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�भमाद नगरपा�लकाको दगु्ध उत्पादन �ोत्साहन कायर्�म सञ् चालन कायर्�व�ध, २०७७ 

�माणीकरण �म�त २०७८/०१/१५ 

सम्बत ्२०७८ सालको कायर्�व�ध नं. १ 

�स्तावनाः नेपालमा गाईभैसी पालन व्यवसाय स�दयौदेखी ग�रदै आईरहेको भए प�न यसको व्यवसा�यकता अझै रा�ोसंग 

फस्टाउन सकेको छैन । वतर्मान अवस्थामा स्थानीय जातका पशवुस्तकुो उत्पादन कम रहेको र उ�त जातका दधुाल ु

गाई/भैसीलाई मह�ो पन�, वातावरणीय अनकूुलनता हनु समय लाग्ने भएकोले भनेजस्तो उत्पादन न�दने र समयमै बाल� नलाग्ने 

समस्या भएकाले वष�नी गाईभैसी आयात गर�रहन ुपदार् एका�तर उत्पादन लागत बढ� हनुे अक��तर य�ह पाडीबाच्छ� नह�ुकर् दा 

भ�वष्यमा गाईभैसी नै लोप हनु सक्ने अवस्थालाई समेत मध्यनजर गद�  स्थानीयस्तर मै उच्च उत्पादन क्षमता भएका उ�त 

नश् लका गाईभैसीका कोरल� बाच्छ�/पाडी आफै हकुार्ई वा ख�रद गरेर �तनको �जनन ् पश् चात  दधु र दगु्धजन्य पदाथर्को 

उत्पादन बढाएर कृषकको आयस्तरमा वृ�� गर� सम� �भमाद नगरपा�लकालाई दगु्धजन्य पदाथर्को �नयार्तको स्तरमा परु् याउन 

कृषकहरुलाई �ोत्साहन सहयोग गनुर् वाञ्छनीय भएकाले �भमाद नगरपा�लकाको कृ�ष व्यवसाय �व�र्न ऐन, २०७४ बमोिजम 

�भमाद नगरपा�लकाको �शासक�य कायर्�व�ध (�नय�मत गन�) ऐन, २०७५ को दफा ४ ले �दएको अ�धकार �योग गर� नगर 

कायर्पा�लकाले यो कायर्�व�ध बनाएको छ। 

प�रच्छेद १ 

�ारिम्भक 

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भः (१) यो कायर्�व�धको नाम "�भमाद नगरपा�लकाको दगु्ध उत्पादन �ोत्साहन कायर्�म 

सञ् चालन कायर्�व�ध, २०७७" रहेको छ । 

 (२) यो कायर्�व�ध तरुुन्त �ारम्भ हनुेछ । 

२.  प�रभाषाः �वषय वा �स�ले अन्य अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमा, 

(क) “नगर कायर्पा�लका” भ�ाले �भमाद नगरपा�लकाको नगर कायर्पा�लका जनाउछ ।  

(ख) “कायार्लय” भ�ाले �भमाद नगरपा�लका, नगरकायर्पा�लकाको कायार्लयलाई जनाउछ । 

(ग) “शाखा” भ�ाले �भमाद नगरपा�लकाको कृ�ष तथा पशसेुवा हेन� �वषयगत शाखा भ�े जनाउदछ । 

(घ) “कायर्दल” भ�ाले �भमाद नगरपा�लकाको पश ु�वकास कायर्दल भ�े जनाउदछ। 

(ङ) “वडा कायार्लय” भ�ाले �भमाद नगरपा�लकका नौ वटै वडा कायार्लयलाई जनाउदछ । 

(च) “�मखु �शासक�य अ�धकृत” भ�ाले �भमाद नगरपा�लकाको �मखु �शासक�य अ�धकृत भ�े जनाउदछ । 

(छ) “वडा स�म�त” भ�ाले �भमाद नगरपा�लकाका वडा स�म�तहरुलाई जनाउदछ । 

प�रच्छेद २ 

कायर्�म सञ् चालन 

३.  कायर्�म सञ् चालन ���याः यस कायर्�मको सञ् चालन ���या देहाय बमोिजमको हनुेछ । 

(क) �भमाद नगरपा�लकाको डेर� पकेट क्षे�लाई मध्यनजर गद� नगर कायर्पा�लकाले �ोत्साहन कायर्�म सञ् चालन हनुे 

क्षे� तोक्नेछ । 

(ख) यो कायर्�म पश�ुवकास कायर्दल र सम्बिन्धत वडाको समन्वयमा शाखाले सञ् चालन गन�छ । 

(ग) कायर्�म सञ् चालनको ला�ग शाखाले अनसूुची १ अनसुारको सूचना �कािशत गन�छ । 

(घ) कायर्�ममा सहभागी हनु इच्छुक कृषकहरुले सम्बिन्धत वडा कायार्लयमा आवश्यक कागजात स�हत अनसूुची २ 

बमोिजम �नवेदन �दन सक्नेछन ्। 

(ङ) �ोत्साहन कायर्�म अन्तगर्त कृषक स्वयंले नै पालन ग�ररहेका गाईभैसीका कृ��म गभार्धानबाट जन्मेका पाडी 

बाच्छ� हकुार्ईरहेका कृषकहरुले �नवेदन पेस गनर् सक्नेछन ्। 
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(च) नगरपा�लकाले तोकेको �नि�त लागत साझेदार� कायर्�म अन्तगर्त भने बा�हरबाट उ�त न�का कोरल� 

वाच्छ�/पाडी ख�रद गर� हकुार्उन चाहने कृषकहरुले प�न �नवेदन पेस गनर् सक्नेछन ्। 

(छ) आफ्नै गोठमा जन्मेको भए कम्तीमा १ वषर् उमेरको, बा�हरबाट ख�रद गर� ल्याएको भए कोरल� पाडी कम्तीमा 

२ वषर्को र बाच्छ� १ वषर् उमेरको तथा उ�त जातको हनुपुन�छ । 

(ज) “पश ुसेवा अनदुान कायर्�व�ध २०७६” अनसुारको अनगुमन स�म�तले अनगुमन पश् चात ��तवेदन पेस ग�रसकेप�छ 

सो ��तवेदन र �बमा गरेको �बमा पो�लसीको आधारमा शाखाले अनदुानको ला�ग �मखु �शासक�य अ�धकृत समक्ष 

�सफा�रस गन�छ । 

प�रच्छेद ३ 

आ�थर्क कायर्�व�ध 

४. �ोत्साहन कायर्�म अन्तगर्त कृषकले ��त बाच्छ�/पाडी रु १०,०००/- सम्म र अ�धकतम ्५०,०००/- सम्म �ा� 

गनर् सक्नेछन ्। 

५. नगरपा�लकाको लागत साझेदार� कायर्�म अन्तगर्त बा�हरबाट ख�रद गर� ल्याइने कोरल� बाच्छ�पाडीको हकमा 

कृषकले दईुवटासम्म र दतार् भएका व्यवसा�यक फामर्ले ५ वटासम्म बाच्छ�पाडीको ला�ग अनदुान �ा� गनर् 

सक्नेछन।् 

६. लागत साझेदार� कायर्�ममा समावेश कृषकहरुले सो पशकुो �बमा�मा उल्लेिखत रकममा साझेदार� गन�छन ्। 

७. एक वषर् अनदुान �ा� ग�रसकेका कृषकहरुलाई ३ वषर् सम्म सोह� शीषर्कमा अनदुान �दईनेछैन । 

८. लाभ�ाह�ले अनसूुची-३ बमोिजमको सम्झौता गनुर् पन�छ  र सम्झौतामा उल्लेिखत सतर्हरुको पूणर् पालना गनुर्पन�छ ।  

प�रच्छेद ४ 

�व�वध 

९.  बाधा अड्चन फुकाउनेः यस कायर्�व�धको कायार्न्यनमा कुनैप�न बाधा अड्काउ तथा अस्प�ता भएमा कायर्पा�लकाले 

यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन स�कनेछ । 

१०.  संशोधनः यस कायर्�व�धमा कायर्पा�लकाले आवश्यकता अनसुार संशोधन गनर् सक्नेछ । 

११.  �च�लत कानून बमोिजम हनुेः यस कायर्�व�धमा कुरा यसै कायर्�व�ध बमोिजम र अन्य कुरा �च�लत कानून बमोिजम 

हनुेछ । यस कायर्�व�धमा लेिखएका कुराहरु संघ तथा �देशका �च�लत कानूनसंग बािझएमा बािझएको हदसम्म स्वतः 

खारेज हनुेछ । 
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अनसूुची १ 

(दफा ३ को खण्ड (ग) संग सम्बिन्धत) 

�भमाद नगरपा�लका 

नगरकायर्पा�लकाको कायार्लय 

(कृ�ष तथा पशसेुवा शाखा) 

दगु्ध उत्पादन �ोत्साहन कायर्�मको ला�ग �नवेदन पेस गन�बारे सूचना । 

�भमाद नगरपा�लकाको आ�थर्क वषर् ............... को स्वीकृत वा�षर्क कायर्�म अनसुार दगु्ध उत्पादन �ोत्साहन (बाच्छ� पाडी 

हकुार्उने/ लागत साझेदार�मा कोरल� पाडी ख�रद गन�) कायर्�म रहेकाले यस नगरपा�लकाका ............ वडाका कृषकहरुलाई 

आफुले पाल्दै आइरहेका गाईभैसीबाट कृ��म गभार्धान गर� जन्मेका बाच्छ�/पाडी (नगरपा�लकाको लागत साझेदार� कायर्�म 

अन्तगर्त बा�हरबाट ख�रद गर� ल्याइएका उ�त न�का) हकुार्ईरहेका इच्छुक कृषकहरुले बाच्छ�/पाडी पालन �ोत्साहन रकम 

�ा� गनर्को ला�ग यस सूचना �कािशत भएको �म�तले ....... �दन �भ� कायार्लय समयमा �भमाद नगरपा�लकाको दगु्ध उत्पादन 

�ोत्साहन कायर्�म सञ् चालन कायर्�व�ध, २०७७ को अनसूुची-२ बमोिजमको ढाँचामा �नवेदन पेस गनुर्हनुको ला�ग यो सूचना 

�कािशत ग�रएको छ । 

अनसूुची २ 

(दफा ३ को खण्ड (घ) सँग सम्बिन्धत) 

आवेदकले पेस गन� �नवेदनको ढाचँा 

�म�तः 

�ी �मखु �शासक�य अ�धकृत ज्यू । 

�भमाद नगरपा�लका  

नगरकायर्पा�लकाको कायार्लय, �भमाद तनहुँ । 

�वषयः दगु्ध उत्पादन �ोत्साहन कायर्�मबाट सहयोग उपलब्ध गराई पाउँ । 

ताँहाँ कायार्लयको �म�त २०...................... मा �कािशत सूचना अनसुार मैले हकुार्इरहेको ...... वटा बाच्छ�/पाडी को ला�ग 

दगु्ध उत्पादन �ोत्साहन/साझेदार� कायर्�मबाट सहयोग उपलब्ध गराई पाउँ भनी तपिशलमा उल्लेिखत कागजातहरु संलघ्न 

राखी यो �नवेदन पेस गरेको छु । 

तपिशल 

१. नेपाल� नाग�रकताको �माणप�को ��त�लपी  

२. कृ��म गभार्धानबाट जन्मेको �माण (कृ��म गभार्धान गरेको �ववरण खुल्ने कागजात) 

३. कम्तीमा १ वषर् उमेरको वषर् पगेुको भनी �ा�व�धकले �दएको �सफा�रस-प�  

४. बा�हरबाट ख�रद गर� ल्याएको पाडी भए �बमा पो�लसीको ��त�लपी  । 

५. �ाग देखीनेगर� िखिचएको तिस्वर 

�नवेदन पेस गन�को  

नामथरः       फमर्को नामः 

सम्पकर्  नं.       दस्तखतः     �म�त  
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अनसूुची ३ 

(दफा ८ सँग सम्बिन्धत) 

सम्झौताप� 

�भमाद नगरपा�लकाको आ�थर्क वषर् ............ को स्वीकृत वा�षर्क कायर्�म लागत साझेदार�मा कोरल� बाच्छ�पाडी 

हकुार्उने/दगु्ध उत्पादन �ोत्साहन कायर्�ममा सहभागी हनुे म/हामी कृषक ........................................ (यसप�छ द�ो 

पक्ष भ�नने) र �भमाद नगरपा�लका (यसप�छ �थम पक्ष भ�नने) �बच भएको सम्झौता । 

१. �थम पक्षले कायर्�मका सतर्हरु परुा भएप�छ �ोत्साहन रकम �दान गन�छ । 

२. अनदुान �ा� गरेप�छ दो�ो पक्षले ३ वषर् सो पश ुबेच्न पाउने छैन । 

३. अनदुान �ा� गनर्को लाग �बमा र �ा�गङ अ�नवायर् हनुपुदर्छ । 

४. अनदुान �ा� पशकुो उत्पादनको बजार व्यवस्थापन दो�ो पक्षले नै गनुर्पन�छ । 

५. दो�ो पक्षले पशपुालन व्यवसाय गदार् �नय�मत आन्त�रक परजीवी �वरु�का औषधी तथा रोग �वरु�को खोपहरु 

अ�नवायर् लगाउन ुपन�छ । 

६. �थम पक्षले उपलब्ध भएसम्म स्वास्थ्य सेवा लगायतका सेवा �दान गन�छ । 

७. दो�ो पक्षले अनदुान �ा� पशलुाई कृ��म गभार्धान गराउन ुपन�छ । 

८. दो�ो पक्षले सतर्हरु पालना नगरेको पाईएमा �ोत्साहन रकम �फतार् गनुर्पन�छ । 

�थम पक्षको तफर् बाट      दो�ोपक्षको तफर् बाट 

हस्ताक्षरः                                              हस्ताक्षरः 

नामः                                                 नामः 

पदः        ठेगानाः 

कायार्लयको छापः                                 दतार् भएको फामर् भए छापः 

रोहवर 

दस्तखतः 

नामः 

पदः 
 

  



 
 

�भमाद नगरपा�लकाको िशक्षा �नयमावल�, २०७८ 

�माणीकरण �म�त: २०७८/०२/०५ 

सम्बत ्२०७8 सालको �नयमावल� नं. १ 

�स्तावना:  स्थानीय सरकार सञ् चालन  ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (२) तथा �भमाद नगरपा�लकाको िशक्षा ऐन, 

२०७७ को दफा ६८  ले �दएको अ�धकार �योग गर�  �भमाद नगरकायर्पा�लकाले यो �नयमावल� बनाएको छ ।  

प�रच्छेद-१ 

�ारिम्भक 

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भ:  (१) यी �नयमहरूको नाम "�भमाद नगरपा�लकाको िशक्षा �नयमावल�, २०७८" रहेको छ। 

(२)  यो �नयमावल� तरुून्त �ारम्भ हनुेछ ।  

२.   प�रभाषा: �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस �नयमावल�मा,- 

(क) "ऐन" भ�ाले �भमाद नगरपा�लकाको िशक्षा ऐन, २०७७ लाई सम्झन ुपदर्छ ।  

(ख) "व्यवस्थापन स�म�त" भ�ाले �व�ालय व्यवस्थापन स�म�त सम्झन ुपदर्छ । 

प�रच्छेद-२ 

�व�ालयका �कार, वग�करण, अनमु�त, स्वीकृ�त र समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था 

३. �व�ालयका �कारः- �व�ालयहरू देहायमा उल्लेिखत �क�समका हनुेछन ्।   

(क) सामदुा�यक �व�ालय, 

(ख) संस्थागत �व�ालय,  

(ग) गठु� �व�ालय, 

(घ) सहकार� �व�ालय । 

४. �व�ालय वग�करण: (१) �व�ालयहरूलाई देहायका वगर्हरूमा �वभािजत गनर् स�कनेछ ।  

  (क) 'क' वगर्को �व�ालय, 

  (ख) 'ख' वगर्को �व�ालय, 

  (ग) 'ग'वगर्को �व�ालय, 

   (घ) 'घ' वगर्को �व�ालय । 

(२) सामदुा�यक तथा संस्थागत �व�ालयहरूले शैिक्षक स� सरुु हनुभुन्दा दईु म�हना अगा�ड नै नगरपा�लकाले 

�नधार्रण गरेको ढाँचामा �ववरण भर� �व�ालय वग�करणका ला�ग �नवेदन �दन सक्नेछन ् र नगर िशक्षा अ�धकार�को 

संयोजकत्वमा नगर िशक्षा स�म�तले तोकेका �वज्ञको ��त�न�धत्व हनुे गर� ग�ठत तीन सदस्यीय वग�करण स�म�तले 

वग�करणका आधारहरू तोक�  वग�करणको ला�ग �सफा�रस गन� छ । 

(३) उप�नयम (२) बमोिजमको स�म�तको �सफा�रस समेतलाई जाँचबझु गर� नगर िशक्षा स�म�तले �व�ालयको 

वग�करण सम्बन्धी आवश्यक �नणर्य गन� छ । 

(४) यस �नयम बमोिजम ग�रएको वग�करणबाट तल्लो �ेणीमा परेको कुन ै�व�ालयले मा�थल्लो �ेणीको �व�ालयका 

ला�ग चा�हने आधार पूरा गर� सो �ेणीमा रहन चाहेमा नगर िशक्षा अ�धकार� समक्ष �नवेदन �दनपुन�छ। 

(५) उप�नयम (४) बमोिजम �नवेदन परेमा नगर िशक्षा स�म�तले सो �व�ालयको स्थलगत �नर�क्षण गन� छ र 

�नर�क्षण गदार् त्यस्तो �व�ालयलाई मा�थल्लो �ेणीको �व�ालयमा कायम गनर् मना�सब देखीएमा माग बमोिजम 

मा�थल्लो �ेणीको �व�ालयमा समावेश गन� छ ।  
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(६) यस �नयम बमोिजम ग�रएको वग�करणबाट मा�थल्लो �ेणीमा परेको कुनै �व�ालयको जाँचबझु गदार् सो �ेणीको 

�व�ालय हनुका ला�ग चा�हने आधार पूरा गरेको नदेखीएमा नगर िशक्षा स�म�तले त्यस्तो �व�ालयलाई तल्लो �ेणीमा 

कायम गन� छ ।  

तर यसर� �व�ालयलाई तल्लो �ेणीमा कायम गनुर्अिघ सम्बिन्धत �व�ालयलाई आफ्नो सफाइ पेस गन� मौकाबाट 

बि�त ग�रनेछैन । 

(७) यस �नयम बमोिजम �व�ालय वग�करण सम्बन्धमा भएको �नणर्यउपर िच� नबझु्ने �व�ालयले सो �नणर्य भएको 

प��तस �दन�भ� नगर �मखु समक्ष उजरु� �दन सक्ने छ र सो उजरु�का सम्बन्धमा नगरकायर्पा�लकाले गरेको �नणर्य 

अिन्तम हनुेछ। 

५. �व�ालय सञ् चालन गनर् अनमु�त �लनपुन�: (१) कुनै समदुायले सामदुा�यक �व�ालय, नेपाल� नाग�रकले शैिक्षक गठु� 

अन्तगर्त संस्थागत �व�ालय एवम ्सहकार� माफर् त सहकार� �व�ालय खोल्न चाहेमा अनसूुची-१ मा उल्लेिखत �ववरण 

खलुाई वडा िशक्षा स�म�तको �सफा�रस स�हत शैिक्षक स� सरुु हनुभुन्दा तीन म�हना अगावै तथा �ारिम्भक बालिशक्षा 

वा पूवर्�ाथ�मक �व�ालय खोल्न चाहेमा अनसूुची २ मा उल्लेिखत �ववरण खलुाइ शैिक्षक स� �ारम्भ हनुभुन्दा 

दइुर्म�हना अगावै नगर िशक्षा अ�धकार� समक्ष अनमु�तका ला�ग �नवेदन �दनपुन� छ । 

(२) उप�नयम (१) बमोिजम �नवेदन परेमा सो �नवेदन उपर नगर िशक्षा अ�धकार� वा िशक्षा अ�धकृतबाट अनसूुची- 

३  मा उल्लेिखत पूवार्धार पूरा गरे नगरेको जाँचबझु गर� गराइ �व�ालय खोल्न अनमु�त �दन मना�सब देखीएमा 

स�ीय, �ादेिशक कानून र नगरपा�लका�ारा तो�कएको सतर् बन्देज पालना गन� गर� नगर कायर्पा�लकाको �नणर्यानसुार 

नगर िशक्षा अ�धकार�ले अनसूुची-४ को ढाँचामा अनमु�त �दन सक्ने छ। 

(३) उप�नयम (२) बमोिजम अनमु�त �लइर् कक्षा १ स�ा�लत �व�ालयले कक्षा ५ सम्म, कक्षा ६ स�ा�लत 

�व�ालयले कक्षा ८ सम्म, कक्षा ९ स�ा�लत �व�ालयले कक्षा १० सम्म र कक्षा ११ स�ा�लत �व�ालयले कक्षा 

१२ थप गनर्का ला�ग शैिक्षक स� �ारम्भ हनुभुन्दा दइुर् म�हना अगावै नगर िशक्षा अ�धकार� समक्ष कक्षा थपको 

अनमु�तका ला�ग �नवेदन �दनपुन� छ । यसर� कक्षाथपका ला�ग �नवेदन परेमा नगर िशक्षा अ�धकार�ले �नयम 

बमोिजम पूवार्धार पूरा भए नभएको आवश्यक जाँचबझु गन� छ र जाँचबझु गदार् पूवार्धार पूरा गरेको देखीएमा नगर 

िशक्षा स�म�तको �नणर्यानसुार नगर िशक्षा अ�धकार�ले �त्येक वषर् एक कक्षाका दरले कक्षा थप गनर् अनमु�त �दन 

सक्ने छ । 

(४) यो �नयम �ारम्भ हुँदाका बखत कम्पनीको रूपमा सञ् चालनमा रहेका �व�ालयहरूले चाहेमा कम्पनी खारेज गर� 

शैिक्षक गठु� वा सहकार� अन्तगर्त �व�ालय सञ् चालन गनर् नगर िशक्षा अ�धकार� समक्ष �नवेदन �दन सक्न ेछन ्। 

यसर� �नवेदन परेमा उप�नयम (६) बमोिजमको आधार पूरा गरेको पाइएमा नगर िशक्षा स�म�तको �नणर्यानसुार नगर 

िशक्षा अ�धकार�ले कम्पनीको रूपमा स�ा�लत �व�ालयलाइर् खारेज गर� शैिक्षक गठु� या सहकार� अन्तगर्त �व�ालय 

सञ् चालन गनर् अनमु�त �दन सक्ने छ । 

(५) उप�नयम (४) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प�न देहायका �व�ालयलाई �नजी शैिक्षक गठु�को रूपमा 

सञ् चालन गनर् पाउने गर� अनमु�त वा स्वीकृ�त �दइने छैन: 

(क) सरकार� वा सावर्ज�नक भवनमा सञ् चालन भएका �व�ालय, 

(ख) सरकार� वा सावर्ज�नक जग्गामा भवन बनाइ सञ् चालन भएका �व�ालय, 

(ग) कुनै व्यि� वा संस्थाले �व�ालयको नाममा भवन वा जग्गा दानदातव्य �दएकोमा सो भवनमा वा त्यस्तो 

जग्गामा भवन बनाइ सञ् चालन भएको �व�ालय । 

(६) यस �नयम वा अन्य �च�लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प�न शैिक्षक गठु� अन्तगर्त �व�ालय 

सञ् चालन गदार् देहाय बमोिजम गनुर्पन�छ : 
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(क)  शैिक्षक गठु� सञ् चालन गन� गठु� स�ालक (��ी) स��ठत संस्थाको रूपमा हनुपुन�, 

(ख) शैिक्षक गठु� सञ् चालन गदार् ��ीमा सावर्ज�नक गठु� भए कम्तीमा पाँचजना र �नजी गठु� भए कम्तीमा 

तीनजना सदस्य हनुपुन�, 

(ग) शैिक्षक गठु�को आयव्ययको लेखा तो�कए बमोिजम खडा गर� मान्यता �ा� लेखा पर�क्षकबाट लेखापर�क्षण 

गराउनपुन�, 

(घ) शैिक्षक गठु�को तत्काल कायम रहेका ��ीले आफ्नो जीवनकालमै वा शेषप�छ गठु�यारको रूपमा काम गन� 

आफ्नो उ�रा�धकार� तोक्न सक्ने छ तर सावर्ज�नक शैिक्षक गठु�को हकमा त्यस्तो उ�रा�धकार� तोक्दा नगर 

कायर्पा�लकाको स्वीकृ�त �लनपुन� छ । 

(७) कुनै सामािजक, परोपकार� वा कल्याणकार� संस्थाले मनुाफा न�लने उ�ेश्य राखी �व�ालय सञ् चालन गनर् 

चाहेमा आधारभूत र माध्य�मक तहको हकमा नगर कायर्पा�लकाबाट स्वीकृ�त �लई सावर्ज�नक शैिक्षक गठु� 

अन्तगर्त �व�ालय सञ् चालन गनर्सक्ने छ । 

(८) उप�नयम (७) बमोिजम स�ा�लत �व�ालयले पालन गनुर्पन� सतर् तथा अन्य व्यवस्था तो�कए बमोिजम हनुे 

छ। 

(९) मा�थका उप�नयमहरूमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प�न कुनै �वदेशी िशक्षण संस्थासँग सम्बन्धन गन� गर� 

कसैलाई प�न �व�ालय खोल्न अनमु�त वा स्वीकृ�त �दइने छैन ।  

(१०) �व�ालय खोल्ने अनमु�त �दँदा �व�ालय सञ् चालनको सरुक्षणबापत सामदुा�यक �व�ालयको हकमा �न:शलु्क 

र संस्थागत �व�ालयको हकमा पूवर् �ाथ�मक/मन्टे�र�का ला�ग पचास हजार, आधारभतू तहको कक्षा  १-५  

भएएक लाख, कक्षा १-८  भए दइुर् लाख पचास हजार र माध्य�मक तह भए पाँच लाख रूपैयाँ धरौट� 

रा�पुन�छ। 

६.  �व�ालयको स�ालनः �व�ालयको सञ् चालन �च�लत स�ीय, �ादेिशक र नगर िशक्षा ऐन तथा �नयमावल�को प�र�ध�भ� 

रह� �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तले बनाएको �व�नयम अनसुार हनुे छ । 

७.    मन्टे�र� कक्षा सञ् चालन तथा व्यवस्थापन: नगरपा�लकाले �ारिम्भक बालिशक्षा अन्तगर्त मन्टे�र� कक्षा सञ् चालन 

तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा थप व्यवस्था गनर् सक्ने छ । 

८.  सामदुा�यक �सकाइकेन्� सञ् चालन गन�: नगरपा�लकाले समदुायमा साक्षरता, सीप �वकास र �नरन्तर �सकाइ समेतको 

काम गनर् आवश्यकता अनसुार सामदुा�यक �सकाइ केन्� सञ् चालन गनर् सक्ने छ । यस्तो केन्�मा सामदुा�यक 

पसु्तकालय, वाचनालय र ई-वाचनालय सञ् चालन समेत हनु सक्ने छ ।  

९.  �व�ालय समायोजन, स्थानान्तरण, बन्द: (१) देहायको अवस्थामा नगरपा�लकाले कुनै सामदुा�यक �व�ालयलाई एक 

स्थानबाट अक� स्थानमा सानर् वा दईु वा दईुभन्दा बढ� �व�ालयलाई गाभेर एउटा �व�ालयमा समायोजन गनर्, तह वा 

कक्षा घटाउन वा �व�ालय बन्द गनर् सक्ने छ । 

(क) दइुर् �व�ालय�बचको सहज आवागमन ३० �मनेटको पैदल दरु� वा २ �क.मी. भन्दा कम रहेको, 

(ख) �व�ालयमा �व�ालय उमेर समूह ५ वषर् वा सोभन्दा मा�थका कक्षा १–३ सम्म १५ जनाभन्दा कम,१–५ सम्म 

भए २५ जनाभन्दा कम,६–८ सम्ममा २१ जनाभन्दा कम,९–१० मा भए २५ जनाभन्दा कम र ११–१२ मा २५ 

जनाभन्दा कम �व�ाथ� भएमा, 

तर भौगो�लक रूपमा अ�त �वकटता भएको स्थानमा वा �व�ालय पगु्ने दरु� बालबा�लकाको उमेर अनरुूपको सहज नभएमा 

खण्ड (ख) बमोिजमको �व�ाथ� सङ्ख्या नभएको अवस्थामा बहकुक्षा िशक्षणको व्यवस्था ग�रनेछ । त्यस्ता स्थानका 

बालबा�लकालाइर् �व�ालय िशक्षाको पहुँच स�ुनि�त नगर� �व�ालय समायोजन ग�रने छैन । 
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(२) �व�ालय एक�करण एवम समायोजन कायर् सामान्यतया शैिक्षक स�को अन्त वा शैिक्षक स� �ारम्भ भएको ४५ 

�दन�भ� सम्प� गनुर्पन�छ । यसर� �व�ालय समायोजन गदार् गा�भएको �व�ालयमा िशक्षक �व�ाथ� अनपुात उपय�ु 

भएको अवस्थामा गा�भने �व�ालयका िशक्षकलाई जे�ताको आधारमा गा�भएको �व�ालयमा व्यवस्थापन गन� र �व�ाथ� 

सङ्ख्या न्यून भएको अवस्थामा अन्य �व�ालयमा िशक्षक व्यवस्थापन ग�रनेछ ।  

(३) उप�नयम (१) र (२) बमोिजम समायोजन वा बन्द गर�एप�छ उ� �व�ालयमा रहेका फ�नर्चर, पा�साम�ी 

लगायतका अन्य शैिक्षक साम�ी �ारिम्भक बाल�वकास केन्� भए सोह� केन्�को नाममा र केन्� नभएमा गा�भएको 

�व�ालयको नाममा िजन्सी दािखला गन� व्यवस्था �मलाइनेछ । 

(४) संस्थागत �व�ालयहरुले एक स्थानबाट अक� स्थानमा ठाँउसार� गदार् आफ्नो घरजग्गा भएको �माण र 

ठाँउसार�का ला�ग वडा कायार्लयको �सफा�रस स�हत नगरिशक्षा शाखामा �नवेदन �दनपुन� छ । यसर� �ा� भएको 

�नवेदन उपर छान�बन गदार् ���या पूरा गर� आएमा ठाँउसार� ���या अिघ बढाउन स�कनेछ र ठाँउसार� गदार् प��तस 

�दने सूचना जार� गर� दाबी�वरोध नभएमा मा� नगरिशक्षा स�म�तको �नणर्यअनसुार नगर िशक्षा अ�धकार�ले ठाँउसार�को 

अनमु�त �दनेछ । संस्थागत �व�ालयहरुको १० वषर् �भ� आफ्नो घर जग्गा नभए अनमु�त र� गनर् स�कनेछ । 

(५) दइुर् वा सोभन्दा बढ� संस्थागत �व�ालयहरूले एक�करण समायोजनका ला�ग व्यवस्थापन स�म�त र 

स�ालकहरूको �नणर्यस�हत नगर िशक्षा शाखामा �नवेदन �दन सक्ने छन ्। यसर� �नवेदन �दएमा सो उपर नगर 

िशक्षा शाखाले स्थलगत ��तवेदनका आधारमा नगरपा�लकाको �नणर्यअनसुार नगर िशक्षा अ�धकार�ले त्यस्ता 

�व�ालयहरूलाइर् एक�करण समायोजन गनर्का ला�ग अनमु�त �दन सक्ने छ । 

१०. �व�ालय नामकरणः (१) समाज तथा रा�कै ला�ग उल्लेखनीय योगदान गन� वा ऐ�तहा�सक व्यि�, देवदेवी, तीथर्स्थल 

वा �ाकृ�तक सम्पदाको नामबाट नेपाल�पन झिल्कने गर� �व�ालयको नामकरण गनर् स�कनेछ । 

(२) नयाँ खो�लने �व�ालयको नामकरण आफ्नो नामबाट गनर् चाहने व्यि�ले देहाय बमोिजमको रकम, घर वा जग्गा 

�व�ालयलाइर् सहयोग गरेमा सो �व�ालयको नामकरण त्यस्तो सहयोग गन� व्यि�को नामबाट गनर् स�कनेछः- 

(क) माध्य�मक �व�ालयको ला�ग पचास लाख रूपैयाँ वा सो बराबरको घर वा जग्गा, 

(ख) आधारभूत �व�ालय कक्षा १ देखी ५ को ला�ग �बस लाख र कक्षा १ देखी ८ को ला�ग प��तस लाख 

रूपैयाँ वा सो बराबरको घर वा जग्गा । 

(३) प�हल्यै नामकरण भइसकेको �व�ालयको नामसँग जोडेर �व�ालयको नामकरण गनर् चाहने व्यि�ले उप�नयम (२) 

बमोिजमको रकम वा सो बराबरको घर वा जग्गा �व�ालयलाइर् सहयोग गर� प�हलेको नामको पछा�ड आफूले �स्ताव 

गरेको नाम जोड्न सक्ने छ । 

(४) एउटै प�रवार वा छु�ाछु�ै प�रवारका एकभन्दा बढ� व्यि�ले उप�नयम (२) बमोिजमको रकम वा घर वा जग्गा 

�व�ालयलाई �दान गरेमा त्यस्तो व्यि�हरूको �नणर्यबाट बढ�मा दईु जनासम्मको नामबाट �व�ालयको नामकरण गनर् 

र अन्य व्यि�को नाम �व�ालयमा देखीने गर� रा� स�कनेछ । 

(५) उप�नयम (२) वा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न कुनै व्यि�, स्मारक वा ऐ�तहा�सक िचजवस्तकुो 

नामबाट �व�ालयको नामकरण भएको �व�ालयलाई कसैले यस �नयम बमोिजम रकम वा घर वा जग्गा सहयोग गरे 

प�न त्यस्तो �व�ालयको नामकरण प�रवतर्न ग�रने छैन । 

तर त्यस्तो �व�ालयलाई कुनै व्यि�ले कक्षाकोठा थप गनर्, पसु्तकालय भवन वा छा�ावास �नमार्ण गनर् रकम सहयोग 

गरेमा त्यस्तो कोठा वा भवनमा सो रकम �दान गन� व्यि�को नामकरण गनर् स�कनेछ । 

(६) यस �नयम बमोिजम �व�ालयको नामकरण व्यवस्थापन स�म�त र वडा िशक्षा स�म�तको �सफा�रसमा 

नगरपा�लकाले गन� छ । 

११. �व�ालयले पालना गनुर्पन� सतर्हरू: �व�ालयले तप�सलका सतर्हरू पालन गनुर् पदर्छ ।  
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(क) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पा��म र पा�पसु्तक लागू गन� । नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पा��म एंव 

पा�पसु्तक बाहेक थप पा�साम�ी पठनपाठन गनर् परेमा नगर िशक्षा अ�धकार�सँग अनमु�त �लनपुन� । 

(ख) रा��यता ��त आचँ आउने पा�साम�ी भएका पा�पसु्तक �व�ालयमा अध्यापन गनर् गराउन नहनुे ।  

(ग) अ�भभावकको वा�षर्क भेला गराई �व�ालयको आयव्यय, शैिक्षक उपलिब्ध र आगामी शैिक्षक स�को कायर्�मको 

�नय�मत जानकार� गराउने ।  

(घ) �व�ाथ�को चौतफ� �वकासका ला�ग अ�त�र� ��याकलाप लगायत अन्य ��याकलापहरू सञ् चालन गन� । 

(ङ) नगरपा�लकाबाट �ा� �नद�शन पालना गन� र नगरपा�लकाले तोकेको ढाँचामा �नधार्�रत समय�भ�ै तथ्या�हरू 

उपलब्ध गराउने ।  

प�रच्छेद-३ 

�वशेष िशक्षा, समावेशी िशक्षा, अनौपचा�रक िशक्षा, �नरन्तर िशक्षा तथा खलुा िशक्षा सञ् चालन सम्बन्धी व्यवस्था 

१२. �वशेष िशक्षा सम्बन्धी व्यवस्था: नगरपा�लकाले दृ���वह�न,ब�हरा, ससु्त मनिस्थ�त भएका र शार��रक अपा�ता भएका 

बालबा�लकाहरूको ला�ग कायर्�व�ध बनाइ �वशेष िशक्षाको व्यवस्था गन� छ ।  

१३.  समावेशी िशक्षा: �व�भ� �कारको अपा�ता भएका, द�लत, अल्पसङ्ख्यक,ग�रबीको रेखाम�ुन रहेका समाजमा पछा�ड 

पा�रएका व्यि�हरूका ला�ग नगरपा�लकाले कायर्�व�ध बनाइ समावेशी िशक्षाको व्यवस्था गन� छ।  

१४.  सामदुा�यक �सकाइ केन्� सञ् चालन: नगरपा�लकाले सामदुा�यक �सकाइ केन्�को स्थापना गर� अनौपचा�रक िशक्षा एवम ्

�नरन्तर िशक्षाका ला�ग कायर्�म सञ् चालन, पसु्तकालयको व्यवस्था गनुर्का साथै �व�भ� �सपमूलक �िशक्षण कायर्हरू 

प�न सञ् चालन गन� गर� सामदुा�यक �सकाइलाई सदुृढ गनर् सक्ने छ ।  

१५.  खलुा र वैकिल्पक �सकाइ सम्बन्धी व्यवस्था: �व�ालयमा भनार् भएर �व�भ� कारणले �व�ालय छाडेका र पनु:  

�नय�मत कक्षामा उपिस्थत भई औपचा�रक िशक्षालाई �नरन्तरता �दन नसक्ने व्यि�हरूका ला�ग औपचा�रक िशक्षा 

सरह िशक्षाको व्यवस्था गनर् नगरपा�लकाले खलुा एवम ्वैकिल्पक �सकाइको व्यवस्था गनर् सक्ने छ ।  

प�रच्छेद-४ 

�ारिम्भक बाल�वकास तथा िशक्षा सम्बन्धी व्यवस्था 

१६.  �ारिम्भक बाल�वकास केन्�/पूवर् �ाथ�मक �व�ालय स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था:  (१) कुनै व्यि� वा संस्थाले 

�ारिम्भक बाल�वकास केन्�/पूवर् �ाथ�मक �व�ालय खोल्न चाहेमा अनसूुची-२ बमोिजमको ढाँचामा नगरपा�लकाको 

िशक्षा शाखामा �नवेदन �दन ुपन� छ । 

(२) उप�नयम (१) बमोिजम �नवेदन पनर् आएमा नगर िशक्षा स�म�तले नगर िशक्षा शाखाबाट स्थलगत जाँच बझु गन� 

छ र जाचँबझु गदार् �ारिम्भक बाल�वकास केन्�/पूवर् �ाथ�मक �व�ालय खोल्ने अनमु�त �दन उपय�ु देखीएमा अनसूुची 

५ को ढाँचामा अनमु�त �दान गन� छ ।  

१७.  �ारिम्भक बाल�वकास केन्�/पूवर् �ाथ�मक �व�ालय स्थापना गनर् चा�हने पूवार्धार: कुनै सामदुा�यक �व�ालय, संस्थागत 

�व�ालय वा संस्था वा व्यि�ले �ारिम्भक बाल�वकास केन्�/पूवर् �ाथ�मक �व�ालय स्थापना गनर्का ला�ग तप�सलको 

पूवार्धार व्यवस्था गरेको हनुपुदर्छ:- 

(क) फरा�कलो, खलुा, शान्त र सरुिक्षत भवन भएको, 

(ख) खेल्ने चौर, बाल उ�ान र खेल साम�ीहरू भएको, 

(ग) सफा र स्वच्छ खानेपानी र शौचालय भएको, 

(घ) पौ��क खाजा खाने व्यवस्था ग�रएको ।  
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प�रच्छेद-५ 

�व�ाथ� मूल्या�न सम्बन्धी व्यवस्था 

१८. �व�ाथ� उपलिब्धको मूल्या�न गन�ः (१) �व�ालयमा �व�ाथ� उपलिब्ध मूल्या�नका ला�ग पर�क्षा र गैर पर�क्षा दबैु 

�क�समका साधनहरूको �योग गर� �नरन्तर रूपमा मूल्या�न गन� व्यवस्था गनुर्पदर्छ र �व�ाथ�ले हा�सल गरेका 

उपलिब्धहरूको वैयि�क �ववरण अलग अलग फायलमा राखी अ�भभावकहरूलाई उपलब्ध गराउनपुदर्छ ।  

(२) �योगात्मक पर�क्षा गनुर्पन� �वषयमा कक्षाकोठामा �नय�मत रूपमा अभ्यास गराउने र �व�ाथ�ले हा�सल गरेका 

उपलिब्धको रेकडर् राख् ने व्यवस्था गनुर्पदर्छ ।  

(३) आव�धक पर�क्षाका उ�रपिुस्तका स�हत �व�ाथ�को �ग�त �ववरण फाइल अ�भभावकले हेनर् सक्ने व्यवस्था 

गनुर्पदर्छ।  

(४) ऐनमा व्यवस्था भए बमोिजम कक्षा ८ को अन्तमा नगरपा�लका स्तर�य पर�क्षा सञ् चालन गन� व्यवस्था नगर 

िशक्षा शाखाले गन� छ । साथै नगरपा�लकाले आवश्यकताअनसुार �व�भ� कक्षा र �वषयको �सकाइ उपलिब्ध पर�क्षा 

सञ् चालन गर� �व�ाथ� �सकाइको मापन गनर् सक्ने छ । 

प�रच्छेद- ६ 

िशक्षक तथा कमर्चार�को दरबन्द�, सेवा, सतर् र योग्यता  

१९. िशक्षक दरबन्द� कायम गन�: (१) सामदुा�यक �व�ालयमा रहने िशक्षक दरबन्द� अनसूुची-८ मा उल्लेख भए बमोिजम 

हनुे छ । 

(२) नगरपा�लकाले नगर�भ� स�ा�लत सामदुा�यक �व�ालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्द�मा कायर्रत 

िशक्षकहरू बाहेक उप�नयम (१) को अ�धनमा रह� नगरपा�लकाको अनदुानमा स्थानीय �ोतबाट तलब भ�ा खानेगर� 

�नय�ु भएका िशक्षकहरूको दरबन्द� कायम गन� छ ।  

(३) उप�नयम (१) र (२) बमोिजम दरबन्द� कायम गदार् आधारभतू तह कक्षा १ देखी ५ को हकमा �व�ाथ� 

सङ्ख्या रअन्य तहको हकमा �व�ाथ� सङ्ख्या र �वषयगत आधारमा �व�ालयगत िशक्षक दरबन्द� कायम ग�रनेछ । 

यसर� दरबन्द� कायम गरेप�छ कायम भएका दरबन्द�मा ऐनको व्यवस्था बमोिजम िशक्षक �नयिु� र समायोजन 

ग�रनेछ।  

(४) शैिक्षक स�को अन्त वा �ारम्भमा नगर िशक्षा स�म�तबाट मापदण्ड बनाइ िशक्षक दरबन्द� �मलान तथा 

पनु�वर्तरण ग�रनेछ । 

२०. �व�ालय कमर्चार�को दरबन्द� कायम गन�: हाल नेपाल सरकारले �दएको अनदुानबाट पा�र��मक पाउने �व�ालय 

कमर्चार�हरुलाई कायर्रत �व�ालयमा दरबन्द� कायम ग�रनछे ।  

२१. िशक्षक तथा कमर्चार�को स�ुबधा र सेवा सतर्: नगरपा�लकाले आफ्नो �ोतबाट पा�र��मक उपलब्ध गराउने गर� 

दरबन्द� कायम गरेर �नयिु� गरेका िशक्षक कमर्चार�ले नगरपा�लकाले तो�क�दए बमोिजमको तलब, भ�ा र अन्य 

स�ुबधाहरू पाउने छन ्।  

२२. शैिक्षक योग्यता: नगरपा�लकाले दरबन्द� कायम गर� �नय�ु गरेका िशक्षक कमर्चार�को शैिक्षक योग्यता नेपाल 

सरकारले सोह� पदको ला�ग तो�क�दएको शैिक्षक योग्यता अनसुार नै हनुे छ ।  

२३. दरबन्द� नभएको स्थानमा �नयिु� वा िशक्षक सरुवा गनर् नहनुे: (१) कुनै प�न व्यि� वा िशक्षकलाई �र� िशक्षक 

दरबन्द� नरहेको �व�ालयमा �नयिु� वा सरुवा गनुर्हुँदैन ।  

(२) अनसूुची-८ मा उल्लेिखत �वषयको िशक्षक नरहेको �व�ालयमा अक� �वषयको िशक्षक �नय�ु वा सरुवा गनर् 

हुँदैन ।  
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२४. सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सरुवा हनु चाहन ेिशक्षकले सरुवाका ला�ग अनसूुची-९ बमोिजमको ढाँचामा नगर िशक्षा 

अ�धकार� समक्ष �नवेदन �दनपुन�छ । 

(२) म�हला तथा अपा� िशक्षकलाई साधारणतया अपायक पन� स्थानमा सरुवा ग�रने छैन । 

(३) कुनै िशक्षक सरुवा भएमा सरुवा भएको ए�ाइस �दन�भ� �धानाध्यापकले सम्बिन्धत िशक्षकलाई अनसूुची-१० 

को ढाँचामा रमानाप� �दई सोको जानकार� सम्बिन्धत �व�ालय र नगरपा�लकालाई समेत �दन ुपन�छ । 

प�रच्छेद-७ 

सह तथा अ�त�र� ��याकलाप 

२५.   सह तथा अ�त�र� ��याकलाप कायर्�म सञ् चालन गनुर्पन�: (१) �व�ालयले �व�ाथ�हरूको �सजर्नात्मक ��तभाको 

�वकासका ला�ग �व�ालयमा सह तथा अ�त�र� ��याकलाप सञ् चालन गनुर्पन�छ । 

(२) सह तथा अ�त�र� ��याकलामा िशक्षक तथा �व�ाथ� दवैुले भाग �लनपुन�छ । 

(३) �व�ालयले सह तथा अ�त�र� ��याकलाप सञ् चालन गदार् देहाय बमोिजम गनुर्पन�छ : 

(क) �व�ालयमा रा��यताको भावना जगाउने, मनोर�नात्मक तथा रा��य संस्कृ�त वा कलाहरू ��त अ�भरुिच 

बढाउने �क�समका नाटक,नतृ्य र लोकस�ीतको अभ्यास तथा ��तयो�गता गन�, 

(ख) �व�ाथ�को शार��रक �वकासका ला�ग �व�भ� �क�समका खेलकुदहरू �नय�मतरूपमा अभ्यास रसञ् चालन गन�, 

(ग) �व�ाथ�हरूमा सामािजक सेवा र वातावरण संरक्षण ��त चेतना बढाउने तथा �व�ाथ�हरूलाई िशक्षणसंस्था, 

सामदुा�यक स्थल वा त्यस्तै अन्य स्थानको सरसफाई र संरक्षण, �व�ालय बग�चा, करेसाबार�को �नमार्ण, वृक्षारोपण 

र साक्षरता जस्ता कायर्�महरूमा संलग्न गराउन �ोत्सा�हत गन�, 

(घ) रा��य, अन्तरार्��य, ऐ�तहा�सक, सामािजक, धा�मर्क पवर्को मह�व तथा नै�तकता सम्बन्धमा �वचन गनर् 

लगाउने, 

(ङ) स्काउट, ज�ुनयर रेड�स जस्ता संस्थाका इकाई खोल्न �ोत्सा�हत  गन� । 

(४) उप�नयम (१) बमोिजम सह तथा अ�त�र� ��याकलाप कायर्�म सञ् चालन गन� सन्दभर्मा �व�ालयले देहाय 

बमोिजमका ��तयो�गतामा �व�ाथ�हरूलाई भाग �लन लगाउनपुन�छ: 

(क) िच�कला र हस्तकला ��तयो�गता, 

(ख) वा�वादन ��तयो�गता, 

(ग) नतृ्य ��तयो�गता, 

(घ) नाटक ��तयो�गता, 

(ङ) व�ृत्वकला ��तयो�गता, 

(च) हािजर�जवाफ ��तयो�गता, 

(छ) �हज्जे ��तयो�गता, 

(ज) खेलकुद ��तयो�गता, 

(झ) सा�हित्यक ग�त�व�ध,क�वता र �नबन्ध ��तयो�गता, 

(ञ) फूलबार� ��तयो�गता 

(ट) अन्य ��तयो�गता 

(५) �व�ालयले श�ुबारको दै�नक पठनपाठनको कायर् पश् चात �व�ाथ�हरूलाई अ�त�र� ��याकलापको कायर्�ममा 

सहभागी गराउनपुन�छ । 

(६) पा��मका �सकाइ उपलिब्ध पूरा गराउने गर� �वषय िशक्षकले �नय�मत रूपमा सह ��याकलाप सञ् चालन 

गराउनपुन�छ । 
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(७) नगरपा�लकाले �व�ाथ�हरूलाई सहभागी गराइ वा�षर्क रूपमा मेयर कप खेलकुद ��तयो�गता सञ् चालन गन� छ  

। सो का ला�ग �व�ालयले �व�ालयस्तरमा ��तष्पधार् गराइ �व�ाथ� छनोट गनुर्पन�छ । 

(८) �व�ालयले अ�त�र� ��याकलाप सञ् चालन गनर् आवश्यकतानसुार स�म�त गठन गनर्  सक्ने छ । 

(९) उप�नयम (५) बमोिजमको ��तयो�गतामा �विश�ता देखाउने �व�ाथ� तथा �व�ालयलाई �ोत्सा�हत गनर् परुस्कार 

�दान गनर् स�कनेछ । 

प�रच्छेद– ८ 

�व�ाथ� सङ्ख्या, भनार् र कक्षा चढाउने व्यवस्था 

२६. �व�ाथ� सङ्ख्या: (१) सामदुा�यक �व�ालयको �त्येक कक्षामा �व�ाथ� सङ्ख्या सामान्यतया: तीस हनुपुन�छ । 

(२) संस्थागत �व�ालयको �त्येक कक्षामा न्यूनतम �बस, अ�धकतम चा�लस र औसत �तस �व�ाथ� सङ्ख्या 

हनुपुन�छ। 

(३) कुनै कक्षामा उप�नयम (१) मा लेिखएभन्दा बढ� �व�ाथ� भएमा �व�ालयले व्यवस्थापन स�म�तको अनमु�त 

�लईत्यस्तो कक्षाको अक� वगर् खोल्न सक्ने छ । 

(४) उप�नयम (३) बमोिजम कक्षामा वगर् खोल्न आवश्यक पूवार्धारको व्यवस्था व्यवस्थापन स�म�त र �व�ालयले 

�मलाउन ुपन�छ । 

२७. भनार् सम्बन्धी व्यवस्था: (१) �व�ाथ�ले �व�ालयमा भनार् हनुको ला�ग देहाय बमोिजमको स�ल �माणप� पेस गनुर्पन�छ: 

(क) कक्षा ६ मा भनार् हनुका ला�ग कक्षा पाँचको पर�क्षा उ�ीणर् भएको �माणप�, 

(ख) कक्षा नौ मा भनार् हनुको ला�ग कक्षा ८ को अिन्तम पर�क्षा उ�ीणर् गरेको �माणप�, 

(ग) अन्य कक्षामा भनार् हनुका ला�ग �व�ालयले �दएको वा�षर्क पर�क्षाको लब्धा� र स्थानान्तरण �माणप� । 

(२) �व�ालयले शैिक्षक स�को �बचमा वा वा�षर्क पर�क्षा उ�ीणर् नभएका �व�ाथ�लाई स्थानान्तरण �माणप� �लई 

आए प�न अध्ययनरत कक्षा भन्दा मा�थल्लो कक्षामा भनार् गनुर्हुँदैन । 

(३) �व�ालयको एक तहमा भनार् भएको �व�ाथ�ले पनुः सोह� �व�ालयको अक� कक्षामा भनार् गनुर्पद�न ।  

(४) �व�ाथ�ले प�हलोपटक �व�ालयमा भनार् हनु आउँदा साधारणतः आफ्ना अ�भभावकलाई साथमा �लई आउनपुन�छ। 

(५) पाँच वषर् उमेर नभएका बालबा�लकालाई सामान्यतया कक्षा एकमा भनार् ग�रने छैन ।  

२८. स्थानान्तरण �माणप� सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कुनै �व�ाथ�ले स्थानान्तरण �माणप� �लनपुरेमा अ�भभावकको 

�सफा�रस स�हत �व�ालय छाड्न ुपरेको यथाथर् �ववरण खलुाइ �धानाध्यापक समक्ष �नवेदन �दनपुन�छ । 

(२) उप�नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न कक्षा दशमा अध्ययन गन� �व�ाथ�लाई स्थानान्तरण 

�माणप� �दइने छैन । 

(३) उप�नयम (१) बमोिजम �नवेदन पनर् आएमा �धानाध्यापकले नगर िशक्षा स�म�तले तोके बमोिजम �नयमानसुार 

लाग्ने दस्तरु �लई सात �दन�भ� स्थानान्तरण �माणप� �दनपुन�छ । 

(४) �धानाध्यापकले उप�नयम (३) बमोिजमको अव�ध�भ� स्थानान्तरण �माणप� न�दएमा सम्बिन्धत �व�ाथ�ले नगर 

िशक्षा अ�धकार� समक्ष उजरु� �दन सक्ने छ र त्यसर� उजरु� पनर् आएमा नगर िशक्षा अ�धकार�ले जाँचबझु गर� 

स्थानान्तरण �माणप� �दन उिचत ठहर् याएमा �धानाध्यापकलाई यथाशी� स्थानान्तरण �माणप� �दन ुभ�े आदेश गनर् 

सक्ने छ । 

(५) स�ल स्थानान्तरण �माणप� हराएमा वा न� भएमा सम्बिन्धत �व�ाथ� वा �नजको अ�भभावकले ��त�ल�पका 

ला�ग त्यसको व्यहोरा खलुाइ सम्बिन्धत �व�ालयमा �नवेदन �दन सक्ने छ र त्यसर� पनर् आएको �नवेदन मना�सब 

देखीएमा �धानाध्यापकले �नवेदकलाई स्थानान्तरण �माणप�को ��त�ल�प �दनेछ । 
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(६) �व�ालयले कुनै �व�ाथ�लाई स्थानान्तरण �माणप� बापत तो�कए भन्दा बढ� दस्तरु �लएमा त्यस्तो दस्तरु �फतार् 

गनर् लगाइ �धानाध्यापकलाई ऐन बमोिजम सजाय ग�रनेछ ।  

(७) �व�ाथ�ले जनु म�हनामा स्थानान्तरण �माणप� मागेको छ सो म�हनासम्मको मा�सक पढाइ शलु्क र अन्य दस्तरु 

सोह� �व�ालयमा बझुाउनपुन�छ । �व�ाथ�ले लामो �बदा (वा�षर्क जाडो वा गम�को �बदा) को अिघल्लो म�हनामा 

स्थानान्तरण �माणप� माग्न आएमा सो �वदाको शलु्क र अरू दस्तरु सोह� �व�ालयमा बझुाउनपुन�छ । 

(८) �व�ालयले यस �नयमावल� बमोिजम �व�ाथ�लाई �माणप� �दँदा सो �माणप� पाउने �व�ाथ� वा �नजको 

अ�भभावकको र�तपूवर्क भरपाई गराउनपुन�छ । 

२९. वा�षर्क पर�क्षा न�दने �व�ाथ�लाई कक्षा चढाउन ेसम्बन्धी व्यवस्था: कुनै �व�ाथ� �वरामी पर� वा �नजको काबबुा�हरको 

प�रिस्थ�तको कारण �नजले वा�षर्क पर�क्षा �दन नसकेको सम्बन्धमा �नजको अ�भभावकले त्यस्तो �माणस�हत �नवेदन 

�दएमा �धानाध्यापकले सो सम्बन्धमा जाँचबझु गदार् �नवेदनको व्यहोरा मना�सब देखीएमा �व�ालयमा भएको 

अ�भलेखबाट त्यस्तो �व�ाथ�ले अन्य पर�क्षामा रा�ो गरेको देखेमा आवश्यकतानसुार मखु्य मखु्य �वषयको पर�क्षा �लई 

सो �व�ाथ�लाई कक्षा चढाउन सक्ने छ, 

तर, 

(क) शैिक्षकस� सरुु भएको एक म�हनाप�छ कुनै �व�ाथ�लाई कक्षा चढाइने छैन । 

(ख) कक्षा छ र नौमा कुनै �व�ाथ�लाई कक्षा चढाइने छैन । 

३०. कक्षा चढाउन ेसम्बन्धी अन्य व्यवस्था: असाधारण ��तभा भएका �व�ाथ�लाई �धानाध्यापकले सो कक्षामा अध्यापन 

गन� िशक्षकहरूको �सफा�रसमा बढ�मा एक कक्षा चढाउन सक्ने छ, तर कक्षा ६ र नौमा कक्षा चढाउन स�कने छैन। 

३१. शैिक्षकस�, भनार् गन� समय र काम गन� �दन: (१) �व�ालयको शैिक्षकस� नेपाल सरकारले �नधार्रण गरे बमोिजम हनुे 

छ। 

(२) �व�ालयले शैिक्षकस� सरुु भएको �म�तले सामान्यतया एक म�हना�भ� नयाँ �व�ाथ� भनार् गनुर्पन�छ ।  

(३) उप�नयम (२) बमोिजमको अव�ध नघाइ कुनै �व�ाथ� भनार् हनु आएमा �व�ालयले त्यस्तो �व�ाथ�को अध्ययनको 

स्तर जाँच्दा �नजले सो कक्षामा भनार् भई वा�षर्क पर�क्षा उ�ीणर् गनर् सक्ने देखीएमा त्यस्तो �व�ाथ�लाई अक� एक 

म�हनासम्म भनार् गनर् स�कनेछ । 

(४) कसैले प�न शैिक्षकस� सरुु नभइ �व�ाथ� भनार् गनर् गराउन हुँदैन । 

(५) �व�ालयले एक शैिक्षकस�मा काम गन� �दन कमसेकम दईु सय बीस �दन र पठनपाठन हनुे �दन कमसेकम दइुर् 

सय पाँच �दन स�ुनि�त गनुर्पन�छ । 

(६) सामदुा�यक �व�ालयको िशक्षकले ह�ामा कम्तीमा चौ�बस �प�रयडमा नघटाई �व�ालयमा उपलब्ध जनशि� र 

�प�रयड अनसुार �धानाध्यापकले तोके बमोिजमको कक्षा �लनपुन�छ । 

३२. �व�ालय बन्द हनुे: (१) नेपाल सरकार, �देश सरकारतथा नगरपा�लकाले सावर्ज�नक �बदा तोकेको �दन �व�ालय 

बन्द हनुे छ ।  

(२) एक शैिक्षक स�मा �हउँदे �बदा वा वष� �बदा वा दवैु गर� प�ताल�स �दन �व�ालय बन्द रहनेछ । तर �वशेष 

प�रिस्थ�त (महामार�, दैवी �कोप, रा��य स�ट) को कारण �नय�मत पठनपाठनमा बाधा उत्प� हनु गइर् पा��मले 

�नधार्रण गरेको न्यूनतम �दन पठनपाठन हनुे स�ुनि�तता हनु नसक्ने देखीएमा नगरपा�लकाले �हउँदे वा वष� �बदा 

कटौती गर� पठनपाठन सञ् चालन गनर् लगाउन सक्ने छ । 

(३) उप�नयम (२) को अ�धनमा रह� व्यवस्थापन स�म�तले एक शैिक्षक स�मा पाँच �दनसम्म स्थानीय �बदा �दई 

�व�ालय बन्द गनर् सक्ने छ । यसर� �व�ालय बन्द गनुर्पदार् सोको जानकार� नगरपा�लका िशक्षा शाखालाइर् 

�दनपुन�छ। 
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(४) उप�नयम (१) र (२) मा लेिखए देखी बाहेक अन्य �दन �व�ालय बन्द गरेमा �धानाध्यापकलाई �वभागीय 

कारबाह� ग�रनेछ । 

प�रच्छेद - ९ 

�बदा तथा काजसम्बन्धी व्यवस्था 

३३. िशक्षकले पाउने �बदा: (१) स�ीय कानूनमा अन्य व्यवस्था भएमा सोह� अनसुार हनुे गर� िशक्षकले देहाय बमोिजमका 

�बदाहरू पाउनेछ : 

(क) भैपर� आउने �बदा वषर्भ�रमा छ �दन, 

(ख) पवर् �बदा वषर्भ�रमा छ �दन, 

(ग) �बरामी �बदा वषर्भ�रमा बा��दन, 

(घ) सतु्केर� �बदा सतु्केर�को अिघप�छ गर� अन्ठानब्बे �दन, 

(ङ) �स�ुत स्याहार �बदा पन्� �दन, 

(च) �क�रया �बदा पन्� �दन, 

(छ) असाधारण �बदा एकपटकमा एक वषर्मा नबढाइ नोकर�को तमाम अव�धमा बढ�मा तीन वषर्,  

(ज) अध्ययन �बदा नोकर�को तमाम अव�धमा एकैपटक वा पटकपटक गर� बढ�मा तीन वषर् । 

(झ) बेतलबी �बदा बढ�मा पाँच वषर्, 

(२) भैपर� आउने �बदा र पवर् �बदा आधा �दन प�न �लन स�कनेछ । यस्तो �बदा सि�त हनुे छैन ।  

(३) िशक्षकले �बरामी �बदा सि�त गनर् सक्ने छ । िशक्षकले �त्येक वषर् त्यस्तो �बदा िशक्षा अ�धकृत वा नगर िशक्षा 

अ�धकार�बाट �मािणत गराइ रा�पुन�छ ।  

(४) कुनै परुुष िशक्षकको प�ी सतु्केर� हनुे भएमा त्यस्तो िशक्षकले सतु्केर�को अिघ वा प�छ गर� सतु्केर� स्याहार 

�बदा पाउनेछ । तर यस्तो �वदा दइुर् पटकभन्दा बढ� �लन पाइने छैन । 

(५) िशक्षकले आफ�  �क�रया बस्नपुरेमा �क�रया �बदा पाउनेछ । म�हला िशक्षकको प�तले �क�रया बस्नपुरेमा त्यस्तो 

म�हला िशक्षकले प�न �क�रया �बदा पाउनेछ । 

३४. �बदा �दने अ�धकार�: (१) �धानाध्यापकको �बदा व्यवस्थापन स�म�तको अध्यक्षले र िशक्षकको �बदा �धानाध्यापकले 

�दनेछ। 

तर, 

 एकपटकमा तीन �दनमा नबढाइ पवर् वा भैपर� आउने �बदा �धानाध्यापक आफैले �लन सक्ने छ । सो भन्दा बढ� 

पवर् वा भैपर� आउने �बदा �लनपुरेमा �धानाध्यापकले व्यवस्थापन स�म�तको अध्यक्षलाई जानकार� �दनपुन�छ । 

(२) उप�नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न िशक्षकको असाधारण �बदा, बेतलबी�बदा र अध्ययन �बदा 

स्वीकृ�त सम्बन्धी व्यवस्था स�ीय कानूनमा तोकेबमोिजम हनुे छ । 

३५. �बदा न�लएको �दन सेवा अव�धमा गणना नहनुे: िशक्षकले �बदा न�लई �व�ालयमा अनपुिस्थत भएको �दन �नजको सेवा 

अव�धमा गणना हनुे छैन । यसर� गयल भएको अव�धको गयल क�ी गर� सो अव�धको हनु आउने रकम 

�धानाध्यापकले तलब क�ी गनुर्पन�छ । 

३६. �बदा सह�ुलयत मा� हनुे: �बदा अ�धकारको कुरा नभएर सह�ुलयत मा� हनुे छ । 

३७. काज तथा दै�नक �मण भ�ा: (१) �व�ालय वा अध्यापन सम्बन्धी कामका ला�ग नगरपा�लकाको आदेशानसुार कुनै 

सभा, सम्मेलन वा से�मनारमा ख�टने िशक्षकले सोह� आदेशमा तो�कएको अव�ध सम्मका ला�ग काज र तो�कए 

बमोिजमको दै�नक �मण भ�ा पाउनेछ । 
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(२)  �व�ालयको कामका ला�ग िशक्षकले �धानाध्यापकको र �धानाध्यापकले व्यवस्थापन स�म�तको अध्यक्षको 

अनमु�त �लई काजमा जान सक्ने छ । 

(३) कुनै �व�ालयमा �व�ाथ� सङ्ख्याको अनपुातमा िशक्षक दरबन्द� बढ� भएमा नगर िशक्षा स�म�तले त्यस्तो 

दरबन्द�लाई िशक्षा स�म�तको पलु दरबन्द�मा राखी �व�ाथ� सङ्ख्याको अनपुातमा िशक्षक दरबन्द� कम रहेको जनुसकैु 

�व�ालयमा काजमा खटाउन सक्ने छ । 

३८. यस प�रच्छेदको व्यवस्था लागू नहनुे: यस प�रच्छेदमा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न संस्थागत 

�व�ालयको िशक्षक, करार िशक्षक र आफ्नै �ोतबाट व्यहोन� गर� सामदुा�यक �व�ालयमा �नय�ु गरेको िशक्षकको 

सम्बन्धमा यस प�रच्छेदको सतु्केर� �बदा र �क�रया �बदा बाहेकको अन्य व्यवस्था लागू हनुेछैन । त्यस्ता िशक्षकले 

�व�ालय�ारा तोकेबमोिजम वा करार सम्झौतामा उल्लेख भए बमोिजम �बदाको स�ुवधा पाउनेछन ्। 

प�रच्छेद – १० 

िशक्षक तथा �व�ाथ�को आचारसं�हता 

३९. िशक्षकले पालन गनुर्पन� आचारसं�हता: (१) िशक्षकले देहाय बमोिजमको आचारसं�हता पालन गनुर्पन�छ : 

(क) आफूलाई खटाएको ठाउँमा गई तो�कएको काम गनुर्पन�, 

(ख) �नधार्�रत समयमा �नय�मतरूपले �व�ालयमा आए गएको समय जनाई हािजर हनुपुन� र प�हले �बदाको 

अनमु�त न�लई �व�ालयमा अनपुिस्थत हनुनुहनुे, 

(ग) आफ्नो सेवा सम्बन्धी कुरामा मतलब साध्य गन� मनसायले कसैमा�थ प�न कुनै राजनै�तक वाअवाञ्छनीय 

�भाव पानर् वा �भाव पान� �य� गनुर् नहनुे, 

(घ) नेपाल सरकार र नेपाल� जनताको पारस्प�रक सम्बन्धमा वा कुनै �वदेशी रा�सँगको सम्बन्धमा खलल 

पनर्सक्ने गर� आफ्नो वास्त�वक वा काल्प�नक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख �कािशत गनर् वा �सेलाई कुनै 

खबर �दन वा रे�डयो वा टे�ल�भजन, सामािजक स�ाल आ�दजस्ता सूचना माध्यम�ारा भाषण �सा�रत गनर् वा 

कुनै सावर्ज�नक भाषण �दन वा व�व्य �कािशत गनर् नहनुे, 

(ङ) �व�ाथ�लाई योग्य नाग�रक बनाउने उ�ेश्य �लई अध्ययन र अध्यापनलाई आफ्नो मखु्य ल�य सम्झनपुन�, 

(च) आज्ञाका�रता, अनशुासन, सद् भावना, सहयोग, सदाचार, सहानभु�ूत, धैयर् र सच्च�र�तालाई �ोत्साहन �दनपुन�, 

(छ) कुनै भाषा, सम्�दाय तथा धमर्�वरोधी भावना िशक्षक तथा �व�ाथ�वगर्मा फैलाउन नहनुे, 

(ज) सामदुा�यक �व�ालयका िशक्षकले व्यवस्थापन स�म�त र नगर िशक्षा अ�धकार�को स्वीकृ�त न�लई आफू 

हाल रहेको �व�ालय बा�हर काम गनर् नहनुे, 

(झ) �व�ालय वा शैिक्षक संस्थाको माध्यम�ारा रा��य भावना जागृत गर� देशमा भावनात्मक एकता ल्याउन 

काम गनुर्पन�, 

(ञ) नेपालको सावर्भौमस�ा र अखण्डतामा आचँ आउने गर� देशको शािन्त, सरुक्षा, वैदेिशक सम्बन्ध र 

सावर्ज�नक मयार्दा तथा अदालतको अवहेलना हनुे वा कुनै प�न कायार्लय वा अ�धकृतको कानून�ारा �नधार्�रत 

कतर्व्य पूरा गनर्मा बाधा �वरोध हनुे गर� �दशर्न, हड्ताल, थनुछेक तथा घेराउ गनर् नहनुे, 

(ट) �व�ाथ�लाई शार��रक वा मान�सक यातना �दन नहनुे, 

(ठ) राजनी�तक दल सम्ब� ग�त�व�धहरूमा सहभागी हनु नहनुे, 

(ड) कुनै एक �व�ालयमा कायर्रत िशक्षक अक� �व�ालयको �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तमा बस्न नहनुे। 

(२) उप�नयम (१) बमोिजमको आचारसं�हताको पालन भए नभएको अ�भलेख िशक्षकहरूको हकमा �धानाध्यापकले र 

�धानाध्यापकको हकमा व्यवस्थापन स�म�तले रा�पुन�छ र आचारसं�हता पालना नभएको भए त्यसको �ववरण 

नगरपा�लका िशक्षा शाखामा पठाउनपुन�छ । 
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४०. �व�ाथ�ले पालन गनुर्पन� आचारसं�हता: �व�ाथ�हरूले देहाय बमोिजमको आचारसं�हता पालन गनुर्पन�छ : 

 (क) िशक्षकको आज्ञापालन र आदर गनुर्पन�, 

 (ख) �व�ालयमा वा बा�हर जहाँसकैु अनशुासनमा रहनपुन�, 

 (ग) रा��यता, भाषा र संस्कृ�तको उत्थानको �न�म� सध� �य�शील रहनपुन�, 

 (घ) �व�ालयले आयोजना गरेको कायर्�ममा स��य रूपमा भाग �लनपुन�, 

 (ङ) सबैसँग िश� व्यवहार गनुर्पन�, 

 (च) व्यवस्थापन स�म�तले �नधार्रण गरेका अन्य आचारसं�हता पालना गनुर्पन� । 

प�रच्छेद– ११ 

�व�ालयलाई �दइने अनदुान, �व�ालयको बजेट, आयव्ययको लेखा तथा अन्य व्यवस्था 

४१. �व�ालयलाई अनदुान �दने: (१) नगरपा�लकाले सामदुा�यक �व�ालयलाई नेपाल सरकारबाट �ा� अनदुान तो�कए 

बमोिजम �व�लायको खातामा पठाउनेछ । 

(२) नगरपा�लकाले �व�ालयबाट तयार ग�रएको वा�षर्क बजेट समेतलाई अध्ययन गर� �व�ालयलाई देहायका 

आधारमा अनदुान बाँडफाँड गन� छ : 

(क) �व�ालयको �व�ाथ� सङ्ख्या, 

(ख) �व�ालयको िशक्षक सङ्ख्या, 

(ग) �व�ालयको पर�क्षाको प�रणाम, 

(घ) �व�ालयको आ�थर्क तथा भौ�तक अवस्था, 

(ङ) �व�ालयको आवश्यकता । 

४२. सम्बिन्धत काममा खचर् गनुर्पन�: �व�ालयले �ा� रकम जनु कामका ला�ग खचर् गनर् �नकासा भएको हो सोह� काममा 

मा� खचर् गनुर्पन�छ । �व�ालयले तो�कएको शीषर्कमा रकम खचर् नगरेमा नगर िशक्षा स�म�तले �व�ालयको 

अनदुानको जनुसकैु रकमबाट असलु गर� �धानाध्यापकलाइर् �वभागीय कारवाह� ग�रनेछ । 

४३. स्थानीय �ोतबाट रकमको व्यवस्था गनुर्पन�: (१) �व�ालयले �व�ालयको भवन, फ�नर्चर र अन्य कायर्को ला�ग 

स्थानीय �ोतबाट रकमको व्यवस्था गनुर्पन�छ । 

(२) उप�नयम (१) बमोिजम कायर्का ला�ग रकम नपगु्ने भएमा नगरपा�लकाले स्थानीय जनसहयोगलाई �ोत्साहन गन� 

गर� सामदुा�यक �व�ालयलाई आवश्यक रकम अनदुान �दन सक्ने छ । 

४४. बजेट तयार गन�: �धानाध्यापकले �त्येक वषर् आगामी वषर्को बजेट तयार गर� व्यवस्थापन स�म�तबाट स्वीकृत गराइ 

त्यसको एक ��त नगरपा�लकाको िशक्षा शाखा र वडा िशक्षा स�म�तमा समयमा नै पठाउनपुन�छ । 

४५.  �व�ालय कोषको सञ् चालन: (१) �व�ालयले �व�ालय कोषमा जम्मा भएको रकम व्यवस्थापन स�म�तको �नणर्य 

बमोिजम खचर् गनुर्पन�छ । 

(२) �व�ालय कोषको �हसाब-�कताब राख् ने काम �धानाध्यापक र लेखा सम्बन्धी काम गन� व्यि�को हनुे छ । 

(३) �व�ालयको कायर् सञ् चालनका ला�ग �व�ालय कोषको रकम निजकैको कुनै ब�कमा खाता खोल� जम्मा गनर् 

स�कनेछ । 

(४) �व�ालयको सम्पूणर् खचर् �व�ालय कोषमा जम्मा भएको रकमबाट बेहो�रनेछ । 

४६. �व�ालयको आयव्ययको लेखा: (१) सबै �क�समका �व�ालयले �व�ालयको आयव्ययको लेखा �च�लत कानूनले 

तोकेको ढाँचामा रा�पुन�छ । 

(२) �व�ालयको आयव्ययको लेखा �बल भरपाई लगायत आवश्यक कागजात राख् ने काम �व�ालयको रकम खचर् गनर् 

अ�धकार �ा� अ�धकार�को हनुे छ । 
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(३) उप�नयम (२) बमोिजम कागज �मािणत गराइराख् ने, रा� लगाउने िजम्मेवार� �धानाध्यापकको हनुे छ । 

(४) उप�नयम (१) बमोिजमको आयव्ययको लेखा राख्दा �व�ालयको काम कारबाह�को वास्त�वक िस्थ�त थाहा हनुे 

गर� मालसामानहरूको ख�रद�ब�� र �व�ालयको नगद� िजन्सी, जायजेथा दा�यत्व आ�दको �वस्ततृ �ववरण स्प� रूपले 

खोलेको हनुपुन�छ । 

(५) �व�ालयको नगद�, िजन्सी, जायजेथामा कुनै �क�समको �हना�मना, हा�न-नोक्सानी वा लापरबाह� हनु नपाउने गर� 

सरुिक्षत राख् ने र सोको लगत राख् ने तथा रा� लगाउने दा�यत्व �धानाध्यापकको हनुे छ । 

(६) �धानाध्यापकले �व�ालयको आयव्ययको ��तवेदन नगरपा�लकाले तोकेको अव�ध�भ� िशक्षा शाखामा पठाउन ु

पन�छ। 

४७. लेखा पर�क्षण गराउने: (१) व्यवस्थापन स�म�तको अध्यक्ष र �धानाध्यापकले �त्येक वषर् नगर िशक्षा अ�धकार�बाट 

�नय�ु लेखापर�क्षकबाट �व�ालयको लेखा पर�क्षण गराउनपुन�छ । 

(२) लेखा पर�क्षणको �सल�सलामा �धानाध्यापकले �व�ालयको आयव्ययको बह�खाता लेखा पर�क्षकले मागेको बखत 

जाँच्न �दनपुन�छ र �नजले कै�फयत तलब गरेको कुराको यथाथर् जबाफ समेत सरोकारवालालाई �दनपुन�छ । 

(३) �व�ालयको आयव्ययको लेखा नगरपा�लकाबाट खटाइएको कमर्चार�ले जनुसकैु बखत जाँचबझु गनर् सक्ने छ । 

यसर� जाँचबझु गदार् खट� आएको कमर्चार�ले माग गरेको �ववरण देखाउन ु�धानाध्यापकको  कतर्व्य हनुे छ । 

(४) यस �नयम बमोिजम लेखा पर�क्षकले �व�ालयको लेखा पर�क्षण गन� �सल�सलामा अन्य कुराका अ�त�र� 

�व�ालयको आम्दानीर खचर्का बारेमा �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तका पदा�धकार�हरूसँग छलफल गर� आफ्नो 

��तवेदन तयार गनुर् पन�छ । 

(५) �धानाध्यापकले लेखा पर�क्षकबाट �ा� ��तवेदन िशक्षक तथा अ�भभावकको भेला गराई सावर्ज�नक गर� त्यस्तो 

��तवेदन र वासलात �नय�मत रूपमा नगरपा�लकाको िशक्षा शाखामा पठाउन ुपन�छ । 

(६) लेखापर�क्षकले �व�ालयको लेखा पर�क्षण ग�रसके प�छ देहायका कुराहरू खलुाइ सो सम्बन्धी ��तवेदन तयार 

गर� व्यवस्थापन स�म�त र नगर िशक्षा शाखामा एक-एक ��त पठाउनपुन�छ :  

(क) सोधनी र कै�फयत भएका कुराको जबाफ यथाशी� भए नभएको, 

(ख) पेस भएको आयव्ययको �हसाब र�तपूवर्क भए नभएको, 

(ग) आयव्ययको �ेस्ता कानूनबमोिजम राखे नराखेको, 

(घ) �व�ालयको आयव्ययको लेखा यथाथर् रूपमा देखीने गर� वासलात दरुूस्त भए नभएको, 

(ङ) कुनै िशक्षक वा कमर्चार�ले कानून �वपर�त कामकाज वा बे�हसाब गरे नगरेको, 

(च) �व�ालयको कारोबार सन्तोष�द भए नभएको, 

(छ) लेखा पर�क्षकले मना�सब र आवश्यक सम्झेको अन्य कुरा । 

४८. बरबझुारथ गन�: (१) �व�ालयको नगद�, िजन्सी मालसामानको लगत, �ेस्ता राख् ने िजम्मा �लएको िशक्षक सरुवा वा 

अन्य कारणबाट �व�ालय छोडी जाँदा आफ्नो िजम्मा रहेको नगद�, िजन्सी मालसामानको बरबझुारथ सामान्यतया पन्� 

�दन�भ� �व�ालयमा गनुर्पन�छ । 

(२) उप�नयम (१) बमोिजम बरबझुारथ नगन� िशक्षकलाई �नजले पाउने तलब रो�ा गर� असलु उपर वा सोधभनार् 

ग�रनेछ। 

  



 

18 
 

प�रच्छेद-१२ 

छा�विृ� सम्बन्धी व्यवस्था 

४९. छा�विृ�को व्यवस्था गनुर्पन�: (१) सामदुा�यक �व�ालयले शैिक्षक स� सरुु भएको दइुर् म�हना�भ� �व�ालयमा 

नगरपा�लका र अन्य �ोतमाफर् त �ा� भएको छा�वृि� रकम �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तको �नणर्य गराइ सावर्ज�नक 

समारोहको आयोजना गर� �वतरण गनुर्पन�छ । 

(२) उप�नयम (१) बमोिजम छा�वृि� पाएका �व�ाथ�हरूको नामनामेसी �ववरण �व�ालयको सूचना पाट�मा टाँस गर� 

सावर्ज�नक गराउनपुन�छ । 

(३) संस्थागत �व�ालयले ऐनले तोके बमोिजमको सङ्ख्यामा नघटाइ गर�ब, अपा�, म�हला, द�लत र जनजा�त 

�व�ाथ�लाई छा�वृि� उपलब्ध गराउनपुन�छ ।  

(४) उप�नयम (३) बमोिजम छा�वृि� उपलब्ध गराउन ु अिघ �व�ालयले त्यस्तो छा�वृि�का ला�ग �नवेदन �दन 

�व�ालयमा सूचना �काशन गर�ऐनले तोके बमोिजमको स�म�तले �ा� �नवेदनको छान�वन गर� त्यस्तो छा�वृि� पाउने 

�व�ाथ�हरूको छनौट गन� छ ।  

५०. नगरपा�लकाले छा�विृ�को व्यवस्था गनर् सक्न:े (१) नगरपा�लकाले गर�व तथा जेहेन्दार �व�ाथ�हरूमा �ा�व�धक तथा 

व्यावसा�यक िशक्षाको पहुँच अ�भवृ��का ला�ग छा�वृि�को आवश्यक व्यवस्था गनर् सक्ने छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको छा�वृि� �वतरण गनर् नगर िशक्षा शाखाले छा�वृि�का ला�ग �वषय र देहायका आधार 

वामापदण्ड �कटान गर� �व�ाथ�को �नवेदन आह् वान गनुर्पन�छ । 

(क) �भमाद नगरपा�लका �भ� स्थायी बसोबास, 

(ख) अ�त �वप� तथा जेहेन्दार/द�लत/जनजा�त/म�हला 

(ग) नेपाल सरकार िशक्षा �वज्ञान तथा ��व�ध मन्�ालय, �व��व�ालय तथा िशक्षण संस्थाले तोकेको न्यूनतम 

मापदण्ड पूरा गरेको, 

(घ) सामदुा�यक �व�ालयबाट एसईई उ�ीणर् गरेको, 

५१.  छा�विृ� छनौट तथा �सफा�रस स�म�त: (१) �नयम ५० बमोिजमको छा�वृि� �वतरण गन� �योजनका ला�ग 

नगरपा�लकालाई �सफा�रस गनर् देहाय बमोिजमको छा�वृि� छनौट तथा �सफा�रस स�म�त रहनेछ :- 

(क) नगर �मखु      – अध्यक्ष 

(ख) नगर उप�मखु     – सदस्य 

(ग) �मखु �शासक�य अ�धकृत    – सदस्य 

(घ) नगर �मखु�ारा मनो�नत एक जना िशक्षा �वशेषज्ञ  – सदस्य 

(ङ) िशक्षा शाखा �मखु     – सदस्य सिचव 

(२) स�म�तको बैठकमा स�म�तले आवश्यकता अनसुार कुनै �वशेषज्ञलाई सो स�म�तको बैठकमा आमन्�ण गनर्  सक्ने 

छ । 

(३) उप�नयम (१) बमोिजम मनोनीत सदस्यको पदाव�ध दईु वषर्को हनुे छ । 

(४) छा�वृि� �नधार्रण तथा �सफा�रस स�म�तको बैठक तथा छा�वृि� छनौटको ���यासो स�म�त आफ� ले �नधार्रण 

गर� छा�वृि�का ला�ग �व�ाथ�को छनौटका ला�ग �सफा�रस गन� छ । 

प�रच्छेद– १३ 

�व�ालयको सम्पि� संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था 

५२. �व�ालयको सम्पि�को सरुक्षा: (१) �व�ालयको नाममा रहेको सम्पि�को सरुक्षा गन� �मखु दा�यत्व व्यवस्थापन स�म�त 

र �धानाध्यापकको हनुे छ । 
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(२) सामदुा�यक �व�ालयको नाममा रहेको सम्पि�को व्यवस्थापन र संरक्षण गनर्का ला�ग नगरस्तर�य एक �व�ालय 

सम्पि� संरक्षण स�म�त रहनेछः- 

(क) नगर �मखु         – अध्यक्ष 

(ख) नगर उप�मखु        – सदस्य 

(ग) �मखु �शासक�य अ�धकृत       – सदस्य  

(घ) नगरपा�लका कायर्पा�लकाको िशक्षा हेन� संयोजक एक जना   – सदस्य 

(ङ) �व�ालयका दाताहरूमध्येबाट नगर िशक्षा स�म�तले मनोनीत गरेको एक जना – सदस्य 

(च) नगर िशक्षा अ�धकार�       –सदस्य–सिचव 

(३) उप�नयम (२) बमोिजम मनोनीत सदस्यको पदाव�ध दईु वषर्को हनुे छ । 

(४) उप�नयम (२) बमोिजम ग�ठत स�म�तको बैठक सम्बन्धी कायर्�व�ध सो स�म�त आफ� ले �नधार्रण गरे बमोिजम हनुे 

छ। 

५३. �व�ालय सम्प�त संरक्षण स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार:- �व�ालय सम्पि� संरक्षण स�म�तको काम, कतर्व्य र 

अ�धकार देहाय बमोिजम हनुे छ : 

(क) �व�ालयको नाममा �ा� भई दतार् हनु बाँक� रहेको जग्गा दतार् गन� व्यवस्था �मलाउने, 

(ख) �व�ालयको नाममा रहेको सम्पि�लाई अ�धकतम फाइदा हनुे काममा �योग गनर् व्यवस्थापन स�म�तलाई �नद�शन 

�दने, 

(ग) �व�ालयको नाममा रहेको जग्गाको आयस्ता असलु उपर गन� व्यवस्था �मलाउने, 

(घ) �व�ालयको सम्पि� कसैबाट हानी-नोक्सानी हनु गएमा सो भराउने व्यवस्था गन�, 

(ङ) �व�ालयको �वकास गन� काममा बाहेक �व�ालयको नाममा दतार् भएका जग्गा वा अन्य सम्पि�  बेच�बखन गनर् 

न�दने, 

(च) �व�ालयको जग्गा संरक्षण गनर् �धानाध्यापकलाई सहयोग गन� । 

५४. �व�ालयको नामको जग्गा �ब�� गनर् वा �धतो रा� नहनुेः (१) �व�ालयको नामको जग्गा �ब�� वा �धतो रा� पाइने 

छैन ।  

(२) उप�नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न देहायका अवस्थामा �व�ालयको नाममा रहेको जग्गा �ब�� 

वा �धतो रा� स�कनेछ :- 

(क) सामदुा�यक �व�ालयले �व�ालयको भौ�तक पूवार्धार �वकासका ला�ग पच्चीस ��तशत सम्म जग्गा 

व्यवस्थापन स�म�त, �नयम ४९ बमोिजमको स�म�त र नगर कायर्पा�लकाको �सफा�रसका आधारमा िशक्षा �वज्ञान 

तथा ��व�ध मन्�ालयको स्वीकृ�त �लई बढाबढ�ारा �ब�� गनर्, 

(ख) संस्थागत �व�ालयको भौ�तक पूवार्धार �वकासका ला�ग व्यवस्थापन स�म�तको �सफा�रसमा कम्पनीको 

सञ् चालन वा शैिक्षक गठु�का ग�ुठयारको स्वीकृ�त �लई कुनै ब�क वा �व�ीय संस्थामा �धतो रा� वा पचास 

��तशतसम्म जग्गा बढाबढ�ारा �ब�� गनर् ।  

(३) �व�ालयको भौ�तक पूवार्धार �वकासका ला�ग उप�नयम (२) मा लेिखएदेखी बढ� जग्गा �ब�� गनुर्परेमा संस्थागत 

�व�ालयले व्यवस्थापन स�म�त र कम्पनी स�ालक वा शैिक्षक गठु�का ग�ुठयारको �सफा�रसमा नगर कायर्पा�लकाको 

स्वीकृ�त �लनपुन�छ ।  

५५. �व�ालयको नामको जग्गा स�ाप�ा गनर् नहनुे: (१) �व�ालयको नाममा रहेको जग्गा स�ाप�ा गनर् पाइने छैन । 

(२) उप�नयम (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �व�ालयको कम्पाउण्ड वा खेल मैदानसँग जो�डएको 

जग्गासँग कुनै जग्गा स�ाप�ा गनुर्पन� भएमा सामदुा�यक �व�ालयको भए नगरस्तर�य सम्पि� संरक्षण स�म�त, 
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व्यवस्थापन स�म�त र नगर कायार्पा�लकाको �सफा�रसमा र संस्थागत �व�ालयको भए सम्बिन्धत गठु�यार वा 

कम्पनीको स�ालक, व्यवस्थापन स�म�त र नगरस्तर�य सम्पि� संरक्षण स�म�तको �सफा�रसमा नगर कायर्पा�लकाको 

स्वीकृ�त �लई स�ाप�ा गनर् स�कनेछ । 

प�रच्छेद- १४ 

�व�वध 

५६.  �व�ालयमा शैिक्षक योजना बनाउनेः (१) �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तले �व�ालयको �वकासका ला�ग �व�ालय सधुार 

योजना बनाइ लागू गनुर्पदर्छ ।  

(२) �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तले बनाएको �व�ालय सधुार योजना अनसुार �धानाध्यापकले वा�षर्क कायर्�म 

कायार्न्वयन योजना बनाइ लागू गनुर्पन�छ ।  

(३) �त्येक िशक्षकले आफुले िशक्षण गन� कक्षा र �वषयको वा�षर्क शैक्षिणक योजनाका अ�त�र� िशक्षण सधुार 

योजना बनाइ सोह� अनसुार िशक्षण  गनुर्पन�छ । उ� योजना अनसुार िशक्षण कायर्मा भएको �ग�तबारे 

�धानाध्यापकले समय समयमा अनगुमन गनुर्पदर्छ ।  

(४) �त्येक िशक्षकले आफुले िशक्षण गन� कक्षा र �वषयको तयार� गर� दै�नक पाठयोजना बनाइ िशक्षण गनुर्पदर्छ ।  

(५) नगर िशक्षा अ�धकार�, नगर िशक्षा अ�धकृत तथा नगर �ोत व्यि�बाट समय समयमा सम� �व�ालयको वा 

िशक्षकको कक्षा सपुर�वेक्षण गर� प�ृपोषण �दान गनुर्पदर्छ । 

५७.  कायर् सम्झौता करार गन�: (१) �त्येक �व�ालयका �धानाध्यापकले �व�ालय व्यवस्थापन स�म�त र नगरपा�लका समक्ष 

आफुले �व�ालयको �वकासका ला�ग गन� कामहरु उल्लेख गर� कायर् सम्पादन करार गनुर्पन�छ । कायर्सम्पादन करार 

अनसुारका कायर्हरूको कायर्�ग�तको �नय�मत रूपमा मूल्या�न गर� �धानाध्यापकलाइर् परुस्कार, �शंसा एवम ्

आवश्यकता अनसुार दण्डको समेत व्यवस्था ग�रनेछ । 

(२) �त्येक �व�ालयका �धानाध्यापक समक्ष िशक्षकले आफुले पढाउने कक्षा र �वषयमा �व�ाथ�हरूको शैिक्षक 

उपलब्धी वृ�� गन� योजना स�हतको कायर् सम्झौता गनुर्पन�छ । उ� सम्झौताका आधारमा नै �व�ालयले िशक्षकको 

कायर्सम्पादन मूल्या�न गन� छ ।  

५८. वा�षर्क �ववरण पेस गन�: (१) �त्येक �व�ालयले बैशाख म�हना�भ� गत शैिक्षक स�का तप�सलका �ववरणहरू 

नगरपा�लकाको िशक्षा शाखामा पेस गनुर्पन�छ ।  

(क) शैिक्षक स�मा जम्मा �व�ालय खलेुको �दन र पढाइ भएको �दन ।  

(ख) शैिक्षक स�को �व�ाथ� �ववरण ।  

(ग) �व�ाथ�को शैिक्षक उपलिब्ध �ववरण । 

(घ) िशक्षकहरूको हािजर� र �बदाको �ववरण ।  

(ङ) �व�ालयको वा�षर्क आयव्ययको �ववरण ।   

५९.  नगरपा�लकाको शैिक्षक पा�ो: (१) नगरपा�लकाको िशक्षा शाखाले �त्येक शैिक्षक स�को सरुुमा नगरपा�लकाको 

शैिक्षक पा�ो तयार गन� छ ।  

(२) उप�नयम (१) बमोिजम तयार भएको शैिक्षक पा�ोमा नगरस्तर�य शैिक्षक कायर्�महरुका साथै �व�ालय खलु्ने र 

�वदाका �दनहरू उल्लेख हनुपुदर्छ ।               
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अनसूुची- १ 

(�नयम ५ को उप�नयम (१) सँग सम्बिन्धत ) 

�व�ालय खोल्ने अनमु�तका ला�ग �दइने �नवेदन 

�ीमान ्नगर िशक्षा अ�धकार� ज्य,ु 

�भमाद नगर कायर्पा�लकाको कायार्लय 

िशक्षा, यवुा तथा खेलकुद शाखा 

�भमाद, तनहुँ ।  

   �वषय: �व�ालय खोल्ने अनमु�त सम्बन्धमा  ।   

शैिक्षक स� ........................................देखी ..........................तहको �व�ालय खोल्न चाहेकोले अनमु�तको ला�ग 

देहायका �ववरणहरु खलुाई यो �नवेदन पेस गरेको छु ।  

क) �स्ता�वत �व�ालयको : 

१. नाम:  

२. ठेगाना:  �भमाद नगरपा�लका वडा नं. .................गाउँ/टोल..................................... फोन नं. 

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

३. �क�सम    (१) सामदुा�यक                      (२) संस्थागत           अ) शैिक्षक गठु�          आ)  

सहकार� 

४.अनमु�त �लन चाहेको तह  र सञ् चालन गन� कक्षा:  

५. भ�वष्यमा सञ् चालन गनर् चाहेको तह र कक्षा:  

ख) �स्ता�वत �व�ालयको ला�ग परुा ग�रएको भौ�तक पवुार्धार:  

१. भवनको : 

सङ्ख्या :                  कच्ची/प�ी/अधर् प�ी               आफ्नै/बहालमा/सावर्ज�नक 

२. कोठाको �ववरण  

कोठाको सङ्ख्या लम्बाइ चौडाइ उचाइ झ्याल ढोकाको अवस्था �काश र ब�ीको अवस्था �योजन कै�फयत 

        

 

३. फ�नर्चरको सङ्ख्या: 

१. डेस्क :             २. बेन्च :           ३. टेबलु :           ४. दराज:         ५. कुस� :        ६.   

अन्य: 

४. खेलकुद मैदानको अवस्था र जग्गा (रोपनीमा) : 

५. शौचालयको सङ्ख्या:  

(१)   छा�ले �योग गन� :                                                (२) छा�ाले �योग गन� :   

६. खानेपानीको अवस्था:  

७. पसु्तकालय: छ/छैन         पसु्तकसङ्ख्या: 

८. �योगशाला: छ/छैन साम�ीको अवस्था : रा�ो/सामान्य/कमजोर 

९. सवार� साधनको �ववरण:  

१०.शैिक्षक साम�ीको अवस्था:  पयार्�/ सन्तोषजक/ कमजोर 
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ग. �व�ाथ� सङ्ख्या: (�स्ता�वत)  

कक्षा           

�व�ाथ� सङ्ख्या           

घ. िशक्षक सङ्ख्या ( �स्ता�वत ) :  

ङ. आ�थर्क �ववरण ( �स्ता�वत ):  

१. अचल सम्पि�:                             २. चल सम्पि�                                 ३. वा�षर्क 

आम्दानी  

४. आम्दानीको �ोत:           

मा�थ उल्लेिखत �ववरण ठ�क साँचो छ , झटुा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला, बझुाउँला ।                                                                                                      

�नवेदकको :  

सह�: 

नाम:  

ठेगाना:                                                                                        �म�त:  

संलग्न गनुर्पन� कागजातहरु  

१.  शैिक्षक गठु�को �वधान र �नयमावल�को ��त�ल�प 

२.  जग्गा वा  भवन भाडामा �लने भए कम्तीमा पाँच वषर् सम्मको ला�ग घर वा जग्गा धनीले बहालमा �दने सम्बन्धमा 

भएको कब�ुलयतनामा प� ।  

३.  �स्ता�वत �व�ालयको क्षे�को शैिक्षक नक्सा ।  

४.  सम्बिन्धत वडा िशक्षा स�म�तको �सफा�रस । 
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अनसूुची -२ 

(�नयम १६ को उप�नयम (१) सँग सम्बिन्धत) 

िशश ु�वकास केन्�/�ारिम्भक बाल�वकास केन्�/पूवर् �ाथ�मक �व�ालय/मन्टे�र� कक्षा सञ् चालनका ला�ग �दने �नवेदन 

�ीमान ्नगर िशक्षा अ�धकार� ज्य,ु 

�भमाद नगर कायर्पा�लकाको कायार्लय 

िशक्षा, यवुा तथा खेलकुद शाखा 
�भमाद, तनहुँ ।  

�वषय: िशश ु�वकास केन्�/�ारिम्भक बाल�वकास केन्� /पूवर् �ाथ�मक �व�ालय/ मन्टे�र� कक्षा सञ् चालन 
गन� अनमु�त पाऊँ ।  

शैिक्षक स� ............... देखी िशश ु �वकास केन्�/�ारिम्भक बाल�वकास केन्� /पूवर् �ाथ�मक �व�ालय/ मन्टे�र� 
कक्षासञ् चालनको अनमु�तका ला�ग आवश्यक कागजातस�हत यो �नवेदन पेस गरेको छु ।  

क) �स्ता�वत िशश ु�वकास केन्�/�ारिम्भक बाल�वकास केन्� /पूवर् �ाथ�मक �व�ालय/ मन्टे�र� कक्षाको  

१.  नाम:  

२. ठेगाना:.........................................नगरपा�लका वडा नं.....................  गाउँ/ 
टोल................................................ 
३. बालबा�लकाको सङ्ख्या:  

ख) केन्� सञ् चालन गन� संस्था: १.  सामदुा�यक �व�ालय २. संस्थागत �व�ालय    

                                                ३.समदुाय                         ४. व्यि� 

ग) �व�ालयले सञ् चालन गन� भए �व�ालयको नाम, ठेगाना:  

घ) �स्ता�वत िशश ु�वकास केन्�/�ारिम्भक बाल�वकास केन्� /पूवर् �ाथ�मक �व�ालय/ मन्टे�र� कक्षाको भौ�तक पवुार्धार: 
१.  भवन : कच्ची/प�ी         २. कोठासङ्ख्या :         कोठाको लम्बाइ:         चौडाइ:            

सावर्ज�नक/�नजी/बहाल 

ङ) फ�नर्चर �ववरण:  

च) खेल साम�ीको �ववरण:  

छ)  शौचालयको सङ्ख्या र अवस्था: 
ज) खानेपानीको �ोत र अवस्था:  

झ) पा�साम�ीको �ववरण: 
ञ) आ�थर्क �ववरण  

ट) आम्दानीको �ोतको व्यवस्था:  

ठ) अन्य �ववरण भए :  

मा�थ उल्लेिखत व्यहोरा ठ�क साँचो हो । झटु ठहरे कानून बमोिजम सहुँला बझुाउँला ।                                                                                                
�नवेदकको 
नाम:  

ठेगाना: 
सह�:  

संलग्न कागजात                                                                                

 १. भवन खेलमैदान सम्बन्धी �माण कागजात र �ववरण   

 २. सम्बिन्धत वडाको �सफा�रस ।                                                          

 ३. �व�ालयले सञ् चालन गन� भए �व�ालयको प�   �म�त:               

 ४. समदुायमा सञ् चालन भए संस्थाको व्यवस्थापन स�म�तको �नणर्य । 
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अनसूुची- ३ 

(�नयम ५ को उप�नयम (२) सँग सम्बिन्धत ) 

�व�ालय खोल्नका ला�ग चा�हन ेपूवार्धारहरू  

(क) कायार्लय कक्ष, पसु्तकालय, �योगशालाका साथै िशक्षणका ला�ग कक्षा अनसुार पगु्ने न्यूनतम कक्षाकोठाको �बन्ध हनुपुन� 

। कक्षा कोठाहरू सामान्यतया नौ �फट उचाईको र घाम तथा पानीबाट बचाउ हनुे �क�समको हनुपुन�, 

(ख) कक्षागत क्षे�फल ��त �व�ाथ� १.०० वगर् �मटर भन्दा कम हनु नहनुे, 

(ग) अध्यापन गराइने कक्षा कोठामा हावाको �वाह, �काशको व्यवस्थाको साथै स्वस्थ हनु ुपन�, 

(घ) कक्षाकोठामा �व�ाथ� सङ्ख्याको आधारमा फ�नर्चरको व्यवस्था हनु ुपन�, 

(ङ) यथे� स्वस्थकर खानेपानीको �बन्ध गनुर्पन�, 

(च) पूवर्�ाथ�मक �व�ालयमा बाहेक अन्य �व�ालयमा छा� छा�ाको ला�ग अलग अलग शौचालयको व्यवस्था हनुपुन� र �त्येक 

थप ५० जना �व�ाथ�का ला�ग एक कम्पाटर्मेन्ट थप हनु ुपन�, 

(छ) पा��म,पा�पसु्तक,िशक्षक �नद�िशका स�हतको आधारभूत तहमा भए १ �व�ाथ� बराबर किम्तमा ५ ��तका दरले, 

माध्य�मक तहको हकमा ��त �व�ाथ� कम्तीमा ८ ��तका दरले पसु्तक उपलब्ध भएको पसु्तकालय हनु ुपन�, 

(ज) िशक्षण ��याकलापको ला�ग आवश्यक शैिक्षक साम�ीहरू जस्तै सेतोपाट�,नक्शा, ग्लोब, गिणतीय साम�ी आ�द हनु ुपन�, 

(झ) सम्पूणर् �व�ाथ�हरू एकैसाथ उ�भन सक्ने कम्पाउण्ड हनु ुपन�, 

(ञ) पूवर्�ाथ�मक �व�ालयमा कक्षाकोठा बा�हरका ��याकलापहरू सञ् चालन गनर् पगु्ने र अन्य �व�ालयका ला�ग भ�लबल 

खेल्न �मल्नेसम्मको खेल मैदानको व्यवस्था र खेल साम�ीको व्यवस्था हनु ुपन�, 

(ट) पा��म अनसुारको �वज्ञान साम�ीको व्यवस्था हनुपुन�, 

(ठ) �व�ालयको �त्येक कक्षामा सामान्यतया देहाय बमोिजम न्यूनतम ्�व�ाथ� हनु ुपन�छ – 

• आधारभतू तह (कक्षा १-८) को हकमा ��त कक्षा औसत – २० जना 

• माध्य�मक तह (कक्षा ९-१०) को हकमा ��त कक्षा औसत – २५ जना 

• माध्य�मक तह (कक्षा ११-१२) को हकमा ��त कक्षा औसत – २५ जना 

(ड) सामदुा�यक �व�ालयमा कम्तीमा देहाय बमोिजमको िशक्षकको व्यवस्था हनु ुपन� : 

• पूवर् �ाथा�मक �व�ालयको ला�ग  – १ जना 
• आधारभतू तहको १–३ कक्षाको ला�ग  – २ जना  

• आधारभतू तहको १–५ कक्षाको ला�ग  – ३ जना  

• आधारभतू तह (कक्षा ६-८) को हकमा आधारभूत तहको १–५ का कम्तीमा ३ िशक्षक दरबन्द� रह� कक्षा ६-८ का 
ला�ग सामदुा�यक �ोतबाट थप िशक्षक : ४ जना  

• माध्य�मक तह ९-१० का ला�ग आधारभूत तहका न्यूनतम दरबन्द� पूरा भइर् सामदुा�यक �ोतबाट कम्तीमा अं�ेजी, 
गिणत र �वज्ञान �वषयका थप िशक्षकः३ जना 

• माध्य�मक तह ११-१२ का ला�ग माध्य�मक तह ९-१० का स्वीकृत दरवन्द� (अनदुान कोटा समेत) कम्तीमा ४ पूरा 
भइर् माध्य�मक तह ११-१२ का �त्येक �वधाका ला�ग थप िशक्षकः २ जना 

 तर संस्थागत �व�ालयमा कक्षा िशक्षक अनपुात न्यूनतम १: १.२५ हनु ुपन�छ । 

(ढ) �व�ालयको स्थायी आय �ोत हनु पन�, 
(ण) �व�ालयमा �ाथ�मक उपचार साम�ीको व्यवस्था हनु ुपन�, 
(त)  आवासीय �व�ालयको ला�ग आवास भवन हनु ुपन�, 
(थ) �व�ालयको हाता कम्पाउण्डले घे�रएको हनु ुपन�, 
(द) भाडाको भवनमा �व�ालय सञ् चालन गन� भए कम्तीमा पाँच वषर्को घर भाडा सम्बन्धी सम्झौता भएको हनुपुन�, 
(ध) सूचना तथा स�ार ��व�धको �योग गनर् आवश्यक साम�ीको व्यवस्था भएको हनुपुन� । 
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अनसूुची -४ 

(�नयम ५ को उप�नयम (२) सँग सम्बिन्धत) 

�व�ालय सञ् चालन गनर् �दइने अनमु�त 

�ी.............................. 
................................। 

तपा�ले �व�ालय खोल्ने सम्बन्धमा �म�त......................मा �दनभुएको �नवेदन उपर जाँचबझु गदार्�भमाद नगरपा�लकाको िशक्षा 
�नयमावल�, २०७८ को अनसूुची ३ बमोिजमको पूवार्धार पूरा गरेको देखीएकोले शैिक्षक स�..................देखी 
......................... �व�ालयको रूपमा ............................. तहको .............कक्षासम्मको �व�ालय सञ् चालन गनर् 
.................... को �म�त .............. को �नणर्यानसुार यो अनमु�त �दइएको छ । 
 

कायार्लयको छाप  
 

अनमु�त �दान गन� अ�धकार�को : 

सह� : 

नाम : 

पद : 

�म�त : 

बोधाथर् : 

�ी िशक्षा �वकास तथा समन्वय इकाइ, तनहुँ । 
अनसूुची - ५ 

(�नयम १६ को उप�नयम (२) सँग सम्बिन्धत) 

िशश�ुवकास केन्�/पूवर् �ाथ�मक �व�ालय/ �ारिम्भक बाल िशक्षा कक्षा/मन्टे�र� कक्षा सञ् चालन गनर् �दइएको अनमु�त 
 

�ी.............................. 
................................। 
 

तपा�ले/त्यस �व�ालय/ संस्थाले िशश ु �वकास केन्�/पूवर्�ाथ�मक �व�ालय/ �ारिम्भक बाल िशक्षा कक्षा/मन्टे�र� कक्षा खोल्ने 
सम्बन्धमा यस नगरपा�लकामा �दन ु भएको �नवेदन उपर जाँचबझु गदार् �भमाद नगरपा�लकाको िशक्षा �नयमावल�, २०७८ 
अनसुारको पूवार्धार पूरा गरेकोले शैिक्षक स� ............देखी िशश ु �वकास केन्�/पूवर्�ाथ�मक �व�ालय/�ारिम्भक बाल िशक्षा 
कक्षा/मन्टे�र� कक्षा सञ् चालन गनर् नगर िशक्षा स�म�तको �म�त ....................को �नणर्यअनसुार अनमु�त �दइएको छ ।  
 

कायार्लयको छाप 
 

अनमु�त �दान गन� अ�धकार�को : 

सह� : 

नाम : 

पद : 

�म�त : 

बोधाथर् : 

�ी िशक्षा �वकास तथा समन्वय इकाइ, तनहुँ । 
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अनसूुची–६ 
(�नयम ५ को उप�नयम (४) सँग सम्बिन्धत) 

कम्पनी अन्तगर्त स�ा�लत �व�ालयलाई शैिक्षक गठु� अन्तगर्त सञ् चालन गनर् �दइने �नवेदन 

�ीमान ्नगर िशक्षा अ�धकार� ज्य,ु 

�भमाद नगर कायर्पा�लकाको कायार्लय 

िशक्षा, यवुा तथा खेलकुद शाखा, �भमाद, तनहुँ । 

�वषयः शैिक्षक गठु� अन्तगर्त �व�ालय सञ् चालन गनर् पाउँ । 

महोदय, 

म�ले/हामीले �नम्न �व�ालय कम्पनी अन्तगर्त सञ् चालन गरेकोमा सो �व�ालय शैिक्षक गठु�अन्तगर्त सञ् चालन गनर् चाहेकोले 
देहायका �ववरणहरू खलुाई यो �नवेदन गरेको छु/छ� ।  

१. �व�ालयकोः– 

(क) नामः  

(ख) ठेगानाः �भमाद नगरपा�लका वडा नं .............गाउँ/टोल ............ फोनः .................... 
२. �व�ालय सञ् चालन भएको �म�त : 

३. �नजी वा सावर्ज�नक कुन शैिक्षक गठु�अन्तगर्त �व�ालय सञ् चालन गनर् चाहेको हो ? सो व्यहोरा : 

४. अन्य आवश्यक कुराहरू : 

मा�थ लेिखएका �ववरणहरू ठ�क साँचो छ,झ�ुा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला बझुाउँला ।  

      �नवेदकको– 

      सह�ः  

      नामः 
      ठेगानाः 
      �म�तः 

�नवेदन साथ संलग्न गनुर्पन� कागजातहरूः 
(१) कम्पनीको �बन्धप� तथा �नयमावल�को ��त�ल�प, 

(२) शैिक्षक गठु�को रूपमा �व�ालय सञ् चालन गनर् कम्पनी रिज�ारको कायार्लयको सहम�तप�, 

(३)  कम्पनीको स�ालक तथा व्यवस्थापन स�म�तले गरेको �नणर्य,  

(४)  �स्ता�वत शैिक्षक गठु�को �वधान, 

(५)  �नवेदकको नाग�रकताको ��त�ल�प ।  
अनसूुची–७ 

(�नयम ५ को उप�नयम (४) सँग सम्बिन्धत) 

कम्पनी अन्तगर्त स�ा�लत �व�ालयलाई शैिक्षक गठु�अन्तगर्त सञ् चालन गनर् �दइने स्वीकृ�त 

�ी ...............................�व�ालय 

 ............................... 
त्यस �व�ालयले �म�त .......................देखी कम्पनी अन्तगर्त सञ् चालन भएको �व�ालयलाई  शैिक्षक  गठु� 
(सावर्ज�नक/�नजी) अन्तगर्त सञ् चालन गन� सम्बन्धमा स्वीकृ�तको ला�ग  �नवेदन  �दएकोमा  सो �नवेदन उपर  जाँचबझु  गदार् 
......................को �म�त............को �नणर्यानसुार  त्यस  �व�ालयलाई शैिक्षक गठु� (सावर्ज�नक/�नजी) को रूपमा सञ् चालन 
गनर् स्वीकृ�त �दान ग�रएको छ । 

कायार्लयको छाप 

       स्वीकृ�त �दान गन� अ�धकार�को–  

       सह� : 

       नाम : 

       पद : 

       �म�तः 
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अनसूुची-८ 
(�नयम १९ को उप�नयम (१) सँग सम्बिन्धत) 

�व�ालयमा रहने िशक्षक दरबन्द� 
�व�ालयमा कम्तीमा देहाय बमोिजम िशक्षक दरबन्द� रहनेछन ्: 

(क) �ारिम्भक बाल�वकास िशक्षा/पूवर्�ाथ�मक �व�ालय :�ारिम्भक बाल�वकास िशक्षा/पूवर्�ाथ�मक �व�ालयमा  एक जना िशक्षक 

(ख) आधारभूत �व�ालयमा : 

१.१ कक्षादेखी ३ कक्षासम्म सञ् चालन भएको �व�ालयमा कम्तीमा दइुर् जना िशक्षक, 

२.१ कक्षादेखी ५ कक्षासम्म सञ् चालन भएको �व�ालयमा २० जनासम्म �व�ाथ� भएमा कम्तीमा दइुर् जना, २० देखी 
३० जनासम्म �व�ाथ� भएमा कम्तीमा तीन जना र सो भन्दा बढ� �व�ाथ� भएमा कम्तीमा चार जना िशक्षक, 

३.६ कक्षादेखी ८ कक्षासम्म सञ् चालन भएको �व�ालयमा �नम्नमाध्य�मक तहको चार जना िशक्षक, 

४.१ कक्षादेखी ८ कक्षा सञ् चालन भएको �व�ालयमा देहाय बमोिजमका कम्तीमा सातजना िशक्षक, 

(१) अं�जेी  मूल �वषय �लई �माणप� तह वा सो सरह उ�ीणर् गरेको एक जना 
(२) �वज्ञान वा गिणत मूल �वषय �लई �माणप� तह वा सो सरह उ�ीणर् गरेको एक जना 
(३) नेपाल� वा संस्कृत मूल �वषय �लई �माणप� तह वा सो सरह उ�ीणर् गरेको एक जना 
(४) सामािजक �वषय अध्यापन गनर्का ला�ग �माणप� तह वा सो सरह उ�ीणर् गरेको एक जना 
(५) �ाथ�मक तहका तीनजना । 

(ग) माध्य�मक �व�ालयमा : 
१.  ९ कक्षा देखी १२ कक्षासम्म सञ् चालन भएको �व�ालयमा आठ जना िशक्षक । 

२. ६ कक्षादेखी १० कक्षासम्म सञ् चालन भएको �व�ालयमा देहाय बमोिजमका कम्तीमा नौजना िशक्षक: 

(१) अं�ेजी मूल �वषय �लई स्नातक वा सो सरह उ�ीणर् गरेको एक जना 
(२) गिणत मूल �वषय �लई स्नातक वा सो सरह उ�ीणर् गरेको एक जना 
(३) �वज्ञान मूल �वषय �लई स्नातक वा सो सरह उ�ीणर् गरेको एक जना 
(४) नेपाल� मूल �वषय  �लई स्नातक  वा सो सरह उ�ीणर् गरेको एक जना 
(५) सामािजक �वषय अध्यापन गनर्का ला�ग स्नातक वा सो सरह उ�ीणर् गरेको एक जना । 

(६) �वज्ञान वा गिणत  मूल �वषय �लई �माणप� तह वा सो सरह उ�ीणर् गरेको एक जना   

(७) अं�ेजी मूल �वषय �लई �माणप� तह वा सो सरह उ�ीणर् गरेको एक जना   

(८) अन्य �वषयमा �माणप� तह वा सो सरह उ�ीणर् गरेको दईुजना । 

३. १ कक्षादेखी १० कक्षासम्म सञ् चालन भएको �व�ालयमा खण्ड (ग) को उपखण्ड (२) बमोिजमको दरबन्द�मा 
�ाथ�मक तहको कम्तीमा तीनजना िशक्षक रहनेछ । 

��ब्यः 
(१) खण्ड (ख) को उपखण्ड ४ को  �मसङ्ख्या (१) देखी (४) सम्मका कम्तीमा एक -एकजना िशक्षक �नयिु� नभएसम्म 

एउटै �वषयमा एकभन्दा बढ� िशक्षक �नयिु� ग�रने छैन । 

(२) खण्ड (ग) को उपखण्ड २ को �मसङ्ख्या (१) देखी (७) सम्मका कम्तीमा एकएक जना िशक्षक �नयिु� नभएसम्म 
एउटै �वषयमा एकभन्दा बढ� िशक्षक �नयिु� ग�रने छैन । 
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अनसूुची - ९ 

(�नयम २४ को उप�नयम (१) सँग सम्बिन्धत) 

सरुवा हनु �दइने �नवेदन 

�ीमान ्नगर िशक्षा अ�धकार� ज्य,ु 

�भमाद नगर कायर्पा�लकाको कायार्लय 

िशक्षा, यवुा तथा खेलकुद शाखा 

�भमाद, तनहुँ । 

�वषय : सरुवा सम्बन्धमा । 

मलाई �नम्न �व�ालयमा सरुवा गर��दनहुनु �नम्न �ववरणहरू खलुाई �नवेदन गरेको छु । 

िशक्षकको नाम,थर : 

स्थायी ठेगाना : 

तह र �ेणी : 

हालको �व�ालयको नाम र ठेगाना : 

सरुवा भई जान चाहेको �व�ालयको नाम र ठेगाना : 

योग्यता र ता�लम : 

स्थायी �नयिु� �म�त : 

हालको �व�ालयमा काम गरेको अव�ध : 

सरुवा माग गनुर्पन� कारण : 

�नवेदकको– 

सह� : 

नाम : 

�व�ालय : 

�म�त : 

१. हाल कायर्रत �व�ालयको व्यवस्थापन स�म�तको सहम�त 

यस �व�ालयका िशक्षक �ी .............................................लाई व्यवस्थापन स�म�तको �म�त .................को �नणर्य 

अनसुार यस �व�ालयबाट ................... �व�ालय .....................मा सरुवा भई जान सहम�त �दान ग�रएको छ । 

�व�ालयको छाप : 

व्यवस्थापन स�म�तको अध्यक्षको 

सह� : 

नाम : 

�व�ालय : 

�म�त : 
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२. हाल कायर्रत �व�ालय रहेको गाउँ/नगरपा�लकाको सहम�त 

यस .............. गाउँ/नगरपा�लका वडा नं. .........िस्थत................... �व�ालयका .......... तहका .......... �वषयका स्थायी 

िशक्षक �ी .............................................ले ................... गाउँ/नगरपा�लका िस्थत .......................�व�ालयमा 

सरुवा हनुका ला�ग �नवेदन पेस गनुर्भएकोमा �नजलाइर् यस नगरपा�लका िस्थत �व�ालयबाट अन्य� सरुवा भइर् जान सहम�त 

�दान ग�रएको छ । 

नगरपा�लकाको छाप : 

           अनमु�त �दान गन� अ�धकार�को  

सह� : 

नाम : 

पद : 

�म�त : 

३. सरुवा भई आउने �व�ालयको सहम�त 

............................ �व�ालयका िशक्षक �ी ...................................... लाई व्यवस्थापन स�म�तको �म�त 

..................को �नणर्य अनसुार यस �व�ालयमा सरुवा भई आउन सहम�त �दइएको छ । 

�व�ालयको छाप : 

व्यवस्थापन स�म�तको अध्यक्षको 

सह� : 

नाम : 

�व�ालय : 

�म�त : 
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अनसूुची - १० 
(�नयम २४ को उप�नयम (३) सँग सम्बिन्धत) 

रमाना प� 

प.सं. :          �म�त : 

च.नं. : 

�ी .................................�व�ालय 

...................................................... । 
�स्ततु �वषयमा ...................................को च.नं. ............�म�त .......................को �ा� प�ानसुार त्यस �व�ालयबाट 
सरुवा हनुभुएका िशक्षक �ी .................................. लाई �नजको �ववरण स�हतको रमाना प� �दई हािजर हनु पठाइएको 
व्यहोरा अनरुोध छ । 

(1) िशक्षकको नाम,थर : �ी .......................   

(2) िशक्षक संकेत नं :............,क.सं.कोष नं..................,ना.लं.कोष नं.: .......�वमा प�रचयप� न : ..................  

(3) पदको �ववरणः (क) तहः .................   (ख) �नयिु� �क�सम : स्थायी/अस्थायी/अनदुान कोटा     (ग) �ेणीः 
..........................                        (घ) �वषय :................... 
(4) बरबझुारथ सम्बन्धी �ववरण : गरेको/नगरेको   

(5) रमाना लागू हनुे �म�तः ..................................... 
(6) रमाना प�को �म�त सम्म खचर् भएका �बदाको �ववरण : (क) भैपर� आउने र पवर् �बदा :............                
(ख)  �वरामी �बदा : ...............  (ग) असाधारण �बदा : �लएको/न�लएको  (घ) �सतुी स्याहार �बदा : ........ पटक 
�लएको,(ङ) अध्ययन �बदा : �लएको/न�लएको । 

(7) सि�त �बदाको �ववरण : (क) भैपर� आउने र पवर् �बदा : ...........�दन, (ख)   �वरामी �बदाः ........�दन  

(8) खाईपाई आएको मा�सक तलबः (क) तलब स्केल रू............ (ख) तलब वृ��/�डेः............  

(9) तलब भ�ा भ�ुानी �लएको अिन्तम �म�त :...........................सम्म 

(10) कमर्चार� स�य कोष,नाग�रक लगानी कोष क�ी र साव�धक �वमा क�ी भएको �म�त :..................सम्म 

(11) भ�ुानी �लएको उपचार खचर्को रकम र �म�त  :......... 
(12) तलब वृ�� सरुु हनुे �म�त :वैशाख म�हनादेखी 
(13) सामािजक सरुक्षा करक�ी : ......................सम्म  

(14) ना.ल.कोषक�ी रकम रू (मा�सक) :.......................... 
(15) �वमा क�ी रकम :.........................                                                .......... 
(16) पा�र��मक कर क�ी :  �नयमानसुार                                              �धानाध्यापक 

बोधाथर्ः  

�ी रा��य �कतावखाना (िशक्षक),म्यिुजयममागर् छाउनी, काठमाण्ड� ।           

�ी कमर्चार� स�यकोष,��देवीमागर् ठमेल,काठमाण्ड� ।                                         

�ी नाग�रक लगानी कोष, �मनभवन, काठमाण्ड� ।   

�ी िशक्षा �वकास तथा समन्वय इकाइर् ..................। 

�ी ..........................................गाउँ/नगरपा�लका ................तनहुँ । 

िशक्षक �ी ................................: सरुवा भएको �व�ालयमा हािजर हनु जानहुनु । 
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�भमाद नगरपा�लकाको खचर्को मापदण्ड, २०७6 (संशोधन स�हत) 

�माणीकरण �म�तः 2077/01/17 

प�हलो संशोधन �म�तः 2077/04/08  

दो�ो संशोधन �म�त:२०७८/०४/०५ 

�स्तावनाः �भमाद नगरपा�लकालाई उपलब्ध साधन र �ोतको अ�धकतम उपयोग गर� �ोत व्यवस्थापनमा पारदिशर्ता, 

�म�तव्य�यता एवम ् �भावकार�ता अपनाई आ�थर्क अनशुासन कायम गनर् बाञ् छ�नय भएकोले �भमाद नगरपा�लकाको �म�त 

2076।03।16 मा सम्पन् न पाँच� नगरसभाको �नणर्य बमोिजम �भमाद नगरपा�लकाको �शासक�य कायर्�व�ध (�नय�मत) गन� 

ऐन, २०७५ को दफा ४ ले �दएको अ�धकार �योग गर� �भमाद नगरपा�लकाको खचर्को मापदण्ड, 2076 तजुर्मा गर� लागू 

ग�रएको छ ।  

प�रच्छेद-१ 

1. संिक्षप् त नाम र �ारम्भः (१) यस मापदण्डको नाम "�भमाद नगरपा�लकाको खचर्को मापदण्ड, 2076" रहेको छ। 

 (२) यो मापदण्ड �भमाद नगरपा�लका भर लागू हनुेछ,  

(३) यो कायर्�व�ध �भमाद नगरकायर्पा�लकाले स्वीकृत गरेको �म�तदेखी लागू हनुेछ, 

2. प�रभाषाः- �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस मापदण्डमाः- 

क. “�देश” भन् नाले गण्डक� �देश सम्झनपुदर्छ,  

ख. “नगरपा�लका” भन् नाले �भमाद नगरकायर्पा�लकाको कायार्लय सम्झनपुदर्छ, 

ग. “कायर्पा�लका” भन् नाले �भमाद नगरकायर्पा�लका सम्झनपुदर्छ,   

घ. “�मखु” भन् नाले �भमाद नगरपा�लकाको नगर�मखु सम्झनपुदर्छ,   

ङ. “कायार्लय �मखु” भन् नाले �भमाद नगरपा�लकाको �मखु �शासक�य अ�धकृत वा सो पदमा कायममकुायम मकुरर 

रहेको अ�धकार� सम्झनपुदर्छ,  

च. “सवार� साधन” भन् नाले चारपाङ् � ेसवार� साधन तथा मोटरसाइकल, स्कुटर र मोपेड समेत सम्झनपुदर्छ, 

छ. "नगर �हर�" भन् नाले नगरपा�लका �ारा �नय�ु स्थायी वा अस्थायी सेवामा कायर्रत कमर्चार� लाई जनाउँछ,   

ज. “कमर्चार�” भन् नाले स्थायी र सेवा करारमा कायर्रत दबैुलाई जनाउँछ,   

प�रच्छेद-२ 

 �च�लत कानूनमा खचर्को �निश् चत मापदण्ड नतो�कएको अवस्थामा खचर्को मापदण्ड देहाय  बमोिजम हनुेछः- 

3. बैठक भ�ा सम्बन्धमाः (१)   बैठक भ�ा �दने आधारहरु �नम्नानसुार हनुेछनः- 

(क) बैठक सावर्ज�नक �बदाको �दन वा कायार्लय समय अिघ वा प�छ बसेको हनुपुन�छ,  

(ख) स्पष् ट �वषयवस्त,ु कायर्योजना �बनाको बैठकमा भ�ा �दान ग�रने छैन, 

(ग) नगरपा�लकाका पदा�धकार� र कमर्चार�हरु मा� बस्ने बैठकमा भ�ा �दान गनर् पाइने छैन । तर �देश 

राजप� बमोिजम तो�कएको बैठक भ�ा �दान गनर् बाधा पन� छैन,  

(घ) बैठकमा सहायक कमर्चार� एक जना र सहयोगी कमर्चार� एक जनाका साथै �वशेषज्ञ सेवा आवश्यक परेको 

अवस्थामा ब�ढमा तीन जना �वशेषज्ञ आमिन्�क सदस्यका रुपमा थप व्यि�हरु राख् न स�कनेछ,  

(ङ) कायर् �कृ�त अनसुार �मतव्ययी ढ�ले न्यूनतम संख्यामा बैठक बसी कायर् सम्पन् न गनुर्पन�छ, 

(च) एउटै स�म�तको बैठक �दनमा एक पटक मा� बस्न सक्नछे । बैठक लामो भई उह� सदस्य सिम्म�लत 

बैठक एकै �दन ब�ढ पटक बसेमा प�न बैठक भ�ा एक पटक मा� �दान ग�रने छ,  

(छ) �च�लत कानून बमोिजम कमर्चार� �नयिु� गन� सन्दभर्मा बसेका छनौट स�म�तका बैठक एवं अन्तवार्तार्को 

कायर् गदार्को पा�र��मक स्वरुप यसै दफा बमोिजमको बैठक भ�ा �दान ग�रनेछ, 
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(2) बैठक भ�ाको दरः- सबै �कारका बैठकमा रु.1000।– भन्दा बढ� नहनुे गर� बैठक भ�ा �दान ग�रनेछ । 

तर संघीय सरकारको मापदण्ड अनसुार स�ुवधा �ा� गन� पदा�धकार�/कमर्चार�हरु सिम्म�लत बैठकमा संघीय 

सरकारको मापदण्ड अनसुार भ�ा उपलब्ध गराउन बाधा पन� छैन,  

4. खाजा/खाना खचर् र अ�त�र� समय कायर् स�ुवधा सम्बन्धमाः- (1) अ�त�र� समय काम गनुर्पन� सम्बन्धमा आधार र 

कारण स�हतको �ववरण खलुाई कायार्लय �मखुको �लिखत वा मौिखक  स्वीकृती �लनपुन�छ वा कायार्लय �मखुवाट 

�म�त र अव�ध तोक� दै�नक य�त घण्टा तो�कएको कायर् गनुर् भन् ने प� �लनपुन�छ । यस्तो खचर् लेख् दा कायार्लय समय 

बाहेक किम्तमा २ घण्टा काम गरेको ��तवेदन स�हत कायार्लय �मखुले �मािणत गरेको हनुपुन�छ । कायार्लय 

समयभन्दा अिघप�छ अ�त�र� काम गनुर्पन� भएमा देहाय बमोिजमको रकम खाजा/खाना खचर् वापत उपलब्ध गराउन 

स�कनेछ, 

(क) सावर्ज�नक �बदाको �दन भए रु. 600।– ��त�दन, 

(ख) कायार्लय खुल्ने �दन भए रु. 300।– ��त�दन, 

(ग) तो�कएको कायर् गनर् सावर्ज�नक �वदाको �दनमा �नय�मत कायार्लय समयको अव�ध नै लाग्ने अवस्थामा 

��त�दन कमर्चार�को शरुु स्केलले १ �दनको हनु आउने रकम अ�त�र� समय कायर् स�ुवधा उपलब्ध गराउन 

स�कनेछ र यस्को ला�ग कायार्लय �मखुबाट �मािणत भएको कायर् ��तवेदन पेस गनुर्पन�छ । साथै उ� �दनमा 

खाजा/खाना वापतको रकम उपलब्ध गराइने छैन,  

(घ) यो दफा बमोिजम उपलब्ध गराइने स�ुवधा बा�षर्क कायर्�ममा खचर् शीषर्क तो�कएको भए सोह� शीषर्कबाट 

र शीषर्क तोक�एको नभए �व�वध खचर् शीषर्कबाट खचर् लेिखनेछ। 

5. �मण खचर् सम्बन्धमाः- (1) सम्बिन्धत कामको ला�ग �फल्डमा ख�टन ुवा खटाउन ुपदार् वा  अन्य कायार्लयगत काम 

गनुर्पदार् वा कामको अनगुमन तथा सपु�रवेक्षण गनुर्पदार् वा कमर्चार�को सरुवा वढुवा भइ आउँदा जाँदा �नयमानसुार 

पाउने दै�नक �मण भ�ा तथा �मण खचर् सम्बन्धमा नगरपा�लकाको �मण खचर् �नयमावल� नबनेसम्म नेपाल 

सरकारको �मण खचर् �नयमावल�, 2064 अनसुार गनुर्पन�छ । 

6. सेवा करारमा कायर्रत कमर्चार�को तलब भ�ा सम्बन्धमाः- (1) संघीय मा�मला तथा सामान्य �शासन मन्�ालयले 

नगरपा�लकाको स्वीकृत गरेको दरवन्द� ते�रजको पदमा �नयमानसुार सेवा  करारमा कायर्रत कमर्चार�हरु र एक गाउँ 

एक कृषी/पश ु�ाव�धकको अवधारणा बमोिजम सा�वक देखी सेवा करारमा �नय�ु कमर्चार�को शरुु तलब स्केल र 

भ�ा जनु पदको कायर् गन�  गर� सेवा करारमा रहेको हो सोह� पदको ला�ग नेपाल सरकारले तोकेबमोिजम हनुेछ । 

(2) संघीय मा�मला तथा सामान्य �शासन मन्�ालयले नगरपा�लकाको स्वीकृत गरेको दरवन्द� ते�रज बाहेक �भमाद 

नगरपा�लकाको �म�त 2076।03।16 मा सम्पन् न पाँचौ नगरसभाले सृजना गरेका पदहरुको तलब र भ�ाको स्केल 

र मापदण्ड नगरपा�लकाको आन्त�रक �ोतबाट व्ययभार हनुेगर� देहाय अनसुार हनुेछ । 
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(क) �स�भल तफर् ः-**  

�स.नं पद �ेणी मा�सक स्केल 

1 सहायकस्तर पाँच� 28000।- 

2 सहायकस्तर च�थो 26000।- 

3 हलकुा सवार� चालक �ेिण�व�हन 24000।- 

4 कायार्लय सहयोगी �ेिण�व�हन 20000।- 
5 माल� �ेिण�व�हन 20000।- 

• १ म�हनाको तलब स्केल बराबर पवर् खचर् �त्येक वडादश�मा पाउने ।  

• �त्येकले पोषाक भ�ा वापत बा�षर्क रु.10,000।– चै� म�हनाको तलब सँगै पाउने। 

• पवर् खचर्को ला�ग किम्तमा ६ म�हना �नरन्तर रुपमा सेवा गरेको हनुपुन�छ ।  

(ख) नगर�हर� तफर् ः * 

�स.न. पद मा�सक स्केल राशन भ�ा दै�नक 

1 सहायक �हर� नायब �न�रक्षक 26000.00 150 

2 �हर� हवल्दार 22000.00 150 

3 जवान 20000.00 150 

• १ म�हनाको तलब स्केल बराबर पवर् खचर् �त्येक वडादश�मा पाउने ।  

• �त्येकले पोषाक भ�ा वापत बा�षर्क रु.10,000।– चै� म�हनाको तलब सँगै पाउने। 

• पवर् खचर्को ला�ग किम्तमा ६ म�हना �नरन्तर रुपमा सेवा गरेको हनुपुन�छ । 

7. �फल्ड भ�ाः- *(1) अत्य�धक समय �फल्डमा ख�टई कायर् गनुर्पन� �स.�ड.ई (नवौ/दशौ), इिन्ज�नयर 

(छैठौ/सातौ/आठौ), अ�स�न्ट सव इिन्ज�नयर  र सव इिन्ज�नयर (चौथो/पाच�) र  अ�मन (चौथो) पदमा कायर्रत 

कमर्चार�हरुलाई �नजहरुले खाइपाइ आएको शरुु तलव स्केलको ४० ��तशत रकम �फल्ड भ�ा वापत उपलव्ध 

हनुेछ तर म�हनामा ७ �दन भन्दा बढ� �वदामा वसेमा उ� म�हनामा �फल्ड भ�ा उपलव्ध हनुे छैन । 

8. संचार स�ुवधा सम्बन्धमाः- **(1) नगरपा�लकाका पदा�धकार�हरु र कमर्चार�हरुले �ा� गन� संचार स�ुवधा देहाय 
अनसुार हनुेछ । 

�स.नं पद स�ार  स�ुवधा मा�सक रु. कै�फयत 
1.  नगर �मखु २०००  
2.  नगर उप �मखु  १५००  
3.  �मखु �शासक�य अ�धकृत 2000  
4.  उप सिचव 1000  
5.  �स �ड ई 1000  
6.  लेखा अ�धकृत 1000  
7.  �शासन शाखा �मखु (अ�धकृत  छैठ�/सात�) 1000  
8.  वडा सिचव 500  
9.  िजन्सी शाखा ( स्टोर�कपर ) 500  
10.  नगर �हर� इन्चाजर् 500  
11.  कायार्लय �मखुले कायर्बोझ र कायर्�कृ�त हेर� अ�धकतम 

15 जना सम्म कमर्चार�लाई अ�धकतम 

500  

 

*  प�हलो संशोधन�ारा संशो�धत । 

**  दो�ो संशोधन�ारा संशो�धत । 



 

34 
 

(2) उपरो� संचार स�ुवधा कायार्लयको तफर् बाट सम्बिन्धत पदा�धकार� वा कमर्चार�को मोवाइल नम्बरमा उपय�ु 

माध्यम�ारा भ�ुानी ग�रनेछ ।  

९. सबै �कारका ता�लम, गोिष् ठ से�मनार, कायर्शाला संचालन सम्बन्धी खचर्को मापदण्डः (1)  ता�लम गो�ी र से�मनार 

लगायतका देहाय बमोिजमको मापदण्डलाई आधार �लई खचर् गनुर्पन�छ। सो देखी बाहेकका �वषयहरु र उल्लेिखत 

दरभन्दा अ�धक दरमा खचर् गनुर्परेमा कायर्पा�लकाबाट पूवर् स्वीकृ�त �लएर मा� खचर् गनुर्पन�छ । उिल्लिखत दरभन्दा 

ब�ढ दरमा कायर्�म संचालन भई खचर् भईसकेको अवस्थामा भ�ुानी अिघ कायर्पा�लकाबाट स्वीकृत  �लनपुन�छ । 

�स.नं �योजन/�ववरण दर स्पिष् टकरण/कै�फयत 

1. ता�लम केन्�/��तष् ठानहरु �ारा संचालन ग�रन े

ता�लम गोिष् ठ, से�मनार, सम्मलेन, कायर्शालाको 

कायर्प� �स्ततुकतार् पा�र��मक (��त स�) 

क. बा�ह�र �स्ततुकतार् 

• कायर्प� वापत 

• �वचन वापत 

ख. आन्त�रक �स्ततुकतार् 

o कायर्प�  

o �वचन वापत 

 

 

 
 
 
 
 

1500 

1000 

 

800 

700 

• कायर्प� किम्तमा 1500 शब्दको 

हनुपुन�छ । �स्त�ुतकरण �टपोटको 

फोटोकपी कायर्प� मान्य हनुेछैन ।  

• आन्त�रक �स्ततुकतार् भन् नाले 

नगरपा�लका �भ�ैका पदा�धकार� वा 

कमर्चार� सम्झनपुदर्छ र सो बाहेक सबै 

लाई बा�हर� �स्ततु कतार् सम्झनपुदर्छ ।  

• नगरपा�लका केन्�बा�हरबाट �िशक्षक 

बोलाउन ु परेमा �नजलाई �नयमानसुार 

आतेजाते यातायात खचर् र दै�नक भ�ा 

उपलब्ध गराउन स�कनेछ । 

• कायर्प� वापतको पा�र��मकका ला�ग 

हरेक स� अनसुारको कायर्प� आवश्यक 

पन�छ ।   

2. गोष् ठ�, से�मनार, सम्मेलन, कायर्शालाको कायर्प�को 

�टप्पणीकतार्को पा�र��मक (��त कायर्प�) 

1000 एउटा कायर्प�मा दईुजना भन्दा बढ� 

�टप्पणीकतार् राख् न न�मल्ने । �टप्पणीकतार्ले 

आफ्नो �टप्पणी �लिखत रुपमा �दनपुन� ।   
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3.  ता�लम, गोष् ठ�, से�मनार, सम्मलेन, कायर्शालाको 

अनगुमनकतार्को पा�र��मक ��त �दन ।  

1000 • एक �दनको कायर्�ममा 2 जना सम्म 

र दईु देखी पाँच �दनको कायर्�ममा 4 

जना सम्म र पाँच �दन भन्दा ब�ढ ज�त 

सकैु �दनको कायर्�म भएताप�न 5 जना 

सम्म अनगुमनकतार् रहन सक्ने ।  

• एउटै कायर्�मको कायर्प� �स्ततुकतार्, 

संयोजक, ��तवेदकले अनगुमन कतार्को 

रुपमा सहभागी हनु नपाउने ।  

• एक जना अनगुमन कतार्ले यस 

बमोिजमको स�ुवधा 7 �दनको भन्दा 

बढ�को �लन नपाउन े। 

• अनगुमन ��तवेदन पेस भएप�छ मा� 

यस बमोिजमको अनगुमन पा�र��मक 

पाउने ।   

4. नगरपा�लकाबाट संचालन ग�रने �सप �बकास ता�लम 

क. कक्षागत व्यवस्थामा (��तकक्षा) 

• कायर्प� (Handout) वापत 

• कक्षा संचालन वापत 

ख. आव�धक व्यवस्थामा 

(30 कायर्�दन सम्म ��त�दन) 

• मखु्य �िशक्षक (��त�दन न्यनुतम दईुवटा 

कक्षा �लनपुन�) 

• सहायक �िशक्षक (��त�दन न्यनुतम दईुवटा 

कक्षा �लनपुन�) 

ग. आब�धक व्यवस्थामा 

  (30 कायर्�दन भन्दा बढ� मा�सक) 

• मखु्य �िशक्षक (मा�सक न्यनुतम 60 कक्षा 

�लनपुन�) 

• सहायक �िशक्षक (मा�सक न्यनुतम 60 

कक्षा �लनपुन�) 
 

 

 
 
 

800 

700 

 
 

1400 

 

1000 

 
 
 
 

2000

0 

 

1500

0 

 सात कायर्�दनसम्मको ता�लम कक्षागत 

रुपमा र सो भन्दा ब�ढको ता�लममा 

आब�धक रुपमा �ोत व्यि�को 

व्यवस्था गनुर्पन�छ ।  

 आव�धक रुपमा �ोत व्यि�को 

व्यवस्था गदार् एउटा ता�लममा दईुजना 

(आवश्यकता अनसुार दवैु मखु्य वा 

एकजना मखु्य र एक जना सहायक) 

राख् नपुदर्छ र सीपस्तर (Skill level) का 

आधारमा स्थानीय �चलन समतेको 

�बचार गर� उिल्लिखत अ�धकतम �समा 

�भ� �तनको पा�र��मक तोक्नपुदर्छ ।  

 नगरपा�लका वा अन्तगर्तका �नकायले 

संचालन गरेको �सप ता�लममा 

नगरपा�लका वा अन्तगर्तका �नकायको 

�ोत व्यि� भएको अवस्थामा कक्षा 

�लए वापतको पा�र��मक पाउन े छैन, 

तर कायर्प� वापतको रकम पाउनेछ 

।   

 एउटा कक्षाको अव�ध किम्तमा एक 

घण्टा ३० �मनटेको हनुपुदर्छ ।  

 कायर्प� भन् नाले किम्तमा 750 

शब्दको �बन्धप� सम्झनपुदर्छ । 

पारदशर्क पाना, �स्त�ुतकरण �टपोट वा 

�स्त�ुतकरण �योजनका ला�ग तयार 

पा�रएको अरु त्यस्तै सामा�ीको 
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छाँया��त कायर्प� हुदैँन । 

 कायर्प� वापतको पा�र��मकका ला�ग 

हरेक स� अनसुारको कायर्प� 

आवश्यक पन�छ ।  

5. नगरपा�लका वा नगरपा�लका अन्तगर्तका �नकायबाट 

संचालन ग�रने सबै �कारका ता�लममा �ोत 

व्यि�/�िशक्षकको पा�र��मक 

क. अ�धकृत स्तरका सहभा�ग सिम्म�लत 

ता�लम 

 कायर्प�/ Handout वापत ��त स� 

 कक्षा संचालन वापत ��त स� 

ख. सहायकस्तर/अन्य ता�लम 

 कायर्प�/ Handout वापत ��त स� 

 कक्षा संचालन वापत ��त स� 

 
 
 
 
 

1000 

800 

 

800 

700 

 एउटा कक्षा अव�ध किम्तमा 1 घण्टा 

३० �मनेट हनुपुदर्छ ।  

 कायर्प� भन् नाले किम्तमा 750 

शब्दको �बन्धप� सम्झनपुदर्छ । 

पारदशर्क पाना, �स्त�ुतकरण �टपोट वा 

�स्त�ुतकरण �योजनका ला�ग तयार 

पा�रएको अरु त्यस्तै सामा�ीको 

छाँया��त कायर्प� हुदैँन । 

 नगरपा�लका वा अन्तगर्तका �नकायले 

संचालन गरेको  ता�लममा नगरपा�लका 

वा अन्तगर्तका �नकायको �ोत व्यि� 

भएको अवस्थामा कक्षा �लए वापतको 

पा�र��मक पाउने छैन, तर कायर्प� 

वापतको रकम पाउनेछ ।   

 ता�लमका सहभा�गलाई आफ्नो घर वा 

सा�वकको बसोबास स्थलबाट दै�नक 

ओहोर-दोहोर गनर् नभ्याइने 15 

�क.�म. भन्दा बढ� दू�रबाट सहभा�ग 

हनुपुन� अवस्थामा आवासीय ता�लमको 

व्यवस्था गनर् स�कनेछ ।  

 नगरपा�लका क्षे� बा�हरबाट ता�लमको 

ला�ग �िशक्षक बोलाउनपुरेमा �नजलाई 

�नयमानसुार आतेजाते यातायात खचर् र 

दै�नक भ�ा उपलब्ध गराउन स�कनेछ 

।  

 �िशक्षक कायर्रत रहेको कायार्लयबाट 

वा �िशक्षकको स्थायी बासस्थानबाट 

ता�लम संचालन हनु ेस्थान 15 �क.�म. 

भन्दा ब�ढ भएमा �िशक्षकलाई यस 

दफा बमोिजमको पा�र��मकको 

अ�त�र� �नयमानसुरको आतेजाते 

यातायात खचर् र दै�नक भ�ा समेत 

उपलब्ध गराउन स�कनेछ । 

 सबै �क�समका ता�लममा �िशक्षण हनु े

�वषयवस्त ु समावेश गर� कक्षाको 

से�ुअल र स� अनसुार �िशक्षक र 

�िशक्षा�थर्को हािजर� आवश्यक पन�छ।       
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6 गोिष् ठ, से�मनार, सम्मेलन, कायर्शाला, ता�लम, 

अध्ययन आव�ता जस्ता समारोह उदघाटन, समापन 

खाजा/ सहभा�गको खाजा/खाना (��त व्यि� 

��त�दन) 

क. खाजा 

ख. खाना 

�व�भन् न �विशष् ट व्यि�हरुलाई यस्ता समारोहमा 

आमन्�ण ग�रएको अवस्थामा यस्ता सबै व्यि�हरुको 

स्वागत व्यवस्थापन खचर् वापत ब�ढमा एकमषु् ठ 

रु.2000।– सम्म खचर् गनर् स�कनेछ । तर 

�विशष् ट व्यि�हरुको उपिस्थ�त �मािणत हनुपुन�छ ।  

 
 
 
 

200 

400 

 संयोजक, �ोतव्यि�, ��तवेदक र 

सहयोगी कमर्चार�लाई समेत खाजा, 

खाना उपलब्ध गराइनेछ । 

कायर्�ममा सहभा�गहरुलाई खानासमेत 

खवुाउनपुन� भई सोह� बमोिजम 

कायर्�म स्वीकृत भएमा मा� खाना 

वापतको रकम खचर् गनर् स�कनेछ ।    

7 मसलन्द 

क. गोिष् ठ, से�मनार, सम्मेलन, कायर्शालाको 

ला�ग 

 सहभा�गका ला�ग ��त सहभा�ग 

 �िशक्षण कायर्का ला�ग (��त कायर्�म) 

ख. सीप �वकास तथा अन्य ता�लम कायर्�मका 

ला�ग 

 ७ कायर्�दन सम्मको कायर्�ममा सहभा�गका 

ला�ग ��त सहभागी 

 7 कायर्�दन भन्दा बढ�को कायर्�ममा 

सहभा�गका ला�ग ��त सहभा�ग 

 7 कायर्�दनसम्मको कायर्�ममा �िशक्षण 

कायर्का ला�ग ��त कायर्�म  

 30 कायर्�दनसम्मको कायर्�ममा �िशक्षण 

कायर्का ला�ग ��त कायर्�म   

 30 कायर्�दन भन्दा ब�ढको कायर्�ममा 

�िशक्षण कायर्का ला�ग ��त कायर्�म 

ग. अध्ययन/अवलोकन,अध्ययन आब�ताका 

ला�ग 

• सहभा�गका ला�ग (ज�तसकैु कायर् �दन भएप�न 

��त सहभा�ग) (हेन्डआउट उपलब्ध गराउन 

��त क�प ��त सहभा�ग ) 

 
 

100 

2500 

 
 
 

100 

 

150 

 
 

1500 

 

2000 

 

2500 

 
 
 

100 

 �िशक्षण कायर्का ला�ग मसलन्द 

अन्तगर्त बोडर् माकर् र, पारदशर्क पाना, 

कायर्प�को छाया��त, मटेाकाडर्, 

मािस्कङटेप इत्याद� �योग गनर् 

स�कनेछ । 

  

8 • संयोजक भ�ा (अ�धकतम 15 कायर्�दनसम्म 

��त �दन) 

• 15 �दन प�छ ��त�दन 

400 

 

200 

 एक कायर्�ममा एक जना 

संयोजकलाई कायर्�मको ��तवेदन 

बझुाएप�छ र दईु जनासम्म 

सहयो�गलाई भ�ा �दन स�कनेछ ।  

9 • सहयो�ग भ�ा (अ�धकतम 15 कायर्�दनसम्म 

��त �दन) 

• 15 �दनप�छ ��त�दन 

150 

 

75 

 संयोजक ता�लम अव�धमा �बदा बसेमा 

भ�ा नपाउन े र संयोजकको काम 

सहयो�गले गरे वापत संयोजकले पाउने 

भ�ा पाउने छैन ।  
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10 

�व�वध (�माणप�, पानी, सरसफाई, तलु इत्या�दका 

ला�ग ) 

• ७ कायर्�दनसम्म ��त कायर्�म 

• ३० कायर्�दनसम्म ��त कायर्�म 

• ३० कायर्�दनभन्दा बढ� ��त कायर्�म 

 

2000 

2500 

3000 

 

11 बस्तगुत टेवा 3000 • बस्तगुत टेवा भन् नाले ता�लमका 

सहभा�गलाई �ाप् त �सप उपयोग कायर्मा 

अ�भ��ेरत गनर् सहायता स्वरुप �दान 

ग�रने बस्त ु सम्झनपुदर्छ । जस्तै 

बा�ाको माउ, मौ�रको घार, पश ु

स्वास्थ्य प�र�ण �कटजस्ता �चजबस्तु, 

साधन वा उपकरण आ�द ।  

• स्वीकृत कायर्क्रममा वस्तुगत टेवा प्रदान 

गन� गर� प्रस्ट व्यवस्था नभएकोमा 

बस्तुगत टेवा �दन �मल्दैन ।  

12 �िशक्षाथ� आवास खचर् 

(दै�नक �मण भ�ा नपाएको खण्डमा खाजा खाना 

खचर् उपलब्ध गराउन े।) 

�च�लत 

बजार 

अनसुार 

• ता�लम आयोजना हनुे स्थलमा कुन ै

सरकार� वा गैर सरकार� �नकायको 

छा�वास भएमा त्यस्तो �नकायले 

तोकेको दरमा छा�वास �योग गनर् 

स�कने तर अल्पका�लन ता�लमका ला�ग 

होटल वा सोह� �योजनलाई घरभाडा 

�लई खचर् लेख् न नपाईने ।  

13 ता�लम स�ुवधा (ता�लम कक्ष तथा भाडामा �लनपुन� 

उपकरणको भाडा) 

�च�लत 

बजार 

दर 

अनसुार 

 

14 ता�लम सामा�ी (कच्चा पदाथर्, नमनुा, इन्धन, 

पोकाबन्द�का सामान, ख�रद गनुर्पन� साना�तना 

औजार) 

�च�लत 

बजार 

दर 

अनसुार 

 

15 स्थलगत �ा�व�धक परामशर्दाताको दै�नक भ�ा र 

�मण तथा आवास खचर् 

क. नेपाल सरकारको कमर्चार�  

 

ख. अन्य 

 
 
 

�नयमानु

सार 

300 

• �नयमानसुार भन् नाले �मण खचर् 

�नयमावल�, 2064 अनसुार 

सम्झनपुदर्छ ।  

• पनुअर्भ्यास कक्षामा एक स्थानमा 

ज�तसकैु समहु भएप�न एक �दनको 

पा�र��मक �दइनेछ । समहुमा किम्तमा 

�तनजना हनुपुदर्छ र एक �दनमा एक 

भन्दा ब�ढ पनुअर्भ्यास कक्षाको 

पा�र��मक �दन �मल्दैन ।  

• ��त ता�लम ज�त पटक परामशर् 

गर�एप�न अ�धकतम रु.3000।– वा 
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���तय तहको दरअनसुार हनुे रकममा 

जनु कम हनु्छ सोमा नबढाई स्थलगत 

�ाव�धक परामशर् खचर् गनर् स�कनछे ।  

16 ��तवेदकको पा�र��मक 

क. पा�र��मक (ता�लम, सम्मेलन, गोष् ठ� र 

कायर्शाला ) 

• १ �दनको कायर्�ममा 

• १ �दन भन्दा ब�ढको कायर्�म भए 

अ�त�र� थप 

ख. खान, बस्न (बास खचर्) 
 

ग. खाजा 

 
 
 

1000 

500 

 

दै.भ. 

�नयमानु

सार 

200।

- 

• ��तवेदकको पा�र��मक ��तवेदन 

बझुाएप�छ मा� �दनपुदर्छ । ��त 

कायर्�म रु.3000।– भन्दा ब�ढ हनु ु

हुँदैन । साथै ता�लम संयोजक र 

��तवेदक एकै ब्यि� भएमा दोहोरो 

स�ुवधा पाइने छैन ।  

 

१०. ईन्धन स�ुवधाः (1) कायार्लयको सवार� साधनमा आवश्यक पन� इन्धन �मतव्ययी त�रकाले तो�कएको पे�ोलपम्पको 

कुपनवाट इन्धन भर� �योग ग�रनेछ । कायार्लयको कामको �सल�सलामा तो�कएको पे�ोलपम्पबाट ईन्धन भनर् सम्भव 

नहनुे भएमा प�छ कायार्लयबाट शोधभनार् �लनेगर� अन्य पे�ोलपम्पबाट प�न ईन्धन भनर् स�कनेछ । 

(2) ��त मोटरसाईकल मा�सक १० �ल. पे�ोल र ��त ३ म�हना १ �ल. मो�वल �योग गन� र यस बमोिजमको 

इन्धन स�ुवधा कायार्लयले तोकेको पे�ोलपम्मको कुपनबाट मा� �ाप् त हनुेछ ।  

(3) मापदण्ड भन्दा ब�ढ इन्धन आवश्यक भएमा कायार्लयको �ब�नयोिजत बजेटको �समा �भ� रह� आवश्यक 

पषु् ट् याईहरुको आधारमा कायार्लय �मखुको स्वीकृ�तमा उपलब्ध  गराउन स�कनेछ ।  

११. नगर�मुखको तोकादेश बमोिजम हनुे आ�थर्क सहायता भ�ुानीको मापदण्डः- (1) नगरपा�लका क्षे�का कुनै प�न 

व्यि� वा संस्थाको ला�ग देहायको अवस्था पर� नगर �मखुसंग आ�थर्क सहायताको ला�ग सम्बिन्धत वडा कायार्लयको 

�सफा�रस �लई वा न�लई �नवेदन गरेमा नगर�मखुले उ� व्यि� वा संस्थालाई एक पटकमा रु.15000।– ले 

नबढ्ने गर� आ�थर्क सहायताको ला�ग आदेश �दन सक्ने र नगर�मखुको उ� तोकादेश बमोिजम भ�ुानी ग�रनेछ। 

(क) व्यि� �बरामी पर� अस्पतालमा उपचाररत रहेको र �नजको आ�थर्क अवस्था कमजोर भई उ� उपचार गनर् 

नसक्ने अवस्था भएमा । यस्को ला�ग अस्पतालमा भनार् भएको वा उपचार गराइरहेको कागज �माण आवश्यक 

पन�छ।  

(ख) व्यि� वा प�रवारलाई कुनै �क�समको �वपद पर� �नजलाई तत्काल आ�थर्क सहायता आवश्यक परेमा ।  

(ग) कुनै व्यि� वा संघ संस्थाले आयोजना गरेको सामािजक कायर्मा आ�थर्क अभाव भई नगरपा�लकाको तफर् बाट 

आ�थर्क सहयोग गनुर्पन� अवस्था परेमा । 

(घ) नगर�मखुबाट आ�थर्क सहायता �दनपुन� ठा�न तोक आदेश भएका अन्य अवस्थाहरुमा । 

(ङ)  यस बमोिजमको रकम सम्बिन्धत �प�डत व्यि� सहायता �लन आउन नसक्न े अवस्थामा सम्भव भएसम्म 

�नजको एकाघरको सम्भव नभए �नजको निजकको नातेदारलाई यो रकम भ�ुानी �दन स�कनेछ । 
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�भमाद नगरपा�लकाको उपभो�ा स�म�त गठन प�रचालन तथा व्यवस्थापन  

सम्बन्धी कायर्�व�ध,२०७5 (संशोधन स�हत) 

�माणीकरण �म�तः 2075/02/06 

प�हलो संशोधन �म�त 2078/04/05 

सम्बत ्२०७५ सालको कायर्�व�ध नं. 3 

�स्तावनाः नेपालको सं�वधान र स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ ले �न�दर्� गरेको �भमाद नगरपा�लकाको अ�धकार क्षे� 

�भ�को �वकास �नमार्ण सम्वन्धी कायर् सञ् चालनको ला�ग �भमाद नगरपा�लकाले उपभो�ा स�म�त गठन, प�रचालन तथा 

व्यवस्थापन गनर् आवश्यक देखीएकोले स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ को दफा 102 बमोिजम �भमाद नगर 

कायर्पा�लकाले यो कायर्�व�ध जार� गरेको छ ।  

प�रच्छेद– १ 

�ारिम्भक 

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भः (१) यस कायर्�व�धको नाम �भमाद नगरपा�लकाको उपभो�ा स�म�त गठन, प�रचालन तथा 

व्यवस्थापन कायर्�व�ध, २०७५ रहेको छ ।  

(२) यो कायर्�व�ध तरुुन्त �ारम्भ हनुेछ । 

२.  प�रभाषाः  �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमा:– 

(क) “अध्यक्ष” भ�ाले उपभो�ा स�म�तको अध्यक्षलाई सम्झन ुपदर्छ ।   

(ख) “आयोजना” भ�ाले �भमाद नगरपा�लका वा सो अन्तगर्तको वडाबाट पूणर् वा आंिशक लागत साझेदार�मा स�ा�लत 

योजना वा कायर्�म वा आयोजना वा प�रयोजनालाई सम्झन ुपछर् । र यसले �भमाद नगरसभाबाट स्वीकृत भएको गैर 

सरकार� संघ सस्था, गैर नाफामूलक संस्था वा अन्य सामदुा�यक संस्थाको आयोजना समेतलाई जनाउनेछ । 

(ग) “उपभो�ा” भ�ाले आयोजनाबाट �त्यक्ष लाभािन्वत हनुे आयोजना सञ् चालन हनु े क्षे��भ�का व्यि�लाई 

जनाउँछ।  

(घ) “उपभो�ा स�म�त” भ�ाले आयोजनाको �नमार्ण, सञ् चालन, व्यवस्थापन र ममर्त सम्भार गनर्को ला�ग उपभो�ाले 

आफूहरू मध्येबाट गठन गरेको स�म�त सम्झन ुपदर्छ । 

(ङ) “कायार्लय” भ�ाले नगर कायर्पा�लकाको कायार्लयलाई बझुाउँछ । सो शब्दले वडा कायार्लय समेतलाई 

बझुाउनेछ।  

(च) “कायर्पा�लका” भ�ाले नगर कायर्पा�लकालाई सम्झन ुपदर्छ । 

(छ) “ठूला मेिशनर� तथा उपकरण” भ�ाले वातावरणलाई अत्य�धक �ास पयुार्उने �कृ�तका ठूला मेिशनर�, उपकरण 

(बलुडोजर, एक्साभेटर जस्ता) र �ममूलक ��व�धलाई �वस्था�पत गन� खालका मेिशनर� तथा उपकरण सम्झन ुपदर्छ। 

(ज) “पदा�धकार�” भ�ाले उपभो�ा स�म�तका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सिचव र कोषाध्यक्षलाई सम्झन ुपदर्छ ।  

(झ) “वडा” भ�ाले �भमाद नगरपा�लका�भ�का वडालाई सम्झन ुपदर्छ ।  

(ञ) “वडा अध्यक्ष” भ�ाले आयोजना सञ् चालन भएको वडाको वडा अध्यक्षलाई सम्झन ुपदर्छ । 

(ट) “सदस्य” भ�ाले उपभो�ा स�म�तका सदस्यलाई जनाउनेछ र सो शब्दले उपभो�ा स�म�तका पदा�धकार�लाई 

समेत जनाउनेछ ।  

(ठ) “सम्झौता” भ�ाले आयोजनाको �नमार्ण, सञ् चालन, व्यवस्थापन र ममर्त सम्भार गनर्को ला�ग कायार्लय र उपभो�ा 

स�म�त�बच भएको �लिखत करारनामा वा कब�ुलयतनामालाई जनाउनेछ ।  

३.  कायर्�व�धको पालना गनुर्पन�ः (१) नगरपा�लका �भ� कायार्न्वयन हनुे आयोजनाको �नमार्ण, सञ् चालन, ममर्त सम्भार कायर् 

गनर्को ला�ग गठन हनुे उपभो�ा स�म�तले पूणर्रुपमा यो कायर्�व�धको पालना गनुर् पन�छ ।  
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(२) कुल लागत रु. १ करोडसम्म भएको तथा स्थानीय सीप, �ोत र साधन उपयोग हनुे र स्थानीय स्तरमा कायर् 

सम्प� गनर् सक्ने आयोजनाको कायार्न्वयन उपभो�ा स�म�त माफर् त गनर् स�कनेछ ।  

प�रच्छेद–२ 

उपभो�ा स�म�तको गठन र सञ् चालन 

४.  उपभो�ा स�म�त गठनसम्बन्धी व्यवस्थाः  (१) उपभो�ा स�म�त गठन देहाय बमोिजम गनुर् पन�छः- 

(क) आयोजनाबाट �त्यक्ष लाभािन्वत उपभो�ाहरुको आम भेलाबाट अ�धकतम सहभा�गतामा सम्बिन्धत 

आयोजनास्थलमा नै सात देखी एघार (७ देखी ११ जना) सदस्यीय उपभो�ा स�म�त गठन गनुर् पन�छ। 

(ख) स�म�त गठनको ला�ग आम भेला हनुे समय, �म�त, स्थान र भेलाको �वषय त्यस्तो भेला हनुे �म�तले किम्तमा 

सात �दन (७ �दन) अगावै सावर्ज�नक रुपमा जानकार� गराउन ुपन�छ ।  

(ग) नगरपा�लकास्तर�य २ वा सोभन्दा बढ� वडा समेट्ने आयोजना सञ् चालनको ला�ग उपभो�ा स�म�तको गठन 

गदार् कायर्पा�लकाले तोकेको कायर्पा�लकाका सदस्य वा कायार्लयको ��त�न�धको रोहवरमा गनुर्पन�छ । 

(घ) वडास्तर�य आयोजना सञ् चालनको ला�ग उपभो�ा स�म�त गठन गदार् सम्बिन्धत वडाको वडा अध्यक्ष वा 

वडा सदस्य वा कायार्लयले तोकेको कायार्लयको ��त�न�धको रोहवरमा गनुर् पन�छ । 

(ङ) उपभो�ा स�म�त गठनको ला�ग बोलाईएको भेलामा योजनाको संिक्ष� �ववरण र स�म�तको संरचना स�हतको 

जानकार� कायार्लयको ��त�न�धले गराउन ुपन�छ । 

(च) उपभो�ा स�म�त गठन गदार् समावेशी �स�ान्तको अवलम्वन गनुर् पन�छ । स�म�तमा किम्तमा ते�ीस ��तशत 

(३३%) म�हला सदस्य हनु ु पन�छ । स�म�तको अध्यक्ष, सिचव र कोषाध्यक्ष मध्ये किम्तमा एकजना म�हला 

पदा�धकार� हनु ुपन�छ ।  

(छ) एक व्यि� एकभन्दा बढ� उपभो�ा स�म�तको सदस्य हनु पाउने छैन । साथै सगोलका प�रवारबाट 

एकजना भन्दा बढ� व्यि� एउटै उपभो�ा स�म�तको सदस्य हनु पाइने छैन ।  

(ज) उपभो�ा स�म�तको गठन सकेसम्म सवर्सम्मत त�रकाले गनुर् पन�छ । सवर्सम्मत हनु नसकेमा 

उपभो�ाहरुको बहमुतबाट उपभो�ा स�म�तको गठन ग�रनेछ । 

(झ) उपभो�ाहरुको लागत सहभा�गतामा सञ् चालन हनुे आयोजनाहरु उपभो�ा स�म�तबाट कायार्न्वयन गनर् 

�ाथ�मकता �दइनेछ । 

(ञ) उपभो�ा स�म�तले सम्झौता बमोिजम गनुर्पन� काम स�म�त आफैँले गनुर्, गराउन ुपन�छ । अन्य कुनै �नमार्ण 

व्यवसायी वा अन्य व्यि� वा सस्थालाई ठे�ामा �दई गनर् गराउन पाइने छैन । 

(ट) कायार्लयले आयोजना सञ् चालन एवम ् कायार्न्वयनमा संलग्न उपभो�ा स�म�तको अ�भलेख अनसूुची १ 

बमोिजमको ढाँचामा व्यविस्थत गनुर् पन�छ । 

५.  उपभो�ा स�म�तका सदस्यको योग्यताः (१) उपभो�ा स�म�तका सदस्यको योग्यता देहाय बमोिजम हनु ुपन�छः- 

(क) सम्बिन्धत आयोजना क्षे�को स्थायी वासीन्दा 

(ख) १८ वषर् उमेर पूरा भएको 

(ग) फौजदार� अ�भयोगमा अदालतबाट कसरुदार नठह�रएको 

(घ) सरकार� बाँक� बक्यौता वा पेश्क� फ��ट गनर् बाँक� नरहेको 

(ङ) अन्य उपभो�ा स�म�तमा पदा�धकार� नरहेको 

(२) दफा १ मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न जन��त�न�ध, राजनी�तक दलका पदा�धकार�, बहालवाला सरकार� 

कमर्चार� र िशक्षक उपभो�ा स�म�तको सदस्यमा बस्न पाइने छैन । 

६.   उपभो�ा स�म�तको काम, कतर्ब्य र अ�धकारः उपभो�ा स�म�तको काम, कतर्ब्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछः-  
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 (क) सम्झौता बमोिजमको कायर् सम्पादन गन�, 

(ख) उपभो�ाहरुलाई कायार्लयबाट �ा� सूचना तथा मागर्दशर्नको जानकार� गराउने, 

(ग) सम्झौता बमोिजम कायर् शरुु गदार् कायार्लयबाट आवश्यक �नद�शन �ा� गनुर् पन� भए �ा� गरेर मा� शरुु गन�, 

(घ) उपभो�ा स�म�तको कायर् सम्पादनलाई �भावकार� बनाउन स�म�तका सदस्यहरुको कायर् �वभाजन र िजम्मेवार� 

बाँडफाँड गन�, 

(ङ) उपभो�ा स�म�तका सदस्यहरुको क्षमता �वकास गन�, 

(च) सम्झौता बमोिजमको कामको प�रमाण, गणुस्तर, समय र लागतमा प�रवतर्न गनुर्पन� देखीएमा कायार्लयलाई अनरुोध 

गन�, 

(छ) आयोजनाको �दगो व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक अन्य कायर् गन� । 

प�रच्छेद – ३ 

कायार्न्वयन तथा ब्यवस्थापन 

७.  आयोजना कायार्न्वयनः (१) कायार्लयले आ.व. शरुु भएको १५ �दन �भ� उपभो�ा स�म�तबाट संचालन हनु ेआयोजना, 

प�रयोजना र कायर्�महरु प�हचान/छनौट गर� कायार्न्वयन योजना बनाउन ुपन�छ । उपभो�ा स�म�त गठन पश् चात 

आयोजनाको �ईङ, �डजाईन र लागत अनमुान (नेपाल� भाषामा तयार ग�रएको) स्वीकृत गर� उपभो�ा स�म�तलाई 

उपलब्ध गराउन ुपन�छ । 

(२) आयोजनाको कायार्न्वयनको ला�ग उपभो�ा स�म�त र कायर्लय�बच अनसूुची २ बमोिजमको ढाँचामा सम्झौता गनुर् 

पन�छ।  

*तर वडा कायार्लयमा सम्झौता हनुे आयोजनाको हकमा वडा सिचव रहेको वडामा कायार्लयको तफर् वाट वडा सिचव र 

वडा सिचव नभएको वडामा वडा कायार्लयको तफर् वाट वडा अध्यक्ष र उपभो�ा स�म�त �वच अनसूुची- २ बमोिजमको 

ढाँचामा सम्झौता गनर् वाधा पन� छैन । 

 
(३) (क) आयोजनाको �कृ�त हेर� लागत सहभा�गताको ढाँचा र अनपुात (नगद वा �मदान वा बस्तगुत) �ामीण 

क्षे�हरुमा न्यूनतम १० ��तशत र शहर� क्षे�हरुमा न्यूनतम २० ��तशत कायम रहनेछ । 

(ख) दफा ३ (क) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न क�ट� ग�रने योजनाको हकमा लागत सहभा�गताको ढाँचा र 

अनपुात (नगद वा �मदान वा बस्तगुत) २० ��तशत अ�नवायर् कायम रहनेछ । 

तर यसर� तो�कएको न्यूनतम लागत सहभा�गता रकम छुट गनुर् पन� भएमा नगर कायर्पा�लकाले �नणर्य गरे बमोिजम 

मा� छुट हनुेछ । साथै ५0-५0 अन्तगर्तको योजनामा लागत सहभा�गता छुट हनुे छैन । 

(ग) नगद लागत सहभा�गताको योजना छनौटमा ५0-५0 अन्तगर्तको योजना प�हलो �ाथ�मकता र ६0-६0 अन्तगर्तको 

योजना दो�ो �ाथ�मकतामा रहनेछ ।  

८.  आयोजना सम्झौताको ला�ग आवश्यक कागजातहरुः (१) उपभो�ा स�म�तले कायार्लयसँग सम्झौता गदार् तपिशलमा 

उिल्लिखत कागजातहरु पेस गनुर्पन�छ । 
                             
*  प�हलो संशोधन�ारा संशो�धत । 
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(क)  उपभो�ा स�म�त गठन गन� आम भेलाको �नणर्यको ��त�ल�प, 

(ख) उपभो�ा स�म�तका सदस्यहरुको नाग�रकताको ��त�ल�प, 

(ग) आयोजनाको लागत अनमुान �ववरण, 

(घ) उपभो�ा स�म�तबाट सम्झौताको ला�ग िजम्मेवार पदा�धकार� तो�कएको उपभो�ा स�म�तको �नणर्य,  

(ङ) आयोजनाको कायार्न्वयनको कायर् ता�लका,  

(च) खाता सञ् चालन गन� पदा�धकार� तो�कएको �नणर्य र खाता सञ् चालनको ला�ग आवश्यक कागजातहरु, 

(छ) नगद सहभा�गताको हकमा उपभो�ा स�म�तको लागत सहभा�गताको �हस्सा उपभो�ा स�म�तको नाममा 

रहेको ब�क खातामा जम्मा गरेको भौचर, 

(ज) उपभो�ा स�म�तको नाम ए�कन भएको छाप, 

(झ) योजनाको शरुु फोटो,  

(ञ) सम्झौताको ला�ग �नवेदन । 

९.  उपभो�ा स�म�तको क्षमता �वकासः (१) कायार्लयले आयोजनाको कायार्न्वयन अगावै उपभो�ा स�म�तका 

पदा�धकार�हरुलाई �नम्न �वषयमा अ�भमिुखकरण गनुर् पन�छ :- 

(क)  उपभो�ा स�म�तको काम, कतर्ब्य र अ�धकार, 

(ख) सम्पादन गनुर् पन� कामको �ववरण, काम सम्प� गनुर् पन� अव�ध, लागत र उपभो�ाको योगदान, 

(ग) �नमार्ण सामा�ीको गणुस्तर र प�रमाण, 

(घ) ख�रद, रकम �नकासा ���या, खचर्को लेखाकंन र अ�भलेख व्यवस्थापन, 

(ङ) कायार्न्वयन र अनगुमन ���या, 

(च) सावर्ज�नक पर�क्षण, योजनाको फरफारक र हस्तान्तरण,  

(छ) अन्य आवश्यक �वषयहरु ।  

१०.  खाता स�ालनः (१) उपभो�ा स�म�तको खाता कायार्लयले तोकेको ब�कमा सञ् चालन हनुेछ । 

(२) स�म�तको खाता अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सिचव गर� तीनजना मध्ये दईुजनाको संय�ु दस्तखतबाट सञ् चालन हनुेछ 

। खाता स�ालकहरु मध्ये किम्तमा एकजना म�हला हनु ुपन�छ । 

११.  भ�ुानी �कृयाः (१) आयोजनाको भ�ुानी �दंदा उपभो�ा स�म�तको नाममा रहेको बैङ् क खातामाफर् त �दन ुपन�छ । 

उपभो�ा स�म�तले एक व्यि� वा सस्थालाई एकलाख भन्दा मा�थको रकम भ�ुानी गदार् चेक माफर् त मा� गनुर् 

पन�छ।  

(२) उपभो�ा स�म�तलाई सम्झौता बमोिजमको कामको �ा�व�धक मूल्यांकन, कायर् सम्प� ��तवेदन र अन्य आवश्यक 

कागजातको आधारमा �कस्तागत र अिन्तम भ�ुानी �दइनेछ ।  

(३) उपभो�ा स�म�तले सम्पादन गरेको काम र भएको खचर्को �ववरण स�म�तको बैठकबाट �नणर्य गर� भ�ुानीको 

ला�ग आवश्यक कागजात स�हत कायार्लयमा पेस गनुर् पन�छ । 

(४) आयोजनाको अिन्तम भ�ुानी हनुभुन्दा अगावै कायार्लयबाट अनगुमन गन� व्यवस्था �मलाउन ुपन�छ ।   

(५) आयोजना सम्प� भई फरफारक गनुर्भन्दा अगावै उपभो�ा स�म�तले अ�नवायर् रुपमा कायार्लयको ��त�न�धको 

रोहवरमा सावर्ज�नक पर�क्षण गनुर् पन�छ । सावर्ज�नक पर�क्षण ��तवेदनको ढाँचा अनसूुची ३ बमोिजम हनुेछ ।  

(६) उपभो�ा स�म�तले आफूले �त्येक �कस्तामा गरेको खचर्को सूचना अनसूुची ४ बमोिजमको ढाँचामा सावर्ज�नक गनुर् 

पन�छ ।  
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(७) आयोजनाको कूल लागत रु. पाँच (५) लाख भन्दा बढ� भएका आयोजनाहरुको हकमा उपभो�ा स�म�तले काम 

शरुु गनुर् भन्दा अगावै आयोजनाको नाम, लागत, लागत साझेदार�को अवस्था, काम शरुु र सम्प� गनुर् पन� अव�ध समेत 

देखीने गर� तयार ग�रएको अनसूुची ५ बमोिजमको ढाँचामा आयोजना सूचना पाट� आयोजना स्थलमा रा� ुपन�छ । 

(८) उपभो�ा स�म�तलाई सम्बिन्धत कायार्लयले �इ�, �डजाइन, लागत अनमुान तयार गन�, �ा�व�धक सल्लाह �दने, 

जाँचपास गन� लगायत अन्य �ा�व�धक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । आयोजना कायार्न्वयनको समयमा कुनै कारणबाट 

कायार्लयले �ा�व�धक सेवा उपलब्ध गराउन नसकेमा सम्झौतामा उल्लेख गर� तो�कएको खचर्को सीमा�भ� रह� 

उपभो�ा स�म�तले करारमा �ा�व�धक �नय�ु गनर् वा �ा�व�धक सेवा �लन सक्नेछ । तर, �इ�, �डजाइन, लागत 

अनमुान, कायर्सम्प� ��तवेदन र भ�ुानी �सफा�रसको कायर् कायार्लयबाट नै हनुेछ । 

(९) उपभो�ा स�म�तबाट �नमार्ण हनुे आयोजनाहरूको गणुस्तर कायम गन� गराउने दा�यत्व र िजम्मेवार� जन��त�न�ध, 

सम्बिन्धत �ा�व�धक कमर्चार�, उपभो�ा स�म�त र अनगुमन स�म�तको हनुेछ ।  

(१०) अनकुरणीय कायर् गन� उपभो�ा स�म�त, �ा�व�धक कमर्चार� र सम्बिन्धत कमर्चार�लाई सभाको �नणर्य बमोिजम 

वा�षर्क रूपमा उिचत परुस्कार �दान गनर् स�कनेछ । 

(११) तो�कएको समयमा उपभो�ा स�म�त गठन हनु नसकेमा, सम्झौता हनु नसकेमा वा सम्झौताको सतर् बमोिजम 

कायर् सम्पादन हनु नसकेमा कायार्लयले अन्य ���या�ारा काम गराउन सक्नेछ ।   

१२.  �नमार्ण कायर्को गणुस्तर स�ुनि�तता गनुर् पन�ः उपभो�ा स�म�तबाट सञ् चालन हनु ेआयोजना गणुस्तर स�ुनि�त गनुर् 

सम्बिन्धत उपभो�ा स�म�तको कतर्व्य हनुेछ । गणुस्तर स�ुनि�तता गनर्को ला�ग अन्य कुराहरुको अ�त�र� �नम्न 

�वषयहरु पूणर् रुपमा पालना गनुर् पन�छ ।  

(क) �नमार्ण सामा�ीको गणुस्तरः �नमार्ण सामा�ी �इङ, �डजाईन र स्पे�स�फकेसन बमोिजमको गणुस्तर कायम गनुर् 

पन�छ। 

(ख) �नमार्ण �व�ध र �कृयाको गणुस्तरः �नमार्ण �व�ध र ���या कायार्लयसँग भएको सम्झौता बमोिजम गनुर् पन�छ। 

(ग) �नमार्ण कायर्को �दगोपनाः उपभो�ा स�म�तबाट कायार्न्वयन भएको योजनाको �दगोपनाको ला�ग सम्बिन्धत 

उपभो�ा स�म�तले आवश्यक व्यवस्था गनुर् पन�छ । 

(घ) गणुस्तर स�ुनि�त गन� िजम्मेवार�ः उपभो�ा स�म�तमाफर् त हनुे कामको �नधार्�रत गणुस्तर कायम गन� िजम्मेवार� 

सम्बिन्धत कायर्को ला�ग कायार्लयबाट ख�टएका �ा�व�धक कमर्चार� र उपभो�ा स�म�तको हनुेछ । 

(ङ) लगत रा� ुपन�ः उपभो�ा स�म�तबाट हनुे कामको सम्झौता बमोिजमको समय, लागत र गणुस्तरमा सम्प� हनु 

नसकेमा सम्बिन्धत �ा�व�धक कमर्चार�लाई सचेत गराउने र �कृ�त हेर� आवश्यकता अनसुार कारवाह� गनर् सक्नेछ । 

त्यस्ता उपभो�ा स�म�तको लगत राखी उपभो�ा स�म�तका पदा�धकार�लाई �नि�त समयसम्मको ला�ग अन्य 

उपभो�ा स�म�तमा रह� काम गनर् �नषेध गन�छ । 

१३.  अनगुमन स�म�तको व्यवस्थाः (१) आयोजना तो�कएको गणुस्तर, प�रमाण र समयमा सम्प� गनर् गराउन उपभो�ा 
स�म�तले सम्पादन गन� कायर्को अनगुमन गर� आयोजनाको गणुस्तर, प�रमाण स�ुनि�त गनर् दफा ४ (१) (क) 
बमोिजमको भेलाबाट किम्तमा एक जना म�हला स�हत ३ सदस्यीय एक अनगुमन स�म�त गठन गनुर् पन�छ । 

(२) अनगुमन स�म�तको काम, कतर्व्य अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछः 
(क) आयोजनाको कायार्न्वयनमा सहजीकरण गन� तथा देिखएका बाधा, व्यवधान र समस्या समाधानका ला�ग 
आवश्यक समन्वय गन�,  
(ख) आयोजनाको कायार्न्वयन कायर्ता�लका अनसुार काम भए नभएको य�कन गन� र नगरेको पाइएमा सम्बिन्धत 
पक्षलाई सचेत गराउने,    
(ग) आवश्यक अन्य कायर् गन� । 
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प�रच्छेद– ४ 

�व�वध 

१४.  अन्य संस्थाबाट कायर् गराउन स�कनेः यस कायर्�व�ध बमोिजम उपभो�ा स�म�तबाट ग�रने कायर् लाभ�ाह� समूह, 

सामदुा�यक संस्था जस्तै सामदुा�यक वन, सामदुा�यकस्तरका सहकार� संस्थाहरू, टोल �वकास संस्था, आमा समूह, कृ�ष 

समूह, कानून बमोिजम गठन भएका अन्य सामदुा�यक संगठन जस्ता संस्थाहरुबाट स्थानीय उपभो�ाहरुको 

आमभेलाबाट �नणर्य भई आएमा यस्ता संस्थाहरुबाट यस कायर्�व�ध बमोिजम कायर् सञ् चालन गनर्/गराउन स�कनेछ। 

१५.  सहजीकरण र सहयोग गनुर् पन�ः  उपभो�ा स�म�तले आयोजनाको सपु�रवेक्षण, अनगुमन/�नर�क्षण गनर् कायार्लयबाट 

आएको अनगुमन स�म�त, पदा�धकार� वा कमर्चार�लाई आवश्यक �ववरण उपलव्ध गराउने तथा आयोजनास्थल 

अनगुमनको ला�ग सहजीकरण र सहयोग गनुर् पन�छ । 

१६.  उपभो�ा स�म�तको दा�यत्वः उपभो�ा स�म�तले कायार्लयसँग भएको सम्झौता बमोिजमको कायर् सम्पादन गदार् 

कायार्लयले तोकेका सतर्हरुको अ�त�र� �नम्न दा�यत्व वहन गनुर् पन�छ:- 

(क) आयोजनाको �दगो व्यवस्थापनको ला�ग ममर्त सम्भार गन� सम्बन्धी आवश्यक कायर्, 

(ख) आयोजना कायार्न्वयनबाट पनर् सक्ने वातावरणीय सन्तलुन कायम गन� सम्बन्धी कायर्, 

(ग) अन्य आयोजनाहरुसँग अन्तरसम्बन्ध कायम गनुर् पन�, 

(घ) असल नाग�रकको आचरण पालना गनुर् पन�, 

(ङ) उपभो�ा स�म�तले आयोजनाको फरफारकको ला�ग कायार्लयमा कागजात पेस गदार् अनसूुची ६ बमोिजमको 

ढाँचामा आयोजनाको भौ�तक तथा �वि�य ��तवेदन पेस गनुर् पन�छ ।  

१७.  मापदण्ड बनाउन सक्नेः (१) आयोजनाको गणुस्तर स�ुनि�तताको ला�ग कायार्लयले अनगुमन, मूल्या�न गर� सम्बिन्धत 

उपभो�ा स�म�तलाई सल्लाह, सझुाव र आवश्यकता अनसुार �नद�शन �दने तथा समन्वय गनुर् पन�छ । 

(२) उपभो�ा स�म�तबाट सञ् चालन हनुे आयोजनाको �कृ�त हेर� गणुस्तर स�ुनि�तता गन� �योजनको ला�ग 

कायार्लयले थप मापदण्ड तथा मागर्दशर्न बनाई लागू गनर् सक्नेछ। 
 

अनसूुची १ 

(कायर्�व�धको दफा ४ (१) (ट) संग सम्बिन्धत) 

उपभो�ा स�म�तको लगत 

�भमाद नगरपा�लका 

आ.व. 

�.स. 
 

उपभो�ा स�म�तको नाम र ठेगाना पदा�धकार�को नाम र सम्पकर्  नं. गठन �म�त ब�कको नाम खाता नं. 

अध्यक्ष उपाध्यक्ष सिचव कोषाध्यक्ष 
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अनसूुची २ 

(कायर्�व�धको दफा ७ (२) सँग सम्बिन्धत) 

�भमाद नगरपा�लका 

योजना सम्झौता फाराम 

१. सम्झौता गन� पक्ष र आयोजनाः 

क) उपभो�ा स�म�तको �ववरणः 

 १. नामः 

 २. ठेगानाः 

ख) आयोजनाको �ववरणः 

 १. नामः 

 २. आयोजना स्थलः 

 ३ उ�ेश्यः 

 ४. आयोजना सरुु हनुे �म�तः 

२. आयोजनाको लागत सम्वन्धी �ववरणः 

 क) लागत अनमुान रु.: 

 ख) लागत व्यहोन� �ोतहरु :- 

 १. कायार्लयः 

 २. उपभो�ा स�म�तः 

 ३. अन्यः  

ग) बस्तगुत अनदुानको �ववरण  सामा�ीको नाम    एकाई 

 १. संघबाट  

 २. �देशबाट 

 ३. स्थानीय तहबाट 

 ४. गैर सरकार� संघसंस्थाबाट  

 ५. �वदेशी दात ृसंघ संस्थाबाट  

 ६. उपभो�ा स�म�तबाट  

 ७. अन्य �नकायबाट  

घ) आयोजनाबाट लाभािन्वत हनुेः- 

 १. घरप�रवार संख्याः 

 २. जनसंख्याः 

 ३. संग�ठत संस्थाः 

४= अन्यः  

३. उपभो�ा स�म�त÷समदुायमा आधा�रत संस्था÷गै�सरकार� संस्थाको �ववरणः 

क) गठन भएको �म�तः 

ख) पदा�धकार�को नाम र ठेगाना (नाग�रकता �माणप� नं. र िजल्ला) 

१. अध्यक्ष : 

२. उपाध्यक्ष :  
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३. कोषाध्यक्ष : 

४. सिचव : 

५. सदस्य : 

६. सदस्य : 

७. सदस्य : 

८. सदस्य : 

९. सदस्य : 

१0. सदस्य : 

११. सदस्य : 

ग) गठन गदार् उपिस्थत लाभािन्वतको संख्याः 

४. आयोजना सञ् चालन सम्वन्धी अनभुवः 

५. उपभो�ा स�म�त समदुायमा आधा�रत संस्था÷गैरसरकार� संस्थाले �ा� गन� �कस्ता �ववरणः 

�कस्ताको �म  �म�त  �कस्ताको रकम �नमार्ण समा�ी प�रमाण    कै�फयत 

प�हलो 

दो�ो 

ते�ो 

जम्मा 

६. आयोजना ममर्तसम्भार सम्बन्धी व्यवस्था :- 

क) आयोजना ममर्तसम्भारको िजम्मा �लने स�म�त÷संस्थाको नामः 

ख) ममर्तसम्भारको सम्भा�वत �ोत (छ, छैन खलुाउने) 

 जन�मदानः 

 सेवा शलु्कः 

 दस्तरु, चन्दाबाटः  

 अन्य केह� भएः  

सम्झौताका सतर्हरु 

उपभो�ा स�म�तको िजम्मेवार� तथा पालना ग�रन ेसतर्हरुः 

१.आयोजना �म�त ...............................देखी शरुु गर� �म�त........................सम्ममा पूरा गनुर् पन�छ । 

२. �ा� रकम तथा �नमार्ण सामा�ी सम्बिन्धत आयोजनाको उ�ेश्यका ला�ग मा� �योग गनुर् पन�छ। 

३. नगद�, िजन्सी सामानको �ा��, खचर् र बाँक� तथा आयोजनाको �ग�त �ववरण रा� ुपन�छ । 

४. आम्दानी खचर्को �ववरण र कायर् �ग�तको जानकार� उपभो�ा समूहमा छलफल गर� अक� �कस्ता माग गनुर् पन�छ । 

५. आयोजनाको कूल लागतभन्दा घट� लागतमा आयोजना सम्प� भएको अवस्थामा सो मतुा�वक नै अनदुान र �मदानको 

��तशत �नधार्रण गर� भ�ुानी �लन ुपन�छ । 

६. उपभो�ा स�म�तले �ा�व�धकको राय, परामशर् एवं �नद�शन अनरुुप काम गनुर् पन�छ ।  

७. उपभो�ा स�म�तले आयोजनासँग सम्बिन्धत �वल, भरपाईहरु, डोर हािजर� फारामहरु, िजन्सी नगद� खाताहरु, स�म�त÷समूहको 

�नणर्यपिुस्तका आ�द कागजातहरु कायार्लयले मागेको बखत उपलव्ध गराउन ु पन�छ र त्यसको लेखापर�क्षण प�न गराउन ु

पन�छ। 
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८. कुनै सामा�ी ख�रद गदार् आन्त�रक राजस्व कायार्लयबाट स्थायी लेखा नम्वर र मूल्य अ�भब�ृ� कर दतार् �माण प� �ा� 

व्यि� वा फमर् संस्था वा कम्पनीबाट ख�रद गर� सोह� अनसुारको �वल भरपाई आ�धका�रक व्यि�बाट �मािणत गर� पेस गनुर् 

पन�छ । 

९. मूल्य अ�भब�ृ� कर (VAT) लाग्ने बस्त ुतथा सेवा ख�रद गदार् रु २०,०००।– भन्दा बढ� मूल्यको सामा�ीमा अ�नवायर् 

रुपमा मूल्य अ�भब�ृ� कर दतार् �माणप� �ा� गरेका व्यि�, फमर्, संस्था वा कम्पनीबाट ख�रद गनुर् पन�छ । साथै उ� �वलमा 

उिल्लिखत म.ुअ.कर बाहेकको रकममा १.५% अ��म आयकर बापत कर क�ी गर� बाँक� रकम मा� सम्बिन्धत सेवा 

�दायकलाई भ�ुानी हनुेछ । रु २०,०००।– भन्दा कम मूल्यको सामा�ी ख�रदमा पान नम्वर �लएको व्यि� वा फमर्बाट 

ख�रद गनुर् पन�छ । अन्यथा ख�रद गन� पदा�धकार� स्वयम ्िजम्मेवार हनुेछ । 

१०. डोजर, रोलर लगायतका मेिशनर� सामान भाडामा �लएको एवम ्घर बहालमा �लई �वल भरपाई पेस भएको अवस्थामा 

१०% ��तशत घर भाडा कर एबम ्बहाल कर �तनुर् पन�छ । 

११.  �िशक्षकले पाउने पा�र��मक एवम ्सहभागीले पाउने भ�ामा �च�लत �नयमानसुार कर लाग्नेछ। 

१२. �नमार्ण कायर्को हकमा शरुु लागत अनमुानका कुनै आईटमहरुमा प�रवर्तन हनुे भएमा अ�धकार �ा� व्यि�÷कायार्लयबाट 

लागत अनमुान संशोधन गरे पश् चात मा� कायर् गराउन ुपन�छ । यसर� लागत अनमुान संशोधन नगर� कायर् गरेमा उपभो�ा 

स�म�त÷समूह नै िजम्मेवार हनुेछ । 

१३. उपभो�ा स�म�तले काम सम्प� ग�रसकेप�छ बाँक� रहन गएका खप्ने सामानहरु ममर्त सम्भार स�म�त गठन भएको भए 

सो स�म�तलाई र सो नभए सम्बिन्धत कायार्लयलाई बझुाउन ुपन�छ । तर ममर्त स�म�तलाई बझुाएको सामानको �ववरण एक 

��त सम्बिन्धत कायार्लयलाई जानकार�को ला�ग बझुाउन ुपन�छ । 

१४. सम्झौता बमोिजम आयोजना सम्प� भएप�छ अिन्तम भ�ुानीको ला�ग कायर् सम्प� ��तवेदन, नापी �कताव, �मािणत �वल 

भरपाई, योजनाको फोटो, सम्बिन्धत उपभो�ा स�म�तले आयोजना सञ् चालन गदार् भएको आय व्ययको अनमुोदन स�हतको �नणर्य, 

उपभो�ा भेलाबाट भएको सावर्ज�नक लेखा पर�क्षणको �नणर्यको ��त�ल�प तथा सम्बिन्धत कायार्लयको वडा कायार्लयको 

�सफा�रस स�हत अिन्तम �कस्ता भ�ुानीको ला�ग �नवेदन पेस गनुर् पन�छ । 

१५. आयोजना सम्प� भएप�छ कायार्लयबाट जाँचपास गर� फरफारकको �माणप� �लन ुपन�छ । साथै आयोजनाको आवश्यक 

ममर्तसम्भारको व्यवस्था सम्बिन्धत उपभो�ाहरुले नै गनुर् पन�छ । 

१६. आयोजना कायार्न्वयन गन� समूह वा उपभो�ा स�म�तले आयोजनाको भौ�तक तथा �व�ीय �गती ��तवेदन अनसूुची ६ को 

ढाँचामा सम्झौतामा तो�कए बमोिजम कायार्लयमा पेस गनुर् पन�छ । 

१७. आयोजनाको �दगो सञ् चालन तथा ममर्त सम्भारको व्यवस्था गनुर् पन�छ । 

१८. आयोजनाको सवै काम उपभो�ा स�म�त÷समूहको �नणर्य अनसुार गनुर् गराउन ुपन�छ । 

कायार्लयको िजम्मेवार� तथा पालना ग�रन ेसतर्हरुः 

१. आयोजनाको बजेट, उपभो�ा स�म�तको काम, कतर्व्य तथा अ�धकार, ख�रद, लेखा�न, ��तवेदन आ�द �वषयमा उपभो�ा 

स�म�तका पदा�धकार�हरुलाई अनिुशक्षण कायर्�म सञ् चालन ग�रनेछ ।  

२. आयोजनामा आवश्यक �ा�व�धक सहयोग कायार्लयबाट उपलव्ध गराउन स�कने अवस्थामा गराईनेछ र नस�कने अवस्था 

भएमा उपभो�ा स�म�तले बा� बजारबाट सेवा परामशर् अन्तगर्त सेवा �लन सक्नेछ ।  

३. आयोजनाको �ा�व�धक सपु�रवेक्षणका ला�ग कायार्लयको तफर् बाट �ा�व�धक खटाईनेछ । उपभो�ा स�म�तबाट भएको 

कामको �नय�मत सपु�रवेक्षण गन� िजम्मेवार� �नज �ा�व�धकको हनुेछ ।  

४. पेश्क� �लएर लामो समयसम्म आयोजना सञ् चालन नगन� उपभो�ा स�म�तलाई कायार्लयले �नयम अनसुार कारवाह� गन�छ। 
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५. �ममूलक ��व�धबाट कायर् गराउने गर� लागत अनमुान स्वीकृत गराई सोह� बमोिजम सम्झौता गर� मेिशनर� उपकरणको 

�योगबाट कायर् गरेको पाईएमा त्यस्तो उपभो�ा स�म�तसंग सम्झौता र� गर� उपभो�ा स�म�तलाई भ�ुानी ग�रएको रकम 

मूल्यांकन गर� बढ� भएको रकम सरकार� बाँक� सरह असलु उपर ग�रनेछ । 

६. आयोजना सम्प� भएप�छ कायार्लयबाट जाँच पास गर� फरफारक गनुर् पन�छ । 

७. आवश्यक कागजात संलग्न गर� भ�ुानी उपलव्ध गराउन सम्बिन्धत उपभो�ा स�म�तबाट अनरुोध भई आएप�छ उपभो�ा 

स�म�तको ब�क खातामा भ�ुानी �दन ुपन�छ ।  

८. यसमा उल्लेख नभएका कुराहरु �च�लत कानून बमोिजम हनुेछ । 

मा�थ उल्लेख भए बमोिजमका सतर्हरु पालना गनर् हामी �नम्न पक्षहरु मञ् जरु गदर्छ� । 

उपभो�ा स�म�त÷समहुको तफर् बाट    कायार्लयको तफर् बाट 

दस्तखत...................     दस्तखत............. 

नाम थर.....................     नाम थर............. 

पद.............................     पद................. 

ठेगाना..........................     ठेगाना.................. 

सम्पकर्  नं......................     सम्पकर्  नं............... 

�म�त............................     �म�त.................... 

साक्षीहरुः 

�.सं. नाम कायार्लय/संस्था ठेगाना दस्तखत 

१ 
    

२ 
    

३ 
    

४ 
    

५ 
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अनसूुची ३ 

(कायर्�व�धको दफा ११ (५) सँग सम्बिन्धत) 
सावर्ज�नक पर�क्षण फारामको ढाँचा पेस गरेको कायार्लय.......... 

१. आयोजनाको नामः      क) स्थलः 
ख) लागत अनमुानः        ग) आयोजना शरुू हनुे �म�तः  घ) आयोजना सम्प� हनुे �म�तः  
२. उपभो�ा स�म�त÷सामदुा�यक संस्थाको   क) नामः   
क) अध्यक्षको नामः   ख) सदस्य संख्याः      म�हलाः    परुूषः  
३. आम्दानी खचर्को �ववरणः  
क) आम्दानीतफर्  जम्माः 

आम्दानीको �ोत  

(कहाबँाट क�त नगद तथा िजन्सी �ा� भयो खलुाउने) 
रकम वा 
प�रमाण 

कै�फयत  

   
ख) खचर्तफर्  

खचर्को �ववरण दर प�रमाण जम्मा 
१. सामा�ी (के के सामा�ी ख�रद भयो ?) 

   

२. ज्याला (के मा क�त भ�ुानी भयो ?) 
   

        
३. �मदान (क�त जनाले �मदान गरे ?) 

   

        
४. व्यवस्थापन खचर् (ढुवानी तथा अन्य खचर्) 

   

    
ग) मौज्दात  

 �ववरण  रकम वा प�रमाण  कै�फयत 

१ नगद 
  

ब�क 
  

व्यि�को िजम्मा 
  

२ साम�ीहरु 
  

घ) भ�ुानी �दन बाकँ� 
�ववरण रकम वा प�रमाण 

  
४. सम्प� आयोजनाको ल�य तथा �ग�त �ववरण 

कामको �ववरण ल�य �ग�त 

   
५. आयोजनाले प¥ुयाएको लाभ तथा �त्यक्ष रूपमा लाभािन्वत जनसंख्या (आयोजना सञ् चालन भएको स्थानका उपभो�ाहरू):  
६. आयोजना सञ् चालन गदार् आयोजक संस्थामा कामको िजम्मेवार� बाँडफाँड (कस कसले कस्तो कस्तो कामको िजम्मेवार� 
�लएका �थए? खलुाउने) 
उपिस्थ�तः 
१ 

२ 

३ 

४ 

५ 

रोहवरः नामथरः      पदः   �म�तः 
��व्यः सावर्ज�नक प�रक्षण कायर्�ममा उपिस्थत सरोकारवालाहरुको उपिस्थ�त अ�नवायर् रूपमा संलग्न हनु ुपन�छ । 
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अनसूुची ४ 

-कायर्�व�धको दफा ११ (६) सँग सम्बिन्धत) 

खचर् सावर्ज�नक सूचना फाराम 
 

�म�तः २०  ।   ।   .  

१. आयोजनाको नामः—       २. आयोजना स्थलः—  

३. �व�नयोिजत वजेटः— ४. आयोजना िस्वकृत भएको आ.वः—  ५. आयोजना सम्झौता भएको �म�तः—  

६. काम सम्प� गनुर् पन� �म�तः—     ७. काम सम्प� भएको �म�तः—  

८. उ.स. को बैठकले खचर् स्वीकृत गरेको �म�तः—    

आम्दानी र खचर्को �ववरण      

आम्दानी खचर् 

�ववरण रकम रू �ववरण रकम 

�थम �कस्ता 
 

ज्याला 
 

दो�ो �कस्ता 
 

�नमार्ण सामा�ी ख�रद 
 

ते�ो �कस्ता 
 

ढुवानी 
 

जन�मदान 
 

भाडा 
 

वस्तगुत सहायता 
 

व्यवस्थापन खचर् 
 

लागत सहभा�गता 
   

        
उपयुर्�ानसुारको आम्दानी तथा खचर् �ववरण यथाथर् हो । यसमा सबै आम्दानी तथा खचर्हरु समावेश ग�रएको छ । साथै 

उपभो�ाहरुको �त्यक्ष सहभा�गतामा आयोजना कायार्न्वयन ग�रएको छ । यसको एक ��त वडा कायार्लयमा समेत पेस 

ग�रएको छ।  
......................     ...............................              ...............................          

कोषाध्यक्ष   सिचव       अध्यक्ष   
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अनसूुची ५ 

-कायर्�व�धको दफा ११(७) संग सम्बिन्धत) 
आयोजना सूचना पाट�को नमूना 

१.  आयोजनाको नामः 
२. आयोजना सञ् चालन गन� कायार्लय/कायर्�मको नामः 
३. उपभो�ा स�म�तको अध्यक्षको नाम र सम्पकर्  नं.M 

४. आयोजनाको कूल लागत रकम रुः 
 ४.१. आयोजनामा कायार्लयबाट व्यहोन� लागत रुः 
 ४.२. जनसहभा�गताबाट व्यहोन� लागत रकम रुः 
 ४.३. आयोजनामा लगानी गन� अन्य �नकायको नाम  र व्यहोन� लागत रकम रुः 
५. आयोजना सम्झौता �म�तः 
६. आयोजना सम्प� गन� �म�तः 
७. आयोजनाबाट लाभािन्वत जनसंख्याः 

अनसूुची ६ 

-कायर्�व�धको दफा १६(ङ) सँग सम्बिन्धत) 
उपभो�ा स�म�तको भौ�तक तथा �व�ीय �ग�त ��तवेदन 

�ववरण पेस गरेको कायार्लय.................... 
१. आयोजनाको �ववरण  

आयोजनाको नामः        वडा नं.M टोल÷बस्तीः       

उपभो�ा स�म�तका अध्यक्षः       सिचवः  
२. आयोजनाको लागतः �ा� अनदुान रकम रू. ............................  चन्दा रकम रू...................... 
जनसहभा�गता रकम रू. ==============   जम्मा रकम रू. ............................. 
३. हालसम्मको खचर् रू. ============== क. कायार्लयबाट �ा� रकम रू............. 
१. �नमार्ण साम�ीमा (�समेन्ट, छड, काठ, ढंुगा वा फुवा, �ग�ी, उपकरण आ�द) रू. .  
२. ज्यालाः–  दक्ष रूः–     अदक्ष रू.        जम्मा रू.  
३. मसलन्द सामान (क�प, कलम, मसी, कागज आ�द) रू.   ४. दै�नक �मण भ�ा (सम्झौतामा स्वीकृत भए)रू.   
५. �ा�व�धक �नर�क्षण बापत खचर् (सम्झौतामा स्वीकृत भए) रू...............  

६. अन्य   

ख. जनसहभा�गताबाट व्यहो�रएको खचर् रूः ...................�मको मूल्य बराबर रकम रू. .......................  
िजन्सी सामान मूल्य बराबर रकम रू. .............   कूल जम्मा रू. ............. 

४. �ा�व�धक ��तवेदन बमोिजम मूल्यांकन रकम रू. ............. 
५. उपभो�ा समूहको �नणर्य बमोिजम÷समीक्षाबाट खचर् देखीएको रू. ............. 
६. कायार्न्वयनमा देिखएका मखु्य समस्याहरूः क............... ख................. ग..................  
७. समाधानका उपायहरुः क.....................ख..........................ग.................... 
८. कायार्लयबाट र अन्य �नकायबाट अनगुमन भए अनगुमनको सझुावः  
९. हाल माग गरेको �कस्ता रकम रू.  १०. मखु्य खचर् �योजन  

११. �ा� रकम आयोजना बाहेक अन्य कायर्मा खचर् गन� गराउने छैनौ ।   
.............   .............  .............  ............. 
तयार गन�    सिचव     कोषाध्यक्ष   अध्यक्ष 
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�भमाद नगरपा�लकाको टोल �वकास संस्था (गठन तथा प�रचालन) कायर्�व�ध,२०७8 

�माणीकरण �म�त: २०७८/०४/२१ 

सम्बत ्२०७8 सालको कायर्�व�ध नं. 2 

�स्तावना: स्थानीय �वकास ���यामा टोल तथा बस्ती स्तरवाट नै नाग�रक सहभा�गता स�ुनि�त गद� समाजको आ�थर्क, 

सामािजक, साँस्कृ�तक लगायत �वकासका सबै पक्षमा �दगोपना र अपनत्व सजृना गनर् �नि�त भौगो�लक क्षे��भ� बसोबास गन� 

नाग�रकहरुको सहभा�गतामा वडा कायार्लयको सहयोगीको रुपमा काम गन� गर� टोल �वकास संस्थाको गठन र प�रचालनका 

ला�ग आवश्यक कानूनी व्यवस्था गनर् वाञ्छनीय भएकोले, 

"�भमाद नगरपा�लकाको �शासक�य कायर्�व�ध �नय�मत गन� ऐन, २०७5" को दफा 4 बमोिजम नगरकायर्पा�लकाले यो 

कायर्�व�ध स्वीकृत गर� लागू गरेको छ ।  

प�रच्छेद-१ 

�ारिम्भक 

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भ :   (१) यो कायर्�व�धको नाम “�भमाद नगरपा�लकाको टोल �वकास संस्था (गठन तथा प�रचालन) 

कायर्�व�ध,२०७8” रहेको छ। 

 (२) यो कायर्�व�ध कायर्पा�लकाबाट स्वीकृत भएको �म�त देखी लागू हनुेछ । 

२. प�रभाषा: �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमा,- 

(क)  “कायार्लय” भन् नाले �भमाद नगरपा�लका नगरकायर्पा�लकाको कायार्लयलाई सम्झन ुपदर्छ। 

(ख)  "टोल �वकास संस्था" भन् नाले टोल बस्तीको सम� �वकासको ला�ग �निश् चत भौगो�लक क्षे�का अ�धकांश घर 

धरु�का ��त�न�धहरुको उपिस्थ�तमा �वकास �नमार्ण, सेवा �वाह र सामािजक प�रचालनको क्षे�मा काम गन� उ�ेश्यले 

गठन भई नगरपा�लकामा  सूचीकृत भएको सामदुा�यक संस्थालाई सम्झन ुपदर्छ । 

(ग)  “पदा�धकार�” भन् नाले संस्थाको कायर्स�म�तका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सिचव र सदस्यहरु समेतलाई 

सम्झन ुपदर्छ । 

(घ)  “बैठक” भन् नाले संस्थाको संय�ु वा छु�ाछु�ै बैठक सम्झन ुपदर्छ । 

(ङ)  “वडा” भन् नाले �भमाद नगरपा�लकाको वडालाई सम्झन ुपदर्छ। 

(च)  “�वधान” भन् नाले अनसूुची २ मा उल्लेख भएको �भमाद नगरपा�लकाको टोल �वकास संस्थाको �वधानलाई 

सम्झन ुपदर्छ । 

(छ)  “स�म�त” भन् नाले संस्थाको कायर्स�म�त सम्झन ुपदर्छ । 

(ज)  “साधारणसभा” भन् नाले संस्थाको साधारण सदस्यहरुको भेला सम्झन ुपदर्छ। 

(झ)  “संस्था” भन् नाले टोल �वकास संस्थालाई सम्झन ुपदर्छ । 

(ञ)  "नगर कायर्पा�लका" भन् नाले �भमाद नगरपा�लकाको नगरकायर्पा�लकालाई सम्झन ुपदर्छ। 

प�रच्छेद- २ 

संस्थाको गठन तथा दतार् सम्बन्धी व्यवस्था  

३. संस्थाको गठन: (१) �भमाद नगरपा�लकाका क्षे�मा भौगो�लक तथा सामािजक सा�मप्यताको  आधारमा टोल तथा 

बस्तीका वासीन्दाको आमभेलाबाट टोल तथा बस्ती �भ�का घरधरु� समावेश हनुे गर� टोल �वकास संस्थाको गठन 

ग�रनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम गठन हनुे संस्थाको कायर्स�म�तमा देहाय बमोिजमका पदा�धकार� तथा सदस्यहरु रहनेछन: - 

(क) अध्यक्ष एक जना 

(ख) उपाध्यक्ष एक जना 
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(ग) कोषाध्यक्ष एक जना 

(घ) सिचव एक जना 

(ङ) सदस्यहरु (तीन देखी सात जना सम्म) 

(3) उपदफा (२) बमोिजम संस्था गठन गदार् टोल तथा बस्ती �भ�का एक घरधरु�बाट एकजना भन्दा बढ� नपन� गर� 

भौगो�लक सन्तलुन तथा सामािजक समावेशीकरणको आधारमा सभा वा वडा कायार्लयले तोकेको चार �कल्ला �भ�का 

नाग�रकहरुको आमभेलाबाट सवर्सम्मत रुपमा संस्थाको कायर् स�म�त गठन हनुेछ । 

तर, यस दफा बमोिजम आमभेलामा सवर्सम्मत हनु नसकेमा उपिस्थत सदस्यहरुको बहमुतबाट कायर् स�म�त गठन गनर् 

बाधा पन� छैन। 

(4)उपदफा (३) बमोिजम ग�ठत कायर्स�म�तको कायर्काल समा� भएप�छ साधारण सभाको सवर्सम्मत वा सो नभएमा 

बहमुतबाट कायर्स�म�तको पनुगर्ठन हनुेछ । 

(५) कायर् स�म�तको कायर्�व�ध गठन भएको �म�तले दईु वषर्को हनुेछ । 

(६) अध्यक्ष,उपाध्यक्ष,कोषाध्यक्ष र सिचवको पदमा लगातार दईु कायर्काल भन्दा बढ� बहाल रहने छैन । 

(७) कायर् स�म�तमा अध्यक्ष, सिचव वा कोषाध्यक्ष मध्ये कुनै एक पदमा अ�नवायर् रुपमा म�हला हनुपुन�छ । 

(8) टोल �वकास संस्थाको सदस्य हनु देहाय बमोिजम योग्यता पगेुको हनु ुपन�छ । 

(क) 18 वषर् परुा भएको नेपाल� नाग�रक हनुपुन�, 

(ख)  सदस्य बन् न इच्छुक नया टोलवासीले सम्बिन्धत टोलको संस्थामा �नवेदन �दएमा सम्बिन्धत टोलको 

संस्थाले सदस्यता �दान गन�छ । 

(9) संस्था गठन गदार् सकेसम्म टोलका सम्पणुर् घरधरु�लाई एक घर एक सदस्यको रुपमा समेट्न ुपन�छ । 

(10) उपदफा ८ बमोिजम सवै घरधरु� समावेश हनु सम्भव नभएमा कम्तीमा ८० ��तशत  घरधरु� सहभागी गराई 

टोल �वकास संस्था गठन गनुर्पन� छ । 

(१1) यस कायर्�व�ध बमोिजम गठन ग�रने संस्थाको कायर्स�म�तमा कम्तीमा ४० ��तशत म�हला सदस्य हनु ुपन�छ । 

(१2) संस्थाको कायर्क्षे� साधारण सभाले तोकेको चार�कल्ला �भ� हनुेछ। साधारण सभाल टोल तथा बस्ती �भ�का 

कुनै घरधरु� संस्थामा समावेश गरेको नपाइएमा वा कुनै घरधरु� वा बस्ती उ� संस्थामा समावेश गनुर् पन� भन् ने 

लागेमा वडा कायार्लयलेत्यसर� छुटेको घरधरु� वा बस्ती सम्बिन्धत संस्थामा समावेश गनर् लगाउनेछ। 

(१3) यस दफामा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न वडा कायार्लयले तोकेको भौगो�लक क्षे� �भ� रहेका 

कम्तीमा 35 घरधुर� समेट्ने गर� टोल �वकास संस्था गठन गनर् स�कने छ । एउटा घरधरु� एक भन्दा बढ� टोल 

�वकास संस्थाको सदस्य बन् न पाउने छैन। 

४. कायर् स�म�तका पदा�धकार�को पद �र� सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) दफा ३ बमोिजम गठन भएको कायर् स�म�तका 

पदा�धकार�हरुको पद देहाय बमोिजमको अवस्थामा �र� हनुेछ। 

(क) अध्यक्षले उपाध्यक्ष माफर् त कायर्स�म�तको बैठकमा र उपाध्यक्ष स�हत अन्य सदस्यले अध्यक्ष समक्ष 

राजीनामा �दएमा। 

(ख) ��ाचार वा अन्य कुनै फौजदार� अ�भयोगमा कसरुदार ठह�रएमा। 

(ग) मतृ्य ुभएमा।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम अध्यक्षको पद �र� भएमा कायर् स�म�तको बाँक� अव�धको ला�ग उपाध्यक्षले अध्यक्ष भई 

कामकाज गन�छ ।अन्य पदा�धकार�हरुको हकमा कायर् स�म�तले बाँक� अव�धको ला�ग स�म�तका सदस्यहरु मध्येबाट 

कुनै सदस्यलाई त्यस्तो �र� पदमा कामकाज गनर् लगाउन सक्नेछ । 

५. संस्था दतार् तथा नवीकरण: संस्थाको दतार् तथा नवीकरण देहाय बमोिजम हनुेछ : - 
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(क) संस्थाको आमभेलाले �नणर्य गर� अनसूुची -१ बमोिजमको ढाँचामा सोह� �नवेदनमा उल्लेिखत कागजातहरु 

समावेश गर� संस्था दतार्का ला�ग नगर कायर्पा�लकाको कायार्लयमा �नवेदन �दन ुपन�छ । 

(ख) खण्ड (क) बमोिजम �नवेदन �ा� भएप�छ वडा कायार्लयले संस्थाको चार�कल्ला �भ�का सबै घरधरु� समावेश 

गरे नगरेको समेत हेर� दतार् गनर्का ला�ग नगरपा�लकामा �सफा�रस गनुर् पन�छ । 

(ग) खण्ड (क) बमोिजम �ा� �नवेदन बमोिजम दतार्को ला�ग �ा� भएको टोल �वकास संस्थामा समावेश हनुपुन� 

घरधरु� छुटेको पाइएमा त्यसर� छुटेको घरधरु� समेत समावेश गर� दतार्को ला�ग पनु पेस गनर् वडा कायार्लयलाई 

�नद�शन �दन सक्नेछ। 

(घ) यस दफा बमोिजम संस्था दतार्को ला�ग वडाको �सफा�रस स�हत अनसूुची २ बमोिजमको �वधान साथ �नवेदन 

�ा� भए पश् चात उ� टोल �वकास संस्थामा समावेश हनुपुन� घरधरु� वा वस्ती छुटेको नछुटेको समेत ए�कन गर� 

छुटेको भए समावेश गनर् लगाई कायार्लयले दतार् गर� अनसूुची ३ बमोिजमको दतार् �माणप� �दन ुपन�छ ।  

(ङ) अनसूुची -३ बमोिजम दतार् भएको टोल �वकास संस्थाको अव�ध 2 वषर् हनुेछ  । �त्येक आ�थर्क वषर् समा� 

भएको �म�तले ३ म�हना �भ� वा�षर्क �ग�त ��तवेदन स�हत नवीकरणको लागी नगरपा�लकामा पेस गनुर् पन�छ । 

प�रच्छेद-३ 

संस्थाको काम, कतर्व्य र अ�धकार 

६. टोल �वकास संस्थाका कायर्हरु: (१) टोल �वकास संस्थाको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछ :-  

(क)  समदुायमा शािन्त, सरुक्षा र अमनचैन कायम गनर् सहयोग गन� । 

(ख)  सामदुा�यक सदभाव,स�हष्णतुा र भाइचाराको �वकास गन� । 

(ग) टोलमा सञ् चालन हनुे �वकास �नमार्णका योजनाहरुको तजुर्मा,कायार्न्वयन र सपु�रवेक्षण तथा अनगुमनमा सहयोग 

गन� ।  

(घ) टोलमा हनुे परम्परागत जा�ा,मेला,पवर् तथा समारोहको व्यवस्थापनमा सहयोग गन�। 

(ङ) टोलमा रहेका सावर्ज�नक तथा ऐलानी जग्गा, सावर्ज�नक भवन, सम्पदा तथा भौ�तक पूवार्धारहरुको संरक्षण गनर् 

तथा अ�त�मण हनु न�दन सहयोग गन�। 

(च) टोलमा �वपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी खोज,उ�ार, राहत �वतरण,पनु�नर्मार्ण तथा  पनु:स्थार्पना कायर्मा सहयोग गन�। 

(छ) टोलको सरसफाई व्यवस्थापनको ला�ग सहयोग र समन्वय गन�/ गराउने ।  

(ज) छाडा पश ुचौपाया व्यवस्थापनमा सहयोग गन�/गराउने । 

(झ) सडक ब�ी, सामदुा�यक पाकर् , सावर्ज�नक शौचालय जस्ता सावर्ज�नक सम्पि�को सञ् चालन र व्यवस्थापनमा 

सहयोग परु् यार्उने । 

(ञ) कानून बमोिजम �तनुर् पन� कर, दस्तरु, सेवा शलु्क बझुाउने कायर्मा सहजीकरण गन� । 

(ट) टोलमा बसोबास गन� गर�ब, अश�, अपा�ता भएका व्यि� तथा बेरोजगार व्यि�हरुको तथ्या� संकलन कायर्मा 

सहयोग गन� । 

(ठ) टोलमा रहेका शैिक्षकतथा स्वास्थ्य संस्थाहरुको व्यवस्थापन र गणुस्तर सधुारको ला�ग सहयोग गन� । 

(ड) जन्म, �बबाह, बसाई सराई, सम्बन्ध �वच्छेद, मतृ्य ुजस्ता व्यि�गत घटना दतार्को ला�ग टोलबासीलाई उत्सा�हत 

र सहजीकरण गन� । 

(ढ) सामािजक सरुक्षा भ�ा �वतरण कायर्मा आवश्यक सहजीकरण गन� । 

(ण) �व�तु चहुावट तथा चोर� �नयन्�ण कायर्मा सहयोग गन� । 

(त) टोलमा खा�ान् न,माछामास,ुतरकार�, फलफूल,पेय पदाथर् लगायत दै�नक उपभोग्य साम�ीको गणुस्तर र मूल्य 

सचुीको बारेमा जानकार� राखी बजार अनगुमन कायर्मा सहयोग गन�। 
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(थ) उपभो�ा हक�हत संरक्षणको ला�ग पैरवी तथा जनचेतना अ�भबृ�� गन�।  

(द) टोलमा ह�रयाल� क्षे� �वस्तार गर� वातावरण संरक्षणको कायर्मा सहयोग गन� । 

(ध) स्थानीय आ�थर्क �वकासका संभावनाका बारेमा छलफल गर� स्थानीय तह, गैर सरकार�  तथा �नजी क्षे�सँग 

समन्वय, सहजीकरण र पैरवी गन� । 

(न) भवन �नमार्ण मापदण्ड तथा रा��य भवन सं�हताको पालनाको ला�ग टोल बासीहरुलाई �ोत्सा�हत गन� । 

(प) �व�ालय भनार्,खोप अ�भयान,साक्षरता अ�भयान,सरसफाई,लै��क �हंसा उन्मूलन जस्ता रा��य अ�भयानहरुमा सहयोग 

र समन्वय गन�। 

(फ) टोलमा धनी, गर�बको भावना हटाई सबै सदस्यहरुलाई �नणर्य ���या र �ोत प�रचालनमा समान अ�धकार 

स्था�पत गनर् सहजीकरण गन� ।  

(ब) घरेल ु�हंसा,यौनजन्य �हंसा, मानव तस्कर�,बाल�म तथा बाध्यात्मक �म, छाउपडी लगायतका सामािजक अपराध 

तथा कुर��तहरु अन्त्य गनर् जनचेतना अ�भवृ�� गन� । 

(भ) टोलमा उ�म �वकाससँग सम्बिन्धत कायर्�महरु सञ् चालन गनर् आवश्यक सहजीकरण गन� ।  

(म) टोलको �वकासका ला�ग �व�भन् न �ोतबाट �ाप् त �ोतको उच्चतम सदपुयोग गन� । 

(य) टोलमा सरकार� �नकाय तथा गैर सरकार� संस्था माफर् त सञ् चालन हनुे कायर्�महरु कायार्न्वयन गनर् सहयोग 

गन�।  

(र) आफ्नो टोललाई वातावरणमै�ी, बाल मै�ी, पोषण मै�ीतथा पूणर् सरसफाईय�ु बनाउन कायर्�महरु सञ् चालन 

गन� तथा वडा कायार्लय र नगरपा�लकाका कायर्�म कायार्न्वयनमा सहयोग, समन्वय र सहजीकरण गन�। 

(ल) वडा कायार्लय, नगरपा�लका तथा अन्य सरकार� �नकाय र गैरसरकार� संघसंस्थासँग गरेको सम्झौता तथा 

समझदार� अनसुारका अन्य कायर्हरु गन�। 

प�रच्छेद-४ 

संस्थाको कायर् स�म�तको बैठक र पदा�धकार�हरुको काम,कतर्व्य र अ�धकार 

७. संस्थाको कायर् स�म�तको बैठक: (१)संस्थाको कायर् स�म�तको बैठकको सञ् चालन देहाय बमोिजम हनुेछ :- 

(क)  कायर् स�म�तको बैठक म�हनामा किम्तमा एक पटक र आवश्कता अनसुार बस्नेछ । 

(ख)  स�म�तको बैठकमा वडा स�म�त तथा नगरपा�लकाका जन��त�न�ध, �वज्ञ तथा अन्य सरोकारवालाहरुलाई 

आमन्�ण गनर् स�कनेछ । 

(ग)  स�म�तको बैठक �नणर्यको मस्यौदा सिचवले तयार गन�छ ।  

(घ)  संस्थाको बैठकको �नणर्यहरु बैठकमा उपिस्थत पदा�धकार�हरुबाट हस्ताक्षर गर� �मािणत गराउन ुपन�छ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम बस्ने कायर्स�म�तको बैठकको माइन्यटु र संस्थाका �शासनीक तथा आ�थर्क कारोबारसँग 

सम्बिन्धत सम्पूणर् कागजातहरु अध्यक्ष, सिचव र कोषाध्यक्षको िजम्मामा रहनेछन।् 

(३) कायर् स�म�तको बैठक संस्थाको कायार्लयमा बस्नेछ। संस्थाको कायार्लय स्थापना भई नसकेको अवस्थामा 

कायर्स�म�तका सबै सदस्यलाई पायक पन� गर� उपय�ु स्थानमा बैठक बस्ने गर� अध्यक्षले तोक्न सक्नेछ। 

८. संस्थाका कायर् स�म�तका पदा�धकार�हरुको काम कतर्व्य र अ�धकार:- संस्थाका पदा�धकार�हरुको काम कतर्व्य र 

अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछः 

(१) अध्यक्षको काम,कतर्व्य र अ�धकार 

(क) संस्थाको �नय�मत बैठक बोलाउने,बैठकका ला�ग �म�त,समय र स्थान तोक्ने।  

(ख) बैठकको अध्यक्षता गर� बैठक सञ् चालन गन� । 

(ग) बैठकमा अनशुासनको पालन गनर् लगाउने र छलफलका �वषयहरु �टपोट गन� वा गनर् लगाउने । 
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(घ) छलफल हुँदा सवैको �वचार संकलन गन� र सवर्सम्मत �नणर्य गनर् पहल गन�। 

(ङ) संस्थाका �नणर्यहरु लागू गन�, गराउने । 

(च) संस्थाले �ा� गरेको नगद वा िजन्सी सामानको सरुक्षाको �बन्ध �मलाउने। 

(छ) आवश्यकता अनसुार �वशेष बैठक बोलाउने । 

(ज) कायर्�व�ध बमोिजम अन्य कायर्हरु गन� । 

(२) उपाध्यक्षको काम कतर्व्य र अ�धकार: 

(क) अध्यक्षको अनपुिस्थ�तमा अध्यक्षले गन� भनी तो�कएका कायर्हरु गन� । 

(ख) कायर् स�म�तले तोकेका अन्य कायर्हरु गन�। 

(३) सिचवको काम,कतर्व्य र अ�धकारः 
(क) अध्यक्षको आदेश अनसुार बैठक बोलाउने । 

(ख) छलफलका �स्तावहरु संकलन गर� बैठकमा पेस गन� र बैठकको �नणर्य लेखी �नणर्य �मािणत गराउने । 

(ग) संस्थाको ��याकलापको बारेमा सदस्यहरुलाई जानकार� गराउने। 

(घ) कायर्स�म�तले तोकेका अन्य कायर्हरु गन� । 

(४) कोषाध्यक्षको काम,कतर्व्य र अ�धकार: 

(क) संस्थाको आम्दानी र खचर्को �हसाब राख् ने तथा �ववरण तयार गन�। 

(ख) ब�कमा खाता सञ् चालन गदार् संय�ु रुपमा खाता सञ् चालन गन�। 

(ग) संस्थाको नगद र िजन्सी सामानको िजम्मा �लई सरुक्षा गन�। 

(घ) कायर्स�म�तले तोकेका अन्य कायर्हरु गन� । 

(५) सदस्यहरुको काम, कतर्व्य र अ�धकार: 

(क) स�म�तको बैठकमा उपिस्थत हनुे र छलफलमा स��य रुपमा सहभागी हनुे।  

(ख) स�म�तको �नणर्य कायार्न्वयनमा सहयोग गन� । स�म�तको �नणर्य कायार्न्वयन भए नभएको हेर� 
आवश्यकताअनसुार स�म�तको बैठकमा छलफलमा ल्याउने।  

(ग) आवश्कता अनसुार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सिचव र कोषाध्यक्षको काममा सघाउने। 

(घ)  कायर्स�म�तले तोकेका अन्य कायर्हरु गन� ।  

प�रच्छेद-५ 

आ�थर्क व्यवस्थापन 

९. संस्थाको आम्दानी: (१) संस्थाले देहाय बमोिजमका क्षे�बाट आम्दानी �ा� गनर् सक्नेछः  

(क) नगरपा�लकाबाट �ा� हनुे अनदुान रकम ।   

(ख) सरकार� तथा गैर सरकार� �नकायहरु,सामदुा�यक संस्था तथा व्यि�हरुबाट �ा� हनुे सहायता तथा 

अनदुानको रकम । 

(ग) टोल �वकास संस्थाले आयमूलक कायर्हरु सञ् चालनगर� �ा� हनुे आम्दानी । 

(घ) नगरपा�लका, अन्य सरकार� �नकायतथा गैरसरकार� संघसंस्थासँग �वकास �नमार्ण वा कायर्�म सञ् चालनको 

ला�ग सम्झौता बमोिजम �ा� रकम। 

(ङ) संस्थाका सदस्यहरुबाट �ा� शलु्क तथा सहयोगको रकम। 

(च) अन्य �ोतबाट �ा� गरेको रकम । 

(2) संस्थाको नाममा �ा� हनुे सबै रकम संस्थाको नाममा रहेको ब�क खातामा जम्मा गनुर् पन�छ। 

१०. संस्थाको खचर्ः संस्थाको खचर् देहाय बमोिजम हनुेछः- 

(क) कुनै �नकायबाट सम्झौता बमोिजम �ा� हनुे रकम सम्झौतामा उल्लेिखत सतर् बमोिजम तो�कएको कायर्मा खचर् 

गनुर् पन�छ। 
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(ख) संस्थाको �नय�मत सञ् चालन तथा कायार्लय व्यवस्थापन सम्बन्धी खचर् कायर्स�म�तको �नणर्य बमोिजम हनुेछ। 

११. संस्थाको लेखा, ��तवेदन तथा अन्यः (1) संस्थाको खाता वडा कायार्लयको �सफा�रसमा नगर कायर्पा�लकाले तोकेको 

ब�कमा सञ् चालन हनुेछ । 

(2) उपदफा (१) बमोिजमको ब�क खाता कम्तीमा एक जना म�हला हनुे गर� संस्थाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र 

सिचवमध्ये कुनै एक जना र कोषाध्यक्षको संय�ु दस्तखतबाट सञ् चालन हनुेछ । कोषाध्यक्षको पद �र� हनु गएमा 

कायर्स�म�तको �नणर्य अनसुार सो पदको िजम्मेवार� �ा� व्यि�वाट खाता सञ् चालन हनुेछ । 

(3) कोषाध्यक्षले संस्थाको सबै �कारको नगद� तथा िजन्सी आम्दानी,सम्पूणर् �वकास खचर्को �ववरण,संस्थाको 

सञ् चालन र व्यवस्थापनमा भएको �शास�नक खचर्हरुको �ववरण स्प�रुपमा राख् नपुन�छ । 

(4) कोषाध्यक्षले आम्दानी खचर्को �हसाब �कताव चौमा�सक रुपमा कायर् स�म�तको बैठकमा पेस गनुर् पन�छ। 

(5) कायर्स�म�तले �त्येक आ�थर्क वषर्मा गरेको काम र आ�थर्क कारोबारको यथाथर् �ववरण तयार गर� आ�थर्क वषर् 

समा� भएको �म�तले तीन म�हना �भ� टोल भेलामा पेस गनुर् पन�छ। 

(6) संस्थाले आफ्नो वा�षर्क कारोबारको ��तवेदन साधारणसभा, सम्बिन्धत वडा कायार्लय र नगरपा�लकामा पेस 

गनुर्पन�छ । 

(7) नगरपा�लका तथा वडा कायार्लयले आवश्यकता अनसुार संस्थाको अनगुमन गर� आवश्यक �नद�शन �दन 

सक्नेछ। 

१२. िजन्सी तथा वस्तगुत सहयोग �लन सक्नेः (१) यस कायर्�व�धमा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भए ताप�न �वपद 

�भा�वत व्यि�को उ�ार, राहत तथा पनुस्थार्पना कायर्मा सहयोग गनर् कुनै सरकार� �नकाय, गैर सरकार� संघसंस्था, 

�नजी क्षे� तथा व्यि� �वशेषबाट िजन्सी सामान तथा वस्तगुत सहयोग �लन सक्नेछ। 

(२) संस्थाले उपदफा (१) बमोिजम �ा� सहयोग वडा स�म�तको समन्वयमा त्यस्तो �वपदबाट �भा�वत व्यि� तथा 

प�रवारलाई �वतरण गनर् सक्नेछ। 

(३) संस्थाले यस दफा बमोिजम �ा� सहयोगको �ववरण वा�षर्क ��तवेदनमा समेत समावेश गनुर् पन�छ।  

प�रच्छेद –6 

�व�वध 

१३. समन्वय स�म�तः (१) संस्थाको कामको अनगुमन तथा समीक्षा गर� प�ृपोषण �दान गनर् हरेक वडामा देहाय 

बमोिजमको समन्वय स�म�त रहनेछ:- 

(क) वडाध्यक्ष        - संयोजक 

(ख) वडा स�म�तका सदस्यहरु        - सदस्य  

(ग) टोल�वकास संस्थाका अध्यक्षहरु मध्येबाट संयोजकले तोकेका ३ जना  -सदस्य  

(घ) वडा सिचव        - सदस्य सिचव 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोिजमका सदस्यहरुको पदाव�ध दईु वषर्को हनुेछ । उ� पदाव�ध समा� 

भएप�छ संयोजकले कायर्काल नदोहो�रने गर� वडा �भ�का अन्य संस्थाका अध्यक्षहरु मध्येबाट तीन जना मनोनयन 

गनुर् पन�छ। 

(३) उपदफा (१) बमोिजमको स�म�तको बैठक कम्तीमा चौमा�सक रुपमा बस्नेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोिजमको स�म�तले वडा �भ�का सबै संस्थाको काम कारवाह�लाई �भावकार� बनाउन कायर् 

स�म�तलाई आवश्यक �नद�शन �दन सक्नेछ।   

(३) उपदफा (१) बमोिजमको स�म�तले संस्थाको काम कारवाह�को सम्बन्धमा वा�षर्क ��तवेदन कायर्पा�लकामा पेस 

गनुर् पन�छ। 
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१४. संग�ठत संस्था हनुेः (१) संस्थाको आफ्नो छु�ै छाप हनुेछ । साथै संस्थाले ब्यि� सरह आफ्नो नामबाट कायर् गनर् 

सक्नेछ। 

(२) संस्थाले चल अचल सम्पि� �ा� गनर्, उपभोग गनर् सक्नेछ । तर संस्थाले आफ्नो अचल सम्पि� �व�� गनर् भने 

पाउने छैन । संस्था �वघटन भए सो संस्थाको सम्पूणर् चल अचल सम्पि� नगरपा�लकामा हस्तान्तरण गनुर्पन� छ । 

१५. बाधा अडकाउ फुकाउन सक्नेः यो कायर्�व�ध कायार्न्वयनको �ममा कुनै बाधा अड्चन आएमा कायर्पा�लकाले त्यस्तो 

बाधा अडकाउ फुकाउन सक्नेछ । 

१६. कायर् स�म�त भ� गनर् सक्नेः सावर्ज�नक सम्पि�को �हना�मना गन�, �च�लत कानून �बप�रत कायर् गन� तथा ��ाचार वा 

आ�थर्क �हना�मना गरेको पाइएमा त्यस्तो कायर्स�म�तलाई सम्बिन्धत वडा स�म�तको �सफा�रसमा कायर्पा�लकाले भ� 

गनर् सक्नेछ । यसर� कायर्स�म�त भ� भएको अवस्थामा एक म�हना �भ� यसै कायर्�व�ध बमोिजम नयाँ कायर् स�म�त 

गठन गनुर् पन�छ। 

१७. कायर्�व�ध संशोधन तथा खारेज गनर् सक्नेः(१) कायर्पा�लकाले आवश्यकता अनसुार यो कायर्�व�ध संशोधन तथा खारेज 

गनर् सक्नेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम यो कायर्�व�ध खारेज भएको अवस्थामा यस कायर्�व�ध बमोिजम स्थापना तथा सञ् चालन 

भएका संस्थाहरुको सम्पि� तथा दा�यत्व कायर्पा�लकाको नाममा हनुेछ। 

(3) यो कायर्�व�ध लागू हनु ुभन्दा पूवर् नगरपा�लकामा दतार् भै सञ् चालनमा रहेका टोल�बकास संस्थाहरु यसै कायर्�ब�ध 

अनसुार दतार् भएको मा�नने छ। 
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अनसूुची-१ 

टोल �वकास संस्थालाई नगरपा�लकामा दतार् गन� �नवेदनको नमनुा 

�म�तः ………………….. 

�ी �मखु �शासक�य अ�धकृत ज्यू 

�भमाद नगरपा�लका, �भमाद, तनहुँ। 

�वषयः टोल �वकास संस्था दतार् गन� सम्बन्धमा । 

उपय�ु सम्बन्धमा यस नगरपा�लका को वडा नं …… िस्थत ……………..टोलमा गठन ग�रएको …………………………. टोल �वकास 

संस्थालाई …………………………………दतार् गर��दनहुनु �नम्नानसुारका �ववरण स�हत अनरुोध गदर्छु । यस …………………………….. 

टोल �वकास संस्थाको क्षे� �नम्न उल्लेिखत चार �कल्ला�भ� सी�मत रहनेछ । 

संलग्नः  

   टोल भेलाको उपिस्थ�त र �नणर्य। 

   कायर् स�म�तका सदस्यहरुको नाम थर। 

पूवर् �समानाः ……………………………… 

पिश् चम �समानाः …………………………. 

उ�र �समानाः ………………………….. 

दिक्षण �समानाः …………………………. 

हालका जम्मा घरधुर�ः 

�नवेदक 

स�म�तको तफर् बाट 

अध्यक्षको नामः ……………………………… 

टोल �वकास संस्थाको नामः .............. 

ठेगानाः  ........................... 
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अनसूुची -2 

(दफा ५ को खण्ड (घ) सँग सम्बिन्धत)  

�ी ..................................................टोल �वकास संस्थाको �वधान,२०७8 

�स्तावना 

स्थानीय रुपमा उपलब्ध �म, सीप र साधन तथा अवसरहरुलाई अ�धकतम प�रचालन गद� नगरको सामािजक तथा आ�थर्क 

अवस्थालाई एक अकार्को प�रपरुकको रुपमा �वक�सत गर� ग�रबी न्यूनीकरण �यासमा ठोस योगदान प-ुयाउने सहभा�गतात्मक 

योजना तजुर्मा गन� तथा आफ्नो टोलको सम� �वकास गनर् यो ..........................................टोल �वकास संस्था स्थापना 

गर�सञ् चालन गनर् वाञ्छनीय भएकोले यो �वधान बनाइएको छ । 

१. �ारिम्भक,सिक्ष� नाम र �ारम्भः 

(क) यो �वधान....................................टोल �बकास संस्थाको �वधान हनुेछ । 

(ख) यो संस्थाको नाम ..................................................हनुेछ । 

(ग) यो �वधान............................................टोल �वकास संस्थाको साधारणसभाबाट स्वीकृत भएको �म�त देखी लागू 

हनुेछ । 

(ङ) यस संस्थाको कायार्लय ...........................................हनुेछ । 

(च) यस संस्थाको �समाना देहाय बमोिजम हनुेछ । 

पूवर्......................................पि�म................................ 

उ�र.................................दिक्षण................................. 

२. प�रभाषाः �वषय वा �संगले अन्य अथर् नलागेमा यस �वधानमा- 

(क) संस्था, भ�ाले ......................................टोल �वकास संस्थालाई सम्झनपुदर्छ । 

(ख) �वधान, भ�ाले टोल �वकास संस्थाको �वधानलाई सम्झनपुदर्छ। 

(ग) साधारणसभा, भ�ाले संस्थाको साधारण सदस्यहरुको भेला सम्झनपुदर्छ । 

(घ) स�म�त, भ�ाले टोल �वकास संस्थाको कायर्स�म�तलाई सम्झनपुदर्छ । 

(ङ) बैठक, भ�ाले संय�ु वा छु�ाछु�ै बैठक सम्झनपुदर्छ । 

(च) पदा�धकार�, भ�ाले कायर्स�म�त अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सिचव र सदस्यहरुलाई जनाउँछ । 

३. संग�ठत संस्था हनुेः (१) संस्थाको आफ्नो छु�ै छाप हनुेछ । साथै संस्थाले ब्यि� सरह आफ्नो  नामबाट कायर् गनर् 

सक्नेछ। 

(२) संस्थाले चल अचल सम्पि� �ा� गनर्, उपभोग गनर् सक्नेछ । तर संस्थाले आफ्नो अचल सम्पि� �व�� गनर् भने 

पाउने छैन । संस्था �वघटन भए सो संस्थाको सम्पूणर् चल अचल सम्पि� नगरपा�लकामा हस्तान्तरण गनुर्पदर्छ। 

४. संस्थाका उ�शे्यहरुः संस्थाको संस्थागत, सामािजक तथा आ�थर्क �वकासका ला�ग देहाय बमोिजमका उ�ेश्यहरु हनुेछन ्। 

क. टोल स्तरमा सक्षम र �दगो स्वाय� संस्थाको �वकास गन�, 

ख. टोलका ब्यि�हरुको आयमा ब�ृ� गन� कायर्�म सञ् चालनगर� गर�वी न्यनुीकरणमा म�त पयुार्उने, 

ग. स्थानीय स्तरको �वकास ���यालाई �दगो र आत्म�नभर्र बनाउन स्थानीय स्तरको समदुायको ब्यि�हरुको क्षमता 

कायर्�म कायार्न्वयनमा टेवा परुयाउने, 

घ. संस्थालाई सहभा�गतात्मक योजना तजुर्मा, अनगुमन तथा मूल्यांकन ���यमा स��य सहभागी बनाउने । 

५. टोल �बकास कायर्स�म�तको गठनः  टोल �वकास कायर्स�म�तको गठन देहाय बमोिजम हनुेछ । 

(क) नगरपा�लका �भ�का बिस्तहरुको �नि�त भौगो�लक क्षे��भ�का टोल तहमा रहेका घरप�रवारका सदस्यहरुबाट टोल 

�वकास संस्थाको कायर् स�म�त गठन ग�रनेछ । 
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(ख) प�हलो पटकका ला�ग टोल �वकास संस्थाको बहृद भेलाबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सिचव र आवश्यकता 

अनसुारका सदस्यहरु रहेको टोल �वकास संस्थाको कायर्स�म�त गठन हनुेछ । दो�ो पटक देखी यस्तो कायर् स�म�त 

साधारणसभाको सवर्सम्मत वा सो नभएमा बहमुतबाट पनुर्गठन हनुेछ ।  

(ग) टोल �वकास संस्थाको कायर् स�म�तको अव�ध २ वषर्को हनुेछ ।  

(घ) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष,कोषाध्यक्ष र सिचव पदमा लगातार दईु कायर्काल भन्दा बढ� सोह� पदमा वहाल रहने छैन। 

(ङ) अध्यक्ष, सिचव र कोषाध्यक्ष मध्ये कुनै पदमा अ�नवायर् रुपमा म�हला हनुपुन� छ र किम्तमा ४० ��तशत सदस्यहरु 

म�हला हनुपुन� छ। 

(च) टोल �वकास संस्था गठन गदार् सकेसम्म टोलका सम्पूणर् घरधरु�लाई समेट्न ुपदर्छ। य�द सो सम्भव नभए कम्तीमा 

८० ��तशत घरधरु� सहभागी गराई टोल �वकास संस्था गठन ग�रनेछ। टोल �वकास संस्थामा सहभागी भएका सदस्यहरु 

मध्ये किम्तमा ४० ��तशत म�हला आव� गराउन ुपन�छ । 

६. संस्थाका कायर्हरुः टोल �वकास संस्थाका कायर्हरु देहाय बमोिजम हनुेछन- 

(क) �त्येक टोल स्तरमा सम्भव भए सम्म सवै घरप�रवार सहभागी भएको टोल �वकास संस्था गठन गन�। 

(ख) संस्थाका सदस्यहरुलाई उ�मिशलता तफर्  अ�सर गराउन आवश्यक पहल गन� तथा सो�ह बमोिजमका कायर्�महरु 

सञ् चालन गन�। 

(ग) टोलमा आईपरेका समस्या समाधान गनर् एक अकार्मा भाईचारा सम्बन्ध कायम गर� सभ्य समाजको �सजर्ना गन�। 

(घ) उपलब्ध �ोतहरुको समिुचत प�रचालन गद� टोलको सम� �वकासका ला�ग टोल �वकास योजना बनाउने। 

(ङ) एच.आइ.भी.।एड्स, अिशक्षा, अन्ध�व�ास, छाउपद� �था, बाल�ववाह, बह�ुववाह, जस्ता सामािजक समस्याका बारेमा 

सम्पणुर् टोल �वकास संस्थाका सदस्यहरुलाई चेतना अ�भब�ृ� गन�। 

(च) आफ्नो टोल तथा सावर्ज�नक स्थलमा बकृ्षारोषण गन�। 

(छ) आफ्नो वडा तथा टोललाई वातावरणमै�ी तथा बालमै�ी बनाउने �व�वध कायर्�महरु सञ् चालनगन�। 

(ज) टोलमा बसोबास गन� बा�सन्दाका �बचमा भवन �नमार्ण मापदण्ड, सामािजक सरुक्षा भ�ा लगायतका सामािजक 

सरोकारका �वषयहरुमा �व�भ� चेतनामलुक कायर्�म सञ् चालन गन�। 

(झ) वातावरणमै�ी स्थानीय शासनका सूचकहरुको टोलमा कायार्न्वयन गन�र नगरपा�लकालाई सो सूचक कायार्न्वयन गनर् 

सहयोग गन�। 

(ञ) आफ्नो टोल बस्तीलाई नमनुा बिस्तको रुपमा �वकास गनर् सहयोग गन�। 

(ट) ह�रत शहर,उज्यालो शहर,सफा शहर र सम्प� तथा सभ्य शहर स्थापना अ�भयानमा सहयोग गन�। 

(ठ) आफ्नो क्षे�मा भवनसं�हता तथा मापदण्डको कायार्न्वयनमा सहयोग गन�। 

(ड) पूणर् साक्षर, पूणर् खोप,पूणर् घटना दतार् आ�द अ�भयानमा सहयोग गन�। 

(ढ) टोलमा रहेको सावर्ज�नक,प�तर् एलानी आ�द जग्गाको संरक्षणमा नगरपा�लकालाई सहयोग गन�। 

(ण) संस्थाको अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष,तथा सिचवको चयन सवर्सम्म�तमा वा सो नभएमा बहमुत�ारा गन�। 

(त) नगरपा�लकाको राजस्व प�रचालनमा सहयोग गन�। 

(थ) नगरपा�लकासँग भएको समझदार� अनसुारका अन्य कायर्हरु गन� । 

7. सदस्यताः संस्थामा सदस्यता देहाय बमोिजम हनुेछ। 

(क) यस �वधनको उ�ेश्य बमोिजम संस्था ��त ��ा र �न�ा राखी �वधानलाई स्वीकार गन� स्थानीय टोलवासी यस 

संस्थाको सदस्य हनुेछ। 

(ख) सदस्य ब� ईच्छुक नयाँ टोल वासीलाई संस्थाले तोकेबमोिजम संस्थामा दरखास्त �दएमा सदस्यता �दान ग�रनेछ। 

8. सदस्य नरहनेः देहायको अवस्थामा सदस्य रहने छैन। 
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(क) सदस्यको मतृ्यू भएमा, 

(ख) सदस्यले �दएको सदस्यता प�रत्यागको �लिखत �नवेदन संस्थाले स्वीकृत गरेमा, 

तर संस्थाको �नणर्य उपर िच� नवझेुमा साधारण सभामा पेस गन� र साधारण सभाको �नणर्य अिन्तम हनुेछ, 

(ग) सदस्यता शलु्क न�तरेको वा संस्थाको �नणर्य पालना नगरेमा संस्थाले �नणर्य गर� सम्पूणर् सदस्यलाई जानकार� गराएमा, 

(घ) संस्थालाई हा�न नोक्सानी हनुे कायर् गरेमा वा नै�तक पतन, आ�थर्क अ�नय�मतता वा ��ाचार गरेको अ�भयोग �मािणत 

भई सजाय पाएको कारण देखाई संस्थाले सदस्यतावाट हटाउने �नणर्य गरेमा, 

तर सम्बिन्धत सदस्यहरुलाई सफाई �दने अवसरवाट वि�त ग�रने छैन। यस सम्बन्धी अिन्तम �नणर्य गन� अ�धकार 

साधारण सभाको हनुेछ। 

(ङ) नेपालको �च�लत कानूनले �नषेध गरेको कायर् गरेमा। 

9. संस्था गठन एवं कायर् सञ् चालन �व�धः संस्थाको गठन एवं कायर् सञ् चालन गन� �व�ध देहाय बमोिजमको हनुेछ। 

(क) �नि�त  भौगो�लक क्षे�का व्यि�हरुको सवर्सम्मत �नणर्यवाट टोलको क्षे� �नक्य�ल गरेप�छ त्यस टोल �भ� वसोवास 

गन� अ�धकांश घरधरु�हरुको उपिस्थ�तमा संस्था गठन ग�रनेछ। 

(ख) टोल �वकास संस्था गठन गनर् उपिस्थत भएका व्यि�हरुले गरेको सवर्सम्मत �नणर्यको आधारमा एक एक जना 

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सिचव र अन्य सदस्यहरु रहने गर� कायर् स�म�त गठन हनुेछ । 

(ग) संस्थाको कायर्का�रणीको रुपमा कायर्स�म�तले कायर् गन� छ । 

10. संस्थाका पदा�धकार�हरुको काम, कतर्व्य र अ�धकारः संस्थाका पदा�धकार�हरुको काम, कतर्व्य र  अ�धकार देहाय 

बमोिजम हनुेछ। 

(क) अध्यक्षको काम कतर्व्य र अ�धकार  

(१) संस्थाको �नय�मत बैठक बोलाउने, 

(२) बैठकको अध्यक्षता गर� बैठक सञ् चालन गन�, 

(३) बैठकमा अनशुासनको पालना गनर् लगाउने र छलफलका �वषयहरु �टपोट गन� वा गनर् लगाउने, 

(४) छलफल हदुाँ सवैको �वचार संकलन गन� र सवर्सम्मत �नणर्य गनर् पहल गन�, 

(५) �नणर्यहरु लागू गन� र गनर् लगाउने, 

(६) संस्थाले आजर्न/�ा� गरेको नगद वा िजन्सी सामानको सरुक्षाको �बन्ध �मलाउने, 

(७) आवश्यक कायर्मा सस्थाको ��त�न�धत्व गन� वा गराउने 

(ख) उपाध्यक्षको काम, कतर्ब्य र अ�धकार  

(१) अध्यक्षको अनपुिस्थ�तमा अध्यक्षको काम, कतर्ब्य र अ�धकार बहन गन�, 

(२) आवश्यकता अनसुार अध्यक्षलाई सघाउने, 

(ग) सिचवको काम कतर्व्य र अ�धकार: 

(१) अध्यक्षको आदेश अनसुार बैठक वोलाउने, 

(२) एक�तहाई सदस्यहरुले �वशेष बैठकका ला�ग �लिखत माग गरेमा �वशेष बैठक वोलाउने, 

(३) �नणर्य पिुस्तकामा उपिस्थ�त गराउने, 

(४) छलफलका �स्तावहरु बैठकमा पेस गन� र बैठकको �नणर्य �मािणत गराउने, 

(५) संस्थाको ��याकलापका वारेमा सदस्यलाई जानकार� गराउने, 

(६) तो�कएका अन्य कायर्हरु गन� । 

(घ) कोषाध्यक्षको काम कतर्व्य र अ�धकार: 

(१) संस्थाले गरेको आ�थर्क कारोवारको लेखा प�रक्षण गराउने, 
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(२) वै�मा संय�ु रुपमा खाता सञ् चालन गन�, 

(३) अन्य सदस्यहरुसंग समन्वय रािख सहयोग �लने �दने, 

(४) संस्थाको नगद र िजन्सी सामानको िजम्मा �लई सरुक्षा गन� । 

(ङ) सदस्यहरुको काम कतर्व्य र अ�धकार: 

(१) नगरपा�लकासंग भएको साझेदार� प�मा उल्लेिखत सतर् अनसुार गनुर्पन� कामहरु गन�, 

(२) संस्थाका पदा�धकार�हरुले गरेको काममा सहयोग परु् याउने, 

(४) संस्था सञ् चालनका ला�ग आवश्यकता अनसुार नी�त बनाउन सहयोग गन�, 

(५) बैठकमा उपिस्थत भई �त्येक छलफलमा भाग �लने । 

11.साधारण सभाको गठन र कायर् �णाल�:साधारण सभाको गठन र कायर् �णाल� देहाय बमोिजम हनुेछ। 

(क) संस्थाको सम्पूणर् सदस्यहरु रहेको एक साधारण सभा हनुेछ, 

(ख) साधारण सभाको अध्यक्षता संस्थाको अध्यक्षले गन�छ । �नजको अनपुिस्थ�तमा संस्थाको उपाध्यक्ष र �नजको प�न 

अनपुिस्थ�तमा संस्थाको जे� सदस्यले गन�छ, 

(ग) साधारण सभा संस्थाको सव�च्च अ� हनुेछ । 

12.साधारण सभाको काम, कतर्व्य र अ�धकारः साधारण सभाको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछ: 

(क) साधारण सभामा पेस भएका �वषयमा सल्लाह �दने, 

(ख) लेखा पर�क्षक �नयिु� गन�, 

(ग) संस्थाको लेखापर�क्षण ��तवेदन पा�रत गन�, 

(घ) कायर् स�म�तलाई अ�धकार �त्यायोजन गन�, 

(ङ) कायर् स�म�त सम्बन्धमा भएका उजरु� पनुरावेदन स�ुे र �नणर्य �दने, 

(च) संस्थाको �वधान आवश्यकता अनसुार संशोधन गन�, 

(छ) आवश्यकता अनसुार सल्लाहकारको मनोनयन गन�, 

(ज) संस्थाको वा�षर्क कायर्योजना स्वीकृत गन� । 

13.आ�थर्क व्यवस्थाः (१) संस्थाको देहाय बमोिजम आ�थर्क �ोत हनुेछ। 

(क) सदस्यता वापत �ा� शलु्क, 

(ख) सरकार� तथा गैरसरकार� संस्थावाट �ा� हनुे अनदुान, 

(ग) संस्थाको ��याकलापको �सल�सलामा �ा� हनुे आय वा परुस्कार, 

(घ) अन्य आम्दानी । 

(२) �त्येक असार मसान्तमा आ�थर्क कारोवारको ��तवेदन तयार गर� लेखा पर�क्षण गराई साधारण सभामा �स्ततु गन� 

िजम्मेवार� संस्थाको हनुेछ। 

(3) संस्थाको नाममा �ा� वा खर�द भएको चल-अचल सम्मि�को प�रचालन, �योग र संरक्षण गन� िजम्मेवार� संस्थाको 

हनुेछ। 

14.कायर्स�म�त तथा पदा�धकार�को राजीनामाः (१) अध्यक्षले आफ्नो राजीनामा सिचव माफर् त संस्थाको बैठकमा पेस गनुर्पन�छ 

र सो उपर संस्थाले �नणर्य गरे बमोिजम हनुेछ । 

(२) स�म�तका अध्यक्ष बाहेकका सदस्यहरुले आफ्नो पदवाट राजीनामा �दन चाहेमा अध्यक्ष समक्ष �दन सक्नेछन।् 

१५.अ�व�ासको �स्तावः (१) कायर् स�म�तका अध्यक्ष एवं पदा�धकार�हरु उपर यथोिचत कारण खलुाई संस्थाका २५ ��तशत 

सदस्यहरुले �नवेदन �दएमा किम्तमा ६० ��तशत सदस्यहरुको उपिस्थ�तमा �वशेष साधारणसभा राखी अ�व�ासको �स्ताव पेस 

गनर् सक्नेछ ।  
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(२) अ�व�ासको �स्ताव उपर छलफल गर� सकेसम्म सवर्सम्मत �नणर्यमा जोड �दईनेछ । सवर्सम्मत हनु नसकेमा 

बहमुतबाट �नणर्य ग�रने छ । 

१६.�व�वधः (१) �वधान संशोधन गनुर्पन� भएमा कारण खुलाई कायर् स�म�त माफर् त साधारण सभामा पेस गर� साधारण सभामा 

उपिस्थत सदस्यहरुको दईु�तहाई बहमुतले �वधान संशोधन हनुेछ । यसर� संशोधन भएको �वधान नगरपा�लकाबाट स्वीकृत 

भएप�छ मा� लागू हनुे छ । 

(२) यस �वधानमा उल्लेिखत �ावधानहरु �च�लत ऐन, �नयमहरुसंग बािझएमा बािझएको हदसम्म स्वतःखारेज हनुेछन ्। 

17.हामी ... ..... ...... ..... संस्थाका �नम्न संस्थापक ब्यि�हरु यस �वधान बमोिजम कायर् गनर् मञ् जरु भै �नम्न साक्षीहरुको 

रोहवरमा �वधानमा स�हछाप गदर्छ� । 

�.सं पदा�धकार� �ववरण �.सं साक्षीको �ववरण 
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   अनसूुची-3 

�भमाद नगरपा�लका 

नगरकायर्पा�लकाको कायार्लय 

�भमाद, तनहुँ 

टोल �वकास संस्था दतार् �माण-प� 

 
 

 �भमाद नगरपा�लका वडा नं.  …………… िस्थत …………………………………मा गठन भएको ………………………………………………टोल 

�वकास संस्थालाई यस कायार्लयमा �म�त………………मा दतार् गर� यो �माण-प� �दान ग�रएको छ । 

यस नगरपा�लकाको आ�थर्क,सामािजक,साँस्कृ�तक तथा भौ�तक पवुार्धार �वकास र सशुासन कायम गन� क्षे�मा यस टोल �वकास 

संस्थाको स��य सहभा�गताको अपेक्षा गदर्छु । 

 
 
 

दतार् गन� अ�धकार� 
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�भमाद नगरपा�लकाको �व�ालय व्यवस्थापन स�म�तको गठन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर्�व�ध, २०७८ 

�माणीकरण �म�तः २०७8/०७/2९ 

सम्बत ्२०७8 सालको कायर्�व�ध नं. 3  

k|:tfjgfM– ledfb gu/kflnsf cGtu{tsf ljBfnox?sf] ;~rfng, /]vb]v / Joj:yfkg ug{sf nflu lzIff P]g, @)&& sf] bkmf 
!^ adf]lhd ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] u7g k|lqmofnfO{ Jojl:yt ug{ :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ sf] bkmf !)@ -@_ 
tyf ledfb gu/kflnsfsf] lzIff P]g, @)&& sf] bkmf ^* n] lbPsf] clwsf/ k|of]u u/L ledfb gu/ sfo{kflnsfn] of] sfo{ljlw 
agfPsf] 5.  

kl/R5]b – ! 
k|f/lDes 

!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ of] sfo{ljlwsf] gfd æledfb gu/kflnsfsf] ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] u7g tyf 
Joj:yfkg ;DaGwL sfo{ljlw, @)&*Æ /x]sf] 5 . 
-@_ of] sfo{ljlw t'?Gt nfu' x'g] 5 . 

@= kl/efiffM ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df o; sfo{ljlwdf, 
-s_æJoj:yfkg ;ldltÆ eGgfn] ledfb gu/kflnsfsf] lzIff P]g @)&& sf] bkmf !^ sf] pkbkmf ! adf]lhd ul7t 
ljBfno Joj:yfkg ;ldlt ;Demg'k5{ . 
-v_æ;xof]u ;ldltÆ eGgfn]  ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf ;b:ox? 5gf}6 ug{sf nflu cleefjsnfO{ ;xof]u ug{ bkmf 
% adf]lhdsf] ;ldltnfO{ ;Demg'k5{ . 
-u_æcleefjsÆ eGgfn] Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIf / ;b:ox? 5gf}6 ug]{ k|of]hgsf] nflu ;f]xL ljBfnosf] k|f/lDes 
afnlzIff b]lv sIff !@ ;Dd cWoog/t ljBfyL{sf afa',cfdf,afh] jf aHo}dWo] ljBfnosf] clen]vdf hgfPsf] JolQm 
dflgg] 5 . To:tf JolQm gePsf ljBfyL{x?sf] xsdf ;+/Ifs egL clen]vdf hgfPsf] JolQm ;d]tnfO{ a'emfp5 . 
-3_ærGbfbftfÆ eGgfn] ljBfnonfO{ /sd, 3/ hUuf pknAw u/fpg] JolQm jf cleefjsnfO{  ;Demg'k5{ . 
-ª_æ;+:yfksÆ eGgfn] ljBfnosf] :yfkgf ug]{ jf :yfkgf / ljsf;df z'? b]lv lg/Gt/ ;xof]u k'¥ofpg] jf ;f] sf] 
cu'jfO{ ug]{ JolQmnfO{ ;Demg'k5{ . 
-r_ælzIffk|]dL÷a'l4lhjLÆ eGgfn] lzIffk|lt ;sf/fTds ;f]r ePsf, ;fdflhs ljsf; Pj+ z}lIfs r]tgf clej[l4df k|ToIf 
jf ck|ToIf 9+un] 6]jf k'¥ofpg] JolQm ;Demg'k5{ .  
-5_æ;+/IfsÆ eGgfn] afa',cfdf,afh] jfaHo} gePsf c;xfo,cgfy jf 6'x'/f afnaflnsfnfO{ kfngkf]if0f Pjd\ lzIffsf] 
cfjZos k|aGw ldnfpg] JolQm ;Demg'k5{ . 
-h_æP]gÆ eGgfn] ledfb gu/kflnsfsf] lzIff P]g, @)&& ;Demg'k5{ . 

kl/R5]b – @ 
cleefjssf] gfdfjnL 

#= cleefjssf] gfdfjnL ;DaGwL Joj:yfM -!_ k|wfgfWofksn] z}lIfs ;q z'? ePsf] tL; lbg leq ljBfyL{sf cleefjssf] 
gfdfjnL cBfjlws u/L cg';"rL–! sf] 9fFrfdf ;fj{hlgs ug'{kg]{ 5 . 
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd cleefjssf] gfdfjnL cBfjlws ubf{ ljBfyL{sf] egf{ ubf{ cleefjs egL tf]lsPsf 
afa',cfdf,afh],aHo} dWo] s'g} Ps hgfsf] gfd cleefjssf] ?kdf n]vL b:tvt u/fpg'kg]{ 5 . o;/L b:tvt ;Dej geP 
cleefjs egL ljBfyL{ egf{ kmf/fd df ljBfyL{n] n]vL b:tvt u/]sf] x'g'kg]{ 5 . ljBfyL{sf o:tf cleefjs gePsf] cj:yfdf 
;+/IfsTj k|bfg ug]{ JolQmnfO{ cleefjssf] ?dkf clen]v /fVg'kg]{ 5 .  
:ki6Ls/0f M afh],aHo} eGGffn] afa'tkm{sf afh] aHo} ;Demg'k5{ . 
-#_ k|wfgfWofksn] pkbkmf -!_ adf]lhd z}lIfs ;qsf] z'?df cleefjssf] gfdfjnL cBfjlws ubf{ ;ft lbgsf] ;"rgf lbO 
cleefjssf] gfdfjnL x]/km]/ ug{ jf ;Rofpg cj;/ k|bfg ug'{kg]{ 5 . o;/L ;"rgfdf tf]lsPsf] ldltleq ;–k|df0f 
cleefjssf] gfdfjnL ;Rofpg lgj]bg k/]df k|wfgfWofksn] km/s k/]sf] gfd x]/km]/ u/L ;RofO{ lbg'kg]{ 5 . Ps z}lIfs 
;qsf] nflu o;} gfdfjnLnfO{ cflwsfl/s dfGg'kg]{ 5 . o;kl5 yk36 ug{ jf ;Rofpg ;lsg] 5}g .  
-$_ Ps} cleefjssf Ps eGbf a9L afnjflnsf ljBfnodf cWoog/t ePdf klg pQm cleefjsn] dt k|s6 ug'{kg{] cj:yfdf 
Ps dt dfq k|s6 ug{ kfpg] 5 .  
-%_ ljBfnodf egf{ eO{ jLr}df ljBfno 5f8]df pQm cleefjssf] kb :jtM l/Qm ePsf] dflgg] 5 . 
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kl/R5]b – # 
cWoIf tyf ;b:osf] 5gf}6 ;DaGwL Joj:yf 

$= ;b:osf] 5gf}6 ;DjGwL Joj:yfM -!_ ;fd'bflos ljBfnosf] Joj:yfkg ;ldltsf] ;b:ox?sf] 5gf}6 ug]{ k|of]hgsf nflu 
Joj:yfkg ;ldltsf] kbfjlw ;dfKt ePsf] !% lbg leq jf gu/kflnsfn] Joj:yfkg ;ldlt u7g ug{ lbPsf] ;do 
;Ldf leq cleefjsnfO{ sDtLdf ;ft lbgsf] ;"rgf lbO{ k|wfgfWofksn] cleefjssf] e]nf af]nfpg'kg]{ 5 .  
-@_ pkbkmf-!_adf]lhd cleefjs e]nf af]nfpg] ldlt to ubf{ gu/kflnsfsf] lzIff zfvf ;u /fo lnO{ ldlt to ug'{kg]{ 
5 .  

%= 5gf}6 ;xof]u ;ldltM ;fd'bflos ljBfnosf] Joj:yfkg ;ldltsf] ;b:ox? 5gf}6 ug]{ ;DjGwdf cleefjsnfO{ ;xof]u 
ug{ b]xfo adf]lhdsf] 5gf]6 ;xof]u ;ldlt u7g x'g] 5 . 
-s_ gu/kflnsfsf] lzIff zfvfn] v6fPsf] JolQm– ;+of]hs 
-v_ gu/kflnsfsf] lzIff zfvfn] v6fPsf] lzIfs – ;b:o 
-u_ ;DjlGwt ljBfnosf] k|wfgfWofks –;b:o ;lrj 

5gf]6 ;xof]u ;ldltn] cfjZostf cg';f/ ;f]xL ljBfno jf glhssf ljBfnosf lzIfsnfO{ o; sfo{df ;xof]u ug{ 
v6fpg ;Sg] 5 . 

^= 5gf}6 sfo{qmd k|sflzt ug]{M k|wfgfWofksn] Joj:yfkg ;ldltsf ;b:o 5gf}6 ug]{ lbg ljxfg !) ah] 5gf}6 sfo{qmdsf] 

;"rgf cg';"rL–@ adf]lhdsf] 9fFrfdf k|sflzt ug'{kg]{ 5 . 
&= 5gf}6 sfo{qmdsf] ljifoM bkmf ^ adf]lhd dgf]gog kq btf{ ug]{, pDd]bjf/sf] dgf]gog kq btf{ ePsf] ;"rL k|sflzt ug]{, 

pDd]bjf/sf] lj/f]wdf ph'/L lbg], dgf]gogkq / ph'/L pk/ hfFra'em u/L lg0f{o ug]{, pDd]bjf/sf] gfdfjnL k|sflzt ug]{, 
pDd]bjf/sf] gfd lkmtf{ lng] / pDd]bjf/sf] clGtd gfdfjnL k|sflzt ug]{ / ;xdltsf cfwf/df Ps hgf pDd]bjf/nfO{ 5gf}6 
u/L k7fpg cleefjsnfO{ lbg] ;do pNn]v ug'{kg]{ 5 . 

*= 5gf}6 k|lqmofM -!_ ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf ;b:o 5gf}6sf nflu lgjf{rg ul/g] 5}g . 
-@_ bkmf & adf]lhd sfo{qmdsf] ;do ls6fgL u/L k|sflzt sfo{tflnsf cg';f/ 5gf}6 ;xof]u ;ldltn] pDd]bjf/sf] dgf]gog 
btf{ ug]{, pDd]bjf/sf] dgf]gogkq btf{ ePsf] ;"rgf k|sflzt ug]{, pDd]bjf/sf] lj/f]wdf k/]sf ph'/L lng], dgf]gogkq / 

ph'/L pk/ जाँra'em u/L lg0f{o ug]{, pDd]bjf/sf] gfdfjnL k|sflzt ug]{, pDd]bjf/n] gfd lkmtf{ lng rfx]df lkmtf{ lbg] / 

pDd]bjf/sf] clGtd gfdfjnL k|sflzt ug]{ / ;xdltsf cfwf/df kb ;+Vof cg';f/ Ps÷Ps hgf pDd]bjf/ -sDtLdf @ hgf 
dlxnf ;lxt hDdf $ hgf_ sf] gfd 5gf}6 u/L k7fpg ;do lgwf{/0f ug]{ 5 . 
-#_ pkbkmf -@_ df tf]lsPsf] ;do  leq ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf ;b:o ;xdltsf cfwf/df 5gf]6 x'g g;sL pQm lbgsf] 
e]nf :ylut ePdf ;xdltsf] nflu a9Ldf # lbgsf] ;do lbO{ rf}+yf] lbg cleefjs e]nf af]nfpg' kg]{ 5 . bf];|f] e]nfdf klg 
;xdltsf cfwf/df ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf ;b:ox? 5gf}6 ug'{kg]{ 5 . 
-$_ pkbkmf -#_ adf]lhd bf];|f] e]nfaf6 klg ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf ;b:ox? 5gf]6 ug{ g;s]df OR5's pDd]bjf/x?sf] 
gfdfjnL gu/kflnsfdf k7fpg' kg]{5 . 
-%_ pkbkmf -$_ adf]lhd gfdfjnL  k|fKt ePdf gu/ lzIff ;ldltn] k|fKt gfdfjnL leq af6 ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf 
;b:ox? 5gf]6 u/L k7fpg] 5 . 
-^_ o; bkmfadf]lhd ;b:ox? dgf]gog eO{ ;s]kl5 k|wfgfWofks / j8f ;ldltaf6 k|ltlglwTj ug]{ ;b:o ;lxtsf] j}7sn] 
ljBfno Joj:yfkg ;ldltdf P]gsf] bkmf !^ sf] pkbkmf -!_ sf] v08 -u_ adf]lhdsf ;b:ox?sf] dgf]gog Ps xKtfleq 
ul/;Sg'kg]{ 5 . 
-&_ pkbkmf -^_ adf]lhd ;b:ox?sf] 5gf]6 eO{;s]kl5 ;f]sf] Ps xKtfleq ;b:ox?n] cfkm"x? dWo]af6 P]gsf] bkmf !^ sf] 
pkbkmf -#_ adf]lhd cWoIfsf] 5gf]6 ug'{kg]{ 5 . 
-*_ o; bkmfdf cGoq h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg o; bkmf adf]lhd tf]lsPsf] ;do leq s'g} ljBfnon] ljBfno Joj:yfkg 
;ldltsf ;b:o tyf cWoIfsf] 5gf]6 ug{ g;s]df To:tf ljBfnodf gu/ lzIff ;ldltn] ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf]  u7g 
u/L j}slNks Joj:yf ug{ ;Sg] 5 . 

(= u0fk'/s ;+VofM -!_ ;Dk"0f{ cleefjs dWo] %) k|ltzt eGbf a9L cleefjssf] pkl:yltnfO{ u0fk'/s ;+Vof dflgg] 5 . 
 -@_ tf]lsPsf] klxnf] ldltdf cleefjs e]nfsf] u0fk'/s ;+Vof gk'u ePdf To;sf] rf/ lbgleq k'gM e]nf af]nfOg] 5 

. o;/L e]nf x'Fbf @% k|ltzt cleefjs e]nf ePklg u0fk'/s ;+Vof k'u]sf] dflgg] 5 . 
-#_ s'g} JolQmn] ;"rgf kfOg jf ldn]g eg]sf] jf s'g} cleefjs cg'kl:yt ePsf cfwf/df dfq e]nf /f]lsg] jf 
:ylut jf ab/ x'g] 5}g . 
-$_ e]nfn] u/]sf] s'g} lg0f{o pk/ lrQ ga'em]df gu/kflnsfdf lgj]bg lbg ;lsg]5 . 
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!)= e]nfsf] cWoIftfM -!_ ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] u7gsf nflu af]nfOPsf] e]nfsf] cWoIftf ljBfno Joj:yfkg 
;ldltsf] lgjt{dfg cWoIfn] ug]{ 5 . 

 -@_ pkbkmf -!_ adf]lhd ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf cWoIf pkl:yt gePdf 5gf]6 ;xof]u ;ldltn] a}7ssf] 
cWoIftf ug]{ JolQmsf] rog ug]{ 5 . 

!!= Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIf / ;b:o x'gg;Sg]M -!_ b]xfosf] JolQm Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIf / ;b:osf] pDd]bjf/ 
x'g;Sg] 5}g . 

-s_ u}/g]kfnL gful/s, 
-v_ kRrL; jif{ pd]/ k"/f gePsf], 
-u_ cfwf/e"t ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIf x'gsf nflu slDtdf sIff * pQL0f{ gu/]sf] / dfWolds 
ljBfnosf] Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIf x'gsf] nflu sDtLdf P;=Pn=;L= jf ;f] ;/xsf] k/LIff pQL0f{ gu/]sf] . 
t/ cWoIf x'gsf] nflu To:tf] z}lIfs of]Uotf ePsf] JolQm pknAw x'g g;Sg] cj:yf ePdf ;f] eGbf sd z}lIfs 
of]Uotf ePsf] JolQm klg cWoIf x'g;Sg] 5 . 
-3_ sfg"gåf/f tf]lsPsf] k|ltlglwTjsf] cj:yf afx]s ljBfnodf -cGo ljBfno ;d]t_ sfo{/t lzIfs jf sd{rf/Lsf] 
kbdf jxfn /x]sf] . 
-ª_ ;+:yfut ljBfnosf] ;+:yfks, ;~rfns,lzIfs / sd{rf/L, 
-r_ g]kfn ;/sf/,k|b]z ;/sf/ / :yfgLo ;/sf/sf] ;|f]taf6 kfl/>lds kfpg] /fi6 «;]js sd{rf/L, 
-5_ k|rlnt sfg"g adf]lhd sfnf] ;"rLdf k/]sf], 
-h_ g}ltsktgx'g] kmf}hbf/L cleof]udf cbfntaf6 s;'/bf/ 7xl/Psf] . 
-em_ e]nfaf6 5gf}6 x'g] ;b:osf] xsdf cleefjssf] ;"rLdf gfd ;dfj]z gePsf] . 
-~f_ ljBfyL{ ljBfnodf egf{ ePsf] t/ p;sf] xflh/L klxnf] e]nf /fv]sf] ldlt;DdpQm z}=;=df ljBfnodf 

k7gkf7g ePsf] lbgsf] &)Ü eGbf sd pkl:yt ePsf] ljBfyL{sf] cleefjs e]nfaf6 5gf}6 x'g] ;b:osf] pDd]bjf/ 
x'g ;Sg] 5}gg\ . 
-6_ dfgl;s cj:yf 7Ls gePsf] . 

!@= pDd]bjf/sf] dgf]gogM -!_ pDd]bjf/ x'g of]Uotf k'u]sf] JolQm cfkm}n] ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] ;b:odf dgf]gog btf{ 
ug{ ;Sg] 5 . dgf]gog cg';"rL # df plNnlvt kmf/fdsf] 9fFrfdf x'g'kg]{ 5 . 

 -@_ pkbkmf -!_ adf]lhd dgf]gog btf{ u/fpg Ps hgf k|:tfjs / csf]{ Ps hgf ;dy{s x'g'kg]{ 5 . k|:tfjs / ;dy{s 
cleefjssf] ;"rLdf gfdbtf{ ePsf] JolQm x'g'kg]{ 5 . 

!#= w/f}6L /fVg'kg]{M -!_ ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] ;b:o kbdf pDd]bjf/ x'g dgf]gog kq ;fy dfWolds ljBfnosf] 
xsdf ? !))). gub} jf ljBfnosf] vftfdf hDdf u/]sf] gubL /l;b k]z ug'{kg]{ 5 . 

 -@_ pDd]bjf/L lkmtf{ lnPdf jf cGo s'g} sf/0faf6 cfj]bg c:jLs[t ePsf] cj:yfdf afx]s w/f}6L /sd lkmtf{ ul/g] 
5}g / hDdf ePsf] /sd ljBfnosf] vftfdf hDdf ul/g]5 . 

!$= dgf]gog kq btf{ ug'{ eGbf klxn] hfFrL /Lt gk'u]sf] ;"rgf lbg]M 5gf}6 ;xof]u ;ldltn] tf]lsPsf] ;do leq k|fKt 
x'g cfPsf dgf]gog kq btf{ ug'{ eGbf klxn] b]xfosf] cfwf/df hfFrL /Lt gk'u]sf] eP /Lt k'¥ofpg nufpg' kg]{5 / 
tf]lsPsf] /Lt k'¥ofP/ NofPdf pDd]bjf/L btf{ ul/lbg'kg]{ 5 . 
-s_ k|:tfjs, ;dy{s / pDd]bjf/sf] ;xL ePsf] x'g'k5{ . 
-v_ dfWolds ljBfnosf] xsdf tf]lsPsf] w/f}6L /sd hDdf u/]sf] x'g'k5{ . 
-u_ pDd]bjf/sf] cleefjssf] ;"rLdf gfd ePsf] k|df0f qmd ;+Vof . 

-3_ k|:tfjs / ;dy{s bf]xf]l/Psf] x'g'x'Fb}g . 

-ª_ dgf]gogkq cg';"rL–# sf] 9fFrfdf x'g'kg]{ 5 . 
!%= pDd]bjf/sf] ;"rL k|sflzt ug]{M dgf]gog kq btf{ ug]{ ;do ;dfKt ePkl5 5gf}6 ;xof]u ;ldltn] btf{ ePsf] dgf]gog 

kqdf plNnlvt ;j} pDd]bjf/sf] ;"rL cg';"rL–$ adf]lhdsf] 9fFrfdf tof/ u/L k|sflzt ug'{kg]{ 5 . 
!^= dgf]gog ePsf pDd]bjf/sf] bfjL lj/f]wdf ph'/L lbg ;Sg]M -!_ bkmf !% adf]lhd k|sflzt pDd]bjf/sf] gfdfjnLsf] 

of]Uotf ;DaGwdf s'g} pDd]bjf/n] ph'/L lbg rfx]df 5gf}6 sfo{qmddf pNn]lvt ldlt / ;dodf 5gf}6 ;xof]u ;ldlt 

;dIf cg';"rL–% sf] 9fFrfdf ph'/L lbg ;Sg] 5 . ph'/L ;fy ? %)).– w/f}6L hDdf ug'{kg]{ 5 .  
 -@_ pkbkmf -!_ adf]lhd ph'/L lbg NofPdf 5gf}6 ;xof]u ;ldltn] btf{ u/L Dofb ;lsPkl5 ph'/L btf{sf] ;"rgf 

cg';"rL–^ sf] 9fFrfdf k|sflzt ug'{kg]{ 5 . 
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!&= bfjL lj/f]wsf] lg0f{o ug]{M -!_ s'g} pDd]bjf/sf] ;DaGwdf bkmf !^ sf] pkbkmf -!_ adf]lhdsf] ph'/L pk/ 5gf}6 ;xof]u 

;ldltn] hfFra'em u/L lg0f{o ug'{kg]{ 5 . o;/L dgf]gogkqsf] hfFra'em ubf{ b]xfosf] cj:yfdf dgf]gog kq jb/ 
ug'{kg]{ 5 . ph'/L em'§f 7x/] w/f}6L hkmt ug'{kg]{ 5 . 

-s_ o; sfo{ljlwsf]] bkmf !! df plNnlvt of]Uotf k"/f gePsf] . 
-v_ pDd]bjf/sf] dgf]gog ug]{ k|:tfjs / ;dy{ssf] ;xL 5fk gePsf] jf lst]{ ;xL 5fk ePsf] . 
-u_ 5gf}6 sfo{qmddf tf]lsPsf] ;do leq dgf]gogkq btf{ gePsf] . 

-3_ cg';"rL # adf]lhdsf]] 9fFrfdf dgf]gog kqbtf{ gePsf] . 
-ª_ cleefjssf] gfdfjnLdf gfd btf{ gePsf] . 
t/ k|:tfjs / ;dy{s bf]xf]l/Psf] kfOPdf ;DalGwt pDd]bjf/nfO{ ;Rofpg] df}sf lbg'kg]{ 5 . dgf]gog kqdf 
ePsf] ;fgf] ltgf] e'nr'ssf] sf/0faf6 dfq dgf]gog kq jb/ x'g] 5}g . 

!*= ;fgf] ltgf] e"nn] km/s gkfg]{M ;fgf] ltgf] e"nr"s eGgfn] dtbftf gfdfjnL jf dgf]gog kqdf pDd]bjf/, k|:tfjs jf 
lghx? ;Fu ;DalGwt JolQmsf] gfd, y/, jtg jf qmd ;+Vofsf] n]vfO jf 5kfO{ ;DaGwL k|fljlws jf cIf/, dfqf jf 
c+ssf] q'l6 ePdf ;f] q'l6n] s'g} tflTjs km/s gkfg]{ q'l6nfO{ hgfpg] 5 . 

!(= pDd]bjf/sf] gfdfjnL k|sflzt ug]{M 5gf}6 ;xof]u ;ldltn] dgf]gog kq hfFr u/L ;s]kl5 /Lt k'u]sf] dgf]gog kq 
adf]lhdsf pDd]bjf/x?sf] gfdfjnL cg';"rL–& adf]lhdsf] 9fFrfdf k|sflzt ug'{kg]{ 5 . 

@)= pDd]bjf/L lkmtf{ lng ;Sg]M bkmf !( adf]lhd gfdfjnLdf pNn]v ePsf] s'g} pDd]bjf/n] pDd]bjf/ gx'g] OR5f u/L 

pDd]bjf/L x6fpg rfx]df cg';"rL–* adf]lhdsf] 9fFrfdf lgj]bglbg ;Sg] 5 .  
@!= pDd]bjf/sf] clGtd gfdfjnL k|sflzt ug]{M 5gf}6 sfo{qmddf pNn]v ePcg';f/ pDd]bjf/n] pDd]bjf/L  lkmtf{ lng] 

;do ;dfKt ePkl5 5gf}6 ;xof]u ;ldltn] afFsL /x]sf pDd]bjf/sf] gfdfjnL cg';"rL–( adf]lhdsf] 9fFrfdf 
k|sflzt ug'{kg]{ 5 . clGtd gfdfjnL k|sflzt ubf{ pDd]bjf/sf] j0ff{g'qmd cg';f/ n]Vg'kg]{ 5 . 

@@= 5gf}6 ePsf] 3f]if0ffM -!_ 5gf}6 ;xof]u ;ldltn] cfjZos ;+Vofdf pDd]bjf/L sfod /x]df To:tf] pDd]bjf/nfO{ ;b:osf] 
kbdf 5gf}6 ePsf] 3f]if0ff ug'{kg]{ 5 . 

 -@_ pkbkmf -!_ adf]lhd cfjZos ;+Vofdf eGbf a9L ;+Vofdf ;b:ox?sf] dgf]gog sfod /x]df pDd]bjf/x? aLr ;xdlt 
sfod u/fpg ;do k|bfg ul/g] 5 . tf]lsPsf] ;doleq ;xdlt x'g g;s]df yk tLg lbg ;xdltsf] nflu ;do lbO{ rf+}yf] 
lbg bf];|f] e]nf cfXjfg ug'{kg]{ 5 . 

 -#_ pkbkmf -@_ adf]lhdsf] bf];|f] e]nfdf klg ;xdlts} cfwf/df ;b:osf] rog ug'{kg]{ 5 . bf];|f] e]nfdf ;d]t ;xdlt x'g 
g;s]df clGtd lg0f{osf nflu 5gf]6 ;xof]u ;ldltn] pDd]bjf/x?sf] ljj/0f gu/kflnsfdf n]vL k7fpg'kg]{ 5 . 
-$_ pkbkmf -#_ adf]lhd n]vL cfPdf gu/ lzIff ;ldltn] pDd]bjf/x? dWo]af6 ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf ;b:ox?sf] 
dgf]gog u/L k7fpg ;Sg] 5 .  

kl/R5]b – $ 
ljljw 

@#= zky ;DaGwL Joj:yfM o; sfo{ljlw adf]lhd 5gf]6 ePsf ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf ;b:on] cg';"rL–!) 

adf]lhdsf] 9fFrfdf zky u|x0f ug'{kg]{ 5 . 
@$= k|df0fkq ;DaGwL ;DaGwL Joj:yfM o; sfo{ljlw adf]lhd 5gf]6 ePsf ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf cWoIftyf 

;b:onfO{ k|bfg ul/g] k|df0fkqsf] 9fFrf cg';"rL !! adf]lhd x'g] 5 . 
@%= kbsf] ;dflKtM -!_ cWoIftyf ;b:osf] kb b]xfosf] cj:yfdf :jtM ;dfKt x'g] 5 . 

-s_ /fhLgfdf lbPdf, 
-v_ d[To' ePdf, 
-u_ s'g} kmf}hbf/L cleof]udf ;hfo kfpg] u/L cbfntaf6 s;'/bf/ 7xl/Pdf, 
-3_ e|i6frf/ u/]df, 
-ª_ nuftf/ # j6f eGbf a9L j}7sdf ljgf ;"rgf cg'kl:yt ePdf, 
-r_ ;f]xL jf cGo ljBfnosf] lzIfs kbdf lgo'lQm e} uPdf, 
-5_ cleefjsaf6 5flgPsfsf] xsdf ljBfyL{sf] cleefjs g/x]df, 

@^= l/Qm kbk"lt{ ;DjGwL Joj:yfM s'g} ljBfnosf] lj=Jo=;= cWoIf jf ;b:ox?sf] kbfjlw ;lsg' cufj} pQm kb l/Qm x'g 
uPdf h'g k|lqmofaf6 5gf}6 ePsf] xf] jfFsL cjlw ;Ddsf] nflu ;f]xL k|lqmof / If]qaf6 5gf}6 ul/g] 5 . 
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@&= lzIfs k|ltlglw ;DjGwL Joj:yfM -!_ ledfb gu/kflnsfsf] lzIff P]g, @)&& sf] bkmf !^ sf] pkbkmf -!_ sf] v08 -3_ 
jdf]lhd ljBfno Joj:yfkg ;ldltdf k|ltlglwTj ug]{ lzIfssf] 5gf]6 ug{sf nflu k|wfgfWofksn] lzIfsx?sf] a}7s 
af]nfO{ pQm ljifonfO{ a}7ssf] Ph]08fsf] ?kdf /fv]/ ;xdltsf cfwf/df lzIfs k|ltlglwsf] 5gf]6 ul/g] 5 .  
-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd lzIfs k|ltlglwdf lzIfs aLr ;xdlt x'g g;s]df OR5's lzIfsx? aLr ;xdltsf nflu 
k|wfgfWofksn] # lbgsf] ;do lbg'kg]{ 5 . pNn]lvt ;do leq klg ;xdlt x'g g;s]df k|wfgfWofksn] OR5's lzIfsx? 
dWo]af6 lzIfs k|ltlglwsf] 5gf]6 ug{;Sg] 5 . 
-#_ ljBfno Joj:yfkg ;ldltdf 5gf}6 x'g] lzIfs :jLs[t b/jGbL jf /fxt cg'bfg sf]6fdf sfo{/t h'g;'s} txsf] 
lzIfs x'g ;Sg] 5 . 

@*= vr{ ;DaGwL Joj:yfM ljBfno Joj:yfkg ;ldlt u7g k|of]hgdf ePsf] ;Dk"0f{ vr{sf] Joj:yfkg ljBfno cfkm}n] ug'{kg]{ 
5 . 

@(= ;a}sf] st{Jo x'g]M o; sfo{ljlwsf] kfngf ug'{ ledfb gu/kflnsfdf /x]sf ;a} ;fd'bflos ljBfno tyf 
;/f]sf/jfnfx?sf] st{Jo x'g] 5 . 

#)= afwf c8\sfp km'sfpg] clwsf/M o; sfo{ljlwn] Joj:yf u/]sf] s'g} k|fjwfgdf c:ki6tf eO{ sfof{Gjog ug{ afwf k/]df 
gu/kflnsfn] To:tf] afwf c8\sfp km'sfpg cfjZos kl/kq ug{ ;Sg] 5 . 

#!= sfo{ljlwdf ;+zf]wgM o; sfo{ljlwsf] ;+zf]wg ledfb gu/kflnsfaf6 ug{ ;lsg] 5 . 
#@= arfpM o; sfo{ljlwdf n]lvP hlt s'/fdf o;} sfo{ljlw adf]lhd / gn]lvPsf] s'/fdf k|rlnt sfg"g adf]lhd x'g] 5 . 
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cg';"rL–!   
cleefjsx?sf] gfdfjnL k|sfzg ug]{ kmf/fd 

-bkmf # sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DalGwt_ 
lj=Jo=;= u7g ug]{ k|of]hgsf] nflu cleefjsx?sf] gfdfjnL 

qm=;= cleefjssf] gfd y/ ljBfyL{sf] gfd y/  7]ufgf sIff /f]=g+= ljBfyL{ ;usf] gftf s}lkmot 
        

        

======================== 
        -k|wfgfWofks_ 

cg';"rL–@ 

-bkmf ^ ;Fu ;DalGwt_  
ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf ;b:o 5gf}6 sfo{qmd ;DaGwL ;"rgf 

>L ====================== ljBfnosf] ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf ;b:o 5gf}6 k|of]hgsf nflu b]xfo adf]lhdsf] 5gf}6 sfo{qmdsf] 
;"rgf k|sflzt ul/Psf] 5 . 

qm=;+= sfo{qmd ldlt ;do :yfg s}lkmot 
b]lv ;Dd 

! pDd]bjf/sf] dgf]gogkq btf{ ug]{      
@ pDd]bjf/sf] dgf]gogkq btf{ ePsf] ;"rL k|sfzg ug]{      
# pDd]bjf/sf] lj/f]wdf ph'/L lbg]      
$ dgf]gogkq / ph'/L hfFra'em u/L lg0f{o ug]{       

% pDd]bjf/sf] gfdfjnL k|sfzg ug]{      
^ pDd]bjf/sf] gfd lkmtf{ lng]      
& pDd]bjf/sf] clGtd gfdfjnL k|sfzg ug]{      
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cg';"rL–#  

-bkmf !@ sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DalGwt_ 
pDd]bjf/sf] dgf]gogkq 

>L lj=Jo=;= 5gf}6 ;xof]u ;ldlt 
>L======================================ljBfno,ledfb,tgx'F 
 
 pko'{Qm ;DjGwdf ledfb gu/kflnsfsf] lzIff P]g @)@* sf] bkmf !^ pkbkmf -!_ jdf]lhd o; ljBfnosf] ljBfno 
Joj:yfkg ;ldltsf] ;b:o÷dlxnf ;b:o x'gsf] nflu OR5's /x]sf]n] of] b/vf:t kmf/fd k]z u/]sf] 5' . 

lgj]bssf] 
gfdy/ M 
7]ufgfM 
cleefjs gfdfjnL qm=;+= M 
b:tvt M 
ldlt M 

k|:tfjssf] gfdy/ M—           ;dy{ssf] gfdy/M— 
7]ufgf M          7]ufgf M 
Cleefjs gfdfjnL qm=;+=                                      cleefjs gfdfjnL qm=;+M M 
b:tvt M                 b:tvt M 
ldlt M             ldlt M 

-b|i6Jo, Ps hgf cleefjsn] Pshgf JolQmsf] dfq k|:tfjs jf ;dy{s x'g kfpg]5_ 
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cg';"rL–$ 

-bkmf !% ;Fu ;DalGwt_ 
dgf]gog btf{ ePsf pDd]bjf/sf] gfdfjnLsf] ;"rL 

>L ===================================== ljBfno 
ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf ;b:osf] nflu pDd]bjf/ x'g b]xfosf JolQmx?sf] dgf]gog kq btf{ ePsf]n] pDd]bjf/sf] 
gfdfjnLsf] ;"rL k|sfzg ul/Psf] 5 . 

qm=;+= dgf]gogkq btf{ g+= k"/f gfd ;DalGwt ljBfyL{sf]] gfd pd]/ ln+u 7]ufgf 
       

ldlt M                   ======================== 
;do M        5gf}6 ;xof]u ;ldlt 

cg';"rL—% 
pDd]bjf/sf] gfdfjnL pk/ bfjL lj/f]w 

-bkmf !^ sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DalGwt_ 
lj=Jo=;=5gf}6 ;xof]u ;ldlt 
>L ===============================ljBfno ledfb, tgx'F . 
pko'{Qm ;DjGwdf o; ljBfnosf] lj=Jo=;= u7g ug]{{ k|of]hgsf] nflu ldlt @)====.=====.===== df ljBfnodf k|sflzt ePsf] 
pDd]bjf/x?sf] gfdfjnL pk/ dnfO{ tk;Lnsf] sf/0fn] lrQ gj'em]sf]n] pQm ljj/0f ;Rrfpg÷ab/ ug{ cg'/f]w ub{5' . 
bfjL lj/f]w ug'{ kgf{sf sf/0f M    
bfjL lj/f]w ug]{ cleefjssf]  
gfdy/ M 
7]ufgf M 
cleefjs gfdfjnL qm=;++ M 
b:tvt M     
ldlt   
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cg';"rL–^ 

-bkmf !^ sf] pkbkmf -@_ ;Fu ;DalGwt_ 
ph'/L btf{sf] ;"rgf 

============================== ljBfnosf] ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] ;b:o pDd]bjf/ dgf]gog eO{ dgf]gogkq btf{ ePsf 
lgDglnlvt JolQmx?sf] ph'/L btf{ ePsf]n] ;DalGwt ;a}sf] hfgsf/Lsf] nflu of] ;"rgf k|sflzt ePsf] 5 . ;DalGwt kIfx?n] 
cfkm\gf] ;j't k|df0f ;fyldlt ===================== sf lbg ======== ah] 5gf}6 ;xof]u ;ldltdf clgjfo{ ?kdf pkl:ytx'g ;d]t o;} 
;"rgfåf/f hfgsf/L u/fOPsf] 5 . 

qm=;+= ph'/L 
btf{ g+= 

ph'/Lstf{sf] ljj/0f ljkIfL pDd]bjf/sf] ljj/0f 

gfd y/ 7]ufgf dgf]gogkq 
btf{ g++= 

ph'/Lsf] 
Joxf]/f 

Gfd 7]ufgf dgf]gog 
btf{ g+= 

  
 

       

ldlt M                ======================== 
;do M           5gf}6 ;xof]u ;ldlt 
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cg';"rL–& 

-bkmf !( ;Fu ;DalGwt_ 
pDd]bjf/sf] gfdfjnL 

============================== ljBfnosf] ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf ;b:osf] nflu o; 5gf}6 ;xof]u ;ldltdf btf{ ePsf 
dgf]gogkq ldlt ================== df hfFrubf{ sfg"g adf]lhd sfod /x]sf tk;Ln adf]lhdsf pDd]bjf/sf] gfdfjnL k|sflzt 
ul/Psf] 5 . 

qm=;+= dgf]gogkq btf{ g+= k"/f gfd ;DalGwt ljBfyL{sf]] gfd pd]/ ln+u 7]ufgf 
       

ldlt M                ======================== 
;do M                               5gf}6 ;xof]u ;ldlt 

cg';"rL–* 

-bkmf @) ;Fu ;DalGwt_ 
pDd]bjf/L lkmtf{ lng] ;"rgf 

>L 5gf}6 ;xof]u ;ldlt 
========================ljBfno ============== 
     ljifo M pDd]bjf/L lkmtf{ ul/kfpF . 
ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf ;b:osf] pDd]bjf/ x'g d]/f] dgf]gog kq ldlt =========== df btf{ ePsf] / ldlt =============== df 
k|sflzt pDd]bjf/sf] gfdfjnLdf d]/f] gfd ;dfj]z eO{ d pDd]bjf/ sfod ePsf]df xfndnfO{ o; ljBfnosf] ljBfno 
Joj:yfkg ;ldltsf] ;b:osf] pDd]bjf/ x'g OR5f gePsfn] =========== ldlt ================== df k|sflzt pDd]bjf/sf] gfdfjnLaf6 
/fhLv'zLn] cfkm\gf] pDd]bjf/L lkmtf{ lnPsf] Joxf]/f ;"rgf u/]sf] 5' . d]/f] gfd pDd]bjf/sf] gfdfjnLaf6 x6fO kfpg cg'/f]w 5 . 
ldlt M         ;xL M 
         k"/f gfd M 
         7]ufgf M  
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cg';"rL–( 

-bkmf @! ;Fu ;DalGwt_ 
pDd]bjf/sf] clGtd gfdfjnL 

============================== ljBfnosf] ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf ;b:osf] nflu pDd]bjf/ x'g dgf]gogkq btf{ eO{ ldlt 
================== df k|sflzt pDd]bjf/sf] gfdfjnL cg';f/sf pDd]bjf/sf] clGtd gfdfjnL tk;Ln adf]lhd k|sflzt ul/Psf] 
Joxf]/f cg'/f]w 5 . 

qm=;+= dgf]gogkq btf{ g+= k"/f gfd ;DalGwt ljBfyL{sf]] gfd pd]/ ln+u 7]ufgf 
       

ldlt M                ======================== 
;do M        5gf}6 ;xof]u ;ldlt 

cg';"rL–!) 
zky u|x0fsf] 9fFrf  

-bkmf @# ;F+u ;DjlGwt_ 
d ldlt @)====.=====. df ;DkGg cleefjs e]nfsf] ;xdlt÷ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] j}7s÷gu/ lzIff ;ldltsf] dgf]gog 
k|lqmofaf6 o; ljBfnosf] Aoj:yfkg ;ldltsf] =================== kbsf] lhDd]jf/L k|fKt u/]sf]df uf}/jflGjt x'b} of] zky ub{5' ls 
o; kbsf] cjlw;Dd tf]lsPsf sfo{ OdfGbf/L ;fy ;DkGg ug]{ 5' . d af6 ljBfnonfO{ hfgL hfgL s'g} xfgL gf]S;fgL k'¥ofpg] 
5}g . ljBfnosf] lxtdf /fVg'kg]{ uf]klgotf sfod /fVg] 5' . ljBfnoaf6 cjfl~5t JolQmut nfe x'g] sfo{ ug]{ 5}g / ljBfnosf 
;/f]sf/jfnf;Fu;b}j ;'dw'/ ;DaGw sfod /fvL lzIff P]g tyf lgodfjnLsf] clwgdf /xL ljBfnosf] ljsf;df ;dlk{t /xg] 5' .  
zky u|x0f ug]{sf] gfd M  
kb M  
b:tvt 
ldlt M @)====÷=====÷===== 
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k|df0f kq 

-bkmf @$ ;Fu ;DalGwt_ 
>L ===========================================ljBfno, ledfb tgx'F  

k|df0f—kq 
ldlt=======================sf] ===============================sf] lg0f{ofg';f/ ledfb gu/kflnsfsf] lzIff P]g, @)&& sf] bkmf !^ sf] 
pkbkmf -!_ adf]lhd tkfO{+  o; ljBfnosf] Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIf÷;b:o kbdf # jif{sf nflu dgf]gog x'g' ePsf]df xflb{s 
awfO{ tyf ;kmn sfo{sfnsf] z'esfdgf ;lxt of] k|df0f–kq k|bfg ul/Psf] 5 .  
 

========================                      
;+of]hs  

                                                       5gf]6 ;xof]u ;ldlt                   
ldltM============================     
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�भमाद नगरपा�लकाको संस्था दतार् �नयमावल�, २०७6 (संशोधन स�हत) 

�माणीकरण �म�तः 2076/11/05 

प�हलो संशोधन �म�त २०७८/०८/०५ 

सम्बत ्२०७६ सालको �नयमावल� नं. १ 

�स्तावनाः �भमाद नगरपा�लकाले संस्था दतार् ऐन, 2076 को दफा १५ ले �दएको अ�धकार �योग गर� �भमाद नगर 

कायर्पा�लकाले देहायका �नयमहरु वनाएको छ । 

1.  संिक्ष� नाम र �ारम्भः (1) यी �नयमहरुको नाम “संस्था दतार् �नयमावल�, 2076” रहेको छ । 

(2) यो �नयमावल� तरुुन्त �ारम्भ हनुेछ । 

2.  प�रभाषा र व्याख्याः (क) �वषय वा �संगले अक� अथर् नलागेमा यस �नयमावल�मा ऐन भ�ाले �भमाद नगरपा�लकाको 

संस्था दतार् ऐन, 2076 सम्झनपुदर्छ ।   

३.  दतार्को ला�ग �नवेदनः ऐन बमोिजम संस्था दतार् गनर् चाहने व्यि�हरुले एकहजार रुपैया दस्तरु स�हत �मखु 

�शासक�य अ�धकृत  समक्ष अनसूुची १ मा तो�कएको ढाचामा "अनसूुची  १क बमोिजमको �वधान संलग्न गर�" 

�नवेदन �दनपुन�छ।  

४.  संस्था दतार् र �माण प�ः �नयम ३ बमोिजमको �नवेदन �ा� भएप�छ  �मखु �शासक�य अ�धकृतले आवश्यक 

जाचबझु गर� संस्था दतार् गनर् उिचत ठानेमा �नजले अनसुिुच २ बमोिजमको दतार् �कताबमा रेकडर् राखी संस्था दतार् 

गर� अनसूुची ३ बमोिजमको दतार्को �माणप� �दनेछ । 

५.  संस्था दतार्को अव�ध, नवीकरण र दस्तरुः  (1) �नयम ४ बमोिजम �दएको दतार्को �माणप� एक वषर् सम्म वहाल 

रहनेछ । सो संस्थाले अ�नवायर् रुपमा स्थायी लेखा नं.(PAN) �लनपुन�छ। 

(2) उप�नयम (१) बमोिजम संस्थाको दतार् अव�ध समा� भएको �म�तले तीन म�हना �भ� सम्बिन्धत व्यि� �मखु 

�शासक�य अ�धकृतवाट पाँच सय रुपैया दस्तरु �तर� दतार्को �माणप� नवीकरण गराउन ुपन�छ । 

(3) उप�नयम (2) बमोिजम म्याद नाघेप�छ कुनै संस्थाले त्यस्तो म्याद नाघी नवीकरण हनु नसकेको मना�सव कारण 

देखाइ दतार्को �माणप� नवीकरणको ला�ग �नवेदन �दन आएमा �मखु �शासक�य अ�धकृतले उप�नयम (2) बमोिजम 

थप दस्तरु �लइ नवीकरण गर��दन सक्नेछ । 

(क) उप�नयम (2) बमोिजमको म्याद नाघेप�छ तीन म�हनाको ला�ग रु.100(एक सय रुपैया) 

(ख) खण्ड (क) को म्याद नाघेप�छ आषाढ मसान्त सम्मको ला�ग रु.500(पाँच सय रुपैया) 

(ग) खण्ड (ख) को म्याद नाघेप�छ अक� एक आ�थर्क वषर्को ला�ग रु.500 को दईु आ�थर्क वषर्को ला�ग 

रु.1000 

(4) उप�नयम (2) र (3) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न म्याद�भ� नवीकरण नगराएका संस्थाहरुले दतार्को 

�माणप� नवीकरण हनु नसकेको मना�सव कारण देखाइ नवीकरणको ला�ग �नवेदन �दएमा �त्येक आ�थर्क वषर्को 

लाग्ने नवीकरण दस्तरुको अ�त�र� �त्येक आ�थर्क वषर्को ला�ग एक हजार रुपैयाका दरले थप ज�रबाना समेत �लई 

�मखु �शासक�य अ�धकृतले त्यस्तो दतार्को �माणप� नवीकरण गर��दन सक्नेछ। 

 
  प�हलो संशोधन�ारा संशो�धत । 
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(5) उप�नयम (2) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न कुनै संस्थाले बढ�मा पाँच वषर् सम्मको ला�ग एकैपटक 

दतार्को �माणप� नवीकरण गनर् �नवेदन �दन आएमा �मखु �शासक�य अ�धकृतले त्यस्तो संस्थाले गर� आएको 

कामको �कृ�त र अवस्था हेर� �त्येक वषर्को ला�ग एक सय रुपैया दस्तरु �लइ एकैपटक पाँच वषर् सम्मको ला�ग 

दतार्को �माणप� नवीकरण गर��दन सक्नेछ । 

(6) दतार्को �माणप� नवीकरण गन� संस्थाले �नवेदन �ददा कायर् स�म�तका पदा�धकार�हरुको नामावल� संलग्न गनुर् 

पन�छ । 

(7) उप�नयम (3) र (5) बमोिजम दतार्को �माणप� नवीकरण गरेको जानकार� �मखु �शासक�य अ�धकृत वा 

�नजले तोकेको अ�धकार�ले संघीय तथा �देश कानूनले तोकेको �नकाय वा अ�धकार�लाइ �दन ुपन�छ ।  
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अनसूुची -1 

�नयम 3 संग सम्बिन्धत 

�नवेदन प�को ढाँचा  

�ी �मखु �शासक�य अ�धकृत ज्यू, 

�भमाद नगरपा�लकाको कायार्लय, 

महोदय, 

हामीले ...................सम्बन्धी संस्था दतार् ऐन 2076 बमोिजम संस्था दतार् गनर्का ला�ग देहायको �ववरण खोल� �नवेदन 

गरेका छ�।�स्ता�वत संस्थाको �व�ानको 1 ��त प�न यसै साथ संलग् न ग�रएको छ । 

�ववरण 

१. संस्थाको नामः 

२. संस्थाको उ�ेश् यः 

क. .......... 

ख. ............ 

ग. ............ 

   3. �वन्ध स�म�तका सदस्यहरुको  

 नामः   ठेगानाः   पेशाः 

क. ....... 

ख. ........ 

   4. आ�थर्क �ोतः 

   5. कायार्लयको ठेगानाः 

       �म�तः            

�नवेदक  

       पदा�धकार�हरुको नामः 
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अनसूुची -1क 

...............................,तनहुँको 

�वधान ............ 

�स्तावना.................................................................�भमाद नगरपा�लकाको संस्था दतार् ऐन, २०७६ अन्तगर्त रह� 

यस................................स्थापना ग�रएको हो। 

प�रच्छेद—१ 

संिक्ष�  नाम  र  �ारम्भ 

१. संस्थाको नाम र ठेगानाः (1) यस संस्थाको नाम नेपाल�मा"........................”रहनेछ । अङ्�ेजीमा 

".........................." रहनेछ । 

(2) यस संस्थाको मखु्य कायार्लय..........................................मा रहनेछ। 

(3) यस संस्थाको कायर्क्षे� हाल, �भमाद नगरपा�लकाको सबै वडा �भ� कायम रहनेछ।  

(4) यो �वधान संस्था दतार् भएको �म�त देखी �ारम्भ हनुेछ। 

(5) यो संस्था एक अ�विच्छ� उ�रा�धकारवाला, संग�ठत, स्वशा�सत, गैरनाफामूलक, गैर—राजनी�तक तथा �वश�ु गैर—सरकार� 

सामािजक संस्था हनुेछ । संस्थाबाट  आफ्नो उ�ेश्य बाहेक आय आजर्न गन� तथा कुनै �कारको शलु्क �लइ वा न�लइ परामशर् �दान 

गन� कायर् ग�रने छैन। 

२. प�रभाषाः�वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस �वधानमा– 

(क) “�वधान”भ�ाले यो “.......................”को �वधानलाई सम्झनपुदर्छ। 

(ख) “संस्था” भ�ाले “............................”लाई सम्झनपुदर्छ। 

(ग) “कायर्स�म�त”भ�ाले यस �वधानको दफा १३ बमोिजम ग�ठत कायर्स�म�तलाई जनाउँछ। 

(घ) “सभा”भ�ाले यस �वधान बमोिजम बसेको साधारणसभा र �वशेषसाधारण सभालाई जनाउँछ।  

(ङ) “पदा�धकार�”भ�ाले संस्थाका पदा�धकार�हरूलाई सम्झनपुछर्। 

(च) “�नयम �व�नयम”भ�ाले यस �वधानको अ�धनमा रह� बनाइएको �नयम �व�नयमलाई सम्झनपुछर्। 

(छ) “स्थानीय अ�धकार�”भ�ाले �भमाद नगरपा�लकको �मखु �शासक�य अ�धकृतलाई जनाउँछ। 

(ज) “कोष”भ�ाले...................................को कोषलाई सम्झन ुपछर्। 

(झ) “संरक्षक”भ�ाले संस्थाको संरक्षकलाई सम्झन ुपछर्। 

३. संस्थाको छाप र िचन्हः �च�लत व्यवस्थाको ��तकूल नहनुे गर� संस्थाको एउटा छु�ै छाप र िचन्ह हनुेछ । यस्तो छाप र िचन्ह 

अनसूुची  १ बमोिजमको ढाँचाको हनुेछ । तर संस्थाको नाम,छाप र िचन्ह पूवर् दतार् भएको कुनै संस्थासँग मेल खाएमा संशोधनको 

���या�ारा संशोधन ग�रनेछ। 

प�रच्छेद-२ 

उ�शे्य 

४. संस्थाको उ�शे्यः यस संस्थाको उ�शे्य देहाय बमोिजम हनुेछ। 

(क) यो संस्था मनुाफा र�हत, जन�हतकार�, �वश�ु सामािजक संस्था हनुेछ। 

(ख)   ..............................................।  

(ग) ..............................................। 

(घ) ..................................................। 

(ङ) ....................................................। 
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(च) .....................................................। 

(छ) ......................................................। 

(ज) .......................................................। 

५. संस्थाको उ�शे्य �ा� गनर् ग�रन ेकामहरुः यस संस्थाले उल्लेिखत उ�ेश्यहरू �ा� गनर् देहाय बमोिजमका कायर्हरू गन�छः 

(क)  संस्थाले �च�लत नेपाल कानून बमोिजम सम्बिन्धत �नकायबाट अनमु�त वा इजाजत �ा� गरेर मा� उपरो� उ�ेश्य 

कायार्न्वयन गन�छ। 

 (ख) संस्थालाई आवश्यक पन� भवन �नमार्ण गनर् वा भाडामा वा �लजमा �लइनेछ। 

(ग) कायार्लयलाई आवश्यक पन� मेिशनर� औजार सवार� साधन लगायतका सामा�ीहरु  ख�रद वा भाडामा �लइ �योग 

गन�छ । 

(घ) संस्थाले अचल सम्पि� �क� पाउनेछ तर �ब�� गनुर् परेमा स्थानीय अ�धकार�को स्वीकृ�त �लनपुन�छ। 

(ङ) संस्थालाई आवश्यक पन� कमर्चार� �नयिु� गन�छ र �तनको सेवाका सतर्हरु �नधार्रण गन�छ । 

(च) अन्य आवश्यक कायर्हरु गन�छ।   

प�रच्छेद–३ 

सदस्यता 

६. संस्थाका सदस्यहरूको वग�करणः यस संस्थामा देहाय बमोिजम 4 �कारका सदस्यहरू रहनेछन।् 

(क)  साधारण सदस्यः यस �वधानको दफा ७ बमोिजम योग्यता पगेुको कुनै प�न नेपाल�  नाग�रकले तो�कएको ���या पूरा 

गर� सदस्यता �ा� गन� व्यि�हरु साधारण सदस्य हनुेछन।् 

(ख) संस्थापक सदस्यः यस संस्था दतार् हुंदाको बखतका पदा�धकार�हरू संस्थापक सदस्य हनुेछन।्संस्थापक सदस्यहरूले 

साधारण वा आजीवन सदस्यता �लएमा �वधान बमोिजमको शलु्क बझुाउन ुपन�छ। 

(ग) आजीवन सदस्यः संस्थाको �वकासका ला�ग �वशेष योगदान परु् याउने व्यि�लाई तो�कएको �कृया अन्तगर्त आिजवन 

सदस्यता �दान ग�रनेछ। 

(घ) मानाथर् सदस्यः ��त��त समाजसेवी, व�ु�िजवी एव �वशेष क्षमता  भएका व्यि�लाई संस्थाको �नणर्यानसुार मानाथर् 

सदस्यता �दान ग�रनेछ।तर मानाथर् सदस्यहरूको मता�धकार रहनेछैन। 

७. सदस्यता �ा��का ला�ग आवश्यक योग्यताः यस संस्थाको सदस्य हनुको ला�ग देहाय बमोिजमको योग्यता पगेुको हनुपुन�छ। 

(क) नेपाल� नाग�रक भएको, 

(ख) १८ वषर् उमेर परुा भएको, 

(ग) मगज न�ब��एको व्यि�, 

(घ) नै�तक पतन देखीने फौजदार� र ��ाचारको अ�भयोगमा सजाय नपाएको, 

(ङ) कला र सा�हत्य��त रुिच भएको। 

८.  संस्थाको सदस्यता �ा� गनर् वा बहाल रहन नसक्ने अवस्थाः देहायको अवस्थामा कुनै व्यि�ले संस्थाको सदस्य पद �ा� 

गनर् सक्नेछैन। 

(क) गैर नेपाल� नाग�रक र १८ वषर् उमेर नपगेुको, 

(ख) मगज �ब�ेको,बौलाएको, 

(ग) सावर्ज�नक सम्पि� �हना�मना गरेको ठह�रएको, 

(घ) नै�तक पतन देखीने फौजदार� र भ�ाचारको अ�भयोगमा सजाय पाएको, 

(ङ) दामासाह�मा परेको, 

(च) सम्बिन्धत संस्थाको व्यवसायमा �नजी स्वाथर् भएको, 
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(छ) कुनै �कारको चोर�, ठगी, �कत� वा जालसाजी गरेको वा आफ्नो िजम्माको धनमाल अन�धकृत तवरले मासेको वा 

दरुुपयोग गरेको वा ��ाचार गरेको अ�भयोगमा अदालतबाट कसरुदार ठहर� सजाय पाएको एक वषर् ननाघेको, 

(ज) संस्थामा सदस्यता शलु्क बझुाउन वाँक� भएको । 

९. सदस्यताको समा�ीः देहायको अवस्थामा कुनै व्यि� संस्थाको सदस्यमा बहाल रहने छैन । 

(क) यस �वधानको दफा ८ बमोिजम सदस्य पदमा �नयिु� हनु अयोग्य भएमा, 

(ख) साधारण सभावाट दईु �तहाइ बहमुतले संस्थाको सदस्य पदबाट हटाउने �स्ताव पा�रत गरेमा, 

(ग) सदस्यले आफ्नो पदबाट �दएको रािजनामा स्वीकृत भएमा वा मतृ्य ुभएमा, 

(घ) संस्थाको काम कारवाह�मा वेइमानी वा बदनीयत गरेको कुरा अदालतबाट �मािणत भयमा, 

(ङ) यस �वधान बमोिजम संस्थाले गनर् नहनुे भनी तो�कएको कुनै कायर् गरेमा, 

(च) संस्था �वघटन भै खारेज भएमा । 

तर कुनै व्यि�लाई संस्थाको सदस्यता �ा� गनर् वा वहाल रहन अयोग्य ठहराउन ुभन्दा अिघ संस्थाले �नजलाई सो कुराको 

सूचना �दई, सफाईको सबदु पेस गन� मना�सव मौका �दइनेछ। 

१०. सदस्यता शलु्क र सदस्यता �दान गन� �व�धः (1) यस संस्थाको सदस्यता �ा� गनर् यस �वधानको दफा ६ बमोिजमको 

सदस्यहरूले देहाय बमोिजमको उपदफामा तो�कएको शलु्क �तर�, सदस्यता �ा� गनर् सक्नेछन। 

(क) साधारण सदस्यः 

(1) साधारण सदस्यताको ला�ग �वेश शलु्क.............वझुाई तो�कएको तो�कएको ���या अनसुार कायर्स�म�तमा 

�लिखत �नवेदन पेस गर� कायर्स�म�तवाट उ� �नवेदन स्वीकृत भएमा साधारण सदस्यता �दान गनर् स�कनेछ। 

(2) साधारण सदस्यहरुले वा�षर्क नवीकरण शलु्क बझुाउन ुपन�छ। 

(3) साधारण सदस्यता �ा� गन� सदस्यले �त्येक वषर् आषाढ म�हनाको मसान्त �भ� नवीकरण गराइ 

सक्नपुन�छ।त्यसप�छको हकमा तो�कए बमोिजमको थप दस्तरु बझुाई नवीकरण गनर् सक्नेछ। 

(ख) संस्थापक सदस्यः यो संस्था दतार् हुँदाको बखतका तदथर् स�म�तका पदा�धकार�हरू संस्थापक सदस्य हनुेछन।् 

(ग) आजीवन सदस्यः आजीवन सदस्य �ा� गनर् चाहने व्यि�लाई �वेश शलु्क वापत एकम�ु रु.........बझुाई 

तो�कएको ���या अनसुार आवेदन पेस गन�लाई कायर्स�म�तको �नणर्य अनसुार आजीवन सदस्यता �दान गनर् स�कनेछ। 

(घ) मानाथर् सदस्यः साधारण सभाको �नणर्यले उपय�ु ठानेको समाज सेवी, �विश� व्यि� तथा ��त��त स्वदेशी वा 

�वदेशी नाग�रकहरूलाई  मानाथर् सदस्य �दान गनर् सक्नेछ । तर मानाथर् सदस्यको मता�धकार रहनेछैन। 

(2) कुनै आवेदकलाई सदस्यता न�दने �नणर्य गरेमा सोको कारण स�हतको जानकार� आवेदक लाई �दइनेछ। 

(3) सबै सदस्यहरूले यस �वधान र �वधान अन्तगर्त बनेको �नयम �व�नयम बमोिजम भएको व्यवस्थाको पालना गनुर्पन�छ। 

(4) संस्थाले �दान गरेको उपदफा १ को खण्ड (क),(ख),(ग) र (घ)अनसुारका सदस्यहरूको तो�कएको ढाँचामा छु�ै 

अ�भलेख पिुस्तका रहनेछ। 

(5) �नवार्िचत वा मनोनयन भएको सदस्यले अनसूुची -2 बमोिजमको सपथ �हण गरेप�छ मा� �नजको बहाल� म्याद लागू 

हनुेछ । 

प�रच्छेद– ४ 

साधारण सभा, कायर्स�म�त तथा बैठक सम्बन्धी व्यवस्था 

११.साधारण सभाको गठनः (१) यस संस्थाको �वधानको दफा 6 अनसुार सदस्यता �ा� गन� मानाथर् सदस्यहरू बाहेक अन्य 

सदस्यहरू रहेको साधारण सभा हनुेछ । साधारण सभा संस्थाको सव�च्च अंग हनुेछ । मानाथर् सदस्यहरु आमिन्�त हनुेछन।् 

 (२) यस संस्थाको साधरण सभाको �कार देहाय बमोिजम हनुेछ। 

(क) वा�षर्क साधारण सभाः वषर्को एकपटक वा�षर्क साधारणसभा हनुेछ। 



 

85 
 

(ख) �वशेष साधरण सभाः संस्थाको कुल सदस्य संख्याको १/४ (एक चौथाई) सदस्यहरूले कारण जनाइ �वशेष 

साधारण सभामा गरेमा कायर्स�म�तले किम्तमा ७(सात) �दन�भ� अ�नवायर्रुपमा �वशेष साधारणसभा बोलाउन ु

पन�छ। 

तर साधारण सभा वा �वशेष साधारण सभा बसेको ६ म�हना �भ� पनुःअक� �वशेष साधारणसभा बस्न सक्ने छैन। 

 (३) यस संस्थाको �थम वा�षर्क साधारण सभा स्थापना भएको �म�तले ६ म�हना �भ�मा ग�रनेछ र त्यसप�छको वा�षर्क 

साधारण सभाहरू आ�थर्क वषर्मा समा� भएको �म�तले 3 (तीन) म�हना �भ� ग�रने छ। 

(४) यस संस्थाको वा�षर्क साधारणसभा गनर्को ला�ग किम्तमा १५ �दन अगावै र �वशेष साधारणसभा गनर्का ला�ग 

किम्तमा ७ (सात) �दन अगावै सभा हनुे स्थान, �म�त, समय र छलफलको �वषय खलुाई सबै साधारण सदस्यहरूलाई 

अ�नवायर् सूचना �दईनेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोिजम बोलाइएको साधारण सभा वा �बशेष साधारण सभामा �वधानको दफा १८ बमोिजमको गणपरुक 

संख्या नपगुी सभा हनु नसकेमा किम्तमा ७ (सात) �दनको म्याद �दई पनुःसाधारण सभा बोलाईनेछ। 

(६) साधारण सभा र �वशेष साधारण सभाको छु�ा छ�ै �नणर्य पिुस्तका रािखनेछ। 

१२.साधारण सभाको काम, कतर्व्य र अ�धकारः साधारण सभाको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछ।  

(क) कायर्स�म�तले पेस गरेको योजना र वा�षर्क बजेट पा�रत गन�, 

(ख) लेखापर�क्षकबाट �ा� भएको बा�षर्क लेखापर�क्षण ��तवेदन मा�थ छलफल गर� अनमुोदन गन� र लेखापर�क्षण 

��तवेदनबाट देिखएका अ�नय�मत बेरुज ुरकमहरू मा�थ छलफल गर� �नय�मत गनर् न�मल्ने बेरुज ुरकमहरू असलु उपर 

गर� फछर्यौट गनर्को ला�ग कायर्स�म�तलाई �नद�शन �दने, 

(ग) आगामी वषर्को ला�ग लेखापर�क्षकको �नयिु� तथा पा�र��मक तय गन�, 

(घ) संस्थाको वा�षर्क कायर्�ग�त �ववरण र संस्थाले गरेको कायर्हरूको मूल्याङ् कन गर� कायर् स�म�तलाई आवश्यक �नद�शन �दने, 

(ङ) संस्थाको कायर् स�म�तका पदा�धकार�हरूको पदाव�ध समा� भएको अवस्थामा कायर् स�म�तका पदा�धकार�हरूको �वधान 

बमोिजमको ���या अन्तगर्त रह� �नवार्चन गन�, 

(च) कायर् स�म�त �ारा पेस भएका �वधान संशोधन, �नयम तथा �व�नयम स्वीकृत गन�, 

(छ) कायर् स�म�तबाट संस्थाको �हत अनकूुल भएका काम कारवाह�हरूको औिचत्य हेर� अनमुोदन गन�, 

(ज) संस्थाको आफ्नै आन्त�रक �ोतबाट व्यहोन� गर� कायर् स�म�तले पेस गरेको कमर्चार�हरूको दरवन्द�, पा�र��मक, भ�ा तथा 

अन्य स�ुवधाहरूमा आवश्यकता अनरुूप स्वीकृ�त �दान गन�, 

(झ) मानाथर् सदस्यता �दान गन�, 

(ञ) यस �वधानमा उल्लेिखत उ�ेश्य अनसुारको अन्य कायर् गन� । 

१३. कायर् स�म�तको गठनः (१) साधारण सभाका सदस्यहरूबाट �नवार्िचत देहाय बमोिजमका पदा�धकार�हरू रहेको ७ (सात) 

सदस्यीय कायर् स�म�त गठन ग�रनेछ। 

अध्यक्ष   १ 

उपाध्यक्ष   १ 

सिचव   १ 

सह–सिचव  १   

कोषाध्यक्ष  १ 

सदस्य   २ 

(२) कायर् स�म�तको कायर्काल २ वषर्को हनुेछ। 
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(३) वा�षर्क साधारण सभा हनु ुभन्दा अगावै कुनै कायर् स�म�तका सदस्यको पद �र� हनु आएमा बाँक� अव�धका ला�ग �र� रहेको 

पदमा कायर्स�म�तले मनो�नत गनर् स�कनेछ । यसर� सो पदमा मनो�नत भएको सदस्यको कायर्काल कायर् स�म�तको बाँक� रहेको 

कायर्काल सम्मका  ला�ग मा� हनुेछ। 

(४) कायर् स�म�तको बैठक आवश्यकता अनसुार अध्यक्षले बोलाउनेछ । तर कायर् स�म�तको पदा�धकार�हरूको जम्मा सदस्य 

संख्याको २५% सदस्यले बैठक बोलाउन माग गरेमा अध्यक्षले कायर् स�म�तको बैठक तरुुन्त बोलाउन ुपन�छ। 

(५) कायर् स�म�तका पदा�धकार�हरूको कूल संख्याको कम्तीमा ५१% गणपरुक पदा�धकार�हरू उपिस्थत नभई कायर्स�म�तको 

बैठक बस्नेछैन। 

(६) कायर् स�म�तको बैठकमा अध्यक्षले अध्यक्षता गन�छ र �नजको अनपुिस्थ�तमा उपाध्यक्षले र उपाध्यक्षको प�न अनपुिस्थ�त रहेमा 

बैठकमा उपिस्थत भएका सदस्यहरूले छानेको सदस्य वा ज्ये� सदस्यले अध्यक्षता गन�छ। 

(७) कायर् स�म�तको बैठकमा बहमुतको �नणर्य मान्य हनुेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले �नणार्यक मत �दन सक्नेछ। 

(८) कायर् स�म�तको बैठकमा छलफल भएको �वषय र सो सम्बन्धमा भएका �नणर्यहरूको छु�ै �नणर्य पिुस्तकामा लेखी रा� ु

पन�छ र सो �नणर्यमा उपिस्थत सम्पूणर् सदस्यहरूको किम्तमा ५१ ��तशत सदस्यले सह� गनुर् पन�छ तर �नणर्यमा असहम�त 

जनाउनेले कै�फयत खोल�  सह�  गनुर्पन�छ। 

(९) संस्थाले गन� भ�नएको सम्पूणर् कायर् कायर्स�म�तको �नणर्यबाट हनुेछ। 

(१०) मा�थका दफाहरूमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प�न कायर्स�म�तले गनर् पाउने कुनै कायर्को सम्बन्धमा कायर्स�म�तका सबै 

पदा�धकार�हरू �लिखत रूपमा सहमत भएमा त्यस्तो सहम�तलाई �नणर्य पिुस्तकामा संलग्न गर� �नणर्य गर� त्यस्तो काम बैठक �वना 

प�न गनर् स�कनेछ । उपरो� बमोिजमको सहम�तलाई कायर्स�म�तको बैठकको �नणर्य सरह मा�ननेछ। 

(११) अचल सम्पि� ख�रद �ब�� गनुर् परेमा स्थानीय अ�धकार�को पूवर्स्वीकृ�त �लइनेछ। 

१४. कायर् स�म�तको काम कतर्व्य र अ�धकारः कायर् स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछ। 

(क) संस्थाको आगामी वषर्को वा�षर्क योजना तथा अनमुा�नत बजेट वनाई साधारण सभामा �स्ततु गन�, 

(ख) �वधान बमोिजमको व्यवस्था पालना गर� साधारण सभाको �नणर्य कायर्न्वयन गन� गराउने, 

(ग) संस्थाको उ�ेश्य �ा��का ला�ग उपलव्ध साधन र �ोतको अ�धकतम उपभोग र उपयोग गन�, 

(घ) संस्थाको कायर्सम्पादन गनर् कायर्योजना वनाउने, �ोत जटुाउने, कायार्न्वयन, सपुर�वेक्षण र अनगुमन गन� साथै संस्थाको 

नेततृ्वदायी भ�ूमका �नवार्ह गन�, 

(ङ) संस्थाको कोष र सम्पि� सरुिक्षत त�रकाले रा� लगाउने र ब�कमा खाता खोल� सञ् चालन गन�, 

(च) संस्थाको कमर्चार�हरूको सेवा, सतर् र स�ुवधा आ�द सम्बन्धी कमर्चार� �नयमावल� वनाई साधारण सभावाट स्वीकृत 

गराईर् लागू गन� गराउने, 

(छ) संस्थाको उ�ेश्य प�रपू�तर्को ला�ग आफ्नो कायर् अव�धमा उपय�ु व्यि�हरूको  सल्लाहकार स�म�त तथा अन्य स�म�त, 

उपस�म�तहरू गठन गन� र आवश्यकता अनरुुप कामको वाँडफाँड गन�, 

(ज) स्थानीय अ�धकार�ले �दएको नी�त �नद�शन पूणर्रुपले पालना गन�, 

(झ) बैठकमा उल्लेिखत �वषय सूचीमा छलफल भई �नणर्य भएप�छ कुनै प�न सदस्यले आवश्यक ठानेमा स�म�तसँग 

सम्बिन्धत समसामयीक नयाँ �स्ताव ल्याउन सक्नेछ, 

(ञ) कुनै प�न सदस्यले आफ्नो काम कतर्व्यको पालना �ठकसँग गरेको छैन भ� े कुनै सदस्यलाई लागेमा सबतु �माण 

स�हत �स्तावको रुपमा कायर्स�म�तमा �स्ततु गनर् सक्नेछ, 

(ट) स�म�तको कमर्चार�ले आफ्नो िजम्मेवार� �ठक सँग गरे नगरेको �नगरानी राख् ने र कुनै कमर्चार�ले गैर िजम्मेवार�पूणर् 

काम गरेको छ भ� ेलागेमा त्यसको जानकार� तरुुन्त अध्यक्ष वा सिचवलाई �दनपुन�छ, 
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(ठ) नयाँ कायर् स�म�तको �नवार्चन भई सपथ �हण गरेको ७ �दन �भ� आफ्नो िजम्मामा  रहेको सम्पूणर् �हसाब �कताब, 

रकम (नगद, िजन्सी जो जे छ सो सबै) पूरानो कायर् स�म�तले नयाँ कायर् �सम�तलाई बझुाई सक्न ुपन�छ। 

१५.पद त्याग गनर् सक्नेः अध्यक्षले, उपाध्यक्ष माफर् त कायर् स�म�त समक्ष र उपाध्यक्ष तथा अन्य पदा�धकार�हरूले अध्यक्ष 

समक्ष राजीनामा �दइ पद त्याग गनर् सक्नेछन।्  

१६. अन्य स�म�तहरुः (1) यस �वधानको प�र�ध�भ� रहेर संस्थाको कायर् सञ् चालनका ला�ग कायर्स�म�तले आवश्यकता अनसुार 

अन्य स�म�त वा उपस�म�तहरु गठन गनर् सक्नेछ तर साधारण सभा�ारा अनमुोदन गराउन ुपन�छ । 

(2) अन्य स�म�तको कायर् कायर्स�म�तले तोके बमोिजम हनुेछ। 

प�रच्छेद– ५ 

पदा�धकार�को काम, कतर्व्य र अ�धकार 

१७. कायर्स�म�तका पदा�धकार�को काम कतर्व्य र अ�धकारः-पदा�धकार�हरूको काम कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछ। 

(क) अध्यक्षको काम कतर्व्य र अ�धकारः 

 (1) स�म�त र सभाको बैठकको अध्यक्षता गन�, 

(2) �नणार्यक मत �दने, 

(3) संस्थाको तफर् बाट ��त�न�धत्व गन� वा ��त�न�ध तोक्ने, 

(4) संस्थाको नेततृ्व गन�, 

(5) आवश्यकता अनसुार बैठक बोलाउन सिचवलाई �नद�शन �दने, 

(6) कुनै पदा�धकार�को अनपुिस्थ�तमा सो पदा�धकार�ले गन� काम अन्य कुनै पदा�धकार� वा सदस्यहरूलाई गराउन 

लगाउने, 

(7) संस्थाको चल अचल सम्पि�को संरक्षण र �नयन्�ण गन�, 

(8) संस्थाको दै�नक कायर्सञ् चालन गन�, अ�भलेख �मािणत गन�। 

(ख) उपाध्यक्षको काम कतर्व्य र अ�धकारः 

(1) अध्यक्षलाई कायर्मा सहयोग गन�, 

(2) अध्यक्षले �दएको िजम्मेवार� पूरा गन�, 

(3) अध्यक्षको अनपुिस्थ�तमा �नजको काम गन�। 

(ग) सिचवको काम कतर्व्य र अ�धकारः 

(1) संस्थाको कायार्लयको रेखदेख, �नयन्�ण र सञ् चालन गन�, 

(2) अध्यक्षको �नद�शन अनसुार बैठक वा सभा बोलाउने र छलफलका �वषयको  सूची तयार गन�, 

(3) अ�भलेख सरुिक्षत राख् ने, 

(4) साधारण सभा र कायर्स�म�तको बैठकवाट भएका �नणर्यहरु कायार्न्वयन गराउने, 

(5) कमर्चार� �नयिु� गनुर्पन� भएमा �स्ताव तयार गर� कायर्स�म�तमा पेस गन�, 

(6) संस्थाले �दएको अन्य िजम्मेवार� पूरा गन�, 

(7) संस्थाको गोप�नयता कायम गन�, 

(8) िजन्सी वा नगद सामानको लगत राख् ने, 

(9) संस्थाको सम्पूणर् �शास�नक कायर्हरू गन�, 

(10) मा�सकरुपमा संस्थाबाट भए गरेका कामहरूको ��तवेदन तयार गर�  कायर्स�म�त समक्ष पेस गन�, 

(11) कायर्स�म�त र अन्य स�म�तहरु �वच समन्वय कायम गन� । 

(घ) कोषाध्यक्षको काम कतर्व्य र अ�धकारः 
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(1) संस्थाको कोष एवं आ�थर्क कारोवारको रेखदेख, �नर�क्षण, पनुः�नर�क्षण गन� र आ�थर्क िस्थ�तमा सधुार ल्याउन 

सझुाव तयार गर� कायर्स�म�त समक्ष �स्ततु गन�, 

(2) संस्थाको दै�नक आम्दानी खचर्को लेखा दरुुस्त राख् ने, 

(3) वा�षर्क बजेट तथा कायर्�म तयार गर� सभामा पेस गन�, 

(4) �नय�मत रुपमा वा�षर्क लेखाप�रक्षण गराउने र लेखा प�रक्षण ��तवेदन कायर्स�म�त र सभामा पेस गन�, 

(5) संस्थाको चल अचल सम्पि�को रेखदेख र संरक्षण गन�, 

(6) आ�थर्क कारोवार सम्बन्धी सभा र स�म�तले �नणर्य गरे बमोिजम खचर् गन�/गराउने। 

(ङ) सदस्यहरूको काम कतर्व्य र अ�धकारः 

(क) स�म�तको बैठकमा स��य सहभा�गता जनाउने, 

(ख) संस्थाको कायर्मा रचनात्मक भ�ूमकाको �नवार्ह गन�, 

(ग) संस्थाको �वधान अनसुार संस्थाको �हत हनुे कायर् गन�, 

(घ) कायर्स�म�त र अध्यक्षले खटाएको कायर् गन�। 

१८. गणपूरक संख्याः (१) कुल सदस्य संख्याको दईु �तहाइ ��त�न�धत्व हनुे गर� साधारण सदस्यहरु उपिस्थत नभैकन 

साधारण सभाको काम कारवाह� हनुे छैन। 

तर �वधानको दफा ११ को उपदफा (५) मा उल्लेख भए बमोिजम पनुःबोलाइएको साधारण सभामा कुल सदस्य संख्याको 

५१ ��तशत उपिस्थत भएमा सभा गनर् बाधा पन� छैन। 

प�रच्छेद– ६ 

आ�थर्क व्यवस्था 

१९. संस्थाको कोषः (1) संस्थाको आफ्नो छु�ै कोष हनुेछ र सो कोषमा देहाय बमोिजम �ा� रकमहरू रहनेछन।् 

(क) सदस्यता बापत �ा� शलु्क रकम, 

(ख) कुनै व्यि� वा संस्थाले स्वेच्छाले �दएको अनदुान सहायता बापत �ा� रकम, 

(ग) संस्थाको चल अचल सम्प�त वा अन्य वस्तकुो �ब��बाट �ा� रकम, 

(घ) स्थानीय तहवाट �ा� अनदुान वा सहयोग वापत �ा� रकम, 

(ङ) �वदेशी संस्था, व्यि� वा अन्तरा��य संघ संस्थावाट �ा� रकम, 

(2) �वदेशी संघ संस्था वा व्यि�बाट �ा� अनदुान सहयोग �लनको ला�ग समाज कल्या प�रषद्को स्वीकृ�त �लइनेछ, 

(3) संस्थामा �ा� रकम स्थानीय ब�कमा जम्मा गर� ब�क खाता सञ् चालन ग�रनेछ। 

(4) संस्थाको चल अचल सम्प�त कुनै प�न स�म�त वा साधारण सदस्यहरूलाई लाभांशकोरूपमा �वतरण ग�रनेछैन । 

२०. खाता स�ालनः (1) संस्थाको अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको संय�ु दस्तखतबाट खाता सञ् चालन हनुेछ। 

(2)  खाता सञ् चालनमा अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको वा कोषध्यक्षको िजम्मेवार� �ा� सदस्यको हस्ताक्षर अ�नवायर् हनुेछ साथै 

कुनै कारणबस कोषाध्यक्षको पद खाल� हनु गएमा कायर् स�म�तले तोकेको कायर्स�म�तको सदस्यको दस्तखतमा खाता 

सञ् चालन ग�रनेछ। 

(3) �च�लत ऐन �नयम अनसुार खचर् गन� तथा खचर्को अ�भलेख व्यविस्थत त�रकाले राख् ने व्यवस्था ग�रनेछ। 

२१. कोषको रकम खचर् गन� त�रकाः संस्थाको कोषमा जम्मा भएको र कम खचर् गदार् देहाय बमोिजम खचर् ग�रनेछ। 

(क) संस्थाको वा�षर्क बजेट योजना र कायर्�म स्वीकृत नगर� कोषबाट खचर् ग�रने छैन, 

(ख) साधारण सभाबाट पा�रत बजेट र कायर्�मको अ�धनमा र�ह कोषबाट रकम खचर् ग�रनेछ। 

(ग) कोषबाट खचर् भएको रकमको आ�थर्क ��तवेदन साधारण सभामा अ�नवायर् रूपले पेस गनुर्पन�छ, 

(घ) कोषको रकम खचर् गदार् तो�कए बमोिजम खचर् गनुर्पन�छ। 
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२२. संस्थाको लेखा र लेखापर�क्षणः संस्थाको लेखा र लेखापर�क्षण देहाय बमोिजम हनुे छ ।  

(क) संस्थाको आय व्ययको लेखा �च�लत कानून बमोिजम रािखनेछ। 

(ख) संस्थाको लेखापर�क्षण �च�लत कानून बमोिजम रिज�डर् लेखापर�क्षकबाट हनुेछ। 

(ग) नेपाल सरकार र �देश सरकारका ��त�न�ध वा स्थानीय अ�धकार�ले चाहेमा जनुसकैु बखत प�न संस्थाको �हसाब

 �कताब जाँच्न वा जँचाउन सक्नेछ। 

(घ) लेखापर�क्षकको �नयिु� वा�षर्क साधारण सभाबाट हनुेछ तर �थम वा�षर्क साधारण सभा नभए सम्म लेखापर�क्षकको 

�नयिु� कायर् स�म�तबाट हनुेछ। 

(ङ) �त्येक वषर् संस्थाको लेखापर�क्षण ��तवेदन, �ग�त ��तवेदन, िजन्सी �नर�क्षण ��तवेदन नगरपा�लका र समाज कल्याण 

प�रषदमा पेस ग�रनेछ। 

प�रच्छेद– ७ 

�नवार्चन, अ�व�ासको �स्ताव र �वधान संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था 

२३. �नवार्चन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कायर् स�म�तको �नवार्चन �योजनको ला�ग एक �नवार्चन अ�धकृत स�हत बढ�मा ३ (तीन) 

जनाको एक �नवार्चन स�म�त कायर्स�म�त�ारा गठन ग�रनेछ। 

(२) �नवार्चन स�म�तले �च�लत कानूनको प�र�ध�भ� रहेर �नवार्चन कायर्�व�ध आफै व्यविस्थत गन�छ। 

(३) �नवार्चन सम्बन्धी �ववाद उत्प� भएमा �नवार्चन स�म�तले गरेको �नणर्य अिन्तम हनुेछ। 

(४) �नवार्चन कायर् सम्प� भएप�छ �नवार्चन स�म�त स्वतः�वघटन हनुेछ साथै स�म�तमा ख�टएका सदस्य कायर्स�म�तका 

सदस्यको उम्मेदवार हनु पाउने छैन। 

२४. उम्मेदवार हनुे योग्यताः कायर्स�म�तको उम्मेदवार हनु देहाय बमोिजमको योग्यता पगेुको हनुपुन�छ। 

(क) सदस्यता वा�षर्करुपमा नवीकरण गरेको हनुपुन�छ, 

(ख) साधारण सदस्य बनी लगातार नवीकरण गरेको २ वषर् अव�ध पूरा गरेको हनुपुन�छ, 

(ग) संस्थासँगको कारोबारमा कुनै बाँक� बक्यौता नभएको हनुपुन�छ, 

(घ) संस्था ��त इमान्दार र संस्थाको �हतमा �नरन्तर ला�गरहेको हनुपुन� छ, 

तर अक� �नवार्चन नभएसम्मको ला�ग यो संस्था गठन भएको तदथर् कायर् स�म�तलाई मा�थको खण्ड (क) र (ख) लागू हनुै 

छैन। 

२५. अ�व�ासको �स्तावः (१) अ�व�ासको �स्ताव �लिखतरुपमा कुन कुन पदा�धकार�को �बरु�मा हो स्प� खलुाइ देहाय 

बमोिजमको �रत परु् याइ दतार् गनुर् पन�छ। 

(क) नेपाल� भाषामा िश� शव्दको �योग गर� लेिखएको हनुपुन� छ, 

(ख) �स्तावको �वषय स्प� र व्यवहा�रक हनुपुन� छ, 

(ग) साधारण सभा सदस्यहरू मध्येवाट कम्तीमा १/४ (एक चौथाई) सदस्यहरूको स्प�ः नाम, थर, ठेगाना स�हत 

खलुाइ दस्तखत भएको हनुपुन� छ । 

(२) उपदफा (१) बमोिजम दतार् भएको अ�व�ासको �स्तावको स्प� �वषय खुलाइ साधारण सभा वा �वशेष साधारण सभा 

बस्ने स्थान, �म�त र समय तोक� संस्थाको साधारण सभाका सम्पूणर् पदा�धकार� र सदस्यहरूलाई �वधानको दफा ११ को 

उपदफा (४) र (५) बमोिजम साधारण सभा वा �वशेष साधारण सभा बस्ने सूचना �दईनेछ। 

(३) कुनै सदस्य वा पदा�धकार� उपर अ�व�ासको �स्ताव पेस भएमा त्यस्तो �स्ताव साधारण सभाको सम्पूणर् सदस्य 

संख्याको दईु �तहाई बहमुतबाट पा�रत हनुपुन� छ तर सफाईको मौकाबाट भने बि�त ग�रने छैन।  

(४) अ�व�ासको �स्ताव मा�थ छलफलको ���या देहाय बमोिजम हनुे छ ।  
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(क) साधारण सभामा अध्यक्षता गन� व्यि�ले साधारण सभामा उपदफा (१) बमोिजमको �स्ताव पेस गनर् अनमु�त �दने 

छ र �स्ताव पेस गन� सदस्यहरू मध्ये १ जनाले अ�व�ासको �स्ताव ल्याउन ुपन� कारण स�हतको आफ्नो अ�भमत 

सभा समक्ष �स्ततु गन�छ। 

(ख) खण्ड (क) बमोिजम अ�व�ासको �स्ताव पक्षका सदस्यले आफ्नो अ�भमत �स्ततु गरेप�छ �स्ताव उपर मत 

�कट गनर् चाहने बढ�मा अन्य तीन जना सदस्यहरूलाई अध्यक्षले अ�भमत �कट गनर् अनमु�त �दन सक्नेछ।  

(ग) उपदफा (१) बमोिजम अ�व�ासको �स्ताव जनु पदा�धकार�हरू �वरु� �स्ततु ग�रएको हो, अध्यक्षता गन� 

व्यि�ले ती पदा�धकार�हरूलाई आफ्नो सफाइ पेस गन� मौकाको ला�ग भनाइहरू राख् न अनमु�त �दन सक्नेछ। 

(५) अ�व�ासको �स्ताव उपर आफ्नो भनाइ �स्ततु गन� �म समा� भए प�छ अध्यक्षता गन� व्यि�ले अ�व�ासको 

�स्तावको बहमुत पक्ष वा �वपक्षमा छ भ� े�नणर्यको ला�ग देहाय बमोिजमको कुनै त�रका अपनाइ अ�व�ासको �स्तावको 

�नणर्यको घोषणा गन�छ, 

(क) अ�व�ासको �स्तावको पक्षमा मत �कट गन� एक समूहमा र �वपक्षमा मत �कट गन� अक� समूहमा छु�ाएर 

वा 

(ख) साधारण सभाका सदस्यहरूलाई अ�व�ासको �स्तावको पक्ष र �वपक्षमा गोप्य मतदान गराएर, 

(६) साधारण सभाको कुल सदस्य संख्याको २/३ (दईु �तहाई) बहमुतले अ�व�ासको �स्ताव पा�रत हनुेछ । त्यस्तो 

�स्ताव पा�रत भएमा जसका �वरु� अ�व�ासको �स्ताव ल्याईएको हो सो सदस्य पदम�ु हनुेछ। 

(7) �नवार्िचत भएको वा �स्ताव �वफल भएको ६ म�हना नपगुी त्यस्तो व्यि� उपर पनुः अ�व�ासको �स्ताव ल्याउन 

पाइनेछैन। 

२६. �वधान संशोधनः यस �वधानमा संशोधन गनुर्पन� भएमा देहाय बमोिजम ग�रने छ। 

(क) यस �वधानलाई संशोधन गन� अ�धकार साधारण सभालाई हनुेछ। 

(ख) �वधान संशोधन सम्बन्धी �स्ताव संशोधन गनुर्पन� व्यहोरा र कारण समेत खलुाई कायर् स�म�तले आफ्नो �सफा�रस 

स�हत साधारण सभामा पेस गनुर् पन�छ। 

(ग) यस संस्थाको �वधान संशोधन गनर् सम्पूणर् सदस्य संख्याको २/३ (दईु �तहाई) बहमुतले पा�रत गर� स्थानीय अ�धकार� 

समक्ष �सफार�श गर� पठाउन ुपन�छ । स्थानीय अ�धकार�बाट स्वीकृत भए पश् चात मा� संशोधन भएका �ावधानहरु 

संशोधन वा खारेज भएको मा�ननेछ । सोको जानकार� समाज कल्याण प�रषदलाई �दइनेछ।  

२७. �नयम बनाउन सक्नेः (१) संस्थाले आफ्नो कायर्सम्पादन गन� सन्दभर्मा �वधानको प�र�ध �भ� रह� आवश्यक �नयम बनाउन 

सक्नेछ,  

(२) साधारण सभाबाट पा�रत भएप�छ त्यस्तो �नयमहरु लागू हनुेछ र सो को जानकार� स्थानीय अ�धकार�लाई �दनपुन�छ, 

(३) यो �वधान र �वधान अन्तगर्त बनेको �नयमको अ�धनमा रह� संस्थाको कायर्सञ् चालन र उ�ेश्य कायार्न्वयनका ला�ग 

कायर्स�म�तले कमर्चार� व्यवस्था र आ�थर्क �साशन सम्बन्धी �व�नयम बनाइ लागू गनर् सक्नेछ । यस्ता �व�नयमहरू 

साधारण सभाबाट अनमुोदन गराउन ुपन�छ। 

२८. कमर्चार�को व्यवस्थाः (१) संस्थाको दै�नक कायर्सञ् चालन र योजना तथा कायर्�म सञ् चालनको ला�ग कमर्चार� दरवन्द� 

सजृना, पा�र��मक, भ�ा तथा अन्य स�ुवधा, कमर्चार�को सेवा सतर्हरू सम्बन्धी कायर्�व�ध तो�कए बमोिजम हनुेछ। 

(२) संस्थाले �वदेशी सहयोग �ा� गर� संस्थाको योजना कायार्न्वयन गनर् �वदेशी सल्लाहकार वा स्वयंसेवक राख् ने अवस्था 

भएमा �नजले काम गन� अव�ध, परु् याउने सेवा, कामको औिचत्य, स�ुवधा र �तनीहरूको योग्यता समेतको �ववरण स्थानीय 

अ�धकार� र समाज कल्याण प�रषदमा समेत जानकार� गराईनेछ। 

२९. अ�धकार �त्यायोजनः यस संस्थाका कुनै पदा�धकार�को अ�धकार अक� कुनै सदस्यलाई �त्यायोजन गनर् स�कनेछ। 
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३०. बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेः यस �वधानमा उल्लेिखत कुनै �ावधानको कायार्न्वयनमा कुनै ���वधा उत्प� भई 

कायार्न्वयनमा बाधा आई परेमा संस्थाको साधारण सभाले बाधा अड्काउ फुकाउ गनर् सक्ने छ । 

३१. संस्था खारेजी/�वघटनः संस्थाको खारेजी देहाय बमोिजम हनुे छ । 

(क) साधारण सभाले आवश्यक देखेमा �वशेष �स्ताव पा�रत गर� संस्था खारेज गनर् सक्ने छ। 

(ख) खण्ड (क) बमोिजम खारेजीको �स्ताव पा�रत गदार् साधारण सभाले खारेजी सम्बन्धी कायर्को ला�ग लेखापर�क्षकहरू 

�नय�ु गनर् सक्नेछ। 

(ग) खण्ड (ख) बमोिजम �नय�ु लेखापर�क्षकहरूको पा�र��मक साधारण सभाले तोके बमोिजम हनुेछ। 

(घ) खण्ड (ख) बमोिजम �नय�ु लेखाप�रक्षकहरुले संस्था खारेजी सम्बन्धी काम कारवाह� गन�छन।् 

(ङ) यस �वधानमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प�न �च�लत कानूनको बिखर्लाप हनुे गर� कुनै काम कारवाह� गरेको 

पाईएमा स्थानीय अ�धकार�ले जनुसकैु बखत यो संस्था खारेज गनर् सक्नेछ।  

(च) कुनै कारणबस संस्था खारेज हनु गएमा संस्थाको दा�यत्वको फरफारक गर� बाँक� रहने सम्पूणर् चल–अचल सम्पि� 

नगरपा�लकाको हनुेछ। 

३२. गोप�नयता भंग गनर् नहनुेः यस संस्थाको कुनै प�न पदा�धकार� वा सदस्यले कानून बमोिजम गोप�नयता कायम गनुर्पन� 

�वषयहरुमा गोप�नयता भंग गनर् पाईने छैन ।  

३३. �नद�शनको पालनाः नेपाल सरकार, �देश सरकार वा स्थानीय अ�धकार�ले समय समयमा �दएको �नद�शन पालना गन� 

संस्थाको कतर्व्य हनुेछ । 

३४. तदथर् स�म�तः (१) यो संस्था स्थापना गर� दतार् गराउनको ला�ग ग�ठत तदथर् स�म�तले संस्था दतार् भएको �म�तले ६ 

म�हना �भ� साधारण सभा बोलाइ �वधान अनसुारको �नवार्चन स�म�तको गठन गर� नयाँ कायर् स�म�तको �नवार्चन गराउनेछ 

र सो को जानकार� स्थानीय अ�धकार�लाई �दइनेछ। 

(२) �थम पटक �नवार्चन संम्प� नभए सम्मको अवस्थामा तदथर् स�म�तले गरेको काम कारबाह�हरू यसै �वधान बमोिजम 

भएको मा�ननेछ। 

३५. बचाउः यस �वधानमा उल्लेख नभएका कुराहरू �च�लत कानून बमोिजम हनुेछन ्�च�लत कानूनसँग बािझएमा बािझएको 

हदसम्म स्वतः�नष्कृय हनुेछन।् 

हामी.... ....... ..... �भमाद नगरपा�लका वडा नं. .....तनहुँका संस्थापक सदस्यहरूले “उल्लेिखत �वधान अनसुार कायर् 

गन�छ�”भनी तपिशलका साक्षीहरूको रोहबरमा स�हछाप गर� �दय�। 
 
संस्थापक सदस्यहरू  नामथर  स�हछाप   साक्षीहरूको नामथर  स�हछाप 

१ अध्यक्ष      १  

२ उपाध्यक्ष      २   

३ सिचव      ३   

४ सहसिचव      ४   

५ कोषाध्यक्ष     ५   

६ सदस्य      ६   

७ सदस्य      ७   
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अनसूुची १ 

संस्थाको छाप, ��तक र िचन्ह (Logo) 

(दफा ३ सँग सम्बिन्धत) 
 

संस्थाको छापको नमनुा यस�कारको हनुे छ। 

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

अनसूुची-२ 

शपथ �हणको ढाचँा 

दफा १० को उपदफा (५) 

 

म..........................................यस संस्थाको.......................पदमा �नवार्िचत/मनोनयन भई इ�र/जनताको नाममा यो 

सपथ गदर्छु �क नेपालको सं�वधान तथा �च�लत कानूनको अ�धनमा रह� गठन भएको यस संस्थाको वृह�र �हत तथा भलो 

िचताई यस संस्थाको माध्यमवाट कायर् क्षे�मा पन� संस्थाका सदस्य तथा आम नाग�रकको अ�धकारको संरक्षण तथा �व�र्नमा 

संलग्न रहने ��तज्ञा गदर्छु। 
 
नामः 

हस्ताक्षरः 

�म�तः

अनसूुची-2 

�नयम 4 सँग सम्बिन्धत 

संस्था दतार् �कतावको ढाँचा 

दतार् 

नं. 

दतार् �म�त संस्थाको नाम र 

ठेगाना 

संस्थाको 

उ�ेश् य 

संस्थाको पदा�धकार� एवं सदस्यहरुको नाम र 

ठेगाना 

कै�फयत 

साल म�हना गते 

        

        

        

 

  



 

93 
 

अनसूुची-3 

�नयम 4 सँग सम्बिन्धत 

संस्था दतार् �माण प�को ढाँचा 

�ी अध्यक्ष / सिचव 

.........................। 

..........................(संस्थाको नाम) संस्था दतार् ऐन 2076 को दफा 4 बमोिजम 

........साल............म�हना...........गतेमा दतार् गर� �माण प� �दइएको छ । 

       �मखु �शासक�य अ�धकृतको सह� 

    परुा नामः 

 नवीकरण गरेको �म�त दतार् �माण प� बहाल रहने अव�ध नवीकरण दस्तरु �मखु �शासक�य अ�धकृतको सह� 
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�भमाद नगरपा�लकाको अनगुमन तथा सपु�रवेक्षण स�म�तको कायर्सञ् चालन कायर्�व�ध, 2078 

�माणीकरण �म�तः २०७8/०8/21 

सम्बत ्२०७8 सालको कायर्�व�ध नं. 4  

�स्तावनाः �भमाद नगरपा�लकावाट सञ् चालन हनुे �वकास योजना तथा कायर्�मको �भावकार� कायार्न्वयनका ला�ग स्थानीय 

सरकार सञ् चालन ऐन, 2074 को दफा १६ को उपदफा (4) खण्ड (ख) मा भएको व्यवस्था बमोिजम ग�रने अनगुमन तथा 

सपु�रवेक्षण कायर्लाई व्यविस्थत र �भावकार� तलु्याउन वाञ्छनीय भएकोले, 

�भमाद नगरपा�लकाको �शासक�य कायर्�व�ध (�नय�मत गन�) ऐन, 2075 को दफा 4 ले �दएको अ�धकार �योग गर� 

नगरकायर्पा�लकाले देहायको कायर्�व�ध वनाई लागू गरेको छ । 

प�रच्छेद-1 

�ारिम्भक 

1.  संिक्ष� नाम र �ारम्भः (1) यस कायर्�व�धको नाम "�भमाद नगरपा�लकाको अनगुमन तथा सपु�रवेक्षण स�म�तको 

कायर्सञ् चालन कायर्�व�ध, 2078" रहेको छ । 

(2) यो कायर्�व�ध �भमाद नगरपा�लकाको स्थानीय राजप�मा �काशन भएको �म�तदेखी �ारम्भ हनुेछ । 

2.  प�रभाषाः �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमा,- 

(क) "�मखु" भ�ाले �भमाद नगरपा�लकाको �मखु सम्झन ुपदर्छ । 

(ख) "अनगुमन" भ�ाले नी�त, योजना, कायर्�म तथा आयोजनाहरुमा लगानी तथा साधनको �वाह उिचत ढ�ले भए 

नभएको वा अपेिक्षत न�तजा हा�सल भए, नभएको सम्बन्धमा यस कायर्�व�ध बमोिजम ग�रने �नरन्तर वा आव�धक 

रुपमा ग�रने �नगरानी, सूचना संकलन, �व�षेण तथा सधुारात्मक कायर् सम्झन ुपदर्छ। 

(ग) "कायर्�म" भ�ाले �भमाद नगरपा�लकावाट सञ् चालन हनुे कायर्�म सम्झन ु पदर्छ र सो शव्दले �भमाद 

नगरपा�लका क्षे��भ� सरकार�, गैर सरकार� संस्था एवम ् सामदुा�यक संस्थावाट संचा�लत कायर्�म समेतलाई 

जनाउदछ । 

(घ) "कायर्पा�लका" भ�ाले �भमाद नगरपा�लकाको नगर कायर्पा�लका सम्झन ुपदर्छ । 

(ङ) "नाग�रक समाज" भ�ाले �भमाद नगरपा�लका क्षे��भ� नाग�रक समाजको रुपमा दतार् भएका वा नभएका 

नाग�रक अ�धकारका ला�ग ��याशील संस्था वा व्यि� सम्झन ुपदर्छ । 

(च) "��तवेदन" भ�ाले यस कायर्�व�ध बमोिजम तयार ग�रने अनगुमन तथा सपु�रवेक्षण कायर्को न�तजा समावेश 

ग�रएको दस्तावेज सम्झन ुपदर्छ । 

(छ) "योजना" भ�ाले �भमाद नगरपा�लकावाट सञ् चालन हनुे �वकास �नमार्ण कायर् सम्झन ुपदर्छ र सो शव्दले �भमाद 

नगरपा�लका क्षे��भ� सरकार�, गैर सरकार� संस्था एवम ् सामदुा�यक संस्थावाट संचा�लत �वकास �नमार्ण कायर् 

समेतलाई जनाउदछ । 

(ज) "स�म�त" भ�ाले दफा 3 बमोिजमको स�म�त सम्झन ुपदर्छ । 

(झ) "सपु�रवेक्षण" भ�ाले अपेिक्षत न�तजा हा�सल गनर् यस कायर्�व�ध बमोिजम स�म�त वा सो कामको �न�म� 

िजम्मेवार कमर्चार� वा पदा�धकार�वाट ग�रने स्थलगत �नर�क्षण वा चेकजाँच वा रेखदेख सम्बन्धी कायर् सम्झन ुपदर्छ। 

(ञ) "संयोजक" भ�ाले दफा ३ र ८ बमोिजमको स�म�तको संयोजक सम्झन ुपदर्छ ।  

(ट) "नगरपा�लका" भ�ाले �भमाद नगरपा�लका सम्झन ुपदर्छ । 

(ठ) "वडा" भ�ाले �भमाद नगरपा�लकाको वडा सम्झन ुपदर्छ । 

(ड) "कायार्लय" भ�ाले �भमाद नगरपा�लका नगरकायर्पा�लकाको कायार्लय सम्झन ुपदर्छ । 
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प�रच्छेद-2 

स�म�तको गठन तथा काम कतर्व्य र अ�धकार 

3.  अनगुमन तथा सपु�रवेक्षण स�म�तः (1) योजना तथा कायर्�मको लागत, प�रमाण, समय सीमा र गणुस्तर�यताको 

आधारमा अनगुमन गर� प�ृपोषण �दनका ला�ग देहाय बमोिजमको अनगुमन तथा सपु�रवेक्षण स�म�त रहनेछः- 

(क) नगरपा�लकाको उप �मखु       संयोजक 

(ख) कायर्पा�लकाले तोकेको एक जना म�हला र एक जना वडा अध्यक्ष स�हत 2 जना कायर्पा�लका सदस्य सदस्य 

(ग) �मखु �शासक�य अ�धकृत       सदस्य 

(घ) इिन्ज�नयर वा सव इिन्ज�नयर      सदस्य 

(ङ) �मखु, योजना शाखा       सदस्य सिचव 

(2) उपदफा (1) बमोिजमको स�म�तमा आवश्यकता अनसुार नाग�रक समाजका ��त�न�ध, स�ारकम� र सम्बिन्धत  

क्षे�का �वज्ञलाई आमन्�ण गनर् स�कनेछ । 

(3) स�म�तले आफ्नो कामलाई �छटोछ�रतो र �भावकार� वनाउन कायर्पा�लकावाट स�म�तमा ��त�न�धत्व गन� सदस्य 

मध्येवाट संयोजक रहने गर� �वषयगत रुपमा अनगुमन टोल� गठन गर� िजम्मेवार� तोक्न सक्नेछ । 

(4) यस दफा बमोिजम स्थलगत अनगुमन गदार् सम्बिन्धत  योजना तथा कायर्�म कायार्न्वयन वा सपु�रवेक्षणमा 

संलग्न कमर्चार�लाई सहभागी गराउन स�कनेछ । 

4. स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकारः (1) योजना तथा कायर्�मवाट अपेक्षा ग�रएको न�तजा �ा��का ला�ग 

सहिजकरण गन� अनगुमन तथा सपु�रवेक्षण स�म�तको �मखु िजम्मेवार� हनुेछ । 

(2) उपदफा (1) मा उल्लेिखत कामका अ�त�र� स�म�तका अन्य काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछः- 

(क) नगरपा�लकावाट संचा�लत योजना तथा कायर्�म अनगुमनका ला�ग वा�षर्क कायर्ता�लका तयार गर� 

कायर्पा�लकालाई जानकार� �दने, 

(ख) कायर्ता�लका अनसुार �नय�मत र आवश्यकता अनसुार आकिस्मक अनगुमन तथा �नर�क्षण गन�, 

(ग) अनगुमन तथा सपु�रवेक्षण कायर्लाई �भावकार� वनाउन आवश्यकता अनसुार �वज्ञलाई संलग्न गराउन 

स�कने, 

(घ) आवश्यकता अनसुार अनगुमन ��तवेदन कायर्पा�लकामा पेस गर� कायर्पा�लकाको बैठकमा छलफल 

गन�/गराउने, 

(ङ) अनगुमनको �ममा देिखएका �वषयमा सधुारका ला�ग �ा�व�धक तथा सम्व� उपभो�ा स�म�त,परामशर्दाता 

एवम ्�नमार्ण व्यवसायीलाई �नद�शन �दने, 

(च) योजना तथा कायर्�म कायार्न्वयनको सन्दभर्मा देखा परेका �ववाद तथा समस्याहरुको समाधानका ला�ग 

समन्वय र सहिजकरण गन�, 

(छ) योजना तथा कायर्�मको अनगुमन तथा सपु�रवेक्षणको �ममा कुनै �हना�मना, अ�नय�मतता वा तो�कएको 

गणुस्तर र प�रमाण नभएको य�कन हनु आएमा आवश्यक कारवाह�का ला�ग कायर्पा�लकामा राय पेस गन�, 

(ज) अनगुमन कायर्को वा�षर्क ��तवेदन तयार गर� आ�थर्क वषर्को अन्तमा कायर्पा�लकामाफर् त नगर सभा समक्ष 

पेस गन�, 

(झ) स�म�तको वा�षर्क ��तवेदन �त्येक वषर्को �ावण म�हना �भ� कायार्लयको वेवसाइट र अन्य उपय�ु 

माध्यमवाट सावर्ज�नक गन� व्यवस्था �मलाउने । 
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प�रच्छेद-3 

अनगुमन तथा सपु�रवेक्षण सम्बन्धी व्यवस्था 

5. योजना तथा कायर्�मको वग�करणः (1) अनगुमन तथा सपु�रवेक्षणका ला�ग योजना तथा कायर्�मलाई �वषयगत 

क्षे�का आधारमा देहाय बमोिजम वग�करण ग�रनेछः- 

(क) पूवार्धार �वकास योजना, 

(ख) चेतनामलुक, क्षमता अ�भवृ�� र सीप �वकास सम्बन्धी कायर्�म, 

(ग) स्वरोजगार तथा उत्पादनमूलक र उ�मिशलता �व�र्न गन� योजना र कायर्�म । 

(2) उपदफा (1) बमोिजम ग�रएको वग�करण एवम ् योजना तथा कायर्�ममा ग�रने लगानी समेतका आधारमा 

स�म�तले अनगुमनको �ाथ�मकता �नधार्रण गनर् सक्नेछ । 

(3) उपदफा (1) बमोिजम ग�रने अनगुमन तथा सपुर�वेक्षणको ला�ग वेग्लावेग्लै ढाँचा र �व�धको �योग गनर् 

स�कनेछ।  

6. अनगुमन गदार् ध्यान �दनपुन�ः अनगुमन तथा सपु�रवेक्षण स�म�तले यस कायर्�व�ध बमोिजम योजना तथा कायर्�महरुको 

अनगुमन गदार् देहायका �वषयमा ध्यान �दनपुन�छः- 

  (क) कायर्ता�लका अनसुार काम भए नभएको ए�कन गन�, 

  (ख) कामको तो�कएको प�रमाण, लागत र गणुस्तर कायम गराउने, 

(ग) योजना तथा कायर्�मको �डजाइन वा कायार्न्वयनको �ममा भएका गल्ती वा कमजोर� तत्काल सधुार गर� 

सावर्ज�नक कोषको दरुुपयोग हनुवाट रोक्ने, 

(घ) अनगुमन तथा सपु�रवेक्षण कायर्लाई पारदश� र सहभा�गतामलुक वनाई नाग�रकमा नगरपा�लकाले गन� �वकास 

�नमार्ण कायर्��त सकारात्मक भावनाको �वकास गराउने । 

7. अनगुमन �व�धः (1) स�म�तले नगरपा�लकावाट संचा�लत एवम ्नगरपा�लका क्षे��भ� गैर सरकार� संस्थावाट संचा�लत 

योजना तथा कायर्�महरुको अनगुमन गन�छ । 

(2) उपदफा (1) बमोिजम अनगुमन तथा सपु�रवेक्षण गदार् स�म�तले देहायका मध्ये आवश्यकता अनसुार कुनै वा सबै 

�व�धको �योग गनर् सक्नेछः- 

(क) कायार्न्वयनमा संलग्न व्यि� समहु वा �नकायवाट �नय�मत ��तवेदन �लने, 

(ख) स्थलगत अवलोकन गन�, 

(ग) लाभािन्वत वगर् तथा सरोकारवालाहरुसंग छलफल गन�, 

(घ) नाग�रक समाजका संस्था तथा आमस�ार का माध्यम प�रचालन गन�, 

(ङ) सावर्ज�नक पर�क्षण तथा सावर्ज�नक सनुवुाई आयोजना गन�, 

(च) योजनाको �ा�व�धक पर�क्षण गन�, 

(छ) सेवा�ाह� सन्त�ुी सव�क्षण तथा स�म�तले उपय�ु ठहर गरेका अन्य �व�धहरु । 

(3) उपदफा (2) मा उल्लेिखत �व�धका अ�त�र� कुनै योजना वा कायर्�मको सम्बन्धमा अन्य त�रकावाट प�ृपोषण, 

��त��या वा सझुाव �ा� भएको अवस्थामा स�म�तले त्यस्तो �वषयको अ�भलेख राखी तथ्यगत �व�षेणको आधारमा 

आवश्यक कारवाह� अिघ वढाउन सक्नेछ । 

8.  वडास्तर�य अनगुमन स�म�तः (1) वडास्तरमा सञ् चालन ग�रने योजनाको लागत, प�रमाण, समय सीमा र 

गणुस्तर�यताका आधारमा अनगुमन गर� आवश्यक प�ृपोषण �दनका ला�ग देहाय बमोिजमको वडास्तर�य अनगुमन 

स�म�त रहनेछः- 

(क) सम्बिन्धत  वडाको वडा अध्यक्ष वा कायर्वाहक वडा अध्यक्ष  संयोजक 
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(ख) वडा स�म�तका सदस्यहरु मध्ये वडा स�म�तले तोकेको एक जना  सदस्य 

(ग) सम्बिन्धत वडाको वडा सिचव     सदस्य सिचव 

तर सम्बिन्धत  वडामा रह� वडा सिचव कायर्रत नभएको अवस्थामा सम्बिन्धत  वडामा कायर्रत रहेका 

कमर्चार�हरु मध्ये वडा स�म�तले तोकेको कमर्चार�ले सदस्य सिचवको रुपमा काम गनर् वाधा पन� छैन ।   

(2) वडा स्तर�य अनगुमन स�म�तले आवश्यकता अनसुार सम्बिन्धत  योजना हेन� �ा�व�धक कमर्चार�लाई आमन्�ण 

गनर् सक्नेछ। 

(3) वडा स्तर�य अनगुमन स�म�तले अनगुमनको �ममा देिखएका �वषयका सम्बन्धमा वडा स�म�तलाई �नय�मत 

रुपमा जानकार� गराउन ुपन�छ । वडा स�म�तले सधुार गनुर्पन� देखीएको �वषयमा सम्बिन्धत  उपभो�ा, �ा�व�धक, 

�नमार्ण व्यवसायी एवं सम्व� पक्षलाई �नद�शन �दन सक्नेछ । 

(4) 5 लाख सम्म बजेट भएको नगरस्त�रय र वडास्त�रय वा नगरपा�लकाको ५ लाख सम्म योगदान रहने कुनै प�न 

योजना तथा कायर्�मको ला�ग वडा स्त�रय अनगुमन स�म�तको ��तवेदनलाई नै अनगुमन ��तवेदन मानी भ�ुानीको 

अन्य �कृया अिघ बढाइनेछ । त्यस्तो योजनामा स�म�तको छु�ै ��तवेदन आवश्यक पन� छैन ।    

9. उपभो�ा स�म�तवाट अनगुमन गन�ः (1) तो�कएको गणुस्तर तथा प�रमाण कायम गर� �नधार्�रत समयमा योजना 

सम्प� गनर् उपभो�ाहरुको भेलावाट किम्तमा एक जना म�हला स�हत न्यनुतम ३ देखी बढ�मा ५ सदस्यीय अनगुमन 

स�म�त गठन गनुर् पन�छ । 

(2) उपदफा (1) बमोिजमको अनगुमन स�म�त गठन गन� कायर् उपभो�ा स�म�त गठन गदार् कै समयमा गनुर्पन�छ । 

(3) यस दफा बमोिजम ग�ठत अनगुमन स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछः- 

(क) योजना कायार्न्वयनमा देिखएका वाधा, व्यवधान र समस्या समाधानका ला�ग आवश्यक सहिजकरण गन�, 

(ख) योजना कायार्न्वयन तो�कएको प�रमाण, गणुस्तर र कायर्ता�लका अनसुार भए नभएको ए�कन गन� र नभएको 

अवस्थामा सम्बिन्धत  पक्षलाई सचेत गराउने, 

(ग) स�म�त र वडा स्तर�य अनगुमन स�म�तवाट ग�रने अनगुमन तथा सपु�रवेक्षणमा आवश्यक समन्वय र 

सहिजकरण गन�, 

(घ) योजनाको सफल कायार्न्वयनका ला�ग आवश्यक अन्य कायर्हरु गन� । 

(4) उपभो�ा स�म�तले योजनाको अिन्तम भ�ुानी माग गदार् यस दफा बमोिजमको अनगुमन स�म�तको ��तवेदन 

संलग्न गनुर्पन�छ । 

(5) उपभो�ा स�म�तको फरफारक सम्बन्धी बैठकमा अनगुमन स�म�तका सदस्य समेत सहभागी भई आम्दानी तथा 

खचर् अनमुोदन गरेमा उ� योजनामा उपभो�ा स�म�तको �नणर्यलाई अनगुमन स�म�तको समेत �नणर्य मानी उ� 

बैठकको �नणर्यलाई नै अनगुमन स�म�तको ��तवेदन मा�ननेछ ।   

10. अनगुमन ता�लका तयार गनुर् पन�ः (1) स�म�तले योजना कायार्न्वयन ता�लका अनसुार हनु े गर� वा�षर्क अनगुमन 

ता�लका तयार गनुर्पन�छ । 

(2) उपदफा (1) बमोिजम तयार भएको ता�लकालाई स�म�तवाट �नणर्य गराई कायर्पा�लका समक्ष पेस गनुर्पन�छ । 

(3) उपदफा (2) बमोिजम पेस हनु आएको ता�लका उपर आवश्यक छलफल गर� कायर्पा�लकाले आवश्यक 

प�ृपोषण �दन सक्नेछ । 

11. अनगुमन कायर्को ला�ग �ोतको �बन्धः (1) अनगुमन कायर्ता�लका बमोिजम स�म�तको कायर्िजम्मेवार� परुा गनर् 

आवश्यक पन� �ोत साधनको �बन्ध कायर्पा�लकाले वा�षर्क बजेट तथा कायर्�ममा समावेश गनुर्पन�छ । 

(2) स्वीकृत वा�षर्क बजेटका आधारमा कायर्ता�लका बमोिजम अनगुमन तथा सपु�रवेक्षणको ला�ग आवश्यक �ोत 

साधनको व्यवस्थापन गन� िजम्मेवार� �मखु �शासक�य अ�धकृतको हनुेछ । 
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(3) अनगुमन तथा सपु�रवेक्षण कायर्मा संलग्न रहने स�म�तका पदा�धकार�हरुको भ�ा तथा अन्य स�ुवधा सम्बन्धी 

व्यवस्था �च�लत कानूनको अ�धनमा रह� �भमाद नगरपा�लकाको खचर्को मापदण्ड, 2076 मा उल्लेिखत बैठक 

भ�ाको दर बमोिजम हनुेछ । 

12. पूवार्धार �वकास योजनाको अनगुमनः (1) स�म�तले पूवार्धार �वकास सम्बन्धी योजनाको �कृ�त र आकार हेर� सम्भव 

भए सम्म �नमार्ण कायर् �ारम्भ हनुपूुवर्, �नमार्णा�धन अवस्था र �नमार्ण सम्प� भएप�छ गर� तीन चरणमा अनगुमन 

गनुर्पन�छ । 

(2) उपदफा (1) बमोिजम �नमार्ण कायर् �ारम्भ हनु ुअिघ ग�रने अनगुमन देहायका �वषयमा केिन्�त गर� अनसूुची -1 

को ढाँचामा गनुर्पन�छः- 

(क) योजनाको स्वीकृत लागत र लागत व्यहोन� �ोत, 

(ख) योजना कायार्न्वयन ग�रने स्थान, 

(ग) पाँच लाख भन्दा बढ� लागतका योजनाको हकमा योजना सूचना पाट� भए नभएको, 

(घ) लाभ�ाह� समदुायका सरोकारका �वषयहरु, 

(ङ) �नमार्ण ग�रने संरचनाको �क�सम, आकार वा प�रमाण, �डजाइन, गणुस्तर, 

(च) आवश्यक पन� �नमार्ण सामा�ी तथा जनशि�को आपू�तर् �ोत र सोको गणुस्तर, 

(छ) स्वीकृत लागत अनमुान तथा �डजाइनमा आउन सक्ने सम्भा�वत प�रवतर्न तथा जोिखम, 

(3) स�म�तले पूवार्धार योजनाको �नमार्णा�धन अवस्थामा देहायका �वषयमा केिन्�त रह� अनसूुची -2 को ढाँचामा 

अनगुमन गनुर् पन�छ । 

(क) योजना कायार्न्वयन तो�कएको गणुस्तर, लागत र समय अनरुुप भए नभएको, 

(ख) योजना कायार्न्वयनमा देिखएका वाधा अवरोध, 

(ग) सम्झौताका सतर्को पालना, 

(घ) स�म�तले आवश्यक देखेका अन्य �वषयहरु । 

(4) उपदफा (3) बमोिजमको अनगुमन गदार् त्यस्तो योजना वा कायर्�म कम्तीमा पचास ��तशत भन्दा बढ� �नमार्ण 

कायर् सम्प� भै सकेको हनु ुपन�छ । 

(5) स�म�तले पूवार्धार योजनाको �नमार्ण कायर् सम्प� भएप�छ देहायका �वषयमा केिन्�त रह� अनसूुची -3 बमोिजमको 

ढाँचामा अनगुमन गनुर्पन�छ । 

(क) योजना स्वीकृत �डजाइन अनसुार सम्प� भए नभएको, 

(ख) स्वीकृत लागत अनमुान अनसुार काम सम्प� भए नभएको, 

(ग) �नमार्ण कायर्को गणुस्तर र समय, 

(घ) �डजाइन वा लागत प�रवतर्न भएको भए सोको औिचत्य र स्वीकृ�तको अवस्था, 

(ङ) योजनावाट अपेिक्षत ��तफल �ा� हनु सक्ने अवस्था भए नभएको, 

(च) योजनामा तो�कए बमोिजमको लागत सहभा�गता र सम्झौताका सतर्को पालना भए नभएको, 

(छ) योजनाको सम� उपलिव्धको अवस्था र �व�षेण । 

13. चेतनामलुक, क्षमता अ�भव�ृ� र सीप �वकास कायर्�मको अनगुमनः स�म�तले चेतनामूलक, क्षमता अ�भवृ�� र सीप 

�वकास सम्बन्धी कायर्�मको �ग�त अनगुमन गदार् कायर्�म लागत, सहभा�गता, समयाव�ध, �सकाइका �वषयवस्त ुर 

लाभ�ाह�को प�ृपोषण जस्ता �वषय समावेश गर� अनसूुची -4 बमोिजमको ढाँचामा अनगुमन गनुर्पन�छ । 

14. स्वरोजगार तथा उत्पादनमूलक र उ�मिशलता �व�र्न गन� योजना र कायर्�मको अनगुमनः स�म�तले स्वरोजगार तथा 

उत्पादनमूलक र उ�मिशलता �व�र्न गन� योजना र कायर्�मको �ग�त अनगुमन गदार् लाभ�ाह� समदुायले 
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नगरपा�लकावाट �ा� ऋण वा अनदुानको मा�ा, �दान गर�एका यन्� औजार र उपकरण तथा �ा�व�धक सहायताको 

�कृ�त, �ा� सहायताको उपयोगको अवस्था, लाभ�ाह�को संख्या, सहभागीलाई उपलव्ध गराइएको सहयोगको पयार्�ता 

जस्ता �वषयमा केिन्�त रह� अनसूुची -5 बमोिजमको ढाँचामा अनगुमन गनुर्पन�छ । 

15. अनगुमनको तयार�ः (1) सदस्य सिचवले स�म�तका पदा�धकार�लाई स्थलगत अनगुमनमा जान ुअिघ अनगमुगन ग�रने 

योजना तथा कायर्�म, जाने र फ�कर् ने समय, �मणको सवार� साधन लगायतका �वषयमा जानकार� �दन ुपन�छ । 

(2) स्थलगत अनगुमन गदार् स�म�तले योजना तथा कायर्�मसंग सम्बिन्धत  लागत अनमुान, सम्झौता जस्ता 

कागजातहरु तथा अनगुमन स्थलको जानकार� �लने तिस्वर िखच्नको ला�ग क्यामेरा लगायतका साधनको समेत 

स�ुनि�तता गनुर् पन�छ। 

(3) सदस्य सिचवले अनगुमनको �ममा योजना तथा कायर्�म कायार्न्वयनमा संलग्न उपभो�ा स�म�त वा �नमार्ण 

व्यवसायी, लाभ�ाह� समदुाय र अनगुमनको ला�ग िजम्मेवार� तो�कएको कमर्चार�लाई अनगुमन स्थलमा उपिस्थ�तको 

ला�ग पूवर् सूचना गनुर् पन�छ । 

(4) स�म�तले स्थलगत अनगुमन गदार् �मखुलाई समेत अ��म जानकार� �दन ुपन�छ । 

(5) स�म�तले स्थलगत अनगुमनको �ममा नगरपा�लका वा वडाको �नवार्चनमा �नकटतम ��त�िन्� रहेका उम्मेदवार 

वा दलसंग आव� व्यि� वा पदा�धकार�लाई समेत संलग्न गराइ प�ृपोषण �ा� गनर् सक्नेछ । 

प�रच्छेद-4 

��तवेदन सम्बन्धी व्यवस्था 

16. अनगुमन ��तवेदन पेस गनुर् पन�ः (1) स�म�तले अनगुमन सम्प� भए पश् चात बैठक वसी छलफल गन� र सो छलफल 

तथा स्थलगत अनगुमनवाट संकलन गर�एका सूचना तथा �ववरण समेतका आधारमा तयार ग�रएको ��तवेदन संयोजक 

माफर् त छलफलका ला�ग कायर्पा�लका समक्ष पेस गनुर् पन�छ । 

(2) उपदफा (1) बमोिजमको ��तवेदनमा अनगुमनको �ममा सम्बिन्धत  योजना वा कायर्�मको अवस्था झिल्कने 

गर� �लइएका तिस्वर समेत संलग्न गनुर् पन�छ । 

(3) यस दफा बमोिजमको अनगुमन ��तवेदन सदस्य सिचवले तयार गनुर् पन�छ । 

(4) अनगुमन ��तवेदन वेगर स�म�तका पदा�धकार�लाई कुनै �क�समको भ�ा वा स�ुवधा उपलव्ध गराइने छैन । 

17. अनगुमन ��तवेदनमा समावेश गनुर्पन� �वषयः (1) अनगुमन स�म�तले दफा 16 बमोिजम तयार ग�रने अनगुमन 

��तवेदनमा देहायका �वषयहरु समावेश गनुर् पन�छ । 

(क) �ोत साधनको �ा�� र �योगका �ममा स्वीकृत बजेट र समय ता�लका अनसुार भए नभएको, 

(ख) अपेिक्षत ��तफलहरु समयमै र लागत �भावकार� रुपमा हा�सल भए नभएको, 

(ग) कायार्न्वयनकतार्को कायर्दक्षता र तत्परता के कस्तो छ, 

(घ) कायार्न्वयनमा के कस्ता समस्या र वाधा अडचनहरु देिखएका छन ्र �तनको समाधानका �न�म� के कस्ता 

उपायहरु अवलम्वन गनुर् पदर्छ । 

18. ��तवेदन उपरको कारवाह�ः (1) स�म�तले दफा १६ बमोिजम पेस गरेको ��तवेदन उपर कायर्पा�लकाको बैठकमा 

किम्तमा दईु म�हनामा एक पटक छलफल गन� व्यवस्था �मलाउन ुपन�छ । 

(2) स�म�तको ��तवेदनको आधारमा कायर्पा�लकाले योजना कायार्न्वयनमा देिखएका ��ुटहरु सच्याउन तथा समय र 

गणुस्तर कायम गनर् उपभो�ा स�म�त, �नमार्ण व्यवसायी, परामशर्दाता तथा सम्व� कमर्चार�लाई आवश्यक �नद�शन 

�दन सक्नेछ । 

(3) उपदफा (2) बमोिजम कायर्पा�लकावाट �दइएका �नद�शन पालना गनुर् सम्बिन्धत  पक्षको कतर्व्य हनुेछ। 
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19. भ�ुानी गदार् ध्यान �दन ु पन�ः (1) कायार्लयले योजना तथा कायर्�मको अिन्तम �कस्ता भ�ुानी गदार् स�म�त वा 

वडास्तर�य अनगुमन स�म�त र उपभो�ा स�म�त अन्तगर्तको अनगुमन स�म�तले पेस गरेको अनगुमन स�म�तको 

��तवेदन संलग्न गनुर् पन�छ। 

(2) योजना वा कायर्�मको अिन्तम �कस्ता भ�ुानी �दन ु अिघ अनगुमन ��तवेदनले औलं्याएका गिम्भर �कृ�तका 

�वषयहरुमा आवश्यक सधुार गरेको व्यहोरा सम्बिन्धत  �ा�व�धकवाट स�ुनि�त ग�रएको हनु ुपन�छ।  

(३) अनगुमन स�म�तको ��तवेदनमा औलं्याइएका गिम्भर �कृ�तका �वषयहरु सधुार नभएको अवस्थामा �ा�व�धक कायर् 

स्वीकार ��तवेदन, भ�ुानी �बल, �ा�व�धक मूल्याङ् कन, ना�प �कताब तयार हनुे छैन । �ा�व�धक मूल्याङ् कन तथा 

कायर् स्वीकार ��तवेदन तयार भैसकेको अवस्थामा उ� योजनामा अनगुमन स�म�तले औल्याएका गिम्भर �कृ�तका 

��ुटहरु सधुार भएको मा�न भ�ुानी गनर् बाधा पन� छैन ।  

प�रच्छेद-5 

�व�वध 

20. अनगुमन गनर् सक्नेः (1) यस कायर्�व�धमा अन्य� जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प�न कायर्पा�लका तथा �मखुले 

नगरपा�लकावाट संचा�लत योजना तथा कायर्�मको आवश्यकता अनसुार स्थलगत अनगुमन गनर् सक्नेछ । 

(2) स�म�तले वडा स्तर�य अनगुमन स�म�तवाट दफा 8 बमोिजम अनगुमन ग�रने योजना तथा कायर्�मको समेत 

आवश्यकता अनसुार अनगुमन गनर् सक्नेछ । 

21. (1) कायार्लयले यस कायर्�व�ध बमोिजम ग�रने अनगुमन तथा सपु�रवेक्षण सम्बन्धी कायर्को समन्वय, सहजीकरण, 

कायार्न्वयन र अ�भलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी कायर्का ला�ग सम्बिन्धत  शाखालाई िजम्मेवार� तोक्न ुपन�छ। 

(2) उपदफा (1) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प�न नगरपा�लकामा अनगुमन सम्बन्धी कामका ला�ग वेग्लै 

शाखा वा एकाइ रहेको अवस्थामा उपदफा (1) बमोिजमको कायर् िजम्मेवार� सोह� शाखा वा एकाइको हनुेछ । 

22. कायर्�व�धको पालना गनुर् पन�ः (1) वडा स्तर�य अनगुमन स�म�तवाट ग�रने अनगुमनमा समेत यस कायर्�व�धमा भएका 

व्यवस्थालाई पालना गनुर् पन�छ । 

(2) वडा स्तर�य अनगुमन स�म�तले अनगुमन गर� तयार गरेको ��तवेदनको एक ��त स�म�त समक्ष पेस गनुर् पन�छ। 

23. चेक�ल� तयार गनर् सक्नेः स�म�तले योजना तथा कायर्�मको स्थलगत अनगुमन गदार् यस कायर्�व�धमा भएको 

व्यवस्था अनरुुप �ववरण संकलनका ला�ग अलग्गै चेक�ल� तयार गर� लागू गनर् सक्नेछ । 

24. संशोधन वा हेरफेरः कायर्पा�लकाले स�म�तसंगको परामशर्मा यस कायर्�व�धमा आवश्यकता अनसुार संशोधन वा हेरफेर 

गनर् सक्नेछ । 

25. यसै बमोिजम भएको मा�ननेः हालसम्म नगरपा�लका तथा वडावाट भएका अनगुमनहरु यसै कायर्�व�ध बमोिजम भएको 

मा�ननेछ।  

26. वाधा अड्काउ फुकाउः यस कायर्�व�ध कायार्न्वयनको �ममा कुनै वाधा उत्प� भएमा कायर्पा�लकाले वाधा अड्काउ 

फुकाउन सक्नेछ । 
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अनसूुची -1 

दफा 12 को उपदफा (2) संग सम्बिन्धत  

पूवार्धार �वकास सम्बन्धी योजनाको कायर् �ारम्भ हनु ुपूवर् ग�रन ेअनगुमनमा �योग ग�रन ेफारामको ढाचँा 

�.स शीषर्क �ववरण 

1. अनगुमन ग�रन ेयोजनाको नाम  
2. योजनास्थल/ठेगाना  
3. योजनाको स्वीकृत लागत अनमुान रु.  
4. सम्झौता रकम रु. कुल सम्झौता रकम रु. 

जनसहभा�गता/लागत सहभा�गताको रकम रु. 
5. वहवुष�य योजनाको हकमा कुल लागत रु......चाल ुआ.व.को �व�नयोजन रु 
6. योजना सम्झौता �म�त  
7. योजना शरुु तथा सम्प� हनुे �म�त शरुु हनुे �म�त...............सम्प� हनुे �म�त...... 
8. लाभािन्वत जनसंख्या  
9. कायार्न्वयन गन� �नकायको नाम र सम्पकर्  व्यि�/नम्वर  

10. पाँच लाख भन्दा बढ� लागत भएका योजनाको हकमा योजना सूचना 
पाट� भए नभएको 

 

11. �नमार्ण ग�रन ेसंरचनाको �क�सम/आकार/प�रमाण  
12. संरचना �नमार्ण भए �डजाइन अनसुारको फाउन्डेसन भए/नभएको  
13. आवश्यक पन� �नमार्ण सामा�ी तथा जनशि� आपू�तर्को �ोत र 

गणुस्तर 
 

14. भौगो�लक एवं वातावरणीय जोिखम  
15. स्वीकृत लागत अनमुान तथा �डजाइनमा आउन सक्ने संभा�वत 

प�रवतर्न/जोिखम 
 

16. लाभ�ाह� समदुायको सरोकारको �वषय/धारणा/सझुाव  
17. संलग्न �ा�व�धकको राय  
18. नाग�रक समाज/राजनै�तक दलका ��त�न�धको धारणा  
19. स�म�त/अनगुमनकतार्को �टप्पणी र सझुाव  
नोटः 

1. �.स. ९ मा उपभो�ा स�म�तवाट कायार्न्वयन भएको योजना भए उपभो�ा स�म�तको अध्यक्षको नाम र सम्पकर्  राख् ने, गैर 

सरकार�/सामदुा�यक संस्थावाट कायार्न्वयन भएको भए संस्थाको तफर् वाट तो�कएको सम्पकर्  व्यि�को नाम र सम्पकर्  राख् ने र 

�नमार्ण व्यवसायीवाट कायार्न्वयन भएको योजना भए सम्बिन्धत  �नमार्ण व्यवसायीको तफर् वाट तो�कएको सम्पकर्  व्यि�को नाम 

र सम्पकर्  उल्लेख गन� । 

2. �.स. 13 मा वातावरणीय मूल्याङ् कन गनुर्पन� योजना भए सो बमोिजम मूल्याङ् कन भए नभएको र योजनावाट अन्य 

�संचाई, खानेपानी, सडक जस्ता स्थानीय सावर्ज�नक पूवार्धार तथा �नजी भौ�तक पूवार्धारमा क्ष�त हनु सक्ने अवस्था भए नभएको 

उल्लेख गन� । 
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अनसूुची -2 

दफा 12 को उपदफा (3) संग सम्बिन्धत  

पूवार्धार योजनाको �नमार्णा�धन अवस्थामा ग�रन ेअनगुमनको �ममा �योग ग�रन ेफारामको ढाचँा 

अनगुमन गरेको �म�तः…………………………………………… 

1. योजनाको नामः……………………….    2. योजना �नमार्णस्थलः………………………. 

3. योजना �नमार्ण शरुु �म�तः……………………….   4. योजना सम्प� हनुपुन� �म�तः………………………. 

5. भौ�तक �ग�तः.......��तशत / �व�ीय �ग�तः...............��तशत 

6. सम्झौता रकमः………………हालसम्म भ�ुानी रकम………………….भ�ुानी वाँक� रकम………………………. 

7. योजना कायार्न्वयनमा तो�कएको गणुस्तर, लागत र समय अनरुुपः क. भएको ख. नभएको 

8. �नमार्ण कायर्को अवस्थाः 

 (क) �नमार्णस्थलमा आवश्यक �नमार्ण सामा�ीको उपलव्धता भए/नभएको 

 (ख) उपलव्ध �नमार्ण सामा�ी तो�कएको गणुस्तर बमोिजम भए/नभएको 

 (ग) गणुस्तर पर�क्षण भए/नभएको र भएको भए सोको न�तजा 

 (घ) आवश्यक जनशि�को पयार्�ता भए नभएको 

 (ङ) मेिशनर� औजार र उपकरण व्यवस्थापनको अवस्था 

 (च) पाँच लाख भन्दा बढ� लागत भएका योजनाको सूचना पाट� भए नभएको 

9. योजना कायार्न्वयनमा देिखएका वाधा अवरोधः………………………………………………………………………………… 

10. योजना कायार्न्वयनमा सम्झौताका सतर्को पालनाः क. भएको ख. नभएको  

 ग. नभएको भए पालना नभएको �वषय र कारण………………………………………….. 

11.कायार्न्वयन गन� �नकायको आ�धका�रक ��त�न�धको धारणा र ��तव�ताः…………………………………………… 

12. स्थानीय उपभो�ा/नाग�रकहरुको धारणा/��तकृयाः……………………………………………… 

13. संलग्न �ा�व�धकको धारणा र ��तव�ताः…………………………………….. 

14. अिघल्लो अनगुमनको �ममा �दइएका सझुाव कायार्न्वयनको अवस्थाः……………………………………………… 

15. उपलब्ध र�न� �बल बमोिजमको रकम भ�ुानी गनर्:- (क) �ठक छ   (ख) �ठक छैन ।  

16. स�म�त/अनगुमनकतार्को �टप्पणी, सझुाव र �नद�शनः……………………………………………………………… 

अनगुमन गन� पदा�धकार�हरु 

क. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 

ख. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 

ग. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 

घ. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 

ङ. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 
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अनसूुची -3 

दफा १२ को उपदफा (5) संग सम्बिन्धत  

योजनाको �नमार्ण कायर् सम्प� भएप�छ ग�रन ेअिन्तम अनगुमनका �ममा �योग ग�रन ेफारामको ढाचँा 

अनगुमन गरेको �म�तः………………………………………….. 

1. योजनाको नामः……………………….    2. योजना �नमार्ण स्थल वडा नं.……………स्थान…………… 

3. योजना �नमार्ण शरुु �म�तः……………………….   4. योजना सम्प� भएको �म�तः………………………. 

5. सम्झौता रकमः………………हालसम्म भ�ुानी रकम…………………. ६. भौ�तक �ग�तः ……………….��तशत 

7. योजना कायार्न्वयनमा तो�कएको गणुस्तर, लागत र समय अनरुुप सम्प� भए नभएकोः 

8. योजना कायार्न्वयनमा गर�एका सम्झौताका सतर्को पालना भए नभएकोः 

9. उपभो�ाहरुको लागत सहभा�गताको अवस्थाः 

10. �डजाइन वा लागतमा प�रवतर्न भएको भए सोको औिचत्य र स्वीकृ�तको अवस्थाः 

11.योजनावाट अपेिक्षत ��तफल �ा� हनु सक्ने अवस्था भए नभएकोः 

12. योजनाको सम� उपलिव्धको अवस्था र �दगोपनाः 

13. सावर्ज�नक सनुवुाइ तथा सावर्ज�नक प�रक्षण गरे नगरेकोः 

14. उपभो�ा स�म�त अन्तगर्त रहेको अनगुमन स�म�तको �नणर्य र सझुावः 

15. कायार्न्वयन गन� �नकायको आ�धका�रक ��त�न�धको धारणा र ��तव�ताः 

16. स्थानीय उपभो�ा/नाग�रकको धारणा वा ��तकृयाः 

17. अिघल्लो अनगुमनको �ममा �दइएका सझुावको कायार्न्वयनको अवस्थाः 

18. संलग्न �ा�व�धकको धारणा र ��तव�ताः 

19. अिन्तम मूल्याङ् कन तथा �ा�व�धक �बल बमोिजमको रकम भ�ुानी गनर्:- (क) �ठक छ  (ख) �ठक छैन । 

20. स�म�त/अनगुमनकतार्को �टप्पणी, सझुाव र �नद�शनः 

अनगुमन गन� पदा�धकार�हरु 

क. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 

ख. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 

ग. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 

घ. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 

ङ. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 
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अनसूुची -4 

दफा १३ संग सम्बिन्धत  

चेतनामलुक, क्षमता अ�भव�ृ� र सीप �वकास कायर्�मको अनगुमनको �ममा �योग ग�रन ेफारामको ढाचँा 

अनगुमन गरेको �म�तः…………………………. 

1. कायर्�मको नामः……………………….  2. कायर्�म सञ् चालन स्थानः वडा नं. ……….स्थान……………….. 

3. कायर्�म शरुु �म�तः……………………….  सम्प� गनुर्पन� �म�तः………………………. 

4. कायर्�मको �कृ�तः क. चेतनामलुक ख. क्षमता अ�भवृ�� ग. सीप �वकास 

५. कायर्�मको कुल लागत रु………………कायर्�मवाट उपलव्ध हनुे रकम रु………………………….कायार्न्वयन गन� �नकायको 

लागत सहभा�गता रु…………………………….अन्य �नकायवाट �ा� सहयोग रु………………….लाभ�ाह�को सहभा�गता रु………………….. 

6. जम्मा लाभ�ाह� संख्याः 

म�हला परुुष जम्मा द�लत जनजा�त �ाम्हण/क्षे�ी मधेसी मिुस्लम/अल्पसंख्यक अपा�ता 

भएको 

         

7. लाभ�ाह�हरुको �नय�मत उपिस्थ�त भए नभएको 

8. कायर्�म कायार्न्वयनमा गर�एका सम्झौताका सतर्को पालना भए नभएको 

9. कायर्�मको खाका (लाभ�ाह�, कायार्न्वयन त�रका, समय र लागत) मा प�रवतर्न भएको भए सोको औिचत्य र स्वीकृ�तको 

अवस्थाः………………………………………………….. 

10. कायर्�मवाट अपेिक्षत ��तफल �ा� हनु सक्ने अवस्थाः 

11.  कायर्�ममा तो�कए बमोिजमको लागत सहभा�गता र सम्झौताका सतर्को पालना भए नभएकोः- 

12. कायर्�मको सम� उपलिव्धको अवस्था र �दगोपनाः 

13. लाभ�ाह�/नाग�रकको धारणा वा ��तकृयाः 

14. कायार्न्वयन गन� �नकायको आ�धका�रक ��त�न�धको धारणा र ��तव�ताः 

15. वडा स�म�त वा वडा स्तर�य अनगुमन स�म�तको ��त��या भएः 

16. अनगुमनकतार्को �टप्पणी, सझुाव र �नद�शनः 

अनगुमन गन� पदा�धकार�हरु 

क. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 

ख. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 

ग. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 

घ. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 

ङ. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत…………………………………….  
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अनसूुची -5 

दफा १४ संग सम्बिन्धत  

स्वरोजगार तथा उत्पादनमूलक र उ�मिशलता �व�र्न गन� योजना र कायर्�मको अनगुमन फारामको ढाचँा 

1. कायर्�मको नामः……………………….  २. कायर्�म सञ् चालन स्थानः वडा नं………………..स्थानः……….. 

3. कायर्�म शरुु �म�तः……………………….   सम्प� गनुर्पन� �म�तः………………………. 

4. कायर्�मको �कृ�त क. स्वरोजगार तथा उत्पादनमूलक ख. उ�मिशलता �व�र्न गन� 

5. कायर्�मको कुल लागत रु……………कायार्लयवाट उपलव्ध हनुे रकम रु………….कायार्न्वयन गन� �नकायको लागत सहभा�गता 

रु………………… अन्य �नकायवाट �ा� सहयोग रु………..लाभ�ाह�को सहभा�गता रु………………….. 

६. जम्मा लाभ�ाह� संख्याः 

म�हला परुुष जम्मा द�लत जनजा�त �ाम्हण/क्षे�ी मधेसी मिुस्लम/अल्पसंख्यक अपा�ता भएको 

         

७. कायार्लयवाट सामा�ी उपलव्ध गराइएको भएमा 

सामा�ीको �ववरण प�रमाण उपयोगको अवस्था कै�फयत 

    

    

    

8. कायर्�म कायार्न्वयनमा गर�एका सम्झौताका सतर्को पालना भए नभएकोः 

9. कायर्�मवाट अपेिक्षत ��तफल �ा� हनु सक्ने अवस्था भए नभएकोः 

10. कायर्�ममा तो�कए बमोिजमको लागत सहभा�गता र सम्झौताका सतर्को पालना भए नभएकोः 

11. कायर्�मको सम� उपलिव्धको अवस्था र �दगोपनाः 

12. लाभ�ाह�/नाग�रकको धारणा वा ��तकृयाः 

13. कायार्न्वयन गन� �नकायको आ�धका�रक ��त�न�धको धारणा वा ��तकृयाः 

14. वडा स�म�त वा वडा स्तर�य अनगुमन स�म�तको ��तकृया भएः 

15. अनगुमनकतार्को �टप्पणी, सझुाव र �नद�शनः 

अनगुमन गन� पदा�धकार�हरु 

क. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 

ख. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 

ग. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 

घ. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 

ङ. नाम…………………………………..पद………………………………….दस्तखत……………………………………. 
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�भमाद नगरपा�लकाको जल�ोतको उपयोग, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गन� सम्बन्धमा व्यवस्था गनर् बनकेो ऐन, 

२०७८ 

�माणीकरण �म�तः २०७8/१०/१० 

सम्बत ्2078 सालको ऐन नं.3 

�स्तावनाः संघीय सरकारबाट स्वीकृत जल�ोत ऐन, 2049 को दफा १०क मा �देश तथा स्थानीय तहले जल�ोतको उपयोग 

वा �वकास गनर् सक्ने �ावधान एवं स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन  , 2074 को 11 (ध) ले �दएको अ�धकारको �योग गर� 

�भमाद नगरपा�लका क्षे��भ�को भ-ूसतहमा वा भ�ूमगत वा अन्य कुनै अवस्थामा रहेको जल�ोतको समिुचत उपयोग, संरक्षण, 

व्यवस्थापन, �वकास र समदुायमा पयार्� सफा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गनर् गराउन, त्यस्तो उपयोगबाट हनुे वातावरणीय 

तथा अन्य हा�नकारक �भावको रोकथाम गन� एवं जल�ोतलाई �दूषणम�ु राख् ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गनर् वाञ्छनीय 

भएकोले नेपालको सं�वधानको धारा 226 को उपधारा 1 र स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, 2074 को दफा 102 (1) 

बमोिजम �भमाद नगरपा�लकाको दश� नगरसभाले �भमाद नगरपा�लकाको जल�ोत ऐन,2078 स्वीकृत गर� लागू गरेको छ ।  

प�रच्छेद -1 

�ारिम्भक 

1. संिक्ष� नाम र �ारम्भः (1) यस ऐनको नाम "�भमाद नगरपा�लका जल�ोत ऐन, 207८" रहेको छ। 

(2) यो ऐन नगरसभाबाट पा�रत भई नगरपा�लकाको स्थानीय राजप�मा �कािशत भएको �म�त देखी लागू हनुेछ । 

(3) यो ऐन �भमाद नगरपा�लका क्षे��भ� मा� लागू हनुेछ। 

2. प�रभाषाः �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस ऐनमा, 

 (क) "नगरपा�लका" भ�ाले �भमाद नगरपा�लका सम्झनपुछर् । 

 (ख) "नगरसभा" भ�ाले �भमाद नगरपा�लकाको नगर सभालाई सम्झनपुछर् । 

 (ग) "कायर्पा�लका" भ�ाले �भमाद नगरपा�लका, नगरकायर्पा�लका सम्झनपुछर् । 

 (घ) "�मखु" भ�ाले �भमाद नगरपा�लकाको नगर �मखुलाई सम्झनपुछर् । 

 (ङ) "उप-�मखु" भ�ाले �भमाद नगरपा�लकाको उप-�मखुलाई सम्झनपुछर् । 

 (च) "�मखु �शासक�य अ�धकृत" भ�ाले �भमाद नगरपा�लकाको �शासक�य �मखुको रुपमा काम गन� अ�धकृतलाई 

सम्झनपुछर् । 

 (छ) "वडा स�म�त" भ�ाले �भमाद नगरपा�लकाको वडा स�म�तलाई सम्झनपुछर् । 

 (ज) "वडा अध्यक्ष" भ�ाले �भमाद नगरपा�लकाको वडा अध्यक्षलाई सम्झनपुछर् । 

 (झ) "कायर्पा�लका सदस्य" भ�ाले �भमाद नगरपा�लकाको नगर �मखु, उप�मखु, वडा अध्यक्ष तथा कायर्पा�लका 

सदस्य समेतलाई जनाउँछ । 

 (ञ) "सभा सदस्य" भ�ाले �भमाद नगरपा�लका नगर सभा सदस्य सम्झनपुछर् र सो शब्दले नगरपा�लका �मखु, उप-

�मखु, वडा अध्यक्ष तथा कायर्पा�लका सदस्य समेतलाई जनाउँछ । 

 (ट) "कमर्चार�" भ�ाले �भमाद नगरपा�लकामा तो�कएको कामका ला�ग तलव स�ुवधा �ा� गन� गर� �व�भन् न �कृ�त र 

तहमा �नय�ु व्यि�लाई सम्झनपुछर् । 

 (ठ) "ऐन" भ�ाले �भमाद नगरपा�लका जल�ोत ऐन, 2078 लाई सम्झनपुछर् । 

 (ड) "�च�लत कानून" भ�ाले नेपालको सं�वधान, ��त�न�ध सभा, रा��य सभा तथा �देश सभा र नगर सभाबाट पा�रत 

भई लागू भएका ऐन �नयमहरुलाई सम्झनपुछर् । 

 (ढ) "�नयम" भ�ाले यस ऐन अन्तगर्त कायर्पा�लकाले बनाएको �नयमावल�, कायर्�व�ध, �दग्दशर्न, �नद�िशका, 

आदेशहरुलाई सम्झनपुछर् । 
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 (ण) "नगर जल�ोत स�म�त" भ�ाले यस ऐनको दफा 29 बमोिजमको नगर जल�ोत स�म�त सम्झनपुछर् । 

 (त) "खानेपानी" भ�ाले घरेल ुतथा औ�ो�गक उपयोगको ला�ग आपू�तर् ग�रने पानी सम्झनपुछर् । 

 (थ) "जल�ोत" भ�ाले भ-ूसतह वा भ�ूमगत वा अन्य कुनै अवस्थामा रहेको जल�ोत वा खानेपानीको �ोत 

सम्झनपुछर्। 

 (द) "संरचना" भ�ाले जल�ोत वा खानेपानी जम्मा गनर्, �नयन्�ण गनर्, श�ुीकरण गनर्, �संचाई गनर् वा �वतरण गनर् 

बनाइएको बाँध, कुलो र जलाशयले चच�को क्षे� सम्झनपुछर् र सो शब्दले त्यस्तै उ�ेश्यले बनाएको पानी टंक�, पाइप 

लाइन, �नकाश धारा वा त्यस्तै �कारका अन्य संरचनालाई समेत जनाउँछ । 

 (ध) "सव�क्षण" भ�ाले जल�ोतको उपयोग वा खानेपानी आयोजना सञ् चालनको ला�ग संरचनाको �नमार्ण, संरचना 

�नमार्ण गदार् पन� वातावरणीय असर, जल�ोत उपयोग प�रमाण, लाभािन्वत क्षे� समदुाय संख्या लगायत आ�थर्क तथा 

�ा�व�धक तथ्य तथ्या�हरु समेतको �व�षेण गर� �वस्ततृ रुपबाट तयार गर�एका अन्वेषण सम्भावयता अध्ययन र तत ्

सम्बन्धी �वस्ततृ इिन्ज�नय�र� �डजाइन समेतको कायर् सम्झनपुछर् । 

 (न) "प�रयोजना" भ�ाले अनमु�तप� �ा� व्यि� वा उपभो�ा संस्था वा सेवा �दायक �नकायले सञ् चालन गन� 

जल�ोत वा खानेपानी प�रयोजना सम्झनपुछर् र सो शब्दले संघीय, �देश सरकार वा मातहतका �नकाय वा 

नगरपा�लका वा अन्य सरकार� गैरसरकार� दात ृ�नकायले उपभो�ा संस्थालाई हस्तान्तरण गरेको वा उपभो�ा संस्था 

आफैले �वकास गर� सञ् चालनमा रहेको जल�ोत वा खानेपानी प�रयोजना समेतलाई जनाउँछ । 

 (प) "आपू�तर्कतार्" भ�ाले यस ऐन बमोिजम उपभो�ालाई जल�ोत सम्बन्धी सेवा वा खानेपानी आपू�तर् गन� उपभो�ा 

संस्था वा अनमु�तप� �ा� व्यि� वा �नकाय सम्झनपुछर् । 

 (फ) "सेवा" भ�ाले उपभो�ालाई उपलब्ध गराएको खानेपानी वा जल�ोत सम्बन्धी वस्त ुवा सेवा सम्झनपुछर्। 

 (ब) "उपभो�ा संस्था" भ�ाले यस ऐनको दफा 11 बमोिजम ग�ठत उपभो�ा संस्था सम्झनपुछर् । 

 (भ) "उपभो�ा" भ�ाले आपू�तर्कतार्ले उपलब्ध गराएको वस्त ुवा सेवा उपभोग गन� व्यि� वा �नकाय वा समदुाय 

सम्झनपुछर् । 

(म) "सेवा शलु्क" भ�ाले वस्त ुवा सेवा उपभोग गरे वापत उपभो�ाले आपू�तर्कतार् वा सेवा �दायक वा उपभो�ा 

संस्थालाई बझुाउन ुपन� �नधार्�रत शलु्क सम्झनपुछर् र सो शब्दले �वलम्व शलु्क समेतलाई जनाउँदछ। 

(य) "मन्�ालय" भ�ाले जल�ोत र खानेपानी मन्�ालय वा सो कामको ला�ग तो�कएको संघ र �देशको मन्�ालयलाई 

सम्झनपुछर् । 

(र) "तो�कएको" वा "तो�कए बमोिजम" भ�ाले यस ऐन अन्तगर्त बनेका �नयममा तो�कएका वा तो�कए बमोिजम वा 

कायर्पा�लकाले तोके बमोिजम सम्झनपुछर् । 

प�रच्छेद-2 

जल�ोतको स्वा�मत्व र उपयोग सम्बन्धी व्यवस्था 

3. जल�ोतको स्वा�मत्व: नगरपा�लका क्षे� �भ� भ-ूसतहमा वा भ�ूमगत वा अन्य कुनै अवस्थामा रहेको जल�ोतको 

स्वा�मत्व नेपाल सरकारको हनुेछ । 

4. जल�ोतको व्यवस्थापन र सेवाः (1) आफ्नो क्षे��भ� भू-सतहमा वा भ�ूमगत वा अन्य कुनै अवस्थामा रहेको 

जल�ोतको समिुचत व्यवस्थापन र उपयोग नी�त�ारा नगरबासीलाई स्वच्छ खानेपानी परु् याउने तथा �संचाई लगायत 

जल�ोतबाट हनु सक्ने सबै �कारका सेवा �दने ब्यवस्था नगरपा�लकाले गन�छ ।  

(2) नगरपा�लका स्वयंमले वा नेपाल सरकारबाट अनमु�त �ा� दात ृ�नकायको सहयोगमा आयोजना सञ् चालन गन� वा 

उपभो�ा संस्था गठन गर� गराई हस्तान्तरण गन� वा उपभो�ा संस्थालाई आयोजना सञ् चालनमा सहयोग गन� वा 
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नीिज सेवा �दायक माफर् त आयोजना सञ् चालन गर� जल�ोतको समिुचत व्यवस्थापनबाट नगरपा�लका क्षे��भ� 

खानेपानी आपू�तर् र �सँचाई लगायतको व्यवस्था गराइनेछ । 

(3) उपदफा (2) बमोिजम सेवा �दान गदार् सेवाका सतर् स�ुवधा एवं आयोजना सञ् चालन ���या तो�कए बमोिजम 

हनुेछ । 

5. जल�ोतको उपयोगः (1) यस ऐन बमोिजम अनमु�तप� �ा� नगर� कसैले प�न जल�ोतको उपयोग गनर् पाउने छैन। 

 (2) उपदफा (1) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न देहाय बमोिजम जल�ोतको उपयोग गनर् अनमु�तप� �लन ु

पन� छैनः- 

(क) व्यि�गत तथा पा�रवा�रक रुपमा आफ्नो ला�ग खानेपानी र अन्य घरेल ु�योगको ला�ग उपयोग गनर्, 

(ख) व्यि�गत तथा पा�रवा�रक रुपमा आफ्नो जग्गामा �सँचाई गनर्, 

(ग) घरेल ुउ�ोगका रुपमा पानीघ� चलाउन, 

(घ) जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा�भ� मा� सी�मत रहेको जल�ोत तो�कए बमोिजम उपयोग गनर् । 

(3) जल�ोतको उपयोग गन� व्यि� वा संग�ठत संस्थाले अरुलाई मकार् नपन� गर� लाभदायक उपयोग गनुर्पन�छ । 

6. जल�ोत उपयोगको �ाथ�मकता�मः (1) जल�ोतको उपयोग गदार् वा गराउँदा वा स्वीकृ�त �दँदा साधारणतया 

देहायका �ाथ�मकता�म अनसुार गराइनेछः- 

(क) खानेपानी र घरेल ुउपयोग, 

(ख) �सँचाई, 

(ग) पशपुालन तथा मत्स्यपालन जस्ता कृ�षजन्य उपयोग, 

(घ) घरेल ुउ�ोग, औ�ो�गक व्यवसाय तथा खानीजन्य उपयोग, 

(ङ) जल यातायात, 

(च) आमोद �मोदजन्य उपयोग, 

(छ) अन्य उपयोग । 

(2) जल�ोतको उपयोग गदार् कुनै �ववाद उत्प� भएमा नगर जल�ोत स�म�तले उपदफा (1) को �ाथ�मकता�म र 

दफा ५ को उपदफा (3) बमोिजम जल�ोतका लाभदायक उपयोग भए नभएको र अन्य आवश्यक जाँचबझु समेत 

गर� सोको आधारमा सम्बिन्धत जल�ोतको उपयोग गनर् पाउने नपाउने वा कुन �क�समले उपयोग गनर् पाउने भ�े 

कुराको �नधार्रण गन�छ । 

(3) नगर जल�ोत स�म�तले उपदफा (2) बमोिजम �नधार्रण गरेको कुरा सम्बिन्धत सबैलाई मान्य हनुेछ । 

7. नगरपा�लकाले जल�ोतको उपयोग वा �वकास गनर् सक्नेः (1) नगरपा�लका आफैले कुनै जल�ोतको उपयोग वा 

�वकास गनर्मा यस ऐनले कुनै बाधा परु् याएको मा�नने छैन । 

 (2) कसैले यस ऐन बमोिजम उपयोग गरेको जल�ोत र सो संग सम्बिन्धत जग्गा,  भवन, उपकरण तथा संरचना 

व्यापक सावर्ज�नक उपयोगका ला�ग नगरपा�लकाले �लई आवश्यक �वकास तथा �वस्तार गर� सञ् चालन तथा 

व्यवस्थापन गनर् सक्नेछ । 

(3) उपदफा (2) बमोिजम आफुले �लएको जल�ोतको उपयो�गता सम्बिन्धत जग्गा, भवन, उपकरण वा संरचनाको 

स्वा�मत्व उ� संस्थाको साधारण सभाको �नणर्यले हस्तान्तरण हनुेछ । 

(4) ब्यविस्थत रुपमा सञ् चालन नभएको, साधारण सभा, आव�धक �नवार्चन लगायत �वधानमा तो�कए बमोिजमका 

कायर्हरु नभएको वा नग�रएको, जोिखममा परेको प�ुी भएको हकमा नगर जल�ोत स�म�तको �सफा�रसमा 

नगरकायर्पा�लकाले �नणर्य गरे बमोिजम हनुेछ । 
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(5) नगरपा�लकाले आफ्नो क्षे��भ� अन्य व्यि�, �नकाय वा संग�ठत संस्थाले उपयोग ग�ररहेको जल�ोतलाई 

�नजहरुसंगको समन्वय तथा साझेदार�मा पयर्टन लगायत अन्य व्यवसायलाई �व�र्न गनर् आवश्यक कायर्योजना बनाई 

लागू गनर् सक्नेछ ।  

8. जल�ोत �वकासको प�रयोजना हस्तान्तरण गनर् सक्नेः (1) नगरपा�लकाले �वकास गरेको कुनै जल�ोत वा खानेपानी 

सम्बन्धी प�रयोजनाको �नमार्ण समा� भैसकेप�छ उपभो�ा संस्थालाई आवश्यक सतर्हरु तो�क हस्तान्तरण गनर् 

सक्नेछ। 

(2) उपदफा (1) बमोिजम हस्तान्तरण ग�रएको प�रयोजना उपरको स्वा�मत्व सम्बिन्धत उपभो�ा संस्थाको हनुेछ र 

यस ऐनको अ�धनमा रह� आफुले अनमु�तप� �ा� गरे सरह सो प�रयोजनाको सञ् चालन सम्बिन्धत उपभो�ा संस्थाले 

गन�छ । 

9. जल�ोतको उपयोगको ला�ग करार गनर् सक्नेः यस ऐनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको  भएता प�न नगरपा�लकाले कुनै 

संग�ठत संस्था वा व्यि�सँग �च�लत कानूनको अ�धनमा रह� करार गरेर मा� सोह� करारमा उल्लेिखत सतर्हरु 

बमोिजम कुनै जल�ोतको �वकास, उपयोग र सेवा �वस्तार गनर् गराउन सक्नेछ । 

10. दात ृ संघ, संस्था वा �नकायले काम गनर् सक्नेः (1) �व�भ� सरकार� तथा गैर सरकार� दात ृ संघ संस्थाले 

नगरपा�लकासंगको साझेदार�मा वा नगरपा�लकाको स्वीकृ�तमा उपभो�ा संस्था वा सेवा �दायक �नकायसंगको 

साझेदार�मा जल�ोत उपयोगको ला�ग आवश्यक अध्ययन अनसुन्धान तथा आयोजना �नमार्ण सञ् चालन गर� 

समदुायलाई सेवा  परु् याउन सक्नेछन । 

(2) वैदेिशक सहयोग�ारा अध्ययन अनसुन्धान तथा आयोजना �नमार्ण सञ् चालनमा  सहयोग गन�, गराउने दात ृ संघ 

संस्थाले नगरपा�लका माफर् त नेपाल सरकारको पूवर् स्वीकृ�त �लएको हनुपुन�छ । 

(3) उपदफा (1) अनसुारको अध्ययन अनसुन्धान तथा आयोजना �नमार्ण प�छ नगरकायर्पा�लकाले तोके बमोिजम 

हस्तान्तरण गनुर् पन�छ । 

(4) दात ृसंघ संस्थाले गन� सहयोग नगरपा�लकाको �ाथ�मकताको क्षे� हनु ुपन�छ । 

(5) दात ृसंघ संस्थासंगको सहकायर् सम्बन्धी अन्य कुरा �च�लत कानून बमोिजम हनुेछ। 

प�रच्छेद-3 

उपभो�ा संस्था गठन, दतार् तथा सञ् चालन  सम्बन्धी व्यवस्था 

11. उपभो�ा संस्थाको गठनः (1) साम�ुहक लाभका ला�ग संस्थागत रुपमा जल�ोतको उपयोग गनर् चाहने व्यि�हरुले 

तो�कए बमोिजम खानेपानी वा जल�ोत उपभो�ा संस्था गठन गनर् सक्नेछन ्। 

(2) उपदफा (1) बमोिजम गठन ग�रएको खानेपानी वा जल�ोत उपभो�ा संस्थालाई नगरपा�लकामा वडा जल�ोत 

स�म�तको �सफा�रस बमोिजम दतार् गराउन ुपन�छ । 

(3) दतार् भएका खानेपानी वा जल�ोत उपभो�ा संस्थाहरुको सञ् चालन व्यवस्थापन दतार् हुँदा नगरपा�लकाबाट 

स्वीकृत �वधान र अन्तगर्त बनेका �नयम �व�नयममा उल्लेख भए अनसुार हनुेछ । 

(4) खानेपानी वा जल�ोत उपभो�ा संस्थाहरुले सञ् चालन व्यवस्थापनका �ममा �वधानमा थप घट वा सधुार गनुर्पन� 

भएमा यस ऐन �वपर�त नहनुे गर� साधारण सभाको दईु �तहाई सदस्यले पा�रत गर� नगरपा�लकाबाट स्वीकृ�त भए 

पश् चात मा� लागू हनुेछ । 

(5) उपभो�ा संस्थाको स्वीकृत �वधान बमोिजम समयमा नै साधारण सभा गनुर्पन�छ । �वधानको �ावधान बमोिजम 

समयमा साधारण सभा नगर� सञ् चालनमा रहेका उपभो�ा संस्थाको हकमा नगरपा�लकाको तफर् बाट सूचना �कािशत 

भएको �म�तले ३५ �दन�भ� यस ऐनको दफा ४० बमोिजम लेखापर�क्षण ��तवेदन स�हत साधारण सभा गर� दफा 

12 बमोिजम नगरपा�लकामा दतार् �नय�मत गनुर् पन�छ । 
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(6) उपदफा (5) बमोिजम तो�कएको समय�भ� दतार् �नय�मत नगन� उपभो�ा संस्थालाई वडा जल�ोत स�म�तको 

�सफा�रस बमोिजम नगरकायर्पा�लकाबाट भ� ग�रनेछ । संस्था भ� भएको अवस्थामा उपभो�ा संस्थाको सम्पूणर् 

िजम्मेवार� दफा 33 बमोिजम ग�ठत वडा जल�ोत स�म�तले �लनेछ । संस्थाको कायर् सञ् चालन �व�ध र ���या वडा 

जल�ोत स�म�तले �नधार्रण गरे बमोिजम हनुेछ । संस्था भ� भएको अवस्थामा ३ म�हना�भ� साधारण सभा गराई 

कायर् हस्तान्तरण गराउन ुपन�छ । 

(7) उपदफा (6) बमोिजम उपभो�ा संस्था भ� भएको अवस्थामा स�म�तको आ�थर्क कारोवार वडा जल�ोत 

स�म�तको �नणर्य र नगर जल�ोत स�म�तको �नणर्य अनसुार कायर्पा�लकाको बैठकको �नणर्यबाट वडा जल�ोत 

स�म�तलाई िजम्मेवार� �दन सक्नेछ । 

12. उपभो�ा संस्थाको दतार् �नय�मत गनुर्पन�ः (1) यस ऐन जार� हनुपूुवर् उपभो�ा संस्था वा सेवा �दायक गठन भई 

तो�कएका �नकायमा दतार् भएर सञ् चालनमा रहेका उपभो�ा संस्था यसै ऐन अनसुार भएको मा�ननेछ । 

(2) उपदफा (1) अनसुारका उपभो�ा संस्था यस ऐन जार� भएको �म�तले ३५ �दन �भ� नगरपा�लकामा दतार् 

�नय�मत गनुर् पन�छ । 

13. उपभो�ा संस्था समन्वय स�म�तको गठनः (1) नगरपा�लकामा दतार् भएका उ�ेश्य  �मल्ने सावर्ज�नक खानेपानी वा 

जल�ोत उपभो�ा संस्थाहरुले खानेपानी वा जल�ोतको संरक्षण, सम्व�र्न, �वकास एवं सेवा �वतरण र �वस्तारमा 

सरल�करण ��व�ध तथा अनभुवको आदान �दान, एक अकार्मा सहयोग र नगरपा�लकाको जल�ोत नी�त �नमार्ण तथा 

कायार्न्वयनमा सहयोग गनर् गराउन �भमाद नगरपा�लकाको जल�ोत उपभो�ा संस्था समन्वय स�म�तको गठन गनर् 

स�कनेछ । 

(2) उपदफा (1) बमोिजमको स�म�तको सदस्य नगरपा�लका �भ�का उ�ेश्य �मल्ने सावर्ज�नक उपभो�ा संस्था 

हनुेछन ्। 

(3) उपभो�ा संस्था समन्वय स�म�तको कायर्स�म�तमा नगर �मखुको संरक्षकत्वमा तो�कए बमोिजमका पदा�धकार� 

हनुेछन ्।  

(4) उपभो�ा संस्था समन्वय स�म�तको उ�ेश्य, काम, कतर्व्य र अ�धकार नगरपा�लकाले स्वीकृत गरे बमोिजम 

हनुेछ। 

(5) उपभो�ा संस्था समन्वय स�म�तले नगरपा�लकाको समन्वयमा �व�भ� सरकार� तथा गैर सरकार� �नकायको 

सहयोगमा घो�षत उ�ेश्य पू�तर्को ला�ग आवश्यक कायर्हरु गनर्  सक्नेछ । 

(6) नगरपा�लकाले उपभो�ा संस्था समन्वय स�म�तको क्षमता �वकास गर� गराई उ� स�म�त माफर् त नगरपा�लका 

क्षे��भ�को खानेपानी वा जल�ोतको खोज, अनसुन्धान, संरक्षण, सम्व�र्न, �वकास एवं सेवा �वतरण र �वस्तारमा 

सरल�करण ��व�ध तथा अनभुवको आदान �दान, एक अकार्मा सहयोग र नगरपा�लकाको जल�ोत नी�त �नमार्ण 

लगायतका कायर् गराउन सक्नेछ । 

(7) उपभो�ा संस्था समन्वय स�म�त सम्बन्धी अन्य कुरा तो�कए बमोिजम हनुेछ । 

14. जल�ोत उपभो�ा संस्था संग�ठत संस्था हनुेः (1) जल�ोत उपभो�ा संस्था अ�विच्छ� उ�रा�धकारवाला संग�ठत 

संस्था हनुेछ । 

 (2) उपभो�ा संस्थाको सवै काम कारवाह�का �न�म� आफ्नो छु�ै छाप हनुेछ । 

(3) उपभो�ा संस्थाले व्यि� सरह चल अचल सम्प�ी �ा� गनर्, उपभोग गनर्, वेच�वखन गनर् वा अन्य �क�समले 

व्यवस्था गनर् सक्नेछ । 

(4) उपभो�ा संस्थाले व्यि� सरह ना�लस उजरु गनर् र उपभो�ा संस्था उपर प�न सोह� नामबाट ना�लस उजरु 

लाग्न सक्नेछ । 
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(5) उपभो�ा संस्था नगरपा�लकाको नी�त �नयम, �नणर्य र स्वीकृत �वधानको अ�धनमा रह� उपभो�ा सदस्य ��त 

जवाफदेह� हनुेछ । 

15. नवीकरण गनुर् पन�ः (1) यस ऐन को दफा 11 र 12 अनसुारका उपभो�ा संस्था र दफा 13 अनसुारका उपभो�ा 

संस्था समन्वय स�म�त �त्येक आ�थर्क वषर्मा नवीकरण गनुर्पन�छ । 

(2) नवीकरण गनर् गराउन आ�थर्क वषर् सम्प� भएको ३ म�हना�भ� तो�कए बमोिजमका काजगात, नगरसभाबाट 

�नधार्रण भए अनसुारको बझुाउन ुपन� शलु्क बझुाएको �माण स�हत तो�कए बमोिजमको ढाँचामा �नवेदन �दन ुपन�छ । 

(3) उपदफा (2) बमोिजमको म्याद�भ� वा म्याद भ�ुान भएप�छ तो�कएको शलु्कमा तीन म�हना �भ� पिच्चस 

��तशत तथा त्यस प�छको ३ म�हना �भ� पचास ��तशत र त्यसप�छ आषाढ मसान्त सम्म १०० ��तशत थप शलु्क 

�तर� नवीकरण गनर् आएमा नगरपा�लकाले नवीकरण गर� �दन सक्नेछ । 

(4) दो�ो आ�थर्क वषर् समा� भएको तीन म�हना सम्म प�न नवीकरण नग�रएमा नगर जल�ोत स�म�तको �नणर्यमा 

उपभो�ा संस्था, सेवा �दायक तथा उपभो�ा संस्था समन्वय स�म�त �वघटन गनर् स�कनेछ । 

(5) उपदफा (4) अनसुार �वघटन भएमा नीिज भए �नजको आयोजना वा सेवा बन्द गराइनेछ भने सावर्ज�नक 

उपभो�ा संस्था वा �नकाय भए सोको सबै सम्पि� नगरपा�लकाको कायम गर� आश्यकता अनसुार आयोजना वा सेवा 

उपयोग वा सञ् चालन बन्द गराइनेछ । 

16. कारोवार, व्यवसाय, उ�ोग वा प�रयोजना सञ् चालन गनर् सक्नेः (1) नगरपा�लकामा दतार् तथा दतार् �नय�मत भएका 

उपभो�ा संस्थाले वा अनमु�तप� �ा� �नकायले आफ्नो उ�ेश्य �ा��का ला�ग यस ऐन तथा अन्तगर्त बनेका 

�नयमावल� र स्वीकृत �वधानको अ�धनमा रह� आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उ�ोग वा प�रयोजना सञ् चालन गनर् 

सक्नेछ। 

(2) �च�लत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न उपभो�ा संस्थाले उपदफा (1) बमोिजम कारोवार, 

व्यवसाय, उ�ोग वा प�रयोजना सञ् चालन गनर् छु�ै संस्था दतार् गनुर् पन� छैन । तर त्यस्तो कारोवार, व्यवसाय, उ�ोग 

वा प�रयोजना सञ् चालन गनर् �च�लत कानून बमोिजम अनमु�त, स्वीकृ�त वा इजाजतप� �लन ु पन� रहेछ भने सो 

बमोिजम अनमु�त, स्वीकृ�त वा इजाजतप� �लएर कारोवार, व्यवसाय, उ�ोग वा प�रयोजना सञ् चालन गनुर् पन�छ । 

(3) उपदफा (2) बमोिजम उपभो�ा संस्थाले �च�लत कानून बमोिजम अ�धकार पाएमा सोको तीन म�हना �भ� 

नगरपा�लकालाई �लिखत जानकार� �दन ुपन�छ । 

(4) नगरपा�लकाको स्वीकृ�तमा दईु वा दईु भन्दा बढ� उपभो�ा संस्था वा सेवा �दायकले साझेदार�मा आफ्नो 

उत्पादन वा सेवाको बजार�करणको ला�ग यस ऐनको अ�धनमा रह� आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उ�ोग वा 

प�रयोजना सञ् चालन गनर् सक्नछेन ्। 

(5) उपदफा (4) बमोिजमको कारोवार, व्यवसाय, उ�ोग वा प�रयोजना सञ् चालन गन� सम्बन्धी अन्य व्यवस्था 

तो�कए बमोिजम हनुेछ । 

17. ऋण वा अनदुान �लन सक्नेः (1) नगरपा�लका क्षे��भ� जल�ोतको �वकास तथा  खानेपानी आयोजना सञ् चालन गनर् 

उपभो�ा संस्था, सेवा �दायक संस्था वा उपभो�ा संस्था समन्वय स�म�तले स्वदेशी दात ृ �नकाय, ब�क वा �व�ीय 

संस्था वा अन्य �नकायबाट ऋण वा अनदुान �लन वा त्यस्तो �नकायसँग साझेदार�मा काम गनर् सक्नेछन ्। 

(2) उपदफा (1) बमोिजम �वदेशी दात ृ�नकाय, बैङ् क वा �व�ीय संस्था वा अन्य �नकायबाट ऋण वा अनदुान �लन 

वा त्यस्तो �नकायसँग साझेदार�मा काम गदार् संघीय कानून बमोिजम स्वीकृती �लन ुपन�छ । 

(3) उपदफा (2) बमोिजम �वदेशी दात ृ�नकाय, ब�क वा �व�ीय संस्था वा अन्य �नकायबाट ऋण वा अनदुान �लन 

स्वीकृतीको ला�ग तो�कए बमोिजमको �ववरणहरु स�हत नगरपा�लका समक्ष �नवेदन �दन ुपन�छ। 
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(4)उपदफा (3) बमोिजम �नवेदन �ा� भएमा नगरपा�लकाले आवश्यक छान�वन गर� नगर जल�ोत स�म�तमा 

�स्ताव पेस गनुर्पन�छ । 

(5)उपदफा (4) बमोिजमको �स्ताव नगर जल�ोत स�म�तले उपय�ु देखेमा स्वीकृ�तको ला�ग नगर कायर्पा�लकाबाट 

�नणर्य गर� सम्बिन्धत मन्�ालयमा �सफा�रस गर� पठाउनेछ । 

18. छुट, स�ुवधा र सह�ुलयतः (1) उपभो�ा संस्था, सेवा �दायक तथा उपभो�ा संस्था समन्वय स�म�तलाई �ा� हनुे 

छुट, स�ुवधा र सह�ुलयत संघीय तथा �देश कानूनमा व्यवस्था भएकोमा नघट्ने गर� हनुेछ । 

(2) उपदफा (1) मा उल्लेिखत छुट, स�ुवधा र सह�ुलयत बाहेक नगरपा�लकाले �दने अन्य छुट, स�ुवधा र सह�ुलयत 

नगरसभाले �नणर्य गरे बमोिजम हनुेछ । 

प�रच्छेद-4 

अनमु�तप� तथा �नयमन सम्बन्धी व्यवस्था 

19. अनमु�तप�को व्यवस्थाः (1) जल�ोतको सव�क्षण वा उपयोग गनर् चाहने व्यि� वा संग�ठत संस्थाले सम्बिन्धत 

�वषयको आ�थर्क, �ा�व�धक र वातावरणीय अध्ययन ��तवेदन तथा तो�कए बमोिजमका �ववरणहरु खलुाई नगरपा�लका 

समक्ष अनमु�तप�को ला�ग दरखास्त �दनपुन�छ । 

(2) उपदफा (1) बमोिजम परेको दरखास्तमा नगरपा�लकाले आवश्यक जाँचबझु गर� गराई नगर जल�ोत स�म�तको 

�नणर्यमा दरखास्त परेको �म�तले जल�ोत सव�क्षणको अनमु�तप�को हकमा बढ�मा तीस �दन�भ� खानेपानी आयोजना 

सञ् चालनको अनमु�तप�को हकमा बढ�मा पैता�लस �दन�भ� र अन्य जल�ोत उपयोगको अनमु�तप�का हकमा बढ�मा 

नव्वे �दन�भ� तो�कए बमोिजमका ढाँचामा आवश्यक सतर्हरु तोक� दफा ६ को उपदफा (1) मा उल्लेिखत 

�ाथ�मकता�म अनसुार अनमु�तप� �दन सक्नेछ । 

(3) दफा ५ को उपदफा (2) बमोिजम हनुेमा बाहेक यो ऐन �ारम्भ हनुभुन्दा अगावै देखी जल�ोतको उपयोग 

ग�ररहेको व्यि� वा संग�ठत संस्थाले प�न तो�कएको �ववरण स�हत यो ऐन �ारम्भ भएको �म�तले प��तस �दन�भ� 

नगरपा�लका समक्ष दतार् �नय�मत (अनमु�तप�) को ला�ग दरखास्त �दन ुपन�छ । 

(4) उपदफा (3) बमोिजम परेको दरखास्तमा नगरपा�लकाले आवश्यक जाँचबझु गर� नगर जल�ोत स�म�तको 

�नणर्यमा दरखास्त परेको �म�तले साठ� �दन�भ� दतार् �नय�मत (अनमु�तप�) �दनेछ । 

(5) अनमु�तप� �ा� व्यि� वा �नकायले जल�ोतको उपयोग वापत नगरपा�लकालाई तो�कए बमोिजमका दस्तरु वा 

वा�षर्क शलु्क बझुाउन ुपन�छ । 

20. अनमु�तप� नवीकरण गन�ः (1) यस ऐन बमोिजम जल�ोतको सव�क्षण वा उपयोगको ला�ग  �दइएको अनमु�त प�मा 

उल्लेिखत अव�ध समा� हनु ुअगावै अक� अव�धको ला�ग अनमु�तको नवीकरण गनुर् पन�छ । 

(2) जल�ोतको सव�क्षण वा उपयोगको ला�ग �दइएको अनमु�तप�को नवीकरण गराउँदा तो�कए बमोिजम नवीकरण 

दस्तरु लाग्नेछ । 

(3) अनमु�त नवीकरण सम्बन्धमा थप व्यहोरा दफा 15 को उपदफा (2), (3), (4) र (5) अनसुार हनुेछ। 

21. अनमु�तप� खारेज गनर् स�कनेः (1) अनमु�तप� �ा� व्यि� वा संस्थाले यो ऐन र अन्तगर्तका �नयम �वप�रत कुनै 

काम गरेमा नगर जल�ोत स�म�तको �सफा�रसमा नगरपा�लकाले अव�ध तो�क त्यस्तो काममा आवश्यक सधुार गनर् 

आदेश �दन सक्नेछ । 

(2) उपदफा (1) बमोिजम तो�कएको अव�ध�भ� अनमु�तप� �ा� व्यि� वा संस्थाले आवश्यक सधुार नगरेमा त्यस्तो 

व्यि� वा �नकाय वा संस्थाले पाएको अनमु�तप� नगरकायर्पा�लकाको �नणर्य अनसुार खारेज ग�रनेछ । 

(3) उपदफा (2) बमोिजम अनमु�तप� खारेज गनुर् अिघ सम्बिन्धत अनमु�तप� �ा� व्यि� वा �नकाय वा संस्थालाई 

आफ्नो सफाई पेस गन� मना�सव मौका �दन ुपन�छ । 
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22. सेवा उपभोगका सतर्हरु तोक्न र सेवा शलु्क असलु उपर गनर् पाउनेः (1) अनमु�तप� �ा�  व्यि� वा संस्था वा 

�नकायले आफुले �वकास गरेको जल�ोतको उपयोगको सेवामा समानता हनुे गर� वडा जल�ोत स�म�त र नगर 

जल�ोत स�म�तले गरेका �सफा�रसका आधारमा नगरसभाले तोके बमोिजम त्यस्तो सेवा वापत शलु्क असलु उपर गनर् 

सक्नेछ । 

(2) संघ, �देश र नगरपा�लकाले �वकास गरेको जल�ोतको उपयोगको सेवा अन्य कसैलाई उपलव्ध गराए वापतको 

तो�कए बमोिजमको सेवा शलु्क असलु उपर गनर् सक्नेछ । 

(3) सेवा उपभोग गरे वापत वझुाउन ुपन� शलु्क नबझुाउने वा त्यस्तो सेवा अना�धकार रुपले उपयोग गन� वा सेवा 

दरुुपयोग गन� वा सतर् �वपर�त सेवा उपभोग गन�को हकमा सेवा �दायकले त्यस्तो सेवा बन्द गनर् सक्नेछ। 

23. अरुका घर जग्गामा �वेश गनर् सक्नेः (1) नगरपा�लकाले वा अनमु�तप� �ा� व्यि� वा �नकाय वा संस्थाले 

जल�ोतको सव�क्षण वा उपयोगको �सल�सलामा कसैको घर जग्गामा �वेश गनुर् परेमा नगरपा�लका वा अनमु�तप� 

�ा� व्यि�ले खटाएको कमर्चार�ले सम्बिन्धत व्यि�लाई पूवर् सूचना �दएर मा� त्यस्तो घर जग्गामा �वेश गनर् 

सक्नेछ । 

(2) त्यसर� �वेश गदार् हानी नोक्सानी हनु गएमा नगरपा�लका वा अनमु�तप� �ा� व्यि� वा �नकाय वा संस्थाले 

तो�कए बमोिजम क्ष�तपू�तर् �दनेछ । 

(3) कुनै घर जग्गामा जल�ोतका अन�धकृत उपयोग वा दरुुपयोग गर� रहेका शंका हनुे मना�सव मा�फकको कारण 

भएमा सो कुराको जाँचवझु गनर् वा कुनै दघुर्टनाबाट बचाउन पूवर् सूचना �वना प�न त्यस्तो कमर्चार�ले सम्बिन्धत  घर 

जग्गामा �वेश गनर् सक्नेछ । 

24. अरुको घर जग्गाको उपयोग वा �ा��ः (1) जल�ोतको उपयोगका ला�ग देहायको कुनै काम गनर् अरु कसैको घर 

जग्गा उपयोग गनर् वा �ा� गनर् आवश्यक परेमा अनमु�तप� �ा� व्यि� वा �नकाय वा संस्थाले नगरपा�लका समक्ष 

तो�कए बमोिजम �नवेदन �दन सक्नेछः- 

(क) वाँध वा तटवन्ध बाँध्न, 

(ख) नहर, कुलो वा सरुु� ख�, 

(ग) ज�मनमा�थ वा म�ुन पानीको �ाङक� बनाउन वा पाइप लाइन �बच्�ाउन, 

(घ) पोखर� बनाउन वा जल �वतरण केन्� स्थापना गनर्, 

(ङ) जल�ोतको �वकाससंग सम्बिन्धत  अन्य आवश्यक �नमार्ण कायर् गनर् । 

(2) उपदफा (1) बमोिजमको �नवेदन �ा� भएमा नगरपा�लकाले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचवझु गर� �च�लत 

कानून बमोिजम संग�ठत संस्थालाई जग्गा �ा� गराई �दए सरह अनमु�तप� �ा� व्यि� वा �नकाय वा संस्थालाई 

त्यस्तो घर जग्गा �ा� गराइ�दन सक्नेछ । 

(3) उपदफा (2) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएता प�न अरु कसैको घर जग्गा उपयोग गनर् वा �ा� गनर् संघीय 

तथा �देश कानूनमा उल्लेख भए बमोिजम हनुेछ । 

(4) नगरपा�लका वा अनमु�तप� �ा� व्यि� वा �नकाय वा संस्थाले खानेपानी वा जल�ोतको �वकास वा उपयोग 

सम्बन्धी कुनै �नमार्ण कायर् गरेकोमा त्यस्तो �नमार्ण कायर् भएको ठाउँ वा सो ठाउँको व�रप�र तो�कएको दरु�मा पन� 

घर जग्गा अरु कसैले कुनै खास कामका �न�म� �योग गनर् नपाउने गर� नगरपा�लकाले �नषेध गनर् सक्नेछ । 

(5) उपदफा (4) बमोिजम �नषेध ग�रएको कारणबाट सम्बिन्धत व्यि�लाई परेको वा पनर् सक्ने हानी नोक्सानी 

वापत नगरपा�लका स्वयमले वा अनमु�तप� �ा� व्यि� वा �नकाय वा संस्थाबाट तो�कए बमोिजम क्ष�तपू�तर् भराई �दन ु

पन�छ । 
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25. जल�ोतको उपयोगसंग सम्बिन्धत  संरचनाको सरुक्षाः (1) खानेपानी वा जल�ोतको उपयोग संग सम्बिन्धत  कुनै 

स्थान वा वस्त ुवा संरचनाको सरुक्षाको ला�ग अनमु�तप� �ा� व्यि� वा �नकाय वा संस्थाले अनरुोध गरेमा वा सरुक्षा 

गनर् आवश्यक ठानेमा नगरपा�लकाले आवश्यक �बन्ध गनर् गराउन सक्नेछ । 

 (2) उपदफा (1) बमोिजम अनमु�तप� �ा� व्यि� वा �नकाय वा संस्थाको अनरुोधमा सरुक्षा �बन्ध ग�रएकोमा 

त्यसको ला�ग लाग्ने खचर् सम्बिन्धत पक्षलाई व्यहोनर् लगाउन स�कनेछ । 

26. जल�ोतको गणुस्तर तोक्नेः (1) नगरपा�लकाले संघ वा �देश सरकारको मापदण्ड बमोिजम जल�ोतको �व�भ� 

उपयोगको सम्बन्धमा आवश्यक गणुस्तर तोक्न सक्नेछ । 

 (2) जल�ोतको उपयोग गदार् उपभो�ा संस्था तथा सेवा �दायकले उपदफा (1) बमोिजम तो�कएको गणुस्तर कायम 

हनुे गर� सेवा तथा व्यवसाय सञ् चालन गनुर् पन�छ । 

27. जल�ोतलाई �द�ुषत गनर् नहनुःे  (1) नेपाल सरकारले नेपाल राजप�मा सूचना �कािशत गर� तोकेको जल�ोतको 

�दूषण सहनसीमा नगरपा�लकाको प�न हनुेछ । 

(2) उपदफा (1) बमोिजम तो�कएको जल�ोतको �दूषण सहनसीमा नाघ्ने गर� कसैले प�न कुनै �क�समका 

फोहरमैला, औ�ो�गक �नकास, �वष, रसाय�नक वा �वषाल ुपदाथर् हाल� वा �योग गर� जल�ोतलाई �दू�षत गनर् हदैुन। 

(3) कुनै जल�ोत �दू�षत भए नभएको वा कुनै जल�ोत उपयोगको सम्बन्धमा दफा 26 को उपदफा (1) बमोिजम 

तो�कएको गणुस्तर भए नभएको सम्बन्धमा नगरपा�लकाले आवश्यकता अनसुार पर�क्षण गनर् गराउन सक्नेछ । 

28. वातावरणमा उल्लेखनीय ��तकूल असर पानर् नहनुेः जल�ोतको उपयोग गदार् भ-ूक्षय,बाढ�, प�हरो लगायतका यस्तै 

अन्य कारणबाट वातावरणमा उल्लेखनीय ��तकूल असर नपन� गर� गनुर् पन�छ अन्यथा दण्डनीय हनुेछ । 

प�रच्छेद-5 

नगर जल�ोत स�म�त  सम्बन्धी व्यवस्था 

29. नगर जल�ोत स�म�तको गठनः नगरपा�लका क्षे��भ� रहेको जल�ोत उपयोगको ला�ग आवश्यक अध्ययन अनसुन्धान 

एवं जल�ोत उपयोगको ला�ग अनमु�त �दान गन�, उपभो�ा संस्था दतार् सञ् चालन व्यवस्थापन, �नयमन तथा तो�कए 

बमोिजम नगरेमा अनमु�तप� खारेज गन� �योजनको ला�ग देहाय बमोिजमको नगर जल�ोत स�म�त रहनेछ । 

(क) नगर �मखु         संयोजक 

(ख) उप�मखु         सदस्य 

(ग) �मखु �शासक�य अ�धकृत       सदस्य 

(घ) नगरकायर्पा�लकाले तोकेको आफु मध्ये �वषयगत स�म�तका संयोजक एक जना  सदस्य 

(ङ) �मखु �शासक�य अ�धकृतले तोकेको अ�धकृत     सदस्य सिचव 

30. नगर जल�ोत स�म�तको बैठक र कायर् �कृयाः (1) स�म�तको बैठक आवश्यकता अनसुार  बस्नेछ । 

(2) आवश्यकता अनसुार स�म�तको बैठकमा सम्बिन्धत  सरोकारवाला वा �वज्ञलाई आमन्�ण गर� राय परामशर् �लन 

स�कनेछ । 

(3) स�म�तको बैठक भ�ा तथा स�ुवधा �भमाद नगरपा�लकाको खचर्को मापदण्ड, 2076 बमोिजम हनुेछ । 

(४) नगर जल�ोत स�म�तको सञ् चालन व्यवस्थापन एवं बैठक सम्बन्धी कायर्�व�ध स�म�त आफैले �नधार्रण गरे 

वमोज�म हनुेछ । 

31. नगर जल�ोत स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकारः नगर जल�ोत स�म�तको काम कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम 

हनुेछः- 

(क) जल�ोतको उपयोग र सव�क्षण सम्बन्धमा इजाजत प� �दान गनर् �सफा�रस गन�, 
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(ख) जल�ोतको उपयोग सम्बन्धमा समसाम�यक अध्ययन, अनसुन्धान तथा आवश्यक सझुाव संकलन गर� राय स�हत 

कायर्पा�लका समक्ष पेस गन�, 

(ग) नगरपा�लका क्षे��भ� खानेपानी वा जल�ोत उपभो�ा संस्था दतार्,सञ् चालन, व्यवस्थापन, क्षमता �वकास र 

�नयमन योजना तयार गर� गराई लागू गन�, 

(घ) नगरपा�लका क्षे��भ� जल�ोत आपू�तर्, उपयोग, �ववाद तथा उजरु� उपर छान�वन, स्थलगत �नर�क्षण लगायतका 

कायर् गर� �नणर्य �दने तथा सोको ��तवेदन कायर्पा�लकामा र कायर्पा�लका माफर् त नगरसभामा पेस गन�, 

(ङ) उपभो�ा संस्था तथा सेवा �दायकको क्षमता, सीप र दक्षता अ�भवृ��का ला�ग आवश्यक आ�थर्क भौ�तक एवं 

�ा�व�धक अनदुान तथा �ोतको खोजी गर� उपलव्ध गराउने, 

(च) उपभो�ा संस्था तथा सेवा �दायकको क्षमता �वकास र समदुायको आय आजर्न हनु सक्ने कायर्�मको ला�ग 

सहजीकरण गन�, 

(छ) जल�ोत उपयोग सम्बन्धमा कुनै �� उठेमा वा परम्परा देखी जल�ोत उपयोग गरेकोमा अन्यथा भएको 

देखीएमा आवश्यक जाँचवझु गन� गराउने तथा कानून बमोिजम �नणर्य �दने, 

(ज) अनगुमन तथा जाँच गदार् वा गराउँदा तो�कएको सतर् बमोिजम जल�ोतको उपयोग नभएको वा नगरेको देखीएमा 

त्यस कायर्मा संलग्न व्यि� उपर �च�लत कानून बमोिजम कारवाह� गनर् कायर्पा�लका र सम्बिन्धत �नकायमा 

�सफा�रस गन�, 

(झ) सावर्ज�नक उपभो�ा संस्था समन्वय स�म�त गठन तथा सञ् चालन व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोग परु् याउने, 

(ञ) दतार् नभई सञ् चालनमा रहेका तथा अवैध उपभो�ा संस्था वा सेवा �दायकलाई �नयन्�ण र दतार् भई 

सञ् चालनमा रहेका उपभो�ा संस्था वा सेवा �दायकहरुले तो�कएको सतर् अनरुुप कायर् गरे नगरेको अनगुमन गन� 

व्यवस्था �मलाउने, 

(ट) उपभो�ा संस्था वा सेवा �दायकलाई आवश्यक �नद�शन �दने, जागरुक र सचेत गराउने, गणुस्तर कायम राख् न 

सूचक �नधार्रण गन� र �ग�त मूल्यांकन गन� तथा सेवाका आधारमा आवश्यक �ोत्साहन, न�सहत र दण्ड गन� सूचकहरु 

बनाई लागू गन�, 

(ठ) उपभो�ा संस्था वा सेवा �दायकले उपलव्ध गराएको सेवा स�ुवधाको गणुस्तर कायम गराउने तथा सो वापतको 

सेवा शलु्क �नधार्रणको स्वीकृ�त �दने, 

(ड) नगरपा�लकामा दतार् भएका सावर्ज�नक उपभो�ा संस्था वा �नकायले आयोजना सञ् चालन गदार्को ला�ग कमर्चार� 

�नयिु�, पदा�धकार� तथा कमर्चार�हरुको सेवा स�ुवधा सम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गन� र कायार्न्वयन गराउने, 

(ढ) सेवा�ाह� तथा कमर्चार�को गनुासो स�ुे तथा सम्बोधन गन� गराउने, 

(ण) तो�कए बमोिजमका अन्य कायर् गन� । 

32. वडा स्तर�य जल�ोत स�म�तः (1) वडा�भ� रहेको जल�ोत उपयोगको ला�ग आवश्यक अध्ययन अनसुन्धान एवं 

जल�ोत उपयोगको अनमु�तका ला�ग �सफा�रस गन� र अन्य �नयमन तथा तो�कए बमोिजम नगरेमा अनमु�त प� 

खारेजीका ला�ग �सफा�रस गन� �योजनाथर् देहाय बमोिजमको वडा जल�ोत स�म�त रहनेछ । 

(क) वडा अध्यक्ष        संयोजक 

(ख) वडाका �नवार्िचत जन��त�न�धहरु र वडामा स्थायी ठेगाना भएको �नवार्िचत कायर्पा�लका सदस्य एक जना

          सदस्य 

(ग) वडा स�म�तले मनोनयन गरेको खानेपानी स�म�तहरु वा उपभो�ाहरु वा वडामा सामािजक क्षे�मा ��यािशल 

��त��त व्यि�हरु मध्ये दईु जना       सदस्य 

(घ) वडा सिचव        सदस्य सिचव 
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(2) यस स�म�तको अन्य काम, कतर्व्य र अ�धकार नगर कायर्पा�लकाको बैठकको �नणर्य अनसुार हनुेछ । 

प�रच्छेद-6 

�नर�क्षण तथा अनगुमन एवं दण्ड सजाय र पनुरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था 

33. �नर�क्षण तथा अ�भलेख जाचँ गन�ः (1) नगर जल�ोत स�म�त र वडा जल�ोत स�म�तले जनुसकैु वखत उपभो�ा 

संस्था, सेवा �दायक �नकायले सञ् चालन गरेको आयोजना, उत्पादन तथा सेवाको  �नर�क्षण अनगुमन गर� आवश्यक 

�नद�शन �दन सक्नेछ । 

(2) नगर जल�ोत स�म�त र वडा जल�ोत स�म�तले अनगुमनका �ममा सावर्ज�नक उपभो�ा संस्था तथा सेवा 

�दायकको �हसाव जाँच गनर् र गराउन सक्नेछ । 

(3) उपदफा (1) वा (2) बमोिजम �नर�क्षण वा �हसाव जाँच गदार् यस ऐन र अन्तगर्त बनेको �नयमावल�, �नद�िशका, 

मापदण्ड वा कायर्�व�ध र सम्बिन्धत संस्थाको �वधान बमोिजम नभएको पाइएमा �दइएको �नद�शनको पालना गनुर् 

सम्बिन्धत को कतर्व्य हनुेछ । 

(4) दफा 11 बमोिजम ग�ठत उपभो�ा संस्थामा कायर्रत कमर्चार�हरुको सेवा �वाहको सम्बन्धमा लाभ�ाह�को 

तफर् बाट गनुासो स�ुे र �नजहरुको काम सन्तोषजनक नभएको आवश्यक कानूनी कारवाह�को ला�ग लेखी पठाउन 

स�कनेछ । 

34. छान�वन गनर् सक्नेः (1) कुनै उपभो�ा संस्था वा सेवा �दायकको सेवा तथा कायर् ���या सन्तोषजनक नभएको, 

सदस्य वा सेवा�ाह�को �हत �वपर�त काम भएको वा उ�ेश्य �वपर�त कायर् गरेको भनी सदस्य वा सेवा�ाह�ले 

छान�वनको ला�ग �नवेदन �दएमा वा नगरपा�लकालाई यस  ऐन �वपर�त काम भएको छ भ�े कुनै जानकार� �ा� 

भएमा नगर जल�ोत स�म�त वा वडा जल�ोत स�म�तले छान�वन गनर् गराउन सक्नेछ । 

(2) उपदफा (1) बमोिजम छान�वन गदार् माग गरेको �ववरण वा कागजात उपलव्ध गराई  सहयोग गनुर् सम्बन्धीतको 

कतर्व्य हनुेछ । 

(3) छान�वन गदार् कुनै कसरु भे�टएमा तो�कए बमोिजम ज�रवाना, �वगो, हजर्ना स�हत �च�लत कानून बमोिजम 

कारवाह� गनर् नगरकायर्पा�लका समक्ष �सफा�रस गनुर् पन�छ । 

35. दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाः (1) कसैले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगर्त बनेका �नयम उल्लंघन गरेमा �नजलाई 

नगरपा�लकाले �वगो तथा सो बराबरको हजर्ना वा पाँच हजार रुपैया सम्म वा दवैु ज�रवाना गनर् सक्नेछ र त्यस्तो 

कसरुबाट कसैको हानी नोक्सानी भएको रहेछ भने �नजबाट त्यस्तो हानी नोक्सानी वापतको क्ष�तपू�तर् समेत भराई �दन 

सक्नेछ । 

(2) कसैले यस ऐन बमोिजम अनमु�तप� �लन ुपन�मा सो न�लई वा अनमु�तप�मा उल्लेख भएका सतर्हरु पालन नगर� 

जल�ोतको उपयोग गरेमा �नजलाई नगरपा�लकाले �वगो तथा सो वरावरको हजर्ना वा पाँच हजार रुपैयासम्म वा दवैु 

ज�रवाना गरेर त्यस्तो काम बन्द गराउन सक्नेछ । 

(3) यस ऐन बमोिजम �वकास ग�रएको जल�ोत वा त्यस्तो जल�ोतबाट उत्प� सेवा कसैले चोर� गरेमा वा दरुुपयोग 

गरेमा वा अना�धकृत �योग गरेमा नगरपा�लकाले �नजबाट �वगो असलुगर� �नजलाई �वगो बमोिजम ज�रवाना गनर् 

सक्नेछ । 

(4) कसैले वद�नयतका साथ कुनै खानेपानीको महुान, वाँध, नहर वा जल�ोतको उपयोगसँग सम्बिन्धत कुनै संरचना 

वा त्यस्तो संरचनामा असर पान� अन्य कुनै संरचना भत्काएमा,�बगारेमा वा कुनै �क�समले हानी नोक्सानी परु् याएमा वा 

त्यस्तो कुनै काम कुराको ला�ग दरुुत्साहन �दएमा वा त्यस्तो काम गन� उ�ोग गरेमा �नजबाट हानी नोक्सानीको �वगो 

असलु गर� �नजलाई �वगो बमोिजम ज�रवाना गर� �च�लत संघीय कानून तथा �देश कानून अनसुार सजाय हनुेछ । 
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प�रच्छेद-7 

�व�वध 

36. �नयम वनाउने अ�धकारः (1) यस ऐनको उ�ेश्य कायार्न्वयन गनर् गराउन नगरकायर्पा�लकाले आवश्यक व्यवस्था 

स�हतको �नयमावल�, कायर्�व�ध, �नद�िशका र मापदण्ड स्वीकृत गर� लागू  गन�छ । 

(2) �नयम बनाउदा उपदफा (1) ले �दएको अ�धकारको सवर्मान्यतामा कुनै ��तकूल �भाव नपन� गर� 

नगरकायर्पा�लकाले खास गर� देहायका �वषयमा �नयमहरु बनाउन सक्नेछः- 

(क) खानेपानी, �संचाई, जलयातायात, औ�ो�गक उपयोग, आमोद �मोद सम्बन्धी उपयोग र जल�ोतको यस्तै 

�कारका अन्य उपयोग सम्बन्धी �वषय, 

(ख) जल�ोत संरक्षण, वाढ� �नयन्�ण तथा प�हरो रोकथाम सम्बन्धी, 

(ग) वातावरण सम्बन्धी, 

(घ) जल�ोतसंग सम्बिन्धत सेवा उपयोग गरे वापत नगरपा�लकालाई बझुाउन पन� शलु्क दस्तरु आ�दसंग 

सम्बिन्धत  कुराहरु, 

(ङ) जल�ोतको �दषुण रोक्ने सम्बन्धी, 

(च) जल�ोतका �व�भ� उपयोगका त�रकाहरु, 

(छ) जल�ोतका �व�भ� उपयोगबाट उत्प� सेवाका स्तर �नधार्रण सम्बन्धी कुराहरु, 

(ज) जल�ोतको उपयोगबाट हनु सक्ने दघुर्टना र त्यसको जाँचवझु तथा क्ष�तपू�तर् सम्बन्धी �वषयहरु, 

(झ) उपभो�ा संस्था र उपभो�ा सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाको साथै उपभो�ालाई संरक्षण र स�ुवधा �दने �वषयहरु, 

(ञ) जल�ोतको �वकास तथा उपयोग सम्बन्धी अन्य आवश्यक कुराहरु । 

37. सं�मणका�लन व्यवस्थाः यस ऐनमा तो�कए बमोिजम हनुे भनी व्यवस्था गरेको काम,�नयमावल�,कायर्�व�ध नआएसम्म 

नगरपा�लकाले �नणर्य गरे बमोिजम हनुेछ । 

38. वाधा अडकाऊ फुकाउनेः यस ऐनको उ�ेश्य कायार्न्वयन गनर् कुनै बाधा अड्काउ परेमा कायर्पा�लकाले त्यस्तो वाधा 

अड्काउ हटाउन आदेश जार� गनर् सक्नेछ । उ� आदेश त्यसप�छ हनुे नगरसभाले अनमुोदन गरेको हदसम्म कायम 

हनुेछ । 

39. लेखा र लेखाप�रक्षणः (1) उपभो�ा संस्थाको लेखा आ�थर्क कायर्�व�ध ऐनको �ावधान बमोिजम दोहोरो �ेस्ता �णाल� 

अनसुार राखी �त्येक आ�थर्क वषर्को लागी �व�ीय आ�थर्क ��तवेदन तयार गर� सावर्ज�नक गनुर् पन�छ। 

(2) संस्थाको लेखा पर�क्षण दतार्वाला लेखापर�क्षक मध्येबाट नगरपा�लकाले तोकेको लेखा प�रक्षकबाट गराउन ु

पन�छ। 

(3) लेखापर�क्षकको पा�र��मक र अन्य सेवा स�ुवधा नगरपा�लकाले तोके बमोिजम हनुेछ । यस सम्बन्धी सम्पूणर् 

दा�यत्व लेखा पर�क्षण गन� जल�ोत उपभो�ा संस्थाबाट व्यहोनुर् पन�छ । 

(4) लेखापर�क्षकले तो�कएको ढाँचामा लेखा पर�क्षण गर� सोको ��तवेदन नगरपा�लकाको �मखु �शासक�य अ�धकृत 

समक्ष पेस गनुर् पन�छ । 

40. बचाउ र लागःु (1) यस ऐन र अन्तगर्त बनेका �नयम तथा कायर्�व�धमा लेिखए ज�त सोह� बमोिजम र अन्यमा 

�च�लत कानून बमोिजम नगरकायर्पा�लकाको �नणर्य अनसुार हनुेछ । 

(2) यस ऐनमा लेिखएको कुराले कुनै प�न कसरुमा �च�लत ऐन अनसुार कारवाह� चलाउन बाधा पन� छैन । 

(3) यस ऐन भन्दा अगाडी खानेपानी वा जल�ोतसंग सम्बिन्धत  भएका काम कारवाह�हरु यसै ऐन बमोिजम भएको 

मा�ननेछ । 
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(4) दफा 11 बमोिजम ग�ठत उपभो�ा संस्थाको �वधान यस ऐनसंग बािझएको हदसम्म अमान्य हनुेछ । यो ऐन 

लागू भएको प��तस �दन �भ� यस ऐन बमोिजम बािझएका �ावधानहरुको संशोधन साधारण सभाबाट गरेर स्वीकृ�तका 

ला�ग नगरपा�लका समक्ष पेस गनुर् पन�छ । 
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�भमाद नगरपा�लका राज� परामशर् स�म�तको कायर्सञ् चालन कायर्�व�ध‚ २०७८ 

�माणीकरण �म�तः- 2078/09/28 

सम्बत ्२०७8 सालको कायर्�व�ध नं. ५                                    

�स्तावना: स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन‚ २०७४ बमोिजम स्थानीय तहको कर तथा गैरकर राज� प�रचालन सम्बन्धी नी�त 

तथा कानूनको तजुर्मा‚ प�रमाजर्न र प�रपालनाको सम्बन्धमा आवश्यक परामशर् �दान गन� उ�ेश्यले गठन हनुे स्थानीय राज� 

परामशर् स�म�त कायर्सञ् चालन कायर्�व�धको अभावमा �भावकार� हनु नसकेको अवस्थामा कानूनबाट �नि�त काम,कतर्व्य र 

िजम्मेवार�लाई �भावकार� र प�रणाममखुी बनाउन वाञ्छनीय भएकोले सोह� ऐनको दफा ६५ (४) को अ�धनमा र�ह �भमाद 

नगरपा�लका नगर कायर्पा�लकाको कायार्लयले ऐनको दफा १०२ (२) बमोिजम यो राज� परामशर् स�म�तको कायर् सञ् चालन 

कायर्�व�ध‚ २०७८ तजुर्मा गर� कायार्न्वयन गरेको छ ।  

प�रच्छेद -१ 

�ारिम्भक 

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भ: (१) यस कायर्�व�धको नाम "�भमाद नगरपा�लका राज� परामशर् स�म�त कायर्सञ् चालन 

कायार्�व�ध‚ २०७८" रहने छ ।  

(२) यो कायर्�व�ध नगरकायर्पा�लकाले स्वीकृत गरेको �म�तबाट लागू हनुेछ ।  

२. प�रभाषा:- �वषय र �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमा‚ 

 (क) "ऐन" भ�ाले स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन‚ २०७४ लाई जनाउनेछ ।  

(ख) "नगरपा�लका " भ�ाले �भमाद नगरपा�लकालाई जनाउनेछ ।  

   (ग) "स�म�त" भ�ाले स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन‚२०७४ को दफा ६५ बमोिजमको स�म�तलाई जनाउनेछ। 

(घ) "संयोजक" भ�ाले स्थानीय राज� परामशर् स�म�तको संयोजकलाई जनाउनेछ । 

(ङ) "सदस्य" भ�ाले राज� परामशर् स�म�तको सदस्यलाईजनाउनेछ । 

(च) "सदस्य सिचव" भ�ाले राज� परामशर् स�म�तको संदस्य सिचवलाई जनाउनेछ । 

प�रच्छेद -२ 

राज� परामशर् स�म�तको कायर्क्ष�े 

३. स�म�तको कायर्क्ष�े:- (१) स�म�तको कायर्क्षे� स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन‚ २०७४ को  दफा ६५ को उपदफा 

(२) मा उल्लेिखत कायर्का अ�त�र� देहाय बमोिजम हनुेछ ।  

(क) नगरपा�लकाको राज� सम्बन्धी नी�त तथा कानूनको तजुर्मा‚ संशोधन‚ प�रमाजर्न र सोको प�रपालना सम्बन्धमा 

नगरपा�लकालाई आवश्यक परामशर् �दान गन�‚ 

(ख) राज�को �ोत‚ दायरा र दर समेतको �व�षेण गर� आगामी आ�थर्क वषर्मा �ा� हनु सक्ने राज�को अनमुान 

गन�‚ 

(ग) राज�को दर र क्षे� लगायतका आधारमा आन्त�रक आयको �व�षेण र अनमुान गन�‚ 

(घ) स्थानीय उ�ोग‚ व्यवसाय‚�वर्�न र रोजगार� सजृनामा योगदान �दने �क�समको कर नी�तको सम्बन्धमा 

नगरपा�लकालाई परामशर् �दने‚ 

(ङ) कर राज�‚गैर कर राज�‚ सेवा शलु्क र दस्तरु आ�दको दर सम्बन्धमा नगरपा�लकालाई परामशर् �दने‚ 

(च) नगरपा�लकाको राज� �शासन सधुारका ला�ग आवश्यक राय �दने‚ 

(छ) नगरपा�लकाको आन्त�रक राज� अ�भवृ�� तथा सधुारको ला�ग राज�को आधार‚ दर रदायरा राज�को आधारको 

मूल्या�न गद� राज� सम्बन्धी संरचना‚ जनशि�‚ क्षमता �वकाश‚ ��व�ध उपयोग‚ �नय�मत अनगुमन गद� राज� 
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प�रचालनको अवस्थाको आव�धक स�मक्षा मूल्या�नको आधारमा नगर कायर्पा�लकालाई नी�तगत तथा कायर्गत 

प�ृपोषण स�हत सझुाव �दने‚ 

(ज) नगरपा�लकाको आन्त�रक राज� अ�भवृ�� तथा सधुारको ला�ग राज� सधुार कायर्योजना तजुर्मा‚ कायर्योजनाको 

�भावकार� कायार्न्वयन‚ राज� प�रचालनलाई �भावकार� र लाभ लागत �व�षेणको आधारमा बा� �ा�व�धक तथा 

व्यवस्थापक�य सेवा �लने सम्बन्धी नी�तगत र �बन्धक�य व्यवस्थापनको ला�ग नगरपा�लकालाई प�ृपोषण स�हत राय 

सझुाव �दने‚ 

(झ) नगरपा�लकाले तोके बमोिजमका अन्य कायर् गन� । 

प�रच्छेद - ३ 

स�म�तका पदा�धकार�हरुको काम, कतर्ब्य र िजम्मेवार� 

४. संयोजकको काम‚ कतर्ब्य र िजम्मेवार�:- (१) राज� परामशर् स�म�तको संयोजकको मखु्य भ�ूमका देहाय बमोिजम 

हनुेछ ।  

(क) स�म�तको बैठकको अध्यक्षता गन�‚ 

(ख) नगरपा�लकालाई राज� प�रचालनको सम्बन्धमा नगर�मखु तथा कायर्पा�लकासँग आवश्यक परामशर् �दने‚ 

(ग) बैठकको स्थान‚ �म�त र समय तोक्ने‚ 

(घ) बैठकको सम्भा�वत कायर् सूची तय गन�‚ 

(ङ) राज�संग सम्बिन्धत �नकाय वा व्यि�सँग आवश्यक समन्वय गन�‚ 

(च) स�म�तको कायर्क्षे� �भ� पन� सम्पूणर् कायर्को �भावकार� कायर् सम्पादनको ला�ग नेततृ्व �दान गन�‚ 

(छ) नगर �मखु‚ नगर कायर्पा�लका वा स�मतले तोकेका अन्य कायर् गन�‚ 

५. सदस्यहरुको काम‚ कतर्व्य र िजम्मेवार�:  स�म�तका सदस्यहरुको मखु्य भ�ूमका देहाय बमोिजम हनुेछ ।  

(क) संयोजकले बोलाएको बैठकमा उपिस्थत भै नगरपा�लकाको राज� क्षे�मा सधुार गनुर्पन� �वषयमा सझुाव तथा 

धारणा राख् ने‚ 

(ख) स�म�तमा आफुले ��त�न�धत्व गरेको क्षे�बाट नगरपा�लकाको राज� क्षे�मा अवलम्वन गनुर्पन� नी�त कायर्�ममा 

आवश्यक सझुाब �दने‚ 

(ग) स�म�तले तोकेका अन्य कायर् गन� ‚ 

६. सदस्य सिचवको काम कतर्व्य र िजम्मेवार�: स्थानीय राज� परामशर् स�म�तको सदस्य सिचवको मखु्य कायर्हरु देहाय 

बमोिजम हनुेछ ।  

(क) स�म�तको सिचव भई सिचवालय सञ् चालन सम्बन्धी आवश्यक िजम्मेवार� �नवार्ह गन�‚ 

(ख) संयोजकसंग समन्वय गर� बैठकको कायर्सूची तयार गन�‚ �स्ताव तयार गन� र सदस्यहरुलाई प�ाचार गन�‚ 

(ग) राज�संग सम्बिन्धत आवश्यक सूचना तथा तथ्या�को संकलन तथा �व�षेण गर� स�म�तको बैठकमा पेस गन�‚ 

(घ) नगरपा�लकाको राज� सधुार कायर्योजना तयार पान� काममा सहजीकरण गन�, 

(ङ) नगरपा�लकाको राज� सधुार कायर्योजना बमोिजम आगामी आ.व.को ला�ग राज�को आधार, दर र दायरा 

मूल्या�न जस्ता पक्षहरुको �व�ेषण गर� कायर्पा�लकालाई आ�थर्क �वधेयक तयार पानर् सहयोग गन�, 

(च) स�म�तको वा�षर्क ��तवेदन तयार गन�, 

(छ) स�म�तले तोकेका अन्य कायर् गन�, 
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प�रच्छेद- ४ 

स�म�तको बैठक समय ता�लका, सम्भा�वत कायर्सूची तथा बैठक सम्बन्धी कायर्�व�ध 

7. स�म�तको बैठक सामान्यतया: स�म�तको �नय�मत बैठक एक आ�थर्क वषर्मा न्यनुतम ्६ पटक बस्नेछ । तर स�म�तले 

आवश्यक ठानेको वखत सो भन्दा बढ� पटक बैठक वस्न बाधा परेको मा�नने छैन । बैठक सङ्ख्या र समय 

ता�लका देहाय बमोिजम हनुेछ ।  

बैठक सङ्ख्या  सम्भा�वत समय  बैठकको सम्भा�वत कायर्सूची  

प�हलो  साउन मसान्त �भ�  कायर्�व�धको दफा ८ मा उल्लेख भए बमोिजम  

दो�ो  मं�सर १५ �भ�  कायर्�व�धको दफा ९ मा उल्लेख भए बमोिजम 

ते�ो  पौष १५ �भ�  कायर्�व�धको दफा १० मा उल्लेख भए बमोिजम 

चौथो  फाल्गनु १५ �भ� कायर्�व�धको दफा ११ मा उल्लेख भए बमोिजम 

पाच�  वैसाख मसान्त �भ�  कायर्�व�धको दफा १२मा उल्लेख भए बमोिजम 

छैठ�  असार ५ गते �भ�  कायर्�व�धको दफा १३ मा उल्लेख भए बमोिजम 

८. प�हलो बैठक र सम्भा�वत कायर्सूची: (१) नया ँआ�थर्क वषर् सरुु भएपछ� स�म�तको प�हलो बैठक वस्नेछ प�हलो 

बैठकको सम्भा�वत कायर्सूचीहरु देहाय बमोिजम हनुेछन ्।  

(क) चाल ुआ�थर्क वषर्को ला�ग स्वीकृत वा�षर्क नी�त ‚कायर्�म तथा बजेट मध्ये राज� संकलन तफर् को नी�त‚ 

कायर्�म तथा बजेटको �भावकार� कायार्न्वयनको कायर्ता�लका वनाउने‚ 

(ख) राज� संकलनलाई �भावकार� बनाउन आवश्यक व्यवस्थापक�य �बन्ध जस्तै राज� शाखाको क्षमता �व�षेणको 

आधारमा संरचनागत सधुार‚ मान�वय तथा ��व�धगत क्षमता �वकाश कायर्योजना र लागत अनमुान तयार गर� 

कायार्न्यनको ला�ग उपय�ु कायर्�म तयार गर� स्वीकृ�तको ला�ग नगर कायर्पा�लकामा पेस गन�‚ 

(ग) चाल ुआ�थर्क वषर्को राज� नी�त तथा कायर्�म अन्तगर्त करदाता िशक्षा कायर्�मको चौमा�सक कायर्ता�लका 

तयार गन�‚ 

(घ) स्वीकृत राज� नी�त ल�य कायर्�म रणनी�त र सोको कायार्न्वयनको �ममा चौमा�सक रुपमा ग�रने अनगुमन 

कायर्योजना तजुर्मा गन� र राज�संग सम्बिन्धत संघीय कायार्लय,�ादेिशक कायार्लय वा अन्य �नकायसंग समन्वय गन�‚ 

(ङ) राज� परामशर् स�म�त, शाखा र कमर्चार�को क्षमता �वकाश कायर् गन�‚ 

(च) स�म�तले आवश्यक ठानेका अन्य �वषयहरु । 

९. दो�ो  बैठक र सम्भा�वत कायर्सूची: सदस्य सिचवले संयोजकको परामशर्मा दो�ो बैठक बोलाउन ुपन�छ । दो�ो 

बैठकको सम्भा�वत कायर्सूचीहरु देहाय बमोिजम हनुेछ । 

(क) चाल ुआ�थर्क वषर्को प�हलो चौमा�सक स�मक्षा गन�, 

(ख) स�मक्षाको �नष्कषर्को आधारमा दो�ो चौमा�सक अव�धको ला�ग राज� ल�य, रणनी�त र कायर्योजना तथा 

कायर्ता�लकामा आवश्यकताको आधारमा प�रमाजर्न गन�, 

(ग) राज� संकलनलाई �भावकार� बनाउन कर �शासनमा सधुार, करदाता िशक्षा कायर्�म सञ् चालन, स्वयम ्कर 

घोषणा कायर्�मलाई �ोत्साहन जस्ता ग�त�व�धहरुको सञ् चालन, अनगुमन तथा समन्वय र सहजीकरण गन�‚ 

(घ) आगामी आ�थर्क वषर्को ला�ग नगरपा�लकाको आय �क्षेपणको ला�ग आवश्यक आधारभतु सूचना तथा तथ्या� 

संकलन सम्बन्धमा आवश्यक कायर् गन�, 

(ङ) स�म�तले आवश्यक ठानेको अन्य �वषयहरु ।  

१०. स�म�तको ते�ो बैठक र सम्भा�वत कायर्सूची: (१) सदस्य सिचवले संयोजकको परामशर्मा ते�ो बैठक बोलाउन ुपन�छ 

। ते�ो  बैठकको सम्भा�वत कायर्सूचीहरु देहाय बमोिजम हनुेछन ्। 
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(क) चाल ुआ�थर्क वषर्को प�हलो ६ म�हना अव�धको आन्त�रक तथा बा�य राज� प�रचालनको अधर् बा�षर्क स�मक्षा 

गन�‚ 

(ख) आगामी आ�थर्क वषर्को ला�ग राज� �क्षेपणका ला�ग आधार सचुकहरुको �व�षेण गन�, 

(ग) चाल ु आ�थर्क बषर्को राज� नी�त, कायर्�म र प�रयोजनाहरुको प�ृभ�ूममा आगामी आ�थर्क वषर्को राज� 

�क्षेपणको �ारिम्भक खाका तयार� गन�, 

(घ) स�म�तले आवश्यक ठानेका अन्य �वषयहरु ।  

११. स�म�तको चौथो बैठक र सम्भा�वत कायर्सूची: सदस्य सिचवले संयोजकको परामशर्मा चौथो बैठक बोलाउन ुपन�छ । 

चौथो बैठकको सम्भा�वत कायर्सूचीहरु देहाय बमोिजम हनुेछन ्। 

(क) चाल ुआ�थर्क वषर्को आन्त�रक आय संकलनको ला�ग ठे�ा बन्दोबस्त सम्बन्धी कायर्को योजना तजुर्मा गन�, 

(ख) आगामी आ�थर्क बषर्को राज� संकलनलाई �भावकार� बनाउन नी�त कानून बजेट तथा कायर्�म तजुर्मा गर� 

स्वीकृ�तको ला�ग कायर्पा�लकामा पेस गन�, 

(ग) तो�कए बमोिजमका अन्य कायर् गन� ।  

१२. स�म�तको पाचौ  बैठक र सम्भा�वत कायर्सूची: (१) सदस्य सिचवले संयोजकको परामशर्मा पाँचौ बैठक बोलाउन ुपन�छ 

। ते�ो बैठकको सम्भा�वत कायर्सूचीहरु देहाय बमोिजम हनुेछन ्। 

(क) चाल ुआ�थर्क वषर्को चै� मसान्त �भ�को आन्त�रक राज� संकलनको स�मक्षा गन� र बाँक� अव�धमा उठ्न 

सक्ने रकमको अनमुानको आधारमा आगामी आ�थर्क वषर्को ला�ग नगरपा�लकालाई �ा� हनुे आन्त�रक आय �ववरण 

दफा ६६ बमोिजमको �ोत अनमुान तथा बजेट �नधार्रण स�म�तलाई उपलब्ध गराउने, 

(ख) आगामी आ�थर्क बषर् को ला�ग आन्त�रक आय संकलनको ला�ग ठे�ा बन्दोबस्त सम्बन्धी कायर्को योजना 

कायार्न्वयन गन�, 

(ग) नगरपा�लकाले तोकेको र स�म�तले आवश्यक ठानेको अन्य �वषयहरु ।   

१३. स�म�तको छैठ� बैठक र सम्भा�वत कायर्सूची: सदस्य- सिचवले संयोजकको परामशर्मा छैठ� बैठक बोलाउन ुपन�छ । 

छैठ�  बैठकको सम्भा�वत कायर्सूचीहरु देहाय बमोिजम हनुेछन ्।  

(क) चाल ुआ�थर्क वषर्को जेठ मसान्त �भ�को आन्त�रक तथा बा�य राज� प�रचालनको अवस्थाको स�मक्षा र बाँक� 

अव�धमा उठ्न सक्ने अनमुानको आधारमा आगामी आ�थर्क वषर्मा प�रचालन हनुे कुल राज�को अिन्तम �ववरण 

कायर्पा�लकालाई उपलब्ध गराउने‚ 

(ख) नगरपा�लकाको ला�ग राज� नी�त व्यवस्थापक�य �बन्ध‚ संस्थागत क्षमता �वकाश, कायर्योजना र लागत 

अनमुानको अिन्तम ��तवेदन स्वीकृ�तको ला�ग कायर्पा�लका समक्ष पेस गन�‚ 

(ग) स�म�तले आवश्यक ठानेका अन्य �वषयहरु‚ 

१४. स�म�तको बैठक �णाल�: स�म�तको बैठक सञ् चालन देहाय बमोिजम हनुेछ ।  

(क) स�म�तको बैठकको अध्यक्षता स�म�तको संयोजकले गन�छ र �नजको अनपुिस्थ�तमा नगर कायर्पा�लकाको सदस्य 

मध्येबाट जे� सदस्यले अध्यक्षता गन�छ । 

(ख) स�म�तको बैठक संयोजकले तोकेको �म�त, समय र स्थानमा आवश्यकता अनसुार बस्नेछ ।  

(ग) स�म�तको बैठकमा आवश्यकता अनसुार �वषय �वज्ञलाई आमन्�ण गनर् स�कनेछ ।  

(घ) स�म�तको बैठकको �नणर्य सवर्सम्मत रुपमा ग�रनेछ ।  

(ङ) स�म�तको बैठकको �नणर्य संयोजकबाट �मािणत ग�रनेछ ।  
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प�रच्छेद - ५ 

राज� अनमुान �क्षपेण र आव�धक स�मक्षा 

१५. राज� अनमुान �क्षपेण: (१) स�म�तले �त्येक आ�थर्क वषर् नगरपा�लकालाई �ा� कर तथा गैर कर राज� अ�धकार 

क्षे�, स्वीकृत दर, दायरा, कर योग्य सम्प�त,आम्दानी वस्त ु र सेवामा �च�लत बजार मूल्य नगरपा�लकाको राज� 

�शासन संयन्�, जनशि�र ��व�ध क्षमता समेतको �व�षेणको आधारमा प�रचालन हनु सक्ने कर तथा गैर कर 

राज�को अनमुान तयार गर� नगर कायर्पा�लका समक्ष पेस गन�छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम �स्ततु ग�रने राज� अनमुान �क्षेपण तयार गदार् �वगत ३ आ�थर्क वषर्को अनमुान र यथाथर् 

आयको स�मक्षा �व�षेणको आधारमा आगामी ३ आ.व. को ला�ग ग�रएको अनमुान �क्षेपण ल�य,रणनी�त र कायर्�म 

स�हतको राज� सधुार कायर्योजनालाई आधार मानी �क्षेपण गनुर् पन�छ ।  

(३) स�म�तको आगामी आ�थर्क वषर्को ला�ग राज� अनमुान �क्षपेण �स्ततु गदार् कर तथा गैर कर शीषर्क अन्तगर्तको 

आन्त�रक आय र बा� आयका साथै नगरपा�लकाले अवलम्वन गन� नी�त‚ कायर्�म र आयोजना प�रयोजनाको ला�ग 

आवश्यक पन� �ोत अनमुानको आधारमा न्यून हनु े �ोत प�रचालनको ला�ग आन्त�रक ऋण प�रचालन वा �नजी 

क्षे�को �ोत प�रचालन तथा वैकिल्पक �व�धहरुको सम्भाव्य �ोत प�रचालन सम्बन्धी खाका समेत �सफा�रस गन�छ ।  

१६. आव�धक स�मक्षा: स�म�तले �स्ताव गरेको राज� अनमुान �क्षेपण, �सफा�रस ग�रएको राज� नी�त, कायर्�म र 

नगरपा�लकाले पा�रत गरेको राज� ल�य, नी�त र कायर्�म अनसुार राज� प�रचालन भए नभएको सम्बन्धमा 

आव�धक स�मक्षा गर� सम्बिन्धत �नकायलाई नी�तगत तथा व्यवस्थापक�य सधुार एंव �नद�शनको ला�ग 

कायार्प�लकालाई सझुाव �दन सक्नेछ ।  

१७. उपस�म�त वा कायर्दल गठन गनर् स�कने: स�म�तले नगरपा�लकाको आन्त�रक राज� अ�भवृ�� ला�ग राज�संग 

सम्बिन्धत कुनै �वषय वा क्षे� सम्बन्धमा अध्ययन अनसुन्धान गनर् आवश्यक ठानेमा उपस�म�त वा कायर्दल गठन गनर् 

स�कनेछ ।  

(२) यसर� गठन हनुे उपस�म�त वा कायर्दलको कायर् �ववरण, सेवा, सतर् र स�ुवधा सम्बन्धी व्यवस्था स�म�तको 

�सफा�रसमा नगर कायर्पा�लकाको �नणर्य बमोिजम हनुेछ ।  

प�रच्छेद - ६ 

�व�वध 

१८. ��तवेदन सम्बन्धी व्यवस्था: स�म�तले आफ्नो कायर्सम्पादनको �वषयमा वा�षर्क ��तवेदन तयार गर� नगर 

कायर्पा�लकामा पेस गन�छ ।  

१९. अ�धकार �त्यायोजन: स�म�त वा स�म�तको संयोजकले आफुलाई �ा� अ�धकार सदस्य वा अन्य पदा�धकार�मा 

�त्यायोजन गनर् सक्नेछ । 

२०. बैठक भ�ा: स�म�तका पदा�धकार�हरुले तो�कए बमोिजम बैठक भ�ा पाउनेछन ।  

२१. कायर्�व�धको व्याख्या: यस कायर्�व�धको अिन्तम व्याख्या गन� अ�धकार नगर कायर्पा�लकामा रहनेछ ।  

२२. �च�लत कानूनसंग बािझएमा: यस कायर्�व�धमा लेिखएको कुनै �वषय �च�लत कानूनसंग बािझएमा बािझएको हदसम्म 

�च�लत कानून बमोिजम नै हनुेछ । 
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�भमाद नगरपा�लका �वधेयक स�म�त बैठक सञ् चालन कायर्�व�ध‚ २०७८  

�माणीकरण �म�तः- 2078/09/28                                    

सम्बत ्२०७8 सालको कायर्�व�ध नं. ६                                   

नगरकायर्पा�लका तथा नगर सभामा पेस ग�रने कानूनको मस्यौदालाई अिन्तम रुप �दन साथै नगर कायर्पा�लका मातहत रहने 

�वधेयक स�म�तको बैठकलाई व्यविस्थत वनाउन वान्छनीय भएकोले नगर कायर्पा�लकाको �म�त २०७८।०९।२५ को 

बैठकले यस �वधेयक स�म�तको बैठक सञ् चालन कायर्�व�ध, २०७८ जार� गर� लागू गरेको छ ।  

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भ: (१) यस कायर्�व�धको नाम "�भमाद नगरपा�लका �वधेयक स�म�त बैठक सञ् चालन कायर्�व�ध‚ 

२०७८" रहनेछ । 

(२) यो कायर्�व�ध नगरकायर्पा�लकाले स्वीकृत गरेको �म�तवाट लागू हनुेछ ।  

२.  प�रभाषा:-  �वषय र �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमा‚ 

(क) "ऐन "  भ�ाले स्थानीय सरकार सञ् चालन  ऐन‚ २०७४ लाई जनाउनेछ ।  

(ख) "नगरपा�लका " भ�ाले �भमाद नगरपा�लकालाई जनाउनेछ । 

(ग) "�वधेयक"भ�ाले ऐनको मस्यौदालाई जनाउनेछ । 

(घ) "कानून" भ�ाले संघीय कानून, �देश कानून र स्थानीय कानूनलाई जनाउनेछ ।  

(ङ) "स�म�त" भ�ाले �भमाद नगरपा�लका कायर्सम्पादन �नयमावल� बमोिजमको �वधेयक स�म�तलाई जनाउनेछ।  

(च) "संयोजक" भ�ाले �वधेयक  स�म�तको संयोजकलाई जनाउनेछ । 

(छ) "�मखु �शासक�य अ�धकृत " भ�ाले �भमाद नगरपा�लकाको �मखु �शासक�य अ�धकृतलाई जनाउनेछ  

(ज) "सदस्य" भ�ाले �वधयेक स�म�तको सदस्यलाई जनाउनेछ । 

(झ) "सदस्य सिचव" भ�ाले �वधयेक स�म�तको संदस्य सिचवलाई जनाउनेछ । 

३. स�म�तको गठन: �भमाद नगरपा�लका कायर्सम्पादन �नयमावल�मा व्यवस्था भए बमोजीम नगर सभामा पेस ग�रने 

�वधयेकको मस्यौदा,�नयमावल�, �व�नयमावल�, �नद�िशका, कायर्�व�ध तथा नी�त तजुर्मा सम्बन्धी कायर्�णाल�लाई 

व्यवस्था भए मतुा�वक �वधेयक स�म�तमा नगरकायर्पा�लकाले तोकेका एक जना संयोजक स�हत दईु जना सदस्यहरु 

रहनेछन ्।    

४. स�म�तको कायर्क्ष�े: गण्डक� �देश सरकारको स्थानीय तहको कानून �नमार्ण ���या सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा 

स्थानीय तहको सभा सञ् चालन (कायर्�व�ध) ऐन, २०७५ ले स्प�ताका साथ तोकेका कायर्का अ�त�र� �वधेयक 

स�म�तको कायर् क्षे� देहाय बमोिजम हनुेछ ।  

(क) नगरभामा पेस हनुका ला�ग �व�भ� स�म�त, उपस�म�तमा छलफल गर� यस �वधेयक स�म�तमा पेस हनु आएका 

मस्यौदालाई दफावार छलफल गर� नगर कायर्पा�लका समक्ष पेस गनर् अिन्तम रुप �दने, 

(ख)मस्यौदा तयार�को ला�ग आवश्यकता अनसुार उपस�म�त गठन गन�, 

(ग)�वधयेक स�म�तलाई आवश्यकता पन� भएमा  सम्बिन्धत �वषय �वज्ञसंग राय परामशर् �लने, 

(घ)�वषयगत शाखाले पेस गरेका कानूनी मस्यौदालाई अिन्तम रुप �दने, 

(ङ) नगरकायर्पा�लकाले पा�रत गरेको अवधारणा प� बमोिजम कानूनको मस्यौदा तयार गन�, 

(च) स्थानीय नी�त तथा कानूनको �वषयमा अध्ययन अनसुन्धान गर� कायर्पा�लकालाई राय �दान गन�, 

(छ) नगर सभा र नगरकायर्पा�लकाले स्वीकृत गरेका कानून राजप�मा �काशन भए नभएको अनगुमन गन�, 

(ज) कायर्पा�लकाले तोके बमोिजमका अन्य कायर्हरु गन� । 

५. स�म�तको बैठक �णाल�: स�म�तको बैठक सञ् चालन देहाय बमोिजम हनुेछ ।  



 

125 
 

(क) स�म�तको बैठकको अध्यक्षता स�म�तको संयोजकले गन�छ र �नजको अनपुिस्थ�तमा नगर कायर्पा�लकाको सदस्य 

मध्येबाट जे� सदस्यले अध्यक्षता गन�छ । 

(ख) स�म�तको बैठकमा आवश्यकता अनसुार �वषय �वज्ञलाई आमन्�ण गनर् स�कनेछ ।  

(ग) स�म�तको बैठकको �नणर्य सवर्सम्मत रुपमा ग�रनेछ ।  

(घ) स�म�तको बैठकको �नणर्य संयोजकबाट �मािणत ग�रनेछ । 

(ङ)स�म�तको �नय�मत बैठक तीन म�हनाको एक पटक बस्नेछ तर आवश्यकता बमोिजम अन्य बैठक बस्न वाधा 

परेको मा�नने छैन । 

६. स�म�तको सदस्य सिचव: स�म�तको सदस्य सिचवको रुपमा कानून एकाई हेन� शाखाको अ�धकृतलाई �मखु �शासक�य 

अ�धकृतले तोक्न ुपन�छ। 

७∙ स�म�तका सदस्यको कायर्काल: नगरकायर्पा�लकाले स�म�तका सदस्य हेरफेर नगरेको खण्डमा स�म�तका पदा�धकार� 

�नजको नगरसभाको सदस्य पद रहे सम्म स�म�तमा बहाल रहनेछन ्।   

८∙  स�म�तको सिचवालय सम्बन्धी व्यवस्था: स�म�तको सिचवालय नगरपा�लकाको कानून शाखामा रहनेछ ।  

९. ��तवेदन सम्बन्धी व्यवस्था: स�म�तले आफ्नो कायर्सम्पादनको �वषयमा वा�षर्क ��तवेदन तयार गर� नगर 

कायर्पा�लकामा पेस गन�छ ।  

१०. अ�धकार �त्यायोजन: स�म�त वा स�म�तको संयोजकले आफुलाई �ा� अ�धकार सदस्य वा अन्य पदा�धकार�मा �त्योजन 

गनर् सक्नेछ । 

११. बैठक भ�ा: स�म�तका पदा�धकार�हरुले तो�कए बमोिजम बैठक भ�ा पाउनेछन ।  

१२. कायर्�व�धको व्याख्या:  यस कायर्�व�धको अिन्तम व्याख्या गन� अ�धकार नगर कायर्पा�लकामा रहनेछ ।  

१३. �च�लत कानूनसंग बािझएमा:  यस कायर्�व�धमा लेिखएको कुनै �वषय �च�लत कानूनसंग वािझएमा वािझएको हदसम्म 

�च�लत कानून बमोिजम नै हनुेछ । 
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�भमाद नगरपा�लका जल�ोत �नयमावल�, २०७८  

�माणीकरण �म�त:- २०७८।११।११ 

सम्बत ्2078 सालको �नयमावल� नं. 2 

�भमाद नगरपा�लका जल�ोत ऐन, २०७८ को दफा ३६ ले �दएको अ�धकार �योग गर� �भमाद नगरपा�लका नगर 

कायर्पा�लकाको �म�त २०७८।११।०५ को बैठकले देहाय बमोिजमको �भमाद नगरपा�लका जल�ोत �नयमावल�, २०७८ 

जार� गर� लागू गरेको छ ।  

प�रच्छेद १ 

�ारिम्भक 

१. संिक्ष� नाम �ारम्भः (१) यस �नयमावल�को नाम �भमाद नगरपा�लका जल�ोत �नयमावल�, २०७८ रहेको छ। 

(२)  यो �नयमावल� तरुुन्त �ारम्भ हनुेछ ।  

(३) यो �नयमावल� �भमाद नगरपा�लका क्षे� �भ� मा�  लागू हनुेछ ।  

२. प�रभाषाः �वषय र �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस �नयमावल�मा, 

(क)  "ऐन" भ�ाले �भमाद नगरपा�लका जल�ोत ऐन २०७८ सम्झन ुपदर्छ। 

(ख)  "जल�ोत स�म�त" भ�ाले नगर जल�ोत स�म�तलाई जनाउनेछ । 

(ग)  "अनमु�त प�" भ�ाले �नयम १०,१६ र२० बमोिजम �दईने अनमु�त प� सम्झन ुपछर् । 

(घ)  "सभ�क्षण" भ�ाले जल�ोत उपभोगको ला�ग  ग�रने सम्भावयता अध्ययन �वस्ततृ ईिन्ज�नय�र� �डजाइनको कायर् 

र त्यसका ला�ग ग�रने अन्वेषण कायर् समेतलाई जनाउनेछ । 

(ङ)  "उपभो�ा" भ�ाले जल�ोतसंग सम्बिन्धत सेवा  उपयोग गन� व्यि� सम्झन ुपछर् । 

(च)  "सेवा शलु्क" भ�ाले स्थानीय सरकार वा अनमु�त �ा� व्यि�ले उपलब्ध गराएको जल�ोतसंग सम्बिन्धत सेवा 

उपयोग गरे वापत उपभो�ाले बझुाउन ुपन� शलु्कलाई जनाउनेछ।  

प�रच्छेद २ 

३. उपभो�ा संस्थाको गठन: संस्थागत रुपमा जल�ोतको उपयोग गनर् चाहने व्यि�हरुले पदा�धकार� तथा सदस्य समेत 

गर� किम्तमा  सातजना भएको उपभो�ा संस्था गठन गनर् सक्नेछन ्।  

४. उपभो�ा संस्थाको ला�ग दरखास्त �दन ुपन�:  �नयम (३)  बमोिजम उपभो�ा संस्था गठन गर� दतार् गराउन चाहन े

सम्बिन्धत उपभो�ाहरु मध्येबाट किम्तमा सात जना उपभो�ाहरुले अनसूुची -१ बमोिजमको ढाँचामा उपभो�ा 

संस्थाको एक ��त �वधान र एक सय रुप�या दस्तरु स�हत नगरपा�लकाको जल�ोत स�म�त समक्ष �नवेदन �दन ुपन�छ। 

५. �वधानमा खलुाउन ु पन� �ववरणहरु: �नयम (४) बमोिजम पेस गनुर् पन� उपभो�ा संस्थाको �वधानमा संस्था सम्वन्धी 

देहायका �ववरणहरु खलुाउन ुपन�छ।  

(क) परुा नाम र ठेगाना,  

(ख) उ�ेश्य तथा कायर् क्षे�,  

(ग) सदस्यहरुको योग्यता र सदस्यता शलु्क,   

(घ) सदस्यहरुको �नष्काशन र रािजनामा,  

(ङ) हक दावी नामसार� वा हकवालाको मनोनयन,  

(च) साधारण सभा सम्बन्धी , 

(छ) स�ालक  स�म�तको गठन, 

(ज) स�ालक  पदमा वहाल रहन नसक्ने अवस्था, 

(झ) स�ालक  स�म�तको बैठक सम्बिन्ध कायर्�व�ध,  
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(ञ) कोष तथा लेखापर�क्षण,  

(ट) �वधान संशोधन,   

(ठ) �वघटन,   

(ड) �व�वध।  

६. दतार् र �माणप�: (१) �नयम (४) बमोिजम पनर् आएको �नवेदन  उपर नगर जल�ोत स�म�तले आवश्यक जाँचबझु 

गर� उपभो�ा संस्था दतार् गनर् उपय�ु देखेमा  दतार् गर� अनसुची- २  बमोिजमको ढाँचामा उपभो�ा संस्था दतार् 

�माण प� �दन ुपन�छ।  

(२) उप�नयम (१) बमोिजम कुनै उपभो�ा संस्था दतार् गनर् उपय�ु नदेखेमा नगर जल�ोत स�म�तले सोको स्प� 

कारण खोल�  दरखास्तवालालाई दरखास्त परेको �म�तले तीस �दन �भ� सो कुराको सूचना �दन ुपन�छ।  

(3) यो �नयमावल� �ारम्भ हनु ु आगावै �च�लत कानून बमोिजम दतार् भएका जल�ोत उपभो�ा संस्थाहरु यसै 

�नयमावल� बमोिजम दतार् भएको मा�ननेछन । तर �नयमावल� लागू भएको ३५ �दन �भ� नवीकरण ग�रसक्न ुपन�छ।  

७. �वधान संशोधन:  उपभो�ा संस्थाले आफ्नो �वधान संशोधन गनुर् पन� भएमा �वधानको ���या परुा गर� तयार ग�रएको 

�वधानको संसोधीत मस्यौदा नगर जल�ोत स�म�तमा पेस गनुर्पन�छ जल�ोत स�म�तले आवश्यक जाँचबझु गर� �वधान 

संशोधन गर� �वधान संशोधन गनर् अनमु�त �दन सक्नेछ ।  

प�रच्छेद ३ 

जल�ोत उपयोग सम्बन्धी व्यवस्था 

८. जल�ोत उपयोगको सव�क्षण अनमु�त प�को ला�ग दरखास्त �दने: (१) जल�ोत  उपयोगको सव�क्षण अनमु�त �लन 

चाहने व्यि� वा संग�ठत संस्थाले अनसूुची -३ बमोिजमको ढाँचामा �स्ता�वत प�रयोजनाको सम्बन्धमा देहायका 

�ववरणहरु खलुाई नगर जल�ोत स�म�त समक्ष तीन ��त दरखास्त फाराम �दन ुपन�छ ।  

(क) प�रयोजनाको �ववरण, 

(ख) प�रयोजना रहने स्थानको नक्सा, 

(ग) पानीको �ोत र उपयोग हनुे पानीको प�रमाण,  

(घ) प�रयोजनाबाट लाभािन्वत हनुे उपभो�ाहरुको संङ्ख्या र �क�सम, 

(ङ) सव�क्षण ग�रने जल�ोतका क्षे�,  

(च) प�रयोजना सम्प� गनर् लाग्ने अनमुा�नत कुल अव�ध र लागत, 

(छ) अन्य आवश्यक कुराहरु,  

(२) उप�नयम (१) बमोिजम सव�क्षण अनमु�तप�को ला�ग दरखास्त �दँदा अनसूुची- ८ मा उल्लेिखत दस्तरुको पिच्चस 

��तशतको दरले हनु आउने रकम सव�क्षण अनमु�तप� दस्तरु बापत बझुाउन ुपन�छ ।  

 ९. दरखास्त उपर जाचँबझुः (१) यसको �नयम (८) बमोिजम दरखास्त परेपछ� ऐन र यस �नयमावल� बमोिजम 

दरखास्तवालाले दरखास्तसाथ पेस गनुर् पन� आवश्यक कागजात �ववरण वा ��तवेदन पेस गरे नगरेको सम्बन्धमा 

जल�ोत स�म�तले आवश्यक जाचँबूझ गनर् सक्नेछ ।  

(२) उप�नयम (१)  बमोिजम जाँचबझु गदार् दरखास्तवालाले दरखास्तसाथ पेस गनुर् पन� कुनै कागजात �ववरण वा 

��तवेदन पेस गरेको रहेनछ  भने त्यस्तो कागजात �ववरण वा ��तवेदन पेस गनर् जल�ोत स�म�तले सम्बिन्धत 

दरखास्तवालालई मना�सव मा�फकको म्याद तोक� दरखास्त परेको �म�तले १५ �दन �भ� सूचना �दन ुपन�छ।  

(३) उप�नयम ३ बमोिजम कुनै कागजात  �ववरण वा ��तवेदन पेस गनुर् पन� भएमा नगर जल�ोत  स�म�तले म्याद  

तोक� सूचना �दएकोमा जनु �म�तमा त्यस्तो कागजात �ा� हनु आउछ सोह� �म�तमा यस्तो �योजनको ला�ग दरखास्त 

परेको मा�ननेछ।  
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१०. सव�क्षण अनमु�तप� �दने: �नयम ९ बमोिजम परेको दरखस्तउपर �नयम १३ बमोिजम जल�ोत स�म�तले आबवश्यक 

जाँचबबझु गरेप�छ  दरखास्तवालाले माग गरे बमोिजम आवश्यक भए संशोधन समेत गर� अनसूुची- ४ बमोिजम 

ढाँचामा दरखास्तवालालाई जल�ोत उपयोगको सव�क्षण अनमु�त प�  �दन ुपन�छ ।  

११. सव�क्षण ��तवेदन पेस गनुर्पन� �नयम: �नयम (१०) बमोिजम  अनमु�तप� �ा� व्यि�ले सव�क्षणको काम सम्प� गरेको 

�म�तले तीस �दन �भ� आफुले गरेको सव�क्षणको �तन ��त ��तवेदन नगरपा�लकामा  पेस गनुर्पन�छ । 

१२. दोहोरो सव�क्षण अनमु�तप� न�दइने: �नयम (१०) बमोिजम �दइएको सव�क्षण अनमु�तप�मा  उल्लेिखत अव�धभर सोह� 

क्षे�मा सोह� कामको सव�क्षण गनर् पाउने गर� अन्य कुनै व्यि� वा संगठ�त संस्थालाई दोहोरो पन� गर� अनमु�त प� 

�दईने छैन ।  

१३. जल�ोतको उपयोग अनमु�तको ला�ग दरखास्त �दने:  जल�ोतको उपयोग गनर् चाहने व्यि� वा संग�ठत संस्थाले 

अनसूुची-५ बमोिजमको �स्ता�वत ढाँचामा प�रयोजनासंग सम्बिन्धत देहाय बमोिजमका �ववरणहरु खलुाई नगर जल�ोत 

स�म�त समक्ष �तन ��त दरखास्त फाराम �दन ुपन�छ। 

(क) प�रयोजनाको �वस्ततृ �ववरण,  

(ख) सम्भाव्यताको �व�ेशण, 

(ग) �वि�य व्यवस्था,  

(घ) घरजग्गा उपयोग वा �ा��,  

(ङ) वातावरणीय �भाव �व�षेण, 

(च) संघीय कानूनले तोकेका आवश्यक कुराहरु, 

१४.   दरखास्त उपर जाचँबझु: (१)  �नयम (१३) बमोिजम दरखास्त �ा� भएपछ� ऐन र यस �नयमावल� बमोिजम दरखास्त 

�ा� भएपछ� ऐन र �नयमावल� बमोिजम  दरखास्त साथ पेस गनुर्पन� आवश्यक कागजात �ववरण वा ��तवेदन पेस गरे 

नगरेको सम्बन्धमा जल�ोत स�म�तले आवश्यक जाँचबझु गनुर्पन�छ ।  

(२) उप�नयम (१)  बमोिजम जाचँँबझु गदार् दरखास्तवालाले दरखास्त साथ पेस गनुर्पन� कुनै कागजात �ववरण वा 

��तवेदन पेस गरेको रहनछ भने त्यस्तो कागजात तथा �ववरण वा ��तवेदन पेस गनर् जल�ोत स�म�तले सम्बिन्धत 

दरखास्तवालालाई मना�सव मा�फकको म्याद थपी दरखास्त दतार् भएको �म�तले �तस �दन �भ� सो कुराको जानकार� 

�दन ुपन�छ।  

(३) उप�नयम (२) बमोिजम कुनै कागजात �ववरण वा ��तवेदन पेस गनर् जल�ोत स�म�तले म्याद तो�क सूचना 

�दएकोमा जनु �म�तमा त्यस्तो कागजात �ा� हनु आउछ सोह� �म�तलाई नै दरखास्त परेको �म�त मा�ननेछ ।  

१५. सावर्ज�नक सचुना �कािशत गनुर्पन�: (१) �नयम (१३) बमोिजम  जल�ोतको उपयोग अनमु�तप�को ला�ग दरखास्त 

परेपछ� नगर जल�ोत स�म�तले �नयम (१४) बमोिजम आवश्यक जाँचबझु गर� तत ् सम्बन्धी �ववरणहरु खलुाई 

सावर्जा�नक जानकार�को ला�ग सचुना �कािशत गनुर् पन�छ । 

(२) उप�नयम (१) बमोिजम सचुना �कािशत भएपछ� जल�ोत उपयोगसंग सम्बिन्धत प�रयोजनाको �नमार्ण तथा 

सञ् चालन  गदार् कुनै उल्लेिख�नय ��तकूल असर पन� भएमा तत ् सम्बिन्ध �ववरण खलुाई सचुना �कािशत भएको 

�म�तले  पै�तस �दन �भ�  नगर जल�ोत स�म�त समक्ष जो सकैुले प�न सचुना �दन सक्नेछ ।  

(३) उप�नयम (२) बमोिजम �ा� हनु आएको ��त��या समेतालाई �वचार गदार् जल�ोत स�म�तले त्यस्तो उल्लेख�नय 

��तकूल असर न्यनुतम गन� सम्बिन्धत दरखास्तवालाले पालना गनुर्पन� कुराहरु अनमु�त �ददा तो�क �दनेछ ।  

१६. अनमु�तप� �दने:  �नयम (१५) बमोिजम दरखास्त उपर �नयम (१३) र (१४) बमोिजम काय�व�ध परुा गराई जल�ोत 

स�म�तले दरखास्तवालाको माग बमोिजम आवश्यक भए संशोधन स�हत अनसूुची- ६ बमोिजम ढाँचामा 

दरखास्तवालालाई जल�ोत उपयोग सम्बन्धी अनमु�तप� �दन ुपन�छ । 
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१७. सव�क्षणको अनमु�त�ा� व्यि�लाई प�रयोजना सञ् चालन गनर् अनमु�तप� �दान ग�रन:े आफुले गरेको सव�क्षण बमोिजम 

जल�ोतको उपयोग सम्बिन्ध कायर् प�न गनर् चाहेमा सव�क्षण कायर् परुा गनुर् पन� म्याद �भ�ै �नयम (१३)  का बमोिजम 

�ववरणहरु खलुाई दरखास्त �दएमा यस �नयमावल�को अन्य व्यवस्थाहरुको अ�धनमा रह� दरखास्तवालाई 

�ाथा�मकताको साथ �नयम (१६) बमोिजम जल�ोत उपयोगको अनमु�तप� �दन स�कनेछ ।  

१८. जल�ोत मा�थ अ�धकार हनुे: यस �नयमावल� बमोिजम जल�ोतको उपयोग सम्बिन्ध कायर् सञ् चालन गनर् अनमु�तप� 

�ा� व्यि�लाई अनमु�तप�मा उल्लेख भए बमोिजमको कामको ला�ग सोह� अनमु�तप�मा तो�कए बमोिजम स्थान र 

क्षे� सम्मको जल�ोतको उपयोग गन� अ�धकार �ा� हनुेछ । तर नगरपा�लकाले त्यस्ता दतार् भएका खानेपानीका 

महुान कुनै प�न बहृत प�रयोजनाको ला�ग उपयोग गनुर् परेमा जल�ोत मा�थ नगरपा�लकाको स्वत: स्व�मत्व सृजना हनु 

वाधा परेको मा�नने छैन ।  

१९. कायर् सरुु गनुर्पन� अव�ध:  (१) अनमु�त �ा� व्यि�ले अनमु�तप�मा उल्लेिखत कायर् अनमु�त प� �ा� गरेको �म�तले 

सव�क्षणको हकमा �तन म�हना �भ� र जल�ोतको उपयोग सम्बिन्ध कायर् सञ् चालनको  हकमा एक वषर् �भ� भौ�तक 

रुपमा कायर् सरुु गर� सोको जानकार� नगर जल�ोत स�म�त समक्ष जानकार� गराउन ुपन�छ । तत ्म्याद �भ� कायर् 

सरुु गनर् नसकेको कारण खोल� अनमु�त प� �ा� व्यि�ले �नवेदन �दएमा नगर जल�ोत स�म�तले यस्तो कारण 

उिचत र यथे� देखेमा म्याद थप गनर् सक्नेछ ।  

(२) उप�नयम (१) बमोिजम कायर् सूरु भएपछ� �त्येक ६ म�हनामा  भएको कामको �ग�त �ववरण अनमु�त प� �ा� 

व्यि�ले सव�क्षण वा �नमार्ण कायर् सम्प� नभए सम्म जल�ोत स�म�तमा लेिख पठाउन ुपन�छ ।  

तर म्याद�भ� कायर् सरुु नगरेको कारण खोल� अनमु�त प� �ा� व्यि�ले �नवेदन �दएमा नगर जल�ोत स�म�तले 

त्यस्तो उिचत र यथे� देखेमा जल�ोत स�म�तले त्यस्तो कारण उिचत देखेमा म्याद थप गनर् सक्नेछ ।  

उप�नयम १ बमोिजम कायर् सरुु भएपछ� �त्येक ६ म�हनामा भएको कामको �ग�त �ववरण अनमु�तप� �ा� व्यि�ले 

सव�क्षण वा �नमार्ण कायर् सम्प� नभए सम्म नगर जल�ोत स�म�त समक्ष पठाउन ुपन�छ । 

2०. नया ँअनमु�तप� �लनपुन�ः (1) ऐन �ारम्भ हनु ुअगावै देखी जल�ोतको उपयोग ग�ररहेको व्यि� वा संग�ठत संस्थाले 

प�न �नयम 1३ मा उल्लेिखत �ववरणहरु खलुाई ऐन �ारम्भ भएको �म�तले एक वषर् �भ� जल�ोत उपयोगको 

अनमु�तप�को ला�ग दरखास्त �दनपुन�छ  । 

(2) उप�नयम (1) बमोिजम पनर् आएको दरखास्त उपर �भमाद नगरपा�लका जल�ोत स�म�तले आवश्यक जाँचबझु 

गर� दरखास्तवालालाई अनसूुची-7 बमोिजमको ढाँचामा अनमु�तप� �दनेछ 

2१. अनमु�तप� दस्तरुः यो �नयमावल� बमोिजमको जल�ोतको उपयोग सम्बन्धी कायर् सञ् चालन गनर् अनमु�तप�को ला�ग 

दरखास्त �दँदा अनसूुची -8 मा तो�कए बमोिजमको अनमु�तप� दस्तरु बझुाउन ुपन�छ । 

2२. अनमु�तप� नवीकरण गन�ः (1) यो �नयमावल� बमोिजम जल�ोतको सव�क्षण वा उपयोगको ला�ग �दइएको 

अनमु�तप�मा उल्लेिखत अव�ध समा� हनु ुअगावै अक� अव�धको ला�ग अनमु�तप�को नवीकरण गनुर् पन�छ । 

(2) �त्येक अनमु�तप� नवीकरण गराउदा अनसूुची-8 मा तो�कएको दस्तरुको पचास ��तशत नवीकरण दस्तरु 

लाग्नेछ । 

2३. अनमु�तप� �व�� वा हस्तान्तरण गनर् स्वीकृ�त �लनपुन�ः (1) अनमु�तप� �ा� व्यि� वा संस्थाले आफ्नो अनमु�तप� 

�व�� गनर् वा अन्य कुनै �कारले कसैलाई हस्तान्तरण गनुर् परेमा जल�ोत स�म�त समक्ष �नवेदन �दन ुपन�छ । 

(2) उप�नयम (1) बमोिजम �ा� भएको �नवेदन उपर जल�ोत स�म�तले आवश्यक जाँचबझु गर� दरखास्तवालाको 

नाउँमा रहेको अनमु�तप� अन्य व्यि� वा संग�ठत संस्थाको नाउँमा �व�� गनर् वा अन्य कुनै �कारले हस्तान्तरण गनर् 

स्वीकृ�त �दन सक्नेछ । 
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2४. जल�ोत उपयोग जाचँबझु स�म�तः जल�ोतको उपयोग गदार् कुनै �ववाद उत्पन् न भएमा त्यस्तो �ववाद समाधान 

नगरपा�लकाको न्या�यक स�म�तले गन�छ । न्या�यक स�म�तको क्षे��धकार �भ� नपन� �वषय भएमा संघीय कानून 

अनसुार हनुेछ । 

2५. वा�षर्क शलु्कः अनमु�तप� �ा� व्यि�ले जल�ोतको उपयोग गर� अन्य व्यि�हरुलाई व्यापा�रक �योजनको ला�ग 

सेवा उपलब्ध गराए बापत स्थानीय सरकारलाई बझुाउन ुपन� वा�षर्क शलु्क अनसूुची-8 मा तो�कए बमोिजम हनुेछ। 

२६. सेवा शलु्क �नधार्रण स�म�तः नेपाल सरकारले �नयम �भ� रह� �भमाद नगरपा�लका जल�ोत स�म�तको �सफा�रसमा 

राजस्व परामशर् स�म�तले तयार गरेको नगरपा�लकाको आ�थर्क ऐनमा तो�कए बमोिजमको सेवा शलु्क तथा अन्य 

शलु्कको दर �नधार्रण हनुेछ । 

२७. सेवा शलु्क बझुाउन ुपन�ः जल�ोतको उपयोगबाट उपलब्ध सेवा उपयोग गन� उपभो�ाहरुले सेवा उपयोग गरे वापत 

�नयम २६ बमोिजम �नधार्�रत सेवा शलु्क  बझुाउन ु�नजहरुको दा�यत्व हनुेछ । 

२८. अ�धकार� तो�कनेः (1) ऐनको दफा २९ को �योजनको ला�ग सम्बिन्धत जल�ोत स�म�तलाई अ�धकार� तो�कएको 

छ। 

(2) कुनै जल�ोत �दू�षत भए नभएको वा कुनै जल�ोतको उपयोगको सम्बन्धमा ऐनको दफा २६ को उपदफा १ 

बमोिजमको गणुस्तर भए नभएको सम्बन्धमा पर�क्षण गन� गराउने अ�धकार �भमाद नगरपा�लकाको राजप�मा सूचना 

�कािशत गर� तो�क�दएको अ�धकार�लाई हनुेछ । 

२९. सहयोग परु् याउन ु पन�ः आफ्नो कायर् सम्पादनको �सल�सलामा जल�ोत स�म�तले जल�ोतसँग सम्बिन्धत �नकायबाट 

आवश्यकता अनसुार जल�ोत सम्बन्धी तथ्या�हरु माग गनर् सक्नेछ र माग भए बमोिजमको तथ्या�हरु उपलब्ध 

गराउन ुसम्बिन्धत �नकायको कतर्व्य हनुेछ । 

3०. दघुर्टनाको सूचनाः (1) अनमु�तप� �ा� व्यि�ले जल�ोतको उपयोग सम्बन्धी कुनै काम गदार् कुनै �कारले दघुर्टना 

वा नोक्सानी भएमा जल�ोत स�म�तलाई तरुुन्त सूचना �दनपुन�छ ।  

(2) उप�नयम (1) बमोिजमको सूचना �ा� भएप�छ त्यस्तो दघुर्टनाका कारण प�ा लगाउन जल�ोत स�म�तले 

आवश्यक �नर�क्षण गनर् गराउन सक्नेछ र �ा�व�धक दृ��कोणबाट त्यस्तो दघुर्टना नदोहो�रने गर� अपनाउन ु पन� 

सरुक्षात्मक व्यवस्था गनर् अनमु�तप� �ा� व्यि�लाई आदेश �दन सक्नेछ र यस्तो आदेश पालना गनुर् सम्बिन्धत 

अनमु�तप� �ा� व्यि�को कतर्व्य हनुेछ । 

3१. नेपाल सरकारले �नद�शन �दन सक्नेः नेपाल सरकारले जल�ोतको उपयोग सम्बन्धमा जल�ोत स�म�तलाई आवश्यक 

�नद�शन �दन सक्नेछ । यस्तो �नद�शनको पालना गनुर् जल�ोत स�म�तको कतर्व्य हनुेछ । 

3२. अनसूुचीमा हेरफर वा थपघट गनर् सक्नेः �भमाद नगरपा�लकाको राजप�मा सूचना �कािशत गर� यस �नयमावल�को 

अनसूुचीमा आवश्यकतानसुार हेरफेर वा थपघट गनर् सक्नेछ । 
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अनसूुची – 1 

(�नयम 4 सँग सम्बिन्धत) 

�नवेदन प�को ढाचँा 

                                                       �म�तः .................... 

�ीमान संयोजक ज्यू , 

�भमाद नगरपा�लका जल�ोत स�म�त, 

�भमाद, तनहुँ । 

                       �वषयः उपभो�ा संस्था दतार् गर� पाऊँ भन् ने बारे । 

महोदय, 

हामीले..................................................................उपभो�ा संस्था गठन गर� दतार् गराउन चाहेकोले �भमाद 

नगरपा�लका जल�ोत ऐन, 2078 को दफा ११ तथा �भमाद नगरपा�लका जल�ोत �नयमावल�, 2078 को �नयम 4 

बमोिजम उपभो�ा संस्था  दतार् गराउन देहायको �ववरण खुलाई �स्ता�वत उपभो�ा संस्थाको �तन ��त �वधान र एक सय 

रुपैयाँ दस्तरु स�हत दरखास्त �दएका छ� ।  

 

�ववरण 

1.उपभो�ा संस्थाको नामः 

2.कायर्क्षे�ः 

3.उ�ेश्यहरुः 

 (क) 

 (ख) 

 (ग) 

4. सदस्यहरुको नाम, ठेगाना र पेशा 

 (क) 

 (ख) 

 (ग) 

 (घ) 

 (ङ) 

 (च) 

 (छ) 

5. उपयोग ग�रने जल�ोतको �ववरणः 

 (क) जल�ोतका नाम र रहेको ठाउँ 

 (ख) जल�ोतबाट ग�रने �योगः 

 (ग) उपभो�ा संस्थाले उपयोग गनर् चाहेको जल�ोतको प�रमाणः 

 (घ) उ� जल�ोतको हाल भैरहेको उपयोगः 

6. उपभो�ा संस्थाले परु् याउन चाहेको सेवा सम्बन्धी �ववरणः 

 (क) सेवाको �क�समः 

 (ख) सेवा परु् याउने क्षे� 

 (ग) सेवाबाट लाभािन्वत हनुे उपभो�ाहरुको संख्याः 
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 (घ) भ�वष्यमा सेवा �वस्तार गनर् स�कने सम्भावनाः 

7. आ�थर्क �ोतको �ववरणः 

8. कायार्लयको ठेगानाः 
 

दस्तखत �दनेको 

दस्तखत 

नामः 

पदः 

ठेगानाः 

सम्पकर्  नं.: 

�म�तः 
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अनसूुची -2 

(�नयम 6 को उप�नयम (1) सँग सम्बिन्धत) 

�भमाद नगरपा�लका 

नगर कायर्पा�लकाको कायार्लय 

�भमाद, तनहुँ 

गण्डक� �देश, नेपाल 

उपभो�ा संस्था दतार् �माणप� 

दतार् नं.:     

                                           

�म�त:..................................... 
 

�ी ................................................ 

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

�भमाद नगरपा�लकाको जल�ोत  ऐन,2078 को दफा ११ को उपदफा २ तथा �भमाद नगरपा�लका जल�ोत �नयमावल�, 

2078 को �नयम 6 को उप�नयम (1) बमोिजम.................साल ..............म�हना...............गतेमा यस कायार्लयमा दतार् 

गर� यो दतार् �माणप� �दान ग�रएको छ । �भमाद नगरपा�लका जल�ोत ऐन, 2078 र जल�ोत �नयमावल�, 2078 

बमोिजम आफ्नो कायर् सञ् चालन गनुर्होला । 

 
 
 

   �माणप� जार� गन� अ�धकार� 

   दस्तखतः 

                   नाम, थरः 

   पद: 
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अनसूुची -3 

(�नयम 12 को उप�नयम (1) सँग सम्बिन्धत) 

जल�ोतको उपयोगको सव�क्षण अनमु�तप�को ला�ग दरखास्त 

                                                     �म�तः ....................... 

�ीमान संयोजक ज्यू , 

�भमाद नगरपा�लका जल�ोत स�म�त, �भमाद, तनहुँ । 

�वषयः सव�क्षण अनमु�तप� पाऊँ भन् न ेबारे । 

 

महोदय, 

जल�ोतको उपयोगको �न�म� सव�क्षण गनर्का ला�ग अनमु�तप� पाउँन �भमाद नगरपा�लकाको जल�ोत �नयमावल�,2078 को 

�नयम 12 बमोिजम देहायको �ववरण खलुाई यो दरखास्त पेस गरेको छु । 

1. व्यि� वा संग�ठत संस्थाको नाम र ठेगानाः 

2. उ�ेश्यः 

3. सव�क्षण गन� क्षे�: 

4. सव�क्षण गनर् लाग्ने अनमुा�नत खचर् रु..............(पषु्ट् याई �ववरण संलग्न गनुर्पन�) 

5. सव�क्षण गन� अव�धः 

6. अन्य �ववरणहरु (�भमाद नगरपा�लका जल�ोत �नयमावल�, 2078 को �नयम 12 बमोिजम) 

मा�थ उल्लेिखत व्यहोरा ठ�क साँचो छ झ�ुा ठहरे कानून बमोिजम सहुँला बझुाउँला । 

 
 
 

संस्थाको तफर् बाट दरखास्त �दनेको 

दस्तखतः 

नाम र थरः 

पदः 

ठेगानाः 
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अनसूुची – 4 

(�नयम 1० सँग सम्बिन्धत) 

�भमाद नगरपा�लका 

नगर कायर्पा�लकाको कायार्लय 

�भमाद, तनहुँ 

गण्डक� �देश, नेपाल 

जल�ोतको उपयोगको सव�क्षण अनमु�तप� 

अनमु�त प� संख्याः 

�म�तः................ 

�ी......................... 

महाशय, 

तपाईलाई जल�ोतको उपयोगको सव�क्षण गनर् पाउने गर� देहायको �ववरण खोल� �भमाद नगरपा�लकाको जल�ोत �नयमावल�, 

2078 को �नयम 1० बमोिजम  यो अनमु�त प� �दान ग�रएको छ । 

 
 

1. व्यि� वा संग�ठत संस्थाको परुा नाम र ठेगानाः 

2. जल�ोत सव�क्षणको उ�ेश्यः 

3. जल�ोत सव�क्षणको क्षे�: 

4. सव�क्षण गन� अव�धः 

5.अनमु�तप� वहाल रहने अव�धः 
 
 

अनमु�तप� �दने अ�धकार�को  

दस्तखतः 

नाम र थरः 

पदः 
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अनसूुची – 5 

(�नयम 1३ सँग सम्बिन्धत) 

जल�ोतको उपयोगको अनमु�तप�को ला�ग दरखास्त 

 

                                                         �म�तः ....................... 

�ीमान संयोजक ज्यू , 

�भमाद नगरपा�लका जल�ोत स�म�त, �भमाद, तनहुँ । 

�वषयः जल�ोतको उपयोगको अनमु�तप� पाऊँ भन् न ेबारे । 

 

महोदय, 

जल�ोतको उपयोगको �न�म� अनमु�तप� पाउँन �भमाद नगरपा�लकाको जल�ोत �नयमावल�,2078 को �नयम 1३ बमोिजम 

देहायको �ववरणहरु समेत खलुाई यो दरखास्त पेस गरेको छु । 

 

1. व्यि� वा संग�ठत संस्थाको नाम र ठेगानाः 

2. उ�ेश्यः 

3. उपयोग गनर् खोजेको जल�ोतको प�रमाण र उपयोग गन� �योजन: 

4. �स्ता�वत जल�ोत उपयोग गन� ठाँउः 

5. जल�ोतको उपयोगबाट लाभ पगु्ने ठाउँको क्षे�फलः 

6.�स्ता�वत उपयोगबाट हनु सक्ने सम्भा�वत लाभः 

7.�स्ता�वत सेवाबाट लाभािन्वत हनुे उपभो�ाहरुको संख्याः 

8.जल�ोतको उपयोगको ला�ग लाग्ने अनमुा�नत रकम र सोको �ोतः 

9.जल�ोत उपयोग गन� त�रकाः 

10.जल�ोतको हाल भइरहेको र भ�वष्यमा हनु सक्ने उपयोगः 

11.अन्य �ववरणहरुः 

मा�थ उल्लेिखत व्यहोरा �ठक साँचो छ झ�ुा ठहरे कानून बमोिजम  सहुँल बझुाउँला । 

 

                                         संस्थाको तफर् बाट दरखास्त �दनेको व्यि�को  

दस्तखतः 

नाम र थरः 

पदः 

ठेगानाः 
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अनसूुची – 6 

(�नयम १६ सँग सम्बिन्धत) 

�भमाद नगरपा�लका 

नगर कायर्पा�लकाको कायार्लय 

�भमाद, तनहुँ 

गण्डक� �देश, नेपाल 

जल�ोतको उपयोगको अनमु�तप� 

अनमु�त प� संख्याः 

                                                        �म�तः................ 

�ी......................... 

महाशय, 

तपाईलाई जल�ोतको उपयोगको गनर् पाउने ग�र देहायको �ववरण खोल� �भमाद नगरपा�लकाको जल�ोत �नयमावल�, 2078 

को �नयम १६ बमोिजम  यो अनमु�त प� �दान ग�रएको छ । 

 
 
 

1. व्यि� वा संग�ठत संस्थाको नाम र ठेगानाः 

2. जल�ोत उपयोगको उ�ेश्यः 

3. जल�ोतको नाम, �क�सम र रहेको  स्थान: 

4. उपयोग गनर् पाउने जल�ोतको प�रमाणः 

5.जल�ोत उपयोगको क्षे�ः 

6.जल�ोत उपयोग गन� त�रकाः 

7.�स्ता�वत प�रयोजनाबाट लाभािन्भत हनुे उपभो�ाहरुको संख्याः 

8.अनमु�तप� बहाल रहने अव�धः 
 
 

अनमु�तप� �दने अ�धकार�को  

दस्तखतः 

नाम र थरः 

पदः 
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अनसूुची – 7 

(�नयम 24 उप�नयम (2) सँग सम्बिन्धत) 

�भमाद नगरपा�लका 

नगर कायर्पा�लकाको कायार्लय 

�भमाद, तनहुँ 

गण्डक� �देश, नेपाल 

जल�ोतको उपयोगको अनमु�तप� 

अनमु�त प� संख्याः 

                                                          �म�तः................ 

�ी......................... 

महाशय, 

तपाईले अनमु�तप� पाउन �म�त ..............मा �दनभुएको दरखास्त बमोिजम  देहायको �ववरणहरु खुलाई �भमाद 

नगरपा�लकाको जल�ोत ऐन, 2078 को दफा १९ को उपदफा २ र �भमाद नगरपा�लकाको  जल�ोत �नयमावल�, 2078 

को �नयम 2० बमोिजम  यो अनमु�त प� �दान ग�रएको छ । 

       

१) जल�ोत उपयोग सँग सम्बिन्धत प�रयोजनाको नाम र �क�सम (�त्येक उपयोग सँग सम्बिन्धत) 

२) जल�ोतको उपयोग गन� व्यि� वा संग�ठत संस्थाको नाम र ठेगानाः 

३) जल�ोतको नाम र रहेको स्थान  

४) जल�ोतको उपयोग भएको प�रमाणः 

५) जल�ोत उपयोगबाट उपलब्ध गराईएको सेवा र त्यसको �वस्तार क्षे�ः 

६) उपभो�ा संख्या र त्यसको �क�समः 

७) सेवा उपलब्ध गराउन शरुु गरेको �म�तः 

८) अनमु�तप� बहाल रहने अव�ध  

९) अन्य सतर्हरुः 
 

अनमु�तप� �दने अ�धकार�को  

दस्तखतः 

नाम र थरः 

पदः 
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अनसूुची – 8 

(�नयम ८ को उप�नयम (2), �नयम २१ र �नयम २२ को उप�नयम (2) सँग सम्बिन्धत 

�स.नं. सेवाको �कृ�त दस्तरु शलु्क 

1 अनमु�तप� दस्तरु शलु्क 1500 

2 खानेपानी र घरेल ुउपयोग 1000 

3 �संचाई 2500 

4 पशपुालन तथा मत्स्य पालन जस्ता कृ�ष जन्य उपयोग 2000 

5 घरेल ुउ�ोग,औ�ो�गक व्यवसाय तथा खानी जन्य उपयोग 10000 

6 जल यातायात 5000 

7 अन्य उपयोग 500 

8 खानेपानी र घरेल ुउपयोग 1000 
 
  
  
     
 
      
 
 
 

 

 

  

नगरकायर्पा�लकाको �म�त २०७८।११।०५ को बैठकले स्वीकृत गरेको यस �भमाद नगरपा�लका  जल�ोत �नयमावल�‚ 
२०७८ स्थानीय सरकार स�ालन ऐन,  २०७४ को दफा १०२ को उपदफा २ बमोिजम �माणीकरण गदर्छु । 

                                                                                      मेख बहादरु थापा  

                                                                                        नगर  �मखु 

                                                                                 �माणीकरण �म�त:- 
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�भमाद नगरपा�लकाको स्वास्थ्य �बमा संयोजन स�म�त गठन सञ् चालन कायर्�व�ध,२०७८ 

�माणीकरण �म�तः- 2078/12/22                                    

सम्बत ्२०७8 सालको कायर्�व�ध नं. 7                                   

स्वास्थ्य �बमा �नयमावल�, २०७५ को दफा २६ मा �त्येक स्थानीय तहमा स्वास्थ्य �बमा सम्बन्धी कायर्�म कायार्न्वयन गनर् 

सहजीकरण गन� लगायतका कायर् गनर्को ला�ग स्थानीय सरकारले तोके बमोिजमको एक स्वास्थ्य �बमा संयोजन स�म�त रहनेछ 

भ�े व्यवस्थालाई कायार्न्वयनमा ल्याउन वाञ्छनीय भएकोले स्वास्थ्य �बमा ऐन, २०७४ को दफा ४१ ले �दएको अ�धकार 

�योग गर� �भमाद नगरपा�लका नगर कायर्पा�लकाले देहायको  �भमाद नगरपा�लका स्वास्थ्य �बमा संयोजन स�म�त सञ् चालन 

कायर्�व�ध, २०७८ स्वीकृत गर� लागू गरेको छ  । 

प�रच्छेद- १ 

�ारिम्भक 

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भः (१) यो कायर्�व�धको नाम "�भमाद नगरपा�लका �बमा संयोजन स�म�त सञ् चालन कायर्�व�ध, 

२०७८" रहेको छ । 

(२) यो कायर्�व�ध तरुुन्त �ारम्भ हनुेछ । 

२. प�रभाषाः �वषय वा �संगले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमाः- 

(क) "ऐन" भ�ाले स्वास्थ्य �बमा बोडर् ऐन, २०७४ सम्झन ुपछर् । 

(ख) "कायर्�म" भ�ाले स्वास्थ्य �बमा �नयमावल�को �नयम २ को खण्ड (ख) बमोिजमको कायर्�म सम्झनपुछर्। 

(ग) "�नयमावल�" भ�ाले स्वास्थ्य �बमा बोडर् �नयमावल�, २०७५ सम्झन ुपछर् । 

(घ) नगरपा�लकाभ�ाले  �भमादनगरपा�लकालाई जनाउनेछ । 

(ङ) "बोडर्" भ�ाले स्वास्थ्य �बमा बोडर्सम्झन ुपछर् । 

(च) संयोजन स�म�त भ�ाले �नयम २६ बमोिजम �भमाद नगरपा�लकाले गठन गरेको स्वास्थ्य �बमा संयोजन स�म�त 

सम्झन ुपछर् । 

(छ) नगर �मखु भ�ाले �भमाद नगरपा�लकाको नगर �मखुलाई जनाउनेछ । 

(ज) �मखु �शासक�य अ�धकृत भ�ाले �भमाद नगरपा�लकाको कायार्लय �मखु भई कामकाज गनर् तो�कएको 

अ�धकृतलाई जनाउनेछ । 

प�रच्छेद २ 

स�म�तको गठन 

३. संयोजन स�म�त गठनः (१) �नयम २६ बमोिजम �भमाद नगरनगरपा�लकामा स्वास्थ्य �बमा कायर्�मलाई संयोजन गनर् 

देहाय बमोिजमको नगर स्त�रय �भमाद नगरपा�लका स्वास्थ्य �बमा संयोजन स�म�त रहने छ । 

(क) नगर �मखु                   -संयोजक 

(ख) नगर �मखुले मनो�नत गरेको जनसंख्याको आधारमा कुनै एक वडाका अध्यक्ष  -सदस्य 

(ग) नगर �मखुले मनो�नत गरेको ��त�न�ध, सेवा �दायक स्वास्थ्य संस्था �मखु      -सदस्य 

(घ) नगर �मखुले मनो�नत गरेको स्वास्थ्य क्षे�को अनभुव हा�सल गरेका एक म�हला स्वंयसे�वका स�हत दईु 

जना          -सदस्य 

(ङ) शाखा �मखु, स्वास्थ्य �वषय हेन�      - सदस्य 

(च) दतार् अ�धकार� स्वास्थ्य �बमा बोडर् (�भमाद नगरपा�लका)   -सदस्य 

(छ) �मखु �शासक�य अ�धकृत वा �नजले तोकेको अ�धकृत     -सदस्य सिचव  

(२) संयोजन स�म�तको बैठक आवश्यकता अनसुार वषर्मा किम्तमा तीन म�हनामा एक पटक बस्नेछ। 
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(३) सदस्य सिचवले बैठकको कायर्सूची संयोजकको स्वीकृतीमा तय गनुर्पन�छ। 

(४) संयोजकले तोकेको समय र स्थानमा बैठक बस्नेछ। 

(५) बैठकमा कुनै खास �वषय �वज्ञ वा पदा�धकार�लाई आमन्�ण गनर् सक्नेछ। 

(६) सदस्यहरुलाई बैठक बस्ने जानकार� र बैठकमा पेस हनुेकायर्सूची सामान्यतया:तीन �दन अिघ �दन ुपन�छ तर कुनै 

खास �वषयमा चौ�वस घण्टा अिघ जानकार� �दई बैठक बस्न वाधा पन� छैन। 

(७) बैठकको �नणर्य बहमुतबाट हनुेछ र सदस्य सिचवले बैठकको �नणर्य �मािणत गन�छ। 

(८) बैठक बसेको �दनमा पदा�धकार�ले �भमाद नगरपा�लक खचर् सम्बन्धी मापदण्ड, 2075 बमोिजमको बैठक भ�ा 

पाउनेछन।् 

(९) स�म�तको सिचवालय स्वास्थ्य शाखामा रहनेछ। 

४. काम, कतर्व्य र अ�धकारः संयोजन स�म�तको काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछन।् 

(क) नगरपा�लकाको क्षे� �भ� कायर्�म �वस्तार गनर् �वधर्नात्मक कायर्मा सहयोग गन�, 

(ख) नगरपा�लका अन्तगर्तका सरकार�, सावर्ज�नक संस्थाहरुको कमर्चार� र प�रवारलाई स्वास्थ्य �बमाको दायरामा 

ल्याउन �नयमावल�ले तोके बमोिजम ���मयमको व्यवस्था गर� कायर्�ममा आव�गन�, 

(ग) अ�त गर�ब प�रवारलाई कायर्�ममा आव� गनर् नगरपा�लका र बोडर् �बच समझदार� गन�, 

(घ) नसन� रोगको ला�ग कायर्�मले �दई आएको स�ुबधा उपल्ब्ध गराउन वा ब�ृ� गनर् बोडर्सँग साझेदार� गन�, 

(ङ) कायर्�मगत रुपमा बोडर्लाई सशतर्ः अनदुान उपलब्ध गराउन सक्ने, 

(च) नगरपा�लका अन्तगर्त रहेका स्वास्थ्य सेवा �दायक संस्थाहरुको सेवाको गणुस्तर ब�ृ� गन� गराउने, 

(छ) �बमाबाट �दान ग�रने औष�धहरु नगरपा�लका अन्तगर्तका स्वास्थ्य संस्थाहरू�ारास�ा�लत फाम�सीमा उपलब्ध हनुे 

व्यवस्थामा सहयोग गन� गराउने, 

(ज) स्वास्थ्य संस्थाहरुमा िच�कत्सकको उपलव्धता हनुे व्यवस्था गन� गराउने, 

(झ) स्वास्थ्य संस्थाहरुमा उपकरण, �योगशालाको सेवामा �नरन्तता, स्तरोउ��त र पवुार्धार अ�भवृ��मा सहयोग गन�, 

(ञ) कायर्�म �वधर्नका सन्दभर्मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्�ालय, �देश र बोडर्सँग समन्वय गन�, 

(ट) नगर कायर्पा�लकाले तोकेका अन्य �वषयहरू । 

५. बजेट सम्बन्धी व्यवस्थाः स्वास्थ्य �बमा संयोजन स�म�तको सिचवालय सञ् चालनको ला�ग आवश्यक खचर्को व्यवस्था 

नगरपा�लकाले गनर् सक्नेछ । 

प�रच्छेद ३ 

�व�वध 

६. कायर्�व�धमा संशोधनः नगर कायर्पा�लकाले यस कायर्�व�धमा आवश्यक संशोधन गनर् सक्नेछ। 

७. बाधा अड्काउ फुकाउने अ�धकारः यो कायर्�व�ध कायार्न्वयन गनर् कुनै बाधा अड्चन पनर् आएमा नगर कायर्पा�लकाले 

�नणर्य गर� बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ। 

८. �च�लत कानून बमोिजम हनुेः यस कायर्�व�धमा लेिखएको �वषयमा यसै कायर्�व�ध बमोिजम हनुेछ।यस कायर्�व�धमा 

लेिखएको कुनै �वषय �च�लत कानूनसँग बािझएमा बािझएको हद सम्म अमान्य हनुेछ। 
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�भमाद नगरपा�लका मेल�मलाप कायर्सञ् चालन कायर्�व�ध,२०७८ 

�माणीकरण �म�तः- 2078/12/22                                    

सम्बत ्२०७8 सालको कायर्�व�ध नं. ८                                   

�स्तावनाः नेपालको सं�वधानको धारा २१४(१,२) तथा अनसूुची-८ मा उल्लेिखत स्थानीय तहको अ�धकारहरु र मेल�मलाप 

सम्बन्धी ऐन, २०६८ तथा �नयमावल�, २०७० लाई आत्मसाथ गद�, स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ 

(२) ले न्या�यक स�म�तलाई �द� गरेका �ववादहरु मेल�मलापको माध्यमबाट समाधान गनर्का ला�ग मेल�मलाप कायर्सञ् चालन 

कायर्�व�धको व्यवस्था गनर् वाञ्छनीय भएकोले स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ (२) बमोिजम �भमाद 

नगरपा�लका नगर कायर्पा�लका�ारा यस मेल�मलाप कायर् सञ् चालन कायर्�व�ध, २०७८ लागू ग�रएको छ । 

प�रच्छेद-१ 

�ारिम्भक 

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भः (१) यस कायर्�व�धको नाम “�भमाद नगरपा�लका मेल�मलाप कायर् सञ् चालन कायर्�व�ध, 

२०७८” रहेको छ । 

(२) यो कायर्�व�ध तरुुन्त �ारम्भ हनुेछ । 

२. प�रभाषाः �वषय वा �स�ले अक� अथर् नलागेमा यस कायर्�व�धमाः 

(क)"सं�वधान" भ�ाले नेपालको सं�वधानलाई सम्झनपुछर्। 

(ख) "ऐन" भ�ाले स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ सम्झनपुछर्। 

(ग) "कायर्�व�ध सम्बन्धी ऐन"भ�ाले नगरपा�लका न्या�यक स�म�त (कायर्�व�ध सम्बन्धी) ऐन, २०७५ लाई सम्झन ु

पन�छ। 

(घ) "मेल�मलाप केन्�" भ�ाले �भमाद नगरपा�लका�ारा स्थापना ग�रएको वा मेल�मलाप सम्बन्धी काम गनर् स्थापना 

ग�रएको सामदुा�यक मेल�मलाप केन्� समेतलाई सम्झनपुछर्। 

(ङ) "गैर सरकार� संस्था" भ�ाले �च�लत कानून बमोिजम स्थापना भएका र �भमाद नगरपा�लकासँग समन्वय गर� 

कायर्सञ् चालन गन� गैर नाफामूलक सामािजक संस्था सम्झनपुछर्। 

(च) "न्या�यक  स�म�त" भ�ाले नेपालको सं�वधानको धारा २१७ बमोिजम  नगर उप�मखुको संयोजककत्वमा ग�ठत 

न्या�यक स�म�त सम्झनपुछर्। 

(छ) "पक्ष" भ�ाले �ववाद समाधानको ला�ग स�म�त तथा मेल�मलाप केन्�मा �नवेदन �दने व्यि� सम्झनपुछर्। 

(ज) "प�हलो पक्ष" भ�ाले �ववाद समाधानको ला�ग न्या�यक स�म�त तथा मेल�मलाप केन्�मा �नवेदन �दने व्यि� 

सम्झनपुछर्। 

(झ) "दो�ो पक्ष" भ�ाले प�हलो पक्षको �नवेदनको आधारमा मेल�मलापको ला�ग न्या�यक  स�म�त तथा मेल�मलाप 

केन्�ले बोलाएको �ववादको पक्ष सम्झनपुछर्। 

(ञ) "�ववाद" भ�ाले न्या�यक स�म�त तथा मेल�मलाप केन्�को दतार् �कताबमा रहेको �ववाद सम्झनपुछर्। 

(ट) "मेल�मलाप" भ�ाले पक्षहरुले मेल�मलापकतार्को सहयोगमा �ववाद वा म�ुाको �नरुपण गनर् अपनाइने ���या 

सम्झनपुछर्। 

(ठ) "मेल�मलापकतार्" भ�ाले पक्षहरु �बचको �ववादलाई छलफल गराई सहज वातावरण सजृना गनर् तथा सो 

�वषयमा सहम�त कायम गनर्का ला�ग उत्��ेरत गनर् यस कायर्�व�ध बमोिजम �नय�ु मेल�मलापकतार् सम्झनपुछर्। 

(ड) "�माण-प�" भ�ाले मेल�मलापकतार्को रुपमा काम गनर् मेल�मलाप प�रषद् वा प�रषद�ारा अनमु�त �ा� 

संस्था�ारा �दान ग�रएको �माणप� सम्झनपुछर्। 
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(ढ) "नगरपा�लका" भ�ाले �भमाद नगरपा�लका सम्झनपुछर्। 

(ण) "�मखु" भ�ाले �भमाद नगरपा�लका नगर �मखुलाई सम्झनपुछर्। 

(त) "उप�मखु " भ�ाले �भमाद नगरपा�लका उप�मखुलाई सम्झनपुछर्। 

(थ) "वडा" भ�ाले �भमाद नगरपा�लकाको वडालाई सम्झनपुछर्। 

(द) "वडा अध्यक्ष" भ�ाले �भमाद नगरपा�लकाको वडा अध्यक्षलाई सम्झनपुछर्। 

(ध) "सभा" भ�ाले �भमाद नगरपा�लकाको नगर सभालाई सम्झनपुछर्। 

(न) "कायर्पा�लका" भ�ाले �भमाद नगरपा�लका नगर कायर्पा�लकालाई सम्झनपुछर्। 

(प) "सदस्य" भ�ाले न्या�यक  स�म�तको सदस्यलाई सम्झनपुछर्। 

३. उ�शे्यः यस कायर्�व�धको उ�ेश्य देहाय बमोिजम हनुेछः 

(क) स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐनको दफा ४९ बमोिजम मेल�मलाप सम्बन्धी कायर्लाई सरल र सहज तवरले 

सञ् चालन गनर् सहयोग परु् याउन।ु 

(ख) स्थानीय स्तरमा शािन्त, सौहादर्ता र मेल�मलाप  कायम गनर् सहयोग परु् याउन।ु 

प�रच्छेद-२ 

मेल�मलाप केन्�को स्थापना, काम, कतर्व्य र अ�धकार 

४. मेल�मलाप केन्�को स्थापनाः (१) मेल�मलाप ���या�ारा �ववाद समाधानमा सहयोग परु् याउन �भमाद नगरपा�लका र 

�त्येक वडामा न्या�यक स�म�तको परामशर्मा नगरपा�लकाले तोकेको स्थानमा मेल�मलाप केन्� स्थापना ग�रनेछ  । 

५. न्या�यक  स�म�त तथा मेल�मलाप केन्�को काम, कतर्व्य र अ�धकारः (१) न्या�यक स�म�त तथा मेल�मलाप केन्�को 

काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछः 

(क) �ववादका पक्षबाट �ववादसँग सम्बिन्धत �वषयको �नवेदन �लने, दतार् गर� अनसूुची १ बमोिजमको ढाँचामा रा�।े 

(ख) मेल�मलाप सम्बन्धी �ववादका पक्षहरुलाई सूचना �दने। 

(ग) योग्यता पगेुका मेल�मलापकतार्हरुलाई सूचीकृत गन�।(अनसूुची ३ अनसुार) 

(घ) सूचीकृत मेल�मलापकतार्हरु मध्येबाट �ववादका पक्षहरुलाई मेल�मलापकतार् छनौट गनर् लगाउने। 

(ङ) मेल�मलाप ���यामा सहजीकरण गन�। 

(च) �ववादको �नवेदन, अन्य कागजात तथा सहम�त अ�भलेख राख् ने। 

(छ) सहम�त हनु नसकेका �वषय कानून बमोिजम सम्बिन्धत कायार्लय वा अड् डा अदालत पठाउने। 

(ज) पक्षहरु �बचका सहम�त कायार्न्वयन गन�। 

(झ) सहम�त कायार्न्वयन भए नभएको अनगुमन गन� गराउने तथा पक्षहरुको आपसी सम्बन्ध बारे जानकार� �लने। 

(ञ) स्थानीय नाग�रकलाई मेल�मलाप सेवा �योग गनर् अ�भ��ेरत गन�। 

(ट) मेल�मलापकतार्को क्षमता अ�भवृ�� सम्बन्धी आवश्यक कायर्हरु गन�। 

(ठ) मेल�मलाप सेवाको �चार �सार गन�। 

(ड) मेल�मलापकतार्को रुपमा सूचीकृत हनु वषर्मा कम्तीमा १ पटक अनसूुची-२ मा उल्लेिखत ढाँचामा सूचना 

�कािशत गन�। 

(ढ) मेल�मलाप केन्�को अनगुमन गन�। 

(ण) मेल�मलापसँग सम्बिन्धत �नकायबाट तो�कएको अन्य कामहरु गन�। 

६. मेल�मलाप केन्�मा हनुपुन� आधारभतू स�ुवधाहरुः केन्�मा हनुपुन� आधारभतू स�ुवधाहरु देहाय बमोिजम हनुेछन।् 

(क) मेल�मलाप स� सञ् चालनका ला�ग गोप्य र सरुिक्षत स्थानको व्यवस्था �मलाउने। 
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(ख) मेल�मलापकतार्, �ववादका पक्षहरु एवं सरोकारवालाहरुको स�ुवधाको ला�ग मेल�मलाप कक्षमा आवश्यक कुस�, 

टेवल लगायत पयार्� स्थानको व्यवस्था गन�। 

(ग) सूचीकृत मेल�मलापकतार्को नाम, ठेगाना र फोटो स�हतको सूची र मेल�मलाप केन्� िचनाउनका ला�ग साईन 

बोडर्को व्यवस्था गन�। 

(घ) �ववादका पक्षहरुको ला�ग स्वच्छ �पउने पानी तथा शौचालयको व्यवस्था गन�। 

(ङ) �ववाद दतार् �नवेदनको फाराम र �ववाद दतार् गन� रिज�र, मेल�मलापकतार् रेकडर् रा�का ला�ग फाराम, दो�ो 

पक्षलाई जानकार� गराउने फाराम, मेल�मलापकतार्लाई जानकार� गराउने फाराम, सहम�त-प�को फाराम, �ग�त 

��तवेदन फाराम, अ�भलेख राख्� ेरिज�र लगायत अन्य मसलन्द साम�ीको व्यवस्था गन�। 

प�रच्छेद-३ 

मेल�मलाप सेवाको व्यवस्थापन 

७. मेल�मलापकतार्को छनौट ���याः (१) नगरपा�लका र �त्येक वडा कायार्लयमा आवश्यक संख्यामा मेल�मलापकतार् 

हनुेछन।् 

(२) �त्येक मेल�मलाप केन्दमा किम्तमा ३ जना मेल�मलापकतार् सूचीकृत ग�रएको हनुेछन।् 

(३) मेल�मलापकतार् छनौट गदार् समावेशी आधारमा ग�रनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोिजम मेल�मलापकतार् छनौट गदार् किम्तमा ३३ ��तशत म�हला हनुपुन�छ। 

(५) नगरपा�लका कायार्लयमा रहेको मेल�मलाप केन्�मा समेत किम्तमा ३ जना मेल�मलापकतार् सूचीकृत रहनेछन।् 

(६) यो कायर्�व�ध लागू हुँदा योग्यता पगेुका कायर्रत मेल�मलापकतार्हरु सूचीकृत गनर् स�कनेछ। 

(७) �ववादको संख्या बढ् न गई वा अन्य कारणले मेल�मलापकतार्को संख्या कमी भएमा नगरपा�लकाले उपदफा (१) 

र (५) मा उल्लेिखत संख्याको अ�त�र� आवश्यक संख्यामा थप मेल�मलापकतार् रा� बाधा पन�छैन। 

(८) नगरपा�लका वा न्या�यक  स�म�तले मेल�मलापकतार्को रुपमा सेवा �दान गन� व्यि�लाई छनौट गदार् स्थानीय 

समदुायमा सामािजक कायर्मा ��यािशल व्यि�हरु, सेवा �नवृत रा� सेवक, िशक्षक, �ाध्यापक, स्थानीय समाजेवीहरु 

लगायत सामािजक सेवाको काम गनर् ��तब� र तत्पर व्यि�हरुलाई समावेिशताको आधारमा �ाथ�मकता �दनपुन�छ। 

८. मेल�मलापकतार्को योग्यताः (१) देहायका व्य�� मेल�मलापकतार् हनु सक्नेछः 

(क) किम्तमा �वेिशका पर�क्षा उि�णर् गरेको, 

(ख) नेपाल� नाग�रक, 

(ग) पच्चीस वषर् उमेर भएको, 

(घ) मेल�मलाप सम्बन्धी किम्तमा ४८ घण्टाको आधारभूत ता�लम �लएको, 

(ङ) अन्य �च�लत कानून�ारा अयोग्य नभएको। 

(२) उपदफा (१) मा योग्यताको बारे जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न ता�लम �लई हाल मेल�मलाप सम्बन्धी काम 

ग�ररहेकाको हकमा �नजलाई �नरन्तरता �दन स�कनेछ। 

९. मेल�मलापकतार्को चयन ���याः (१) सम्झौतामा मेल�मलापकतार्को संख्या तो�कएको सो�ह बमोिजम र नतो�कएकोमा 

पक्षहरुको सह�मतबाट १ जना वा बढ�मा ३ जना मेल�मलापकतार्को संख्या �नधार्रण गर� �नय�ु ग�रनेछ। 

(२) मेल�मलाप गराउँदा स्थानीय सरकार सञ् चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (२) अन्तगर्तका 

�ववादहरु न्या�यक  स�म�त�ारा मेल�मलाप ग�रनेछ । ऐनको दफा ४७ को उपदफा (१) बमोिजमको �ववादहरु 

न्या�यक  स�म�तले सूचीकृत मेल�मलापकतार्�ारा मेल�मलाप ग�रनेछ। 
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(३) �ववादका पक्षहरुले मेल�मलाप केन्�मा मेल�मलाप गनर्का ला�ग �नवेदन गरेमा सूचीकृत मेल�मलापकतार्�ारा 

मेल�मलाप ग�रनेछ। सो मेल�मलाप गनर्का ला�ग नगरपा�लकामा भएको मेल�मलाप केन्�को हकमा न्या�यक  

स�म�तको संयोजक र वडािस्थत रहेको मेल�मलाप केन्�मा वडा अध्यक्षले संयोजनकार� भ�ूमका �नवार्ह गन�छ। 

१०. मेल�मलापकतार्ले ध्यान �दनपुन� कुराहरुः 

(क) मेल�मलाप स� सञ् चालन गदार् उठेका �वषयहरु �टपोट गन� र त्यसको अथर् पक्षहरुलाई बझुाउने। 

(ख) �ववादमा �नणर्य न�दने र आफूलाई �नणर्यकतार् नभई �ववाद समाधान ���याको सहजकतार् सम्झने र छलफल 

वातार् संवादबाट समाधानका ला�ग सहजीकरण गन�। 

(ग) कुनै पक्षलाई जात, जा�त, धमर्, वणर्, �ल�, सम्�दाय र राजनी�तक आस्थाका आधारमा भेदभाव नगर� �नष्पक्ष र 

तटस्थ रहने। 

(घ) मानव अ�धकार संरक्षण र सामािजक न्यायको �वषयमा संवेदनशील रहने। 

(ङ) मेल�मलाप स�को समा�ी प�छ सहम�त बाहेक लेखेका अन्य �टपोट सम्बन्धी साम�ी न� गर� गोपनीयता कायम 

गन�। 

(च) कुनै कानूनी ज�टलतामा आएमा नगर कायर्पा�लकाको सहयोगमा �वषय �बज्ञसंग परामशर् �लएर मा� कानून 

सम्मत रुपमा पक्षहरु �बच सहम�त गराउने। 

(छ) �ववादका पक्षलाई मेल�मलापकतार् रोज्न लगाउदा नगरपा�लका कायार्लयमा रहेको मेल�मलाप केन्�बाट हनुे 

�ववाद समाधानका ���याका सम्बन्धमा सम्बिन्धत पक्षलाई न्या�यक  स�म�तका संयोजक वा वडा स्तरका मेल�मलाप 

केन्�मा वडाध्यक्षले जानकार� गराउने। 

११. मेल�मलाप सेवाको कायर्�व�धः मेल�मलापको कायर्�व�ध देहाय बमोिजम हनुेछ। 

(क) �ववाद दतार्ः �ववादका �थम पक्षले मेल�मलापका ला�ग नगरपा�लका कायार्लय तथा वडा िस्थत मेल�मलाप 

केन्�मा �लिखत �नवेदन �दन सक्नेछ।कुनै कारणवस �लिखत नभै मौिखक रुपमा व्य� गरेमा त्यसलाई �लिखत रुपमा 

उतार गर� पक्षको सनाखत समेत गर� मेल�मलाप केन्�ले �नजको सह�छाप गराई दतार् गन�छ। 

(ख) �थम पक्ष�ारा मेल�मलापकतार्को छनौटः �थम पक्षको �नवेदन दतार् भैसकेप�छ न्या�यक  स�म�तको संयोजक वा 

वडाध्यक्ष/वडा संयोजकले सूचीकृत मेल�मलापकतार् मध्येबाट दफा ९ को ���या अनसुार छनौट गनर् लगाउन ुपन�छ। 

(ग) दो�ो पक्षलाई अनरुोधः न्या�यक स�म�तको संयोजक वा वडाध्यक्षले मेल�मलापको ���यामा सहभागी हनु दो�ो 

पक्षलाई केन्�मा उपिस्थत भई आफ्नो तफर् बाट मेल�मलापकतार् छनौट गनर् अनरुोध गर� प� पठाउने वा अन्य कुनै 

माध्यमबाट सूचना पठाउन ुपन�छ। 

(घ) दो�ो मेल�मलापकतार्को छनौटः मेल�मलाप केन्�का संयोजकले दो�ो पक्षलाई सूचीकृत भएका मेल�मलापकतार् 

मध्येबाट दफा ९ बमोिजमको ���या अनसुार छनौट गनर् लगाउने। 

(ङ) मेल�मलाप स� स�ालनः (१) छा�नएका मेल�मलापकतार्हरुले पक्षहरुसँग समन्वय गर� मेल�मलाप स� सञ् चालन 

गन� �म�त र स्थान तय गन�छन ्�ववादका पक्षहरु र मेल�मलापकतार् पूवर् �नधार्�रत स्थान, �म�त र समयमा मेल�मलाप 

स�मा उपिस्थत हनुपुन�छ। 

(२) �ववादका पक्षहरु उपिस्थत भैसकेप�छ छा�नएका मेल�मलापकतार्हरुले �ववादका पक्षहरुलाई सरुिक्षत 

मेल�मलाप कक्षमा गई मेल�मलाप ���या र मेल�मलापकतार्हरुलाई भ�ूमका बारे जानकार� �दने र मेल�मलाप स� 

सञ् चालन हुँदा पालना गनुर्पन� आधारभतू �नयमहरु �नधार्रण गर� मेल�मलाप ���याका चरणहरु अपनाउँदै �ववाद 

समाधान गनर् सहजीकरण गन�छन।् 

(३) मेल�मलाप स� आवश्यकता अनसुार एक वा सो भन्दा बढ� पटक बस्न सक्नेछ। 
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(च) सहम�तप�ः सहम�त भएमा यस कायर्�व�धको अनसूुची-३ बमोिजमको सहम�त प� तयार गर� एक एक ��त 

�ववादका पक्षहरुलाई �दई अक� ��त संयोजकले वा वडाध्यक्षले अ�भलेख रा�का ला�ग नगरपा�लकाले तोकेको 

स्थानमा रा� ुपन�छ। सहम�तप�को अ�भलेख सम्बिन्धत मेल�मलाप केन्�मा रहेको �ववाद दतार् रिज�रमा समेत दतार् 

गर� रा� ुपन�छ। 

(छ) मेल�मलाप गन� समयाव�धः यस प�रच्छेद बमोिजम मेल�मलाप�ारा �ववाद समाधान गदार् मेल�मलापकतार् �नयिु� 

भएको  �म�तले तीस �दन�भ� सम्प� गर�सक्न ुपन�छ। 

(ज) �लिखत जानकार� �दनेः मेल�मलाप हनु नसकेमा सो�ह कुरा उल्लेख गर� सम्बिन्धत पक्षलाई जानकार� �दने र 

सोको जानकार� न्या�यक  स�म�तका संयोजक तथा वडाध्यक्षलाई �दन ुपन�छ। 

१२. मेल�मलाप सम्बन्धी काम, कतर्व्य र अ�धकारः (१) मेल�मलाप सेवा �वस्तार र �वकासका ला�ग न्या�यक  स�म�तको 

काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछः 

(क) मेल�मलाप सेवा �वस्तार र �वकासबारे वा�षर्क योजना एवं कायर्�म तजुर्मा र कायार्न्वयन गन�, 

(ख) मेल�मलापबाट समाधान भएका �ववादहरुको �माणीकरण  गन�,सहम�त-प�को अ�भलेख राख् ने र मेल�मलाप 

सम्बन्धी कायर्�मको ला�ग आवश्यक बजेट �व�नयोजन गराउने, 

(ग) मेल�मलाप सेवा सञ् चालनका ला�ग मेल�मलाप केन्� स्थापना र आवश्यक भौ�तक साम�ी र मसलन्द 

व्यवस्थापन गनर् बजेट �व�नयोजन गराउने, 

(घ) मेल�मलाप सम्बन्धी ता�लमका ला�ग मेल�मलापकतार्हरुको छनौट गन� र गैर सरकार� संस्था तथा अन्य 

�नकायसँग समन्वय गन� तथा ता�लम आयोजना गनर् �ा�व�धक, आ�थर्क तथा अन्य सहयोग परु् याउने, 

(ङ) ता�लम �ा� मेल�मलापकतार्लाई सपथ गराई योग्यता पगेुका मेल�मलापकतार्लाई सूचीकृत गन�। 

(च) मेल�मलाप सम्बन्धी �ग�त ��तवेदन तयार गर�सम्बिन्धत कायार्लयमा राख् ने। 

(छ) सहम�त कायार्न्वयन गन�, गराउने र सहम�त कायार्न्वयनको अनगुमन र स�मक्षा गन�। 

१३. वडास्तर�य मेल�मलाप केन्�मा वडाध्यक्षको काम, कतर्व्य र अ�धकारः वडा स्तर�य मेल�मलाप केन्�मा वडाध्यक्षको 

काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछः 

(क) मेल�मलाप केन्�मा भएको �नवेदन रिज�रमा दतार् गर� �ववादका पक्षको नाम र ठेगाना, छनौट भएका 

मेल�मलापकतार्हरुको नामर सम्पकर्  नं. मेल�मलाप स� सञ् चालन �म�त,सहम�तप�को स्प� खलु्ने गर� अ�भलेख राख् ने 

एवं अन्य कागजात सरुिक्षत रा� लगाउने। 

(ख) �ववादका पक्षहरुलाई मेल�मलाप केन्�को तफर् बाट प�ाचार गन�। 

(ग) मेल�मलाप केन्�मा आवश्यक भौ�तक र अन्य साम�ीहरु र न्यनुतम सेवा स�ुवधाहरु स�ुनि�त गराउने। 

(घ) मेल�मलाप ���या बारे �ववादका पक्षहरुलाई जानकार� गराउने। 

(ङ) मेल�मलाप कक्ष र स� सञ् चालनको वातावरण बनाउने र सोको व्यवस्थापन गन�। 

(च) मेल�मलापकतार्को सूची �त्येक वषर् अध्याव�धक गन�। 

(छ) सहम�त भएका वा हनु नसकेका �ववादको अ�भलेख रा� लगाउने। 

(ज) मेल�मलापको वा�षर्क �ग�त �ववरण नगरपा�लका तथा नगरसभामा �स्ततु गन�। 

(झ) सहम�त नभएमा सहम�त हनु नसकेको कुराको �लिखत जानकार� �ववादका पक्षहरुलाई �दने। 

(ञ) वडास्तर�य मेल�मलाप केन्�को संयोजक भई काम गन�। 

१४. मेल�मलापकतार्को काम, कतर्व्य र अ�धकारः मेल�मलापकतार्को काम, कतर्व्य र अ�धकार देहाय बमोिजम हनुेछः 

(क) मेल�मलापको ���या अनसुरण गर� सहजकतार्को है�सयतले �ववाद समाधानमा सहयोग परु् याउने। 
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(ख) �ववाद समाधान गनर् सहायता गदार् न्यायाधीश, मध्यस्त वा कानूनी सल्लाहकारको भ�ूमका �नवार्ह नगर� 

सहजकतार्को मा� भ�ूमका �नवार्ह गन�। 

(ग) मेल�मलापको �वकास र �वस्तारको ला�ग कायर्रत रहने। 

(घ) सहम�त कायार्न्वयनमा सहयोग परु् याउने। 

(ङ) मेल�मलाप स� सहिजकरण गदार् डर, �ास, दबाव, �भावबाट म�ु हनुे र �ववादका पक्षलाई प�न म�ु राख् ने। 

(च) मानवअ�धकार, सामािजक न्यायको �वषयमा सचेत रहने। 

(छ) आघातमा परेका वा मनौवैज्ञा�नक रुपमा समस्यामा रहेका पक्षहरुलाई मनोसामािजक परामशर्का ला�ग पठाउने। 

(ज) मेल�मलाप ���यालाई उिचत व्यवस्थापन गन� र सहम�तको ला�ग पक्षलाई स्वतन्� रुपमा भ�ूमका �नवार्ह गनर् 

�दने। 

(झ) पक्षहरुलाई मेल�मलापको अनिुचत �योगबाट हनुे नोक्सानीबाट बचाउन सचेत रहने। 

(ञ) मेल�मलाप वातार्को सन्दभर्मा �ववादका पक्षहरुबाट व्य� भएका कुराको गोप�नयता कायम राख् ने। 

(ट) अनसूुची-६ मा तो�कएको आचरसं�हताको पालना गन�। 

प�रच्छेद-४ 

�व�वध  

१५. दईु वा दईु भन्दा बढ� वडामा रहेका नाग�रकको �ववाद सम्बन्धी व्यवस्थाः दईु वा दईु भन्दा बढ� वडामा रहेका 

नाग�रक �बचको �ववादको समाधान गदार् �नम्न बमोिजम ग�रनेछ । 

(क) �ववादका पक्ष दईु फरक वडामा बसोबास गरेको अवस्थामा �ववादको प�हलो पक्ष बसेको वडामा �ववादमा दतार् 

ग�रनेछ र पक्षहरु सहमत भएको कुनै मेल�मलाप केन्�बाट मेल�मलाप ���या �ारम्भ हनुेछ  

(ख)  मेल�मलाप केन्� छनोटमा �ववादका पक्षहरुको सहम�त भएमा �ववादका पक्षहरुले रोजेको जनुसकैु मेल�मलाप 

केन्�मा सो �ववाद दतार् गर� उ� मेल�मलाप केन्�बाट मेल�मलाप स� सञ् चालन गनर् पक्षहरु स्वतन्� हनुेछन।् 

त्यसर� दतार् भएको �ववादलाई सम्बिन्धत मेल�मलाप केन्�ले मेल�मलापको ���या सञ् चालनमा मागर् �शस्त 

गनपुन�छ। 

१६. मेल�मलाप न�तजाको अ�भलेख व्यवस्थापनःनगरपा�लकाले मेल�मलाप केन्�मा दतार् भएका �ववादहरु तथा समाधान 

भएका �ववाद र �ववादका पक्षहरुको अ�भलेख राख् नेछ। �ववादको सफलतापूवर्क �नरुपण भएको अवस्थामा न्या�यक  

स�म�तका संयोजक तथा �नजले तोकेको व्यि�ले र वडा तहमा वडा अध्यक्ष तथा �नजले तोकेको व्यि�ले मेल�मलाप 

केन्�मा दवैु पक्षको र मेल�मलापकतार्को हस्ताक्षर स�हतको सहम�त प� समेत तयार पार� रा� ु पदर्छ। अ�भलेख 

रा�का ला�ग न्या�यक  स�म�तले �नम्न अनसुारका अ�भलेख/फारामहरु तयार गर� रा�पुदर्छ। 

(क) �ववाद दतार् पिुस्तका, 

(ख) �ववाद र �ववादका पक्षहरुको �ववरण खलु्ने गर� तो�कएको फाराम, 

(ग) �नवेदन प�को फाराम, 

(घ) दो�ो पक्षलाई जानकार� गराउने फाराम, 

(ङ) मेल�मलापकतार्लाई छनौट फाराम, 

(च) मेल�मलापकतार्लाई सूचना �दने फाराम, 

(छ) मेल�मलाप केन्�मा पक्षहरुको उपिस्थ�तको अ�भलेख फाराम, 

(ज) सहम�त-प� फाराम, 

(झ) �ववाद अनगुमन फाराम आ�द। 
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१७. ता�लम सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) न्या�यक  स�म�त, वडाध्यक्ष र मेल�मलापको ला�ग आधारभतू, पनुर्ताजगी, �वशेष 

अनिुशक्षण र अन्य मेल�मलाप सम्बन्धी ता�लमहरु सञ् चालन गन�, संस्थाहरुको र �ोत व्यि�हरुको रो�र तयार गर� 

न्या�यक स�म�तले रा�पुदर्छ। 

(२) मेल�मलाप सम्बन्धी आधारभतू र अन्य ता�लम मेल�मलाप प�रषद�ारा �नधार्�रत पा��म बमोिजम सञ् चालन 

गनपुन�छ। 

१८. मेल�मलाप कोषः (१) �भमाद नगरपा�लकामा मेल�मलाप सम्बन्धी कायर् गनर्का ला�ग छु�ै एउटा कोष रहने छ र सो 

कोषमा देहाय बमोिजमको रकम रहनेछः 

(क)नगर सभाले �व�नयोजन गरेको रकम। 

(ख) नेपाल सरकार र �देश सरकारले �व�नयोजन गरेको रकम। 

(ग) दात ृसंस्थाले सहयोग स्वरुप �दान गरेको रकम। 

(घ) अन्य �ोतबाट मेल�मलाप सम्बन्धी कायर् गनर् सहयोग स्वरुप �दान गरेको रकम। 

(२) मेल�मलाप सम्बन्धी कोषमा रहेको रकम खचर् गदार् �च�लत कानूनमा व्यवस्था भए बमोिजमको खचर् गनुर्पदर्छ। 

१९. मेल�मलाप कोषबाट ग�रन ेखचर्ः 

(क) मेल�मलाप केन्� स्थापना, भौ�तक व्यवस्थापन, सूचना सम्�षेण र मेल�मलाप सम्बन्धी ��याकलाप सञ् चालन। 

(ख) �व�भ� ता�लम, जनचेतनामलुक कायर्�म र �बधर्नात्मक कायर्�महरु सञ् चालन। 

(घ) मसलन्द साम�ी व्यवस्थापन। 

(ङ) मेल�मलापकतार्लाई मेल�मलाप स� सम्म आउने जाने यातायात खचर् । 

(च) �पउन ेपानी, खाजा र िचयापानको व्यवस्था। 

२०. लेखापर�क्षणः मेल�मलाप कोषमा जम्मा भएको र खचर् भएको रकमको लेखापर�क्षण �च�लत कानून बमोिजम 

ग�रनेछ। 

२१. आचारसं�हता र सपथः(१) यस कायर्�व�धको अनसूुची-६ बमोिजमको आचरसं�हता सवै मेल�मलापकतार्ले  पालना 

गनुर्पन�छ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजमको आचर सं�हता अ�त�र� मेल�मलापकतार्ले मेल�मलापकतार्को रुपमा �न�ापूवर्क काम 

गन� सपथ �लन ु पन�छ। मेल�मलापकतार्को है�सयतले संलग्न हनु चाहाने योग्यता पगेुका मेल�मलापकतार्लाई 

नगरपा�लकाको न्या�यक  स�म�तका संयोजकबाट अनसूुची-७ बमोिजमको सपथ �लएप�छ सम्बिन्धत मेल�मलाप केन्�मा 

मेल�मलापकतार्को रुपमा सूचीकृत हनुेछन।् मेल�मलाप सपथ र आचार सं�हताको पालना सम्बन्धी अनगुमन 

नगरपा�लकाले गन�छ। 

(३) य�द कुनै सामदुा�यक मेल�मलापकतार्ले सपथ र आचारसं�हता �वप�रत काम गरेमा त्यस्तो मेल�मलापकतार्लाई 

न्या�यक स�म�तले सूचीबाट हटाउनेछ। 

२२. �ववादका पक्षहरुको उपिस्थ�तः यस कायर्�व�ध बमोिजम �ववादका पक्षहरु केन्�बाट तो�कएको �म�त, स्थान र समयमा 

उपिस्थत हनुपुन�छ। 

२३. पक्षहरुको �निम्त मेल�मलापको प�रणाम मान्य हनुेः पक्षहरुको सहम�तमा उल्लेख भए कुराहरु सम्बिन्धत पक्षले 

बाध्यात्मक रुपमा पालना गनपुन�छ। 

२४. सहम�त कायार्न्वयनः (१) मले�मलाप केन्�मा �मलाप� भएको �म�तले ३५ �दन �भ� सम्बिन्धत पक्षले त्यस्तो 

�मलाप� कायार्न्वयन गनपुन�छ। 
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(२) उपदफा (१) बमोिजम अव�ध�भ� सम्बिन्धत पक्षले उपदफा (१) बमोिजम �मलाप� कायार्न्वयन नगरेमा 

सम्बिन्धत पक्षले �मलाप� कायार्न्वयनको ला�ग �मलाप� भएको �वषयसँग सम्बिन्धत �नकाय समक्ष �नवेदन �दन 

सक्नेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोिजम �नवेदन �ा� भएमा नगरपा�लकाले �च�लत कानून बमोिजम त्यस्तो �मलाप� कायार्न्वयन 

गर��दन ुपन�छ। 

२५. �ोत्साहन परुस्कार व्यवस्थाः मेल�मलाप कायर्�ममा उल्लेखनीय योगदान �दने व्यि�, संघसंस्था तथा 

मेल�मलापकतार्लाई नगरपा�लकाले उिचत �ोत्साहन परुस्कार �दान गनर् सक्नेछ । 

२६. कायर्�व�धको �योगः मेल�मलाप कायर्�मलाई सचुारु र समन्वयात्मक रुपमा सञ् चालन गर� सामािजक सद् भाव, आपसी 

सहयोग र मै�ीपूणर् परम्परालाई �ब�र्न गनर् यो कायर्�व�धलाई �भमाद नगरपा�लकामा मेल�मलाप सम्बन्धी काम गन� 

अन्य सरकार� संघ संस्था, सामािजक संघ संस्था एवं समदुायहरुले �योग गनर् सक्नेछन।्  

२७. ��तवेदन पेस गनुर्पन�ः न्या�यक  स�म�तले नगरसभामा अनसूुची-७ बमोिजमको ��तवेदन तयार गर� पेस गन�छ। 

२८. कायर्�व�धको व्याख्या गन� वा बाधा अड् काउ फुकाउने अ�धकारः कायर्�व�धको कायार्न्वयनको �सल�सलामा कुनै द�ुवधा 

हनु गएमा सोको व्याख्या वा बाधा अड् काउ फुकाउने अ�धकार नगर कायर्पा�लकालाई हनुेछ। 

२९. खारेजी र बचाउः यो कायर्�व�ध मेल�मलाप सम्बन्धी �च�लत नेपाल कानून बाँिझन गएमा बाँिझएको हदसम्म यो 

कायर्�व�धमा लेिखएको कुराहरु अमान्य हनुेछ र नेपाल कानूनमा लेिखएमा कुराहरु मान्य हनुेछ । 

३०. मेल�मलाप सम्बन्धी कायर् सञ् चालनः यस कायर्�व�धमा उल्लेख नभएका ���याहरु अवलम्बन गदार् मेल�मलाप सम्बन्धी 

�च�लत नेपाल कानूनमा भएको ���याहरु अवलम्बन गनर् कुनै बाधा पन� छैन । 
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अनसूुची-१ 

(दफा ५ (क) सँग सम्बिन्धत) 

�ववाद दतार्/अ�भलेख फारामको नमूना 

�भमाद नगरपा�लका नगरकायर्पा�लकाको कायार्लय, तनहुँ 

गण्डक� �देश 

दतार् नं. दतार् �म�त 

�ववादको �कार 

  
  
  
  
  
  

१. �ववादको प�हलो पक्षको �ववाद 

नामः �ल� जात/जा�त उमेर 

िजल्लाः तनहुँ �भमाद नगरपा�लका  वडा नं. टोलः 

सम्पकर्  ठेगाना................................................................... 

(टे�लफोन/मोबाइल नं.) ................................................................... 

�ववाद पक्षहरुको �ववरण 

२. �ववादको दो�ो पक्षको �ववाद 

नामः �ल� जात/जा�त उमेर 

िजल्लाः तनहुँ �भमाद नगरपा�लका  वडा नं. टोलः 

सम्पकर्  ठेगाना................................................................... 

(टे�लफोन/मोबाइल नं.) ................................................................... 

३. �ववाद सरुु भएको �म�तः 
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अनसूुची-२ 

दफा ५ (ड) सँग सम्बिन्धत 

मेल�मलापकतार्को रुपमा सूचीकृत हनु �दइने �नवेदकको ढाचँा 
 

�ी .................................... 

 .................................... । 

 

�वषयः मेल�मलापकतार् रुपमा सूचीकृत गर�पाउँ । 

 

मलाई त्यस नगरपा�लकाको/वडाको मेल�मलाप केन्�मा मेल�मलापकतार्को रुपमा आफ्नो नाम सूचीकृत गर� मेल�मलापकतार्को 

रुपमा कायर् गनर् इच्छा भएकाले तप�सल बमोिजमको �माण कागज साथै राखी यो �नवेदन गदर्छु । �नवेदन माग बमोिजम 

मेल�मलापकतार्को रुपमा सूचीकृत गर�पाउँ । 

 

तप�सलः 

संलग्न �माण कागजात 

(क) नेपाल� नाग�रकता �माणप�को फोटोकपी, 

(ख) मेल�मलाप सम्बन्धी ता�लम �लएको �माणप�को फोटोकपी, 

(ग) शैिक्षक योग्यताको �माणप�को फोटोकपी, 

(घ) पासपोटर् साईजको फोटो । 

 

�नवेदक 

नामथरः........................... 

ठेगानाः............................. 

सह�ः................................ 

�म�तः.............................. 
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अनसूुची-३ 

(दफा ५ (ग) सँग सम्बिन्धत) 

�भमाद नगरपा�लका, तनहुँ 

सूचीकृत मेल�मलापकतार्को नामावल� 
 

�.सं. नामथर ठेगाना सूचीकृत 

भएको �म�त 

नवीकरण भएको 

�म�त 

सम्पकर्  नं. फोटो 
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अनसूुची-४ 

(दफा ११ (च) सँग सम्बिन्धत) 

सहम�त-प�को ढाचँा 

मेल�मलाप केन्� 

�भमाद नगरपा�लका, तनहुँ 

सहम�त प� 

�ववादको �वषय .................................................... । 

...................... िजल्ला ....................नगरपा�लका .......... वडा नं. ........... बस्ने वषर् .......... को 

................................ �ी ............................ र .................. िजल्ला .................. नगरपा�लका 

......................वडा नं...बस्ने वषर् .......... को ............................�ी................................... �बच उल्लेिखत 

�वषयमा �ववाद भई यस मेल�मलाप केन्�मा �नवेदन परेका हनुाले दवैु पक्षलाई राखी मेल�मलाप ���या �म�त 

.............../...../....... गतेमा छलफल गराउँदा तप�सलका बदुाहरुमा हामी दवैु पक्षको िच�बझु्दो सहम�त भएकोले सहमत 

भएको बदुाहरुलाई �न�ापूवर्क पालना गन� गर� मेल�मलापकतार्हरुको/न्या�यक स�म�तको उपिस्थ�तमा राजीखशुीले यो सहम�त 

प�मा स�हछाप गर� �लय�/�दय� । 

१. ................................................................................. 

२. .................................................................................   

३. .................................................................................   

४. .................................................................................   

सहमत हनुे पक्षहरु 

प�हलो पक्ष        दो�ो पक्ष 

नामः         नामः 

ठेगानाः         ठेगानाः 

हस्ताक्षरः        हस्ताक्षरः 

मेल�मलापकतार्हरु 

नामः 
 

ठेगानाः 
 

हस्ताक्षरः 

नामः 
 

ठेगानाः 
 

हस्ताक्षरः 

नामः 
 

ठेगानाः 
 

हस्ताक्षरः 

इ�त सम्बत ्............................... साल ......................... म�हना .................. गते ........... रोज शभुम ्।  
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अनसूुची-५ 

(दफा ५ (त) सम्बिन्धत) 

मेल�मलाप अनगुमन फाराम 

नगरपा�लकाः �भमाद नगरपा�लका 

िजल्लाः तनहुँ 

अनगुमन ग�रएको अव�ध ............................... देखी .............................. सम्म । 

 

ता�लम �ा� 

कुल 

मेल�मलाप 

कतार्को संख्या 

��यािशल 

मेल�मलापकतार्को 

संख्या 

�ववाद दतार् 

संख्या 

समाधान 

भएको संख्या 

समाधान हनु 

नसक� सम्बिन्धत 

�नकायमा पठाएको 

संख्या 

मेल�मलाप 

��यामा 

रहेको संख्या 

कै�फयत 

       

       

       

       

       

१.केन्�को भौ�तक अवस्थाः 

२. आचार सं�हताको पालनाको अवस्थाः 

३. �व�नयोिजत बजेट र खचर्को अवस्थाः 

४. मेल�मलाप कोषको अवस्थाः 

५. मेल�मलापकतार्को ला�ग ता�लमको आवश्यकताः 

६. मेल�मलापकतार्को पयार्�ता/अपयार्�ताः 

७. अनगुमनकतार्को �टप्पणीः 

अनगुमनकतार् 

१ .................... 

२ ..................... 
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अनसूुची-६ 

(दफा २१ सँग सम्बिन्धत) 

मेल�मलापकतार्को आचार सं�हता 

मेल�मलापकतार्को आचार सं�हता, २०७८ 

 

१. मेल�मलापकतार्को पेशागत आचरणः 

 (क) मेल�मलाप सम्बन्धी काम कारवाह� �नश्पक्ष रुपले गनपुन�छ, 

 (ख) कुनै पक्ष ��त झकुाव, आ�ह, पवुार्�ह वा सो देखीने कुनै व्यवहार गनुर्हुँदैन, 

 (ग) कुनै पक्षलाई डर, �ास, झकु्यान वा �लोभनमा पानुर् हुँदैन, 

(घ) मेल�मलाप सम्बन्धी काम कारवाह�को �सल�सलामा पक्षसँग आ�थर्क वा अन्य स्वाथर् जन्य कुनै काम कारवाह� वा 

लेनदेन व्यवहार गनुर् हुँदैन । 

(ङ) मेल�मलापकतार्ले �ववादको �वषय वस्त ु वा �ववादका पक्षहरुसँग अनिुचत वा जालसाजपूणर् तवरले कुनै काम 

कारवाह� गनुर् हुँदैन । 

(च) मेल�मलापको काम कारवाह� वा मेल�मलापको ���यामा जानाजान �टु� वा अ�नय�मतता गन�, अनावश्यक रुपमा 

लम्ब्याउने, �ढलो गन� वा मेल�मलाप सम्बन्धी काम कारवाह�मा अ�भरुची नदेखाउने जस्ता कायर् गनुर् हुँदैन । 

(छ) मेल�मलापको �ममा पक्ष र मेल�मलापकतार्को �बचमा कुरा र पक्षको प�रचय लगायत मेल�मलापकतार्लाई 

जानकार� हनु आएको तथ्य गोप्य रा�कुा साथै पक्षहरुको �हत ��तकूल हनुे गर� �कट गनुर् हुँदैन । 

(ज) सं�वधान, कानून, सावर्ज�नक नी�त र स्थानीय/अधर् न्या�यक �नकायको गर�मा उच्च बनाउदै पक्षहरुको सामािजक 

मयार्दा र आत्मसम्मानलाई सम्मान पगु्ने कायर् गनुर् पदर्छ । �ववादका पक्षहरुसँग मेल�मलाप गरे वापत ठे�ा वा 

��तशतमा पा�र��मक �नधार्रण नगर� कानूनले तोकेको सीमामा रह� पक्षहरुसँगको सहम�त बमोिजमको पा�रि�मक 

स्वीकार गनुर् पदर्छ । 

१.१ मेल�मलाप सम्बन्धी कायर्�व�धको पालना गनपुन�ः 

(क) मेल�मलाप सम्बन्धी कायर् सं�वधान, �च�लत ऐन कानून र यस कायर्�व�ध बमोिजम मेल�मलाप ���या सञ् चालन 

गनुर्पन�छ । 

(ख) कुनै सम्झौतामा मेल�मलाप�ारा �ववाद समाधान ग�रने व्यवस्था भएमा त्यस्तो �ववाद सो�ह सम्झौतामा उल्लेख 

भएको कायर्�व�ध अनरुुप गनपुन�छ । 

(ग) पक्षहरु मेल�मलाप गनर् सहमत भएमा मेल�मलापकतार्ले सो व्यहोराको मेल�मलापको �लिखत खडागर� सहम�त 

भएको बुदँाहरु र त्यसको प�रणामको बारेमा पक्षहरुलाइ स्प�सँग बताएर मा� सो कागजमा पक्षहरुको स�हछाप गनर् 

लगाई आफ्नो स�ह गर�सहम�तप� तयार गनुर्पदर्छ । 

१.२ मेल�मलापकतार्को िजम्मेवार�ः 

(क) मेल�मलाप भएमा सहम�तको कागज स�हत तो�कएको समय �भ� �ववादका पक्षहरुलाई सम्बिन्धत �नकायमा 

पठाइ�दन ुपन�छ । मेल�मलाप हनु नसकेमा तो�कएको ढाँचामा सम्बिन्धत नगरपा�लका समक्ष ��तवेदन पेस गनुर्पन�छ। 

(ख) मेल�मलापको कायर्�व�ध अपनाउँदा पक्षहरु �बच मेल�मलाप गराउन नस�कएमा मेल�मलाप�ारा �ववाद समाधान 

नभएको व्यहोरा �लिखत जानकार� �दनपुदर्छ । 

१.२ मेल�मलापकतार्को दा�यत्वः 
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(क) मेल�मलापकतार्ले �ववादको �वषयवस्तमुा छलफल गनर् अिघ मेल�मलापको ���यामा अपनाइने कायर्�व�ध,सहम�त 

वा �नष्कषर्मा पगु्ने काम पक्षहरु स्वयंमको भएको र मेल�मलापकतार् सहजकतार्को भ�ूमकामा मा� रहेको कुरा 

जानकार� गराउन ुपदर्छ । 

(ख) मेल�मलापको ���यामा भए गरेका कायर् आफू र पक्षले प�न गोप्य रा� ु पन� �वषय, मेल�मलापको ���यामा 

संलग्न भऐ िच� नबझेुको कुनै प�न समयमा अलग हनु पाउने �वषयमा पक्षहरुलाई जानकार� गराउन पन�छ । 

(ग) मेल�मलापकतार्को रुपमा �नय�ु भएको व्यि�ले मेल�मलापकतार् भई काम गनर् नचाहेमा आफूले �नयिु�को 

सूचना पाएको सात �दन �भ� सोको �लिखत जानकार� सम्बिन्धत �नकायलाई �दनपुन�छ । 

(घ) मेल�मलापकतार् �नय�ु भएको व्यि�ले मेल�मलाप गदार् मै�ीपूणर् तवरबाट �ववाद समाधान गनर् पक्षलाई स्वतन्�, 

तटस्थ र �नष्पक्ष भएर सहयोग गनुर्पदर्छ । 

(ङ) �ववादको �वषयवस्त ु उपर मेल�मलापकतार्को कुनै स्वाथर् �न�हत रहेको भए वा आफूले स्वतन्� तथा �नष्पक्ष 

रुपमा काम गनर् नसक्ने �कृ�तको �ववाद भएमा �ववादमा पक्ष र म�ुा ��ेसत गन� �नकायलाई �लिखत गराउन ुपन�छ। 

(च) लै��क �वभेद, धमर्, जातजा�त, आ�थर्क स्तर वा राजनै�तक सलग्नताको आधारमा कुनै �कारको झकुाव पूवार्�ह� 

भावना नदेखाई मेल�मलापमा संलग्न हनुपुन�छ र �नधार्�रत समयमा मेल�मलाप कायर् सम्प� गनर् �यास गनुर्पन�छ । 

(छ) मेल�मलापकतार्ले �ाकृ�तक �ोत साधन सम्बन्धी �ववादमा, व्यापा�रक �कृ�तको �ववादमा मेल�मलापको ���या, 

�वषयगत दक्षता र तत्सम्बन्धी अभ्यास तथा �चलनलाई महत्व �दनपुन�छ र सामदुा�यक �ववादमा मेल�मलाप गदार् 

सम्बिन्धत समदुायमा उपलब्ध �ववाद समाधान सम्बन्धी परम्परा, अभ्यास र स्वीकृत मान्यतालाई ध्यान �दई �नष्पक्षता, 

बस्त�ुन�ता, स्वच्छता र न्यायका �स�ान्तबाट सदैव �नद�िशत हनुपुन�छ । 

(ज) मेल�मलापकतार्ले आफै मेल�मलाप ���यामा संलग्न भएको म�ुामा कुनै प�न पक्षको तफर् बाट कानून व्यवसायी, 

मध्यस्तकतार् वा न्याय�धशको रुपमा संलग्न भई �ववाद सनुवुाई नगर� सहजकतार्को मा� भ�ूमका �नवार्ह गन� र 

मेल�मलाप�ारा भएको �ववादको समाधानलाई हारजीतको रुपमा न�लन उत्��ेरत गनुर्पन�छ । 
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अनसूुची-७ 

(दफा २१ सँग सम्बिन्धत) 

मेल�मलापकतार्को सपथप� 

(�नयम..... सँग सम्बिन्धत) 

 

सपथप�को ढाचँा 
 

म......................................................................................... ई�रको नाममा/सत्य �न�ापूवर्क 

मेल�मलापकतार्को रुपमा सपथ �लन्छु �क मैले मेल�मलाप सम्बन्धी ���याको �सल�सलामा कुनै पक्ष ��त मोला�हजा 

नराखी, पक्षपात नगर�, गोपनीयता र �नष्पक्षता कायम गद� कानून र न्या�यक  ���या ��त सम्मान तथा समपर्णको 

भावना राखी काम गन�छु । मैले मेल�मलाप सम्बन्धी यस कायर्�व�ध तथा �च�लत कानून बमोिजम पालना गनपुन� 

आचरणको पूणर् पालना गद� आफूलाई सिुम्पएको दा�यत्व इमान्दार�तापूवर्क �नवाहर् गन�छु । 

सपथ �लनेको -      सपथ गराउनेको - 

सह�ः       सह�ः 

नामः       नामः 

       पदः 

       छापः 

       कायार्लयः 

       �म�त 

अनसूुची-८ 

(दफा २७ सँग सम्बिन्धत) 

मेल�मलाप कायर्�मको �ग�त ��तवेदनको ढाचँा 

(क) न्या�यक  स�म�तको ला�गः 

नगरपा�लकाको नामः 

िजल्लाः ............................. 

�देशः ............................... 

��तवेदन अव�धः �म�तः .............................. देखी  .............................. सम्म 

मेल�मलाप 
कतार्को संख्या 

�ववादको 
�कार 

�ववादको 
संख्या 

मेल�मलाप 
भएको 
संख्या 

मेल�मलाप हनु नसक� 
सम्बिन्धत �नकायमा 
पठाएको संख्या 

मेल�मलाप 
���यामा रहेको 

संख्या 
म�हला परुुष      

       
     

जम्मा      
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�भमाद नगरपा�लका कर राजश् व छुट तथा �मन्हा सम्बन्धी मापदण्ड, 2078 

�माणीकरण �म�तः- 2078/12/22                                    

सम्बत ्२०७8 सालको मापदण्ड नं. १                     

�स्तावनाः राजश् व छुटलाई व्यविस्थत, न�तजा उन्मखु र उ�ेश्यमलुक वनाउन बाञ्छनीय भएकोले आ�थर्क ऐन, 2078 को 

दफा १५ ले �दएको अ�धकार �योग गर� �भमाद नगरपा�लकाको एघारौ �बशेष नगरसभाको बैठकले �भमाद नगरपा�लका  कर 

राजश् व छुट तथा �मन्हा सम्बन्धी मापदण्ड ,2078 स्वीकृत गर� लागू गरेको छ। 

1. संिक्ष� नाम �ारम्भः (१) यस मापदण्डको नाम " कर राजश् व छुट तथा �मन्हा सम्बन्धी मापदण्ड, 2078" रहनेछ। 

(2) यो मापदण्ड तरुुन्त �ारम्भ हनुेछ। 

(3) यो मापदण्ड �भमाद नगरपा�लका भर लागू हनुेछ ।  

2. प�रभाषाः �वषय र �स�ले अन्य अथर् नलागेमा यस मापदण्डमा 

(क) 'नगरपा�लका' भन् नाले �भमाद नगरपा�लकालाई जनाउनेछ। 

(ख) 'नगर सभा' भन् नाले �भमाद नगरपा�लकाको नगर सभालाई जनाउनेछ। 

(ग) 'कर �नधार्रण' भन् नाले कर �नधार्रणलाई सम्झनपुदर्छ, सो शब्दले पून: कर �नधार्रण र अ�त�र� कर �नधार्रण 

समेतलाई जनाउनेछ। 

(घ) 'गैरकर राजश् व' भन् नाले आ�थर्क ऐन बमोिजमको गैर कर राज�लाई जनाउनेछ। 

(ङ) 'कर राजश् व' भन् नाले आ�थर्क ऐन बमोिजमको राजश् वलाई जनाउनेछ। 

(च) '�मखु �शासक�य अ�धकृत' भन् नाले �भमाद नगरपा�लकाको कायार्लय �मखुको रुपमा स्थानीय सरकार सञ् चालन 

ऐन, 2074 को दफा 84 बमोिजम कामकाजमा ख�टएको अ�धकृतलाई जनाउनेछ। 

(छ) 'कर अ�धकृत' भन् नाले नगरपा�लकाको राजश् व शाखाका �मखु भई कामकाज गन� अ�धकृतलाई जनाउनेछ। 

(ज) 'राजश् व शाखा' भन् नाले �भमाद नगरपा�लका कायर्�वभाजन �नयमावल� बमोिजम गठन भएको शाखालाई 

जनाउनेछ। 

3.  राज� छुटका क्ष�ेहरुः- (1) यस मापदण्ड �भ� राजश् व छुटका क्षे�हरु देहाय बमोिजम हनुेछन।् 

(क) व्यवसाय कर 

(ख) बहाल �वटौर�कर 

(ग) बहाल कर 

(घ) सम्प�ीकर 

(2)  दफा (1) बाहेक �देश सरकार र स्थानीय सरकारको दोहोरो सूचीमा रहेका कर राजश् वको छुट गण्डक� �देश 

सरकारको आ�थर्क ऐन बमोिजम हनुेछ। 

(3) उपदफा (2) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भएताप�न �देश सरकार र स्थानीय सरकार �वच हनुे साझा अ�धकार 

सचुीका देहायका �वषयमा �देश कानूनको ��तकूल नहनुे गर� संघीय सरकारको क्षे�ा�धकारमा पन� कर अंशमा बाहेक 

कर छुट �दन/�मनाहा वा सह�ुलयत  �दन �वषयमा बाधा परेको मा�नने छैन। 

(क) दह�र बह�र शलु्क 

(ख) मनोरञ् जन कर 

4. कर छुट न�दइनेः- नगरपा�लकाले कर राजश् व बाहेक अन्य कुनै प�न �कारको गैरकर राजश् वमा �च�लत कानूनमा 

अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक छुट सह�ुलयत तथा �मनाहा ग�रने छैन। 
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5. �वशेष प�रिस्थ�तमा मा� कर छुट �दन सक्नेः- नगरपा�लकाले आफ् नो क्षे�ा�धकार �भ� पन� कराधारको �वषयमा कुनै 

प�न करदातालाई देहाय बमोिजमका �वशेष प�रिस्थती बाहेक अन्य कुनै प�न अवस्थामा कर छुट �दन सक्ने छैन। 

(क) �ाकृ�तक �कोप 

(ख) महामार� 

(ग) नेपाल सरकारले घोषणा गरेको संकटका�लन अवस्था  

6. कर छुट सम्बन्धी मापदण्डः- कर छुटको मापदण्ड देहाय बमोिजम हनुेछ। 

(क) व्यवसाय करः- आ�थर्क वषर्को प�हलो 6 म�हना (पषु मसान्� सम्म) कर दािखला गनर् आएमा 10 ��तशत 

(ख) बहाल करः- आ�थर्क वषर्को प�हलो चौमा�सक �भ� कर दािखला गरेमा 5 ��तशत 

7. ठेक् काबाट उठाइने कर छुट सम्बन्धी मापदण्डः- (1)�च�लत कानूनले अन्यथा गरेको अवस्थामा बाहेक 

नगरपा�लकाले आफ् नो क्षे�ा�धकार �भ� दह�र बह�र शलु्क र �वज्ञापन कर र �नकासी कर बाहेक अन्य कुनै प�न 

�कारको  कर राज�  ठेक् काबाट उठाइने छैन। 

(2) उपदफा (1) बमोिजम ठेक् का सम्झौताबाट उठाइने कर छुटको �नधार्रण देहाय बमोिजम हनुेछ। 

 (क) ठेक् का सझौता गदार् सम्झौता बमोिजम कवोल अंक एकम�ु बझुाएमा कर बाहेकको कवोल अंकको ५ 

(पाँच) ��तसत छुट �दईनेछ ।यसमा संघीय कानून बमोिजमको कर च�ुा समावेश ग�रने छैन ।     

8. कर छुट �दने अ�धकार�ः- (1) कर छुट �नधार्रण गदार् वा कर छुट सम्बन्धी �नणर्य गदार् �मखु �शासक�य अ�धकृतले 

�च�लत कानून बमोिजम गनर् पन�छ। 

(2) कर छुट �दने अ�धकार कायार्लयको �मखु �शासक�य अ�धकृतलाई हनुेछ, 

(3) कर छुट �ददाँ �मखु �शासक�य अ�धकृतले कर अ�धकृतसंग आवश्यक समन्वय गन�छ। 

(4) दफा (1), (2) र (3) मा जनु सकैु कुरा लेिखएको भएता प�न कर छुट �नधार्रण गदार् �मखु �शासक�य 

अ�धकृत र कर अ�धकृतले स्व�ववेक�य अ�धकार �योग गनर् पाउने छैन।  

9. कर छुटको अ�भलेखः- �त्येक आ�थर्क वषर्मा कर अ�धकृतले कर छुट रकम सम्बन्धी लगत अनसूुची-1 बमोिजमको 

ढाँचामा राखी �त्येक वषर् अ�ाव�धक गन�छ । 

10. अनगुमन सम्बन्धीः- कर छुट तथा �मनाहा सम्बन्धी अनगुमन गन� मखु्य िजम्मेवार� राजश् व परामशर् स�म�तको हनुेछ। 

11. �च�लत कानून बमोिजम हनुेः-  यस मापदण्ड लेिखएको कुरामा यसै मापदण्ड बमोिजम अन्य �वषयमा �च�लत कानून 

बमोिजम हनुेछन। 

अनसूुची-1 

दफा (9) संग सम्बिन्धत 

�.स. करदाता वा फमर्को नाम कर छुट �योजन कै�फयत 

     
     

 

 

 

 

 


