
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सूर्योदर्य राजपत्र 
सूर्योदर्य नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित 

 
खण्ड (१) फिक्कि, इिाम, १ नं. प्रदेि, नेपाि, चैत्र २० गते, २०७४ साि, संख्र्या २ 

भाग –२ 
नेपालको संविधानको धारा २२३ को उपधारा (१) बमोविम गठन भएको यस सूयोदय 

नगरपावलकाको नगर कायाावलकाले  बनाएको तल लेविए बमोविमको कायाविवध, वनदेविका 

सिासाधारणको िानकारीका लावग प्रकािन गररएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 



सूयोदय नगरपावलकाको स्रोत पररचालन तथा व्यिस्थापन काया विवध, २०७४ 

कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लिलत :- २०७४\०५\२३ 

प्रिाणीकरण लिलत :- २०७४/५/२५ 

प्रस्तािना :- 

सूर्योदर्य नगरपालिकाको समग्र स्रोत पररचािन, व्र्यवस्थापन एवम् काम कारवाहीमा कार्ययकुशिता र प्रभावकाररता 

अलभबलृि गने प्रर्योजनका िालग संघीर्य तथा प्रादेलशक सरकार एवम ्लवकास साझेदारबाट सूर्योदर्य नगरपालिकािाई 

प्राप्त हुने सबै प्रकारका अनुदान, आन्तररक आर्य, राजस्व बााँडफााँडबाट प्राप्त हुने रकम िगार्यत नगर सलचचत कोषमा 

प्राप्त हुने सबै प्रकारका स्रोत तथा स्थानीर्य स्रोत साधनिाई एकीकृत र समलन्वत गरी नगरपालिकाको भौलतक पूवायधार 

लनमायण, समलृि र समनु्नलतका क्षेत्र िगार्यत गररब, मलहिा, बािबालिका तथा सामालजक, आलथयक दृलिकोणबाट 

लपछलडएका वगय र समदुार्य एवम ्क्षेत्रको समेत पहुाँच र स्वालमत्व रहने गरी सन्तुलित तवरबाट स्थानीर्य सेवा प्रवाह एवम् 

लवकास लनमायण कार्यय र शासन प्रलिर्या जनमखुी, जवाफदेही, लमतव्र्यर्यी, पारदशी, उत्तरदार्यी, समावेशी, समतामिूक, 

सहभालगतामिूक, दीगो र गुणस्तररु्यक्त गराउाँदै स्थानीर्यस्तर बाट नै गररबी न्रू्यनीकरण र दीगो लवकासको अवधारणािाई 

संस्थागत गने कार्ययमा सहर्योग पुर्यायउन नेपािको संलवधान २०७२ को भाग १७ धारा २१८ िे लदएको अलधकार प्रर्योग 

गरी नगर कार्ययपालिकाको “सूर्योदर्य नगरपालिकाको स्रोत पररचािन तथा व्र्यवस्थापन कार्ययलवलध, २०७४” तजुयमा गरी 

िागू गररएको छ ।  

पररच्छेद – १ 

प्रारवभभक 

१. संविप्त नाम र प्रारभभ :- (१) र्यस कार्ययलवलधको नाम “सूर्योदर्य नगरपालिकाको स्रोत पररचािन तथा व्र्यवस्थापन 

कार्ययलवलध, २०७४”  रहकेो छ ।   

(२) र्यो कार्ययलवलध तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।  

२. पररभाषा :- लवषर्य वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा र्यस कार्यय लवलधमा, 

(क) “आन्तररक आय” भन्नािे प्रचलित ऐन, लनर्यमाविी बमोलजम सूर्योदर्य नगरपालिकाको नगर सभाबाट 

स्वीकृत दरमा नगरपालिकािे िगाएको स्थानीर्य कर, शलु्क, सेवा शलु्क, दस्तुर, लबिी, स्रोत उपर्योग, 

लनकासी कर र भाडा बापत उठाएको आम्दानी सम्झनु पछय ।  

(ख) “आयोिना” भन्नािे कुनै भौगोलिक क्षेत्र वा कार्ययक्षेत्रमा लनलित अवलध र िगानी रकम तोकी लनधायररत 

उद्देश्र्य प्रालप्तका िालग तर्यार गररएको व्र्यवलस्थत लिर्याकिाप सम्झनु पछय ।  

(ग) “उपभोक्ता सवमवत” भन्नािे आर्योजनाबाट प्रत्र्यक्ष िाभ पाउने व्र्यलक्तहरूको समहूिे कुनै आर्योजना 

लनमायण, सचचािन, व्र्यवस्थापन र ममयत सम्भार गनयको िालग आफूहरू मध्रे्यबाट लनलित प्रलिर्या 

बमोलजम गठन गरेको सलमलत सम्झनु पछ र सो शब्दिे िाभग्राही समहू समेतिाई जनाउाँछ ।  

(घ) “कायाक्रम” भन्नािे लनलित उद्देश्र्य प्रालप्तका िालग तर्यार गररएको क्षेत्रगत वा बहुक्षेत्रगत आर्योजनाहरूको 

संर्योलजत रूप  सम्झनु पछय ।  

(ङ) “कायाविवध” भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकाको स्रोत पररचािन तथा व्र्यवस्थापन कार्ययलवलध, २०७४ 

सम्झनु  पछय ।  

(च) “गैरसरकारी संस्था” भन्नािे र्यस कार्ययलवलधको प्रर्योजनको िालग प्रचलित कानून बमोलजम स्थापना 

भएका र नगरपालिकाको नगर सभाबाट आफ्नो कार्ययिम स्वीकृत गराई नगर कार्ययपालिकासाँग समन्वर्य 

राखी कार्यय सचचािन गने गैरनाफामिूक संस्था सम्झनु पछय ।  



(छ) “ठूला मेविनरी तथा उपकरण” भन्नािे वातावरणिाई अत्र्यलधक ह्रास पुर्यायउने प्रकृलतका ठूिा मेलशनरी, 

उपकरण (बुिडोजर, एक्साभेटर आलद) र श्रममिूक प्रलवलधिाई लवस्थालपत गने खािका मेलशनरी तथा 

उपकरण सम्झनु पछय ।  

(ज) “नगर सभा” भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकाको नगर सभािाई सम्झनु पछय ।    

(झ) “नगरपावलका” भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिका, नगर कार्ययपालिका सम्झनु पछय साथै सो शब्दिे नगर 

कार्ययपालिकाको कार्यायिर्य र वडा कार्यायिर्य समेतिाई बुझाउनेछ ।  

(ञ) “अनुदान” भन्नािे नेपाि सरकार, लवकास साझेदार वा अन्र्य लनकार्यबाट ऐन, लनर्यमाविी र र्यस 

कार्ययलवलधको पररलधलभत्र रही नगरपालिका, लजल्िा समन्वर्य सलमलत, प्रादेलशक सरकार र संघीर्य 

सरकारको िक्ष्र्य हालसि गनय सहर्योग पुग्ने गरी लनधायररत प्रलिर्या बमोलजम नगर सभाबाट कार्ययिम 

स्वीकृत गरी जवाफदेही ढंगिे खचय गनय पाउने अनुदान सम्झनु पछय ।   

(ट) “विषयगत कायाालय” भन्नािे संघीर्य सरकार र प्रादेलशक सरकारका लवलभन्न लवषर्यगत मन्त्रािर्य 

अन्तगयत लनलित कार्ययक्षेत्र भएका कार्यायिर्यहरु, लडलभजन कार्यायिर्यहरु समेतिाई सम्झनु पछय ।  

(ठ) “विषयगत मन्रालय” भन्नािे सङ्घीर्य मालमिा तथा स्थानीर्य लवकास मन्त्रािर्य बाहकेका संघीर्य तथा 

प्रादेलशक सरकारका लवकास लनमायण एवम ् सेवा सुलवधाको प्रवाहसाँग सम्बलन्धत अन्र्य मन्त्रािर्यहरू 

सम्झनुपछय  ।  

(ड) “विकास साझेदार” भन्नािे नेपाि सरकारसाँग भएको सम्झौता बमोलजम नगद, लजन्सी एवम् प्रालवलधक 

सहर्योग उपिब्ध गराउने लिपक्षीर्य एवम् बहुपक्षीर्य दात ृ लनकार्य, संरु्यक्त राष्ट्रसंघीर्य लनकार्यहरू तथा 

अन्तरायलष्ट्रर्य गैरसरकारी संस्था सम्झनु पछय ।   

(ढ) “मन्रालय” भन्नािे नेपाि सरकार सङ्घीर्य मालमिा तथा स्थानीर्य लवकास मन्त्रािर्य सम्झनु पछय ।  

(ण) “रािस्ि बााँडफााँड” भन्नािे प्रचलित कानुन बमोलजम प्रादेलशक तथा संघीर्य सरकारका लवषर्यगत क्षेत्रबाट 

प्राप्त हुने राजश्व बााँडफााँडको रकमिाई सम्झनु पछय ।   

(त) “लवित समूह” भन्नािे आलथयक रूपमा लवपन्न वगयका मलहिा एवम ् बािबालिका तथा आलथयक र 

सामालजक रूपमा लपछलडएका वगयहरू (सबै जातजालतका लवपन्न वगयहरू, ज्र्येष्ठ नागररक, दलित, 

आलदवासी जनजालत, अपाङ्गता भएका व्र्यलक्तहरू, मधेसी, मुलिम तथा लपछडावगय) एवम ् संघीर्य 

सरकार तथा प्रादेलशक सरकारिे िलक्षत समहू भनी तोकेका वगय एवम ्समदुार्य सम्झनु पछय ।  

(थ) “लैङ्वगक लेिािोिा (परीिण)” भन्नािे मलहिा र पुरूषबीचको भलूमका, सम्बन्ध, स्थान, स्तर, 

अवसर आलदको िेखाजोखा र मलहिा पुरूषबीच समानता कार्यम गनयका िालग तर्य गररएको कार्ययिम 

र बजेटको समेत लविेषण गने कार्ययिाई सम्झनु पछय ।   

(द)  “नागररक सचेतना केन्र” भन्नािे लवशेष गरी लवपन्न तथा वलचचत समहू समेतको प्रलतलनलधत्व रहने गरी 

सामालजक पररचािनको माध्र्यमबाट गठन गररएको समहूिाई सम्झनु पछय ।  

(ध) “स्रोत” भन्नािे नगरपालिकािाई उपिब्ध हुने लनिःशतय तथा सशतय अनुदान, आन्तररक आर्य, ऋण, 

सापटी, लवकास साझेदारबाट प्राप्त कार्ययिम बजेट िगार्यतका नगद, लजन्सी र प्रालवलधक सहर्योगिाई 

सम्झनु पछय ।   

(न) “सिता अनुदान” भन्नािे संघीर्य सरकार तथा प्रादेलशक सरकार, लवषर्यगत मन्त्रािर्य, लवकास साझेदार 

वा अन्र्य लनकार्यबाट कुनै क्षेत्रगत कार्ययिम वा तोलकएको क्षेत्रमा िगानी र सेवा प्रवाह हुने गरी कुनै 

र्योजना, कार्ययिम वा आर्योजना तोकी वा नतोकी क्षेत्रगत वा लवशेष उद्देश्र्य प्रालप्तको िालग नगरपालिकािे 

तोलकएको शतयको पररलधलभत्र रही बााँडफााँड र खचय गरी अपेलक्षत नलतजा हालसि गने अनुदान सम्झनु 



पछय । सो शब्दिे नगरपालिकामा हस्तान्तरण भई आएका लवषर्यगत इकाईबाट सम्पादन हुने कार्ययका 

िालग प्राप्त हुने रकमिाई समेत बुझाउने छ ।   

(प) “सवचि” भन्नािे नगर कार्ययपालिकाको कार्ययकारी सलचव भई काम गनय लनरु्यक्त भएको कमयचारीिाई 

सम्झनु पछय ।  

(फ) “सामाविक परीिण” र्योजना, नीलत, कार्ययिम, आर्योजना कार्यायन्वर्यन र सेवा प्रवाहिे आलथयक, 

सामालजक लवकासमा गरेको समग्र र्योगदानको िेखाजोखा, लविेषण र मलू्र्याङ्कन कार्यय सम्झनु पछय ।  

(ब) “सािािवनक परीिण” भन्नािे नगर कार्ययपालिकािे सचचािन गने कार्ययिम वा आर्योजनाको िक्ष्र्य, 

उद्देश्र्य, बजेट (आम्दानी) तथा र्यसबाट प्राप्त नलतजा, उपिब्धी र खचय आलदको बारेमा सरोकारवािाहरू 

बीच जानकारी गराउने, िेखाजोखा गने र मलू्र्याङ्कन गने कार्यय सम्झनु पछय ।  

(भ) “सािािवनक सुनुिाई” भन्नािे सरोकारवािा सवयसाधारण नागररक र नगरपालिकाका सदस्र्यहरू बीच 

सावयजलनक चासोको लवषर्यमा सावयजलनक स्थिमा खिुा छिफि गने प्रलिर्या सम्झनु पछय । 

(म) “नगरपावलकाका सदस्यहरु” भन्नािे नगर प्रमखु, नगर उपप्रमखु, वडाध्र्यक्षहरु, नगर कार्ययपालिका 

सदस्र्यहरु र वडा सदस्र्यहरु समेतिाई सम्झनु पछय । 

(र्य) “सामुदावयक सस्था” भन्नािे जनचेतनासम्बन्धी तालिम, अलभमखुीकरण, सीप लवकास, बचत, कजाय 

पररचािन, समावेशी लवकास र सशक्तीकरण गने उद्देश्र्यिे लनलित प्रलिर्या अविम्वन गरी प्रचलित 

कानून बमोलजम स्थापना भएका संस्था तथा नगरपालिकामा सूचीकृत भएका समदुार्यमा आधाररत 

संस्था सम्झनु पछय ।  

(र) “योिना” भन्नािे समग्र लवकास लनमायणसम्बन्धी तर्यार पाररएको एकीकृत नगर लवकास र्योजना, वालषयक 

नगर लवकास र्योजना,  नगर सडक गुरूर्योजना र लवषर्यगत गुरूर्योजना आलद सम्झनु पछय ।  

(ि) “स्थानीय तह” भन्नािे गाउाँपालिका, नगरपालिका र लजल्िा समन्वर्य सलमलतिाई सम्झनु पछय । 

३.  कार्ययलवलधको उद्देश्र्य :- र्यस कार्ययलवलधको उद्देश्र्य देहार्य बमोलजम हुनेछ, 

(क) नगरपालिकाको सबै प्रकारका स्रोत र साधनिाई उद्देश्र्यमिूक, पारदशी, उत्तरदार्यी र जवाफदेहीपूवयक खचय 

गने पिलत लनमायण गनय सघाउ पुर्यायउने,    

(ख) नगरपालिकाको स्रोतिाई प्राथलमकता प्राप्त क्षेत्रमा िगानी गने आधार र प्रलिर्याबारे स्पि गराउने,  

(ग) आर्योजना व्र्यवस्थापन, बजेट लनकासा र खचय प्रलिर्यािाई सरिीकृत गदै आर्योजना कार्यायन्वर्यनमा 

सहजीकरण गन,े  

(घ) आलथयक व्र्यवस्थापन प्रणािीिाई अनुशालसत र लवत्तीर्य कुशिता हालसि गनय सघाउ पुर्यायउन िेखा, 

िेखापरीक्षण र प्रलतवेदन प्रणािीिाई लनर्यलमत र व्र्यवलस्थत गने,   

(ङ) स्थानीर्य स्तरमा सुशासन कार्यम गनय पारदलशयता र उत्तरदालर्यत्वसम्बन्धी व्र्यवस्थाको प्रवियन गने,  

(च) नगरपालिकािाई उपिब्ध हुने अनुदानिाई सूत्रमा आबि गरी वडाहरुिाई कार्ययसम्पादन मापनका 

आधारमा बजेट लसलिङ्ग उपिब्ध गराउने पिलतिाई संस्थागत गने र एकीकृत रूपमा स्रोत प्रवाह गने 

प्रणािीको लवकास गने,  

(छ) नगरपालिकाको संस्थागत क्षमता, आर्योजना व्र्यवस्थापन, अन्तरलनकार्य समन्वर्य र सेवा प्रवाहमा दक्षता 

अलभवलृि गने,  

(ज) सहभालगतामिूक र्योजना प्रलिर्या अविम्बन गदै र्योजनाबि लवकासका माध्र्यमबाट स्थानीर्य 

आवश्र्यकताको प्राथलमकीकरण, सचचािन एवम ्ममयत सम्भार गनय स्थानीर्य जनतािाई प्रोत्साहन गने,  



(झ) समावेशी लवकासको अवधारणा बमोलजम िलक्षत समहू र क्षेत्रिाई मिूप्रवाहीकरण र सशक्तीकरण गरी 

समावेशी लवकासिाई संस्थागत गने,   

(ञ) सामालजक पररचािनका माध्र्यमबाट अलत लवपन्न र लवकासमा पहुाँच नभएका पररवारिाई उनीहरूको 

क्षमता बढाउाँदै लवकास प्रलिर्यामा मिूप्रवाहीकरण गने ।    

४. कार्ययलवलधको कार्ययक्षेत्र :- नगरपालिकािाई प्राप्त हुने लनिःशतय अनुदान, सशतय अनुदान, कार्ययिम वा आर्योजनागत 

बजेट, हस्तान्तरण भइ आउने बजेट तथा कार्ययिम, लवकास साझेदार, अन्र्य लनकार्यबाट प्राप्त हुने सबै प्रकारका अनुदान, 

आन्तररक आर्य, राजस्व बााँडफााँडबाट प्राप्त रकम, लवत्तीर्य संस्थाहरूबाट प्राप्त ऋण िगार्यत सबै प्रकारका स्रोतको 

पररचािन एवम् व्र्यवस्थापन गनुय र्यस कार्ययलवलधको कार्ययक्षेत्र हुनेछ ।  

तर, मन्त्रािर्य, लवषर्यगत लनकार्य, लवकास साझेदार, रालष्ट्रर्य–अन्तरायलष्ट्रर्य गैरसरकारी संस्था वा लवकास सलमलत आलद 

साँग लवशेष उद्देश्र्य हालसि गनयको िालग सम्बलन्धत लनकार्यसाँग भएको सम्झौता बमोलजम कार्ययिम वा आर्योजना तथा 

बजेट कार्यायन्वर्यन गनय गराउन र्यस कालर्ययवलधिे बाधा पुर्यायएको मालनने छैन । त्र्यस्ता कार्ययिम वा आर्योजनाको हकमा 

र्योजना तजुयमा, छनौट, सचचािन, व्र्यवस्थापन, अनुगमन, मलू्र्याङ्कन, प्रलतवेदन, कोष व्र्यवस्थापन, िेखापरीक्षण, 

उत्तरदालर्यत्व, पारदलशयता र लवत्तीर्य सुशासन जोलखम न्रू्यनीकरण िगार्यतका सबै व्र्यवस्थाहरू र्यसै कार्ययलवलध बमोलजम 

हुनेछ ।     

पररच्छेद – २ 

अनुदानका वकवसम र रकम विवनयोिनका िेरहरू 

५.  अनुदानका वकवसम :- नगरपालिकामा लनम्न प्रकारका अनुदान उपिब्ध हुनेछन :-  

(१) लनशतय अनुदान (लवत्तीर्य समानीकरण)   

(क) संघीर्य तथा प्रादेलशक सरकारबाट नगरपालिकामा खलटएका लनजामती कमयचारी, मन्त्रािर्यिे स्वीकृत 

गरेको प्रशासन अनुदानका कमयचारीको तिव, भत्ता, दैलनक भ्रमण भत्ता र कार्यायिर्य सचचािन खचय र 

प्रचलित कानुन अनुसारको पदालधकारीहरुिे पाउने भत्ता सुलवधाको खचय, 

(ख) क्षमता लवकास खचय,  

(ग)सामालजक पररचािन खचयिाई चािु रकममा छुट्र्याई बााँकी रकम पूाँजीगत खचयमा लवभाजन गने । 

(घ) पूाँजीगत खचय । 

(२) राजश्व बााँडफाडसम्बन्धी लवभाज्र्य कोषबाट प्राप्त हुने रकम 

(३) प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान 

(४) नेपाि सरकार जमानत बसी लिएको ऋण 

(५) अन्र्य अनुदान   

(क) लवषर्यगत सशतय अनुदान,  

(ख) कार्ययिम वा आर्योजनागत सशतय अनुदान, बजेट,  

(ग) गैरसरकारी संस्था, तथा लवकास साझेदार संस्थाहरूबाट सम्झौता गरी स्थानीर्यस्तरमा प्राप्त हुने 

अनुदान÷बजेट,   

(घ) लवत्तीर्य संस्था कोषबाट प्राप्त ऋण,   

(ड.) प्रालवलधक सहर्योग,   

(च) वस्तुगत सहर्योग,   

(छ) मन्त्रािर्यिे नगरपालिकामा पठाउने िागत सहभालगतामा संचािन हुने आर्योजनागत अनुदान रकम, 

(ज) नगरपालिकािाई प्राप्त हुने अन्र्य अनुदान ।   



६. चालू िचा :- चालू िचा अन्तगात देहायका िचाहरू पनेछन ्, 

(१) नगरपालिकाको उपभोग खचय, कार्यायिर्य सचचािन खचय तथा सेवा खचय ।   

(२) चािू खचयबाट बजेट लवलनर्योजन र बााँडफााँड गदाय कमयचारीहरूको तिब, भत्ता सुलवधा र पदालधकारीहरूको कानून 

बमोलजम तोलकएको पाररश्रलमक तथा सुलवधा छुट्र्याएर मात्र चािू खचयका अन्र्य शीषयकमा बजेट लवलनर्योजन 

गनुयपनेछ ।  

(३) क्षमता लवकास खचय शीषयकबाट नगरपालिकाको क्षमता अलभवलृिका िालग देहार्य बमोलजमका लिर्याकिापहरू 

नगर सभाबाट स्वीकृत गराई सचचािन गनय सलकनेछ ,  

(क) नगरपालिकाको ऐन, लनर्यमाविी, कार्ययलवलध लवलनर्यम, लनदेलशका, बुिेलटन, आवलधक÷लवषर्यगत र्योजना 

तर्यारी एवम् अत्र्यावश्र्यक अध्र्यर्यन,  

(ख) नगरपालिकाको संगठन संरचनाको अध्र्यर्यन कार्यय, लजम्मेवारी लकटानसम्बन्धी कार्ययहरू । तर अध्र्यर्यन 

भएको पााँच वषय व्र्यलतत नभई सोही प्रकारको नर्यााँ अध्र्यर्यन गनय पाइने छैन ।  

(ग) नगरपालिकाको कार्यायिर्यमा कार्ययरत कमयचारी, लवषर्यगत कार्यायिर्यबाट समार्योजन भइआएका कमयचारी, 

लवलभन्न सलमलत एवम ्संर्यन्त्रको तालिम, अविोकन भ्रमण,    

(घ) नगरपालिकासाँग प्रत्र्यक्ष सरोकार राख्ने गैरसरकारी सस्ंथा, लनजी क्षेत्र, टोि लवकास संस्था एवम् समदुार्यमा 

आधाररत संस्था, उपभोक्ता सलमलतको क्षमता लवकाससम्बन्धी लिर्याकिाप,   

(ङ) नगरपालिकाको आन्तररक आर्य तथा स्रोतहरूको पलहचान, सम्भाव्र्यता अध्र्यर्यन, संकिन तथा 

व्र्यवस्थापन कार्यय,  

(च) सामालजक पररचािनमा संिग्न सामालजक पररचािक, उत्प्रेरकहरूको क्षमता लवकास,   

(छ) नगर क्षेत्रलभत्र बसोबास गने मलहिा, बािबालिका, दलित, आलदवासी जनजालत, मधेशी, मलुिम, लपछडा 

वगय, मकु्त कमैर्या, मकु्त हलिर्या, ज्र्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्र्यलक्त, वैदेलशक रोजगारको िममा 

पीलडत लवपन्न पररवार, आलथयक एवम् सामालजक रूपिे लवपन्न वगयसम्बन्धी नगरस्तरीर्य संजाि, 

बािक्िवको क्षमता लवकास तथा सीप लवकाससम्बन्धी लिर्याकिाप,  

(ज) नगरपालिकाको क्षमता वलृिका िालग प्रर्योग हुने भौलतक सामग्री, उपकरण आलद खरीद, जडान र 

व्र्यवस्थापन,   

(झ) क्षमता लवकास का िालग नगर कार्ययपालिकािे पलहचान गरेका अन्र्य क्षेत्रहरू,   

(ञ) पारदलशयता तथा उत्तरदालर्यत्व कार्यम गनय सचचािन गने लिर्याकिापहरू, (सावयजलनक सुनुवाई, सावयजलनक 

परीक्षण) एवम ्दस्तावेजहरूको तर्यारी,    

(ट) मानव संसाधन लवकास केन्र र सूचना तथा अलभिेख केन्र व्र्यवस्थापन,   

(ठ) नगरमा लवद्युतीर्य शासन प्रवयिन, लवकास र सूचना तथा सचचार प्रलवलधको संस्थागत व्र्यवस्था,   

(ड) प्रालवलधक परामशय, लवशेषज्ञहरूको पाररश्रलमक, भत्ता, सेवा प्रदार्यकहरूको सूचीकरण र पररचािन,   

(ण) नगरपालिकाको लवकास लनमायण एवम ्सेवा प्रवाहसाँग सम्बलन्धत लवषर्यमा लवषर्यगत कार्यायिर्य, नागररक 

समाज, लनजी क्षेत्रसाँग गररने अन्तरलिर्या एवम ्समन्वर्य कार्ययिम,  

(त) लवकासमा िैङ्लगक समानता तथा सामालजक समावेशीकरणका िालग सचचािन गररने क्षमता लवकासका 

कार्ययिमहरू ।  

(४)  सामालजक पररचािन खचय शीषयकबाट नगर क्षेत्रलभत्र सचचािन हुने सामालजक पररचािनको प्रलिर्या र 

लिर्याकिाप देहार्य बमोलजम हुनेछन् :- 

(क) स्थानीर्य सेवा प्रदार्यकको खचय,   



(ख) नागररक सचेतना केन्र सचचािन एवम ्व्र्यवस्थापन,   

(ग) सामालजक पररचािनिे समेटेको पररवार, टोि, बलस्त, वडाको नक्सांङ्कन र सम्बि संस्थाको अलभिेख 

व्र्यवस्थापन कार्यय,  

(घ) गैरसरकारी संस्था र समदुार्यमा आधाररत संस्था पररचािन,    

(ङ) समदुार्य सशक्तीकरण (समहू, संस्था गठन र पररचािन) सीप लवकास, व्र्यवसार्य व्र्यवस्थापन,  

(च) सामदुालर्यक मध्र्यस्थता र कानूनी उपचार तथा सहार्यता सलमलत पररचािन,  

(छ) बािमैत्री स्थानीर्य शासन, बािलवकास, बािक्िव तथा बाि सचजािको लवकास,   

(ज) लवपन्न घरधरुी नक्साङ्कन,  

(झ) िैङ्लगक मिूप्रवाहीकरण, सामालजक सशक्तीकरण र गररबी न्रू्यनीकरण,   

(ञ) सामदुालर्यक कोष सचचािन र व्र्यवस्थापन, 

(ट) सामालजक पररचािन सलमलतको खचय ।  

(५) गररब र लपछलडएका वगयहरूको सशक्तीकरण गरी लनणयर्य गने प्रलिर्यामा उनीहरूको पहुाँच र हलैसर्यत बढाउन 

नगरपालिकाका वडाहरूमा नागररक सचेतना केन्र स्थापना गररनेछ ।   

(६)  नगरपालिकामा सामालजक पररचािन कार्ययिम संचािन गनय आवश्र्यक नीलत लनदेशन लदने, अनुगमन गने, स्थानीर्य 

सेवा प्रदार्यक छनौट गनयका िालग सामालजक पररचािन लनदेलशका बमोलजम नगरपालिका सामालजक पररचािन 

सलमलत गठन गररनेछ ।   

(७) क्षमता लवकास कार्यत््ररmम र सामालजक पररचािन कार्ययिम अन्तगयत सचचालित हुने कार्ययिमको आर्योजना 

िगानी लववरण तालिका िमशिः अनुसूची–१ र अनुसुची–२ बमोलजम स्वीकृत गराउनु पनेछ ।   

७.  पूाँविगत िचाको बााँडफााँडका आधार :- 

(१) सहभालगतामिूक र्योजना प्रलिर्यमाबाट टोि बस्ती हुाँदै वडाको प्राथलमकीकरणबाट नगरपालिकामा प्राप्त भएका 

र्योजनाहरु िाई प्राथलमकीकरण गरी नगरको समग्र लवकास र समलृििाई ध्र्यानमा राखी बााँडफााँड गररनेछ । 

(२) वडागत रुपमा पूाँजीगत लसलिङ पठाउाँदा कुि पठाउने रकम र्यलकन गरी देहार्यका आधारमा पठाइने छ । समानीकरण 

तफय  नगरपालिकािाई प्राप्त हुने रकमबाट प्रशासलनक खचय र समपूरक कोष कट्टा गरी बााँकी रहकेो रकमिाई 

१०० प्रलतशत मानी उक्त रकमको बढीमा ३० प्रलतशत रकम वडास्तरीर्य कार्ययिम सचचािन गनय बजेट लसलिङ 

पठाइनेछ । वडागत बजेट लसलिङको लवतरणको आधार लनम्नानुसार हुनेछ । 

 

लवतरणको आधार भार प्रलतशत 

जनसंख्र्या ३५ प्रलतशत 

क्षेत्रफि ३० प्रलतशत 

भाररत िागत २० प्रलतशत 

आन्तररक कर प्रर्यास १५ प्रलतशत 

 

(३) उल्िेलखत सूत्रको सूचक जनसंख्र्याको हकमा तथ्र्याङ्क लवभागबाट जनगणनाको आधारमा तर्यार भएको 

लजल्िाको जनसंख्र्याको आंकडा, भाररत िागतको हकमा नगरपालिकाका वडाहरुको दरूी र क्षेत्रफिको 

हकमा नापी लवभागको तथ्र्याङ्किाई आधार मान्न सलकनेछ ।   

८. पूाँविगत िचा :- नगरपालिकाको सलचचत कोषमा व्र्यर्यभार हुने कुि पूाँलजगत रकमबाट िमशिः देहार्यका क्षेत्रमा  

लवलनर्योजन गरी िगानी गनुय पनेछ ।   



(क) समपुरक कोष :- नगरपालिकाको नगर सभाबाट आर्योजनागत लववरण सलहतको स्वीकृत रकम,  

(ख) िलक्षत समहू लवकास कार्ययिम ,  

(ग) आलथयक, सामालजक एवम् भौलतक पूवायधार लवकास कार्ययिमिः  

(घ) प्रवर्धनात्मक कार्ययिम , 

९. समपूरक कोषसभबन्धी व्यिस्था :- 

(१) नगरपालिकाको आफ्नो कार्ययक्षेत्रको लवकाससाँग सम्बलन्धत सरकारी, गैर सरकारी, लनजीक्षेत्र, लवकास साझेदार 

संस्थासाँग भएको सम्झौता बमोलजम साझेदारी वा िागत सहभालगता गनय कार्ययलवलधको दफा ८ को खण्ड (क) 

बमोलजम समपूरक कोष (म्र्यालचङ फण्ड) मा आवश्र्यक रकम छुट्र्याउनु पनेछ ।  

    तर वालषयक बजेट तथा कार्ययिम स्वीकृत भईसकेपलछ प्राप्त हुने प्रस्तालवत आर्योजनामा समपूरक कोषबाट रकम 

िगानी गनय बाध्र्य हुनेछैन ।   

(२) साझेदारीमा सचचािन गररने कार्ययिम वा आर्योजनाहरू र्याजेना तजुयमा प्रलिर्याको प्रारलम्भक चरणदेलख 

सहभालगतामिूक प्रलिर्याबाट नगरपालिकाको र्योजनामा समावेश भएको हुनुपनेछ ।  

१०. लवित समूह विकास कायाक्रम :- 

(१) नगर सभाबाट स्वीकृत वालषयक कार्ययिम अनुसार सम्बलन्धत िलक्षत समूहको सशलक्तकरण, रोजगारीमिुक, 

आर्यआजयन, साना पूवायधार लनमायण तथा क्षमता लवकास र धालमयक आस्थाका धरोहरहरु लनमायण एवं 

ममयतसम्भार कार्ययिम सचचािन गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम लवलनर्योजन भएको रकमबाट सहभालगतामिूक र्योजना तजुयमा प्रलिर्या अन्तगयत छनौट भई 

आएका अनुसूची–३ बमोलजमका कार्ययिम वा आर्योजनामा िगानी गनुयपनेछ ।   

(३) लवलनर्योलजत रकम वलन्चलतकरण र पछालड परेका सबै समदुार्य एवम ्वगयिे फाइदा पाउने गरी न्र्यार्योलचत तवरबाट 

बााँडफााँड गनुयपनेछ ।  

(४) िलक्षत समहूमा िगानी गदाय िोपोन्मखु, अलत सीमान्तकृत तथा सबै जातजालतका अलत लवपन्न पररवारहरूिाई 

िलक्षत गरी कार्ययिम सचचािन गनय प्राथलमकता लदनु पनेछ । र्यसरी िगानी गदाय गररबी नक्शाङ्कन, लवपन्न 

वगयको नक्शाङ्कन, आधारभतू सवेक्षणिाई आधार लिन सलकनेछ । नेपािमा रहकेा जातजालतहरूको सूची 

अनुसुची–४ मा छ ।  

(५) िलक्षत समहूमा जाने कार्ययिम वा आर्योजनाबाट कम्तीमा सत्तरी प्रलतशत सोही समूहका िाभालन्वत वगयिे प्रत्र्यक्ष 

फाइदा पाउने हुनुपनेछ । साथै कम्तीमा दश पररवार समेलटएको तथा सो सम्बन्धी लनणयर्य प्रलिर्यामा त्र्यस्ता 

समहूको सहभालगता हुनुपनेछ ।   

(६) िलक्षत समहू लवकास कार्ययिम अन्तगयत सामालजक पररचािनबाट छालनएका कार्ययिम वा आर्योजनाहरुिाई 

प्राथलमकता लदई कार्यायन्वर्यन गनुयपनेछ ।  

 (७) िलक्षत समहूको कार्ययिम सचांिन गदाय अनुसूची–३ मा उलल्िलखत सबै क्षेत्रिाई समेट्ने गरी सम्वलन्धत िलक्षत 

समहूको मागको आधारमा िलक्षत समहूको पूाँजी लनमायण, सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीर्य सुधार तथा  क्षमता लवकास 

भएको मापन गनय सलकने ठोस कार्ययिम वा आर्योजनामा मात्र रकम लवलनर्योजन एवम ् खचय गनुयपनेछ । िलक्षत 

समहूको नाममा कुनै पलन प्रकारका लवतरणमखुी कार्ययिम, सभा सम्मेिन  वा गोष्ठीजस्ता कार्ययिममा खचय गनय 

पाइने छैन ।   

(८) िलक्षत समूहको िालग छुट्र्याइएको बजेटबाट आर्योजना तथा कार्ययिम संचािन गदाय िलक्षत समूहको कुनै संघ 

साँगठन वा संस्था माफय त सीधै अनुदान उपिब्ध गराइने छैन । कार्ययिम संचािन गदाय कार्ययलवलधमा उलल्िलखत 



आर्योजना कार्यायन्वर्यन र उपभोक्ता सलमलत िगार्यतका प्रचलित कानून र कार्ययलवलधिे तोकेका प्रावधानहरू 

पािना गनुयपनेछ ।   

(९) िलक्षत क्षेत्रमा गररएको िगानी अनुसूची–५ बमोलजमको आर्योजना िगानी लववरण तालिका (प्रोजेक्ट फलन्डङ 

म्र्यालरक्स) प्रत्रे्यक िलक्षत समूहका िालग छुट्टाछुटै्ट तर्यार गनुय पनेछ ।   

११. आलथयक, सामालजक एवम ्भौलतक पूवायधार लवकास :-  (१) आलथयक, सामालजक एवम ्भौलतक पूवायधार लवकासका 

िालग देहार्यका क्षेत्रमा िगानी  गनुयपनेछ, 

(क) र्यातार्यात पूवायधार क्षेत्र :- नगर र्यातार्यात गुरू र्योजना (एम.लट.एम.पी.) को प्राथलमकताका आधारमा 

िगानी गने,  

(ख) वन, वातावरण संरक्षण, जैलवक लवलवधता, उद्यान तथा खिुा एवम् हररर्यािी क्षेत्र, जिवारु्य पररवतयन, 

नवीकरणीर्य उजाय,   

(ग) खानेपानी तथा सरसफाई, लसचांइ, नदी लनर्यन्त्रण,  

(घ) सावयजलनक, ऐिानी र पती जग्गा संरक्षण, आवास, भवन, जग्गा एवम ्बस्ती लवकास कार्ययिम,  

(ङ) जिस्रोत लवकास, लवद्युतीकरण, वैकलल्पक उजाय, 

(च) स्वास्थ्र्य पूवायधार,   

(छ) लशक्षा पूवायधार,   

(ज) बजार प्रवर्धन तथा व्र्यवस्थापन,  

(झ) सामदुालर्यक भवन, पुनिःस्थापना केन्र,  

(ञ) जीलवकोपाजयन तथा गररबी न्रू्यनीकरण,    

(ट) आलथयक लवकास पूवायधार (कृलषमा आधाररत, गैर कृलषमा आधाररत, सेवा क्षेत्र),  

(ठ) नगरपालिकाको आन्तररक आर्यबलृि गनय गररने प्रर्यासहरू,  

(ड) पर्ययटन, सांस्कलतक, पुरातालत्वक र ऐलतहालसक पूवायधार लवकासका क्षेत्र,   

(ढ) फोहरमैिा व्र्यवस्थापन तथा ढि लनकास,  

(ण) गाउाँ नगर साझेदारी कार्ययिमहरू,   

(त) तथ्र्यांक सूचना, सडक नक्शांकन तथा घर नम्वररङ्ग, वस्तुगत लववरण,   

(थ)  रालष्ट्रर्य भवन संलहताको कार्यायन्वर्यन र सडक बत्ती व्र्यवस्थापन,   

(द) प्राकृलतक प्रकोप तथा लवपद ्व्र्यवस्थापन ,   

(ध) लनजी एवम ्गैरसरकारी क्षेत्रसाँग साझेदारीमा सचचािन गररने भौलतक पूवायधारसम्बन्धी कार्ययिमहरू,  

(न) लवषर्यगत क्षेत्रको सशतय अनुदान कार्ययिम अन्तगयत संचािन गररने कार्ययिमहरू,  

(प) स्थानीर्यस्तरमा प्राप्त हुने लवपे्रषणको व्र्यवस्थापन तथा सदपुर्योगबाट जीलवकोपाजयन कार्ययिम तजुयमा, र   

(फ) रोजगार तथा स्थानीर्य सारे्तमा आधाररत िघउुद्योग लबकास कार्ययिम ।  

(२) आलथयक, सामालजक एवम् भौलतक पूवायधार लवकास अन्तगयत लवलनर्योजन भएको रकम मध्रे्यबाट वडास्तरीर्य भौलतक 

पूवायधार लनमायण सम्बन्धी र्योजना ५ िाख भन्दा घटीको हुने छैन । नगरस्तरीर्य भौलतक पूवायधार लनमायण सम्बन्धी 

र्योजना २५ िाखभन्दा घटी हुने छैन । पूाँजीगत िगानीका क्षेत्रहरु अन्र्तगतका लवस्ततृ लिर्याकिापहरुको 

लववरण अनुसूची–६ बमोलजम हुनेछ । 

(३) र्यस क्षेत्रमा गररएको िगानीको अनसुूूची–७ बमोलजमको आर्योजना िगानी लववरण तालिका (प्रोजेक्ट फण्डीङ 

म्र्यालरक्स) तर्यार गनुयपनेछ ।   

१२.  प्रवियनात्मक क्षेत्र :- 



(१) सहभालगतामिुक र्योजना छनौट प्रलिर्याबाट प्राप्त भएका र्योजनाहरु देहार्यबमोलजम प्राथलमकीकरण गरी िगानी 

गनुयपनेछ :- 

(क)  सामालजक पररचािन माफय त गठन गररएका समहू, संस्था एवम् नागररक सचेतना केन्रबाट माग भई 

आएका स–साना सामालजक तथा साना पूवायधार लवकाससम्बन्धी कार्ययिम वा आर्योजनाहरू ।  

(ख) नगर क्षेत्रलभत्र सरकारी, गैरसरकारी तथा सामदुालर्यक संस्था र लनजी क्षेत्रसाँगको साझेदारीमा सचचािन 

गनय सलकने स–साना सामालजक तथा साना पूवायधार लवकाससम्बन्धी कार्ययिम वा आर्योजनाहरू ।  

(ग) संघीर्य सरकारको रालष्ट्रर्य नीलत तथा प्राथलमकता तथा प्रादेलशक सरकारको प्रादेलशक नीलत तथा 

प्राथलमकतािे समेटेका लनम्न कार्ययिम सचचािनमा सहर्योग पु¥र्याउन सम्बलन्धत कार्ययिमको 

स्वीकृत र्योजना खाका (फे्रम वकय ), कार्ययलवलध, लनदेलशका बमोलजम सचचािन गररने देहार्यका 

लवषर्यहरू :- 

(१) व्र्यलक्तगत घटना दताय तथा अलभिेखीकरण,   

(२) एक गााँउ एक उत्पादनसाँग केलन्रत कार्ययिम,   

(३) प्राथलमक स्वास्थ्र्य, एच.आइ.लभ.र एड्स, लभटालमन ए, पोलिर्यो र अन्र्य खोप, स्वास्थ्र्य तथा पोषण स्वास्थ्र्यसम्बन्धी 

अलभर्यान र प्रचारप्रसार,  

(४) वातावरण संरक्षण तथा जिवारु्य पररवतयन,  

(५) खानेपानी तथा सरसफाई  

(६) खेिकुद लवकास, शारीररक तथा मानलसक स्वस्थ्र्यतासम्बन्धी लिर्याकिाप,  

(७) किा, सालहत्र्य, लिलप तथा संस्कृलत प्रवर्धन, पुस्तकािर्य व्र्यवस्थापन, सामदुालर्यक रेलडर्यो,  

(८) सहकारी खेती, जैलवक खेती, आधुलनक कृलष प्रणािी, साना तथा सामदुालर्यक लसंचाइ,उन्नत बीउ लवजन तथा 

प्रलवलध लवकाससंगसम्बन्धी (जस्तैिः हररतगहृ, गोठे मि–मतू्र संकिन, कीटनाशक औषलध, आकाशे पानी 

संकिन, लसंचाइ प्रलवलध आलद),  

(९)  गैर काष्ठ बन पैदाबार, जडीबुटी तथा वकृ्षारोपण कार्यय र प्रशोधनात्मक कार्यय,  

(१०) स्थानीर्य तथा ग्रामीण पर्ययटन प्रवर्धन,   

(११) नलवकरणीर्य उजाय लवकास र प्रवर्धन,  

(१२) जीलवकोपाजयन तथा गररबी लनवारणमा टेवा पु¥र्याउने कार्ययिम,   

(१३)  नगरपालिकाको आन्तररक आर्य अलभवलृि,   

(१४) लवपन्न नक्शाङ्कन तथा  अध्र्यावलधक गने कार्यय,   

(१५)  सीप लवकास तथा रोजगार पब्रर्घन कार्ययिम,  

(१६)  सुरलक्षत तथा मर्यायलदत बैदेलशक रोजगारसम्बन्धी अवसर तथा जोलखमको बारेमा सचेतना कार्ययिम,   

(१७) शहरी सुरक्षासम्बन्धी कार्ययिम ।  

(२) प्रवर्धनात्मक कार्ययिम अन्तगयत मागको आधारमा पूाँजी लनमायण, सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीर्य सुधार तथा क्षमता 

लवकास भएको मापन गनय सलकने ठोस कार्ययिम वा आर्योजनामा मात्र रकम लवलनर्योजन एवम ्खचय गनय सलकनेछ 

। कुनै पलन प्रकारका लवतरणमखुी कार्ययिम, सभा सम्मेिन वा गोष्ठीजस्ता कार्ययिममा खचय गनय पाइने छैन ।   

(३) प्रवर्धनात्मक कार्ययिमका िालग छुट्र्याइएको बजेटबाट कार्ययिम वा आर्योजना संचािन गदाय र्यस कार्ययलवलधमा 

उलल्िलखत आर्योजना कार्यायन्वर्यन र उपभोक्ता सलमलतसम्बन्धी प्रावधान िगार्यतका प्रचलित कानून र 

कार्ययलवलधिे तोकेका प्रावधानहरू पािना गनुय पनेछ ।   



(४)  र्यस क्षेत्रमा गररएको िगानीको अनुसूची–८ बमोलजमको आर्योजना िगानी लववरण तालिका (प्रोजेक्ट फण्डीङ 

म्र्यालरक्स) तर्यार गनुयपनेछ ।    

१३. खचय गनय लनषेध गररएका लवषर्यहरू  

(१) नगरपालिकाको कोषको पूाँलजगत रकमबाट देहार्यको क्षेत्र वा लवषर्यमा खचय गनय तथा कार्ययहरू गनय पाईने छैन :- 

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

पदालधकारी वा व्र्यलक्तको पाररश्रलमक तथा कमयचारी सेवा लनवतृ्त हुाँदा लदईने सुलवधासम्बन्धी खचयहरू,  

(ख) सवारी साधन ममयत सम्भार र इन्धन खचय,  

(ग) पूाँलजगत तफय को रकम सापटी लिई वा रकमान्तर गरी चािू शीषयकमा वा चािू प्रकृलतको कार्ययमा खचय गनय,   

(घ) घरभाडा, लबजुिी, टेलिफोन, पानीको महशुि िगार्यत कार्यायिर्य सचचािनसम्बन्धी खचय जस्ता चािू 

प्रकृलतका सबै खचयहरू,  

(ङ) लबमा, ऋण कारोवार, शेर्यर िगानी वा बैकमा मदु्दती वा बचत खातामा रकम जम्मा गनय तर  उत्पादनमिूक 

कार्ययिममा गररने िगानीिाई नगरपालिकाको शेर्यरको रूपमा िगानी गनय बाधा परेको मालनने छैन ।  

(च)  राजनैलतक दि तथा लतनका भात ृ वा भलगनी सङ्गठन, संघसंस्था वा व्र्यक्ती आलदिाई कुनै पलन 

लकलसमको आलथयक सहार्यता चन्दा, पुरस्कार प्रदान गनय वा संस्थागत वा कार्ययिलमक सहर्योग 

उपिब्ध गराउन,  

(छ) दामासाही वा भागबण्डाको लहसाविे रकम बााँडफााँड गनय,   

(ज) नगरपालिकाको नगर सभाबाट आर्योजनागत रूपमा बजेट बाडाँफााँड नगरी अबण्डाको रूपमा एकमिु 

रकम राख्न,  

(झ) नगरपालिकाको नगर सभाबाट लनणयर्य नभएका कार्ययिम वा आर्योजनामा खचय गनय, र  

(ञ)  नगर लशक्षा र्योजनामा नपरेका कार्ययिममा खचय गनय एवम ्लशक्षक तथा लवद्यािर्यका कमयचारीको तिव 

भत्ता र पाररश्रलमकमा खचय गनय ।  

(२) र्यस कार्ययलवलध बमोलजम कार्ययिम स्वीकृत नभई लवगत वषयमा वा र्यसै आलथयक वषयमा पलन सम्झौता हुनुपूवय कार्यय 

सम्पन्न गररएको भनी भकु्तानी माग गररएको कार्ययिम वा आर्योजनामा भकु्तानी लदन पाइने छैन ।  

(३) वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, वातावरण संरक्षण लनर्यमाविी, २०५४ तथा सामालजक तथा वातावरणीर्य सुरक्षाको 

रूपरेखा २०६५ मा उलल्िलखत प्रावधानहरूको प्रलतकूि छनौट भएका कार्ययिम वा आर्योजनामा िगानी गनय 

पाइने छैन ।  

१४. आयोिना व्यिस्थापन सेिा (कन्टेन्िेन्सी) िचासभबन्धी व्यिस्था  

(१) नगर कार्ययपालिकाबाट सचचािन गररने कार्ययिम वा आर्योजनािाई कार्ययकुशिता, प्रभावकाररता तथा 

लमतव्र्यलर्यताको लसध्दान्तअनुसार संचािनमा सहर्योग पुर्यायउन पूाँलजगत िगानीको समलिगत रकमबाट 

नगरपालिकािे बढीमा तीन प्रलतशतसम्म रकम छुट्र्याई खचय गररनेछ । र्यस्तो खचयको लहसाब अनुसूची–९ 

बमोलजमको ढााँचामा रालखनेछ ।  

 तर, कलन्टन्जेन्सी रकम खचय गदाय कुि पूाँलजगत खचयको अनुपातमा मात्र खचय गनय पाईने छ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम छुट्र्याएको रकमको खचय सम्बन्धी कार्ययर्योजना नगर सभाबाट स्वीकृत गराई स्वीकृत 

शीषयकको अधीनमा रही देहार्यका लिर्याकिापहरूमा मात्र खचय गनुयपनेछ ,  

(क) आर्योजना सवेक्षण वा सम्भाव्र्यता अध्र्यर्यन, लडजाइन, ड्रइङ िागत अनुमान तथा वातावरणीर्य, 

सामालजक र प्रालवलधक अध्र्यर्यनसम्बन्धी खचय,  

(ख) समावेशी र सहभालगतामिूक र्योजना तजुयमा, कार्यायन्वर्यन र सुपररवेक्षणसम्बन्धी खचय,   



(ग) आर्योजना अलभिेख व्र्यवस्थापन, र्योजना खाता र रलजिरसम्बन्धी खचय,  

(घ) कार्ययिम वा आर्योजनाको सुपररवेक्षण, अनुगमन, मलू्र्याङ्कन, जााँचपास तथा प्रलतवेदनसम्बन्धी,  

(ङ) सामालजक परीक्षण, सावजयलनक सुनुवाई, गुनासो व्र्यवस्थापन तथा कार्ययलवलधमा उलल्िलखत पारदलशयता र 

उत्तरदालर्यत्व कार्यम गने गराउने लवषर्य,  

(च) उपभोक्ता सलमलत गठन, अलभमखुीकरण र उपभोक्ता सलमलतको प्रशासलनक तथा प्रालवलधक सेवा खचय,   

(छ) आर्योजना व्र्यवस्थापनका िालग चालहने अत्र्यावश्र्यक प्रालवलधक उपकरणहरू,  

(ज) गुणस्तर परीक्षणका िालग प्रर्योगशािा स्थापना गनय आवश्र्यक खचय,   

(झ) आर्योजनासाँग सम्बलन्धत सामालजक पररचािन कार्यय ।  

(३) उपदफा (१) बमोलजम एकमिु रूपमा कन्टेन्जेन्सी छुट्टर्याएपलछ आर्योजनागत रूपमा िागत अनुमान तर्यार गदाय छुटै्ट 

कन्टेन्जेन्सी रकम छुट्र्याउन पाइने छैन ।   

 

पररच्छेद – ३ 

योिना तिुामा एिम ्आयोिना छनौट 

 

१५. श्रोत अनुमान तथा बिेट सीमा वनधाारण सवमवत :- 

१. नगरपालिकामा प्राप्त हुन सक्ने कुि आर्यको प्रक्षेपण र सो को सन्तुलित लवतरणको खाका तर्य गनय स्थानीर्य तहमा 

देहार्य बमोलजमको श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा लनधायरण सलमलत गठन हुनेछ । 

         क) नगर कार्ययपालिकाका प्रमखु     - संर्योजक 

         ख) नगर कार्ययपालिकाका उपप्रमुख    - सदस्र्य 

         ग) नगर कार्ययपालिकाका कार्ययकारी अलधकृत   - सदस्र्य 

         घ) प्रमखुिे कार्ययपालिकाका सदस्र्यहरु मध्रे्यबाट तोकेको मलहिा,   

            दलित वा अल्पसंख्र्यकबाट प्रलतलनलधत्व हुने गरी बलढमा ३ जना               -सदस्र्य 

        ङ) नगरपालिकामा र्योजना हनेे महाशाखा /शाखा प्रमखु  - सदस्र्य सलचव 

२. श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा लनधायरण सलमलतको काम, कतयव्र्य र अलधकार देहार्य बमोलजम हुनेछ । 

क) आन्तररक आर्य, राजश्व बााँडफााँडबाट प्राप्त हुने आर्य, संघीर्य तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने लवलत्तर्य 

हस्तान्तरण, आन्तररक ऋण तथा अन्र्य आर्यको प्रक्षेपण गने । 

ख) रालष्ट्रर्य तथा प्रादेलशक प्राथलमकता र स्थानीर्य आवश्र्यकतािाई मध्र्यनजर गरी प्रक्षेलपत स्रोत र साधनको 

सन्तुलित लवतरणको खाका तर्य गने । 

ग) आगामी आलथयक वषयको िालग श्रोत अनुमानको आधारमा बजेटको कुि सीमा लनधायरण गने । 

घ) लवषर्य क्षेत्रगत बजेटको सीमा (Ceiling) लनधायरण गने । 

ङ) संघीर्य/प्रदेश सरकारबाट प्राप्त मागयदशयन, स्थानीर्य आलथयक अवस्था, आन्तररक आर्यको अवस्था 

समेतको आधारमा बजेट तथा कार्ययिमको प्राथलमकीकरणका आधार तर्य गने । 

च) लवषर्य क्षेत्रगत बजेट तजुयमा सम्बलन्धत मागयदशयन तर्य गने । 

छ) श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा लनधायरण सम्बन्धी स्थानीर्य तहको आवश्र्यकता र लनणयर्य बमोलजमका अन्र्य 

कार्ययहरु गने । 

१६. बिेट तथा कायाक्रम तिुामा सवमवत :- 



(१) नगरपालिकाबाट सचचािन गररने र्योजना तथा कार्ययिम छनौट गरी नगर कार्ययपालिका समक्ष  लसफाररस गनय 

देहार्यबमोलजमको बजेट तथा कार्ययिम तजुयमा सलमलत गठन गररनेछ । 

 क) नगर कार्ययपालिकाको उपप्रमखु                                  - संर्योजक 

 ख) लवषर्यगत क्षेत्र हनेे नगर कार्ययपालिकाका सदस्र्यहरु ६ जना           - सदस्र्य 

 ग) नगर कार्ययपालिकाको कार्ययकारी अलधकृत                          - सदस्र्य सलचव 

२. बजेट तथा कार्ययिम तजुयमा सलमलतको काम, कतयव्र्य र अलधकार देहार्यबमोलजम हुनेछ:- 

क) आ.व. को नीलत तथा कार्ययिमको प्रस्ताव तर्यार गने । 

ख) श्रोत अनुमान सलमलतिे लदएको बजेट सीमा लभत्र रही बजेट तथा कार्ययिमको प्राथलमकीकरण गने । 

ग) बजेट तथा कार्ययिमको प्रस्ताविाई लवषर्यक्षेत्रगत रुपमा छिफि गने व्र्यवस्था लमिाई अलन्तम प्रस्ताव 

तर्यार गरी नगर कार्ययपालिकामा पेश गने । 

घ) र्योजना तथा कार्ययिममा दोहोरोपना हुन नलदने व्र्यवस्था लमिाउने तथा र्योजना कार्ययिमबीच आपसी 

तादम्र्यता तथा पररपुरकता कार्यम गने । 

ङ) बजेट तथा कार्ययिम तजुयमा सम्बन्धी नगरपालिकाको आवश्र्यकता र लनणयर्य बमोलजमका अन्र्य कामहरु 

गने । 

१७. र्योजनारआर्योजना तजुयमा तथा प्राथलमकीकरणका आधारहरु:- 

नगरपालिकािे र्योजनारआर्योजना तथा बजेट तजुयमा गनुयपूवय र्योजनारआर्योजना छनौट र प्राथलमकीकरणको आधार र 

मापदण्ड तर्यार गनुय पनेछ । र्यस्तो आधार र मापदण्ड तर्यार गदाय बस्तीरटोिस्तर, वडास्तर र नगरपालिकास्तरका 

छुट्टाछुटै्ट मापदण्ड र आधार तोक्न सलकनेछ । र्यस्ता आधार र मापदण्ड तर्य गदाय सामान्र्यतर्या लनम्न लवषर्यहरु 

समावेश गनुयपनेछ । 

१७.१ योिना तिुामाका आधारहरु   

(१) नेपािको संलवधानको अनुसूची ८ र ९ मा उलल्िलखत स्थानीर्य तहको एकि तथा साझा अलधकारको सूची, 

(२) नेपािको संलवधानमा उलल्िलखत मौलिक हकहरु, 

(३) नेपािको संलवधान भाग ४ अन्तगयतका राज्र्यका आलथयक, सामालजक लवकास, प्राकृलतक श्रोतको उपर्योग, 

वातावरण संरक्षण सम्बन्धी नीलतहरु, धारा ५९ को आलथयक अलधकार, भाग १९ को आलथयक कार्ययप्रणािी 

(४) नेपाि सरकारबाट स्वीकृत संघ, प्रदेश र स्थानीर्य तहको कार्यय लवस्तलृतकरणको प्रलतवेदन, 

(५) संघीर्य तथा प्रदेश सरकारिे अंलगकार गरेको आवलधक र्योजनािे लिएका नीलत तथा प्राथलमकताहरु 

(६) संघीर्य सरकारिे अविम्बन गरेका आलथयक तथा लवत्तीर्य नीलतहरु 

(७) नगरपालिकाको आवलधक र्योजनािे तर्य गरेका प्राथलमकताहरु 

(८) नेपाििे अन्तरायलष्ट्रर्य जगतमा जनाएका प्रलतविताहरु 

(९) स्थानीर्य शासन संचािन ऐन र लनर्यमाविीका प्रावधानहरु 

(१०) नगरपालिकाका आवलधक र्योजनाहरु, क्षेत्रगत नीलत, रणनीलत, र्योजना तथा अध्र्यर्यन प्रलतवेदनहरु, 

(११) लवकासका समसामलर्यक मदु्दाहरु जस्तै सामालजक संरक्षण, लदगो लवकास, जिवारु्य पररवतयन र लवपद 

व्र्यवस्थापन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, िैंलगक सशलक्तकरण तथा समावेशी लवकास, बाि मैत्री स्थानीर्य शासन, 

वातावरण मैत्री स्थानीर्य शासन, खिुा लदशामकु्त तथा पूणय सरसफाई, उजाय संकट िगार्यतका अन्तर सम्बलन्धत 

लवषर्यहरु, 

(१२) नगरपालिकाको मध्र्यकािीन खचय संरचना ९ूिःत्भ्ाँ० अनुरुप प्राथलमकतामा परेका कार्ययिमहरु, 

(१३) नगरपालिकािे आवश्र्यक देखेका अन्र्य लवषर्यहरु, 



१७.२ आयोिनारकायाक्रम प्राथवमकीकरणका आधारहरु:- 

(१) आलथयक लवकास र गररवी लनवारणमा प्रत्र्यक्ष र्योगदान पुर्यायउने, 

(२) उत्पादनमिुक र लछटो प्रलतफि लदने (ठूिा आर्योजनाको हकमा बलढमा ३ वषयलभत्र सम्पन्न हुने), 

(३) राजश्व पररचािनमा र्योगदान पुर्योउने, 

(४) सेवा प्रवाह, संस्थागत लवकास र सुशासनमा र्योगदान पुर्यायउने, 

(५) स्थानीर्य श्रोत साधनमा आधाररत भई जनसहभालगताको अलभवलृि गने, 

(६) िैङ्लगक समानता, सामालजक समावेशीकरणको अलभवलृि हुने, 

(७) लदगो लवकास, वातावरण संरक्षण र लवपद व्र्यवस्थापनमा र्योगदान पुर्यायपउने 

(८) समदुार्यिाई लवपद तथा जिवारु्य पररवतयन उत्थानशीि  बनाउने 

(९) स्थान लवशेषको संस्कृलत र पलहचान प्रवियन गने, 

(१०) नगरपालिकािे देखेका अन्र्य लवषर्यहरु । 

१८. बालषयक बजेट तथा कार्ययिम तजुयमा प्रलिर्या :- 

नगरपालिकाको वालषयक बजेट तथा कार्ययिम तजुयमा गदाय लनम्न चरणहरुको अविम्बन गनुयपनेछ । 

(१)  संघ तथा प्रदेशबाट लवलत्तर्य हस्तान्तरणको खाका एवं बजेट तथा कार्ययिम तजुयमा मागयदशयन प्राप्त गने  

(क) नगरपालिकािे प्रत्रे्यक वषय संलघर्य र प्रदेश सरकारबाट लवलत्तर्य हस्तान्तरणको खाका तथा मागयदशयन प्राप्त 

गरर उक्त खाका, मागयदशयन एवं स्थानीर्य श्रोत साधन समेतको आधारमा वालषयक बजेट तथा कार्ययिम 

तजुयमा गनुयपनेछ । 

(२) श्रोत अनुमान र कुि बजेट सीमा लनधायरण 

(क) राजश्व परामशय सलमलतिे राजश्वका श्रोत, दार्यरा र दर समेतको लविेषण गरी आगामी आलथयक वषयमा प्राप्त 

हुन सक्ने राजश्वको अनुमान गनेछ । 

(ख) श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा लनधायरण सलमलतिे आगामी आ व को बजेटको कुि सीमा, लवषर्यगत क्षेत्र 

बजेट सीमा लनधायरण, बजेट तथा कार्ययिमको प्राथलमकीकरणका आधार र मागयदशयन तर्य गरी 

स्वीकृलतका िालग नगर कार्ययपालिकामा पेश गनेछ । 

(ग) लवषर्यगतक्षेत्र सीमा लनधायरण गदाय समपुरक कोष, िलक्षत समहु लवकास, आलथयक, सामालजक तथा पूवायधार 

लवकास र प्रवियनात्मक कार्ययिमहरुको िालग लनलित रकम छुट्र्याउन सलकनेछ । 

(घ) नगर कार्ययपालिकािे लवषर्यगतक्षेत्र बजेट सीमा, मागयदशयन तथा प्राथलमकीकरणका आधारहरु स्वीकृत गरी 

वडा तहमा पठाउने 

(ङ) वडा सलमलतिे प्राप्त लवषर्यगतक्षेत्र लसलिङ र मागयदशयनमा छिफि गने, वडा अन्तगयतका बस्तीहरुमा 

र्योजना छनौटको मोडालिटी तर्यार गने, बस्तीहरुमा र्योजना छिफिको िालग लमलत तर्य गरी सूचना 

गन े

(३) बस्तीरटोि स्तरबाट आर्योजनारकार्ययिम छनौट 

(क) वडा सलमलतिे बस्तीस्तरको आर्योजनारकार्ययिम छनौटको ढााँचा तर्य गदाय वडा  लभत्रका बस्तीहरुिाई 

भौगोलिक अवलस्थलत, जनसंख्र्या, र्यातार्यातको सुलवधा िगार्यतका आधारमा क्िस्टर लनमायण गरी 

सबै नागररकिाई र्योजना छनौटको बस्ती स्तरीर्य भेिामा सहभागी हुने व्र्यवस्था लमिाउनु पनेछ । 

(ख) वस्ती र टोिस्तरको आर्योजनारकार्ययिम छनौटका िालग वडा सदस्र्यको नेततृ्वमा टोिी पररचािन 

गनुयपनेछ । 



(ग) वस्ती र टोिस्तरको आर्योजनारकार्ययिम छनौट गदाय बािबालिका मलहिा, आलदवासी रजनजालत, 

मधेसी, दलित, अपांग, सीमान्तकृत, लपछडा वगय िगार्यत सबै समदुार्यको अथयपूणय उपलस्थलत हुने 

व्र्यवस्था लमिाउनु पनेछ । 

(घ) वस्तीरटोिस्तरको आर्योजनारकार्ययिम छनौटमा नागररक समाजका संस्थाहरु, मलहिारआमा समहूहरु, 

बािक्िबहरु, स्थानीर्य गैर सरकारी संस्थाहरु, सहकारी संस्थाहरु, लनजी क्षेत्रका संस्थाहरु जस्ता 

स्थानीर्य संघ संस्थाहरुको सलिर्य सहभालगता गराउनु पनेछ । 

(ङ) वस्तीस्तरमा छनौट भएकाहरुको आर्योजनारकार्ययिमहरुको सूची तर्यार गरर वडा सलमलतमा पेश 

गनुयपनेछ । 

(४) वडा स्तरीर्य आर्योजनारकार्ययिमहरुको प्राथलमकीकरण 

(क) वडा सलमलतिे नगरपालिकाबाट प्राप्त आर्योजनारकार्ययिमहरुको प्राथलमकीकरण मापदण्डको आधारमा 

टोिरबस्तीबाट प्राप्त आर्योजनारकार्ययिमहरुिाई लवषर्यगत समेत छुट्र्याई प्राथलमकीकरण गरी बजेट 

तथा कार्ययिम तजुयमा सलमलतमा लसफाररस गरी पठाउनु पनेछ । 

(ख) वडा सलमलतिे बस्तीस्तरबाट माग नभएका तर नगरस्तरमा महत्वपूणय देलखएका 

आर्योजनारकार्ययिमहरुिाई समेत औलचत्र्य खिुाई प्राथलमकीकरणको सूचीमा राखी पठाउन 

सक्नेछ । 

(५)  बजेट तथा कार्ययिम तजुयमा 

(१) बजटे तथा कार्ययिम तजुयमा सलमलतिे वडा सलमलतबाट प्राथलमकीकरण भई आएका आर्योजना र कार्ययिमहरु तथा 

नगरस्तरमा संचािन गनय आवश्र्यक देलखएका आर्योजना र कार्ययिम समेतका आधारमा लवषर्यगतक्षेत्रगत सूची 

तर्यार गनुयपनेछ । 

(२) लवषर्यक्षेत्रगत सूची तर्यार गदाय देहार्य बमोलजम क्षेत्र छुट्र्याउनु पनेछ । 

क) आलथयक लवकास( कृलष, उद्योग तथा वालणज्र्य, पर्ययटन, सहकारी, लवत्तीर्य क्षेत्र 

ख) सामालजक लवकास( लशक्षा, स्वास्थ्र्य, खानेपानी तथा सरसफाई, संस्कृलत प्रवियन, िैंलगक समानता तथा 

सामालजक समावेशीकरण 

ग) पूवायधार लवकास( सडक तथा पुि (झोिंुगे पुि समेत) , लसाँचाई, भवन तथा सहरी लवकास, उजाय, िघ ुतथा 

साना जिलवद्युत (वैकलल्पक उजाय समेत), संचार 

घ) वातावरण तथा लवपद व्र्यवस्थापन( वन तथा भ(ुसंरक्षण, जिाधार संरक्षण, वातावरण संरक्षण, जिवारु्य 

पररवतयन, फोहरमैिा व्र्यवस्थापन, जि उत्पन्न प्रकोप लनर्यन्त्रण, लवपद व्र्यवस्थापन, वारुण र्यन्त्र 

संचािन 

ङ) संस्थागत लवकास तथा सेवा प्रवाह ( मानव संसाधन लवकास, संस्थागत क्षमता लवकास, संस्थागत पूवायधार, 

नागररक वडापत्र तथा टोकन प्रणािी, सेवा प्रवाहका मापदण्ड लनधायरण, सेवा प्रवाहमा लवद्युतीर्य 

सूचना प्रलवलधको प्रर्योग, 

च) लवत्तीर्य व्र्यवस्थापन र सुशासन ( िेखांकन, राजश्व पररचािन, लवत्तीर्य अनुशासन, लवत्तीर्य जोलखम 

न्रु्यलनकरण, सावयजलनक सुनुवाई, सामालजक पररक्षण, आन्तररक िेखा पररक्षण तथा आन्तररक 

लनर्यन्त्रण प्रणािी, अलन्तम िेखा पररक्षण तथा बेरुजु फर्छ्र्यौट, सूचना तथा संचार व्र्यवस्थापन 

(३) आर्योजना तथा कार्ययिमहरुको लवषर्यगत सूची मालथ छिफिको िालग लवषर्यगत क्षेत्र हेने 

सदस्र्यको संर्योजनमा नगर सभाका कम्तीमा १ र १ जना मलहिा तथा दलित सदस्र्य, सम्बलन्धत लवषर्य 

हनेे शाखा वा लवभागका प्रमखु समेत रहने गरर ५ सदस्र्यीर्य कार्यय समहू गठन गरी समूहगत छिफिको 



व्र्यवस्था लमिाउनु पनेछ । र्यस्तो कार्ययसमूहको सदस्र्य सलचव बजेट तथा कार्ययिम सलमलतिे तोकेको 

सम्बलन्धत लवषर्य हेने शाखा वा लवभागका प्रमखु रहनेछन् । 

(४)  लवषर्यगत कार्यय समहूिे लनम्न पक्षहरुिाई समेत मध्र्यनजर गदै आर्योजनारकार्ययिमको प्राथलमकीकरण गनुयपनेछ । 

क) नगर कार्ययपालिकािे तर्य गरेको आर्योजनारकार्ययिम प्राथलमकीकरण मापदण्ड र आधार 

ख) आर्योजनाहरुको संचािनको सम्भाव्र्यता, प्रालवलधक क्षमता र बजेट सीमा 

ग) आर्योजना र कार्ययिममा हुन सक्ने दोहोरोपना, अन्तर लवषर्यगत पररपुरकता र अन्तरसम्बन्ध 

(५) लवषर्यगत कार्यय समूहिे लवषर्यक्षेत्रगत छिफिमा सम्बलन्धत लवषर्यका लवज्ञ वा क्षेत्रका प्रलतलनलधिाई आमन्त्रण गनय 

सक्नेछ । 

(६) लवषर्यगत कार्यय समहुबाट छिफि भई प्राथलमकीकरण भएका आर्योजनारकार्ययिमिाई बजेट तथा कार्ययिम तजुयमा 

सलमलतिे स्वीकृलतको िालग नगर कार्ययपालिकामा लसफाररस गनेछ । 

(७) बजेट तथा कार्ययिम तजुयमा सलमलतिे आर्योजनारकार्ययिम लसफाररस गदाय खचय व्र्यहोने श्रोत लकटान भएका तथा 

बजेट सुलनलित भएका आर्योजनारकार्ययिमहरु मात्र पेश गनुयपनेछ । 

(८) बजेट तथा कार्ययिम सलमलतिे बजेट तथा कार्ययिम पेश गदाय देहार्य बमोलजमका लववरणहरु समेत तर्यारी गरी पेश 

गनुयपने छ । लववरण तर्यार गने ढााँचा अनुसूचीहरुमा संिग्न भए बमोलजमको हुनुपनेछ । 

क) आगामी वषयको िालग प्रस्तालवत राजश्वरकरका दरहरु 

ख) नगरपालिकाको वालषयक नीलत तथा कार्ययिम 

ग) नगरपालिकाको गत आ.व. को र्यथाथय, चािु आ व को संसोलधत अनुमान र आगामी आ व को अनुमालनत 

आर्यव्र्यर्यको लववरण 

घ) नगरपालिकाको वालषयक लवकास कार्ययिम ९आर्योजनारकार्ययिमको लववरण०  

ङ) लवलनर्योजन लवधेर्यक 

च) आलथयक लवधेर्यक 

(६) नगर कार्ययपालिकाको बैठकबाट बजेट तथा कार्ययिम स्वीकृत गने  

(१) बजटे तथा कार्ययिम तजुयमा सलमलतिे पेश गरेको नीलत तथा कार्ययिम, वालषयक लवकास कार्ययिम र बजेट नगर 

कार्ययपालिकामा छिफि गरी स्वीकृत गनुयपनेछ । 

(२) र्यसरी स्वीकृत नीलत तथा कार्ययिम, बजेट र वालषयक लवकास कार्ययिम बजेट तथा कार्ययिम तजुयमा सलमलतको 

संर्योजकिे नगर सभामा असार १५ गते बजेट भाषण माफय त पेश गनेछ । 

(७) नगर सभाको बैठकमा बजेट तथा कार्ययिम स्वीकृलत 

(१) नगर कार्ययपालिकािे पेश गरेको नीत, कार्ययिम र बजेट उपर नगर सभामा दफावार छिफि गरर बहुमतिे पाररत 

गनुयपनेछ । 

(२) र्यसरी पाररत भएको नीलत, कार्ययिम र बजेट कार्यायन्वर्यनको िालग नगर कार्ययपालिकाको कार्यायिर्यमा पठाउनु पनेछ 

। 

(३) नगर कार्ययपालिकाको कार्यायिर्यिे र्यसरी प्राप्त भएको नीलत कार्ययिम र बजेटको कार्यायन्वर्यन समर्यतालिका समेत 

तर्यार गरी कार्यायन्वर्यनमा िैजानु पनेछ । 

१९. गैर सरकारी संस्था तथा लनजी क्षेत्रको सहकार्ययमा सचचािन हुने र्योजना कार्ययिम सम्बन्धी व्र्यवस्था 

(१) नगरपालिकामा कार्ययिम संचािन गनय चाहने गैर सरकारी संस्थाहरुिे कार्ययिम संचािन गनुयपूवय नगर सभाबाट 

कार्ययिम पाररत गराउनु पनेछ । 



(२) गैर सरकारी संस्थािे कार्ययिम संचािनको प्रस्ताव नगर कार्ययपालिकाको कार्यायिर्यमा पेश गनुय पनेछ । नगर 

कार्ययपालिकाको कार्यायिर्यिे र्यस्तो प्रस्तावािाई बजेट तथा कार्ययिम सलमलतमा पठाई सम्बलन्धत लवषर्यगत 

क्षेत्र सलमलतहरुमा छिफि गने व्र्यवस्था लमिाउनु पनेछ । 

(३) लनजी क्षेत्रका संस्थाहरु साँगको सहकार्ययमा संचािन गनुयपूवय नगर सभाबाट कार्ययिम पाररत गराउनु पनेछ । 

२०. अन्तर वनकाय समन्ियः  

(१) पूवायधार िगार्यत आपसी सहकार्यय र समन्वर्यका अन्र्य लवषर्यहरूमा एक भन्दा बढी स्थानीर्य तह िाभालन्वत हुने 

देलखएमा सरंु्यक्त सलमलत गठन गरी कार्यय गनय सलकनेछ । र्यस्तो अवस्थामा लजल्िा समन्वर्य सलमलतिाई 

आवश्र्यक सहजीकरण गनय अनुरोध गनय सलकनेछ । 

(२) वालषयक कार्ययिम तजुयमा एवम ्सचचािन गदाय नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रमा कार्ययरत सरकारी तथा गैरसरकारी 

लनकार्यहरू र अन्तर नगरपालिकाको सहर्योग लिन सक्नेछ ।  

२१.  सभभाव्यता अध्ययन :- 

(१) नगरपालिकािे एक करोड भन्दा बढी िागतका भौलतक पूवायधारका आर्योजनाहरूको नगरपालिकाको नगर 

सभावाट स्वीकृत हुनु अगालड नै सम्भाव्र्यता अध्र्यर्यन गराउनु पनेछ ।   

(२) संभाव्र्यता अध्र्यर्यन गदाय सामालजक, आलथयक, वातावरणीर्य एवम् प्रालवलधक पक्षका साथै िागत अनुमान, नक्सा, 

लडजाईन, स्पेलशलफकेशन आर्योजनाको लदगोपना सम्बन्धी न्र्यनूतम लवषर्यहरू प्रलतवेदनमा समावेश गनुयपनेछ । 

पररच्छेद – ४ 

कायाक्रम िा आयोिना सञ्चालन एिम ्व्यिस्थापन 

२२.  कायाक्रम िा आयोिना कायाान्ियन प्रवक्रया :- 

(१) नगरपालिकाको स्वीकृत कार्ययिम वा आर्योजना कार्यायन्वर्यन प्रलिर्या देहार्य बमोलजम हुनेछ :- 

(क) कार्ययिम वा आर्योजना कार्यायन्वर्यन गदाय आलथयक ऐन, सावयजलनक खररद ऐन, २०६३, खररद लनर्यमाविी 

र खचय गने अलख्तर्यारीमा उल्िेलखत मागयदशयन तथा शतयहरू समेतको पािना गरी खचय गनुयपनेछ ।  

(ख) सावयजलनक खररद ऐन, २०६३ बमोलजम वालषयक खररद र्योजना बनाई कार्यायन्वर्यनमा ल्र्याइनेछ ।   

(ग) कार्ययिम वा आर्योजना सचचािन गदाय सामालजक पररचािनका पक्षिाई समेत लवशेष ध्र्यान लदई 

सामालजक पररचािक, लवकास साझेदारहरू, लवषर्यगत कार्यायिर्यिाई सिंग्न गराउने र र्यस्ता 

अलभर्यानमा सामदुालर्यक संस्था तथा गैर सरकारी संस्थाहरूको समेत सहर्योग लिन सलकनेछ ।   

(घ) नगरपालिकाबाट कार्ययिम वा आर्योजना स्वीकृत भएपलछ उपभोक्ता सलमलत माफय त सचचािन गररने 

कार्ययिम वा आर्योजनाको हकमा बढीमा पन्र लदन लभत्र उपभोक्ता सलमलत गठन गरी सम्झौताका 

िालग सम्पकय  राख्न सम्बलन्धत िाभग्राही समहूिाई जानकारी लदनुपनेछ । साथै र्यस कार्ययलवलधको 

दफा २४ बमोलजम प्रलतवेदन प्राप्त भएपलछ मात्र कार्यायन्वर्यन सम्बन्धी सम्झौता गनय सलकनेछ ।   

(ङ) वालषयक कार्ययर्योजना तथा खररद र्योजना अनुसार समर्यमै कार्ययिम वा आर्योजना कार्यायन्वर्यनका िालग 

आलथयक वषयको पलहिो चौमालसक लभत्रै िागत अनुमान, लडजाईन तर्यार गरी लवलनर्योलजत बजेटको 

अधीनमा रही ठेक्कापट्टा माफय त कार्यय गराउनु पने भएमा बोिपत्र सम्बन्धी सम्पूणय प्रलिर्याहरू पूरा 

गररसक्नु पनेछ ।   

(च) कार्ययिम वा आर्योजना सचचािन गदाय पेश्की लदने कार्ययिाई लनरूत्सालहत गरी कामको आधारमा भकु्तानी 

लदने प्रणािी अविम्बन गदै पेश्की शनू्र्य अलभर्यानको शरुूआत गनुयपनेछ । तर स्वीकृत खररद र्योजना 

बमोलजम आर्योजना सचचािनको िालग पेश्की लदन बाधा पने  छैन ।   



(छ) कार्ययिम वा आर्योजना सचचािन गदाय वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३, वातावरण संरक्षण लनर्यमाविी, 

२०५४ र सामालजक तथा वातावरणीर्य सरुक्षाको रूपरेखा, २०६५ बमोलजम प्रारलम्भक वातावरणीर्य 

परीक्षण (आई.इ.इ) वा वातावरणीर्य प्रभाव मलू्र्याङ्कन (ई.आई.ए) गरेरमात्र सचचािन गनुय पनेछ ।   

(ज) कार्ययिम वा आर्योजना कार्यायन्वर्यन गदाय गैरसरकारी संस्थाबाट सचचािन, रेखदेख र ममयत सम्भार गने 

कार्ययका िालग प्रोत्साहन गनुयपनेछ । साथै लवषर्यगत कार्यायिर्य र सामदुालर्यक संस्थाबाट समेत कार्ययिम 

वा आर्योजना कार्यायन्वर्यन गनय प्राथलमकता लदनु पनयछ ।   

(झ) कार्ययिम वा आर्योजना कार्यायन्वर्यन गने उपभोक्ता सलमलत वा अन्र्य लनकार्यिे नगर कार्ययपालिकाबाट प्राप्त 

गने  रकम बैङ्लकङ सुलवधा भएको स्थानमा बंूैङ्कमा खाता खोिी सचचािन गनुय पनेछ । बैङ्लकङ 

सुलवधा प्राप्त नभएको स्थानमा राष्ट्रबैंङ्कबाट इजाजत प्राप्त अन्र्य लवत्तीर्य संस्थामा खाता खोिी 

सचचािन गनय सलकनेछ ।    

(ञ) आर्योजनाको  िागत अनुमान अनुसारका खररद गनुयपने लनमायण सामग्रीहरू स्वीकृत खररद र्योजना 

बमोलजम तोलकएको समर्यलभत्रै उपभोक्ता सलमलत वा आर्योजना कार्यायन्वर्यन गने लनकार्य आफैं िे वा 

र्यस्ता लनकार्यहरूको अनुरोधमा नगरपालिकािे खररद व्र्यवस्था गनय सक्नेछ ।   

(ट) प्रचलित कानून बमोलजम आर्योजनाको लहसाव लकताव राख्ने लजम्मेवारी कार्ययिम वा आर्योजना 

कार्यायन्वर्यन गने लनकार्यको हुनेछ । र्यस्तो लहसाव लकताव राख्ने सम्वन्धमा सलचविे आवश्र्यक 

सहर्योग उपिब्ध गराउनु पनयछ ।   

(ठ) नगरपालिकाबाट सचचालित आर्योजनाको लववरण राख्ने, नगदी लजन्सीको िेखा दरुूस्त राख्ने, आन्तररक 

िेखा परीक्षण गराउने, लनर्यलमत रूपमा भौलतक एवम ्लवत्तीर्य प्रगलत प्रलतवेदन सम्बलन्धत लनकार्यमा 

पठाउने लजम्मेवारी सम्बलन्धत िेखाप्रमखुिे सलचवको प्रत्र्यक्ष लनर्यन्त्रण, लनदेशन पूरा गनुयपनेछ ।   

(ड) कार्ययिम वा आर्योजना कार्यायन्वर्यन गने लनकार्यिे सम्झौता अनुसार लनधायररत समर्यमा कार्ययिम वा 

आर्योजना सम्पन्न गनुयपनेछ ।   

(ढ) जानीजानी वा िापरबाहीको कारणबाट तोलकएको समर्यमा कार्यय सम्पन्न नगने उपभोक्ता सलमलत, संस्था, 

लनकार्य वा व्र्यलक्त आलदसाँग नगर कार्ययपालिकािे सम्झौता भंग गरी हजायना समेत लिई वैकलल्पक 

व्र्यवस्था गनय सक्नेछ ।   

(ण) वडा कार्यायिर्यहरुिे दईु िाख भन्दा मालथको र नगर कार्ययपालिकािे दश िाख रूपैर्यााँभन्दा मालथका 

आर्योजनाको िगत खाता राख्नु पनेछ ।   

(त)  नगरपालिकाबाट सचचालित सबै आर्योजनाको आर्योजनास्थिमै सावयजलनक परीक्षण गनुयपनेछ ।   

(थ) र्यस कार्ययलवलधमा अन्र्यत्र जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन साठी िाख रूपैर्यााँसम्म िागत अनुमान 

भएका कार्ययिम वा आर्योजना उपभोक्ता सलमलत माफय त् कार्यायन्वर्यन गराउन प्राथलमकता लदनुपनेछ ।  

(२) आर्योजना कार्यायन्वर्यन गदाय कार्यायन्वर्यन तालिका लनमायण गरी अनसुची– १० बमोलजमको ढााँचामा सम्झौता 

गनुयपनेछ । सम्झौतामा उपभोक्ता सलमलतिे पािना गनुयपने आचारसंलहता िगार्यतका कुराहरू नगर 

कार्ययपालिकाको कार्यायिर्यिे थप गनय सक्नेछ ।   

(३) सावयजलनक खरीद सम्बन्धी कानूनको अलधकार प्रर्योग गने प्रर्योजनका िालग देहार्य बमोलजमको हुनेछ । 

(क) एक तह मालथको अलधकारी भन्नािे वडाध्र्यक्ष वा कार्ययकारी अलधकृतको हकमा नगर प्रमखु र नगर 

प्रमखुको हकमा नगर कार्ययपालिका हुनेछ । 

(ख) लवभागीर्य प्रमखु भन्नािे नगर कार्ययपालिका हुनेछ । 

(ग) अलन्तम तहबाट हुनुपने लनणयर्यको हकमा नगर कार्ययपालिका हुनेछ  



२३. आयोिनाको लागत अनुमानसभबन्धी व्यिस्थाः 

(१) नगरपालिकािे आर्योजनाहरूको िागत अनुमान, नक्शा र लडजाईन नगर कार्ययपालिकाको सम्बि प्रालवलधक 

कमयचारी वा उक्त प्रर्योजनका िालग खलटएका इलन्जलनर्यर, सव ईलन्जलनर्यर र अलसिने्ट सव इलन्जलनर्यर वा लवषर्य 

सम्बलन्धत प्रालवलधकबाट गराउनु पनेछ ।   

(२) आर्योजनाहरूको िागत अनुमान (लडजाइन, इलिमेट) तर्यार गदाय नगर सभाबाट स्वीकृत दररेटको आधारमा लनमायण 

सामग्रीको लववरण समेत खिुाई सवयसाधारणिे वझु्नेगरी नेपािी भाषामा तर्यार गनुयपनेछ । तर प्रालवलधक 

दृलिकोणिे प्रालवलधक शब्दाविीहरू नेपािी भाषामा अनुवाद गनय सम्भव नभएमा लवस्ततृ िागत अनुमान 

अंग्रेजीमा तर्यार गरी िागत तेररज (अब्स्रक्ट अफ कस्ट) सवयसाधारणिे बुझ्ने गरी नेपािी भाषामा तर्यार 

गनुयपनेछ ।   

(३) िागत अनुमान तर्यार गदाय श्रममिूक तवरबाट काम हुनसक्ने कार्ययिाई सोही बमोलजम िागत अनुमान तर्यार 

गनुयपनेछ । प्रालवलधक दृलिकोणबाट श्रममिूक तवरबाट काम हुन नसकी मेलसनरी उपकरणको प्रर्योग गनुयपने 

भनी सम्बलन्धत प्रालवलधकबाट कारण सलहतको लसफाररश प्राप्त भएमा सोही अनुसार  स्वीकृत नम्स बमोलजम 

िागत अनुमान तर्यार गनुयपनेछ ।   

(४)  िागत अनुमानको परीक्षण र स्वीकृलत प्रचलित आलथयक ऐन लनर्यमाविी तथा सावयजलनक खररद ऐन लनर्यमाविी 

बमोलजम गनुयपनेछ ।  

२४. उपभोक्ता सवमवत सभबन्धी व्यिस्था :- उपभोक्ता सलमलतको गठन, सचचािन, व्र्यवस्थापन एवम ्कार्ययिम 

कार्यायन्वर्यन गदाय देहार्य बमोलजमका प्रावधानहरू पािना गररनेछ, 

(१) उपभोक्ता सलमलतबाट आर्योजना कार्यायन्वर्यन र सचचािन गदाय आर्योजनाबाट प्रत्र्यक्ष िाभालन्वत हुने घरपररवारको 

पलहचान गरी त्र्यस्ता घरपररवारको आम भेिाबाट सम्बलन्धत आर्योजनास्थिमा नै सात देलख एघार सदस्र्यीर्य 

उपभोक्ता सलमलत गठन गनुयपनेछ । उपभोक्ता सलमलतका सदस्र्यहरूिे आफ्नो नागररकताको प्रमाणपत्रको 

प्रलतलिलप पेश गनुयपनेछ ।  

 (२) नगरपालिकाका बहािवािा पदालधकारी, राजनीलतक दिको प्रलतलनलधको रूपमा नगरपालिकाको कुनै पलन पदमा 

आलसन व्र्यलक्त, बहािबािा सरकारी कमयचारी, लशक्षक, लनमायण व्र्यवसार्यी, सरकारी पेश्की वा बेरूजु फछ्र्र्यौट 

नगरेका व्र्यलक्तहरू, नैलतक पतन देलखने फौजदारी अलभर्योगमा सजार्य पाई उक्त सजार्य भकु्तान गरेको तीन वषय 

ननाघेको व्र्यलक्त, सावजयलनक सम्पलत लहनालमना गरेका व्र्यलक्त उपभोक्ता सलमलतका सदस्र्य हुन पाउने छैनन् ।   

(३) उपभोक्ता सलमलतका सदस्र्यहरूमा कम्तीमा चालिस प्रलतशत मलहिा हुनुपनेछ । सलमलतको अध्र्यक्ष, सलचव र 

कोषाध्र्यक्षमध्रे्य कम्तीमा एकजना मलहिा पदालधकारी हुनुपनेछ । उपभोक्ता सलमलत गठन गदाय समावेशी हुनका 

साथै उपभोक्ता सलमलतमा आवि व्र्यलक्तहरू सामान्र्यतर्या साक्षर हुनुपनेछ ।   

(४) एउटै समर्यमा एक व्र्यलक्त एकभन्दा बढी उपभोक्ता सलमलतको सदस्र्य हुन पाउने छैन साथै एकासगोिका पररवारबाट 

एकजनाभन्दा बढी व्र्यलक्त सलमलतको सदस्र्य हुन पाइने छैन ।   

(५) उपभोक्ता सलमलत गठन गदाय नगरपालिकािे तोकेको कमचायरी वा सामालजक पररचािकको रोहबरमा गनुयपनेछ । 

र्यसरी खलटने कमयचारी वा सामालजक पररचािकिे उपभोक्ता सलमलत गठन गरे पलछ सो सम्बन्धी प्रलतवेदन 

सम्बलन्धत नगरपालिकामा पेश गनुयपनेछ ।    

(६) प्रचलित ऐन, लनर्यम, प्रलिर्या र मापदण्ड लवपररत उपभोक्ता सलमलत वा अनगुमन सलमलत गठन गरेको वा लसफाररश 

गरेको पाइएमा र्यसरी गठन वा लसफाररश गने कमचायरी, सामालजक पररचािक, व्र्यलक्त वा संस्थािाई समेत 

कारवाही हुनेछ ।   



(७) उपभोक्ता सलमलतको गठन सवयसम्मत तररकािे गनुयपनेछ । सवयसम्मत हनु नसकेको अवस्थामा तोकेको लवलध 

अनुसार खलटएका कमयचारी वा सामालजक पररचािकिे उपभोक्ता सलमलत गठन गरी सोको जानकारी 

सम्बलन्धत नगरपालिकािाई गराउनु पनेछ ।   

(८) नगरपालिकाबाट कार्ययिम वा आर्योजना स्वीकृत भएपलछ उपभोक्ता सलमलत माफय त सचचािन गररने कार्ययिम वा 

आर्योजनाको हकमा बढीमा पन्र लदन लभत्र उपभोक्ता सलमलत गठन गरी सम्झौताका िालग सम्पकय  राख्न 

सम्बलन्धत िाभग्राही समहूिाई जानकारी लदनुपनेछ । तोलकएको समर्यलभत्र उपभोक्ता सलमलत गठन भई आउन 

नसकेमा सम्बलन्धत नगरपालिकािे सहजीकरण गनेछ । उपभोक्ता सलमलत गठन हुन नसकेमा अन्र्य बैकलल्पक 

माध्र्यमबाट आर्योजना सचचािन गनय सलकनेछ ।   

(९) नगरपालिकािे आर्योजना÷कार्ययिम छनाटै गदाय उपभोक्ता सलमलतको तफय बाट नगद िागत सहभालगता जुट्ने 

आर्योजनािाई प्राथलमकता लदइनेछ । र्यसरी नगद सहभालगता तोलकएको अवस्थामा उपभोक्ता सलमलतको 

तफय बाट व्र्यहोनुपने सहभालगता बापतको रकम नगरपालिकाको खातामा दालखिा गरी सोको भौचर प्राप्त 

भएपलछ मात्र उपभोक्ता सलमलतसंग र्योजना सम्झौता गनुयपनेछ । नगद िागत सहभालगता नजुट्ने गरी आर्योजना 

स्वीकृत भएको अवस्थामा नगरपालिकािे र्योजना सम्झौता गरी, लनधायरण गरे बमोलजम जनसहभालगता 

बराबरको काम गरेको  प्रालवलधक मलू्र्याङ्कन सलहतको प्रलतवेदन प्राप्त भएपलछ कार्ययप्रगलतको आधारमा 

आर्योजनाको िालग नगरपालिकािे उपिब्ध गराउने रकमबाट भकु्तानी गनुयपनेछ । िागत सहभालगताको 

व्र्यवस्था नभएको कुनैपलन र्योजना उपभोक्ता सलमलत माफय त संचािन गनय पाइने छैन ।   

(१०) र्यस बमोलजम कार्ययिम स्वीकृत नभई लवगत वषयमा वा र्यसै आलथयक वषयमा पलन सम्झौता हुनुपूवय कार्यय सम्पन्न 

गररएका भनी भकु्तानी माग गररएको कार्ययिम वा आर्योजनाहरूमा र आ.व.को अन्त्र्यमा काम भैसकेको देखाई 

पलछ काम गने गरी कुनै पलन हाितमा उपभोक्ता सलमलतिाई रकम भकु्तानी लदन पाइने छैन । उपभोक्ता सलमलतिे 

स्वीकृत कार्ययिम बमोलजम गरेको कामको मात्र भकु्तानी लदइनेछ । 

(११) तोलकएका काम भन्दा बढी गने वा काम नै नगरी वा वास्तलवक कामभन्दा बढी काम गरेको देखाई अथवा कुनै 

आइटमको सट्टा अको आइटमको कार्यय पूरा गरेको देखाई िागत अनुमानभन्दा बढी रकम माग्ने उपभोक्ता 

सलमलतिाई उक्त रकम भकु्तानी नलदई कािो सूचीमा राखी कारवाही गनुयको अलतररक्त सम्बलन्धत प्रालवलधकिाई 

समेत कारवाही गररनेछ ।  

(१२) उपभोक्ता सलमलतको काम, कतयव्र्य र अलधकार िगार्यत आर्योजना िागत, लनमायण सामग्रीको पररमाण, 

आर्योजनाको गुणस्तर, राख्नुपने खाता, लकस्ता लनकासा तथा भकु्तानी प्रलिर्या, पारदलशयता, अनुगमनसम्बन्धी 

व्र्यवस्थाका बारेमा कार्ययिम वा आर्योजना सम्झौता हुन पुूूवय एक वा सोभन्दा बढी उपभोक्ता सलमलतहरूका 

अध्र्यक्ष, सलचव र कोषाध्र्यक्षिाई सामलुहक रूपमा अनुलशक्षण कार्ययिम सचचािन गररनेछ ।    

(१३) उपभोक्ता सलमलतको खाता अध्र्यक्ष, सलचव र कोषाध्र्यक्षको संरु्यक्त दस्तखतबाट सचचािन हुनेछ । खाता 

सचांिकहरूको तीनपुस्ते खिुाई आर्योजना खाता र नगर कार्ययपालिकामा अलभिेख राख्नुपनेछ । उपभोक्ता 

सलमलतको गठन र र्यसको बैठकका लनणयर्यहरूको अलभिेख उपभोक्ता सलमलतको सलचबिे राख्नुपनेछ ।  

(१४) उपभोक्ता सलमलतिे आफूिे प्रत्रे्यक लकस्तामा गरेको खचयको सूचना अनुसुची–११ बमोलजम सावयजलनक गनुयको 

साथै सम्बलन्धत उपभोक्ता र नगर कार्ययपालिकािाई जानकारी गराउनु पनेछ । नगर कर्ययपालिकाबाट कुनै पलन 

समर्यमा उपभोक्ता सलमलत तथा आर्योजना कार्यायन्वर्यन गने लनकार्य वा संघ संस्थाको आलथयक कारोवारको 

बारेमा जााँचबुझ वा लनरीक्षण गनय सलकनेछ ।  

(१५) उपभोक्ता सलमलत, गैर सरकारी संस्था वा सामदुालर्यक संस्थािे आफ्नो खाताबाट पलचचस हजारभन्दा मालथको 

आलथयक कारोबार गदाय वा भकु्तानी लदाँदा बैंक वा लवत्तीर्य संस्थामाफय त  गनुयपनेछ । 



(१६) सामालजक पररचािनका माध्र्यमबाट गठन भएका समहू, सामदुालर्यक संस्था (जस्तै सामदुालर्यक वन, सामदुालर्यक 

स्तरका सहकारी संस्थाहरू, टोि लवकास संस्था, आमा समहू, कृलष समहू, सामदुालर्यक संगठन आलद) 

कार्ययिम वा आर्योजना सचचािन गनय इचछुक भएमा छुटै्ट उपभोक्ता सलमलत गठन नगरी सचचािन गनय सलकने 

भएमा त्र्यस्ता समहू माफय त कार्ययिम सचचािन गनय सलकनेछ ।  

(१७) उपभोक्ता सलमलत माफय त सचचािन गररने आर्योजनाहरू श्रममिूक प्रलवलधमा आधाररत रही स्थानीर्य श्रमको 

उपर्योग र पररचािनिाई उचच प्राथलमकता लदनु पनेछ ।   

(१८) श्रममिूक प्रलवलधबाट कार्यय गराउने गरी िागत अनुमान स्वीकृत गराई सोही बमोलजम सम्झौता गरी  मेशीनरी 

उपकरणको प्रर्योगबाट कार्यय गरेको पाइएमा त्र्यस्तो उपभोक्ता सलमलतसाँग भएको सम्झौता रद्द गरी उपभोक्ता 

सलमलतिाई भकु्तानी गररएको रकम मलू्र्यांकन गरी बढी भएको रकम सरकारी बााँकी सरह असुि उपर गनुयपनेछ 

।   

(१९) आर्योजना कार्यानर्ू ्वर्यन गने लनकार्य वा उपभोक्ता सलमलतिे आर्योजनाको भौलतक तथा लवत्तीर्य प्रगलत प्रलतवेदन 

अनुसूची–१२ को ढााँचामा सम्झौतामा तोलकए बमोलजमको समर्यमा नगर कार्ययपालिकामा पठाउनु पनेछ ।   

(२०) नगरपालिकािे आर्योजना सचचािन एवम ्कार्यायन्वर्यनमा संिग्न उपभोक्ता सलमलत, सामदुालर्यक संस्था एवम ्

गैर सरकारी संघ संस्थाको अलभिेखीकरण गरी अनुसूची–१५ बमोलजम िगत व्र्यवलस्थत गनुयपनेछ ।  

(२१) उपभोक्ता सलमलतसाँग सम्झौता गनुय अगालड नगर कार्ययपालिकाको र्योजना शाखा वा र्योजना सम्बन्धी काम गने 

कमयचारीिे प्रचलित कानून, कार्ययलवलध, लनदेलशका बमोलजम आवश्र्यक कागजात सलहत उपभोक्ता सलमलत 

गठन भए नभएको बारे एलकन गरी आफ्नो स्पि रार्य साथ सम्झौताका िालग लनणयर्य गने अलधकारी समक्ष पेश 

गरी लनणयर्य भए बमोलजम गनुयपनेछ ।  

(२२) नगर कार्ययपालिका र उपभोक्ता सलमलत वीचमा हुने सम्झौता पत्रमा आर्योजनाको िागत, कार्यय प्रारम्भ र सम्पन्न 

हुने अवलध, उपभाक्तो सलमलतिे गने र्योगदानको प्रकार र रकम, सम्बलन्धत उपभोक्तािारा सचचािन र ममयत 

सम्भार गनुयपने लवषर्य आलद उल्िेख गनुयपनेछ ।  उपभोक्ता सलमलतिे काम गने गरी सम्झौता गरेका र्योजना, 

आर्योजना उपभोक्ता सलमलतिे ठेक्का िगाउन पाउने छैन । उपभोक्ता सलमलतिे ठेका िगाएमा त्र्यस्तो उपभोक्ता 

सलमलतसाँग नगर कार्ययपालिकािे सम्झौता भंग गरी त्र्यस्तो उपभोक्ता सलमलतका सदस्र्य तथा पदालधकारीहरुिाई 

कािोसूचीमा रालखनेछ । 

(२३) उपभोक्ता सलमलतिाई नगर कार्ययपालिकािे िागत अनुमान तर्यार गने, प्रालवलधक सल्िाह लदने, जााँचपास िगार्यत 

अन्र्य प्रालवलधक सहर्योग उपिब्ध गराउनेछ । नगर कार्ययपालिकाबाट प्रालवलधक सेवा उपिब्ध गराउन कुनै 

कारणिे सम्भव नभएमा सम्झौतामा उल्िेख गरी तोलकएको खचयको सीमा लभत्र रही उपभोक्ता सलमलतिे आफ्नै 

तफय बाट करारमा प्रालवलधक लनरु्यक्त गनय वा प्रालवलधक सहर्योग लिन सक्नेछ ।   

(२४) उपभोक्ता सलमलतिे कार्ययिम सचचािन गदाय उपभोक्ता समूहको लनणयर्यको आधारमा गने, आर्योजनाको लनमायण 

कार्यय नगर कार्ययपालिकाको तफय बाट तोलकएको प्रालवलधकिे तर्यार गरेको िागत अनुमान तथा प्रालवलधक 

सल्िाहको अधीनमा रही गने र आर्योजना कार्यायन्वर्यन गदाय स्थानीर्य स्रोत, साधन र श्रम शलक्तको अलधकतम 

पररचािन गने  गरी गनुयपदयछ ।  

(२५) उपभोक्ता सलमलतिे मालसक रूपमा बैठक बस्नुपने, बैठकबाट भएको लनणयर्य नगर कार्ययपालिकािाई जानकारी 

गराउन,े आर्योजना सचचािन, संरक्षण र ममयत सम्भार गने, आपूmिे लजम्मा लिएको काम लनधायररत समर्यमा 

सम्पन्न गनय नसकेमा उपभोक्ता समहुको लनणयर्य सलहत थप म्र्याद माग गने, कार्ययिम कार्यायन्वर्यन संग सम्वलन्धत 

सम्पूणय खचयहरूको लबि भरपाई सुरलक्षत राख्ने, सम्बलन्धत कामको प्रगलत लबबरण नगरपालिकामा उपिब्ध 

गराउने, कामको फरफारक गराउनु अलघ समीक्षाको िालग उपभोक्ता समहूको बैठक बोिाई बैठकमा राखी 



छिफि गराउन,े र्यस्तो बैठकको उपलस्थलत र लनणयर्यको प्रलतलिलप नगर कार्ययपालिकामा प्रस्तुत गने आलद कार्यय 

सम्पादन गनुयपनेछ ।  

(२६) उपभोक्ता सलमलतिे गरेको कामको िागत मलू्र्य, कार्यय, कार्ययस्थि, िागेको रकम, उपभोक्ता सलमलतको 

पदालधकारीको नाम, कार्यय शरुू तथा सम्पन्न लमलत समेत खलु्ने गरी सम्वलन्धत कार्ययस्थिमा सावयजलनक 

परीक्षण गरेको प्रलतवेदन नगर कार्ययपालिकामा प्रस्तुत गनुयपदयछ ।   

(२७) उपभोक्ता सलमलत माफय त गररएको लनमायण वा सचचािन गरेको कार्ययिमको जानकारी स्थानीर्य जनतािे माग गरेमा 

उपभोक्ता सलमलतिे उपिब्ध गराउनुपनेछ । र्यसरी माग गरेको लववरण उपिब्ध नगराएको भनी सम्वलन्धत 

उपभोक्तािे उपभोक्ता सलमलत भंग गनय माग गरेमा नगर कार्ययपालिकािे सो लवषर्यमा सत्र्य तथ्र्य बुझी उपभोक्ता 

सलमलतको पुनगठन गनय, सलमलत भंग गनय वा अन्र्य माध्र्यमबाट कार्यय सम्पन्न गनय सक्नेछ ।   

(२८) उपभोक्ता सलमलत माफय त सचचािन हुने वा लनमायण हुने लवकास लनमायण कार्ययको स्थिगत अनुगमन गने लजम्मेवारी 

नगर कार्ययपालिकाको हुनेछ ।   

(२९) उपभोक्ता सलमलतिे कामको िालग लनर्यमानुसार लिएको पेश्की फछयर्यौट गदाय प्रथम लकस्ताको प्रालवलधक 

मलू्र्याङ्कन, सम्झौता अनुसारको नाप जााँच र मलू्र्य खिेुको रलनङ्गलवि, उपभोक्ता सलमलतको बैठकको 

प्रलतलिलप समेत राखी नगर कार्ययपालिकामा लनवेदन लदनुपनेछ । र्यस लववरणको आधारमा अलघल्िो लकस्ताको 

पेश्की फछयर्यौट गरी थप कामको मात्र अको लकस्ता कार्यम गरी सोही वरावरको रकम उपिब्ध गराईनेछ । 

उपभोक्ता सलमलत स्वर्यमिे प्रत्रे्यक लकस्तामा गरेको खचयको सूचना सावयजलनक स्थानमा टााँस गनुयपनेछ ।   

(३०) उपभोक्ता सलमलतिे कार्यय सम्पन्न गरेपलछ प्रालवलधक जााँचपास र कार्ययसम्पन्न प्रलतवदेन प्राप्त गरी नगर 

कार्ययपालिकाका प्रलतलनलधको रोहवरमा सावयजलनक परीक्षण गराउनु पनेछ । फरफारकका िालग उक्त सावयजलनक 

पररक्षणको प्रलतवेदन समेत पेश गनुयपनेछ । अलन्तम भकु्तानी लदंदा उक्त र्योजनाको फोटो र सो अनुसार लनमायण 

भएको हो भनी उपभोक्ता सलमलतको लनणयर्य तथा उपभोक्ता सलमलतका अध्र्यक्ष, सलचव र कोषाध्र्यक्षको दस्तखत 

गराई सम्बलन्धत फाईिमा समावेश गनुय पनेछ ।  

(३१) उपभोक्ता सलमलत माफय त सचचािन भएका आर्योजनाहरूको कार्ययसम्पन्न भएपलछ सम्वलन्धत लनकार्यिे सोको 

रेखदेख ममयत सम्भार गने लजम्मेबारी समेत तोकी उपभोक्ता सलमलतिाई हस्तान्तरण  गनुयपदयछ । र्यसरी 

आर्योजनाको हस्तान्तरण भएमा नगर कार्ययपालिकाको सहमलत लिई उपभोक्ता सलमलतिे सेवा शलु्क लिन र 

सोको लनर्यलमत ममयत सम्भार र सचचािनको व्र्यवस्था गनय सक्नेछ । र्यसका िालग आवश्र्यकता अनुसार 

कार्ययिम तथा आर्योजना सचचािन कार्ययलवलध तर्यार गरी नगर कार्ययपालिकाबाट स्वीकृत गरी िागू गनय 

सलकनेछ ।  

(३२) नगर कार्ययपालिका आफैिे संचािन गरेको वा उपभोक्ता सलमलत, गैर सरकारी संस्था िगार्यत अन्र्य सामालजक 

संघसंस्था माफय त सचचािन गररने तालिम, गोलष्ठ, सेलमनार, अलभमखुीकरण कार्ययिम, कार्ययशािाजस्ता 

कार्ययिमहरूको भकु्तानी गदाय उक्त कार्ययिम सचांिन गने लवषर्यमा भएको लनणयर्य, कार्ययिम संचािन भएको 

स्थान र कार्ययिम अवलध, कार्ययिमको उद्देश्र्य र अपेलक्षत उपिलब्ध, कार्ययिमका सहभागीको उपलस्थलत, 

कार्ययिमको कार्ययतालिका, कार्यत््ररmममा प्रस्तुत भएको कार्ययपत्रको प्रलतलिपी, कार्ययिम संचािन गदायको 

अवस्थाका तस्वीरहरू सलहत आलथयक प्रशासन लनर्यम बमोलजमका अन्र्य बीि भपायइ र कागजात संिग्न गरी 

कार्ययसम्पन्न प्रलतवेदनका आधारमा गनुयपनेछ ।  

(३३) उपभोक्ता सलमलतिे आर्योजनाहरू संचािन गदाय तोलकए बमोलजमको गुणस्तर कार्यम गने गराउने दालर्यत्व र 

लजम्मेबारी सम्बलन्धत प्रालवलधक कमयचारी, अन्र्य कमयचारी, उपभोक्ता सलमलत र अनुगमन तथा सहजीकरण 

सलमलतको हुनेछ ।  



(३४) अनुकरणीर्य कार्यय गने उपभोक्ता सलमलत, प्रालवलधक कमचायरी र सम्बलन्धत कमयचारीिाई नगर कार्ययपालिकाको 

लनणयर्य बमोलजम वालषयक रूपमा पुरस्कार प्रदान गनय सलकनेछ ।   

(३५) अनुगमन तथा सहजीकरण सलमलतको सम्बन्धमा देहार्य बमोलजम गनुय पनेछ ।  

(क) उपभोक्ता सलमलत वा ठेक्कापट्टा जुनसुकै प्रलिर्याबाट कार्यत््ररmम वा आर्योजना संचािन वा  

कार्यायन्वर्यनमा अनुगमन एवम् सहजीकरण गनय सम्बलन्धत आर्योजना वा कार्ययिमबाट प्रत्र्यक्ष िाभ 

हालसि गने पररवार मध्र्यबोट कम्तीमा दुई जना मलहिा र वडा सलमलतबाट एकजना प्रलतलनलध समेत 

रहने गरी पााँच सदस्र्यीर्य अनुगमन तथा सहजीकरण सलमलत गठन गनुयपनेछ ।   

(ख) खण्ड (क) बमोलजमको सलमलत ठेक्कापट्टाबाट सचचािन गररने कार्ययिम वा आर्योजनाको हकमा 

कार्ययिम वा आर्योजना प्रारम्भ हुनुभन्दा पलहिे सो आर्योजनामा खलटएका कमयचारीिे र उपभोक्ता 

सलमलतबाट सचचािन गररने कार्ययिम वा आर्योजनाको हकमा सम्झौता हुनुपूवय आर्योजना अनुगमन 

तथा सहजीकरण सलमलत गठन गनुयपनेछ । कार्ययिम वा आर्योजनाको अलन्तम भकु्तानी एवम ्फरफारक 

गनुयपूवय र्यस्तो सलमलतको लसफाररश आवश्र्यक पनेछ ।  

(ग)  आर्योजना संचािनको िममा बाधा अवरोध आइपरेमा आवश्र्यक सहजीकरण गने, सम्पन्न कार्ययिम 

वा आर्योजनाको सावयजलनक पररक्षण गने तथा नगरपालिकासाँग गरेको सम्झौता र प्रचलित कानून 

बमोलजम कार्ययिम तथा आर्योजना सचांिन भएको नपाइएमा सम्बलन्धत उपभोक्ता सलमलतका 

सदस्र्यहरूिाई र नगर कार्ययपालिकािाई सोको जानकारी गराउनु कार्ययिम वा आर्योजना अनुगमन 

तथा सहजीकरण सलमलतको कतयव्र्य हुनेछ ।  

(घ) सलमलतिे आर्योजना सम्पन्न भएको सात लदनलभत्र आर्योजनाको अलन्तम भकु्तानी र फरफारकको लनलम्त 

लसफाररस गनुय पनेछ । सलमलतिे आफ्नो दालर्यत्व र लजम्मेवारी लनवायह नगरेको, भकु्तानी र फरफारकको 

िालग लसफाररस नगरेको कारणबाट प्रचलित कानून बमोलजम भए गरेका कार्ययको भकु्तानी लदन, 

फरफारक गनय िगार्यतका थप कार्ययहरू अगालड बढाउन बाधा परेको मालनने छैन ।   

(ङ) नगर कार्ययपालिकािे कार्ययिम वा आर्योजना अनुगमन सलमलतको थप लजम्मेवारी र आचार संलहता 

लनधायरण गनय सक्नेछ । र्यस्तो व्र्यवस्था आर्योजना सम्झौता फाराममा उल्िेख गनुयपनेछ । 

(च) आर्योजना सुपररवेक्षण र अनुगमन सलमलतिे आर्योजना लनमायण सम्बन्धमा भएको प्रगलत लववरण उपभोक्ता 

सलमलत र नगर कार्ययपालिकािाई उपिब्ध गराउने, आर्योजना सचचािनबाट स्थानीर्य जनतािाई 

पुगेको सुलवधा, सेवाको गुणस्तर, सेवामा वलृध्द गराउनु पने अवस्था आलदको सुपररवेक्षण गरी 

जानकारी लिने, आर्योजना सचचािनको िममा देखा परेका वाधा ब्र्यवधान हटाउनको िालग उपरु्यक्त 

सुझाव सलहतको लसफाररस सम्वलन्धत  उपभोक्ता सलमलत र नगरपालिकामा पेश गने तथा उपभोक्ता 

सलमलतिे नगर कार्ययपालिकासाँग गरेको सम्झौता र प्रचलित कानुन बमोलजम कार्ययिम तथा आर्योजना 

सचचािन भएको नपाइएमा सोको जानकारी नगर कार्ययपालिकामा गराउने दालर्यत्व र लजम्मेवारी 

लनवायह गनुयपनेछ ।  

२५.  सािािवनक वनिी साझेदारी  

(१) नगर कार्ययपालिकािे सचचािन गने लवकास लनमायण िगार्यत सेवा खररद र सेवा प्रवाहका कार्यय सावयजलनक लनजी 

साझेदारी अन्तगयत गराउन सक्नेछ । 

(२)  लनजीक्षेत्र आकलषयत हुनसक्ने सम्भालवत क्षेत्रहरूको पलहचान गरी त्र्यस्ता क्षेत्रहरूमा साझेदारीमा काम गनय नगर 

कार्ययपालिकािे लनजी क्षेत्रिाई आह्वान गनुयपनेछ ।  



(३)  र्यसरी कार्यय गराउाँदा सावयजलनक लनजी साझेदारी नीलत, २०६० एवम् सावयजलनक लनजी साझेदारी कार्ययलवलध 

(नगरपालिकाको िालग), २०६१ बमोलजम गनुय गराउनु पनेछ ।   

(४) नगरपालिकािे आफ्नो कार्ययक्षेत्र लभत्र रहकेा गैर सरकारी संस्था, लनजी क्षेत्र, सामदुालर्यक संस्थाबाट सचचािन हुने 

कार्ययिम वा आर्योजनामा पररपूरकता कार्यम गनुयका साथै र्यस्ता संस्थाहरूसाँग साझेदारीमा कार्ययिम वा 

आर्योजनाहरू सचचािन एवम् कार्यायन्वर्यन गनय सक्नेछ ।   

२६. ठेक्कापट्टासभबन्धी व्यिस्था :- उपभोक्ता सलमलतबाट कार्यय सम्पन्न हुन नसक्ने जलटि र प्रालवलधक रूपमा कलठन 

प्रकृलतका आर्योजनाहरूको नगर कार्ययपालिकािे प्रचलित काननू को प्रलिर्या पुर्यायई ठेक्कापट्टा व्दार काम 

गराउनु पनेछ ।   

२७. सडक वनमााणसभबन्धी वििेष व्यिस्था :- 

(१) पूवायधार लवकासबाट अलधकतम िाभ लिनका िालग सडक सुलवधा पुग्ने क्षेत्रमा तत्काि रोजगारी र आर्यआजयनमा 

बढावा लदनसक्ने पर्ययटन, कृलष (कृलष, पशलुवकास र मत्स्र्य लवकास) तथा गैर कृलष (िघ ु उद्योग, उद्यम, 

व्र्यवसार्य) सम्बन्धी आलथयक तथा सामालजक लवकासका लिर्याकिापहरू उक्त क्षेत्रमा नै केलन्रत (कन्सन्रेट) 

गरी एक क्षेत्रिे अको क्षेत्रको लवकासमा पररपूरकता कार्यम हुने गरी सचचािन गररनेछ ।   

(२) सडकमा िगानी गदाय नर्यााँ रर्याक खोल्ने कार्ययिाई कम प्राथलमकता लदई भैरहकेा सडकहरूिाई बाहै्र मलहना 

सचचािन गनय, सडकको स्तरोन्नलतका साथै सडक संरचना र पुि–पुिेसा लनमायणमा प्राथलमकता  लदइनेछ ।   

(३) नर्यााँ रर्याक खोल्न अत्र्यावश्र्यक देलखएमा लजल्िा र्यातार्यात गुरूर्योजना र नगर र्यातार्यात गुरुर्योजनाको 

प्राथलमकतामा परेको सडकमा मात्र नर्यााँ रर्याक खोल्न सलकनेछ र नर्यााँ र्र्याक खोल्दा र्यातार्यात सेवा सचचािन 

भएको सडक खण्डिाई जोड्ने प्रवेश लवन्ददुेलख मात्र िमशिः लनमायण कार्यय गनुयपनेछ । साथै नर्यााँ र्र्याक खोल्दा 

सडकसम्बन्धी सशतय अनुदान बाहके अन्र्य रकमबाट िगानी गनय पाइने छैन ।   

(४) सडक लनमायण कार्ययमा ठूिा मेलशनरी उपकरणको प्रर्योगमा कम प्राथलमकता लदनु पनेछ । तर प्रालवलधकको परामशयमा 

वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा वातावरण संरक्षण लनर्यमाविी, २०५४ को साथै सामालजक तथा 

वातावरणीर्य सुरक्षाको रूपरेखा, २०६५ को पररलधलभत्र रही वातावरण तथा श्रममैत्री उपकरण प्रर्योगमा बाधा 

पने छैन ।  

(५) नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र आफै िगार्यत अन्र्य लनकार्यबाट लनमायण भएका सम्पूणय सडकहरूको नक्शाङ्कन 

एवम ्अद्यावलधक लववरण (रोड इन्भेन्री) तर्यार गरी राख्नु पनेछ ।   

(६) सम्बलन्धत लनकार्यको स्वीकृलत वेगर वातावरणमा प्रत्र्यक्ष रूपमा असर पुर्यायउने खािका आर्योजनाहरू तथा 

नगरपालिकाको स्वीकृलत वेगर स्थानीर्यस्तरका सडक लनमायणसम्बन्धी भौलतक पूवायधारका आर्योजनाहरू 

सचचािन गनय पाइने छैन ।  

(७) सडक लनमायणसम्बन्धी कार्यय सचचािन गनुयपूवय सडकको क्षेत्रालधकार (राइट अफ वर्य) कार्यम गनय िगत कट्टा गने 

प्रलिर्या शरुू गरेको हुनु पनेछ । सडकको क्षेत्रालधकार (राइट अफ वर्य) मानवीर्य कारणिे कार्यम हुन नसकेका 

सडकहरुको स्तरोन्नलत लनरुत्सालहत गररनेछ । साथै सडकको दबुैतफय  हररर्यािी कार्यम राख्न बकृ्षारोपण समेत 

गररनेछ ।   

२८.  आयोिना ममात संभार तथा हस्तान्तरण सभबन्धी व्यिस्था :- 

(१) एक करोड रूपैर्यााँभन्दा मालथ िागत भएका आर्योजनाको हकमा आर्योजनाको िागत अनुमान तजुयमा गदायकै 

समर्यमा ममयत सम्भारका िालग रकम छुट्र्याउनु पनेछ । सोभन्दा कम िागतका स्थानीर्य पूवायधारसम्बन्धी 

आर्योजनाको हकमा लवशेष ममयत सम्भार कोषमा आवश्र्यक बजेट लवलनर्योजन गरी उक्त कोषबाट ममयत 

सम्भारको व्र्यवस्था लमिाउनु पनेछ ।   



(२)  आर्योजना सचचािन गने लनकार्यिे सम्पन्न भईसकेका आर्योजनाहरूको लनर्यलमत रेखदेख र ममयत संभार कार्यय 

आफैिे गने वा त्र्यस्ता आर्योजनाको स्वालमत्व समेत सम्बलन्धत उपभोक्ता सलमलत, सामदूालर्यक संस्था वा 

गैरसरकारी संस्थािाई अनुसूची–१४ बमोलजम हस्तान्तरण गरी दीगो सचचािन हुने व्र्यवस्था लमिाइनेछ ।  

(३)  हस्तान्तररत आर्योजनाको लनर्यलमत सचचािन र ममयत संभारका िालग उपभोक्ता सलमलत, गैर सरकारी संस्था वा 

समदुालर्यक संस्थािे नगर कार्ययपालिकाबाट स्वीकृलत लिई आवश्र्यक सेवाशलु्क तोकी आफ्नो कोष खडा गनय 

सक्नेछन् ।  

(४) उपदफा (३) बमोलजमको कोषबाट कोषको वालषयक आम्दानीको पााँच प्रलतशत वा पन्र हजारमध्रे्य जुन कम हुन्छ 

त्र्यलत रकम प्रशासलनक कार्ययमा खचय गनय सलकनेछ । बााँकी रकम सम्बलन्धत आर्योजनाको ममयत संभार र 

स्तरोन्नलतका िालग खचय गनुयपनेछ ।    

(५) लनर्यलमत रूपमा ममयत संभार नगने आर्योजनामा थप िगानी गररने छैन ।   

२९.  िनसहभावगता एिम ्लागत सहभावगता :- 

(१) कार्ययिम वा आर्योजना तजुयमा, सचचािन, अनुगमन तथा मलू्र्याङ्कन िगार्यत आर्योजनाका प्रत्रे्यक चरणमा 

अत्र्यलधक मात्रामा सहभालगता जुटाउने प्रर्यत्न गनुय नगर कार्ययपालिका \वडा सलमलतको कतयव्र्य हुनेछ । 

(२) सहभालगताको मापदण्ड तर्यार गदाय आर्योजनाको प्रकृलत, आर्योजनास्थि, उपभोक्ताको क्षमता र नगर 

कार्ययपालिकािे अविम्वन गरेको नीलतका अधीनमा रही बीस प्रलतशतमा कम नहुने गरी (नगद, श्रम वा 

स्थानीर्य सामग्री) लनधायरण गनुयपनेछ ।   

(३) सहभालगताको अंश लनधारयण गदाय अलत लवपन्न पररवार र िलक्षत समहूिाई लवशेष सहुलिर्यत लदन सलकने प्रावधान 

राख्न सलकनेछ । िागत सहभालगता व्र्यहोनय नसकेको कारणबाट िलक्षत समूहिाई आर्योजनाको िाभबाट 

वलचचत गराइने छैन ।   

३०.  कायाक्रम िा आयोिना सञ्चालन सभबन्धी कायातावलका :-  

नगर कार्ययपालिकाको कार्ययिम वा आर्योजना सचचािन गदाय देहार्यको समर्यतालिका अनुसार गनुयपने छ ,  

ि.स

. 

कार्ययहरू समर्य तालिका 

१. चािू आलथयक वषयका वालषयक कार्यय तालिका (खररद र्योजना सलहत)  

लनमायण र स्वीकृती 

भार मसान्तलभत्र 

२. वालषयक कार्यय तालिका अनुसार उपभोक्ता सलमलतको गठन र संझौता, 

ठेक्का पट्टा वा अन्र्य प्रलिर्याबाट आर्योजना कार्यायन्वर्यन, 

व्र्यवस्थापन र कार्यायरम्भ आदेश 

वालषयक कार्यय र्योजना अनुसार मंलसर 

मसान्तलभत्र 

३. आर्योजना सम्पन्न गने अवलध   ज्र्येष्ठ मसान्तलभत्र 

४. जााँचपास र फरफारक आर्योजना सम्पन्न भएको ३० 

लदनलभत्र 

५. आगामी आलथयक वषयको कार्ययिम र बजेट तजुयमा नगर सभाबाट 

पाररत गने 

असार मसान्तलभत्र । 

 

३१. कार्ययिम कार्यायन्वर्यन तथा सचचािनमा सहर्योग गनुयपनेिः  नगर कार्ययपालिकाबाट आफ्नो क्षेत्रलभत्र सचचािन तथा 

कार्यायन्वर्यन हुने कार्ययिम वा आर्योजनामा राजनैलतक दि, सामदुालर्यक संस्था, नागररक समाज, गैर सरकारी 



संस्था, पेशागत संस्था एवम ्सबै सरकारी एवम ्गैर सरकारी संस्थािे आवश्र्यक सहर्योग र सहजीकरण गने 

कतयव्र्य हुनेछ ।   

पररच्छेद – ५ 

अनुगमन एिम ्मूल्याङ्कन 

३२.  सुपररिेिण तथा अनुगमन सवमवत :- 

(१) नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्र लभत्र सचचालित लवलभन्न कार्ययिम वा आर्योजनाहरूको समग्र अनुगमन गने प्रर्योजनका 

िालग देहार्य बमोलजमको नगर सुपररवेक्षण तथा अनुगमन सलमलत गठन गनुयपनेछ :-    

(क) नगर उपप्रमखु                                                    – संर्योजक   

(ख) नगर कार्ययपालिकािे तोकेको एक मलहिा सलहत बढीमा ३ जना प्रलतलनलध     – सदस्र्य 

(ग) नागररक सचेतना केन्रहरु मध्रे्यबाट मलहिा प्रलतलनलध एकजना              – सदस्र्य 

(घ) कार्ययपालिकाको सम्बलन्धत लवषर्यगत कार्यायिर्य वा इकाईको प्रलतलनलध एकजना   – सदस्र्य 

  

(ङ) नगर कार्ययपालिकाको कार्यायिर्यबाट तोलकएको प्रालवलधक कमयचारी एक जना      – सदस्र्य 

  

(च) उद्योग वालणज्र्य संघ, नगर सलमलतको प्रलतलनलध एक जना                  – सदस्र्य   

(छ) नगर कार्ययपालिकाका कार्ययकारी अलधकृतिे तोकेको अलधकृत             – सदस्र्य सलचव 

 

(२) वडा स्तरीर्य सुपररवेक्षण तथा अनुगमन सलमलत :- वडािे आफ्नो क्षेत्र लभत्र सचचालित लवलभन्न कार्ययिम वा 

आर्योजनाहरूको समग्र अनुगमन गने प्रर्योजनका िालग देहार्य बमोलजमको वडास्तरीर्य सुपररवेक्षण तथा 

अनुगमन सलमलत गठन गनुयपनेछ, 

(क) वडा सलमलतिे तोकेको सदस्र्य                                     संर्योजक 

(ख) वडा सलमलतको दलित मलहिा सदस्र्य                        सदस्र्य 

(ग) वडामा रहकेा लवलभन्न संघसंस्था, नागररक समाजबाट 

वडासलमलतिे तोकेको एक मलहिा सलहत दईु जना                   सदस्र्य 

(घ) वडा सलचव वा लनजिे तोकेको कमयचारी                         सदस्र्य सलचव  

(३)  उपदफा (१) र (२) अनुसार गठन हुने सुपररवेक्षण तथा अनुगमन सलमलतको काम, कतयव्र्य र अलधकार 

देहार्यबमोलजम हुनेछ :- 

(क) आर्योजनाको कार्यायन्वनमा सहजीकरण गने तथा देलखएका बाधा, व्र्यवधान र समस्र्या समाधानका िालग 

आवश्र्यक लनदशेन लदने,  

(ख) आर्योजनाको कार्यायन्वर्यन कार्ययतालिका अनुसार काम भए नभएको र्यकीन गने र नगरेको पाइएमा 

सम्बलन्धत पक्षिाई सचेत गराउने,    

(ग) लवषर्यगत कार्यायिर्य र अन्र्य सरकारी क्षेत्रबाट सचचालित कार्ययिम वा आर्योजनाको समेत अनुगमन  

गने ।   

(घ) गैरसरकारी संस्थाबाट सचचालित कार्ययिम वा आर्योजनाको प्रभावकारी अनुगमन गरी सोको चौमालसक 

र बालषयक प्रलतवेदन नगर कार्ययपालिकामा पठाउने । तर, वडास्तरीर्य अनुगमन सलमलतिे चौमालसक र 

बालषयक प्रलतवेदन वडा सलमलतमा पठाउनु पनेछ । उक्त प्रलतवेदनमा छिफि गरी सुधार गनय तथा 

आवश्र्यक कारबाही गनय नगरपालिकामा पठाउनु पनेछ । 



(४)  सलमलतिे अनुगमनको िममा देलखएका लवषर्यमा आवश्र्यक िेखाजोखा गरी आफ्नो सुझाव सलहतको प्रलतवेदन 

वडा सलमलतको हकमा चौमालसक रूपमा वडा कार्यायिर्यमा र नगरपालिकाको हकमा चौमालसक रुपमा 

नगरपालिका प्रमखु समक्ष पेश गनेछ । र्यसरी प्राप्त प्रलतवेदनमालथ नगर कार्ययपालिकाको बैठकमा छिफि 

गररनेछ ।  

(५) वडा स्तरीर्य कार्ययिम वा आर्योजनाको हकमा वडा कार्यायिर्यिे र नगर स्तरीर्य कार्ययिम तथा आर्योजनाको हकमा 

नगर कार्ययपालिकािे आफ्ना कार्ययिम वा आर्योजनाहरूको सुपररवेक्षण तथा अनुगमन कार्ययर्योजना र 

कार्ययतालिका बनाई सोको आधारमा लनर्यलमत रूपमा सुपरीवेक्षण, अनुगमन एवम् समीक्षा गनुयपनेछ।  

(६)  सलमलत आपैmिे अनुगमन गनय वा आवश्र्यकता अनुसार वडा कार्यायिर्यिे बढीमा तीन सदस्र्यीर्य र नगर 

कार्ययपालिकािे बढीमा पााँच सदस्र्यीर्य उप–सलमलत गठन गरी आर्योजनाको सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन गनय वा 

अन्र्य कुनै पदालधकारी वा कमयचारीहरूिाई अनुगमनसम्बन्धी कार्ययमा खटाउन सक्नेछ ।  

(७) सलमलतिे सामालजक सुरक्षा भत्ता लवतरण कार्ययिम, बाि संरक्षण अनुदान र व्र्यलक्तगत घटना दताय कार्ययिम िगार्यत 

सामालजक सुरक्षा सम्बन्धी समग्र कार्ययिमको अनुगमन गनेछ ।  

(८) अनुगमनसम्बन्धी अन्र्य व्र्यवस्था नगर कार्ययपालिकाको बैठकबाट वा नगर सभाबाट तोलकए बमोलजम हुनेछ  ।  

(९) नगरपालिकाको स्रोतको रकमको सदपुर्योग भए नभएको सम्बन्धमा सावयजलनक सेवा तथा क्षमता लवकास सलमलतिे 

अनुगमन गनय सक्नेछ ।  

(१०) वडा कार्यायिर्यहरुबाट सचचालित वडास्तरीर्य आर्योजना तथा कार्ययिमहरु नगरपालिका स्तरीर्य सुपररवेक्षण तथा 

अनुगमन सलमलतिे जुनसुकै बेिा अनुगमन गनय सक्नेछ । र र्यस्तो अनुगमनको सन्दभयमा माग गररएका कागजात 

तथा लववरणहरु देखाउनु वडा कार्यायिर्यको कतयव्र्य हुनेछ । 

(११) उपदफा (१) र (२) बमोलजमका प्रलतलनलधहरू आिोपािो आधारमा सहभालगता गराउने व्र्यवस्था लमिाउनु 

पनेछ ।  

३३. अनुगमनसभबन्धी थप व्यिस्था :- 

(१)  नगर कार्ययपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र सचचालित कार्यत््ररmम वा आर्योजनाको अनुगमन, प्रगलत प्रलतवेदन र 

त्र्यसको समीक्षा सलहतको लववरण नगर सभामा छिफि गराई सोको प्रलतवेदन लजल्िा समन्वर्य सलमलत, संघीर्य 

तथा प्रादेलशक सरकारका सम्बलन्धत मन्त्रािर्यमा पठाउनु पनेछ ।   

(२) लजल्िा समन्वर्य सलमलत, संघीर्य तथा प्रादेलशक सरकारका सम्बलन्धत मन्त्रािर्यिे नगर कार्ययपालिकाबाट 

सचचालित कार्ययिम वा आर्योजनाको नमनूाको रूपमा केही नगरपालिका छनौट गरी सेवा करारमा 

परामशयदाता लनरु्यक्त गरी अनुगमन एवम् मलू्र्याङ्कन गनय गराउन सक्नेछ ।   

(३) नगर कार्ययपालिकाको क्षेत्रलभत्र सचचालित कार्ययिम तथा बजेटको तजुयमा, कार्यायन्वर्यन र अनुगमन प्रलिर्यामा 

वातावरणीर्य पक्ष, िैङ्लगक तथा सामालजक समावेशीकरणजस्ता लवषर्यिाई पर्यायप्त ध्र्यान लदए नलदएको बारेमा 

सुपरीवेक्षेण तथा अनुगमन गनुयपनेछ ।  

३४.  आयोिना िााँचपास र फरफारकसभबन्धी व्यिस्था :- 

(१) नगरस्तरीर्य जााँचपास तथा फरफारक सलमलत देहार्य अनुसार हुनेछ , 

  नगर प्रमखु वा नगर प्रमखुिे तोकेको पदालधकारी      – संर्योजक 

  नगर कार्ययपालिकाको सम्बलन्धत लवषर्यगत सलमलतको संर्योजक – सदस्र्य 

  आलथयक प्रशासन शाखा प्रमखु    – सदस्र्य 

  सामालजक लवकास शाखा प्रमखु    – सदस्र्य 

  र्योजना शाखा प्रमखु     – सदस्र्य सलचव 



(२) नगर कार्ययपालिकािे आर्योजना सम्पन्न भएको जानकारी प्राप्त भएपलछ भौलतक पूवायधार आर्योजनाको हकमा 

सम्बलन्धत प्रालवलधकिे पेश गरेको अलन्तम मलू्र्यांकन, कार्यय सम्पन्न प्रलतवदेन र सावयजलनक परीक्षणको प्रलतवेदन 

तथा अन्र्य लिर्याकिापको हकमा सावयजलनक परीक्षणको प्रलतवेदनको आधारमा तीस लदनलभत्र आर्योजना 

जााँचपास तथा फरफारक सलमलतिे आर्योजनाको जााँचपास गनुयपनेछ ।   

(३) वडास्तरीर्य जााँचपास तथा फरफारक सलमलत देहार्य अनुसार हुनेछ । 

 वडाध्र्यक्ष वा लनजिे तोकेको सदस्र्य           - संर्योजक 

 वडाको मलहिा सदस्र्य वा दलित मलहिा एक जना  - सदस्र्य 

 वडा सलचव वा लनजिे तोकेको कमयचारी          - सदस्र्य सलचव 

 

(४) नगर कार्ययपालिका वा वडा कार्यायिर्यको जााँचपास तथा फरफारक सलमलतिे लवषर्यगत कार्यायिर्य, अन्र्य लनकार्य वा 

संघ संस्थाबाट सचचालित आर्योजनाको सम्बलन्धत लनकार्यबाट कार्यय सम्पन्न प्रलतवेदन प्राप्त भएपलछ आवश्र्यक 

जााँचवझु गरी ३० लदनलभत्र जााँचपास गनुयपनेछ ।     

(५) नगर कार्ययपालिका÷वडा सलमलतिे आर्योजना जााँचपास भएपलछ फरफारक गररलदनु पनेछ । फरफारक भएका 

आर्योजनाहरूको नगर सभाबाट अनुमोदन गराउनु पनेछ ।  

३५. प्रगलत प्रलतवेदन एवम् समीक्षासम्बन्धी व्र्यवस्था :- (१) नगर कार्ययपालिकािे प्रचलित ऐन, लनर्यम बमोलजम  

कार्ययिम वा आर्योजनाहरूको चौमालसक र वालषयक रूपमा प्रगलत समीक्षा एवम् मलू्र्याकंन गनेछ ।   

(२) नगर कार्ययपालिकाबाट सचचालित कार्ययिम वा आर्योजनाको प्रगलत प्रलतवेदन एवम ्समीक्षा देहार्य बमोलजम हुनेछ 

,   

(क) नगर सभाबाट स्वीकृत बजेट र कार्ययिमको एक एक प्रलत लजल्िा समन्वर्य सलमलत, मन्त्रािर्य, संघीर्य तथा 

प्रादेलशक सरकारका सम्बलन्धत लनकार्यहरुमा पठाउने लजम्मेवारी सम्बलन्धत सलचवको हुनेछ ।   

(ख) नगर कार्ययपालिकाबाट सचचालित कार्ययिम वा आर्योजनाको चौमालसक र वालषयक रूपमा प्रगलत समीक्षा 

गनुयपनछे ।   

(ग) नगर कार्ययपालिकाबाट सचचालित कार्ययिम वा आर्योजनाको लवत्तीर्य एवम् भौलतक प्रगलत प्रलतवेदन अनुसूची–

१५, १५.१, १५.२, १५.३ र १५.४ बमोलजमको ढााँचामा तथा अन्र्य लववरण वडा कार्यायिर्य \ नगरपालिकािे देहार्यको 

समर्यावलध लभत्र पठाउनु पनेछ, 

 

 

  

ि.

स 

लववरण समर्यावलध  

वडा कार्यायिर्य नगर कार्ययपालिका 

१ मालसक प्रगलत प्रलतवेदन 
प्रत्र्येक मलहनाको तीन 

गतेलभत्र 
प्रत्र्येक मलहनाको सात गतेलभत्र 

२ पलहिो चौमालसक प्रलतवेदन मंलसर ३ गतेलभत्र मंलसर सात गतेलभत्र 

३ दोस्रो चौमालसक प्रलतवेदन चैत्र ३ गतेलभत्र चैत्र सात गतेलभत्र 



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

५ आर्योजनागत िगानी लववरण 
तर्यार भएको लमलतिे तीन 

लदन लभत्र 

तर्यार भएको लमलतिे सात लदन 

लभत्र 

६ 
वडा सलमलतका लनणयर्यहरु

  

लनणयर्य भएको लमलतिे पााँच 

लदन लभत्र 
 

७ 
नगर कार्ययपालिका तथा नगर 

सभाका लनणयर्यहरु 
- 

प्रमाणीकरण भएका लमलतिे 

सात लदन लभत्र 

८ 

आफ्नो क्षेत्रमा सचचालित मखु्र्य  

कार्ययिम वा आर्योजनाहरूको 

एकीकृत  

सूचनामूिक वालषयक प्रलतवेदन। 

आलथयक वषय समाप्त भएको 

एक मलहनालभत्र 

आलथयक वषय समाप्त भएको तीन 

मलहनालभत्र 

९ लवत्तीर्य प्रलतवेदन 
मलहना समाप्त भएको तीन  

लदन लभत्र 

मलहना समाप्त भएको सात  लदन 

लभत्र । 

१० वालषयक आलथयक लववरण 
आलथयक वषय समाप्त भएको 

पन्र लदनलभत्र 

आलथयक वषय समाप्त भएको 

पैतीस लदनलभत्र 

११ आन्तररक िेखापरीक्षण प्रलतवेदन 
प्रत्र्येक चौमालसक अवलध 

समाप्त भएको सात लदनलभत्र 

प्रत्र्येक चौमालसक अवलध 

समाप्त भएको एक मलहनालभत्र 

१२ 
गत आलथयक वषयको अलन्तम 

िेखापरीक्षण प्रलतवेदन 
- 

चािू आलथयक वषयलभत्र । 

 

 

 

३६. प्रभाि अध्ययन :- नगरपालिकाबाट सचचालित दईु करोडभन्दा बढी िागतका कार्ययिम वा आर्योजना सम्पन्न 

भएको तीन वषयपलछ कम्तीमा दईु वटा आर्योजनाको प्रभाव मलू्र्याङ्कन गराउनु पनेछ । र्यसरी मलू्र्याङ्कनबाट 

लसलकएका पाठहरूिाई नर्यााँ कार्ययिम वा आर्योजना छनौट तथा कार्यायन्वर्यन गदाय पषृ्ठपोषणको रूपमा लिने 

पद्दलतको लवकास गनुयपनेछ ।  

३७. मूल्याङ्कन तथा पुरस्कारसभबन्धी ब्यिस्था :- 

(१) र्यस कार्ययलवलधमा उलल्िलखत प्रावधानहरूको पािना भए नभएको तथा तोलकएको समर्यलभत्रै कार्ययिम वा 

आर्योजना सम्पन्न गरे नगरेको आधारमा नगर कार्ययपालिकािे मलु्र्यांकन गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको मलू्र्याङ्कन समेतका आधारमा नगर कार्ययपालिकािे उत्कृि काम गने कमयचारीिाई 

पुरस्कारको व्र्यवस्था गनय सक्नेछ ।  

(४) नगर कार्ययपालिकािे तोकेको मापदण्ड बमोलजम आफ्नो क्षेत्रको लवकासमा उत्कृि र्योगदान पु¥र्याउने व्र्यलक्त, 

समाजसेवी, सुरक्षाकमी, कमयचारी, उपभोक्ता सलमलत, सामदाुलर्यक संस्था, टोि लवकास संस्था, नागररक सचतेना 



केन्र, गैर सरकारी संस्था, लवद्यािर्य व्र्यवस्थापन सलमती, स्वास्थ्र्य व्र्यवस्थापन सलमलत, वन उपभोक्ता सलमलत, 

कृलष सलमलतका पदालधकारी एवम ्कमयचारीहरूिाई पुरस्कृत गनय सक्नेछ ।   

पररच्छेद –६ 

बिेट अवततयारी र वनकासा प्रवक्रया 

३८. बिेट अवततयारी र वनकासासभबन्धी व्यिस्था :- नगरपालिकाको बजेट लनकासा प्रलिर्या देहार्य बमोलजम 

हुनेछ :- 

(१) कार्ययलवलधको दफा १५ अनुसार गलठत श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा लनधायरण सलमलतिे सम्बलन्धत आ.व.मा 

नगरपालिकािाई प्राप्त हुने आर्य प्रक्षेपण गनेछ । 

(२) प्रशासलनक खचय र समपुरक कोषिाई आवश्र्यक पने रकम घटाई बााँकी रकमिाई  १०० प्रलतशत मानी (पूाँजीगत 

रकम लनधायरण गरी) त्र्यस्तो पूाँजीगत रकमको कलत प्रलतशत रकम वडािाई बजेट लसलिङ पठाउने हो, 

कार्ययपालिकाको बैठकबाट र्यलकन गररनेछ । 

(३) कूि वडािाई पठाउने रकमिाई कार्ययलवलधको दफा ७ का आधारमा प्रत्रे्यक वडाको पूाँजीगत बजेट लनधायरण 

गररनेछ । 

(४) वडागत प्रशासलनक खचयको बजेट लवलनर्योजन नगर प्रमखुको सल्िाह, सुझाव र लनदेशनमा कार्ययकारी 

अलधकृतिे आलथयक प्रशासन शाखा प्रमुखबाट तर्यार गनुय गराउनु पनेछ । 

(५) प्रचलित ऐन लनर्यमको अलधनमा रही वडा सलचव र वडा कार्यायिर्यको िेखा तथा प्रशासन सहार्यकको संरु्यक्त 

दस्तखतबाट संचािन हुने गरी प्रत्रे्यक वडाको िालग बैंकमा खचय खाता खोलिने छ । नभए कार्ययकारी अलधकृतिे 

तोकेको कमयचारीबाट खाता संचािन गररनेछ । 

(६) नगर सभाबाट लवलनर्योजन लवधेर्यक पाररत भएपलछ वडाका िालग स्वीकृत र वडा कार्यायिर्यमा कार्यय सम्पादन गने 

गरी नगर कार्ययपालिकािे लनकासा गरेको पूाँजीगत तथा चािु रकम प्रत्रे्यक चौमालसकको रुपमा नगर 

कार्ययपालिकाको कार्यायिर्यिे खचय खातामा पेश्कीको रुपमा उपिब्ध गराउनेछ । 

(७) वडा कार्यायिर्यिे पलहिो पेश्की फछ्र्र्यौट नगरी अको लकस्ता पाउने छैन । 

(८) प्रत्रे्यक पटकको पेश्की फछ्र्र्यौट गनुय वडा सलचवको दालर्यत्व हुनेछ । 

(९) प्रत्र्येक आलथयक वषयको आषाढ १५ गतेलभत्र वडाको खचय खाता बन्द गरी बााँकी रहकेो रकम नगर कार्ययपालिकाको 

संलचत खातामा जम्मा गरी २० गतेलभत्र सम्पूणय िेखा श्रेस्ता नगर कार्ययपालिकाको आलथयक प्रशासन शाखामा 

बुझाई सक्नु पनेछ । 

(१०) वडामा भएको खचयको िेखा परीक्षण गराउने िेखा परीक्षकबाट औलं्र्याइएका बेरुजु फछ्र्र्यौट गने गराउने दालर्यत्व 

वडा सलचवको हुनेछ । 

(११) वडा कार्यायिर्यहरुिे चौमालसक रुपमा रकम माग गदाय नगर कार्ययपालिकाको आलथयक प्रशासन शाखामा उपिब्ध 

गराउनु पनेछ । 

(क) प्रथम चौमालसक पेश्की माग गदाय पेश गनुयपने कागजातहरु :- 

• वडाको स्वीकृत बजेट तथा कार्ययिम नगर कार्ययपालिकाबाट प्राप्त गरी सोको आधारमा तर्यार गररएको वडा 

सलमलतबाट स्वीकृत गररएको वालषयक कार्ययिम र बैठकको लनणयर्य, 

• वडा कार्यायिर्यबाट संकिन भएको  आर्यको शीषयक लववरण 

(ख) दोश्रो चौमालसकका िालग पेश गनुयपने कागजातहरु :- 

• प्रथम चौमालसकको प्रगलत लववरण, 



• पेश्कीको लववरण सलहत खचयको फााँटबारी, 

• पेश्की माग गदायको बखत सम्मको आर्य संकिनको लववरण, 

• प्रथम चौमालसकमा खचय भएको सम्पूणय लवि भरपाई तथा श्रेष्ट्ता सलहत पेश्की फछ्र्र्यौट गरी दोश्रो चौमालसक 

रकम माग गने वडा सलमलतको बैठकको लनणयर्य 

(ग) तेश्रो चौमालसकका िालग पेश गनुयपने कागजातहरु :- 

• दोश्रो चौमालसक सम्मको प्रगलत लववरण, 

•  पेश्की र पेश्की फछ्र्र्यौट लववरण सलहत खचयको फााँटबारी, 

• तेश्रो चौमालसकको रकम माग गदायका बखत सम्मको आर्य लववरण, 

• दोश्रो चौमालसकमा खचय भएको सम्पूणय लवि भरपाई तथा श्रेस्ता सलहत तेश्रो चौमालसक रकम माग गनय वडा 

सलमलतको बैठकको लनणयर्य 

(घ) प्रत्रे्यक आ.व. को आषाढ २० गतेलभत्र पेश अलनवार्यय रुपमा पेश गनुयपने कागजातहरु 

• तेश्रो चौमालसक सम्मको प्रगलत लववरण, 

• पेश्की र पेश्की फछ्र्र्यौट लववरण सलहत खचयको फााँटबारी, 

• बैंक स्टेटमेन्ट, 

• बााँकी रकम नगर कार्ययपालिकाको संलचत कोषमा लफताय जम्मा गरेको सक्किै बैंक भौचर, 

• बालषयक आलथयक लववरण, 

• तेश्रो लकस्ता पेश्की फछ्र्र्यौटका िालग वडा सलमलतको लनणयर्यको प्रलतलिपी, 

र्यसरी वडाबाट िेखा श्रेस्ता प्राप्त भएको ३ लदनलभत्र वडािाई पेश्की रकम फछ्र्र्यौट उपिब्ध गराइनेछ । 

(१२) बैशाख मसान्त पलछ कुनैपलन नर्यााँ कार्ययिम आर्योजनामा रकम बााँडफााँड गनय र पेश्की लदन र्योजना सम्झौता गनय 

पाउने छैन । 

(१३) कार्ययलवलधमा भएका व्र्यवस्था र नगर कार्ययपालिकािे लदएका लनदेशन पािना नगरेमा आंलशक वा पूरै बजेट 

रोक्का राख्न सक्नेछ । 

पररच्छेद – ७ 

कोष व्यिस्थापन 

३९. नगरपावलकामा सवञ्चत कोष िाता रहनेः - नगरपालिकामा संलवधानको धारा २२९ बमोलजम संलचत कोष 

खाता रहने छ । उक्त संलचत कोष खातामा देहार्य बमोलजमका रकमहरु समावेश गररनेछ र र्यस कोषबाट कानुन 

बमोलजम बाहके कुनै प्रकारको खचय गनय पाइने छैन । संलचत कोषबाट रकम खचय गनय छुटै्ट खचय खाता खोिी 

त्र्यस्तो खातामा संलचत कोषबाट रकम रान्सफर गरी खचय गररनेछ । 

(१) नगरपालिकाको आन्तररक राजश्व र अन्र्य आर्य । 

(२) नेपाि सरकारबाट प्राप्त हुने सबै प्रकारका रकमहरु । 

(३) प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सबै प्रकारका रकमहरु । 

(४) लवषर्यगत कार्यायिर्यहरु हस्तान्तरण भई आउाँदा सोको िालग छुट्र्याइएको वा हस्तान्तरण भई आउने रकमहरु । 

(५) लवकासका साझेदार तथा रालष्ट्रर्य अन्तरायलष्ट्रर्य गैर सरकारी संस्थाबाट सोझै प्राप्त हुने रकमहरु, कार्ययिम तथा 

बजेट 



(६) प्रालवलधक सहर्योग बापत प्राप्त हुने रकम 

(७) लनजी क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सबै प्रकारका रकम वा सहर्योग 

(८) पेश्की बेरुजु फछ्र्र्यौटबाट नगरपालिकािाई प्राप्त हुने रकम 

(९) नगरपालिका कोषमा प्राप्त हुन आउने अन्र्य सबै प्रकारका रकमहरु 

४०. नगरपावलका कोष संचालन व्यिस्था  :- 

(१)  नगरपालिकाको कोष सचचािन देहार्य बमोलजम हुनेछ :- 

क) नगरपालिकाको संलचत कोषबाट कानून बमोलजम बाहके कुनै प्रकारको खचय गनय पाइने छैन । स्थानीर्य तहको 

खचय सम्बन्धी कानून नबनेसम्म खचय सम्बन्धी व्र्यवस्था नेपाि सरकारको आलथयक कार्ययलवलध अनुसार 

हुनेछ । 

ख) नगरपालिकाको संलचत कोषको सचचािन नगर कार्ययपालिकाको कार्ययकारी अलधकृत र िेखा प्रमखुको 

संरु्यक्त दस्तखतबाट गररने छ । 

ग) नगरपालिकाको खचय खाता नगरपालिकाको कार्ययकारी अलधकृत वा लनजिे तोकेको अलधकृत स्तरको 

कमयचारी र िेखा प्रमखु वा लनजिे तोकेको िेखाको कमयचारीको संरु्यक्त दस्तखतबाट गनय सलकने छ । 

घ) संलचत कोषमा जम्मा भएको रकमको श्रोत अनुसारको अलभिेख खाता र सहार्यक खाता खडा गरर अलधकार 

प्राप्त अलधकारीबाट प्रमालणत गराइ राख्नुपनेछ । 

ङ) एकीकृत सारांश लववरण खाता तर्यार गरी लहसाब लववरण चौमालसक प्रगलत फारमहरु साँगै मन्त्रािर्यको 

नगरपालिका व्र्यवस्था शाखा र सम्बलन्धत कोष तथा िेखा लनर्यन्त्रक कार्यायिर्यमा पठाउनु पनेछ । 

च) लवषर्यगत मन्त्रािर्य, कार्यायिर्य, लवकासका साझेदार िगार्यत लवलभन्न लनकार्यबाट प्राप्त अलख्तर्यारीमा 

तोलकएको शतय एवम् कार्ययलवलध बमोलजम प्राप्त हुने रकम सोलह बमोलजम चािु खचय तथा पूाँजीगत खचय 

खातामा जम्मा गरी खचय गनुयपने छ । 

(२) नगरपालिकाको कोष खाता व्र्यवस्थापन देहार्य बमोलजम हुनेछ :- 

क) ग–४ समहूको संलचत कोष खाता, ग–५ समहूको लवशेष कोष खाता, ग–३ समहूको धरौटी खाता र ग–२ 

समहूको पूाँजीगत तथा चािु खाता कोष तथा िेखा लनर्यन्त्रक कार्यायिर्यको लसफाररसमा सम्बलन्धत 

बैंकमा खोलिने छ । 

ख) संलचत कोषमा जम्मा भएको रकम कानून अनुसार खचय गने स्वीकृलत प्राप्त भएपलछ रान्सफर गदाय चािु र 

पूाँजीगत लशषयकमा छुट्र्याई खचय गनुयपनेछ । 

ग) नगरपालिकाको आलथयक कारोबार सचचािनका िालग “ग” समूहको खाता बाहके अन्र्य कुनै खाताबाट 

कारोबार गररने छैन । तर, कमयचारी कल्र्याण कोषमा जम्मा हुने रकम ब्र्याज आजयन हुने खातामा 

व्र्यवस्थापन गनय सलकने छ । 

(३) लवशेष कोष :-  नगरपालिकािे आफ्नो आवश्र्यकता अनुसार लनम्न कोषहरु खडा गरर राख्न सक्नेछ । 

जसको संचािनका िालग लवलनर्यम स्वीकृत गराई कार्यायन्वर्यन गनुय गराउनु पदयछ । र्यस्तो कोषमा रकम 

लवलनर्योजन गनय सलकनेछ । 

क) र्यस्तो कोषमा पूाँजीगत रकम, िक्षीत समदुार्यको िालग छुट्र्याइएको रकमबाट नगर सभाको लनणयर्य बमोलजम 

जम्मा गनय सलकनेछ । 

ख) कोषको सचचािन तथा खचय प्रलिर्याहरु लनधायरण गदाय कोषको उद्देश्र्यसाँग सम्बलन्धत कार्ययमा मात्र खचय 

गनुयपने छ । र्यस्तो कोषमा खचय नभई बााँकी रहकेो रकम सलचचत हुाँदै जाने छ । 



ग) र्यस्तो कोषमा जम्मा भएको रकम जुन प्रर्योजनका िालग रालखएको हो सो बाहके अन्र्य प्रर्योजनमा वा आलथयक 

सहार्यता, अनुदान तथा चन्दा जस्ता लवतरणमखुी कार्ययका िालग खचय गनय पाइने छैन । 

 

पररच्छेद – ८ 

लेिा र लेिापरीिण 

४१. लेिा व्यिस्थापन :- 

(१)  नगरपालिकाको िेखा व्र्यवस्थापन देहार्य बमोलजम हुनेछ :- 

(क) नगरपालिकाको आम्दानी खचयको लहसाब कप्मम्रू्यटराईज्ड प्रणािीमा नेपाि सरकारिे लनधायरण गरेको 

दोहोरो श्रेष्ट्ता प्रणािी अनुसार महािेखा  परीक्षकबाट लनधायररत फारम खाता सहार्यक खाताहरुमा प्रलवलि 

गरी राख्नु पनेछ । साथै अनुसूची–१६ बमोलजमको  क्षेत्रगत खचय लववरण तर्यार गनुयपनेछ ।  

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

(ग) नगर क्षेत्रलभत्र रहकेा लवषर्यगत इकाई, नगर कार्ययपालिकाका सम्वलन्धत लवभाग, शाखा र वडाका 

कार्ययिमिाई स्वीकृत लवलनर्योजन रकम लभत्र रही कार्ययतालिका बमोलजम भकु्तानी लदनुपनेछ,   

(घ) खचय व्र्यवस्थापन गदाय लनर्यलमतता, लमतव्र्यलर्यता, प्रभावकाररता, कार्ययकुशिता, औलचत्र्य र जवाफदेलहताको 

लसिान्तिाई अविम्वन गदै प्रचलित ऐन लनर्यम बमोलजम खचय गनुयपनेछ,   

(ङ) भौलतक पूवाधायरतफय का आर्योजनाको हकमा प्रालवलधकबाट स्थिगत अनुगमन सलहतको प्रलतवेदन पेश 

नभएसम्म थप लकस्ता लनकासा लदन पाईने छैन । साथै पेश्की रकम मालथ पुनिः पेश्की लदइने छैन ।  

(२) नगरपालिकाको आलथयक कारोबारको िेखापरीक्षण देहार्य बमोलजम गनुय गराउनु पनेछ , 

(क) नगरपालिकामा आन्तररक िेखा परीक्षण शाखा गठन नभएसम्मका िालग नगरपालिकाको आन्तररक िेखा 

परीक्षण लजल्िा समन्वर्य सलमलतको आन्तररक िेखा परीक्षण शाखाबाट हुनेछ । अलन्तम िेखापरीक्षण 

नेपािको संलवधानको धारा २४१ अनुसार महािेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।    

(ख) नगरपालिकाको सम्पूणय आर्य–व्र्यर्य र धरौटीको से्रस्ताको आन्तररक िेखापरीक्षण प्रचलित ऐन लनर्यम 

बमोलजम मालसक रूपमा गररनेछ ।   

(ग)  गत आ.व.को अलन्तम िेखापरीक्षण चािू आ.व. लभतै्र सम्पन्न गरी सक्नुपनेछ ।   

(घ) िेखापरीक्षकिे अलन्तम िेखापरीक्षण गदाय आवश्र्यकता अनुसार आर्योजनाहरूको स्थिगत लनरीक्षण समेत 

गनय सक्नेछ ।  

(ङ) नगरपालिकाको अलन्तम िेखापरीक्षणबाट प्राप्त प्रलतवेदनिाई सावयजलनक गररनेछ ।  

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

(छ) काम भएको तर आवश्र्यक प्रमाण कागजात जुटाउन नसकेका कारणिे बेरुजु फछ्र्र्यौट हुन नसकेका 

खचयहरूिाई लनर्यलमत गराउन नगर सभािे नगर कार्ययपालिकािाई आवश्र्यक लनदेशन लदनसक्नेछ । र्यसरी 

प्राप्त लनदेशनिाई प्राथलमकता लदई पािना गनुय गराउनु नगर कार्ययपालिकाको  कतयव्र्य हुनेछ । 

(ज) नगरपालिका कोषको आन्तररक िेखापरीक्षण प्रलतवेदन चौमालसक रूपमा र अलन्तम िेखा परीक्षण 

प्रलतवेदन वालषयक रूपमा मन्त्रािर्यको नगरपालिका व्र्यवस्था शाखा तथा आलथयक प्रशासन शाखा, 

सम्बलन्धत कोष तथा िेखा लनर्यन्त्रक कार्यायिर्यमा पठाइनेछ ।   

(झ) नगरपालिकािे अलन्तम िेखापरीक्षणबाट लनस्केका बेरूजु सम्परीक्षण गराई लनर्यलमत गराउनु  पनेछ ।   

(३) नगरपालिकाको िेखापरीक्षण गदाय िेखापरीक्षकिे आफ्नो प्रलतवेदनमा कम्तीमा अनुसूची–१७ मा उल्िेलखत 

लवषर्यहरूमा रार्य व्र्यक्त गरेको हुनुपनेछ ।   



(४) नगरपालिकािे नेपाि सरकारिे लनधायरण गरेको म.िे.प. फारम अनुसारको पेश्की र बेरूजुको अलभिेख 

राख्नुपनेछ ।    

 

पररच्छेद – ९ 

सुिासनसभबन्धी  व्यिस्था 

 

४२.  उत्तरदालर्यत्व सम्बन्धी व्र्यवस्था :-  नगरपालिकाको सम्पूणय काम कार्ययवाहीिाई सरि, सुव्र्यवलस्थत, सेवाग्राहीमैत्री 

र लजम्मेवाररु्यक्त बनाई सेवाग्राहीप्रलत उत्तरदार्यी गराउन देहार्य बमोलजमको व्र्यवस्था गररने छ :- 

(१)  “सुशासन (व्र्यवस्थापन तथा सचचािन) ऐन, २०६४” र सुशासन (व्र्यवस्थापन तथा सचचािन) लनर्यमाविी, 

२०६५ बमोलजम राजनैलतक नेततृ्व र कमयचारीबीच कार्यय लजम्मेवारी स्पि लकटान गरी नगर सभाबाट स्वीकृत 

गराउनु पनेछ ।   

(२)  कार्यायिर्यको कार्ययमा लवलभन्न लवभाग, शाखा, कार्यायिर्य, इकाईको कार्यय लजम्मेवारी र उक्त शाखा इकाई 

कार्यायिर्यमा काम गने प्रत्र्येक कमयचारीको काम, कतयव्र्य र अलधकार एवम् लजम्मेवारी तोकी काम गराउने 

व्र्यवस्था लमिाईनेछ । र्यसरी लजम्मेवारी तोकेपलछ सम्बलन्धत शाखािाई कार्ययसम्पादन मापन सूचकसाँग समेत 

अन्तरसम्वन्ध स्थालपत गररनेछ  ।  

(३) कमयचारीको कार्ययसम्पादन मलू्र्याङ्कन गदाय उक्त सूचकहरू अनुसार कार्यय गरे नगरेको वस्तुगत मलू्र्याङ्कन गरी 

पुरस्कार र दण्ड लदने पररपाटी अविम्वन गररनेछ ।   

(४) नागररकप्रलत उत्तरदार्यी भई व्र्यवहार गनय, नागररकका आधारभतू आवश्र्यकता र अलधकारहरूप्रलत संवेदनशीि भई 

प्रभावकारी सेवा प्रवाह गनय, कमयचारी एवम ्पदालधकारीहरूिाई अलभमखुीकरण गनुयको साथै कार्यायिर्यको कार्यय 

वातावरणमा आवश्र्यक सुधार ल्र्याउने व्र्यवस्था लमिाईनेछ   ।  

(५) नागररकका लिलखत वा मौलखक गुनासाहरूिाई प्राथलमकता लदई सम्वोधन गनय कमयचारी \ पदालधकारी तोक्नु पनेछ 

। लजम्मेवार कमयचारी \ पदालधकारीिे प्राप्त गुनासा र सुनुवाई गरेको लववरण चौमालसक रूपमा समीक्षा बैठकमा 

पेश गनुय पनेछ ।   

(६)  सूचनाको हकसम्बन्धी अलधकारिाई कार्यायन्वर्यन गराउन प्रलतवि रहने छ ।   

(७) नगरपालिकािे आफूिे संचािन गरेको कार्ययिम वा आर्योजना, सेवा प्रवाहको अवस्था आलदका बारेमा वषयमा 

कम्तीमा दईु पटक सावयजलनक सुनुवाई गरीनेछ ।   

(८) नगरपालिका तथा स्थानीर्य सेवा प्रदार्यक संस्थाको काम कारवाहीमा पारदलशयता र सेवाग्राहीप्रलत जवाफदेलहता 

अलभवलृि गने उद्देश्र्यिे स्थापना भएका संस्थाहरु माफय त नगरपालिकाको काम कार्ययवाहीको सन्दभयमा नागररक 

अनुगमन, सावयजलनक सुनुवाई, सामालजक परीक्षण, सावयजलनक परीक्षण, जनसभेक्षण र नागररक बडापत्रको 

व्र्यवस्था गनेजस्ता कार्यय गरी नगरपालिकािाई सेवाग्राहीप्रलत उत्तरदार्यी बनाउनुका साथै लवत्तीर्य अनुशासन 

कार्यम गररनेछ ।  

(९) व्र्यलक्तगत घटना दताय, सामालजक सुरक्षा कार्ययिमको भत्ता, नागररक सरोकारका दैलनक लसफाररस जस्ता 

लवषर्यहरूिाई प्राथलमकता लदई नागररकिाई प्रवाह हुने सेवा सुलनलित हुने व्र्यवस्था लमिाइने छ ।    

(१०) नगरपालिकाको समग्र सेवा प्रवाह र आर्योजनाको कार्यायन्वर्यन सम्वन्धमा सम्बलन्धत पक्षको लचत्त नबुझेमा नगर 

प्रमखु वा तोलकएको पदालधकारी वा कमयचारी समक्ष उजुरी लदन सलकनेछ । त्र्यस्तो उजुरीको सुनुवाई गनुय नगर 

प्रमखु वा तोलकएको पदालधकारी वा कमयचारीको कतयव्र्य हुनेछ । 



(११) नगरपालिकाका कमयचारीहरूको सम्पलत्त लववरण प्रत्र्येक आलथयक वषय समाप्त भएको लमलतिे साठी लदनलभत्र 

अलख्तर्यार दरुुपर्योग अनुसन्धान आर्योगिे तोके बमोलजमको ढााँचामा व्र्यवलस्थत गरी राखीनेछ ।   

(१२) नगरपालिकाका पदालधकारी एवम ्कमयचारीहरूको आचार संलहता पाररत गराई िागू गने गराउने कार्यय गररनेछ ।   

४३.  पारदविाता सभबन्धी व्यिस्था :-  नगरपालिकािे आफूिे गरेका काम कारवाहीिाई पारदशी ढंगिे सचचािन 

गनय देहार्य बमोलजम व्र्यवस्था गनुयपनेछ :- 

(१)  वडा कार्यायिर्यिे  पााँच िाख र नगरपालिकािे पचचीस िाख वा सोभन्दा बढी िागत अनुमान भएका कार्ययिम 

वा आर्योजनाहरूको आर्योजनाको नाम, िागत अनुमान, सम्झौता लमलत, सम्पन्न हुने लमलत, िाभालन्वत 

जनसंख्र्या, िागत सहभालगताजस्ता लववरण सलहतको सूचना पाटी सवयसाधारणिे देख्न सक्ने गरी 

र्योजनास्थिमा राख्नुपनेछ ।   

(२) नगरपालिकाबाट सचचालित कार्ययिम, आर्योजना तथा बजेट सबैिे देख्ने गरी सूचना पाटीमा टााँस्ने, सावयजलनक 

गने, स्थानीर्य सचचारका माध्र्यम एफ. एम. रेलडर्यो माफय त् प्रचारप्रसार गने कार्यय गनुयपनेछ ।   

(३) नगरपालिकािे आफ्नो आम्दानी तथा खचय प्रत्र्येक चौमालसक र वालषयक रूपमा लवलभन्न माध्र्यमबाट सावयजलनक 

गनुयपनेछ ।   

(४)  नगरपालिकाको लवत्तीर्य एवम ्भौलतक प्रगलतबारे सवयसाधारण एवम ्सरोकारवािािाई सुसूलचत गराउनका िालग 

नागररक सचेतना केन्र, टोि लवकास संस्था तथा वडा सलमलत माफय त् आवश्र्यक सूचना प्रवाह गने व्र्यवस्था 

लमिाउनु पनेछ ।   

(५) आर्योजना सम्पन्न भैसकेपलछ त्र्यस्ता आर्योजनाको अनुसूची–१८ बमोलजम सावयजलनक परीक्षण गराउनुपनेछ । 

सावयजलनक परीक्षण नभएसम्म अलन्तम लकस्ता भकु्तानी लदईने छैन ।   

(६) नगरपालिकािे नागररक सचेतना केन्र, टोि लवकास संस्था र वडा सलमलतको सहभालगतामा सरोकारवािा सबै 

पक्षको प्रलतलनलधत्व रहकेो भेिा माफय त कलम्तमा वषयको एक पटक सामालजक परीक्षण गनुयपनेछ । सामालजक 

परीक्षण हुने स्थान र उपलस्थलतसम्बन्धी सूचना व्र्यापकरूपमा प्रचार–प्रसार गनुयपनेछ ।   

(७) नगरपालिकािे देहार्यका लवषर्यहरू आफ्नो वेभसाइटमा राख्नुका अलतररक्त स्थानीर्य वा रालष्ट्रर्य पत्रपलत्रका, एफ.एम. 

रेलडर्यो िगार्यतका सचचार माध्र्यमहरूवाट सावयजलनक  गनुयपनेछ :-  

(क) आवलधक तथा वालषयक र्योजनाहरू,  

(ख) वालषयक कार्ययिम तथा बजेट,  

(ग) सबै प्रकारका आम्दानी, खचयहरु, चौमालसक र वालषयक प्रगलत लववरणहरू,   

(घ) नगरको वस्तुलस्थलत झल्कने लवलभन्न वस्तुगत सूचनाहरू,   

(ङ) नगर कार्ययपालिका र नगर सभाका लनणयर्यहरु, 

(च) कार्यायिर्यको संगठन संरचना, शाखागत लजम्मेवारी र सबै कमयचारीको नाम नामेसी र कार्यय लववरण,  

(छ) नगर कार्ययपालिका र नगर सभाबाट पाररत लवलनर्यम, कार्ययलवलध र लनदेलशका आलद,  

(ज) आफ्नो क्षेत्रमा कार्ययरत लवकास साझेदार संस्थाहरूको लववरण,  

(झ) अनुगमन तथा मलू्र्याङ्कनका प्रलतवेदनहरू,  

(ञ) सेवा प्रवाहसंग सम्बलन्धत लनवेदनको ढााँचा तथा फारामहरू,   

(ट) सामालजक सुरक्षा भत्ता तथा बाि संरक्षण अनुदान प्राप्त गरेका व्र्यलक्तहरूको नाम नामेसी सलहतको लववरण,  

(ठ) नागररक बडापत्र, र  

(ड) नगर कार्ययपालिकािे आवश्र्यक ठानेका अन्र्य लववरणहरू ।  



४४.  वित्तीय सुिासन िोविम (वफड्युवसयरी ररस्क) न्यूनीकरणसभबन्धी व्यिस्था :-  नगरपालिकाको 

संस्थागत, आलथयक, लवत्तीर्य सुशासन एवम ्लवश्वसनीर्यता कार्यम गदै र्यस सम्बन्धी जोलखमहरू न्रू्यनीकरण गनयका 

िालग देहार्य बमोलजमको व्र्यवस्था गररनेछ :- 

(क) पूाँलजगत रकमबाट िगानी लनषेध गररएका क्षेत्रमा गररएको खचय र तोलकएको सीमा बालहर गरेको कलन्टन्जेन्सी 

खचयको लनणयर्य गने पदालधकारीबाट कानून बमोलजम सरकारी बााँकी सरह असुि उपर  गररनेछ ।  

(ख) उपभोक्ता सलमलतबाट संचालित कार्ययिमको िेखा दरुूस्त राख्ने दालर्यत्व सम्बलन्धत उपभोक्ता सलमलतका 

प्रमखु, कोषाध्र्यक्ष र सदस्र्य सलचवको हुनेछ । िेखा दरुूस्त नराखेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोलजम 

कारबाही हुनेछ ।  

(ग) भए गरेको कामिाई नगरेको भनी तथा नगरेको कामिाई गरेको भनी लसफाररश गने, नाप जााँच  प्रालवलधक 

सुपररवेक्षण गने र अलन्तम मलू्र्याङ्कन गने कमयचारीिाई प्रचलित कानून बमोलजम कारबाही हुनेछ ।  

(घ) र्यस कार्ययलवलध बमोलजम सचचािन हुने कार्ययिमको रकम दरुूपर्योग भएको प्रमालणत भएमा सम्बलन्धत 

कमयचारी \ पदालधकारीबाट असुि उपर गररनुको साथै त्र्यस्तो लनणयर्य गने अलधकारीिाई प्रचलित कानून 

बमोलजम कारबाही हुनेछ ।  

(ङ) नगरपालिकाको सावयजलनक खररद प्रलिर्यािाई पारदशी र लनर्यलमत गराउन सावयजलनक खररद ऐन र 

लनर्यमाविीको पूणय पािना गदै लवद्युतीर्य माध्र्यमबाट सचचािन गनय प्रोत्साहन गनुय पनेछ । ठेक्कापट्टा 

प्रलिर्यामा हुनसक्ने अलनर्यलमतता, लमिोमतो र जवरजस्ती गनेजस्ता कानून लवपररतका कार्ययहरू 

लनरूत्सालहत गनय स्थानीर्य प्रशासनसाँग सहर्योगको िालग अनुरोध गनय सक्नेछ ।   

(च) भौलतक एवम ्लवत्तीर्य प्रलतवेदन लनर्यलमत रूपमा उपिब्ध गराउने, सावयजलनक परीक्षण, िैंलगक परीक्षण, 

सामालजक परीक्षण, आन्तररक िेखापरीक्षण, अलन्तम िेखापरीक्षण तोलकए बमोलजम सम्पत्र गराउने र 

तदनुरूप प्राप्त सुझावको कार्यायन्वर्यन गराउने लजम्मेवारी नगर कार्ययपालिकाका कार्ययकारी अलधकृतको 

हुनेछ ।   

(छ) प्रचलित ऐन, लनर्यम र र्यस कार्ययलवलध लवपररत कुनै पलन कार्ययिम वा लिर्याकिाप र सेवा प्रवाहसम्बन्धी 

कार्यय सचचािन गनय पाईने छैन ।  

(ज) कार्ययिम वा आर्योजनाहरूको र्यस कालर्ययवलधमा उल्िेख भए बमोलजम लनर्यलमत रूपमा अनुगमन, प्रलतवेदन 

तथा समीक्षा गररनेछ ।  

(झ) नीलतगत एवम ्कार्ययिम वा आर्योजना कार्यायन्वर्यनमा हुनसक्ने अलनर्यलमतता, भ्रिाचार र अलख्तर्यारको 

दरुूपर्योग िगार्यत लनलहत स्वाथयका िालग कार्यय गने उपर प्रचलित कानून बमोलजम कारबाही गररनेछ ।   

(ञ) नगरपालिकाको लहत लवपररत ठेक्का भेररएसन गनय वा मलू्र्य समार्योजन गनय वा स्वाथय बालझने काम गनय 

पाइने छैन ।  

(ट) प्रत्र्येक आलथयक वषयको वैशाख मसान्तपलछ नर्यााँ आर्योजना सम्झौता गनय वा पेश्की उपिब्ध गराउन पाईने 

छैन । साथै रकम लफ्रज नगने गित मनसार्यिे लनर्यमभन्दा बढी पेश्की लदन वा अन्र्य खातामा रकमान्तर 

वा स्थानान्तरण गरेको पाइएमा त्र्यस्तो गने कमयचारीिाई कानून बमोलजम कारबाही हुनेछ ।  

(ठ) आलथयक वषयको अलन्तम मलहनामा पेश्की लिने वा लदने, रकमान्तर गने, कार्ययिम संशोधन  गने–जस्ता 

कार्ययहरू गरेको पाइएमा त्र्यस्तो गने कमयचारीिाई प्रचलित कानून बमोलजम लवभागीर्य सजार्य हुनेछ ।  

(ड) नगर सभाबाट बालषयक कार्ययिम वा आर्योजना स्वीकृत गदाय लवषर्य क्षेत्रगत रूपमा नछुट्र्याई अवण्डा नराखी 

आर्योजनागत रूपमा वजेट बााँडफााँड गनुयपनेछ ।   



(ढ) नगरपालिकाबाट सचचालित कार्ययिम वा आर्योजनाको रकम उपभोक्ता सलमलत, ठेकेदार वा अन्र्य 

कार्यायन्वर्यन गने लनकार्यबाट दरुूपर्योग भएको पाइएमा वा अनुमालनत िागतको तुिनामा गुणस्तरीर्य 

तवरबाट काम नभएको वा कम पररमाणमा काम भएको पाइएमा त्र्यस्तो कार्ययमा संिग्न प्रालवलधक 

कमयचारी, व्र्यलक्त, पदालधकारी वा लनकार्यिाई भ्रिाचार लनवारण ऐन, २०५९ एवम ् प्रचलित कानून 

बमोलजम कारबाही हुनेछ ।  

४५. बिेट कटौवत गने िा रोक्का रातन सवकने :- 

(१) देहार्यको अवस्थामा नगरपालिकािे वडाको लवषर्यगत इकाईको बजेट कटौलत वा रोक्का गनय सक्नेछ :- 

(क) कार्ययलवलधको दफा १३ अनुसार िगानी गनय लनषेध गररएका लवषर्य वा क्षेत्रमा बजेट लवलनर्योजन वा खचय 

गरेको प्रमालणत भएमा,  

(ख) कार्ययलवलधको दफा ४५ को प्रलतकूि हुने गरी काम कारबाही गरेको प्रमालणत भएमा,  

(ग) कार्ययलवलध बमोलजम मन्त्रािर्यमा पठाउनु पने आर्योजना िगानी लववरण तालिका, मालसक वा चौमालसक 

एवम ् वालषयक प्रगलत प्रलतवेदन, आन्तररक तथा अलन्तम िेखा परीक्षण प्रलतवेदन तोलकएको समर्यमै 

नपठाएमा,  

(घ) वैशाख मसान्त पलछ नर्यााँ कार्ययिम वा आर्योजना स्वीकृत गने, रकम बााँडफााँड गने, सम्झौता गने वा पेश्की 

लदनेजस्ता कार्यय गरेको पाइएमा,  

(ङ) प्रचलित कानूनको उल्िघंन गरेमा वा नगरपालिकाबाट समर्य समर्यमा भएको लनदेशन पािना नगरेको 

पाइएमा,  

(च) उपिब्ध हुने पूाँजीगत रकमबाट कुनै पलन प्रकारको चािू खचय शीषयकमा रकम लवलनर्योजन गरी खचय गरेको 

पाइएमा ।  

(२) नगरपालिकािे उपदफा (१) बमोलजम अनुदान रोक्का राख्नुपूवय सम्बलन्धत वडा सलमलत वा लवषर्यगत इकाईसाँग 

रोक्का राख्नु नपने भए सोको लचत्तबुझ्दो जबाफ माग गरीनेछ । र्यसरी वडा सलमलत वा लवषर्यगत इकाईबाट प्राप्त 

जबाफ समेतको आधारमा नगरपालिकािे बजेट रोक्का राख्ने लनणयर्य गरेमा रोक्का राख्नुको कारण सलहतको 

व्र्यहोरा सम्बलन्धत वडा सलमलत वा लवषर्यगत इकाईिाई लिलखत रूपमा जानकारी गराउनुका साथै सावयजलनक 

गनुयपनेछ ।   

(३) नगरपालिकािे वालषयक रूपमा मलू्र्याङ्कन हुने वडाको कार्ययसम्पादनका आधारमा लनणयर्य बमोलजमको रकम कटौलत 

गनय सलकनेछ ।  

(४) लवकास साझेदार र संघ सस्थाहरूबाट प्राप्त हुने सशतय तथा लनिःशतय अनुदान तोलकएका शतय बमोलजम उपर्योग नगरेको 

पाईएमा नगरपालिकािे कुनै एक आलथयक वषय वा कार्ययिम अवलधभर नै आंलशक वा पूरै सशतय तथा लनिःशतय 

अनुदान रोक्का गरी कार्ययिम बन्द गनय सक्नेछ ।  

 

पररच्छेद – १० 

िडा कायाालयसभबन्धी वििेष व्यिस्था 

४६.  प्राविवधक कमाचारीसभबन्धी व्यिस्था  :- 

(१) वडा कार्यायिर्यको िालग प्रालवलधक कमयचारीको व्र्यवस्थापन देहार्य बमोलजम गनय सलकनेछ :- 

(क) वडा कार्यायिर्यहरुमा प्रालवलधक कमयचारी नभएको अवस्थामा प्रालवलधक सेवाका िालग कम्तीमा प्रालवलधक 

सहार्यक वा अलसस्टेन्ट सव इलन्जलनर्यर सरहको पदमा सेवा करारमा लिन सक्नेछ ।   



(ख) वडा कार्यायिर्यहरुको प्रालवलधक कार्ययिाई सहजीकरण गनय भौगोलिक लहसाविे पार्यक पने गरी तीन वा 

तीनभन्दा बढी वडा कार्यायिर्यको कामिाई संरु्यक्त रुपमा प्रालवलधक सेवा लिने व्र्यवस्था लमिाउन 

प्राथलमकता लदइनेछ ।   

(२) उपदफा (क) अनुसार करारमा लिइएका प्रालवलधक कमयचारीहरुको पाररश्रलमक तथा दैलनक भ्रमण भत्ताको प्रबन्ध 

सम्बलन्धत वडा कार्यायिर्यहरुिे आर्योजना व्र्यवस्थापन खचय(कलन्टन्सेन्सी) वा प्रशासलनक खचय शीषयकबाट खचय 

व्र्यहोनुयपने छ ।    

४७. िडा कायाालय सञ्चालनमा नगरपावलकाको भूवमका :-  नगरपालिकाबाट वडा कार्यायिर्यहरु माफय त खचय 

हुने गरी पठाइएको रकमिाई बलढ उपिलब्धमूिक र व्र्यवलस्थत गनय तथा आलथयक अनुशासन कार्यम राख्न 

नगरपालिकािे देहार्यको व्र्यवस्था गनेछ :-  

(१) नगरपालिकाबाट स्वीकृत वालषयक कार्ययिम र बजेट अनुसार वडा कार्यायिर्यबाट काम कारवाही नभएमा 

नगरपालिकािे सो अनुरूप गनय गराउन सम्बलन्धत वडा कार्यायिर्यिाई आवश्र्यक लनदेशन लदन सक्नेछ । त्र्यस्तो 

लनदेशनको पािना गनुय सम्बलन्धत वडा कार्यायिर्यको कतयव्र्य हुनेछ ।    

(२) अन्तर वडामा सचचािन हुने कुनै कार्ययिममा समन्वर्य तथा सहलजकरण गरी देखा परेका समस्र्या समाधान गने र 

सुचारू रूपमा कार्ययिम कार्यायन्वर्यन गने व्र्यवस्था लमिाउनेछ ।   

(३) वडा कार्यायिर्यबाट खचय हुने गरी पठाइएको रकमको छुट्टाछटै्ट रूपमा आम्दानी र खचय लववरण राख्नुपनेछ ।  

(४) र्यस कार्ययलवलध अनुसार वडा कार्यायिर्यमा लनकासा हुने रकमको लनर्यलमत अनुगमन गरी आलथयक लनर्यन्त्रण र 

अनुशासन कार्यम गने व्र्यवस्था लमिाइनेछ ।   

(५) नगरपालिकामा रहकेो सूचना तथा अलभिेख केन्रमा वडा कार्यायिर्यहरुको कार्ययिम, बजेट, प्रगलत लववरण 

िगार्यतका सबै प्रकारका लववरण राख्ने व्र्यवस्था लमिाइनेछ ।   

(६) वडा सलमलतहरुको आर्योजना प्रलिर्यामा गैर सरकारी तथा लनजी क्षेत्रसाँग समन्वर्य गरी आवश्र्यक सहर्योग पुर्यायउनु 

पनेछ ।  

(७) प्रचलित ऐन, लनर्यमाविी, कार्ययलवलध, लनदेलशका बारे वडा सलमलतका पदालधकारी तथा कमयचारीहरूका िालग 

अलभमखुीकरण तालिम अथवा गोष्ठी सचचािन गनेछ ।   

(९) वडा कार्यायिर्यहरुबाट लववरण संकिन गरी मालसक, चौमालसक र वालषयक रूपमा तोलकएको ढााँचामा लवत्तीर्य र 

भौलतक प्रगलत सम्बलन्धत लनकार्यमा पठाउनु पनेछ ।   

(१०) वडा कार्यायिर्यहरु बाट कार्ययिमको सचचािन एवम् प्राथलमकता तोक्ने लवषर्यमा लववाद लसजयना भै वडा 

कार्यायिर्यबाट टुङ्गो िाग्न नसकेका लवषर्यहरूमा नगरपालिकािे आवश्र्यक छानलबन गरी लववादको अलन्तम 

टुङ्गो िगाउनु पनेछ ।  

(११) अनुगमनको लसिलसिामा आर्योजनामा रकम दरुूपर्योग भएको वा अनुमालनत िागत अनुरूप काम नभएको 

देलखएमा वा प्रमालणत हुन आएमा आर्योजनामा भएको दरुूपर्योगको गाम्भीर्ययता हरेी सुधारको िालग लनदेशन 

लदन, आंलशक मात्र रकम लनकाशा लसफाररश गनय वा काम रोक्का गरी कारवाहीको िालग आवश्र्यक कदम चाल्न 

सक्नेछ ।   

(१२) र्योजना तजुयमा, कार्यायन्वर्यन तथा अनुगमन प्रलिर्यामा िैङ्लगक समानता, सामालजक समावेशीकरण, वातावरणीर्य 

प्रवर्धन पक्षिाइ पर्यायप्त ध्र्यान लदए नलदएको अनुगमन गनेछ ।   

४८. िडास्तरीय आयोिना सहिीकरण सवमवत :- 

(१) वडा सलमलतबाट सचचािन हुने आर्योजना कार्यायन्वर्यनमा सहजीकरण गनय नगरपालिकािे देहार्य बमोलजमको 

सहजीकरण सलमलत गठन गनेछ :- 



(क) नगर प्रमखुिे तोकेको नगर सभा सदस्र्य                         – संर्योजक 

(ख) कार्ययकारी अलधकृतिे तोकेको कमयचारी एक जना – सदस्र्य 

(ग) िेखासम्बन्धी काम गने कमयचारी एक जना              – सदस्र्य, 

(२)  सामालजक पररचािक र कार्ययिम सम्बि कमयचारीिाई उक्त सलमलतमा आमन्त्रण गनुयपनेछ । 

(३)  सलमलतको काम, कतयव्र्य र अलधकार देहार्य बमोलजम हुनेछ :-  

(क) वडा कार्यायिर्यहरुबाट प्राप्त आर्योजना िगानी लववरण खाताको अध्र्यर्यन गरी छनौट भई आएका 

आर्योजनाहरू र्यस कार्ययलवलध बमोलजम छनौट भई आए नआएको परीक्षण गरी बजेट लनकासाको िालग 

कार्ययकारी अलधकृत समक्ष लसफाररश गने,   

(ख) तोलकएको समर्यलभत्र बजेट लनकासा भए नभएको हरेी नभएको अवस्थामा लनकासाको िालग सहजीकरण 

गन,े  

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

(घ) वडा कार्यायिर्यहरुको क्षमता लवकास एवम ्सामालजक पररचािनसम्बन्धी कार्ययमा आवश्र्यक सहर्योग गने,   

(ङ) आन्तररक िेखा परीक्षण र अलन्तम िेखा परीक्षण प्रलतवेदन प्राप्त गरी सम्बलन्धत वडा सलमलतहरुिाई 

आवश्र्यक सुझाव लदने, र  

(च) वडाबाट संकिन हुने आन्तररक आर्यस्रोत वलृि गनय सम्भाव्र्यता अध्र्यर्यन एवम ्तदनुसार कार्ययमा सहर्योग 

गने ।   

पररच्छेद – ११ 

विषयगत िेरको कायाक्रम कायाान्ियनसभबन्धी व्यिस्था 

४९.  विषयगत िेरको कायाक्रमको कायाान्ियन :- लवकेन्रीकरणको भावना अनुरूप स्थानीर्य स्वार्यत्त शासन 

पिलतिाई स्थालपत गनयका िालग लवषर्यगत क्षेत्रबाट हस्तान्तरण भइआएका कार्ययिमको कार्यायन्वर्यन देहार्य 

बमोलजम गनेछ :- 

(१)  लवषर्यगत क्षेत्रको कार्ययिमहरुिाई प्रभावकारी कार्यायन्वर्यनको िालग नगरपालिकािे लवषर्यगत क्षेत्रसाँग सम्बलन्धत 

साझेदारहरूिाई कार्ययिम सचचािन गनय अलभप्रेररत गनेछ ।  

(२) हस्तान्तररत कार्ययिम कार्यायन्वर्यन गने इकाई, शाखा, सेवा प्रदार्यक र सम्वलन्धत साझेदार संस्थाहरू बीच कार्ययगत 

समन्वर्य कार्यम गरी पररपूरक उपिलव्ध हालसि गने व्र्यवस्था लमिाउने छ ।   

(३)  लवषर्यगत क्षेत्रबाट हस्तान्तरण भइ आएका कार्ययिमहरुको िालग देहार्य बमोलजमका स्रोतहरू व्र्यवस्था गररने छ ।  

(क) लवषर्यगत इकाई बाट कार्ययिम सचचािन हुने गरी उपिब्ध गराउने कार्ययिमको रकम ।  

(ख) नगरपालिकािे आफ्नो स्रोतबाट लवषर्यगत कार्ययिमका िालग छुट्र्याएको रकम ।  

(ग) नगरपालिकािे संघीर्य तथा प्रादेलशक सरकारबाट प्राप्त सशतय र लनशतय अनुदानमध्रे्यबाट लवषर्यगत 

कार्ययिमिाई छुट्र्याउने रकम । 

(घ)  अन्र्य क्षेत्रबाट प्राप्त रकम ।  

(४) लवषर्यगत क्षेत्रको सशतय अनुदान नगरपालिकाको नगर सभाबाट स्वीकृत गररएका आर्योजना वा कार्ययिमहरूको 

कार्यायन्वर्यनमा मात्र खचय गनय पाईनेछ । र्यस सम्बन्धी खचय गनय सलकने क्षेत्रहरूको लववरण  अनुसूची–१९ मा 

लदइएको छ ।  

 

 

 



पररच्छेद – १२ 

विविध 

५० .  गैरसरकारी संस्थासभबन्धी व्यिस्था :- 

(१) गैरसरकारी संस्थािे आफ्ना कार्ययिम वा आर्योजना वा स्रोत स्थानीर्यस्तरमा पररचािन गदाय नगरपालिकासाँग 

आफूिे गने काम, कार्ययस्थि र प्रवाह गने रकम, कार्यय सचचािन हुने अवलध, मखु्र्य उपिब्धी खलु्ने गरी 

अनुसूची–२० बमोलजम समझदारीपत्र तर्यार गरी समन्वर्यात्मक ढंगिे कार्यय सम्पादन गने व्र्यवस्था लमिाउनु 

पनेछ ।  

(२) लवकास साझेदारको सहर्योगमा गैरसरकारी संस्था तथा अन्तरायलष्ट्रर्य गैरसरकारी संस्था माफय त् कार्यायन्वर्यन हुने 

कार्ययिमहरूमा पलन उपदफा (१) अनुसार गने व्र्यवस्था लमिाउनु पनेछ ।  

(३) गैरसरकारी संस्थािे कार्ययिम वा आर्योजना सचचािन गदाय नगरपालिकाबाट प्राथलमकरणमा परेका र 

सहभालगतामिूक तवरबाट छनौट भई आएका कार्ययिम वा आर्योजना सचचािन गनय प्राथलमकता लदनुपनेछ ।  

(४) गैरसरकारी सस्ंथािे स्थानीर्य स्तरमा स्रोत पररचािन गदाय नगरपालिकासंग समझदारी गरी समन्वर्यात्मक र 

जवाफदेही ढंगबाट कार्ययिम वा आर्योजना सचचािन गनुयपनयछ । र्यस्ता कार्ययिम वा आर्योजनाको 

नगरपालिकािे प्रभावकारी अनुगमन गनुयपनेछ ।  

(५) गैरसरकारी संस्थािे गरेको कार्यय प्रगलत बारे चौमालसक र वालषयक रूपमा नगर कार्ययपालिकामा प्रगलत समीक्षा गराउनु 

पनेछ ।  

(६) अन्तरायलष्ट्रर्य गैरसरकारी संस्थाहरूिे कार्यय सचचािन गदाय प्रचलित कानून बमोलजम पारदशी र प्रलतस्पधी तवरबाट 

रालष्ट्रर्य वा स्थानीर्य स्तरमा कार्ययरत गैरसरकारी संस्था छनौट गरी सो  मापयmत सचचािन गनुयपनेछ ।  

(७) गैरसरकारी संस्थािे प्रचलित कानून बमोलजम संस्थाको दताय, नवीकरण, आर्यव्र्यर्य तथा िेखाको अद्यावलधक 

लववरण राखेको र बालषयक रूपमा िेखा परीक्षण गराएको हुनुपदयछ ।  

(८) र्यस दफामा उलल्खलित शतय पूरा नगने गैरसरकारी संस्थािाई नवीकरण गररने छैन । साथै अन्र्य कुनै लकलसमको 

लसफाररस लदइने छैन । 

५१. वनदेिनको पालना :- नगरपालिकािे र्यस कार्ययलवलधका प्रावधानहरूको अलतररक्त वजेट अलख्तर्यारीमा 

तोलकएका शतयहरू, मन्त्रािर्यबाट गररएका पररपत्र एवम् लनदेशन, संघीर्य तथा प्रादेलशक सरकारबाट प्राप्त 

लनदेशनको समेत पािना गनुय गराउनु पनेछ ।   

५२.  थपघट िा हेरफेर गना सक्ने :- 

र्यस कार्ययलवलध कार्यायन्वर्यनका िममा कुनै बाधा अवरोध वा अस्पिता  आएमा त्र्यस्तो बाधा अवरोध फुकाउने 

प्रर्योजनका िालग नगर कार्ययपालिकािे र्यस कार्ययलवलधमा आवश्र्यकता  अनुसार व्र्याख्र्या गनय सक्नेछ ।   

५३. संसोधन :- 

र्यस कार्ययलवलधमा उल्िेख भएका कुराहरुमा प्रचलित ऐन लनर्यमसाँग बाझेमा नगर कार्ययपालिकािे संसोधन गनय सक्नेछ । 

अन्र्य प्रावधानहरु संसोधन गनय नगर कार्ययपालिकािे आवश्र्यक ठानेमा नगर सभाको स्वीकृलतबाट संसोधन गनय 

सलकनेछ । 

५४. िारेिी र बचाऊ :-  

(१) र्यस कार्ययलवलधका प्रावधानहरूिाई कार्यायन्वर्यन गदाय र्यस कार्ययलवलध िागू हुनुभन्दा अलघ नगर सभा तथा 

नगरपालिकाबाट स्वीकृत भएका कार्ययिम र बजेटिाई सोही अनुसार सचचािन गनय र्यस कार्ययलवलधिे बाधा 

पुर्यायएको मालनने छैन ।   



तर र्यस कार्ययलवलधका अन्र्य प्रावधानहरूको हकमा र्यसै कार्ययलवलधमा उल्िेख भए बमोलजम गनुय गराउनु पनेछ । नगर 

सभाबाट स्वीकृत भएका कार्ययिम वा आर्योजना सचचािन गदाय र अन्र्य कार्ययिम वा आर्योजना लस्वकृलत, 

कार्यायन्वर्यन सम्बन्धी लिर्याकिाप गदाय र्यस कार्ययलवलधका प्रावधानहरूको समेत पािना गनुयपनेछ ।  

(२) र्यस कार्ययलवलधका कुनै प्रावधानहरू प्रचलित कानून एवम ्ऐन, लनर्यमाविी र आलथयक प्रशासन लनर्यमाविी संग 

बालझएमा बालझएको हदसम्म अमान्र्य हुनेछ ।   
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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– 

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 . 

;"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 ._  



 
 

• 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¿ 

 

 

 

 

 



 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

cg';"rL–% 

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

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

;"of]{bo 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{ 

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



 
 

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 .  

-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¿ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

cg';"rL–& 

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

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

;"of]{bo 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{ 

lhlj; g=kf uflj; 

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|df0fLt ug]{ 

 

gfdM      gfdM      gfdM 

 

kbM      kbM      kbM 

 

ldltM      ldltM      ldltM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

cg';"rL–* 

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

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

;"of]{bo 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{ 

 

lhlj; 
g=kf uflj; 

ljsf; 

;fem]bf/ 

pkef]Qmf 

;ldlt 
cGo 

hDdf 

z'? ;DkGg 
lk5l8Psf] ju{ cGo 

k'?if dlxnf 
afn 

aflnsf 
k'?if dlxnf afnaflnsf 

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

1                      

2                      

 hDdf                     

 

tof/ ug]{      ?h' ug]{      k|df0fLt ug]{ 

 

gfdM      gfdM      gfdM 

 

kbM      kbM      kbM 

 

ldltM      ldltM      ldltM

 

 

 

 



 
 

cg';"rL ( 

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

cfof]hgf Joj:yfkg ;]jfvr{ -sG6]Gh]G;L_ sf] nufgL / vr{ ljj/0f ;"of]{bo 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 

?=   ?=   ?  

! @ # $ % ^ & 

२       

३       

४       

५       

६       

७       

 

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

gfd gfd  gfd 

kb  kb  kb 

ldlt  ldlt  ldlt



 
 

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 ;"of]{bo gu/kflnsfsf] sfof{no, lkmSsn Onfd 

  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– ;"of]{bo gu/kflnsfsf] sfof{no, Onfd . 

@_ cfof]hgfsf] nfut ;DaGwL ljj/0f M– 

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

 v_ nfut Joxf]g]{ ;|f]t M–  

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

lhNnf ljsf; ;ldlt 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–============================= 

 

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– 

 

  



 
 

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]Qmf 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

cg';"rL !# 

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

 

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

;"of]{bo 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 .



 
 

cg';"rL !$ 

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

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

;"of]{bo 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 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

cg';"rL !% 

sfo{ljlwsf] bkmf #^ sf] pkbkmf -@_ sf] v08 -u_ ;Fu ;DalGwt 

;"of]{bo 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 

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; 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 

;"of]{bo 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{ 

rf

n' 

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|lt

zt 

s

_ 

s]Gb|Lo cg'bfg                 

! lgzt{ cg'bfg                 

@ ;zt{ cg'bfg                 

# sfo{qmd÷cfof]hg

f 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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

cg';"rL !%  -@_    

sfo{ljlwsf] bkmf #^ sf] pkbkmf @ sf] v08 -u_  ;Fu ;DalGwt 

Plss[t ;"rgf d"ns k|ult k|ltj]bg  

;"of]{bo 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     

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  

     

 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        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

cg';"rL !%=# 

sfo{ljlwsf] bkmf #^ sf] pkbkmf @ sf] v08 -u_  ;Fu ;DalGwt 

;"of]{bo gu/kflnsf 

Ifdtf ljsf; sfo{qmdsf] ef}lts tyf ljQLo k|ult ljj/0f ==================rf}dfl;s÷aflif{s  

 
  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

cg';"rL !% -$_ 

sfo{ljlwsf] bkmf #^ sf] pkbkmf @ sf] v08 -u_  ;Fu ;DalGwt 

;"of]{bo gu/kflnsf 

;fdflhs kl/rfngsf] ============rf}dfl;s÷jflif{s ef}lts tyf ljlQo k|ult k|ltj]bg 

 +

 + 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

cg';"rL !^ 

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

 

If]qut vr{ ljj/0f 

 ;"of]{bo 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{ 

               

               

               

               

               

               

               

 

 

 



 
 

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] . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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] .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

cg';"rL !( 

sfo{ljlwsf] bkmf $( 

sf] pkbkmf -$_ ;Fu 

;DjlGwt  

ljifout If]qsf] ;zt{ 

cg'bfg nufgLsf 

If]qx¿  

-s_ s[lif If]q  

• lhNNff s[lif ljsf; sfof{non] 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,  

• lhNNff s[lif ljsf; sfof{nodf 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  

• 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¿ . 



 
 

• cg';"rL @) 

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

 

-u}=;=;=nfO{ sfo{qmd ;~rfngsf nflu k|bfg ul/g] ;dembf/L kq_ 

 

;"of]{bo 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  ;"of]{bo 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–  

 

  



 
 

अनुसूची-२१ 

....... रलनङ लबि भकु्तानी सम्बन्धमा । 

 

सूयोदय नगरपावलका 

नगर कायापावलकाको कायाालय 

लफक्कि, इिाम 

१ नं. प्रदेश, नेपाि ।  

 

लमलत : .............................. 

वटप्पणी तथा आदेि 

उपभोक्ता सलमलत माफय त सचचालित आर्योजना/पररर्योजना 

 

लवषर्य : प्रथम/दोश्रो /अलन्तम रलनङ लबि भकु्तानी सम्बन्धमा । 

श्री प्रमखु प्रशासकीर्य अलधकृतज्रू्य, 

 आ.व. २०.../..... का िालग लवलनर्योलजत देहार्य बमोलजमको र्योजनाको लनर्यमानुसारको कागजात संिग्न 

गरी भकु्तानी माग भएको छ । 

(1) ब.उ.लश.नं. : ................ कार्ययिम : 

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

(2) र्योजनाको नाम र स्थान : ................. 

(3) र्योजना सम्झौता लमलत : ................... र्योजना सम्पन्न 

गनुयपने लमलत :............... 

(4) उपभोक्ता सलमलत अध्र्यक्ष : ................................................... िागत 

अनुमान: ............................... 

(5) श्रोत बााँडफााँड :  

क) नगरपालिका रु. ............................. 

ख) उपभोक्ता रु.................................... 

ग) अन्र्य रु......................................... 

(6) मूल्यांकन : 

क) अलघसम्मको मलू्र्यांकन रु. ................ 

ख) र्यसको मलू्र्यांकन रु. ........................ 

ग) कूि मलू्र्यांकन रु. ........................... 

(7) यस अवघसभमको भुक्तानी : 

क) पेश्की भकु्तानी रु............. 



 
 

ख) पेश्की कट्टी पलछको भकु्तानी रु. ................ 

ग) जम्मा भकु्तानी रु. ...................... 

हाल भुक्तान गनुापने 

ि.सं. लववरण रकम भकु्तानी लववरण  रकम रु. कैलफर्यत 

१      

२      

 

उपरोक्त अनुसार र्योजनामा खदु भकु्तान रु ...................... (अक्षरेपी रु...........................) बाट लनर्यमानुसार 

श्रोतमा करकट्टी गरी भकु्तान गनयका लनलमत्त लनणयर्याथय पेश गरेको छु । 

………………. .................... 

       पेश गने    स्वीकृत गने 

 



 

 

 

 

जनसहभालगतामा आधाररत सौर्यय सडक बत्ती कार्ययिम सचचािन कार्ययलवलध-२०७४ 

प्रस्तावना :  

स्थानीर्य जनताको िागत सहभालगतामा स्थानीर्य घना बस्तीहरुमा पर्ययटकीर्य तथा 

सावयजलनक महत्वका क्षेत्रहरुमा आलथयक लिर्याकिापको लवस्तार तथा सहरी सरुक्षाको प्रवियन गनय र 

सहरी सौन्दर्ययता कार्यम गने कार्ययमा सहर्योग परु्यायउन ेउद्देश्र्यि ेग्रामीण ऊजाय नीलत, २०६३ र नवीकरणीर्य 

ऊजाय नीलत, २०६९ अन्तगयत जनसहभालगतामा आधाररत सौर्यय सडक बत्ती सचचािन गनय आवश्र्यक 

दलेखएकोिे नपेािको संलवधानको भाग-१७ धारा २१८ िे लदएको अलधकार प्रर्योग गरी नगर 

कार्ययपालिकाबाट "जनसहभालगतामा आधाररत सौर्यय सडक बत्ती कार्ययिम सचचािन कार्ययलवलध, 

२०७४" तजुयमा गररएको छ । 

पररच्छेद-१ 

प्रारवभभक 

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : 
(1) र्यस कार्ययलवलधको नाम "जनसहभालगतामा आधाररत सौर्यय सडक बत्ती कार्ययिम 

सचचािन कार्ययलवलध, २०७४" रहकेो छ । 

(2) र्यो कार्ययलवलध तुरुन्त प्रारम्भ हुनछे । 

पररभाषा: 
लवषर्य वा प्रसंगि ेअको अथय निागेमा र्यस कार्ययलवलधमा 

(3) "कार्ययिम" भन्नािे नगरपालिका क्षेत्रमा नगद सहभालगता जटुाउने उपभोक्ता सलमलत वा 

सरकारी वा सावयजलनक लनकार्य वा संघ संस्थािे प्रस्ताव गरेको सडक बत्ती कार्ययिम 

सम्झनुपछय । 

(4) "िागत सहभालगता" भन्नािे सडक बत्तीको पोि तथा बत्ती जडान गरी सडक बत्ती 

सचचािन गनय आवश्र्यक पन ेकूि िागतमध्रे्य र्यस कार्ययलवलधमा तोलकए बमोलजमको 

उपभोक्ता सलमलति ेव्र्यहोनुयपने नगद सहभालगतािाई सम्झन ुपछय । 



 

 

 

(5) "उपभोक्ता सलमलत" भन्नाि ेप्रस्तालवत कार्ययिमबाट िाभ पाउने प्रचलित काननू 

बमोलजम गलठत उपभोक्ताहरुको समहू वा टोि लवकास संस्था वा लनर्यलमत ममयत सम्भार 

गने उपभोक्ताहरुको समहू सम्झनपुछय । 

(6) "कार्ययलवलध" भन्नािे जनसहभालगतामा आधाररत सौर्यय सडक बत्ती कार्ययिम सचचािन 

कार्ययलवलध, २०७४ सम्झनुपछय । 

(7) "मन्त्रािर्य" भन्नािे संघीर्य मालमिा तथा स्थानीर्य लवकास मन्त्रािर्य सम्झनुपछय । 

(8) "नगरपालिका" भन्नािे सरू्योदर्य नगरपालिका, लफक्कि, इिामिाई सम्झनुपछय । सो 

शब्दि ेनगर कार्ययपालिकाको कार्यायिर्य समते बुझाउनेछ । 

(9) "केन्र" भन्नािे वैकलल्पक ऊजाय प्रवियन केन्र सम्झनपुछय । 

(10) "परीक्षण केन्र" भन्नाि ेनेपाि लवज्ञान तथा प्रलवलध प्रज्ञा प्रलतष्ठान अन्तगयतको 

नवीकरणीर्य ऊजाय परीक्षण केन्र सम्झनुपछय । 

(11) "ऐन" भन्नाि ेसावयजलनक खररद ऐन, २०६३ सम्झनु पछय । 

कार्यविधिको उद्देश्र् 

र्यस कार्ययलवलधको उद्देश्र्य दहेार्य बमोलजम हुनछे । 

(12) नगरपालिका क्षेत्रमा सडक बत्ती जडान गरी रात्रीको समर्यमा समते आलथयक 

लिर्याकिाप सचचािन गने वातावरण लसजयना गने, 

(13) रात्रीको समर्यमा सहरी आवागमनिाई सहज, सरि र सगुम तुल्र्याई नगर क्षेत्रको 

सरुक्षामा सहर्योग प्रदान गन,े 

(14) नवीकरणीर्य ऊजायको प्रर्योग गरी वतयमान लवद्यतुीर्य भार घटाउन सहर्योग गने, 

(15) नगरपालिकाको सडक बत्ती महसिुिाई न्र्यलुनकरण गनय सहर्योग परु् र्याउने, 

(16) समदुार्यमा आधाररत सडकबत्ती कार्ययिम सचचािन गरी समदुार्यको अपनत्व बोध 

प्रवियन गन,े 

(17) नगरक्षेत्रमा सौन्दर्ययता प्रवियन गने । 

कार्यक्रमको कार्यिेत्र 

र्यस कार्ययिमको कार्ययक्षेत्र दहेार्य बमोलजम हनुेछ । 



 

 

 

(18) र्यो कार्ययिम स्थानीर्य आवश्र्यकताको आधारमा माग भएका नगर क्षते्र लभत्रका लवलभन्न 

स्थानहरुमा कार्यायन्वर्यन गररनेछ । 

(19) नगरपालिकाि ेर्यो कार्ययिम नगर क्षेत्रलभत्र सब ैवडाहरुको लवलभन्न स्थानहरुमा कार्यायन्वर्यन 

गनय सक्नछे । 

(20) र्यस कार्ययलवलधको मातहतमा रही नगर सभाको लनणयर्यबाट नगरपालिकाको आफ्नो 

श्रोतबाट र्यो कार्ययिम सचचािन गनय सक्नेछ । 

(21) र्यस कार्ययिम अन्तगयत हाि प्रर्योग भइरहकेा रालष्ट्रर्य प्रशारण िाइनबाट सचचालित 

ह्यािोजन बत्ती, लस.एफ.एि. ल्र्याम्प, भ्र्यापर ल्र्याम्प िगार्यतका बत्तीहरुिाई सौर्यय सडक 

बत्तीको माध्र्यमबाट प्रलतस्थापन गन ेकार्यय समेत गररनछे । 

नगरस्तरीर् कार्यक्रम समन्िर् सममतत 

(22) कार्ययिमको समन्वर्य, सहजीकरण तथा कार्ययिमको सलमक्षा गरी मागयदशयन प्रदान गनय 

दहेार्य बमोलजमको एक नगरस्तरीर्य कार्ययिम समन्वर्य सलमलत गठन गररनेछ । 

1. नगर प्रमखु वा लनजिे तोकेको नगर कार्ययपालिकाको सदस्र्य - संर्योजक 

2. प्रमखु प्रशासकीर्य अलधकृत    - सदस्र्य 

3. भौलतक पवूायधार सलमलतका सौर्यय सडक बत्तीको कार्ययिम हनेे सदस्र्य- सदस्र्य 

4. नगर प्रमखुि ेतोकेको नगर कार्ययपालिकामा रहकेो मलहिा सदस्र्य - सदस्र्य 

5. नगर कार्ययपालिकाको र्योजना शाखा प्रमखु- सदस्र्य सलचव 

 

पररच्छेद-२ 

कायाक्रम व्यिस्थापन 

कार्यक्रम व्र्िस्थापन 

र्यो कार्ययिमको व्र्यवस्थापन दहेार्य बमोलजम हुनेछ । 

(23) बजेट लसलिङको मातहतमा रही नगरपालिकाि ेतोकेको िागत सहभालगता रकममा 

नघट्ने गरी सडक बत्ती कार्ययिम सचचािन गनय स्थानीर्य उपभोक्ता सलमलत र सावयजलनक 

लनकार्यबाट खिुा रुपमा आर्योजना प्रस्ताव आव्हान गनुयपनेछ । 



 

 

 

(24) नगर कार्ययपालिकाि ेप्राथलमकता िम तोकी सौर्यय सडकबत्ती जडान गनयगराउन सलकन ेछ। 

(25) स्थानीर्य उपभोक्ता सलमलतबाट आफूिे जटुाउन ेिागत सहभालगता सलहत अनुसचूी-१ मा 

उल्िेख गररएबमोलजमको  आर्योजना िगानी लववरण (Project Funding Matrix), र 

अनुसचूी-२ बमोलजमको माग फारम नगर कार्ययपालिकामा पेश गनुयपनछे । 

(26) नगर कार्ययपालिकाि ेउपिब्ध बजेट तथा र्यसका कार्ययलवलधको आधारमा रही सहमलत 

प्रदान गनय र्योग्र्य सडक बत्ती कार्ययिमको र्यलकन गरी कार्ययिम समन्वर्य सलमलतिे नगर 

प्रमखुको स्वीकृलतका िालग पेश गनुयपनछे । 

(27) आपलूतयकतायसाँगको प्रालवलधक, सामग्रीको गणुस्तर तथा प्रलत सौर्यय सडकबत्ती प्रणािीको 

मलू्र्य नगर कार्ययपालिकाको कार्यायिर्यबाट प्रचलित लनर्यमानुसार लनधायरण हनुेछ । 

(28) नगर कार्ययपालिकाबाट कार्ययिम स्वीकृलतको जानकारी प्राप्त भएपलछ सम्बलन्धत उपभोक्ता 

सलमलत तथा सावयजलनक संस्थाहरुिे आफूि ेव्र्यहोनुयपन ेसहभालगता रकम 

नगरपालिकाको खातामा जम्मा गरी भौचरको प्रलतलिपी नगर कार्ययपालिकामा उपिब्ध 

गराउनु पनछे । िागत सहभालगताको रकम जम्मा भएको जानकारी प्राप्त भएपलछ नगर 

कार्ययपालिकाि ेपलहिे आउनेिाई पलहिो प्राथलमकताका आधारमा सडक बत्ती 

आर्योजना स्वीकृत गरी लत्रपक्षीर्य सम्झौता (उपभोक्ता सलमलत/ सामदुालर्यक सलमलत, 

आपलूतय तथा जडान कताय र नगर कार्ययपालिका बीच) अनुसचूी ३ अनसुारको सम्झौता 

गरी कार्यायदशे लदनछे ।  

लागत सहभाधगता 
र्यस कार्ययिमको िागत सहभालगता दहेार्यबमोलजम हुनछे । 

(29) प्रत्रे्यक कार्ययिमको कूि िागतको कम्तीमा ३० प्रलतशत नगद जनसहभालगता उपभोक्ता 

सलमलतिे व्र्यहोनुयपनेछ । 

साियजतनक नीजज साझेदारीमा सौर्य बत्ती जडान: 
सावयजलनक नीलज क्षेत्रको साझेदारीमा सौर्यय सडक बत्ती कार्ययिम संचािन गदाय नगरपालिकाि े

दहेार्यबमोलजम कार्ययिम सचचािन गनय सक्नेछ । 



 

 

 

(30) नगरपालिकाि ेसावयजलनक नीलज क्षेत्र साझदेारीमा सौर्यय सडक बत्ती कार्ययिम नगरक्षते्र 

लभत्रका प्रमखु मागयहरुमा नीलज क्षते्रहरुको सम्पणूय खचयमा सौर्यय सडक बत्ती जडान गनय 

प्रस्ताव आव्हान गनय सक्नेछन ्। 

(31) दफा ८(१) बमोलजम त्र्यस्ता सडकमा सौर्यय बत्ती जडान गदाय सोको खचय सचचािन, 

सम्भार समेत त्र्यस्तो प्रस्तावदाता आाँफैि ेगनुयपनछे । 

(32) र्यस दफाबमोलजम जडान गररने सडकबत्तीको गणुस्तर, त्र्यस्तो गणुस्तर परीक्षण, सौर्यय 

प्मर्यानि, ब्र्यारी िगार्यतको स्पेलशलफकेशन नगरपालिकािे लनधायरण गरेबमोलजम 

अनुसचूी-४ बमोलजम हनुेछ । 

(33) नगरपालिकाि ेर्यस प्रर्योजनको िालग दश वषयसम्म त्र्यस्तो सौर्यय सडक बत्ती राख्न लदनछे  

र प्रत्रे्यक पोिमा नगरपालिकािे लनधायरण गरेको साइजको ब्र्यारी रहने स्थानमा लवज्ञापन 

पाटी राख्न सक्नेछ । 

(34) नगरपालिकाि ेपोिमा लवज्ञापन राख्न लदएबापत् न्र्यनूतम रोर्यल्टी र लवज्ञापन कर लनधायरण 

गरी प्रलतष्ट्पधायको आधारमा प्रस्ताव आव्हान गनेछ । 

(35) नगरपालिकाि ेसौर्यय सडक बत्ती राख्दा त्र्यस्तो सडकको सरुु र अलन्तम लवन्द ुर सोलभत्र 

रहन ेपोिको संख्र्या दलेखने गरी लनधायरण गनुयपनेछ । 

(36) र्यससम्बन्धी थप कार्ययलवलध सावयजलनक खररद ऐन लनर्यमाविी र सरू्योदर्य नगरपालिकाको 

श्रोत पररचािन तथा व्र्यवस्थापन कार्ययलवलध बमोलजम हुनछे । 

कार्यक्रम कार्ायन्िर्न 

(37) र्यस कार्ययलवलधको मातहतमा रही र्यस कार्ययिमको कार्यायन्वर्यन गन ेलजम्मेवारी नगर 

कार्ययपालिकाको कार्यायिर्यको हनुेछ । नगर कार्ययपालिकाि ेठेक्कापट्टाबाट वा उपभोक्ता 

सलमलतमाफय त र्यो कार्ययिम कार्यायन्वर्यन गनछेन ्। 

(38) संस्थागत िागत सहभालगतामा कार्ययिम कार्यायन्वर्यन गदाय नगर कार्ययपालिकािे 

प्रलतष्ट्पधायत्मक ठेक्कापट्टाबाट कार्ययिम कार्यायन्वर्यन गनुयपनछे । 

(39) नगद सहभालगतामा आधाररत सडक बत्ती कार्ययिम सचचािन गदाय आर्योजनास्थिका 

िागत सहभालगता जटुाउन ेउपभोक्ताहरु मध्रे्यबाट प्रचलित कानून बमोलजम उपभोक्ता 



 

 

 

सलमलत गठन गनुयपनेछ । उपभोक्ता सलमलत गठन हनु नसक्ने क्षते्रमा ममयत सम्भार सलमलत 

गठन गरी उक्त कार्ययिम समेत ठेक्कापट्टाबाट सचचािन गनय सलकनेछ । 

(40) प्रालवलधकिे लनधायरण गरेको स्पेलशलफकेशन अनुसार एक सौर्यय सडक बत्ती जडान गदाय 

िगातार कम्तीमा ५ वटा सौर्यय सडक बत्ती लनरन्तर हुनपुनेछ ।  

(41) सौर्यय सडकबत्ती जडान तथा आपलूतयकतायको छनौट, लनधायरण नगर कार्ययपालिकािे गनछे । 

(42) नगर कार्ययपालिकाको कार्यायिर्यिे उपभोक्ता सलमलतका अध्र्यक्ष, सलचव तथा 

कोषाध्र्यक्षहरुिाई कार्ययिमको प्रालवलधक तथा आलथयक पक्षको बारेमा अलभमखुीकरण 

कार्ययिम सचचािन गनुयपनेछ । 

(43) उपभोक्ता सलमलतसाँग सम्झौता गदाय सडक बत्ती जडानपिातसो सडक बत्तीहरुको लनर्यलमत 

ममयत सम्भार तथा रेखदखे सम्बलन्धत उपभोक्ताहरुि ेन ैगने गरी सम्झौता गनुयपनछे । 

(44) उपभोक्ता सलमलतबाट कार्यय गराउाँदा बस्ती/टोिमा एकभन्दा बढी उपभोक्ता सलमलत गठन 

गनय पाइने छैन । 

(45) टोि लवकास संस्था सलिर्य भएका स्थान र नागररक सचेतना केन्र भएका वस्तीमा 

नगरपालिकाि ेउक्त संस्थाहरुसाँग सम्झौता गरी  िागत सहभालगतामा कार्ययिम 

कार्यायन्वर्यन गनय सक्नेछन् । कार्ययिम सचचािन गदाय पलहिो प्राथलमकता नगर 

कार्ययपालिकाि ेलनधायरण गरेको क्षेत्र, दोश्रो प्राथलमकता टोि लवकास संस्थािाई, तेश्रो 

प्राथलमकता उपभोक्ता सलमलतिाई र चौथो प्राथलमकता ममयत सम्भार उपभोक्ता समहूिाई 

लदनुपनेछ । तर सरकारी एवं सावयजलनक संस्थाको हकमा भने र्यो व्र्यवस्था िाग ुहुन ेछैन । 

(46) उपभोक्ता सलमलत, टोि लवकास संस्था र नागररक सचेतना केन्रबाट भएको कामको 

अनुगमन वडा सलमलतिे गनेछ । 

(47) हरेक घरधरूीि ेबहन गनुयपने नगद सहभालगता कोही कसैबाट गराएमा वा उपभोक्ता 

सलमलतको नगद सहभालगता झटुो प्रमालणत भएमा सोको क्षलतपलूतय उपभोक्ता सलमलतका 

पदालधकारीहरुिे व्र्यहोनुय पनछे । 

(48) उपभोक्ता सलमलतिाई सम्झौता बमोलजम पलहिो लकस्ता प्रदान गदाय उपभोक्ताबाट जलत 

रकम नगरपालिकामा जम्मा भएको छ सोलह रकम मात्र पेश्की उपिब्ध गराउन सलकनछे । 



 

 

 

र्यसपिात उपभोक्ता सलमलतिाई रकम भकु्तानी गदाय कामको आधारमा पलहिो लकस्ताको 

पेश्की फर्छ्र्यौट गरी मात्र बााँकी रकम भकु्तानी लदइनेछ । र्यस लनर्यमिे कामको आधारमा 

मात्र भकु्तानी गने गरी पेश्की शनू्र्य प्रावधान िाग ुगनय भन ेबाधा पनछैेन । 

(49) सम्बलन्धत प्रालवलधक लवशेषज्ञको लसफाररसमा प्रचलित कानूनबमोलजम उपभोक्ता सलमलत 

वा ठेकेदारिाई भकु्तानी गनय सलकनछे । अलन्तम लकस्ताको रकम कुि िागतको २५ 

प्रलतशतभन्दा कम हुनेछैन । 

प्राविधिक सहर्ोगः 
र्यस कार्ययिमको प्रालवलधक सहर्योगको व्र्यवस्थापन दहेार्य बमोलजम हनुछे । 

(50)  र्यस कार्ययिममा वैकलल्पक ऊजाय प्रवियन केन्रि ेतर्यार गरेको प्रालवलधक 

स्पेलशलफकेशनका आधारमा नगरपालिकाि ेप्रालवलधक सहर्योग उपिब्ध गराउनछे । र्यस 

कार्ययिम कार्यायन्वर्यनको िालग आवश्र्यक लवष्ट्ततृ प्रालवलधक स्पलेशलफकेशन सलहतको 

लववरण नगर कार्ययपालिकािे उपिब्ध गराउनछे । 

(51) कार्ययिमबाट सडक बत्ती जडान गदाय वैकलल्पक ऊजाय प्रवियन केन्रिे बजारमा उपिब्ध 

सामग्री तथा प्रलवलधको आधारमा वालषयक रुपमा उपिब्ध गराएको मापदण्ड, पररमाण र 

गणुस्तर बमोलजम गनुयपनछे । सौर्यय सडक बत्तीको िालग प्रर्योग हुने सौर्यय ऊजाय उपकरणहरु 

खररद गदाय नवीकरणीर्य ऊजाय पररक्षण केन्रबाट कार्यम भएको मापदण्डको आधारमा 

प्रमालणत भएको उपकरण मात्र खररद तथा प्रर्योग गनुयपनेछ । 

(52) कार्ययिमिाई आवश्र्यक पने प्रालवलधक जनशलक्तको व्र्यवस्थापन नगरपालिका आाँफै वा 

वैकलल्पक ऊजाय प्रवियन केन्रिे गनछे । 

(53) आर्योजनाको िागत अनुमान तर्यार पादाय वैकलल्पक ऊजाय प्रवियन केन्रिे तोलकलदएको 

ड्रइङ लडजाइन तथा स्पलेशलफकेशनसमेत समावेश गरी तर्यार गनुयपनेछ । 

(54) वैकलल्पक ऊजाय प्रवियन केन्रमाफय त लजल्िा समन्वर्य सलमलतको कार्यायिर्यमा खलटएका 

ऊजायसाँग सम्बलन्धत प्रालवलधक अलधकृतिाई र्यस कार्ययमा संिग्न गराउन सलकनछे । 



 

 

 

(55) सडक बत्ती प्रणािीमा जडान हुन ेउपकरण तथा सामग्रीको न्र्यनूतम वारेन्टी अवलध सौर्यय 

पाताको २० वषय, सौर्यय व्र्यारीको ५ वषय, चाजय कन्रोिरको २ वषय र सौर्यय बत्तीको २ वषय 

हुनुपनेछ । 

(56) सडक बत्तीको उपकरणहरु खररद गदाय सडक बत्तीमा प्रर्योग भएका व्र्यारी तथा सोिार प्मर्यानिहरु 

अवलध सलकएपलछ आपलूतयकतायिे नै लफताय गरी वातावरणिाई क्षलत नपगु्ने गरी व्र्यवस्थापन गनुयपने 

व्र्यवस्था लमिाउनुपनेछ । 

(57) नगर कार्ययपालिकािे वडाका प्रालवलधक जनशलक्तिाई सडक बत्तीको प्रालवलधक लवषर्यमा 

आवश्र्यक तालिम प्रदान गनेछ । 

(58) नगर कार्ययपालिकािे वडा क्षेत्रमा सडक बत्ती सम्बन्धी प्रालवलधक जनशलक्त उत्पादन गनय 

आवश्र्यक तालिमहरु प्रदान गनेछ । 

आर्ोजनाको अनुगमन तथा प्रगतत वििरण 

कार्ययिमको अनुगमन तथा प्रगलत लववरण दहेार्य बमोलजम हुनेछ । 

(59) कार्ययिमको अनुमगन तथा प्रगलत प्रलतवेदन एवं समीक्षा “सरू्योदर्य नगरपालिकाको श्रोत 

पररचािन तथा व्र्यवस्थापन कार्ययलवलध, २०७४” बमोलजम गनुयपनेछ । 

(60) कार्ययिमको अनुगमन तथा मलू्र्यांकन नगरस्तरीर्य अनुगमन सलमलतबाट गररनेछ । 

(61) कार्ययिमको प्रालवलधक सपुररवेक्षण तथा अनुगमन वैकलल्पक उजाय प्रवियन केन्र तथा नवीकरणीर्य 

ऊजाय पररक्षण केन्रिे गनय सक्नेछ । 

ममयत सम्भारको व्र्यवस्था 

(62) उपभोक्ता सलमलत तथा रेखदखे सलमलतिे जडान भएको सौर्यय सडकबत्ती प्रणािीको लनर्यलमत ममयत 

सम्भार, रेखदखेको व्र्यवस्था लमिाउनु पनेछ । 

(63) वारेण्टी अवलध समाप्त भई सामानहरु प्रलतस्थापन गराउनुपने भएमा सोको व्र्यवस्था उपभोक्ता 

सलमलत तथा रेखदखे सलमलतिे लमिाउनुपनेछ । 

प्रशासलनक खचय 

कार्ययिमको प्रशासलनक खचय देहार्य बमोलजम हुनेछ । 

(64) र्यस कार्ययिमको व्र्यवस्थापनिाई िाग्ने प्रशासलनक तथा  खचयको लनलमत्त नगर कार्ययपालिकािे 

उपिब्ध गराउने रकम मध्रे्यबाट बढीमा २ प्रलतशत रकम लवलनर्योजन गनय सक्नेछ । र्यस्तो रकम 



 

 

 

उपभोक्ता सलमलतको अलभमखुीकरण, उपभोक्ता सलमलतको प्रशासलनक तथा प्रालवलधक खचय 

आलदमा खचय गनय सलकनेछ । 

(65) उपदफा (१) बमोलजम एकमसु्ट रुपमा प्रशासलनक खचय छुट्र्याएपलछ आर्योजनागत रुपमा िागत 

अनुमान तर्यार गदाय छुटै्ट कलन्टन्जेन्सी रकम वा उपभोक्ता सलमलतको खचय छुट्र्याउन पाइने छैन । 

आधथयक प्रशासन 

(66) कार्ययिमको िेखा, िेखांकन, िेखापरीक्षण तथा आलथयक कारोबार गदाय सावयजलनक खररद ऐन 

लनर्यमाविी, आलथयक लनर्यमाविी र सूर्योदर्य नगरपालिकाको श्रोत पररचािन तथा व्र्यवस्थापन 

कार्ययलवलध, २०७४ बमोलजम गनुयपनेछ । 

(67) कार्ययिमको व्र्यवस्थापन र्यस कार्ययलवलधको मातहतमा रही सरू्योदर्य नगरपालिकाको श्रोत 

पररचािन तथा व्र्यवस्थापन कार्ययलवलध, २०७४ बमोलजम हुनेछ । 

तनदेशनको पालना 
(68) र्यस कार्ययिमको सचचािन सम्बन्धमा मन्त्रािर्य र केन्रबाट समर्य समर्यमा जारी भएका 

लनदशेनहरुको पािना गनुय नगरपालिकाको कतयव्र्य हुनेछ । 

(69) नगर कार्ययपालिकाबाट समर्य समर्यमा जारी भएका लनदशेनहरु उपभोक्ता सलमलत, ममयत सम्भार 

सलमलत तथा वडा सलमलतिे पािना गनुयपनेछ । 

व्र्ाख्र्ा गनयसक्ने 
(70) र्यस कार्ययलवलध कार्यायन्वर्यनको िममा कुनै बाधा अवरोध वा अस्पिता आएमा त्र्यस्तो बाधा 

अवरोध फुकाउने प्रर्योजनका िालग नगर कार्ययपालिकािे र्यस कार्ययलवलधमा आवश्र्यकता 

अनुसार व्र्याख्र्या गनय सक्नेछ । 

 



 

 

 

अनुसचूी-१ 

लनर्यम ६ को उपलनर्यम (३) साँग सम्बलन्धत 

सूयोदय नगरपावलका 

नगर कायापावलकाको कायाालय 

वफक्कल, इलाम । 

ि.सं. 
आर्योजनाको 

लकलसम 

आर्योजनाको 

नाम र स्थि 

(वडा नं. र 

टोि) 

कूि 

िागत 

रकम 

िक्ष्र्य इकाई 

िागत सहभालगता कार्यय हुने लमलत 

आर्योजना 

सचचािन 

प्रलिर्या 

िाभालन्वत वगय 

अनुदान 

रकम 

वैकलल्पक 

उजाय 

प्रवियन 

केन्र 

नगरपालिका 
उपभोक्ता 

सलमलत 
अन्र्य जम्मा शुरु सम्पन्न मलहिा पुरुष 

१                 

२                 

३                 

४                 

५                 

तर्यार गन े      लसफाररस गने      स्वीकृत गन े

नाम      नाम      नाम 



 

 

 

अनसूुची-२ 

लनर्यम ६ को उपलनर्यम (३) साँग सम्बलन्धत 

उपभोक्ता सलमलत / सामदुाफर्यक संस्थािे सौर्यय सडक बत्ती सञ्चािनका िालग नगर 
कार्ययपालिकामा आर्योजना प्रस्ताव गने िारामको नमूना 

लबषर्य :- सौर्यय सडक बत्ती जडानका िालग आर्योजना माग गररएको सम्बन्धमा । 

श्री सूर्योदर्य नगर कार्ययपालिकाको कार्ययिर्य,  

फिक्कि, इिाम 

र्यस नगरपालिकाको वडा नं. ......... को ............... टोिमा .......... स्थानदेशख 
................ स्थान सम्म सौर्यय सडक बत्ती जडानका िालग आर्योजना माग गदयछौं ।सो 
आर्योजना सञ्चािनका िालग उपभोक्ता सलमलतका तिय बाट कुि रकम रु. .................... 
नगद सहभालगता (कुि आर्योजना रकमको .......... प्रलतितिे हनु आउने रकम) व्र्यहोने 
प्रलतवद्धता गदै देहार्यबमोशजमको फववरण समेत पेि गरेका छौं । 

संिग्न कागजातहरु :- 

१. प्रस्ताफवत उपभोक्ता गठनको बैठकको लनणयर्यको प्रलत 

२. िागत सहभालगताको व्र्यहोनेप्रलतवद्धता गररएको रकमको फववरण 

लनवेदक:- 

........................... 
अध्र्यक्ष, ...................... उपभोक्ता सलमलत 

वडा नं. ............. 
३. प्रस्ताफवत उपभोक्ता सलमलत सम्बन्धी फववरण 

(क) गठन भएको लमलत :- 

(ख) पदालधकारीहरुको नाम र ठेगाना :- 

१) अध्र्यक्ष :- 

२) उपाध्र्यक्ष :- 

३) सशचब :- 



 

 

 

४) कोषाध्र्यक्ष :- 

५) सदस्र्य :- 

६) सदस्र्य :- 

७) सदस्र्य :- 

८) सदस्र्य :- 

९) सदस्र्य :- 

१०) सदस्र्य :- 

११) सदस्र्य :- 

ग) र्योजना स्थिको िाभाशन्वत जनसंख्र्या  

घ) गठन गदाय उपशस्थत िाभाशन्वत जनसंख्र्या  

४. िागत सहभालगताको बेहोने प्रलतवध्दता गररएको फववरण (सरोकारवािा 
उपभोक्ताहरु) 

क्र.सं. नाम थर ठेगाना िागत सहभालगता व्र्यहोने 
प्रलतवद्धता गररएको रकम 

हस्ताक्षर 

१     

२     

३     

४     

५     

थप गनय सलकन े

 

  



 

 

 

अनुसचूी-३ 

लनर्यम ६ को उपलनर्यम (६) साँग सम्बलन्धत 

hg;xeflutfdf cfwfl/t ;f}o{ ;8s aQL h8fg ;DalGw  

lqklIfo ;+emf}tfsf] gd"gf 
g]kfn ;/sf/ :yfgLo ljsf; dGqfnojf6 l:js[t hg;xeflutfdf cfwf/Lt ;f}o{ ;8s jQL 

h8fg ;DaGwdf ;"of]{bo gu/ sfo{kflnsf sfof{no lkmSsn Onfd -klxnf] 

kIf_.............................-bf]>f] kIf _ / ;f}o{ ;8s jlQ cfk"lt{ tyf h8fgstf{ ====================  

-t];|f] kIf _ ljr ;"of]{bo gu/kflnsf leqsf tf]lsPsf] :yfgx?df ;f}o{ ;8s alQ h8fg ug]{ 

u/fpg] tk;Lndf pNn]lvt j'bfx?df ;xdt e} of] ;+emf}tfkq lnof}F lbof}F . 

klxnf] kIfsf] lhDd]jf/L 

!= ;f}o{ ;8s jlQ h8fg ug]{ ;DaGwdf pkef]Qmf ;ldlt ;+u ;+emf}tf eO{ ;s]kl5 ;fdfu|L vl/b 

ug{sf nflu pkef]Qmf ;ldlt dfkm{t k]ZsL /sd pknAw u/fpg] . 

@= pkef]Qmf ;ldltn] ;f}o{ ;8s jlQ h8fg ug{ lgwf{/0f u/]sf] :yfg k|rlnt sfo{ljlw tyf 

zx/sf] ;f}Gbo{tf / jlQn] lbg] pHofnf]kgfnfO{ ;d]t b[litut u/L k|fljlws sd{rf/L dfkm{t 

:yfg lgwf/0f ug]{ u/fpg] . 

#= cfk"lt{stf{n] h8fg ug{ NofPsf] ;fdfu|Lx? tf]lsPsf] u'0f:t/, :k]zLkmLs]zg cg';f/ eP gePsf] 

hfFr ug]{, geP u'0f:t/sf] k|of]u ug{ nufpg] . 

$= ;f}o{ ;8s jlQ h8fg sfo{ ;DkGg eO{ jlQ gjn'gh]n ;Dd lgoldt ?kdf k|fljlws ;'kl/j]If0f 

tyf cg'udg sfo{ ug]{ u/fpg] . 

%= cfk"lt{stf{ jf6 ;f}o{ ;8s jlQ h8fg e} ;s]kl5 pkef]Qm ;ldltsf] l;kmfl/;sf] cfwf/df 

cfk"lt{stf{nfO{ afFsL /sd cf=j= =============== sf] klxnf] rf}dfl;s leq pknAw u/fpg] . 

^= o;/L /sd pknAw u/fpFbf cfk"lt{stf{n] k|fKt ug]{ v'b /sd jf6 %Ü /sd s§f u/L dd{t 

;+ef/ cjlwsf] sfo{sf] ;'/Iffsf nflu dd{t ;+ef/ nfuL w/f}6L /fVg] 5 . 

&= o:tf] w/f}6L /sdsf] k|To]s pkef]Qmf ;ldlt ;+u ePsf] sfo{sf] 5'6f5'§} lx;fa /fVg'kg]{ 5 . 

*= cfk"lt{stf{sf] lgoldt dd{t ;+ef/ cjlw leq s'g} q'6L ;Rofpg kg]{ b]lvP pkef]Qmf ;ldltn] 

cfk"lt{stf{nfO{ vj/ ug]{ . o;/L va/ ubf{ lgwf{/Lt ;do leq cfk"lt{stf{{n] q'6L ;Rofpg] 

sfd gu/]df lgh cfk"lt{stf{ jf6 s§f u/L /fvLPsf] w/f}6L /sd jf6 s§f x'g] ul/ dd{t 

;+ef/sf] Joj:yf ldnfpg kg]{ 5 . o:tf] w/f}6L /sdsf] vr{ lgh pkef]Qmf ;ldlt ;Fu 

;DalGwt sfd jf6 s§f u/L /fv]sf] /sd u/] eGbf j9L x'g] 5}g . 

bf]>f] kIf -pkef]Qmf ;ldlt_sf] bfloTj 

!= klxnf] kIf jf6 ;fdfu|L vl/bsf nflu k|fKt u/]sf] k]ZsL /sd cfk"lt{stf{nfO{ pknAw u/fpg' 

kg]{ 5 . 



 

 

 

@= hg;xeflutfdf cfwfl/t ;f}o{ ;8s jlQ h8fg lgb]{lzsfsf] kl/lw leq /lx gu/kflnsfjf6 

v6LPsf] k|fljlws sd{rf/Lsf] ;Nnfx cg';f/sf] :yfgdf++++++++========  j6f ;f}o ;8s aQL h8fg ug]{ 

u/fpg] jftfj/0f lgdf{0f ug'kg]{ 5 . 

#= cfk"lt{stf{n] h8fgsf nflu NofPsf] ;fdfu|Lx?sf] cfjZos ;"/Iff Joj:yf ldnfO{ ;f}o{ ;8s 

jlQ ;xh ?kdf h8fg ug{ ;Sg] Joj:yf Joj:yf ldnfpg' kg]{ 5 . 

$= cfk"lt{stf{ ;f}o{ ;8s alQ h8fg u/L ;s]kl5 tf]sLPsf] u'0f:t/ / :k]zLlkms]zg cg';f/ 

ePsf] /x]5 eg] # -ltg_ lbg leq afFsL /sd cfk"lt{stf{nfO{ lgodg';f/ e"QmfgL lbg 

gu/kflnsf sfof{no nfO{ l;kmfl/; ug'kg]{ 5 . t/ o;f] gu/L cfk"lt{stf{ nfO{ b'v lbg] lgotn] 

cNdNofpg vf]h]df cfk"lt{stf{n] sfo{ ;DkGg u/]sf] lgj]bg gu/kflnsfdf k]z u/]df 

gu/kflnsfn] ;ft lbg leq ;DalGwt k|fljlwsjf6 x]/L hfFrL cfk"lt{stf{nfO{ ;f]em} e'QmfgL lbg 

s'g} jfwf kg]{ 5}g . 

%= h8fg ePsf] ;f}o{ ;8s jlQsf] ;'/Iff ug]{ sfo{ pkef]Qmf ;ldltsf] x'g]5 . 

^= lgoldt tyf cfsflZd dd{t ;+ef/ ug{ u/fpg' k/]df cfk"lt{stf{nfO{ l;w ;Dks{ /fVg ;Sg]5 

. ;f]sf] hfgsf/L klxnf] kIfnfO{ u/fpg' kg]{ 5 . 

&= lgoldt dd{t ;+ef/sf] cjlw ;dfKt eP kl5 pSt ;8s ;f}o{ ;8s jlQsf] ;Dk"0f{ dd{t 

;+ef/sf] sfo{ pkef]Qmf ;ldltsf] x'g]5 . 

*= h8fgsf] ;dodf cfk"lt{ ePsf ;fdfu|Lx? tf]lsPsf] u'0f:t/sf 5 5}g, :k]lzlkms]zg cg';f/ 

sfd ePsf] 5 5g} lgoldt cg'udgsf] sfo{ ug'kg]{ 5 . 

(= h8fgsf] ;dodf s'g} q'6L b]vLPdf e]l6Pdf gu/kflnsfjf6 vl6Psf] k|fljlws sd{rf/LnfO{ 

t'?Gt hfgsf/L u/fpg' kg]{ 5 .!)= ===============  leq k]ZsL /sd km/:of}6sf nflu cfjZos 

ljne/kfO{ gu/kflnsfdf k]z ug'{kg]{ 5 . 

!!= ;f}o{ ;8s aQL h8fg ubf{ ;f}o{ ;8s aQL larsf] b'/L $) b]lv %) dL6/sf] km/sdf x'g'kg]{ 

5 / sDtLdf % j6f ;f}o{ ;8s alQ ;8s ;+u ;dfgfGt/ x'g] u/L h8fg u/fpg' kg]{ 5 . 

t];|f] kIf -cfk"lt{stf{ _sf] bfloTj 

!= ;+emf}tf eO;s]kl5 pkef]Qmf ;ldltn] pknAw u/fPsf] /sd cGoq vr{ gu/L +++!* j6f ;f}o{ 

;8s alQ h8fg ;fdfu|L vl/b u/L h8fg ug'{kg]{ 5 . 

@= ;f}o{ ;8s jlQ h8fgsf ;fdfu|Lx? gjLs/0fLo pmhf{ kl/If0f s]Gb|jf6 u'0f:t/ kl/If0f ePsf] 

x'g' kg]{ 5 . 

#= ;f}o{ ;8s jlQ h8fgsf ;fdfu|Lx? vl/b u/L Nofpbf / h8fg ubf{ ;x/L ;f}Gbo{tf j9fpg] 

vfnsf] x'g'kg]{ 5 . 

$= h8fg u/L ;s]kl5 cfk"lt{stf{n] h8fg u/]sf] ;f}}o{ ;8s jlQ k|To]s aif{df sDtLdf @ k6s 

pkef]Qmf ;ldltsf] ;xof]udf lgoldt dd{t ;+ef/ ug{ u/fpg' k5{ . o:tf] lgoldt dd{t 

;+ef/ cjlw ;Dk'0f{ h8fg sfo{ ;DkGGg ePsf] %-kfFr_ aif{ ;Ddsf] x'g]5 . 

%+ ;f}o{ ;8s jlQ h8fg ug{] sfo{sf] kf]n uf8\g] sfo{ ========= ;fn ciff9 ========= ut] ;Dddf  

;DkGg ug'{ kg]{5  . 



 

 

 

^= h8fg sfo{ ;DkGg u/L pkef]Qmf ;ldltsf] l;kmfl/;df gu/kflnsfjf6 e"QmfgL lng' kg]{ /sd 

cf=j= =============  sf] k|yd rf}dfl;s leq k|fKt ubf{ s'g} klg lsl;dsf] yk dfu bfjL ug{ 

kfpg] 5}g . 

&=  s"n e'QmfgLjf6 lgoldt dd{t ;+ef/ ;"/Iffsf nflu w/f}6L s§L u/LPsf] %Ü /sd lgoldt 

dd{t ;+ef/sf] cjlw ;dfKt ePkl5 dfq dfu ug'{ kg]{ 5 . 

*= h8fg ePsf] ;f}o{ ;8s jlQ lgoldt tyf cfsZdLs dd{t ;+ef/ ug{ elg klxnf] of bf];|f] 

kIf jf6 ;"rgf k|fKt EfPsf] &-;ft_ lbg leq dd{t ;+ef/ sfo{ ;DkGf ug"{kg]{ 5 . olb pQm 

;do leq gu/]df gu/fPdf w/f}6L /sdjf6 s§f x'g] u/L klxnf] jf bf];|f] kIfn] u/fpg ;Sg] 

5 . ;fy} sfnf] ;"rLdf /fVg] k|s[of klxnf] kIfn] j9fpg] 5.  

(= ;f}o{ ;8s aQL h8fg ubf{ ;f}o{ ;8s aQL larsf] b'/L $) b]lv %) dL6/sf] km/sdf x'g'kg]{ 

5 / ;f] aQL ;8s ;+u ;dfgfGt/ x'g'kg]{ 5 . 

!)= ;8s aQL k|0ffnLdf h8fg x'g] ;fdfu|Lsf]  Go"gtd jf/]G6L ;f}o{ kftfdf @) aif{, ;f}o{ Jof6«Ldf 

% aif{, rfh{ sG6«f]n/df @ jif{, ;f}o{ jQLdf @ jif{ / k"/} k|0ffnLsf] dd{t ;+ef/ cjwL % jif{sf] 

x'g] 5 . 

 !=cfof]hgfsf] ljj/0fM 

 gfd M–==================== ;ldlt 

 7]ufgf M– ================= 

 cfof]hgf l:js[t ug]{ lgsfo M– ;"of]{bo gu/ sfo{kflnsf sfof{no 

 h8fg ug'{ kg]{ s"n ;f}o{ ;8s aQLsf] ;+Vof M– 

 ;f}o{ ;8s alQ jLrsf] b"/L M– 3l6df $)dL a9Ldf %) ld 

 ;f}o{ ;8s alQ h8fg x'g] s"n b"/L M– ========== ld 

 @= cfof]hgfsf] nfut ;DaGwL ljj/0f M– 

  s_ s"n nfut ? M–  ==================== 

  v_ nfut Joxf]g]{ lgsfo 

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

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

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

✓ cGo  

;+emf}tf ug]{ kIfx?sf] ljj/0f 

साछीहरु :- 

क्र.स. नाम थर पद आबध्द संस्था दस्तखत 

१     

२     

३     



 

 

 

अनुसूची-४ 

लनर्यम-८ को उपलनर्यम (३) साँग सम्बलन्धत 

१ ) स्पेविवफकेिन 

S.N

. 
Description Technical specification 

Qua

ntity 

Mainten

ance 

Period 

Warrant

y 

 Period 

Remarks 

1 
Solar PV 

Panel 

Type-Mono Crystaline, 

Capacity- 200 WP, 

Operating Voltage- At least 

34 Vmp for each module of 

24v and 17 Vmp for each 

module of 12 V, 

Certifications-Rets Certified 

1 

5 years 

20 

years 
  

2 
Battery (12 

V) 

Li-ion 100 Ah @ c10, 

Efficiency-85%, Operating 

Temperature- (-5o to 55o C),  

Battery Life Cycle- At least 

1500 at 80% DoD, 

Certifications-Rets Certified 

1 5 years 

 Replaceme

nt Warranty 

3 years, 

Maintenanc

e Warranty 

Additional 

2 years 

3 

Charge 

controller 

with dusk to 

down 

function, 3 

stage 

dimming 

function 

Size as required by panel, 

Control Module-MPPT with 

Dusk to Dawn, 

Certifications-Rets Certified 

1 2 years   

4 Lamp (Led) 

Capacity-40 watt, 

Efficiency- At least 

100lumen/watt, Control 

Function- Automatic dusk to 

dawn function also at least 

two stage of dimming 

function. First stage should 

function at 100% load for 6 

hours and second stage 

should function at 50% load 

for next 6 hours, Expected 

life- minimum 50000 hours, 

Certifications-Rets Certified 

1 2 years   



 

 

 

S.N

. 
Description Technical specification 

Qua

ntity 

Mainten

ance 

Period 

Warrant

y 

 Period 

Remarks 

5 

Single arm 

galvanized 

pole 

Type-Hot Deep 

Galvanized(minimum 

coating 80 microns), 

Length-9m, Thickness of 

pole- (Top 2 meter-3.25mm, 

Middle 2 meter-4.5mm, 

Bottom 5 meter- 4.85 mm), 

Diameter of Pole-(Top 2 

meter- at least 3 inch, 

Middle 2 meter-at least 4 

inch, Bottom 5 meter- at 

least 5 inch), Weight- At 

least 120 kg 

1     

6 

Interconnect

ing wires 

and other 

accessories(

nut, Bolt, 

earthing )  

   

    

7 

Installation, 

Civil work 

and  

transportatio

n charge 

Size of foundation for pole 

should be at least (.8*.8*1.5) 

m. 1:1.5:3 Ratio of concrete 

should be used at least 

  

  

 Rs.10,000.

00 
       

8 

After Sales 

Service 
   

 Rs.5,000.00 

 

2. मालथ उल्िेलखत स्पेलशलफकेशन अनुसार गणुस्तर सलुनलितताका िालग आपलूतयकताय छनौटको 

र्योग्र्यताका आधार लनधायरण जस्ता लवषर्य समेत समावेश गरी नगर कार्ययपालिका स्वरं्यिे 

आवश्र्यक व्र्यवस्था लमिाउन ुपनछे । साथै मन्त्रािर्य, वैकलल्पक उजाय प्रवियन केन्र, 

नवीकरणीर्य उजाय परीक्षण केन्र, नगरपालिकाि ेजडान भएका सौर्यय सडक बत्तीका सामग्री 

जनुसकैु समर्यमा पररक्षण गनय सक्न ेर कुन ैत्रलुट पाइएमा सोको सम्पणूय जवाफदलेहता 

आपलूतयकतायमा हनुे प्रावधान सम्झौतामा नै राख्न ेव्र्यवस्था सम्बलन्धत नगरपालिकाि े

लमिाउनपुने छ । 



 

 

 

3. वारेन्टीको सलुनलितताका िालग नगरपालिकाबाट प्रलतष्ट्पधायका आधारमा छनौट भएका 

आपलूतयकतायिाई सौर्यय सडक बत्ती सामग्रीको भकु्तानी अंकको आलथयक प्रशासन लनर्यमाविी र 

अन्र्य प्रचलित कानून बमोलजम तोलकएको रकम धरौटी तथा आपलूतयकतायको प्रमाणपत्रको 

प्रलतलिलप समते राखी अलभिखे अद्यावलधक गनुयपनेछ  । साथै काबु बालहरको पररलस्थलत बाहके 

लनलित अवलधमा समते ममयत हनुे सलुनलितताका िालग पत्राचार भएको लनलित अवलधलभत्र 

ममयत सम्भार नभएमा धरौटी रकमबाट ममयत गरी सम्बलन्धत आपलूतयकताय वा जडानकतायिाई 

आवश्र्यक कारबाही गने समेतको व्र्यवस्था सम्झौतामा नै राखी कार्यायन्वर्यन गन ेव्र्यवस्था नगर 

कार्ययपालिकाि ेलमिाउनछे । 

4. माथी बुाँदा ३ मा उल्िेख भए अनुसार आर्योजना सचचािनका िालग आपलूतयकताय फमयहरुको 

र्योग्र्यताका आधारहरु तोक्दा सावयजलनक खररद ऐन, २०६३, सावयजलनक खररद लनर्यमाविी, 

२०६४ बमोलजम आर्योजनागत रुपमा नगरपालिकािे लनम्नानुसारको व्र्यवस्था समेत िाई 

आधार मानी कार्ययन्वर्यन गराउनछे । 

क) Turnover को हकमा लवगतको ५ वषयमध्र्य ेसबभन्दा बलढ कार्यय गरेको ३ वषयको कार्ययको 

औषत रु. २५ िाख सम्मको कार्ययिम सचचािनमा २.५ गणुा र १ करोड सम्मको 

कार्ययिम सचचािनमा २ गणुा र सो भन्दा मालथको कार्ययिमको हकमा १.५ गणुा कार्ययिम 

िागतको हनुुपने । 

ख) Similar nature of experience :२ वटा र्योजना सचचािनबाट जडान गनुयपने संख्र्या 

बराबरका दोब्बर संख्र्यामा सौर्यय बत्ती जडान गरेको अनुभव भएको हनुुपन ेतर एउटै 

र्योजनामा ४०० वटा वा सोभन्दा बढी सौर्यय बत्तीको आर्योजना सचचािन गनुयपन ेभएमा २ 

वटा र्योजनाको कार्यय गरेको अनुभव प्राप्त आपलूतयकताय पाउन नसक्न ेअवस्था भएमा जडान 

गररने सौर्यय बत्तीको संख्र्या बराबर कार्यय गरेको अनुभव प्राप्त हुनपुने । 

ग) जनशलक्तको व्र्यवस्थािः २५ िाख सम्मको आर्योजना सचचािनको हकमा १ जना 

इिेलक्रकि सव इलन्जलनर्यर र सोभन्दा मालथको रकम हुन ेआर्योजनामा १ जना 

इिेलक्रकि इलन्जलनर्यर र २ जना सब इलन्जलनर्यर इलन्जलनर्यर/टेलक्नलसर्यन भएको हुनपुने । 

घ) Line of Credit :कार्ययिमको १/६ बराबरको Line of Credit Facilities वा cash 

flow मौज्दात भएको । 



 

 

 

ङ) कम्तीमा ५ वषय सोिार सम्बन्धी कार्यय गरेको अनुभव भएको । 

च) मेलसनरी औजारिः २५ िाख सम्मको कार्ययिम सचचािन गदाय कम्तीमा १ भर्यायङ, १ 

लमलनटाटा भएको (भाडामा लिएर समेत गनय सक्ने) र सोभन्दा मालथको रकमको 

आर्योजनाका हकमा कम्तीमा २ वटा भर्यायङ, २ वटा लमलनटाटा (भाडामा लिएर समेत गनय 

सक्ने) व्र्यवस्था गरेको । 

छ) आपलूतयकताय फमय वैकलल्पक उजाय प्रवियन केन्रमा सचूीकृत भएको हुनपुने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

gu/ sfo{kflnsf -sfo{ ljefhg_ lgodfjnL, @)&$ 

 

sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldlt M @)&$.$.$ 

k|df0fLs/0f ldlt M @)&$.$.@) 

g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @!* n] lbPsf] clwsf/ k|of]u u/L ;"of]{bo gu/kflnsfsf] gu/ 

sfo{kflnsfn] cfˆgf] sfo{ ljefhgsf nflu ldlt @)&$÷$÷$ sf] lg0f{o cg';f/ b]xfosf lgodx? 

agfPsf] 5 . 

!=;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; lgodfjnLsf] gfd ægu/ sfo{kflnsf -sfo{ ljefhg_ lgodfjnL, 

@)&$Æ /x]sf] 5 . 

-@_ of] lgodfjnL t'?Gt k|f/De x'g]5 . 

@= kl/efiffMlaifo jf k|;Ën] csf]{ cy{ gnfu]df o; lgodfjnLdf– 

-s_ æk|d'vÆ eGgfn] gu/ sfo{kflnsfsf]] k|d'v ;Demg'k5{ . 

-v_ æpkk|d'vÆ eGgfn] gu/ sfo{kflnsfsf] pkk|d'v ;Demg'k5{ . 

-u_ æsfo{kflnsfÆ eGgfn;"of]{bo gu/ sfo{kflnsf ;Demg'k5{ . 

-3_ æsfo{sf/L clws[tÆ eGgfn] ;"of]{bo gu/kflnsfsf] sfo{sf/L clws[t 

;Demg'k5{ . 

-ª_ ægu/kflnsfÆ eGgfn] ;"of]{bo gu/kflnsf ;Demg' k5{ . 

-r_ ælaifout zfvfÆ eGgfn] ;"of]{bo gu/ sfo{kflnsf cGt/utsf] laifout 

zfvf, pkzfvf, sfof{no jf OsfO{nfO{ ;Demg'k5{ . o; zAbn] ;+ljwfg 

adf]lhd gu/kflnsfnfO{ tf]lsPsf] sfo{;Dkfbg ug{sf nflu gu/ 

sfo{kflnsf cGtu{t /xg] lzIff, :jf:Yo, s[lif, jg, kz'ljsf;h:tf 

laifoIf]qut sfof{no jf OsfO{nfO{ ;d]t ;Demg' k5{ . 

-5_ æj8f ;lrjÆ eGgfn] gu/kflnsfsf] j8f sfof{nosf] k|zf;sLo k|d'vsf] 

?kdf sfdsfh ug{ tf]lsPsf] j8f;lrj ;Demg'k5{ . 

-h_ æj8f ;ldltÆ eGgfn] ;"of]{bo gu/kflnsfsf] j8f ;ldlt ;Demg' k5{ . 

-em_ æ;b:oÆ eGgfn] gu/ sfo{kflnsfsf]]] ;b:o ;Demg' k5{ . ;f] zAbn] gu/ 

sfo{kflnsfsf] k|d'v, pkk|d'v / j8f cWoIf ;d]tnfO{ hgfpg]5 . 



 

 

 

-`_ æ;efÆ eGgfn ;"of]{bo gu/kflnsfsf] gu/;efnfO{ ;Demg'k5{ . 

#= sfo{ ;DkfbgM -!_ gu/ sfo{kflnsfsf] sfo{ ;Dkfbg gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, j8f sfof{no 

Pj+ laifout zfvfaf6 x'g]5 . 

-@_ gu/ sfo{kflnsf cGtu{t /xg] ljifout zfvf jf sfof{no jf pkzfvf jf OsfO{sf] 

ljj/0f cg'';"rL— ! df pNn]v eP adf]lhd x'g]5 . 

-#_ pklgod -@_ adf]lhdsf laifout zfvfx? / ltgLx?sf]sfo{ ljj/0f gu/ 

sfo{kflnsfn] :jLs[t u/] adf]lhd x'g]5 . 

$= sfo{ ljefhgM -!_ gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no / laifout zfvfaf6 ;Dkfbg x'g] sfo{ 

cg';"rL–@ adf]lhd x'g]5 . 

-@_ gu/ sfo{kflnsfn] pklgod -!_ adf]lhdsf] ljifout zfvfsf] sfddf 

cfjZostf cg';f/ x]/km]/ jf yk36 ug{ ;Sg]5 . 

-#_ j8f ;ldltaf6 ;Dkfbg x'g] sfo{ cg';"rL– # adf]lhd x'g]5 . 

-$_ k|d'v, pkk|d'v, j8f cWoIf / ;b:osf] sfd, st{Jo / clwsf/ cg';"rL– $ 

adf]lhd x'g]5 . 

-%_ k|d'vn]] laifout If]qsf] sfo{sf] nflu sfo{kflnsfsf] s'g} ;b:onfO{ lghn] ug]{ 

sfo{sf] If]qflwsf/ ;d]t tf]sL lhDd]jf/L lbg ;Sg]5 .  

-^_ sfo{kflnsfn] cfˆgf] sfo{;Dkfbgsf nflu cg';"rL—% adf]lhdsf] laifout 

;ldlt u7g u/L s'g} ;b:osf] ;+of]hsTjdf To:tf] ;ldltsf] sfo{If]q tf]sL lhDd]jf/L lbg 

;Sg]5 . 

 

%= lhDd]jf/L tyf pQ/bfloTjM -!_ gu/ sfo{kflnsfaf6 ;Dkfbg ePsf sfdsf nflu k|d'v tyf 

;b:ox? ;fd'lxs ?kdf gu/;efk|lt pQ/bfoL x'g]5g\ . 

-@_ gu/ sfo{kflnsfsf ;b:ox? cfkm"nfO{ tf]lsPsf]sfo{sf nflu JolQmut ?kdf 

sfo{kflnsf tyf k|d'vk|lt pQ/bfoL x'g]5g . 

-#_ laifout ;ldltaf6 ;Dkfbg x'g] sfdsf nflu ;ldltsf ;+of]hs tyf ;b:ox? 

;fd''lxs ?kdf sfo{kflnsfk|lt pQ/bfoL x'g]5g\ . 



 

 

 

-$_ j8f cWoIf cfkm"n] ug]{ sfdsf nflu sfo{kflnsf, k|d'v tyf j8f ;ldlt k|lt 

/ j8f ;ldltaf6 ul/g] sfdsf nflu ;fd'lxs ?kdf sfo{kflnsf / ;efk|lt pQ/bfoL x'g]5 

. 

 

^=  clwsf/ k|Tofof]hgM-!_ gu/ sfo{kflnsfn] cfkm'nfO{ k|fKt clwsf/dWo] s]xL clwsf/ k|d'v, 

pkk|d'v, j8fcWoIf, ;b:o tyf dftxtsf ;ldlt, pk;ldlt jf sfo{sf/L clws[tnfO{ 

k|Tofof]hg ug{ ;Sg]5 . 

-@_ k|d'vn] cfkm'nfO{ k|fKt clwsf/dWo] s]xL clwsf/ s'g} ;b:o jf sfo{sf/L 

clws[tnfO{ k|Tofof]hg ug{ ;Sg]5 . 

-#_ j8f ;ldlt jf j8f cWoIfn] cfkm'nfO{ k|fKt clwsf/dWo] s]xL clwsf/ j8f 

;ldltsf s'g} ;b:o jf j8f ;lrjnfO{ k|Tofof]hg ug{ ;Sg]5. 

&= yk36, x]/km]/ jf ;+zf]wgM -!_ sfo{kflnsfn] o; lgodfjnLnfO{ cfjZostf cg';f/ yk36 

jf x]/km]/ jf ;+zf]wg ug{ ;Sg]5 . 

-@_ sfo{kflnsfn] pklgod -!_ adf]lhd cg';"rLdf yk36 jf x]/km]/ jf ;+zf]wg u/]sf] 

ljifosf] ;"rgf ;j{;fwf/0fsf] hfgsf/Lsf] nflu k|sfzg ug{' kg]{5 . 

 

*= afwf c8\sfp km'sfpm M of] lgod sfof{Gjogsf] ;DaGwdf s'g} afwf c8\sfp k/]df o; 

lgodfjnLsf] efjgfsf] k|lts"n gx'g] u/L sfo{kflnsfn] To:tf] afwf c8\sfp k'msfpg 

cfjZos Joj:yf ug{ ;Sg]5 . 

(= o;} adf]lhd eP u/]sf] dflgg]Mof] lgodfjnL :jLs[t x'g'k"j{ gu/ sfo{kflnsfaf6 ;Dkfbg 

ePsf sfo{x? o;} lgodfjnL cg'?k eP u/]sf] dflgg]5 . 

 

  



 

 

 

cg';"rL – ! 

-lgod # sf] pklgod -@_ ;Fu ;DalGwt_ 

gu/ sfo{kflnsfdf /xg] ljifout zfvf -zfvf, sfof{no, pkzfvf, OsfO{_ sf] ljj/0f 

-gu/ sfo{kflnsfsf] cfˆgf] /fhZjsf] Ifdtf, vr{sf] cfjZostf, ;]jf pknAw u/fpg' kg]{ 

hg;+Vof tyf ljsf;sf d'Vo d'Vo k|fyldstf cg'?k ;+u7g tyf Joj:yfkg ;e]{If0fsf cfwf/df 

laifout zfvf tyf sfof{no, pkzfvf jf OsfO{ lgwf{/0f ug{ ;Sg]5 . hgzlQmsf] pknAwtf tyf 

k|zf;lgs vr{nfO{ Wofg lbO{ Pp6f laifout zfvf cGtu{tsf] s'g} sfof{no, pkzfvf jf OsfO{n] 

ldNbf] cGo laifoIf]qsf] sfo{;d]t ;Dkfbg ug{ ;Sg]5 ._ 

!= ;fdfGo k|zf;g zfvf 

-s_ :yfgLo ;]jf tyf hgzlQm ljsf; pkzfvf 

-v_ ;fj{hlgs v/Lb tyf ;DklQ Joj:yfkg pkzfvf 

-u_ :yfgLo tx, k|b]z / ;+3;Fusf] ;DjGw / ;dGjo tyf j8f;Fusf] ;dGjo pkzfvf 

-3_ a}7s Joj:yfkg pkzfvf 

-ª_ ahf/ cg'udg, u'0f:t/, gfktf}n, vfB ;'/Iff / pkef]Qmf lxt ;+/If0f pkzfvf 

-r_ cfGtl/s n]vfk/LIf0f zfvf 

-5_ ljbf, pT;j, pbL{, hfqf, kj{, pkflw tyf lje"if0f OsfO{ 

@= /fhZj tyf cfly{s k|zf;g zfvf 

-s_ /fhZj gLlt tyf k|zf;gpkzfvf 

-v_ cfly{s k|zf;g pkzfvf 

#= zx/L k"jf{wf/ ljsf; zfvf 

-s_ ;8s tyf oftfoft Joj:yfpkzfvf 

-v_ hnljB't, phf{, ;8s jlQ pkzfvf 

-u_ l;+rfO{ tyf hnpTkGg k|sf]k lgoGq0f pkzfvf 

-3_ ;"rgf tyf ;~rf/ k|ljlw ljsf; tyf lj:tf/ / Pkm=Pd= ;~rfng pkzfvf 

-ª_ vfg]kfgL Joj:yfkg pkzfvf 

-r_ ;fj{hlgs lghL ;fem]bf/L OsfO{ 

$= cfly{s ljsf; zfvf 

-s_ s[lif, kz'kG5L tyf ;xsf/L sfof{no 

-v_ pBf]u tyf pBdlzntf ljsf; pkzfvf 

-u_ /f]huf/ k|a4{g tyf ul/aL Go"gLs/0f pkzfvf 

%=;fdflhs ljsf; zfvf 

-s_ cfwf/e"t tyf dfWolds lzIff sfof{no 

-v_ v]ns'b tyf cltl/Qm lqmofsnfk OsfO{ 

-u_ cfwf/e"t :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ sfof{no 

-3_ n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;'/Iff pkzfvf 

• n}+lus ;dfgtf OsfO{ 



 

 

 

• jfnjflnsf, lszf]/ lszf]/L tyf o'jf OsfO{ 

• ckf+utf ePsf JolQm tyf h]i7 gful/s OsfO{ 

-ª_ ;+:s[lt, ;Dkbf, nlntsnf tyf ko{6g k|a4{g OsfO{ 

-r_ u}/;/sf/L ;+:yf kl/rfng, ;dGjo tyf lgodg OsfO{ 

-5_ ;fdflhs ;'/Iff sfo{qmd tyf JolQmut 36gf btf{ OsfO{ 

^= jg, jftfj/0f, kmf]xf]/d}nf tyf ljkb\ Joj:yfkg zfvf 

-s_ jg, jGohGt' tyf e"—;+/If0f sfof{no 

-v_ jftfj/0f, kof{j/0f Pj+ hnfwf/If]q ;+/If0f pkzfvf 

-u_ kmf]x/d}nf Joj:yfkg pkzfvf 

-3_ ljkb\ Joj:yfkg -af?0foGq, PDj'n]G; tyf oGq pks/0f kl/rfng ;d]t_ pkzfvf 

&= e"ld Joj:yfkg tyf ejg lgodg zfvf 

-s_ e"—pkof]u tyf j:tL ljsf; pkzfvf 

-v_ hUuf gfkL tyf gS;f, 3/hUuf wgL k'hf{ pkzfvf 

-u_ ejg tyf ejg ;+lxtf Pj+ lgdf{0f Ohfht -l8hfOg ;d]t_ pkzfvf 

*= Gofo, sfg"g tyf dfgj clwsf/ k|j4{g zfvf 

-s_ gu/ k|x/L Joj:yfkg pkzfvf 

-v_ Gofo, sfg"g tyf dfgj clwsf/ k|j4{g pkzfvf 

-u_ ljwfog pkzfvf 

(= of]hgf, cg'udg tyf tYof+s zfvf 

-s_ of]hgf th'{df tyf pkef]Qmf ;ldlt kl/rfng OsfO{ 

-v_ cg'udg tyf d"Nof+sg OsfO{ 

-u_ tYof+s Joj:yfkg OsfO{ 

 

  



 

 

 

cg';"rL – @ 

-lgod $ sf] pklgod -!_ ;Fu ;DalGwt_ 

laifout zfvfsf] sfo{ ljefhg 

!= ;fdfGo k|zf;g zfvf 

-s_ :yfgLo ;]jf tyf hgzlQm ljsf; pkzfvf 

▪ :yfgLo ;]jfsf] Joj:yfkg ;DaGwL gLlt, dfkb08, ;]jf zt{, of]hgf, sfof{Gjog / 

lgodg 

▪ ;+ljwfgsf] wf/f #)@ adf]lhd ;dfof]hg eO{ cfpg] sd{rf/Lsf] Joj:yfkg 

▪ :yfgLo ;]jfsf] Joj:yfkg ;DaGwL cGo sfo{ 

▪ gu/kflnsfsf] ;+u7g ljsf;, ;Ë7g ;+/rgf tyf b/aGbL lgwf{/0f, hgzlQm 

Joj:yfkg / j[lQ ljsf;, 

▪ :yfgLo ;]jfsf] Joj:yfkgdf ;"rgf tyf ;~rf/ k|ljlwsf] pkof]u, k|a¢{g / lgodg 

▪ dfgj ;+;fwg ljsf;sf nflu cNksfnLg tyf bL3{sfnLg of]hgf th'{df 

▪ gu/kflnsfdf ;fj{hlgs ljbf, pT;j, hfqf, pbL{ cflbsf] Joj:yfkg 

▪ :yfgLo zflGt ;ldlt ;DaGwL sfo{x? . 

-v_ ;fj{hlgs v/Lb tyf ;DklQ Joj:yfkg pkzfvf 

▪ gu/kflnsfsf] nflu ;fj{hlgs v/Lb tyf cGo aGbf]a:tLsf ;fdfg ;DaGwL ljifo 

▪ ;]jf tyf lgdf{0f Joj;fosf] ;~rfng tyf Joj:yfkg 

▪ gu/kflnsfleqsf] ;fj{hlgs tyf ;/sf/L ;DklQ, ;fd'bflos ;DklQ, ejg, ;8s, 

k;n, Joj;fo, k"af{wf/, pBf]u, vfgL tyf vgLh, jgsf] ljj/0f ;lxtsf] cBfjlws 

clen]v 

▪ gu/kflnsfsf] :jfldTjdf /x]sf] ;DklQsf] cBfjlws clen]v 

▪ gu/kflnsfl:yt ;/sf/L ;DklQsf] PsLs[t ljj/0f . 

-u_ :yfgLo tx, k|b]z / ;+3;Fusf] ;DjGw / ;dGjo tyf j8f;Fusf] ;dGjo pkzfvf 

▪ ;+3 tyf k|b]z txdf ;+ljwfg tyf sfg'g adf]lhdsf] ;xeflutf tyf k|ltlglwTj 

▪ lhNnf ;dGjo ;ldlt;Fusf] ;dGjo 

▪ j8f tx;Fusf] ;Dks{ / ;dGjo 

▪ kqfrf/, ;ef, ;df/f]x, lzi6frf/ 

-3_ a}7s Joj:yfkg pkzfvf 

▪ sfo{kflnsf tyf ;efsf] a}7s Joj:yfkg 

▪ sfo{kflnsfsf] lg0f{ox?sf] ljB'lto dfWodaf6 clen]vLs/0f tyf k|sfzg  

▪ sfo{kflnsfsf ljleGg ;ldlt, pk;ldlt, sfo{bnsf] a}7s Joj:yfkg 

-ª_ ahf/ cg'udg, u'0f:t/, gfktf}n, vfB ;'/Iff / pkef]Qmf lxt ;+/If0f pkzfvf 

▪ :yfgLo Jofkf/, jfl0fHo, j:t'sf] dfu, cfk"lt{ Joa:yfkg tyf cg'udg 

▪ ahf/ tyf xf6 ahf/ Joj:yfkg 



 

 

 

▪ pkef]Qmf clwsf/ tyf lxt ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08, sfof{Gjog / lgodg 

▪ :yfgLo j:t'x¿sf] pTkfbg, cfk"lt{ tyf lgsf;L k|If]k0f, d"No lgwf{/0f / cg'udg 

▪ :yfgLo Jofkf/ / jfl0fHo ;DaGwL k"jf{wf/ lgdf{0f, 

▪ :yfgLo j:t' / ;]jf Jofkf/sf] d"No tyf u'0f:t/sf] cg'udg / lgodg, 

▪ pkef]Qmf ;r]tgf, nlIft pkef]Qmfsf] nut Joj:yfkg / :yfgLo j:t' tyf ;]jfsf] 

u'0f:t/ k/LIf0f, 

▪ vfB kbfy{sf] u'0f:t/ lgoGq0f, 

▪ vfg]kfgLsf] u'0f:t/ lgoGq0f, 

▪ :yfgLo Jofkf/ k|j¢{g ;xhLs/0f / lgodg, 

▪ :yfgLo af}l4s ;DklQsf] ;+/If0f, k|j¢{g / clen]vfÍg . 

-r_ cfGtl/s n]vfk/LIf0f zfvf 

▪ cfGtl/s tyf k"j{ n]vfk/LIf0f 

▪ n]vfk/LIf0f ljj/0f -a]?h"sf] nut ;d]t_sf] clen]v Joj:yfkg  

▪ clGtd n]vfk/LIf0f sfo{df ;xof]u, ;dGjo / ;xhLs/0f 

▪ n]vfkfng;DjGwL Ifdtf ljsf; sfo{ 

-5_ ljbf, pT;j, pbL{, hfqf, kj{, pkfwL, lje'if0f OsfO{ 

▪ :yfgLo rf8kj{, ;fj{hlgs ljbf, pT;j, hfqf, pbL{ cflbsf] Joj:yfkg 

▪ pkfwL tyf lje'if0f ;DjGwL l;kmfl/z, clen]v 

 

@= /fhZj tyf cfly{s k|zf;g zfvf 

-s_ /fhZj gLlt tyf k|zf;gpkzfvf 

▪ /fhZj ;DaGwL gLlt, sfg"g th"{df, sfof{Gjog / lgodg -/fh:j r'xfj6 lgoGq0f 

;d]t_ 

▪ ;DklQ s/, 3/axfn s/, 3/ hUuf /lhi6«]zg z'Ns, ;jf/L ;fwg s/, ;]jf z'Ns 

b:t'/, ko{6g z'Ns, lj1fkg s/, Joj;fo s/, e"lds/ -dfnkf]t_, b08 hl/jfgf, 

dgf]/~hg s/, axfnlj6f}/L s/, 3/hUuf s/, d[t jf dfl/Psf] hLjhGt'sf] xf8, l;+u, 

KjfFv, 5fnfdf s/, k|fs[lts ;|f]t ;fwg, Joj;flos s/ ;DaGwL gLlt, sfg"g, 

dfkb08, sfof{Gjog, afF8kmfF8, ;+sng / lgodg, cGo cfo Joj:yfkg 

▪ ;fj{hlgs vr{ tyf k|fs[lts ;|f]taf6 k|fKt x'g] /f]oN6L ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08 

tyf lgodg / ;f]sf] ;Íng tyf afF8kmfF8 

▪ cfkm\gf] If]qleq /fh:jsf b/ cGo z'Ns lgwf{/0f, ;+3Lo / k|b]z sfg"g adf]lhd 

k|fs[lts >f]t ;fwg / ;]jf z'Ns h:tf /f]oN6L ;Íng, ;dGjo / lgodg 

▪ :yfgLo k"jf{wf/ ;]jf / pkof]udf ;]jf z'Ns tyf b:t'/ -gLlt, sfg'g, dfkb08, 

lgodg, z'Ns lgwf{/0f, ;+sng tyf Joj:yfkg_ 

▪ dfnkf]t ;+sng 



 

 

 

▪ sfg'g adf]lhd 9'+uf, lu6\6L, jfn'jf, df6f], g'g, :n]6, kmfo/Sn]h:tf vfgL vgLh 

kbfy{sf] ;j]{If0f, cGj]if0f, pTvgg / ;f] ;DaGwL /f]oN6L ;Íng 

▪ 6«]lsË, sfoflsË, Sofgf]lgË, a~hL hlDkË, lhkˆnfo/, ¥oflˆ6Ë z'Ns 

▪ ;fd'bflos jgsf] ;~rfng / Joj:yfkgaf6 k|fKt /f]oN6L ;Íng 

▪ kfgL3§, s"nf], k}gL h:tf ;]jf ;~rfngaf6 k|fKt /f]oN6L ;Íng 

▪ k|fs[lts ;|f]tsf] pkof]u ;DaGwL gLlt lgwf{/0f / sfof{Gjog tyf k|b]z /  ;+3Lo 

dfkb08 kfngf 

▪ k|rlnt sfg'g adf]lhd b08 hl/jfgf 

▪ afFsL aSof}tf /sdsf] nut / c;'n pk/  

▪ s/bftf lzIff tyf s/bftf ljj/0f cBfjlws 

▪ ljQLo ;|f]t ;fwgsf] ;dtfd"ns afF8kmfF8 

▪ cfly{s ;fwgsf] dxQd pkof]u tyf kl/rfng 

▪ /fhZj k/fdz{ ;ldlt ;DaGwL ljifo 

▪ :yfgLo /fh:j k|j¢{gsf nflu k|f]T;fxg,  

▪ /fhZjsf] ;DefJotf cWoog 

▪ /fh:j ;"rgf tyf tYofÍsf] cfbfg k|bfg 

▪ ;+3Lo tyf k|b]z sfg"g adf]lhd ah]6 3f6fk"lt{sf] ;|f]t Joj:yf 

-v_ cfly{s k|zf;gpkzfvf 

▪ cfly{s -sfo{ljwL_ gLlt, sfg'g, dfkb08, sfof{Gjog / lgodg, cfly{s k|zf;g / 

Joj:yfkg 

▪ ah]6 ;Ldf lgwf{/0f, ah]6 th"{df, sfof{Gjog / lgodg 

▪ ;l~rt sf]if tyf cfsl:ds sf]ifsf] Joj:yfkg 

▪ nufgL / nfef+zsf] Joa:yfkg 

▪ n]vf Joj:yfkg, vr{, /fhZj, w/f}6L, sfo{;+rfng sf]if tyf cGo ;/sf/L sf]if tyf 

;+klQsf] PsLs[t ljj/0f 

▪ ;dli6ut cfly{s cj:yfsf] ljZn]if0f  

▪ C0f tyf cg'bfgsf] Joj:yfkg / lgodg 

▪ nufgL k|If]k0f -;xsf/L, ;xsf/L tyf lghL_ / ljQLo Joj:yfkg 

▪ sf/f]af/sf] n]vf+sg, lgoGq0f tyf Joj:yfkg 

▪ /fhZj tyf Joosf] cg'dfg 

▪ a]?h" km5\of}{6 

▪ cfly{s k|zf;g / Joa:yfkg ;DaGwL cGo ljifo . 

 

#= zx/L k"af{wf/ ljsf; zfvf 

-s_ ;8s tyf oftfoft Joj:yfpkzfvf 



 

 

 

▪ :yfgLo ;8s, u|fdL0f ;8s, s[lif ;8s tyf oftfoft ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08 

tyf lgodg 

▪ :yfgLo ;8s, u|fdL0f ;8s, s[lif ;8s, emf]n'Ë] k'n, k'n];f / t6aGwg ;DaGwL 

u'?of]hgfsf] th{'df, sfof{Gjog / :t/f]Ggltsf cfof]hgfsf] klxrfg,  cWoog, 

sfof{Gjog, dd{t, ;Def/ 

▪ oftfoft ;'/Iff Joj:yfkg / lgodg 

▪ :yfgLo ;fj{hlgs oftfoftsf] ?6 lgwf{/0f, cg'dlt, gjLs/0f, vf/]hL, ;]jfsf] 

u'0f:t/, ef8f b/ lgwf{/0f / lgodg 

▪ 6\ofS;L ;]jf cg'dtL, Joa:yfkg / lgodg 

▪ 6«nL a;, 6«fdh:tf dWod Ifdtfsf df; 6«flGh6 k|0ffnLsf] gLlt, of]hgf, dfkb08, 

sfof{Gjog, lgodg 

▪ jftfj/0fd}qL, hnjfo' kl/jt{g cg's"ng, ckfËtf / n}lËud}qL oftfoft k|0ffnLsf] 

k|j4{g  

▪ cfwf/e"t oftfoft ;DaGwdf k|b]z ;/sf/;+u ;dGjo 

▪ oftfoft If]qdf nufgL clea[l4 

▪ oftfoft ;'ljwfdf gful/ssf] ;/n, ;xh / ;dfg kx'Fr 

▪ oftfoft If]qdf jftfa/0fd}qL k|ljlwnfO{ k|f]T;fxg 

▪ lghL oftfoft lgodg Joj:yfkg 

-v_ hnljB't, phf{, ;8s jQL pkzfvf 

▪ ;fgf hnljB't cfof]hgf, gjLs/0fLo phf{ tyf j}slNks pmhf{ ;DjGwL ;DaGwL gLlt, 

sfg"g, dfkb08, of]hgf, sfof{Gjog / lgodg 

▪ j}slNks pmhf{ ;DaGwL k|ljlw ljsf; / x:tfGt/0f, Ifdtf clej[l4÷k|a¢{g, 

▪ ljB't ljt/0f k|0ffnL / ;]jfsf] Joj:yfkg, ;~rfng / lgodg 

▪ hg;xeflutfdf cfwfl/t :jb]zL nufgLnfO{ k|fyldstf lbb} hn;|f]tsf] ax'pkof]uL 

ljsf; sfo{qmdsf] th'{df / sfof{Gjog 

▪ :yfgLo ljB't ljt/0f k|0ffnL / ;]jfsf] Joj:yfkg, ;~rfng / lgodg 

▪ ;8s jQLsf] Joj:yf 

-u_ l;+rfO{ tyf hnpTkGg k|sf]k lgoGq0fpkzfvf 

▪ l;FrfO{ ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08 lgwf{/0f / lgodg 

▪ l;FrfO{ ;DaGwL u'?of]hgfsf] th{'df, sfof{Gjog / :t/f]Ggltsf cfof]hgfsf] klxrfg,  

cWoog, sfof{Gjog, dd{t, ;Def/ / lgodg, 

▪ :yfgLo ;fgf, ;tx tyf e"ldut l;rfO{ k|0ffnLsf] ;~rfng lgdf{0f, ;'wf/, dd{t 

;Def/ tyf ;]jf z'Nssf] lgwf{/0f / ;Íng Joj:yfkg 

▪ hnpTkGg k|sf]k lgoGq0f ;DjGwL :yfgLo  

▪ t6aGw, gbL lgoGq0f tyf gbL] Joj:yfkg / lgodg 



 

 

 

▪ ;fgf hn pkof]u ;DaGwL cfof]hgf th{'df, sfof{Gjog / cg'udg . 

-3_ ;"rgf tyf ;~rf/ k|ljlw ljsf; tyf lj:tf/ / Pkm=Pd= ;~rfng pkzfvf 

▪ cfˆgf] If]qleq OG6/g]6 ;]jf, 6]ln;]G6/, s]a'n tyf tf/ljxLg 6]lnlehg k|;f/0fsf] 

cg'dlt, gjLs/0f / lgodg 

▪ Ps ;o jf6;Ddsf] Pkm= Pd= /]l8of] ;~rfng cg'dlt, gjLs/0f /  lgodg 

▪ cfˆgf] If]qleq kqklqsfsf] k|sfzg cg'dlt, clen]v tyf lgodg 

▪ clen]v Joj:yfkgdf gjLgtd ;"rgf k|ljlwsf] k|of]u  

▪ ;"rgf tyf ;~rf/ k|ljlwdf ;j{;fwf/0f hgtfsf] ;xh / ;/n kx'Fr tyf ;"rgf 

k|ljlwsf] ljsf; / lj:tf/ ;DaGwL sfo{qmd th'{df / sfof{Gjog 

▪ a}1flgs cWoog, cg';Gwfg / k|ljlw ljsf;df nufgL 

▪ ;"rgf tyf ;~rf/ k|ljlwdf cfwfl/t tYofÍ Joj:yfkg . 

-ª_ vfg]kfgL Joj:yfkg pkzfvf 

▪ :yfgLo vfg]kfgL ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgf, sfof{Gjog / lgodg 

▪ vfg]kfgL dx;'n lgwf{/0f / vfg]kfgL ;]jf Joj:yfkg 

▪ ;fj{hlgs :yndf lkpg] kfgL Joj:yfkg 

▪ kfgL d'xfgsf] ;+/If0f 

▪ :jR5 vfg]kfgL cfk"lt{ ;DaGwL cGo ljifo . 

 

-r_ ;fj{hlgs lghL ;fem]bf/L OsfO{ 

▪ :yfgLo ;fj{hlgs—lghL ;fem]bf/L ;DjGwL :yfgLo gLlt, of]hgf lgdf{0f 

▪ :yfgLo ;fj{hlgs—lghL ;fem]bf/Lsf cfof]hgf 5gf}6 tyf sfof{Gjog  

▪ ;fj{hlgs ;fd'bflos ;fem]bf/L 

▪ :yfgLo ljsf;df lghL If]qsf] k|a4{g 

 

$= cfly{s ljsf; zfvf 

-s_ s[lif, kz'kG5L tyf ;xsf/L 

 s[lif 

▪ s[lif, s[lif k|;f/, s[lif pTkfbg Joj:yfkg;DaGwL :yfgLo gLlt, sfg"g, dfkb08, 

of]hgf, sfof{Gjog / lgodg 

▪ s[lif ahf/ ;"rgf, s[lif ahf/ tyf xf6ahf/sf] k"jf{wf/ lgdf{0f, ;fgf l;FrfO{ lgdf{0f, 

tflnd, k|ljlw k|;f/, k|fljlws 6]jf, s[lif ;fdfu|L cfk"lt{ / s[ifs Ifdtf ljsf; 

sfo{qmdsf] ;~rfng 

▪ s[lifhGo k|fs[lts k|sf]k tyf dxfdf/L /f]usf] lgoGq0f 

▪ s[lif jftfj/0f ;+/If0f tyf h}ljs ljljwtfsf] ;+/If0f / k|j¢{g 

▪ s[lif k|;f/ tyf hgzlQmsf] k|If]k0f, Joj:yfkg / kl/rfng 



 

 

 

▪ pRr d"Noo'Qm s[lifhGo j:t'sf] k|j¢{g, ljsf; tyf ahf/Ls/0f 

▪ s[lif;DjGwL jLdf / shf{ ;xhLs/0f 

▪ zLt e08f/0fsf] Joj:yfkg 

▪ s[ifsx¿sf] Ifdtf clej[l4, k|fljlws ;]jf, 6]jf, ;Lk ljsf; / ;zQmLs/0f 

▪ s[lif aLpljhg, gZn, dnvfb / /;fog tyf cf}iflwx¿sf] cfk"lt{, pkof]u / lgodg 

▪ s[ifs ;d"x, s[lif ;xsf/L / s[lif ;DaGwL :yfgLo ;ª\3 ;+:yfx¿sf] ;dGjo, 

Joj:yfkg / lgodg 

▪ s[lif ;DaGwL k|ljlwsf] ;+/If0f / x:tfGt/0f 

▪ s[lif tYofÍsf] Joj:yfkg / ;"rgf k|0ffnL tyf s[lif ;DaGwL ;"rgfsf] k|rf/k|;f/ 

▪ s[lif ;|f]t s]Gb|sf] :yfkgf / Joj:yfkg 

kz'kG5L 

▪ kz'kfng / kz' :jf:Yo ;DaGwL :yfgLo gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgf, sfof{Gjog / 

lgodg 

▪ kz'kG5L ahf/ ;"rgf, xf6ahf/sf] k"jf{wf/ lgdf{0f, tflnd, k|fljlws 6]jf, s[ifs Ifdtf 

ljsf; sfo{qmdsf] ;~rfng / lgodg 

▪ kz'kG5LhGo k|fs[lts k|sf]k tyf dxfdf/L /f]usf] lgoGq0f 

▪ kz'kG5L lrlsT;f ;]jfsf] Joj:yfkg, 

▪ kz'gZn ;'wf/ k4lt ljsf; / Joa:yfkg 

▪ kz'kG5L ;DaGwL aLdf / shf{ ;xhLs/0f 

▪ :yfgLo r/g tyf vs{ ljsf; / Joj:yfkg 

▪ kz' cfxf/sf] u'0f:t/ lgodg 

▪ :yfgLo:t/df kz'kG5L ;DaGwL tYofÍsf] Joj:yfkg / ;"rgf k|0ffnL 

▪ kz' awzfnf / zLt e08f/0fsf] Joj:yfkg / lgodg 

▪ kz'kfng tyf kz' :jf:Yo ;DaGwL cGo sfo{ . 

;xsf/L 

▪ ;xsf/L ;+:yf ;DaGwL :yfgLo gLlt, sfg"g, dfkb08sf] lgdf{0f, sfof{Gjog / lgodg 

▪ :yfgLo ;xsf/L ;+:yfsf] btf{, cg'dlt, vf/]hL / lj36g 

▪ ;xsf/L jrt tyf C0f kl/rfng ;DaGwL :yfgLo dfkb08 lgwf{/0f / lgodg 

▪ ;xsf/L ;DaGwL /fli6«o, s]G›Lo, ljifout, k|fb]lzs / :yfgLo ;+3 ;+:yf;Fu ;dGjo 

/ ;xsfo{ 

▪ ;xsf/L ;DaGwL :yfgLo tYofÍ Joj:yfkg / cWoog cg';Gwfg 

▪ :yfgLo ;xsf/Lsf] Ifdtf clej[l4 

▪ :yfgLo ;xsf/L If]qsf] k|j¢{g, ljsf; / kl/rfng . 

-u_pBf]u tyf pBdlzntf ljsf; / vfgL tyf vlgh kbfy{sf] ;+/If0f pkzfvf 

 pBf]u 



 

 

 

▪ n3', 3/]n' tyf ;fgf pBf]usf] btf{, gjLs/0f, vf/]hL / lgodg 

▪ n3', 3/]n' tyf ;fgf pBf]usf] ljsf; / k|j4{g 

▪ pBdlzntf k|j4{g 

▪ Jofkfl/s kmd{, k;nsf] btf{, cg'dlt, gjLs/0f, vf/]hL / lgodg 

▪ ;Lk ljsf; ;DaGwL sfo{sf] k|a4{g . 

vfgL tyf vlgh 

▪ vfgL tyf vlgh kbfy{sf] ;+/If0f ;DaGwL :yfgLo gLlt, sfg"g, dfkb08 tyf  

of]hgfsf] sfof{Gjog / lgodg, 

▪ 9'Ëf, lu6L, afn'jf, df6f], g'g, :n]6, v/L9'Ëf, kmfo/Sn]h:tf vfgLhGo j:t' ;j]{If0f, 

cGj]if0f, pTvgg\ 

▪ 9'Ëf, lu§L, afn'jf, df6f], v/L9'Ëf, kmfo/ Sn],:n]6 tyf g'g, cflb vfgLhGo j:t'sf] 

;+/If0f, ljsf;, pTvgg\ / pkof]u ;DaGwL btf{, cg'dlt, gjLs/0f, vf/]hL / 

Joj:yfkg 

▪ vfgL tyf vlgh kbfy{ ;DaGwL ;"rgf tyf tYofÍ ;Íng, clen]vg tyf Joa:yfkg 

▪ ef}ule{s gS;f k|sfzg . 

-3_ /f]huf/ k|a4{g tyf ul/aL Go"gLs/0f pkzfvf 

▪ ul/aL lgjf/0f ;DaGwL :yfgLo gLlt, sfg"g, dfkb08, lgodg  / cWoog cg';Gwfg 

▪ ul/aL lgjf/0fsf] :yfgLo /0fgLlt th"{df 

▪ ul/a 3/kl/jf/ klxrfg;DaGwL :yfgLo ;j]{If0f, ;"rgf Joj:yfkg / lgodg 

▪ ul/aL lgjf/0f ;DaGwL /fli6«o, k|fb]lzs / :yfgLo ;+:yf;Fu ;Dks{, ;dGjo / ;xsfo{ 

▪ /f]huf/ tyf a]/f]huf/sf] tYofÍ ;Íng, k|zf]wg / ;"rgf k|0ffnLsf] :yfkgf 

▪ :yfgLo:t/df /x]sf ljb]zL >ldssf] nut ;Íng tyf ;"rgf Joj:yfkg 

▪ klxrfg ePsf ul/a 3/kl/jf/ Pj+ nlIft ;d"x ;DaGwL :yfgLo of]hgf, sfo{qmd, 

;|f]t kl/rfng / Joj:yfkg 

▪ ;+3Lo / k|b]z sfg"g adf]lhd :yfgLo txdf ;'s'Daf;Lsf] klxrfg / clen]v 

Joj:yfkg 

▪ ;'s'Daf;L ;DaGwL hLljsf]kfh{g / a;f]af; Joj:yfkg 

▪ /f]huf/Lsf cj;/ l;h{gf ;DjGwL 

 

%= ;fdflhs ljsf; zfvf 

-s_ cfwf/e"t tyf dfWolds lzIff sfof{no 

▪ k|f/lDes afn lzIff tyf ljBfno lzIff, cgf}krfl/s lzIff, v'nf tyf j}slNks lzIff 

-u'?s'n, db/;f, u'Daf cflb_, lg/Gt/ l;sfO tyf ljz]if lzIff ;DaGwL gLlt, sfg"g, 

dfkb08, of]hgfsf] lgdf{0f, sfof{Gjog / lgodg 

▪ k|fljlws lzIff tyf Jofj;flos tflndsf] of]hgf th{'df, ;~rfng, cg'dlt / lgodg 



 

 

 

▪ kf7\oqmd / kf7\o;fdu|Lsf] ljt/0f tyf sfof{Gjog 

▪ ljBfno lzIfs tyf sd{rf/L Joj:yfkg 

▪ ljBfnosf] gS;fÍg, cg'dlt, :jLs[lt, ;dfof]hg tyf lgodg 

▪ z}lIfs k"jf{wf/ lgdf{0f / dd{t ;Def/ 

▪ cfwf/e"t tx -sIff *_ sf] k/LIff Joj:yfkg 

▪ ljBfyL{ l;sfO pknAwLsf] k/LIf0f / Joj:yfkg 

▪ ljBfyL{ k|f]T;fxg tyf 5fqj[lQsf] Joj:yfkg 

▪ z}lIfs k/fdz{ ;]jfsf] cg'dlt tyf lgodg 

▪ :yfgLo:t/sf] z}lIfs 1fg, ;Lk / k|ljlwsf] ;+/If0f, k|j4{g / :t/Ls/0f 

▪ dfWolds tx;Ddsf] z}lIfs sfo{qmdsf] ;dGjo / lgodg 

▪ k':tsfno Pj+ kqklqsf 

▪ :yfgLo k':tsfno, jfrgfno tyf ;fd'bflos cWoog s]Gb| ;~rfng tyf Joj:yfkg 

. 

-v_ v]ns'b tyf cltl/Qm lqmofsnfk OsfO{ 

▪ :yfgLo:t/df v]ns"b k|zf;g tyf ;ª\3 ;+:yfsf] lgodg / ;dGjo 

▪ v]ns'bsf] ;+/rgfsf] k"jf{wf/ lgdf{0f, ;~rfng tyf ljsf; 

▪ v]ns"bsf] ljsf; / k|j¢{g 

▪ v]ns"b k|ltof]uLtf cfof]hgf / ;xefuLtf 

▪ cltl/Qm lqmofsnfk ;DaGwL ljifo . 

-u_ cfwf/e"t :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ sfof{no 

▪ cfwf/e"t :jf:Yo / ;/;kmfO{ ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgfsf] lgdf{0f, 

sfof{Gjog tyf lgodg 

▪ /fli6«o tyf k|b]z:t/Lo nIo / dfkb08 adf]lhd :yfgLo:t/sf] :jf:Yo ;DaGwL nIo 

/ u'0f:t/ lgwf{/0f 

▪ /fli6«o / k|fb]lzs dfkb08 cg'?k hg/n c:ktfn, gl;{Ë xf]d, lgbfg s]G› tyf cGo 

:jf:Yo ;+:yfx¿sf] lSnlgs btf{, ;~rfng cg'dlt / lgodg 

▪ cfwf/e"t :jf:Yo ;]jfsf] ;~rfng / k|a¢{g 

▪ c:ktfn / cGo :jf:Yo ;+:yfsf] :yfkgf tyf ;~rfng 

▪ :jf:Yo ;]jf ;DaGwL ef}lts k"jf{wf/ ljsf; tyf Joj:yfkg 

▪ ;/;kmfO{ ;r]tgfsf] clej[l4 

▪ /Qm ;~rf/ ;]jf tyf :yfgLo / zx/L :jf:Yo ;]jf 

▪ cf}iflw k;n ;~rfng / lgodg 

▪ cf}iflwhGo jg:klt, h6La'6L / cGo cf}iflwhGo j:t'sf] pTkfbg, k|zf]wg / ljt/0f 

▪ :jf:Yo aLdf nufotsf ;fdflhs ;'/Iff sfo{qmdsf] Joj:yfkg 



 

 

 

▪ cf}iflw tyf cGo d]l8sn pTkfbgx¿sf] Go"gtd d"No lgwf{/0f / lgodg 

▪ cf}iflwsf] plrt k|of]u / ;"IdhLj lg/f]ws k|lt/f]w Go"gLs/0f 

▪ cf}iflw / :jf:Yo pks/0fsf] v/Lb, e08f0f / ljt/0f 

▪ :jf:Yo ;"rgf k|0ffnLsf] Joj:yfkg 

▪ hg:jf:Yo lgu/fgL -klAns x]Ny ;e]{n]G;_ 

▪ k|j¢{gfTds, k|ltsf/fTds, pkrf/fTds, k'g:yf{kgfTds / KoflnPl6e :jf:Yo ;]jfsf] 

;~rfng 

▪ :j:y hLjgz}nL, kf]if0f, zf/Ll/s Aofofd, of]u cEof;, :jf:Yo j[Qsf] kfngf, 

k~rsd{ nufotsf hg:jf:Yo ;]jfsf] k|j4{g 

▪ h'gf]l6s / sL6hGo /f]usf] lgoGq0f tyf Joj:yfkg 

▪ ;'lt{, dlb/f / nfu" kbfy{hGo j:t'sf] k|of]u lgoGq0f tyf ;r]tgf clej[l4 

▪ cfo'j]{lbs, o'gfgL, cfDrL, xf]ldof]Koflys, k|fs[lts lrlsT;f nufotsf k/Dk/fut 

:jf:Yo pkrf/ ;]jfsf] Joj:yfkg 

▪ hg:jf:Yo, cfkTsfnLg :jf:Yo tyf dxfdf/Lsf] lgoGq0f of]hgf / sfof{Gjog 

▪ ;?jf tyf g;g]{ /f]usf] lgoGq0f tyf /f]syfd 

▪ cfsl:ds :jf:Yo ;]jf k|jfx . 

 

-3_n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;'/Iff pkzfvf 

n}+lus ;dfgtf OsfO{ 

▪ dlxnf xs ;DaGwL gLlt, of]hgf sfof{Gjog, ;dGjo / lgodg 

▪ dlxnfsf] cfly{s, ;fdflhs, /fhgLlts ;zlQms/0f, Ifdtf ljsf; 

▪ n}lus lx+;f lgjf/0fsf nflu lg/f]wfTds, k|j4{gfTds, ;+/If0ffTds pkfo / 

k'gM:yfkgf 

▪ n}+lus pQ/bfoL ah]6  

jfnjflnsf, lszf]/ lszf]/L tyf o'jf OsfO{ 

▪ afnaflnsfsf] xsxLt ;+/If0f ;DaGwL :yfgLo gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgf, 

sfof{Gjog / lgodg 

▪ afnaflnsfsf] xsxLt ;+/If0f 

▪ afnd}qL zf;sLo k|jGw, afn Sna, afn ;+/If0f ;ldlt tyf afn ;~hfn 

▪ afnaflnsfsf] xsxLt ;+/If0f ;DaGwdf ;+3, k|b]z tyf cGo lgsfo;Fu ;Dks{, 

;dGjo tyf ;xsfo{, 

▪ afnaflnsf kl/jf/ ;xof]u 

▪ a}slNks :ofxf/ k4ltsf] sfof{Gjog 

▪ afn Gofo 

▪ afn u[x, k'gM:yfkgf s]Gb|, lzz' :ofxf/ s]Gb| / afn ljsf; s]Gb| Joj:yfkg 



 

 

 

▪ c;xfo afnaflnsfsf, ;8s afnaflnsf Joj:yfkg 

▪ afn lx+;f lgoGq0f 

▪ afn;'wf/ tyf k'gM:yfkgf s]Gb| :yfkgf, ;+rfng cg'dtL / lgodg 

▪ cfkTsfnLg afn p4f/ sf]if :yfkgf / Joj:yfkg 

▪ o'jf hfu/0f, ;zlQms/0f / kl/rfng 

▪ o'jf ;Lk, pBdlzntf tyf g]t[Tj ljsf; 

ckf+utf ePsf JolQm tyf h]i7 gful/s OsfO{ 

▪ h]i7 gful/ssf] nut, kl/rokq, ;Ddfg, :jf:Yo ;'ljwf, ;fdflhs ;'/Iff ;DaGwL 

sfo{ 

▪ h]i7 gful/s Snj, lbjf ;]jf s]G›, e]63f6:yn, cf>o s]G›sf] ;~rfng tyf 

Joj:yfkg 

▪ ;ª\3 tyf k|b]z;Fusf] ;dGjodf ckfËtf k'gM:yfkgf s]G› tyf c;Qm :ofxf/ s]G›sf] 

;~rfng / Joj:yfkg 

▪ ckfËtf ePsf JolQm tyf c;xfosf] nut cBfjlws, kl/rokq ljt/0f, ;fdflhs 

;'/Iff tyf ;'ljwfsf] Joj:yfkg tyf ljt/0f 

▪ ckfFutf ePsf JolQmd}qL k"jf{wf/ lgdf{0f tyf ;~rfng 

▪ ckfËtf ePsf JolQm / c;Qmx¿sf] Joj:yfkg ;DjGwL cGo sfo{ . 

▪ Psn dlxnf ;DjGwL sfo{ 

-r_u}/;/sf/L ;+:yfkl/rfng, ;dGjo tyf lgodg pkzfvf 

▪ :yfgLo:t/df ;dfhsNof0f ;DjGwL ;+3;+:yf -u}/;/sf/L, ;fdflhs tyf ;fd'bflos 

;+3;+:yf_ sf] btf{, gjLs/0f tyf lgodg 

▪ u'7L, sf]if tyf cGo 6«i6x?sf] Joj:yfkg 

▪ lghL tyf u}/;/sf/L If]q;Fu ;dGjo / ;xsfo{ 

▪ ;dGjo / kl/rfng 

▪ ;fdflhs ;+3;+:yf ;DaGwL cGo ljifo .  

-5_ ;fdflhs ;'/Iff sfo{qmd tyf JolQmut 36gf btf{ pkzfvf 

▪ ;fdflhs ;'/Iff ;DaGwL :yfgLo gLlt, sfg"g, dfkb08, lgodg  / cWoog cg';Gwfg 

▪ ;ª\3 tyf k|b]zn] lgwf{/0f u/]sf] dfkb08 adf]lhd ;fdflhs ;'/Iff ;DaGwL sfo{qmd 

sfof{Gjog 

▪ ;fdflhs ;'/Iffsf] sfof{Gjogsf] nflu ;ª\3, k|b]z / :yfgLo ;ª\3 ;+:yf;Fu ;Dks{, 

;dGjo / ;xsfo{ 

▪ :yfgLo ;fdflhs ;'/Iff of]hgf / Joj:yfkg tyf cfjZos tYof+s ;+sng Pj+ 

Joj:yfkg  

▪ cfw'lgs k|lalwdfkm{t JolQmut 36gf btf{ -hGd, d[To', ljjfx, a;fO{;/fO{, ;DjGw 

ljR5]b / wd{k'q wd{k'qL_, clen]v Joj:yfkg tyf k|ltj]bg 



 

 

 

 

-h_ ;+:s[lt, ;Dkbf, nlntsnf tyf ko{6g k|a4{g pkzfvf 

▪ efiff, ;+:s[lt / nlntsnfsf] ;+/If0f / ljsf; ;DaGwL :yfgLo:t/sf] gLlt, sfg"g, 

dfkb08, of]hgf, sfof{Gjog / lgodg 

▪ k'/ftTj, k|frLg :df/s tyf ;Ë|xfnosf] ;+/If0f, ;Def/, k|a¢{g / ljsf; 

▪ k/Dk/fu/t ?kdf rlncfPsf hfqf tyf kj{sf] ;~rfng / Joj:yfkg 

▪ :yfgLo dxTjsf wfld{s tyf ;f+:s[lts ;Dkbfsf] Joa:yfkg 

▪ ko{6sLo dxTjsf :yn tyf ;Dkbfsf] klxrfg, ;+/If0f / k|j4{g 

▪ ko{6g k"jf{wf/ ljsf; tyf k|f]T;fxg 

▪ k'/ftflTjs, wfld{s dxTjsf ;Dkbfx?sf] ;+/If0f tyf ;Da4{g 

▪ efiff, ;+:s[lt, hfqf, kj{ / nlntsnfsf] ;+/If0f, k|a4{g / ljsf; . 

 

^= jg, jftfj/0f, kmf]xf]/d}nf tyf ljkb\ Joj:yfkg zfvf 

-s_ jg, jGohGt', e"—;+/If0f tyf h}ljs ljljwtf ;+/If0f zfvf 

▪ jg, hËn, jGohGt', r/fr'?ËL, hn pkof]u, jftfj/0f, kof{j/0f tyf h}ljs ljljwtf 

;DaGwL :yfgLo gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgf, sfof{Gjog / lgodg 

▪ ;fd'bflos, u|fdL0f tyf zx/L, wfld{s, sj'lnotL jgsf] ;+/If0f, ;Dj4{g, pkof]u / 

lgodg  

▪ jg pkef]Qmf ;d"xsf] Joj:yfkg 

▪ dWojtL{ If]qsf] ;fd'bflos, wfld{s / sa'lnotL jgsf] Joj:yfkg 

▪ gbL lsgf/, gbL psf;, gx/ lsgf/ tyf ;8s lsgf/df j[Iff/f]k0f Joj:yfkg 

▪ lghL tyf Joj;flos jgsf] k|a¢{g / lgodg 

▪ ;fj{hlgs vfnL hUuf, kfvf jf If]qdf j[Iff/f]k0f, ;Def/, pkof]u / Joj:yfkg 

▪ h8La'6L tyf cGo u}/sfi7 jg k}bfjf/ ;DaGwL, ;e]{If0f, pTkfbg, ;Íng,  k|a¢{g, 

k|zf]wg, / ahf/ Joj:yfkg 

▪ jgaLp au}Frf :yfkgf, Joj:yfkg / k|j¢{g 

▪ g;{/L :yfkgf, la?jf pTkfbg, ljt/0f, /f]k0f / k|j4{g 

▪ jGohGt' / r/fr'?ËLsf] ;+/If0f, Joj;flos kfng, pkof]u / cg'udg 

▪ jGohGt'af6 :yfgLo ;d'bfodf kg]{ k|efj /f]syfd, Joj:yfkg  

▪ :yfgLo k|f0fL pBfg -lrl8ofvfgf_ sf] :yfkgf / ;~rfng 

▪ :yfgLo jGohGt' ko{6g / cfocfh{g 

▪ :yfgLo:t/df cfv]6f]kxf/sf] Joj:yfkg 

▪ jg, jGohGt' tyf r/fr'?ËLsf] clen]vfÍg / cWoog cg';Gwfg 

▪ /}yfg] k|hfltsf] ;+/If0f / k|jb{\wg 



 

 

 

▪ ldrfxf k|hfltsf] lgoGq0f 

▪ h}ljs ljljwtfsf] clen]v 

▪ ;fd'bflos e";+/If0f / ;f]df cfwfl/t cfo cfh{g sfo{qmd 

▪ e";+/If0f / hnfwf/ Joj:yfkghGo ;fd'bflos cg's"ng 

▪ hnjfo" kl/jt{g cg's'ng sfo{  

▪ cfo cfh{gdf cfwfl/t h8La'6Lsf] ;+/If0f, k|a4{g, Joj:yfkg 

-v_ jftfj/0f, kof{j/0f Pj+ hnfwf/If]q ;+/If0f pkzfvf 

▪ :jR5 tyf :j:y jftfj/0f / hnfwf/ tyf jGoohGt'sf] ;+/If0f Joj:yfkg ;DaGwL 

gLlt, sfg"g, sfo{qmd th"{df, sfof{Gjog / lgodg 

▪ a[Iff/f]k0f, xl/ofnL tyf xl/t If]qsf] k|j{4g 

▪ jfo' tyf WjgLsf] k|b"if0f lgoGq0f 

▪ xflgsf/s kbfy{x¿sf] lgodg tyf  lgoGq0f 

▪ jftfj/0fLo hf]lvd Go"gLs/0f 

▪ Go"g sfj{gd'vL tyf jftfj/0fd}qL ljsf; cjnDag 

▪ jftfj/0f ;+/If0f If]q lgwf{/0f / Joj:yfkg 

▪ klx/f] lgoGq0f 

▪ hnjfo" kl/jt{g cg's''ng sfo{qmd  

-u_kmf]x/d}nf Joj:yfkg pkzfvf 

▪ kmf]x/d}nf ;Íng, k'gM pkof]u, k|zf]wg, lj;h{g / ;f]sf] ;]jf z'Ns lgwf{/0f / lgodg 

▪ Nof08lkmn ;fO{6 Joj:yfkg 

▪ ;/;kmfO{  tyf :jf:YohGo kmf]xf]/d}nfsf] Joj:yfkg 

▪ ;fj{hlgs zf}rfno Joj:yfkg 

 

-3_ ljkb\ Joj:yfkg, af?0f oGq, PDj'n]G; pkzfvf 

▪ ljkb\ Joj:yfkg ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08 tyf :yfgLo:t/sf cfof]hgfsf] 

sfof{Gjog / lgodg 

▪ ljkb\ k"j{ tof/L tyf k|ltsfo{ of]hgf, hf]lvd Go"gLs/0f sfo{ of]hgf 

▪ ljkb\ k"j{ tof/L, vf]h tyf p4f/, /fxt ;fdu|Lsf] k"j{ e08f/0f, ljt/0f / ;dGjo 

▪ ljkb\ hf]lvd If]qsf] gS;fÍg tyf a:tLx¿sf] klxrfg / :yfgfGt/0f 

▪ ljkb\ Joj:yfkgdf ;ª\3, k|b]z / :yfgLo ;d'bfo, ;+3 ;+:yf, lghLIf]q;Fu ;xof]u, 

;dGjo / ;xsfo{ 

▪ ljkb\ sf]ifsf]  :yfkgf tyf ;~rfng / ;|f]t ;fwgsf] kl/rfng 

▪ ljkb\ kZrft\ :yfgLo:t/sf] k'g:yf{kgf / k'glg{df{0f 

▪ ljkb\ ;DaGwL tYofÍ Joj:yfkg / cWoog cg';Gwfg 

▪ k|fs[lts k|sf]ksf] /f]syfd / k"j{ tof/L 



 

 

 

▪ ljkb\ hf]lvd Go"gLs/0fsf nflu k"j{ ;"rgf k|0ffnL ;DaGwL sfo{qmdsf] th'[{df / 

sfof{Gjog,  

▪ af?0f oGq tyf PDa'n]G;sf] ;~rfng tyf Joj:yfkg 

▪ :yfgLo cfktsfnLg sfo{ ;~rfng k|0ffnL 

 

&= e"ld Joj:yfkg tyf ejg lgodg zfvf 

-s_ e"—pkof]u tyf j:tL ljsf; pkzfvf 

▪ zx/Ls/0f, a:tL ljsf; ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08 tyf ;f] ;DjGwL of]hgf 

th{'df, cfof]hgf klxrfg, cWoog, sfof{Gjog / lgodg 

▪ cfwf/e"t cfjf;sf of]hgf th'{df / sfof{Gjog 

▪ gu/kflnsfdf cJojl:yt a;f]af; Joj:yfkg sfo{qmdsf] th'{df / sfof{Gjog 

▪ cfwf/e"t a;f]jf; ;DaGwdf k|b]z ;/sf/;Fu ;dGjo 

▪ of]hgfa4 / Joal:yt j:tL ljsf;sf sfo{qmdsf] th'{df sfof{Gjog 

▪ PsLs[t a:tL ljsf;sf nflu hUufsf] PsLs/0f tyf hUuf ljsf; / Joa:yfkg 

▪ cfˆgf] If]qsf] e"pkof]u gLlt, of]hgf, sfo{qmd th{'df / sfof{Gjog  

▪ Jojl:yt a:tL ljsf;sf sfo{qmdsf] th{'df / sfof{Gjog 

▪ ;+3Lo / k|b]z sfg'g adf]lhd :yfgLo txdf ;'s'Djf;L klxrfg / clen]v Joj:yf 

▪ :yfgLo:t/df ;'s'Djf;L ;DjGwL hLljsf]kfh{g / j;f]jf; Joj:yf 

▪ PsLs[t j:tL ljsf;sf nflu hUufsf] PsLs/0f tyf hUuf ljsf; / Joj:yfkg . 

-v_ hUuf gfkL tyf gS;f, 3/hUuf wgL k'hf{ pkzfvf 

▪ 3/hUuf wgL btf{ k|df0fk'hf{ ljt/0f tyf nut Joj:yfkg 

▪ e"ldsf] juL{s/0f cg';f/sf] nut  

▪ hUufsf] lsQfsf6 / e"dL nut -gSzf, ;|]:tf_ lgdf{0f / ;+/If0f 

▪ ;/sf/L k|of]hgsf nflu hUuf k|flKt, d'cfAhf lgwf{/0f tyf ljt/0fdf ;dGjo / 

;xhLs/0f 

▪ hUuf ljjfb ;dfwfgdf d]nldnfk / dWo:ytf 

▪ ljZj ;Dkbf ;"rLdf k/]sf :df/s / k'/ftflTjs dxTj nufot jg, ;Ld;f/ If]q, 

t6jtL{ If]qsf hUuf ;DaGwL nut 

-u_ ejg tyf ejg ;+lxtf Pj+ lgdf{0f Ohfht -l8hfOg ;d]t_ pkzfvf 

▪ ejg ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08 tyf ;f] ;DjGwL of]hgf th{'df, cfof]hgf 

klxrfg, cWoog, sfof{Gjog / lgodg, 

▪ /fli6«o ejg ;+lxtf tyf dfkb08 adf]lhd ejg lgdf{0f cg'dlt / lgodg 

▪ ejg lgdf{0fsf] gSzf :jLs[lt, ;+zf]wg, lgodg 

▪ k'/ftTj, k|frLg :df/s / ;+u||xfno ;+/If0f, ;Da4{g / k'gMlgdf{0f, 



 

 

 

▪ ;/sf/L ejg, ljBfno, ;fd'bflos ejg, ;efu[x tyf cGo ;fj{hlgs ejg tyf 

;+/rgf lgdf{0f / dd{t ;+ef/, 

 

*= Gofo, sfg"g tyf dfgj clwsf/ k|j4{g zfvf 

-s_ gu/ k|x/L Joj:yfkg pkzfvf 

▪ ;+3Lo tyf k|b]z sfg"gsf] clwgdf /xL gu/ k|x/Lsf] ;~rfng tyf Joj:yfkg gLlt, 

sfg"g, dfkb08, sfof{Gjog / lgodg,  

▪ gu/ k|x/Ldfkm{t b]xfosf sfo{ ;Dkfbg ug]{, 

o gLlt, sfg"g, dfkb08, lg0f{ox? sfof{Gjogdf ;xof]u, 

o ;DklQsf] ;+/If0f, 

o gu/kflnsfdf x'g] ;ef ;df/f]x, k/Dk/f tyf hfqf rf8kj{sf] Joj:yfkgdf 

;xof]u, 

o :yfgLo ahf/ tyf kfls{Ë :ynsf] Joj:yfkgdf ;xof]u, 

o gu/ k|x/L ;DaGwL sfo{kflnsfn] tf]s] adf]lhdsf gLlt, of]hgf, sfo{qmd 

sfof{Gjog,   

o gu/ a:tL ;/;kmfO{ ;DaGwL dfkb08sf] sfof{Gjog / s;"/ pk/ 5fgljg / 

cg';Gwfg, 

o :yfgLo Goflos ;ldltn] u/]sf cfb]z, km};nf sfof{Gjogdf ;xof]u, 

o sfof{no kl/;/, ;Dkbf, ;fj{hlgs, P]nfgL, klt{ hUuf, ;fj{hlgs ejg tyf 

ef}lts k"jf{wf/sf] ;+/If0f / ;'/Iff, 

o ljkb\ Joj:yfkgdf ;xof]u, 

o ck/fw /f]syfd tyf cg';Gwfgdf ;xof]u, 

o km"6kfy Joj:yfkg 

o lgdf{0f lgodg 

o u'0f:t/ lgoGq0f 

▪ gu/ k|x/L ;DaGwL cGo sfo{ . 

-v_ Gofo, sfg"g tyf dfgj clwsf/ k|j4{g pkzfvf 

▪ Goflos ;ldltsf] ;lrjfno, Gofo, sfg"g, dfgj clwsf/ k|j4{g tyf d]nldnfk / 

dWo:ytf, lg0f{o tyf km};nf sfof{Gjog 

▪ Goflos ;ldltsf] ;lrjfno ;DjGwL sfo{ 

▪ Gofo tyf sfg"gL /fHosf] kl/kfngf 

▪ dfgj clwsf/sf] ;+/If0f tyf k|j4{g 

▪ JolQm / ;d'bfoaLr d]nldnfk / dWo:ytfsf] Joj:yfkg 

▪ Goflos lg0f{o tyf km};nf sfof{Gjog 

-u_ ljwfog pkzfvf 



 

 

 

▪ sfo{kflnsf tyf ;efdf k]z ug'{kg]{ ljleGg gLlt, lgod tyf sfg"gsf] d;f}bfdf 

;+of]hg / ;dGjo 

▪ gLlt, sfg'gsf] k|df0fLs k|ltsf] ;+/If0f, k|sf;g / clen]v 

▪ ljwfog ;DjGwL cGo sfo{ . 

 

^= of]hgf, cg'udg tyf tYof+s zfvf 

-s_ of]hgf pkzfvf 

▪ ljsf; cfof]hgf tyf kl/of]hgf ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgf / lgodg 

▪ :yfgLo ljsf; gLlt, cNksfnLg, dWosfnLg tyf bL3{sfnLg ljsf; of]hgf th"{df, 

cg'udg tyf d"Nof+sg 

▪ cfly{s, ;fdflhs, ;fF:s[lts, jftfj/0fLo, k|ljlw / k"jf{wf/hGo ljsf;sf nflu 

cfjZos cfof]hgf tyf kl/of]hgfx¿sf] th{'df, sfof{Gjog, cg'udg tyf d"NofÍg 

▪ aflif{s ljsf; sfo{qmd, cfof]hgf th'{df, sfof{Gjog 

▪ ljsf; lgdf{0f k|s[ofdf :yfgLo hg;xeflutf clea[l4sf sfo{qmd th'{df / 

sfof{Gjog 

▪ ljsf; of]hgfx?sf] jftfj/0fLo k|efj d"Nof+sg 

▪ pkef]Qmf ;ldltsf] ljj/0f, Ifdtf ljsf; 

▪ ljsf;sf k|fyldstf k|fKt If]q lgwf{/0f 

▪ ;+3Lo / k|fb]lzs cfof]hgf, kl/of]hgf sfof{Gjogdf ;dGjo, ;xhLs/0f / ;xof]u 

▪ ljsf; cfof]hgf tyf kl/of]hgf ;DaGwL cGo sfo{ . 

-v_ cg'udg tyf d"Nof+sg pkzfvf 

▪ ljsf; cfof]hgfsf] cg'udg, cfjlws k|ult tyf k|ltkmnsf] ;dLIff 

▪ ljsf; of]hgfsf] cg'udg tyf d"Nof+sgsf] cfwf/ tyf k|lqmof lgwf{/0f 

▪ cfof]hgfsf] cWoog, cg';Gwfg tyf k|efj d"NofÍg 

▪ laifoIf]qut gLltsf] cg'udg tyf d"Nof+sg 

-u_ tYof+s Joj:yfkg pkzfvf 

▪ tYofªs ;+sng, Joj:yfkg tyf k|of]u ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgf, 

sfof{Gjog / lgodg 

▪ ;"rgf tyf clen]v s]G›sf] :yfkgf tyf ;~rfng 

▪ :yfgLo tYofªs ;+sng, k|zf]wg, clen]lvs/0f tyf ljt/0f 

• cfwf/e"t tYof+s ;+sng / Joa:yfkg M hg;flÎ\os, k|fs[lts, cfly{s, 

;fdflhs, ;f+:s[lts, ef}lts k"af{wf/, /f]huf/Lsf] cj:yf, s"n u|fx:Yo 

pTkfbg, k|ltJolQm cfo, dfgj ljsf; ;"rsfÍ, /fhZj tyf cfoJoo 

;d]tsf] tYofÍ ;Íng / k|zf]wg u/L ;"rgf k|0ffnLdf cfj4tf / kfZj{ 

lrq tyf >f]t gS;fsf] cBfjlws Pj+ clen]v 



 

 

 

• a]/f]huf/sf] tYof+s ;+sng 

• :yfgLo Jofkf/sf] tYofÍ k|0ffnL / cWoog cg';Gwfg 

• ;fdflhs ;'/Iff ;DaGwL :yfgLo tYofÍ / ;"rgf Joj:yfkg 

• ;DkGg ePsf tyf rfn" of]hgfsf] ljj/0f 

• laifIf]qut ;"rgf, tYof+ssf] ;+sng, clen]v 

▪ k|b]z tyf ;+3;Fu tYof+s Pj+ ;"rgf cfbfgk|bfg / ;dGjo 

▪ ;DefJo k|fs[lts >f]t tyf  ;fwgsf] clen]v -k|f]kmfO{n_ Joa:yfkg 

▪ gu/kflnsfsf] cfjlws tyf jflif{s sfo{qmd / ah]6 :jLs[lt . 

 

b|i6AoM gu/ sfo{kflnsfn] dfly pNn]lvt laifoIf]q ;d]6\g] u/L cfˆgf] cfjZostf / 

k|fyldstf cg'?k sfof{no, zfvf jf pkzfvf jf OsfO{ ;lxtsf] k|zf;lgs 9fFrf :jLs[t u/L 

nfu" ug{ ;Sg]5 . 

 

 

 

  



 

 

 

cg';"rL –# 

-lgod $ sf] pklgod -#_ ;+u ;DjlGwt_ 

j8f ;ldltaf6 ;Dkfbg x'g] sfo{ 

 

-s_ j8f:t/Lo tYofÍ ;+sng tyf cBfjlws ug]{M 

▪ cfˆgf] j8f leqsf] a:t'ut ljj/0f -gbLgfnf, h}ljs ljljwtf, vlgh kbfy{, 

hg;+Vofsf] agf]6, cfly{s cj:yf, pBf]uwGbf, lzIff tyf :jf:Yo ;DaGwL ljj/0f 

cflb_ tof/ ug]{, cBfjlws ub}{ n}hfg],  

▪ lghL 3/ tyf 3/kl/jf/sf] nut /fVg],  

▪ P]ltxfl;s, k'/ftflTjs, ;f+:s[lts tyf wfld{s dxTjsf ;Dkbf, k|frLg :df/s, 

;fj{hlgs tyf ;fd'bflos ejg, ;fj{hlgs, P]nfgL, ktL{ hUufsf] nut /fVg] tyf 

;+/If0f ug]{, 

▪ v'nf If]q, rf]s, 3f6, kf6L, kf}jf, ;Qn, wd{zfnf, d7, dlGb/, u'Djf, dl:hb, b]j:yn, 

db/;f, klt{ hUuf, 8fF8fkfvf, r/gIf]q, kfgLsf] d"n, kf]v/L, tnfp, Ogf/, s'jf, wf/f, 

9'Fu]wf/f, u'7L3/, af6f], ;8s, k'n k'n];f, s'nf] gx/, kfgL 3§, ldnsf] tYofÍ ;Íng 

u/L cBfjlws nut /fVg], ;+/If0f ug]{ / v08Ls[t tYofÍ / ;"rgf ;lxtsf] j8fsf] 

kfZj{ lrq tof/ tyf cBfjlws ug]{ . 

 

-v_ j8fsf ljsf; lgdf{0fsf of]hgf th{'df, sfof{Gjog, cg'udg tyf cfjlws k|ult ;dLIff ug]{M 

▪ ;xefuLtfd"ns of]hgf th{'df k|0ffnL cg';f/ a:tL jf 6f]n:t/af6 of]hgf th{'df 

k|lqmof cjnDag u/L a:tL tyf 6f]n:t/Lo of]hgfsf] dfu ;Íng, k|fyldsLs/0f tyf 

5gf}6 ug]{, 

▪ 6f]n ljsf; ;+:yfsf] u7g / kl/rfng tyf j8fleq ;~rfng x'g] of]hgfx¿sf nflu 

pkef]Qmf ;ldltsf] u7g tyf ;f]sf] cg'udg ug]{, 

▪ j8fleqsf of]hgf tyf ef}lts k"af{wf/sf] ;+/If0f, dd{t ;Def/, /]vb]v tyf 

Joj:yfkg ug]{, 

-u_ j8fsf ljsf; lgdf{0fsf sfo{x? ug]{M 

▪ afnpBfgsf] Joj:yf ug]{,  

▪ cgf}krfl/s lzIff sfo{qmd tyf k|f/lDes afn ljsf; s]G› ;~rfng / Joj:yfkg 

ug]{,  

▪ k':tsfno, jfrgfno, ;fd'bflos l;sfO{ s]G›, afnSnj tyf afn;~hfnsf] ;~rfng 

/ Joj:yfkg ug]{, 

▪ j8f txsf] :jf:Yo s]G› tyf pk s]G›sf] Joj:yfkg ug]{, 

▪ afnaflnsfx¿nfO{ la=l;=lh=, kf]lnof], le6fldg “P” sf] Joj:yf ug]{,  

▪ kf]if0f sfo{qmdsf] ;~rfng ug]{, 



 

 

 

▪ j8f txdf :jf:Yo hgr]tgf ljsf; tyf  :jf:Yo ;"rgf sfo{qmdsf] ;~rfng ug]{,  

▪ zx/L tyf u|fdL0f :jf:Yo lSnlgssf] ;~rfng ug]{, u/fpg],  

▪ ;fj{hlgs zf}rfno tyf :gfg u[xsf] lgdf{0f / Aoj:yfkg ug]{, u/fpg],  

▪ j8f:t/Lo ;fd'bflos wf/fsf] k|aGw, s'jf, Ogf/ tyf kf]v/Lsf] lgdf{0f, ;+/If0f /  

u'0f:t/ lgodg ug]{,  

▪ 3/af6 lgsf; x'g] kmf]x/d}nfsf] ;Íng / Joj:yfkg, rf]s tyf uNnLx¿sf] ;/;kmfO{, 

9n lgsf;, d/]sf hgfj/sf] Joj:yfkg, ;txL kfgLsf] lgsf; tyf  kfgLsf] ;|f]t 

;+/If0f ug]{, u/fpg],  

▪ s[lif tyf kmnkm"n g;{/Lsf] :yfkgf, ;dGjo / k|j¢{g tyf j8f:t/Lo cu'jf s[ifs 

tflndsf] cled'vLs/0f ug]{, 

▪ s[lif dnsf] dfu ;Íng ug]{,  

▪ s[lifdf nfUg] /f]ux¿sf] ljj/0f tof/ ug]{,  

▪ kz'k+5L ljsf; tyf 5f8f rf}kfofsf] Joj:yfkg,  

▪ j8fleqsf] r/g If]q ;+/If0f tyf Joj:yfkg ug]{, 

▪ :yfgLo ;d'bfosf rf8kj{, efiff ;+:s[ltsf] ljsf;sf] nflu snf, gf6s, 

hgr]tgfd"ns tyf ;f+:s[lts sfo{qmd ug]{ u/fpg], 

▪ :yfgLo df}lnstf emlNsg] ;f+:s[lts /Llt/LjfhnfO{ ;+/If0f tyf k|j¢{g ug]{, 

▪ j8fleq v]ns'b k"af{wf/sf] ljsf; ug]{,  

▪ cGt/ ljBfno tyf jfnSnj dfkm{t v]ns"b sfo{qmdsf] ;~rfng ug]{ u/fpg],  

▪ j8f If]qleqsf] jf6f]3f6f] rfn" cj:yfdf /fVg] tyf /fVg ;xof]u ug]{,  

▪ j8fleqsf ;8s clwsf/If]qdf cj/f]w / cltqmd0f ug{ glbg],  

▪ af6f]3f6f]sf] jf9L, klx/f] kG5fpg], 

▪ 3/]n'' pBf]usf] nut ;Íng tyf  ;DefJotf klxrfg ug]{, 

▪ j8fleq 3/]n' pBf]usf] k|jb{\wg ug]{,  

▪ k|rlnt sfg"g adf]lhd JolQmut 36gf btf{, cBfjlws / ;f]sf] clen]v ;+/If0f ug]{,  

▪ JolQmut 36gf btf{ ;DaGwL hgr]tgf sfo{qmd ;~rfng ug]{, 

▪ ;fdflhs ;'/Iff eQf ljt/0f tyf clen]v cBfjlws ug]{,  

▪ j8fnfO{ afnd}qL agfpg], = 

▪ j8fleq cfly{s tyf ;fdflhs ?kdf kl5 k/]sf dlxnf, afnaflnsf, blnt, ckfËtf 

ePsf JolQm, h]i7 gful/s, cNk;+Vos, ;LdfGts[t ;d'bfosf] clen]v /fvL 

;fdflhs / cfly{s pTyfg ;DjGwL sfd ug]{,  

▪ ljleGg ;d'bfosf aLr ;fdflhs ;befj / ;f}xfb{tf sfod ug]{,  

▪ afnljjfx, dlxnf lj?4sf] lxF;f, 5'jf5't, bx]h tyf bfOhf], xlnof k|yf, 5fpk8L, 

sdn/L k|yf, afn>d, dfgj a]rljvg, lg/If/tf h:tf ;fdflhs s'l/tL / 

cGwljZjf;sf] cGTo ug]{, u/fpg],  



 

 

 

▪ k|rlnt sfg"gsf] cwLgdf /xL dfnkf]t tyf e"ld s/, Joj;fo s/, jxfn s/, 

lj1fkg s/, ;Mz'Ns kfls{Ë, gofF Joj;fo btf{, l;kmfl/; b:t'/, ;jf/L ;fwg s/, 

dgf]/~hg s/sf] n]vfhf]vf / ;Íng u/L gu/kflnsfdf k|ltj]bg ;lxt /sd  

a'emfpg], 

▪ c;Qm la/fdL ePsf] a]jfl/; jf c;xfo JolQmnfO{ glhssf] c:ktfn jf :jf:Yo 

s]G›df k' {ofO{ cf}ifwf]krf/ u/fpg],  

▪ c;xfo jf j]jfl/; JolQmsf] d[To' ePdf lghsf] bfx ;+:sf/sf] Joj:yf ldnfpg],  

▪ ;8s afnaflnsfsf] p4f/ / k'g;{\yfkgf ug]{, u/fpg], 

▪ j8fleqsf] ;fd'bflos jg, jghGo ;Dkbf / h}ljs ljljwtfsf] ;+/If0f / k|jb{\wg ug]{, 

▪ j8f, 6f]n, a:tL:t/df xl/ofnL If]q la:tf/ ug]{ u/fpg],  

▪ j8fnfO{ jftfj/0fd}qL agfpg],  

▪ k|fËfl/s s[lif, ;'/lIft dft[Tj, ljBfyL{ egf{, k"0f{ vf]k, v'nf lbzfd'Qm ;/;kmfO{, 

jftfj/0fd}qL tyf afnd}qL zf;gh:tf k|jb{\wgfTds sfo{x¿ ug]{, u/fpg] . 

-3_sfg"g adf]lhdsf lgodg sfo{ ug]{M 

▪ j8fleq ;~rflnt ljsf; of]hgf, cfof]hgf tyf ;+nUg pkef]Qmf ;ldltx¿sf 

sfo{sf] lgodg ug]{,  

▪ 3/lgdf{0f u'0f:t/ tyf ejg ;+lxtf / dfkb08 cg';f/ eP gePsf] cg'udg ug]{, 

l;sdL{, 8sdL{nfO{ e"sDk k|lt/f]wL ejg lgdf{0f ;DjGwL tflnd lbg],  

▪ vfBfGg, df5f, df;', t/sf/L, kmnkm"n, k]o kbfy{ tyf pkef]Uo ;fdu|Lsf] u'0f:t/ / 

d"No;"rL cg'udg u/L pkef]Qmf lxt ;+/If0f ug]{, 

▪ j8fleqsf pBf]u wGbf / Joj;fosf] k|a4{g u/L nut /fVg], 

▪ xf6 ahf/sf] Joj:yfkg ug]{, u/fpg], 

▪ ljB't r'xfj6 tyf rf]/L lgoGq0f ug]{ . 

▪ gftf, gful/stf cflbsf] l;kmfl/; tyf k|dfl0ft ug]{ . 

▪ cfkm\gf] ef}uf]lns If]q leqsf] lgdf{0f sfo{ tyf cGo ;]jsf] k|of]hgsf nflu lgdf{0f 

;fdu|L, Hofnf, ef8f, tyf dxz"nsf] :yfgLo b//]6 tf]Sg] . 

▪ cfkm\gf] j8fleqsf pkef]Qmf ;ldlt, ;xsf/L ;+:yf, lghL If]q nufotsf ;a} ljsf; 

;fem]bf/x?;Fu ljsf; lgdf{0f tyf ;fj{hlgs ;]jf k|jfxdf ;dGjo ug]{ . 

▪ ;do ;dodf g]kfn sfg"gn] tf]s]adf]lhd cGo sfd ug]{ . 

 

-ª_ clen]v Joj:yfkg, l;kmfl/; tyf k|dfl0ft ug]{ 

▪ kl~hs/0f, gful/stf tyf clen]v Joj:yfkg 

o dxfgu/kflnsfdf JolQmut 36gfsf] :yfgLo tYofÍ ;DaGwL gLlt, sfg"g, 

dfkb08, of]hgf, sfof{Gjog / lgodg, 



 

 

 

o ;+3Lo sfg"g / dfkb08 adf]lhd gu/kflnsfdf JolQmut 36gf -hGd,d[To', 

ljafx, a;fO ;/fO, ;DaGw ljR5]b / wd{k'q / wd{k'qL_ sf] btf{, 

o cfw'lgs k|ljlw ckgfO{ JolQmut 36gfsf] clen]v Joj:yfkg / k|ltj]bg, 

o g]kfnL gful/stfsf] k|df0fkqsf nflu l;kmfl/; nufotsf dxTjk"0f{ clen]vsf] 

Joj:yfkg, 

o :yfgLo clen]v Joj:yfkg ;DaGwL gLlt, sfg"g, dfkb08, of]hgf, sfof{Gjog / 

lgodg, 

o :yfgLo :t/sf] clen]v Joa:yfkg . 

▪ gftf k|dfl0ft ug]{, 

▪ gful/stf tyf gful/stfsf] k|ltlnlk lngsf nflu l;kmfl/; ug]{, 

▪ axfn s/sf] n]vfhf]vf l;kmfl/; ug]{,  

▪ sf]7f vf]Ng /f]xa/df a:g], 

▪ df]xL nut s§fsf] l;kmfl/; ug]{, 

▪ 3/hUuf s/sf] n]vfhf]vf l;kmfl/; ug]{, 

▪ hGd ldlt k|dfl0ft ug]{, 

▪ Jofkf/ Joj;fo aGb ePsf], ;~rfng gePsf] jf Aofkf/ Aoj;fo x'Fb} gePsf] 

l;kmfl/; ug]{, 

▪ ldnfkqsf] sfuh u/fpg] lgj]bg btf{ ug{ l;kmfl/; ug]{, 

▪ ljjfx k|dfl0ft tyf cljjflxt k|dfl0ft ug]{, 

▪ lgMz'Ns jf ;z'Ns :jf:Yo pkrf/sf] l;kmfl/; ug]{, 

▪ cË|]hL dfWoddf l;kmfl/; tyf k|dfl0ft ug]{, 

▪ 3/kftfn k|dfl0ft ug]{, 

▪ JolQmut ljj/0f k|dfl0ft ug]{, 

▪ k'hf{df 3/sfod ug]{ l;kmfl/; ug]{, 

▪ km/s, km/s gfd, y/, hGd ldlt tyf k|dfl0ft b'j} gfd u/]sf] JolQm Ps} xf] eGg] 

l;kmf/Lz ug]{, 

▪ gfd, y/,hGd ldlt ;+zf]wgsf] l;kmfl/; ug]{, 

▪ hUuf wgLk"hf{ x/fPsf] l;kmfl/; ug]{, 

▪ sfuh / dGh'/Lgfdf k|dfl0ft ug]{, 

▪ lsQfsf6 ug{ l;kmfl/; ug]{, 

▪ ;+/Ifs k|dfl0ft ug]{ tyf ;+:yfut / JolQmut ;+/Ifs l;kmfl/; ug]{, 

▪ hLljt;Fusf] gftf k|dfl0ft ug]{, 

▪ xsjfnf jf xsbf/ k|dfl0ft ug]{, 

▪ gfd;f/L ug{ l;kmfl/; ug]{, 

▪ hUufsf] xs ;DaGwdf l;kmfl/; ug]{, 



 

 

 

▪ d[ts;Fusf] gftf k|dfl0ft tyf ;hl{\dg  l;kmfl/; ug]{, 

▪ pBf]u 7fpF;f/L ug{ l;kmfl/; ug]{, 

▪ hLljt /x]sf] l;kmfl/; ug]{, 

▪ k"j{ k|fylds ljBfno vf]Ng] l;kmfl/; / cg'dlt lbg], 

▪ hUuf d"NofÍg l;kmfl/; k|dfl0ft ug]{, 

▪ ljBfnosf] sIff yk ug{  l;kmfl/; ug]{, 

▪ kfng kf]if0fsf] nflu l;kmfl/; ug]{, 

▪ j}jflxs clËs[t gful/stf l;kmfl/; ug]{, 

▪ cfly{s cj:yf sdhf]/ jf lakGgtf k|dfl0ft ug{ jf cfly{s cj:yf alnof] jf 

;DkGgtf k|dfl0ft  

▪ ljBfno 7fpF ;f/L ug{ l;kmfl/; ug]{, 

▪ wf/f tyf ljB't h8fgsf] nflu l;kmfl/; ug]{, 

▪ k|rlnt sfg"g cg';f/ k|Tofof]lht clwsf/ adf]lhdsf] cGo l;kmfl/; jf k|dfl0ft ug]{ 

. 

  



 

 

 

cg';"rL – $ 

-lgod $ sf] pklgod -$_ ;Fu ;DalGwt_ 

k|d'v, pkk|d'v, j8f cWoIf tyf ;b:osf] sfd, st{Jo / clwsf/ 

!= k|d'vsf] sfd, st{Jo / clwsf/M -!_ k|d'vsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd x'g]5M 

-s_ gu/ ;ef tyf gu/sfo{kflnsfsf] a}7s af]nfpg] / a}7ssf] k|d'vtf 

ug]{ . 

-v_ gu/ ;ef tyf gu/ sfo{kflnsfsf] a}7sdf a}7ssf] sfo{;"rL tyf 

k|:tfj k]z ug]{, u/fpg] . 

-u_  gu/kflnsfsf] aflif{s sfo{qmd tyf ah]6 tof/ u/L ;efdf k]z ug]{ . 

-3_  gu/sfo{kflnsfsf] lg0f{odf gu/ ;efsf] clwj]zgsf] cfJxfg / 

;dfkgsf] 3f]if0ff ug]{ . 

-ª_  gu/kflnsfsf pkk|d'v jf ;b:onfO{ gu/kflnsfsf] sfo{ ljefhg 

lgodfjnL cg'?ksf] ljifout sfo{ lhDd]jf/L afF8kmfF8 tyf x]/km]/ ug]{ 

. 

-r_ gu/;ef / gu/ sfo{kflnsfsf] lg0f{o sfof{Gjog ug]{ u/fpg] . 

-5_  gu/ sfo{kflnsfsf] b}lgs sfo{sf] ;fdfGo /]vb]v, lgb]{zg / lgoGq0f 

ug]{ . 

-h_ pkk|d'v tyf ;b:onfO{ gu/kflnsfsf] sfdsf nflu :jb]zleq sfhdf 

v6fpg] . 

-em_ sfo{sf/L clws[tsf] ;ft lbg;DDsf] ljbf jf :jb]zleqsf] sfh :jLs[t 

ug]{ . 

-`_  gu/kflnsfsf] rn crn ;DklQ x]/ljrf/ tyf dd{t ;Def/ ug]{ 

u/fpg] / cfDbfgL, vr{, lx;fa / cGo sfuhkq ;'/lIft /fVg], /fVg 

nufpg] . 

-6_  k|rlnt g]kfn sfg"g adf]lhd cfjZos l;kmfl/; ug]{ . 

-7_  gu/ ;ef jf gu/sfo{kflnsfn] tf]s]sf cGo sfd ug]{ . 

-@_ k|d'vn] cfˆgf] cg'kl:yltdf pkk|d'vnfO{ sfo{jfxs k|d'v tf]Sg''' kg]{5 . 

 

@= pkk|d'vsf] sfd, st{Jo / clwsf/M -!_ pkk|d'vsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd 

x'g]5M  

-s_ Goflos ;ldltsf] ;+of]hs eO{ sfo{ ug]{ . 

-v_ gu/kflnsf k|d'vsf] cg'kl:yltdf sfo{afxs k|d'v eO{ sfo{ ug]{ . 

-u_ gu/;ef, gu/ sfo{kflnsf tyf k|d'vn] tf]s]sf cGo sfo{ ug]{ . 

-@_ pkk|d'vn] cfˆgf] gu/kflnsf If]qaflx/ hfg' kbf{ k|d'vnfO{ hfgsf/L lbg' kg]{5 . 



 

 

 

 

#= j8f cWoIfsf] sfd, st{Jo / clwsf/M -!_ j8f cWoIfsf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd 

x'g]5M  

-s_ cfkm\gf] j8f ;ldltsf] cWoIf eO{ sfo{ ug]{ . 

-v_ j8f ;ldltsf ;b:ox?nfO{ j8f ;ldltsf] sfdsf] afF8kmfF8 u/L 

;xhLs/0f tyf kl/rfng ug]{ . 

-u_ sfo{kflnsfsf] ;b:o eO{ sfo{ ug]{ . 

-3_ j8fsf] ljsf; of]hgf, ah]6 tyf sfo{qmd tof/ ug]{, ug{ nufpg] tyf 

:jLs[ltsf nflu gu/kflnsfdf k]z ug]{ . 

-ª_ j8faf6 sfof{Gjog x'g] of]hgf tyf sfo{qmdx? sfof{Gjog ug]{ u/fpg], 

ltgsf] cg'udg ug]{ tyf cfjlws ;dLIff ug]{ u/fpg] . 
-r_ k|rlnt g]kfn sfg"g adf]lhd cfjZos l;kmfl/; ug]{ . 

-5_ tf]lsP adf]lhd jf gu/kflnsf k|d'vn] tf]s]sf cGo sfo{ ug]{ . 

-@_ j8fWoIfn] cfˆgf] cg'kl:yltdf ;DjlGwt j8f ;ldltsf] h]i7 ;b:onfO{ sfo{jfxs 

tf]sL ;f]sf] hfgsf/L gu/ sfo{kflnsfnfO{ lbg'kg]{5 . 

 

$=;b:osf] sfd, st{Jo / clwsf/M -!_sfo{kflnsfsf] ;b:osf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo 

adf]lhd x'g]5 M– 

-s_ sfo{kflnsfsf] a}7sdf efu lng] . 

-v_ k|d'vn] tf]s]sf] laifout If]qsf] ;+of]hs jf cWoIf eO{ tf]lsPsf] sfo{ 

ug]{ . 

-u_ k|d'vn] tf]s]sf cGo sfo{ ug]{ . 

-@_ ;b:on] gu/kflnsf If]q aflx/ hfFbf k|d'vnfO{ hfgsf/L lbO{ hfg' kg]{5 .  

 

%= j8f ;b:osf] sfd, st{Jo / clwsf/M -!_ j8f ;b:osf] sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd 

x'g]5M 

-s_ j8f ;ldltsf] a}7sdf efu lng] . 

-v_ j8f cWoIfsf] cg'kl:yltdf j8fcWoIfn] tf]s] adf]lhd sfo{jfxs j8f 

cWoIf eO{ sfo{ ug]{ . 

-u_ j8f cWoIfn] tf]s]sf cGo sfo{ ug]{ . 

-@_ j8f ;b:on] gu/kflnsf If]q aflx/ hfFbf j8f cWoIfdfkm{t sfo{kflnsfnfO{ 

hfgsf/L lbg' kg]{5 .  

 

 



 

 

 

cg';"rL —% 

laifout ;ldltx?sf] ljj/0f 

-lgod $ sf] pklgod -^_ ;+u ;DjlGwt_ 

-s_ ;fj{hlgs ;]jf tyf Ifdtf ljsf; ;ldlt 

-v_ cfly{s ljsf; ;ldlt 

-u_ ;fdflhs ljsf; ;ldlt 

-3_ k"jf{wf/ ljsf; ;ldlt 

-ª_ jftfj/0f tyf ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt 

-r_ law]os ;ldlt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

;"of]{bo gu/ sfo{kflnsf -sfo{;Dkfbg_ lgodfjnL, @)&$ 

sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldlt M @)&$.$.$ 

k|df0fLs/0f ldlt M @)&$.$.@) 

 

gu/ sfo{kflnsfaf6 ul/g] sfo{nfO{ Jojl:yt ug{ g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @!* n] 

lbPsf] clwsf/ k|of]u u/L ;"of]{bo gu/ sfo{kflnsfn] ldlt @)&$÷$÷$ sf] lg0f{ofg';f/ b]xfosf 

lgodx? agfPsf] 5 .  

 

kl/R5]b ! 

k|f/lDes 

!=;+lIfKt gfd / k|f/DeM -!_ o; lgodfjnLsf] gfd æ;"of]{bo gu/ sfo{kflnsf -sfo{;Dkfbg_ 

lgodfjnL, @)&$Æ /x]sf] 5 . 

  -@_ of] lgodfjnL t'?Gt k|f/De x'g]5 . 

@= kl/efiffM ljifo jf k|;Ën] csf]{ cy{ gnfu]df o; lgodfjnLdf,– 

-s_ ægu/kflnsfÆ eGgfn] ;"of]{bo gu/kflnsf ;Demg' k5{ . 

-v_ æsfo{kflnsfÆ eGgfn] gu/ sfo{kflnsf ;Demg' k5{ . 

u_ æj8f ;ldltÆ eGgfn] gu/kflnsfsf] j8f ;ldlt ;Demg' k5{ .  

-3_ æk|d'vÆ eGgfn] gu/ sfo{kflnsfsf] k|d'vnfO{ ;Demg' k5{ .   

-ª_ æpkk|d'vÆ eGgfn] gu/ sfo{kflnsfsf] pkk|d'vnfO{ ;Demg' k5{ . 

-r_ æj8fWoIfÆ eGgfn] ;"of]{bo gu/kflnsfsf] j8fsf] j8f cWoIfnfO{ ;Demg' k5{ 

. 

-5_ æsfo{sf/L clws[tÆ eGgfn] gu/kflnsfsf] sfo{sf/L clws[t ;Demg' k5{ . 

-h_ æ;b:oÆ eGgfn] sfo{kflnsfsf] ;b:o ;Demg' k5{ / ;f] zAbn] sfo{kflnsfsf] 

k|d'v, pkk|d'v tyf j8fcWoIf ;d]tnfO{ hgfpF5 . 

-em_ æ;efÆ eGgfn] gu/;efnfO{ ;Demg'k5{ . 

-`_ æsfo{ljefhg lgodfjnLÆ eGgfn] ;"of]{bo gu/kflnsfsf] sfo{ljefhg 

lgodfjnL, @)&$ ;Demg'k5{ . 

-6_æj8f ;lrjÆ eGgfn] j8f;ldltsf] ;lrjsf] sfdsfh ug{ vl6Psf] sd{rf/L 

;Demg'k5{ . 



 

 

 

#= sfdsf] km5\of}{6M -!_ gu/ sfo{kflnsfsf] sfo{;Dkfbg / sfdsf] km5\of}{6 o; lgodfjnLdf 

ePsf] Joj:yf adf]lhd x'g]5  . 

   -@_ pklgod -!_ adf]lhdsf] sfdsf] km5\of}{6 ubf{ tf]lsPsf] clwsf/L jf 

lgsfoaf6 ug'{kg]{5 .  

kl/R5]b @ 

k|d'vaf6 sfdsf] km5\of}{6 

 

$= k|d'vn] ;Dkfbg ug]{ sfdM-!_ ;+ljwfg / cGo k|rlnt sfg"gsf] cwLgdf /xL gu/kflnsfsf] 

;fdfGo lgb]{zg, lgoGq0f / ;~rfng ug]{ k|d'v lhDd]jf/L k|d'vsf] x'g]5 . 

  -@_ k|rlnt sfg'gdf sfo{kflnsfsf] k|d'vn] ug]{ egL ls6fg ePsf sfdx? lgh 

:jo+ jf lghaf6 clwsf/ k|Tofof]hg eP adf]lhd ;Dkfbg x'g]5 . 

-#_ pklgod -@_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklgk|rlnt sfg"gdfk|d'vn] ug]{ 

egL ls6fg gePsf sfdsf] ;DaGwdf sfo{kflnsfaf6 ;Dkfbg x'g] sfo{sf] ;fdfGo /]vb]v, 

;~rfng / lgoGq0f ug]{ lhDd]jf/L k|d'vsf] x'g]5 . 

  -$_ pklgod -!_ adf]lhdsf] lhDd]jf/L k'/f ug]{ qmddf k|d'vn] sfo{kflnsf 

cGt{utsf lgsfox?df k|rlnt sfg"g tyf :jLs[t gLlt tyflg0f{o cg'?k sfo{ ;~rfng 

eO{/x]sf] 5 5}g lg/LIf0f ug]{, j8f ;ldltx?aLr ;dGjo ug]{, ljifout zfvf÷sfof{nox?nfO{ 

lgb]{zg lbg] / cfjZostf cg';f/ sfdsf] k|ult ljj/0f lng] sfo{ ug{ ;Sg]5 . 

  -%_ k|d'vs'g} sf/0fjz pkl:yt g/x]sf] cj:yfdf o; lgodfjnL adf]lhd k|d'vn] 

ug'{kg]{ sfd pkk|d'v jf lghsf] ;d]t cg'kl:yltdf k|d'vn] tf]s]sf] sfo{kflnsfsf] ;b:on] 

To:tf] sfd ;Dkfbg ug{ ;Sg]5  

  t/, k|rlnt sfg'gdf cGoyf Joj:yf ePsf]df ;f]xL Joa:yf adf]lhd x'g]5 . 

  -^_ sfo{kflnsfsf] s'g} ;b:o cg'kl:yt ePdf To:tf] ;b:on] ug{'kg]{ sfdsf] 

nflu k|d'vn] csf]{ ;b:onfO{ lhDd]jf/L tf]Sg ;Sg]5 . 

%= k|d'vn] lg0f{o ug'{kg]{M -!_ ;ef / sfo{kflnsfdf k]z x'g] ljifo afx]s b'O{ jf b'O{eGbf a9L 

j8f;ldlt / ljifout zfvfx?aLr s'g} ljifodf dte]b x'g uPdf k|d'vn] u/]sf] lg0f{o 

clGtd x'g]5 .  

  -@_ pklgod -!_ adf]lhd dte]b ePsf] ljifo lg0f{osf nflu sfo{sf/L clws[tn] 

k|d'v ;dIf k]z ug{'kg]{5 . 

  -#_ ;ef jf sfo{kflnsfdf k]z x'g] ljifo afx]ssf ;xsfo{ tyf ;dGjosf nflu 

k|b]z jf ;+3df k]z ug{' kg]{ ljifosf ;DaGwdf k|d'vn] u/]sf] lg0f{o clGtd x'g]5 . 

^= clwsf/ k|Tofof]hg ug{ ;Sg]M -!_ s/ nufpg], s/ 5'6 lbg] jf C0f lng] h:tf ljifo / ;efdf 

k]z ug'{kg]{ afx]ssf cGo ljifodf sfo{kflnsfn] k|d'v jf pkk|d'v jf ;b:onfO{ clwsf/ 

k|Tofof]hg ug{ ;Sg]5 . 



 

 

 

  -@_ k|d'vn] k|rlnt sfg"g adf]lhd cfkm"nfO{ k|fKt clwsf/dWo] s'g} clwsf/ 

pkk|d'v jf ;b:o jf sfo{sf/L clws[t, laifout zfvfsf k|d'v jf j8f cWoIfnfO{ 

k|Tofof]hg ug{ ;Sg]5 . 

  -#_ pklgod -!_ / -@_ adf]lhd k|Tofof]lht clwsf/sf] k|of]u u/L ;Dkfbg 

ul/Psf sfdsf] ljifodf ;DalGwt clwsf/Ln] sfo{kflnsf ;dIf dfl;s ?kdf k|ult ljj/0f 

k]z ug'{ kg]{5 .   

  -$_ cfkm"nfO{ k|Tofof]lht clwsf/sf] lhDd]jf/Lk"j{s k|of]u ug'{ ;DalGwt 

clwsf/Lsf]  st{Ao x'g]5 . 

 

 

kl/R5]b # 

gu/ sfo{kflnsfaf6 sfdsf] km5\of}{6 

 

&= sfo{kflnsfdf k]z ug'{kg]{ ljifoM -!_ cg';"rL–! df plNnlvt ljifox?sf] lg0f{o ubf{  sfo{sf/L 

clws[tn] k|d'vsf] lgb]{zg cg';f/ gu/ sfo{kflnsfdf k|:tfj k]z ug'{ kg]{5 . 

  -@_ pklgod -!_ df n]lvPsf ljifodWo] s'g} ljifodf lgod @! adf]lhd ul7t 

;ldltaf6 lg0f{o lng;Sg] u/L sfo{kflnsfn] lhDd]jf/L ;'Dkg ;Sg]5 . 

  -#_ pklgod -!_ adf]lhd k|d'vn] cGoyf cfb]z lbPdf afx]s gu/ sfo{kflnsfsf] 

a}7sdf k]z x'g] k|:tfj ;fdfGotof cg';"rL–@ adf]lhdsf] 9fFrfdf sfo{sf/L clws[tn] k]z 

ug]{5 . 

  -$_ pklgod -#_ adf]lhdsf] k|:tfjdf s'g} zfvfsf] /fo;dfj]z x'g cfjZos 

b]v]df sfo{sf/L clws[tn] ;DalGwt zfvfsf] /fo;d]t ;dfj]z u/L k]z ug]{5 . 

 

*= k|:tfj ;fy ;+nUg x'g'kg]{ sfuhftM -!_ lgod ^ sf] pklgod -#_ adf]lhd sfo{kflnsfsf] 

a}7sdf lg0f{ofy{ s'g} ljifo k]z ug'{kbf{ ;DalGwt ljifout zfvf jf j8f ;ldltsf] sfof{non] 

;f] ljifo;Fu cfjZos ljj/0f ;dfj]z u/L k|:tfj tof/ u/L sfo{sf/L clws[t ;dIf k]z 

ug'{ kg]{5 . 

  -@_ pklgod -!_ adf]lhd k]z ePsf] k|:tfj / ;f] ;fy k]z ePsf sfuhftx? 

sfg"g;Ddt 5g\ 5}gg\ hfFr u/L sfg"g;Ddt gePdf lgoldt jf sfg"g;Ddt agfpg] 

lhDd]jf/L sfo{sf/L clws[tsf] x'g]5 . 

  -#_ pklgod -!_ adf]lhd k]z ePsf] k|:tfj sfo{sf/L clws[tn] k|d'vsf] :jLs[lt 

lnO{ k|fyldstfqmd;d]t lgwf{/0f u/L lg0f{osf] nflu sfo{kflnsfsf] a}7sdf k]z ug'{ kg]{5 . 

 



 

 

 

(= sfo{;"rLsf] ljj/0fM -!_ sfo{kflnsfsf] a}7sdf 5nkmn x'g] ljifosf] sfo{;"rL lgod * adf]lhd 

k|fKt k|:tfjx?sf] cfwf/df sfo{sf/L clws[tn] k|d'vsf] lgb]{zg adf]lhd tof/ ug]{5 .  

  t/, k|d'vn] cGoyf cfb]z lbPsf]df k|:tfjsf] ?kdf k]z gePsf] ljifonfO{ klg  

5nkmnsf] sfo{;"rLdf ;dfj]z ug{ ;lsg]5 . 

  -@_ a}7ssf] sfo{;"rL ;fdfGotM sfo{kflnsfsf] a}7s a:g'eGbf tLg lbg cufj} 

sfo{sf/L clws[tn] ;a} ;b:ox?nfO{ pknAw u/fpg' kg]{5 .  

  t/, ljifosf] ulDe/tf x]/L sfo{kflnsfsf] a}7sdf 5nkmn x'g] k|:tfj ljt/0f 

gu/L df}lvs ;"rgfsf] cfwf/df klg 5nkmn ug{ ;lsg]5 .   

     

!)=sfo{kflnsfsf] a}7sM -!_ sfo{sf/L clws[tn] k|d'vsf] lgb]{zgdf sfo{kflnsfsf] a}7s  

af]nfpg]5 . 

  -@_ sfo{sf/L clws[t sfo{kflnsfsf] ;lrjsf] ?kdf a}7sdf pkl:yt x'g]5 .  

   -#_ k|d'vn] sfo{kflnsfsf] a}7ssf] cWoIftf ug]{5 . 

 -$_ sfo{kflnsfsf] a}7ssf] sfo{;"rL, ldlt, ;do / :yfgsf ;DaGwdf sDtLdf tLg lbg 

cufj} k|d'vsf] lgb]{zg cg';f/ sfo{kflnsfsf ;a} ;b:onfO{ sfo{sf/L clws[tn] ;"rgf lbg' 

kg]{5 .    

  -%_ sfo{kflnsfsf] a}7sdf sDtLdf %! k|ltzt ;b:o pkl:yt x'g'kg]{5 . 

  -^_ pklgod -%_ df h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg pklgod -$_ adf]lhdsf] 

;"rgf x'FbfxF'b} klg %! k|ltzt ;b:o pkl:yt geO{ u0fk'/s ;+Vof k'Ug g;s]df bf]>f] 

k6ssf] a}7sdf Ps rf}yfO{ ;b:o pkl:yt ePdf klg a}7s a:g ;Sg]5 . 

  -&_ sfo{kflnsfsf] a}7s ;DaGwL cGo sfo{ljlw sfo{kflnsfn] lgwf{/0f u/] 

adf]lhd  x'g]5 .  

 

!!= a}7ssf] lg0f{o M -!_ ;fdfGotMsfo{kflnsfsf] a}7ssf] lg0f{o ;j{;Ddt ?kdf x'g]5 . 

  -@_ pklgod -!_ adf]lhd ;j{;Ddtlg0f{o x'g g;s]df ax'dt ;b:ox?sf] 

efjgfnfO{ ;d]6L k|d'vn] u/]sf] lg0f{o a}7ssf] lg0f{o x'g]5 .  

   

!@= lg0f{osf] clen]vM -!_sfo{sf/L clws[t sfo{kflnsfsf] a}7sdf pkl:yt x'g]5 / 

sfo{kflnsfaf6 ePsf lg0f{osf] clen]v tof/ ug]{5 . 

-@_ a}7ssf] lg0f{osf] clen]v 5'6\6} lg0f{o k'l:tsfdf /fVg'kg]{5 . 

-#_ pklgod -@_ adf]lhdsf] lg0f{o k'l:tsf sfo{sf/L clws[tsf] lhDdfdf /xg]5 

. 

 



 

 

 

!#= lg0f{o k|dfl0ft tyf ljt/0f ug]{M -!_ gu/ sfo{kflnsf a}7ssf] lg0f{o sfo{sf/L clws[tn]  b'O{ 

lbgleq k|dfl0ft ug]{5 .  

-@_ sfo{sf/L clws[tn] pklgod -!_ adf]lhdk|dfl0ft ePsf] lg0f{osf] k|lt tLg lbg 

leq gu/ sfo{kflnsfsf ;b:o, ljifout zfvf / j8f ;ldltnfO{ pknAw u/fpg' kg]{5 .

  

t/sfg"g adf]lhd uf]Ko /fVg' kg]{ lg0f{o tyf ;"rgfx?pknAw u/fOg] 5}g .  

!$= lg0f{osf] sfof{GjogM -!_cg';"rL ! df n]lvPsf ljifodf sfo{kflnsfaf6 lg0f{o ePkl5 

;DalGwt kbflwsf/L jf lgsfon] sfof{Gjog ug'{kg{]5 . 

   -@_ sfo{kflnsfsf] lg0f{o sfof{Gjog eP jf gePsf] ;DaGwdf k|d'vn] cg'udg ug{ jf 

u/fpg ;Sg]5 . 

   -#_ pklgod -@_ adf]lhd cg'udg ubf{ jf u/fFpbf lg0f{o sfof{Gjog ePsf] 

gb]lvPdf ;f]sf] sfof{Gjog ug{ ;DalGwt JolQm jf lgsfonfO{k|d'vn] cfjZos lgb]{zg lbg 

;Sg]5 . 

 

!%= sfo{kflnsfsf] ;ldlt u7g M -!_ sfo{kflnsfn] sfo{kflnsfdf lg0f{osf] nflu k]z ePsf 

k|:tfjdf lg0f{o ug'{k"j{ cfjZostf cg';f/ /fo,;Nnfx / ;'emfj lngsf nflu b]xfo 

adf]lhdsf ;ldlt /xg]5g\ M– 

    -s_ ;fj{hlgs ;]jf tyf Ifdtf ljsf; ;ldlt 

    -v_ cfly{s ljsf; ;ldlt 

    -u_ ;fdflhs ljsf; ;ldlt 

    -3_ k"jf{wf/ljsf; ;ldlt 

    -ª_ jftfj/0f tyf ljkb\ Joj:yfkg ;ldlt 

    -r_ law]os ;ldlt 

 

   -@_ pklgod -!_ adf]lhdsf;ldltdf /xg] ;+of]hs k|d'vn] tf]s] adf]lhd / 

;b:ox? sfo{kflnsfn] tf]s] adf]lhd /xg] 5g\ . 

   -#_ ;ldltn] cfjZostf cg';f/ ;DalGwt ;ldltdf g/x]sf] ;b:o jf cGo s'g} 

ljz]if1 jf clwsf/LnfO{ ;ldltsf] a}7sdf cfdGq0f ug{ ;Sg]5 . 

   -$_ ;ldltsf] a}7sdf k|d'v :jo+ pkl:yt ePsf] cj:yfdf lghaf6 / cGo 

cj:yfdf ;ldltsf ;+of]hsaf6 a}7ssf] k|d'vtf x'g]5 . ;ldltsf] ;+of]hssf] cg'kl:yltdf 

a}7ssf] k|d'vtf a}7sdf pkl:yt ;b:ox?dWo] Ho]i7 ;b:on] ug]{5 . 

   -%_ sfo{sf/L clws[t jf lghn] tf]s]sf] clws[tn] ;ldltsf] a}7sdf pkl:yt 

eO{ lg0f{osf] clen]v tof/ u/L k|dfl0ft ug]{5 . 



 

 

 

   -^_ pklgod -!_ adf]lhdsf ;ldltx?sf] sfo{If]q cg';"rL –# df pNn]v eP 

adf]lhd x'g]5 . 

 

!^= sfo{ef/ d'Qm ePkl5 sfuh lkmtf{ ug'{kg]{Mh'g;'s} sf/0faf6 cfˆgf] kbaf6 d'Qm ePsf] ;b:on] 

kbd'Qm ePsf] ;ftlbgleq cfˆgf] lhDdfdf /x]sf ;Dk"0f{ sfuhft tyf cGo s'g} ;DklQ eP 

;f];d]t sfo{kflnsfdf a'emfO{ ;f]sf] lg:;f lng' kg]{5 . 

  

!&= k|jQmf tyf ;"rgf clwsf/L tf]Sg]M -!_ sfo{kflnsfn] cfkm"n] ;Dkfbg u/]sf sfo{ jf lg0f{ox? 

;fj{hlgs hfgsf/Ldf Nofpg s'g} ;b:onfO{ k|jQmf tf]Sg]5 . 

  -@_ pklgod -!_adf]lhd tf]lsg] k|jQmfn]] sfo{kflnsfsf] tkm{af6 hf/L ug'{kg]{ 

;fj{hlgs dxTjsf] ;"rgf, jQmJo, lj1lKt cflb ;fj{hlgs ug]{ sfo{ ;d]t ug{ ;Sg]5 . 

  -#_ sfo{sf/L clws[tn] s'g} Ps clws[tnfO{ ;"rgf clwsf/L tf]Sg]5 . 

  -$_ pklgod -#_ jdf]lhd tf]lsg] ;"rgf clwsf/L]n] sfo{kflnsf;+u ;DjlGwt 

;"rgf sfg"g jdf]lhd k|jfx ug]{5 . 

kl/R5]b # 

sfo{sf/L clws[t, ljifout zfvf / j8f ;ldltaf6 sfdsf] km5\of}{6 

!*= sfo{sf/L clws[taf6 sfdsf] km5\of}{6M -!_sfo{kflnsfn] ug]{ egL tf]lsPsf sfdx?dWo] j8f 

;ldlt / ljifout zfvfaf6 ;Dkfbg ug]{ u/L ls6fg ul/Psf sfd Affx]ssf cGo ;a} sfdx? 

tyf ;+3 / k|b]z txaf6 k|Tofof]hg ePsf sfdx? k|d'vsf] ;fdfGo lgb]{zgdf /xL sfo{sf/L 

clws[taf6 ;Dkfbg x'g]5 .  

  -@_ pklgod -!_ adf]lhd ul/g] sfdx? sfo{sf/L clws[tn] gu/kflnsfsf] 

ljifout zfvf tyf j8f sfof{noDffkm{t ;DkGg u/fpg ;Sg]5 . lghn] cfˆgf] lgb]{zg / 

lgoGq0fdf ;Dkfbg u/]sf sfdx?sf] k|ult ljj/0f lgoldt ?kdf k|d'v ;dIf / cfjlws 

?kdf sfo{kflnsf ;dIf k|:t't ug'{ kg]{5 .  

  -#_ sfo{kflnsf jf k|d'vaf6 k|Tofof]hg ePsf sfdx? sfo{sf/L clws[tn] 

;Dkfbg ug]{5 . 

!(= sfo{sf/L clws[tsf] sfd, st{Jo / clwsf/M -!_ gu/kflnsfsf] sfo{sf/L clws[t gu/ 

sfo{kflnsfsf] ;lrj x'g]5 . 

   -@_ k|rlnt sfg"g tyf o; lgodfjnLsf] cwLgdf /xL k|d'vsf] lgb]{zg / 

dftxtdf /xL gu/ sfo{kflnsfsf] ;lrjsf] k|d'v sfd, st{Jo / clwsf/ b]xfo adf]lhd 

x'g]5 M 

-s_ gu/ sfo{kflnsf tyf gu/ ;efaf6 ePsf lg0f{ox? sfof{Gjog ug]{ 

u/fpg] / ;f]sf] cg'udg ug]{ . 



 

 

 

-v_ k|d'vnfO{ gu/;ef / sfo{kflnsf tyf ;f] cGtu{tsf lgsfox?sf] 

dxTjk"0f{ sfd sf/jfxLx?sf] ljifodf ;do ;dodf hfgsf/L u/fpg] . 

-u_ gu/ sfo{kflnsf cGt/utsf ;a} lgsfox?sf] sfd sf/afxLnfO{ r':t / 

k|efjsf/L agfpg cfjZos lgb]{zg lbg], cg'udg / ;'kl/j]If0f ug]{ . 

-3_ k|rlnt sfg"g adf]lhd gu/ sfo{kflnsfsf] k|zf;lgs tyf cfly{s 

sfo{ ;Dkfbg ug]{ u/fpg] . 

-ª_ k|rlnt sfg"gn] tf]s]sf cGo sfdx? ug]{ . 

 

@)=clwsf/ k|Tofof]hgM -!_ sfo{sf/L clws[tn] cfkm"nfO{ k|fKt clwsf/dWo] s'g} clwsf/ laifout 

zfvfjf gu/kflnsfsf] s'g} clws[t sd{rf/L jf j8f ;lrjnfO{ k|Tofof]hg u/L sfo{ ;Dkfbg 

ug{ ;Sg]5 .   

-@_ pklgod -!_ adf]lhd clwsf/ k|Tofof]hg lnlvt ?kdf x'g'kg]{5 / Ps k6s 

k|Tofof]hg u/]sf] clwsf/ ljz]if sf/0f k/L lkmtf{ lng'kg]{ ePdf ;f]sf] cf}lrTo ;lxtsf] 

hfgsf/L k|d'vdfkm{t sfo{kflnsfnfO{ u/fpg' kg]{5 . 

  -#_ cfkm"nfO{ k|Tofof]lht clwsf/ k|of]u ug'{ ;DalGwt clwsf/Lsf] st{Ao x'g]5 .  

@!=j8f ;ldltaf6 sfdsf] km5\of}{6M -!_ j8f ;ldltaf6 ul/g] sfdx? j8f cWoIf jf lghsf] 

lgb]{zgdf ;Dkfbg ul/g]5 . 

  -@_PseGbf a9L j8f;Fu ;/f]sf/ /fVg] ljifo jf j8f ;ldltn] ug]{u/L :ki6 ?kdf 

ls6fg gePsf ljifo jf :jLs[t aflif{s sfo{qmddf g;d]6LPsf ljifodf j8f ;ldltn] gu/ 

sfo{kflnsfdf k]z u/L k|fKt lgb]{zg adf]lhd ug'{ kg]{5 . 

@@= ljifout zfvfaf6 sfdsf] km5\of}{6M-!_ g]kfnsf] ;+ljwfg tyf k|rlnt sfg"gn] :yfgLo txdf 

x:tfGt/0f e} cfPsf lzIff, :jf:Yo, s[lif, kz' ljsf;, l;+rfO{, vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{, 

:yfgLo cfly{s ljsf;, k"jf{wf/ ljsf;nufotsf cGo sfo{x? / gu/ sfo{kflnsf 

sfo{ljefhg lgodfjnL,@)&$ adf]lhd laifout zfvfaf6;+rfng x'g] sfdx? sfo{kflnsfsf] 

lg0f{o tyf sfo{sf/L clws[tsf] ;fdfGo lgb]{zg / lgoGq0fdf /xL laifout zfvf k|d'vsf] 

lgb]{zg / lgoGq0fdf ;Dkfbg ul/g]5 . 

  -@_ gu/kflnsfn] cfˆgf];+lrt sf]ifaf6 ;+rfng ug]{ ljifout If]q;Fu ;DalGwt 

ljifosf ;a} sfo{ pklgod -!_ adf]lhdsf ljifout zfvfdfkm{t sfof{Gjog ug]{5 . 

 

 

 

 



 

 

 

kl/R5]b $ 

ljljw 

@#= k/fdz{ lng'kg]{M -!_ b]xfosf laifodf lg0f{o ug'{k"j{ k|d'vn] sfo{sf/L clws[tdfkm{t ;DalGwt 

zfvf -ljQ Joj:yfkg zfvf, of]hgf zfvf, k|zf;g zfvf, sfg"g;+u ;DalGwt zfvf_sf] 

k/fdz{ lng' kg]{5 . 

• :jLs[t aflif{s sfo{qmdeGbf afx]ssf sfo{qmd ;~rfng ug]{ ljifo, 

• :jLs[t aflif{s sfo{qmddf x]/km]/ jf ;+zf]wg ug]{ ljifo, 

• cGo lgsfo;Fusf] ;dGjodf sfo{ ;~rfng ug]{ ljifo, 

• gofF lgod, cfb]z, lgb]{lzsf jf sfo{ljlw hf/L ug'{kg]{ljifo, 

• s/, z'Ns, b:t'/ ;DaGwL ljifo, 

  -@_ pklgod -!_ adf]lhd lg0f{o ePsf ljifox? sfo{kflnsf jf gu/;efdf 

5nkmnsf nflu k|:t't ul/g]5 .  

@$= ljw]os ;DaGwL sfo{ljlwM -!_ gu/ sfo{kflnsfsf] tkm{af6 ;ef;dIf k|:t't ul/g] ljw]ossf] 

d;f}bf :jLs[ltsf nflu sfo{sf/L clws[tn] k|d'vdfkm{t sfo{kflnsfsf] a}7sdf k]z ug'{kg]{5 

. 

  -@_ pklgod -!_ adf]lhd law]os th'{df ug{sf] nflu Ps law]os ;ldlt /xg]5 . 

law]os d;f}bf ug{ sfo{sf/L clws[tn] cfjZos Joj:yf ldnfpg] 5 . 

  -#_ pklgod -!_ adf]lhd k]z ePsf] ljw]ossf] d;f}bfdf gu/ sfo{kflnsfsf] 

:jLs[lt k|fKt ePkl5 k|d'vn] ;ef;dIf k]z ug'{ kg]{5 . 

  

@%= >f]t cg'dfg ;ldlt, /fh:j / Joosf] cg'dfg -ah]6_ / s/ ;DaGwL k|:tfjM-!_ k|To]s aif{ 

gu/ sfo{kflnsfsf] aflif{s ah]6 tof/ ug{sf] nfluk|d'vsf] ;+of]hsTjdf ;|f]t cg'dfg ;ldlt 

tyf sfo{kflnsfsf] cfly{s laifo x]g{ tf]lsPsf] ;b:osf] ;+of]hsTjdf sfo{s|d tyf ah]6 

th'{df ;ldlt u7g x'g]5 . 

  -@_ pklgod -!_ adf]lhdsf ;ldltdf /xg] ;b:o tyf ;b:o ;lrj sfo{kflnsfn] 

tf]s]adf]lhd x'g]5 . 

  -#_pklgod -!_ adf]lhd ul7t ;ldltn] tof/ u/]sf] ah]6 tyf sfo{qmd ljlgof]hg 

ljw]ossf] ?kdf k|d'v jf lghn] tf]s]sf] cfly{s If]q x]g]{ sfo{kflnsfsf] ;b:odfkm{t gu/ 

;efdf k]z ul/g]5 . 



 

 

 

  -#_ pklgod -@_ adf]lhd k]z ePsf] ljlgof]hg ljw]os;efaf6 :jLs[t eO{ 

k|d'vaf6 k|dfl0fs/0f ePkl5 nfu" x'g]5 . 

 

@^= uf]kgLotf /fVg'kg]{Ms'g} klg ;b:on] cfkm" kbdf axfn /xFbf u/]sf] sfddf uf]klgotf /fVg'kg]{ 

ljifodf kbdf axfn /x]sf] cjwLdf jf kbdf g/x]sf] cj:yfdf ;d]t clwsf/ k|fKt  

clwsf/LnfO{ afx]s cGo s;}nfO{ s'g} lsl;dn] hfgsf/L lbg jf k|s6 ug{ x'b}g . 

   t/, k|rlnt sfg"gn] uf]Ko /fVg gkg]{ egL tf]lsPsf ljifodf hfgsf/L lbg 

o; lgodn] jfwf k'¥ofPsf] dflgg]5}g . 

 

@&= ;dGjo ug]{Msfo{kflnsfn] cfkm'n] ;Dkfbg ug]{sfdsf] l;nl;nfdf cfjZostf cg';f/ b]xfosf 

lgsfox?;Fu ;dGjo ug{ ;Sg]5M– 

-s_ Goflos ;ldlt 

-v_ cGo :yfgLo tx 

-u_ lhNnfl:yt ;'/Iff lgsfox? 

-3_ lhNnfl:yt k|b]z tyf ;+3sf ;/sf/L sfof{nox?, 

-ª_ lhNnf ;dGjo ;ldlt 

-r_ k|b]zl:yt gu/kflnsf x]g]{ ljefu÷dGqfno 

-5_ ;+3sf] ;+3Lo dfldnf x]g]{ dGqfno /, 

-h_ :yfgLo txdf lqmofzLn ;+3;+:yfx? . 

@*= a}7sdf efu lng gx'g]Msfo{kflnsfsf] a}7sdf s'g} ;b:osf] lghL :jfy{ lglxt ePsf] ljifo 

pk/ 5nkmn x'g] ePdf To:tf] ;b:on] efu lng x'b}g . To:tf] cj:yf ePdf ;DalGwt 

;b:on] ;f]sf] hfgsf/L k|d'vnfO{ u/fpg' kg]{5 . 

@(= ;xof]u dfUg ;Sg]M-!_sfo{kflnsfn] lgod @& df pNn]v ePsf lgsfox?;Fu cfjZostf 

cg';f/ ;xof]u lng ;Sg]5 . 

-@_ pklgod -!_ adf]lhd ;xof]u ug]{ lhDd]jf/L ;DalGwt ;a}sf] x'g]5 . 

  



 

 

 

cg';"rL – ! 

gu/ sfo{kflnsfsf] a}7sdf k]z ug'{kg]{ ljifox? 

-lgod & sf] pklgod -!_ ;+u ;DalGwt_ 

!= ;efdf k]z x'g] ljw]os, 

@=  /fh:j / Joosf] cg'dfg -ah]6_, k'/s cg'dfg / pwf/f] vr{, 

#= s/;DaGwL k|:tfjx?, 

$=  k|d'vn] gu/ sfo{kflnsfdf k]z ug{ lgb]{zg lbPsf] ljifo jf gu/ sfo{kflnsfdf k]z ug'{ 

kg]{ egL gu/ sfo{kflnsfn] lg0f{o u/]sf] ljifo .  

%=  k|rlnt sfg"g adf]lhd hf/L ug'{kg]{ lgod, lgb]{lzsf, sfo{ljlw jf cfb]z, 

^=  gu/kflnsfn] hf/L ug]{ s'g} gLlt jf To:tf] gLltdf x'g] kl/jt{g, 

&=  cNksfnLg, dWosfnLg / bL3{sfnLg ;di6Lut jf If]qut ljsf; of]hgf, sfo{qmd, 

/0fgLlt lgwf{/0f ;DaGwL,  

*=  sfof{no jf zfvfx?sf] ;+u7g ;+/rgfdf kl/jt{g jf :yfgfGt/0f ;DaGwL, 

(=  /fli6«o jf cGt{/fli6«o ;+:yfx?;Fusf] elugL ;DaGw :yfkgf, 

!)= gu/kflnsfn] lng] C0f jf j}b]lzs cg'bfgdf ;+rfng x'g] of]hgfsf] ;+emf}tf ;DaGwL, 

!!=  gu/kflnsfsf] k|ltlglwTj x'g] u/L ul/g] b'O{kIfLo jf ax'kIfLo jftf{, ;ef ;Dd]ng jf 

;/sf/L e|d0fdf efu lng] jf k|ltlgwL k7fpg], 

!@= sfo{sf/L clws[tnfO{ ljb]zdf x'g] uf]i7L, cWoog cjnf]sg e|d0fdf k7fpg], 

!#=  gu/kflnsfsf] sd{rf/L b/aGbL :jLs[lt, ;]jf ;'ljwf ;DaGwL sfg"g lgdf{0f / kl/jt{g, 

!$=  :yfgLo ;fj{hlgs ljbf lgwf{/0f ug]{, 

!%= k|rlnt sfg"gadf]lhd gu/ sfo{kflnsfaf6 lg0f{o x'g' kg]{ egL tf]lsPsf cGo ljifo . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

cg';"rL – @ 

k|:tfjsf] 9fFrf 

-lgod @$ sf] pklgod -!_ ;+u ;DalGwt_ 

;"of]{bo gu/kflnsf 

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, lkmSsn 

Onfd lhNnf, ! g+= k|b]z  

  

ljifo M– ================================================ . 

 

k|:tfj k]z ug{ k|d'vaf6 :jLs[lt k|fKt ldlt M– 

 

!= ljifosf] ;+lIfKt Joxf]/f M– 

@= k|fKt k/fdz{ tyf cGo ;fGble{s s'/f M– 

#= k|:tfj k]z ug'{ kgf{sf] sf/0f / ;DalGwt zfvfsf] /foM– 

$= lg0f{o x'g' kg]{ Joxf]/f M– 

 

gf]6 M k|:tfj tof/ ubf{ b]xfosf s'/fx?df Wofg lbg'kg]{ 5 M– 

!= æljifosf] ;+lIfKt Joxf]/fÆ cGtu{t /xg] lja/0f M– 

 ljifoa:t'sf] k[i7e"dLdf o;af/] klxn] s'g} lg0f{o ePsf] eP ;f]sf] lja/0f, k|:tfljt lg0f{o 

sfof{Gjog k|s[of, ;dofjwL, sfo{If]q, sfof{Gjog ug]{ lgsfo / nfUg] cfly{s bfloTj eP ;f] 

;d]t pNn]v u/L s'g} of]hgfsf] ljifo eP ;f] af/] 5f]6s/L lja/0f pNn]v ug]{ .  

@= æk|fKt k/fdz{ tyf cGo ;fGble{s s'/fÆ cGtu{t sfo{kflnsf ;ldltx? / cGo lgsfo tyf 

ljz]if1x?n] s'g} k/fdz{ lbPsf] eP ;f] ;d]t pNn]v ug]{ . ;fy} ljifo;+u ;DalGwt gSzf, 

l8hfOg jf lrq eP ;f] ;d]t ;dfj]z ug]{ . sfg"gL k/fdz{ lnPsf] eP k|ltlnkL ;d]t 

;dfa]z ug]{ . 



 

 

 

#= æk|:tfj k]z ug'{ kgf{sf] sf/0f / ;DalGwt zfvfsf] /foÆ cGtu{t ;DalGwt ljifodf cfO{ k/]sf] 

sl7gfO{ / ;d:of, k|:tfljt lg0f{osf] cf}lrTo / cfjZostf tyf To;af6 kg{ ;Sg] k|efj 

;dfj]z ug]{ . 

$= ælg0f{o x'g' kg]{ Joxf]/fÆ cGtu{t h'g laifodf h] h:tf] lg0f{o x'g k|:tfj ul/Psf] xf] ;f]sf] 

:ki6 Joxf]/f /fVg] . 

 

cg';"rL – # 

sfo{kflnsf ;ldltsf] sfo{If]q  

-lgod !% sf] pklgod -!_ ;+u ;DalGwt_ 

 

s= ;fj{hlgs ;]jf tyf Ifdtf ljsf; ;ldltsf] sfo{If]qM 

 != ;+u7g ;+/rgf, b/aGbL / sfo{ljj/0f 

 @= ;'zf;g / ;]jf k|jfx  

 #= Ifdtf ljsf;;DaGwL ljifo  

v= ;fdflhs ljsf; ;ldltsf] sfo{If]qM 

 != lzIff tyf v]ns"b;DaGwL 

 @= lj1fg  tyf k|ljwL;DaGwL 

 #= :jf:Yo tyf hg;+Vof ;DaGwL 

 $= n}+lus ;dfgtf / ;fdflhs ;dfj]zLs/0f;DaGwL 

 %= ;/sf/L tyf u}/ ;/sf/L ;+3 ;+:yf;DaGwL 

u= k"jf{wf/ ljsf; ;ldltsf] sfo{If]qM 

 != cNksfnLg tyf bL3{sfnLg gLlt, of]hgf / sfo{qmd;DaGwL 

 @= pBf]u, jfl0fHo, >d, /f]huf/ tyf jhf/ Joa:yfkg;DaGwL 

 #= s[lif, l;+rfO{, ;xsf/L / ul/aL lgjf/0f;DaGwL 

 $= ko{6g k|j4{g;DaGwL 

 %= ;"rgf tyf ;+rf/;DaGwL 



 

 

 

 ^=  vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{, ;8s tyf ef}lts of]hgf / k"jf{wf/ ljsf;;DaGwL 

 &= ljB't / phf{ ;DaGwL 

 *= a:tL ljsf;, zx/L of]hgf / ejg lgdf{0f ;DaGwL 

3= ljw]os ;ldltsf] sfo{If]qM 

 !=gu/ ;efdf k]z x'g] ljw]os;DaGwL 

 @= gu/ ;efdf k]z x'g] lgod, ljlgod, sfo{ljwL;DaGwL 

 #= s'g} sfg"gL k|Zg ;dfj]z ePsf] gLlt tyf sfo{qmd;DaGwL 

ª= cfly{s ljsf; ;ldltsf] sfo{If]qM 

 != ah]6 tyf ;|f]t kl/rfng;DaGwL 

 @= s[lif ljsf; ;DaGwL 

 #= kz' k+IfL ljsf; ;DaGwL 

 $= gful/ssf]] cfocfh{g ;DaGwL 

 %= ;|f]tx?sf] klxrfg ;DaGwL 

r= jftfj/0f tyf ljkb Joj:yfkg ;ldltsf] sfo{If]qM 

 != jftfj/0f ;+/If0f tyf xl/ofnL k|j4{g ;DjGwL 

@= kmf]xf]/ d}nf Aoj:yfkg ;DjGwL 

#gu/sf] ;f}Gbo{tfsf] ;+/If0f tyf ljsf; ;DjGwL 

$  jg ;+/If0f ;DjGwL 

%= ljkb k"j{ tof/L ;DaGwL 

^= ljkbsf] ;dodf ug'{kg]{ sfdx? ;DjGwL 

&= ljkb k5fl8sf] Aoj:yfkg ;DjGwL 

*= jg, jftfa/0f / e"dL Joj:yfkg 

 

  



 

 

 

नगर सभा सचचािन कार्ययलवलध, २०७४ 

कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लिलत : २०७४/४/२० 

प्रिाणीकरण लिलत : २०७४/४/२० 

प्रस्तावना : 

नेपािको संलवधानको धारा २२७ अनुसार प्रदेश कानुन बमोलजम स्थानीर्य तहको बैठक सचचािन कार्ययलवलध स्वीकृत 

भई िागु नभएसम्मको िालग नगर सभाको कार्यय सचचािन गनय, बैठकको सुव्र्यवस्था कार्यम राख्न, आवश्र्यक 

सलमलतहरुको गठन गनय र अन्र्य काम कारबाही लनर्यलमत एवं प्रभावकारी बनाउन सूर्योदर्य नगर कार्ययपालिकाबाट स्वीकृत 

गरी र्यो कार्ययलवलध जारी गररएको छ । 

पररच्छेद १ 

प्रारभभ 

१. संविप्त नाम र प्रारभभ : 

(१)र्यस लनर्यमाविीको नाम "सूर्योदर्य नगर सभा सचचािन कार्ययलवलध, २०७४" रहकेो  छ । 

(२) र्यो लनर्यमाविी तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । 

२. पररभाषा : लवषर्य वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा र्यस कार्ययलवलधमा, 

(क) "संलवधान" भन्नािे नेपािको संलवधान सम्झनु पछय । 

(ख) "स्थानीर्य तह" भन्नािे नेपािको संलवधानको धारा ५६ को उपधारा ४ बमोलजमको नगरपालिका सम्झनु 

पछय । 

(ग) "सभा" भन्नािे नगरपालिकाको हकमा संलवधानको धारा २२३ बमोलजमको नगर सभा सम्झनु पछय । 

(घ) "कार्ययपालिका" भन्नािे नगर कार्ययपालिका सम्झनु पछय । 

(ङ) "अध्र्यक्ष" भन्नािे सभाको अध्र्यक्षिाई सम्झनुपछय । 

(च) "उपाध्र्यक्ष" भन्नािे नगरपालिकाको उपप्रमखुिाई सम्झनु पछय । 

(छ) "लवधेर्यक" भन्नािे स्थानीर्य कानुनको मस्र्यौदा वा कानुनको संसोधन मस्र्यौदा समेत सम्झनु पदयछ । 

(ज) "सदस्र्य" भन्नािे नगर कार्ययपालिकाको प्रमखु, उपप्रमखु, कार्ययपालिकाको सदस्र्य वा वडा सदस्र्य 

सम्झनुपदयछ । 

(झ) “सभाको सलचव” भन्नािे गाउाँ वा नगरपालिकाको कार्ययकारी अलधकृतर लजल्िा समन्वर्य सलमलतको 

स्थानीर्य लवकास अलधकारी वा अध्र्यक्षिे सभाको सलचव भई काम गनय तोकेको कमयचारी समेतिाई 

सम्झनु पछय । 

(ञ) “बैठक” भन्नािे गाउाँ वा नगर सभाको अलधवेशन सम्झनु पछय । सो शब्दिे सलमलतको वैठक समेतिाई 

सम्झनु पदयछ । 

(ट) “प्रस्ताव” भन्नािे सभाको लवचाराथय पेश गररएको कुनै प्रस्ताव वा सो प्रस्तावसाँग सम्बलन्धत संशोधन 

प्रस्ताव समेत सम्झनु पछय । 



 

 

 

(ठ) “प्रस्तुतकताय सदस्र्य” भन्नािे सभाको लवधेर्यक वा प्रस्ताव प्रस्तुतकताय सभाको सदस्र्य सम्झनु पछय । 

(ड) “बैठक कक्ष” भन्नािे सभाको बैठक कक्ष सम्झनु पछय र सो शब्दिे बैठक कक्षसाँग जोलडएको दशयकदीघाय 

तथा बरण्डा समेतिाई जनाउाँछ । 

(ढ) “लवषर्यगत शाखा” भन्नािे नगरपालिकाको कार्यय लवभाजन लनर्यमाविी बमोलजमको लवषर्यगत शाखा संझनु 

पछय ।  

(ण) “सलमलत” भन्नािे र्यस कार्ययलवलध बमोलजम गठन हुने सभाको सलमलत सम्झनु पछय । 

(त) “संर्योजक” भन्नािे र्यस कार्ययलवलध बमोलजम गलठत सलमलतको संर्योजक सम्झनु पछय । 

पररच्छेद -२ 

सभाको बैठक तथा बैठक सञ्चालन सभबन्धी व्यिस्था 

३. सभाको अवधिेिन बोलाउने: (१)प्रमखुिेनगरपालिकाको लनवायचनको अलन्तम पररणाम घोषणा भएको 

लमलतिे दईु मलहना लभत्र सभाको पलहिो अलधवेशन बोिाउनेछ । त्र्यसपलछ र्यस कार्ययलवलध बमोलजम अध्र्यक्षिे 

समर्य समर्यमा अन्र्य अलधवेशन बोिाउनेछ ।  

तर सभाको एउटा अलधवेशनको समालप्त र अको बैठकको प्रारम्भका बीचको अवलध छ महीना भन्दा बढी हुने छैन । 

(२) अध्र्यक्षिे कार्ययसूची बमोलजम सभाको बैठकको संचािन र अन्त्र्य गनेछ । 

(३) सभाको अलधवेशन चािू नरहकेो वा बैठक स्थलगत भएको अवस्थामा बैठक बोिाउनवाचछनीर्य छ भनी सभाको 

सम्पूणय सदस्र्य संख्र्याको एक चौथाइ सदस्र्यहरूिे लिलखत अनुरोध गरेमा अध्र्यक्षिे त्र्यस्तो बैठक बस्ने लमलत,स्थान 

तोक्नेछ । त्र्यसरी तोलकएको लमलत, समर्य र स्थानमा सभाको अलधवेशन बस्नेछ । 

(४) सभाको अलधवेशन कार्ययपालिकाको केन्र रहकेो स्थानमा अध्र्यक्षिे तोके बमोलजम बस्नेछ । 

(५) सामान्र्यतिः लनवायचन पलछको पलहिो अलधवेशनको अवलध बढीमा पन्र लदन र सोपलछको प्रत्र्येक अलधवेशनको 

अवलध बढीमा सात लदनको हुनेछ । 

(५) उपदफा (१) वा (३) बमोलजम सभाको अलधवेशन बोिाएको सूचना अध्र्यक्षिे सदस्र्यहरुिाई लदनेछ । त्र्यस्तो 

सूचना आवश्र्यकता अनुसार सावयजलनक सचचार माध्र्यमबाट समेत प्रचार प्रसार गनुय पनेछ ।       

४. सदस्यहरुको उपवस्थवत र आसनः (१)बैठकमा आसन ग्रहण गनुय अलघ सबै सदस्र्यिे अध्र्यक्षि ेतोकेको िम 

अनुसार अलधवेशनको उपलस्थलत पुलस्तकामा हस्ताक्षर गनुयपनेछ । 



 

 

 

(२) उपदफा (१) बमोलजम उपलस्थत सदस्र्यिे अध्र्यक्षिे तोके अनुसारको स्थानमा लनधायररत समर्य अगावै आफ्नो 

आसन ग्रहण गनुयपनेछ ।  

(३) अपांगता भएका सदस्र्यको हकमा अध्र्यक्षिे लनधायररत गरेको स्थानमा लनजको साथमा एक जना सहर्योगी आवश्र्यक 

भएमा सो को समेत व्र्यवस्था गनय सक्नेछ ।  

५. सभाको गणपूरक संतया:सभामा तत्काि कार्यम रह े(१)का सदस्र्य संख्र्याको पचास प्रलतशत भन्दा बढी सदस्र्य 

उपलस्थत भएमा अलधवेशनको िालग गणपूरक संख्र्या पुगेको मालननेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम गणपुरक संख्र्या नपुगेमा अध्र्यक्षिे तीन लदन लभत्र अको बैठकका िालग दफा ३ बमोलजम 

सूलचत गनुयपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोलजम आव्हान गरेको अलधवेशनमा गणपुरक संख्र्या नपुगेमा दईु लदन लभत्र अलधवेशन बस्ने गरी 

दफा ३ बमोलजम सूचना गनुयपनेछ ।  

(४) उपदफा (३) बमोलजम पुनिः सूचना गदाय गणपुरक संख्र्या नपुगेमा कम्तीमा पचचीस प्रलतशत सदस्र्यहरुको 

उपलस्थलतमा अलधवेशन बस्नेछ ।  

६. बैठकको सञ्चालन र स्थगन:  अध्र्यक्षिे सभाको कार्ययबोझिाई ध्र्यानमा राखी कार्ययसूची स्वीकृत गरी (१) 

सभाको बैठक संचािन गनुयपनेछ ।   

(२) सभाको बैठक अध्र्यक्षिे लनधायरण गरेको समर्यतालिका बमोलजम हुनेछ ।  

(३) अध्र्यक्षिे प्रत्र्येक बैठकको प्रारम्भ तथा स्थगनको घोषणा गनेछ । 

(४) सभाको अध्र्यक्ष वैठकमा उपलस्थत हुन नसक्ने अवस्थामा उपप्रमखुिे बैठकको अध्र्यक्षता गनेछ । उपप्रमखु पलन 

उपलस्थत हुन नसकेमा अध्र्यक्षिे तोकेको सभाको सदस्र्यिे बैठकको अध्र्यक्षतागने गरी कार्ययसूचीमा तोक्नु पनेछ । 

७. कायासूची र समयािवध प्रकािनःअध्र्यक्षको लनदेशानुसार सभाको सलचव (१) िे कार्ययसूची र समर्यतालिका 

अनुसूची-१ बमोलजम तर्यार गनेछ र त्र्यसको एक प्रलत सामान्र्यतर्या अड्चािीस घण्टा अगावै प्रत्र्येक सदस्र्यिाई 

उपिब्ध गराइनेछ । 

तर लवशेष पररलस्थलतमा अध्र्यक्षको लनदेशानुसार बैठक बस्ने चौवीस घण्टा अगावै कार्ययसूची तर्यार गरी त्र्यसको एक 

प्रलत सदस्र्यिाई सभाको सलचविे उपिब्ध गराउन सक्नेछ । 

८. समयािवध वनधाारण:अध्र्यक्षिे बैठकमा पेश हुने लवषर्यमालथ छिफि गनय समर्यावलध तोक्नेछ । (१) 



 

 

 

२) उपदफा (१) बमोलजम तोलकएको समर्यावलध समाप्त भएपलछ र्यस कार्ययलवलधमा अन्र्यथा िेलखएकोमा बाहके 

अध्र्यक्षिे अन्र्य लवषर्यमा छिफि हुन नलदई सो लवषर्यको टुङ्गो िगाउन आवश्र्यक सबै लवधेर्यक वा प्रस्ताव 

लनणयर्याथय बैठकमा प्रस्तुत गनेछ । 

९. सभामा मतदान:  सभामा लनणयर्यका िालग प्रस्तुत गररएको सबै (१)  लवधेर्यक वा प्रस्तावको लनणयर्य उपलस्थत 

सदस्र्यहरूको बहुमतबाट हुनेछ ।  

(२) अध्र्यक्षता गने व्र्यलक्तिाई मत लदने अलधकार हुने छैन ।  

तर मत बराबर भएमा अध्र्यक्षता गने व्र्यलक्तिे आफ्नो लनणायर्यक मत लदनेछ ।  

१०. मयाावदत संिोधनः कुनै सदस्र्यिे प्रस्तुत गने लवधेर्यक वा प्रस्तावमा कुनै आपलत्तजनक, व्रं्यग्र्यात्मक, अनावश्र्यक, 

अनुपरु्यक्त वा असम्बि शब्द वा वाक्र्यांश प्रर्योग भएको िागेमा अध्र्यक्षिे त्र्यस्ता लवषर्य लवतरण हुनुभन्दा अलघ 

उपरु्यक्त संशोधन गनय वा गराउन सक्नेछ । 

११. बैठकको प्रारभभः सभाको बैठक कक्षमा अध्र्यक्ष आगमन भई रालष्ट्रर्य धनु बजे पलछ बैठक प्रारम्भ हुनेछ । 

१२. बैठकमा पालना गनुापने आचरणहरूः(१) बैठकमा देहार्यका आचरणहरू पािना गनुय पनेछिः 

(क) अध्र्यक्ष बैठक कक्षमा प्रवेश हुाँदा सबैिे सम्मान प्रकट गनय उठ्नु पनेछ । 

(ख) अध्र्यक्षिे बैठकप्रलत सम्मान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गनुयपनेछ । 

(ग) बैठक स्थलगत भई अध्र्यक्ष सभाबाट बालहर लनस्के पलछ मात्र अरु सदस्र्यहरूिे बैठककक्ष छाड्नु पनेछ । 

(घ) बैठकमा भाग लिने सदस्र्यिे बोल्दा अध्र्यक्षिाई सम्बोधन गरेर मात्र बोल्नु पछय र अध्र्यक्षिे अन्र्यथा 

आदेश लदएमा बाहके उलभएर बोल्नु पनेछ । 

(ङ) अध्र्यक्षिे बैठकिाई सम्बोधन गरररहकेो समर्यमा कुनै पलन सदस्र्यिे स्थान छाड्नु हुाँदैन र अध्र्यक्षिे 

बोिेको कुरा शालन्तपूवयक सुन्नु पनेछ । 

(च) अध्र्यक्षिे आसन ग्रहण गरररहकेो र बोलिरहकेो अवस्थामा सदस्र्यको बीचबाट लहाँड्नु हुाँदैन । 

(छ) कुनै सदस्र्यिे बोलिरहकेो समर्यमा अशालन्त गनय वा बैठकको मर्यायदा भंग हुने वा अव्र्यवस्था उत्पन्न हुने 

कुनै काम गनुय हुाँदैन । 

(ज) बैठक कक्षमा अध्र्यक्षको सामनु्नेबाट वारपार गरी लहाँड्न वा अध्र्यक्षको आसनतफय  लपठ्रू्य फकायएर बस्न 

हुाँदैन । 



 

 

 

(झ) बैठकको कार्ययसाँग प्रत्र्यक्ष रुपिे सम्बलन्धत लवषर्य बाहके अन्र्य लवषर्यको पुस्तक, समाचारपत्र वा अन्र्य 

कागजपत्रहरू पढ्नु हुाँदैन । 

(ञ) बैठकको अवलधभर बैठक कक्षमा मोबाईि फोन बन्द गनुय पनेछ । 

(२) सभामा पािना गनुयपने अन्र्यआचरणहरू समर्य समर्यमा सभािे तोके बमोलजम हुनेछ । 

१३. बैठकमा भाग वलने सदस्यले पालन गनुा पने वनयमहरूः बैठकमा हुने छिफिमा भाग लिनेसदस्र्यिे देहार्यका 

लनर्यमहरूको पािन गनुय पनेछिः 

(क) अध्र्यक्षको ध्र्यानाकषयण गनयको लनलमत्त उठ्नु पनेछ र अध्र्यक्ष लनजको नाम बोिाएपलछ वा इशारा गरेपलछ 

मात्र बोल्नु पनेछ । 

(ख) र्यस कार्ययलवलधको दफा ३५बमोलजमका लवषर्यमा छिफि गनुय हुाँदैन । 

(ग) अशीि, अिीि, अपमानजनक वा कुनै आपलत्तजनक शब्द बोल्नु हुाँदैन । 

(घ) व्र्यलक्तगत आक्षेप िगाउन हुाँदैन । 

(ङ) बोल्न पाउने अलधकारिाई सभाको कार्ययमा बाधा पाने मनसार्यिे दरुुपर्योग गनुय हुाँदैन । 

(च) सभा वा अध्र्यक्षको कुनै लनणयर्य बदर गररर्योस् भन्ने प्रस्तावमालथ बोल्दाको अवस्थामा बाहके सभा 

अध्र्यक्षको कुनै पलन लनणयर्यको आिोचना गनुय हुाँदैन । 

(छ) अध्र्यक्षिे पद अनुकूि आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छिफिको िममा बाहके अध्र्यक्षको 

आचरणको आिोचना गनुय हुाँदैन । 

(ज) वैठकमा पािना गनुयपने अन्र्य लनर्यमहरू सभािे तोके बमोलजम हुनेछ । 

१४. छलफलमा बोल्ने क्रमः बैठकमा बोल्ने िम देहार्य बमोलजम हुनेछिः 

(क) प्रस्ताव पेश गने सदस्र्यिे बोलिसकेपलछ अध्र्यक्षिे नाम बोिाएको वा इशारा गरेको िम बमोलजमको 

सदस्र्यिे बोल्न पाउनेछन् । 

(ख) अध्र्यक्षको अनुमलत लबना कुनै सदस्र्यिे एउटै प्रस्तावमा एक पटक भन्दा बढी बोल्न पाउने छैन । 

(ग) प्रस्ताव पेश गने सदस्र्यिे उत्तर लदनको लनलमत्त छिफिको अन्त्र्यमा फेरर बोल्न पाउनेछ । सो प्रस्तावको 

सम्बन्धमा छिफिमा पलहिे भाग लिएको वा नलिएको जेसुकै भए तापलन प्रस्तावक सदस्र्यिे उत्तर लदई 

सकेपलछ अध्र्यक्षको अनुमलत नलिई फेरर बोल्न पाउने छैन । 



 

 

 

१५. स्पष्ट पाना माग गना सवकनेः  बैठकमा छिफि चलिरहकेो समर्यमा सम्बलन्धत लवषर्यमा कुनै सदस्र्यिे कुनै (१) 

कुरा स्पि पानय माग गनयअध्र्यक्ष माफय त अनुरोध गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन अध्र्यक्षको अनुमलत लिई कुनै सदस्र्यिे सभाको जानकारीको 

िालग आफूसाँग सम्बलन्धत अन्र्य लवषर्यमा स्पि जानकारी लदन सक्नेछ । 

तर त्र्यस्तो स्पि जानकारी लदाँदा कुनै लववादस्पद लवषर्य उठाउन पाइने छैन र सो स्पि जानकारी मालथ कुनै छिफि गनय 

पाइने छैन ।  

१६. वनणायाथा प्रस्ताि पेि गनेः  सभाको कार्ययसूचीको कुनै प्रस्तावमालथ छिफि समाप्त भएपलछ सो (१) 

प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्र्यहरूिाई  “हुन्छ, लवपक्षमा हुने सदस्र्यहरूिाई “हुन्न” र तटस्थ रहन चाहने 

सदस्र्यहरूिाई “मत लदन्न” भन्ने शब्द सुलनने गरी उचचारण गनुय भनी अध्र्यक्षिे कार्ययसुचीका लवषर्यहरू िमशिः 

लनणयर्याथय पेश गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम प्रस्ताविाई लनणयर्याथय पेश गरेपलछ अध्र्यक्षिे “हुन्छ” वा “हुन्न” भन्ने सदस्र्यहरूमध्रे्य जुन 

पक्षको बहुमत भएको ठहर् र्याउाँछ सो कुराको घोषणा गनेछ ।  

(३) अध्र्यक्षिारा कुनै प्रस्ताव लनणयर्याथय पेश गररसकेपलछ सो प्रस्तावमालथ छिफि गनय वा संशोधन प्रस्तुत गनयपाइने 

छैन ।  

१७. सभाध्यिले वनदेिन वदनेः  बैठकमा अभर व्र्यवहार गने सदस्र्यिाई आफ्नो व्र्यवहार लनर्यन्त्रण गनय (१) 

अध्र्यक्षिे चेतावनी लदए पलछ त्र्यस्तो सदस्र्यिे आफ्नो व्र्यवहारमालथ तुरुन्त लनर्यन्त्रण गनुय पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको आदेश पािना नगने सदस्र्यिाई अध्र्यक्षिे बैठकबाट बालहर जान आदेश लदन सक्नेछ । 

आदेश पाएपलछ त्र्यस्तो सदस्र्यिे बैठक कक्षबाट तुरुन्त बालहर जानु पनेछ र लनजिे सो लदनको बााँकी अवलधको 

बैठकमा उपलस्थत हुन पाउने छैन । 

(३) उपदफा (२) बमोलजमको आदेश पाएपलछ पलन त्र्यस्तो सदस्र्य बैठक कक्षबाट तुरुन्त बालहर नगएमा अध्र्यक्षिे 

लनजिाई कमयचारी वा सुरक्षाकमीको सहर्योग लिई बालहर लनकाल्न सक्नेछ । त्र्यसरी लनकालिएकोमा त्र्यस्तो 

सदस्र्यिे त्र्यसपलछको तीन लदनसम्म सभाको बैठक वा कुनै सलमलतको बैठकमा भाग लिन पाउने छैन । र्यसरी 

लनकालिएकोमा सभाको सलचविे सो कुराको सूचना सबै सलमलतिाई लदनेछ । 

(४) र्यस कार्ययलवलधमा अन्र्यत्र जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन कुनै सदस्र्यिे बैठक कक्षमा शालन्त, सुव्र्यवस्था तथा 

अनुशासन भङ्ग गरेमा वा गनय िागेमा वा सभाको प्रलतष्ठामा धक्का िाग्ने लकलसमिे बैठक कक्ष लभत्र ध्वंसात्मक 

कार्यय गरेमा वा बि प्रर्योग गरेमा वा गनय िागेमा वा कुनै भौलतक हानी नोक्सानी पुर् र्याएमा अध्र्यक्षिे लनजिाई बैठक 



 

 

 

कक्षबाट तत्काि लनष्ट्काशन गरी सदस्र्यिाई बढीमा सात लदन सम्मको िालग सभामा आउन नपाउने गरी र क्षलत 

भएको भौलतक सामाग्रीको र्यथाथय क्षलतपूलतय लनजबाट भराउने आदेश लदन सक्नेछ । 

(५) दफा (४) बमोलजम लनष्ट्कालसत भएको सदस्र्यिे सो अवलधभर सभाको वा कुनै सलमलतको बैठकमा उपलस्थत हुन 

पाउने छैन । लनजिाई तोलकएको क्षलतपूलतय अध्र्यक्षिे तोकेको समर्यलभत्र दालखिा गने दालर्यत्व सम्बलन्धत सदस्र्यको 

हुनेछ । 

(६) र्यस दफा बमोलजम कुनै सदस्र्य लनष्ट्कालशत भएको वा फुकुवा भएको सूचना सभाको सलचविे सबै सलमलतिाई 

लदनेछ ।  

१८. कारिाही वफताा हुन सक्नेः र्यस कार्ययलवलधमा अन्र्यत्र जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन लनष्ट्कालशत वा 

कारवाहीमा परेको सदस्र्यिे लचत्त बुझ्दो सफाई पेश गरेमा वा आफ्नो भिू स्वीकार गरी माफी मागेमा अध्र्यक्षिे 

बैठकको रार्य बुझी त्र्यस्तो सदस्र्यिाई माफी लदई कारवाही लफताय लिन सक्नेछ । 

१९. बैठक स्थवगत गने अवधकारः बैठक कक्षलभत्र अव्र्यवस्था भई वा हुन िालग बैठक लनर्यलमत रुपिे सचचािन 

गनय बाधा पने देलखएमा अध्र्यक्षिे सो लदनको कुनै समर्यसम्म वा आफूिे तोकेको अवलधसम्मको िालग सूचना 

टााँस गरी बैठक स्थलगत गनय सक्नेछ । अध्र्यक्ष गरेको त्र्यस्तो स्थगन मालथ कुनै सदस्र्यिे प्रश्न उठाउन पाउने छैन। 

२०. सदस्यको स्थान ररक्त रहेको अिस्थामा सभाको काया सञ्चालन:सभाको कुनै सदस्र्यको स्थान ररक्त रहकेो 

अवस्थामा समेत सभािे आफ्नो कार्यय सचचािन गनय सक्नेछ र सभाको कारबाहीमा भाग लिन नपाउने कुनै 

व्र्यलक्तिे भाग लिएको कुरा पलछ पत्ता िागेमा प्रचलित कानून लवपररत बाहकेको कार्यय अमान्र्य हुने छैन ।   

२१. सभाको वनणायको अवभलेि र कायाान्ियन:  सभा र र्यसको सलमलतको लनणयर्य तथा कारबाहीको (१)

अलभिेख सभूाको सलचविे व्र्यवलस्थत र सुरलक्षत राख्नु पनेछ । 

(२) सभा तथा र्यसका सलमलतको लनणयर्यको सक्कि अध्र्यक्षको आदेश लबना सभा वा सभा भवन बालहर िैजान हुाँदैन । 

२२. वनणाय प्रमावणत गने:(१) सभाको बैठकि ेगरेका लनणयर्यअध्र्यक्षिे प्रमालणत गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको लनणयर्य सुरलक्षत राख्न ेर कार्यायन्वर्यन गने गराउन ेकार्यय सभाको सलचविे गनेछ । 

पररच्छेद-३ 

स्थानीय कानून वनमााण गने प्रवक्रया 

२३. स्थानीय कानून वनमााण गदाा विचार गनुा पने पिहरुः  सभािे स्थानीर्य कानून लनमायण वा संशोधन गदाय (१) 

अन्र्य कुराको अलतररक्त देहार्यको लवषर्यमा लवचार गनुय पनेछ,- 

(क) संलवधान बमोलजम आफ्नो अलधकारको लवषर्यमा पने वा नपने, 



 

 

 

(ख) संलवधान, संघीर्य कानून तथा प्रदेश कानूनको व्र्यवस्था, 

(ग) त्र्यस्तो कानून, स्वचछ, न्र्यार्यपूणय तथा तकय संगत हुन वा नहुने,  

(घ)  लनमायण गनय िालगएको स्थानीर्य कानूनको व्र्यवहाररक कार्यायन्वर्यन हुन सक्ने वा नसक्ने, 

(ङ) कानून कार्यायन्वर्यनको िालग आवश्र्यक पने आलथयक स्रोत तथा संस्थागत संरचना, 

(च) सवोचच अदाितबाट प्रलतपालदत लसिान्त वा भएको आदेश, 

(छ) नेपाि सरकार, संघीर्य संसद,् प्रदेश सरकार वा प्रदेश सभािे त्र्यस्तै लवषर्यमा आधारभतू कानून लनमायण गरेको 

भए सोमा भएको व्र्यवस्था 

(ज) नेपाि सरकार वा प्रादेलशक सरकारिे नमूना कानून उपिब्ध गराएको भए सोमा भएको व्र्यवस्था, 

(झ) नेपाििे अन्तरालष्ट्रर्य स्तरमा जनाएको प्रलतविता, 

(ञ) सम्बलन्धत स्थानीर्य तहिे लनमायण गरेको अन्र्य स्थानीर्य कानूनहरुसाँगको तािमेि तथा सौहारता, 

(ट) लजल्िालभत्रका अन्र्य स्थानीर्य तह वा अन्र्य लजल्िासाँग लसमाना जोलडएका स्थानीर्य तहको हकमा त्र्यस्ता 

लजल्िाका स्थानीर्य तहिे बनाएको स्थानीर्य कानूनको व्र्यवस्था,  

(ठ) गाउाँकार्ययपालिका वा नगरकार्ययपालिकािे लनधायरण गरेका अन्र्य आवश्र्यक लवषर्यहरु ।  

(२) सभािे संलवधानको अनुसूची-९ को लवषर्यमा स्थानीर्य कानून लनमायण गदाय त्र्यस्तो लवषर्यमा संघीर्य संसद वा प्रदेश 

सभािे बनाएको कानूनको प्रलतकूि नहुने गरी लनमायण गनेछ । 

(३) एक स्थानीर्य तहबाट अको स्थानीर्य तहको क्षेत्रमा हुने वस्तु वा सेवाको लवस्तारमा कुनै लकलसमको बाधा अवरोध 

गने वा कुनै लकलसमको भेदभाव गने गरी स्थानीर्य कानून लनमायण गनय हुाँदैन । 

(४) सभा वा कार्ययपालिकािे एक आपसमा बालझन ेगरी स्थानीर्य कानून लनमायण गनय हुाँदैन । 

(५) सभािे लदएको अलधकार प्रर्योग गरी कार्ययपालिकािे लनदेलशका वा लदग्दशयन बनाई िागू गनेछ ।  

२४. आिश्यकताको पवहचान गने:  कार्ययपालिकािे लवधेर्यक तजुयमा गनुय अलघ त्र्यस्तो लवषर्यको कानून (१) 

वश्र्यकताको पलहचान गनुय पनेछ ।लनमायण गनय आवश्र्यक रह ेनरहकेो लवषर्यमा आ  

(२) उपदफा (१) को प्रर्योजनको िालग सम्बलन्धत कार्ययपालिकािे स्थानीर्य कानून बनाउनु पने आधार र कारण, त्र्यस्तो 

लवषर्यमा संघीर्य वा प्रदेश कानून भए नभएको, लजल्िा लभत्रका र अन्र्य लछमेकी स्थानीर्य तहमा त्र्यस सम्बन्धी 

स्थानीर्य कानून लनमायण भए नभएको, स्थानीर्य कानून तजुयमाबाट हालसि गनय खोलजएको िाभ िागत र उपिब्धी, 



 

 

 

स्थानीर्य कानून कार्यायन्वर्यनको िालग आवश्र्यक पने संर्यन्त्र तथा आलथयक स्रोत, त्र्यस्तो स्रोत जुटाउनको िालग 

आवश्र्यक व्र्यवस्था र लवधेर्यकमा रहने मुख्र्य मखु्र्य प्रावधानको समेत लविेषण गरी संलक्षप्त अवधारणापत्र तर्यार 

गनुय पनेछ ।  

(३) कानूनको संशोधनको िालग लवधेर्यक तजुयमा गदाय संशोधन गनुय परेको आधार र कारण सलहतको दफाबार तीन महिे 

लववरण तर्यार गनुय पनेछ ।  

२५. प्रस्ताि स्िीकारयोग्य छ िा छैन भन्ने वनणाय गनेः कुनै प्रस्ताव स्वीकार र्योग्र्य छ वा छैन भन्ने कुराको लनणयर्य 

अध्र्यक्षिे गनेछ र त्र्यसरी लनणयर्य गदाय अध्र्यक्षिे कारण खिुाई प्रस्तावको कुनै अंश वा पूरै प्रस्ताव अस्वीकार गनय 

सक्नेछ । 

२६. विधेयक िा प्रस्ताि प्रस्तुत: १ वालषयक आर्य र व्र्यर्यको अनुमान सलहतको बजेट तथा सोसाँग सम्बलन्धत (

र्यकहलवलनर्योजन वा आलथयक लवधे रू अध्र्यक्षबाट लनधायररत लमलत र समर्यमा सभाको बैठकमा प्रस्तुत गनुयपनेछ । 

(२) वालषयक बजेट तथा अथय सम्बन्धी लवधेर्यक वा प्रस्ताव कार्ययपालिकाको प्रमुख आफैं िे वा लनजिे तोके बमोलजम 

उपाध्र्यक्ष/उपप्रमखु वा कार्ययपालिकाको सदस्र्यिे मात्र प्रस्तुत गनुयपनेछ । अध्र्यक्षिे वालषयक बजेट आर्य व्र्यर्य लववरण 

तथा बजेट सभामा आाँफै पेश गने भएमा सो समर्यमा उपाध्र्यक्ष वा उपप्रमखुिे बैठकको अध्र्यक्षता गनेछ ।  

(३) कुनै लवधेर्यक वा प्रस्ताव अथय सम्बन्धी हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठेमा सो प्रश्नको अलन्तम लनणयर्य गने अलधकार 

अध्र्यक्षको हुनेछ ।   

(४) अथय सम्बन्धी लवधेर्यक वा प्रस्तावको अन्र्य प्रलिर्या देहार्य बमोलजम हुनेछ,- 

(क) अथय सम्बन्धी लवधेर्यक वा प्रस्तावमा छिफिका िालग अध्र्यक्षिे स्वीकृत गरेको कार्ययतालिका (लमलत र 

समर्य) सबै सदस्र्यिाई सभाको सलचविे उपिब्ध गराउनुपनेछ 

(ख) वालषयक बजेट सम्बन्धी लवधेर्यक सभाको बैठकमा पेश भए पिात मात्र सबै सदस्र्यिाई उपिब्ध गराइनेछ । 

(ग) अथय सम्बन्धी लवधेर्यक वा प्रस्तावका सम्बन्धमा र्यस कार्ययलवलधमा उल्िेख भएका लवषर्य बाहके अध्र्यक्षिे 

उपरु्यक्त ठहर्यायएको प्रलिर्या अपनाइनेछ ।  

(५) अथय सम्बन्धी लवधेर्यक वा प्रस्ताव बाहकेका लवधेर्यक वा प्रस्ताव कुनै सदस्र्यिे कम्तीमा सात लदन अलघ दताय 

गनुयपनेछ । 

(६) अथय सम्बन्धी लवधेर्यक वा प्रस्ताव बाहकेका लवधेर्यक वा प्रस्ताव दताय भए पिात सभाको सलचविे सबै सदस्र्यिाई 

उपिब्ध गराउनु गनुयपनेछ ।  



 

 

 

(७) लवधेर्यक वा प्रस्ताव माथी छिफि र लनणयर्य हुने समर्यतालिका अनुसूची -१ बमोलजम अध्र्यक्षिे लनधायरण गरे 

बमोलजम हुनेछ । 

२७. अथा सभबन्धी पुरक अनुमान:  सभाबाट पाररत चािु आलथयक वषयका िालग अथय सम्बन्धी ऐनिे कुनै (१) 

सेवाका िालग खचय गनय अलख्तर्यारी लदएको रकम अपर्यायप्त भएमा वा त्र्यस वषयका िालग अथय सम्बन्धी ऐनिे  

अलख्तर्यारी नदलएको सेवामा खचय गनय आवश्र्यक भएमा वा अथय सम्बन्धी ऐनिे अलख्तर्यारी लदएको रकमभन्दा 

बढी खचय हुन गएमा कार्ययपालिकाको प्रमुखिे सभामा र्यस अलघ प्रस्तुत गररएको बजेटकोलसिान्त र मागयदशनको 

प्रलतकूि नहुने गरी पुरक अनुमान पेश गनय सक्नेछ । 

२८. विधेयक सभामा पेि गदाा संलग्न गनुा पने वििरण: सभामा पेश गने लवधेर्यकका साथमा देहार्यको लववरण 

संिग्न गनुय पनेछ,- 

(क) लवधेर्यकको उद्देश्र्य र कारण सलहतको लववरण, 

(ख) लवधेर्यक ऐन बनेपलछ आलथयक व्र्यर्यभार हुने रहछे भने त्र्यसको लवस्ततृ लववरण सलहतको आलथयक लटप्मपणी, 

(ग) कुनै लवधेर्यकमा लनर्यम, कार्ययलवलध, लनदेलशका बनाउने वा अलधकार प्रत्र्यार्योजन गने प्रावधान रहकेो भए त्र्यसको 

कारण, प्रत्र्यार्योलजत अलधकार अन्तगयत बनाइने लनर्यम, कार्ययलवलध वा लनदेलशकाको प्रकृलत र सीमा तथा त्र्यसबाट 

पनय सक्ने प्रभाव सम्बन्धी लटप्मपणी । 

२९. विधेयक दताा गराउनु पने:(१) सभाको अलधकारक्षेत्र लभत्र पने कुनै लवषर्यमा कुनै सदस्र्यिे लवधेर्यक पेश गनय 

चाहमेा लवधेर्यक तर्यार गरी सभाको बैठक बस्ने लमलत भन्दा कम्तीमा पन्र लदन अगावै अध्र्यक्षिाई उपिब्ध गराई 

दताय गराउनु पनेछ ।  

तर लनवायचनपलछको प्रथम सभामालवधेर्यक पेश गने समर्यावलध अध्र्यक्षिे तोके बमोलजम हुनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको लवधेर्यक प्रचलित कानून अनुकूि नदेलखएमा वा र्यो कार्ययलवलध अनुकुि नभएमा 

अध्र्यक्षिे उक्त लवधेर्यक लवलधसम्मत रुपमा पेश गनय प्रस्तावक सदस्र्यिाई लदनु पनेछ ।  

(३)उपदफा (१) वा (२) बमोलजम अध्र्यक्षिे आदेश लदए बमोलजम सभाको सलचविे प्रस्ताव दताय गनुय पनेछ । 

(४) सभाको सलचविे अध्र्यक्षिे आदेश लदएका लवधेर्यक अनुसूची-२ बमोलजम दतायको अलभिेख छुटै्ट राख्नु पनेछ । 

३०. प्रस्ताि दताा गराउनु पने: सभाको अलधकारक्षेत्र लभत्र पने कुनै लवषर्यमा प्रस्ताव पेश गनय चाहने सदस्र्यिे प्रस्ताव 

तर्यार गरी सभाको बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा सात लदन अगावै अध्र्यक्ष समक्ष पेश गनुयपनेछ ।  

तर लनवायचनपलछको प्रथम सभामा प्रस्तावपेश गने समर्यावलध अध्र्यक्षिे तोके बमोलजम हुनेछ । 



 

 

 

(२) त्र्यस्तो प्रस्ताव प्रचलित कानून अनुकूि नदेलखएमा वा र्यो कार्ययलवलध अनुकुि नभएमा अध्र्यक्षिे उक्त प्रस्ताव 

लवलधसम्मत रुपमा पेश गनय प्रस्तावक सदस्र्यिाई लदनु पनेछ ।  

(३)उपदफा (१) वा (२) बमोलजम अध्र्यक्षिे आदेश लदए बमोलजम सभाको सलचविे प्रस्ताव दताय गनुय पनेछ । 

(४) सभाको सलचविे अध्र्यक्षिे आदेश लदएका प्रस्तावहरु दतायको अलभिेख अनुसूची-२ बमोलजम छुटै्ट राख्नु पनेछ ।  

३१. सूचना वबना पवन प्रस्ताि पेि गना सवकनेः  र्यस पररचछेदमा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन (१) 

रा कुनैपेश गनय सलकनेछ र त्र्यस्तो प्रस्ताविाअध्र्यक्षको अनुमलत लिई देहार्यको कुनै प्रस्ताव सूचना लबना पलन   

लववादस्पद लवषर्य उठाउन पाइने छैनिः 

(क) धन्र्यवाद ज्ञापन गने, 

(ख) प्रस्ताव तथा संशोधन लफताय लिने, 

(ग) बधाइ लदने वा शोक प्रकट गने, 

(घ) छिफि वा बैठक स्थलगत गने, 

(ङ) बैठकको अवलध बढाउने वा  

(च) छिफि समाप्त गने । 

(२) उपदफा (१) मा उल्िेलखत प्रस्तावका सम्बन्धमा अध्र्यक्ष अनुमलत प्राप्त भई बैठकमा प्रस्ताव पेश भएपलछ अध्र्यक्षिे 

उक्त प्रस्ताविाई बैठकको लनणयर्याथय पेश गनेछ । 

३२. विधेयक र प्रस्ताि वितरण:वालषयक बजेट सम्बन्धी लवधेर्यक कार्ययपालिकाबाट स्वीकृत गरी लसधै सभामा पेश 

गररनेछ । अन्र्य सबै लवधेर्यक वा प्रस्ताव सभामा पेश गनुय भन्दा कम्तीमा चौवीस घण्टा अगावै सबै सदस्र्यिाई 

सभाको सलचविे उपिब्ध गराउनु पनेछ । 

३३. सुझाब संकलन र पररमािान:  लवधेर्यक मसौदा भएपलछ अध्र्यक्षिाई उपरु्यक्त िागेमा त्र्यस्तो लवधेर्यकमा (१) 

 सुझाब संकिन गनय सक्नेछ ।सावयजलनक रुपमा वा वडाबाट वडाबासीको   

(२) उपदफा (१) बमोलजम प्राप्त हुन आएको सुझाबहरु सलहतको प्रलतवेदन सम्बलन्धत वडा सलमलतिे कार्ययपालिकािाई 

लदनु पनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोलजम लवधेर्यकमा वडा सलमलत माफय त प्राप्त हुन आएका सुझाबहरुको अध्र्यर्यन गरी कार्ययपालिकािे 

लवधेर्यकिाई आवश्र्यकता अनुसार पररमाजयन गनेछ ।  



 

 

 

३४. विधेयक िा प्रस्ताि सभामा पेि गने:अध्र्यक्षबाट स्वीकृत कार्ययतालिका बमोलजम लवधेर्यक व (१) ू ा प्रस्ताव 

प्रस्तुतकताय सदस्र्यिे सभाको बैठकमा पेश गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम लवधेर्यक पेश गदाय लवधेर्यक प्रस्तुतकताय सदस्र्यिे लवधेर्यक पेश गनुय परेको कारण, लवधेर्यकबाट 

गनय खोलजएको व्र्यवस्था र त्र्यसबाट प्राप्त गनय खोलजएको उपिलब्धको बारेमा संलक्षप्त जानकारी लदंदै लवधेर्यकमा 

छिफि गररर्योस् भन्ने प्रस्ताव सभामा पेश गनुय पनेछ । 

(३) लवधेर्यक वा प्रस्ताव पेश गनय तोलकएको सदस्र्य सभामा स्वरं्य उपलस्थत हुन असमथय भएमा अध्र्यक्षिे तोकेको कुनै 

सदस्र्यिे लवधेर्यक वा प्रस्ताव पेश गनय सक्नेछ । 

३५. संिोधन सभबन्धी िताहरूः कुनै लवधेर्यक वा प्रस्तावको सम्बन्धमा देहार्यका शतयका अधीनमा रही सदस्र्यिे 

संशोधन पेश गनय सक्नेछिः 

(क) मिू प्रस्तावको लसिान्त लवपरीत हुनु हुाँदैन । 

(ख)मिू प्रस्तावको कुरासाँग सम्बि तथा त्र्यसको क्षेत्रलभत्रको हुनु पनेछ । 

(ग) बैठकिे पलहिे गररसकेको लनणयर्यसाँग बालझने हुनु हुाँदैन । 

(घ) अस्पि वा लनरथयक हुनु हुाँदैन । 

३६. विधेयकमा दफाबार छलफल:  दफा (१) २६, २७, २९ र ३० बमोलजमको लवधेर्यक वा प्रस्ताव बैठकमा 

दफावार छिफिका िालग अध्र्यक्षिे आवश्र्यक व्र्यवस्था गनुयपनेछ । र्यस्तो छिफिमा अध्र्यक्षि े प्राप्त भई 

सकेका संशोधन लवधेर्यक वा प्रस्ताविाई समेत समावेश गराउन सक्नेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोलजम छिफि समाप्त भए पिात लवधेर्यक वा प्रस्ताव प्रस्तुतकताय सदस्र्यिे अध्र्यक्षको 

अनुमलतिे सभामा देहार्यको कुनै एक प्रस्ताव प्रस्तुत गनुयपनेछ,- 

(क) लवस्ततृ छिफिको िालग लवधेर्यक वा प्रस्ताविाई सभाका सलमलतमा पठाइर्योस् भन्ने वा  

(ख) लवधेर्यक वा प्रस्ताव बैठकबाट पाररत गनय लनणयर्याथय पेश गने ।  

तर सलमलतको बैठकमा पठाइने लवधेर्यक वा प्रस्ताव सभाको बैठकमा दफाबार छिफि गररने छैन । 

३७. सभामा छलफल गना नपाइने विषयहरूःदेहार्यका लवषर्यमा सभा वा स (१) लमलतको कुनै बैठकमा छिफि 

गनय पाइने छैनिः 

(क) संलवधान वा प्रचलित कानूनबाट लनषेध गररएको लवषर्य, 

(ख) कानूनत: गोप्मर्य रहने कुराहरू वा प्रकाशन गदाय रालष्ट्रर्य लहत लवपररत हुने कार्यय, 



 

 

 

(ग) कार्ययपालिकाको कुनै सलमलतको लनणयर्यको आिोचना गररएका लवषर्य, 

(ग) सभाको छिफििारा स्पि भएसकेको लवषर्य, 

(घ) प्रत्र्यक्ष वा अप्रत्र्यक्ष रुपमा प्रचारको िालग कुनै व्र्यलक्त वा संस्थाको नाम आलद भएको लवषर्य, 

(ङ) प्रचलित कानून बमोलजम स्थालपत भएको न्र्यालर्यक वा वा त्र्यसको पदालधकारी, प्रचलित कानुन बमोलजम 

जााँचबुझ गनय, सुझाव लदन वा प्रलतवेदन पेश गनय गलठत आर्योग वा सलमलतमा लवचारधीन रहकेो लवषर्य, 

(च) ऐलतहालसक तथ्र्य वा कानूनको व्र्याख्र्या सम्बन्धी लवषर्य, 

(छ) गैर सरकारी व्र्यलक्तको कुनै वक्तव्र्य सत्र्य हो वा होइन भन्ने लवषर्य,  

(ज) अलशि भाषा प्रर्योग गररएको,  

(झ) कार्ययपालिकाको कुनै लनणयर्य वा कुनै कारवाही सम्बन्धी लवषर्यमा छिफि गदाय रालष्ट्रर्य सुरक्षा, अखण्डता 

वा कूटनीलतक सम्बन्ध जस्ता संवेदनशीि लवषर्यहरूमा आाँच आउन सक्ने भनी कार्ययपालिकाबाट प्रमालणत 

गररएको लवषर्य समावेश भएको । 

३८. सवमवतमा छलफल:दफा (१)  ३६ को उपदफा २(क) बमोलजम लवस्ततृ छिफि गनय सभाको सलमलतमा 

पठाइएकोमा सलमलतिे त्र्यस्तो लवधेर्यक वा प्रस्तावमा छिफि गदाय लवधेर्यकमा संशोधन पेश गने सदस्र्यहरुिाई 

संशोधन पेश गनुय परेको आधार र कारण समेत खिुाई आफ्नो संशोधनको लवषर्यमा प्रि गनय सलमलतको बैठकमा 

समर्य लदनेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोलजम संशोधनकतायिे संशोधनको लवषर्यमा आफ्नो धारणा राखेपलछ पेश भएका संशोधनका 

लवषर्यमा समेत सलमलतिे दफाबार छिफि गरी त्र्यस्तो संशोधन स्वीकार गने वा नगने सम्बन्धमा लवधेर्यक 

प्रस्तुतकताय सदस्र्यको समेत रार्य लिई आवश्र्यक लनणयर्य गनेछ । 

३९. सवमवतको प्रवतिेदन र बैठकमा प्रस्तुत:सलमलतमा लवधेर्यक वा प्रस्ताव (१)  उपर छिफि समाप्त भएपलछ 

सलमलतिे गरेको लनणयर्य अनुरुप प्रलतवेदन तर्यार गरी सलमलतको संर्योजक वा लनजको अनुपलस्थलतमा सलमलतिे 

तोकेको सदस्र्यिे प्रलतवेदन सलहतको लवधेर्यक वा प्रस्ताव अध्र्यक्षको अनुमलतिे सभाको बैठकमा पेश गनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोलजमको प्रलतवेदन उपर छिफि समाप्त भए पिात लवधेर्यक वा प्रस्ताव प्रस्तुतकताय सदस्र्यिे 

अध्र्यक्षको अनुमलतमा लवधेर्यक वा प्रस्ताव बैठकबाट पाररत गनय लनणयर्याथय पेश गनेछ । 

४०. विधेयक वफताा वलन सक्ने:  लवधेर्यक प्रस्तुतकताय सदस्र्यिे सभाको स्वीकृलत लिई जुनसुकै अवस्थामा (१) 

लवधेर्यक वा प्रस्ताव लफताय लिन सक्नेछ ।  

तर वालषयक बजेट तथा आलथयक ऐन सम्बन्धी लवधेर्यक लफतायलिन सक्ने छैन ।  



 

 

 

(२) लवधेर्यक वा प्रस्ताव प्रस्तुतकताय सदस्र्यिे लवधेर्यक लफताय लिन अनुमलत माग्ने प्रस्ताव पेश चाहमेा लिलखत सूचना 

लदनु पनेछ । 

(३) लवधेर्यक वा प्रस्ताव लफताय लिने प्रस्तावको कसैिे लवरोध गरेमा प्रस्ताव गने तथा लवरोध गने सदस्र्यिाई अध्र्यक्षिे 

आ-आफ्नो कुराहरू स्पि पानय संलक्षप्त वक्तव्र्य लदन अनुमलत लदन सक्नेछ र त्र्यसपलछ अरु छिफि हुन नलदई 

प्रस्ताविाई लनणयर्याथय पेश गनेछ । 

(३)लवधेर्यक वा प्रस्ताव लफताय लिने अन्र्य प्रलिर्या अध्र्यक्षिे लनधायरण गरे बमोलजम हुनेछ । 

४१. संिोधन प्रस्ताि स्िीकृत गने िा नगने अवधकारः (१) दफा २६, २७, २९, ३०र ३६बमोलजम दताय भएको 

लवधेर्यक वा प्रस्ताव उपर कुनै सदस्र्यिे संशोधन पेश गनय चाहमेा सभाको बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा चौवीस घण्टा 

लदन अगावै संशोधनको प्रस्ताव अध्र्यक्ष समक्ष पेश गनय सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजम पेश गररने संशोधन स्वीकृत गने वा नगने अलधकार अध्र्यक्षको हुनेछ । 

(३) अध्र्यक्षिे स्वीकृत गरेको संशोधन वा संशोधन सलहतको प्रस्ताव वा मूि प्रस्ताविाई लनणयर्याथय पेश गनुयभन्दा पलहिे 

बैठकमा पढेर सुनाउनेछ । र्यसरी लनणयर्याथय पेश गदाय एकभन्दा बढी संशोधनहरु भएमा अध्र्यक्षिे उपरु्यक्त ठहर्यायएको 

कुनै एक संशोधन वा संशोधन सलहतको प्रस्ताव वा मूि प्रस्ताविाई प्राथलमकता लदइ पेश गनय सक्नेछ । 

(२) सभाको सलचविे अध्र्यक्षिे अनुमलत लदएका संशोधनहरूको लववरण सदस्र्यहरूिाई उपिब्ध गराउनेछ । 

४२. विधेयक पाररत गने प्रस्ताि सभाको वनणायाथा पेि गने:  सभामा दफावार छिफि भएकोमा (१) सो समाप्त 

भएपलछ र सलमलतमा लवस्ततृ छिफि भएकोमा सलमलतको प्रलतवेदन उपर सभाको बैठकमा छिफि समाप्त 

भएपिात अध्र्यक्षको अनुमलत लिई सभामा लनणयर्याथय लवधेर्यक प्रस्तुतकताय सदस्र्यिे लवधेर्यक पाररत गररर्योस् भन्ने 

प्रस्ताव प्रस्तुत गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको लवधेर्यक वा प्रस्तावमा पेश भएका संशोधनहरूिाई अध्र्यक्षको अनुमलतिेबैठकमा 

लनणयर्याथय छुटै्ट पेश गनय सक्नेछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) बमोलजम सभाको बैठकमा बहुमत सदस्र्यिे स्वीकृत गरेमा लवधेर्यक वा प्रस्ताव पाररत भएको 

मालननेछ ।   

४३. विधेयकको पुनः प्रस्तुवतः एक पटक आव्हान गरी बसेको सभाको बैठकमा पेश गरी अस्वीकृत भएको लवधेर्यक 

सोही सभाको बैठकमा पुनिः प्रस्ताव गररने छैन । 



 

 

 

४४. विधेयक दताा अवभलेि रातने: सभामा पेश गने प्रर्योजनाको िालग अध्र्यक्ष समक्ष पेश भएका लवधेर्यक सभाको 

सलचवि ेअनुसूची -२ बमोलजम दताय गरी लवधेर्यकमा भएको कारबाहीको अद्यावलधक िगत तर्यार गरी राख्नु 

पनेछ ।  

४५. सामान्य रुटी सुधार: अध्र्यक्षिे सभाबाट पाररत भएको लवधेर्यक वा प्रस्तावमा दफाहरूको संख्र्याको िम 

लमिाउने तथा भाषागत शिुता कार्यम राख्नु पनेछ ।  

४६. विधेयक प्रमाणीकरणको लावग अद्यािवधक प्रवत तयार पाने:दफा ४ (१) २ बमोलजम सभाबाट पाररत 

भएको लवधेर्यकिाई सभाको सलचविे पाररत भएका संशोधन तथा आनुषंलगक लमिान भए त्र्यस्तो लमिान गरी 

लवधेर्यक पाररत भएको लमलत समेत उल्िेख गरी प्रमाणीकरणको िालग नेपािी कागजमा चार प्रलत तर्यार गनुपनेछ 

।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम तर्यार गररएको लवधेर्यकमा वषयगत नम्बर समेत उल्िेख गरी सभाको सलचविे प्रमाणीकरणको 

िालग अध्र्यक्ष समक्ष पेश गनुय पनेछ ।  

४७. विधेयक प्रमाणीकरण र प्रकािन तथा वबक्री वितरण: सभाबाट पाररत भई दफा (१) ४६ को उपदफा  (२)

म पषृ्ठमा पूरा नामबमोलजम पेश भएको लवधेर्यकको पलहिो र अलन्त , थर तथा पद समेत उल्िेख गरी प्रत्र्येक 

पषृ्ठमा हस्ताक्षर गरी अध्र्यक्षिे प्रमाणीकरण गनेछ । त्र्यसरी प्रमाणीकरण गदाय लमलत र लवधेर्यकको पषृ्ठ संख्र्या समेत 

खिुाउनु पनेछ ।  

(२) सभाबाट पाररत लवधेर्यक उपदफा (१) बमोलजम प्रमाणीकरण भएपलछ िागू हुनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोलजम लवधेर्यक प्रमाणीकरण भएको जानकारी सभामा लदनु पनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोलजम प्रमाणीकरण भएको लवधेर्यकको एक प्रलत सभाको अलभिेखमा राखी अको एक–एक प्रलत 

कार्ययपालिकाको कार्यायिर्य, वडा सलमलत र संघ र प्रदेशको सम्पकय  मन्त्रािर्यमा पठाउनु पनेछ ।  

(५) उपदफा (१) बमोलजम प्रमाणीकरण भएको लवधेर्यक प्रकाशन गरी कार्ययपालिकाको वेवसाईटमा समेत राख्नु पनेछ 

।  

(६) सभािे पाररत गरेको लवधेर्यक प्रमाणीकरण भएपलछ त्र्यसका मखु्र्य मखु्र्य व्र्यवस्थाको बारेमा स्थानीर्य सचचार 

माध्र्यम वा अन्र्य कुनै तररकाबाट प्रचार प्रसार गनुय पनेछ । 

(७) कसैिे स्थानीर्य कानून खररद गनय चाहमेा कार्ययपालिकाको कार्यायिर्य र वडा सलमलतको कार्यायिर्यबाट िागत दस्तुर 

लतरी खररद गनय सक्नेछ । 



 

 

 

४८. सवमवत गठन गना सक्ने:कार्ययपालिकािाई सभाप्रलत उत्तरदार्य (१) ूी बनाउन, स्थानीर्य कानून लनमायण 

प्रलिर्यािाई व्र्यवलस्थत बनाउन तथा कार्ययपालिकाबाट भएका कारवाहीको अनुगमन र मलू्र्याङ्कन गरी आवश्र्यक 

लनदेशन लदन समेत प्रर्योजनको िालग देहार्य बमोलजमको सलमलत गठन गनय सक्नेछिः  

क. लवधेर्यक सलमलत 

ख. िेखा सलमलत 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको प्रत्र्येक सलमलतमा बढीमा तीन जना सदस्र्यहरु रहनेछन् । सलमलतमा रहने सदस्र्यहरु 

लवषर्यगत अनुभव वा लवज्ञताका आधारमा अध्र्यक्षको प्रस्ताव बमोलजम सभािे लनधायरण गरे बमोलजम हुनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोलजम गठन हुने सलमलतको संर्योजक अध्र्यक्षिे तोके बमोलजम हुनेछ । संर्योजक बैठकमा उपलस्थत 

नभएमा सलमलतिे तोकेको सदस्र्यिे बैठकको अध्र्यक्षता गनेछ ।  

(४) सलमलतको सलचवको कार्यय कार्ययपालिकाको लवषर्यगत शाखा प्रमखुिे गनेछ ।  

(४) सलमलतको बैठकको गणपुरक संख्र्या कम्तीमा दईु जना हुनुपनेछ । 

(५) सलमलतको लनणयर्य बहुमतबाट हुनेछ ।  

(६) उपदफा (१) बमोलजमको सलमलतिे आवश्र्यकतानुसार लवषर्यगत लवज्ञ वा कमयचारीिाई आमन्त्रण गनय सक्नेछ । 

आमलन्त्रत सदस्र्यिे बैठकको लनणयर्यमा मत लदन पाउने छैन।  

(७) उपदफा (१) बमोलजमका सलमलतिे आफूिे गरेको कामको वालषयक प्रलतवेदन सभासमक्ष पेश गनुय पनेछ । 

४९. स्थानीय कानूनको एकीकृत र अद्यािवधक अवभलेि रातनुपने:सभाको सलचविे अनुसूची (१) –३ 

बमोलजमको ढााँचामा सभािे बनाएको कानूनको एकीकृत र अद्यावलधक अलभिेख राख्नु पनेछ । 

(२) कार्ययपालिकािे स्थानीर्य कानूनको वषयगत र वणायनुिममा अद्यावलधक लववरण तर्यार गरी राख्नु पनेछ ।   

(३) स्थानीर्य कानूनमा संशोधन भएमा त्र्यस्तो संशोधन समेत लमिाइ कार्ययपालिकािे अद्यावलधक लववरण तर्यार गरी 

राख्नु पनेछ । त्र्यसरी अद्यावलधक गररएको स्थानीर्य कानून स्थानीर्य तहको वेवसाईटमा समेत राख्नु पनेछ ।  

(४) उपदफा (१) बमोलजम रालखएको अलभिेख कसैिे अविोकन गनय चाहेमा सुरलक्षत रुपमा अविोकन गनय लदनु पनेछ 

।  

५०. कानून वनमााण प्रवक्रया सभबन्धी अन्य व्यिस्था: स्थानीर्य कानून लनमायण वा संशोधन सम्बन्धी अन्र्य प्रलिर्या 

प्रचलित कानून अनुकूि सभािे आाँफै लनधायरण गरे बमोलजम हुनेछ ।  



 

 

 

५१. सभाको सवचिको अवधकारः सभाको सलचविे सभाको वा कुनै सलमलत वा उपसलमलतको बैठकमा प्रवेश गनय 

र बैठकमा कार्ययरत कमयचारीिाई लनदेशन लदन वा लनर्यन्त्रण गनय वा बैठकिे मागेको कार्ययलवलध सम्बन्धी सल्िाह 

लदन सक्नेछ । 

पररच्छेद-४ 

विल्ला सभा तथा विल्ला समन्िय सवमवत सभबन्धी व्यिस्था 

५२. विल्ला सभाको गणपुरक संतया: लजल्िा सभाको बैठकमा सभामा तत्काि कार्यम रहकेा सदस्र्य संख्र्याको 

पचास प्रलतशतभन्दा बढी सदस्र्य उपलस्थत भएमा बैठकको िालग गणपुरक संख्र्या पुगेको मालननेछ । 

५३. विल्ला सभाको कायासञ् चालन सभबन्धी कायाविवध: लजल्िा सभाको बैठक तथा कार्यय सच चािन सम्बन्धी 

अन्र्य व्र्यवस्था लजल्िा सभा आफैं िे लनधायरण गरे बमोलजम हुनेछ । 

५४. विल्ला समन्िय सवमवतको बैठकलजल्िा समन्वर्य सलमलतको बैठक आवश्र्यकता अनुसार बस्नेछ । (१): 

)२ (लजल्िा समन्वर्य सलमलतको बैठक सलमलतको प्रमखुिे तोकेको लमलत ,समर्य र स्थानमा बस्नेछ ।  

)३ (लजल्िा समन्वर्य सलमलतको सलचविे सलमलतको बैठक  बस्ने सूचना कम्तीमा सात लदन अगावै सलमलतका 

सदस्र्यहरूिाई लदनु पनेछ र त्र्यस्तो सूचनाको साथमा बैठकमा छिफि हुने लवर्यर्यषहरुको सूची समेत संिग्न गनुय 

पनेछ । 

)४ (प्रलतशत भन्दा बढी सदस्र्यको उपलस्थलतलजल्िा समन्वर्य सलमलतका तत्काि कार्यम रहकेो सदस्र्य संख्र्याको पचास   

भएमा समलूलतको गणपूरक संख्र्या पुगेको मालननेछ । 

)५ (लजल्िा समन्वर्य सलमलतको बैठकको अध्र्यक्षता सलमलतको प्रमखुिे गनेछ र लनजको अनुपलस्थलतमा वा लनजको  

। ररक्त रहकेो अवस्थामा लजल्िा समन्वर्य सलमलतको उपप्रमखुिे बैठकको अध्र्यक्षता गनेछ पद  

)६ (लजल्िा समन्वर्य सलमलतको बैठकमा वहुमतक ूो रार्य मान्र्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्र्यक्षता गने 

व्र्यलक्तिे लनणायर्यक मत लदनेछ । 

)७ (लजल्िा समन्वर्य सलमलतको लनणयर्य सलमतको प्रमखुिारा प्रमालणत गररनेछ ।  

)८ ( सलमलत आफैं िे लनधायरण गरे बमोलजम हुनेछ ।लजल्िा समन्वर्य सलमलतको बैठक सम्बन्धी अन्र्य कार्ययलवलध सो  

५५. विल्ला सभा तथा विल्ला समन्िय सवमवतको वनणायको अवभलेि र कायाान्ियन  लजल्िा सभा (१) :

तथा लजल्िा समन्वर्य सलमलतको लनणयर्य तथा कारवाहीको अलभिेखहरू लजल्िा समन्वर्य सलमलतको अध्र्यक्ष वा  

प्रमखुिे तोकेको पदालधकारी वा सभाको सलचविे सुरलक्षत राख् नु पनेछ । 

)२ (उपदफा  )१ ( बमोलजम रालखने अलभिेखहरू समन्वर्य सलमलत प्रमखुको आदेश लवना लजल्िा समन्वर्य सलमलतको 

सलचवािर्य भवनबाट बालहर िैजान हुाँदैन । 



 

 

 

पररच्छेद-५ 

विविध 

५६. सभालाई संबोधनःनेपाि सरकारका मलन्त्रपररषदक्ा सदस्र्य (१) , प्रदेश प्रमखु तथा प्रदेश सरकारका 

मलन्त्रपररषदक्ा सदस्र्यिाई सभा अध्र्यक्षिे सभाको बैठकिाई लवशेष संवोधन गनय अनुरोध गनय सक्नेछ ।   

(२) उपदफा (१) बमोलजम सम्बोधनको िालग अपनाइने प्रलिर्या अध्र्यक्षिे तोके बमोलजम हुनेछ । 

५७. प्रिेि वनयवमत गने अवधकारः  सभाको बैठकमा प्रवेश लनर्यलमत गने अलधकार अध्र्यक्षको हुनेछ । (१)  

५८. आन्तररक वदग्दिानः सभाको स्वीकृलत लिई अध्र्यक्षिे आवश्र्यकता अनुसार आन्तररक लदग्दशयन बनाउन 

सक्नेछ । 

)१ (र्यस कार्ययलवलधको अलन्तम व्र्याख्र्या गने अलधकार अध्र्यक्षिाई हुनेछ र लनजको लनणयर्य अलन्तम हुनेछ ।  

(२) त्र्यस्तो लनणयर्यको जानकारी बैठकिाई लदनु पनेछ ।  

(३) र्यो कार्ययलवलधको प्रर्योग गदाय प्रलिर्यागत बाधा अड्काउहरू फुकाउने अलन्तम अलधकार अध्र्यक्षिाई हुनेछ । र्यसरी 

जारी भएका आदेश वा लनदेशनहरू र्यस कार्ययलवलधमा परे सरह मालन कार्यायन्वर्यनमा आउनेछ । 

५९. सभाको सवचिको काम लगाउन सक्नेः सभाको सलचव उपलस्थत नभएमा र्यस कार्ययलवलधमा सभाको सलचविे 

गने भनी तोलकएको कार्ययहरू अध्र्यक्षिे तोकेको अन्र्य अलधकृत स्तरका कमयचारीिे गनेछ ।  

६०. अनुपवस्थवतको सूचनाः कुनै सदस्र्य िगातार दईू वटा वा सो भन्दा बढी सभाको बैठकमा अनुपलस्थत (१) 

छ ।रहनु पने भएमा तत्सम्बन्धी अग्रीम सूचना अध्र्यक्षिाई लदनु पने  

 (२) उपदफा (१) बमोलजम लदइने सूचनामा आफू अनुपलस्थत रहने अवलध र कारण समेत उल्िेख गनुय पनेछ ।  

६१. पालना गनुा पने आचार संवहताः सभाका पदालधकारी तथा सदस्र्यहरूिे संलवधान तथा कानून बमोलजमको 

उत्तरदालर्यत्व पूरा गने तथा लनजहरूको काम कारवाहीमा सावयजलनक लवश्वास कार्यम गनय सभाबाट स्वीकृत आचार 

संलहताको पािना गनेछन् । आचार संलहताको नमनूा स्थानीर्य तहको सम्पकय  मन्त्रािर्य माफय त उपिब्ध गराउनेछ 

। र्यस्तो आचारसंलहता सभािे पाररत गरी िागू गनुय स्थानीर्य तहको कतयव्र्य हुनेछ। 

६२. अवधिेिनको अंग नमावनने:सभाको अलधवेशन प्रारम्भ हुनु पूवय र भैसकेपलछ अन्त्र्य नभएसम्मको अवलधमा 

आर्योजना हुने उद ्घाटन, स्वागत, सम्मान तथा अलभनन्दन जस्ता लिर्याकिापिाई सभाको अंग मालनने छैन । 

६३. िावन्त सुरिा सुव्यिस्था कायम रातने: गाउाँसभा वा नगरसभा सचचािन अवलधभर सभाको सुरक्षाथय 

अध्र्यक्षि ेसुरक्षा लनकार्यको सहर्योग अनुरोध गरेमा अलविम्ब सुरक्षा उपिब्ध गराउनु सम्बलन्धत सुरक्षा लनकार्यको 

कतयव्र्य हुनेछ । 



 

 

 

अनुसचूी - १ 

(कार्ययलवलधको दफा ७ को उपदफा (१) साँग सम्बलन्धत) 

सरू्योदर्य नगरपालिका 

नगर सभा 

कायासूची र समयतावलका 

बैठकसंख्र्या:      बैठक स्थानिः  

अध्र्यक्षतािः  

लमलत बैठक बस्ने 

समर्य 

कार्ययसचूी कार्ययसचूी 

प्रस्तुतकताय 

कैलफर्यत 

     

     

 

छिफिको समर्य तालिका 

लमलत बैठक 

बस्ने 

समर्य 

कार्ययसचूी प्रस्ताव 

प्रस्तुतकतायको 

नाम 

छिफिमा बोल्न े

सदस्र्यको नाम र 

तोलकएको समर्य 

कैलफर्यत 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

अनुसचूी - २ 

(कार्ययलवलधको दफा २९ को उपदफा (४) साँग सम्बलन्धत) 

सरू्योदर्य नगरपालिकाको नगर सभामा प्रस्तुत काननूको अलभिेख 

सरू्योदर्य नगरसभा 
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अवभलेि तयार गनेको   अवभलेि िााँच गनेको 

दस्तखतिः दस्तखतिः  

नाम, थर: नाम, थर: 

पद: पद: 

लमलत: लमलत: 



 

 

 

अनुसचूी - ३ 

(कार्ययलवलधको दफा ४९ को उपदफा (१) साँग सम्बलन्धत) 

सरू्योदर्य नगरपालिकाको नगरसभामा स्वीकृत कानूनको अलभिखे 

सरू्योदर्य नगरसभा 

द
त

ाय 
न
ं. 

 

लवधेर्यकको 

नाम 

 

सभाबाट 

स्वीकृत 

भएको 

लमलत 

संशोधन 

भएको 

भए 

सोको 

लमलत 

 

सभामा 

प्रस्तुत 

लमलत 

पाररत 

लमलत 

 

प्रमाणीकरण 

लमलत 

 

कैलफर्यत 

 

        

        

 

अवभलेि तयार गनेको अवभलेि िााँच गनेको 

दस्तखतिः दस्तखतिः  

नाम, थर: नाम, थर: 

पद: पद: 

लमलत: लमलत: 

  



 

 

 

सूयोदय नगर कायापावलकाको बैठक संचालन सभबन्धी कायाविवध - २०७४ 

sfo{kflnsfaf6 :jLs[t ldlt M @)&$.$.$ 

k|df0fLs/0f ldlt M @)&$.$.@) 

१. प्रस्तािना: 

सूर्योदर्य नगर कार्ययपालिका (कार्ययसम्पादन) लनर्यमाविी २०७४ को लनर्यम १० को उपलनर्यम (७) बमोलजम 

सूर्योदर्य नगर कार्ययपालिकाको बैठक संचािनको िालग र्यो कार्ययलवलध स्वीकृत गरी जारी गररएको छ । 

२. पररभाषा : 

लवषर्य वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा र्यस कार्ययलवलधमा  

(क) "लनर्यमाविी" भन्नािे नगरपालिकाको कार्ययसम्पादन लनर्यमाविीिाई सम्झनु पदयछ । 

(ख) "वडा अध्र्यक्ष" भन्नािे नगरपालिकाको वडाध्र्यक्ष सम्झनु पदयछ । 

(ग) "सदस्र्य" भन्नािे नगरपालिकाको वडा सदस्र्य सम्झनु पदयछ । 

(घ) "अध्र्यक्ष" भन्नािे नगरपालिकाको बैठकको अध्र्यक्षता गने व्र्यलक्तिाई सम्झनु पदयछ । 

(ङ) "नगरपालिका" भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकािाई सम्झनु पदयछ । 

(च) "कार्ययपालिका" भन्नािे नगरपालिकाको कार्ययपालिका सम्झनु पदयछ । 

(छ) "वडा सलमलत" भन्नािे नगरपालिकाको वडा सलमलत सम्झनु पदयछ । 

३. िडा सवमवतको बैठक: 

३.१ वडा सलमलतको बैठक कम्तीमा मलहनाको एक पटक बस्नेछ । तर मलहनामा तीन पटक भन्दा बढी बैठक 

बसेको भत्ता पाइने छैन । 

३.२ वडा सलमलतको बैठकको अध्र्यक्षता वडाध्र्यक्षिे गने छ र नीजको अनुपलस्थलतमा बैठकमा उपलस्थत 

जेष्ठ सदस्र्यिे वडा सलमलतको बैठकको अध्र्यक्षता गनेछ । 

३.३ वडा सलमलतको बैठक वडा अध्र्यक्षको लनदेशनमा वडा सलचविे बोिाउने छ । 

४. बैठक बस्ने स्थान र समय : 

४.१ वडा सलमलतको बैठक वडा सलमलतको कार्यायिर्यमा बस्नेछ । 

४.२ वडा सलमलतको बैठकका िालग सूचना गदाय बैठक बस्ने लमलत, समर्य र स्थान खिुाई पठाउनु पनेछ । 

४.३ र्यसरी सूचना गदाय बैठक बस्ने समर्य भन्दा तीन लदन अगावै उपिब्ध गराउनु पनेछ । 

५. छलफलको विषय : 

५.१ वडा सलमलतको बैठक बोिाउाँदा सो बैठकमा छिफि गररने लवषर्य स्पि रुपिे लकटान गरी बैठक बस्ने 

लमलत भन्दा सामान्र्यतर्या: २४ घण्टा अगावै वडा सलचविे सबै सदस्र्यहरुिाई उपिब्ध गराउनु 

पनेछ । 

५.२ वडा अध्र्यक्षको लनदेशनमा वडा सलचविे वडा सलमलतको बैठकको कार्ययिम लिलखत रुपमा तर्यार 

गनेछ । प्रस्ताव सम्बन्धी खाका अनुसूची १  बमोलजम हुनेछ । 

६. उपवस्थवत : 



 

 

 

६.१ बैठकमा उपलस्थत प्रत्रे्यक सदस्र्यिे उपलस्थलत पुलस्तकामा आफ्नो नाम र बुलझने गरी दस्तखत गनुयपने 

छ । 

६.२ वडा सलचविे वडा सलमलतको बैठकमा सलचवको रुपमा उपलस्थलत पुलस्तकामा उपलस्थलत जनाई 

दस्तखत गनुयपनेछ । 

७. बैठक सञ्चालन प्रवक्रया : 

७.१ बैठकिाई सुव्र्यवलस्थत बनाउने काम बैठकको अध्र्यक्षता गने व्र्यलक्तको हुनेछ । 

७.२ अध्र्यक्षको आसनको सम्मान र आदर गनुय वडा सलमलतका प्रत्रे्यक सदस्र्यको कतयव्र्य हुनेछ । 

७.३ बैठकको छिफि लवषर्यसूचीका आधारमा बैठकको अध्र्यक्षता गने व्र्यलक्तिे तोके बमोलजम हुनेछ। 

७.४ बैठकको छिफिमा भाग लिने सदस्र्यिे बोल्ने पािो तथा बोल्न पाउने समर्यको अवलध बैठकको 

अध्र्यक्षता गने व्र्यलक्तिे लनधायरण गरे बमोलजम हुनेछ । 

७.५ एक जना सदस्र्यिे बोलिरहकेो समर्यमा अको कुनै सदस्र्यिे बीचमा कुरा काट्नु हुाँदैन । 

८. वनणाय सभबन्धी व्यिस्था : 

८.१ प्रस्ताव मालथ बोल्ने िम समाप्त भएपलछ बैठकको अध्र्यक्षता गने व्र्यलक्तिे सो प्रस्ताव लनणयर्यको 

िालग प्रस्तुत गनेछ । 

८.२ बैठकको लनणयर्य सामान्र्यतर्या सवयसम्मलतको आधारमा हुनेछ । मत लवभाजन हुने अवस्थामा 

अध्र्यक्षता गने व्र्यलक्त सलहत तीन जना सदस्र्यको बहुमतिे गरेको लनणयर्य बैठकको लनणयर्य मालननेछ । 

९. वनणायको अवभलेि : 

९.१ वडा सलचविे बैठकमा भएको लनणयर्यिाई लनणयर्य पुलस्तकामा अलभिेख गरी उपलस्थत सदस्र्यिाई 

सही गराई राख्नु पनेछ । 

९.२ बैठकबाट भएको कुनै लनणयर्यमा लचत्त नबुझ्ने सदस्र्यिे लनणयर्य पुलस्तकामा छोटकरीमा आफ्नो फरक 

मत जनाउन सक्नेछ । 

१०. नगर कायापावलकाको बैठक : 

१०.१ नगर कार्ययपालिकाको बैठक कम्तीमा मलहनाको एक पटक बस्नेछ । 

१०.२ नगर कार्ययपालिकाको बैठकको अध्र्यक्षता प्रमखुिे गनेछ र लनजको अनुपलस्थलतमा बैठकमा 

उपप्रमखुिे कार्ययपालिकाको बैठकको अध्र्यक्षता गनेछ । 

११. बैठक बस्ने स्थान र समय : 

११.१ नगर कार्ययपालिकाको बैठक नगर कार्ययपालिकाको कार्यायिर्यमा बस्ने छ । 

११.२ नगर कार्ययपालिकाको बैठकका िालग सूचना गदाय बैठक बस्ने लमलत, समर्य र स्थान खिुाई पठाउनु 

पने छ । 

११.३ र्यसरी सूचना गदाय बैठक बस्ने समर्यभन्दा तीन लदन अगावै उपिब्ध गराउनु पनेछ । 

१२. छलफलको विषय : 



 

 

 

१२.१ नगर कार्ययपालिकाको बैठक बोिाउाँदा सो बैठकमा छिफि गररने लवषर्य स्पि रुपिे लकटान गरी 

बैठक बस्ने लमलतभन्दा सामान्र्यतर्या २४ घण्टा अगावै  कार्ययकारी अलधकृतिे सबै सदस्र्यिाई 

उपिब्ध गराउनु पनेछ । 

१२.२ प्रमखुको लनदेशनमा कार्ययकारी अलधकृतिे कार्ययपालिकाको बैठकको  कार्ययिम लिलखत रुपमा 

तर्यार गनेछ । 

१२.३ बैठकमा छिफिमा पेश गने प्रस्ताव सम्बन्धी अन्र्य व्र्यवस्था कार्ययसम्पादन लनर्यमाविीमा 

तोलकएबमोलजम हुनेछ । प्रस्ताव सम्बन्धी खाका अनुसूची २  बमोलजम हुनेछ । 

 

१३. उपवस्थवत : 

१३.१ बैठकमा उपलस्थत प्रत्रे्यक सदस्र्यिे उपलस्थलत पुलस्तकामा आफ्नो नाम र बुलझने गरी दस्तखत 

गनुयपने छ । 

१३.२ कार्ययकारी अलधकृतिे  कार्ययपालिकाको बैठकमा सलचवको रुपमा उपलस्थलत पुलस्तकामा 

उपलस्थलत जनाई  दस्तखत गनुयपनेछ । 

१४. बैठक सञ्चालन प्रवक्रया : 

१४.१ बैठकिाई सुव्र्यवलस्थत बनाउने काम बैठकको अध्र्यक्षता गने व्र्यलक्तको हुनेछ । 

१४.२ अध्र्यक्षको आसनको सम्मान र आदर गनुय वडा सलमलतका प्रत्रे्यक सदस्र्यको कतयव्र्य हुनेछ । 

१४.३ बैठकको छिफि लवषर्यसूचीका आधारमा बैठकको अध्र्यक्षता गने व्र्यलक्तिे तोके बमोलजम  

हुनेछ । 

१४.४ बैठकको छिफिमा भाग लिने सदस्र्यिे बोल्ने पािो तथा बोल्न पाउने समर्यको अवलध बैठकको 

अध्र्यक्षता गने व्र्यलक्तिे लनधायरण गरे बमोलजम हुनेछ । 

१४.५ एक जना सदस्र्यिे बोलिरहकेो समर्यमा अको कुनै सदस्र्यिे बीचमा कुरा काट्नु हुाँदैन । 

१५. वनणाय सभबन्धी व्यिस्था : 

१५.१ प्रस्ताव मालथ बोल्ने िम समाप्त भएपलछ बैठकको अध्र्यक्षता गने व्र्यलक्तिे सो प्रस्ताव लनणयर्यको 

िालग प्रस्तुत गनेछ । 

१५.२ बैठकको लनणयर्य सामान्र्यतर्या सवयसम्मलतको आधारमा हुनेछ । मत लवभाजन हुने अवस्थामा 

अध्र्यक्षता गने व्र्यलक्त सलहत बहुमत सदस्र्यको लनणयर्य बैठकको लनणयर्य मालननेछ । 

१५.३ बजेट, कार्ययिम, नीलत तथा स्थानीर्य तहको लनर्यमाविी बाहकेको लवषर्यमा १५.२ बमोलजम लनणयर्य 

हुन नसकेमा व्र्यलक्तगत उत्तरदालर्यत्व लनजमालथ रहने गरी नगर कार्ययपालिकाको प्रमखुिे गरेको 

लनणयर्य अलन्तम हुनेछ । 

१६. वनणायको अवभलेि : 

१६.१ कार्ययकारी अलधकृतिे बैठकमा भएको लनणयर्यिाई लनणयर्य पुलस्तकामा अलभिेख गरी उपलस्थत 

सदस्र्यिाई सही गराई राख्नु पनेछ । 



 

 

 

१६.२ बैठकबाट भएको कुनै लनणयर्यमा लचत्त नबुझ्ने सदस्र्यिे लनणयर्य पुलस्तकामा छोटकरीमा आफ्नो फरक 

मत जनाउन सक्नेछ । 

१७. बाधा अड्काउ फुकाउने : 

१७.१ र्यस कार्ययलवलध कार्यायन्वर्यनमा कुनै बाधा अड्काउ परे नगरपालिकाको कार्ययपालिकािे लनणयर्य गरी 

फुकाउन सक्नेछ । 

१८. पररमािान तथा संसोधन : 

१८.१ कार्ययलवलधिाई आवश्र्यकता अनुसार नगरपालिकाको कार्ययपालिकािे पररमाजयन तथा संसोधन गनय 

सक्नेछ । 

  



 

 

 

अनुसुची १ 

प्रस्तािको ढााँचा 

(बुाँदा ५.२ साँग सम्बलन्धत) 

सूयोदय नगरपावलका 

.... िडा सवमवतको कायाालय, .......... 

इिाम लजल्िा, १ नं प्रदेश, नेपाि । 

 

लवषर्य : ..................................................................................................... 

 

प्रस्ताव पेश गनय प्रमखुबाट स्वीकृलत प्राप्त लमलत : 

 

१. लवषर्यको संलक्षप्त व्र्यहोरा : 

 

 

२. प्राप्त परामशय तथा अन्र्य सान्दलभयक कुरा :  

 

 

 

 

३. प्रस्ताव पेश गनुय पनायको कारण र सम्बलन्धत शाखाको रार्य :  

 

 

 

४. लनणयर्य हुनुपने व्र्यहोरा : 

 

 

  



 

 

 

अनुसुची २ 

प्रस्तािको ढााँचा 

(बुाँदा १२.३ साँग सम्बलन्धत) 

सूयोदय नगरपावलका 

नगर कायापावलकाको कायाालय, वफक्कल 

इिाम लजल्िा, १ नं प्रदेश, नेपाि 

 

विषय : ..................................................................................................... 

 

प्रस्ताव पेश गनय प्रमखुबाट स्वीकृलत प्राप्त लमलत : 

 

१. लवषर्यको संलक्षप्त व्र्यहोरा : 

 

 

२. प्राप्त परामशय तथा अन्र्य सान्दलभयक कुरा :  

 

 

 

 

३. प्रस्ताव पेश गनुय पनायको कारण र सम्बलन्धत शाखाको रार्य :  

 

 

 

 

५. लनणयर्य हुनुपने व्र्यहोरा : 

 

 

 

 

 



 

 

 

सूयोदय नगरपावलकाको योिना तथा बिेट तिुामा वदग्दिान 

२०७४ 

१. िस्तुगत वििरण (Profile) तयार गनुापने 

प्रत्रे्यक स्थानीर्य तहिे वालषयक र्योजना तथा बजेट तजुयमा सहभालगतामिुक प्रकृर्याबाट नलतजामिुक ढंगिे गनुयपदयछ । 

वालषयक र्योजना र बजेट तजुयमा गनुयपूवय स्थानीर्य तहको भौगोलिक, सामालजक, आलथयक तथा पूवायधार िगार्यतका क्षेत्रको 

र्यथाथय लस्थलत देलखने गरी वस्तुगत लववरण (Profile) तर्यार गनुयपने छ । वस्तुगत लववरणको आधारभतू ढााँचा संघीर्य 

मालमिा तथा स्थानीर्य लवकास मन्त्रािर्यिे लनधायरण गरे बमोलजम हुनेछ । सो ढााँचामा स्थानीर्य तहिे आवश्र्यकता 

अनुसार थप लववरण समावेश गरी पररमाजयन गनय सक्नेछ । वस्तुगत लववरण अद्यावलधक गरी आफ्नो वेबसाइट माफय त 

सावयजलनक गनुय स्थानीर्य तहको कतयव्र्य हुनेछ ।  

२. िावषाक कायाक्रम तथा बिेट तिुामा 

प्रत्रे्यक स्थानीर्य तहिे आगामी आलथयक वषयको िालग वालषयक बजेट तथा कानुनमा लमलत तोलकएकोमा सोलह लमलतमा र 

अन्र्य अवस्थामा आलथयक वषय सुरु हुनु अगावै तजुयमा गरी सभाबाट स्वीकृत गनुयपने छ । बजेट तथा कार्ययिम तजुयमाको 

िालग देहार्य बमोलजमका सलमलतहरु रहने छन् । 

२.१ रािश्व परामिा सवमवत 

२.१.१ नेपािको संलवधान र प्रचलित कानुनको अलधनमा रही स्थानीर्य तहिे आफ्नो कार्ययक्षेत्र लभत्र पररचािन गनय सक्ने राजश्वका 

श्रोत, दार्यरा र दर समेतको लविेषण गरी आगामी आलथयक वषयमा प्राप्त हुन सक्ने राजश्वको अनुमान गने प्रर्योजनका 

िालग देहार्य बमोलजम एक परामशय सलमलतको गठन हुने छ । 

क) नगरपालिकाको उपप्रमखु    - संर्योजक 

ख) नगर कार्ययपालिकाको कार्ययकारी अलधकृत   - सदस्र्य 

ग) नगर कार्ययपालिकािे तोकेको एक मलहिा सलहत २ जना सदस्र्य- सदस्र्य 

घ) स्थानीर्य उद्योग वालणज्र्य संघका प्रमुख वा प्रलतलनलध- सदस्र्य 

ङ ) स्थानीर्य नेपाि चर्याम्बर अफ कमशयका प्रमखु वा प्रलतलनलध- सदस्र्य 

च) नगर कार्ययपालिकाको राजश्व लवभाग/शाखा प्रमखु- सदस्र्य 

सलमलतिे राजश्व, बजेट तथा िेखा क्षेत्रमा दक्षता भएका सम्बलन्धत स्थानीर्य तहको क्षेत्र लभत्रका दईु जना लवज्ञिाई 

आमन्त्रण गनय सक्नेछ । 

२.१.२ राजश्व परामशय सलमलतको काम, कतयव्र्य र अलधकार देहार्य बमोलजम हुनेछ । 



 

 

 

क) राजश्व सम्बन्धी नीलत तथा कानुन तजुयमा, संसोधन, पररमाजयन र सो को पररपािनाका सम्बन्धमा आवश्र्यक परामशय 

प्रदान गने । 

ख) राजश्वका श्रोत, दार्यरा र दर समेतको लविेषण गरी आगामी आलथयक वषयमा प्राप्त हुन सक्ने राजश्वको अनुमान गने । 

ग) राजश्वका दर र क्षेत्र िगार्यतका आधारमा आन्तररक आर्यको लविेषण र अनुमान गने । 

घ) स्थानीर्य उद्योग तथा व्र्यवसार्य प्रवियन र रोजगारी लसजयनामा र्योगदान लदने लकलसमको कर नीलत अविम्बन गनय 

परामशय लदने । 

ङ) कर राजश्व, गैह्रकर राजश्व, सेवा शलु्क, दस्तुर आलदको दर लनधायरण गरी लसफाररस गने । 

च) राजश्व प्रशासन सुधारका िालग अन्र्य आवश्र्यक सुझावहरु पेश गने । 

 

२.२ श्रोत अनुमान तथा बिेट सीमा वनधाारण नीवत 

२.२.१ स्थानीर्य तहमा प्राप्त हुन सक्ने कुि आर्यको प्रक्षेपण र सो को सन्तुलित लवतरणको खाका तर्य गनय स्थानीर्य 

तहमा देहार्य बमोलजमको श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा लनधायरण सलमलत गठन हुनेछ । 

क) नगर कार्ययपालिकाका प्रमखु  - संर्योजक 

ख) नगर कार्ययपालिकाका उपप्रमखु - सदस्र्य 

ग) नगर कार्ययपालिकाका कार्ययकारी अलधकृत - सदस्र्य 

घ) प्रमखुिे कार्ययपालिकाका सदस्र्यहरु मध्रे्यबाट तोकेको मलहिा,  -सदस्र्य 

  दलित वा अल्पसंख्र्यकबाट प्रलतलनलधत्व हुने गरी बलढमा ३ जना 

ङ) नगरपालिकामा र्योजना हेने महाशाखा /शाखा प्रमखु - सदस्र्य 

सलचव 

 

२.२.२ श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा लनधायरण सलमलतको काम, कतयव्र्य र अलधकार देहार्य बमोलजम हुनेछ । 

क) आन्तररक आर्य, राजश्व बााँडफााँडबाट प्राप्त हुने आर्य, संघीर्य तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने लवलत्तर्य हस्तान्तरण, 

आन्तररक ऋण तथा अन्र्य आर्यको प्रक्षेपण गने । 

ख) रालष्ट्रर्य तथा प्रादेलशक प्राथलमकता र स्थानीर्य आवश्र्यकतािाई मध्र्यनजर गरी प्रक्षेलपत स्रोत र साधनको सन्तुलित 

लवतरणको खाका तर्य गने । 

ग) आगामी आलथयक वषयको िालग श्रोत अनुमानको आधारमा बजेटको कुि सीमा लनधायरण गने । 

घ) लवषर्य क्षेत्रगत बजेटको सीमा (Ceiling) लनधायरण गने । 

ङ) संघीर्य/प्रदेश सरकारबाट प्राप्त मागयदशयन, स्थानीर्य आलथयक अवस्था, आन्तररक आर्यको अवस्था समेतको आधारमा 

बजेट तथा कार्ययिमको प्राथलमकीकरणका आधार तर्य गने । 

च) लवषर्य क्षेत्रगत बजेट तजुयमा सम्बलन्धत मागयदशयन तर्य गने । 

छ) श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा लनधायरण सम्बन्धी स्थानीर्य तहको आवश्र्यकता र लनणयर्य बमोलजमका अन्र्य कार्ययहरु 

गने । 



 

 

 

 

२.३ बिेट तथा कायाक्रम तिुामा सवमवत २.३.१ श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा लनधायरण सलमलतबाट तर्यार भएको 

आर्यको प्रक्षेपण र लवतरणको खाकामा आधाररत भई नेपािको संलवधानको धारा २३० बमोलजम स्थानीर्य तहको 

वालषयक बजेट तथा कार्ययिम तजुयमा गनय देहार्य बमोलजमको सलमलत गठन हुने छ । 

क) नगर कार्ययपालिकाको उपप्रमखु - संर्योजक 

ख) लवषर्यगत क्षेत्र हनेे नगर कार्ययपालिकाका सदस्र्यहरु ६ जना - सदस्र्य 

ग) नगर कार्ययपालिकाको कार्ययकारी अलधकृत - सदस्र्य 

सलचव 

 

२.३.२ बजेट तथा कार्ययिम तजुयमा सलमलतको काम, कतयव्र्य र अलधकार देहार्य बमोलजम हुनेछ । 

क) आगामी आ.व. को नीलत तथा कार्ययिमको प्रस्ताव तर्यार गने । 

ख) श्रोत अनुमान सलमलतिे लदएको बजेट सीमा लभत्र रही बजेट तथा कार्ययिमको प्राथलमकीकरण गने । 

ग) बजेट तथा कार्ययिमको प्रस्ताविाई लवषर्यक्षेत्रगत रुपमा छिफि गने व्र्यवस्था लमिाई अलन्तम प्रस्ताव तर्यार गरी 

नगर कार्ययपालिकामा पेश गने । 

घ) र्योजना तथा कार्ययिममा दोहोरोपना हुन नलदने व्र्यवस्था लमिाउने तथा र्योजना कार्ययिमबीच आपसी तादम्र्यता तथा 

पररपुरकता कार्यम गने । 

ङ) बजेट तथा कार्ययिम तजुयमा सम्बन्धी स्थानीर्य तहको आवश्र्यकता र लनणयर्य बमोलजमका अन्र्य कामहरु गने । 

३. योिना/आयोिना तिुामा तथा प्राथवमकीकरणका आधारहरु 

नगरपालिकािे र्योजना/आर्योजना तथा बजेट तजुयमा गनुयपूवय र्योजना/आर्योजना छनौट र प्राथलमकीकरणको आधार र 

मापदण्ड तर्यार गनुय पनेछ । र्यस्तो आधार र मापदण्ड तर्यार गदाय बस्ती/टोिस्तर, वडास्तर र नगरपालिकास्तरका छुट्टाछुटै्ट 

मापदण्ड र आधार तोक्न सलकनेछ । र्यस्ता आधार र मापदण्ड तर्य गदाय सामान्र्यतर्या लनम्न लवषर्यहरु समावेश गनुयपनेछ 

। 

३.१ योिना तिुामाका आधारहरु :  

• नेपािको संलवधानको अनुसूची ८ र ९ मा उलल्िलखत स्थानीर्य तहको एकि तथा साझा अलधकारको सूची, 

• नेपािको संलवधानमा उलल्िलखत मौलिक हकहरु, 

• नेपािको संलवधान भाग ४ अन्तगयतका राज्र्यका आलथयक, सामालजक लवकास, प्राकृलतक श्रोतको उपर्योग, वातावरण 

संरक्षण सम्बन्धी नीलतहरु, धारा ५९ को आलथयक अलधकार, भाग १९ को आलथयक कार्ययप्रणािी 

• नेपाि सरकारबाट स्वीकृत संघ, प्रदेश र स्थानीर्य तहको कार्यय लवस्तलृतकरणको प्रलतवेदन, 

• संघीर्य तथा प्रदेश सरकारिे अंलगकार गरेको आवलधक र्योजनािे लिएका नीलत तथा प्राथलमकताहरु 

• संघीर्य सरकारिे अविम्बन गरेका आलथयक तथा लवत्तीर्य नीलतहरु 

• स्थानीर्य तहको आवलधक र्योजनािे तर्य गरेका प्राथलमकताहरु 



 

 

 

• नेपाििे अन्तरायलष्ट्रर्य जगतमा जनाएका प्रलतविताहरु 

• स्थानीर्य शासन संचािन ऐन र लनर्यमाविीका प्रावधानहरु 

• स्थानीर्य तहका आवलधक र्योजनाहरु, क्षेत्रगत नीलत, रणनीलत, र्योजना तथा अध्र्यर्यन प्रलतवेदनहरु, 

• लवकासका समसामलर्यक मदु्दाहरु जस्तै सामालजक संरक्षण, लदगो लवकास, जिवारु्य पररवतयन र लवपद व्र्यवस्थापन, खाद्य 

तथा पोषण सुरक्षा, िैंलगक सशलक्तकरण तथा समावेशी लवकास, बाि मैत्री स्थानीर्य शासन, वातावरण मैत्री स्थानीर्य 

शासन, खिुा लदशामकु्त तथा पूणय सरसफाई, उजाय संकट िगार्यतका अन्तर सम्बलन्धत लवषर्यहरु, 

• स्थानीर्य तहको मध्र्यकािीन खचय संरचना (MTEF) अनुरुप प्राथलमकतामा परेका कार्ययिमहरु, 

• स्थानीर्य तहिे आवश्र्यक देखेका अन्र्य लवषर्यहरु, 

 

३.२ आयोिना/कायाक्रम प्राथवमकीकरणका आधारहरु: 

• आलथयक लवकास र गररवी लनवारणमा प्रत्र्यक्ष र्योगदान पुर् र्याउने, 

• उत्पादनमिुक र लछटो प्रलतफि लदने (ठूिा आर्योजनाको हकमा बलढमा ३ वषयलभत्र सम्पन्न हुने), 

• राजश्व पररचािनमा र्योगदान पुर् र्याउने, 

• सेवा प्रवाह, संस्थागत लवकास र सुशासनमा र्योगदान पुर् र्याउने, 

• स्थानीर्य श्रोत साधनमा आधाररत भई जनसहभालगताको अलभवलृि गने, 

• िैङ्लगक समानता, सामालजक समावेशीकरणको अलभवलृि हुने, 

• लदगो लवकास, वातावरण संरक्षण र लवपद व्र्यवस्थापनमा र्योगदान पुर् र्याउने 

• समदुार्यिाई लवपद तथा जिवारु्य पररवतयन उत्थानशीि (Resilience) बनाउने 

• स्थान लवशेषको संस्कृलत र पलहचान प्रवियन गने, 

• स्थानीर्य तहिे देखेका अन्र्य लवषर्यहरु । 

 

४. िावषाक बिेट तथा कायाक्रम तिुामा प्रवक्रया 

स्थानीर्य तहको वालषयक बजेट तथा कार्ययिम तजुयमा गदाय लनम्न चरणहरुको अविम्बन गनुयपनेछ । 

४.१ संघ तथा प्रदेिबाट विवत्तय हस्तान्तरणको िाका एिं बिेट तथा कायाक्रम तिुामा मागादिान प्राप्त गने  

४.१.१ स्थानीर्य तहिे प्रत्रे्यक वषय संलघर्य/प्रदेश सरकारबाट लवलत्तर्य हस्तान्तरणको खाका तथा मागयदशयन प्राप्त गरर उक्त 

खाका, मागयदशयन एवं स्थानीर्य श्रोत साधन समेतको आधारमा वालषयक बजेट तथा कार्ययिम तजुयमा गनुयपनेछ । 

४.२ श्रोत अनुमान र कुल बिेट सीमा वनधाारण 

४.२.१ राजश्व परामशय सलमलतिे राजश्वका श्रोत, दार्यरा र दर समेतको लविेषण गरी आगामी आलथयक वषयमा प्राप्त हुन 

सक्ने राजश्वको अनुमान गनेछ । 



 

 

 

४.२.२ श्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा लनधायरण सलमलतिे आगामी आ व को बजेटको कुि सीमा, लवषर्यगत क्षेत्र बजेट 

सीमा लनधायरण, बजेट तथा कार्ययिमको प्राथलमकीकरणका आधार र मागयदशयन तर्य गरी स्वीकृलतका िालग नगर 

कार्ययपालिकामा पेश गनेछ । 

४.२.३ लवषर्यगतक्षेत्र सीमा लनधायरण गदाय समपुरक कोष, िलक्षत समहु लवकास, आलथयक, सामालजक तथा पूवायधार 

लवकास र प्रवियनात्मक कार्ययिमहरुको िालग लनलित रकम छुट्र्याउन सलकनेछ । 

४.२.४ नगर कार्ययपालिकािे लवषर्यगतक्षेत्र बजेट सीमा, मागयदशयन तथा प्राथलमकीकरणका आधारहरु स्वीकृत गरी वडा 

तहमा पठाउने 

४.२.५ वडा सलमलतिे प्राप्त लवषर्यगतक्षेत्र लसलिङ र मागयदशयनमा छिफि गने, वडा अन्तगयतका बस्तीहरुमा र्योजना 

छनौटको मोडालिटी तर्यार गने, बस्तीहरुमा र्योजना छिफिको िालग लमलत तर्य गरी सूचना गने 

४.३ बस्ती/टोल स्तरबाट आयोिना/कायाक्रम छनौट 

४.३.१ वडा सलमलतिे बस्तीस्तरको आर्योजना/कार्ययिम छनौटको ढााँचा तर्य गदाय वडा  लभत्रका बस्तीहरुिाई भौगोलिक 

अवलस्थलत, जनसंख्र्या, र्यातार्यातको सुलवधा िगार्यतका आधारमा क्िस्टर लनमायण गरी सबै नागररकिाई र्योजना 

छनौटको बस्ती स्तरीर्य भेिामा सहभागी हुने व्र्यवस्था लमिाउनु पनेछ । 

४.३.२ वस्ती/टोिस्तरको आर्योजना/कार्ययिम छनौटका िालग वडा सदस्र्यको नेतृत्वमा टोिी पररचािन गनुयपनेछ । 

४.३.३ वस्ती/टोिस्तरको आर्योजना/कार्ययिम छनौट गदाय बािबालिका मलहिा, आलदवासी /जनजालत, मधेसी, दलित, 

अपांग, सीमान्तकृत, लपछडा वगय िगार्यत सबै समदुार्यको अथयपूणय उपलस्थलत हुने व्र्यवस्था लमिाउनु पनेछ । 

४.३.४ वस्ती/टोिस्तरको आर्योजना/कार्ययिम छनौटमा नागररक समाजका संस्थाहरु, मलहिा/आमा समहूहरु, 

बािक्िबहरु, स्थानीर्य गैर सरकारी संस्थाहरु, सहकारी संस्थाहरु, लनजी क्षेत्रका संस्थाहरु जस्ता स्थानीर्य संघ 

संस्थाहरुको सलिर्य सहभालगता गराउनु पनेछ । 

४.३.५ वस्तीस्तरमा छनौट भएकाहरुको आर्योजना/कार्ययिमहरुको सूची तर्यार गरर वडा सलमलतमा पेश गनुयपनेछ । 

 

४.४ िडा स्तरीय आयोिना/कायाक्रमहरुको प्राथवमकीकरण 

४.४.१ वडा सलमलतिे नगरपालिकाबाट प्राप्त आर्योजना/कार्ययिमहरुको प्राथलमकीकरण मापदण्डको आधारमा 

टोि/बस्तीबाट प्राप्त आर्योजना/कार्ययिमहरुिाई लवषर्यगत समेत छुट्र्याई प्राथलमकीकरण गरी बजेट तथा कार्ययिम 

तजुयमा सलमलतमा लसफाररस गरी पठाउनु पनेछ । 

४.४.२ वडा सलमलतिे बस्तीस्तरबाट माग नभएका तर नगरस्तरमा महत्वपूणय देलखएका आर्योजना/कार्ययिमहरुिाई 

समेत औलचत्र्य खिुाई प्राथलमकीकरणको सूचीमा राखी पठाउन सक्नेछ । 

 

४.५ बिेट तथा कायाक्रम तिुामा 

४.५.१ बजेट तथा कार्ययिम तजुयमा सलमलतिे वडा सलमलतबाट प्राथलमकीकरण भई आएका आर्योजना/कार्ययिमहरु तथा 

नगरस्तरमा संचािन गनय आवश्र्यक देलखएका आर्योजना/कार्ययिम समेतका आधारमा लवषर्यगतक्षेत्रगत सूची तर्यार 

गनुयपनेछ । 



 

 

 

४.५.२ लवषर्यक्षेत्रगत सूची तर्यार गदाय देहार्य बमोलजम क्षेत्र छुट्र्याउनु पनेछ । 

क) आलथयक लवकास- कृलष, उद्योग तथा वालणज्र्य, पर्ययटन, सहकारी, लवत्तीर्य क्षेत्र 

ख) सामालजक लवकास- लशक्षा, स्वास्थ्र्य, खानेपानी तथा सरसफाई, संस्कृलत प्रवियन, िैंलगक समानता तथा सामालजक 

समावेशीकरण 

ग) पूवायधार लवकास- सडक तथा पुि (झोिंुगे पुि समेत) , लसाँचाई, भवन तथा सहरी लवकास, उजाय, िघ ुतथा साना 

जिलवद्युत (वैकलल्पक उजाय समेत), संचार 

घ) वातावरण तथा लवपद व्र्यवस्थापन- वन तथा भ-ुसंरक्षण, जिाधार संरक्षण, वातावरण संरक्षण, जिवारु्य पररवतयन, 

फोहरमैिा व्र्यवस्थापन, Sanitary Land Fill Sites, जि उत्पन्न प्रकोप लनर्यन्त्रण, लवपद व्र्यवस्थापन, वारुण र्यन्त्र 

संचािन 

ङ) संस्थागत लवकास तथा सेवा प्रवाह - मानव संसाधन लवकास, संस्थागत क्षमता लवकास, संस्थागत पूवायधार, नागररक 

वडापत्र तथा टोकन प्रणािी, सेवा प्रवाहका मापदण्ड लनधायरण, सेवा प्रवाहमा लवद्युतीर्य सूचना प्रलवलधको प्रर्योग, 

च) लवत्तीर्य व्र्यवस्थापन र सुशासन - िेखांकन, राजश्व पररचािन, लवत्तीर्य अनुशासन, लवत्तीर्य जोलखम न्रु्यलनकरण, 

सावयजलनक सुनुवाई, सामालजक पररक्षण, आन्तररक िेखा पररक्षण तथा आन्तररक लनर्यन्त्रण प्रणािी, अलन्तम िेखा 

पररक्षण तथा बेरुजु फर्छ्र्यौट, सूचना तथा संचार व्र्यवस्थापन 

 

४.५.३ आर्योजना तथा कार्ययिमहरुको लवषर्यगत सूची मालथ छिफिको िालग लवषर्यगत क्षेत्र हनेे सदस्र्यको संर्योजनमा 

नगर सभाका कम्तीमा १/१ जना मलहिा तथा दलित सदस्र्य, सम्बलन्धत लवषर्य हेने शाखा/लवभागका प्रमखु समेत रहने 

गरर ५ सदस्र्यीर्य कार्यय समहू गठन गरी समूहगत छिफिको व्र्यवस्था लमिाउनु पनेछ । र्यस्तो कार्ययसमहूको सदस्र्य सलचव 

बजेट तथा कार्ययिम सलमलतिे तोकेको सम्बलन्धत लवषर्य हनेे शाखा/लवभागका प्रमुख रहनेछन् । 

४.५.४ लवषर्यगत कार्यय समूहिे लनम्न पक्षहरुिाई समेत मध्र्यनजर गदै आर्योजना/कार्ययिमको प्राथलमकीकरण गनुयपनेछ 

। 

क) नगर कार्ययपालिकािे तर्य गरेको आर्योजना/कार्ययिम प्राथलमकीकरण मापदण्ड र आधार 

ख) आर्योजनाहरुको संचािनको सम्भाव्र्यता, प्रालवलधक क्षमता र बजेट सीमा 

ग) आर्योजना/कार्ययिममा हुन सक्ने दोहोरोपना, अन्तर लवषर्यगत पररपुरकता र अन्तरसम्बन्ध 

४.५.५ लवषर्यगत कार्यय समहूिे लवषर्यक्षेत्रगत छिफिमा सम्बलन्धत लवषर्यका लवज्ञ वा क्षेत्रका प्रलतलनलधिाई आमन्त्रण 

गनय सक्नेछ । 

४.५.६ लवषर्यगत कार्यय समहुबाट छिफि भई प्राथलमकीकरण भएका आर्योजना/कार्ययिमिाई बजेट तथा कार्ययिम 

तजुयमा सलमलतिे स्वीकृलतको िालग नगर कार्ययपालिकामा लसफाररस गनेछ । 

४.५.७ बजेट तथा कार्ययिम तजुयमा सलमलतिे आर्योजना/कार्ययिम लसफाररस गदाय खचय व्र्यहोने श्रोत लकटान भएका तथा 

बजेट सुलनलित भएका आर्योजना/कार्ययिमहरु मात्र पेश गनुयपनेछ । 

४.५.८ बजेट तथा कार्ययिम सलमलतिे बजेट तथा कार्ययिम पेश गदाय देहार्य बमोलजमका लववरणहरु समेत तर्यारी गरी 

पेश गनुयपने छ । लववरण तर्यार गने ढााँचा अनुसूचीहरुमा संिग्न भए बमोलजमको हुनुपनेछ । 



 

 

 

क) आगामी वषयको िालग प्रस्तालवत राजश्व/करका दरहरु 

ख) स्थानीर्य तहको वालषयक नीलत तथा कार्ययिम 

ग) स्थानीर्य तहको गत आ व को र्यथाथय, चािु आ व को संसोलधत अनुमान र आगामी आ व को अनुमालनत 

आर्यव्र्यर्यको लववरण 

घ) स्थानीर्य तहको वालषयक लवकास कार्ययिम (आर्योजना/कार्ययिमको लववरण)  

ङ) लवलनर्योजन लवधेर्यक 

च) आलथयक लवधेर्यक 

४.६ नगर कायापावलकाको बैठकबाट बिेट तथा कायाक्रम स्िीकृत गने  

४.६.१ बजेट तथा कार्ययिम तजुयमा सलमलतिे पेश गरेको नीलत तथा कार्ययिम, वालषयक लवकास कार्ययिम र बजेट गाउाँ/नगर 

कार्ययपालिकामा छिफि गरी स्वीकृत गनुयपनेछ । 

४.६.२ र्यसरी स्वीकृत नीलत तथा कार्ययिम, बजेट र वालषयक लवकास कार्ययिम बजेट तथा कार्ययिम तजुयमा सलमलतको 

संर्योजकिे नगर सभामा असार १५ गते बजेट भाषण माफय त पेश गनेछ । 

 

४.७ नगर सभाको बैठकमा बिेट तथा कायाक्रम स्िीकृवत 

४.७.१ नगर कार्ययपालिकािे पेश गरेको नीत, कार्ययिम र बजेट उपर नगर सभामा दफावार छिफि गरर बहुमतिे पाररत 

गनुयपनेछ । 

४.७.२ र्यसरी पाररत भएको नीलत, कार्ययिम र बजेट कार्यायन्वर्यनको िालग नगर कार्ययपालिकाको कार्यायिर्यमा पठाउनु 

पनेछ । 

४.७.३ नगर कार्ययपालिकाको कार्यायिर्यिे र्यसरी प्राप्त भएको नीलत कार्ययिम र बजेटको कार्यायन्वर्यन समर्यतालिका समेत 

तर्यार गरी कार्यायन्वर्यनमा िैजानु पनेछ । 

 

५. गैर सरकारी संस्था तथा वनिी िेरको सहकायामा सञ्चालन हुने योिना कायाक्रम सभबन्धी व्यिस्था 

५.१ स्थानीर्य तहमा कार्ययिम संचािन गनय चाहने गैर सरकारी संस्थाहरुिे कार्ययिम संचािन गनुयपूवय नगर सभाबाट 

कार्ययिम पाररत गराउनु पनेछ । 

५.२ गैर सरकारी संस्थािे कार्ययिम संचािनको प्रस्ताव नगर कार्ययपालिकाको कार्यायिर्यमा पेश गनुय पनेछ ।नगर 

कार्ययपालिकाको कार्यायिर्यिे र्यस्तो प्रस्तावािाई बजेट तथा कार्ययिम सलमलतमा पठाई सम्बलन्धत लवषर्यगत क्षेत्र 

सलमलतहरुमा छिफि गने व्र्यवस्था लमिाउनु पनेछ । 

५.३ लनजी क्षेत्रका संस्थाहरु साँगको सहकार्ययमा संचािन गनुयपूवय नगर सभाबाट कार्ययिम पाररत गराउनु पनेछ । 

 

६. बिेट तथा कायाक्रम कायाान्ियन, अनुगमन र मुल्यांकन 

६.१ बिेट तथा कायाक्रमको कायाान्ियन 



 

 

 

६.१.१ नगर सभाबाट वालषयक कार्ययिम तथा बजेट स्वीकृत भएपलछ नगर कार्ययपालिकाको कार्यायिर्यिे कार्ययिम 

कार्यायन्वर्यन र्योजना तर्यार गनुयपने छ । 

६.१.२ कार्यायन्वर्यन कार्ययर्योजना तर्यार गदाय कार्यायन्वर्यनको ढााँचा (Modality), समर्य सीमा, कार्यायन्वर्यन गने लजम्मेवार 

लनकार्य वा पदालधकारी, अनुगमन मलु्र्यांकनको मापदण्ड र प्रलिर्या समेत तोक्नु पनेछ । 

६.१.३ आर्योजना/कार्ययिम कार्यायन्वर्यन गदाय सावयजलनक खररद ऐन िगार्यत प्रचलित कानुनको अलधनमा रही गनुयपनेछ 

। 

 

६.२ बिेट तथा कायाक्रमको अनुगमन र मुल्यांकन 

६.२.१ नगरपालिकािे संचालित आर्योजनाहरुको लनर्यलमत अनुगमनको व्र्यवस्था लमिाउनुपनेछ । 

६.२.२ अनुगमन गदाय स्पि नलतजा सूचक सलहतको अनुगमन फारम तर्यार गरी प्रर्योग गनुयपनेछ । 

६.२.३ र्योजना प्रगलत सलमक्षाको िालग नगर प्रमखुको अध्र्यक्षतामा स्थानीर्य लवकास समस्र्या समाधान सलमलत गठन 

गनुयपनेछ । र्यस्तो सलमलतको बैठक कम्तीमा वषयको ३ पटक बस्नुपनेछ । 

६.२.४ नगरपालिकाहरुिे आर्योजना/पररर्योजनाको अनुगमन, सुपररवेक्षण र मलु्र्यांकनका िालग लवलभन्न सलमलतहरु 

गठन गनय सक्नेछन् । 

६.२.५ अनुगमन मलु्र्याकन सम्बन्धी अन्र्य व्र्यवस्थाको बारेमा नगर कार्ययपालिकािे आवश्र्यक कार्ययलवलध तर्यार गनय 

सक्नेछन् । 

७. विविध 

७.१ रािश्व तथा िचा िीषाकको प्रयोग 

स्थानीर्य तहिे वालषयक बजेट तथा कार्ययिम बनाउाँदा नेपाि सरकारिे तोके बमोलजमका राजश्व तथा खचयका 

शीषयकहरुको प्रर्योग गनुयपने छ । 

७.२ वनिााचन सभपन्न नभएका स्थानीय तहका सभबन्धमा वििेष व्यिस्था 

स्थानीर्य तहको लनवायचन सम्पन्न नभएका स्थानीर्य तहको हकमा लनवायलचत प्रलतलनलध वहाि नभएसम्म चािु प्रकृलतका 

अलनवार्यय दालर्यत्व सम्बन्धी (तिव भत्ता र कार्यायिर्य संचािन) खचय तथा नगर कार्ययपालिकाका पदालधकारीहरुको 

कार्ययकक्ष तथा कार्यायिर्यको ममयत सम्भार व्र्यवस्थापन खचय र बहुवषीर्य खररद र्योजना अन्तगयत कार्यायन्वर्यनमा रहकेा 

एवं हस्तान्तरण भई आएका आर्योजना तथा कार्ययिमहरुके िालग बजेट बनाई कार्यायन्वर्यन गनय सलकनेछ । 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

योिना तिुामाको समय तावलका 

 

ि.स. कार्यय लववरण आ.व. ०७४/७५को 

िालग  

अन्र्य आवको 

िालग 

कैलफर्यत 

१ संघ तथा प्रदेशबाट लवलत्तर्य 

हस्तान्तरणको खाका एवं बजेट तथा 

कार्ययिम तजुयमा मागयदशयन प्राप्त गने 

 असार २ 

 

२ श्रोत अनुमान र कुि बजेट सीमा 

लनधायरण 
 वैशाख ३० 

 

३ बस्ती/टोि स्तरबाट र्योजना छनौट  जेठ १५  

४ वडा स्तरीर्य र्योजना प्राथलमकीकरण  जेठ २५  

५ बजेट तथा कार्ययिम तजुयमा 

सलमलतबाट बजेट तथा कार्ययिम 

तर्यारी 

 असार १५ 

 

६ नगर कार्ययपालिकाको बैठकबाट 

बजेट तथा कार्ययिम स्वीकृत गरी 

सभामा पेश गने 

 असार १५ 

 

७ नगर सभाको बैठकमा बजेट तथा 

कार्ययिम स्वीकृलत 
 असार ३० 

 

 

 

 

 



 

 

 

सूर्योदर्य नगर कार्ययपालिकाको लनणयर्य वा आदेि र अलधकारपत्रको प्रमाणीकरण 
(कार्ययफवलध) सम्बन्धमा व्र्यवस्था गनय बनेको लनर्यमाविी, २०७४ 

प्रस्तावना : 

सूर्योदर्य नगर कार्ययपालिकाको लनणयर्य वा आदेि र अलधकारपत्र िगार्यतका अन्र्य लिखत 
प्रमाणीकरण गने फवलध र प्रफक्रर्यािाई व्र्यवशस्थत गनय वान्छलनर्य भएकोिे, 

नेपािको संफवधानको धारा २१४ को उपधारा (५) बमोशजम सूर्योदर्य नगर कार्ययपालिकािे 
देहार्यको लनर्यमाविी बनाएको छ । 

पररच्छेद १ 

प्रारम्भ 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ : 

(१) र्यस लनर्यमाविीको नाम "सूर्योदर्य नगर कार्ययपालिकाको लनणयर्य वा आदेि र 
अलधकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्ययफवलध) लनर्यमाविी, २०७४" रहेको  छ । 

(२) र्यो लनर्यमाविी तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषा : फवषर्य वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा र्यस लनर्यमाविीमा 

 (क) "प्रमखु" भन्नािे नगर कार्ययपालिकाको प्रमखु सम्झन ुपछय । 

 (ख) "उपप्रमखु" भन्नािे नगर कार्ययपालिकाको उपप्रमखु सम्झन ुपछय। 

(ग) "कार्ययपालिका" भन्नािे संफवधानको धारा २१६ बमोशजम गठठत सूर्योदर्य नगर 
कार्ययपालिका सम्झन ुपछय । 

(घ) “कार्ययकारी अलधकृत”भन्नािेनगर कार्ययपालिकाको कार्ययकारी अलधकृत 
सम्झनपुछय । 

(ङ)“नगरपालिका”भन्नािे संफवधानबमोशजमकोनगरपालिका सम्झन ुपछय। 



 

 

 

(च)“प्रामाशणक प्रलत”भन्नािेलनणयर्य वा आदेिर अलधकारपत्र प्रमाशणत गने 
अलधकारीिेहस्ताक्षर गरेको सक्कि प्रलत सम्झन ुपछय । 

(छ)“लिखत वा कागजात” भन्नािे देहार्यका लबषर्यसँग सम्वशन्धत लनणयर्य वा आदेि 
वा तत्सम्वन्धी अलधकार पत्रसँग सम्वशन्धत लिखत वा कागजात सम्झन ुपछयः— 

1. नगर कार्ययपालिकािे बनाएको नीलत, लनर्यम, लनदेशिका, कार्ययफवलध, 

2. नगर कार्ययपालिकािे जारी गरेको आदेि, 

3. नगर कार्ययपालिकाद्वारा पाररत प्रस्ताव 

४. नगर कार्ययपालिकािे जारी गरेको अलधकारपत्र, 

1. नगर कार्ययपालिकािे गरेको लनणयर्य, 

6. नगर कार्ययपालिकाबाट लनर्यशुक्त हनुे पदको लनर्यशुक्तपत्र, सरुवा तथा 
अवकाि पत्र, 

7. नगर कार्ययपालिकािे जारी गरेको सूचना तथा लसजयना गरेको तथर्यांक 
वाअलभिेख सम्वन्धी लिखत वा कागजात, 

8. प्रचलितकानूनबमोशजम प्रमाणीकरण गनुय पनेलिखतवा अन्र्य कागजात । 

(ज)“सभा”भन्नािेसंफवधानको धारा २२३ बमोशजमको नगरसभा सम्झन ु 
पछय । 

(झ)“संफवधान”भन्नािे नेपािको संफवधानिाई सम्झन ुपछय । 

(ञ)“सूचना तथा अलभिेख केन्र” भन्नािे नगरपालिका अन्तगयत स्थापना भएको 
लनर्यम११ बमोशजमको सूचना तथा अलभिेख केन्र सम्झन ुपछय । 

 

पररच्छेद २ 

लिखत वा कागजातको प्रमाणीकरण कार्ययफवलध 

३. लनर्यमकोप्रमाणीकरणकार्ययफवलधः 



 

 

 

(१) कार्ययपालिकािे बनाएकोलनर्यम कार्ययपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत भएपलछ 
प्रमखुिेप्रमाणीकरण गनेछ। 

(२) प्रमखुिेउपलनर्यम (१) बमोशजम प्रमाणीकरण गदायनेपािी कागजमा तर्यार 
गररएको लनर्यमकोकम्तीमा चार प्रलतमालमलत समेत उल्िेख गरी हस्ताक्षर गनुय 
पनेछ र त्र्यस्तो प्रामाणीक प्रलतमध्रे्यएक एक प्रलतदेहार्य बमोशजमका लनकार्यमा 
पठाउन ुपनेछः– 

(क) कार्ययकारी अलधकृतको सशचवािर्यमा, 

(ख) सूचना तथा अलभिेखकेन्रमा, 

(ग) संघको संघीर्य मालमिा हेनेमन्त्रािर्यमा 

(घ) प्रदेिकोनगरपालिका हेने लनकार्य (मन्त्रािर्य वा फवभाग) मा 

(३) सूचना तथा अलभिेख केन्रिे उपलनर्यम(२) बमोशजम प्रमाणीकरण भएका 
लनर्यम प्रकािन गरीनगरपालिकाका सबैवडा कार्यायिर्यमापन्र ठदनलभत्र पठाउनपुनेछ 
। 

(४) र्यस लनर्यम बमोशजम प्रमाणीकरण भएकोलनर्यम कार्ययकारी अलधकृतिे 
सवयसाधारणको जानकारीको िालगसावयजलनक गने व्र्यवस्था लमिाउन ुपनेछ। 

४. नीलत, लनदेशिका तथाकार्ययफवलधको प्रमाणीकरणः  

(१) कार्ययपालिकािे बनाएको नीलत,लनदेशिका तथा कार्ययफवलधकार्ययकारी अलधकृतिे 
तीनप्रलतमा हस्ताक्षर गरी प्रमाणीकरण गनुय पनेछ । 

(२) उपलनर्यम (१) बमोशजमप्रमाणीकरण भएकोप्रामाशणक प्रलतमध्रे्य एक 
प्रलतकार्ययकारी अलधकृतको सशचवािर्यमा, एक प्रलतकार्यायन्वर्यन गनेसम्बशन्धत 
लनकार्यमा र अकोप्रलतसूचना तथा अलभिेख केन्रमा पठाई कार्यायन्वर्यन तथा 
अलभिेखबद्ध गनुयपनेछ । 



 

 

 

(३) सूचना तथा अलभिेख केन्रिेउपलनर्यम (१) बमोशजम प्रमाणीकरण भएकानीलत, 

लनदेशिका तथा कार्ययफवलधसबै वडा कार्यायिर्यमा पठाउन ुपनेछ। 

(४) र्यस लनर्यम बमोशजम प्रमाणीकरण भएकोनीलत, लनदेशिका तथाकार्ययफवलध 
कार्ययकारी अलधकृतिेसवयसाधारणको जानकारीको िालग सावयजलनकगने व्र्यवस्था 
लमिाउन ुपनेछ । 

५. कार्ययपालिकाको लनणयर्य तथा प्रस्तावको प्रमाणीकरण : 

(१) कार्ययपालिकाको बैठकमा पेि हनुे प्रस्ताव र बैठककोलनणयर्य कार्ययकारी 
अलधकृतिे प्रमाशणत गनेछ । 

(२) उपलनर्यम (१) बमोशजम प्रमाणीकरण भएका लनणयर्यतथा प्रस्ताव सूचना तथा 
अलभिेख केन्रिे सरुशक्षत तवरिे संग्रह गरी राख्न ुपनेछ । 

(३) उपलनर्यम (१) बमोशजम प्रमाशणतलनणयर्य कार्ययकारी अलधकृतिे कार्यायन्वर्यन गने 
सम्वशन्धत लनकार्य वा अलधकारीिाई पठाई त्र्यस्तो लनणयर्य सरुशक्षत राख्नपुनेछ। 

(४) र्यस लनर्यम बमोशजम प्रमाणीकरण भएकोलनणयर्य कार्ययकारी अलधकृतिे 
सवयसाधारणको जानकारीको िालग सावयजलनक गने व्र्यवस्था लमिाउनपुनेछ। 

६. आदेिवा अलधकारपत्रको प्रमाणीकरणः 

(१) संफवधान वा अन्र्य प्रचलितकानून बमोशजम कार्ययपालिकाबाट जारी हनुेआदेि 
वाअलधकारपत्रको प्रमाणीकरणप्रमखुिे गनेछ । 

(२) उपलनर्यम (१) बमोशजम प्रमाणीकरण भएको आदेि वा अलधकारपत्रको 
प्रामाणीक प्रलतमध्रे्यएक प्रलतकार्यायन्वर्यन गनेसम्वशन्धत लनकार्य वा अलधकारीिाईर 
अको प्रलतसूचना तथा अलभिेख केन्रमापठाईअलभिेखबद्ध गनुय पनेछ । 



 

 

 

(३)र्यस लनर्यम बमोशजम प्रमाणीकरण भएकोआदेि वा अलधकारपत्रकार्ययकारी 
अलधकृतिेसवयसाधारणको जानकारीको िालग सावयजलनक गने व्र्यवस्था लमिाउन ु
पनेछ। 

७. न्र्याफर्यक सलमलतको लनणयर्यवा आदेिको प्रमाणीकरणः 

(१) न्र्याफर्यक सलमलतको लनणयर्य वा आदेि उक्त सलमलतका संर्योजकर 
सबैसदस्र्यिेप्रमाशणत गनेछन।् 

(२)न्र्याफर्यक सलमलतका लनणयर्यवा आदेिको प्रामाशणक प्रलतकार्ययकारी अलधकृत वा 
लनजिे तोकेकोसम्बशन्धत िाखाको कमयचारीिे संरक्षण गनेछ। 

(३) र्यस लनर्यम बमोशजम भएको लनणयर्य वा आदेिको नक्कि लिन चाहेमा 
सरोकारवािा व्र्यशक्त वा संस्थािाई कार्ययकारीअलधकृत वा लनजिे तोकेको कमयचारीिे 
नक्कि प्रलत प्रमाशणत गरी उपिब्ध गराउन ुपनेछ । 

८. सूचना वा तथर्यांक प्रमाणीकरणः 

(१)स्थानीर्यस्तरको सूचना तथा तथर्यांक, स्वीकृत बाफषयक कार्ययक्रम, र्योजना तथा 
बजेट एवं कार्ययर्योजनाकोप्रमाणीकरणकार्ययकारी अलधकृतिेगनेछ। 

(२) नगरपालिकामा रहेकोसूचना वा तथर्यांककसैिेमाग गरेमा अलभिेखमा जनाई 
सम्वशन्धत िाखा प्रमखुिे प्रमाशणतगरी उपिव्धगराउनपुनेछ । 

(३) र्यस लनर्यम बमोशजम कुनै सूचना,तथर्यांकवा लिखत वा कागजात नेपाि सरकार 
वा प्रदेि सरकारिे माग गरेमात्र्यस्तो सूचना,तथर्यांकवा लिखत वा कागजात 
कार्ययकारी अलधकृतिेप्रमाणीत गरीउपिब्ध गराउन ुपनेछ। 

९. अन्र्य लिखत वा कागजातको प्रमाणीकरणः 



 

 

 

(१) लनर्यम ३, ४, ५, ६, ७ र ८ मा िेशखएदेशख बाहेक नगरपालिका सँग सम्बशन्धत 
अन्र्य लिखत वा कागजातको प्रमाणीकरणगदाय कार्ययपालिकाबाट भएका वा जारी 
भएकालिखत वा कागजातको प्रमाणीकरणकार्ययकारी अलधकृतबाट हनुेछ । 

(२) उपलनर्यम (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन कुनैखास लिखतवा 
कागजात प्रमाणीकरणका िालग नगरपालिकाको कानूनबमोशजम कुनै खास अलधकारी 
तोफकएको रहेछ भने त्र्यस्तोलिखत वा कागजात त्र्यस्तो अलधकारीबाट प्रमाणीकरण 
हनुेछ। 

 

१०. कार्ययपालिकाबाट हनुे लनर्यशुक्त, सरुवा तथा अवकािको प्रमाणीकरणः 

(१) कार्ययपालिकाबाट लनर्यशुक्त हनुे पदको लनर्यशुक्तपत्र, सरुवा तथाअवकाि पत्रको 
प्रमाणीकरण कार्ययकारी अलधकृतबाट हनुेछ । 

(२) नगरपालिकाको फवलभन्न सेवाको अलधकृतवासो सरहको पदरस्थार्यी लनर्यशुक्त 
हनुेअन्र्य पदमा कार्ययकारी अलधकृतिे प्रमाणीकरणगरी लनर्यशुक्तपत्रठदनेछ । 

(३) नगरपालिकाकोफवज्ञ सेवा वा करारमा लनर्यकु्त हनुे पदमा कार्ययकारी अलधकृत 
वा लनजिेअशख्तर्यारी ठदएको सम्वशन्धतिाखा प्रमखुिे प्रमाणीकरणगरी 
लनर्यशुक्तपत्रठदनेछ । 

(४) र्यस लनर्यममा िेशखएदेशख बाहेकनगरपालिकाको कानून बमोशजम लनर्यशुक्त हनु े
अन्र्य पदको लनर्यशुक्तकार्ययकारी अलधकृत वा लनजिे तोकेकोअलधकारीद्वारा 
प्रमाणीकरण हनुेछ । 

(५) र्यस लनर्यम बमोशजमकोप्रामाशणक प्रलतकार्ययकारी अलधकृतिेसरुशक्षत राख्न ु वा 
राख्न िगाउनपुनेछ । 

पररच्छेद ३ 



 

 

 

सूचना तथा अलभिेख व्र्यवस्थापन सम्बन्धमा 

११. सूचना तथा अलभिेख केन्र रहने : 

(१) नगर कार्ययपालिकाबाट हनुे लनणयर्य, आदेि िगार्यतका लिखत वा कागजातको 
प्रामाणीक प्रलत िगार्यतकासूचनातथा अलभिेखव्र्यवस्थापन गनय नगर 
कार्ययपालिकामाएक सूचना तथा अलभिेख केन्र रहनेछ । 

(२) उपलनर्यम (१) बमोशजमको सूचना तथा अलभिेख केन्रिे र्यस लनर्यम बमोशजम 
प्रमाणीकरण भएका लिखत वा कागजातको सक्कि प्रामाणीक प्रलत सरुशक्षतसाथ राख्न ु
पनेछ। 

(३) उपलनर्यम (१) बमोशजमसूचना तथाअलभिेखकेन्रिेर्यस लनर्यम बमोशजम 
प्रमाणीकरण भएकामहत्वपूणय लिखत वा कागजातको माइक्रो फिल्म तर्यार गरी 
राख्न ुपनेछ । 

(४) उपलनर्यम (१) बमोशजमको सूचना तथा अलभिेखकेन्रिे लिखत वा 
कागजातको लसिेलसिेवार रुपमा संग्रह गरीअलभिेखराख्नपुनेछ । 

१२.अलभिेखव्र्यवशस्थत गरी राख्न ुपनेः 

(१) र्यस लनर्यम बमोशजम प्रमाणीकरण भएकोलिखत वा कागजातकोनगर 
कार्ययपालिकाकोसम्वशन्धत लबषर्यगत िाखा र सूचना तथा अलभिेख केन्रिे 
सरुशक्षतसाथ अलभिेखबद्ध गरी राख्न ुपनेछ। 

(२) उपलनर्यम (१) बमोशजम अलभिेख राख्दा फवद्यतुीर्य प्रलत समेत सरुशक्षतगरी 
राख्न ुपनेछ । 

१३. सावयजलनक गनुयपनेःर्यस लनर्यममा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन प्रचलित कानूनिे 
गोप्र्य राख्नपुने लिखतवा कागजात भनी तोके बाहेकका अन्र्य सबै लिखत वा कागजात 



 

 

 

सवयसाधारणको जानकारीको िालगसूचना तथा अलभिेख केन्रिेसावयजलनक रुपमा 
प्रकािनगनुयपनेछ । 

पररच्छेद ४ 

फवफवध 

१४. अन्र्य प्रचलित कानूनबमोशजम प्रमाणीकरण हनुे फवषर्यमा असर नपने : 

कुनैलनणयर्य वा आदेि प्रमाणीकरण सम्बन्धमा प्रचलितनेपािको कानूनमा छुटै्ट व्र्यवस्था 
भएकोमा त्र्यस्तो फवषर्यमा र्यस लनर्यममा िेशखएको कुनै कुरािे असर पाने छैन । 

१५. कार्ययफवलधबनाउन सकनेः 

र्यस लनर्यमको उद्देश्र्य कार्यायन्वर्यन गनयकार्ययपालिकािे आवश्र्यक कार्ययफवलधबनाउन सकनेछ। 

 

१६. बचाऊः 

र्यस अशघ स्थानीर्य लनकार्यबाट प्रचलित कानूबमोशजम भए गरेकालनणयर्य वा आदेि वा 
तत्सम्वन्धी अलधकारपत्रकोप्रमाशणकरण र्यसै लनर्यमबमोशजम भएगरेको मालननेछ। 

 

आज्ञािे 

राजेन्र भट्टराई 

प्रमखु प्रशासकीर्य अलधकृत 


