृत अनौपचाररक शिक्षा, वििेष आिश्यकता शिक्षा 
काययक्रम कायायन्ियन गने गराउने तथा सो सभबन्धी अनिलेख 
तयार गने,  

(ट) विद्याथी संख्या घट्न गई फाशिलमा परेका सामदुावयक 
विद्यालयका शिक्षकलाई अको समदुावयक विद्यालयमा नमलान 
गनय  शिक्षा सनमनतमा नसफाररि गने,  

(ठ) स्िीकृत कायययोिना अनसुार विद्यालय सञ्चालन िए निएको 
सभबन्धमा ननयनमत रूपले ननरीक्षण र सपुरीिेक्षण गरी 
त्यसको प्रनतिेदन तयार गनेरगराउने,  

(ड) शिक्षाको गणुस्तर बढाउनको लानग शिक्षक, प्रधानाध्यापक 
तथा व्यिस्थापन सनमनतका पदानधकारीिरूको समय समयमा 
बैठक, गोष्ठी िा तानलमको सञ्चालन गनेरगराउने,  

(ढ) आधारितू तिको अन्त्यमा नलइने परीक्षा सञ्चालन गनय परीक्षा 
सञ्चालन सनमनतको सदस्य सशचि िइ कायय गने,  

(ण) विद्यालयको कक्षा ५ तथा ८ को परीक्षाको अनिलेख, प्रश्नपत्र 
र उत्तर पशुस्तका शझकाई िाँच गराउने, विद्यालयमा शिक्षाको 
गणुस्तर िृवद्ध िएरनिएको सभबन्धमा मूल्याङ्कन गरी अनिलेख 
राख्न े तथा सो सभबन्धमा सधुारका लानग आिश्यक काम 
गने,  

(त) नगरपानलका नित्र रिेका कभपनी ऐन अन्तगयत दताय िएका 
संस्थागत विद्यालयिरुको िैशक्षक कायय योिनाको समन्िय र 
अनगुमन गरी सधुारका लानग सझुाि प्रस्ततु गने  

(थ) ऐन, ननयम तथा यस काययविनध बमोशिम विद्यालयिरू 
सञ्चालन िए निएको िाँचबझु गने तथा विद्यालयमा शिक्षाको 
गणुस्तर बढाउन, सधुार गनय िा विद्यालय बन्द गनुय पने नपने 
सभबन्धमा ननरीक्षण गरी विद्यालयको स्तर बढाउन,ु सधुार 
गनुय िा विद्यालय बन्द गनुय पने िएमा तत  सभबन्धी कारबािी 
प्रवक्रया अगानड बढाउने ,  
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(द) माध्यनमक शिक्षा उत्तीणय परीक्षाको लानग रशििेिन फाराम 
िरेका विद्याथीको नाम, थर, उमेर प्रचनलत कानून बमोशिम 
संिोधन गने,  

(ध) सामदुावयक विद्यालयमा काययरत शिक्षक तथा कमयचारीको 
सेिा वििरण तथा अन्य अनिलेख अद्यािनधक गने,   

(न) शिक्षक िा कमयचारीको काययसभपादन मूल्याङ्कन गरी त्यसको 
वििरण आयोगमा पठाउने, 

(प) विद्यालय र प्रारशभिक बाल शिक्षा केन्रको ननरीक्षण 
गनेरगराउन,े  

(फ) मन्त्रालयले तोवकददए बमोशिम सामदुावयक तथा संस्थागत 
विद्यालयिरूको समूि वििािन गरी स्रोत केन्र ननधायरण गने 
र स्रोत केन्दबाट विद्यालयको ननरीक्षण, शिक्षकको तानलम 
तथा अन्य िैशक्षक वक्रयाकलाप गनेरगराउने,  

(ब) माध्यनमक शिक्षा उत्तीणय परीक्षा, माध्यानमक शिक्षा परीक्षा र 
आधारितू तिको अन्त्यमा िनुे परीक्षालाई ननयनमत र 
मयायददत ढङ्गबाट सञ्चालन गनेरगराउने,  

(ि) सामदुावयक विद्यालयका लानग वितरण गररएका दरबन्दी 
िैशक्षक सत्रको सरुुमा नमलान गनय शिक्षा सनमनतमा नसफाररस 
गने,  

(म)  विद्यालयले स्िीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तक लागू गरे 
नगरेको सभबन्धमा ननरीक्षण गने र गराउने, विद्यालयमा लागू 
गररएको पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्तक तथा पाठ्यसामग्री 
सभबन्धमा सधुार गनुयपने र ननिःिलु्क पाठ्यपसु्तकको वितरण 
प्रणालीलाई प्रिािकारी बनाउन ेविषयमा व्यिस्थापन सनमनत 
तथा शिक्षकको राय नलई सझुाि पठाउन ेतथा सो सभबन्धमा 
अन्य आिश्यक कायय गनेरगराउने 

(य) विद्यालयको िावषयक िैशक्षक काययक्रमको ननयनमत रूपमा 
अनगुमन गरी सो अनसुार गने र गराउने, विद्यालय ननरीक्षक 
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र स्रोत व्यशक्तले ददएको ननरीक्षण प्रनतिेदन उपर कारिािी 
गने, गराउन े

(र) विद्यालय व्यिस्थापन सनमनत र शिक्षक अनििािक संघ गठन 
गने र गराउने, 

(ल) सामदुावयक विद्यालयको स्िीकृत, ररक्त दरबन्दीमा स्थायी 
पदपूनतयको लानग आयोगमा लेखी पठाउने, 

(ि) काययसभपादनको आधारमा विद्यालय व्यिस्थापन सनमनत, 
शिक्षक अनििािक संघ, प्रधानाध्यापक, शिक्षक एिं 
कमयचारीिरुलाई परुस्कार तथा दण्डका लानग काययपानलका 
समक्ष नसफाररि गने, ननिी, धानमयक तथा गठुी विद्यालयको  
अनगुमन गरी स्िीकृत मापदण्डको पालना गनय लगाउने र 
तदनसुार परुस्कार र दण्डको लानग काययपानलका समक्ष 
नसफाररि गने, 

(ि) नगर काययपानलका, राविय परीक्षा बोडय र शिक्षा सभिशन्धत 
आयोगिरुबाट ननदेशित िा प्रत्यायोशित कायय गने।” 

२२. अनधकार प्रत्यायोिनिः प्रमखु प्रिासकीय अनधकृतले आफुमा ननवित यस 
काययविनध िमोशिमका सिै िा केिी अनधकार आिश्यकता िमोशिम 
नगरपनलकाको अनधकृत स्तरको कमयचारीलाई प्रत्यायोिन गनय सक्नेछ। 

२३. ननरीक्षकको काम, कतयव्य र अनधकारिः  ऐन, ननयम तथा यस काययविनधमा 
अन्यत्र लेशखएका काम, कतयव्य र अनधकारका अनतररक्त प्रमखु प्रिासकीय 
अनधकृत र शिक्षा िाखा प्रमखुको मातित र प्रत्यक्ष ननदेिनमा रिी 
ननरीक्षकको काम, कतयव्य र अनधकार देिाय बमोशिम िनुेछिः 

(क)  प्रत्येक दईु मविनामा सिै विद्यालयमा कशभतमा एक पटक 
स्थलगत ननरीक्षण तथा सपुरीिेक्षण गने। ननरीक्षण तथा 
सपुरीिेक्षण गने क्रममा प्रधानाध्यापक र व्यिस्थापन 
सनमनतसँग छलफल गरी छलफल िएको कुरा र ननरीक्षण 
तथा सपुरीिेक्षण सभबन्धी व्यिोरा विद्यालयको ननरीक्षण 
पशुस्तकामा िनाउने तथा िनाउन लगाउने, 
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(ख)  ऐन, ननयम र यस काययविनध  बमोशिम विद्यालय ननयनमत 
रूपले सञ्चालन िए निएको, त्यस्तो विद्यालयमा िौनतक 
साधन सरुशक्षत विद्यालय अनरुुप िए निएको, शिक्षक पयायप्त 
िए निएको, उपलब्ध साधनको अनधकतम सदपुयोग िए 
निएको र ननधायररत स्तर बमोशिम पठन पाठन िए निएको 
र समग्र िैशक्षक गणुस्तर कायम िए निएको सभबन्धमा 
प्रधानाध्यापक, शिक्षक-अनििािक संघ र शिक्षकसँग विचार 
विमिय गरी सो अनरुूप िएको नदेशखएमा सधुार गनय लगाउने,  

(ग)  विद्यालय ननरीक्षण सभबन्धी प्रनतिेदन शिक्षा अनधकृत समक्ष 
पेि गरी ननदेिन बमोशिम गने,  

(घ)  विद्यालयको विकासको लानग व्यिस्थापन सनमनत तथा 
सरोकािालािरूसँग सभपकय  तथा आिश्यक सरसल्लाि र 
अन्तरवक्रया गने,  

(ङ) नमूना शिक्षण गने प्रयोिनको लानग ननरीक्षण क्षेत्रनित्रको 
रोष्टर (समिु) तयार गने र समय-समयमा प्रधानाध्यापक 
सवित शिक्षकको बैठक बोलाई शिक्षण गने विषयमा 
देशखएका समस्या समाधानको लानग आिश्यक काम गने,  

(च)  शिक्षक तथा विद्यालय कमयचारीको कायय क्षमताको मूल्याङ्कन 
गरी त्यसको अनिलेख शिक्षा िाखामा उपलब्ध गराउने  

(छ)  विद्यालयको िैशक्षकस्तर बवृद्ध गनय प्रधानाध्यापक तथा 
व्यिस्थापन सनमनतका अध्यक्षिरूको गोष्ठीको संयोिन गने, 
गराउन े

(ि)  परीक्षा सनमनतको ननदेिन बमोशिम परीक्षा सञ्चालन गने, 
गराउन,े  

(झ)  विद्यालयको िैशक्षक तथा आनथयक अनिलेख दरुुस्त िए 
निएको ननरीक्षण गने, गराउने,  

(ञ)  आफ्नो क्षेत्र नित्रका िैशक्षक तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लषेण 
गरी शिक्षा िाखामा पठाउने,  
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(ट)  शिक्षकलाई तानलमको लानग नसफाररस गने र तानलम प्राप्त 
शिक्षकको सीपको प्रयोग िए निएको यवकन गनय कक्षा 
अिलोकन गरी सधुारका लानग कायय गने,   

(ठ)  व्यिस्थापन सनमनतको बैठक ननयनमत रूपले बसे नबसेको 
िाँचबझु गरी नबसेको िए बैठक बोलाउन प्रधानाध्यापकलाई 
ननदेिन ददने,  

(ड)  विद्यालय सञ्चालन सभबन्धमा प्रधानाध्यापक तथा व्यिस्थापन 
सनमनतलाई आिश्यक ननदेिन ददने,  

(ढ)  स्रोत व्यशक्तको कामको अनगुमन गरी प्रत्येक मविना शिक्षा 
िाखामा प्रनतिेदन पेि गने,  

(ण)  विद्यालयका शिक्षक तथा कमयचारीको विदाको अनिलेख 
िैशक्षक सत्रको अन्त्यमा प्रमाशणत गने र विद्यालयमा राख्न 
लगाउन,े  

(त)  शिक्षक तथा कमयचारीको िाशिरी अनिलेख दरुुस्त िए 
निएको िाँच िा ननरीक्षण गरी विदा ननलई अनपुशस्थत िनुे 
शिक्षक तथा कमयचारीको िकमा िाशिरी पशुस्तकामा गयल 
िनाई सोको िनाउ सवित कारिािीको लानग सभबशन्धत 
विद्यालय व्यिस्थापन सनमनत र शिक्षा िाखामा नसफाररस 
गने,  

(थ)  आफनो क्षेत्रनित्र सञ्चालन गररएका अनौपचाररक शिक्षा, 
वििेष आिश्यकता शिक्षा, समािेिी शिक्षा र शिक्षाको लानग 
खाद्य काययक्रमको ननयनमत रूपमा ननरीक्षण तथा अनगुमन 
गरी नगर शिक्षा सनमनतमा प्रनतिेदन पेि गने,  

(द) ननिी, धानमयक तथा गठुी विद्यालयको अनगुमन गरी स्िीकृत 
मापदण्डको पालना गनय लगाउने र तदनसुार परुस्कार र 
दण्डको लानग शिक्षा अनधकृत समक्ष नसफाररि गने , 

(ध)  िीिन पयययन्त शिक्षा र िीिन उपयोगी शिक्षाको उशचत 
प्रबन्ध गने÷गराउन,े 
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(न)  प्रमखु प्रिासकीय अनधकृत र शिक्षा अनधकृतले तोकेबमोशिम 
थप कायय गनेरगराउने , 

(प)  नगरपानलकाले प्रत्यायोिन गरेको शिक्षा सभबन्धीअन्य कायय 
गने, 

२३क. स्रोत व्यशक्तको काम, कतयव्य र अनधकारिः (१) पररमाशियत संघीय शिक्षा ऐन, 
प्रदेि शिक्षा ऐन र नगर स्तरीय शिक्षा ऐनमा अन्यथा व्यिस्था गरेको 
अिस्थामा बािेक नगरपानलकामा तोवकए बमोशिम स्रोत व्यशक्त रिनेछन । 

(२) ऐन, ननयम तथा यस काययविनधमा अन्यत्र लेशखएका काम, कतयव्य 
र अनधकारका अनतररक्त शिक्षा िाखा प्रमखुको मातित र प्रत्यक्ष ननदेिनमा 
रिी स्रोतव्यशक्तको काम, कतयव्य र अनधकार देिाय बमोशिम िनुेछिः 

(क)  प्रत्येक मविनामा सबै विद्यालयमा कशभतमा एक पटक 
स्थलगत ननरीक्षण तथा सपुरीिेक्षण गने र ननरीक्षण तथा 
सपुरीिेक्षण गने क्रममा प्रधानाध्यापक र व्यिस्थापन 
सनमनतसँग छलफल गरी छलफल िएको विषय र ननरीक्षण 
तथा सपुरीिेक्षण सभबन्धी व्यिोरा विद्यालयको ननरीक्षण 
पशुस्तकामा िनाउन ेतथा िनाउन लगाउने, 

(ख) ऐन,ननयम र यस काययविनध बमोशिम विद्यालय ननयनमत रुपले 
संचालन िए÷निएको, त्यस्तो विद्यालयमा िौनतक साधन 
सरुशक्षत विद्यालय अनरुुप िए/िएको, शिक्षक पयायप्त 
िए/निएको,उपलब्ध साधनको अनधकतम सदपुयोग 
िए/निएको र ननधायररत स्तर बमोशिम पठनपाठन 
िए/निएको र समग्र िैशक्षक गणुस्तर कायम िए÷निएको 
सभबन्धमा प्रधानाध्यापक शिक्षक-अनििािक संघ र 
शिक्षकसँग विचार विमिय गरी सो अनरुुप िएको नदेशखएमा 
सधुार गनय लगाउने, 

(ग) विद्यालय ननरीक्षण सभबन्धी प्रनतिेदन प्रमखु प्रिासकीय 
अनधकृत िा ननिले तोकेको  अनधकृत समक्ष पेि गने र 
ननदेिन िएबमोशिम गने, 
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(घ) विद्यालयको विकासको लानग व्यिस्थापन सनमनत तथा 
सरोकारिालािरुसँग सभपकय  तथा आिश्यक सरसल्लाि र 
अन्तरवक्रया गने, 

(ङ) नमूना शिक्षण गने प्रयोिनको लानग ननरीक्षण क्षेत्रनित्रको 
रोष्टर समूि तथार गने र समय-समयमा प्रधानाध्यापक सवित 
शिक्षकको बैठक बोलाई शिक्षण गने विषयमा देशखएमा 
समस्या समाधानको लानग आिश्यक काम गने, 

(च) शिक्षक तथा विद्यालय कमयचारीको कायय क्षमताको मूल्यांकन 
गरी त्यसको अनिलेख शिक्षा िाखामा उपलब्ध गराउने, 

(छ) विद्यालयको िैशक्षकस्तर िृवद्ध गनय प्रधानाध्यापक तथा 
व्यिस्थापन सनमनतका अध्यक्षिरुको गोष्ठीको संयोिन गने र 
गराउन,े 

(ि) परीक्षा सनमनतको ननदेिन बमोशिम परीक्षा संचालन गने र 
गराउन,े 

(झ) विद्यालयको िैशक्षक तथा आनथयक अनिलेख दरुुस्त 
िए÷निएको िेरी व्यिशस्थत गनय लगाउने, 

(ञ) आफ्नो क्षेत्र नित्रका विद्यालयिरुको िैशक्षक तथ्यांक संकलन 
तथा विश्लेषण गरी शिक्षा िाखामा पेि गने, 

(ट) शिक्षकलाई तानलमको लानग नसफाररस गने र तानलम प्राप्त 
शिक्षकको सीपको प्रयोग िए÷निएको यवकन गनय कक्षा 
अिलोकन गरी सधुारका लानग कायय गने, शिक्षकलाई पाठ 
योिना ननमायण गनय लगाई कक्षा शिक्षण गनय लगाउने, 

(ठ) व्यिस्थापन सनमनतको बैठक ननयनमत रुपले बसे÷नबसेको 
िाँचबझु गरी नबसेको िए बैठक बोलाउन प्रधानाध्यापकलाई 
ननदेिन ददने, 

(ड) विद्यालय संचालन सभबन्धमा प्रधानाध्यापक तथा व्यिस्थापन 
सनमनतलाई आिश्यक ननदेिन ददने, 
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(ढ) विद्यालयमा काययरत सबै शिक्षकिरु सशभमनलत कायय नसकाई 
समूि ब अतष्यल ंीिबचलष्लन न्चयगउ ९ब ं ीन ० बनाई 
शिक्षण नसकाई वक्रयाकलाप सधुारका लानग प्रत्येक मविना 
सो समूिको बैठक बस्न लगाउने र शिक्षण नसकाईमा देखा 
परेका समस्या समाधान गनय लगाउने, 

(ण) विद्यालयका शिक्षक तथा कमयचारीको विदाको अनिलेख 
िैशक्षक सत्रको अन्त्यमा प्रमाशणत गनयका लानग विद्यालय 
ननरीक्षक िा शिक्षा अनधकृत समक्ष नसफाररस गने र प्रमाशणत 
िएको विदाको अनिलेख विद्यालयमा राख्न गलाउने, 

(त) शिक्षक तथा कमयचारीको िाशिरी अनिलेख दरुुस्त 
िए÷निएको िाँच िा ननरीक्षण गरी विदा ननलई अनपुशस्थत 
िनुे शिक्षक तथा कमयचारीको िकमा िाशिरी पशुस्तकामा 
गयल िनाई सोको िनाउ सवित कारिािीको लानग 
सभबशन्धत विद्यालय व्यिस्थापन सनमनत र स्थानीय शिक्षा 
अनधकृतलाई नसफाररस गने, 

(थ) आफ्नो क्षेत्रनित्र संचालन गररएका अनौपचाररक शिक्षा, 
िैकशल्पक विद्यालय, वििेष आिश्यकता शिक्षा, समािेिी 
शिक्षा र शिक्षाको लानग खाद्य काययक्रमको ननयनमत रुपमा 
ननरीक्षण तथा अनगुमन गरी प्रमखु प्रिासकीय अनधकृत िा 
ननिले तोकेको अनधकृत समक्ष प्रनतिेदन पेि गने, 

(द) संस्थागत तथा धानमयक प्रकृनतका विद्यालय र सामदुावयक 
नसकाई केन्रिरुको अनगुमन गरी स्िीकृत मापदण्डको 
पालना गनय लगाउने र तदनसुार परुस्कार र दण्डको लानग 
प्रमखु प्रिासकीय अनधकृत िा ननिले तोकेको अनधकृत समक्ष 
नसफाररस गने, 

(ध) िीिन पययन्त शिक्षा र िीिन उपयोगी शिक्षाको उशचत प्रबन्ध 
गने÷गराउने, 
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(न) विद्यालय ननरीक्षक प्रनत ििाफदेिी बन्दै ननिले तोके 
बमोशिम थप कायय गने गराउने, 

(प) नगरपानलका, प्रमखु प्रिासकीय अनधकृत र शिक्षा िाखा 
प्रमखुले प्रत्यायोिन गरेका शिक्षा सभबन्धी अन्य काययिरु 
गने, 

पररच्छेद-४ 
नगर शिक्षा सनमनतको गठन, काम, कतयव्य र अनधकार तथा बैठक सभबन्धी 

काययविनध 

२४. शिक्षा सनमनतको संरचना तथा काययसंचालन विनधिः (१) नगरपानलकामा  देिाय 
बमोशिमको एक शिक्षा सनमनत रिनेछिः 

(क) नगर काययपानलकाको प्रमखु  -संयोिक 
(ख) नगर काययपानलकाको उपप्रमखु   -सि संयोिक 
(ग) प्रमखु प्रिासकीय अनधकृत   -सदस्य 
(घ) नगर काययपानलकाका सदस्यिरु मध्येबाट एकिना दनलत र 

एक िना मविलासमेत काययपानलकाले मनोनयन गरेको २ 
िना     - सदस्य 

(ङ) सामदुावयक विद्यालयमध्ये आधारितू ति र माध्यनमक तिका 
प्रधानाध्यापकिरु र शिक्षक मध्येबाटएक िना मविलासमेत 
नगरकाययपानलकाले मनोननत गरेको तीन िना- सदस्य 

(च)  संस्थागत विद्यालयिरुको प्रनतनननधमलुक संस्था मध्येबाट 
नगरप्रमखुले मनोनयन गरेको प्रनतनननधएक िना -सदस्य 

(छ)  नगरपानलका क्षेत्रनित्रका सामदुावयक विद्यालयिरुका 
विद्यालय व्यिस्थापन सनमनतका अध्यक्ष मध्येबाट आधारिूत 
र माध्यनमक तिको एक एक िना नगरप्रमखुले मनोनयन 
गरेको दईु िना   -सदस्य  
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(ि) नगरपानलका क्षेत्रनित्रका समािसेिीरशिक्षाप्रमेीरशिक्षाविद्िरु 
मध्येबाट नगरकाययपानलकाले मनोननत गरेको १िना 
मविलासवित २ िना   -सदस्य 

(झ)  नगरपानलकामा काययरत अनधकृतिरु  मध्येबाट प्रमखु 
प्रिासकीय अनधकृतले मनोननत गरेको १ िना -सदस्य 

(ञ) शिक्षक मिासंघको अध्यक्ष   -पदेन सदस्य 
(ट) काययपानलकाको शिक्षा िेने (सामाशिक विकास)सनमनतको 

संयोिक   -पदेन सदस्य 
(ठ)  शिक्षा िाखा प्रमखु  -सदस्य सशचि 
(२) शिक्षा सनमनतको बैठक कशभतमा प्रत्येक तीन मविनामा एक 

पटक बस्नपुनेछ। 
(३) शिक्षा सनमनतको बैठक ित्ता नगरपानलकाको प्रचनलत काननु 

बमोशिम िनुेछ। 
(४) बैठक सञ्चालनको लानग कशभतमा ५० प्रनतित सदस्यको 

उपशस्थनत आिश्यक पनेछ िने बैठकको ननणयय बिमुतको आधारमा िनुेछ। 
(५) उपदफा १ को खण्ड घ, ङ, च, छ र ि बमोशिम मनोननत 

सदस्यिरुको पदािनध ३ िषय िनुेछ। 
(६) शिक्षा सनमनतको बैठक सभबन्धी काययविनध सो सनमनत आफैले 

ननधायरण गरे बमोशिम िनुेछ। 
(७) शिक्षा सनमनतले आिश्यकता अनसुार शिक्षाविद्, ननरीक्षक, 

स्रोतव्यशक्त र नगरकाययपानलकाका सदस्यिरुलाई उक्त सनमनतको बैठकमा 
आमन्त्रण गनय सक्नेछ। 

२५.  शिक्षा सनमनतको काम, कतयव्य र अनधकारिः ऐन तथा यस काययविनध मा 
अन्यत्र लेशखएका काम, कतयव्य र अनधकारका अनतररक्त शिक्षा सनमनतको 
अन्य काम, कतयव्य र अनधकार देिाय बमोशिम िनुेछिः 

(क)  नगरपानलकाको शिक्षा सभबन्धी नीनत तिुयमा गनय नगरपानलका 
र नगर सिालाई सझुाि ददने 
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(ख)  शिक्षा िाखािाट पेि िएको िैशक्षक योिना मानथ छलफल 
गरी स्िीकृनतको लानग काययपानलकामा पेि गने 

(ग) नगरपानलकामा स्िस्थ िैशक्षक िातािरण कायम राख्न तथा 
शिक्षाको गणुस्तर बवृद्ध गनय शिक्षा िाखा माफय त पेि िएको 
कायययोिना मानथ छलफल गरी आिश्यक देशखएमा 
पररमाियन सवित स्िीकृत गने,  

(ग) नेपाल सरकारको स्िीकृत नीनत र ननदेिन अनरुूप वििेष 
आिश्यकता शिक्षा, समािेिी शिक्षा, अनौपचाररक शिक्षा, 
ननरन्तर शिक्षा, दूर शिक्षा तथा खलुा शिक्षा काययक्रम सञ्चालन 
सभबन्धी आिश्यक व्यिस्था गने,  

(घ)  विद्यालयलाई आनथयक सिायता उपलव्ध गराउने तथा त्यस्तो 
सिायताको लानग सभबशन्धत ननकायमा नसफाररस गने,  

(ङ)  शिक्षक, कमयचारी तथा विद्याथी कल्याणको लानग स्िीकृत 
शिक्षा योिना बमोशिम आिश्यक काययक्रम बनाउने,  

(च)  विद्यालयको सभपशत्तको सरुक्षा गनय तथा विद्यालयको समवृद्धको 
लानग आिश्यक व्यिस्था गने,  

(छ) विद्यालयको विकासको लानग सञ्चानलत िैशक्षक काययक्रमलाई 
सियोग गने,  

(ि)  विद्यालयको लेखापरीक्षण सभबन्धमा लेखापरीक्षकले ददएको 
प्रनतिेदन अनसुार आिश्यक कारबािी गने, गराउने,  

(झ)  विद्यालयलाई आनथयक रूपमा आत्मननियर गराउन योिना 
बनाई कायय गने,  

(ञ) विद्यालय समायोिन गनय िा बन्द गनय नसफाररस गने,    
(ट) िैशक्षक क्यालेण्डर बनाइ विद्यालय सञ्चालन गनय शिक्षा िाखा 

माफय त व्यिस्थापन सनमनतलाई ननदेिन ददने,  
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(ठ)  नगर स्तरीय खेलकुद, स्काउट तथा साँस्कृनतक काययक्रमको 
सञ्चालन तथा विकासको लानग आनथयक स्रोत िटुाउने र प्राप्त 
रकम खचय गनय शिक्षा िाखालाई ननदेिन ददने,  

(ड) आिासीय विद्यालयका विद्याथीका लानग खाना तथा पौवष्टक 
आिारको गणुस्तर तोक्ने। 

(ढ) नगर काययपानलका तथा  नगर सिाबाट स्िीकृत शिक्षा योिना 
र मापदण्ड नित्र रिी आिश्यक ननदेिन ददने। 

(ण) विद्यालयले कायम गनुय पने न्यनुतम सरसफाई तथा 
िौचालयको मापदण्ड तोक्ने। 

(त) नगर क्षेत्र नित्र वििेष आिश्यकता िएका बालबानलकाको  
तथ्यांक संकलन गरी उनीिरुका लानग उशचत विद्यालय 
व्यिस्थापन गनय आधार तयार पाने र सोिी अनसुारको 
पठनपाठन व्यिस्था नमलाउने। 

(थ) विद्यालय सधुार तथा विकासका लानग नीनत ननदेिन गने। 

पररच्छेद ५ 
विद्यालय व्यिस्थापन सनमनत सभबन्धी व्यिस्था 

२६.  विद्यालय व्यिस्थापन सनमनतिः (१) यस काययविनध  र अन्र्तगत व्यिस्था 
िएको सनमनतिरुको अनधकार क्षेत्र बािेक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र 
व्यिस्थापन गनय प्रत्येक सामदुावयक विद्यालयमा देिाय िमोशिमको सदस्यिरु 
रिेको एक विद्यालय व्यिस्थापन सनमनत रिनेछ। 

(क) अनििािकिरुले आफूिरु मध्येबाट छानी पठाएका दईु िना 
मविला सवित चारिना    -सदस्य 

(ख) विद्यालयका अनििािकले आफूिरु मध्येिाट छानी पठाएको 
एक िना दनलत    -सदस्य 

(ग) नगरपानलकाको सभबशन्धत िडाको िडाध्यक्ष िा िडा 
सनमनतले तोकेको िडा सदस्य एकिना -सदस्य 
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(घ) शिक्षा िाखामा काययरत कशभतमा छैठौँ तिको अनधकृत 
कमयचारी      -सदस्य 

(ङ) विद्यालयका संस्थापक, स्थानीय िवुद्धशििी, शिक्षा प्रमेी 
विद्यालयलाईय ननरन्तर दि िषयदेशख सियोग गने िा 
विद्यालयलाई दि लाख िा सो िन्दा बढी नगद िा शिन्सी 
सियोग गरेको व्यशक्तिरु मध्येबाट विद्यायलय व्यिस्थापन 
सनमनतले मनोननत गरेको एक िना मविला सवित दईु िना
     -सदस्य 

(च) विद्यालयका शिक्षकिरुले आफूिरु मध्येबाट स्टाफ बैठक 
गरी बैठकको ननणययबाट छानी पठाएको  शिक्षक एक िना  
     -सदस्य 

(छ)  विद्यालय स्तरीय बालक्लिले मनोनयन गरेको एक िना छात्र 
र एकिनाछात्रा गरी २ िना    
   -स्थायी आमशन्त्रत सदस्य  

(ि)  प्रधानाध्यापक    -सदस्य सशचि 
(२)  उपदफा १को खण्ड (क), (ख), (ग) िा (ङ) बमोशिमका 

सदस्यिरु मध्येबाट आधारितू तिको विद्यालयको िकमा सभबशन्धत िडा 
सनमनतले र माध्यनमक तिको विद्यालयको िकमा नगरपानलकाले तोकेको 
सदस्य विद्यालय व्यिस्थापन सनमनतको अध्यक्ष िनुेछ। 

(३)उपदफा १ को खण्ड (ख), (ग) िा (ङ) मध्ये कुनै खण्डको 
सदस्य मनोनयन िनु बाँकी रिेको िए पनन  उपदफा (२) बमोशिम अध्यक्ष 
मनोनयन गनय कुनै बाधा िनुे छैन। 

(४) विद्यालय व्यिस्थापन सनमनतको अध्यक्ष मनोनयन निएसभमका 
लानग िा अध्यक्षको अनपुशस्थनतमा सो सनमनतका ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको 
अध्यक्षता गनेछ। 

(५) वििेष शिक्षा सञ्चालन गने विद्यालयको व्यिस्थापन सनमनतमा 
कशभतमा पचास प्रनतित सदस्यिरु अपाङ्गता िएका व्यशक्तको अनििािक र 
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समािेिी शिक्षा िा स्रोत कक्षा सञ्चालन गने विद्यालयको  व्यिस्थापन 
सनमनतमा कशभतमा एक िना अपाङ्गता िएका व्यशक्त सदस्य रिनेछ। 

(६) सभबशन्धत विद्यालय ननरीक्षकलाई विद्यालय व्यिस्थापन 
सनमनतको बैठकमा पययिेक्षकको रुपमा िाग नलन आमन्त्रण गनय सवकनेछ। 

(७) संस्थागत विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यिस्थापन गनयका 
लानग प्रत्येक विद्यालयमा देिायका सदस्यिरु रिेको एक विद्यालय व्यिस्थापन 
सनमनत रिनेछिः 

(क)  विद्यालयका संस्थापक िा लगानीकतायिरु मध्येबाट 
विद्यालयको नसफाररसमा नगरप्रमखुले मनोननत गरेको व्यशक्त 
    - अध्यक्ष  

(ख)  अनििािकिरु मध्येबाट एक िना मविलासमेत पने गरी 
विद्यालय व्यिस्थापन सनमनतले मनोननत गरेको दईुिना
     -सदस्य  

(ग) स्थानीय शिक्षाप्रमेी िा समािसेिीिरु मध्येबाट सभबशन्धत 
िडाको िडा सनमनतले मनोननत गरेको एक िना  
     -सदस्य  

(घ)  सभबशन्धत स्रोतकेन्रको स्रोतव्यशक्त  -सदस्य  
(ङ) सभबशन्धत विद्यालयको शिक्षकिरुले आफूिरु मध्येबाट छानी 

पठाएको एकिना   -सदस्य  
(च) विद्यालयको प्रधानाध्यापक   -सदस्य सशचि 
(८) उपदफा (१), (२) र (७) बमोशिम छाननएका िा मनोननत 

अध्यक्ष िा सदस्यको पदािनध तीन िषयको िनुेछ। त्यस्ता सदस्य िा अध्यक्षले 
आफ्नो पद अनसुारको आचरण नगरेको देशखएमा त्यसरी छान्ने िा मनोनयन 
गने अनििािक, पदानधकारी िा ननकायले िनुसकैु बखत पदबाट िटाउन 
सक्नेछ। 

 तर त्यसरी पदबाट िटाउन ुअशघ ननिलाई आफ्नो सफाइ पेि 
गने मौकाबाट बशञ्चत गररने छैन। 
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(९) रािीनामा स्िीकृत गनेिः व्यिस्थापन सनमनतका सदस्यको 
रािीनामा सो सनमनतका अध्यक्षले र व्यिस्थापन सनमनतका अध्यक्षको 
रािीनामा सभबशन्धत व्यिस्थापन सनमनतले स्िीकृत गनेछ। 

तर अध्यक्षको पद ररक्त रिेको अिस्थामा त्यस्तो सदस्यको रािीनामा 
व्यिस्थापन सनमनतको िररष्ठ सदस्यले स्िीकृत गनेछ। साथै विद्यालय 
व्यिस्थापन सनमनतको बैठकमा बाल क्लबका प्रनतननधीिरुले राखेको 
दृवष्टकोण ननणयय पशुस्तकामा उल्लेख गनुय पनेछ तर प्रचनलत काननु विपररतका 
कुनै ननणयय िएकोमा बालप्रनतननधीिरुलाई शिभमेिार बनाईनेछैन। 

(१०) अनििािकको अनिलेख राख्निेः (क) विद्यालयले शिक्षा िाखाले 
तोवकददएको ढाँचामा विद्याथीको अनिलेख राख्दा विद्याथीका बाब,ु आमा िा 
बािे, बज्यैको नाम, थर, ठेगाना उल्लेख गनुय पदयछ र त्यस्ता अनििािक 
निएका विद्याथीको िकमा विद्याथीलाई संरक्षकत्ि प्रदान गने व्यशक्तको 
अनिलेख राख्न ुपनेछ। 

(ख) खण्ड (क) बमोशिम विद्याथीलाई संरक्षकत्ि प्रदान गने 
व्यशक्तलाई अनििािकको रुपमा अनिलेख राख्दा ननिले संरक्षकत्ि प्रदान 
गरेको व्यिोरा सभबशन्धत िडाबाट प्रमाशणत गराएको िनु ुपनेछ। 

२७. व्यिस्थापन सनमनतको सदस्य छनौट सभबन्धी व्यिस्थािः (१) प्रधानाध्यापकले 
दफा २६को उपदफा (१) बमोशिमको व्यिस्थापन सनमनतको छनौट गनयको 
लानग तत्कालको व्यिस्थापन सनमनतको कायय अिनध समाप्त िनु ुिन्दा तीस 
ददन अगािै सात ददनको सूचना ददई अनििािकको िेला गराउन ुपनेछ।  

   तर कुनै कारणले व्यिस्थापन सनमनत विघटन िएको िा 
व्यिस्थापन सनमनतको सदस्यको पद ररक्त िएको अिस्थामा त्यसरी विघटन 
िा ररक्त िएको नमनतले पन्र ददन नित्र व्यिस्थापन सनमनत िा ररक्त सदस्यको 
छनौटको लानग यस दफा बमोशिम सूचना ददई अनििािकको िेला गराउन ु
पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशिम सदस्य छनौट गने सभबन्धमा 
अनििािकलाई सियोग गनयको लानग सभबशन्धत ननरीक्षक िा ननि उपलब्ध 
निएमा प्रमखु प्रिासकीय अनधकृतले खटाएको अनधकृतरस्रोतव्यशक्तको 
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संयोिकत्िमा प्रधानाध्यापक, स्रोत व्यशक्त र सभबशन्धत िडा सनमनतले 
खटाएको प्रनतनननध रिेको चार सदस्यीय छनौट सियोग सनमनत गठन गनेछ।  

(३) व्यिस्थापन सनमनतको अध्यक्ष र सदस्यिरू छनौट सभबन्धी 
अन्य काययविनध कायायपानलकाले तोके बमोशिम िनुेछ। 

२८. व्यिस्थापन सनमनतको बैठक सभबन्धी काययविनधिः (१) व्यिस्थापन सनमनतको 
बैठक दईु मविनामा कशभतमा एक पटक बस्नेछ। 

(२) व्यिस्थापन सनमनतको बैठक सनमनतको अध्यक्षको ननदेिनमा 
सदस्य-सशचिले बोलाउनेछ।  

(३) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन व्यिस्थापन 
सनमनतका एक नतिाई सदस्यले नलशखत अनरुोध गरेमा व्यिस्थापन सनमनतको 
सदस्य-सशचिले िविलेसकैु पनन व्यिस्थापन सनमनतको बैठक बोलाउन ु
पनेछ।  

(४) व्यिस्थापन सनमनतको बैठकमा छलफल िनुे विषय सूची सदस्य-
सशचिले साधारण तया बित्तर घण्टा अगािै सदस्यिरूलाई ददन ुपनेछ।  

(५) व्यिस्थापन सनमनतमा तत्काल कायम रिेका सदस्य मध्ये पचास 
प्रनतित िन्दा बढी सदस्यिरू उपशस्थत िएमा व्यिस्थापन सनमनतको 
बैठकको लानग गणपूरक संख्या पगेुको मानननेछ।  

(६) व्यिस्थापन सनमनतको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र ननिको 
अनपुशस्थनतमा िेष्ठ सदस्यले गनेछ।  

(७) व्यिस्थापन सनमनतको बैठकमा बिमुतको राय मान्य िनुेछ र 
मत बराबर िएमा बैठकको अध्यक्षता गने व्यशक्तले ननणाययक मत ददन 
सक्नेछ।  

(८) व्यिस्थापन सनमनतको बैठक सभबन्धी अन्य काययविनध 
व्यिस्थापन सनमनत आफैं ले ननधायरण गरे बमोशिम िनुेछ। 

२९. व्यिस्थापन सनमनतको सदस्य िनु नसक्नेिः देिायको व्यशक्त व्यिस्थापन 
सनमनतको सदस्य िनु सक्ने   छैनिः 

(क) गैर नेपाली नागररक,  
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(ख)    पच्चीस िषयउमेर पूरा निएको (िाल क्लबको प्रनतननधी 
बािेक) ,    

(ग)    प्रचनलत कानून बमोशिम कालो सूचीमा परेको, 
(घ)    नैनतक पतन देशखने फौिदारी अनियोगमा अदालतबाट 

कसूरदार ठिररएको ,  
(ङ)  कुनै विद्यालयमा बिाल रिेको शिक्षक (शिक्षक प्रनतनननधको 

रुपमा बािेक अन्य सदस्यमा मनोनयन िनु नसक्न)े  
(च) ननिामनत, प्रिरी, सेना िा साियिननक संस्थामा बैतननक रुपमा 

काम गने बिालिाला कमयचारी             (ननिृशत्तिरणमा 
बसेकाले सदस्य िनु बाधा पने छैन) 

३०.  विद्यालय व्यिस्थापन सनमनत विघटन गनय सक्नेिः देिायका अिस्थामा नगर 
शिक्षा सनमनतको नसफाररसमा नगर काययपानलकाले विद्यालय व्यिस्थापन 
सनमनत विघटन गनय सक्नेछिः 

(क) विद्यालयको सभपशत्त विनानमना गरेमा,  
(ख)  विद्यालयको िैशक्षक िातािरण खल्बल्याएमा,   
(ग)  प्रचनलत काननु तथा नेपाल सरकार, प्रदेि सरकार तथा 

स्थानीय तिको नीनत एिम  वित विपररत काम गरेमा,  
(घ)  विद्यालयको व्यिस्थापन सन्तोषिनक रूपमा गनय नसकेमा, 

िा  
(ङ)  सभबशन्धत तिरननकाय िा अनधकारीले ददएको कानून 

अनसुारको ननदेिन पटकपटक उलंघन गरेमा। 
३१. सामदुावयक विद्यालयको व्यिस्थापन सनमनतको काम, कतयव्य र अनधकारिः 

(१) यस काययविनधमा अन्यत्र लेशखएका काम, कतयव्य र अनधकारका 
अनतररक्त सामदुावयक विद्यालयको व्यिस्थापन सनमनतको काम, कतयव्य र 
अनधकार देिाय बमोशिम िनुेछिः 

(क) विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख, ननरीक्षण र व्यिस्थापन गने,                                                    
(ख)  विद्यालयको लानग चाविने आनथयक स्रोत िटुाउने,  
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(ग)  शिक्षक तथा कमयचारीलाई तानलमको लानग छनौट गने,  
(घ)  तानलममा िाने शिक्षक तथा कमयचारीलाई तानलमबाट 

फकेपनछ कशभतमा तीन िषय विद्यालयमा सेिा गनुय पने 
सभबन्धमा ितयिरू ननधायरण गरी कबनुलयतनामा गराउने,  

(ङ) शिक्षक तथा कमयचारीिरूको सेिाको सरुक्षाको लागी पिल 
गने,  

(च)  विद्यालयको स्रोतबाट व्यिोने गरी शिक्षक तथा कमयचारी 
ननयकु्त गने, 

(छ)  नेपाल सरकारबाट स्िीकृत दरबन्दीको शिक्षक तथा 
कमयचारीको पद ररक्त िनु आएमा स्थायी पूनतयको लानग सो 
पद ररक्त िएको नमनतले पन्र ददननित्र शिक्षा िाखामा लेखी 
पठाउन,े  

(ि)  विद्यालयका शिक्षक तथा कमयचारीिरूको िाशिरी िाँच गरी 
गयल िनुे शिक्षक िा कमयचारी उपर आिश्यक कारिािी 
गने, 

(झ)  कुनै शिक्षक िा कमयचारीलाई यस काययविनध  बमोशिम 
व्यिस्थापन सनमनतले कारिािी गनय पाउने विषयमा वििागीय 
कारिािी गरी त्यसको िानकारी शिक्षा िाखालाई ददने तथा 
आफूलाई कारिािी गनय अनधकार निएको विषयमा 
कारिािीको लानग नसफाररस गनुय पने िएमा आिश्यकता 
अनसुार आफ्नो राय सवितको प्रनतिेदन शिक्षा िाखामा 
पठाउन,े 

(ञ)  विद्यालयको िैशक्षकस्तर िृवद्ध गनय आिश्यक सामान तथा 
िैशक्षक सामग्रीिरूको व्यिस्था गने,   

(ट)  नेपाल सरकार, प्रदेि सरकार िा नगरपानलकाबाट सञ्चालन 
िनुे विनिन्न काययक्रमिरूमा विद्यालयलाई सररक गराउने,  

(ठ)  विद्याथीिरूले पालना गनुयपने आचार संविता बनाइ लागू गने,  
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(ड) शिक्षक तथा कमयचारीिरूको अनिलेख अध्यािनधक गराइ 
राख्न,े  

(ढ) प्रत्येक िषय विद्यालयका चन्दादाता र अनििािकिरूको िेला 
गराइ विद्यालयको अशघल्लो िैशक्षक िषयको आय, व्यय तथा 
िैशक्षक उपलशब्ध र आगामी िषयको िैशक्षक काययक्रमको 
सभबन्धमा िानकारी गराउने,  

(ण)  नगरपानलकाबाट तोवकएको लेखा परीक्षण मापदण्ड बमोशिम 
लेखा परीक्षण गराउने,  

(त)  विद्याथी, शिक्षक, कमयचारी तथा अनििािकलाई विद्यालयको 
विकास तथा पठनपाठन तफय  उत्प्ररेरत गने व्यिस्था नमलाउने, 

(थ)  विद्याथीलाई उपलब्ध गराइएको छात्रिृशत्त रकम प्रदान गने,  
(द)  ननरीक्षकले विद्यालयको चेक िाँच िा ननरीक्षण गदाय िाशिरी 

पशुस्तका िा विद्यतुीय िाशिरीमा गयल िनाएकोमा त्यस्ता 
गयल िएका शिक्षक तथा कमयचारीको गयल िएका ददनको 
तलब कट्टी गने,  

(ध)  व्यिस्थापन सनमनतको सशचिालय विद्यालय ििनमा राख्न ेतथा 
विद्यालयको कागिपत्र र अनिलेख सरुशक्षत गने,  

(न)  स्थानीय तिसँग समन्िय गरी िैशक्षक विकासका काययक्रमिरु 
सञ्चालन गने, 

(प)  विद्यालयमा लशक्षत समूिका लानग वििेष प्रकृनतको िैशक्षक 
काययक्रम सञ्चालन गनय आिश्यक देशखएमा  शिक्षा िाखा 
माफय त  गने, 

(फ) िावषयक रुपमा विद्यालयका लानग आिश्यक मालसामान, 
मसलन्द सामग्रीको खररद योिना स्िीकृत गने, 

(ब)  विद्यालयको विपद, िोशखम अिस्था लेखािोखा गरी प्रिाि 
न्यूनीकरणका लानग कायययोिना बमोशिम कायायन्ियन गने,  

(ि)  विद्यालयको चल अचल सभपशत्तको संरक्षण र सदपुयोग गने, 
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(म)  आफ्नै स्रोतबाट ननयकु्त िनुे शिक्षक तथा कमयचारीको सेिा, 
ितय तथा वििागीय कारबािीलाई व्यिशस्थत गनय काययविनध 
बनाइ शिक्षा िाखाबाट स्िीकृत गराई लागू गने, 

(य) नगरपानलका, नगर शिक्षा सनमनत, िडा सनमनत र शिक्षा 
िाखाले ददएको ननदेिन अनरुूप काम गने, 

(र) शिक्षक एिं कमयचारीलाई मापदण्ड बनाई परुस्कृत गने, 
(ल) विद्यालयको पढाइ व्यिािाररक, सीपमूलक र स्तरीय बनाउन 

प्रनतस्पधी तथा सियोगी िनूमका खेल्ने,  .  
(ि) प्रत्येक िषय विद्यालयका चन्दादाता र अनििािकिरूको िेला 

गराइ विद्यालयको अशघल्लो िैशक्षक िषयको आय, व्यय तथा 
िैशक्षक उपलशब्ध र आगामी िषयको िैशक्षक काययक्रमको 
सभबन्धमा साियिननक परीक्षण गराउने,  

(ि) प्रधानाध्यापक ननयशुक्तको लानग नसफाररस गने।  
(२) व्यिस्थापन सनमनतले आफ्नो अनधकार मध्ये आिश्यकता 

अनसुार केिी अनधकार व्यिस्थापन सनमनतको सदस्य-सशचिलाई प्रत्यायोिन 
गनय सक्नेछ। 

३२. शिक्षक अनििािक संघ सभबन्धी व्यिस्थािः (१) प्रत्येक विद्यालयका शिक्षक 
र अनििािकिरू सदस्य रिेको एक शिक्षक अनििािक संघ रिनेछ।   

(२) व्यिस्थापन सनमनतले अनििािकिरूको िेला गराई सो सनमनतको 
अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक तथा कशभतमा एक िना शिक्षक र अनििािकिरू 
(अनििािक मध्येबाट मविला र दनलत समेत पनेगरी) समेत रिने गरी बढीमा 
एघार सदस्यीय शिक्षक-अनििािक संघको काययकारी सनमनत गठन गनुय 
पनेछ।  

(३) स्रोत कक्षा सञ्चानलत विद्यालयमा उपदफा (२) बमोशिम शिक्षक 
अनििािक संघको काययकारी सनमनत गठन गदाय अपाङ्गता िएका विद्याथीका 
कशभतमा एक िना अनििािक िनु ुपनेछ।  
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(४) उपदफा (२) र (३) बमोशिम गदठत काययकारी सनमनतका 
सदस्यको पदािनध तीन िषयको िनुेछ।  

(५) उपदफा (२) बमोशिमको काययकारी सनमनतको बैठक तीन 
मविनामा कशभतमा एकपटक बस्नेछ र सो सनमनतको बैठक सभबन्धी अन्य 
काययविनधकाययकारी सनमनत आफैले ननधायरण गरे बमोशिम िनुेछ।   

(६) उपदफा (२) बमोशिमको काययकारी सनमनतको काम, कतयव्य र 
अनधकार देिाय बमोशिम िनुेछिः 

(क) विद्यालयमा शिक्षाको गणुस्तर कायम गनयको लानग आिश्यक 
काम गने,   

(ख)  यस काययविनध  बमोशिम विद्यालयले िलु्क ननधायरण गरे 
नगरेको सभबन्धमा अनगुमन गने तथा सो सभबन्धमा 
विद्यालयलाई आिश्यक सझुाि ददने,  

(ग)  विद्यालयको िैशक्षक गनतविनधबारे ननयनमत िानकारी राख्ने 
तथा सो सभबन्धमा शिक्षक, विद्याथी र अनििािक बीच 
ननयनमत अन्तरवक्रया गने।  

(७) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन संस्थागत 
विद्यालयको व्यिस्थापन सनमनतले यस दफा बमोशिम शिक्षक अनििािक 
संघको काययकारी सनमनत गठन गदाय सात सदस्यमा नघटाइ गनुय पनेछ। 

पररच्छेद ६ 
पाठ्यक्रम तथा परीक्षा सञ्चालन र समन्िय 

३३.  पाठ्यक्रम र पाठ्यसामाग्रीिः (१) नगरपानलका अन्तगयतका विद्यालयिरुमा 
पठन पाठन िनुे पाठ्यक्रम मन्त्रालयले ननधायरण गरे बमोशिम िनुेछ। 

(२) पाठ्य सामाग्रीको समयमै सिि उपलब्धताको सनुनित गनय 
काययपानलकाले आिश्यक कायययोिना बनाइ लागू गनेछ। 

(३) पाठ्यक्रम, पाठयपसु्तक र पाठ्यसामग्रीमा सधुार तथा नयाँ 
पाठ्यक्रमको ननमायण गनय आिश्यक देशखएमा शिक्षा िाखाको प्रनतिेदनको 
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आधारमा शिक्षा सनमनतले काययपानलकामा नसफाररस गने र काययपानलकाको 
ननणययले मन्त्रालयमा अनरुोध गने।  

(४) आधारिूत तिमा सामाशिक अध्ययन र िारररीक शिक्षामा २०% 
पाठ्यिारको लानग र स्थाननय  विषयको १०० पूणायङ्कको लानग स्थानीय 
पाठ्यक्रम ननमायण गरी लागू गने।  

३४. परीक्षा सञ्चालन तथा समन्िय सनमनतिः (१) नगरपानलकाको विद्यालयिरुमा 
परीक्षा सञ्चालन तथा समन्ियको लानग देिायको एक परीक्षा सञ्चालन तथा 
समन्िय सनमनत रिनेछ। 

(क)  प्रमखु प्रिासकीय अनधकृत - अध्यक्ष 
(ख)  आधारितू र माध्यनमक तिका विद्यालयका शिक्षकिरुको 

प्रनतनननधत्ि िनुे गरी कशभतमा १ िना मविला सवित नगर 
काययपानलकाको प्रमखुबाट मनोननत ३ िना - सदस्य 

(ग)  विद्यालय ननरीक्षक १ िना - सदस्य 
(घ)  स्रोत व्यशक्तिरु मध्येबाट नगर काययपानलकाको प्रमखुबाट 

मनोननत १ िना  - सदस्य 
(ङ) शिक्षा िाखा प्रमखु  - सदस्य(सशचि 
(२) उपदफा १ को खण्ड ख बमोशिम मनोननत सदस्यको पदािनध 

३ िषयको िनुेछ। 
(३) परीक्षा सनमनतले नगर काययपानलकाको सामाशिक विकास 

सनमनतको संयोिक, सामाशिक समन्िय िाखाको प्रमखु र स्रोत व्यशक्तिरुलाई 
उक्त सनमनतको बैठकमा आमन्त्रण गनय सक्नेछ। 

(४) परीक्षा  सञ्चालन तथा समन्िय सनमनतको बैठक सभबन्धी 
काययविनधसो सनमनत आफैले ननधायरण गरे बमोशिम िनुेछ। 

(५) स्थानीय तिको क्षेत्रानधकार बाविरको िैशक्षक तिको परीक्षा 
सञ्चालन गनय सभिशन्धत ननकायबाट िएको व्यिस्था बमोशिम  सनमनतले 
सििीकरण र समन्िय गनेछ। 
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(६) कक्षा ५ र ८ परीक्षा सञ्चालन  गनेछ। यसको ग्रडे नसट 
अनसूुशच ८  (क) िमोशिम िनुेछ।   

(७) उपदफा ५ र ६ बािेकको कक्षािरुको परीक्षा सञ्चालन तथा 
समन्िय सनमनतले ननधायरण गरेको मापदण्ड बमोशिम विद्यालय व्यिस्थापन 
सनमनतको ननदेिनमा प्रधानाध्यापकले गनेछ।  

३५.  संस्थागत विद्यालयले परीक्षा िलु्क बापतको रकम िभमा गनुय पनेिः (१) 
दफा ३४ को उपदफा ६बमोशिम परीक्षा सञ्चालन गदाय परीक्षा सञ्चालन तथा 
समन्िय सनमनतले तोके िमोशिमको िलु्क सभिशन्धत संस्थागत विद्यालयले 
नगरपानलकाको सशञ्चत कोषमा िभमा गनुय पनेछ।  

(२) संस्थागत विद्यालयले तोवकएको रशििेिन, परीक्षा तथा प्रमाणपत्र 
िापतको विद्याथीिरुबाट नलएको िलु्क परीक्षा सञ्चालन गने ननकायको 
खातामा िभमा गरी त्यसको िानकारी समेत ददन ुपनेछ। 

३६.  अनौपचाररक शिक्षा, दूर शिक्षा, समािेिी शिक्षा, ननरन्तर शिक्षा, खलुा शिक्षा 
तथा बैकशल्पक िैशक्षक काययक्रमको संचालन काययपानलकाले मन्त्रालयबाट 
िएको व्यिस्थासँग तादात्भयता कायम िनुे गरी आिश्यक काययविनध बनाइ 
गनेछ।  

३७.  िैशक्षक गणुस्तर परीक्षण सभबन्धी व्यिस्थािः (१) नगरसिाले िावषयक 
रुपमा शिक्षाको गणुस्तर मापन गरी सधुारको लानग काययपानलकालाई ननदेिन 
ददनेछ यसका लानग शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको गणुस्तरको खाका र 
पाठयक्रम विकास केन्रले बनाएको पाठयक्रम प्रारुपलाई मूल आधार माननने 
छ। 

(२) नगरसिाले आफू मध्येबाट एक िना सदस्यलाई शिक्षाको 
गणुस्तर मापन गनय लगाई सोको प्रनतिेदन बावषयक रुपमा सिा समक्ष पेि 
गनय तोक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशिम तोवकएको सदस्यले प्रमखु प्रिासकीय 
अनधकृतसँग समन्िय गरी गणुस्तर मापन र प्रनतिेदन तयार गनेछ। 

(४) गणुस्तर मापन र प्रनतिेदन तयारीको विनध र ढाँचा उपदफा २ 
बमोशिम तोवकएको सदस्य आफैले ननधायरण गरे बमोशिम िनुेछ। 
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(५) गणुस्तर मापन र प्रनतिेदन िैशक्षक सत्र िरुु िनु ुिन्दा एक 
मविना अगानड पेि िई सक्न ु पनेछ। 

पररच्छेद-७ 
प्रारशभिक बाल शिक्षा सभबन्धी व्यिस्था 

३८. प्रारशभिक बाल शिक्षा केन्र स्थापनािः  (१) कुनै संस्थाले प्रारशभिक बाल 
शिक्षा केन्र स्थापना गनय चािेमा अनमुनतको लानग सभबशन्धत िडा कायायलयमा 
अनसूुची-९ बमोशिमको ढाँचामा ननिेदन ददन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशिम ननिेदन पनय आएमा त्यस्तो ननिेदनका 
सभबन्धमा आिश्यक िाँचबझु गदाय ननिेदकलाई प्रारशभिक बाल शिक्षा केन्र 
स्थापना गनय नगर काययपानलकाले तोकेको मापदण्ड तथा प्रवक्रया बमोशिम 
अनमुनत ददन मनानसब देशखएमा आिश्यक ितय तोकी अनसूुची-१० 
बमोशिमको ढाँचामा अनमुनत ददन िडा सशचिले िडा सनमनत समक्ष पेि 
गनेछ।  

तर स्थाननय तिलाई आनथयक दावयत्ि पने गरी यस्तो केन्र खोनलन े
िएमा नगर काययपानलकाको अनमुनत नलन ुपनेछ।    

(३) उपदफा (२) बमोशिमपेि िनु आएमा िडा सनमनतको ननणययमा 
िडा सशचिले अनमुती ददनेछ।   

(४) कुनै संस्थाले उपदफा (२) बमोशिम तोवकएको ितय अनरुूप 
प्रारशभिक बाल शिक्षा केन्र सञ्चालन नगरेमा िडाअध्यक्षले त्यस्तो केन्रलाई 
ददएको अनमुनत िनुसकैु बखत रद्द गनय  सक्नेछ।   

३९. प्रारशभिक बाल शिक्षा केन्र स्थापना गनय चाविने पूिायधारिः प्रारशभिक बाल 
शिक्षा केन्र स्थापना गनयको लानग देिायका पूिायधार पूरा गरेको िनु ुपनेछिः 

(क)  फरावकलो, खलुा र सरुशक्षत ििन िएको,    
(ख) नगरपानलकाले तोवकददएको मापदण्ड बमोशिम िग्गाको 

क्षेत्रफल र ििन िएको  
(ग)  बाल उद्यानको व्यिस्था िएको,  
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(घ) सफा र स्िच्छ खानेपानीको व्यिस्था िएको, 
(ङ) िौचालयको राम्रो व्यिस्था िएको,  
(च) बाल बानलकाको िेरचाि गने आयाको व्यिस्था िएको।   

४०. स्िीकृत पाठ्यक्रम प्रयोग गनुय पनेिः प्रारशभिक बाल शिक्षा केन्रमा पाठ्यक्रम 
विकास केन्रबाट स्िीकृत पाठ्यक्रम प्रयोग गनुय पनेछ।  

पररच्छेद-८ 
विद्याथी संख्या, िनाय र कक्षा चढाउने व्यिस्था 

४१. विद्याथी संख्यािः (१) नगरपानलका नित्र सञ्चानलत सामदुावयक विद्यालयको 
प्रत्येक कक्षामा विद्याथी संख्या सामान्यतया पच्चीस िनािनु ुपनेछ।   

(२) संस्थागत विद्यालयको प्रत्येक कक्षामा विद्याथी संख्या सामान्यतया 
न्यूनतम बाइस, अनधकतम चौिालीस र औसत तेत्तीस िनु ुपनेछ।   

(३) उपदफा (१) िा (२) मा िनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन 
वििेष  आिश्यकता शिक्षा ददने विद्यालयको प्रत्येक कक्षामा रिने विद्याथी 
संख्या शिक्षा सनमनतले तोके बमोशिम िनुेछ।   

(४) कुनै कक्षामा उपदफा (१) मा लेशखए िन्दा बढी विद्याथी िएमा 
विद्यालयले व्यिस्थापन सनमनतको अनमुनत नलई त्यस्तो कक्षाको अको िगय 
(सेक्सन) खोल्न सक्नेछ।  

(५) उपदफा (४) बमोशिम कक्षामा िगय खोल्न आिश्यक पूिायधारको 
व्यिस्था व्यिस्थापन सनमनत र विद्यालयले नमलाउन ुपनेछ।  

४२. िनाय सभबन्धी व्यिस्थािः (१) विद्याथीले विद्यालयमा िनाय िनुको लानग देिाय 
बमोशिमको  प्रमाणपत्र पेि गनुय पनेछिः 

(क) कक्षा नौ मा िनाय िनुको लानग आधारितू तिको अशन्तम 
परीक्षामा उत्तीणय गरेको प्रमाणपत्र,  

(ख) कक्षा एघारमा िनाय िनुको लानग कक्षा दिको परीक्षामा 
उत्तीणय गरेको प्रमाणपत्र, 
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(ग) कक्षा एकमा बािेक अन्य कक्षामा िनाय िनुको लानग 
विद्यालयले नलने िावषयक परीक्षाको लब्धाङ्क र स्थानान्तरण 
प्रमाणपत्र।  

(२) विद्यालयले िैशक्षक सत्रको बीचमा िा िावषयक परीक्षा उत्तीणय 
निएका विद्याथीलाई स्थानान्तरण प्रमाणपत्र नलई आए पनन अध्ययनरत 
कक्षािन्दा मानथल्लो कक्षामा िनाय गनुय िुँदैन।  

(३) विद्यालयको एक तिमा िनाय िएको विद्याथीले सोिी विद्यालयको 
मानथल्लो कक्षामा पनुिः िनाय गनुय पने छैन।   

(४) विद्याथीले पविलो पटक विद्यालयमा िनाय िनु आउँदा साधारणतया 
आफ्नो अनििािकलाई साथमा नलई आउन ुपनेछ।  

(५) विद्यालयले विद्याथी िनाय गदाय ननिःिलु्क शिक्षाको प्रयोिनको 
लानग अनििािकको नाम, ठेगाना समेतका वििरण माग गरी राख्न ुपनेछ। 

(६) चार िषय उमेर पूरा निएकालाई एक कक्षामा िनाय गररने छैन। 
४३. विद्यालयमा िनाय निई अध्ययन गने व्यशक्तको परीक्षा सभबन्धी व्यिस्थािः 

(१) शिक्षा िाखाले विद्यालयमा िनाय निई ननिी रूपमा अध्ययन गरेको 
व्यशक्तलाई विद्यालयले नसफाररस गरेको ननिको क्षमता र स्तरको आधारमा 
विद्यालयबाट नलइने कक्षा आठसभमको िावषयक परीक्षामा सामेल िनुको लानग 
िनाय गनय आिश्यक व्यिस्था गनय सक्नेछ।   

(२) उपदफा (१) बमोशिम परीक्षा ददन चािने व्यशक्तले शिक्षा 
िाखाले तोकेको विद्यालय र समयमा सो कायायलयले तोकेको िलु्क बझुाई 
परीक्षा फाराम िनुय पनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोशिम परीक्षा ददन चािने व्यशक्तले िनु कक्षाको 
िावषयक परीक्षा ददन चािेको िो सो िन्दा दईु कक्षा तलसभमको विद्यालयबाट 
नलइएको िावषयक परीक्षा उत्तीणय गरेको प्रमाणपत्र पेि गनुय पनेछ। 

(४) उपदफा (१),(२) र (३) मा िनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन 
खलुा िा बैकशल्पक विद्यालयमा पढेका विद्याथीको परीक्षा सभबन्धी व्यिस्था 
संघीय शिक्षा मन्त्रालयले तोकेबमोशिम िनुेछ। 
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४४. स्थानान्तरण प्रमाणपत्र सभबन्धी व्यिस्थािः (१) कुनै विद्याथीले स्थानान्तरण 
प्रमाणपत्र नलन ुपरेमा अनििािकको नसफाररस सवित विद्यालय छाड्न ुपरेको 
यथाथय वििरण खलुाई प्रधानाध्यापक समक्ष ननिेदन ददन ुपनेछ।   

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन कक्षा दि 
र बाह्रमा अध्ययन गने विद्याथीलाई स्थानान्तरण प्रमाणपत्र ददइने छैन।  

तर देिायका अिस्थामा िैशक्षकसत्र सरुु िएको दईु मविनानित्र 
स्थानान्तरण िई आउने विद्यालयको नसफाररसमा शिक्षा िाखाको सिमनत 
नलई स्थानान्तरण प्रमाणपत्र ददन सवकनेछिः 

(क)  स्थानान्तरण िनुे विद्याथीको अनििािक कमयचारी रिेछ र 
ननिको अन्यत्र सरुिा िएमा,  

(ख)  अनििािकले बसाई सराई गरेको नसफाररस प्राप्त िएमा, 
(ग)  विद्याथी नबरामी िएको कारणले सोिी स्थानमा राख्न निनु े

िनी प्रचनलत कानून बमोशिम स्िीकृत शचवकत्सकले नसफाररस 
गरेमा, िा 

(घ)  अन्य कुनै मनानसि कारणले विद्याथी अन्यत्र स्थानान्तरण 
िनु ुपरेमा। 

(३) उपदफा (१) बमोशिम ननिेदन पनय आएमा प्रधानाध्यापकले 
आधारितू तिको विद्याथीको िकमा ननिःिलु्क र माध्यनमक तिको विद्याथीको 
िकमा शिक्षा सनमनतले तोके बमोशिमको िलु्क नलई सात ददननित्र 
स्थानान्तरण प्रमाणपत्र ददन ुपनेछ।   

(४) प्रधानाध्यापकले उपदफा (३) बमोशिमको अिनधनित्र 
स्थानान्तरण प्रमाणपत्र नददएमा सभबशन्धत विद्याथीले स्थानीय शिक्षा अनधकृत 
समक्ष उिूरी ददन सक्नेछ र त्यसरी उिूरी पनय आएमा शिक्षा अनधकृतले 
िाँचबझु गरी स्थानान्तरण प्रमाणपत्र ददन उपयकु्त देखेमा प्रधानाध्यापकलाई 
यथािीघ्र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र ददन ननदेिन ददनेछ।  

(५) सक्कल स्थानान्तरण प्रमाणपत्र िराएमा िा नष्ट िएमा सभबशन्धत 
विद्याथी िा ननिको अनििािकले प्रनतनलवपको लानग त्यसको व्यिोरा खलुाई 
सभबशन्धत विद्यालयमा ननिेदन ददन सक्नेछ र त्यसरी पनय आएको ननिेदन 
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मनानसि देशखएमा प्रधानाध्यापकले ननिेदकलाई स्थानान्तरण प्रमाणपत्रको 
प्रनतनलवप ददनेछ।  

(६) विद्यालयले कुनै विद्याथीलाई आफूले अध्यापन नगराएको 
कक्षाको स्थानान्तरण प्रमाणपत्र ददएमा त्यस्तो प्रमाणपत्र ददने 
प्रधानाध्यापकलाई कानून बमोशिम कारबािी गररनेछ र त्यसरी ददएको 
स्थानान्तरण प्रमाणपत्र रद्द िनुेछ।  

(७) संस्थागत विद्यालयको िकमा विद्याथीले िनु मविनामा 
स्थानान्तरण प्रमाणपत्र मागेको छ सो मविनासभमको मानसक पढाई िलु्क र 
अन्य दस्तरु सोिी विद्यालयमा बझुाउन ुपनेछ। विद्याथीले लामो विदा (िावषयक 
िाडो िा गमीको विदा) को अशघल्लो मविनामा स्थानान्तरण प्रमाणपत्र माग्न 
आएमा सो विदाको िलु्क र अरु दस्तरु सोिी विद्यालयमा बझुाउन ुपनेछ।  

(८) विद्यालयले विद्याथीलाई स्थानान्तरण प्रमाणपत्र ददँदा सो 
प्रमाणपत्र पाउने विद्याथी िा ननिको अनििािकको रीतपूियक िरपाई गराउन ु
पनेछ।  

४५. स्तर िवृद्धको लानग िनाय िनु चािने विद्याथीलाई िनाय गनुय पनेिः कक्षा दि र 
कक्षा बाह्रमा स्तर िृवद्ध गने उद्देश्यले विद्याथी पनुिः सोिी विद्यालय र कक्षामा 
अध्ययन गनय आएमा विद्यालयले त्यस्तो विद्याथीलाई िनाय गनुय पनेछ।  

४६. िावषयक परीक्षा नददने विद्याथीलाई कक्षा चढाउन ेसभबन्धी व्यिस्थािः कुन ै
विद्याथी विरामी परी िा ननिको काबू बाविरको पररशस्थनतको कारण ननिले 
िावषयक परीक्षा ददन नसकेको सभबन्धमा ननिको अनििािकले त्यसको प्रमाण 
सवित ननिेदन ददएमा प्रधानाध्यापकले सो सभबन्धमा िाँचबझु गदाय ननिेदनको 
व्यिोरा मनानसि देशखएमा विद्यालयमा िएको अनिलेखबाट त्यस्तो विद्याथीले 
अन्य परीक्षामा राम्रो गरेको देखेमा आिश्यकता अनसुार मखु्य मखु्य विषयको 
परीक्षा नलई सो विद्याथीलाई कक्षा चढाउन सक्नेछ।  

 तर,   
(१)  िैशक्षकसत्र सरुु िएको एक मविना पनछ कुनै विद्याथीलाई 

कक्षा चढाइने छैन।  
(२)  कक्षा नौ र एघारमा कुनै विद्याथीलाई कक्षा चढाइने छैन।  
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४७. कक्षा चढाउने सभबन्धी अन्य व्यिस्थािः असाधारण प्रनतिा िएका विद्याथीलाई 
प्रधानाध्यापकले सो कक्षामा अध्यापन गने शिक्षकिरूको नसफाररसमा बढीमा 
एक कक्षा चढाउन सक्नछे। 

 तर कक्षा नौ र एघारमा कक्षा चढाउन सवकने छैन।  
४८. िैशक्षकसत्र, िनाय गने समय र काम गने ददनिः (१) विद्यालयको िैशक्षकसत्र 

प्रत्येक िषयको िैिाख एक गतेदेशख प्रारभि िई चैत्र मसान्तसभम कायम 
रिनेछ।  

(२) उपदफा (१) मा िनु सकैु कुरा लेशखएको िए तापनन कक्षा 
एघार र बाह्रको िकमा िैशक्षक सत्र श्रािण मविनािाट सरुु िनुेछ।  

(३) विद्यालयले िैशक्षकसत्र सरुु िएको नमनतले सामान्यतया एक 
मविनानित्र नयाँ विद्याथी िनाय नलई सक्न ुपनेछ।   

(४) उपदफा (३) बमोशिमको अिनध नघाइ कुनै विद्याथी िनाय िनु 
आएमा विद्यालयले त्यस्तो विद्याथीको अध्ययनको स्तर परीक्षण गदाय ननिले 
सो कक्षामा िनाय िई िावषयक परीक्षा उत्तीणय गनय सक्ने देशखएमा त्यस्तो 
विद्याथीलाई अको एक मविनासभम िनाय गनय सवकनेछ।  

(५) कुनै पनन विद्यालयले िैशक्षकसत्र सरुु निई विद्याथी िनाय गनुय 
गराउन ुिँंुदैन।  

तर कक्षा एकको उमेर समूि िन्दा कम उमेर िएका बालबानलकाको 
िकमा िैशक्षक सत्र प्रारभि िनुिुन्दा १ मविना अगािै प्रारशभिक बाल शिक्षामा 
िनायको कायय गनय बाधा पने छैन।   

(६) विद्यालयको एक िैशक्षकसत्रमा काम गने ददन अध्यापन समय 
कशभतमा दईुसय बीस ददन िनुेछ।  

(७) सामदुावयक विद्यालयको प्रधानाध्यापकले िप्ताको कशभतमा बाह्र, 
सिायक प्रधानाध्यापकले िप्ताको कशभतमा अठार र शिक्षकले िप्तामाकशभतमा 
छब्बीस कक्षा अध्यापन गराउन ुपनेछ।  
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(८) िौनतक पूिायधार पूरा गनय नसकेका विद्यालयले तोवकएको 
पाठ्यिारमा नघट्ने गरी विद्याथी संख्याको आधारमा एकै ददनमा एकिन्दा 
बढी समय (नसफ्ट) मा कक्षा सञ्चालन गनय सक्नेछ।  

तर कक्षा सञ्चालन गदाय आधारिूत ति िा माध्यनमक तिका कक्षािरु 
एकै समय (नसफ्ट) मा सञ्चालन गनुय पनेछ। 

४९. विद्यालय विदा सभिन्धमािः (१) नेपाल सरकारले तोकेको साियिननक विदासँग 
तादाभयता कायम िनुे गरी शिक्षा सनमनतले विद्यालयमा साियिननक विदा 
ननधायरण गनय सक्नेछ। 

(२) शिक्षा िाखा र स्रोतकेन्रको ननदेिनमा एक िैशक्षक सत्रमा 
विउँदे विदा िा िषे विदा िा दिैु गरी िढीमा पैंतालीस ददन विद्यालयमा विदा 
ददन सवकनेछ।   

(३) व्यिस्थापन सनमनतले एक िैशक्षकसत्रमा थप पाँच ददनसभम 
स्थानीय विदा ददई विद्यालय विदा गनय सक्नेछ।  

(४) यस दफामा लेशखएदेशख बािेक अन्य ददन विद्यालय बन्द गरेमा 
प्रधानाध्यापकलाई वििागीय कारबािी गररनेछ। 

पररच्छेद-९ 
प्रधानाध्यापक र शिक्षकको ननयशुक्त तथा काम, कतयव्य र अनधकार 

५०. प्रधानाध्यापक सभबन्धी व्यिस्थािः (१) प्रत्येक विद्यालयमा विद्यालयको प्राशज्ञक 
तथा प्रिासकीय प्रमखुको रूपमा काम गनय स्िीकृत दरबन्दीमा निढ्ने गरी 
एक प्रधानाध्यापकको पद रिनेछ।  

(२) आधारिूत तिको कक्षा पाँचसभमको विद्यालय िए कशभतमा बाह्र 
कक्षा िा सो सरि उत्तीणय गरेको, आधारिूत तिको अन्य विद्यालय िए 
कशभतमा स्नातक ति िा सो सरि उत्तीणय गरेको र माध्यनमक तिको विद्यालय 
िए कशभतमा स्नाकोत्तर ति िा सो सरि उत्तीणय गरेको, विद्यालयमा कशभतमा 
पाँच िषय स्थायी शिक्षकको रुपमा शिक्षण अनिुि िएको, संघीय ऐन तथा 
सो ऐन अन्तगयत बनेको काययविनध बमोशिम शिक्षक बन्ने योग्यता िएको तथा 
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विद्यालय व्यिस्थापन सनमनतले पाँच िषयको लानग सामदुावयक विद्यालयको 
प्रधानाध्यापकको पदमा ननयशुक्त गनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोशिम प्रधानाध्यापकको पदमा ननयशुक्त िनु ुपूिय 
ननिले अनसूुची-११ बमोशिमको ढाँचामा विद्यालय विकासको प्रस्ताि नलई 
सोिी आधारमा प्रमखु प्रिासकीय अनधकृतसँग पञ्चिषीय कायय सभपादन करार 
सभझौता गनुय पनेछ। 

(४) एउटै सामदुावयक विद्यालयमा लगातार दईु काययकालिन्दा बढी 
एकै व्यशक्त प्रधानाध्यापक िनु सक्नेछैन।  

(५) उपदफा (२) मा िनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन देिायको 
अिस्थामा सामदुावयक विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाई नगर शिक्षा सनमनतको 
नसफाररसमा शिक्षा अनधकृतले िनुसकैु बखत िटाउन सक्नेछिः— 

(क) ननिको आचरण खराब रिेमा, 
(ख) ऐन तथा यस काययविनध  विपररतको कुनै काम गरेमा, 
(ग)    ननिले काययसभपादन सभझौता बमोशिम काम गनय नसकेमा 

िा ननिको काम सन्तोषिनक निएमा, 
(घ)  विद्यालयको चल अचल सभपशत्त विना नमना गरेमा , 
(६) सामदुावयक विद्यालयको कुनै प्रधानाध्यापकलाई उपदफा (५) 

बमोशिमको आधारमा पदबाट िटाउन ुपने िएमा शिक्षा िाखा प्रमखुले त्यस्तो 
आधार विद्यमान िए निएको सभबन्धमा िाँचबझु गरीरगराई प्रनतिेदन नलनेछ 
र त्यस्तो प्रनतिेदनबाट प्रधानाध्यापकलाई िटाउन ु पने देशखएमा पदबाट 
िटाउन नगर शिक्षा सनमनतको राय नसफाररस सवित प्रमखु प्रिासकीय 
अनधकृत समक्ष पेि गनुय पनेछ।   

(७) उपदफा (६) मा िनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन सो उपदफा 
बमोशिम प्रधानाध्यापकलाई पदबाट िटाउन ुअशघ ननिलाई सफाई पेि गने 
मौकाबाट िशञ्चत गररने छैन।  

(८) बिालिाला शिक्षकमध्येबाट छनौट िएको प्रधानाध्यापकलाई 
उपदफा (५) को खण्ड (क) िा (ख) बमोशिमको आधारमा िटाएको 
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अिस्थामा ननिलाई ऐन तथा यस काययविनध  बमोशिम वििागीय कारबािी 
समेत गररनेछ। 

(९) सामदुावयक विद्यालयको प्रधानाध्यापक विदामा बसेमा िा कुनै 
कारणले प्रधानाध्यापकको पद ररक्त िएमा प्रधानाध्यापक उपशस्थत निएसभम 
िा प्रधानाध्यापकको पदपूनतय निएसभमका लानग सो विद्यालयमा काययरत 
शिक्षकिरु मध्ये मानथल्लो शे्रणीका िररष्ठ स्थायी शिक्षकले नननमत्त 
प्रधानाध्यापक िई काम गनेछ। शिक्षकको िररष्ठता ननधायरण गदाय देिायका 
आधारमा गररनेछिः 

(क)  सभबशन्धत ति र शे्रणीको स्थायी ननयशुक्त नमनतको आधारमा, 
(ख)  खण्ड (क) को आधारमा िररष्ठता नछुवट्टएमा सो िन्दा तल्लो 

ति िा शे्रणीको स्थायी ननयशुक्त नमनतको आधारमा, 
(ग)  खण्ड (क) र (ख) को आधारमा िररष्ठता नछुवट्टएमा 

सभबशन्धत ति र शे्रणीको अस्थायी ननयशुक्त नमनतको आधारमा, 
(घ)  खण्ड (क), (ख) र (ग) को आधारमा पनन िररष्ठता 

नछुवट्टएमा खण्ड  (क) को नसफाररसको योग्यताक्रमको 
आधारमा,  

तर खलुा प्रनतयोनगता, आन्तररक प्रनतयोनगता,काययक्षमताको मूल्याङ्कन 
बाट िढुिा एउटै नमनतमा िए क्रमििः काययक्षमता, आन्तररक 
प्रनतयोनगता र खलुाको क्रमलाई मान्यता ददइनेछ। 

(१०) यस दफामा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन 
संस्थागत विद्यालयको व्यिस्थापन सनमनतले यस काययविनध  बमोशिम योग्यता 
पगेुको व्यशक्तलाई प्रधानाध्यापकको ननयशुक्त गदाय छुटै्ट प्रवक्रया ननधायरण गरी 
ननयशुक्त गनय सक्नेछ।  

(११) यस दफामा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन यो 
दफा प्रारभि िुँदाको बखत काययरत प्रधानाध्यापक उपदफा (२) बमोशिम 
अको प्रधानाध्यापक ननयशुक्त निएसभम त्यस्तो पदमा कायमै रिन सक्नेछ। 

५१. प्रधानाध्यापकको काम, कतयव्य र अनधकारिः प्रधानाध्यापकको काम, कतयव्य 
र अनधकार देिाय बमोशिम िनुेछिः 
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(क) विद्यालयमा िैशक्षक िातािरण, गणुस्तर र अनिुासन कायम 
राख्न,े  

(ख)  विद्यालयका शिक्षक तथा कमयचारीिरूसँग समन्िय गरी 
शिक्षक, कमयचारी, विद्याथी र अनििािकिरू बीच पारस्पररक 
सियोगको िातािरण नसियना गने,  

(ग) विद्यालयमा अनिुासन, सच्चररत्रता, शिष्टता कायम गनय 
आिश्यक काम गने,  

(घ)  शिक्षकिरूसँग परामिय गरी विद्यालयमा कक्षा सञ्चालन 
सभबन्धी काययक्रम तयार गने तथा त्यस्तो काययक्रम बमोशिम 
कक्षा सञ्चालन िए निएको ननरीक्षण गने,  

(ङ)  विद्यालयमा सरसफाइ, अनतररक्त वक्रयाकलाप आददको प्रबन्ध 
गने, गराउन,े  

(च) विद्यालयको प्रिासननक काययको सञ्चालन तथा ननयन्त्रण गने,  
(छ)  विद्यालयमा विद्याथी िनाय गने तथा परीक्षा सञ्चालन गराउने,  
(ि)  विद्याथीलाई स्थानान्तरण तथा अन्य प्रमाणपत्र ददने,  
(झ) विद्यालयमा िए गरेका मित्िपूणय काम कारबािीको अनिलेख 

राख्न,े  
(ञ)  कुनै शिक्षक िा कमयचारीले िानी िानी िा लापरिािी साथ 

कुनै काम गनायले विद्यालयलाई िानी नोक्सानी पनय गएमा 
त्यस्तो िानी नोक्सानीको रकम तलबबाट कट्टा गरी असलु 
गने,  

(ट)  विद्यालयले आफ्नै स्रोतमा ननयकु्त गरेका शिक्षक िा 
कमयचारीले पदीय शिभमेिारी पूरा नगरेमा व्यिस्थापन 
सनमनतको नसफाररस बमोशिम अिकाि लगायतका अन्य 
वििागीय कारबािी गने,   
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(ठ) शिक्षक र कमयचारीलाई ददइएको सिायको अनिलेख राख्ने 
तथा त्यस्तो अनिलेख स्थानीय शिक्षा अनधकृत  तथा 
ननरीक्षकले िेनय चािेमा देखाउने,  

(ड)  शिक्षक तथा कमयचारीिरूको आचरण र कायय सभपादन 
सभबन्धी प्रनतिेदन नगरपानलकाको शिक्षा िाखा तथा 
व्यिस्थापन सनमनतमा पेि गने,  

(ढ)  शिक्षक िा कमयचारीलाई सिाय िा परुस्कार ददने सभबन्धमा 
व्यिस्थापन सनमनत तथा नगरपानलकाको शिक्षा िाखामा 
नसफाररस गने, 

(ण) नगर काययपानलकाबाट स्थायी ननयशुक्त एिं पदस्थापन िई 
आएका शिक्षकलाई िाशिर गराई विषय र ति अनसुारको 
कक्षा शिक्षणमा खटाउने,   

(त) मविनामा कशभतमा एक पटक शिक्षक तथा कमयचारीिरूको 
बैठक बोलाई विद्यालयको प्राशज्ञक, िौनतक र िैशक्षक प्रिासन 
सभबन्धी विषयमा छलफल गरी त्यसको अनिलेख राख्न,े 

(थ) नगरपानलकाबाट पूिय स्िीकृनत नलई अनत आिश्यक िएका 
विषयमा विद्यालय व्यिस्थापन सनमनतको ननणयय गराई 
विद्यालयको स्रोतबाट तलब ित्ता खाने गरी शिक्षकको पद 
कायम गरी सो अनसुार पद स्िीकृनत िएका विषयका 
शिक्षकको यस काययविनधमा व्यिस्था िए बमोशिमको प्रवक्रया 
अपनाई पदपूती गरी करारमा ननयकु्त गने र यसरी ननयशुक्त 
िएका शिक्षक तथा कमयचारीिरूको तलब सभबन्धी प्रनतिेदन 
पाररत गनय व्यिस्थापन सनमनतमा पेि गने,  

(द) विद्यालय ििन तथा छात्रािासको िातानित्र कुनै वकनसमको 
अिाशछछत वक्रयाकलाप िनु नददने,  

(ध)  विद्यालयको प्रिािकारी सञ्चालनको लानगिावषयक योिना 
बनाइ व्यिस्थापन सनमनतबाट पाररत गरी कायायन्ियन गने, 
गराउन,े  
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(न)  विद्यालयमा अध्ययन, अध्यापन सभबन्धी मानसक, अधय-िावषयक 
तथा िावषयक काययक्रम बनाइ कायायन्ियन गने, गराउने,  

(प) शिक्षक िा कमयचारीलाई तानलममा पठाउन व्यिस्थापन 
सनमनतबाट अनमुोदन गराई नगरपानलकाको शिक्षा िाखामा 
पठाउन,े  

(फ)  विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्िीकृत पाठ्यक्रम तथा 
पाठ्यपसु्तक लागू गने, 

(ब)  व्यिस्थापन सनमनतले ददएको ननदेिन तथा आफूले पाएको 
अनधकार बमोशिम रकम खचय गने र आय व्ययको विसाब 
राख्न ेतथा राख्न लगाउने,  

(ि)  विद्यालयमा सञ्चालन िनुे आिनधक परीक्षा ननयनमत तथा 
मयायददत ढङ्गबाट सञ्चालन गने गराउने,  

(म)  कुनै शिक्षकले अध्यापन गरेको विषयमा लगातार तीन 
िषयसभम पन्र प्रनतित िन्दा बढी विद्याथी असफल िएमा िा 
कुनै शिक्षकले लापरिािी िा अनिुासनिीन काम गरेमा 
त्यस्तो शिक्षकको दईु िषयसभम तलब बवृद्ध रोक्का गने,   

(य)  विद्यालयमा यस काययविनधले तोके बमोशिमको कक्षा नलने 
तथा शिक्षकलाई नलन लगाउने,  

(र)  स्िीकृत दरिन्दीमा काययरत शिक्षक तथा कमयचारीको तलिी 
प्रनतिेदन पाररत गनय शिक्षा िाखामा पठाउने,  

(ल)   विद्यालयका शिक्षक तथा कमयचारीिरूको काम, कतयव्य 
तोक्ने,  

(ि) नगरपानलका, शिक्षा सनमनत, शिक्षा िाखा तथा व्यिस्थापन 
सनमनतले ददएका ननदेिन पालन गने, गराउने,  

(ि) विद्यालयको िैशक्षक प्रगनत सभबन्धी वििरण तथा तथ्याङ्क 
मन्त्रालयद्वारा ननधायररत ढाँचा र समय नित्र 
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स्रोतव्यशक्तरननरीक्षकद्वारा प्रमाशणत गराइ स्थानीय शिक्षा 
िाखामा पठाउन,े  

(ष)  विद्यालयको आफ्नो स्रोतबाट खचय व्यिोने गरी ननयकु्त िएका 
शिक्षकिरूको कायय सभपादन मूल्याङ्कन फाराम िरी 
व्यिस्थापन सनमनतमा पेि गने, 

(स)  विद्यालयमा काययरत शिक्षक तथा कमयचारीको सभपशत्त वििरण 
फाराम ननधायररत समयमा िनय लगाई विद्यालयमा दताय गरी 
शिक्षा िाखा माफय त शिक्षक वकताबखानामा पठाउने, 

(ि) विद्यालयका शिक्षक तथा कमयचारीबाट कट्टी गरेको कमयचारी 
सञ्चयकोष, नागररक लगानी कोष, बीमा, सामाशिक 
सरुक्षाकोषको रकम सभबशन्धत ननकायमा पठाउन लगाउने, 

(क्ष)  व्यिस्थापन सनमनतबाट स्िीकृत खररद योिना अनसुार 
मालसामन तथा सेिा खररद गने, 

(त्र) प्रधानाध्यापक नगरपानलका, अनििािक एिशभिद्याथीप्रनत 
शिभमेिार िनुेछ यसका लानग ंिः 
१)  अनििािक एिम  विद्याथीको विचार सिेक्षण गने,  
२)  प्रचनलत मापदण्डको पालना एिम  गणुस्तरीय 

शिक्षाको लानग विद्यालय व्यिस्थापन सनमनत र 
प्रधानाध्यापकले शिक्षा  अनधकृतसँग काययसभपादन 
करार गरेबमोशिम प्रचनलत मापदण्डको पालना एिम  
गणुस्तरीय शिक्षा प्रत्यािूत गनुयपने, 

३)  शिक्षक एिम ं   कमयचारीलाई  प्रधानाध्यापकप्रनत 
शिभमेिार बनाउन तथा गणुस्तरीय शिक्षाका लानग 
गाउँ िा नगरकाययपानलका, शिक्षा सनमनत र शिक्षा 
अनधकृत, स्रोतव्यशक्तले प्रचनलत काननु बमोशिम 
ददएका ननदेिन पालना गराउन तथा अपेशक्षत िैशक्षक 
उपलशव्धका लानग शिक्षकिरुसँग काययसभपादन 
करार गनुयपनेछ, 



 
52 

४.  विद्यालयको िौगोनलक क्षेत्र नित्रका टुिरुा, अलपत्र 
परेका र बेसािारा, वििेष आिश्यकता िएका तथा 
अनतविपन्नतामा परी विद्यालय िान नसकेका िा 
विद्यालय छोडेका बालबानलकालाई काययपानलका 
माफय त  छात्रिृशत्त िा वििेष व्यिस्था गरी िा ननिका 
अनििािक िा संरक्षकलाई सघाइ बालबानलकालाई  
विद्यालयमा ल्याउन ु  प्रधानाध्यापकको शिभमेिारी 
िनुेछ,  विद्याथीलाई अपेशक्षत िैशक्षक उपलव्धी 
िानसल िनुे गरी नसकाउने र वटकाउने  दावयत्ि 
प्रधानाध्यापक र शिक्षकिरुको िनुेछ, 

५.  विद्यालयको प्राशज्ञक नेततृ्ि गने, प्रिद्धनात्मक कायय 
गने। 

५२.  सिायक प्रधानाध्यापक सभबन्धी व्यिस्थािः माध्यनमक तिको 
प्रधानाध्यापकलाई सियोग प¥ुयाउन विद्यालयमा काययरत माध्यनमक तिका 
शिक्षक मध्येबाट विद्यालय व्यिस्थापन सनमनतले एकिनालाई सिायक 
प्रधानाध्यापक तोक्न सक्नेछ। 

५३. विद्यालय सियोगी सभबन्धी व्यिस्थािः विद्यालय व्यिस्थापन सनमनतले स्िीकृत 
दरिन्दीको अधीनमा रिी विद्यालय सियोगीको न्यूनतम पाररश्रनमक तोकी 
व्यशक्त िा संस्थासँग करार गरी सेिा करारबाट कायय सभपादन गराउन ु
पनेछ। 

५४. शिक्षक तथा कमयचारी छनौट सनमनतिः (१) सामदुावयक विद्यालयमा करारमा 
शिक्षक िा कमयचारी ननयशुक्तका लानग नसफाररस गनय प्रत्येक विद्यालयमा देिाय 
बमोशिमको एक शिक्षक तथा कमयचारी छनौट सनमनत रिनेछिः 

(क) विद्यालय व्यिस्थापन सनमनतको अध्यक्ष िा ननिले तोकेको 
सो सनमनतको सदस्य    -अध्यक्ष  

(ख) शिक्षा िाखा प्रमखु िा शिक्षा िाखा प्रमखुले  तोकेको शिक्षा 
िाखाको प्रनतनननध (सभिि िएसभम अनधकृतस्तर)  -सदस्य 
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(ग)  विषय विज्ञको सूचीमध्येबाट गोला प्रथाको माध्यम अपनाइ 
परीक्षा िनुपूुिय बवढमा ६ घण्टा अगानड खण्ड ख बमोशिमको 
अनधकृत प्रनतनननधको रोिबरमा छनौट गरेको विज्ञ २ िना
    -सदस्य 

(घ) प्रधानाध्यापक                -सदस्य-सशचि  
(२) शिक्षक तथा कमयचारी छनौट सनमनतको सशचिालय सभबशन्धत 

विद्यालयमा रिनेछ।  
(३) आयोगले शिक्षक िा कमयचारी छनौट गने सभबन्धमा मापदण्ड 

ननधायरण िा काययविनधिारी गरेको िए शिक्षक छनौट सनमनतले त्यस्तो 
मापदण्ड िा काययविनधको पालना गनुय पनेछ। 

(४) शिक्षक तथा कमयचारी छनौट सनमनतको बैठक सभबन्धी अन्य 
काययविनधसो सनमनत आफैले ननधायरण गरे बमोशिम िनुेछ। 

(५) करारमा शिक्षक छनौटका लानग नलइने परीक्षाको केन्र छनौट 
सनमनतले तोकेबमोशिम शिल्ला सदरमकुाम िा नगर काययपानलकाको कायायलय 
िा सभबशन्धत स्रोतकेन्र िनुेछ। यस िन्दा बािेकको स्थानमा परीक्षा सञ्चालन 
गनय पाइने छैन। 

५५. करारमा शिक्षक ननयशुक्त सभबन्धी व्यिस्थािः (१) स्िीकृत दरबन्दीमा स्थायी 
शिक्षक ननयशुक्त िनु नसकी तत्काल करारमा शिक्षक ननयशुक्त गनुय पने िएमा 
व्यिस्थापन सनमनतले नगरपानलका माफय त  आयोगबाट करारमा शिक्षक 
ननयशुक्तको लानग प्रकाशित िएको सूची माग गनुय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशिम माग गरेको सूची प्राप्त िए पनछ सूचीमा 
रिेका उभमेदिारमध्ये व्यिस्थापन सनमनतले बढीमा एक िैशक्षक सत्रको लानग 
करारमा शिक्षक ननयशुक्त गनय सक्नेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोशिम आयोगबाट प्रकाशित सूचीमा करारका 
लानग कुनै उभमेदिार  नरिेमा िा सूचीमा समािेि िएका उभमेदिारले 
शिक्षक पदमा ननयकु्त िनु ननिेदन नददएमा व्यिस्थापन सनमनतले शिक्षक 
छनौट सनमनतको नसफाररसमा बढीमा एक िैशक्षक सत्रको लानग योग्यता 
पगेुका कुनै व्यशक्तलाई करारमा शिक्षक ननयशुक्त गनय सक्नेछ। 
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(४) उपदफा (२) िा (३) बमोशिम करारमा शिक्षक ननयशुक्त गदाय 
शिक्षा िाखाबाट दरबन्दी ररक्त रिेको व्यिोरा प्रमाशणत गराएर विषय नमल्ने 
गरी मात्र करारमा शिक्षक ननयशुक्त गनय सवकनेछ। 

(५) उपदफा (३) बमोशिम शिक्षक ननयशुक्त गनय कशभतमा पन्र 
ददनको साियिननक सूचना सभिाव्य सिै माध्यमिाट प्रकािन गनुयका साथै 
िडा कायायलय, नगर काययपानलका र सभबशन्धत विद्यालय समेतमा त्यस्तो 
सूचना टाँस्न ुपनेछ। यस्तो सूचना सभबशन्धत स्थानीय तिको ध्िदकष्ति मा 
समेत राख्न ेव्यिस्था नमलाउन ुपनेछ। 

(६) उपदफा (३) बमोशिम शिक्षक पदमा ननयकु्त िनु ननिेदन ददने 
उभमेदिारले आफ्नो िैशक्षक योग्यता, नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्र ननिेदन 
साथ पेि गनुय पनेछ।  

(७) विद्यालयले यस दफा बमोशिम करारमा शिक्षक ननयकु्त गरेको 
िानकारी शिक्षा िाखालाई ददन ु पनेछ र शिक्षा िाखाले सोको अनिलेख 
राखेको प्रमाण विद्यालयलाई ददन ुपनेछ।  

(८) उपदफा (२) िा (३) मा िनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन 
करारमा शिक्षक ननयकु्त िएको एक िैशक्षक सत्र सभम पनन ररक्त पदमा 
स्थायी पद पनुतय निएमा व्यिस्थापन सनमनतले एक  पटक को लानग मात्र 
अनधकतम एक िषयका लानग करारको भयाद थप गनय सक्नेछ।  

(९) उपदफा (८) बमोशिम करार गररएको िानकारी विद्यालयले 
शिक्षा िाखालाई ददन ुपनेछ।  

(१०) यस दफा बमोशिमको प्रवक्रया नप¥ुयाई शिक्षक ननयशुक्त गरेमा 
त्यस्तो ननयशुक्त बदर गरी सभबशन्धत प्रधानाध्यापकलाई वििागीय कारिािी 
गररनेछ।  

५६. दरबन्दी निएको पदमा शिक्षक िा कमयचारी ननयशुक्त िा सरुिा गनय निनुेिः 
(१) शिक्षक िा कमयचारीलाई दरबन्दी ररक्त नरिेको  िा दरिन्दी निएको 
विद्यालयमा ननयशुक्त िा सरुिा गनुय िुँदैन।   
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(२) अनसूुची-१२ मा उशल्लशखत विषयको शिक्षक नरिेको 
विद्यालयमा अको विषयको शिक्षक ननयशुक्त िा सरुिा गनुय िुँदैन। तर दरबन्दी 
सवित सरुिा िएको अिस्था यो उपदफाले बाधा प¥ुयाएको माननने छैन। 

(३) उपदफा (१) िा (२) विपरीत कसैले कुनै शिक्षक िा कमयचारी 
ननयशुक्त िा सरुिा गरेमा त्यस्तो शिक्षक िा कमयचारीको लानग तलब ित्ता 
िापत खचय िएको रकम त्यसरी ननयशुक्त िा सरुिा गने अनधकारीबाट असलु 
उपर गरी त्यस्तो अनधकारीलाई वििागीय कारबािी गररनेछ ।  

५७. सरुिा सभबन्धी व्यिस्थािः (१) नगरपानलका नित्र एक विद्यालयबाट अको 
विद्यालयमा ति तथा विषय नमल्ने दरबन्दी नित्र प्रमखु प्रिासकीय अनधकृतले 
सरुिा गनय सक्नेछ।  

(२) स्थायी शिक्षक तथा स्थायी कमयचारीको मात्र सरुिा गररनेछ। 
(३) शिक्षकको सरुिा सामान्यतया प्रत्येक िैशक्षक सत्रको पविलो 

मविनामा मात्र गररनेछ। तर ररक्त रिेको शिक्षक पदमा विद्यालयको दोिोरो 
सिमनतका आधारमा सरुिा गनय समयािनधले बाधा पने छैन। 

(४) एक पटक सरुिा िएको शिक्षकलाई त्यस विद्यालयमा पाँच िषय 
सेिा पूरा नगरी सरुिा गररने छैन तर  कुनै विद्यालयमा काययरत शिक्षक 
अिक्त िई सो स्थानमा ननिको उपचार िनु नसक्न ेव्यिोरा नेपाल सरकारले 
तोकेको मेनडकल बोडय िा स्िीकृत शचवकत्सकले नसफाररस गरेमा ननिलाई 
िनुसकैु िखत पनन सरुिा गनय सवकनेछ।  

(५) शिक्षक सरुिा गदाय शिक्षकको ति र अध्यापन गने विषय 
नमलाउन ुपनेछ। 

(६) शिक्षकलाई सरुिा गदाय देिाय बमोशिमको मापदण्डका आधारमा 
गनुय पनेछिः 

(क)  तोवकएको शिभमेिारी तोवकएको समय नित्र पूरा नगरेको िनी 
सभबशन्धत विद्यालय व्यिस्थापन सनमनतको ननणयय सवित 
विद्यालय ननरीक्षकबाट नसफाररस िएमा,  

(ख)  एउटा विद्यालयमा आिश्यकता िन्दा बढी एकै विषयका 
शिक्षक िएमा,  
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(ग)  दरबन्दी नमलान गने क्रममा तोवकएको मापदण्ड िन्दा बढी 
शिक्षक िएमा,  

(घ)  उपदफा (५) को प्रनतबन्धात्मक िाक्यांिमा लेशखए 
बमोशिमको अिस्था िएमा, 

(ङ)  विपद्का कारणबाट विद्यालय र विद्यालय रिेको समदुाय नै 
अन्यत्र स्थानान्तरण गनुय पने अिस्थामा नगरपानलकाको विपद् 
व्यिस्थापन सनमनतले नसफाररस गरेमा,  

(च)  नैनतक आचरण तथा ननिको व्यशक्तगत अनिुासन लगायतका 
कारणबाट कुनै शिक्षकलाई सो विद्यालयमा राशखरिँदा 
विद्यालयको िैशक्षक िातािरण खलिनलएको िा खलिनलन 
सक्ने व्यिोरा विद्यालय व्यिस्थापन सनमनतबाट ननणयय िई 
आएमा,  

(छ)  कुनै शिक्षकले उत्कृष्ट ननतिा ल्याउन सफल रिेको िा 
वििेषज्ञता सेिा प्रिाि गरेको अिस्थामा उक्त सेिालाई अन्य 
विद्यालयमा उपयोग गनय आिश्यक देशखएमा, 

(ि)  पनतपत्नी दिैु शिक्षक रिेको अिस्था िए सकिर एकै 
विद्यालय िा िडा नित्र पने गरी सरुिा गनुय परेमा। 

(झ)  शिक्षक सरुिाको अन्य मापदण्ड काययपानलकाले तोके 
बमोशिम िनुेछ। 

(७) स्थायी ननयशुक्त िएको एक िषय नपगेुको शिक्षक र अननिायय 
अिकाि िनु एक िषय िा सो िन्दा कम अिनध बाँकी रिेको शिक्षकलाई 
एक विद्यालयबाट अको विद्यालयमा सरुिा गररने छैन। 

(८) उपदफा (७) बमोशिम सरुिा गदाय साधारणतया अपाङ्गता िएका 
शिक्षक र मविला शिक्षकलाई पायक पने स्थानमा सरुिा गररनेछ।  

(९) शिक्षक सरुिा गदाय लामो अिनध एकै विद्यालयमा काम 
गरेकालाई पविलो प्राथनमकता ददइनेछ।  
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(१०) सरुिा िएको एक्काइस ददननित्र प्रधानाध्यापकले सभबशन्धत 
शिक्षक िा कमयचारीलाई अनसूुची-१३ बमोशिमको ढाँचामा रमाना पत्र ददई 
सोको िानकारी सभबशन्धत विद्यालय र शिक्षा िाखालाई समेत ददन ुपनेछ। 

५८.  अन्तर स्थानीय ति शिक्षक सरुिा सिमती सभिन्धी व्यिस्थािः (१) दफा 
५४ बमोशिम र अन्तर स्थानीय ति शिक्षक सरुिा िनु चािने शिक्षकले 
सरुिाको लानग अनसूुची-१४ बमोशिमको ढाँचामा प्रमखु प्रिासकीय अनधकृत 
समक्ष ननिेदन ददन ुपनेछ।  

(२) यस दफाको प्रयोिनको लानग शिक्षा िाखाले प्रत्येक मविनामा 
ररक्त रिेका शिक्षकिरुको पद संख्या यवकन गरी प्रदेिको शिक्षा िेने 
मन्त्रालयमा पठाउन ुपनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोशिम अन्तरस्थानीय ति सरुिाको लानग 
ननिेदन ददने शिक्षकलाई सरुिा िई िान चािेको विद्यालयको विद्यालय 
व्यिस्थापन सनमनत र सोसँग सभबशन्धत शिक्षा िाखा तथा आफू सेिारत 
विद्यालयको व्यिस्थापन सनमनत र शिक्षा िाखाको सरुिा सिमनतको नसफाररस 
आिश्यक पनेछ।   

तर यस काययविनधको सरुिा गने मापदण्ड विपररत िनुे गरी सरुिा 
सिमती ददइने छैन।    

पररच्छेद- १० 
छात्रिशृत्त तथा ननिःिलु्क शिक्षा सभबन्धी व्यिस्था 

५९. छात्रिशृत्तको व्यिस्था गनुयपनेिः (१) संस्थागत विद्यालयले देिाय बमोशिमका 
विपन्न एिम  नसमान्तकृत कशभतमा २० प्रनतित विद्याथीलाई छात्रिृशत्त 
उपलब्ध गराउन ुपनेछ। यसरी नसफाररस गदाय कशभतमा ५० प्रनतित बानलका 
अननिायय रुपमा समािेि गनुय पनेछिः 

(क) विद्याथीको पररिारको कुनै पनन सदस्यको नोकरी, व्यापार, 
व्यिसाय र आय-आियनको व्यिस्था निई िीिन ननिायि गनय 
न्यूनतम आिश्यक पने आभदानी निई अननिायय शिक्षाको 
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लानग आिश्यक पने पाठ्यपसु्तक तथा कापीकलम िस्ता 
स्टेिनरी उपलब्ध गराउन नसक्ने अिस्थामा रिेको,  

(ख)   राविय योिना आयोगबाट पररिावषत िए बमोशिम ननरपेक्ष 
गररबीको रेखामा पने र सो िन्दा कम आभदानी िएको , 

(ग) अपाङ्खता िएका बालिानलका। 
(२) उपदफा (१) बमोशिम छात्रिृशत्त उपलव्ध गराउन ु अशघ 

विद्यालयले त्यस्तो छात्रिृशत्तको लानग ननिेदन ददन विद्यालयमा सूचना प्रकािन 
गनुय पनेछ। 

(३) नेपालको संविधान तथा नेपालको विद्यमान काननु बमोशिम 
बशञ्चतीकरणमा परेका िगय र समूिलाई छात्रिृशत्तमा समेट्ने नीनत व्यिस्थापन 
सनमनतले ननधायरण गनय सक्नेछ। 

६०.  नामािली साियिननक गनुयपनेिः (१)दफा ५९ बमोशिम छात्रिृनत उपलब्ध 
गराइएका विद्याथीिरुको नाम, थर, कक्षा तथा ननिको बाब,ु आमाको नाम, 
थर ितन सवितको वििरण विद्यालयले विद्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गने 
र विद्यालयको िेिसाईट िएमा त्यसमा समेत राखी साियिननक गनुय पनेछ र 
त्यस्तो वििरण शिक्षा िाखामा पठाउन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशिमको वििरण िेनय चािने व्यशक्तलाई 
विद्यालयले त्यस्तो वििरण ननिःिलु्क िेनय ददन ुपनेछ।  

६१. बालबानलकालाई अननिायय रुपमा विद्यालयमा पठाउन ु पनेिः (१) सबै 
अनििािकले पाँच िषय पूरा िएका बालबानलकालाई  आधारितू शिक्षाका 
लानग अननिायय रुपमा विद्यालय पठाउन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशिम आफ्नो क्षेत्रनित्रका बालबानलकालाई 
विद्यालय पठाए नपठाएको सभबन्धमा सभबशन्धत शिक्षा सनमनत, िडा सनमनत, 
विद्यालय ननरीक्षक, स्रोत व्यशक्त तथा सामदुावयक विद्यालयका शिक्षक तथा 
कमयचारीले अनगुमन तथा ननरीक्षण गनुय पनेछ। 

(३) कुनै अनििािकले उपदफा (१) बमोशिम बालबानलकालाई 
विद्यालयमा पठाएको नदेशखएमा त्यस्तो अनििािकलाई सभझाइ बझुाइ, वििेष 
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सियोग तथा प्ररेरत गरी त्यस्ता बालबानलकालाई विद्यालयमा पठाउन लगाउन ु
पनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोशिम सभझाइ बझुाइ गदाय समेत 
बालबानलकालाई विद्यालय  नपठाउने अनििािकलाई स्थानीय तिबाट 
उपलब्ध गराउने सेिा सवुिधाबाट बशञ्चत गनय सवकनेछ। 

(५)  विद्यालय िाने उमेर समूिका बालबानलकालाई अननिायय रुपमा 
विद्यालय िनाय अनियान तथा काययक्रम तिुयमा गरी लाग ुगने दावयत्िशिक्षा 
सनमनतको िनुेछ। 

पररच्छेद-११ 
विदा तथा काि सभबन्धी व्यिस्था 

६२. शिक्षक तथा कमयचारीले पाउन ेविदािः (१) शिक्षक तथा कमयचारीले देिाय 
बमोशिमका विदािरू पाउनेछिः 

(क) िैपरी आउने विदा िषयिररमा छ ददन,  
(ख)  पिय विदा िषयिररमा छ ददन,  
(ग)  नबरामी विदा िषयिररमा बाह्र ददन,   
(घ)  प्रसूती विदा प्रसूतीको अशघ िा पनछ गरी नब्बे ददन,   
(ङ)  प्रसूती स्यािार विदा पन्र ददन,   
(च)  वकररया विदा पन्र ददन,   
(छ)  असाधारण विदा एक पटकमा एक िषयमा नबढाई नोकरीको 

िभमा अिनधमा बढीमा तीन िषय,  
(ि)  अध्ययन विदा शिक्षकको सेिाको सभपूणय  अिनधमा एकै 

पटक िा पटक पटक गरी बढीमा तीन िषय, 
(झ)  बेतलिी विदा बढीमा पाँच िषय। 
(२) िैपरी आउने विदा र पिय विदा आधा ददन पनन नलन सवकनेछ। 

यस्तो विदा सशञ्चत िनुे छैन।   
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(३) शिक्षक तथा कमयचारीले नबरामी विदा सशञ्चत गनय सक्नेछ। 
शिक्षक तथा कमयचारीले प्रत्येक िषय त्यस्तो विदा ननरीक्षकबाट प्रमाशणत गराइ 
राख्न ुपनेछ। कुनै व्यिोराले शिक्षक तथा कमयचारी सेिाबाट अिकाि िएमा 
ननिको सशञ्चत नबरामी विदा िापत ननिको पदानधकार रिेको पदमा खाइपाइ 
आएको तलब स्केलको दरले िनु आउने रकम ननिले एकमषु्ट पाउनेछ।  

(४) कुनै ठूलो िा कडा रोग लागी उपचार गनय नबरामी विदाबाट 
नपगु िनुे िएमा स्िीकृत शचवकत्सकको प्रमाणपत्र पेि गरी शिक्षक तथा 
कमयचारीले पनछ पाउने विरामी विदाबाट कट्टा िनुे गरी बाह्र ददनसभम थप 
नबरामी विदा पेश्कीको रूपमा त्यस्तो नबरामी िएको बखत नलन सक्नेछ। 
यसरी पेश्की विदा नलएको शिक्षक िा कमयचारीको मतृ्य ुिनु गएमा त्यस्तो 
पेश्की नलएको विदा स्ितिः नमनािा िनुेछ।  

(५) सशञ्चत नबरामी विदाको रकम नलन नपाउँदै शिक्षक िा 
कमयचारीको मतृ्य ु िएमा त्यस्तो सशञ्चत विरामी विदाको रकम ननिले 
इच्छाएको िा नशिकको िकिालाले एकमषु्ट पाउनेछ।  

(६) कुनै परुुष शिक्षक िा कमयचारीको पत्नी प्रसतुी िनुे िएमा त्यस्तो 
शिक्षक िा कमयचारीले प्रसतुीको अशघ िा पनछ गरी पन्र ददन प्रसतुी स्यािार 
विदा पाउनेछ। प्रसतुी स्यािार विदा बसेको शिक्षक िा कमयचारीले पूरा तलब 
पाउनेछ र यस्तो विदा सेिा अिनध िरमा दईु पटकमात्र नलन पाइनेछ।  

(७) प्रसतुी विदा पाएको शिक्षक िा कमयचारीले बढीमा दईुिटा 
बच्चाको लानग िनिी एकमषु्ट पाँचििार रुपैयाँ पाउनेछ। 

(८) कुनै शिक्षक िा कमयचारीले कुलधमय अनसुार आफै वकररया बस्न ु
परेमा िा त्यस्तो शिक्षक िा कमयचारीको बाब ुआमा, बािे बज्यै, छोरा छोरी 
िा वििावित मविला शिक्षक िा कमयचारीको सास ुससरुाको मतृ्य ुिएमा िा 
परुुष शिक्षकको िकमा ननिको पत्नीको तथा मविलाको िकमा पनतको मतृ्य ु
िएमा वकररया विदा पाउँनेछ। मविला शिक्षक िा कमयचारीको पनतले वकररया 
बस्न ुपरेमा त्यस्तो मविला शिक्षक िा कमयचारीले पनन वकररया विदा पाउनेछ। 

(९) यस दफा बमोशिम वकररया विदा नलने शिक्षक िा कमयचारीले 
विद्यालयमा िाशिर िएको पन्र ददन नित्र मतृ व्यशक्तको मतृ्य ु दतायको 
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प्रमाणपत्र तथा मतृ व्यशक्तसँगको नाता देशखने प्रमाण पेि गनुय पनेछ। यस्तो 
प्रमाणपत्र र प्रमाण पेि नगने शिक्षक िा कमयचारीले त्यस्तो अिनधको लानग 
पाएको रकम ननिले पाउने तलब रकमबाट कट्टा गररनेछ। 

(१०) नबरामी परेको अिस्थामा बािेक घटीमा पाँच िषय स्थायी सेिा 
अिनध नपगेुको शिक्षक िा कमयचारीले असाधारण विदा पाउन सक्ने छैन।  

(११) स्थायी सेिा पाँच िषय पगेुको शिक्षकलाई ननिले अध्यापन गने 
विषयमा एकति मानथको उच्च अध्ययनका लानग तलब सवितको अध्ययन 
विदा ददन सवकनेछ। 

(१२) उच्च अध्ययनका लानग विदा स्िीकृत गदाय शिक्षा सनमनतले 
एक आनथयक िषयमा नगरनित्र काययरत आधारितू तिको पविलो (प्राथनमक) 
र दोस्रो (ननभनमाध्यनमक) तिका शिक्षकका लानग एक एक िना र 
माध्यनमक तिका शिक्षकका लानग एक िनाको अध्ययन विदा स्िीकृत गनय 
सक्नेछ।  

(१३) अध्ययन विदा स्िीकृत गदाय देिायको प्रवक्रया अिलभबन 
गररनेछिः 

(क)  अध्ययन विदा स्िीकृनतका लानग नगरपानलकामा साियिननक 
रुपमा सूचना गरी इच्छुक शिक्षकको ननिेदन आह्वान गने,  

(ख)  ननिेदन ददने शिक्षकले आफ्नो प्रनतबद्धता पत्र, 
अध्ययनपनछको आफ्नो शिक्षण नसकाइको योिना र 
व्यिस्थापन सनमनतको नसफाररस पेि गनुय पनेछ। त्यसरी 
पेि िएका प्रस्तािका आधारमा मनोनयनका लानग नाम 
छनौट गरी सूचना प्रकािन गने,  

(ग)  खण्ड (ख) बमोशिम मनोनयनका लानग छनौट िएका 
शिक्षकको नामािली उपर उिूरी गने अिसर प्रदान गररने 
छ। उिरुीकतायको उिरुीका आधारमा अशन्तम नामािली 
प्रकािन गरी अध्ययनका लानग अशन्तम नाम छनौट गने,  

(घ) अशन्तम नाम छनौटमा परेका शिक्षकलाई किनुलयत गराई 
अध्ययनको अिनधका लानग अध्ययन विदा स्िीकृत गररनेछ। 
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यसरी अध्ययन विदा स्िीकृत िएका शिक्षकले प्रत्येक सेमेष्टर 
िा िावषयक परीक्षाको ननतिा सवितको प्रनतिेदन शिक्षा 
िाखामा पेि गनुय पने,  

(ङ) अध्ययन विदा पाएका शिक्षकले आफूले कबनुलयत गरे 
अनसुारको प्रनतिेदन शिक्षा िाखामा बझुाउन ु पनेछ। 
अध्ययनमा सन्तोषिनक प्रगनत नगने शिक्षकको विदा स्िीकृत 
िएको अिनध समाप्त निुँदै रद्द गनय सवकनेछ। 

(च)  विदा रद्द िएमा त्यस्ता शिक्षकबाट अध्ययन अिनधिर पाएको 
तलब असलु गररने छ। 

(१४)   बेतलिी विदा देिायका अिस्थामा ददइनेछिः - 
(क)  कुनै शिक्षक िा कमयचारीको पनत िा पत्नी विदेि शस्थत 

नेपाली रािदूतािास िा ननयोगमा खवटई गएको प्रमाण सवित 
त्यस्तो शिक्षकले बेतलिी विदा माग गरेमा एकै पटक िा 
पटक पटक गरी नोकरी अिनधिर पाँच िषयसभम,  

(ख)  कुनै शिक्षक मटुु, मगृौला, क्यान्सर िस्ता कडा रोगका 
कारण लामो उपचारमा बस्न ु पने िए िा मलुकुनित्र िा 
बाविर गई उपचार गराउन ु पने िनी मेनडकल बोडयबाट 
नसफाररस िएमा काययपानलकाले एक पटकमा एक िषय र 
नोकरी अिनधिरमा बढीमा तीन िषयसभम बेतलिी विदा ददन 
सक्नेछ।    

(१५) बेतलिी विदाको अिनध ननिको सेिा अिनधमा गणना गररने 
छैन।  

(१६) िैपरर आउने विदा, पिय विदा, नबरामी विदा, वकररया विदा, 
प्रसतुी विदा, प्रसनुत स्यािार विदा बस्ने शिक्षक तथा कमयचारीले पूरा तलब 
पाउनेछ।  

(१७) असाधारण र बेतलबी विदामा बसेको शिक्षक िा कमयचारीले 
तलब पाउने छैन।  
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(१८) यस दफा बमोशिमको असाधारण विदा, अध्ययन विदा र 
िेतलिी विदा बािेकका अन्य विदािरु अस्थायी शिक्षक र राित शिक्षकले 
समेत पाउनेछन ।    

६३. विदा ददने अनधकारीिः (१) प्रधानाध्यापकको विदा व्यिस्थापन सनमनतको 
अध्यक्षले र शिक्षक िा कमयचारीको विदा प्रधानाध्यापकले स्िीकृत गनेछ।     

तर, एक पटकमा तीन ददनमा नबढाई पिय िा िैपरी आउन े विदा 
प्रधानाध्यापक आफैले नलन सक्नेछ। सो िन्दा बढी पिय िा िैपरी आउने 
विदा नलन ुपरेमा प्रधानाध्यापकले व्यिस्थापन सनमनतको अध्यक्षलाई िानकारी 
ददन ुपनेछ।  

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन शिक्षक 
िा कमयचारीको असाधारण विदा, बेतलिी विदा र अध्ययन विदा व्यिस्थापन 
सनमनतको नसफाररसमा प्रमखु प्रिासकीय अनधकृतले स्िीकृत गनेछ।     

६४. विदा ननलएको ददन सेिा अिनधमा गणना निनुेिः शिक्षक िा कमयचारीले विदा 
ननलई विद्यालयमा अनपुशस्थत िएको ददन ननिको सेिा अिनधमा गणना िनुे 
छैन।  

६५. अस्थायी शिक्षक िा कमयचारीको विदाको रकम सभबन्धमािः अस्थायी शिक्षक 
िा कमयचारीले िषे िा विउँदे विदा उपिोग गनय नपाउँदै अिकाि पाएमा दि 
मविनालाई िावषयक काम गरेको अिनध मानी दामासािीले काम गरेको 
अिनधको विदा रकम पाउँनेछ।  

६६. विदा सिनुलयत मात्र िनुेिः विदा अनधकारको कुरा निएर सिनुलयत मात्र 
िनुेछ।  

६७. काि तथा दैननक भ्रमण ित्तािः (१) विद्यालय िा अध्यापन सभबन्धी कामको 
लानग नगर काययपानलकाको आदेिानसुार कुनै सिा, सभमेलन िा सेनमनारमा 
खवटने शिक्षक िा कमयचारीले सोिी आदेिमा तोकेको अिनधसभमको लानग 
काि पाउने छ।  

(२) विद्यालयको कामको लानग शिक्षक िा कमयचारीले 
प्रधानाध्यापकको र प्रधानाध्यापकले व्यिस्थापन सनमनतको अध्यक्षको नलशखत 
अनमुनत नलई बढीमा एक िप्तासभम कािमा िान सक्नेछ।  
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(३) सरुिा िएको शिक्षक िा कमयचारीलाई सरुिा िएको विद्यालयमा 
िाशिर िनु िाँदा तोवकएको दरमा दैननक तथा भ्रमण ित्ता बापतको रकम 
रमाना ददने विद्यालयले आफ्नै कोषबाट ददन ुपनेछ।  

तर आफ्नो स्िेच्छाले सरुिा िई िाने शिक्षक िा कमयचारीले यस 
उपदफा बमोशिम दैननक तथा भ्रमण ित्ता िापतको रकम पाउने छैन।  

६८. यस पररच्छेदको व्यिस्था लागू निनुेिः यस पररच्छेदमा अन्यत्र िनुसकैु कुरा 
लेशखएको िए तापनन संस्थागत विद्यालयको शिक्षक र आफ्नै स्रोतबाट व्यिोने 
गरी सामदुावयक विद्यालयमा ननयकु्त शिक्षकको सभबन्धमा यस पररच्छेदको 
व्यिस्था लागू िनुे छैन। त्यस्ता शिक्षकले विद्यालयद्वारा तोके बमोशिम िा 
ननयशुक्त िुँदा करार सभझौतामा तोकेअनसुारविदाको सवुिधा पाउने छन । 

६९.  शिक्षक तथा विद्यालय कमयचारी सिाय सभबन्धी व्यिस्थािः शिक्षक तथा 
विद्यालय कमयचारीको सिाय सभबन्धी व्यिस्था संघीय काननुले तोके बमोशिम 
िनुेछ। 

पररच्छेद-१२ 
विद्यालयको शचन्ि, नामाकरण तथा अन्य व्यिस्था 

७०. विद्यालयको शचन्ििः विद्यालयको शचन्ि षट्कोणको िनुेछ। विद्यालय 
व्यिस्थापन सनमनतले ननणयय गरी सो षट्कोणको बीचमा आफ्नो विद्यालयको 
छुटै्ट शचन्ि राख्न सक्नेछ। 

७१. विद्यालयको नामाकरणिः (१) समाि तथा रािकै लानग उल्लेखनीय योगदान 
गने िा ऐनतिानसक व्यशक्त, देिी देिता, तीथयस्थल िा प्राकृनतक सभपदा 
आददको नामबाट नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामाकरण गनुयपनेछ।  

   तर यो दफा प्रारभि िनु ु िन्दा अगािै नामाकरण िै सकेका 
विद्यालयले नाम पररितयन गनय चािेमा यो काययविनध िारी िएपनछको दोस्रो 
िैशक्षक सत्रको सरुु देशखनै लागू िनुेगरी पनुिः नामाकरण गरी नगरपानलकाबाट 
शस्िकृनत नलन ुपने छ। 

२) कुनै संस्थागत विद्यालयले आफ्नो नाममा “पशव्लक’’ िब्द िोड्न 
चािेमा कशभतमा एक नतिाई विद्याथी पूणय छात्रिृशत्तमा अध्ययनरत रिेको 
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िनुपुनेछ, कुनै संस्थागत विद्यालयले आफ्नो नाममा “नेिनल’’ िब्द िोड्न 
चािेमा नेपालको कशभतमा २५ शिल्लाका  विद्याथी अध्ययनरत रिेको 
िनुपुनेछ र  कुनै संस्थागत विद्यालयले आफ्नो नाममा “इन्टरनेिनल िब्द 
िोड्न चािेमा विदेिी विद्याथी अध्ययन गरेको िनुपुनेछ। विद्यालयको नामको 
अन्तमा  “विद्यालय”, “स्कुल” िा “पाठिाला” िब्द िोनडएको िनुपुनेछ। 

तर यो उपदफा लागूिनु ुअगािै यस दफा  विपररतका िव्दिरु िोनडई 
नामाकरण िै सकेका विद्यालयको िकमा यो काययविनध िारी िएपनछको 
दोस्रोंे िैशक्षक सत्रको सरुु देशख नै लागू िनुे गरी उपयुयक्त व्यिस्था पालना 
गनय िा पनुिःनामाकरण  गनुयपने छ, 

(३) प्राविनधक शिक्षा सञ्चालन गनय अनमुनत पाएको सामदुावयक 
विद्यालयले आफ्नो विद्यालयको नामको पछानड कोष्टकमा प्राविनधक शिक्षा 
सञ्चालन गनय अनमुनत प्राप्त विद्यालय िनी थप गनय सक्नेछ। 

(४) नयाँ खोनलने विद्यालयको नामाकरण आफ्नो नामबाट गनय चािने 
व्यशक्तले देिाय बमोशिमको रकममा नघट्ने गरी नगरपानलकाले तोवकददएको 
रकम बरािरको नगद , घर िा िग्गा विद्यालयको नामाकरण गने प्रयोिनको 
लानग िनी एकमषु्ट विद्यालयलाई सियोग गरेमा सो विद्यालयको नामाकरण 
त्यस्तो सियोग गने व्यशक्तको नामबाट सञ्चालन गनय सवकनेछिः 

(क)  माध्यनमक विद्यालयको लानग पचास लाख रूपैयाँ िा सो मूल्य 
बराबरको घर िा िग्गा,   

(ख)  आधारितू विद्यालयका लानग पैंतीस लाख रूपैयाँ िा सो मूल्य 
बराबरको घर िा िग्गा,   

(५) पविल्यै नामाकरण िईसकेको विद्यालयको नामसँग िोडेर 
विद्यालयको नामाकरण गनय चािने व्यशक्तले उपदफा(४) बमोशिमको रकम 
िा सो बराबरको घर िा िग्गा विद्यालयलाई सियोग गरी पविलेको नाम 
पछानड आफूले प्रस्ताि गरेको नाम िोड्न सक्नेछ। 

(६) एउटै पररिार िा छुट्टाछुटै्ट पररिारका एकिन्दा बढी व्यशक्तले 
उपदफा(४) बमोशिमको रकम िा घर िा िग्गा विद्यालयलाई प्रदान गरेमा 
त्यस्ता व्यशक्तिरूको ननणययबाट बढीमा दईुिनासभमको नामबाट विद्यालयको 
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नामाकरण गनय र अन्य व्यशक्तको नाम विद्यालयमा देशखने गरी राख्न 
सवकनेछ।  

(७) उपदफा(४) र (५) मा िनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन कुनै 
व्यशक्त, स्मारक िा ऐनतिानसक चीििस्तकुो नामबाट विद्यालयको नामाकरण 
िएको विद्यालयलाई कसैले िनतसकैु रकम िा घर िा िग्गा सियोग गरे 
पनन त्यस्तो विद्यालयको नामाकरण पररितयन गररने छैन।  

तर त्यस्तो विद्यालयलाई कुनै व्यशक्तले कक्षा कोठा थप गनय, 
पसु्तकालय ििन िा छात्रािास ननमायण गनय रकम सियोग गरेमा त्यस्तो 
कोठा िा ििनमा सो रकम प्रदान गने व्यशक्तको नामबाट नामाकरण गनय 
सवकनेछ।  

(८) संस्थागत विद्यालयले िैरिेको नाम पररितयन गनय चािेमा कभपनी 
िा गठुीको विधानमा नाम उल्लेख  िएको िए सो पररितयन गरी नगर 
काययपानलकामा ननिेदन ददनपुने छ। संस्थागत विद्यालयको नाम पररितयन 
सभबन्धी मापदण्ड र काययविनध बनाइ नगर काययपानलकाले नाम पररितयन गनय 
सक्नेछ। 

(९) यस दफा बमोशिम विद्यालयको नामाकरण नगर काययपानलकाले 
गनेछ।  

७२. राविय गान गाउन ुपनेिः विद्यालय खलेुको प्रत्येक ददनको प्रारभि र विनिन्न 
समारोिमा राविय गान गाउन ुपनेछ।  

७३. झण्डोत्तोलन गनुय पने ंिःविद्यालयमा मनाइने प्रत्येक समारोिको प्रारभिमा 
राविय झण्डोत्तोलन गनुय पनेछ।  

७४. विद्याथीको पोिाक ंिः विद्यालयले विद्याथीको लानग एकै वकनसमको, कम 
खशचयलो, साधारण, रावियता झल्काउने र िािापानी सिुाउँदो पोिाक तोक्न 
सक्नेछ। विद्यालयले पोिाक खररद गने स्थान िा पसल तोक्न पाउने छैन। 
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पररच्छेद-१३ 
विद्यालयको सभपशत्त संरक्षण सभबन्धी व्यिस्था 

७५. विद्यालयको सभपशत्तको सरुक्षािः (१) विद्यालयको नाममा रिेको सभपशत्तको 
सरुक्षा गने प्रमखु दावयत्ि व्यिस्थापन सनमनत र प्रधानाध्यापकको िनुेछ।  

(२) सामदुावयक विद्यालयको नाममा रिेको उपदफा १ बमोशिमको 
सभपशत्तको वििरण शिक्षा िाखामा पठाउन ुपनेछ र सो को लगत सङ्कलन 
तथा अध्यािनधक गने शिभमेिारी शिक्षा िाखाको रिनेछ। 

(३) सामदुावयक विद्यालयको नाममा रिेको सभपशत्तको अध्याविधक 
वििरण शिक्षा िाखाले िावषयक रुपमा साियिननक गनेछ। 

७६. विद्यालय सभपशत्त संरक्षण सभिन्धमा शिक्षा सनमनतको काम, कतयव्य र 
अनधकार देिाय बमोशिम िनुेछिः 

(क) विद्यालयको नाममा प्राप्त िई दताय िनु बाँकी रिेको िग्गा 
दताय गने व्यिस्था नमलाउने 

(ख)  विद्यालयको नाममा रिेको सभपशत्तलाई अनधकतम फाइदा िनुे 
काममा प्रयोग गनय व्यिस्थापन सनमनतलाई ननदेिन ददने,  

(ग) विद्यालयको नाममा रिेको िग्गाको आभदानी असूल उपर 
गने व्यिस्था नमलाउने,  

(घ) विद्यालयको सभपशत्त कसैबाट िानी-नोक्सानी िनु गएमा सो 
िराउने व्यिस्था गने,  

(ङ) विद्यालयको विकास गने काममा बािेक विद्यालयको नाममा 
दताय िएका िग्गा िा अन्य सभपशत्त बेचविखन िा स्िानमत्ि 
िस्तान्तरण गनय नददने,   

(च) विद्यालयको िग्गा संरक्षण गनय व्यिस्थापन सनमनत तथा 
प्रधानाध्यापकलाई सियोग गने।  

७७. विद्यालयको नामको िग्गा नबक्री गनय िा नधतो राख्न निनुेिः (१) विद्यालयको 
नामको िग्गा नबक्री िा नधतो राख्न पाइने छैन।  
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७८. विद्यालयको नामको िग्गा सट्टापट्टा गनय निनुेिः (१) विद्यालयको नाममा रिेको 
िग्गा सट्टापट्टा गनय पाइने छैन।  

७९. विद्यालयको नाममा सभपशत्त राख्न ुपनेिः (१) सामदुावयक विद्यालय र िैशक्षक 
गठुीको रूपमा सञ्चानलत विद्यालयले विद्यालयको अचल सभपशत्त विद्यालयको 
नाममा रशििेिन पाररत गनुय पनेछ। 

(२) कभपनीको रूपमा सञ्चानलत संस्थागत विद्यालयले विद्यालयको 
अचल सभपशत्त कभपनीको स्िानमत्िमा राख्न ुपनेछ।  

८०. ननिी िैशक्षक गठुी अन्तगयत गररएको लगानी िस्तान्तरण गने सभबन्धी 
व्यिस्थािः ननिी िैशक्षक गठुी िा त्यस्ता गठुीका सञ्चालकले आफ्नो लगानीको 
पूरै िा आंशिक विस्सा विद्यालय सञ्चालनमा बाधा नपने गरी आफ्नो 
उत्तरानधकारीको रुपमा ननयकु्त गरेको गदुठयारलाई प्रचनलत कानून बमोशिम 
िस्तान्तरण गनय सक्नेछ।   

८१. नमनािा ददन सक्नेिः प्राकृनतक विपद् िा काि ु बाविरको पररशस्थनतले गदाय 
सामदुावयक विद्यालयको सभपशत्त िानी नोक्सानी िनु गएको प्रमाशणत िनु 
आएमा िीस ििार रूपैयाँसभमको िए प्रधानाध्यापकको नसफाररसमा 
व्यिस्थापन सनमनतले, पचास ििार रूपैयाँसभमको िए व्यिस्थापन सनमनतको 
नसफाररसमा प्रमखु प्रिासकीय अनधकृतले, एक लाख रूपैयाँसभमको िए नगर 
प्रमखुले नमनािा ददन सक्नेछ। सोिन्दा बढी रकम नमनािा ददन ुपरेमा नगर 
काययपानलकाको नसफाररसमा नगरसिाले नमनािा ददन सक्नेछ।  

पररच्छेद १४ 
विद्यालयलाई ददइने अनदुान तथा अन्य व्यिस्था 

८२. विद्यालयलाई अनदुान ददनेिः (१) सामदुावयक विद्यालयलाई नेपाल सरकार िा 
प्रदेि सरकार िा नगरपानलकाबाट विद्यालयको लागी प्राप्त रकम नगर 
काययपानलकाले िावषयक काययक्रममा स्िीकृत गराई विद्यालय सशञ्चत कोषमा 
पठाउने व्यिस्था नमलाउने छ। 

(२) विद्यालयको आन्तररक आय समेतलाई अध्ययन गरी 
विद्यालयलाई देिायका आधारमा अनदुान बाँडफाँट गररने छ . 
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(क)  विद्यालयको विद्याथी संख्या, 
(ख)  विद्यालयको शिक्षक संख्या, 
(ग)  विद्यालयको परीक्षाको पररणाम,  
(घ) विद्यालयको आनथयक अिस्था।  
(ङ)  विद्यालयले पूरा गनुय पने न्यनुतम पूिायधारिरु (Prioritized 

Minimum Enabling Conditions PEMCE) 
(३) अनमुनत प्राप्त सामदुावयक विद्यालयले दरबन्दी प्राप्त नगने ितयमा 

र स्िीकृत प्राप्त सामदुावयक विद्यालयले आफूलाई प्राप्त सबै शिक्षक दरबन्दी 
शिक्षा िाखामा वफताय गरी शिक्षक लगायत विद्यालय व्यिस्थापनका सभपूणय 
पक्षिरु आफैले गने गरी विद्यालयलाई प्राप्त िनुे अनदुान एकमषु्ट नलन चािेमा 
तोवकएको ितय नित्र विद्यालय सञ्चालन गने गरी एकमषु्ट अनदुान पाउन 
सवकने व्यिस्था गनय सवकनेछ। 

(४) विद्यालयको पूिायधार विकास गने प्रयोिनका लानग नगर 
काययपानलकाले ितय तोकी साियिननक िैशक्षक गठुी अन्तगयत सञ्चानलत 
विद्यालयलाई समेत अनदुान ददन सक्नेछ। 

८३. सभबशन्धत काममा खचय गनुय पनेिः विद्यालयलाई प्राप्त रकम िनु कामको लानग 
खचय गनय ननकासा िएको िो सोिी काममा मात्र खचय गनुय पनेछ। खचय िनु 
नसकेको रकमको बारेमा शिक्षा िाखालाई िानकारी गराउन ुपनेछ। 

८४. स्थानीय स्रोतबाट रकमको व्यिस्था गनुय पनेिः (१) विद्यालयले विद्यालयको 
ििन, फननयचर र अन्य काययको लानग स्थानीय स्रोतबाट समेत रकमको 
व्यिस्था गनुय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशिम स्थानीय स्रोतबाट ििन ननमायणको लानग 
रकम नपगु्ने िएमा नगर काययपानलकाले िनसियोगलाई प्रोत्सािन गने गरी 
सामदुावयक विद्यालयलाई आिश्यक रकम अनदुान ददन सक्नेछ।  

(३) संस्थागत विद्यालयले उपदफा (१) बमोशिमको काययको लानग 
विद्याथीबाट सियोगको नाममा िलु्क उठाउन पाउने छैन। 
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पररच्छेद-१५ 
विद्यालयको बिेट, आय व्ययको लेखा तथा अन्य व्यिस्था 

८५. विद्यालय सञ्चालन सशञ्चत कोषको सभबन्धी व्यिस्थािः (१) प्रत्येक विद्यालयमा 
विद्यालयको सभपूणय आभदानीिरु िभमा गने गरी एक विद्यालय सञ्चालन कोष 
रिनेछ। 

(२) विद्यालयले संचालन कोषमा िभमा िएको रकम व्यिस्थापन 
सनमनतको ननणयय बमोशिम खचय गनुय पनेछ। 

(३) विद्यालय संचालन कोषको सञ्चालन व्यिस्थापन सनमनतको 
अध्यक्ष िा सोिी सनमनतले तोकेको व्यिस्थापन सनमनतको सदस्य र 
प्रधानाध्यापकको संयकु्त दस्तखतबाट िनुेछ।  

(४) उपदफा (३) मा िनुसकैु कुरा लेशखएको िए तापनन माध्यनमक 
विद्यालय संचालन कोषको सञ्चालन प्रधानाध्यापक र लेखासभबन्धी काम गने 
शिक्षक िा कमयचारीको संयकु्त दस्तखतबाट  गररनेछ।    

(५) विद्यालय संचालन कोषको विसाब-वकताब लेखा राख्न,े बेरुि ु
फर्छ्यौट गने काम प्रधानाध्यापक र लेखा सभबन्धी काम गने कमयचारीको 
िनुेछ।  

(६) विद्यालयको कायय सञ्चालनको लानग विद्यालय संचालन कोषको 
रकम शिक्षा िाखाले तोवकददएको नशिकैको कुनै बैंकमा खाता खोली िभमा 
गनुय पनेछ।  

(७) विद्यालयको सभपूणय खचय विद्यालय संचालन कोषमा िभमा िएको 
रकमबाट व्यिोररनेछ।  

८६. बिेट तयार गनेिः प्रधानाध्यापकले प्रत्येक आनथयक िषयको असारमसान्त नित्र 
आगामी िषयको बिेट तयार गरी व्यिस्थापन सनमनतबाट स्िीकृत गराई 
त्यसको एक प्रनत शिक्षा िाखामा समयमा पठाउन ुपनेछ। 

८७. विद्यालयको आय व्ययको लेखािः (१) विद्यालयको आय व्ययको लेखा 
तोवकएबमोशिम प्रचनलत  ढाँचामा राख्न ुपनेछ।  
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(२) विद्यालयको आय व्ययको लेखा, बील, िरपाई लगायत 
आिश्यक कागिात राख्न ेकाम विद्यालयको लेखा सभबन्धी काम गने शिक्षक 
िा कमयचारीको िनुेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोशिम कागि प्रमाशणत गराई राख्न,े राख्न 
लगाउने शिभमेिारी प्रधानाध्यापकको िनुेछ।  

(४) उपदफा (१) बमोशिमको आय व्ययको लेखा राख्दा विद्यालयको 
काम कारबािीको िास्तविक शस्थनत थािा िनुे गरी मालसामानिरूको खररद 
नबक्री र विद्यालयको नगदी, शिन्सी, िायिेथा दावयत्ि आददको विस्ततृ 
वििरण स्पष्ट रूपले खोलेको िनु ुपनेछ।  

(५) विद्यालयको नगदी, शिन्सी, िायिेथामा कुनै वकनसमको 
विनानमना, िानी-नोक्सानी िा लापरबािी िनु नपाउने गरी सरुशक्षत राख्न ेर 
सोको लगत राख्न ेतथा राख्न लगाउने दावयत्ि प्रधानाध्यापकको िनुेछ।  

(६) प्रधानाध्यापक र लेखा सभबन्धी काम गनय शिभमेिारी तोवकएको 
शिक्षक िा कमयचारीले विद्यालयको आय व्ययको प्रनतिेदन शिक्षा िाखाले 
तोकेको अिनध नित्र मानसक िा तै्रमानसक रूपमा सो िाखामा पठाउन ु 
पनेछ।  

८८. लेखा परीक्षण गराउनेिः (१) व्यिस्थापन सनमनतको अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकले 
प्रत्येक िषय नगर काययपानलकाबाट ननयकु्त दतायिाला लेखा परीक्षकबाट लेखा 
परीक्षण गराउन ुपनेछ।  

(२) लेखा परीक्षणको नसलनसलामा प्रधानाध्यापकले विद्यालयको आय 
व्ययको बिीखाता लेखा परीक्षकले मागेको बखत िाँच्न ददनपुनेछ र ननिले 
कैवफयत तलब गरेको कुराको यथाथय ििाफ समेत सरोकारिालालाई ददन ु
पनेछ।  

(३) विद्यालयको आय व्ययको लेखा नगर काययपानलकाबाट 
खटाइएको कमयचारीले िनुसकैु बखत िाँचबझु गनय सक्नेछ। यसरी िाँचबझु 
गदाय खटी आएको कमयचारीले माग गरेको वििरण देखाउन ुप्रधानाध्यापक, 
लेखाको शिभमेिारी प्राप्त शिक्षक िा कमयचारीको कतयव्य िनुेछ।  
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(४) यस दफा बमोशिम लेखापरीक्षकले विद्यालयको लेखा परीक्षण 
गने नसलनसलामा अन्य कुराका अनतररक्त विद्यालयको आभदानी र खचयका 
बारेमा विद्यालय व्यिस्थापन सनमनतका पदानधकारीिरुसँग छलफल गरी 
आफ्नो प्रनतिेदन तयार गनुय पनेछ।  

(५) यस काययविनध  बमोशिम विद्यालयसँग स्िाथय रिेको व्यशक्तले िा 
विद्यालय व्यिस्थापनका अध्यक्ष, सदस्य तथा प्रधानाध्यापकको नशिकको 
नातेदारले विद्यालयको लेखा परीक्षण गनय पाउने छैन।  

८९.  प्रनतिेदन पेि गनुय पनेिः लेखापरीक्षकले विद्यालयको लेखा परीक्षण गरी 
सकेपनछ देिायका कुरािरू खलुाई सो सभबन्धी प्रनतिेदन तयार गरी 
व्यिस्थापन सनमनत र शिक्षा िाखामा एक-एक प्रनत पठाउन ुपनेछिः 

(क)  सोनधएका र कैवफयत तलब िएका कुराको ििाफ यथािीघ्र 
िए निएको,  

(ख)  पेि िएको आय व्ययको विसाब ररतपूियक िए निएको,  
(ग)  आय व्ययको से्रस्ता कानून बमोशिम राखे नराखेको,  
(घ)  विद्यालयको आय व्ययको लेखा यथाथय रूपमा देशखने गरी 

िासलात दरुुस्त िए निएको,  
(ङ)  कुनै शिक्षक िा कमयचारीले कानून विपररत कामकाि िा 

बेविसाब गरे नगरेको,  
(च)  विद्यालयको कारोबार सन्तोषप्रद िए निएको,  
(छ)  विद्यालयलाई िनु कामका लानग ननकासा िएको िो सोिी 

प्रयोिनमा खचय लेखे नलेखेको, 
(ि)  विद्यालयको सभपशत्त दरुुपयोग गरे, नगरेको  
(झ)  लेखा परीक्षकले मनानसि र आिश्यक सभझेको अन्य कुरा। 

९०. विद्यालयको कामको सामाशिक परीक्षण गनेिः सामदुावयक विद्यालयले आफ्नो 
कामको सामाशिक परीक्षण गनयपनेछ। 

९१. बरबझुारथ गनेिः (१) विद्यालयको नगदी, शिन्सी मालसामानको लगत, से्रस्ता 
राख्न ेशिभमा नलएको शिक्षक िा कमयचारी सरुिा िा अन्य कारणबाट विद्यालय 
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छोडी िान े िएमा आफ्नो शिभमा रिेको नगदी, शिन्सी मालसामानको 
बरबझुारथ सामान्यतया २१ ददननित्र विद्यालयमा गनुय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशिम बरबझुारथ नगने शिक्षक तथा 
कमयचारीलाई बरबझुारथ नगरेसभम सरुिा िएको विद्यालयमा िान रमानापत्र 
ददइने छैन। साथै ननिले कुनै रकम िा मालसमान विनानमना गरेको रिेछ 
िने सो बापतको रकम ननिले पाउने िनुसकैु रकमबाट असूल उपर िा 
सोधिनाय गररनेछ। 

९२. शिक्षक तथा कमयचारीको तलब, ित्ता र अन्य सवुिधा सभबन्धी व्यिस्थािः 
शिक्षक तथा कमयचारीको तलब, ित्ता र अन्य सवुिधा सभबन्धी व्यिस्थासंघीय 
कानून अनसुार िनुेछ। 

९३. शिक्षक तथा कमयचारीका ननिृशत्तिरण, उपदान, उपचार खचय र अन्य व्यिस्था: 
संघीय कानून अनसुार िनुेछ। 

९४. शिक्षक तथा कमयचारीका अिकास सभबन्धी व्यिस्था: संघीय कानून अनसुार 
िनुेछ। 

९५. शिक्षक तथा कमयचारीकासिाय सभबन्धी व्यिस्था: संघीय कानूनले तोकेको 
मापदण्ड अनसुार िनुेछ। 

९६. विद्यालयको िनगयकरण: संघीय कानूनले तोकेको मापदण्ड अनसुार िनुेछ। 
९७.  विद्यालय िलु्क सभबन्धी व्यिस्था: संघीय कानूनले बनाएको मापदण्ड अनसुार 

िनुेछ। 

पररच्छेद- १६ 
विविध 

९८.  शिक्षक तथा शिक्षा क्षते्रसभिद्ध िनिशक्तको तानलमिः तानलम तथा प्रशिक्षण 
सभबन्धी व्यिस्था संघ र प्रदेिले व्यिस्था गरे अनरुुप िनुेछ। तर यस 
दफाले नगर पानलकाका शिक्षकलाई स्िीकृत िावषयक काययक्रम बमोशिम 
तानलम ददन बाधा पने छैन। 
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९९. अनतररक्त वक्रयाकलाप सभबन्धी व्यिस्थािः (१) विद्यालयिरुले शिक्षा सनमनतले 
ननधायरण गरेको मापदण्ड बमोशिम अनतररक्त वक्रयाकलाप  सञ्चालन 
गनुयपनेछ। 

(२) नगर काययपानलकाले िावषयक काययक्रममा समािेि गरी  अन्तर 
विद्यालय प्रनतस्पधायत्मक  अनतररक्त वक्रयाकलाप सञ्चालन गनुय पनेछ। 

(३) अन्तर विद्यालय प्रनतस्पधायत्मक  अनतररक्त वक्रयाकलाप सञ्चालन 
सभिशन्ध थप व्यिस्था काययपानलकाले ननधायरण गरे बमोशिम िनुेछ। 

(४) विद्यालयले उपदफा (१र२) बमोशिम अनतररक्त वक्रयाकलाप 
सञ्चालन गदाय देिाय बमोशिमका प्रनतयोनगतामा विद्याथीिरूलाई िाग नलन 
लगाउन ुपनेछ: 

(क)  शचत्रकला, मूनतयकला र िस्तकला प्रनतयोनगता,  
(ख)  बाद्यबादन तथा संनगत प्रनतयोनगता, 
(ग)  नतृ्य प्रनतयोनगता , 
(घ) नाटक प्रनतयोनगता, 
(ङ)  िकृ्तत्ि कला प्रनतयोनगता, 
(च)  िाशिरी ििाफ प्रनतयोनगता, 
(छ)  विज्िे प्रनतयोनगता, 
(ि)  खेलकुद प्रनतयोनगता, 
(झ)  साविशत्यक गनतविनध, कथा, कविता र ननबन्ध प्रनतयोनगता, 
(ञ) फूलबारी र कृवष िागिानीसँग सभबन्धी  प्रनतयोनगता,  
(ट)  सिृनात्मक तथा अन्िेषणात्मक र विज्ञानका प्रयोगात्मक 

प्रनतयोनगता 
(ठ)  अन्य प्रनतयोनगता, 
(५) विद्यालयले प्रत्येक िकु्रबारको दैननक पठनपाठनको कायय समाप्त 

िएपनछ विद्याथीलाई अनतररक्त वक्रयाकलापको काययक्रममा सििागी गराउन ु
पनेछ। 
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१००. विद्यालय शिक्षा सेिाको गठन, ति, शे्रणी वििािन र दरिन्दी सभिन्धी 
व्यिस्थािः (१) यस सभबन्धमा संघ तथा प्रदेिको कानून िा दफासँग 
तादात्भयता कायम िनुे गरी काययपानलकाले काययविनध बनाइ नगर सिािाट 
स्िीकृत गराए बमोशिम िनुेछ। 

१०१. शिभमेिार रिनेिः (१) प्रधानाध्यापक नगरपानलका, अनििािक एिम  
विद्याथीप्रनत शिभमेिार िनुेछ, यसकालानग उनले अनििािक एिशभिद्याथीको 
विचार सिेक्षण गनेछन । 

(२) प्रचनलत मापदण्डको पालना एिम  गणुस्तरीय शिक्षाको लानग 
विद्यालय व्यिस्थापन सनमनत र प्रधानाध्यापकले शिक्षा सनमनतसँग 
काययसभपादन करार गनुयपनेछ। 

(३) शिक्षक एिम  कमयचारी प्रधानाध्यापक प्रनत शिभमेिार िनुेछन। 
ननििरुले गणुस्तरीय शिक्षाका लानग नगरकाययपानलका, शिक्षा सनमनत, शिक्षा 
अनधकृत, विद्यालय ननरीक्षक र स्रोतव्यशक्तले प्रचनलत कानून बमोशिम ददएको 
ननदेिन पालना गनुय पनेछ। अपेशक्षत िैशक्षक उपलशव्धका लानग शिक्षकिरुले 
प्रधानाध्यापकसँग कायय सभपादन करार गनुयपनेछ। 

(४) शिक्षालाई मौनलक िकको रुपमा स्थावपत गनय नगर 
काययपानलकाले प्रत्येक विद्यालयका लानग ननशित िौगोनलक क्षेत्रलाई सेिा 
क्षेत्रको रुपमा तोवकददन सक्नेछ। त्यस्तो िौगोनलक क्षेत्र नित्रका टुिरुा, 
अलपत्र परेका र बेसािारा तथा अनतविपन्नतामा परी विद्यालय िान नसकेका 
िा विद्यालय छोडेका बालबानलकालाई छात्रिृशत्त िा वििेष व्यिस्था गरी िा 
ननिका अनििािक िा संरक्षकलाई सघाइ बालबानलकालाई विद्यालयमा 
ल्याउन ु नगरपानलका, िडा सनमनत, विद्यालय व्यिस्थापन सनमनत र 
प्रधानाध्यापकको शिभमेिारी िनुेछ। 

विद्यानथयलाई अपेशक्षत िैशक्षक उपलशव्ध िानसल िनुे गरी नसकाउने र 
वटकाउने  दावयत्ि प्रधानाध्यापक र शिक्षकिरुको िनुेछ। 

(५) कुनै अनििािक िा संरक्षकले विद्यालय िाने उमेरका 
बालबानलकालाई विद्यालय पठाउन अटेर गरेमा ननिलाई नगरपानलकाबाट 
प्रदान गररने सेिा सवुिधािरुबाट बशञ्चत गनय सवकनेछ। 
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१०२. संरक्षकको िनूमकािः िडाअध्यक्षले आफ्नो िडा नित्रका विद्यालयको गणुस्तरीय 
शिक्षाका लानग प्रमखु संरक्षकको रुपमा कायय गनुय गराउनपुनेछ। 

१०३. नगरपानलकाका ननिायशचत पदानधकारीिरुले पालना गनुयपने आचारसंवितािः 
नगरपानलकाका ननिायशचत पदानधकारीिरुले देिायबमोशिमको आचारसंविता 
पालना गनुयपनेछिः 

(क) संस्थागत विद्यालयिा ननिी अन्य कुनै प्रकारका िैशक्षक संघ 
संस्था सञ्चालनमा संलग्नता िनु निनुे तर प्राशज्ञक 
वक्रयाकलापमा िाग नलन बन्देि नरिने  

पनुििः ननिायशचत िनुपूुिय देशख विद्यालयसञ्चालनमा संलग्न िएको िए 
यस खण्डले बाधा प¥ुयाएको माननने छैन  

(ख)  धमय, सभप्रदाय, िातिानत, नलङ्ग, िाषा, िगय, क्षेत्र िा 
सभप्रदायको आधारमा घृणा िा दे्वष उत्पन्न िनुे कुनै 
वक्रयाकलापमा िाग नलन निनुे, 

(ग) रािनीनतक पाटी िा अन्य कुनै दलगत समूिको स्िाथयमा 
विद्याथी र िैशक्षक  संरचनाको प्रयोगलाई ननषेनधत गनुयपने, 

(घ)  विद्यालयको समग्र िैशक्षक गणुस्तरको अनििृवद्धमा ध्यान 
ददनपुने,  

(ङ)  िनप्रनतनननध समािकै रोल मोडेल िनुे िुँदा साियिननक 
ठाउँिरु तथा विद्यालय िा िैशक्षक संस्थामा उपशस्थत रिँदा 
नकरात्मक सन्देि प्रिाि िनुे कुनैवक्रयाकलाप नगनय सिग 
रिन ुपने। 

१०४. शिक्षक तथा कमयचारीले पालन गनुय पने आचार संवितािः (१) शिक्षक तथा 
कमयचारीले देिाय बमोशिमको आचार संविता पालन गनुय पनेछ।  

(क) आफुलाई खटाएको ठाउँमा गई तोवकएको काम गनुय पने, 
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(ख)  ननधायररत समयमा ननयनमत रुपले विद्यालयमा आए गएको 
समय िनाई िाशिर िनु ुपने र पविले विदाको अनमुनत ननलई 
विद्यालयमा अनपुशस्थत िनु ुनिनुे,  

(ग)  आफ्नो सेिा सभबन्धी विषयमा मतलि साध्य गने मनसायले 
कसैमानथ पनन कुनै रािनैनतक िा अिाछछनीय प्रिाि पानय 
िा प्रिाि पाने प्रयत्न गनय निनुे,  

(घ) नेपाल सरकार र नेपाली िनताको पारस्पररक सभबन्धमा िा 
कुनै विदेिी रािसँगको सभबन्धमा खलल पनय सक्ने गरी 
आफ्नो िास्तविक िा काल्पननक नामबाट िा बेनामी कुनै 
लेख प्रकाशित गनय िा प्रसेलाई कुनै खबर ददन िा रेनडयो 
िा टेनलनििन आदद िस्ता सूचना माध्यमद्वारा िाषण प्रसाररत 
गनय िा कुनै साियिननक िाषण ददन िा िक्तव्य प्रकाशित गनय 
निनुे,  

(ङ)  विद्याथीलाई योग्य नागररक बनाउने उद्देश्य नलई अध्ययन र 
अध्यापनलाई आफ्नो मखु्य लक्ष्य सभझन ुपने,  

(च)  आज्ञाकाररता, अनिुासन, सद्भािना, सियोग, सदाचार, 
सिानिुनूत, धैयय र सच्चररत्रतालाई प्रोत्सािन ददन ुपने,  

(छ)  कुनै िाषा, सभप्रदाय तथा धमय विरोधी िािना शिक्षक तथा 
विद्याथी िगयमा फैलाउन निनुे,  

(ि) सामदुावयक विद्यालयका शिक्षकले व्यिस्थापन सनमनत र 
सभबशन्धत स्थानीय तिको स्िीकृनत ननलई आफू ििाल रिेको 
विद्यालय बाविर काम गनय निनुे,  

(झ)  विद्यालय िा िैशक्षक संस्थाको माध्यमद्वारा राविय िािना 
िागृत गरी देिमा िािनात्मक एकता कायम गनेकाम गनुय 
पने,  

(ञ)  नेपाल रािको साियिौमसत्ता र अखण्डतामा आचँ आउने गरी 
देिको िाशन्त, सरुक्षा, िैदेशिक सभबन्ध र साियिननक मयायदा 
तथा अदालतको अििेलना िनुे िा कुनैपनन कायायलय िा 
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अनधकृतको कानूनद्वारा ननधायररत कतयव्य पूरा गनयमा बाधा 
विरोध िनुे गरी प्रदियन, िड्ताल, थनुछेक तथा घेराउ गनय 
निनुे। 

(ट) विद्याथीलाई िारीररक िा माननसक यातना ददन निनुे, .  
(२) उपदफा (१) बमोशिमको आचार संविताको पालन िए निएको 

अनिलेख शिक्षकिरुको िकमा प्रधानाध्यापकले र प्रधानाध्यापकको िकमा 
व्यिस्थापन सनमनतले राख्न ुपनेछ र आचार संविता पालन निएको िए त्यसको 
वििरण नगरपानलकामा पठाउन ुपनेछ । 

१०५. विद्याथीले पालन गनुय पने आचार संवितािः विद्याथीिरुले देिाय बमोशिमको 
आचार संविता पालन गनुय पनेछिः 

(क)  शिक्षकको आज्ञापालन र आदर गनुय पने,  
(ख)  विद्यालयमा िा बाविर ििाँसकैु अनिुासनमा रिन ुपने,  
(ग)  रावियता, िाषा र संस्कृनतको उत्थानको नननमत्त संधै 

प्रयत्निील रिन ुपने,  
(घ)  विद्यालयले आयोिना गरेको काययक्रममा सवक्रय रुपमा िाग 

नलन ुपने,  
(ङ)  सबैसँग शिष्ट व्यििार गनुय पने,  
(च) व्यिस्थापन सनमनतले ननधायरण गरेका अन्य आचार संविता 

पालना गनुय पने। 
१०६. समन्िय र सिकायय गनय सवकनेिः शिक्षाको गणुस्तर विकासका लानग अन्य 

स्थानीय तिसँग आिश्यकता बमोशिम समन्िय र सिकायय गनय सवकनेछ। 
१०७. बाधा अड्काउ फुकाउने अनधकारिः यो काययविनध कायायन्ियन गदाय कुनै बाधा 

अड्काउ पनय आएमा र यसमा उल्लेख निएका विषयमा कुनै व्यिस्था गनय 
आिश्यक परेमा नगर काययपानलकाले ननणयय गरेबमोशिम िनुेछ।  

१०८. अन्य विषय सभबन्धी व्यिस्थािः यस काययविनधमा लेशखएदेशख बािेकका 
विषयिरुमा संघीय तथा प्रदेि शिक्षा ऐन तथा ननयमािलीमा व्यिस्था 
िएबमोशिम िनुेछ। 
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१०९. संिोधन गने र काययविनध बनाउने सभबन्धी व्यिस्थािः यस काययविनधलाई 
नगर काययपानलकाले आिश्यकताको आधारमा संिोधन गनय र अन्य आिश्यक 
काययविनध बनाइ लागू गनय सक्नेछ। 

११०. अशन्तम व्याख्या गने अनधकारिः यस काययविनधको अशन्तम व्याख्या गने 
अनधकार नगर काययपानलकालाई िनुेछ। 

१११. खारेिी र बचाउिः यस काययविनधमा लेशखएका कुनै विषय प्रचनलत ऐन 
काननुसँग बाशझन आएमा सो बाशझएको िदसभम मात्र ननशष्क्रय िनुेछ। 
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अनसूुची-१ 
(दफा ३ सँग सभबशन्धत) 

विद्यालय खोल्ने अनमुनतको लानग ददइने ननिेदन 
 
श्रीमान  प्रमखु प्रिासकीय अनधकृत ज्यू, 
धनुलखेल नगरपानलका  
नगर काययपानलकाको कायायलय, धनुलखेल। 
 

विषयिः- विद्यालय खोल्ने/कक्षा अपग्रडे सभबन्धमा। 
मिोदय, 
 िैशक्षक सत्र २०........ देशख आधारिूत÷माध्यनमक तिको विद्यालय 
खोल्न÷कक्षा थप गरी सञ्चालन गनय चािेकोले अनमुनतका लानग देिायका वििरणिरु 
खलुाई यो ननिेदन पेि गरेको छु÷छौ। 
क) प्रस्तावित विद्यालयको वििरणिः 
 १. नामिः ..............................................................
 २.ठेगानािः ........................न.पा.िडा नं..........., टोलिः............... 
सभपकय  नं. ...................... 
 ३. वकनसम ंिः क) सामदुावयक  ख) संस्थागत 
 ४. िाल अनमुनत प्राप्त गरी सञ्चालन िएको ति र कक्षा ंिः 
 ५. अनमुनत नलन चािेको ति र सञ्चालन गने कक्षा ंिः 
 ६. िविष्यमा सञ्चालन गनय चािेको ति र कक्षा ंिः 
ख) प्रस्तावित विद्यालयको लानग पूरा गररएको िौनतक पूिायधारिः 
१. ििनको वकनसम र संख्यािः- क) कच्ची           ख) पक्की         
  ग) आफ्नै/बिालमा/साियिननकिः........................ 
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२. कक्षा कोठाको वििरणिः- 

कोठाको 
संख्या 

लभबाइ चौडाइ उनाइ 

झ्याल 
ढोकाको 
संख्या र 
अिस्था 

प्रकाि 
र 

बत्तीकी 
अिस्था 

प्रयोिन 
पठनपाठन 
कायायल 
ल्याि 
लाइबे्ररी 
आदी 

कैवफयत 

        

३. फननयचरको संख्यािः 

क) डेक्स  ख) बेञ्च        ग) टेबल      घ) कुसी      
ङ) दराि   च) अन्य 

४. खेलकुद मैदानको अिस्था र िग्गा (रोपनी िा विगािामािः-.................. 

५. िौचालय संख्यािः क) छात्रले प्रयोग गने       ख) छात्राले प्रयोग गने     
(ग) अन्य 

६. खानेपानीको अिस्थािः- 

७. पसु्तकालयको अिस्था र पसु्तकको संख्यािः- 

८. प्रयोगिालाको अिस्थािः-...................सामग्रीिरुिः.............................. 

९. विद्यालय िरपरको िातािरणिः- 

१०. सिारी साधनको वििरणिः- 

११. िैशक्षक सामग्रीको वििरण 

ग) विद्याथी संख्या (प्रस्तावित):- 

कक्षा १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० 

संख्या           
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घ) शिक्षक संख्या (प्रस्तावित)ंिः  

 क) आधारितू    ख) माध्यनमक  

ङ) आनथयक वििरणिः 

 १. अचल सभपशत्त ंिः        २. चल सभपशत्त ंिः 

 ३. िावषयक आभदानी ंिः           ४. आभदानीको स्रोत ंिः 

मानथ लेशखएका वििरण ठीक साँचो छ, झटु्टा ठिरे काननु बमोशिम सिुँला बझुाउला। 

ननिेदकको 

नामिः 

ठेगानािः 

नमनतिः 

संलग्न गनुयपने कागिातिरुिः 

१. विद्यालय खोल्ने अनमुनतका लानग ददइने ननिेदन। 

२. गाउँपानलका िा िडा कायायलयको नसफाररस  

३. नशिकका दईु िटा समान तिका विद्यालयिरुको सिमनत पत्र। 

४. विद्यालय व्यिस्थापन सनमनतको ननणयय  

५. तल्लो कक्षा िा तिको अनमुनत पत्रको प्रनतनलवप 

६. विद्यालय सञ्चालनमा लाग्न ेखचय व्यिोने स्थायी स्रोत खलेुको पत्र (सामदुावयक 
िकमा) 

७. विद्याथीिरुबाट उठाइने िलु्क वििरण 

८. शिक्षक ननयशुक्त, ननिको बायोडाटा, योग्यताको प्रमाण पत्रिरु र अध्यापन 
अनमुनत पत्रको  प्रनतनलवप 

९. विद्यालय प्रस्तािना पत्र  
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१०. संस्थापक िा ननिेदकको िैशक्षक योग्यता र नेपाली नागररकताको प्रमाण 
पत्रको प्रनतनलवप 

११. कभपनी िा गठुी सभबन्धी प्रमाण पत्रिरु (संस्थागतका लानग) 

१२. करचकु्ता प्रमाण पत्र र स्थायी पान नभबर (संस्थागतका लानग) 

१३. घरिग्गा िाडा सभझौता र लालपिुायको प्रनतनलवप 

१४. िैशक्षक गठुीको स्िीकृत विधान (संस्थागतका लानग) 

१५. सरुक्षण धरौटीको प्रमाण (नविकरण सवित) 

१६. स्थानीय शिक्षा अनधकृत िा स्रोत व्यशक्तको ननरीक्षण प्रनतिेदन र राय 

विद्यालयको नक्साङ्कन फाराम 

१. विद्यालयको नामिः                २. पूरा ठेगानािः 

३. विद्यालय िाने मूल सडकको नामिः-   ४. विद्यालयको सभपकय  नं.÷इमेल 
ठेगानािः- 

५. संस्थापक÷अध्यक्षको नामिः        सभपकय  
नं.................................... 

६. प्र.अ. को नामिः                  सभपकय  नं..................................... 

च) सबैिन्दा नशिकको सिमनत प्राप्त दईु िटा विद्यालयको नाम, ठेगाना र दरुी 

क्र स विद्यालयको नाम ठेगाना दरुी 

    १ 
   

    २ 
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७. नशिकको मूल सडकबाट विद्यालयसभम पगु्ने नक्सा: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

संस्थापक÷अध्यक्षको                                                 
प्रधानाध्यापकको 

सिी ंिः...................................................                                       
सिी ंिः........................... 

नाम ंिः                                               नाम ंिः 

नमनत ंिः                                               नमनत ंिः 

सभपकय  नं.                                                           

 

 

 

N 
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अनसूुची-२ 

(दफा ४ सँग सभबशन्धत) 

विद्यालय खोल्नको लानग चाविने पूिायधारिरु 

(क) कक्षा कोठािरू सामान्यतया नौ वफट उचाईको र घाम तथा पानीबाट 
बचाउ िनुे वकनसमको िनु ुपने, 

(ख) कक्षागत क्षेत्रफल आधारितू विद्यालयको िकमा प्रनत विद्याथी १.०० िगय 
मीटर तथा माध्यनमक विद्यालयको िकमा १.२० िगय मीटर िन्दा कम 
िनु निनु,े  

(ग) अध्यापन गराइने कक्षा कोठामा िािाको प्रिाि, प्रकािको व्यिस्थाको साथै 
स्िस्थ िनु ुपने,  

(घ) कक्षा कोठामा विद्याथी संख्याको आधारमा फननयचरको व्यिस्था िनु ुपने,  

(ङ) यथेष्ट स्िस्थकर खानेपानीको प्रबन्ध गनुयपने,  

(च) प्रारशभिक बाल शिक्षा केन्र बािेक अन्य विद्यालयमा छात्र छात्राको लानग 
अलग अलग िौचालयको  व्यिस्था िनुपुने र प्रत्येक थप ५० िना 
विद्याथीको लानग एक कभपाटयमेन्ट थप िनुपुने,  

(छ) पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, शिक्षक ननदेशिका सवितको १ विद्याथी बराबर 
कशभतमा २ प्रनतका दरले पसु्तक उपलब्ध िएको पसु्तकालय िनु ुपने,  

(ि)  शिक्षण वक्रयाकलापको लानग आिश्यकीय िैशक्षक सामग्रीिरू िस्तै( 
सेतोपाटी,कालोपाटी, नक्सा, ग्लोब, गशणतीय सामग्री आदद िनु ुपने,  

(झ) सभपूणय विद्याथीिरू एकैसाथ उनिन सक्ने मैदान िनु ुपने,  

(ञ) प्रारशभिक बाल शिक्षा केन्रमा घर बाविरका वक्रयाकलापिरू सञ्चालन गनय 
पगु्ने र अन्य विद्यालयका लानग िनलबल खेल्न नमल्नेसभमको खेल मैदानको 
व्यिस्था र खेल सामग्रीको व्यिस्था िनु ुपने,  

(ट) पाठ्यक्रम अनसुारको विज्ञान सामग्रीको व्यिस्था िनु ुपने,  
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(ठ) सामदुावयक विद्यालयमा प्रत्येक कक्षामा सामान्यतया देिाय बमोशिम र 
संस्थागत विद्यालयमा सामान्यता प्रनतकक्षा कशभतमा बाईस िना देशख बढीमा 
चौिालीस िना सभम र औसतमा तेत्तीस िना विद्याथी िनु ुपनेछ।  

(ड) सामदुावयक विद्यालयमा कशभतमा देिाय बमोशिमको शिक्षकको व्यिस्था 
िनु ुपनेिः-माध्यनमक तिको ०-१० कक्षाका लानग - १४ िना  

माध्यनमक तिको ०-१२ कक्षाका लानग- १६ िना  

आधारितू तिको ०-८ कक्षाका लानग - ९ िना  

आधारितू तिको ०-५ कक्षाको लानग - ४ िना  

प्रारशभिक बालनबकास केन्रको लानग- २ िना  

तर संस्थागत विद्यालयमा कक्षा शिक्षक अनपुात न्यूनतम १ंिः१.४ िनु ुपनेछ।  

(ढ) विद्यालयको स्थायी आय स्रोत िनु ुपने,  

(ण) विद्यालयमा प्राथनमक उपचार सामग्रीको व्यिस्था िनु ुपने,  

(त) आिासीय विद्यालयको लानग आिास ििन िनु ुपने,  

(थ) विद्यालयको िाता पखायल िा बारले घेररएको िनु ुपने,  

(द) िाडाको ििनमा विद्यालयको सञ्चालन गने िए कशभतमा पाँच िषय घर िाडा 
सभबन्धी सभझौता िएको िनु ुपने। 

(ध) विद्यालयमा बालमैत्री अपाङ्गतामैत्री तथा िातािरणमैत्री िनुपुने। 

 

 

 

 

अनसूुची-३ 

(दफा ५ को उपदफा (१) र (३) सँग सभबशन्धत) 
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विद्यालय सञ्चालन गनय ददइने अनमुनत 

 

श्री..............................  

................................।   

सामदुावयक विद्यालयिा ............................कभपनीरगठुी अन्तगयत संस्थागत 
विद्यालय सञ्चालन गने सभबन्धमा नमनत............................मा प्राप्त ननिेदन उपर 
कारिािी िुँदा शिक्षा काययविनध,२०७४ को दफा ४ बमोशिमको पूिायधार पूरा गरेको 
देशखएकोले िैशक्षक सत्र ................... देशख  आधारिूतरमाध्यनमक तिको 
कक्षा......देशख.......कक्षासभमको विद्यालय सञ्चालन गनय नगर शिक्षा सनमनतको 
नमनत...........................को ननणयय र नगर काययपानलकाको नमनत 
..............................को ननणयय बमोशिम यो अनमुनत प्रदान गररएकोछ।  

तोवकएको पूिायधार पूरा निएमा र यस काययविनध र अन्य प्रचनलत काननु बमोशिम 
विद्यालय सञ्चालन िएको नपाइएमा िनुसकैु बखत विद्यालयको अनमुनत रद्द गररने 
व्यिोरासमेत अिगत गराइन्छ। 
  

 कायायलयको छाप        
 अनमुनत प्रदान गने अनधकारीका 

सिी ंिः................. 

नाम ंिः..................... 

पद ंिः..................... 

नमनत ंिः..................... 
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अनसूुची -४ 

(दफा७ को उपदफा (१) सँग सभबशन्धत) 

विद्यालयको स्िीकृनतको लानग ददइने ननिेदन 

श्री..............................  

................................। 

विषयिः विद्यालयको स्िीकृनत सभबन्धमा। 

स्थानीय  शिक्षा सनमनतको नमनत .................. को ननणययानसुार अनमुनत पाई 
खोनलएको यस विद्यालयको स्िीकृनत पाउन ननभन वििरणिरू खलुाई यो ननिेदन 
गरेको छु।   

(क) विद्यालयको ंिः 
१. नाम ंिः .......... 
२. ठेगाना ंिः धनुलखेल नगरपानलका िडा नं. .....  गाउँरटोल ...........  
   फोन नं. ........ .... फ्याक्स नं. ...........  
३. अनमुनत प्राप्त गरेको ति र नमनत ंिः 
   आधारितू ति    
   नमनतिः...............  
   माध्यनमक ति    नमनत ंिः...........  
(ख) विद्यालयको िौनतक अिस्था ंिः 
१. ििनको ंिः 
  (१) संख्या  ंिः          (२) कच्ची÷पक्की÷अधयपक्की  
  (३) आफ्न÷बिालमा÷साियिननक  
२. कोठाको वििरण ंिः 
३. फननयचरको संख्यािः 
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(१) डेक्स    (२) बेञ्च     (३) टेबलु     (४) दराि     (५) मेच   
(६) अन्य  
४. खेलकुद मैदानको अिस्था र िग्गा (रोपनी िा विगािामा)  
५. िौचालयको संख्या ंिः मविला÷परुुष  
६. खानेपानीको अिस्था ंिः 
७. पसु्तकालयको अिस्था ंिः 
८. प्रयोगिालाको अिस्थािः 
९.सिारी साधनको वििरण ंिः 
१०. िैशक्षक सामाग्रीको वििरण ंिः 
(ग) विद्याथी संख्यािः (कक्षागत रूपमा)  
(घ) शिक्षकको संख्या ंिः 
(ङ) आनथयक शस्थनतिः 
१. अचल सभपशत्त 
२. चल सभपशत्त 
३. िावषयक आभदानी  
४. आभदानीको स्रोत  
मानथ लेशखएको व्यिोरा ठीक साँचो छ, झठु्ठा ठिरे कानून बमोशिम सिुँला 
बझुाउँला।  
ननिेदकको-  
विद्यालयको छाप     
सिीिः................ ......     
नाम ंिः....................... 
ठेगाना ंिः...................... 
नमनत ंिः...................... 
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अनसूुची-५ 

(दफा ७ को उपदफा (३) र (४) सँग सभबशन्धत) 

विद्यालयको स्िीकृनत सभबन्धमा 

 

श्री.......................विद्यालय,  

................................।   

 

त्यस विद्यालयबाट नमनत.................................मा विद्यालय स्िीकृत गने 
सभबन्धमा ददएको ननिेदन उपर कारबािी िुँदा शिक्षा काययविनध,२०७४ को दफा 
६ बमोशिमका ितयिरू पालन गरेको देशखएकोले सामदुावयकर 
..................................................................कभपनीरगठुी अन्तगयत 
सञ्चालन िनुे संस्थागत विद्यालयको रुपमा आधारितूरमाध्यनमक तिको 
कक्षा.........देशख........सभम शिक्षा प्रदान गनय नगर सिाको नमनत.....................को 
ननणययानसुार स्िीकृनत प्रदान गररएको छ। 

 

कायायलयको छाप      

स्िीकृनत प्रदान गने अनधकारीको,-  

सिी ंिः 

नामिः 

पदिः 

नमनतिः 
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अनसूुची-६ 

(दफा ९ को उपदफा (२) सँग सभबशन्धत) 

मनुाफा ननलने गरी विद्यालय सञ्चालन गनय पूरा गनुय पने पूिायधार 

 

१.   प्रनत कक्षा न्यूनतम ११ िना विद्याथी िनु ुपने 

२. विद्याथीलाई आिश्यक पने कक्षा कोठा, फननयचर, वपउने पानी, खेल मैदान 
तथा पसु्तकालयको पयायप्त व्यिस्था िएको िनु ुपने, 

३. आिश्यक शिक्षकको व्यिस्था िएको िनु ुपने, 

४. पाठ्यक्रम विकास केन्रले ननधायरण गरे बमोशिमका नसकाई उपलशब्धिरु पूरा 
िनुे गरी विद्यालय शिक्षण नसकाई काययक्रमको तिुयमा गररएको िनु ुपने, 

५. मन्त्रालयले तोके बमोशिम अन्य पूिायधार पूरा िएको िनु ुपने।  
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अनसूुची-७ 

(दफा १०को उपदफा (१) सँग सभबशन्धत) 

कभपनी अन्तगयत सञ्चानलत विद्यालयलाई िैशक्षक गठुी अन्र्तगत सञ्चालन गनय ददइने 
ननिेदन 

 

श्री प्रमखु ज्यू 

नगर काययपानलकाको कायायलय, 

प्रदेि नं. ३,  नेपाल। 

विषयिःिैशक्षक गठुी अन्तगयत विद्यालय सञ्चालन गनय पाउँ। 

 

मिोदय,  

मैले र िामीले ननभन विद्यालय कभपनी अन्तगयत सञ्चालन गरेकोमा सो विद्यालय 
िैशक्षक गठुी अन्तगयत सञ्चालन गनय चािेकोले देिायका वििरणिरु खलुाई यो ननिेदन 
गरेको छु/छौ। 

१. विद्यालयको ंिः 

(क)  नाम ंिः 

(ख)  ठेगाना................. नगरपानलका िडा नं ...................... 

२.   विद्यालय सञ्चालन िएको नमनत ंिः 

३.   ननिी िा साियिननक कुन िैशक्षक गठुी अन्तगयत विद्यालय सञ्चालन गनय 
चािेको िो ? सो व्यिोरा ंिः 

४.   अन्य आिश्यक कुरािरु ंिः 

मानथ लेशखएका वििरणिरु ठीक साँचो छ झटु्टा ठिरे काननु बमोशिम सिुँला 
बझुाँउला। 
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ननिेदककोिः 

सिी ंिः     नाम ंिः 

ठेगाना ंिः              नमनत ंिः 

ननिेदन साथ संलग्न गनुय पने कागिातिरु ंिः 

(१)  िैशक्षक गठुीको रुपमा विद्यालय सञ्चालन गनय आपशत्त निएको कभपनी 
रशिष्टारको कायायलयको पत्र। 

(२)  कभपनीका सञ्चालक तथा व्यिस्थापन सनमनतको ननणयय। 

(३)  कभपनीको प्रबन्धपत्र तथा काययविनध को प्रनतनलवप। 

(४)  प्रस्तावित िैशक्षक गठुीको विधान। 

(५)  ननिेदकको नागररकताको प्रनतनलवप। 
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अनसूुची-८ 
(दफा १० को उपदफा (४) सँग सभबशन्धत) 

कभपनी अन्र्तगत विद्यालयलाई सञ्चानलत िैशक्षक गठुी अन्र्तगत सञ्चालन गनय ददइने 
स्िीकृनत 

 
श्री ....................................विद्यालय 
...................................................।  
 
विषयिः िैशक्षक गठुी अन्तगयत विद्यालय सञ्चालन गने स्िीकृनत ददइएको 
सभबन्धमा। 
त्यस विद्यालयले नमनत...................... मा िैशक्षक गठुी ( साियिननकरननिी ) 
अन्तगयत सञ्चालन गने स्िीकृनतको लानग  ददएको ननिेदन उपर कारिािी िुँदा यस 
कायायलय÷मन्त्रालयको नमनत ................... को ननणययानसुार त्यस विद्यालयलाई 
िैशक्षक गठुी ( साियिननक/ननिी) को रुपमा सञ्चालन गनय स्िीकृनत प्रदान गररएको 
छ।  
कायायलयको छाप ंिः  
स्िीकृनत प्रदान गने अनधकारीको,-  
सिी ंिः 
नामिः 
पद ंिः 
कायायलय ंिः 
नमनत ंिः 
  

;+:yfks÷cWoIfsf]                                                 

k|wfgfWofkssf] 

;xL M
===================================================                    

;xL M
=========================== 

gfd M                                   gfd M 

ldlt M                                  ldlt M 

;Dks{ g+=                                                           

 



 
95 

अनसूुची-८ क 

(दफा ३४ को उपदफा ६ संग सभिशन्धत कक्षा ८ को ग्रडे नसट नमनुा) 
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अनसूुची- ९ 
(दफा ३८ को उपदफा (१) सँग सभबशन्धत) 

प्रारशभिक बाल शिक्षा िा नसयरी केन्र सञ्चालनका लानग ददइने ननिेदन 
 
श्री............... 
......नगर काययपानलका  
िडा नं........ को कायायलय 
 

विषयिः प्रारशभिक बाल शिक्षा केन्र सञ्चालन गनय अनमुनत पाऊँ। 
िैशक्षक सत्र.................देशख प्रारशभिक बाल शिक्षा केन्र सञ्चालन गनय अनमुनत 
पाउन अनििािक तथा समदुाय र विद्यालय व्यिस्थापन सनमनतको 
नमनत........................को ननणययानसुार देिायका वििरण र कागिात संलग्न गरी 
यो ननिेदन पेि गरेको छु÷छौं।  
(क)  प्रस्तावित प्रारशभिक बाल शिक्षा केन्रको,- 
 (१)  नामिः 
 (२)  ठेगानािः नगरपानलका ................. िडा नं.  ............... 
  टोल..................... फोन नं...........................  
 (३)  सेिा प¥ुयाइने बालबानलकाको संख्यािः 
(ख) सञ्चालनका लानग शिभमेिारी नलने िा आिद्धता ददने विद्यालयको,- 
 (१) नामिः-   (२) ठेगानािः-   (३) फोन नंिः 
(ग) प्रस्तावित प्रारशभिक बाल शिक्षा केन्रको िौनतक पूिायधारिरू ंिः 
 (१) ििनिः (अ) कोठा    (आ)  कच्ची िा पक्की  
    (इ) के ले बनेको   (ई)  
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िाडा/आफ्नै/साियिननक 
 (२) फननयचरको वििरणिः  (अ) मेच  ंिः  (आ) टेबलु ंिः
 (इ) बेञ्चरडेस्क ंिः   (३) खेलकुद मैदान र त्यसको 
क्षेत्रफलिः(अ) आफ्नै   (आ) िाडामा िा साियिननक  (इ) अन्य  
 (४) िौचालयको अिस्थािः  (अ) संख्या   
 (आ) कच्चीरपक्की               (इ) पानीको व्यिस्था िए निएको  
(५) खानेपानीको अिस्थािः  (अ) बोकेर ल्याउने  (आ) धाराबाट प्राप्त    (इ) 
पयायप्त/अपयायप्त  
 (६) पाठ्यसामग्रीको नाम र संख्या ंिः (अ)   (आ)   (इ)   
 (७) आनथयक वििरणिः(अ) अचल सभपशत्त (आ) चल सभपशत्त  (इ) अन्य  
 (८) आभदानीको स्रोतको व्यिस्था कसरी नमलाइन्छिः 
 (९) अन्य कुनै वििरण िए उल्लेख गनेिः 
मानथ लेशखएको वििरण ठीक छ ,झटु्टा ठिरे कानून बमोशिम सिुँला÷बझुाउँला।  
 ननिेदककोिः 
संस्थाको छाप  सिीिः                  नामिः-                        
ठेगाना ंिः                               नमनतिः- 
संलग्न कागिात  ंिः 
(१) ििन खेल मैदान सभबन्धी प्रमाण, कागिात र वििरण।  
(२) संस्थाबाट सञ्चालन गने िएमा संस्था दतायको प्रमाणपत्रको प्रनतनलवप र 

दफानसुारको निीकरण  र लेखापरीक्षण प्रनतिेदन। 
(३)  आपसी सियोग समूिबाट ननिेदन गररएको िए त्यस्तो समूिको बैठकको 

ननणयय।  
(४)  कुनै विद्यालयसँग आिद्ध गरी सञ्चालन गनय खोशिएको िए सो 

विद्यालयको नसफाररस। 
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अनसूुची-१० 

(दफा ३८ को उपदफा (२) सँग सभबशन्धत) 

प्रारशभिक बाल शिक्षा केन्र सञ्चालन गनय ददइने अनमुनत 

 

श्री......................... नगर काययपानलकाको कायायलय 

(..............................................) 

श्री..............................  

...............................। 

 

विषयिः प्रारशभिक बाल शिक्षा केन्र सञ्चालन गनय ददइएको अनमुनत 

 

 तपाईले त्यस विद्यालयरसंस्थाले प्रारशभिक बाल शिक्षा केन्र सञ्चालन गने 
सभबन्धमा यस ..............  नगर काययपानलकाको कायायलयमा ददन ुिएको ननिेदन 
उपर कारबािी िुँदा शिक्षा काययविनध , ........ समेतको पूिायधार पूरा गरेको र यस 
नगर काययपानलकाको नक्साङ्कनमा परेकोले िैशक्षकसत्र..................देशख प्रारशभिक 
बाल शिक्षा केन्र सञ्चालन गनय अनमुनत प्रदान गररएकोछ।   

   अनमुनत प्रदान गने अनधकारीको,-  

कायायलयको छाप   सिीिः 

   नाम ंिः 

पदिः 

नमनतिः 
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अनसूुची-११ 
(दफा ५० को उपदफा (३) सँग सभबशन्धत) 

विद्यालय विकास प्रस्तािको नमनुा 
 

१. विद्यालयलको ितयमान िैशक्षक र आनथयक अिस्थािः  

२. विद्यालयले िानसल गनुय पने अपेशक्षत उपलशब्ध ंिः 

३. ितयमान अिस्था र अपेशक्षत उपलब्धीका सूचकगत अन्तर ंिः 

४. अपेशक्षत उपलशब्ध िानसल गने स्रोत पविचान सवितको कायययोिना ंिः 

५. कायय योिनाका मूल्याङ्कनका सूचकिरु ंिः 
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अनसूुची -१२ 

(दफा ५६ उपदफा (२) सँग सभबशन्धत) 

विद्यालयमा रिने शिक्षक दरबन्दी 

 

विद्यालयमा कशभतमा देिाय बमोशिम शिक्षक दरबन्दी रिनेछन  ंिः 
(क) प्रारशभिक बाल शिक्षा िा नयसयरी देशख पाँच कक्षा सञ्चालन िएको 

विद्यालयमा पचास िनासभम विद्याथी िएमा कशभतमा तीन िना र सोिन्दा 
बढी विदाथी िएमा कशभतमा चार िना शिक्षक। 

(ख)   आधारितू तिको विद्यालयमा ंिः प्रारशभिक बाल शिक्षा िा नसयरीदेशख 
आठ कक्षा सञ्चालन िएको विद्यालयमा देिाय बमोशिमका कशभतमा नौ 
िना शिक्षक ंिः 
(१) अंग्रिेी मूल विषय नलई स्नातक ति िा सो सरि उत्तीणय गरेको 

एकिना  
(२)  विज्ञान िा गशणत मूल विषय नलई स्नातक ति िा सो सरि 

उत्तीणय गरेको एकिना  
(३) नेपाली िा संस्कृत मूल विषय नलई स्नातक ति िा सो सरि 

उत्तीणय गरेको एकिना  
(४)  सामाशिक विषय अध्यापन गनयको लानग स्नातक ति िा सो 

सरि उत्तीणय गरेको एकिना  
(५)  प्रमाणपत्र िा सो सरि उत्तीणय गरेको चार िना  
(६)  साविकको एस.एल.सी. िा सो सरि उत्तीणय गरेको एक िना। 

(ग)  माध्यनमक विद्यालयमािः 
१. नौं कक्षा देशख दि कक्षासभम सञ्चालन िएको विद्यालयमा   

माध्यनमक तिको पाँच िना शिक्षकिः- 
(१)  अंग्रिेी मूल विषय नलई स्नातकोत्तर िा सो सरि 

उत्तीणय गरेको एकिना  
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(२)  गशणत िा विज्ञान मूल विषय नलई स्नातकोत्तर िा सो 
सरि उत्तीणय गरेको एकिना  

(३)  नेपाली मूल विषय नलई स्नातकोत्तर िा सो सरि 
उत्तीणय गरेको एकिना  

(४)  सामाशिक विषय अध्यापन गनयको लानग स्नातकोत्तर 
िा सो सरि उत्तीणय गरेको एकिना   

(५)  अन्य ऐशच्छक विषयको लानग सभबशन्धत विषयमा 
स्नातक िा सो सरि उत्तीणय गरेको एक िना। 

२.  नौं कक्षा देशख बाह्र कक्षासभम सञ्चालन िएको विद्यालयमा 
देिाय बमोशिमका कशभतमा नौ िना शिक्षक ंिः 
(१)  अंग्रिेी मूल विषय नलई स्नातकोत्तर िा सो सरि 

उत्तीणय गरेको एकिना  
(२)  गशणत मूल विषय नलई स्नातकोत्तर िा सो सरि 

उत्तीणय गरेको एकिना  
(३)  नेपाली मूल विषय नलई स्नातकोत्तर िा सो सरि 

उत्तीणय गरेको एकिना  
(४)  सामाशिक विषय अध्यापन गनयको लानग स्नातकोत्तर 

िा सो सरि उत्तीणय गरेको एकिना   
(५)  अन्य ऐशच्छक विषयको लानग सभबशन्धत विषयमा 

स्नातकोत्तर िा सो सरि उत्तीणय गरेको दईुिना  
(६)  विज्ञान मूल विषय नलई स्नातक ति िा सो सरि 

उत्तीणय गरेको एकिना  
(७)  अन्य विषयमा स्नातक ति िा सो सरि उत्तीणय गरेको 

दईुिना । 
३.  प्रारशभिक बाल शिक्षा देशख दि कक्षासभम सञ्चालन िएको 

विद्यालयमा खण्ड (ख) र खण्ड (ग) को  उपखण्ड (१) 
बमोशिमको दरबन्दी रिनेछ।  



 
102 

४.  प्रारशभिक बाल शिक्षा देशख बाह्र कक्षासभम सञ्चालन िएको 
विद्यालयमा खण्ड (ख) र खण्ड (ग) को क्रमसंख्या (२) 
बमोशिमको दरबन्दी रिनेछ। 

रष्टव्यिः 
(१) खण्ड (ख) को क्रमसंख्या (१) देशख (४) सभमका कशभतमा एक एक िना 

शिक्षक ननयशुक्त निएसभम एउटै विषयमा एक िन्दा बढी शिक्षक ननयशुक्त 
गररने छैन।  

(२)  खण्ड (ग) को उपखण्ड १ को क्रमसंख्या (१) देशख (४) सभमका 
कशभतमा एक एक िना शिक्षक ननयशुक्त निएसभम एउटै विषयमा एक 
िन्दा बढी शिक्षक ननयशुक्त गररने छैन।  

(३)   खण्ड (ग) को उपखण्ड २ को क्रमसंख्या (१) देशख (७) सभमका 
कशभतमा एक एक िना शिक्षक ननयशुक्त निएसभम एउटै विषयमा एक 
िन्दा बढी शिक्षक ननयशुक्त गररने छैन। 

(४)   शिक्षक ननयशुक्तको लानग आिश्यक पने तालीम प्रचनलत कानून बमोशिम 
िनुेछ।  

(५)   िाल विद्यालयमा उपरोक्तानसुारका विषयका योग्यता िन्दा कम योग्यता 
िएका स्थायी शिक्षक रिेछन  िने त्यस्ता शिक्षक पदबाट निटेसभम 
साविक बमोशिमकै योग्यता िएका शिक्षकिाट अध्यापन िनुे।  

(६)   उशल्लशखत दरबन्दी नित्र प्रधानाध्यापकको पद समेत समािेि रिनेछ। 
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अनसूुची-१३ 
(दफा ५७ को उपदफा (११) सँग सभबशन्धत) 

रमाना ( पत्र 
पत्रसंख्यािः 
नमनत ंिः 
 
श्री .............................. 
................................................। 
त्यस विद्यालयमा सरुिा िनु ुिएका श्री ..........................................लाई 
ननिको वििरण सवितको रमानापत्र ददई त्यस विद्यालयमा िाशिर िनु पठाइएको 
व्यिोरा अनरुोध गदयछु। 
१. शिक्षक िा कमयचारीको नाम, थर ंिः 
२. संकेत नभबर ंिः 
३. साविक ंिः 
(क) ति ंिः  (ख) शे्रणी ंिः   (ग) पद ंिः 
(घ) शिक्षक िए विषय ंिः  (ङ) विद्यालय ंिः 
४. सरुिा िएको  (क) ननणायय नमनत ंिः (ख) सरुिा गने कायायलय ंिः 
 (ग) ति ंिः    (घ) शे्रणी ंिः         
(ङ) पद ंिः      (च) विषय (छ) विद्यालय ंिः 
५. बरबझुारथ सभबन्धी वििरणिः  
   गरेको    नगरेको     
६. रमाना िनुे नमनत ंिः ..................... 
७. रमानापत्रको नमनत सभम खचय िएका विदा ंिः 
(क) िैपरी आउने र पिय विदा   .................. ददन। 
(ख) नबरामी विदा     .................. ददन। 
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(ग) प्रसतुी विदाविदा    .................. ददन। 
(घ) प्रसतुी स्यािार विदा    .................. पटक। 
(ङ) अध्ययन विदा     .................. ददन। 
(च) असाधाराण विदा    .................. ददन। 
(छ) बेतलिीविदा     .................. ददन। 
८. रमानापत्रको नमनतसभम संशचत नबरामी विदा ंिः  .................. ददन। 
९.विद्यालयमा रुि ुिाशिर िएको ददन ंिः 
१०. खाइपाई आएको मानसक (क) तलब ंिः (ख) िृवद्ध रु तलब ंिः  
११. तलब िकु्तानी नलएको अशन्तम नमनत ंिः 
१२. कमयचारी संचयकोष कट्टी रकम ंिः 
१३ िकु्तानी नलएको उपचार खचयको रकम ंिः   नमनत ंिः 
१४. तलब िृवद्ध िनु सरुु िएको सरुु नमनत ंिः 
१५. नागररक लगानी कोषकट्टी रकम ंिः 
१६. आयकर कट्टी रकम ंिः 
१७. (क) सािनधक िीिन बीमा कोषमा िभमा िएको साल........मविना...गते....  
(ख) सािनधक िीिन बीमािापत िावषयक वप्रनमयम नतरेके साल.....मविना... गते .... 
१८. चाडपिय खचय नलने चाडको नाम र सो चाड पने नतनथ र सभिावित मविना ंिः 
१९. शििसु्यािार ित्ता नलएको वििरण ंिः 
बोधाथय ंिः 
श्री विद्यालय शिक्षक वकताबखाना। 
श्री कमयचारी संचयकोष। 
श्री .......... विद्यालय। 
श्री .....................(सभबशन्धत शिक्षक िा कमयचारी) सरुिा िएको कायायलयमा 
िाशिर िनु िान ुिनु  
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अनसूुची-१४ 
(दफा ५८ को उपदफा (१) सँग सभबशन्धत) 

सरुिा िनु ददइने ननिेदन 
 

श्री प्रमखु प्रिासकीय अनधकृत  
धनुलखेल नगरपानलका। 

 

विषयिः सरुिा सभबन्धमा। 
 

मलाई ननभन विद्यालयमा सरुिा गररददन ुिनु ननभन वििरणिरु खलुाई ननिेदन गरेको 
छु। 
 

शिक्षकको नाम, थरिः  
स्थायी ठेगानािः  
ति र शे्रणीिः  
िालको विद्यालयको नाम र ठेगानािः 
सरुिा िई िान चािेको विद्यालयको नाम र ठेगानािः  
योग्यता र तालीमिः  
स्थायी ननयशुक्त नमनतिः  
िालको शिल्लामा काम गरेको अिनधिः  
सरुिा माग गनुय पने कारणिः  
 ननिेदकको 
 सिीिः 
 नामिः 
 काययरत विद्यालयिः 
 नमनतिः 
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(१) सरुिा िई िाने विद्यालयको व्यिस्थापन सनमनतको सिमनत 
(क) यस विद्यालयका शिक्षक श्री ...................................... लाई 
व्यिस्थापन सनमनतको नमनत .......................... को ननणयय अनसुार यस 
विद्यालयबाट सरुिा िई िान सिमनत ददइएको छ। 
 विद्यालयको छाप  व्यिस्थापन सनमनतको अध्यक्षको 
 सिी ंिः 
 नामिः 
 विद्यालय ंिः 
 नमनत ंिः 
(ख) धनुलखेल नगरपानलका.... ...... अन्तगयतको ............ विद्यालयका शिक्षक  
 
श्री ...................................... लाई सो विद्यालयबाट सरुिा िई िान सिमनत 
ददईएको छ। 
कायायलयको छाप   काययकारी अनधकृत 
    सिी ंिः 
    नामिः 
    नमनतिः 
 (२ )   सरुिा िई आउने विद्यालयको व्यिस्थापन सनमनत तथा शिक्षा िाखाको 
सिमनत   
(क)  .....................विद्यालयका शिक्षक श्री ............................ लाई 
व्यिस्थापन सनमनतको नमनत ....................... को ननणयय अनसुार यस 
विद्यालयमा सरुिा िई आउन सिमनत ददइएको छ। 
विद्यालयको छाप  व्यिस्थापन सनमनतको अध्यक्षको-  
   सिी ंिः 
   नाम ंिः 
   नमनत ंिः   
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   विद्यालय ंिः 
(ख) ............................... विद्यालयका शिक्षक श्री ........................ 
लाई यस नगरपानलकाको ............... विद्यालयमा  सरुिा िई आउन सिमनत 
ददइएको छ। 
 
     शिक्षा अनधकारीको- 
     सिी ंिः 
     नामिः 
कायायलयको छाप    नमनत ंिः 
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गनुासो व्यवस्थापन काययववधि, २०७८ 

प्रमाणीकरण धमध िः २०७८।५।८ 

प्रस् ावनािः िधुिखेि नगरपाधिकािे नगर क्षेत्रमा ववकास धनमायण िगाय  सेवा प्रवाह 
सम्बन्िी कायय गर्ाय आफ्नो नगर क्षेत्रधित्रका सेवाग्राही, उपिोक्ता, धनजि क्षेत्र, 

सामरु्ावयक संघसंस्था, सहकारी संस्था, गैरसरकारी संस्था  था पेशाग  संघसंस्थाबाट 
सम्पार्न हनुे वियाकिापको प्रिावकारी पररचािन  था समन्वय प्रवद्र्िनिाई 
प्रोत्साहन गनयका िाधग स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को र्फा १६.क(११) 
िे दर्एको अधिकार प्रयोग गरी िधुिखेि नगरपाधिकािे “गनुासो व्यवस्थापन 
काययववधि, २०७८” बनाएको छ।  

पररच्छेर्–१ 
प्रारजम्िक 

१.  संजक्षप्त नाम र प्रारम्ििः (१) यस धनयमाविीको नाम “गनुासो व्यवस्थापन 
काययववधि, २०७८” रहेको छ। 

(२) यो धनयमाविी  रुुन्  प्रारम्ि हनुेछ। 
२.  काययववधिको उद्दशे्यिः यस काययवविीको उद्देश्य धनम्न बमोजिम हनुेछ 

(क)  नगरपाधिका र यस अन्र् ग का ववषयग  शाखा कायायिय, 

धनकाय  था कायायियहरुको कामकारवाहीका सम्बन्िमा 
सेवाग्राही  था गनुासोक ाय प्रध  िवाफरे्ही ा बहन गने। 

(ख)  गनुासो व्यवस्थापन काययिाई पद्धध मा आिारर  बनाउने। 

(ग)  गनुासो व्यवस्थापनिाई पारर्शी, व्यवहाररक र 
नध िामूिक बनाउने। 

(घ)  नागररकबाट प्राप्त हनुे गनुासािाई सूचना प्रणािीमा 
आिारर  अधििेखसँग आवद्ध गने। 

(ङ)  गनुासो व्यवस्थापनका िाधग संस्थाग  संरचना  यार गरी 
वियाजशि बनाउने। 
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३. पररिाषािः ववषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस काययवविीमा: 
(क)  “संवविान” िन्नािे नेपािको संवविान, २०७२ सम्झन ु

पछय। 

(ख)  “ऐन” िन्नािे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िाई 
सम्झन ुपछय। 

(ग)  “स्थानीय कानून” िन्नािे िधुिखेिन नगरपाधिकािे 
बनाएको कानून सम्झन ुपछय। 

(घ)  “नगरपाधिका ” िन्नािे िधुिखेि नगरपाधिका सम्झन ु
पछय। 

(ङ) “नगर प्रमखु” िन्नािे िधुिखेि नगरपाधिकाको प्रमखु 
सम्झनपुछय। 

(च) “उप प्रमखु” िन्नािे िधुिखेि नगर पाधिकाकाको उप 
प्रमखु सम्झनपुछय। 

(छ) “प्रमखु प्रशासकीय अधिकृ ” िन्नािे नगरकाययपाधिकाको 
कायायियको प्रमखु सम्झनपुछय। 

(ि)  “काययपाधिका” िन्नािे िधुिखेि नगरकाययपाधिका 
सम्झनपुछय। 

(झ)  “पर्ाधिकारी” िन्नािे िधुिखेि नगरपाधिकाका प्रमखु, उप 
प्रमखु, वडा अध्यक्ष  था काययपाधिकाका अन्य सर्स्य 
सम्झनपुछय। सो शव्र्िे प्रमखु प्रशासकीय अधिकृ   था 
अन्य महाशाखा शाखा  था इकाई प्रमखु समे िाई 
बझुाउँछ। 

(ञ)  “कायायिय” िन्नािे िधुिखेि नगरपाधिका र अन् गय का 
ववधिन्न ववषयग  महाशाखा÷शाखा÷ इकाई 
कायायियहरुिाई सम्झन ुपछय। 

(ट)  “गनुासो” िन्नािे नाम ठेगाना उल्िेख गरी वा नगरी 
सावयिधनक सेवा प्रवाहमा वििाससु् ी, अनावश्यक झन्झट, 
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सेवाप्राधप्तमा कदठनाई, सेवाको उपिव्ि ा  था सोको 
गणुस् रका बारेमा असन् वुि िगाय  आधथयक अधनयधम  ा 
गनय वा हनु िागेको सम्बन्िमा प्राप्त धिजख , फोन वा 
अन्य सञ्चारमाध्यमबाट प्राप्त समाचार, इमेि  था 
इन्टरनेटबाट नगरपाधिकामा प्राप्त िानकारी  था सूचना 
समे िाई सम्झनपुछय। साथै कुनै सेवाग्राहीिे कायायियमा 
आई मौजखक रुपमा वा फोनमाफय   गरेको गनुासो 
समे िाई िनाउँछ।  

(ठ)  “िानकारी” िन्नािे नगरपाधिकािे प्राप्त गरेको उिरुी, 
गनुासो सम्बन्िी कुनैपधन सूचनािाई सम्झन ुपछय। 

(ड)  “धनरीक्षण” िन्नािे नगरपाधिकाको  फय बाट हनुे  छड्के 
िाँच वा धनरीक्षणिाई सम्झनपुछय। 

(ि)  “गनुासो सनु्ने अधिकारी” िन्नािे कायायिय र यस 
अन् गय का कायायियहरुिे गनुासो सनु्नका िाधग  ोवकएको 
अधिकृ  वा कमयचारीेे सम्झनपुछय। 

(ण)  “अधिकार प्राप्त अधिकारी” िन्नािे गनुासो छानववन  था 
व्यवस्थापन गनय  ोवकएको अधिकृ  वा कमयचारी िन्ने 
सम्झनपुछय। 

( )  “अनगुमन सधमध “ िन्नािे काययववधिको बुरँ्ा ८ बमोजिम 
नगर उप प्रमखुको अध्यक्ष ामा गदठ  सधमध  
सम्झनपुछय। 

पररच्छेर् -२ 
गनुासोको प्राधप्त  

४.  गनुासो पेश गने ववधि: नगरपाधिका र यस अन् गय का कायायियहरुिे दर्ने 
सेवा प्रवाह  था काम कारवाही एवं नागररकका िनिीवनमा आईपने 
समस्याहरुको सन्र्ियमा नागररकबाट गनुासा प्राप्त गने  ररका रे्हायबमोजिम 
हनुेछ,  
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(१)  धिजख  गनुासोिः  नगरपाधिकाको कुनै पधन नागररक  था 
सेवाग्राहीिे आफूिाई जचत्त नबझेुको ववषयमा रे्हाय 
बमोजिम गनुासो गनय सक्नेछन।् 

(क)  नगरपाधिका कायायिय वा वडा कायायियमा आफैं  
उपजस्थ  िई अनसूुजच-१ बमोजिमको फाराममा 
िरेर पेश गरेको गनुासो। 

(ख)  गनुासोको वववरण खुल्नेगरी इमेि वा कुनै 
सामाजिक सञ्जािमाफय   प्राप्त हनुे धिजख  गनुासो। 

(२) मौजखक गनुासोिः  कसैिे धिजख  गनुासो गनय असमथय ा 
रे्खाई मौजखक रुपमा कायायियमै उपजस्थ  िई वा 
टेधिफोन माफय   नगरपाधिकाको कुनै पर्ाधिकारीहरुिाई 
गरेको गनुासो। 

(३)  उिरुी पेवटकामा प्राप्त गनुासोिः कुनै नागररक  था 
सेवाग्राहीिे नगरपाधिकािे व्यवस्था गरेको उिरुी 
पेवटकामा पररचय खिुाई वा नखिुाई धिजख  रुपमा पेश 
गरेको गनुासो। 

(४) आमसञ्चारका माध्यमबाट प्राप्त गनुासोिः नगरपाधिकाबाट 
प्रवाह हनुे सेवा  था सो को गणुस् रका वारेमा स्थानीय 
 था रावियस् रका छापामाध्यमबाट प्रकाजश  िेख, रचना, 
पाठक वटप्पणी  था प्रध कृयािाई समे  गनुासोको रुपमा 
धिन सवकनेछ। 

(५) अन्य धनकायबाट प्राप्त गनुासोिः  नगरपाधिका  था यस 
अन्र् ग का सावयिधनक सेवा प्रवाह  था ववकास धनमायण 
गने धनकायका धबचमा हनुे समन्वयात्मक  था 
सधमक्षात्मक वैठक वा एक धनकायको ववषयमा अको 
धनकायिे रे्खेका, सनुेका वा बझेुका ववषयहरु  था 
नगरपाधिका र यस अन् गय का धनकायहरुिे समय 
समयमा आयोिना गने सावयिधनक सनुवुाइ, सामाजिक 
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परीक्षण  था सावयिधनक परीक्षणका अवसरमा 
सहिागीबाट गररएका वटकावटप्पणीिाई समे  गनुासोको 
रुपमा धिन सवकने छ। 

पररच्छेर्–३ 
गनुासोको अधििेखीकरण 

५.  गनुासो र् ाय र अधििेखीकरण: (१) नगरपाधिका  था मा ह  कायायियमा 
र्फा ४ बमोजिम प्राप्त हनु आएका गनुासो अनसूुची २ बमोजिम र् ाय  था 
अधििेखीकरण सम्वन्िी जिम्मेवारी गनुासो सनु्ने अधिकारीको हनुेछ। 

(२) मौजखक रुपमा प्राप्त हनु आएका गनुासोहरुिाई गनुासो सनु्न े
अधिकारीिे धिवपवद्ध गरी प्रमाजण  गरी र् ाय गनुय पनेछ। 

(३) आमसञ्चारका माध्यमबाट प्राप्त गनुासो सङ्किन गरी गनुासो सनु्न े
अधिकारी समक्ष पेश गने जिम्मेवारी कायायियको सूचना अधिकारीको हनुेछ।  

(४) गनुासो सनु्ने अधिकारीिे नगरपाधिका र अन् गय का 
कायायियहरुको हा ामा सबैिे रे्जखने ठाउँमा अधनवायय रुपमा गनुासो पेवटका 
राख्न ेव्यवस्था धमिाउने छ। 

(५) वडामा प्राप्त गनुासोहरुिाई र्फा १० बमोजिम गदठ  वडास् रीय 
गनुासो सनुवुाई सधमध  माफय   आफैं  कायायन्वयन गनय सवकने िएमा प्राप्त 
िएको  ीन दर्नधित्र गनुासो उपर धनकास दर्नपुनेछ  र धनकास दर्न नसवकने 
िएमा सो को कारण सवह  र्ईु दर्नधित्र नगरपाधिकामा पठाउन ुपनेछ। 

(६) आवधिक रुपमा धनयधम  गनुासो पेवटका खोिी प्राप्त 
गनुासोहरुिाई अधििेखीकरण गने र्ावयत्व गनुासो सनु्ने अधिकारीको हनुेछ। 

पररच्छेर् -४ 
गनुासोमाधथ कारवाही 

६.  गनुासोमाधथ छानवीन कारवाही  था धनकासािः (१) गनुासो सनु्न ेअधिकारीिे 
र् ाय िएका गनुासािाई गनुासो सँग सम्वजन्ि  इकाई पवहचान गनुय पनेछ।  
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(२) शाखा पवहचान हनु नसकेका गनुासोहरुको सन्र्ियमा प्रमखु 
प्रशासकीय अधिकृ  समक्ष पेश गरी धनकास धिन ुपनेछ। 

(३) गनुासो पवहचान िइसकेपधछ गनुासो सनु्न ेअधिकारीिे सम्वजन्ि  
इकाई प्रमखुसँग राय धिई गनुासोको गम्िीर ा  था संवेर्नशीि ा हेरी 
रे्हायका कुनै ववधिको आिारमा गनुासोमाधथ कारवाही  था धनकासाको 
प्रस् ाव गरी प्रमखु प्रशासकीय अधिकृ  समक्ष पेश गनुयपनेछ। 

(क)  मौजखक िानकारी दर्ने। 

(ख) धिजख  प्रविकरण गररदर्ने। 

(ग)  पत्राचार वा सोिपछु गने। 

(घ)  गनुासोका पक्षहरुिाई कायायियमा उपजस्थ  गराई वा 
स्थिग  धनरीक्षण िाँच गरी÷गराई गनुासोका पक्षहरुसँग 
छिफि गरी सत्य  थ्य पवहचान गने। 

(ङ)  गनुासो सँग सम्वजन्ि  सरोकारवािाहरुसँग छिफि, राय 
र परामशय गने वा सझुाव धिने।  

(च)  िाँच/परीक्षण टोिी खटाई राय प्रध वेर्न धिने। 

(५) कायायियबाट सम्बोिन हनु नसक्ने अन्य धनकायसँग सम्वजन्ि  
गनुासा धिजख  पत्राचारसवह  सम्वजन्ि  धनकायमा पठाइने छ। सो को 
िानकारी सम्बजन्ि  गनुासोक ायिाई दर्इनेछ। 

(६) धनवायजच  िनप्रध धनधि वा प्रमखु प्रशासकीय अधिकृ सँग 
सम्वजन्ि  गनुासोको सन्र्ियमा सम्वजन्ि  व्यजक्तबाट धनकास हनु नसकेमा 
धनकासको िाधग नगरप्रमखु समक्ष पेश गनुय पनेछ। 

(७) नगर प्रमखुसँग सम्वजन्ि  गनुासाको हकमा नगरप्रमखुबाट न ै
धनकासको िाधग पेश गररनेछ। नगरप्रमखुबाट धनकास हनु नसकेमा नगर 
काययपाधिकामा पेश गरी आवश्यक धनकास धिइनेछ। 

(८) गनुासो उपर िएका कारवाही  था धनकासाको अधििेख अनसूुजच-
२ अनसुारको िाँचामा राख्नपुनेछ। मौजखक धनकासा िएका गनुासोको हकमा 
धनकासको धिवपवद्ध गरी प्रमाजण  गरी अधििेखीकरण गनुयपनेछ। 
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(९) कुनै गनुासोको धनकासाका िाधग कुनै प्रशासधनक, अियन्यावयक, 
न्यावयक धनकाय वा ववज्ञको परामशय धिन गनुासो सनु्ने अधिकारीिे आवश्यक 
रे्खेमा प्रचधिन काननु बमोजिम प्रमखु प्रशासकीय अधिकृ को स्वीकृध  धिई 
राय परामशय माग गनय सक्नेछ। 

७.  गनुासो व्यवस्थापनको  समयाविीिः (१) सामान्य यािः गनुासोको धनकासा 
र् ाय िएको धमध िे  ीन दर्न धित्र दर्न ुपनेछ। सो अविीधित्र धनकास दर्न 
नसवकने गनुासोको हकमा कारण खोिी गनुासोको धनकासा प्राप्त गने अविीको 
िानकारी सम्वजन्ि  गनुासोक ायिाई धिजख  वा मौजखक रुपमा दर्न ुपनेछ। 

(२) नागररक वडापत्रमा उल्िेजख  समयाविी वा अन्य प्रचधि  
कानून बमोजिमको अवधिधित्र धनकासा दर्नपुने गनुासोको सम्वन्िमा सोही 
व्यवस्थापन बमोजिमको अविीधित्र गनुासोको धनकासा दर्न ुपनेछ। 

(३) गनुासोको धनकासा हनुासाथ सो को वववरण सम्वजन्ि  
गनुासोक ायिाई धिजख  वा मौजखक रुपमा उपिव्ि गराउन ुपनेछ। यसरी 
वववरण उपिव्ि गराउन सम्िव निए कायायियको वेवसाईटमापयm  गनुासो 
धनकासाको सूचना प्रकाशन गररनेछ।  

पररच्छेर् -५ 
गनुासो व्यवस्थापनको अनगुमन 

८.  गनुासो व्यवस्थापन अनगुमन सधमध िः (१) कायायियको  पयmबाट िएको 
गनुासो व्यवस्थापनको अनगुमन÷अध्ययन गरी राय सझुाव  था धनरे्शन दर्न 
एक गनुासो व्यवस्थापन अनगुमन सधमध  रहने छ। 

(२) सधमध मा रे्हायका पर्ाधिकारीहरु रहनेछनि्ः 
(क)  नगर उपप्रमखु   -संयोिक 

(ख)  नगर प्रमखुिे  ोकेका र्ईुिना िना काययपाधिका सर्स्य 
     -सर्स्य 

(ग)  इकाईप्रमखु मध्येबाट प्रमखु प्रशासकीय अधिकृ िे 
 ोकेको व्यजक्त    -सर्स्य 
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(घ) प्रमखु प्रशासकीय अधिकृ  वा धनििे  ोकेको 
अधिकृ स् रको कमयचारी    -सर्स्य सजचव 

९. सधमध को काम क यव्य र अधिकारिः र्फा ७ मा उल्िेजख  कामका अध ररक्त 
गनुासो व्यवस्थापन अनगुमन सधमध को अधिकार रे्हाय बमोजिम हनुेछिः 

(१) आफ्नो क्षेत्राधिकार धित्रका धनकायहरुिे नागररक वडापत्र, 

गनुासो पेवटका, सहयोग कक्ष गनुासो सनु्ने अधिकारीको 
व्यवस्था गररएको छ छैन अनगुमन गने। निएका 
 त्काि व्यवस्था गनय धनरे्शन दर्ने। 

(२) नागररक वडापत्रमा उल्िेख िएबमोजिम सेवा प्रवाह िए 
निएको अनगुमन गने।  

(३) गनुासो सनु्ने अधिकारीिे योेे काययववधि बमोजिम उिरुी 
व्यवस्थापन गरेनगरेको अनगुमन गने।  

(४) गनुासो व्यवस्थापन समयमै िए निएको अनगुमन गने। 

(५) वडास् रीय गनुासो सनुवुाई सधमध का कामहरुको अनगुमन 
गने। 

(६)  गनुासोको व्यवस्थापनबाट गनुासोक ाय सन् िु िए निएको 
सामवयक सिेक्षण÷अनगुमन गने गराउने।  

(७)  गनुासो धनकासा पश्चा  कायायियको सेवा प्रवाहमा सिुार 
िए निएको िेखािोखा गने। 

(८) काययववधिमा सामवयक सिुार गनुय पने िएमा राय 
काययपाधिकामा राय परामशय दर्ने। 

(९)  गनुासो व्यवस्थापनमा सिुार गनय कायायियिाई धनरे्शन 
दर्ने।  

(१०)  गनुासो सनु्ने अधिकारीिे पेश गरेको वावषयक प्रध वेर्न उपर 
छिफि गरी आवश्यक धनरे्शन दर्ने। 
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१०.  वडास् रीय गनुासो सनुवुाई सधमध िः (१) वडा कायायियमा प्राप्त हनुे गनुासोको 
सम्बोिनको िाधग रे्हायको वडा स् रीय गनुासो सनुवुाई सधमध  रहने छ। 

(२) सधमध मा रे्हायका पर्ाधिकारीहरु रहनेछनि्ः 
(क) वडाध्यक्ष    -संयोिक 

(ख) वडाको मवहिा सर्स्य वा धनि निएमा वडाध्यक्षिे  ोकेको 
मवहिा सर्स्य   -सर्स्य 

(ग) वडा सजचव     -सर्स्य सजचव 

पररच्छेर् -६ 
प्रध वेर्न सम्वन्िी  व्यवस्था 

११.  गनुासो सनु्न े अधिकारीको प्रध वेर्निः (१) गनुासो सनु्ने अधिकारीिे यस 
काययववधि बमोजिम गनुासो व्यवस्थापनको माधसक वववरण कायायियको 
वेवसाईटमा प्रकाशन गने व्यवस्था धमिाउने छ। 

(२) गनुासो व्यवस्थापनको चौमाधसक वववरण गनुासो सनु्ने अधिकारीिे 
प्रमखु प्रशासकीय अधिकृ  माफय   अनगुमन सधमध मा पेश गनेछ। 

(३) प्रध वेर्नको सम्वन्िमा सधमध बाट प्राप्त राय सझुावको पािना 
गनुय कायायियको क यव्य हनुेछ। 

(४) गनुासो व्यवस्थापन अनगुमन सधमध िे गनुासो व्यवस्थापन 
अनगुमन सम्वन्िमा िए गरेका कामको वावषयक प्रध वेर्न काययपाधिका समक्ष 
पेश गनेछ। 

पररच्छेर् -७ 
ववववि 

११. वािा अड्काउ फुकाउनेिः यस काययववधिको कायायन्वयनको िममा कुनै बािा 
अवरोि र अस्पि ा िएमा त्यस् ो बािा अड्चन फुकाउने अधिकार 
नगरप्रमखुिाई हनुेछ। त्यस् ो बािा अड्काउ फुकाउने सम्वन्िी िए गरेका 
काम कारवाहीको वववरण काययपाधिकामा पेश गनुयपनेछ। 
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१२. अमान्य हनुेिः यस काययववधिको कुनै प्राविान प्रचधि  संघीय वा प्रारे्जशक 
काननुसँग बाजझएमा बजझएको हर्सम्म काययववधिको व्यवस्था अमान्य हनुेछ। 

१३. वचाउिः यो काययववधि िारी हनु ु पूवय िएका गनुासो व्यवस्थापन सम्वन्िी 
काययहरु यसै काययववधि बमोजिम िए गरेको माधननेछ। 
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अनसूुची १ 

धिजख  गनुासो गने धनवेर्नको िाँचा 
(र्फा ४ सँग सम्बजन्ि ) 

 
 

श्री िधुिखेि नगरपाधिका कायायिय ...........नं वडा कायायिय 

िधुिखेि, काभ्र े 

 

धमध िः …………… 

 

 ववषयिः गनुासो सम्वन्िमा। 

 

 हाँ कायायियको सम्वन्िमा रे्हायको व्यहोराको गनुासो पेश गरेको छु। 
नगरपाधिकाको गनुासो व्यवस्थापन काययववधि, २०७८ िे  ोकेको अविी धित्र 
गनुासो सनुवुाई  था धनकासा पाउँ। 

 

क) गनुासोको व्यहोरािः 
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.................... 
 

 धनवेर्क 

 नाम: 
 ठेगाना:  

 र्स् ख :  

 धमध : 
गनुासोक ायिे नाम ठेगाना उल्िेख गनय नचाहेमा नाम, ठेगाना वा हस् ाक्षर निए पधन गनुासो र् ाय गनय 
सवकनेछ। 
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अनसूुची २ 

गनुासो र् ाय  था धनकासा अधििेख 

(र्फा ५(१) र ६(८) सँग सम्बजन्ि ) 
धस.नं. गनुासो 

प्राप्त 
धमध  

र् ाय 
धमध  

गनुासो क ायको 
नाम¸थर¸ठेगाना 

गनुासोको संजक्षप्त 
व्यहोरा 

गनुासो उपर 
िएको 
कारवाही 
प्रविया 

गनुासो 
धनकासाको 
संजक्षप्त 
वववरण 

धनकासा 
धमध  

गनुासो सनु्ने 
अधिकारी
को 

र्स् ख  

प्रमाजण  
गनेको 
र्स् ख  
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प्रधानाध्यापक ननयकु्ति सम्बन्धी काययविनध, २०७८ 

प्रमाणीकरण नमन िः २०७८।६।५ 

प्रस् ािनािः धनुिखेि नगर क्षेत्रका सामदुावयक विद्याियहरुमा प्रधानाध्यापक ननयकु्ति 
प्रवियािाई योग्य ामा आधारर  र पूिायनमुानीय बनाइ धनुिखेि क्तिक्षा ऐन २०७६ 
को दफा ३६ िे ददएको अनधकार प्रयोग गरी  प्रधानाध्यापक ननयकु्ति गनय िाञ्छनीय 
भएकोिे धनुिखेि नगर काययपानिकाबाट यो काययविनध जारी गररएकोछ।  

पररच्छेद -१ 
प्रारक्तम्भक 

१.  संक्तक्षप्त नाम र प्रारम्भिः (१) यस ननयमाििीको नाम “प्रधानाध्यापक ननयकु्ति 
सम्बन्धी काययविनध, २०७८” रहेको छ। 

(२) यो ननयमाििी  रुुन्  प्रारम्भ हनुेछ। 
२. पररभाषािः विषय िा प्रसंगिे अको अर्य निागेमा यस काययविधीमा: 

(क) “ऐनÆ भन्नािे धनुिखेि क्तिक्षा ऐन २०७६ सम्झन ुपछय। 

(ख)  “नगर काययपानिकाÆ भन्नािे धनुिखेि नगरपानिकाको 
काययपानिका सम्झन ुपछय । 

(ग)  “नगरपानिकाÆ भन्नािे धनुिखेि नगरपानिकाको कायायिय 
सम्झन ुपछय । 

(घ)  “प्रधानाध्यापकÆ भन्नािे यसै काययविनधको दफा ३ 
बमोक्तजम ननयिु प्रधानाध्यापक सम्झन ुपदयछ। 

(ङ)  “प्रमखुÆ भन्नािे धनुिखेि नगरपानिकाको प्रमखु सम्झन ु
पछय। 

(च)  “प्रमखु प्रिासकीय अनधकृ Æ भन्नािे धनुिखेि 
नगरपानिकाको प्रिासकीय प्रमखुको रुपमा काम गनय 
 ोवकएको  अनधकृ  सम्झन ुपछय। 
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(छ)  “िाखा प्रमखुÆ भन्नािे धनुिखेि नगरपानिकाको क्तिक्षा 
यिुा  र्ा खेिकुद िाखाको प्रमखुको रुपमा काम गनय 
 ोवकएको क्तिक्षा सेिाको अनधकृ  कमयचारी सम्झन ुपछय। 

(ज)  “िाखाÆ भन्नािे धनुिखेिनगर काययपानिकाको क्तिक्षा यिुा 
 र्ा खेिकुद िाखा सम्झन ुपछय। 

(झ)  “क्तिक्षा  ानिम केन्रÆ भन्नािे क्तिक्षकहरुको  ानिम 
प्रदायक सरकारी संस्र्ा सम्झन ुपदयछ। 

पररच्छेद -२ 
प्रधानाध्यापकको ननयकु्ति  र्ा काम, क यव्य र अनधकार 

३. प्रधानाध्यापक सम्बन्धी व्यिस्र्ािः (१) विद्याियको प्राक्तिक  र्ा प्रिासकीय 
प्रमखुको रुपमा काम गनय प्रत्येक विद्याियमा एक जना प्रधानाध्यापक 
रहनेछ। प्रधानाध्यापक ननयकु्तिका िानग योग्य ा र सेिा अिनध पगेुका 
व्यक्तिबाट नगरपानिकािे कक्तम् मा १५ ददनको सूचना प्रकािन गरी दरखास्  
आह्वान गनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम प्रधानाध्यापक हनुका िानग 
देहायबमोक्तजमको योग्य ा र सेिा अिनध पगेुको व्यक्ति उमेदिार हनु 
सक्नेछ। 

(क) स्र्ायी ननयकु्ति भइ कक्तम् मा परीक्षणकाि पूरा भएका 
क्तिक्षकहरु मध्ये आधारभ ू  ह कक्षा १-५ सम्मको 
विद्याियको प्रधानाध्यापकको हकमा क्तिक्षा िास्त्र विषयमा 
कक्तम् मा बाह्रकक्षा िा प्रिीण ा प्रमाण पत्र  ह िा सो 
सरह उत्तीणय, आधारभू   ह कक्षा १-८ सम्मको 
विद्याियको प्रधानाध्यापकको हकमा क्तिक्षा िास्त्र विषयमा 
कक्तम् मा स्ना क  ह िा सो सरह उत्तीणय र माध्यनमक 
 हको प्रधानाध्यापकको हकमा क्तिक्षा िास्त्र विषयमा 
कक्तम् मा स्ना कोत्तर  ह िा सो सरह उत्तीणय गरेका 
सम्बक्तन्ध  विद्याियको सम्बक्तन्ध   ह (माध्यनमकका 
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िानग माध्यनमक  ह, आधारभू   ह कक्षा १-८ का िानग 
ननम्न माध्यनमक  ह र आधारभ ू  ह कक्षा १-५ का 
िानग प्रार्नमक  हका क्तिक्षक) मा काययर  स्र्ायी 
क्तिक्षकहरु उमेदिार हनु सक्नेछ।  

(ख) खण्ड क. बमोक्तजमका िैक्तक्षक योग्य ा पगेुका क्तिक्षक 
सम्बक्तन्ध  विद्याियमा उपिब्ध नभएको खण्डमा िा 
प्रअको उमेदिार हनु इच्छा/रुक्तच नभएको खण्डमा क्तिक्षा 
िास्त्र विषयमा स्ना क िा सो सरह उत्तीणय गरी माध्यनमक 
 हमा कक्तम् मा पााँच िषय स्र्ायी सेिा गरेको सोही 
विद्याियका क्तिक्षक माध्यनमक  हको विद्याियको 
प्रधानाध्यापकको पदमा उमेदिार हनु, क्तिक्षा िास्त्रमा 
प्रिीण ा प्रमाण पत्र  ह िा कक्षा १२ िा सो सरह उत्तीणय 
गरेको कक्तम् मा पााँच िषय स्र्ायी सेिा अिनध पूरा भएको 
ननम्न माध्यनमक  हको क्तिक्षक िा प्रार्नमक  हको 
क्तिक्षक आधारभू   ह (कक्षा १-८) को विद्याियका िानग 
सम्बक्तन्ध  विद्याियको प्रधानाध्यापक पदमा उमेदिार हनु 
र आधारभ ू  हको कक्षा १-५ को  विद्याियको िानग 
प्रार्नमक  हको क्तिक्षक पदमा कक्तम् मा पााँच िषय स्र्ायी 
सेिा गरेको सोही विद्याियमा काययर  क्तिक्षक उमेदिार 
हनु सक्नेछ। 

(ग) खण्ड क. र ख. मा जनुसकैु कुरा िेक्तखएको भए  ापनन 
कुनै विद्याियमा सम्बक्तन्ध   हको स्र्ायी क्तिक्षक नभएको 
र भए पनन स्र्ायी क्तिक्षकिे दरखास्  ददन इच्छा/रुक्तच 
नभएको खण्डमा सोही विद्याियमा काययर  अस्र्ायी करार 
िा राह  अनदुानकोटाको खण्ड क. बमोक्तजमको िैक्तक्षक 
योग्य ा िा खण्ड ख. बमोक्तजमको सेिा अिनध भएका 
क्तिक्षक प्रधानाध्यापकको उमेदिार हनु सक्नेछ। सारै् 
माध्यनमक  हको कक्षा १-१२ सञ्चानि  विद्याियमा 
कक्तम् मा छ मवहनादेक्तख सम्बक्तन्ध  विद्याियमा ननप्रअ भई 
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कामकाज गरररहेका साविक उच्च माक्ति दरबन्दी/राह  
अनदुानकोटाका अस्र्ायी क्तिक्षकिे खण्ड क. र ख. 

बमोक्तजम स्र्ायी क्तिक्षक सरह उमेदिार हनु सक्नेछ। 
(३) उपदफा (१) बमोक्तजम प्रधानाध्यापक पदपून यका िानग 

नगरपानिकािे सूचना प्रकािन गरी  ोकेको म्यादनभत्र विद्यािय विकास 
प्रस् ािसवह   प्रधानाध्यापक पदमा उमेदिार हनु इच्छुक क्तिक्षकिे िाखा 
प्रमखु समक्ष दरखास्  ददन सक्नेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोक्तजम प्राप्त विद्यािय विकास प्रस् ािसवह को 
दरखास्  िाखािे दफा ६ बमोक्तजमको प्रधानाध्यापक छनौट सनमन  समक्ष 
पठाउनेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोक्तजम विद्यािय विकास प्रस् ािसवह को 
दरखास्  प्राप्त भएपनछ प्रधानाध्यापक छनौट सनमन िे दफा ५ मा उक्तलिक्तख  
मापदण्ड र आधारमा  एक्काइस ददन नभत्र मूलयाङ्कन गरी गराइ कुि प्राप्ताङ्क 
बमोक्तजम कायम भएको योग्य ािम सवह को समविग  वििरण प्रमखु 
प्रिासकीय अनधकृ  समक्ष पेि  गनुयपनेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोक्तजम प्रधानाध्यापक छनौट सनमन बाट प्राप्त 
मूलयाङ्कनको समविग को आधारमा विद्याियग  योग्य ािमको सूक्तच प्रकािन 
गरी सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गने उमेदिारिाई दफा ५ को खण्ड ख. 
बमोक्तजमको ढााँचामा ननजिे पेि गरेको विद्यािय विकास प्रस् ािमा िेक्तखएका 
सूचकहरु समयबद्ध रुपमा पूरा गने काययसम्पादन करार गराइ प्रमखु 
प्रिासकीय अनधकृ िे प्रधानाध्यापक पदमा ननयकु्ति  गनेछ।   

(७) उपदफा (६) बमोक्तजमको योग्य ािमको सूक्तच उपर क्तचत्त 
नबझुको खण्डमा क्तचत्त नबझु्ने उमेदिारिे सूक्तच प्रकािन भएको नमन िे ३ 
 ीन ददन नभत्र नगर क्तिक्षा सनमन  समक्ष निक्तख  ननिदेन ददन सक्नेछ। 
यसरी योग्य ािम सूक्तच उपर क्तचत्त नबझुी ददइएको ननिेदन उपर नगर क्तिक्षा 
सनमन िे ७ सा  ददननभत्र छाननबन गरी कुनै पररमाजयन गनुयपने देक्तखएमा 
रायसमे  प्रधानाध्यापक छनौट सनमन मा वफ ाय पठाइ ददनेछ। छनौट 



 
5 

सनमन िे राय प्राप्त भएको नमन िे  ीन ददननभत्र उि राय समािेि गरी 
अक्तन् म नन जा प्रकािन गनुयपनेछ। 

(८) प्रधानाध्यापकको पदािनध नगरपानिकासाँग करार सम्झौ ा गरेको 
नमन िे पााँच िषयको हनुेछ र ननजको काययसम्पादन करारको आधारमा पवहिो 
िषय परीक्षणकािको मूलयाङ्कन  ेस्रो िषय मध्यािनध मूलयाङ्कन र पााँचौँ िषयको 
अन्त्यमा अक्तन् म मूलयाङ्कन गररनेछ। यसरी मूलयाङ्कन गदाय ननजको 
काययसम्पादन सन् ोषजनक देक्तखएमा पनुिः सो पदमा पााँच िषयको िानग एक 
पटक करार अिनध र्प गनय सवकनेछ।  र पवहिो पटक प्रधानाध्यापक 
पदमा करार सम्झौ ा गरेको नमन िे एक िषयसम्म ननजको परीक्षणकाि 
रहनेछ। परीक्षणकाि अिनधनभत्र क्तिक्षक, समदुाय, विव्यस, क्तिक्षक 
अनभभािक संघ, िडा क्तिक्षा सनमन  र सरोकारिािा पक्षसाँग समन्िय र 
सहकायय गनय नसकी विद्याियको प्राक्तिक र प्रिासकीय ने तृ्ि ददन नसकेको 
खण्डमा विद्यािय व्यिस्र्ापन सनमन  र िडा क्तिक्षा सनमन को नसफाररस िा 
नगरपानिकाको अनगुमन मूलयाङ्कनबाट देक्तखएमा उपदफा (९) बमोक्तजम 
ननजिाई प्रधानाध्यापक  पदबाट हटाउन सवकनेछ। 

(९) प्रधानाध्यापकिे आफूिे गरेको काययसम्पादन करार बमोक्तजम 
काम नगरेको िा ननजको कायय सन् ोषजनक नभएको िा ननजको आचरण 
खराब रहेको कुरा विद्यािय व्यिस्र्ापन सनमन , िडा क्तिक्षा सनमन   नसफाररस  
र नगरपानिकाको अनगुमनबाट देक्तखएमा प्रमखु प्रिासकीय अनधकृ िे 
ननजिाई प्रधानाध्यापकको पदबाट जनुसकैु बख  हटाउन सक्नेछ।  

(१०) उपदफा (९) मा जनुसकैु कुरा िेक्तखएको भए  ापनन 
प्रधानाध्यापकिाई पदबाट हटाउन ुअक्तघ ननजिाई सफाई पेि गने मनानसि 
मौकाबाट बक्तञ्च  गररने छैन।  र परीक्षणकािको अिनधमा प्राक्तिक र 
प्रिासकीय ने तृ्ि ददन नसकेको भनी विव्यसबाट नसफाररस भएको र 
नगरपानिकाबाट अनगुमन हुाँदा उक्तच  िागेको अिस्र्ामा प्रधानाध्यापकको 
पदमा सेिा ननरन् र ा नगनय ननजबाट र्प सफाइ निइरहन ुपने छैन। 

(११) यस काययविनधबमोक्तजम ननयिु प्रधानाध्यापकिाई संघ िा प्रदेि 
सरकारबाट प्राप्त हनुे सेिा सवुिधाका अन ररि नगरपानिकाको कोषबाट नगर 
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सभािे  ोकेबमोक्तजम र्प प्रधानाध्यापक भत्ता र सञ्चार सवुिधा उपिब्ध 
गराइनेछ। 

(१२) सामदुावयक विद्याियमा प्रधानाध्यापक अनपुक्तस्र्  भएमा िा 
कुनै कारणिे प्रधानाध्यापकको पद ररि भएमा प्रधानाध्यापक उपक्तस्र्  
नभएसम्म िा प्रधानाध्यापकको पदपून य नभएसम्मका िानग सो विद्याियमा 
काययर  क्तिक्षकहरु मध्ये िररष्ठ म स्र्ायी क्तिक्षकिे नननमत्त प्रधानाध्यापक 
भई काम गनेछ।  र कुनै विद्याियमा एकभन्दा बढी  ह भएमा मानर्लिो 
 हको िररष्ठ म क्तिक्षकिे नननमत्त भई काम गनेछ। िररष्ठ म क्तिक्षकिे सो 
पद स्िीकार नगरी निक्तख  ननिेदन पेि गरेमा बररष्ठ ाको िममा रहेको 
पनछलिो क्तिक्षकिाई विद्यािय व्यिस्र्ापन सनमन िे नननमत्त प्रधानाध्यापक 
 ोक्नेछ।  

(१३) उपदफा (१२)  को प्रयोजनका िानग क्तिक्षकको िररष्ठ ा 
ननधायरण गदाय देहायको आधारमा गररनेछिः 

(क) सम्बक्तन्ध   ह र शे्रणीको स्र्ायी ननयकु्ति नमन को 
आधारमा,  

(क) खण्ड (क) को आधारमा िररष्ठ ा नछुविएमा सो भन्दा 
 लिो  ह िा शे्रणीको स्र्ायी ननयकु्ति नमन को आधारमा,  

(क) खण्ड (क) र (ख) को आधारमा िररष्ठ ा नछुविएमा 
सम्बक्तन्ध   ह र शे्रणीको अस्र्ायी ननयकु्ति नमन को 
आधारमा, 

(क) खण्ड (क), (ख) र (ग) को आधारमा पनन िररष्ठ ा 
नछुविएमा खण्ड (क) को नसफाररसको योग्य ािमको 
आधारमा  र खिुा प्रन योनग ा, आन् ररक प्रन योनग ा, 
काययक्षम ाको मूलयाङ्कनबाट बढुिा एउटै नमन मा भए 
िमििः काययक्षम ा, आन् ररक प्रन योनग ा र खिुाको 
योग्य ािमिाई मान्य ा ददइनेछ। 
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(१४) यस काययविनधमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेक्तखएको भए  ापनन 
संस्र्ाग  विद्याियको व्यिस्र्ापन सनमन िे प्रधानाध्यापकको ननयकु्ति गदाय  
नगर क्तिक्षा सनमन बाट स्िीकृ  काययविनध बमोक्तजम ननयकु्ति गनय सक्नेछ। 

(१५) उपदफा (१४) बमोक्तजम प्रधानाध्यापक ननयकु्ति गदाय जनु 
 हको विद्यािय हो सोही  हमा अध्यापन गराउन चावहने न्यून म िैक्तक्षक 
योग्य ा भएको क्तिक्षकिाई मात्र प्रधानाध्यापकको पदमा ननयकु्ति गनुयपनेछ।  

(१६) यस काययविनधमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेक्तखएको भए  ापनन 
 ोवकएको िैक्तक्षक योग्य ा र समयािनध पूरा भएका क्तिक्षकिे नमूना विद्यािय 
विकास प्रस् ाि अन् गय  विद्यािय विकास प्रस् ाि नगरपानिकामा पेि गरी  
स्िीकृ  भएको र सोहीबमोक्तजम प्रधानाध्यापक पदमा ननयिु भई यो काययविनध 
प्रारम्भ हुाँदाका बख  काययर  प्रधानाध्यापकिे ननज ननयकु्ति हुाँदाका बख  
 ोवकएको ि यको अनधनमा रही उपदफा (८) बमोक्तजम अिनधसम्म 
प्रधानाध्यापक पदमा कायम रहन सक्नेछ।  र उपदफा (९) को 
प्रकृयाबमोक्तजम प्रधानाध्यापक  पदबाट हटाउन बाधा पनेछैन।   

४. प्रधानाध्यापकको काम, क यव्य र अनधकारिः प्रधानाध्यापकको काम, क यव्य 
र अनधकार देहाय बमोक्तजम हनुेछिः 

(क) विद्याियमा िैक्तक्षक िा ािरण, गणुस् र, अनिुासन कायम 
राख्न,े 

(ख) विद्याियका क्तिक्षक  र्ा कमयचारीहरुसाँग समन्िय गरी 
क्तिक्षक, कमयचारी, विद्यार्ी र अनभभािकहरु बीच 
पारस्पाररक सहयोगको िा ािरण नसजयना गने, 

(ग) विद्याियमा अनिुासन, सच्चररत्र ा, क्तिि ा कायम गनय 
आिश्यक काम गने, 

(घ) क्तिक्षकहरुसाँग परामिय गरी विद्याियमा कक्षा सञ्चािन 
सम्बन्धी काययिम  यार गने  र्ा त्यस् ो काययिम 
बमोक्तजम कक्षा सञ्चािन भए नभएको ननरीक्षण गने, 

(ङ) विद्याियमा सरसफाइ, अन ररि वियाकिाप आददको 
प्रबन्ध गने, गराउने,  
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(च) विद्याियको प्रिासननक काययको सञ्चािन  र्ा ननयन्त्रण 
गने, 

(छ) विद्याियमा विद्यार्ी भनाय गने  र्ा परीक्षा सञ्चािन गराउने,  
(ज) विद्यार्ीिाई स्र्ानान् रण  र्ा अन्य प्रमाण पत्र ददने, 
(झ) विद्याियमा भए गरेका महत्त्िपूणय कामकािायहीको अनभिेख 

राख्न,े 

(ञ) कुनै क्तिक्षक कमयचारीिे जानी जानी िा िापरिाही सार् 
कुनै काम गनायिे विद्याियिाई हानी  नोक्सानी पनय 
गएमा त्यस् ा हानी नोक्सानीको रकम  िबबाट किा गरी 
असिु गने, 

(ट) विद्याियिे आफ्नै स्रो मा ननयिु गरेका क्तिक्षक िा 
कमयचारीिे पदीय क्तजम्मेिारी पूरा नगरेमा व्यिस्र्ापन 
सनमन को नसफाररसबमोक्तजम अिकाि िगाय का अन्य 
विभागीय कारिाही गने, 

(ठ) क्तिक्षक र कमयचारीिे जानी जानी िा िापरिाही सार् कुनै 
काम गनायिे विद्याियिाई हानी नोक्सानी पनय गएमा 
त्यस् ो हानी नोक्सानीको रकम  िबबाट किा गरी असिु 
गने, 

(ड) क्तिक्षक कमयचारीिाई ददइएको सजायको अनभिेख राख्ने  
 र्ा त्यस् ो अनभिेख क्तिक्षा अनधकृ  िा नगरपानिकािे 
हेनय चाहेमा देखाउने। सारै् सजायको अनभिेख राखी 
नगरपानिका र सम्बक्तन्ध  कायायियमा प्रन िेदन पठाउने, 

(ढ) क्तिक्षक िा कमयचारीिाई सजाय िा परुस्कार ददने 
सम्बन्धमा व्यिस्र्ापन सनमन   र्ा  नगरपानिकाको 
क्तिक्षा िाखामा नसफाररस गने, 

(ण) नगरकाययपानिकाबाट स्र्ायी ननयकु्ति एिम ् पदस्र्ापन, 

सरुिा व्यिस्र्ापन िा कामकाज व्यिस्र्ापन  भई 
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आएका क्तिक्षकिाई हाक्तजर गराई विषय र  ह अनसुारको 
कक्षा क्तिक्षणमा खटाउने, 

( ) मवहनामा कक्तम् मा एक पटक (आिश्यक ा अनसुार बवढ 
पटक पनन) क्तिक्षक  र्ा कमयचारीको  बैठक बोिाई 
विद्याियको प्राक्तिक, भौन क र िैक्तक्षक प्रिासन सम्बन्धी 
विषयमा विचार विमिय गरी  अनभिेख राख्न,े 

(र्) नगरपानिकाबाट पूिय स्िीकृन  निई अन  आिश्यक भएको 
विषयमा विद्यािय व्यिस्र्ापन सनमन को ननणयय गराई 
विद्याियको स्रो बाट  िब भत्ता खाने गरी क्तिक्षकको पद 
कायम गरी सो अनसुार पद स्िीकृ  भएका विषयका 
क्तिक्षकको पदपून य गरी करारमा ननयिु गने र यसरी 
ननयकु्ति भएका क्तिक्षक  र्ा कमयचारीहरुको  िब 
सम्बन्धी प्रन िेदन पारर  गनय व्यिस्र्ापन सनमन मा पेि 
गने, 

(द) विद्यािय भिन  र्ा छात्रािासको हा ानभत्र कुनै वकनसमको 
अिाक्तञ्छ  वियाकिाप हनु नददने, 

(ध) विद्याियको प्रभािकारी सञ्चािनको िानग िावषयक योजना 
बनाइ व्यिस्र्ापन सनमन बाट पारर  गरी कायायन्ियन गने 
गराउन,े 

(न) विद्याियमा अध्ययन अध्यापन सम्बन्धी मानसक, 
अधयिावषयक  र्ा िावषयक काययिम बनाइ कायायन्ियन गने 
गराउन,े 

(प) क्तिक्षक िा कमयचारीिाई  ानिममा पठाउन व्यिस्र्ापन 
सनमन बाट अनमुोदन गराई नगरपानिकाको क्तिक्षा 
िाखामा पठाउन,े 

(फ) विद्याियमा नेपाि सरकारबाट स्िीकृ  पाठ्यिम  र्ा 
पाठ्यपसु् क िागू गने, 
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(ब) व्यिस्र्ापन सनमन िे ददएको ननदेिन  र्ा आफूिे पाएको 
अनधकार बमोक्तजम रकम खचय गने र आय व्ययको वहसाब 
राख्न े र्ा राख्न िगाउने, 

(भ) विद्याियमा सञ्चािन हनुे आिनधक परीक्षा ननयनम   र्ा 
मयायदद  ढङ्गबाट सञ्चािन गने गराउने,  

(म) कुनै क्तिक्षकिे अध्यापन गरेको विषयमा िगा ार  ीन 
िषयसम्म पचास प्रन ि  भन्दाबवढ  विद्यार्ी असफि 
भएमा िा कुनै क्तिक्षकिे िापरिाही िा अनिुासनवहन काम 
गरेमा त्यस् ो क्तिक्षकको दईु िषयसम्म  िब िृवद्ध रोक्का 
गने, 

(य) प्रत्येक िैक्तक्षक सत्रका िानग कक्षाग  रुपमा विषयग  
नसकाइ उपिक्तब्धको िक्ष्य वकटान गने, 

(र) विद्याियमा प्रचनि  काननुिे  ोकेबमोक्तजम  िा 
विद्याियको आिश्यक ा बमोक्तजम कक्षा निने  र्ा 
क्तिक्षकिाई निन िगाउने, 

(ि) स्िीकृ  दरबन्दीमा काययर  क्तिक्षक  र्ा कमयचारीको 
 िबी प्रन िेदन पारर  गनय क्तिक्षा  िाखामा पठाउने 
र अस्र्ायी करार क्तिक्षक कमयचारीको काययसम्पादनका 
आधारमा सेिा ननरन् र ाका िानग विद्यािय व्यिस्र्ापन 
सनमन  र नगरपानिकामा नसफाररस गने। 

(ि) विद्याियका क्तिक्षक  र्ा कमयचारीहरुको काम, क यव्य 
 ोक्न,े 

(ि) नगरपानिका, नगर क्तिक्षा सनमन , क्तिक्षा िाखा  र्ा 
विद्यािय व्यिस्र्ापन सनमन िे ददएको ननदेिन पािना गने 
गराउन,े 

(ष) विद्याियको िैक्तक्षक प्रगन  सम्बन्धी वििरण  र्ा  थ्याङ्क 
मन्त्राियद्वारा ननधायरर  ढााँचा र  समयािनधनभत्र 
क्तिक्षा िाखामा पेि गने गराउने, 
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(स) क्तिक्षक  र्ा कमयचारीको काययसम्पादन मूलयाङ्कन फाराम 
भरी भराइ विद्याियमा द ाय गरी स्र्ायीको हकमा क्तिक्षा 
िाखामा  ोवकएको नमन मा पेि गने र अस्र्ायी करारको 
हकमा व्यिस्र्ापन सनमन मा पेि गने, 

(ह) विद्याियमा काययर  क्तिक्षक  र्ा कमयचारीको सम्पक्तत्त 
वििरण फाराम ननधायरर  समयमा भनय िगाई विद्याियमा 
द ाय गराइ  ोवकएको ननकायमा बझुाउने, 

(क्ष) विद्याियका क्तिक्षक  र्ा कमयचारीबाट किी गरेको 
कमयचारी सञ्चयकोष, नागररक िगानी कोष, िीमा, 
सामाक्तजक सरुक्षाकोषको रकम सम्बक्तन्ध  कायायियमा 
पठाउन िगाउन,े 

(त्र) व्यिस्र्ापन सनमन बाट स्िीकृ  खररद योजना अनसुार 
मािसामान  र्ा सेिा खररद गने, 

(ि)  प्रधानाध्यापक नगरपानिका, अनभभािक एिम ्विद्यार्ी प्रन  
क्तजम्मेिार हनुेछ, यसका िानगिः 
(अ) अनभभािक, समदुाय एिम ् विद्यािय व्यिस्र्ापन 

सनमन बीच प्रभािकारी सम्बन्ध स्र्ापना गने र 
समदुायिाई प्रभािकारी रुपमा पररचािन गने, 

(आ) प्रचनि  मापदण्डको पािना एिम ् गणुस् रीय 
क्तिक्षाको िानग प्रधानाध्यापकिे विद्यािय 
व्यिस्र्ापन सनमन  र नगरपानिकासाँग 
काययसम्पादन करार गरेबमोक्तजम प्रचनि  
मापदण्डको पािना एिम ् गणुस् रीय क्तिक्षा 
प्रत्याभू  गनुयपने, 

(इ) क्तिक्षक एिम ् कमयचारीिाई प्रधानाध्यापक प्रन  
क्तजम्मेिार बनाउन  र्ा गणुस् रीय क्तिक्षाका िानग 
नगरकाययपानिका, अनगुमन संयन्त्र, नगरपानिका, 
नगर क्तिक्षा सनमन , नगर प्रमखु, नगर उपप्रमखु,  
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प्रमखु प्रिासकीय अनधकृ , क्तिक्षा िाखा 
प्रमखु,सामाक्तजक विकास सनमन  संयोजक, िडा 
क्तिक्षा सनमन , जनप्रन नननध, क्तिक्षा अनधकृ , 

विद्यािय व्यिस्र्ापन सनमन िे प्रचनि  काननु 
बमोक्तजम ददइएको ननदेिन पािना गराउन  र्ा 
अपेक्तक्ष  िैक्तक्षक उपिक्तब्धका िानग क्तिक्षकहरुसाँग 
कायय सम्पादन करार गने, 

(ई) विद्याियको भौगोनिक क्षेत्र नभत्रका टुहरुा, अिपत्र 
परेका र बेसाहारा, वििेष आिश्यक ा भएका  र्ा 
अन  विपन्न ामा परी विद्यािय जान नसकेका िा 
विद्यािय छोडेका बािबानिकािाई काययपानिका 
माफय   ् छात्रिृक्तत्त िा वििेष व्यिस्र्ा गरी िा 
ननजका अनभभािक िा संरक्षकिाई सघाइ 
बािबानिकािाई विद्याियमा लयाउन ु
प्रधानाध्यापकको क्तजम्मेिारी हनुेछ, विद्यार्ीिाई 
अपेक्तक्ष  िैक्तक्षक उपिक्तब्ध हानसि हनुे गरी 
नसकाउने र वटकाउने दावयत्ि प्रधानाध्यापक र 
क्तिक्षकहरुको हनुे, 

(उ) विद्याियको प्राक्तिक ने तृ्ि गने, प्रिद्धयनात्मक कायय 
गने। 

पररच्छेद -३ 
प्रधानाध्यापक छनौटको मापदण्ड/आधार  

५. सामदुावयक विद्याियमा प्रधानाध्यापक छनौट मापदण्ड: सामदुावयक 
विद्याियमा प्रधानाध्यापकको छनौट देहायका मापदण्ड अनसुार  ोवकएको 
आधारमा हनुेछ। प्रधानाध्यापक छनौटका िानग  ोवकएको मूलयाङ्कनका 
आधारको  ीन खण्डको पूणायङ्क १०० हनुेछ। 
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खण्डिः क.  िैक्तक्षक योग्य ा, ज्येष्ठ ा,  ानिम, सहकमी र सनमन िगाय को 
मूलयाङ्कन कूि अङ्क ४० 

(१) िैक्तक्षक योग्य ा िाप  ८ अङ्क  

 (अ) न्यून म िैक्तक्षक योग्य ा िाप  ५ अङ्क 

i. प्रर्म शे्रणी भए ५ अङ्क  

ii. दद्व ीय शे्रणी भए ३ अङ्क  

iii.   ृीय िा पास शे्रणी भए २ अङ्क  

iv. शे्रणी नखिेुको भए दद्व ीय शे्रणीको अङ्क प्रदान गने  

 (आ) मानर्लिो िैक्तक्षक योग्य ा िाप  ३ अङ्क 

i. प्रर्म शे्रणी भए ३ अङ्क  

ii. दद्व ीय शे्रणी भए २ अङ्क  

iii.   ृीय िा पास शे्रणी भए १ अङ्क  

iv. शे्रणी नखिेुको भए दद्व ीय शे्रणीको अङ्क प्रदान गने  

v. पषु्ट्याइाँ: माध्यनमक  हको हकमा एमवफि नडग्री, 
आधारभ ू  ह कक्षा १-८ को हकमा स्ना कोत्तर नडग्री 
र आधारभ ू  ह कक्षा १-५ को हकमा स्ना क 
नडग्रीिाई मानर्लिो योग्य ा माननने छ। 

(२) ज्येष्ठ ा क्तिक्षण अनभुि िाप  १० अङ्क  

i. सम्बक्तन्ध   हमा स्र्ायी ननयकु्ति पाइ कामकाज गरेको 
प्रन  िषयको २ अङ्कका दरिे बढीमा १० अङ्क 

ii. सम्बक्तन्ध   हमा अस्र्ायी/राह /करारमा ननयकु्ति पाइ 
कामकाज गरेको प्रन  िषयको १.२५ अङ्कका दरिे 
बढीमा १० अङ्क 

iii. सम्बक्तन्ध   ह भन्दा एक  ह  लिो पदमा कामकाज 
गरेको प्रन  िषयको १ अङ्कका दरिे बढीमा १० अङ्क 

(३)  िररष्ठ ा िाप  ३ अङ्क  
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i. सम्बक्तन्ध   हमा स्र्ायी भइ प्रर्म शे्रणीको क्तिक्षक भए 
३ अङ्क 

ii. सम्बक्तन्ध   हमा स्र्ायी भइ दद्व ीय शे्रणीको क्तिक्षक भए 
२ अङ्क 

iii. सम्बक्तन्ध   हमा स्र्ायी भइ   ृीय शे्रणीको क्तिक्षक भए 
१ अङ्क 

iv. अस्र्ायी/करार/राह को क्तिक्षक र  लिो  हको स्र्ायी 
क्तिक्षकका िानग यस िाप  अङ्क प्रदान नगने। 

(४)  ानिम िाप  ५ अङ्क  

 (अ) िैक्तक्षक  ानिम िाप  ३ अङ्क 

न्यून म १० मवहनाको प्रमाण पत्रसवह को सेिाकानिन 
 ानिमका िानग (यस िाप  क्तिक्षक पदका िानग 
आिश्यक न्यून म िैक्तक्षक योग्य ा सरहको क्तिक्षािास्त्र 
विषय अध्ययन गरेको भए पनन  ानिम निएको माननने) 

i. प्रर्म शे्रणी भए ३ अङ्क  

ii. दद्व ीय शे्रणी भए २ अङ्क  

iii.   ृीय िा पास शे्रणी भए १ अङ्क  

iv. शे्रणी नखिेुको भए दद्व ीय शे्रणीको अङ्क प्रदान गने  

 (आ) विद्यािय व्यिस्र्ापन िा प्रधानाध्यापक सम्बन्धी  ानिम 
िाप  २     अङ्क 

 क्तिक्षा  ानिम केन्रिे सञ्चािन गरेको ने तृ्िविकास सम्बन्धी 
कक्तम् मा एक मवहनाको प्रधानाध्यापक  ानिम निएको भए २ 
अङ्क प्रदान गने। 

(५)  अध्यापन गरेको विषयमा प्राप्त नन जा िाप  ३ अङ्क  
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 अध्यापन गरेको विषयमा प्राप्त नन जा िाप  क्तिक्षकिे रोजेको 
( हग  रुपमा माध्यनमक  हको भए माध्यनमक कक्षाहरु, 

आधारभ ू  हको भए आधारभू   हका कक्षाहरु) कक्षा र 
विषयको पनछलिो  ीन िैक्तक्षक सत्रको प्रन  िैक्तक्षक सत्रको 
बढीमा १ अङ्कका दरिे ३ अङ्क ददइनेछ। अध्यापन गरेको 
विषयमा प्राप्त नन जा िाप  अङ्क ददाँदा प्रन  िषय देहायका 
आधारमा ददइनेछिः 

अध्यापन गरेको विषयको कक्षाग  औस  उत्तीणय प्रन ि      

X १ 

सम्बक्तन्ध  विषयको धनुपाको औस  उत्तीणय प्रन ि  

 अन्य विद्याियबाट सरुिा भई आएका क्तिक्षक प्रधानाध्यापक 
उमेदिार भएको अिस्र्ामा ननजिे पढाएको विद्याियको विद्यार्ीको 
उपिक्तब्धका आधारमा यस खण्ड अनसुारको मूलयाङ्कन गनुयपनेछ। 

(६) ने तृ्ि निने क्षम ा िाप  ९ अङ्क  

 ने तृ्ि निने क्षम ा िाप  अङ्क प्रदान गदाय ७५ प्रन ि  भन्दा बढी र 
५० प्रन ि  भन्दा कम अङ्क ददन ुपरेमा सोको पषु्ट्याइाँसमे  
गनुयपनेछ। 

(अ) सम्बक्तन्ध  विद्याियका क्तिक्षकहरुको मूलयाङ्कन (सहपाठीको 
मूलयाङ्कन)िाप  ३ अङ्क  

 यसका िानग नगरपानिकािे  ोकेको प्रन नननध िा क्तिक्षा सनमन का 
सदस्य प्रन नननध िा सामाक्तजक विकास सनमन का संयोजक िा 
िडाध्यक्ष र विव्यस अध्यक्षको उपक्तस्र्न मा विद्याियमा काययर  
सबै क्तिक्षक  र्ा कमयचारीहरुिाई देहायको मूलयाङ्कनका आधारमा 
मूलयाङ्कन गनय िगाई औस  अङ् प्रदान गने   र प्रअको उमेदिार 
भएको क्तिक्षकिे यो मूलयाङ्कनमा सहभागी हनु नपाउने। 
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मूलयाङ्कनका आधार अन  उत्तम 
(१.) 

उत्तम 
(०.७५) 

मध्यम 
(०.५०) 

सामान्य 
(०.२५) 

(क) क्तिक्षण पेिाप्रन  ननष्ठािान  र्ा 
िगनिीि 

    

(ख) विद्याियको िैक्तक्षक गणुस् र 
विकासका िानग योजना ननमायण, 

कायायन्ियन र मूलयाङ्कन गनय र 
विद्यार्ी, क्तिक्षक र व्यिस्र्ापन 
सनमन बीच प्रभािकारी सम्बन्ध 
स्र्ापना गनय   र्ा समदुायिाई 
प्रभािकारी रुपमा पररचािन गनय 
सक्ने क्षम ा 

    

(ग) उत्तरदावयत्ि र पारदक्तिय ा 
सम्बन्धी व्यिहार 

    

जम्मा      

 मूलयाङ्कनमा सहभागी क्तिक्षक कमयचारीको नामिः  
 दस् ख िः  

 (आ) िडा क्तिक्षा सनमन को मूलयाङ्कन ३ अङ्क 

 िडा क्तिक्षा सनमन को बैठक बसी देहायको मूलयाङ्कनका 
आधारमा अङ्क प्रदान गरी अध्यक्षबाट प्रमाणीकरण गने 
यसरी मूलयाङ्कनका िानग प्राप्त भएको नमन िे ७ सा  ददन 
नभत्र मूलयाङ्कन गरी छनौट सनमन मा वफ ाय पठाइ सक्न ु
पनेछ  र िडा क्तिक्षा सनमन िे  ोवकएबमोक्तजम अिनधमा 
मूलयाङ्कन गरी नपठाएमा िा मूलयाङ्कन नगरेको खण्डमा पनन 
प्रअ छनौटका िानग छनौट सनमन िाई मूलयाङ्कन गनय बाधा 
पनेछैन) 

मूलयाङ्कनका आधार अन  उत्तम 
(१.) 

उत्तम 
(०.७५) 

मध्यम 
(०.५०) 

सामान्य 
(०.२५) 
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(क) क्तिक्षण पेिाप्रन  ननष्ठािान 
 र्ा िगनिीि 

    

(ख) विद्याियको िैक्तक्षक गणुस् र 
विकासका िानग योजना 
ननमायण, कायायन्ियन र 
मूलयाङ्कन गनय र विद्यार्ी, 
क्तिक्षक र व्यिस्र्ापन 
सनमन बीच प्रभािकारी 
सम्बन्ध स्र्ापना गनय   र्ा 
समदुायिाई प्रभािकारी रुपमा 
पररचािन गनय सक्ने क्षम ा 

    

(ग) उत्तरदावयत्ि र पारदक्तिय ा 
सम्बन्धी व्यिहार 

    

जम्मा      

प्रमाणीकरण गने िडा क्तिक्षा सनमन का अध्यक्षको नाम र्रिः
  दस् ख िः 

 (इ) विद्यािय व्यिस्र्ापन सनमन को मूलयाङ्कन ३ अङ्क 

 विद्यािय व्यिस्र्ापन सनमन को बहमु  सदस्य उपक्तस्र्  
भई देहायको मूलयाङ्कनका आधारमा मूलयाङ्कन गरी 
अध्यक्षबाट औस  अङ्क प्रमाणीकरण गने। यसरी 
मूलयाङ्कनका िानग प्राप्त भएको नमन िे ७ सा  ददन नभत्र 
मूलयाङ्कन गरी छनौट सनमन मा वफ ाय पठाइ सक्न ुपनेछ 
 र विद्यािय व्यिस्र्ापन सनमन िे  ोवकएबमोक्तजम अिनधमा 
मूलयाङ्कन गरी नपठाएमा िा मूलयाङ्कन नगरेको खण्डमा पनन 
प्रअ छनौटका िानग छनौट सनमन िाई मूलयाङ्कन गनय बाधा 
पनेछैन) 

 



 
18 

मूलयाङ्कनका आधार अन  उत्तम 
(१.) 

उत्तम 
(०.७५) 

मध्यम 
(०.५०) 

सामान्य 
(०.२५) 

(क) क्तिक्षण पेिाप्रन  ननष्ठािान 
 र्ा िगनिीि 

    

(ख) विद्याियको िैक्तक्षक गणुस् र 
विकासका िानग योजना 
ननमायण, कायायन्ियन र 
मूलयाङ्कन गनय र विद्यार्ी, 
क्तिक्षक र व्यिस्र्ापन 
सनमन बीच प्रभािकारी 
सम्बन्ध स्र्ापना गनय   र्ा 
समदुायिाई प्रभािकारी 
रुपमा पररचािन गनय सक्न े
क्षम ा 

    

(ग) उत्तरदावयत्ि र पारदक्तिय ा 
सम्बन्धी व्यिहार 

    

जम्मा      

 प्रमाणीकरण गने विद्यािय व्यिस्र्ापन सनमन का अध्यक्षको 
नाम र्रिः दस् ख िः  

(७) समािेक्ति ा िाप  ३ अङ्क 

 एक उमेदिारिे कुनै एक समािेिी समूहको मात्र अङ्क पाउने गरी 
मवहिा, दनि , आददिासी जनजान , मधेिी, नसमाक्तन् कृ  समूह, अपाङ्ग, 

वपछनडएको क्षेत्रका उमेदिारिाई ३ अङ्क प्रदान गने। 

 र्प पषु्ट्याइिः प्रधानाध्यापक छनौट सनमन िे प्रधानाध्यापक पदको िानग 
क्तिक्षक नसफाररस गदाय समािेिी  समूहका उमेदिार र अन्य 
उमेदिारको अङ्क बराबर भएमा िमििः मवहिा, दनि , अपाङ्ग, जनजान , 
 मधेसी र वपछनडएको क्षेत्रका उमेदिारिाई प्रार्नमक ाका आधारमा 
नसफाररस गनुयपनेछ। 
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खण्डिः ख विद्यािय विकास प्रस् ाि सम्बन्धी मूलयाङ्कन कूि अङ्क ५० 

विद्यािय विकास प्रस् ाि िाप  देहायबमोक्तजम ५० अङ्क हनुेछ 

(अ) विद्याियको ि यमान िैक्तक्षक भौन क र आनर्यक अिस्र्ाको विश्लषेण 
िाप  १० अङ्क 

(आ) विद्याियिे हानसि गनुयपने अपेक्तक्ष  उपिक्तब्ध िाप  ५ अङ्क 

(इ) विद्याियको ि यमान िैक्तक्षक क्तस्र्न  र अपेक्तक्ष  उपिक्तब्ध बीचको 
सूचकग  अन् र  िाप  १० अङ्क 

(ई) अपेक्तक्ष  उपिक्तब्ध हानसि गने स्रो  पवहचान सवह को अलपकानिन 
मध्यकानिन र दीघयकानिन योजना िाप  २० अङ्क 

(उ)  कायययोजनाको मूलयाङ्कनका आधारका सूचकहरु िाप  ५ अङ्क 

 

खण्डिः ग अन् िाय ाय मूलयाङ्कन कूि अङ्क १० 

 अन् िाय ाय िाप  देहायबमोक्तजम १० अङ्क हनुेछ 

(अ)  व्यक्तित्ि िाप  १ अङ्क 

(आ)  ने तृ्ि क्षम ा िाप  ३ अङ्क 

(इ)  िैक्तक्षक प्रिासन सम्बन्धी िान िाप  ३ अङ्क 

(ई)  क्तिक्षाका समसामवयक मदु्धाहरुिाई अिसरमा बदलने क्षम ा 
िाप  ३ अङ्क 

पररच्छेद -४ 
प्रधानाध्यापक छनौट सनमन को  गठन, काम, क यव्य र अनधकार 

६.  प्रधानाध्यापक छनौट सनमन को गठन, काम, क यव्य र अनधकार: 
प्रधानाध्यापक छनौट सनमन को गठन, काम, क यव्य र अनधकार 
देहायबमोक्तजम हनुेछ। 

(१) सामदुावयक विद्याियको प्रधानाध्यापक ननयकु्तिका िानग नसफाररस गनय 
देहायको छनौट सनमन  रहनेछ।  

(क) प्रमखु प्रिासकीय अनधकृ िः अध्यक्ष  
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(ख) सामाक्तजक विकास सनमन का  संयोजकिः सदस्य 

(ग) नगर प्रमखुबाट नगर क्षेत्रनभत्रका क्तिक्षा िास्त्र विषयमा कक्तम् मा 
स्ना कोत्तर  ह उत्तीणय गरेको व्यक्ति मध्येबाट मनोनन  क्तिक्षा 
विद् (कक्तम् मा माध्यनमक  हको दद्व ीय शे्रणीको क्तिक्षक पदमा 
कामकाज गरी सेिाननिृ  िा प्रिासन िा क्तिक्षा सेिामा उपसक्तचि 
िा कक्तम् मा निौँ  हको अनधकृ  पदमा कामकाज गरी सेिा 
ननिृत्त िा स्ना क  हको अध्यापन हनुे किेजमा कक्तम् मा २ 
िैक्तक्षक सत्र उपप्राध्यापक पदमा काययर  िा ननिृ )  सदस्य १ 
एक जना  

(घ) नगर प्रमखुिे मनोनन  गरेको नगर क्तिक्षा सनमन का कक्तम् मा 
स्ना क  ह उत्तीणय सदस्य मध्ये एक जना मवहिा सदस्यिः सदस्य 
१ एक जना  

(ङ) नगर प्रमखुबाट मनोनन  कक्तम् मा स्ना क  ह उत्तीणय विव्यस 
अध्यक्ष मध्येबाट एक जनािः  सदस्य १ एक जना  

(च) प्रमखु प्रिासकीय अनधकृ बाट मनोनन  नगरपानिकाको अनधकृ  
कमयचारी १ एक जना  

(छ) क्तिक्षा िाखा प्रमखुिः सदस्य सक्तचि 

 

(२) छनौट सनमन को काम, क यव्य र अनधकार देहाय बमोक्तजमको हनुेछ : 
(क) प्रधानाध्यापक छनौटका िानग सूचना प्रकािन गने। 

(ख) सूचनाको अिनधमा परेका ननिेदनहरुको पूिय योग्य ाका आधारमा 
रुज ु गरी उम्मेद्वारी स्िीकृ  िा अस्िीकृ  भएको जानकारी 
साियजननक सूचना माफय   ्उमेदिारिाई ददने। 

(ग) प्रधानाध्यापक छनौटका आधारमा मूलयाङ्कन गनय िस् नुनि ढााँचा 
विकास गने। 
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(घ) प्रअ छनौटका आधार र फरेमटका आधारमामा उमेदिारहरुको 
अन् िाय ाय पूियको मूलयाङ्कनको समविग   यार गने। 

(ङ) अन् िाय ाय सञ्चािनका िानग सूचना प्रकािन गरी  ोवकएको नमन  
र समय  ानिकामा अन् िाय ाय सञ्चािन गने। 

(च)  ोवकएको मापदण्डको आधारमा विद्यािय विकास प्रस् ािको 
मूलयाङ्कन गने गराउने। 

(छ) मूलयाङ्कनको सबै चरण समाप्त गरी विद्याियग  रुपमा 
योग्य ािमको समविग  सूक्तच  यार गने। 

(ज) अक्तन् म योग्य ािमको सूक्तच प्रमखु प्रिासकीय अनधकृ  समक्ष 
पेि गने। 

(झ) यससाँग सम्बक्तन्ध  आिश्यक काम गने। 

 
(३) छनौट सनमन को बैठक  र्ा अन्य कायय सो सनमन  आफैिे  ोके अनसुार 

हनुेछ। 

(४)  छनौट सनमन को बैठक भत्ता र अन्य सेिा सवुिधा नगर क्तिक्षा सनमन को 
सवुिधा सरह हनुेछ। 

(५) उपदफा (१) को खण्ड ग., घ., ङ र च. बमोक्तजमको मनोनन  सदस्यको 
पदािनध मनोनयनको नमन िे १ िषयको हनुेछ। 

पररच्छेद -४ 
विविध 

७.  बाधा अड्काउ फुकाउने अनधकार: यो काययविनध काययन्ियन गदाय कुनै बाधा 
अड्काउ पनय आएमा  र यसमा उलिेख नभएका विषयहरुमा कुनै व्यिस्र्ा 
गनय आिश्यक परेमा नगर प्रमखुिे ननणयय गनय सक्नेछ र यसरी भएको ननणयय 
नगरकाययपानिकामा अनमुोदन गराउन ुपनेछ। 

८.  व्याख्या गने अनधकारिः यस काययविनधको अक्तन् म व्याख्या गने अनधकार नगर 
काययपानिकािाई हनुेछ। 

९.   बचाऊिः (१) यस काययविनधमा िेक्तखए देक्तख बाहेकका विषयहरुमा संघीय  र्ा 
प्रदेि क्तिक्षा ऐन  र्ा ननयमाििीमा िेक्तखए बमोक्तजम हनुेछ। 
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(२) यस काययविनधमा िेक्तखएका कुनै कुरा संघ िा प्रदेिको ऐन 
काननुसाँग बाक्तझन आएमा सो बाक्तझएको हदसम्म मात्र ननक्तष्ट्िय हनुेछ। 

(३) यो काययविनध िागू हनु ुपूिय ननयकु्ति भएका प्रधानाध्यापक यसै 
काययविनध बमोक्तजम भएको मानननेछ। 

 

 

 

 आिािे 

 ारानार् िईुटेि 

प्रमखु प्रिासकीय अनधकृ  
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धलुिखेि नगरपालिकाको होमस्टे संचािन तथा ब्यबस्थापन 
काययविलध २०७७ 

स्िीकृत लमलतिः २०७.. गते 

प्रस्तािना: नगरपालिका क्षेत्रमा बसोिास गने सिंसाधरणहरुमा स्िरोजगारीको अिसर 
लसजयना गरी अथयतन्त्त्रमा सधुार गरै्द समरु्दायको जीिनस्तर उकास्न तथा ग्रालमण तथा 
शहरी दर्दगो पययटनको विकास प्रिधयनका िालग होमस्टे ब्यिसाय ब्यिस्स्थत गनय 
बाञ्छनीय भएकोिे धलुिखेि नगरपालिकाको संस्था र्दताय सम्बन्त्धी ऐन २०७५ को 
र्दफा १६ िे दर्दएको अलधकार अनसुार ×धलुिखेि नगरपालिका होमस्टे संचािन तथा 
ब्यबस्थापन काययविलध २०७७× तजुयमा गरी जारी गररएको छ। 

पररच्छेर्द-१ 
प्रारस्म्भक 

१.  संस्क्षप्त नाम र प्रारम्भिः (१) यस काययविधीको नाम ×धलुिखेि नगरपालिका 
होमस्टे संचािन तथा ब्यबस्थापन काययविलध २०७७" रहेको छ।  

(२) यो काययविलध धलुिखेि नगर काययपालिकािे स्िीकृत गरेको 
लमलतबाट िागू हनुेछ। 

(३) यो काययविलध धलुिखेि नगरपालिका क्षेत्रभर िागू हनुेछ।  
२.  पररभाषािः विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययविलधमािः 

(क) “नगरपालिका” भन्नािे धलुिखेि नगरपालिका िाई 
सम्झन ुपछय। 

(ख) “लनजी होमस्टे” भन्नािे ग्रालमण तथा शहरी क्षेत्रमा एकि 
रुपमा र्दताय गरी लनजी स्तरमा संचािीत होमस्टेिाई लनजी 
होमस्टे सम्झनपुछय।  

(ग) “प्रमखु” भन्नािे नगरपालिकाको प्रमखुिाई सम्झनपुछय। 

(घ) “सामरु्दावयक होमस्टे” भन्नािे ग्रालमण क्षेत्रमा एउटै िस्ती 
लभत्र कम्तीमा पााँच िटा अिग अिग स्िालमत्ि भएका 
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घरधनीिे सामवुहक रुपमा व्यिस्थापन गरी संचािन 
गररएको होमस्टेिाई सामरु्दावयक होमस्टे सम्झन ुपछय।  

(ङ) “होमस्टे” भन्नािे पययटकिाई आफ्नै घर समरु्दायमा 
आिास, खाना तथा अन्त्य पययटकीय सेिा प्रर्दान गने 
उद्देश्यिे लनस्ज िा सामरु्दायीक रुपमा सञ्चािन गररएको 
घरबास सेिा सम्झन ुपनेछ। 

(च) “होमस्टे व्यिस्थापन तथा संचािन सलमलत” भन्नािे र्दफा 
९ बमोस्जम गठन भएको सलमलत सम्झन ुपनेछ। 

 ३. उद्दशे्यिः होमस्टे संचािनका मखु्य उद्देश्य रे्दहाय बमोस्जमका हनुेछन। 
(क) होमस्टे संचािन गरी पययटन क्षेत्रको प्रलतफि ग्रालमण 

समरु्दाय, वपछलिएका जनजाती तथा आदर्दिासी समरु्दायमा 
परुाउन,े  

(ख) ग्रामीण क्षेत्रका जनतािाई पययटन ब्यिसाय तथा सेिामा 
उन्त्मखु गराउने, 

(ग) ग्रामीण तथा सहरी स्थानीय समरु्दायको आयश्रोत बदृद्द 
गरी स्जिनस्तर सधुार गने, 

(घ) होमस्टेमा आिास र खाने सवुिधाका अलतररक्त 
पययटकिाई सिुभ, सरि र सहज िातािरणमा स्थानीय 
जनजीिन,स्थानीय पररकार ररतीररिाज, किा, संस्कृलत 
रहनसहन स्थानीय पययटकीय क्षेत्र आदर्दको िारेमा 
अनभुि हासीि गने मौका दर्दने, 

(ङ) ग्रालमण पययटनमा रमाउने पययटकिाई सहज िसोिासको 
व्यिस्थापन गरी गाउाँका ऐलतहालसक, धालमयक र रमणीय 
स्थानको बारेमा जानकारीदर्दने, 

(च) फोहरमैिाको उस्चत व्यिस्थापन गरी स्िच्छ गााँउ तथा 
शहरको लनमायण गने,  
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(छ) गााँउका यिुाहरुिाई गाउाँमानै स्िरोजगार लसजयना हनुे 
खािको काययहरु जस्तै प्रकृलत पथप्रर्दशयक, हस्तकिा, 
अगायलनक खेतीमा उन्त्मखु गराउने, 

(ज) समरु्दायमा संग्राहिय तथा सााँस्कृलतक घरको लनमायण गरी 
पययटकिाई आकवषयत गने बातािरण लसजयना गने। 

४.  होमस्टेको िगीकरणिः होमस्टेको बगीकरण लनम्न बमोस्जम हनुेछ: 
(क) सामरु्दवयक होमस्टेिः यस काययविलधको अनसूुची २ मा 

उल्िेस्खत काययविलध परुा गरी अिग अिग स्िलमत्ि 
भएका एउटै िस्स्त लभत्रका कम्तीमा पााँच िटा घरधनीिे 
सामवुहक व्यिस्थापन गरी संचािन गरेको होमस्टेिाई 
सामरु्दावयक होमस्टे मालनन्त्छ। 

(ख) लनजी होमस्टेिः कुनै ब्यस्क्तिे एकि रुपमा र्दताय गरी 
लनजी स्तरमा सञ्चालित होमस्टेिाई लनजी होमस्टे 
मालननेछ। 

५.  र्दतायका िालग लनिेर्दन दर्दनेिः (१) होमस्टे संचािन गनय चाहने ब्यस्क्त िा 
समरु्दायिे रे्दहाय बमोस्जमका कागजात सवहत अनसूुची १ बमोस्जमको ढााँचामा 
नगरपालिकामा लनिेर्दन दर्दनपुनेछ। 

(अ) सामरु्दावयक होमस्टेको िालगिः    
(क) कम्तीमा पााँचजना घरधनीिे आ-आफनो घरमा सामवुहक 

रुपमा होमस्टे संचािन गनय सहमत भएको लिस्खत 
प्रलतिद्धता पत्र, 

(ख) ििा कायायियको लसफाररस पत्र, 

(ग) जग्गाधनी प्रमाणपूजाय िा पैतकृ सम्पत्ती यवकन हनुे प्रमाण 
िा मञ्जुरीनामा िा भािामा भए कस्म्तमा १० बषयको 
जग्गा भािा सम्झौता पत्रको प्रलतलिवप 

(घ) शहरी क्षेत्रलभत्र भएमा नक्सापासको प्रलतलिवप, 
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(ङ) होमस्टे संचािकहरुको नागररकता प्रमाणपत्रको 
प्रलतलिवप  

(च) सामरु्दावयक होमस्टे संचािन गनय प्रस्तावित विलनयम 

(आ)   लनजी होमस्टेको िालगिः 
(क) ििा कायायियको लसफाररस पत्र, 

(ख) जग्गाधनी प्रमाणपूजाय िा पैतकृ सम्पत्ती यवकन हनुे प्रमाण 
िा मञ्जुरीनामा िा भािामा भए कस्म्तमा १० बषयको 
जग्गा भािा सम्झौता पत्रको प्रलतलिवप  

(ग) शहरी क्षेत्रलभत्र भएमा नक्सापासको प्रलतलिवप, 

(घ) होमस्टे संचािकको नागररकता प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप  
(२) उपर्दफा १ बमोस्जमको लनिेर्दन प्राप्त भएपलछ नगरपालिकाबाट 

अनगुमन टोिी िनाइ अनसूुची २ िमोस्जमको मापर्दण्ि परुा भए/नभएको 
लनरीक्षण गरी प्रलतिेर्दन पेश गनुय पनेछ। 

(३) काययविलध परुा भएको प्रलतिेर्दन प्राप्त भएमा नगरपालिकािे तोके 
बमोस्जम शलु्क लिइय अनसूुची ३ बमोस्जम होमस्टे संचािनको प्रमाण-पत्र 
दर्दन ुपने छ । 

(४) काययविलध परुा नगरेका होमस्टेको हकमा लनरीक्षण टोिीको 
प्रलतिेर्दन अनसुार आिश्यक सधुार गने समय दर्दनेछ र पनुिः स्थिगत लनरीक्षण 
गरी अनसुचुी ३ बमोस्जम र्दताय गरी प्रमाणपत्र दर्दन ुपनेछ। 

६. होमस्टे र्दतायको िालग न्त्यूनतम मापर्दण्िहरु: (१) होमस्टे र्दतायको िालग  
रे्दहाय  बमोस्जमको न्त्यूनतम मापर्दण्ि परुा गनुय पनेछ। 

(क) पाहनुाको िालग हरेक घरमा कम्तीमा एक कोठा र 
र्दईु बेि भएको हनु ुपने र बढीमा चारकोठा र आठ 
िेि मात्र राख्न पाइने, 

(ख) शौचािय र स्नानगहृको अलनिायय व्यिस्था हनुपने, 

(ग) घरायसी र िातािरणीय सरसफाइको राम्रो व्यिस्था 
हनु ुपनेछ र फोहरमैिा व्यिस्थापनको िालग कुवहने 
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तथा नकुवहने फोहरको छुटाछुटै्ट व्यिस्था भएको 
हनुपने , 

(घ) सेिा सवुिधा गणुस्तरको आधारमा खानपानका िस्तहुरु 
र आिासको आधारमा औस्चत्यपूणय मूल्य सवहतको 
मेनकुो व्यिस्था भएको हनुपुने   

(ङ) संचारका न्त्यनुतम सवुिधाहरु जस्तै टेलिफोन िा 
इन्त्टरनेटको व्यिस्था भएको हनु ुपने, 

(च) मसुा, िामखटेु्ट, उिुस, उवपयााँ आदर्दबाट सरुस्क्षत हनु ुपने, 

र्दगुयन्त्ध िा गाई भैसीको गोठबाट टाढा हनु ुपने, 

सामरु्दावयक रुपमा प्राथलमक उपचारको व्यिस्था हनु 
पने, खिुा नािी र ढि हनु नहनुे। 

(२) होमस्टे र्दतायको िालग आिश्यक अन्त्य मापर्दण्ि अनसूुची  २ 
बमोस्जम हनुे छ। 

७.  होमस्टेका मखु्य पययटकीय वियािकिापिः (१) होमस्टे संचािकिे 
मनोरञ्जनका िालग पाहनुाका चाहना अनसुार स्थानीय क्षेत्रमा संचािन हनुे 
सााँस्कृलतक काययिम र परम्परागत  खेिमा सहभागी गराउने, 

(२) पाहनुाको चाहना अनसुार आफ्नो क्षेत्रमा भएको पाकय , जगंि, 
कृवषफमय, टे्रवकङ्ग, इकोटेकको अििोकन, अध्ययन तथा लसकाई केन्त्र, 
संग्रहािय, गाउाँ अििोकन  आदर्द व्यिस्थापन गनुयपने, 

(३) उपर्दफा १ र २ मा िेस्खएको िाहेक होमस्टेिे रे्दहाय बमोस्जम 
काययिमको आयोजना गनुय पनेछ। 

(क) स्थानीय प्रचिन अनसुार फूिमािा का साथ पययटक 
स्िागतको व्यिस्था गने, 

(ख) पययटकहरुिाई सामरु्दावयक भिन िा खिुा ठाउमा 
मौलिक परम्परा िा संस्कृलतमा आधाररत सांस्कृलतक 
काययिमहरुको प्रस्ततुी, मेिा जात्रा जस्ता गलतविलधहरु 
आयोजना गरी सहभागी गराउने, 
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(ग) सास्कृलतक सम्पर्दा, संग्रहािय, घरेि ुतथा हस्तकिा 
सामाग्री उत्पार्दन केन्त्र, रमणीय क्षेत्रको दृश्याििोकन, 

झरना,जंगि, िन्त्यजन्त्त ुतथा चरा अििोकन आदर्दको 
व्यिस्था गने, 

(घ) स्थानीय कृवष,घरेि ुतथा हस्तकिा प्रविलधमा सहभागी 
गराई पययटक तथा स्थानीय जनता िीच जीिनशैिी, 
किा संस्कृलत, भेषभषुा आदर्द लबषयमा अििोकन, 

अनभुि तथा ज्ञानको आर्दान प्रर्दान गराउने,  
(ङ) होमस्टेमा बस्ने पययटकहरुिाई गाउाँघरमा उत्पादर्दत 

स्थानीय पररकार खाना खुिाई फरकपनको अनभुतुी 
दर्दने,  

(च) पययटकहरुिाई होमस्टेमा रहाँर्दा उत्कृष्ट अलतथ्यता 
सवहत पाररिाररक िातािरणमा बलसरहेको अनभुि 
दर्दिाउने, 

(छ) स्थानीय उत्पार्दन र साँस्कृलत झल्कने मायाको स्चनो र 
फूूि मािा सवहत पययटकिाई विर्दाई गने, 

(ज) पययटक होमस्टेबाट विर्दाई भएपलछ एक पटक उलनहरु 
गन्त्तब्यमा पगेु नपगेुको जानकारी लिने  

८. होमस्टे र्दताय भएपलछ परुा गनुयपने अन्त्य मापर्दण्िहरुिः होमस्टे सञ्चािकिे र्दताय 
पश्चात परुा गनुयपने अन्त्य  मापर्दण्िहरु रे्दहाय बमोस्जम हनुेछन, 

(क) सरुक्षा लनकायसाँग समन्त्िय गरी पययटक सरुक्षा 
व्यिस्था लमिाउन पने, 

(ख) पययटकको स्िास्थ्य स्स्थलतको पूिय जानकारी लिई सोही 
बमोस्जमको खानपानको व्यिस्था गनुयपने तथा पययटक 
विरामी भएमा स्थानीय स्िास्थ्य चौकी िा अस्पतािसाँग 
समन्त्िय गरी उपचारको व्यिस्था गने, 
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(ग) सामरु्दावयक होमस्टेको िालग कस्म्तमा एक सामरु्दावयक 
भिन िा हिको व्यिस्था हनु ुपने, 

(घ) हरेक बषय िेखा परीक्षण गराउने र पययटकको तथ्यांक 
ब्यिस्स्थत गरी राख्नपुने, 

(ङ) प्रत्येक बषयको पौष मसान्त्तसम्म आन्त्तररक राजश्व 
लबभाग अन्त्तगयतका कायायियबाट कर चकु्ता गनुय पने, 

(च) हाि सञ्चालित संघीय सरकारका लबलभन्न लनकायमा 
र्दताय भएका होमस्टे समेत कर चकु्ता गरी अन्त्य 
आिश्यक वििरण सवहत नगरपालिकामा र्दताय गनुय पने, 

(छ) होमस्टेको बावषयक प्रलतिेर्दन र आलथयक प्रलतिेर्दन 
नगरपालिकाको सम्बस्न्त्धत शाखामा पेश गनुयपने, 

(ज) होमस्टेमा आउने पययटकिाई सम्भि भए सम्म 
प्राकृलतक स्चवकत्सा िगायत अन्त्य गलतविलधहरु 
संचािन गरी बसाई दर्दन िम्बू याउन पहि गनुय पने,  

(झ) होमस्टेको मूूि ममय विपररत िा होटि िजको 
आकारमा चिेको पाईएमा उक्त होमस्टे खारेज हनुे 
भएकािे त्यस्ता होटि ब्यिसायी यथाशीघ्र कम्पनीको 
रुपमा र्दताय हनुपुने। 

९. होमस्टे व्यिस्थापन  तथा सञ्चािन सलमलतिः (१) सामरु्दावयक होमस्टे संचािन 
गनयका िालग संचािकिे साधरण सभा िा भेिा गरी सोही सभाबाट रे्दहाय 
बमोस्जमको होमस्टे व्यिस्थापन तथा सञ्चिन सलमलत गठन गनुय पने छ। 

(क) समरु्दायका सर्दस्यहरुबाट एक जना   -अध्यक्ष 

(ख) समरु्दायका सर्दस्यहरुबाट एक जना   -

उपाध्यक्ष  
(ग) समरु्दायका सर्दस्यहरुबाट एक जना मवहिा  -सर्दस्य 
(घ) समरु्दायका सर्दस्यहरुबाट एक जना   -सर्दस्य 
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(ङ) समरु्दायका सर्दस्यहरुबाट एक जना   -सर्दस्य 
सस्चि  

(२) र्दफा (१) बमोस्जमको सलमलतको अध्यक्ष िा उपाध्यक्ष मध्ये 
एक जना मवहिा अलनिायय हनुपुनेछ। 

(३) होमस्टेमा सहभागी हनुे घर संख्याको आधारमा समािेशी हनुे 
गरी समरु्दायिे थप ६ जना सम्म सर्दस्यको चयन गनय सक्नेछ। 

(४) होमस्टे व्यिस्थापन तथा सञ्चािक सलमलतको काम, कतयब्य र 
अलधकार रे्दहाय बमोस्जम हनुेछिः 

(क) आगन्त्तकुहरुिाई पययटकीय वियाकिापहरु गनय 
पययटक र संचािकहरुिे पािना गनुयपने आचार 
संवहताको बारेमा जानकारी गराउने, 

(ख) आगन्त्तकु पाहनुाको स्िागत तथा आिासको व्यिस्था 
लमिाउन।े 

(ग) पाहनुाको र्दताय तथा रेकियको व्यिस्था गने, 

(घ) आय व्ययको शे्रस्ता ब्यिस्स्थत र र्दरुुस्त राख्न,े  

(ङ) प्रत्येक होमस्टे र ग्रामीण क्षेत्रको सरसफाई तथा अन्त्य 
ब्यबस्थापन पक्षको लनयलमत अनगुमन गने,  

(च) स्थानीय पययटन प्याकेजहरुको लनमायण र प्रचार प्रसार 
गने, 

(छ) स्थानीय प्रिधी, ज्ञान सीप, िातािरण, परम्परा, 
शैिी,भेषभषुा,किा तथा संस्कृलतको खोजी तथा संरक्षण 
गने, 

(ज) नेपािी सासं्कृलतक काययिम हरुको प्रर्दयशन र 
व्यिस्थापन गने, 

(झ) पाहनुाको स्िास्थ्योपचार, अन्त्य आकस्स्मक सेिाको 
ब्यबस्थापन र समन्त्िय गने , 
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(ञ) होमस्टे जाने पथ स्चन्त्ह तथा िोकेसन म्याप तयार 
गरी आिश्यक स्थानमा राख्न,े 

(ट) पययटन आिास गृहमा उपिब्ध हनुे सेिा, सवुिधाको 
गणुस्तरको आधारमा मेन ुर मलु्य लनधयरणमा एकरुपता 
कायम गने साथै प्रत्येक होमस्टे संचािकको घरमा 
रे्दहाय बमोस्जमको न्त्यूनतम संस्क्षप्त वििरण सवहतको 
बोिय राख्न िगाउने। 

होमस्टेको नामिः 
र्दताय नं.: 
फोन नं.: 
इमेि : 

(ठ) प्रत्येक आलथयक बषय समाप्त भएको २ मवहना लभत्र 
अनसूुची ५ बमोस्जम पाहनुा संख्या, प्रमखु वियाकिाप 
आय व्यय रे्दस्खने बावषयक प्रलतिेर्दन नगरपालिकामा 
पठाउन ुपने,  

(ि) नगरस्तरीय होमस्टे सलमलतसंग लनयलमत सम्पकय  र 
संचार गने, 

(ढ) अनसूुची ४ बमोस्जमको पाहनुाका िालग आचारसंवहता 
पाहनुािे रे्दख्न ेस्थानमा राख्न ुपने, 

(ण) होमस्टे विकास, प्रिधयन तथा व्यिस्थापनका िालग 
अध्ययन, अििोकन भ्रमण जस्ता कायय गने,  

(त) कुनै लनकायबाट प्राप्त सहयोगको उपयकु्त ठाउाँमा 
िगानी गने, 

(थ) विलभन्न लनकायहरुको समन्त्ियमा होमस्टे, पथ प्रर्दशयन, 
फोहरमैिा व्यिस्थापन जस्ता तालिमहरुको आयोजना 
गने, 
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(र्द) होमस्टेको विकास, प्रिधयन तथा व्यिस्थापनका िालग 
आिश्यक अन्त्य काययहरु गने। 

१०. नगरस्तरीय होमस्टे समन्त्िय सलमलतिः (१) नगरपालिकािे होमस्टेको 
माध्यमबाट पययटन विकास, प्रिधयन र समन्त्िय गनयको िालग एक होमस्टे 
समन्त्िय सलमलतको गठन गनय सक्नेछ। 

(२) नगरपालिकाको प्रमखु िा लनजिे तोकेको काययपालिका सर्दस्य 
को संयोजकत्िमा सामरु्दावयक र लनजी होमस्टे संचािकका प्रलतलनलध र 
आबश्यक विषयगत शाखाका कमयचारीहरु प्रलतलनलध रहने गरी ५ रे्दस्ख ११ 
जना सम्मको  नगरस्तरीय होमस्टे समन्त्िय सलमलत गठन गनय सवकने छ। 

(३) नगरस्तररय होमस्टे समन्त्िय सलमलतको काम ,कतयव्य र अलधकार 
रे्दहाय बमोस्जम हनुेछ:- 

(क) होमस्टे व्यिस्थापन सलमलतहरु विच समन्त्िय र 
सहस्जकरण गने, 

(ख) पूिायधार विकास र क्षमता अलभबवृद्ध सम्िन्त्धी कायय गने, 

(ग) आकास्स्मक स्िास्थ्य सम्बन्त्धी सहयोग र समन्त्िय गनय, 
(घ) संभाव्य पययटकीय सम्पर्दाहरुको वििरण तयार गने, 

(ङ) पययटकको संचार तथा सरुक्षामा समस्या रे्दस्खएमा 
सहयोग गने, 

(च) पययटन सूचना केन्त्रको स्थापना गने र अलभिेख 
व्यबस्स्थत गने, 

११. पययटन पूिायधार विकास योजनामा सहयोग सम्िन्त्धी व्यिस्थािः होमस्टेमा 
पययटन पूिायधार विकास तथा संरक्षण सम्िन्त्धी योजनामा नगरपालिकािे 
आलथयक तथा प्राविलधक सहयोग गनय सक्नेछ। 

१२. अनगुमन तथा लनरीक्षण सम्बन्त्धी व्यिस्थािः (१) नगरपालिका िा अन्त्य 
तोवकएको लनकायिे  आिश्यकता अनसुार समय समयमा होमस्टे व्यिस्थापन  
तथा संचािन सलमलतका काययहरु तथा प्रत्येक होमस्टेको अनगुमन तथा 
लनरीक्षण गनय सक्नेछ। 
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(२) तोवकएको लनकायबाट हनुे अनगुमन तथा लनरीक्षणको  िममा 
तोवकएको मापर्दण्ि परुा नगने होमस्टे िाई मनालसि मावफकको म्यार्द दर्दई 
मापर्दण्ि  परुा गनय िगाउन ुपनेछ। 

(३) उपर्दफा  २ बमोस्जमको म्यार्द लभत्र पलन मापर्दण्ि कायम गनय 
नसकेको होमस्टेिाई लनिम्बन िा खारेज गनय सक्नेछ । 

(४) स्स्िकृत काययिम तथा िजेट अनसुारको कामको कायायन्त्ियन 
को िममा र कायय सम्पन्न भएपलछ सम्िस्न्त्धत  लनकाय बाट अनगुमन तथा 
लनरीक्षणको काम हनुेछ। 

(५) कुनै होमस्टे संचािकिे काययविलध पािना नगरेको िा सो 
सम्बन्त्धी गनुासो आएमा नगरबाट  कुनै पलन समयमा लनरीक्षण गरी आिश्यक 
लनरे्दशन दर्दन  सवकनेछ। सो लनरे्दशनको पािना गनुय होमस्टे संचािकको 
कतयब्य हनुेछ। 

(६) होमस्टेको संचािकहरु अिाञ्छनीय  गलतविलधमा संिग्न भएको 
पाईएमा उक्त होमस्टे को काननु बमोस्जम कारिाही सवहत र्दताय खारेजी 
हनुेछ।  

१३. नविकरणिः (१) सामरु्दावयक तथा लनजी होमस्टे संचािकिे रे्दहाय बमोस्जमको 
कागजात  संिग्न गरी हरेक बषय होमस्टे नविकरणको िालग नगर 
कयायपालिकाको कायायियिे  तोवकए बमोस्जम को रकमका रलसर्द काटी 
लनिेर्दन दर्दन ुपनेछ।  

(क) नविकरण अिलधसम्मको िेखा पररक्षण प्रलतिेर्दन, प्रगलत 
प्रलतिेर्दन, र होमस्टेिे पययटकिाई प्रर्दान गरेको 
सेिाको वििरण, 

(ख) सामरु्दावयक होमस्टेको हकमा होमस्टे व्यिस्थापन तथा 
संचािक सलमलतको प्रगलत प्रलतिेर्दन (पययटक पूिायधार 
विकास काययिम संचािन गरेको भए सो को समेत 
प्रगलत वििरण) 

(ग) सामरु्दावयक होमस्टेको हकमा मालथको वििरण सवहत 
ब्यबस्थापन सलमलतको लनणयय को प्रलतलिवप, 
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(२) उपर्दफा १ बमोस्जमको नविकरणको िालग लनिेर्दन पनय  आएमा  
नगरकाययपालिका को कायायिय िे होमस्टे लनरीक्षण गरी काययविलध परुा 
भएकाको हकमा  होमस्टे नविकरण गनेछ। र परुा नभएको हकमा नविकरण 
हनुे छैन । 

१४. प्रचार प्रसार तथा बजारीकरणिः  होमस्टेको होलिङ िोिय, साइन बोिय, ब्रोलसयर, 
पोष्टर , जस्ता प्रचार प्रसारका सामाग्रीहरुको  उत्पार्दन, बेभसाइट, 
पत्रपत्रस्ूका, रेलियो, टेलिलभजन, उत्सि, मेिा, महोत्सि, गैर आिासीय 
नेपािीसंग सहकायय, टुर अप्रटेर तथा पत्रकारहरुिाई पररचयात्मक भ्रमण, 
प्याकेजको लनमायण तथा वििी जस्ता वियाकिापहरु पययटन सम्िन्त्धी स्थानीय 
काययिय तथा संस्था र नगरपालिकािे लनजी क्षेत्रका ट्रूाभि तथा ट्रेवकङ 
एजेन्त्सी संग सहकायय गरी होमस्टेको प्रचार प्रसार तथा बजारीकरण गनय 
सक्नेछ। 

१५. विविधिः (१) कुनै उत्सब, धालमयक मेिा हनुे स्थान र समयमा आउने पययटक, 
र्दशयनाथी तथा तीथायिहुरुको िसूोबास र खानवपनको बन्त्र्दोबस्त लमिाउन 
होमस्टे संचािकको िालग स्थानीय समरु्दाय समेतको सहभालगतामा अनरुोध 
भएमा यस मापिण्िको अलधनमा रवह संचािन अनमुलत दर्दन सवकने छ। 

(२) होमस्टेमा ट्राभि एजेन्त्सी माफय त आउने पययटकको िीमा गराउन े
स्जम्मेिारी सम्िस्न्त्धत ट्राभि एजेन्त्सीको हनुेछ। ब्यस्क्तगत रुपमा आउने 
पययटकहरुको िीमा गने स्जम्मेिारी सम्बस्न्त्धत पययटकको नै हनुेछ। 

(३) होमस्टे सञ्चािन गने संचािकिे प्रचलित नेपाि काननु बमोस्जम 
नेपाि राष्ट्र् िैक को पूिय स्िीकृती लिएर मात्र विरे्दशी मरुको कारोिार गनुय 
पनेछ। 

(४) होमस्टे संचािन संम्िन्त्धी आधारभतू तालिम तथा प्रस्शक्षणहरु 
विलभन्न आलधकारीक संस्थाबाट प्राप्त गनय सवकनेछ। 

(५) पययटकीय गलतविलधमा नै असर पने गरी नाजायज काम (ठगी, 
चोरी, मवहिा वहंसा, लनकृष्ट िािश्रम, बाि यौन शोषण िगायत सबैखािे 
िाि वहंसा र अमानिीय ब्यिहार, िन्त्यजन्त्तकुो स्शकार, अिैध बन पैर्दािारको 
कारोिार) गरेको भलन लनिेर्दन पनय आई सो कसरु ठहर भएमा िा अनगुमनको 
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िममा प्रमास्णत भएमा त्यस्तो होमस्टेको सर्दस्यिाई पनुिःहोमस्टे संचािन 
गनय नपाउने गरी लनजको र्दताय खारेज गनय सवकने छ।  
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अनसुचुी  १ 

(र्दफा ५ को उपर्दफा १ संग सम्िस्न्त्धत) 

होमस्टे र्दतायका िालग दर्दइने लनिेर्दन 

श्री नगर काययपालिकाको कायायिय 

धलुिखेि , काभ्रपेिाञ्चोक । 

म/हामीहरुिे ................................. ििा नं.: ........टोि/गााँउ 
.............................................मा संचािन गनय िागेको 
.................................................................होमस्टेिाई होमस्टे 
संचािनतथा व्यिस्थापन काययविलध २०७७ बमोस्जम लनजी र सामरु्दावयक होमस्टेको 
रुपमा र्दताय गरी पाउन लनिेर्दन गर्दयछु/ गर्दयछौं।म/हामीहरुिे होमस्टे संचािन तथा 
व्यिस्थापन काययविलध २०७७ को अलधनमा रवह आफ्नो होमस्टे संचािन 
गर्दयछु/गनेछौं। 

लनिेर्दकको 
नाम थर........................ 
र्दस्तखत........................ 
ठेगाना.......................... 
लमलत .......................... 
 

संिग्न कागजातहरु 

1) होमस्टे संचािन गने लनिेर्दकको नागररकताको प्रमाण पत्रको  
प्रलतलिवपहरु,    

2) होमस्टे संचािन गने प्रत्येक घरधलनको जग्गाधनी प्रमाण पूजाय िा पैत्रूृक 
सम्पती भल्कने प्रमाण िा मञ्जुरीनामा िा भािामा लिएको भए सो को संझौताको 
प्रलतलिवप । 

3) प्रत्येक घरधनीिे होमस्टे संचािन गनय मञ्जुरी गरेको कागजात सवहत 
होमस्टे व्यिस्थापन तथा संचािक सलमलतको लनणययको प्रलतलिवप  

4) व्यिस्थापन सलमलत गठन तथा र्दताय गने सम्िन्त्धी स्थानीय भेिाको 
लनणयय। 

5) सम्बस्न्त्धत ििाको लसफाररस ।  
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6) आधारभतू प्रस्शक्षण लिएको भए सो को प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप । 

7) फोटो २ प्रलत 

होमस्टे यूलनटहरु र्दताय हनुे ब्यस्क्तहरुको वििरण  

संचािकको नाम थर   पर्द  ठेगाना 
  सम्पकय  नं 

अनसूुची  २ 

र्दफा ५ को उपर्दफा २ र र्दफा ६ को उपर्दफा २ संग सम्बन्त्धी 
 

होमस्टे संचािनका आधारभतू मापर्दण्िहरु 

1) होमस्टेका िालग घर, कोठा र शैयािः 
(क) सहज पहुाँचका िालग बाटोको प्रिन्त्ध भएको, घरहरु मौलिक 

संस्कूृलत झल्कने हािा, हरुी, जंगिी जनािर आदर्दबाट 
सरुस्क्षत हनु पने, खिुा, वहिो तथा धिुो रवहत सफा सगु्घर 
हनु ुपनेछ। 

(ख) होमस्टेमा पाहनुाको िालग कम्तीमा एउटा अिग्गै कोठा हनु ु
पनेछ। 

(ग) होमस्टे संचािन गने एक घरमा बढीमा ४ कोठा पययटकको 
िालग छुट्याउन ुपनेछ। 

(घ) एउटा कोठामा बढीमा २ िटा मात्र ओछ्यान रहन ु पनेछ। 
ओछ्यान कम्तीमा ६.५ वफट िम्बाई र ३ वफट चौिाइको हनु ु
पनेछ। 

(ङ) भईुमा पाकेट, कापेट, रािी िा सफा गनु्त्री ओछ्याएको 
हनुपुनेछ। 

(च) ढोकामा खटु्टा पछु्ने िोरम्याट भएको हनुपुनेछ। 

(छ) उपयकु्त स्थानमा कपिा झणु्िाउने व्यिस्था भएको 
हनुपुनेछ। 

(ज) कोठामा पयायप्त विजिुी बत्ती िा िािवटन िा मैन बत्ती िा 
टुकी पानस िाल्ने व्यिस्था हनुपुनेछ। 

(झ) सतेु्न कोठामा धिुााँ आउने हनुहुरैु्दन। 
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(ञ) भान्त्सा कोठा र भर् याि. कोठा पययटक सतुाउनको िालग 
प्रयोग हनु ुहरैु्दन। 

(ट) सतेु्न कोठामा राम्रा (राम्रा दृश्य र स्थानीय संस्कृलत झल्कने) 
तस्स्िरहरु भएमा राम्रो हनुेछ।  

(ठ) फोहर फाल्ने एउटा टोकरी (िस्िीन) को व्यिस्था गरेको 
हनुपुनेछ। 

(ि) प्रत्येक पाहनुाका िालग एकजोर चप्पिको व्यिस्था हनु ु
पनेछ। 

(ढ) लभत्तामा एउटा अधयकर्दको ठुिो ऐना झणु्िाएर राखेको 
हनुपुनेछ। 

(ण) पययटकिे पािना गनुयपने अनसूुची ४ बमोस्जमका आचार 
संवहता प्रष्ट रे्दस्खने गरी उपयकु्त स्थानमा टााँस्न ुपनेछ र सो 
आचार संवहताको िारेमा पाहनुािाई सरुुमै जानकारी 
दर्दनपुनेछ। 

(त)  मेनमुा उल्िेख भए िाहेकका अन्त्य वियाकिाप र 
सेिामा पययटकहरुिाई अलतररक्त शलु्क लतनय बाध्य पानुयहरैु्दन। 

2) शौचािय र स्नान घरिः 
(क) सवुिधायकु्त अपांग तथा बाि मैत्री र सफा शौचािय हनु ु

पनेछ।  

(ख) होमस्टे संचािन गने घर िा समरु्दायिे नहुाउनको िालग 
सवुिधायकु्त र सफा स्नान घरको व्यिस्था लमिाउन पनेछ। 

(ग) स्नान घरमा पानीको िाल्टी, मख, सािनु, रुमाि आदर्द 
आधारभतू िस्तहुरु हनुपुनेछ। 

3) भान्त्छा कोठा र खानाखाने व्यिस्थािः 
(क) पाहनुा राख्न ेघर र कोठा नस्जक गाई भैसी अथिा भेिा बाख्रा, 

सुाँगरु। कुखरुा आदर्द बाध्न र पाल्न पाईने छैन।  

(ख) धेरै धुाँिा नहनुे भान्त्छा (उन्नत िा सधुाररएको चिुो) भएको 
हनु ुपनेछ। 
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(ग) पानीको सवुिधा लमिाउन पने र खाने पानी वफल्टर गरेर िा 
उमािेर मात्र दर्दने गनुय पनेछ। 

(घ) स्थानीय खानाका पररकारिाई स्िास्थकर ढंगिे पकाउने र 
खिुाउने प्रिन्त्ध हनु ुपनेछ।  

(ङ) सानो तथा मौलिक खािको िाईलनगं टेििको पलन व्यिस्था 
भएमा राम्रो हनुेछ। 

(च) खानाको पररकारको सकभर पूणय वििरण तथा मूल्य लनधायरण 
गररएको (मेन)ु भएको हनु ुपनेछ।  

4) स्िास्थ्य, सरसफाई तथा सरुक्षािः 
(क) बास बस्ने कोठा तथा सतेु्न विस्तारामा वकरा, िामखटेु्ट 

आदर्दबाट सरुस्क्षत भएको हनु ुपनेछ। 

(ख) सामरु्दावयक रुपमा प्राथलमक उपचारको ब्यबस्था हनुपुने, 
खिुा नािी र ढि नभएको हनु ुपनेछ। 

(ग) िातािरण मैत्री कृवष, पययटन वियाकिाप, पययटकीय 
सम्पर्दाको संरक्षण, साियजलनक शौचाियको व्यिस्था, फूििारी 
र बकृ्षारोपण गरी हररयािी हनुपुनेछ। 

5) अन्त्यिः  

(क) यथासंभि अग्नूी लनयन्त्त्रणको व्यिस्था हनुपुनेछ।  

(ख) यथासंभि एउटै प्रकृलतको रंग प्रयोग गरी सामरु्दावयक 
होमस्टेको पवहचान गराउन पनेछ। 

(ग) समरु्दायमा लबपद् व्यिस्थापनको आिश्यक सामाग्री तथा 
पूियतयारी गनुयपनेछ। 
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अनसूुची ३ 

(र्दफा ५ (३ र ४) संग सम्बस्न्त्धत) 

 

धलुिखेि नगरपालिका 
नगरकाययपालिकाको कायायिय, 

धलुिखेि, काभ्रपेिाञ्चोक 

बागमती प्ररे्दश, नेपाि 

 

होमस्टे सञ्चािन प्रमाण-पत्र 
प्रमाणपत्र संख्यािः                                       लमलतिः ............... 
 

..................................................... िाई धलुिखेि नगरपालिका होमस्टे 
संचािन तथा ब्यबस्थापन काययविलध, २०७७ मा व्यिस्था भए अनसुार सामरु्दावयक 
/ लनस्ज होमस्टेका रुपमा र्दताय /नविकरण गरी यो प्रमाणपत्र प्रर्दान गररएको छ।  

१) सर्दस्यको नामिः  

२) ठेगानािः  

३) मान्त्य अिलधिः ................................. 

 
 
 
 

 
प्रमाणपत्र जारी गर्न ेअधिकारी 

 र्नामः 
 पदः 
 हस्ता

क्षरः 
 धमधतः 
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HOME STAY OPERATION CERTIFICATE 
HOME STAY OPERATION CERTIFICATE 
......................................................................... home stay is registered 
/renewed as a community / private home stay under home stay operation 
management Stander 2076 B.S.  
1. Name of the owner:  
2. Address of the owner:  
3. Validupto....................... .......... 

Chief Administrative Officer 

नविकरण 

नविकरण 
गने 

अलधकारी 

नविकरण 
गरेको लमलत 

नविकरण 
मान्त्य अबलध 

नविकरण 
र्दस्तरु र 
भौचर नं र 
लमलत 

नविकरण गने 
अलधकारी 

     

     

     

     

शतयहरुिः 
• व्यिस्थापन सलमलतसंग समन्त्िय गरी पययटकहरुिाई बसोबासको व्यिस्था 

गनुयपने छ। 

• चिन चल्तीको िा लनधायररत मूल्यभन्त्र्दा बढी मूल्य लिन ुहरैु्दन। 

• स्थानीय समास्जक सांस्कृलतक िातािरणिाई असर पने खािका 
वियाकिापहरु गनुय गराउन ुहरैु्दन। 

• यो प्रमाणपत्र तथा अनसूुची ४ बमोस्जमको आचारसंवहता सबैिे रे्दख्न ेस्थानमा 
राख्न ुपनेछ। 

• व्यिस्थापन सलमलतसंग समन्त्िय गरी प्रत्येक िषय प्रलतिेर्दन बझुाउन ुपनेछ। 

• यो प्रमाणपत्र प्रत्येक 1/1 िषयमा नविकरण गराउन ुपनेछ। 
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अनसूुची ४ 
(र्दफा ९ (ढ) संग सम्बस्न्त्धत ) 

पाहनुाका िालग आचारसंवहता 
१. होमस्टे व्यिस्थापकसाँग नभएका खानेकुरा पेय पर्दाथय तथा अन्त्य नभएका 

सवुिधाहरु माग गनुय हुाँरै्दन। 

२. स्थानीय जनताहरुको घरलभत्र िा बावहर िा समरु्दायमा बाधा पगु्ने कायय 
गनुय हुाँरै्दन। 

३. स्थानीय जनताको योग्यता िा क्षमता भन्त्र्दा बावहरको कुनैपलन कुराहरु 
िेनरे्दन गनुय हुाँरै्दन। 

४. स्थानीय जनता समरु्दायिाई असर पने खािका आमानिीय गलतविलधहरु 
जस्तैिः यौनजन्त्य र्दवु्ययिहार,बािबच्चा बेचविखन, मवहिा मालथ र्दवु्ययिहार 
आदर्द काययहरु गनुय हुाँरै्दन। 

५. स्थानीय जनसमरु्दायको किा संस्कृलत, संस्कार तथा धालमयक 
गलतविलधहरुको सरै्दब सम्मान गनुय पर्दयछ। 

६. अमानिीय कृयाकिाप िा अिैध गलतविलध स्थानीय जनता िा घर 
मालिकिाई र्दिाि दर्दन ुिा उक्साउन ुहुाँरै्दन। घरायसी समय तालिका 
अनसुार आउने जाने समयको ख्याि गनुय पर्दयछ। 

७. अबैध िाग ुपर्दाथय िा औषलधको प्रयोग¸ सेिन¸कारोिार आदर्द काययमा 
संिग्न हनु ुहुाँरै्दन।वकनवक यस्ता गलतविलधहरु काननुद्धारा बस्जयत गररएका 
हनु्त्छन। 

८. स्थानीय पयायिरण तथा िातािरणको सरै्दि सम्मान गनुय पर्दयछ। 
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अनसूुस्च ५ 

(र्दफा ९ (ठ) संग सम्बस्न्त्धत ) 

आ.ि. ..........................................को  

बावषयक  प्रलतिेर्दन 

श्री  धलुिखेि नगरपालिका  

नगर काययपालिकाको कायायिय   

धलुिखेि , काभ्रपेिाञ्चोक । 

 
 

होमस्टेको नामिः  

ठेगानािः 
सामरु्दायीक होमस्टे भए आिद्ध संख्यािः 
र्दताय नम्िरिः 
र्दताय लमलतिः 
पययटक आिागमन  संख्या र आय वििरणिः 
ि 
संख्या  

मवहना पययटक 
संख्या 

प्रमखु 
काम हरु 

प्रमखु  
मिुकु
  

मालसक 
आय 

कैवफयत 

 

       

2. होमस्टे माफय त परु् याएको सेिा सवुिधा हरु  

3. प्रचार प्रसार को वििरण  

4. आय व्यय को बावषयक िेखापररक्षणको प्रलतिेर्दन   
   

नाम थरिः  

पर्दिः 
र्दस्तखतिः  

लमलतिः 
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अनसूुची ६ 

होमस्टे अनगुमन फारम 

(र्दफा १२ संग सम्बस्न्त्धत) 

 
 

होमस्टेको नामिः   

ठेगानािः 

अध्यक्षको नामिः   

टेलिफोन निः 

कायायिय प्रमखुको नाम :   

सम्पकय  नं 

कमयचारी संख्यािः   

कायय सलमलत संख्यािः 

होमस्टेको प्रकार 
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अनसूुची ६ 

होमस्टे अनगुमन फारम 

(र्दफा १२ संग सम्बस्न्त्धत) 

 

 

 

होमस्टेको नामिः   

ठेगानािः 

अध्यक्षको नामिः   

टेलिफोन निः 

कायायिय प्रमखुको नाम :   

सम्पकय  नं 

कमयचारी संख्यािः   

कायय सलमलत संख्यािः 

होमस्टेको प्रकार 

होमस्टे संचािन भएका घर धलनको नामिः 
 

1)  

2)     

3)      

4)      

5)   

6)   
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7)   

8)   

9)   

10)    

11)   

12)   

13)   

14)   

15)   

16)   
 

होमस्टेको स्स्थलत 

ि. सूं.  छ  छैन   कैवफयत 

 

1) सहज पहाँचका िागी िाटोको  प्रिन्त्ध भएको ................ 
  

2) पाहनुाको िागी  कम्तीमा एउटा अिग्गै कोठा भएको ............ 
   

3) एउटा घरमा बवढमा ४ कोठा मात्र पययटकिाई  छुटाएको  ................
   

4) एउटा कोठामा २ िटा मात्र ओछ्रयान रहेको .............. 
  

5) भईुमा कापेट िा रािी िा गनु्त्री ओछयाएको  ................ 
  

6) ढोकामा खटु्टा पचु्छने िोर म्याट भएको  .......    

7) नरम खािको सेतो तन्ना र सेतै खोि भएको ओड्ने भएको ....... 
  

8) उपयकु्त ठाउमा कपिा झणु्िाउने व्यिस्था भएको ........  
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9) कोठामा विजिुूी ित्तूी िा िािवटन  िा मैन ित्ती आदर्द को  प्रयाप्त व्यिस्था 
भएको ....... 

10) सतेु्न कोठामा धुाँिा नआउने व्यिस्था भएको.............   

11) भान्त्सा कोठा र भर् याङ्गमा पययटक हरुिाई सतुाउने व्यिस्था ..........  
12) सतेु्न कोठामा राम्रा राम्रा दृश्य र सास्कृलत झल्कने तस्स्िर हरु रहेको .........

   

13) फोहर राख्न ेटोकरी (िस्टविन)को व्यिस्था भएको  ............. 
  

14) प्रत्येक पाहनुाका िालग एक जोर चप्पिको व्यिस्था भएको .............
    

15) लभत्तामा एउटा अधयकर्द रे्दस्खने ठूिो ऐनाको व्यिस्था भएको ............
   

16) आचार संवहतता प्रस्ट रे्दस्खने उपयकु्त स्थानमा राखेको .......... 
   

17) मेनमुा रहेका बाहेक अन्त्य सेिामा पययटकहरुिाई अलतररक्त शलु्क लतनय 
िाध्य गरेको .......  

18) सवुिधा यकु्त अपांग तथा बािमैत्री र सफा शौचािय ............. 
   

19) स्नान घरको व्यिस्था ...........   

20) स्नान घरमा पानीको बाल्टीन, मग ,सािन ,रुमाि जस्ता आधारभतु व्यिस्था
 ............... 

21) पाहनुा राख्न ेघरकोठा नस्जक गाई, भैलस, भेिा¸ बाख्रा, सगुाँर ,कुखरुा बाधेको 
िा पािेको................    

22) पानीको व्यिस्था र खानेपानी को वफल्टर गरेर िा तताएर खाने व्यिस्था 
भएको........    

23) स्थालनय खानाका पररकारहरु स्िाथ्यकर ढंगिे पकाउने र खिुाउने 
प्रिन्त्ध.........   

24) खानाको वििरण तथा मूल्य लनधयरण गररएको वििरण  ............
   

25) बास िस्ने कोठा िामखटेु्ट, वकरा आदर्दबाट सरुस्क्षत भए नभएको .............
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26) सामरु्दायीक रुपमा प्राथलमक उपचार को व्यिस्थाभए नभएको ............
  

27) यथासम्भि एउटै प्रकृलतको रगंरोगन भए नभएको................ 
   

28) होमस्टे संचािक को राय .......................... 
 

लनरूीक्षकको  राय ............................................................................ 
अनगुमन कतायहरुको नाम र र्दस्तखत 

नामिः   पर्द    र्दस्तखत 

नाम   पर्द   र्दस्तखत 

नाम   पर्द                 र्दस्तखत 

 

संस्थाको तफय बाट सिेक्षण गर्दायको बखतमा उपस्स्थतको 
नामिः    पर्द   र्दस्तखत 

 
 

आज्ञािे 

तारानाथ िईुटेि 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

  



योजना तजजमुा तथा कायानु्वयन कायवुवधि २०७५ 

नगरसभाबाट स्वीकृत धमधतिः २०७५ चैत्र २६ 
प्रस्तावनािः िजधिखेि नगरपाधिका क्षेत्र धभत्र सञ्चािन हजने सबै खािे ववकास धनमाुण 
सम्वन्िी कायहुरुमा स्थानीय जनसहभाधगता पररचािन गरै्द स्थानीय श्रोत सािनको 
अधिकतम उपयोग गने, ववकास धनमाुणबाट उपिव्ि अवसरहरुको उपभोगमा सम्पूण ु

स्थानीयवासीको समान पहँजचको अवसर शृ्रजना गने तथा योजना/आयोजनाहरुको 
र्दीगोपना तथा ममतु सम्भारमा स्थानीय उपभोक्ताहरुिाई अझ सकृय, जजम्मेवार र 
व्यवजस्थत बनाई स्थानीय स्तरका ववकास कायुहरुमा स्थानीयवासीहरुकै स्वाधमत्व 
कायम हजने प्रकृयाको संस्थागत ववकास गने÷गराउन,े अनजगमन तथा सजपररवेक्षण 
गने/गराउने, कायाुन्वयन प्रविया र आधथकु कारोवार समेतमा पारर्दजशतुा, जवाफरे्दवहता 
अधभवृवि गराउँरै्द आयोजना सञ्चािन र सम्पन्न गराउने कायमुा सरिीकरण गराउने 
उद्देश्यिे स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को र्दफा १०२ को उपर्दफा २ िे 
दर्दएको अधिकार प्रयोग गरी िजधिखेि नगरपाधिकाको चौथो नगर सभािे 
नगरपाधिकाको “योजना तजजमुा तथा कायाुन्वयन कायवुवधि २०७५” बनाएको छ।  

पररच्छेर्द १ 
प्रारजम्भक 

१.  संजक्षप्त नाम र प्रारम्भिः (१) यस धनरे्दजशकाको नाम “िजधिखेि नगरपाधिकाको 
योजना तजजमुा तथा कायाुन्वयन कायवुवधि २०७५” रहेकोछ। 

(२) यो धनरे्दजशका स्थानीय राजपत्रमा प्रकाजशत भएको धमधतबाट िागू 
हजनेछ।  

२.  पररभाषािः ववषय वा प्रसंगिे अको अथ ुनिागेमा यस धनरे्दजशकामा  
(क) “संवविान” भन्नािे नेपािको संवविानिाई सम्झनज परु्दछ। 
(ख) “जनप्रधतधनधि भन्नािेस्थानीय तहको धनवाुचनबाट धनवाुजचत 

नगर प्रमजख, नगर उपप्रमजख, वडा अध्यक्ष, नगर 
कायपुाधिकाका सर्दस्यहरु र वडा सर्दस्यहरुिाई सम्झनज 
परु्दछ। 



(ग) “उपभोक्ता सधमधत” भन्नािे योजना÷आयोजनाको धनमाुण/ममतु 
कायबुाट प्रत्यक्ष रुपमा िाभ प्राप्त गने व्यजक्तहरुको 
समावेशीमूिक समूहिे कज नै धनमाुण÷ममतु सम्वन्िी कायकुो 
धनमाुण/ममतु, सञ्चािन र व्यवस्थापन गनकुो िाधग आफज हरु 
मध्येबाट यस कायवुवधिमा बमोजजम गठन गरेको सधमधतिाई 
सम्झनज परु्दछ। 

(घ) “अनजगमन तथा सहजीकरण सधमधत” भन्नािे धनरे्दजशकाकोेे 
र्दफा  बमोजजम गदठत सधमधत संझनज परु्दछ। सो शव्र्दिे 
योजना/कायिुम सञ्चािन हजने वडाका वडा अध्यक्ष वा धनजिे 
तोकेको प्रधतधनधिको संयोजकत्वमा अधनवाय ुरुपमा २ मवहिा 
सवहत ५ सर्दस्यीय सधमधतिाई समेत सम्झनज परु्दछ। 

(ङ) “सामजर्दावयक” संस्थाभन्नािे जनचेतनामूिक ताधिम, 
अधभमजखीकरण, सीप ववकास, बचत तथा कजाु पररचािन, 
समावेशी ववकास र सशक्तीकरण गने उद्देश्यिे प्रचधित 
कानून बमोजजम गठन भएका समूर्दायमा आिाररत 
संघ/संस्थािाई सम्झनजपरु्दछ। 

(च) “सामाजजक परीक्षण” भन्नािे सामाजजक जजम्मेवारीको 
िेखाजोखा सम्झनज पछु। 

(छ) “सावजुधनक परीक्षण” भन्नािे आयोजना ÷ कायिुमहरुको 
ववकास धनमाुण सम्वन्िी काय ुसम्पन्न पश्चात सरोकारवािा 
सबैको सहभाधगतामा गररने आम्र्दानी र खचकुो 
सावजुधनकीकरणिाई सम्झनजपरु्दछ। 

(ज) “ववकास साझेर्दार” भन्नािे नगरपाधिकासँग भएको सम्झौता 
बमोजजम नगर्द, जजन्सी तथा प्राववधिक साझेर्दारी गने राविय 
अन्तराविय र्दात ृधनकाय, गैरसरकारी सँस्था तथा सामजर्दावयक 
संघ संस्थािाई सम्झनज परु्दछ। सो शव्र्दिे उपभोक्ता सधमधत 
समेतिाई जनाउँछ। 

३.  कायवुवधिको उद्दशे्यिः  



क)  पजराना ऐन धनयमहरुिाई प्रधतस्थापन गरै्द पररवधततु ऐन 
धनयमानजसार स्थानीय तहको योजना तजजमुा प्रकृयािाई 
सहभागीता मजिक र पारर्दशी बनाई स्थानीय तहको योजना 
कायाुन्वयन गर्दाु िाभजन्वत उपभोक्ताहरुको सहभाधगता 
सजधनश्चत गने।  

ख)  समावेशी ववकासको अविारणा बमोजजम सवै क्षेत्र,वग ुतथा 
जात जाधतहरुिाई ववकास प्रकृयामा मूिप्रवाहीकरण गने। 

ग)  स्थानीय तहमा प्राप्त श्रोतहरुिाई प्राथधमकता प्राप्त क्षेत्रमा 
िगानी गने आिार र प्रकृयाबारे स्पष्ट माग ुर्दशनु गने। 

घ)  आयोजना व्यवस्थापन, वजेट धनकासा र खच ु प्रकृयािाई 
सरिीकृत गरी आयोजना कायाुन्वयनमा सहजीकरण गने। 

पररच्छेर्द २ 
स्थानीय सजञ्चत कोष व्यवस्थापन तथा रकम ववधनयोजनका क्षते्रहरु 

४.  स्थानीय सजञ्चतिः (१) संवविानको िारा २२९ बमोजजम नगरपाधिकाको एक 
सजञ्चत कोष रहने छ।  

(२) सजञ्चत कोषमा रे्दहायका रकम रहने छन ् 
क) सशत ुअनजर्दान, 
ख) ववत्तीय समानीकरण अनजर्दान, 
ग) नगरपाधिकािे उठाएको राजश्व तथा आयबाट प्राप्त रकम, 
घ) राजश्व बाँडफाँेंडबाट प्राप्त रकम, 
ङ) ववकास साझेर्दार संस्थाहरुबाट सम्झौता गरी प्राप्त हजने रकम, 
च) ववशेष अनजर्दान, 
छ) समपजरक अनजर्दान, 
ज) नगरपाधिकािे धिएको ऋण रकम। 
झ) प्ररे्दश सरकारबाट प्राप्त हजने अनजर्दान, 



ञ) स्थानीय तहिाई प्राप्त हजने अन्य अनजर्दान, 
५.  सजञ्चत कोषबाट रकम ववधनयोजनिः सजञ्चत कोषबाट रे्दहाय बमोजजम  रकम 

ववधनयोजन गररनेछ। 
(१)  चािज खचिुः चािज खच ुअन्र्तगत रे्दहायका खचहुरु पनेछनि्ः 

क) धनयमानजसार उपभोग खच,ु कायाुिय सञ्चािन खच ु
तथा सेवा खच,ु 

ख) चािज खच ुवाट बजेट ववधनयोजन र बाँडफाँड गर्दाु 
कमचुारीहरुको तिव भत्ता सजवविा र 
पर्दाधिकारीहरुको कानून बमोजजम तोवकएको 
पाररश्रधमक तथा सजवविा छजट्याएर मात्र चािज खचकुा 
अन्य जशषकुमा बजेट ववधनयोजन गनज ुपनेछ।  

ग)  स्थानीय तहको ववधनयम, धनरे्दजशका, कायवुवधि, 

बजिेवटन, आवधिक ववषयगत योजना तयारी एवम ्
अत्यावश्यक अध्ययन। 

घ) स्थानीय तहका पर्दाधिकारी तथा कमचुारीहरुको 
क्षमता अधभवृवि सम्वजन्ि ताधिमहरु। 

ङ )  स्थानीय तहका प्रत्यक्ष सरोकार राख्न े गैरसरकारी 
संघ संस्था, धनजी क्षेत्र, टोि ववकास संस्था उपभोक्ता 
सधमधतको क्षमता ववकास सम्वजन्ि वियाकिापहरु। 

च)  स्थानीय तहको आन्तररक आय तथा स्रोतहरुको 
पवहचान, सम्भाव्यता अध्ययन, प्रक्षेपण, संकिन तथा 
व्यवस्थापन सम्वजन्ि कायहुरु। 

छ)  स्थानीय तहको पारर्दशी र उत्तरर्दावयत्व कायमुा गन ु
सञ्चािन गने वियाकिापहरु (सावजुधनक सजनजवाई, 

सावजुधनक परीक्षण एवम र्दस्तावेजहरुको तयारी। 

ज)  प्राववधिक परामश,ु ववशेषज्ञहरुको पाररश्रधमक, भत्ता, 
सेवा प्रर्दायकहरुको सूजचकरण र पररचािन। 



(२) पूजँीगत खच:ु स्थानीय तहको सजञ्चत कोषमा प्राप्त हजने 
रकमबाट रे्दहायको पूँजीगत खचकुा क्षेत्रमा ववधनयोजन गरी 
खच ुगररनेछ। 
क) समपजरक कोषिः ववकासका सामाझेर्दार धनकायहरुिे 

स्थानीय तह संग सामmेेर्दारीमा संचािन गने 
आयोजना वववरण सवहतको स्वीकृत रकमको 
सजधनजश्चतता भए पधछ मात्र समपजरक कोषमा रकम 
ववधनयोजन गररने छ। 

ख)  िजक्षत समजह ववकास कायिुमिः स्थानीय तहको कज ि 
पूजँीगत रकमबाट खण्ड (क) बमोजजमको रकम 
कटाई बाँकी रकमबाट र्दफा ७ बमोजजम ववधनयोजन 
हजनेगरी न्यूनतम १५ प्रधतशत रकम। 

ग)  आधथकु,सामाजजक एवम भौधतक पूवाुिार ववकास 
कायिुमिः स्थानीय तहको कज ि पंूजजगत रकमवाट 
खण्ड (ख) बमोजजमको रकम घटाई बाँकी रहेको 
रकमिाई शत प्रधतशत मानी सो को कजम्तमा सतरी 
प्रधतशत रकम, 

घ)  प्रविुनात्मक कायिुमिः खण्ड (ग)  बमोजजम रकम 
कटाई बाँकी हजन आउने अधिकतम धतस प्रधतशत 
रकम, 

६.  समपजरक कोषसम्वजन्ि व्यवस्थािः  
क) स्थानीय तहसँग साझेर्दारी िगानीमा कज नै आयोजना गन ु

चाहेमा कायवुवधिको र्दफा ५ को खण्ड (क) बमोजजम 
समपजरक कोषमा रकम ववधनयोजन गनज ुपने छ तर त्यस्तो 
रकम नगर सभावाट आयोजनागतरुपमा नै स्वीकृत गनज ु
पनेछ। बावषकु बजेट स्वीकृत भएपधछ समपजरक कोषमा 
रकम ववधनयोजन गन ुवाध्य हजने छैन।  



ख)  सामझेर्दारीमा संचािन गररने कायिुम वा आयोजनाहरु नगर 
पाधिकाको सहभाधगतात्मक योजना तजजमुा प्रकृयाबाट छनौट 
गरी समावेश भएको हजन ज पनेछ। 

७. िजक्षत समूह ववकास कायिुमिः यस कायवुवधिको र्दफा ५ को  खण्ड (ख) 
बमोजजम छजट्याइएको कज ि रकम िाई शतप्रधतशत रकममानी हजन े रकम 
िजक्षत समूहिाई प्रत्यक्ष फाईर्दा पजग्ने कायिुम वा आयोजनाहरुमा रे्दहाय 
वमोजजमको वजेट ववधनयोजन गनज ुपनेछ। 

क)  सवै जातजाधतका ववपन्न वगकुा मवहिाहरुको सशजक्तकरण, 
रोजगारीमजिक र आयमूिक कायमुा प्रत्यक्ष फाईर्दा पजग्ने 
कायिुम वा आयोजनाका िाधग न्यूनतम ३० प्रधतशत, 

ख)  सवै जातजाधतका ववपन्न वगकुा वािवाधिकाहरुिाई प्रत्यक्ष 
फाईर्दा पजग्ने कायिुम वा आयोजनाका िाधग न्यूनतम ३० 
प्रधतशत, 

ग)  सवै जातजाधतका आधथकु रुपमा ववपन्न तथा आधथकु एवम 
सामाजजक रुपमा पछाडी परेका र पाररएका वग ु (ज्येष्ठ 
नागररक, र्दधित, आदर्दवासी जनजाधत, अपाङ्गता भएका 
व्यजक्तहरु, मिेसी, मजस्िीम तथा वपछडा वग)ु िाई न्यूनतम 
चाधिस प्रधतशत 

८.  आधथकु, सामाजजक एवम भौधतक पूवाुिार ववकासिः (१) स्थानीय सरकार 
सञ्चािन ऐनको र्दफा १०, ११ र २३ अनजसार धनम्न अनजसारका क्षेत्रहरुमा 
िगानी गनज ुपनेछ। 

क)  यातायात पजवाुिार क्षेत्रिः नगर यातायात गजरु योजना (MTMP) 
को प्राथधमकताको आिारमा िगानी गने। यसमा ववस्ततृ 
पररयोजना अध्ययन भईसकेका योजनाहरुिाई प्राथधमकता 
दर्दईनेछ। 

ख)  वन, वातावरण, जैववक वववविता, उद्यान तथा खजल्िा एवम 
हररयािी क्षेत्र, जिवायज पररवतुन, नवीकरणीय उजाु 

ग)  खानेपानी तथा सरसफाई, धसंचाई, नर्दी धनयन्त्रण 



घ)  सावजुधनक ऐिानी र पती जग्गा संरक्षण, आवास, भवन 
ङ)  जिश्रोत ववकास एवम तथा ग्रामीण वविजतीकरण 
च)  स्वास््य पूवाुिार 
छ)  जशक्षा पूवाुिार 
ज)  बजार प्रवद्र्िन तथा व्यवस्थापन 
झ)  रोजगारी, जजववकोपाजनु तथा गररवी न्यूनीकरण 
ञ)  आधथकु ववकास पूवाुिार (कृवषमा आिाररत, गैर कृवषमा 

आिाररत, सेवा क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र) 
ट)  स्थानीय तहको आन्तररक आयवृवि गन ु राजश्व पररचािन 

सम्वजन्ि कायहुरु 
ठ)  पयटुन, सांस्कृधतक, पजराताजत्वक र ऐधतहाधसक पूवाुिार 

ववकास क्षेत्र 
ड)  फोहोर मैिा व्यवस्थापन तथा ढि धनकास 
ढ)  गांउ नगर सामझेर्दारी कायिुमहरु  
ण)  त्याङ्क सूचना, सडक नकशांकन, तथा घर नम्वररङ्ग, वस्तजगत 

वववरण 
त)  राविय भवन आचार संवहताको कायाुन्वयन र सडक बजत्त 

व्यवस्थापन 
थ) प्राकृधतक प्रकोप तथा ववपद् व्यवस्थापन 
र्द)  धनजी एवम गैर सरकारी क्षेत्रसंग सामmेेर्दारीमा संचािन 

भौधतक पूवाुिाार सम्वजन्ि कायिुमहरु 
ि)  स्थानीय स्तरमा प्राप्त हजने ववप्रषेणको व्यवस्थापन, सजरजक्षत 

वैरे्दजशक रोजगारी र वैरे्दजशक रोजगारीमा रहेको श्रम शजक्तको 
सूचना संकिन, ववत्तीय साक्षरता र सीपमजिक ताधिमको 
सञ्चािन  



(२) आधथकु सामाजजक एवम भौधतक पूवाुिार ववकास अन्तगतु 
ववधनयोजन भएको रकमवाट पांच िाख भन्र्दा कम िागतका योजना छनौट 
गन ुसकने छैनन।् 

तर आयोजना पूणरुुपमा सम्पन्न हजने अवस्था तथा सानाधतना ममतु 
सम्भारका योजनाहरुको हकमा र वडागत वजेट वाट ववधनयोजन भएका 
योजनामा सो भन्र्दा कम रकम ववधनयोजन गन ुवािा पने छैन। 

९.  प्रविुनात्मक क्षते्रिः कायवुवधिको र्दफा ५ को खण्ड घ वमोजजम छजट्याइएको 
रकम रे्दहाय अनजसारको प्रविुनात्मक कायिुममा खच ुगनज ुपने छ। 

क)  सामजजक पररचािन माफुत गठन गररएका टोि ववकास 
संस्था, वडा कायाुियवाट माग भई आएका ससाना पूवाुिार 
ववकास सम्वजन्ि कायहुरु 

ख)  नेपाि सरकार राविय नीधत तथा प्राथधमकतािे समेटेका, 
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनमा नगरपाधिकाको अधिकार 
क्षेत्र धभत्र रहेका ववषयसंग सम्वजन्ित कायिुमहरु 
१)  व्यजक्तगत घटना र्दताु तथा अधभिेजखकरण 
२)  एक वाड ुएक उत्पार्दन 
३)  स्वास््य तथा पोषण स्वास््य सम्वजन्ि अधभयान र 

प्रचारात्मक कायिुम 
४)  वातावरण संरक्षण तथा जिवायज पररवतनु 
५)  खानेपानी तथा पूण ुसरसफाई  
६)  खेिकज र्द ववकास शाररररक तथा मानधसक स्वास््य 

सम्वजन्ि 
७)  किा, सावहत्य, धिपी तथा संस्कृधत प्रविुन, 

पजस्तकािय व्यवस्थापन, सामजर्दायीक रेधडयो सम्वजन्ि 
९)  सहकारी खेती, जैववक खेधत, आिजधनक कृवष प्रणािी, 

साना तथा सामजर्दावयक धसंचाई, कृवष प्रववधि 
हस्तान्तरण 



१०)  गैर काष्ठ वन पैर्दावर, जधडवजटी तथा वृक्षारोपण काय ु
र प्रशोिनात्मक काय,ु 

११)  स्थानीय तथा ग्रामीण पयटुन प्रवद्र्िन 
१२)  सीप ववकास तथा रोजगार प्रविुन कायिुम 
१३)  सजरजक्षत तथा मयाुदर्दत वैरे्दजशक रोजगार 
१४)  शहरी सजरक्षासम्वजन्ि कायिुम 

१०. खच ुगन ुधनषिे गररएका ववषयहरु: नगरपाधिकाको पंूजजगत खचवुाट रे्दहायको 
क्षेत्र वा ववषयमा खच ुगन ुतथा कायहुरु गन ुपाईने छैन  

क)  कज नै पधन प्रकारको तिव भत्ता, वैठक भत्ता, रै्दधनक तथा 
भ्रमण भत्ता र कमचुारी एवम जनप्रधतधनधिहरुको पाररश्रमीक 
वा अन्य कज नै सजवविा सम्वजन्ि खचहुरु 

ख)  सवारी सािन ममतु सम्भार ईन्िन खचु 
ग)  पूजजगत तफुको रकम सापटी धिई वा रकमान्तर गरी चािज 

जशषकुमा वा चािज प्रकृधतक कायमुा खच ुगन ु
घ)  घरभाडा, ववजजिी, टेधिफोन जस्ता कायाुिय सञ्चािन खचु, 
ङ)  चन्र्दा, पजरस्कार, राहत र आधथकु सहायता 
च)   भैपरी, आकजस्मक तथा ममतु सम्भार कोषबाट हजने खचु 

बाहेक नगर सभावाट स्वीकृत नभएका योजना तथा 
कायिुमहरुमा खच ुगन ुपाईने छैन। 

(छ)  नगर सभावाट आयोजनागत रुपमा स्वीकृत एकमजष्ट बजेट 
कायिुमगत कायवुवधि ववना खच ुगन ुपाईने छैन। 

११.  आयोजना व्यवस्थापन सेवा  कजन्टजेजन्स खचसुम्वजन्ि व्यवस्था: (१) नगर 
सभावाट स्वीकृत कायिुम वा आयोजनािाई कायकुज शिता, प्रभावकारीता 
तथा धमतव्ययीताको धसिान्त अनजसार संचािनमा सहयोग पज¥े्याउन पजजजगत 
िगानीको समवष्टगत रकमवाट तीन प्रधतशत रकम आयोजना व्यवस्थापन 
खच ुगन ुसवकने छ। तर आयोजना व्यवस्थापन खच ुगर्दाु कज ि पजंजजगत 
खचकुो अनजपातमा मात्र खच ुगन ुपाईने छ।  



(२) उपर्दफा १ बमोजजम छजट्याईएको रकम रे्दहायको वियाकिापमा 
मात्र खच ुगनज ुपने छ। 

क)  आयोजना सवेक्षण वा सम्भाव्यता अध्ययन, धडजाईन, ड्रईङ्ग, 
िागत अनजमान तथा वातावरणीय, सामाजजक र प्राववधिक 
अध्ययन सम्वजन्ि खच,ु 

ख)  समावेशी र सहभाधगतात्मक योजना तजजमुा, कायाुन्वयन र 
सजपररवेक्षण सम्वजन्ि खच,ु 

ग)  आयोजना व्यवस्थापन, योजना खाता र रजजष्टर खच,ु 
घ)  कायिुम वा आयोजनाको सजपररवेक्षण, अनजगमन, मजल्याङ्कन, 

जांचपास तथा प्रधतवेर्दन सम्वन्िी खच,ु 
ङ)  सामाजजक परीक्षण, सावजुधनक सजनवाई, गजनासो व्यवस्थापन 

तथा कायवुवधिमा उल्िेजखत पारर्दजशतुा र उत्तरर्दावयत्व कायम 
गने ववषयमा हजने खच,ु 

च)  उपभोक्ता सधमधत गठन, अधभमजजखकरण र उपभोक्ता 
सधमधतको प्रशासधनक तथा प्राववधिक खचु, 

छ)  आयोजनाको व्यवस्थापनका िाधग चावहने अत्यावश्यक 
प्राववधिक उपकरणहरु, सवारी सािनहरु र सोको ममतु 
संभार र ईन्िन सम्वन्िी खच ु 

ज)  आयोजना संग सम्वजन्ित सामाजजक पररचािन सम्वन्िी खचु 
झ)  आयोजनाका िागी आयोजना अविी भर धनयजक्त भएको सजपर 

भाईजरको धनयमानजसारको पाररश्रमीक खच ु 

पररच्छेर्द ३ 
योजना तजजमुा तथा आयोजना छनौट 

१२. स्थानीय राजश्व परामश ुसधमधतिः स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को 
र्दफा ६५ अनजसार रे्दहाय वमोजजमको राजश्व परामश ु सधमधत रहने छ। 
स्थानीय तहिे आफ्नो काय ुक्षेत्रधभत्र पररचािन गन ुसकने राजश्वका श्रोत, 



र्दायरा र र्दर समेतको ववश्लषेण गरी आगामी आधथकु वषमुा प्राप्त हजनसकने  
राजस्वका अनजमान गनेछ। 

क)  उप प्रमजख     -संयोजक 
ख) प्रमजख प्रशासकीय अधिकृत   -सर्दस्य 
ग)  कायपुाधिकािे तोकेको कायपुाधिका सर्दस्य मध्यवाट १ 

मवहिा सर्दस्य सवहत र्दजईजना सर्दस्य  -सर्दस्य 
घ)  नीजज क्षेत्रको उद्योग वाजणज्य मान्यता प्राप्त गरेको संस्था 

नगर तहको अध्यक्ष वा धनजिे तोकेको सर्दस्य  -सर्दस्य 
ङ)  राजश्व शाखाको प्रमजख    -सर्दस्य सजचव 

१३.  श्रोत अनजमान तथा वजेट धसमा धनिारुण सधमधतिः सजञ्चत कोषमा प्राप्त हजने 
आयको प्रक्षेपण र सोको सन्तजधित ववतरणको खाका तथा बजेट धसमा धनिाुरण 
गन ुरे्दहायको बमोजजमको श्रोत अनजमान तथा बजेट सीमा धनिाुरण सधमधत 
रहने छ। 

क)  प्रमजख   -संयोजक 
ख)  उप प्रमजख    - सर्दस्य 
ग)  कायपुाधिकाका सर्दस्यहरु मध्ये मवहिा, र्दधित वा अल्प 

संख्यक समेतको प्रधतधनधित्व हजने गरी प्रमजखिे तोकेको 
चारजना    - सर्दस्य 

घ)  प्रमजख प्रशासकीय अधिकृत  - सर्दस्य सजचव     
१४.  बजेट तथा कायिुम तजजमुा सधमधतिः (१) श्रोत अनजमान तथा वजेट धसमा 

धनिाुरण सधमधतवाट धनिाुरण भएको आयको प्रक्षेपण र ववतरणको खाका र 
बजेट धसमामा आिाररत भई स्थानीय तहको वावषकु वजेट तथा कायिुम 
तजजमुा गन ुरे्दहाय वमोजजमको बजेट तथा कायिुम तजजमुा सधमधत रहनेछ। 

क) उप प्रमजख          -संयोजक 
ख) ववषयगत क्षेत्र हेने नगरपाधिकाका सर्दस्यहरु  -सर्दस्य 
ग) प्रमजख प्रशाकीय अधिकृत     -सर्दस्य 



घ) योजना शाखा प्रमजख     -सर्दस्य सजचव   
(२) बजेट तथा कायिुम तजजमुा सधमधतिे वजेट तथा कायिुम 

तजजमुा गर्दाु स्रोत अनजमान तथा वजेट सीमा धनिाुरण सधमधतिे तोेेकेका 
ववषयगत तथा वडागत वजेट सीमाको रकमबाट कायपुाधिकाका सम्वजन्ित 
ववषयगत सधमधत तथा वडा सधमधतबाट वजेट तथा कायिुम तजजमुा गन ु
िगाई एकीकृत बजेट तथा कायिुम प्रस्ताव तयार गनज ुपनेछ।  

(३) बजेट तथा कायिुम तजजमुा सधमधतमा ववषयगत सधमधतको 
वैठकवाट ववषयगत रुपमा छिफि गरी प्राथधमकता समेत धनिाुरण गरी पेश 
हजन आएको प्रस्ताव उपर छिफि गरी अजन्तम प्रस्ताव कायपुाधिकामा पेश 
गनजपुनेछ। 

१५. वडा सधमधतको कायािुयिः  
क)  बजेट पूवअुनजमान तयार गररसके पधछ आयोजना छनौटका 

आिार समेत खजिाई वडागत रुपमा धनिाुररत वजेट सीमाको 
अिीनमा रही कायिुम वा आयोजनाको छनौट गरी पठाउन 
सम्वजन्ित वडािाई जानकारी गराउनज पनेछ। 

ख)  बजेट पूवाुन जमान पठाउर्दा वपछडीएको टोि वा वस्तीको 
बधगकुरण अनजसार िगानी केजन्ित गरी त्यस्ता टोिको 
वाधसन्र्दािाई ववकासमा मजि प्रवावहकरण गनज ुपनेछ। 

ग)  योजना तजजमुा प्रकृया टोि वा वस्तीस्तरवाट सजरु हजनेछ। 
टोि वा वस्तीमा वसोवास गने नागररकहरु ववशेष गरेर अधत 
ववपन्न एवम वपछडीएका िजक्षत समूह एवम सामजर्दावयक 
संस्थाहरु समेतको संयजक्त भेिािे पवहचान गरेका 
योजनाहरुिाई प्राथधमकता दर्दनज पनेछ। 

घ)  आफ्नो वडा धभत्रका समजर्दायहरुवाट प्राथधमकता प्राप्त 
सूजचहरुिाई टोि ववकास संस्थािे समूहकृत र एकीकृत गरी 
वडा सधमधतको कायाुियमा धसफाररस गरी पठाउने छ। 

ङ)  टोि ववकास संस्थावाट प्राथधमकता प्राप्त योजना तथा 
कायिुमहरुिाई वडा सधमधतिे श्रोतको उपिव्िता र 



योजनाको औजचत्यता हेरी क्षेत्रगत रुपमा: आधथकु, 
सामाजजक, पूवाुिार) प्राथधमकतािम धनिाुरण गरी 
नगरपाधिकामा धसफाररस साथ योजनाहरुको सूजच पेश गनज ु
पनेछ। 

१६. ववषयगत सधमधतको जजम्मेवारीिः नगरपाधिका काय ु ववभाजन धनयमाविी 
२०७४ अनजसूची ५ अनजसार गठन भएको धबषयगत सधमधतहरुमा र्दफा १४ 
को उपर्दफा (२) मा भएको व्यवस्थाकोेे अधतररक्त वडा कायाुियवाट 
आएका योजनाहरु र्दफावार छिफि गरी सम्वजन्ित ववषयगत सधमधतवाट 
बजेट तथा कायिुम तजजमुा सधमधतमा धसफाररस साथ पेश गनज ुपनेछ। 

१७. बजेट पेश र पाररत गनेिः ऐनको र्दफा ७१ बमोजजम उप प्रमजख वा 
कायपुाधिकािे तोकेको कायपुाधिकाको कज नै सर्दस्यिे चािज आ.व.को अजन्तम 
सम्ममा हजने आम्र्दानी र खचुको संशोधित, आगामी आधथकु वषकुो राजश्व र 
व्ययको अनजमान, योजना तथा कायिुम  कायपुाधिकावाट स्वीकृत गराई 
असार र्दश गते धभत्रमा सभामा पेश गनज ुपनेछ। यसरी पेश भएको बजेट 
तथा कायिुम नगर सभावाट कायतुाधिका पन्र दर्दनधभत्र छिफिग गरी 
सभािे बजेट पाररत गन ुवा सजझाव सवहत कायपुाधिकामा पठाउन सकनेछ। 

१८. कायिुम वा आयोजना सञ्चािन एवम व्यवस्थापन कायिुम वा आयोजना 
कायानु्वयन प्रकृयािः नगरपाधिकािे योजना कायाुन्वयन गर्दाु स्थानीय सरकार 
संचािन ऐनको र्दफा २४ को अधिनमा रवह रे्दहाय वमोजजम आयोजना 
कायाुन्वयन गनज ुपनेछ। 

क)  आधथकु ऐन, सावजुधनक खररर्द ऐन र नेपाि सरकारवाट 
प्राप्त अजख्तयारीमा प्राप्त मागरु्दशनु तथा शतहुरुको पािना गनज ु
पनेछ। 

ख)  नगर पाधिकाको योजना तजजमुा तथा कायाुन्वयन गर्दाु 
स्थानीय वजविजजवी, ववषय ववज्ञ,अनजभवी, पेशाववर्द, सीमान्तकृत 
तथा िोपजन्मजख समजर्दाय, मवहिा, वािवाधिका, र्दधित,यजवा 
अल्पसंख्यक, अपाङ्ग भएका व्यजक्त, ज्यष्ठ नागररकहरुको 
सहभाधगतामा योजना तजजमुा तथा कायाुन्वयन गनज ुपनेछ। 



ग)  योजना कायाुन्वयन कायतुाधिका र अनजगमन तथा मूल्याङ्कन 
योजना समेत तयार गनज ुपनेछ। 

घ)  कायिुम आयोजना स्वीकृत भएपधछ उपभोक्ता सधमधत माफुत 
सञ्चािन गररने कायिुम वा आयोजनाको हकमा बढीमा पन्र 
दर्दन धभत्र उपभोक्ता सधमधत गठन गरी सम्झौताका िाधग 
सम्पकु राख्न सम्वजन्ित िाभग्रावह समजर्दायिाई जानकारी दर्दनज 
परु्दछ। 

ङ)  वावषकु काय ु योजना तथा खररर्द योजना अनजसार समयमै 
कायिुम वा आयोजना कायाुन्वयनका िाधग आधथकु वषकुो 
पवहिो चौमाधसक धभतै्र िागत अनजमान, धडजाईन गरी 
ववधनयोजजत वजेटको अधिनमा रवह ठेक्का पटा माफुत काय ु
गराउनज पने भएमा वोि पत्र सम्वजन्ि सम्पूण ुसम्पूण ुप्रकृया 
पजरा गनज ुपनेछ। 

च)  कायिुम वा आयोजना सञ्चािन गर्दाु पेजश्क दर्दने कायिुाई 
धनरुत्शावहत गरी कामको आिारमा भ जक्ताधन दर्दने प्रणािी 
अविम्वन गरर पेजश्कसून्य पानज ुपनेछ। तर स्वीकृत खररर्द 
योजना बमोजजम आयोजनाको प्रकृधत हेरी आयोजना 
सञ्चािनको िाधग पेजश्क दर्दन वािा पने छैन। 

छ)  कायिुम वा आयोजना कायाुन्वयन गने धनकायिे सम्म्झौता 
अनजसार धनिाुररत समयमा नै कायिुम वा आयोजना  सम्पन्न 
गनज ुपनेछ।  

ज)  नगरपाधिकािारा सञ्चाधित पांच िाख भन्र्दा ववढका 
आयोजनाहरुको आयोजनाको िगत खाता राख्नज पनेछ। 

झ)  नगरपाधिकािारा सञ्चािन हजने एक करोड रुपैया सम्म िागत 
अनजमान भएका कायिुम वा आयोजनाको उपभोक्ता सधमधत 
माफुत कायाुन्वयन गराउन प्राथधमकता दर्दनज पनेछ। 

१९.  आयोजनाको िागत अनजमान सम्वजन्ि व्यवस्थािः   



क)  आयोजनाको िागत अनजमान, नकशा र धडजाईन  
नगरपाधिकाको प्राववधिक कमचुारीिे गनज ु पनेछ। 
आयोजनाको प्रकृधत हेरी नगरपाधिकािे प्राववधिक परामश,ु 
धडजाईन तथा िागत अनजमान परामशरु्दाता वाट समेत गराउन 
सकनेछ। 

ख)  आयोजनाहरुको िागत इष्टीमेट तायार गर्दाु नगरपाधिकाको 
सावजुधनक खररर्द धनयमाविीमा भएको व्यवस्था बमोजजमको 
र्दररेटको आिारमा धनमाुण सामाग्रीको वववरण खजिाई 
उपभोक्ता सधमधतिे समेत बजमmे्ने गरी सम्भव भए सम्म 
नेपािी भाषामा तयार गनज ुपनेछ। 

२०.  ठेक्कापट्टा सम्बन्िी व्यवस्थािः उपभोक्ता सधमधतबाट काय ुसम्पन्न हजन नसकन े
जवटि र प्राववधिक रुपमा कदठन प्रकृधतका आयोजनाहरु र  रु.एक करोड 
भन्र्दा बढी िागतका आयोजनाहरुको हकमा स्थानीय तहिे सावजुधनक खररर्द 
ऐन र धनयमाविी िगायत प्रचधित कानूनको प्रविया पजरा गरी ठेक्का पट्टाद्वारा 
आयोजना सञ्चािन गराउनजपनेछ। 

२१.  उपभोक्ता सधमधत सम्बन्िी व्यवस्थािः नगरपाधिका क्षेत्र धभत्र सञ्चािन हजने 
र्दफा २० बाहेकका आयोजना/कायिुम सञ्चािनका िाधग उपभोक्ता सधमधत 
गठन, सञ्चािन, व्यवस्थापन एवम ् कायिुम कायाुन्वयन गर्दाु आधथकु 
प्रशासन धनयमाविी समेतका आिारमा रे्दहाय बमोजजमका प्राविानहरुको 
पािना गनजपुनेछिः 

(१) आयोजना स्वीकृत भएको एक मवहना धभत्र वडाधभत्र सञ्चािन 
हजने सवै आयोजनाहरु कज न ववधि (उपभोक्ता सधमधत, ठेक्कापट्टा, 
अमानत आदर्द) बाट सञ्चािन गररने हो सो को धसफाररस 
सवहत वडा सधमधतिे नगरकायपुाधिकाबाट स्वीकृत गराउनज 
पनेछ। यसरी ववधि छनौट गर्दाु यथासम्भव उपभोक्ता 
सधमधतबाट गने गरी प्राथधमकता दर्दनजपनेछ। समय सीमाधभत्र 
धसफाररस हजन नसकेमा नगर कायपुाधिकािे उपयजक्त 
कायाुन्वयन ववधि छनौट गनेछ। 



(२) आयोजना÷कायिुम कायाुन्वयनका िाधग स्वीकृत गररएको 
काय ुयोजनाको पािना गनजपुनेछ। 

(३) काय ु योजनामा तोवकए बमोजजम र्दोश्रो चौमाधसक धभत्रमा 
उपभोक्ता सधमधत गठन गरी योजना सम्झौता गररसकनजपनेछ। 

 तर, नगरपाधिकाको वजेट स्वीकृत भईसकेपधछ स्रोत 
सजधनजश्चत भएका आयोजनाको हकमा यो व्यवस्था िागज हजने 
छैन।  

(४) योजना कायाुन्वयन गर्दाु सावजुधनक खररर्द ऐन तथा 
धनयमाविी र िजधिखेि नगरपाधिकाको खररर्द धनयमाविी 
२०७५ को पूण ुरुपमा पररपािना गनजपुनेछ। 

(५) बजेट ववधनयोजजत भईसकेपधछ यथासम्भव उपभोक्ता सधमधत 
गठन हजनजपूव ु नै सम्वजन्ित वडासधमधतसँगको समन्वयमा 
तोवकए बमोजजम प्राववधिक ड्रईङ, धडजाईन िागत अनजमान 
सभे गररसकनजपनेछ। प्राववधिकको धनरे्दशन र सल्िाह 
बमोजजम योजना कायाुन्वयन हजन जपनेछ। 

(६) िजधिखेि नगरपाधिकाको नगरसभा वा नगरकायपुाधिकाबाट 
योजना छनौट भए पधछ ववधनयोजजत बजेट, भौधतक िक्ष्य, 
जनसहभाधगता तथा कायसुम्पन्न अवधि खजल्ने गरी योजना 
छनौट भएको जानकारी यथासीघ्र सम्बजन्ित वडािाई 
गराउनजपनेछ। यसरी  नगरपाधिकाबाट जानकारी प्राप्त भए 
पधछ सम्भव भए सम्म सम्बन्िीत वडाका वडा अध्यक्ष वा 
धनजिे तोकेको जनप्रधतधनिी वानगरपाधिकाको प्रधतधनिी  
रोहवरमा स्थानीय िाभग्राहीहरुको आम भेिाबाट उपभोक्ता 
सधमधत गठन गन ु टोि ववकास संस्था वा सम्बजन्ित 
योजनावाट िाभाजन्वत हजने सबै स्थानीयवासीहरुिाई वडा 
कायाुियिे जानकारी गराउनजपनेछ। 

(७) वडा सधमधतको धसफाररस बमोजजम कज नै आयोजना प्रचधित 
कानून बमोजजम र्दताु भएको स्थानीय िाभग्राही रहेको कज नै 



टोि ववकास संस्था, सामजर्दावयक संस्था, समूह, किव आदर्द 
मापmुत सञ्चािन गन ु सवकने छ। यस्तो अवस्थामा 
धनजहरुको जजम्मेवारी र र्दावयत्व उपभोक्ता सधमधत सरह 
हजनेछ। 

(८) उपभोक्ता सधमधतको छिफिमा आयोजनाको िाधग बजेट, 
िक्ष्य, जनसहभाधगता तथा कायसुम्पन्न गनजपुने अवधि वारे 
सम्बन्िीत वडाका वडा अध्यक्ष वा धनजिे तोकेको 
जनप्रधतधनिी वा योजना कायाुन्वयन तथा अनजगमन 
शाखामाफुत जानकारी गराइने छ। 

(९) उपभोक्ता सधमधतबाट आयोजना कायाुन्वयन र सञ्चािन गर्दाु 
जनप्रधतधनिी वा कमचुारीको रोहबरमा आयोजनाबाट प्रत्यक्ष 
िाभाजन्वत हजने घरपररवारको पवहचान गरी आम भेिाबाट 
सम्बजन्ित आयोजनास्थिमा नै ७ रे्दजख ११ सर्दस्यीय 
उपभोक्ता सधमधत गठन गनजपुनेछ। उपभोक्ता सधमधतका सबै 
सर्दस्यहरुिे नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रधतधिवप पेश 
गनजपुनेछ। 

(१०) स्थानीय तहका बहािवािा पर्दाधिकारी, राजनैधतक र्दिको 
प्रधतधनधिको रुपमा स्थानीय तहको कज नैपधन पर्दमा आधसन 
व्यजक्त, बहािवािा सरकारी कमचुारी, जशक्षक, धनमाुण 
व्यवसायी, सरकारी पेश्की वा बेरुजज फछ्यौट नगरेका 
व्यजक्तहरु, नैधतक पतन रे्दजखने फौजर्दारी अधभयोगमा सजाय 
पाई सजाय भ जक्तान गरेको तीन वष ु ननाघेका व्यजक्त, 
सावजुधनक सम्पधत वहनाधमना गरेका व्यजक्त उपभोक्ता 
सधमधतका सर्दस्य हजन पाउने छैनन।् 

(११) उपभोक्ता सधमधतका सर्दस्यहरुमा कम्तीमा ३३ प्रधतशत 
मवहिा अधनवाय ुरुपमा हजन जपनेछ। सधमधतको अध्यक्ष, सजचव 
र कोषाध्यक्ष मध्ये कम्तीमा १ जना मवहिा पर्दाधिकारी 



हजनजपनेछ। समावेशी ढंगिे उपभोक्ता सधमधत गठन 
गनजपुनेछ। 

(१२) आयोजना वा कायिुमबाट प्रत्यक्ष िाभ हाधसि गने पररवार 
मध्येबाट कम्तीमा २ जना मवहिा रहने गरी ५ सर्दस्यीय 
अनजगमन तथा सहजीकरण सधमधत गठन गनजपुनेछ। 

(१३) एउटै समयमा एक ब्यजक्त एकभन्र्दा बढी उपभोक्ता सधमधतको 
सर्दस्य हजन पाउने छैन साथै एकाघर सगोि पररवारबाट 
एकजना भन्र्दा बढी सधमधतको सर्दस्य रहन पाईने छैन। 

(१४) उपभोक्ता सधमधत गठन गर्दाु जनप्रधतधनिी वा स्थानीय तहिे 
तोकेको कमचुारीको रोहबरमा गनजपुनेछ  

(१५) उपभोक्ता सधमधत सवसुम्मत रुपमा गठन गनजपुनेछ। 
सवसुम्मत हजन नसकेको अवस्थामा तोकेको ववधि अनजसार 
खवटएका जनप्रधतधनिी वा कमचुारी िे उपभोक्ता सधमधत गठन 
गरी सोको जानकारी नगरपाधिकािाई गराउनजपनेछ। 

(१६) नगरसभाबाट वा नगर कायपुाधिकाबाट कायिुम वा 
आयोजना स्वीकृत भएपधछ उपभोक्ता सधमधत माफुत सञ्चािन 
गररने आयोजना वा कायिुमको िाधग बढीमा १५ (पन्ि) 
दर्दन धभत्र उपभोक्ता सधमधत गठन गरी सम्झौताका िाधग 
सम्पकु राख्न सम्बजन्ित िाभग्राहीहरुिाई जानकारी गराउनज 
पनेछ। तोवकएको समयमा उपभोक्ता सधमधत गठन गन ु
नआएमा नगरपाधिकािे अन्य बैकजल्पक माध्यमबाट 
आयोजना सञ्चािन गन ुसकनेछ। 

(१७) आयोजना कायिुम कायाुन्वयन गर्दाु स्थानीय िाभ 
ग्राहीहरुको िागत सहभाधगता रे्दहाय वमोजीम अधनवाय ुरुपमा 
हजन जपनेछ। नगरै्द सहभाधगतािाई प्राथधमकता दर्दई आयोजना 
कायाुन्वयन गराउनजपनेछ। 



(क)  खानेपानी, सडक,कल्भटु, पूि, कजवे,नदर्द कटान 
धनयन्त्रण, ढि तथा नािी सम्वन्िी पूवाुिार जन्य 
योजनामा नगरै्द २०%। 

(ख)  सामजर्दायीक भवन, सामजर्दायीक ववद्यािय भवन 
िगायताका भवन धनमाुण र ग्रामीण तथा शहरी 
ववद्यजतीकरण सम्वन्िी योजनामा १५% जन 
श्रमर्दान। 

(ग)  मजन्र्दर, मजस्र्दज, गजम्वा, चच,ु सति, घाटेपाटी 
सम्वन्िी योजनामा नगरै्द १५%। 

(ग)  तािीम प्रजशक्षण, गोष्ठी, सेधमनार, अधभमजखीकरण 
जस्ता सफटवेयरका योजनामा नगरै्द कजम्तमा 
३०%। 

(घ)  संजघय सरकार तथा प्ररे्दश सरकार वाट प्राप्त शशतु 
अनजर्दान वाट संचािीत योजनामा उक्त धनकाय वाट 
िागत सहभागीता तोवकएकोमा सोही वमोजीम हजने 
र नतोकीएकोमा यसै वमोजीम हजने छ। 

(ङ)  पेश्की नधिई कायसुम्पन्न पश्चात भ जक्तानी धिन े
योजनाको हकमा िागत सहभागीता नगरै्द जम्मा गनज ु
पने छैन तर तोवकएको प्रधतशत वमोजीमको जन 
श्रमर्दान अधनवाय ुरुपमा गनज ुपने छ। 

(१८) स्वीकृत भ जक्तानी बाँकीको वववरणमा उल्िेख भएकोमा बाहेक 
चािज आ.व.मा स्वीकृत भई चािज आ.व.मै सम्पन्न 
कायिुम÷आयोजनाको मातै्र रकम भ जक्तानी हजनेछ। साथै 
सम्झौता हजन जपूव ु कायसुम्पन्न गररएको भधन भ जक्तानी माग 
गररएको कायिुम वा आयोजनािाई भ जक्तानी हजने छैन। 

(१९) तोवकएको भन्र्दा अन्य काम गरेको वा काम नै नगरी 
कागजात धमिाएको वा वास्तववक काम भन्र्दा बढी काम 
गरेको रे्दखाइएको वा तोवकएको रकम भन्र्दा बढी खच ुरे्दखाई 



थप रकम भ जक्तानी माँग गने सधमधतिाई अधतररक्त रकम 
भ जक्तानी नदर्दई कािो सूचीमा राखी सम्बजन्ित प्राववधिकिाई 
समेत ववभागीय कारवाही गररनेछ। 

(२०) आयोजना सम्झौता पश्चात ववधभन्न चरणमा आयोजना 
कायाुन्वयन गने उपभोक्ता सधमधतिाई अधभ मजखीकरण 
ताधिम प्रर्दान गररनेछ। 

(२१) रु.२५ हजार भन्र्दा बढीका आयोजनको भ जक्तानी अधनवाय ु
रुपमा बैंक खाता माफुत गररनेछ। खाता सञ्चािन अध्यक्ष, 
सजचव र कोषाध्यक्षको संयजक्त र्दस्तखतबाट गनजपुनेछ। 

(२२) श्रममूिक प्रववधिबाट काय ु गने गरी िागत अनजमान तथा 
प्राववधिक धडजाईन भएकोमा मेजशनरी उपकरणको प्रयोग 
भएको पाइएमा सोको भ जक्तानी दर्दन नगरपाधिका बाध्य 
हजनेछैन। 

(२३) रु. ३ िाख रे्दजख माधथका आयोजनाहरुमा आयोजनाको नाम, 
कूि िागत अनजमान, उपभोक्ता सधमधतका अध्यक्ष, सजचव र 
कोषाध्यक्षको नाम, सम्बजन्ित प्राववधिक साईट इन्चाजकुो 
नाम र सम्पकु नम्बर आदर्द स्पष्ट रुपमा खजल्ने गरी 
योजनास्थिमा सबैिे रे्दख्न ेगरी अधनवाय ुरुपमा अनजसूची-५ 
बमोजजम सूचना पाटी (Hoarding Board) राख्नजपनेछ।   

(२४) आयोजना संचािनका िाधग पेश्की दर्दने कायिुाई धनरुत्सावहत 
गररने छ। तथावप आयोजनाको प्रकृधत हेरी पेश्की उपिव्ि 
नगराएमा आयोजना संचािन हजन नसकने अवस्था भएमा 
प्राववधिकको राय अनजसार  आयोजना सम्झौता पश्चात 
उपभोक्ता सधमधतिाई आवश्यकता हेरी ३० % (प्रधतशत) 
सम्म पेश्की प्रर्दान गन ुसवकनेछ, पवहिो पटक धिएको पेश्की 
रकम फछ्यौट वा कायसुम्पन्न नगरी थप पेश्की दर्दईने छैन। 
त्यस पधछ कायसुम्पार्दनको आिारमा चािज रधनङ्ग वविको 
आिारमा रकम भ जक्तानी गररनेछ। 



(२५) उपभोक्ता सधमधत गठन भए पश्चात वडा अध्यक्षको धसफाररस 
र प्राववधिकको सभे, धडजाईन, िागत स्टीमेट र योजना 
शाखािे पेश गरेको राय सवहतको वटप्पणीका आिारमा प्रमजख 
प्रशासकीय अधिकृतिे योजना वा अधिकार प्राप्त अधिकारीिे 
सम्झौता गनजपुनेछ। 

(२६) योजना सम्पन्न भए पश्चात ड्रईङ, धडजाईन तथा स्टीमेट 
अनजसार काम भए÷नभएको प्राववधिकबाट नापजाँच गराई 
ठेक्का ववि, नापी वकताव र कायसुम्पन्न प्रधतवेर्दनका आिारमा 
योजना शाखािे खच ु सावजुधनकीकरण तथा सावजुधनक 
पररक्षण प्रधतवेर्दन िगायत अन्य काजगात भए÷नभएको हेरी 
अजन्तम भ जक्तानीका िाधग आफ्नो राय खजल्ने वटप्पणी सवहत 
प्रमजख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश गने।   

(२७) कामको िाधग धिएको पेश्की फछ्यौट गर्दाु प्रथम वकस्ता 
बराबरको प्राववधिक मूल्याङ्कन, सम्झौता अनजसारको नापजाँच 
र मूल्य खजिेको रधनङ्ग ववि, उपभोक्ता सधमधतको बैठक 
प्रधतधिपी समेत राखी नगरपाधिकामा पेश गनजपुनेछ। 

(२८) आयोजना सम्पन्न गराई अजन्तम भ जक्तानीको िाधग पेश हजँर्दा 
आयोजना शजरु हजन जपूव,ु आयोजना सञ्चािन भईरहेको अवस्था 
र आयोजना सम्पन्न पश्चातको अवस्था रे्दजखने गरी 
आयोजनाको फोटोहरु समावेश गरी पेश गनजपुनेछ। 

(२९) उपभोक्ता सधमधतिे गरेको कामको िागत मूल्य, कायसु्थि, 
खच ुभएको रकम, उपभोक्ता सधमधतका पर्दाधिकारीको नाम, 
काय ु शजरु तथा सम्पन्न धमधत िगायत खजल्ने गरी 
योजनास्थिमा आम िाभग्राहीहरुको सहभाधगतामा अनजसूची -
६, बमोजजमको सावजुधनक पररक्षण प्रधतवेर्दन  नगरपाधिकामा 
पेश गनजपुनेछ। 

(३०) उपभोक्ता सधमधतिाई सम्बजन्ित योजनाको िाधग प्राप्त बजेट 
र जनश्रमर्दान तफुको बजेट समेतको योजना सम्पन्न 



भएपश्चात सम्पूण ुिाभग्राहीहरुिाई जानकारी गराउन अनजसूची 
-६ बमोजजमको खच ु सावजुधनक सूचना फाराम भरी 
भ जक्तानीको िाधग पेश गनजपुनेछ। 

(३१) उपभोक्ता सधमधतिे योजना सम्झौता गर्दाु सम्झौतामा उल्िेख 
भएको अवधि धभत्र योजना सम्पन्न गनज ु पने छ। तथापी 
योजना सञ्चािन गर्दाु कावज वावहरको पररजस्थधत आई योजना 
सम्पन्न नभएमा सम्मझौता गने उपभोक्ता सधमधतका 
पर्दाधिकारीिे म्यार्द थपका िाधग म्यार्द सवकनज (७) दर्दन 
अगावै धिजखत धनवेर्दन दर्दएमा, उपभोक्ता सधमधतको धनणयु 
अनजसार र सम्वजन्ित प्राववधिकको राय अनजसार अधिकार प्राप्त 
अधिकारीिे म्यार्द थप गन ुसकने छ। 

२२. आयोजना ममतु सम्वजन्ि व्यवस्था:   
(क) नगरपाधिकामा सञ्चाधित आयोजनाहरुको धनयधमत ममतु 

सम्भार गरी बाहै्र मवहना सञ्चािनमा ल्याउन  ममतु सम्भार 
कोष खडा गरी सो कोषमा रकम जम्मा गररने र 
नगरपाधिकाबाट सञ्चाधित पूजँजगत योजनाहरुको १% का 
र्दरिे ममतु सम्भार कोष रकम कट्टा गरी उक्त कोषमा जम्मा 
गरी स्वीकृत कायवुवधि बमोजजम आयोजनाहरुको ममतु 
सम्भार कायमुा खच ुगररनेछ । 

(ख) उपभोक्ता सधमधतहरुिाई आयोजना हस्तान्तरण भईसकेपधछ 
आयोजना ममतु सम्भारका िाधग आवश्यक व्यवस्था 
धमिाउन आयोजनाबाट िाभाजन्वत समूहबाट सेवा शजल्क धिने 
व्यवस्था गन ुसवकनेछ। 

(ग) सेवा शजल्क वापत असजि गने रकमको र्दर धनिाुरण गर्दाु 
अयोजनाको प्रकृधत हेरी िाभाजन्वत उपभोक्ता समूहको 
बैठकबाट धनिाुरण गरी कायाुन्वयन गन ुसवकने। 



(घ) नगरपाधिकाको नीधत, धनरे्दशनहरुको अधिनमा रवह उपभोक्ता 
सधमधतिे सम्पन्न आयोजनाको संचािन र ममतु सम्भारका 
िाधग पहि गनजपुने। 

२३.  जनसहभाधगता एवम िागत साझेर्दारी सम्वन्िी व्यवस्था:  
(क) कायिुम वा आयोजना तजजमुा गर्दाुको समयमा नै वढी भन्र्दा 

वढी जनसहभाधगता जजटाउने सवकने खािका योजना छनौट 
गन ुप्राथधमकता दर्दनज पनेछ। 

(ख) जन सहभाधगताको अंश धनिाुण गर्दाु अधत ववपन्न पररवार र 
िजक्ष्यत समजर्दायिाई ववशेष सहजधियत दर्दने सम्वन्िमा 
कायपुाधिकािे आवश्यक धनणयु गन ु सकनेछ। िागत 
सहभाधगता व्यहोन ु नसकेको कारणवाट िजक्षत समूहिाई 
आयोजनाको िाभवाट वजन्चत गररने छैन। 

(ग) नगरपाधिकािे िागत साझेर्दारीमा आयोजना सञ्चािन गने 
गरी िागत साझेर्दारी कोषको व्यवस्था गनेछ। उक्त 
कोषबाट भौधतक पूवाुिारजन्य आयोजनामा मात्र खच ु गन ु
सवकनेछ। आयोजना िागतको कजम्तमा ४० प्रधतशत व्यहोने 
गरी कज नै उपभोक्ता सधमधत, टोि ववकास संस्था, सामजर्दावयक 
वन उपभोक्ता सधमधत, जि उपभोक्ता सधमधत वा यस्तै 
प्रकृधतका संगदठत सामजर्दावयक संघ संस्थाबाट कज नै आयोजना 
कायाुन्वयनका िाधग अनजरोि भई आएमा कोषको अवस्था 
हेरी पूवाुिार सधमधतको धसफाररसमा नगर प्रमजखिे कोषबाट 
खच ु गने गरी आयोजना स्वीकृत गन ु सकनेछ। यस्तो 
आयोजना पेश गर्दाु कजम्तमा ५० घर िजरी िाभान्वीत हजने 
योजना÷आयोजना मात्र पेश गनज ुपनेछ। 

२४.  ववकास साझेर्दार संस्था वा गैर सरकारी संस्था सम्वजन्ि व्यवस्था: स्थानीय 
सरकार सञ्चािन ऐनको र्दफा २५ को उपर्दफा १,२,३ र ४ अनजसार ववकास 
साझेर्दार धनकायहरु तथा गैर सरकारी संस्थाहरुिेनगरपाधिका संग समन्वय 
र सहकायमुा धनम्न अनजसार गनज ुपनेछ। 



क)  आफ्नो वावषकु योजना, कायिुम तथा वजेट नगरपाधिकाको 
योजना तजजमुा प्रकृयामा सहभागी भई कायपुाधिका र नगर 
सभावाट स्वीकृत गनज ुपनेछ। 

ख)  गैरसरकारी संस्था वा ववकास साझेर्दार धनकायिे कायिुम 
वा आयोजना संचािन गर्दाु नगरपाधिकाको प्राथधमकतामा 
परेका, सहभाधगतामूिक तवरवाट छनौट भई आएका मागमा 
आिाररत योजनाहरु सञ्चािन गनज ुप्राथधमकता दर्दनज पनेछ। 

ग)  गैरसरकारी संस्था तथा ववकासका साझेर्दार धनकायहरुिे 
सञ्चािन गरेका योजनाहरुको नगरपाधिकािे अनजगमन 
गनेछ। 

घ)  नगरपाधिका र गैरसरकारी संस्थाबीच साझेर्दारीमा कज नै 
योजना सञ्चािन गन ु सवकनेछ तर योजना सञ्चािन गन ु
योजना तजजमुाको चरणमा नै िागत सहभाधगताको ववषयमा 
एवकन गरी बजेटको सूधनजश्चत गनज ु पनेछ। गैरसरकारी 
संस्थाहरुिे व्यहोने यस्तो सहभाधगताको रकम कूि िागतको 
२० प्रधतशतभन्र्दा कम हजने छैन। यस्तो संस्थाहरुको 
कायिुम संचािनको अवस्थामा जनशजक्त पररचािन गर्दाु 
स्थानीय नागररकिाई प्राथधमकता दर्दनज पनेछ। 

पररच्छेर्द ४ 
अनजगमन तथा मूल्याङ्कन 

२५. अनजगमन तथा सजपररवेक्षण सधमधतिः नगरक्षेत्रधभत्र संचाधित योजनाहरुिाई  
बढी प्रभावकारी र प्रधतफिमजखी वनाउन तहगत रुपमा अनजगमन तथा 
मूल्याङ्कन प्रकृयािाई संस्थागत गन ु धनम्न अनजसारको अनजगमन तथा 
सजपररवेक्षण सधमधत रहनेछ। 

क)   उप प्रमजख       -संयोजक 



ख)  कायपुाधिका सर्दस्यहरुमध्यवाट नगरप्रमजखिे तोकेको एक 
जना मवहिा सर्दस्य सवहत बढीमा तीन जना सर्दस्य 
     -सर्दस्य 

ग)  ववषयगत सधमधतको संयोजकहरु   -सर्दस्य 
घ)  योजना अनजगमन तथा त्यांक शाखा प्रमजख -सर्दस्य सजचव 

सधमधतिे आवश्यकता अनजसार नगर प्रमजख, सम्वजन्ित वडा 
अध्यक्ष वा प्रमजख प्रशासकीय अधिकृतिाई बैठकमा आमन्त्रण 
गन ुसकनेछ। 

२६.  अनजगमन तथा सजपररवेक्षण सधमधतको काम कतवु्य र अधिकार:   
क)  नगरपाधिका आफै वा ववषयगत कायाुियवाट सञ्चाधित 

आयोजनाहरुको समय ताधिका अनजसार गजणस्तरीय रुपमा 
कायाुन्वयन भए नभएको अनजगमन गरी÷गराई सम्वजन्ित 
पक्षिाई पषृ्ठपोषण दर्दने। 

ख)  सम्वजन्ित ववषयगत सधमधत, वडा सधमधत, कायाुियका 
कमचुारीिाई अनजगमनका िाधग धनरे्दशन दर्दने, आवश्यकता 
अनजसार तेस्रो पक्ष समेतिाई अनजगमन कायमुा खटाउने। 

ख)  योजना संचािन पश्चात धनयधमत रुपमा अनजगमनको व्यवस्था 
धमिाईआयोजना कायाुन्वनमा रे्दजखएका समस्या समािानका 
िाधग सहजीकरण गने, साथै कायाुन्वयनमा रे्दजखएका 
अवरोिहरु हटाउन धनरे्दशन दर्दने। 

ग)  अनजगमन सम्वजन्ि प्रधतवेर्दनहरु नगर कायपुाधिकाको 
वैठकमा पेश गरी छिफि गने। 

घ)  ववषय क्षेत्रका आयोजना तथा कायिुमको हकमा सम्वजन्ित 
ववषयगत सधमधतिे धनयधमत रुपमा अनजगमन गरी अनजगमन 
तथा सजपररवेक्षण सधमधतमा प्रधतवेर्दन पेश गनजपुनेछ। 



२७.  थपघट वा हेरफेर: यस कायवुवधि कायाुन्वयनका िममा कज नै वािा अवरोि 
वा अस्पष्टता आएमा त्यस्तो वािा अवरोि फज काउने प्रयोजनका िाधग नगर 
कायपुाधिकािे आवश्यकता अनजसार व्याख्या गन ुसकनेछ। 

२८.  खारेजी र वचाउ:  
क)  यस कायवुवधिका प्राविानहरु कायाुन्वयन गर्दाु यस कायवुवधि 

िागज हजन ज पूव ु नगर सभावाट स्वीकृत भएका कायिुम र 
वजेटिाई सोवह अनजसार  सञ्चािन गन ुकायवुवधििे वािा 
पजय्ाएको माधनने छैन। 

ख)  यस कायवुवधिका कज नै प्राविानहरु प्रचधित नेपाि कानून, 
ऐन, धनयमाविी र आधथकु प्रशासन धनयमाविी संग वाजझएमा 
बाजझएको हर्दसम्म अमान्य हजनेछ। 

 



अनजसूची (१) 
िजक्षत कायिुम 

 

१. मवहिािाई प्रत्यक्ष फाईर्दा पजग्ने योजनाहरुको सूची 
क) पूवाुिार ववकास  

• स्वास््य तथा सरसफाईिः प्रसजतीगहृ धनमाुण तथा ममतु सजिार, प्रसजती एवम 
स्वास््य जांचका िाधग आवश्यक पने सामाग्री 

• खान ेपाधन तथा सरसफाईिः ईनार धनमाुण तथा ममतु, ट्यजवेि जडान, िारा 
धनमाुण तथा ममतु सजिार ट्याङ्की धनमाुण, आकासे पानी संकिन, खानेपानी 
श्रोत संरक्षण, चौचािय धनमाुण र ममतु सजिार 

• ववपन्न वगकुा मवहिाहरुको कायवुोमm घटाउने खाल्का आयोजनाहरु, 

वैकजल्पक उजाु, सजिारीएको च जल्हो, सौय ुउजाु, गोवर ग्यास, पानी घट्ट, खाद्य 
प्रशोिन आदर्द आयोजनाहरु 

• वहंसा वपधडत मवहिा तथा वकशोरीहरुको िाधग आस्थायी आवास गहृ धनमाुण 
र ममतु सजिार 

• अपाङ्ग मवहिा र वकशोरीहरुको िाधग सहयोग पजग्ने आयोजनाहरु छात्रावास, 

आरमगहृ, पोसाक पररवतनु कक्ष) 
• स्थानीय तहमा सामाजजक पूजजं अधभवृवि गने तथा ताधिम संचािन गन ु

सामजर्दावयक भवन धनमाुण गन ुसामजर्दायीक भवन, मवहिा उद्यमीहरुको िाधग 
साझा सेवा सजवविा केन्ि भवन तथा पूवाुिार सम्वजन्ि समपजरक कोष 

ख) सामाजजक तथा क्षमता ववकास 

• प्रजनन ्स्वास््य सम्वजन्ि कायिुम, पाठेघर सम्वजन्ि समस्या रोकथाम तथा 
जनचेतना जगाउने कायिुम, एच.आई.धभ. एड्स सम्वजन्ि जनचेतना जगाउने 
कायिुम 

• मवहिाको िाधग िोकसेवा कक्षा सञ्चािन, वैरे्दजशक रोजगारीको िाधग 
आवश्यक पने जानकारी मजिक जशक्षा र सीप ववकास 

• मवहिा नेततृ्व ववकास, सशजक्तकरण कायिुम र अधिकारमा आिाररत 
ववकासको अविारणा सम्वजन्ि कायिुम 

• मवहिा सहकारीताको िाधग क्षमता ववकास कायिुम 



• मवहिाको क्षेत्रमा काम गने स्वयम सेववकाहरुिाई क्षमता अधभवृिी, 
प्रोत्शाहन 

• मवहिाहरुको िाधग नगर योजना तजजमुा र मवहिा सहभाधगता सम्वजन्ि 
ताधिम 

• िैवङ्गकतामा आिाररत वहंसा र ववभेर्दयजक्त प्रचिन र मवहिा ववरुि हजन सवै 
प्रकारका वहंसा उन्मजिन सम्वजन्ि कायिुम, मवहिा कानूनी साक्षरता 
कायिुम, वािवववाह,वहजवववाहा ववरुि जनचेतनामूिक कायिुम 

• ववपन्न वगकुा मवहिाहरुको िाधग क्षमता ववकास कायिुम - योजना तजजमुा, 
िघजउद्यम ववकास योजना,फिफज ि प्रशोिन,  धसिाई कटाई, होटि 
व्यवस्थापन, घरवास कायिुम ( होम स्टे), मोवाईि ममतु, ववउटी पािरु 
आर्दी 

ग) आधथकु ववकास 

• कृवषमा आिाररतिः कृवष खाद्य तथा फिफज ि प्रशोिन, कृवष जन्य िघज 
उद्योगहरुको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन, जैववक कृवष व्यवसाय, कम्पोष्ट मि, 

गोठ सजिार, व्यवसायीक तरकारी एवम फिफज ि खेधत ववकास, माटो सजिार, 
ववउववजन, उन्नत प्रववधिको ववस्तार, हाटहवटयाको व्यस्थापन, प्रविुन 
कायिुम, मवहिाहरुको आय वृवि गन ुप्रत्यक्ष सघाउ पजग्ने खािका ताधिम 
तथा सीपहरु र अन्य कृवष, पशजववका, मत्स्य ववकास, पोखरी धनमाुण तथा 
सहकारी, कृवष प्रववधि आिजधनकीकरण सहयोग सम्वजन्ि कृयाकिापहरु 

• गैर कृवषमा आिाररतिः घरेिज तथा िघजउद्यम उद्योगहरुको सञ्चािन तथा 
व्यवस्थापन, परम्परागत सीपिाई पररमाजनु गरै्द बजार मैत्री रुपमा 
आिजधनकीकरण गने, गररव मवहिाहरुको आय वृवि गन ुप्रत्यक्ष सघाउ पजग्ने 
खािका ताधिम तथा सीपहरु आर्दी 

घ) संस्थागत ववकासिः  
• स्वास््य चौकी चौकीहरुको संस्थागत सजिार कायिुम 

• िैवङ्गक समानता तथा सामाजजक समावेशीकरण कायाुन्वयन सधमधत, मवहिा 
सञ्जाि, धनगरानी समूह, कानूनी उपचार तथा तथा सहायता सधमधत, मवहिा 
सहकारी संस्था मवहिा समूहहरुका संस्थागत सजिार कायिुम 

• गरीव मवहिाहरुको सामजर्दायीक संस्था गठन तथा ववस्तार सहयोग। 

 



२. वािवाधिकािाई प्रत्यक्ष फाईर्दा पजग्न ेआयोजनाहरुको सूची 
क) पूवाुिार ववकास  

• बािमैत्री स्थानीय शासन राविय रणनीधत र कायवुवधि २०६८ को सूचक 
अनजसार वािमैत्री नगर सम्वजन्ि कायिुमहरु 

• प्राथधमक जशक्षा -प्रारजम्भक वािववकास भवन, वािमैत्री शैजक्षक सामाग्री, 
खेिकज र्द मैर्दान, खेिकज र्द सामाग्री, ववद्यािय ममतु सजिार, सौचािय धनमाुण 
तथा ममतु सजिार, खानेपानी तथा सरसफाई कायिुम 

• वहंसा वपधडत वाधिकाका िाधग आकजममक संरक्षण थिो, औषिी उपचार 
सहयोग 

ख) सामाजजक क्षमता ववकासिः 
• बाि अधिकारको आिारमा ववधभन्न वािमैधत्र सूचकहरुको ववकास गरी 

वािमैत्री योजना तयार तजजमुा र कायाुन्वयन गने 

• नगरपाधिकाको योजना तजजमुा कायिुमहरुमा वािवाधिकाहरुको 
सहभाधगता वृवि र वािवाधिकाहको ववकासको िाधग बजेट ववधनयोजन 
कायिुममा जोडदर्दने 

• वािमैत्री जशक्षण धसकाई 

• वाि किव र वािवाधिकाहरुको समूहहरुको संस्थागत ववकास र 
व्यवस्थापन 

• नगरपाधिका धभत्र रहेका वविािय स्तरीय वािकिव, संजािहरुको संस्थागत 
ववकास र वािभेिाकािाधग आवश्यक सहयोग  

• वकशोर तथा वकशोरीहरुमा मानसीक स्वास््यमा आउने पररवतनु र यस 
सम्वजन्ि व्यवस्थापन सम्वजन्ि ज्ञान र चेतना अधभवृवि गने कायकुिम 

• वकशोर वकशोरीको नेततृ्व ववकास गने खािका कायिुमहरु 

• वािवववाह ववरुि अधभयान कायिुम 

• वािश्रम ववरुि कायिुम 

• वकशोरी जशक्षा अधभयान कायिुम 

• प्राथधमक स्वास््य सेवा, एच.आई.धभ.एड्स, प्रजनन ् स्वास््य सम्वजन्ि 
कायिुम 

• जन्मर्दताु अधभयान 



• ववधभन्न खोप अधभयान 

• पोषण कायिुम 

• जोजखममा रहेका वािवािधिकाका िाधग उिार तथा सहयोग कायिुम 

• सूचना  र संचारमा पहजंच र उपयोधगता 
• आधथकु अवस्था कमजोर तथा जेहेन्र्दार र अशक्त अपाङ्गता भएका छात्र, 

छात्राहरुको िाधग सहयोग कायिुम 

• आधथकु तथा सामाजजक रुपमा पधछ परेका वगहुरुको ववद्यािय जान नसकन े
अवस्था भएका वा ववचैमा ववद्यािय छोड्ने छात्रहरुको िाधग शैजक्षक ववकास 
कायिुम 

• अशक्त अपाङ्ग भएका भएका छात्राहरुको िाधग शैजक्षक र स्वास््य सम्वजन्ि 
कायिुम 

• वाि स्वास््य सम्वजन्ि कायिुम 

• वािवाधिकाको क्षमता ववकास  र सशजक्तकरण सम्वजन्ि कायिुम 

• स्वास््य चौकीहरु वािवाधिकाहरुको स्वास््य सम्वजन्ि आवश्यक 
सामाग्रीहरु 

• वािवाधिकाहरुको स्वास््यमा सजिार ल्याउने कायिुमहरु 

• वािवाधिका हरुको अवस्था ववश्लषेण गन ु सभेक्षण, वािवाधिका प्रोफाई 
तयार 

ग) संस्थागत ववकास 

• वविािय, स्वास््य चौकी, वाि किव, वाि संजाि संस्थाहरुको संस्थागत 
ववकास गने आदर्द कायिुम 

• वकशोरी यजवा किव गठन तथा ववस्तार 
३.  आधथकु तथा सामाजजक रुपमा पधछ परेका ववपन्न वगहुरुिे प्रत्यक्ष फाईर्दा 

पाउने आयोजनाहरुको - र्दधित जनजाधत, व्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका 
व्यजक्तहरु, मिेसी, मजस्िीम, वपछडा वग ु र अन्य वपछधडएका वग ुसमेत ) 

क) पूवाुिार ववकास ेिः 
• खानेपानी तथा सरसफाई ेिः ईनार धनमाुण तथा ममतु, ट्यजवेि जडान, िारा 

धनमाुण तथा ममतु सजिार, ट्याङ्की धनमाुण, आकाशेपानी संकिन, खानेपानी 
श्रोत संरक्षण, सौचािय धनमाुण, ममतु संभार 



• वैकजल्पक उजाु सजिारीएको च जल्हो ेिः सौय ुउजाु, गोवरग्यांस, पानीघट, खाद्य 
प्रशोिन आदर्द आयोजनाहरु 

• स्थानीय तहमा सामाजजक पंूजज अधभवृवि गने तथा ताधिम सञ्चािन गने 
सामजर्दावयक भवन 

• सांस्कृधतक पजरातात्वीक महत्वका ऐधतहाधसक पूवाुिार संरक्षण तथा ममतु 
सजिार  

• िजक्षत समूहहरुको आवश्यकतामा आिाररत साना धतना उत्पार्दन मजिक 
आयोजनाहरु  

ख) सामाजजक ÷क्षमता ववकास 

• ववधभन्न पछाडी  परेको तथा पाररएका ववपन्न वगहुरुको पाश्र्वजचत्र तयारी 
तथा ववपन्न वगकुो नश्शाङ्कन 

• स्थानीय तहको योजना तजजमुा, कायाुन्वयन, अनजगमन तथा मूल्याङ्कन  
सम्वजन्ि जनचेतना अधभवृवि गने कायिुम 

• सूचना र संचारमा पहजंच, बैरे्दजशक रोजगारीको िाधग आवश्यक जानकारी र 
सीपको ववकास, िोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चािन 

• अधिकारमा आिाररत ववकास अविारणा, ववभेर्दयजक्त प्रचिन, मानव अधिकार, 
नीधत, कानून आदर्दवारे जन चेतना मजिक कायिुम 

• ववपन्न परेका वगहुरुको समूह र सञ्जािहरुको सजदृढीकरण र संस्थागत 
ववकास कायिुम र सशजक्तकरण सम्वजन्ि कायिुम 

• यौधनक तथा अल्पसंख्यक समजर्दायको ववकास 

• ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यजक्तहरुको िाधग सामाजजक सजरक्षा, क्षमता 
ववकास 

• समाजका सवै भाषा, िम ु जाधतहरु प्रधत सद्भाव जगाउन उन्मजख गराउने 
कायिुम 

ग) आधथकु सीप ववकास 

• कृवषमा आिाररतिः कृवष खाद्य तथा फिफज ि प्रशोिन, कृवषजन्य िघज 
उद्योगहरुको सञ्चािन तथा व्यवस्थापन, जैववक कृवष व्यवसाय, कम्पोष्ट मि, 

गोठ सजिार, व्यवसायीक तरकारी एवम फिफज ि ववकास,माटो सजिार, 
ववउववजन, उन्नत प्रववधि ववस्तार, िजक्ष्यत समूहरुको आय वृवि गन ुप्रत्यक्ष 



फाईर्दा पजग्ने खािका ताधिमहरु र अन्य कृवष र पशजववकास, मत्स्य ववकास 
पोखरी धनमाुण तथा सहकारी सम्वजन्ि कृयाकिापहरु 

• गैर कृवषमा आिाररतिः घरेिज तथा िघज उद्यम उद्योगहरुको सञ्चािन तथा 
व्यवस्थापन, परम्परागत सीपिाई पररमाजनु गरै्द बजार मैधत्र रुपमा 
आिजधनकीकरण गने, िजक्षत समजहको आय वृवि गन ुप्रत्यक्ष सघाउ पजग्ने 
ताधिम तथा सीपहरु  

घ) संस्थागत ववकासिः  
• सामजर्दायीक संस्था, यस वगकुा ववधभन्न संघ संस्थाको संस्थागत क्षमता 

ववकास सम्वजन्ि कायिुमहरु 

 



अनजसूजच (२) 
र्दफा   सँग सम्बजन्ित 

 

ववषयिः-  सम्झौता। 

 

श्रीमान ् 
.............. कायिुम अन्तगतु .............................. धनमाुण÷ममतु कायकुो िाधग 
रु............................. बजेट ववधनयोजन भई कायिुम स्वीकृत भएको रे्दजखन्छ। 
यस धनमाुण÷ममतु कायकुो िाधग धनयमानजसार उपभोक्ता सधमधत गठन भई आएको 
र प्राववधिकबाट जम्मा रु............................... को स्टीमेट पेश भएकोमा 
..................................... जशषकुवाट रु....................... बाट कन्टीजेन्सी 
रु.............. कटाई बाँकी रु.................... र उ.स. श्रमर्दान रु.................... 
व्यहोने गरी पेश भए बमोजजम योजना सञ्चािन गनजपुने रे्दजखन्छ। अत उ.स.िे 
रु........................ पाउन े गरी वडा कायाुियको धसफाररस समेतको आिारमा 
यस नगरपाधिकाको योजना तजजमुा, उपभोक्ता सधमधत गठन तथा कायाुन्वयन 
कायवुवधि, २०७५ अनजसार कायिुम÷आयोजना कायाुन्वयन प्रविया सम्बन्िी भएको 
व्यवस्था बमोजजम िज.न.पा. र उ.स.ववच द्वीपक्षीय सम्झौता गरी कायाुरे्दश दर्दने र 
कायपु्रगधतको आिारमा प्राववधिक मूल्याङ्कन अनजसार रकम भ जक्तानी हजन धनणयुाथ ुपेश 
गरेकोछज। 

संिग्न कागजातहरु 

१. वडा धसफाररस    भएको÷नभएको 
२. उ.स.धनणयु    भएको÷नभएको 
३. िागत स्टीमेट    भएको÷नभएको 
४. योजना सजरु हजन ज पूवकुो फोटो  भएको÷नभएको 
५. अन्य प्राववधिक कागजातहरुिः   
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अनजसूजच (३) 
िजधिखेि नगरपाधिका 

नगर कायपुाधिकाकोकायाुिय, िजधिखेि, काभ्रपेिाञ्चोक। 
योजना सम्झौता पत्र 

 
आधथकु वष ु ..............को ववकास धनमाुण तफुको .................................   
योजनाको 
१. सम्झौता गने पक्ष र आयोजनािः 

(क) सम्झौता गने पक्षको नाम, ठेगाना ेिः  
१. प्रथम पक्ष ेिः िजधिखेि नगरपाधिका कायाुिय। 
२. र्दोश्रो पक्षिः  

(ख) आयोजनाको वववरणिः 
१. नामिः 
२. ठेगानािः 
३. उद्देश्य ेिः  
४. आयोजना स्वीकृत गने धनकायिः िजधिखेि नगरपाधिका 
५. आयोजना शजरु हजने धमधत ेिः 
६.आयोजना सम्पन्न हजने धमधतिः  

२.आयोजनाको िागत सम्बन्िी वववरणिः 
(क) िागत अनजमान रु.ेिः  रु.           
(ख) िागत व्यहोने श्रोतहरुिः 

१. नेपाि सरकारबाट रु.ेिः  
२. सम्बजन्ित स्थानीय तहबाट रु.ेिः 
३. अन्य स्थानीय धनकायबाट रुिः 
४. गैर सरकारी संघ संस्थाबाट रुिः  
५. समजर्दायमा आिाररत संस्थाबाट रुिः  
६. ववरे्दशी र्दात ृसंघ, संस्थाबाट रुिः 
७. उपभोक्ता सधमधतबाट रुिः 
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८. अन्यबाट रुिः  
     जम्मा रु ेिः 

(ग) धनमाुण समाग्रीको वववरणिः 
 पररमाण     सामाग्रीको नाम 
  एकाई  

१. सम्बजन्ित स्थानीय तहबाट 
२. अन्य स्थानीय धनकायबाट    
३. गैर सरकारी संघ संस्थाबाट  
४. समजर्दायमा आिाररत संस्थाबाट 
५. ववरे्दशी र्दात ृसंघ, संस्थाबाट  
६. उपभोक्ता सधमधतबाट  
७. अन्यबाट रुिः 

(घ) आयोजनाबाट िाभाजन्वत हजनेिः 
१. घर पररवार संख्यािः 
२. जनसंख्यािः 
३. समजर्दायिः 
४. अन्य समजर्दायमा आिाररत÷गैर सरकारी संस्थािः 

३. आयोजना सञ्चािन सम्बन्िी अनजभविः 
४. उपभोक्ता सधमधतिे प्राप्त गने वकस्ता रकमिः- 
धस न वकस्ता  धमधत  वकस्ताको रकम कैवफयत 

१ पवहिो वकस्ता    

२ र्दोस्रो वकस्ता    

३ तेस्रो वकस्ता    

जम्मा    

 

५. आयोजना ममतु संभार व्यहोने व्यवस्था (माधसक, चौमाधसक, वावषकु स्रोत)ेिः 
(क) ममतु संभारको जजम्मा धिने सधमधत÷संस्थाको नामिः  

(ख) जनश्रमर्दान (श्रम शजक्त संख्या) 
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(ग) सेवा शजल्कबाट रु.ेिः 

(घ) र्दस्तजर, चन्र्दाबाट रु.ेिः 

(ङ) िागत सहभाधगता, अनजर्दानबाट रु.ेिः-           वावषकु रु. 

(च) व्याज वा अन्य बचत रुिः 

६. अन्य - प्राववधिक र व्यवस्थापन सम्बन्िी) वववरणिः 
(क) िजधिखेि नगरपाधिका कायाुियबाट सजपरधभजन र अनजगमन गने। 

७. सम्झौताका शतुहरु 
१. आयोजना संचािन गन ुगराउनका िाधग न.पा. कायाुियबाट 

प्राप्त रकम तथा धनमाुण सामाग्री सम्बजन्ित आयोजनाको 
उदे्घश्यका िाधग मात्र प्रयाग गने, गराउने छौं। 

२. आयोजना सम्पन्न भएपधछ न.पा. कायाुियबाट जाँचपास गरी 
फर फारक धिने छौं। 

३. आयोजनाको िाधग प्राप्त आम्र्दानी खचकुो वववरण र काय ु
प्रगधतको जानकारी उपभोक्ता समूहिाई गराई सामूवहक 
छिफि गरी न.पा. कायाुियमा अको वकस्ता माग गने छौं। 

४. नगर्दी जजजन्स सामानको प्राधप्त, खच ुर बाँकी तथा आयोजनाको 
प्रगधत वववरण अधभिेख आर्दी तयार राख्नछेौ। 

५. आयोजनाको कूि िागत भन्र्दा घटी िागतमा आयौजना सम्पन्न 
भएको अवस्थामा सो मजताववक नै अनजर्दान र श्रमर्दान प्रधतशत 
धनिाुरण गरी भ जक्तानी धिन दर्दन सहमत छौ। 

७ . आयोजनाको सबै काम उपभोक्ता सधमधत र समूहको 
धनणयुानजसार गने गराउने छौ। 

८.  आयोजना धमधत ..................रे्दजख शजरु गरी धमधत 
................सम्म हजनेछ। 

९.  आयोजना समाप्ती पश्चात ्उपभोक्ता सधमधतको नाममा रहेको 
खातािाई ममतु सम्भार खाताको रुपमा सञ्चािन गनेछौ। 
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१०. सम्झौता हजँर्दाको बखत िज न. पा. कायाुियवाट तयार गरीएको 
धडजाईन तथा इुवष्टमेट, नकसा अनजसार न ैधनमाुण काय ुगनज ुपने 
छ। ि.ई मा उल्िेजखत कामहरुको पररमाण थपघट गनज ुपरेमा 
कामको प्रकृधतमा पररवतनु गनज ुपरेमा वा  थप्नज परेमा यस न. 
पा.े् कायाुियमा धनवेर्दन दर्दई न.पा. वाट स्वीकृत धिई मात्र गन ु
गराउन सवकनेछ।साथै आयोजना धनमाुणाधिन अवस्थामा न.पा. 
बाट खवटएका प्राववधिक (ईजन्जधनयर, सव-ईजन्जधनयर) धनरीक्षण 
गन ुजाँर्दा धनधमतु कामको कज नै सामान गजणस्तरको नभएमा सो 
हटाई चावहँर्दो गजणस्तरका वस्तजहरु  उपभोक्ता सधमधत बाट मगाउन 
िगाई काय ुगन ुधनरे्दशन दर्दन सवकने छ र सो मा िागेको सम्पूण ु
खच ुउपभोक्ता सधमधतिे ब्यहोनज ुपने छ। 

११.  आयोजना संचािन गन ुगराउन न. पा. वाट उपिब्ि गराएको 
प्रथम वकस्ता बमोजजम धनमाुण काय ुसमाप्त भई सकेपधछ मात्र 
र्दोश्रो वकस्ता रकम उपिब्ि गराईने छ।साथै धनमाुण सामाग्री 
खररर्द गरेको धबिको आिारमार्दोश्रोवकस्ता रकम उपिब्ि गराउन 
बाध्य हजने छैन। स्वीकृत िागत ईवष्टमेट अनजसारको सम्पूण ु
धनमाुण काय ुसम्पन्न भई जाँचपास भई सके पधछ मात्र अजन्तम 
वकस्ता रकम उपिब्ि गराईने छ। 

१२. कायाुियबाट तोवकएको प्राधबधिकको प्रत्यक्ष धनरे्दशनमा रही 
धनमाुण काय ुगनज/ुगराउनज पने छ। 

१३.  स्वीकृत नकसा धडजाईन ईवष्टमेट अनजसार गजणस्तर यजक्त  काम 
नभएमा वा सम्झौताको शत ुववपरीत काय ुभएमा सो को प्राववधिक 
मजल्याङ्कनमा समावेश  गरीने छैन। 

१४. उपभोक्ता सधमधतिे आयोजना/पररयोजनाको खचुको फाँटवारी 
प्रगधत प्रधतवेर्दन अनजसार र्दोस्रो/अजन्तम वकस्ता धनकासा हजने समयमा 
न.पा.मा उपिब्ि गराउनज पने छ। 

१५. आयोजना संचािन गर्दाु कज नै वववार्द आएमा वा सावजुधनक तथा 
धनजज सम्पधतको हानी नोकसानी भएमा उपभोक्ता सधमधत आफैिे 
समािान वा क्षधत पूधत ुदर्दनज पने छ। 
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१६.  आयोजना स्थिमा अधनवाय ुरुपमा आयोजना धबवरण रे्दजखने गरी 
सजचना पाटी राख्नजपनेछ। 

१७.  उपभोक्ता सधमधतिे धनमाुण सम्बन्िी काम सम्पन्न गरी सकेपधछ 
प्राववधिकबाट नापजाँच गराई उक्त कायकुो िाधग प्राप्त रकम र 
जनसहभाधगताबाट ब्यहोरेको श्रम वा नगर्द वा जजन्सी समावेश 
भएको कूि खचकुो वववरण (धनयमानजसारको धबि÷भरपाई) 
बहजमत उपभोक्ता समूहको उपजस्थधत र धनणयुको प्रमाजणत 
प्रधतधिवप समेत सम्बजन्ित स्थानीय धनकायमा पेश गनज ु पनेछ। 
यसरी वववरण प्राप्त भएपधछ स्थानीय धनकायिे आवश्यक ठानेमा 
सावजुधनक परीक्षणसमेत गराई सो सवहतको अधभिेख खडा गनज ु
पनेछ। 

१८. उपभोक्ता सधमधतिे पाएको काम ठेकेर्दारबाट गराउनज हजँरै्दन। 
उपभोक्ता सधमधतिे समयमा काम गराउन नसकेमा काम गन ु
सकने वा नसकन ेके हो जवाफको िाधग आवश्यक म्यार्द दर्दई 
नसकने भएमा सम्बजन्ित स्थानीय तहिे यो धनयम बमोजजम वा 
अन्य प्रवियाबाट काम गराउन सकन ेछ। उपभोक्ता सधमधतिे 
रकम र्दजरुपयोग गरेको बजजझन आएमा छानववन गरी र्दजरुपयोग भए 
जधत रकम उपभोक्ता सधमधतको पर्दाधिकारीबाट र्दामासाहीिे 
सरकारी बाँकी सरह असूि उपर गररनेछ। 

१९. सम्झौता बमोजजम योजनाको कूि िागत रकम 
रु....................मध्ये  रु.................... (अक्षरेपी 
................... मात्र) उपभोक्ता सधमधत/ समूहबाट 
नगर्द/जनश्रमर्दान गरी उपिब्ि गराउनज पनेछ। 

२०.  माधथ उल्िेजखत सम्झौताको शतमुा छजट भएमा अन्य प्रचधित 
नेपाि सरकारको स्थाधनय तह संचािन ऐन तथा  धनयमाविी, 
सावजुधनक खरीर्द ऐन तथा धनयमाविी बमोजजम हजनेछ।  

२१. उपभोक्ता सधमधतिे अनजर्दान रु. ३००,०००।(धतन िाख भन्र्दा 
माधथका योजना संचािन स्थिको नजजक सावजुधनक ठाउँमा नगर 
पाधिकािे तोके वमोजजमको ढाँचामा सवैिे रे्दख्न े गरी अधनवाय ु
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रुपमा होधडङु्गवोड  (सूचना पाटी) राख्नजपनेछ,सोभन्र्दा कम अनजर्दान 
भएका योजनाहरुको हकमा भने सूचना राख्नजपने छ। 

 

उपयजक्त बमोजजम गन ुहामी मञ्जजर छौं। 

उपभोक्ता सधमधतको तफुबाट: 
अध्यक्ष: 
हस्ताक्षर: 
सम्पकु न: 
सजचव/कोषाध्यक्ष: र्दस्तखत 

सम्पकु नं:  

धमधत:  

नगरपाधिकाको तफुबाट: 
नाम: 
र्दजाु:  
र्दस्तखत: 
धमधत: 

साक्षी 

नाम: 

र्दजाु: 

र्दस्तखत: 
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अनजसूची -४ 

िजधिखेि नगर कायपुाधिकाको कायािुय, 

िजधिखेि काभ्रपेिाञ्चोक 

३ नम्बर, प्ररे्दश नेपाि 

 

योजना खाता 
जजल्िािः    
  

आयोजनाको नामिः   
न.पा.ेिः वडा नं.ेिः   

गाउँ वस्ती टोििः आयोजनाको कज ि िागतिः-  
सहभाधगताको योगर्दानिः वडािः- रु.  
 उपभोक्ता:  रु 
  

 अन्य साझेर्दार 
  

क) धनजी क्षेत्र, कन्टीजेन्सी रु.  
ख) गैह् सरकारी क्षेत्र (राविय, अन्तराुविय................................... 
ग) ववषयगत कायाुिय ....................  
घ)अन्य साझेर्दार....................... 
नोटिः योगर्दान उपिब्ि गराउन ेसाझेर्दारहरुको सहयोगको वववरण जस्तै ेिः नगर्द, 

श्रम, जजन्सी, प्राववधिक सेवा आदर्दको बारेमा उल्िेख गनजपुनेछ। 

१. उपभोक्ता सधमधत सम्बन्िी वववरण 

१.१ आयोजनाबाट िाभाजन्वत हजने 
क) जम्मा पररवार संख्या ेिः  ख) जम्मा जनसंख्या ेिः  
ग) वपछधडएको पररवार संख्या ेिः  

घ) वपछधडएको वगकुो जनसंख्या ेिः ङ) अन्य पररवार संख्या ेिः   
च) अन्य वगकुो जनसंख्या ेिः  छ) मवहिा ेिः ज)पजरुष 
ेिः  

१.२ उपभोक्ता सधमधत गठन भएको धमधतिः 
१.३. उपभोक्ता भेिामा उपजस्थत संख्यािः  
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१.४. उपभोक्ता सधमधतको पर्दाधिकारीका वववरण ेिः 
 

धस 
न 

पर्दाधिकारीको 
नाम 

पर्द धिङ्ग 

बजवा पधतको 
नाम 

बाजेको 
नाम 
ठेगाना 

र्दस्ताक्षर 

       

       

 

१.५ आयोजना खाता राख्न ेआधिकारीक पर्दाधिकारीको वववरण 

धस 
न  

नाम थर  पर्द ठेगाना 

    

    

    

िष्टव्यिः 
१. स्थानीय तहका पर्दाधिकारी एव्म सरोकारवािा व्यजक्तहरुिे चाहेको बखत 

जजनसजकै वेिा पधन आयोजना खाता उपिब्ि हजन ेगरी राख्न ेव्यवस्था धमिाउनज 
पनेछ। 

२. आयोजना खाता राख्न े व्यजक्त सात दर्दन भन्र्दा बढी अवधिका िाधग वावहर 
रहन ेअको आधिकारीक पर्दाधिकारीिाई बजझाएर मात्र जानजपनेछ र त्यसको 
जानकारी सम्बजन्ित धनकायका जजम्मेवार पर्दाधिकारीिाई गराउनजपनेछ। 

३. यो खाता धनरीक्षण तथा अनजगमन गने व्यजक्तिे अधनवाय ु रुपमा आफ्नो 
प्रधतविया सजझाव जनाउनजपनेछ। 

४. उपभोक्ता सधमधतका पर्दाधिकारीहरुको नागररकताको नम्वर र प्राप्त गरेको 
जजल्िाको नाम उल्िेख गनजपुनेछ। 

अनजसूची ५ 

सूचना पाटी (Hoarding Boarding) को नमूना 
 

िजधिखेि नगरपाधिकाको कायाुियबाट सञ्चाधित योजनाहरुको वववरण। 

१.   योजनाको नामिः  
२.   मजख्य मजख्य कामको वववरणिः  
३.   सम्झौता धमधतिः     
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४.   धनमाुण काय ुशजरु धमधतिः  
५.   धनमाुण काय ुसम्पन्न हजने धमधतिः  
६.   योजना÷कायिुमको िागत अनजमानिः  

७.   िागत व्यहोनेिः  
      क) िज.न.पा. रकम रु.ेिः    ख) अन्यिः 
 ग) उ.स. रकम रु.ेिः  
८.   योजनाको क्षेत्र÷स्थििः     

९.   िाभाजन्वत जनसंख्यािः  
१०.  उपभोक्ता सधमधतका पर्दाधिकारीहरुिः  

• अध्यक्षको नाम   ेिः  
• सजचवको नाम   ेिः  
• कोषाध्यक्षको नामिः  

११.  सम्बजन्ित प्राववधिकको नाम र सम्पकु नं. (साईट ईन्चाज)ुेिः 
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अनजसूची ६ 

सावजुधनक परीक्षण प्रधतवेर्दनको ढाचँा 
 

पेश गरेको कायाुियिःिजधिखेि नगरपाधिकाको कायाुिय, । 

१. आयोजनाको ेिः 
 क) नाम ेिः  ख) आयोजना स्थि ेिः  
  ग) िागत अनजमान ेिः घ) आयोजना शजरु हजने धमधतिः
   ङ) सन्पन्न हजने धमधत ेिः च) योजनाको अवस्था 
सम्पन्न/अिजरो ववधग्रएकोिः  
२. उपभोक्ता सधमधत÷गै.स.स.÷सामजर्दावयक संस्थाको ेिः 
 क) नाम ेिः  ख) अध्यक्षको नाम ेिः  
  ग) सम्पकु नं. ेिः  ग) सर्दस्य संख्या ेिः  

मवहिा ेिः पजरुष ेिः  
३. सावजुधनक परीक्षण भएको     

क) धमधत ेिः  ख) स्थान ेिः  ग) समय ेिः 
४. सावजुधनक पररक्षणको उपजस्थधत ेिः (उपजस्थधत छाँयाप्रधत संिग्न गनजपुने) 

 

नाम थर ठेगाना पर्द र्दस्तखत 

    

    

    

    

५.  उपभोक्ता सधमधत÷गै.स.स.÷सामजर्दावयक संस्थािे पेश गरेको आम्र्दानी खचकुो 

वववरणिः 

 क) आम्र्दानी तफु ेिः 

आम्र्दानीको श्रोत (कहाँबाट कधत नगर्द तथा जजन्सी 
प्राप्त भयो खजिाउन)े 

रकम वा 
पररमाण 

कैवफयत 

सहयोगी संस्थाबाट धनकासा   

सामाग्री   
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जनसहभाधगता   

श्रमर्दान   

ख) खचकुो तफुिःM 

अनजर्दान तफु श्रमर्दान तफु 

कैवफयत 

वववरण रकम रु वववरण रकम रु 

क) धनमाुण सामाग्री  क) धनमाुण सामाग्री   

     

     

     

ख) कामर्दार  ख) कामर्दार   

     

     

ग) ढजवानी  ग) ढजवानी   

     

     

     

घ) मेधसनरी औजार  घ) मेधसनरी औजार   

     

     

     

जम्मा  जम्मा   

६. योजनाको िक्ष तथा प्रगधत वववरणिः 

कामको वववरण िक्ष प्रगधत 

   

   

   

   

 

७. उ.स.÷सामजर्दावयक संस्थािे पेश गरेको वववरण माथी सावजुधनक 
पररक्षणमा उपजस्थत व्यजक्तहरुको प्रधतविया तथा सजझाबिः 

धस. 
नं. 

सजझाबकताुको नामथर 
सजझाबको क्षेत्र, 

प्रधतविया तथा सजझावको 
सारसंक्षेप 

कैवफयत 
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१    

२ 
   

३ 
   

४ 
   

 

उपयजकु्त वववरण उपभोक्ता सधमधतिे पेश गरेको वववरणसँग मेि खान्छ वा 
खाँरै्दन। मेि नखाने भएमा कैवफयत जनाउने 
८. जानकारीका िाधग सो वववरण सबै सरोकारवािाहरुिाई सूजचत गन ु

सावजुधनक स्थिको सूचना पाटीमा टाँस भए/नभएको  
   

नाम ेिः 
नाम ेिः      

नाम ेिः 
सा.प.÷प्राववधिक     

उपभोक्ता सधमधत अध्यक्ष    

स्थानीय तहका पर्दाधिकारी 
सावजुधनक पररक्षण प्रधतवेर्दन बजझाएको धमधतिः 
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अनजसूजच (७) 
 

धमधतिः .................. 
श्री प्रमजख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू, 

िजधिखेि नगरपाधिका,  
नगर कायपुाधिकाको कायाुिय, 

िजधिखेि, काभ्रपेिाञ्चोक। 

 

ववषयिः- योजना सम्झौता तथा प्रथम वकस्ता पेश्की पाउँ। 

 

प्रस्तजत ववषयमा आ.व. ............. मा 
...............जशषकुबाट..................योजनाको िाधग रु. .............स्वीकृत भएको 
हजँर्दा उक्त योजना संचािन गरी सम्पन्न गन ुधनयमानजसार सम्झौता गराई प्रथम वकस्ता 
पेश्की रकम यस उपभोक्ता सधमधत÷संस्थाको नाममा रहेको रा.बा.बैङ्क िजधिखेि 
शाखाको च.वह.नं................मा धनकासा गराई दर्दनहजन आवश्यक कागजात सवहत 
अनजरोि छ। 

 

उपभोक्ता सधमधत/संस्थाको छाप 
 

धनवेर्दकिः- 
नामिः- 
पर्दिः- 
र्दस्तखतिः- 
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उपभोक्ता सधमधत संस्थाका मजख्य पर्दाधिकारीहरुको वववरण 

पर्द नाम थर ठेगाना नागररकता न सम्पकु न बाबजको 
नाम 

बाजेको 
नाम 

अध्यक्ष 
      

कोषाध्यक्ष 
      

सजचव 
      

िाभाजन्वत हजने घरिजरी 
र्दधित जनजाती अन्य जम्मा  

    

िाभाजन्वत हजने जनसंख्या 
र्दधित जनजाधत अन्य जम्मा 

मवहिा 
जम्मा 
पजरुष 

कज ि 
ज
म्मा 

मवहिा पजरुष जम्मा मवहिा पजरुष जम्मा मवहिा पजरुष जम्मा 
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अनजसूजच (८) 
 

ववषयिः-  अजन्तम भ जक्तानी। 

श्रीमान ् 
 आ.व............. मा धनम्न योजना÷कायिुम अन्तगतु स्वीकृत भई 
सञ्चािन भएका धनम्न आयोजनाको सम्बन्िमा अध्ययन गर्दाु तपधसि बमोजजमको 
कागजातहरु, प्रगधत र मूल्याङ्कन भएको रे्दजखएकािे प्रथम÷र्दोश्रो÷अजन्तम वकस्ता 
रकम भकू्तानी हजन मोनाधसब रे्दजख धनणयुाथ ुपेश गरु्दछज। 

१) बजेट जशषकु नं. 
२) योजना÷कायिुमिः  
३) आयोजनाको वववरणिः 
 

कूि 
ि.ई. 

नपाबाट 
ववधनयोजजत  

अन्य 
जन 

सहभाधगता 

पेश्की/ 
रधनङ्ग 
भकू्तानी 

अजन्तम 
प्राववधिक 
मूल्याङ्कन 

जन 
सहभाधगता 

कट्टा 

बाँकी 
भकू्तानी 
रकम  

   
 

 
  

 
 

 

संिग्न कागजातहरु 

१. वडा धसफाररस भएको/नभएको 
२. सूचना पाटी र आयोजनाको फोटो भएको/नभएको 
४. खच ुसावजुधनकीकरण   गरे/नगरेको 
५. सावजुधनक पररक्षण प्रधतवेर्दन  भएको/नभएको 
६. उ.स.धनणयु    भएको/नभएको 
७. अनजगमन सधमधतको धसफाररस÷प्रधतवेर्दन भएको/नभएको 
८. प्राववधिक कागजातहरु ेिः 

क) ठेक्का ववि   

ख) नापी वकताव   

ग)कायसुम्पन्न प्रधतवेर्दन  
 

िजधिखेि नगरपाधिका 
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नगर कायपुाधिकाको कायािुय, िजधिखेि, काभ्रपेिाञ्चोक 

 

उपभोक्ता सधमधतिे योजना सम्झौता गन ुआउँर्दा पेश गनजपुने आवश्यक 
कागजातहरुिः- 
१. धनवेर्दन 

२.  प्रत्यक्ष िाभाजन्वत उपभोक्ताहरुको भेिा बैठकबाट गदठत 
उपभोक्ता सधमधतको धनणयुको   प्रमाजणत प्रधतधिपी 
– सम्बजन्ित वडाहरुको धनवाुजचत प्रधतधनिीको रोहवरमा 

बैठक हजनज पने। 

– उपभोक्ता सधमधत कम्तीमा ७ र बढीमा ११ सर्दस्यीय 
हजन जपने जसमध्ये अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सजचव कज नै १ 
पर्दमा कम्तीमा १ जना मवहिा अधनवाय ुहजन जपने 

– कज ि सर्दस्यको कम्तीमा ३३% मवहिा सर्दस्य हजन जपने। 

– उपभोक्ता सधमधतको बैंक खाता अध्यक्ष, सजचव र 
कोषाध्यक्षको संयजक्त र्दस्तखतबाट संचािन गने। 

– वडा कायाुियको धसफाररश। 

– उपभोक्ता सधमधतमा रहेका पर्दाधिकारीहरुको ना.प्र.को 
फोटो कपी। 

– प्राववधिक इवष्टमेट (पूवाुिार धनमाुण भएमा) अन्यको 
हकमा प्रस्तावना (कायिुम संचािनको िाधग प्रचधित 
जजल्िा र्दररेट अनजसारको बजेट समेत उल्िेख) भएको 
हजन जपने। 

– िागत सहभाधगता बापतको तोवकएको प्रधतशत रकम 
नगरपाधिकामा जम्मा गरेको नगर्दी भौचर÷रधसर्द। 

– उपभोक्ता सधमधतको छाप(स्वीकृत योजनाको नाम 
अनजसारको) 

– योजना सम्झौताको िाधग उपभोक्ता सधमधतका अध्यक्ष 
अधनवाय ुर सजचव वा कोषाध्यक्ष मध्येबाट १ जना गरी 
जम्मा २ जना उपजस्थत हजन जपने। 
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– रु.३,००,०००÷-(तीन िाख) सम्म ववधनयोजन भएका  
योजनाहरुको धनमाुण गर्दाु धनमाुणस्थिमा सबैिे रे्दजखने 
गरी सूचना पाटी अधनवाय ुरुपमा टाँस गनजपुने छ।  

– ववधनयोजजत रकमबाट ३% कन्टीन्जेन्सी र १% ममतु 
संभार कोष कट्टी गरी मात्र उपभोक्ता सधमधतिाई भ जक्तानी 
दर्दइने छ। 

– योजना धनमाुण, ममतु हजन ज अजघको अवस्था झजल्कने फोटो 
नोटिः योजना सम्झौता भएपधछ सामान्य अवस्थामा प्रथम, र्दोश्रो तथा तेश्रो 

वकस्ता बापत िमशिः३०÷३० र ४०% पेश्की तथा बाँकी भ जक्तानी 
दर्दइने छ। अन्य ववशेष पररजस्थधतमा कामको प्रकृधत तथा प्रगधतको 
आिारमा समेत भ जक्तानी दर्दइने छ। 

 

िजधिखेि नगरपाधिका 
नगर कायपुाधिकाको कायािुय, िजधिखेि काभ्रपेिाञ्चोक 

र्दोश्रो वकस्ता रकम धनकासा माग गर्दाु उपभोक्ता सधमधतिे पेश गनजपुने 
कागजातहरुिः- 

१. धनवेर्दन 

२. वडा कायाुियको धसफाररश 

३. उपभोक्ता सधमधतको धनणयुको प्रमाजणत प्रधतधिपी 
४. प्राववधिक मूल्याङ्कन 

५. धनमाुणािीन योजना झजल्कने फोटो 
६. सक्कि धबि/भरपाई (भ्याट िाग्ने बस्तजहरुमा भ्याट धबि 
अधनवाय)ु 

 

िजधिखेि नगरपाधिका 
नगर कायपुाधिकाको कायािुय, िजधिखेि, काभ्रपेिाञ्चोक 

 

तेश्रो (अजन्तम) वकस्ता रकम धनकासा माग गर्दाु उपभोक्ता सधमधतिे पेश 
गनजपुने कागजातहरुिः- 

१. धनवेर्दन 
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२. वडा कायाुियबाट काय ुसम्पन्न भएको भने्न धसफाररश 

३. सावजुधनक परीक्षण 

४. उपभोक्ता सधमधतको धनणयुको प्रमाजणत प्रधतधिपी 
५. प्राववधिक मूल्याङ्कन तथा कायसुम्पन्न प्रधतवेर्दन 

६. धनमाुण सम्पन्न भएको योजना झजल्कन ेफोटो 
७. सक्कि धबि÷भरपाई (भ्याट िाग्ने बस्तजहरुमा भ्याट धबि 
अधनवाय)ु 
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अनजसूजच ९ 

िजधिखेि नगर पाधिकाको सहभाधगतात्मक तथा समावेशी योजना तजजमुा चरणहरु 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ah]6 tyf sfo{s|d th'{df ;ldltsf] 

ah]6  tyf dfu{ bz{g j8f sfof{nox?df 

k7fpg] 

j8f ;ldltdf of]hgf th'{df 

j8f ;ldltsf] sfof{nodf jh]6 tyf dfu{bz{g ;DjlGw 

6f]n ljsf; ;+:yfsf] 

6f]n ljsf;, jl:t :t/df pkef]Qmf e]nf4f/f of]hgf 

k|fyldstf ;lxt gu/kflnsfdf of]hgf 

 ljifout ;ldltsf] j}7s 

ah]6 tyf sfo{s|d th'{df ;ldltsf] j}7s 
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gu/ ;ef 
!

a}zfif bf]>f] xKtf 

a}zfif bf]>f] xKtf 

a}zfif t]>f] xKtf 

Ho]i7 klxnf] xKtf 

Ho]i7 klxnf] xKtf 

Ho]i7 bf]>f] xKtf 

Ho]i7 d;fGt 

ciff9 klxnf] xKtf 

ciff9bf]>f] xKtf 

ciff9bf]>f] xKtf 

ciff9d;fGt 

:yfgLo /fhZj k/fdz{ ;ldltsf] !
r}q bf]>f] xKtf  

>f]t cg'dfg tyf ah]6 ;Ldf lgwf{/0f ;;ldltsf] @
r}q d';fGt  
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टोल विकास संस्था गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ 

सभाबाट स्िीकृत धिधत - २०७५ चैत्र १६ 
१.  भधूिका: सािदुावर्क प्रर्ासिा टोलको संस्थागत, सािाजिक, आधथयक विकास 

तथा स्थानीर्स्तरिा सशुासन प्रिर्द्यन गनय नगरपाधलकाका बस्तीहरुिा धनजित 
भौगोधलक क्षेत्रधभत्र रहेका सबै घरिरुी सदस्र् रहने गरी स्थानीर् स्तरिा 
िडा सधिधतको िातहत तथा सहर्ोगीको रूपिा रहने गरी गठन गररने टोल 
विकास संस्था र सो संस्थाको कािलाई व्र्िजस्थत गनय िधुलखेल 
नगरपाधलकाले धिधत २०७५/०७/११ िा स्िीकृत गरी र्ो कार्यविधि 
कार्ायन्िर्निा ल्र्ाएको छ। 

२. उद्दशे्र्: टोल विकास संस्था गठन गनुयका िखु्र् उद्देश्र्हरू धनम्नानसुार छन:् 
१. टोल, िजस्तस्तरका विधभन्न धनकार्हरूबाट प्रिाह हनुे सेिािा 

टोलबासीहरूको पहुुँच अधभ'बदृद गने। 
२. टोलबासीहरुिा उद्यिशीलताको विकास गराई टोलस्तरिा 

लघ ुउद्यिको धसियना, विकास र प्रिर्द्यन गने।  
३. टोल बस्तीस्तरिा सिानता, सिताको भािना िागतृ गराउने, 

आपसी सद्भाि सिझदारी सिन्िर् र िेलधिलाप कार्ि 
गराउने। 

४. आधथयक, सिाजिक सिालिा सबै टोलबासीहरुलाई धनर्यर् 
प्रविर्ािा सिान अिसर र अधिकार प्रदान गने।  

५. टोलको सािाजिक कार्यिा पारदजशयता कार्ि गरी 
सशुासनलाई बढािा ददने। 

६. बस्ती टोलस्तरिा सबै संस्थाहरूको प्रिेशद्वारको रूपिा टोल 
विकास संस्थालाई विकास गदै विधभन्न धनकार्हरुबाट 
सञ्चालन हनुे विकास कार्यिा सहर्ोग गने।  

७. टोल विकास संस्थालाई िडाभन्दा तल्लो एकाइको रूपिा 
विकास गरर सगभाधगतात्िक र्ोिना तिुयिा, अनगुिन, एिं 
िूल्र्ांकन प्रविर्ािा सहभागी गराउने। 
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८. टोलका सदस्र्हरुिा गररबीलाई धनजित आिारिा िगीकरर् 
गरी धतनीहरुको अधभलेख तर्ार गने   

९. टोलको सिग्र विकासका लाधग कार्यििहरु तर् गने। 
१०. िातािरर्िैत्री तथा बालिैत्री नगर घोषर्ा गनय आिश्र्क 

सहर्ोग गने। 

३. गठन: टोल विकास संस्थाको गठन देहार् बिोजिि हनुेछ: 
१. नगरपाधलका क्षेत्रका बजस्तहरुको धनजित भौगोधलक 

क्षेत्रधभत्रका टोल तहिा रहेका घरपररिारका सदस्र्हरूबाट 
टोल विकास संस्थाको गठन गररनेछ। 

२. पवहलोपटकका लाधग टोल विकास संस्थाको व्र्ापक भेलाबाट 
टोल विकास सधिधतको कािलाई व्र्िस्थीत गनय अध्र्क्ष, 

उपाध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष, सजचि र आिश्र्कता अनसुारका 
सदस्र्हरु रहेको एक टोल विकास कार्य सधिधत गठन 
हनुेछ। तर दोस्रो पटकको हकिा र्स्तो कार्य सधिधत 
सािारर् सभाको सियसम्ित िा सो नभएिा बहिुतबाट 
पनुगयठन हनुेछ। टोल विकास कार्य सिधतको अिधि २ 
िषयको हनुेछ। एकपटक अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष र 
सजचि भएको व्र्जि पनुः सोही पदिा लगतै दईु िषयको 
अिधि व्र्धतत नभई धनर्िु हनुे छैन। कार्य सधिधतिा 
अध्र्क्ष, सजचि िा कोषाध्र्क्ष िध्रे् कुनै एक िना अधनिार्य 
रुपिा िवहला हनुपुनेछ। 

३. टोल विकास संस्था गठन गदाय सकेसम्ि टोलका सम्पूर्य 
घरिरुीलाई एक घर एक सदस्र्को रुपिा सिेट्न ुपदयछ सो 
सम्भि नभए कम्तीिा ८० प्रधतशत घरिरुी सहभागी गराई 
टोल विकास संस्था गठन गररनेछ। टोल विकास संस्थािा 
सहभागी भएका सदस्र्हरूिध्रे् कम्तीिा ५० प्रधतशत िवहला 
आिर्द् गराउन ुपनेछ।  
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४. टोल विकास संस्थाको व्र्िस्थापन ढाुँचालाई स्पष्ट पानय 
अनसूुजच-१ िा उल्लेजखत निूना वििान का आिारिा टोल 
विकास संस्थाको वििान तर्ार गनुयपनेछ।  

५. सिन्िर् र िेलधिलाप कार्ि गराउुँदै सािाजिक ऐक्र्िर्द्ता 
कार्ि गने। 

४. दताय/सूजचकृत: टोल विकास संस्थाको दताय/सूजचकृत देहार् बिोजिि हनुेछ:  
१. टोल विकास संस्थाको बैठकिा सियसम्ित धनर्यर् गराई 

सम्बजन्ित नगरपाधलकाले दताय/सूचीकृत गनेछ। टोल 
विकास संस्थालाई नगरपाधलकािा दताय/सूजचकृत गदाय पेश 
गने धनिेदनको निनुा अनसूुची-२ िा उल्लेख गररएको छ। 
टोल विकास संस्थाबाट धनर्यर् गरी दतायका लाधग धनिेदन 
पेश गरेिा सम्बजन्ित नगरपाधलकाले अनसूुची-३ बिोजििको 
टोल विकास संस्था दताय प्रिार्-पत्र प्रदान गनुयपनेछ। 

२. टोल विकास संस्थाले र्स कार्यविधि बिोजििका उद्देश्र् 
विपरीत कुनै काि गरेिा िा प्रचधलत कानूनले गनय नपाउने 
कार्य गरेिा नगरपाधलकाले टोल विकास संस्थाको दताय खारेि 
गनय सक्नेछ। दताय खारेि भएपधछ सो स्थानिा नर्ाुँ टोल 
विकास संस्था गठन हनुेछ। 

५. टोल विकास संस्थाको काि: टोल विकास संस्थाले आफ्नो टोल क्षेत्रको 
सिग्र विकास र सदस्र्हरूको वहतका लाधग देहार्का कार्यहरू गनेछ :  

१. टोलिा िनी, गररबको भािना हटाई सबै सदस्र्हरूलाई 
धनर्यर् प्रविर्ा र स्रोतिा सिान अधिकार प्रदान गने। 

२. धबधभन्न सरकारी एिं गैर सरकारी धनकार्हरुसुँग सिुिरु 
सम्बन्ि स्थावपत गरी टोलको विकासको लाधग सहिीकरर् 
गने। 

३. टोलिा उद्यि विकाससुँग सम्बजन्ित र्ोिनाहरू संचालन गनय 
आिश्र्क सहिीकरर् गने। 
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४. टोलिा सडक, ढल लगार्तका पूिायिारिा नगरपाधलकाको 
सहिधतिा संस्थाको धनर्यर्ानसुार सेिा शलु्क धलने। 

५. टोलको विकासका लाधग धबधभन्न स्रोतबाट प्राप्त स्रोतको 
उच्चति ्सदपुर्ोग गने। 

६. टोलको सािूवहक सिस्र्ा पवहचान गरी प्राथधिकताको 
आिारिा टोल विकास र्ोिना तिुयिा गने।  

७. एच.आइ.भी./एड्स, अन्िविश्वास, छाउपडी प्रथा, बाल 
वििाह, बह ुवििाह िस्ता सािाजिक सिस्र्ाको पवहचान गरी 
सिुारका कार्यििहरु संचालन गने।  

८. टोलको आधथयक तथा सािाजिक तथ्र्ाङ्क अद्यािधि गनय सूचना 
अधभलेख राख्न।े 

९. सहभाधगतात्िक र्ोिना तिुयिा गदाय प्राथधिकताको आिारिा 
र्ोिनाहरुको पवहचान गरी िडािा धसफाररस गने। 

१०. टोलिा विधभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी धनकार्हरुबाट 
प्राप्त र्ोिनाहरूको अनगुिन गरी पषृ्ठपोषर् प्रदान गने। 

११. टोलिा धबधभन्न सरकारी तथा गैरसकरारी संस्था िाफय त प्राप्त 
हनुे कार्यििहरु टोल विकास संस्था िाफय त संचालन हनु े
िातािरर् सिृना गने।  

१२. आफ्नो िडा तथा टोललाई िातािरर्िैत्री तथा िालिैत्री 
बनाउने खालका कार्यििहरु सञ्चालन गने। 

१३. टोलिा भिन धनिायर् िापदण्ड, सािाजिक सरुक्षा भत्ता आदद 
सािाजिक सरोकारका धबषर्िा चेतनािूलक कार्यििहरु 
सञ्चालन गने। 

१४. टोलिा रहेका साियिधनक, पधतय, एलानी आदी िग्गाको 
संरक्षर्िा नगरपाधलकालाई सहर्ोग गने।  

१५. नगरपाधलकाको रािस्ि पररचालनका लाधग सहर्ोग प्रदान 
गने।  
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१६. संस्थािा प्राप्त रकिको संस्थाको नीधत बिोजिि रकि खचय 
गने लेखा राख्न ेर लेखापरीक्षर् गराउने। 

१७. नगरपाधलकासुँग भएको सिझदारी अनसुारका अन्र् कार्यहरु 
गने। 

६. टोल विकास संस्थाको कार्य सधिधतको बैठक: टोल विकास संस्थाको कार्य 
सधिधतको बैठक व्र्िस्थापन देहार् बिोजिि हनुेछ : 

१. टोल विकास संस्थाका सदस्र्हरूको वहत, सहर्ोग एिं 
सिन्िर्का लाधग टोल विकास संस्थाको कार्यसधिधतको 
बैठक िवहनािा कजम्तिा १ पटकिा नघट्ने गरी बस्नेछ। 

२. सधिधतको बैठकिा सािाजिक पररचालक, नगरपाधलकाका 
प्रधतधनधिहरू लगार्त अन्र् सरोकारिालाहरुलाई आिजन्त्रत 
गनय सवकनेछ। 

३. सजचिले संस्थाको बैठकको धनर्यर्हरू बैठक पजुस्तकािा लेखी 
प्रिाजर्त गराउन ुपनेछ।  

७. टोल विकास संस्थाका कार्य सधिधतको पदाधिकारीहरूको काि, र अधिकार: 
टोल विकास संस्थाका कार्य सधिधतको पदाधिकारीहरूको काि, र अधिकार 
देहार्बिोजिि हनुेछ : 

क) अध्र्क्षको काि, कतयव्र् र अधिकार : 
१) संस्थाको धनर्धित बैठक बोलाउने, बैठकका लाधग 

धिधत, सिर् र स्थान तोक्ने। 
२) बैठकको अध्र्क्षता गरी बैठक संचालन गने। 
३) बैठकिा अनशुासनको पालन गनय लगाउन े र 

छलफलका विषर्हरू वटपोट गने िा गनय लगाउने। 
४) छलफल हुुँदा सबैको विचार संकलन गने र 

सियसम्ित धनर्यर् गनय पहल गने। 
५) धनर्यर्हरू लागू गने र गनय लगाउने। 
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६) विकासको कार्यिा सबैलाई सिेटेर नेततृ्ि प्रदान 
गने। 

७) संस्थाले आियन/प्राप्त गरेको नगद िा जिन्सी 
सािानको सरुक्षाको प्रबन्ि धिलाउने। 

८) विशेष बैठकको आिश्र्िा परेिा वििान बिोजिि 
बैठक बोलाउने। 

९) कार्यविधि बिोजिि अन्र् कार्यहरु गने। 

ख) संस्थाको सजचिको काि, कतयव्र् र अधिकार: 
१) अध्र्क्षको आदेश अनसुार बैठक बोलाउने। 
२ एकधतहाइ सदस्र्हरुले विशेष बैठकका लाधग 

धलजखत िाग गरेिा वििान बिोजिि बैठक 
बोलाउने। 

३) छलफलका प्रस्तािहरू संकलन गरी बैठकिा पेश 
गने र बैठकको धनर्यर् लेखी धनर्यर् प्रिाजर्त 
गराउने। 

४) संस्थाको विर्ाकलापको बारेिा सदस्र्लाई 
िानकारी गराउने। 

५) तोवकएका अन्र् कार्य गने। 

ग) संस्थाका कोषाध्र्क्षको काि, कतयव्र् र अधिकार : 
१) संस्थाको आम्दानी र खचयको वििरर् तर्ार गने। 
२) खचयको लेखा परीक्षर् गराउने। 
३) बैंकिा खाता संचालन गदाय संर्िु रूपिा खाता 

संचालन गने। 
४) संस्थाको नगद र जिन्सी सािानको जिम्िा धलई 

सरुक्षा गने। 

(घ) संस्थाका सदस्र्हरूको काि, कतयव्र् र अधिकार : 
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१) नगरपाधलकासुँग भएको साझेदारीपत्रिा उल्लेजखत 
शतय अनसुार गनुयपने कािहरू गने। 

२) संस्थाको वहसाब-वकताब िाुँच गने। 
३) संस्थाका पदाधिकारीहरूले गरेका कािको िूल्र्ाङ्कन 

धनर्धित रूपिा गने। 
४) आिश्र्कताअनसुार संस्था संचालनका लाधग नीधत, 

धनर्िहरू बनाउने र सो धनर्िहरू पालना भए 
नभएको हेने। 

५) आिश्र्कता अनसुार अध्र्क्ष, सजचि, कोषाध्र्क्षहरूलाई 
सघाउने। 

६) तोवकएका अन्र् कार्यहरु गने। 

 

८. आधथयक व्र्िस्थापन: संस्थाको आम्दानी, खचय, नाफा, लेखा, लेखापरीक्षर् 
लगार्त आधथयक व्र्िस्थापन देहार् बिोजिि हनुेछ : 

क) टोल विकास संस्थाको आम्दानी 
१) विधभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी धनकार्हरु, 

धबधभन्न सािदुावर्क संस्था तथा व्र्जिहरूबाट प्राप्त 
हनुे सहार्ता र अनदुान।  

२) टोल विकास संस्थाले आर्िूलक कार्यहरु सञ्चालन 
गरी प्राप्त हनुे आम्दानी। 

३) संस्थाको विकास धनिार्यका लाधग टोल विकास 
कोषको रूपिा टोल विकास संस्थाको आम्दानीको 
धनजित प्रधतशत संस्थाको धनर्यर्ानसुार छुट््र्ाउने 
रकि। 

४) संस्थाले अन्र् सोतबाट िम्िा गरेको रकि। 

ख) खचय 
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१) संस्थाको विकास धनिायर्का लाधग टोल विकास 
कोषको संस्थाको धनर्यर्ानसुार खचय हनुेछ।  

२) संस्था संचालन, व्र्िस्थापन र लेखापरीक्षर्का लाधग 
गनुयपने खचयहरू टोल विकास संथाको नीधत बिोिि 
खचय हनुेछ। 

ग) नाफा 
१) टोल विकास संस्थाले आियन गरेको आम्दानीबाट 

खचय कटाई बाुँकी रहेको रकि संस्थाको नाफा 
िाधननेछ। 

२) नाफा संस्थाको धनर्यर् अनसुार टोलको विकासका 
लाधग खचय गररनेछ। 

घ) लेखा : संस्थाको लेखा देहार् बिोजिि हनुेछ : 
अ) कोषाध्र्क्षले सबै प्रकारको नगदी तथा जिन्सी 

आम्दानी, विकास खचयको वििरर्, संस्थाको संचालन 
र व्र्िस्थानिा भएको प्रशासधनक खचयहरूको स्पष्ट 
लेखा राख्नपुदयछ। 

(आ) कोषाध्र्क्षले राखेको आम्दानी खचयको वहसाब टोल 
विकास संस्थाको बैठकिा पेश गनुयपदयछ।  

ङ) लेखापरीक्षर्: संस्थाको लेखापरीक्षर् देहार् बिोजिि हनुेछ : 
१) संस्थाले धनर्िु गरेको रजिष्टडय लेखापरीक्षकबाट 

लेखापरीक्षर् गराउनपुनेछ। 
२) आिश्र्िाअनसुार नगरपाधलकाले पधन संस्थाको 

आम्दानी खचयको लेखापरीक्षर् गनय सक्नेछ।  
३) संस्थाले आफ्नो िावषयक लेखापररक्षर्को प्रधतिेदन 

सम्बजन्ित नगरपाधलकािा सिेत पेश गनुयपनेछ। 

९. विविि:  



 
9 

क) र्ो कार्यविधि प्रचधलत नेपालको ऐन, धनर्िहरूसुँग बाजझएिा 
बाजझएका बुुँदाहरू स्ितः खारेि हनुेछन।्  

ख) र्ो कार्यविधि कार्ायन्िर्नको िििा कुनै बािा अड्चन 
आएिा नगर सभाको धनर्यर्ानसुार फुकाइनेछ। 

 

 

 सिाप्त ! 
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अनसूुची-१ 
 

............................ टोल विकास संस्थाको  वििान 

 

 

प्रस्तािना : 
स्थानीर् रूपिा उपलव्ि श्रि, सीप र सािन तथा अिसरहरूलाई अधिकति पररचालन 
गदै नगरको सािाजिक तथा आधथयक व्र्िस्थालाई एकअकायको पररपूरकको रूपिा 
विकधसत गरर गररबी न्रू्नीकरर्का प्रर्ासिा ठोस र्ोगदान परु्ाउने, सहभाधगतात्िक 
र्ोिना तिुयिा गने तथा आफ्नो टोलको सिग्र विकास गने िातािरर्  धसियना गनय 
र्ो ...........................टोल विकास संस्था स्थापना गरी संचालन गनय िान्छनीर् 
भएकोले र्ो वििान बनाइएको छ।  

१. प्रारजम्भक: संजक्षप्त नाि र प्रारम्भ 
क) र्ो वििान .......................टोल विकास संस्थाको वििान 

हनुेछ। 
ख) र्ो संस्थाको नाि.....................................हनुेछ। 
ग) र्ो वििान....................टोल विकास संस्थाको सािारर् 

सभाबाट स्िीकृत भएको धिधतदेजख लागू हनुेछ। 
घ) र्स संस्थाको कार्ायलर्...............................िा हनुेछ। 
ङ) संस्थाको धसिाना देहार् बिोजिि हनुेछ :  

पूिय.......................................  
पजिि................................ 
उत्तर.....................................  
दजक्षर् ................................ 

२. पररभाषा: विषर् िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा र्स वििानिा : 
१. संस्था' भन्नाले........................टोल विकास संस्थालाई 

सम्झनपुछय। 
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२. वििान' भन्नाले टोल विकास संस्थाको वििानलाई 
सम्झनपुछय। 

३. सािारर्सभा' भन्नाले संस्थाको सािारर् सदस्र्हरूको भेला 
सम्झनपुछय। 

४.  सधिधत' भन्नाले टोल विकास संस्थाको कार्यसधिधत सम्झन ु
पछय। 

५. बैठक' भन्नाले संस्थाको संर्िु िा छुट्टाछुटै्ट बैठक 
सम्झनपुछय।  

६. पदाधिकारी' भन्नाले कार्यसधिधतका अध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष, 
सजचि र सदस्र्हरूलाई िनाउुँछ। 

३. संगदठत संस्था हनुे:   
क) संस्थाको आफ्नो छुटै्ट छाप हनुेछ। साथै संस्थाले व्र्जि 

सरह नािबाट कार्य गनय सक्नेछ। 
ख) संस्थाले चल-अचल सम्पती प्राप्त गनय, उपभोग गनय सक्नेछ। 

तर संस्थाले आफ्नो अचल सम्पती धबवि गनय पाउने छैन। 
संस्था विगठन भए सो संस्थाको सम्पूर्य चल-अचल सम्पधत 
नगरपाधलकािा हस्तान्तरर् हनुेछ। 

४. संस्थाका उद्दशे्र्हरू: संस्थाको संस्थागत, सािाजिक तथा आधथयक विकासका 
लाधग देहार् बिोजििको उद्देश्र् हनुेछ  

क) टोलस्तरिा सक्षि र ददगो स्िार्त्त संस्थाको विकास गने। 
ख) टोलका ब्र्जिहरूको आर्िा बवृर्द् गने कार्यििको संचालन 

गरी गररबी न्रू्नीकरर्िा िद्दत परु्ायउने। 
ग)  स्थानीर् स्तरको विकास प्रविर्ालाई ददगो र आत्िधनभयर 

बनाउन स्थानीर् स्तरको सिदुार्को व्र्जिहरूको क्षिता 
विकास कार्यिि टेिा परु्ायउने। 

घ)  संस्थालाई सहभाधगतात्िक र्ोिना तिुयिा, अनगुिन तथा 
िूल्र्ांकन प्रविर्ािा सविर् सहभागी बनाउने। 
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५. टोल विकास कार्य सधिधतको गठन: टोल विकास कार्य सधिधतको गठन 
देहार् बिोजिि हनुेछ : 

क) नगरपाधलकाको धनजित भौगोधलक क्षेत्रधभत्रका टोल तहिा 
रहेका घरपररिारका सदस्र्हरूबाट विकास संस्थाको गठन 
गररनेछ। 

ख) पवहलो पटकका लाधग टोल विकास संस्थाको व्र्ापक 
भेलाबाट अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष, सजचि र 
आिश्र्कता अनसुारका सदस्र्हरु रहेको एक टोल विकास 
कार्य सधिधत गठन हनुेछ। दोस्रो पटकको हकिा र्स्तो 
कार्य सधिधत सािारर् सभाको सियसम्ित िा सो नभएिा 
बहिुतबाट पूनयगठन हनुेछ। टोल विकास कार्य सिधतको 
अिधि २ िषयको हनुेछ। एकपटक अध्र्क्ष, उपाध्र्क्ष, 
कोषाध्र्क्ष र सजचि भएको व्र्जि पनुः सोही पदिा लगतै 
दईु िषयको अिधि व्र्धतत नभई धनर्िु हनुे छैन। कार्य 
सधिधतिा कजम्तिा ५० प्रधतशत सदस्र्हरु र अध्र्क्ष, सजचि 
िा कोषाध्र्क्षहरु िध्रे् कुनै एक िना अधनिार्य रुपिा िवहला 
हनुपुनेछ। 

ग) टोल विकास संस्था गठन गदाय सकेसम्ि टोलका सम्पूर्य 
घरिरुीलाई सिेट्नपुदयछ। र्दद सो सम्भि नभए कम्तीिा 
८० प्रधतशत घरिरुी सहभागी गराई टोल विकास संस्था 
गठन गररनेछ। टोल विकास संस्थािा सहभागी भएका 
सदस्र्हरु िध्रे् कजम्तिा ५० प्रधतशत िवहला आिर्द् गराउन ु
पनेछ।   

६. संस्थाका कार्यहरू:  
टोल विकास संस्थाका कार्यहरु देहार् बिोजिि  हनुेछन ्:  

१. प्रत्रे्क टोल स्तरिा सम्भि भएसम्ि सबै घरपररिार सहभागी 
भएको टोल विकास संस्था गठन गने। 
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२. संस्थािा सदस्र्हरूलाई उद्यिजशलतातफय  अग्रसर गराउन 
आिश्र्क पहल गने तथा सोही बिोजििका कार्यििहरू 
संचालन गने।   

३. टोलिा आइपरेका सिस्र्ाहरू सिािान गनय एकअकायिा 
भाइचारा सम्बन्ि कार्ि गरी सभ्र् सिािको धसियना गने। 

४. उपलब्ि स्रोतको सिजुचत पररचालन गदै टोलको सिग्र 
विकासका लाधग टोल विकास र्ोिना बनाउने। 

५. एच.आइ.भी./एड्स, अजशक्षा, अन्िविश्वास, छाउपडी प्रथा, 
िाल वििाह, बहवुििाह, िस्ता सािाजिक सिस्र्ाक बारेिा 
सम्पूर्य टोल विकास संस्थाका सदस्र्हरुलाई चेतना अधभबदृी 
गने।  

६. आफ्नो टोल तथा साियिधनक स्थलिा बकृ्षारोपर् गने। 
७. आफ्नो िडा तथा टोललाई िातािरर्िैत्री तथा िालिैत्री 

बनाउने विविि कार्यििहरु सञ्चालन गनय।  
८. टोलिा बसोिास गने बाधसन्दाका बीचिा भिन धनिायर् 

िापदयण्ड, सािाजिक सरुक्षा भत्ता लगार्तका सािाजिक 
सरोकारका धबषर्हरुिा विधभन्न चेतनािूलक कार्यिि 
सञ्चालन गने।  

९. िातािरर्िैत्री स्थानीर् शासनका सूचकहरुको टोलिा 
कार्ायन्िर्न गने र नगरपाधलकालाई सो सूचक कार्ायन्िर्न 
गनय सहर्ोग गने।  

१०. आफ्नो टोल िस्तीलाई निनुा िस्तीको रुपिा विकास गनय 
सहर्ोग गने। 

११. हररत गाउुँ/शहर, उज्र्ालो शहर, सफा शहर र सम्पन्न तथा 
सभ्र् शहर स्थापना अधभर्ानिा सहर्ोग गने। 

१२. आफ्नो क्षेत्रिा भिन संवहता तथा िापदण्डको कार्ायन्िर्निा 
सहर्ोग गने।  
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१३. पूर्य साक्षर, पूर्य खोप, पूर्य घटना दताय आदद अधभर्ानिा 
सहर्ोग गने। 

१४. टोलिा रहेका साियिधनक, पती, ऐलानी आदद िग्गाको 
संरक्षर्िा नगरपाधलकालाई सहर्ोग गने। 

१५. संस्थाको अध्र्क्ष, कोषाध्र्क्ष तथा सजचिको चर्न 
सियसम्िधतिा िा सो नभएिा  बहिुतिा  गने।  

१६. नगरपाधलकाको रािस्ि पररचालनिा सहर्ोग गने। 
१७. नगरपाधलकासुँग भएको सिझदारी अनसुारका अन्र् कार्यहरु 

गने। 

७. सदस्र्ता : संस्थािा सदस्र्ता देहार् बिोजिि हनुेछ : 
क) र्स वििानको उद्देश्र् बिोजिि संस्थाप्रधत श्रर्द्ा र धनष्ठा राखी 

वििानलाई स्िीकर गने स्थानीर् टोलबासी र्स संस्थाको 
सदस्र् हनुेछ। 

ख) सदस्र् बन्न इच्छुक नर्ाुँ टोलबासीलाई संस्थाले तोकेबिोजिि 
संस्थािा दरखास्त ददएिा सदस्र्ता प्रदान गररनेछ। 

८. सदस्र्ता नरहने : देहार्को अिस्थािा सदस्र् रहने छैन : 
क) सदस्र्को ितृ्र् ुभएिा। 
ख)  सदस्र्ले ददएको सदस्र्ता पररत्र्ागको धलखत धनिेदन 

संस्थाले स्िीकृत गरेिा। 
तर संस्थाको धनर्यर् उपर जचत्त नबझेुिा सािारर्सभािा पेश 
गने र सािारर्सभाको धनर्यर् अजन्ति हनुेछ।  

(ग)  सदस्र्ता शलु्क नधतरेको िा संस्थाको धनर्यर् पालन नगरेिा 
संस्थाले धनर्यर् गरी सम्पूर्य सदस्र्लाई िानकारी गराएिा।  

(घ)  संस्थालाई हाधन-नोक्सानी हनुे कार्य गरेिा िा नैधतक पतन, 
आधथयक अधनर्धितता िा भ्रष्टाचार गरेको अधभर्ोग प्रिाजर्त 
भइ सिार् पाएको कारर् देखाई संस्थाले सदस्र्ताबाट 
हटाउने धनर्यर् गरेिा। 
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तर सम्बजन्ित सदस्र्लाई सफाइ ददने अिसरबाट बजन्चत 
गररने छैन। र्ससम्बजन्ि अजन्ति धनर्यर् गने अधिकार 
सािारर्सभाको हनुेछ।  

(ङ)  नेपालको प्रचधलत काननुको धनषेि गरेको कार्य गरेिा। 

९. संस्था गठन एिं कार्य संचालन विधि : संस्थाको गठन एिं कार्य संचालन 
विधि देहार् बिोजिि हनुेछ : 

क) धनजित भौगोधलक क्षेत्रका व्र्जिहरूको सियसम्ित धनर्यर्बाट 
टोलको क्षेत्र धनक्र्ौल गरेपधछ त्र्स टोलधभत्र बसोबास गने 
अधिकांश घरिरुीहरूको उपजस्थधतिा संस्था गठन गररनेछ। 

ख) टोल विकास संस्था गठन गनय उपजस्थत भएका व्र्जिहरूले 
गरेको सियसम्ित धनर्यर्को आिारिा एक-एक िना अध्र्क्ष, 
कोषाध्र्क्ष र सजचि र अन्र् घर िरुी सदस्र् रहनेछन।्  

ग) संस्थािा कजम्तिा ५० प्रधतशत िवहला सदस्र् रहनेछन।् 
अध्र्क्ष, कोषािक्ष र सजचि िध्रे् कजम्तिा १ िना िवहला 
हनुेछ। 

१०. संस्थाका पदाधिकारीहरूको काि, कतयव्र् र अधिकार : संस्थाका 
पदाधिकारीहरूको काि, कतयव्र् र अधिकार देहार्बिोजिि हनुेछ :  

क) अध्र्क्षको काि, कतयव्र् र अधिकार : 
१) संस्थाको धनर्धित बैठक बोलाउने। 

२) बैठकको अध्र्क्षता गरी बैठक संचालन गनें। 

३) बैठकिा अनशुासनको पालन गनय लगाउन े र 
छलफलका विषर्हरू वटपोट गने िा गनय लगाउने। 

४) छलफल हुुँदा सबैको विचार संकलन गने र 
सियसम्ित धनर्यर् गनय पहल गने। 

५) धनर्यर् लागू गने र गनय लगाउने। 

६) सजचि र कोषाध्र्क्षलाई आिश्र्कताअनसुार सहर्ोग 
परु्ायउन।े 
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७) संस्थाले आियन/प्राप्त गरेको नगद िा जिन्सी 
सािानको सरुक्षाको प्रबन्ि धिलाउने।  

८) आिश्र्क कार्यिा संस्थाको प्रधतधनधित्ि गने िा 
गराउने।  

९) विशेष बैठकको आिश्र्कता परेिा सबै 
सदस्र्हरूको सहितीिा  बैठक   बोलाउने। 

ख) संस्थाको सजचिको काि, कतयव्र् र अधिकार : 
१) अध्र्क्षको आदेश अनसुार बैठक बोलाउने।  

२) अध्र्क्षको अनपुजस्थधतिा बैठकको अध्र्क्षता गने।  

३) एकधतहाइ सदस्र्हरूले विशेष बैठकका लाधग 
धलजखत िाग गरेिा विशेष बैठक बोलाउने।  

४) बैठक पजुस्तकािा उपजस्थत गराउने। 

५) छलफलका प्रस्तािहरू संकलन गरी बैठकिा पेश 
गने र बैठकको धनर्यर् प्रिाजर्त गराउने। 

६) संस्थाका विर्ाकलापका बारेिा सदस्र्लाई 
िानकारी गराउने।  

७) तोवकएका अन्र् कार्यहरु गने।  
(ग) संस्थाका कोषाध्र्क्षको काि, कतयव्र् र अधिकार : 

१) संस्थाले गरेको आधथयक कारोबारको लेखापरीक्षर् 
गराउने।  

२) बैंकिा संर्िु रूपिा खाता संचालन गने।  

३) अन्र् सदस्र्हरूसुँग सिन्िर् राखी सहर्ोग धलने 
ददने।  

४) संस्थाको नगद र जिन्सी सािानको जिम्िा धलई 
सरुक्षा गने।  

(घ) संस्थाका सदस्र्हरूको काि, कतयव्र् र अधिकार :  
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१) नगरपाधलकासुँग भएको सिझदारी पत्रिा उल्लेजखत 
सतय अनसुार गनुयपने कािहरू गने।  

२) संस्थाको वहसाबवकताब चेक गने।  

३) संस्थाका पदाधिकारीहरूले गरेका कािको 
िूल्र्ाङकन  धनर्धित रूपिा गने। 

४) संस्था संचालनका लाधग आिश्र्कता अनसुार नीधत 
बनाउन सहरे्ग गने। 

५) बैठकिा उपजस्थत भई प्रत्रे्क छलफलिा भाग 
धलने। 

११. सािारर् सभाको गठन र कार्य प्रर्ाली: सािारर् सभाको गठन र कार्य 
प्रर्ाली देहार् बिोजिि हनुेछ : 

१) संस्थाको सम्पूर्य सदस्र्हरू रहेको एक  सािारर् सभा हनुे 
छ। 

२) सािारर् सभाको अध्र्क्षता संस्थाको अध्र्क्षले गनेछ। 
धनिको अनपुजस्थधतिा संस्थाको सजचि र धनिको पधन 
अनपुजस्थधतिा संस्थाको िेष्ठ सदस्र्ले गनेछ। 

३) सािारर् सभा संस्थाको को सबोच्च धनकार् हनुेछ। 
१२. सािारर् सभाको काि, कतयव्र् र अधिकार : सािारर् सभाको काि, कतयव्र् 

र अधिकार देहार् बिोजिि हनुेछ :  
क) संस्थाको सािारर् सभाको सल्लाह प्राप्त गनय उजचत देजख पेश 

भएका विषर्िा सल्लाह ददने। 

ख) रजिष्टडय  लेखापरीक्षक धनर्जुि गने। 

ग) संस्थाको लेखापरीक्षकको प्रधतिेदन पाररत गने। 

घ) कार्य सधिधतलाई अधिकार प्रत्र्ार्ोिन गने। 

ङ) कार्य सधिधत सम्बन्ििा भएका उिरुी पनुरािेदन सनु्ने र 
ददने। 
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च) संस्थाको वििान संशोिन गने। 

छ) आिश्र्कताअनसुार सल्लाहको िनोनर्न गने। 

ि) संस्थाको िावषयक कार्यर्ोिना स्िीकृत गने। 
१३. आधथयक व्र्िस्था:   

क) संस्थाको देहार्बिोजिि आधथयक स्रोत हनुेछ : 
• सदस्र्ताबाट प्राप्त शलु्क। 

• सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त हनुे 
अनदुान। 

• संस्थाको विर्ाकलापको धसलधसलािा प्राप्त हनुे आर् 
िा परुस्कार।  

• अन्र् आम्दानी। 

ख) प्रत्रे्क असार िसान्तिा लेखा तर्ार गरी परीक्षर्पिात ्
सािारर् सभािा प्रस्ततु गने जिम्िेिारी संस्थाको हनुेछ। 

ग) संस्थाको नाििा प्राप्त िा खरीद चल-अचल पररचालन र 
प्रर्ोग तोवकए बिोजिि हनुेछ। 

१४. कार्यसधिधत तथा पदाधिकारीको रािीनािा:  
क) सधिधतका सदस्र्हरुले सदस्र्हरूले आफ्नो पदबाट ददन 

चाहेिा अध्र्क्ष सिक्ष ददन सक्नेछन।्  

ख) अध्र्क्षले आफ्नो रािीनािा सजचििाफय त संस्थाको बैठकिा 
पेश गनुयपनेछ र सो उपरसंस्थाले धनर्यर् गरे बिोिि हनुेछ। 

१५. कार्य सधिधतलाई आविश्वासको प्रस्ताि: कार्य सधिधतका अध्र्क्ष एिं 
पदाधिकारीहरु उपर अविस्िास लागे र्थोजचत कारर् देखाई सस्थाका ६० 
प्रधतशत सदस्र्हरुले धबशेष सािारर्सभा राखी अविश्वासको प्रस्ताि पेश गनय 
सक्नेछ। अविस्िासको प्रस्ताि उपर छलफल गरर धनर्यर्िा बहिुतलाई भन्दा 
सबयसम्ितलाई बढी िोड ददइनेछ। 

१६. विविि:  
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क) वििान संशोिन गनुयपने भएिा कार्य सधिधतले स्िीकृत गरेपधछ 
सािारर् सभािा पेश गररनेछ। सािारर् सभािा उपजस्थत 
सदस्र्हरूको दईुधतहाइ बहिुतले वििान संशोिन हनुेछ।  

(ख) प्रचधलत ऐन, धनर्िहरूसुँग बाजझएका बुुँदाहरू हदसम्ि स्ितः 
खारेि हनुेछ। 
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अनसूुची-२ 

टोल विकास संस्थालाई नगरपाधलकािा दताय गने धनिेदनको निनुा 
 

धिधत ............................. 
श्रीिान ्प्रिखु प्रशासकीर् अधिकृतज्रू्,  

िधुलखेल नगरपाधलकाको कार्ायलर्, 
िधुलखेल काभ्र।े. 

 

विषर् : टोल विकास संस्था दताय गने सम्बन्ििा  
 

उपरोि सम्बन्ििा र्स नगरपाधलकाद्वारा संचाधलत िडा न.....को.......टोलिा गठन 
गररएको...........................टोल विकास संस्थालाई िधुलखेल नगरपाधलका 
कार्ायलर्िा दताय/सूजचकृत गररददनहुनु अनरुोि गदयछु। र्स.......................टोल 
विकास सस्थाको क्षेत्र धनम्न उल्लेजखत चार वकस्ताधभत्र धसधित रहनेछ। 

 

पूिय धसिाना ............................................ 
पजिि धसिाना...................................... 
उत्तर धसिाना........................................ 
दजक्षर् धसिाना................................ 
 

धनिेदक 

 

............................... 
    अध्र्क्षको नाि : 

         टोल विकास संस्थाको नाि : 
         ठेगाना :    
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अनसूुची -३ 

िधुलखेल नगरपाधलकाको कार्ायलर्,  

िधुलखेल, काभ्रपेलान्चोक   

 

 

 

प्रिार् - पत्र  

 

िधुलखेल नगरपाधलका िडा नं.........जस्थत.....................िा गठन 
भएको.................टोल विकास संस्थालाई र्स कार्ायलर्िा धिधत .......िा दताय 
गरी र्ो प्रिार्-पत्र प्रदान गररएको छ। 

    

 

 र्स नगरपाधलकाको आधथयक, सािाजिक, भौधतक पिुायिार, सहरी सूशासन 
लगार्तका क्षेत्रिा र्स टोल विकास संस्थाको सहभाधगताको अपेक्षाका साथै उत्तरोत्तर 
प्रगधतको शभुकािना व्र्ि गदयछु। 

 

 

 

 

...................................... 
 प्रिखु प्रशासकीर् अधिकृत    
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धलुिखेि नगरपालिका आपतकािीन कार्यसञ्चािन कार्यविलध, २०७५ 

नगरसभाबाट स्िीकृत लिलतिः २०७५/१२/२६ 
 
प्रस्तािनािः भौगोलिक, भौगलभयक, सािाजिक तथा आलथयक रअव्र्िजस्थत िस्ती 
विकासिस्ता कारणिे बढ्दै गएको विपद्को िोजखििाई न्रू्नीकरण गदै धलुिखेि 
नगरपालिका क्षेत्रलभत्र प्राकृलतक तथा गैरप्राकृलतक प्रकोपबाट हनु सक्ने विपद्बाट 
सियसाधारणको िीउज्र्ान तथा साियिलनक लनिी तथा व्र्जिगत सम्पजि, प्राकृलतक 
एिं सांस्कृलतक सम्पदा र भौलतक संरचनाको संरक्षण गदै आपत्कािीन सिर्िा 
नागररकको तत्कािै खोि तथा उद्धार गरी सहर्ोगको सलुनजितताका िालग धलुिखेि 
नगरपालिका आपतकािीन कार्य सञ्चािन केन्रको स्थापना र सञ्चािन गनय 
िाञ्छनीर् भएकोिे, 

 धलुिखेि नगरपालिका विपद् िोजखि न्रू्नीकरण तथा व्र्िस्थापन ऐन, 

२०७४ को दफा १७ को उपदफा (२) को खण्ड (ट)िे ददएको अलधकार प्रर्ोग 
गरी स्थानीर् विपद् व्र्िस्थापन सलिलतिे बनाएको कार्यसञ्चािन विलध धलुिखेि  
नगर कार्यपालिकािे स्िीकृत गरी िारी गरेको छ।  

पररच्छेद - १ 
पररभाषा 

१. संजक्षप्त नाि र प्रारम्भिः (१) र्स कार्यसञ्चािन विलधको नाि “.धलुिखेि 
नगरपालिका आपतकािीन कार्यसञ्चािन विलध, २०७५” रहेको छ।  

(२) र्ो कार्यसञ्चािन विलध नगर/गाउँ कार्यपालिकािे स्िीकृत गरी 
रािपत्रिा प्रकाशन भएको लिलतदेजख िागू हनुेछ।  

२. पररभाषािः विषर् िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेिा र्स कार्यसञ्चािन विलधिा 
(क) “अध्र्क्ष/प्रिखु” भन्नािे धलुिखेि  नगर कार्यपालिकाको 

अध्र्क्ष/प्रिखुिाई िनाउँछ। 
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(ख) “आपतकािीन अिस्था” भन्नािे िन िा धनको क्षलत 
हनुनददन तत्कािै उद्धार गनुयपने प्राकृलतक िा  गैरप्राकृलतक 
प्रकोपको अिस्था सम्झनपुछय। 

(ग) “ऐन” भन्नािे विपद् िोजखि न्रू्नीकरण  तथा व्र्िस्थापन 
ऐन, २०७४ सम्झन ुपछय। 

(घ) “केन्द«” भन्नािे दफा ३ बिोजिि गठन भएको. धलुिखेि 
नगरपालिका आपतकािीन कार्यसञ्चािन केन्र सम्झन ु
पछय। 

(ङ) “विपद् व्र्िस्थापन सलिलत” भन्नािे धलुिखेि नगर विपद् 
व्र्िस्थापन सलिलत सम्झन ुपछय। 

(च) “स्थिगत सिेक्षण” भन्नािे धलुिखेि नगरपालिकाद्वारा गदठत 
टोिी िा नगरपालिकाबाट खटाएको कुनै कियचारीिे 
स्थिगत रूपिा छिफि सिेत गरी सूचना संकिन िाफय त 
गररएको सिेक्षणिाई सम्झन ुपछय।  

(छ) “सरोकारिािा” भन्नािे धलुिखेि नगर कार्यपालिकाको 
लनणयर्िे प्रत्र्क्ष रूपिा प्रभाि पाने व्र्जि िा संस्थािाई 
िनाउँछ। 

(ि) “सरोकारिािा लनकार्” भन्नािे प्रत्र्क्ष िा अप्रत्र्क्ष रुपिा 
विपद् व्र्िस्थापनिा सहर्ोग  गने िा गनय सक्ने सरकारी,गैर 
सरकारी र सािदुावर्क संघ संस्थािाई सम्झन ुपछय र सो 
शब्दिे संर्िु राष्ट्र संघीर् िा अन्र् अन्तरायवष्ट्रर् संघ 
संस्थािाई सिेत िनाउँछ।  

(झ) “सािदुावर्क संस्था” भन्नािे धलुिखेि नगरपालिका क्षेत्रलभत्र 
गठन भई नगरपालिकािा सूचीकृत भएको सिदुार्िा 
आधाररत संगदठत संस्थासम्झन ुपछय। 
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(ञ) “संरचना” भन्नािे घर, टहरा, गोदाि, सेड, ग्र्ारेि, पखायि, 
सडक, सािदुावर्क तथा साियिलनक भिन, पिु िस्ता स्थार्ी 
रुपिे लनिायण भएका भौलतक संरचना सम्झन ुपछय। 

  
पररच्छेद - २ 

केन्र तथा काि, कतयव्र् र अलधकार 
३.  केन्रको कार्यगत संरचना (१) धलुिखेि नगरपालिकाकोआपतकािीन 

कार्यसञ्चािन केन्र विपद व्र्िस्थापन सलिलतको लनदेशनिा सञ्चालित हनुेछ। 
(२) केन्दको कार्यगत संरचना अनसूुची-१बिोजिि हनुेछ। 

४.  केन्रको कार्यक्षेत्रिः (१) केन्रको कार्यक्षेत्र देहार्बिोजिि हनुेछिः 
(क)  विपद् व्र्िस्थापन सलिलतबाट तर्ार र्ोिना तथा 

कार्यक्रिको अधीनिा रही कार्य गने, 
(ख)  आफ्नो क्षेत्रलभत्र विपद् पूियतर्ारी सम्बन्धी कार्य गने, 
(ग) स्थानीर् तहिा विपद् व्र्िस्थापन सूचना प्रणािी तथा 

पूियसूचना संकिन, विश्लषेण र प्रिाह गने, 
(घ)  विपद्को सिर्िा प्रर्ोग गनय सवकने गरी िारुणर्न्त्र 

िगार्तका अन्र् उपकरणहरु तर्ारी अिस्थािा राख्न ेतथा 
सञ्चािन गने/गनय िगाउने, 

(ङ)  स्थानीर् विपद् व्र्िस्थापन सलिलत र िडा स्तरिा र्स्तो 
सलिलत भएिा सो सलिलतसँग प्रत्र्क्ष सिन्िर् र सहकार्यिा 
अन्र् कार्यहरु गने गराउने, 

(च)  विपद् व्र्िस्थापन सलिलतिे तोकेका  अन्र् कार्यहरु। 
५. केन्रको काि, कतयव्र् तथा अलधकारिः (१) केन्रिे आफ्नो कार्यक्षेत्रलभत्र 

विपद् पूियतर्ारी, प्रलतकार्य तथा पनुिायभका सम्बन्धिा देहार् बिोजििका 
कार्य गनेछिः 
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(क)  आफ्नो क्षेत्रलभत्र विपद्िन्र् घटनाबाट हनुसक्ने िा भएको 
क्षलतको िानकारी प्राप्त हनुासाथ केन्रको आन्तररक बैठक 
बस्न ुपनेछ र सोको िानकारी विपद् व्र्िस्थापन सलिलतिाई 
ददने, 

(ख) विपदका घटना भईहािेको अिस्थािा बैठक बस्न ुपवहिे न ै
खोि तथा उद्धार गनय नजिकको सरुक्षा लनकार् र विपद् 
व्र्िस्थापनसलिलतिाई अनरुोध गने, 

(ग) बैठकिे कार्यक्षेत्रलभत्रको अिस्था विश्लषेण गरी विपद् 
व्र्िस्थापनसलिलतसँग विपद् प्रलतकार्यिा सवक्रर् हनुे 
विषर्गत क्षेत्रिाई सवक्रर् बनाउन अनरुोध गने, 

(घ) आिश्र्कता बिोजिि शीघ्र पनुिायभका कार्य सञ्चािन गनय 
आिश्र्क स्रोत व्र्िस्था तथा कार्ायन्िर्नका िालग 
गाउँपालिका÷नगरपालिकाकोेे स्रोत पररचािन गरी 
तोवकएको लनकार्सँग सिन्िर् गने, 

(ङ) स्थानीर् तहको सम्पकय  तथा सिन्िर् लबन्दकुो रूपिा काि 
गने, 

(च) िानिीर् सहार्ता सम्बन्धी सबै प्रकारका कार्य गनय िा 
गराउन सहर्ोग र सहिीकरण गने, 

(छ) आिश्र्कता अनसुार जिल्िा विपद व्र्िस्थापन सलिलत, 
जिल्िा आपतकालिन केन्र तथा अन्र् आपतकािीन कार्य 
सञ्चािन केन्र र तािकुदार लनकार्सँग सिन्िर् गने, 

(ि) आफ्नो कार्यक्षेत्रलभत्रका घटनाको सूचना तथा तथ्र्ाङ्क 
सङ्किन, प्रशोधन र विश्लषेण गरी विपद्का सूचना तथा 
तथ्र्ाङ्कको विपद् व्र्िस्थापन सूचना प्रणािीिा प्रविष्ट गरी 
अद्यािलधक गने र गाउँपालिका/नगरपालिका तथा 
सरोकारिािा लनकार्िाई उपिब्ध गराउने, 
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(झ) आफ्नो कार्यक्षेत्रलभत्र क्षिता विकास क्षेत्र पवहचान गरी 
कार्यक्रि सञ्चािन गने िा गनय िगाउने, 

(ञ) विपद्को सािना गनय गाउँपालिका÷नगरपालिकाकोेे साधन-
स्रोत र क्षिताबाट संभि नभएिा जिल्िा, प्रदेश, केन्र र 
साझेदार संस्थाहरुबाट सहर्ोग िाग गने, 

(ट) केन्रिा प्राप्त सबै प्रकारका सूचनाहरू तत्काि प्रिखु 
प्रशासवकर् अलधकृत सिक्ष पेश गने, 

(ठ) विपद् व्र्िस्थापन सलिलतद्घारा तोवकएका अन्र् कार्यहरु गने, 
पररच्छेद - ३ 

सम्पकय  वििरण र केन्रको आधारभतू कार्यविलध 
६. सम्पकय  वििरणिः  

(१) केन्रको सञ्चार सम्पकय  वििरण अनसूुची-२ बिोजिि हनुेछ। 
(२)  केन्रसँग सम्िलधत वििरण लनर्लितरुपिा अद्यािलधक 

गनुयपनेछ। 
७.  केन्र वक्रर्ाशीि रहने अिस्थािः 

(१) केन्र हप्ताको सातै ददन चौलबसै घण्टा सञ्चािन हनुेछ। 
(२) केन्र देहार्को अिस्थािा विशेष वक्रर्ाशीि रहनेछिः 

(क) गाउँपालिका÷नगरपालिका क्षेत्रलभत्र विपदको 
अिस्थािा िनधनको क्षलत भएिा िा िनिीिन 
असािान्र् भई सङ्कट उत्पन्न भएिा, 

(ख) केन्र प्रिखुिे गाउँपालिका/नगरपालिकाको विपद् 
व्र्िस्थापन सलिलतको लनदेशन बिोजिि  कार्य 
सञ्चािन गनुय पने भएिा।  

८ केन्रको बैठकिः (१) केन्रको बैठक देहार्बिोजिि बस्नेछिः 
(क) केन्रको बैठक सािान्र्तिः िवहनाको एकपटक बस्नेछ। 
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(ख) र्सका अिािा आफ्नो क्षेत्रलभत्र विपद्िन्र् घटना भएको िा 
हनुसक्ने िानकारी प्राप्त हनुासाथ आिश्र्िा 
बिोजिििनुसकैु सिर् केन्रको बैठक बस्नसक्नेछ। 

(ग) केन्रिे आफ्नो बैठकिा आिश्र्िा बिोजिि कुनै लबषेशज्ञ 
िा अन्र् व्र्जििाई आिन्त्रण गनय सक्नेछ। 

(घ) बैठक केन्रको संर्ोिकको अध्र्क्षतािा बस्नेछ र बैठकको 
िाइन्रू्ट तथा लनणयर्हरु आन्तररक व्र्िस्थापन हेने 
कियचारीिे प्रिाजणत गरी राख्नछे।  

(ङ) केन्रको िैठकसम्बन्धी व्र्िस्था केन्रिे लनधायरण 
गरेबिोजिि हनुेछ।  

पररच्छेद - ४ 
केन्रका आधारभतू कार्य 

९.  केन्रका आधारभूत कार्यहरु गने प्रवक्रर्ािः केन्रिे आफ्नो काि, कतयव्र् र 
अलधकारको प्रर्ोग गदाय देहार्को विषर्िा देहार्बिोजिि हनुे गरी गनेछिः 

(क) सिन्िर् तथा सहकार्य र अलभिेख सम्बन्धिािः  
(१)  विपदको सिर्िा केन्रिे आफ्नो क्षेत्रको सूचना सङ्किन 

गने, विपद् व्र्िस्थापन सलिलतको सिन्िर्िा स्थानीर् तहिा 
कार्यरत सरकारी, गैरसरकारी लनकार्, नागररक सिाि र 
व्र्ािसावर्क क्षेत्रसँग विपद् प्रलतकार्य तथा शीघ्र पनुिायभका 
कार्यिाई प्रभािकारी बनाउन सिन्िर् र सहकार्य गने। 

(२)  विपद् प्रभावित क्षेत्रका सरोकारिािाहरुसँग सल्िाह र 
सझुाि लिएर तत्काि आिश्र्क लनणयर् गरी प्रलतकार्यिाई 
प्रभािकारी बनाउन विपद् व्र्िस्थापन सलिलतसिक्ष 
आिश्र्क पने सहर्ोग िाग गने। 
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(३)  विपद्का सिर्िा आफ्नोक्षेत्रिा तत्काि खोि तथा उद्धार 
र राहत व्र्िस्थापनको िालग स्थानीर् स्रोतको पररचािनको 
अलभिेख राख्न।े 

(४)  विपद् सम्बन्धी सूचना सङ्किन, क्षलत विश्लषेण र अिस्था 
िेखािोखाका िालग प्रलतिेदन तर्ार गने। 

(ख) पूियतर्ारी सम्बन्धिािः  
(१) स्थानीर् तहको विपद् पूियतर्ारी र प्रलतकार्य र्ोिना तर्ार 

गर्र्ने। 
(२) कार्यक्षेत्रलभत्र विपद् पूियतर्ारी तथा प्रलतकार्य र्ोिनाका िालग 

कार्यशािा, पररदृश्र् अभ्र्ास (simulation) र लनर्लित 
अन्तवक्रिर्ा सञ्चािन तथा सिन्िर् गने। 

(३) कार्यक्षेत्रिा सम्भावित विपद्को सािना गनय खोि तथा 
उद्धारको क्षिता, राहत सािग्रीको भण्डारण तथा उपिब्ध 
हनुे सम्भावित स्रोतको वििरण र फरक फरक विपद्बाट 
प्रभाि पनय सक्ने िनसङ्ख्र्ाको पूणय वििरण अध्र्ािलधक 
गरी राख्न ेर नगरपालिकािाई उपिब्ध गराउने।  

(४) आफ्नो कार्यक्षेत्रलभत्र भएका विपद् पूियतर्ारी सम्बन्धी कार्यको 
अनगुिन गरी विपद्का सिर्िा प्रभािकारी प्रलतकार्य तथा 
पनुिायभ गने व्र्िस्था भएको सलुनजित गने। पूियतर्ारीका 
कार्यिा किीकििोरी देजखएिा त्र्सिा सधुार गनय विपद् 
व्र्िस्थापन सलिलतसँग सल्िाह र सहर्ोग िाग गने। 

(५) आफ्नो कार्यक्षेत्रलभत्र भएका नदीनािा तथा अन्र् सिर्िा 
सकु्खा रही िषायतको सिर्िा धेरै िात्रािा पानी हनुे स्थानको 
साथ साथै आगिागी/भकुम्प िस्ता प्रकोप भएिा लनजित 
क्षेत्रका िालग लनजित ठाउँिा पानीको प्िाईन्ट (Hudrant) 
िम्िा हनुे सरुजक्षत स्थान (Safe Place) पवहचान गने। 
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(ग) पूियसूचनाको व्र्िस्था सम्बन्धिािः  
(१) पूियसूचना प्रिाह गनय सिदुार् तहको पूियसूचना प्रणािीको 

विकास गनय गाउँपालिका/नगरपालिका, जिल्िा र स्थानीर् 
संघ संस्थासँग सिन्िर् तथा सहकार्य गने तथा र्स्तो 
संरचनािाई प्रभािकारी बनाउन सम्पकय लबन्दकुो रूपिा काि 
गने।  

(२) सिदुार्िा आधाररत पूियसूचना प्रणािीहरूबाट प्राप्त सूचना 
नगरपालिकाको सिन्िर्िा जिल्िा, प्रदेश र केन्रीर् 
आपतकािीन कार्यसञ्चािन केन्र सिक्ष प¥ुर्ाउनकुा साथै 
जिल्िा, प्रदेश र केन्रबाट िारी भएको पूियसूचना िा 
चेतािनीिाई तत्कािै आफ्नो कार्यक्षेत्रलभत्र प्रिाह गरी 
आिश्र्क परेिा बसोबास खािी गराउन र सिदुार्का 
िालनसिाई सरुजक्षत स्थानिा िैिान व्र्िस्था लििाउने। 
र्सक्रििा देहार्का कार्य गनेिः 
(क) नगरप्रहरी र स्थानीर् तहका स्िरं्सेिक पररचािन 

गने। 
(ख) स्थानीर् तहिा वक्रर्ाजशि अन्र् सरुक्षा लनकार् 

पररचािन गनय नगरपालिकािा अनरुोध गने। 
(ग) सिदुार्िा रहेका िवहिा, गभयिती, सतु्केरी िा 

जशशिुाई स्तनपान गराउने िवहिा, बािबालिका, 
वकशोररवकशोरी, अपाङ्ग, िृद्धिृद्धा, लबरािीिाई 
सरुजक्षत स्थानिा िैिान प्राथलिकता ददने। 

(घ)  ठाउँ साररएका िालनसिाई बस्न र खानको उजचत 
व्र्िस्था लििाउन सम्बजन्धत लनकार् र क्षेत्रसँग 
सिन्िर् गने। 
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(३) प्रलतकार्य व्र्िस्थापन सम्बन्धिािः आफ्नो क्षेत्रलभत्र विपद् 
परेिा िानिीर् सहर्ोग उपिब्ध गराउनेसंस्था िा 
लनकार्िाई सरुजक्षत बासस्थान; खाद्यान्न; खानेपानी, 
सरसफाइ तथा स्िास्थ्र् प्रबद्र्धन; ििाकपडा तथा गैरखाद्य 
सािग्री, जशक्षा तथा शैजक्षक सािग्री, संरक्षणिस्ता आधारभूत 
िस्त ु तथा सेिा उपिब्ध गराउन नगरपालिका सिक्ष 
सिन्िर् गरी देहार् बिोजिि कार्य गनेिः 
(१) सलिलतका सदस्र्बीच आिश्र्क छिफिका िालग 

सहिीकरण गने। 
(२) कार्यक्षेत्रलभत्र भएका राहत सािग्री र स्रोतको 

सिीक्षा गरी नपगु स्रोत र साधनको व्र्िस्थाका 
िालग नगरपालिकािा अनरुोध गने। 

(३) कार्यक्षेत्र र आसपासका व्र्जि, स्िरं्सेिक, संस्था 
र नागररक सिािबाट प्राप्त हनुे राहत सहर्ोग 
लनजित व्र्जि िा सिदुार्लभत्र दोहोरो पनय नददन 
एकद्वार पद्धलतबाट वितरणको व्र्िस्था लििाउने र 
सलिलतिे गरेका लनणयर् कार्ायन्िर्न गनय सिन्िर् 
गने। 

(४) सरुक्षा तथा संरक्षणसम्बन्धिािः आफ्नो कार्यक्षेत्र 
लभत्र विपद्बाट प्रभावित सिदुार्को सरुक्षा तथा 
संरक्षणका िालग केन्रिे देहार् बिोजििको कार्य 
गनेछिः 

(१) प्रारजम्भक सरुक्षाका िालग नगरपालिकासंग 
िाग गरी नगरप्रहरी पररचािन गने। 

(२) स्थानीर्, जिल्िास्तरीर् र आिश्र्कताबिोजिि 
नगरपालिका िापयmतअन्र् सरुक्षा लनकार्िा 
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तत्कािै खबर गने र तत्काि खोिी तथा 
उद्धार कार्य सरुु गने/गराउने।  

(३) विपद्बाट प्रभावित भएका िवहिा, गभयिती, 
सतु्केरी िा जशशिुाई स्तनपान गराउने िवहिा, 
बािबालिका, अपाङ्ग, िृद्धिृद्धा, लबरािी, 
कुपोवषत बािबालिका, िानलसक रूपिा विजक्षप्त 
व्र्जि र र्ौनिन्र् वहंसाबाट प्रभावित हनु सक्ने 
िगयको संरक्षणको विशेष व्र्िस्था गनय सिन्िर् 
गने। 

पररच्छेद - ५ 
केन्रको सूचना प्रणािी 

१०. विपद् व्र्िस्थापन सूचना प्रणािीको प्रर्ोग केन्रिे विपद् प्रलतकार्य तथा 
पनुिायभका कार्यिाई पारदशी, जिम्िेिारर्िु र प्रभािकारी बनाउन सूचना 
व्र्िस्थापनका सन्दभयिा देहार्बिोजििका कार्य गनेछिः 

(क) सूचना तथा सञ्चार व्र्िस्थापन सम्बन्धिािः केन्रिे 
विपद्सम्बन्धी सूचना तोवकए बिोजििकोसूचना प्रणािीिा 
प्रिृष्ट गनुय पनेछ। सूचनािा आउने विविधतािाई दृवष्टगत 
गरी पवहिे प्रविष्ट गररएका सूचनाको पनुिःपरीक्षण गरीजिल्िा, 
प्रदेश र रावष्ट्रर् आपतकािीन कार्यसञ्चािन केन्रिाई 
उपिब्ध गराउन ुपनेछ र आिश्र्कता अनसुार सूचना िाग 
गनुय पनेछ।  सूचना प्रिाहका िालग देहार्का अलभिेख 
सिािेश हनुेछन िः 
१. कार्यक्षेत्रलभत्रको सङ्कटासन्नता, िोजखि र क्षिताको 

अलभिेख, 
२. कार्यक्षेत्रिा रहेका िनसङ्ख्र्ािध्रे् उच्च िोजखििा 

रहेको िनसङ्ख्र्ाको विस्ततृ र पूणय अलभिेख, 
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३. कार्यक्षेत्रिा भएका िहत्िपूणय पूिायधारहरू तथा 
विपद्का सिर्िा पररचािन हनुे सेिाको अलभिेख, 

४. आपतकािीन सिर्िा आिश्र्क पने बन्दोबस्ती 
तथा र्ातार्ातका िैकजल्पक िागयहरूको अलभिेख, 

५. प्रलतकार्यिा प्रर्ोग हनुे िानि संसधान र भौलतक 
सािग्रीको सूची,  

६. सञ्चार सवुिधाहरूको उपिब्धता र विस्ततृ वििरण, 
७. विपद् सम्पकय  व्र्जिहरुको सम्पकय  नम्बर। 

(ख) सञ्चार संर्न्त्र सम्बन्धिािः केन्रििे आपतकािीन सिर्िा 
आफ्नो क्षेत्रको सूचना प्रिाह गनय िहत्िपूणय भलूिका लनिायह 
गनेछ। गाउँपालिका÷नगरपालिका तहको सूचना सङ्किनको 
िु् र् स्रोत स्थानीर् स्िरं्सेिक, नगरप्रहरी, सरुक्षा लनकार्, 
सञ्चारकिी र सिदुार् हनुेछन । र्स सन्दभयिा केन्रको 
सञ्चार सम्पकय को संरचना अनसुचुी-३ बिोजिि हनुेछ। 

(ग)  रेलडर्ो सञ्चार सम्पकय  सम्बन्धिािः केन्रको रेलडर्ोसँग 
देहार्का लनकार्को लनर्न्त्रण कक्षसँग सम्पकय  हनुेिः 
१.  जिल्िा, प्रदेश र रावष्ट्रर् आपतकािीन कार्यसञ्चािन 

केन्र, 
२. नेपािी सेना, 
३. नेपाि प्रहरी, 
४. सशस्त्र प्रहरी बि, 
५. अन्र् गाउँपालिका/नगरपालिका आपतकािीन 

कार्यसञ्चािन केन्र 
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(घ) भीएचएफ रेलडर्ोरएच  एफ रेलडर्ो सम्बन्धिािः केन्रिे प्रर्ोग 
गने भीएच  एफ रेलडर्ो र एच  एफ रेलडर्ो अनसुचुी-४ 
बिोजििको ढाँचाको हनुेछ। 

(ङ) गित सूचना लनर्न्त्रण सम्बन्धिािः केन्रिे आफ्नो 
कार्यक्षेत्रिा भएका विपद्सम्बन्धी घटनाको सूचना तथा 
तथ्र्ाङ्क गित रूपिा प्रिाह हनु नददन सूचना सम्प्रषेण 
प्रवक्रर्ािाई लनर्जन्त्रत र व्र्िजस्थत बनाउन ु पछय।गित 
सूचना सम्प्रषेण हुँदा प्रलतकूि प्रभाि पने भएकािे विलभन्न 
लनकार् िा ठाउँबाट प्राप्त सूचनाको परीक्षण गरेर िात्र 
साियिलनक गनुय पछय।कुनै क्षेत्रबाट गित सूचना सिप्रषेण 
भएको पाईएिा केन्रिे र्थाथयिा आधाररत भएर तत्कािै 
खण्डन गरी सही सूचना प्रिाह गने व्र्िस्थािाई सशि 
बनाउन ुपछय। 

(च) सूचना विश्लषेण सम्बन्धिािः केन्रिे सूचना विश्लषेण गदाय 
देहार् बिोजिि गनुय पनेछिः 
१. विपद् र त्र्सबाट प्रभावित क्षेत्रिा सञ्चािन गररने 

प्रलतकार्यसम्बन्धी कार्य विपद् व्र्िस्थापन 
सलिलतबाट प्राप्त भएका लनदेशनको कार्ायन्िर्न र 
पररजस्थलत विश्लषेणका िालगसूचनाको अलभिेख राख्न,े  

२. प्राप्त सूचनाको प्रर्ोग प्राथलिकताका आधारिा गने,  
३. विपद्सम्बन्धी सूचनाको प्रिाह आिश्र्िा बिोजिि 

अद्यािलधक गने, 
४. पररजस्थलत प्रलतिेदन ९क्ष्तगबतष्र्ि चभउर्चत० 

का िाध्र्िबाट सरोकारिािाहरूिाई अद्यािलधक 
सूचना उपिब्ध गराउने। 
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(छ) सूचनाको प्राथलिकता क्रि सम्बन्धिािः केन्रिे प्राप्त 
सूचनाको विश्लषेण र परीक्षण गनुय पनेछ। त्र्सरी परीक्षण 
गररएका सूचनािाई अनसुचुी-५ बिोजििको प्राथलिकता 
क्रििा राखेर केन्रिे प्रिाह गनेछ। 

(ि) सूचना अलधकृतको जिम्िेिारी सम्बन्धिािःसूचना अलधकृतको 
देहार्का जिम्िेिारी हनुेछन िः 
(क)  कार्यक्षेत्रबाट प्राप्त सूचनाको अध्र्र्न गरी 

प्राथलिकता लनधायरण गने। 
(ख) हरेक सूचनाकुन प्रर्ोिनका िालग प्रर्ोग गररएको 

हो सो खिुाउने। 
(ग) पररजस्थलत विश्लषेण प्रलतिेदन आिश्र्कताबिोजिि 

दैलनक िा साप्तावहक िा िालसक रूपिा तर्ार गने। 
 ऐलतहालसक प्रर्ोिनका िालग उपर्िु हनु े

प्रकारिे सूचनाको अलभिेख राख्न।े 
 प्रिखु प्रशासवकर् अलधकृतिा केन्र प्रिखुको 

अनिुलत लिएर सियसाधारणको िालग सूचना 
प्रिाह गने। 

(झ) रात्रीकािीन सूचना व्र्िस्थापन सम्बन्धिािः 
(१) कार्ायिर् सिर् सिाप्त भएपलछ कार्यक्षेत्रबाट 

विपद्सम्बन्धी सूचना प्राप्त भएिा त्र्स्तो सूचना 
प्रिखु प्रशासवकर् अलधकृत, केन्र प्रिखु िा 
तोवकएको अलधकृतको िोिाइि, घरको फोन िा 
रेलडर्ोसञ्चारिाफय त प्राप्त हनुे व्र्िस्था लििाउन ु
पनेछ। 
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(२) विपद्को प्रकृलत हेरी केन्रको सञ्चािन एक िना 
अलधकृतको नेततृ्ििा अन्र् कियचारीसवहत २४ 
घण्टा नै सञ्चािनिा राख्नपुनेछ। 

(३) विपद्सम्बन्धी घटनाको वििरण प्राप्त हनुासाथ 
केन्रिाई वक्रर्ाशीि गराउने अलधकार तत्काि 
काििा रहेको अलधकृतसिक्ष रहनेछ। लनििे 
केन्रिाई तत्काि वक्रर्ाशीि गराई पररजस्थलतिाई 
लनर्न्त्रणिा लिन र आिश्र्क सिन्िर् गने 
व्र्िस्था लििाउन ुपनेछ। र्स कार्यिा खवटएको 
अलधकृतिे तत्कािै केन्रका प्रिखु र प्रिखु 
प्रशासकीर् अलधकृतिाई िानकारी गराउन ुपनेछ। 

(ञ) प्रलतिेदन सम्बन्धिािः केन्रिे कार्यक्षेत्रबाट प्राप्त 
विपद्सम्बन्धी सूचना, तथ्र्ाङ्क, विपद्को अिस्था, प्रलतकार्य 
र पनुिायभका िालग भएका काि तथा विषर्गत क्षेत्र र 
सरोकारिािा बीच भएका सिन्िर्का साथै स्रोत 
पररचािनिस्ता विषर्िाई सिेटेर प्रलतिेदन तर्ार पारी 
आिश्र्कता बिोजिि लनर्लित रूपिा देहार् बिोजििका 
लनकार्िाई उपिब्ध गराउनेछिः 
(क) जिल्िा, प्रदेश र केन्रीर् विपद् व्र्िस्थापन सलिलत, 
(ख) सीिाना िोलडएका नगरपालिका, जिल्िा, प्रदेश र 

केन्रीर् आपतकािीन कार्यसञ्चािन केन्र, 
(ग) िानिीर् सहर्ोगिा संिग्न संस्था तथा लनकार् 

(सरोकारिािा िन्त्रािर्को नीलत लनदेशन तथा 
सिन्िर् संर्न्त्र अनसुार)। 

(ट) रतू क्षलत िेखािोखािः विपद्को प्रभािकारी प्रलतकार्य र 
पनुिायभका िालग केन्र िाफय त  विलभन्न लनकार्िे घटनाबाट 
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भएको िानिीर् क्षलत, भौलतक तथा संरचनात्िक क्षलतको 
बारेिा रतू क्षलत िेखािोखा गनेछन । र्सका िालग 
केन्रिेविपद् व्र्िस्थापन सलिलत र सरोकारिािा लनकार्सँग 
सिन्िर् गरी सहर्ोग गने िा विशेषज्ञको सहर्ोगिा आफैं  
पलन क्षलतको िेखािोखा गनय सक्नेछ। क्षलतको िेखािोखा 
देहार्का चरणिा गनुय पनेछिः 
 तत्काि रतु िेखािोखा (IRA): ० देजख २४ 

घण्टासम्ििा गररने। िसिा प्रभावित व्र्जिको 
तत्कािीन आधारभतू आिश्र्कता, िोेेजखििा 
परेका िनताको संरक्षणको सरोकार र उपिब्ध 
सेिाको बारेिा िेखािोखा गररन्छ। र्स प्रर्ोिनका 
िालग अनसूुची (६) ििोजििको ढाँचा प्रर्ोग 
गररनेछ ।  

 बहकु्षेत्र प्रारजम्भक रतु िेखािोखा (MIRA): (७२ 
घण्टा देजख सात ददन लभत्र)प्रारजम्भक रतु िेखािोखा 
सवकनासाथ बहकु्षेत्र प्रारजम्भक रतु िेखािोखा 
(MIRA) गररनेछ। र्स प्रर्ोिनका िालग अनसूुची 
(७) ििोजििको ढाँचा प्रर्ोग गररनेछ ।  

पररच्छेद - ६ 
कियचारी व्र्िस्थापन 

११. कियचारी व्र्िस्थापनिः (१) केन्रिा कियचारीको व्र्िस्था अनसुचुी-८ 
बिोजिि हनुेछ। 

(२) केन्रिा कियचारी व्र्िस्थापनको अन्र् व्र्िस्था देहार् बिोजिि 
हनुेछिः 

(क) केन्रिा कार्यरत कियचारीको कार्यसिर्को तालिका दरुुस्त 
राख्न ु पनेछ। केन्रका प्रिखुिे कियचारीका कार्यसिर् 



 
16 

विस्ततृ तालिका तर्ार गरी आन्तररक सूचनापाटीिा टाँस 
गनुय पनेछ,। 

(ख) कियचारीको कार्यसिर् पररितयन गदाय कम्तीिा पलन ३० 
लिनेटको सिर् खजप्टने व्र्िस्था लििाउन ु पनेछ। पािो 
हस्तान्तरण गररने कियचारीिाई हस्तान्तरण गने कियचारीिे 
आफ्नो सिर्िा भएका कार्य र बाँकी कार्यबारे पूणय 
िानकारी गराउन ुपनेछ।  

पररच्छेद - ७ 
अन्र् व्र्िस्थापन 

१२. केन्र रहने स्थान र सरुक्षा व्र्िस्थािः केन्र नगरपालिकाको कार्ायिर्को 
हातालभत्र िा अन्र्त्र उपर्िु स्थानिा रहनेछ। र्सको सरुक्षा नगर प्रहरी 
िा नगरपालिकाको कार्ायिर्िे तोकेको सरुक्षा लनकार्िे गनेछ। 

१३. केन्रका स्रोत-सािग्रीहरू:  (१) केन्रिा अनसूुची-९ बिोजििका सािग्रीहरू 
रहने छन । ती सािग्री विपद् प्रलतकार्यका िालग प्रर्ोग हनुेगरी र्थास्थानिा 
तर्ारी अिस्थािा रहनेछन । 

(२) केन्रिे प्रर्ोग गने अलभिेख दताय वकताब, िगबकु, सूचना 
वििरण फाराि, प्रलतिेदनको निनुा आदद रावष्ट्रर् आपतकािीन कार्यसञ्चािन 
केन्रिे स्िीकृत गरेको ढाँचा प्रलतकूि नहनुे गरी धलुिखेि नगरपालिकािे 
जस्िकृत गरेको ढाँचा अनसुार प्रर्ोग गनेछ। 

१४. आधारभतू कार्यसञ्चािन विलधको पनुराििोकनिः प्रस्ततु कार्यसञ्चािनविलध 
विपद्पूिय, आपतकािीन सिर्िा गनुय पने प्रलतकार्य तथा पनुयिाभका कार्यिाई 
प्रभािकारी बनाउन र सोको िालग आिश्र्क पने पूियतर्ारी गनय तर्ार 
गररएको छ। र्सिाई धलुिखेि नगरपालिकाको आिश्र्कता बिोजिि 
सिर्सापेक्ष पनुराििोकन गरी लनर्लित गनय सक्नेछ।  
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अनसुचुी १ 

केन्रको कार्यगत संरचना 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

आपतकािीन कार्य सञ्चािन केन्र 

 

सूचना तथा सञ्चार कार्य खोि तथा  
द्धारकार्य 

राहत ब्र्िस्थापन 

कार्य 
आन्तरीक ब्र्िस्थापन 

कार्य 

विपद् ब्र्िस्थापन सलिलत 
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अनसुचुी २ 

सम्पकय  वििरण 

केन्र रहन ेस्थान 

धलुिखेि नगरपालिकाको कार्ायिर्को हाता िा 
नगरपालिकािे तोकेको स्थान 

सम्पकय  व्र्जि   

नाि र पद  

फोन नं. र िोबाइि  

रेलडर्ो कि साइन  

फ्र्ाक्स  

सेटेिाइट फोन  

िेब साइट  

इिेि  

िैकजल्पक सम्पकय  व्र्जि १  

नाि र पद  

इिेि  

फोन नं. र िोबाइि  

रेलडर्ो कि साइन  

फ्र्ाक्स  

सेटेिाइट फोन  

इिेि  

िैकजल्पक सम्पकय  व्र्जि २ 

नाि र पद  

इिेि  

फोन नं. र िोबाइि  

रेलडर्ो कि साइन  

फ्र्ाक्स  

सेटेिाइट फोन  

इिेि  
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अनसूुची ३ 

सञ्चार संर्न्त्र 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

राष्ट्रिय आपत्कालीन 
काययसञ्चालन केन्द्र 

नेपाल रेडक्रस 
आपतकाललन ्

काययसञ्चालन केन्द्र 

विपद सम्बन्द्धी 
अध्ययन अनुसन्द्धान 
केन्द्द िा प्रततरठान 

प्रादेलिक आपत्कालीन 
काययसञ्चालन केन्द्र 

जल तथा मौसम 
विज्ञान विभाग 

स्थानीय 
समुदाय 

स्थानीय 
स्ियंसेिक 

नगरप्रहरी 

तनयन्द्रण कक्ष, नेपाली 
सेना, नेपाल प्रहरी, 
सिस्र प्रहरी, िारुण ्

यन्द्र 

राष्ट्रिय भूकम्प 
मापन केन्द्र 

ष्ट्जल्ला आपत्कालीन 
काययसञ्चालन केन्द्द 

आपतकालीन 
काययसञ्चालन केन्द्द 

स्िास््य आपत्कालीन 
काययसञ्चालन केन्द्र 

अन्द्य संघ 
संस्था 
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अनसुचुी ४ 

रेलडर्ोका प्रकार 
  

लस. नं. रेलडर्ो सेट[Radio set 

(VHF)] 

च्र्ानि कैवफर्त 

१ िोटोरोिा िीपी  ३८० 

(Motorola Gp 380) 

१, २, ३, ४, ५, ६ लसिप्िेक्स 
(Simplex) 

 

लस. 

नं. 

रेडडयो सेट[Radio set (VHF)] च्यानल कैफियत 

१ कोडान (Codan) १, २  

 

 

अनसुचुी ५ 

सूचनाको प्रथलिकता 
प्राथलिकता 

क्रि 
विपद्को अिस्था 

सिर्सीिा 
(बढीिा) 

१ िीिन खतरािा परेको छ र तत्कािै उद्धार 
गनुय आिश्र्क छ  १० लिनेट 

२ िीिन खतरािा पने सम्भािना छ र शीघ्र 
उद्धार गनुय िरुरी छ २० लिनेट 

३ विपद्को प्रभाि उच्च छ र सिर्िै प्रलतकार्य 
गनुय िरुरी छ ३० लिनेट 

४  विपद्का दैलनक घटना वििरणहरू १२ घण्टा 
रष्टव्र्िः प्राथलिकताक्रि १ उच्च र ४ न्रू्न 
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अनसुचुी ६ 

प्रारजम्भक रतु सिेक्षण प्रलतिेदन फाराि     . 
फारि नं. १ (० देजख २४ घण्टा)                                                              

आपतकािीन अिस्था शरुुभएको लिलत ेिः  प्रलतिेदन लिलत ेिः  
  

प्रलतिेदन तर्ार गने ेिः    संस्था ेिः    

ठेगाना ेिः     टेलिफोन नं ेिः 
  

जिल्िाको नाििः  काभ्रपेिाञ्चोक नगरपालिकाको नाििः धलुिखेि 

हाि उिक्षेत्रिा प्रभाि पारेको प्रिखु प्रकोप/विपद (ठीक जचन्ह िगाउने) 
िाढी   िहािारी  खडेरी  भकूम्प 

पवहरो  आगिागी  चट्याङ्ग  अन्र् 

धलुिखेि नगरपालिकाको केन्र िा रावष्ट्रर् िोकिागयबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित 
िडा को दूरी (पैदििः ...........घण्टा/र्ातार्त...........घण्टा )  

 

(क) प्रभावित क्षेत्रिा आधारभूत संरचना तथा सेिाको अबस्था ेिः 

क्र
सं 

क्षलतको वििरण 
स

ङ्ख्र्ा 

के्षलत िम्िा 
अनिुालन
त क्षलत 

(िूल्र्िा) 

सूचना 
सङकिन
को िालग 

अपनाएको 
प्रवक्रर्ा 

कै पू
णय 

आंजश
क 

१ विद्यािर् भिन       

२ पिु तथा सडक       

३ हेल्थपोष्ट÷स्िास्थ्र् चौकी         

४ सािदुावर्क स्रोत केन्र        

५ अन्न िािी (विघा÷रोपनी )       

६ 

खेतीर्ोग्र् ििीन 
(विघा÷रोपनी)       

७ घरपाििुा पश ु       
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क्र
सं 

क्षलतको वििरण 
स

ङ्ख्र्ा 

के्षलत िम्िा 
अनिुालन
त क्षलत 

(िूल्र्िा) 

सूचना 
सङकिन
को िालग 

अपनाएको 
प्रवक्रर्ा 

कै पू
णय 

आंजश
क 

८ साना पसि        

९ िाछा पोखरी        

१० सञ्चार        

११ विद्यतु        

१२ अन्र्        

 

ख) उद्धार तथा राहत कार्यिा संिग्न लनकार् तथा संस्थाहरु ेिः   
कािको वििरण संस्थाको नाि 

     

      

      

      

 

तर्ार गनेको हस्ताक्षर  

नाििः 
पदिः 
कार्ायिर्को छापिः 

 



 
23 

अनसुचुी-७ 

बह-ुक्षते्रगत प्रारजम्भक रतु िेखािोखा फाराि, 

(Multi-Cluster Initial Rapid Assessment (MIRA) 
 

१.िेखािोखा गने सिूहको वििरण 

१.१ संिग्न संस्थाहरु÷संिग्न टोिीका सदस्र्हरुिः १.२ लनरीक्षण अिलध 

 
 देजख सम्ि 

१.३ टोिी प्रिखुको नाि 

१.४ 
सम्पकय  
वििरणहरुिः  

 

टेलिफोन ेिः   
 

ई िेि ेिः  
 

 

 

२. भौगोलिक वििरण 

२.१ जिल्िाको नाििः 
२.२ गापा/नपाको नाििः 
२.३ िडा नंिः 
२.४ प्रभावित क्षेत्रको नाििः  

GPS  िा P कोड: 

२.५ िडाको उचाई (सिरु 
सतहदेजख)ेिः 
२.६ िडाको अक्षांश (Latitude) 

२.७ िडाको देशान्तर (Longitude) 

२.८  प्रिखु प्रकोप÷विपद् (ठीक जचन्ह िगाउने)  
२.८.१ िाढी  
२.८.२ िहािारी 
२.८.३ खडेरी 
२.८.४ भकूम्प 

२.८.५ पवहरो 
२.८.६ आगिागी 
२.८.७ चट्याङ्ग 

२.८.८ अन्र् 
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२.९  गाउँपालिका/नगरपालिकाको नक्सा प्रर्ोग गरी विपद्बाट प्रभावित िडा तथा 
सिदुार्को अिस्था लनम्नआधारिा िगीकरण गने 

२.९.१. अलत प्रभावित िडा/सिदुार् (ज्र्ादै ठूिो प्रभाि)ेिः 
२.९.२. बढी प्रभावितिडा/सिदुार् (बढी प्रभाि)ेिः 
२.९.३. सािान्र् प्रभावित िडा/सिदुार् (िध्र् प्रभाि)ेिः 
२.९.४. कि प्रभावित िडा/सिदुार् (कि प्रभाि)ेिः 
२.९.५. प्रभावित नभएको िडा/सिदुार् (प्रभाि नपरेको)ेिः 

२.१० सोही नक्सािा सडक र्ातार्ातको पहुँच नभएको प्रभावित िडा/सिदुार् इंलगत 
गने 

२.११ सोही नक्सािा आन्तररक रूपिा विस्थावपत पररिारको अस्थार्ी स्थान इंलगत 
गने ेिः 

२.१२ सोही नक्सािा र्ातार्ातको िहत्िपूणय पूिायधारहरु (बाटो, पिु, वििानस्थि िस्ता 
भौलतक संरचना) क्षलत भएको नभएको इंलगत गने 

२.१३ सोही नक्सािा संभावित सरुक्षा चनुौतीहरु (डकैलत, अन्र् सिूह,आदद) को 
विषर् इंलगत गने  

२.१४ धलुिखेि नगरपालिकाका केन्द« िा रावष्ट्रर् िोकिागयबाट सबैभन्दा बढी 
प्रभावित िडा÷सिदुार्को दूरी (पैदििः ............घण्टा÷र्ातार्तिः 
...............घण्टा )  

३.  धलुिखेि नगरपालिकाकातहिा विचार परु्ायउनपुने तथ्र्ांकहरु स्िास्थ्र् 
शाखाबाट सूचनाहरु संकिन गनुयपनेेे) 

३.१ स्िास्थ्र् सेिाको अिस्था 

स्िास्थ्र् सवुिधाका वकलसि 

भिनहरु  
पर्ायप्त 

िनशजि(दरबन्दी) 
पहुँच 

िम्िा 
सङ्ख्र्ा 

िम्िा 
क्षलत 
स

ङ्ख्र्ा 

छ छैन छ 
छै
न 

३.१.१ स्िास्थ्र् चौकी       

३.१.२ उपस्िास्थ्र् चौकी       
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३.१.३ प्राथलिक उपचार 
केन्र  

 
    

३.१.४ अस्पताि       

३.१.५ गाउंघर जक्िलनक       
 

४. िनसङ्ख्र्ा वििरण (िेखािोखाको क्रििा िडातहबाट संकलित सूचना ) 
४.१ िडाको िम्िा िनसङ्ख्र्ा 
४.२ सिान्र्तर्ा िम्िा प्रभावित सङ्ख्र्ा 
४.३ विपद्का कारणिे बास नभएका िम्िा घरधरुी सङ्ख्र्ा 
४.४ िवहिा घरिूिी हनुे घरधुरी सङ्ख्र्ा 
४.५ सतु्केरी/ दधु खिुाउँदै गरेका िवहिाहरुको सङ्ख्र्ा 
 

४.६ अलत प्रभावित िनसङ्ख्र्ा 

वििरण 

िवह
िा 

परुु
ष 

ि
म्िा 

बाि
क 

बालि
का 

४.६.१ विपद्का कारण ितृ्र् ुहनुेहरुको 
सङ्ख्र्ा           

४.६.२ विपद्का कारण घाइते 
हनुेहरुकोसङ्ख्र्ा           

४.६.३ विपद्का कारण बपेिा हनुहेरुको 
सङ्ख्र्ा           

 

४.७ प्रभावित सिूह िा संकटापन्न सिूह 

वििरण िवहिा परुुष िम्िा 

४.७.१ ६० िषय भन्दा िालथका िृद्धिृद्धा       

४.७.२ ६० िषय भन्दा िालथका एकि िृद्धिृद्धा       

४.७.३ १८ िषय भन्दा िलुनका वकशोर वकशोरी       

४.७.४अपाङ्गता भएका व्र्जिहरु       

र्दद अन्र् थप केही भएिा       



 
3 

 

नोटिः  प्रश्न नं ५ देजख १५ सम्ि ऋलगकतभच संग सम्बजन्धत सूचना िजक्षत सिूह 
छिफि र सिदुार्को िु् र् सरोकारिािा व्र्जिहरुको अन्तिायतायबाट भनय 
सवकन्छ। 

 

५. आिास तथा गैह्रखाद्य सिग्रीहरु  

५.१ िडा तहिा िेखािोखा गररएको िम्िा घरधूरी सं्र्ा   

५.२  घरहरु कुन अिस्थािा क्षलत भएका छन  (घरधूरी सङ्ख्र्ा )?
  

५.२.१  पूणय रूपिा क्षलत भएको घर िम्िा सङ्ख्र्ा (िहाँ 
बसोिास र्ोग्र् छैन )   

५.२.२  आंजशक रूपिा क्षलत भएका िम्िा घर सङ्ख्र्ा 
(तत्काि िस्नका िालग सरुजक्षत नभएको)    

५.२.३  सािान्र् क्षलत भएको िम्िा घर सङ्ख्र्ा  (सािान्र् 
िियतसंभार आिश्र्क पने)  

५.३  के सािदुावर्क आश्रर्स्थििा सरसफाई तथा पानीको 
व्र्िस्थाउपिब्ध छन  ? 

५.३.१    छ            ५.३.२    छैन  

५.४  र्दद छ भने प्रभावित िडा अथिा िडाको िररपरर कलत क्षिताका सािदुावर्क 
भिनिा प्रभावितहरुिाई राख्न सक्ने गरी उपिब्ध छन  ? (आश्रर्स्थिको 
िालग) 

लबिरण कलत सङ्ख्र्ािा आश्रर् ददन सवकन्छ 

५.४.१ सिदुावर्क भिन (कलत 
सङ्ख्र्ािा आश्रर् ददन सवकन्छ)  

५.४.२ अन्र् पररिार ज्र्कत Host 

Family (कलत सङ्ख्र्ािा आश्रर् ददन 
सवकन्छ)  
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५.४.३ अन्र् (कलत सङ्ख्र्ािा आश्रर् 
ददन सवकन्छ)  

५.५ प्रभावित सिदुार्को िालग तत्कािै आिश्र्क गैरखाद्य सािग्रीहरु (िडा 
स्तरीर् अनिुालनत सङ्ख्र्ा) 
वििरण अनिुालनत सङ्ख्र्ा 
५.५.१ तारपोलिन(लत्रपाि)  

५.५.२ बल्र्ांकेट/कम्िि  

५.५.३ खाना पकाउने भाडाकँुडा  

५.५.४ िगुाफाटा÷ओछ्याउने कूरा   

५.५.५ गैहखाद्य राहत सािग्री वकट  

५.५.६ आपतकािीन आिासका िालग सािग्रीहरुको वकट  

५.५.७ अन्र् (खिुाउनसु)  

५.६ आश्रर्स्थिको िालग आिश्र्क स्थानीर् श्रोत साधनहरु 

५.६.१ बाँस o छ            o छैन 

५.६.२ काठ o छ            o छैन 

५.६.३ फिाि िा डण्डी िा RCC Piller o छ            o छैन 

५.६.४ अन्र् (खिुाउनसु) o छ            o छैन 

र्दद अन्र् थप केही भएिा  

६. घरेि ुखाद्य सरुक्षा 
६.१ कलत प्रलतशत घरधरुीिे कलत प्रलतशत आफ्नो खाद्यान्न भण्डारण नोक्सान 

भएको छ ?(उदाहरण ४० प्रलतशत घरधूरीिे १०० प्रलतशत) 

खाद्यान्न भण्डार नोक्सान प्रलतशत  

छिफि गररएका घरधूरीको 
प्रलतशत 

६.१.१ २० प्रलतशत खाद्यान्न भण्डार नोक्सान  

६.१.२ ५० प्रलतशत खाद्यान्न भण्डार नोक्सान  

६.१.३ ७५ प्रलतशत खाद्यान्न भण्डार नोक्सान  
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६.१.४ १०० प्रलतशत खाद्यान्न भण्डार नोक्सान  

६.२ के खाना पकाउनको िालग सिदुार्संग 
ईन्धन छ ?  

 

६.२ के खाना पकाउनको िालग सिदुार्संग ईन्धन छ ? 

६.२.१ छ o, र्दद छ भने कस्ता प्रकारका ईन्धन प्रर्ोग भएका छन  ? 

६.२.१.१ दाउरा o 

६.२.१.२ कोइिा o 

६.२.१.३ िवितेि o 

६.२.१.४ ग्र्ास o 

६.२.१.५ बार्ो ग्र्ास o 

६.२.१.६ अन्र् o 

६.२.२ छैनo 

६.३ खाद्य सरुक्षाको दृवष्टकोणिे कुन सिूह बढी संकटापन्न अिस्थािा छन  ? 

६.३.१ बािबालिका o 

६.३.२ िेष्ठ नागररक घरिूलि भएका घरधूरी o 

६.३.३ िवहिा घरिूलि भएका घरधूरी o 

६.३.४ अपाङ्गता भएका घरधूरीo 

६.३.५ अन्र् -खिुाउनसु) o 

६.४ के बिारसम्ि पगु्न सवकन्छ र बिार खिेुका छन  ? 

६.४.१ छ o    ६.४.२ छैन o 

र्दद छन  भने कलत टाढाका बिार सचुारू छन  ?÷र्दद छैन भने कारण उल्िेख 
गनुयहोस ? 

६.५ कलत घरपाििुा िनािरहरु क्षलत भएका छन  ? 

छिफि गररएका घरधूरीको प्रलतशत 

६.५.१ पश-ुगाई o गोरु oें भैंसीoें 

६.५.२ बाख्रा÷भेंडा 
६.५.३ बंगूर 

६.५.४ पंजक्ष -हाँस oकुखूराo 
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६.५.५ अन्र् .......... o) 

६.६ घरपाििुा िनािरहरुको िालग आश्रर्स्थिको व्र्िस्था 
६.६.१ छ o    ६.६.२ छैन o 

६.७ िाहािारी फैिने सम्भािना (घरपाििुा िनािरहरुबाट) कस्तो छ ? 

६.७.१ छ o    ६.७.२ छैन o 

र्दद अन्र् थप केही भएिा 
 

७. पानी तथा सरसफाइ  

७.१ पानीको आपूलतय व्र्िस्था 
७.१.१ कलत प्रलतशत प्रभावित िनसङ्ख्र्ािे शदु्ध वपउने पानीिा 

पहुँच छ ? पानीको उपिब्धता (दैलनक १५ लिटर 
प्रलतव्र्जि/प्रलत ददन)    

७.१.२ वपउने पानीको प्राथलिक स्रोत 

वििरण 
चाि ुअिस्थािा 

प्रलतशत 
छ छैन 

७.१.२.१ खुल्िा कुिा    

७.१.२.२ टर्िुिेि÷हाते पम्प     

७.१.२.३ झरना    

७.१.२.३ खोिा    

७.१.२.४ पोखरी ,   

७.१.२.५ खोिा÷नदी    

७.१.२.६ पानीट्याङ्कीबाट वितरण    

७.१.२.७ पाइप खानेपानी प्रणािी    

७.१.२.८ अन्र्    

७.१.३ पानीको श्रोतको अिस्था 
७.१.३.१ चाि ुo७.१.३.२ लबलग्रएको (िियतसम्भार गरेर प्रर्ोग गनय 

सवकने) o 
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७.१.३.३ प्रदूवषत भएको o७.१.३.४ पूणय क्षलत भएको o 

७.१.३.५ धलििो पानी  o 

७.१.४ पानीको िैकजल्पक व्र्िस्था छ ? छ  o छैनo र्दद छ भन े

७.१.४.१.१ प्रभावित सिदुार् देजख कलत दूरीिा छ ...... 
७.१.४.१.२ स्रोत, ठाउँ र पानी गणुस्तरको सफापन िा धलििोपनको 

अिस्था ....... 
७.१.४.१.३ न्रू्नति शदु्ध पानी वितरणका िालग अन्र् आिश्र्क पने 

सवुिधाहरु (भौलतक सािग्रीहरू) ........ 
७.१.५ प्रभावित पररिारसँग खानेपानी भण्डारणको िालग प्रर्ोग गनय घरपररिारिा 

विको भएको भाँडो उपिब्ध छ वक छैन ? 

७.१.५.१ छ  o         ७.१.५.२ छैन  o 

७.२ सरसफाइसम्बन्धी सवुिधा  
७.२.१ कलत प्रलतशत प्रभावित सिदुार्को सरसफाई सेिािा उपर्ोगी 

पहुँच छ (िस्तै शौचािर्)?......५ प्रलतशत 

पवृष्ट गने स्रोतहरुिः स्थानीर् लनकार् र सेिादाताहरुसँग अन्तिायताय आदद। 
संभि भएिा सिदुार्बाट पवृष्ट गने र अििोकन पलन गने। 

७.२.१ कलत पररिारको िालगसरसफाइका सािग्रीहरू (साबनु, रुिाि िा 
तौलिर्ा, न्र्ापवकन आदद) को आिश्र्कता छ ? ..........पररिार 
सङ्ख्र्ा 

 

८. संरक्षण 

८.१ विस्थावपत सिदुार्को अनिुालनत सङ्ख्र्ा  
८.२ विस्थावपत सिदुार्हरुबवढ भएको (स्थान) 
८.३ अलभभािक विवहन विस्थावपत बािबालिकाको सङ्ख्र्ा ? बािकिः           

बालिकािः 
८.४ प्रभावित स्थििा पररिारको दताय प्रवक्रर्ा छ ? 

८.४.१ छ           ८.४.२ छैन   ८.४.३ र्दद छ भने 
कसिे सहर्ोग गदै छ ? 
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८.५ हािको अिस्थािा (विपद् पिात) संकाटापन्न सिूहको िु् र् सरोकारको 
विषर्हरु के के हनु ? 

बढी संकटापन्न सिूह 

आ
श्रर् 
स्थ
ििा 
सरु
क्षा 

खा
ना/ 

पा
नी 

स्िा
स्थ्र्/ 

जशक्षा 

शारी
ररक 
सरु
क्षा/ 

वहंसा 
रवहत 
SGB

N 

िान
लसक 
सह
र्ोग 

बाि 
श्रि/ 

िेचवि
खन 

अ
न्र् 
SG
BN 

८.५.१ ५ िषय िलुनका बािबालिका        

८.५.२  ६देजख १८िषय  उिेर सिूहका        

८.५.३ वकशोर वकशोरीहरु (१९ देजख 
२४ िषय)         

८.५.४ िृद्धिृद्धाहरु (६० िषय भन्दा 
िालथका)        

८.५.५ अपाङ्गता भएका व्र्जिहरु        

८.५.६ गभयिती÷दधु चसुाउँदै गरेका 
िवहिा        

८.५.७ अन्र् संकटापन्न सिूह        

८.६ िालथका संरक्षणका सिािहरुिा 
सहर्ोगी लनकार्हरुको नाि        

र्दद अन्र् थप केही भएिा        

 

 

९. पोषण (र्दद संभि भए िवहिा स्िास्थ्र् स्िरं्सेिक िा स्थानीर् स्िास्थ्र् 
कियचारीिाई सोध्ने) 

९.१ प्रभावित िडािा रहेका गभयिती र दधु चसुाउँदै गरेका आिाहरुको सङ्ख्र्ा ? 

(िालथबाट लिन सवकन्छ) ...  एक िषय िलुनका बािबलिकािाई कुन खाना 
खिुाउने गररएको छ? (धेरैिसो खिुाउने खाना पवहिा उल्िेख गने) 

९.२ प्रभावित िडािा तालिि प्राप्त पोषणका परािशयदाताको सङ्ख्र्ा ?  .......... 

९.३ प्रभावित िडािा कुपोषण भएका बािबालिकाहरुकोेे सङ्ख्र्ा ?  .......... 

९.४ सिदुार् स्तरिा पर्ायप्तिात्रािा व्र्िस्थापन क्षिता छ ? छ  o          छैन  o 
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९.५ भखयर िन्िेका र ५ िषय िनुीका बच्चाहरुिाई कस्तो प्रकारको र कलत 
िात्रािा खाना खिुाउने गररएकोछ ? 

उिेर 
विपद अजघ विपद पिात 

प्रकार िात्रा प्रकार ित्रा 

६ देजख ११ िवहना     

१२ देजख ५९ िवहना     

 

९.६ सिदुार्िा हाि आिाको दूध खिुाउन कि भएको अथिा रोवकएको अिस्था 
छ ? छ  o        छैन  o 

९.६.३ र्दद छ भने कारण खुिाउनहुोस िः  
९.७ आिाका दूध नभएकोअिस्थािाके कस्तो खाना खिुाउने गररएको छ 

? 

९.७.१ ६ िवहना भन्दा किका बािबालिकाहरुिाई 

९.७.१ ६ देजख २४ िवहना भन्दा किका बािबालिकाहरुिाई 
र्दद अन्र् थप केही भएिा 

१०. स्िास्थ्र्  

१०.१  स्िास्थ्र्सम्बन्धी प्रिखु सिस्र्ा 
१०.१.१ झाडा पखािा         
१०.१.२ आखँाको संक्रिण 

१०.१.३ बान्ता 
१०.१.४ िि विलनर्ोिन  

१०.१.५ सपयको टोकाई 

१०.१.६ ज्िरो 
१०.१.७ कफ खोकी र ज्िरो ९ब्च्क्ष ० 

१०.१.८ छािाको सङ्खक्रिण 

१०.१.९ चोटपटक 

१०.१.१० िच्चा पाउँदा आिा िा िच्चाको ितु्र् ु

१०.१.११ िानलसक विरािी 
१०.१.१२ सरुिा रोग (खिुाउनसु) ........ 
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१०.१.१३ नसने रोग (खिुाउनसु) ........ 
१०.१.१४ अन्र् केवह 

१०.२ औषलध तथा औषलधिन्र् सािग्रीको उपिब्धता 
१०.२.१ औषलधo पर्ायप्त 

oअपर्ायप्त 

१०.२.२ इक्प्र्पुिेण्ट तथा सािग्रीहरु 
(स्रेचर सवहत)ेिःo पर्ायप्त oअपर्ायप्त 

 आिश्र्कता खिुाउनहुोस  
................................... 

आिश्र्कता खिुाउनहुोस  
................................... 

१०.३ सञ्चािनिा रहेका नजिकैका स्िास्थ्र् सवुिधाहरू 

स्िास्थ्र् सवुिधाका प्रकार 

क्षलतग्रस्त 
पर्ायप्त 

कियचारी पहुँच 
विद्यतु 

आपूलतय 
खानेपानी 
आपूलतय 

छ
न  

छैन
न  

छ
न  

छैन
न  

छ
न  

छैन
न  

छ
न  

छैन
न  छन  

छैन
न  

१०.३.१ उपस्िास्थ्र् ÷ 

स्िास्थ्र् चौकी           

१०.३.२ प्राथलिक स्िास्थ्र् 

संस्था           

१०.३.३ अस्पताि           

१०.३.४ लनिी जक्िलनक           

 

१०.४ उि स्िास्थ्र् संस्थाहरुिा कसिे सेिा प्रदान गदैछ ? 

नसय  डाक्टर  िावहिा स्िास्थ्र् स्िर्ि सेविका  पारा िेलडकि  

१०.४.५ अरु (खिुाउने) 
१०.५ उि स्थानिा कुन ैिाहािारी िा लभन्नै प्रकारको रोग पैmलिएको सूचना िा 
हल्िा छ ? 

१०.५.१ छ    ....................... (खिुाउने)               १०.५.२ छैन  
 

१०.६ उि स्थानिा कुनैेे कुनै संक्रिण नहनुे तत्िहरुको सूचना आएको छ ? 

(िैविक, रासार्लनक, आणविक, विवकरण, विषाि िा टोजक्सन)  छ   छैन   

....................... (खिुाउने) 
र्दद अन्र् थप केही भएिा 
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११. जशक्षा  
११.१  सिदुार्िा कक्षा संचािन भईरहेका र विद्याथीहरु सहभागी भइरहेको छन  

वक छैनन  ?o छ    o छैन 

११.२  सिदुार्िा विद्यािर्को अिस्था कस्तो रहेको छ ? 

– पूणयतिः क्षलतग्रस्त, ितयिान अिस्थाि प्रर्ोग गनै नसवकने 
– आंजशक रुपिा क्षलत, प्रर्ोग गनय नसवकने 
– आंजशक रुपिा क्षलत, केही िियत पिात प्रर्ोग गनय सवकने 
– पानीिे घेररएको र केही िियत पलछ प्रर्ोग गनय सवकने 
– प्रभावित नभएको। 

११.१ िडास्तरिा क्षलत भएका विद्यािर्हरु 

११.२ क्षलत भएका खानेपानी तथा सरसफाई सवुिधाहरुको सं्र्ा 
तह सङ्ख्र्ा खानेपानी शौचािर् 

बाि विकास केन्र ECD    

१ देजख ८ कक्षा सम्ि    

९ देजख १२ कक्षा सम्ि    

उच्च जशक्षा    

११.४  प्रभावित विद्याथी र जशक्षकको सं्र्ा (लिङ्गको आधारिा) 
तह सङ्ख्र्ा खानेपानी शौचािर् 

बाि विकास केन्र ECD    

१ देजख ८ कक्षा सम्ि    

९ देजख १२ कक्षा सम्ि    

उच्च जशक्षा    

११.४ सिदुार्िा प्रभावित विद्यािर्हरुको अिस्था ? 

वििरण 

सं
्र्ा 

११.४.१ पूणय क्षलत भएका विद्यािर्हरुको सं्र्ा (प्रर्ोगिा आउन 
नसक्ने)  
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११.४.२ आंजशक क्षलत भएका विद्यािर्हरुको सं्र्ा (तत्कािै प्रर्ोग 
गनय असरुजक्षत)  

११.४.३ सािान्र् क्षलत भएका विद्यािर्हरुको सं्र्ा (सािान्र् िियत 
पलछ प्रर्ोगिा गनय सरुजक्षत)  

११.४.४ डुिान भएका विद्यािर्हरुको सं्र्ा िनु केही सिर् पिात 
प्रर्ोगिा आउन सक्छ  

११.५ विद्यािर् आश्रर्स्थिको रुपिा प्रर्ोग भएका छन  ?छ  o छैन o  

११.५.१.१र्दद छनभने कलत िटा विद्यािर्हरु आश्रर्स्थिको रुपिा 
प्रर्ोग भएको होिा ?  

र्दद अन्र् थप केही भएिा  

 

१२. आपतकािीन सञ्चार 

१२.१ प्रभावित िडा िा सिदुार्िा सरुक्षाका िालग कस्ता संचारका िाध्र्िहरु संचािन 
अिस्थािा छन  ? 

संचारका िाध्र्िहरु सेिाको अिस्था कैवफर्त 

१२.१.१ रेलडर्ो रुि सेिा २४ह७ छ  o छैन o  

१२.१.२ टेलिफोन  छ  o छैन o  

१२.१.३ FH/VHF Radio/HAM Radio छ  o छैन o  

१२.१.४स्र्ाटिाइट फोन छ  o छैन o  

१२.१.५ ईन्टरनेट छ  o छैन    

१२.२ प्रभावित िडा िा सिदुार्हरुिे प्रर्ोग गने कस्ता संचारका िाध्र्िहरु संचािन 
अिस्थािा छन  ? 

संचारका िाध्र्िहरु सेिाको अिस्था कैवफर्त 

१२.२.१ रेलडर्ो/एफ एि   

१२.२.२ टेलिलभिन   

१२.२.३ िोबाइि फोन   

१२.२.४ टेलिफोन   

१२.२.५ कटिाि   

र्दद अन्र् थप केही भएिा                                          
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१३. बन्दोबस्ती (ेीर्नष्कतष अ० 

१३.१ के सम्पूणय प्रभावित क्षेत्रहरु िानिीर् सहर्ोगकोक्षेत्रिा काि गने 
संघसंस्थाहरुको पहँेुचिा छन ? 

१३ १.१ छन   o    

१३.१.२ थाहा छैनo  

१३ १.३ केही छन  o      

१३ १.४ पूरा छन o 

र्दद प्रभावित क्षेत्र पूणय िा आंजशकरुपिा पहँेुचिा छन  भने केही वििरण सवहत 
नक्सा संिग्न गनुय होिा 
अनिुालनत विस्थावपत सं्र्ा िम्िा 
१३.१.१ परुुष     १३.१.२ िवहिा 
१३.२ विपद् पिात िगतै प्रभावित िडाहरुिा के आधारभूत व्र्िस्थापनका 
सवुिधाहरु संचािनिा छन  ? (उपर्िुिा ठीक जचन्ह िगाउनसु) 

व्र्िस्थापन छैन 
थाहा 
छैन 

आंजशकरुपिा 
संचािन 

पूणय 
संचािन 

कैवफर्त 

ईन्धन स्टेशन       

विद्यतु      

िैकजल्पक उिाय      

बाटोको सवुिधा      

र्ातार्ातको 
िाध्र्ि      

िार् ुसेिा      

अन्र्      
 

हेलिकेप्टरको िालग आकजस्िक अितरण गने स्थानको सम्भािना र अन्र् विस्ततृ िानकारी 
भए अिग्गै कागििा संिग्न गनुयहोिा। 

न एक  अर्िष्िन पलन गनुयहोिा। 

१३.३ विपद् भए िगतै देजख सिदुार्िा व्र्िस्थापन सम्बन्धी िु् र् सिस्र्ा के होिा ? 

(उपर्िुिा ठीक जचन्ह िगाउनसु) 
१३.३.१ वहिो÷लगिी o 
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१३.३.२ पानी बन्द o 

१३.३.३ पवहरो o 

१३.३.४ पिु लबलग्रएको÷ भजत्कएको o 

१३.३.५ बाटो संचािनिा   नरहेको 
१३.३.६ इन्धन उपिब्ध        नभएको o 

१३.३.७ एर्रपोटयको धािनिागय  लबलग्रएको o 

१३.३.८ नदी िताततै बगेको o 

१३.३.९ अन्र् o 

 

सम्भि भए सम्ि विस्ततृ िानकारीहरु अिग्गै कागििा संिग्न गनुयहोिा 
१३.४ त्र्स क्षेत्रिा लबलग्रएका संरचनाहरुको अिस्था कस्तो छ ? (उपर्िुिा ठीक 

जचन्ह िगाउनसु) 

सेिा प्रदान गनयको 
िालग प्रर्ोग भएका 
संरचनाहरु 

पूणय नष्ट 
(अब 
प्रर्ोगिा 
आउन 
नसक्ने) 

आंजशक क्षलत     

(तत्काि 
प्रर्ोगका िालग 
असरुजक्षत) 

केही क्षलत 
(सािान्र् िियत 
पिात प्रर्ोग 
गनय सवकने ) 

क्षलत 
नभएको कैवफर्त 

गोदाि घर      

सरकारी भिनहरु      

व्र्जिगत भिनहरु      

व्र्ापाररक भिनहरु      

इन्धन स्टेसनहरु      

उद्योग कारखाना 
भिनहरु      

विद्यतु स्टेसनहरु र         

रान्सलिसनहरु      

वििानस्थि 
(एर्रपोटय)      

हेलिकप्टर राख्न े
स्थान      

अन्र्      

सम्भि भए सम्ि विस्ततृ िानकारीहरु अिग्गै कागििा संिग्न गनुयहोिा 
र्दद अन्र् थप केही भएिा 
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१४. आश्रर् स्थि सिन्िर् तथा व्र्िस्थापन -Camp Coordinaton and 

Managment ) 

वििरण िवहिा परुुष िम्िा 
िडा स्तरको अनिुालनत विस्थावपत सं्र्ा    

िडा स्तरको विपद प्रभावित  विस्थावपत सं्र्ा    

५ िषय िलुनका बािबालिका    

५ िषयदेजख १८ िषय सम्िका    

६० िषय भन्दा िालथका िृद्धिृद्धा    

अपाङ्गता भएका     

अलत विरािी    

गभयिती/दूध चसुाउँदै गरेका िवहिाहरु    

 

१४.३ विस्थावपतहरुिे बसोबास गरररहेको स्थान 

१४.३.१ स्थानको नाि: 
१४.३.२ अक्षांश : 
१४.३.३ देशान्तर :  
१४.३.४ उच्चता: 
१४.३.५ लनकटति सरुक्षा लनकार् अिजस्थत स्थान सम्िको दूरी 
(वक.िी.÷कोष) 

 

१४.४ विस्थावपतहरुिे बसोबास गरररहेको स्थिका प्रकार 

१४.४.१ स्िस्थावपत  

१४.४.२ र्ोिनािद्ध  

१४.४.३ संकिन क्षेत्र o 

१४.५ विस्थावपतहरुिे बसोबास गरररहेको स्थानको स्िालित्ि 

१४.५.१ व्र्जिगतo 

१४.५.२ साियिलनकo 

१४.५.३ अन्र् (खिुाउने)o 

१४.६ विस्थावपतहरुको दताय  
१४.६.१ छ  o 
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१४.६.२ छैन  o 

र्दद अन्र् थप केही भएिा 
 

१५. हाि प्रभावित सिदुार्िा उपिब्ध राहत सहर्ोगहरु 

१५.१ प्रभावित सिदुार्हरुिे कुनै सहर्ोग पाइरहेका छन  ? 
 छन          छैनन    

१५.१.१.१ र्दद छन  भने कसिे प्रदान गदैछ ? 
१५.१.२.१ र्दद छैन भने वितरण गने कुनै र्ोिना छ ? 

१५.२ सबै प्रभावित सिदुार्हरुिाई(लनर्लितरुपिा) विपद र 
राहत÷सहर्ोगको बारेिा िानकारी गराइसकेका छन  ?  
छन         छैनन    

१५.३ के सिदुार्िा व्र्िस्थापन सलिलत गठन भएको छ ? 
छ        छैन   

र्दद अन्र् थप केही भएिा 
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अनसुचुी ८ 

केन्रिा रहने कियचारीको वििरणको ढाचँा 
केन्रिा रहने कियचारीको वििरणको निनुा लनम्नबिोजिि हनुेछिः 
क्र.सं. पद सं्र्ा 

१ 

केन्र प्रिखु धलुिखेि नगरपालिकाका विपद व्र्िस्थापन 
शाखा प्रिखु िा प्रिखु प्रशासवकर् अलधकृतिे तोकेको 
अलधकृत स्तरको कियचारी) १ 

२ सूचना तथा सञ्चार अलधकृत १ 

३ प्रशासन सहार्क १ 

४ नगरप्रहरी २ (न्रू्नति) 
५ पररचर १ 
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अनसूुची ९ 

केन्रिा रहने सािग्रीको वििरण 

केन्रको सञ्चािनका िालग लनम्न सािग्री लनर्लित रूपिा प्रर्ोग हनुेछन ेिः 
– कम्तीिा ७ ददनका िालग पगु्नेखाद्यान्न तथा पानी 
– आपतकािीन सिर्को िालग चावहने अत्र्ािश्र्क औषलध तथा िवहिा, 

जशशिुाई आिश्र्क सेलनटरी प्र्ाड, डाइपर िस्ता सािाग्री 
– केन्र सञ्चािनका िालग आिश्र्क कार्ायिर् तथा िसिन्द सािाग्रीहरु 

– आपतकालिन सिर्िा उद्धारकािालग चावहने अन्र् सािाग्रीहरु 

– सूचना सञ्चारका िालग देहार् ििोजििका न्रू्नति सािाग्री  
 टेलिफोन 

 रेलडर्ो सेट 

 सेटिाइट फोन 

 कम्प्र्टुर 
 वप्रन्टर 
 इन्टरनेट सवुिधा 
 पािर व्र्ाकअपका िालग िेनेरटर र÷िा सौर्य उिाय 
 इन्धन (िेनेरेटर तथा अन्र् प्रर्ोिनकािालग) 

उजल्िजखत सािानको वििरण लनर्लित रूपिा अद्यािलधक गरी जिन्सीको जिम्िेिार 
कियचारीिे िगत राख्न े व्र्िस्था लििाईनेछ। िेलसनरी सािाग्रीको सञ्चािन विलध 
सम्बन्धी िानकारी सरि भाषािा िेखेर उपकरण संगैको लभिािा टाँसेर राजखनेछ। 
सबै उपकरणहरुको सञ्चािन विलध पजुस्तकाहरु सञ्चार कक्षिा राजखनेछ। त्र्स्ता 
उपकरणहरुको ब्र्ावर चािय भए नभएको र चाि ुहाितिा भए नभएको विषर्िा 
लनर्िीत रुपिा पररक्षण गरी कुन ैसािाग्री अन्र्त्र कतै सापटी िलगएिा सो को 
अलभिेख राख्न।े 
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कृषक समूह गठन तथा व्यवस्थापन काययववधि २०७५ 

सभाबाट स्वीकृत धमधत - २०७५ चैत्र २५  

पषृ्ठभधूमिः कृषक समूहहरुलाई प्रभावकारी एवम ्समन्वयात्मक रुपमा सञ्चालन गनय 
कृवष क्षेत्रमा संलग्न धनकायहरुको कामकाययवाहीलाई प्रवियागत रुपमा अझ बढी 
प्रभावकारी एवम ्समन्वयात्मक तवरले गनय गराउन आवश्यक ठाधनएकोले िधुलखेल 
नगरपाधलकाको प्रशासकीय काययववधि धनयधमत गने धनयमावली २०७४ को धनयम 
३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नगर काययपाधलकाले कृषक समूह गठन तथा 
व्यवस्थापन काययववधि २०७५ जारी गरेको छ। 

पररच्छेि १ 
प्रारम्भभक 

१.  काययववधिको संम्क्षप्त नाम र प्रारभभिः (क) यो काययववधिको नाम “कृषक समूह 
गठन तथा व्यवस्थापन काययववधिको २०७५“ रहेको छ। 

(ख) यो काययववधि नगरकाययपाधलकाबाट स्वीकृत भई राजपत्रमा 
प्रकाशन भएको धमधतबाट प्रारभभ हनुेछ। 

(ग) यो काययववधि िधुलखेल नगरपाधलका क्षेत्रधभत्र लागू हनुेछ। 
२. पररभाषािः ववषय र प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस काययववधिमा,  

क)  “कायय सधमधत“ भन्नाले काययववधि अनसुार धनवा्यम्चत अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष, सम्चव, कोषाध्यक्ष तथा सिस्य पिाधिकारीहरुलाई 
जनाउने छ। 

ख)  “कृषक समूह“ भन्नाले कृवष पेशामा संलग्न भई धमल्िाजलु्िा 
समस्या, आवश्यकता र चाहनाहरु भएका न्यूनतम ्१५ वा 
सो भन्िा बढी व्यम्िहरु धमधल आफना धनम्ित साझा 
उद्देश्यहरु सामूवहक प्रयत्न द्धारा प्राप्त गनय बनाईएको 
संगठनलाई समूह जनाउँिछ। तर कुनै ववशेष भूगोलमा 
घरिरुी संख्या नै कम भई न्यूनतम १५ भन्िाम कम सिस्य 
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भएमा समूह गठनमा वािा हनुे छैन सो को लाधग वडा 
सधमधतको वकटानी धसफाररश हनु ुपनेछ।  

ग)  “कृषक“ भन्नाले कृवष उत्पािन तथा कृवष व्यवसायमा प्रत्यक्ष 
संलग्न भएको व्यम्िलाई जनाउँिछ। 

घ)  “कृवष“ भन्नाले बाली, वागवानी, पशपुन्छी, मत्स्य आदि 
कृवषका सबै उप(क्षेत्रसँग सभबद्ध उत्पािन, उद्योग एवंम ्
व्यवसायहरु समेत जनाउँछ। 

ङ)  “नगरपाधलका“ भन्नाले संवविान बमोम्जम स्थापना भएको 
िधुलखेल नगरपाधलका सभझन ुपछय।  

च)  “लेखा“ भन्नाले प्रचधलत काननु, ऐन¸ धनयम, नीधत, काययिम 
तथा धनर्यय,आिेश तथा मापिण्ड समेतलाई आिार मानी 
कारोबारको वववरर् िेम्खने गरी राम्खने अधभलेख वा खाता 
भन्ने वमु्झन्छ।  

छ)  “संवविान“ भन्नाले नेपालको संवविान सभझन ुपछय। 
ज)  “समूह वविान“ भन्नाले समूहको उद्देश्य प्राधप्तका लाधग 

वियाकलाप सञ्चालन गनय बनाईएको नीधत धनयम तथा 
काननुको िस्तावेज जसले समूह र सिस्यहरुलाई उद्देश्य 
प्राधप्तमा सहज गराउने िस्तावेजलाई जनाउँिछ। 

झ)  “समूह सशिीकरर्“ भन्नाले कृषक समूहलाई उद्देश्य अनरुुप 
अम्घ बढ्न प्रयासरत रहने वा धनष्कृय अवस्थामा रहेका 
समूहलाई केही सहयोग गरी सविय वनाउने काययलाई न ै
समूह सशिीकरर् भधनन्छ। 

ञ)  “सािारर् सभा“ भन्नाले यस काययववधि बमोम्जम गदठत 
सभालाई जनाउने छ। 

ट)  “वहतकोष“ भन्नाले कुनैपधन संघ संस्था, कायायलय, योजना, 
पररयोजना सञ्चालन गनय नगि, म्जन्सी तथा भौधतक 
सरसामान¸ नगि मौज्िात, ऋर् लगानी, लगानीको रुपमा 
रहेको समूहको नगि पूम्जँलाई वहतकोष जनाउँिछ। 
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ठ)  “वहतकोष पररचालन“ भन्नाले संकधलत वहतकोषलाई उत्पािन 
प्रशोिन वजारीकरर् काययमा लगानी गनुय भन्ने वमु्झन्छ। 

३.  उद्दशे्यिः कृषक समूह गठन तथा सञ्चालन प्रवियाका लाधग यस काययववधिको 
तवपसल बमोम्जमका उद्देश्यहरु  हनुेछन।् 

क)  प्रत्यक्ष रुपमा उत्पािनमा संलग्न कृषकहरु आवद्ध 
समूहहरुको समन्वय,  व्यवस्थापन र धनयमन गनय। 

ख)   कृवष प्रसार व्यवस्थापन, सञ्चालन र धनयमन सभबन्िी कायमाय 
सहयोग पयुायउने। 

ग)   कृषक समूहको गठन र सञ्चालनका लाधग आवश्यक 
मापिण्ड र प्रवकयाको  मागय िशयन गने। 

घ)   वहतकोष व्यवस्थापन तथा पररचालन गनय स्पष्ट धनिेशन दिने 
र काययववधि वनाउने। 

ङ)   कृषक समूह गठन तथा पररचालन काययमा संलग्न धनकाय र 
व्यम्िको  भधूमका र म्जभमेवारी तोक्ने। 

च)   कृषक समूह व्यवस्थापन, सपुररवेक्षर्, अनगुमन तथा 
मूल्यांकन प्रर्ालीलाई  ववकास गने। 

४.  काययववधिको प्रयोगिः यस काययववधिको प्रयोग िेहायका अवस्थामा हनुेछ: 
क)  कृवष क्षेत्रमा संलग्न धनकायहरुको काम कारबाहीलाई 

प्रवियागत रुपमा प्रभावकारी एवंम ् समन्वयात्मक तवरले 
सञ्चालन गरी सशुासन लागू गनय 

ख)  सरकारी तथा गैर (सरकारी धनकायहरुबाट कृवष सभबन्िी 
काययिम गनयको लाधग समूह गठन तथा व्यवस्थापन गनय  

ग)  समूहको योजना तजुयमा गनय 
घ)  समूह वहतकोष संकलन तथा पररचालन गनय  
ङ)  समूहमा लेखा व्यवस्थापन गनय  
च)  समूहमा मतभेि व्यवस्थापन गनय 
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छ)  ववधभन्न सरोकारवाला पक्षहरुको भधूमका र म्जभमेवारी तोक्न 

पररच्छेि २ 
कृषक समूह गठनका आिारहरु, सिस्यहरुको छनौट र समूहको वगीकरर् 

५.  समूह गठनका आिारहरुिः 
क) कृषकहरुको आवश्यकता स्थान तथा बाली ववशेषको 

उत्पािन  
ख)  सेवा पयुायउन ुपने घरिरुी संख्या र कृषक संख्या 
ग)  कृषकहरुको आधथयक, सामाम्जक म्स्थधत र स्रोतसािनको 

अवस्था 
घ)  कृषक समूहमा ववधभन्न वगयका कृषकहरुको समावेशी 

प्रधतधनधित्वको सधुनम्ितता  
ङ)  समूहमा आवद्ध गराउन वास्तववक कृषकहरुको सधुनम्ितता 

र छनौट 
६.  कृषक समूह गठनका लाधग सिस्यहरुको छनौट गिाय ध्यान दिनपुने बिुाहँरुिः 

समूह गठनका लाधग सिस्यहरु चयन गिाय िेहायका कुराहरुमा ध्यान पयुायउन ु
पने िेम्खन्छ। 

क)  साझा कायय उद्देश्य धलएका। 
ख)  समान सामाम्जक एवं आधथयक स्तर भएका। 
ग)  सकभर साक्षर एवं म्शम्क्षत कृषकहरु भएका र शैम्क्षकस्तरमा 

समानता भएका। 
घ)  समूहगत काययमा समय दिन सक्ने। 
ङ)  उत्पािन समूहको हकमा सकेसभम सँग सँगै जग्गा जधमन 

भएका। 
च)  एउटै समूिायमा बसोबास गने। 
छ)  कृवष पेशालाई मखु्य पेशाको रुपमा अंगालेका हनु ुपने।  
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ज)  कुनै एक समूहमा आवद्ध भई सकेको सिस्य अको त्यस्तै 
प्रकृधतको समूहमा आवद्ध हनु सक्ने छैन। 

झ)  एकाघरको एक जना भन्िा बढी सिस्य एउटै समूहमा 
सिस्यता धलनसक्ने छैनन।् 

७. समूहको वगीकरर्: समूहका सिस्यहरुको लैंधगक सहभाधगता, समूहले धनम्ित 
गरेको क्षेत्रगत आिार साथै मूल्य शंृ्खलाको आिारमा कृषक समूहलाई 
ववधभन्न समूहहरुमा वगीकरर् गनय सवकन्छ। 

क)  लैंधगक सहभाधगताको आिारमािः 
१.  मवहला कृषक समूह 
२.  परुुष कृषक समूह 
३.  धमम्श्त कृषक समूह 

ख) क्षेत्रगत आिारमािः 
१.  बाली समूह 
२.  वागवानी समूह 
३.  वीज वृवद्ध समूह 
४.  मौरीपालन समूह 
५.  रेशमखेती समूह 
६.  कृवष बजार व्यवस्थापन समूह 
७.  आई.वप.एम. कृषक समूह,  
८.  प्रांगाररक कृवष उत्पािन समूह आिी 

ग) मूल्य शँृ्खलाको आिारमािः 
१.  कृवष सामग्री उत्पािन समूह (वीउ उत्पािक 

प्रांगारीक मल उत्पािक आिी) 
२. उत्पािन समूह 
३. प्रशोिन समूह 
४. बजारीकरर् समूह आिी 
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पररच्छेि ३ 
समूह गठन प्रविया, कायय सधमधतको संरचना र पिाधिकारीहरुको म्जभमेवारी 

८.  समूह गठन प्रवियािः 
क)  प्रारम्भभक कृषक भेलािः 

• कृषकहरुको भेला तथा अधभमखुीकरर् काययिम 
आयोजना गने। 

• सरोकारवाला धनकायहरुलाई आमन्त्रर् गनय सवकने। 

• कृषक भेलामा छलफलको एजेण्डा, धमधत, समय तथा 
स्थान तय गने। 

• कृषक भेला संचालनका लाधग कृषकहरु मध्ये एक 
जनाले म्जभमेवारी धलई नेततृ्व गने। 

• कृषक भेलाको उद्देश्य र आवश्यकता (समूह गठनको 
उदे्धश्य र आवश्यकता) बारे   जानकारी गराउने।  

ख)  छलफल सञ्चालनिः 
• कृषक भेलाको उद्देश्य र आवश्यकता र एजेण्डाहरुको 

बारेमा (समूह गठनको उद्देश्य र आवश्यकता) ववस्ततृ 
रुपमा प्रष्ट पाने। 

• कृषक भेलाका एजेण्डाहरुमा िमशिः छलफल गिै 
बिुाँ वटपोट गरी धनर्यय पमु्स्तका तयार गने। 

• समूह सिस्य बन्न इच्छुक व्यम्िहरु छनौट गरी 
नामावली तयार गने। 

• उि भेलाले तिथय सधमधत गठन र काम््वयभाजन गने। 
ग)  तिथय सधमधतको बैठक सञ्चालनिः 

• बैठकका ववषय वस्तहुरु तय गरी तिथय सधमधतका 
सिस्यहरुलाई जानकारी दिन।े 

• िधुलखेल नगरपाधलकालाई धनमन्त्रर्ा गने। 
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• आवश्यक कागजात तयारी गने। 

• समूहको वविानको खाका तयार पाने। 

• समूह वहतकोष सभबन्िी धनर्यय तयार गने। 

• समूहको उद्देश्य र काययिम तजुयमा गने। 

• िधुलखेल नगरपाधलकामा वविान िताय गराउन 
म्जभमेवारी दिने। 

• तिथय सधमधत गठन भएको एक मवहना धभत्र 
प्रारररभभक सािारर् सभाको आयोजना गने। 

घ)  प्रारररभभक सािारर् सभाको सञ्चालन र म्जभमेवारी 
• कायय सधमधतको गठन गनेिः 
• समूहको वावषयक कायय योजना तथा काययिम तयार 

गरी अनमुोिन गने। 

• वविान मस्यौिा माधथ छलफल एवंम स्वीकृत गने। 

• बैँक खाता सञ्चालन सभबम्न्ि धनर्यय गने। 

• आवश्यकता अनसुार धनर्ययहरु गने। 
९.  कायय सधमधतको संरचनािः कृषक समूहको कायय सधमधतमा रहने गरी समावेशी 

धसद्धान्तको आिारमा िेहाय बमोम्जमको संरचना रहने छ। 
१. अध्यक्ष - १ 
२. उपाध्यक्ष - १ 
३. सम्चव - १ 
४. कोषाध्यक्ष - १ 
५. सिस्य - ३ 

 धमम्श्त कृषक समूहको हकमा कायय सधमधतको पिाधिकारी अन्तगतय अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष, सम्चव र कोषाध्यक्ष मध्ये कभतीमा २ पिमा मवहला अधनवायय हनु ु
पने छ। यस बाहेक समूहले धनम्ित व्यम्िहरुलाई संयोजक तोकेर ऋर् 
उपसधमधत, आधथयक उपसधमधत, प्राववधिक उपसधमधत, प्रचारप्रसार उपसधमधत 
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तथा बजार व्यवस्थापन उप सधमधत जस्ता उपसधमधतहरु गठन गरी म्जभमेवारी 
प्रिान गनय सक्नेछ।ऋर् उपसधमधत कोषाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन गनुय 
पनेछ। धमम्श्त समूहको हकमा कायय सधमधतमा कभतीमा ३५५ मवहला 
प्रधतधनधित्व सधुनम्ित गराउन ुपनेछ। समूह गठन एवम ्वहतकोष पररचालनको 
सन्िभयमा प्रजाताम्न्त्रक पद्धती अवलभबन गनुय पनेछ। 

१०.  पिाधिकारीको काम, कतव्यय र अधिकारिः कृषक समूहको कायय सधमधतका 
पिाधिकारीहरुको काम, कतव्यय र अधिकार कृवष समूहको वविानमा तोवकए  
बमोम्जम हनुेछ। उि वविानको ढाँचा अनसूुची १६ वमोम्जम हनुेछ। 

 

पररच्छेि ४ 

समूह वविान 

११. समूह वविान: समूह वविान कुनै संघ/संस्थाको उद्देश्य प्राधप्तका लाधग 
वियाकलाप संञ्चालन गनय बनाईएको नीधत, धनयम तथा काननुको िस्तावेजको 
समूह र सिस्यहरुलाई उद्देश्य प्राधप्तमा सहज गराउने खालको हनु ु
पनेछ।कृषक समूहले अनसूुची १ट अनसुारको वविान बनाउन ुपनेछ। 

क)  कृषक समूह वविानमा हनु ुपने प्रमखु गरु्हरु। 
• नेपालको संवविान र काननुसँग नबाम्झने। 

• नेपालको कृवष नीधतसँग मेल खाने। 

• सफा, स्पष्ट, एक आपसमा नबाम्झने, सरल भाषा प्रयोग 
भएको। 

• प्रजाताम्न्त्रक ढंगले सवयसभमत ्वा मतिान प्रकृयाद्धारा 
पिाधिकारीहरुको धनवायचन हनुे प्राविान राम्खएको। 

• वविान संशोिनको प्राविान भएको। 

• मवहला तथा समावेशी सहभाधगतालाई प्रोत्साहन 
गररएको। काययकाररर्ी सधमधत, सािारर् सभा तथा 
सािारर् सिस्यहरु बीच शम्ि सन्तलुन भएको। 
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• वविान बनाउने तररका 
• उपसधमधतले मस्यौिा तयार गने। 

• नमूना वविानको प्रयोग गरेर प्रत्येक िफा-उपिफामा 
छलफल गरी आफ्नो संस्थाको उद्देश्य अनसुार 
मस्यौिा वविान तयार गने। 

• मस्यौिा वविानलाई सािारर् सभामा छलफल गरी 
पाररत गने। 

• पाररत वविानलाई नगरपाधलकाको कृवष शाखा र 
ईकाइमा  िताय गराउन पहल गने। 

• वविान संशोिनिः 
• वविान संशोिनका लाधग अपनाउन ुपने चरर्हरुिः 
• वविान संशोिन उपसधमधत गठन गने। 

• संशोधित वविानलाई कायय सधमधतमा प्रस्ततु गरी पाररत 
गने। 

• सािारर् सभाको कम्भतमा धनम्ित (वविानमा तोवकए 
बमोम्जम) वहमुत द्धारा पाररत गने। 

• संशोधित वविान नगरपाधलकाको कायायलयमा िताय 
गने। 

• संशोधित वविान नगरपाधलकावाट स्वीकृत गरेपधछ 
मात्र वविान संशोिन भएको माधननेछ। 

पररच्छेि ५ 
कृषक समूह िताय, पनुगयठन तथा नववकरर् 

१२. कृषक समूह िताय गने प्रविया र समूहको अवधििः नगरपाधलकाको कृवष क्षेत्र 
हेने इकाई/शाखामा कृषक समूह िताय गररनेछ। यसको लाधग कृषक समूहले 
समूह वववरर् फाराम सवहतको धनवेिन फारम (अनसूुची ७) तथा समूह 
वविान (अनसूुची १) सवहतको धनवेिन सो इकाईरशाखामा सभवम्न्ित वडाको 
धसफाररस सवहत पेश गनुय पनेछ। यसका लाधग सभबम्न्ित इकाईरशाखाले 
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कृषक समूह ितायको लाधग रु. ५०० ( राजश्व शलु्क धलई िताय गनुय पनेछ। 
साथै सो समूहलाई सभबम्न्ित इकाईर शाखाले कृषक समूह िताय प्रमार्-पत्र 
(अनसूुची ३) दिन ुपनेछ। यसरी िताय गररएको कृषक समूहको अवधि २ 
वषय रहनेछ। 

१३.  कृषक समूह पनुगयठनिः वविानमा उल्लेख भए बमोम्जम कृषक समूहले आफ्नो 
आवश्यकताको आिारमा समूह पनुगयठन गनय सक्नेछ। साथै कृषक समूहको 
सािारर् सभा सामान्यतया वषयको एकपटक आम्स्वन मसान्तसभममा गनुय पने 
हनु्छ।कृषक समूहले आफ्नो समूहको सािारर् सभारपनुगयठन गरी 
नगरपाधलकाको कृवष इकाई÷शाखालाई जानकारी दिन ुपनेछ। 

१४. कृषक समूह नववकरर्िः कृषक समूहले आफनो कृषक समूह िताय प्रमार्-
पत्रको २ वषय अवधि पूरा भैसके पधछ नववकरर् गनुय पनेछ। यसको लाधग 
कृषक समूहले प्राप्त गरेको कृषक समूह िताय प्रमार्-पत्र सवहतको धनवेिन 
नगरपाधलकाको कृवष  इकाईरशाखामा भयाि सवकएको अवधिले ३५ दिन 
धभत्र पेश गरर सक्न ुपनेछ र सो को लाधग रु. ३०० राजश्व शलु्क धलई 
नवीकरर् गनुय पनेछ। भयाि सवकएको ३६ औ ंदिन िेम्ख एक वषय सभम 
रु. ४०० राजश्व शलु्क धलइ नवीकरर् गनय सवकनेछ। एक वषसयभम पधन 
नववकरर् नगरेको खण्डमा प्रधत वषय रु. २०० को िरले नवीकरर् शलु्क 
थप हुँिै जानेछ। तर ५ वषय धभत्र समेत नवीकरर् नभएमा स्वतस ्खारेज 
भएको माधननेछ।  

पररच्छेि ६ 
समूह स्रोत÷वहतकोष संकलन तथा पररचालन 

१५. स्रोत र वहतकोष पररचालनिः समूहमा संकलन भएको रकम नम्जकको बैंक वा 
सहकारीमा खाता खोली जभमा गनुय पियछ र समूह अध्यक्ष वा सम्चव र 
कोषाध्यक्षको संयिु िस्तखत वा समूहको वैठकले तोके अनसुारका 
पिाधिकारीहरुबाट सो खाताको सञ्चालन गनुय पनेछ। समूहले वहतकोष  
माफय त गररने ऋर्को व्याजिर सािारर् सभाले धनिारयर् गनेछ। कुनै कृषक 
समूहले उि समूहको सिस्य नरहेको व्यम्िलाई लगानी गनय पाउने छैन। 
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पररच्छेि ७ 
समूहमा लेखा व्यवस्थापन 

१६. समूहमा लेखा व्यवस्थापन: समूह सञ्चालनको धनम्भत आधथयक तथा ब्यवसावयक 
कारोवारमा धनभनानसुारका मखु्य चारवटा खाता राखेर सरल तररकाले लेखा 
व्यवस्थापन गनय सवकनेछ। क) सभपती (नगि तथा म्जन्सी) खाता ख) 
सामान वविी तथा आभिानी खाता ग) सामान खररि तथा खचय खाता घ) 
िावयत्व खाता 

क)  सभपती (नगि तथा म्जन्सी) खातािः यस खातामा कृषक 
समूहहरुको स्वाधमत्वमा रहेको िनमाल, जायजेथा, सभपती 
लगायत लगानी रकम, अरुबाट पाउन ु पने रकम आदि 
समावेश गररएको हनु्छ। यसमा खास गरी समूहको नाउँमा 
रहेको नगि तथा बैंक मौज्िात, लगानी, ऋर् दिएको रकम, 
अरुबाट पाउन ुपने वहसाव, मेम्शन, फधनयचर , घर जग्गा, 
सवारी सािन आदि वहसावहरु समावेश गररएको हनु्छ। 
यसमा समूहको सभपधत बवृद्ध हिुा डेववट र घटिा िेधडट 
हनु्छ। 

ख)  सामान वविी तथा आभिानी खातािः यस खातामा कृषक 
समूहहरुको सरसामान र सेवा वविीबाट प्राप्त रकम लगायत 
लगानी तथा ऋर्बाट प्राप्त ब्याज, आभिानी, ब्यापारी छुट 
सवुविा, संघ संस्थामा प्राप्त अनिुान, सिस्यता वा प्रवेश शलु्क,  
म्स्थर सभपती भाडामा दिए वापत प्राप्त रकम, हजयना वापत 
प्राप्त रकम आदि आभिानी समावेश गररएको हनु्छ। यस 
खाताको अन्त्यमा िेखाइने कुल मौज्िात सामान्यतया डेववट 
हनु्छ। 

ग)  सामान खररि तथा खचय खातािः यस खातामा कृषक 
समूहहरुले खररि गने सरसामान र सो को ढुवानीमा लाग्न े
ज्याला तथा खचय लगायत कायायलय सञ्चालन खचयहरु - 
तलव, भत्ता, ममयत,  घरभाडा, िारापानी, ववजलुी, ब्याज 
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खचय, ह्रास कवि रकम, वैठक भत्ता,  ववववि आदि खचयहरु 
समावेश गररएका हनु्छन।् यस खाताको अन्त्यमा िेखाइने 
कुल मौज्िात सामान्यतया िेधडट हनु्छ। 

घ)  िावयत्व खातािः कृषक समूहहरुले अरुलाई बझुाउन ुपने सबै 
प्रकारको वहसाव रकम यस खातामा चढाउन ुपिछय। यसमा 
सिस्यहरुको शेयर पंूम्ज, वचत रकम, धडपोम्जट रकम, िरौटी 
रकम, ऋर् रकम, कसैलाई भिुानी दिन ु पने वहसाव 
लगायतका अन्य िावयत्वहरु समावेश गररएको हनु्छ। यस 
खातामा खचय डेववट हनु्छ भने आभिानी िेधडट हनु्छ। यसमा 
खचय (डेववट), आभिानी (िेधडट) र शेष (मौज्िात) गरी 
तीनवटा महलहरु रहेका हनु्छन।् सभपधत (नगि तथा 
म्जन्सी) खाता, आभिानी खाता, खचय खाता र िावयत्व खाता 
िमशिः अनसूुची ११, १२, १३ र १४ अनसुार बनाउन 
सवकनेछ।आवश्यकता अनसुार अन्य सहायक खाताहरु पधन 
प्रयोग गनय सवकने छ। 

पररच्छेि ८ 
समूह सञ्चालन/पररचालन 

१७.  समूह सञ्चालन/पररचालन:     
क)  समूहको समस्या एवंम आवश्यकताको पवहचान तथा 

प्राथधमकतािः समूहका कधतपय समस्याहरु हनु सक्छन ्र ती 
सबै कृवषसँग सभबम्न्ित नहनु पधन सक्छन।् उपलब्ि श्ोत, 
सािन, समूह सिस्यहरुको क्षमता एवंम प्रववधिहरुको 
आिारमा धतनीहरुको प्राथधमकता तोकी सरल एवं कम 
खम्चयलो समािान पवहले नै खोज्न ुपनेछ। 

ख)  समूह सञ्चालनको लाधग धनयमहरुको ववकासिः आफ्नो 
उद्देश्यहरु पूरा गनय हरेक समूहले आफ्ना धनयमहरु बनाउन ु
पनेछ। अन्य धनयमहरुको साथै आफ्ना पिाधिकारीहरुको 
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चयन ववधि र धतनको कायय अववि पधन धतनमा समावेश 
भएको हनु ुपनेछ। 

ग)  आयमूलक वियाकलापहरुिः सबै समूह सिस्यहरुले, 
व्यम्िगत एवं समूहगत रुपमा समेत उनीहरु धसत उपलब्ि 
श्ोत र सािन अनसुार आफ्नो इच्छानकूुल एउटा वा त्यो 
भन्िा बढी आयमूलक कृयाकलापको थालनी गनुय पनेछ। 

घ)  परुस्कारको व्यवस्थािः प्रत्येक वषय सहमधतका आिारमा 
छाधनएको सबैभन्िा राम्रो काम गने एक सिस्यलाई 
समावेशीका आिारमा आफ्नै श्ोतरवहतकोषबाट परुस्कार दिने 
व्यवस्था धमलाउन सवकने छ। 

ङ)  अधबलभब सेवा: तथा सहयोग पयुायउन ववधभन्न धनकायहरुबाट 
सेवा तथा सहयोग माग गरेमा अधबलभब सहयोग गने र 
यसरी प्रिान गररने सेवाहरु कृषक समूहको माध्यमबाट 
पयुायउँिा एक अकाय धसत नबाम्झने हनु ुपनेछ। 

च)  समूह सिस्यहरुको धसप तथा क्षमता ववकासिः ताधलम माफय त ्
समूह सिस्यहरुको आत्मववश्वास बढाउनकुो साथै उनीहरुमा 
धसप तथा क्षमता ववकास र इच्छाको अधभवृवद्ध गने  भएकोले 
प्रभावकारी, कुशल एवं दिगो रुपमा समूहलाई गधतम्शल वनाई 
समूहको उद्देश्य  हाधसल गनय समूहका सिस्य र 
पिाधिकारीहरुलाई सभवम्न्ित धनकायहरुसँग समन्वय र 
सहकायय गरी समयसापेक्ष र व्यवहाररक ताधलमको लाधग 
पहल गनुय पनेछ। यदि सहकायय गनय नसकेमा कृषक समूह 
स्वयं आफैले व्यवस्थापन गनुय पनेछ। 

छ)  सवुपरवेक्षर्, अनगमुन र मूल्याँकनिः प्रत्येक वषय समूहले 
सञ्चालन गरेको ववधभन्न वियाकलापहरुको, वहतकोष 
पररचालन र उत्पािनमलुक क्षेत्रमा लगानी गरे नगरेको 
सभवन्िमा अनगुमन, सवुपरवेक्षर् र मूल्यांकन गनय धतन 
सिस्यीय उप सधमधत बनाउन सवकनेछ। 
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पररच्छेि ९ 
समूहमा मतभेि व्यवस्थापन 

१८.  मतभेि व्यवस्थापनको प्रवियािः समूह पररचालनको सभबन्िमा उम्ब्जएका 
हरेक मतभेिहरुको धनरुपर् सभबम्न्ित वडा स्तरर सेवा केन्रमा रहने कृवष 
प्राववधिकले गनेछ। यसरी वडा स्तररसेवा केन्रमा गररएको धनरुपर्सँग 
असहमत हनुे पक्षले नगरपाधलकाको कृवष शाखारइकाईमा पनुरावेिन गनय 
सक्नेछ। उि शाखारइकाईले गरेको धनरुपर्सँग असहमत हनुे पक्षले 
नगरपाधलकाको न्यावयक सधमधत समक्ष पनुरावेिन गनय सक्नेछ। 

मतभेि धनरुपर्का सभबन्िमा न्यावयक सधमधतको व्याख्या नै अम्न्तम हनुेछ। 

पररच्छेि १० 
कृषक समूहमा योजना तजुयमा र स्रोत सािनको ववकास 

१९. योजना तजुयमा प्रकृयािः कृषक समूहले कृवष काययिमको योजना तजुयमा 
प्रकृयालाई िेहायका आिारमा आयोजना धनमार्य गरी योजना तजुयमा गनुय 
पनेछ। 

१.  आयोजनाको नामिः 
२.  पषृ्ठभधूम ःिः आयोजनाको आिारभतू तथयांङ्क, संभावना, अवसर 

र चनूौती  
३.  आयोजनाको उद्देश्यिः 
४.  आयोजनाको प्रधतफलिः 
५.  आयोजना सञ्चालन गररने क्षेत्रिः 
६.  आयोजनाको अवधििः 
७.  आयोजनाको कृयाकलापहरुिः 
८.  लाभाम्न्वत पररवार संख्यािः प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष, न्यून आय 

वगय, मवहला, िधलत,   जनजाधत आदि 
९.  आवश्यक कारक तत्वहरुिः 
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१०.  आधथयक सारांशिः 
११.  आयोजनाको वकधसम स ्समूहको आफ्नै लगानी, साझेिारीमा 

संचाधलतिः 
१२.  आयोजना कायान्वययन व्यवस्थापन, अनगुमन, मूल्याङ्कन 

प्रकृयािः 
१३.  आयोजनाको िीगोपनाको लाधग गररने कायय वववरर्िः 
१४.  आयोजनाबाट हनुे वातावरर्ीय प्रभाविः वावषयक कायययोजनाको 

नमूना ढाँचा अनसूुची (१५ मा उल्लेख गररएकोछ। 
२०.  स्थानीय स्रोत, सािनको ववकास र सञ्चालनिः समूहको बाह्रय 

धनभरयताका साथै उत्पािनको प्रधत इकाई खचय पधन घटाउनका 
लाधग समूहले स्थानीय श्ोत, सािनको ववकास र सञ्चालनमा 
उम्चत ध्यान दिन ुपनेछ। 

पररच्छेि ११ 
नगरपाधलका, वडा कायायलय र सेवाकेन्रको भधूमका एवंम उत्तरिावयत्व 

२१. कृवष शाखा/कृवष क्षेत्र हेने इकाई/शाखा:     
१.  समूहको कायिम तथा बजेटको आवश्यकताको आिारमा 

स्थानीय तहको काययिम र बजेट बनाउन ुपनेछ। समूहको 
काययिम तथा बजेट कृवष प्राववधिक÷अधिकृतले धसिै वा 
सभबम्न्ित वडा कायायलय माफय त ् नगरपाधलकाको कृवष 
शाखारकृवष क्षेत्र हेने इकाई÷शाखामा पठाउन ुपनेछ। 

२.  कृवष शाखारकृवष क्षेत्र हेने इकाई÷शाखाले आफ्नो तथा वडा 
कायायलय मातहत कायय गने सबै प्राववधिक कमयचारीहरुको 
सभपूर्य काययको अद्यावधिक रेकडय राख्नपुनेछ। यो सूचीले 
कृषक समूहहरुलाई सघाउने सभभाववत सबै र कुनै खास 
समयमा वास्तववक रुपमा उपलब्ि हनुे कमचायरीहरुको 
पवहचान गराउँछ। 
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३.  कृषक समूहको हालको संख्या, धतनको ववकासको ववधभन्न 
तह (गठन हनु लागेको, सञ्चधलत हनु लागेको तथा पररपक्व 
हनु लागेको) को आकँडा कृषक समूह, वडा कायायलयको 
अधभलेखबाट पररमाजयन गनुय पनेछ।  

४.  कृवष शाखा÷कृवष क्षेत्र हेने इकाईरशाखाले ववषय ववशेषज्ञ 
सवहतको टोली गठन गरी समूह बैठकमा भाग धलने, समूह 
सिस्यहरुको ताधलम सञ्चालन गनय र समूह सिस्यहरुले 
सञ्चालन गरेको काययिमहरुको सपुरीवेक्षर् एवं अनगुमन 
गने कामको काययताधलका बनाउन ु पिछय र सोही अनसुार 
पररचालन गनुय पनेछ। 

५.  समूहका सिस्यहरुलाई समस्या पवहचान गनय धतनको समािान 
गनय सहयोग पयुायउने तथा वफल्डमा काययरत कृवष प्रसार 
काययकतायहरुलाई समेत ताधलम दिन ुपनेछ।   

६.  उत्पािन खचय घटाउन र जग्गाको उत्पािकत्व बढाउन तथा 
व्यवसावयकीकरर् गनयका लाधग स्थानीय एवं बाह्य श्ोतहरुको 
कुशलतापूवकय  उपयोग गने ज्ञान, सीप एवंम तररकाहरु 
वफल्डमा काम गने कृवष प्रसार काययकतायले धसकाउन ुपनेछ। 

७.  नयाँ समूह गठन गिाय ववद्यमान समूहहरुको संख्यात्मक र 
गरु्ात्मक अवस्थाको ववश्लके्षर् गरी वडाको समन्वयमा 
गनुयपनेछ। भूगोल र जनसंख्याका आिारमा वडाले नक्शांकन 
गरी कृषक समूह ितायका लाधग धसफाररश गनेछ।  

२२.  वडा कायायलयर सेवा केन्र:     
१.  वडा कायालयय/सेवा केन्रका प्रमखु रकृवष क्षेत्र हेने  कृवष 

प्राववधिकले समूहको गठन, सञ्चालन र पररपक्वताका लाधग 
प्राववधिक सहयोग गनुय पनेछ। 

२.  वावषयक काययताधलकामा आफनो काययक्षेत्रका कृषक 
समूहहरुको बैठकमा भाग धलने, कृषक समूहको धनरीक्षर् 
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गने ताधलका पधन समावेश गरी कायायलयमा राख्न ु पछय र 
सोही अनसुार कायय गनुय पनेछ। 

३.  आफ्नो काययक्षेत्रको ववद्यमान कृवष अवस्थाको आिारभतू 
आकँडाहरु संकलन गनुय पनेछ। 

४.  कृषक समूहहरुलाई उनीहरुको समस्या पवहचान गनय, आफ्नो 
क्षमता, चाहना र श्ोत  अनसुार धतनको समािान गनय 
सघाउँिा पथप्रिशयक, ताधलमकताय, गधत प्रिान गने, 
समन्वयकताय तथा काययिम कायायन्वयन कतायको रुपमा काम 
गनुय पनेछ। 

५.  समूहको कृयाकलाप र प्रगधत अद्यावधिक अधभलेख फाराम 
(ःँयचmबत) मा उल्लेख गरी राख्न ुपनेछ। 

६.  वडा कायालयय÷सेवा केन्र प्रमखु नगर काययपाधलकाको 
कायायलयसँग सभपकय  राख्न उत्तरिायी हनु ुपनेछ। 

७.  वडा कायायलयरसेवा केन्रले सभभव भए श्ोत, नमूना एवं 
समूहको कृयाकलापको अनभुवहरुको एउटा पमु्स्तका बनाउन ु
पनेछ।  

८.  कृवष प्रसार कायकय तायहरुले समूह बैठकलाई सघाउन आफ्नो 
साप्तावहक वा पाम्क्षक वा माधसक काययताधलका तयार गनुय 
पनेछ र वडा कायालययमा  तथा आफ्नै प्रयोगको लाधग राख्न ु
पनेछ र यथा सभभव समूह बैठकमा भाग धलन ुपनेछ। 

९.  वडा कायायलय/सेवा केन्रमा रहने प्राववधिकले समूहमा 
कृषकहरुको समस्याक पवहचान, प्राथधमकीकरर् एवं समस्या 
समािानका लाधग समस्याको पवहचान, तथा समस्याको 
ववश्लषेर् (PC/PS) तररका अपनाउन सहयोग गनुयपनेछ। 

१०.  गधतशील समूहहरुलाई आफ्ना मौसमी एवं वावषयक काययिम 
कायायन्वयन ताधलका बनाउन सहयोग गनुय पनेछ। 
समूहहरुलाई चावहने कृवष सामाग्रीहरु, ऋर् र प्राववधिक सेवा 
तथा सहयोगको सूची तयार पानय  मद्दत गनुय पनेछ। 
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११. कृषक समूह वववरर् अनसूुची ७ अध्यावधिक गिै जान ु
पनेछ। 

१२.  समूहको धनर्यय एवं काययहरु संकलन गनय प्रधतवेिन 
फारामहरु (reporting formats) भनुय पनेछ। 

पररच्छेि १२ 
सपुररवेक्षर्, अनगुमन एवं मूल्याङ्कन 

२३.  सपुररवेक्षर्, अनगुमन एवं मूल्याङ्कनंिः कृषक समूहहरुको सपुररवेक्षर्, अनगुमन 
एवं मूल्यांकन जनुसकैु समयमा नगरपाधलका वडा कायायलय कृवष शाखा र 
कृवष इकाई तथा आधिकारीक संस्थावाट हनु सक्नेछ। आवश्यक तथयांङ्कहरु 
मखु्यतया प्रधतवेिन फारममा समावेश कृषक समूहहरुले प्रयोग गने माधसक 
र वावषयक प्रधतवेिन फारामहरु र समूह स्तरमा ववश्लषेर् प्रधतवेिन तयार गरी 
नगरपाधलकाको कृवष शाखारकृवष क्षेत्र हेने इकाईर शाखाको प्रमखुलाई दिन ु
पनेछ। 

पररच्छेि १३ 
ववववि 

२४.  सभबन्ि (Linkage) र समन्वय (Co-ordination):    
क)  कृवष इकाई र शाखा तथा यस अन्तगतयका पिाधिकारीहरुले 

कृषक समूह, नगरपाधलका, तथा समूहलाई सहयोग गने 
िाताहरु संग धनयधमत सभपकय  राख्न ुपनेछ। 

ख)  वडा स्तररसेवा केन्रमा रहने कृवष प्राववधिकले वडा 
सधमधतसँग पधन राम्रो सभपकय  स्थावपत गनुय पियछ। यसको 
अलावा काययक्षेत्रमा रहेका सरकारी कायायलय, गैर सरकारी 
कायायलय, ववद्यालयका प्रिानाध्यापक, म्शक्षकहरु, 
व्यापारीहरु एवं सहकारी संस्थाका सिस्यहरुसँग पधन 
समन्वय बैठक राख्न ुपनेछ। 
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२५.  समूह गठनको लाधग खचयिः कुन ैनयाँ कृषक समूह गठन, नवीकरर्, धनयधमत 
बैठक, सािारर् सभा, संस्था नवीकरर् आदि लगायतमा लाग्ने खचयहरु 
समूहको आफ्नो श्ोतबाट व्यहोनुय पनेछ।  

२६.  कृषक समूहको आवद्धतािः कृवष पेशाको माध्यमद्धारा कृवष क्षेत्रमा योगिान 
पयुायउने उद्देश्यले सभवम्न्ित सरकारी कायायलयमा िताय भएका कृषक समूहहरु 
एवं कृवष सहकारीहरु नगरपाधलका, म्जल्ला, प्रािेम्शक र संघीय तहमा राविय 
कृषक समूह महासंघमा आवद्ध हनु सक्नेछ। 

२७.  कृषक समूहको सहकारीकरर्िः कृषक समूहलाई बढी सविय, प्रभावकारी, 
दिगो र कृषकहरुको उन्नतीमा झनै योगिान गनय सक्ने बनाउनको धनभती सो 
क्षेत्रमा केही कायय अनभवु भएको समूहले चाहेमा सहकारीमा पररर्त गनय 
सक्नेछ। 

 कृषक सहकारी संस्था गठन गिाय िेहायका शतय पूरा भएका अवस्थामा 
समूहलाई सहकारीकरर्मा प्राथधमकता हनुेछ।  
• कृषक समूहको रुपमा ३ वषयको अनभवु भएको। 
• पयायप्त बचत संकलन एवं संचालन भएको। 
• व्यवसावयक वियाकलापहरु सञ्चालन गनय सक्षम भएको। 

 साथै समूहको नाममा रहेको सभपूर्य चलअचल सभपधत उि समूह भंग भएर 
बनेको सहकारी िताय भएपधछ सो सहकारीको नाममा स्वतिः हनुेछ। 

२८. अमान्य हनुेिः जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएता पधन नेपालको प्रचधलत मूल 
काननु सँग बाम्झने यस्ता िफाहरु बाम्झएका हिसभम अमान्य हनुेछन।् 
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बाल अधिकार संरक्षण तथा सम्वर्दिन कार्दववधि, २०७५ 

कार्दपाधलकाबाट स्वीकृत धिधतिः २०७....... 
प्रस्तावनािः  बालबाधलकाको  सरुक्षा,  संरक्षण,  ववकास  र  सहभाधिता  अधभवृवि  
िरै्  बालअधिकारको सम्िान, पालना, संम्वर्दिन,पररपूधतद एवं बालिैत्री स्थानीर् तह 
धनिादण िरी बालबाधलकाको सवोत्ति वहत  कार्ि  िनद  बालअधिकार  सम्बन्िी  
अन्तराविर्  िहासन्न्ि,  नेपालको  संवविान  ,    प्रचधलत बालबाधलका   सम्बन्िी   
ववद्यिान   काननुहरु   तथा   स्थानीर्   सरकार   सञ्चालन   ऐन,   २०७४   
ले पररकल्पना िरेको ववषर्हरुलाई कार्ादन्वर्न िनद वाञ्छधनर् भएकोले। नेपालको  
संवविान  को  भाि  १८  िारा  २२६  ले  दर्एको  अधिकार  तथा  स्थानीर्  
सरकार  सञ्चालन ऐनको र्फा १०२ ले दर्एका अधिकार प्रर्ोि िरी र्ो कार्दववधि 
बनाईएको छ। 

पररच्छेर् १ 
     संन्क्षप्त नाि र प्रारम्भ  

१.  संन्क्षप्त नाि र प्रारम्भिः (१) र्ो कार्दववधिको नाि “बालअधिकार संरक्षण 
तथा सम्वर्दिन कार्दववधि, २०७५” रहनेछ।  

(२) र्ो कार्दववधि निर कार्दपाधलकाले स्वीकृत िरेको धिधतबाट लाि ु
हनुेछ। 

२. पररभाषािः ववषर् वा प्रसंिले अको अथद नलािेिा र्स कार्दववधििा, 
(क) “संवविान” भन्नाले नेपालको संवविान,२०७२ लाई 

सम्झनपुछद। 

(ख) “ऐन” भन्नाले स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ सम्झन ु
पछ। 

(ि) “कार्दववधि” भन्नाले िधुलखेल निरपाधलकाद्वारा जारी 
िररएको बालअधिकार संरक्षण तथा सम्वद्र्िन कार्दववधि, 

२०७५ सम्झन ुपछद। 
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(घ)  “बालबाधलका”   भन्नाले   कानून   अनसुार   १८   वषद   
उिेर   पूरा   निरेका   र सबै व्र्न्िहरुलाई सम्झन ु
पछद। 

(ङ)  “बालबाधलका  डेक्स”  भन्नाले  िधुलखेल निरपाधलकाले  
िधुलखेल निरपाधलका कार्ादलर्  र  वडा  कार्ादलर्िा  
स्थापना  िररएको   बालबाधलकासम्बन्िी  काि  िने  
डेक्सलाई सम्झन ुपछद। 

(च)  “सम्पकद  व्र्न्ि” भन्नाले िधुलखेल निरपाधलकाले 

निरपाधलका कार्ादलर्  र  वडा  कार्ादलर्िा  स्थापना  
िररएका    बालबाधलका डेक्सिा रही काि िनद तोवकएको 
व्र्न्िलाई सम्झन ुपछद।  

(छ)  “बालिैत्री  स्थानीर्  शासन  सधिधत”  भन्नाले  बालिैत्री  
स्थानीर्  शासन  कार्ान्वर्न कार्दववधि २०६८) बिोन्जि 
िठन भएको सधिधतलाइ सम्झन ुपछद। 

(ज)  “बाल  क्लव”  भन्नाले  ववद्यालर्  तथा  सिरु्ार्स्तरिा  
बालबाधलकाहरुको  सहभाधितािा िठन   भएको  
िधुलखेल निरपाधलकािा र वडािा   सूचीकृत   भई   
संचालनिा   रहेका   बाल सिूहहरुलाइ सम्झन ुपर्दछ। 

(झ)  “संरक्षक  तथा  संरक्षक  न्शक्षक”  भन्नाले  बालक्लवलाई  
धनर्धितरुपिा  संचालन  तथा व्र्वस्थापन  िनद  
सिरु्ार्को  हकिा  संरक्षक  र  ववद्यालर्को  हकिा  
संरक्षक  न्शक्षक  भन्ने बझुन ुपर्दछ। 

(ञ)  “प्रिान  संरक्षक”  भन्नाले  ववद्यालर्िा  िठन  भएका  
बालक्लव  तथा  संरक्षक  न्शक्षकलाई धनर्धितरुपिा  
अनिुिन,  धनर्न्त्रण,  धनरे्शन  र  व्र्वस्थापनका  लाधि  
सम्बन्न्ित  ववद्यालर्को प्रिानाध्र्ापकलाई सम्झन ुपर्दछ। 
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(ट)  “बालक्लव  सञ्जाल”  भन्नाले  िधुलखेल निरपाधलका तथा  
वडास्तरिा  िठन  भएका बालक्लवहरुको सञ्जाललाई 
सम्झन पर्दछ। 

(ठ) “िैरसरकारी  संस्था”  भन्नाले  प्रचधलत  काननु  बिोन्जि  
स्थापना  भएका  र  स्थानीर् तहसँि सिन्वर् िरी 
कार्दसञ्चालन िने िैरनाफािूलक सािान्जक संस्था 
सम्झनपुछद। 

(ड) “बालववकास केन्र” भन्नाले निरपाधलका तथा वडाका 
सिरु्ार्स्तरिा स्थापना भएका  प्राथधिक बाल शशक्षा 
केन्रलाइ सम्झन ुपर्दछ। 

(ढ) “स्थानीर् तह” भन्नाले निरपाधलकालाई सम्झन ुपर्दछ। 

(ण) “बाल कोष”  भन्नाले  बालअधिकारको  संरक्षण  र  
सम्बिदन  िनदको  लाधि िधुलखेल निरपाधलकािा खडा 
िररएको बाल कोषलाइ सम्झन ुपर्दछ। 

(त) “प्रिाणपत्र”  भन्नाले निरपाधलका  कार्ादलर्िा  सून्चकृत  
भएको  बालक्लवहरुलाइ दर्इन ेसून्चकृत प्रिाणपत्र सम्झन ु
पछद। 

(थ)  “निरपाधलका” भन्नाले िधुलखेल निरपाधलका सम्झनपुने 
छ। 

(र्)  “प्रिखु” भन्नाले िधुलखेल निरपाधलकाको प्रिखु सम्झन ु
पछद। 

(ि) “उप प्रिखु” भन्नाले िधुलखेल निरपाधलकाको उप प्रिखु 
सम्झन ुपछद। 

(न)  “वडा” भन्नाले िधुलखेल निरपाधलकाको वडा सम्झन ुपछद।  
(प)  “वडाध्र्क्ष” भन्नाले िधुलखेल निरपाधलकाको वडाध्र्क्षलाइ 

सम्झन ुपछद। 
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(फ) “सभा” भन्नाले िधुलखेल निरपाधलकाको निरसभालाई 
सम्झन ुपछद। 

(ब) “कार्दपाधलका” भन्नाले िधुलखेल निरको 
निरकार्दपाधलकालाई सम्झन पछद। 

३. उद्दशे्र्िः र्स र्स कार्दववधिको उद्देश्र् रे्हार् बिोन्जि हनुेछिः 
(क) सबै प्रकारका बालबाधलकाको अधिकारको संरक्षण तथा 

संम्विदन िनद। 

(ख) बालिैत्री स्थानीर् शासन र ववद्यालर् शान्न्तक्षेत्र अधभर्ान 
प्रवदर्िन िनद। 

(ि) बालबाधलकाको अथदपूण सहभाधिता सधुनन्ित िनद। 

(घ) बालबाधलकािाधथ हनुे वहंसा, र्वु्र्र्वहार, हानी र जोन्खि 
न्रू्धनकरण िनद। 

(ङ) बालबाधलकाको अधभलेख (घटना व्र्वस्थापन, सूचना, 
तथर्ांक, जन्िर्ताद) व्र्वस्थापन िनद 

(च) बालअधिकार   संरक्षण   र   सम्वर्दिनका   लाधि   
सरकारी,   िैरसरकारी   र   अन्र् सरोकारवालाहरुबीच 
सिन्वर्, सहकार्द र साझेर्ारी स्थापना िनद।  

पररच्छेर्– २ 
बालिैत्री शासन सधिधत, बालबाधलका डेक्सका स्थापना र संचालन 

४. बालिैत्री स्थानीर् शासन सधिधत िठन: बाल  बचाउँ,  बालसंरक्षण,  
बालववकास  र  बाल  सहभाधिताका  ववषर्िा  स्थानीर्  तहको  नीधत, 
संरचना,  पिधत  र  कार्दप्रकृर्ािा  िलुप्रवाहीकरण  िनदका  लाधि  बालिैत्री  
स्थानीर्  शासन  रणनीधत २०६८ ले दर्एको अधिकारको आिारिा एक 
बालिैत्री स्थानीर् शासन सधिधत िठन हनुेछ। जसिा धनम्नानसुारका 
सर्स्र्हरु रहनेछन। 

(१) प्रिखु,  िधुलखेल निरपाधलका  -अध्र्क्ष 
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(२) उप प्रिखु, िधुलखेल निरपाधलका  -उपाध्र्क्ष 

(३) िधुलखेल निरपाधलकाले िनोनर्न  िरेको  स्वास्थर्  
संस्थाको  प्रिखु÷प्रधतधनधि  (१  जना) -सर्स्र् 

(४) न्शक्षा शाखा प्रिखु÷प्रधतधनधि (१ जना) -सर्स्र्               
(५) िवहला बालबाधलका शाखा प्रिखु÷प्रधतधनधि (१ जना)

     -सर्स्र्                    
(६) िैसस प्रधतधनधि (िवहला र बालबाधलकाको क्षेत्रिा कार्दरत) 

१ जना    -सर्स्र् 

(७) स्थानीर्   तहको   ववद्यालर्   वा   स्वास्थर्   व्र्वस्थापन   
सधिधत   िध्रे्बाट   िधुलखेल निरपाधलकाले िनोनर्न 
िरेको प्रधतधनधि (१ जना)  -सर्स्र् 

(८)  िधुलखेल निरपाधलका धभत्र कार्दरत िवहला न्शन्क्षका वा 
िवहला स्वास्थर् स्वरं्सेववका िध्रे्बाट निरपाधलकाले 
िनोनर्न िरेको प्रधतधनधि (१ जना) -सर्स्र्              

(९)   िधुलखेल निरपाधलकास्तरीर्  बाल  संजालको  प्रधतधनधि  
२  जना  (कन्म्तिा  १ जना  बाधलका सिेत) -सर्स्र् 

(१०) िधुलखेल निरपाधलका बालसंरक्षण सधिधतको (१ जना)
     -सर्स्र् 

(११) िधुलखेल निरपाधलकाका डेक्स हेने -सर्स्र् 

(१२) प्रिखु प्रशासवकर् अधिकृत वा धनजले तोकेको बालिैत्री 
सम्पकद  व्र्न्ि   -सर्स्र् सन्चव 

५. बालिैत्री स्थानीर् शासन सधिधतको काि कतदव्र् र अधिकारिः काि कतदव्र् 
र अधिकार रे्हार् बिोन्जि हनुेछ। 

(१) िधुलखेल निरपाधलकाको बालबाधलका सम्वन्न्ि नीधतित 
धनणदर्हरु िने। 

(२) िधुलखेल निरपाधलकाको बालबाधलका सम्वन्न्ि 
र्ोजनाहरुको अन्न्ति धनणदर् िने। 
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(३) िधुलखेल निरपाधलकािा कार्दरत  धनकार्हरुलाई  
बालबाधलका  सम्वन्िी  कार्दिा  सिन्वर् िररदर्ने। 

(४) िधुलखेल निरपाधलकािा भएका बालबाधलका सम्वन्न्ि 
कार्दहरुको सिग्र अनिुिन िने। 

(५) िधुलखेल निरपाधलकािा  बालिैत्री  स्थानीर्  शासनका  
लाधि  अनसुचुी  ४  िा  उल्लेख  भए अनसुारको सचुक 
परुा िनदका लाधि नेततृ्व तथा सहन्जकरण िने। 

(६) बालिैत्री स्थानीर् शासन सधिधतको बैठक वषदिा कन्म्तिा 
३ पटक वस्नेछ। बैठकको कार्दवीधि सधिधत आफैले तर् 
िरे अनसुार हनुेछ। 

६.  बालबाधलका डेक्सको स्थापनािः (१)  िधुलखेल निरपाधलका कार्ादलर्िा र 
प्रत्रे्क  वडा  कार्ादलर्िा बालबाधलका  डेक्स  स्थापना िररने  छ ।  
बालबाधलका  डेक्स  संचालन  िनदको  लाधि  कन्म्तिा  एक  जना  
किदचारीलाई सम्पकद  व्र्न्ि तोवकनछ। 

(२) बालबाधलका डेक्सका काि, कतदव्र् र संचालन रे्हार् बिोन्जि 
हनुे छिः 

(क) सबै प्रकारका बालबाधलकाको तथर्ांक र सूचनाको 
अध्र्ावधिक िने। 

“स्पष्टीकरण”  सबै  प्रकारका  बालबाधलका  भन्नाले  
अपाङ्गता  भएका,  श्रधिक,  सडक  बालबाधलका, अनाथ, 

असहार्, अशि, िानधसक असन्तलुन भएका र र्ौधनक 
अल्पसंख्र्क सिेतलाइ बझुाउँछ 

(ख) बालक्लव तथा बालक्लव सञ्जालहरुका सूचीकृत िने। 

(ि) बालबाधलका, िधुलखेल निरपाधलका र सरोकारवालाहरु 
बीच सम्बन्ि र सिन्वर् ववस्तार िने 

(घ)  बाल  संरक्षण  सधिधत,  बालिैत्री  स्थानीर्  शासन  
सधिधत,  बाल  संरक्षक,  संरक्षक  न्शक्षक,  प्रिान संरक्षक, 
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बालक्लव, बालक्लव संजालहरुबीच सिन्वर् सहकार्द 
िने। 

(ङ) बालअधिकारिा आिाररत सहभाधितािूलक ववधिबाट 
बालबाधलकासँि सम्बन्न्ित र्ोजना तजुदिा, कार्ादन्वर्न र 
विर्ाकलापहरुिा सहजीकरण िने। 

(च) बालक्लव, बालक्लव संजाल िठन तथा बाल भेलाको 
सहजीकरण िने। 

(छ)  निरपाधलकाले तोकेको बालबाधलका सम्बन्िी अन्र् कार्द 
िने। 

७.  बाल संरक्षण सधिधत िठन, काि, कतदव्र् र अधिकारिः (१) िधुलखेल 
निरपाधलकािा रे्हार् विोन्जिको बालसंरक्षण सधिधत िठन िररनेछ। 

(क) िधुलखेल निरपाधलकाको  उप प्रिखु -संर्ोजक 

(ख)  संरक्षक न्शक्षकहरुिध्रे्बाट १ जना -सर्स्र् 

(ि)   िवहला स्वास्थर् कार्दकतादहरुिध्रे्बाट १ जना 
     -सर्स्र् 

(घ)  िधुलखेल निरपाधलकाकािा    बालअधिकारको    क्षेत्रिा    
कार्दरत    िैह्रसरकारी संस्थाहरुिध्रे्बाट १ जना
     -सर्स्र् 

(ङ) निर  न्शक्षा सधिधतबाट १ जना -सर्स्र् 

(च) िधुलखेल निरपाधलका  बालक्लव संजालबाट १ जना
     -सर्स्र् 

(छ) आदर्वासी,   जनजाती,   अल्पसंख्र्क,   र्धलत   तथा   
वपछधडएका   विदसिरु्ार्को  र्थासम्भव प्रधतधनधित्व 
हनुेिरी कन्म्तिा १ िवहलासवहत ३ जना -सर्स्र् 

(ज)  िधुलखेल निरपाधलकािा  रहेको प्रहरी कार्ादलर्को प्रिखु
     -सर्स्र् 

(झ) बालबाधलका डेस्क हने सम्पकद  व्र्न्ि -सर्स्र् सन्चव 
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(२) बाल संरक्षण सधिधतको काि, कतदव्र् र अधिकार रे्हार् 
विोन्जिको हनुेछ, 

(क) िधुलखेल निरपाधलकािा  ववशेष   हेरचाह   र   
संरक्षणको   आवश्र्कता   भएका बालबाधलका   तथा   
सबै   बालकाधलकाको   तथर्ांक   संकलन   िने,   

अद्यावधिक   िने   र निरपाधलकािा  पेश िर्र्ने।  
“स्पष्टीकरण”  ववशेष  हेरचाह  र  संरक्षणको  आवश्र्कता  
भएका  बालबाधलका  भन्नाले  ( आिाबाब,ु  

अधभभावकववहीन  (अनाथ)  बालबाधलका,  अस्पताल  वा  
अन्र्  कुन  सावदजधनक स्थानिा  अलपत्र  अवस्थािा  
छाधडएका  वा  फेला  परेका  तथा  बाबआुिाबाट  
अलन्गिएका  वा बाबआुिा  पत्ता  नलािी  बेवाररस  
भएका  बालबाधलका,  बाबआुिालाइ  िम्भीर  शारीररक  
वा िानधसक  अपाङ्गता  वा  अशिता  भएका  कारण  
उन्चत  हेरचाह  नपाएका  बालबाधलका, काननुी  वववार्िा  
परेका  बालबाधलकािध्रे्  वैकन्ल्पक  हेरचाहका  लाधि  
धसफाररस  भएका बालबाधलका,  थनुािा  रहेका  वा  बन्र्ी  
बाब ु वा  आिासँि  आन्श्रत  भइ  कारािारिा  रहेका 
बालबाधलका, जबरजस्ती  करणीबाट  जन्न्िएको  
सन्तानलाई  आफूले पालनपोषण  िनद नसक्ने भनी  
धनवेर्न  परेका  बालबाधलका,  बाब,ु  आिा  वा  
अधभभावकबाट  र्वु्र्र्वहार,  वहंसा  वा बेवास्ता भएका 
कारणले बालबाधलकाको उच्चति वहतका लाधि 
पररवारबाट अलि िररएका बालबाधलका,  जबरजस्ती  वा  
बिँवुा  प्रकृधतका  वा  जोन्खिपूण  वा  धनकृष्ट  प्रकृधतका  
वा प्रचधलत  काननु  ववपरीत  श्रििा  संलगन  वा  
िमु्रपान,  िद्यपान  एवं  अन्र्  लािूऔषिको कुलतिा 
फसेका, एच.आई.भी. सङ्क्िधित बालबाधलक, िम्भीर 
शारीररक वा िानधसक स्वास्थर् सिस्र्ाका  कारण  जीवन  
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जोन्खििा  रही  बाबआुिा  वा  पररवारबाट  उपचारको  
व्र्वस्था  हनु नसकेको  वा  सािान्र्  जीवन  र्ापन  
िनद  कदठनाइ  भएका  बालबाधलका,बालबाधलकाववरुिको 
वहंसा  वा  बालर्ौन  र्वु्र्र्वहारबाट  पीधडत  भएका  वा  
त्र्स्ता  जोन्खििा  रहेका  बालबाधलका, सशस्त्र  द्वन्द्व  
वा  ववपर्का  कारणले  बाबआुिा  र्बैु  वा  
आिाबाबिुध्रे्  एक  ििुाएका  वा  आफ नै  शारीररक  
वा  िानधसक  रूपिा  घाइत  भएका  वा  अपाङ्गता  
भएका  बालबाधलका  ,पररत्र्ि तथा  सडकिा  आन्श्रत  
बालबाधलका,  काननु  बिोन्जि  तोवकएका  अन्र्  
बालबाधलकालाइ बझुाउनेछ। 

(ख)  िधुलखेल निरपाधलकािा बालबाधलकाको  क्षेत्रिा  कार्दरत  
संघ  संस्था,  बाल  क्लब, िञ्च,  सिहु,  बाल  संरक्षण  
सधिधत,  धनिरानी  सधिधत,  िेलधिलाप  केन्र,  आपतकाधलन 
संरक्षण   केन्र   लिार्तका   धनकार्हरुको   फेहररस्त   
तर्ार   पानद   र   र्स्ता   धनकार्हरुसँि आवश्र्क   
सिन्वर्,   सहकार्द   र   साझेर्ारी   िरी   बाल   
अधिकारको   संबद्र्िनात्िक   र संरक्षणात्िक कार्दहरु 
िने िराउने। 

(ि) बालबाधलकाको  क्षते्रिा  स्थानीर्  आवश्र्कता  पवहचान  
िरी  संघीर्  सरकार,  प्ररे्श सरकार  र  स्थानीर्  
सरकारको  ववधभन्न  धनकार्हरु  र  ववकासको  साझेर्ार  
संस्थासँिको सिन्वर्िा  सिरु्ार्िा  आिाररत  
कार्दििहरुको  तजुदिा  र  कार्ादन्वर्न  िराउन  
आवश्र्क सिन्वर्  िने,  बालबाधलकासँि  सम्बन्न्ित  
र्ोजना  तजुदिा,  कार्दििको  रेखरे्ख,  अनिुिन, 

िलु्र्ाङकन र धनरीक्षण िने। 

(घ) बालअधिकारको संरक्षण र संबद्र्िनका धनधित्त चेतना 
अधभबवृि, जािरण धसजदना िने 
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(ङ) स्थानीर्  संघसँस्थालाइ  बालबाधलकाको  क्षेत्रिा  कार्द  
िनद  उत्प्ररेणा,  सिन्वर्  र साझेर्ारी  िने ।  
कार्दििको  संचालन  िनदको  लाधि  आवश्र्क  परािशद,  
सझुाव  तथा धनरे्शन दर्ने। 

(च) बाल   अधिकार   हननका   सम्बन्ििा   आएका   
उजरुीहरुलाइ   सम्बन्न्ित   धनकार्िा धसफाररश िरी 
पठाउने एवं सिन्वर्कारी भधूिका प्रर्ान िररदर्ने  । 

(छ) बालबाधलकाको  धनधित्त  आकन्स्िक  सहर्ोिका  तथा  
र्ीिो  ववकासका  लाधि  श्रोत  (आधथदक, भौधतक तथा 
िानववर्) व्र्वस्था धिलाउने। 

(ज) बाल संरक्षणको ववषर्िा वकालत िने  र बालसंरक्षणिा 
प्रभावकारी हनु िद्दत िने। 

(झ)  न्शक्षा,  स्वास्थर्  लिार्तका  क्षेत्रको  वावषदक  र्ोजनािा  
सिेत  बालसंरक्षण  सम्बन्िी भधूिका   (ववशेष  िरी  
वहंसा,  र्वु्र्र्वहार,  आदर्को  बारेिा  सूचना  प्रवाह  तथा  
उजरुी)  सिावेश िनद सहजीकरण िने। 

(ञ) बालसंरक्षण सम्बन्िी कार्दका लाधि आवश्र्क पने सेवाहरू 
(जस्तै तत्कालका आवश्र्कता  पररपूधतद,  सरुन्क्षत  आवास,  

वैकन्ल्पक  स्र्ाहार,  िनोवविशद,  उद्वार,  पनुस्र्थापना, पररवार  
न्शक्षा,  कानूनी  सहार्ता  तथा  उपचार,  छात्रवृन्त्त,  आर्  
आजदन,  आदर्)  को  लाधि िधुलखेल निरपाधलकाबाटै वा 
अन्र् स्थानीर् तह, िैर  सरकारी सेवा प्रर्ार्क वा नीन्ज 
क्षेत्रबाट पररचालन िनद सवकने िरी सून्चकरण तथा 
धसफाररसको प्रवन्ि धिलाउने 

(ट) अनधिकृत व्र्न्ि, संस्था तथा धनकार्ले  बालबाधलकािा  
र्ीघदकालीन  प्रभाव  पने  ववषर्िा आफूखसुी धनणदर् िने 
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वा घटना लकुाउने जस्ता कार्दहरू हनु नदर्न धनर्धित 
अनिुिन िने 

(ठ) बालबाधलकासंि सम्बन्न्ित दर्वसहरु निरपाधलका   
स्तरीर् धनकार्हरुसंिको सिन्वर् तथा सहकार्दिा      
िनाउन े

(ड)  वडा  बाल संरक्षण  सधिधतहरु ,  बालक्लव  सञ्जालहरु,  

सरोकारवालाहरु  र  िधुलखेल निरपाधलकाका  ववच 
सिन्वर्,सहकार्द र सम्पकद  िने। 

(ण)  िधुलखेल निरपाधलकािा बालबाधलका  सम्बन्िी  संपन्न  
कार्दिि  कार्ादन्वर्नको प्रिधत पेश िने।  

(३) सधिधतका वैठक सम्बन्िी कार्दववधि धनम्न बिोन्जि हनुेछ। 
(क) सधिधतका वैठक िवहनािा कम्तीिा एक पटक वस्नेछ। 

(ख) सधिधतको वैठकिा बालबाधलकाको क्षेत्रिा कार्दरत 
व्र्न्िलाइ आिन्त्रण िनद सवकनेछ। 

(ि)  सधिधतको  बैठकिा  कन्म्तिा  ५१  प्रधतशत  सर्स्र्  
उपन्स्थत  भएिा  िणपरुक  संख्र्ा  पिेुको िाधननेछ। 
बहिुतको धनणर्लाइ बैठकको धनणदर् िाधननेछ। 

(घ) निरपाधलका स्तरीर् बालसंरक्षण सधिधतको पर्ावधि पाँच 
वषदको रहने छ। 

 

८.  वडा बाल संरक्षण सधिधतको िठन, काि, कतदव्र् र अधिकारिः (१) वडािा 
रे्हार् विोन्जिको वडा बालसंरक्षण सधिधत िठन िररनेछ। 

(क) वडा अध्र्क्ष  -संर्ोजक  
(ख) संरक्षक न्शक्षकहरुिध्रे्बाट १ जना -सर्स्र् 

(ि) िवहला स्वास्थर् कार्दकतादहरुिध्रे्बाट १ जना -सर्स्र् 

(घ) सम्बधित  वडािा  बालअधिकारको  क्षेत्रिा  कार्दरत  
िैह्रसरकारी  संस्थाहरुिध्रे्बाट  १जना  -सर्स्र् 
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(ङ) ववद्यालर् व्र्वस्थापन सधिधतबाट १ जना -सर्स्र् 

(च) वडा बालक्लव संजालबाट कन्म्तिा १ बाधलका सवहत २ 
जना    -सर्स्र् 

(छ) आर्ीवासी,   जनजाती,   अल्पसंख्र्क,   र्धलत   तथा   
वपछधडएका   विदसिरु्ार्को र्थासम्भव प्रधतधनधित्व 
हनुेिरर कन्म्तिा १ िवहलासवहत ३ जना  -सर्स्र् 

(ज) वडा बालबाधलका डेस्क हेने सम्पकद  व्र्न्ि  -सर्स्र् सन्चव 

(२) वडा बाल संरक्षण सधिधतको काि, कतदव्र् र अधिकार 
रे्हार्विोन्जिको हनुेछ, 

(क)  सम्बन्न्ित वडािा ववशेष हेरचाह र संरक्षणका  आवश्र्कता  
भएका  बालबाधलका  तथा सबै  बालकाधलकाको  तथर्ांक  
संकलन  िने,  अद्यावधिक िने र िधुलखेल निरपाधलकािा  
पेश िने। 

(ख) वडािा  बालबाधलकाको  क्षेत्रिा  कार्दरत  संघ  संस्था,  
बाल  क्लब,  िञ्च,  सिहु,  बाल संरक्षण  सधिधत,  धनिरानी  
सधिधत,  िेलधिलाप  केन्र,  आपतकाधलन  संरक्षण  केन्र  
लिार्तका धनकार्हरुको  फेहररस्त  तर्ार  पाने  र  
र्स्ता  धनकार्हरुसँि  आवश्र्क  सिन्वर्,  सहकार्द  र 
साझेर्ारी िरी बाल अधिकारका संबद्र्िनात्िक 
संरक्षणात्िक कार्दहरु िने िराउने। 

(ि) बालबाधलकाको  क्षते्रिा  स्थानीर्  आवश्र्कता  पवहचान  
िरी स्थानीर् सरकारका ववधभन्न  धनकार्हरु  र  ववकासका  
साझेर्ार  संस्थासँिका  सिन्वर्िा  सिरु्ार्िा  आिाररत 
कार्दििहरुको तजुदिा र कार्ादन्वर्न  िराउन  आवश्र्क  
सिन्वर् िने,  बालबाधलकासँि सम्बन्न्ित र्ोजना तजुदिा, 
कार्दििको रेखरे्ख, अनिुिन, िलु्र्ाङकन र धनरीक्षण 
िने। 
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(घ) बालअधिकारको संरक्षण र सम्विदनका धनधित्त चेतना 
अधभबवृि, जािरण धसजदना िने। 

(ङ) स्थानीर्  संघसंस्थालाइ  बालबाधलकाको  क्षेत्रिा  कार्द  
िनद उत्प्ररेणा, सिन्वर् र साझेर्ारी िने।  
बालबाधलकालाई  प्रत्र्क्ष  लाभ  पगुने  खालका  
कार्दििको  संचालन  िनदको लाधि आवश्र्क परािशद, 
सझुाव तथा धनरे्शन दर्ने। 

(च) बालअधिकार   हननका   सम्बन्ििा   आएका   
उजरुीहरुलाई   सम्बन्न्ित   धनकार्िा धसफाररश िरी 
पठाउने एवं सिन्वर्कारी भधूिका प्रर्ान   िने  । 

(छ) बालबाधलकाको  धनधित्त  आकन्स्िक  सहर्ोि तथा  र्ीिो  
ववकासका  लाधि  श्रोत  ( आधथदक, भौधतक तथा िानवीर्) 
व्र्वस्था धिलाउन।े 

(ज) बाल संरक्षणको ववषर्िा वकालत िने र िधुलखेल 
निरपाधलकालाई बालसंरक्षणिा प्रभावकारी हनु िद्दत 
िने। 

(झ) बालक्लव, वडा बालक्लव सञ्जाल, सरोकारवालाहरु र  
िधुलखेल निरपाधलकाववच सिन्वर् र सम्पकद  िने। 

(ञ) वडािा  बालबाधलका  सम्बन्िी  सम्पन्न  कार्दिि  
कार्ादन्वर्नको  प्रिधत  िधुलखेल निरपाधलकािा  पेश 
िने।  

(ट) न्शक्षा,  स्वास्थर्  लिार्तका  क्षेत्रको  वावषदक  र्ोजनािा  
सिेत  बालसंरक्षण  सम्बन्िी भधूिका   (ववशेष िरी वहंसा, 
र्वु्र्र्वहार, आदर्का बारेिा सूचना प्रवाह तथा उजरुी) 
सिावेश िनद सहजीकरण िने। 

(ठ) बालसंरक्षण   सम्बन्िी   कार्दका   लाधि   आवश्र्क   
पने   सेवाहरू   (जस्त   तत्कालका आवश्र्कता  
पररपूधतद,  सरुन्क्षत  आवास,  वैकन्ल्पक  स्र्ाहार,  िनोवविशद,  
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उद्वार,  पनुस्र्थापना, पररवार  न्शक्षा,  कानूनी  सहार्ता  तथा  
उपचार,  छात्रवृन्त्त,  आर्  आजदन,  आदर्)  को  लाधि 
सम्बन्न्ित  िा िधुलखेल निरपाधलकाबाटै  वा  अन्र्  
स्थानीर्  तह,  िैर  सरकारी  सेवा  प्रर्ार्क वा नीन्ज 
क्षेत्रबाट        पररचालन  िनद  सवकने  िरी  सून्चकरण  
तथा  धसफाररसको  प्रवन्ि धिलाउने। 

(ड) अनाधिकृत व्र्न्ि, संस्था तथा धनकार्ले बालबाधलकािा 
र्ीघदकालीन प्रभाव पने ववषर्िा आफूखसुी धनणदर् िने वा 
घटना लकुाउने जस्ता कार्दहरू हनु नदर्न धनर्धित 
अनिुिन िने। 

(ढ) बालबाधलकासंि सम्बन्न्ित दर्वसहरु निरपाधलका स्तरीर् 
धनकार्हरुसंिको सिन्वर् तथा सहकार्दिा िनाउने। 

(३) सधिधतको वैठक सम्बन्िी कार्दववधििः 
(क) सधिधतका वैठक िवहनािा कम्तीिा एक पटक वस्नेछ। 

(ख) सधिधतको वैठकिा बालबाधलकाको क्षेत्रिा कार्दरत   
व्र्न्िलाइ आिन्त्रण िने सवकनेछ। 

(ि)  सधिधतको  बैठकिा  कन्म्तिा  ५१  प्रधतशत  सर्स्र्  
उपन्स्थत  भएिा  िणपरुक  संख्र्ा पिेुको िाधननेछ। 
बहिुतका धनणदर्लाइ बैठकको धनणर् िाधननेछ। 

(घ)  वडाधभत्र  आवश्र्कताका  आिारिा  वडा  बालसंरक्षण  
सधिधतलाई  सहर्ोि  िनद  सिरु्ार् स्तरिा  बढीिा  ७  
सर्स्र्ीर्  बाल  संरक्षण  सधिधतहरु  िठन  िनद  सवकन े 
छ ।  सो  सधिधतका संर्ोजक  वडा  सधिधतले  िनोधनत  
िनेछ ।  उि  सधिधतिा  बालक्लव,  संरक्षक  न्शक्षक, 

ववद्यालर् व्र्वस्थापन सधिधत, स्वास्थर्   
कार्दकताद/स्वास्थर् स्वर्ि सेववका,  स्थानीर् बालअधिकार 
अधभर्न्ता िध्रे्बाट रहनेछन। र्ो सधिधतको पर्ावधि २ 



 
15 

वषदको हनुेछ। र्सको उत्तरर्ावर्त्व वडा सधिधतिा धनवहत 
रहनेछ। 

(ङ) वडा बालसंरक्षण सधिधतको पर्ावधि २ वषदको रहने छ।  
९. बालक्लव र बालक्लव सञ्जालका िठन, काि, कतदव्र् र अधिकारिः 

(क) प्रत्रे्क ववद्यालर्िा एक स्थार्ी बालक्लव रहने छ। 
ववद्यालर्को सबै ववद्याथीहरु र्सका सर्स्र् रहने  छन ।  
बालबाधलकाको  भेलाबाट  बालक्लवको  बवढिा  १५  
सर्स्र्ीर्  कार्दसधिधतको  चर्न  हनुेछ जस्िा  कन्म्तिा  
५०  प्रधतशत  बाधलका  सवहत  लैवङिक  सािान्जक  
सिावेशीकरणको  सधुनन्ितता िररने  छ ।  बालक्लवको  
िठन  तथा  अध्र्ावधिक  प्रत्रे्क  वषदको  ववद्याथी  भनाद  
अधभर्ान  पधछ  एक िवहना  धभत्र  िरी,  संरक्षक र  
प्रिान  संरक्षक  न्शक्षक  तोवक  ववद्यालर्को  धसफाररस  
र सम्वन्न्ित वडाको  धसफाररस  सिेतको  आिारिा  
पाधलकािा  सचुीकृत  िररने  छ ।  पाधलकाले  ररतपूवदक  
आएका बालक्लवहरुलाइ  आविता÷सनु्चकृतको  अनसुचुी  
१ अनसुारका  प्रिाणपत्र र  बालक्लवको  वविान पाधलका  
प्रिखु  प्रशासवकर् अधिकृतवाट प्रिान्णत िरी  
बालक्लवहरुलाई  उपलव्ि  िराउनपुनेछ । ववद्यालर्को  
हकिा  बालक्लविा  सर्स्र्  हनुका  लाधि  ८  वष  
उिेर  परुा  भई  १८  वषद  सम्िको हनुपुनेछ। कक्षा 
को हकिा कक्षा ५ वाट सरुु भएको हनुेछ। 

(ख) सिरु्ार्को  हकिा  बालबाधलकाको  भेलाले  बढीिा  
२१  सर्स्र्ीर्  बालक्लव  िठन  िरी,  संरक्षक तोवक 
एक िवहना धभत्र सम्वन्न्ित वडा तथा िधुलखेल 
निरपाधलकािा  सचुीकृत हनु ुपने छ।  

(ि) बालक्लवले  बालबाधलकाको  अधिकारको  वकालतका  
अधतररि  शारीररक, िानधसक,  सम्वेिात्िक, सािान्जक  
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ववकास,  वातावरण,  जोन्खि  न्र्धुनकरण,  धसजदनात्िक  
तथा  रचनात्िक  विर्ाकलापहरुका आर्ोजना सिन्वर्, 

सञ्चालन र सहभाधिता िने छन।् 

(घ) बालक्लवको  कार्दलाइ  सहर्ोि  र  ववस्तार  िनदका  
लाधि  बालक्लवल  ववधभन्न  उप  सधिधतहरु धनिादण िनद 
सक्ने छ। 

(ङ) बालक्लबको बैठकको आर्ोजना धनम्नानसुार हनुेछ। 

(१) सबै सहभािीहरूको लाधि पहुँचका दृवष्टकोणले 
उपर्िु स्थान र   सिर्िा िाधसक रुपिा बैठक 
सञ्चालन िनुद पनेछ। 

(२) धनर्धित बैठक तथा छलफलका ववषर्हरू 

(क)  बैठकिा   संरक्षकको उपन्स्थधत अधनवार्द 
हनुपुनेछ। 

(ख)  बैठक सािान्र्तर्ा अधिकति २ घण्टाभन्र्ा बढी 
सिर् बस्ने छैन। 

(ि) बैठकको धनणदर् तथा उपन्स्थधत बैठक पनु्स्तका 
(िाइन्र्टु) उतार िरी राख्र्न ुपनेछ। 

(घ) बैठकिा सािान्र्तर्ा धनम्न प्रस्तावहरूिा छलफल 
हनुसक्नेछिः 

(१) अन्घल्ला बैठकपधछ भएको कार्दिि तथा 
प्रिधतहरूको सिीक्षा 

(२) बाल क्लबका बारेिा सर्स्र् तथा अन्र् बालबाधलका 
र व्र्न्िहरूको िारणा 

(३) स्थानीर् बालअधिकारको सवाल र िनुदपने िधतववधि 

(४)  आिािी  कार्दििको  धिधत,  स्थान  र  सिर्  
तर्,  न्जम्िेवारी  ववभाजन  र  श्रोत  संकलन  तथा 
आवश्र्कता अनसुार अन्र् ववषर्हरु। 
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(च) बालक्लव सञ्जालहरूको िठन: 
(१) बाल क्लबहरू बीच आपसी सिन्वर्, सहकार्द बढाउने 

तथा सवालहरूको सािूवहकीकरण िने र एक आपसबाट 
धसकाईका अवसर सृजना िनद बाल क्लब सञ्जालका िठन 
िनद सवकनेछ। 

(२) बालक्लब सञ्जाल वडा स्तर, िधुलखेल निरपाधलका  
स्तरका हनुेछन। 

(३) बाल  क्लब  सञ्जाल  िठन  िनदका  लाधि  (िधुलखेल 
निरपाधलका र वडा) तहिा बाल क्लवहरूका 
प्रधतधनधिहरुको भेलाको आर्ोजना िनुद पनेछ। 

(४) र्स्तो भेलािा सञ्जालले सिेटने क्षेत्रको (सिरु्ार्, ववद्यालर् 
तथा ववषर्ित) बाल क्लबहरूलाई भेलाको  धिधत  भन्र्ा  
१५  दर्न  अिावै  सूचना  प्रर्ान  िनुदपर्दछ ।  सूचनािा  
रे्हार्का  ववषर्वस्त ुसिेवटएको हनु ुपनेछिः 
(क) भेलाका धिधत, सिर् र स्थान, 

(ख) भेलािा छलफल हनुे ववषर्हरू, 

(ि) भेलािा आिन्त्रण िररएको प्रत्रे्क बाल 
क्लबहरुको प्रधतधनधि संख्र्ा  (जातजाधत, धलंि सिेत 
तर् िररएको भए सो सिेत) 

(घ) भेलािा सहभािीका लाधि उपलब्ि हनुे सेवा र 
सवुविा, 

(ङ) भेलािा सहभािीका लाधि उपलब्ि िराउने  सेवा 
र सवुविा, र 

(च) अन्र् आवश्र्क ववषर्वस्तको बारिा  पवुद जानकारी 
िराउन ुपने छ। 
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(५) बाल क्लबका प्रधतधनधिहरूले भेलािा सहभािी हनु रे्हार्का 
शतद पूरा िनुद पनेछ: 
(क) आफ्ना बाल क्लबिा छलफल िरी धनणदर् िरेको 

हनु ुपनेछ,। 

(ख)  ववद्यालर्बाट  भेलािा  सहभािी  हनु  तथा  
सञ्जालको  नेततृ्विा  प्रधतस्पिा  िनद  सहिधत  
दर्इएका हनु ुपनेछ,। 

(ि)  सिरु्ार्िा  आिाररत  बाल  क्लबको  हकिा  
भेलािा  सहभािी  हनु  तथा  नेततृ्विा  प्रधतस्पिा  
िनद अववभावकको सहिधत। 

(६)  बाल  क्लबले  भेलािा  र्ईु  वा  सो  भन्र्ा  बढी  
सहभािी  िाि  भएको  अवस्थािा  बालक,  बाधलका 
तथा सबै जातजाधतको सिानपुाधतक प्रधतधनधित्वको 
अधनवार्द व्र्वस्था िराउन ुपनेछ। 

(७)  सञ्जाल  भेलािा  सहभािी  हनुे  बाल  क्लब  प्रधतधनधि  
उि  सञ्जालका  भौिोधलक  क्षेत्रधभत्रको बालक्लविा 
आवद्द भएका हनु ुपनेछ। 

(८)  सञ्जालको  नेततृ्व  चर्न  भेलाको  सहिधतका  आिारिा  
र्फा  ९  िा  व्र्वस्था  भए  बिोन्जिका हनुेछ। 
सञ्जालको नतेत्ृ ृवको पनुिःिठन प्रत्रे्क वष िनुदपनेछ। 

(९) नेततृ्व चर्निा प्रधतस्पिा र सहकार्दको व्र्वस्थापन 

(१) बाल  क्लब  तथा  सञ्जालको  नेततृ्व  चर्नको  
सन्र्भदिा  बालबाधलकािाझ  अस्वस्थ  प्रधतस्पिा 
हनुबाट रोक्न सिझर्ारीिा नेततृ्व चर्नलाई 
प्राथधिकता दर्न ुपनेछ। 

(२) सि  क्षिताका  प्रधतस्पिीहरूलाई  सहिधत  िराई  
एक  आपसलाई  स्वीकानद  सक्ने  बनाउन  पवहला 
प्रर्त्न िनुद पनेछ। 



 
19 

(३) प्रधतस्पिी  बालबाधलकालाई  चविर्  नेततृ्व,  

संर्ोजन  सिूह  वा  उपसधिधतहरूको  िठनबाट 
ववधभन्न न्जम्िेवारीहरू प्रर्ान िरी उनीहरूका भधूिका 
र सविर्तालाइ सहर्ोि िनद सवकनेछ। 

(४) बालबाधलकािाझ हनुे प्रधतस्पिादिा वर्स्कहरूको 
प्रभाव र स्वाथद तथा चाहना र प्रभावबाट ििु 
रान्खनपुनेछ। 

(५) वडा  तथा  निरपाधलकािा  िठन  भएको  
बालक्लव  सञ्जालहरु  िठन  भएको  एक  
िवहनाधभत्र िधुलखेल निरपाधलका कार्ादलर्िा 
सूचीकृत िनुद पनेछ। 

(६) सूचीकृत  भएको  बालक्लव  सञ्जालहरुले  हरेक  
वष  अध्र्ावधिक  िरी  िधुलखेल निरपाधलका  
कार्ादलर्िा  नववकरण  िनुदपने  छ ।  र्सरी  
अध्र्ावधिक  हुँर्ा  सम्बन्न्ित  सञ्जालले  
अध्र्ावधिक  िने व्र्होराका  धनवेर्न,  सञ्जालका  
वावषदक  भेलाको  उपन्स्थधत,  ववद्यिान  
कार्दसधिधतका  नािावली, संरक्षकको  नाि  र  
ठेिाना  र  सञ्जालले  अन्घल्लो  वषद  सञ्चालन  
िरको  विर्ाकलापहरुको   वावषदक प्रिधत 
प्रधतवेर्न अधनवार्द संलगन िनुद पनेछ। 

(छ) बालक्लव तथा बालक्लव सञ्जालका पर्ाधिकारीहरुको 
काि, कतदव्र् र अधिकार पर्ाधिकारीहरुको रे्हार् 
बिोन्जिका काि, कतदव्र् र अधिकार हनुेछिः 
(क) अध्र्क्षको काि, कतदव्र् र अधिकारिः अध्र्क्षको 

काि, कतदव्र् र अधिकार रे्हार् बिोन्जि हनुेछिः 
(१) सिूहको वैठक र सिूहको सािारण सभाको 

अध्र्क्षता ग्रहण िने। 
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(२) सिूहको बैठक वा सािारण सभािा आवश्र्क 
प्रस्ताव र कािजात पेश िने िराउने। 

(३) सिूहको आम्र्ानी, खचद वहसाब र अन्र् कािजात 
सरुन्क्षत राख्न,े राख्न लिाउने। 

(४) सिूहको  धनणदर् बाल संरक्षण सधिधत र ऋण   
सधिधतको धनरे्शन  कार्ादन्वर्न  िने िराउने। 

(५) सिूहको प्रधतधनधि चर्न िरी पठाउन वा सिूहको 
प्रधतधनधित्व िने। 

(६) उपाध्र्क्ष र सर्स्र्हरुलाई ववषर्ित कार्दभार 
ववभाजन िरी दर्ने। 

(७) सात दर्न भन्र्ा बढी सिर्का लाधि अनपुन्स्थत 
भएिा उपाध्र्क्षलाई र उपाध्र्क्ष नभएिा आफै 
िध्रे्को एक सर्स्र्लाई कार्दवाहक अध्र्क्ष 
तोक्ने। 

(८) बाल  सिूहसँि  सिन्वर्  िरी  वा  अन्र्  संघ  
संस्था  वा  धनकार्हरुसँि  कार्दििको  िाि  
िने  र कार्ादन्वर्न िने िराउने। 

(९) तोवकएको अन्र् कार्द िने। 

(ख) उपाध्र्क्षको  काि,  कतदव्र्  र  अधिकारिः  
उपाध्र्क्षका  काि,  कतदव्र्  र  अधिकार  रे्हार्  
बिोन्जि हनुेछिः 

(१) अध्र्क्षको अनपुन्स्थधतिा कार्दबाहक अध्र्क्ष भई 
कार् िने। 

(२) तोवकएको अन्र् काि िने। 

(ि) सन्चवको  काि,  कतदव्र्  र  अधिकारिः  सन्चवले  
अध्र्क्षको  प्रत्र्क्ष  धनरे्शनिा  रही  रे्हार्को  
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काि कतदव्र् र अधिकारको प्रर्ोि तथा पालन िनुद 
पनेछिः 

(१) सिूहको स्वीकृत कार्दिि कार्ादन्वर्न िने। 

(२) बालबाधलका वा बाल सिूहसंि सम्बन्न्ित व्र्न्िको 
अध्र्ावधिक अधभलेख राख्न।े 

(३) सिूहको चल, अचल तथा न्जन्सी सम्पन्त्तको लित 
राख्न।े 

(४) सिूहको बैठकका िाइन्रू्ट िने, धनणदर् िने पनु्स्तका 
न्जम्िा धलने र धनणदर् प्रिान्णत िने। 

(५) सिूहका प्रशासकीर् कार्द िने। 

(६) अध्र्क्षको धनरे्शन अनसुार वैठक बोलाउने। 

(७) तोवकएको अन्र् कार्द िने। 

(घ) सहसन्चवको काि, कतदव्र् र अधिकारिः 
(१) सन्चवको अनपुन्स्थधतिा सन्चवको कार्दभार 

संहाल्ने। 

(२) तोवकएको अन्र् कार्द िने। 

(ङ) कोषाध्र्क्षका काि, कतदव्र् र अधिकारिः 
(१) क्लव÷सिूहका आर् व्र्र् र्रुुस्त राख्न।े 

(२) आधथदक वजेट तर्ार िरी सिूहको वैठकिा पेश 
िने। 

(३) आधथदक सहर्ोि जटुाउने। 

(४) आधथदक कारोवार सम्वन्िी न्जम्िेवारी पूरा िने।  
(च) सर्स्र्को काि कतदव्र् र अधिकारिः 
(१) वैठकिा सहभािी हनुे। 

(२) धनणदर्को लाधि आफनो ित पेश िने। 

(३) तोवकएका कार्द िने। 
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(४) सिूहको वहत हनुे अन्र् रचनात्िक कार्द िने।  

 पररच्छेर्-३ 
कोष सम्बन्िी ब्र्वस्था 

१०. बालबाधलकाको संरक्षण र सम्बद्र्िनका लाधि बाल कोषको व्र्वस्थािः (१) 
िधुलखेल निरपाधलकािा  एक–एक वटा  कोषको स्थापना िररने छ। 

(२) कोषिा रे्हार् बिोन्जिको रकिहरु रहने छ 
(क)  स्थानीर् तहबाट ववधनर्ोजन िररएका रकि 

(ख)  संघीर् तथा प्ररे्श सरकारबाट प्राप्त रकि 

(ि)  ववरे्शी सरकार, अन्तरावष्टर् संघसंस्थाबाट प्राप्त रकि 

(घ)  स्वरे्शी संघ, संस्था र व्र्न्िबाट प्राप्त रकि 

(ङ)  अन्र् ववववि श्रोत बाट प्राप्त हनु आएका रकि। 

(३) बालकोषको प्रर्ोि जोन्खि अवस्थािा रहेका र ववशेष संरक्षणका   
आवश्र्कता भएका बालबाधलकाको संरक्षण तथा सम्विदनका लाधि धनम्न 
न्शषदकिा खचद िनद सवकनेछ। 

(क)  जोन्खिपूण श्रििा संलगन रहेको, 
(ख)  हराएका वा वेवाररस अवस्थािा फेला परेको, 
(ि)  ऋृणको कारणल बन्िकिा रहेको वा जवरजस्ती श्रिबाट 

पीधडत भएको, 
(घ)  शारीररक वा िानधसक र्ातना वा भेर्भाव जस्ता 

रू्व्र्र्वहारबाट पीधडत भएको, 
(ङ)  रू्घदटनािा परेको, प्राकृधतक वा रै्वी प्रकोपिा परेको, 
(च)  बाब ु वा आिा कारािार वा वहरासतिा रहेका वा कुन 

कसूरस“ि सम्बन्न्ित रहेको कारणल बेवारीस भएको, 
(छ)  र्ौनशोषण, र्ौन रू्व्र्र्वहार, बेचधबखन वा ओसारपसारिा 

परेको, 
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(ज) वहंसाबाट प्रभाववत भएको, 
(झ) बाबआुिा वा संरक्षकबाट बन्न्चत भएको, 
(ञ) अपाङ्गता भएको, 
(ट) ससु्तिनन्स्थधत भएको, 
(ठ) अपहरण वा शरीर बन्िकिा परेको, 
(ड) सडक बालबाधलका, 
(ढ) एच.आई.भी. एडस संिधित भएको, 
(ण) जन्िने ववन्त्तकै आिा वा बवुाबाट धतरस्कृत भै संरक्षण ववहीन 

अवस्थािा फेला परेको न्शश,ु 

(त) ववधभन्न कारणबाट आिाबवुाबाट त्र्ाधिएका र 
(थ) सधिधतले तोकेका अन्र् बालबाधलका। 

 

(४) र्फा ३ िा उल्लेख भए बाहेकको अन्र् न्शषदकिा कोषका रकि 
खच िनद सवकने छैन। 

(५)  र्फा  ४िा  जनुसकै  कुरा  लेन्खएको  भएतापधन  कोषका  
कुल  खच  रकिको  १०  प्रधतशत सम्िको  रकि  कोष  सञ्चालक  
सधिधतका  बैठक  सञ्चालन  तथा  व्र्वस्थापनिा  लागने  खचदका लाधि 
उपर्ोि िनद सवकन छ। 

११. कोष सञ्चालन: कोषको संचालन निरपाधलका बालिैत्री सधिधतद्वारा हनुेछ।  
१२. सधिधतको काि, कतदव्र् र अधिकार: सधिधतको काि, कतदव्र् र अधिकार 

रे्हार् विोन्जिको हनुेछ। 
(क) जोन्खि  अवस्थािा  रहेका  र  ववशेष  संरक्षणको  

आवश्र्कता  भएका  बालबाधलकाको  उिार  िने, 

स्वास्थर्ोपचार िने, पनुस्र्थापना िने तथा त्र्स्ता   
बालबाधलकालाई  राहत दर्ने सम्बन्ििा आवश्र्क 
कार्दिि तजुदिा िने, 
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(ख) कुनै बालबाधलका जोन्खि अवस्थािा भए वा नभएको 
धनिादरण िने, 

(ि)  स्वीकृत कार्दििको लाधि कोष पररचालन िने वा िराउने, 
(घ)  स्वीकृत कार्दिि कार्ादन्वर्न भए नभएको सम्बन्ििा 

अनिुिन िने, 

(ङ) जोन्खि  अवस्थािा  रहेका  बालबाधलकालाई  राहत  
स्वरुप  दर्इने  रकिको  िापर्ण्ड  बनाई  लाि ुिने, 

(च)  जोन्खि अवस्थािा रहेका बालबाधलका सम्बन्िी अध्र्र्न 
तथा अनसुन्िान िने वा िराउने, 

(छ)  सधिधतबाट िररने कार्दििको अनिुिन िने वा िराउने, 
(ज)  बालबाधलकाको क्षते्रिा काि िने धनकार् तथा संस्थासँि 

सिन्वर् िने, 

(झ)  कोष वृविका लाधि स्रोतको खोजी िने 

(ञ)  जोन्खि अवस्थािा रहेका बालबाधलकासम्बन्िी अन्र् काि 
िने वा िराउने। 

१३. सधिधतको बैठक र धनणदर्: 
(क) सधिधतको बैठक आवश्र्कता अनसुार बस्नेछ। 

(ख)  सधिधतको बैठक संर्ाजकले तोकेको धिधत, सिर् र 
स्थानिा बस्नेछ। 

(ि)  सधिधतको  बैठक  बस्नभुन्र्ा  कम्तीिा  चौबीस  घण्टा  
अिावै  सधिधतका  सर्स्र्-सन्चवले बैठकिा छलफल हनुे 
कार्दसूची सवहतको सूचना सवै सर्स्र्हरुलाइ दर्न पनेछ। 

(घ)  सधिधतको र्ईु धतहाइ  सर्स्र्हरु उपन्स्थत भएिा  
सधिधतको बैठकका  लाधि िणपूरक संख्र्ा पिु को 
िाधननेछ। 
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(ङ) सधिधतको बैठकको अध्र्क्षता सधिधतको अध्र्क्षले िनेछ 
र धनजको अनपुन्स्थधतिा सधिधतका उपन्स्थत सर्स्र्हरुले 
आफूिध्रे्बाट छानेको सर्स्र्ले िनेछ। 

(च)  सधिधतको बैठकिा बहिुतको रार् िान्र् हनुेछ र ित 
बराबर भएिा बैठकको अध्र्क्षता िने व्र्न्िले धनणादर्क 
ित दर्नेछन। 

(छ)  सधिधतको धनणदर् सधिधतको सर्स्र्–सन्चवले प्रिान्णत िरी 
राख्नछे। 

(ज) सधिधतको बैठकसम्बन्िी अन्र् कार्दववधि सो सधिधत 
आपैmले धनिादरण िरे बिोन्जि हनुेछ।  

(झ) जोन्खििा रहेका बालबाधलकाको आकन्स्िक उिार तथा 
पनुस्र्थापना िनुद पने अवस्था भएिा सधिधतको  संर्ोजक  
र  सर्स्र्  सन्चवको  आपसी  सहिधतले  आवश्र्क  
हनुे  रकि  धनकासा  खचद िने सक्नेछन। तर सो खचद 
रकि सधिधतको बैठकबाट अनिुोर्न िनुद पनेछ। 

१४. कोषको खाता सञ्चालन: कोषको संचालन रे्हार् बिोन्जि हनुेछ। 
(क) कोषका  रकि  सधिधतको  धनणदर्ले  नेपाल  राि  

बैङकबाट  इजाजत  प्राप्त  पार्क  पने क िदको बैङकिा 
खाता खोली सञ्चालन िररनेछ। 

(ख) उपर्फा  क  बिोन्जिको  खाता  सञ्चालनका  लाधि  
िधुलखेल निरपाधलकाको  हकिा प्रिखु प्रशासवकर् 
अधिकृत र   लेखा प्रिखुको संर्िु र्स्तखतबाट सञ्चालन 
िररने छ। 

१५.  रकि विज नहनुेिः प्रचधलत  कानूनिा  जनुसकैु  कुरा  लेन्खएको  भएपधन 
कोषका  रकि  खचद नभई आधथदक वषदको अन्त्र्िा बाँकी रहेिा त्र्स्तो 
रकि विज हनुे छैन। 
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१६.  कोषको  लेखा  र  लेखा  परीक्षणिः  (१)  कोषका  आर्  व्र्र्का  लेखा  
नेपाल  सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली बिोन्जि रान्खनेछ। 

(२) कोषका लेखापरीक्षण िहालेखा परीक्षकबाट हनुेछ। 
१७. प्रधतवेर्न पेश िनेिः सधिधतले आफुले िरेको कार्दको वावषदक प्रधतवेर्न आधथदक 

वषद सिाप्त भएको ३ िवहना धभत्र िधुलखेल निरपाधलका  सिक्ष पेश िनुद 
पने छ। 

पररच्छेर् ४ 
ववववि 

१८.  स्रोतको  व्र्वस्थापनिः  िधुलखेल निरपाधलका  तथा  वडाले  बालअधिकार  
संरक्षण  तथा सम्वद्र्िन कार्द  सञ्चालन िनद र्ोजना  धनिादण  िरी सो  
र्ोजनाको कार्ादन्वर्को  लाधि  आवश्र्क वजेट तथा स्रोतको व्र्वस्थापन 
िनेछ। 

१९.  प्रोत्साहन परुस्कारको व्र्वस्थािः  बालसंरक्षण  तथा  सम्वद्र्िन  कार्दिा  
उल्लेखनीर्  र्ोिर्ान  दर्ने व्र्न्ि बालक्ल्व, सञ्जाल तथा संघसंस्थालाई   
पाधलकाले उन्चत प्रोत्साहन परुस्कार प्रर्ान िनद सक्नेछ। 

२०.  कार्दववधिको व्र्ाख्र्ा िने वा वािा अडकाउ फुकाउने अधिकारिः  कार्दववधिको  
कार्ादन्वर्नका धसलधसलािा  कुनै  र्वुविा  हनु  िएिा  सोको  व्र्ाख्र्ा  
वा  वािा  अडकाउ  फुकाउने  अधिकार िधुलखेल निर  कार्दपाधलकालाई 
हनुेछ। 

२१.  खारेजी र बचाउिः  र्ो  कार्दवविी  बालबाधलका  सम्बन्िी  प्रचधलत  नेपाल  
सरकारको  कानूनसंि बाँन्झन  िएिा  बाँन्झएको  हर्  सम्ि  र्ा  
कार्दवविीिा  लेन्खएको  कुराहरु  अिान्र्  हनुेछन    र नेपाल सरकारको 
कानूनिा लेन्खएको कुराहरु िान्र् हनुेछ। 

२२.  कानून बिोन्जि हनुे: बालबाधलका  सम्बन्िी  कार्द  संचालन  िर्ाद  र्ो  
कार्दववधि  बिोन्जि  हनुेछ  र  र्स  कार्दववधििा उल्लेख  नभएको  
प्रविर्ाहरु  अवलम्वन  िर्ाद  बालबाधलका  सम्बन्िी  प्रचधलत  नेपाल  
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सरकारको काननुिा  भएको  बालअधिकार  सरक्षण  र  सम्वद्र्िन  
प्रविर्ाहरु  अवलम्वन  िनद  कुनै  बािा पने छैन ।  
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अनसूुची–१ 

(र्फा ९(क) सँि सम्बन्न्ित) 

बालक्लव सनु्चकृत प्रिाणपत्र  

लोिो   

िधुलखेल निरपाधलका 
काभ्र ेन्जल्ला ३ नम्बर प्ररे्श  नेपाल 

आविता नं.                                                                                                      
धिधत 

श्री.......................................बालक्लव 

.................................................. 
 

............................न्जल्ला.........................पाधलका         ....................वडा 
नं............का ..................................ववर्र्ालर्/सिरु्ार्िा   िठन   भएका   
...........................बालक्लवलाइ   र्स .................... पाधलकािा  आविता  
िरी  बालिैत्री,बालअधिकार  संरक्षण  तथा  सम्बिदन  सम्बन्िी  कार्दसञ्चालन 
कार्दववधि, २०७४ का पररच्छेर् २ (९ क) ल व्र्वस्था िरेअनसुार आविताका 
प्रिाण पत्र प्रर्ान िररएका छ। 

 

बालअधिकार  संरक्षण  र  सम्वद्र्िन  कार्दिा  नेपालका  संवविान,  बालअधिकार  
सम्वन्न्ि  अन्तराविर्  िहासन्न्ि  १९८९  तथा सबै   बालबाधलका   सम्वन्िी   
काननुहरुको   अधिनिा   रही   र्स   पाधलकाका   बालिैत्री   अधभर्ानिा   
र्हाँहरुको   सकृर् सहभाधिताको अपेक्षा िर्दछा। 

 
 
 

प्रिान्णत िन नाििः 
पर्िः 
 

र्स्तखत  
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अनसुचुी २ 

बालक्लव÷सञ्जाल आविताको लाधि धनवेर्नका ढाँचा धनवेर्न पत्रको ढाँचा 
 

धिधत ............. 
श्री प्रिखु ज्रू्, 

........................न.पा 

..................................................... 
 

िहोर्र्, 

ववषर्िः सिूह सून्चकृत÷आबिता िरी पाऊ  

 

हािीले ........................................ नािको  बालक्लव खोल्न चाहेकोले 
..............................स्थानीर्  तहवाट  न्स्वकृत  “बालिैत्री, बालअधिकार   संरक्षण  
तथा  सम्बिदन सम्बन्िी  कार्दसञ्चालन  कार्दववधि,  २०७४  को  पररच्छेर्  २  
(९)  ले  िरेको  व्र्वस्था ”  बिोन्जि  सिूह सनु्चकृत÷आबिता िनदको लाधि 
रे्हार्को वववरण खोली धनवर्न िरेका छा। 

 

प्रस्ताववत  सिूहका  धनरे्न्शकाको  एक  प्रधत,  धसफाररश,  बालक्लव  आवद्दता  
अधभलेख  फारि  र  र्थाशक्र् सिूहका पर्ाधिकारीहरुको जन्ि र्ता प्रिाण 
पत्रका फोटोकपी र्सै साथ संलगन िररएको छ। 

  

बालक्लव आविताका लाधि संलगन िनुदपने कािजातहरु 

भवर्ीर् अध्र्क्ष 

१) अनसुचुी २ अनसुारका धनवेर्न 

२) अनसुचुी ५ अनसुारका वविान २ प्रधत 

३) बालक्ल्वको धनणदर् 

४) ववद्यालर्को हकिा ववद्यालर्को धसफाररस 

५) वडाका धसफाररस 

६) बालक्लवको कार्दसधिधतका बालबाधलकाहरुको जन्िर्तादको प्रधतधलपी  
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धलुिखेि नगरपालिकाको संस्था दर्ाा सम्बन्धध कार्ालबलध, २०७५ 

सभाबाट स्वीकृर् लिलर्: २०७५ चैत्र १६ 
 
प्रस्र्ावनााः सािान्िक, धालिाक, साहिन्यर्क, पर्ाटहकर्, सांस्कृलर्क, वैज्ञालनक, शैन्िक, 

वौहिक, आलथाक, व्र्वसाहर्क र्था परोपकारी संस्थािरुको स्थापना, दर्ाा  र्था लनर्िन 
गनेसम्बधधिा व्र्वस्था गना वाञ्छनीर् भएकोिे, नेपािको संहवधानको धारा २१४ 
को उप-धारा (५) बिोन्िि  धुलिखेि नगर सभािे र्ो ऐन बनाएको   छ। 

 
१.  संन्िप्त नाि र प्रारम्भाः (१) र्स ऐनको नाि “संस्था दर्ाा ऐन, २०७५” 

रिेको छ।  
(२) र्ो ऐन धलुिखेि नगरपालिकाको रािपत्रिा प्रकाशन भएको ददन 

देन्ख प्रारम्भ िनुेछ।  
२.  पररभाषााः हवषर् वा प्रसंगिे अको अथा निागेिा र्स ऐनिा,-  

(क)  “संस्था” भन्नािे सािान्िक, धालिाक, साहिन्यर्क, पर्ाटहकर्, 
सांस्कृलर्क, बैज्ञालनक, शैन्िक, बौहिक, आलथाक, व्र्वसाहर्क 
र्था परोपकारी कार्ािरुको हवकास एवं हवस्र्ार गने उद्देश्र्िे 
स्थापना भएको संघ संस्था, सिूि, क्िब,िण्डि, उपभोक्ता 
सलिलर्, पररषद्, अध्र्र्नकेधर¸फिा, पसि,  व्र्वसार्, टोि 
हवकास संस्था आदद सम्झनपुछा र सो शब्दिे िैत्री संघ 
सिेर्िाई िनाउंछ।  

(ख)  “प्रिखु” भन्नािे नगर पालिकाको प्रिखुिाई सम्झन पदाछा। 
(ग)  “प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृर्” भन्नािे नगरपालिकाको 

प्रशासहकर् प्रिखु सम्झन ुपदाछ।  
(घ)  “प्रवधध सलिलर्” भन्नािे संस्थाको हवधान अनसुार गठन भएको 

प्रवधध सलिलर् सम्झन ु पदाछा। सो शव्दिे कार्ासलिलर् 
सिेर्िाई िनाउँछ। 
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(ड)  “र्ोहकएको” वा “र्ोहकए विोन्िि” भन्नािे र्स ऐन अधर्गार् 
बनेको लनर्ििा र्ोहकएको वा र्ोहकए बिोन्िि सम्झन ु
पदाछा।  

(च)  “नगरपालिका” भन्ननिे धलुिखेि नगरपालिका सम्झन ुपदाछ।  
(छ)  “नगरसभा” भन्नािे धलुिखेि नगरपालिकाको नगरसभा सम्झन ु

पदाछ।  
(ि)  “साधरण सभा भन्नािे” संस्था, ब्र्न्क्त, फिा, ब्र्वसार् आददका 

कन्म्र्िा ५१ प्रलर्शर् सदस्र् उपन्स्थर् भएर गररने भेिा र्था 
छिफि सम्झन ुपदाछ।  

३.  दर्ाा नगरी संस्था खोल्न निनुे: (१) र्स ऐन बिोन्िि दर्ाा नगरी कसैिे 
पलन संस्था स्थापना गनुा िदैुन।  

(२) अधर्त्र दर्ाा भई नगरपालिका लभत्र कार्ा िेत्र बनाई कार्ा गने 
चािाने कुनै पलन संस्थािे नगरपालिकाको पूवा स्वीकृलर् लिनपुने छ। 
संस्थािरुको पूवा स्वीकृलर् नगर प्रिखुको स्वीकृलर्िा प्रिखु प्रशासकीर् 
अलधकृर्िे ददने छ। पूवास्वीकृलर् सम्बधधी िापदण्ड नगर कार्ापालिकािे 
लनधाारण गरे बिोन्िि िनुेछ।  

(३) र्स ऐन बिोन्िि दर्ाा नगरी वा नगरपालिकाको पूवा स्वीकृलर् 
नलिई कुनै सँस्था नगर िेत्रलभत्र कार्ारर् रिेको पाईएिा यर्स्र्ा संस्थाको 
कािकारवािीिा नगरपालिकािे रोक िगाउने छ।  

(४) अधर्त्र दर्ाा भई नगर िेत्रलभत्र कृर्ाशीि संघ संस्थािरुिे र्ो 
ऐन बिोन्िि नगरापलिकािा संस्था अलभिेखीकरण गनुापने छ।  

४.  संस्था दर्ाा र्था अलभिेखीकरण:  (१) संस्था दर्ाा गना चािने सार् िना वा 
सो भधदा वढी व्र्न्क्तिरुिे संस्था सम्बधधी देिार्को हववरण खुिाई संस्थाको 
हवधानको २ प्रलर् र र्ोहकएको दस्र्रु सहिर् प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृर् 
सिि अनसूुन्च १ बिोन्ििको लनवेदन ददन ुपनेछ ःाः—  

(क) संस्थाको नाि,  
(ख) उद्देश्र्िरु  
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(ग) प्रबधध सलिलर्का सदस्र्िरुको नाि, ठेगाना र पेशा,  
(घ) आलथाक श्रोर्,  
(ङ) कार्ाािर्को ठेगाना।  
(२) उपदफा (१) बिोन्ििको लनबेदन प्राप्त भएपलछ प्रिखु प्रशासकीर् 

अलधकृर्िे आवश्र्क िाँचबझु गरी संस्था दर्ाा गना उन्चर् ठानेिा संस्था दर्ाा 
गरी दर्ााको प्रिाण-पत्र ददनेछ।  

(३) संस्था दर्ाा, अलभिेखीकरण र्था नवीकरण दस्र्रु नगर सभावाट 
लनधाारण भए बिोन्िि िनुे छ।  

(४) प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृर्िे कुनै संस्था दर्ाा नगने लनणार् गरेिा 
यर्स्को सूचना लनवेदकिाई ददन ुपनेछ र लनवेदकिे सूचना प्राप्त गरेको लिलर्िे 
पंःैर्ीस ददन लभत्र यर्स्र्ो लनणार् उपर नगर प्रिखु सिि उिूर गना सक्नेछ।  

(५) उपदफा (३) बिोन्ििको उिूर प्राप्त भएपलछ नगर प्रिखुिे 
आवश्र्क िांःँचबझु गरी गराई यर्स्र्ो संस्था दर्ाा गना िनालसव ठिराएिा 
सो संस्था दर्ाा गने प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृर्िाई आदेश ददन सक्नेछ र 
यर्स्र्ो आदेश भएपलछ प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृर्िे संस्था दर्ाा गररददन ु
पनेछ।  

(६) नगर िेत्र लभत्र व्र्ापार व्र्वसार्, फिा संचािन गने व्र्न्क्तको 
िकिा एक वा सो भधदा वढी व्र्न्क्तिे आवेदन ददएिा सम्बन्धधर् लबषर्गर् 
शाखा वा संघीर् र्था प्रादेन्शक लबषर्गर् कार्ाािर्कोःे लसफ।ररसको 
आधारिा दर्ाा गररने छ।   

(७) र्स दफा अधर्गार् ददइने दर्ाा प्रिाण-पत्रको ढाँचा, अवलध, 
नबीकरण सम्बन्धधर् व्र्वस्था अनसुचुी २ बिोिलि िनुेछ।  

५.  संस्था दर्ाा निनुे: देिार्को अवस्थािा संस्था दर्ाा गना नगरपालिका वाध्र् 
िनुे छैन। (१) नेपािको धालिाक, सास्कृलर्क, साम्प्रदाहर्क सदभाविा आचँ 
आउन,े देशको सावाभौिसत्ता, अखण्डर्ािा खिि पने, व्र्न्क्तगर् िाभ 
लनदेन्शर् उद्देश्र् हवधानिा राखेिा यर्स्र्ो संस्था दर्ाा गना नगरपालिका बाध्र् 
िनुे छैन। र्र फिा व्र्वसार् पसिको िकिा “व्र्न्क्तगर् िाभ लनदेन्शर्” 
भन्ने बाक्र्ांस िाग ुिनुे छैन।  
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(२) नगरपालिकाको लनददाष्ट िि, उिेश्र्, प्राथलिकर्ाका िेत्रिरु 
र्था नगर र नगरवासीको आवश्र्कर्ा िेत्र बाहिर कार्ा गने र्था पर्ाावरणीर् 
असर पने देन्खएिा यर्स्र्ो संस्था दर्ाा गना नगरपालिका बाध्र् िनुे छैन।  

 
६.  संगदठर् संस्था िालनने: (१) र्स ऐन अधर्गार् दर्ाा भएको प्रयरे्क संस्था 

अलबन्छछन्न उत्तरालधकारवािा स्वशालसर् र संगदठर् संस्था िनुेछ। सो 
संस्थाको सबै कािको लनलित्त आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप िनुेछ।  

(२) संस्थािे व्र्न्क्त सरि चि अचि सम्पन्त्त प्राप्त गना, उपभोग गना 
र वेचलबखन गना  सक्नेछ।  

(३) संस्थािे व्र्न्क्त सरि आफ्नो नािबाट नालिस उिूर गना सक्नेछ 
र सो उपर पलन सोिी वभोन्िि नालिस उिूर िाग्नेछ।  

७.  संस्थाको सम्पन्त्त: (१) संस्थाको सदस्र् वा किाचारी िगार्र् कुनै व्र्न्क्तिे 
संस्थाको हवधान हवपररर् संस्थाको कुनै सम्पन्त्त दरुुपर्ोग गरेिा, कव्िा गरेिा 
वा रोक्का राखेिा प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृर्िे यर्स्र्ो सम्पन्त्त दरुुपर्ोग गने, 
कव्िा वा रोक्का राख्नबेाट लिई संस्थािाई हफर्ाा बझुाईददन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बिोन्ििको संस्थाको सम्पन्त्त हफर्ाा गने गरी 
प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृर्िे गरेको कारवािीिा न्चत्त नबझु्ने व्र्न्क्तिे न्िल्िा 
अदािर्िा पनुरावेदन ददन सक्नेछ।  

(३) संस्थाको सदस्र् वा किाचारी िगार्र् कुनै व्र्न्क्तिे संस्थाको 
कुनै सम्पन्त्त वा लिखर् वा प्रलर्ष्ठा हवरुद्व कुनै अपराध वा गिर् कार्ा गरेिा 
संस्था वा संस्थाको कुनै सदस्र् वा प्रिखु िाई नगरपालिकािे प्रचलिर् कानून 
बिोन्िि िदु्दाको कारवािी चिाउन सक्नेछ।  

८.  र्स अन्घ दर्ाा भई स्थापना भएका संस्थािे दर्ाा गनेाः (१) र्ो ऐन प्रारम्भ 
िनुभुधदा अन्घ र्यकाि प्रचलिर् कानून बिोन्िि दर्ाा भई स्थापना भईरिेका 
नगर िेत्र लभत्र कृर्ाशीि संस्थािे र्ो ऐन प्रारम्भ भएको लिलर्िे र्ीन 
िहिनालभत्र र्ो ऐन बिोन्िि नगरपालिकािा अलभिेख दर्ाा गराउन ुपनेछ।  

९.  संस्थाको उद्दशे्र्िरुिा िेरफेराः (१) संस्थाको उद्देश्र्िरुिा िेरफेर गना 
आवश्र्क देखेिा वा सो संस्थािाई कुनै अको संस्थािा गाभ्न उन्चर् देखेिा 
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सम्वन्धधर् संस्थािरुको  प्रबधध सलिलर्िे प्रस्र्ाव र्र्ार गरी सो प्रस्र्ाव उपर 
छिफि गना संस्थाको हवधान बिोन्िि हवशेष साधारण सभा बोिाउन ुपनेछ।  

(२) हवशेष साधारण सभािा उपन्स्थर् भएका िम्िा सदस्र्संख्र्ाको 
दईु लर्िाई सदस्र्िरुिे प्रस्र्ाविा सिथान िनाएिा सो प्रस्र्ाव हवशेष साधारण 
सभाबाट पाररर् भएको िालननेछ।  

र्र, सो प्रस्र्ाव िाग ु गना प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृर्को स्वीकृलर् 
लिन ुपनेछ।  

१०.  हिसावको हववरण पठाउन ुपने: प्रबधध सलिलर्िे आफ्नो संस्थाको हिसाबको 
हववरण िेखा परीिकको प्रलर्वेदन सहिर् प्रयरे्क वषा नगरपालिका सिि 
पेश गनुापने छ।  

११.  हिसाव िाचँ गनेाः (१) संस्थाको हिसाव हकर्ाव सिी ढंगसँग नराखेको वा 
सँस्थािा िानी नोक्सानी भएको भनी उक्त सँस्थाका कन्म्र्िा २५ प्रलर्शर् 
सदस्र्को लिन्खर् उिरुी पना आएिा नगरपालिकािे आफूिे लनर्कु्त गरेको 
कुनै अलधकृर्द्वारा संस्थाको हिसाव िाँच गराउन सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बिोन्िि हिसाव िाँच गराए वापर् प्रिखु 
प्रशासकीर् अलधकृर्िे हिसाव िाँच बाट देन्खन आएको संस्थाको िौज्दार् 
रकिको सर्कडा र्ीन प्रलर्शर्िा नबढाई आफूिे लनधााररर् गरेको दस्रू्र 
असूि गरी स्थानीर् सन्िर् कोषिा दान्खिा गराउने छ।  

(३) हिसाब िाँच गने अलधकृर्िे िागेको हववरण र्था कागिपत्रिरु 
वा सोधेको प्रश्नको िवाफ ददन ुसंस्थाको पदालधकारी, सदस्र् र किाचारीको 
कर्ाव्र् िनुेछ।  

(४) हिसाव िाँच गने अलधकृर्िे र्ोहकददएको म्र्ाद लभत्र हिसाब 
िाँचेको प्रलर्वेदन प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृर् सिि पेश गनुा पनेछ र सो 
प्रलर्वेदनको आधारिा संस्थाको कुनै सम्पन्त्त संस्थाको कुनै पदालधकारी, 
सदस्र् वा किाचारीिे हिनालिना गरेको, नोक्सान गरेको वा दरुुपर्ोग गरेको 
छ भन्ने देन्खएिा लनििे यर्स्र्ो पदालधकारी, सदस्र् वा किाचारीबाट सो िानी 
नोक्सानी असूि गना प्रचलिर् कानून बिोन्िि कारवािी चिाउन सक्नेछ। 
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र्र, प्रचलिर् कुनै कानूनिे सिार् सिेर् िनुे अपराध भएकोिा सोिी 
कानून बिोन्िि िदु्दा चिाउन वाधा पने छैन।  

१२. लनदेशन ददनेाः नगरपालिकािे संस्थािाई आवश्र्क लनदेशन ददन सक्नेछ र 
यर्स्र्ो लनदेशनको पािना गनुा सम्बन्धधर् संस्थाको कर्ाव्र् िनुेछ।  

१३.  दण्ड सिार्ाः (१) दफा ३ बिोन्िि दर्ाा नगराई संस्था स्थापना गरेिा वा 
दफा ७ बिोन्िि दर्ाा नगरी संस्था संचािन गरेिा यर्स्र्ा संस्थाका प्रवधध 
सलिलर्का सदस्र्िरुिाई नगर प्रिखुिे िनिी पाँच ििार रुपैर्ांसम्ि िररवाना 
गना सक्नेछ।  

(२) दफा ९ बिोन्िि हिसावको हववरण नपठाएिा प्रबधध सलिलर्का 
सदस्र्िरुिाई नगर प्रिखुिे िनिी पाँचसर् रुपैर्ांसम्ि िररवाना गना 
सक्नेछ।  

र्र, कुनै सदस्र्िे दफा ९ उल्िघंन िनु नददन सकभर प्रर्त्न गरेको 
लथर्ो भन्ने सधर्ोषिनक िनुे प्रिाण पेश गना सकेिा लनििाई सिार् गररने 
छैन।  

(३) दफा १० को उपदफा (३) बिोन्िि हिसाव िाँच गने सम्बन्धधर् 
अलधकृर्िे िागेको  

हववरण र्था कागिपत्रिरु वा सोधेको प्रश्नको िवाफ नददने सम्वन्धधर् 
पदालधकारी, सदस्र् वा किाचारीिाई नगर प्रिखुिेिे पाँचसर् रुपैर्ांसम्ि 
िररवाना गना सक्नेछ।  

(४) दफा ८ बिोन्िि प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृर्को स्वीकृलर् नलिई 
संस्थाको उद्देश्र्िा िेरफेर गरेिा वा अकााःे संस्थालसर् गाभेिा वा संस्थािे 
आफ्नो उद्देश्र्को प्रलर्कूि िनुे गरी काि कारवािी गरेिा वा नगरपालिकािे 
ददएको लनदेशन पािना नगरेिा प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृर्िे यर्स्र्ो संस्थाको 
दर्ाा लनिम्बन गना वा खारेि गना सक्नेछ।  

१४.  पनुरावेदनाः दफा १३ बिोन्िि प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृर्िे गरेको अन्धर्ि 
लनणार् उपर पैर्ीस ददनलभत्र न्िल्िा अदािर्िा पनुरावेदन िाग्नेछ।  
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१५. संस्थाको हवघटन वा यर्स्को पररणािाः (१) संस्थाको हवधान बिोन्िि कार्ा 
सिािन गना नसकी वा अधर् कुनै कारणवश संस्था हवघटन भएिा यर्स्र्ो 
संस्थाको सम्पूणा िार्िेथा चि अचि सम्पत्ती नगरपालिकािा सनेछ।  

(२) उपदफा (१) बिोन्िि हवघटन भएको संस्थाको दाहर्यवको 
िकिा सो संस्थाको िार्िेथािे खािेसम्ि यर्स्र्ो दाहर्यव नगरपालिकािे 
व्र्िोनेछ। 

१६.  लनर्ि बनाउने अलधकाराः (१) र्स ऐनको उद्देश्र् कार्ााधवर्न गना 
कार्ापािहकािे लनर्ि बनाउन सक्नेछ। 

(२) संस्था दर्ाा, नवीकरण, अलभिेखीकरण सम्बन्धध िापदण्ड, शर्ा 
ढाँचा, कार्ापालिकािे स्वीकृर् गरेबिोन्िि िनुेछ।  

१७.  अधर् नेपाि ऐन बिोन्िि दर्ाा वा स्थापना गनुापनेाः कुनै संस्थाको दर्ाा वा 
स्थापना गने सम्बधधिा अको नेपाि ऐनिा छुटै्ट ब्र्वस्था भएकोिा यर्स्र्ो 
संस्था सोिी ऐन बिोन्िि दर्ाा वा स्थापना गनुा पनेछ। 

१८.  खारेिी वा बचाउ: (१) संस्था दर्ाा ऐन , २०३४ र्था प्रचलिर् नेपाि 
कानून बिोन्िि दर्ाा भएको संस्था र्स ऐन अधर्गार् दर्ाा भए सरि 
िालननेछ।  
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अनसुनु्च- १ 
धलुिखेि नगरपालिका 

धलुिखेि नगर कार्ापालिकाको कार्ाािर् 
धलुिखेि, काभ्रपेिािोक। 

 
संस्था दर्ााका िालग ददईने लनवेदनको ढाचँा 

 
लिलर् ःाः  

श्रीिान प्रिखु प्रशासकीर् अलधकृर्ज्रू् , 
धलुिखेि नगरपालिका 
नगरकार्ापालिकाको कार्ाािर् 
धलुिखेि, काभ्रपेिािोक।  
 
हवषर् ःाः संस्था÷ब्र्वसार्÷फिा÷सििु दर्ाा÷नहवकण सम्बधधिा 
 
 
ििोदर् , 
 
धलुिखेि नगरपालिकाको संस्था दर्ाा सम्बन्धध ऐन, २०७५ अनसुार 
संस्था/ब्र्वसार्/फिा/सििु दर्ाा/नहवकण गरी ददन ु िनु लनर्िानूसारको कागिपत्र 
सहिर् अनरुोध गदाछु।  
 
 
१. संस्था÷ब्र्वसार्÷फिा÷सििुको नाि नेपािीिा  
२ परुा नाि ( अंग्रिेीको ठुिो अिरिा) ःाः  
३. ठेगाना ःाः       वडा नं ःाः            स्थान ःाः                  
सम्पका  नम्बर ःाः  
४. संस्था÷ब्र्वसार्÷फिा दर्ााको उिेश्र्      
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४ पूनँ्ि रु ( ब्र्वसार्, फिाको िकिा ःाः  
५. ब्र्वसार् सम्बन्धध हववरण 

 

 

क्र स संस्था/ब्र्वसार्/फिा/सििुको 
प्रकार 

पुिँी िागनी 
(ब्र्वसार् फिाकी 

िकिा 

कार्ा िेत्र बाहषाक 
कारोवार 

(ब्र्वसार्को 
िकिा) 

     

 

संस्था दर्ाा र्था नहवकरणका िालग चाहिने आवश्र्क कागि पत्रिरु  
क.. संस्था दर्ााको िालग आवश्र्क कागिपत्रिरु (कार्ापालिकािे लनधाारण गरे 
बिोन्िि िनुे) 
 

१. संस्थाको हवद्यान 

२. पदालधकारीिरुको फोटो सहिर्को हववरण 

३. वडा कार्ाािर्को लसफाररश 

 

ख. संस्था नहवकरणको िकिा  
 

१. संस्था दर्ााको प्रिाण-पत्रको प्रलर्लिहप 

२. गर् आ.व.को िेखा परीिणको प्रलर्वेदन 

३. गर् आ.व.को प्रगर्ी प्रलर्वेदन 

४. आगािी आ.व.को कार्ार्ोिना 
५. कर चकु्ता प्रिाण पत्र÷कर कार्ाािर्को पत्र प्रलर्लिपी 
६. कार्ा सलिलर्का पदालधकारीिरु िेरफेर भएिा संशोधर् नािाविी उल्िेख 
गनुापने। 



 
10 

अनसूुची २ 

धलुिखेि नगरपालिका 
नगर कार्ापालिकाको कार्ाािर् 

धलुिखेि, काभ्र े

३ न प्रदेश, नेपाि 
 
 

संस्था दर्ाा नहवकरण प्रिाण पत्र 

 
 

संस्थाको नाि: ............... 
ठेगाना:  
नगरपालिका             वडा न 

 स्वीकृर् ददने: 
दर्ाा नं नाि: 
आ व  पद 

सम्पका  न िस्र्ािर 
नहवकरणको िालग संिन हववरण 

१ संस्थाको दर्ाा प्रिाण पत्रको प्रलर्लिपी 
२ गर् आ व को िेखा परीिण प्रलर्वेदन 

३ गर् आ व को प्रगलर् प्रलर्वेदन 

४ आगािी आ व को कार्ा र्ोिना 
५ कर चकु्ता प्रिाण पत्र/कर कार्ाािर्को पत्र प्रलर्लिपी 
६ कार्ा सलिलर्का पदालधकारी िेरफेर भएिा संशोलधर् नािाविी उल्िेख गनुा पने 

नहवकरण 
लस न नहवकरण 

लसफाररस लिलर् 
दर्ाा लिलर् लसफाररस 

दस्र्रु भौ न 
प्रिान्णर् गनेको 

दस्र्खर् 
कैहफर्र् 
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बालसंरक्षण नीति िथा आचारसंहििा, २०७५ 

प्रमाणीकरण तमतििः २०७५।१२।८ 

प्रस्िावनािः बालबातलकािरुको संरक्षण गननका लातग बनाइएका राहिय िथा अन्िराहिय 
नीति वा सन्न्ििरुमा गररएको प्रतिवद्धिासम्मान गरै्द बालअतिकारको  प्रत्याभतुि 
गराउनका लातग तबशेष गरर जोखीममा परेका बालबातलकाको संरक्षण र प्रबनिन गनन 
स्थानीय िि सञ्चालन ऐन २०७४ को र्दफा १०२ ले दर्दएको अतिकार प्रयोग गरी 
ितुलखेल नगरकायनपातलकाकोेे २०७५ को बैठकले बालबातलको बालसंरक्षण नीति 
िथा आचारसंहििा तनमानण गरी लागू गरेको छ।  

पररच्छेर्द -१ 
प्रारन्म्भक 

१.  संन्क्षप्त नाम र प्रारम्भिः (१) यस तनयमावलीको नाम “बालसंरक्षण नीति िथा 
आचारसंहििा, २०७५” रिेको छ। 

(२) यस तनयम ितुलखेल नगरकायनपातलकाको बैठकबाट पाररि भइ 
राजपत्रमा प्रकान्शि भएसँगै लागू िनुेछ।  

(३) ितुलखेल नगरकायनपातलकातभत्र स्थापना भएका र कायनरि सबै 
सङ्घ संस्था, सरकारी तनकाय िथा हवद्यालय र बालसमूिले यस तनयमको 
पालना गनुनपनेछ।  

२.  उद्दशे्यिः यस तनयमको उद्दशे्य रे्दिाय अनसुार रिेका छन िः 
(१)  बालबातलकालाई मातथ िनुे जोन्खम र बालर्दवु्र्यविारजन्य 

समस्याका बारेमा चेिना बढाउने। 

(२) बालबातलकालाई र्दवु्र्यविारबाट संरक्षण दर्दन र उतनिरुसंग 
अझ प्रभावकारी ढंगले काम गनन मागन तनरे्दशन गने। 

(३)  हिँसा ,र्दवु्र्यविार शोषण, भेर्दभावमा, बालश्रममा परेका 
बालबातलकाको पनुनस्थापना सियोग गने। 

(४)  बालसंरक्षणको सवालमा सबै पर्दातिकारीिरु 
बालबातलकाका क्षते्रमा काम गने सरकारी िथा 
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गैरसरकारी तनकायका कमनचारी  र यस नगरपातलकासँग 
सम्बन्न्िि  सवै व्यन्ििरुलाई सचेि र सजग बनाउने। 

(५)  यस तनयमको पालना गनुन ितुलखेल 
नगरकायनपातलकातभत्रका सबै व्यन्ि, समूि िथा संस्थाको 
किनव्य िनुेछ।   

३.  पररभाषािः यस तनयमको प्रयोजनका लातग तनम्न पररभाषािरू कायम गररएका 
छन िः 

(१)  बालबातलकािः १८ वषनभन्र्दा कम उमेरका व्यन्ििरू। 

(२)  बालसमूििः बालबातलकाले स्थापना गरेका यस पातलकाद्वारा 
पाररि बालसमूि गठन र सञ्चालन तनरे्दन्शका अनरुुप 
स्थापना र सून्चकृि भएका बालसमूि।  

(३) सिजकिानिः बालसमूिको सञ्चालन गनन सिजकिानको रूपमा 
िोहकएको व्यन्ि वा संस्था।  

(४) संस्थािः बालसिभातगिात्मक गतिहवति आयोजना गने, 

सियोग गने सरकारी िथा गैरसरकारी संस्था, हवद्यालय, 

सामरु्दाहयक संगठनिरू िथा तनकाय।   
४.  बाल संरक्षणका लातग अवलम्बन गररने नीतििरु: बालबातलकालाई शोषण, 

हिंसा, र्दबु्र्यविार, र वेवास्िाबाट संरक्षण दर्दने िाम्रो प्रतिवद्धिा तनम्नानसुारका 
नीति अवलम्बन गरेर परुा गररनेछिः 

(क) ितुलखेल नगरपातलका तभत्र  काम गने सरकारी िथा 
गैरसरकारी तनकायका सबै कमनचारी र पर्दातिकारीिरु 
बालसंरक्षण सवाल (हिंसा, र्दबु्र्यविार, शोषण, भेर्दभाव, 

बालहववाि, बालश्रम) बाट  उत्पन्न िनुे समस्या र 
बालबातलकामातथ िनुसक्ने खिराबारे सचेि छन भन्ने कुरा 
सतुनन्िि गररनेछ। 

(ख) सचेिना अतभवृहद्ध गराएर र सकारात्मक , असल 
व्यविारको माध्यमबाट कमनचारी िथा सम्बन्न्िि 
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सबैजनाले बालबातलकाप्रतिको जोन्खममा कमी ल्याउनेछन 
भनेर िामी सतुनन्िि गररनेछ। 

(ग) बालबातलकाको संरक्षणको सम्बन्िमा चातलने कर्दम र 
प्रकृयाबारे  पर्दातिकारी िथा बालबातलको क्षेत्रमा काम 
गने सरकारी िथा गैरसरकारी तनयकािरुका कमनचारी  िथ 
अन्य सरोकारवालािरु स्पि रिने छन भतन सतुनन्िि 
गररनेछ। 

(घ) बालबातलकाको संरक्षणसँग सम्बन्न्िि उठाइएका 
समस्यालाई गन्म्भर रुपमा तलइ समस्यामा परेका वा 
जोन्खममा रिेका बालबातलकािरुको संरक्षण सतुनन्िि गनन 
उन्चि कर्दम चातलनेछ। 

(ङ) बाल र्दवु्र्यविारका घटना बाहिर ल्याउने जो कोहि व्यन्ि, 

घटना वा समस्याबाट प्रभाहवि बालबातलका वा कमनचारी 
पर्दातिकारी िथा सामान्जक कायनकिानलाई सियोग 
परुाइनेछ। 

(च) बाल र्दवु्र्यविारका घटनाको अनसुन्िान प्रहियालाई 
सियोग गनन आवश्यक सियोग गररनेछ र यसरी 
बालबातलकािरुका सवालिरु उठाउर्दा बालबातलकािरुको 
सवोत्तम हििको तसद्धान्िलाई मखु्य आिार मातननेछ। 

(छ) जोन्खममा रिेका बालबातलकािरुको संरक्षण गनन र यस 
सवालमा वकालि गनन अतभभावक , आफन्ि, समरु्दाय रे्दन्ख 
राहि स्िर सम्मका बालबातलकासंग काम गने सस्था वा 
तनकाय , हवशेष हवशेषज्ञसंग समन्वय र सिकायन गरेर काम 
गररनेछ। 

(ज) कायनक्षेत्रमा रिेका िरेक तनकाय, संस्था, संगठन, संजाल र 
समरु्दायमा बालमैत्री व्यविार वा कृयाकालाप गनन 
प्रोत्सािन गररनेछ। 
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(झ) बालश्रमको अन्त्यका लातग रोकथाममलुक, चेिनामलुक 
कायनिम सरोकारवालािरको साझेर्दारीमा संचालन गरर 
बालश्रम अन्त्यको घोषण गररनेछ।  

५.  अवलम्वन िथा कायनन्वयनको सतुनन्स्चििा: बाल संरक्षणका नीतिको 
अवलम्वन िथा कायनन्वयनको सतुनन्स्चििाका लातग रे्दिाय अनसुारको 
व्यवस्था गररएको छिः 

(क) ितुलखेल नगरपातलकामा बालबातलकाका सम्वन्न्ि काम 
गने सरकारी िथा गैरसकारी संघ संस्थाका कमनचारी, नगर 
बालअतिकार संरक्षण िथा सम्र्विन उपसतमतिका,  
तबद्यालय िथा वडा सतमति िथा  नगरपातलकास्िरका 
पर्दातिकारीिरु , तबद्यालय ब्यवस्थापन सतमतिका 
पर्दातिकारी िथा न्शक्षकिरु , बालक्लवका पर्दातिकारीिरु 
, सम्पणुन राजनैतिक र्दलका प्रतितनिीिरुले  बालसंरक्षण 
नीतिबारे जानकारी दर्दइनेछ। 

(ख) ितुलखेल नगरपातलकाका सवै पर्दातिकारीिरु, नगर सभाका 
सर्दस्यिरु  यस नगरपातलकामा  हियान्शल सरकारी िथा 
गैरसरकारी तनकायका प्रमखु , राजनैतिक र्दलका प्रमखु 
िथा प्रतितनिीिरुले बालसंरक्षण सम्बन्न्ि आचारसंहििामा 
िस्िाक्षर गनेछन र सोको पालना गनेछन। 

(ग) ितुलखेल नगरपातलकाका सवै पर्दातिकारीिरु र वडा 
सतमतिका सवै सर्दस्यिरु िथा अन्य  पर्दातिकारीिरुले 
बालसंरक्षण सम्बन्न्िको आचारसंहििा पालना गनेछन र  
बालबातलकाकाको क्षते्रमा काम गने सरकारी िथा 
गैरसरकारी तनकायका कमनचारीिरुले पालना गरे नगरेको 
अनगुमन गनेछन। 

(घ) नगरपातलका तभत्र हियान्शल राजनैतिक र्दलका प्रमखु, 

बालबातलकाको क्षते्रमा काम गने सरकारी िथा गैरसकारी 
तनकायमा काम गने कमनचारीिरु  र नगरपातलकाका सवै 
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पर्दातिकारीिरुले  बालसंरक्षण नीतिको एक एक प्रति 
आफ्नो साथमा राख्नछेन। 

(ङ) नगरपातलकाका तबतभन्न सतमतििरु र हवभागिरु तनमानण 
िथा गठन गर्दान सोमा रिने पर्दातिकारी वा तनयिुी िनुे 
कमनचारीलाई छनौट िथा न्जम्मेवारी बाँडफाँटको िममा   
बालसंरक्षण नीतिलाई आिार बनाइनेछ। 

(च) कुनैपतन बालबातलकामातथ बालर्दवु्र्यविार भएमासोको 
सम्बन्िमा सचुना दर्दने प्रहियाबारे  बालबातलकाकाको 
क्षेत्रमा काम गने सरकारी िथा गैरसरकारी तनकायिरुका 
कमनचारी िथा बालसंरक्षण सतमति िथा नगरपातलका  
स्िरका पर्दातिकारीिरुलाई  जानकारी िनुेछ। 

(छ) बालर्दवु्र्यविारको घटना सनु्चि भएपतछ आवश्यक 
छानहवन गने र सोको व्यवस्थापन गने तनन्िि संरचनाको 
स्थापना गररनेछ। 

(ज) यी प्रतिवद्धिा सतुनन्िि गननका लातग ितुलखेल 
नगरपातलकाले बालसंरक्षणका सवालमा क्षमिा वृहद्ध गने 
खालका िातलम , गोष्ठी र छलफल जस्िा कायनिमिरुको 
आयोजना गने , समन्वय र सिभातग गराउने जस्िा काम 
गनेछ। 

(झ) यसै बालसंरक्षण नीतिको आिारमा नगरपातलकामा  रिेका  
समरु्दाय, हवद्यालय , स्थातनय संस्थािरु र बालबातलकासंग 
सम्बन्न्िि संस्थािरुमा बालसंरक्षण नीति बनाउन 
सिजीकरण गने। 

६.  बालसंरक्षण नीतिका क्षते्रिरु: बालअतिकारको संरक्षण र प्रबनद्धन गने मूख्य 
र्दाहयत्व राज्यको भएको िरु्दा र सो प्रभावकारी कायानन्वयन गने स्थातनय 
सरकार नगरपातलका र गाँउपातलकाको भएकाले स्थातनय सरकारको रुपमा 
यो र्दस्िावेजमा संलग्न भएको नीतिले नगरपातलकाको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष 
रुपले सम्र्पकमा आउने बालक वा बातलका जो र्दवु्र्यविारमा पने खिरामा 
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छन वा र्दवु्र्यविारमा परेका छन उतनिरुप्रति पणुन न्जम्मेवारी छ भतन व्याख्या 
गरेको छ। यस नीतिमा समावेश भएका तनरे्दशनिरु ितुलखेल 
नगरपातलकाकासवै  पर्दातिकारीिरु, वडासतमतिाका सवै पर्दातिकारीिरु, 
कमनचारीिरु  सामान्जक कायनकिानिरु , स्वयमसेवक, सर्दस्य वा संस्था 
प्रतितनतििरुलाई लागू िनुेछ। आफ्नो कायनक्षेत्र वा सम्र्पक भन्र्दा बाहिरका 
बालबातलकािरुका संरक्षणका सवाल पतन यो नीतिमा समावेश गररएको छ। 
यस नीतिले बालबातलकालाई र्दवु्र्यविारबाट संरक्षण दर्दनका लातग उन्चि 
व्यविारको प्रर्दशनन र आचारसंहििाको पालनाका सम्बन्िमा पतन तनरे्दशन 
दर्दएको छ। त्यसैले  ितुलखेल नगरपातलकामा काम गने जो सकैुलाई पतन 
यो नीति उपलब्ि गराई कायानन्वयनमा ल्याए नल्याएको अनगुमन गररने छ 
। ितुलखेल नगरपातलकामा रिेका बालबातलकािरुको संरक्षणको अवस्था 
राम्रो भएको वा नभएको कुरा सतुनन्िि गनुनपर्दनछ। 

७.  बालबातलकासंग काम गर्दान अप्नाउनपुने मूल्य,मान्यिा िथा तसद्धान्ििरुिः 
ितुलखेल नगरपातलकाका बालबातलकाको अतिकार संरक्षण गननका लातग 
तनम्न र्दाहयत्वमा हवश्वास गर्दनछ। 

(क) यस नगरपातलकामा काम गने सरकारी िथा गैरसकारी 
तनकायिरुका कमनचारी िथा अन्य व्यन्ििरुको पेशागि 
िथा नैतिक किनव्य िनु आउछ।बालबातलकाको बाँच्न 
पाउन,े तबकास िनु पाउने, सिभागीिा िनु पाउने र संरन्क्षि 
िनु पाउने अतिकारलाई ध्यान दर्दनपने , 

(ख) आफ्नै सांस्कृतिक, िातमनक िथा जातिय पररप्रके्ष्यमा 
बालबातलकाको मूल्यांकन , कर्दर िथा पहिचान गररनकुा 
साथै सम्भव भएसम्म पररवारमा नै उनीिरुको 
आवश्यकिाको पहिचान गरर परुा गररन ु, 

(ग) बालबातलकाको कुरा सनु्नु िथा उतनिरुको दृहिकोणलाई 
ध्यानपवुनक सोन्चनकुा साथै त्यसो गनन अरुिरुलाई 
प्रोत्साहिि गररन ु एवं बालबातलकासंग सरोकार राख्न ेवा 
प्रत्यक्ष असर पाने तनणनयिरुमा सिभातग बनाइन।ु  
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८.  नगर बालसंरक्षण सतमतिका पर्दातिकारीिरुले बालबातलकासंग सम्पकन मा 
आउर्दा गनुनपने कुरािरुिः 

(क) बालबातलकालाई सम्मानपवुनक व्यविार गने िथा 
उतनिरुलाई अतिकार प्राप्त व्यन्िको रुपमा मान्यिा दर्दने, 

(ख) उनीिरुलाई सकरात्मक दृहिले िेने, िथा हवशेष 
आवश्यकिा भएका एंव अतिकार प्राप्त िथा फरक रुपमा 
योगर्दान दर्दन सक्ने व्यन्िको रुपमा मान्यिा दर्दने , 

(ग) उनीिरुसँग आपसी हवश्वास िथा सम्मानमा आिाररि भएर 
सियोग िथा सिभातगिाको भावनाका साथ काम गने, 

(घ)  उतनिरुको दृहिकोणलाई मान्यिा दर्दई गम्भीर रुपमा तलने 
, 

(ङ) उतनिरुमा अन्र्ितनहिि क्षमिा िथा योग्यिाको अतभवृहद्ध 
िथा उतनिरुको क्षमिा हवकास गने काम गने, 

(च) उतनिरुको बाचेकै पररवेशमा उतनिरुलाई बझु्ने भरमग्र्दरु 
कोन्शस गने , 

९.  ितुलखेल नगरपातलकाको बालसंरक्षण सम्बन्न्ि आचार संहििािः ितुलखेल 
नगरपातलकाको पर्दातिकारीिरु िथा  बालबातलकाको सम्पकन मा रिने 
कमनचारी िथा अन्य व्यन्ििरुले यो आचार संहििाको पालना र  
तनम्नानसुारका कामिरु अतनवायन गनुनपर्दनछिः 

(क) बालअतिकार भनेको के िो ?, बालबातलकािरुको अतिकार 
र किनव्य के के िनु ? , के कस्िो कुरा वा व्यविार राम्रो 
, के कस्िो कुरा वा व्यविार नराम्रो िनु्छ भन्ने बारेमा 
जानकारी दर्दनका लातग बालबातलकािरुसंग बसेर छलफल 
गने र उतनिरुलाई मिशसु गनन सियोग गनुनपर्दनछ। 

(ख) बालबातलकािरुसंग सम्बन्न्िि काम गर्दान वा उतनिरुसंग 
काम गर्दान सम्बन्न्िि कुरािरु छलनगं वा प्रि 
पाररदर्दनपुर्दनछ। 
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(ग) बालबातलकािरुलाई कुनै पतन राजनीतिक गतिहवतिमा 
सङ्लग्न िनुको लातग र्दबाब दर्दनिुुँरै्दन।  

(घ) कुनै पतन बालबातलकालाई उसको अहवभावक वा 
हवद्यालयको अनमुति तबना कायनिमिरूमा जबजनस्िी वा 
ढाँट छल गरैर सिभागी गराउनिुुँरै्दन।  

(ङ) बालबातलकालाई घरभन्र्दा टाढा राि बस्न े गरी 
कायनिममा सिभागी गराउँर्दा सकेसम्म समान तलंहिक 
संरक्षकलाई साथमा पठाउनपुर्दनछ।  

(च) सरुन्क्षि बाटो वा स्थानिरूमा बालबातलका सिभागी िनु 
गइरिेका छन  भने उि जानकारी सिजकिानलाई 
दर्दनपुर्दनछ र आवश्यक भएमा संरक्षकको रूपमा सिभागी 
िनुपुर्दनछ।  

(छ) बालबातलकािरुसंग काम गर्दान कुनैपतन खिरा वा जोन्खम 
कम िनुे कायनस्थलको छनोट गने , कायनयोजना बनाउने 
र व्यवस्थापन गने काम गनुनपर्दनछ। 

(ज) यदर्द कुनै योजना ,कायनिम वा कृयाकलापले 
बालबातलकािरुलाई जोन्खममा पाने प्रबल संभावना छ भन े
उल्लेन्खि कुरािरु रोक्नपुर्दनछ। त्यसका बारेमा 
बालबातलकािरु र सम्बन्न्िि सरोकारवालािरुलाई पवुन 
जानकारी गराउनपुर्दनछ  

(झ) यदर्द बालबातलका मातथ कुनैपतन प्रकारको समस्या 
आईपरेमा त्यसको समािानको लातग उतनिरु के 
चािन्छन? , उतनिरु आफै के गनन चािन्छन ? र अरुबाट 
के कस्िो सियोग चािन्छन भन्ने बारेमा ति 
बालबातलकािरुसंगै बसेर छलफल गने र त्यहि अनसुारको 
सियोग जटुाउन सिजीकरण गनुनपर्दनछ। 

(ञ) यौन र्दवु्र्यविारबाट बच्न सहकने उपायिरु 
बालबातलकािरुलाई तसकाउनपुर्दनछ र यदर्द त्यस्िा 
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घटनािरु भईिालेमा ररपोहटड गने प्रहियाको बारेमा 
बालबातलकािरु र िीतनिरुका अतभभावकलाई जानकारी 
दर्दनपुर्दनछ।  

(ट) बालबातलकािरुले बाल र्दवु्र्यविारको सम्बन्न्ि कुनैपतन 
सवाल उठाई छलफल गनन सहकने खलु्ला र सिज 
वािावरण ियार पाने। 

(ठ) बालश्रतमक नराख्न े र राख्न े व्यन्िलाई काननु बमोन्जम 
सजाय दर्दने प्रहिया शरुुवाि गरर समान्जक वहिष्कार 
गने।  

(ड) बालबातलकािरुको पक्षमा तनणनय गर्दान , हियाकलाप गर्दान 
जहिलेपतन बालसंरक्षण र बालबातलकािरुको सवोत्तम 
हििलाई ख्याल गनुनपर्दनछ। 

(ढ) बालबातलकािरुसंग सम्बन्न्िि सचुनािरु गोप्य राख्नपुर्दनछ 
र उतनिरुसंग छलफल गरेर, त्यसको फाइर्दा र बेफाइर्दा 
केलाएर मात्र आवश्यकिानसुार आवश्यक व्यन्ि, तनकाय 
वा संस्थािरुलाई जानकारी दर्दनपुर्दनछ। 

(ण) बालबातलकािरुसंग सम्बन्न्िि काम गर्दान योजना बनाउने, 
कायानन्वयन गने, अनगुमन गने, सतमक्षा गने र उपलब्िीको 
मापन गने प्रकृयामा बालबातलकािरुलाई सिभातग 
गराउनपुर्दनछ। 

(ि) बालबातलकािरुलाई सकरात्मक काम गननका लातग 
उत्प्ररेणा तमल्न,े िौसला तमल्ने र खतुस लाग्ने व्यविार वा 
कृयाकलाप गनपुर्दनछ। 

(थ) सबै बालबातलकािरुलाई समान वा बराबर व्यविार 
गनुनपर्दनछ। 

(र्द) यदर्द कसैले बालबातलकािरुको संरक्षणमा बािा परुाउने र 
उतनिरुलाई जोन्खममा पाने काम गरै्दछ भने त्यस्िा 
कृयाकलापिरुलाई तनरुत्साहिि गनुनपर्दनछ। 
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१०. नगरपातलकाका पर्दातिकारीिरु, कमनचारीिरु र सामान्जक कायनकिानिरुले गनन 
निनुे कुरािरुिः 

(क) बालबातलकालाई हपट्ने ,कुट्ने , बालश्रतमक प्रयोग, 

शारीररक वा मानतसक यािना दर्दने वा अन्य र्दवु्र्यविार 
िनुे खालको व्यविार। 

(ख) अरुबाट टाढा वा एक्लै राखेर कुनैपतन बालबातलकासंग 
चाहिने भन्र्दा बहढ समय तबिाउने । 

(ग) बालबातलकािरुसंग शाररीररक सम्बन्ि वा यौन सम्बन्ि। 

(घ) बालबातलकािरुलाई अप्ठेरो लाग्ने , मानतसक वा शारररीक 
पीडा दर्दने हकतसमका कुनैपतन यौनजन्य वा अन्य र्दवु्र्यविार 
गनुनिरैु्दन र यौन आशय बोकेका कुनैपतन भाषा प्रयोग। 

(ङ) बालबातलकािरुलाई यौन इच्छा जगाउने वा यौन 
कृयाकलाप गनन उत्प्ररेरि गने कुनैपतन व्यविार गनुन वा 
गनन लगाउन ु। 

(च) बालबातलकािरूको एकल फोटो वा न्चत्र, आतथनक कोष 
जटुाउन वा प्रकान्शि गनन पाईने छैन। बालबातलकाका 
फोटोिरू र्दरुूपयोग गनन पाईनै छैन। 

(छ) बालबातलकािरुलाई अन्िल फोटो, हफल्म, न्चत्र रे्दखाउने। 

(ज) बालबातलकािरुलाई हिनिाबोि िनुे, लन्ज्जि बनाउने 
,मनोभावनामा चोट पगु्ने कुनैपतन कृयाकलाप , व्यविार 
वा भाषा प्रयोग । 

(झ) तबना संरक्षक बालबातलका ( हवशेष बातलकालाई) राति 
बास बसाउन।े  

(ञ) बालबातलकािरुलाई र्दवु्र्यसनतिर वा कुलितिर उत्प्ररेरि 
गने खालको कृयाकलाप। 

(ट) बालहववािका भोज, भिेर वा कायनिममा सिभातग। 
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(ठ) बालबातलकािरुलाई श्रतमकको रुपमा राख्न,े उनीिरुको 
क्षमिा भन्र्दा बहढ काम लगाउने , हवद्यालय नपठाउने , 

स्वास््य न्स्थतिमा ख्याल नगने  
(ड) बालबातलकािरुसंग सम्बन्न्िि सचुना वा जानकारीिरु 

उतनिरुको इच्छा र हिि हवपरीि बाहिर ल्याउने । 

(ढ) एक बालबातलकालाई अको बालबातलकासंग िलुना गरेर 
बोल्ने। 

(ण) बालबातलकािरुलाई अपमातनि गने हकतसमका उपनामिरु 
दर्दएर बोलाउन।े 

(ि) कुनै बालबातलकािरुलाई हवशेष स्नेि , माया रे्दखाउने र 
कुनै बालबातलकािरुलाई वेवास्िा गने हकतसमको व्यविार 
वा भाषा प्रयोग गने। 

(थ) बालबातलकािरुले आफूलाई वा अरु बालबातलकािरुलाई 
भएको र्दवु्र्यविारको घटना बिाउन लागेको बेला िास्न े
वा भन्न रोहकदर्दने। 

(र्द) बालबातलकािरुबाट िनुसक्ने गैह्रकाननुी , असरुन्क्षि वा 
र्दवु्र्यविारजन्य कामलाई प्रोत्साहिि गनुनिरैु्दन। 

(ि) बालबातलकािरुको हिि हवपरीि िनुे कुनैपतन तनणनय 
प्रकृयामा सिभातग िनुे। 

(न) बालबातलकािरुलाई जोन्खममा पाने कुनैपतन कृयाकलाप 
वा व्यविार गने। 

११. यौनजन्य वा अन्य र्दवु्र्यविारका घटनािरुबारे सनुवुाई प्रहियािः 
(क) नगरपातलका पर्दातिकारीिरु, कमनचारीिरु िथा अन्य 

सरकारी िथा गैिसरकारी तनकायका कमनचारी वा 
पर्दातिकारीिरुले बालर्दवु्र्यविारको घटना बारे जानकारी 
पाए पतछ ित्काल नगर प्रमखुलाई जानकारी गराउने 
छन ।  
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(ख) नगरपातलका न्याहयक सतमतिका संयोजक एवं उप प्रमखुले 
बालसंरक्षणको  संरचनािरुसँगको सियोगमा घटनाको 
छानहवन गरर आवश्यक कावानिीका लातग प्रकृया अगातड 
बढाउनेछन।  

(ग) समरु्दायको व्यन्ि बालर्दवु्र्यविारमा संलग्न भएको 
अवस्थामा वडा िथा नगरपातलकाले यस बालसंरक्षण 
नीतिको अवलम्बन गरर उपयिु काबानिीको प्रकृया अगातड 
बढाउने छ। 

(घ) घटना र उि घटनामा संलग्न व्यन्ि र्दोहष ठिर 
भईसकेपतछ  नगरपातलकाले  बालबातलकािरुको उच्चिम 
हििलाई सवोपरर ठानी यस बाल संरक्षण नीति बमोन्जम 
उपयिु काबानिी प्रकृया अगातड बढाउने छ र प्रभाहवि 
बालबातलकािरुको काननुी िथा सामान्जक न्यायका लातग 
सियोग गनेछ। 

(ङ) यस नगरपातलकाका पर्दातिकारीिरु, कमनचारीिरु,  

सामान्जक कायनकिाले  यौन र्दवु्र्यविार वा  अन्य 
र्दवु्र्यविार गरेको अवस्थामा सम्बन्न्िि वडा अध्यक्षलाई  
जानकारी गराउनपुनेछ  

(च) वडा अध्यक्षले  यौन र्दवु्र्यविार वा अन्य र्दवु्र्यविार गरेको 
अवस्थामा नगर प्रमखुलाई  जानकारी गराउनपुनेछ। 

(छ) नगरपातलकाका पर्दातिकारीले यौन र्दवु्र्यविार वा अन्य 
र्दवु्र्यविार गरेको अवस्थामा नगर प्रमखुलाई   जानकारी 
गराउनपुनेछ। 

(ज) नगर प्रमखु समेिले बालयौन वा  अन्य र्दवु्र्यविार गरेको 
अवस्थामा नगरपातलकाका जो  कसैलाई पतन जानकारी 
गराउन ुपनेछ त्यसपतछको तनणनयक नगरपातलका वैठक  
बन्नेछ। 
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(झ) बालबातलका मातथ भएका यौन र्दवु्र्यविार िथा अन्य 
र्दवु्र्यविारका घटनाको बारेमा बालबातलका   स्वयमले वा 
िीतनिरुका सरोकारवालािरुले सम्बन्न्िि पर्दातिकारी  
वडा अध्यक्ष िथा उप प्रमखुलाई सोझै भेटेर, फोन माफन ि 
, न्चदठ माफन ि वा ईमेल माफन ि जनु सन्जलो लाग्र्दछ त्यहि 
माध्यमबाट घटनाको बारेमा जानकारी गराउन सहकने 
छ। 

१२.  बाल र्दवु्यनविारका घटनामा अप्नाइने काननुी कारोबािी वा सनुवुाईको प्रकृयािः 
(क) र्दोहष व्यन्ि वडासतमति, वा नगरपातलकाको पर्दातिकारीिरु 

वा कमनचारीिरु र   बालअतिकारको क्षेत्रमा  हियान्शल 
सरकारी िथा गैिसरकारी तनकायका  कायनकिानिरु भएमा 
र्दवु्र्यविारको प्रकृति र गम्भीरिा िेरेर तनज र्दोहषलाई पदर्दय 
न्जम्मेवारीवाट बरखास्िसम्म गनन सहकनेछ। 

(ख) र्दोहष व्यन्ि  नगरपातलकाको पर्दातिकारी िथा वडा 
सतमतिका सर्दस्यिरु भएमा नगरपातलकाको बैठक  
बोलाएर तनजलाई स्पहिकरण सोिीने छ र काननुी 
कारवािीका लातग नगरपातलका स्यमले प्रहिया अगाडी 
बढाउने छ। 

(ग) मातथ उल्लेन्खि र्दबैु प्रकृतिका व्यन्ििरुलाई रे्दशको 
प्रचतलि काननु बमोन्जम काबानिी अगातड बढाइने छ। 

(घ) नगरपातलकामा काम गने सरकारी िथा गैिसरकारी 
तनकायका कमनचारीको िकमा सम्बन्न्िि व्यन्िका बारेमा 
स्थातनय स्िररे्दन्ख राहिय स्िर सम्मका सम्पकन मा रिेका 
सबै सरकारी िथा गैह्रसरकारी संघसस्थािरुलाई तलन्खि 
वा मौन्खक जानकारी गराइनेछ। 

(ङ) मातथ उल्लेख गररएका सबै प्रकृया परुा गर्दान 
बालबातलकािरुको गोपतनयिाको अतिकार र पनुिः 
र्दवु्र्यविारको संभावना लाई ध्यान दर्दएर गररनेछ। अथानि 
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कुनैपतन प्रकृयालाई कायानन्वयन गर्दान बालबातलकािरुलाई 
अप्ठेरो िनुे , थप जोन्खममा पाने र उतनिरुको मान िानी 
िनुे गरर कुनैपतन कृयाकलाप वा व्यविार गररने छैन र 
उनीिरुको इच्छा वा अनमुतिहवना कुनैपतन सचुना वाहिर 
प्रकाशन गने , संचारमा ल्याउने वा कुनैपतन श्रोिलाई 
जानकारी उपलब्ि गराउने काम गररनेछैन। 

१३.  गोपतनयिािः यस नीति अन्र्िगि व्यविार गररने सम्पणुन कुरािरुमा गोपतनयिाको 
कर्दर गररन ु आवश्यक छ। कुनै पतन बालबातलकाले उपलब्ि गराएका 
सचुनािरु बालबातलका र अतभभवकले नचािर्दासम्म प्रकाशन गनन वा 
सवनजतनक गनन पाइने छैन। बाल र्दवु्यनविार वा बालबातलका सम्बन्िी कुनै 
पतन घटनाको सचुना दर्दने सचुनार्दािाको हववरण सचुनर्दािाले नचािर्दासम्म 
सावनजतनक वा प्रकान्शि गररने छैन। प्रचतलि काननुमा गोपतनयिा कायम 
राख्नपुने भनी उल्लेख भएका कुरािरु गोप्य राख्नपुनेछ।  

१४. व्याख्या, खारेजी र बचाउ: (१) यस नीति िथा आचारसंहििाको व्याख्या 
ितुलखेल नगरपातलकाको बालअतिकार सतमतिले गरे बमोन्जम िनुेछ।  

(२) यस तनयममा उल्लेख गररएका व्यवस्थािरु प्रचतलि काननुसँग 
बान्झएको िर्दसम्म स्वििः खारेज िनुेछ।  

(३) यस तनयममा ितुलखेल नगरकायनपातलकाले समयसापेक्ष संशोिन 
िथा पररमाजनन गनन सक्नेछ। 
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धलुिखेि नगरपालिकाको "घ" वगगको लनर्ागण व्यवसायी इजाजत-पत्र 
ववतरण सम्बन्धी कायगववलध, २०७५ 

नगरसभाबाट स्वीकृत लर्लतिः २०७५÷०२÷०४ 

 

प्रस्तावना: स्थानीयस्तरको ववकास लनर्ागणर्ा लनजीक्षेत्रको ज्ञान र ववषेशज्ञतािाइग 
उपयोग गनग तथा सावगजलनक खरीदको रू्िभूत ववशेषताहरुिाइग अक्षुण राखी 
सावगजलनक लनर्ागणको क्षेत्रर्ा पारदर्शगता स्वच्छता इगर्ान्दारीता जवाफदेहीता 
ववश्वसलनयता तथा भेदभाव रवहत प्रलतस्पधाग तथा श्रोत साधनको उच्चतर् उपयोग 
जस्ता उदे्धश्यहरु हालसि गनग सावगजलनक लनर्ागणर्ा लनजीक्षेत्रको सहज पहुुँचको िालग 
स्थानीय सरकार संचािन ऐन¸ २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को छ(१०) 
िे ददएको अलधकार प्रयोग गरी धलुिखेि नगरपालिकाकािे यो कायगववलध जारी गरेको 
छ। 

१. इजाजतपत्र प्राप्त नगरी सावगजलनक लनर्ागण कायग गनग नहनुे: प्रचलित कानूनर्ा 
अन्यथा व्यवस्था भएको वाहेक यस कायगववलध बर्ोर्जर् इजाजतपत्र प्राप्त 
नगरी "घ" वगगको लनर्ागण व्यवसायीको नार्बाट कसैिे पलन सावगजलनक 
लनर्ागण कायग गनग गराउन हुुँदैन। 

२. नयाुँ इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सावगजलनक लनर्ागण कायग गनग चाहन े
लनर्ागण व्यवसायीिे अनसूुची-१ बर्ोर्जर्को ढाुँचार्ा सावगजलनक लनर्ागण कायग 
गनग इजाजतपत्रको िालग यस धलुिखेि नगरपालिकाको कायागियका प्रर्खु 
प्रशासवकय अलधकृत सर्क्ष दरखास्त ददन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बर्ोर्जर् पनग आएका दरखास्तहरु प्रर्खु 
प्रशासवकय अलधकृतिे अनसूुची-५ बर्ोर्जर्को योग्यता भए/नभएको 
सम्बन्धर्ा लनम्न बर्ोर्जर्को सलर्लतबाट जाुँचबझु गराउन ुपनेछ: 

क) धलुिखेि नगरपालिका¸राजश्व शाखा प्रर्खु संयोजक 

ख) धलुिखेि नगरपालिका¸इगर्न्जलनयर¸ शहरी ववकास शाखा सदस्य 

ग) लनर्ागण व्यवसावय संघ अध्यक्ष/प्रलतलनलध सदस्य 
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(३) दफा (२) को उपदफा (२) अनसुारको सलर्लतिे गरेको 
लसफाररस सवहत प्रर्खु प्रशासवकय अलधकृतिे इजाजतपत्र प्रदान गने लनणगयका 
िालग कायगपालिकाको बैठकर्ा पेश गनुगपनेछ। 

(४) उपदफा (२) बर्ोर्जर् सलर्लतको लसफाररस सवहत न्यनुतर् ्
योग्यता पगेुका लनर्ागण व्यवसायी फर्ग/कम्पनीहरुको इजाजतपत्र 
कायगपालिकाको लनणगय बर्ोर्जर् नगरपालिकाको प्रर्खु प्रशासवकय अलधकृतिे 
इजाजतपत्र बापत अनसूुची-२ बर्ोर्जर्को दस्तरु लिइग अनसूुची-३ 
बर्ोर्जर्को दाुँचार्ा इजाजतपत्र जारी गनेछ।   

३.  इजाजतपत्रको अवलध र नववकरण: (१) दफा (२) बर्ोर्जर् प्रदान गररएको 
इजाजतपत्र दफा ४ बर्ोर्जर् खारेज भएको वा प्रचलित कानूनर्ा अन्यथा 
व्यवस्था भएको अबस्थार्ा बाहेक चाि ुआलथगक बषगको अन््यसम्र् र्ात्र 
र्ान्य रहनेछ। 

(२) उपदफा (१) बर्ोर्जर् इजाजतपत्रको अवलध सर्ाप्त भएर्ा 
प्र्येक लनर्ागण व्यवसायीिे इजाजतपत्रको अवलध सर्ाप्त भएको ३ र्वहना 
लभत्र प्रचलित कानून बर्ोर्जर् संघ¸ प्रदेश र स्थानीय तहिाइग लतनुगपने कर 
लतरी सकेको प्रर्ाण स्वरुप सम्बर्न्धत संघीय/प्रदेश/स्थानीय कर 
कायागियबाट प्राप्त करचकु्ता प्रर्ाणपत्र तथा फर्ग वा कम्पनीको दताग नववकरण 
सवहत सम्बर्न्धत नगरपालिकाबाट अनसूुची-२ बर्ोर्जर्को दस्तरु लतरी 
नववकरण गरfउन ु पनेछ। इजाजतपत्र नववकरण गनग नगरपालिकार्ा 
कागजात पेश गदाग अनसूुची-४ बर्ीर्जर्को पास बकु भरी अर्घल्िो आलथगक 
बषगको सो फर्ग वा कम्पनीिे आफुिे गरेको कायगहरुको अद्यावलधक वववरण 
तथा अनसूुची-६ बर्ोर्जर्को लनवेदन पेश गनुग पने छ। यसरी अनसूुची-४ 
बर्ोर्जर्को पास बकु वववरण अद्याववध नगने फर्ग वा कम्पानीको इजाजतपत्र 
नववकरण गनग धलुिखेि नगरपालिका वाध्य हनुेछैन। 

(३) उपदफा (२) बर्ोर्जर्को म्याद नाघेको ६ र्वहनालभत्र सबै 
प्रकृया परुा गरी इजाजतपत्र नवीकरण गराउन चाहने लनर्ागण व्यवसायीिे 
नववकरण गने र्ाग गरेर्ा अनसूुची-२ बर्ोर्जर्को थप दस्तरु लिइग प्रर्खु 
प्रशासवकय अलधकृतिे  इजाजतपत्र नववकरण गरी ददनेछ। 
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४. इजाजतपत्रको खारेजी: (१) देहायको अवस्थार्ा नगरपालिकािे लनर्ागण 
व्यवसायीको इजाजतपत्र खारेज गनग सक्नेछ:  

(क) झठु्ठा वववरण पेश गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेको प्रर्ार्णत भएर्ा 
(ख) सावगजलनक लनर्ागण कायग गने वा गनग पाउने उद्देश्यिे नेपाि 

सरकार तथा संगदठत संस्थार्ा झठु्ठा वववरण पेश गरेको 
सम्बर्न्धत लनकायबाट िेर्ख आएर्ा 

(ग) सावगजलनक लनकायसुँग भएको सम्झौता बर्ोर्जर् कायग सम्पन्न 
नगरेको वा सम्झौताको गर्म्भर उल्िघन भएको सम्बर्न्धत 
लनकायबाट िेर्ख आएर्ा 

(२) उपदफा (१) बर्ोर्जर् इजाजतपत्र खारेज गनुग अर्घ सम्बर्न्धत 
लनर्ागण व्यवसायीिाइग स्पष्टीकरण पेश गनग र्नालसब र्ावफकको र्ौका 
ददइनेछ। 

(३) दफा ३ को उपदफा (३) बर्ोर्जर्को म्यादलभत्र नववकरण 
नभएको इजाजतपत्र स्वत: खारेज हनुेछ। 

(४) उपदफा (१) वा (३) बर्ोर्जर् इजाजतपत्र खारेज भएकोर्ा 
नगरपालिकािे ्यसको जानकारी सम्बर्न्धत फर्ग वा व्यर्क्त वा कम्पानी दताग 
गने कायागियिाइग ददनेछ। 

५.  इजाजतपत्रको प्रलतलिपी ददने व्यवस्था: कुनै लनर्ागण व्यवसायीिे इजाजतपत्र 
हराए वा नालसएको कारणबाट इजाजतपत्रको प्रलतलिपी पाउन लनवेदन गरेर्ा 
अनसूुची-२ बर्ोर्जर्को दस्तरु लिइग इजाजतपत्रको प्रलतलिपी ददन ुपनेछ। 

६.  प्रचलित कानून बर्ोर्जर् हनुे: यस कायगववलधर्ा िेर्खए जलत यसै बर्ोर्जर् र 
अन्यको हकर्ा प्रचलित कानून बर्ोर्जर् हनुेछ। 

७.  बचाउ: यस अर्घ प्रचलित कानून बर्ोर्जर् दताग भएका ठेक्का बन्दोवस्ती 
सम्बन्धी फर्ग तथा कम्पनीहरुिाइग ददइएको इजाजतपत्रहरु यसै कायगववलध 
बर्ोर्जर् ददइएको र्ालननेछ। 
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अनसूुची १ 

कायगववलधको दफा २ को उपदफा १ संग सम्बर्न्धत 

इजाजत पत्रको िालग ददइने दरखास्त 
 
 

ववषयिः इजाजतपत्र पाउुँ भन्ने बारे। 

श्री प्रर्खु प्रशासकीय अलधकृतज्यू, 

नगरपालिकाको कायागिय 

धलुिखेि, काभ्रपेिाञ्चोक। 
 

यस धलुिखेि नगरपालिकाको घ वगगको लनर्ागण व्यवसावय कायगववलध, २०७५ 
बर्ोर्जर् सावगजलनक लनर्ागण कायग गनगको िालग ईजाजतपत्र पाउन लनम्न ववरण भरी 
यो दरखास्त पेश गररएको छ। 
 

१. दरखास्त पेश गने फर्ग वा कम्पनीको ःिः 
नार् ःिः  
ठेगाना ःिः  
पोःेष्टबक्स नं. ःिः   पm्याक्स नं.ःिः   
 ईर्ेििः 
टेलिफोन नं. ःिः    र्ोवाइि नं. ःिः 
 

२. फर्ग वा कम्पनीको प्रकृलत ःिः 
 प्राईभेट लिलर्टेड कम्पनी  पर्लिक लिलर्टेड कम्पनी 
 एकिौटी    साझेदारी 
(कोष्ठर्ा दठक र्चन्र िगाउने) 
 

३. सम्पकग को िालग फर्ग वा कम्पनीको आलधकारीक व्यर्क्तको ःिः 
 नार् थर ःिः 
 ठेगाना ःिः पोष्ट बक्स नं.ःिः- 
 टेलिफोन ःिः पm्याक्स नं.ःिः- 
 ईर्ेि ःिः र्ोवाइि नं.ःिः 
 

 

फोटो 
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४. फर्ग वा कम्पनीको वववरणिः 
 दताग नं.ःिः-  दताग लर्लतिः 
 अलधकृत पजुीिः- जारी पजुीिः- 
 दताग गने कायागियको नार् र ठेगानािः  
 

५. ईजाजत पत्र लिन चाहेको वगगिः  (घ) वगग 
 

६. सारू्वहकरण हनु चाहेको सरू्ह ःिः 
 

७. आलथगक श्रोतको वववरणिः 
स्थायी ओभरड्राफ्ट रकर् ववर्िय संस्था बैकको नार् 

र्दु्दती खाता   

चल्ती खाता   

बचत खाता   

 
 

उल्िेर्खत वववरण बाहेक अन्य वववरण भए छुटै्ट पेश गनग सवकने छ। 

८ कार्दारको वववरण 

क्र सं कर्गचारीको प्रकार जम्र्ा संख्या कैवफयत 

क प्राववलधक 
  

ख अप्राववलधक 
  

ग अन्य 
  

जम्र्ा   

प्राववलधक कर्गचारीको certificate को प्रलतलिवप तथा लनजको रं्जरुीनार्ा 
पेश गनुग पनेछ। 
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९. आफ्नो स्वालर््वर्ा रहेको लनर्ागण सम्बन्धी र्ेलसन औजारको वववरण ःिः 
लस 
न 

नार् तथा 
वववरण 

दताग 
न 

क्षर्ता संख्या र्खु्य खररद 
लर्लत 

अन्य 
व्यहोरा 

        

        

        

        

 

द्रष्टव्यिः  यस वववरणर्ा उल्िेर्खत सवारी साधन तथा र्ेलसनरी औजारहरुको 
स्वालर््वको कागजात (दताग प्रर्ाणपत्र) र उक्त र्ेलसनरी औजारहरु चाि ु
हाितर्ा रहेको छ भलन र्ेकालनकि इर्न्जलनयरद्वारा प्रर्ार्णत भएको हनु ु
पनेछ। 

१०. यस अर्घ सम्पन्न गरेको कार्को वववरण ःिः 

लस.नं. लनर्ागण सम्बन्धीकार्को प्रकृलत 

कार् 
गरेको 
साि 

रकर् 

ठेक्कादाता 
कायागियको 

नार् 

१ भवन लनर्ागण तथा र्र्गत संभार 
   

२ सडक लनर्ागण तथा र्र्गत संभार 
   

३ वीर्ानस्थि लनर्ागण तथा र्र्गत संभार 
   

४ बाुँध, नहर जिाशय, पानी ट्याङ्की तथा ढि 
लनर्ागण, पाइप ववछ्याउन ेतथा र्र्गत संभार 

   

५ सरुुङ, भलूर्गत र्ागग तथा जिाशय (टनेि) 
लनर्ागण तथा र्र्गत संभार 

   

६ ववद्यतु िाईन ववस्तार, पावर स्टेशन लनर्ागण 
तथा र्र्गत संभार 

   

७ हाइड्रोलिक स्रक्चर  
   

८ पिु लनर्ागण तथा संभार 
   

९ अन्य 
   

११. कर चकु्ता गरेको प्रर्ाण कागजातिः 
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 क. आन्तररक राजश्व ववभाग (PAN, VAT) र्ा दाताग प्रर्ाणपत्रको प्रर्ार्णत 
प्रलतलिपी- १ 

 ख. यस दरखास्त फारार्र्ा उल्िेर्खत सम्पूणग व्यहोरा ठीक साुँचो छ। 
झटु्ठा ठहरे काननु बर्ोर्जर् सहुुँिा बझुाउुँिा। 

 

लनर्ागण लयवसायीको 
छाप 

दस्तखत: 

दरखास्तबािाको नार्: 

लर्लत: 
 

 

 

 

द्रष्टव्यिः- यस दरखास्त फारार् साथ दरखास्त फारार्र्ा उल्िेर्खत भएको व्यहोरा 
पवुष्ट गने सम्बन्धीत कागजातको प्रर्ार्णत प्रलतलिपी संिाग्न गनुग पनेछ र कायागियिे 
र्ाग गरेको वखत सक्किै कागजात पेश गनुग पनेछ। लिर्खतर्ा रै्िे ठेक्कापट्ठा 
प्रयोजनको िालग रै्िे अनसूुर्च अनसुारको लनवेदनर्ा गरेको र्ेरो स्वालर््वर्ा भएको 
उपकरणहरु ववक्र गदाग वा अन्य कारण र्ेरो स्वालर््वबाट बावहर जाने छैन यदद 
ववक्रीपट्ठा भएर्ा वा र्ेरो स्वालभ्व बावहर गएर्ा ऐन लनयर् बर्ोर्जर् सहूिा बझुिुा 
भलन यो कबलुियत नार्ाको कागज गरी ददएुँ। 

 ठेकेदारको नार् ःिः- 
 ठेकेदारको दस्तखत ःिः- 
 लर्लत ःिः- 
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जो जससुँग सम्बन्ध छ। 

 
र्÷हार्ी प्राववलधक÷ प्रशासलनक÷ िेखापािको हैलसयतिे श्री 
............................................. को लनर्ागण व्यबसायी फर्गर्ा लर्लत 
२०७..../..../......देर्ख हािसम्र् लनम्न कर्गचारीको हैलसयतिे कायगरत छु। र्ेरौ 
शैर्क्षक योग्यताको प्रर्ाणपत्रको प्रलतलिपी प्रर्ार्णत गरी यसै साथ पेश गरेको छु। 
र्÷हार्ी यस फर्गर्ा Full Time कार् गनग र्न्जरु भई यो पत्रर्ा सवहछाप गरीददएको 
छु÷छौं। 

१. प्रशासलनक 
कर्गचारीिः 

 

सवहिः 
नार् थरिः 
ठेगानािः 
शैर्क्षक योग्यतािः 
लर्लतिः 
सम्पकग  नं. (अलनवायगिः 

२.िेखातफग को कर्गचारी: 
  

सवहिः 
नार् थरिः 
ठेगानािः 
शैर्क्षक योग्यतािः 
लर्लतिः 
सम्पकग  नं. (अलनवायगिः  

३. प्राववलधक कर्गचारी: 
 

सवहिः 
नार् थरिः 
ठेगानािः 
शैर्क्षक योग्यतािः 
लर्लतिः 
सम्पकग  नं. (अलनवायगिः 
इर्न्जलनयरको हकर्ा NEC प्रपन 

प्रर्ार्णत गने ःिः 
प्रोपाइटरको सवहिः 
प्रोपाइटरको नार् थरिः 
फर्गको नार् ःिः 
फर्गको ठेगाना ःिः 
शैर्क्षक योग्यता ःिः 
लर्लत ःिः 
छाप ःिः 
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निर्माण उपकरणहरुको नििरण 
फर्ाको िमर्:  

लस.नं. 

उपकरणको 
नार् 
(ब्राण्ड 

खलु्ने गरी) 

इर्न्जन 
नं. 

लिक 
नं. 

अन्य 
प्रर्ाण 

यस फर्ग 
अन्तरगत 
कवहिे 

देर्ख 
रहेको 

अवस्था र्लु्य कैवफयत 

१ 
 
२ 

        
 
 
 

 
१. उपरोक्त र्लु्य 

अनसुारको लनर्ागण 
रे्लसनरी तथा 
उपकरणहरु ठे. श्री 
.............. संग 
राम्रो र चाि ु
अवस्थार्ा रहेको र 
लतनको बास्तववक 
र्लु्य यसर्ा उल्िेख 
भए बर्ोर्जर् नै 
भएको व्यहोरा 
प्रर्ाणर्ःत गदगछु। 

रे्कालनकि ईर्न्जलनयरको:  
नार् थरिः 
दस्तखतिः 
कायागियिः 
NEC No: 
लर्लतिः 

२. उपरोक्त र्लु्य अनसुारको 
लनर्ागण रे्लसनरी तथा 
उपकरणहरु ठे.श्री 
........... संग राम्रो र 
चाि ुअवस्थार्ा रहेको र 
लतनको बास्तववक र्लु्य 
यसर्ा उल्िेख भए 
बर्ोर्जर् नै भएको व्यहोरा 
प्रर्ार्णत गदगछु। 

प्राववलधक कर्गचारीको: 

नार् थरिः  

दस्तखतिः 

NEC No: 

लर्लतिः 

३. उपरोक्त र्लु्य अनसुारको लनर्ागण 
रे्लसनरी तथा उपकरणहरु ठे. 
श्री ............ स्वयं संग राम्रो 
र चाि ु अवस्थार्ा रहेको र 
लतनकौ बास्तववक र्लु्य यसर्ा 
उल्िेख भए बर्ोर्जर् न ैभएको 
व्यहोरा प्रर्ार्णत गदगछु। 

लनर्ागण व्यबसायीकोिः 
नार् थरिः  
दस्तखतिः 
लर्लतिः  
छापिः 
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अनसूुची २ 

कायगववलधको दफा २ को उपदफा १ र दफा ३ को उपदफा ३ सुँग सम्बर्न्धत 

 

 

क्र.सं. 
लनर्ागण 

व्यवसायी
को वगग 

ईजाजतपत्र 
दस्तरु 

इजाजतपत्र 
नववकरण दस्तरु 

इजाजतपत्र 
नववकरण थप 

दस्तरु 

इजाजतपत्र 
प्रलतलिपी 
दस्तरु 

१ घ 

रु. 
५,०००।- रु. ५,०००।- 

रु. 
१०,०००।- 

रु. 
२,०००।- 

 

द्रष्टव्यिः “घ” वगगको लनर्ागण व्यवसायी इजाजतपत्र ववतरण सम्बन्धी कायगववलध, २०७५ 
बर्ार्जर्का दफा ३ को उपदफा (२) बर्ार्जर् म्यादलभत्र इजाजतपत्र नववकरण 
गराउदा इजाजतपत्र नववकारण थप दस्तरुको र्हिर्ा उर्ल्िर्खत दस्तरु र्ात्र लतनुग 
पनेछ । 
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अनसूुची ३ 

कायगववलधको दफा २ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (३) सुँग 
सम्बर्न्धत 

धलुिखेि नगरपालिका 
नगर कायगपालिकाको कायागिय 

धलुिखेि, काभ्रपेिाञ्चोक 
  

ईजाजतपत्र नं.: ................. मिततिः ..................... 
इजाजत-पत्र 

धलुिखेि नगरपालिकाको “घ” वगगको लनर्ागण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कायगववलध 
२०७५ को दफा २ को उपदाफा (४) बर्ोर्जर् लनर्ागण व्यवसाय गनग 
....................................................................... र्स्थत कायागिय भएको 
............................................................................... फर्ग वा कम्पनीिाई 
इजाजतपत्र प्रदान गररएको छ । 

 

ईजाजतपत्र ददनकोिः 
दस्तखतिः 
नार्िः 
पदिः  

लर्लतिः 
नोटिः 
१. यो ईजाजत पत्र चाि ुआलथगक वषगसम्र् र्ात्र बहाि रहेनछ तर कानून बर्ोर्जर् 

नववकरण हनु सक्नेछ । 

२. नववकरण गने म्याद ती र्वहनाको हनुेछ । सो म्याद नाघकेो ६ र्वहनासम्र् इजाजत 
पत्र नववकरण दस्तरु १००% अलतररक्त दस्तरु िाग्नेछ । म्याद नाघकेो छै|ठौ 
र्वहनार्ा पलन नववकरण नभएर्ा इजाजत पत्र स्वतिः खारेज हनुेछ । 

नववकरण 

नववकरण गने 
अलधकारी 

नववकरण 
गरेको लर्लत 

नववकरण बहाि 
रहने अवलध 

नववकरण दस्त ु
भौचर नं. र लर्लत 

नववकरण गने 
अलधकारीको दस्तखत 

      
      

 

घ 
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अनसूुची ४ 

लनर्ागण व्यवसायीबाट भएका सावगजलनक लनर्ागण कायगको अलभिेख वववरण 
(वासबकु) 

क्र.सं. 

आयोज 

नाको 
नार् 

सावगजलनक 
लनकायको 
वववरण 

संयकु्त 
उप 
क्रर्को 
नार् 

(यदद 
भएर्ा) 

शेयर 
% 

ठेक्का 
वववरण 

सावगजलनक 
लनकायको 
तफग बाट 
हस्ताक्षर गने 
पदालधकारीको 
वववरण 

सर्यावलध 
थप 
वववरण 
(यदद 

भएर्ा) 

Varia 
tion  

वववरण  कैवफयत 

(यदद 
भएर्ा) 

प्रगलत 
वववरण 

ठेक्का 
सम्पन्न 

वववरण        
 

 

 

अनसूुची -५ 

घ वगगको लनर्ागण व्यवसायीको िालग आवश्यक योग्यता 

१.  आलथगक क्षर्तािः प्राईभेट वा पर्लिक लिलर्टेड कम्पनी वा साझेदारी फर्गको 
रुपर्ा घटीर्ा पाुँच िाख रुपयाुँको चाि ुपूजी देखाई उद्योग ववभागर्ा दताग 
भएको हनु ुपनेछ। 

२.  र्खु्य जनशर्क्त वववरणिः र्ान्यता प्राप्त र्शक्षण संस्थाबाट लसलभि इर्न्जलनयरीङ्ग 
ववषयर्ा कर्म्तर्ा प्रर्ाणपत्र तह उिीणग एक जना प्राववलधक, कुनै पलन ववषयर्ा 
प्रर्ाणपत्र तह उिीणग एक जना प्रशासलनक र बार्णज्य शास्त्र÷अथगशास्त्रर्ा 
प्रर्ाणपत्र तह उिीणग एक जना िेखापाि रहेको जनशर्क्तको सेवा परुा सर्य 
प्राप्त हनुे व्यवस्था हनु ुपनेछ। 

३.  र्ेशीन र उपकरणिः 

क) लर्क्चर एक थान 

ख) िेभि र्ेसीन एक थान 

ग) वाटर पम्प एक थान  

घ) भाइबे्रटर एक थान 



 
13 

द्रष्टव्यिः 

१.  उपकरणको नार्ाविी पेश गदाग उपकरणको स्वालर््वको प्रर्ाणपत्रका साथै 
लबर्ा गरेको कागजातहरु पेश गनुग पनेछ।स्वालर््व नखुल्ने उपकरणहरु 
लनरीक्षण गरी तोवकएको व्यर्क्तिे सम्बर्न्धत फर्गको स्वालर््वर्ा भएको 
प्रर्ाणीत कागजागत पेश गनुग पनेछ। 

२.  र्ालथ उर्ल्िर्खत यार्न्त्रक उपकरणहरु ठीक अवस्थार्ा भएको कुरा 
र्ेकालनकि इर्न्जलनयररङ्ग ववषयर्ा कम्तीर्ा स्नातक तहको शैर्क्षक योग्यता 
भएको नेपाि इर्न्जलनयसग एशोलसएशनको सदस्ता प्राप्त र्ेकालनकि 
इर्न्जलनयरिे प्रर्ार्णत गरेको हनु ुपनेछ। 

३.  र्ालथ उर्ल्िर्खत यन्त्र उपकरणहरु दताग भएको लर्लतिे घटीर्ा दईु बषगसम्र् 
बेचलबखन नगग पाइनेछैन। 

४.  पन्द्र बषग भन्दा बढी परुानो यन्त्र उपकरणहरु लनर्ागण व्यवसायीकोस्तर वृवद्ध 
तथा नयाुँ दताग हनुे प्रयोजनको िालग र्ान्य हनुेछैन। 
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अनसूुची  ६ 

कायगववलधको दफा ३ को उपदफा (२)  सुँग सम्बर्न्धत 

इजाजत पत्र नववकरणको िालग ददइने दरखास्त 

 

श्रीर्ान ्प्रर्खु प्रशासवकय अलधकृतज्यू 

धलुिखेि नगरपालिका¸नगर कायगपालिकाको कायागिय 

धलुिखेि¸ काभ्र।े 

 

ववषय: इजाजतपत्र नववकरण गरी पाउुँ भन्ने बारे। 

र्होदय¸ 

 लनर्ागण व्यवसाय संचािन गने इजाजतपत्र नववकरण गनगको िालग देहाय 
बर्ोर्जर्को वववरणहरु खिुाइग धलुिखेि नगरपालिकाको घ वगगको लनर्ागण 
व्यवसायी इजाजत-पत्र ववतरण सम्बन्धी कायगववलध¸ २०७५ बर्ोर्जर् यो दरखास्त 
पेश गरेको छु। 

१. लनर्ागण व्यवसायी फर्ग वा कम्पनीको 
नार्: 
ठेगाना: 
पोष्टबक्स नं: 
टेलिफोन नं: 
फ्याक्स नं: 

२. लनर्ागण व्यवसायी दताग गने कायागिय 

नार्: धलुिखेि नगरपालिका 
ठेगाना: धलुिखेि¸ काभ्र।े 

३. लनर्ागण व्यवसायी संघको 
प्रर्ाण पत्र नं: ३७१ 

दताग लर्लत: २०५४/०७/२७ 

४. लनर्ागण व्यवसायीको 
इजाजतपत्र नं: 
इजाजतपत्र जारी भएको लर्लत: 
इजाजतपत्र जारी गने कायागिय: 



 
15 

५. नेपाि लनर्ागण व्यवसायी सहासंघको  

सदस्यता नं: 
नववकरण लर्लत: 

६. इजाजत पत्र नववकरणका िालग दस्तरु लतरेको रलसद नं. ……………..र रकर् रु 
………………………………….. 

७. यस दरखास्त फारार्र्ा उल्िेर्खत सम्पूणग व्यहोरा ठीक साुँचो छ झठु्ठा ठहरे 
कानून बर्ोर्जर् सहुुँिा बझुाउुँिा। 

 

लनर्ागण व्यवसायीको छाप  

लनवेदक लनर्ागण व्यवसायीको तफग बाट 

दस्तखत: 
नार्: 
पद: 
लर्लत:  
 



 
1 

आधारभतु स्वास््य तथा सरसफाई ब्यबस्थापन काययववधध, २०७५ 

सभाबाट स्वीकृत धिधत - २०७५।०८।१४ 

प्रस्तावनााः धधुिखेि नगरपाधिकाका सम्परु्य नगरवाधसहरुिाई आधारभतु स्वास््य 
सेवाको पहचु पयुायउन र अन्य स्वास््यका धबधभन्न गधतधबधधहरु संचािन गनय 
आवाश्यक स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरी कायय सम्पादन गनय वाञ्छनीय भएकोिे, 

प्रशासकीय काययववधध धनयधित गने धनयिाविीको धनयि ३ िे ददएको अधधकार 
प्रयोग गरी  धधुिखेि नगर सभािे यो आधारभतु स्वास््य तथा सरसफाई ब्यबस्थापन 
काययववधध २०७५ तर्ुयिा गररएको छ।  

पररच्छेद १ 
प्रारम्म्भक 

१.  संम्िप्त नाि र प्रारम्भाः 
क)  यस काययववधधिाई स्थानीय "आधारभतु स्वास््य तथा 

सरसफाई ब्यबस्थापन  काययववधध, २०७५" भधनने छ। 
ख)  नगर सभाबाट स्वीकृत भई स्थानीय रार्पत्रिा प्रकाम्शत भए 

पश्चात िागू हनुेछ। 
२.  पररभाषााः ववषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेिा यस काययववधधिा, 

क)  काययववधध भन्नािे धधुिखेि नगरपाधिकाको "आधारभतु 
स्वास््य तथा सरसफाई ब्यबस्थापन काययववधध, २०७५" 
सम्झनपुछय। 

ख)  संघीय काययववधध भन्नािे स्वास््य सम्बन्धी संघीय संसदिे 
बनाएको काययववधधिाई बझु्नपुदयछ। 

ग)  कायायपाधिका भन्नािे धधुिखेि नगरपाधिकाको नगर 
काययपाधिकािाई सम्झन ुपदयछ। 

घ)  सरकारी वा सािदुावयक भन्नािे सरकारी तथा सािदुावयक 
स्वाधित्विा  संचािन भएका स्वास््य संस्थािाई सम्झन ु
पदयछ। 
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ङ)  नीम्र् स्वास््य संस्था भन्नािे सेवाको सँगसँगै नाफाको सिेत 
उद्देश्य राखी  संचािन हनु े स्वास््य संस्था भनेर सम्झन ु
पदयछ। 

च)  ट्रष्ट वा िोककल्यार्कारी भन्नािे ट्रष्ट वा िोककल्यार्कारी 
संस्थाहरुको  िाफय त संचािन हनुे  स्वास््य 
संस्थािाई सम्झन ुपदयछ। 

छ)  व्यवस्थापन सधिधत भन्नािे दफा ६ अन्तगयत बनेका स्वास््य 
संस्थाहरुको  व्यवस्थापन सधिधतिाई सम्झन ुपदयछ। 

र्)  अनगुिन सधिधत भन्नािे दफा ५ अनसुार धधुिखेि 
नगरपाधिकािा गदित  स्वास््य सेवा तथा सरसफाइ 
अनगुिन सधिधतिाई सम्झन ुपदयछ। 

झ)  स्वास््य संस्था भन्नािे सरकारी स्तरबाट संचाधित अस्पताि, 
प्राथधिक  स्वास््य केन्द, स्वास््य चौकी,  आयुयवेद 
स्वास््य केन्र र तथा नगर स्वास््य  केन्रिाई सम्झन ु
पदयछ। 

पररच्छेदाः २ 
आधारभतू स्वास््य सेवा प्रदायक र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था 

३. आधारभतू स्वास््य सेवा प्रदायकहरुाः स्थानीय स्तरिा आधारभतू स्वास््य 
सेवा प्रदान गने स्वास््य सेवा प्रदायकहरु ३ प्रकारका हनुेछन।् 

क) सरकारी वा सािदुावयकाः सरकारी तथा सािदुावयक 
स्वाधित्विा संचािन भएका अस्पताि, प्राथधिक स्वास््य 
केन्र, आयूवेद तथा प्राकृधतक म्चवकत्सा केन्र, गाउँघर 
म्लिधनक, खोप म्लिधनक, आयूवेद केन्रहरु सरकारी वा 
सािदुावयक स्वास््य सेवा प्रदायक स्वास््य संस्था हनुेछन।् 

ख)  नीम्र्ाः नीम्र् िेत्रद्वारा संचाधित अस्पताि, नधसयङ होि, 
पोधिम्लिधनक वा म्लिधनक, प्रयोगशािा, फािेसीहरु नीम्र् 
स्वास््य सेवा प्रदायक स्वास््य संस्था हनुेछन।् 
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ग)  ट्रष्ट वा िोककल्यार्कारी संस्थाहरुको अधधनस्थाः ट्रष्ट वा 
िोककल्यार्कारी संस्थाहरुको िाफय त संचािन र आधारभतू 
िापदण्ड संघीय सरकारिे धनधायरर् गरे बिोम्र्ि 
नगरपाधिकािे काम््बयधध बनाई तोके बिोम्र्ि हनुे छ। 

४.  स्वास््य सेवा प्रदायक संस्थाहरुको पररभाषा र आधारभतू िापदण्डाः स्वास््य 
सेवा प्रदायक संस्थाहरुको पररभाषा र आधारभूत िापदण्ड संघीय सरकारिे 
धनधायरर् गरे बिोम्र्ि हनुे छ। 

५.  स्वास््य सेवा व्यवस्थापन तथा अनगुिन सधिधत गिन, काि, कतयव्य र 
अधधकार: (१) नगरपाधिका धभत्र रहेका तथा थप गररने स्वास््य संस्थाहरुको 
रेखदेख र अनगुिन गनय स्थानीय स्वास््य सेवा व्यवस्थापन तथा अनगुिन 
सधिधतको गिन गररने छ। यस सधिधतको संरिक नगर प्रिखु हनुे व्यवस्था 
रहने छ। संस्थाको व्यवस्थापन सधिधत गिन यस प्रकार हनुेछाः  

क)  सािाम्र्क धबकास सधिधत संयोर्क - अध्यि 
ख)  काययपाधिकािे िनोधनत गरेको काययपाधिका  िवहिा 

सदस्य १ र्ना - सदस्य 
ग)  स्वास््य स्वयंसेववका सञ्जाि िध्येबाट 

काययपाधिकािे तोकेको १ र्ना - सदस्य 
घ  प्रिखु प्रशासकीय अधधकृत वा धनर्िे तोकेको 

स्वास््य अधधकृत १ र्ना- सदस्य 
छ)  स्वास््य तथा सरसफाई शाखा प्रिखु - सदस्य सम्चव 
 आाश्यक्ता अनसाुर धबषयगत धबज्ञहरु अनगुिन 

सधिधतिे तोकी काििा िगाउन  सलने छ। 
(२) स्वास््य सेवा व्यवस्थापन तथा अनगुिन सधिधतको काि, कतयव्य 

र अधधकार देहाय अनसुार हनुेछ। 
क)  आफ्नो कायय िेत्र धभत्रको स्वास््य तथा सरसफाइ 

योर्ना तयार गने। 
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ख)  नगरपाधिका िेत्र धभत्र स्वास््य संस्था सञ्चािनका 
िाधग अनिुधत, स्वीकृधत, कावायही तथा खारेर्ी 
सम्बन्धी नगरपाधिकािाई आवश्यक राय प्रदान 
गने। 

ग)  स्वास््य संस्था व्यवस्थापन सधिधतिाई आवश्यक 
धनदेशन सिन्वय गने। 

घ)  स्वास््य संस्थाहरुको िाधग आवश्यक साधन स्रोत 
पररचािन गने गराउने। 

ङ)  स्वास््य संस्थाहरुको सपुरीवेिर् तथा अनगुिन गने 
गराउन।े 

च)  स्वास््य ववशेषज्ञहरुको प्रत्येक वषय सूची अद्यावधधक 
तथा प्रकाशन गने। 

छ)  स्वास््य सेवा प्रदायक नधबकरर् तथा प्रकाशन 
आ.ब. को धतन िवहना धभत्र  गने। 

र्)  स्वास््य सेवाको पहुँच भन्दा बावहर रहेका सिदुायको 
पवहचान गरी सबैका  िाधग स्वास््य सेवा 
सधुनम्श्चत हनुे प्रबन्ध गने र िम्ित सिदुायिा धबशेष 
काययक्रिको ब्यबस्थापन गने गराउने। 

झ)  नगर काययपाधिकािाई स्वास््य तथा सरसफाइ 
िेत्रिा आवश्यक सझुाव र  सल्िाह ददने। 

ञ)   काययपाधिका वाट तोवकए बिोम्र्िका अन्य काययहरु 
गने। 

६.  स्वास््य संस्था व्यवस्थापन सधिधत गिन, काि, कतयव्य र अधधकार: (१) 
सािदुावयक अस्पताि तथा प्राथधिक स्वास््य केन्र वा स्वास््य चौकी 
(स्वास््य संस्था व्यवस्थापन सधिधत) व्यवस्थापनका िाधग देहायका बिोम्र्ि 
सदस्य रहने गरी हरेक संस्थाको छुट्टाछुटै्ट व्यवस्थापन सधिधत गिन गररने 
छ। 
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क)  सम्बम्न्धत वडाध्यि - अध्यि 
ख)  स्वास््य िेत्रिा वक्रयाशीि िध्ये वडा सधिधतबाट 

िनोधनत िवहिा १ र्ना - सदस्य 
ग)  स्वास््य संस्था नम्र्कको उच्चति ववद्याियको 

प्रधानाध्यापक  १- सदस्य 
घ)  सम्बम्न्धत वडाको अध्यिवाट िनोधनत िवहिा 

स्वास््य स्वयंसेववका १ र्ना - सदस्य 
ङ)  सम्बम्न्धत स्वास््य संस्थाको प्रिखु- सदस्य सम्चव 

२) स्वास््य संस्था व्यवस्थापन सधिधतका काि कतयव्य धनम्नानसुार 
हनुेछना्ः 

क)  आफ्नो स्वास््य संस्थाको वावषयक योर्ना बनाई 
सम्बम्न्धत वडा सधिधत  िाफय त ्नगरपाधिकािा पेश 
गने। 

ख)  व्यवस्थापन सधिधतको धनयधित बैिक गने, स्वास््य 
संस्थािा परेको सिस्याहरुको सिाधानिा आवश्यक 
कायय गने। 

ग)  वावषयक सधििा, सािाम्र्क परीिर् र्स्ता 
िूल्यांकनका काययक्रि संचािन  गने। 

घ)  सम्बम्न्धत स्वास््य संस्थाका कियचारीको प्रभावकारी 
पररचािनको िाधग  सहर्ीकरर् धनयधितताको 
अनगुिन तथा प्रिाम्र्करर् गने। 

ङ) स्वास््य घमु्ती म्शववरहरु राख्न सम्बम्न्धत 
धनकायहरुिा सिन्वय गने तथा  व्यवस्थापन गने। 

च)  केन्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारिे चिाएका स्वास््य 
सम्बन्धी काययक्रि तथा अधभयानहरुिाई सफि पानय 
आवश्यक कायय गने। 
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७. बैंक खाता संचािनाः हरेक स्वास््य संस्थािे बैंक खाता खोल्न सलने छ। 
(१) स्वास््य संस्थाको बैंक खाता व्यवस्थापन सधिधतका अध्यि वा अध्यििे 
 तोकेको सदस्य र सदस्य सम्चवको संयकु्त दस्तखतबाट संचािन हनुेछ। 

२) उपदफा (१) बिोम्र्िको िेखा व्यवस्थापन र िेखा परीिर् 
नगरपाधिकािे तोके बिोम्र्ि हनुेछ। 

पररच्छेदाः ३ 
स्वास््य संस्था स्थापना र सञ्चािन सम्बन्धी िापदण्ड 

८.  अस्पताि तथा स्वास््य संस्था संचािन िापदण्ड 
१)  अस्पतािाः नगरपाधिका आफैं िे तोवकएको िापदण्डिा २५ 

शैयासम्ि ििताको ररफरि सेन्टर काि सवहत अस्पताि 
संचािन गनय सलनेछ। यस्तो अस्पताि संचािन गनय 
नगरपाधिकािे अस्पताि संचािन धनयिाविी तयार गरी 
संचािन गनेछ। 

२)  स्वास््य चौकीाः नगरपाधिकािे प्रत्येक वडािा (नगर 
अस्पताि वडा बाहेक ५ वकिी भन्दा बढी दरुी भएका) 
साववक स्वास््य चौकीहरुिा प्रसधुत केन्र स्थापना गररने छ। 
र्नसंख्याको अनपुातिा कम्तीिा देहायका पूवायधार पूरा गरी 
स्वास््य चौकी संचािन गनुयपने छाः 
क)  र्नशम्क्ताः नेपाि सरकारिे कियचारी सिायोर्न गदाय 

तयार पारेको खाका अनसुार कियचारी व्यवस्थापन 
गररने छ। नया ँखोल्ने स्वास््य संस्थाहरुिा सहायक 
पाँचौ स्तर (हे.अ.÷स्टाफ नसय) तहका कियचारवको 
नेततृ्विा थप कियचारीसवहत कम्तीिा ५ र्ना 
प्राववधधक (२ अहेव र २ अनिी अधनवायय) र 
कायायिय सहयोगी १ व्यवस्था गररने छ। साथै 
प्रसधुत केन्र भएका स्वास््य संस्थाहरुिा थप 
कायायिय सहयोगी व्यवस्था गररने छ। यो संख्या 
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र्नधनत्व आधारिा नगरपाधिकािे थप कियचारी 
राख्न सलनेछ। 

ख)  भवन कोिााः नेपाि सरकारिे तय गरेको िापदण्ड 
अनसुारको प्रशासन कि, औषधी भण्डारर् तथा 
ववतरर् कि, प्राथधिक उपचार कि र्स्ता सवुवधा 
सवहतको भवन। 

ग)  उपकरर्  प्राथधिक उपचारका आधारभतू गरु्स्तरीय 
उपकरर्हरुको व्यवस्था गररने छ। 

३)  नगरपाधिका िेत्र धभत्र र्धडबटुी, प्राकृधतक म्चवकत्सा, योगा 
ध्यान िगायतका रोकथाििूिक र वैकम्ल्पक म्चवकत्सा 
सेवाको प्रवद्र्धनका िाधग सिदुाय वा ट्रष्टहरुसँगको 
साझेदारीिा वा नगरपाधिका आफैं िे कम्तीिा एउटा आयूवेद 
तथा प्राकृधतक म्चवकत्सा केन्रको स्थापना र सञ्चािन गनुय 
पनेछ। 

९. नगरपाधिकाको धनयिाविीको अधधनिा रही २५ शैया सम्िको नीम्र् िते्रिे 
अस्पताि संचािन गनय सलने: (१) नगरपाधिका िेत्रधभत्र नीम्र् िेत्र तथा 
ट्रष्ट वा िोककल्यार्कारी संस्था द्वारा अस्पताि संचािन गनय चाहेिा २५ 
शैया सम्िको संचािन अनिुधत नगरपाधिकािे ददने सलनेछ। 

२) उपदफा (१) बिोम्र्ि अस्पताि संचािन गनय चाहन ेधनकायिे 
अनिुधतको िाधग तोवकएको ढाँचािा नगरपाधिकािा धनवेदन ददन ुपनेछ। 

३) स्वास््य सेवा तथा सरसफाई अनगुिन सधिधतिे प्राप्त धनवेदन 
उपर छिफि तथा आवश्यक अनगुिन गरी तोवकएको िापदण्ड पूरा गरेिा 
अस्पताि संचािनको स्वीकृधत प्रदान गनय सलने गरी आशय पत्रप्रदान गनय 
नगर काययपाधिकािाई धसफाररस गनेछ। 

४) उपदफा (३) को आधारिा नगर काययपाधिकािे सिय धभत्र 
तोवकएको िापदण्ड पूरा गरेिा यस्तो अस्पताि संचािनको स्वीकृधत प्रदान 
गनय सलने छ। 
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५) उपदफा (४) बिोम्र्िको धनवेदन उपर आवश्यक अनगुिन गरी 
तोवकएको िापदण्ड पूरा गरेको िहर भएिा अस्पताि संचािनको अनिुधत 
प्रदान गनय सलनेछ। 

१०. अस्पताि संचािन गनय आवश्यक िापदण्डाः नगरपाधिकाको स्वीकृधतिा 
संचािन हनुे २५ बेड सम्िको अस्पतािहरुिे देहाय अनसुारको िापदण्ड 
पूरा गनुयपनेछ:  

१)  र्नशम्क्ताः कम्तीिा एि.धड. डालटर २ र्ना एि.वव.वव.एस. 
डालटर कम्तीिा ४ र्ना स्टाफ नसय, कम्तीिा ८ र्ना ल्याब 
टेम्लनधसयन २ र्ना हे.अ. ५ र्ना, अ.हे.ब., अ.न.िी. ल्याव 
अधसस्टेण्ट कम्तीिा ३-३ र्ना र आवश्यक िात्रिा सहायक 
र सहयोगी स्वास््यकिी। 

२)  भवन तथा कोिााः नेपाि सरकारको िापदण्ड अनसुार दताय 
चिानी, बवहरंग सेवा, इिरे्न्सी कि, प्रयोगशािा, भनाय 
भएका धबरािी राख्न ेलयाधबन, नधसयङ कि, प्रशासन कि, 
पावकय ङ, आदद। 

३)  उपकरर् र पूवायधाराः सडक नेटवकय िे र्ोधडएको, एम्बिेुन्स 
सेवाको उपिब्धता, धबरािी राख्ने बेड र िाइफ स्पोटय धसष्टि, 
२४ घण्टा ववद्यतु र खानेपानी सेवा भएको, अम्लसर्नको 
व्यवस्था, म्चवकत्सा र्न्य फोहर व्यवस्थापनको प्रर्ािी 
भएको हनुपुने। 

११.  पोधिम्लिधनक संचािनको अनिुधताः (१) नगरपाधिकािे आफ्नो काययिेत्रिा 
कुनै व्यम्क्त वा संस्थािे पोधिम्लिधनक संचािन गनय चाहेिा नगरपाधिकाको 
िापदण्ड पूरा गरी स्वीकृधत धिन ुपनेछ। 

(२) पोधिम्लिधनकिा धबरािी र्ाँच्ने डालटरको वववरर्, सञ्चािकको 
वववरर्, सञ्चािन हनुे स्थान र उपिब्ध हनुे सेवाको वववरर् खोिी 
नगरपाधिका सिि धनवेदन ददन ुपनेछ। 

(३) प्राप्त धनबेदन उपर अनगुिन सधिधतको म्शफाररसिा 
नगरपाधिकािे ददन सलने छ। 
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१२.  प्रयोगशािा वा ल्याबेरेटोरी संचािनाः व्यम्क्त वा कुनै संस्थािे प्रयोगशािा वा 
ल्याबोरेटोरी संचािन गनय चाहेिा धनयिाविीको िापदण्ड परुा गरी संचािन 
स्वीकृधत काययपाधिकावाट प्राप्त गनय सवकनेछ। 

१३.  फािेसी संचािनको अनिुधत: (१) नगरपाधिका िेत्रधभत्र फािेसी संचािन 
गनय चाहेिा नगरपाधिकाबाट अनिुधत धिने पनेछ। 

(२) आधारभतू फािेसी म्शिा प्राप्त व्यम्क्त सञ्चािक रहने गरी फािेसी 
सञ्चािन गने स्थान, धबवक्र ववतरर् गने औषधीका प्रकारहरु र प्राथधिक 
उपचार सेवाको वववरर् आवेदनिा खिुाउन ुपने। 

(३) फािेसी सञ्चािनिा रहने िखु्य सञ्चािक र सहायक 
कियचारीहरुको वववरर्हरु शैम्िक प्रिार् पत्र, नागररकता र हािको बसोबास 
िेगाना प्रिार् भएको कागर्ात र वडा कायायियको धसफाररस साथ आवेदन 
पेश गनुयपने। 

(४) प्राप्त वववरर् सवहतको आवेदन बिोम्र्ि  अनगुिन सधिधतको 
म्शफाररसिा नगरपाधिकािे फािेसी संचािनको अनिुधत ददन सलनेछ। 

१४.  िापदण्ड पूरा नगरेिा सर्ाय हनुेाः (१) स्वास््य संस्था, प्रयोगशािा, फािेसी 
र्स्ता स्वास््य सेवा संचािनको स्वीकृती धिँदा तोवकएको िापदण्ड पूरा 
नभएको तर झलुयाएर वववरर् ददएको वा अस्थायी रुपिा िापदण्ड पूरा 
गरेको पाइएिा अनगुिन सधिधतिे सचेत गराउने, र्ररवाना गराउने तथा 
स्वीकृधत खारेर्ीको िाधग नगरपाधिकािा धसफाररस गनय सलनेछ। 

(२) प्रयोगशािािा ताधिि प्राप्त ल्याब टेम्लनधसयन बाहेकका व्यम्क्तिे 
रगत, ददसावपसाब, खकार िगायतको परीिर्िा संिग्न भएको पाइएिा 
त्यस्तो प्रयोगशािा कािोसूचीिा राम्ख सो को र्ानकारी ददईने र  बन्द 
गराउन सलने छ। 

(३) फािेसीको हकिा दतायवािा सञ्चािक र सहयोगी बाहेक अरुिे 
औषधी बेचेको पाइएिा सचेत गराउने, र्ररवाना धतराउने देम्ख अनिुधत खारेर् 
गनय सवकने छ। 
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१५. नगरपाधिका धभत्र स्वास््य सेवा प्रदायक संस्था सम्बम्न्धाः (१) सेवा प्रदायक 
संस्था दताय गदाय नगरपाधिकािे तयार पारेको िापदण्ड, धनयिाविी र 
काययववधध बिोम्र्ि हनुे छ। 

(२) सहधुियत र छुटको व्यवस्था गनुय पनेाः नीम्र् िगानी र ट्रष्ट 
िाफय त ्सञ्चािनिा आएका स्वास््य संस्थाहरुिे स्वास््य परीिर्का क्रििा 
िाग्ने शलु्क नगरपाधिकाको धसफाररसिा धनयिाविीिे तोके बिोम्र्ि 
सेवाग्राहीहरुका िाधग छुट वा धिनाहा ददन ुपनेछ। 

पररच्छेदाः ४ 
स्वास््यकिी तथा स्वास््य स्वयंसेवा सम्बन्धी व्यवस्था 

१६. स्वास््यकिीको व्यवस्थापनाः नगरपाधिका धभत्रका सािदुावयक स्वास््य 
संस्थाहरु िाफय त ् आधारभूत स्वास््य सेवा प्रवाहका िाधग ४ प्रकारका 
स्वास््यकिीहरु रहने छना्ः 

१)  स्थायीाः नेपाि सरकारको स्वास््य सेवाबाट सिायोर्न भई 
आएका स्वास््यकिीहरु 

२)  कराराः स्थानीय िाग र ववम्शष्टताका आधारिा नगरपाधिका 
िाफय त करार सेवािा भनाय गररएका स्वास््यकिीहरु 

३)  अभ्यासकतायाः स्थानीय स्तरिा खिेुका स्वास््य अध्ययन 
संस्थानिा अध्ययनरत ववद्याथीहरु एवं नगरपाधिकाको 
आंम्शक वा पूर्य छात्रवृम्ििा अन्यत्र गई स्वास््य म्शिा 
अध्ययन गरेका ववद्याथीहरुिाई अभ्यासकताय स्वास््यकिीको 
रुपिा नगरपाधिकािे भनाय गनय सलने छ। यस्ता अभ्यास 
कतायिाई बढीिा, १ वषयको िाधग भनाय गनय सवकने छ। 

४)  स्वास््य अधभयानकताय र स्वयंसेववका 
१७.  अधभयानकताय/स्वास््य स्वयंसेववकाको व्यवस्थााः स्वास््य सेवािाई घरघरको 

पहुँचिा प¥ुयाउन र र्नचेतना फैिाउन नगरपाधिकािे परुुष स्वास््य 
अधभयानकताय र िवहिा स्वास््य स्वयंसेववकाहरु धनयकु्त गने सलनेछ। 
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१)  िवहिा स्वयंसेववका र परुुष अधभयानकतायहरु धनयमु्क्तका 
िाधग २१ वषय पूरा भई ४० वषय ननाघेको, शैम्िक योग्यता 
न्यूनति एस ई इ अध्ययन गरेको सम्बम्न्धत वडाको नागररक 
हनुपुने तथा िवहिाको हकिा धबवावहत हनुपुने छ। 

२) एउटा वडािा अधधकति संख्या १० हनुे गरी र्नसंख्या र 
भौगोधिक अवस्थाको आधारिा िवहिा स्वयं सेववका र परुुष 
अधभयानकतायको छनौट धनयिावधििा धनधा्यररत िापदण्ड परुा 
गरर सम्बम्न्धत वडाको स्वास््य ब्यबस्थापन सधिधतिे छनोट 
गने छ। 

३)  स्वयंसेववका र अधभयानकतायहरुिे आधारभूत स्वास््य 
सम्बन्धी कम्म्तिा १ िवहनाको ताधिि प्राप्त गरेको िाई 
छनोटिा प्राथाधिकता ददईने छ ।  

४)  यसभन्दा पवहिे देम्ख नै काययरत िवहिा स्वयंसेववकाहरु िध्ये 
धनरिर र ६० वषय उिेर पगेुकािाई प्रोत्साहन भिाको 
व्यवस्था गरी धबदाइ गररने छ र नयाँ धनयकु्त गदाय कम्तीिा 
एस इ इ वा सो सरह उिीर्यिाई िात्र धनयमु्क्त ददइने छ। 

१८.  स्वास््यकिीको सेवा सवुवधााः 
१)  स्थायी स्वास््यकिीाः नेपाि सरकारिे तोकेको स्केि 

बिोम्र्ि तिब र स्थानीय नगर÷नगर काययपाधिकािे तोके 
बिोम्र्िको अन्य सेवा सवुवधा ददन सवकने छ। 

२)  करार स्वास््यकिीाः प्रचधित तिब स्केि र दईु पिधबचको 
सिझदारीिा भएको करार सम्झौता बिोम्र्िको सेवा सवुवधा 
उपिब्ध गराउन सवकनेछ। 

३)  अभ्यासकताय स्वास््यकिीाः धनवायह भिाका िाधग 
नगरपाधिकािे नीधत बनाई िागू गनय सलनेछ। 

४)  अधभयानकताय/स्वयंसेववकााः पोशाक, वावषयक रुपिा सञ्चार 
खचय, स्वास््य संस्थािाई आवश्यकता परेको बखत काििा 
खटाइएिा सो ददनको पाररश्रधिक, स्वास््य सेवा सम्बन्धी 
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अधभयानिा खटाईएको सियिा ददईने पाररश्रधिक र्स्ता 
सवुवधाहरु उपिब्ध गराउन सवकनेछ। 

५)  स्वास््य किीहरुका िाधग थप प्रोत्साहन भिा र र्ोम्खि 
भिा व्यवस्था गने सवकने छ। 

६)   थप प्रोत्साहन भिा र र्ोम्खि भिािा तिब स्केिको १५५ 
थप गनय सवकनेछ। 

१९.  स्वास््यकिीको दरबन्दी धनधायरर् र धनयमु्क्ताः सािदुावयक वा सरकारी 
स्वाधित्वका स्वास््य संस्थाहरुिा आवश्यक स्वास््यकिीको दरबन्दी 
नगरपाधिकािे धनधायरर् गने छ। 

१)  संस्था प्रिखु सम्बन्धिााः सिायोर्न भई दरवम्न्द रहेको 
स्थावय कियचारीहरु िध्ये तहगत प्रर्ािी अनसुार तहगत 
रे्ष्टताको आधारिा प्रिखुको म्र्म्िेवारी प्रदान गररने छ। 

२)  दरबन्दी अनसुारका पदहरुिा नेपाि सरकारबाट सिायोर्न 
भई आएका स्थायी स्वास््यकिीहरु रहने छन।्  
सिायोर्निा नआएका कियचारीहरुको हकिा नगरपाधिकािे 
करारिा स्वास््यकिी धनयमु्क्त गनय सलने छ। 

३)  स्वास््य संस्थािा कायि भएको ररक्त दरबन्दी पदिा करार 
धनयमु्क्त गनुयपने भएिा करार धनयमु्क्त सम्बन्धी व्यवस्था देहाय 
बिोम्र्िको छनौट सधिधतबाट हनुेछ, छनोट सधिधतिे आफ्नो 
काययववधध आफैं िे धनधायरर् गरे बिोम्र्ि हनुेछ। 
क)  नगरपाधिकाको प्रिखु प्रशासकीय अधधकृत 

(संयोर्क) 
ख)  नगरपाधिकािे तोकेको कम्तीिा स्नातक उिीर्य १ 

र्ना सम्बम्न्धत धबषय ववज्ञ ( सदस्य 
ग)  नगरपाधिकाको आधारभतु स्वास््य तथा सरसफाई 

शाखा प्रिखु ( सदस्य सम्चव 
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२०.  कियचारी सरुवा तथा कार्ाः  (१) स्थायी स्वास््यकिीको हकिा धनर्िे कुनै 
एक स्वास््य संस्थािा अधधकति ५ वषय सेवा गरे पश्चात अको स्वास््य 
संस्थािा सरुवा हनुपुने छ। ववशेष पररम्स्थधत बाहेक न्यूनति २ वषय एउटै 
स्वास््य संस्थािा कायय गरेपधछ िात्र सरुवा हनुेछ। 

(२) ववशेष अवस्थािा बाहेक न्यूनति २ वषय एकै स्वास््य संस्थािा 
काययरत स्थायी कियचारीिे अको स्वास््य संस्थािा सरुवा हनु चाहेिा 
नगरपाधिकािा सरुवाका िाधग धनवेदन ददन सलनेछन।् यसरी प्राप्त धनवेदनका 
आधारिा नगरपाधिकाको स्वास््य संस्थािा सरुवा गनय सलनेछ। 

(३) कुनै ववषेश पररम्स्थधत वा नगरपाधिकािाई आवाश्यकता िहससु 
गरेको अवस्थािा कारर् खिुाई थप आधथयक भार नपने गरी एक पटकिा 
एक िवहना गरर एक वषयिा धतन िवहना सम्ि कार् राख्न सवकने छ। 

(४) ववशेष अवस्था भन्नािे धनर् सो संस्थािा रहन नसलने, ववषयगत 
दरबन्दी आवश्यक नरहेको, स्वास््य सिस्या, पधतपत्नी सँगै रही सेवा गनय 
पाउने अवस्था वा अन्य म्चि बझु्दो कारर् सिेत बमु्झने छ। 

२१.  काययसम्पादन करार सम्झौता गनुयपनेाः स्वास््य सेवािाई प्रभावकारी बनाउन 
देहाय अनसुार काययसम्पादन करार सम्झौताको प्रवक्रया अविम्बन गनुयपनेछ। 
(१) नगरपाधिका प्रिखुको रोहवरिा प्रिखु प्रशासकीय अधधकृतिे स्वास््य 
तथा सरसफाइ शाखा हेने अधधकृतसँग, उक्त अधधकृतिे स्वास््य संस्थाका 
प्रिखुहरुसँग र प्रिखुिे अन्य कियचारीहरुसँग कायय सम्पादन करार सम्झौता 
गनुयपने छ। 

(२) कायय सम्पादन करार सम्झौता १ वषयको हनुे छ। सम्झौता 
अनसुार काि भए नभएको िूल्यांकन स्वास््य शाखाको म्शफाररसिा प्रिखु 
प्रशासकीय अधधकृतिे आधथयक वषयको अन्त्यिा काययपाधिका सिि पेश 
गनुयपने छ। 

(३) वावषयक काययसम्पादन करारका सूचकहरु धनधायरर् गने कायय 
स्वास््य सेवा व्यवस्थापन तथा अनगुिन सधिधतिे तयार पारी नगरपाधिकािा 
पेश गनुयपनेछ। 
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२२. कायय सम्पादन िूल्यांकन र सर्ाय तथा परुस्कार: (१)  कायय सम्पादन 
करार भएका कियचारीहरुको काययसम्पादन ििताको आधारिा िूल्यांकन 
गरी कायय सम्पादनिा राम्रो नधतर्ा हाधसि गने कियचारीहरुिाई परुस्कृत गने 
र किर्ोर नधतर्ा हाधसि गने कियचारीिाई सचेत तथा दम्ण्डत गनुयपदयछ। 

(२) काययसम्पादन सम्झौताको िूल्यांकन, परुस्कार र सर्ाय 
धनयिाविीिे तोके बिोम्र्ि हनुेछ। 

पररच्छेदाः ५ 
औषधी तथा स्वास््य उपकरर्को खररद, भण्डारर् र ववतरर् सम्बन्धी व्यवस्था 

२३.  वावषयक खररद योर्ना बनाउनपुनेाः  (१) आफ्नो िेत्रधभत्र वावषयक रुपिा 
आवश्यक पने औषधी तथा स्वास््य उपकरर्को अनिुान र खररद गनय 
वावषयक खररद योर्ना बनाई स्वीकृत गराउन ुपनेछ। 

(२) वावषयक खररद योर्ना स्वास््य तथा सरसफाई शाखािे तयार 
गनेछ। 

२४.  औषधी तथा स्वास््य उपकरर् खररद: (१) औषधी तथा स्वास््य उपकरर्को 
खररदका िाधग नगरपाधिका स्वास््य तथा सरसफाई शाखािे प्रवक्रया अम्घ 
बढाउने छ। 

(२) औषधी तथा स्वास््य उपकरर्को खररद काययिा सावयर्धनक 
खररद काययववधध र ववषयगत स्थानीय कानूनहरुको प्रावधान अनसुार गनुयपने 
छ। 

२५. औषधी तथा स्वास््य उपकरर्को भण्डारर्: १)  खररद गररएको औषधी तथा 
स्वास््य उपकरर्को सरुम्ित भण्डारर्को व्यवस्था नगरपाधिका स्वास््य 
तथा सरसफाई शाखािे धििाउने छ। 

(२) स्वास््य उपकरर् र औषधीको खररद िागको पररिार् 
आवाश्यक्ताको आधारिा गनुयपने छ।  

(३) नगरपाधिकािे खररद गरेको उपकरर् र औषधीको कुि पररिार् 
र िूल्य खररद धिधतको १ हप्ताधभत्र सावयर्धनक गनुयपने छ। 
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(४) सम्बम्न्धत सािदुावयक स्वास््य संस्थािे नगरपाधिकाबाट प्राप्त 
गरेको उपकरर् र औषधी तथा औषधी ववतरर् सम्बन्धी ववस्ततृ वववरर् 
चौिाधसक रुपिा सावयर्धनक गने र सम्बम्न्धत वडा िाफय त ्नगरपाधिकािा 
बझुाउन ु पनेछ। यसका िाधग वषैभरी औषधध आपूधतयका िाधग धनयधित 
अनगुिन र आपधुतय व्यवस्था स्वास््य शाखावाट धनरन्तर गररनेछ। 

पररच्छेदाः ६ 
स्वास््य सेवाको न्यूनति िूल्य र गरु्स्तर, सािाम्र्क सरुिा अनगुिन सम्बन्धी 

व्यवस्था 

२६.  स्वास््य सेवाको न्यूनति िूल्य र गरु्स्तर तोलन सलने: (१) नगरपाधिकािे 
स्थानीयस्तरिा सञ्चाधित म्चवकत्साकीय उत्पादन र स्वास््य सेवाहरुको 
न्यूनति िूल्य र गरु्स्तर धनधायरर् गनय सलनेछ। स्थानीय स्वास््य सेवा 
अनगुिन सधिधत िाफय त ् धनधा्यररत गरु्स्तर र िूल्य भए नभएको अनगुिन 
गरी सो अनरुुप कायय गराउन धनदेशन ददने छ। 

२७.  सािाम्र्क सरुिा काययक्रि संचािन तथा व्यवस्थापन: (१) नगरपाधिकािे 
स्वास््य धबिा काययक्रििाई प्रभावकारी रुपिा संचािन गने छ। 

 (२) नगरपाधिकािे स्वास््य धबिा काययक्रििाई प्रभावकारी रुपिा 
संचािन गनय आवश्यक थप रकि व्यवस्थापन, सहर्ीकरर्, र्नचेतनाका 
काययक्रि तथा अधभयानहरु संचािन तथा व्यवस्थापन गनेछ। 

(३) आवश्यकतानसुार अन्य सािाम्र्क सरुिा काययक्रिहरु धनिायर् 
गरी संचािन तथा व्यवस्थापन गने छ। 

(४) अधत ववपन्न नागररक, न्यून आय भएका एकि िवहिा, ज्येष्ठ 
नागररक, शारररीक अशक्त भएका व्यम्क्तहरुिाई उपचार कोष व्यवस्था गरी 
उपचार सेवा प्रदान गने व्यवस्था गररनेछ। 

(५) नेपाि सरकारिे तय गरेको धनाःशलु्क स्वास्थ सेवा काययक्रििाई 
प्रभावकारी बनाइने छ र आवश्यक्ता श्रोत र साधन अनसुार धनाः शलु्क 
ववतरर् गने औषधध संख्या थप गररने छ। 
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(६) नसने रोगहरुबाट हनुे धबरािी दर र ितृ्य ु दरिाई कि 
बनाउनका िाधग प्रदेश र केन्रसँग सिन्वय गरी नीधत बनाई िागू गररने 
छ। 

२८.  सरसफाई र स्वच्छताका िाधग अनगुिन तथा धनयिन: (१) स्वस्थ खानेपानी 
र खाद्यपदाथयको गरु्स्तर एवं वाय ुतथा ध्वनी प्रदषुर् धनयन्त्रर् गनय स्वास््य 
तथा सरसफाई अनगुिन सधिधतिे आवश्यक व्यवस्था धििाउने छ। 

(२) प्रदषुर् बढाउने उद्योग, संस्थान वा व्यम्क्तिाई सो सम्बन्धी 
सचेत गराउन र सोबाट पनय र्ाने हानी नोलसानीको िधतपूधतय गराउन 
नगरपाधिकािा धसफाररस गनय सलने छ। 

(३) धसफाररस बिोम्र्ि स्थानीय काययपाधिकािे दण्ड, र्ररवाना तथा 
अन्य कारवाही सम्बन्धी व्यवस्था धििाउन सलनेछ। 

पररच्छेदाः ७ 
िहािारी रोगथाि, फोहोरिैिा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था 

२९. रोग तथा रोगीहरुको अधभिेख राख्नपुने: (१) स्थानीय स्तरिा कुनै 
नागररकिाई सरुवा रोग िागेिा सोको र्ानकारी २४ घण्टा धभत्र नम्र्कको 
सािदुावयक स्वास््य संस्था वा स्वयंसेववकािाई र्ानकारी गराउन ुपनेछ। 

(२) कसैिाई नसने रोग िागेिा सोको र्ानकारी ५ ददनधभत्र 
नम्र्कको सािदुावयक स्वास््य संस्था वा स्वास््य स्वयंसेववकािाई र्ानकारी 
गराउन ुपनेछ। 

(३) र्ानकारी गराइएका रोगीहरुको वववरर् सम्बम्न्धत स्वास््य 
संस्थाहरुिे िाधसक रुपिा वडा सधिधत र नगरपाधिकाको स्वास््य सूचना 
प्रर्ािीिा दाम्खिा गराउन ुपनेछ। 

(४) िहािारी धनयन्त्रर् र प्राकृधतक ववपधतका सियिा काि गनेका 
िाधग नगरपाधिकास्तर र वडास्तरिा स्वास््यकिीहरुको आर.आर.टी गिन 
गररने छ। 

३०.  िहािारी रोकथाि तथा धनयन्त्रर् गनय अधभयान संचािन गनुयपने: (१) स्थानीय 
स्तरिा रोगको िहािारी फैधिएिा नगरपाधिकािे सोको प्रभाव िेत्र धनक्र्यौि 
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गरी ववद्याियहरु बन्द गनय, अस्थायी रुपिा बस्ती खािी गनय वा अन्यत्रका 
सवयसाधारर्िाई भ्रिर्िा प्रधतबन्ध सिेत िगाउन सलनेछ। 

(२) यस्तो पररम्स्थधतिा िहािारीबाट थप िधत हनु नददन आवश्यक 
सतयकता अपनाउने, आवश्यक र्नशम्क्त पररचािन गने र थप र्नशम्क्तको 
िाधग धछिेकी स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारिा अनरुोध 
गरी प्रभावकारी पररचािन गनुयपनेछ। 

३१.  सतुी, िददरा तथा सतुीर्न्य पदाथयको धनयिनाः (१) सतुी तथा िददरार्न्य 
पदाथय धबवक्र ववतरर्को िाधग नगरपाधिकाबाट छुटै्ट अनिुधत धिन ुपनेछ। 

(२) खाद्य पदाथय धबवक्र गने पसििा सतुी तथा िददरार्न्य पदाथय 
धबवक्र ववतरर् गनय बन्देर् िगाइने छ। 

(३) सतुी, िददरा र िागू पदाथयर्न्य वस्तकुो धबवक्र ववतरर् र 
प्रयोगिा धनयन्त्रर् गनय धनषेधधत र खलु्िा िेत्रहरु तोलन सलनेछ। ववद्यािय, 
सरकारी कायायिय, हाटबर्ार र्स्ता िेत्रहरुको धनम्श्चत दरुी तोकी धमु्रपान 
र िददरापान धनषेध गनेछ। 

(४) खाद्य पदाथयसँगै सतुी तथा िददरार्न्य पदाथय धबवक्र ववतरर् 
गरेिा, धनषेधधत िेत्रिा धमु्रपान र िददरा सेवन गरेिा स्थानीय प्रशासनको 
सहयोगिा नगरपाधिकािे कारवाही गनय सलनेछ। 

३२.  सरसफाइ सम्बन्धी काययक्रि तथा फोहोर िैिा व्यवस्थापन: (१) 
नगरपाधिका स्वास््य तथा सरसफाई शाखािे व्यम्क्तगत, घरेि ु तथा 
सािदुावयक सरसफाईका िापदण्ड तयार गरी प्रत्येक आधथयक वषयको पवहिो 
िवहना धभत्र काययपाधिका बैिकबाट अनिुोदन गराउनपुनेछ। 

(२) यसरी अनिुोदन भएको िापदण्डिाई वडा कायायिय र स्वास््य 
संस्थािे परुुष अधभयानकताय र िवहिा स्वयं सेववकाहरु पररचािन गरी सबै 
घरपररवारसम्ि ववतरर् गनेछन।् 

(३) घर धनिायर् गदाय शौचाियको फोहर व्यवस्थापन गने ववधध र 
घरेि ुफोहर धबसर्यन गने स्थानको अधनवायय व्यवस्था भएको हनुपुने छ। 
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(४) एक पररवारको शौचािय, ढि र फोहरिैिा व्यवम्स्थत नभएको 
कारर् अको पररवारिा हानी नोलसानी पनय गएिा सोको िधतपूधतय हानी 
प¥ुयाउने पररवारिे धतनुयपने छ। 

(५) शहरी तथा अधय शहरी िेत्रिा धनष्काधसत फोहरिैिा पनुाः प्रयोग 
गरी कम्पोष्ट िि बनाइएको अवस्थािा नगर काययपाधिकािे प्रोत्साहन रकि 
प्रदान गनय सलने छ। 

पररच्छेदाः ८ 
ववववध 

३३.  नसने रोगबाट हनुे ितृ्यूदर कि गनयका िाधग धनयिाविी ब्याख्या गरे अनसुार 
काययक्रि सञ्चािन गररने छ। 

३४.  प्राईभेट िेधडकि किेर्, अध्ययन संस्थान र िूिा अस्पताि सञ्चािनका 
िाधग धसफाररस: (१) राविय र प्रादेम्शक िापदण्ड अनरुुप नीम्र्स्तरिा 
िेधडकि किेर् तथा स्वास््य अध्ययन संस्थान, अस्पताि वा धनदान केन्र 
स्थापनाका िाधग सम्बम्न्धत वडा र नगरपाधिकाबाट धसफाररस धिनपुनेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोम्र्िको धसफाररस धिँदा वातावरर्ीय प्रभाव 
अध्ययन गरी स्थानीय स्तरिा पने नकारात्िक प्रभावहरुको न्यूनीकरर्का 
िाधग काययक्रि र बरे्ट प्रस्ताव गररएको हनुपुनेछ। 

(३) धसफाररसका िाधग नगरपाधिका आधथयक काययववधधिे तोके 
बिोम्र्िको रार्श्व दस्तरु बझुाउन ुपनेछ। 

३५.  राविय तथा प्रादेम्शक अधभयानिाई सघाउ प¥ुयाउन ु पनेाः स्वास््य सेवा 
सम्बन्धी राविय तथा अन्तरा्यविय िापदण्ड पूरा गनय संघीय तथा प्रदेश 
सरकारिे संचािन गरेको अधभयानिाई नगरपाधिका स्वास््य तथा सरसफाई 
शाखािे सिन्वय गने छ। 

३६. आिा सिूह, धािी झाँक्री र आम्ची सेवाको अधभिेख अद्यावधधक गरी 
धतनीहरुको वक्रयाकिापिाई स्वास््य तथा सरसफाई अनगुिन सधिधतिे 
धनयिन गनेछ। 



 
19 

३७. नगरपाधिका िेत्रधभत्र काययरत स्वास््य र सरसफाइ सम्बन्धी संस्थाहरुिे 
आफ्नो प्रगधत वववरर् िाधसक रुपिा नगरपाधिका स्वास््य शाखा सिि 
बझुाउन ुपनेछ। 

३८.  नगरपाधिकािे आधारभतू स्वास््य तथा सरसफाई सेवा प्रदान गनयका िाधग 
अन्य सरकारी धनकाय, धनर्ी व्यवसायी, सािाम्र्क संघ÷संस्था, ट्रष्ट र 
व्यम्क्तहरुसँग ववधभन्न काययहरुका िाधग साझेदारी गनय सलने छ  र 
धतनीहरुबाट औषधी, उपकरर्, ववशेषज्ञ सीपहरुको सहायता  प्राप्त गनय 
सलनेछ। यस्तो स्वास््य पररिर् उपचार िगायत स्वास््य म्शिाका काययक्रि 
र म्शधबर संचािन गनुय पवुय साझेदार र सहयोधग धनकायिे नगरपाधिका वाट 
पवुय स्वीकृधत धिन ुपने छ।  

३९.  पनुरावेदनाः तोवकएको अधधकारीिे गरेको सर्ायको आदेश उपर कानून 
बिोम्र्ि पनुरावेदन िाग्नेछ। 

४०.  धनयि बनाउने अधधकाराः (१) यस काययववधधको उद्देश्य कायायन्वयन गनय 
नगरपाधिकािे आवश्यक धनयि तथा िापदण्ड बनाउन सलनेछ। 

(२) यस काययववधधको कायायन्वयनको िाधग नगरपाधिकािे आवश्यक 
धनदे्यम्शका बनाई िागू गनय सलने। 

४१.  संक्रिर्कािीन व्यवस्थााः यस काययववधधिे तोवकए बिोम्र्ि हनुे भनी व्यवस्था 
गरेको काि धनयिाविी नआउँदा सम्िको अवधधिा नगरपाधिकािे गनय 
सलनेछ। 

४२.  बाधा अड्काउ फुकाउने अधधकाराः यस काययववधधको उद्देश्य कायायन्वयन गनय 
कुनै बाधा अड्काउ परेिा नगर प्रिखुिे त्यस्तो बाधा अड्काउ हटाउन 
आदेश र्ारी सलनेछ र त्यस्तो आदेश यसै काययववधधिा परे सरह िाधननेछ। 
तर यस्तो आदेश नगरपाधिकािे ६ िवहनाधभत्रिा अनिुोदन नगरेिा स्वताः 
धनम्ष्क्रय हनुेछ। 

४३.  बचाउ र िागू नहनुेाः (१) यो काययववधध वा यस काययववधध अन्तगयत बनेका 
धनयििा िेम्खए र्धत कुरािा सोही बिोम्र्ि र निेम्खएको कुरािा प्रचधित 
कानून बिोम्र्ि हनुेछ। 
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(२) संघ तथा  प्रदेश काननुसँग बाँम्झएको यस काययववधधका दफा 
तथा उपदफाहरु बाँम्झएको हदसम्ि स्वताः धनम्ष्क्रय हनुेछ। 
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एफ.एम. रेडियो ब्यवस्थापन तथा सञ्चालन काययडिडि, २०७४ 

 स्वीकृत डमडतिः २०७४ चैत्र ०४ गते 
प्रस्तावना: एफ.एम.रेडियो सञ्चालनको लाडग अनमुडत, नवीकरण, र डनयमन गने 
सम्िन्िमा काययववडि व्यवस्था गनय वाञ्छनीय भएकोले, 

िडुलखेल नगरसभाले नेपालको संवविानको िारा २२६(१) िमोजिम यो काययववडि 
िनार्य लागू गरेको छ। 

 
१.  संजिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस काययवविीको नाम एफ एम रेडियो 

ब्यवस्थापन तथा संचालन काययववडि २०७४ रहनेछ। 
(२) यो काययववडि तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ। 

२. पररभाषािः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययववडिमा- 
(क)  “प्रमखु” भन्नाले क्रमशिः नगर काययपाडलकाकोेे प्रमखु 

सम्झनपुछय। 
(ख)  “उपप्रमखु” भन्नाले नगर काययपाडलकाको उपप्रमखु 

सम्झनपुछय। 
(ग)   “काययपाडलका” भन्नाले िडुलखेल नगर काययपाडलका 

सम्झनपुछय। 
(घ)  “प्रमखु प्रशासकीय अडिकृत” भन्नाले नगरपाडलका 

काययपाडलकाको प्रमखु प्रशासकीय अडिकृत सम्झनपुछय। 
(ङ)   “नगरपाडलका” भन्नाले िडुलखेल नगरपाडलका सम्झन ुपछय। 
(च)  “मन्त्रालय” भन्नाले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय वा सो 

कामको लाडग तोकीएको संघको मन्त्रालयलाई सम्झन ुपछय। 
(छ)  “ववषयगत शाखा” भन्नाले िडुलखेल नगर काययपाडलका 

अन्तगयतको डिषयगत शाखा, उपशाखा, कायायलय वा 
र्काईलाई सम्झनपुछय। 
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(ि)  “विा सजचव” भन्नाले नगरपाडलकाको विा कायायलयको 
प्रशासकीय प्रमखुको रुपमा कामकाि गनय तोकीएको विा 
सजचव सम्झनपुछय। 

(झ)  “विा सडमडत” भन्नाले िडुलखेल नगरपाडलकाको विा सडमडत 
सम्झन ुपछय। 

 (ञ)  “सदस्य” भन्नाले नगर काययपाडलकाकोेे सदस्य सम्झन ुपछय। 
सो शब्दले नगर काययपाडलका प्रमखु, उपप्रमखु र विा 
अध्यि समेतलाई िनाउने छ। 

 (ट)  “स्याटेलाईट ररडसडभंग डसष्टम” भन्नाले अडिकांश भाग पथृ्वीको 
वायमुण्िल िावहर रहने वा रहेको एक वा एक भन्दा िढी 
भ—ूउपग्रहहरु वा अन्तररि स्टेशनिाट प्राप्त गने डिस एण्टेना 
लगायतका सञ्चार प्रणाली सम्झन ुपदयछ। 

 ठ)  “रेडियो यन्त्र” भन्नाले लगातार तारको कनेक्शन डिना रेडियो 
तरङद्वारा शब्द, जचत्र वा संकेत प्राप्त गने वा पठाउने कामको 
डनडमत्त प्रयोग गररने देहायको यन्त्रहरु सम्झनपुछयिः 
• डिस एण्टेना लगायत सिै प्रकारको स्याटलार्ट ररडसडभंग 

डसष्टमहरु, 
• रेडियो ट्रान्सडमटर 

३.  प्रसारण सम्िन्िी काययक्रमको रेखदेख र सञ्चालनिः (१) नगरपाडलका डभत्र 
१०० वाट सम्मको एफ. एम.रेडियोको प्रसारण सम्िन्िी काययक्रमको रेखदेख 
र सञ्चालनको नीडत डनमायण गने अडिकार नगर काययपाडलकालाई हनुेछ।  

(२) यो काययववडि लाग ुहनुपूुवय प्रचडलत कानून िमोजिम र्िाितपत्र 
डलई सञ्चालन भैरहेका एफ.एम. रेडियोहरुको प्रसारण सम्िन्िी काययक्रमको 
रेखदेख र सञ्चालन कायय समते यसै काययववडि अनसुार नगरपाडलकाको 
हनुेछ। 

४.  र्िाितपत्र नडलई प्रसारण गनय नहनुेिः (१) कसैले यस काययववडि िमोजिम 
र्िाितपत्र नडलई यस नगरपाडलका िेत्रडभत्र एफ.एम. सञ्चालन गनय 
पाउनेछैन। 
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(२) कसैले उपदफा (१) ववपररत गरेमा दफा २१ िमोजिम िररवाना 
गररने छ। 

(३) यस दफामा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापडन यो काययववडि 
आउन ुभन्दा अगावै प्रचडलत नेपाल कानून िमोजिम दताय भै सञ्चालन भैरहेका 
१०० वाटसम्म िमता भएका एफ.एम. रेडियोहरुको हकमा नयााँ र्िाितपत्र 
डलर्रहन ुपने छैन। 

५. र्िाितपत्रको लाडग डनवेदन ददन ु पनेिः (१) एफ.एम. रेडियो सञ्चालन 
र्िाितपत्र डलन चाहने व्यजि वा संगदठत संस्थाले अनसूुची-१ िमोजिमको 
ढााँचामा िडुलखेल नगरपाडलका समि डनवेदन ददनपुनेछ। साथै स्याटेलार्ट 
ररडसडभङ डसष्टम र स्याटेलार्ट कम्यूडनकेशन डसष्टम (अथय स्टेशन) को 
लार्सेन्सको लाडग अनसूुची ५ िमोजिमको ढााँचामा प्रमखु प्रशासकीय अडिकृत 
माफय त ववषयगत मन्त्रालयमा डनवेदन ददनपुनेछ। 

(२) उपदफा (१) िमोजिमको डनवेदन मागअनसुार ववषयगत 
मन्त्रालयिाट स्याटेलार्ट ररडसडभङ डसष्टम र स्याटेलार्ट कम्यूडनकेशन डसष्टम 
(अथय स्टेशन) को लार्सेन्स प्राप्त भर् एफ.एम. रेडियो सञ्चालन र्िाितपत्र 
ददन उपयिु भएमा िडुलखेल नगरपाडलकाले अनसूुची-२ को ढााँचामा 
र्िाितपत्र उपलब्ि गराउन सक्नेछ।  

६.  डनवेदनसाथ संलग्न गनुयपनेिः दफा ५ िमोजिम ददने डनवेदन साथ देहायको 
कागिात संलग्न गनुयपनेछिः 

(क)  सम्िजन्ित ववषयमा अनभुवी तथा ख्याडत प्राप्त व्यजि वा 
मान्यता प्राप्त अनसुन्िनात्मक संस्थािाट आफूले र्िाितपत्र 
डलन खोिेको ववषयको आडथयक, प्राववडिक तथा व्यावसावयक 
पिमा ववस्ततृ अध्ययन गनय लगाई तयार गरेको प्रडतवेदन। 

(ख)  प्रसारण संस्था दतायको प्रमाणपत्र सम्िजन्ित वविान तथा 
सञ्चालकहरूको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रडतडलवप, 

(ग)  डनवेदन दस्तरु  िडुलखेल नगर सभाले (तोके अनरुुपको 
रकम) िझुाएको नगदी रडसद वा तोकीएको रािश्व खातामा 
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िम्मा गरेको दोस्रो प्रडत भौचरको साथै प्रसारण केन्द। रहने 
ठाउाँको वववरण। 

(घ)  एफ.एम. रेडियो दताय र नवीकरणको लाडग आवश्यक 
कागिातहरु अनसूुची—१  र नवीकरणको लाडग अनसूुची—२ 
िमोजिम कागिातहरु अडनवायय समावेश गनुयपने छ। 

७.  र्िाितपत्र ददन सवकनेिः  (१) नगरपाडलकाले दफा ५ िमोजिम प्राप्त डनवेदन 
र संलग्न कागिात साथै राखी विक्वेन्सी उपलब्ि हनुे नहनुे सम्िन्िमा 
नेपाल सरकारको ववषयगत मन्त्रालयमा लेजख पठाउन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) िमोजिम लेजख पठाएको ववषयमा नेपाल सरकारको 
सम्िजन्ित मन्त्रालयिाट विक्वेन्सी उपलब्ि गराउन सवकने व्यहोरा लेजख 
आएमा नगरपाडलकाले डनवेदकलाई र्िाितपत्र उपलब्ि गराउनेछ। 

(३) उपदफा (२) िमोजिम र्िाितपत्र ददनपूुवय नगरपाडलकाले रेडियो 
उपकरणहरु (एफ. एम. ट्रान्सडमटर, एस.टी.एल.डलंक र डि.डि.डस. ररडसभर) 
को र्िाित र डनयमनको व्यवस्था डमलाउन ुपनेछ । 

(४) रेडियो उपकरणहरु (एफ. एम. ट्रान्सडमटर, एस.टी.एल.डलंक र 
डि.डि.डस.ररडसभर) को र्िाितपत्र डलनको लाडग अनसूुची—६, ७, र ८ 
िमोजिम कागिातहरु अडनवायय  समािेश गनुयपने छ।  

(५) र्िाितपत्रको अवडि एक आडथयक वषयको हनुेछ। 
८.   र्िाितपत्रको अवडि र नवीकरण दस्तरुिः  (१) एफ.एम. रेडियोको 

र्िाितपत्र  प्रत्येक आडथयक वषयमा नवीकरण गनुय पनेछ।  
(२) र्िाितपत्र नवीकरण गराउन चाहने संस्था वा व्यजिले 

र्िाितपत्र िहाल रहने अवडि भिुान नहुाँदै नगर सभाले तोके अनसुारको 
िझुाउन ुपने अजघल्लो आडथयक वषयको शलु्क िझुाएको प्रमाण संलग्न गरी 
र्िाितपत्र नवीकरणको लाडग अनसूुची—३ िमोजिमको ढााँचामा 
नगरपाडलकाको प्रमखु प्रशासकीय अडिकृत समि डनवेदन ददन ुपनेछ। 

(३) दफा (२) िमोजिम र्िाितपत्र नवीकरणको लाडग कुनै डनवेदन 
पनय आएमा नगरपाडलकाले र्िाितपत्र ददंदा लाग्ने दस्तरुको नगर सभाले 
तोके िमोजिम शलु्क डलई त्यस्तो र्िाितपत्र नवीकरण गरी ददन सक्नेछ।  
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(४) दफा (२) िमोजिमको म्याद भिुान भएपडछ १ वषयडभत्र सम्म 
र्िाितपत्र नवीकरण गनय आएमा नगर सभाले तोके िमोजिम िररवाना र 
ववलम्व दस्तरु समेत डलई र्िाितपत्र नवीकरण गरी ददन सक्नेछ। म्याद 
भिुान भएको १ वषयडभत्र पडन र्िाितपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो 
र्िाितपत्र स्वतिः रद्द हनुेछ। 

(५) एफ.एम. रेडियो दताय, तथा  नवीकरण शलु्क सम्वजन्ित िडुलखेल 
नगर सभाले तोके िमोजिम हनुेछ।  

९.  दस्तरु डतनुय पनेिः (१) एफ.एम. रेडियो सञ्चालन गने संस्था वा व्यजिले  
िडुलखेल नगर सभाले तोके िमोजिम शलु्क डतनुय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) िमोजिम शलु्क िझुाउाँदा सम्िजन्ित संस्था वा 
व्यजिले सो आडथयक वषयको लेखापरीिण सम्पन्न गराई सोको प्रडतवेदन समेत 
पेश गनुय पनेछ। 

(३) उपदफा (१) िमोजिम शलु्क निझुाउने वा उपडनयम (२) 
िमोजिम लेखापरीिणको प्रडतवेदन पेश नगने संस्था वा व्यजिका सम्िन्िमा 
नगर काययपाडलकाले देहाय िमोजिम गनय सक्नेछिः 

(क)  ववज्ञापनमा रोक लगाउन, 
(ख)  सञ्चार सामग्री एवं सोसाँग सम्िजन्ित कच्चा पदायथको पैठारीमा 

रोक लगाउन, 
(ग)  त्यस्तो संस्था वा व्यजिको प्रसे प्रडतडनडि प्रमाणपत्र रद्द गनय। 

१०.  प्रसारणमा रोक लगाउन सवकनेिः नगरपाडलकाले कुनै एफ.एम. रेडियो प्रसारण 
स्थलको डनरीिण गदाय वा त्यस्तो एफ.एम. रेडियोको कुनै प्रसारण सम्िन्िमा 
परेको उिरुीको छानववन गदाय देहाय िमोजिम भएको देजखएमा िढीमा ३ 
मवहनाको लाडग त्यस्तो एफ.एम. रेडियोको कुनै काययक्रम वा सम्पूणय 
काययक्रमको प्रसारणमा रोक लगाउन सक्नेछिः   

(क)  डनरीिण तथा छानववन गदाय शतय िमोजिम काययक्रम प्रसारण 
गरेको र त्यसरी मौका ददंदा पडन शतय िमोजिम काम नगरेको 
भन्ने पनुिः गररएको डनरीिण तथा छानववनिाट देजखएमा  
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(ख)  सडमडतले कसैले काययववडि िमोजिम र्िाितपत्र नडलई 
अनडिकृत रूपमा कुनै काययक्रम प्रसारण गरेको देजखएमा 
त्यस्तो एफ.एम. रेडियो तत्काल िन्द गने वा काययक्रमको 
शव्द हटाउन डनदेशन ददर्एकोमा सो नगरेको पार्एमा 

तर िन्द गनुय वा काययक्रमको प्रसारणमा रोक लगाउन ु अगाडि 
सफाईको मौका ददन ुपनेछ। 

११.  र्िाितपत्र रद्द गनय सवकनेिः तोवकएको शतय र समयावडि डभत्र प्रसारण प्रारम्भ 
नगने व्यजि वा संस्थाको र्िाितपत्र स्वतिः रद्द हनुेछ। 

१२.  एफ.एम. रेडियो समन्वय तथा अनगुमन सडमडतिः (१) िडुलखेल 
नगरपाडलकामा डनम्नानसुारका एक एफ.एम.रेडियो समन्वय तथा अनगुमन 
सडमडत रहने छिः 

   क) नगरपाडलकाको प्रमखु           -   संयोिक       
   ख)  प्रमखु प्रशासकीय अडिकृत       -   सदस्य  
   ग)  काययपाडलकाको सदस्यहरु मध्येिाट नगर प्रमखुले मनोडनत 

गरेको १ िना मवहला सवहत २ िना (ववषय वस्तकुो 
िानकारी भएको भए राम्रो)  -  सदस्य  

   घ)  सम्िजन्ित ववषयगत शाखाको शाखा प्रमखु  -सदस्य सजचव 
१३.  एफ.एम. रेडियो समन्वय तथा अनगुमन सडमडतको काम, कतयव्य र अडिकारिः 

एफ.एम. रेडियो समन्वय तथा अनगुमन सडमडतलाई देहाय िमोजिमको काम, 
कतयव्य र अडिकार हनुेछिः 

क)  नगर िेत्रमा दताय हनु आएका १०० वाट िमतासम्मको 
एफ.एम. रेडियोको दताय सम्िन्िमा आवश्यक डनणयय गने। 

ख)  नगर िेत्रमा सञ्चाडलत एफ.एम. रेडियोहरुले तोकीएको शतय 
अनरुुप कायय गरे नगरे अनगुमन गने व्यवस्था डमलाउने। 

ग)  नगर िेत्रमा एफ.एम. रेडियो सञ्चालनको लाडग आवश्यक  
समन्वय तथा सोको अनगुमन गने। 

घ)   आवश्यक देखेको अन्य काययहरु गने। 
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१४.  एफ.एम रेडियो समन्वय तथा अनगुमन सडमडतको िैठक र कायय प्रवक्रयािः 
(१) एफ.एम. रेडियो समन्वय तथा अनगुमन सडमडतको िैठक कजम्तमा 
तै्रमाडसक रुपमा िस्नेछ। 

(२) सडमडतको िैठक भत्ता सभािाट तोकीए िमोजिम हनुेछ । 
(३) सडमडतको िैठक सम्िन्िी काययववडि सडमडत आफैले तोकेिमोजिम   

हनुेछ। 
१५.   एफ.एम रेडियोले पालना गनपुने शतयहरुिः यस कानून िमोजिम दताय भै 

सञ्चालनमा रहेका एफ. एम.रेडियोहरुले काययक्रम प्रसारण गदाय देहाय 
िमोजिमको शतयहरुको अिीनमा रही काययक्रम प्रसारण गनुयपनेछिः 

क)  एफ.एम. रेडियोले प्रसारण गने समाचार कुन ैदल ववशेषको 
नभई स्वतन्त्र, तटस्थ तथा सत्य समाचारको रुपमा काययक्रम 
प्रसारण गनुयपनेछ। 

ख)  लोक कल्याणकारी समाचारहरुको प्रसारणमा ध्यान ददन ु
पनेछ।  

ग)  समाचार प्रवाहमा देशको रावियता, सावयभौमसत्ता, अखण्िता 
तथा वातावरणमा कुनै पडन वकडसमले असर नपने वहसािमा 
प्रसारण गनुय पनेछ। 

घ)  सेवा डलन ईच्छुक सेवाग्राहीलाई ववना पूवायग्रह सेवा उपलब्ि 
गराउन ु पनेछ  साथै सेवा सवुविा तोक्दा प्रचडलत ििार 
दरभन्दा िढी डलन पार्ने छैन।  

ि)  कायायलय समय अजघपडछ र ववदाको ददनमा पडन सेवाग्राहीको 
आवश्यकता िमोजिम सेवा प्रवाह गने व्यवस्था सडुनश्चतता 
गनुय  पनेछ।  

च)  काययक्रम प्रसारण वा ववतरण गदाय सम्िजन्ित प्रसारण संस्था 
वा व्यजिको सहमडत डलन ुपनेछ। 

छ)  यो काययववडि लागू हनु ुपूवय सूचना तथा संचार मन्त्रालयिाट 
राविय प्रसारण ऐन, २०४९ र  राविय प्रसारण डनयमावली, 
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२०५२ िमोजिम िारी गरेका १०० वाट सम्मका एफ.एम. 
को ईिाितपत्रहरु यसै काययववडि िमोजिम िारी भएको 
माडनने छ। 

ि)  आपत्कालीन वा ववपद्को समयमा नगर काययपाडलकािाट 
डनदेशन भएमा सरकारी सूचनाहरू डनिःशलु्क प्रसारण गनुय 
पनेछ। 

झ)  यदु्व वा संकटकालीन समय आई परेमा नगर काययपाडलकाले 
कुनै खास काययक्रमहरू मात्र प्रसारण गने गरी डनदेशन ददएमा 
सोही काययक्रमहरू मात्र प्रसारण गनुय पनेछ। 

ञ)  काययक्रम प्रसारण गने प्रसारण संस्था वा व्यजिले काययक्रम 
प्रसारणको आरम्भ, िीच र अन्त्यमा आफ्नो पररचय (कल 
सार्न) ददन ुपनेछ। 

ट)  प्रचडलत ऐन काननुको पूणयरुपमा पररपालना गनुय पनेछ।  
१६.  प्रशारण गनय नहनुेिः एफ.एम. रेडियोहरुले देहाय िमोजिमको कुनै काययक्रम 

प्रसारण गने छैनिः 
(क)  नेपालको सरुिा, शाजन्त र व्यवस्थामा खलल पनय िाने। 
(ख)  सवयसािारण िनताको सदाचार, नैडतकता र सामाजिक 

मयायदामा आघात पनय िाने। 
(ग)  नेपालको सावयभौमसत्ता र अखण्ितामा आाँच प¥ुयाउने। 
(घ)  ववडभन्न िात, िाडत, िमय, वणय, िेत्र, सम्प्रदायका माडनसहरू 

िीच वैमनस्यता डसियना गने वा सामाजिक दभुायवना 
फैलाउने। 

(ङ)  अदालतको अवहेलना हनुे 
(च)  सामाजिक ववकृडत फैलाउने वकडसमका अजिल सामग्रीहरू। 
(छ)  कुनै व्यजिको नाम वकटान गरी कसैको मान, मयायदा वा 

प्रडतष्ठामा आघात पाने सामग्रीहरू। 
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(ि)  संवविान तथा प्रचडलत कानूनको सीमाडभत्र रही नगर सभाले  
प्रसारण गनय नहनुे भनी तोकीददएका अन्य सामग्रीहरू। 

१७.  काययक्रम प्रसारण प्रारम्भ गनुय पनेिः (१) र्िाितपत्र प्राप्त व्यजि वा सङ्गदठत 
संस्थाले र्िाितपत्र वा अनमुडतपत्र पाएको डमडतले ६ मवहनाडभत्र आफ्नो 
प्रसारण प्रारम्भ गनुय पनेछ। 

(२) र्िाितपत्र प्राप्त कुनै व्यजि वा सङ्गदठत संस्थाले उपडनयम (१) 
िमोजिमको अवडिडभत्र प्रसारण प्रारम्भ गनय नसक्ने भएमा सोको आिार र 
कारण समेत खुलाई अवडि थपको लाडग त्यस्तो अवडि भिुान हनु ुअगावै 
िडुलखेल नगरपाडलका समि डनवेदन ददन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) िमोजिम पनय आएको डनवेदन उपर आवश्यक 
िााँचिझु गदाय अवडि थप गनय मनाडसव देजखएमा ३ मवहनासम्मको अवडि 
थप गनय सक्नेछ। 

(४) उपदफा (१) वा (३) िमोजिमको अवडिडभत्र पडन प्रसारण 
प्रारम्भ नगने व्यजि वा संस्थाको र्िाितपत्र स्वतिः रद्द हनुेछ। 

१८.  वववरण संशोिन गनय सक्नेिः (१) कसैले र्िाितपत्रमा उजल्लजखत कुनै 
वववरण िदल्न चाहेमा नगर सभाले तोके िमोजिम दस्तरु सवहत अनसूुची-५ 
िमोजिमको ढााँचामा नगर काययपाडलका समि डनवेदन ददन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) िमोजिम वववरण िदल्न ददएको डनवेदनको व्यहोरा 
मनुाडसि देजखएमा नगर काययपाडलकाले डनवेदन िमोजिमको वववरण िदल्न 
सक्नेछ। 

१९.  र्िाित पत्रको प्रडतडलवपिः (१) यस कानून िमोजिम प्राप्त र्िाितपत्र हराएमा, 
नाडसएमा वा कुनै कारणवश च्याडतएमा र्िाितपत्र प्राप्त व्यजि वा संस्थाले 
सो को प्रडतडलवप माग गनय सक्नेछ।  

(२) कसैले उपदफा (१) िमोजिम प्रडतडलवप माग गरेमा 
नगरपाडलकाले ५००। रुपैयााँ दस्तरु डलर् प्रडतडलवप ददनपुनेछ। 

२०.  वववरण वदल्न सक्नेिः (१) कसैले र्िाितपत्रमा उजल्लजखतकुनै वववरण 
िदल्न चाहेमा नगर सभाले तोके िमोजिम  दस्तरु सवहत अनसूुची-९ 
िमोजिमको ढााँचामा नगर काययपाडलका  समि डनवेदन ददन ुपनेछ। 
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(२) उपदफा (१) िमोजिम वववरण िदल्न ददएको डनवेदनको व्यहोरा 
मनुाडसि देजखएमा नगर काययपाडलकाले डनवेदन िमोजिमको वववरण िदल्न 
सक्नेछ। 

२१.   डनयमन गनय सक्नेिः (१) र्िाितपत्र उजल्लजखत शतयहरू िमोजिम काययक्रम 
प्रसारण गरे वा नगरेको सम्िन्िमा एफ.एम.रेडियो समन्वय तथा अनगुमन 
सडमडतले वा तोकीएको अडिकारीले प्रसारण सम्िन्िी संस्थाको डनरीिण तथा 
छानडिन गनय गराउन सक्नछे। साथै डनरीिण तथा छानववन गदाय 
शतयिमोजिम काययक्रम प्रसारण नगरेको पार्एमा र्िाितपत्रमा 
उजल्लजखतशतयहरू िमोजिम काययक्रम प्रसारण गनय एफ.एम. रेडियो समन्वय 
तथा अनगुमन सडमडतले वा तोकीएको अडिकारीले एक पटकको लाडग िढीमा 
१ मवहना समय उपलब्ि गराउन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) िमोजिम डनरीिण तथा छानववन गदाय शतयिमोजिम 
काययक्रम प्रसारण नगरेको र मौका ददंदा पडन शतयिमोजिम काम नगरेको 
भन्ने पनुिः गररएको डनरीिण तथा छानडिनिाट देजखएमा वा सडमडतले कसैले 
काययववडि िमोजिम र्िाितपत्र नडलई अनडिकृत रूपमा कुनै काययक्रम 
प्रसारण गरेको देजखएमा त्यस्तो एफ.एम.रेडियो तत्काल िन्द गनय सक्नेछ। 
तर िन्द गनुय अगाडि सफाईको मौका ददन ुपनेछ। 

२२. दण्ि िररवानािः (१) यस काययववडि ववपररत गनेलाई काययपाडलकाले एफ. 
एम. रेडियो समन्वय तथा अनगुमन सडमडतको डसफाररसमा पााँचहिार 
रुपैयााँसम्म िररवाना गनय सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) िमोजिम िररवाना गनुय पूवय त्यस्तो एफ.एम.रेडियो 
सञ्चालकलाई आफ्नो भनार् राख्न ेमौका ददनपुनेछ। 

२३.  पनुरावेदनिः काययपाडलकाले दफा २२ िमोजिम गरेको िरीवाना उपर जचत्त 
निझु्ने पिले सो डनणयय भएको ३५ ददनडभत्र न्यावयक सडमडतमा पनुरावेदन 
गनय सक्नेछ। 

२४.   अनूसचुीमा हेरफेर तथा थपघट गनय सक्नेिः काययववडिको अनूसचुीमा हेरफेर 
तथा थपघट गनुय पने भएमा स्थानीय तह एफ.एम. रेडियो समन्वय तथा 
अनगुमन सडमडतको  डसफाररसमा नगर सभाले गनेछ।  
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२५.   काययववडिको व्याख्या तथा संशोिनिः  काययववडिको व्याख्या नगर सभाले 
गनेछ। काययववडिको संशोिन गनुय पने भएमा स्थानीय तह एफ.एम. रेडियो 
समन्वय तथा अनगुमन सडमडतको डसफाररशमा काययपाडलकाले नगर सभामा 
पेश गरी संशोिन गनुयपने छ। 
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अनसूुची १ 
िडुलखेल नगरपाडलकाको एफ.एम. रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन काययववडि, 

२०७४ को दफा ५(१) साँग सम्वजन्ित 
एफ. एम. रेडियो र्िाितपत्र स्वीकृतका लाडग ददर्ने डनवेदन 

 
श्री नगर प्रमखु  
िडुलखेल नगरपाडलका 
एफ.एम. रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन काययववडि, २०७४ को दफा ५(२) 
िमोजिम एफ.एम. रेडियो सञ्चालन गने र्िाितपत्र पाउनको लाडग देहायका 
वववरणहरू खलुाई यो डनवेदन गरेको छु÷छौं। 
१.  डनवेदकको, 
 (क) स्थायी ठेगाना -       (ख) अस्थायी ठेगाना - 
 जिल्लािः    जिल्लािः 
  ..............नगरपाडलका   ..............नगरपाडलका 
  विा नं.ेिः                       विा नं.ेिः 
  टोलिः                      टोलिः 
 फोन नं.ेिः                       फोन नं.ेिः 
  घर नंिः                          घर नंिः 
 फ्याक्स नंिः                      फ्याक्स नंिः 
 नागररकता डलएको जिल्ला           र्मेल ठेगानािः 
  नागररकता नं ...................   नागररकता डलएको डमडतिः- 
२.  संस्था वा व्यजिको 
 (क)  नाम ेिः 
 (ख)  आडथयक जस्थडत (जस्थर तथा चाल ुपूाँिी) 
 (ग)  अनभुविः 
 (घ)  प्राववडिक दितािः 
३.  प्रसारण गररने स्थानिः 
४.  प्रसारण हनुे िेत्रिः- 
५.  प्रसारण शरुु हनुे डमडतिः 
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६.  प्रसारणको माध्यमिः 
७.  प्रसारणको िमतािः 
८.  प्रसारण गदाय प्रयोग गररने वफ।क्वेन्सी र च्यानेलिः 
९.  प्रसारण गदाय प्रयोग गररने उपकरणहरूिः 
१०.  प्रसारण सम्िन्िमा उपभोिा तथा अन्य व्यजि वा डनकायसंग गररएको 
सम्झौतािः- 
११.  प्रसारणमा प्रयोग हनुे भाषािः 
१२.  प्रसारणको समयावडििः 
१३.  प्रसारण गररने काययक्रमहरूिः 
माडथ लेजखएको व्यहोरा ठीक सााँचो छ, झटु्टा ठहरे कानून िमोजिम सहुाँला 
िझुाउाँला। 
 डनवेदककोिः 
 सहीिः 
 नामिः 
 डमडतिः 
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अनसूुची २ 
िडुलखेल नगरपाडलकाको एफ.एम. रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन काययववडि, 

२०७४ को 
दफा ५(२) साँग सम्वजन्ित 
एफ. एम. रेडियो र्िाितपत्र 

 
र्िाितपत्र नं.ेिः 
१.  र्िाितपत्र पाउने व्यजि वा संस्थाको नामिः 
२.  ठेगानािः 
 (क) स्थायी ठेगाना -                 (ख) अस्थायी ठेगाना - 
 जिल्लािः    जिल्लािः 
 नगरपाडलका    नगरपाडलका   
 विा नं.ेिः     विा नं.ेिः 
 टोलिः                    टोलिः 
 फोन नं.ेिः     फोन नं.ेिः 
३.  प्रसारण संस्था वा व्यजिको नामिः 
४.  प्रसारणको माध्यमिः 
५.  प्रसारणको िमता 
६.  प्रसारण गदाय प्रयोग गररने 
 (क) वफ।क्वेन्सीिः          (ख) िैण्ििः 
 (ग) च्यानेलिः          (घ) ट्रान्सडमटरिः 
 (ङ) एण्टेनािः 
७.  प्रसारण प्रणाली स्थापना हनुे ठाउाँ र प्रसारण केन्रिः 
८.  प्रसारण हनुे िेत्र र िनसंख्यािः 
९.  प्रसारण शरुु हनुे डमडतिः 
१०.  प्रसारणमा प्रयोग हनुे भाषािः 
११.  प्रसारणको समय र समयावडििः 
१२.  प्रसारण गररने काययक्रमहरूिः 
१३.  र्िाितपत्र िहाल रहने डमडतिः 
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१४.  अन्य शतयहरूिः 
 (क)   (ख)   (ग) 
नगर कायायपाडलकाको छाप             र्िाितपत्र ददने अडिकारीकोिः 
                                   सही ेिः 
डमडतिः                          नामिः 
                                    दिायिः 
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अनसूुची ३ 
िडुलखेल नगरपाडलकाको एफ.एम. रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन काययववडि, 

२०७४ को 
दफा ८(२) साँग सम्वजन्ित 

एफ.एम.रेडियो र्िाितपत्र नवीकरणको लाडग ददर्ने डनवेदन 
 
श्रीमान ्प्रमखु प्रशासकीय अडिकृत ज्यू 
िडुलखेल नगरपाडलका 
 
 
मैले÷हामीले डमडत....................................मा प्राप्त गरेको र्िाितपत्र नं...... 
आ.व. .........................को लाडग  नवीकरण गररददन नवीकरण दस्तरु समेत 
िझुाई (भौचर नं.....) श्रीमान ्समि (आवश्यक कागिात संलग्न गरी) अनरुोि 
गदयछु÷गदयछौ।  
 
                                                       
 
                                                              
डनवेदक 
                                                        
........................... 
 
 
 
संलग्न  
१) डनवेदन  
२) सक्कल र्िाितपत्र  
३) भौचर÷रडसद  
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अनसूुची ४ 
िडुलखेल नगरपाडलकाको एफ.एम. रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन काययववडि, 

२०७४ को 
दफा ८ को उपदफा ३ र ४ साँग सम्िजन्ित 
एफ. एम.रेडियो र्िाितपत्रको नवीकरण 

 
र्िाित पत्र नं.ेिः 
१.  र्िाित पत्र पाउने व्यजि वा संस्थाको नामिः 
२.  ठेगानािः 
(क) स्थायी ठेगाना -                  (ख) अस्थायी ठेगाना - 
जिल्लािः    जिल्लािः 
नगरपाडलका    नगरपाडलका   
विा नं.ेिः     विा नं.ेिः 
गाउाँ ेिः                    टोलिः 
फोन नं.ेिः     फोन नं.ेिः 
३.  प्रसारण संस्था वा व्यजिको नामिः 
४.  प्रसारणको माध्यमिः 
५.  प्रसारणको िमता 
६.  प्रसारण गदाय प्रयोग गररने 
(क) विक्वेन्सीिः         (ख) िैण्ििः 
(ग) च्यानेलिः           (घ) ट्रान्सडमटरिः 
(ङ) एण्टेनािः 
७.  प्रसारण प्रणाली स्थापना हनुे ठाउाँ र प्रसारण केन्रिः 
८.  प्रसारण हनुे िेत्र र िनसंख्यािः 
९.  प्रसारण शरुु हनुे डमडतिः 
१०.  प्रसारणमा प्रयोग हनुे भाषािः 
११.  प्रसारणको समय र समयावडििः 
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१२. प्रसारण गररने काययक्रमहरूिः 
१३.  र्िाितपत्र िहाल रहने डमडतिः 
१४.  अन्य शतयहरूिः 
(क)   (ख)   (ग) 
नगर काययपाडलकाकोेे छाप             र्िाितपत्र ददने अडिकारीकोिः 
                                   सहीिः 
                                   नामिः 
                                   दिायिः 
 
 

gjLs/0fsf] ljj/0f 

cfly{s jif{  gjLs/0f b:t'/ tyf  

cGo ljj/0f 
gjLs/0f ldlt  gjLs/0f ug{] 

clwsf/Lsf] b:tvt 
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अनसूुची ५ 

िडुलखेल नगरपाडलकाको एफ.एम.रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन काययववडि, 

२०७४ को 
दफा ५(१) साँग सम्वजन्ित 

 

स्याटेलार्ट ररडसडभङ्ग डसष्टमरस्याटेलार्ट कम्यूडनकेशन डसष्टम (अथय स्टेशन) को 
लार्सेन्सको लाडग ददर्ने दरखास्तिः 
 

श्री .......................... मन्त्रालय, 

माफय त ्श्रीमान ्प्रमखु प्रशासकीय अडिकृत ज्यू, 

 

िडुलखेल नगरपाडलका। 

स्याटेलार्ट ररडसडभङ्ग डसष्टम राख्न तथा प्रयोग गनयको लाडग देहायका वववरणहरू 
खलुाई प्रोफमाय र्न््वार्स र टेजक्नकल स्पेजशवफकेशनको प्रडतडलवप समेत संलग्न 
गरी स्याटेलार्ट ररडसडभङ्ग डसष्टमको लार्सेन्स पाउनको लाडग अनरुोि गदयछु। 

१.  प्रयोग गनुय पने उद्देश्य र कारणिः 
२.  प्रयोग गनय चाहेको डसष्टमको वववरणिः- 

(क) डनमायताको नामिः- 

(ख) मोिेल नं.ेिः- 

(ग) डसररयल नं.ेिः- 

(घ) सार्ि र अन्य वववरणिः- 

(ङ) एण्टेना सम्िन्िी वववरणिः- 

३.  प्रयोग गररन ेठाउ“ेिः- 

४.  आर.एफ. विक्वेन्सी रेन्ि। प्रयोग गने विक्वेन्सीिः- 

५.  कुन स्याटेलार्टको माध्यमिाट के कस्तो सञ्चार आदान प्रदान गने होिः- 

६.  प्रयोग भर्रहेको भए कुन डमडतदेजख प्रयोग भर्रहेको होिः- 

७.  प्रयोगिः- 

(क) व्यजिगतिः- 

(ख) सामवुहकिः- 
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८.  सामवुहक रूपमा प्रयोग गररने भए प्रयोगकतायहरूको नाम र अन्य वववरण 
(नाम यसैसाथ संलग्न गरेको हनुपुने) 

९.  घर िहालमा डलई रेडियो यन्त्र राख्न ेवा प्रयोग गने भए घर िनीको 
स्वीकृडत भए नभएकोिः- 

(घर िनीको स्वीकृडत पत्र यसैसाथ संलग्न गनुय पने) 

१०.  आयात गररने देशको नामिः- 

११.  आयात हनुे भन्सार कायायलयको नामिः- 

दरखास्तवालाको 
सहीिः- 

नामिः- 

ठेगानािः- 

डमडतिः- 
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अनसूुची ६ 

िडुलखेल नगरपाडलका एफ.एम. रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन काययववडि, 

२०७४ को 
दफा ७ साँग सम्वजन्ित 

एफ. एम. ट्रान्सडमटर र STL Link को लार्सेन्सको लाडग दरखास्त 

 

श्री ववषयगत मन्त्रालय, 

माफय त ्श्रीमान ्प्रमखु प्रशासकीय अडिकृत ज्यू, 

िडुलखेल नगरपाडलका। 

 

देहायका रेडियो यन्त्र राख्न तथा प्रयोग गनयको लाडग देहायका वववरणहरू खलुाई 
प्रोफमाय र्न््वार्स र टेजक्नकल स्पेडसवफकेशनको प्रडतडलवप समेत संलग्न गरी 
रेडियो यन्त्रको लार्सेन्स पाउनको लाडग अनरुोि गदयछु। 

 

१.  रेडियो यन्त्र प्रयोग गनायको उद्देश्य एवम ्कारणिः 
२.  प्रयोग गने स्थानिः 
३. प्रयोग गररन ेविक्वेन्सीिः 
४.  प्रयोग गने अनमुाडनत डमडतिः 
५.  रेडियो यन्त्रको वववरणिः 
(क) डनमायतािः 
(ख) मोिेल नं.ेिः 
(ग) डसररयल नं. आददिः 
६.  स्टेशनको प्रकारिः 
७.  प्रयोग गररन ेप्रणालीको प्रकारिः 
८.  प्रयोग गररन ेसमयिः 
९.  अन्य वववरणिः- 

(क) 

(ख) 

(ग) दरखास्तवालाको सहीिः- 

नामिः- 
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ठेगानािः- 

डमडतिः-  
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अनसूुची  ७ 

िडुलखेल नगरपाडलकाको एफ.एम. रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन काययववडि, 

२०७४ को दफा ७ साँग सम्वजन्ित 

स्याटेलार्ट ररडसडभ· डसष्टमको लार्सेन्सको नमूना 
 

देहायका व्यजि, फमय, कम्पनी वा संस्थालाई डनम्न डलजखत शतयहरू पालन गने गरी 
डनम्न वववरणको स्याटेलार्ट ररडसडभङ्ग डसष्टम (अथय स्टेशन) राख्न तथा प्रयोग गनय 
पाउने गरी यो लार्सेन्स ददर्एको छ। 

 

१.  व्यजि, फमय, कम्पनी वा संस्थाको नामिः 
२.  ठेगानािः 
३.  लार्सेन्स नं.ेिः 
४.  ििान हनुे स्थानिः 
५.  अथय स्टेशन स्याटेलार्ट डसष्टमको वववरणिः 
(क)  डनमायताको नामिः 
(ख)  मोिेल नं.ेिः 
(ग)  सार्ि र अन्य वववरणिः 
(घ)  एण्टेनाको वववरणिः 
६.  र्नपटु विक्वेन्सी रेन्ि। प्रयोग गररने विक्वेन्सीिः- 

७.  कुन स्याटेलार्टको माध्यमिाट कस्तो सञ्चार आदान-प्रदान गनेिः 
८.  प्रयोगिः 
(क)  व्यजिगतिः- 

(ख)  सामूवहकिः- 

९.  सामूवहक रूपमा प्रयोग गररने भए िोडिने लार्न संख्या र व्यजिहरूको 
नामिः 
१०. लार्सेन्सवालाले पालन गनुय पने शतयहरूिः- 

(क)  सावयिडनक सिक, डििलुी, सावयिडनक सञ्चारलाई असर पानय नपाउने गरी 
डनिी घर कम्पाउण्िडभत्र मात्र ववतरण गनुय पनेछ। 

(ख)  आम िनताको लाडग प्रसारण भएको प्राप्त प्रसारण सामाग्री िाहेक अन्य 
कुन ैप्रकारको प्रसारण सामाग्रीहरू ववतरण वा प्रसारण गनय पार्ने छैन। 
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(ग)  मनुाफा वा शलु्क आदद डलई फार्दा डलन वा व्यापाररक प्रयोग गनय 
पार्ने छैन। कायायलयको छाप लार्सेन्स ददने अडिकारीको 
सहीिः- 

नामिः- 

दिायिः-    डमडत- 

 

नवीकरणको वववरण 

आडथयक िषय नवीकरण दस्तरु 
तथा अन्य वववरण 

नवीकरण डमडत नवीकरण गने 
अिकारीको 
िस्तखत 
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अनसूुची ८ 

िडुलखेल नगरपाडलकाको एफ.एम. रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन काययववडि, 

२०७४ को दफा ७ साँग सम्वजन्ित 

एफ.एम. ट्रान्सडमटर र STL Link राख्न तथा प्रयोग गनयको लाडग लार्सेन्स 

 

देहायका व्यजि, फमय, कम्पनी वा संस्थालाई डनम्न डलजखत शतयहरू पालन गने गरी 
डनम्न वववरणको रेडियो यन्त्र राख्न तथा प्रयोग गनय पाउने गरी यो लार्सेन्स 
ददर्एको छ। 

१.  व्यजि, फमय, कम्पनी वा संस्थाको नामिः 
२.  ठेगानािः 
३.  लार्सेन्स नं.ेिः 
४.  प्रयोग गररन ेस्थानिः 
५.  प्रयोगको उद्देश्यिः 
६.  प्रयोग गने स्थानिः 
७.  प्रयोग गररन ेविक्वेन्सीिः 
८.  रेडियो यन्त्रको वववरणिः 
(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
९.  प्रयोग गने डमडतिः 
१०.  स्टेशनको प्रकारिः 
११.  प्रयोग गररन ेप्रणालीिः 
१२.  प्रयोग गररन ेसमयिः 
 

१३.  लार्सेन्सवालाले पालन गनुय पने शतयहरूिः- 
(क) 
(ख) 
(ग) 
कायायलयको छापिः   लार्सेन्स ददने अडिकारीको 
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सहीिः- 
नामिः- 
दिायिः- 
डमडतिः- 
 

नवीकरणको वववरण 

आडथयक िषय नवीकरण दस्तरु 
तथा अन्य वववरण 

नवीकरण डमडत नवीकरण गने 
अिकारीको 
िस्तखत 
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अनसूुची ९ 

िडुलखेल नगरपाडलकाको एफ.एम. रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन काययववडि, 

२०७४ को दफा २० साँग सम्वजन्ित 

एफ.एम. रेडियो र्िाितपत्रको वववरण िदल्न ददर्न ेडनवेदनको ढााँचा 
 

श्रीमान ्प्रमखु प्रशासकीय अडिकृत ज्यू 

िडुलखेल नगरपाडलका। 

 

मैले÷हामीले  डमडत ..................मा  प्राप्त गरेको र्िाितपत्र नं. ..... मा देहाय 
िमोजिमको वववरण िदल्न चाहेकोले संलग्न अनसुारको कागिातहरु सवहत 
श्री...................समि अनरुोि अनरुोि गदयछु÷गदयछौं।  
 

                                                             
डनवेदक 

                                                        
......................... 
िदल्न चाहेको वववरण  
क) 
ख) 
ग) 
संलग्न  
१) डनवेदन  
२) सक्कल र्िाितपत्र  
३) भौचर÷रडसद  
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धलुिखेि नगरपालिकाको प्रशासकीय काययविलध (लनयलित गने) 
ऐन¸२०७४  

स्िीकृत लिलतिः २०७४ चैत्र ०५ गते 

प्रस्तािना: धलुिखेि नगरपालिकाको प्रशासकीय काययविलध लनयलित गने ऐन, २०७४ 
को दफा ३ िे ददएको अलधकार प्रयोग गरी उक्त ऐनको प्रभािकारी कायायन्ियनका 
िालग धलुिखेि नगर काययपालिकािे देहायको लनयिहरु बनाएको छ। 

पररच्छेदिः १ 
नाि, विस्तार, प्ररम्भ र पररभाषा 

१.  संक्षिप्त नाि विस्तार र प्रारम्भ: (१) यो ऐनको नाि धलुिखेि नगरपालिकाको 
प्रशासकीय काययविलध (लनयलित गने) ऐन¸२०७४ रहेको छ। 

(२) यो ऐन धलुिखेि नगरपालिका िेत्रलभत्र तरुुन्त िागू हनुेछ। 
 
२. पररभाषािः (१) विषय िा प्रसङ्गिे अको अर्य निागेिा यस लनयिाििीिा,- 

(क) “ऐन” भन्नािे धलुिखेि नगरपालिकाको प्रशासकीय काययविलध 
लनयलित गने ऐन, २०७४ सम्झन ुपछय। 

(ख)  “काययपालिका” भन्नािे धलुिखेि नगर काययपालिका सम्झन ु
पछय। 

(ग) “नगरपालिका” भन्नािे धलुिखेि नगरपालिका सम्झन ुपछय। 
(घ) “स्र्ानीय ऐन” भन्नािे स्र्ानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ 

सम्झन ुपछय। 
 ङ)  “संविधान” भन्नािे नेपािको संविधानिाई सम्झन ुपछय।  
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पररच्छेदिः २ 
काययविलध, लनदेक्षशका, िापदण्ड बनाउने सम्बन्धी व्यिस्र्ा 

३.  काययविलध, लनदेक्षशका, िापदण्ड बनाउने अलधकारिः (१) नेपािको संविधान, 
स्र्ानीय ऐन तर्ा धलुिखेि नगरपालिकाको प्रशासकीय काययविलध लनयलित 
गने ऐन, २०७४ को उद्देश्य पूरा गनय र धलुिखेि नगरपालिकाको प्रशासकीय 
काययविलध लनयलित गने लनयिाििी, २०७४ को प्रभािकारी कायायन्ियन 
गनयका िालग नगरपालिकािाई तोवकएका विषयगत अलधकार िेत्रलभत्र 
आिश्यक पने काययविलध, लनदेक्षशका, िापदण्ड बनाउन सक्नेछ। 

(२) उपलनयि (१) ििोक्षिि काययविलध, लनदेक्षशका, िापदण्ड बनाउँदा 
नेपािको संविधान र संघीय तर्ा प्रदेश कानून बिोक्षिि स्र्ानीय तहको 
िेत्रालधकार लभत्र पने विषयिा िात्र बनाउन ुपनेछ। 

पररच्छेदिः ३ 
विविध 

४. बाधा अड्काउ फुकाउने अलधकारिः यो लनयिाििी कायायन्ियन गदाय कुनै 
बाधा अड्काउ पनय आएिा र यसिा उल्िेख नभएका विषयिा कुनै व्यिस्र्ा 
गनय आिश्यक परेिा नगर काययपालिकािे लनर्यय गरेबिोक्षिि हनुेछ।  

५.  संशोधन गने सम्बन्धी व्यिस्र्ािः यस लनयिाििीिाई नगर काययपालिकािे 
आिश्यकताको आधारिा संशोधन गनय र अन्य लनयिाििी बनाइ िागू गनय 
सक्नेछ।  

६.  अक्षन्ति व्याख्या गने अलधकारिः यस लनयिाििीको अक्षन्ति व्याख्या गने 
अलधकार नगर काययपालिकािाई हनुेछ। 

७.  खारेिी र बचाउिः यस लनयिाििीिा िेक्षखएका कुनै विषय प्रचलित ऐन 
काननुसँग बाक्षझन आएिा सो बाक्षझएको हदसम्ि लनक्षरिय हनुेछ। 
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धलुिखेि नगरपालिकाबाट गररने बजार अनगुमन लनरे्दशिका, २०७४ 

स्वीकृत लमलतिः २०७४ चैत्र ०९ गते 
प्रस्तावना: नेपािको संववधानको अनसूुची ८ बमोशजम उपभोक्ता वित संरक्षणार्थ बजार 
अनगुमनको शजमेवारी स्र्ानीय तििार्थ तोकीएको िुुँर्दा सो संवैधालनक र्दावयत्व 
कायाथन्वयनको िालग उपभोक्ताको स्वास््य, सवुवधा र आलर्थक वित कायम राख्न,  
उपभोग्य बस्त ु वा सेवाको गणुस्तर, पररमाण एवं मलु्यको अलनयलमतताबाट 
उपभोक्तािार्थ संरक्षण प्रर्दान गनथ, वस्त ुवा सेवाको उत्पार्दन स्र्ि वा भन्सार ववन्र्द,ु 
ढुवानी मागथ, भण्डारण तर्ा संचय स्र्ि,  र्ोक तर्ा खदु्रा लबक्री स्र्ि र उपभोग 
स्र्ि िगायतका गउुँिरुमा वस्त ु वा सेवा प्रर्दायक वा लबके्रताको व्यवसावयक 
कारोवारको र्दताथ, नवीकरण, आपूलतथ, मूल्य, गणुस्तर, नापतौि, ववज्ञापन िगायतका 
व्यापाररक वक्रयाकिापको लनयमन गनथ तत्काि स्र्ानीय नगरपालिकाबाट लनयलमत 
रुपमा प्रभावकारी बजार अनगुमन गनथ आवश्यक भएकोिे धलुिखेि नगरपालिकािे 
यो लनरे्दशिका िागू गरेको छ। 

पररच्छेर्द -१ 
प्रारशभभक 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारभभिः  
(क)  यस लनरे्दशिकाको नाम “धलुिखेि नगरपालिकाबाट गररने 

बजार अनगुमन लनरे्दशिका, २०७४” रिेको छ। 
(ख)  यो लनरे्दशिका धलुिखेि नगर सभाबाट स्वीकृत भएको 

लमलतरे्दशख िागू िनुेछ। 
२.  पररभाषािः ववषय वा प्रसंगिे अको अर्थ निागेमा यस लनरे्दशिकामा, 

(क)  “अनगुमन टोिी” भन्नािे कायाथियिे वविेषज्ञ सवित गठन 
गरेको बजार अनगुमन टोिी सभझन ुपर्दथछ। 

(ख)  “उपभोक्ता वित संरक्षण सलमलत” भन्नािे नगरपालिकाको 
उपप्रमखुको संयोजकत्वमा गठठत सलमलत बझु्न ुपर्दथछ।  

(ग)  “कायाथिय” भन्नािे नगरपालिकाको कायाथिय सभझन ुपर्दथछ। 



 
2 

(घ)  “प्रर्दायक” भन्नािे वस्त ुवा सेवाको उत्पार्दक, आयातकताथ, 
भण्डारण वा लबवक्र ववतरण गने व्यशक्त वा संस्र्ा सभझन ु
पर्दथछ। 

(ङ)  “वस्त”ु भन्नािे उपभोक्तािे उपभोग वा प्रयोग गने वस्तकुो 
संलमश्रणबाट बनेको पर्दार्थ सभझन ु  पर्दथछ र सो िब्र्दिे 
उपभोग्य वस्तकुो लनमाथणमा प्रयोग िनुे कच्चा पर्दार्थ, रङ्ग, 
सगुन्ध वा रसायनिाई समेत जनाउुँछ। 

(च)  “लबके्रता” भन्नािे वस्त ु वा सेवाको उत्पार्दक, पैठारीकताथ, 
र्ोक वा खुद्रा लबके्रता, सेवा प्रर्दायक सभझन ु पर्दथछ। सो 
िब्र्दिे िोटि, िज, िोषे्टि, खाजाघर संचािक आठर्दिाई 
समेत जनाउने छ। 

(छ)  “स्र्ानीय सरकार” भन्नािे धलुिखेि नगरपालिकािाई सभझन ु
पर्दथछ।  

(ज)  “सेवा” भन्नािे व्यवसावयक सेवा, संचार सेवा, लनमाथण तर्ा 
र्शन्जलनयररङ सेवा, ववतरण सेवा, शिक्षा सेवा, वातावरणीय 
सेवा, ववशिय सेवा, स्वास््य र सामाशजक सेवा, पयथटन सेवा, 
मनोरञ्जन तर्ा खेिकुर्द सेवा, यातायात सेवा िगायतका 
र्दस्तरु÷पाररश्रलमक लिई वा नलिई प्रर्दान गररने सभपूणथ 
सेवािरू सभझन ुपर्दथछ। 

(झ)  “सलमलत” भन्नािे उपभोक्ता वित संरक्षण सलमलत भन्ने सभझन ु
पर्दथछ। 

पररच्छेर्द-२ 
उपभोक्ता वित संरक्षण सलमलत 

३.  उपभोक्ता वित संरक्षण सलमलत: उपभोक्ताको वित संरक्षण सभबन्धी ववषयमा 
आवश्यक नीलतगत व्यवस्र्ा गनथ तर्ा बजार अनगुमन कायथिाई मागथर्दिथन 
एंव समन्वयको िालग नगरपालिकािे उपभोक्ता वित संरक्षण सलमलतको गठन 
गनेछ। 
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४.  उपभोक्ता वित संरक्षण सलमलतको गठन रे्दिाय अनसुार िनुेछिः   
(क) धलुिखेि नगरपालिकाको उपप्रमखु  - संयोजक 
(ख) धलुिखेि नगरपालिकाको आलर्थक सलमलतको संयोजक 

  -सर्दस्य 
(ग) शजल्िा प्रिासन कायाथिय वा र्िाका प्रिासन कायाथियका 

अलधकृत प्रलतलनलध   - सर्दस्य  
(घ) खाद्य, गणुस्तर, औषलध÷जनस्वास््य÷उद्योग वाशणज्य िेने  
 (उपिब्ध भए सभमका क्षेत्रगत ववषय िेने) िाखाका 

प्रमखु÷प्रलतलनलध  - सर्दस्य 
(ङ) सभबशन्धत उद्योग वाशणज्य संघको प्रलतलनलध  - 

सर्दस्य 
(च) उपभोक्ता वित संरक्षणमा वक्रयाशिि संस्र्ा वा व्यशक्तिरु 

मध्येबाट  एक जना   - सर्दस्य 
(छ) कायाथियको उपभोक्ता वित संरक्षण िेने िाखा÷डेक्स÷ 

र्काईका प्रमखु  - सर्दस्य सशचव 
५.  उपभोक्ता वित संरक्षण सलमलतका काम कतथव्य र अलधकार:   

(क)  उपभोक्ता वित संरक्षणको िालग आवश्यक नीलतगत व्यवस्र्ा   
गने।  

(ख) अत्यावश्यक वस्तिुरुको माग र आपूलतथको अवस्र्ा सभबन्धी 
त्याङ्क संकिन र मागको प्रक्षेपण गने, 

(ग)  सलमलतिे यस लनरे्दशिकाको र्दफा (८) २ अनसुार गठठत 
अनगुमन टोिीद्वारा अनसूुची-१ को फारममा उल्िेख भए 
अनसुार प्रस्ततु गरेको बजार अनगुमन सभबन्धी प्रलतवेर्दन 
मालर् ववश्लषेण गरी आवश्यक लनरे्दिन ठर्दने, 

(घ) उपभोक्ताको वित संरक्षण गनथ आपूलतथ व्यवस्र्ा र उपभोग्य 
वस्त ुवा सेवाको छड्के अनगुमन गने, 
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(ङ) बजार अनगुमन सभबन्धी कामको मूल्याङकन गने र 
टोिीिाई आवश्यकता अनसुार मागथ र्दिथन गने , 

(च) नगरपालिकािे ठर्दएको अन्य लनरे्दिन र आरे्दिको कायाथन्वयन 
गने÷गराउने। 

(छ)  उपभोक्ता वित ववपररत कायथमा आवश्यक काननुी 
कारवािीको िालग लनरीक्षण वा अनसुन्धान अलधकृत तोक्ने। 

६.  उपभोक्ता वित संरक्षण सलमलतको बैठक सभबन्धी कायथलबलध: उपभोक्ता वित 
संरक्षण सलमलतको बैठक मविनामा एक पटक अलनवायथ रूपमा बस्न ुपनेछ। 
सलमलतको बैठकिे आफ्नो कायथववलध आफै तयार  गनेछ। यसरी बैठक 
वस्र्दा कशभतमा तीन ठर्दन अगालड बैठकको ववषय सवितको सूचना 
सर्दस्यिरुिाई उपिब्ध गराउन ुपनेछ। 

पररच्छेर्द -३ 
बजार अनगुमन सभबन्धी व्यवस्र्ा 

७.   वस्त ुवा सेवाको र्दताथ, आपूलतथ, मूल्य, गणुस्तर, नापतौि िगायतका व्यापाररक 
वक्रयाकिापिाई उपभोक्ता मैत्री बनाउन नगरपालिकािे लनभन व्यवस्र्ा गनुथ 
पनेछिः  

(क)  गणुस्तरीय उपभोग्य वस्त ु तर्ा सेवाको सिज र सवथसिुभ 
आपूलतथ िनुे वातावरणको सलुनशितता सवित उपभोक्ताको िक 
र वितको संरक्षण गनथ कायाथियमा उपभोक्ता वित संरक्षण 
िाखा÷र्काई÷डेक्सको व्यवस्र्ा गरी लनयलमत र प्रभावकारी 
बजार अनगुमनको व्यवस्र्ा गने,  

(ख)  बजार प्रणािीिाई प्रलतस्पधी र उपभोक्ता प्रलत शजभमेवार 
तलु्याउन प्रचलित काननुको कायथन्वयनमा जोड ठर्दने,  

(ग) उपभोक्ता शिक्षा सभबन्धी सचेतना र बजार अनगुमनको 
कायथयोजना तयार गरी उपभोक्ता वित संरक्षणको ववषयिाई 
वविेष प्रार्लमकतामा राख्न,े 
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(घ)  उपभोक्तािाई सचेत र जागरूक तलु्याउन वडा सलमलतको 
कायाथियरे्दशख नै उपभोक्ता सचेतना िगायतका कायथक्रमिरु 
संचािन गने, 

(ङ)  आफ्नो नगरपालिका अन्तगथत स्र्ावपत वा संचालित उद्योग 
व्यवसायको र्दताथ, नववकरण, लबि ववजक तर्ा लबक्रीको 
िालग राशखएका मािवस्त,ु नापतौि, गणुस्तर, िेबि, आपूलतथ,  
आठर्दको अनगुमन गने, 

(च)  तरकारी, फिफूि, माछा, मास,ु लमठाई पसि, डेरी, िोटि 
िगायतका खाद्य वस्तकुो लबक्री स्र्िको मापर्दण्ड तोक्ने र 
छुटै्ट फिफूि तर्ा तरकारी बजार र वधिािाको व्यवस्र्ा 
गने, 

८.  बजार अनगुमन टोिी गठनिः (१) वस्त ुवा सेवा प्रर्दायक व्यवसायको र्दताथ, 
नवीकरण, आपलुतथ, मलु्य, नापतौि, ववज्ञापन िगायत व्यापाररक 
वक्रयाकिापको लनयलमत एंव आकशस्मक अनगुमनको िालग नगरपालिकािे 
बजार अनगुमन टोिी गठन गनेछ।  

(२) उपर्दफा (१) बमोशजम गठन िनुे अनगुमन टोिीमा रे्दिाय 
बमोशजमको पर्दालधकारीिरु रिनेछनिः 

क.  कायाथियको उपभोक्ता वित संरक्षण िेने 
िाखा÷र्काई÷डेक्कको प्रमखु - संयोजक 

ख.  सभबशन्धत ववषयगत क्षेत्रको प्रलतलनलध (उपिब्ध भएसभम) - 
सर्दस्य 

ग.  स्र्ानीय प्रिासनको प्रलतलनलध (उपिब्ध भएसभम) - सर्दस्य 
घ.  स्र्ानीय सरुक्षा लनकाय (नेपाि प्रिरी) को प्रलतलनलध - सर्दस्य 
ड.. उपभोक्ता वित संरक्षणमा वक्रयाशिि संस्र्ा वा व्यशक्तिरु 

मध्येबाट मनोलनत एक जना - सर्दस्य 
च. उद्योग वाशणज्य संघको प्रलतलनलध (उपिब्ध भएसभम) एक 

जना सर्दस्य - सर्दस्य 
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छ. पत्रकार मिासंघ/संचारकमी एक जना - सर्दस्य 
(३) अनगुमन टोिीमा कभतीमा ५ जना प्रलतलनलध संिग्न भर् बजार 

अनगुमन सभबन्धी कायथ गररने छ। तर कुनै ववषयगत क्षेत्रको अनगुमन गने 
कायथमा सभबशन्धत ववषयगत क्षेत्रको ववज्ञ÷प्रलतलनलध अलनवायथ रुपमा समावेि 
गराउन ुपने छ। (ववषयगत लबज्ञ वा प्रलतलनलध भन्नािे जस्तै खाद्य वा कृवष 
उपजको िालग खाद्य लनरीक्षक वा उपिब्ध नभएमा कृवष प्राववलधक 
बशुझनेछ।)  

(४) उपभोक्ता वित संरक्षण िेने िाखा वा र्कार्िे मालसक रुपमा 
तोकीएको ढाुँचामा बजार अनगुमनको एकीकृत प्रलतवेर्दन कायाथियमा पेि 
गनुथ पनेछ। 

९. बजार अनगुमन टोिीको काम, कतथव्य र अलधकारिः र्दफा ८ (१) बमोशजम 
गठठत बजार अनगुमन टोिीिे प्रचलित काननु बमोशजम रे्दिाय अनसुारका 
कायथिरू गनुथपनेछिः 

(क)  बजार अनगुमनको पूवथ कायथ योजना र मालसक अनगुमन 
कायथतालिका बनाई स्वीकृलतको िालग सलमलतमा पेि गने, 

(ख)  स्वीकृत कायथयोजना बमोशजम  लनयलमत रूपमा बजार 
अनगुमन गने र आवश्यकता बमोशजम आकशस्मक वा वविेष 
अनगुमन गने,  

(ग)  वस्त ु वा सेवाको र्दताथ, आपूलतथ, मूल्य, गणुस्तर, नापतौि, 
ववज्ञापन िगायतका व्यापाररक वक्रयाकिापको अनगुमन गने, 

(घ)  कािोबजारी, एकालधकार (लसशन्डकेट), लमिीमतोपूणथ भाउ 
लनधाथरण (काटेलिङ्ग), कृलतम अभाव तर्ा बजार प्रवेिमा 
अवरोध गने जस्ता गैर प्रलतस्पधी व्यापाररक वक्रयाकिाप 
भए÷नभएको अनगुमन गने, 

(ङ)  कुनै वस्तकुो अनशुचत व्यापाररक वक।याकिाप        
(लमसावट/गणुस्तरविन) कम तौि भएको रे्दशखएमा/भेवटएमा 
आवश्यकता अनसुार त्यस्ता वस्त ु जफत गने, नष्ट गने, 
कारोवार रोक्का गने वा बन्र्द गने िगायतका कायथ गने, 
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(च) उपभोक्ता वित संरक्षण सलमलतबाट समय-समयमा ठर्दर्एका 
लनरे्दिन एवं आरे्दि बमोशजमका कामिरू गने। 

(छ)  सभपन्न बजार अनगुमन प्रलतवेर्दन सोवि ठर्दन कायाथियमा पेि 
गनुथ पनेछ। 

१०.   बजार अनगुमन कायथववलधिः (१) बजार अनगुमन टोिीिे बजार अनगुमन 
गर्दाथ लनभन ववषयमा वविेष ध्यान ठर्दन ुपनेछिः 

(क) लबके्रता वा सेवा प्रर्दायकिे लनयामक लनकायबाट काननु 
बमोशजम प्रर्दान गररने गरेको व्यवसाय र्दताथ प्रमाण-पत्र, 
स्र्ायी िेखा नभबर (एब्ि)् को प्रमाण-पत्र, खाद्य अनजु्ञा-
पत्र, औषधी पसि र्दताथ प्रमाण-पत्र िगायतका आवश्यक 
कागजातिरु लिएको छ÷छैन िेने। सारै् प्रमाणपत्र लनयलमलत 
रुपमा नववकरण भए÷नभएको िेने। प्रमाणपत्र नलिएको वा 
नववकरण गरेको नरे्दशखएमा बढीमा ७ ठर्दन लभत्र सो कायथ 
गरी कायाथियमा पेि गनथ लिशखत लनरे्दिन ठर्दने। 

(ख)  लबके्रता वा सेवा प्रर्दायकिे आफ्नो व्यवसायको सार्नबोडथ 
राखेको छ÷छैन िेने। नराखेको भए ३ ठर्दनलभत्रमा राशख 
कायाथियमा जानकारी ठर्दन लिशखत लनरे्दिन ठर्दने। 

(ग)  प्रर्दायकिे वस्तकुो लबवक्र कक्षमा मूल्य सूची राखेको छ÷छैन  
िेने। नराखेको भए ३ ठर्दन लभत्रमा राशख कायाथियिाई सो 
को जानकारी ठर्दन लिशखत लनरे्दिन ठर्दने। 

(घ)  माि, वस्तकुो पररमाण, मूल्य, गणुस्तर र तौि ठठक छ 
/छैन िेने, 

(ङ)  प्याकेशजङ्ग गररएको वस्तकुो िेविमा उत्पार्दक वा 
पैठारीकताथको नाम, उत्पार्दन लमलत, उपभोग्य अवलध वा  
लमलत, अलधकतम खरु्द।ाा मूल्य, लमश्रण, भण्डारण र उपभोग 
गने तररका उल्िेख गररएको छ/छैन िेने,  

(च)  औषलध वा औषलधयकु्त पर्दार्थ भए सो को प्यावकङ्ग प्रयोग गने 
तररका उल्िेख छ÷छैन िेने। औषधीववज्ञ (फामाथलसष्ट) 
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औषधी लबक्री स्र्िमा भए/नभएको एवं औषलध लबके्रता 
प्रमाणपत्र समेत िेने। 

(छ)  उपभोग्य लमलत नाघेको औषधी, प्रिोलधत पानी, लबस्कुट, 
पाउरोटी िगायतका खाद्य तर्ा उपभोग्य वस्तिुरू फेिा 
परेमा नष्ट गने, 

(ज)  उत्पार्दन लमलत, उपभोग्य लमलत केरमेट गरेको वा पनुिः 
िेवलिङ्ग वा छपाई गरेको छ÷छैन िेने। पनुिः िेवलिङ्ग वा 
छपाई गरेको पाईएमा त्यस्तो वस्त ु जफत गने, वस्तकुो 
प्रकृलत अनसुार मचुलु्का गरी नष्ट गने, 

(झ)  माछामास,ु फिफूि, तरकारी, लमठाई पसि, डेरी र िोटि 
बधिािा वा माछा मास ुलबवक्रस्र्ि सफासगु्घर र मापर्दण्ड 
अनसुार छ÷छैन िेने। नभएमा कसरुको प्रकृलत अनसुार 
सजग गराउने वा चेतावनी ठर्दने तर्ा अटेरी गरेमा तोकीए 
बमोशजम र्दण्ड जरीवाना गने, 

(ञ)  लबके्रता वा के्रतािाई वस्तकुो वविववजक जारी गरेको 
छ÷छैन िेने। ववि अलनवायथ गनथ लनरे्दिन ठर्दने। 

(२) नगरपालिकािे अनसूुची-२ मा उल्िेशखत वस्त ु र सेवाको 
अनगुमन गनथ उपभोक्ता वित संरक्षण िेने िाखा/र्काई/डेक्सिाई लिशखत 
कायथ वववरण तोक्न ुपनेछ। सोिी आधारमा बजार अनगुमन टोिीिे बजार 
अनगुमन सभबन्धी कायथ गनुथ पनेछ।   

पररच्छेर्द-४ 
उजरुी सभबन्धी व्यवस्र्ा 

११.  उजरुी ठर्दन सक्नेिः   
(क)  कुनै वस्त ु वा सेवाको लबके्रता वा प्रर्दायकिे उपभोक्ताको 

वित ववपररत व्यापाररक वक्रयाकिाप गरेको भनी कुनै पलन 
व्यशक्तिे उपभोक्ता वित संरक्षण सलमलत वा बजार अनगुमन 
टोिी वा कायाथियको उपभोक्ता वित संरक्षण िेने 
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िाखा÷र्काई÷डेक्समा मौशखक वा लिशखत सूचना वा उजरुी 
ठर्दन सक्ने, 

(ख)  उपर्दफा (क) बमोशजमको लनकायिे उजरुी वा सावथजलनक 
सञ्चार माध्यमबाट प्राप्त सूचनािाई उजरुीको रूपमा ग्रिण 
गररने छ,  

(ग)  उपर्दफा (क) वा (ख) बमोशजमको उजरुी वा अन्य कुनै 
सरकारी लनकायबाट अनगुमनको िालग िेशख आएमा सोिाई 
समेत उजरुीको रूपमा ग्रिण गरी बजार अनगुमन टोिीिे 
अनगुमन तर्ा लनरीक्षण गनुथ पनेछ, 

(घ)  उपर्दफा (ग) बमोशजम अनगुमन तर्ा लनरीक्षण गर्दाथ लबके्रता 
वा सेवा प्रर्दायकिे प्रचलित काननु वा मापर्दण्ड ववपररत 
व्यापाररक वक्रयाकिाप गरेको पार्एमा तत्काि कारवािी 
चिाउन ुपनेछ, 

(ङ)  उपर्दफा (घ) बमोशजम अनगुमन टोिीिे गरेको काम 
कारवािीमा शचि नबझेुमा लबके्रतािे प्रचलित काननु बमोशजम 
नगरपालिकाको उपप्रमखु  समक्ष लिशखत रुपमा उजरुी ठर्दन 
सक्नेछ, 

पररच्छेर्द-५ 
अनगुमन सभबन्धी प्रकृया 

१२.  अनगुमनको पूवथ तयारीिः  अनगुमन टोिीिे अनगुमन गनुथ पूवथ रे्दिायको तयारी 
गनुथ पनेछिः 

(क)  लनरीक्षण वा अनगुमनमा जान ु पूवथ अत्यावश्यक वस्त ुतर्ा 
सेवा मध्ये कुन कुन ववषयिाई पवििो प्रार्लमकतामा राख्ने 
भन्ने वकटान गरी ववषयसूची तयार गनुथपनेछ। 

(ख)  अनगुमनमा जाुँर्दा अनगुमन गररने वस्त ुवा सेवासुँग सभबशन्धत 
ऐन लनयमिरू, वववरण र चेकलिष्ट सारै् लिर् जानपुनेछ। 
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(ग)  वस्त ुतर्ा सेवाको आपूलतथ, लबक्री ववतरण, मूल्य, गणुस्तर 
आठर्दको बारेमा पयाथप्त सूचना र जानकारी िालसि गनुथपनेछ। 

(घ)  अनगुमन वा लनरीक्षण गनथ जान ु अगावै तालिका बनाई 
आवश्यक पने साधन सरुक्षा आठर्दको पूवथ तयारी गनुथपनेछ। 

१३.  बजार अनगुमन गने प्रकृयािः    
(क)  बजार अनगुमन गर्दाथ अनगुमनमा खवटर् जाने व्यशक्तिे आफ्नो 

पररचय पत्र रे्दखाई बजार अनगुमन गनुथपनेछ। अनगुमन 
टोलिका संयोजकिे अनगुमनको आवश्यकता बारे जानकारी 
गराउन ुपनेछ र सभबशन्धत व्यवसायीिे लबना कुनै अवरोध 
अनगुमन गनथ ठर्दन ुपनेछ। 

(ख)  उपर्दफा (क) बमोशजम बजार अनगुमन गर्दाथ सभबशन्धत 
व्यवसायीिे बाधा ववरोध गरेमा बाधा ववरोध गनेिाई प्रचलित 
काननु बमोशजम कारवािीको िालग सभबशन्धत लनकायमा 
अनरुोध गनथ वा िेखी पठाउन सक्नेछ। 

(ग)  अनगुमन टोिीिे बजार अनगुमन गर्दाथ वस्त ु वा सेवाको 
नमूना संकिन गनुथपने रे्दशखएमा प्रचलित कानून बमोशजम 
नमूना संकिन गरी सोको यर्ार्थ वववरण खिुाई सभभव 
भएसभम सभबशन्धत व्यवसायीको समेत र्दस्तखत भएको 
स्र्िगत मचुलु्का बनाउन ु पनेछ। सभबशन्धत व्यवसायीिे 
मचुलु्का र्दस्तखत गनथ नमानेमा सोिी व्यिोरा जनाई उपशस्र्त 
व्यशक्तिरूको रोिवरमा मचुलु्का तयार गरी आवश्यकता 
अनसुार लसिबन्र्दी समेत गरी परीक्षणको िालग यर्ाशिघ। 
सभबशन्धत लनकायमा नमूना सवित िेखी पठाउन ुपनेछ। 

(घ)  अनगुमन टोिीिे बजार अनगुमन गर्दाथ तत्काि केिी सधुार 
गनुथपने रे्दखेमा सभबशन्धत व्यवसायीिाई अवधी तोकी 
स्र्िगत लिशखत लनरे्दिन ठर्दई सधुार गनथ िगाउन सक्नेछ। 

(ङ)  बजार अनगुमन टोिीिे बजार अनगुमन गर्दाथ कुनै वस्त ु
तत्काि नष्ट नगरे जनस्वास््यमा असर पने रे्दशखएमा त्यस्ता 
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वस्तकुो नमूना संकिन गरी प्रमाणको रूपमा सरुशक्षत राशख 
अरू प्रचलित कानून बमोशजम आवश्यक प्रवक्रया प¥ुयाई 
सभबशन्धत व्यवसायी र उपशस्र्त व्यशक्तिरूको रोिवरमा 
मचुलु्का गरी वातावरणमा असर नपने गरी त्यस्तो वस्त ुनष्ट 
गनुथपनेछ। संकलित नमूना आवश्यकता अनसुार पररक्षणका 
िालग प्रयोगिािामा पठाउन सवकनेछ। 

१४.   र्दण्ड जररवानािः  
(क)  बजार अनगुमन टोिीिे बजार अनगुमन गर्दाथ सेवा वा वस्त ु

राखेको स्र्ानको लनयमानसुार जाुँचबझु वा खानतिासी गनथ 
सक्नेछ। खानतिासीबाट वस्त ुवा सेवाको लबक्री ववतरणमा 
अनशुचत वा अलनयलमत कायथ गरेको पार्एमा आवश्यकता 
अनसुार त्यस्तो सेवा वा वस्तकुो प्रयोग वा लबक्री ववतरणमा 
रोक िगाउन सक्नेछ तर्ा त्यस्ता वस्त ुअनगुमन टोिीिे 
कब्जामा लिई लनयमानसुार कायथवािी बढाउने छ। 

(ख)  अनगुमन गर्दाथ कुनै कानूनी कारवािी गनुथपने रे्दशखएमा 
अनगुमन टोिीिे सभबशन्धत व्यवसायीसुँग तरुून्त लिशखत 
स्पष्टीकरण माग गनथ सक्नेछ। 

(ग)  अनगुमन टोिीको प्रलतवेर्दन वा नमूना परीक्षण गर्दाथ मदु्दा 
र्दायर गनुथपने रे्दशखएमा प्रचलित कानून बमोशजम अनसुन्धान 
तिवककातको िालग लनरीक्षण अलधकृत तोक्ने गरी मदु्दा र्दायर 
गनथ सलमलतबाट लनणथय गराई यर्ाशिघ। अलभयोजन अलधकारी 
समक्ष आवश्यक कागजात सवित िेखी पठाउन ुपनेछ। 

(घ)  उपर्दफा (ग) बमोशजम िेखी आएमा सभबशन्धत अलधकारीिे 
प्रचलित कानून बमोशजम प्रवक्रया पूरा गरी सभबशन्धत 
लनकायमा मदु्दा र्दायर गनुथपनेछ। 

(ङ)  उपर्दफा (क) बमोशजम अनगुमन टोिीिे अखाद्य वस्त ुवा 
अन्य वस्त ुनष्ट गर्दाथ िागेको खचथ सभबशन्धत व्यवसायीिे नै 
व्यिोनुथ पनेछ।  
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(च)  अनगुमन गररएका माि वस्तकुो प्रकृलत अनसुार मचुलु्का 
उठाउन ु पनेमा मचुलु्का उठाउने, चेकलिष्ट अनसुार भए 
नभएको िेने र नमूना परीक्षण लिनपुने भएमा स्र्ानीय सरकार 
संचािन ऐन, २०७४ वा नगर सभाबाट शस्वकृत काननुमा 
व्यवस्र्ा भएकोमा सोिी बमोशजम अन्यर्ा खाद्य लनयमाविी, 
२०२७ को लनयम १० वा उपभोक्ता संरक्षण लनयमाविी, 
२०५६ को लनयम २७ अनरुूप वा नेपाि गणुस्तर ऐन, 
२०३७ वा प्रचलित कानून बमोशजम नमूना संकिन 
गनुथपनेछ। 

(छ)  लनरीक्षण, जाुँचबझु वा खानतिासी गर्दाथ उपभोग्य वस्त ुरोक्का 
राख्नपुने भएमा स्र्ानीय िासन संचािन सभबशन्ध ऐन वा नगर 
सभाबाट शस्वकृत काननुमा व्यवस्र्ा भएकोमा सोिी बमोशजम 
अन्यर्ा खाद्य लनयमाविी २०२७ को लनयम १३ वा 
उपभोक्ता संरक्षण लनयमाविी, २०५६ को लनयम २५, वा 
नेपाि गणुस्तर ऐन २०३७ र स्याण्डडथ नापतौि ऐन 
२०२५ का प्रचलित कानून बमोशजम   गनुथपनेछ। 

(ज)  स्र्ानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ वा नगर सभाबाट 
शस्वकृत काननुमा व्यवस्र्ा भएकोमा सोिी बमोशजम अन्यर्ा 
वस्त ु वा मािसामान लसिबन्र्दी गनुथपर्दाथ खाद्य लनयमाविी, 
२०२७ को लनयम १३ वा उपभोक्ता संरक्षण लनयमाविी, 
२०५६ को लनयम २८ र २९ वा नेपाि गणुस्तर ऐन, 
२०३७ वा स्याण्डडथ नापतौि ऐन, २०२५ वा प्रचलित 
कानून अनसुार गनुथपनेछ। 

(झ)  खाद्य प्रिोधन गनथ आवश्यक पने कुनै उपकरण जडान भै 
कुनै वस्त ुवा पर्दार्थको उत्पार्दन गररएकोमा अनगुमन गने 
लनकायिे उत्पार्दन प्रिोधन कानून सभमत भए नभएको िेरी 
नभएको भए त्यस्तो स्र्ानमा लसिबन्र्दी गनथ सक्नेछ। यसरी 
लसिबन्र्दी गररएकोमा प्रिोधन उद्योगिाई लनशित समयावलध 
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ठर्दई आवश्यक मापर्दण्ड पूरा गरी सधुार गनथ लनरे्दिन ठर्दन 
सवकनेछ। 

(ञ)  उपर्दफा (ण) बमोशजम लनरे्दिन ठर्दएकोमा उद्योगिे 
सधुारात्मक कायथिरू गरी लसिबन्र्दी िटाई पाउुँ भनी 
कायाथियमा लनवेर्दन ठर्दएमा कायाथियको टोिीिे बजार 
अनगुमन गराई सधुार भएको पार्एमा लसिबन्र्दी िटाई ठर्दन 
सक्नेछ। सधुार भएको नपार्एमा कानून बमोशजम कारवािी 
अगालड बढाउनेछ। 

(ट)  वस्त ु वा सेवा क्षेत्रमा अनशुचत व्यापाररक वक्रयाकिाप 
(ग्िाबष्च त्चबमभ एचबअतषअ्भक), कानूनद्वारा लनयशन्त्रत 
वा लनषेलधत व्यापाररक वक्रयाकिाप (च्भकतचषअ्तष्खभ 
त्चबमभ एचबअतषअ्भक) र एकालधकारपूणथ व्यापाररक 
वक्रयाकिाप (ािःयियउयशष्कतषअ् त्चबमभ एचबअतषअ्भक) 
भए नभएको ववषयमा समेत अनगुमनका क्रममा िेनुथपनेछ। 

पररच्छेर्द -६ 
आचार संविता 

१५.  आचार संवितािः बजार अनगुमन गनथ जाने अनगुमन टोिीिे लनभन बमोशजमको 
आचार संविता पािना गनुथपनेछिः 

(क)  अनगुमन टोिीिे अनगुमन गने स्र्ि र अनगुमन गररने 
वस्तकुो बारेमा सो कायथमा संिग्न सर्दस्यिरू बािेक अरू 
कसैिाई पलन सो बारेमा पूवथ सूचना वा जानकारी गराउन ु
िुुँरै्दन, 

(ख)  अनगुमनमा खवटने व्यशक्तिे आफ्नो नातागोता वा र्ष्टलमत्र 
किाुँ अनगुमन गनथ जान ुिुुँरै्दन, 

(ग)  अनगुमन कायथमा संिग्न कुनै पलन सर्दस्यिे अनगुमन गने 
लबके्रता व्यवसायीबाट कुनै पलन वकलसमको चन्र्दा, र्दान, 
र्दातव्य वा उपिार स्वीकार गनुथ िुुँरै्दन, 
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(घ)  अनगुमन गनथ जाुँर्दा प्रर्दायकिरूिे ठर्दएको सवुवधा तर्ा 
आलत्य स्वीकार गनुथिुुँरै्दन, 

(ङ)  कुनै वकलसमको प्रिोभन वा मोिाविजामा पनुथ िुुँरै्दन, 
(च)  अनगुमनको कारवािी सभबन्धी सूचना प्रवाि गर्दाथ अनगुमन 

टोिीको नेततृ्व गने व्यशक्तबाट मात्र प्रवाि गनुथपनेछ तर्ा 
अनगुमन टोिीमा रिने अन्य सर्दस्यिरूको जानकारी ठर्दन ु
िुुँरै्दन ्, 

(छ)  बजार अनगुमन गर्दाथ अनगुमन टोिीका पर्दालधकारीिरू 
प्रर्दायक समक्ष मयाथठर्दत तररकािे प्रस्ततु िनुपुने र 
व्यवसायीको भण्डारण स्र्ि वा पसिबाट जर्ाभावी तररकािे 
माि वस्त ुलनकाल्न ुिुुँरै्दन , 

(ज)  अनगुमन टोिीका कुनै सर्दस्यिे अनगुमन सभबन्धी कायथ 
गर्दाथ गोप्यता भङ्ग गने िगायत अन्य कुनै गैरकानूनी काम 
गरेमा कमथचारी भए प्रचलित कानून बमोशजम ववभागीय 
कारवािी गनथ र अन्य व्यशक्त भए टोिीबाट िटाई प्रचलित 
कानून बमोशजम कारबािी गनथ सवकनेछ, 

(झ)  मानव अलधकारवार्दी संघसंस्र्ा, उपभोक्ता िकवित संरक्षण 
कायथमा संिग्न संस्र्ािरू, ववलभन्न सञ्चार माध्यममा कायथरत 
सञ्चारकमी प्रलतलनलधिरूिे अनगुमन कायथिाई सियोग पगु्ने 
गरी अनगुमन प्रवक्रयाको स्र्िगत अविोकन गनथ सक्नेछन।् 
तर सामान जफत गने, धलु्याउने वा नष्ट गने वा लसिबन्र्दी 
गने कायथमा सभबशन्धत आलधकाररक कमथचारी वा प्रिरीद्वारा 
नै कायथ सभपन्न गनुथपनेछ।  

  



 
15 

पररच्छेर्द -७ 
ववववध 

१६. बजार अनगुमन सलमलतको कायथक्रम तर्ा बजेटिः  
(क) नगरपालिकािे आफ्नो स्रोत साधन र जनिशक्त प्रयोग िनुे 

गरी बजार अनगुमनका िालग आवश्यक कायथक्रम र बजेट 
प्रार्लमकताका सार् वावषथक कायथक्रममा समावेि गनुथ पनेछ,  

(ख)  नेपाि सरकारबाट बजार अनगुमनका िालग अनरु्दान प्राप्त 
भएमा सोिी अनसुार कायथक्रममा समावेि गनुथपनेछ, 

(ग)  वावषथक कायथक्रममा उपभोक्ता सचेतनाको कायथक्रम समेत 
समावेि गनुथपनेछ, 

(घ)  बजार अनगुमनको क्रममा नमूना संकिन गर्दाथ प्रर्दायकिाई 
वस्तकुो मूल्य भकू्तानी गरी लबि लिन ुपने िनु्छ, 

(ङ)  बजार अनगुमन टोिीमा खवटएका व्यशक्तिरूिाई खाजा 
वापत भिा ठर्दनपुनेछ। 

१७.  स्र्ानीय प्रिासनको कतथव्यिः बजार अनगुमन गर्दाथ अनगुमन टोिीिे सरुक्षा 
िगायतका आवश्यक सियोग माग गरेमा तत्काि त्यस्तो सरुक्षा तर्ा सियोग 
उपिब्ध गराउन ुस्र्ानीय प्रिासनको कतथव्य िनुेछ। 

१८.  असि लनयतिे गरेका काम बचाऊिः यस लनरे्दशिका बमोशजम बजार अनगुमन 
गर्दाथ असि लनयतिे गरेका कामको सभबन्धमा टोिीका संयोजक तर्ा 
सर्दस्यिरू उपर कुनै कारवािी िनुे छैन। 

१९.  प्रचलित काननु बमोशजम िनुेिः यस लनरे्दशिकामा भएको व्यवस्र्ािे प्रचलित 
काननु बमोशजम िनुे अन्य अनगुमन कायथिाई बाधा प¥ुयाएको मालनने छैन।  

२०.   र्दण्ड सजायिः स्र्ानीय सरकार संचािन ऐन, २०७४ वा नगर सभाबाट 
शस्वकृत काननुमा व्यवस्र्ा भएकोमा सोिी बमोशजम अन्यर्ा प्रचलित कानून 
(उपभोक्त वित संरक्षण ऐन लनयम, खाद्य ऐन लनयम, औषधी लबक्री ववतरण 
सभबन्धी ऐन लनयम, कािो बजारी तर्ा अन्य केिी सामाशजक अपराध तर्ा 
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सजाय ऐन, मास ुजाुँच ऐन, िगायतका) अलधनमा रिी बजार अनगुमनबाट 
र्दोषी पार्एका व्यवसायी उपर काननुी कारवािी र र्दण्ड सजाय गनुथ पनेछ। 

२१.  प्रलतवेर्दनिः बजार अनगुमनको मालसक प्रगलत प्रलतवेर्दन अनसूुची-३ अनसुार 
तयार गनुथपनेछ। 

२२.  बाधा अड्काउ फुकाउने अलधकारिः यस लनरे्दशिकाको कायाथन्वयनमा कुनै 
बाधा अड्काउ परेमा उपभोक्ता वित संरक्षण तर्ा मूल्याङ्कन सलमलतको 
बैठकबाट लनणथयका िालग बाधा अड्काउ फुकाउ गनथ नगरपालिकामा पठार्ने 
छ।  

२३. संिोधनिः यस लनरे्दशिकामा र्पघट गने अलधकार प्रचलित काननुको अलधनमा 
रिी नगर सभाको िनुेछ। 
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अनसूुची -१ 
(र्दफा ८ को उपर्दफा ४ सुँग सभबशन्धत) 

 
श्रीमान ्प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत ज्यू 
धलुिखेि नगरपालिका 

ववषयिः- बजार अनगुमनको  मालसक प्रलतवेर्दन। 
 
लमलत २० ।    ।   रे्दशख २०  ।   ।   सभम लनभन स्र्ानिरूमा बजार 

अनगुमन गर्दाथ लनभनानसुार रे्दशखएको व्यिोरा अनरुोध छ। 
लस 
न 

अनगुमन 
गररएको 
स्र्ान 

अनगुमन 
गररएको 
क्षेत्र 
प्रकृलत 
बस्तिुरु 

अनगुमन 
वववरण: 
पररमाण 
अवस्र्ा र 
अन्य ववषय 
ब्यवसावयक 
प्रलतष्ठान 
संस्र्ा 

सामानको 
जफत 
वरामर्दी 
नाम 
पररमाण 

नष्ट 
गररएको 
बस्त ु
पररमाण 
नाम 
पररमाण 

लसिवन्र्दी 
गररएको 
मात्रा 
संख्या 

गररएको 
नमनुा 
संकिन 
मात्रा 
संख्या 

 
कैवफत 

         
 
बोधार्थ: 
श्री संयोजक ज्यू 
उपभोक्ता वित संरक्षण सलमलत। 
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अनसूुची -२ 

(र्दफा ९ सुँग सभबशन्धत) 
 

(अ) अनगुमन गररने वस्तकुो वगीकरणिः बजार अनगुमनको क्रममा 
ववलभन्न उपभोग्य वस्त ुतर्ा सेवाको अनगुमन गनुथ पने भएकािे उपभोग्य 
वस्त ुतर्ा सेवाको लनभनानसुार वगीकरण गररएको छ। 

समूि “क” -खाद्यान्न माछा/मासजुन्य/तरकारी फिफूि/रै्दलनक 
उपभोग्य  

(१)  खाद्यान्न तर्ा खाद्य पर्दार्थिरू नून, शचनी, शचया, कफी, मि, 

प्रिोलधत पानी आठर्द। 

(२)  अप्रिोलधत, अधथप्रिोलधत वा प्रिोलधत खाद्य पर्दार्थिरू, 

(३)  प्रिोलधत खाद्य पर्दार्थ उत्पार्दन गनथ प्रयोग गररने कच्चा पर्दार्थ,  
(४)  खाद्य पर्दार्थ उत्पार्दन गने उद्योग, 

(५)  खाद्य पर्दार्थ लबक्री ववतरण गररन ेलबक्रीस्र्ि र भण्डार गिृ 
वा संचय स्र्ि, 

(६)  खाने तेि, शघउ (वनस्पती शघउ समेत), 
(८)  र्दधु तर्ा र्दगु्ध पर्दार्थिरू र र्दधु प्यावकङ्ग गनथ प्रयोग िनु े

प्िावष्टक पाउचिरू, 

(९)  माछा, मास,ु अण्डा, 
(१०)  मसिाजन्य पर्दार्थिरू (शजरा, मररच, अर्दवुा, िसनु, धलनया, 

बेसार, ज्वानो, मेर्ी, ल्वाङ, सकुुमेि, अिैंची, र्दाशल्चनी र 
खसुाथनी िगायतका मसिाको रूपमा उपभोग गररने   
पर्दार्थिरू) 
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समूि “ख” औषधी एवं स्वास््य सेवा 
(१)  औषधी तर्ा औषधीजन्य पर्दार्थिरू (पिपंुक्षी औषधी तर्ा 

जलडबटुीमा आधाररत औषधी समेत), 
(२)  औषधी उत्पार्दन गने उद्योग तर्ा लबक्री ववतरण गररने स्र्ि, 

(३)  अस्पताि, नलसथङिोम, शक्िलनक आठर्द स्वास््य सेवा प्रर्दायक 
सस्र्ािरु। 

समूि “ग” रासायलनक मि/ववषार्दी/ववउ लबजन/कृवष औजारिः 
(१)  पिपंुक्षी आिार र त्यसमा प्रयोग िनुे कच्चा पर्दार्थिरू समेत, 

(२)  रासायलनक मि, ववषार्दी, लबउववजन, कृवष औजारिरु, 

समूि “घ”र्न्धनिः 
(१)  र्न्धन भण्डारण, पेट्रोलियम पर्दार्थको नापतौि, गणुस्तर, 

मूल्य तर्ा मापर्दण्डिरूको पररपािना, 
समूि “ङ” लनमाथण सामाग्रीिः 

(१)  ढुङ्गा, र्टा, लगट्टी, बािवुा िगायतका लनमाथण सामाग्री तर्ा 
सोसुँग सभबशन्धत उद्योग, भण्डारण स्र्ि र लबक्री ववतरण 
स्र्ि। 

समूि “च” िैशक्षक सामाग्रीिः 
(१)  पाठ्य सामग्री, स्टेिनरी िगायतका िैशक्षक सामाग्रीिरु। 

(२)  िलु्क मापर्दण्ड लनरे्दशिका अनसुार ववद्याियिरुको िूल्क  
आठर्द। 

समूि “छ” िोटि/िज/रेषु्टरा/खाजाघर/चमेना गिृ/िजिः 
(१)  िोटि/रेषु्टरा/खाजाघर/चमेना गृि/िजको सरसफार् तर्ा अन्य 

व्यवस्र्ापन 

(२)  प्रिोलधत र अप्रिोलधत वस्तिुरुको भण्डारण  
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(३)  िोटि, रेषु्टरा तर्ा लमठाई पसििरूमा लबक्री िनु े पकवान 
तर्ा प्याकेशजङ्ग गरी लबक्री िनुे खाद्य पर्दार्थिरू, िल्का पेय 
पर्दार्थिरू, मठर्दराजन्य पर्दार्थ, 

समूि “ज” सलुतथजन्य पर्दार्थिः 
(१)  सपुारी, पानपराग, सरु्र्ती, लबडी, चरुोट तर्ा सतुीजन्य पर्दार्थ। 

समूि “झ” नाप तौििः 
(१)  ढक, तराज ुिगायतका नापतौिमा प्रयोग िनुे उपकरणिरू। 

समूि “ञ” पिपंुक्षी िाट बजारिः 
(१)  पिपंुक्षी िाटबजार तर्ा लबक्री स्र्ि। 

समूि “ट” सौन्र्दयथ सामाग्रीिः 
(१)  ववलभन्न प्रकारका सौन्र्दयथ सामाग्रीिरु 

(२)  व्यूवट पािथर/सैिनु आठर्द। 

 
समूि “ठ” ववद्यतुीय सामानिरुिः 

(१)  ववद्यतुीय सामानिरू, 

(२)  र्िेक्ट्रोलनक्स सामानिरू। 

समूि “ड” रङ्ग/रोगनिः 
(१)  ववलभन्न कभपलनका भवन सभबन्धी रङ्ग र रङ्ग रोगनसंबन्धी 

सामाग्रीिरु। 

समूि “ढ” गरगिनािः 
(१)  सनु, चाुँर्दी, विरा, मोती, जवािरत तर्ा सोबाट लनलमथत 

गरगिनािरुको नापतौि एंव गणुस्तर। 

समूि “ण” सवारी साधन 

(१)  याक्सी लमटर िलु्क र ररक्सा,  नगरबस आठर्दको भाडा  
आठर्द। 

समूि “त” अन्यिः 
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(१)  अन्य उपभोग्य वस्तिुरूको उत्पार्दन स्र्ि, प्रिोधन स्र्ि, 

ढुवानीको अवस्र्ा, लबक्री स्र्ििरू, 

(आ) अनगुमन गररने सेवाको वववरणिः 
(१)  व्यापाररक सेवा, 
(२)  संचार सेवा, 
(३)  स्र्ि यातायात तर्ा िवाई सेवा, 
(४)  ववद्यतु सेवा, 
(५)  खानेपानी सेवा, 
(६)  ववज्ञापन सेवा अन्य उपभोग्य सेवािरू, 

(७)  स्वास््य सेवा, 
(८)  शिक्षा सेवा, 
(९)  ववशिय सेवािरु। 
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अनसूुची - ३ 

(र्दफा १०  स“ग सभबशन्धत) 
रै्दलनक बजार अनगुमन फारम 

(बजार अनगुमन फारमको प्रमाशणत प्रलत सभबशन्धत व्यवसायीिाई ठर्दन ुपनेछ)
  लमलतिः 

व्यापाररक प्रलतष्ठानको नामिः श्री 
ठेगानािः 
प्रोपार्टर वा फमथधनीको नामिः 
फोन नं.: 
यस नगरपालिकाको नेततृ्वमा खवटएको बजार अनगुमन टोिीबाट तपाईको 
लबक्रीस्र्ि÷ गोर्दाम÷ उद्योगको लनरीक्षण गर्दाथ लनभन अनरुूपको शस्र्लत भेवटएकोिे 
रे्दिायअनसुार गनुथ गराउन ुिनु लनरे्दिन ठर्दर्एको छ। 

क्र.सं. वववरण भएको नभएको 
टोिीबाट 
ठर्दर्एको 
लनरे्दिन 

१ मूल्य-सूची       

२ सार्नबोडथ       

३ व्यवसायर्दताथ÷नवीकरण       

४ नापतौिको प्रमाण       

५ 
िेविमा खिुाउनपुने कुरािरू स्पष्ट 
उल्िेख भए÷नभएको 

      

६ भयार्द नाघेको सामाग्री       

७ 
स्र्ायी िेखा (एब्ि)् नभबर÷ख्ब्त ्

मा र्दताथ 
      

८ 
लबक्री लबि ठर्दने प्रवक्रया 
भए÷नभएको 

      

९ 
खाद्य अनजु्ञा-पत्र (खाद्य उद्योगको 
िालग) 
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क्र.सं. वववरण भएको नभएको 
टोिीबाट 
ठर्दर्एको 
लनरे्दिन 

१० 
मासकुो गणुस्तर सन्तोषजनक 

भए÷नभएको 
      

११ 
लमठाईको गणुस्तर िगायतका 
पक्षिरू सन्तोषजनक 

      

१२ 
ग्याुँसको तौि, मूल्य िगायतका 
ववषय सन्तोषजनक  

      

१३ खररर्द लबि÷नभएको       

१४ यस अगालडको लनरे्दिनमा पािना       

१५ 
अन्य कैवफयतपूणथ शस्र्लत 

(खिुाउने) 
      

 

एक पटक ठर्दर्एका लनरे्दिनिरू पनुिः अनगुमन गर्दाथ पािना नभएको पार्एमा प्रचलित 
कानून बमोशजम कडा कारवािी िनुेछ। 
लनरीक्षण टोिी 
१. संयोजक श्री ............................. 
२. सर्दस्य श्री ............................. 
३. सर्दस्य श्री ............................. 
४. सर्दस्य श्री ............................. 
५. सर्दस्य श्री............................. 
मालर् उशल्िशखत वववरण ठीक छ भनी  उत्पार्दक÷लबके्रताको नाम र सिीिः  
प्रलतष्ठानको छापिः 
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अनसूुची - ४ 
(र्दफा १४ सुँग सभबशन्धत) 

मचुलु्का 
 
काभेर्पिाञ्चोक शजल्िा धलुिखेि नगरपालिका.............................. वडा नं. 
...... टोि.......मा खडा गरेको घटनास्र्ि/बरामर्दी/खानतिासी÷लसिछाप िगाएको 
मचुलु्कािः- 
१.  उजरुी वा सूचनाको छोटकरी वववरणिः- 
२.  चार वकल्िा सवित खानतिासी/बरामर्दी गररएको शचज वस्तकुो नमनुा 
तर्ा ठाउुँको वववरणिः- 
३.  बरामर्द भएको सामान÷र्दसीको वववरण/लसिछाप गररएको वववरणिः- 
 (क)  
 (ख) 
 (ग) 
 (घ) 
 (ङ) 
४.  खानतिासी÷बरामर्दी भएको रे्दखे बमोशजम सवि छाप गने साक्षीिः- (नाम, 
वतन समेत) 
 (क)  
 (ख) 
 (ग) 
५.  रोिवरमा बस्नेिरूको नाम, र्र, उमेर, वतन र सविछापिः- 
 (क)  
 (ख) 
 (ग) 
६.  लनरीक्षण टािीिे मेरो उद्योग, गोर्दाम, पसिमा अनगुमन गर्दाथ कुनै 
सामान विनालमना भएको छैन। मालर् प्रकरण ३ मा उल्िेख भएको शचज वस्त ु
तर्ा सामानिरू ....... उद्योग, गोर्दाम,पसिबाट बरामर्द भएको िो। सारै् टोिीिे 
िगाएको लसि र्ान......छाप भएको ठठक साुँचो िो भनी सविछाप गनेिः- 
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 (क)  
 (ख) 
 (ग) 
७.  कायथ तामेिी गनेिः- 
 (क)  
 (ख) 
 (ग) 
 
लमलतिः- 
समयिः- 
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अनसूुची - ५ 
र्दफा १४ सुँग सभबशन्धत 

तारेख भरपाई 
 
पक्षिः........................................... 
ववपक्षिःशजल्िा ................................. न.पा. ..................... वडा नं. 
.......... स्र्ायी घर भई िाि ................................... शजल्िा 
.............................. न.पा. वडा नं. .............. बस्ने श्री 
...................................... का नाती÷ नालतनी श्री 
................................का छोरा÷छोरी वषथ ................................ को 
...................................................नामक व्यवसायका सञ्चािक श्री 
.................................. सभपकथ  नं. ..............। 
 
तारेख 
लमलत ........साि ....... मविना .... गते ..........रोज ठर्दनको समय 
..................बजे उपशस्र्त िनुेछु भनी सिी छाप गने। 
िस्ताक्षरिः 
नामिः 
 
लमलत....................... साि.......................मविना.......................गते 
..........रोज ठर्दनको समय ..........बजे उपशस्र्त िनुेछु भनी सिी छाप गने। 
िस्ताक्षरिः 
नामिः 
लमलत ....................... साि .......................मविना ....................... गते 
..........रोज ठर्दनको समय ..........बजे उपशस्र्त िनुेछु भनी सिी छाप गने। 
िस्ताक्षरिः 
नामिः 
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दोस्रो नगर सभाबाट पाररत  

धलुिखेि नगरपालिकाको दीर्घकािीन सोचपत्र (Vision Paper) 

लिलतिः२०७५/०४/०८ 

पषृ्ठभलूििः 
धलुिखेि नगरपालिका, सिदुाय विकासको दृविकोणबाट एउटा निूना क्षेत्र हो। 
यहााँका सिदुायका िालनसहरुिे आफ्नै पौरख, स्थानीय स्रोत र साधन एिि ्स्िदेशी 
र विदेशी संर् संस्थाहरुको सहयोगिा देशकै िालग निूनाको विकासका कायघहरु 
गरेर देखाएका छन।् खानेपानी पररयोजना, धलुिखेि अस्पताि, काठिाडौं 
विश्वविद्यािय र हजार लसंढी आदद यसका उदाहरणहरु हनु।् यदद सिदुायको वहतका 
िालग कुनै नयााँ सोच भएिा आलथघक स्रोतिे बाधा प¥ुयाउाँदैन र सहयोगको िालग 
धेरै हातहरु प्राप्त गनघ सवकन्छ भन्ने उदाहरण पलन हो। यी विकासका कायघहरुको 
सफितािे नेततृ्ि लिने व्यक्तििे इिानदारीपूिघक र जनताहरुिाई विकासका कायघिा 
संिग्न गराउन सकेिा कुनै पलन विकासका कायघक्रिहरु पलन संभि छ भन्ने पाठ 
लसकाएको छ। 

विगत दईु दशकिा नेपाििा रहेको राजनीलतक अक्तस्थरतािे यहााँको विकास 
कायघक्रििा केही बाधा पगेुको िहससु गररएको लथयो। यस अिलधिा ससाना 
कायघक्रिहरु बाहेक जनताको गणुस्तरीय जीिनयापनिा उल्िेखनीय रुपिा टेिा ददने 
ठुिा योजनाहरु सरुुिात हनु सकेन। बहृत खानेपानी योजनािे पलन बाक्तछछत गलत 
लिएन। राजनीलतक प्रलतलनलधहरुको क्तखचातानी र नेततृ्ि तहको अक्तस्थरतािे गदाघ यो 
पररणाि आएको सिघविददतै छ। 

हाि स्थानीय तहको चनुाि पलछ जनतािे आलधकाररक रुपिा आफ्नो ित ददएर 
नगरपालिकाको विकास गनघको िालग नगर प्रिखु एिि ्अन्य प्रलतलनलधहरुको छनौट 
गरेका छन।् पलछल्िो सियिा,  जनतािा पनुिः विकासका योजनाहरुिे गलत लिने 
कुरािा आशा पिाएको छ। यसैगरी नगर प्रिखु एिि ् जनप्रलतलनलधहरुिे पलन, 

आफूिे जनताका साि ुगरेको विकासका कायघ गने िाचािाई साकार पानघका िालग 
उत्सावहत भएका छन।् 
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यही सन्र्दभिा अब आगािी सियिा धलुिखेि नगरपालिकाको सिविगत विकासको 
िालग के गनघ सवकन्छ ? कस्ता आयोजनाहरु ल्याउन सवकन्छ ? यी आयोजनाहरुिे 
कसरी जनताको गणुस्तरीय जीिनयापन गने अलधकारिाई पररपूलतघ गनघ सवकन्छ ? 

धलुिखेिका जनता पनुिः विकासका कायघिा जिुुघराएका छन ् भनेर देश लभत्र र 
अन्र्तराविय क्षेत्रिा सन्देश प¥ुयाउनका िालग र आफ्नो िालग आफैिे विकासका 
योजनाहरु तजुघिा गने लसद्घान्त अनरुुप धलुिखेि नगरपालिका लनिासीहरु विशेष गरी 
जनप्रलतलनलधहरु, विषयगत विज्ञहरु, राजनैलतक पाटीका प्रलतलनलध, संर् संस्थाका 
प्रलतलनलध एिि ्धलुिखेिको विकासको िालग शभुक्तचन्तकहरु सिेत एकै ठाउाँिा बसेर 
गोष्ठी आयोजना गरी यो दीर्घकािीन सोचपत्र ९ख्ष्क्यि एबउभच० तयार गररएको 
हो। 

दीर्घकालिन सोच (Vision): 
संस्कृलत, सम्पदा र किाको जगेनाघ गरी, क्तशक्षा र स्िास््यको केन्रको रुपिा विकास 
गदै, धलुिखेििाई नेपािको िहत्िपूणघ पयघटकीय गन्तब्यको रुपिा क्तचनाउाँदै, 

हररयािीयिु, िातािरणिैत्री, स्िाटघ धलुिखेिको लनिाघण िाफघ त ्यहााँका बालसन्दाहरुको 
जीिनस्तरिा गणुात्िक सधुार गने। 

िक्ष्य (Goal): 
धलुिखेि नगरपालिकािाई योजनािद्ध विकासको िागघिा वहडाइ, आलथघक र सािाक्तजक 
विकास िाफघ त ् रोजगारीको सजृना र िानिीय क्षिता िृवद्ध तथा सशुासनको 
िाध्यिबाट नगरिासीहरुिा भरपदो र गणुस्तरीय सेिा प्रिाह गरी यसको िाभ सम्पूणघ 
नागररकहरुिा विस्तार गने।  

उद्दशे्यहरु(Objectives): 
१. पयघटन केक्तन्रत आलथघक विकासको िाध्यिबाट रोजगारीको सजृना गदै, 

धलुिखेििाई नेपािकै िहत्िपूणघ पयघटकीय गन्तब्य बनाउन, सनु्दर ग्रािीण 
सहरको रुपिा विकास गने। 

२.  क्तशक्षा, स्िास््य, सरसफाई, तािीि तथा िानिीय विकासका क्षेत्रिा िगानी 
िढाइ स्िरोजगारयिु, चेतनशीि तथा स्िाििम्बी नागररक लनिाघण गने। 
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३.  योजनाबद्ध विकासको अिधारणा अनसुरण गदै, सीलित स्रोत र साधनिाई 
प्रभािकारी र लितव्ययी विलनयोजन िाफघ त ्नलतजािखुी विकास कायघिा केक्तन्रत 
गने। 

४. विकास व्यिस्थापन र सेिा प्रिाहका हरेक चरणिा सशुासन र पारदक्तशघताको 
सलुनक्तितता गदै धलुिखेििाई निूना नगरपालिकाको रुपिा विकास गने। 

रणनीलतहरु (Strategies):  
१. धलुिखेििाई आन्तररक तथा अन्तराविय पयघटन गन्तब्यको रुपिा विकास 

गने। 
२.  पयाघिरण संिेदनशीि पयघटन विकासको रणनीलत अििम्बन गने। 
३.  पयघटन िक्तक्षत पूिाघधार लनिाघणिा नगरपालिकािे सहजीकरण, सिन्िय र 

प्रोत्साहन गने। 
४.  धलुिखेििाई क्तशक्षािा अग्रणी नगरपालिकाको रुपिा विकास गनघ विशेष 

कायघक्रिहरु सञ्चािन गने। 
५.  धलुिखेि क्षेत्रको क्तशक्षाको स्तर उठाउन काठिाडौं विश्वविद्यािय र अन्य 

प्राक्तज्ञक संस्थाहरु साँग सहकायघ गने। 
६.  धलुिखेिका नागररकहरुको स्िास््यको अिस्था सधुार गनघ धलुिखेि 

अस्पतािसाँग सर्न सहकायघ गने। 
७.  धलुिखेि नगर क्षेत्रको हरेक र्रिा स्िच्छ खानेपानीको सवुिधा प¥ुयाउने। 
८.   तािीि, सशिीकरण, क्षिता विकास जस्ता िानिीय विकासको क्षेत्रिा 

िगानी िढाइ िानिीय पूाँजी लनिाघण गने। 
९.  योजनाबद्ध विकासको क्रििा एकीकृत नगर विकास योजना िाफघ त ्आिलधक 

विकास योजना तथा क्षेत्रगत विकास योजनाहरुको तजुघिा गरी कायाघन्ियन 
गने। 

१०.  नलतजा नआउने साना लतना योजनाहरुिा िजेट विलनयोजन नगरी, ठूिा र 
नलतजािखुी योजनाहरु कायाघन्ियन गने। 
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११.  सम्पूणघ नागररकहरु तथा पररिारहरुको अलभिेख स्थापना गरी, सबैको विकास 
तथा गररिी सम्बद्ध सूचकहरु एकीकृत गरी िक्तक्षत विकास कायघक्रिहरु 
सञ्चािन गने। 

१२.  नगरपालिका तथा नागररक सम्बन्ध सिुधरु बनाउन नगरपालिकािाई 
सेिाग्राही िैत्री लनकायको रुपिा विकास गने। 

१३.  िडा कायाघियहरुिाई स्रोत साधन तथा जनशक्तियिु बनाइ, जनताका 
अलधकांश सिस्या सिाधानको पवहिोेे लबन्दकुो रुपिा विकास गने। 

१४.  विकास ब्यिस्थापन र सेिा प्रिाहिा हनु सक्ने अलनयलितता र भ्रिाचारिा 
शनु्य सहनशीिताको नीलत लिने। 

१५.  विकास तथा सेिा प्रिाहको सन्दभघिा बक्तञ्चतीकरणिा परेका िगघ र सिदुायको 
विशेष संरक्षण, सरोकारिािाहरुको सम्बोधन तथा उक्तचत प्रलतलनलधत्ि र 
सनुिुाइ संयन्त्रको विकास गने। 

सिग्र नीलत तथा कायघनीलत   
१.  नगर लभत्रको बाटो, सरकारी एिि ्लनजी भिनहरु र जग्गािाई व्यिक्तस्थत 

गरी नगरिासी एिि ्जग्गाको सिकु्तचत संरक्षण र व्यिस्थापन गने। 
२.  स्िास््य सेिा, खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रिा जनचेतना अलभिृवद्घ एिि ्

सेिाको   विस्तार गरी स्िास््य र सािाक्तजक स्तरिा िृवद्घ गने। 
३.  नगर लभत्रको िन, जिस्रोत र अन्य प्राकृलतक स्रोतहरुको संरक्षण, संिधघन 

र सदपुयोग गरी नगरिासीहरुको जीिनस्तर िृवद्घिा टेिा प¥ुे्याउने। 
४.  नगर लभत्र उपिब्ध हनु सक्ने विविध आलथघक स्रोत र सहयोगी संस्थाहरुको 

पवहचान गरी नगरको विकास कायघिा उपयोग गने र आलथघक आयव्ययिाई 
पारदशी एिि ्सशुालसत बनाउन।े 

५.  नगर लभत्रका सांस्कृलतक सम्पदा, िठ, िक्तन्दर एिि ्परुाताक्तविक िस्तहुरुको 
व्यिस्थपन र संरक्षण गरी यसको िहविबारे प्रचार प्रसार गने। 

६.  नगरबासीहरुिाई सरकारी, गैर सरकारी एिि ् लनजी क्षेत्रबाट प्रदान गने 
सेिाहरुको सूचना प्रभािकारी रुपिा प्रिाह गनघका िालग आधलुनक सूचना 
प्रणािीको व्यिस्था र उपयोगिा िृवद्घ गने। 
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७.  बािबालिका, यिुा तथा प्रौढहरुको क्तशक्षाको स्तरिा िृवद्घ गरी धलुिखेििाई 
गणुस्तरीय क्तशक्षाको पयाघयिाची सहरको रुपिा विकास गने। 

८.  धलुिखेििाई पयघटन क्षेत्रको रुपिा थप विकास गरी यसको प्रचार प्रसार 
गने, आन्तररक एिि ् बाह्य पयघटकहरुिाई लभत्राउने र यसिाई 
नगरिासीहरुको आलथघक र सािाक्तजक विकासको िाध्यिको रुपिा विकास 
गने। 

९. प्राकृलतक एिि ्िानिीय कारणिे भवि्यिा हनु सक्ने भवितव्य र्टनाहरुको 
संभािनािाई कि गनुघको साथै त्यस्ता र्टनाहरु भएिा उक्तचत व्यिस्थापन 
गरी नगरिासीहरुिाई सरुक्षा प्रदान गने। 

१०. र्र तथा सरकारी, गैर सरकारी एिि ् लनजी संर् संस्थाहरुबाट लन्काशन 
हनुे तरि एिि ्ठोस फोहोर िस्तिुाई उक्तचत व्यिस्थापन गने। 

११.  नगर लभत्र उपिब्ध जग्गा, जिस्रोत एिि ्िातािरणिाई  सम्बद्र्धन संरक्षण 
गरी उपयिु खािको कृवष, िागिानी एिि ्पशपुािन व्यिसायिाई अलभिृवद्घ 
गरी रोजगारी र आयस्रोतको रुपिा विकास गने। 

१२. सहरको संस्कृलत, सम्पदा र िातािरणिाई संरक्षण गदै आन्तररक एिि ्बाह्य 
पयघटकहरुको गन्तव्यको रुपिा विकास गने। 

१३. कृवष, िागिानी, र्रेि ुउद्योगहरुको विकास गरी आलथघक स्तर िृवद्घ गने। 
विशेषगरी गररिीको रेखािनुी रहेका पररिारहरुको आलथघक स्तर िृवद्घ गनघ 
जोड ददन।े 

१४. नगरका सबै क्षेत्र र स्थानहरुिा बसोबास गने व्यक्तिहरुको सहभालगतािा 
योजना तयार गरी उनीहरुको ज्ञान, सीप र स्थान विशेष अनसुार विशेष 
पररयोजनाहरु तयार गरी आन्तररक एिि ्बाह्य स्रोतहरु पररचािन गने। 

१५. क्तशक्षा, स्िास््य, खानेपानी, सरसफाई र यातायातको सवुिधािाई व्यिक्तस्थत 
गरी सबैको  पहुाँच प¥ुयाउने। 

१६. नगरपालिकाबाट प्रदान गने प्रशासलनक कायघहरुिाई पारदशी, जनिखुी र 
सिघसिुभ गने। 
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१७. नगर लभत्रका विलभन्न क्षेत्रिा बसोबास गने सिदुायहरुको बीचिा आपसी 
सिझदारी र भाइचाराको रुपिा विकास गरी सािाक्तजक सवह्णतुा कायि 
गने। 

 

  धलुिखेि नगरपालिका 
    लिलतिः२०७५/०४/०८ 
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एफ.एम. रेडियो ब्यवस्थापन तथा सञ्चालन काययडिडि, २०७४ 

 स्वीकृत डमडतिः २०७४ चैत्र ०४ गते 
प्रस्तावना: एफ.एम.रेडियो सञ्चालनको लाडग अनमुडत, नवीकरण, र डनयमन गने 
सम्िन्िमा काययववडि व्यवस्था गनय वाञ्छनीय भएकोले, 

िडुलखेल नगरसभाले नेपालको संवविानको िारा २२६(१) िमोजिम यो काययववडि 
िनार्य लागू गरेको छ। 

 
१.  संजिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस काययवविीको नाम एफ एम रेडियो 

ब्यवस्थापन तथा संचालन काययववडि २०७४ रहनेछ। 
(२) यो काययववडि तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ। 

२. पररभाषािः ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययववडिमा- 
(क)  “प्रमखु” भन्नाले क्रमशिः नगर काययपाडलकाकोेे प्रमखु 

सम्झनपुछय। 
(ख)  “उपप्रमखु” भन्नाले नगर काययपाडलकाको उपप्रमखु 

सम्झनपुछय। 
(ग)   “काययपाडलका” भन्नाले िडुलखेल नगर काययपाडलका 

सम्झनपुछय। 
(घ)  “प्रमखु प्रशासकीय अडिकृत” भन्नाले नगरपाडलका 

काययपाडलकाको प्रमखु प्रशासकीय अडिकृत सम्झनपुछय। 
(ङ)   “नगरपाडलका” भन्नाले िडुलखेल नगरपाडलका सम्झन ुपछय। 
(च)  “मन्त्रालय” भन्नाले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय वा सो 

कामको लाडग तोकीएको संघको मन्त्रालयलाई सम्झन ुपछय। 
(छ)  “ववषयगत शाखा” भन्नाले िडुलखेल नगर काययपाडलका 

अन्तगयतको डिषयगत शाखा, उपशाखा, कायायलय वा 
र्काईलाई सम्झनपुछय। 
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(ि)  “विा सजचव” भन्नाले नगरपाडलकाको विा कायायलयको 
प्रशासकीय प्रमखुको रुपमा कामकाि गनय तोकीएको विा 
सजचव सम्झनपुछय। 

(झ)  “विा सडमडत” भन्नाले िडुलखेल नगरपाडलकाको विा सडमडत 
सम्झन ुपछय। 

 (ञ)  “सदस्य” भन्नाले नगर काययपाडलकाकोेे सदस्य सम्झन ुपछय। 
सो शब्दले नगर काययपाडलका प्रमखु, उपप्रमखु र विा 
अध्यि समेतलाई िनाउने छ। 

 (ट)  “स्याटेलाईट ररडसडभंग डसष्टम” भन्नाले अडिकांश भाग पथृ्वीको 
वायमुण्िल िावहर रहने वा रहेको एक वा एक भन्दा िढी 
भ—ूउपग्रहहरु वा अन्तररि स्टेशनिाट प्राप्त गने डिस एण्टेना 
लगायतका सञ्चार प्रणाली सम्झन ुपदयछ। 

 ठ)  “रेडियो यन्त्र” भन्नाले लगातार तारको कनेक्शन डिना रेडियो 
तरङद्वारा शब्द, जचत्र वा संकेत प्राप्त गने वा पठाउने कामको 
डनडमत्त प्रयोग गररने देहायको यन्त्रहरु सम्झनपुछयिः 
• डिस एण्टेना लगायत सिै प्रकारको स्याटलार्ट ररडसडभंग 

डसष्टमहरु, 
• रेडियो ट्रान्सडमटर 

३.  प्रसारण सम्िन्िी काययक्रमको रेखदेख र सञ्चालनिः (१) नगरपाडलका डभत्र 
१०० वाट सम्मको एफ. एम.रेडियोको प्रसारण सम्िन्िी काययक्रमको रेखदेख 
र सञ्चालनको नीडत डनमायण गने अडिकार नगर काययपाडलकालाई हनुेछ।  

(२) यो काययववडि लाग ुहनुपूुवय प्रचडलत कानून िमोजिम र्िाितपत्र 
डलई सञ्चालन भैरहेका एफ.एम. रेडियोहरुको प्रसारण सम्िन्िी काययक्रमको 
रेखदेख र सञ्चालन कायय समते यसै काययववडि अनसुार नगरपाडलकाको 
हनुेछ। 

४.  र्िाितपत्र नडलई प्रसारण गनय नहनुेिः (१) कसैले यस काययववडि िमोजिम 
र्िाितपत्र नडलई यस नगरपाडलका िेत्रडभत्र एफ.एम. सञ्चालन गनय 
पाउनेछैन। 
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(२) कसैले उपदफा (१) ववपररत गरेमा दफा २१ िमोजिम िररवाना 
गररने छ। 

(३) यस दफामा िनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापडन यो काययववडि 
आउन ुभन्दा अगावै प्रचडलत नेपाल कानून िमोजिम दताय भै सञ्चालन भैरहेका 
१०० वाटसम्म िमता भएका एफ.एम. रेडियोहरुको हकमा नयााँ र्िाितपत्र 
डलर्रहन ुपने छैन। 

५. र्िाितपत्रको लाडग डनवेदन ददन ु पनेिः (१) एफ.एम. रेडियो सञ्चालन 
र्िाितपत्र डलन चाहने व्यजि वा संगदठत संस्थाले अनसूुची-१ िमोजिमको 
ढााँचामा िडुलखेल नगरपाडलका समि डनवेदन ददनपुनेछ। साथै स्याटेलार्ट 
ररडसडभङ डसष्टम र स्याटेलार्ट कम्यूडनकेशन डसष्टम (अथय स्टेशन) को 
लार्सेन्सको लाडग अनसूुची ५ िमोजिमको ढााँचामा प्रमखु प्रशासकीय अडिकृत 
माफय त ववषयगत मन्त्रालयमा डनवेदन ददनपुनेछ। 

(२) उपदफा (१) िमोजिमको डनवेदन मागअनसुार ववषयगत 
मन्त्रालयिाट स्याटेलार्ट ररडसडभङ डसष्टम र स्याटेलार्ट कम्यूडनकेशन डसष्टम 
(अथय स्टेशन) को लार्सेन्स प्राप्त भर् एफ.एम. रेडियो सञ्चालन र्िाितपत्र 
ददन उपयिु भएमा िडुलखेल नगरपाडलकाले अनसूुची-२ को ढााँचामा 
र्िाितपत्र उपलब्ि गराउन सक्नेछ।  

६.  डनवेदनसाथ संलग्न गनुयपनेिः दफा ५ िमोजिम ददने डनवेदन साथ देहायको 
कागिात संलग्न गनुयपनेछिः 

(क)  सम्िजन्ित ववषयमा अनभुवी तथा ख्याडत प्राप्त व्यजि वा 
मान्यता प्राप्त अनसुन्िनात्मक संस्थािाट आफूले र्िाितपत्र 
डलन खोिेको ववषयको आडथयक, प्राववडिक तथा व्यावसावयक 
पिमा ववस्ततृ अध्ययन गनय लगाई तयार गरेको प्रडतवेदन। 

(ख)  प्रसारण संस्था दतायको प्रमाणपत्र सम्िजन्ित वविान तथा 
सञ्चालकहरूको नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रडतडलवप, 

(ग)  डनवेदन दस्तरु  िडुलखेल नगर सभाले (तोके अनरुुपको 
रकम) िझुाएको नगदी रडसद वा तोकीएको रािश्व खातामा 
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िम्मा गरेको दोस्रो प्रडत भौचरको साथै प्रसारण केन्द। रहने 
ठाउाँको वववरण। 

(घ)  एफ.एम. रेडियो दताय र नवीकरणको लाडग आवश्यक 
कागिातहरु अनसूुची—१  र नवीकरणको लाडग अनसूुची—२ 
िमोजिम कागिातहरु अडनवायय समावेश गनुयपने छ। 

७.  र्िाितपत्र ददन सवकनेिः  (१) नगरपाडलकाले दफा ५ िमोजिम प्राप्त डनवेदन 
र संलग्न कागिात साथै राखी विक्वेन्सी उपलब्ि हनुे नहनुे सम्िन्िमा 
नेपाल सरकारको ववषयगत मन्त्रालयमा लेजख पठाउन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) िमोजिम लेजख पठाएको ववषयमा नेपाल सरकारको 
सम्िजन्ित मन्त्रालयिाट विक्वेन्सी उपलब्ि गराउन सवकने व्यहोरा लेजख 
आएमा नगरपाडलकाले डनवेदकलाई र्िाितपत्र उपलब्ि गराउनेछ। 

(३) उपदफा (२) िमोजिम र्िाितपत्र ददनपूुवय नगरपाडलकाले रेडियो 
उपकरणहरु (एफ. एम. ट्रान्सडमटर, एस.टी.एल.डलंक र डि.डि.डस. ररडसभर) 
को र्िाित र डनयमनको व्यवस्था डमलाउन ुपनेछ । 

(४) रेडियो उपकरणहरु (एफ. एम. ट्रान्सडमटर, एस.टी.एल.डलंक र 
डि.डि.डस.ररडसभर) को र्िाितपत्र डलनको लाडग अनसूुची—६, ७, र ८ 
िमोजिम कागिातहरु अडनवायय  समािेश गनुयपने छ।  

(५) र्िाितपत्रको अवडि एक आडथयक वषयको हनुेछ। 
८.   र्िाितपत्रको अवडि र नवीकरण दस्तरुिः  (१) एफ.एम. रेडियोको 

र्िाितपत्र  प्रत्येक आडथयक वषयमा नवीकरण गनुय पनेछ।  
(२) र्िाितपत्र नवीकरण गराउन चाहने संस्था वा व्यजिले 

र्िाितपत्र िहाल रहने अवडि भिुान नहुाँदै नगर सभाले तोके अनसुारको 
िझुाउन ुपने अजघल्लो आडथयक वषयको शलु्क िझुाएको प्रमाण संलग्न गरी 
र्िाितपत्र नवीकरणको लाडग अनसूुची—३ िमोजिमको ढााँचामा 
नगरपाडलकाको प्रमखु प्रशासकीय अडिकृत समि डनवेदन ददन ुपनेछ। 

(३) दफा (२) िमोजिम र्िाितपत्र नवीकरणको लाडग कुनै डनवेदन 
पनय आएमा नगरपाडलकाले र्िाितपत्र ददंदा लाग्ने दस्तरुको नगर सभाले 
तोके िमोजिम शलु्क डलई त्यस्तो र्िाितपत्र नवीकरण गरी ददन सक्नेछ।  
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(४) दफा (२) िमोजिमको म्याद भिुान भएपडछ १ वषयडभत्र सम्म 
र्िाितपत्र नवीकरण गनय आएमा नगर सभाले तोके िमोजिम िररवाना र 
ववलम्व दस्तरु समेत डलई र्िाितपत्र नवीकरण गरी ददन सक्नेछ। म्याद 
भिुान भएको १ वषयडभत्र पडन र्िाितपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो 
र्िाितपत्र स्वतिः रद्द हनुेछ। 

(५) एफ.एम. रेडियो दताय, तथा  नवीकरण शलु्क सम्वजन्ित िडुलखेल 
नगर सभाले तोके िमोजिम हनुेछ।  

९.  दस्तरु डतनुय पनेिः (१) एफ.एम. रेडियो सञ्चालन गने संस्था वा व्यजिले  
िडुलखेल नगर सभाले तोके िमोजिम शलु्क डतनुय पनेछ। 

(२) उपदफा (१) िमोजिम शलु्क िझुाउाँदा सम्िजन्ित संस्था वा 
व्यजिले सो आडथयक वषयको लेखापरीिण सम्पन्न गराई सोको प्रडतवेदन समेत 
पेश गनुय पनेछ। 

(३) उपदफा (१) िमोजिम शलु्क निझुाउने वा उपडनयम (२) 
िमोजिम लेखापरीिणको प्रडतवेदन पेश नगने संस्था वा व्यजिका सम्िन्िमा 
नगर काययपाडलकाले देहाय िमोजिम गनय सक्नेछिः 

(क)  ववज्ञापनमा रोक लगाउन, 
(ख)  सञ्चार सामग्री एवं सोसाँग सम्िजन्ित कच्चा पदायथको पैठारीमा 

रोक लगाउन, 
(ग)  त्यस्तो संस्था वा व्यजिको प्रसे प्रडतडनडि प्रमाणपत्र रद्द गनय। 

१०.  प्रसारणमा रोक लगाउन सवकनेिः नगरपाडलकाले कुनै एफ.एम. रेडियो प्रसारण 
स्थलको डनरीिण गदाय वा त्यस्तो एफ.एम. रेडियोको कुनै प्रसारण सम्िन्िमा 
परेको उिरुीको छानववन गदाय देहाय िमोजिम भएको देजखएमा िढीमा ३ 
मवहनाको लाडग त्यस्तो एफ.एम. रेडियोको कुनै काययक्रम वा सम्पूणय 
काययक्रमको प्रसारणमा रोक लगाउन सक्नेछिः   

(क)  डनरीिण तथा छानववन गदाय शतय िमोजिम काययक्रम प्रसारण 
गरेको र त्यसरी मौका ददंदा पडन शतय िमोजिम काम नगरेको 
भन्ने पनुिः गररएको डनरीिण तथा छानववनिाट देजखएमा  
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(ख)  सडमडतले कसैले काययववडि िमोजिम र्िाितपत्र नडलई 
अनडिकृत रूपमा कुनै काययक्रम प्रसारण गरेको देजखएमा 
त्यस्तो एफ.एम. रेडियो तत्काल िन्द गने वा काययक्रमको 
शव्द हटाउन डनदेशन ददर्एकोमा सो नगरेको पार्एमा 

तर िन्द गनुय वा काययक्रमको प्रसारणमा रोक लगाउन ु अगाडि 
सफाईको मौका ददन ुपनेछ। 

११.  र्िाितपत्र रद्द गनय सवकनेिः तोवकएको शतय र समयावडि डभत्र प्रसारण प्रारम्भ 
नगने व्यजि वा संस्थाको र्िाितपत्र स्वतिः रद्द हनुेछ। 

१२.  एफ.एम. रेडियो समन्वय तथा अनगुमन सडमडतिः (१) िडुलखेल 
नगरपाडलकामा डनम्नानसुारका एक एफ.एम.रेडियो समन्वय तथा अनगुमन 
सडमडत रहने छिः 

   क) नगरपाडलकाको प्रमखु           -   संयोिक       
   ख)  प्रमखु प्रशासकीय अडिकृत       -   सदस्य  
   ग)  काययपाडलकाको सदस्यहरु मध्येिाट नगर प्रमखुले मनोडनत 

गरेको १ िना मवहला सवहत २ िना (ववषय वस्तकुो 
िानकारी भएको भए राम्रो)  -  सदस्य  

   घ)  सम्िजन्ित ववषयगत शाखाको शाखा प्रमखु  -सदस्य सजचव 
१३.  एफ.एम. रेडियो समन्वय तथा अनगुमन सडमडतको काम, कतयव्य र अडिकारिः 

एफ.एम. रेडियो समन्वय तथा अनगुमन सडमडतलाई देहाय िमोजिमको काम, 
कतयव्य र अडिकार हनुेछिः 

क)  नगर िेत्रमा दताय हनु आएका १०० वाट िमतासम्मको 
एफ.एम. रेडियोको दताय सम्िन्िमा आवश्यक डनणयय गने। 

ख)  नगर िेत्रमा सञ्चाडलत एफ.एम. रेडियोहरुले तोकीएको शतय 
अनरुुप कायय गरे नगरे अनगुमन गने व्यवस्था डमलाउने। 

ग)  नगर िेत्रमा एफ.एम. रेडियो सञ्चालनको लाडग आवश्यक  
समन्वय तथा सोको अनगुमन गने। 

घ)   आवश्यक देखेको अन्य काययहरु गने। 
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१४.  एफ.एम रेडियो समन्वय तथा अनगुमन सडमडतको िैठक र कायय प्रवक्रयािः 
(१) एफ.एम. रेडियो समन्वय तथा अनगुमन सडमडतको िैठक कजम्तमा 
तै्रमाडसक रुपमा िस्नेछ। 

(२) सडमडतको िैठक भत्ता सभािाट तोकीए िमोजिम हनुेछ । 
(३) सडमडतको िैठक सम्िन्िी काययववडि सडमडत आफैले तोकेिमोजिम   

हनुेछ। 
१५.   एफ.एम रेडियोले पालना गनपुने शतयहरुिः यस कानून िमोजिम दताय भै 

सञ्चालनमा रहेका एफ. एम.रेडियोहरुले काययक्रम प्रसारण गदाय देहाय 
िमोजिमको शतयहरुको अिीनमा रही काययक्रम प्रसारण गनुयपनेछिः 

क)  एफ.एम. रेडियोले प्रसारण गने समाचार कुन ैदल ववशेषको 
नभई स्वतन्त्र, तटस्थ तथा सत्य समाचारको रुपमा काययक्रम 
प्रसारण गनुयपनेछ। 

ख)  लोक कल्याणकारी समाचारहरुको प्रसारणमा ध्यान ददन ु
पनेछ।  

ग)  समाचार प्रवाहमा देशको रावियता, सावयभौमसत्ता, अखण्िता 
तथा वातावरणमा कुनै पडन वकडसमले असर नपने वहसािमा 
प्रसारण गनुय पनेछ। 

घ)  सेवा डलन ईच्छुक सेवाग्राहीलाई ववना पूवायग्रह सेवा उपलब्ि 
गराउन ु पनेछ  साथै सेवा सवुविा तोक्दा प्रचडलत ििार 
दरभन्दा िढी डलन पार्ने छैन।  

ि)  कायायलय समय अजघपडछ र ववदाको ददनमा पडन सेवाग्राहीको 
आवश्यकता िमोजिम सेवा प्रवाह गने व्यवस्था सडुनश्चतता 
गनुय  पनेछ।  

च)  काययक्रम प्रसारण वा ववतरण गदाय सम्िजन्ित प्रसारण संस्था 
वा व्यजिको सहमडत डलन ुपनेछ। 

छ)  यो काययववडि लागू हनु ुपूवय सूचना तथा संचार मन्त्रालयिाट 
राविय प्रसारण ऐन, २०४९ र  राविय प्रसारण डनयमावली, 
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२०५२ िमोजिम िारी गरेका १०० वाट सम्मका एफ.एम. 
को ईिाितपत्रहरु यसै काययववडि िमोजिम िारी भएको 
माडनने छ। 

ि)  आपत्कालीन वा ववपद्को समयमा नगर काययपाडलकािाट 
डनदेशन भएमा सरकारी सूचनाहरू डनिःशलु्क प्रसारण गनुय 
पनेछ। 

झ)  यदु्व वा संकटकालीन समय आई परेमा नगर काययपाडलकाले 
कुनै खास काययक्रमहरू मात्र प्रसारण गने गरी डनदेशन ददएमा 
सोही काययक्रमहरू मात्र प्रसारण गनुय पनेछ। 

ञ)  काययक्रम प्रसारण गने प्रसारण संस्था वा व्यजिले काययक्रम 
प्रसारणको आरम्भ, िीच र अन्त्यमा आफ्नो पररचय (कल 
सार्न) ददन ुपनेछ। 

ट)  प्रचडलत ऐन काननुको पूणयरुपमा पररपालना गनुय पनेछ।  
१६.  प्रशारण गनय नहनुेिः एफ.एम. रेडियोहरुले देहाय िमोजिमको कुनै काययक्रम 

प्रसारण गने छैनिः 
(क)  नेपालको सरुिा, शाजन्त र व्यवस्थामा खलल पनय िाने। 
(ख)  सवयसािारण िनताको सदाचार, नैडतकता र सामाजिक 

मयायदामा आघात पनय िाने। 
(ग)  नेपालको सावयभौमसत्ता र अखण्ितामा आाँच प¥ुयाउने। 
(घ)  ववडभन्न िात, िाडत, िमय, वणय, िेत्र, सम्प्रदायका माडनसहरू 

िीच वैमनस्यता डसियना गने वा सामाजिक दभुायवना 
फैलाउने। 

(ङ)  अदालतको अवहेलना हनुे 
(च)  सामाजिक ववकृडत फैलाउने वकडसमका अजिल सामग्रीहरू। 
(छ)  कुनै व्यजिको नाम वकटान गरी कसैको मान, मयायदा वा 

प्रडतष्ठामा आघात पाने सामग्रीहरू। 
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(ि)  संवविान तथा प्रचडलत कानूनको सीमाडभत्र रही नगर सभाले  
प्रसारण गनय नहनुे भनी तोकीददएका अन्य सामग्रीहरू। 

१७.  काययक्रम प्रसारण प्रारम्भ गनुय पनेिः (१) र्िाितपत्र प्राप्त व्यजि वा सङ्गदठत 
संस्थाले र्िाितपत्र वा अनमुडतपत्र पाएको डमडतले ६ मवहनाडभत्र आफ्नो 
प्रसारण प्रारम्भ गनुय पनेछ। 

(२) र्िाितपत्र प्राप्त कुनै व्यजि वा सङ्गदठत संस्थाले उपडनयम (१) 
िमोजिमको अवडिडभत्र प्रसारण प्रारम्भ गनय नसक्ने भएमा सोको आिार र 
कारण समेत खुलाई अवडि थपको लाडग त्यस्तो अवडि भिुान हनु ुअगावै 
िडुलखेल नगरपाडलका समि डनवेदन ददन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) िमोजिम पनय आएको डनवेदन उपर आवश्यक 
िााँचिझु गदाय अवडि थप गनय मनाडसव देजखएमा ३ मवहनासम्मको अवडि 
थप गनय सक्नेछ। 

(४) उपदफा (१) वा (३) िमोजिमको अवडिडभत्र पडन प्रसारण 
प्रारम्भ नगने व्यजि वा संस्थाको र्िाितपत्र स्वतिः रद्द हनुेछ। 

१८.  वववरण संशोिन गनय सक्नेिः (१) कसैले र्िाितपत्रमा उजल्लजखत कुनै 
वववरण िदल्न चाहेमा नगर सभाले तोके िमोजिम दस्तरु सवहत अनसूुची-५ 
िमोजिमको ढााँचामा नगर काययपाडलका समि डनवेदन ददन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) िमोजिम वववरण िदल्न ददएको डनवेदनको व्यहोरा 
मनुाडसि देजखएमा नगर काययपाडलकाले डनवेदन िमोजिमको वववरण िदल्न 
सक्नेछ। 

१९.  र्िाित पत्रको प्रडतडलवपिः (१) यस कानून िमोजिम प्राप्त र्िाितपत्र हराएमा, 
नाडसएमा वा कुनै कारणवश च्याडतएमा र्िाितपत्र प्राप्त व्यजि वा संस्थाले 
सो को प्रडतडलवप माग गनय सक्नेछ।  

(२) कसैले उपदफा (१) िमोजिम प्रडतडलवप माग गरेमा 
नगरपाडलकाले ५००। रुपैयााँ दस्तरु डलर् प्रडतडलवप ददनपुनेछ। 

२०.  वववरण वदल्न सक्नेिः (१) कसैले र्िाितपत्रमा उजल्लजखतकुनै वववरण 
िदल्न चाहेमा नगर सभाले तोके िमोजिम  दस्तरु सवहत अनसूुची-९ 
िमोजिमको ढााँचामा नगर काययपाडलका  समि डनवेदन ददन ुपनेछ। 
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(२) उपदफा (१) िमोजिम वववरण िदल्न ददएको डनवेदनको व्यहोरा 
मनुाडसि देजखएमा नगर काययपाडलकाले डनवेदन िमोजिमको वववरण िदल्न 
सक्नेछ। 

२१.   डनयमन गनय सक्नेिः (१) र्िाितपत्र उजल्लजखत शतयहरू िमोजिम काययक्रम 
प्रसारण गरे वा नगरेको सम्िन्िमा एफ.एम.रेडियो समन्वय तथा अनगुमन 
सडमडतले वा तोकीएको अडिकारीले प्रसारण सम्िन्िी संस्थाको डनरीिण तथा 
छानडिन गनय गराउन सक्नछे। साथै डनरीिण तथा छानववन गदाय 
शतयिमोजिम काययक्रम प्रसारण नगरेको पार्एमा र्िाितपत्रमा 
उजल्लजखतशतयहरू िमोजिम काययक्रम प्रसारण गनय एफ.एम. रेडियो समन्वय 
तथा अनगुमन सडमडतले वा तोकीएको अडिकारीले एक पटकको लाडग िढीमा 
१ मवहना समय उपलब्ि गराउन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) िमोजिम डनरीिण तथा छानववन गदाय शतयिमोजिम 
काययक्रम प्रसारण नगरेको र मौका ददंदा पडन शतयिमोजिम काम नगरेको 
भन्ने पनुिः गररएको डनरीिण तथा छानडिनिाट देजखएमा वा सडमडतले कसैले 
काययववडि िमोजिम र्िाितपत्र नडलई अनडिकृत रूपमा कुनै काययक्रम 
प्रसारण गरेको देजखएमा त्यस्तो एफ.एम.रेडियो तत्काल िन्द गनय सक्नेछ। 
तर िन्द गनुय अगाडि सफाईको मौका ददन ुपनेछ। 

२२. दण्ि िररवानािः (१) यस काययववडि ववपररत गनेलाई काययपाडलकाले एफ. 
एम. रेडियो समन्वय तथा अनगुमन सडमडतको डसफाररसमा पााँचहिार 
रुपैयााँसम्म िररवाना गनय सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) िमोजिम िररवाना गनुय पूवय त्यस्तो एफ.एम.रेडियो 
सञ्चालकलाई आफ्नो भनार् राख्न ेमौका ददनपुनेछ। 

२३.  पनुरावेदनिः काययपाडलकाले दफा २२ िमोजिम गरेको िरीवाना उपर जचत्त 
निझु्ने पिले सो डनणयय भएको ३५ ददनडभत्र न्यावयक सडमडतमा पनुरावेदन 
गनय सक्नेछ। 

२४.   अनूसचुीमा हेरफेर तथा थपघट गनय सक्नेिः काययववडिको अनूसचुीमा हेरफेर 
तथा थपघट गनुय पने भएमा स्थानीय तह एफ.एम. रेडियो समन्वय तथा 
अनगुमन सडमडतको  डसफाररसमा नगर सभाले गनेछ।  
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२५.   काययववडिको व्याख्या तथा संशोिनिः  काययववडिको व्याख्या नगर सभाले 
गनेछ। काययववडिको संशोिन गनुय पने भएमा स्थानीय तह एफ.एम. रेडियो 
समन्वय तथा अनगुमन सडमडतको डसफाररशमा काययपाडलकाले नगर सभामा 
पेश गरी संशोिन गनुयपने छ। 
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अनसूुची १ 
िडुलखेल नगरपाडलकाको एफ.एम. रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन काययववडि, 

२०७४ को दफा ५(१) साँग सम्वजन्ित 
एफ. एम. रेडियो र्िाितपत्र स्वीकृतका लाडग ददर्ने डनवेदन 

 
श्री नगर प्रमखु  
िडुलखेल नगरपाडलका 
एफ.एम. रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन काययववडि, २०७४ को दफा ५(२) 
िमोजिम एफ.एम. रेडियो सञ्चालन गने र्िाितपत्र पाउनको लाडग देहायका 
वववरणहरू खलुाई यो डनवेदन गरेको छु÷छौं। 
१.  डनवेदकको, 
 (क) स्थायी ठेगाना -       (ख) अस्थायी ठेगाना - 
 जिल्लािः    जिल्लािः 
  ..............नगरपाडलका   ..............नगरपाडलका 
  विा नं.ेिः                       विा नं.ेिः 
  टोलिः                      टोलिः 
 फोन नं.ेिः                       फोन नं.ेिः 
  घर नंिः                          घर नंिः 
 फ्याक्स नंिः                      फ्याक्स नंिः 
 नागररकता डलएको जिल्ला           र्मेल ठेगानािः 
  नागररकता नं ...................   नागररकता डलएको डमडतिः- 
२.  संस्था वा व्यजिको 
 (क)  नाम ेिः 
 (ख)  आडथयक जस्थडत (जस्थर तथा चाल ुपूाँिी) 
 (ग)  अनभुविः 
 (घ)  प्राववडिक दितािः 
३.  प्रसारण गररने स्थानिः 
४.  प्रसारण हनुे िेत्रिः- 
५.  प्रसारण शरुु हनुे डमडतिः 
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६.  प्रसारणको माध्यमिः 
७.  प्रसारणको िमतािः 
८.  प्रसारण गदाय प्रयोग गररने वफ।क्वेन्सी र च्यानेलिः 
९.  प्रसारण गदाय प्रयोग गररने उपकरणहरूिः 
१०.  प्रसारण सम्िन्िमा उपभोिा तथा अन्य व्यजि वा डनकायसंग गररएको 
सम्झौतािः- 
११.  प्रसारणमा प्रयोग हनुे भाषािः 
१२.  प्रसारणको समयावडििः 
१३.  प्रसारण गररने काययक्रमहरूिः 
माडथ लेजखएको व्यहोरा ठीक सााँचो छ, झटु्टा ठहरे कानून िमोजिम सहुाँला 
िझुाउाँला। 
 डनवेदककोिः 
 सहीिः 
 नामिः 
 डमडतिः 
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अनसूुची २ 
िडुलखेल नगरपाडलकाको एफ.एम. रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन काययववडि, 

२०७४ को 
दफा ५(२) साँग सम्वजन्ित 
एफ. एम. रेडियो र्िाितपत्र 

 
र्िाितपत्र नं.ेिः 
१.  र्िाितपत्र पाउने व्यजि वा संस्थाको नामिः 
२.  ठेगानािः 
 (क) स्थायी ठेगाना -                 (ख) अस्थायी ठेगाना - 
 जिल्लािः    जिल्लािः 
 नगरपाडलका    नगरपाडलका   
 विा नं.ेिः     विा नं.ेिः 
 टोलिः                    टोलिः 
 फोन नं.ेिः     फोन नं.ेिः 
३.  प्रसारण संस्था वा व्यजिको नामिः 
४.  प्रसारणको माध्यमिः 
५.  प्रसारणको िमता 
६.  प्रसारण गदाय प्रयोग गररने 
 (क) वफ।क्वेन्सीिः          (ख) िैण्ििः 
 (ग) च्यानेलिः          (घ) ट्रान्सडमटरिः 
 (ङ) एण्टेनािः 
७.  प्रसारण प्रणाली स्थापना हनुे ठाउाँ र प्रसारण केन्रिः 
८.  प्रसारण हनुे िेत्र र िनसंख्यािः 
९.  प्रसारण शरुु हनुे डमडतिः 
१०.  प्रसारणमा प्रयोग हनुे भाषािः 
११.  प्रसारणको समय र समयावडििः 
१२.  प्रसारण गररने काययक्रमहरूिः 
१३.  र्िाितपत्र िहाल रहने डमडतिः 
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१४.  अन्य शतयहरूिः 
 (क)   (ख)   (ग) 
नगर कायायपाडलकाको छाप             र्िाितपत्र ददने अडिकारीकोिः 
                                   सही ेिः 
डमडतिः                          नामिः 
                                    दिायिः 
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अनसूुची ३ 
िडुलखेल नगरपाडलकाको एफ.एम. रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन काययववडि, 

२०७४ को 
दफा ८(२) साँग सम्वजन्ित 

एफ.एम.रेडियो र्िाितपत्र नवीकरणको लाडग ददर्ने डनवेदन 
 
श्रीमान ्प्रमखु प्रशासकीय अडिकृत ज्यू 
िडुलखेल नगरपाडलका 
 
 
मैले÷हामीले डमडत....................................मा प्राप्त गरेको र्िाितपत्र नं...... 
आ.व. .........................को लाडग  नवीकरण गररददन नवीकरण दस्तरु समेत 
िझुाई (भौचर नं.....) श्रीमान ्समि (आवश्यक कागिात संलग्न गरी) अनरुोि 
गदयछु÷गदयछौ।  
 
                                                       
 
                                                              
डनवेदक 
                                                        
........................... 
 
 
 
संलग्न  
१) डनवेदन  
२) सक्कल र्िाितपत्र  
३) भौचर÷रडसद  
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अनसूुची ४ 
िडुलखेल नगरपाडलकाको एफ.एम. रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन काययववडि, 

२०७४ को 
दफा ८ को उपदफा ३ र ४ साँग सम्िजन्ित 
एफ. एम.रेडियो र्िाितपत्रको नवीकरण 

 
र्िाित पत्र नं.ेिः 
१.  र्िाित पत्र पाउने व्यजि वा संस्थाको नामिः 
२.  ठेगानािः 
(क) स्थायी ठेगाना -                  (ख) अस्थायी ठेगाना - 
जिल्लािः    जिल्लािः 
नगरपाडलका    नगरपाडलका   
विा नं.ेिः     विा नं.ेिः 
गाउाँ ेिः                    टोलिः 
फोन नं.ेिः     फोन नं.ेिः 
३.  प्रसारण संस्था वा व्यजिको नामिः 
४.  प्रसारणको माध्यमिः 
५.  प्रसारणको िमता 
६.  प्रसारण गदाय प्रयोग गररने 
(क) विक्वेन्सीिः         (ख) िैण्ििः 
(ग) च्यानेलिः           (घ) ट्रान्सडमटरिः 
(ङ) एण्टेनािः 
७.  प्रसारण प्रणाली स्थापना हनुे ठाउाँ र प्रसारण केन्रिः 
८.  प्रसारण हनुे िेत्र र िनसंख्यािः 
९.  प्रसारण शरुु हनुे डमडतिः 
१०.  प्रसारणमा प्रयोग हनुे भाषािः 
११.  प्रसारणको समय र समयावडििः 
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१२. प्रसारण गररने काययक्रमहरूिः 
१३.  र्िाितपत्र िहाल रहने डमडतिः 
१४.  अन्य शतयहरूिः 
(क)   (ख)   (ग) 
नगर काययपाडलकाकोेे छाप             र्िाितपत्र ददने अडिकारीकोिः 
                                   सहीिः 
                                   नामिः 
                                   दिायिः 
 
 

gjLs/0fsf] ljj/0f 

cfly{s jif{  gjLs/0f b:t'/ tyf  

cGo ljj/0f 
gjLs/0f ldlt  gjLs/0f ug{] 

clwsf/Lsf] b:tvt 
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अनसूुची ५ 

िडुलखेल नगरपाडलकाको एफ.एम.रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन काययववडि, 

२०७४ को 
दफा ५(१) साँग सम्वजन्ित 

 

स्याटेलार्ट ररडसडभङ्ग डसष्टमरस्याटेलार्ट कम्यूडनकेशन डसष्टम (अथय स्टेशन) को 
लार्सेन्सको लाडग ददर्ने दरखास्तिः 
 

श्री .......................... मन्त्रालय, 

माफय त ्श्रीमान ्प्रमखु प्रशासकीय अडिकृत ज्यू, 

 

िडुलखेल नगरपाडलका। 

स्याटेलार्ट ररडसडभङ्ग डसष्टम राख्न तथा प्रयोग गनयको लाडग देहायका वववरणहरू 
खलुाई प्रोफमाय र्न््वार्स र टेजक्नकल स्पेजशवफकेशनको प्रडतडलवप समेत संलग्न 
गरी स्याटेलार्ट ररडसडभङ्ग डसष्टमको लार्सेन्स पाउनको लाडग अनरुोि गदयछु। 

१.  प्रयोग गनुय पने उद्देश्य र कारणिः 
२.  प्रयोग गनय चाहेको डसष्टमको वववरणिः- 

(क) डनमायताको नामिः- 

(ख) मोिेल नं.ेिः- 

(ग) डसररयल नं.ेिः- 

(घ) सार्ि र अन्य वववरणिः- 

(ङ) एण्टेना सम्िन्िी वववरणिः- 

३.  प्रयोग गररन ेठाउ“ेिः- 

४.  आर.एफ. विक्वेन्सी रेन्ि। प्रयोग गने विक्वेन्सीिः- 

५.  कुन स्याटेलार्टको माध्यमिाट के कस्तो सञ्चार आदान प्रदान गने होिः- 

६.  प्रयोग भर्रहेको भए कुन डमडतदेजख प्रयोग भर्रहेको होिः- 

७.  प्रयोगिः- 

(क) व्यजिगतिः- 

(ख) सामवुहकिः- 
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८.  सामवुहक रूपमा प्रयोग गररने भए प्रयोगकतायहरूको नाम र अन्य वववरण 
(नाम यसैसाथ संलग्न गरेको हनुपुने) 

९.  घर िहालमा डलई रेडियो यन्त्र राख्न ेवा प्रयोग गने भए घर िनीको 
स्वीकृडत भए नभएकोिः- 

(घर िनीको स्वीकृडत पत्र यसैसाथ संलग्न गनुय पने) 

१०.  आयात गररने देशको नामिः- 

११.  आयात हनुे भन्सार कायायलयको नामिः- 

दरखास्तवालाको 
सहीिः- 

नामिः- 

ठेगानािः- 

डमडतिः- 
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अनसूुची ६ 

िडुलखेल नगरपाडलका एफ.एम. रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन काययववडि, 

२०७४ को 
दफा ७ साँग सम्वजन्ित 

एफ. एम. ट्रान्सडमटर र STL Link को लार्सेन्सको लाडग दरखास्त 

 

श्री ववषयगत मन्त्रालय, 

माफय त ्श्रीमान ्प्रमखु प्रशासकीय अडिकृत ज्यू, 

िडुलखेल नगरपाडलका। 

 

देहायका रेडियो यन्त्र राख्न तथा प्रयोग गनयको लाडग देहायका वववरणहरू खलुाई 
प्रोफमाय र्न््वार्स र टेजक्नकल स्पेडसवफकेशनको प्रडतडलवप समेत संलग्न गरी 
रेडियो यन्त्रको लार्सेन्स पाउनको लाडग अनरुोि गदयछु। 

 

१.  रेडियो यन्त्र प्रयोग गनायको उद्देश्य एवम ्कारणिः 
२.  प्रयोग गने स्थानिः 
३. प्रयोग गररन ेविक्वेन्सीिः 
४.  प्रयोग गने अनमुाडनत डमडतिः 
५.  रेडियो यन्त्रको वववरणिः 
(क) डनमायतािः 
(ख) मोिेल नं.ेिः 
(ग) डसररयल नं. आददिः 
६.  स्टेशनको प्रकारिः 
७.  प्रयोग गररन ेप्रणालीको प्रकारिः 
८.  प्रयोग गररन ेसमयिः 
९.  अन्य वववरणिः- 

(क) 

(ख) 

(ग) दरखास्तवालाको सहीिः- 

नामिः- 
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ठेगानािः- 

डमडतिः-  
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अनसूुची  ७ 

िडुलखेल नगरपाडलकाको एफ.एम. रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन काययववडि, 

२०७४ को दफा ७ साँग सम्वजन्ित 

स्याटेलार्ट ररडसडभ· डसष्टमको लार्सेन्सको नमूना 
 

देहायका व्यजि, फमय, कम्पनी वा संस्थालाई डनम्न डलजखत शतयहरू पालन गने गरी 
डनम्न वववरणको स्याटेलार्ट ररडसडभङ्ग डसष्टम (अथय स्टेशन) राख्न तथा प्रयोग गनय 
पाउने गरी यो लार्सेन्स ददर्एको छ। 

 

१.  व्यजि, फमय, कम्पनी वा संस्थाको नामिः 
२.  ठेगानािः 
३.  लार्सेन्स नं.ेिः 
४.  ििान हनुे स्थानिः 
५.  अथय स्टेशन स्याटेलार्ट डसष्टमको वववरणिः 
(क)  डनमायताको नामिः 
(ख)  मोिेल नं.ेिः 
(ग)  सार्ि र अन्य वववरणिः 
(घ)  एण्टेनाको वववरणिः 
६.  र्नपटु विक्वेन्सी रेन्ि। प्रयोग गररने विक्वेन्सीिः- 

७.  कुन स्याटेलार्टको माध्यमिाट कस्तो सञ्चार आदान-प्रदान गनेिः 
८.  प्रयोगिः 
(क)  व्यजिगतिः- 

(ख)  सामूवहकिः- 

९.  सामूवहक रूपमा प्रयोग गररने भए िोडिने लार्न संख्या र व्यजिहरूको 
नामिः 
१०. लार्सेन्सवालाले पालन गनुय पने शतयहरूिः- 

(क)  सावयिडनक सिक, डििलुी, सावयिडनक सञ्चारलाई असर पानय नपाउने गरी 
डनिी घर कम्पाउण्िडभत्र मात्र ववतरण गनुय पनेछ। 

(ख)  आम िनताको लाडग प्रसारण भएको प्राप्त प्रसारण सामाग्री िाहेक अन्य 
कुन ैप्रकारको प्रसारण सामाग्रीहरू ववतरण वा प्रसारण गनय पार्ने छैन। 
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(ग)  मनुाफा वा शलु्क आदद डलई फार्दा डलन वा व्यापाररक प्रयोग गनय 
पार्ने छैन। कायायलयको छाप लार्सेन्स ददने अडिकारीको 
सहीिः- 

नामिः- 

दिायिः-    डमडत- 

 

नवीकरणको वववरण 

आडथयक िषय नवीकरण दस्तरु 
तथा अन्य वववरण 

नवीकरण डमडत नवीकरण गने 
अिकारीको 
िस्तखत 
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अनसूुची ८ 

िडुलखेल नगरपाडलकाको एफ.एम. रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन काययववडि, 

२०७४ को दफा ७ साँग सम्वजन्ित 

एफ.एम. ट्रान्सडमटर र STL Link राख्न तथा प्रयोग गनयको लाडग लार्सेन्स 

 

देहायका व्यजि, फमय, कम्पनी वा संस्थालाई डनम्न डलजखत शतयहरू पालन गने गरी 
डनम्न वववरणको रेडियो यन्त्र राख्न तथा प्रयोग गनय पाउने गरी यो लार्सेन्स 
ददर्एको छ। 

१.  व्यजि, फमय, कम्पनी वा संस्थाको नामिः 
२.  ठेगानािः 
३.  लार्सेन्स नं.ेिः 
४.  प्रयोग गररन ेस्थानिः 
५.  प्रयोगको उद्देश्यिः 
६.  प्रयोग गने स्थानिः 
७.  प्रयोग गररन ेविक्वेन्सीिः 
८.  रेडियो यन्त्रको वववरणिः 
(क) 
(ख) 
(ग) 
(घ) 
९.  प्रयोग गने डमडतिः 
१०.  स्टेशनको प्रकारिः 
११.  प्रयोग गररन ेप्रणालीिः 
१२.  प्रयोग गररन ेसमयिः 
 

१३.  लार्सेन्सवालाले पालन गनुय पने शतयहरूिः- 
(क) 
(ख) 
(ग) 
कायायलयको छापिः   लार्सेन्स ददने अडिकारीको 
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सहीिः- 
नामिः- 
दिायिः- 
डमडतिः- 
 

नवीकरणको वववरण 

आडथयक िषय नवीकरण दस्तरु 
तथा अन्य वववरण 

नवीकरण डमडत नवीकरण गने 
अिकारीको 
िस्तखत 
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अनसूुची ९ 

िडुलखेल नगरपाडलकाको एफ.एम. रेडियो व्यवस्थापन तथा सञ्चालन काययववडि, 

२०७४ को दफा २० साँग सम्वजन्ित 

एफ.एम. रेडियो र्िाितपत्रको वववरण िदल्न ददर्न ेडनवेदनको ढााँचा 
 

श्रीमान ्प्रमखु प्रशासकीय अडिकृत ज्यू 

िडुलखेल नगरपाडलका। 

 

मैले÷हामीले  डमडत ..................मा  प्राप्त गरेको र्िाितपत्र नं. ..... मा देहाय 
िमोजिमको वववरण िदल्न चाहेकोले संलग्न अनसुारको कागिातहरु सवहत 
श्री...................समि अनरुोि अनरुोि गदयछु÷गदयछौं।  
 

                                                             
डनवेदक 

                                                        
......................... 
िदल्न चाहेको वववरण  
क) 
ख) 
ग) 
संलग्न  
१) डनवेदन  
२) सक्कल र्िाितपत्र  
३) भौचर÷रडसद  
 


