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प्रस् ािनािः
भिमाद नगरपाभिकािाई उपिब्ध साधन र स्रो को अभधक म उपर्ोग गरी स्रो

व्र्िस्थापनमा पारदणशच ा,

भमभ व्र्हर् ा एिम् प्रिािकारी ा अपनाई आभथचक अनुशासन कार्म गनच बाञ्छभनर् िएकोिे भिमाद
नगरपाभिकाको

भमभ

2076।03।16

मा

सम्पन्न

पााँर्ौं

नगरसिाको

भनिचर्

िमोणिम

भिमाद

नगरपाभिकाको प्रशासकीर् कार्चहिभध (भनर्भम ) गने ऐन, २०७५ को दफा ४ िे ददएको अभधकार प्रर्ोग
गरी भिमाद नगरपाभिकाको खर्चको मापदण्ड, 2076

िुम
च ा गरी िागू गररएको छ ।

पररच्छे द-१
1.

सं णिप्

नाम र प्रारम्ििः (१) र्स मापदण्डको नाम "भिमाद नगरपाभिकाको खर्चको मापदण्ड,

2076" रिेको छ।

2.

(२)

र्ो मापदण्ड भिमाद नगरपाभिका िर िागू िुनेछ,

(३)

र्ो कार्चहिभध भिमाद नगरकार्चपाभिकािे स्िीकृ

गरे को भमभ दे खी िागू िुनेछ,

पररिाषािः- हिषर् िा प्रसङ्गिे अको अथच निागेमा र्स मापदण्डमािःक.

“प्रदे श” िन्नािे गण्डकी प्रदे श सम्झनुपदचछ,

ख.

“नगरपाभिका” िन्नािे भिमाद नगरकार्चपाभिकाको कार्ाचिर् सम्झनुपदचछ,

ग.

“कार्चपाभिका” िन्नािे भिमाद नगरकार्चपाभिका सम्झनुपदचछ,

घ.

“प्रमुख” िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको नगरप्रमुख सम्झनुपदचछ,

1

ङ.

“कार्ाचिर् प्रमुख” िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको प्रमुख प्रशासकीर् अभधकृ

िा सो पदमा

कार्ममुकार्म मुकरर रिेको अभधकारी सम्झनुपदचछ,
र्.

“सिारी साधन” िन्नािे र्ारपाङ्गरे सिारी साधन

था मोटरसाइकि, स्कुटर र मोपेड समे

सम्झनुपदचछ,
छ.

"नगर प्रिरी" िन्नािे नगरपाभिका द्बारा भनर्ुक्त स्थार्ी िा अस्थार्ी सेिामा कार्चर

कमचर्ारी

िाई िनाउाँछ,
ि.

“कमचर्ारी” िन्नािे स्थार्ी र सेिा करारमा कार्चर

दुबैिाई िनाउाँछ,

पररच्छे द-२
प्रर्भि

कानुनमा खर्चको भनणर्

मापदण्ड न ोहकएको अिस्थामा खर्चको मापदण्ड दे िार्

बमोणिम िुनेछिः3.

बैठक ित्ता सम्बन्धमािः (१) बैठक ित्ता ददने आधारिरु भनम्नानुसार िुनेछनिः(क)

बैठक सािचिभनक भबदाको ददन िा कार्ाचिर् समर् अणघ िा पभछ बसेको िुनपु नेछ,

(ख)

स्पष्ट हिषर्िस् ,ु कार्चर्ोिना भबनाको बैठकमा ित्ता प्रदान गररने छै न,

(ग)

नगरपाभिकाका पदाभधकारी र कमचर्ारीिरु मात्र बस्ने बैठकमा ित्ता प्रदान गनच
पाइने छै न ।

र प्रदे श रािपत्र बमोणिम

ोहकएको बैठक ित्ता प्रदान गनच बाधा

पने छै न,
(घ)

बैठकमा सिार्क कमचर्ारी एक िना र सिर्ोगी कमचर्ारी एक िनाका साथै हिशेषज्ञ
सेिा आिर्क परे को अिस्थामा बहिमा

ीन िना हिशेषज्ञ आमणन्त्रक सदस्र्का

रुपमा थप व्र्णक्तिरु राख्न सहकनेछ,
(ङ)

कार्च प्रकृभ

अनुसार भम व्र्र्ी िङ्गिे न्र्ून म सं ख्र्ामा बैठक बसी कार्च सम्पन्न

गनुप
च नेछ,

2

(र्)

एउटै सभमभ को बैठक ददनमा एक पटक मात्र बस्न सक्नेछ । बैठक िामो िई
उिी सदस्र् सणम्मभि

बैठक एकै ददन बहि पटक बसेमा पभन बैठक ित्ता एक

पटक मात्र प्रदान गररने छ,
(छ)

प्रर्भि

कानुन बमोणिम कमचर्ारी भनर्ुणक्त गने सन्दिचमा बसेका छनौट सभमभ का

बैठक एिं अन् िाच ाचको कार्च गदाचको पाररश्रभमक स्िरुप र्सै दफा बमोणिमको
बैठक ित्ता प्रदान गररनेछ,
(2)

बैठक ित्ताको दरिः- सबै प्रकारका बैठकमा रु.1000।– िन्दा बिी निुने गरी बैठक
ित्ता प्रदान गररनेछ ।

र सं घीर् सरकारको मापदण्ड अनुसार सुहिधा प्राप्त गने

पदाभधकारी/कमचर्ारीिरु सणम्मभि

बैठकमा सं घीर् सरकारको मापदण्ड अनुसार ित्ता

उपिब्ध गराउन बाधा पने छै न,
4.

खािा/खाना खर्च र अभ ररक्तसमर् कार्च सुहिधा सम्बन्धमािः- (1) अभ ररक्त समर् काम गनुप
च ने
सम्िन्धमा आधार र कारि सहि को हििरि खुिाई कार्ाचिर् प्रमुखको भिणख
स्िीकृ ी भिनुपनेछ िा कार्ाचिर् प्रमुखिाट भमभ

र अिभध

ोकी दै भनक र्भ

िा मौणखक

घण्टा

ोहकएको

कार्च गनुच िन्ने पत्र भिनुपनेछ । र्स् ो खर्च िेख्दा कार्ाचिर् समर् बािे क कणम् मा २ घण्टा
काम गरे को प्रभ िेदनसहि

कार्ाचिर् प्रमुखिे प्रमाणि

गरे को िुनपु नेछ । कार्ाचिर् समर्िन्दा

अणघपभछ अभ ररक्त काम गनुप
च ने िएमा दे िार् बमोणिमको रकम खािा/खाना खर्च िाप
उपिब्ध गराउन सहकनेछ,
(क)

सािचिभनक भबदाको ददन िए रु. 600।– प्रभ ददन,

(ख)

कार्ाचिर् खुल्ने ददन िए रु. 300।– प्रभ ददन,

(ग)

ोहकएको कार्च गनच सािचिभनक हिदाको ददनमा भनर्भम

कार्ाचिर् समर्को अिभध

नै िाग्ने अिस्थामा प्रभ ददन कमचर्ारीको शुरु स्केििे १ ददनको िुन आउने रकम
अभ ररक्त समर् कार्च सुहिधा उपिब्ध गराउन सहकनेछ र र्स्को िाभग कार्ाचिर्

3

प्रमुखबाट प्रमाणि

िएको कार्च प्रभ िेदन पेश गनुप
च नेछ । साथै उक्त ददनमा

खािा/खाना िाप को रकम उपिब्ध गराइनेछैन,
(घ)

र्ो दफा बमोणिम उपिब्ध गराइने सुहिधा बाहषचक कार्चक्रममा खर्च णशषचक
िए शोिी णशषचकबाट र णशषचक

ोहकएको

ोकीएको निए हिहिध खर्च णशषचकबाट खर्च

िेणखनेछ।
5.

भ्रमि खर्च सम्बन्धमािः- (1) सम्िणन्ध
कार्ाचिर्ग

कामको िाभग हफल्डमा खहटनु िा खटाउनु पदाच िा अन्र्

काम गनुप
च दाच िा कामकि अनुगमन

था सुपररिेिि गनुप
च दाच िा कमचर्ारीको

सरुिा ििु िा िइ आउाँदा िााँदा भनर्मानुसार पाउने दै भनक भ्रमि ित्ता

था भ्रमि खर्च सम्बन्धमा

नगरपाभिकाको भ्रमि खर्च भनर्माििी नबनेसम्म नेपाि सरकारको भ्रमि खर्च भनर्माििी,
2064 अनुसार गनुप
च नेछ ।
6.

सेिा करारमा कार्चर

कमचर्ारीको

िब ित्ता सम्बन्धमािः- (1) सं घीर् माभमिा

प्रशासन मन्त्रािर्िे नगरपाभिकाको स्िीकृ

गरे को दरिन्दी

ेररिको पदमा भनर्मानुसार सेिा

कमचर्ारीिरु र एक गाउाँ एक कृषी/पशु प्रािभधकको अिधारिा बमोणिम

करारमा कार्चर

साहिक दे खी सेिा करारमा भनर्ुक्त कमचर्ारीको शुरु

िब स्केि र ित्ता िुन पदको कार्च गने

गरी सेिा करारमा रिे को िो सोिी पदको िाभग नेपाि सरकारिे
(2)

सं घीर् माभमिा
दरिन्दी

था सामान्र्

प्रशासन

मन्त्रािर्िे

ेररि िािे क भिमाद नगरपाभिकाको भमभ

नगरसिािे

सृिना

गरे का

पदिरुको

िब

ोकेबमोणिम िुनेछ ।

नगरपाभिकाको

स्िीकृ

भसभिि

भस.नं

र

ित्ताको

स्केि

फचिःपद

श्रे िी
4

गरे को

2076।03।16 मा सम्पन्न

नगरपाभिकाको आन् ररक श्रो बाट व्र्र्िार िुनेगरी दे िार् अनुसार िुनेछ ।

(क)

था सामान्र्

माभसक स्केि

र

पााँर्ौ

मापदण्ड

1

सिार्कस् र

पााँर्ौं

26000।-

2

सिार्कस् र

र्ौंथो

24000।-

3

ििुका

सिारी श्रे णिहिहिन

20000।-

र्ािक
4

कार्ाचिर् सिर्ोगी

श्रे णिहिहिन

18000।-

5

मािी

श्रे णिहिहिन

18000।-

•

१ महिनाको

•

प्रत्र्ेकिे पोषाक ित्ता िाप

•

पिच खर्चको िाभग कणम् मा ६ महिना भनरन् र रुपमा सेिा गरे को िुनपु नेछ ।

(ख) नगरप्रिरी

बाहषचक रु.10,000।– र्ैत्र महिनाको

िब साँगै पाउने।

फच

भस.नं
1

िब स्केि बराबर पिच खर्च प्रत्र्ेक िडादशैंमा पाउने ।

पद
सिार्क

प्रिरी

माभसक स्केि

राशन ित्ता दै भनक

नार्ब 24000.00

150

भनररिक

7.

2

प्रिरी ििल्दार

20000.00

150

3

ििान

18000.00

150

•

१ महिनाको

•

प्रत्र्ेकिे पोषाक ित्ता िाप

•

पिच खर्चको िाभग कणम् मा ६ महिना भनरन् र रुपमा सेिा गरे को िुनपु नेछ ।

हफल्ड ित्तािः-



िब स्केि बराबर पिच खर्च प्रत्र्ेक िडादशैंमा पाउने ।
बाहषचक रु.10,000।– र्ैत्र महिनाको

(1) अत्र्भधक समर् हफल्डमा खहटई कार्च गनुप
च ने भस.भड.ई (निौ/दशौ),

इणन्िभनर्र (छै ठौ/सा ौ/आठौ), अभसष्टन्ट सि इणन्िभनर्र
अभमन (र्ौथो) पदमा कार्चर



पहििो सं शोधनद्वारा सं शोभध

।

िब साँगै पाउने।

र सि इणन्िभनर्र (र्ौथो/पार्ौं) र

कमचर्ारीिरुिाई भनििरुिे खाइपाइ आएको शुरु

5

िि स्केिको

४० प्रभ श

रकम हफल्ड ित्ता िाप

उपिव्ध िुनेछ

र महिनामा ७ ददन िन्दा िहि हिदामा

िसेमा उक्त महिनामा हफल्ड ित्ता उपिव्ध िुने छै न ।
8.

सं र्ार सुहिधा सम्बन्धमािः- (1) नगरपाभिकाका पदाभधकारीिरु र कमचर्ारीिरुिे प्राप्त गने
सं र्ार सुहिधा दे िार् अनुसार िुनेछ ।

भस.नं

पद

सं र्ार सुहिधा माभसक

कैहफर्

1

नगर प्रमुख

2000

र्ो

2

नगर उपप्रमुख

1500

बमोणिम सं र्ार

3

प्रमुख प्रशासकीर् अभधकृ

1500

सुहिधा

4

उप सणर्ि

1000

उपिब्ध

5

भस भड ई

1000

िएपभछ

6

िेखा अभधकृ

1000

रािपत्र

7

प्रशासन शाखा प्रमुख (अभधकृ

1000

बमोणिमको

8

िडा अध्र्ि

1000

सं र्ार

9

कार्चपाभिका सदस्र्

500

उपिब्ध

10.

िडा सणर्ि

500

गराइनेछैन ।

12.

णिन्सी शाखा ( स्टोरहकपर )

500

13.

नगर प्रिरी इन्र्ािच

500

14.

कार्ाचिर् प्रमुखिे कार्चबोझ र कार्चप्रकृभ

500

िे री

अभधक म

10

सा ौं)

िना

मापदण्ड

प्रदे श

सुहिधा

सम्म

कमचर्ारीिाई
(2)

उपरोक्त सं र्ार सुहिधा कार्ाचिर्को

फचबाट सम्बणन्ध

ु ानी गररनेछ ।
नम्बरमा उपर्ुक्त माध्र्मद्बारा िक्त
6

पदाभधकारी िा कमचर्ारीको मोिाइि

९.

सबै प्रकारका

ाभिम, गोणष्ठ सेभमनार, कार्चशािा सं र्ािन सम्बन्धी खर्चको मापदण्डिः (1)

ाभिम गोष्ठी र सेभमनार िगार् का दे िार् िमोणिमकाको मापदण्डिाई आधार भिई खर्च
गनुप
च नेछ । सो दे खी बािे कका हिषर्िरु र उल्िेणख
कार्चपाभिकाबाट पूिच स्िीकृभ

दरिन्दा अभधक दरमा खर्च गनुप
च रे मा

भिएर मात्र खर्च गनुप
च नेछ । उणल्िणख

दरिन्दा बहि दरमा

ु ानी अणघ कार्चपाभिकाबाट स्िीकृ
कार्चक्रम सं र्ािन िई खर्च िईसकेको अिस्थामा िक्त
भिनुपनेछ ।
भस.

प्रर्ोिन/हििरि

दर

स्पणष्टकरि/कैहफर्

नं
1.

ाभिम केन्र/प्रभ ष्ठानिरु द्बारा सं र्ािन गररने

•

िुनपु नेछ । प्रस् भु करि हटपोटको

ाभिम गोणष्ठ, सेभमनार, सम्मेिन, कार्चशािाको
कार्चपत्र प्रस् ु क ाच पाररश्रभमक (प्रभ

सत्र)

फोटोकपी कार्चपत्र मान्र् िुनेछैन ।

क. बाहिरर प्रस् ु क ाच
•

कार्चपत्र िाप

•

प्रिर्न िाप

•
1500

कार्चपत्र

o

प्रिर्न िाप

प्रस् ु क ाच

आन् ररक

िन्नािे

नगरपाभिका भित्रैका पदाभधकारी िा

1000

ख. आन् ररक प्रस् ु क ाच
o

कार्चपत्र कणम् मा 1500 शब्दको

कमचर्ारी सम्झनुपदचछ र सो बािे क
सबै

800

िाई

बाहिरी

प्रस् ु

क ाच

सम्झनुपदचछ ।

700
•

नगरपाभिका केन्रबाहिरबाट प्रणशिक
बोिाउनु परे मा भनििाई भनर्मानुसार
आ ेिा े र्ा ार्ा

खर्च र दै भनक ित्ता

उपिब्ध गराउन सहकनेछ ।
•

कार्चपत्र िाप को पाररश्रभमकका िाभग
िरे क

सत्र

अनुसारको

आिर्क पनेछ ।
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कार्चपत्र

2.

गोष्ठी,
कार्चपत्रको

सेभमनार,

सम्मेिन,

हटप्पिीक ाचको

कार्चशािाको

पाररश्रभमक

1000

एउटा

कार्चपत्रमा

हटप्पिीक ाच

(प्रभ

कार्चपत्र)

दुईिना

राख्न

हटप्पिीक ाचिे

आफ्नो

िन्दा

बिी

नभमल्ने

।

हटप्पिी

भिणख

रुपमा ददनुपने ।
3.

ाभिम, गोष्ठी, सेभमनार, सम्मेिन, कार्चशािाको
अनुगमनक ाचको पाररश्रभमक प्रभ

1000

•

ददन ।

एक ददनको कार्चक्रममा 2 िना सम्म
र दुई दे खी पााँर् ददनको कार्चक्रममा
4 िना सम्म र पााँर् ददन िन्दा बहि
िभ

सुकै ददनको कार्चक्रम िए ापभन

5 िना सम्म अनुगमनक ाच रिन
सक्ने ।
•

एउटै
प्रस् ु क ाच,

कार्चक्रमको

कार्चपत्र

सं र्ोिक,

प्रभ िेदकिे

अनुगमन क ाचको रुपमा सििागी िुन
नपाउने ।
•

एक

िना

अनुगमन

क ाचिे

र्स

बमोणिमको सुहिधा 7 ददनको िन्दा
बिीको भिन नपाउने ।
•

अनुगमन प्रभ िेदन पेश िएपभछ मात्र
र्स बमोणिमको अनुगमन पाररश्रभमक
पाउने ।

4.

नगरपाभिकाबाट सं र्ािन गररने भसप भबकास

➢

ाभिम
क. किाग

व्र्िस्थामा (प्रभ किा)

•

कार्चपत्र (Handout) िाप

•

किा सं र्ािन िाप

➢

1400

8

किाग

रुपमा र सो िन्दा बहिको
आबभधक

ाभिम

रुपमा

स्रो

व्र्णक्तको व्र्िस्था गनुप
च नेछ ।

700

(30 कार्चददन सम्म प्रभ ददन)

कार्चददनसम्मको

ाभिममा

800

ख. आिभधक व्र्िस्थामा

सा

आिभधक

रुपमा

व्र्िस्था

गदाच

स्रो
एउटा

व्र्णक्तको
ाभिममा

दुईिना ( आिर्क ा अनुसार दुिै

•

मुख्र्

प्रणशिक

(प्रभ ददन

न्र्ुन म
1000

दुईिटा किा भिनुपने)
•

सिार्क

प्रणशिक

(प्रभ ददन

मुख्र् िा एकिना मुख्र् र एक िना
सिार्क)

न्र्ुन म

प्रर्िन

•

मुख्र् प्रणशिक (माभसक न्र्ुन म 60
किा भिनुपने)

•

सिार्क प्रणशिक (माभसक न्र्ुन म 60
किा भिनुपने)

0

समे को

उणल्िणख

2000

(30 कार्चददन िन्दा बिी माभसक)

र

सीपस् र

(Skill level) का आधारमा स्थानीर्

दुईिटा किा भिनुपने)
ग. आबभधक व्र्िस्थामा

राख्नुपदचछ

नगरपाभिका
भनकार्िे

1500

ाभिममा

0

िा

सं र्ािन

ोक्नुपदचछ ।
अन् गच का
गरे को

भसप

नगरपाभिका

अन् गच का भनकार्को स्रो
िएको

गरी

अभधक म भसमा भित्र

भ नको पाररश्रभमक
➢

भबर्ार

अिस्थामा

किा

िा
व्र्क्ती
भिए

िाप को पाररश्रभमक पाउने छै न,

र

कार्चपत्र िाप को रकम पाउनेछ ।
➢

एउटा किाको अिभध कणम् मा एक
घण्टा ३० भमनेटको िुनपु दचछ ।

➢

कार्चपत्र िन्नािे कणम् मा 750
शब्दको प्रबन्धपत्र सम्झनुपदचछ ।
पारदशचक पाना, प्रस् भु करि हटपोट
िा प्रस् भु करि प्रर्ोिनका िाभग
र्ार

पाररएको

सामारीको छााँर्ाप्रभ

अरु

त्र्स् ै

कार्चपत्र िुाँदैन

।
➢

कार्चपत्र

िाप को

पाररश्रभमकका

िाभग िरे क सत्र अनुसारको कार्चपत्र
आिर्क पनेछ ।
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5.

नगरपाभिका

िा

नगरपाभिका

भनकार्बाट

सं र्ािन

गररने

ाभिममा श्रो

अन् गच का

सबै

➢

घण्टा ३० भमनेट िुनपु दचछ ।

प्रकारका

व्र्क्ती/प्रणशिकको पाररश्रभमक

क. अभधकृ

स् रका सििाभग सणम्मभि

ाभिम
❖ कार्चपत्र/ Handout िाप

प्रभ

❖ किा सं र्ािन िाप

प्रभ

सत्र

ख. सिार्कस् र/अन्र्

ाभिम

❖ कार्चपत्र/ Handout िाप

प्रभ

❖ किा सं र्ािन िाप

सत्र

प्रभ

सत्र

➢

कार्चपत्र िन्नािे कणम् मा 750
शब्दको प्रबन्धपत्र सम्झनुपदचछ ।

1000

पारदशचक पाना, प्रस् भु करि हटपोट

800

िा प्रस् भु करि प्रर्ोिनका िाभग
र्ार

800
सत्र

एउटा किा अिभध कणम् मा 1

पाररएको

अरु

कार्चपत्र िुाँदैन

सामारीको छााँर्ाप्रभ

700

त्र्स् ै

।
➢

नगरपाभिका

िा

अन् गच का

भनकार्िे सं र्ािन गरे को
नगरपाभिका

िा

ाभिममा
अन् गच का

भनकार्को

स्रो

व्र्क्ती

अिस्थामा

किा

भिए

पाररश्रभमक पाउने छै न,

िएको
िाप को

र कार्चपत्र

िाप को रकम पाउनेछ ।
➢

ाभिमका सििाभगिाई आफ्नो घर
िा साहिकको बसोबास स्थिबाट
दै भनक ओिोर-दोिोर गनच नभ्र्ाइने
15 हक.भम. िन्दा बिी दूररबाट
सििाभग िुनपु ने अिस्थामा आिाभसर्
ाभिमको व्र्िस्था गनच सहकनेछ ।

➢

नगरपाभिका

िेत्र

बाहिरबाट

ाभिमको

िाभग

प्रणशिक

बोिाउनुपरे मा भनििाई भनर्मानुसार
आ ेिा े र्ा ार्ा

खर्च र दै भनक

ित्ता उपिब्ध गराउन सहकनेछ ।
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➢

प्रणशिक

कार्चर

रिेको

कार्ाचिर्बाट िा प्रणशिकको स्थार्ी
बासस्थानबाट

ाभिम सं र्ािन िुने

स्थान 15 हक.भम. िन्दा बहि िएमा
प्रणशिकिाई र्स दफा बमोणिमको
पाररश्रभमकको
भनर्मानुसरको

अभ ररक्त
आ ेिा े

खर्च र दै भनक ित्ता समे

र्ा ार्ा
उपिब्ध

गराउन सहकनेछ ।
➢

सबै हकभसमका
िुने

ाभिममा प्रणशिि

हिषर्िस् ु

समािेश

गरी

किाको सेड्युअि र सत्र अनुसार
प्रणशिक र प्रणशिाभथचको िाणिरी
आिर्क पनेछ ।
6

गोणष्ठ, सेभमनार, सम्मेिन, कार्चशािा,

ाभिम,

➢

सं र्ोिक, स्रो व्र्क्ती, प्रभ िेदक र

अध्र्र्न आिद्ध ा िस् ा समारोि उदघाटन,

सिर्ोगी कमचर्ारीिाई समे

समापन खािा/ सििाभगको खािा/खाना (प्रभ

खाना

व्र्णक्त प्रभ ददन)
क. खािा

उपिब्ध

200

कार्चक्रममा

400

खानासमे

गराइनेछ

।

सििाभगिरुिाई
खुिाउनुपने िई सोिी

बमोणिम कार्चक्रम स्िीकृ

ख. खाना

खािा,

िएमा

हिभिन्न हिणशष्ट व्र्णक्तिरुिाई र्स् ा समारोिमा

मात्र खाना िाप को रकम खर्च गनच

आमन्त्रि

सहकनेछ ।

गररएको

व्र्णक्तिरुको स्िाग

अिस्थामा

र्स् ा

सबै

व्र्िस्थापन खर्च िाप

बहिमा एकमुष्ठ रु.2000।– सम्म खर्च गनच
सहकनेछ ।
प्रमाणि

र हिणशष्ट व्र्णक्तिरुको उपणस्थभ

ु नेछ ।
िुनप
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7

मसिन्द

➢

क. गोणष्ठ, सेभमनार, सम्मेिन, कार्चशािाको
िाभग
➢

सििाभगका िाभग प्रभ

➢

प्रणशिि कार्चका िाभग (प्रभ
ख. सीप

हिकास

2500

सििाभग

था

अन्र्

ाभिम

७

कार्चददन

सम्मको

सििाभगका िाभग प्रभ
➢

सििागी

कार्चक्रम

30 कार्चददनसम्मको कार्चक्रममा प्रणशिि
कार्चका िाभग प्रभ

➢

माकचर,

पाना,

कार्चपत्रको

पारदशचक
छार्ाप्रभ ,

माणस्कङटे प

इत्र्ादी

प्रर्ोग गनच सहकनेछ ।
100

150

1500

सििाभग

7 कार्चददनसम्मको कार्चक्रममा प्रणशिि
कार्चका िाभग प्रभ

➢

बोडच

7 कार्चददन िन्दा बिीको कार्चक्रममा
सििाभगका िाभग प्रभ

➢

कार्चक्रममा

अन् गच

मेटाकाडच,

कार्चक्रम)

कार्चक्रमका िाभग
➢

100

प्रणशिि कार्चका िाभग मसिन्द

2000

2500

कार्चक्रम

30 कार्चददन िन्दा बहिको कार्चक्रममा
प्रणशिि कार्चका िाभग प्रभ

कार्चक्रम

ग. अध्र्र्न/अििोकन,

अध्र्र्न

100

आबद्ध ाका िाभग
•

8

•

सििाभगका

िाभग

िएपभन प्रभ

सििाभग) (िेन्डआउट उपिब्ध

गराउन प्रभ

कहप प्रभ

सििाभग )

सं र्ोिक

ित्ता

(अभधक म

कार्चददनसम्म प्रभ
•

(िभ सुकै

कार्च ददन

15

400

ददन)

➢

एक

कार्चक्रममा

एक

िना

सं र्ोिकिाई कार्चक्रमको प्रभ िेदन
200

15 ददन पभछ प्रभ ददन

बुझाएपभछ

र

दुई

िनासम्म

सिर्ोभगिाई ित्ता ददन सहकनेछ ।
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9

•

सिर्ोभग

ित्ता

कार्चददनसम्म प्रभ
•

(अभधक म

15

150

सं र्ोिक

➢

ददन)

ाभिम

अिभधमा

भबदा

बसेमा ित्ता नपाउने र सं र्ोिकको
75

15 ददनपभछ प्रभ ददन

काम

सिर्ोभगिे

गरे

िाप

सं र्ोिकिे पाउने ित्ता पाउने छै न
।
हिहिध
10

11

(प्रमािपत्र,

पानी,

सरसफाई,

ु
ि
2000

इत्र्ाददका िाभग )
•

७ कार्चददनसम्म प्रभ

•

३० कार्चददनसम्म प्रभ

•

३० कार्चददनिन्दा बिी प्रभ

ु
बस् ग

2500

कार्चक्रम

3000

कार्चक्रम
कार्चक्रम

टे िा

3000

•

ु
बस् ग

टे िा

सििाभगिाई
कार्चमा

िन्नािे

ाभिमका

प्राप्

भसप

उपर्ोग

अभिप्रेरर

गनच

सिार् ा

स्िरुप प्रदान गररने बस् ु सम्झनुपदचछ
। िस् ै बाख्राको माउ, मौररको घार,
पशु स्वास््य परिक्षण किटजस्ता
चिजबस्तु, साधन वा उपििण आदि ।
•

स्वीिृत िाययक्रममा वस्तग
ु त टे वा
प्रिान

गने

गिी

प्रस्ट

व्यवस्था

नभएिोमा बस्तुगत टे वा दिन ममल्िै न
।
12

ाभिम आर्ोिना िुने स्थिमा कुनै

प्रणशिाथी आिास खर्च

प्रर्भि

(दै भनक भ्रमि ित्ता नपाएको खण्डमा खािा खाना

बिार

सरकारी िा गैर सरकारी भनकार्को

खर्च उपिब्ध गराउने ।)

अनुसार

छात्रिास

•

िएमा

त्र्स् ो

भनकार्िे

ोकेको दरमा छात्रिास प्रर्ोग गनच
सहकने

13

र अल्पकाभिन

ाभिमका

िाभग िोटि िा सोिी प्रर्ोिनिाई
घरिाडा भिई खर्च िेख्न नपाईने ।
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ाभिम सुहिधा ( ाभिम कि

था िाडामा भिनुपने

उपकरिको िाडा)

प्रर्भि
बिार
दर
अनुसार

14

ाभिम सामारी (कच्र्ा पदाथच, नमुना, इन्धन,

प्रर्भि

पोकाबन्दीका सामान, खररद गनुप
च ने सानाभ ना

बिार

औिार)

दर
अनुसार
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स्थिग
भ्रमि

प्राहिभधक परामशचदा ाको दै भनक ित्ता र

•

था आिास खर्च

भनर्मानुसार

िन्नािे

भनर्माििी,

क. नेपाि सरकारको कमचर्ारी

ख. अन्र्

2064

खर्च

अनुसार

सम्झनुपदचछ ।

भनर्मानु
सार

भ्रमि

•

पुनअचभ्र्ास

किामा

एक

स्थानमा

िभ सुकै समुि िएपभन एक ददनको

300

पाररश्रभमक

ददइनेछ

।

समुिमा

कणम् मा भ निना िुनपु दचछ र एक
ददनमा एक िन्दा बहि पुनअचभ्र्ास
किाको पाररश्रभमक ददन भमल्दै न ।
•

प्रभ

ाभिम

िभ

पटक परामशच

गररएपभन अभधक म रु.3000।–
िा हद्धभ र्

िको दरअनुसार िुने

रकममा िुन कम िुन्छ सोमा नबिाई
स्थिग

प्रािभधक परामशच खर्च गनच

सहकनेछ ।
16

प्रभ िेदकको पाररश्रभमक

•

प्रभ िेदकको

पाररश्रभमक

प्रभ िेदन

बुझाएपभछ मात्र ददनुपदचछ । प्रभ

14

क. पाररश्रभमक ( ाभिम, सम्मेिन, गोष्ठी र

कार्चक्रम रु.3000।– िन्दा बहि
1000

कार्चशािा )

िुन ु िुाँदैन । साथै

500

•

१ ददनको कार्चक्रममा

•

१ ददन िन्दा बहिको कार्चक्रम िए
अभ ररक्त थप

ाभिम सं र्ोिक र

प्रभ िेदक एकै ब्र्णक्त िएमा दोिोरो
सुहिधा पाइने छै न ।

दै .ि.
भनर्मानु

ख. खान, बस्न (बास खर्च)

सार
200।

ग. खािा

-

१०.

ईन्धन सुहिधािः (1) कार्ाचिर्को सिारी साधनमा आिर्क पने इन्धन भम व्र्र्ी ररकािे

ोहकएको

पेट्रोिपम्पको कुपनिाट इन्धन िरी प्रर्ोग गररनेछ । कार्ाचिर्को कामको भसिभसिामा

ोहकएको

पेट्रोिपम्पबाट ईन्धन िनच सम्िि निुने िएमा पभछ कार्ाचिर्बाट शोधिनाच भिनेगरी अन्र्
पेट्रोिप्मपबाट पभन ईन्धन िनच सहकनेछ ।
(2)

प्रभ

मोटरसाईकि माभसक १० भि. पेट्रोि र प्रभ

। र र्स बमोणिमको इन्धन सुहिधा कार्ाचिर्िे

३ महिना १ भि. मोहिि प्रर्ोग गने
ोकेको पेट्रोिपम्मको कुपनबाट मात्र प्राप्

िुनेछ ।
(3)

मापदण्ड िन्दा बहि इन्धन आिर्क िएमा कार्ाचिर्को भबभनर्ोणि

बिेटको भसमा भित्र

रिी

स्िीकृभ मा

आिर्क

पुष््र्ाईिरुको

आधारमा

कार्ाचिर्

प्रमुखको

उपिब्ध

गराउन सहकनेछ ।
११.

नगरप्रमखको
ु

ु ानीको मापदण्डिः- (1) नगरपाभिका
ोकादे श बमोणिम िुने आभथचक सिार् ा िक्त

िेत्रका कुनै पभन व्र्णक्त िा सं स्थाको िाभग दे िार्को अिस्था परी नगर प्रमुखसं ग आभथचक
सिार् ाको िाभग सम्बणन्ध

िडा कार्ाचिर्को भसफाररस भिई िा नभिई भनिेदन गरे मा

नगरप्रमुखिे उक्त व्र्क्ती िा सं स्थािाई एक पटकमा रु.15000।– िे नबढ्ने गरी आभथचक
सिार् ाको िाभग आदे श ददन सक्ने र नगरप्रमुखको उक्त
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ु ानी गररनेछ।
ोकादे श बमोणिम िक्त

(क)

व्र्क्ती भबरामी परी अस्प ािमा उपर्ारर

रिेको र भनिको आभथचक अिस्था

कमिोर िई

अिस्था िएमा ।

उक्त

अस्प ािमा िनाच

उपर्ार गनच नसक्ने

र्स्को िाभग

िएको िा उपर्ार गराइरिे को कागि प्रमाि

आिर्क

पनेछ।
(ख)

व्र्क्ती िा पररिारिाई कुनै हकभसमको हिपद परी भनििाई

त्काि आभथचक

सिार् ा आिर्क परे मा ।
(ग)

कुनै व्र्क्ती िा सं घ सं स्थािे आर्ोिना गरे को सामाणिक कार्चमा आभथचक अिाि
िई नगरपाभिकाको

(घ)

नगरप्रमुखबाट

फचबाट आभथचक सिर्ोग गनुप
च ने अिस्था परे मा ।

आभथचक

सिार् ा

ददनुपने

ठाभन

ोक

आदे श

िएका

अन्र्

अिस्थािरुमा ।
(ङ)

र्स बमोणिमको रकम सम्बणन्ध

हपभड

व्र्क्ती सिार् ा भिन आउन नसक्ने

अिस्थामा सम्िि िएसम्म भनिको एकाघरको सम्िि निए भनिको नणिकको
ना ेदारिाई र्ो रकम ि ुक्तानी ददन सहकनेछ ।

16

भिमाद नगरपाभिकाको िा ािरि

था प्राकृभ क स्रो

सं रिि ऐन, २०७७
प्रमाणिकरि भमभ िः २०७७/०३/१४

सम्ि ् 2077 सािको ऐन नं. 3
प्रस् ािनािः स्िच्छ र स्िस्थ िा ािरिमा बााँच्न पाउने नागररकको मौभिक अभधकारको सं रिि गनच, प्राकृभ क
स्रो को समुणर्

ु न कार्म गनच
उपर्ोग एिं दीगो व्र्िस्थापन गनच, िा ािरि र हिकासबीर् सन् ि

था

प्राकृभ क स्रो , िा ािरि र िैहिक हिहिध ाको सं रिि गनच िाञ्छनीर् िएकािे,
नेपािको सं हिधानको धारा २२१ बमोणिम अनुसूर्ी ८ र अनुसूर्ी ९ मा उल्िेणख
स्रो

र िैहिक हिहिध ा सम्बन्धी स्थानीर्

िा ािरि, प्राकृभ क

िको अभधकार कार्ाचन्िर्नका िाभग कानूनी व्र्िस्था गनच

था

िा ािरि सं रिि ऐन, २०७६ को दफा ३ (२) (ग) िे ददएको अभधकार प्रर्ोग गरी नगरसिािे र्ो ऐन
बनाएको छ ।
पररच्छे द– १
प्रारणम्िक
१.

सं णिप्त नाम र प्रारम्ििः (१) र्स ऐनको नाम "भिमाद नगरपाभिकाको िा ािरि
स्रो
(२)

२.

था प्राकृभ क

सं रिि ऐन, २०७७” रिेको छ ।
र्ो ऐन नगरसिाबाट पारर

िई प्रमाणिकरि िएको भमभ दे णख िागु िुनेछ ।

पररिाषािः हिषर् िा प्रसङ्गिे अको अथच निागेमा र्स ऐनमा,
(क)

ाँ िन गरी
“अनुकुिन” िन्नािे िििार्ू पररि न
च को असर र सम्िाव्र् िोणखमको आक
पररिभ च

िििार्ु सुिाउाँदो अनुकुि िुने गरी रुपान् रि गने

था थप िानी नोक्सानी

रोकथाम िा न्र्ुभनकरि गने कार्च सम्झनुपछच ।
(ख)

“उत्सिचन” िन्नािे कुनै भनणि

िेत्रबाट भनणि

समर् अिभधमा िा ािरिमा िरर गृि

ग्र्ााँस िा अन्र् कुनै ग्र्ााँस िा धुिााँ भनष्कासन गने कार्च सम्झनु पछच।
(ग)

“नगर कार्चपाभिका” िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको नगर कार्चपाभिकािाई सम्झनु पछच।
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(घ)

“खुल्िा िेत्र” िन्नािे माभनसिरु िमघट िुन सक्ने, हिभिन्न कार्चक्रम र पिच मनाउन
सक्ने, सािचिभनक हि

था हिपद् व्र्िस्थापनमा समे

सिर्ोग पुग्ने गरी सुरणि

गररएको खुल्िा स्थि सम्झनुपछच ।
(ङ)

“िििार्ु पररि न
च ” िन्नािे िामो समर्को अन् रािमा प्राकृभ क रुपमा िुने िििार्ूको
उ ारर्िािका अिािा प्रत्र्ि िा अप्रत्र्ि रुपमा मानिीर् हक्रर्ाकिापिे िार्ुमण्डिको
बनोटमा िुने फेरिदिका कारि पृथ्िीको िििार्ुमा क्रमशिः दे खा पने पररि न
च
सम्झनुपछच ।

(र्)

“िोणखमपूि च फोिर” िन्नािे प्राकृभ क िा ािरिमा ह्रास ल्र्ाउने र मानि
प्रािीको स्िास्थ्र्मा िाभन नोक्सानी गने हिभिन्न रुपमा भनष्काणश

था अन्र्

िस् ,ु पदाथच

था

रे भडर्ो हिहकरििाई सम्झनु पछच ।
(छ)

“िैहिक हिहिध ा” िन्नािे पाररणस्थभ कीर् प्रिािी (इको भसस्टम) को हिहिध ा, प्रिा ीर्
हिहिध ा

(स्पेभसि

डाइिरभसटी)

था

िंशािुग

हिहिध ा

(िेनेहटक

डाइिरभसटी)

सम्झनुपछच ।
(ि)

“ ोहकएको” िा “ ोहकए बमोणिम” िन्नािे र्स ऐन अन् गच
िा

(झ)

बनेको भनर्ममा

ोहकएको

ोहकए बमोणिम सम्झनुपछच ।

“भनष्काशन” िन्नािे ध्िभन, ाप िा फोिरमैिा फाल्ने, थुपाने

िा भनष्काशन गने कार्च

सम्झनु पछच ।
(ञ)

“पररषद” िन्नािे दफा ५१ बमोणिमको स्थानीर् िा ािरि

था प्राकृभ क स्रो

सं रिि

पररषद सम्झनु पछच ।
(ट) “प्रदू षि” िन्नािे

फोिरमैिा, रसार्न, ध्िभन िा

हिद्युभ र्,

र् ुम्िकीर्

रं गका कारि

िा ािरिमा प्रत्र्ि िा अप्रत्र्ि रुपिे पररि न
च गरी िा ािरिमा उल्िेखनीर् ह्रास
ल्र्ाउने, िभ

गने िा िा ािरिको िािदार्ी िा उपर्ोगी प्रर्ोिनमा िाभन नोक्सानी गने

हक्रर्ाकिाप सम्झनु पछच ।
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(ठ)

“प्रस् ाि” िन्नािे हिद्यमान िा ािरिीर् अिस्थामा पररि न
च ल्र्ाउन सक्ने हकभसमको
हिकास कार्च, िौभ क हक्रर्ाकिाप िा िू–उपर्ोगमा कुनै पररि न
च गने कुनै र्ोिना,
आर्ोिना िा कार्चक्रम सञ्चािन गने सम्बन्धमा

(ड)

“प्रस् ािक” िन्नािे

प्रस् ािको

कार्ाचन्िर्न गनच स्िीकृभ

स्िीकृभ को

र्ार गररएको प्रस् ाि सम्झनु पछच।
िाभग

भनिेदन

ददने

र

त्र्स् ो

प्रस् ाि

प्राप्त व्र्णक्त, सरकारी, अधच सरकारी िा गैर सरकारी भनकार्

िा सं स्था सम्झनु पछच ।
(ि)

“फोिरमैिा” िन्नािे

घरे ि ु फोिरमैिा, औद्योभगक

फोिरमैिा, रासार्भनक

फोिरमैिा,

स्िास्थ्र् सं स्थािन्र् फोिरमैिा िा िाभनकारक फोिरमैिा सम्झनु पछच र सो शब्दिे
त्काि प्रर्ोग िुन नसक्ने अबस्थामा रिे को, फाभिएको िा सडेगिेको िा ािरिमा ह्रास
आउने गरी भनष्काशन गररएको

रि, ठोस, ग्र्ास, िेदो, धू िााँ, धू िो, हिद्युभ र्

था सूर्ना

ु रु िा
प्रहिभधका िाभग प्रर्ोग िएका िगार् का पदाथच िा त्र्स् ै प्रकारका अन्र् िस् ि
अनाभधकृ

रुपमा सािचिभनक स्थिमा टााँभसएको पोष्टर, पम्प्िेट

समर् समर्मा सूर्ना प्रकाशन गरी फोिरमैिा िभन

था नगर कार्चपाभिकािे

ोहकददएका अन्र् िस् ु समे िाई

सम्झनु पछच ।
(ि)

“िन” िन्नािे पूिच िा आंणशक रुपमा रुख िा बुट्यानिे िाहकएको िेत्र सम्झनु पछच ।

( )

“िन पैदािार” िन्नािे िनमा रिेका िा पाइएका िा िनबाट ल्र्ाइएका दे िार्का पैदािार
सम्झनु पछच ।
(१)

काठ, दाउरा, गोि, खोटो, काठको

ेि, बोक्रा, घााँस, िािा, हपपिा, हपपिी

(२)

ु ा, िरा, गानो, बोक्रा, िङ्गिी िडीबुटी
रुख, हिरुिा, पा , डााँठ, फि, बीि, फूि, िि
एिं गैरकाष्ठ िन पैदािार, िङ्गिी मि, िनस्पभ

था भ नको हिभिन्न िाग िा

सूक्ष्म अङ्ग,
(३)

ु ो ओखेटोपिार ।
िन्र्िन् ,ु पशुपंिी िा िन्र्िन् क
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(थ)

“िा ािरि” िन्नािे प्राकृभ क, सांस्कृभ क र सामाणिक प्रिािीिरु, आभथचक
हक्रर्ाकिापिरु र हर्नको अिर्ििरु

था

था मानिीर्

ी अिर्ििरुको भबर्को अन् रहक्रर्ा

था

अन् र सम्बन्ध सम्झनु पछच ।
(द)

“िा ािरिीर् अध्र्र्न” िन्नािे कुनै प्रस् ािको कार्ाचन्िर्न गदाच त्र्सबाट िा ािरिमा
पने प्रभ कूि प्रिाि भनराकरि िा न्र्ूनीकरि गनचको िाभग अििम्बन गररने उपार्का
सम्बन्धमा

गररने

सं णिप्त

िा ािरिीर्

अध्र्र्न,

प्रारणम्िक

िा ािरिीर्

परीिि

र

िा ािरिीर् प्रिाि मूल्र्ाङ्कन सम्झनु पछच ।
(ध)

“सम्पदा” िन्नािे

नगरपाभिका

िेत्र

भित्र

रिे का

प्राकृभ क, सांस्कृभ क, ऐभ िाभसक,

पुरा ाणत्िक, िैज्ञाभनक, आध्र्ाणत्मक, सौन्दर्चपरक िा सामाणिक दृहष्टबाट मित्िपूिच माभनने
कुनै पभन िस् ,ु िौभ क सं रर्ना स्थान, िनस्पभ
(न)

(प)

“सं रिि” िन्नािे िा ािरि, िैहिक हिहिध ा

था िीि िन् ु सम्झनु पछच ।
था सम्पदाको सुरिा, स्र्ािार, सम्िार,

सम्िद्धचन, व्र्िस्थापन

था सदुपर्ोग सम्झनु पछच ।

“सं णिप्त

अध्र्ार्न” िन्नािे

िा ािरणिर्

कुनै

प्रस् ािको

कार्ाचन्िर्न

गदाच

त्र्सबाट

िा ािरिमा पने प्रभ कूि प्रिाि भनराकरि िा न्र्ूनीकरि गनचको िाभग अििम्बन गररने
उपार्को सम्बन्धमा सं णिप्त रुपमा गररने अध्र्र्न सम्झनु पछच ।
(फ)

“प्रारणम्िक िा ािरिीर् परीिि” िन्नािे कुनै प्रस् ािको कार्ाचन्िर्न गदाच सो प्रस् ाििे
िा ािरिमा उल्िेखनीर् प्रभ कूि प्रिाि पाने िा नपाने सम्बन्धमा र्कीन गनुक
च ा साथै
त्र्स् ो प्रिाििाई कुनै उपार्द्वारा भनराकरि िा न्र्ूनीकरि गनचका िाभग अििम्बन
गररने उपार्को सम्बन्धमा हिश्लेषिात्मक रुपमा गररने अध्र्र्न

था मूल्र्ाङ्कन सम्झनु

पछच ।
(ि)

“िा ािरिीर्

प्रिाि

मूल्र्ाङ्कन” िन्नािे

कुनै

प्रस् ािको

कार्ाचन्िर्न

गदाच

त्र्सबाट

िा ािरिमा पने प्रभ कूि प्रिाि भनराकरि िा न्र्ूनीकरि गनचको िाभग अििम्बन गररने
उपार्को सम्बन्धमा िृि

रुपमा गररने अध्र्र्न सम्झनु पछच ।
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पररच्छे द २
िा ािरि सं रिि
३.

िा ािरि सं रिि गनुप
च नेिः (१) आफ्नो िेत्राभधकार िेत्र भित्र िा ािरि सं रिि गने प्रमुख
णिम्मेिारी नगरपाभिकाको िुनेछ ।
(२)

िा ािरि सं रिि, प्रिद्धचन र िा ािरिमैत्री समाि भनमाचिमा र्ोगदान गनुच नागररकको
क व्च र् िुनेछ ।

४.

िा ािरि सं रिि हिशेष िेत्र भनधाचरि गनच सक्नेिः (१) प्रर्भि

िू–उपर्ोग नीभ

समे िाई

मध्र्निर गदै नगरपाभिका भित्र िा ािरिका दृहष्टिे सं रिि आिर्क रिे को िेत्र पहिर्ान गरी
त्र्स् ो िेत्रिाई कार्चपाभिकाबाट भनिचर् गरी िा ािरि सं रिि हिशेष िेत्र भनधाचरि गनच
सक्नेछ ।
(२)

कुनै सडक, ििन, नदी व्र्िस्थापन िा अन्र् कुनै िौभ क पूिाचधार भनमाचि गदाच भनमाचि
कार्चको प्रारणम्िक अध्र्र्न प्रहक्रर्ा शुरु िुन ु अगाभड नै सं घ र प्रदे शका सम्बणन्ध
भनकार्साँग समन्िर् गरी नगर कार्चपाभिकािे कुनै िेत्र हिशेषिाई िा ािरि सं रिि
गने उद्देर्िे खुल्िा िा िररर्ािी िेत्रको रुपमा

(३)

कुनै

िेत्र

िा

स्थान

हिशेषमा

अत्र्भधक

ोक्न सक्नेछ।
िा ािरिीर्

प्रदूषि, ििःु स्खिन, प्राकृभ क

सम्पदाको अत्र्भधक दोिन िा प्राकृभ क हिपणत्त िुन गई िनस्िास्थ्र् िा िा ािरिमा
नकारात्मक प्रिाि परे को िा पने सम्िािना दे णखएको अिस्थामा नगर कार्चपाभिकािे
प्रदे श सरकार र सं घीर् सरकारसाँग समन्िर् गरी त्र्स् ो िेत्र िा स्थानिाई िा ािरिीर्
दृहष्टिे सं िेदनशीि िेत्र
(४)

ोक्न सक्नेछ ।

उपफदा (१), (२) र (३) बमोणिमको िा ािरि सं रिि हिशेष िेत्र, खुल्िा िा
िररर्ािी िेत्र र सं िेदनशीि िेत्रको व्र्िस्थापन
िुनेछ ।
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ोहकए बमोणिम नगर कार्चपाभिकाबाट

(५)

उपदफा (४) बमोणिम व्र्िस्थापन गदाच नगर कार्चपाभिकािे आिर्क ा अनुसार
प्रदे श र सं घसाँग समन्िर् गनेछ ।

५.

सम्पदाको सं रिि गनुप
च नेिः (१) नगरपाभिका िेत्रभित्र रिे का सम्पदाको सं रिि गनुच नगर
पाभिका, नागररक र सम्बणन्ध
(२)

भनकार्को क व्च र् िुनेछ ।

सम्पदाको सं रििका िाभग नगर कार्चपाभिकािे सरकारी

था समुदार्साँग समन्िर्

था

साझेदारी गनच सक्नेछ ।
६.

मापदण्ड र गुिस् र कार्म गनुप
च नेिः (१) प्रस् ािकिे र्स ऐन बमोणिम िा ािरिीर् अध्र्र्न
प्रभ िेदन

र्ार गदाच नेपाि सरकारिे भनधाचरि गरे को मापदण्ड एिं गुिस् र कार्म िुनेगरी

ोहकए बमोणिमको िााँर्ामा
७.

र्ार गनुप
च नेछ।

प्रस् ाि सम्बन्धी अन्र् व्र्िस्थािः (१) िा ािरिीर् प्रिाि मूल्र्ांकन िुने प्रस् ाििरु सम्बन्धी
कार्चहिभध प्रर्भि
(२)

सं घीर्

सं घीर्

था प्रादे णशक कानून बमोणिम िुनेछ ।

था प्रादे णशक कानुन बमोणिम िा ािरिीर् अध्र्र्न सम्बन्धमा सम्बणन्ध

सं घीर्

था प्रादे णशक भनकार्साँग समन्िर् गने णिम्मेिारी नगरपाभिकाको िुनेछ ।
८.

रोक िगाउन सक्नेिः (१) कसै िे पभन र्स ऐन र प्रर्भि
स्िीकृभ

नभिई िा स्िीकृभ

िए िन्दा हिपरी

कानूनिे

ोके िमोणिमको भनकार्िाट

िुने गरी कार्ाचन्िर्न गरे मा नगर कार्चपाभिकािे

त्र्स् ो प्रस् ाि कार्ाचन्िर्नमा रोक िगाउन िा रोक िगाउनको िाभग प्रदे श सरकार
सं घीर् सरकार िा स्िीकृ
(२)

था

गने भनकार्मा भसफाररस गनच सक्नेछ ।

उपदफा (१) बमोणिम कुनै प्रस् ाि कार्ाचन्िर्न गनच रोक िगाइएकोमा त्र्सरी रोक
िगाइएको

कारिबाट

िभ

पुग्न

गएमा

प्रस् ािकिे

सो

बाप

कुनै

हकभसमको

िभ पुभ क
च ो िाभग दाबी गनच पाउने छै न ।
९.

अनुकूिन र्ोिना बनाउन सक्नेिः (१) िििार्ु पररि न
च को प्रभ कूि असर न्र्ूभनकरि र
सम्िाहि

िोणखमबाट बच्नका िाभग नगर कार्चपाभिकािे अनुकूिन र्ोिना बनाई कार्ाचन्िर्न

गनचसक्नेछ ।
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(२)

उपदफा (१) बमोणिमको अनुकुिन र्ोिना बनाउाँदा िििार्ू पररि न
च को असरिाट ििी
िोणखममा पने महििा, अपाङ्ग ा िएका व्र्णक्त, बािबाभिका, िेष्ठ नागररक र आभथचक
रुपमा हिपन्न समुदार्िाई हिशेष प्राथभमक ा ददनु पनेछ ।

(३)

नगर कार्चपाभिकािे हिकास आर्ोिना

िुम
च ा गदाच िििार्ू पररि न
च को प्रभ कूि असर

था िोणखमको व्र्िस्थापन गने प्रर्ोिनको िाभग नेपाि सरकारिे भनधाचरि गरे को
मापदण्ड बमोणिम प्रथाभमकीकरि गनुप
च नेछ ।
१०.

िरर गृि ग्र्ााँस उत्सिचन न्र्ूभनकरि कार्चिरू गनच सक्नेिः

(१) नगरपाभिकािे िरर गृि ग्र्ााँस

उत्सिचन न्र्ूभनकरि गनच आिर्क कार्चक्रम सञ्चािन गनच सक्नेछ ।
(२)
११.

न्र्ूभनकरि सम्बन्धी अन्र् व्र्िस्था प्रर्भि

प्रदूषि रोकथाम

कानून बमोणिम िुनेछ ।

था भनर्न्त्रि गनेिः (१) कसैिे पभन प्रर्भि

मापदण्ड हिपरी

िा िनिीिन,

िन–स्िास्थ र िा ािरिमा उल्िेखनीर् प्रभ कूि प्रिाि पाने गरी प्रदूषि सृिना गनुच गराउनु
िुाँदैन।
(२)

ोहकएको मापदण्ड हिपरी
अन्र्

ठाउाँमा

मािसामान

फोिरमैिा िा दुहष
(३)

उपदफा (१) हिपरी

कुनै र्ाणन्त्रक साधन, औद्योभगक प्रभ ष्ठान, िोटि रे ष्टुरे ण्ट िा
िा

ु ाट
िस् ि

ध्िभन,

ाप, रे भडर्ोधमी

हिहकरि,

रङ्ग

िा

पानी भनस्कासन गनच गराउन िुाँदैन ।
कसै िे कुनै कार्च गरी िा ािरिमा उल्िेखनीर् प्रभ कूि प्रिाि

पारे को दे णखएमा नगरपाभिकािे

् सम्बन्धमा आिर्क श ि
च रु

ोक्न िा त्र्स् ो

कार्च

गनच नपाउने गरी रोक िगाउन सक्नेछ ।
(४)

कुनै हकभसमको पदाथच, इन्धन, औिार िा सं र्न्त्रको प्रर्ोगबाट िा ािरिमा उल्िेखनीर्
प्रभ कूि प्रिाि परे को िा पने दे णखएमा प्रदे श र सं घीर् सरकारिाई सोको िानकारी
गराई नगरपाभिकािे स्थानीर् रािपत्रमा सूर्ना प्रकाशन गरी त्र्स् ो पदाथच, इन्धन,
औिार िा सं र्न्त्रको प्रर्ोग, उत्पादन, हिक्री हि रि, िण्डारिमा बन्दे ि िगाउन सक्नेछ
र आिर्क कारिािीका िाभग भसफाररस गनेछ।
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(५)
१२.

प्रदूषिको रोकथाम

था भनर्न्त्रि सम्बन्धी अन्र् व्र्िस्था

प्रर्ोगशािा स्थापना गनच सक्नेिः (१) िा ािरि सं रिि

ोहकए बमोणिम िुनेछ ।

था प्रदुषि भनर्न्त्रि सम्बन्धी कार्चमा

सिर्ोग गनच नगरपाभिकािे सं घीर् सरकार र प्रदे श सरकारसाँग समन्िर् गरी आिर्क ा
अनुसार हिभिन्न प्रर्ोगशािािरु स्थापना गनच िा सं घ र प्रदे शिे स्थापना गरे का िा नेपाि
सरकारिे मान्र् ा ददएको कुनै प्रर्ोगशािािाई सो कामको िाभग
(२)

उपदफा (१) बमोणिम स्थापना गररएका िा
क व्च र् र अभधकार

१३.

ोक्न सक्नेछ ।

ोहकएका प्रर्ोगशािाको अन्र् काम,

ोहकए बमोणिम िुनेछ ।

नमुना सं किन गनच ददनुपनेिः कुनै पभन उद्योग, कारखाना, र्न्त्र, सिारी साधन आददबाट सृिना िा
भनस्कासन िुने िा िुन सक्ने प्रदूषि, ध्िभन, ाप
गनचका िाभग सम्बणन्ध

था फोिरमैिाको अध्र्र्न, परीिि िा हिश्लेषि

व्र्णक्त िा सं स्थािे नगरपाभिकाबाट अभधकार प्राप्त व्र्णक्त िा सं स्थािाई

आिर्क ा अनुसार त्र्स् ा िस् ु िा पदाथचको नमूना सं किन गनच ददनु पनेछ ।
पररच्छे द–३
िा ािरिीर् अध्र्र्न
१४.

िा ािरिीर् अध्र्र्न प्रभ िेदन

र्ार गनुप
च नेिः (१) प्रस् ािकिे

ोहकए िमोणिमको िााँर्ामा

सं णिप्त िा ािरिीर् अध्र्र्न र प्रारणम्िक िा ािरिीर् परीिि प्रभ िेदन
(२)

उपदफा (१) बमोणिम

र्ार गनुप
च नेछ ।

र्ार गररएको िा ािरिीर् अध्र्र्न प्रभ िेदन स्िीकृभ को िाभग

ोहकए बमोणिमको प्रहक्रर्ा पूरा गरी नगरपाभिका समि पेश गनुप
च नेछ ।
(३)

उपदफा (१) र (२) मा िुनसुकै कुरा िेणखएको िए
बख

स्िीकृभ को िाभग पेश िएका िा ािरिीर् अध्र्र्न प्रभ िेदन त्र्स् ो प्रभ िेदन पेश

गदाचका बख
(४)

ापभन र्ो ऐन प्रारम्ि िुाँदाका

प्रर्िनमा रिेको कानूनी व्र्िस्था अनुसार स्िीकृ

र्स दफामा अन्र्त्र िुनसुकै कुरा िेणखएको िए

गनच बाधा पुग्ने छै न ।

ापभन प्रार्ीन स्मारक सम्बन्धी कानून

बमोणिम प्रार्ीन स्मारक माभनने सम्पदाको सोिी रुपमा पुनभनचमाचि गदाच िा ािरिीर्
अध्र्र्न प्रभ िेदन आिर्क पने छै न ।
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(५)
१५.

िा ािरिीर् अध्र्र्न प्रभ िेदन पेश गने िारे अन्र् व्र्िस्था

हिकल्पको हिस् ृ
प्रस् ाि

ोहकए बमोणिम िुनेछ ।

हिश्लेषि गनुप
च नेिः (१) प्रस् ािकिे िा ािरिीर् अध्र्र्न प्रभ िेदनमा त्र्स् ो

कार्ाचन्िर्न

गदाच

िा ािरिमा

पनच

सक्ने

अनुकुि।प्रभ कूि

न्र्ूनीकरिको िाभग अपनाउन सहकने हिभिन्न हिकल्पिरुको हिस् ृ

प्रिाि

र

त्र्सको

हिश्लेषि गरी त्र्स् ा

हिकल्पमध्र्े प्रस् ाि कार्ाचन्िर्न गनच उपर्ुक्त िुने हिकल्प र सो हिकल्प कार्ाचन्िर्न गनच
सहकने आधार र कारि सहि
(२)

भसफाररस गनुच पनेछ ।

उपदफा (१) बमोणिम िा ािरिीर् अध्र्र्न प्रभ िेदन

र्ार गदाच प्रस् ािकिे आर्ोिना

कार्ाचन्िर्न गदाच िा ािरिमा पनच सक्ने प्रारणम्िक, मध्र्कािीन एिं दीघचकािीन प्रभ कूि
प्रिाि र त्र्सको न्र्ूनीकरिको िाभग अििम्बन गनुप
च ने हिभध

था प्रहक्रर्ा समे

उल्िेख गनुच पनेछ ।
१६.

िेत्र भनधाचरि र कार्च सुर्ीिः (१) र्स ऐन िमोणिम कुनै प्रस् ाि
ु ी
त्र्स् ो प्रस् ािको िेत्र भनधाचरि गरी कार्चसर्
(२)

ु च नगरपाभिकािाट
र्ार गनुप
च ि

र्ार गनुप
च नेछ ।

ु ी र िेत्र भनधाचरि दफा १९ िमोणिम गदठ
उपदफा (१) िमोणिमको कार्चसर्

भसफाररस

सभमभ िे गनेछ ।
१७.

िा ािरणिर् अध्र्र्न गनुप
च ने िेत्रिरुिः (१) र्स ऐन बमोणिम कुनै प्रस् ािको िा ािरिीर्
अध्र्र्न प्रभ िेदन

ु ी स्िीकृ
र्ार गनुप
च ूिच कार्चसर्

गरी दे िार् बमोणिमका िेत्रिरुको प्रारणम्िक

िा ािरिीर् परीिि गनुच पनेछ ।
(क)

िन

(ख)

उद्योग

(ग)

खानी

(घ)

व्र्णक्तग

(ङ)

खानेपानी

(र्)

फोिोरमैिा व्र्िस्थापन

िभमन कृहष प्रर्ोिन, आिास, ििन
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था िस् ी हिकास

१८.

(छ)

स्िास्थ्र्

(ि)

नददिन्र् पदाथचको उत्खनन्

था सं किन

मापदण्ड एिं गुिस् र कार्म गनुप
च नेिः (१) प्रस् ािकिे र्स ऐन बमोणिम िा ािरिीर् अध्र्र्न
प्रभ िेदन

र्ार गदाच नगरपाभिकािे भनधाचरि गरे को मापदण्ड एिं गुिस् र कार्म िुने गरी

ोहकए बमोणिमको िााँर्ामा
(२)

र्ार गनुप
च नेछ ।

उपदफा (१) बमोणिमको मापदण्ड िा गुिस् र हिपरी
नगरी प्रभ िेदन पेश िएमा त्र्स् ो प्रभ िेदन
िषचसम्म िा ािरिीर् अध्र्र्न प्रभ िेदन

१९.

भसफाररस सभमभ

र्ार गनच पाउने छै न ।

र प्रिािकारी रुपमा सञ्चािन गनच दे िार् बमोणिमका

पदाभधकारीिरु रिने गरी एक भसफाररस सभमभ
(क)

प्रमुख प्रशासहकर् अभधकृ

(ख)

अभधकृ

(घ)

र्ार गने परामशचदा ािे बिीमा पााँर्

गठन गनेिः (१) सं णिप्त िा ािरणिर् अध्र्ार्न िा प्रारणम्िक िा ािरिीर्

परीिि सम्बन्धी कार्चिाई व्र्िणस्थ

(ग)

िा त्र्स् ो मापदण्ड पािना

गठन गररनेछ ।

– संर्ोिक,

प्रभ भनभध – स्थानीर् सि भडभििन िन कार्ाचिर्,

सदस्र् - सम्िणन्ध

िेत्रमा हिज्ञ मध्र्ेिाट सभमभ िे मनोनर्न गरे को एक िना,

सदस्र् - नगरपाभिकाको िा ािरि शाखा प्रमुख िा सं र्ोिकिे

ोकेको व्र्णक्त

एक िना,
(ङ)
(२)

सदस्र् सणर्ि - प्राहिभधक शाखा प्रमुख िा सं र्ोिकिे

ोकेको ईणन्िभनर्र ।

ु ी
र्स सभमभ िे िा ािरणिर् अध्र्र्न सम्िन्धी प्रस् ािको कार्चसर्

था अध्र्र्न प्रभ िेदन

स्िीकृ ीका िागी नगर कार्चपाभिका समि भसफाररस गनेछ ।
२०.

सभमभ को बैठकिः
(२)

(१) सभमभ को बैठक आिर्क ा अनुसार बस्नेछ ।

सभमभ को बैठकमा आिर्क ा अनुसार कुनै पदाभधकारी, सम्बणन्ध
सं स्थाका प्रभ भनभध िा सम्िणन्ध

(३)

भनकार् िा सङ्घ

िेत्रको हिज्ञिाई आमन्त्रि गनच सहकनेछ ।

सभमभ को बैठक सम्बन्धी अन्र् कार्चहिभध सभमभ
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आफैंिे भनधाचरि गरे बमोणिम िुनेछ।

२१.

भसफाररस सभमभ को काम, क व्च र् र अभधकारिः (१) भसफाररस सभमभ को काम, क व्च र् र
अभधकार दे िार् बमोणिम िुनेछ ।
(२)

नगरपाभिकाको हिकास भनमाचि

था अन्र् दीघचकािीन नीभ , र्ोिना

िा ािरि सम्बन्धी हिषर्िाई एकीकृ

था कार्चक्रममा

रुपमा समािेश गदै िै िान नगरपाभिकािाई

आिर्क भसफाररस गने ।
(३)

नगरपाभिकाको िा ािरणिर् अध्र्र्न सम्िन्धी कार्चिाई मागचदशचन प्रदान गने ।

(४)

ु ी
नगरपाभिकामा पेश िएका िा ािरणिर् अध्र्र्न सम्िन्धी कार्चिरुको कार्चसर्
प्रभ िेदनिरुको

अध्र्र्न, मूल्र्ाङन

र

हिश्लेशि

गरी

स्िीकृ ीका

िाभग

था
नगर

कार्चपाभिकामा भसफाररस गने।
२२.

िा ािरिीर् अध्र्र्न प्रभ िेदन स्िीकृभ िः (१) कसै िे पभन र्स ऐन बमोणिम िा ािरिीर्
अध्र्र्न प्रभ िेदन स्िीकृ
(२)

नगराई कुनै पभन प्रस् ाि कार्ाचन्िर्न गनच िा गराउनु िुाँदैन ।

दफा १९ िमोणिमको भसफाररस सभमभ बाट स्िीकृभ का िाभग पेश िुने सं णिप्त िा ािरिीर्
अध्र्र्न प्रभ िेदन र प्रारणम्िक िा ािरिीर् अध्र्र्न प्रभ िेदन नगर कार्चपाभिकािे
स्िीकृ

२३.

गनेछ ।

रिनीभ क िा ािरिीर् हिश्लेषििः
भनमाचिका हक्रर्ाकिाप

(१) नगरपाभिका भित्र सञ्चािन िुने हिशेष मित्िका हिकास

था अन्र्

ोहकएका िमोणिमका कार्चिरु नीभ , कार्चक्रम िा आर्ोिना

कार्ाचन्िर्न गनुअ
च णघ त्र्स् ो नीभ , कार्चक्रम िा आर्ोिनाको सम्बन्धमा रिनीभ क िा ािरिीर्
हिश्लेषि गनुच पनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोणिमको रिनीभ क िा ािरिीर् हिश्लेषि सम्बन्धी अन्र् व्र्िस्था
ोहकए बमोणिम िुनेछ ।

२४.

िा ािरिीर् व्र्िस्थापन र्ोिनािः
िा ािरिीर् व्र्िस्थापन र्ोिना

(१) प्रस् ािकिे प्रस् ाि कार्ाचन्िर्न गनुअ
च णघ
र्ार गनुच पनेछ
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ोहकए बमोणिम

(२)

प्रस् ािकिे

उपदफा

(१)

बमोणिम

िा ािरिीर्

व्र्िस्थापन

र्ोिना

र्ार

गदाच

िा ािरिीर् प्रभ कुि प्रिाि न्र्ूनीकरिका उपार्िरु मध्र्े कुन–कुन उपार्िरु आर्ोिना
भनमाचिको क्रममा र कुन–कुन उपार्िरु आर्ोिना सम्पन्न िएपभछ िा आर्ोिना
कार्ाचन्िर्नको क्रममा अििम्बन गने िो सो समे
(३)

उल्िेख गनुच पनेछ ।

प्रस् ािकिे उपदफा (२) बमोणिम िा ािरिीर् व्र्िस्थापन र्ोिनामा उल्िेख गरे का
िा ािरिीर्

प्रभ कुि

प्रिाि

न्र्ूनीकरिका

उपार्िरु

प्रिािकारी

निएको

दे णखएमा

नगरपाभिकािे अन्र् प्रिािकारी उपार् अििम्बन गनच आिर्क भनदे शन ददन सक्नेछ
र त्र्सरी नगरपाभिकािे ददएको भनदे शन कार्ाचन्िर्न गदाच िाग्ने खर्च सम्बणन्ध
प्रस् ािकिे व्र्िोनुच पनेछ ।
(४)

प्रस् ािकिे

उपदफा

(१)

बमोणिम

र्ार गरे को िा ािरिीर्

व्र्िस्थापन

र्ोिना

कार्ाचन्िर्नको िागी स्पष्ट कार्च र्ोिना बनाई सो बमोणिम कार्ाचन्िर्न गनुच पनेछ र
सोको प्रगभ

हििरि आर्ोिना कार्ाचन्िर्न सुरु िएपभछ नगरपाभिका समि पेश गनुच

पनेछ ।
२५.

सेिा सुरु िएपभछ िा ािरिीर् परीिि गनेिः (१) नगरपाभिकािे र्स ऐन बमोणिम प्रारणम्िक
िा ािरिीर् परीिि गनुप
च ने प्रस् ािको कार्ाचन्िर्न सुरु गरी सेिा िा िस् ु उत्पादन िा हि रि
ु ान िएको भमभ िे छ महिना भित्र त्र्स् ो प्रस् ाििाई कार्ाचन्िर्नबाट
सुरु गरे को दुई िषच िक्त
िा ािरिमा परे को प्रभ कुि प्रिाि, त्र्स् ा प्रिाििाई कम गनच अपनाइएको उपार्

था त्र्स् ो

ाँ िन नै निएका प्रभ कुि प्रिाि
उपार्को प्रिािकारर ा र न्र्ूनीकरि िुन नसकेको िा आक
उत्पन्न िएकोमा सो समे

हिश्लेषि गरी िा ािरिीर् परीिि प्रभ िेदन अध्र्ािभधक गराइ राख्नु

पनेछ ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोणिम

िा िरिीर्

परीिि

प्रभ िेदन

सम्बन्धमा

नगरपाभिकािे

आिर्क अध्र्र्न गरी िा ािरिमा पने प्रभ कुि प्रिाििाई न्र्ूनीकरि गनच अपनाइएको
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उपार्

पर्ाचप्त

निएमा

त्र्स् ो

प्रभ कूि

प्रिाि

भनराकरि

िा

न्र्ू नीकरि

गने

प्रस् ािकिाई उपर्ुक्त आदे श ददन सक्नेछ ।
(३)

उपदफा (२) बमोणिम नगरपाभिकािे ददएको आदे श कार्ाचन्िर्न गनुच प्रस् ािकको
क व्च र् िुनेछ ।

२६.

रोक िगाउन सक्नेिः

(१) कसै िे र्स ऐन बमोणिम िा ािरिीर् अध्र्र्न प्रभ िेदन स्िीकृ

िा ािरिीर्

प्रभ िेदन

अध्र्र्न

िन्दा

हिपरी

नगरपाभिकािे त्र्स् ो आर्ोिना कार्ाचन्िर्न गनच
(२)

िुने

गरी

आर्ोिना

कार्ाचन्िर्न

गरे मा

त्काि रोक िगाउन सक्नेछ ।

उपदफा (१) बमोणिम आर्ोिना कार्ाचन्िर्न गनच रोक िगाइएकोमा त्र्सरी रोक
िगाइएको कारिबाट प्रस् ािकिाई कुनै िभ

पुग्न गएमा प्रस् ािकिे सो बाप

िभ पूभ क
च ो दाबी गनच पाउनेछैन ।
(३)

उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा िेणखएको िए

ापभन कार्ाचन्िर्नमा रोक िगाइएको

आर्ोिनाको प्रस् ािकिे र्स ऐन बमोणिम िा ािरिीर् अध्र्र्न प्रभ िेदन स्िीकृ
गराएमा िा स्िीकृ

िा ारिीर् अध्र्र्न प्रभ िेदन बमोणिम आर्ोिना कार्ाचन्िर्नमा

सुधार गरे मा उपदफा (१) बमोणिम िगाएको रोक नगरपाभिकािे फुकुिा गनच सक्नेछ।
२७.

नगरपाभिकािे िा ािरिीर् अध्र्र्न गनच सक्नेिः
हिकास आर्ोिना िगार्

(१) नगरपाभिका आफैंिे सञ्चािन गने

ोहकए िमोणिमका अन्र् प्रस् ाििरु कार्ाचन्िर्का िाभग िा ािरिीर्

अध्र्र्न गनच सक्नेछ ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोणिमको

प्रस् ािको

स्िीकृ ी

र्सै

ऐन

िमोणिम

िुनेछ, सोको

नगरपाभिकािे अभििेख राख्नु पनेछ ।
पररच्छे द–४
फोिरमैिा व्र्िस्थापन सम्बन्धी व्र्िस्था
२८.

फोिरमैिाको प्रबन्ध गने दाहर्त्ििः (१)
(ट्रान्सफर

स्टे शन), ल्र्ाण्डहफि

फोिरमैिाको व्र्िस्थापन गनच स्थानान् रि केन्र

साइट, प्रशोधन
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प्िाण्ट, बार्ो

ग्र्ास

प्िाण्ट

िगार्

फोिरमैिाको सं किन, अणन् म भबसिचन
सं रर्नाको भनमाचि
(२)

फोिरमैिा

था प्रशोधनका िाभग आिर्क पने पुिाचधार

था

था सञ्चािन गने णिम्मेिारी नगरपाभिकाको िुनेछ ।
सं किन

केन्र, स्थानान् रि

केन्र

िा

प्रशोधन

स्थिमा

फाभिएको

िा

राणखएको फोिरमैिा िा सरसफाईको भसिभसिामा िम्मा िएको फोिरमैिा प्रबन्ध गने
िा कुनै पभन हकभसमबाट प्रर्ोग गने णिम्मेिारी नगर कार्चपाभिकाको िुनेछ ।
(३)

र्स दफाको प्रर्ोिनको िाभग फोिरमैिा सं किन केन्र, स्थानान् रि केन्र िा प्रशोधन
स्थिमा फाभिएको िा राणखएको फोिरमैिा िा सरसफाईको भसिभसिामा िम्मा िएको
कुनै पभन पदाथच फोिरमैिा माभननेछ ।

२९.

फोिरमैिा व्र्िस्थापन गने दाहर्त्ििः (१) नगरपाभिका भित्रको फोिरमैिा व्र्िस्थापन गने
गराउने दाहर्त्ि नगरपाभिकाको िुनेछ ।
(२)

उपदफा (१) िुनसुकै कुरा िेणखएको िए
सं स्थािन्र्

ापभन िाभनकारक फोिरमैिा, स्िास्थ्र्

फोिरमैिा, रासार्भनक फोिरमैिा िा औद्योभगक फोिरमैिा प्रशोधन र

व्र्िस्थापन गने दाहर्त्ि भनधाचरर

मापदण्डको अधीनमा रिी त्र्स् ो फोिरमैिा उत्पादन

गने व्र्णक्त िा भनकार्को िुनेछ ।
(३)

नगर कार्चपाभिकािे सामुदाहर्क सरसफाई सम्बन्धी भनदे णशका बनाई िागू गनेछ ।

(४)

फोिरमैिा व्र्िस्थापनिे मानि स्िास्थ्र्मा पारे को िा पाने प्रिािको िााँर् पररिि र
अनुसन्धान गने अभधकार सम्बणन्ध

(५)

िनस्िास्थ्र् अभधकारीसाँग िुनेछ ।

िााँर् पररििमा कुनै भनकार्मा फोिरमैिा व्र्िस्थापन प्रिािकारी िुन नसकी मानि
स्िास्थ्र्मा प्रभ कूि प्रिाि पारे को िेहटएमा नगरपाभिकािे उक्त भनकार्िाई समर्मै
सर्े

३०.

गराई प्रर्भि

कानून बमोणिम आिर्क कारिािी गनेछ ।

फोिरमैिा उत्पादन कम गने िः (१) नगरपाभिका भित्र कुनै व्र्णक्त, सं स्था िा भनकार्िे कुनै काम

कारोबार गदाच उत्पादन िुने फोिरमैिा र्थासक्र् कम गनुच पनेछ।
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(२)

“आफ्नो िेत्र” भित्र हिसिचन िुन सक्ने फोिरमैिाको हिसिचन िा पुनिः प्रर्ोगको व्र्िस्था
भमिाई बााँकी फोिरमैिामात्र भनष्काशन गरी फोिरमैिाको पररमाििाई घटाउनु प्रत्र्ेक
व्र्णक्त, सं स्था िा भनकार्को क व्च र् िुनेछ ।

स्पहष्टकरििः “आफ्नो िेत्र” िन्नािे नगरपाभिका भित्रको भनिी घर कम्पाउण्ड, औद्योभगक िेत्रको
पररसर, अस्प ाि िा स्िास्थ्र् सं स्थाको पररसर, औद्योभगक प्रभ ष्ठानको पररसर िगार्

फोिरमैिा

उत्पादन गने व्र्णक्त, सं स्था िा भनकार्को पररसरिाई सम्झनु पछच।
३१.

फोिरमैिा पृथकीकरििः (१) नगर कार्चपाभिकािे फोिरमैिािाई

ोहकए बमोणिम िैहिक,

अिैहिक र अन्र् प्रकारमा हििािन गरी सो फोिरमैिािाई स्रो मै छु ट्याउने गरी
(२)

उपदफा (१) बमोणिम

ोक्नेछ ।

ोहकददए बमोणिम फोिरमैिा स्रो मै छु ट्याई सं किन केन्रसम्म

पुर्ाचउने दाहर्त्ि त्र्स् ो फोिरमैिा उत्पादन गने व्र्णक्त, सं स्था िा भनकार्को िुनेछ र
र्सको िाभग नगर कार्चपाभिकािे आिर्क प्रहिभध, मािसामान, उपकरि, कण्टे नर आदद
उपिब्ध गराउन सक्नेछ ।
३२.

फोिरमैिाको भनष्काशनिः (१) फोिरमैिा भनष्काशनको समर्, स्थान र

ररका नगरपाभिकािे

भनधाचरि गरे बमोणिम िुनेछ ।
(२)

िाभनकारक

फोिरमैिा िा रासार्भनक

भनकार्िे त्र्स् ो फोिरमैिा
(३)

फोिरमैिा उत्पादन

गने

व्र्णक्त, सं स्था िा

ोहकए बमोणिम व्र्िस्थापन गनुच पनेछ ।

िाभनकारक फोिरमैिा िा रासार्भनक फोिरमैिा सं किन केन्र िा स्थानान् रि केन्रमा
भनस्कासन गनच पाइने छै न ।

३३.

फोिरमैिा व्र्िस्थापन केन्रिः (१) नगरपाभिकािे फोिरमैिािाई व्र्िणस्थ

प्रत्र्ेक टोि िा िस् ीमा सं किन केन्र
(२)

रुपमा सं किन गनच

ोकी आिर्क कण्टे नरको व्र्िस्था गनच सक्नेछ।

उपदफा (१) बमोणिम सं किन केन्र

ोक्दा र्थाशक्र् टोि िा िस् ीका सबैिाई

पार्क पने गरी िा ािरिीर् रुपिे उपर्ुक्त स्थान
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ोक्नु पनेछ ।

(३)

उपदफा (१) बमोणिमको सं किन केन्रमा फोिरमैिा भनष्काशन र सं किन गने समर्
र

३४.

ररका नगरपाभिकािे भनधाचरि गरे बमोणिम िुनेछ ।

िोणखमपूिच फोिरको व्र्िस्थापनिः (१) कुनै िोणखमपूिच फोिरको सं किन, िण्डारि, प्रशोधन,
हिक्रीहि रि, हिसिचन िा ओसार पसार गदाच उत्पादक िा सञ्चािकिे िनस्िास्थ्र् र िा ािरिमा
प्रभ कूि असर नपने गरी उणर्
(२)

व्र्िस्थापन गनुच पनेछ ।

उपदफा (१) बमोणिम िोणखमपूिच फोिरको व्र्िस्थापन गदाच उत्पादक िा सं ञ्चािकिे
आफ्नै खर्चमा व्र्िस्थापन गनुच पनेछ ।

(३)
३५.

िोणखमपूिच फोिर व्र्िस्थापन सम्िन्धी अन्र् प्रहक्रर्ा

फोिरमैिाको न्र्ू भनकरि, पुनिः प्रर्ोग
फोिरमैिा न्र्ूभनकरि, पुनिः प्रर्ोग

ोहकए िमोणिम िुनेछ।

था पुनिः र्क्रीर् प्रर्ोगिः (१) नगर कार्चपाभिकािे

था पुनिः र्क्रीर् प्रर्ोगिाई प्रोत्सािन गनच आिर्क कार्च

गनेछ र र्सको प्रिािकारी कार्ाचन्िर्नका िाभग आिर्क भनदे णशका बनाई िागू गनच सक्नेछ।
(२)

ु ाई पुनिः प्रर्ोग गरी फोिरमैिाको
उद्योगको उत्पादन प्र्ाहकङ्ग गनच प्रर्ोग गरे को िस् ि
पररमाििाई

घटाउने

काममा

प्रोत्सािन

गनच

सम्बणन्ध

उद्योगसाँग

नगरपाभिकािे

समन्िर् गनच सक्नेछ ।
३६.

अनुमभ

सम्बन्धी व्र्िस्थािः (१) र्स ऐन बमोणिम कार्चपाभिकाको अनुमभ

नभिई कसैिे पभन

फोिरमैिा व्र्िस्थापन सम्बन्धी काम गनच िा गराउन सक्नेछैन ।
(२)

फोिरमैिा व्र्िस्थापन गनच र्ाहिने स्िदे शी िा हिदे शी कम्पनी, सं स्था िा भनकार्िे
दे िार्को हििरि खुिाई अनुमभ को िाभग नगर कार्चपाभिकामा भनिेदन ददनु पनेछ ।
(क)

फोिरमैिा व्र्िस्थापन सम्बन्धी र्ोिना,

(ख)

फोिरमैिा व्र्िस्थापन सम्बन्धी आिर्क िनशणक्त

(ग)
(३)

था प्रहिभधको हििरि,

ोहकए बमोणिमको अन्र् हििरि ।

उपदफा (२) बमोणिम पनच आएको भनिेदन उपर नगर कार्चपाभिकािे आिर्क
िााँर्बुझ गरी अनुमभ पत्र ददन सक्नेछ ।
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(४)

फोिरमैिाको व्र्िस्थापन, पुनिः र्हक्रर् प्रर्ोग, प्रशोधन र हिसिचनमा आिर्क पने
प्रहिभध स्िदे शमा उपिब्ध िुन नसक्ने दे णखएमा त्र्स् ो प्रहिभध उपिब्ध गराउन सक्ने
कुनै हिदे शी कम्पनी, सं स्था िा भनकार्िाई सम्झौ ामा उल्िेणख
प्रहिभध िस् ान् रि गने श म
च ा नेपाि सरकारको स्िीकृभ

अिभधभित्र त्र्स् ो

भिई नगर कार्चपाभिकािे

उपदफा (३) बमोणिम अनुमभ पत्र ददन सक्नेछ ।
(५)
३७.

अनुमभ पत्र सम्बन्धी अन्र् व्र्िस्था

फोिरमैिा व्र्िस्थापनमा भनिी

ोहकए बमोणिम िुनेछ ।

था सामुदाहर्क िेत्रको सं िग्न ािः (१) नगर कार्चपाभिकािे

आिर्क ा अनुसार र्स ऐन बमोणिम अनुमभ
िेत्रबाट

ोहकए

बमोणिम

प्रभ स्पधाच

प्राप्त भनिी िेत्रका कम्पनी िा सामुदाहर्क

गराईआफ्नो

िेत्रको

फोिरमैिा

व्र्िस्थापन

गराउन

सक्नेछ।
(२)

उपदफा (२) बमोणिम फोिरमैिा व्र्िस्थापन गदाच भनिी िेत्रका कम्पनीको िकमा
दे िार्का सबै िा कुनै र सामुदाहर्क एिं गैरसरकारी सं घ, सं स्थाको िकमा दे िार्को कुनै

काम गराउन सहकनेछ ।

३८.

(क)

फोिरमैिाको न्र्ूभनकरिका िाभग िनर्े ना अभििृहद्ध,

(ख)

फोिरमैिा सं किन,

(ग)

फोिरमैिा िु िानी,

(घ)

फोिरमैिाको प्रर्ोग, पुनिः प्रर्ोग, पुनिः र्हक्रर् प्रर्ोग िा प्रशोधन,

(ङ)

फोिरमैिा हिसिचन,

प्रभ स्पधाच गराई फोिरमैिा व्र्िस्थापनको णिम्मा ददनेिः (१) नगरपाभिकािे र्स ऐन बमोणिम
भनिी िेत्र िा सामुदाहर्क सं स्थाबाट फोिरमैिा व्र्िस्थापन गराउाँदा बोिपत्र आह्वान गरी
प्रभ स्पधाच गराई व्र्िस्थापकको छनौट गरी व्र्िस्थापन गने णिम्मा ददनु पनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोणिम फोिरमैिा व्र्िस्थापन छनौट गदाच दे िार्का आधारमा गनुच
पनेछ ।
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(क)

नगरपाभिकािाई बुझाउन कबुि गरे को रकम,

(ख)

फोिरमैिाबाट ऊिाच शणक्त उत्पादन गने िा प्राङ्गाररक मि उत्पादन गने िम ा,
ाँ ी, प्रहिभध र िनशणक्तको िम ा,
पूि

(ग)

आभथचक

था प्राहिभधक िम ा,

(घ)

फोिरमैिा व्र्िस्थापन अपनाउन प्रस् ाि गरीएको प्रहिभधको ददगोपन

था

िा ािरिीर् प्रिाि न्र्ूभनकरि,
(ङ)

व्र्िस्थापन करार गनच प्रस् ाि गररएको व्र्िस्थापन शुल्क,

(र्)

फोिरमैिाको प्रर्ोग, प्रशोधन िा पुनिः प्रर्ोग गने सम्बन्धमा िए कार्चपाभिकािाई
बुझाउन मञ्जुर गररएको रोर्ल्टी ।

(३)

बोिपत्र सम्बन्धी अन्र् व्र्िस्था प्रर्भि

कानून बमोणिम िुनेछ ।

(४)

उपदफा (१) बमोणिम फोिरमैिा व्र्िस्थापनको णिम्मा पाएको कम्पनी, सं स्था िा
भनकार्िे नगरपाभिकासाँग गरे को सम्झौ ाको अधीनमा रिी शुल्क उठाउन सक्नेछ ।

(५)

फोिरमैिा व्र्िस्थापनमा गैरसरकारी िेत्रको सं िग्न ा सम्बन्धी अन्र् कुरािरु

ोहकए

बमोणिम िुनेछ ।
३९.

था सञ्चािन गनच स्िीकृभ

फोिरमैिा व्र्िस्थापन स्थि भनमाचि

ददन सहकनेिः (१) भनिी

िेत्रबाट फोिरमैिा व्र्िस्थापनका िाभग फोिरमैिा व्र्िस्थापन स्थि, प्रशोधन स्थि िा अन्र्
सं र्न्त्र भनमाचि गरी सञ्चािन गनच स्िीकृभ
अधीनमा रिी त्र्स् ो सं र्न्त्र भनमाचि

माग गरे मा िा ािरि

था अन्र् प्रर्भि

कानूनको

था सञ्चािनका िाभग नगर कार्चपाभिकािे स्िीकृभ

ददन

सक्नेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोणिम भनिी िेत्रबाट फोिरमैिा व्र्िस्थापन सं र्न्त्रको भनमाचि
सञ्चािन गदाच

था

ोहकएको मापदण्डको पािना िए िा निएको अनुगमन नगरपाभिकािे

गनेछ ।
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(३)

उपदफा (२) बमोणिम अनुगमन गदाच स्िीकृ

मापदण्डको पािना गरे को नपाइएमा

त्र्स् ो मापदण्ड पािनाको िाभग आिर्क व्र्िस्था गनच समर्ािभध

ोहकददन सक्नेछ

र सो समर्ािभधमा पभन मापदण्डको पािनाको िाभग आिर्क व्र्िस्था नगरे मा त्र्स् ो
व्र्णक्त िा कम्पनीको स्िीकृभ
४०.

नगरपाभिकािे

ोहकए बमोणिम रद्द गनच सक्नेछ ।

सािचिभनक भनिी साझेदारीमा फोिरमैिा व्र्िस्थापन गनच सहकनेिः (१) नगरपाभिकािे प्रर्भि
कानूनको अधीनमा रिी भनिी िेत्र, सामुदाहर्क एिं गैरसरकारी सं घ, सं स्थासाँगको साझेदारीमा
फोिरमैिा व्र्िस्थापन कार्च गनच सक्नेछ ।
(२)

उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा िेणखएको िए

ापभन सामुदाहर्क एिं गैरसरकारी सं घ,

सं स्थासाँगको साझेदारीमा फोिरमैिा न्र्ूभनकरिको िाभग िनर्े ना अभििृहद्ध, फोिरमैिा
सं किन, िु िानी, व्र्िस्था िस् ा कार्च मात्र गनच िा गराउन सहकनेछ ।
४१.

सेिा शुल्क उठाउन सक्नेिः (१) नगरपाभिकािे फोिरमैिा व्र्िस्थापन गरे बाप

सम्बणन्ध

व्र्णक्त, सं स्था िा भनकार्बाट सेिा शुल्क िगाई उठाउन सक्नेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोणिमको शुल्कको भनधाचरि फोिरमैिाको पररमाि, ौि

था प्रकृभ

र

ोहकए बमोणिमका अन्र् कुरािरुको आधारमा नगरपाभिकािे गनेछ ।
(३)

उपदफा (१) बमोणिमको शुल्क नगरपाभिका आफैंिे िा भनििे
भनकार् माफच ् समे

(४)

उठाउन सक्नेछ ।

र्स दफामा अन्र्त्र िुनसुकै कुरा िेणखएको िए
णिम्मेिारी

पाएको

ोकेको सं स्था िा

व्र्णक्त, सं स्था

िा

भनकार्िे

आधारमा फोिरमैिा व्र्िस्थापन गरे बाप

सम्बणन्ध

ापभन फोिरमैिा व्र्िस्थापन गनच
नगरपाभिकासाँग

िएको

व्र्णक्त, सं स्था िा भनकार्बाट

शुल्क उठाउन सक्नेछ ।
र

ोहकए बमोणिमका हिपन्न िगचिाई सेिा शुल्कमा

ोहकए बमोणिम छु ट ददइनेछ ।

पररच्छे द– ५
िन

था िरर

िेत्रको सं रिि
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सिमभ को

था व्र्िस्थापन

सेिा

४२.

िन, िन पैदािार, िन्र्िन् ु

था िरर

िेत्रको सं रिि र प्रिद्धचन गनुप
च नेिः (१) आफ्नो

िेत्राभधकार भित्रको िन, िन पैदािार, िन्र्िन् ु

था िरर

िेत्रको सं रिि र प्रिद्धचन गने प्रमुख

णिम्मेिारी नगरपाभिकाको िुनेछ ।
(२)

िन, िन पैदािार, िन्र्िन् ु

था िरर

िेत्रको सं रिि र प्रिद्धचनमा सिर्ोग गनुच

नागररकको क व्च र् िुनेछ ।
(३)

िन

था िन पैदािार सं रिि र प्रिद्धचन गने सम्बन्धमा नगरपाभिकािे सं घीर् र प्रदे श

कानुनको प्रभ कुि निुने गरी दे िार् बमोणिम गनुप
च नेछ ।
(क)

सं घ

था प्रदे शसाँग समन्िर् गरी स्थानीर् समुदार्को सििाभग मा आफ्नो

भसमाभित्रका समुदार्मा आधारर
उद्योगिरु सं र्ािन
(ख)

िन, भनिी िन, कृहष िन

था व्र्िस्थापन गने,

सामुदाहर्क िन उपिोक्ता समूि िगार्

समुदार्मा आधारर

समूिको प्राहिभधक, व्र्िस्थापकीर्, सं स्थाग
(ग)

िनसाँग सम्बणन्ध

था िनमा आधारर

िन व्र्िस्थापन गने

िम ा हिकासमा प्राथभमक ा ददने,

प्राहिभधक सेिािाई प्रिािकारी बनाउनुका अभ ररक्त िम ा

हिकासको िाभग उत्प्रेरिात्मक अिसरिरु भसिचना गने,
(घ)

स्थानीर् समुदार्मा रिे को िनिन्र्, िभडबुटी
परम्पराग
उन्न

(ङ)

उपर्ोग सम्बन्धी

ज्ञान, सीप र णर्हकत्सा पद्धभ िाई आधुभनक हिज्ञानसाँग सं र्ोिन गदै

प्रकारको ज्ञान, सीप र उत्पादनका िाभग उपर्ुक्त िा ािरि भनमाचि गने,

िन्र्िन् ु र िनस्पभ को सं रिि
स्थानीर् स् रका प्रािी उद्यान

(र्)

था िनस्पभ

था प्रिद्धचन गनच सं घ, प्रदे शसाँगको समन्िर्मा

था िनस्पभ

उद्यानिरु स्थापना र सं र्ािन गने,

िन पैदािार सं किनमा ददगोपना र प्रिािकारर ाका िाभग आधुभनक प्रहिभधिरुको
प्रर्ोगिाई प्रोत्सािन गने,

(छ)

ददगो िन व्र्िस्थापनको मापदण्ड अनुरुप सबै िन व्र्िस्थापनमा सामाणिक,
आभथचक र िा ािरिीर् दृहष्टिे दीगोपना सुभनणि
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गने,

(ि)

सं घ

था प्रदे शको समन्िर्मा सं रणि

िेत्र, भसमसार िेत्र

था िन व्र्िस्थापन

पद्धभ िरुबाट पर्चटन प्रिद्धचन गनच र्ोगदान पुर्ाचिउने,
(झ)

िन, िनस्पभ , िन्र्िन् ु

था

िैहिक

हिहिध ार

ििाधार

िेत्रको

सं रिि,

पुनिःस्थापना र ददगो उपर्ोग गनचआिर्क र्ोिना र कार्चक्रम सं र्ािन गने,
(ञ)

नगरपाभिका िेत्र भित्रका ििर्रको सं रिि गने,

(ट)

सं घ

था प्रदे शसाँग समन्िर् र सिकार्च गरी गररिीको रे खामुभन रिे का िन ाको

गररिी न्र्ूभनकरि गनच िनको सं रिि र हिकास िुने गरी आर् आिचन

था

पर्चटनका कार्चक्रमिरू सं र्ािन गने,
(ठ)

सामुदाहर्क िन उपिोक्ता सभमभ िे िन पैदािार हिक्री
बनाएको िाहषचक कार्चर्ोिना नगरपाभिकािाट स्िीकृ

(ड)

नगरपाभिका िेत्रभित्रको सािचिभनक

था उपर्ोग गनच

गरी कार्ाचन्िर्न गराउने,

था ऐिानी िग्गामा रिे को काठ दाउरा,

िरािुरी, दित्तर बित्तर आददको भनर्मानुसार भबक्री गने,
४३.

भनिी िन द ाच

था व्र्िस्थापनिः (१) भनिी िन द ाच गराउन र्ािने कुनै व्र्णक्त िा सं स्थािे

भनिी िन द ाचको िाभग भडभििन िन कार्ाचिर् िा सब भडभििन िन कार्ाचिर्को भसफाररस
सहि
(२)

कार्चपाभिकामा भनिेदन ददनु पनेछ ।
उपदफा (१) बमोणिम कुनै भनिेदन परे मा आिर्क िााँर्बुझ गरी नगरकार्चपाभिकािे
भनिी िन द ाच गरी प्रमािपत्र ददनेछ ।

(३)

व्र्िसाहर्क प्रर्ोिनका िाभग भनिी िन िा भनिी आिादीमा रिे को िन पैदािरको
सं किन

४४.

था ओसारपसार गनुच परे मा नगरकार्चपाभिकाबाट स्िीकृ

भिनु पनेछ ।

सािचिभनक िग्गामा िन हिकास सम्बन्धी व्र्िस्थािः (१) नगर कार्चपाभिकािे प्रर्भि
कानून

नेपाि

था र्स ऐनको अधीनमा रिी सािचिभनक िग्गामा िनको हिकास, सं रिि, व्र्िस्थापन

गनच र िन पैदािरको उपर्ोग

था भबक्री हि रि गनच सक्नेछ ।
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(२)

कार्चपाभिकािे सडक, निर र बाटो हकनारमा िगाइएको

था बाटोमा छिारी पने

रुखिरु र र्ौ ारा, कुिाको मुिान, धाभमचक स्थि िा त्र्स् ै अन्र् सं िेदनशीि ठाउाँमा
िगाइएका रुखिरुको सं रिि गनच

था िोणखमपूिच अिस्थामा प्रर्भि

नेपाि कानूनको

अभधनमा रिी िटाउन सक्नेछ ।
४५.

सिरी िनको हिकास र व्र्िस्थापनिः (१) नगर कार्चपाभिकािे आफ्नो िेत्र भित्रको सिरी िेत्र
था िस् ीमा रिेका सािचिभनक सडक

था पाकच िस् ा स्थानमा आफैंिे िा कुनै सं घसं स्था िा

भनिी िेत्रसाँगको साझेदारीमा सिरी िनको हिकास
(२)

था व्र्िस्थापन गनच सक्नेछ ।

उपदफा (१) बमोणिम स्थापना िुने सिरी िनको िन पैदािार कार्चपाभिकािे

ोहकए

बमोणिम प्रर्ोग गनच सक्नेछ ।
४६.

िनिेत्रको प्रर्ोगिः नगर कार्चपाभिकािे कुनै हिकास आर्ोिना सञ्चािन गदाच िन िेत्रको प्रर्ोग
गनुच पनच िएमा र प्रर्भि

कानुन बमोणिमको िा ािरिीर् अध्र्र्नबाट त्र्स् ो र्ोिना सञ्चािन

गदाच िा ािरिमा उल्िेखनीर् प्रभ कुि असर नपने दे णखएमा सो आर्ोिना सञ्चािन गनच त्र्स् ो
िन िेत्रको िग्गा प्राप्त गनचको िाभग प्रदे श िा सं घीर् सरकार समि अनुरोध गनच सक्नेछ ।
४७.

नसचरी र उद्यान स्थापना
प्रर्भि

मापदण्ड

था

था व्र्िस्थापनिः (१) सं घीर्

ोहकएको प्रहक्रर्ा पूरा गरे को सुभनणि

िोकोिीिे पभन कार्चपाभिकाको अनुमभ
(२)

खुल्िा िेत्र व्र्िस्थापन
खुल्िा
(२)

भिई नसचरी

गरी नगरपाभिका िेत्रभित्र

था उद्यान सञ्चािन गनच सक्नेछन् ।

नगरपाभिका िेत्रभित्र उपदफा (१) बमोणिम स्थापना िुने सबै नसचरी
कणम् मा िषचको एक पटक

४८.

था प्रादे णशक कानून प्रभ कूि निुने गरी,

था उद्यानिरुको

ोहकए बमोणिम अभनिार्च अनुगमन भनरीिि गनुप
च नेछ ।

था िररर्ािी प्रिद्धचनिः (१) नगरपाभिकािे आफ्नो िेत्रभित्र रिे को

था सािचिभनक िेत्रको सं रिि, प्रिद्धचन

था अभििेखीकरि गनुच पनेछ ।

कार्चपाभिकािे आफ्नो िेत्राभधकार भित्र रिे ने खुल्िा

था सािचिभनक िेत्रमा प्रर्भि

कानूनको प्रभ कूि निुने गरी िृिारोपि, सम्िारर व्र्िस्थापन गनच सक्नेछ ।
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(३)

खुल्िा

था सािचिभनक िेत्रको व्र्िस्थापन सम्बन्धी अन्र् व्र्िस्था

ोहकए बमोणिम

िुनेछ ।
४९.

नदी हकनार, नदी उकास निर हकनार र सडक हकनारमा िृिारोपििः (१) नगरपाभिका भित्रका
नदी हकनार, नदी उकास निर हकनार र सडक हकनारमा नगरपाभिकाको अनुमभ

भिई

िृिारोपि गनच सक्नेछ ।
(२)

नगर कार्चपाभिकािे िृिारोपि सम्बन्धी मापदण्ड बनाई िागु गनचसक्नेछ ।
पररच्छे द– ७
सं स्थाग

५०.

था प्राकृभ क स्रो

िा ािरि

सं रिि कोषको स्थापना र सञ्चािनिः (१)

िा ािरि सं रिि, प्रदूषिको रोकथाम
था प्राकृभ क स्रो

िा ािरि
(२)

(३)
५१.

व्र्िस्था
नगरपाभिकामा

था भनर्न्त्रिका साथै िैहिक हिहिध ाको सं रििका िाभग

सं रिि कोषको स्थापना िुनेछ ।

उपदफा (१) बमोणिमको कोषमा दे िार्का रकमिरु रिने छन् ।
(क)

सं घ, प्रदे श सरकारबाट िा ािरि सं रििका िाभग प्राप्त रकम,

(ख)

हिभिन्न सं घ सं स्थािाट प्राप्त रकम,

(ग)

अन्र् स्रो िाट प्राप्त रकम ।

िा ािरि

था प्राकृभ क स्रो

था प्राकृभ क स्रो

िा ािरि

र प्राकृभ क स्रो

सं रिि कोषको सं र्ािन

ोहकए बमोणिम िुनेछ ।

सं रिि पररषद गठन गनच सक्नेिः (१) िा ािरि, िैहिक हिहिध ा

सं रिि सम्बन्धी कार्चिाई व्र्िणस्थ

रुपमा कार्ाचन्िर्न गनच, नीभ र्ोिना

भनमाचि गनच, हिभिन्न भनकार्िरु िीर् समन्िर् गनच नगरपाभिकामा िा ािरि सम्बन्धी हिशेषज्ञ
सणम्मभि
(२)

िा ािरि

था प्राकृभ क स्रो

सं रिि पररषद रिनेछ ।

उपदफा (१) बमोणिमको पररषदमा दे िार् बमोणिमका अध्र्ि र सदस्र्िरू रिनेछन।
(क)

नगरपाभिका प्रमुख

अध्र्ि

(ख)

उपप्रमुख

सदस्र्
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(ग)

प्रमुख प्रशासकीर् अभधकृ

सदस्र्

(घ)

आभथचक हिकास सभमभ

संर्ोिक

सदस्र्

(ङ)

िौभ क पुबाचधार सभमभ

सं र्ोिक

सदस्र्

(र्)

िन, िा ािरि सभमभ

(छ)

िा ािरि

सं र्ोिक

सदस्र्

था प्राकृभ क स्रो को िेत्रमा काम गरे का हिज्ञमध्र्ेिाट १ िना –
सदस्र्

(३)

(ि)

स्थानीर् िाभसन्दािरूमध्र्े कम् ीमा १ महििा सहि

(झ)

नगरपाभिकाको िा ािरिहिद िा िा ािरि शाखा सं र्ोिक – सदस्र् सणर्ि

िा ािरि

था प्राकृभ क स्रो

सं रिि पररषद्को मुख्र् काम िा ािरि सं रिि सम्िन्धी

अल्पकाभिन, ददघचकाभिन नीभ , र्ोिना
काम, क व्च र्
५२.

था अभधकार

िुम
च ा गरी कार्ाचन्िर्न गनुच िुनेछ िने अन्र्

ोहकए बमोणिम िुनेछ ।

सभमभ िरु गठन गनच सक्नेिः (१) नगर कार्चपाभिकािे र्ो ऐनको उद्देर् पूभ क
च ो िाभग सम्बणन्ध
हिषर्का हिशेषज्ञिरु समे
(२)

उपदफा

अनुगमन

रिे को हिभिन्न सभमभ िरु गठन गनच सक्नेछ।

(१)

कार्चपाभिकािे
५३.

३ िना -सदस्र्

बमोणिम

गदठ

सभमभ िरुको

काम, क व्च र्

र

अभधकार

नगर

ोहकददए बमोणिम िुनेछ ।

था मूल्र्ांकनिः (१) नगर पाभिका भित्रका हिभिन्न िा ािरि सं रिि र्ोिना

था अन्र्

हक्रर्ाकिापिरुको अनुगमन र मूल्र्ांकन सभमभ िे गनेछ ।
(२)
५४.

अनुगमन

था मूल्र्ांकन सम्बन्धी अन्र् व्र्िस्था

िा ािरि सं रिि र्ोिना
सं रिि र्ोिना
(२)

िुम
च ा

ोहकए बमोणिम िुनेछ ।

िुम
च ा गनेिः (१) नगर कार्चपाभिकािे िा ािरि

था िैहिक हिहिध ा

था कार्ाचन्िर्न गनेछ ।

नगर कार्चपाभिकािे िा ािरि सं रिि र्ोिना

िुम
च ा गदाच िा ािरि सं रिि, िैहिक

हिहिध ाको सं रिि र प्रिद्धचन, ददगो उपर्ोग र िा ािरिीर् र िैहिक हिहिध ाका
स्रो िरूको परम्पराग

र स्थानीर् अभ्र्ासिरूिाई समे
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समािेश गनुप
च नेछ ।

(३)

उपदफा (१) बमोणिमको िा ािरि

था िैहिक हिहिध ा सं रिि र्ोिना बनाउाँदा

महििा, अपाङ्ग ा िएका व्र्णक्त, बािबाभिका, िेष्ठ नागररक र आभथचक रुपमा हिपन्न
समुदार्िाई हिशेष प्राथभमक ा ददनुपनेछ ।
(४)

िा ािरि सं रिि र्ोिनामा समािेश गनुप
च ने हिषर्िस् ु

ोहकए बमोणिम िुनेछ ।

पररच्छे द–८
कसूर, िररिाना
५५.

था िभ पु ी

कसुरिः कसै िे दे िार्को कुनै काम गरे मा र्स ऐन बमोणिम कसुर गरे को माभननेछ ।
(क)

नगर कार्चपाभिकािे

ोहकददएको समर् र स्थान बािे क अन्र्त्र फोिरमैिा

भनष्काशन गने,
(ख)

फोिरमैिा सं किन केन्रमा राणखएको फोिरमैिा अनाभधकृ

(ग)

फोिरमैिा

सं किन

केन्रमा

राणखएको

कण्टे नर

िरिे प्रर्ोग गने,

ोडफोड

गने

िभ

गने,

राणखएको स्थानबाट िटाउने िा सं किन केन्रमा कुनै नोक्सानी गने,
(घ)

र्स ऐन बमोणिम अनुमभ

(ङ)

र्स ऐन बमोणिम फोिरमैिा व्र्िस्थापनको िाभग प्रदान गररएको अनुमभ पत्रमा
उल्िेणख

(र्)

नभिई फोिरमैिा व्र्िस्थापनको कार्च गने,

श ि
च रु उल्िघंन गने,

फोिरमैिा सं किन केन्र, कण्टे नर िा फोिरमैिा थुपाने ठाउाँमा कुनै पभन
हकभसमको िाभनकारक पदाथच फाल्ने, राख्ने िा थुपाने,

(छ)

घर, कम्पाउण्डको फोिरमैिा सडक िा सािचिभनक स्थानमा राख्ने, फाल्ने िा
थुपाने,

(ि)

फोिरबाट भनस्केको दूहष
प्रदूहष

(झ)

पानी िा िि र् ुिाई अन्र् व्र्णक्तको घर िा िग्गा

गराउने,

सडक िा अन्र् सािचिभनक स्थानमा सरसफाई
कार्चपाभिकािे

था फोिरमैिा सं किन गनच नगर

ोकेको समर् िा सफाई गदाचको समर्मा त्र्स् ो ठाउाँमा कुनै
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पभन

हकभसमको

सिारी

साधन

भबसाउने

िा

भबसाइराखेको

सिारी

साधन

िटाउने इन्कार गने,
(ञ)

नगर कार्चपाभिकािे

ोकेको ठाउाँमा बािे क िनस्िास्थ्र्मा प्रभ कूि असर पने

गरी सडक िा अन्र् सािचिभनक स्थानमा कुनै पभन हकभसमको िाभनकारक
फोिरमैिा राख्ने, फाल्ने, थुपाने िा भनस्काशन गने,
(ट)

रासार्भनक फोिरमैिा, औद्योभगक फोिरमैिा, स्िास्थ्र् सं स्थािन्र् फोिरमैिा िा
िाभनकारक फोिरमैिा िथािािी फाल्ने, राख्ने िा भनष्काशन गने िा गराउने,

(ठ)

औद्योभगक प्रभ ष्ठान िा स्िास्थ्र् सं स्थािे उद्योग िा स्िास्थ्र् सं स्थाबाट भनस्कने
िाभनकारक फोिरमैिा िथािािी फाल्ने, राख्ने िा भनष्काशन गने िा गराउने,

(ड)

फोिरमैिा सं किन, िु िानी

था फोिरमैिा व्र्िस्थापनमा बाधा अिरोध भसिचना

गने,
(ि)

फोिरमैिा सं किन, िु िानी

था अणन् म भनस्काशन स्थिमा अिरोध, बन्द, घेराउ

गने िा फोिरमैिा व्र्िस्थापन सम्बन्धी कार्चमा िड ाि गने,
(ि)

फोिरमैिा अत्र्ाभधक उत्पादन िुने िस् ु िनी नेपाि सरकारिे नेपाि रािपत्रमा
सूर्ना प्रकाशन गरी प्रभ बन्ध िगाएको कुनै िस् ु उत्पादन

था भबक्री हि रि

गने,
५६.

सिार्

था िररिानािः (१) फोिरमैिा व्र्िस्थापन सम्बन्धमा कसै िे दे िार्को कार्च गरे मा

दे िार् बमोणिमको सिार्
(क)

दफा

था िररिाना गनेछिः

५५

को

खण्ड

(क)

बमोणिमको

कसूर

गने

व्र्णक्तिाई

नगर

कार्चपाभिकािे पहििो पटक िए पााँर् ििार रुपैर्ााँसम्म िररिाना, दोस्रो पटक
सोिी कसूर गरे मा पााँर् िर्ार रुपैर्ााँदेणख दश ििार रुपैर्ााँसम्म िररिाना र
कसूर

ेस्रो िा सोिन्दा बिी पटक
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सोिी

गरे मा प्रत्र्ेक पटकको िाभग पन्र

ििार रुपैर्ााँका दरिे िररिाना गरी फोिरमैिा उठाउाँदा िाग्ने खर्च समे
भनिबाट असूि उपर गनच सक्नेछ ।
(ख)

दफा ५५ को खण्ड (ख) बमोणिमको कसूर गनेिाई नगर कार्चपाभिकािे पााँर्
सर् रुपैर्ााँदेणख पााँर् ििार रुपैर्ााँसम्म िररिाना गनच सक्नेछ ।

(ग)

दफा ५५ को खण्ड (ग) बमोणिमको कसू र गनेिाई नगर कार्चपाभिकािे पन्र
ििार रुपैर्ााँदेणख पर्ास ििार रुपैर्ााँसम्म िररिाना गरी कण्टे नर िा सं किन
केन्र व्र्िस्थापन गनच िाग्ने खर्च असूि उपर गनच सक्नेछ ।

(घ)

दफा ५५ को खण्ड (घ) र (ङ) बमोणिमको कसूर गनेिाई नगर कार्चपाभिकािे
पन्र

ििार

रुपैर्ााँदेणख

पर्ास

ििार

रुपैर्ााँसम्म

िररिाना

गरी

अनुमभ

नभिएसम्म त्र्स् ो कार्च गनच रोक िगाउनेछ ।
(ङ)

दफा ५५ को खण्ड (र्) बमोणिमको कसूर गनेिाई नगर कार्चपाभिकािे पााँर्
ििार रुपैर्ााँदेणख पन्र ििार रुपैर्ााँसम्म िररिाना गनच सक्नेछ र त्र्स् ो िस् ु
िा पदाथचबाट कुनै िभ

िइसकेको िए त्र्स् ो िभ

बाप को रकम समे

कसूरदा ाबाट असूि उपर गनच सक्नेछ ।
(र्)

दफा ५५ को खण्ड (छ), (ि) र (द) बमोणिमको कसूर गनेिाई नगर
कार्चपाभिकािे पााँर् ििार रुपैर्ााँदेणख पन्र ििार रुपैर्ााँसम्म िररिाना गनच
सक्नेछ ।

(छ)

दफा ५५ को खण्ड (ञ) बमोणिमको कसूर गनेिाई नगर कार्चपाभिकािे

ीस

ििार रुपैर्ााँदेणख पर्ास ििार रुपैर्ााँसम्म िररिाना गनच सक्नेछ ।
(ि)

दफा ५५ को खण्ड (ट), (ठ) र ( ) बमोणिमको कसूर गनेिाई नगर
कार्चपाभिकािे पर्ास ििार रुपैर्ााँदेणख एक िाख रुपैर्ााँसम्म िररिाना गनच
सक्नेछ र सोिी कसूर पुनिः गरे मा पहििो पटक गरे को िररिानाको दोब्बर
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िररिाना गरी प्रर्भि

कानून बमोणिम अनुमभ

रद्द गनचको िाभग सम्बणन्ध

भनकार्मा िेणख पठाउन सक्नेछ ।
दफा ५५ को खण्ड (ड), (ि) र (ि) बमणिमको कसूरिाई प्रर्भि

(झ)

सं घीर्

कानून बमोणिम सिार् िुनेछ ।
(२)

िा ािरि सं रिि सम्बन्धमा कसै िे दे िार्को कार्च गरे मा नगर कार्चपाभिकािे दे िार्
बमोणिमको िररिाना गनेछ ।
सं णिप्त िा ािरिीर् अध्र्र्न प्रभ िेदन स्िीकृ

(क)

त्र्स् ो प्रभ िेदन स्िीकृ

नगराई िा स्िीकृ

गराउनु पने प्रस् ािको िकमा
प्रभ िेदन हिपरी

िुने कार्च गरे मा

पााँर्िाख रुपैर्ााँसम्म,
प्रारणम्िक िा ािरिीर् पररिि प्रभ िेदन स्िीकृ

(ख)

हिपरी
(३)

नगराई िा स्िीकृ

प्रभ िेदन

िुने कुनै प्रस् ाि कार्ाचन्िर्न गरे मा दशिाख रुपैर्ााँ सम्म ।

र्स दफा बमोणिम िररिाना गनुच अणघ िररिाना गनच िागेको व्र्णक्त िा सं स्था िा
आर्ोिनािाई सफाइ पेश गने मनाभसब मौका ददनु पनेछ ।

५७.

िभ पूभ िःच
हिपरी

(१) कसैिे र्ो ऐन िा र्स ऐन अन् गच

बनेको भनर्म, भनदे णशका िा मापदण्ड

प्रदूषि गरे को िा िोणखमपूिच फोिर भनष्कासन गरे को िा कुनै दुघट
च नािन्र् प्रदूषिका

कारिबाट कुनै व्र्णक्त िा सं स्थािाई कुनै िानी नोक्सानी पुग्न गएमा त्र्स् ो कार्चबाट पीभड
व्र्णक्त िा सं स्थािे आफूिाई पुग्न गएको िभ

बाप

कार्चपाभिका िा

ोहकएको भनकार्बाट

िभ पूभ च िराई पाउन भनिेदन ददन सक्नेछ ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोणिम

परे को

भनिेदन

सम्बन्धमा

छानभबन

था

िााँर्बुझ

गदाच

भनिेदकिाई िानी नोक्सानी िएको ठिरे मा िभ को र्हकन गरी त्र्सरी िाभन नोक्सानी
गने व्र्णक्त, सं स्था िा प्रस् ािकबाट पीभड िाई मनाभसब िभ पूभ च िराई ददनु पनेछ ।
(३)

र्स दफा बमोणिम िभ पूभ च भनधाचरि गने आधार
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ोहकए बमोणिम िुनेछ ।

५८.

भनिेदन ददन सक्नेिः (१) कसै िे र्स ऐन हिपरर
नगराई िा स्िीकृ

प्रभ िेदन हिपरी

िा ािरिीर् अध्र्र्न प्रभ िेदन स्िीकृ

िुने गरी प्रस् ाि कार्ाचन्िर्न गरे मा िा र्स ऐन हिपरर

िुने कार्च गरे मा िा गनच िागेमा नगरपाभिकामा भनिेदन ददन सक्नेछ ।
५९.

पुनरािेदनिः (१) दफा ५२ बमोणिम िएको िररिाना उपर णर्त्त नबुझ्ने पििे उक्त िररिाना
उपर सम्बणन्ध
(२)

णिल्िा अदाि मा पैंभ स ददनभित्र पुनरािेदन गनच सक्नेछ ।

दफा ५३ बमोणिम िभ पूभ च भनधाचरि सम्बन्धमा िएको भनिचर् उपर णर्त्त नबुझ्ने पििे
पैंभ स ददनभित्रस सम्बणन्ध

६०.

सिुभिर्

णिल्िा अदाि मा पुनरािेदन ददन सक्नेछ ।

था सुहिधा प्रदान गनच सक्नेिः िा ािरि

था िैहिक हिहिध ा सं रििमा सकारात्मक

प्रिाि पाने कुनै उद्योग, व्र्िसार्, प्रहिभध िा प्रहक्रर्ािाई प्रोत्साहि
गररएको सिुभिर्
गरर सिुभिर्

गनच कानुन बमोणिम प्रदान

था सुहिधाको अभ ररक्त नगरपाभिकािे स्थानीर् रािपत्रमा सूर्ना प्रकाणश

था सुहिधा प्रदान गनच सक्नेछ ।
पररच्छे द– ९
हिहिध

६१.

िु ङ्गा, भगहट, िािुिा, माटोको उत्खनन, सं किन, उपर्ोग, हिक्री
नगरपाभिकाको िेत्राभधकार भित्र रिे का िु ङ्गा, भगट्टी, िािुिा
भबक्री

था हि रि सम्बन्धमािः (१)

भिमाद

था माटोको उत्खनन, सं किन, उपर्ोग,

था हि रि सम्बन्धी व्र्िस्था सं घीर् एिं प्रदे श सरकारिे िारी गरे को मापदण्ड अनुरुप

िुनेछ ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोणिमको

मापदण्डको

अधीनमा

रिी

नगरपाभिकािे

आफ्नो

छु ट्टै

मापदण्ड र कार्चहिभध बनाउन सक्नेछ ।
(३)

उपदफा (१) बमोणिमको व्र्िस्था कार्ाचन्िर्न गनच नगरपाभिकाको िेत्राभधकार भित्र
व्र्णक्तग

था सािचिभनक स्थानमा रिे का िु ङ्गा, भगट्टी, िािुिा

सं किन, उपर्ोग, भबक्री
मापदण्ड

अनुरुप

था माटोको उत्खनन,

था हि रि सम्बन्धी सं घीर् िा प्रदे श सरकारिे िारी गरे को

िा ािरिीर्

अध्र्र्न
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गराई

उत्खनन, सं किन

कार्च

गदाच

िे िीइक्र्ुपमेन्टको प्रर्ोग गनुप
च ने दे णखएमा कार्चपाभिकािे कार्चहिभध

र्ार गरर उत्खनन

सं किन गनच प्रर्ोग िुने िेिीइक्र्ुपमेन्ट को सं ख्र्ा भनधाचरि गरर भनणि
िे िीइक्र्ुपमेन्ट को प्रर्ोग अनुमभ
(४)

अिभधका िाभग

ददन सक्नेछ ।

उपदफा (३) िमोणिम व्र्णक्तग
आिास प्रर्ोिनिाई व्र्िणस्थ

स्िाभमत्िमा रिे को िभमनिाई प्रस् ािकिे कृषी

था

गनचका प्रस् ाि पेश गरे मा नगरपाभिकािे िा ािरणिर्

अध्र्र्न गराई सो कार्चका िाभग अनुमभ

प्रदान गनच सक्नेछ । र्स प्रर्ोिनका िाभग

नगर कार्चपाभिकािे छु ट्टै कार्चहिधी िनाई िागु गनच सक्नेछ ।
(५)

उत्खनन सं किन कार्चमा प्रर्ोग िुने मेभसनरी औिार उत्खनन गनुच पुिच नगरपाभिकामा
द ाच गनुप
च ने र थप भनर्मन गनच कार्चपाभिकािे भनर्माििी, भनदे णशका िा कार्चहिभध
र्ार गरर िागु गनेछ ।

(६)

नगर िेत्र भित्र िु ङ्गा, भगहट, िािुिा, माटोको उत्खनन, सं किन
नगरपाभिकािे ठे क्का बन्दोबस्
बन्दोबस्

६२.

गदाच

था व्र्िस्थापन गनच

िा अमान बाट गनच सक्नेछ । र्सरी ठे क्का िा अमान

ोहकए बमोणिमको कार्चहिभध िागु िुनेछ ।

ि–ु उपर्ोग र्ोिना र िूभम व्र्िस्थापन कार्चक्रम सञ्चािनिः
अभधनमा रिी नगरपाभिकािे स्थानीर्

सं घीर्

था प्रदे श कानूनको

िको ि–ु उपर्ोग र्ोिना र िूभम व्र्िस्थापन कार्चक्रम

सञ्चािन गनच सक्नेछ ।
६३.

समन्िर् र सििीकरि गनेिः िा ािरि

था प्राकृभ क स्रो

अभिर्ानमा नगरपाभिकािे आिर्क समन्िर्
६४.

सं रिि सम्बणन्ध राहिर्

था सिर्ोग गनेछ ।

सिेिििः नगर कार्चपाभिकािे आफ्नो िेत्रमा रिे को िा ािरिीर्
िस् णु स्थभ

बुझ्न

था प्रदे श

था र्हकन गनच आिभधक रुपमा

था िैहिक हिहिध ाको

ोहकए बमोणिमको िााँर्ामा िा ािरिीर्

था

िैहिक हिहिध ा सिेिि गनच सक्नेछ ।
६५.

गुनासो व्र्िस्थापनिः नगरपाभिकािे िा ािरि सं रिि सम्बणन्ध को कुनै गुनासो र उिुरीको िा
गुनासोको व्र्िस्थापन नगरपाभिकािाट

ोहकएको गुनासो सुन्ने अभधकारीिे गनेछन्।
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६६.

परामशचभिन सक्नेिः नगरपाभिकािे र्स ऐनको कार्ाचन्िनर्को िाभग सम्बणन्ध

हिषर्का हिज्ञसाँग

सल्िाि र परामशच भिन सक्नेछ ।
६७.

अभधकार प्रत्र्ार्ोिन गनच सक्नेिः नगरपाभिकािे र्स ऐन अन् गच
अभधकार शाखाग

६८.

प्रर्भि
प्रर्भि

६९.

ोहकएका णिम्मेिारी

था

रुपमा प्रत्र्ार्ोिन गनच सक्नेछ ।

कानून बमोणिम िुनेिः र्स ऐनमा िेणखएिभ

कुरामा र्सै ऐन बमोणिम र अन्र्मा

कानून बमोणिम िुनेछ।

भनर्म बनाउन सक्नेिः र्स ऐनको कार्ाचन्िर्नको िाभग नगर कार्चपाभिकािे आिर्क भनर्म
बनाउन सक्नेछ र त्र्स् ो भनर्म नगरपाभिकाको स्थानीर् रािपत्रमा प्रकाशन पिा

िागू

िुनेछ।
७०.

र्सै ऐन बमोणिम िएको ठिररनेिः र्स ऐन कार्ाचन्िर्न पुिच नगरपाभिका बाट िए गरे का र्स
ऐनसं ग सम्बणन्ध

७१.

कार्चिरु र्सै ऐन बमोणिम िएको ठिररनेछ ।

मापदण्ड, भनदे णशका

र

कार्चहिभध

बनाउन

कार्चपाभिकािे आिर्क मापदण्ड, भनदे णशका
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सक्नेिः

र्स

ऐन

कार्ाचन्िर्नको

था कार्चहिभध बनाउन सक्नेछ ।

िाभग

नगर

भिमाद नगरपाभिकाको कृषक समुि गठन

था पररर्ािन सम्िन्धी कार्चहिभध, २०७७
प्रमाणिकरि भमभ िः 2077/04/28

सम्ि ् 2077 सािको कार्चहिभध नं. 1

प्रस् ािना : परम्पराग

कृहष प्रिािीिाई हिकभस

गरर बैज्ञाभनक प्रहिभधको अििम्बन गदै कृहष पेशािाई

हिहिभधकरि, व्र्िसार्ीकरि र औद्यौभगहककरिको भनभमत्त कृषकिाई नर्ााँ प्रहिभध फच आकहषच गनच उत्प्रेरर
गनच सो को अभ्र्ास गराउदै र्स् ा प्रहिभधको अबिम्िन गराउने उद्देर् अनुरुप कृहष प्रहिभधिाई सरि र
सिि रुपमा कृषकमाझ पुर्र्ाउन कृषकिरुको िैर्णक्तक

था सं स्थाग

हिकास गनच कृषक समुि गठन गनच

िान्छभनर् दे णखएकोिे स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७५को दफा ११को उपदफा (२)खण्ड १(ि) १
(द) १(द) ५ र

भिमाद नगरपाभिकाको कृहष व्र्िसार् प्रिद्धचन ऐन २०७५ को दफा ८ को उपदफा

(३) बमोणिम कृषक समुि गठन पररर्ािन र भनर्मन गनच कृषक समुि गठन
कार्चहिभध २०७७
१.

था पररर्ािन सम्बन्धी

र्ार गरी र्ो कार्चहिभध िारी गररएको छ ।

सणिप्त नाम र प्रारम्ििः (१) र्ो कार्चहिभधको नाम “भिमाद नगरपाभिकाको कृषक समुि गठन

था

पररर्ािन सम्बन्धी कार्चहिभध” २०७7 िुनेछ।
(२)
२.

र्ो कार्चहिभध स्थाभनर् रािपत्रमा प्रकाणश

िएपभछ

ु न्
रु

िागु िुने ।

पररिाषािः हिषर् िा प्रशंगिे अको अथच निागेमा र्स कार्चहिभधमा(क)

“समुि” िन्नािे व्र्िसाहर्क कृहष प्रिािी अििम्बन गने उदे र्का िाभग गठन िएका ५
िा सो िन्दा बहि २५ िना सम्मको कृषकिरुको समुििाइ िनाउनेछ ।

(ख)

“कृहष” िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको कृहष व्र्िसार् प्रिद्धचन एन २०७५ को दफा २को

उपदफा (र्)
(ग)

बमोणिमका कार्चिरुिाइ िनाउनेछ ।

“कृहष व्र्िसार्” िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको कृहष व्र्िसार् प्रबद्धचन ऐन २०७५ को
दफा २ ञ बमोणिमका व्र्िसाहर्क कार्चिरुिाइ बुझाउनेछ ।
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(घ)

“नगरपाभिका” िन्नािे भिमाद नगरपाभिका नगर कार्चपाभिकाको कार्ाचिर् िाई
िनाउनेछ।

(ङ)

“नगरकार्चपाभिकाको कार्ाचिर्” िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको नगर कार्चपाभिका
कार्ाचिर्िाई िनाउनेछ ।

(र्)

“शाखा” िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको कृहष हिकास र पशुसेिा शाखािाई िनाउनेछ ।

(छ)

अध्र्ि िन्नािे र्सै “कार्चहिभध” बमोणिम गदठ

(ि)

“उपाध्र्ि” िन्नािे र्सै “कार्चहिभध” बमोणिम गदठ

कृषक समुिको अध्र्ििांई िनाउनेछ ।
कृषक समुिको उपाध्र्ििाई

िनाउनेछ।
(झ)

“सणर्ि” िन्नािे र्सै “कार्चहिभध” बमोणिम गदठ

कृषक समुिको सणर्ििाई िनाउनेछ ।

(ञ)

“सदस्र्” िन्नािे र्सै “कार्चहिभध” बमोणिम गदठ

कृषक समुिको सदस्र्िाई िनाउनेछ।

(ट)

“सेिा केन्र” िन्नािे भिमाद नगरपाभिका नगरकार्चपाभिकाको कार्ाचिर्बाट सन्र्ािन िुने
कृहष

था पशुसेिा प्रसार कार्चको कृषकिरुिे सम्पकच गने हफल्ड स् रमा रिे को कृहष िा

पशुसेिा शाखाको ईकाई कार्ाचिर्िाई बुझाउनेछ ।
(ठ)

“कार्ाचिर् प्रमुख” िन्नािे भिमाद नगरपाभिका नगरकार्चपाभिकाकों कार्ाचिर्को प्रमुख
प्रशासहकर् अभधकृ िाई िनाउनेछ ।

(ड)

“शाखा प्रमुख” िन्नािे भिमाद नगरपाभिका नगरकार्चपाभिकाको कार्ाचिर् भिमादको
सम्बणन्ध

कृहष िा पशुसेिा शाखाको प्रमुखिाई िनाउनेछ ।

(ि)

“बैठक” िन्नािे कृषक समुिको भनर्भम

(ि)

“सभमभ ” िन्नािे भिमाद नगरपाभिकाको कृहष व्र्िसार् प्रबदचन ऐन २०७५ को दफा ६

बस्ने बैठकिाई िनाउनेछ ।

बमोणिमको स्थाभनर् कृहष व्र्िसार् प्रबदचन सभमभ िाई बुझाउनेछ ।
३.

कृषक समुि गठनको उदे र्िः स्थानीर् सरकार सन्र्ािन ऐन २०७५ र भिमाद नगरपाभिकाको
कृहष व्र्िसार् प्रबदचन ऐन २०७५ िे

ोके बमोणिमका हिभिन्न कृहष सम्बणन्ध कार्चिरुको सम्पादनका

िाभग कृषकिरुका माझ गररने उन्न

कृहष प्रहिभध प्रर्ार प्रसार कार्चिाई सिि
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ल्ु र्ाउनका िाभग

कृषकिरुको कृहष सम्बणन्ध भनिचर् िम ा र ने त्ृ ि हिकास गनच कृषक बर्
बर्

माफच

सामुदाहर्क

र सामुदाहर्क पुणाँ िको हिकास िगार् का कार्चिरुमा सेिा प्रिािका िाभग कृषक समुि सणििो

र ददगो माध्र्ाम िएकोिे स्थाभनर् स् रमा कृषक समुि गठन गनुच अिर्क रिे को छ । र्स
“कार्चहिभध” बमोणिम गठन िुने समुिको उदे र्
(१)

था कार्चिरु भनम्ननुसार छन ।

समुि सदस्र्िरुको बसोबास रिे को िौगोभिक गााँउ टोि िेत्रको िििार्ु सुिाउदो पशुपािन
था कृहष बाभिनािीिरुिाई व्र्िसाहर्करि र हिहिभधकरिका नर्ा प्रहिभध अपनाउदै
उत्पादन र उत्पादकत्िमा बृदद गने ।

(२)

समुिमा उन्न

भबउ भबिन

था रासार्भनक मि िगाए का कृहष

था पशुपन्छी उत्पादन

सामाभरिरुको व्र्िस्थापन गने ।
(३)

खेभ र्ोग्र् िभमनमा भसाँर्ाईको व्र्िस्थापन गने ।

(४)

प्राङगाररक उत्पादनमा िोड ददने ।

(५)

कृहष सामारी

(६)

कृहष उत्पादन प्रिदचन प्रशोधन र बिाररकरि एिम् प्रिननका कार्चिरु पशु आिारा पशु

था कृहष उपििरुको बिाररकरिका कार्चिरु गने ।

स्िास्थ्र् र पशु
(7)

गोठ

(८)

मौररपािन

(९)

बेमौसमी

था पशुपन्छी बिाररकरिका पशु प्रहिभधको प्रर्ार प्रसारका कार्चिरु गने।

था िकारो सुधार गने ।
था च्र्ाउखे ी गने ।
था मौसमी

रकारीिरुको उत्पादन र बिाररकरि गने ।

(१०) नर्ां नर्ां प्रहिभधको पररिि गने ।
(११) सरकारी

था गैरसरकारी एिं समुदार्मा आधारी

भनकाएिरुसं गको साझेदारी र सिकार्चमा

कृहष हिकास सम्बन्धी हिभिन्न कार्चक्रम सं र्ािन गने ।
(१२) िैहिक हिहिध ाको सं रिि सं बदचन र हिकास गने ।
(१३) कृहष िन

िा ािरि सं रिि सं बदचन र हिकासका सबै कार्चक्रमिरु सन्र्ािन गने ।

(१४) माभसक बर्

र पररर्ािन गने ।
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(१५) समुििे
४.

ोके बमोणिमका कृहष हिकास सम्बन्धी अन्र् हिहिध कार्चिरु गने ।

कृषक समुि गठन

था समुि द ाचिः (१) समुिमा कृषक सं ख्र्ािः खेभ र्ोग्र् िग्गाको एउटै ब्िक

बनाउन सहकने गरी िग्गाको िोगर्िनक ाचिरु िा एकै उदे र्का िागी कृहष िा पशुपािन गरी
आएका िा गने १५ दे खी २५ सम्मका कृषकिरु स्िभ िःस्फु च रुपमा आफै िा कार्ाचिर्को प्राहिभधक
कमचर्ारीको सिर्ोगमा एक घरधुरी एक मात्र सदस्र् रिने गरी कृषक समुि गठन गनच सक्नेछन
।

र कुनै भबशेष प्रर्ोिनका िागी १५ िना सदस्र् पुर्र्ाउन नसहकने अिथामा कम् ीमा ५ िना

कृषक मात्र िए पभन समुि गठन गनच सहकनेछ ।
(२)

कार्ाचिर्बाट सििीकरििः आधुभनक

था उन्न

कृहष प्रिािी अपनाउनका िाभग समुि गठन

गरर कृहष प्रसार कार्चक्रममा सििागी िुन कृषकिरुबाट अनुरोध िएमा सम्बणन्ध
कृषक समुि गठन
(३)

प्राहिभधकिे

था पररर्ािनमा सिणिकरि गनच सक्नेछन् ।

स्टे शनरी सिर्ोगिः नगरपाभिकािे बिेट उपिब्ध िएसम्म समुि गठन

था बैठक गनचको

िाभग रणिस्टर फाइििरु किम िगार् का स्टे शनरी सामानिरु सिर्ोग गनच सक्नेछ ।
(४)

समुि द ाच गदाच भनिेदन ददनुपनेिः समुिबाट
सबै सदस्र्िरुिे प्रमाणि

गरर सम्बणन्ध

र्ार गररएको हिधानको सबै पानामा समुिका
िडा कार्ाचिर्को भसफाररस सहि

अनुसूणर् १

बमोणिमको भनिेदन ददनुपनेछ ।र्स अणघ णिल्िा कृहष/पशुसेिा कार्ाचिर्बाट गठन िएका
समुिको िकमा पुराना प्रमािपत्रिरु
(५)

था अन्र् कागिा िरु सं िग्न गनुप
च नेछ ।

समुिको आफ्नो हिधान र छाप िुनपु नेिः समुि द ाचको िाभग गठन, द ाच गने भनिचर्, अनुसूणर्
२ बमोणिमको कृषकको हििरिका साथमा समुिको हिधान र छाप अभनिार्च िुनपु नेछ ।

(६)

सिचसिम

र सिम ी सम्पुिच भनिचर्को आधारिः समुि गठन गदाच हिभिन्न पदाभधकारीिरु

सिचसम्म बाट र्र्न िुनेछन् ।कुनै हकभसमिे सिचसम्म

िुन नसकेमा प्रर्भि

व्र्िस्था

बमोणिम भनिाचर्नद्वारा सदस्र्िरुिे पदाभधकारी र्र्न गनेछन् । र्सरी िुने भनिाचर्नमा
समुिको अनुरोधमा नगरपाभिकािे सिणिकरि गनच सक्नेछ ।
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(७)

समुि द ाचमा िाग्ने दस् रु िः र्स कार्चहिभध अनुसार कृषक समुिको द ाचको िाभग भसफाररस
गदाच िडा कार्ाचिर्बाट कुनै दस् रु िाग्नेछैन िने नगरपाभिकामा द ाच िई प्रमािपत्र
उपिब्ध गराउने क्रममा रु ५०० द ाच शुल्क िाग्नेछ ।

(८)

समुिको अभििेणखकरि र प्रमािपत्रिः कृषक समुिको अभििेख कृहष

था पशुसेिा शाखामा

राणखनेछ िने अनुसूणर् ३ बमोणिमको प्रमािपत्र प्रदान गररनेछ ।
(९)

नहिकरििः समुि गठन र द ाच उपरान्

प्रत्र्ेक आभथचक िषचको आणिन मसान्

भित्रमा समुि

नहिकरि गररसक्नुपनेछ । नहिकरि शुल्क रु १०० िाग्नेछ म्र्ाद नाणघ द ाच नहिकरि
गनच आएमा पहििो िषच रु ५०० र एक बषचिन्दा बहि िएमा त्र्सको दोब्बर रकम िररिाना
गराईनेछ।
५.

कृषक समुि पररर्ािनिः (१) माभसक बैठक बस्नुपनेिः समुि गठन पिा
कार्चिरुका बारे मा छिफि गने, भनर्भम

कृषकिरु आफ्ना कृहष

रुपमा महिनामा एक पटक समुि बैठक अभनिार्च रुपमा

बस्नुपनेछ । समुिको आिर्क ा अनुसार िुनसुकै बेिा पभन समुिको बैठक बस्नेछ ।
(२)

हि कोष बर्

था पररर्ािनिः बैठकको भनिचर् अनुसार माभसक बैठकमा सदस्र्िरुिे

माभसक हि कोष बर्

िम्मा गनेछन् ।समुिको हि कोषबाट कृहष प्रर्ोिनको िाभग

ोहकए

बमोणिमको ब्र्ािदरमा सदस्र्िरुिे ऋि भिन पाउनेछन् ।
(३)

समुिको बैंक खा ा सञ्चािनिः समुिको पहििो बैठकबाट नै कोषाध्र्िको अभनिार्च सहि
अन्र् सदस्र्िरुको नाममा आफ्नो पार्क पने बैंकमा खा ा खोल्न सक्नेछन् ।

(४)

कार्चर्ोिना

र्ार गनेिः समुिमा सदस्र्िरुिे प्राहिभधकको सिर्ोगमा बािीपात्रो एिं

कार्चर्ोिना

र्ार गनेछन् ।

र्ार िएको कार्चर्ोिना अनुसार सदस्र्िरुिे बािी

था

पशुपन्छी उत्पादन र बिारीकरिका कार्चर्ोिना अििम्बन गनेछन् ।
(५)

समुिको भनिचर् समुि पद्धभ मा गररनुपनेिः समुिमा आइपने समस्र्ािरु समुिको भनिचर् अनुसार
समाधान गररनुपछच । सो िुन नसकेमा प्रर्भि

व्र्िस्था अनुसार िुनेछ ।र्दद समुिमा

प्राहिभधक समस्र्ा िएमा समुिको अनुरोधमा नगरपाभिकाबाट सिणिकरि िुनेछ ।
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(६)

समुिको प्रगभ
र्ौमाभसक प्रगभ

प्रभ िेदन र अभििेखिः समुििे गरे का कृर्ाकिापिरुको िरे क आभथचक िषचको
हििरि नगरपाभिकामा बुझाउनुपनेछ र त्र्सको अभििेख नगरपाभिकाको

कृहष/पशुसेिा शाखामा राख्नुपनेछ ।
(७)

व्र्िसार् द ाच गनुप
च नेिः कृहष कार्चिाइ व्र्िसार्मुिक रुपन् रिका िाभग समुि गठन गररने
समुिका सदस्र्िरु भमिेर समुिग

रुपमा सञ्चािन गने कृहष व्र्िसार् नगरपाभिकामा द ाच

गनुप
च नेछ ।कृहष व्र्िसार्को मापदण्ड
(८)

ोहकए बमोणिमको िुनेछ ।

अन् र समुि समन्िर् सभमभ िः हिभिन्न समुिबाट प्रभ भनभधत्ि गरर अन् रसमुि समन्िर्
सभमभ को गठन गनच सहकनेछ । समुि पद्धभ िाई हिकभस

गदै सं स्थाग

अभ्र्ास सुदृि

गनचका िाभग सबै समुिबाट कणम् मा एक िना प्रभ भनभधिरु रिनेगरर िडाग
अन् रसमुि समन्िर् सभमभ को गठन िुनेछ ।र्सको सञ्चािन कार्चहिभधिे

रुपमा

ोकेबमोणिम

िुनेछ ।
(९)

नगरपाभिका स् ररर् कृषक मुि सभमभ िः नगरपाभिकामा रिे का सबै कृषकिरुको सञ्जािको
रुपमा कृषक समुििरुका प्रभ भनभधमुिक सं स्थाग रुपमा एक नगरपाभिकास् ररर् कृषक मुि
सभमभ को गठन गनच सहकनेछ ।र्सको सञ्चािन कार्चहिभधिे

ोकेबमोणिम िुनेछ ।

(१०) टोि हिकास सं स्थािे कृषक समुि पररर्ािन गनच सक्नेिः नगरपाभिकाबाट गठन िएका र
गठन िुने टोि हिकास सं स्थािरु पभन नगरपाभिकाबाट
कृषक समुिको रुपमा पभन कार्च गनच सक्नेछन् ।

ोहकए बमोणिम समुि द ाच गरर

र टोि हिकास सं स्थामा २५ िना

िन्दा बिी घरधुरी िएको अिस्थामा टोि हिकास सं स्थाको सिणिकरिमा अन्र् समुि गठन
गनुप
च नेछ ।
(११) नगरिेत्रभित्र हक्रर्ाणशि सिकारी सं स्थािरुिे कृहष

था पशुसेिासं ग सम्बणन्ध

समुि गठन

गरर कार्च गरे को अिस्थामा त्र्स् ा समुििाई र्सै कार्चहिभध अनुसार द ाच िएमा र्सै बमोणिम
िएको माभननेछ ।
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६.

ु ाईिः समुििे
कृषक समुिको भनर्मन र पारदणशच ािः (१) िाहषचक िेखापररिि र सािचिाभनक सुनि
िाहषचक रुपमा भनर्मानुसार िेखापररिि
शाखामा समे

गराउनुपनेछ । िेखापररििको एक प्रभ

हिषर्ग

ु ाई पभन सञ्चािन
उपिब्ध गराउनुपनेछ । त्र्स् ै िषचको एकपटक सािचिाभनक सुनि

गनुप
च नेछ ।
(२)

िाहषचक साधारि सिािः समुि गठन िइ द ाच िएका एकिषच भित्र र प्रत्र्ेक िषचमा समुििे
साधारिसिाको आर्ोिना गनुप
च नेछ । साधारिसिामा िाहषचक कार्चक्रमिरुको प्रगभ
आर्व्र्र्को हििरि आउदो िषचको कार्चक्रमिरुको
गनुप
च ने कार्चिरु समे

पारर

िुम
च ा िगार्

गउनुपनेछ । र्सको एकप्रभ

सभमिा

भनर्मानुसार सम्पादन

प्रभ िेदन कार्ाचिर्मा उपिब्ध

गराउनु पनेछ ।
(३)

अभधिेशन र हिशेष अभधिेशनिः समुिको सिोच्र् अङ्ग समुिको अभधिेशन िुनेछ अभधिेशन
गने अिभध समुिको हिधान बमोणिम भनधाचरि िुनेछ । हिधानमा समुििे हिशेष अभधिेशनको
व्र्िस्था समे

(४)

गनच सक्नेछ ।

अन्र् सं घसं स्थािरुसं गको समन्िर्िः समुििे अनुम ी भिई अन्र् सं घसं स्थासं गको सिकार्चमा
कृहष प्रहिभध अनुसन्धान

(५)

था हिकास सम्बन्धी कार्चिररु सञ्चािन गनच सक्नेछन् ।

समुिको अनुगमनिः र्स नगरपाभिकाको अनुगमन व्र्िस्था बमोणिम नगरपाभिका एिं
नगरपाभिकासं गको समन्िर्मा नेपाि सरकारका सबै

भनकार्िरुिे

कृषक समुिका

कृर्ाकिाप एिं समुिका कागिा िरुको अध्र्र्न, अििोकन गरी पृष्ठपोषि गनच सक्नेछन्
। प्राप्त पृष्ठपोषि उपर समुि बैठकमा छिफि गरी भनिचर् गनुप
च नेछ ।
७.

समुि भनष्कृर्को अिस्थािः
(१)

िगा ार ६ महिनासम्म माभसक बैठक नबसेमा

(२)

समुििे कृहष प्रसार कार्चर्मा अभिरुणर् नराखेमा

(३)

अन्र् हिभिन्न कारििरुिे समुि भनष्कृर् िएमा
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र्स् ो अिस्थामा कार्ाचिर्बाट सञ्चािन िुने कृहष हिकास कार्चक्रमको िाभग उक्त समुिसं ग साझेदारी
गनच सहकनेछैन ।
८.

समुि हिघटन िुन सक्नेिः भनम्न अिस्थामा समुि हिघटन िुनेछ ।
(१) पटक पटक समुिको हिधान हिपरर

कार्च गरे को प्रमाणि

िएमा

(२) सरकारी िार्िेथा िा रकम हिनाभमना िा दुरुपर्ोग गरे मा
(३) समुि भनष्कृर् िएमा
(४) समुिको भनिचर् अनुसार समुि हिघटन गरे मा
(५) प्रर्भि

भनर्म हिपरर का कार्चिरु गरे मा

(६) स्थानीर् टोि हिकास सं स्थासमे
गनच उणर्

िडा कार्ाचिर्को भसफाररसमा कार्ाचिर्बाट समुि हिघटन

दे णखएमा हिघटन गररनेछ ।

र समुिका सदस्र्िरुबाट िम्मा िएको हि कोष रकम समुिको अभििेखको आधारमा सााँिा ब्र्ाि
रकम समुिका सदस्र्िरुिाइ नै हि रि गररनेछ ।
९.

सं शोधनिः आिर्क ा र औणर्त्र् ाको आधारमा नगरकार्चपाभिकाको भनिचर् अनुसार कार्चहिभध
सं शोधन गनच सहकनेछ ।

१०.

बर्ाउ था खारे िीिः र्स कार्चहिभधमा उल्िेणख कुरािरु प्रर्भि कानून बमोणिम बाणझएमा बाणझएको
िदसम्म स्ि िः खारे ि िुनेछ

र्सै गरर र्स कार्चहिभध बन्नु अणघ गठन

समुि/सभमभ िरु र्सै कार्चहिभध बमोणिम िएको माभननेछ ।
अनुसूर्ीिरुिः
अनुसूर्ी १ समुिको द ाच भनिेदन
अनुसूर्ी २ समुिको हिधान
अनुसूर्ी ३ समुििाई ददइने प्रमािपत्रको नमुना
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था द ाच िएका सम्पूिच

अनुसूणर् १
समुि द ाचको िाभग भनिेदन

भमभ िः २०....../...../.......
श्रीमान् प्रमुख प्रशासकीर् अभधकृ

ज्र्ू

भिमाद नगरपाभिका, नगरकार्चपाभिकाको कार्ाचिर्
गण्डकी प्रदे श

निुाँ ।
हिषर्िः समुि द ाच गरीपाउाँ ।

प्रस् ु

हिषर्मा िामी भिमाद नगरपाभिका िडा नं ...... .....................टोिका कृषकिरु समुिमा आिद्ध

िइ कृहष व्र्िसार् सञ्चािन

था पिचद्धचन गनचको िाभग भमभ

२०७...../....../..... का ददन श्री ...........

..... ......... ......................................... कृषक समुिको गठन गरर

पणशिका कागिा

सहि

द ाच िुनको िाभग र्ो भनिेदन पेश गरे का छौं।
भनिेदकको िस् ािर

……………………

भनिेदकको नामिः ………………………………
समुिको नामिः ..............................
पद :
सम्पकच नं

सं िग्न कागिा िरुिः
१. समुि गठनको भनिचर्को प्रभ भिपी १ थान
२. समुिको हिधान २ थान
३. सदस्र्िरुको नागररक ाको छार्ााँप्रभ

थान १/१ थान
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अनुसूर्ी-२
......................कृषक समूिको हिधान नमूना

प्रस् ािनािः नेपािमा बढ्दो ..........................................कृषक व्र्िसार्िाई अणघ बिाउने उद्देर्िे
र्स .............................. समूिको गठन गररको िो ।(५० शब्दमा नबिाइ समुि गठनको औणर्त्र्
खुिाई िेख्न)े
१.

प्रारणम्िकिः
१.१ सं णिप्त नाम र प्रारम्ििः
क) र्स समुिको नाम ........................ समूि रिनेछ ।
ख) र्ो हिधान समूि नगरपाभिकामा द ाच िएपभछ

१.२

ु न्
रु

िागु िुनेछ ।

पररिाषा

हिषर् िा प्रसं गिे अको अथच निागेमा र्ो हिधानमा
क) समुि िन्नािे र्स हिधानमा उल्िेणख

........................... गने, कृषकिरुको समुििाई

िनाउछ ।
ख) "सदस्र्" िन्नािे ..............................उत्पादन र उत्पादकत्ि बिाउन हिधानको दफा ३
बमोणिम सदस्र् ा भिएको व्र्ाणक्तिाई िनाउनेछ ।
ग) "कार्च सभमभ " िन्नािे हिधान अनुसार भनिाचणर्

अध्र्ि, उपाध्र्ि, सणर्ि, सिसिसणर्ि, कोषाध्र्ि

था सदस्र् पदाभधकारीिरुिाई िनाउने छ ।
घ) "साधारि सिा" िन्नािे र्स हिधानको दफा ४ बमोणिम गदठ
१.३

सिािाई िनाउने छ ।

समूिको छाप :
गोिोघेरा भित्र पृष्ठिभु ममा.............................” पढ्न सहकनेछ । ( आफ्नो इच्छा अनुसारको
समुिको उद्देर्सं ग मेि खाने)

१.४

समूिको कार्ाचिर् :
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र्स समूिको कार्ाचिर् ....................................... मा रिनेछ ।
१.५

समूिको द ाच :
कृषक समूि नगरपाभिकामा द ाच गनुप
च नेछ । साथै अभनिार्च रुपमा आन् ररक रािि
कार्ाचिर्मा समे द ाच गरर स्थाई िेखा नम्बर (PAN) भिनु पनेछ ।

२.१

उद्देर् :
सदस्र्िरुको सामाणिक, आभथचक, कृहषिन्र् व्र्िसाहर्क, हि िाई ध्र्ान राणख दे िार्मा उल्िेणख
समूिको उद्देर् िुनेछ:

क.
ख.
ग.
(समुिका मुख्र् मुख्र् उद्देर्िरु िेख्न)े
समूिको हिधानको दफा २.१ बमोणिमका उद्देर्िरु प्राप्त गनच र्ो समूििे दे िार् बमोणिम कार्चिरु
गनेछ ।
क.
ख.
३.

सदस्र् ा

............................. का ददन िएको िृि

कृषक िेिाबाट र्स समुिमा आिद्ध िएका स्ि िः सदस्र्

िुने र अन्र् समर्मा सदस्र् िुन र्ािे का कृषकिरुिाई कार्चसभमभ को भसफाररस का साथ अनुसूणर् ४
अनुसार दरखास्
३.१

ददएका कृषकिाई र्स समुिमा आिद्ध गनच सहकनेछ ।

सदस्र्को िाभग र्ोग्र् ािः
क.आफै पशुपािन

था खेभ पा ी गरे को ।

ख. .........................................................हिक्री हि रि गरे को
ग. समुिको हिधान अनुसार कार्च गनच मञ्जुरी िएको ।
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घ. कृषक कृषक भबर् आपसी सिर्ोग बिाउन इच्छु क िएको ।
ङ. सदस्र् ाको िाभग १६ बषच उमेर पुगेको िुनपु नेछ ।
३.२

साधारि सदस्र्िः

सदस्र् ा शुल्क रु १०० भ री अनुसूणर् ४ बमोणिमको भनिेदन ददई कार्चसभमभ को भनिचर् बमोणिम साधारि
सदस्र् ा प्राप्त गनच सक्नेछन् । र्स् ो सदस्र्िे कार्चसभमभ िे

ोकेको माभसक रकम भनर्भम

रुपमा

हि कोषमा िम्मा गनुप
च नेछ ।
समुि गठन िइसकेपभछ कुनै पभन र्ोग्र् ा पुगेको व्र्ाणक्तिे समुिको सदस्र् ा भिन र्ािे मा समुिमा आिद्ध
प्रभ

सदस्र् बराबर उक्त भमभ सम्म सणञ्च

हि कोष र सो को ब्र्ाि साथै भनर्म अनुसार अन्र् शुल्क

बुझाउनुपदचछ।
३.३

सदस्र् ा कार्म नरिने अिस्था (सदस्र्को अर्ोग्र् ा)

कार्चसभमभ िे भनम्न अिस्थामा सदस्र्िरुिाई सदस्र् ाको िाभग अर्ोग्र् ठिर्र्ाई सदस्र् ा समाप्त गनच
सक्नेछ ।
क. ोहकएको माभसक बर्

था अन्र्भ नचपने रकमिरु ३ महिनासम्म नभ रे मा

ख. हिधानको उद्देर् हिपरर

कार्च गरे मा िा समुिको रकम िा कागिा

हिनाभमना गरे मा िा अन्र्

कुनै कारििे कार्चसभमभ िे भनकासन गरे मा ।
ग. सदस्र्बाट राणिनामा ददएमा (सदस्र् रिन नर्ािे र भिणख
घ. अपाराभधक कार्चमा सं िग्न िएको दोष प्रमाणि

भनिेदन कार्चसभमभ िे सदर गरे मा)

िएमा

ङ. पेशा पररि न
च गरी अन्र् व्र्िसार् गरे मा
र्. मृत्र्ु िएमा
छ. समुिको भसद्धान्
४.

साधारि सिा

ाँ आउने कार्च गरे मा ।
िा भनर्म िा प्रभ ष्ठामा आर्
था कार्चसभमभ
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४.१

र्स समुिको सदस्र् ा प्राप्त सम्पूिच सदस्र् साधारिसिाको सदस्र् िुनेछ । िुन समुिको उच्र् म्
भनकार् िुनेछ । र्सिे हिधान पारर
बस्नेछ ।

४.२

एिं सं शोधन गनच सक्नेछ । साधारिसिा बषचमा एकपटक

र आिर्क ा अनुसार िुनसुकैबेिा बोिाउन सहकनेछ ।

साधारि सिाको अभधिेशनिः

कार्चसभमभ िे

ोकेको भमभ

र समर्मा र्स समुिको सणर्ििे अध्र्िको परामशच भिई भिणख

सम्पुिच सदस्र्िाई साधारिसिाको स्थान, समर्,भमभ
४.३

सुर्नाद्वारा

था एिेण्डाको िानकारी गराउनुपनेछ ।

साधारि शिाको काम क व्च र् र अभधकारिः
क) कार्चसभमभ को भनिाचर्न

था गठन गने ।

ख) हिधान सं शोधन गने
ग) बाहषचक बिेटको अनुमोदन गने ।
घ) समुिको बाहषचक कार्चक्रम स्िीकृ

गने ।

ङ) समुिको बाहषचक कार्चर्ोिना बनाउने ।
४.४

साधारिसिाको गिपुरक सं ख्र्ािः

समुिको साधारिसिाको बैठकमा कणम् मा पभन ५१ प्रभ श

सदस्र्िरुको उपणस्थभ मा िुनपु नेछ । र्दद

सो निएमा फेरी ३ ददनभित्र अको सिा बोिाउनुपनेछ । र्समा कुि साधारि सदस्र्को २५ प्रभ श
उपणस्थभ
४.५

िएमा पभन र्ो सिाको बैठक बस्नेछ ।
कार्च सभमभ

गठन हिभधिः

क) कार्चसभमभ

७ सदस्र्ीर् िुनेछ ।

ख) कार्चसभमभ मा अध्र्ि सणर्ि कोषाध्र्ि

था सदस्र्िरु िुनेछन् । आिर्क ाअनुसार उपाध्र्ि

था सिसणर्िको पभन व्र्िस्था गनच सहकनेछ ।
ग) कार्चसभमभ का पदाभधकारीिरुको बैठक िरे क महिनाको पहििो शभनिार िुनेछ
िए िुनसुकै समर्मा पभन बस्न सक्नेछ ।
घ) कार्चसभमभ का पदाभधकारीिरुको कार्च अिभध २ बषचको िुनेछ ।
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र आिर्क ा

ङ) कार्चसभमभ को कुनै पद खािी िएमा साधारि सदस्र् मध्र्ेबाट कसै िाई पभन कार्चसभमभ को
पदमा सभमभ को बिुम बाट मनोभन

गनच सहकनेछ ।

र्) कार्चसभमभ को कोरम २/३ (दुई भ िाई)िाई माभननेछ िने भनिचर् बिुम द्वारा िुनेछ ।
छ) साधारिसिाका सदस्र्िरुिे आफुमध्र्ेबाट भनिाचर्न प्रकृर्ाद्वारा अध्र्ि सणर्ि कोषाध्र्ि
अन्र् पदाभधकारीिरुको र्र्न गरी कार्चसभमभ

गठन गनेछ ।

था

र अध्र्ि सणर्ि र कोषाध्र्ि

मध्र्े एक पदमा महििा अभनिार्च िुनपु नेछ ।
४.६

कार्चसभमभ को काम क व्च र् र अभधकारिः
क) हिधानको पररभध भित्र रहि समुिको उद्देर् अनुरुप साधारिसिािे गरे को नीभ

भनदे शनिाई

पािन गने
ख) समुिको बाहषचक कार्चक्रम बनाउने
ग) सरकारी

था समुिको कृर्ाकिापिरु सञ्चािन गने ।

था गैह्रसरकारी सं स्थािरुसं ग सम्पकच िृहद्ध गने दुग्ध उत्पादन सं ग सम्बणन्ध

अन्र्

सं घसं स्थािरुसं ग सम्पकच गरी बिी िन्दा बिी सिर्ोग प्राप्त गने ।
घ) सिकारीमा िाने प्रर्ास गने

।

ङ) समुिको कार्चर्ोिना बनाई िागु गने ।
र्) समुिको बाहषचक प्रभ िेदन बनाउने र प्रस् ु
४.७

गने

समुिको बैठकिः

समुिको भनर्भम

बैठक प्रत्र्ेक महिनाको पहििो शभनिार बस्नेछ । समुि बैठकिरु कार्चसभमभ िे भनधो

गरे को ठाउाँ भमभ

र समर्मा भनर्भम

नसक्ने िएमा कारि सहि
बैठकिरुमा उपणस्थ

रुपमा बस्नेछ । पुिच भनधाचरर

सोको िानकारी पहििे नै ददनुपछच ।

बैठकमा कुनै सदस्र्िे िाग भिन

हिशेष पररणस्थभ

बािे क िगा ार भ न

निुने सदस्र्िाई सिम ीको आधारमा कार्चसभमभ बाट भनष्काशन गररनेछ ।

५.

पदाभधकारीको काम क व्च र् र अभधकार

५.१

अध्र्िको काम क व्च र् र अभधकारिः
क. आिर्क ा अनुसार समुिको बैठक र साधारिसिा बोिाउने ।
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ख. बैठकको अध्र्ि ा

था भनर्न्त्रि गने ।

ग.समुििाई कृर्ाणशि गराउने

था उद्देर् प्राभप्तको िाभग आिर्क कार्च गने ।

घ. कुनै हिषर्मा म दान िुदा म
ङ. हिधानमा
र्. समुििे

बराबर िएमा भनिाचर्क म

ददने ।

ोहकए अनुरुप साधारि सदस्र्िेमाग गरे अनुरुप हिशेष साधारिसिा बोिाउने ।
ोकेको काम कारिािी गने ।

छ. समुिमा उठे का हििादिरुको समाधान गने ।
ि. समुि र अन्र् सं घ सं स्था

था सरकारी भनकार्िरुसं ग सम्पकच व्र्ाणक्तको रुपमा काम गने ।

झ. समुिको भनिचर्, कार्चक्रम र कृर्ाकिाप िएका कामकारिािीिरु एिं समस्र्ािरुको अभििेख
राख्न सणर्ििाई सिणिकरि गने ।
ञ. बाहषचक कार्ोिनाको कार्ाचन्र्न

एिं समुि पररर्ािनको ने त्ृ ि भिने ।

ट. समुि बैठकमा िएका भनिचर्, बाहषचक साधारि सभमभ का भनिचर्, बाहषचक प्रगभ
िगार् का कागिा

िरु आिर्क ा अनुसार सम्बणन्ध

भनकार्मा पेश गने ।

ठ. समुि सदस्र्िरुिाई आफ्ना समस्र्ािरुको पहिर्ान र भ नको प्राथभमक ा
उक्त समस्र्ािरु समाधान गनच कार्चक्रम बनाउन र कार्ाचन्र्न गनच िगाउने ।
ड. सदस्र्िरुिाई कृर्ाणशि गराई समन्िर् र सिकार्च गने ।
ि. समुि सदस्र्िरु भबर् म िेद व्र्िस्थापनका िाभग सिणिकरि गने ।
५.२

उपाध्र्िको काम क व्च र् र अभधकार
क. अध्र्िको कार्चमा सिर्ोग गने ।
ख. अध्र्िको अनुपणस्थभ मा अध्र्ििे गने सबै कार्च गने
ग. कार्चसभमभ िे

५.३

ोकेको कार्च गने ।

सणर्िको काम क व्च र् र अभधकार
क. अध्र्िसं गको परामशचमा बैठक बोिाउने
ख. बैठकको

र्ारी गने

।
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प्रभ िेदन

ोक्न सघाउनु र साथै

ग. समुिको भनिचर् पुणस् का

र्ार गने ।

घ. समुिको सम्पुिच कागिा िरु सुरणि
ङ. समुिको बैठक एिं
र्. बाहषचक प्रभ िेदन

राख्ने ।

साधारिसिाद्वारा पारर

भनिचर्को कार्ाचन्र्नका िाभग पिि गने ।

र्ार पारी साधारि सिामा पेश गने ।

छ. समुिको कार्चर्ोिना भनमाचिमा सिर्ोग गने ।
ि. कार्चसभमभ िे
५.५

ोकेको काम गने ।

कोषाध्र्िको काम क व्च र् र अभधकार
क. समुिको हि कोर् रकम भनर्भम

उठाउने र फरफारक व्र्िस्थापन गने ।

ख. समुिको सबै कोषको हिसाबहक ाब सुरणि

र दुरुस्

राख्ने ।

ग. समुिको र्ि अर्ि सम्पुिच सम्पणत्तको सुरिाको णिम्मेिारी भिने
घ. समुिको बाहषचक बिेट

।

र्ार पाने, साधारिसिामा बाहषचक प्रभ िेदन पेश गने

गराउने ।
ङ. समुिको अध्र्ि िा सणर्िसं ग भमभि खा ा सञ्चािन गने ।
र्. कार्चसभमभ िे
५.५

कार्चसभमभ

ोकेको अन्र् कार्च गने ।

सदस्र्िरुको काम क व्च र् र अभधकार

क. आिर्क ा अनुसार समुिका अन्र् उपसभमभ मा रिी णिम्मेिारी बिन गने ।
ख. कार्चसभमभ िे
६.

आभथचक व्र्िस्था

६.१

आभथचक श्रो

ोकेको अन्र् कार्च गने ।

क.र्स समुिका सदस्र्िरुबाट प्राप्त सदस्र् ा शुल्क
ख. समुिको अन्र् हक्रर्ाकिापबाट िएको
ग. समुिका सदस्र्िे बर्

।

आम्दानी ।

गने माभसक रकम ।

घ. समुिबाट ऋि िगानी गदाच प्राप्त ब्र्ाि ।
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था िेखापररिि

ङ. समुििे अन्र् सं घ/सं स्थाबाट पाएको अिसरबाट समुि सदस्र्िे पाउने पाररश्रभमकबाट
भनणि

१०% िेिी ।

र्. समुि सदस्र्िे आफ्नो नामबाट गरे को बर्
छ. भबिम्ब शुल्क ।
६.२

हि कोषिः
क. श्री ...............................कृषक समुिको एक हि कोष िुनेछ ।
ख. श्री .............................. शाखामा समुिको खा ा सञ्चािन िुनेछ ।

६.३

हि कोष पररर्ािन
क. समुि सदस्र्िाई आिर्क पदाच हि कोषबाट ऋि/सापटी भिन सक्नेछन् ।
ख. सदस्र्िे

ऋि

माग गनच अनुसूर्ी -५ अनुसार भनिेदन ददनुपनेछ ।

ग. पशुपािन/कृहष कार्चको िाभग भिईएको ऋिमा १०% र अन्र् प्रर्ोिनको िाभग भिईने
ऋिमा १६% ब्र्ाि िाग्नेछ ।
घ. माभसक ब्र्ाि माभसक बर्

रकम एिं ऋिी सदस्र्िे

ोहकए बमोणिम ऋि हकस् ा प्रत्र्ेक

महिना बुझाउनुपनेछ ।
हि कोष पररर्ािनका उपार्िरुिाई मुख्र् र्ा दुई िगच आिर्क खर्च र आन् ररक िगानी मा हििािन
गनच सहकन्छ ।
१. कार्ाचिर् खर्च कापी किम भबि िौर्र फाईि रणिष्टर खा ा पत्रपभत्रका
२. फभनचर्र खर्च
३. िु िानी

था घरिाडा

४. अन्र् सं स्थासं ग सदस्र् ा भिाँदा भ नुप
च ने खर्च र बाहषचक निीकरि खर्च
५. िेखापररिि खर्च
६. साधारिसिा खर्च
७. हिहिध समुिको बैठकमा णर्र्ापान आदद ।
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आन् ररक िगानीिः
आन् ररक िगानी िन्नािे समुि भित्रको सदस्र् भबर्को िगानी िन्ने िनाउदछ िस् ै िः
उत्पादनमुिक कार्च उत्पादन

था उत्पादन सामारी खररद भबक्री

आर्मुिक कार्च गनच
सामाणिक कार्च गनच िस् ै सफाई अभिर्ान िृिारफि कुिो भनमाचि स्िास्थ्र् िा ािरि सं रिि
आदद ।
सीप हिकास
बौहद्धक कार्च
ाँ ी िगानी
पूि
६.४

भबिम्ब शुल्क
क. माभसक

बर्

रकम

ोकेको समर्म

नभ रे मा पहििो महिना प्रभ ददन रु ......... भबिम्ब

शुल्क िाग्नेछ ।
ख. दोश्रो महिना प्रभ
ग.

ेस्रो महिना प्रभ

ददन रु ...... भबिम्ब शुल्क िाग्नेछ ।
ददन रु ...... िाग्नेछ ।

घ. र्ौथो महिनाबाट सदस्र् ा खारे ि िुनेछ ।
ङ. प्रत्र्ेक महिना बुझाउनुपने ऋि हकस् ा र ब्र्ाि नबुझाएमा प्रभ

महिना रु प्रभ

ददन दोश्रो ददन

रु प्रभ ददन भबिम्ब शुल्क िाग्नेछ। र्ौथो महिना ऋि रकम र ब्र्ाििरु ऋिी र िमानी
सदस्र्िरुबाट

असुिउपरगररनेछ।

र्. एक सदस्र्को िमानी बसेको सदस्र्िे अकोको पुिःन िमानी बस्ने छै न

।

छ. िमानी सदस्र्िे ऋि माग गरे मा ऋिी सदस्र्िे ऋि भ ररसकेपभछ मात्र ऋि प्रदान
गररनेछ ।
ि. ऋि भिएको सदस्र्िे अरु सदस्र्को िमानी बस्न पाउनेछैन ।
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झ. ऋि भिनको िाभग ..................सम्म एक सदस्र्को िमानी रु ................... सम्म दुई
सदस्र् र रु............. सम्म भ न सदस्र्को िमानी र्ाहिनेछ ।
६.५

िगानीको सुरिििः

कुनै पभन व्र्ाणक्तिे आफ्नो नाममा िम्मा िएको हि कोषको अभधक म् ९०% सम्म ऋि भिन पाउनेछ
। र्दद व्र्ाणक्तको नाममा सं कभि

हि कोषको ९० िन्दा बिी ऋि भिनुपने िएमा सोिी समुिका अन्र्

२ िना सदस्र्को सामुहिक िमानीमा ऋि ददन सहकनेछ । ऋि भिने व्र्णक्तिे भ नुप
च ने सााँिा र ब्र्ाि
रकम नभ रे को भ नच नसकेको खण्डमा िमानी बसेका सदस्र्िरु माफच
असुिउपर िुन नसकेको अिस्थामा नेपाि सरकारको प्रर्भि

असुिउपर गररनेछ । र्सरी पभन

भनर्मानुसार कारिािी प्रहक्रर्ा अगाडी

बिाईनेछ ।
६.६

िेखापररिििः

र्स समुििे रणििडच िेखा पररिि अभनिार्च गराउनुपदचछ । र्सरी गररएका िेखापररिििरु बाहषचक साधारि
सिाको पूिच बिुम बाट अनुमोदन गराउनुपदचछ । आणिच

मुनाफा सम्पुिच सदस्र्िरुिाई प्रत्र्ेक बषचको

िेखा पररििपभछ भनििरुको हिसाक खा ामा िम्मा गनुप
च दचछ ।
७.

हिहिध

७.१

भनिाचर्न सम्बणन्ध व्र्िस्थािः

र्स समुिको कार्चसभमभ

कार्म रिे को अिस्थामा सोिी कार्चसभमभ िे र सो सभमभ

साधारि सदस्र्िरुको बैठकिे भनिाचर्न अभधकृ

कार्म नरिे को अिस्थामा

भनर्ुक्त गदचछ । सो भनिाचर्न अभधकृ िे भनिाचर्न

अभधकृ मा भनर्ुक्त िएको भमभ िे एक महिनाभित्र भनिाचर्न गराईसक्नुपदचछ । सो भनिाचर्नमा पने खर्च
कार्चसभमभ िे

व्र्िस्था गनेछ । र्समा कार्चसभमभ को पदाभधकारीिाई म ादान िा सिम ीद्वारा

साधारिसिाको सदस्र्िरुिे छान्ने छन् ।
७.२

पदािभधिः
क. कार्चसभमभ

सदस्र्

था पदाभधकारीिरुको पदािभध भनिाचणर्

िुनेछ ।
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िएको भमभ

दे णख २ बषचको

ख. सो गदठ

कार्चसभमभ को पदािभध समाप्त िुन १ महिना अगािै समुिको साधारिसिा बोिाई

नर्ााँ कार्चसभमभ को र् ुनाि गराउन अभनिार्च िुनेछ ।
ग. कार्चसभमभ िे हिधानमा उल्िेणख
नसकेको

आफ्नो कार्चकाि समाप्त िुन १ महिना अगािै भनिाचर्न गराउन

था भनिको कार्ाचिभध समाप्त िएपभछ सो कार्चसभमभ को सदस्र्िरुको सभमभ िे आफ्नो

सभमभ को बैठक बोिाई एउटा

दथच सभमभ

खडा गरी सो

दथच सभमभ द्वारा साधारि सिाको बैठक

बोिाई नर्ााँ कार्चसभमभ को गठन गनेछ ।
घ. कार्चसभमभ को पदािधी समाप्त िुन ु अगािै कार्चर

कार्चसभमभ

कुनै हकभसमबाट िं ग िुन गएमा

िंग िएको कार्चसभमभ िे आफ्नो णिम्ममा रिे को सम्पुिच कागिपत्र ,नगद, णिन्सी कार्चिार समे
सम्पुिच सदस्र्को सिा बोिाई अथिा कार्ाचिर् सणर्ि िए सोिाई बुझाई सो को िरपाइ भिनुपनेछ
।सो नगरे मा िा र्स समुििाई िानी नोक्सानी िएमा सो कार्चसभमभ का अध्र्ि र सणर्ि दुिैिे
ब्र्िोनुप
च नेछ ।
७.३

उम्मेद्वारको अर्ोग्र् ा
क. िो कृहष व्र्िसार्मा छै न
ख. िो र्स समुिमा नै छै न ।
ग. िुनिे र्स समुिको उद्देर् हिपरर

काम गदचछ ।

घ. िो व्र्ाणक्तको मानभसक अिस्था दठक छै न ।
ङ. फौिदारी अभिर्ोग िागेको
७.४

था प्रमाणि

िएको व्र्ाणक्त ।

अहििासको प्रस् ाििः

साधारि सिाको सदस्र्िरु मध्र्ेबाट एक भ िाई सदस्र्िरुिे कार्चसभमभ
दुई भ िाई सदस्र्िरुबाट सो प्रस् ाि पारर
आएमा सफाईको मौकाबाट बणञ्च
७.५

िएमा कार्चसभमभ

गररनेछैन ।

राणिनामािः
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उपर अहििासको प्रस् ाि ल्र्ाई

हिघटन िुनेछ । र अहििाशको प्रस् ाि

र्स समुिको अध्र्ििे उपाध्र्ि िा सणर्ि समि र अध्र्ि बािे क अन्र् पदाभधकारीिे अध्र्ि समि
राणिनामा ददन सक्नेछन् कार्चसभमभ को बैठकबाट स्िीकृ

निएसम्म भ नीिरु आफ्ना पदमा बििी

रहिरिनेछन् ।
७.६

हिधान सं शोधनिः

समुिको हिधान सं शोधन गनुप
च ने
प्रभ श

आिर्क ा िएमा साधारि सिाको सदस्र्िरु मध्र्ेका कम् ीमा ५१

सदस्र्िरुको उपणस्थभ मा हिधान मस्र्ौना पेश गररनेछ। उपणस्थ

बिुम बाट हिधान सं शोधन मस्र्ोदा पारर
....................... कृहष
७.७

सदस्र्िरु मध्र्ेका दुई भ िाई

िएमा हिधान सं शोधन गररनेछ ।साथै सं शोभध

था पशुहिकास शाखाबाट अनुमोदद

हिधान

निएसम्म सं शोधन िएको माभननेछैन ।

भनर्म बनाउनेिः

साधारिसिािे आन् ररक सञ्चािन भनर्मिरु बनाउन सक्नेछ ।
७.८

उपसभमभ िरु बनाउनेिः

बाहषचक साधारिसिाबाट पारर

आफ्ना कार्चक्रमिरु सञ्चािन गनचको िाभग र समुिको उद्देर् र िक्ष्र् प्राप्त

गनचको िाभग र्स समुििे साधारि सिा एिं कार्चसभमभ को बैठकबाट उपसभमभ िरु बनाउन सक्नेछ ।
७.९

हिघटनिः

समुिको हिधान बमोणिम कार्च सञ्चािन गनच नसकी िा उद्देर् प्राप्त गनच असफि िए िा २ बषचसम्म समुि
नहिकरि निएमा समुि हिघटन िुनेछ ।र्सरी समुि हिघटन िए बर्

रकम सम्पुिच सदस्र्िरुिाई हफ ाच

गनुप
च नेछ ।
७.१० समुि छोड्नुपने अिस्था/सदस्र्को मृत्र्ु/ सदस्र्िे पाएको अिसरिः
कुनैपभन सदस्र्िे समुि छोड्न र्ािे को खण्डमा णििको नाममा सं किन िएकोहि कोष रकमबाट ३%कट्टा
ु ानी ददऐनेछ ।र्दद कुनै सदस्र्को मृत्र्ु िएमा भनििे बर्
गरी बााँकी रकम िक्त
भनिको सबैिन्दा नणिकको िकिािािाई समुििे ददने ब्र्ाि सहि

गरे को सम्पुिच रकम

हफ ाच ददनेछ ।समुििे कुनै

सं घ/सं स्था/कार्ाचिर्बाट पाएको कुनैपभन अिसर, सामारीिरु आिर्क ा िे री समुिको बैठकबाट भनिचर्
गराई सबै सदस्र्िे समान रुपमा पाउने गरर हि रि गररनेछ।
68

७.११

समुिको र्ि अर्ि सम्पणत्तिः

समुि हिघटन िए पिा

समुिको र्ि अर्ि सम्पणत्त समूिको भनिचर् बमोणिम िुनेछ । उक्त भनिचर् णर्त्त

नबुझेको खण्डमा न्र्ार्को िाभग उपमेर्रसमि भनिेदन गनच सक्नेछ । सो सन्दिचमा कार्चपाभिकाको भनिचर्
नै अणन् म िुनेछ ।
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अनुसूची-३

भिमाद नगरपाभिका
नगरकार्चपाभिको कार्ाचिर्
कृहष

था पशुसेिा शाखा

गण्डकी प्रदे श,

निुाँ

द ाच नं :
समुि पद्धभ िाई सु-व्र्िणस्थ
नगरपाभिकाको

िडा

नं

गदै कृहष प्रसार कार्चिाई टे िा पुर्र्ाउने उद्देर्िे र्स भिमाद

......मा

भमभ

२०...../...../.....

मा

गठन

िएको

श्री

...................................................िाई र्स कार्ाचिर्को अभििेखमा द ाच गरर र्ो प्रमािपत्र
प्रदान गररएको छ ।
................
शाखा प्रमुख

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

भमभ िः २०...../..../.....

प्रमुख प्रशासकीर्

अभधकृ

पुनििः प्रत्र्े
क दुईनगरपाभिका
िषचमा अभनिार्च नहिकरि गनुप
च नेछ ।
भिमाद
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भिमाद नगरपाभिका
नगरकार्चपाभिकाको कार्ाचिर्
कृहष पशुसेिा शाखा
भिमाद

निुाँ

समुिको नामिः
ठे गानािः
नहिकरि

म्र्ाद पुग्ने

नहिकरि गने

कार्ाचिर्को छाप

भमभ

भमभ

अभधकृ को दस् ख
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कैहफर्

ledfb gu/kflnsfsf] ckfËtf ePsf JolQmx¿sf] kl/ro–kq ljt/0f ;DaGwL sfo{ljlw,
@)&&
प्रमाणिकरि भमभ िः 2077/08/05
सम्ब ् २०७७ सािको कार्चहिभध नं. 2

k|:tfjgfM
g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@, ckfËtf ePsf JolQmx¿sf] clwsf/ ;DjlGw P]g, @)&$ -;+zf]wg ;lxt_
sf] bkmf ^) cg';f/ g]kfn ;/sf/n] hf/L u/]sf] ckfËtf ePsf JolQmx¿sf] clwsf/ ;DjlGw
lgodfjnL, @)&& tyf g]kfn ;/sf/n] x:tfIf/ ;d]t ul/ ;s]sf] ckfËtf ePsf JolQmx¿sf]
clwsf/ ;DjlGw dxf;lGw @))^ (Convension of the Right of Person with Disabilities
(CRPD) ;d]tsf] p2]Zo, dd{ / efjgf adf]lhd ckfËtf ePsf JolQmx¿sf] kl/ro–kq ljt/0f

sfo{nfO{ oyfy{k/s, lgikIf / ;/n jgfpg jf~5lgo ePsf]n] ckfËtf ePsf JolQmx¿sf] clwsf/
;DjlGw P]g, @)&$ -;+zf]wg ;lxt_ sf] bkmf ^! n] lbPsf] clwsf/ k|of]u ul/ ledfb gu/kflnsfsf]
gu/sfo{kflnsfn] of] sfo{ljlw agfPsf] 5 .
kl/R5]b !
k|f/lDes
!=

;+lIfKt gfd / k|f/De M -!_

o; sfo{ljlwsf] gfd æledfb gu/kflnsfsf] ckfËtf ePsf

JolQmx¿sf] kl/ro–kq ljt/0f ;DaGwL sfo{ljlw, @)&&Æ /xg] 5 .
-@_
@=

of] sfo{ljlw ledfb gu/kflnsfsf] gu/sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ePkl5 nfu' x'g]5.

kl/efiffM
-!_

ljifo jf k|;Ën] csf]{ cy{ gnfu]df o; sfo{ljlwdfM
-s_

æP]gÆ eGgfn] ckfËtf ePsf JolQmx¿sf] clwsf/ ;DjlGw P]g, @)&$ ;+zf]wg ;lxt_ ;Demg' kb{5 .

-v_

ælgodfjnLÆ eGgfn] ckfËtf ePsf JolQmx¿sf] clwsf/ ;DjlGw
lgodfjnL, @)&& ;Demg' kb{5 .

-u_

ægu/kflnsfÆ eGgfn] ledfb gu/kflnsf ;Demg' kb{5 .
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-3_

ægu/sfo{kflnsfÆ

eGgfn] ledfb gu/kflnsfsf] gu/ sfo{kflnsfnfO{

;Demg' kb{5 .
-ª_

æsfof{noÆ eGgfn] ledfb gu/kflnsf, gu/sfo{kflnsfsf] sfof{nonfO{
;Demg' kb{5 .

-r_

æk|d'v k|zf;sLo clws[tÆ eGgfn] ledfb gu/kflnsfsf] k|d'v k|zf;sLo
clws[tnfO{ ;Demg' kb{5.

-5_

æzfvfÆ eGgfn] ledfb gu/kflnsf, gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no cGt/utsf]
dlxnf tyf jfnjflnsf zfvfnfO{ ;Demg' kb{5 .

-h_

æj8f sfof{noÆ eGgfn] ledfb gu/kflnsfsf] j8f sfof{no ;Demg' kb{5 .

-em_

æ;dGjo ;ldltÆ eGgfn] ckfËtf ePsf JolQmx¿sf] clwsf/ ;DjlGw P]g,
@)&$-;+zf]wg ;lxt_ sf] bkmf $@ adf]lhdsf] :yfgLo ;dGjo ;ldlt
;Demg' kb{5 .
kl/R5]b @
p2]Zo / kl/ro–kq lat/0f dfkb08

#=

p2]ZoM -!_ o; sfo{ljlwsf] p2]Zo b]xfo jdf]lhd /x]sf 5g M
-s_

ljleGg k|sf/sf ckfËtf ePsf g]kfnL gful/sx¿sf] klxrfg u/L
pgLx?nfO{ ;]jf ;'ljwfdf kx'r :yflkt ug{, To:tf ;]jf ;'ljwfx?sf] nflu
of]hgf lgdf{0f ug{ / :yflgo tx b]lv g} ljleGg k|s[ltsf ckfËtf ePsf
JolQmx¿sf juL{s[t nut /fVg ;xh t'Nofpg] .

-v_

ckfËtf ePsf JolQmx¿sf] clwsf/ ;DjlGw P]g, @)&$ / ckfËtf ePsf
JolQmx¿sf] clwsf/ ;DjlGw cGt/f{li6«o dxf;lGw @))^ (CRPD) df
g]kfn ;/sf/n] hgfPsf] k|lta4tf jdf]lhd ckfËtf ePsf

JolQmnfO{

k|fyldstfsf cfwf/df ;]jf ;'ljwfx? pknAw u/fpg ;xh jgfpg] .
-u_

ckfËtfsf] k|s[lt juL{s/0f / cj:yfsf cfwf/df ckfËtf ePsf JolQmx¿n]
kfpg] ;]jf, ;'ljwf / cj;/sf] k|fyldsLs/0f ug{ ;xof]u ug]{ .
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$=

kl/ro–kq ljt/0fsf] dfkb08 b]xfo jdf]lhd /x]sf 5g\M -!_ kl/ro –kq ljt/0fsf] dfkb08
b]xfo jdf]lhd /x]sf 5g\M
ckfËtf ePsf JolQmsf clwsf/ ;DjlGw P]gsf] cg';'rL ! df pNn]lvt k|s[ltsf cfwf/df
ul/Psf] juL{s/0f jdf]lhd b]xfosf] rf/ ;d"xsf kl/ro–kqx¿ ljt/0f ul/g]5,
-s_

k"0f{ czQm ckfËtfM
tn pNn]lvt cj:yfsf JolQmx?nfO{ æsÆ ju{sf] kl/rokq pknAw u/fOg]5, h'g

/ftf] /+usf] k[i7e'lddf hf/L ul/g]5 .
-!_

JolQmsf] zf/Ll/s, dfgl;s jf O{Gb|Lo ;DalGw k|0ffnLx¿df ePsf] Iflt /
o;n] NofPsf] sfo{ut ljrngsf cj:yf, c;fWo uDeL/ eO{ c?sf] ;xof]u
lnP/ klg b}lgs hLjg ;Dkfbg ug{ c;fWo} sl7g x'g] JolQm,

-@_

;fdfGo eGbf ;fdfGo b}lgs lqmofsnfkx? klg :jo+ ug{ g;Sg] / cGo
JolQmsf] ;xof]u cfjZos kg]{ tLj| af}l4s ckfËtf ePsf JolQmx?, ltj|
?kdf cl6Hd k|efljt JolQmx?, k'0f{ b[li6ljlxg / k'0f{ jlx/fsf] kl/efiff leq
kg]{ >j0f b[li6ljlxg JolQmx?,

-#_

b'O{ jf ;f] eGbf jl9 k|s[ltsf zfl//Ls, dfgl;s jf OlGb|o ;DalGw Iflt eO{
;j}h;f] b}lgs lqmofsnfkx? cGo JolQms} ;xof]udf ug'{kg]{ cj:yfsf
JolQmx?,

-$_

lg/Gt/ ?kdf ;3g x]/rfx -:ofxf/;';f/_ sf] cfjZos kl//xg] zfl//Ls
ckfËtf ePsf JolQm jf dgf];fdflhs ckfËtf ePsf JolQmx?

-v_

clt czQm ckfËtfM
tn pNn]lvt cj:yfsf JolQmx?nfO{ ævÆ ju{sf] kl/ro kq pknAw u/fOg]5, h'g

lgnf] /+usf] k[i7e'lddf hf/L ul/g]5 .
-!_

zfl//Ls dfgl;s jf OlGb|o ;DalGw Iflt jf ljrng ePtf klg lg/Gt/ jf
clwsf+z ;do ;xof]uL, bf]efif], jf dfgj kyk|bz{s cflbsf] ;xof]udf
cfˆgf] b}lgs lqmofsnfkx? nufPt lx88'n / ;+rf/ug{ sl7gfO{ x'g]
JolQmx?,
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-@_

dl:tis kIf3ft, d]?b08df rf]6k6s jf kIf3ft, x]df]lkmlnof, df+;k]zL
;DalGw ;d:of jf ljrng nufPt cGo sf/0fn] z/L/sf] 9f8, xft, uf]8f,
sDd/ cflbn] sfd ug{ g;ls b}lgs cfjfudgsf] nflu lXjnlro/ k|of]u
ug'{kg]{ cj:yfsf JolQmx?,

-#_

b'j} xft s'd b]lv jf kfv'/f b]lv d'lg k'/} grNg] jf u'dfPsf, ljleGg sf/0fn]
b'j} xft / uf]8f u'dfPsf jf grNg], sDd/ d'lgsf] efu u'dfPsf jf grNg],
b'j} uf]8f k"0f{ lqmofzLn geO{ a};fvLsf] k|of]u ug]{ JolQmx¿,

-$_

k'0f{ b[li6ljlxg / b[li6ljxLgsf] kl/efiff cGt/ut kg]{ JolQmx¿

-%_

;+rf/sf] nflu lg/Gt/ bf]efif] cfjZos kg]{ k'0f{?kdf sfg ;'Gg g;Sg] –
alx/f_, b}lgs lhjgsf lqmofsnfkx? :j+o ug{ g;Sg] , l;sfO{df ;d:of
ePsf af}l4s ckfËtf jf cl6Hd ePsf JolQmx?, lg/Gt/ c?sf] ;xof]u
lnO{/xg' kg]{ ax' ckfËtf ePsf JolQmx? .

-^_

Ps} JolQmdf k'0f{ b[li6ljlxg Pj+ ;':t >j0f jf alx/f Pj+ Go'gb[li6 ePsf
JolQmx? .

-u_

dWod ckfËtfM
tn pNn]lvt cj:yfsf JolQmx?nfO{ æuÆ ju{sf] kl/rokq pknAw u/fOg]5 h'g

kx]nf] /+usf] k[i7e'lddf hf/L ul/g]5 .
-!_

s[lqd cË, Soflnk/ ljif]z h'Qf h:tf ;xfos ;fdfu|Lsf] k|of]ujf6 ;fdfGo
lx88'n nufPt b}lgs hLjgsf lqmofsnfkx? :jo+ ug{ ;Sg] JolQmx¿

-@_

ljleGg sf/0fn] 3'F8fd'lgsf] cËdf dfq k|efj k/]sf] t/ ;xfos ;fdfu|L
k|of]u gu/L klg ;fdfGo lx88'n ug{ ;sg] JolQmx?

-#_

s'd jf kfv'/f eGbf d'lg Ps xft u'dfpsf jf xft grNg] jf xftn] sfdug{
g;Sg] JolQmx?

-$_

b'j} xftsf] xTs]nfeGbf d'lgsf sDtLdf a"9L cf}+nf / rf]/L cf}+nf u'dfPsf
JoflQmx?
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-%_

b'j} uf]8fsf] s's'{RrfeGbf d'lgsf] efu gePsf ;fdfGo lx88'n ug{ ;Sg]
JolQmx?

-^_

d]?b08 ;d:of eO{ 9f8 s'lk|Psf]

-&_

>j0foGqsf] k|of]uaf6 dfq ;'Gg;Sg] ;':t>j0f JolQmx¿,

-*_

l;sfOdf l9nf ePsf b}lgs lqmofsnfk :jo+ ug{ ;Sg] af}l4s ckfËtf
ePsf, cl6Hd ePsf JolQmx¿,

-(_

zNolqmofaf6 :j/oGq lemsL 3fF6Lsf] gnLaf6 dfq af]Ng;Sg] JolQmx¿,

-!)_ tLj| eses] JolQmx¿,
-!!_

tLg lkm6d'lgsf k'8\sf JolQmx¿,

-!@_ Go'g b[li6 / ;':t>j0f ePsf >j0f b[li6ljxLg JolQmx¿,
-!#_

^÷^) b]lv #÷^) ;Dd ePsf Go'g b[li6o'Qm JolQmx?

-!$_ cg'j+zLo /Qm>fj -x]df]km]lnof_ ;DjlGw ;d:of eO{ lx88'ndf sl7gfO{
ePsf JolQmx?
-!%_ dfgl;s jf dgf];fdflhs ckfËtf ePsf JolQmx¿
-3_

;fdfGo ckfËtfM
tn pNn]lvt cj:yfsf JolQmx?nfO{ æ3Æ ju{sf] kl/rokq pknAw u/fOg]5, h'g
;]tf] /+usf] k[i7e'lddf hf/L ul/g]5 .
-!_

zf/Ll/s, dfgl;s OlGb|o ;DjlGw ljrng ePtfklg b}lgs hLjg ;Dkfbgdf
s'g} sl7gfO gx'g] JolQmx?

-@_

xft jf v'§f s]xL 5f]6f] ePsf, Ps xftsf] xTs]nf eGbf d'lg grNg] jf
u'dfPsf, Ps xftsf] xTs]nf d'lgsf sDtLdf a"9Lcf}+nf / rf]/Lcf}+nf u'dfPsf
jf b'j} xftsf] xTs]nf d'lgsf sDtLdf j'l9 cf}nf / rf]/L cf}nf u'dfPsf jf
b'j} xftsf] xTs]nf d'lgsf sDtLdf j'9L cf}nf / rf]/L cf}nf ePsf JolQmx?

-#_

^÷!* b]lv ^÷^) ;Ddsf Go'g b[li6o'Qm JolQmx?

-$_

v'§fsf] cf}+nfsf efux¿ gePsf JolQmx?
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-%_

>j0foGq nufO{ jf gnufO{ 7"nf] cfjfh ;'Gg] t/ af]nL :ki6 ePsf ;':t
>j0f JolQmx¿,

-^_

:d/0fzlQm Hofb} sd eO{ l;sfO ug{ sl7gfO x'g] af}l4s ckfËtf ePsf
JolQmx¿ .
kl/R5]b #
kl/ro–kq ljt/0f, kl/ro–kqsf] 9fFrf / clen]v Joj:yfkg

%=

kl/ro–kq ljt/0f k|lqmofM kl/ro–kq lat/0f k|lqmof b]xfo adf]lhd x'g]5 .
-s_

o; gu/kflnsfdf :yfoL 7]ufgf ePsf ckfËtf ePsf JolQm :jod\, lghsf
cleefjs jf ;+/Ifsn] cg';"rL ! adf]lhdsf] 9fFrfdf kl/ro–kq k|flKtsf nflu
;a} k'i6\ofO{ ug]{ sfuhftx? @÷@ k|lt ;dfj]z u/L lgj]bg lbg'kg]{5 .

-v_

o; k|of]hgsf] nflu b]xfo adf]lhdsf] sfuhft k]z ug'{ kg]{ 5 M
-!_

hGd btf{sf] k|df0f kq jf g]kfnL gful/stfsf] k|df0f kq jf hUuf wgL
k|df0fk'hf{, jf z}lIfs of]Uotfsf] k|df0f kq jf dtbftf kl/rokq jf
ckfËtfsf] cfwf/df s'g} hflu/ ul//x]sf] eP lgo'lQm kq jf Tof] ;++:yfn]
lbPsf] k|df0f, jf lh=k|=sf=df btf{ ePsf ckfË ;DaGwL sfo{ ug]{ ;+3;+:yfn]
u/]sf] l;kmfl/; dWo] s'g} Pssf] k|ltlnkL

-@_

kf;kf]6{ ;fO{hsf] rf/ k|lt kmf]6f] / ckfËtf :ki6 b]lvg] k'0f{ ;fO{hsf] kmf]6f]
! k|lt

-#_
-u_

;DalGwt j8f sfof{nosf] l;kmfl/;

v08 v sf] pkv08 ! df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] ePtf klg !^ jif{ pd]/ k'/f ePsf
ckfËtf ePsf JolQmsf] xsdf gful/stf k|df0f kqsf] k|ltlnlk k]z ug'{kg]{ 5 .

-3_

:ki6 b]lvg] zfl//Ls ckfËtf ePsf JolQmsf] xsdf p;sf] c;Qmtfsf] uDeL/tf
cj:yf / z/L/sf c+ux?n] ug]{ sfddf ePsf] ;d:of jf b}lgs lqmofsnfkdf x'g]
l;ldttfx?sf] ljj/0f ;+nUg u/fO{ k|fylds :jf:Yo s]Gb| ledfbsf] jf ;/sf/L
c:ktfnsf] lrlsT;ssf] l;kmfl/;

-ª_

cGo ckfËtf ePsf JolQmsf] xsdf ;DalGwt ljifosf] lrlsT;ssf] l;kmfl/;
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-r_

l/t k'uL cfPsf] lgj]bgdf j8f sfof{non] lgj]bg k|fKt ePsf] a9Ldf # lbgleq
lgj]bsn] k]z u/]sf sfuhftx?sf] Ps k|lt sfof{nodf /flv j8f sfof{nosf]
lzkmfl/; ;lxt Ps k|lt gu/kflnsfdf k7fpg' kb{5 .

-5_

;DjlGwt JolQmn] k]z u/]sf] lgj]bg pk/ s'g} sfuhft jf k|df0f gk'uL kl/rokqsf
nflu l;kmfl/; ug{ pko'Qm gb]lvPdf ;f] Joxf]/f lgj]bsnfO{ # lbg leqdf hfgsf/L
lbg' kb{5 .

-h_

j8f sfof{non] l;kmfl/; ug{ g;lsg] elg lbPsf] hfgsf/L lgj]bsnfO lrQ ga'em]]
;"rgf kfPsf] !% lbg leqdf ;dGjo ;ldlt ;dIf lgj]bg lbg ;Sg]5 .

-em_ o;/L k|fKt ePsf] lgj]bg ;d]t ;dfj]z /flv ;dGjo ;ldltsf] a}7sdf k]z ug'{
kb{5 . lgj]bsn] k]z u/]sf sfuhft / cGo ;DefJo tYo k|df0fsf cfwf/df lghn]
kl/ro kq kfpg] b]lvof] elg ;dGjo ;ldltn] lg0f{o u/]df lghnfO{ kl/ro kq
ljt/0f u/L To;sf] hfgsf/L lgj]bs tyf j8f sfof{nonfO{ ;d]t lbg' kb{5 .
-`_

kl/ro kqsf nflu lzkmfl/; ug{ s'g} sl7gfO{ k/]df ;dGjo ;ldltn] ;/f]sf/jfnf
lgsfosf] ;xof]u lng ;Sb5 .

-6_

;fdfGotof ckfËtf ePsf JolQm :jo+n] cfkm\gf] kl/rokq a'lemlng' kb{5 . k'0f{
czSt / clt czSt ckfËtf ePsf] sf/0fn] kl/ro kq lng cfpg g;Sg] ePdf
j8f sfof{nosf] lzkmfl/;df kl/jf/sf] ;b:o, ;+/Ifs jf lghsf] a;f]af; ug]{ j8f
cWoIfn] lghnfO a'emfpg] u/L a'lemlng ;Sg]5g\ .

-7_

cGo kflnsfdf :yfoL 7]ufgf e} o; gu/kflnsfdf c:yfoL j;f]jf; ub}{ cfPsf
ckfËtf ePsf JolQms]f xsdf :yfoL 7]ufgf ePsf] kflnsfjf6 kl/ro kq glnPsf]
elg Plsg x'g cfPdf o; kflnsfjf6 kl/ro kq ljt/0f ug{ ;lsg]5 / kl/ro
kq ljt/0f ePsf] hfgsf/L ;DalGwt :yfoL 7]ufgf ePsf] kflnsfdf k7fO{g] 5 .
t/ o;sf] xsdf o; gu/kflnsfdf slDtdf ! jif{ j;f]jf/ u/]sf] x'g'kg]{5 .

-8_

kl/rokqdf k|d'v k|zf;lso clws[t jf lghn] tf]s]sf] clws[tn] x:tfIf/ ug]{5 .
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-9_

kl/ro–kq k|fKt JolQmx¿sf] nut gu/kflnsfn] sDKo'6/fOh u/L cfkm\gf]
sfof{nodf nut /fvL rf}dfl;s ¿kdf k|b]z / ;+3sf] ;DalGwt dGqfnodf
hfgsf/L u/fpg' kg]{5 .

-0f_

gu/kflnsfsf] sfof{non] ckfËtf ePsf JolQms]f clwsf/ ;DjlGw lgodfjnL,
@)&& sf] lgod % sf] pklgod -!_ cg';f/ cg';"rL @ adf]lhdsf] kl/ro–kq ckfËtf ePsf JolQmx¿nfO{_ lgMz'Ns pknAw u/fpg' kg]{5 .

-t_

;Dk'0f{ k|lqmof k'uL cfPsf] lgj]bgdf ;dGjo ;ldltn] cg'df]bg ug]{ ul/ ;fdflhs
zfvfjf6 tTsfn ckfËtf kl/ro kq pknAw u/fO{g] 5 .

^=

ckfËtf ePsf JolQmx¿sf] kl/ro–kqsf] 9fFrf M kl/ro–kq afxs JolQmsf] JolQmut
ljj/0f :ki6 x'g] u/L gful/stfsf] k|df0f–kqsf] cfsf/df o; sfo{ljlwsf] cg';"rL – @
adf]lhd Psfkl§ g]kfnL efiffdf / cs{fkl§ c+u]hL| efiffdf n]lvPsf] bkmf $ df pNn]lvt
dfkb08 cg';f/ uflDeo{tfsf cfwf/df juL{s/0f ul/Psf rf/ ju{sf ckfËtf ePsf
JolQmnfO{ rf/ km/s /Ëdf Ps k[i7sf] kl/ro–kq pknAw u/fOg]5 .

&=

k|ltlnlk ;DjlGw Joj:yf M -!_ kl/ro–kq x/fO, gfl;O jf lalu|O{ kl/ro–kqsf] k|ltlnlk
lng' kg]{ ePdf cfkm\gf] :yfoL 7]ufgf ePsf] j8f sfof{nodf oyfy{ sf/0f ;lxt ;Dej eP
;Dd pQm kl/ro kq ;lxt lzkmfl/;sf nflu lgj]bg lbg' kb{5 .
-@_

j8f sfof{non] ;a} Joxf]/f a'lem lgj]bssf] dfu dgfl;a b]lvPdf kl/ro–kqsf]
k|ltlnkL pknAw u/fpg k|fKt lgj]bg tyf cGo sfuhftsf] k|ltlnlk j8f
sfof{nodf /fvL lgj]bsn] k]z u/]sf] ;Ssn sfuhft ;lxt lzkmfl/; u/L
gu/kflnsfdf k7fpFg' kb{5 .

-#_

gu/kflnsfn] l;kmfl/; ;lxt k|fKt ePsf] lgj]bg ckfËtfsf] k|s[lt cg';f/ ;f]em}
jf ;dGjo ;ldltdf k]z u/L ;ldltsf] lg0f{o cg';f/ lgMz'Ns ckfËtf kl/ro–
kqsf] k|ltlnkL pknAw u/fpFg' kg]{5 .

-$_

k|ltlnlksf nflu k|fKt ePsf] lgj]bgsf laifodf ;f] kl/ro kq afxs JolQmn] klxn]
k|fKt u/]sf] kl/ro kqdf x]/km]/ ug'{kg]{ b]lvPdf ;DalGwt lrlslT;sLo hfr
;lxtsf] sfuhft clgjfo{ cfjZos x'g]5 .
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-%_

;fljssf] g} ju{df kl/ro kqsf] k|ltlnkLsf] xsdf l/t k'j{ssf] lgj]bgsf] cfwf/df
gu/kflnsf jf6 ;f]em} k|ltlnkL pknAw u/fpg ;Sg]5 t/ ju{ kl/jt{gsf] xsdf
;dGjo ;ldltdf k]z u/L ;f] ;ldltaf6 k|fKt lgb]{zg cg';f/ ug'{ kb{5 .

*=

clen]v ;DjlGw Joj:yf M -!_ ;DjlGwt j8f sfof{non] cfkmgf] If]qdf ePsf s'n ckfËtf
ePsf JolQmx? tyf ckfËtf ePsf JolQmx? dWo] kl/rokq kfPsf JolQmx?sf] nut tof/
u/L lgoldt ?kdf cWofjlws u/L To;sf] rf}dfl;s ljj/0f tof/ u/L lgoldt ?kdf
cfkm\gf] sfo{kflnsf tyf ;dGjo ;ldltnfO{ ;d]t k7fpg' kb{5 .
-@_

gu/kflnsfn] kl/ro kq ljt/0f u/] kl5 o;sf] hfgsf/L kl/ro kq k|fKt ug]{
AolQmsf] :yfoL 7]ufgf ePsf] j8f sfof{nonfO{ lbg' kb{5 .

-#_

gu/kflnsfn] cfkm\gf] :yfgLo txdf ePsf s'n ckfËtf ePsf JolQmx? tyf
ckfËtf kl/ro kq kfPsf JolQmx?sf]] clen]v /fvL To;sf] rf}dfl;s k|ltj]bg
k|b]zsf] ;fdflhs ljsf; dGqfnoÙ dlxnf , afnaflnsf tyf Ho]i7 gful/s dGqfno
/ ;+3Lo dfldnf tyf ;fdfGo k|zf;g dGqfnodf k7fpFg' kb{5 .

-$_

ckfËtf kl/ro kqsf] clen]v ljB'tLo dfWod ;d]t jf6 ;'/lIft / Jojl:yt ul/
/flvg] 5 . ;fy} P]gsf] bkmf ^ / lgodfjnLsf] lgod & sf] pklgod -!_ cg';f/
clen]v /fVbf cg';'lr $ adf]lhdsf] k|lqmof cjnDjg ul/g]5 .
kl/R5]b %
ljljw

(=

ph'/L ;DalGw Joj:yf M -!_ gu/kflnsfn] hf/L u/]sf] kl/ro kq pk/ lrQ gj'em]df
kl/ro kq kfpg] JolQmn] lgodfjnLsf] lgod ^ jdf]lhd ;f]e}m jf :yflgo tx dfkm{t
dlxnf afnaflnsf tyf h]i7 gful/s dGqfnodf ph'/L lbg ;Sg]5 .
-@_

gu/kflnsfn] ph'/L k|fKt ePsf] ldltn] # lbg leq dGqfnodf k7fpg' kg]{5 .

-#_

lgodfjnLsf] lgod ^ sf] pklgod -!_ / -@_ adf]lhd k|fKt ph'/L pk/ ;f]xL
lgodsf] pklgod -#_ jdf]lhd dGqfno jf dGqfnon] tf]s]sf] clwsf/Ln] cfjZos
5fgljg ul/ #) lbg leq lg0f{o ul/ ;f] sf] hfgsf/L o; gu/kflnsf / ph'/L
stf{nfO{ lbg]5 .
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-$_
!)=

ph'/Lstf{n] ph'/L lbbf cg';'lr – # sf] 9fFrfdf lbg' kg]{5 .

gu/kflnsfn] cfـcfkm\gf] If]qflwsf/ leq /x]sf las6 tyf b'u{d ufpFx?df /x]sf ckfËtf
ePsf JolQmx?sf nflu ckfËtf kl/roـkq nufotsf ;]jf ;/n tl/sfn] pknAw u/fpg
cfjZostf cg';f/ tL 7fpFx?df kl/ro kq ljt/0f ;DjlGw 3'lDt lzlj/ ;~rfng ug'{
kb{5 .

!!=

of] sfo{ljlw nfu" x'g' cufl8 @)^% sf] sfo{ljwL cg';f/ dlxnf tyf jfnjflnsf
sfof{nojf6 k|fKt u/]sf] ckfËtf kl/rokq gu/kflnsfdf a'emfO{ o;} lgb]{lzsf adf]lhdsf]
kl/rokq lng'kg]{5 .

!@=

o; sfo{ljlwdf ePsf] k|fjwfg ckfËtf ePsf JolQmx?sf] clwsf/ ;DjlGw P]g, @)&$ ;+zf]wg @)&%_ / ckfËtf ePsf JolQms]f clwsf/ ;DjlGw lgodfjnL, @)&& df aflemPdf
;f] xb;Dd :jtM cdfGo x'g]5 .

!#=

ckfË kl/ro–kq ljt/0f ;DjGwdf o; sfo{ljlwdf pNn]v gePsf] ljifodf ckfËtf ePsf
JolQmx?sf] clwsf/ ;DjlGw P]g, @)&$ -;+zf]wg @)&%_ / ckfËtf ePsf JolQms]f clwsf/
;DjlGw lgodfjnL, @)&& adf]lhd x'g]5 .

!$=

vf/]hL / arfpM -!_ ledfb gu/kflnsfsf] ckfËtf kl/ro–kq ljt/0f sfo{ljlw, @)&%
vf/]h ul/Psf] 5 .
-@_

ledfb gu/kflnsfsf] ckfËtf kl/ro–kq ljt/0f sfo{ljlw, @)&% adf]lhd eP
u/]sf sfd sf/jfxL o;} sfo{ljlw adf]lhd eP u/]sf] dflgg]5 .
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cg';"rL – !
lgodfjnLsf] lgod -$_ sf] pklgod -!_ / @ Pj+ o; sfo{ljwLsf] bkmf !) s ;+u ;DalGwt
ckfËtf ePsf JolQmsf] kl/rokq kfpgsf] nflu lbg] lgj]bgsf] 9fFrf
kmf]6f]
>Ldfg gu/ k|d'vHo"
ledfb gu/kflnsf, tgx'F
ldltM ============= ===
ljifoM ckfËtf ePsf JolQmsf] kl/rokq kfpF .
dxf]bo,
d ckfËtf ePsf JolQmsf] kl/rokq kfpg of]Uo ePsf]n] lgDg lnlvt ljj/0f /fvL
kl/rokq kfpg of] lgj]bg k]z u/]sf] 5' . d}n] k]; u/]sf] ljj/0f 7Ls ;fFrJ 5, e'm§f 7x/]df
k|rlnt sfg"g jdf]lhdsf] ;hfo ef]Ug d~h'/ 5' .
!=

gfd y/M ====== ========= =========

@=

k|b]zM

#=

7]ufgfM

pd]/M ===== ====== lnËM ==========

-s_

:yfoL 7]ufgfM ============ =============== kflnsf, j8f g+= ===== 6f]nM ===== =========

-v_

c:yfoL 7]ufgfM =============== ======= kflnsf, j8f g++= ===== 6f]nM ===== =========

-u_

;Dks{ g+= ====== ===== ===== ====== ==

$=

;+/If÷cleefjssf] gfd y/M ====== ===== ======= ===== == === lgj]bssf] gftfM ==== =========

%=

g]kfn ;/sf/sf] kl/efiff / juL{s/0f cg';f/ ckfËtfsf] k|sf/M ==============================

^=

g]kfn ;/sf/sf] kl/efiff / juL{s/0f cg';f/ czSttfsf] cfwf/df ckfËtfsf] k|sf/M
==============================

&=

z/L/sf] cË, ;+/rgf, k|0ffnLdf cfPsf] Ifltsf] ljj/0fM ======================= ====================
============== =
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*=

Iflt ePkl5 b}lgs lqmofsnfkdf cfPsf] cj/f]w jf ;Lldttfsf] ljj/0f

(=

ckfËtfsf] sf/0f pko'Qm :yfgdf lrgf] nufpg'xf];\ .

!)=

-s_

/f]usf] bL3{ c;/

-v_

b'3{6\gf

-u_

hGdhft

-3_

;z:q åGå

-ª_

a+zfg'ut sf/0f

-r_

cGo

;xfos ;fdu|L k|of]u ug'{kg]{ cfjZostf ePsf] jf gePsf] -pko'St :yfgdf lrgf]
nufpg'xf;\_
-s_

ePsf]

-v_

gePsf]

!!=

cfjZostf ePsf] eP s:tf] k|sf/sf] ;xfos ;fdu|Lsf] k|of]u ug'{kg]{ x'G5 .

!@=

;xfos ;fdu|L k|of]u ug]{ u/]sf]÷gu/]sf] -pko'St :yfgdf lrgf] nufpg'xf];\_
-s_

ug]{ u/]sf]

-v_

ug]{ gu/]sf]

!#=

;xfos ;fdu|L k|of]u ug]{ u/]sf] eP ;fdu|Lsf] gfdM ===== ============

!$=

cGo JolStsf] ;xof]u lagf cfˆgf s:tf s:tf b}lgs sfo{ ug{ ;Sg'x'G5 .
-s_

!%=

====

-v_ ==============

cGo JolQmsf] ;xof]u lng'x'G5 eg] s'g s'g sfdsf] nflu lng' x'G5M
-s_

!^=

-u_ =============

-v_

-u_

kl5Nnf] z}lIfs of]UotfM
-s_

k|fylds tx -v_

lgDg dfWolds tx

-u_

dfWolds tx

-3_

pRr dfWolds tx

-ª_

-r_

:gftsf]Q/

-5_

ljBfjfl/lw tx

:gts

!&=

s'g} tflnd k|fKt ug'{ ePsf] eP d'Vo tflndx?sf] gfd n]Vg'xf];\

!*=

xfnsf] k]zfM
-s_

cWoog

-v_

-r_

;/sf/L ;]jf -5_

s[lif Joj;fo

-u_

:j/f]huf/

-3_

lghL If]qdf ;]jf

-h_

s]xL gu/]sf] -em_
lgj]bs
gfdM === ======= ======
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cWoog
cGo

cg';"rL @
lgodfjnLsf] lgod -%_ sf] pklgod -!_ / sfo{ljwLsf] bkmf % ;+u ;DalGwt

फोटो

ledfb gu/kflnsf
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no
ledfb tgx'F, u08sL k|b]z
Kl/rokq gDa/M– -

ckfËtf kl/ro–kq
-!_

gfd y/M–

-@_

7]ufgfM– k|b]zM u08sL

lhNnfM tgx'F

:yfgLo txM ledfb gu/kflnsf

j8f g+========
-#_

hGdldltM ======= ====== === === -$_

gful/stf gDa/M ===========

-%_

lnËM =========

/St ;d"xM ============

-&_

ckfËtfsf] lsl;dM

-^_

-s_ k|s[ltsf] cfwf/df ==============

-v_ ulDe/tfsf cfwf/df

= -*_ afa'÷cfdf jf ;+/Ifssf] gfd, y/M ========= ==================
-(_

kl/rokq afxssf] b:tvtM

-!)_ kl/ro kq k|dfl0ft ug]{M
Æof] kl/rokq s;}n] kfPdf glhssf] k|x/L sfof{no jf :yfgLo lgsfodf a'emfO lbg'xf]nfÆ
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cg';"rL @
Bhimad Municipality
Office of the Municipal Executive
Bhimad Tanahun, Gandaki Province

ID Card Number: Photographs

Disability Identity Card
1) Full Name of Person2) ADdress: Province ………District…… Local Level………………
3) Date of Birth-...............
4) Citizenship Number:……………………..
5) Sex: ………… …………. 6) Blood Group…………..

7) Types of Disability : On the basis of nature ……………………
..On the basis of Severity……. ……..
8) Name of Father/Mother or Protector …………………………………………
9) Signature of ID card Holders……………….10) Approved by ………….
"If somebody finds this ID card, please deposit this in the nearby police station or
municipality office"
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cg';"rL #
lgodfjnLsf] lgod -^_ sf] pklgod -@_ / sfo{ljwLsf] bkmf !$ sf] pkbkmf -$_ ;+u ;DalGwt
ph'/Lsf] 9fFrf
ldltM ========================
>L ========= ========= ======== = dGqfno
l;+xb/af/, sf7df08f} .
dfkm{t,
>L ledfb gu/kfnlsf, gu/sfo{kflnsfsf] sfof{no
ledfb tgx'F, u08sL k|b]z .
ljifoM ph'/L ;DaGwdf .
dxf]bo,
pko'{Qm ;DaGwdf d ====== ==== ===n] >L == === ============ sf] tkm{af6 d ====== == == = == n]
ckfËtf kl/rokq kfpgsf] nflu ldlt ===== === == df >L ledfb gu/kflnsf, gu/sfo{kflnsfsf]
sfof{nodf lgj]bg lbPsf]df ======= ======= ======= n] ldlt ==== == ====== df dnfO{÷ =================
nfO{ ckfËtf kl/rokq blg gldNg] egL lg0f{o u/]sf] hfgsf/L k|fKt x'g cfPsf] 5 . pQm lg0f{o
b]xfosf cfwf/ tyf k|df0faf6 q'6Lk"0f{ ePsf] sf/0f d]/f] lrQ ga'e]msf]n] ckfËtf ePsf JolQmsf]
clwsf/ ;DaGwL P]g, @)&$ sf] bkmf -$_ sf] pkbkmf -&_ adf]lhd of] ph'/L u/]sf] 5' . d}n] k]z
u/]sf] ;+nUg cfwf/ tyf k|df0fsf] cfwf/df ckfËtf kl/rokq kfpg] u/L lg0f{o u/L kfpF egL
cg'/f]w ub{5' .
;+nUg sfuhftx?
!=

kl/ro kq lbg gldNg] egL u/]sf] lg0f{osf] k|ltlnlk,

@=

gful/stf jf hGdbtf{ k|df0f kqsf] k|ltlnlk

#=

ckfËtf ePsf] Joxf]/f v'Ng] u/L lrlsT;sn] u/]sf] l;kmfl/zsf] k|ltlnlk

$=

cGo
lgj]bssf]
b:tvtM
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gfdy/M
7]ufgfM
cleefjs jf ;+/Ifssf] gfdM
cg';"rL – $
lgodfjnLsf] lgod -&_ sf] pklgod -!_ / sfo{ljwLsf] bkmf !# sf] pkbkmf -$_ ;+u ;DalGwt
ckfËtf ePsf JolStx?sf] sfof{nodf /flvg] clen]vsf] 9fFrf
qmd ;+VofM
ckfËtf kl/rokq gDa/M

kl/rokqsf] k|sf/M

!=

gfd, y/M–

@=

7]ufgf -:yfoL_M k|b]zM

lhNnfM

j8f g+=

6f]nM

7]ufgf -c:yfoL_M k|b]zM

lhNnfM

#=

:yfgLo txM
:yfgLo txM

j8f g+=M
$=

hGd ldltM

%=

gful/stf gDa/M

^=

/Qm ;d"xM

&=

j}jflxs l:yltM

*=

afa'÷cfdf jf ;+/Ifssf] gfd, y/M

(=

7]ufgfM k|b]zM

lhNnfM

:yfgLo txM

j8f g+=M
!)=

ckfËtf ePsf] JolQm;Fusf] gftfM

!!=

kl5Nnf] z}lIfs of]UotfM

!@=

cWoog/t -ljBfno jf SofDk;_M

cWoog gu/]sf]

k9fO{ ;s]sf]M
!#=

k]zfM

!$=

ckfËtfsf] lsl;dM
-s_

ckfËtfsf] k|s[ltsf] cfwf/dfM

-v_

ckfËtfsf] uDeL/tfsf] cfwf/dfM
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!%=

s:tf b}lgs lqmofsnfkx? ug{ ;lsG5 <

!^=

s:tf b}lgs lqmofsnfkx? ug{ ;ls+b}g <

!&=

;xfos ;fdu|L cfjZos kg]{ jf gkg]{M
cfjZos kg]{ eP s] =======

!*=

xfn ;xfos ;fdu|L kfP gkfPsf]M

!(=

kl/ro–kq afxsn] k|fKt u/]sf cGo ;]jf ;'ljwf

@)=

kl/ro–kq afxsnfO{ cfjZos k/]sf cGo ;]jf ;'ljwfx?

@!=

;]jf, ;'ljwf k|bfg ug]{ lgsfoM

@@=

cGoM

=================== =========================

k|dfl0ft ug]{ clwsf/Lsf]M
b:tvtM–
gfd, y/M–
kbM–
sfof{noM–

88

भिमाद नगरपाभिकाको णशिा ऐन, २०७७
प्रमाणिकरि भमभ िः २०७७/10/20

सम्वत् २०७७ सालको ऐन नं. ४
प्रस्तावना : राष्ट्र र समाजको सर्वपक्षीय वर्कास र सङ्घीय लोकतावरिक गणतरिात्मक शासन व्यर्स्थाको
सदृु ढीकरणका लावग सर्वसाधारण जनताको सदाचार, नैवतकता, सविष्ट्णतु ा र मानर्ीय मल्ू यको प्रबर्द्वन गनव तथा
सीपयक्त
ु , पररश्रमी, वसजवनशील एर्म् प्रवतस्पधी जनशवक्त तयार गनवको लावग यस विमाद नगरपावलकाविि स्थापना िुने
र स्थापना िई सञ्चालन िइरिेका वर्द्यालयिरूलाई सव्ु यर्वस्थत गरी गणु स्तरीय आधारितू तथा माध्यवमक वशक्षामा
समरयावयक पिुचुँ को सवु नवितता प्रदान गरन् तथा नेपालको सवं र्धान २०७२ को धारा ५७ एर्म् अनसु चू ी ८ को सचू ी
न.ं ८ मा उल्लेवित स्थानीय तिको एकल अवधकार सचू ीको प्रयोग सम्बरधमा आर्श्यक व्यर्स्थापन गनव र्ाञ्छनीय
िएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ पररच्छे द १५ को दफा १०२ को उदपफा (१) ले वदएको अवधकार
प्रयोग गरी विमाद नगरपावलका, तनिुक
ुँ ो नगर सिाले यो ऐन बनाएको छ ।
परिच्छे द–१
प्रािम्म्िक
१.

२.

संम्िप्त नाम ि प्रािम्िः (१) यस ऐनको नाम “विमाद नगरपावलकाको वशक्षा ऐन, २०७७” रिेको छ ।
(२)

यो ऐन तनिुुँ वजल्ला विमाद नगरपावलकामा लागु िुनेछ ।

(३)

यो ऐन स्थानीय राजपिमा प्रकावशत िए पिात प्रारम्ि िुनेछ ।

परििाषाः वर्षय र्ा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा(क)

“वर्द्यालय वशक्षा” िरनाले प्रारवम्िक बालवशक्षा देवि कक्षा बाह्रसम्म वदइने आधारितू र
माध्यवमक वशक्षा सम्झनु पछव ।

(ि)

“आधारितू वशक्षा” िरनाले प्रारवम्िक बाल वशक्षा देवि कक्षा आठसम्म वदइने वशक्षा सम्झनु पछव ।
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(ग)

“प्रारवम्िक बाल वर्कास तथा वशक्षा” िरनाले चार र्षव उमेर परू ा िएका बालबावलकालाइव कक्षा
एकमा प्रर्ेश गनविु रदा अगावि वदइने एक र्षव अर्वधको बालबावलकाको सर्ावङ्गीण वर्कासमा
के वरित बाल वर्कास तथा वशक्षा सम्झनु पछव ।

(घ)

“वशशु स्यािार के रि ” िरनाले चार र्षव उमेर परू ा निएका बालबावलकाको सर्ावङ्गीण वर्कासमा
के वरित रिी िोवलएको वशशु स्यािार के रि सम्झनु पछव ।

(ङ)

“प्राथवमक वशक्षा” िरनाले कक्षा एक देवि कक्षा पाुँचसम्म वदइने वशक्षा सम्झनु पछव ।

(च )

“माध्यवमक वशक्षा” िरनाले कक्षा नौ देवि कक्षा बाह्रसम्म वदइने वशक्षा सम्झनु पछव ।

(छ)

“वर्शेष वशक्षा” िरनाले दृविवर्िीन, बविरा, अविज्म, बौवर्द्क अपाङ्गता, सस्ु त श्रर्ण र्ा अवत
अशक्त शारीररक अपाङ्गता िएका बालबावलकालाइव छुट्टै समिू मा रािी वर्शेष प्रकार र वनवित
माध्यमबाि वदइने वशक्षा सम्झनु पछव ।

(ज)

“समार्ेशी वशक्षा ” िरनाले देिायको वशक्षा सम्झनु पछव :(१)

दृविवर्िीन, बविरा, अविज्म, बौवर्द्क अपाङ्गता, सस्ु त श्रर्ण र्ा अवत अशक्त शारीररक
अपाङ्गता िएका बालबावलकालाइव वनयवमत शैवक्षक पर्द्वतको अधीनमा रिी वदइने वशक्षा,

(२)

सामावजक, आवथवक र्ा िौगोवलक कारणले पछावि पाररएका व्यवक्तलाइव वर्िेदरवित
र्ातार्रणमा वदइने वशक्षा ।

(झ)

"प्रावर्वधक तथा व्यार्सावयक वशक्षा” िरनाले प्रावर्वधक ज्ञान सीप तथा वर्षयर्स्तक
ु ो वसकाइ गरी
प्रवर्वध र व्यर्सायको वशक्षा प्रदान गनव कक्षा नौ देवि कक्षा बाह्र सम्म अध्यापन गराइने वशक्षालाई
सम्झनु पछव ।

(ञ)

"सामदु ावयक वर्द्यालय” िरनाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार एर्म् विमाद नगरपावलकाबाि वनयवमत
रूपमा अनदु ान पाउने गरी अनुमवत र्ा स्र्ीकृ वत प्राप्त वर्द्यालय सम्झनु पछव ।

(ि)

"संस्थागत वर्द्यालय” िरनाले वनजी पिलमा स्थापना गररएका नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार एर्म्
विमाद नगरपावलकाबाि वनयवमत रूपमा अनदु ान नपाउने गरी अनमु वत र्ा स्र्ीकृ वत प्राप्त वर्द्यालय
सम्झनु पछव ।
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(ठ)

"शैवक्षक गठु ी” िरनाले मनु ाफा नकमाउने उद्देश्यले सार्वजवनक र्ा वनजी गठु ी अरतगवत स्थापना र्ा
सञ्चालन िएका कल्याणकारी वर्द्यालयलाइव सम्झनु पछव ।

(ि)

"धावमवक वर्द्यालय” िरनाले परम्परागत रूपमा चली आइव धावमवक वर्द्यालयको रूपमा अनमु वत
प्राप्त गरू
ु कुल, आश्रम, वर्िार, गोरपा, मदसाव जस्ता वर्द्यालयलाइव सम्झनु पछव ।

(ढ)

"सिकारी वर्द्यालय" िरनाले सिकारी संस्थाको पिलमा काननु बमोवजम अनुमवत प्राप्त
वर्द्यालयलाइव सम्झनपु छव ।

(ण)

"आर्ासीय वर्द्यालय” िरनाले नेपाल सरकार र्ा नगरपावलकाबाि आर्ासीय वर्द्यालयको रूपमा
स्र्ीकृ वत प्रदान गररएको वर्द्यालयलाई सम्झनु पछव ।

(त)

"सामदु ावयक वसकाइ के रि” िरनाले समदु ायस्तरमा सञ्चालन गररने साक्षरता, वनररतर वशक्षा र वसप
वसकाइ लगायतका काम गनव अनमु वत वदइएको के रि सम्झनु पछव ।

(थ)

"वनिःशुल्क वशक्षा” िरनाले वर्द्यालय र्ा शैवक्षक संस्थाले वर्द्याथी र्ा अवििार्कबाि कुनै पवन
शीषवकमा शुल्क असल
ु नगरी वदइने वशक्षालाइव सम्झनु पछव ।

(द)

“आयोग” िरनाले स्र्ीकृ त दरबरदीमा कायवरत वशक्षकिरूको स्थायी वनयवु क्त तथा बढुर्ाको वसफाररस
गनव सङ्घीय ऐन बमोवजमको आयोग सम्झनु पछव ।

(ध)

“नगरपावलका” िरनाले तनिुुँ वजल्लाको विमाद नगर कायवपावलका सम्झनु पछव ।

(न)

“नगर सिा” िरनाले तनिुुँ वजल्लाको विमाद नगरपावलकाको नगर सिालाई सम्झनु पछव ।

(प)

“प्रमि
ु ” िरनाले विमाद नगरपावलकाको नगर प्रमि
ु लाई सम्झनु पछव ।

(फ)

“नगर वशक्षा अवधकारी” िरनाले विमाद नगरपावलकाको वशक्षा शािा प्रमि
ु को रूपमा कामकाज गनव
तोवकएको कमवचारीलाई सम्झनु पछव ।

(ब)

“वशक्षा अवधकृ त” िरनाले नगरपावलकाको वशक्षा शािाको अवधकृ त सम्झनु पछव ।

(ि)

“स्रोत व्यवक्त” िरनाले नगरपावलकावििका वर्द्यालयिरूको वनयवमत रूपमा सपु ररर्ेक्षण गनवका लावग
माध्यवमक स्थायी वशक्षक मध्येबाि काजमा ििाइको व्यवक्त सम्झनु पछव ।
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(म)

“र्िा वशक्षा सवमवत” िरनाले र्िा स्तरमा वर्द्यालय सञ्चालन र व्यर्स्थापनमा सियोग गनव गवठत
सवमवत सम्झनपु छव ।

(य)

“िोल वशक्षा सवमवत” िरनाले वशक्षा सधु ारका लावग िोल स्तरमा गठन िएको स्थानीय वशक्षा
सवमवतलाइव जनाउुँछ ।

(र)

“अवििार्क” िरनाले वर्द्यालयमा अध्ययनरत वर्द्याथीको अवििार्क िनी अविलेिमा
जनाइएको व्यवक्त सम्झनु पदवछ ।
तर वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवत गठन प्रयोजनमा अवििार्क िरनाले वर्द्याथीका बर्ु ा, आमा, बाजे,
बज्यै तथा अवििार्क निएका वर्द्याथीको िकमा संरक्षकत्त्र् प्रदान गने व्यवक्तलाई समेत जनाउुँछ ।

(ल)

“वशक्षक” िरनाले वर्द्यालयमा वशक्षण वसकाइ गनव वनयुक्त अध्यापक सम्झनु पछव र सो शब्दले
प्रधानाध्यापक समेतलाइव जनाउुँछ ।

(र्)

“प्रधानाध्यापक” िरनाले वर्द्यालयको शैवक्षक, प्रशासवनक, आवथवक र व्यर्स्थापकीय नेतत्ृ र् गनव
वजम्मेर्ारी तोवकएको वशक्षक सम्झनु पछव ।

(स)

“कमवचारी” िरनाले सामदु ावयक वर्द्यालयमा कायवरत वशक्षक बािेकका अरय कमवचारी सम्झनु पछव ।

(ष)

“अनमु वत” िरनाले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले तोके को मापदण्ि समेतको आधारमा
नगरपावलकाले कुनै तोवकएको ठाउुँ र्ा क्षेिमा वर्द्यालय िोल्न र्ा कक्षा थप गनव वदएको अस्थायी
स्र्ीकृ वतलाई जनाउुँछ ।

(श)

“स्र्ीकृ वत” िरनाले तोवकएबमोवजमको सतव परु ा गरे को वर्द्यालयलाई नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार
समेतको मापदण्िको आधारमा नगरपावलकाले वदएको स्थायी स्र्ीकृ वतलाई जनाउुँछ ।

(ि)

“तोवकएको” र्ा “तोवकए बमोवजम” िरनाले यस ऐन अरतगवत बनेका वनयम, वनदेवशका र्ा
कायववर्वधमा तोवकएको र्ा तोवकए बमोवजम सम्झनु पछव ।
परिच्छे द-२
म्वद्यालयको अनुमम्त तथा स्वीकृम्त एवम् म्ििाको प्रकाि

३.

वर्द्यालय तोवकए बमोवजमको आधारमा अनमु वत वलई सञ्चालन गनवपु नेछ ।
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४.

वर्द्यालयको अनमु वत, स्र्ीकृ वत, र्गीकरण र समायोजन तोवकए बमोवजम िुनेछ ।

५.

वर्शेष वशक्षा, समार्ेशी वशक्षा, अनौपचाररक वशक्षा, वनररतर वशक्षा, दरू वशक्षा तथा िल
ु ा वशक्षा सञ्चालन
सम्बरधी व्यर्स्था तोवकए बमोवजम िुनेछ ।

६.

नगरपावलकाले प्रारवम्िक बाल वशक्षा सञ्चालन तथा व्यर्स्थापनको लावग तोवकए बमोवजम थप व्यर्स्था
गनव सक्नेछ ।

७.

नगरपावलकाले तोवकए बमोवजम सामदु ावयक वसकाइ के रि सञ्चालनका लावग अनुमवत प्रदान गनव र्ा बरद गनव
सक्नेछ ।

८.

नगरपावलकाले तोवकए बमोवजमको आधारमा वर्द्यालय सानव, गाभ्न, नाम पररर्तवन गनव र्ा बरद गनव र्ा कक्षा
थप गनव सक्नेछ ।

९.

१०.

माध्यम्मक म्ििाको प्रकाि: माध्यवमक वशक्षा देिाय बमोवजमको िुनेछिः
(क)

साधारण माध्यवमक वशक्षा,

(ि)

परम्परागत माध्यवमक वशक्षा,

(ग)

प्रावर्वधक तथा व्यार्सावयक माध्यवमक वशक्षा ।

म्ििाको माध्यमः (१) वर्द्यालयमा वशक्षाको माध्यम नेपाली िाषा, अग्रं ेजी िाषा र्ा दर्ु ै िाषा िुनेछ ।
(२)

उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेविएको िए तापवन देिायको अर्स्थामा वर्द्यालयमा वशक्षाको माध्यम
देिाय बमोवजम िुन सक्नेछ ।
(क)

आधारितू तिको वशक्षा मातृिाषामा वदन सवकनेछ ।

(ि)

िाषा वर्षयमा अध्ययन गराउुँ दा वशक्षाको माध्यम सोिी िाषा िुनेछ ।
परिच्छे द-३

नगि म्ििा सम्मम्त, वडा म्ििा सम्मम्त, म्वद्यालय व्यवस्थापन सम्मम्त ि म्ििक अम्ििावक सङ्घ
सम्बन्धी व्यवस्था

93

११.

नगर वशक्षा सवमवत सम्बरधी व्यर्स्थािः (१) नगरपावलका क्षेिविि सञ्चालन िुने वर्द्यालय तथा शैवक्षक
वनकायिरूको रे िदेि, समरर्य र व्यर्स्थापन गने कामको लावग देिाय बमोवजमको नगर वशक्षा सवमवत
रिनेछ:(क)

नगर प्रमि
ु

-अध्यक्ष

(ि)

नगर उपप्रमि
ु

- सदस्य

(ग)

प्रमि
ु प्रशासकीय अवधकृ त

-सदस्य

(घ)

नगर कायवपावलकाले तोके को वशक्षा िेने संयोजक

-सदस्य

(ङ)

नगर कायवपावलकाको मविला सदस्यिरू मध्येबाि नगर प्रमुिले तोके को एक जना -सदस्य

(च)

वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतका अध्यक्षिरू मध्येबाि नगर वशक्षा सवमवतले मनोवनत गरे को
एक जना

(छ)

-सदस्य

सामदु ावयक वर्द्यालयका प्रधानाध्यापकिरू मध्येबाि नगर वशक्षा सवमवतले मनोवनत गरे को
कम्तीमा एक जना मविला सवित दइु व जना

(ज)

सस्ं थागत वर्द्यालयका अध्यक्ष र्ा प्रधानाध्यापक मध्येबाि नगर प्रमि
ु ले मनोवनत गरे को
एक जना

(झ)

- सदस्य

- सदस्य

वशक्षाप्रेमी र्ा समाजसेर्ी र्ा अपाङ्गताको क्षेिमा काम गने व्यवक्त मध्येबाि नगर प्रमि
ु ले
मनोवनत गरे को दइु व जना

- सदस्य

(ञ)

नगरपावलका क्षेिको नेपाल वशक्षक मिासङ्घका अध्यक्ष

-सदस्य

(ि)

नगर वशक्षा अवधकारी

-सदस्य सवचर्

(२)

सवमवतका मनोवनत सदस्यको कायवकाल दइु व र्षवको िुनेछ ।

(३)

सवमवतको बैठक कम्तीमा दइु व मविनामा एक पिक बस्नेछ । सवमवतको बैठकमा सििागी िएबापत
नगरपावलकाको प्रचवलत वनयम अनसु ार र्ैठक ित्ता उपलब्ध गराइनेछ ।

(४)

र्ैठक सञ्चालनको लावग कम्तीमा ५० प्रवतशत सदस्यको उपवस्थवत िुनपु ने छ िने र्ैठकमा
बिुमतको वनणवय मारय िुनेछ ।
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(५)

सवमवतको र्ैठकमा वशक्षा अवधकृ त र स्रोतव्यवक्त उपवस्थत िुनु पनेछ ।

(६)

सवमवतको बैठकमा आर्श्यकता अनसु ार वर्ज्ञलाई सल्लािकारको रूपमा आमरिण गनव सवकनेछ ।

(७)

उपदफा (१) अनसु ार मनोवनत र अरय तोवकएका सदस्यले आफ्नो पदीय आचरण परू ा नगरे मा वनजलाइव
मनोनयन गने पदावधकारी र्ा सवमवतले जनु सक
ु ै समयमा पवन पदबाि ििाउन सक्नेछ । तर त्यसरी
ििाउनु अवघ सफाइ पेस गने मौकाबाि र्वञ्चत गररने छै न ।

१२.

नगि म्ििा सम्मम्तको काम, कततव्य ि अम्धकािः नगर वशक्षा सवमवतको काम, कतवव्य र अवधकार देिाय
र्मोवजम िुनेछिः
(क)

नगर स्तरीय शैवक्षक योजना तयार गरी नगर सिाबाि स्र्ीकृ त गराइ कायावरर्यन गने गराउने,

(ि)

नगरपावलका क्षेिविि वर्द्यालय सञ्चालनका लावग अनमु वत, स्र्ीकृ वत, वर्द्यालय साने, गाभ्ने, कक्षा
थप्ने, घिाउने एर्म् वर्द्यालय बरद गराउने सम्बरधमा नगरपावलकालाई आर्श्यकतानसु ार राय प्रदान
गने,

(ग)

वर्द्यालयिरूलाई आवथवक अनुदान सम्बरधी आर्श्यक स्रोतको िोजी गने ,

(घ)

आफ्नो क्षेिविि सञ्चालन िुने परीक्षालाई मयाववदत बनाउन सियोग गने,

(ङ)

वर्द्यालयिरूको लेिा परीक्षकको पाररश्रवमक वनधावरण गने,

(च)

सामदु ावयक वर्द्यालयिरूको वशक्षक तथा कमवचारी दरबरदी वमलान तथा त्यसरी वमलान गरे का वशक्षक
तथा कमवचारीको व्यर्स्थापन गने,

(छ)

वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतलाई आर्श्यक वनदेशन वदने, वियाशील बनाउने,

(ज)

वर्द्यालयको लावग आर्श्यक साधन, स्रोत जिु ाउने र पररचालन गने गराउने ,

(झ)

वर्द्यालयको सम्पवत्तको सरु क्षा गने र गनव लगाउने,

(ञ)

वशक्षाको गणु स्तर अविर्ृदव् ध गने, सचू क वर्कास गने र प्रगवत मल्ू याङ्कन गने, तदनसु ार अपेवक्षत
गणु स्तर कायम िएका वर्द्यालयलाई परु स्कृ त गने, निएकालाई सघाउने तथा लगातार तीन र्षवसम्म
राम्रो नवतजा नल्याउने वर्द्यालय तथा वशक्षकलाई नवसित वदने ,

(ि)

वर्द्यालयिरूलाई सामावजक परीक्षण गनव लगाउने,
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(ठ)

नगर स्तरीय िेलकुद, स्काउि, सास्ं कृ वतक कायविम, शैवक्षक प्रदशवनी जस्ता कायविम सञ्चालनका
लावग आर्श्यक स्रोत जिु ाउने र प्राप्त रकम िचव गनव वशक्षा शािालाइव वनदेशन वदने,

(ि)

वर्द्यालयको सपु रीर्ेक्षण तथा अनगु मन गने गराउने ,

(ढ)

शैवक्षक गठु ीसुँग गने सम्झौताका सतविरू वनधावरण गने ,

(ण)

शैवक्षक संस्था र वशक्षासुँग आबर्द् वशक्षक कमवचारीिरूलाई कामको आधारमा आर्श्यक प्रोत्सािन,
नवसित, दण्ि, कारर्ािी गने गराउने,

(त)

नगरपावलका क्षेिवििका सामुदावयक तथा संस्थागत वर्द्यालयिरू बीच स्र्स्थ प्रवतस्पधाव गराई
शैवक्षक गुणस्तर वर्कासका लावग साझेदारी कायविम सञ्चालन गनव प्रोत्सािन गने,

(थ)

संस्थागत वर्द्यालय सञ्चालनको मापदण्ि बनाउने, सञ्चालनको स्र्ीकृ वत र अनुमवतको लावग
नगरपावलकालाई आर्श्यक राय सझु ार् प्रदान गने ,

(द)

नक्साङ्कनका आधारमा वर्द्यालय गाभ्ने, साने, नाम पररर्तवन गने, ति र कक्षा थप गने र्ा कक्षा
घिाउने जस्ता नीवत तजवमु ा गरी नगरपावलकामा पेस गने,

(ध)

वर्द्यालयको आर्श्यकता एर्म् औवचत्य समेतका आधारमा वर्षयगत वशक्षक दरबरदी वमलान गने,

(न)

सामदु ावयक वसकाइ के रि स्थापना र सञ्चालन सम्बरधी नीवत तजवमु ा गने,

(प)

वर्द्याथीका लावग वदर्ा िाजा व्यर्स्थापन गनव स्रोतको पविचान गने र यस कायवमा अवििार्क,
वर्द्यालय तथा वर्विरन सङ्घ, संस्थािरूलाइव समेत पररचालन गने,

(फ)

वर्द्यालय बाविर रिेका बालबावलका पविचान गरी अवनर्ायव तथा वनिःशल्ु क आधारिूत वशक्षा र
वनिःशुल्क माध्यवमक वशक्षा सवु नवितताका लावग योजना वनमावण र कायावरर्यन गने ,

(ब)

वर्द्यालयमा पठनपाठनको अवधकतम प्रबरध िुने गरी शैवक्षक क्यालेण्िर बनाइ लागु गने, गराउने,

(ि)

वशक्षक तावलम नीवत तजवमु ा गरी लागु गने,

(म)

नगरपावलकालाई शैवक्षक वर्कासका लावग आर्श्यक सुझार् तथा परामशव वदने,

(य)

वर्द्यालयिरूलाई कायवसम्पादनमा आधाररत अनदु ान वदने सम्बरधमा आर्श्यक वनणवय वलने,
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(र)

वर्द्यालयका वशक्षक तथा कमवचारीलाई आर्श्यक परे मा प्रोत्सािन सवित स्र्ेवच्छक अर्काशको
प्रबरध गने,

(ल)
१३.

तोवकए बमोवजमका अरय कायविरू गने ।

नगि म्ििा अम्धकािीको काम कततव्य ि अम्धकािः नगर वशक्षा अवधकारीको काम कतवव्य र अवधकार
देिाय र्मोवजम िुनेछिः
(क)

नगर स्तरीय वशक्षा योजना तजवमु ा गरी नगर वशक्षा सवमवत माफव त नगर कायवपावलकामा पेस गने,गराउने,

(ि)

नगरपावलका तथा नगर वशक्षा सवमवतबाि वशक्षा वर्कासका लावग पाररत नीवत तथा कायविमको
कायावरर्यन गने तथा प्राप्त वनदेशन पालना गने,

(ग)

वर्द्यालय तथा शैवक्षक वनकायिरूको अनगु मन तथा सपु ररर्ेक्षण गने, गराउने,

(घ)

नगर कायवपावलका, नगर वशक्षा सवमवत र प्रमि
ु प्रशासकीय अवधकृ तलाई शैवक्षक वर्कासका लावग
आर्श्यक सियोग गने,

(ङ)

वशक्षकिरूको कायव सम्पादन मल्ू याङ्कन गने र तदअ
् नसु ार परु स्कार तथा दण्िको लावग नगर वशक्षा
सवमवतमा वसफाररस गने,

(च)

आधारितू तिको कक्षा ८ को अवरतम परीक्षा लगायत वसकाइ उपलवब्ध परीक्षा सञच् ालन गने
गराउने,

(छ)

सामदु ावयक र संस्थागत वर्द्यालयमा कायवरत वशक्षक कमवचारीको अविलेि राख्ने,

(ज)

वर्द्यालयमा स्र्ीकृ त पाठ्यिम र पाठ्यपस्ु तक लागु गरे नगरे को अनगु मन गने,

(झ)

वर्द्यालयमा वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवत र वशक्षक अवििार्क सङ्घ गठन गने गराउने,

(ञ)

वर्द्यालयबाि प्राप्त प्रवतर्ेदन कायावरर्यन गने,

(ि)

वशक्षकको तलबी प्रवतर्ेदन पाररतका लावग आर्श्यक कायव गने,

(ठ)

वर्द्यालयको शैवक्षक कायविमको वनयवमत अनगु मन गने गराउने,

(ि)

नगर वशक्षा सवमवतको सदस्य सवचर्को िवू मका वनर्ावि गने,

(ढ)

वर्द्यालयको लेिापरीक्षण गनव लेिापरीक्षकिरूको वनयवु क्त गने,
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(ण)
१४.

तोवकए बमोवजमका अरय कायविरू गने ।

वडा म्ििा सम्मम्तको गठन, काम, कततव्य ि अम्धकािः (१) र्िा क्षेिविि सञ्चालन िुने वर्द्यालयको
सञ्चालन, रे िदेि र समरर्य गने काम समेतका लावग प्रत्येक र्िामा देिाय बमोवजमको र्िा वशक्षा सवमवत
रिनेछ :
(क)

सम्बवरधत र्िाको र्िाध्यक्ष

-संयोजक

(ि)

र्िा सवमवतका सदस्यिरू मध्ये र्िा सवमवतले तोके को एक जना

-सदस्य

(ग)

वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतका अध्यक्षिरू मध्ये र्िा वशक्षा सवमवतले तोके को दइु व जना
-सदस्य

१५.

(घ)

वर्द्यालयका प्रधानाध्यापक मध्येबाि र्िा वशक्षा सवमवतले तोके को एकजना -सदस्य

(ङ)

िोल वर्कास सवमवतका संयोजकिरू मध्येबाि र्िा सवमवतले तोके को एक जना -सदस्य

(च)

र्िा सवचर्

-स-सवचर्

(२)

र्िा वशक्षा सवमवतका मनोवनत सदस्यको पदार्वध दइु व र्षवको िुनेछ ।

(३)

र्िा वशक्षा सवमवतको र्ैठक सम्बनध् ी कायववर्वध सो सवमवत आफै ले वनधावरण गरे बमोवजम िुनेछ ।

वडा म्ििा सम्मम्तको काम कततव्य ि अम्धकािः र्िा वशक्षा सवमवतको काम कतवव्य र अवधकार देिाय
र्मोवजम िुनेछिः
(क)

आफ्नो र्िाको शैवक्षक योजना तयार गने,

(ि)

र्िा क्षेिवििका बालबावलकािरूलाइव कम्तीमा आधारिूत वशक्षासम्मको अध्ययन गराउन र्ातार्रण
तयार गरी प्रोत्सािन गने,

(ग)

आपनो क्षेिविि सञ्चालन िुने परीक्षालाई मयाववदत र व्यर्वस्थत बनाउन सियोग गने,

(घ)

वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतलाई आर्श्यक वनदेशन वदने, वियाशील र्नाउने,

(ङ)

वर्द्यालयको लावग आर्श्यक साधनस्रोत जिु ाउने र पररचालन गने गराउने,

(च)

सम्बवरधत र्िावििका अवििार्क कमवचारी र वशक्षकवबच वर्र्ाद िएमा त्यसको समाधान गने,

(छ)

वर्द्यालयको वनरीक्षण तथा शैवक्षक गवतवर्वधिरूको अनगु मन गने गराउने,
98

१६.

(ज)

वर्द्यालय अनमु वतका लावग नगर वशक्षा सवमवत समक्ष वसफाररस गरी पठाउने,

(झ)

नगर वशक्षा सवमवतले तोके बमोवजम अरय कायव गने ।

सामदु ाम्यक म्वद्यालय व्यवस्थापन सम्मम्तको गठन, काम, कततव्य ि अम्धकािः (१) सामदु ावयक
वर्द्यालयको सञ्चालन, रे िदेि र व्यर्स्थापन गनवको लावग प्रत्येक वर्द्यालयमा देिायका सदस्यिरू रिेको एक
वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवत रिनेछ :(क)

वर्द्यालय रिेको र्िाको र्िा सवमवतले तोके को एक जना सदस्य

- सदस्य

(ि)

अवििार्कले आफूिरू मध्येबाि छानी पठाएका कम्तीमा दइु व जना मविला सवित चार जना
- सदस्य

(ग)

वर्द्यालयका संस्थापक, स्थानीय बवु र्द्जीर्ी, वशक्षाप्रेमी, वर्द्यालयलाई वनररतर रूपमा
उल्लेख्य सियोग गरे का व्यवक्तिरू मध्येबाि वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतले मनोवनत
गरे को कम्तीमा एकजना मविला सवित दईु जना

(२)

- सदस्य

(घ)

वशक्षकिरूले आफूिरू मध्येबाि चयन गरी पठाएको प्रवतवनवध एक जना -सदस्य

(ङ)

वर्द्यालयको प्रधानाध्यापक

-सदस्य-सवचर्

प्रावर्वधक र व्यार्सावयक वर्षयमा अध्ययन गराइने माध्यवमक वर्द्यालयको वर्द्यालय व्यर्स्थापन
सवमवतमा नगरस्तरका उद्योग तथा र्ावणज्य मिासङ्घका दइु व जना प्रवतवनवध सदस्य रिनेछन् ।

(३)

उपदफा (१) को िण्ि (क), (ि) र्ा (ग) बमोवजमका सदस्यिरू मध्येबाि उनीिरूले छनोि गरे को
सदस्य सो सवमवतको अध्यक्ष िुनेछ ।

(४)

उपदफा (१) बमोवजम छावनएका र्ा मनोवनत अध्यक्ष र्ा सदस्यको पदार्वध तीन र्षवको िुनेछ । यसरी
छावनएका र्ा मनोनयन गररएका अध्यक्ष र्ा सदस्यले आफ्नो पद अनसु ारको आचरण नगरे को
देविएमा मनोनयन गने अवधकारीले वनजलाई जनु सक
ु ै बित पदबाि ििाउन सक्नेछ । तर त्यसरी
पदबाि ििाउनु अवघ वनजलाइव सफाइ पेस गने मौकाबाि र्वञ्चत गररने छै न ।

(५)

सामदु ावयक वर्द्यालयको वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतको काम, कतवव्य र अवधकार देिाय बमोवजम
िुनेछ :99

(क)

वर्द्यालय सञ्चालनको लावग प्राप्त साधन र स्रोतको पररचालन गने,

(ि)

वर्द्यालयको चल, अचल सम्पवत्तको लगत राख्ने, राख्न लगाउने र सरु क्षा गने,

(ग)

वर्द्यालयको शैवक्षक, िौवतक तथा आवथवक तथ्याङ्क र वर्र्रण अद्यार्वधक गराई राख्ने,

(घ)

वर्द्यालयको र्ावषवक बजेि स्र्ीकृ त गने र त्यसको जानकारी नगरपावलकालाई वदने,

(ङ)

वर्द्यालयमा स्र्च्छ शैवक्षक र्ातार्रण कायम राख्न राजनैवतक, धावमवक र्ा साम्प्रदावयक
िार्नाको आधारमा वर्द्यालयको र्ातार्रण धवमल्याउन नवदने,

(च)

वर्द्यालयमा वशक्षक तथा कमवचारीका लावग तावलमको व्यर्स्था गने एर्म् तावलमका
लावग छनोि गने,

(छ)

प्रचवलत काननु बमोवजम वशक्षक सेर्ा आयोगर्ाि वसफाररस िइव स्थायी वनयवु क्त वलइव
आएका वशक्षकलाइव िावजर गराई काममा लगाउने,

(ज)

नगरपावलकाबाि िविएका वशक्षक तथा कमवचारीलाई िावजर गराई काममा लगाउने,

(झ)

नगर वशक्षा अवधकारीबाि वनयक्त
ु लेिा परीक्षकबाि वर्द्यालयको र्ावषवक लेिा परीक्षण
गराउने,

(ञ)

लेिा परीक्षकको प्रवतर्ेदनअनसु ार तत्काल आर्श्यक कारबािी गने र त्यसको प्रवतर्ेदन
नगर वशक्षा सवमवतमा पेस गने,

(ि)

नगरपावलका र नगर वशक्षा सवमवतले वदएको वनदेशनिरूको पालना गने गराउने,

(ठ)

वर्द्यालय सेर्ा क्षेिमा सबैका लावग अवनर्ायव आधारितू वशक्षा सवु नवित गनव आर्श्यक
व्यर्स्थापन गने,

(ि)

वर्द्यालयमा कायवरत वशक्षकलाई कामको आधारमा प्रोत्सािन तथा वर्िागीय कारबािी
गने,

(ढ)

वर्द्यालयको आरतररक श्रोतबाि िचव व्यिोने गरी वनयक्त
ु र्ा बढुर्ा गरे का वशक्षकको लावग
सेर्ा, सतव र सवु बधा तोक्ने र तोवकएबमोवजमको पाररश्रवमक तथा सवु र्धाको व्यर्स्था गने,
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(ण)

स्र्ीकृ त दरबरदीको वशक्षक तथा कमवचारी पद ररक्त िएमा ररक्त पद पवू तवका लावग सात
वदनविि नगरपावलकामा लेिी पठाउने,

(त)

वर्द्यालयको शैवक्षक गणु स्तर अविर्ृवर्द् तथा सामावजक परीक्षण गराउन वशक्षक अवििार्क
सङ्घ गठन गने,

(थ)

नेपाल सरकार र्ा प्रदेश सरकार र्ा नगरपावलकाले गरे को व्यर्स्था बमोवजम तोवकएको
कमवचारीलाई तोवकएको तलब ित्ता प्रदान गने,

(द)

वर्द्यालयका वशक्षक तथा कमवचारीको िावजरी जाुँच गरी गयल िुने वशक्षक र्ा कमवचारी उपर
आर्श्यक कारबािी गने,

(ध)

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नगरपावलकबाि सञ्चालन िुने वर्विरन कायविमिरूमा
वर्द्यालयलाइव सररक गराउने,

(न)

प्रत्येक र्षव शैवक्षक सि सरुु िएको दइु व मविनाविि सििावगतामल
ू क वर्द्यालय सधु ार
कायविमको र्ावषवक कायावरर्यन योजना तयार गरी कायावरर्यन गने गराउने,

(प)

प्रत्येक र्षव अवििार्किरूको िेला गराई अवघल्लो शैवक्षक र्षवको आय, व्यय तथा शैवक्षक
उपलवब्ध र आगामी कायविमका सम्बरधमा सार्वजवनक गने गराउने,

(फ)
(६)

तोवकए बमोवजमका अरय कायव गने ।

कुनै वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतले तोवकएको वजम्मेर्ारी परू ा गनव नसके मा, वर्द्यालयको शैवक्षक
र्ातार्रण िल्बल्याएमा र्ा नगरपावलकाबाि वदइएका वनदेशनिरूको बेर्ास्ता गरे मा नगर वशक्षा
सवमवतले त्यस्तो वर्द्यालयको व्यर्स्थापन सवमवत वर्घिन गनव सक्ने छ । यसरी वर्घिन िएको
अर्स्थामा ३ मविनाविि अको व्यर्स्थापन सवमवत गठन गनवु पनेछ ।

(७)
१७.

सामदु ावयक वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवत गठन सम्बरधी अरय व्यर्स्था तोवकएबमोवजम िुनेछ ।

म्ििक अम्ििावक सङ्घको गठन, काम, कततव्य ि अम्धकािः (१) सामदु ावयक वर्द्यालयमा वशक्षक
अवििार्कवबच सिकायव, सामावजक पररक्षण गरी व्यर्स्थापनमा सियोग तथा शैवक्षक गणु स्तर सम्बरधी
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आर्श्यक सियोग गनवका लावग प्रत्येक वर्द्यालयमा देिायका सदस्यिरू रिेको एक वशक्षक अवििार्क सङ्घ
रिनेछ :(क)

अवििार्क िेलाबाि छनोि गरे को व्यवक्त

(ि)

अवििार्कले आफूिरू मध्येबाि छानी पठाएका कम्तीमा एक जना मविला सवित तीन
जना

(ग)

-अध्यक्ष

-सदस्य

वर्द्यालयका संस्थापक, स्थानीय बवु र्द्जीर्ी, वशक्षाप्रेमी, वर्द्यालयलाई वनररतर उल्लेख्य
सियोग गरे का व्यवक्तिरू मध्येबाि सवमवतले मनोनयन गरे का कम्तीमा एक जना

(२)

मविलासवित तीन जना

- सदस्य

(घ)

वशक्षकिरूले आफू मध्येबाि छानी पठाएको एक जना प्रवतवनवध

-सदस्य

(ङ)

प्रधानाध्यापक

-सदस्य सवचर्

सवमवतको बैठकमा बालक्लर्को प्रवतवनवध (छािा १ र छाि १) र बालक्लर् गठन निएको अर्स्थामा
उच्चतम कक्षाको उत्कृ ि अङ्क ल्याउने छािा १ र छाि १ जनालाइव आमवरित गनव सवकनेछ ।

(३)

उपदफा (१) बमोवजम छावनएका र्ा मनोवनत अध्यक्ष र्ा सदस्यको पदार्वध तीन र्षवको िुनेछ ।

(४)

वशक्षक अवििार्क सङ्घको काम, कतवव्य र अवधकार देिाय बमोवजम िुनेछ :(क)

वर्द्यालयमा स्र्च्छ शैवक्षक र्ातार्रण वनमावण गनव वर्द्यालयलाई सियोग गने,

(ि)

वर्द्यालयको सामावजक पररक्षण गने,

(ग)

शैवक्षक गुणस्तर अविर्ृवर्द्का लावग सियोग गने,

(घ)

वर्द्याथी िनाव अवियान सञच् ालन गनव वर्द्यालयलाई सियोग गने,

(ङ)

तोवकए बमोवजमका अरय काम गने ।
परिच्छे द - ४

म्ििक तथा म्वद्यालय कमतचािीको दिबन्दी, सेवा, सतत, योग्यता एवम् सिमताको मापदण्ड
१८.

म्ििक कमतचािीको दिबन्दी म्नधातिण गननः (१) नगरपावलका क्षेिविि रिेका सामदु ावयक वर्द्यालयिरूमा
आर्श्यक पने वशक्षक, कमवचारी दरबरदी वनधावरण तोके बमोवजम िुनेछ ।
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(२)

नगरपावलकाले वशक्षकको दरबरदी वनधावरण गदाव प्रत्येक वर्द्यालयमा वनयवमत अध्ययन गने वर्द्याथी
सङ्ख्या र वर्षयका आधारमा तोवकएबमोवजम वर्द्याथी तथा वशक्षकको अनपु ात कायम गनवपु नेछ ।

(३)

उपदफा (१) र (२) बमोवजम दरबरदी वसजवना िई वनयवु क्त िएका वशक्षक र कमवचारीको व्यवक्तगत
फाइल ििा गरी नगरपावलकाले राख्नु पनेछ ।

१९.

म्ििक तथा कमतचािीको सेवा, सतत, योग्यता ि सिमताः वशक्षक तथा कमवचारीको सेर्ा, सतव, योग्यता र
सक्षमता सङ्घीय सरकार, गण्िकी प्रदेश सरकार र नगरपावलकाले तोके बमोवजम िुनेछ ।

२०.

अध्यापन अुनमम्त पत्र म्लनु पननः अध्यापन अनमु वतपि नवलई वशक्षक पदका लावग उम्मेदर्ार िुन पाइने
छै न । तर अंग्रेजी, वर्ज्ञान, गवणत, लेिा, कम्प्यिु रका साथै प्रावर्वधक धारतफव का वर्षयिरूमा करार वशक्षक
वनयवु क्त गने प्रयोजनमा अध्यापन अनमु वत पि प्राप्त िएका व्यवक्त उपलब्ध िुन नसके को अर्स्थामा उल्लेवित
वर्षयको करार वशक्षक पदमा अध्यापन अनमु वत पि िावसल नगरे का व्यवक्त समेत उमेदर्ार िुन बाधा पने छै न्
। अध्यापन अनमु वतपि सम्बरधी अरय व्यर्स्था सङ्घीय काननु बमोवजम िुनेछ ।
परिच्छे द - ५
सजाय ि पनु िावेदन

२१.

सजाय : उवचत र पयावप्त कारण िएमा वशक्षकलाई देिायको वर्िागीय सजाय गनव सवकनेछ :(क)

(ख)

सामान्य सजायः
(१)

नवसित वदने,

(२)

दईु र्षवसम्म बढुर्ा रोक्का गने र्ा बढीमा दईु तलब र्ृवर्द् रोक्का गने,

(३)

दईु र्षवदवे ि पाुँच र्षवसम्म बढुर्ा रोक्का गने र्ा दईु देवि पाुँच तलब र्ृवर्द्सम्म रोक्का गने ।

म्विेष सजायः
(१)

करार वशक्षकको करार सम्झौता िङ्ग गरी सेर्ाबाि ििाउने,

(२)

िवर्ष्ट्यमा सरकारी सेर्ाको वनवमत्त अयोग्य नठिररने गरी सेर्ाबाि ििाउने,

(३)

िवर्ष्ट्यमा सरकारी सेर्ाको वनवमत्त अयोग्य ठिररने गरी सेर्ाबाि बरिास्त गने ।

103

२२.

नम्सहत म्दने वा तलब वम्ृ ि िोक्का गनन वा बढुवा िोक्का गननः (१) देिायको कुनै अर्स्थामा वशक्षकलाई
नवसित वदने र्ा तलब र्ृवर्द् रोक्का गने र्ा बढुर्ा रोक्का गने सजाय गनव सवकनेछिः-

(२)

(क)

अनश
ु ासनिीन काम गरे मा,

(ि)

पिक पिक वर्द्यालयको समय पालन नगरे मा,

(ग)

वशक्षकले पालना गनवपु ने आचारसंविता उल्लङ्घन गरे मा,

(घ)

ििाइएको तावलम र्ा प्रवशक्षणमा िाग वलन नगएमा,

(ङ)

कायव क्षमताको अिार् िएमा ।

कायव क्षमताको अिार् मावननेिः देिायको अर्स्थामा वशक्षकको कायव क्षमताको अिार् िएको
मावननेछ ।
(क)

कुनै वशक्षकले आफूले अध्यापन गरे को प्रत्येक कक्षाको प्रत्येक वर्षयमा तीन शैवक्षक
सिसम्म लगातार औषत अङ्क ५० प्रवतशत र्ा C+ ग्रेि िरदा कम िएमा,

(ि)

वशक्षकले देिायका कायव वनयवमत रूपमा नगरे मा,
(१)

आधारितू तिमा वशक्षण गने वशक्षकले वनररतर मल्ू याङ्कन र सो अविलेिको
प्रयोग,

(२)

कक्षा ६ देवि १२ अरतगवत वशक्षण गने वशक्षकले प्रयोगात्मक अङ्क वदनु पने
वर्षयमा वनयवमत रुपमा प्रयोगात्मक वियाकलाप गराई प्रयोगात्मक फाइल ििा
गरी सो को अविलेि राख्ने र िरे क परीक्षामा प्रयोगात्मक परीक्षा वलइव सोको
अविलेि राख्ने,

(३)

आफूले अध्यापन गने वर्षयको पाठ्यिम, पाठ्यपस्ु तक र वशक्षक वनदेवशकाको
वनयवमत प्रयोग गने,

(४)

आफूले वशक्षण गने वर्षयको वर्द्याथीगत र्ावषवक वसकाइ उपलवव्ध योजना तयार
गरी कायावरर्यन गने,

(५)

र्ावषवक पाठ योजना र दैवनक संवक्षप्त पाठ योजना तयार पाने,
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(६)

अधवर्ावषवक वशक्षण सधु ार योजना तयार गरी कायावरर्यन गने र प्रत्येक तीन तीन
मविनामा प्रवतर्ेदन तयार गरी प्रधानाध्यापकलाई बझु ाउने,

(७)

प्रत्येक परीक्षाको नवतजा वर्श्ले षण गरी वर्द्याथीगत उपलवव्ध देविने प्रवतर्ेदन तयार
गने,

(८)

आफूले वशक्षण गने पाठिरूका लावग उपयक्त
ु शैवक्षक सामग्रीिरूको व्यर्स्था,
वनमावण, सङ्कलन र प्रयोग गने,

(९)

कम वसकाइ उपलवव्ध िएका र्ा रयनु तम ५० प्रवतशत वसकाइ उपलवव्ध िावसल
गनव नसक्ने वर्द्याथीलाई उपचारात्मक र वनदानात्मक वशक्षण पर्द्वत अपनाउने र
आर्श्यकता अनसु ार अवतररक्त समयमा वनिःशुल्क सधु ारात्मक कक्षा सञ्चालन
गने,

(१०) वर्द्यालयमा उपलव्ध सचू ना प्रवर्वधमा अनविज्ञ िएमा र्ा प्रधानाध्यापक र
व्यर्स्थापन सवमवतबाि सचू ना प्रवर्वधको प्रयोग नगरे को र्ा गनव नमानेको िरने
प्रवतर्ेदन प्राप्त िएमा,
(११) तावलममा वसके को ज्ञान, वसप र प्रवर्वधको प्रयोग नगरे को िनी प्रधानाध्यापक र
वशक्षा अवधकृ तबाि प्रवतर्ेदन प्राप्त िएमा ।
२३.

नोकिीबाट हटाउने वा बखातस्त गनन : (१) देिायको अर्स्थामा वशक्षकलाई िवर्ष्ट्यमा सरकारी सेर्ामा
अयोग्य नठिररने गरी नोकरीबाि ििाउन सवकनेछ ।
(क)

करार वशक्षकले करार सम्झौता बमोवजमको कायवसम्पादन नगरे मा,

(ि)

पदीय दावयत्र् परू ा नगरे मा,

(ग)

वर्ना सचू ना लगातार परर वदन िरदा बढी समय वर्द्यालयमा अनपु वस्थत रिेमा,

(घ)

वर्द्यालयमा मादक पदाथव सेर्न गरी आएको कुरा प्रमावणत िएमा,

(ङ)

कायावलय समयमा अरयि अध्यापन र्ा काम गरे मा र्ा अरय कुनै व्यार्सावयक वियाकलाप
गरे मा,
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(च)

वशक्षक र्ा कमवचारी राजनीवतक दलको कायवकाररणी सवमवतको पदमा रिेको पाइएमा,

(छ)

बालबावलकालाई कुनै पवन गम्िीर प्रकारको दव्ु यवर्िार गरे को पवु ि िएमा ।

(२) वशक्षकलाई देिायका अर्स्थामा िवर्ष्ट्यमा सरकारी सेर्ाको लावग अयोग्य ठिररने गरी नोकरीबाि
बिावस्त गनव सवकनेछिः
(क)

नैवतक पतन देविने फौजदारी अवियोगमा अदालतबाि सजाय पाएमा,

(ि)

भ्रिाचार गरे को प्रमावणत िएमा,

(ग)

र्ैदवे शक स्थायी आर्ासीय अनमु वत वलएमा र्ा सोको लावग आर्ेदन वदएमा,

(घ)

वशक्षक सेर्ामा वनयक्त
ु िुने र्ा बिाल रिने उद्देश्यले नागररकता, उमेर र्ा योग्यता ढाुँिेको
प्रमावणत िएमा ।

२४.

म्वद्यालयलाई नोक्सानी िएको िकम असुल गरिने : कसैले जानी जानी र्ा लापरर्ािी गरी
वर्द्यालयलाई कुनै िानी नोक्सानी पयु ावएमा र्ा वर्द्यालयको सम्पवत्त विनावमना गरे मा त्यस्तो व्यवक्तबाि वबगो
असल
ु गरी वबगो बमोवजमको जररर्ाना गररनेछ ।

२५.

सजाय सम्बन्धी कायतम्वम्ध :- (१) सजाय वदन पाउने अवधकारीले कुनै वशक्षकलाई सजाय गने आदेश
वदनिु रदा अवघ वनजलाई आफ्नो सफाइ पेस गने मौका वदनपु नेछ । यसरी सफाइको मौका वदुँदा वनजमावथ
लगाइएको आरोप र सजाय स्पि रूपले वकविएको िुनपु नेछ । त्यस्तोमा सम्बवरधत वशक्षकले पवन म्यादविि
आफ्नो सफाइ पेस गनवु पनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोवजम वशक्षकले स्पिीकरण पेस नगरे मा र्ा पेस गरे को स्पिीकरण वचत्त बझ्ु दो निएमा
सजाय वदने अवधकारीले सजाय प्रस्तार् गरी पनु िः स्पिीकरण माग गनेछ ।

२६.

म्नलम्बन गनन : (१) कुनै वशक्षकलाई सजायको आदेश वदनिु रदा अवघ कुनै वर्षयमा जाुँच गनवु परे मा वनजलाई
सजाय वदन पाउने अवधकारीले वनलम्बन गनव सक्नेछ । वनलम्बन गदाव साधारणतया तीन मविनािरदा बढी गनवु
िुदुँ नै ।
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(२)

नैवतक पतन देविने फौजदारी अवियोगमा वगरफ्तार िई थवु नएको वशक्षक त्यसरी थवु नएको अर्वधिर
स्र्तिः वनलम्बन िएको मावननेछ । यसरी वनलम्बन िुने वशक्षकले वनलम्बन िएको अर्वधको तलब
ित्ता पाउने छै न ।

(३)

कुनै वशक्षक आफ्नो पदमा पनु िः स्थावपत िएमा र्ा कसरु प्रमावणत निएमा र्ा नोकरीमा नरिेमा वनजको
वनलम्बन समाप्त िएको मावननेछ ।

(४)

उपदफा (१) बमोवजम कुनै वशक्षक वनलम्बन िएमा सो वनलम्बन रिेको अर्स्थामा वनजले आफ्नो
तलबको आधा माि पाउने छ । तर त्यसरी लागेको अवियोग प्रमावणत निई कुनै वशक्षकले सफाइ
पाएमा वनजले वनलम्बन रिेको अर्वधमा आधा तलब पाएको िए सो किाई बाुँकी तलब र त्यस्तो
आधा तलब नपाएको िए परू ै तलब पाउनेछ ।

२७.

सजाय गनन : वशक्षकले दफा २५ बमोवजम पेस गरे को स्पिीकरण सरतोषजनक नदेविएमा सजाय गने
अवधकारीले यसको कारण िुलाई सजाय गनेछ ।

२८.

सजाय गनन अम्धकािी : (१) वशक्षकलाई सजाय गने अवधकारी देिाय बमोवजम िुनेछ :(क)

वशक्षकलाई नवसित वदने र्ा दईु तलब र्ृवर्द् रोक्का गने प्रधानाध्यापक र सो िरदा बढी तलब
र्ृवर्द् रोक्का गने व्यर्स्थापन सवमवत,

(ि)

प्रधानाध्यापकलाई नवसित वदने र तलब र्ृवर्द् रोक्का गने नगर वशक्षा अवधकारी,

(ग)

बढुर्ा रोक्का गने नगर वशक्षा अवधकारी,

(घ)

करार वशक्षकको करार सम्झौता िङ्ग गरी नोकरीबाि ििाउने सम्बवरधत वर्द्यालय
व्यर्स्थापन सवमवत,

(ङ)
(२)

नोकरीबाि ििाउने र्ा बिावस्त गने नगर वशक्षा सवमवत ।

उपदफा (१) बमोवजम प्रधानाध्यापक र व्यर्स्थापन सवमवतले गरे को सजायको जानकारी
नगरपावलकाको वशक्षा शािालाई वदनु पनेछ ।

२९.

कािबाही गनत सक्ने : (१) यस दफामा अरयि जनु सक
ु ै कुरा लेविएको िए तापवन कुनै वर्द्यालयको
वर्द्याथीिरूको परीक्षाको नवतजा देिायको िरदा कम िएमा नगर वशक्षा अवधकारीले त्यस्तो वर्द्यालयको
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प्रधानाध्यापकलाई पविलो पिक िए सचेत गराउने र दोस्रो तथा तेस्रो पिक सोिी िम लगातार दोिोररएमा
िमशिः एक र दईु तलब र्ृवर्द् रोक्का गनेछिः(क)

कक्षा तीन र पाुँचको वर्द्याथीको वसकाइ उपलवब्ध परीक्षण, कक्षा आठको आधारितू वशक्षा
उत्तीणव परीक्षा, कक्षा दशको माध्यवमक वशक्षा परीक्षा र कक्षा १२ को अवरतम परीक्षामा साठी
प्रवतशत िरदा बढी वर्द्याथी अनत्तु ीणव िएमा र्ा साठी प्रवतशत िरदा बढी वर्द्याथीको नवतजा
वस प्लस िरदा कम िएमा,

(ि)

वर्द्याथीको प्रयोगात्मक अङ्क र वनररतर मल्ू याङ्कनको अङ्क परीक्षणवर्ना िने िराउने
गरे मा ।

(२)

उपदफा (१) (क) बमोवजमको परीक्षण तथा परीक्षामा कुनै वर्षयमा कुनै वर्द्याथीले प्राप्त गरे को
वर्षयगत परीक्षाफलमा साठी प्रवतशत िरदा बढी वर्द्याथी अनत्तु ीणव िएमा र्ा साठी प्रवतशत िरदा
बढी वर्द्याथीको नवतजा वस प्लस िरदा कम िएमा र्ा अध्यापन गरे को वर्षयको औषत अङ्क ५०
प्रवतशतिरदा कम िएमा सम्बवरधत अवधकारीले त्यस्तो वशक्षकलाई पविलो पिक िए सचेत गराउने
र दोस्रो तथा तेस्रो पिक सोिी िम लगातार दोिोररएमा िमशिः एक र दईु तलब र्ृवर्द् रोक्का गनेछ ।

(३)

देिायका कायव तोवकएको समयमा नगने प्रधानाध्यापकलाई उपदफा (१) बमोवजमको सजाय िुनेछ ।
(क)

तोवकएको समय विि वर्द्याथीको तथ्याङ्क अद्यार्वधक गरे र बझु ाउने,

(ि)

वर्द्यालय सधु ार योजना तयार तथा अद्यार्वधक गने,

(ग)

सामावजक तथा आवथवक लेिा परीक्षण गने,

(घ)

नगरपावलका लगायत वर्विरन वनकायबाि प्राप्त रकम तोवकएको काममा समयमा
वनयमानसु ार िचव गरी फर्छ्यौि गने,

(ङ)

वसकाइ उपलवव्ध योजना तयार गने,

(च)

वर्द्यालयको र्ावषवक कायव योजना र क्यालेण्िर बनाइ कायावरर्यन गने,

(छ)

वर्द्यालयको र्ावषवक बजेि बनाइ कायावरर्यन गने,

(ज)

वशक्षक कमवचारीको कायव वर्िाजन योजना बनाइ कायावरर्यन गने,
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(झ)

वशक्षकिरूको कायव सम्पादन मल्ू याङ्कन समयमा िराइ बझु ाउने,

(ञ)

वर्द्यालयमा वनयवमत रुपमा अवतररक्त वियाकलाप तथा िेलकुदको योजना बनाइ
कायावरर्यन गने,

(ि)

तलब ित्ता वनकासा िए पिात समयमै वर्तरण गने र वशक्षकबाि किाएको वर्मा,
सञ्चयकोष, सामावजक सरु क्षा कर, आयकर र नागररक लगानी कोषको रकम समयमै
सम्बवरधत वनकायमा दाविला गने,

३०.

(ठ)

वर्द्यालयको सामारय काममा कम्प्यिु रको प्रयोग गने वसप िावसल गने,

(ि)

वर्द्यालयमा सम्पणू व अविलेििरू चस्ु त दरुु स्त राख्ने,

(ढ)

वशक्षक तथा वर्द्याथी आचारसंविता तयार गरी कायावरर्यन गने ।

म्विागीय कािबाही ि सजाय सम्बन्धी म्विेष व्यवस्था : (१) यस ऐनमा अरयि जनु सुकै कुरा लेविएको
िए तापवन अवख्तयार दरुु पयोग अनसु रधान आयोग ऐन, २०४८ बमोवजम सो आयोगबाि र प्रचवलत काननु
बमोवजम सम्बवरधत वनकायले कुनै वशक्षक तथा कमवचारीलाई वर्िागीय कारबािी गनव लेिी आएमा आर्श्यक
प्रविया पयु ावइ सोिी बमोवजम वर्िागीय सजाय गनवपु नेछ ।
(२)

यस ऐनमा अरयि जनु सक
ु ै कुरा लेविएको िए तापवन वनयमानसु ार वबदा स्र्ीकृ त नगराइ आफ्नो
वर्द्यालयमा अनपु वस्थत िुने वशक्षक तथा कमवचारीलाई गयल र तलब कट्टी गनव सवकनेछ । यसरी गयल
िएको अर्वध सेर्ा अर्वधमा गणना गररने छै न ।

(३)

यस ऐनमा अरयि जनु सक
ु ै कुरा लेविएको िए तापवन वबदा स्र्ीकृ त नगराइ लगातार परर वदनिरदा
बढी अर्वध अनपु वस्थत िुने वशक्षक तथा कमवचारीलाई गयल कट्टी गरी िावजर गराउन सवकने छै न ।
िावजर गराएमा त्यसरी िावजर गराउने पदावधकारीलाई दफा २२ बमोवजम वर्िागीय कारबािी िुनेछ र
त्यसरी िावजर गराएको वशक्षक तथा कमवचारीले िाएको तलब, ित्तासमेत त्यसरी िावजर गराउने
पदावधकारीबाि सरकारी बाुँकी सरि असल
ु उपर गररनेछ ।
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३१.

अदालतको आदेिबाट पनु : बहाली हुन सक्नेः (१) दफा २३ मा उल्लेि िएका कुनै आरोपमा सजाय
िई नोकरीबाि ििाइएको र्ा बिावस्त िएको वशक्षक/कमवचारी अदालतको आदेश र्ा फै सला बमोवजम सेर्ामा
पनु : बिाली िुन सक्नेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोवजम पनु : बिाली िएको वशक्षकले सेर्ाबाि ििेदवे ि पनु :बिाली िएको वमवत
सम्मको परू ा तलब, ित्ता र तलब र्ृवर्द् पाउने िए सो समेत पाउनेछ ।

३२.

तलब ित्ता नपाउने ि सेवा अवम्ध गणना नहुनेः वनयमानसु ार वर्दा स्र्ीकृ त गराइ बसेको अर्स्थामा बािेक
वर्द्यालयमा वर्ना सचू ना अनपु वस्थत रिेको वशक्षकले सो अर्वधको तलब, ित्ता पाउने छै नन् र त्यस्तो अर्वध
वनजको सेर्ामा समेत गणना िुने छै न ।
परिच्छे द- ६
म्ििक तथा म्वद्यालय कमतचािीको म्नयुम्ि, सरुवा, बढुवा, ताम्लम, वृत्ती म्वकास

३३.

म्ििक छनौट सम्मम्तः (१) सामदु ावयक वर्द्यालयमा प्रधानाध्यापकको वनयवु क्तका साथै ररक्त दरबरदी र राित
वशक्षक पदमा करारमा वनयवु क्तको लावग वसफाररस गनव देिाय बमोवजमको एक वशक्षक छनौि सवमवत िुनेछ ।
(क)

वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतको अध्यक्ष र्ा वनजले तोके को सो सवमवतको सदस्य -अध्यक्ष

(ि)

नगर वशक्षा अवधकारी र्ा वनजले तोके को अवधकृ त प्रवतवनवध

-सदस्य

(ग)

वर्षय वर्शेषज्ञ दइु व जना

- सदस्य

(घ)

प्रधानाध्यापक

- सदस्य सवचर्

तर ररक्त वशक्षक पदको वर्ज्ञापनमा एक जनामाि उम्मेदर्ार परे को अर्स्थामा िण्ि (ग) बमोवजमका वर्शेषज्ञ
एक जनामाि मनोवनत गनव बाधा पने छै न ।
(२)

उपदफा (१) (घ) का लावग वर्षय वर्शेषज्ञको सचू ी नगरपावलका क्षेिवििका वर्द्यालयमा कायवरत
स्थायी वशक्षकिरू मध्येबाि आधारितू तिका लावग वशक्षा शास्त्र स्नातक गरे का कम्तीमा आधारितू
तिका वशक्षक र माध्यवमक तिका लावग स्नातकोत्तर उत्तीणव गरी माध्यवमक ति र्ा सो सरिका तावलम
प्राप्त वशक्षकिरू मध्येबाि प्रत्येक दइु व र्षवका लावग सार्वजवनक सचू ी प्रकाशन गरी गररनेछ ।
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तर वर्ज्ञान, गवणत, लेिाजस्ता प्रावर्वधक प्रकृ वतका वर्षयको िकमा सोिी वर्षयको स्नातकोत्तर उत्तीणव स्थायी
वशक्षक नगर क्षेिविि नपाएको अर्स्थामा स्नातक उत्तीणव स्थायी वशक्षकलाइव समेत वर्शेषज्ञको रूपमा प्रयोग
गनव सवकने छ । नगर क्षेिविि सम्बवरधत वर्षयका योग्यता प्राप्त वर्शेषज्ञ उपलब्ध िुन नसके को अर्स्थामा अरय
पावलकाका योग्यता पगु ेका वशक्षकलाइव पवन वर्शेषज्ञको रूपमा प्रयोग गनव बाधा पने छै न ।
(३)

वर्द्यालयले वर्शेषज्ञको छनोि गदाव नगरपावलका वशक्षा शािासुँग समरर्य गरी वर्.व्य.स.बाि छनोि
गनवु पनेछ ।

(४)

करार वशक्षक छनोिको परीक्षा के रि नगरपावलकामा रिनेछ ।

(५)

करार वशक्षक छनोिका लावग कम्तीमा १५ वदनको सचू ना प्रकाशन गनवपु नेछ । छनोि परीक्षाको
पाठ्यिम एर्म् परीक्षा प्रणाली वशक्षक सेर्ा आयोगले वनधावरण गरे बमोवजम िुनेछ ।

३४.

कायतसम्पादन किाि सम्वन्धी व्यवस्थाः नगरपावलकाले प्रधानाध्यापकसुँग तथा वर्द्यालयले वशक्षकिरूसुँग
तोवकए बमोवजमको कायवसम्पादन करार गराइ शैवक्षक गणु स्तर र उपलवब्ध िावसल गराइनेछ ।

३५.

सामुदाम्यक म्वद्यालयमा प्रधानाध्यापक सम्वन्धी व्यवस्था:- (१) प्रत्येक वर्द्यालयमा वर्द्यालयको
प्रावज्ञक तथा प्रशासकीय प्रमि
ु को रूपमा काम गनव एक जना प्रधानाध्यापक रिनेछ ।
(२)

प्रधानाध्यापकको वनयवु क्त, सेर्ा, सतव र सवु र्धा सम्बरधी व्यर्स्था देिाय बमोवजम िुनेछ :(क)

माध्यवमक वर्द्यालयको प्रधानाध्यापक िुन स्नातकोत्तर उपावध प्राप्त गरे को स्थायी माध्यवमक
वशक्षक िुनपु नेछ । स्नातकोत्तर उत्तीणव स्थायी वशक्षक निएको अर्स्थामा स्नातकोत्तर योग्यता
प्राप्त माध्यवमक वशक्षक मध्येबाि प्रधानाध्यापकको वनयवु क्त गररनेछ ।

(ि)

आधारितू वर्द्यालयको प्रधानाध्यापक िुन स्नातक योग्यता प्राप्त गरे को स्थायी वशक्षक िुनपु ने
छ । स्नातक उत्तीणव स्थायी वशक्षक निएको अर्स्थामा स्नातक योग्यता प्राप्त आधारितू
तिका वशक्षक मध्येबाि प्रधानाध्यापकको वनयवु क्त गररनेछ ।

(ग)

प्रधानाध्यापक वनयवु क्त िुनपु र्ू व पाुँच र्षे वर्द्यालय सधु ारको कायवयोजना वर्द्यालय
व्यर्स्थापन सवमवत समक्ष पेस गनवपु नेछ । वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतले प्राप्त वर्द्यालय
वर्कास कायवयोजनासवित उम्मेदर्ारको वर्र्रण वशक्षक छनोि सवमवतसमक्ष पठाउनेछ ।
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छनोि सवमवतले देिायका आधारमा कम्तीमा ६० अङ्क प्राप्त गने उम्मेदर्ारिरू मध्येबाि
सबैिरदा बढी अङ्क प्राप्त गने उमेदर्ारलाइव प्रधानाध्यापकमा वनयवु क्तका लावग वर्द्यालय
व्यर्स्थापन सवमवत समक्ष वसफाररस गनेछ । प्रधानाध्यापकको वनयवु क्त वर्द्यालय व्यर्स्थापन
सवमवतको वसफाररसमा नगर वशक्षा अवधकारीले गनेछ । वनयवु क्त पर्ू व प्रधानाध्यापकलाइव २
र्षवको कायवसम्पादन करार गराइनेछ ।
(१)

वर्द्यालय वर्कास प्रस्तार् बापत - २५ अङ्क (वर्द्यालय वर्कास प्रस्तार्को तयारी
बापत १५ अङ्क र प्रस्ततु ीकरण बापत १० अङ्क)

(२)

नेतत्ृ र् गने क्षमता बापत - १५ अङ्क (वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवत, वशक्षक तथा
नगर वशक्षा अवधकारीले प्रदान गने ५।५ अङ्क)

(३)

शैवक्षक योग्यता बापत - २० अङ्क (रयनू तम शैवक्षक योग्यता बापतको प्रथम श्रेणी,
विवतय श्रेणी र तृतीय श्रेणी बापत िमश : १५ अङ्क, १३ अङ्क र ११ अङ्क र
मावथल्लो योग्यताबापत प्रथम श्रेणी, विवतय श्रेणी र तृतीय श्रेणी बापत िमश : ५
अङ्क, ४ अङ्क र ३ अङ्क )

(४)

वशक्षण अनिु र् बापत - २५ अङ्क (सम्बवरधत तिको अनिु र् बापत प्रत्येक र्षव
३ अङ्कका दरले)

(५)

तावलम बापत - १० अङ्क (प्रथम श्रेणी, विवतय श्रेणी र तृतीय श्रेणी बापत िमश
: १० अङ्क, ९ अङ्क र ८ अङ्क)

(६)
(घ)

सचू ना प्रवर्वधसम्बरधी ज्ञान - ५ अङ्क

प्रधानाध्यापकको पदार्वध ५ र्षवको िुनेछ । तर देिायको अर्स्थामा प्रधानाध्यापकलाइव
वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतको वसफाररस र नगर वशक्षा अवधकृ तको प्रवतर्ेदनका आधारमा
नगर वशक्षा अवधकारीले जनु सुकै बित ििाउन सक्नेछ तर यसरी ििाउनु पर्ू व स्पिीकरणको
अर्सरबाि र्वञ्चत गररने छै न ।
(१)

वनजको आचरण िराब रिेमा,
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(ङ)

(२)

यस ऐन तथा अरतगवत बनेका वनयमार्ली वर्परीतको कुनै कायव गरे मा,

(३)

वनजले कायवसम्पादन सम्झौता बमोवजमको कायव सरतोषजनक रूपमा गनव नसके मा,

(४)

वर्द्यालयको चल अचल सम्पवत्त विनावमना गरे मा ।

िण्ि (क) र (ि) बमोवजमको योग्यता पगु ेको वशक्षक प्राप्त िुन नसके मा वर्द्यालयमा कायवरत
र्ररष्ठतम वशक्षकले वनवमत्त प्रधानाध्यापक िइव कामकाज गनेछ ।

(च)
३६.

वर्द्यालयको बृित्तर वित गनवु प्रधानाध्यापकको कतवव्य एर्म् दावयत्र् िुनेछ ।

म्ििकको सरुवाः (१) नगर क्षेिवििका वर्द्यालयको सरकारी दरबरदीमा कायवरत वशक्षकले दरबरदी ररक्त
िएको वर्द्यालयको व्यर्स्थापन सवमवत र सरुर्ा िुने वर्द्यालयको व्यर्स्थापन सवमवतको वसफाररससवित
वनर्ेदन वदएमा ररक्त पद र वर्षय वमल्ने देविएमा नगर वशक्षा अवधकारीले वनजलाइव सरुर्ा गनव सक्नेछ ।
(२)

उपदफा (१) को अर्स्थामा बािेक वशक्षकलाइव नगर क्षेिवििको एक वर्द्यालयबाि अको वर्द्यालयमा
सरुर्ा गनवु पने अर्स्था परे मा नगर वशक्षा सवमवतले वनजलाइव सरुर्ा गनव सक्नेछ । नगर वशक्षा सवमवतको
बैठक तत्काल बस्न सम्िर् निएको अर्स्थामा यस अवधकारको प्रयोग नगर वशक्षा सवमवतका
अध्यक्षले गनव सक्नेछ । यसरी सरुर्ा गनवु पदाव सम्बवरधत वशक्षक र वर्.व्य.स.को सिमवत वलन बाध्य
पने छै न ।

(३)

नगरपावलकावििबाि अरयि पावलकामा सरुर्ा सिमवतका आर्ेदन वदने स्थायी वशक्षकलाई
नगरपावलकावििको वनज कायवरत वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतको सिमवतमा नगर वशक्षा
अवधकारीले सरुर्ा िइव जान सिमवत वदन सक्नेछ ।

(४)

कुनै स्थायी वशक्षकले अरयि पावलकाबाि यस नगरपावलकावििका वर्द्यालयमा सरुर्ा िुन आफू
कायवरत वर्द्यालय र वर्द्यालय रिेको पावलकाको सिमवतका अवतररक्त सरुर्ा िइव आउने यस
नगरपावलकावििको वर्द्यालयको व्यर्स्थापन सवमवतको सिमवतसवित वनर्ेदन वदएमा नगर वशक्षा
सवमवतले वनजलाइव सरुर्ा गनव सक्नेछ ।

(५)

सरुर्ा िएको एक्काइस वदन विि प्रधानाध्यापकले सम्बवरधत वशक्षकलाइव तोवकए बमोवजमको
ढाुँचामा रमाना पि वदइव सोको जानकारी वशक्षा शािा र सम्बवरधत वर्द्यालयलाइव समेत वदनु पनेछ ।
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(६)
३७.

वशक्षक सरुर्ा सम्बरधी अरय मापदण्ि नगरपावलकाले तोके बमोवजम िुनेछ ।

दिबन्दी म्मलानः (१) तोवकएको मापदण्िको आधारमा नगरपावलका विि र्ावषवक रूपमा वशक्षक दरबरदी
वमलान गररनेछ ।
(२)

नगर वशक्षा सवमवतले दरबरदी वमलानको िममा समान तिको स्थायी, अस्थायी तथा राित
वशक्षकबीच सरुर्ा गनव सक्नेछ । यसरी सरुर्ा गनवपु दाव सम्बवरधत वशक्षक र वर्द्यालय व्यर्स्थापन
सवमवतको सिमवत वलन आर्श्यक पने छै न ।

(३)

वशक्षकको दरबरदी वमलान गरी सोिी अनसु ारको सरुर्ा सामारयतया शैवक्षक सिको सरुु र्ा
अरत्यमा गररनेछ ।

३८.

म्ििकको स्थायी म्नयुम्ि ि बढुवा सम्बन्धी व्यवस्थाः िालका स्र्ीकृ त दरबरदीमा वशक्षकिरूको स्थायी
वनयवु क्त तथा बढुर्ासम्बरधी व्यर्स्था सङ्घीय काननु बमोवजम बरने वशक्षक सेर्ा आयोगबाि तोके बमोवजम
िुनेछ । स्थानीय तिबाि वनयवु क्त पाएका वशक्षकिरूको सेर्ा, सतव तथा बढुर्ा सम्बरधी व्यर्स्था
नगरपावलकाले तोके बमोवजम िुनेछ ।

३९.

ताम्लम तथा िमता म्वकास सम्बन्धी व्यवस्था : वशक्षकलाई सङ्घीय, प्रादेवशक तथा स्थानीय तिबाि
वनधावररत तावलम नीवत अनसु ार तावलम तथा क्षमता वर्कासको अर्सर िुनेछ ।

४०.

म्ििकलाई अन्य काममा लगाउन नहुनेः (१) सामदु ावयक वर्द्यालयको वशक्षकलाई वशक्षा प्रदान गने र्ा
वर्द्यालय प्रशासन सम्बरधी काममा बािेक अरय काममा लगाउन पाइने छै न ।
(२)

उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेविएको िएता पवन वर्द्यालयको पठन पाठनमा बाधा नपने गरी रावष्ट्रय
जनगणना, वनर्ावचनसम्बरधी काम, दैर्ी प्रकोप उर्द्ार र्ा सङ्घीय सरकार, प्रादेवशक सरकार र स्थानीय
सरकारले तोके को अरय कुनै काममा ििाउन सवकनेछ ।
परिच्छे द-७

सामुदाम्यक म्वद्यालयको िौम्तक पूवातधाि म्नमातण, ममतत सम्िाि, सञ्चालन ि व्यवस्थापन
४१.

म्वद्यालयको िौम्तक तथा िैम्िक पूवातधािको मापदण्ड म्नधातिणः (१) वर्द्यालयमा वर्द्याथी
सङ्ख्याअनसु ार कक्षाकोठा, िेल मैदान, कम्पाउण्ि, घेराबार, बालमैिी बसाइ व्यर्स्था, र्ातार्रणमैिी िाता,
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करे सार्ारी, फूलबारी, स्र्च्छ वपउने पानी, छाि छािाका लावग अलगअलग शौचालय, वसकाइमैिी र्ातार्रण
िुनु पनेछ ।
(२)

वर्द्यालयमा प्राथवमक उपचार, वनयवमत स्र्ास्थ्य परीक्षण, मनोपरामशव, छािामैिी सेवनिरी प्याि जस्ता
रयनू तम सवु र्धा उपलब्ध िुनु पनेछ ।

(३)
४२.

वर्द्यालयको स्तरअनुसार िौवतक तथा शैवक्षक पर्ू ावधारको मापदण्ि तोवकए बमोवजम िुनेछ ।

म्वद्यालयको सम्पम्त्तः (१) सामदु ावयक वर्द्यालयको जग्गाको स्र्ावमत्र् सोिी वर्द्यालयकै नाममा रिनेछ ।
सो वर्द्यालय बरद, िारे ज र्ा अरयि गाविई वर्द्यालयको काममा प्रयोग निुने िएमा नगरपावलकाले
काननु बमोवजम िोग चलन गनव सक्नेछ ।
(२)

वर्द्यालयको सम्पवत्तको अविलेि दरुु स्त राख्ने, संरक्षण तथा व्यर्स्थापन गने दावयत्र् सोिी
वर्द्यालयको व्यर्स्थापन सवमवतको िुनेछ ।

(३)

सामदु ावयक वर्द्यालयको जग्गाको संरक्षण र व्यर्स्थापन गने कतवव्य स्थानीय सरकारको िुनेछ ।

(४)

सामदु ावयक वर्द्यालयको िकिोगमा रिेको सम्पवत्त सार्वजवनक सम्पवत्त मावननेछ । यस ऐनबमोवजम
अनमु वत र्ा स्र्ीकृ वत रद्द गररएको र्ा कुनै वर्द्यालयमा गाविएको सामदु ावयक वर्द्यालयको सम्पवत्तको
सरं क्षण एर्म् व्यर्स्थापन र्िा सवमवतसुँगको सिकायवमा नगरपावलकाले गनेछ ।

(५)

शैवक्षक गठु ीअरतगवत सञ्चावलत सस्ं थागत वर्द्यालयको सम्पवत्त सोिी वर्द्यालयको नाममा रिनेछ ।
कुनै वर्द्यालय सार्वजवनक शैवक्षक गठु ीको रुपमा सञ्चालन गररएकोमा त्यस्तो वर्द्यालयको सम्पवत्त
सार्वजवनक सम्पवत्त मावनने छ र त्यस्तो सम्पवत्तको स्र्रुप पररर्तवन गनव पाइने छै न ।

(६)

कम्पनीअरतगवत सञ्चावलत संस्थागत वर्द्यालयको सम्पवत्त सोिी कम्पनीको नाममा रिनेछ ।

(७)

संस्थागत वर्द्यालयले कुनै व्यवक्त र्ा सङ्घ संस्थासुँग दानदातव्यको रूपमा कुनै वकवसमको चल,
अचल सम्पवत्त प्राप्त गनवु अवघ नगरपावलकाको अनमु वत वलनपु ने छ तर वर्देशी व्यवक्त र्ा सङ्घ
संस्थाबाि त्यसरी चल, अचल सम्पवत्त प्राप्त गनवु अवघ सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारबाि पर्ू व
स्र्ीकृ वत वलनु पनेछ ।

(८)

वर्द्यालयले चल अचल सम्पवत्त बेचवबिन गदाव नगर वशक्षा सवमवतको अनुमवत वलनु पनेछ ।
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४३.

पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकः (१) वर्द्यालयले नेपाल सरकारबाि स्र्ीकृ त पाठ्यिम तथा पाठ्यपस्ु तक
लागु गनवु पनेछ ।
(२)

कुनै वर्द्यालयले नेपाल सरकारबाि स्र्ीकृ त पाठ्यपस्ु तक बािेक थप पाठ्यसामग्री लागु गनव चािेमा
पाठ्यिम वर्कास के रिले स्र्ीकृ त गरे को सचू ीमा पने देविएमा त्यस्तो पाठ्यसामग्री लागु गनव नगर
वशक्षा अवधकारीबाि अनुमवत वलनु पनेछ ।

(३)

सामदु ावयक वर्द्यालयले शैवक्षक सिमा वर्द्याथी िनाव िुनासाथ एक एक सेि पाठ्यपस्ु तक वर्द्याथीलाइव
उपलब्ध गराउनु पनेछ । सो का लावग नगरपावलकाले चैि मसारतविि पाठ्यपस्ु तक बापतको
तोवकएको रकम वर्द्यालय िातामा वनकासा गररसक्नु पनेछ ।

(४)
४४.

नगरपावलकाले आर्श्यकतानुसार स्थानीय पाठ्यिम तथा पाठ्यपस्ु तक बनाइव लागु गराउन सक्नेछ।

अम्तरिि िैम्िक म्क्रयाकलापको सञ्चालनः (१) वर्द्यालयले पाठ्यिममा आधाररत वसकाइमा सिजता
ल्याउन अवतररक्त शैवक्षक वियाकलाप सञ्चालन गनव सक्नेछ ।
(२)

वर्द्यालयले स्काउि, रे ििस, बालक्लर्, ईकोक्लब तथा र्ातार्रण मैिी क्लर्िरू गठन, पररयोजना
कायव, अध्ययन भ्रमण, पोषण वशक्षा, िेलकुद प्रवतयोवगता, साविवत्यक तथा बिुप्रवतिामि
ु ी
वियाकलापिरू सञ्चालन गनव सक्नेछ ।

(३)

सि तथा शैवक्षक वियाकलाप सम्बरधी अरय व्यर्स्था तोवकए बमोवजम िुनेछ ।
परिच्छे द-८
पिीिा सञ्चालन तथा गुणस्ति मापन

४५.

आधाििूत तह उत्तीणत पिीिा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनः (१) नगरस्तरीय परीक्षा वनदेशक सवमवतिः
आधारितू तिका कक्षा ८ को अवरतम परीक्षा लगायत अरय कक्षाको वसकाइ उपलवब्ध परीक्षा समेतलाई
मयाववदत र व्यर्वस्थत तररकाले सञ्चालनका लावग आर्श्यक नीवत वनमावण, व्यर्स्थापनका साथै परीक्षा
सवमवतलाइव वनदेशन गनव तपवसलको एक नगरस्तरीय परीक्षा वनदेशक सवमवत रिनेछ ।
(क)

नगरपावलकाको प्रमि
ु

- अध्यक्ष

(ि)

नगर उपप्रमि
ु

- सदस्य
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(२)

(ग)

प्रमि
ु प्रशासकीय अवधकृ त

- सदस्य

(घ)

नगर कायवपावलकाको वशक्षा िेने सयं ोजक

- सदस्य

(ङ)

नगर वशक्षा अवधकारी

- सदस्य सवचर्

नगिस्तिीय पिीिा सम्मम्तः आधारितू तिका कक्षा ८ को अवरतम परीक्षालगायत अरय कक्षाको
वसकाइ उपलवब्ध परीक्षासमेतलाई मयाववदत र व्यर्वस्थत तररकाले सञ्चालन गनव तपवसलको एक
नगरस्तरीय परीक्षा सवमवत रिनेछिः
(क)

नगर वशक्षा अवधकारी

- अध्यक्ष

(ि)

सामदु ावयक र संस्थागत वर्द्यालयको प्रवतवनवधत्र् िुने गरी प्रधानाध्यापक र्ा वशक्षक
मध्येबाि कम्तीमा एक जना मविला सवित नगर वशक्षा अवधकारीले मनोवनत गरे का तीनजना
- सदस्य

(ग)

नगर वशक्षा अवधकृ त र्ा अवधकृ त निएमा नगर वशक्षा अवधकारीले तोके को व्यवक्त
- सदस्य सवचर्

(३)

वनदेशक सवमवत र परीक्षा सवमवतले सम्बवरधत वर्षयका वर्शेषज्ञिरूलाई परीक्षा सवमवतको र्ैठकमा
आमरिण गनव सक्नेछ ।

(४)

परीक्षा सवमवतका मनोवनत सदस्यिरूको पदार्वध दइु व र्षवको िुनेछ । वनजिरूको कायवसम्पादन
सरतोषजनक िुन नसके मा जनु सक
ु ै समयमा ििाउन सवकने छ तर ििाउनु अवघ वनजलाई सफाइको
मौकाबाि बवञ्चत गररने छै न ।

(५)

सवमवतका सदस्यिरूलाइव बैठकमा सििागी िएबापत नगर कायवपावलकाको प्रचवलत काननु
बमोवजमको र्ैठक ित्ता उपलब्ध गराइनेछ ।
परिच्छे द-९

संस्थागत म्वद्यालयको व्यवस्थापन सम्मम्त गठन, मापदण्ड म्नधातिण तथा म्नयमनसम्बन्धी व्यवस्था
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४६.

सस्ं थागत म्वद्यालय व्यवस्थापन सम्मम्त गठन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) सस्ं थागत वर्द्यालयको सञ्चालन,
रे िदेि र व्यर्स्थापन गनवको लावग प्रत्येक वर्द्यालयमा देिायका सदस्यिरू रिेको एक वर्द्यालय व्यर्स्थापन
सवमवत रिनेछ:
(क)

वर्द्यालयका संस्थापक र्ा लगानीकताविरू मध्येर्ाि सम्बवरधत वर्द्यालयले वसफाररस गरे को
तीन जना मध्येबाि नगर प्रमि
ु ले मनोवनत गरे को व्यवक्त

(ि)

- अध्यक्ष

अवििार्किरू मध्येबाि १ जना मविला पने गरी वर्.व्य.स.ले मनोवनत गरे का २ जना
-सदस्य

(ग)

नगर वशक्षा प्रवतवनवध १ जना

-सदस्य

(घ)

सम्बवरधत र्िा सवमवतले तोके को सो सवमवतको सदस्य १ जना

-सदस्य

(ङ)

सम्बवरधत वर्द्यालयका वशक्षकिरूले आफुिरू मध्येर्ाि छानी पठाएको १ जना - सदस्य

(च)

वर्द्यालयको प्रधानाध्यापक

- सदस्य सवचर्

(२)

संस्थागत वर्द्यालय ब्यबस्थापन सवमवतको पदार्वध ३ बषवको िुनेछ ।

(३)

सस्ं थागत वर्द्यालयको वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतको काम, कतवव्य र अवधकार देिाय बमोवजम
िुनेछ :
(क)

वर्द्यालय सञ्चालनका लावग प्राप्त साधन र स्रोतको पररचालन गने,

(ि)

वर्द्यालयका लावग आर्श्यक िौवतक साधनको व्यर्स्था गने,

(ग)

वर्द्यालयको चल, अचल सम्पवत्तको सरु क्षा र संरक्षण गने,

(घ)

वर्द्यालयमा स्र्च्छ शैवक्षक र्ातार्रण कायम राख्ने,

(ङ)

नेपाल सरकारबाि स्र्ीकृ त पाठ्यिम तथा पाठ्यपस्ु तक लागू गने, स्र्ीकृ त पाठ्यपस्ु तक
बािेक थप पाठ्यसामग्री लागू गनवपु ने अर्स्थामा नगरपावलकाको सिमवत वलने,

(च)

प्रचवलत काननु बमोवजम वशक्षक पदका लावग उमेदर्ार िुन योग्यता परू ा गरे का व्यवक्तलाई
वशक्षक पदमा वनयवु क्त गने,
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(छ)

वशक्षक तथा कमवचारीको वनयवु क्त छनौि सवमवत माफव त गरी रयनू तम तलब, सेर्ा र सवु र्धा
तोक्ने,

(ज)

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र नगरपावलकाले आयोजना गरे का कायविममा वर्द्यालयलाइव
सररक गराउने,

(झ)

सङ्घीय, प्रादेवशक तथा नगर वशक्षा ऐन, वनयमार्ली तथा अरय काननु मा उवल्लवित
व्यर्स्थाका अवतररक्त नगरपावलकाबाि जारी वशक्षा क्षेिसुँग सम्बवरधत नीवत, वनयम तथा
वनदेशनिरूको पालना गने गराउने,

(ञ)

प्रत्येक शैवक्षक सिका लावग शैवक्षक सि सरुु िुनुिरदा कम्तीमा एक मविना अगार्ै शुल्क
प्रस्तार् गरी नगरपावलकामा पेस गने र नगरपावलकाबाि स्र्ीकृ त िएअनसु ारको शल्ु क
वनधावरण गने,

(ि)

लेिा परीक्षण गराइ अवनर्ायव रुपमा बावषवक प्रवतर्ेदन र्िा वशक्षा सवमवत र नगर वशक्षा
सवमवतमा पेस गने,

४७.

(ठ)

वशक्षक कमवचारी तथा वर्द्याथीको आचारसवं िता बनाइ लागु गने,

(ि)

तोवकए बमोवजमका अरय कायव गने गराउने ।

सस्ं थागत म्वद्यालयले छात्रवृम्त्त उपलब्ध गिाउनु पननः (१) सस्ं थागत वर्द्यालयले अवनर्ायव तथा वनिःशल्ु क
वशक्षा ऐनले वनधावरण गरे बमोवजम देिाय अनुसारको सङ्ख्यामा नघि्ने गरी तोवकए बमोवजम जेिने दार, अवत
वर्परन, अपाङ्गता िएका, छािा, दवलत र जनजावत वर्द्याथीलाई छािर्ृवत्त उपलब्ध गराउनु पनेछ ।

(२)

(क)

५०० जनासम्म वर्द्याथी िएका वर्द्यालयले कुल सङ्ख्याको १० प्रवतशत,

(ि)

८०० जनासम्म वर्द्याथी िएका वर्द्यालयले कुल सङ्ख्याको १२ प्रवतशत,

(ग)

८०० जनािरदा बढी वर्द्याथी िएका वर्द्यालयले कुल सङ्ख्याको १५ प्रवतशत ।

उपदफा (१) बमोवजम छािर्ृवत्तका लावग वर्द्याथी छनौि गनव प्रत्येक वर्द्यालयमा वर्द्यालयका
प्रधानाध्यापक, नगर वशक्षा प्रवतवनवध र वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतमा रिेका अवििार्कको
प्रवतवनवध रिेको एक छािर्ृवत्त छनौि सवमवत रिनेछ ।
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(३)

सवमवतले सङ्घ तथा नगरपावलकाले तोके को मापदण्ि विि रिी वर्द्याथी छनौिका लावग थप आधार,
सतव र प्रविया तयार गरी सोिी वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतबाि स्र्ीकृ त गराइ सार्वजवनक समेत गनवु
पनेछ ।

(४)

संस्थागत वर्द्यालयले प्रत्येक र्षव प्रदान गरे को छािर्ृवत्तको वर्र्रण नगर वशक्षा शािामा पेस गनवु
पनेछ ।

४८.

अनुगमन तथा मूल्याङ्कनः संस्थागत वर्द्यालयको गुणस्तर कायम राख्न नगर वशक्षा सवमवतले जनु सक
ुै
समयमा अनगु मन गनव र वनदेशन वदन सक्नेछ । यसरी प्राप्त वनदेशन कायावरर्यन गनवु संस्थागत वर्द्यालयको
अवनर्ायव दावयत्र् िुनेछ ।

४९.

अनुमम्त वा स्वीकृम्त िद्द गननः कुनै संस्थागत वर्द्यालयले यस ऐन र अरतगवत बनेको वनयम, वनदेवशका एर्म्
कायववर्वध वर्परीत कुनै काम गरे मा, समयमै शैवक्षक तथ्यांक लगायत माग गररएको सचू ना उपलब्ध नगराएमा
नगरपावलकाले त्यस्तो वर्द्यालयलाई प्रदान गररएको अनमु वत र्ा स्र्ीकृ वत रद्द गनव सक्नेछ तर त्यसरी अनुमवत
र्ा स्र्ीकृ वत रद्द गनवु अवघ सम्बवरधत वर्द्यालयलाई सफाइ पेस गने मौकाबाि बवञ्चत गररने छै न ।
परिच्छे द-१०
म्वद्यालयलाई म्दइने अनदु ान, लेखा व्यवस्थापन, अनगु मन ि म्नयमन

५०.

म्वद्यालय म्वकास कोषः (१) प्रत्येक वर्द्यालयमा एउिा वर्द्यालय वर्कास कोष िुनेछ, जसमा देिाय
बमोवजमका स्रोतबाि प्राप्त रकम सोिी कोषमा दाविला िुनेछ :

(२)
५१.

(क)

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबाि प्राप्त अनदु ान,

(ि)

शल्ु क तथा सियोगबाि प्राप्त रकम,

(ग)

चरदा र्ा दान दातव्यबाि प्राप्त रकम, र

(घ)

अरय स्रोतबाि प्राप्त रकम ।

उपदफा (१) बमोवजमको कोषको सञ्चालन र सामावजक लेिा परीक्षण तोवकए बमोवजम िुनेछ ।

अनुदानको व्यवस्थाः (१) यो ऐन प्रारम्ि िुदुँ ाको बित वदुँदै आएको अनदु ान रकममा किौती निुने गरी
तोवकएको सिू को आधारमा नगरपावलकाले सामदु ावयक वर्द्यालयलाई अनदु ान वदनेछ । तर कुनै वर्द्यालयले
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तोवकएको शैवक्षक स्तर कायम गनव नसके मा त्यस्ता वर्द्यालयलाई वदुँदै आएको अनदु ान रकम किौती गनव
सवकनेछ ।
(२)
५२.

सामदु ावयक वर्द्यालयिरूलाई तोवकए बमोवजम अनदु ान उपलब्ध गराउन सवकनेछ ।

लेखा व्यवस्थापनः (१) सबै वर्द्यालयिरूले प्रचवलत काननु अनसु ारको ढाुँचामा आय व्ययको लेिा
व्यर्स्थापन गनवु पनेछ ।
(२)

वर्द्यालयको वनयवमत कारोबारको लेिा राख्नका लावग प्रधानाध्यापक र वर्द्यालय व्यर्स्थापन
सवमवत अध्यक्षको संयक्त
ु दस्तितबाि िाता सञ्चालन गरी लेिा व्यर्स्थापन गनवु पनेछ ।

५३.

लेखा पिीिण तथा सामाम्जक पिीिणः (१) सबै वर्द्यालयिरूले वनयवमत रुपमा आवथवक र्षव समाप्त
िएको पविलो चौमावसक विि नगर वशक्षा अवधकारीबाि वनयक्त
ु रवजििव लेिा परीक्षकबाि लेिा परीक्षण
गराउनु पनेछ ।
(२)

लेिा परीक्षण प्रवतर्ेदन लेिा परीक्षण सम्परन िएको वमवतले १५ वदन विि वशक्षा शािामा पेस गनवु
पनेछ ।

(३)

प्रत्येक र्षव वर्द्यालयले सामावजक परीक्षण गरी वर्द्यालयको आय, व्यय, शैवक्षक उपलवब्ध,
वर्द्यालयको आरतररक गवतवर्वध, पारदवशवता तथा जर्ाफदेविताको अर्स्था र आगामी कायवयोजना
सामावजक परीक्षण माफव त सार्वजवनक तथा अनमु ोदन गनवु पनेछ ।

(४)

वर्द्यालय सामावजक परीक्षण सवमवतमा देिायका सदस्यिरू रिनेछन् :
(क)

वशक्षक अवििार्क सङ्घको अध्यक्ष

- संयोजक

(ि)

अवििार्क मध्ये बाि वशक्षक अवििार्क सङ्घबाि मनोवनत कम्तीमा एक मविलासवित
दइु व जना-सदस्य

(ग)

सम्बवरधत र्िा सवमवतले तोके को सो सवमवतको एक जना सदस्य

(घ)

बवु द्दजीर्ी मध्ये बाि वशक्षक अवििार्क सङ्घले मनोवनत गरे को एक जना-सदस्य

(ङ)

उच्चतम कक्षाको प्रथम छािा र्ा छाि एक जना

(च)

प्रधानाध्यापकले तोके को वशक्षक
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-सदस्य

-सदस्य
-सदस्य सवचर्

(५)

वर्द्यालयले िरे क िैमावसक परीक्षाको नवतजा सवित वर्द्याथीको शैवक्षक प्रगवत प्रवतर्ेदन अवििार्क
समक्ष पेस गरी पृष्ठपोषण वलनु पनेछ ।

५४.

छात्रवृम्त्तको व्यवस्था गनत सक्नेः नगरपावलकाले वर्द्यालयमा िनाव िुने वर्द्याथीलाई तोवकए बमोवजम
छािर्ृवत्तको व्यर्स्था गनव सक्नेछ।

५५.

िुल्क तथा सहयोगबाट प्राप्त िकमः (१) वनिःशल्ु क वशक्षा घोषणा गरे को वर्द्यालय वशक्षाका लावग
सामदु ावयक वर्द्यालयले वर्द्याथीको नाममा कुनै वकवसमको शल्ु क वलन पाउने छै न ।
(२)

उपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेविएको िएता पवन कुनै अवििार्कले वर्द्यालयको वर्कासका लावग
आफ्नो इच्छाले वदएको दान, उपिार, चरदा र्ा सियोग सामदु ावयक वर्द्यालयले वलन सक्नेछ ।

(३)

सबै बालबावलकालाई आधारितू तिसम्मको वशक्षा अवनर्ायव र वन:शल्ु क तथा माध्यवमक तिसम्म
वन:शल्ु क वशक्षा प्रदान गनवका लावग नगरपावलकाले आर्श्यक स्रोतको व्यर्स्था गनेछ ।

(४)

उपदफा (१) बमोवजम वन:शुल्क वशक्षा घोषणा गरे को वर्द्यालय वशक्षा बािेकको अरय वर्द्यालय
वशक्षामा अध्ययन गने वर्द्याथीसुँग वलइने शल्ु क तोवकएको आधारमा वनधावरण गररनेछ ।

(५)

सस्ं थागत वर्द्यालयले वर्द्याथीलाई कुनै कक्षामा िनाव गदाव एकपिक िनाव शल्ु क वलइसके पवछ पनु :
सोिी तिको अको कक्षामा सोिी नाममा कुनै वकवसमको शल्ु क वलन पाइने छै न ।

(६)

वर्द्यालयले वर्द्यालयको िौवतक सरं चना वनमावण गनवका लावग वर्द्याथीसुँग कुनै वकवसमको शल्ु क
वलन पाउने छै न ।

(७)

संस्थागत वर्द्यालयले वर्द्याथीसुँग वलन पाउने शुल्क नगर वशक्षा सवमवतबाि स्र्ीकृ त गराइ वनधावरण
गनवु पनेछ । त्यसरी शल्ु क वनधावरण सम्बरधमा स्र्ीकृ वत वदुँदा वर्द्यालयले उपलब्ध गराएको सवु र्धाको
आधारमा वदनेछ ।

(८)

कुनै वर्द्यालयले यस ऐन वर्परीत वर्द्याथीसुँग कुनै शुल्क वलएमा नगर वशक्षा अवधकारीले त्यस्तो
शल्ु क सम्बवरधत वर्द्याथीलाई वफताव गनव लगाउनु पनेछ ।

(९)

यस ऐन वर्परीत शल्ु क वलने वर्द्यालयलाई नगर वशक्षा सवमवतले जररबाना गनव सक्नेछ ।
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५६.

म्वद्यालयलाई छुट ि सम्ु वधाः (१) प्रचवलत काननु मा जनु सक
ु ै कुरा लेविएको िएता पवन सामदु ावयक
वर्द्यालय र शैवक्षक गठु ीका रूपमा सञ्चावलत सस्ं थागत वर्द्यालयको नाममा जनु सक
ु ै वलित पाररत गदाव
रवजष्ट्रेसन दस्तरु लाग्ने छै न ।
(२)

उपदफा (१) मा लेविए देवि बािेक अरय वर्द्यालयको नाममा कुनै वलित पाररत गदाव नगरपावलकाले
तोके को आधारमा रवजष्ट्रेसन दस्तरु छुि वदन सक्नेछ ।

(३)

सामदु ावयक वर्द्यालय र शैवक्षक गठु ीका रूपमा सञ्चावलत संस्थागत वर्द्यालयलाई वदइने अरय छुि र
सवु र्धा तोवकए बमोवजम िुनेछ ।
परिच्छे द-११
प्राम्वम्धक तथा व्यवसाम्यक म्ििा

५७.

नगरपावलका क्षेिमा सञ्चावलत सामदु ावयक वर्द्यालयमा प्रावर्वधक तथा व्यार्सावयक वशक्षाका वनधावररत
वर्षय अध्यापन गराउन सवकनेछ । यस्ता वर्द्यालयको सञ्चालनका लावग नगरपावलकाले सम्िाव्यता
अध्ययन, वर्द्यालयलाई थप सुवर्धा प्रदान र आर्श्यक स्रोत पविचान र पररचालन गनव सक्नेछ । नगरपावलकाले
प्रावर्वधक वर्षयको कक्षा सञ्चालनका लावग अनमु वत वदुँदा तोवकएको मापदण्ि बमोवजम नदोिोररने गरी वर्षय
वसफाररस गनेछ । यस सम्बरधी अरय व्यर्स्था तोवकए बमोवजम िुनेछ ।
परिच्छे द-१२
म्वम्वध

५८.

म्वद्यालयको म्वम्नयमः (१) यो ऐन र प्रचवलत काननू को अधीनमा रिी प्रत्येक सामदु ावयक तथा
संस्थागत वर्द्यालयले वर्द्यालयको लक्ष्य, मूल्य मारयता, सञ्चालन प्रविया लगायतका अरय सारदविवक
वर्षयर्स्तु समार्ेश गररएको वर्वनयम वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवत र वशक्षक अवििार्क सङ्घको संयक्त
ु
र्ैठकबाि पाररत गराइ लागु गनवु पनेछ ।
(२)

यसरी बनाएको वर्वनयम व्यर्स्थापन सवमवत र वशक्षक अवििार्क सङ्घको संयक्त
ु बैठकले
आर्श्यकता अनुसार संसोधन गनव सक्नेछ ।
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(३)

वर्वनयम अनसु ार वर्द्यालय सञ्चालन गनवु व्यर्स्थापन सवमवत, प्रधानाध्यापक लगायत अरय सबैको
कतवव्य िुनेछ ।

५९.

(४)

वर्धान पाररत िएको वमवतबाि सात वदन विि वर्द्यालयले नगरपावलकामा पेस गनवु पनेछ ।

(५)

वर्द्यालयको वर्धान सार्वजवनक दस्ताबेज िुनेछ र सो जो कोिीले पवन िेनव पाउनु पनेछ ।

नगिपाम्लकाले म्नदनिन म्दन सक्नेः (१) नगरपावलकाले तोवकएको क्षेिसुँग सम्बवरधत आर्श्यक
वनदेशनिरू वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतलाई वदन सक्नेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोवजम वदइएको वनदेशनको पालना गनवु वर्द्यालय व्यर्स्थापन सवमवतको कतवव्य
िुनेछ ।

६०.

म्वद्यालयलाई सुिम्ित िेत्रको रुपमा कायम गनतु पननः (१) वर्द्यालयमा स्र्तरि र ियरवित रुपमा अध्ययन,
अध्यापन गने र्ातार्रण वसजवना गनव तथा वर्द्यालयविि कुनैपवन वकवसमको अर्ावञ्छत वियाकलाप िुन नवदने
गरी वर्द्यालयलाई सरु वक्षत क्षेि कायम गनवु पनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोवजम सरु वक्षत क्षेि कायम गदाव वर्द्यालयले पालना गनवपु ने सतव तथा मापदण्ि
तोवकए बमोवजम िुनेछ ।

६१.

बालबाम्लकालाई म्नष्कासन गनत, िािीरिक वा मानम्सक दुव्यतवहाि गनत नहुनेः (१) कुनै पवन
बालबावलकालाई वर्द्यालयबाि वनष्ट्कासन गनव पाइने छै न ।
(२)

वर्द्यालयमा अध्ययनरत बालबावलकालाई शारीररक, मानवसक यातना वदन र्ा दव्ु यवर्िार गनव पाइने
छै न ।

६२.

ट्युसन, कोम्चङजस्ता म्वद्यालय बाम्हि हुने अध्यापन सेवा तथा िैम्िक पिामित सेवा, म्वदेिी िैम्िक
कायतक्रम वा म्ििण कोसत सञ्चालनः (१) ि्यसु न,कोवचङ्,िाषा वशक्षण,पर्ू व तयारी कक्षा,विजकोषव,
शैवक्षक परामशव सेर्ा र्ा वर्देशी मल
ु क
ु मा सञ्चावलत कुनै शैवक्षक कायविम र्ा र्ैदवे शक शैवक्षक मेला, प्रदशवनी
सञ्चालन गने लगायतका कायविम सञ्चालन गनव नगरपावलकाबाि अनमु वत वलनु पनेछ ।
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(२)

उपदफा (१) बमोवजम ि्यसु न,कोवचङ् ,िाषा वशक्षण, पर्ू व तयारी कक्षा, विजकोषव, शैवक्षक परामशव
सेर्ा र्ा वर्देशी मल
ु क
ु मा सञ्चावलत कुनै शैवक्षक कायविम र्ा र्ैदवे शक शैवक्षक मेला, प्रदशवनी
सञ्चालन गनव अनमु वत वलने सम्र्रधी व्यर्स्था तोवकए बमोवजम िुनेछ ।

(३)

शैवक्षक गुणस्तर सधु ारका लावग वर्द्यालयले अवतररक्त कोवचङ् कक्षा सञ्चालन गनव सक्नेछ तर यस
सम्बरधी कक्षा प्रवत घण्िा, वशक्षक, प्रवत वर्द्याथी शल्ु क, वशक्षक वबषय पाररश्रवमक र प्रवत कक्षा
वर्द्याथी सङ्ख्या समेत स्पि िल
ु ाइ नगरपावलकालाइव जानकारी वदनु पनेछ ।

(४)

शैवक्षक कायविम, शैवक्षक परामशव सेर्ा, विज कोसव, िाषा वशक्षण कक्षा र्ा पर्ू व तयारी कक्षा र्ा वर्देशी
मल
ु क
ु मा सञ्चावलत कुनै शैवक्षक कायविम सञ्चालन गने सम्बरधी थप व्यर्स्था तोवकए बमोवजम
िुनेछ ।

६३.

स्तिमापनः नगरपावलकाले शैवक्षक गणु स्तर मापन र एकरुपताका लावग कक्षा ५ को र्ावषवक परीक्षा लगायत
अरय कक्षाको परीक्षा वलई स्तर मापन गनव सक्नेछ ।

६४.

प्रगम्त म्वविण बुझाउनु पननः वर्द्यालयले प्रत्येक र्षव तोवकए बमोवजमका वर्र्रण सवितको प्रगवत वर्र्रण
र्िा वशक्षा सवमवत र नगरपावलकाको वशक्षा शािामा बझु ाउनु पनेछ ।

६५.

म्ििा म्वकास कोषः (१) नगरपावलकाले आफ्नो क्षेिविि बसोबास गने अवत वर्परन, प्राकृ वतक प्रकोप
पीवित, अशक्त र असिाय बालबावलकाको शैवक्षक अर्सर र्ृवर्द् गनव तथा उत्कृ ि वर्द्याथी, वशक्षक, कमवचारी
र्ा वशक्षा प्रेमीलाई परु स्कृ त गनव एर्म् शैवक्षक गुणस्तर अविर्ृवद्दका कायविम सञ्चालन गनवका लावग नगर
वशक्षा वर्कास कोष स्थापना गनव सक्नेछ ।
(२)

कोषमा देिाय बमोवजमको रकम रिन सक्नेछ :
(क)

सङ्घ सरकार, प्रदेश सरकार र नगरपावलकाबाि प्राप्त अनदु ान,

(ि)

सियोगबाि प्राप्त रकम,

(ग)

चरदा र्ा दान दातव्यबाि प्राप्त रकम,

(घ)

अरय स्रोतबाि प्राप्त रकम ।
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(३)

कोषको सञ्चालन प्रमि
ु प्रशासकीय अवधकृ त र लेिा प्रमि
ु को सयं क्त
ु दस्तितबाि िुनेछ । कोषबाि
गररएको िचव रकम नगर कायवपावलकाबाि पाररत गनवु पनेछ ।

६६.

दण्ड सजायः (१) कसैले वर्द्यालयको सम्पवत्त विनावमना र्ा नोक्सान गरे मा त्यस्तो व्यवक्तलाई मद्दु ा िेने
अवधकारीले वबगो असुल गरी वबगो बमोवजम जररबाना गनव सक्नेछ ।
(२)

कसैले देिायका कायव गरे मा, गनव लगाएमा र्ा सो कायव गनव सियोग पर्ु याएमा त्यस्तो व्यवक्तलाई ६
मविनासम्म कै द र्ा १ लाि सम्म जररबाना र्ा दर्ु ै सजाय िुनेछ ।
(क)

प्रश्नपिको गोपनीयता िङ्ग गरे मा,

(ि)

उत्तरपवु स्तका परीक्षण गदाव लापरबािी र्ा गैर वजम्मेर्ार पणू व कायव गरे मा,

(ग)

परीक्षा के रिसुँग सम्बवरधत पदावधकारीको स्र्ीकृ वत बेगर प्रर्ेश गनव प्रयत्न गरे मा र्ा प्रर्ेश
गरे मा र्ा परीक्षा के रि वनयरिणमा वलई अमयाववदत कायव गरे मा,

(घ)

परीक्षाफल प्रकाशनमा अवनयवमतता गरे मा,

(ङ)

अरूको तफव बाि परीक्षा वदएमा,

(च)

परीक्षाको मयावदा िङ्ग िुने अरय कुनै कायव गरे मा,

(छ)

अनमु वत नवलई मरिेश्वरी कक्षा, कुनै शैवक्षक कायविम, शैवक्षक परामशव सेर्ा, विज कोसव,
ि्यसु न, कोवचङ्ग सेरिर, कम्प्यिु र, िाषा वशक्षण कक्षा तथा पर्ू व तयारी कक्षा सञ्चालन
गरे मा,

(ज)
(३)

काननु वर्परीतको अरय कायव गरे मा ।

काननु बमोवजमको कसरु को सम्बरधमा वर्द्यालयको कुनै वशक्षक र्ा कमवचारी उपर मद्दु ा िेने अवधकारी
र्ा वजल्ला अदालतमा मद्दु ा दायर िएमा त्यस्तो वशक्षक र्ा कमवचारी त्यसरी मद्दु ा दायर िएको
वमवतदेवि मद्दु ाको िुङ्गो नलागेसम्म वनलम्बन िुनेछ र सो वशक्षक र्ा कमवचारी अदालतबाि कसरु दार
ठिररएमा वनजलाई यस ऐन बमोवजम वर्िागीय सजाय गररनेछ ।

६७.

पुनिावेदन : तोवकएको अवधकारीले गरे को सजायको आदेश उपर वजल्ला अदालतमा पनु रार्ेदन लाग्नेछ ।
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६८.

म्नयम बनाउने अम्धकािः यस ऐनको उद्देश्य कायावरर्यन गनव नगरपावलकाले आर्श्यक वनयमार्ली,
वनदेवशका एर्म् कायववर्वध बनाउन सक्नेछ ।

६९.

सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाः यस ऐनले तोवकए बमोवजम िुने िनी व्यर्स्था गरे को काम वनयमार्ली नआउुँदा
सम्म नगरपावलकाले गनव सक्नेछ ।

७०.

बाधा अडकाउ फुकाउने अम्धकािः यस ऐनको उद्देश्य कायावरर्यन गनव कुनै बाधा-अि्काउ परे मा
नगरपावलकाले त्यस्तो बाधा-अि्काउ ििाउन आदेश जारी गनव सक्नेछ र त्यस्तो आदेश यसै ऐनमा परे सरि
मावननेछ तर यस्तो आदेश नगर सिाले ६ मविनावििमा अनमु ोदन नगरे मा स्र्त: वनवष्ट्िय िुनेछ ।

७१.

बचाउ ि लागु नहुनेः (१) यो ऐन र्ा यस ऐन अरतगवत बनेका वनयममा लेविए जवत कुरामा सोिी बमोवजम र
नलेविएको कुरामा प्रचवलत काननु बमोवजम िुनेछ ।
(२)

यस ऐनमा लेविएको कुनै कुराले पवन वर्द्यालयको सम्पवत्त विनावमना गरे को कसरु मा भ्रिाचार वनर्ारण
ऐन, २०५९ अरतगवत कारबािी चलाउन बाधा पने छै न ।

(३)

यस अवघ काननु बमोवजम वनयुक्त वशक्षक कमवचारीलाई नेपाल सरकारले वदुँदै आएको सवु र्धामा कुनै
वकवसमको किौती गररने छै न तर यस व्यर्स्थाले काननु बमोवजम दण्ि, सजाय र कारर्ािी गनव बाधा
पने छै न ।

(४)

यस ऐनमा उल्लेि िएका कुरािरू सङ्घीय र प्रादेवशक वशक्षा ऐनसुँग बावझएमा बावझएको िदसम्म
स्र्त: िारे ज िुने छन् ।

(५)

विमाद नगरपावलकाको वशक्षा वनयमार्ली, २०७५ िारे ज गररएको छ । उक्त वनयमार्ली अनसु ार
गररएका कायविरू यसै ऐन अरतगवत गरे को मावननेछ ।

७२.

ऐनको संिोधन: यस ऐनको संशोधन विमाद नगरपावलका नगर सिाबाि गनव सवकनेछ ।
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