
 
 

                         गल्कोट  नगरपालिकाको स्रोत पररचािन तथा व्यवस्थापन काययववलि, २०७७ 

प्रस्तावना :- 

गल्कोट  नगरपालिकाको समग्र स्रोत पररचािन, व्यवस्थापन एवम ्काम कारवाहीमा काययकुशिता र प्रभावकाररता अलभबृवि गने प्रयोजनका िालग संघीय तथा 
प्रादेशशक सरकार एवम ्ववकास साझेदारबाट गल्कोट  नगरपालिकािाई प्राप्त हनुे सबै प्रकारका अनदुान, आन्तररक आय, राजस्व बााँडफााँडबाट प्राप्त हनुे रकम 
िगायत नगर सशित कोषमा प्राप्त हनु ेसबै प्रकारका स्रोत तथा स्थानीय स्रोत सािनिाई एकीकृत र समशन्वत गरी नगरपालिकाको भौलतक पूवायिार लनमायण, 

समवृि र समनु्नलतका के्षत्र िगायत गररब, मवहिा, बािबालिका तथा सामाशजक, आलथयक दृविकोणबाट वपछलडएका वगय र समदुाय एवम ्के्षत्रको समेत पहुाँच र 
स्वालमत्व रहने गरी सन्तलुित तवरबाट स्थानीय सेवा प्रवाह एवम ् ववकास लनमायण कायय र शासन प्रविया जनमखुी, जवाफदेही, लमतव्ययी, पारदशी, उत्तरदायी, 
समावेशी, समतामूिक, सहभालगतामूिक, दीगो र गणुस्तरयकु्त गराउाँदै स्थानीयस्तर बाट नै गररबी न्यूनीकरण र दीगो ववकासको अविारणािाई संस्थागत गने 
काययमा सहयोग पयुायउन नेपािको संवविान २०७२ को भाग १७ िारा २१८ िे ददएको अलिकार प्रयोग गरी नगर काययपालिकाको “गल्कोट  
नगरपालिकाको स्रोत पररचािन तथा व्यवस्थापन काययववलि, २०७७” तजुयमा गरी िागू गररएको छ ।  

पररच्छेद – १ 

प्रारशभभक 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारभभ :- (१) यस काययववलिको नाम “गल्कोट  नगरपालिकाको स्रोत पररचािन तथा व्यवस्थापन काययववलि, २०७७”  रहेको छ ।   

(२) यो काययववलि तरुून्त प्रारभभ हनुछे ।  

२. पररभाषा :- ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस कायय ववलिमा, 
(क) “आन्तररक आय” भन्नािे प्रचलित ऐन, लनयमाविी बमोशजम गल्कोट  नगरपालिकाको नगर सभाबाट स्वीकृत दरमा नगरपालिकािे िगाएको 

स्थानीय कर, शलु्क, सेवा शलु्क, दस्तरु, लबिी, स्रोत उपयोग, लनकासी कर र भाडा बापत उठाएको आभदानी सभझन ुपछय ।  

(ख) “आयोजना” भन्नािे कुन ै भौगोलिक के्षत्र वा काययके्षत्रमा लनशित अवलि र िगानी रकम तोकी लनिायररत उदे्दश्य प्रालप्तका िालग तयार गररएको 
व्यवशस्थत वियाकिाप सभझन ुपछय ।  

(ग) “उपभोक्ता सलमलत” भन्नािे आयोजनाबाट प्रत्यक्ष िाभ पाउने व्यशक्तहरूको समूहिे कुन ैआयोजना लनमायण, सिािन, व्यवस्थापन र ममयत सभभार 
गनयको िालग आफूहरू मध्येबाट लनशित प्रविया बमोशजम गठन गरेको सलमलत सभझन ुपछय र सो शब्दिे िाभग्राही समूह समेतिाई जनाउाँछ ।  

(घ) “काययिम” भन्नािे लनशित उदे्दश्य प्रालप्तका िालग तयार गररएको के्षत्रगत वा बहकेु्षत्रगत आयोजनाहरूको संयोशजत रूप  सभझन ुपछय ।  

(ङ) “काययववलि” भन्नािे गल्कोट  नगरपालिकाको स्रोत पररचािन तथा व्यवस्थापन काययववलि, २०७७ सभझन ु पछय ।  

(च) “गैरसरकारी संस्था” भन्नािे यस काययववलिको प्रयोजनको िालग प्रचलित कानून बमोशजम स्थापना भएका र नगरपालिकाको नगर सभाबाट आफ्नो 
काययिम स्वीकृत गराई नगर काययपालिकासाँग समन्वय राखी कायय सिािन गने गैरनाफामूिक संस्था सभझन ुपछय ।  

(छ) “ठूिा मेशशनरी तथा उपकरण” भन्नािे वातावरणिाई अत्यलिक ह्रास पयुायउने प्रकृलतका ठूिा मेशशनरी, उपकरण (बिुडोजर, एक्साभेटर आदद) र 
श्रममूिक प्रववलििाई ववस्थावपत गने खािका मेशशनरी तथा उपकरण सभझन ुपछय ।  

(ज) “नगर सभा” भन्नािे गल्कोट  नगरपालिकाको नगर सभािाई सभझन ुपछय ।    

(झ) “नगरपालिका” भन्नािे गल्कोट  नगरपालिका, नगर काययपालिका सभझन ुपछय साथै सो शब्दिे नगर काययपालिकाको कायायिय र वडा कायायिय 
समेतिाई बझुाउनेछ ।  

(ञ) “अनदुान” भन्नािे नेपाि सरकार, ववकास साझदेार वा अन्य लनकायबाट ऐन, लनयमाविी र यस काययववलिको पररलिलभत्र रही नगरपालिका, शजल्िा 
समन्वय सलमलत, प्रादेशशक सरकार र संघीय सरकारको िक्ष्य हालसि गनय सहयोग पगु्ने गरी लनिायररत प्रविया बमोशजम नगर सभाबाट काययिम 
स्वीकृत गरी जवाफदेही ढंगिे खचय गनय पाउने अनदुान सभझन ुपछय ।   

(ट) “ववषयगत कायायिय” भन्नािे संघीय सरकार र प्रादेशशक सरकारका ववलभन्न ववषयगत मन्त्रािय अन्तगयत लनशित काययके्षत्र भएका कायायियहरु, 

लडलभजन कायायियहरु समेतिाई सभझन ुपछय ।  

(ठ) “ववषयगत मन्त्रािय” भन्नािे सङ्घीय मालमिा तथा स्थानीय ववकास मन्त्रािय बाहेकका संघीय तथा प्रादेशशक सरकारका ववकास लनमायण एवम ्सेवा 
सवुविाको प्रवाहसाँग सभबशन्ित अन्य मन्त्राियहरू सभझनपुछय  ।  

(ड) “ववकास साझेदार” भन्नािे नेपाि सरकारसाँग भएको सभझौता बमोशजम नगद, शजन्सी एवम ् प्राववलिक सहयोग उपिब्ि गराउन े दिपक्षीय एवम ्
बहपुक्षीय दात ृलनकाय, संयकु्त राष्ट्रसंघीय लनकायहरू तथा अन्तरायवष्ट्रय गैरसरकारी संस्था सभझन ुपछय ।   

(ढ) “मन्त्रािय” भन्नािे नेपाि सरकार सङ्घीय मालमिा तथा स्थानीय ववकास मन्त्रािय सभझन ुपछय ।  

(ण) “राजस्व बााँडफााँड” भन्नािे प्रचलित काननु बमोशजम प्रादेशशक तथा संघीय सरकारका ववषयगत के्षत्रबाट प्राप्त हनुे राजश्व बााँडफााँडको रकमिाई 
सभझन ुपछय ।   

(त) “िशक्षत समूह” भन्नािे आलथयक रूपमा ववपन्न वगयका मवहिा एवम ् बािबालिका तथा आलथयक र सामाशजक रूपमा वपछलडएका वगयहरू (सबै 
जातजालतका ववपन्न वगयहरू, ज्येष्ठ नागररक, दलित, आददवासी जनजालत, अपाङ्गता भएका व्यशक्तहरू, मिेसी, मशुिम तथा वपछडावगय) एवम ्संघीय 
सरकार तथा प्रादेशशक सरकारिे िशक्षत समूह भनी तोकेका वगय एवम ्समदुाय सभझन ुपछय ।  

(थ) “िैवङ्गक िेखाजोखा (परीक्षण)” भन्नािे मवहिा र परुूषबीचको भलूमका, सभबन्ि, स्थान, स्तर, अवसर आददको िेखाजोखा र मवहिा परुूषबीच समानता 
कायम गनयका िालग तय गररएको काययिम र बजेटको समेत वविषेण गने काययिाई सभझन ुपछय ।   

(द)  “नागररक सचेतना केन्र” भन्नािे ववशेष गरी ववपन्न तथा वशित समूह समेतको प्रलतलनलित्व रहन ेगरी सामाशजक पररचािनको माध्यमबाट गठन 
गररएको समूहिाई सभझन ुपछय ।  
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(ि) “स्रोत” भन्नािे नगरपालिकािाई उपिब्ि हनुे लनिःशतय तथा सशतय अनदुान, आन्तररक आय, ऋण, सापटी, ववकास साझेदारबाट प्राप्त काययिम बजटे 
िगायतका नगद, शजन्सी र प्राववलिक सहयोगिाई सभझन ुपछय ।   

(न) “सशतय अनदुान” भन्नािे संघीय सरकार तथा प्रादेशशक सरकार, ववषयगत मन्त्रािय, ववकास साझेदार वा अन्य लनकायबाट कुन ैके्षत्रगत काययिम वा 
तोवकएको के्षत्रमा िगानी र सेवा प्रवाह हनु ेगरी कुन ैयोजना, काययिम वा आयोजना तोकी वा नतोकी के्षत्रगत वा ववशेष उदे्दश्य प्रालप्तको िालग 
नगरपालिकािे तोवकएको शतयको पररलिलभत्र रही बााँडफााँड र खचय गरी अपेशक्षत नलतजा हालसि गने अनदुान सभझन ु पछय । सो शब्दिे 
नगरपालिकामा हस्तान्तरण भई आएका ववषयगत इकाईबाट सभपादन हनु ेकाययका िालग प्राप्त हनुे रकमिाई समेत बझुाउने छ ।   

(प) “सशचव” भन्नािे नगर काययपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत भई काम गनय लनयकु्त भएको कमयचारीिाई सभझन ुपछय ।  

(फ) “सामाशजक परीक्षण” योजना, नीलत, काययिम, आयोजना कायायन्वयन र सेवा प्रवाहिे आलथयक, सामाशजक ववकासमा गरेको समग्र योगदानको 
िेखाजोखा, वविषेण र मूल्याङ्कन कायय सभझन ुपछय ।  

(ब) “सावयजलनक परीक्षण” भन्नािे नगर काययपालिकािे सिािन गने काययिम वा आयोजनाको िक्ष्य, उदे्दश्य, बजटे (आभदानी) तथा यसबाट प्राप्त 
नलतजा, उपिब्िी र खचय आददको बारेमा सरोकारवािाहरू बीच जानकारी गराउने, िेखाजोखा गने र मूल्याङ्कन गने कायय सभझन ुपछय ।  

(भ) “सावयजलनक सनुवुाई” भन्नािे सरोकारवािा सवयसािारण नागररक र नगरपालिकाका सदस्यहरू बीच सावयजलनक चासोको ववषयमा सावयजलनक 
स्थिमा खिुा छिफि गने प्रविया सभझन ुपछय । 

(म) “नगरपालिकाका सदस्यहरु” भन्नािे नगर प्रमखु, नगर उपप्रमखु, वडाध्यक्षहरु, नगर काययपालिका सदस्यहरु र वडा सदस्यहरु समेतिाई सभझन ुपछय  

(य) “सामदुावयक सस्था” भन्नािे जनचेतनासभबन्िी तालिम, अलभमखुीकरण, सीप ववकास, बचत, कजाय पररचािन, समावेशी ववकास र सशक्तीकरण गने 
उदे्दश्यिे लनशित प्रविया अविभवन गरी प्रचलित कानून बमोशजम स्थापना भएका संस्था तथा नगरपालिकामा सूचीकृत भएका समदुायमा 
आिाररत संस्था सभझन ुपछय ।  

(र) “योजना” भन्नािे समग्र ववकास लनमायणसभबन्िी तयार पाररएको एकीकृत नगर ववकास योजना, वावषयक नगर ववकास योजना,  नगर सडक गरुूयोजना 
र ववषयगत गरुूयोजना आदद सभझन ुपछय ।  

(ि) “स्थानीय तह” भन्नािे गाउाँपालिका, नगरपालिका र शजल्िा समन्वय सलमलतिाई सभझन ुपछय । 

३.  काययववलिको उदे्दश्य :- यस काययववलिको उदे्दश्य देहाय बमोशजम हनुेछ, 
(क) नगरपालिकाको सबै प्रकारका स्रोत र सािनिाई उदे्दश्यमूिक, पारदशी, उत्तरदायी र जवाफदेहीपूवयक खचय गने पिलत लनमायण गनय सघाउ पयुायउन,े    

(ख) नगरपालिकाको स्रोतिाई प्राथलमकता प्राप्त के्षत्रमा िगानी गने आिार र प्रवियाबारे स्पि गराउने,  
(ग) आयोजना व्यवस्थापन, बजेट लनकासा र खचय प्रवियािाई सरिीकृत गदै आयोजना कायायन्वयनमा सहजीकरण गने,  

(घ) आलथयक व्यवस्थापन प्रणािीिाई अनशुालसत र ववत्तीय कुशिता हालसि गनय सघाउ पयुायउन िेखा, िेखापरीक्षण र प्रलतवेदन प्रणािीिाई लनयलमत र 
व्यवशस्थत गने,   

(ङ) स्थानीय स्तरमा सशुासन कायम गनय पारदशशयता र उत्तरदावयत्वसभबन्िी व्यवस्थाको प्रवियन गने,  

(च) नगरपालिकािाई उपिब्ि हनुे अनदुानिाई सूत्रमा आबि गरी वडाहरुिाई काययसभपादन मापनका आिारमा बजेट लसलिङ्ग उपिब्ि गराउन े
पिलतिाई संस्थागत गने र एकीकृत रूपमा स्रोत प्रवाह गने प्रणािीको ववकास गने,  

(छ) नगरपालिकाको संस्थागत क्षमता, आयोजना व्यवस्थापन, अन्तरलनकाय समन्वय र सेवा प्रवाहमा दक्षता अलभवृवि गने,  

(ज) सहभालगतामूिक योजना प्रविया अविभबन गदै योजनाबि ववकासका माध्यमबाट स्थानीय आवश्यकताको प्राथलमकीकरण, सिािन एवम ्ममयत 
सभभार गनय स्थानीय जनतािाई प्रोत्साहन गने,  

(झ) समावेशी ववकासको अविारणा बमोशजम िशक्षत समूह र के्षत्रिाई मूिप्रवाहीकरण र सशक्तीकरण गरी समावेशी ववकासिाई संस्थागत गने,   

(ञ) सामाशजक पररचािनका माध्यमबाट अलत ववपन्न र ववकासमा पहुाँच नभएका पररवारिाई उनीहरूको क्षमता बढाउाँदै ववकास प्रवियामा 
मूिप्रवाहीकरण गने ।    

४. काययववलिको काययके्षत्र :- नगरपालिकािाई प्राप्त हनु ेलनिःशतय अनदुान, सशतय अनदुान, काययिम वा आयोजनागत बजेट, हस्तान्तरण भइ आउन ेबजटे तथा 
काययिम, ववकास साझदेार, अन्य लनकायबाट प्राप्त हनु ेसबै प्रकारका अनदुान, आन्तररक आय, राजस्व बााँडफााँडबाट प्राप्त रकम, ववत्तीय संस्थाहरूबाट प्राप्त ऋण 
िगायत सबै प्रकारका स्रोतको पररचािन एवम ्व्यवस्थापन गनुय यस काययववलिको काययके्षत्र हनुछे ।  

तर, मन्त्रािय, ववषयगत लनकाय, ववकास साझदेार, रावष्ट्रय–अन्तरायवष्ट्रय गैरसरकारी संस्था वा ववकास सलमलत आदद साँग ववशेष उदे्दश्य हालसि गनयको िालग 
सभबशन्ित लनकायसाँग भएको सभझौता बमोशजम काययिम वा आयोजना तथा बजेट कायायन्वयन गनय गराउन यस कावययवलििे बािा पयुायएको मालनन ेछैन । 
त्यस्ता काययिम वा आयोजनाको हकमा योजना तजुयमा, छनौट, सिािन, व्यवस्थापन, अनगुमन, मूल्याङ्कन, प्रलतवेदन, कोष व्यवस्थापन, िेखापरीक्षण, उत्तरदावयत्व, 

पारदशशयता र ववत्तीय सशुासन जोशखम न्यूनीकरण िगायतका सबै व्यवस्थाहरू यसै काययववलि बमोशजम हनुछे ।     

 

पररच्छेद – २ 

अनदुानका वकलसम र रकम ववलनयोजनका क्षते्रहरू 

 

५.  अनदुानका वकलसम :- नगरपालिकामा लनभन प्रकारका अनदुान उपिब्ि हनुेछन :-  

(१) लनशतय अनदुान (ववत्तीय समानीकरण)   

(क) संघीय तथा प्रादेशशक सरकारबाट नगरपालिकामा खवटएका लनजामती कमयचारी, मन्त्राियिे स्वीकृत गरेको प्रशासन अनदुानका कमयचारीको तिव, 

भत्ता, दैलनक भ्रमण भत्ता र कायायिय सिािन खचय र प्रचलित काननु अनसुारको पदालिकारीहरुिे पाउन ेभत्ता सवुविाको खचय, 
(ख) क्षमता ववकास खचय,  
(ग)सामाशजक पररचािन खचयिाई चाि ुरकममा छुट्याई बााँकी रकम पूाँजीगत खचयमा ववभाजन गने । 
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(घ) पूाँजीगत खचय । 

(२) राजश्व बााँडफाडसभबन्िी ववभाज्य कोषबाट प्राप्त हनु ेरकम 

(३) प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनु ेअनदुान 

(४) नेपाि सरकार जमानत बसी लिएको ऋण 

(५) अन्य अनदुान   

(क) ववषयगत सशतय अनदुान,  

(ख) काययिम वा आयोजनागत सशतय अनदुान, बजटे,  

(ग) गैरसरकारी संस्था, तथा ववकास साझेदार संस्थाहरूबाट सभझौता गरी स्थानीयस्तरमा प्राप्त हनुे अनदुान÷बजेट,   

(घ) ववत्तीय संस्था कोषबाट प्राप्त ऋण,   

(ड.) प्राववलिक सहयोग,   

(च) वस्तगुत सहयोग,   

(छ) मन्त्राियिे नगरपालिकामा पठाउने िागत सहभालगतामा संचािन हनुे आयोजनागत अनदुान रकम, 

(ज) नगरपालिकािाई प्राप्त हनु ेअन्य अनदुान ।   

६. चािू खचय :- चािू खचय अन्तगयत देहायका खचयहरू पनेछन ्, 
(१) नगरपालिकाको उपभोग खचय, कायायिय सिािन खचय तथा सेवा खचय ।   

(२) चािू खचयबाट बजेट ववलनयोजन र बााँडफााँड गदाय कमयचारीहरूको तिब, भत्ता सवुविा र पदालिकारीहरूको कानून बमोशजम तोवकएको पाररश्रलमक तथा 
सवुविा छुट्याएर मात्र चािू खचयका अन्य शीषयकमा बजेट ववलनयोजन गनुयपनेछ ।  

(३) क्षमता ववकास खचय शीषयकबाट नगरपालिकाको क्षमता अलभवृविका िालग देहाय बमोशजमका वियाकिापहरू नगर सभाबाट स्वीकृत गराई सिािन गनय 
सवकनेछ ,  
(क) नगरपालिकाको ऐन, लनयमाविी, काययववलि ववलनयम, लनदेशशका, बिेुवटन, आवलिक÷ववषयगत योजना तयारी एवम ्अत्यावश्यक अध्ययन,  

(ख) नगरपालिकाको संगठन संरचनाको अध्ययन कायय, शजभमेवारी वकटानसभबन्िी काययहरू । तर अध्ययन भएको पााँच वषय व्यलतत नभई सोही 
प्रकारको नयााँ अध्ययन गनय पाइन ेछैन ।  

(ग) नगरपालिकाको कायायियमा काययरत कमयचारी, ववषयगत कायायियबाट समायोजन भइआएका कमयचारी, ववलभन्न सलमलत एवम ् संयन्त्रको तालिम, 

अविोकन भ्रमण,    

(घ) नगरपालिकासाँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्न े गैरसरकारी सस्थंा, लनजी के्षत्र, टोि ववकास संस्था एवम ्समदुायमा आिाररत संस्था, उपभोक्ता सलमलतको 
क्षमता ववकाससभबन्िी वियाकिाप,   

(ङ) नगरपालिकाको आन्तररक आय तथा स्रोतहरूको पवहचान, सभभाव्यता अध्ययन, संकिन तथा व्यवस्थापन कायय,  
(च) सामाशजक पररचािनमा संिग्न सामाशजक पररचािक, उत्प्ररेकहरूको क्षमता ववकास,   

(छ) नगर के्षत्रलभत्र बसोबास गने मवहिा, बािबालिका, दलित, आददवासी जनजालत, मिेशी, मशुिम, वपछडा वगय, मकु्त कमैया, मकु्त हलिया, ज्येष्ठ नागररक, 

अपाङ्गता भएका व्यशक्त, वैदेशशक रोजगारको िममा पीलडत ववपन्न पररवार, आलथयक एवम ्सामाशजक रूपिे ववपन्न वगयसभबन्िी नगरस्तरीय संजाि, 

बािक्िवको क्षमता ववकास तथा सीप ववकाससभबन्िी वियाकिाप,  

(ज) नगरपालिकाको क्षमता वृविका िालग प्रयोग हनुे भौलतक सामग्री, उपकरण आदद खरीद, जडान र व्यवस्थापन,   

(झ) क्षमता ववकास का िालग नगर काययपालिकािे पवहचान गरेका अन्य के्षत्रहरू,   

(ञ) पारदशशयता तथा उत्तरदावयत्व कायम गनय सिािन गने वियाकिापहरू, (सावयजलनक सनुवुाई, सावयजलनक परीक्षण) एवम ्दस्तावेजहरूको तयारी,    
(ट) मानव संसािन ववकास केन्र र सूचना तथा अलभिेख केन्र व्यवस्थापन,   

(ठ) नगरमा ववद्यतुीय शासन प्रवयिन, ववकास र सूचना तथा सिार प्रववलिको संस्थागत व्यवस्था,   
(ड) प्राववलिक परामशय, ववशेषज्ञहरूको पाररश्रलमक, भत्ता, सेवा प्रदायकहरूको सूचीकरण र पररचािन,   

(ण) नगरपालिकाको ववकास लनमायण एवम ् सेवा प्रवाहसाँग सभबशन्ित ववषयमा ववषयगत कायायिय, नागररक समाज, लनजी के्षत्रसाँग गररन ेअन्तरविया 
एवम ्समन्वय काययिम,  

(त) ववकासमा िैवङ्गक समानता तथा सामाशजक समावेशीकरणका िालग सिािन गररने क्षमता ववकासका काययिमहरू ।  

(४)  सामाशजक पररचािन खचय शीषयकबाट नगर के्षत्रलभत्र सिािन हनु ेसामाशजक पररचािनको प्रविया र वियाकिाप देहाय बमोशजम हनुेछन ्:- 

(क) स्थानीय सेवा प्रदायकको खचय,   
(ख) नागररक सचेतना केन्र सिािन एवम ्व्यवस्थापन,   

(ग) सामाशजक पररचािनिे समेटेको पररवार, टोि, बशस्त, वडाको नक्साङं्कन र सभबि संस्थाको अलभिेख व्यवस्थापन कायय,  
(घ) गैरसरकारी संस्था र समदुायमा आिाररत संस्था पररचािन,    

(ङ) समदुाय सशक्तीकरण (समूह, संस्था गठन र पररचािन) सीप ववकास, व्यवसाय व्यवस्थापन,  

(च) सामदुावयक मध्यस्थता र कानूनी उपचार तथा सहायता सलमलत पररचािन,  

(छ) बािमैत्री स्थानीय शासन, बािववकास, बािक्िव तथा बाि सञ्जािको ववकास,   

(ज) ववपन्न घरिरुी नक्साङ्कन,  

(झ) िैवङ्गक मूिप्रवाहीकरण, सामाशजक सशक्तीकरण र गररबी न्यूनीकरण,   

(ञ) सामदुावयक कोष सिािन र व्यवस्थापन, 
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(ट) सामाशजक पररचािन सलमलतको खचय ।  

(५) गररब र वपछलडएका वगयहरूको सशक्तीकरण गरी लनणयय गने प्रवियामा उनीहरूको पहुाँच र हैलसयत बढाउन नगरपालिकाका वडाहरूमा नागररक सचेतना 
केन्र स्थापना गररनछे ।   

(६)  नगरपालिकामा सामाशजक पररचािन काययिम संचािन गनय आवश्यक नीलत लनदेशन ददने, अनगुमन गने, स्थानीय सेवा प्रदायक छनौट गनयका िालग 
सामाशजक पररचािन लनदेशशका बमोशजम नगरपालिका सामाशजक पररचािन सलमलत गठन गररनेछ ।   

(७) क्षमता ववकास कायिम र सामाशजक पररचािन काययिम अन्तगयत सिालित हनु ेकाययिमको आयोजना िगानी वववरण तालिका िमशिः अनसूुची–१ र 
अनसुचुी–२ बमोशजम स्वीकृत गराउन ुपनेछ ।   

७.  पूाँशजगत खचयको बााँडफााँडका आिार :- 

(१) सहभालगतामूिक योजना प्रवियमाबाट टोि बस्ती हुाँदै वडाको प्राथलमकीकरणबाट नगरपालिकामा प्राप्त भएका योजनाहरु िाई प्राथलमकीकरण गरी 
नगरको समग्र ववकास र समवृििाई ध्यानमा राखी बााँडफााँड गररनेछ । 

(२) वडागत रुपमा पूाँजीगत लसलिङ पठाउाँदा कुि पठाउन ेरकम यवकन गरी देहायका आिारमा पठाइन ेछ । समानीकरण तफय  नगरपालिकािाई प्राप्त हनुे 
रकमबाट प्रशासलनक खचय र समपूरक कोष कट्टा गरी बााँकी रहेको रकमिाई १०० प्रलतशत मानी उक्त रकमको बढीमा ३० प्रलतशत रकम 
वडास्तरीय काययिम सिािन गनय बजेट लसलिङ पठाइनेछ । वडागत बजेट लसलिङको ववतरणको आिार लनभनानसुार हनुेछ । 

 

ववतरणको आिार भार प्रलतशत 

जनसंख्या ३५ प्रलतशत 

के्षत्रफि ३० प्रलतशत 

भाररत िागत २० प्रलतशत 
आन्तररक कर प्रयास १५ प्रलतशत 

 

(३) उल्िेशखत सूत्रको सूचक जनसंख्याको हकमा तथ्याङ्क ववभागबाट जनगणना वा नगर प्रोफाईिको आिारमा तयार भएको नगरको जनसंख्याको आंकडा, 
भाररत िागतको हकमा नगरपालिकाका वडाहरुको दूरी र के्षत्रफिको हकमा नापी ववभागको तथ्याङ्किाई आिार मान्न सवकनछे ।   

८. पूाँशजगत खचय :- नगरपालिकाको सशित कोषमा व्ययभार हनुे कुि पूाँशजगत रकमबाट िमशिः देहायका के्षत्रमा  ववलनयोजन गरी िगानी गनुय पनेछ ।   

(क) समपरुक कोष :- नगरपालिकाको नगर सभाबाट आयोजनागत वववरण सवहतको स्वीकृत रकम,  

(ख) िशक्षत समूह ववकास काययिम ,  

(ग) आलथयक, सामाशजक एवम ्भौलतक पूवायिार ववकास काययिमिः  

(घ) प्रवद्र्िनात्मक काययिम , 
९. समपूरक कोषसभबन्िी व्यवस्था :- 

(१) नगरपालिकाको आफ्नो काययके्षत्रको ववकाससाँग सभबशन्ित सरकारी, गैर सरकारी, लनजीक्षते्र, ववकास साझेदार संस्थासाँग भएको सभझौता बमोशजम साझदेारी 
वा िागत सहभालगता गनय काययववलिको दफा ८ को खण्ड (क) बमोशजम समपूरक कोष (भयाशचङ फण्ड) मा आवश्यक रकम छुट्याउन ुपनेछ ।  

    तर वावषयक बजेट तथा काययिम स्वीकृत भईसकेपलछ प्राप्त हनुे प्रस्ताववत आयोजनामा समपूरक कोषबाट रकम िगानी गनय बाध्य हनुछैेन ।   

(२) साझेदारीमा सिािन गररन े काययिम वा आयोजनाहरू याजेना तजुयमा प्रवियाको प्रारशभभक चरणदेशख सहभालगतामूिक प्रवियाबाट नगरपालिकाको 
योजनामा समावेश भएको हनुपुनेछ ।  

१०. िशक्षत समूह ववकास काययिम :- 

(१) नगर सभाबाट स्वीकृत वावषयक काययिम अनसुार सभबशन्ित िशक्षत समूहको सशशक्तकरण, रोजगारीमिुक, आयआजयन, साना पूवायिार लनमायण तथा क्षमता 
ववकास र िालमयक आस्थाका िरोहरहरु लनमायण एवं ममयतसभभार काययिम सिािन गररनछे । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम ववलनयोजन भएको रकमबाट सहभालगतामूिक योजना तजुयमा प्रविया अन्तगयत छनौट भई आएका अनसूुची–३ बमोशजमका 
काययिम वा आयोजनामा िगानी गनुयपनेछ ।   

(३) ववलनयोशजत रकम वशन्चलतकरण र पछालड परेका सबै समदुाय एवम ्वगयिे फाइदा पाउने गरी न्यायोशचत तवरबाट बााँडफााँड गनुयपनेछ ।  

(४) िशक्षत समूहमा िगानी गदाय िोपोन्मखु, अलत सीमान्तकृत तथा सबै जातजालतका अलत ववपन्न पररवारहरूिाई िशक्षत गरी काययिम सिािन गनय 
प्राथलमकता ददन ुपनेछ । यसरी िगानी गदाय गररबी नक्शाङ्कन, ववपन्न वगयको नक्शाङ्कन, आिारभतू सवेक्षणिाई आिार लिन सवकनेछ । नेपािमा 
रहेका जातजालतहरूको सूची अनसुचुी–४ मा छ ।  

(५) िशक्षत समूहमा जान ेकाययिम वा आयोजनाबाट कभतीमा सत्तरी प्रलतशत सोही समूहका िाभाशन्वत वगयिे प्रत्यक्ष फाइदा पाउन े हनुपुनेछ । साथै 
कभतीमा दश पररवार समेवटएको तथा सो सभबन्िी लनणयय प्रवियामा त्यस्ता समूहको सहभालगता हनुपुनेछ ।   

(६) िशक्षत समूह ववकास काययिम अन्तगयत सामाशजक पररचािनबाट छालनएका काययिम वा आयोजनाहरुिाई प्राथलमकता ददई कायायन्वयन गनुयपनेछ ।  

 (७) िशक्षत समूहको काययिम सचािंन गदाय अनसूुची–३ मा उशल्िशखत सबै के्षत्रिाई समेट्न ेगरी सभवशन्ित िशक्षत समूहको मागको आिारमा िशक्षत 
समूहको पूाँजी लनमायण, सेवा प्रवाहमा गणुस्तरीय सिुार तथा  क्षमता ववकास भएको मापन गनय सवकन ेठोस काययिम वा आयोजनामा मात्र रकम 
ववलनयोजन एवम ् खचय गनुयपनेछ । िशक्षत समूहको नाममा कुन ैपलन प्रकारका ववतरणमखुी काययिम, सभा सभमेिन  वा गोष्ठीजस्ता काययिममा 
खचय गनय पाइने छैन ।   
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(८) िशक्षत समूहको िालग छुट्याइएको बजेटबाट आयोजना तथा काययिम संचािन गदाय िशक्षत समूहको कुन ैसंघ साँगठन वा संस्था माफय त सीिै अनदुान 
उपिब्ि गराइन ेछैन । काययिम संचािन गदाय काययववलिमा उशल्िशखत आयोजना कायायन्वयन र उपभोक्ता सलमलत िगायतका प्रचलित कानून र 
काययववलििे तोकेका प्राविानहरू पािना गनुयपनेछ ।   

(९) िशक्षत के्षत्रमा गररएको िगानी अनसूुची–५ बमोशजमको आयोजना िगानी वववरण तालिका (प्रोजेक्ट फशन्डङ भयाविक्स) प्रत्येक िशक्षत समूहका िालग 
छुट्टाछुटै्ट तयार गनुय पनेछ ।   

११. आलथयक, सामाशजक एवम ् भौलतक पूवायिार ववकास :-  (१) आलथयक, सामाशजक एवम ् भौलतक पूवायिार ववकासका िालग देहायका के्षत्रमा िगानी  
गनुयपनेछ, 
(क) यातायात पूवायिार के्षत्र :- नगर यातायात गरुू योजना (एम.वट.एम.पी.) को प्राथलमकताका आिारमा िगानी गने,  

(ख) वन, वातावरण संरक्षण, जैववक वववविता, उद्यान तथा खिुा एवम ्हररयािी के्षत्र, जिवाय ुपररवतयन, नवीकरणीय उजाय,   
(ग) खानेपानी तथा सरसफाई, लसचांइ, नदी लनयन्त्रण,  

(घ) सावयजलनक, ऐिानी र पती जग्गा संरक्षण, आवास, भवन, जग्गा एवम ्बस्ती ववकास काययिम,  

(ङ) जिस्रोत ववकास, ववद्यतुीकरण, वैकशल्पक उजाय, 
(च) स्वास्थ्य पूवायिार,   

(छ) शशक्षा पूवायिार,   

(ज) बजार प्रवद्र्िन तथा व्यवस्थापन,  

(झ) सामदुावयक भवन, पनुिःस्थापना केन्र,  

(ञ) जीववकोपाजयन तथा गररबी न्यूनीकरण,    

(ट) आलथयक ववकास पूवायिार (कृवषमा आिाररत, गैर कृवषमा आिाररत, सेवा के्षत्र),  

(ठ) नगरपालिकाको आन्तररक आयबृवि गनय गररन ेप्रयासहरू,  

(ड) पययटन, सांस्कलतक, परुाताशत्वक र ऐलतहालसक पूवायिार ववकासका के्षत्र,   

(ढ) फोहरमैिा व्यवस्थापन तथा ढि लनकास,  

(ण) गाउाँ नगर साझेदारी काययिमहरू,   

(त) तथ्यांक सूचना, सडक नक्शाकंन तथा घर नभवररङ्ग, वस्तगुत वववरण,   

(थ)  रावष्ट्रय भवन संवहताको कायायन्वयन र सडक बत्ती व्यवस्थापन,   

(द) प्राकृलतक प्रकोप तथा ववपद् व्यवस्थापन ,   

(ि) लनजी एवम ्गैरसरकारी के्षत्रसाँग साझेदारीमा सिािन गररन ेभौलतक पूवायिारसभबन्िी काययिमहरू,  

(न) ववषयगत के्षत्रको सशतय अनदुान काययिम अन्तगयत संचािन गररन ेकाययिमहरू,  

(प) स्थानीयस्तरमा प्राप्त हनुे ववप्रषेणको व्यवस्थापन तथा सदपयुोगबाट जीववकोपाजयन काययिम तजुयमा, र   

(फ) रोजगार तथा स्थानीय सा्रेतमा आिाररत िघउुद्योग लबकास काययिम ।  

(२) आलथयक, सामाशजक एवम ्भौलतक पूवायिार ववकास अन्तगयत ववलनयोजन भएको रकम मध्येबाट वडास्तरीय भौलतक पूवायिार लनमायण सभबन्िी योजना ५ 
िाख भन्दा घटीको हनुे छैन । नगरस्तरीय भौलतक पूवायिार लनमायण सभबन्िी योजना २५ िाखभन्दा घटी हनुे छैन । पूाँजीगत िगानीका के्षत्रहरु 
अन्र्तगतका ववस्ततृ वियाकिापहरुको वववरण अनसूुची–६ बमोशजम हनुछे । 

(३) यस के्षत्रमा गररएको िगानीको अनसुू ूची–७ बमोशजमको आयोजना िगानी वववरण तालिका (प्रोजेक्ट फण्डीङ भयाविक्स) तयार गनुयपनेछ ।   

१२.  प्रवियनात्मक के्षत्र :- 

(१) सहभालगतामिुक योजना छनौट प्रवियाबाट प्राप्त भएका योजनाहरु देहायबमोशजम प्राथलमकीकरण गरी िगानी गनुयपनेछ :- 

(क)  सामाशजक पररचािन माफय त गठन गररएका समूह, संस्था एवम ्नागररक सचेतना केन्रबाट माग भई आएका स–साना सामाशजक तथा साना 
पूवायिार ववकाससभबन्िी काययिम वा आयोजनाहरू ।  

(ख) नगर के्षत्रलभत्र सरकारी, गैरसरकारी तथा सामदुावयक संस्था र लनजी के्षत्रसाँगको साझदेारीमा सिािन गनय सवकन ेस–साना सामाशजक तथा साना 
पूवायिार ववकाससभबन्िी काययिम वा आयोजनाहरू ।  

(ग) संघीय सरकारको रावष्ट्रय नीलत तथा प्राथलमकता तथा प्रादेशशक सरकारको प्रादेशशक नीलत तथा प्राथलमकतािे समेटेका लनभन काययिम सिािनमा 
सहयोग प¥ुयाउन सभबशन्ित काययिमको स्वीकृत योजना खाका (फे्रम वकय ), काययववलि, लनदेशशका बमोशजम सिािन गररने देहायका ववषयहरू 
:- 

(१) व्यशक्तगत घटना दताय तथा अलभिेखीकरण,   

(२) एक गााँउ एक उत्पादनसाँग केशन्रत काययिम,   

(३) प्राथलमक स्वास्थ्य, एच.आइ.लभ.र एड्स, लभटालमन ए, पोलियो र अन्य खोप, स्वास्थ्य तथा पोषण स्वास्थ्यसभबन्िी अलभयान र प्रचारप्रसार,  

(४) वातावरण संरक्षण तथा जिवाय ुपररवतयन,  

(५) खानेपानी तथा सरसफाई  

(६) खेिकुद ववकास, शारीररक तथा मानलसक स्वस्थ्यतासभबन्िी वियाकिाप,  

(७) किा, सावहत्य, लिवप तथा संस्कृलत प्रवद्र्िन, पसु्तकािय व्यवस्थापन, सामदुावयक रेलडयो,  
(८) सहकारी खेती, जैववक खेती, आिलुनक कृवष प्रणािी, साना तथा सामदुावयक लसंचाइ,उन्नत बीउ ववजन तथा प्रववलि ववकाससंगसभबन्िी (जस्तैिः हररतगहृ, गोठे 

मि–मूत्र संकिन, कीटनाशक औषलि, आकाश ेपानी संकिन, लसंचाइ प्रववलि आदद),  
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(९)  गैर काष्ठ बन पैदाबार, जडीबटुी तथा वृक्षारोपण कायय र प्रशोिनात्मक कायय,  
(१०) स्थानीय तथा ग्रामीण पययटन प्रवद्र्िन,   

(११) नववकरणीय उजाय ववकास र प्रवद्र्िन,  

(१२) जीववकोपाजयन तथा गररबी लनवारणमा टेवा प¥ुयाउन ेकाययिम,   

(१३)  नगरपालिकाको आन्तररक आय अलभवृवि,   

(१४) ववपन्न नक्शाङ्कन तथा  अध्यावलिक गने कायय,   
(१५)  सीप ववकास तथा रोजगार पब्रद्र्घन काययिम,  

(१६)  सरुशक्षत तथा मयायददत बैदेशशक रोजगारसभबन्िी अवसर तथा जोशखमको बारेमा सचेतना काययिम,   

(१७) शहरी सरुक्षासभबन्िी काययिम ।  

(२) प्रवद्र्िनात्मक काययिम अन्तगयत मागको आिारमा पूाँजी लनमायण, सेवा प्रवाहमा गणुस्तरीय सिुार तथा क्षमता ववकास भएको मापन गनय सवकन ेठोस 
काययिम वा आयोजनामा मात्र रकम ववलनयोजन एवम ्खचय गनय सवकनछे । कुनै पलन प्रकारका ववतरणमखुी काययिम, सभा सभमेिन वा गोष्ठीजस्ता 
काययिममा खचय गनय पाइन ेछैन ।   

(३) प्रवद्र्िनात्मक काययिमका िालग छुट्याइएको बजेटबाट काययिम वा आयोजना संचािन गदाय यस काययववलिमा उशल्िशखत आयोजना कायायन्वयन र 
उपभोक्ता सलमलतसभबन्िी प्राविान िगायतका प्रचलित कानून र काययववलििे तोकेका प्राविानहरू पािना गनुय पनेछ ।   

(४)  यस के्षत्रमा गररएको िगानीको अनसूुची–८ बमोशजमको आयोजना िगानी वववरण तालिका (प्रोजेक्ट फण्डीङ भयाविक्स) तयार गनुयपनेछ ।    

१३. खचय गनय लनषेि गररएका ववषयहरू  

(१) नगरपालिकाको कोषको पूाँशजगत रकमबाट देहायको के्षत्र वा ववषयमा खचय गनय तथा काययहरू गनय पाईने छैन :- 

(क) कुन ैपलन प्रकारको तिब भत्ता, बैठक भत्ता, दैलनक तथा भ्रमण भत्ता र कमयचारी एवम ् 

पदालिकारी वा व्यशक्तको पाररश्रलमक तथा कमयचारी सेवा लनवृत्त हुाँदा ददईन ेसवुविासभबन्िी खचयहरू,  

(ख) सवारी सािन ममयत सभभार र इन्िन खचय,  
(ग) पूाँशजगत तफय को रकम सापटी लिई वा रकमान्तर गरी चािू शीषयकमा वा चािू प्रकृलतको काययमा खचय गनय,   
(घ) घरभाडा, लबजिुी, टेलिफोन, पानीको महशिु िगायत कायायिय सिािनसभबन्िी खचय जस्ता चािू प्रकृलतका सबै खचयहरू,  

(ङ) लबमा, ऋण कारोवार, शेयर िगानी वा बैकमा मदु्दती वा बचत खातामा रकम जभमा गनय तर  उत्पादनमूिक काययिममा गररन ेिगानीिाई 
नगरपालिकाको शेयरको रूपमा िगानी गनय बािा परेको मालनन ेछैन ।  

(च)  राजनैलतक दि तथा लतनका भात ृवा भलगनी सङ्गठन, संघसंस्था वा व्यक्ती आददिाई कुन ैपलन वकलसमको आलथयक सहायता चन्दा, परुस्कार प्रदान 
गनय वा संस्थागत वा काययिलमक सहयोग उपिब्ि गराउन,  

(छ) दामासाही वा भागबण्डाको वहसाविे रकम बााँडफााँड गनय,   
(ज) नगरपालिकाको नगर सभाबाट आयोजनागत रूपमा बजेट बाडाँफााँड नगरी अबण्डाको रूपमा एकमिु रकम राख्न,  

(झ) नगरपालिकाको नगर सभाबाट लनणयय नभएका काययिम वा आयोजनामा खचय गनय, र  

(ञ)  नगर शशक्षा योजनामा नपरेका काययिममा खचय गनय एवम ्शशक्षक तथा ववद्याियका कमयचारीको तिव भत्ता र पाररश्रलमकमा खचय गनय ।  

(२) यस काययववलि बमोशजम काययिम स्वीकृत नभई ववगत वषयमा वा यसै आलथयक वषयमा पलन सभझौता हनुपूुवय कायय सभपन्न गररएको भनी भकु्तानी माग 
गररएको काययिम वा आयोजनामा भकु्तानी ददन पाइन ेछैन ।  

(३) वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, वातावरण संरक्षण लनयमाविी, २०५४ तथा सामाशजक तथा वातावरणीय सरुक्षाको रूपरेखा २०६५ मा उशल्िशखत 
प्राविानहरूको प्रलतकूि छनौट भएका काययिम वा आयोजनामा िगानी गनय पाइन ेछैन ।  

१४. आयोजना व्यवस्थापन सेवा (कन्टेन्जेन्सी) खचयसभबन्िी व्यवस्था  

(१) नगर काययपालिकाबाट सिािन गररने काययिम वा आयोजनािाई काययकुशिता, प्रभावकाररता तथा लमतव्यवयताको लसध्दान्तअनसुार संचािनमा सहयोग 
पयुायउन पूाँशजगत िगानीको समविगत रकमबाट नगरपालिकािे बढीमा चार प्रलतशतसभम रकम छुट्याई खचय गररनेछ । यस्तो खचयको वहसाब 
अनसूुची–९ बमोशजमको ढााँचामा राशखनछे । तर, कशन्टन्जेन्सी रकम खचय गदाय कुि पूाँशजगत खचयको अनपुातमा मात्र खचय गनय पाईन ेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम छुट्याएको रकमको खचय सभबन्िी कायययोजना नगर सभाबाट स्वीकृत गराई स्वीकृत शीषयकको अिीनमा रही देहायका 
वियाकिापहरूमा मात्र खचय गनुयपनेछ ,  
(क) आयोजना सवेक्षण वा सभभाव्यता अध्ययन, लडजाइन, ड्रइङ िागत अनमुान तथा वातावरणीय, सामाशजक र प्राववलिक अध्ययनसभबन्िी खचय,  
(ख) समावेशी र सहभालगतामूिक योजना तजुयमा, कायायन्वयन र सपुररवेक्षणसभबन्िी खचय,   
(ग) आयोजना अलभिेख व्यवस्थापन, योजना खाता र रशजिरसभबन्िी खचय,  
(घ) काययिम वा आयोजनाको सपुररवेक्षण, अनगुमन, मूल्याङ्कन, जााँचपास तथा प्रलतवेदनसभबन्िी,  
(ङ) सामाशजक परीक्षण, सावजयलनक सनुवुाई, गनुासो व्यवस्थापन तथा काययववलिमा उशल्िशखत पारदशशयता र उत्तरदावयत्व कायम गने गराउने ववषय,  

(च) उपभोक्ता सलमलत गठन, अलभमखुीकरण र उपभोक्ता सलमलतको प्रशासलनक तथा प्राववलिक सेवा खचय,   
(छ) आयोजना व्यवस्थापनका िालग चावहने अत्यावश्यक प्राववलिक उपकरणहरू,  

(ज) गणुस्तर परीक्षणका िालग प्रयोगशािा स्थापना गनय आवश्यक खचय,   
(झ) आयोजनासाँग सभबशन्ित सामाशजक पररचािन कायय ।  

(३) उपदफा (१) बमोशजम एकमिु रूपमा कन्टेन्जेन्सी छुट्टयाएपलछ आयोजनागत रूपमा िागत अनमुान तयार गदाय छुटै्ट कन्टेन्जेन्सी रकम छुट्याउन पाइन े
छैन ।   
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पररच्छेद – ३ 

योजना तजुयमा एवम ्आयोजना छनौट 

 

१५. श्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा लनिायरण सलमलत :- 

१. नगरपालिकामा प्राप्त हनु सक्न ेकुि आयको प्रके्षपण र सो को सन्तलुित ववतरणको खाका तय गनय स्थानीय तहमा देहाय बमोशजमको श्रोत अनमुान तथा 

बजेट सीमा लनिायरण सलमलत गठन हनुछे । 

         क) नगर काययपालिकाका प्रमखु  - संयोजक 

         ख) नगर काययपालिकाका उपप्रमखु - सदस्य 

         ग) प्रमखु  प्रशासकीय अलिकृत अलिकृत - सदस्य 

         घ) प्रमखुिे काययपालिकाका सदस्यहरु मध्येबाट तोकेको मवहिा,   

            दलित वा अल्पसंख्यकबाट प्रलतलनलित्व हनु ेगरी बवढमा ३ जना                      -सदस्य 

        ङ) नगरपालिकामा योजना हेने महाशाखा /शाखा प्रमखु - सदस्य सशचव 

२. श्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा लनिायरण सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकार देहाय बमोशजम हनुेछ । 

क) आन्तररक आय, राजश्व बााँडफााँडबाट प्राप्त हनु ेआय, संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनु े ववशत्तय हस्तान्तरण, आन्तररक ऋण तथा अन्य 
आयको प्रके्षपण गने । 

ख) रावष्ट्रय तथा प्रादेशशक प्राथलमकता र स्थानीय आवश्यकतािाई मध्यनजर गरी प्रके्षवपत स्रोत र सािनको सन्तलुित ववतरणको खाका तय गने । 

ग) आगामी आलथयक वषयको िालग श्रोत अनमुानको आिारमा बजेटको कुि सीमा लनिायरण गने । 

घ) ववषय के्षत्रगत बजटेको सीमा (Ceiling) लनिायरण गने । 

ङ) संघीय/प्रदेश सरकारबाट प्राप्त मागयदशयन, स्थानीय आलथयक अवस्था, आन्तररक आयको अवस्था समेतको आिारमा बजेट तथा काययिमको 
प्राथलमकीकरणका आिार तय गने । 

च) ववषय के्षत्रगत बजेट तजुयमा सभबशन्ित मागयदशयन तय गने । 

छ) श्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा लनिायरण सभबन्िी स्थानीय तहको आवश्यकता र लनणयय बमोशजमका अन्य काययहरु गने । 

१६. बजेट तथा काययिम तजुयमा सलमलत :- 

(१) नगरपालिकाबाट सिािन गररने योजना तथा काययिम छनौट गरी नगर काययपालिका समक्ष  लसफाररस गनय देहायबमोशजमको बजेट तथा काययिम 
तजुयमा सलमलत गठन गररनछे । 

 क) नगर काययपालिकाको उपप्रमखु                                  - संयोजक 

 ख) ववषयगत के्षत्र हेने नगर काययपालिकाका सदस्यहरु ६ जना           - सदस्य 

 ग) प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत                          - सदस्य सशचव 

२. बजेट तथा काययिम तजुयमा सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकार देहायबमोशजम हनुेछ:- 

क) आ.व. को नीलत तथा काययिमको प्रस्ताव तयार गने । 

ख) श्रोत अनमुान सलमलतिे ददएको बजेट सीमा लभत्र रही बजेट तथा काययिमको प्राथलमकीकरण गने । 

ग) बजटे तथा काययिमको प्रस्ताविाई ववषयके्षत्रगत रुपमा छिफि गने व्यवस्था लमिाई अशन्तम प्रस्ताव तयार गरी नगर काययपालिकामा पेश गने 
। 

घ) योजना तथा काययिममा दोहोरोपना हनु नददन ेव्यवस्था लमिाउन ेतथा योजना काययिमबीच आपसी तादभयता तथा पररपरुकता कायम गने । 

ङ) बजेट तथा काययिम तजुयमा सभबन्िी नगरपालिकाको आवश्यकता र लनणयय बमोशजमका अन्य कामहरु गने । 

१७. योजनारआयोजना तजुयमा तथा प्राथलमकीकरणका आिारहरु:- 

नगरपालिकािे योजनारआयोजना तथा बजेट तजुयमा गनुयपूवय योजनारआयोजना छनौट र प्राथलमकीकरणको आिार र मापदण्ड तयार गनुय पनेछ । यस्तो आिार 
र मापदण्ड तयार गदाय बस्तीरटोिस्तर, वडास्तर र नगरपालिकास्तरका छुट्टाछुटै्ट मापदण्ड र आिार तोक्न सवकनछे । यस्ता आिार र मापदण्ड तय 
गदाय सामान्यतया लनभन ववषयहरु समावेश गनुयपनेछ । 

१७.१ योजना तजुयमाका आिारहरु   

(१) नेपािको संवविानको अनसूुची ८ र ९ मा उशल्िशखत स्थानीय तहको एकि तथा साझा अलिकारको सूची, 
(२) नेपािको संवविानमा उशल्िशखत मौलिक हकहरु, 

(३) नेपािको संवविान भाग ४ अन्तगयतका राज्यका आलथयक, सामाशजक ववकास, प्राकृलतक श्रोतको उपयोग, वातावरण संरक्षण सभबन्िी नीलतहरु, िारा ५९ 
को आलथयक अलिकार, भाग १९ को आलथयक काययप्रणािी 

(४) नेपाि सरकारबाट स्वीकृत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कायय ववस्तलृतकरणको प्रलतवेदन, 

(५) संघीय तथा प्रदेश सरकारिे अंलगकार गरेको आवलिक योजनािे लिएका नीलत तथा प्राथलमकताहरु 

(६) संघीय सरकारिे अविभबन गरेका आलथयक तथा ववत्तीय नीलतहरु 

(७) नगरपालिकाको आवलिक योजनािे तय गरेका प्राथलमकताहरु 
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(८) नेपाििे अन्तरायवष्ट्रय जगतमा जनाएका प्रलतविताहरु 

(९) स्थानीय शासन संचािन ऐन र लनयमाविीका प्राविानहरु 

(१०) नगरपालिकाका आवलिक योजनाहरु, के्षत्रगत नीलत, रणनीलत, योजना तथा अध्ययन प्रलतवेदनहरु, 

(११) ववकासका समसामवयक मदु्दाहरु जस्तै सामाशजक संरक्षण, ददगो ववकास, जिवाय ु पररवतयन र ववपद व्यवस्थापन, खाद्य तथा पोषण सरुक्षा, िैंलगक 
सशशक्तकरण तथा समावेशी ववकास, बाि मैत्री स्थानीय शासन, वातावरण मैत्री स्थानीय शासन, खिुा ददशामकु्त तथा पूणय सरसफाई, उजाय संकट 
िगायतका अन्तर सभबशन्ित ववषयहरु, 

(१२) नगरपालिकाको मध्यकािीन खचय संरचना ९ूिःत्भाँ०् अनरुुप प्राथलमकतामा परेका काययिमहरु, 

(१३) नगरपालिकािे आवश्यक देखेका अन्य ववषयहरु, 

१७.२ आयोजनारकाययिम प्राथलमकीकरणका आिारहरु:- 

(१) आलथयक ववकास र गररवी लनवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पयुायरउने, 
(२) उत्पादनमिुक र लछटो प्रलतफि ददने ९ठूिा आयोजनाको हकमा बवढमा ३ वषयलभत्र सभपन्न हनु०े, 

(३) राजश्व पररचािनमा योगदान पयुोउने, 
(४) सेवा प्रवाह, संस्थागत ववकास र सशुासनमा योगदान पयुाायउन,े 

(५) स्थानीय श्रोत सािनमा आिाररत भई जनसहभालगताको अलभवृवि गने, 

(६) िैवङ्गक समानता, सामाशजक समावेशीकरणको अलभवृवि हनुे, 
(७) ददगो ववकास, वातावरण संरक्षण र ववपद व्यवस्थापनमा योगदान पयुायपउने 
(८) समदुायिाई ववपद तथा जिवाय ुपररवतयन उत्थानशीि ९च्भकश््भिअभ० बनाउने 
(९) स्थान ववशेषको संस्कृलत र पवहचान प्रवियन गने, 

(१०) नगरपालिकािे देखेका अन्य ववषयहरु । 

१८. बावषयक बजेट तथा काययिम तजुयमा प्रविया :- 

नगरपालिकाको वावषयक बजेट तथा काययिम तजुयमा गदाय लनभन चरणहरुको अविभबन गनुयपनेछ । 

(१)  संघ तथा प्रदेशबाट ववशत्तय हस्तान्तरणको खाका एवं बजेट तथा काययिम तजुयमा मागयदशयन प्राप्त गने  

(क) नगरपालिकािे प्रत्यके वषय संशघय र प्रदेश सरकारबाट ववशत्तय हस्तान्तरणको खाका तथा मागयदशयन प्राप्त गरर उक्त खाका, मागयदशयन एवं 
स्थानीय श्रोत सािन समेतको आिारमा वावषयक बजेट तथा काययिम तजुयमा गनुयपनेछ । 

(२) श्रोत अनमुान र कुि बजेट सीमा लनिायरण 

(क) राजश्व परामशय सलमलतिे राजश्वका श्रोत, दायरा र दर समेतको वविषेण गरी आगामी आलथयक वषयमा प्राप्त हनु सक्ने राजश्वको अनमुान गनेछ । 

(ख) श्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा लनिायरण सलमलतिे आगामी आ व को बजेटको कुि सीमा, ववषयगत के्षत्र बजेट सीमा लनिायरण, बजेट तथा 
काययिमको प्राथलमकीकरणका आिार र मागयदशयन तय गरी स्वीकृलतका िालग नगर काययपालिकामा पेश गनेछ । 

(ग) ववषयगतके्षत्र सीमा लनिायरण गदाय समपरुक कोष, िशक्षत समहु ववकास, आलथयक, सामाशजक तथा पूवायिार ववकास र प्रवियनात्मक काययिमहरुको 
िालग लनशित रकम छुट्याउन सवकनछे । 

(घ) नगर काययपालिकािे ववषयगतके्षत्र बजेट सीमा, मागयदशयन तथा प्राथलमकीकरणका आिारहरु स्वीकृत गरी वडा तहमा पठाउन े

(ङ) वडा सलमलतिे प्राप्त ववषयगतके्षत्र लसलिङ र मागयदशयनमा छिफि गने, वडा अन्तगयतका बस्तीहरुमा योजना छनौटको मोडालिटी तयार गने, 

बस्तीहरुमा योजना छिफिको िालग लमलत तय गरी सूचना गने 

(३) बस्तीरटोि स्तरबाट आयोजनारकाययिम छनौट 

(क) वडा सलमलतिे बस्तीस्तरको आयोजनारकाययिम छनौटको ढााँचा तय गदाय वडा  लभत्रका बस्तीहरुिाई भौगोलिक अवशस्थलत, जनसंख्या, 
यातायातको सवुविा िगायतका आिारमा क्िस्टर लनमायण गरी सबै नागररकिाई योजना छनौटको बस्ती स्तरीय भेिामा सहभागी हनु े
व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ । 

(ख) वस्ती र टोिस्तरको आयोजनारकाययिम छनौटका िालग वडा सदस्यको नेततृ्वमा टोिी पररचािन गनुयपनेछ । 

(ग) वस्ती र टोिस्तरको आयोजनारकाययिम छनौट गदाय बािबालिका मवहिा, आददवासी रजनजालत, मिेसी, दलित, अपांग, सीमान्तकृत, वपछडा वगय 
िगायत सबै समदुायको अथयपूणय उपशस्थलत हनु ेव्यवस्था लमिाउन ुपनेछ । 

(घ) वस्तीरटोिस्तरको आयोजनारकाययिम छनौटमा नागररक समाजका संस्थाहरु, मवहिारआमा समूहहरु, बािक्िबहरु, स्थानीय गैर सरकारी 
संस्थाहरु, सहकारी संस्थाहरु, लनजी के्षत्रका संस्थाहरु जस्ता स्थानीय संघ संस्थाहरुको सविय सहभालगता गराउन ुपनेछ । 

(ङ) वस्तीस्तरमा छनौट भएकाहरुको आयोजनारकाययिमहरुको सूची तयार गरर वडा सलमलतमा पेश गनुयपनेछ । 

(४) वडा स्तरीय आयोजनारकाययिमहरुको प्राथलमकीकरण 

(क) वडा सलमलतिे नगरपालिकाबाट प्राप्त आयोजनारकाययिमहरुको प्राथलमकीकरण मापदण्डको आिारमा टोिरबस्तीबाट प्राप्त 
आयोजनारकाययिमहरुिाई ववषयगत समेत छुट्याई प्राथलमकीकरण गरी बजेट तथा काययिम तजुयमा सलमलतमा लसफाररस गरी पठाउन ुपनेछ 
। 

(ख) वडा सलमलतिे बस्तीस्तरबाट माग नभएका तर नगरस्तरमा महत्वपूणय देशखएका आयोजनारकाययिमहरुिाई समेत औशचत्य खिुाई 
प्राथलमकीकरणको सूचीमा राखी पठाउन सक्नेछ । 

(५)  बजेट तथा काययिम तजुयमा 
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(१) बजेट तथा काययिम तजुयमा सलमलतिे वडा सलमलतबाट प्राथलमकीकरण भई आएका आयोजना र काययिमहरु तथा नगरस्तरमा संचािन गनय आवश्यक 
देशखएका आयोजना र काययिम समेतका आिारमा ववषयगतके्षत्रगत सूची तयार गनुयपनेछ । 

(२) ववषयके्षत्रगत सूची तयार गदाय देहाय बमोशजम के्षत्र छुट्याउन ुपनेछ । 

क) आलथयक ववकास( कृवष, उद्योग तथा वाशणज्य, पययटन, सहकारी, ववत्तीय के्षत्र 

ख) सामाशजक ववकास( शशक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, संस्कृलत प्रवियन, िैंलगक समानता तथा सामाशजक समावेशीकरण 

ग) पूवायिार ववकास( सडक तथा पिु (झोिुंगे पिु समेत) , लसाँचाई, भवन तथा सहरी ववकास, उजाय, िघ ुतथा साना जिववद्यतु (वैकशल्पक उजाय समेत), 

संचार 

घ) वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन( वन तथा भ(ुसंरक्षण, जिािार संरक्षण, वातावरण संरक्षण, जिवाय ुपररवतयन, फोहरमैिा व्यवस्थापन, क्बि्तबचथ 
ूीबिमाषश्ूशू क्ष्तभक, जि उत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रण, ववपद व्यवस्थापन, वारुण यन्त्र संचािन 

ङ) संस्थागत ववकास तथा सेवा प्रवाह ( मानव संसािन ववकास, संस्थागत क्षमता ववकास, संस्थागत पूवायिार, नागररक वडापत्र तथा टोकन प्रणािी, सेवा 
प्रवाहका मापदण्ड लनिायरण, सेवा प्रवाहमा ववद्यतुीय सूचना प्रववलिको प्रयोग, 

च) ववत्तीय व्यवस्थापन र सशुासन ( िेखांकन, राजश्व पररचािन, ववत्तीय अनशुासन, ववत्तीय जोशखम न्यलुनकरण, सावयजलनक सनुवुाई, सामाशजक पररक्षण, 

आन्तररक िेखा पररक्षण तथा आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी, अशन्तम िेखा पररक्षण तथा बरेुज ुफर्छ्यौट, सूचना तथा संचार व्यवस्थापन 

(३) आयोजना तथा काययिमहरुको ववषयगत सूची मालथ छिफिको िालग ववषयगत के्षत्र हेने सदस्यको संयोजनमा नगर सभाका कभतीमा 
१ र १ जना मवहिा तथा दलित सदस्य, सभबशन्ित ववषय हेने शाखा वा ववभागका प्रमखु समेत रहन ेगरर ५ सदस्यीय कायय समूह गठन 
गरी समूहगत छिफिको व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ । यस्तो काययसमूहको सदस्य सशचव बजेट तथा काययिम सलमलतिे तोकेको सभबशन्ित 
ववषय हेने शाखा वा ववभागका प्रमखु रहनेछन ्। 

(४)  ववषयगत कायय समूहिे लनभन पक्षहरुिाई समेत मध्यनजर गदै आयोजनारकाययिमको प्राथलमकीकरण गनुयपनेछ । 

क) नगर काययपालिकािे तय गरेको आयोजनारकाययिम प्राथलमकीकरण मापदण्ड र आिार 

ख) आयोजनाहरुको संचािनको सभभाव्यता, प्राववलिक क्षमता र बजेट सीमा 
ग) आयोजना र काययिममा हनु सक्न ेदोहोरोपना, अन्तर ववषयगत पररपरुकता र अन्तरसभबन्ि 

(५) ववषयगत कायय समूहिे ववषयके्षत्रगत छिफिमा सभबशन्ित ववषयका ववज्ञ वा के्षत्रका प्रलतलनलििाई आमन्त्रण गनय सक्नेछ । 

(६) ववषयगत कायय समहुबाट छिफि भई प्राथलमकीकरण भएका आयोजनारकाययिमिाई बजेट तथा काययिम तजुयमा सलमलतिे स्वीकृलतको िालग नगर 
काययपालिकामा लसफाररस गनेछ । 

(७) बजेट तथा काययिम तजुयमा सलमलतिे आयोजनारकाययिम लसफाररस गदाय खचय व्यहोने श्रोत वकटान भएका तथा बजेट सलुनशित भएका 
आयोजनारकाययिमहरु मात्र पेश गनुयपनेछ । 

(८) बजेट तथा काययिम सलमलतिे बजेट तथा काययिम पेश गदाय देहाय बमोशजमका वववरणहरु समेत तयारी गरी पेश गनुयपने छ । वववरण तयार गने 
ढााँचा अनसूुचीहरुमा संिग्न भए बमोशजमको हनुपुनेछ । 

क) आगामी वषयको िालग प्रस्ताववत राजश्वरकरका दरहरु 

ख) नगरपालिकाको वावषयक नीलत तथा काययिम 

ग) नगरपालिकाको गत आ.व. को यथाथय, चाि ुआ व को संसोलित अनमुान र आगामी आ व को अनमुालनत आयव्ययको वववरण 

घ) नगरपालिकाको वावषयक ववकास काययिम ९आयोजनारकाययिमको वववरण०  

ङ) ववलनयोजन वविेयक 

च) आलथयक वविेयक 

(६) नगर काययपालिकाको बैठकबाट बजेट तथा काययिम स्वीकृत गने  

(१) बजेट तथा काययिम तजुयमा सलमलतिे पेश गरेको नीलत तथा काययिम, वावषयक ववकास काययिम र बजेट नगर काययपालिकामा छिफि गरी स्वीकृत 
गनुयपनेछ । 

(२) यसरी स्वीकृत नीलत तथा काययिम, बजेट र वावषयक ववकास काययिम बजेट तथा काययिम तजुयमा सलमलतको संयोजकिे नगर सभामा असार १५ गते 
बजेट भाषण माफय त पेश गनेछ । 

(७) नगर सभाको बैठकमा बजेट तथा काययिम स्वीकृलत 

(१) नगर काययपालिकािे पेश गरेको नीत, काययिम र बजेट उपर नगर सभामा दफावार छिफि गरर बहमुतिे पाररत गनुयपनेछ । 

(२) यसरी पाररत भएको नीलत, काययिम र बजेट कायायन्वयनको िालग नगर काययपालिकाको कायायियमा पठाउन ुपनेछ । 

(३) नगर काययपालिकाको कायायियिे यसरी प्राप्त भएको नीलत काययिम र बजेटको कायायन्वयन समयतालिका समेत तयार गरी कायायन्वयनमा िैजान ुपनेछ 
। 

१९. गैर सरकारी संस्था तथा लनजी के्षत्रको सहकाययमा सिािन हनुे योजना काययिम सभबन्िी व्यवस्था 
(१) नगरपालिकामा काययिम संचािन गनय चाहने गैर सरकारी संस्थाहरुिे काययिम संचािन गनुयपूवय नगर सभाबाट काययिम पाररत गराउन ुपनेछ । 

(२) गैर सरकारी संस्थािे काययिम संचािनको प्रस्ताव नगर काययपालिकाको कायायियमा पेश गनुय पनेछ । नगर काययपालिकाको कायायियिे यस्तो 
प्रस्तावािाई बजेट तथा काययिम सलमलतमा पठाई सभबशन्ित ववषयगत के्षत्र सलमलतहरुमा छिफि गने व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ । 

(३) लनजी के्षत्रका संस्थाहरु साँगको सहकाययमा संचािन गनुयपूवय नगर सभाबाट काययिम पाररत गराउन ुपनेछ । 

२०. अन्तर लनकाय समन्वयिः  
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(१) पूवायिार िगायत आपसी सहकायय र समन्वयका अन्य ववषयहरूमा एक भन्दा बढी स्थानीय तह िाभाशन्वत हनुे देशखएमा सयुंक्त सलमलत गठन गरी कायय 
गनय सवकनेछ । यस्तो अवस्थामा शजल्िा समन्वय सलमलतिाई आवश्यक सहजीकरण गनय अनरुोि गनय सवकनेछ । 

(२) वावषयक काययिम तजुयमा एवम ्सिािन गदाय नगरपालिकािे आफ्नो के्षत्रमा काययरत सरकारी तथा गैरसरकारी लनकायहरू र अन्तर नगरपालिकाको 
सहयोग लिन सक्नेछ ।  

२१.  सभभाव्यता अध्ययन :- 

(१) नगरपालिकािे एक करोड भन्दा बढी िागतका भौलतक पूवायिारका आयोजनाहरूको नगरपालिकाको नगर सभावाट स्वीकृत हनु ुअगालड नै सभभाव्यता 
अध्ययन गराउन ुपनेछ ।   

(२) संभाव्यता अध्ययन गदाय सामाशजक, आलथयक, वातावरणीय एवम ्प्राववलिक पक्षका साथै िागत अनमुान, नक्सा, लडजाईन, स्पेशशवफकेशन आयोजनाको ददगोपना 
सभबन्िी न्यनूतम ववषयहरू प्रलतवेदनमा समावेश गनुयपनेछ । 

पररच्छेद – ४ 

काययिम वा आयोजना सिािन एवम ्व्यवस्थापन 

२२.  काययिम वा आयोजना कायायन्वयन प्रविया :- 

(१) नगरपालिकाको स्वीकृत काययिम वा आयोजना कायायन्वयन प्रविया देहाय बमोशजम हनुेछ :- 

(क) काययिम वा आयोजना कायायन्वयन गदाय आलथयक ऐन, सावयजलनक खररद ऐन, २०६३, सावयजलनक खररद लनयमाविी  २०६४ गल्कोट 
नगरपालिकाको सावयजलनक खचय लनयमाविी २०७६ र खचय गने अशख्तयारीमा उल्िेशखत मागयदशयन तथा शतयहरू समेतको पािना गरी खचय 
गनुयपनेछ ।  

(ख) सावयजलनक खररद ऐन, २०६३ बमोशजम वावषयक खररद योजना बनाई कायायन्वयनमा ल्याइनेछ ।   

(ग) काययिम वा आयोजना सिािन गदाय सामाशजक पररचािनका पक्षिाई समेत ववशेष ध्यान ददई सामाशजक पररचािक, ववकास साझेदारहरू, 

ववषयगत कायायियिाई सिंग्न गराउन ेर यस्ता अलभयानमा सामदुावयक संस्था तथा गैर सरकारी संस्थाहरूको समेत सहयोग लिन सवकनेछ 
।   

(घ) नगरपालिकाबाट काययिम वा आयोजना स्वीकृत भएपलछ उपभोक्ता सलमलत माफय त सिािन गररने काययिम वा आयोजनाको हकमा बढीमा पन्र 
ददन लभत्र उपभोक्ता सलमलत गठन गरी सभझौताका िालग सभपकय  राख्न सभबशन्ित िाभग्राही समूहिाई जानकारी ददनपुनेछ । साथै यस 
काययववलिको दफा २४ बमोशजम प्रलतवेदन प्राप्त भएपलछ मात्र कायायन्वयन सभबन्िी सभझौता गनय सवकनेछ ।   

(ङ) वावषयक कायययोजना तथा खररद योजना अनसुार समयमै काययिम वा आयोजना कायायन्वयनका िालग आलथयक वषयको पवहिो चौमालसक लभतै्र 
िागत अनमुान, लडजाईन तयार गरी ववलनयोशजत बजटेको अिीनमा रही ठेक्कापट्टा माफय त कायय गराउन ुपने भएमा बोिपत्र सभबन्िी सभपूणय 
प्रवियाहरू पूरा गररसक्न ुपनेछ ।   

(च) काययिम वा आयोजना सिािन गदाय पेश्की ददन ेकाययिाई लनरूत्सावहत गरी कामको आिारमा भकु्तानी ददन ेप्रणािी अविभबन गदै पेश्की शून्य 
अलभयानको शरुूआत गनुयपनेछ । तर स्वीकृत खररद योजना बमोशजम आयोजना सिािनको िालग पेश्की ददन बािा पने  छैन ।   

(छ) काययिम वा आयोजना सिािन गदाय वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३, वातावरण संरक्षण लनयमाविी, २०५४ र सामाशजक तथा वातावरणीय 
सरुक्षाको रूपरेखा, २०६५ बमोशजम प्रारशभभक वातावरणीय परीक्षण (आई.इ.इ) वा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ई.आई.ए) गरेरमात्र 
सिािन गनुय पनेछ ।   

(ज) काययिम वा आयोजना कायायन्वयन गदाय गैरसरकारी संस्थाबाट सिािन, रेखदेख र ममयत सभभार गने काययका िालग प्रोत्साहन गनुयपनेछ । साथै 
ववषयगत कायायिय र सामदुावयक संस्थाबाट समेत काययिम वा आयोजना कायायन्वयन गनय प्राथलमकता ददन ुपनयछ ।   

(झ) काययिम वा आयोजना कायायन्वयन गने उपभोक्ता सलमलत वा अन्य लनकायिे नगर काययपालिकाबाट प्राप्त गने  रकम बैवङ्कङ सवुविा भएको 
स्थानमा बंूैङ्कमा खाता खोिी सिािन गनुय पनेछ ।  

(ञ) आयोजनाको  िागत अनमुान अनसुारका खररद गनुयपने लनमायण सामग्रीहरू स्वीकृत खररद योजना बमोशजम तोवकएको समयलभतै्र उपभोक्ता 
सलमलत वा आयोजना कायायन्वयन गने लनकाय आफैं िे वा यस्ता लनकायहरूको अनरुोिमा नगरपालिकािे खररद व्यवस्था गनय सक्नछे ।   

(ट) प्रचलित कानून बमोशजम आयोजनाको वहसाव वकताव राख्न ेशजभमेवारी काययिम वा आयोजना कायायन्वयन गने लनकायको हनुेछ । यस्तो वहसाव 
वकताव राख्न ेसभवन्िमा सशचविे आवश्यक सहयोग उपिब्ि गराउन ुपनयछ ।   

(ठ) नगरपालिकाबाट सिालित आयोजनाको वववरण राख्न,े नगदी शजन्सीको िेखा दरुूस्त राख्न,े आन्तररक िेखा परीक्षण गराउने, लनयलमत रूपमा 
भौलतक एवम ्ववत्तीय प्रगलत प्रलतवेदन सभबशन्ित लनकायमा पठाउने शजभमेवारी सभबशन्ित िेखाप्रमखुिे सशचवको प्रत्यक्ष लनयन्त्रण, लनदेशन पूरा 
गनुयपनेछ ।   

(ड) काययिम वा आयोजना कायायन्वयन गने लनकायिे सभझौता अनसुार लनिायररत समयमा काययिम वा आयोजना सभपन्न गनुयपनेछ ।   

(ढ) जानीजानी वा िापरबाहीको कारणबाट तोवकएको समयमा कायय सभपन्न नगने उपभोक्ता सलमलत, संस्था, लनकाय वा व्यशक्त आददसाँग नगर 
काययपालिकािे सभझौता भंग गरी हजायना समेत लिई वैकशल्पक व्यवस्था गनय सक्नेछ ।   

(ण) वडा कायायियहरुिे दईु िाख भन्दा मालथको र नगर काययपालिकािे दश िाख रूपैयााँभन्दा मालथका आयोजनाको िगत खाता राख्न ुपनेछ ।   

(त)  नगरपालिकाबाट सिालित सबै आयोजनाको आयोजनास्थिमै सावयजलनक परीक्षण गनुयपनेछ ।   

(थ) यस काययववलिमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन साठी िाख रूपैयााँसभम िागत अनमुान भएका काययिम वा आयोजना उपभोक्ता 
सलमलत माफय त ्कायायन्वयन गराउन प्राथलमकता ददनपुनेछ ।  

(२) आयोजना कायायन्वयन गदाय कायायन्वयन तालिका लनमायण गरी अनसचुी– १० बमोशजमको ढााँचामा सभझौता गनुयपनेछ । सभझौतामा उपभोक्ता सलमलतिे 
पािना गनुयपने आचारसंवहता िगायतका कुराहरू नगर काययपालिकाको कायायियिे थप गनय सक्नेछ ।   



10 

 

(३) सावयजलनक खरीद सभबन्िी कानूनको अलिकार प्रयोग गने प्रयोजनका िालग देहाय बमोशजमको हनुछे । 

(क) एक तह मालथको अलिकारी भन्नािे वडाध्यक्ष वा का प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतको हकमा नगर प्रमखु र नगर प्रमखुको हकमा नगर 
काययपालिका हनुेछ । 

(ख) ववभागीय प्रमखु भन्नािे नगर काययपालिका हनुेछ । 

(ग) अशन्तम तहबाट हनुपुने लनणययको हकमा नगर काययपालिका हनुेछ  

२३. आयोजनाको िागत अनमुानसभबन्िी व्यवस्थािः 
(१) नगरपालिकािे आयोजनाहरूको िागत अनमुान, नक्शा र लडजाईन नगर काययपालिकाको सभबि प्राववलिक कमयचारी वा उक्त प्रयोजनका िालग खवटएका 

इशन्जलनयर, सव ईशन्जलनयर र अलसिेन्ट सव इशन्जलनयर वा ववषय सभबशन्ित प्राववलिकबाट गराउन ुपनेछ ।   

(२) आयोजनाहरूको िागत अनमुान (लडजाइन, इविमेट) तयार गदाय नगर सभाबाट स्वीकृत दररेटको आिारमा लनमायण सामग्रीको वववरण समेत खिुाई 
सवयसािारणिे वझु्नेगरी नेपािी भाषामा तयार गनुयपनेछ । तर प्राववलिक दृविकोणिे प्राववलिक शब्दाविीहरू नेपािी भाषामा अनवुाद गनय सभभव 
नभएमा ववस्ततृ िागत अनमुान अंग्रजेीमा तयार गरी िागत तेररज (अब्स्िक्ट अफ कस्ट) सवयसािारणिे बझु्न ेगरी नेपािी भाषामा तयार गनुयपनेछ 
।   

(३) िागत अनमुान तयार गदाय श्रममूिक तवरबाट काम हनुसक्न ेकाययिाई सोही बमोशजम िागत अनमुान तयार गनुयपनेछ । प्राववलिक दृविकोणबाट 
श्रममूिक तवरबाट काम हनु नसकी मेलसनरी उपकरणको प्रयोग गनुयपने भनी सभबशन्ित प्राववलिकबाट कारण सवहतको लसफाररश प्राप्त भएमा सोही 
अनसुार  स्वीकृत नभस बमोशजम िागत अनमुान तयार गनुयपनेछ ।   

(४)  िागत अनमुानको परीक्षण र स्वीकृलत प्रचलित आलथयक ऐन लनयमाविी तथा सावयजलनक खररद ऐन लनयमाविी बमोशजम गनुयपनेछ ।  

२४. उपभोक्ता सलमलत सभबन्िी व्यवस्था :- उपभोक्ता सलमलतको गठन, सिािन, व्यवस्थापन एवम ्काययिम कायायन्वयन गदाय देहाय बमोशजमका प्राविानहरू 
पािना गररनेछ, 

(१) उपभोक्ता सलमलतबाट आयोजना कायायन्वयन र सिािन गदाय आयोजनाबाट प्रत्यक्ष िाभाशन्वत हनु ेघरपररवारको पवहचान गरी त्यस्ता घरपररवारको आम 
भेिाबाट सभबशन्ित आयोजनास्थिमा नै सात देशख एघार सदस्यीय उपभोक्ता सलमलत गठन गनुयपनेछ । उपभोक्ता सलमलतका सदस्यहरूिे आफ्नो 
नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप पेश गनुयपनेछ ।  

 (२) नगरपालिकाका बहािवािा पदालिकारी, राजनीलतक दिको प्रलतलनलिको रूपमा नगरपालिकाको कुन ै पलन पदमा आलसन व्यशक्त, बहािबािा सरकारी 
कमयचारी, शशक्षक, लनमायण व्यवसायी, सरकारी पेश्की वा बेरूज ुफछ्र्यौट नगरेका व्यशक्तहरू, नैलतक पतन देशखन ेफौजदारी अलभयोगमा सजाय पाई उक्त 
सजाय भकु्तान गरेको तीन वषय ननाघेको व्यशक्त, सावजयलनक सभपलत वहनालमना गरेका व्यशक्त उपभोक्ता सलमलतका सदस्य हनु पाउने छैनन ्।   

(३) उपभोक्ता सलमलतका सदस्यहरूमा कभतीमा तेत्तीस प्रलतशत मवहिा हनुपुनेछ । सलमलतको अध्यक्ष, सशचव र कोषाध्यक्षमध्ये कभतीमा एकजना मवहिा 
पदालिकारी हनुपुनेछ । उपभोक्ता सलमलत गठन गदाय समावेशी हनुका साथै उपभोक्ता सलमलतमा आवि व्यशक्तहरू सामान्यतया साक्षर हनुपुनेछ ।   

(४) एउटै समयमा एक व्यशक्त एकभन्दा बढी उपभोक्ता सलमलतको सदस्य हनु पाउन े छैन साथै एकासगोिका पररवारबाट एकजनाभन्दा बढी व्यशक्त 
सलमलतको सदस्य हनु पाइन ेछैन ।   

(५) उपभोक्ता सलमलत गठन गदाय नगरपालिकािे तोकेको कमचायरी वा सामाशजक पररचािकको रोहबरमा गनुयपनेछ । यसरी खवटने कमयचारी वा सामाशजक 
पररचािकिे उपभोक्ता सलमलत गठन गरे पलछ सो सभबन्िी प्रलतवेदन सभबशन्ित नगरपालिकामा पेश गनुयपनेछ ।    

(६) प्रचलित ऐन, लनयम, प्रविया र मापदण्ड ववपररत उपभोक्ता सलमलत वा अनगमुन सलमलत गठन गरेको वा लसफाररश गरेको पाइएमा यसरी गठन वा 
लसफाररश गने कमचायरी, सामाशजक पररचािक, व्यशक्त वा संस्थािाई समेत कारवाही हनुछे ।   

(७) उपभोक्ता सलमलतको गठन सवयसभमत तररकािे गनुयपनेछ । सवयसभमत हन ुनसकेको अवस्थामा तोकेको ववलि अनसुार खवटएका कमयचारी वा सामाशजक 
पररचािकिे उपभोक्ता सलमलत गठन गरी सोको जानकारी सभबशन्ित नगरपालिकािाई गराउन ुपनेछ ।   

(८) नगरपालिकाबाट काययिम वा आयोजना स्वीकृत भएपलछ उपभोक्ता सलमलत माफय त सिािन गररने काययिम वा आयोजनाको हकमा बढीमा पन्र ददन 
लभत्र उपभोक्ता सलमलत गठन गरी सभझौताका िालग सभपकय  राख्न सभबशन्ित िाभग्राही समूहिाई जानकारी ददनपुनेछ । तोवकएको समयलभत्र 
उपभोक्ता सलमलत गठन भई आउन नसकेमा सभबशन्ित नगरपालिकािे सहजीकरण गनेछ । उपभोक्ता सलमलत गठन हनु नसकेमा अन्य बैकशल्पक 
माध्यमबाट आयोजना सिािन गनय सवकनेछ ।   

(९) नगरपालिकािे आयोजना÷काययिम छनाटै गदाय उपभोक्ता सलमलतको तफय बाट नगद िागत सहभालगता जटु्न ेआयोजनािाई प्राथलमकता ददइनछे । यसरी 
नगद सहभालगता तोवकएको अवस्थामा उपभोक्ता सलमलतको तफय बाट व्यहोनपुने सहभालगता बापतको रकम नगरपालिकाको खातामा दाशखिा गरी 
सोको भौचर प्राप्त भएपलछ मात्र उपभोक्ता सलमलतसंग योजना सभझौता गनुयपनेछ । नगद िागत सहभालगता नजटु्न ेगरी आयोजना स्वीकृत भएको 
अवस्थामा नगरपालिकािे योजना सभझौता गरी, लनिायरण गरे बमोशजम जनसहभालगता बराबरको काम गरेको  प्राववलिक मूल्याङ्कन सवहतको प्रलतवेदन 
प्राप्त भएपलछ काययप्रगलतको आिारमा आयोजनाको िालग नगरपालिकािे उपिब्ि गराउने रकमबाट भकु्तानी गनुयपनेछ । िागत सहभालगताको 
व्यवस्था नभएको कुनैपलन योजना उपभोक्ता सलमलत माफय त संचािन गनय पाइन ेछैन ।   

(१०) यस बमोशजम काययिम स्वीकृत नभई ववगत वषयमा वा यसै आलथयक वषयमा पलन सभझौता हनुपूुवय कायय सभपन्न गररएका भनी भकु्तानी माग गररएको 
काययिम वा आयोजनाहरूमा र आ.व.को अन्त्यमा काम भैसकेको देखाई पलछ काम गने गरी कुनै पलन हाितमा उपभोक्ता सलमलतिाई रकम भकु्तानी 
ददन पाइने छैन । उपभोक्ता सलमलतिे स्वीकृत काययिम बमोशजम गरेको कामको मात्र भकु्तानी ददइनेछ । 

(११) तोवकएका काम भन्दा बढी गने वा काम नै नगरी वा वास्तववक कामभन्दा बढी काम गरेको देखाई अथवा कुनै आइटमको सट्टा अको आइटमको 
कायय पूरा गरेको देखाई िागत अनमुानभन्दा बढी रकम माग्ने उपभोक्ता सलमलतिाई उक्त रकम भकु्तानी नददई कािो सूचीमा राखी कारवाही गनुयको 
अलतररक्त सभबशन्ित प्राववलिकिाई समेत कारवाही गररनेछ ।  
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(१२) उपभोक्ता सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकार िगायत आयोजना िागत, लनमायण सामग्रीको पररमाण, आयोजनाको गणुस्तर, राख्नपुने खाता, वकस्ता लनकासा 
तथा भकु्तानी प्रविया, पारदशशयता, अनगुमनसभबन्िी व्यवस्थाका बारेमा काययिम वा आयोजना सभझौता हनु पुू ूवय एक वा सोभन्दा बढी उपभोक्ता 
सलमलतहरूका अध्यक्ष, सशचव र कोषाध्यक्षिाई सामवुहक रूपमा अनशुशक्षण काययिम सिािन गररनछे ।    

(१३) उपभोक्ता सलमलतको खाता अध्यक्ष, सशचव र कोषाध्यक्षको संयकु्त दस्तखतबाट सिािन हनुछे । खाता सचांिकहरूको तीनपसु्ते खिुाई आयोजना 
खाता र नगर काययपालिकामा अलभिेख राख्नपुनेछ । उपभोक्ता सलमलतको गठन र यसको बैठकका लनणययहरूको अलभिेख उपभोक्ता सलमलतको 
सशचबिे राख्नपुनेछ ।  

(१४) उपभोक्ता सलमलतिे आफूिे प्रत्येक वकस्तामा गरेको खचयको सूचना अनसुचुी–११ बमोशजम सावयजलनक गनुयको साथै सभबशन्ित उपभोक्ता र नगर 
काययपालिकािाई जानकारी गराउन ुपनेछ । नगर कययपालिकाबाट कुन ैपलन समयमा उपभोक्ता सलमलत तथा आयोजना कायायन्वयन गने लनकाय वा 
संघ संस्थाको आलथयक कारोवारको बारेमा जााँचबझु वा लनरीक्षण गनय सवकनछे ।  

(१५) उपभोक्ता सलमलत, गैर सरकारी संस्था वा सामदुावयक संस्थािे आफ्नो खाताबाट पशच्चस हजारभन्दा मालथको आलथयक कारोबार गदाय वा भकु्तानी ददाँदा 
बैंक वा ववत्तीय संस्थामाफय त  गनुयपनेछ । 

(१६) सामाशजक पररचािनका माध्यमबाट गठन भएका समूह, सामदुावयक संस्था (जस्तै सामदुावयक वन, सामदुावयक स्तरका सहकारी संस्थाहरू, टोि ववकास 
संस्था, आमा समूह, कृवष समूह, सामदुावयक संगठन आदद) काययिम वा आयोजना सिािन गनय इच्छुक भएमा छुटै्ट उपभोक्ता सलमलत गठन नगरी 
सिािन गनय सवकने भएमा त्यस्ता समूह माफय त काययिम सिािन गनय सवकनछे ।  

(१७) उपभोक्ता सलमलत माफय त सिािन गररन ेआयोजनाहरू श्रममूिक प्रववलिमा आिाररत रही स्थानीय श्रमको उपयोग र पररचािनिाई उच्च प्राथलमकता 
ददन ुपनेछ ।   

(१८) श्रममूिक प्रववलिबाट कायय गराउने गरी िागत अनमुान स्वीकृत गराई सोही बमोशजम सभझौता गरी  मेशीनरी उपकरणको प्रयोगबाट कायय गरेको 
पाइएमा त्यस्तो उपभोक्ता सलमलतसाँग भएको सभझौता रद्द गरी उपभोक्ता सलमलतिाई भकु्तानी गररएको रकम मूल्यांकन गरी बढी भएको रकम 
सरकारी बााँकी सरह असिु उपर गनुयपनेछ ।   

(१९) आयोजना कायानर ्ू ्वयन गने लनकाय वा उपभोक्ता सलमलतिे आयोजनाको भौलतक तथा ववत्तीय प्रगलत प्रलतवेदन अनसूुची–१२ को ढााँचामा सभझौतामा 
तोवकए बमोशजमको समयमा नगर काययपालिकामा पठाउन ुपनेछ ।   

(२०) नगरपालिकािे आयोजना सिािन एवम ्कायायन्वयनमा संिग्न उपभोक्ता सलमलत, सामदुावयक संस्था एवम ्गैर सरकारी संघ संस्थाको अलभिेखीकरण 
गरी अनसूुची–१५ बमोशजम िगत व्यवशस्थत गनुयपनेछ ।  

(२१) उपभोक्ता सलमलतसाँग सभझौता गनुय अगालड नगर काययपालिकाको योजना शाखा वा योजना सभबन्िी काम गने कमयचारीिे प्रचलित कानून, काययववलि, 

लनदेशशका बमोशजम आवश्यक कागजात सवहत उपभोक्ता सलमलत गठन भए नभएको बारे एवकन गरी आफ्नो स्पि राय साथ सभझौताका िालग लनणयय 
गने अलिकारी समक्ष पेश गरी लनणयय भए बमोशजम गनुयपनेछ ।  

(२२) नगर काययपालिका र उपभोक्ता सलमलत वीचमा हनुे सभझौता पत्रमा आयोजनाको िागत, कायय प्रारभभ र सभपन्न हनुे अवलि, उपभाक्तो सलमलतिे गने 
योगदानको प्रकार र रकम, सभबशन्ित उपभोक्तािारा सिािन र ममयत सभभार गनुयपने ववषय आदद उल्िेख गनुयपनेछ ।  उपभोक्ता सलमलतिे काम 
गने गरी सभझौता गरेका योजना, आयोजना उपभोक्ता सलमलतिे ठेक्का िगाउन पाउन े छैन । उपभोक्ता सलमलतिे ठेका िगाएमा त्यस्तो उपभोक्ता 
सलमलतसाँग नगर काययपालिकािे सभझौता भंग गरी त्यस्तो उपभोक्ता सलमलतका सदस्य तथा पदालिकारीहरुिाई कािोसूचीमा राशखनेछ । 

(२३) उपभोक्ता सलमलतिाई नगर काययपालिकािे िागत अनमुान तयार गने, प्राववलिक सल्िाह ददने, जााँचपास िगायत अन्य प्राववलिक सहयोग उपिब्ि 
गराउनेछ । नगर काययपालिकाबाट प्राववलिक सेवा उपिब्ि गराउन कुन ैकारणिे सभभव नभएमा सभझौतामा उल्िेख गरी तोवकएको खचयको सीमा 
लभत्र रही उपभोक्ता सलमलतिे आफ्न ैतफय बाट करारमा प्राववलिक लनयकु्त गनय वा प्राववलिक सहयोग लिन सक्नेछ ।   

(२४) उपभोक्ता सलमलतिे काययिम सिािन गदाय उपभोक्ता समूहको लनणययको आिारमा गने, आयोजनाको लनमायण कायय नगर काययपालिकाको तफय बाट 
तोवकएको प्राववलिकिे तयार गरेको िागत अनमुान तथा प्राववलिक सल्िाहको अिीनमा रही गने र आयोजना कायायन्वयन गदाय स्थानीय स्रोत, सािन र 
श्रम शशक्तको अलिकतम पररचािन गने  गरी गनुयपदयछ ।  

(२५) उपभोक्ता सलमलतिे मालसक रूपमा बैठक बस्नपुने, बैठकबाट भएको लनणयय नगर काययपालिकािाई जानकारी गराउने, आयोजना सिािन, संरक्षण र ममयत 
सभभार गने, आपूmिे शजभमा लिएको काम लनिायररत समयमा सभपन्न गनय नसकेमा उपभोक्ता समहुको लनणयय सवहत थप भयाद माग गने, काययिम 
कायायन्वयन संग सभवशन्ित सभपूणय खचयहरूको लबि भरपाई सरुशक्षत राख्न,े सभबशन्ित कामको प्रगलत लबबरण नगरपालिकामा उपिब्ि गराउने, कामको 
फरफारक गराउन ुअशघ समीक्षाको िालग उपभोक्ता समूहको बैठक बोिाई बैठकमा राखी छिफि गराउने, यस्तो बैठकको उपशस्थलत र लनणययको 
प्रलतलिवप नगर काययपालिकामा प्रस्ततु गने आदद कायय सभपादन गनुयपनेछ ।  

(२६) उपभोक्ता सलमलतिे गरेको कामको िागत मूल्य, कायय, काययस्थि, िागकेो रकम, उपभोक्ता सलमलतको पदालिकारीको नाम, कायय शरुू तथा सभपन्न लमलत 
समेत खलु्ने गरी सभवशन्ित काययस्थिमा सावयजलनक परीक्षण गरेको प्रलतवेदन नगर काययपालिकामा प्रस्ततु गनुयपदयछ ।   

(२७) उपभोक्ता सलमलत माफय त गररएको लनमायण वा सिािन गरेको काययिमको जानकारी स्थानीय जनतािे माग गरेमा उपभोक्ता सलमलतिे उपिब्ि 
गराउनपुनेछ । यसरी माग गरेको वववरण उपिब्ि नगराएको भनी सभवशन्ित उपभोक्तािे उपभोक्ता सलमलत भंग गनय माग गरेमा नगर 
काययपालिकािे सो ववषयमा सत्य तथ्य बझुी उपभोक्ता सलमलतको पनुगठन गनय, सलमलत भंग गनय वा अन्य माध्यमबाट कायय सभपन्न गनय सक्नछे ।   

(२८) उपभोक्ता सलमलत माफय त सिािन हनु ेवा लनमायण हनुे ववकास लनमायण काययको स्थिगत अनगुमन गने शजभमेवारी नगर काययपालिकाको हनुेछ ।   

(२९) उपभोक्ता सलमलतिे कामको िालग लनयमानसुार लिएको पेश्की फछययौट गदाय प्रथम वकस्ताको प्राववलिक मूल्याङ्कन, सभझौता अनसुारको नाप जााँच र मूल्य 
खिेुको रलनङ्गववि, उपभोक्ता सलमलतको बैठकको प्रलतलिवप समेत राखी नगर काययपालिकामा लनवेदन ददनपुनेछ । यस वववरणको आिारमा अशघल्िो 
वकस्ताको पेश्की फछययौट गरी थप कामको मात्र अको वकस्ता कायम गरी सोही वरावरको रकम उपिब्ि गराईनेछ । उपभोक्ता सलमलत स्वयमिे 
प्रत्येक वकस्तामा गरेको खचयको सूचना सावयजलनक स्थानमा टााँस गनुयपनेछ ।   
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(३०) उपभोक्ता सलमलतिे कायय सभपन्न गरेपलछ प्राववलिक जााँचपास र काययसभपन्न प्रलतवदेन प्राप्त गरी नगर काययपालिकाका प्रलतलनलिको रोहवरमा सावयजलनक 
परीक्षण गराउन ुपनेछ । फरफारकका िालग उक्त सावयजलनक पररक्षणको प्रलतवेदन समेत पेश गनुयपनेछ । अशन्तम भकु्तानी ददंदा उक्त योजनाको 
फोटो र सो अनसुार लनमायण भएको हो भनी उपभोक्ता सलमलतको लनणयय तथा उपभोक्ता सलमलतका अध्यक्ष, सशचव र कोषाध्यक्षको दस्तखत गराई 
सभबशन्ित फाईिमा समावेश गनुय पनेछ ।  

(३१) उपभोक्ता सलमलत माफय त सिािन भएका आयोजनाहरूको काययसभपन्न भएपलछ सभवशन्ित लनकायिे सोको रेखदेख ममयत सभभार गने शजभमेबारी समेत 
तोकी उपभोक्ता सलमलतिाई हस्तान्तरण  गनुयपदयछ । यसरी आयोजनाको हस्तान्तरण भएमा नगर काययपालिकाको सहमलत लिई उपभोक्ता सलमलतिे 
सेवा शलु्क लिन र सोको लनयलमत ममयत सभभार र सिािनको व्यवस्था गनय सक्नेछ । यसका िालग आवश्यकता अनसुार काययिम तथा आयोजना 
सिािन काययववलि तयार गरी नगर काययपालिकाबाट स्वीकृत गरी िागू गनय सवकनेछ ।  

(३२) नगर काययपालिका आफैिे संचािन गरेको वा उपभोक्ता सलमलत, गैर सरकारी संस्था िगायत अन्य सामाशजक संघसंस्था माफय त सिािन गररने तालिम, 

गोवष्ठ, सेलमनार, अलभमखुीकरण काययिम, काययशािाजस्ता काययिमहरूको भकु्तानी गदाय उक्त काययिम सचािंन गने ववषयमा भएको लनणयय, काययिम 
संचािन भएको स्थान र काययिम अवलि, काययिमको उदे्दश्य र अपेशक्षत उपिशब्ि, काययिमका सहभागीको उपशस्थलत, काययिमको काययतालिका, 
कायत्ररmममा प्रस्ततु भएको काययपत्रको प्रलतलिपी, काययिम संचािन गदायको अवस्थाका तस्वीरहरू सवहत आलथयक प्रशासन लनयम बमोशजमका अन्य 
बीि भपायइ र कागजात संिग्न गरी काययसभपन्न प्रलतवेदनका आिारमा गनुयपनेछ ।  

(३३) उपभोक्ता सलमलतिे आयोजनाहरू संचािन गदाय तोवकए बमोशजमको गणुस्तर कायम गने गराउन ेदावयत्व र शजभमेबारी सभबशन्ित प्राववलिक कमयचारी, 
अन्य कमयचारी, उपभोक्ता सलमलत र अनगुमन तथा सहजीकरण सलमलतको हनुेछ ।  

(३४) अनकुरणीय कायय गने उपभोक्ता सलमलत, प्राववलिक कमचायरी र सभबशन्ित कमयचारीिाई नगर काययपालिकाको लनणयय बमोशजम वावषयक रूपमा परुस्कार 
प्रदान गनय सवकनेछ ।   

(३५) अनगुमन तथा सहजीकरण सलमलतको सभबन्िमा देहाय बमोशजम गनुय पनेछ ।  

(क) उपभोक्ता सलमलत वा ठेक्कापट्टा जनुसकैु प्रवियाबाट कायत्ररmम वा आयोजना संचािन वा  कायायन्वयनमा अनगुमन एवम ् सहजीकरण गनय 
सभबशन्ित आयोजना वा काययिमबाट प्रत्यक्ष िाभ हालसि गने पररवार मध्यबोट कभतीमा दईु जना मवहिा र वडा सलमलतबाट एकजना 
प्रलतलनलि समेत रहने गरी पााँच सदस्यीय अनगुमन तथा सहजीकरण सलमलत गठन गनुयपनेछ ।   

(ख) खण्ड (क) बमोशजमको सलमलत ठेक्कापट्टाबाट सिािन गररन ेकाययिम वा आयोजनाको हकमा काययिम वा आयोजना प्रारभभ हनुभुन्दा पवहिे सो 
आयोजनामा खवटएका कमयचारीिे र उपभोक्ता सलमलतबाट सिािन गररने काययिम वा आयोजनाको हकमा सभझौता हनुपूुवय आयोजना 
अनगुमन तथा सहजीकरण सलमलत गठन गनुयपनेछ । काययिम वा आयोजनाको अशन्तम भकु्तानी एवम ्फरफारक गनुयपूवय यस्तो सलमलतको 
लसफाररश आवश्यक पनेछ ।  

(ग)  आयोजना संचािनको िममा बािा अवरोि आइपरेमा आवश्यक सहजीकरण गने, सभपन्न काययिम वा आयोजनाको सावयजलनक पररक्षण गने 
तथा नगरपालिकासाँग गरेको सभझौता र प्रचलित कानून बमोशजम काययिम तथा आयोजना सचांिन भएको नपाइएमा सभबशन्ित उपभोक्ता 
सलमलतका सदस्यहरूिाई र नगर काययपालिकािाई सोको जानकारी गराउन ुकाययिम वा आयोजना अनगुमन तथा सहजीकरण सलमलतको 
कतयव्य हनुेछ ।  

(घ) सलमलतिे आयोजना सभपन्न भएको सात ददनलभत्र आयोजनाको अशन्तम भकु्तानी र फरफारकको लनशभत लसफाररस गनुय पनेछ । सलमलतिे आफ्नो 
दावयत्व र शजभमेवारी लनवायह नगरेको, भकु्तानी र फरफारकको िालग लसफाररस नगरेको कारणबाट प्रचलित कानून बमोशजम भए गरेका 
काययको भकु्तानी ददन, फरफारक गनय िगायतका थप काययहरू अगालड बढाउन बािा परेको मालनन ेछैन ।   

(ङ) नगर काययपालिकािे काययिम वा आयोजना अनगुमन सलमलतको थप शजभमेवारी र आचार संवहता लनिायरण गनय सक्नेछ । यस्तो व्यवस्था 
आयोजना सभझौता फाराममा उल्िेख गनुयपनेछ । 

(च) आयोजना सपुररवेक्षण र अनगुमन सलमलतिे आयोजना लनमायण सभबन्िमा भएको प्रगलत वववरण उपभोक्ता सलमलत र नगर काययपालिकािाई 
उपिब्ि गराउने, आयोजना सिािनबाट स्थानीय जनतािाई पगेुको सवुविा, सेवाको गणुस्तर, सेवामा वृशध्द गराउन ु पने अवस्था आददको 
सपुररवेक्षण गरी जानकारी लिने, आयोजना सिािनको िममा देखा परेका वािा ब्यविान हटाउनको िालग उपयकु्त सझुाव सवहतको 
लसफाररस सभवशन्ित  उपभोक्ता सलमलत र नगरपालिकामा पेश गने तथा उपभोक्ता सलमलतिे नगर काययपालिकासाँग गरेको सभझौता र प्रचलित 
काननु बमोशजम काययिम तथा आयोजना सिािन भएको नपाइएमा सोको जानकारी नगर काययपालिकामा गराउने दावयत्व र शजभमेवारी 
लनवायह गनुयपनेछ ।  

२५.  सावयजलनक लनजी साझेदारी  

(१) नगर काययपालिकािे सिािन गने ववकास लनमायण िगायत सेवा खररद र सेवा प्रवाहका कायय सावयजलनक लनजी साझेदारी अन्तगयत गराउन सक्नेछ । 

(२)  लनजीक्षेत्र आकवषयत हनुसक्ने सभभाववत के्षत्रहरूको पवहचान गरी त्यस्ता के्षत्रहरूमा साझदेारीमा काम गनय नगर काययपालिकािे लनजी के्षत्रिाई आह्वान 
गनुयपनेछ ।  

(३)  यसरी कायय गराउाँदा सावयजलनक लनजी साझेदारी नीलत, २०६० एवम ्सावयजलनक लनजी साझेदारी काययववलि (नगरपालिकाको िालग), २०६१ बमोशजम गनुय 
गराउन ुपनेछ ।   

(४) नगरपालिकािे आफ्नो काययके्षत्र लभत्र रहेका गैर सरकारी संस्था, लनजी के्षत्र, सामदुावयक संस्थाबाट सिािन हनुे काययिम वा आयोजनामा पररपूरकता 
कायम गनुयका साथै यस्ता संस्थाहरूसाँग साझेदारीमा काययिम वा आयोजनाहरू सिािन एवम ्कायायन्वयन गनय सक्नछे ।   

२६. ठेक्कापट्टासभबन्िी व्यवस्था :- उपभोक्ता सलमलतबाट कायय सभपन्न हनु नसक्न े जवटि र प्राववलिक रूपमा कदठन प्रकृलतका आयोजनाहरूको नगर 
काययपालिकािे प्रचलित काननू को प्रविया पयुायई ठेक्कापट्टा व्दार काम गराउन ुपनेछ ।   

२७. सडक लनमायणसभबन्िी ववशेष व्यवस्था :- 
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(१) पूवायिार ववकासबाट अलिकतम िाभ लिनका िालग सडक सवुविा पगु्न ेके्षत्रमा तत्काि रोजगारी र आयआजयनमा बढावा ददनसक्ने पययटन, कृवष (कृवष, 

पशवुवकास र मत्स्य ववकास) तथा गैर कृवष (िघ ुउद्योग, उद्यम, व्यवसाय) सभबन्िी आलथयक तथा सामाशजक ववकासका वियाकिापहरू उक्त के्षत्रमा 
नै केशन्रत (कन्सन्िेट) गरी एक के्षत्रिे अको के्षत्रको ववकासमा पररपूरकता कायम हनु ेगरी सिािन गररनछे ।   

(२) सडकमा िगानी गदाय नयााँ ियाक खोल्न ेकाययिाई कम प्राथलमकता ददई भैरहेका सडकहरूिाई बाहै्र मवहना सिािन गनय, सडकको स्तरोन्नलतका साथै 
सडक संरचना र पिु–पिेुसा लनमायणमा प्राथलमकता  ददइनेछ ।   

(३) नयााँ ियाक खोल्न अत्यावश्यक देशखएमा शजल्िा यातायात गरुूयोजना र नगर यातायात गरुुयोजनाको प्राथलमकतामा परेको सडकमा मात्र नयााँ ियाक 
खोल्न सवकनेछ र नयााँ ट्र्याक खोल्दा यातायात सेवा सिािन भएको सडक खण्डिाई जोड्न ेप्रवेश ववन्ददेुशख मात्र िमशिः लनमायण कायय गनुयपनेछ । 
साथै नयााँ ट्र्याक खोल्दा सडकसभबन्िी सशतय अनदुान बाहेक अन्य रकमबाट िगानी गनय पाइन ेछैन ।   

(४) सडक लनमायण काययमा ठूिा मेशशनरी उपकरणको प्रयोगमा कम प्राथलमकता ददन ुपनेछ । तर प्राववलिकको परामशयमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ 
तथा वातावरण संरक्षण लनयमाविी, २०५४ को साथै सामाशजक तथा वातावरणीय सरुक्षाको रूपरेखा, २०६५ को पररलिलभत्र रही वातावरण तथा 
श्रममैत्री उपकरण प्रयोगमा बािा पने छैन ।  

(५) नगरपालिकािे आफ्नो के्षत्रलभत्र आफै िगायत अन्य लनकायबाट लनमायण भएका सभपूणय सडकहरूको नक्शाङ्कन एवम ्अद्यावलिक वववरण (रोड इन्भेन्िी) 
तयार गरी राख्न ुपनेछ ।   

(६) सभबशन्ित लनकायको स्वीकृलत वेगर वातावरणमा प्रत्यक्ष रूपमा असर पयुायउने खािका आयोजनाहरू तथा नगरपालिकाको स्वीकृलत वेगर स्थानीयस्तरका 
सडक लनमायणसभबन्िी भौलतक पूवायिारका आयोजनाहरू सिािन गनय पाइन ेछैन ।  

(७) सडक लनमायणसभबन्िी कायय सिािन गनुयपूवय सडकको के्षत्रालिकार (राइट अफ वय) कायम गनय िगत कट्टा गने प्रविया शरुू गरेको हनु ुपनेछ । 
सडकको के्षत्रालिकार (राइट अफ वय) मानवीय कारणिे कायम हनु नसकेका सडकहरुको स्तरोन्नलत लनरुत्सावहत गररनेछ । साथै सडकको दबैुतफय  
हररयािी कायम राख्न बृक्षारोपण समेत गररनेछ ।   

२८.  आयोजना ममयत संभार तथा हस्तान्तरण सभबन्िी व्यवस्था :- 

(१) एक करोड रूपैयााँभन्दा मालथ िागत भएका आयोजनाको हकमा आयोजनाको िागत अनमुान तजुयमा गदायकै समयमा ममयत सभभारका िालग रकम 
छुट्याउन ुपनेछ । सोभन्दा कम िागतका स्थानीय पूवायिारसभबन्िी आयोजनाको हकमा ववशेष ममयत सभभार कोषमा आवश्यक बजटे ववलनयोजन 
गरी उक्त कोषबाट ममयत सभभारको व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ ।   

(२)  आयोजना सिािन गने लनकायिे सभपन्न भईसकेका आयोजनाहरूको लनयलमत रेखदेख र ममयत संभार कायय आफैिे गने वा त्यस्ता आयोजनाको 
स्वालमत्व समेत सभबशन्ित उपभोक्ता सलमलत, सामूदावयक संस्था वा गैरसरकारी संस्थािाई अनसूुची–१४ बमोशजम हस्तान्तरण गरी दीगो सिािन हनु े
व्यवस्था लमिाइनछे ।  

(३)  हस्तान्तररत आयोजनाको लनयलमत सिािन र ममयत संभारका िालग उपभोक्ता सलमलत, गैर सरकारी संस्था वा समदुावयक संस्थािे नगर काययपालिकाबाट 
स्वीकृलत लिई आवश्यक सेवाशलु्क तोकी आफ्नो कोष खडा गनय सक्नछेन ्।  

(४) उपदफा (३) बमोशजमको कोषबाट कोषको वावषयक आभदानीको पााँच प्रलतशत वा पन्र हजारमध्ये जनु कम हनु्छ त्यलत रकम प्रशासलनक काययमा खचय 
गनय सवकनेछ । बााँकी रकम सभबशन्ित आयोजनाको ममयत संभार र स्तरोन्नलतका िालग खचय गनुयपनेछ ।    

(५) लनयलमत रूपमा ममयत संभार नगने आयोजनामा थप िगानी गररन ेछैन ।   

२९.  जनसहभालगता एवम ्िागत सहभालगता :- 

(१) काययिम वा आयोजना तजुयमा, सिािन, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन िगायत आयोजनाका प्रत्येक चरणमा अत्यलिक मात्रामा सहभालगता जटुाउन ेप्रयत्न गनुय 
नगर काययपालिका \वडा सलमलतको कतयव्य हनुेछ । 

(२) सहभालगताको मापदण्ड तयार गदाय आयोजनाको प्रकृलत, आयोजनास्थि, उपभोक्ताको क्षमता र नगर काययपालिकािे अविभवन गरेको नीलतका अिीनमा 
रही बीस प्रलतशतमा कम नहनु ेगरी (नगद, श्रम वा स्थानीय सामग्री) लनिायरण गनुयपनेछ ।   

(३) सहभालगताको अंश लनिारयण गदाय अलत ववपन्न पररवार र िशक्षत समूहिाई ववशेष सहलुियत ददन सवकन ेप्राविान राख्न सवकनछे । िागत सहभालगता 
व्यहोनय नसकेको कारणबाट िशक्षत समूहिाई आयोजनाको िाभबाट वशित गराइन ेछैन   

३०.  काययिम वा आयोजना सिािन सभबन्िी काययतालिका :-  

नगर काययपालिकाको काययिम वा आयोजना सिािन गदाय देहायको समयतालिका अनसुार गनुयपने छ ,  
ि.स. काययहरू समय तालिका 

१. चािू आलथयक वषयका वावषयक कायय तालिका (खररद योजना सवहत)  लनमायण र स्वीकृती   भार मसान्तलभत्र 

२. वावषयक कायय तालिका अनसुार उपभोक्ता सलमलतको गठन र संझौता, ठेक्का पट्टा वा अन्य 
प्रवियाबाट आयोजना कायायन्वयन, व्यवस्थापन र कायायरभभ आदेश 

वावषयक कायय योजना अनसुार मंलसर मसान्तलभत्र 

३. आयोजना सभपन्न गने अवलि   ज्येष्ठ मसान्तलभत्र 

४. जााँचपास र फरफारक आयोजना सभपन्न भएको ३० ददनलभत्र 

५. आगामी आलथयक वषयको काययिम र बजेट तजुयमा नगर सभाबाट पाररत गने असार मसान्तलभत्र । 

 

३१. काययिम कायायन्वयन तथा सिािनमा सहयोग गनुयपनेिः  नगर काययपालिकाबाट आफ्नो के्षत्रलभत्र सिािन तथा कायायन्वयन हनुे काययिम वा आयोजनामा 
राजनैलतक दि, सामदुावयक संस्था, नागररक समाज, गैर सरकारी संस्था, पेशागत संस्था एवम ् सबै सरकारी एवम ् गैर सरकारी संस्थािे आवश्यक 
सहयोग र सहजीकरण गने कतयव्य हनुछे ।   
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पररच्छेद – ५ 

अनगुमन एवम ्मूल्याङ्कन 

३२.  सपुररवेक्षण तथा अनगुमन सलमलत :- 

(१) नगरपालिकािे आफ्नो के्षत्र लभत्र सिालित ववलभन्न काययिम वा आयोजनाहरूको समग्र अनगुमन गने प्रयोजनका िालग देहाय बमोशजमको नगर 
सपुररवेक्षण तथा अनगुमन सलमलत गठन गनुयपनेछ :-    

(क) नगर उपप्रमखु                                                    – संयोजक   

(ख) नगर काययपालिकािे तोकेको एक मवहिा सवहत बढीमा ३ जना प्रलतलनलि       – सदस्य 

(ग) नागररक सचेतना केन्रहरु मध्येबाट मवहिा प्रलतलनलि एकजना                – सदस्य 

(घ) काययपालिकाको सभबशन्ित ववषयगत कायायिय वा इकाईको प्रलतलनलि एकजना    – सदस्य   

(ङ) नगर काययपालिकाको कायायियबाट तोवकएको प्राववलिक कमयचारी एक जना      – सदस्य   

(च) उद्योग वाशणज्य संघ, नगर सलमलतको प्रलतलनलि एक जना                    – सदस्य   

(छ) नगर काययपालिकाका प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतिे तोकेको अलिकृत          – सदस्य सशचव 

 

(२) वडा स्तरीय सपुररवेक्षण तथा अनगुमन सलमलत :- वडािे आफ्नो के्षत्र लभत्र सिालित ववलभन्न काययिम वा आयोजनाहरूको समग्र अनगुमन गने 
प्रयोजनका िालग देहाय बमोशजमको वडास्तरीय सपुररवेक्षण तथा अनगुमन सलमलत गठन गनुयपनेछ, 
(क) वडा सलमलतिे तोकेको सदस्य                              संयोजक 

(ख) वडा सलमलतको दलित मवहिा सदस्य                        सदस्य 

(ग) वडामा रहेका ववलभन्न संघसंस्था, नागररक समाजबाट    

वडासलमलतिे तोकेको एक मवहिा सवहत दईु जना                   सदस्य 

(घ) वडा सशचव वा लनजिे तोकेको कमयचारी                       सदस्य सशचव  

(३)  उपदफा (१) र (२) अनसुार गठन हनु ेसपुररवेक्षण तथा अनगुमन सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकार देहायबमोशजम हनुेछ :- 

(क) आयोजनाको कायायन्वनमा सहजीकरण गने तथा देशखएका बािा, व्यविान र समस्या समािानका िालग आवश्यक लनदशेन ददन,े  

(ख) आयोजनाको कायायन्वयन काययतालिका अनसुार काम भए नभएको यकीन गने र नगरेको पाइएमा सभबशन्ित पक्षिाई सचेत गराउने,    
(ग) ववषयगत कायायिय र अन्य सरकारी के्षत्रबाट सिालित काययिम वा आयोजनाको समेत अनगुमन  गने ।   

(घ) गैरसरकारी संस्थाबाट सिालित काययिम वा आयोजनाको प्रभावकारी अनगुमन गरी सोको चौमालसक र बावषयक प्रलतवेदन नगर काययपालिकामा 
पठाउने । तर, वडास्तरीय अनगुमन सलमलतिे चौमालसक र बावषयक प्रलतवेदन वडा सलमलतमा पठाउन ुपनेछ । उक्त प्रलतवेदनमा छिफि गरी 
सिुार गनय तथा आवश्यक कारबाही गनय नगरपालिकामा पठाउन ुपनेछ । 

(४)  सलमलतिे अनगुमनको िममा देशखएका ववषयमा आवश्यक िेखाजोखा गरी आफ्नो सझुाव सवहतको प्रलतवेदन वडा सलमलतको हकमा चौमालसक रूपमा 
वडा कायायियमा र नगरपालिकाको हकमा चौमालसक रुपमा नगरपालिका प्रमखु समक्ष पेश गनेछ । यसरी प्राप्त प्रलतवेदनमालथ नगर काययपालिकाको 
बैठकमा छिफि गररनछे ।  

(५) वडा स्तरीय काययिम वा आयोजनाको हकमा वडा कायायियिे र नगर स्तरीय काययिम तथा आयोजनाको हकमा नगर काययपालिकािे आफ्ना काययिम 
वा आयोजनाहरूको सपुररवेक्षण तथा अनगुमन कायययोजना र काययतालिका बनाई सोको आिारमा लनयलमत रूपमा सपुरीवेक्षण, अनगुमन एवम ्समीक्षा 
गनुयपनेछ।  

(६)  सलमलत आपैmिे अनगुमन गनय वा आवश्यकता अनसुार वडा कायायियिे बढीमा तीन सदस्यीय र नगर काययपालिकािे बढीमा पााँच सदस्यीय उप–सलमलत 
गठन गरी आयोजनाको सपुरीवेक्षण तथा अनगुमन गनय वा अन्य कुन ैपदालिकारी वा कमयचारीहरूिाई अनगुमनसभबन्िी काययमा खटाउन सक्नेछ ।  

(७) सलमलतिे सामाशजक सरुक्षा भत्ता ववतरण काययिम, बाि संरक्षण अनदुान र व्यशक्तगत घटना दताय काययिम िगायत सामाशजक सरुक्षा सभबन्िी समग्र 
काययिमको अनगुमन गनेछ ।  

(८) अनगुमनसभबन्िी अन्य व्यवस्था नगर काययपालिकाको बैठकबाट वा नगर सभाबाट तोवकए बमाूेशूजम हनुेछ  ।  

(९) नगरपालिकाको स्रोतको रकमको सदपुयोग भए नभएको सभबन्िमा सावयजलनक सेवा तथा क्षमता ववकास सलमलतिे अनगुमन गनय सक्नछे ।  

(१०) वडा कायायियहरुबाट सिालित वडास्तरीय आयोजना तथा काययिमहरु नगरपालिका स्तरीय सपुररवेक्षण तथा अनगुमन सलमलतिे जनुसकैु बेिा 
अनगुमन गनय सक्नछे । र यस्तो अनगुमनको सन्दभयमा माग गररएका कागजात तथा वववरणहरु देखाउन ुवडा कायायियको कतयव्य हनुछे । 

(११) उपदफा (१) र (२) बमोशजमका प्रलतलनलिहरू आिोपािो आिारमा सहभालगता गराउने व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ ।  

३३. अनगुमनसभबन्िी थप व्यवस्था :- 

(१)  नगर काययपालिकािे आफ्नो के्षत्रलभत्र सिालित कायत्ररmम वा आयोजनाको अनगुमन, प्रगलत प्रलतवेदन र त्यसको समीक्षा सवहतको वववरण नगर सभामा 
छिफि गराई सोको प्रलतवेदन शजल्िा समन्वय सलमलत, संघीय तथा प्रादेशशक सरकारका सभबशन्ित मन्त्राियमा पठाउन ुपनेछ ।   

(२) शजल्िा समन्वय सलमलत, संघीय तथा प्रादेशशक सरकारका सभबशन्ित मन्त्राियिे नगर काययपालिकाबाट सिालित काययिम वा आयोजनाको नमूनाको 
रूपमा केही नगरपालिका छनौट गरी सेवा करारमा परामशयदाता लनयकु्त गरी अनगुमन एवम ्मूल्याङ्कन गनय गराउन सक्नेछ ।   

(३) नगर काययपालिकाको के्षत्रलभत्र सिालित काययिम तथा बजेटको तजुयमा, कायायन्वयन र अनगुमन प्रवियामा वातावरणीय पक्ष, िैवङ्गक तथा सामाशजक 
समावेशीकरणजस्ता ववषयिाई पयायप्त ध्यान ददए नददएको बारेमा सपुरीवेके्षण तथा अनगुमन गनुयपनेछ ।  

३४.  आयोजना जााँचपास र फरफारकसभबन्िी व्यवस्था :- 

(१) नगरस्तरीय जााँचपास तथा फरफारक सलमलत देहाय अनसुार हनुछे , 
  नगर प्रमखु वा नगर प्रमखुिे तोकेको पदालिकारी       – संयोजक 
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  नगर काययपालिकाको सभबशन्ित ववषयगत सलमलतको संयोजक         – सदस्य 

  आलथयक प्रशासन शाखा प्रमखु     – सदस्य 

  सामाशजक ववकास शाखा प्रमखु     – सदस्य 

  योजना शाखा प्रमखु      – सदस्य सशचव 

(२) नगर काययपालिकािे आयोजना सभपन्न भएको जानकारी प्राप्त भएपलछ भौलतक पूवायिार आयोजनाको हकमा सभबशन्ित प्राववलिकिे पेश गरेको अशन्तम 
मूल्यांकन, कायय सभपन्न प्रलतवदेन र सावयजलनक परीक्षणको प्रलतवेदन तथा अन्य वियाकिापको हकमा सावयजलनक परीक्षणको प्रलतवेदनको आिारमा 
तीस ददनलभत्र आयोजना जााँचपास तथा फरफारक सलमलतिे आयोजनाको जााँचपास गनुयपनेछ ।   

(३) वडास्तरीय जााँचपास तथा फरफारक सलमलत देहाय अनसुार हनुछे । 

 वडाध्यक्ष वा लनजिे तोकेको सदस्य           - संयोजक 

 वडाको मवहिा सदस्य वा दलित मवहिा एक जना  - सदस्य 

 वडा सशचव वा लनजिे तोकेको कमयचारी          - सदस्य सशचव 

 

(४) नगर काययपालिका वा वडा कायायियको जााँचपास तथा फरफारक सलमलतिे ववषयगत कायायिय, अन्य लनकाय वा संघ संस्थाबाट सिालित आयोजनाको 
सभबशन्ित लनकायबाट कायय सभपन्न प्रलतवेदन प्राप्त भएपलछ आवश्यक जााँचवझु गरी ३० ददनलभत्र जााँचपास गनुयपनेछ ।     

(५) नगर काययपालिका÷वडा सलमलतिे आयोजना जााँचपास भएपलछ फरफारक गररददन ुपनेछ । फरफारक भएका आयोजनाहरूको नगर सभाबाट अनमुोदन 
गराउन ुपनेछ ।  

३५. प्रगलत प्रलतवेदन एवम ्समीक्षासभबन्िी व्यवस्था :- (१) नगर काययपालिकािे प्रचलित ऐन, लनयम बमोशजम  काययिम वा आयोजनाहरूको चौमालसक र 
वावषयक रूपमा प्रगलत समीक्षा एवम ्मूल्याकंन गनेछ ।   

(२) नगर काययपालिकाबाट सिालित काययिम वा आयोजनाको प्रगलत प्रलतवेदन एवम ्समीक्षा देहाय बमोशजम हनुछे ,   
(क) नगर सभाबाट स्वीकृत बजेट र काययिमको एक एक प्रलत शजल्िा समन्वय सलमलत, मन्त्रािय, संघीय तथा प्रादेशशक सरकारका सभबशन्ित 

लनकायहरुमा पठाउन ेशजभमेवारी सभबशन्ित सशचवको हनुछे ।   

(ख) नगर काययपालिकाबाट सिालित काययिम वा आयोजनाको चौमालसक र वावषयक रूपमा प्रगलत समीक्षा गनुयपनछे ।   

(ग) नगर काययपालिकाबाट सिालित काययिम वा आयोजनाको ववत्तीय एवम ् भौलतक प्रगलत प्रलतवेदन अनसूुची–१५, १५.१, १५.२, १५.३ र १५.४ 
बमोशजमको ढााँचामा तथा अन्य वववरण वडा कायायिय \ नगरपालिकािे देहायको समयावलि लभत्र पठाउन ुपनेछ, 
 

 

  

ि.स वववरण समयावलि 
 

वडा कायायिय नगर काययपालिका 
१ मालसक प्रगलत प्रलतवेदन प्रत्येक मवहनाको तीन गतेलभत्र प्रत्येक मवहनाको सात गतेलभत्र 

२ पवहिो चौमालसक प्रलतवेदन मंलसर ३ गतेलभत्र मंलसर सात गतेलभत्र 

३ दोस्रो चौमालसक प्रलतवेदन चैत्र ३ गतेलभत्र चैत्र सात गतेलभत्र 

४ तेस्रो र वावषयक चौमालसक प्रलतवेदन श्रावण सात गतेलभत्र श्रावण पन्र गतेलभत्र 

५ आयोजनागत िगानी वववरण तयार भएको लमलतिे तीन ददन लभत्र तयार भएको लमलतिे सात ददन लभत्र 
६ वडा सलमलतका लनणययहरु  लनणयय भएको लमलतिे पााँच ददन लभत्र  
७ नगर काययपालिका तथा नगर सभाका लनणययहरु - प्रमाणीकरण भएका लमलतिे सात ददन लभत्र 

८ 

आफ्नो के्षत्रमा सिालित मखु्य  काययिम वा 
आयोजनाहरूको एकीकृत  

सूचनामूिक वावषयक प्रलतवेदन। 

आलथयक वषय समाप्त भएको एक 
मवहनालभत्र 

आलथयक वषय समाप्त भएको तीन मवहनालभत्र 

९ ववत्तीय प्रलतवेदन मवहना समाप्त भएको तीन  ददन लभत्र मवहना समाप्त भएको सात  ददन लभत्र । 
१० वावषयक आलथयक वववरण आलथयक वषय समाप्त भएको पन्र ददनलभत्र आलथयक वषय समाप्त भएको पैतीस ददनलभत्र 

११ आन्तररक िेखापरीक्षण प्रलतवेदन 
प्रत्येक चौमालसक अवलि समाप्त भएको 
सात ददनलभत्र 

प्रत्येक चौमालसक अवलि समाप्त भएको एक 
मवहनालभत्र 

१२ गत आलथयक वषयको अशन्तम िेखापरीक्षण प्रलतवेदन - 
चािू आलथयक वषयलभत्र । 

 

 
 

३६. प्रभाव अध्ययन :- नगरपालिकाबाट सिालित दईु करोडभन्दा बढी िागतका काययिम वा आयोजना सभपन्न भएको तीन वषयपलछ कभतीमा दईु वटा 
आयोजनाको प्रभाव मूल्याङ्कन गराउन ुपनेछ । यसरी मूल्याङ्कनबाट लसवकएका पाठहरूिाई नयााँ काययिम वा आयोजना छनौट तथा कायायन्वयन गदाय 
पषृ्ठपोषणको रूपमा लिन ेपद्दलतको ववकास गनुयपनेछ ।  
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३७. मूल्याङ्कन तथा परुस्कारसभबन्िी ब्यवस्था :- 
(१) यस काययववलिमा उशल्िशखत प्राविानहरूको पािना भए नभएको तथा तोवकएको समयलभतै्र काययिम वा आयोजना सभपन्न गरे नगरेको आिारमा नगर 

काययपालिकािे मलु्यांकन गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको मूल्याङ्कन समेतका आिारमा नगर काययपालिकािे उत्कृि काम गने कमयचारीिाई परुस्कारको व्यवस्था गनय सक्नेछ ।  

(४) नगर काययपालिकािे तोकेको मापदण्ड बमोशजम आफ्नो के्षत्रको ववकासमा उत्कृि योगदान परुयाउने व्यशक्त, समाजसेवी, सरुक्षाकमी, कमयचारी, उपभोक्ता 
सलमलत, सामदाुवयक संस्था, टोि ववकास संस्था, नागररक सचतेना केन्र, गैर सरकारी संस्था, ववद्यािय व्यवस्थापन सलमती, स्वास्थ्य व्यवस्थापन सलमलत, वन 
उपभोक्ता सलमलत, कृवष सलमलतका पदालिकारी एवम ्कमयचारीहरूिाई परुस्कृत गनय सक्नेछ ।   

पररच्छेद –६ 

बजेट अशख्तयारी र लनकासा प्रविया 
३८. बजेट अशख्तयारी र लनकासासभबन्िी व्यवस्था :- नगरपालिकाको बजेट लनकासा प्रविया देहाय बमोशजम हनुेछ :- 

(१) काययववलिको दफा १५ अनसुार गदठत श्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा लनिायरण सलमलतिे सभबशन्ित आ.व.मा नगरपालिकािाई प्राप्त हनुे आय प्रके्षपण 
गनेछ । 

(२) प्रशासलनक खचय र समपरुक कोषिाई आवश्यक पने रकम घटाई बााँकी रकमिाई  १०० प्रलतशत मानी (पूाँजीगत रकम लनिायरण गरी) त्यस्तो पूाँजीगत 
रकमको कलत प्रलतशत रकम वडािाई बजेट लसलिङ पठाउन ेहो, काययपालिकाको बैठकबाट यवकन गररनछे । 

(३) कूि वडािाई पठाउने रकमिाई काययववलिको दफा ७ का आिारमा प्रत्येक वडाको पूाँजीगत बजेट लनिायरण गररनेछ । 

(४) वडागत प्रशासलनक खचयको बजेट ववलनयोजन नगर प्रमखुको सल्िाह, सझुाव र लनदेशनमा प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतिे आलथयक प्रशासन शाखा 
प्रमखुबाट तयार गनुय गराउन ुपनेछ । 

(५) प्रचलित ऐन लनयमको अलिनमा रही वडा सशचव र वडा कायायियको िेखा तथा प्रशासन सहायकको संयकु्त दस्तखतबाट संचािन हनुे गरी प्रत्येक 
वडाको िालग बैंकमा खचय खाता खोलिने छ । नभए प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतिे तोकेको कमयचारीबाट खाता संचािन गररनेछ । 

(६) नगर सभाबाट ववलनयोजन वविेयक पाररत भएपलछ वडाका िालग स्वीकृत र वडा कायायियमा कायय सभपादन गने गरी नगर काययपालिकािे लनकासा 
गरेको पूाँजीगत तथा चाि ुरकम प्रत्येक चौमालसकको रुपमा नगर काययपालिकाको कायायियिे खचय खातामा पेश्कीको रुपमा उपिब्ि गराउनेछ । 

(७) वडा कायायियिे पवहिो पेश्की फछ्र्यौट नगरी अको वकस्ता पाउन ेछैन । 

(८) प्रत्येक पटकको पेश्की फछ्र्यौट गनुय वडा सशचवको दावयत्व हनुछे । 

(९) प्रत्येक आलथयक वषयको आषाढ १५ गतेलभत्र वडाको खचय खाता बन्द गरी बााँकी रहेको रकम नगर काययपालिकाको संशचत खातामा जभमा गरी २० 
गतेलभत्र सभपूणय िेखा शे्रस्ता नगर काययपालिकाको आलथयक प्रशासन शाखामा बझुाई सक्न ुपनेछ । 

(१०) वडामा भएको खचयको िेखा परीक्षण गराउन ेिेखा परीक्षकबाट औलं्याइएका बेरुज ुफछ्र्यौट गने गराउन ेदावयत्व वडा सशचवको हनुछे । 

(११) वडा कायायियहरुिे चौमालसक रुपमा रकम माग गदाय नगर काययपालिकाको आलथयक प्रशासन शाखामा उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 
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(क) प्रथम चौमालसक पेश्की माग गदाय पेश गनुयपने कागजातहरु :- 

• वडाको स्वीकृत बजेट तथा काययिम नगर काययपालिकाबाट प्राप्त गरी सोको आिारमा तयार गररएको वडा सलमलतबाट स्वीकृत गररएको वावषयक 
काययिम र बैठकको लनणयय, 

• वडा कायायियबाट संकिन भएको  आयको शीषयक वववरण 

(ख) दोश्रो चौमालसकका िालग पेश गनुयपने कागजातहरु :- 

• प्रथम चौमालसकको प्रगलत वववरण, 
• पेश्कीको वववरण सवहत खचयको फााँटबारी, 
• पेश्की माग गदायको बखत सभमको आय संकिनको वववरण, 
• प्रथम चौमालसकमा खचय भएको सभपूणय ववि भरपाई तथा शे्र्ता सवहत पेश्की फछ्र्यौट गरी दोश्रो चौमालसक रकम माग गने वडा सलमलतको बैठकको 

लनणयय 

(ग) तेश्रो चौमालसकका िालग पेश गनुयपने कागजातहरु :- 

• दोश्रो चौमालसक सभमको प्रगलत वववरण, 
•  पेश्की र पेश्की फछ्र्यौट वववरण सवहत खचयको फााँटबारी, 
• तेश्रो चौमालसकको रकम माग गदायका बखत सभमको आय वववरण, 
• दोश्रो चौमालसकमा खचय भएको सभपूणय ववि भरपाई तथा शे्रस्ता सवहत तेश्रो चौमालसक रकम माग गनय वडा सलमलतको बैठकको लनणयय 

(घ) प्रत्येक आ.व. को आषाढ २० गतेलभत्र पेश अलनवायय रुपमा पेश गनुयपने कागजातहरु 

• तेश्रो चौमालसक सभमको प्रगलत वववरण, 
• पेश्की र पेश्की फछ्र्यौट वववरण सवहत खचयको फााँटबारी, 
• बैंक स्टेटमेन्ट, 
• बााँकी रकम नगर काययपालिकाको संशचत कोषमा वफताय जभमा गरेको सक्किै बैंक भौचर, 
• बावषयक आलथयक वववरण, 
• तेश्रो वकस्ता पेश्की फछ्र्यौटका िालग वडा सलमलतको लनणययको प्रलतलिपी, 
यसरी वडाबाट िेखा शे्रस्ता प्राप्त भएको ३ ददनलभत्र वडािाई पेश्की रकम फछ्र्यौट उपिब्ि गराइनेछ । 

(१२) बैशाख मसान्त पलछ कुनैपलन नयााँ काययिम आयोजनामा रकम बााँडफााँड गनय र पेश्की ददन योजना सभझौता गनय पाउने छैन । 

(१३) काययववलिमा भएका व्यवस्था र नगर काययपालिकािे ददएका लनदेशन पािना नगरेमा आंशशक वा पूरै बजेट रोक्का राख्न सक्नेछ । 

 

पररच्छेद – ७ 

कोष व्यवस्थापन 

३९. नगरपालिकामा सशित कोष खाता रहनेिः - नगरपालिकामा संवविानको िारा २२९ बमोशजम संशचत कोष खाता रहन ेछ । उक्त संशचत कोष खातामा 
देहाय बमोशजमका रकमहरु समावेश गररनेछ र यस कोषबाट काननु बमोशजम बाहेक कुनै प्रकारको खचय गनय पाइने छैन । संशचत कोषबाट रकम 
खचय गनय छुटै्ट खचय खाता खोिी त्यस्तो खातामा संशचत कोषबाट रकम िान्सफर गरी खचय गररनछे । 

(१) नगरपालिकाको आन्तररक राजश्व र अन्य आय । 

(२) नेपाि सरकारबाट प्राप्त हनु ेसबै प्रकारका रकमहरु । 

(३) प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनुे सबै प्रकारका रकमहरु । 

(४) ववषयगत कायायियहरु हस्तान्तरण भई आउाँदा सोको िालग छुट्याइएको वा हस्तान्तरण भई आउन ेरकमहरु । 

(५) ववकासका साझेदार तथा रावष्ट्रय अन्तरायवष्ट्रय गैर सरकारी संस्थाबाट सोझै प्राप्त हनुे रकमहरु, काययिम तथा बजटे 

(६) प्राववलिक सहयोग बापत प्राप्त हनु ेरकम 

(७) लनजी के्षत्रबाट प्राप्त हनु ेसबै प्रकारका रकम वा सहयोग 

(८) पेश्की बेरुज ुफछ्र्यौटबाट नगरपालिकािाई प्राप्त हनु ेरकम 

(९) नगरपालिका कोषमा प्राप्त हनु आउन ेअन्य सबै प्रकारका रकमहरु 

४०. नगरपालिका कोष संचािन व्यवस्था  :- 

(१)  नगरपालिकाको कोष सिािन देहाय बमोशजम हनुेछ :- 

क) नगरपालिकाको संशचत कोषबाट कानून बमोशजम बाहेक कुन ैप्रकारको खचय गनय पाइने छैन । स्थानीय तहको खचय सभबन्िी कानून नबनेसभम 
खचय सभबन्िी व्यवस्था नेपाि सरकारको आलथयक काययववलि अनसुार हनुेछ । 

ख) नगरपालिकाको संशचत कोषको सिािन नगर काययपालिकाको प्रमखु  प्रशासकीय अलिकृत र िेखा प्रमखुको संयकु्त दस्तखतबाट गररन ेछ । 

ग) नगरपालिकाको खचय खाता नगरपालिकाको प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत वा लनजिे तोकेको अलिकृत स्तरको कमयचारी र िेखा प्रमखु वा लनजिे 
तोकेको िेखाको कमयचारीको संयकु्त दस्तखतबाट गनय सवकने छ । 

घ) संशचत कोषमा जभमा भएको रकमको श्रोत अनसुारको अलभिेख खाता र सहायक खाता खडा गरर अलिकार प्राप्त अलिकारीबाट प्रमाशणत गराइ 
राख्नपुनेछ । 

ङ) एकीकृत सारांश वववरण खाता तयार गरी वहसाब वववरण चौमालसक प्रगलत फारमहरु साँगै मन्त्राियको नगरपालिका व्यवस्था शाखा र सभबशन्ित 
कोष तथा िेखा लनयन्त्रक कायायियमा पठाउन ुपनेछ । 
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च) ववषयगत मन्त्रािय, कायायिय, ववकासका साझेदार िगायत ववलभन्न लनकायबाट प्राप्त अशख्तयारीमा तोवकएको शतय एवम ्काययववलि बमोशजम प्राप्त हनु े
रकम सोवह बमोशजम चाि ुखचय तथा पूाँजीगत खचय खातामा जभमा गरी खचय गनुयपने छ । 

(२) नगरपालिकाको कोष खाता व्यवस्थापन देहाय बमोशजम हनुेछ :- 

क) ग–४ समूहको संशचत कोष खाता, ग–५ समूहको ववशेष कोष खाता, ग–३ समूहको िरौटी खाता र ग–२ समूहको पूाँजीगत तथा चाि ुखाता कोष 
तथा िेखा लनयन्त्रक कायायियको लसफाररसमा सभबशन्ित बैंकमा खोलिने छ । 

ख) संशचत कोषमा जभमा भएको रकम कानून अनसुार खचय गने स्वीकृलत प्राप्त भएपलछ िान्सफर गदाय चाि ु र पूाँजीगत शशषयकमा छुट्याई खचय 
गनुयपनेछ । 

ग) नगरपालिकाको आलथयक कारोबार सिािनका िालग “ग” समूहको खाता बाहेक अन्य कुनै खाताबाट कारोबार गररने छैन । तर, कमयचारी कल्याण 
कोषमा जभमा हनु ेरकम ब्याज आजयन हनुे खातामा व्यवस्थापन गनय सवकने छ । 

(३) ववशेष कोष :-  नगरपालिकािे आफ्नो आवश्यकता अनसुार लनभन कोषहरु खडा गरर राख्न सक्नेछ । जसको संचािनका िालग ववलनयम स्वीकृत 
गराई कायायन्वयन गनुय गराउन ुपदयछ । यस्तो कोषमा रकम ववलनयोजन गनय सवकनेछ । 

क) यस्तो कोषमा पूाँजीगत रकम, िक्षीत समदुायको िालग छुट्याइएको रकमबाट नगर सभाको लनणयय बमोशजम जभमा गनय सवकनछे । 

ख) कोषको सिािन तथा खचय प्रवियाहरु लनिायरण गदाय कोषको उदे्दश्यसाँग सभबशन्ित काययमा मात्र खचय गनुयपने छ । यस्तो कोषमा खचय नभई 
बााँकी रहेको रकम सशित हुाँदै जान ेछ । 

ग) यस्तो कोषमा जभमा भएको रकम जनु प्रयोजनका िालग राशखएको हो सो बाहेक अन्य प्रयोजनमा वा आलथयक सहायता, अनदुान तथा चन्दा जस्ता 
ववतरणमखुी काययका िालग खचय गनय पाइने छैन । 

 

पररच्छेद – ८ 

िेखा र िेखापरीक्षण 

४१. िेखा व्यवस्थापन :- 

(१)  नगरपालिकाको िेखा व्यवस्थापन देहाय बमोशजम हनुेछ :- 

(क) नगरपालिकाको आभदानी खचयको वहसाब कप्मभयूटराईज्ड प्रणािीमा नेपाि सरकारिे लनिायरण गरेको दोहोरो शे्र्ता प्रणािी अनसुार महािेखा  
परीक्षकबाट लनिायररत फारम खाता सहायक खाताहरुमा प्रवववि गरी राख्न ुपनेछ । साथै अनसूुची–१६ बमोशजमको  के्षत्रगत खचय वववरण तयार 
गनुयपनेछ ।  

(ख) खचय गदाय स्वीकृत बजेट शीषयकको सीमालभत्र रही खचय व्यवस्थापन गनुयपनेछ,   

(ग) नगर के्षत्रलभत्र रहेका ववषयगत इकाई, नगर काययपालिकाका सभवशन्ित ववभाग, शाखा र वडाका काययिमिाई स्वीकृत ववलनयोजन रकम लभत्र रही 
काययतालिका बमोशजम भकु्तानी ददनपुनेछ,   

(घ) खचय व्यवस्थापन गदाय लनयलमतता, लमतव्यवयता, प्रभावकाररता, काययकुशिता, औशचत्य र जवाफदेवहताको लसिान्तिाई अविभवन गदै प्रचलित ऐन 
लनयम बमोशजम खचय गनुयपनेछ,   

(ङ) भौलतक पूवािायरतफय का आयोजनाको हकमा प्राववलिकबाट स्थिगत अनगुमन सवहतको प्रलतवेदन पेश नभएसभम थप वकस्ता लनकासा ददन पाईन े
छैन । साथै पेश्की रकम मालथ पनुिः पेश्की ददइन ेछैन ।  

(२) नगरपालिकाको आलथयक कारोबारको िेखापरीक्षण देहाय बमोशजम गनुय गराउन ुपनेछ , 
(क) नगरपालिकामा आन्तररक िेखा परीक्षण शाखा गठन नभएसभमका िालग नगरपालिकाको आन्तररक िेखा परीक्षण शजल्िा समन्वय सलमलतको 

आन्तररक िेखा परीक्षण शाखाबाट हनुछे । अशन्तम िेखापरीक्षण नेपािको संवविानको िारा २४१ अनसुार महािेखा परीक्षकबाट हनुछे ।    

(ख) नगरपालिकाको सभपूणय आय–व्यय र िरौटीको से्रस्ताको आन्तररक िेखापरीक्षण प्रचलित ऐन लनयम बमोशजम मालसक रूपमा गररनेछ ।   

(ग)  गत आ.व.को अशन्तम िेखापरीक्षण चािू आ.व. लभतै्र सभपन्न गरी सक्नपुनेछ ।   

(घ) िेखापरीक्षकिे अशन्तम िेखापरीक्षण गदाय आवश्यकता अनसुार आयोजनाहरूको स्थिगत लनरीक्षण समेत गनय सक्नेछ ।  

(ङ) नगरपालिकाको अशन्तम िेखापरीक्षणबाट प्राप्त प्रलतवेदनिाई सावयजलनक गररनेछ ।  

(च) नगरपालिकाको अशन्तम िेखापरीक्षण प्रलतवेदन नगर सभामा पेश गररनेछ ।  

(छ) काम भएको तर आवश्यक प्रमाण कागजात जटुाउन नसकेका कारणिे बेरुज ुफछ्र्यौट हनु नसकेका खचयहरूिाई लनयलमत गराउन नगर सभािे 
नगर काययपालिकािाई आवश्यक लनदेशन ददनसक्नेछ । यसरी प्राप्त लनदेशनिाई प्राथलमकता ददई पािना गनुय गराउन ुनगर काययपालिकाको  
कतयव्य हनुेछ । 

(ज) नगरपालिका कोषको आन्तररक िेखापरीक्षण प्रलतवेदन चौमालसक रूपमा र अशन्तम िेखा परीक्षण प्रलतवेदन वावषयक रूपमा मन्त्राियको 
नगरपालिका व्यवस्था शाखा तथा आलथयक प्रशासन शाखा, सभबशन्ित कोष तथा िेखा लनयन्त्रक कायायियमा पठाइनछे ।   

(झ) नगरपालिकािे अशन्तम िेखापरीक्षणबाट लनस्केका बेरूज ुसभपरीक्षण गराई लनयलमत गराउन ु पनेछ ।   

(३) नगरपालिकाको िेखापरीक्षण गदाय िेखापरीक्षकिे आफ्नो प्रलतवेदनमा कभतीमा अनसूुची–१७ मा उल्िेशखत ववषयहरूमा राय व्यक्त गरेको हनुपुनेछ ।   

(४) नगरपालिकािे नेपाि सरकारिे लनिायरण गरेको म.िे.प. फारम अनसुारको पेश्की र बेरूजकुो अलभिेख राख्नपुनेछ ।    

 

पररच्छेद – ९ 

सशुासनसभबन्िी  व्यवस्था 
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४२.  उत्तरदावयत्व सभबन्िी व्यवस्था :-  नगरपालिकाको सभपूणय काम काययवाहीिाई सरि, सवु्यवशस्थत, सेवाग्राहीमैत्री र शजभमेवारयकु्त बनाई सेवाग्राहीप्रलत 
उत्तरदायी गराउन देहाय बमोशजमको व्यवस्था गररन ेछ :- 

(१)  “सशुासन (व्यवस्थापन तथा सिािन) ऐन, २०६४” र सशुासन (व्यवस्थापन तथा सिािन) लनयमाविी, २०६५ बमोशजम राजनैलतक नेततृ्व र 
कमयचारीबीच कायय शजभमेवारी स्पि वकटान गरी नगर सभाबाट स्वीकृत गराउन ुपनेछ ।   

(२)  कायायियको काययमा ववलभन्न ववभाग, शाखा, कायायिय, इकाईको कायय शजभमेवारी र उक्त शाखा इकाई कायायियमा काम गने प्रत्येक कमयचारीको काम, 

कतयव्य र अलिकार एवम ्शजभमेवारी तोकी काम गराउन ेव्यवस्था लमिाईनेछ । यसरी शजभमेवारी तोकेपलछ सभबशन्ित शाखािाई काययसभपादन मापन 
सूचकसाँग समेत अन्तरसभवन्ि स्थावपत गररनेछ  ।  

(३) कमयचारीको काययसभपादन मूल्याङ्कन गदाय उक्त सूचकहरू अनसुार कायय गरे नगरेको वस्तगुत मूल्याङ्कन गरी परुस्कार र दण्ड ददन ेपररपाटी अविभवन 
गररनछे ।   

(४) नागररकप्रलत उत्तरदायी भई व्यवहार गनय, नागररकका आिारभतू आवश्यकता र अलिकारहरूप्रलत संवेदनशीि भई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गनय, कमयचारी 
एवम ्पदालिकारीहरूिाई अलभमखुीकरण गनुयको साथै कायायियको कायय वातावरणमा आवश्यक सिुार ल्याउन ेव्यवस्था लमिाईनछे   ।  

(५) नागररकका लिशखत वा मौशखक गनुासाहरूिाई प्राथलमकता ददई सभवोिन गनय कमयचारी \ पदालिकारी तोक्न ुपनेछ । शजभमेवार कमयचारी \ पदालिकारीिे 
प्राप्त गनुासा र सनुवुाई गरेको वववरण चौमालसक रूपमा समीक्षा बैठकमा पेश गनुय पनेछ ।   

(६)  सूचनाको हकसभबन्िी अलिकारिाई कायायन्वयन गराउन प्रलतवि रहन ेछ ।   

(७) नगरपालिकािे आफूिे संचािन गरेको काययिम वा आयोजना, सेवा प्रवाहको अवस्था आददका बारेमा वषयमा कभतीमा दईु पटक सावयजलनक सनुवुाई 
गरीनछे ।   

(८) नगरपालिका तथा स्थानीय सेवा प्रदायक संस्थाको काम कारवाहीमा पारदशशयता र सेवाग्राहीप्रलत जवाफदेवहता अलभवृवि गने उदे्दश्यिे स्थापना भएका 
संस्थाहरु माफय त नगरपालिकाको काम काययवाहीको सन्दभयमा नागररक अनगुमन, सावयजलनक सनुवुाई, सामाशजक परीक्षण, सावयजलनक परीक्षण, जनसभेक्षण 
र नागररक बडापत्रको व्यवस्था गनेजस्ता कायय गरी नगरपालिकािाई सेवाग्राहीप्रलत उत्तरदायी बनाउनकुा साथै ववत्तीय अनशुासन कायम गररनेछ ।  

(९) व्यशक्तगत घटना दताय, सामाशजक सरुक्षा काययिमको भत्ता, नागररक सरोकारका दैलनक लसफाररस जस्ता ववषयहरूिाई प्राथलमकता ददई नागररकिाई प्रवाह 
हनुे सेवा सलुनशित हनु ेव्यवस्था लमिाइने छ ।    

(१०) नगरपालिकाको समग्र सेवा प्रवाह र आयोजनाको कायायन्वयन सभवन्िमा सभबशन्ित पक्षको शचत्त नबझुेमा नगर प्रमखु वा तोवकएको पदालिकारी वा 
कमयचारी समक्ष उजरुी ददन सवकनेछ । त्यस्तो उजरुीको सनुवुाई गनुय नगर प्रमखु वा तोवकएको पदालिकारी वा कमयचारीको कतयव्य हनुेछ । 

(११) नगरपालिकाका कमयचारीहरूको सभपशत्त वववरण प्रत्येक आलथयक वषय समाप्त भएको लमलतिे साठी ददनलभत्र अशख्तयार दरुुपयोग अनसुन्िान आयोगिे 
तोके बमोशजमको ढााँचामा व्यवशस्थत गरी राखीनछे ।   

(१२) नगरपालिकाका पदालिकारी एवम ्कमयचारीहरूको आचार संवहता पाररत गराई िागू गने गराउन ेकायय गररनेछ ।   

४३.  पारदशशयता सभबन्िी व्यवस्था :-  नगरपालिकािे आफूिे गरेका काम कारवाहीिाई पारदशी ढंगिे सिािन गनय देहाय बमोशजम व्यवस्था गनुयपनेछ :- 

(१)  वडा कायायियिे  पााँच िाख र नगरपालिकािे पच्चीस िाख वा सोभन्दा बढी िागत अनमुान भएका काययिम वा आयोजनाहरूको आयोजनाको नाम, 

िागत अनमुान, सभझौता लमलत, सभपन्न हनुे लमलत, िाभाशन्वत जनसंख्या, िागत सहभालगताजस्ता वववरण सवहतको सूचना पाटी सवयसािारणिे देख्न सक्न े
गरी योजनास्थिमा राख्नपुनेछ ।   

(२) नगरपालिकाबाट सिालित काययिम, आयोजना तथा बजेट सबैिे देख्न ेगरी सूचना पाटीमा टााँस्ने, सावयजलनक गने, स्थानीय सिारका माध्यम एफ. एम. 
रेलडयो माफय त ्प्रचारप्रसार गने कायय गनुयपनेछ ।   

(३) नगरपालिकािे आफ्नो आभदानी तथा खचय प्रत्येक चौमालसक र वावषयक रूपमा ववलभन्न माध्यमबाट सावयजलनक गनुयपनेछ ।   

(४)  नगरपालिकाको ववत्तीय एवम ्भौलतक प्रगलतबारे सवयसािारण एवम ्सरोकारवािािाई ससूुशचत गराउनका िालग नागररक सचेतना केन्र, टोि ववकास 
संस्था तथा वडा सलमलत माफय त ्आवश्यक सूचना प्रवाह गने व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ ।   

(५) आयोजना सभपन्न भैसकेपलछ त्यस्ता आयोजनाको अनसूुची–१८ बमोशजम सावयजलनक परीक्षण गराउनपुनेछ । सावयजलनक परीक्षण नभएसभम अशन्तम 
वकस्ता भकु्तानी ददईन ेछैन ।   

(६) नगरपालिकािे नागररक सचेतना केन्र, टोि ववकास संस्था र वडा सलमलतको सहभालगतामा सरोकारवािा सबै पक्षको प्रलतलनलित्व रहेको भेिा माफय त 
कशभतमा वषयको एक पटक सामाशजक परीक्षण गनुयपनेछ । सामाशजक परीक्षण हनुे स्थान र उपशस्थलतसभबन्िी सूचना व्यापकरूपमा प्रचार–प्रसार 
गनुयपनेछ ।   

(७) नगरपालिकािे देहायका ववषयहरू आफ्नो वेभसाइटमा राख्नकुा अलतररक्त स्थानीय वा रावष्ट्रय पत्रपलत्रका, एफ.एम. रेलडयो िगायतका सिार माध्यमहरूवाट 
सावयजलनक  गनुयपनेछ :-  

(क) आवलिक तथा वावषयक योजनाहरू,  

(ख) वावषयक काययिम तथा बजेट,  

(ग) सबै प्रकारका आभदानी, खचयहरु, चौमालसक र वावषयक प्रगलत वववरणहरू,   

(घ) नगरको वस्तशुस्थलत झल्कने ववलभन्न वस्तगुत सूचनाहरू,   

(ङ) नगर काययपालिका र नगर सभाका लनणययहरु, 

(च) कायायियको संगठन संरचना, शाखागत शजभमेवारी र सबै कमयचारीको नाम नामेसी र कायय वववरण,  

(छ) नगर काययपालिका र नगर सभाबाट पाररत ववलनयम, काययववलि र लनदेशशका आदद,  

(ज) आफ्नो के्षत्रमा काययरत ववकास साझेदार संस्थाहरूको वववरण,  

(झ) अनगुमन तथा मूल्याङ्कनका प्रलतवेदनहरू,  
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(ञ) सेवा प्रवाहसंग सभबशन्ित लनवेदनको ढााँचा तथा फारामहरू,   

(ट) सामाशजक सरुक्षा भत्ता तथा बाि संरक्षण अनदुान प्राप्त गरेका व्यशक्तहरूको नाम नामेसी सवहतको वववरण,  

(ठ) नागररक बडापत्र, र  

(ड) नगर काययपालिकािे आवश्यक ठानेका अन्य वववरणहरू ।  

४४.  ववत्तीय सशुासन जोशखम (वफड्यलुसयरी ररस्क) न्यूनीकरणसभबन्िी व्यवस्था :-  नगरपालिकाको संस्थागत, आलथयक, ववत्तीय सशुासन एवम ्ववश्वसनीयता 
कायम गदै यस सभबन्िी जोशखमहरू न्यूनीकरण गनयका िालग देहाय बमोशजमको व्यवस्था गररनेछ :- 

(क) पूाँशजगत रकमबाट िगानी लनषेि गररएका के्षत्रमा गररएको खचय र तोवकएको सीमा बावहर गरेको कशन्टन्जेन्सी खचयको लनणयय गने पदालिकारीबाट 
कानून बमोशजम सरकारी बााँकी सरह असिु उपर  गररनेछ ।  

(ख) उपभोक्ता सलमलतबाट संचालित काययिमको िेखा दरुूस्त राख्न ेदावयत्व सभबशन्ित उपभोक्ता सलमलतका प्रमखु, कोषाध्यक्ष र सदस्य सशचवको हनुेछ 
। िेखा दरुूस्त नराखेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोशजम कारबाही हनुछे ।  

(ग) भए गरेको कामिाई नगरेको भनी तथा नगरेको कामिाई गरेको भनी लसफाररश गने, नाप जााँच  प्राववलिक सपुररवेक्षण गने र अशन्तम मूल्याङ्कन 
गने कमयचारीिाई प्रचलित कानून बमोशजम कारबाही हनुेछ ।  

(घ) यस काययववलि बमोशजम सिािन हनुे काययिमको रकम दरुूपयोग भएको प्रमाशणत भएमा सभबशन्ित कमयचारी \ पदालिकारीबाट असिु उपर 
गररनकुो साथै त्यस्तो लनणयय गने अलिकारीिाई प्रचलित कानून बमोशजम कारबाही हनुेछ ।  

(ङ) नगरपालिकाको सावयजलनक खररद प्रवियािाई पारदशी र लनयलमत गराउन सावयजलनक खररद ऐन र लनयमाविीको पूणय पािना गदै ववद्यतुीय 
माध्यमबाट सिािन गनय प्रोत्साहन गनुय पनेछ । ठेक्कापट्टा प्रवियामा हनुसक्न ेअलनयलमतता, लमिोमतो र जवरजस्ती गनेजस्ता कानून ववपररतका 
काययहरू लनरूत्सावहत गनय स्थानीय प्रशासनसाँग सहयोगको िालग अनरुोि गनय सक्नेछ ।   

(च) भौलतक एवम ्ववत्तीय प्रलतवेदन लनयलमत रूपमा उपिब्ि गराउने, सावयजलनक परीक्षण, िैंलगक परीक्षण, सामाशजक परीक्षण, आन्तररक िेखापरीक्षण, 

अशन्तम िेखापरीक्षण तोवकए बमोशजम सभपत्र गराउन ेर तदनरुूप प्राप्त सझुावको कायायन्वयन गराउन े शजभमेवारी नगर काययपालिकाका प्रमखु 
प्रशासकीय अलिकृतको हनुेछ ।   

(छ) प्रचलित ऐन, लनयम र यस काययववलि ववपररत कुन ैपलन काययिम वा वियाकिाप र सेवा प्रवाहसभबन्िी कायय सिािन गनय पाईन ेछैन ।  

(ज) काययिम वा आयोजनाहरूको यस कावययवलिमा उल्िेख भए बमोशजम लनयलमत रूपमा अनगुमन, प्रलतवेदन तथा समीक्षा गररनेछ ।  

(झ) नीलतगत एवम ्काययिम वा आयोजना कायायन्वयनमा हनुसक्न ेअलनयलमतता, भ्रिाचार र अशख्तयारको दरुूपयोग िगायत लनवहत स्वाथयका िालग 
कायय गने उपर प्रचलित कानून बमोशजम कारबाही गररनेछ ।   

(ञ) नगरपालिकाको वहत ववपररत ठेक्का भेररएसन गनय वा मूल्य समायोजन गनय वा स्वाथय बाशझन ेकाम गनय पाइन ेछैन ।  

(ट) प्रत्यके आलथयक वषयको वैशाख मसान्तपलछ नयााँ आयोजना सभझौता गनय वा पेश्की उपिब्ि गराउन पाईन ेछैन । साथै रकम वफ्रज नगने गित 
मनसायिे लनयमभन्दा बढी पेश्की ददन वा अन्य खातामा रकमान्तर वा स्थानान्तरण गरेको पाइएमा त्यस्तो गने कमयचारीिाई कानून बमोशजम 
कारबाही हनुछे ।  

(ठ) आलथयक वषयको अशन्तम मवहनामा पेश्की लिने वा ददने, रकमान्तर गने, काययिम संशोिन  गने–जस्ता काययहरू गरेको पाइएमा त्यस्तो गने 
कमयचारीिाई प्रचलित कानून बमोशजम ववभागीय सजाय हनुछे ।  

(ड) नगर सभाबाट बावषयक काययिम वा आयोजना स्वीकृत गदाय ववषय के्षत्रगत रूपमा नछुट्याई अवण्डा नराखी आयोजनागत रूपमा वजेट बााँडफााँड 
गनुयपनेछ ।   

(ढ) नगरपालिकाबाट सिालित काययिम वा आयोजनाको रकम उपभोक्ता सलमलत, ठेकेदार वा अन्य कायायन्वयन गने लनकायबाट दरुूपयोग भएको 
पाइएमा वा अनमुालनत िागतको तिुनामा गणुस्तरीय तवरबाट काम नभएको वा कम पररमाणमा काम भएको पाइएमा त्यस्तो काययमा संिग्न 
प्राववलिक कमयचारी, व्यशक्त, पदालिकारी वा लनकायिाई भ्रिाचार लनवारण ऐन, २०५९ एवम ्प्रचलित कानून बमोशजम कारबाही हनुेछ ।  

४५. बजेट कटौलत गने वा रोक्का राख्न सवकन े:- 

(१) देहायको अवस्थामा नगरपालिकािे वडाको ववषयगत इकाईको बजेट कटौलत वा रोक्का गनय सक्नछे :- 

(क) काययववलिको दफा १३ अनसुार िगानी गनय लनषेि गररएका ववषय वा के्षत्रमा बजेट ववलनयोजन वा खचय गरेको प्रमाशणत भएमा,  
(ख) काययववलिको दफा ४५ को प्रलतकूि हनु ेगरी काम कारबाही गरेको प्रमाशणत भएमा,  
(ग) काययववलि बमोशजम मन्त्राियमा पठाउन ुपने आयोजना िगानी वववरण तालिका, मालसक वा चौमालसक एवम ्वावषयक प्रगलत प्रलतवेदन, आन्तररक 

तथा अशन्तम िेखा परीक्षण प्रलतवेदन तोवकएको समयमै नपठाएमा,  
(घ) वैशाख मसान्त पलछ नयााँ काययिम वा आयोजना स्वीकृत गने, रकम बााँडफााँड गने, सभझौता गने वा पेश्की ददनजेस्ता कायय गरेको पाइएमा,  
(ङ) प्रचलित कानूनको उल्िघंन गरेमा वा नगरपालिकाबाट समय समयमा भएको लनदेशन पािना नगरेको पाइएमा,  
(च) उपिब्ि हनु ेपूाँजीगत रकमबाट कुनै पलन प्रकारको चािू खचय शीषयकमा रकम ववलनयोजन गरी खचय गरेको पाइएमा ।  

(२) नगरपालिकािे उपदफा (१) बमोशजम अनदुान रोक्का राख्नपूुवय सभबशन्ित वडा सलमलत वा ववषयगत इकाईसाँग रोक्का राख्न ु नपने भए सोको शचत्तबझु्दो 
जबाफ माग गरीनेछ । यसरी वडा सलमलत वा ववषयगत इकाईबाट प्राप्त जबाफ समेतको आिारमा नगरपालिकािे बजेट रोक्का राख्न ेलनणयय गरेमा रोक्का 
राख्नकुो कारण सवहतको व्यहोरा सभबशन्ित वडा सलमलत वा ववषयगत इकाईिाई लिशखत रूपमा जानकारी गराउनकुा साथै सावयजलनक गनुयपनेछ ।   

(३) नगरपालिकािे वावषयक रूपमा मूल्याङ्कन हनु ेवडाको काययसभपादनका आिारमा लनणयय बमोशजमको रकम कटौलत गनय सवकनछे ।  

(४) ववकास साझेदार र संघ सस्थाहरूबाट प्राप्त हनु ेसशतय तथा लनिःशतय अनदुान तोवकएका शतय बमोशजम उपयोग नगरेको पाईएमा नगरपालिकािे कुनै एक 
आलथयक वषय वा काययिम अवलिभर नै आंशशक वा पूरै सशतय तथा लनिःशतय अनदुान रोक्का गरी काययिम बन्द गनय सक्नेछ ।  
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पररच्छेद – १० 

वडा कायायियसभबन्िी ववशेष व्यवस्था 
 

४६.  प्राववलिक कमयचारीसभबन्िी व्यवस्था  :- 

(१) वडा कायायियको िालग प्राववलिक कमयचारीको व्यवस्थापन देहाय बमोशजम गनय सवकनछे :- 

(क) वडा कायायियहरुमा प्राववलिक कमयचारी नभएको अवस्थामा प्राववलिक सेवाका िालग कभतीमा प्राववलिक सहायक वा अलसस्टेन्ट सव इशन्जलनयर 
सरहको पदमा सेवा करारमा लिन सक्नछे ।   

(ख) वडा कायायियहरुको प्राववलिक काययिाई सहजीकरण गनय भौगोलिक वहसाविे पायक पने गरी तीन वा तीनभन्दा बढी वडा कायायियको कामिाई 
संयकु्त रुपमा प्राववलिक सेवा लिन ेव्यवस्था लमिाउन प्राथलमकता ददइनेछ ।   

(२) उपदफा (क) अनसुार करारमा लिइएका प्राववलिक कमयचारीहरुको पाररश्रलमक तथा दैलनक भ्रमण भत्ताको प्रबन्ि सभबशन्ित वडा कायायियहरुिे 
आयोजना व्यवस्थापन खचय(कशन्टन्सेन्सी) वा प्रशासलनक खचय शीषयकबाट खचय व्यहोनुयपने छ ।    

४७. वडा कायायिय सिािनमा नगरपालिकाको भलूमका :-  नगरपालिकाबाट वडा कायायियहरु माफय त खचय हनु े गरी पठाइएको रकमिाई बवढ 
उपिशब्िमूिक र व्यवशस्थत गनय तथा आलथयक अनशुासन कायम राख्न नगरपालिकािे देहायको व्यवस्था गनेछ :-  

(१) नगरपालिकाबाट स्वीकृत वावषयक काययिम र बजेट अनसुार वडा कायायियबाट काम कारवाही नभएमा नगरपालिकािे सो अनरुूप गनय गराउन 
सभबशन्ित वडा कायायियिाई आवश्यक लनदेशन ददन सक्नेछ । त्यस्तो लनदेशनको पािना गनुय सभबशन्ित वडा कायायियको कतयव्य हनुछे ।    

(२) अन्तर वडामा सिािन हनु ेकुन ैकाययिममा समन्वय तथा सहशजकरण गरी देखा परेका समस्या समािान गने र सचुारू रूपमा काययिम कायायन्वयन 
गने व्यवस्था लमिाउनछे ।   

(३) वडा कायायियबाट खचय हनु ेगरी पठाइएको रकमको छुट्टाछटै्ट रूपमा आभदानी र खचय वववरण राख्नपुनेछ ।  

(४) यस काययववलि अनसुार वडा कायायियमा लनकासा हनु ेरकमको लनयलमत अनगुमन गरी आलथयक लनयन्त्रण र अनशुासन कायम गने व्यवस्था लमिाइनेछ ।   

(५) नगरपालिकामा रहेको सूचना तथा अलभिेख केन्रमा वडा कायायियहरुको काययिम, बजटे, प्रगलत वववरण िगायतका सबै प्रकारका वववरण राख्न ेव्यवस्था 
लमिाइनेछ ।   

(६) वडा सलमलतहरुको आयोजना प्रवियामा गैर सरकारी तथा लनजी के्षत्रसाँग समन्वय गरी आवश्यक सहयोग पयुायउन ुपनेछ ।  

(७) प्रचलित ऐन, लनयमाविी, काययववलि, लनदेशशका बारे वडा सलमलतका पदालिकारी तथा कमयचारीहरूका िालग अलभमखुीकरण तालिम अथवा गोष्ठी सिािन 
गनेछ ।   

(९) वडा कायायियहरुबाट वववरण संकिन गरी मालसक, चौमालसक र वावषयक रूपमा तोवकएको ढााँचामा ववत्तीय र भौलतक प्रगलत सभबशन्ित लनकायमा पठाउन ु
पनेछ ।   

(१०) वडा कायायियहरु बाट काययिमको सिािन एवम ्प्राथलमकता तोक्न ेववषयमा वववाद लसजयना भै वडा कायायियबाट टुङ्गो िाग्न नसकेका ववषयहरूमा 
नगरपालिकािे आवश्यक छानलबन गरी वववादको अशन्तम टुङ्गो िगाउन ुपनेछ ।  

(११) अनगुमनको लसिलसिामा आयोजनामा रकम दरुूपयोग भएको वा अनमुालनत िागत अनरुूप काम नभएको देशखएमा वा प्रमाशणत हनु आएमा 
आयोजनामा भएको दरुूपयोगको गाभभीययता हेरी सिुारको िालग लनदेशन ददन, आंशशक मात्र रकम लनकाशा लसफाररश गनय वा काम रोक्का गरी 
कारवाहीको िालग आवश्यक कदम चाल्न सक्नेछ ।   

(१२) योजना तजुयमा, कायायन्वयन तथा अनगुमन प्रवियामा िैवङ्गक समानता, सामाशजक समावेशीकरण, वातावरणीय प्रवद्र्िन पक्षिाइ पयायप्त ध्यान ददए नददएको 
अनगुमन गनेछ ।   

४८. वडास्तरीय आयोजना सहजीकरण सलमलत :- 

(१) वडा सलमलतबाट सिािन हनु ेआयोजना कायायन्वयनमा सहजीकरण गनय नगरपालिकािे देहाय बमोशजमको सहजीकरण सलमलत गठन गनेछ :- 

(क) नगर प्रमखुिे तोकेको नगर सभा सदस्य                         – संयोजक 

(ख) प्रमखु प्रशासकीय अलिकृतिे तोकेको कमयचारी एक जना               – सदस्य 

(ग) िेखासभबन्िी काम गने कमयचारी एक जना                        – सदस्य, 

(२)  सामाशजक पररचािक र काययिम सभबि कमयचारीिाई उक्त सलमलतमा आमन्त्रण गनुयपनेछ । 

(३)  सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकार देहाय बमोशजम हनुेछ :-  

(क) वडा कायायियहरुबाट प्राप्त आयोजना िगानी वववरण खाताको अध्ययन गरी छनौट भई आएका आयोजनाहरू यस काययववलि बमोशजम छनौट भई 
आए नआएको परीक्षण गरी बजेट लनकासाको िालग काययकारी अलिकृत समक्ष लसफाररश गने,   

(ख) तोवकएको समयलभत्र बजेट लनकासा भए नभएको हेरी नभएको अवस्थामा लनकासाको िालग सहजीकरण गने,  

(ग) वडा सलमलतहरुको प्रगलत प्रलतवेदनहरू संकिन गरी एकीकृत प्रगलत तयार गने  

(घ) वडा कायायियहरुको क्षमता ववकास एवम ्सामाशजक पररचािनसभबन्िी काययमा आवश्यक सहयोग गने,   

(ङ) आन्तररक िेखा परीक्षण र अशन्तम िेखा परीक्षण प्रलतवेदन प्राप्त गरी सभबशन्ित वडा सलमलतहरुिाई आवश्यक सझुाव ददने, र  

(च) वडाबाट संकिन हनुे आन्तररक आयस्रोत वृवि गनय सभभाव्यता अध्ययन एवम ्तदनसुार काययमा सहयोग गने ।   

पररच्छेद – ११ 

ववषयगत क्षते्रको काययिम कायायन्वयनसभबन्िी व्यवस्था 
४९.  ववषयगत क्षते्रको काययिमको कायायन्वयन :- ववकेन्रीकरणको भावना अनरुूप स्थानीय स्वायत्त शासन पिलतिाई स्थावपत गनयका िालग ववषयगत 

के्षत्रबाट हस्तान्तरण भइआएका काययिमको कायायन्वयन देहाय बमोशजम गनेछ :- 
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(१)  ववषयगत के्षत्रको काययिमहरुिाई प्रभावकारी कायायन्वयनको िालग नगरपालिकािे ववषयगत के्षत्रसाँग सभबशन्ित साझेदारहरूिाई काययिम सिािन गनय 
अलभप्ररेरत गनेछ ।  

(२) हस्तान्तररत काययिम कायायन्वयन गने इकाई, शाखा, सेवा प्रदायक र सभवशन्ित साझेदार संस्थाहरू बीच काययगत समन्वय कायम गरी पररपूरक उपिशव्ि 
हालसि गने व्यवस्था लमिाउने छ ।   

(३)  ववषयगत के्षत्रबाट हस्तान्तरण भइ आएका काययिमहरुको िालग देहाय बमोशजमका स्रोतहरू व्यवस्था गररने छ ।  

(क) ववषयगत इकाई बाट काययिम सिािन हनु ेगरी उपिब्ि गराउन ेकाययिमको रकम ।  

(ख) नगरपालिकािे आफ्नो स्रोतबाट ववषयगत काययिमका िालग छुट्याएको रकम ।  

(ग) नगरपालिकािे संघीय तथा प्रादेशशक सरकारबाट प्राप्त सशतय र लनशतय अनदुानमध्येबाट ववषयगत काययिमिाई छुट्याउन ेरकम । 

(घ)  अन्य के्षत्रबाट प्राप्त रकम ।  

(४) ववषयगत के्षत्रको सशतय अनदुान नगरपालिकाको नगर सभाबाट स्वीकृत गररएका आयोजना वा काययिमहरूको कायायन्वयनमा मात्र खचय गनय पाईनेछ । 
यस सभबन्िी खचय गनय सवकन ेके्षत्रहरूको वववरण  अनसूुची–१९ मा ददइएको छ ।  

 

पररच्छेद – १२ 

                                                                                                                    ववववि 

५० .  गैरसरकारी संस्थासभबन्िी व्यवस्था :- 

(१) गैरसरकारी संस्थािे आफ्ना काययिम वा आयोजना वा स्रोत स्थानीयस्तरमा पररचािन गदाय नगरपालिकासाँग आफूिे गने काम, काययस्थि र प्रवाह गने 
रकम, कायय सिािन हनु ेअवलि, मखु्य उपिब्िी खलु्ने गरी अनसूुची–२० बमोशजम समझदारीपत्र तयार गरी समन्वयात्मक ढंगिे कायय सभपादन गने 
व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ ।  

(२) ववकास साझदेारको सहयोगमा गैरसरकारी संस्था तथा अन्तरायवष्ट्रय गैरसरकारी संस्था माफय त ्कायायन्वयन हनु ेकाययिमहरूमा पलन उपदफा (१) अनसुार 
गने व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ ।  

(३) गैरसरकारी संस्थािे काययिम वा आयोजना सिािन गदाय नगरपालिकाबाट प्राथलमकरणमा परेका र सहभालगतामूिक तवरबाट छनौट भई आएका 
काययिम वा आयोजना सिािन गनय प्राथलमकता ददनपुनेछ ।  

(४) गैरसरकारी सस्थंािे स्थानीय स्तरमा स्रोत पररचािन गदाय नगरपालिकासंग समझदारी गरी समन्वयात्मक र जवाफदेही ढंगबाट काययिम वा आयोजना 
सिािन गनुयपनयछ । यस्ता काययिम वा आयोजनाको नगरपालिकािे प्रभावकारी अनगुमन गनुयपनेछ ।  

(५) गैरसरकारी संस्थािे गरेको कायय प्रगलत बारे चौमालसक र वावषयक रूपमा नगर काययपालिकामा प्रगलत समीक्षा गराउन ुपनेछ ।  

(६) अन्तरायवष्ट्रय गैरसरकारी संस्थाहरूिे कायय सिािन गदाय प्रचलित कानून बमोशजम पारदशी र प्रलतस्पिी तवरबाट रावष्ट्रय वा स्थानीय स्तरमा काययरत 
गैरसरकारी संस्था छनौट गरी सो  माफय त सिािन गनुयपनेछ ।  

(७) गैरसरकारी संस्थािे प्रचलित कानून बमोशजम संस्थाको दताय, नवीकरण, आयव्यय तथा िेखाको अद्यावलिक वववरण राखेको र बावषयक रूपमा िेखा परीक्षण 
गराएको हनुपुदयछ ।  

(८) यस दफामा उशल्खलित शतय पूरा नगने गैरसरकारी संस्थािाई नवीकरण गररने छैन । साथै अन्य कुन ैवकलसमको लसफाररस ददइने छैन । 

५१. लनदेशनको पािना :- नगरपालिकािे यस काययववलिका प्राविानहरूको अलतररक्त वजेट अशख्तयारीमा तोवकएका शतयहरू, मन्त्राियबाट गररएका पररपत्र 
एवम ्लनदेशन, संघीय तथा प्रादेशशक सरकारबाट प्राप्त लनदेशनको समेत पािना गनुय गराउन ुपनेछ ।   

५२.  थपघट वा हेरफेर गनय सक्ने :- 

यस काययववलि कायायन्वयनका िममा कुन ैबािा अवरोि वा अस्पिता  आएमा त्यस्तो बािा अवरोि फुकाउने प्रयोजनका िालग नगर काययपालिकािे यस 
काययववलिमा आवश्यकता  अनसुार व्याख्या गनय सक्नेछ ।   

५३. संसोिन :- 

यस काययववलिमा उल्िेख भएका कुराहरुमा प्रचलित ऐन लनयमसाँग बाझेमा नगर काययपालिकािे संसोिन गनय सक्नछे । अन्य प्राविानहरु संसोिन गनय नगर 
काययपालिकािे आवश्यक ठानेमा नगर सभाको स्वीकृलतबाट संसोिन गनय सवकनेछ । 

५४. खारेजी र बचाऊ :-  

(१) यस काययववलिका प्राविानहरूिाई कायायन्वयन गदाय यस काययववलि िागू हनुभुन्दा अशघ नगर सभा तथा नगरपालिकाबाट स्वीकृत भएका काययिम र 
बजेटिाई सोही अनसुार सिािन गनय यस काययववलििे बािा पयुायएको मालनन ेछैन ।   

तर यस काययववलिका अन्य प्राविानहरूको हकमा यसै काययववलिमा उल्िेख भए बमोशजम गनुय गराउन ुपनेछ । नगर सभाबाट स्वीकृत भएका काययिम वा 
आयोजना सिािन गदाय र अन्य काययिम वा आयोजना शस्वकृलत, कायायन्वयन सभबन्िी वियाकिाप गदाय यस काययववलिका प्राविानहरूको समेत पािना 
गनुयपनेछ ।  

(२) यस काययववलिका कुनै प्राविानहरू प्रचलित कानून एवम ्ऐन, लनयमाविी र आलथयक प्रशासन लनयमाविी संग बाशझएमा बाशझएको हदसभम अमान्य हनुछे 
।   
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cg';"rL ! 

sfo{ljlwsf] bkmf ^ sf] pkbkmf -&_ ;Fu ;DalGwt 

Ifdtf ljsf;sf] cfof]hgf nufgL ljj/0f 

uNsf]6 gu/kflnsf 

cf=j=                 -? xhf/df_ 

qm=;+= lqmofsnfk sf] 

ljj/0f 

OsfO{ ef}lts nIo ljlQo nIo ljlQo >f]t nfeflGjt ju{ s}lkmot 

jflif{s rf}dfl;s jflif{s rf}dfl;s ;/sf/L :yfgLo cGo 

klxnf] bf]>f] t]>f] klxnf] bf]>f] t]>f]  klxnf] bf]>f] k'?if  dlxnf hDdf 

! @ # $ % ^ & * ( !) !! !@ !# !$ !% !^ !& !* 

s= gu/:t/                 

!=!                  

!=@                  

@ ef}lts >f]t ;fwg                 

                  

# sfo{ k|0ffnL                 

                  

$ cGo                 

                  

v= j8f :t/                 

! dfgj ;+;fwg                 

!=@                  

@ ef}lts >f]t ;fwg                 

                  

# sfo{ k|0ffnL                 

                  

$ cGo                 

                  

u= Ifdtf ljsf;                 

 

:jLs[t ug]{ 

gfd M 

kb M 

ldlt M 

?h' ug]{ 

gfd M 

kb M 

ldlt M 

tof/ ug]{ 

gfd M 

kb M 

ldlt M 
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cg';"rL @ 

sfo{ljlwsf] bkmf ^ sf] pkbkmf -&_ ;Fu ;DalGwt 

;fdflhs kl/rfngsf] nflu cfof]hgf nufgL ljj/0f 

uNsf]6 gu/kflnsf, afun'ª . 

cf=j= -? xhf/df_ 

qm=;+= lqmofsnfk sf] 

ljj/0f 

OsfO{ ef}lts nIo ljlQo nIo ljlQo >f]t nfeflGjt ju{ s}lkmot 

jflif{s rf}dfl;s jflif{s rf}dfl;s ;/sf/L :yfgLo cGo 

klxnf] bf]>f] t]>f] klxnf] bf]>f] t]>f]  klxnf] bf]>f] k'?if  dlxnf hDdf 

! @ # $ % ^ & * ( !) !! !@ !# !$ !% !^ !& !* 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

tof/ ug]{ 

gfd M 

kb M 

ldlt M 

?h' ug]{ 

gfd M 

kb M 

ldlt M 

:jLs[t ug]{ 

gfd M 

kb M 

ldlt M 
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cg';"rL – #  

sfo{ljlwsf] bkmf !) sf] pkbkmf -@_ / -&_ ;Fu ;DjlGwt 

nlIft ;d'xx¿nfO{ pkof]uL sfo{qmd tyf cfof]hgfx¿  

!=   dlxnfnfO{ k|ToIf kmfObf k'Ug] cfof]hgfx¿sf] ;"rL  

-s_ k"jf{wf/ ljsf; M–  

• :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ M k|;'tLu[x lgdf{0f tyf dd{t ;'wf/, k|;'tL Pj+ :jf:y hfFrsf nflu  cfjZos  

kg]{ ;fdfu|L,  

• vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ M Ogf/ lgdf{0f tyf dd{t, 6\o"j]n h8fg,  wf/f lgdf{0f tyf dd{t ;'wf/ 6\ofÍL lgdf{0f, cfsfz]kfgL ;+sng, 

vfg]kfgL >f]t ;+/If0f, zf}rfno lgdf{0f, dd{t / ;Def/   

• ljkGg ju{sf dlxnfx¿sf] sfo{af]´ 36fpg] vfnsf cfof]hgf h:t} a}slNks phf{, ;’wfl/Psf] r'nf], ;f}o{phf{, uf]a/Uof;, kfgL 3§, vfB 

k|zf]wg cflb cfof]hgfx¿  

• lx+;f lkl8t dlxnf / lszf]/Lsf] nflu c:yfoL cfjf; u[x lgdf{0f / dd{t ;'wf/  

• ckfË dlxnfx¿ / lszf]/Lx¿sf nflu ;xof]u k'Ug] cfof]hgfx¿ h:t} M 5fqfaf;  

• gu/kflnsfdf ;fdflhs k"FhL clea[l4 ug]{ tyf tflnd ;~rfng ug{ ;fd'bflos ejg tyf dlxnf ;xsf/L ejg lgdf{0f ug{ ;dk'/s 

sf]if cflb sfo{qmd .  

-v_ ;fdflhs÷Ifdtf ljsf; M  

• k|hgg :jf:Yo ;DjGwL sfo{qmd, kf7]3/ ;DjGwL ;d:of /f]syfd tyf hgr]tgf hufpg] sfo{qmd, 5fpk8L k|yf lj?4 hgr]tgf hufpg] 

sfo{qmd, Pr=cfO{=eL÷P8\; ;DjGwL hgr]tgf hufpg] cflb sfo{qmd  

• dlxnfx¿sf] nflu nf]s ;]jf tof/L sIff ;~rfng, j}b]lzs /f]huf/Lsf] nflu cfjZos kg]{ hfgsf/Ld"ns lzIff / ;Lk ljsf;  

• gu/kflnsf Pj+ ljleGg ;/sf/L tyf u}/;/sf/L ;+:yfaf6 ;~rfng ug]{ ljsf;sf] sfo{sf] ;do ;Ldf, sfo{ k4lt -of]hgf th'{df, 

sfof{Gjo, cg'udg_, dlxnf ;DjGwL ljleGg gLltut k|fjwfgx¿ af/]df hfgsf/L lbg] sfo{qmd   

• dlxnf g]t[Tj ljsf;, ;zlQms/0f -;fdflhs, /fhg}lts, cfly{s_ sfo{qmd / clwsf/df cfwfl/t ljsf;sf] cjwf/0ff ;DjGwL sfo{qmd  

• dlxnf ;fIf/tf ;DjGwL sfo{qmd, lszf]/Lx¿sf] nflu hLjg pkof]uL ;Lk  

• dlxnf ;xsf/Lx¿sf] Ifdtf ljsf;sf] nflu ;xof]u -pbfx/0f k|:tfjgf n]vg ;DjGwL tflnd, g]t[Tj ljsf; cflb_   

• dlxnfsf] If]qdf sfd ug]{ ;fd'bflos :jo+;]ljsfx¿nfO{ Ifdtf clej[l4, k|f]T;fxg k'/:sf/  

• u/La dlxnf ;fd'bflos ;+:yfx¿nfO{ gu/kflnsf cg'bfg ;DaGwL cg'lzIf0f tflnd  

• n}lËstfdf cfwfl/t lx+;f / lje]bo'Qm k|rng / dlxnf lj¿4 x'g] ;a} k|sf/sf lx+;f pGd'ng  

;DjGwL sfo{qmd, dlxnf ;DjGwL dfgj clwsf/, gLlt, sfg'g cflbaf/] r]tgf clej[l4 sfo{qmd               -afnljjfx, 5fpk8L, 

ax'ljjfx, hf/Lk|yf cflb_  

• dlxnf ;~hfn, ;d'bflos ;+:yf / ;xsf/L ;+:yfx¿sf] dlxnfx¿sf] g]t[Tj ljsf; / ljsf;df kxF'r j[l4 ug]{ 1fg / ;Lksf] ljsf;, 

;"rgf / ;~rf/df dlxnfx¿sf] ;xeflutf / kx'Fr j[l4 ug]{ sfo{qmd -h:t}M lszf]/Lx¿nfO{ kqsfl/tf, sDKo"6/ ;DaGwL lj:t[t tflnd, 

dlxnf tyf lszf]/Lx¿sf] ;fd'bflos ;+:yf tyf ;xsfl/x¿sf] jrt tyf n]vf Joj:yfkgdf Ifdtf ljsf;, hLjgpkof]uL lzIff cflb_  

• ljkGg ju{sf dlxnfx¿sf] nflu Ifdtf ljsf; sfo{qmd -;d"x lgdf{0f, n3'pBd ljsf; of]hgf th'{df h:t}M s/];fjf/L, kmnkm"n k|zf]wg, 

sDkf]l:6Ë, l;nfO{s6fO{, sDKo'6/, /]l8of], xf]6n Joj:yfkg tyf df]jfO{n dd{t cflb .    

-u_ cfly{s÷;Lk ljsf;   

ko{6g M  

s[lifdf cfwfl/t M s[lif, vfB tyf kmnkm"n k|zf]wg, s[lif hGo n3'pBf]ux¿sf] ;~rfng tyf Joj:yfkg, h}ljs s[lif Joj;fo, sDkf]i6 dn, uf]7 

;'wf/, Joj;flos t/sf/L Pj+ kmnkm'n v]tL ljsf;, df6f] ;'wf/, ljp ljhg, pGgt k|ljlwsf] lj:tf/, xf6 xl6ofsf] Joj:yfkg, k|j4{g sfo{qmd, 

dlxnfx¿sf] cfo j[l4 ug{ k|ToIf ;3fp k'Ug] vfnsf tflnd tyf ;Lkx¿ / cGo s[lif, kz'ljsf;, dT:o ljsf;, kf]v/L lgdf{0f tyf ;xsf/L ;DjGwL 

lqmofsnfkx¿ .   

u}/ s[lifdf cfwfl/t M 3/]n' tyf n3'pBd pBf]ux¿sf] ;~rfng tyf Joj:yfkg, k/Dk/fut ;LknfO{ kl/dfh{g ub} { ahf/d}qL ¿kdf cfw'lgsLs/0f 

ug]{, u/Lj dlxnfx¿sf] cfo j[l4 ug{ k|ToIf ;3fp k'Ug] vfnsf tflnd tyf ;Lkx¿ cflb . u/Lj dlxnf ;fd'bflos ;+:yfx¿nfO{ ;fgfltgf cfocfh{g ug{ 

sf]ifsf] ;xof]u .  

-3_ ;+:yfut ljsf;  

• :jf:Yo rf}sL  Pj+ pk:jf:Yo rf}sLx¿sf] ;+:yfut ;'wf/sf sfo{qmd  

• n}+lËs ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f sfof{Gjog ;ldlt, dlxnf ;~hfn, n}lËs lgu/fgL ;d"x, sfg'gL pkrf/ tyf ;xfotf 

;ldlt, dlxnf ;xsf/L ;:+yf, ;fd'bflos ;+:yf÷dlxnf ;d"xx¿sf ;+:yfut ;'wf/sf sfo{qmd   

• u/La dlxnfx¿sf] ;fd'bflos ;+:yf u7g tyf lj:tf/df ;xof]u  

b|i6Jo M g]kfn ;/sf/4f/f n+}lËs pQ/bfoL ah]6 th'{df ug]{ Joj:yfnfO{ ;+:yfut ug]{ k|ltj4tf JoQm eP cg'¿k cfly{s jif{ @)^$÷)^% b]lv n}+lËs 

pQ/bfoL ah]6 z'¿jft ePsf] 5 . o; /fli6«o gLltnfO{ sfof{Gjog ug{ gu/kflnsfx¿df klg n}+lËs ah]6 k/LIf0f z'¿jft ePsf] 5 . n}+lËs pQ/bfoL 

tyf ;fdflhs ;dfj];L jh]6 th'{df Pjd\ kl/If0f k|lqmofnfO{ gu/kflnsfx¿df ;+:yfut ub}{ n}hfg gu/kflnsf n}+lËs pQ/bfoL tyf ;fdflhs ;dfj]zL 

jh]6 th'{df Pjd\ kl/If0f lgb]{lzsf, @)^* df pNn]v ul/Psf]  ;"rsx¿sf cfwf/df sfo{qmdx¿ Tfo ug]{5 . h;cg';f/ ah]6sf k|To]s lqmofsnfk n}+lËs 

tyf ;fdflhs ;dfj]zLsf b[li6n] stf pGdv' 5 egL lgSof]{n ug{ lgDgfg';f/ juL{s/0f ul/Psf] 5 .   

n}+lËs pQ/bfoL tyf ;dfj]zL lqmofsnfkx?sf] juL{s/0f ljlw M– 
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s_ %) k|ltzt eGbf a9L nfe k'Ug] lqmofsnfk – k|ToIf kmfObf k'Ug]  

v_ @) k|ltzt b]lv %) k|ltzt;Dd nfe k'Ug] lqmofsnfk – cKf|ToIf kmfObf k'Ug] 

u_ @) k|ltzteGbf sd nfe k'Ug] – t6:y . 

pk/f]Qmfg';f/ k|ltzt lgsfNbf b]xfosf ;"rsx¿sf] cfwf/df d"NofÍg u/L gu/kflnsfsf] of]hgfx¿sf] juL{s/0f ug'{ kb{5 . 
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;"rsx¿  c+sx¿  

dlxnfx¿sf] of]hgf th'{df / sfof{Gjogdf ;xeflutf  @) k|ltzt  

dlxnfx¿sf] Ifdtf clej[l4  @) k|ltzt  

nfesf] afF8kmFf8df dlxnfx¿sf] lx:;f  #) k|ltzt  

dlxnfx¿sf] /f]huf/÷ cfoclej[l4df ;xof]u  @) k|ltzt  

dlxnfx¿sf] ;dosf] k|of]udf u'0ffTds ;'wf/ / sfo{af´]sf] sdL  !) k|ltzt  

-@_ afnaflnsfnfO{ k|ToIf kmfObf k'Ug] cfof]hgfx¿sf] ;"rL  

-s_ k"jf{wf/ ljsf; M  

• afnd}qL :yfgLo zf;g /fli6«o /0fgLlt / sfo{ljlw, @)^* sf] ;"rs cg';f/ afnd}qL gu/kflnsf ljsf; ;DaGwL sfo{qmd,   

• k|fylds lzIff -k|f/lDes afnljsf; ejg, jfnd}qL z}lIfs ;fdfu|L, v]ns'b d}bfg, v]ns'b ;fdfu|L, ljBfno dd{t ;'wf/, kmlg{r/, 

k':tsfno lgdf{0f tyf dd{t ;'wf/, zf}rfno lgdf{0f tyf dd{t ;'wf/, vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ cflb sfo{qmd  

• lx+;f lkl8t aflnsfsf nflu cfsl:ds ;+/If0f ynf], cf}ifwL pkrf/ ;xof]u  

-v_ ;fdflhs÷Ifdtf ljsf; M  

• afn clwsf/sf] cfwf/df ljleGg afn d}qL ;"rsx¿sf] ljsf; u/L afn d}qL of]hgf th'{df / sfof{Gjog ug]{  

• gu/kflnsfsf] of]hgf th'{df sfo{qmdx¿df afnaflnsfx¿sf] ;xeflutf j[l4 / afnaflnsfx¿sf] ljsf;sf] nflu ah]6 ljlgof]hg 

sfo{qmddf hf]8 lbg] sfo{qmd   

• afn d}qL lzIf0f l;sfO{ -lzIfs÷lzlIfsf tflnd, lzIf0f ;fdfu|Lx¿, aftfj/0f ;'wf/ cflb sfo{qmd_   

• afn Snj / afnaflnsfx¿sf] ;d"xx¿sf] ;+:yfut ljsf; / Joj:yfkg -g]t[Tj ljsf;, Ifdtf ljsf; sfo{qmd_  

• ljBfno:t/Lo afnSnj, ;+hfnx¿sf] ;+:yfut ljsf; / afne]nfsf nflu cfjZos ;xof]u h:t}M ljleGg cleofg ;~rfngsf nflu 

kmlg{r/, afnleQ] klqsfsf jf]8{ tyf :6]zg/L ;xof]u cflb_  

• lszf]/L lszf]/x¿df dfgl;s / zf/Ll/s :jf:Yodf cfpg] kl/jt{g / o; ;DjGwL Joj:yfkg ;DjGwL 1fg / r]tgf clej[l4 h:t} dlxnf 

sIff lzlIfsf, afnSnasf dlxnf ;b:osf nflu  ;/;kmfO{ ;DjGwL tflnd  

• lszf]/L / lszf]/Lx¿sf] g]t[Tj ljsf; ug]{ vfnsf sfo{qmd  

• afn ljjfx lj¿4 cleofg sfo{qmd  

• afn>d lj¿4sf] sfo{qmd,  

• lszf]/L lzIff cleofg sfo{qmd / a}slNks ljBfno :yfkgf  

• hLjg pkof]uL ;Lkx¿ ;DjGwL 1fgsf] clej[l4  

• k|fylds :jf:y ;]jf, Pr=cfO{=eL÷P8;, Kf|hgg :jf:Yo ;DjGwL sfo{qmd 

• hGd btf{ cleofg sfo{qmddf ;xof]u  

• ljleGg vf]k cleofgx¿ sfo{qmdx¿df ;xof]u  

• kf]if0f sfo{qmd ;xof]u  

• hf]lvddf k/]sf afnaflnsfx¿sf] nflu ;xof]u sfo{qmd,  

• ;"rgf / ;+rf/df kx'Fr / pkof]lutf  

• cfly{s cj:yf sdhf]/, h]x]Gbf/ / c;Qm ckfËtf ePsf 5fq, 5fqfx¿sf] nflu 5fqj[lt sfo{qmd  

• cfly{s / ;fdflhs cj:yfn] :s'n k7gkf7g ug{ g;Sg] / lardf :s'n 5f]\8g] 5fq5fqfx¿sf] nflu z}lIfs ljsf;sf] ljz]if sfo{qmd  

• czQm, ckfËtf ePsf 5fqfx¿sf] nflu z}lIfs / afn :jf:y\Yo ;DjGwL ljsf;sf] nflu ljz]if sfo{qmd  

• afnaflnsfx¿sf] Ifdtf ljsf; / ;zlQms/0f ;DjGwL sfo{qmd  

• afn :jf:Yo ;DjGwL sfo{qmd ;R+ffng  

• :jf:Yo rf}sL, pk :jf:Yo rf}sLx¿df afnaflnsfx¿sf] :jf:Yo ;]jfsf nflu cfjZos ;fdu|Lx¿  

• cleefjsx¿nfO{ afn aflnsfx¿sf] x]/rfx ;DjGwL 1fgsf] clej[l4 ug]{ sfo{qmd   

• ;d'bfodf cfwfl/t ;"rgf k|0ffnLsf] ljsf;, ;xeflutfd"ns cg'udg ljlwx¿sf] ljsf; -pbfx/0f M  ;fd'bflos ;"rgf kf6L, lkcf/P 

cflb ._  
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• afnaflnsfx¿sf] If]qdf sfd ug]{ :jo+;]ljsfx¿ h:t} M ;fd'bflos kl/rfnsx¿sf] Ifdtf clej[l4, ;+hfn lgdf{0f, lgoldt a}7s 

;~rfngdf ;xof]u sfo{qmd  

• afnaflnsfx¿sf] cj:yfdf ;'wf/ Nofpg] sfo{qmddf ;xof]u k'¥ofpg] u|fdL0f ;xhstf{x¿sf] kl/rfng, Ifdtf clej[l4  

• afnaflnsfx¿sf] cj:yfdf ;'wf/ Nofpg] sfo{qmddf ;xof]u k'¥ofpg] ;xhstf{, ;fd'bflos kl/rfnsx¿sf] nflu Joj:yfkg ;xof]u, 

pTk|]/0ffd"ns k'/:sf/   

• gu/kflnsfdf afnaflnsf, dlxnfx¿sf] ljsf;sf] of]hgf th'{df, ;ldIff ug{ ;dGjo ;ldlt j}7sdf ;xof]u  

• afnaflnsfx¿sf] cj:yf ljZn]if0f ug{ ;e]{If0f, afnaflnsfx¿sf] k|f]kmfO{n tof/L  

-u_ ;+:yfut ljsf;  

• ljBfno, :jf:Yo rf}sL, afn Sna, afn ;~hfn ;+:yfx¿sf] ;:+yfut ljsf; ug{] cflb sfo{qmd .  

• afnaflnsfx¿sf] If]qdf ul/Psf cg's/0fLo ;kmn sfdsf] clen]vg, lszf]/L÷o"jf Sna u7g, la:tf/ .  

 

-#_ cfly{s tyf ;fdflhs ¿kdf kl5 k/]sf ljkGg ju{x¿n] Kf|ToIf kmfO{bf kfpg] cfof]hgfx¿sf]  -blnt, cflbaf;L÷hghflt, Ho]i7 gful/s, ckfËtf 

ePsf JolQmx¿, dw];L, d'l:nd, lk58f ju{ / cGo lk5l8Psf ju{sf ;d]t_ ;"rL  

-s_ k"jf{wf/ ljsf; M  

• vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ M Ogf/ lgdf{0f tyf dd{t, 6\o"j]n h8fg, wf/f lgdf{0f tyf dd{t ;'wf/ 6\ofÍL lgdf{0f, cfsfz]kfgL ;+sng, 

vfg]kfgL >f]t ;/+If0f, zf}rfno lgdf{0f, dd{t / ;Def/   

• a}slNks phf{, ;'wfl/Psf] r'nf] , ;f}o{phf{, uf]a/Uof;, kfgL 3§, vfB k|zf]wg cflb cfof]hgfx¿  

• :yfgLo txdf ;fdflhs k"FhL clea[l4 ug]{ tyf tflnd ;~rfng ug{ ;fd'bflos ejg  

• ;f+:s[lts÷k'/ftflTjs dxTjsf P]ltxfl;s k"jf{wf/ ;+/If0f tyf dd{t ;'wf/    

• nlIft ;d"xx¿sf] cfjZostfdf cfwfl/t ;fgf ltgf pTkfbgd"ns cfof]hgfx¿ cflb sfo{qmd .  

-v_ ;fdflhs÷Ifdtf ljsf; M  

• ljleGg k5fl8 k/]sf] tyf kfl/Psf ljkGg ju{x¿sf] kfZj{lrq tof/L tyf ljkGg ju{sf] gS;fÍg tof/L  

• :YffgLo lgsfo Pj+ ljleGg ;/sf/L tyf u}/ ;/sf/L ;+:yfaf6 ;~rfng ug]{ ljsf;sf] sfo{sf] ;do ;Ldf, sfo{ k4lt, al~rtdf k/]sf] 

;d'bfo / hgtfsf nflu ljBdfg  gLltut k|fjwfgx¿ ;DjGwL hgr]tgf hufpg] sfo{qmd  

• ;"rgf / ;+rf/df kx'Fr, a}b]lzs /f]huf/Lsf] nflu cfjZos hfgsf/L / ;Lksf] ljsf;, nf]s ;]jf tof/L sIff ;~rfng    

• clwsf/df cfwfl/t ljsf; cjwf/0ff, lje]bo'Qm k|rng, dfgj clwsf/, gLlt, sfg'g cflbaf/] r]tgf clej[l4 sfo{qmd  

• ljkGg k5fl8 k/]sf] ju{x¿sf] ;d"x / ;~hfnx¿sf] ;'b[9Ls/0f / ;+:yfut ljsf; sfo{qmd, g]t[Tj ljsf; sfo{qmd / ;zlQms/0f 

;DjGwL sfo{qmd  

• of}lgs tyf cNk;+Vos ;d'bfosf] ljsf;,  

• Ho]i7 gful/s, ckfËtf ePsf JolQmx¿sf] nflu ;fdflhs ;'/Iff, Ifdtf ljsf; ;DjGWfL sfo{qmd  

• ;dfhsf ;a} efiff, wd{ hftLx¿ k|lt ;befj hufpg pGd'v u/fpg] sfo{qmd / hgr]tgfd"ns  cflb sfo{qmdx¿   

-u_ cfly{s÷;Lk ljsf;  

• s[lifdf cfwfl/t M s[lif, vfB tyf kmnkm"n k|zf]wg, s[lif hGo n3'pBf]ux¿sf] ;~rfng tyf Joj:yfkg, h}ljs s[lif Joj;fo, sDkf]i6 

dn, uf]7 ;'wf/, Joj;flos t/sf/L Pj+ kmnkm'n v]tL ljsf;, df6f] ;'wf/, ljp ljhg, pGgt k|ljlwsf] lj:tf/, nlIft ;d"xx¿sf] cfo 

j[l4 ug{ k|ToIf ;3fp k'Ug] vfnsf tflndx¿ / cGo s[lif, kz'ljsf;, dT:o ljsf;, kf]v/L lgdf{0f tyf ;xsf/L ;DjGwL lqmofsnfkx¿ .   

• u}/ s[lifdf cfwfl/t M 3/]n' tyf n3'pBd pBf]ux¿sf] ;~rfng tyf Joj:yfkg, k/Dk/fut ;LknfO{ kl/dfh{g ub}{ ahf/ d}qL ¿kdf 

cfw'lgsLs/0f ug]{, nlIft ;d"xsf] cfo jl[4 ug{ k|ToIf ;3fp k'Ug] vfnsf tflnd tyf ;Lkx¿ cflb sfo{qmd .   

-3_ ;+:yfut ljsf; 

;fd'bflos ;+:yf, o; ju{sf ljleGg ;+3 ;+:yfsf] ;+:yfut ljsf; ;DjGwL cflb sfo{qmdx¿ 

 



29 

 

cg';"rL $ 

sfo{ljlwsf] bkmf !) sf] pkbkmf -$_ ;Fu ;DjlGwt   

-g]kfndf /x]sf ljleGg hft hfltx¿sf] ;"rL_  

!= a|fDx0f, If]qL  

@= cflbjf;L hghflt   

!= ls;fg  @= s'dfn  #= s'zjfl8of  $= s'z'08f 

%= ugufO{  ^= u'?ª  &= r]kfª  *= 5GTofn  

(= 5}/f]tg !)= lh/]n  !!= emf+u8  !@= 8f]Nkf]  

!#= tfªj]  !$= tfhk'l/of  !%= tfdfª  !^= tLg ufp+n] ysfnL  

!&= tfKs]uf]nf   !*= ysfnL  !(= yfdL  @)= yf¿  

@!= y'bfd @@= bg'jf/  @#= b/fO{   @$= b'/f  

@%= wfg's  @^= lwdfn  @&= g]jf/  @*= kxf/L  

@(= k|mL  #)= jgsl/of  #!= a/fdf]  #@= afx| uf+pn]  

##= af]6] #$= e"h]n  #%= ef]6]  #^= du/  

#&= dfemL  #*= dfkmf{nL ysfnL  #(= d'ufnL  $)= d]r] -jf]8f]_ 

$!= ofSvf  $@= /fO{  $#= /fp6]  $$= /fhj+zL -sfr] _  

$%= /femL $^= nfs]{  $&= lnDa' $*= n]Krf  

$(= Nxfk]f  %)= Nxf]dL -lzª;fjf_ %!= jfn'ª  %@= Jof;L 

%#= z]kf{ %$= ;tf/ -;Gyfn_  %%= l;of/  %^= ;g''jf/  

%&= ;'/]n %*= xfo'  %(= x\of]Ndf]   

#=blnt hft hfltx¿sf] ;"rL  

-s_ kxf8] d"n M != uGwj{ -ufO{g]_ @= kl/of/ -bdfO{, bhL{, ;'rLsf/, gurL{, 9f]nL, x'8\s]_ #= afbL $= ljZjsdf{ -sfdL, nf]xf/, ;'gf/, cf]8, r'gF/f, kfsL{, 6df6f_ %= 

;fsL{ -ldhf/, rd{sf/, e"n_   

-v_ dw]zL d"n M != sn/ @= b';fw -kf;jfg, xh/f_ #= ss}lxof $= wf]jL -/hs_ lxGb" %= sf]/L ^= kTy/s§f &= vl6s *= kf;L (= vTj] -d08n, 

vË_ !)= afFt/ !!= rdf/ -/fd, df]rL, xl/hg, /ljbf;_ !@= d';x/ !#= lrl8df/ !$= d]:t/ -xnvf/]_ !%= 8f]d -dl/s_ !^= ;/eË -;/jl/of_ !&= tTdf -tfFtL, 

bf;_  

$= lk58fju{sf] ;"rL  

s'zjfxf, s'dL{, s'dfxf/, sxf/, s]j6, sfg', sdf/, snjf/, t]nL, g'lgof, algof, e]8Le/, dfnL, dNnfx, d';ndfg, a/}, ofbj, /fhe/, /fh3f]j, 

/f}lgof/, nf]xf/, nf]w, ;'8L, ;}gL, ;f]gf/, xn'jfO,{ xhfd, cdft, s]j/t  cflb  

%=g]kfnsf cflbjf;L hghfltx¿sf] alu{s/0f -;Gbe{sf] nflu_  

!= nf]kf]Gd'v ;d"x M s';'08f, agsl/of, /fp6,] ;'/]n, xfo', /fhL, ls;fg, n]Krf, d]r]], s'zjfl8of,   

@= cltl;dfGts[t ;d"x M dfemL, l;of/, Nxf]dL, y'bfd, wfg's, r]kfª, ;tf/, yfdL, emfu8, af]6], bg'jf/, a/fd'   

#= ;LdfGts[t ;d"x M  ;'g'jf/, yf¿, tfdfª, e'h]n, sd' fn, /fhj+zL, uGufO{, lwdfn, ef]6], b/fO{, tfhk'l/of, kx/L, tfKs]uf]nf, 8f]Nkf], lk|m, d'ufn, nfs]{, 

Nxfkf], b'/f, jfn'ª   

$= ;'ljwfjl~rt ;d"x M u'¿ª, du/, /fO{, lnDj', 5}/ft]g, tfªa], ltgufpn] ysfnL, af¥xufpn], dfkmf{nL ysfnL, z]kf{, ofSvf, 5GTofn, lh/]n, 

Jof;L, Xof]Ndf] .   

%= pGgt ;d"x M g]jf/, ysfnL
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cg';"rL–% 

sfo{ljlwsf] bkmf !) sf] pkbkmf -(_ ;+u ;DjlGwt 

nlIft ;"d"x sf] cfof]hgf nufgL ljj/0f 

uNsf]6 gu/kflnsf, afun'ª . 

cf=j=  -?= xhf/df_ 

qm=;+= 
sfo{qmd⁄ 
cfof]hgf   

OsfO{ 

jflif{s  

ef}lts  

nIo 

jflif{s  

ah]6   

nfut ;xeflutf  sfo{ x'g] ldlt sfo{qmd  

;+rfng x'g]  

:yfg nfeflGjt ju{ 

lhlj; g=kf uflj; 

ljsf;  

;fem]bf 

/ 

pkef]Qmf 

;ldlt 
cGo 

hDdf 

z'? ;DkGg 
lk5l8Psf] ju{ cGo 

k'?if dlxnf afnaflnsf k'?if dlxnf afnaflnsf 

! @ # $ % ^ & * ( !) !! !@ !# !$ !% !^ !& !* !( @) @! 

dlxnf    

!                     

@                     

afnaflnsf    

#                     

$                     

lk5l8Psf ju{    

%                      

^                      

 hDdf                     

 tof/ ug]{ ?h' ug]{ k|dfl0ft ug]{ 

 gfd M gfd M gfd M 

 kb M kb M kb M
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cg';"rL ^  

sfof{ljlwsf] bkmf !! sf] pkbkmf -@_ ;Fu ;DjlGwt  

k'Flhut nufgLsf If]qut of]hgf tyf sfo{qmdx¿sf] ljj/0f  

-s_ cfly{s ljsf;sf If]q  M   

-!_  s[lifdf cfwfl/t M s[lif, vfB tyf kmnkm"n k|zf]wg, h}ljs s[lif Joj;fo, sDkf]i6 dn, uf]7 ;'wf/,  Joj;flos t/sf/L Pj+ kmnkm"n v]tL ljsf;, ljp ljhg, 

pGgt k|ljlwsf] lj:tf/, e"ld;'wf/, xl/t u[x  lgdf{0f, 8]/L pBd, xf6 ahf/ lgdf{0f / d]nf k|bz{g, zLt e08f/, awzfnf / cGo s[lif, kz'ljsf;,  dT:o 

ljsf; tyf ;xsf/L ;DjGwL lqmofsnfkx¿ .   

-@_  u}/ s[lifdf cfwfl/t M 3/]n' tyf n3'pBd / s[lif hGo pBf]ux¿sf] ;~rfng tyf Joj:yfkg, k/Dk/fut  ;LknfO{ kl/dfh{g ub}{ ahf/ d}qL ¿kdf 

cfwl'gsLs/0f ug]{, h:t} M ;'wfl/Psf] cf/g, 5fnf k|zf]wg cflb .   

-#_  ;]jf If]q M u|fdL0f ko{6g k|j{wg, kj{tf/f]x0f, ¥oflˆ6ª, 6]«lsª, jftfj/0fLo k|j4{g / cGo k|fs[lts b[iofjnf]sg cflb .   

-v_ ;fdflhs ljsf;sf If]q  M   

-!_  lzIff If]q M k|fylds÷lgDg dfWolds÷dfWolds÷pRr dfWoflds ljBfno ejg lgdf{0f tyf dd{t ;'wf/, afn ljsf; s]Gb|, z}lIfs ;fdfu|L, lj1fg 

k|of]uzfnf / lzIff dGqfnoaf6 :jLs[t dfkb08 leq /xL lzIfs ljBfyL{ cg'kftdf egf{ ePsf lzIfssf] lzIfs ;xof]u cg'bfg /sd cflb .  

-@_ :jf:Yo If]q M :jf:Yo rf}sL ejg lgdf{0f tyf dd{t, cfo'{j]b :jf:Yo ;DaGwL, k|;"tLu[x lgdf{0f tyf dd{t,  ;'wf/u[x lgdf{0f / ;fdu|L ;xof]u, :jf:Yo 

;DaGwL k|of]uzfnf lgdf{0f, :yf:Yo rf}sL÷s]Gb|÷c:ktfnsf] :t/  cg';f/ dfkb08 jdf]lhd :jf:Yo ;DaGwL cf}ifwL tyf pks/0fx¿ h:t} X-Ray 
Machine, lab machine vl/b h8fg, :jf:Yo ;DaGwL /fli6«o cleofg  sfo{qmd h:t}, le6fldg P, vf]k, cflb, 3'lDt :jf:Yo lzlj/, dlxnf :jf:Yo 

:jo+;]ljsfx¿ ;DaGwL, Pr=cfO{=eL= P8\; / :jf:Yo dGqfnosf] :jLs[t dfkb08leq /xL :jf:YosdL{sf] kfl/>lds ;xof]u cg'bfg cflb .  

-#_ ;fd'bflos k"jf{wf/ M :yfgLo txdf ;fdflhs k"FhL clea[l4 ug{ ;fd'bflos ejg lgdf{0f, ;fd'bflos  tflnd  s]Gb|, a[4f>d, dlxnf, afnaflnsf tyf 

ckfË÷nfu'cf}ifw b'Jo{;gL k'g:yf{kgf s]Gb|, kf6L kf}jf  lgdf{0f tyf dd{t ;Def/, s[lif tyf u}/s[lif a:t'x¿, ;Lkd'ns Joj;foaf6 pTkfbg ePsf a:t'sf] 

;+sng / laqmL s]Gb| cflb .  

dfly h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP klg u|fdL0f tyf zx/L oftfoft k"jf{wf/ If]qdf nufgL ubf{ gu/ oftfoft u'¿ of]hgf (MTMP) sf] k|fyldstfdf 

k/]sf / k|rlnt sfg'g jdf]lhd ;DefJotf cWoog ePsf cfof]hgfdf dfq nufgL ug{ ;lsg]5 . ;8s cfof]hgfsf] lgdf{0f, dd{t ;Def/ / :t/f]GgtLsf] sfo{ 

ubf{ lgoldt ;8s ;~rfng ePsf] :yfgaf6 k|fljlws Pj+ jftfj/0fLo b[li6n] ;DefJo / pko'Qm ePsf] k|ltj]bgsf] cfwf/df dfq jh]6 ljlgof]hg / vr{ ug{ 

;lsg]5 . ;8s ;DaGwL k|fljlws k|ltj]bg tof/ ubf{ :yfgLo :jfoQ zf;g lgodfjnL, jftfj/0f ;+/If0f P]g, @)%# / lgodfjnL @)%$, gu/kflnsf 

jftj/0fLo ;'wf/ / ;fdflhs tyf jftfj/0fLo ;'/Iff dfkg ljlwsf k|fjwfgx¿sf] cg's"n x'g] u/L dfq tof/ ug'{ kg]{5 .   

-u_ hn;|f]t ljsf;, / ljB'tLs/0f M   

-!_ l;+rfO{ M ;d'bfodf cfwfl/t s'nf,] afw, k}gL, gx/ lgdf{0f tyf dd{t, cfsfz] kfgL ;+sng, Knfli6s kf]v/L, l8k tyf :k|L+sn/, :ofnf ] 6o"jj]n, 

/f]c/kDk cflb,  

-@_ ljB'tLs/0f M ;xsf/Ldf cfwfl/t u|fdL0f ljB'tLs/0f -ljB't nfO{g lj:tf/ / 6«fG;km/d/ vl/b tyf h8fg_  

-#_ vfg]kfgL M wf/f, O{gf/, 6o"jj]n, cfsfz]kfgL ;+sng, vfg]kfgL >f]t ;+/If0f, dd{t / ;Def/ .  

-$_ ;/;kmfO{ M v'nf lbzfd'Qm sfo{qmd, ;fd'bflos / ;fj{hlgs ;f}rfno lgdf{0f, 9n lgsf;, ;/;kmfO{ ;DaGwL r]tgfd'ns sfo{qmd .   
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-3_ jg, jftfj/0f  / gljs/0fLo phf{,   

-!_ jg M ;fd'bflos jg ljsf;, ;fj{hlgs hUuf ;+/If0f / a[Iff/f]k0f, u}x| sfi7 ag k}bfaf/sf] ljsf; / pkof]u, sa'lnotL jg, aGo hGt'sf] cf/If0f 

/ lrl8ofvfgf cflb,   

-@_ aftfj/0f M e"Ifo tyf gbL lgoGq0f, :oflg6/L Nof08lkmn ;fO6 lgdf{0f, hUuf k'g{:yfkg, hnjfo' kl/jt{g, k|fs[lts tfn tn}of / l;d;f/ If]qsf] 

;+/If0f, kmf]x/d}nf Joj:Yffkg, Nof08lkmN8 ;fO8 cflb,  

-#_ gljs/0fLo phf{ M ! d]3fjf6 eGbf sd Ifdtfsf n3' hnljB't, k]N6«Ls ;]6, kfgL 3§, ;f}o{ phf{, jfo' phf{, jfof]Uof; / u|fld0f phf{ gLltn] 

;d]6]sf If]q, ;'wfl/Psf] r'nf], ;f}o{ tfkLo r'nf] cflb,   

-ª_ ;f+:s[lts÷k'/ftflTjs dxTjsf P]ltxfl;s k"jf{wf/ ;+/If0f÷pTvgg -k'/fTfTj ljefusf] ;xdltaf6_    

-r_ u|fdL0f oftfoft k"jf{wf/ If]q M gu/ oftfoft u'¿ of]hgfsf] k|fyldstfsf cfwf/df nufgL ug]{ u/L, u|fdL0f tyf s[lif ;8s, emf]n 'Ë] k'n, sNe{6, df]6/]an 

k'n, /f]k j], t'O{g cflb .  

-5_ ljkb\ Joj:yfkg (Disaster Management) : e"Ifo, af9L klx/f], clta[li6, cgfa[li6, v8]/L, ;'Vvf, e"sDk, dxfdf/L /f]u lgoGq0f h:tf cflb sfo{x¿, 

-h_ cGo ;fem]bf/Ldf ug]{ ;lsg] sfo{qmdx¿ .
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cg';"rL–& 

sfo{ljlwsf] bkmf !! sf] pkbkmf -#_ ;Fu ;DjlGwt 

k"Flhut sfo{qmdsf] cfof]hgf nufgL ljj/0f  

uNsf]6 gu/kflnsf 

cf=j=                   -?= xhf/df_ 

qm=;+ 

= 
sfo{qmd⁄cfof]hgf  

OsfO{   

jflif{s  

ef}lts 

nIo 

jflif{s  

 ah]6   

  nfut ;xeflutf   sfo{ x'g] ldlt 

sfo{qmd ;~rfng  

x'g] :yfg 

nfeflGjt ju{ 

g]kfn 

;/sf/ 

k|b]z 

;/sf/ 
gu/kflnsf 

ljsf;  

;fem]bf/ 

pkef]Qmf 

;ldlt 
cGo 

hDdf 

z'? ;DkGg 

lk5l8Psf] ju{ cGo 

gu/kflnsf k'?if dlxnf 

afn 

aflnsf k'?if dlxnf 

afn 

aflnsf 

! @ # $ % ^ & * ( !) !! !@ !# !$ !% !^ !& !* !( @) @! 

!                     

@                     

 

# 

                    

$                     

%                     

 hDdf                    

 

tof/ ug]{       ?h' ug]{         k|dfl0ft ug]{ 

gfd M gfd M gfd M 

kb M kb M kb M 

ldlt M ldlt M ldlt M 
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cg';"rL–* 

sfo{ljlwsf] bkmf !@ sf] pkbkmf -$_ ;Fu ;DjlGwt  

k|j4{gfTds sfo{qmdsf] cfof]hgf nufgL ljj/0f  

uNsf]6 gu/kflnsf 

cf=j=  -?= xhf/df_ 

qm=;+= 
sfo{qmd⁄ 
cfof]hgf   

OsfO{ 

jflif{s  

ef}lts  

nIo 

jflif{s 

ah]6  

nfut ;xeflutf sfo{ x'g] ldlt 

sfo{qmd ;+rfng 

x'g] :yfg 

nfeflGjt ju{ 

 g]kfn 

;/sf/ 

k|b]z 

;/sf/ 
gu/kflnsf 

ljsf; 

;fem]bf/ 

pkef]Qmf 

;ldlt 
cGo 

hDdf 

z'? ;DkGg 

lk5l8Psf] ju{ cGo 

k'?if dlxnf 
afn 

aflnsf 
k'?if dlxnf afnaflnsf 

! @ # $ % ^ & * ( !) !! !@ !# !$ !% !^ !& !* !(  @)  @!  @@ 

!                      

@                      

 hDdf                     

 

tof/ ug]{  ?h' ug]{  k|dfl0ft ug]{ 

gfd M  gfd M gfd M 

kb M  kb M kb M 

ldlt M ldlt M  ldlt M
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cg';"rL ( 

sfo{ljlwsf] bkmf !$ sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DjlGwt 

cfof]hgf Joj:yfkg ;]jfvr{ -sG6]Gh]G;L_ sf] nufgL / vr{ ljj/0f uNsf]6 gu/kflnsf 

k|yd÷bf]>f]÷t]>f] rf}dfl;s÷cw{jflif{s÷jflif{s 

sn' k"FhLut /sd M cf=j= M 

qm=;+ lqmofsnfkx?  
jflif{s :jLs[t  

/sd  

===========rf}dfl;s  

vr{  

o; rf}dfl;s ;Ddsf] 

vr{  
afFsL /sd  s}lkmot 

?=   ?=   ?  

! @ # $ % ^ & 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

6 
      

7 
      

8 
      

9 
      

10 
      

11 
      

12 
      

 

tof/ ug]{ ?h' ug]{ :jLs[t ug]{ 

gfd gfd  gfd 

kb  kb  kb 

ldlt  ldlt  ldlt 
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cg';"rL !)  

sfof{ljlwsf] bkmf @# sf] pkbkmf -@_ ;Fu ;DjlGwt  

   cfof]hgf ;Demf}tf kmf/d 

 

!= ;Demf}tf ug]{ kIfsf] ljj/0f 

 s_ gfd÷7]ufgf M– 

  k|yd kIf M– >L uNsf]6 gu/kflnsfsf] sfof{no, afun'ª 

  bf];|f] kIf M– >L 

  t];|f] kIf M– >L 

 v_ cfof]hgfsf] ljj/0f M–  

  gfd M– 

  7]ufgf M– 

  p2]Zo M– 

  cfof]hgf :jLs[t ug]{ lgsfo M– uNsf]6 gu/kflnsfsf] sfof{no, afun'ª . 

@_ cfof]hgfsf] nfut ;DaGwL ljj/0f M– 

 s_ nfut cg'dfg M– ========================================= 

 v_ nfut Joxf]g]{ ;|f]t M–  

gu/kflnsfaf6 M–  ?= ====================================== 

g]kfn ;/sf/ af6 M– ?= ======================================= 

pkef]Qmf ;ldltaf6 M– ?= ======================================= 

cGoaf6 M–   ?= ======================================= 

     hDdf M– ?========================================== 

 u_ lgdf{0f ;fdu|L M– 

;/sf/L ÷u}/;/sf/L lgsfoaf6 M– 

pkef]Qmf ;ldltaf6 M– 

cGoaf6 M– 

#_ cfof]hgfaf6 nfeflGjt x'g] M– 

 s_ 3/ kl/jf/ ;+Vof M–====================== 

 v_ hg;+Vof M– dlxnf============= k'?if ============== -blnt ========== cf=h= ============== cGo ==========_ 

$_ cfof]hgf sfof{Gjog M–  

 s_ pkef]Qmf ;ldlt u7g ug]{ lgsfosf] gfd / 7]ufgf M– 

 v_ pkef]Qmf ;ldlt u7g ePsf] ldlt M– @)&====÷======÷====== 

u_ pkef]Qmf ;ldlt jf u}/;/sf/L ;+:yfsf kbflwsf/Lx?sf] gfdfjnLM 

 

 !_ cWoIf M–   >L ======================================= &_ ;b:o M– >L ==================================== 

 @_ pkfWoIf M–    >L ======================================= *_ ;b:o M– >L ==================================== 

 #_ ;lrj M–   >L ======================================= (_ ;b:o M– >L ==================================== 

 $_ sf]iffWoIfM–   >L ======================================= !)_ ;b:o M– >L =================================== 

 %_ ;b:o M–   >L ======================================= !!_ ;b:o M– >L ==================================== 

 ^_ ;b:o M–   >L ======================================= 

%_ pkef]Qmf ;ldltn] k|fKt ug]{ ls:tf /sdsf] ljj/0f M– 

ls:tf ls:tf /sdsf] ljj/0f ldlt 

klxnf] sfo{ d'Nof+sgsf cfwf/df  

bf];|f] sfo{ d'Nof+sgsf cfwf/df  

t];|f] sfo{ d'Nof+sgsf cfwf/df  

^_ cfof]hgfsf] dfkm{t ;+ef/ Joxf]g]{ ;|f]t M– 

 

&_ ;Demf}tfsf zt{x? M– 

 s_ k]ZsL lng'kg]{ k|s[ltsf sfdsf nflu k]ZsL lnO{Psf] k]ZsL s] sfddf vr{ ug]{ xf] < ;f] ;d]t pNn]v u/L pkef]Qmf ;ldltsf] lg0f{o k]z ug'{ kg]{ 5 . 

 v_ cfof]hgf ;Demf}tf ug]{ lgsfon] /sd tyf ;fdu|L h'g cfof]hgf / p2]Zosf nflu k|fKt u/]sf] xf] ;f]xL cfof]hgfdf dfq vr{ tyf k|of]u ug'{ kg]{ 5 . 

 u_ cfof]hgf sfof{Gjog ubf{ tf]s] adf]lhd eP gePsf] ;DalGwt k|fljlwsaf6 lgoldt ;Nnfx tyf lgl/If0f u/fO{ k|fljlwssf] k/fdz{ cg';f/ ug'{ kg]{ 5 . 

 3_ cfof]hgf ;DkGg eP kl5 gu/kflnsf sfof{no ;d]taf6 hf“rkf; u/fO{ km/kmf/s lng' kg]{5 . 

 ª_ pkef]Qmf ;ldltn] cfof]hgf ;DkGg eP kl5 g=kf÷ g=kf= n] tf]s]sf] sd{rf/L÷;fdflhs kl/rfns tyf cfd pkef]Qmf e]nf ;d]tsf] pkl:ytLdf 

;fj{hlgs kl/If0f clgjfo{ ?kdf u/fpg' kg]{ 5 . 

 r_ ef}lts k"jf{wf/ tkm{sf cfof]hgfsf] ;+lIfKt ljj/0f ;lxtsf] ;'rgf kf6L cfof]hgf :yndf /fVg' kg]{ 5 . 

 5_ clVtof/ b'?kof]u cg';Gwfg cfof]u tyf cGo lgsfo ;d]taf6 ;+rflnt cfof]hgfx?sf] cg'udg tyf lgl/If0f x' Fbf dfu ePsf ljj/0f pknJw u/fpg' 

kg]{ 5 . 

 h_ cGo xsdf k|rlnt P]g, lgod sfg'gdf tf]lsPsf] s'/fx? kfngf ug'{ kg]{ 5 . 

 em_ ;Demf}tf tf]lsPsf] ldlt leq clgjfo{ ?kdf of]hgf ;DkGg ug'{ kg]{ 5 . 

 `_ cg'udg tyf ;'kl/j]If0f ;ldltsf] lg0f{o / l;kmfl/; lagf clGtd e'QmfgL k|fKt x'g] 5}g . 

 6_ gu/kflnsfsf] :jLs[t dfkb08 leq /lx vr{ ug'{ kg]{5 . 

 7_ cfof]hgf tyf sfo{qmdsf] k|lta]bg @ k|lt agfO{ k]; ug'{kg]{5 . 

*_ cfof]hgf z'? x'g] ldlt M–================================= 

(_ cfof]hgf ;DkGg x'g] ldlt M–============================= 

ldlt M– 
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pQm adf]lhd ug{ xfdL d+h'/ 5f} . 

pkef]Qmf ;ldlt jf u}=;=; sf] tkm{af6 M gu/kflnsfsf] tkm{af6 M 

 

cWoIf M– gfdM– 

x:tfIf/ M– bhf{ M– 

;lrj M– x:tfIf/ M– 

x:tfIf/ M– ldlt M– 

;Dks{ kmf]g g+= M–  

ldlt M– 
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cg';"rL –  !! 

sfo{ljlwsf] bkmf @$ sf] pkbkmf -!$_ ;Fu ;DjlGwt 

vr{ ;fj{hlgs ;"rgf kmf/fd 

            ldltM @)    .   .    

>L ===================  

============================ sfof{no,  

              

!= cfof]hgfsf] gfd M— @= cfof]hgf :yn M—  

#= ljlgof]lht jh]6 M— $= cfof]hgf l:js[t ePsf] cf=j= M— 

%= cfof]hgf ;Demf}tf ePsf] ldlt M— ^= sfd ;DkGg ug{' kg]{ ldlt M—  

&= sfd ;DkGg ePsf] ldlt M— *= p=;= sf] a}7sn] vr{ :jLs[t u/]sf] ldlt M— 

                                 vr{ ljj/0f 

 c_ cg'bfg tkm{      cf_ >dbfg tkm{   

s_ lgdf{0f ;fdfu|L -cfoft ug'{ kg]{ ;fdfg_ M—  s_ lgdf{0f ;fdfu|L -:yfgLo  ;fdfu|L_ M—  

 !=       !=   

 @=       @=   

 v_ sfdbf/ ljj/0f M—     v_ sfdbf/ ljj/0f M—  

 != l;kfn' lbg ;ª\Vof     != l;kfn' lbg ;ª\Vof  

 @= HofdL lbg ;ª\Vof     @= HofdL lbg ;ª\Vof  

 u_ 9'jfgL ljj/0f M—      u_ 9'jfgL ljj/0f M—  

 != 6«s÷6«}S6/ ef8f     != 6«s÷6«}S6/ ef8f  

 @= dflg;åf/f 9'jfgL     @= dflg;åf/f 9'jfgL  

 3_ d]lzg tyf cf}hf/     3_ d]lzg tyf cf}hf/  

!=      != 

 @=      @= 

vr{ ;fj{hlgs ;dosf] pkl:ylt M—  

 != pkef]Qmf ;ldlt÷;d"xsf kbflwsf/Lx¿  @= :yfgLo ;fdflhs ;+3 ;+:yftkm{  

s_       s_ 

v_       v_ 

u_       u_ 

pk/f]Qm vr{ ljj/0f pkef]Qmf e]nf tyf a}7sdf lg0f{o u/L hfgsf/Lsf] nflu tof/ ul/Psf] Joxf]/f k|dfl0ft ul/Psf] 5 . ;fy} pkef]Qm f tyf :yfgLo ;fdflhs 

;+3;+:yfsf] /f]xj/df ;DkGg cfof]hgfsf] lgdf{0f sfo{ ;DkGg ePsf] / ;f] cfof]hgf af/] ;fj{hlgs hfgsf/L ;j} ;/f]sf/jfnfx¿ nfO{ o; ;"rgf ;fj{hlgs 

:ynsf] ;"rgfkf6Ldf 6fF; ul/Psf] 5 .   

b|i6JoM ;fj{hlgs kl/If0f sfo{qmddf pkl:yt ;/f]sf/jfnfsf] pkl:ylt clgjfo{ ¿kdf ;+nUg x'g'kg]{5 .  

============================== =================================    /f]xj/ 

gfd M====================== gfd M ========================   gfd M======================== 

pkef]Qmf ;ldltsf] ;lrj pkef]Qmf ;ldltsf] cWoIf  j8f ;lrj
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cg';"rL – !@   

sfo{ljlwsf] bkmf @$ sf] pkbkmf -!(_ ;Fu ;DjlGwt  

 

pkef]Qmf ;ldltsf] ef}lts tyf ljQLo k|ult k|ltj]bg ljj/0f 

k]z u/]sf] sfof{no==================== 

!= cfof]hgfsf] ljj/0f 

cfof]hgfsf] gfdM  

j8f g+=M  6f]nM   a:tLM        pkef]Qmf ;ldltsf cWoIfM      ;lrjM  

@= cfof]hgfsf] nfut M 

k|fKt cg'bfg /sd ¿= ==============  rGbf /sd ¿================ 

hg;xeflutf /sd ¿= ============== hDdf /sd ¿= ==============  

#= xfn;Ddsf] vr{ ¿= 

s= gu/kflnsfaf6 k|fKt /sdM  

 !=  lgdf{0f ;fdu|Ldf -l;d]G6, 58, sf7, 9'+uf jf km'jf, lu§L, pks/0f cflb_ ¿= =  

 @=  HofnfM–   bIf ¿=M–   cbIf ¿=     hDdf ¿=  

 #=  d;nGb ;fdfg -slk, snd, d;L, sfuh cflb_ ¿=   

$= b}lgs e|d0f eQf -;Demf}tfdf :jLs[t eP_ ¿=   

%= k|fljlws lg/LIf0f afkt vr{ -;Demf}tfdf :jLs[t eP_ ¿=  

^= cGo 

v= hg;xeflutfaf6 Joxf]l/Psf] vr{ ¿=M 

>dsf] d"No a/fa/ /sd ¿= 

lhG;L ;fdfg d"No a/fa/ /sd ¿= 

s"n hDdf ¿=   

$= k|fljlws k|ltj]bg adf]lhd d"Nof+sg /sd ¿=  

%= pkef]Qmf ;d"xsf] lg0f{o adf]lhd÷;dLIffaf6 vr{ b]lvPsf] ¿=  

^= sfof{Gjogdf b]lvPsf d'Vo ;d:ofx¿M 

s= 

v= 

&= ;dfwfgsf pkfox¿ 

s= 

v= 

*=  gu/kflnsf / cGo lgsfoaf6 cg'udg eP cg'udgsf] ;'emfjM  

(= xfn dfu u/]sf] ls:tf /sd ¿=  

!)= d'Vo vr{ k|of]hg  

!!= k|fKt /sd cfof]hgf afx]s cGo sfo{df vr{ ug]{ u/fpg] 5}gf} .   

 

 

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

tof/ ug]{       ;lrj      sf]iffWoIf                         cWoIf  
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cg';"rL !# 

sfo{ljlwsf] bkmf @$sf] pkbkmf -@)_ ;Fu ;DjlGwt  

pkef]Qmf ;ldlt, ;fd'bflos ;+:yf jf u}/;/sf/L ;+:yfsf] nut  

uNsf]6 gu/kflnsf . 

 

 

sfo{qmd÷cfof]hgfsf] gfd M 

pkef]Qmf ;ldlt÷7]s]]bf/÷;fd'bflos ;+:yf÷u};;sf] gfd M 

pkef]Qmf ;ldlt btf{ ldlt M   u7g ePsf] ldlt M 

pkef]Qmf ;ldltsf] a+}ssf] gfd / vftf g+= M 

 

qm=;= kb gfd  7]ufgf s}lkmot -7]s]bf/sf] xsdf 

7]s]bf/sf] gfd n]Vg] ._ 

! cWoIf M    

@ pkfWoIf    

# ;lrj M    

$ sf]iffWoIf M  

  

% ;b:ox?  

 

  

     

     

     

     

     

 

b|i6Jo M k|To]s cfof]hgf sfof{Gjog ug]{ pkef]Qmf ;ldlt jf 7]s]bf/sf] ljj/0f 5'§f5'§} tof/ u/L /fVg'kg]{5 .
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cg';"rL !$ 

sfo{ljlwsf] bkmf @* sf] pkbkmf -@_  ;Fu ;DjlGwt 

 

cfof]hgf x:tfGt/0f kmf/fd 

uNsf]6 gu/kflnsf 

 

l;=g+= 

of]hgfsf] 

gfd / 

:yfg 

of]hgfsf]  lgdf{0f k|lqmof -lrGx nufpg]_ of]hgfsf] of]hgf x:tfGt/0f] 

s}lkmot 
Nffut 

cg'dfg 
v'b nfut 

pkef]Qmf 

;ldlt 

;fd'bflos 

;+:yf 
u};; 

ljifout 

sfof{no 
7]Ssf cGo 

;Demf}tf 

ldlt 

;DkGg 

ldlt 

hfFrkf; 

ldlt 
ldlt 

lhDdf lng] 

lgsfo 

 ! @ # $ % ^ & * ( !) !! !@ !# !$ !% 

!                

@                

#                

$                

cfof]hgf j'emfpg]sf] b:tvt       cfof]hgf j'em\g]sf] b:tvt 

gfd          gfd 

kb          kb 

ldlt          ldlt 

 

x:tfGt/0fsf zt{x? M  

s_ x:tfGt/0f ePsf of]hgfx?sf] dd{t ;Def/ ;DaGwdf ;DjlGwt j'lemlng] lgsfon] lhDdf lng'kg]{5 . 

v_ x:tfGt/Lt cfo]fhgfaf6 ;/f]sf/jfnf ;j}sf] ;xeflutfdf nfesf] jfF8kmfF8sf] k|ltkmn ;DjGwdf pkef]Qmf ;ldltsf] lg0f{oaf6 u/fpg' kg{]5 .  

u_ ;]jf z'Ns c;'n ug]{ ljifodf gu/kflnsfsf] k"j{ ;xdlt lng' kg]{5 . 

3_ dd{t ;+ef/ ;DjGwL Joj:yf sfo{ljlw ;d]t jgfO{ Joj:yf ldnfpg' kg]{5  .  

ª_ of] kmf/fd clen]vsf] nflu Ps k|lt sfof{nodf ;'/lIft /fVg' kg{]5 . 
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cg';"rL !% 

sfo{ljlwsf] bkmf #^ sf] pkbkmf -@_ sf] v08 -u_ ;Fu ;DalGwt 

uNsf]6 gu/kflnsf 

nlIft ;d"x k"jf{wf/ ljsf; / k|j{4gfTds sfo{qmdsf] ef}lts tyf ljlQo k|ult k|ltj]bg 

================================Rff}dfl;s÷jflif{s k|ult k|ltj]bg 

lqmofsnfksf] ljj/0f OsfO{ 

aflif{s nIo 
============ rf}dfl;s 

nIo 

====== 

rf}dfl;ssf] k|ult 

k|ltj]bg cjlw ;Ddsf] 

k|ult 

(Cumulative) 

nfeflGjt hg;+Vof 

s}lkmot k'?if dlxnf 

kl/df0f ah]6 kl/df0f ah]6 kl/df0f vr{ kl/df0f vr{ lk5l8Psf ju{ cGo ju{ lk5l8Psf ju cGo ju{ 

! @ # $ % ^ & * ( !) !! !@ !# !$ !% 

-s_k"jf{wf/ ljsf;               

!               

@               

-v_ ;fdflhs k"jf{wf/               

!               

@               

-u_ cfly{s÷;Lk ljsf;               

!               

@               

-3_ ;+:yfut ljsf;               
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cg';"rL !% -!_ 

sfo{ljlwsf] bkmf #^ sf] pkbkmf @ sf] v08 -u_  ;Fu ;DalGwt 

===== dfl;s÷rf}dfl;s÷jflif{s ljQLo k|ult k|ltj]bg 

uNsf]6 gu/kflnsf 

 cfly{s jif{ /sd ?= xhf/df  

qm=;+ >f]t :jLs[t ah]6  

rfn' cf=j=sf] ======  rfn' cf=j=sf] ====== dlxgf÷rf}dfl;s  lgsf;f afFsL k]ZsL ljj/0f 

lgsf;f vr{ lgsf;f vr{ 

rfn' k'FhLut s'n  

afFsL  

k]:sL  

/sd 

rfn' cf=a=sf] ===  v'b  

aFfsL k]ZsL 
rfn' k'FhLut rfn' k'FhLut rfn' k'FhLut rfn' k'FhLut /sd k|ltzt 

s_ s]Gb|Lo cg'bfg                 

! lgzt{ cg'bfg                 

@ ;zt{ cg'bfg                 

# sfo{qmd÷cfof]hgf jh]6                 

$ cGo                  

 hDdf                 

v_ 
ljsf; ;fem]bf/,  

/fli6«o÷cGt/f{li6«o ;+:Yffaf6 k|fKt 

                

! cg'bfg                 

@ sfo{qmd                 

 hDdf                 

u_ cfGtl/s cfo                 

! s/, b:t'/, z'Ns, las|L cflb                 

@ cGo                  

3_ ut jif{sf] lhDd]jf/L ;/L cfPsf]                  

 hDdf                 

 s'n hDdf -s±v±u±3_                 

tof/ ug]{ ?h' ug]{ :jLs[t ug]{  

gfd gfd gfd  

kb kb kb 

 ldlt ldlt ldlt 
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cg';"rL !%  -@_    

sfo{ljlwsf] bkmf #^ sf] pkbkmf @ sf] v08 -u_  ;Fu ;DalGwt 

Plss[t ;"rgf d"ns k|ult k|ltj]bg  

uNsf]6 gu/kflnsf 

rf}dfl;s ÷jflifs k|ult ljj/0f 

cf=j=                /sd ?= xhf/df 

!= :yfgLo ef}lts k"jf{wf/     

ljj/0f 

;8s M —6«ofs vf]Ng]÷sRrL 

O{sfO{ 

lgdf{0f ;DkGg -k|ltj]bg ul/Psf] rf}dfl;s 

cjlwsf_] 
k|ult   -

lgdf{0ffwLg_  

cfof]hgfdf xfn 

;Dd  

 ePsf] vr{ ?= 

nfeflGjt  

hg;+Vof  

ls=dL=     

 —u|fe]n ,,     

—kSsL÷sfnf]kq] ,,     

—dd{t ;Def/ ,,     

k'n M  — df]6/]jn k'n ;+Vofdf -ld6/_     

—sNe{6 ,,     

—emf]n'Ë] k'n ,,     

l;+rfO{ tyf gbL lgoGq0f M 

—l;+rfO{ x]S6/df 

    

—gbL lgoGq0f÷t6aGw ;+Vof -ld6/_ df     

—af]l/Ë÷l8k jf]l/Ë ,,     

ljB't÷n3' hnljB't tyf a}slNks phf{   nfeflGjt 3/w'/L nfeflGjt     

  —nfO{g lj:tf/  lsdLdf lj:tf/     

—dfOqmf] xfO{8«f] nfeflGjt 3/w'/L÷ls=jf=     

—;f}o{ phf{ -hl8t KnfG6_ ;+Vofdf     

vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{  M ;+Vofdf     

—vfg]kfgL wf/f ljt/0f  wf/f :+fVofdf, kfOksf] lsdLdf, l/he{jfo/sf] 

Ifdtfdf 

    

—O{gf/ ;+Vofdf     

;/;kmfO{ M ,,     

—;f}rfno ,,     

—9n lgsf;  ;+Vof -ld6/_ df     

ag tyf aftfj/0f  ls=dL=df     

—ag x]S6/df     

—aftfj/0f ;+Vofdf     
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ejg M sf]7f ;+Vof     

ag tyf aftfj/0f   ls=dL=df      

—ag x]S6/df     

—aftfj/0f ;+Vofdf      

ejg M  sf]7f ;+Vof      

—ljBfno÷SofDk; ejg  ,,      

—;fd'bflos ejg  ;+Vofdf      

—uflj;÷lhlj; ejg  ,,      

—:jf:Yo rf}ls ejg  ,,      

—cGo -;+Vofdf_ lzIff tyf ;+:s[lt  

—v]ns'b  

,,     

—wfld{s tyf k'/ftflTjs :ynsf] ;+/If0f tyf lgdf{0f       

v=nlIft ju{, ;fdflhs ;dfj]zLs/0f / ;fdflhs kl/rfng ;DalGw sfo{qmd       

      

ljj/0f O{sfO  k|ult sfo{qmddf    

  k|ltj]bg ul/Psf] rf}dfl;s cjlwsf]   nfefljGt  

hg;Vof+ vr{ /sd  

 

• cfo cfh{g tyf :j/f]huf/d'ns sfo{qmd  

• ;Lk÷Ifdtf ljsf; tyf tflnd ;DaGwL sfo{qmd  

• ul/jL lgjf/0f ;DaGwL sfo{qmd  

• dlxnf, lk5l8Psf] ju{ / ckfË z;lQms/0f sfo{qmd  

nfeflGjt ;d'xsf] ;+Vofdf  

,,  

,, ,,  

    

      

      

      

s'n hDdf       

u= dfgj tyf ;+:yfut Ifdtf ljsf; ;DaGwL sfo{qmd       

ljj/0f O{sfO  k|ult sfo{qmddf    

  k|ltj]bg ul/Psf] cjlwsf]  nfefljGt ;Vof+ vr{ /sd   

 sd{rf/L tyf kbflwsf/Lsf] Ifdtf ljsf; sfo{qmd  ;+Vofdf  

,,  

,,  

,,  

    

 ;d'x ;b:ox?sf] Ifdtf ljsf; sfo{qmd       

 dlxnf :jf:Yo :jo{ ;]ljsfx?sf] tflnd       
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 gful/s ;r]tgf s]Gb| :yfkgf       

s'n hDDff       

3= ;fdflhs ;'/Iff sfo{qmd       

ljj/0f s'n ;+Vof rf}dfl;s cjwLdf     

  eQf a'emg]sf] ;+Vof ljt/0f ePsf] /sd     

^) jif{ gf3]sf blnt h]i7 gful/s       

➢ s0ff{nL If]qsf ^) jif{ gf3]sf h]i7 gful/s 

➢ h]i7 gful/s -&) jif{ gf3]sf_ 

➢ Psn dlxnf -^) jif{ gf3]sf_ nf]kf]Gd'v cflbaf;L -!) k|sf/sf_ 

l;dfGts[t hg;+Vof  

➢ km/s Ifdtf ePsf  

 

 

   

      

      

      

      

      

s'n hDdf       

hGd, d[To' s'n ;+Vof        Rff}dfl;s cjlwsf]      

hGdM       

5f]/f 5f]/L  

  
 

  

      

      

d'To'M  

k'?if  

dlxnf  

     

      

      

a;fO{–;/fO{ kl/jf/       

ljjfx       

;DjGw ljR5]b       

hGd        
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cg';"rL !%=# 

sfo{ljlwsf] bkmf #^ sf] pkbkmf @ sf] v08 -u_  ;Fu ;DalGwt 

uNsf]6, gu/kflnsf 

Ifdtf ljsf; sfo{qmdsf] ef}lts tyf ljQLo k|ult ljj/0f ==================rf}dfl;s÷aflif{s  

 

kb kb kb 
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cg';"rL !% -$_ 

sfo{ljlwsf] bkmf #^ sf] pkbkmf @ sf] v08 -u_  ;Fu ;DalGwt 

uNsf]6 gu/kflnsf 

;fdflhs kl/rfngsf] ============rf}dfl;s÷jflif{s ef}lts tyf ljlQo k|ult k|ltj]bg 

 + + 

 kb kb kb 

 ldlt ldlt ldlt
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cg';"rL !^ 

sfo{ljlwsf] bkmf $! sf] pkbkmf -!_ sf] -s_ ;Fu ;DalGwt 

 

If]qut vr{ ljj/0f 

 uNsf]6 gu/kflnsf . 

cfly{s jif{ ============ dlxgf=================== 

ldlt ljj/0f 

vr{ 

rfn' k+"hLut 

sfo{;+rfng Ifdtf ljsf; ;fdflhs kl/rfng cGo s'n 

nlIft ;d"x 
k"jf{wf/ 

ljsf; 
k|j2{gfTds slG6Gh]G;L cGo s'n 

ljkGg dlxnf ljkGg afnaflnsf lk5l8Psf au{ 
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cg';"rL— !& 

sfo{ljlwsf] bkmf $! sf] pkbkmf -#_ ;Fu ;DalGwt 

 

n]vfk/LIf0f k|ltj]bgdf ;dfj]z x'g'kg]{ Go"gtd ljifox¿ 

 

-!_ ;f]lwPsf k|Zgx¿sf] hafkm k|fKt eP gePsf],  

-@_ k|fKt u/]sf] ljleGg cg'bfg tyf cfGtl/s cfosf] clen]v /fv] g/fv]sf],  

-#_ p7fpg' kg]{ afFls /sd c;'n pk/ u/] gu/]sf],  

-$_ ljQLo ljj/0f tf]lsPsf 9fFrf adf]lhd tof/ u/] gu/]sf],  

-%_ sfof{nosf] a}s tyf gub df}Hbft ljj/0f a}s vftf tyf gub vftf;+u le8] gle8]sf],  

-^_ lhG;L vftfdf df}Hbft b]vfOPsf ;fdfg sfof{nodf eP gePsf],  

-&_ ;Dk"0f{ -j:t'ut ;xfotf ;d]t_ ;fdfgx¿ lhG;L vftfdf r9fPsf] gr9fPsf],  

-*_ n]vfk/LIf0f ul/Psf] cfly{s aif{df ;DkGg ul/Psf cfof]hgfx¿ ef}lts ¿kdf ;DkGg eP gePsf],  

-(_ sf]ifsf] ;~rfng o; sfo{ljlwdf /x]sf k|fjwfg kfngf u/L vr{ u/] gu/]sf],  

-!)_rn crn ;DklQ b'¿kof]u jf ;+/If0fljlxg eP gePsf] . 
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cg';"rL !* 

sfo{ljlwsf] bkmf $# sf] pkbkmf -%_ ;Fu ;DjlGwt 

;fj{hlgs k/LIf0f kmf/fdsf] 9fFrf  

k]z u/]sf] sfof{no==========  

!= cfof]hgfsf] gfdM        

 s_ gfdM         v_ :ynM  

 u_ nfut cg'dfgM      3_ cfof]hgf z'¿ x'g] ldltM   

ª_ cfof]hgf ;DkGg x'g] ldltM @= pkef]Qmf ;ldlt÷;fd'bflos ;+:yfsf]   

 s_ gfdM  

 v_ cWoIfsf] gfdM         

 u_ ;b:o ;+VofM     dlxnfM     k'¿ifM 

# cfDbfgL vr{sf] ljj/0fM 

s_ cfDbfgLtkm{  

cfDbfgLsf] >f]t -sxfFaf6 slt gub tyf lhG;L k|fKt eof] v'nfpg]_  
/sd jf kl/df0f s}lkmot  

   

v_ vr{tkm{  

vr{sf] ljj/0f  b/  kl/df0f  hDdf  

vr{sf] ljj/0f     

!=;fdu|L -s] s] ;fdu|L vl/b eof] <_     

    

@= Hofnf -s]df slt e'QmfgL eof]<    

    

#= >dbfg -slt hgfn] >dbfg u/]<_     

    

$= Joj:yfkg vr{ -9'jfgL tyf cGo vr{_     

u_ df}Hbft  

ljj/0f  /sd jf kl/df0f  s}lkmot  

!= gu/    

 a}+s    

 JolQmsf] lhDdf    

@= ;fdu|Lx¿    

3_ e'QmfgL lbg afFsL  

ljj/0f  /sd jf kl/df0f  

$= ;DkGg cfof]hgfsf] nIo tyf k|ult ljj/0f  

sfdsf] ljj/0f  nIo  k|ult  

   

%= cfof]hgfn] k'¥ofPsf] nfe tyf k|ToIf ¿kdf nfeflGjt hg;+Vof -cfof]hgf ;~rfng ePsf] :yfgsf pkef]Qmfx¿_ .  

^= cfof]hgf ;~rfng ubf{ cfof]hs ;+:yfdf sfdsf] lhDd]jf/L afF8kmfF8 -s; s;n] s:tf] s:tf] sfdsf] lhDd]jf/L lnPsf lyP< v'nfpg] .



52 

 

cg';"rL !( 

sfo{ljlwsf] bkmf $( sf] pkbkmf -$_ ;Fu ;DjlGwt  

ljifout If]qsf] ;zt{ cg'bfg nufgLsf If]qx¿  

-s_ s[lif If]q  

• s[lif 1fg s]Gb|n] ljleGg jflnsf nflu ks]6 If]q elg 5'6\ofPsf :yfgx¿df s[lif pTkfbg ;xof]u sfo{qmd,  

• k|ljlw x:tfGt/0f, s[ifs tyf s[lif pBdL / k|fljlwsx¿sf] nflu ;Lk ljsf; tflnd tyf s[ifs e|d0f tyf :ynut tflnd sfo{qmd,  

• gu/kflnsfdf btf{ ePsf s[ifs ;xsf/L nflu s[lif tyf kz' ljsf; ;DjlGw ;|f]t s]Gb|x¿ ;~rfng, ;fd'bflos kz' e]6]/Lg/L_ ;]jf s]Gb|, kz' cfxf/ 

tyf ;fd'bflos df5f kf]v/Lsf] ;+/If0f, dd{t ;Def/ / ;~rfng sfo{qmd,  

• s[lif ahf/Ls/0f ;xof]u sfo{qmd -s[lif pkh ;+sng s]Gb|, xf6 jhf/sf] nflu 6x/f tyf 5fk|fx¿ lgdf{0f, dd{t tyf ;~rfng, b'Uw  

;+sng s]Gb|, cflb_, s[ifs kf7zfnf ;~rfng tyf Joj:yfkg -k|fËfl/s v]tL k|0ffnL ;Fu cfj4 ug{]_,  

• l;+rfO -s[ifs Joj:yfkgdf /x]sf ;fgf l;rfO s'nfx¿sf] dd{t ;Def/, jiff{bsf] kfgL ;+sng, l:k|ªSn/ l;+rfO, cflb_ .   

-v_ lzIff If]q  

• ljBfno ejg, 5fqfjf;, kmlg{r/, kfgLsf] ;'ljwf ;lxtsf] zf}rfno -vf;u/L 5fqfx¿sf] nflu kfgL tyf r]lGhË ¿d -sk8f km]g{ 7fFp ePsf]_ tyf 

v]n d}bfgsf] lj:tf/,  

• vfg]kfgLsf] ;|f]t, d'xfg tyf ljBfnon] k|of]u ug{] wf/fsf] ;/;kmfO{, ;+/If0f / dd{t ;Def/,  

• ;fd'bflos ljBfnodf sDKo"6/ tyf lj1fg k|of]uzfnf ;~rfngsf] nflu ;f}o{ phf{sf] Joj:yf,  

• ljBfnosf] 5fgf dd{t ;Def/, z}lIfs ;fdfu|L vl/b / afnd}qL :yfgLo zf;g k|j4{g ;DalGw afnljsf; sfo{qmd .  

-u_ :jf:Yo If]q  

• cfwf/e't c:ktfn, :jf:Yo rf{}sL, pk :jf:Yo rf}ls ejg, lj:tfl/t lSnlgs, k|z'lt sIf÷s]Gb|, tyf ;fd'bflos÷;fj{hlgs zf}rfno lgdf{0f tyf dd{t 

;Def/,   

• vfg]kfgLsf] ;|f]t, d'xfg tyf wf/fsf] ;/;kmfO{, ;+/If0f / dd{t ;Def/ tyf vfg]kfgL kfO{knfO{g tyf 6\oflÍ dd{t ;Def/,  

:jf:Yo dGqfnon] lgwf{/0f u/]sf] dfkb08 cg';f/sf] pk–:j:Yo rf}sLsf] nflu cTofjZos ;fdfu|L tyf cf}hf/x¿ vl/b tyf dd{t ;Def/, hgr]tgf clej[l4 

sfo{qmd, afnd}qL :yfgLo zf;g ;DalGw dft[lzz' sfo{qmdx¿ .
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cg';"rL @) 

sfo{ljlwsf] bkmf %) sf] pkbkmf -!_ ;Fu ;DjlGwt  

 

-u}=;=;=nfO{ sfo{qmd ;~rfngsf nflu k|bfg ul/g] ;dembf/L kq_ 

 

uNsf]6 gu/ sfo{kflnsf / ===================================u}=;=;=jLr ePsf] kf|/lDes ;xdltM 

 

!= u}=;=;= sf] gfd, 7]ufgf M– ========================================= 

@= sfo{qmd ;~rfng ug{ ;xof]u ug]{ c=u}=;=;+:yf -olb eP_========================================= 

#= kl/of]hgfsf] gfd M– ========================================= 

$= kl/of]hgfsf] nflu ;Dks{ JolQm M– ========================================= 

%= kl/of]hgfsf] cjlw M–========================================= 

z'¿ x'g] ldlt M– ========================================= 

;DkGg x'g] ldlt M– ========================================= 

^= sfo{qmd ;~rfng x'g] :yfg M–=========================================  

&= sfo{qmdsf d'Vo d'Vo p2]Zox¿ M–========================================= 

*= ;~rfng ul/g] d'Vo d'Vo lqmofsnfkx¿ M–========================================= 

(= nfeflGjt x'g] df]6fdf]6L s'n hg;+Vof M– ========================================= 

!)= nfeflGjt x'g] df]6fdf]6L s'n hg;+Vof dWo] lgoldt /f]huf/L kfpg] hg;+Vof M– ======================================= 

!!= ;+:yfdf /fh]uf/L kfpg] g]kfnL hgzlQm M– ========================================= 

!@= ;+:yfdf /f]huf/L kfpg] ljb]zL hgzlQm M– ========================================= 

!#= u};; dfkm{t k|fKt x'g] ;Sg] -;DefJo df]6fdf]6L_ /sd M–=========================================  

!$= sfo{qmd ;~rfngsf nflu ;DaGw /fVg] d'Vo k|d'v ;fem]bf/ ;+:yfx¿ M– ========================================= 

 

gu/kflnsfsf] ;+of]hsTjdf lgoldt cg'udg tyf ;dGjofTds sfo{ ;~rfng tyf cfjZos sfo{qmdx¿  

gu/kflnsfsf] jflif{s of]hgfdf ;dflji6 ug]{ u/L  uNsf]6 gu/kflnsf / ================ u}=;=;= jLr of] k|f/lDes ;xdlt ePsf] 5 .  

 

============================u}=;=;=sf] tkm{af6   gu/ sfo{kflnsfsf] tkm{jf6   

x:tfIf/  x:tfIf/  

gfd M–  gfd M–  

kb M–  kb M–  

ldlt M–  ldlt M–  
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अनुसूची-२१ 

....... रननङ निल भुक्तानी सम्िन्धमा । 

 

गल्कोट  नगरपालिका 

नगर कार्यपालिकाको कार्ायि बागिुङ । 

गण्डकी प्रदेश, नेपाल ।  

 

नमनि : .............................. 

लटप्पणी तथा आदेश 

उपभोक्ता सनमनि मार्फ ि सञ्चानलि आयोजना/पररयोजना 

 

निषय : प्रथम/दोश्रो /अनन्िम रननङ निल भुक्तानी सम्िन्धमा । 

श्री प्रमुख प्रशासकीय अनधकृिज्यू, 

 आ.ि. २०.../..... का लानग निननयोनजि देहाय िमोनजमको योजनाको ननयमानुसारको कागजाि संलग्न गरी भुक्तानी माग भएको छ । 

(1) ि.उ.नश.नं. : ................ कायफक्रम : ............. 

(2) योजनाको नाम र स्थान : ................. 

(3) योजना सम्झौिा नमनि : ................... योजना सम्पन्न गनुफपने नमनि :............... 

(4) उपभोक्ता सनमनि अध्यक्ष : ................................................... लागि अनुमान: ............................... 

(5) श्रोत बााँडफााँड :  

क) नगरपानलका रु. ............................. 

ख) उपभोक्ता रु.................................... 

ग) अन्य रु......................................... 

(6) मूल्र्ाांकन : 

क) अनिसम्मको मूलयांकन रु. ................ 

ख) यसको मूलयांकन रु. ........................ 

ग) कूल मूलयांकन रु. ........................... 

(7) र्स अलिसम्मको भुक्तानी : 

क) पेश्की भुक्तानी रु............. 

ख) पेश्की कट्टी पनछको भुक्तानी रु. ................ 

ग) जम्मा भुक्तानी रु. ...................... 

हाि भुक्तान गनुयपने 

क्र.सं. नििरण रकम भुक्तानी नििरण  रकम रु. कैनर्यि 

१      

२      

उपरोक्त अनुसार योजनामा खुद भुक्तान रु ...................... (अक्षरेपी रु...........................) िाट ननयमानुसार श्रोिमा करकट्टी गरी भुक्तान गनफका नननमत्त ननणफयाथफ पेश गरेको छु । 

………………. .................... 

       पेश गने    स्िीकृि गने 

 

 

                                                                                                                                                             cf1fn]  

                                                       xl/ k|;fb zdf{  

                                                    k|d'v k|zf;sLo clws[t  

 


