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भाग – २
ने पालको सं विधानको धारा २२३ को उपधारा (१) बमोविम गठन भएको यस सू योदय
नगरपावलकाको नगर कायाा वलकाले बनाएको तल ले विए बमोविमको काया विवध, वनदे विका
सिा साधारणको िानकारीका लावग प्रकािन गररएको छ ।

सूर्योदर्य नगरपालिकाको
कृषी तथा पिुपािन समुह दताा सम्बशधि मापदण्ड तथा कार्याफिलि
पररचर्य
व्र्यिसाफर्यक रुपमा आर्यआजान हुने कृषी तथा पिुपािन समुह कुनै राजनीलतक पार्टीसँग
सम्बधि नराखी लनिााि रुपमा आर्यआजान कार्यामा सं िग्न गरर समाज सुिारको कार्या गने नै
कृषी तथा पिुपािन समुह हो । समुह दतााको िालग सिा प्रथम सम्बशधित ठाउँ को िडामा
गएर लसिाररस लिनु पर्ा

अलन मात्र नगरपालिकाको

कार्याािर्य जानु पर्ा ।

सम्पका
सूर्योदर्य नगरपालिकाको कार्याािर्यको सम्बशधित फिषर्यगत िाखा
आिश्र्यक कागजात
१) समुह दताा गरी पाउँ भन्ने बारे मा एक लनिेदन | जुन लनिेदन अनुसूची १ मा भए
अनुसार हुन पने र् ।
२) िडा कार्याािर्यको लसिाररस पत्र | जुन नगरपालिकाको नाममा िेखेको हुधर् |
३) फििान ३ प्रलत फप्रधर्ट गरे को हुन ु पनेर्ा उक्त फििानको पफहिो पानाको पुच्र्रमा र
अधर्यप्रत्र्येक पानाको शिरपुच्र्रमा तदथा सलमलतका सम्पुर्ा सदस्र्यहरुिे हस्ताक्षर गरे कोहुन ु
पने र् |
४) समुहको हरे क सदस्र्यहरुको िोर्टो सफहतको ब्र्यशक्तगत फििरर् फििानसाथै सं िग्न हुन ु
पनेर्

।

५) कार्या सलमलतको पदालिकाररमा कशम्तमा २५ जना र बढीमा ४० जना सम्म हुन ु पने ।
६) समुहको फििानमा उल्िेशखत पदालिकारीहरुको नागररकताको प्रमार्पत्रको प्रलतलिफप
एक/एक प्रलत साथै सक्कि पलन सम्िग्न हुन ु पने र्

।

७) समुहसँग सम्बशधित ब्र्यशक्तहरु जमघर्ट गरी सं स्था खोल्नको िालग कारर् सफहतको
प्रलतिेदन तर्यार पारी सो प्रलतिेदनमा सम्बशधित व्र्यशक्तहरुको सनाखत गराउने र माइनुर्ट
तर्यार गनुप
ा ने हुधर् ।
८) सं स्थािे चिान गने र्ाप बनाई सम्पूर्ा कागजात सं गै पेि गनुा पदार् ।

९) उदे श्र्यसँग सम्बशधित लनकार्यको कार्याािर्यको रार्य/प्रलतफिर्या/लसिाररस लिन सफकने
र् ।
प्रफिर्या
१) िडा कार्याािर्यबार्ट लसिाररस प्राप्त गना एक कफप फििान र लनिेदन ददनु पदार् ।
२) समुह स्थापना गने लनर्ार्य समेतको सं स्थापकको माइनुर्ट पेि गनुा पदार् ।
३) सम्पूर्ा लबिान र कागजातको जाच गरे पलर् सं स्था दताा स्िीकृलत फर्टप्पर्ी तर्यार पारर
पेि गररने र्।
४) र्यलत गरे पलर् नगरपालिकाको कार्याािर्यको राजश्व खातामा िाग्ने िुल्क भरे र लबि दे खाई
दताा प्रमार् पत्रको माग गनुा पदार् |
िाग्ने समर्य र दस्तुर
समर्य: कागजपत्र पुगेमा सोफह ददन
दस्तुर: रु १००० /शजम्मेिार अलिकारी
सम्पूर्ा कागजात प्राप्त भए पलर् फिषर्यतग िाखामा

पेि गने | िाखािे प्रमुख प्रिासकीर्य

अलिकृतकोमा पेि गरी सम्पूर्ा प्रकृर्या उपर्युक्त भएमा लनर्ार्यका िालग नगरप्रमुख समक्ष
पेि गने ।
नफिकरर् प्रकृर्यााः१- नफिकरर् गने ब्र्यहोरा खुिेको लनबेदन
२- समुहको बैठकको लनर्ार्य
३- सक्कि दताा प्रमार् पत्र
५- अशघल्िो आ.ब.को प्रगलत प्रलतबेदन
६- हरे क समुहिे अिोज मसाधत लभत्र नफिकरर् गररसक्नु पनेर् । नफिकरर् दस्तुर रु
५००/- िाग्ने र् ।
७- नफिकरर्को िालग म्र्याद नाघी आएका समुहहरुिाई कालताक दे खी िाल्गुर् मसाधत
सम्म नफिकरर् गना आएमा नफिकरर् दस्तुरको २५% जररमाना र सो भधदा पर्ी असार
मसाधत सम्म ५०% थप गरी नफिकरर् गना सफकने र् । सो भधदा पर्ाडी प्रतेक आ.ब.को

िागी नफिकरर् दस्तुतरको सतप्रलतसत जरीिाना गरी बढीमा २ आ.ब. सम्मको नफिकरर्
गना सफकने र् ।
नोर्ट
१) समुह दताा गना जाँदा सम्बशधित समुहको अध्र्यक्ष िा अशख्तर्यार प्राप्त व्र्यशक्त जानु
पनेर् |
२) समुह दताा हुने लनर्ार्य भई राजश्व बुझाएपलर् फििानमा प्रमुख प्रिासकीर्य अलिकृतिे
हस्ताक्षरगरी कार्याािर्यको र्ाप िगाए पलर्मात्र फििानिागू हुने र्|

कृषी तथा पिु समुहको नमुना फििान
.........................को फििान २०७….
प्रस्तािनााः................................................................................" को "र्यो फििान स्थानीर्य सकरकार
सं चािन सम्बधिी ऐन २०७४ को अलिनमा रफह तजुम
ा ा गररएको र्" ।
पररच्र्े द-१
प्रारशम्भक
१. (क) समुहको को नामाः- र्यस समुहको नाम "............" रहनेर् ।

(ख) प्रारम्भाः- र्यो फििान समुहको दताा भएको लमलतदे शख प्रारम्भ हुनेर् ।

२. पररभाषााः-

क. "फििान" भन्नािे ............... को फििानिाई सम्झनु पदार् ।
ख. "समुह" भन्नािे .................. िाई जनाउँ दर् ।

ग. "सलमलत" भन्नािे र्यस फििानको दिा १३ बमोशजम गदठत कार्या सलमलतिाई
जनाउँ दर् ।
घ. "सभा" भन्नािे र्यस फििान बमोशजम बसेको सािारर् सभा र फििेष सािारर् सभािाई
समेत जनाउँ दर् ।
ङ. "पदालिकारी" भन्नािे सं स्थाका पदालिकारीहरुिाई सम्झनुपदार् ।
च. लनर्यम, फिलनर्यम भन्नािे र्यस फििान अधतगात बन्ने लनर्यम फिलनर्यमिाई जनाउँ र् ।
र्. स्थानीर्य अलिकारी भन्नािे नगर प्रमुखिाई जनाउँ र् ।
ज. तोफकएको िा तोफकए बमोशजम भन्नािे र्यो फििान र र्यस फििान अधतगात बनेको लनर्यम
फिलनर्यममा तोफकएको िा तोफकए बमोशजम सम्झनु पदार् ।
झ. स्थानीर्य तह भन्नािे सूर्योदर्य नगरपालिकािाई

जनाउनेर् ।

ञ. "सदस्र्य" भन्नािे सं स्थाको कुनै पलन सदस्र्यता (सािारर्, सं स्थागत, आजीिन एिं कार्या
सलमलतको पदालिकारी समेत ) िा सं घ सं स्थािाइ जनाउनेर् ।
र्ट. "सं स्थापक सदस्र्य" भन्नािे पफहिो बैठकबार्ट लनलमात तदथा सलमलतका सदस्र्यहरुिाइ
सं स्थापक सदस्र्य भलननेर् ।
३. सं स्थाको र्ाप र शचधहाः- प्रचलित कानूनी व्र्यिस्थाको प्रलतकूि नहुनेगरी समुहको एउर्टा
र्ु ट्टै र्ाप र शचधह हुनेर् । र्ाप र शचधह अनुसूशच १ बमोशजमको ढाँचामा हुनेर् । तर
समुहको नाम र्ाप र शचधह पूि ा दताा भएको कुनै समुहसँग मेि खाएमा सं िोिनको
प्रफिर्याद्वारा तुरुधत सं िोिन गररनेर् ।
पररच्र्े द-२ उद्देश्र्य
४. समुहको उद्देश्र्याः- समुहको उद्देश्र्य दे हार्य बमोशजम रहनेर् ।
क. र्यो समुह मुनािा सफहतको, जनफहतकारी सामाशजक समुह हुनेर् ।
क.
ख.
ग.
घ.
५. समुहको उद्देश्र्य प्राप्त गना गररने कामहरुाःर्यस समुहिे उपरोक्त उद्देश्र्यहरु प्राप्त गना दे हार्यका कार्याहरु गनेर्ाः-

क. समुहिे प्रचलित नेपाि कानून प्रलतकुि नहुने गरी आफ्ना उद्देश्र्यहरु कार्यााधिर्यन गनेर्
।
ख. समुहिाई आिश्र्यक पने भिन लनमाार् गने िा भाडामा िा लिजमा लिन ददन सक्नेर् ।
कम्प्र्युर्टर, र्टे लििोन, र्टाइपराइर्टर, फ्र्याक्स जस्ता कार्याािर्य सामान तथा सिारी सािन खररद
गनेर् िा भाडामा लिई प्रर्योग गनेर् ।
पररच्र्े द-३
सदस्र्यता
६. सदस्र्यहरुको िगीकरर्- र्यस समुहको दे हार्य बमोशजम २ प्रकारका सदस्र्यहरुको िलगाकरर्
गररएको र्ाःक. सािारर् सदस्र्याः- र्यस फििानको दिा ७ बमोशजम र्योग्र्यता पुगेको कुनै पलन नेपािी
नागररकिे तोफकएको प्रकृर्या अधतगात रफह आिेदन गरे मा समुहको सदस्र्यता प्राप्त गने
व्र्यशक्तहरु सािारर् सदस्र्य हुनेर्न ।
ख. समुह लनमाार् हुदाका बखतका सदस्र्यहरु सं स्थापक सदस्र्य हुनेर्न ।
७. सदस्र्यता प्रालप्तको िालग आिश्र्यक र्योग्र्यतााः- र्यस सं स्थाको सदस्र्यको िालग दे हार्य
बमोशजमको र्योग्र्यता पुगेको हुन ु पनेर् ।
क. नेपािी नागररक भएको ,
ख. १८ िषा उमेर पुरा गरे को ,
ग. मानलसक सधतुिन नगुमाएको ,
घ. सािाजलनक सम्पत्ती फहनालमना गरे को नठहरे को ,
ङ. नैलतक पतन दे शखने िौजदारी र भ्रष्टाचारीको अलभर्योगमा सजार्य नपाएको ,
च. समुहको उद्देश्र्य पूलताका िालग लनश्वाथा भािनािे सेिा गना चाहने ।
८. समुहको सदस्र्य प्राप्त गना िा िहाि रहन नसक्ने अिस्थााः- दे हार्यको अिस्थामा कुनै
व्र्यशक्तिे समुहको सदस्र्यता प्राप्त गना िा िहाि रहन सक्ने र्ै न ।
क. गैह्र नेपािी नागररक ,
ख. १८ िषा उमेर पूरा नभएका ,
ग. मगज फिग्रेको िा बौिाएका ,
घ. सािाजलनक सम्पशत्त फहनाफिना गरे को ठहरे को ,

ङ. नैलतक पतन दे शखने िौजदारी र भ्रष्टाचारीको अलभर्योगमा सजार्य पाएको ,
च. सम्बशधित समुहको व्र्यिस्थापनमा नीशज स्िाथा भएको ,
र्. साहुको दामासाहीमा परे को ,
ज. कुनै प्रकारको चोरी, ठगी, फकते िा जािसाझी गरे को िा आफ्नो शजम्माको
िनमाि अनलिकृत तिरिे मासेको िा दुरुपर्योग गरे को िा भ्रष्टाचार गरे को
अलभर्योगमा अदाितबार्ट कसुरदार ठहरी सजार्य पाई सजार्य पाएको १ िषा
ननाघेको ,
झ. फििानको दिा ७ को उपदिा ६ बमोशजमको र्योग्र्यता नपुगेको ।
९. सदस्र्यताको समालप्ताः१. दे हार्यको अिस्थामा कुनै व्र्यशक्त समुहको सदस्र्यमा िहाि रहने र्ै न ।
क. र्यस फििानको दिा ८ बमोशजमको सदस्र्यता प्राप्त गना नसक्ने भएमा
,
ख. सािारर् सभाको ७५% को सदस्र्यहरुको बहुमतिे समुहको सदस्र्य
पदबार्ट हर्टाउने प्रस्ताि पाररत गरे मा ,
ग. सदस्र्यिे आफ्नो पदबार्ट ददएको राजीनामा स्िीकृत भएमा ,
घ. समुहको काम कारिाहीमा िेइमानी िा बदलनर्यत गरे को कुरा
अदाितबार्ट प्रमाशर्त भएमा ,
ङ. र्यस फििान बमोशजम समुहको गना नहुने, भनी तोफकएको कुनै कार्या
गरे मा ,
च. सदस्र्यता िुल्क बुझाउन बाँकी भएमा ,
र्. समुहको फिघर्टन भै खारे ज भएमा ,
ज. सदस्र्यको मृत्र्यु भएमा , दे िािी िा गुठी र्ोडी गएमा िा लबना सूचना
तीन पर्टक िाफषाक सािारर् सभामा र कार्या सलमलतको बैठकमा
अनुपशस्थत भएमा ,
२.कुनै व्र्यशक्तका सम्बधिमा समुहको सदस्र्यता प्राप्त गना िा िहाि रहन अर्योग्र्य
ठहराउनु भधदा अशघ समुहको लनजिाई सो कुराको सूचना ददई, सिाईको
सबुद पेि गने मौका ददइने र् ।

१०. सदस्र्यता िुल्क र सदस्र्यता प्रदान गने फिलिाः- र्यस फििानको दिा ६ बमोशजम दे हार्य
बमोशजमको िुल्क लतरी सदस्र्यता प्राप्त गना सक्नेर्न् ।
१. सािारर् सदस्र्याःक. सािारर् सदस्र्य प्राप्त गना चाहने व्र्यशक्तिे प्रिेि िुल्क िापत रु.१००/-र
िाफषाक िुल्क िापत रु. १००/- बुझाई तोफकएको प्रफिर्या अनुसार आिेदन
पेि गनेिाई कार्या सलमलतको लनर्ार्यिे सािारर् सदस्र्यता प्रदान गना सक्नेर्
।
ख. त्र्यस्ता सािारर् सदस्र्यिे िाफषाक निीकरर् िुल्क रु १००/- बुझाउनु पनेर्
।
ग. सािारर् सदस्र्यता प्राप्त गने सदस्र्यिे प्रत्र्येक िषा आलथाक िषाको श्रािर्मा दस्तुर
बुझाई निीकरर् गराई सक्नु पनेर् ।
पररच्र्े द-४
सािारर् सभा, कार्या सलमलत तथा बैठक सम्बधिी व्र्यिस्था
११. सािारर् सभाको गठनाः१. र्यस फििानको दिा ७ अनुसार सदस्र्यता प्राप्त गने सदस्र्यहरु भएको एक
सािारर् सभा गठन हुनेर् ।
२. र्यस समुहको सािारर् सभा, दे हार्य बमोशजम हुनेर् ।
क. बाफषाक सािारर् सभााः- िषाको एक पर्टक बाफषाक सािारर् सभा बस्नेर्
।
ख. फििेष सािारर् सभााः- समुहको कूि सदस्र्य सं ख्र्याको १/४ (एक चौथाई)
सदस्र्यहरुिे कारर् खुिाई फििेष सािारर् सभािे माग गरे मा, कार्या
सलमलतिे कम्तीमा ७ (सात) ददनलभत्र अलनिार्या रुपमा फििेष सािारर्
सभा बोिाउनु पदार् । तर सािारर् सभा िा फििेष सािारर् सभा बसेको
र् मफहना लभत्र पुनाः फििेष सािारर् सभा बस्न भने सक्ने र्ै न ।
३. र्यस समुहको प्रथम बाफषाक सािारर् सभा समुह स्थापना भएको आ.ि. समाप्त
भएको लमलतिे ६ मफहना लभत्रमा गररने र् र त्र्यसपलर्को बाफषाक सािारर्

सभाहरु आलथाक िषा समाप्त भएको लमलतिे २ (दुई) मफहना लभत्र गररने र्
।
४. र्यस समुहको बाफषाक सािारर् सभा गनाको िालग कम्तीमा १५ ददन अगािै र
फििेष सािारर् सभा गनाका िालग कम्तीमा ७ ददन अगािै सभा हुने स्थान,
लमलत, समर्य र र्ििि गने फिषर्य खोिी सबै सािारर् सदस्र्यहरुिाई अलनिार्या
रुपिे सूचना ददइनेर् ।
५. उप-दिा ४ बमोशजम बोिाइएको सािारर् सभा िा फििेष सािारर् सभामा
फििानको दिा १८ बमोशजमको गर् पूरक सं ख्र्या नपुगी सभा हुन नसकेमा
कम्तीमा ७ (सात) ददनको म्र्याद ददई पुनाः सािारर् सभाको बैठक बोिाइने
र् ।
६. सािारर् सभा र फििेष सािारर् सभाको र्ु ट्टा र्ु ट्टै लनर्ार्य पुशस्तका राशखने र्
।
१२. सािारर् सभाको काम, कताव्र्य र अलिकाराः- सािारर् सभाको काम, कताव्र्य र अलिकार
दे हार्य बमोशजम हुनेर् ।
क. कार्या सलमलतिे पेि गरे को र्योजना कार्यािमहरु र बाफषाक बजेर्ट पाररत गने ।
ख. िेखा परीक्षकबार्ट प्राप्त भएको बाफषाक िेखा परीक्षर्-प्रलतिेदन मालथ र्ििि
गरी अनुमोदन गने र िेखा परीक्षर् प्रलतिेदनबार्ट दे शखएका अलनर्यलमत बेरुजु
रकमहरु मालथ र्ििि गरी लनर्यलमत गना नलमल्ने बेरुजु रकमहरु अिुि
उपर गरी िर्छ्यौर्ट गनाको िालग कार्या सलमलतिाई लनदे िन ददने ।
ग. आगालम बषाको िालग िेखा परीक्षकको लनर्युशक्त गने ।
घ. सं स्थाको बाफषाक कार्या प्रगलत फििरर् र सं स्थािे गरे को कार्याहरुको मूल्र्याङ्कन
गरी कार्या सलमलतिाई आिश्र्यक लनदे िन ददने ।
ङ. समुहको कार्या सलमलतका पदालिकारीहरुको पदािलि पुगेको अिस्थामा कार्या
सलमलतका पदालिकारीहरुको फििान बमोशजमको प्रफिर्या अधतगात रही लनिााचन
गने ।
च. कार्या सलमलतद्वारा पेि भएका फििान सं िोिन, लनर्यम तथा फिलनर्यम स्िीकृत गने
।

र्. समुहको आफ्नै आधतररक श्रोतबार्ट व्र्यहोने गरी कार्या सलमलतिे पेि गरे को
कमाचारीहरुको दरिधदी, पाररश्रलमक भत्ता तथा अधर्य सुफििाहरुमा आिश्र्यकता
अनुरुप स्िीकृलत प्रदान गने ।
ज. र्यस फििानमा उल्िेशखत उद्देश्र्य अनुसारको अधर्य कार्या गने गराउने ।
१३. कार्या सलमलतको गठनाः१. सािारर् सभाका सदस्र्यहरुबार्ट लनिााशचत दे हार्य बमोशजमको पदालिकारीहरु रहने ७
सदस्र्यीर्य एक कार्या सलमलत गठन गररने र् ।
अध्र्यक्ष – १
सशचि - १
कोषाध्र्यक्ष - १
सदस्र्य - ४
जम्मा सदस्र्य सं ख्र्या – ७ जनाको कार्या सलमलत हुनेर् ।.
२. कार्या सलमलतको कार्याकाि २ िषाको हुनेर् ।
ु धदा अगािै कार्या सलमलतमा रहे को कुनै सदस्र्यको पद ररक्त
३. िाफषाक सािारर् सभा हुनभ
हुन आएमा बाँकी अिलिका िालग कार्या सलमलतका सदस्र्यको मनोनर्यन सलमलतद्वारा गना
सफकनेर् । र्यसरी सो पदमा लनिााचन भएको सदस्र्यको कार्याकाि जुन सदस्र्य पद ररक्त
भएको हो, सो सदस्र्य बाँकी कार्याकाि सम्मका िालग मात्र हुनेर् तर अधर्य पदहरुको
िालग फििान बमोशजम बाँकी अिलिको लनलमत्त लनिााचन प्रकृर्याद्वारा पद पूलता गररनेर् ।
४. कार्या सलमलतको बैठक आिश्र्यकता अनुसार अध्र्यक्षिे बोिाउने र् । तर कार्या सलमलतको
पदालिकारीहरुको जम्मा सं ख्र्याको ५१% िे बैठक बोिाउन माग गरे मा अध्र्यक्षिे कार्या
सलमलतको बैठक तुरुधत बोिाउनु पनेर् ।
५. कार्या सलमलतका पदालिकारी तथा सदस्र्यहरुको कुि सं ख्र्याको ५१% पदालिकारीहरु
उपशस्थत नभै कार्या सलमलतको बैठक बस्ने र्ै न ।
६. कार्या सलमलतको बैठकमा अध्र्यक्षिे अध्र्यक्षता गनेर् र लनजको अनुपशस्थलतमा उपाध्र्यक्षिे
र उपाध्र्यक्षको पलन अनुपशस्थलत रहेमा बैठकमा उपशस्थत सदस्र्यहरुिे र्ानेको िा जेष्ठ
सदस्र्यिे अध्र्यक्षता गनेर् ।

७. कार्या सलमलतको बैठकमा बहुमतको लनर्ार्य माधर्य हुनेर् र मत बराबर भएमा अध्र्यक्षिे
लनर्ाार्यक मत ददन सक्नेर् ।
८. कार्या सलमलतको बैठकमा र्ििि भएको फिषर्यहरुको र्ु ट्टै लनर्ार्य फकताबमा िेखी राशखने
र् र सो लनर्ार्य फििरर्मा बैठकमा उपशस्थत सम्पूर्ा सदस्र्यहरुिे सही गनुा पनेर् तर
लनर्ार्यमा असहमलत जनाउनेहरुिे कैफिर्यत खोिी सही गनुा पनेर् । ९. समुहिे गने
भलनएको सम्पूर्ा कार्या कार्या सलमलतको लनर्ार्यबार्ट हुनेर् ।
१०. मालथका दिाहरुमा जुनसुकै कुरा िेशखएको भएता पलन कार्या सलमलतिे गना पाउने कुनै
कार्याको सम्बधिमा कार्या सलमलतका सबै पदालिकारीहरु लिशखत रुपमा सहमत भएमा
त्र्यस्तो सहमलतिाई लनर्ार्य पुशस्तकामा सं िग्न गरी त्र्यस्तो काम बैठक फिना पलन गना
सफकने र् । उपरोक्त बमोशजमको सहमलतिाई कार्या सलमलतको बैठकको लनर्ार्य सरह
मालनने र् ।
१४. कार्या सलमलतको काम, कताव्र्य र अलिकाराः- कार्या सलमलतको काम, कताव्र्य र अलिकार
दे हार्य बमोशजम हुनेर् ।
१. समुहको आगामी िषाको बाफषाक कार्यािम तथा अनुमालनत बजेर्ट बनाई सािारर् सभामा
प्रस्तुत गने ,
२. फििान बमोशजमको व्र्यिस्था पािना गरी सािारर् सभाको लनर्ार्य कार्यााधिर्यन गने गराउने
,
३. समुहको फहतमा हुने कार्यािमहरु सञ्चािन गने ,
४. सािारर् सभा प्रलत उत्तरदार्यी रहने ,
५. समुहको उद्देश्र्य प्रालप्तका िालग उपिब्ि सािन र श्रोतको अलिकतम उपभोग र प्रर्योग
गने ,
६. समुहको कार्या सम्पादन गना कार्या र्योजना बनाउने, श्रोत जुर्टाउने, कार्यााधिर्यन, सुपरीिेक्षर्
र अनुगमन गने ,
७. समुहको कोष र सम्पशत्त सुरशक्षत तररकािे राख्न िगाउने र बैंक खाता खोिी सञ्चािन
गने ,
८. समुहको कमाचारीहरुको सेिा िता र सुफििा आदी सम्बधिी कमाचारी लनर्यमाििी बनाई
सािारर् सभाबार्ट स्िीकृत गराई िागु गने गराउने ,

९. समुहको उद्देश्र्य पररपूलताको िालग आफ्नो कार्या अिलिमा उपर्युक्त व्र्यशक्तहरुको
सल्िाहकार सलमलत तथा अधर्य सलमलत, उप-सलमलत गठन गने र आिश्र्यकता अनुरुप
कार्याको बाँडिाँड गरी ददने ,
१०. समुहको नेतत्ृ िदार्यी भूलमका लनिााह गने ।
१५. पद त्र्याग गना सक्नेाः- अध्र्यक्षिे उपाध्र्यक्ष मािात कार्या सलमलत समक्ष र उपाध्र्यक्ष तथा
अधर्य पदालिकारीहरुिे अध्र्यक्ष समक्ष राजीनामा ददई पद त्र्याग गना सक्ने र्न् ।
१६. अधर्य सलमलतहरुाः
१. र्यस फििानको पररिी लभत्र रहेर समुहको कार्या सञ्चािनको िालग कार्या सलमलतिे
आिश्र्यकता अनुसार अधर्य सलमलत िा उप-सलमलत गठन गना सक्ने र् तर सो सािारर्
सभाको बैठकद्वारा अनुमोदन गराउनु पनेर् । २. उप-सलमलतको कार्याहरु कार्या सलमलतिे
तोफकददए बमोशजम हुनेर् ।
पररच्र्े द-५
पदालिकारीहरुको काम, कताव्र्य र अलिकार
१७. पदालिकारीहरुको काम, कताव्र्य र अलिकाराः- कार्या सलमलतका पदालिकारीहरुको काम,
कताव्र्य र अलिकार दे हार्य बमोशजम हुनेर् ।
१. अध्र्यक्षको काम, कताव्र्य र अलिकाराःक. सलमलत र सभाको बैठकको अध्र्यक्षता गने, बैठक सञ्चािन गने ,
ख. लनर्ाार्यक मत ददने ,
ग. सं स्थाको तिाबार्ट प्रलतलनलित्ि गने िा प्रलतलनलि तोक्ने ,
घ. समुहको नेतत्ृ ि ददने ,
ङ. आिश्र्यकता अनुसार बैठक बोिाउन सशचििाई लनदे िन ददने ,
च. अधर्य पदालिकारी एिं सदस्र्यहरुिाई कामको बाँडिाँड गने ,
र्. अलभिेख प्रमाशर्त गने ,
ज. िैदेशिक तथा आधतररक सं स्थाहरुसं ग सम्बधि राख्दा आिश्र्यक सम्झौता गने
,
झ. कुनै पदालिकारीको अनुपशस्थलतमा सो पदालिकारीिे गने काम अधर्य कुनै
पदालिकारी िा सदस्र्यिाई गराउन िगाउने ,

ञ. समुहको सम्पशत्तको सं रक्षर्, रे खदे ख र लनर्यधत्रर् गने ।
२. उपाध्र्यक्षको काम, कताव्र्य र अलिकाराःक. अध्र्यक्षिाई सहर्योग गने ।
ख. अध्र्यक्षिे ददएको शजम्मेिारी पूरा गने ।
ग. अध्र्यक्षको अनुपशस्थलतमा लनजको कार्या गने ।
३. सशचिको काम, कताव्र्य र अलिकाराःक. समुहको सशचिािर्यको रे खदे ख र सं चािन गने ,
ख. अध्र्यक्षको लनदे िन अनुसार बैठक र सभा बोिाउने ,
ग. अलभिेख सुरशक्षत राख्ने ,
घ. अध्र्यक्षिे ददएको अधर्य शजम्मेिारी पुरा गने ,
ङ. समुहको गोपलनर्यता कार्यम गने ,
च. शजधसी िा नगद सामानको िगत राख्ने,
र्. मालसक रुपमा समुहबार्ट भए गरे का कामहरुको प्रलतिेदन तर्यार गरी कार्या
सलमलत समक्ष पेि गने ,
४. कोषाध्र्यक्षको काम, कताव्र्य र अलिकाराःक. समुहको कोषको रे खदे ख र सञ्चािन गने ,
ख. सािारर् सभामा बाफषाक कार्यािम र बजेर्ट पेि गने ,
ग. िेखा दुरुस्त राख्ने ,
घ. लनर्यलमत रुपमा बाफषाक िेखापरीक्षर् गराउने ,
ङ. चि अचि सम्पशत्तको शजम्मेिारी बहन गने ,
च. कुनै पलन लनकार्यबार्ट समुहको िेखा सम्बधिी प्रलतिेदन माग गरे मा तर्यार गरी
पेि गने ।
५. सदस्र्यहरुको काम, कताव्र्य र अलिकाराःक. सलमलतको बैठकमा सफिर्य सहभालगता जनाउने,
ख. समुहको कार्यामा रचनात्मक भूलमकाको लनिााह गने ,
ग. अध्र्यक्ष र उपाध्र्यक्षिे तोकेको अधर्य कार्या गने ,
घ. समुहको उद्देश्र्य पूलताका िालग आिश्र्यक सहर्योग र पहि गने ।

१८. गर् पूरक सं ख्र्यााः१. कुि सदस्र्य सं ख्र्याको ६०% (साठी) प्रलतित सािारर् सदस्र्यहरुको उपशस्थत
नभै सािारर् सभाको काम कारिाही हुने र्ै न ।
२. तर फििानको दिा ११ को (५) मा उल्िेख भए बमोशजम पुनाः बोिाइएको
सािारर् सभामा कुि सदस्र्य सं ख्र्याको ५१% उपशस्थत भएमा सभा गना बािा पने
र्ै न ।
३. सम्पूर्ा सदस्र्य सं ख्र्याको ५१ % सदस्र्यहरु उपशस्थत नभई सािारर् सभाको
बैठक बस्न सक्ने र्ै न । तर र्यसरी बोिाइएको गर्पूरक सं ख्र्या नपुगी पुनाः
बोिाइएको दोश्रो बैठकमा ५१% सदस्र्यहरु उपशस्थत नभएमा पलन सािारर् सभाको
बैठक बस्न सक्नेर् ।
पररच्र्े द-६
आलथाक व्र्यिस्था
१९. समुहको कोषाः१. समुहको आफ्नो एउर्टा र्ु ट्टै कोष हुनेर् र सो कोषमा दे हार्य बमोशजमको प्राप्त रकमहरु
जम्मा हुनेर्न्:क. सदस्र्यता िापत प्राप्त प्रिेि िुल्क र सदस्र्यता िुल्कको रकम ,
ख. कसैिे स्िेच्र्ािे ददएको अनुदान, सहार्यता िापत प्राप्त रकम ,
ग. समुहको चि/अचि सम्पशत्त िा अधर्य िस्तुको फििीबार्ट प्राप्त रकम ,
घ. फिदे िी समुहको व्र्यशक्त िा अधतरराफिर्य सं घ सं स्थाबार्ट सहर्योग िापत प्राप्त
रकम,
ङ. स्थानीर्य लनकार्यबार्ट प्राप्त अनुदान िा सहर्योग िापत प्राप्त रकम , च. सं स्थाद्धारा
सं चालित कार्यािमहरुबार्ट उठे को आलथाक सहर्योग बापतको रकमहरु ।
२. सं स्थामा प्राप्त रकम स्थानीर्य बैंकमा जम्मा गरी बैंक खाता सञ्चािन गररने र् ।
ु
२०. खाता सञ्चािनाः- समुहको बैंक खाता अध्र्यक्ष ,सशचि र कोषाध्र्यक्षको (अलनिार्या) सं र्यक्त
दस्तखतबार्ट सञ्चािन हुनेर् । प्रचलित ऐन लनर्यम अनुसार खचा गने तथा खचाको श्रे स्ता
राख्ने व्र्यिस्था गररने र् ।

२१. कोषको रकम खचा गने तररकााः- समुहको कोषमा जम्मा भएको रकम खचा गदाा दे हार्य
बमोशजम तररका अपनाई खचा गररने र् ।
क. समुहको िाफषाक बजेर्ट र्योजना र कार्यािम स्िीकृत नगरी कोषबार्ट खचा गना
सफकने र्ै न ,
ख. सािारर् सभाबार्ट पाररत बजेर्ट र कार्यािमको अलिनमा रही कोषबार्ट रकम
खचा गना सफकनेर् ,
ग. कोषबार्ट खचा भएको रकमको आलथाक प्रलतिेदन सािारर् सभामा अलनिार्या
रुपिे पेि गनुा पनेर् ,
घ. कोषको रकम खचा गदाा तोफकए बमोशजम खचा गनुप
ा ने र् ।
२२. समुहको िेखा र िेखा परीक्षर्ाःक. समुहको आर्य व्र्यर्यको िेखा प्रचलित कानून बमोशजम स्पष्ट तिरिे राशखने र् ।
ख. समुहको िेखा परीक्षर् प्रचलित कानून बमोशजम रशजष्टडा िेखा परीक्षकबार्ट हुनेर्
।
ग. नेपाि सरकार िा स्थानीर्य अलिकारीिे चाहेमा जुनसुकै बखतमा पलन आिै िा
मातहतका कमाचाररहरु खर्टाई समुहको फहसाब फकताब जाँच गना गराउन सक्नेर्
।
घ. िेखा परीक्षकको लनर्युशक्त सािारर् सभाबार्ट हुनेर् । तर प्रथम िाफषाक सािारर्
सभा नभएसम्म िेखा परीक्षकको लनर्युशक्त कार्या सलमलतबार्ट हुनेर् ।
ङ. समुहको िेखा परीक्षर् प्रलतिेदन र िाफषाक कार्या प्रगलत फििरर् १/१ प्रलत
सम्बशधित स्थानीर्यतहमा पेि गररने र् ।
पररच्र्े द-७
लनिााचन, अफिश्वासको प्रस्ताि, फििान सं िोिन सम्बधिी व्र्यिस्था
२३. लनिााचन सम्बधिी व्र्यिस्थाक. कार्या सलमलतको लनिााचन प्रर्योजनको िालग बफढमा ३ जनाको एक लनिााचन
सलमलत कार्या सलमलतको सहमलतद्वारा गठन गररने र् ।
ख. लनिााचन सलमलतिे प्रचलित कानूनको पररिी लभत्र रहेर लनिााचन कार्याफिलि आिै
व्र्यिशस्थत गनेर् ।

ग. लनिााचन सम्बधिी फििाद उत्पन्न भएमा फििादको र्टुङ्गो लनिााचन सलमलतिे गरे को
लनर्ार्य नै अशधतम हुनेर् ।
घ. लनिााचन सम्पन्न भएको भोलिपल्र्ट लनिााचन सलमलतको स्िताः फिघर्टन हुनेर् ।
२४. उम्मेदिार हुने र्योग्र्यतााः- कार्या सलमलतको उम्मेदिार हुन दे हार्य बमोशजमको र्योग्र्यता
पुगेको हुन ु पनेर् ।
क. सदस्र्यता िाफषाक नफिकरर् गरे को हुन ु पनेर् ,
ख. सािारर् सदस्र्य बनी िगातार नफिकरर् गरे को २ िषा अिलि पुरा गरे को हुन ु पनेर् ,
ग. समुह सं गको कारोबारमा कुनै बाँकी बक्र्यौता नभएको हुन ु पनेर् ,
घ. समुहप्रलतको इमाधदार र समुहको फहतमा लनरधतर िालग रहे को हुन ु पनेर् ,
ङ. तर अको लनिााचन नभएसम्मको िालग र्यो समुह दताा गठन भएको तदथा कार्या सलमलतिाई
मालथको उपदिा (क) र (ख) िागु हुने र्ै न ।
२५. अफिश्वािको प्रस्तािाः१. अफिश्वािको प्रस्ताि लिशखत रुपमा कुन कुन पदालिकारीको फिरुद्धमा हो स्पष्ट खुिाई
दे हार्य बमोशजमको ररत पुर्र्याई समुहमा दताा गनुा पनेर् ।
क. नेपािी भाषामा शिष्ट िब्दको प्रर्योग गरी िेशखएको हुन ु पर्ा ,
ख. प्रस्तािको फिषर्य स्पष्ट र व्र्यािहाररक हुन ु पर्ा ,
ग. सािारर् सभा सदस्र्यहरु मध्र्येबार्ट कम्तीमा १/४ (एक चौथाई) सदस्र्यहरुको
प्रष्ट नाम थर र ठे गाना सफहत खुिाई सही भएको हुन ु पर्ा ।
२. उपदिा १ बमोशजम समुहमा दताा भएको अफिश्वासको प्रस्ताि स्पष्ट फिषर्य खुिाई सािारर्
सभा िा फििेष सािारर् सभा बस्ने स्थान, लमलत र समर्य समेत तोकी समुहको सािारर्
सभाको सम्पूर्ा पदालिकारीहरु र सदस्र्यहरुिाई फििानको दिा ११ (४) बमोशजम सािारर्
सभा िा फििेष सािारर् सभा बस्ने सूचना ददइने र् ।
३. अफिश्वासको प्रस्ताि मालथ र्िििको प्रफिर्यााःक. सािारर् सभा अध्र्यक्षता गने व्र्यशक्तिे सािारर् सभामा उप-दिा १ बमोशजमको
प्रस्ताि पेि गना अनुमलत ददनेर् र प्रस्ताि पेि गने सदस्र्यहरु मध्र्ये १ जनािे
अफिश्वासको प्रस्ताि ल्र्याउनु पने कार्या सफहतको आफ्नो अलभमत सभा समक्ष प्रस्तुत
गनेर् ।

ख. उप-दिा ३ (क) बमोशजम अफिश्वासको प्रस्ताि, पक्षका सदस्र्यिे आफ्नो
अलभमत प्रस्तुत गरे पलर् सो प्रस्ताि उपर मत प्रकर्ट गना चाहने बढीमा अधर्य लतन
जना सदस्र्यहरुिाई अध्र्यक्षिे अलभमत प्रकर्ट गना अनुमलत ददन सक्नेर् ।
ग. उप-दिा (१) बमोशजम अफिश्वासको प्रस्ताि जुन पदालिकारीहरु फिरुद्ध प्रस्तुत
गररएको हो, अध्र्यक्षता गने व्र्यशक्तिे ती पदालिकारीहरुिाई आफ्नो सिाई पेि गने
मौकाको िालग आफ्नो भनाईहरु राख्न अनुमलत ददइने र् ।
४. अफिश्वासको प्रस्ताि मालथ लनर्ार्याः१. अफिश्वासको प्रस्ताि उपर आफ्नो भनाई प्रस्तुत गने िम समाप्त भएपलर् अध्र्यक्षता गने
व्र्यशक्तिे सो अफिश्वासको प्रस्तािको िहुमत पक्ष िा फिपक्षमा र् भन्ने लनर्ार्यको िालग दे हार्य
बमोशजमको कुनै एक तररका अपनाई अफिश्वासको प्रस्तािको लनर्ार्यको घोषर्ा गनेर् ।
क. अफिश्वासको प्रस्तािको पक्षमा मत प्रकर्ट गने एक समूहमा र फिपक्षमा मत
प्रकर्ट गने अको समूहमा र्ु ट्याएर िा
ख. सािारर् सभाका सदस्र्यहरुिाई अफिश्वासको प्रस्तािको पक्ष र फिपक्षमा गोप्र्य
मतदान गराएर ।
२. सािारर् सभाको कुि सदस्र्य सं ख्र्याको २/३ (दुई लतहाई) बहुमतिे अफिश्वासको प्रस्ताि
पाररत हुनेर् । त्र्यस्तो प्रस्ताि पाररत भएमा प्रस्ताफित पदका व्र्यशक्तहरु पद मुक्त हुनेर्न्
।
३. लनिााशचत भएको ६ मफहना नपुगी िा प्रस्ताि फििि भएको ६ मफहना नपुगी त्र्यस्तो
व्र्यशक्त उपर पुनाः अफिश्वासको प्रस्ताि ल्र्याउन पाइने र्ै न ।
२६. फििान सं िोिनाः- सािारर् सभाबार्ट कुि सदस्र्य सं ख्र्याको २/३ (दुई लतहाई) सािारर्
सभा सदस्र्यहरुिे अनुमोदन गरे पश्चात मात्र समुहको कुनै दिा सं िोिन िा खारे जको िालग
स्थानीर्य प्रमुख समक्ष लसिाररस गरी पठाउनु पनेर् । स्थानीर्य प्रमुखबार्ट स्िीकृत भए पश्चात
मात्र समुहको कुनै दिा सं िोिन िा खारे ज भएको मालनने र् ।
२७. लनर्यम बनाउन सक्नेाःक. समुहको आफ्नो कार्या सम्पादन गने सधदभामा आिश्र्यक लनर्यम बनाउन सक्नेर्
र सो लनर्यम सािारर् सभाबार्ट पाररत गराई िागु हुनेर् र स्थानीर्य प्रमुखिाई सो
को जानकारी ददनु पनेर् ।

ख. र्यो फििान र फििान अधतगात बनेको लनर्यमको अिीनमा रही समुहको कार्या
सञ्चािन र उद्देश्र्य कार्यााधिर्यनका िालग कार्या सलमलतिे कमाचारी व्र्यिस्था र आलथाक
प्रिासन सम्बधिी फिलनर्यम बनाई िागू गना सक्नेर् । त्र्यस्तो फिलनर्यमहरु सािारर्
सभाबार्ट अनुमोदन गराउनु पनेर् ।
२८. कमाचारीको व्र्यिस्थााःक. समुहको दै लनक कार्या सञ्चािन र र्योजना तथा कार्यािम सञ्चािनको िालग कमाचारी
दरिधदी लसजाना, पाररश्रलमक, भत्ता तथा अधर्य सुफििा र कमाचारीको सेिा िताहरु अपनाउनु
पने कार्याफिलि तोफकए बमोशजम हुनेर्
२९. समुहको खारे जीाः१. सािारर् सभािे आिश्र्यक दे खेमा फििेष प्रस्ताि पाररत गरी समुहको खारे जी गना सक्नेर्
।
२. उपदिा १ बमोशजम समुहको खारे जीको प्रस्ताि पाररत गदाा सािारर् सभािे खारे जीको
कामका िालग िेखा परीक्षकहरु लनर्युक्त गना सक्नेर्न् ।
३. उपदिा २ बमोशजम लनर्युक्त लिशक्िडेर्टर र िेखा परीक्षकहरुको पाररश्रलमक सािारर्
सभािे तोफकददए बमोशजम हुनेर् । ४. र्यसरी कारर्िि समुह फिघर्टन भई खारे ज भएमा
समुहको दाफर्यत्िको िरिारक गरी बाँकी रहने सम्पूर्ा जार्यजेथा स्थानीर्य तहको हुनेर् ।
३०. व्र्याख्र्यााः- र्यो फििान र फििान अधतगात बनेको लनर्यम फिलनर्यमको व्र्याख्र्या गने अलिकार
कार्या सलमलतिाई हुनेर् ।
३१. गोप्र्यता भं ग गना नहुनेाः- र्यस समुहको कुनैपलन पदालिकारी िा सदस्र्यिे सं स्थाको अफहत
हुने कार्या गनुा हुदैन । कार्या सलमलतका पदालिकारी िा सािारर् सभाका सदस्र्यहरुको बैठक
िा

सिारर्

सभामा

असभ्र्य

र

अशश्िि

िब्दको

प्रर्योग

गना

पाईने र्ै न ।
३२. ऐन अनुसार हुनेाः- र्यस फििानमा उल्िेख नभएका कुराहरु कानून बमोशजम हुनेर् र
समुह दताा ऐन, लनमर्य र प्रचलित कानूनसँग बाशझन गएमा बाशझएको हदसम्म स्िताः लनष्कृर्य
हुनेर्न् ।
३३. लनदे िनको पािनााः- नेपाि सरकार िा स्बशधित स्थानीर्य तह समर्य समर्यमा ददएको
लनदे िनको पािना गनुा समुहको कताव्र्य हुनेर् ।

३४. तदथा सलमलताः१. र्यो समुहको स्थापना गरी दताा गराउनको िालग गदठत तदथा सलमलतिे समुहको दताा
भएको लमलतिे ६ मफहनालभत्र सािारर् सभा बोिाई फििान अनुसारको लनिााचन सलमलतको
गठन गरी नर्याँ कार्या सलमलतको लनिााचन गराउनेर् र सो को जानकारी सम्बशधित स्थानीर्य
तहिाइ ददइने र् ।
२. प्रथम पर्टक लनिााचन सम्पन्न नभएसम्मको अिस्थामा कार्या सलमलतिे गरे का काम
कारिाहीहरु र्यसै फििान सरह भएको मालनने र् ।
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सूयोदय नगरपावलकाका
पदावधकारीहरूको आचारसवं हता, २०७४
प्रस्तावना:नेपालको संववधान बमोविम सहकारिता, सहअवस्तत्व ि समन्वयका आधािमा संघीय लोकतावन्िक गणतन्िात्मक
शासन व्यवस्थाको अभ्यास गर्दै सङ् घ, प्रर्देश ि स्थानीय तहबीच सुमधिु अन्तिसिकाि सम्वन्ध कायम गनन, स्थानीय
शासन व्यवस्थामा िनताको अथनपणू न सहभावगता प्रवर्द्नन गर्दै वढी िनमख
ु ी, सेवामख
ु ी, िनउत्तिर्दायी, पािर्दशी तथा
सुशासनयुक्त स्थानीय शासनको प्रत्याभवू त गनन, स्थानीय तहलाई िनताको ववश्वावसलो शासन एकाइका रूपमा स्थावपत
गनन, स्थानीय तहबाट समािका वववभन्न वगन धमन, वलङ् ग, िातिावतका मौवलक संस्कृ वतप्रवत सम्मान ि सवहष्णु
भावनाको ववकास गनन तथा कानुनी िाज्य, संघीय लोकतावन्िक गणतन्िका लाभहरूको न्यायोवचत ववतिण ि र्दीगो
ववकासको अवधािणालाई मतू न रूप वर्दन हामी िनताबाट वनवानवचत पर्दावधकािीको आचिण ि वियाकलापहरूलाई
सोही अनुरूप मयानवर्दत ि नमनू ायोग्य तुल्याउन, सूयोर्दय नगिपावलकाका िनप्रवतवनवधहरूले नगि कायनपावलकाको
बैठकबाट पारित गिी यो ‘सूयोर्दय नगिपावलकाका पर्दावधकािीको आचािसंवहता’’ बनाई लागु गिे का छौ ।
भाग — १
प्रारवभभक
१.
संविप्त नाम ि प्रािम्भ :- (१) यो आचािसंवहताको नाम “ सूयोर्दय नगिपावलकाका पर्दावधकािीहरूको
आचािसंवहता, २०७४” िहेको छ ।
(२)यो आचािसवं हता नगि कायनपावलकाको बैठकबाट स्वीकृ त भएको वमवतर्देवख लागु हुनेछ ।
२. परिभाषा :- ववषय वा प्रसंगले अको अथन नलागेमा यस आचािसंवहतामा,
(क)“प्रमख
ु ” भन्नाले सूयोर्दय नगिपावलकाको प्रमख
ु सम्झनुपछन ।
(ख)“अनुगमन सवमवत” भन्नाले यस आचािसंवहताको र्दफा १४ बमोविम गवठत आचािसंवहता अनुगमन सवमवत
सम्झनपु छन ।
(ग) “आचािसंवहता” भन्नाले सूयोर्दय नगिपावलकाका पर्दावधकािीहरूको आचािसंवहता, २०७४ सम्झनुपछन ।
(घ)“उपप्रमख
ु ” भन्नाले सूयोर्दय नगिपावलकाको उपप्रमख
ु सम्झनुपछन ।
(ङ) “कायनपावलका” भन्नाले सूयोर्दय नगि कायनपावलका सम्झनुपछन ।
(च) “प्रमख
ु प्रशासकीय अवधकृ त” भन्नाले सूयोर्दय नगि कायनपावलकाको प्रमुख प्रशासकीय अवधकृ त सम्झनुपछन
।
(छ) “नगिपावलका” भन्नाले सूयोर्दय नगिपावलका लाई सम्झनु पछन ।
(झ) “पर्दावधकािी” भन्नाले सयू ोर्दय नगिपावलकाका प्रमख
ु , उपप्रमख
ु , वडाध्यि, कायनपावकलकाका सर्दस्य अन्य
सर्दस्य समेतलाई सम्झनुपछन । यस शब्र्दले नगिपावलकाले आफ्नो कायन सम्पार्दनका वसलवसलामा गठन
गिे का िुनसुकै सवमवत वा उपसवमवत वा कायनर्दलका सर्दस्यहरू समेतलाई सम्झनुपर्दनछ ।
(ञ) “सभा” भन्नाले सूयोर्दय नगिपावलकाको नगि सभा सम्झनुपछन ।
(ट) “स्थानीय तह” भन्नाले सयू ोर्दय नगिपावलका सम्झनपु छन ।
भाग — २

पदावधकारीका आचारहरू
३. सामान्य आचािहरूको पालना गननेः- पर्दावधकािीहरूले पालन तथा अवलम्वन गननपु नन सामान्य आचािहरू र्देहाय
बमोविम हुनेछन्ेः–
३.१ नेपालको स्वतन्िता, स्वाधीनता, स्वावभमान, िावष्िय एकता, भौगोवलक अखण्डता ि िनतामा वनवहत
सावनभौमसत्ताप्रवत प्रवतबर्द् िहर्दं ै,
(क) पर्दावधकािीहरूले नेपालको स्वतन्िता, सावनभौवमकता, भौगोवलक अखण्डता, िावष्िय एकता,
स्वाधीनता ि स्वावभमानको अिुण्णतामा प्रवतकुल हुने कायन गरिने छै न ।
(ख) कुनै पवन पर्दावधकािीले िाष्ि ववरुर्द् हुने कायनमा सघाउ पुयानउने, िावष्िय गोपनीयता भङ् ग गनन, िावष्िय
सुििामा आँच पुयानउने कायनहरू गनन वा त्यस्तो कायनमा सहयोग पुयानउने कायन गनन वा गिाइने छै न ।
(ग) कुनै पर्दावधकािीले पर्दीय विम्मेवािी पालना गर्दान सर्दैव िाष्ि ि िनताको बृहत्ति वहतलाई ध्यानमा िाखी
गननछौ ।
(घ) कुनै पवन व्यवक्त वा वनकायले िनतामा वनवहत सावनभौमसत्ता, िावष्िय एकता, स्वाधीनता, सामाविक,
धावमनक, सास्ं कृ वतक तथा ऐवतहावसक सौहार्दनतामा आँच पयु ानउने गिी कायन गिे मा त्यस्तो कायन
वनरुत्सावहत गननछौ ।
३.२ संघ, प्रर्देश ि स्थानीय तह बीचको सु-सम्वन्धमा िोड वर्दंर्दै
(क) पर्दावधकािीहरूले संघ, प्रर्देश ि स्थानीय तहबीचको सुसम्वन्ध, कायनअवधकाििेि, कायन प्रणाली
वा सस्ं थागत प्रबन्धमा कुनै आँच पयु ानउन वा र्दखल वर्दन वा अन्तिसिकाि सम्वन्धमा खलल पानन कुनै
वियाकलाप गनन वा वक्तव्य वा प्रकाशन वा प्रचाि प्रसाि गरिनेछैन ।
(ख) कुनै पवन आधािमा स्थानीय तहका वावसन्र्दाहरूलाई भेर्दभाव गनन वा समान सुििा, सेवा, सुववधा
ि संििणबाट बवचचत गरिनेछैन ।
ति मवहला, वालवावलका, अपागं ता भएका व्यवक्त, र्दवलत, िेष्ठ नागरिक लगायगत पवछ पिे का वगन, िेि तथा
समर्दु ायको हकवहतका लावग ववशेष व्यवस्था गनन प्रवतबर्द् िहनेछौं ।
(ग) अन्ति स्थानीय तह तथा अन्ति सिकाि वस्तु वा सेवाको वनवानध आवागमनलाई कुनै बाधा गरिने
वा भेर्दभाव गरिनेछैन ।
३.३ संघीय लोकतावन्िक गणतन्िात्मक शासन प्रणाली, स्वशासन ि स्वायत्त शासन,संघ, प्रर्देश ि स्थानीय
तहबाट िाज्यशवक्तको प्रयोग तथा ववश्वव्यापी मानव अवधकाि ि मौवलक अवधकािका मान्य वसर्द्ान्तको
प्रवर्द्नन गनन,
(क) िनतामा वनवहत सावनभौमसत्ता, स्वशासन तथा स्वायत्त शासन,सघं , प्रर्देश ि स्थानीय तहबाट
िाज्यशवक्तको प्रयोग, संघीय लोकतावन्िक गणतन्िका मान्य वसर्द्ान्तहरूलाई उच्च सम्मान ि आत्मसात
गरिनेछ ।
(ख) संघीय लोकतावन्िक प्रणाली, स्थानीय स्वायत्तता ि तल्लो तहमा अवधकािको ववके न्रीकिणका वसर्द्ान्त
तथा नीवतलाई अनार्दि गनन, िनताप्रवतको उत्तिर्दावयत्वलाई अस्वीकाि गनन, अबहेलना गनन,

अन्तिसिकाि सम्वन्ध एवं स्थानीय तहहरू ि साझेर्दाि संघ संस्थासंगको कानुन बमोविमको सम्बन्धमा
खलल पनन िस्ता कुनै लेख, समाचाि, भाषण, वक्तव्य प्रकाशन वा प्रशािण गननु वा गिाउनु हुर्दँ ैन ।
ति यस कुिाले उल्लेवखत वबषयमा अनुसन्धानमल
ू क कुनै लेख िचना प्रकावशत गनन ि सो अनुरूप धािणा
िाख्न िोक लगाएको मावनने छै न ।
३.४ साधन श्रोतको र्दरू
ु पयोग नगननेः
(क) काननु बमोविम आफूले पाउने सेवा सवु वधाबाहेक स्थानीय तहको साधन, श्रोत, नगर्द वा विन्सी
कुनै पवन प्रकािले मास्न,उपभोग गनन ि र्दरू
ु पयोग गनन गिाउने छै नौ ।
(ख) कुनै पवन पर्दावधकािीले सावनिवनक स्रोतको प्रयोग गर्दान अवधकतम सर्दपु योग ि उत्पार्दनशील
कायनमा प्रयोग गननछौ ।
३.५ आफ्नो विम्मेवािीको प्रभावकािी कायानन्वयन गनन गिाउने,
(क) कुनै पवन पर्दावधकािीले कानुनले तोवकए बमोविमका पर्दावधकािीहरूलाई पूवन िानकािी नवर्दई आफ्नो
सेवा वर्दने स्थान छोडी अन्यि िानु हुर्दँ ैन ।
(ख) पर्दावधकािीले प्रचवलत कानुनमा तोवकएभन्र्दा बढी समयका लावग आफ्नो कायनिेि छोड् नपु र्दान वा
कायनिेिभन्र्दा वावहि िानुपनन भएमा कानुनले तोके बमोविमका िनप्रवतवनवध वा पर्दावधकािीलाई
आफ्नो पर्दको अवख्तयािी नवर्दई िानु हुर्दैन ।
३.६ गैि कानुनी आश्वासनलाई वनरुत्सावहत गनन,
(क) सवं वधान तथा प्रचवलत कानुनले वर्दएको अवधकाििेि भन्र्दा बावहिका काम गरिवर्दन्छु भनी कसैलाई आश्वासन
वर्दनु हुर्दैन ।
(ख) कानुन बमोविम गनुनपनन काम गनन वा सेवा वर्दनका लावग आनाकानी वा वढलाई गनन, िानीिानी अनावश्यक झंझट
थप्ने वा आफ्नो अवधकाििेि बावहिको काम गरिवर्दन वा गिाई वर्दनेछु भनी आश्वासन वा भिोसा पनन कुनै काम गनुन वा
गिाउनु हुर्दँ ैन ।
(ग) स्थानीय तहका पर्दावधकािीहरूले ऐनले तोवकएको योिना तिुनमा प्रकृ याको िानकािी नवर्दई कुनै व्यवक्त, संस्था
वा समर्दु ायलाई स्थानीय तहको योिना बाहेकका कुनै कायनिम वा योिना स्वीकृ त गरिवर्दन वा गिाईवर्दने आश्वासन वर्दनु
हुर्दँ ैन ।
(घ) आफ्नो लावग वा अरू कसैको लावग अनुवचत लाभ पुग्ने गिी पर्दको र्दरू
ु पयोग गनन कायन गनुन गिाउनु हुर्दैन ।
३.७ िािनीवतक आस्थाका आधािमा भेर्दभावपूणन कायन नगनन,
(क) िािनीवतक आस्था वा ववचािका आधािमा कायनपावलका वा सभाका सर्दस्यहरू वा कमनचािीहरू वा सेवाग्राही
तथा आम नागरिकहरूसगं तेिोमेिोको भावना िाखी कुनै कायन गननु\गिाउनु हुर्दैन ।
(ख) आफू सम्वर्द् िािनीवतक र्दल वा सम्वर्द् कुनै वनकाय वा संघसंस्थालाई माि लाभ पुग्ने वा सुववधा हुने गिी कुनै
वनणनय वा योिना वा कायनिम कायानन्वयन गरिनेछैन ।
३.८ सामाविक सौहार्दनता ि समावेशीकिणप्रवत दृढ संकवल्पत िहने,

(क) सामाविक सर्दभाव तथा सौहार्दनता खल्बल्याउने गिी कुनै कायन गनन नहुने :- वववभन्न िात िावत, धमन, वगन, िेि,
सम्प्रर्दायबीच सामाविक सर्दभाव ि सौहार्दनता खल्बल्याउने कुनै काम वा अन्य कुनै व्यवहाि गननु वा गिाउनु हुर्दँ ैन । कुनै
सम्प्रर्दायबीचको सु-सम्वन्धमा खलल पनन गिी वियाकलाप गनुन गिाउनु ि प्रचाि प्रसाि गनुन गिाउनु हुर्दैन ।
(ख) छुवाछुतलाई प्रश्रय वर्दने व्यवहाि गनुन हुर्दँ ैन । कुनै वबचाि ब्यक्त गर्दान िातीय, धावमनक, सांस्कृ वतक वा समाविक
ववद्वेषवा धावमनक भेर्दभाव िनाउने खालका काम कुिा गनन वा उखान टुक्का प्रयोग गनन वा कुनै िाती, धमन, संस्कृ वत वा
समर्दु ायको स्वावभमानमा धक्का लाग्ने वा आघात पग्ु ने खालका शब्र्द/वाणीहरूको प्रयोग गननु हुर्दैन ।
(ग) कुनैपवन िातिावत, धमन, वणन, वलङ् ग आवर्दका आधािमा भेर्दभाव गनुन हुर्दँ ैन तथा सबै समर्दु ायका कानुनी हकवहत
ि मौवलक संस्कृ वत प्रवत बोली ि व्यवहाि र्दबु ै तविबाट प्रवतकुल असि पनन गिी कायन गनुन गिाउनु हुर्दँ ैन ।
(घ) कुनै पवन समर्दु ायको पिम्पिार्देवखको धमन अवलम्वन गनन धावमनक स्वतन्िताको सम्मान गनुनपननछ ।
ति, आफ्नो िेिवभि कसैको धमन परिवतनन गनन गिाउने कुनै पवन वियाकलाप हुन वर्दनुहर्दुँ ैन ।
(ङ) कुनै ववर्देशी नागरिक वा संस्थाले नेपालको सभ्यता, नेपाली िनताबीचको सर्दभाव वबगानन वा भडकाउने काम
गिे को वा गनन लागेको िानकािी भएमा तत्काल सम्बवन्धत वनकायमा सूवचत गनुन पननछ ।
३.९ पर्दावधकािीबीच कायनविम्मेवािीको न्यायोवचत बाँडफाँड गनन :(क) पर्दावधकािीहरूबीच विम्मेवािी, अवधकाि वा सुवबधा वा र्दावयत्वको बाँडफाँड गर्दान िािनीवतक र्दलसँगको
सम्वर्द्ता वा िािनीवतक आस्था वा मवहला वा पुरुष वा सामाविक समावेशीकिणका आधािमा भेर्दभाव गनुन हुर्दँ ैन ।
ति कानुन बमोविम वबशेष विम्मेवािी ि अवसि वर्दनका लावग उल्लेवखत प्रावधानले िोक
लगाएको मावनने छै न ।
३.१० कसैको स्वावभमान ि अवस्तत्वमा कुनै आँच आउन नवर्दने,
(क) पर्दावधकािीले सबैसंग वशष्ट ि मयानवर्दत वाणी तथा शव्र्दको प्रयोग गनुनपननछ । शावलन ि स्वभाववक सामाविक
आचािहरू गनुनपननछ । िनतासंग हावर्दनक, नम्र ि आर्दिपूवनक व्यवहाि गनुनपननछ ।
(ख) पर्दावधकािीबाट कायनपावलका ि सभाका सर्दस्यहरू, स्थानीय तहमा कायनित कमनचािीहरूमा एक अकानप्रवत झठु ा
लाचछना लगाउने, रिस िाग द्वेष िाख्ने तथा एकअकानको वबषयमा अप्रासांवगक वटकावटप्पणी गनुन वा अवतसयोवक्तपूणन
अवभव्यवक्त वर्दइनेछैन ।
(ग) पर्दावधकािीले वनवानवचत िनप्रवतवनवध, कमनचािी, सेवाग्राहीप्रवत िाम्रो व्यवहाि ि वशष्ट भाषाको गननछन् ।
(घ) पर्दावधकािीले संस्थागत रूपमा कुनै धािणा व्यक्त गर्दान स्थानीय तह, यसका वनणनयहरू वा कुनै पर्दावधकािी वा
कमनचािीलाई होच्याउने वा अनार्दि गनन भाषा वा अवभव्यवक्त वर्दनु वा वर्दन लगाउनु हुर्दँ ैन ।
(ङ) पर्दावधकािी तथा कमनचािीबीच एक अकानको काम, पेशागत मयानर्दा ि कायनगत स्वायत्तताको सम्मान गनन वाताविण
वसिनना गननु पननछ ।
(च) पर्दावधकािीहरूले एकअकानको व्यवक्तगत रूपमा वटका वटप्पणी गनुन हुर्दँ ैन ति पर्दावधकािीको कामसँग सम्बवन्धत
वबषयमा स्वस्थ रूपमा एक अकानका कमीकमिोिी तथा सवल पिहरूलाई औल्याउन कुनै वाधा पुग्ने छै न ।
(छ) पर्दावधकािीहरूले एक अकानका वबषयमा सकािात्मक तविले छलफल गनन, सुझाव वर्दने, आलोचना तथा
वटप्पणीहरू िाख्नपु ननछ ि एक अकानलाई पर्दीय काम गननमा सहयोग, उत्साह ि प्रेिणा प्रर्दान गननपु ननछ ।
३.११ सामाविक मान्यता ववरुर्द्का आचािहरू वनरुत्सावहत गनन,

(क) कायानलय समयमा वा पर्दीय कामका वसलवसलामा मार्दक वा लागु पर्दाथनको सेवन गनुन हुर्दँ ैन । कायानलय हातावभि
तथा सावनिवनक सभा, समािोह, बैठक आवर्द स्थलहरूमा मद्यपान, धम्रु पान, खैनी, सतू ी, गटु ् का वा पान सेवन गननु हुर्दँ ैन
।
(ख) अन्धववश्वास, अपसंस्कृ वत, रुढीवार्दिस्ता पुिातन एवम् अवैज्ञावनक मान्यता तथा चालचलन ववरुर्द्को सामाविक
रूपान्तिण प्रकृ यामा सविय सहभावगता िनाउने वकवसमका कायनहरू गनुन पननछ ।
(ग) पर्दावधकािीहरूले सावनिवनक स्थल तथा खल
ु ा ठाऊँमा िवु ा, तास खेल्ने, बािी लगाउने आवर्द िस्ता व्यवहािहरू
गनुन हुर्दँ ैन ।
(घ) पर्दावधकािीले कानुनतेः मानव अवधकािको हनन ठहरिने, कानुनले वन्र्देि लगाएका तथा सभा वा कायनपावलकाले
आफ्नो िेिवभि सामाविक मयानर्दा ववपरितका भनी तोके का समर्दु ायमा प्रचवलत कुिीवतहरूले बढावा पाउने व्यवहाि
गनुन हुर्दैन ।
(ङ) वववभन्न िातिावत वा धमन सम्प्रर्दायका प्रचवलत सामाविक संस्कािहरू िस्तै, वववाह, ब्रतबन्ध, पास्नी, िन्मोत्सव,
भोि, आवर्दमा समर्दु ायमा गलत प्रवतस्पधानको भावना ल्याउने खालका तडक भडक गनुन हुर्दँ ैन ि तडकभडक गनन अरुलाई
प्रोत्साहन गननु हुर्दँ ैन ।
(च) पर्दावधकािीको हैवसयतले कुनै वनणनय गर्दान िािनीवतक, सामाविक, आवथनक वा कुनै पवन आधािमा तेिोमेिो भन्ने
पि नवलई तटस्थ भवू मका वनवानह गनुनपर्दनछ ।
(छ) वलङ् ग, उमेि, भाषा, धमन, आवथनक अवस्था आवर्दका आधािमा भेर्दभाव िनाउने गिी अरुको सामाविक संस्काि
वा वगीय हकवहतका वबषयहरूमा नकािात्मक वटप्पणी गननु हुर्दँ ैन ।
(ि) पर्दावधकािीले आफ्नो िेिवभि ववद्यमान सामाविक कुरिवत तथा कुसंस्कािका रूपमा िहेका वालवववाह,
वहुवववाह, लैंवगक वहसं ा, छाउपडी, बोक्सा बोक्सी, र्दहेि र्दाइिो, छुवाछुत, िावतगत उचनीचता, व्यवक्तगत घटना र्दतान
नगनन प्रबृवत, खोप नलगाउने अवस्था, खुला वर्दशा आवर्दिस्ता प्रथा प्रचलनलाई वनमनल
ू गनन सविय हुनु पननछ ।
३.१२ स्थानीय तहबाट प्रर्दान गनन सेवा, सवु वधा, वनणनय प्रविया ि सचू नामा िनताको पहुचँ बढाउन,
(क) प्रत्येक नागरिकलाई सिोकाि हुने सेवा सुववधा ि वनणनयबािे सूचना माग भएमा उपलब्ध गिाउनु पननछ ।
ति प्रचवलत कानुन तथा आचािसंवहतामा उल्लेख भएको तरिकाले बाहेक कुनै पर्दावधकािी, व्यवक्त वा
समहू लाई आवथनक कािोवािमा लाभ वा हानी पुग्ने वा कसैको सम्पवत वा िीउ—ज्यानमा हानी नोक्सानी पुग्ने सूचनाहरू
ि गोप्य िाख्नु पनन कुिा प्रसािण वा सावनिवनक गनुन वा गिाउनु वा उपलब्ध गिाउनु हुर्दैन ।
(ख) शावन्त सुििा, िावष्िय अखण्डता, समर्दु ायहरूको सौहार्दन सम्बन्धमा खलल पनन खाले सूचनाहरू सावनिवनक गनुन
वा गिाउनु हुर्दैन ।
३.१३ वर्दवनयत तथा अनावधकृ त काम गनन गिाउनबाट िोक्ने,
(क) प्रचवलत कानुन बमोविम आफूलाई प्राप्त अवधकािको प्रयोग गर्दान वर्दवनयत वा स्वेच्छाचािी रूपमा गनुन वा गिाउनु
हुर्दँ ैन । यस्तो अवधकािको प्रयोग खुला एवं सहभावगतामूलक रूपमा छलफल गिी गनुन पननछ ।
(ख) आफू वा अन्य कुनै व्यवक्त वा संस्थाबाट अन्य पर्दावधकािी वा कायानलय/संघसंस्था वा कमनचािी वा व्यवक्तलाई
अनावधकृ त काम गिाउनु हुर्दँ ैन ।
३.१४ लैङ्वगक समानताको प्रवर्द्नन गननेः

(क) कसैलाई वलङ् गको आधािमा भेर्दभाव झल्कने कुनै कायन गनुन हुर्दँ ैन ।
(ख) वलङ् गको आधािमा कसैको िमतामावथ आँच आउने गिी कुनै कामकाि गनन नीवत, काननु वा सिं चना बनाइने
छै न ।
(ग) फिक वलङ् गका पर्दावधकािी, कमनचािी, सेवाग्राही तथा आम नागरिकप्रवत अस्वस्थ आलोचना गनन, विस्क्याउने
तथा उनीहरूको मनोवल घटाउने खालका अवभव्यवक्त वर्दने, वर्दन लगाउने वा कुनै पवन माध्यमवाट कुनै यौनिन्य र्दिु ाशय
हुने खालका कुनै कामकािवाही गनन गिाउन वा यौनिन्य अवस्लल तवस्विहरू प्रकावशत गनन, प्रर्दशनन गनन, आशय
र्देखाउने, अनुवचत लाभका दृवष्टले काममा अल्झाउने िस्ता हैिानी पानन व्यवहाि गनुन वा गिाउनु हुर्दैन ।
(घ) लेखेि, बोलेि, भाषण गिे ि वा िुनसुकै माध्यमबाट पवन मवहला तथा पुरुषबीचमा भेर्दभाव िनाउने खालका काम
वा व्यवहाि गनन वा उखान टुक्का, थेगो वा शब्र्दहरूको प्रयोग गनुन गिाउनु हुर्दँ ैन ।
(ङ) लैङ्वगक आधािमा भएका घिे लु वहसं ा ि भेर्दभावका घटनाहरूलाई लुकाउने ि गोप्य िाख्ने कायन गनन वा सहयोग
पुयानउन गनुन गिाउनु हुर्दैन ।
३.१५ बालवावलकाको सवानङ्वगण ववकास ि हकवहतप्रवत सचेत िहने :(क) वालवावलकाको साथनक सिोकािका वबषय तथा स्थानीय ववकास ि शासन प्रवियामा वालवावलकाको साथनक
सहभावगतालाई होच्याउने वा अवमल्ू यन गनन ववचाि, अवभव्यवक्त वर्दन वा त्यस्तो व्यवहाि गनन गिाउन हुर्दँ ैन ।
(ख) आफ्नो परिवािमा बाल श्रवमक िाख्नु हुर्दँ ैन । समर्दु ायमा बालश्रम वा बालशोषणलाई संििण वा प्रोत्साहन हुने कुनै
वकवसमका वियाकलाप गनन गिाउन पाइनेछैन ।
४. सावनिवनक सम्पवतको प्रयोग तथा सवु वधा सम्वन्धी आचािहरूेः सावनिवनक सम्पवतको प्रयोग तथा सवु वधा
सम्वन्धमा र्देहायका आचािहरू पालन गनन प्रवतबर्द्ता व्यक्त गर्दनछौ,
४.१ पर्दावधकािी तथा कमनचािीको सुववधाका लावग छुट् याईएको सेवा वा सुववधा वा भत्ता आफ्नो आन्तरिक श्रोतको
कवत अंश हुन आउंछ भन्ने एकीन गिी सभामा छलफल गिी आम नागरिकलाई िानकािी वर्दई वकफायती रूपमा न्यूनतम
सवु वधाको व्यवस्था गरिनेछ ।
४.२ पर्दावधकािीले कानुन बमोविम तथा कायानलयको काममा वाहेक स्थानीय तहको मानवीय, आवथनक वा भौवतक
साधन श्रोतको आफू वा अन्य कुनै व्यवक्तबाट प्रयोग वा उपयोग गनन वा गिाइने छै न ।
४.३ आफ्नो पर्दीय ओहर्दाको आधािमा कुनै सवमवत, संस्था वा व्यवक्तहरूबाट वनिी सेवा तथा सुववधाहरू वलन वा
वलन लगाइने छै न ।
४.४ स्थानीय तहको सेवा प्राप्त गिे वा सावनिवनक सम्पवतको प्रयोग गिे वापत पर्दावधकािी, कमनचािी वा अन्य कुनै
व्यवक्त वा संस्थाले कानुन बमोविम वतनुन बुझाउनु पनन कि, शल्ु क, सेवा शल्ु क र्दस्तुि, भाडा बुझाउनबाट छुट वलनेवर्दने
गिी वनणनय गननु वा गिाउनु हुर्दँ ैन ।
४.५ स्थानीय तहका पर्दावधकािीहरूले आफूले प्राप्त गनन सुववधाहरूको ववविण आम िानकािीका लावग सावनिवनक
गनुनपननछ ।
५. नीवत वनमानण, योिना तिुनमा ि वनणनय गर्दान पालन गनुनपनन आचािहरूेः नीवत, वनमानण, योिना तिुनमा ि वनणनय गर्दान
गर्दान र्देहायका आचािहरूको पालन गनन गिाउन र्देहाय बमोविम गननु पननछ,

५.१ वनणनय प्रकृ यामा भाग वलनुपूवन बैठकमा िानकािी वर्दनुपनन (१) पर्दावधकािीले आफू समेत संलग्न भई कुनै वनणनय
गननपु नन बैठकमा छलफलमा भाग वलनपु वू न र्देहाय बमोविमका सचू नाहरू वर्दनपु ननछ :(क) स्थानीय तहको भनान प्रकृ या, खिीर्द, वबिी वा ठे क्कापट्टाको वनणनय प्रकृ या, कुनै वकवसमको र्दण्ड िरिवाना वा
वमनाहा गनन वनणनय प्रकृ या, कुनै पिसँगको सम्झौताको म्यार्द थप वा खािे िीका वबषयमा वा त्यस्तै कुनै वनणनय गनुनपनन
ववषयसँग सम्बवन्धत व्यवक्तसँग आफ्नो कुनै स्वाथन वा रिसइवी वा लेनर्देन वा अन्य कुनै प्रकािको नाता, सम्वन्ध िहेको
भए सो कुिा,
(ख) स्थानीय तहको नीवत वनणनयबाट प्रत्यि वा अप्रत्यि रूपमा लाभ वा हानी हुने व्यवक्त, संस्था, पि वा कम्पनीसँग
वलनुवर्दनु भए सोको ववविणहरू,
(ग) कुनै पेशा वा व्यावसावयक संघसंस्थामा पर्दावधकािीको प्रवतवनवधत्व, लगानी, शेयि, वहत वा स्वाथन भए सोको
ववविण ि त्यस्तो काममा लगाउने सस्ं था सम्बन्धी ववविण,
(२) यवर्द कुनै पर्दावधकािीको वनणनय गनुनपनन पि वा वबषयसंग सम्बन्ध िहेछ भने बैठकको अध्यिले त्यस्तो
पर्दावधकािीलाई बैठकको वनणनय प्रकृ यामा तटस्थ िहन वा भाग नवलनका लावग वनर्दनश गनुनपननछ ।
(३) पर्दावधकािीले कुनै ववकास वनमानण कायनको लावग गठन हुने उपभोक्ता सवमवतमा िही कायन गननु हुर्दैन ।
५.२ सहभावगतामल
ू क तथा पािर्दशीरूपमा नीवत वनमानण ि वनणनय गनन :(क) पर्दावधकािीहरूले योिनाको छनौट, प्राथवमकीकिण, कायानन्वयन, अनुगमन, मल्ू यांकनका ववषयहरूमा
लाभग्राही, उपभोक्ता तथा सिोकािवाला समहू को व्यापक सहभावगता ि प्रवतवनवधत्व गिाएि वनणनय गनुनपननछ ।
(ख) स्थानीय तहबाट वनणनय वर्दनपु नन ववषयहरू, वनयुवक्त वा सेवा सवु वधा वर्दने वा वलने ववषयका कुिाहरू पािर्दशी रूपमा
गनुनपननछ ।
(ग) स्थानीय तहका बैठकहरू आम िनताका लावग खल
ु ा गनन उवचत प्रकृ याहरू वनधानिण गनुनपननछ ।
(घ) वनणनय गर्दान कानुनले तोके को अववधवभि वनणनय गनुनपछन । कानुनले समय नतोके को अवस्थामा वबषयको प्रकृ वत
हेिी यथासम्भव वछटो ि उपयक्त
ु समयाववधवभि वनणनय गननपु ननछ ।
ति कुनै कािणले वनणनय गनन लाग्ने समयाववध लवम्वने भएमा वा वनणनय गनन नसवकने भएमा सोको तथ्यपूणन
िानकािी संववन्धत पिलाई उपलब्ध गिाउनु पननछ ।
(ङ) पर्दावधकािीले नागरिक वा सेवाग्राहीलाई नअल्याउने गिी स्पष्ट िाय तथा सल्लाह वर्दनु पननछ ।
६. पुिस्काि, उपहाि, र्दान, चन्र्दा वा वनिी सेवा, सुववधा ि लाभ ग्रहण सम्बन्धी आचिणेःपुिस्काि, उपहाि, र्दान, चन्र्दा
वा वनिी सेवा, सुववधा ि लाभ ग्रहण सम्बन्धमा र्देहायका आचािहरूको पालन गनन गिाउन प्रवतबर्द् िहर्दं ै,
(क) कानुन बमोविम आफ्नो कतनव्य वनवानह गनन वसलवसलामा कसैबाट कुनै प्रकािको नगर्द वा सेवा सुववधाको रूपमा
उपहाि, पिु स्काि, चन्र्दा वलनहु र्दुँ ैन । त्यस्तो सेवा सवु वधा वर्दनका लावग वाध्य पानन कुनै व्यवहाि गननु वा गिाउनु हुर्दँ ैन ।
(ख) स्थानीय तहसंग कुनै खास ववषयमा स्वाथन वनवहत भएको वा सम्भाव्य स्वाथन भएको कुनै पवन व्यवक्तबाट कुनै
प्रकािको मैिीव्यवहाि ि आमन्िण, भोिभतेि, खानवपन, मनोिचिन, वसोवास सुववधा, भाडा सुववधा, आवर्द वलनु वा
वर्दनु हुर्दँ ैन ।
(ग) पर्दावधकािीहरूले आफ्नो स्थानीय तहलाई िानकािी नवर्दई कुनै व्यवक्त, सस्ं था वा वनकायबाट र्दान, ववक्सस, चन्र्दा,
उपहाि स्वीकाि गनुन हुर्दँ ैन ।

७. सामर्दु ावयक संघसंस्था, वनिी िेि, ववकास साझेर्दाि, गैि सिकािी संस्थासंगको साझेर्दािी : ववकास साझेर्दाि, गैि
सिकािी सस्ं था, सामर्दु ावयक सघं सस्ं था, वनिी िेिसगं को साझेर्दािी गर्दान र्देहायका आचािहरूको पालन गनन प्रवतबर्द्
िहर्दं ै,
(क) ववकास साझेर्दाि वनकाय, गैि सिकािी संस्था, सामर्दु ावयक संघसंस्था, वनिी िेिसँग संस्थागत सम्वन्ध ि समन्वय
प्रवर्द्नन गरिनेछ । व्यवक्तगत लाभहानीका आधािमा व्यवहाि गरिनेछैन ।
(ख) ववकास साझेर्दाि वनकाय, गैि सिकािी सस्ं था, सामर्दु ावयक सघं सस्ं था, वनिी िेिसँगको आफ्नो िेिवभिको योिना,
कायनिम, बिेट तथा प्रवतवेर्दन कायनलाई एकीकृ त रूपमा अगाडी बढाइनेछ ।
८. वनष्पिता, सम्मान ि कर्दिपूणन व्यवहाि सम्बन्धी आचिणहरू :- पर्दावधकािीले आफ्नो कायनसम्पार्दन गर्दान वनष्पिता,
सम्मान ि कर्दिपूणन रूपमा गनन र्देहायका आचािहरूको पालन गरिनेछ,
(क) स्थानीय तहको सस्ं थागत एवं कायनगत स्वतन्िता ि वनष्पिता अवभवृवर्द् गनन प्रयत्नशील िहने ।
(ख) पर्दावधकािीले पर्दीय कतनव्य वनवानह गर्दान वाह्य वा आन्तरिक िेिबाट प्रत्यि वा अप्रत्यिरूपले आउने प्रभाव,
प्रलोभन, र्दवाव, भनसुन, धम्की, आग्रह आवर्दबाट प्रेरित वा प्रभाववत नभई कायन सम्पार्दन गनन ।
(ग) आफ्नो पर्दीय कतनव्य पिु ा गर्दान मोलावहिा निाखी वनवभनक ि स्वतन्ितापवू नक कायन सम्पार्दनगनन गिाउने ।
(घ) कुनै कमनचािीलाई कायन सम्पार्दनको वसलवसलामा अनुवचत प्रभाव पानन वा र्दबाब नवर्दने ।
(घ) प्रचवलत कानुनले वनषेध गिे को कुनै कायन गनन वा गिाउन नहुने ।
(ङ) कतनब्य पालना गर्दान िानकािीमा आएको कानुन बमोविम गोप्य िाख्नुपनन ववषय वा कागिात वा व्यहोिा प्रत्यि
वा अप्रत्यि रूपबाट प्रकाशन गनन वा गिाउननहुने ।
(च) पर्दावधकािीले आफुले गनन काम वनधानरित समयवभि सम्पार्दन गरिनेछ । कानुन बमोविम सम्पार्दन गनुनपनन काम
समयवभिै सम्पन्न नगिी आफूले गनन काम पन्छाउन नहुने ।
९. अन्य आचिणहरूेः- अन्य आचिणहरू र्देहाय बमोविम गनन प्रवतबर्द् िहनेछौं,
(क) आफ्नो सम्पवत्तको ववविण तोवकएको समयवभि सम्ववन्धत वनकायमा बझु ाई सावनिवनक गननु पननछ ।
(ख) स्थानीय तहको काममा कुनै प्रकािको असि पनन सक्ने गिी वा संववधान ि प्रचवलत कानुन ववपरित हुने गिी स्थानीय
तहको स्वीकृ ती ववना कसैवाट कुनै प्रकािको र्दान, र्दातव्य, कोसेली, उपहाि आफुले स्वीकाि गनुन ि आफनो परिवािको
कुनै सर्दस्यलाई त्यस्तो वबषय स्वीकाि गनन लगाउनु हुर्दैन । ववर्देशी सिकाि वा प्रवतवनवधबाट कुनै उपहाि प्राप्त हुन आएमा
स्थानीय तहमा सो कुिाको सूचना वर्दई वनणनय भए वमोविम गनुन पननछ ।
(ग) स्थानीय तहको पूवन स्वीकृ वत वबना कुनै कामको वनवमत्त कुनै वकवसमको चन्र्दा माग्न वा त्यस्तो चन्र्दा स्वीकाि गनन
वा कुनै वकवसमको आवथनक सहायता वलनु हुर्दैन ।
(घ) नेपाल सिकाि वा प्रर्देश सिकाि वा स्थानीय तहको काम कािवाहीमा प्रवतकुल प्रभाव पनन गिी कुनै पिपविकामा
आफनो वास्तववक वा काल्पवनक नामबाट वा वेनामी कुनै लेख प्रकाशन गनन, अनलाइन समाचाि माध्यम वा सामाविक
सचिाल वा िे वडयो वा टेवलभीिनद्वािा प्रसािण गनन गिाउन हुर्दैन ।
(ङ) नेपाल सिकाि वा प्रर्देश सिकाि वा स्थानीय तहको नीवतको वविोधमा सावनिवनक भाषण वर्दन वा कुनै वक्तव्य
प्रकाशन गनन हुर्दैन ।
(च) मल
ु ुकी ऐन ववहावािीको महलको ववपरित हुने गिी वववाह गनन गिाउन हुर्दैन ।

(छ) ववर्देशी मल
ु ुकको स्थायी बसोवास तथावड.भी.को लावग आवेर्दन गनुन हुर्दैन ।
(ि) पर्दावधकािीले पर्दीय मयानर्दामा आंच आउने गिी कुनै समहू वा व्यवक्तसगं काननु ववपरित वातान गनन, सझं ौता गनन
कायन गनुन गिाउनु हुर्दँ ैन ।
भाग — ३
प्रचवलत कानुन बमोविम पालन गनाुपने आचारणहरू
१०. प्रचवलत काननु को प्रभावकािी कायानन्वयनेः(१) नेपालको सवं वधान, प्रचवलत सघं ीय तथा प्रर्देश काननु ,
अर्दालतको वनणनय वा आर्देश तथा कानुन बमोविम संघ वा प्रर्देशले वर्दएको वनर्दनशनको सम्मान ि पालना गननि सोको
तत्पितापूवनक प्रभावकािी कायानन्यवन गरिनेछ ।
(२) प्रचवलत कानुन बमोविम पर्दावधकािीहरूको सम्पवत्त वबबिण बुझाउने तथा सावनिवनक गरिनेछ ।
(३) पर्दावधकािीले प्रचवलत कानुनबमोविम स्थानीय तहको बेरुिु तथा पेवश्क फच्र्छौटको कायनमा विम्मेबािी बहन गनुन
पननछ ।
११. अवख्तयाि र्दरू
ु पयोग तथा भ्रष्टाचाि वनवािण सम्वन्धी कानुनको कायानन्वयनमा सहयोगेः (१) स्थानीय तहका
पर्दावधकािीहरूले प्रचवलत काननु बमोविम भ्रष्टाचाि वा अवख्तयािको र्दरू
ु पयोग हुने वकवसमका आचािहरू गननु वा
गिाउनु हुर्दैन् ।
(२) स्थानीय तहमा प्रचवलत कानुन बमोविम अवख्तयािको र्दरू
ु पयोग ठहरिने कुनै काम वा व्यवहाि भएमा सम्बवन्धत
वनकायमा िानकािी वर्दनुपननछ ि सम्बवन्धत वनकायबाट हुने छानववन, अनुसन्धान तथा िाँचवझु मा सहयोग गनुनपननछ ।
(३) आफूले थाहा पाएको भ्रष्टाचाि मावनने कायनहरूको सचू ना वर्दने ि वलने गननु पर्दनछ, त्यस्तो सचू ना लक
ु ाउन ि लक
ु ाउन
सहयोग गनुन हुर्दैन ।
(४) आफ्नो कायनसम्पार्दन गर्दान स्वाथनको द्वन्द्व र्देवखन सक्ने बाह्य वियाकलाप, िोिगािी, लगानी, सम्पवत्त, उपहाि वा
लाभ लगायतका कुिाहरू बािे स्पष्ट गिी कायन सम्पार्दन गनुन पर्दनछ ।
(५) भ्रष्टाचािबाट आविनत सम्पवत्त िाख्ने, लक
ु ाउने तथा प्रयोग गनन िस्ता कायनलाई र्दरुु त्साहन गननु पर्दनछ ।
(६) भ्रष्टाचािबाट आविनत सम्पवत्तको खोितलास, िोक्का, स्थानान्तिण, वनयन्िण, िफत एवं वफतानसम्बन्धी कायनमा
सहयोग पुयानउनु पर्दनछ ।
(७) आफूले ि आफ्नो परिवािको नाममा कुनै िायिेथा खिीर्द गर्दान सावनिवनक गनुन पननछ ।
१२. वनवानचन आचािसंवहताको पालन गनुनपननेः (१) स्थानीय तहका िनप्रवतवनवधहरूले वनवानचनका बखत पालन गनुनपनन
आचािहरू वनवानचन आयोगले तोके बमोविम पालना गनुन पननछ ।
(२) स्थानीय वनकायका पर्दावधकािीहरूले वनवानचन आचािसंवहताको प्रभावकािी कायानन्वयन तथा पालन गनन गिाउन
सहयोग गननपु ननछ ।
(३) स्थानीय तहका पर्दावधकािीहरूले आफ्नो ओहर्दाको आधािमा प्राप्त सुववधाहरू वनवानचन प्रचाि प्रसाि वा सोसँग
सम्बवन्धत प्रयोिनका लावग आफू वा अरु कसैबाट प्रयोग गनन वा प्रयोग गिाउनको लावग वर्दनु हुर्दँ ैन ।
(४) वनवानचन प्रयोिनका लावग यस्तो सुववधा वर्दन वा वलनका लावग स्थानीय तहहरूबाट संस्थागत रूपमा कुनै वनणनय
गननु वा गिाउनु समेत हुर्दैन ।

१३. आचािसंवहताको कायानन्वयन लावग आवश्यक सहयोग गनुनपननेः (१)आचािसंवहताको कायानन्वयन तथा
सावनिवनकीकिणका लावग र्देहायमा उल्लेवखत व्यवस्थाहरू गननपु ननछ,
(क) आचािसंवहताको कायानन्वयन सवमवतको व्यवस्था गनन:- कायनपावलकाले प्रमख
ु वा कायनपावलकाले तोके को
सर्दस्यको संयोिकत्वमा आचािसंवहता कायानन्वयन सवमवत गठन गननछ । सो सवमवतले वनयवमत रूपमा आचािसंवहता
कायानन्वयनको पिलाई सहयोग पुयानई कायनपावलकाको बैठकमा वनयवमत प्रवतवेर्दन वर्दनु पननछ ।
(ख) अनगु मन सवमवतलाई सहयोग पयु ानउनु पनन :- यस आचािसवं हताको प्रभावकािी कायानन्वयनका लावग अनगु मन
सवमवतलाई आवश्यक पनन सहयोग उपलब्ध गिाउनेछ ।
(२) पर्दावधकािीले आफ्नो कायनववभािन तथा कायनसम्पार्दन वनयमावलीको व्यवस्था बमोविम िवाफर्देही, पािर्दशी
सेवा प्रवाहको प्रबन्ध गनन र्देहाय बमोविम गनन गिाउन आवश्यक व्यवस्था गनुन पननछ,
(क) नागरिक वडापि बमोविम काय सम्पार्दन गनुनपनन, नागरिक बडापि सम्ववन्धत सबैको िानकािीका लावग सबैले
र्देख्ने ठाउँमा टाँस गनुनगिाउनु पननछ ।
(ख) स्थानीय तहले नागरिक बडापिमा उल्लेख भए अनुसाि वछटो छरितो सेवा प्राप्त नभएमा सो उपि गुनासो सुनुवाई
हुने ि छानवबनबाट सेवाग्राही पिलाई कुनै िवत वा हैिानी व्यहोननपु िे को र्देवखएमा वपवडत पिलाई उवचत उपचाि ि
िवतपूवतन उपलव्ध हुने व्यवस्था गनुन गिाउनु पननछ ।
(३) कुनै पवन पर्दावधकािीले आफुकहाँ आएको गुनासो तत्कालै सुन्ने व्यवस्था वमलाई फछयोट गनुन पननछ ।
भाग — ४
आचारसवं हताको पालन गने गराउने व्यिस्था
१४. आचािसंवहता अनुगमन सवमवतको गठनेः (१) कुनै पर्दावधकािीले यस आचािसंवहता तथा अन्य प्रचवलत संघीय,
प्रर्देश ि स्थानीय कानुन बमोविम पालन गनुनपनन आचािहरू उल्लंघन गिे नगिे को सम्वन्धमा िाँचबुझ तथा अनुगमन
गननका लावग सभाले सभाका सर्दस्यहरूमध्येबाट र्देहाय बमोविमका पर्दावधकािी िहेको एक आचािसंवहता अनुगमन
सवमवतको गठन गरिनेछ ।
(क) सभाका सर्दस्यहरूले आफूमध्येबाट छनौट गिे को एक िना
संयोिक
(ख) सभाका सर्दस्यहरूले आफूमध्येबाट छनौट गिे को कवम्तमा एक िना मवहला सवहत र्दईु िना
सर्दस्य
(ग) प्रमख
ु प्रशासकीय अवधकृ तले तोके को स्थानीय तहको एक िना अवधकृ त कमनचािी
सर्दस्य–सवचव
(२) अनुगमन सवमवतका संयोिक, सर्दस्य तथा सवचवमावथ नै यस आचािसंवहताको उल्लंघनमा उिुिी पिी वनणनय
गननपु नन अवस्था भएमा सो वबषयको छलफल, िाँचवझु तथा वनणनय प्रकृ यामा वनि सहभागी हुन पाउने छै नन् ।
(३) यस आचािसंवहताको संयुक्तरूपमा उल्लंघन गिे को भनी अनुगमन सवमवतका संयोिक, सर्दस्यहरू तथा
सवचवमावथ कुनै उिुिी पिे कोमा त्यस उपि सम्बवन्धत कायनसवमवतले छानववन गिी त्यसपवछ बस्ने सभाको बैठकमा पेश
गनुनपननछ ।
(४) अनगु मन सवमवतका सर्दस्यहरूको पर्दाववध र्दईु बषनको हुनेछ । यस सवमवतका सर्दस्यहरू लगाताि र्दईु
कायनकालभन्र्दा बढीका लावग वनवानवचत हुन सक्ने छै नन् ।

ति स्थानीय तहको कायनकाल समाप्त भएको अवस्थामा यस सवमवतको पर्दाववध स्वत : समाप्त भएको मावननेछ ।
१५. अनगु मन सवमवतको काम, कतनव्य तथा अवधकाि : (१)अनगु मन सवमवतको काम, कतनव्य तथा अवधकाि र्देहाय
बमोविम हुनेछ,
(क) कुनै पर्दावधकािीले आचािसंवहता उल्लंघन गिे /नगिे को सम्वन्धमा उिुिी पिे मा वा िानकािी हुन आएमा सो उपि
िाँचबुझ तथा छानववन गनन सक्ने ।
(ख) िाँचवझु तथा छानववनका वसलवसलामा समाव्हान िािी गनन ि सािी प्रमाण बझ्ु ने अवधकाि हुने ।
(२) अनुगमन सवमवतका सर्दस्यहरूले स्थानीय तहको वसफारिस तथा आमन्िणमा स्थानीय तहको िुनसुकै बैठकमा
उपवस्थत भई आफ्नो कामका वबषयमा िानकािी वर्दन सक्नेछन् ।
(३) अनुगमन सवमवतको कामको लावग आवश्यक िनशवक्त, काम गनन ठाउँ, सामग्री तथा उवचत वाताविण बनाईवर्दने
विम्मेवािी सम्बवन्धत स्थानीय तहको हुनेछ ।
१६. अनुगमन सवमवतको बैठक तथा कायनवववध :- (१) अनुगमन सवमवतको कायन सचचालन वववध र्देहायमा उल्लेख
भए अनुसाि हुनेछ,
(क)
अनगु मन सवमवतको बैठक आवश्यकता अनसु ाि बस्नेछ ।
(ख)
अनुगमन सवमवतको बैठकको वनणनय बहुमतको आधािमा हुनेछ ।
(ग)
अनुगमन सवमवतले कािवाही गर्दान सम्बवन्धत पर्दावधकािीलाई सफाई पेश गनन उवचत मौका वर्दनु पननछ ।
(घ)
अनुगमन सवमवतले िाँचबुझबाट र्देवखएको वबबिण सवहतको िाय प्रवतवेर्दन सम्ववन्धत कायनपावलकामा पेश
गननु पननछ ।
(२) अनुगमन सवमवतको बैठक तथा िाँचबुझ सम्बन्धी अन्य कायनवववध सवमवत आफैं ले तोक्न सक्नेछ ।
१७. अनुगमन सवमवतका सर्दस्यहरूको सेवा तथा सुववधाेः अनुगमन सवमवतका सर्दस्यहरूको बैठक भत्ता तथा अन्य
सुववधाहरू स्थानीय तहले तोके वमोविम हुनेछ ।
१८. उििु ी : (१) स्थानीय तहको कुनै पर्दावधकािीले पेशागत आचाि उल्लघं न गिे कोमा त्यस ववषयमा आचािसवं हता
अनुगमन सवमवत समि उिुिी वर्दन सवकनेछ ।
(२) मावथ (१) वमोविम वर्दइने उिुिीमा कुन पर्दावधकािीले कुन आचाि उल्लंघन गिे को हो सोको आधाि प्रमाण
खल
ु ाउनु पननछ । स्थानीय तहले उिुिी फािामको नमनू ा वनाई सवैले सविलै प्राप्त गननसक्ने स्थानमा िाख्नुपननछ ।
(३) उिुिीको सम्वन्धमा कािवाही माग गर्दान अनुगमन सवमवतले उिुिवालासँग थप ववविण वा कागिात माग गनन
सक्नेछ ।
१९. गोप्य िाख्नुपनन : (१) अनुगमन सवमवतले उिुिवालाको नाम गोप्य िाख्नु पननछ ।
(२) प्राप्त उििु ीका आधािमा कुनै पर्दावधकािीमावथ लागेको आिोपमावथ छानववन िािी िहेको अवस्थामा आिोवपत
पर्दावधकािीको नाम समेत गोप्य िाख्नु पननछ ।
२०.िांचवझु : (१) यस आचािसंवहतामा उवल्लवखत आचािहरूको उल्लंघन गिे को वबषयमा अनुगमन सवमवतको िाय
सुझाव वा प्रवतवेर्दन आवश्यक कािवाहीका लावग कायनपावलकामा पेश गनुनपननछ । प्रवतवेर्दन पेश गनुनपूवन सो सवमवतले
र्देहायका प्रकृ याहरू पिू ा गननु पननछेः–

(क) कुनै पर्दावधकािीका ववरुर्द् आचािसंवहता उल्लंघन गिे को कुनै उिुिी पिे कोमा वा कुनै िानकािी प्राप्त भएकोमा
त्यसको आधािमा अनगु मन सवमवतले कािवाही गनन आवश्यक छ वा छै न भनी िाँचवझु गनन वा गिाउन सक्ने,
(ख) िाँचवझु गर्दान कुनै पर्दावधकािी उपि कािवाही गनुनपनन र्देवखएमा अनुगमन सवमवतले त्यस्तो पर्दावधकािीलाई सफाई
पेश गनन उवचत मौका वर्दनुपनन,
(ग) सफाई पेश गनन मौका वर्दंर्दा सम्बवन्धत पर्दावधकािी ववरुर्द् लागेको आिोप ि त्यसको आधािहरू प्रष्ट गिी आवश्यक
कािवाहीका लावग कायनपावलकाको बैठकमा पेश गननपु नन,
२१. अनुगमन सवमवतको वसफारिस कायानन्वयन गननेः (१) अनुगमन सवमवतले यस आचािसंवहतामा उल्लेवखत
कुिाहरूको पालन भए नभएको सम्वन्धमा आवश्यक िाय, सुझाव तथा वसफारिस सवहत कायानन्वयनका लावग
कायनपावलकामा पेश गनुनपननछ ।
(२) अनुगमन सवमवतबाट प्राप्त प्रवतवेर्दन तथा िाय, सुझाव ि वसफारिस उपि कायनपावलकामा छलफल गिी आवश्यक
वनणनय सवहत कायानन्वयन गनुनपननछ ।
(३) आचािसंवहताको पालनका वबषयमा स्थानीय तहमा छलफल हुर्दँ ाका बखत सम्बवन्धत पिका प्रवतवनधीहरूलाई
सहभागी गिाउन सवकनेछ ।
२२. आचािसंवहताको उल्लंघनमा सिायेः (१) यस आचािसंवहताको कायानन्वयन गर्दान स्थानीय तहबाट सिायको
रूपमा र्देहायमा उल्लेवखत एक वा सोभन्र्दा बढी प्रकृ याहरू अपनाउन सवकनेछ ।
(क)
सम्बवन्धत पर्दावधकािीलाई सचेत गिाउने ।
(ख)
आलोचना तथा आत्मालोचना गनन लगाई सोको िानकािी सावनिवनक गनन लगाउने ।
(ग)
सावनिवनक सुनुवाइका लावग सावनिवनक गनन, गिाउने
(घ)
प्रचवलत ऐन कानुनको उल्लंघन भएका अवस्थामा सम्बवन्धत वनकायमा सूचना वर्दने ि आवश्यक
काबानहीका लावग लेखी पठाउने ।
(२) आिोवपत पर्दावधकािीमावथ भएको कुनै पवन कािवाहीका वबषयमा वनि कुनै िािनीवतक र्दलसगं आवर्द् भएको
हकमा सम्बवन्धत िािवनवतक र्दललाई िानकािी गिाउनुपनन ।
२३. कािवाहीको ववविण सावनिवनक गनुनपननेः आचािसंवहताको कायानन्वयनका सम्वन्धमा पर्दावधकािीमावथ भएको
कािवाहीको ववविण आम िानकािीका लावग स्थानीय तहको सूचनापाटी ि स्थानीय पिपविकामा प्रकावशत गनुनपननछ
। सोको िानकािी िािनीवतक र्दलहरू, संघीय मावमला तथा स्थानीय ववकास मन्िालय, वनवानचन आयोग, प्रर्देश
सिकािको सम्ववन्धत ववभाग/वनकाय, स्थानीय प्रशासनलाई गिाउनुपननछ ।
भाग — ५
विविध
२४. आचािसंवहताको पालन गनुन पर्दावधकािीको कतनव्य हुनेेः यो आचाि संवहताको पालना गनुन पर्दावधकािीको
विम्मेवािी तथा कतनव्यको एक अवभन्न अंगको रूपमा िहनेछ ।
२५. पर्दावधकािीलाई आचािसंवहताको िानकािी वर्दनुपननेः- यो आचािसंवहता स्थानीय तहका पर्दावधकािी तथा
कमनचािीहरूलाई अवनवायन रूपमा िानकािी वर्दई हस्तािि गिाई लागू भएको िानकािी सावनिवनक गननु पननछ ।

२६. आचािसंवहता बािे मा िानकािी गिाउनेेः- (१) स्थानीय तहका पर्दावधकािीको यो आचािसंवहता तथा यस
आचािसवं हतामा समय समयमा भएको सश
ं ोधनको ववविण तथा आचािसवं हताको कायानन्वयनको ववविणहरूको
िानकािी बावषनक रूपमा स्थानीय तहका िािनीवतक र्दलहरू, संघीय मावमला तथा स्थानीय ववकास मन्िालय तथा
प्रर्देश सिकािका सम्ववन्धत वनकायलाई गिाउनुपननछ ।
(२) यस आचािसंवहताको र्दफा १४ बमोविम गवठत अनुगमन सवमवतले आफ्नो बावषनक प्रवतवेर्दन सभाको सम्ववन्धत
सवमवतमाफन त सभामा पेश गननपु ननछ ।
२७. आचािसंवहताको कायानन्वयनमा िािनीवतक र्दलको सहयोगेः (१) कुनै पर्दावधकािीबाट यस आचािसंवहताको
उल्लंघन भएको ठहि भएमा वनिमावथ लागेको आिोप तथा सो सम्बन्धमा वसफारिस भएको कािवाहीको ववविण समेत
सम्बवन्धत पर्दावधकािी सम्बर्द् िािनीवतक र्दललाई िानकािी गिाउनुका साथै सावनिवनक समेत गनुन पननछ ।
(२) िाँचवझु का आधािमा पर्दावधकािी उपि कािवाहीका लावग भएको वसफारिसको कायानन्वयन गनन वा सचेत गिाउने
काममा सिकािी वनकाय एवं िािनीवतक र्दलहरूको सहयोग वलन सवकनेछ ।
२८. आचािसंवहतामा संशोधनेः (१) कायनपावलकाबाट आचािसंवहतामा संशोधन गनन सवकनेछ ।
(२) आचािसवं हतामा भएको सश
ं ोधनको िानकािी सम्बवन्धत सबै पर्दावधकािी, कमनचािी, तथा सिोकािवालाहरूलाई
वर्दनुपननछ ।
(३) वनवानचन आचािसंवहतामा भएको संशोधनको व्यहोिा आम िनताको िानकािीका लावग सावनिवनक गनुनपननछ ।
(४) नगि पावलकाले आफ्नो स्थानीय वववशष्टता, कायन प्रकृ वत ि आवश्यकता अनुसाि यस आचाि संवहतामा समय
समयमा थप व्यवस्था समावेश गिी लागू गनन सवकनेछ ।

ममनत सम्भाि ववशेष कोष सचचालन वनर्दनवशका ।
प्रस्तावना :सडक यातायात ववकासको मेरुर्दण्ड मावनन्छ । सडक यातायातले सामाविक, आवथनक वियापलापमा वृवर्द्
गिी मावनसको िीवनस्तिमा सुधाि ल्याउने महत्वपूणन भवू मका वनवानह गिे को हुन्छ । सडक यातायातको पहुचँ ग्रामीण
िेिसम्म र्दव गो ि व्यववस्थत रुपमा पुिय् ाउने उद्देश्यले विल्ला यातायत गुरुयोिना समेत तयाि भैिहेको छ । सूयोर्दय
नगिपावलका का प्रायाेः सबै सडकहरुको सचिाल ववस्ताि भए पवन अझैती सडकहरुलाई बषनभिी यातायताि सुचारु हुने
अवस्थामा पुिय् ाउन सक्ने बनाउनका लावग सडकहरुको ममनत– सम्भाि गरििहनपनन अवस्था िहेको छ । नगिपावलकाको
सीवमत स्रोत ि साधानबाट माि सबै सडकहरुको ममनत– सम्भाि गनन कवठनाइ पनन भएको हुनाले अन्य वनकायको समेत
सहयोग वलनका लावग सूयोर्दय नगिकायनपावलकाइलामले यो "ममनत– सम्भाि ववशेष कोष सचचालन वनर्दनवशका
२०७४" िािी गिे को छ ।
पररच्छे द –१
संविप्त नाम र प्रारभभ
१. संविप्त नाम र प्रारभभ:- (१) यस वनर्दनवशकाको नाम“ममनत–सम्भािववशेष कोष सचचालन वनर्दनवशका, २०७४”
िहेको छ ।
(२) यो वनर्दनवशका नगि कायनपावलका बाट स्वीकृ त भएको वमवतर्देवख लागू हुनेछ ।
२. पररभाष :-ववषय वा प्रसंगले अिक
् ो अथन नलागेमा यस वनर्दनवशकामा,
क) “वनर्दनवशका” भन्नाले ममनत–सम्भाि ववशेष कोष सचचालन वनर्दनवशका २०७४ बुझ्नुपछन ।
ख) “नगिपावलका” भन्नाले सूयोर्दय नगिपावलका लाईबुझाउँनेछ ।सो शब्र्दले नगिकायनपावलका ि
नगिकायनपावलकाकोकायनलय लाई समेत बझ्ु नु पननछ ।
ग) “सवमवत” भन्नाले ममनत–सम्भाि ववशेष कोष सचचालन तथा व्यवस्थापन सवमवतलाई बझ्ु नपु छन ।
घ) “उपभोक्ता सवमवत” भन्नाले सचचावलत योिनाबाट प्रत्यि रुपमा सेवा \ लाभ प्राप्त गनन टोल,
वडा ि बावसन्र्दाहरु वमलेि बनेका सगं ठनलाई बझ्ु नपु र्दनछ ।
ङ) “कोष” भन्नाले ममनत–सम्भाि ववशेष कोषलाई बझ्ु नपु र्दनछ ।
३. कोषको स्थापना :- (१) ममनत–सम्भाि ववशेष कोष नाम गिे को उक ्त कोषको स्थापना हुनेछ ।
४. कोषको कायाालय :- (१) कोषको कायानलय सूयोर्दय नगिकायनपावलकाको कायानलयमा िहनेछ ।
पररच्छे द –२
कोषको दीर्ाकालीन सोच, लक्ष्य, उद्देिय र नीवत

५. दव र्ाकालीन अिधारण:-यस नगिपावलकाकावडाहरूलाईनगिपावलकाको सडक सचिालमा िोडी वषन–भरि
नै सहि ढङ् गले यातायत सचचालन गनुन तथा यसकै माध्यमबाट नगिको गरिबीलाई घटाई आिव् थक स्तिोन्नवतकमा
सहयोग पुिय् ाउनु कोषको र्दीघनकालीन सोच िहेको छ ।
६. लक्ष्य :-नगिपालोकाका सबै वडाहियलाई सडक सन्िालमा िोड् न बनेका सडकहरुको ममनत–सम्भाि गर्दन वषै–
भरि यातायत सचचालन ह ुने गिी नगिवासीहरुलाई यातायात सेवा पुिय् ाउनु कोषको लक्ष्य हुनेछ ।
७. उद्देश्यः– (१ ) नगिपावलका िेिमा वनमानण भएका सडकहरुको ममनत–सम्भाि गिी वषनभिीनै यातायत सचचालनमा
ल्याउने ।
(२) नगि यातायात गुरुयोिनामा उल्ल ेवखत सडकहरुलाई प्राथवमकता वर्दई सडकको स्तिोन्निी गर्दै
लैिाने ।
(३) सडकहरुको वनयवमत, आकवस्मक, पटेके ि आववधक ममनत–सम्भाि तथा सडक सचिाललाई वर्दगो
ि भिपर्दन ो बनाउनBio-Engineeringका साथै भ–ू भाग वनयन्िण वनयन्िणमा अन्य उपायहरु
अवलम्बन गिी सडक वनमानण कायनलाई बाताविण मैिी बनाउने ।
(४)नगिमा िहेका सडकहरुलाई स्थानीय वनकाय, उपभोक्ता सवमवत ि अन्य वनकाय समेतको समन्वयमा
ममनत–सम्भाि गिी नगिवासी समर्दु ायलाई सहि रुपमा सेवा उपलब्ध गिाउन सहयोग पुिय् ाउने ।
८. नीवत:- (१) सडक ममनत–सम्भाि कायनका उपभोक्ता, सिोकािवाला सबैको सहभावगतामा ववशेष िोड वर्दने ।
(२)नगि िेिमा िहेका सडकको पवहचान गिी िनसमर्दु ायले बढी लाभ प्रापत गनन सक्ने सडकलाई
प्राथवमकता वर्दई ममनत–सम्भाि कायन गनन ।
(३) नगि वभिका कृ वष सडक तथा पयनटकीय सडकहरुको ममनत–सम्भाि ववशेष िोड वर्दने ।
(४) वनिन्ति नयाँ ियाक खोल्ने कायनलाई वनरुत्सावहत गिी ममनत सम्भािको कायनलाई अवघ बढाउन ममनत
सम्भाि सवमवतलाई सस्ं थागत गनन ।
(५) उपभोक्ता सवमवतको वियाशीलता ि योगर्दानका आधािमा ममनत सम्भाि गनन सडकहरुको छनौट गनन।
पररच्छे द–३
कोष संचालनसमबन्धी व्यिस्था
९. कोषको सञ्चालन सवमवतको गठन :-(१) कोषको लक्ष्य,उद्देश्य प्रावप्तका लावग र्देहायअनुसािको एक
सचचालन सवमवत गठन गरिने छ :•

नगि प्रमख
ू

•

प्रमख
ु प्रशासकीय अवधकृ त

•

नगि कायनपावलकामािहेकासवमतीहरूकासंयोिकहरु

अध्यि
सर्दस्य
सर्दस्य

•

नगि कायनपावलका को कायानलय को योिनाका प्रमख
ु सर्दस्य

•

नगिपावलकाको कायानलयका सामाविक ववकास अवधकृ त

सर्दस्य

• प्रमख
ु प्रशासवकय अवधकृ तले तोके को (योिना शखाको) कमनचािी सर्दस्य सवचव
(२) सचचालन सवमवतको बैठक सामान्यता ३ मवहलामा एक पटक बस्नेछ । बैठक अध्यिको आर्देशले
सर्दस्य सवचवले बोलाउने छ । आवश्यकता महसुस भएमा सचचालन सवमवतको बैठक िुनसुकै समयमा
पवन बोलाउन सवकनेछ ।
(३) सचचालन सवमवतको सम्पूणन सर्दस्य संख्याको कम्तीमा ५१ प्रवतशत सर्दस्य उपवस्थत भएमा
बैठकको गणपूिक संख्या पुगेकोमावनने छ । बैठकको वनणनय अध्यिले प्रमावणत गनुनपननछ ।
१०. सञ्चालन सवमवतको काम, कताव्य र अवधकार देहायबमोविम हुनेछ:(क) नगि यातायात गुरुयोिनाका आधािमा सडकहरुको प्राथवमकता वनधानिण गिी ममनत–सम्भाि योिना
बनाउने ि सोहीअनुसाि ममनत–सम्भाि कायनिम सचचालन गनन ।
ख) ममनत–सम्भाि कोष वृवर्द्का लावग आवश्यक समन्वय गर्दै स्रोतको पवहचान गनन ।
ग) ममनत–सम्भािमा उपभोक्ता सवमवतको संस्थागत सुदृवण्किणको लावग नीवतगत व्यवस्था गनन ।
घ) ममनत–सम्भािलाई वर्दगो ि भिपर्दन ो बनाउन आवश्यक कायन गनन ।
ङ) सडक ममनत–सम्भाि कायनलाई पािर्दशी एवं वमतव्ययी बनाउन पहल गनन ।
च) सडक ममनत–सम्भाि कायन आवश्यकता ि औवचत्यताका आधािमा ठे क्का वा उपभोक्ता सवमवतमाफन त
गिाउने ।
छ) ममनत–सम्भाि कायनको प्रभावकािी अनुगमन मल्ू याँकन गनन ।
ि) कोषको वािव् षक, अिध् वावषनक कायनिम तयाि गिी स्वीकृ वतका लावग नगि कायनपावलका माफन त नगि
सभामा पेश गनन ।
झ) कोषको कायनहरुको प्रगवत समीिा गनन \ गिाउने ।
११. अध्यिको काम,कताव्य र अवधकार :-अध्यिको काम, कतनव्य तथा अवधकाि र्देहायबमोविम हुनेछ ।
क) बैठकको अध्यिता गनन ।
ख) बैठक बोलाउन सर्दस्य सवचवलाई वनर्दनशन वर्दने ।
ग) बैठकमा प्रवतवेर्दन पेश गनन, प्रस्ताव पेश गनन गिाउने ।
घ) सवमवतका सर्दस्यहरुलाई कामको बाँडफाँड गनन तथा कामको आवश्यक समन्वय गनन ।
ङ) कोषको ववत्तीय स्रोत िुटाउने ि परिचालन गनन गिाउने ।
च) कोषका वनणनयहरु सावनिावनक गिी पािर्दवशनता कायम गिाउने ।
छ) कोषको बैठक सचचालन गिाउने ।
ि) कोषका तफन बाट अन्य वनकायमा प्रवतवनवधत्व गनन गिाउने ।
झ) कोषका तफन बाट अन्य वनकाय, संघ \ संस्थासँग सम्झौता गनुनपनन भए गनन गिाउने ।

ञ) कोषको योिना तिुनमा तथा स्वीकृ त गनन गिाउन आवश्यक कायनवाही गनन गिाउने ।
ट) कोषको कामको अनुगमन मल्ू यांकन गनन गिाउने ।
१२. कोषको सदस्य सवचिको काम, कताव्य र अवधकार देहायबमोविम हुनेछ :क) अध्यिको आर्देशानुसाि बैठक बोलाउने ।
ख) अध्यिसँगको सल्लाहमा छलफलका ववषयवस्तुहरु तयाि गिी वनणनयाथन बैठकमा पेश गनन ।
ग) बैठकको वनणनय लेख्ने, कोषका सबै कागिातहरु विम्मा वलने ।
घ) कोषसँग सम्बवन्धत सूचनाहरु, तथ्यांक तथा अवभलेख अद्याववधक गनन ।
ङ) अध्यिले तोके का अन्य कायनहरु गनन ।
च) कोषका प्रशासवनक तथा अन्य र्दैवनक कायनहरु गनन ।
छ) कोषका कायनिम तिुनमा तथा स्वीकृ त ि कायानन्वयन गिाउन आवश्यक कायनवाही गनन ।
ि) कायनिमहरुको अनुगमन गनन गिाउने ।
झ) कोषको चलअचल सम्पवत्तको सिं िण गनन गिाउने ।
१३. कोषको सदस्यको काम, कताव्य र अवधकार देहायबमोविम हुनेछ :क) बैठकमा उपवस्थत भई छलफलमा सवियतापवू नक भाग वलने ।
ख) अध्यिको काममा सहयोग पुिय् ाउने ।
ग) तोवकएको विम्मेवािी पिू ा गनन ।
घ) बैठकमा वनणनयमा पुग्ने मतर्दान गननपु नन भए मतर्दान गनन ।
ङ) अध्यिले तोके का अन्य कायनहरु पिू ा गनन ।
च) कोषका कायनिमहरु कायानन्वयन गनन सहयोग पुिय् ाउने ।
१४. कोषको वित्तीय व्यिस्थापना :- (१) कोषको नाममा एउटा कोष रहनेछ । िसमा देहायका रकमहरु
रहनेछन् :क) नगिपावलका बाट ममनत–सम्भािका लावग छुट् याइने वावषनक िकम ।
ख) अन्य वनकायबाट प्राप्त हुने िकम ।
ग) संवघय तथा प्रार्देशीक सिकािबाट सडक ममनत–सम्भाि कोषका लावग प्राप्त हुने िकम ।
घ) र्दातृ वनकाय, परियोिना, गैिसिकािी संस्थाबाट प्राप्त हुने िकम ।
ङ) कोषलाई अन्य िेिबाट प्राप्त हुने िकम ।
(२) कोषको िकम नगि वस्थत सिकािी कािोवाि सचचालन हुने बैंठकमा एउटा छुटै खाता खोली िम्मा गरिने
छ । कोषको सचचालन नगि कायनपावलकाका प्रमख
ु प्रशासकीय अवधकृ त वा वनिले तोके को अवधकृ त
स्तिको कमनचािी ि आवथनक प्रशासन शाखाका प्रमख
ु वा वनले तोके का उक्त शाखाका अन्य कमनचािीको
संयुक्त र्दस्तखतबाट हुनेछ ।
(३ )कोषको लेखापिीिण नगिपावलकाको कोषको लेखापिीिण गनन व्यवस्थाअनुसाि हुनेछ ।

१५ अन्य िेत्रमा िचा गना नवमल्ने:- कोषमा िुन प्रयोिनका लावग िकम प्राप्त भएको हो सोही प्रयोिनबाहेक अन्य
कायनमा कोषको िकम खचन गनन पाइने छै न ।
१६. प्रिासवनक व्यिस्था :-कोषको संचालनका लावग आवशयक पनन िनशवक्त नगि कातनयपावलककै
वनयवमतकमनचािीहरुबाटवलइनेछ । अन्य कुनै आवथनक र्दावयत्व वसिनना हुने गिी कमनचािीहरुको वनयुवक्त गरिने
छै न ।
१७. बैठक भत्ता:- कोषबाट सचचालन सवमवतको बैठकमा भाग वलने पर्दावधकािी तथा सर्दस्यहरुलाई वनम्नानुसाि
बैठक भत्ता उपलव्ध गिाइने छ
१८. कायाक्रम संचालनसभबन्धी व्यिस्था :-कोषबाट सचचालन हुने कायनिमहरु कोष आफै ले संिचना गनन वा
उपभोक्त सवमवत वा कोष ि उपभोक्त सवमवत वमलेि संचालन गनन सवकने छ ।
१९. कोषको रकम िचा प्रवक्रया देहायका कायाहरुमा िचा हुनेछ:क) सडकको वनयवमत खचन हुनेछ ।
ख) सडकको पटके ममनत–सम्भाि ।
ग) सडकको आकवष्मक ममनत–सम्भाि ।
घ) सडकको आववधक ममनत–सम्भाि ।
२०. वनयवमत, पटके िा आिवधक ममात–सभभारका लावग सडक छनौट प्रवक्रया :-उपभोत्ता सवमवत, वडा
सवमवतबाट वनयवमत, पटके वा आववधक ममनत–सम्भािका लावग वावषनक कायनिममा समावेश गनन भनी माग
भई आएका सडकहरुमध्येबाट र्देहायका आधािमा आवश्यकता ि उपयक्त
ु र्देवखएका सडकलाई पवहलो
प्राथवमकताका साथ छनौट प्रवियालाई अगावड बढाउनु पर्दनछ ।
क)अद्याववधक नगि यातायत गुरु योिनामा पिे का सडकहरु ।
ख) सडकको लम्बाइ तथा सडक सचचालनमा सो सडकको महत्व ।
ग) सडकबाट लाभावन्वत हुने िनसख्ं या ।
घ) सडक ममनत–सम्भािबाट प्राप्त हुने लाभ ।
ङ) सावनिवनक यातायत सचचालनको अवस्था ।
च) नगिमािहेका सडकहरुमध्ये िनतालाई पुिय् ाउन सक्ने लाभ ि गरिबी न्यूनीकिणमा पुिय् ाउन सक्ने
योगर्दान ।
२१. मामात–सभभार काया गराउने व्यिस्था :- नगिमा िहेका सडकहरुको वनयवमत ममनत–सम्भाि, पटके ममनत–
सम्भाि, आववधक ममनत–सम्भाि उपयोक्ताबाट अवधकतम रुपमा स्थानीय स्रोत साधन, स्थानीय प्रवववध तथा
मानवस्रोतको प्रयोग गिी अवधकतम िनसहभावगता िुटाई प्रभावकािी रुपमा सचचालन गिाउन प्राथवमकता
वर्दईने छ ।

पररच्छे द–५
विविध
२२. िााँिपास तथा फरफारक :-कोषबाट सचचालन गरिएका ममनत–सम्भाि कायनहरुको िाँचपास फिफािक
सचचालन सवमवतको बैठकबाट गरिने छ ।
२३. नगर विकास योिनामा समािेि गने:- कोषबाट स्वीकृ त वावषनक योिना तथा कायनिमहरु नगि सभामा
िाखी नगि ववकास योिनामा समावेश गनुपननछ ।
२४. वनदेविकाको संिोधन :- नगि कायनपावलकाले यस वनर्दनवशकालाई संशोधन गनन सक्नेछ ।
२५. िारेिी र बचाउ :- (१)कुनै कािणवश कोष संचालन हुन नसके मा नगि कायनपावलकालेनगि सभाको वनणनय
अनुसाि कोषलाई खािे ि गनन सक्नेछ ।
(२) कोष खािे ि भएपवछ कोषमा िहेको चल अचल सम्पवत्त तथा र्दावयत्व नगि कायनपावलकामा स्वतेः सननछ ।

सूर्योदर्य नगरपालिकाको
िाफषाक र्योजना तथा बजेर्ट तजुम
ा ा ददग्दिान, २०७४ (पररमाशजात)
१. पृष्ठभूलम
नेपािको सं फििानिे सं घीर्य िोकताशधत्रक गर्तधत्र नेपािको मूि सं रचना सं घ,
प्रदे ि र स्थानीर्य तह गरी तीन तहको हुने तथा राज्र्यिशक्तको प्रर्योग तीनै तहिे सं फििान

र कानून बमोशजम गने व्र्यिस्था गरे को र् । सं घ, प्रदे ि र स्थानीर्य तहिे आफ्नो अलिकार
क्षेत्रलभत्रको आलथाक अलिकार सम्बधिी फिषर्यमा कानून बनाउने, िाफषाक बजेर्ट बनाउने,
लनर्ार्य गने, नीलत तथा र्योजना तर्यार गने र त्र्यसको कार्यााधिर्यन गने व्र्यिस्था समेत गरे को
र् ।
स्थानीर्य सरकार सञ्चािन ऐन, 2074 िे नगरपालिकािे आफ्नो अलिकार
क्षेत्रलभत्रको फिषर्यमा स्थानीर्य स्तरको फिकासको िालग आिलिक, िाफषाक, रर्नीलतक र
फिषर्य क्षेत्रगत मध्र्यमकािीन तथा दीघाकािीन र्योजना बनाई िागु गनुप
ा ने व्र्यिस्था रहे को
र् । अधतर सरकारी फित्त व्र्यिस्थापन ऐन, २०७४ िे सािाजलनक खचाको अनुमालनत
फििरर् तर्यार गने, मध्र्यमकािीन खचा सं रचना तर्यार गने, आिश्र्यकताको प्रक्षेपर् गने,
राजश्वको प्रक्षेपर् तर्यार गने र फित्तीर्य अनुिासन कार्यम गनुप
ा ने व्र्यिस्था रहे को र् ।
आिलिक र्योजनािे लिएका िक्ष्र्यहरु, मध्र्यमकािीन खचा सं रचनािे गरे का
व्र्यिस्थाहरुिाई श्रोत सािनसँग तािमेि गरी प्राथलमकताका साथ श्रोतको फिलनर्योजन गने
काम िाफषाक फिकास र्योजनािे गदार् । नेपािको सं फििान र स्थानीर्य सरकार सञ्चािन
ऐन, २०७४ िे स्थानीर्य तहको र्योजना प्रफिर्या सधदभामा अगालड सारे का फिषर्यिस्तुहरुिाई

मूता रुप ददन तथा एकरुपता कार्यम गना सूर्योदर्य नगरपालिका िाफषाक र्योजना तथा बजेर्ट
तजुम
ा ा ददग्दिान, २०७४ तर्यार गररएको र् ।
२. िाफषाक र्योजना तथा बजेर्ट तजुम
ा ाका आिारहरु
नगरपालिकािे िाफषाक र्योजना तथा बजेर्ट तजुम
ा ा / कार्यााधिर्यन गदाा लनम्न
फिषर्यहरुिाई आिार लिनुपनेर् ।
(क) नेपािको सं फििान
(ख) स्थानीर्य सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४

(ग) राफिर्य प्राकृलतक श्रोत तथा फित्त आर्योग ऐन, २०७४
(घ) अधतर सरकारी फित्त व्र्यिस्थापन ऐन, २०७४
(ङ) सं घीर्य तथा प्रदे ि सरकारिे जारी गरे का नीलत, कानुन तथा मापदण्डहरु

(च) स्थानीर्य तहमा बजेर्ट तजुम
ा ा, कार्यााधिर्यन, आलथाक व्र्यिस्थापन तथा सम्पशत्त
हस्ताधतरर् सम्बधिी लनदे शिका
(र्) सं घीर्य, प्रादे शिक तथा स्थानीर्य तहको आिलिक फिकास र्योजना
(ज) स्थानीर्य तहको मध्र्यमकािीन खचा सं रचना
(झ) श्रोत सािन
(ञ) फिकासका अधतरसम्बशधित फिषर्यहरु
(र्ट) नेपाि सरकारिे अधतरााफिर्य जगतमा जनाएका प्रलतबद्धताबार्ट लसशजात
दाफर्यत्िहरु
(ठ) सं घ र प्रदे ि सरकारिे अििम्बन गरे का अधर्य आलथाक नीलतहरु आदद ।
३. िाफषाक र्योजना तथा बजेर्टका प्राथलमकताहरु
नगरपालिकािे िाफषाक र्योजना तथा बजेर्ट तजुम
ा ा गदाा लनम्न फिषर्यिाई प्राथलमकता ददनुपनेर्
।
(क) आलथाक फिकास तथा गररबी लनिारर्मा प्रत्र्यक्ष र्योगदान पुर्र्याउने ।
(ख) उत्पादनमूिक तथा लर्र्टो प्रलतिि प्राप्त गना सफकने ।
(ग) जनताको जीिनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने ।
(घ) स्थानीर्य सहभालगता जुट्ने, स्िर्यम् सेिा पररचािन गना सफकने तथा िागत कम
िाग्ने ।
(ङ) स्थानीर्य श्रोत सािन र सीपको अलिकतम प्रर्योग हुने ।

(च) मफहिा, बािबालिका तथा फपर्लडएका क्षेत्र र समुदार्यिाई प्रत्र्यक्ष िाभ पुग्ने।
(र्) िैं लगक समानता र सामाशजक समािेिीकरर् िृफद्ध हुने ।

(ज) ददगो फिकास, िातिरर्ीर्य सं रक्षर् तथा सम्िद्धान गना सघाउ पुर्र्याउने ।

(झ) भाफषक तथा साँस्कृलतक पक्षको जगेनाा र सामाशजक सद्भाि तथा एकता
अलभिृफद्धमा सघाउ पुर्र्याउने ।
(ञ) नगरपालिकािे आिश्र्यक दे खेका अधर्य फिषर्यहरु ।

४. िाफषाक फिकास र्योजना तजुम
ा ा गदाा ध्र्यान ददनुपने फिषर्यहरु

नगरपालिकािे िाफषाक र्योजना तथा बजेर्ट तजुम
ा ा गदाा लनम्न फिषर्यहरुिाई ध्र्यान ददनुपनेर्।
(क) सं घ र प्रदे ि सरकारको नीलत, िक्ष्र्य, उद्देश्र्य, समर्यसीमा र प्रफिर्यासँग
अनुकूि हुने ।

(ख) आिलिक फिकास र्योजना र मध्र्यमकािीन खचा सं रचना अनुसार प्राथलमकताका
फिषर्यहरु

(ग) िातािरर् सं रक्षर्, जििार्यु पररितान अनुकूि, फिपद् व्र्यिस्थापन, सुिासन,
िैं लगक तथा सामाशजक समािेिीकरर् र िशक्षत िगाको सिशक्तकरर् गने जस्ता
फिकासका अधतरसम्बशधित फिषर्यहरु ।
(घ) समाजका सबै िगा, क्षेत्र र समुदार्यको अलिकतम सहभालगता सुलनशश्चत गने
फिषर्यहरु ।
(ङ) अधतर-स्थानीर्य तहको र्योजना कार्यााधिर्यनमा सघाउ पुर्र्याउने फिषर्यहरु ।
(च) फिषर्य क्षेत्रगत तथा भौगोलिक सधतुिन कार्यम गने पक्षहरु ।
५. र्योजना तजुम
ा ाका चरर्हरु
नगरपालिकािे आफ्नो िाफषाक फिकास र्योजना तजुम
ा ा गदाा तपशिि बमोशजमको प्रफिर्या पूरा
गनुप
ा नेर् ।
५.१ बजेर्टको पूित
ा र्यारी
५.१.१ आर्य व्र्यर्यको प्रक्षेपर् गररएको तथर्यांक सफहतको फििरर् सं घीर्य सरकारमा पेि गने
।
नगरपालिकािे आगामी आ.ि. का िालग आिश्र्यक पने आर्य व्र्यर्यको प्रक्षेपर्
गररएको तथर्यांक सफहतको फििरर् राजश्व परामिा सलमलत र बजेर्ट तथा श्रोत अनुमान
सलमलतको लसिाररसमा कार्यापालिकाबार्ट लनर्ार्य गरी प्रत्र्येक िषाको पौष मसाधतलभत्र सं घीर्य
अथा मधत्रािर्यमा अनुसूची-१ बमोशजमको ढाँचामा पठाउनु पनेर् ।
5.1.2 सं घ र प्रदे िबार्ट बजेर्टको सीमा प्राप्त गने

सं घीर्य सरकारबार्ट राजश्व बाँडिाँड र फित्तीर्य समानीकरर् अनुदान बापत
नगरपालिकािाई आगामी आलथाक िषामा उपिब्ि हुने श्रोतको फििरर् िाल्गुर् मसाधतलभत्र

तथा प्रदे ि सरकारबार्ट नगरपालिकाको िालग आगामी आ.ि. मा प्राप्त हुने फित्तीर्य अनुदानको
अनुमालनत फििरर् चैत्र मसाधतलभत्र प्राप्त गने ।
५.१.३ फिषर्यगत क्षेत्र र्ु ट्याउने
नगर कार्यापालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र सञ्चािन गने फिकास फिर्याकिापहरुिाई लनम्न अनुसार
फिषर्यगत क्षेत्र तोकी कार्यापालिकाका सदस्र्यहरुिाई फिषर्य क्षेत्रगत शजम्मेिारी ददनुपनेर् ।

(क) आलथाक फिकास : र्यस क्षेत्र अधतगात कृफष, पर्यार्टन, उद्योग तथा िाशर्ज्र्य,
सहकारी, फित्तीर्य जस्ता क्षेत्र समािेि गने ।

(ख) सामाशजक फिकास : शिक्षा, स्िास्थर्य, खानेपानी तथा सरसिाई, सं स्कृलत
प्रिद्धान, िैं लगक समानता तथा सामाशजक समािेिीकरर् (मफहिा, बािबालिका,
जेष्ठ नागररक, अपांगता भएका व्र्यशक्त, दलित, आददिासी जनजालत, मिेिी, मुशस्िम,
थारु, अल्पसं ख्र्यक आदद) जस्ता क्षेत्र समािेि गने ।
(ग) पूिाािार फिकास : सडक तथा पुि (झोिुङ्गे पुि समेत), लसँचाई, भिन तथा
सहरी फिकास, उजाा, िघु तथा साना जिफिद्युत, सञ्चार जस्ता क्षेत्र समािेि गने।
(घ) िन, िातािरर् तथा फिपद् व्र्यिस्थापन : िन तथा भू-सं रक्षर्, जिािार
सं रक्षर्, जििार्यु पररितान, िोहरमैिा व्र्यिस्थापन, जि उत्पन्न प्रकोप लनर्यधत्रर्
फिपद् व्र्यिस्थापन, िारुर् र्यधत्र सञ्चािन जस्ता क्षेत्र समािेि गने ।
(ङ) सुिासन तथा सं स्थागत फिकास : मानि सं सािन फिकास, सं स्थागत क्षमता
फिकास, राजश्व पररचािन, फित्तीर्य व्र्यिस्थापन, फित्तीर्य जोशखम धर्युलनकरर्,

ु ाई, सामाशजक परीक्षर्, आधतररक र अशधतम िेखापरीक्षर्, िेरुजु
सािाजलनक सुनि
िर्छ्यौर्ट, सेिा प्रिाहका मापदण्ड लनिाारर्, सेिा प्रिाहमा फिद्युतीर्य सूचना प्रफिलिको
प्रर्योग, नागररक सधतुफष्ट सिेक्षर् र अधतरलनकार्य समधिर्य जस्ता क्षेत्र समािेि गने
।
५.२ श्रोत अनुमान तथा बजेर्ट सीमा लनिाारर्
५.२.१ नगरस्तरीर्य राजश्व परामिा सलमलत
नेपािको सं फििान, स्थानीर्य सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ र अधर्य प्रचलित
कानूनको अिीनमा रही नगरपालिकािे आफ्नो कार्या क्षेत्रलभत्र पररचािन गना सक्ने राजश्वका
श्रोत, दार्यरा र दर समेतको फिश्लेषर् गरी आगामी आलथाक िषामा प्राप्त हुनसक्ने राजश्वको
अनुमान गने प्रर्योजनको िालग दे हार्यबमोशजमको एक नगरस्तरीर्य राजश्व परामिा सलमलत
गठन गनुप
ा नेर् ।
(क) उपप्रमुख

- सं र्योजक

(ख) प्रमुख प्रिासकीर्य अलिकृत

- सदस्र्य

(ग) कार्यापालिकािे तोकेको कार्यापालिका सदस्र्य मध्र्येबार्ट
१ जना मफहिा सफहत २ जना सदस्र्य

- सदस्र्य

(घ) लनजी क्षेत्रको उद्योग िाशर्ज्र्य सम्बधिी माधर्यता प्राप्त सं स्थाको
नगर तहको अध्र्यक्ष िा लनजिे तोकेको प्रलतलनलि

- सदस्र्य

(ङ) घरे ि ु तथा साना उद्योग सम्बधिी माधर्यता प्राप्त सं स्थाको
नगर तहको अध्र्यक्ष िा लनजिे तोकेको प्रलतलनलि

- सदस्र्य

(च) कार्यापालिकाको राजश्व फिभाग / महािाखा िा िाखा प्रमुख -

सदस्र्य

सशचि
नगरस्तरीर्य राजश्व परामिा सलमलतको काम, कताव्र्य र अलिकार दे हार्य बमोशजम
हुनेर् ।

(क) राजश्व सम्बधिी नीलत िा कानुनको तजुम
ा ा, सं िोिन, पररमाजान र सोको
पररपािनाको सम्बधिमा आिश्र्यक परामिा प्रदान गने ।
(परामिा ददँ दा, कर िा गैह्रकर राजश्वको प्रस्ताि गदाा िा भइरहे को कर िा गैह्रकर
राजश्वमा पररितान गनुप
ा दाा त्र्यसको औशचत्र्य तथा त्र्यसबार्ट पने प्रभाि समेत उल्िेख
गरी प्रस्ताि तर्यार गने । साथै नेपाि सरकार, अधर्य प्रदे ि िा स्थानीर्य तहिे
िगाएका कर िा गैह्रकर र त्र्यसका दरसँग र्यथासम्भि तादात्म्र्य हुने गरी गनुप
ा ने
।)

(ख) राजश्वका श्रोत दार्यरा र दर समेतको फिश्लेषर् गरी आगामी आलथाक िषामा
प्राप्त हुन सक्ने राजश्वको अनुमान गने ।
(ग) राजश्वका दर र क्षेत्र िगार्यतका आिारमा आधतररक आर्यको फिश्लेषर् र
अनुमान गने ।
(घ) स्थानीर्य उद्योग तथा व्र्यिसार्य प्रिद्धान र रोजगारी लसजानामा र्योगदान ददने
फकलसमको कर नीलतको सम्बधिमा परामिा ददने ।

(ङ) कर राजश्व, गैह्रकर राजश्व, सेिािुल्क, दस्तुर सम्बधिमा परामिा ददने ।
(च) राजश्व प्रिासन सुिारको िालग अधर्य आिश्र्यक परामिा ददने ।

नगरस्तरीर्य राजश्व परामिा सलमलतिे राजश्व प्रक्षेपर् गरी अनुसूची-२ बमोशजमको
ढाँचामा प्रत्र्येक िषाको पौष १५ गतेलभत्र नगर कार्यापालिकामा पेि गररसक्नु पनेर्
।
५.२.२ श्रोत अनुमान तथा बजेर्ट सीमा लनिाारर् सलमलत
५.२.२.१ नगरपालिकामा प्राप्त हुने आधतररक आर्य, राजश्व बाँडिाँडबार्ट प्राप्त हुने रकम,

अनुदान, ऋर् र अधर्य आर्यको प्रक्षेपर् र सोको सधतुलित फितरर्को खाका तथा बजेर्ट
सीमा लनिाारर् गना दे हार्य बमोशजमको श्रोत अनुमान तथा बजेर्ट सीमा लनिाारर् सलमलत
रहनेर्।

(क) प्रमुख

- सं र्योजक

(ख) उपप्रमुख

- सदस्र्य

(ग) कार्यापालिकाका सदस्र्यहरु मध्र्ये मफहिा, दलित िा अल्पसं ख्र्यक
सदस्र्य

समेतको प्रलतलनलित्ि हुनेगरी प्रमुखिे तोकेको चार जना

(घ) प्रमुख प्रिासकीर्य अलिकृत

-

- सदस्र्य सशचि

सलमलतिे आिश्र्यकता अनुसार सम्बशधित कमाचारी र फिषर्यफिज्ञिाई सलमलतको
बैठकमा आमशधत्रत सदस्र्यको रुपमा आमधत्रर् गना सक्नेर् ।

५.२.२.२ खण्ड (ग) बमोशजम सदस्र्य तोक्दा प्रमुखिे आिू सम्बद्ध राजनीलतक दि
बाहेकको राजनीलतक दिको सदस्र्य समेतिाई तोक्नुपनेर् । तर कार्यापालिकामा अधर्य
राजनीलतक दिको प्रलतलनलित्ि नभएको हकमा र्यो व्र्यिस्था िागु हुने र्ै न ।

५.२.२.३ श्रोत अनुमान तथा बजेर्ट लनिाारर् सलमलतको काम, कताव्र्य र अलिकार दे हार्य
बमोशजम हुनेर् ।

(क) आधतररक आर्य, राजश्व बाँडिाँडबार्ट प्राप्त हुने आर्य, नेपाि सरकार तथा

प्रदे ि सरकारबार्ट प्राप्त हुने फित्तीर्य हस्ताधतरर्, आधतररक ऋर् तथा अधर्य आर्यको
प्रक्षेपर् गने ।

(ख) राफिर्य तथा प्रादे शिक प्राथलमकता र स्थानीर्य आिश्र्यकतािाई मध्र्यनजर गरी
प्रक्षेफपत श्रोत र सािनको सधतुलित फितरर्को खाका तर्य गने ।

(ग) आगामी आ.ि. को िालग श्रोत अनुमानको आिारमा बजेर्टको कुि सीमा
लनिाारर् गने ।
(घ) फिषर्य क्षेत्रगत बजेर्टको सीमा लनिाारर् गने ।
(ङ) नेपाि सरकार तथा प्रदे ि सरकारबार्ट प्राप्त मागादिान, स्थानीर्य आलथाक
अिस्था, प्राथलमकीकरर्का आिार तर्य गने ।
(च) फिषर्य क्षेत्रगत बजेर्ट तजुम
ा ा सम्बधिी मागादिान तर्य गने ।
(र्) श्रोत अनुमान तथा बजेर्ट सीमा लनिाारर् सम्बधिमा नगरपालिकाको
आिश्र्यकता र लनर्ार्य बमोशजमका अधर्य कार्याहरु गने ।

सलमलतिे आफ्नो कार्या प्रत्र्येक िषाको िैिाख १० गतेलभत्र सम्पन्न गररसक्नुपनेर्
।र्यसरी तर्यार भएको आगामी आ.ि.को बजेर्ट सीमा प्रत्र्येक िषाको िैिाख १५
गतेलभत्र प्रमुख प्रिासकीर्य अलिकृतिे नगरपालिकाका फिषर्यगत महािाखा/िाखा
तथा िडा सलमलतिाई उपिब्ि गराउनु पनेर् ।
५.२.३ बजेर्ट सीमा लनिाारर् गने फिलि
नगरपालिकािे बजेर्ट सीमाको लनिाारर् गदाा दे हार्य बमोशजमको प्राथलमकताका आिारमा
गनुप
ा नेर् ।
(क) नगरपालिका स्तरका गौरिका आर्योजनाहरुको िालग आिश्र्यक रकम ।
(ख) समपुरक कोष आिश्र्यक पने आर्योजनाहरुको िालग चाफहने रकम ।
(ग) सिता अनुदानको कार्यािमको िालग तोफकएको रकम ।
(घ)

ददगो

फिकासका

िक्ष्र्य

िगार्यत

राफिर्य/अधतरााफिर्य

प्रलतबद्धताको

कार्यााधिर्यनका िालग आिश्र्यक पने रकम ।
(ङ) स्थानीर्य सरकार सञ्चािन ऐन बमोशजम नगरपालिका आँिैिे गनुप
ा ने अधर्य
अत्र्यािश्र्यक कार्याहरु ।
(च) मालथ उशल्िशखत क्षेत्रिाई आिश्र्यक रकम फिलनर्योजन गररसकेपलर् मात्र

बाँकी रकम जनसं ख्र्या, क्षेत्रिि, मानि फिकासको अिस्था, पूिाािार फिकासको
अिस्था, फिकास िागत, राजश्व पररचािनको अिस्था र िागत सहभालगताको
अिस्था जस्ता फिषर्यिाई आिार मानी िडागत खचाको आिश्र्यकता र औशचत्र्यताको
आिारमा िडागत िजेर्ट सीमा लनिाारर् गनुप
ा नेर् । तर िडामा दामासाहीिे िजेर्ट
फिलनर्योजन गना पाइने र्ै न ।

(र्) बजेर्ट सीमा लनिाारर् गदाा नगरपालिकामा रहेको सामाशजक तथा साँस्कृलतक
फिफिितािाई आिार मानी र्यस्ता क्षेत्रको िसशक्तकरर्को िालग आिश्र्यक पने
रकमको सीमा समेत लनिाारर् गनुप
ा नेर् ।

(ज) नगरपालिकाको कूि िजेर्ट सीमाबार्ट तिब भत्ता तथा अधर्य कार्याािर्य
सञ्चािनको िालग आिश्र्यक पने बजेर्ट र्ु ट्याई अधर्य कार्यािमको िालग िजेर्ट
सीमा लनिाारर् गनुप
ा नेर् । र्यसरी प्रिासलनक खचाको िालग िजेर्ट सीमा लनिाारर्
गदाा राजश्व बाँडिाँडबार्ट प्राप्त रकम र आधतररक आर्यको रकम भधदा बफढ नहुने
गरी गनुप
ा नेर् ।

५.२.४ आर्योजना प्राथलमकीकरर्का आिार

श्रोत अनुमान तथा िजेर्ट सीमा लनिाारर् सलमलतिे बजेर्ट सीमा लनिाारर् गनुक
ा ा

अलतररक्त अनुसूची-३ मा उल्िेशखत ढाँचा अनुरुप आर्योजना प्राथलमकीकरर्का आिारहरु
तर्य गनुप
ा नेर् । िडा एिम् नगरपालिका स्तरमा आर्योजना प्राथलमकीकरर् गदाा र्यसै
अनुसूची-३ बमोशजम गनुप
ा नेर् ।
५.३ िस्ती तहका र्योजना र्नौर्ट
५.३.१ िस्ती तहका र्योजना र्नौर्ट गदाा लनम्नानुसार गनुप
ा नेर् :
(क) िडा सलमलतिे

आफ्नो िडामा प्रलतलनलित्ि गने

सदस्र्यहरुिे

फिलभन्न

िस्ती/र्टोिको र्योजना तजुम
ा ा गना सहजीकरर् गने गरी शजम्मेिारी प्रदान गनुप
ा नेर्
।
(ख) प्रत्र्येक िडािे िडालभत्रका िस्तीहरुमा र्योजना तजुम
ा ाको िालग बैठक हुने

ददन लमलत र समर्य कशम्तमा तीन ददन अगािै सािाजलनक सूचना मािात जानकारी
गराउनु पनेर् ।
(ग) िस्ती तहका र्योजना र्नौर्ट गदाा सो िस्तीलभत्रका सबै िगा र समुदार्य (मफहिा,
दलित, आददिासी जनजालत, मिेसी, थारु, मुशस्िम, उत्पीलडत िगा, फपर्डा िगा,
अल्पसं ख्र्यक, लसमाधतकृत, र्युिा, बािबालिका, जेष्ठ नागररक, िैं लगक अल्पसं ख्र्यक,

अपांगता भएका व्र्यशक्त, फपर्लडएका िगा आदद) को प्रलतलनलित्ि सुलनशश्चत गनुप
ा नेर्
।
(घ) र्टोि/िस्तीमा हुने र्योजना तजुम
ा ा प्रफिर्यामा र्टोि/िस्ती लभत्रका फिर्यािीि

सामुदाफर्यक सं स्थाहरु (र्टोि फिकास सं स्था, आमा समूह, बािक्िब/सञ्जाि, र्युिा
क्िब, नागररक सचेतना केधर, फिलभन्न सरकारी कार्याािर्यबार्ट गठन भएका समूह
जस्ता समूहहरु) िाई पलन सहभागी गराउनु पनेर् ।

मालथ उल्िेख भए बमोशजमका सरोकारिािाहरुको आलिकाररक सहभालगता हुने
गरी िडा सदस्र्यको सं र्योजनमा लनिााररत लमलत, समर्य र स्थानमा उपशस्थत भई

र्योजना र्नौर्टको सम्बधिमा अधतरफिर्या, र्ििि, फिमिा गरी र्योजनाहरुको
र्नौर्ट गनुप
ा नेर् । र्यसरी र्नौर्ट भएका र्योजनाहरुको सूची सं र्योजकिे लिशखत
रुपमा िडा सलमलतमा पठाउनु पनेर् ।
५.४ िडा तहमा र्योजनाको र्नौर्ट तथा प्राथलमकीकरर्
श्रोत अनुमान तथा िजेर्ट सीमा लनिाारर् सलमलतबार्ट प्राप्त िजेर्ट सीमा र मागादिानको
आिारमा सम्बशधित िडाहरुिे िस्ती र्टोिबार्ट प्राप्त र्योजनाहरु मध्र्येबार्ट िडाको िालग प्राप्त

िजेर्ट सीमाको अलिनमा रही र्योजनाको र्नौर्ट र प्राथलमकता लनिाारर् समेत गरी अनुसूची४ बमोशजमको ढाँचामा बजेर्ट तथा कार्यािम तजुम
ा ा सलमलतमा पेि गनुा पनेर् ।
िस्ती र्टोिबार्ट र्योजना माग गदाा िडास्तरका महत्िपूर्ा र्योजनाहरु र्ु र्ट भएको
अिस्थामा िडा सलमलतिे त्र्यस्ता र्योजनाहरु िडा सलमलतको िजेर्ट सीमालभत्र रही औशचत्र्यताको
आिारमा समािेि गना सक्नेर् । िडाको िजेर्ट सीमालभत्र कार्यााधिर्यन हुन नसक्ने
नगरस्तरीर्य महत्िपूर्ा आर्योजनाहरु भएमा िडा सलमलतिे नगरपालिकामा र्ु ट्टै सूची पठाउन
सक्नेर् ।
िडा सलमलतिे आर्योजनाहरुको प्राथलमकीकरर् गदाा श्रोत अनुमान तथा िजेर्ट सीमा
लनिाारर् सलमलतिे तोकेको आिारहरु बमोशजम गनुप
ा नेर् ।
५.५ िजेर्ट तथा कार्यािम तजुम
ा ा

५.५.१ िजेर्ट तथा कार्यािम तजुम
ा ा सलमलतको गठन
श्रोत तथा बजेर्ट सीमा लनिाारर् सलमलतबार्ट लनिाारर् भएको आर्यको प्रक्षेपर्,
फितरर्को खाका र िजेर्ट सीमामा आिाररत भई नगरपालिकाको िाफषाक िजेर्ट तथा कार्यािम
तजुम
ा ा गना दे हार्य बमोशजमको बजेर्ट तथा कार्यािम तजुम
ा ा सलमलत गठन गनुप
ा नेर् ।
(क) उपप्रमुख

-

सं र्योजक

(ख) प्रमुख प्रिासकीर्य अलिकृत

- सदस्र्य

(ग) फिषर्यगत क्षेत्र हेने नगर कार्यापालिकाका सदस्र्यहरु
सदस्र्य

(घ) र्योजना फिभाग/महािाखा िा िाखा प्रमुख

-

सदस्र्य सशचि
५.५.२ र्यस सलमलतको काम, कताव्र्य र अलिकार दे हार्य बमोशजम हुनेर् ।

(क) आगामी आ.ि.को नीलत तथा कार्यािमको प्रस्ताि तर्यार गने,
(ख) श्रोत अनुमान तथा िजेर्ट सीमा लनिाारर् सलमलतिे ददएको िजेर्ट सीमालभत्र
रही िजेर्ट तथा कार्यािमको प्राथलमकीकरर् गने ।
(ग) िजेर्ट तथा कार्यािमको प्रस्ताििाई फिषर्य क्षेत्रगत रुपमा र्ििि गने
व्र्यिस्था लमिाई अशधतम प्रस्ताि तर्यार पारी कार्यापालिकामा पेि गने ।
(घ) र्योजना तथा कार्यािममा दोहोरोपना हुन नददने व्र्यिस्था लमिाउने तथा र्योजना
कार्यािम फिच आपसी तादम्र्यता तथा पररपुरकता कार्यम गने,

(ङ) िजेर्ट तथा कार्यािम सम्बधिी नगरपालिकाको आिश्र्यकता बमोशजम अधर्य
कार्याहरु गने ।
५.५.३ फिषर्यगत र्योजना प्राथलमकीकरर्
िजेर्ट तथा कार्यािम सलमलतिे िडाबार्ट प्राप्त र्योजनािाई नगरपालिकाको आिलिक
र्योजना, क्षेत्रगत नीलतहरु तथा श्रोत अनुमान तथा बजेर्ट सीमा लनिाारर् सलमलतिे तर्यार
पारे को आर्योजना प्राथलमकीकरर् आिार तथा मागादिान बमोशजम र्योजनाहरुिाई फिषर्यगत
सलमलतहरुमा र्ििि गराई फिषर्यगत रुपमा प्राथलमकीकरर् गने व्र्यिस्था लमिाउनु पनेर्
।
५.१.३ मा व्र्यिस्था भए बमोशजमका दे हार्य बमोशजम प्रत्र्येक क्षेत्रहरुमा गठन हुने फिषर्यगत
सलमलतमा लनम्न अनुसारको सदस्र्य रहने र्न् :

(क) फिषर्यर्य क्षेत्र हेने कार्यापालिकाको सदस्र्य

- सं र्योजक

(ख) कार्यापालिकािे तोकेका कम्तीमा एक जना मफहिा सफहत
दुई जना कार्यापालिकाका सदस्र्य

(ग) सम्बशधित फिभाग/महािाखा/िाखा प्रमुख

- सदस्र्य

- सदस्र्य सशचि

सम्बशधित क्षेत्रमा एकभधदा बढी िाखाहरु रहेको अिस्थामा कार्यापालिकािे कुनै
एक जना िाखा प्रमुखिाई सदस्र्य सशचि तोकी अधर्य िाखा प्रमुखहरुिाई सदस्र्यको
रुपमा सहभागी गराउनु पनेर् ।
५.५.३ िाफषाक िजेर्ट तथा कार्यािम तजुम
ा ा
फिषर्यगत रुपमा प्राथलमकीकरर् सफहत पेि भएका र्योजनाहरुिाई िजेर्ट तथा

कार्यािम तजुम
ा ा सलमलतिे कार्यािममा दोहोरो नपने गरी दे हार्य बमोशजम र्योजनाको
प्राथलमकीकरर् र िजेर्ट तजुम
ा ा गनुप
ा नेर् ।
(क) नगरपालिकाको आिलिक र्योजनाको सोच, िक्ष्र्य, उद्देश्र्य, रर्नीलत
(ख) नगरपालिकाको मध्र्यमकािीन खचा सं रचना
(ग) िजेर्ट तथा कार्यािम सलमलतबार्ट प्राप्त िजेर्ट सीमा, मागादिान र र्योजना
प्राथलमकीकरर्का आिारहरु
(घ) फिषर्यगत सलमलतबार्ट प्राथलमकीकरर् भइ नआएका तर नगरपालिका स्तरका
महत्िपूर्ा आर्योजनाहरु (५.२.३ क,ख,ग,घ,ङ बमोशजमका र्योजनाहरु) र्नौर्ट
गनुप
ा ने भएमा स्पष्ट आिार र औशचत्र्य समेतको आिारमा िजेर्टको सुलनशश्चतता हुने
गरी त्र्यस्ता र्योजना समािेि गना सफकनेर् ।

(ङ) नगरपालिकाको श्रोत सािनिे मात्र र्योजना सम्पन्न गना सम्भि नभएका तर
नगरपालिकाका िालग अत्र्यािश्र्यक र तोफकएको मापदण्ड पूरा गरे का र्योजनाहरुिाई
समपुरक अनुदानबार्ट सञ्चािन गनाको िालग प्रस्ताि गना सफकनेर् ।
िजेर्ट तजुम
ा ा सलमलतिे तर्यार गरे को िाफषाक िजेर्ट तथा कार्यािमको

मस्र्यौदा अनुसूची-५ बमोशजमको ढाँचामा असार ५ गतेलभत्र नगर प्रमुख मािात
कार्यापालिका समक्ष पेि गनुप
ा नेर् । िाफषाक िजेर्ट तथा कार्यािमको मस्र्यौदा पेि

गदाा आलथाक फििेर्यक अनुसूची-६ बमोशजमको ढाँचामा र फिलनर्योजन फििेर्यक
अनुसूची-७ बमोशजमको ढाँचामा समेत पेि गनुप
ा नेर् ।

५.६ नगर कार्यापालिकाबार्ट िजेर्ट तथा कार्यािम स्िीकृलत

िजेर्ट तथा कार्यािम तजुम
ा ा सलमलतिे पेि गरे को आगामी आ.ि. को िाफषाक नीलत

तथा कार्यािम, राजश्व र व्र्यर्यको अनुमान (िाफषाक िजेर्ट) नगर कार्यापालिकाबार्ट स्िीकृत
गरी नगर सभामा प्रस्तुत गनुप
ा नेर् ।

५.७ नगर सभाबार्ट िजेर्ट तथा कार्यािम स्िीकृलत
५.७.१ िजेर्ट तथा कार्यािम प्रस्तुलत

नगर कार्यापालिकाबार्ट स्िीकृत भएको िाफषाक िजेर्ट तथा कार्यािम उपप्रमुख िा

लनजको असमथातामा कार्यापालिकािे तोकेको कार्यापालिकाको कुनै सदस्र्य मािात असार १०
गतेलभत्र नगर सभामा प्रस्तुत गनुप
ा नेर् । िाफषाक िजेर्ट पेि गदाा गत आ.ि.को राजश्व र
व्र्यर्यको र्यथाथा फििरर्, चािु आ.ि.को सं िोलित अनुमान तथा आगामी आ.ि.को र्योजना
तथा कार्यािम, आर्यव्र्यर्यको अनुमालनत फििरर् र मध्र्यमकािीन खचा सं रचना समेतको
फििरर् खुिाउनु पनेर् ।

५.७.२ िजेर्ट तथा कार्यािम स्िीकृलत
(क) नगर सभामा प्रस्तुत भएको आगामी आ.ि. को िाफषाक नीलत तथा कार्यािम,
राजश्व र व्र्यर्यको अनुमान (िाफषाक िजेर्ट) नगर सभामा पेि भएको १५ ददनलभत्र
र्िििको काम सम्पन्न गने गरी कार्यातालिका बनाउनु पनेर् ।
(ख) नगर सभामा र्ििि सम्पन्न भइसकेपलर् नगर सभािे िजेर्ट पाररत गने िा
सुझािसफहत कार्यापालिकामा फिताा पठाउन सक्नेर् ।

(ग) सुझाि सफहत प्राप्त भएको िजेर्ट उपर कार्यापालिकािे पुनफिाचार गरी आिश्र्यक
पररमाजान सफहत िा पररमाजान गनुप
ा ने नदे शखएमा कारर् सफहत ५ ददनलभत्र पुन:
सभामा पेि गनुप
ा नेर् ।

(घ) कार्यापालिकाबार्ट पुन: पेि भएको िजेर्ट तथा कार्यािम असार मसाधतलभत्र
नगर सभािे पाररत गरीसक्नु पनेर् ।

(ङ) नगर सभािे स्िीकृत गरे को िाफषाक िजेर्ट तथा कार्यािम श्रािर् १५ लभत्र
सिासािारर्को जानकारीको िालग प्रकाशित गनुप
ा नेर् । साथै नगरपालिकाको
िेबसाइर्टमा समेत प्रकािन गनुप
ा नेर् ।
६. र्योजना कार्यााधिर्यन
(क) नगर सभािे पाररत गरे को िाफषाक िजेर्ट तथा कार्यािम कार्यााधिर्यनका िालग
नगर कार्यापालिकामा प्रमुखिे ७ ददनलभत्र प्रमुख प्रिासकीर्य अलिकृतिाई िजेर्टको
खचा गने अशख्तर्यारी प्रदान गनुप
ा नेर् ।

(ख) अशख्तर्यारी प्राप्त भएको १५ ददनलभत्र प्रमुख प्रिासकीर्य अलिकृतिे अनुसूची८

बमोशजमको

ढाँचामा

स्िीकृत

कार्यािम

गरी

सम्बशधित

फिभाग/महािाखा/िाखा/इकाई प्रमुख र िडा सशचििाई लिशखत रुपमा र्योजना
कार्यााधिर्यनको शजम्मा ददनुपनेर् ।
(ग) र्योजना कार्यााधिर्यनको शजम्मा प्राप्त भएको लमलतिे ७ ददनलभत्र सम्बशधित
फिभाग/महािाखा/िाखा/इकाई प्रमुख र िडा सशचििे कार्यािम कार्यााधिर्यनको
कार्यातालिका प्रमुख प्रिासकीर्य अलिकृत समक्ष पेि गनुप
ा नेर् ।

(घ) फिभाग/महािाखा/िाखा/इकाई प्रमुख िा िडा सशचिबार्ट पेि भएको
कार्यााधिर्यन कार्यार्योजनामा प्राफिलिक क्षमता, र्योजनाको सं िेदनिीिता, कार्यााधिर्यन
प्राथलमकीकरर्, नगद प्रिाहको अिस्था समेतको आिारमा कुनै सं सोिन गनुप
ा ने
दे शखएमा प्रमुख प्रिासकीर्य अलिकृतिे सुझाि ददनसक्नेर् । र्यसरी प्राप्त भएको

सुझाि समेतको आिारमा सम्बशधित लनकार्यिे कार्यााधिर्यन कार्यार्योजनामा सं सोिन
गरी ५ ददनलभत्र पुन: पेि गनुप
ा नेर् ।
(ङ)

सबै

फिभाग/महािाखा/िाखा/इकाई

प्रमुख

र

िडा

सशचिबार्ट

प्राप्त

कार्यार्योजनािाई प्रमुख प्रिासकीर्य अलिकृतिे एकलत्रत गरी एकीकृत कार्यााधिर्यन
कार्यार्योजना कार्यापालिका समक्ष पेि गनुप
ा नेर् ।
६.१ र्योजना कार्यााधिर्यन फिलि
स्थानीर्य सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४, सािाजलनक खररद ऐन, २०६३, खररद

लनर्यमाििी, आलथाक कार्याफिलि ऐन तथा लनर्यमाििी र स्थानीर्य तहहरुिे सं फििान तथा अधर्य
प्रचलित कानुनको अलिकार क्षेत्रलभत्र रही लनमाार् गरे का ऐन लनर्यम अनुसार कार्यााधिर्यन

गनुप
ा नेर् । नगरपालिकािे आ.ि. िुरु भएको एक मफहनालभत्र आफ्नो िाफषाक खररद
र्योजना/गुरुर्योजना स्िीकृत गरी सो अनुरुप खररद कार्याको व्र्यिस्थापन गनुप
ा नेर् ।
६.२ अनुगमन तथा सुपरीिेक्षर् सलमलत
६.२.१ अनुगमन तथा सुपरीिेक्षर् सलमलतको गठन
नगरपालिकाबार्ट सञ्चालित र्योजनाको िागत, पररमार्, समर्यसीमा र गुर्स्तरीर्यताको
आिारमा अनुगमन गरी आिश्र्यक पृष्ठपोषर् ददनको िालग लनम्न अनुसारको अनुगमन तथा
सुपरीिेक्षर् सलमलत गठन गनुप
ा नेर् ।
(क) उपप्रमुख

- सं र्योजक

(ख) प्रमुखिे तोकेका एक जना मफहिा सफहत कार्यापालिकाका
सदस्र्यहरु मध्र्येबार्ट दुई जना सदस्र्य

(ग) प्रमुख प्रिासकीर्य अलिकृत

- सदस्र्य

- सदस्र्य

(घ) र्योजना फिभाग/महािाखा/िाखा/इकाई प्रमुख

- सदस्र्य सशचि

उक्त सलमलतमा आिश्र्यकता अनुसार कार्यापालिकाका अधर्य सदस्र्य तथा
फिषर्यफिज्ञिाई आमधत्रर् गना सफकनेर् ।
६.२.२ अनुगमन तथा सुपरीिेक्षर् फिलि

(क) कार्यापालिकामा एकीकृत कार्यााधिर्यन कार्यार्योजना पेि गरे को १५ ददनलभत्र
अनुगमन तथा सुपरीिेक्षर् सलमलतिे िाफषाक अनुगमन कार्यार्योजना बनाई कार्यााधिर्यन
गनुप
ा नेर् ।
(ख) अनुगमन तथा सुपरीिेक्षर् सलमलतिे गरे को कामको प्रलतिेदन प्रत्र्येक २
मफहनामा पेि गरी कार्यापालिकाको बैठकमा र्ििि गनुप
ा नेर् ।

(ग) कार्यापालिकािे अनुगमन तथा सुपरीिेक्षर् सलमलतको प्रलतिेदन समेतको
आिारमा र्योजना कार्यााधिर्यनमा दे शखएका त्रुफर्टहरु सच्र्याउन तथा समर्य र गुर्स्तर
कार्यम गना सम्बशधित पक्ष (उपभोक्ता सलमलत, लनमाार् व्र्यिसार्यी, परामिादाता तथा
कमाचारी) िाई आिश्र्यक लनदे िन ददनुपनेर् । अनुगमन तथा सुपरीिेक्षर् सलमलतिे
ददएको लनदे िन पािना गनुा सम्बशधित पक्षको शजम्मेिारी हुनेर् ।
६.२.३ िडास्तरीर्य अनुगमन सलमलत
आफ्नो िडालभत्र सञ्चालित र्योजनाको िागत, पररमार्, समर्यसीमा र गुर्स्तरीर्यताका
आिारमा अनुगमन गरी आिश्र्यक पृष्ठपोषर् ददनको िालग लनम्न अनुसारको िडास्तरीर्य
अनुगमन सलमलत गठन गनुप
ा नेर् ।

(क) सम्बशधित िडाको िडाध्र्यक्ष
(ख) िडा सदस्र्यहरु
(ग) िडा सशचि

- सं र्योजक
- सदस्र्य

- सदस्र्य सशचि

उक्त सलमलतमा आिश्र्यकता अनुसार अधर्य कमाचारीिाई आमधत्रर् गना
सफकनेर् । सलमलतिे अनुगमन गदाा दे शखएका फिषर्यका सम्बधिमा अनुगमन तथा
सुपरीिेक्षर् सलमलतिाई लनर्यलमत रुपमा जानकारी गराउनुपनेर् ।
६.२.४ आर्योजनाको मुल्र्यांकन
नगरपालिकािे १० करोड भधदा बफढ िागतका आर्योजनाको र्योजना सम्पन्न भएको दुई
िषालभत्र तेश्रो पक्षबार्ट प्रभाि मुल्र्यांकन गराउनुपनेर्
६.३ स:िता, फििेष र समपुरक अनुदानबार्ट सञ्चालित आर्योजना कार्यााधिर्यन
सं घ तथा प्रदे ि सरकारबार्ट नगरपालिका मािात सञ्चािन गने स:िता, फििेष र
समपुरक अनुदानका आर्योजनाहरुको कार्यााधिर्यन सम्बशधित तहबार्ट प्राप्त मागादिान बमोशजम
हुनेर् ।

६.४ र्योजनाको भ ुक्तानी प्रफिर्या
नगरपालिकाबार्ट सञ्चालित र्योजनाको कार्यासम्पन्न प्रलतिेदन रलनङ लबि, आिश्र्यक
लबि भरपाई, सािाजलनक परीक्षर् प्रलतिेदन र लनर्यमानुसार पेि गनुप
ा ने अधर्य आिश्र्यक
कागजातको आिारमा रकम भुक्तानी गनुप
ा नेर् ।
७. िागत साझेदारीमा र्योजना कार्यााधिर्यन

नेपाि/प्रदे ि सरकारिे नगरपालिकािाई पूिाािा फिकास सम्बधिी कुनै र्योजना,

कार्यााधिर्यन गना समपुरक अनुदान प्रदान गना सक्नेर् । समपुरक अनुदानका आिारहरु
दे हार्यबमोशजम हुनेर्न् :

(क) आर्योजनाको आिश्र्यकता र प्राथलमकता
(ख) आर्योजनाको सम्भाव्र्यता
(ग) आर्योजनाको िागत
(घ) आर्योजना कार्यााधिर्यन गनाको िालग आिश्र्यक िागत साझेदारी
(ङ) आर्योजनाबार्ट प्राप्त हुने प्रलतिि िा िाभ

(च) आर्योजना कार्यााधिर्यनको िालग आिश्र्यक प्राफिलिक क्षमता ।
समपुरक अनुदान प्रदान गने कार्याफिलि तथा अधर्य व्र्यिस्था नेपाि
सरकारिे लनिाारर् गरे बमोशजम हुनेर् ।

८. फिफिि
८.१ नगरपालिकािे ऋर् लिन सक्ने

नगरपालिकािे राफिर्य प्राकृलतक श्रोत तथा फित्त आर्योगको लसिाररसको सीमालभत्र

रही सम्बशधित सभाबार्ट स्िीकृत हुनेगरी उत्पादनिीि, रोजगारमुिक, आधतररक आर्य िृफद्ध
ँ ीगत कार्याको िालग आधतररक ऋर् लिन सक्नेर्न् । त्र्यस्तो ऋर्को अिलि
तथा पूज
अलिकतम २५ िषासम्म हुनेर् ।

नेपाि सरकारबार्ट प्राप्त भएको ऋर् िा नेपाि सरकार जमानी भई लिएको ऋर्

नगरपालिकािे लनिााररत समर्यमा च ुक्ता नगरे मा नेपाि सरकारिे नगरपालिकािाई उपिब्ि
गराउने अनुदानबार्ट कट्टा गरी सो रकम प्राप्त गने िा ऋर् भुक्तानी गररददनेर् ।
८.२ िस्तुगत फििरर् (Profile) तर्यार गनुप
ा ने

नगरपालिकािे िाफषाक र्योजना र िजेर्ट तजुम
ा ा गनुप
ा ूि ा नगरपालिकाको भौगोलिक,

सामाशजक, आलथाक तथा पूिाािार िगार्यतका क्षेत्रको र्यथाथा शस्थलत दे शखने गरी िस्तुगत
फििरर् (Profile) तर्यार िा अद्यािलिक गनुप
ा नेर् । अद्यािलिक िस्तुगत फििरर् आफ्ना
Website मािात सािाजलनक गनुप
ा नेर् ।

अनुसूची-१
(ददग्दिानको दिा ५.१.१ सँग सम्बशधित)
आर्य र व्र्यर्यको प्रक्षेपर्
आ.ि. ...... ...... ......
शिषाक
राजश्व
१.

आधतररक राजश्व

१.१

एफककृतसम्पलत कर

१.२

घर जग्गा िहाि कर

१.३

व्र्यािसार्य कर

१.४

िहाि फिर्टौरी िुल्क

१.५

पाकीङ्ग िुल्क

१.६

जडीबुर्टीकिाडी

र

जीिजधतु कर
२.

राजश्व िाडिाँड

२.१

मूल्र्य अलभिृशध्द तथा
अधतिुल्क

२.२

प्राकृलतकश्रोतको
रोर्यल्र्टी

२.२.१

पिातारोहर्

२.२.२

फिध्र्युत

२.२.३

िन

२.२.४

खानी तथा खलनज

२.२.५

पानी

तथा

प्रकृलतक श्रोत

अधर्य

आ.ि....\..

आ.ि....\... को

आ.ि....\

को र्यथाथा

सं सोिीत अनुमान

को अनुमान

३.

फिलतर्य हस्ताधतरर्

३.१

नेपािसरकारबार्ट प्राप्त
हुने अनुदान

३.१.१

फिलतर्य समानीकरर्

३.१.२

सिता अनुदान

३.१.३

समपूरक अनुदान

३.१.४

लबषेि अनुदान

३.२

प्रदे िसरकारबार्ट
प्राप्तहुने अनुदान

३.२.१

फिलतर्य समानीकरर्

३.२.२

सिता अनुदान

३.२.३

समपूरक अनुदान

३.२.४

लबषेि अनुदान

४.

फिलतर्य

व्र्यिस्था

(

प्रालप्त)
५.

अधर्य
कूि जम्मा

शिषाक
व्र्यर्य
१

चािु

१.१

पाररश्रलमक सुफििा

१.२

मािसामान
सेिाको

तथा
उपर्योग

(तालिम समेत)

आ.ि....\.. को

आ.ि....\... को

आ.ि....\ को

र्यथाथा

सं सोिीत अनुमान

अनुमान

१.३

व्र्याज र सेिा खचा

१.४

अनुदान

१.५

सामाशजक सुरक्षा

१.६

अधर्य खचा

२

ँ ीगत
पूज

२.१

जग्गा

२.२

भिन

२.२.१

िलनाचर

२.२.२

सिारी सािन

२.२.३

मेशिनरी औजार

२.२.४

सािाजलनक लनमाार्

२.२.५

ँ ीगत अनुसधिान
पूज
तथा परामिा

२.२.६

अधर्य

३

फित्तीर्य

(भ ुक्तानी)

व्र्यिस्था

जम्मा
४

बजेर्ट

बचत

(+)/धर्यून(-)
५

ऋर्

५.१

आधतररक

५.२

िाह्य

६

गत िषाको मौज्दात
कूि जम्मा

नोर्ट : राजश्व र खचा िीषाक नेपाि सरकारको खचा िगीकरर् तथा व्र्याख्र्या बमोशजम
उल्िेख गनुप
ा नेर् ।

अनुसूची-२
(ददग्दिानको दिा ५.२.१ सँग सम्बशधित)
आ.ि. ...... ...... ......
राजश्व परामिा सलमलतको प्रलतिेदन, ................
(क) पृष्ठभूलम
(ख) राजश्वको मौजुदा अिस्थाको फिश्लेषर्
(ग) राजश्व नीलतहरु
(घ) करका आिारहरु

(ङ) आगामी आ.ि. को िालग प्रस्ताफित कर तथा गैह्र कर राजश्व दर
लस.नं.

राजश्वको

चािु

आ.ि.

क्षेत्रहरु

को दर

प्रस्ताफित दर

पुष्ट्याँई

कैफिर्यत

(च) आगामी आ.ि. को िालग अनुमालनत कर तथा गैह्र कर राजश्व दर
लस.नं.

राजश्वको

गत

आ.ि.

चािु आ.ि.को

आगामी आ.ि.

क्षेत्रहरु

को

र्यथाथा

सं िोलित

को अनुमान

रकम

अनुमान

(र्) लनष्कषा तथा सुझािहरु
(.................)
सं र्योजक ..............
सदस्र्य ................
सदस्र्य .................
स्थानीर्य राजश्व परामिा सलमलत

कैफिर्यत

अनुसूची-३
(ददग्दिानको दिा ५.२.४ सँग सम्बशधित)
आर्योजना प्राथलमकीकरर्का आिारहरु तथा प्राथलमकता लनिाारर् िारम
(क) आर्योजना प्राथलमकीकरर्का आिारहरु
१. गररबी लनिारर्मा प्रत्र्यक्ष र्योगदान पुग्ने आर्योजनाहरु (२० अङ्क)
(क) प्रत्र्यक्ष र्योगदान पुर्यााउने – २० अङ्क
(ख) अप्रत्र्यक्ष र्योगदान पुर्यााउने – १० अङ्क
(ग) तर्टस्थ – ५ अङ्क
२. उत्पादनमूिक तथा लर्र्टो प्रलतिि प्राप्त गना सफकने आर्योजनाहरु (१५ अङ्क)
(क) चािु आ.ि. मा नै सम्पन्न हुने – १५ अङ्क

(ख) आगामी आ.ि. मा सम्पन्न हुने – १० अङ्क
(ग) अधर्य – ५ अङ्क

३. आम्दानी र रोजगार िृफद्ध गने आर्योजनाहरु (१५ अङ्क)
(क) प्रत्र्यक्ष र्योगदान पुर्यााउने – १५ अङ्क
(ख) अप्रत्र्यक्ष र्योगदान पुर्यााउने – ७.५ अङ्क
(ग) तर्टस्थ – ० अङ्क
४. िागत सहभालगता जुट्ने आर्योजनाहरु (१५ अङ्क)
(क) ५०% िा सोभधदा बढी िागत सहभालगता हुने – १५ अङ्क

(ख) २०% दे शख ५०% सम्म िागत सहभालगता हुने – १० अङ्क
(ग) २०% सम्म िागत सहभालगता हुने – ५ अङ्क
(घ) िागत सहभालगता नहुने – ० अङ्क

५. स्थानीर्य श्रोत सािन र सीपको प्रर्योग हुने आर्योजनाहरु (१० अङ्क)

(क) आर्योजनािाई आिश्र्यक पने सबै श्रोत सािन स्थानीर्य तहमा उपिब्ि हुने
– १० अङ्क

(ख) आर्योजनािाई आिश्र्यक पने ५०% सम्म श्रोत सािन स्थानीर्य तहमा
उपिब्ि हुने – ७.५ अङ्क
(ग) अधर्य – ५ अङ्क

६. समािेिी फिकासमा र्योगदान पुर्यााउने आर्योजनाहरु (१० अङ्क)
(क) प्रत्र्यक्ष र्योगदान पुर्यााउने – १० अङ्क

(ख) अप्रत्र्यक्ष र्योगदान पुर्यााउने – ५ अङ्क
(ग) तर्टस्थ – ० अङ्क
७. ददगो फिकास र िातािरर्ीर्य सं रक्षर् गने आर्योजनाहरु (१० अङ्क)
(क) प्रत्र्यक्ष र्योगदान पुर्यााउने – १० अङ्क
(ख) अप्रत्र्यक्ष र्योगदान पुर्यााउने – ५ अङ्क
(ग) तर्टस्थ – ० अङ्क

८. स्थानीर्य भाफषक, सांस्कृलतक फिकास गने आर्योजनाहरु (५ अङ्क)
(क) प्रत्र्यक्ष र्योगदान पुर्यााउने – ५ अङ्क
(ख) अप्रत्र्यक्ष र्योगदान पुर्यााउने – ३ अङ्क
(ग) तर्टस्थ – ० अङ्क

(ख) आर्योजनाको प्राथलमकतािम लनिाारर् िारम
ि.

आर्योज

१.

२.

३.

४.

५.

६.

७. ददगो

८.

कुि

प्राथलम

सं .

नाको

गररिी

उत्पादनमू

आम्दानी

िागत

स्थानीर्य

समािेिी

फिकास

स्थानीर्य

प्राप्तां

कता

नाम

लनिार

िक तथा

र

सहभालग

श्रोत

फिकास

र

भाफषक,

क

िम

र्मा

लर्र्टो

रोजगार

ता जुट्ने

सािन र

मा

िातािर

सांस्कृलत

(१

प्रत्र्यक्ष

प्रलतिि

िृफद्ध गने

आर्योज

सीपको

र्योगदान

र्ीर्य

क

००

र्योगदा

प्राप्त गना

आर्योज

नाहरु

प्रर्योग

पुर्यााउने

सं रक्षर्

फिकास

अङ्क)

न

सफकने

नाहरु

(१५

हुने

आर्योज

गने

गने

पुग्ने

आर्योजना

(१५

अङ्क)

आर्योज

नाहरु

आर्योज

आर्योज

(२०

हरु (१५

अङ्क)

नाहरु

(१०

नाहरु

नाहरु

अङ्क)

अङ्क)

(१०

अङ्क)

(१०

(५

अङ्क)

अङ्क)

अङ्क)
१
२
३
४
५
६

नोर्ट : आर्योजनाहरुको प्राथलमकता िम लनिाारर् गदाा सबैभधदा बफढ अङ्क प्राप्त गने
आर्योजनािाई पफहिो प्राथलमकता िम लनिाारर् गनुप
ा नेर् ।
ि.सं .

अङ्कभार

प्राथलमकता नं.

१

८० अङ्क भधदा बढी प्राप्त भएमा

१

२

६० दे शख ८० अङ्क प्राप्त भएमा

२

३

६० अङ्क भधदा कम प्राप्त भएमा

३

४

५० अङ्क भधदा कम प्राप्त भएमा

धर्यून प्राथलमकता

नोर्ट : र्यसरी र्योजना र्नौर्ट गदाा पफहिो प्राथलमकतामा परे को र्योजनाहरु र्नौर्ट गने ।
रकम उपिब्ि भएसम्म प्राथलमकता २ र ३ स्िीकृत गना सफकनेर् ।

अनुसूची-४
(ददग्दिानको दिा ५.४ सँग सम्बशधित)
सूर्योदर्य नगरपालिका
िडा नं. ..........
आर्योजनाको प्राथलमकीकरर् सूची, २०७४
(क) लनिााररत िडागत बजेर्ट सीमालभत्रका आर्योजनाहरुको िालग
प्राथलमकता
िम

आर्योजनाको
नाम

आर्योजना
सञ्चािन

हुने स्थि

अनुमालनत
िागत

कार्यााधिर्यन
फिलि

िाभाशधित
सं ख्र्या

आिलिक

र्योजनाको

रर्नीलतसँग
सम्बशधित

आलथाक फिकास
१
२
सामाशजक फिकास
१
२
पूिाािार फिकास
१
२
िातािरर् तथा फिपद् व्र्यिस्थापन सलमलत
१
२
सुिासन तथा सं स्थागत फिकास
१
२

(ख) नगरपालिका स्तरीर्य (नगर गौरिका आर्योजना, बहुिषीर्य आर्योजनाहरु र दुई िा
सोभधदा बढी िडामा पने आर्योजनाहरु)
प्राथलमकता
िम
१
२

आर्योजनाको
नाम

आर्योजना
सञ्चािन

हुने स्थि

अनुमालनत
िागत

कार्यााधिर्यन
फिलि

िाभाशधित
जनसं ख्र्या

आिलिक

र्योजनाका

रर्नीलतसँग
सम्बशधित

३

नोर्ट : िमागत आर्योजनाहरुको प्राथलमकीकरर् सूची आिश्र्यक पने र्ै न ।

अनुसूची-५
(ददग्दिानको दिा ५.५.३ सँग सम्बशधित)

आलथाक िषा २०७...../....... को
नीलत, कार्यािम तथा बजेर्ट

सूर्योदर्य नगरपालिका
इिाम शजल्िा
प्रदे ि नं. १ नेपाि ।

खण्ड-१ पररचर्य र समीक्षा
१.१ पृष्ठभूलम
१.२ चािु आ.ि. को नीलत तथा कार्यािमको समीक्षा
(क) आलथाक क्षेत्र
(ख) सामाशजक क्षेत्र
(ग) पूिाािार क्षेत्र
(घ) िातािरर् तथा फिपद् व्र्यिस्थापन
(ङ) सं स्थागत फिकास, सेिा प्रिाह र सुिासन
(च) अधर्य

खण्ड-२ आगामी आ.ि. २०...../..... को नीलत, बजेर्ट तथा कार्यािम
२.१ सोँच, िक्ष्र्य, उद्देश्र्य र अपेशक्षत उपिशब्ि
२.२ िाफषाक बजेर्ट तथा कार्यािम तजुम
ा ा गदाा अििम्बन गररएका प्रमुख नीलत तथा
आिारहरु
२.२.१ समग्र नीलत तथा आिारहरु
२.२.२ क्षेत्रगत नीलत तथा आिारहरु
(क) आलथाक क्षेत्र
(ख) सामाशजक क्षेत्र
(ग) पूिाािार क्षेत्र
(घ) िातािरर् तथा फिपद् व्र्यिस्थापन
(ङ) सं स्थागत फिकास, सेिा प्रिाह र सुिासन
२.३ मुख्र्य-मुख्र्य आर्योजना र फिर्याकिापहरु
२.४ अनुमालनत व्र्यर्य र श्रोत व्र्यिस्थापन
२.५ उपसं हार
प्रस्तुत गने:
उपप्रमुख िा सदस्र्य .................
लमलत : .............

आर्य र व्र्यर्यको फििरर्
आ.ि. २०....../.....
रु. हजारमा
िीषाक

आर्य
राजश्व:
आधतररक राजश्व
राजश्व बाँडिाँडबार्ट प्राप्त
रकम
अधर्य आर्य
अधतर सरकारी फित्तीर्य
हस्ताधतरर्
नेपाि सरकारबार्ट प्राप्त
प्रदे ि सरकारबार्ट प्राप्त
अधतर स्थानीर्य तहबार्ट
प्राप्त
जनसहभालगता
नगद सहभालगता
श्रम तथा िस्तुगत सहार्यता

व्र्यर्य
चािु खचा
ँ ीगत खचा
पुज
बजेर्ट बचत (+)/धर्यून(-)
फित्तीर्य व्र्यिस्था

खुद ऋर् िगानी
ऋर् िगानी (-)

गत आ.ि. को

चािु आ.ि. को

आगामी आ.ि.

र्यथाथा

सं िोलित अनुमान

को अनुमान

ऋर् िगानीको साँिाफिताा
प्रालप्त (+)

खुद िेर्यर िगानी
िेर्यर िगानी (-)
िेर्यर फििीबार्ट
िगानीफिताा प्रालप्त (+)

खुद ऋर् प्रालप्त

ऋर्को साँिा भुक्तानी (-)
ऋर् प्रालप्त (+)
अशधतम बजेर्ट बचत
(+)/धर्यून (-)

राजश्व तथा अनुदान प्रालप्तको अनुमान
आ.ि. २०....../.....
रु. हजारमा
िीषाक

राजश्व

गत

चािु आ.ि.

आगामी

आ.ि.

को सं िोलित

आ.ि. को

को

अनुमान

अनुमान

र्यथाथा

आधतररक राजश्व
११३००

सम्पशत्त कर

११३१०

अचि सम्पशत्तमा िाग्ने कर

११३११

व्र्यशक्तगत सम्पशत्तमा िाग्ने
िाफषाक कर

११३१२

सं स्थागत सम्पशत्तमा िाग्ने
िाफषाक कर

११३१३

एकीकृत सम्पशत्त कर

११३१४

भूलमकर/मािपोत

११३२०

खुद सम्पशत्तमा िाग्ने कर

११३२१

घरिहाि कर

११३२२

िहाि फिर्टौरी कर

स्थानीर्य तहिे आजान गने अधर्य कर तथा राजश्वको फििरर्हरु नेपाि सरकारबार्ट
स्िीकृत राजश्व सं केत तथा िगीकरर् र व्र्याख्र्या बमोशजम उल्िेख गने ।
राजश्व बाँडिाँड
११४११

बाँडिाँड भई प्राप्त हुने मूल्र्य
अलभिृफद्ध कर

११४२१

बाँडिाँड भई प्राप्त हुने
अधत:िुल्क

१४१७१

िन रोर्यल्र्टी

१४१७२

खानी रोर्यल्र्टी

१४१७३

जिश्रोत रोर्यल्र्टी

१४१७४

पिातारोहर् रोर्यल्र्टी

१४१७५

पदर्यात्रा रोर्यल्र्टी

१४१७६

पर्यार्टन सेिा िुल्क रोर्यल्र्टी
अधर्य आर्य
साफिक स्थानीर्य लनकार्यबार्ट
हस्ताधतरर् भई प्राप्त रकम
बेरुजु असुिी
गत िषाको नगद मौज्दात
अधतर सरकारी फित्तीर्य
हस्ताधतरर्
नेपाि सरकारबार्ट प्राप्त
अनुदान:
फित्तीर्य समानीकरर् अनुदान
सिता अनुदान
समपुरक अनुदान
फििेष अनुदान
प्रदे ि सरकारबार्ट प्राप्त
अनुदान
फित्तीर्य समानीकरर् अनुदान
सिता अनुदान
समपुरक अनुदान
फििेष अनुदान
अधर्य स्थानीर्य तहबार्ट प्राप्त
अनुदान

सिता अनुदान

समपुरक अनुदान
फििेष अनुदान
जनसहभालगता
नगद सहभालगता
श्रम तथा िस्तुगत सहार्यता
नोर्ट: राजश्वका िीषाकहरु नेपाि सरकारबार्ट स्िीकृत राजश्व सं केत तथा िगीकरर् र
व्र्याख्र्या बमोशजम उल्िेख गने हुनेर् ।

राजश्व तथा अनुदान प्रालप्तको अनुमान
आ.ि. २०....../.....
रु. हजारमा
श्रोत
गत
आ

.ि.

िीषाक

को
र्य

था
था

चािु
आ.
ि.

को

सं िो
लित
अनु

मान

अधतरसरकारी

आ

गामी
आ.
ि.

को

अनु

मान

फित्तीर्य

हस्ताधतरर्

आ
धत
रर

क

श्रो
त

ने

पा
ि
स
र

का
र

चािु खचा
२१०

पाररश्रलमक/सुफििा

२११

पाररश्रलमक / सुफििा

२११

नगदमा

२११

शजधसी

००
००
१०
२०

सुफििा

ददइने

पाररश्रलमक

िा

सुफििा

पोिाक

२११

खाद्यान्न

२११

औषिी उपचार खचा

२११

कमाचारी भत्ता

२११

स्थानीर्य भत्ता

२२
२३

३०
३१

शजधसीबापत

कमाचारीिाई ददइने पाररश्रलमक

२११
२१

र

प्रदे
ि

सर

कार

जन
ऋ

स्था

नीर्य

श्रोत

र्

सह
भा
लग

ता

२११

महं गी भत्ता

२११

फिल्ड भत्ता

२११

कमाचारीको बैठक भत्ता

२११

कमाचारी प्रोत्साहन तथा पुरस्कार

२११

अधर्य भत्ता

२११

पदालिकारी

२११

पदालिकारी बैठक भत्ता

२११

पदालिकारी अधर्य सुफििा

२११

पदालिकारी अधर्य भत्ता

३२
३३

३४
३५
३९

४०
४१
४२
४९

सुफििा

भत्ता

तथा

अधर्य

स्थानीर्य तहिे गने अधर्य चािु खचाका िीषाकहरु आिश्र्यकता अनुसार र्यसैगरी उल्िेख गने ।
ँ ीगत खचा
पूज

३११

भिन खररद

३११

भिन लनमाार्

३११

लनलमात

३११

िलनाचर तथा फिक्चसा

३११

सिारी सािन

३११

सिारी सािन

३११

मेशिनरी तथा औजार

३११

ँ ीगत खचा
अधर्य पूज

११
१२
१३

१५
२०
२१
२२
३०

भिनको

सुिार खचा

सं रचनात्मक

३११

पिुिन तथा िागिानी फिकास

३११

कम्प्र्युर्टर सफ्र्टिेर्यर लनमाार् तथा

३१
३२

खचा

खररद खचा एिं अधर्य बौफद्धक
सम्पशत्त प्रालप्त खचा

३११

सािाजलनक लनमाार्

३११

सडक तथा पूि लनमाार्

३११

रे िमागा

५०
५१
५२

लनमाार्

तथा

हिाई

मैदान

ँ ीगत खचाका िीषाकहरु आिश्र्यकता अनुसार र्यसैगरी उल्िेख गने ।
स्थानीर्य तहिे गने अधर्य पूज

फित्तीर्य व्र्यिस्था अनुमान
आ.ि. २०....../.....
रु. हजारमा
िीषाक

फित्तीर्य व्र्यिस्था
खुद ऋर् िगानी
ऋर् िगानी (-)
ऋर् िगानीको साँिाफिताा प्रालप्त
(+)
खुद िेर्यर िगानी
िेर्यर िगानी (-)
िेर्यर फििीबार्ट िगानीफिताा प्रालप्त
(+)
खुद ऋर् प्रालप्त
ऋर् साँिा भुक्तानी (-)
ऋर् प्रालप्त (+)

गत आ.ि.

चािु िषाको सं िोलित

आगामी आ.ि.

को र्यथाथा

अनुमान

को अनुमान

कार्याक्षत्र
े गत व्र्यर्य अनुमान
आ.ि. २०....../.....
रु. हजारमा
श्रोत
आगा

िीषाक

गत

चािु

मी

आ.ि.

आ.ि. को

आ.ि

को

सं िोलित

. को

र्यथाथा

अनुमान

अनु
मान

अधतरसरकारी
आ

फित्तीर्य हस्ताधतरर्

धत

ने

रर
क
श्रो
त

पा

प्रदे

ि

ि

सर

सर

का

कार

र
१०.

आलथाक फिकास

१०१०

कृफष

१०२०

उिोग तथा िाशर्ज्र्य

१०३०

पर्यार्टन

१०४०

सहकारी

१०५०

फित्तीर्य क्षेत्र

२०

सामाशजक फिकास

२०१०

शिक्षा

२०२०

स्िास्थर्य

२०३०

खानेपानी तथा सरसिाई

२०४०

सं स्कृलत प्रिद्धान

२०५०

खेिकूद तथा मनोरञ्जन

२०६०

िैं लगक

समानता

तथा

सामाशजक समािेिीकरर्
३०

पूिाािार फिकास

३०१०

स्थानीर्य सडक, पुि तथा
झोिुंगे पुि

३०२०

लसँचाई

३०३०

भिन तथा सहरी फिकास

३०४०

उजाा,

िघु

तथा

साना

जिफिद्युत (िैकशल्पक उजाा
समेत)
३०५०

सञ्चार

४०

िातािरर्
व्र्यिस्थापन

तथा

फिपद्

जन
सह

स्था
नीर्य
श्रोत

ऋर्

भा
लग
ता

४०१०

िन तथा भु-सं रक्षर्

४०२०

जिािार सं रक्षर्

४०३०

िातािरर् सं रक्षर्, जििार्यु
पररितान

४०४०

िोहरमैिा

तथा

ढि

व्र्यिस्थापन
४०५०

जि उत्पन्न प्रकोप लनर्यधत्रर्

४०६०

फिपद् व्र्यिस्थापन

४०७०

िारुर् र्यधत्र सञ्चािन

५०

सं स्थागत

फिकास,

सेिा

प्रिाह र सुिासन
५०१०

सामाधर्य सेिा

५०२०

सुरक्षा व्र्यिस्थापन

५०३०

सूचना प्रफिलि

५०४०

पञ्जीकरर् व्र्यिस्थापन

५०५०

स्थानीर्य तथर्यांक सं किन र
अलभिेख व्र्यिस्थापन

५०६०

सुिासन प्रिद्धान

५०७०

अनुसधिान तथा फिकास

५०८०

अधर्यत्र िगीकृत नभएको

िाफषाक फिकास कार्यािम
आ.ि. २०....../.....
सं केत नं./फिषर्यगत िीषाक:.............
कार्यािम/आर्योजना

सं

को नाम

कार्यााधिर्य
न हुने
स्थान

ि

फिलनर्योज

क्ष्र्य

न रु.

श्रोत
आधतरर

अधतरसरकारी फित्तीर्य

क श्रोत

हस्ताधतरर्
नेपाि

प्रदे ि

सरका

सरका

र

र

अधतर
-

ऋ

स्थानी

र्

र्य तह

जनसहभालगता

ि.

रु. हजारमा

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
जम्मा

पुनश्च: नगरपालिकाबार्ट सञ्चािन गररने सबै कार्यािमहरुिाई क्षेत्रगत/फिषर्यगत आिारमा
र्ु ट्याएर प्रत्र्येक फिषर्य (जस्तै कृफष, शिक्षा, स्िास्थर्य, सडक) को अिग अिग फििरर्
तर्यार गनुप
ा नेर् ।

अनुसूची-६
(ददग्दिानको दिा ५.५.३ सँग सम्बशधित)
सूर्योदर्य नगरपालिकाको आलथाक ऐनको नमुना
सूर्योदर्य नगरपालिकाको अथा सम्बधिी प्रस्ताििाई कार्यााधिर्यन गना बनेको
सूर्योदर्य नगरपालिकाको आलथाक ऐन, ..........
प्रस्तािना : सूर्योदर्य नगरपालिकाको आलथाक िषा ...... को अथा सम्बधिी प्रस्ताििाई
कार्यााधिर्यन गनाको लनलमत्त स्थानीर्य कर तथा िुल्क सं किन गने, र्ु र्ट ददने तथा आर्य
सं किनको प्रिासलनक व्र्यिस्था गना िाञ्र्नीर्य भएकोिे, नेपािको सं फििानको िारा २२८
को उपिारा (२) बमोशजम सूर्योदर्य नगरपालिकाको नगर सभािे र्यो ऐन बनाएको र् ।
१. सं शक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्यस ऐनको नाम “आलथाक ऐन, २०७४” रहेको र् ।
(२) र्यो ऐन २०७४ साि श्रािर् १ गतेदेशख सूर्योदर्य नगरपालिका

क्षेत्रमा िागु हुनेर् ।

२. सम्पशत्त कर : नगरपालिकाका क्षेत्रलभत्र अनुसूशच (१) बमोशजम एफककृत सम्पशत्त कर
असूि उपर गररनेर् ।

ु धदा
३. भूलम कर (मािपोत): नगरपालिका क्षेत्रलभत्र एफककृत सम्पशत्त कर िागु हुनभ

अगाडीको हकमा अनुसूशच (२) बमोशजम भूलम कर (मािपोत) िगाइने र असूि उपर
गररनेर् ।

४. घर बहाि कर : नगरपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै व्र्यशक्त िा सं स्थािे भिन, घर, पसि, ग्र्यारे ज,
गोदाम, र्टहरा, र्प्पर, जग्गा िा पोखरी पूरै आंशिक तिरिे िहािमा ददएकोमा अनुसूची(३)
बमोशजम घर जग्गा िहाि कर िगाइने र असूि गररनेर् ।

ँ ीगत िगानी र
५. व्र्यिसार्य कर : नगरपालिका क्षेत्रलभत्र व्र्यापार, व्र्यिसार्य िा सेिामा पूज

आलथाक कारोिारका आिारमा अनुसूशच (४) बमोशजम व्र्यिसार्य कर िगाइने र असूि उपर
गररनेर् ।

६. जलडबुर्टी, किाडी र जीिजधतु कर : नगरपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै व्र्यशक्त िा सं स्थािे ऊन,
खोर्टो, जलडबुर्टी, िनकस, किाडी माि र प्रचलित कानूनिे लनषेि गररएको जीिजधतु िाहे कका
अधर्य मृत िा माररएका जीिजधतुको हाड, लसङ, प्िाँख, र्ािा जस्ता बस्तुको व्र्यािसाफर्यक
करोिार गरे िापत अनुसूशच (५) बमोशजमको कर िगाइने र असूि उपर गररनेर् ।

७. सिारी सािन कर : नगरपालिका क्षेत्रलभत्र दताा भएका सिािरी सािनमा अनुसूशच (६)
बमोशजम सिारी सािन कर िगाइने र असुि उपर गररनेर् । तर, प्रदे ि कानून स्िीकृत
भई सो कानूनमा अधर्यथा व्र्यिस्था भएको अिस्थामा सोफह बमोशजम हुनेर् ।

८. फिज्ञापन कर : नगरपालिका क्षेत्रलभत्र हुने फिज्ञापनमा अनुसूशच (७) बमोशजम फिज्ञापन

कर िगाइने र असूि उपर गररनेर् । तर, प्रदे ि कानून स्िीकृत भई सो कानूनमा अधर्यथा
व्र्यिस्था भएको अिस्थामा सोफह बमोशजम हुनेर् ।

९. मनोरञ्जन कर : नगरपालिका क्षेत्रलभत्र हुने मनोरधजन व्र्यिसार्य सेिामा अनुसूशच (८)
बमोशजम व्र्यिसार्य कर िगाइने र असुि उपर गररनेर् । तर, प्रदे ि कानून स्िीकृत भई
सो कानूनमा अधर्यथा व्र्यिस्था भएको अिस्थामा सोफह बमोशजम हुनेर् ।

१०. बहाि लबरौर्टी िुल्क : नगरपालिका क्षेत्रलभत्र आिुिे लनमाार्, रे खदे ख िा सं चािन

गरे का अनुसूशच (९) मा उल्िेख भए अनुसार हार्ट बजार िा पसिमा सोही अनुसशचमा
भएको व्र्यिस्था अनुसार बहाि लबरौर्टी िुल्क िगाइने र असूि उपर गररनेर् ।

११. पाफकाङ िुल्क : नगरपालिका क्षेत्रलभत्र कुनै सिारी सािनिाई पाफकाङ सुफििा उपिब्ि
गराए िापत अनुसूशच (१०) बमोशजम पाफकाङ िुल्क िगाइने र असूि उपर गररनेर् ।
१२.

ट्रेफकङ्ग, कार्योफकङ, क्र्यानोइङ्ग, बधजी, जशम्पङ्ग, शजपफ्िार्यर

रर्याफ्र्टीङ्ग

िुल्क:

नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र ट्रेफकङ्ग, कार्योफकङ, क्र्यानोइङ्ग, बधजी जशम्पङ्ग, शजपफ्िार्यर
रर्याफ्र्टीङ्ग सेिा िा व्र्यिसार्य सं चािन गरे िापत अनुसूशच (११) बमोशजमको िुल्क िगाइने
र असूि उपर गररनेर् ।

१३. सेिा िुल्क, दस्तुर : नगरपालिकािे लनमाार् , सं चािन िा व्र्यिस्थापन गरे का अनुसूशच
(१२) मा उशल्िशखत स्थानीर्य पूिाािार र उपिब्ि गराइएको सेिामा सेिाग्राहीबार्ट सोही
अनुसूशचमा व्र्यिस्था भए अनुसार िुल्क िगाइने र असूि उपर गररनेर् ।

१४. पर्यार्टन िुल्क : नगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलभत्र प्रिेि गने पर्यार्टकहरुबार्ट अनुसूशच
(१३) मा उशल्िशखत दरमा पर्यार्टन िुल्क िगाइने र असुि उपर गररनेर् । तर, प्रदे ि
कानून स्िीकृत भई सो कानूनमा अधर्यथा व्र्यिस्था भएको अिस्थामा सोफह बमोशजम हुनेर्
।

१५. लनकासी कराः नगर क्षेत्रलभत्र उत्पादन तथा व्र्यािसाफर्यक कारोबार हुने उत्पाददत सामग्री
तथा मािसामानहरु व्र्यािसाफर्यक प्रर्योजनका िालग नगर क्षेत्रबाफहर लनकासी गदाा गराउँ दा
िाग्ने लनकासी दस्तुर अनुसूची(१४) बमोशजम हुनेर् । उक्त लनकासी कर दस्तुरका सधदभामा
सं घीर्य तथा प्रादे शिक कानुनिे अधर्यथा व्र्यिस्था गरे सोफह अनुसार हुनेर् ।

१६. कर र्ु र्ट : र्यस ऐन बमोशजम कर लतने दाफर्यत्ि भएका व्र्यशक्त िा सं स्थाहरुिाई कुनै
पलन फकलसमको कर र्ु र्ट ददइने र्ै न ।

१७. र्यस ऐनमा उल्िेख नभएका कुनै पलन फिषर्यका दररे र्टहरु तत्काि लनिाारर् गनुप
ा ने
भएमा सोही फिषर्यसं ग लमल्दोजुल्दो अको फिषर्यको दररे र्ट कार्यम गररनेर् ।

१८. र्यस ऐनमा मालथ उल्िेशखत अनुसूचीहरुबार्ट सं किन हुन सक्ने रकम र र्यस
नगरपालिकािाई आ.ि.०७४।७५ मा नेपाि सरकारबार्ट प्राप्त हुने लनिता तथा सिता

अनुदान समेतको फिलनर्योजन गना सफकने रकमको फििरर् अनुसूची (१५) मा उल्िेख
गररएको र् ।
१९. कर तथा िुल्क सं किन सम्बधिी कार्याफिलि : र्यो ऐनमा भएको व्र्यिस्था अनुसार कर
तथा िुल्क सं किन सम्बधिी कार्याफिलि नगरपालिकािे तोके अनुसार हुनेर् ।

अनुसूची १: नगरपालिकािे िगाउने सम्पशत्त करका क्षेत्र र दरहरु उल्िेख गने ।

अनुसूची २: नगरपालिकािे िगाउने भूलमकर (मािपोत)का क्षेत्र र दरहरु उल्िेख गने ।
अनुसूची ३: नगरपालिकािे िगाउने घर जग्गा िहाि करका क्षेत्र र दरहरु उल्िेख गने

।

अनुसूची ४: नगरपालिकािे िगाउने व्र्यिसार्य करका क्षेत्र र दरहरु उल्िेख गने ।

अनुसूची ५: नगरपालिकािे िगाउने जलडबुर्टी, किाडी र जीिजधतु करका क्षेत्र र दरहरु

उल्िेख गने ।

अनुसूची ६: नगरपालिकािे िगाउने सिारी सािन करका क्षेत्र र दरहरु उल्िेख गने ।
अनुसूची ७: नगरपालिकािे िगाउने फिज्ञापन करका क्षेत्र र दरहरु उल्िेख गने ।

अनुसूची ८: नगरपालिकािे िगाउने मनोरञ्जन करका क्षेत्र र दरहरु उल्िे ख गने ।

अनुसूची ९: नगरपालिकािे िगाउने िहाि फिर्टौरी करका क्षेत्र र दरहरु उल्िेख गने ।
अनुसूची १०: नगरपालिकािे िगाउने पाफकाङ िुल्कका क्षेत्र र दरहरु उल्िेख गने ।
अनुसूची ११: नगरपालिकािे िगाउने ट्रेफकङ, कार्याफकङ, क्र्यानोइङ, बधजी जशम्पङ,

शजपफ्िार्यर र र्यााशफ्र्टङ िुल्कका क्षेत्र र दरहरु उल्िेख गने ।

अनुसूची १२: नगरपालिकािे िगाउने िुल्क तथा दस्तुरका क्षेत्र र दरहरु उल्िेख गने।
अनुसूची १३: नगरपालिकािे िगाउने पर्यार्टन प्रिेि िुल्कका क्षेत्र र दरहरु उल्िेख

गने।

अनुसूची-७
(ददग्दिानको दिा ५.५.३ सँग सम्बशधित)
सूर्योदर्य नगरपालिकाको फिलनर्योजन ऐनको नमुना
सूर्योदर्य नगरपालिकाको आलथाक िषा .......... को सेिा र कार्याहरुको िालग स्थानीर्य
सशञ्चत कोषबार्ट केही रकम खचा र फिलनर्योजन गने सम्बधिमा व्र्यिस्था गना बनेको
सूर्योदर्य नगरपालिकाको फिलनर्योजन ऐन, २०७४

प्रस्तािना : सूर्योदर्य नगरपालिकाको आलथाक िषा ...........को सेिा र कार्याहरुको िालग
सशञ्चत कोषबार्ट केही रकम खचा गने अलिकार ददन र सो रकम फिलनर्योजन गना िाञ्र्नीर्य
भएकोिे, नेपािको सं फििान िारा २२९ को उप–िारा (२) बमोशजम सूर्योदर्य नगरपालिकाको
नगर सभािे र्यो ऐन बनाएको र् ।
१. सं शक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्यस ऐनको नाम “सूर्योदर्य नगरपालिकाको फिलनर्योजन ऐन,
........” रहेको र् ।
(२) र्यो ऐन तुरुधत प्रारम्भ हुनेर् ।

२. आलथाक िषा ......... को लनलमत्त सशञ्चत कोषबार्ट रकम खचा गने अलिकार : (१)
आलथाक िषा .............को लनलमत्त नगरपालिका, िडा सलमलत, फिषर्यगत िाखािे गने सेिा र

कार्याहरुका लनलमत्त अनुसूची–१ मा उशल्िशखत चािू खचा, पूशँ जगत खचा र फिशत्तर्य व्र्यिस्थाको
रकम समेत गरी जम्मा रकम रु. ................ मा नबढाई लनददाष्ट गररए बमोशजम सशञ्चत
कोषबार्ट खचा गना सफकनेर् ।
३. फिलनर्योजन :
(१) र्यस ऐनद्वारा सशञ्चत कोषबार्ट खचा गना अलिकार ददइएको रकम आलथाक िषा ..........
को लनलमत्त सूर्योदर्य नगरपालिका, नगर कार्यापालिकाको कार्याािर्य, िडा कार्याािर्य र फिषर्यगत
िाखािे गने सेिा र कार्याहरुको लनलमत्त फिलनर्योजन गररएको र् ।

(२) उपदिा (१) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भएता पलन कार्यापालिका, िडा कार्याािर्य र
फिषर्यगत िाखािे गने सेिा र कार्याहरुको लनलमत्त फिलनर्योजन गरे को रकम मध्र्ये कुनैमा
बचत हुने र कुनैमा अपुग हुने दे शखन आएमा नगर कार्यापालिकािे बचत हुने िीषाकबार्ट
नपुग हुने िीषाकमा रकम साना सक्नेर् । र्यसरी रकम सादाा एक िीषाकबार्ट सो िीषाकको
जम्मा रकमको १0% मा नबढ्ने गरी कुनै एक िा एक भधदा बढी िीषाकहरुबार्ट अको

एक िा एक भधदा बढी िीषाकहरुमा रकम साना तथा लनकासा र खचा जनाउन सफकनेर्
। पूशँ जगत खचा र फित्तीर्य व्र्यिस्थातिा फिलनर्योशजत रकम साँिा भुक्तानी खचा र व्र्याज

भुक्तानी खचा िीषाकमा बाहेक अधर्य चािू खचा िीषाकतिा साना र फित्तीर्य व्र्यिस्था अधतगात
साँिा भुक्तानी खचातिा फिलनर्योशजत रकम व्र्यर्य भुक्तानी खचा िीषाकमा बाहे क अधर्यत्र साना
सफकने र्ै न ।

तर चािु तथा पूशँ जगत खचा र फित्तीर्य व्र्यिस्थाको खचा व्र्यहोना एक स्रोतबार्ट अको स्रोतमा
रकम साना सफकनेर् ।

(३) उपदिा (२) मा जुनसुकै कुरा िेशखएको भएता पलन एक िीषाकबार्ट सो िीषाकको

जम्मा स्िीकृत रकमको १0 प्रलतितभधदा बढ्ने गरी कुनै एक िा एक भधदा बढी
िीषाकहरुमा रकम साना परे मा नगर सभाको स्िीकृलत लिनु पनेर् ।

(४) फिलनर्योशजत खचाका िीषाकहरु सफहतको फिस्तृत फििरर् तपशििका अनुसूचीहरुमा
सं िग्न गररएको र् ।

अनुसची–१
(दिा २ सं ग सम्बशधित
नेपािको सं फििानको िारा २२९(२) बमोशजम
सशञ्चत कोषबार्ट फिलनर्योजन हुने रकम
ि.सं .

अनुदान सं ख्र्या

१

िीषाकको नाम

२

१

३
फिशत्तर्य
समालनकरर्
गतको आ को.ि.
केधरीर्य अनुदान
स्थानीर्य िासन

नगरकार्यापालिका

तथा समुदाफर्यक
फिकास कार्यािम
जेष्ठ सम्मान तथा
सामाशजक सुरक्षा
राजश्व िाँडिाँड
आधतररक स्रोत
गत आ.ि.बार्ट
दाफर्यत्ि सरी
आएको र्योजना
तथा बजेर्ट
जनसहभालगता

२

फिशत्तर्य
िडा सलमलत

समालनकरर्

फिषर्यगत िाखा

कृफष फिकास

३

शिक्षा
पिु सेिा
स्िास्थर्य सेिा
आर्युिेद स्िास्थर्य
सेिा

४

ऋर्को सािा व्र्याज

०

भुक्तानी
५

िगानी (ऋर्/िेर्यर)

०

पूशँ जगत खचा

चािु खचा
४

रु. हजारमा
फिशत्तर्य व्र्यिस्था

५

६

जम्मा
७

अनुसूची-८
(ददग्दिानको दिा ६(ख) सँग सम्बशधित)

िाफषाक फिकास कार्यािम स्िीकृलतको िारम
आ.ि.

आर्योजना िुरु हुने लमलत:

बजेर्ट सं केत/उपसं केत:

कार्यािम/आर्योजनाको नाम:
आर्योजना पूरा हुने लमलत :

आर्योजनाको कुि िागत:

चािु आ.ि. मा फिलनर्योशजत :
कार्यााधिर्यन हुने स्थान :

श्रोत

आधतररक श्रोत:

नेपाि सरकार:
ऋर् :

प्रदे ि सरकार :

जनसहभालगता :
अधतर स्थानीर्य

तह :
रु. हजारमा
आर्योजना
को कुि
फिर्याकिा
ि
.सं
.

कार्यािम/
फिर्याकिाप

इ

पको

सम्पूर्ा
कार्यामध्र्ये
गत

आ.ि. २०...../....... को िक्ष्र्य

चा

म्मको

का
ई

िाफषाक
परर

िा

परर

ख

मार्

गत

मार्

चा

परर
मार्

१

२

पूँजीगत खचा
अधतगातका
कार्यािम /
फिर्याकिापहरु

३

४

ख

आ.ि.स

५

६

७

८

ब
जे
र्ट
९

िी

प्रथम

दोश्रो

चौमालसक

चौमालसक

परर
मार्
१०

ब
जे
र्ट
१
१

परर
मार्
१२

ब
जे
र्ट
१
३

पररमार्
परर
मार्
१४

ब

षा
क

जे
र्ट
१

१

५

६

पूँजीगत
जम्मा रु
(क)
चािु खचा
अधतगातका
कार्यािम/
फिर्याकिापहरु

चािु जम्मा
रु.(ख)
कुि खचा
जम्मा रु.
(क+ख)

पेि गने लनकार्य

लसिाररस गने

नाम :

नाम :

स्िीकृत गने
नाम :

पद :

पद:
पद:

लमलत:

लमलत:
लमलत:

सूर्योदर्य नगरपालिकाको
सं घ सं स्था दताा सम्बशधि मापदण्ड तथा कार्याफिलि
प्रस्तािना
र्यस सुर्योदर्य नगरपालिकाको सं घ सं स्था दताा सम्बशधि ऐन २०७४ िाई अझ बढी प्रष्ट
पारी प्रभािकारी कार्यााधिर्यन ,सं स्थाहरुको उशचत ब्र्यबस्थापन र प्रर्योगिाई सहज बनाउने
उदे श्र्यका िालग स्थानीर्य सरकार सं चािन ऐन २०७४ को दिा ११ को अलिकार प्रर्योग
गरी र्यो मापदण्ड तथा कार्याफिलि बनाई िागू गररएको र् ।
पररचर्य

व्र्यिसाफर्यक रुपमा आर्यआजान नहुने गैरसरकारी सँस्था, नािा नलिने, कुनै राजनीलतक

पार्टीसँग सम्बधि नराखी लनिााि रुपमा सामाशजक कार्यामा सं िग्न गरर समाज सुिारको कार्या
गने नै सँस्था हो |सं स्था दतााको िालग सिा प्रथम सम्बशधित ठाउँ को िडामा गएर लसिाररस
लिनु पर्ा

अलन मात्र नगरपालिकाको

कार्याािर्य जानु पर्ा । सूर्योदर्य नगरपालिकाको

सं स्था दताा ऐन २०७४ अधतगात रहेर दताा हुने गदार् ।
सम्पका

सूर्योदर्य नगरपालिकाको कार्याािर्यको सं स्था दताा िाँर्ट
आिश्र्यक कागजात

१) सस्था दताा गरी पाउँ भन्ने बारे मा एक लनिेदन | जुन लनिेदन अनुसूची १ मा भए अनुसार
हुन पने र् ।
२) िडा कार्याािर्यको लसिाररस पत्र | जुन नगरपालिकाको नाममा िेखेको हुधर् |

३) फििान ३ प्रलत फप्रधर्ट गरे को हुन ु पनेर्ा उक्त फििानको पफहिो पानाको पुच्र्रमा र

अधर्यप्रत्र्येक पानाको शिरपुच्र्रमा तदथा सलमलतका सम्पुर्ा सदस्र्यहरुिे हस्ताक्षर गरे कोहुन ु
पने र् |
४) सं स्थाको हरे क सदस्र्यहरुको िोर्टो सफहतको ब्र्यशक्तगत फििरर् फििानसाथै
हुन ु परने र्

सम्मिग्न

|

५) कार्या सलमलतको पदालिकाररमा कशम्तमा ७ जना र बढीमा १५ जना सम्म हुन ु पने |
६) सं स्थाको फििानमा उल्िेशखत पदालिकारीहरुको नागररकताको प्रमार्पत्रको प्रलतलिफप
एक/एक प्रलत साथै सक्कि पलन सम्िग्न हुन ु पने र्

|

७) सं स्थासँग सम्बशधित ब्र्यशक्तहरु जमघर्ट गरी सं स्था खोल्नको िालग कारर् सफहतको
प्रलतिेदन तर्यार पारी, सो प्रलतिेदनमा सम्बशधित व्र्यशक्तहरुको सनाखत गराउने र माइनुर्ट
तर्यार गनुप
ा ने हुधर् |

८) सं स्थािे चिान गने र्ाप बनाई सम्पूर्ा कागजात सं गै पेि गनुा पदार् |
९) िडा कार्याािर्यको लसिाररस पलर् पदालिकारीहरुको चािचिन सम्बशधि प्रलतिेदनको
िालग नगरपालिकाबार्ट िारम लिई नशजकको प्रहरी कार्याािर्य बार्ट चािचिन ररपोर्ट बनाउनु
पदार् |
१०) उदे श्र्यसँग सम्बशधित लनकार्यको कार्याािर्यको रार्य/प्रलतफिर्या/लसिाररस लिन सफकने
र् ।
प्रफिर्या
१) िडा कार्याािर्यबार्ट लसिाररस प्राप्त गना एक कफप फििान र लनिेदन ददनु पदार् |
२) हरे क सं स्थापक र सं स्थापकको साक्षी समेत भइ सम्बशधित प्रहरी कार्याािर्य बार्ट
चािचिन सम्बशधि प्रलतबेदन प्राप्त हुन ु पदार् ।

३) सं स्था स्थापना गने लनर्ार्य समेतको सं स्थापकको माइनुर्ट पेि गनुा पदार् |

४) सम्पूर्ा लबिान र कागजातको जाच गरे पलर् सं स्था दताा स्िीकृलत फर्टप्पर्ी तर्यार पारर
पेि गररने र् |
५) र्यलत गरे पलर् नगरपालिकाको कार्याािर्यको राजश्व खातामा िाग्ने िुल्क भरे र लबि दे खाई
दताा

प्रमार् पत्रको माग गनुा पदार् |

िाग्ने समर्य र दस्तुर
समर्य: कागजपत्र पुगेमा सोफह ददन
दस्तुर: रु १५०० /शजम्मेिार अलिकारी

सम्पूर्ा कागजात पलर् सं घ सं स्था िाँर्टमा पेि गने | िाँर्टिािािे प्रमुख प्रिासकीर्य

अलिकृतकोमा पेि गरी सम्पूर्ा प्रकृर्या उपर्युक्त भएमा लनर्ार्यका िालग नगरप्रमुख समक्ष पेि
गने ।

नफिकरर् प्रकृर्यााः१- नफिकरर् गने ब्र्यहोरा खुिेको लनबेदन
२- सलमलतको बैठकको लनर्ार्य
३- सक्कि दताा प्रमार् पत्र
४- अशघल्िो आ.ब.को िेखा पररक्षर् प्रलतबेदन
५- अशघल्िो आ.ब.को प्रगलत प्रलतबेदन
६- नफिकरर् दस्तुर रु १०००/- िाग्ने र् ।
७- नफिकरर् गदाा हरे क आलथाक बषाको अिोज मसाधत लभत्र गररसक्नु पने र् ।

८- नफिकरर्को िालग म्र्याद नाघी आएका सं स्थाहरुिाई कालताक दे खी िाल्गुर् मसाधत
सम्म नफिकरर् गना आएमा नफिकरर् दस्तुरको २५% जररमाना र सो भधदा पर्ी असार
मसाधत सम्म ५०% थप गरी नफिकरर् गना सफकने र् । सो भधदा पर्ाडी प्रतेक आ.ब.को
िागी नफिकरर् दस्तुतरको सतप्रलतसत जरीिाना गरी बढीमा ३ आ.ब. सम्मको नफिकरर्
गना सफकने र् ।
नोर्ट
१) सं स्था दताा गना जाँदा सं स्थाको अध्र्यक्ष िा कोफह अशख्तर्यारी व्र्यशक्त जानु पर्ा | ३)
सं स्था दताा हुने लनर्ार्य भई राजश्व बुझाएपर्ी फििानमा प्रमुख प्रिासकीर्य अलिकृतिे हस्ताक्षर
गरी

कार्याािर्यको र्ाप िगाए पर्ीमात्र फििान मात्र फििान िागू हुने र् ।
सं घ सं स्थाको नमुना फििान
श्री ............................. को

फििान

२०७४

k|:tfjgf
............................................
kl/R5]b – !
-gfd / k|f/De_
;+lIfKt gfd / k|f/De M–
of] ;+:yfsf] gfd >L =========== /xg]5 ।
of] ljwfg :yflgo clwsf/Laf6 btf{ eO{ :jLs[t ePsf] ldlt b]lv nfu" x'g]5 .
kl/efiff M– ljifo jf k|;+un] csf]{ cy{ gnfu]df, o; ljwfgdf
æljwfgÆ eGgfn] >L ============ sf] ljwfgnfO{ hgfpg] 5 .
æ;+:yfÆ eGgfn] >L =================== nfO{ ;Demg' kb{5 .
æ;b:oÆ eGgfn] o; ;+:yfsf] ljwfg jdf]lhd ;b:otf k|fKt u/]sf JolQmnfO{ ;Demg'
kb{5 .
æsfo{ ;ldltÆ eGgfn] o; ljwfg jdf]lhd lgjf{lrt sfo{sf/0fL ;ldltnfO{ ;Demg'
kg]{5 .
ækbflwsf/LÆ eGgfn] ljwfg jdf]lhd lgjf{lrt ;+:yfsf] cWoIf, pkfWoIf, ;lrj,
;x;lrj, sf]iffWoIf / sfo{;ldltsf ;b:ox? / cGo s'g} kb u|x0f ug]{ JolQmnfO{
;Demg' kb{5 .
æ;fwf/0f;efÆ eGgfn] o; ;+:yfsf] ;j} k|sf/sf] ;b:otf lnO{Psf ;Dk"0f{ ;b:ox?sf]
e]nfnfO{ ;Demg' kb{5 .
æsf]ifÆ eGgfn] o; >L ======================== cfly{s sf]ifnfO{ hgfpg]5 .

æ;+:yfks ;b:oÆ eGgfn] ;+:yf :yfkgfsfn jg]sf] ljwfgdf /x]sf tby{ ;ldltsf
kbflwsf/LnfO{ ;Demg' k5{ .
tf]lsP jdf]lhd eGgfn] ;"of]{bo gu/kflnsfsf] ;+:yf btf{ P]g, @)&$ / o; ljwfgsf]
kl/lwleq /xL ;fwf/0f;efsf] lg0f{on] tf]s]sf] k|ls\ofnfO{ hgfpg]5 .
æ:yflgo clwsf/LÆ eGgfn] gu/ k|d'vnfO{ ;Demg' k5{ .
;+:yfsf] j}wflgstf tyf :yfkgf M–
of] ;+:yf cljl5Gg pQ/flwsf/Ljfnf :jzfl;t, ;+ul7t,;fdflhs,u}/ /fhgLlts /
u}/;/sf/L ;+:yf x'g]5
o; ;+:yfn] JolQm ;/x rn crn ;DklQ cfh{g ug{ ;Sg], bfg bftJo lbg jf lng
;Sg] / lwtf]hdfgt /fVg j]rljvg jf cGo s'g} tl/sfn] xs ef]u jf xs x:tfGt/0f
ug{ ;Sg]5 .
o; ;+:yfn] JolQm;/x s;} pk/ gfln; ph'/ ug{ / d'2f dfldnf ;DjGwL ;Dk"0f{
sfo{ ug{ ;Sg]5 . o; ;+:yf pk/ klg JolQm ;/x gfln; ph'/ nfUg]5 .
k|rlnt sfg"g ad]lhd x'g] M–
of] ljwfgdf ePsf] ;"of]{bo gu/kflnsfsf] ;+:yf btf{ P]g @)&$ / k|rlnt g]kfn
sfg"gsf] clwg:y /xg] 5 . o; ;+:yfn] g]kfn ;/sf/sf] lglt lgb]{zgsf] kl/wL leq
/lx] sfo{ ;Dkfbg ug]{5 .
of] ;+:yf d'gfkmf/lxt hglxtsf/L ;+:yf x'g]5 .
o; ;+:yfsf] p2]Zo cg';f/ sfo{ ubf{ cfkm\gf] clwsf/sf] k|of]u ubf{ cGosf] xsdf
c;/ kfl/g] 5}g .
o; ;+:yfn] s'g} k|sf/sf] l;l08s]6 / sf6]{lnË ug]{ 5}g .
sfo{ If]q M–
o; ;+:yfsf] sfo{If]q ;"of]{bo gu/kflnsfe/ x'g]5 . cfjZostf cg';f/ cGo :yfgdf
sfof{no jf sfo{If]q j9fpg' k/]df ;DjlGwt lhNnfsf] :yfgLo clwsf/Lsf] :jLs[lt lnO{ ul/g]5 .
o; ;+:yfsf] sfof{no /xg] :yfg M– o; ;+:yfsf] sfof{no ;"of]{bo gu/kflnsfsf] j8f g+=
===== df /xg]5 .
;+:yfsf] 5fk / lrGx| M– o; ;+:yfsf] 5fk cg';"rL @ adf]lhd x'g]5 .
kl/R5]b – @
p2]Zo
k|rlnt sfg"gsf] clwgdf /lx o; ;+:yfsf] b]xfo jdf]lhd p2]Zo x'g]5g M–
o; ;+:yfsf] p2][Zo b]xfo jdf]lhd x'g]5 .
१- ........
२- ...........
३- .........
;+:yfsf] p2]Zo k|fKt ug{ ul/g] sfdx? M
;+:yfn] k|rlnt g]kfn sfg"g jdf]lhd ;DjlGwt lgsfoaf6 cg'dlt jf Ohfht k|fKt
u/L dfq cfkmgf p2]Zox? sfof{Gjog ug]{5 .

;+:yfnfO{ cfjZos kg]{ ejg lgdf{0f ug]{, ef8f jf lnhdf lng], sDKo'6/, 6]lnkmf]g,
kmofS; h:tf sfof{no ;fdfg tyf ;jf/L ;fwg vl/b ug{ jf ef8fdf lnO{ k|of]u
ug]{5 .
;+:yfnfO{ cfjZos kg]{ sd{rf/L lgo'Qm ug]{ / ;]jf zt{x? lgwf{/0f ug{{]5 .
kl/R5]b – #
-;b:otf_
;+:yfsf] ;b:o x'g of]Uotf M–
wd{, j0f{ lnË hfthftL / ;Dk|bfosf] e]befuaf6 d'Qm /x]sf] .
;fdflhs ;]jf efjgf ePsf] JolQm,
!^ jif{ pd]/ k'/f ePsf] g]kfnL gful/s .
sfg"gn] cof]Uo g7x/]sf] .
duh gljlu|Psf] JolQm .
;b:otf ;DjGwL Joj:yf / ;b:otfsf] juL{s/0f M–
;fwf/0f ;b:oM
o; ljwfgsf] bkmf ( jdf]lhd of]Uotf k'u]sf] s'g} klg g]kfnL gful/sn] ;+:yfsf]
ljwfg :jLsf/ u/L cfj]bg u/]df ;+:yfsf] lgodfg';f/ ;b:otf k|fKt ug]{ JolQmx? ;fwf/0f
;b:o x'g]5g\ .
cflhjg ;b:oM
;+:yfsf] ljsfzsf] nflu ljz]if ;xof]u k'¥ofpg] JolQmx?nfO{ ;+:yfsf] lgodfg';f/
cfhLjg ;b:otf k|bfg ul/g]5 .
;+:yfks ;b:oM
o; ;+:yf btf{ x'Fbfsf] jvtsf tby{ ;ldltsf kbflwsf/Lx? o; ;+:yfsf] ;+:yfks
;b:o /xg]5g\ .
;Ddfgfy{ ;b:oM
pko'Qm 7x/ u/]sf] ljlzi7 ;dfh;]jL tyf k|ltli7t :jb]zL jf ljb]zL gful/snfO{
;++:yfsf] ;Ddfgfy{ ;b:o k|bfg ug{ ;Sg]5 t/ dfgfy{ ;b:x?sf] dtflwsf/ /xg] 5}g .
;b:otf z'Ns / ;b:otf k|bfg ug]{ ljlw M–
;fwf/0f ;b:oM
s_ ;fwf/0f ;b:otf k|fKt ug{ rfxg] JolQmn] k|j]z z'Ns ...... j'emfO{ tf]lsPsf]
k|s[of cg';f/ cfj]bg k]z ug]{nfO{ sfo{;ldltsf] lg0f{on] ;fwf/0f ;b:otf
k|bfg ug{ ;Sg]5 .
v_ To:tf ;fwf/0f ;b:on] jflif{s gljs/0f z'Ns .......j'emfpg' kg]{5 .
u_ ;fwf/0f ;b:o k|fKt ug]{ ;b:on] k|To]s jif{ r}q dlxgfsf] d;fGt leq
gljs/0f u/fO{ ;Sg' kg]{5 / To;kl5 xsdf tf]lsP jdf]lhd yk b:t'/ j'emfO{
gljs/0f ug{ ;Sg]5 .
cflhjg ;b:o M
;+:yfdf Psd'i7 ? ....... j'emfO{ tf]lsPsf] k|s[of cGtu{t cfj]bg lbg]
JolQmx?nfO{ sfo{;ldltsf] lg0f{on] cfhLjg ;b:otf k|bfg ug{ ;sg]5 .
;+:yfks ;b:o M

s_ ;+:yf btf{ x'Fbfsf] jvtsf tby{ ;ldltsf kbflwsf/Lx? o; ;+:yfsf] ;+:yfks
;b:o /xg]5g\ .
v_ ;+:yfks ;b:ox?n] z'?df ;+:yf btf{ ubf{sf] jvt ;+:yf btf{ ePsf] ldltn] !
dlxgf leq Psd'i7 /sd ?=....... j'emfpg' kg]{5 .
;Ddfgfy{{ ;b:oM–
s_ ;fwf/0f;efsf] lg0f{on] pko'Qm 7x/ u/]sf] ljlzi7 ;dfh;]jL / k|lti7Lt
:jb]zL jf ljb]zL gful/sx?nfO{ dfgfy{ ;b:otf k|bfg ug{ ;lsg]5 .
v_ dfgfy{ ;b:ox? pDd]bjf/ tyf dtflwsf/ x'g] 5}g .
s'g} cfj]bsnfO{ ;b:o glbg] lg0f{o u/]df ;f] sf] sf/0f ;lxtsf] hfgsf/L cfj]bsnfO{
lbOg]5 .
;a} ;b:ox?n] o; ljwfg / ljwfg cGtu{t jg]sf lgod ljlgod jdf]lhd ePsf]
Joj:yfsf]
kfngf ug'{ kg]{5 .
;+:yfn] k|bfg u/]sf] ;j} k|sf/sf ;b:ox?sf] tf]lsPsf] 9f+rfdf 5'6} clen]v k'l:tsf
/xg]5 .
;+:yfsf] ;b:o lgo'lQm x'g jf jxfn /xg] g;Sg] cj:yf M–
u}x| g]kfnL gful/s / !^ jif{ pd]/ k'/f gu/]sf],
bfdf;fxLdf k/]sf] .
s'g} rf]/L, 7uL, lst]{ jf hfn;fhL u/]sf] jf cfkmgf] lhDdfsf] wgdfn cgflws[t
tj/n] df;]sf] jf b'?kof]u u/]sf] jf e|i6«frf/ u/]sf] cleof]udf cbfntaf6 s;'/bf/
7x/L ;hfo kfO{ ;hfo kfPsf] Ps jif{ leq,
;b:osf] d[To' ePdf .
;+:yf gljs/0f gu/fPdf .
;b:oaf6 lnlvt /flhgfdf lbO{ l:js[t ePdf .
ljwfgdf pNn]lvt ;b:otf ;DjGwL of]Uotf gePsf] egL s'g} ;b:ojf6 cf/f]k nflu
k|dfl0ft ePdf
;+:yfsf] p2]Zo gLlt sfo{qmd / lxt ljk/Lt sfo{ u/]df ;b:otf vf/]h ug{ egL
;fwf/0f ;efn] lg0f{o u/]df .
;b:otf ;dfKtL M–
b]xfosf] cj:yfdf s'g} JolQm ;+:yfsf] ;b:odf jxfn /xg] 5}g .
-s_ ;fwf/0f ;efsf] &% k|ltztsf] ;b:ox?sf] jx'dtn] ;+:yfsf] ;b:o kbaf6
x6fpg] k|:tfj kfl/t u/]df .
-v_ ;b:on] cfkmgf] kbjf6 lbPsf] /flhgfdf :jLs[t ePdf
-u_ ;+:yfsf] sfd sf/jfxLdf j]OdfgL jf jblgot u/]sf] s'/f cbfntaf6 k|+dfl0ft
ePdf .
3_ o; ljwfg jdf]lhd ;+:yfn] ug{ gx'g] elg tf]lsPsf] s'g} sfo{ u/]df .
-ª_ ;b:o z'Ns j'emfpg jf+sL ePdf .
-r_ ;+:yf lj36g jf vf/]h ePdf .
kl/R5]b – $
-;fwf/0f ;ef tyf sfo{;ldltsf] Joj:yf_

;fwf/0f ;efsf] u7g M–
-s_ o; ;+:yfsf] ljwfgsf] bkmf !) cg';f/ ;b:otf k|fKt ug]{ dfgfy{ ;b:ox? jfx]s
cGo ;b:ox?af6 ;+:yfsf] ;fwf/0f ;ef u7g x'g]5 . dfgfy{ ;b:ox? cfdlGqt
x'g]5g\ . ;fwf/0f ;ef ;+:yfsf] ;jf]{Rr c+u x'g]5 .
-v_ o; ;+:yfsf] ;fwf/0f ;ef b]xfo jdf]lhd x'g]5 .
jflif{s ;fwf/0f ;ef
ljz]if ;fwf/0f ;ef
jflif{s ;fwf/0f ;efM
o; ;+:yfsf] ;fwf/0f ;ef sDtLdf jif{ df Ps k6s j:g]5 .
;fwf/0f ;efsf] cWoIftf tTsfn sfod /x]sf] sfo{ ;ldltsf] cWoIfn]
ug]{5g\ cWoIf cg'kl:yt /x]df pkfWoIf / pkfWoIf klg cg'kl:yt /x]df
tTsfn pkl:yt h]i7 ;b:on] ;efsf] cWoIftf ug]{5g\ .
;fwf/0f ;efsf] lgldQ u0fk'/s ;+Vof o; ;+:yfsf ;Dk"0f{ ;b:o ;+Vofsf]
^)Ü k|ltzt x'g]5 . k|yd k6s jf]nfOPsf] ;efdf u0fk'/s ;+Vof gk'u]
bf]>f] k6s jf]nfpg' kg]{5, bf]>f] k6ssf] jf]nfOPsf] ;efdf %!Ü u0fk'/s
;+Vof x'g'kg]{5 t/ bf]>f] k6sdf klg u0fk'/s ;+Vof gk'u]df t]>f] k6ssf]
j}7sdf hlt pkl:yltnfO{ u0fk'/s dfgL ;ef j:g]5 .
;efsf k|:tfjx? ;efdf pkl:yt ;b:osf] ;fwf/0f jx'dtaf6 kfl/t
x'g]5g\ .
o; ;+:yfn] k|yd jflif{s ;fwf/0f ;ef ;+:yf :yfkgf ePsf] cf=a= ;dfKt
ePsf] ldltn] b'O{ dlxgf leqdf ul/g]5 / To; kl5sf] jflif{s ;fwf/0f
;efx? cfly{s jif{ ;dfKt ePsf] ldltn] b'O{ dlxgf leq ul/g]5 .
;fwf/0f ;ef ug{sf nflu ;lrjn] slDtdf !% lbg cufj} / ljz]if ;efsf]
nflu slDtdf & lbg cufj} ;ef x'g] ldlt, ;do, :yfg / 5nkmn ug]{
ljifo Ph]08f vf]nL ;Dk"0f{ ;b:o tyf kbflwsf/Lx?nfO{ ;"rgf lbOg]5 .
ljz]if ;fwf/0f ;efM
;+:yfsf] s'n ;b:o ;+Vofsf] !÷$ -Ps rf}yfO{_ ;b:ox?n] sf/0f hgfO{
ljz]if ;fwf/0f ;ef dfu u/]df ljz]if ;fwf/0f ;ef sfo{;ldltn] sDtLdf
& lbg leq clgjfo{ ?kdf jf]nfpg' kg]{5 .
;fwf/0f ;ef jf ljz]if ;ef a;]sf] ^ dlxgf gljtL k'gM csf]{ ljz]if
;fwf/0f;ef j:g ;Sg]5}g .
ljz]if ;fwf/0f ;efsf] clwsf/ M–
ljz]if ;fwf/0f ;efdf ;efnfO{ k|fKt x'g] clwsf/sf] cltl/St ljBfg ;+zf]wg /
cljZjf;sf] k|:tfjdf 5nkmn / lg0f{o ug]{ clwsf/ x'g]5 .
cfjZos k/]sf] cj:yfdf s'g} cfsl:ds lg0f{o kfl/t ug{ ;Sg]5 .
ljz]if ;fwf/0f ;efdf ;Dk"0f{ ;b:o ;+Vofsf] ax'dtaf6 lg0f{ox? kfl/t x'g]5g\ .
;fwf/0f ;efsf] sfd st{Jo / clwsf/ M–
o; ;+:yfsf] sfo{ ;ldltsf] u7g ug]{ .
sfo{;ldltn] ;efdf k]z u/]sf] jflif{s ah]6 kfl/t ug]{ .
sfo{ ;ldltn] k]z u/]sf] sfo{ ;"rLsf] k|:tfj dfly 5nkmn / lg0f{o ug]{ .
sfo{ ;ldltsf] sfdsf] d"Nof+sg / efjL sfo{qmdsf] lgwf{/0f ug]{ .

;+:yfsf] cfr/0f cg';f/ sfd gug]{ sfo{;ldltsf kbflwsf/L tyf o; ;+:yfsf
;b:ox?nfO{ cg'zf;gsf] sf/jfxL ug]{ .
o; ljwfgsf] clwgdf /xL lgod ljlgodx?sf] lgdf{0f ug]{ .
o; ljwfgsf] clwgdf /xL s;}sf] sfo{ If]q gtf]lsPsf] cGo ;a} sfd ug]{ .
;efdf efu lng], ;+VofnfO{ cfjZos k/fdz{ lbg] / ljwfgn] tf]s]sf cGo sfd ug]{
;+:yfsf] ;fwf/0f ;b:x?sf] sfd, st{Jo / clwsf/ x'g]5 .
;fwf/0f ;ef / ljz]if ;fwf/0f ;efsf] 5'6[f 5'6[} lg0f{o k'l:tsf /fVg] .
sfo{;ldltsf] u7g M–
o; ;+:yfsf] sfo{ ;+rfng ug{ ;fwf/0f ;efåf/f ul7t Ps sfo{;ldlt u7g ul/g]5
.
sfo{ ;ldltdf cWoIf–!, pkfWoIf–!, ;lrj–!, ;x;lrj–!, sf]iffWoIf–! / लनिााशचत
;b:ox? ८ u/L hDdf !३ hgf;b:ox? lgjf{lrt x'g]5g\ . sfo{ ;ldltsf] j}7s
sfo{ ;ldltsf cWoIfsf] cWoIftf df slDtdf dlxgfsf] ! k6s j:g]5 .
sfo{ ;ldltsf] j}7ssf] lgldQ u0fk"/s ;+Vof sfo{;ldlts]f ;Dk"0f{ ;b:o ;+Vofs]f
%! k|ltzt x'g]5 / j}7sdf pkl:yt ;b:o ;+Vofsf] ;fwf/0f jx'dtaf6
sfo{;ldltsf] j}7ssf lg0f{ox? kfl/t x'g]5g\
sfo{ ;ldltsf] kbfjwL u7g ePsf] ldltn] # jif{ ;Dd x'g]5 .
sfo{;ldltsf] j}7s M–
sfo{ ;ldltsf] j}7s ;ldltsf cWoIftfsf] lgb]{zg / cWIftfdf cfjZostfg';f/
j:g]5 .
j}7sf] lgldQ u0fk'/s ;+Vof ;ldltsf] ;b:o ;+Vofsf] %! k|ltzt x'g]5 .
sfo{ ;ldltsf] kb l/Qm x'g] cj:yf M–
s'g} sf/0fj; ;+:yfsf] ;b:otf g/x]df .
s'g} ;b:o pk/ k|:tfljt cljZjf;sf] k|:tfj kf/Lt ePdf .
lnlvt /flhgfdf lbO{ l:js[t ePdf .
lghsf] d[To' ePdf .
;fj{hlgs ;DklQ lxgfldgf u/]sf] elg cbfntaf6 bf]lif 7x/ ePdf .
;"rgf kfP/ klg ljgf ;"rgf nuftf/ # k6s;Dd sfo{ ;ldltsf] j}7sdf cg'kl:yt
/x]df .
kbfjwL ;dfKt ePdf .
/flhgfdf M–
o; ;+:yfsf] sfo{ ;ldltsf] cWoIftfn] o; ;+:yfsf] ;fwf/0f ;ef ;dIf / sfo{
;ldltsf cGo kbflwsf/Lx?n] cWoIf ;dIf lnlvt /flhgfd lbg' kb{5.
sfo{;ldltsf cWoIf tyf cGo kbflwsf/Lx?n] lbPsf] /flhgfdf ;fwf/0f ;efsf]
ax'dtaf6 l:js[lt x'g' kb{5 .
sfo{;ldltsf] kbk"tL{ M–
sfo{;ldltsf] cWoIfsf] kb :yflo ?kn] vfnL ePdf vfnL ePsf] # dlxgf leq sfo{
;ldltsf ;a} kbflwsf/Lx?sf] :yfg lgjf{rgåf/f k"lt{ ul/g]5 . lgjf{rg geP;Dd
sfod /x]s} sfo{ ;ldltn] sfo{ ;+rfng ug]{5 .

sfo{ ;ldltsf cGo kbflwsf/Lx?sf] :yfg l/Qm x'g cfPdf ;fwf/0f ;efsf] lg0f{oaf6
kbflwsf/Lsf] rog ul/g]5 .
dgf]lgt ;b:osf] :yfg l/Qm x'g cfPdf sfo{ ;ldltsf cWoIfn] o; ;+:yfsf
;b:ox? dWo]af6 ;b:otf kbdf dgf]lgt ug]{5g\ .
sfo{;ldltsf] sfd st{Jo / clwsf/ M–
k|To]s cfly{s jif{sf] ;+:yfsf] efjL sfo{qmd, jflif{s ah]6, rfn' aif{sf] cfo Joo
ljj/0f, cfpbf] cfly{s jif{sf] lgldQ cfo Joosf] cg'dflgt jh]6 tyf k|ult k|ltj]bg
;fwf/0f ;efdf k]z ug]{.
;+:yfsf] ljsf; / lj:tf/sf] lgldQ ;fwf/0f ;efsf] jx'dt lnP/ of]hgf th'{df /
sfof{Gjog ug]{ u/fpg] .
;efaf6 kfl/t sfo{qmdx?sf] sfof{Gjog ug]{ .
;+:yfsf ;b:ox?sf] clen]v cWoflws /fVg] .
;+:yfsf] k|ltlglwTj u/fpg cfjZos k|ltlglw tf]Sg] .
;+:yfsf] clxt x'g] sfo{df ;+nUg ePsf] ;b:onfO{ kbaf6 lgnDjg ug]{ .
;+:yfsf] ;Dk"0f{ ;DklQsf] lgoGq0f ;+/Ifs / ;Djw{g ug]{ .
;+:yfsf] cfly{s n]vf k/LIf0f u/fO{ n]vf kl/If0f k|ltj]bg ;DalGwt lgsfodf k]z
ug]{ .
cGo ;+3 ;+:yfx?;+u ;Dks{ /flv ;xof]u cbfg k|bfg ug]{ .
o; ;+:yfsf] ljwfgn] tf]s]sf] cGo sfd ug]{ .
kl/R5]b – %
kbflwsf/Lsf] sfd, st{Jo / clwsf/ M–
cWoIf
sfo{;ldlt Pj+ ;fwf/0f ;ef tyf ;+:yfsf] sfd sfo{jfxL ;DjGwdf k|ltlglwTj
ug]{ u/fpg]
sfo{;ldltsf] j}7ssf] cWoIftf ug]{ .
;fwf/0f ;ef / sfo{;ldltåf/f ul/Psf] lg0f{o sfof{Gjog u/fpg] .
a}+s vftf ;+rfng ug]{ .
sfo{;ldltsf ;b:ox?sf] /fhLgfdf :jLs[t ug]{ .
dfu kmf/d :jLs[t ug]{ / jLn ef}r/ k|dfl0ft ug]{ tyf ;Dk"0f{ ;Dkltsf] /]vb]v
/ ;+/If0f ug]{ .
sfo{;ldltsf] :jLs[lt lnO{ s'g} sd{rf/L lgo'lQm ug]{ jf x6fpg] .
kbflwsf/L, ;b:ox? tyf sd{rf/Lx?df sfdsf] afF8kmfF8 ug]{ .
;+:yfsf] lxtsf] nflu ;Dk"0f{ sfd ug]{ .
pkfWoIf
cWoIfsf] cg'kl:yltdf lghaf6 ug'{kg]{ ;Dk"0f{ sfo{ ug]{ .
cWoIfsf] sfddf ;xof]u ug]{ .
;lrj
;fwf/0f ;ef tyf sfo{;ldltn] u/]sf] lg0f{osf] dfOGo"6 n]vL ;'/lIft /fVg] .
cWoIfn] nufPsf] sfd ug]{ .
k|zf;lgs sfd ug]{ .
;+:yfsf] ;DklQsf] ;+/If0f ug]{ .

;x ;lrj
;lrjsf] cg'kl:yltd ;lrjsf] sfo{ef/ ;DxfNg] / ;lrjnfO{ ;xof]u ug]{ .
sf]iffWoIf
cfDbfgL vr{sf] n]vf /fVg] / n]vf k/LIf0f u/fpg] .
cfly{s k|zf;gLs sfddf ;xof]u ug]{ .
jflif{s jh]6 tof/ u/L cWoIf ;dIf k]z ug]{ .
cfo>f]tsf] vf]hL ug]{ .
sfo{;ldltsf] lg0f{ofg';f/ ;+:yfsf] cfly{s n]vfkl/If0f u/fO{ ;DalGwt :yfgdf
n]vf kl/If0f k|ltj]bg k]z ug]{ .
;b:ox?M
cfkm\gf] If]q leqsf s'g} klg ;d:of /]vb]v u/L oyfy{ s'/fx? ;ldltdf k]z
ug{ / /fd|f] ;/;Nnfx tyf ;'emfj lbg] .
;+:yfsf] lxtsf] nflu ;s[o /xg] .
ljwfgdf tf]lsPsf cGo sfdx? ug]{ .
u0fk'/s ;+Vof M
s_ s'n ;b:o ;+vof ^) k|ltzt ;fwf/0f ;b:ox?sf] pkl:yt ge} ;fwf/0f
;efsf] sfd sf/jfxL x'g] 5}g
v_ t/ ljwfgsf] bkmf !# sf pkbkmf -#_ df pNn]v eP jdf]lhd k'gM jf]nfOPsf]
;fwf/0f ;efdf s'n ;b:o ;+Vofsf] %! k|ltzt pkl:yt ePdf ;ef ug{
jfwf kg]{ 5}g .
u_ bf]>f] k6s u0fk'/s ;+Vof gk'uL t]>f] k6s jf]nfOPsf] ;fwf/0f ;efdf
pkl:yt ;+Vof g} u0fk'/s dflgg]5 .
kl/R5]b – ^
-cfly{s Joj:yf_
o; ;+:yfsf] Pp6f 5'6[} sf]if x'g]5 / ;f] sf]ifdf b]xfo jdf]lhdsf] k|fKt /sdx? cfly{s
>f]t x'g]5 M–
;+:yfsf] :jcfh{gaf6 sdfPsf] ;fy} ljleGg sfo{s|d ;+rfng u/L cfh{g u/]sf] /sd
.
;b:otf k|j]z z'Ns, jflif{s÷dfl;s ;b:otf gljs/0f z'Nsaf6 hDdf x'g] /sd .
s;}n] :jOR5fn] lbPsf] cg'bfg, ;xfotf jfkt k|fKt /sd .
;+:yfsf] rn crn ;DklQ jf cGo j:t[sf] ljs|Laf6 k|fKt /sd .
g]kfn ;/sf/af6 x'g] cfly{s ;xof]u bfg pkxf/ cflb,
g]kfn ;/sf/÷;dfh sNof0f kl/ifb\sf] k"j{ :jLs[lt lnP/ o; ;+:yfnfO{ /fli6«o tyf
cGt/fli6«o ;+3 ;+:yf jf JolQmaf6 k|fKt x'g] ;xof]u, cg'bfg cflb
cGo >f]tjf6 ;+:yfn] k|fKt u/]sf] /sdx? .
vftf ;+rfng M–
;+:yfsf] j}+s vftf cWoIf, ;lrj / sf]iffWoIfsf] -clgjfo{_ ;+o'Qm b:tvtaf6 ;+rfng
x'g]5 . k|rlnt P]g lgod cg';f/ vr{ ug]{ tyf vr{sf] >]:tf /fVg] Joj:yf ul/g]5 .
sf]ifsf] /sd vr{ ug]{ tfl/sf M–
o; ;+:yfsf] sf]ifdf hDdf ePsf] /sd vr{ ubf{ b]xfo jdf]lhd tl/sf ckgfO{ vr{
ul/g]5 .

s_

;+:yfsf] jflif{s jh]6 of]hgf / sfo{s|d :jLs[t gu/L sf]ifaf6 vr{ ;lsg]
5}g
v_ ;fwf/0f ;efaf6 kfl/t jh]6 / sfo{s|dsf] clwgdf /xL sf]ifaf6 /sd vr{
ug{ ;lsg]5 .
u_ sf]ifsf] /sd vr{ ubf{ tf]lsP jdf]lhd vr{ ug'{ kg]{5 .
;+:yfsf] n]vf / n]vfkl/If0f M–
s_ sfo{;ldltn] cfo Joosf] ljj/0f l/tk"j{s /fVg' kg]{ 5 .
v_ Ps cfly{s jif{ k'/f ePkl5 k|rlnt sfg"g jdf]lhd /lhi68{ n]vfkl/Ifs4f/f n]vf
k/LIf0f u/fOg]5 .
u_ g]kfn ;/sf/ jf :yfgLo clwsf/Ln] rfx]df h'g;'s} jvtdf klg cfkm} jf dftxtsf
sd{rf/Lx? v6fO{ ;+:yfsf] x/lx;fj lstfj hfFr ug{ u/fpg ;Sg]5 .
3_ n]vf kl/Ifssf] lgo'lQm ;fwf/0f ;efaf6 x'g]5 t/ k|yd jflif{s ;fwf/'0f ;ef geP
;Dd n]vf kl/Ifssf] lgo'lQm sfo{ ;ldltaf6 x'g]5 .
ª_ ;+":yfsf] n]vf kl/If0f k|ltj]bg / jflif{s sfo{ k|ult ljj/0fsf] !÷! k|lt :yfgLo
clwsf/L, lhNnf समधिर्य ;ldlt, ;dfh sNof0f kl/ifb\ / cGo ;DjlGwt lgsfodf
k]z ul/g]5 .
r_ ;++:yfsf] ;Dk"0f{ lhG;L ;fdfgx?sf]] /]s8{ /fVg' kg]{5 .
5_ ;+:yfsf] sfo{;ldltn] cfo Joosf] ljj/0f l/tk"j{s /fVg' kg]{5 . kb x:tfGt/0fsf]
qmddf l/tk"j{s a/a'emf/y ug'{ kg]{5 .
kl/R5]b – &
-lgjf{rg, cljZjf;sf] k|:tfj, ljwfg ;+zf]wg ;DjGwL Joj:yf_
lgjf{rg ;DalGw Joj:yf / kbfjlw M–
o; ;+:yfsf] sfo{ ;ldltsf] lgjf{rg k|To]s # jif{sf] x'g]5 . o; ;+:yfsf ;Dk"0f{
;b:ox?िे cfkm\gf] pd]/4f/L lbg / dtsf] k|o]fu ug{ kfpg]5g\ . o; ;+:yfdf
sfo{/t sd{rf/Ln] dtbfgdf efu lng kfpF5g\ t/ pd]b\jf/ x'g kfpg] 5}gg\ .
sfo{ ;ldltsf] lgjf{rg u/fpg] lgjf{rg clws[tn] lgjf{rgdf pd]b\jf/L lbg /
dtbfg lbg kfpg] 5}gg\ .
sfo{ ;ldltn] sfo{ ;ldlt lgjf{rgsf] lgldQ # hgf lgjf{rg clws[t lgo'Qm ug]{5
lgjf{rg ;DjGwL cfjZos lgodx? lgjf{rg ;ldltn] g} tof/ ug]{5 .
;fwf/0f ;ef ;b:ox? dWo[af6 slDtdf !÷$ Ps rf}yfO{ ;b:ox?sf] ;xdtL cfPdf
lgjf{rg clws[tn] gof+ sfo{;ldltsf] 3f]if0ff ug]{5 .
sfo{ ;ldltsf cWoIfn] lgjf{rg clws[t ;dIf / sfo{ ;ldltsf kbflwsf/Lx?n]
pkfWIf ;dIf ;ky u|x0f ug'{ kg]{5 .
dfgfy{ ;b:on] dtflwsf/ tyf pd]bjf/ x'g kfpg] 5}g .
lgjf{rgsf nflu pDd]åf/ x'g of]Uotf M–
;+:yfsf] ;b:otf lnPsf] ! jif{ k'u]sf] .
!८ jif{ k'/f ePsf] .

cljZjf;sf] cleof]u gnfu]sf] .
;fdfGo n]vf k9 ug{ ;Sg] .
bfdf;fxL gk/]sf] .
;Nnfxsf/ ;ldlt M–
o; ;+:yfsf] sfo{;ldltnfO{ jf ;:yfnfO{ cfjZos k/]sf] ;dodf ;Nnfx lbg
a'l4lhjL / ;dfh ;]jL dWo]af6 Ps ;Nnfxsf/ ;ldlt sfo{;ldltaf6 rog x'g]5 .
;Nnfxsf/ ;ldltsf] ;b:o ;+Vof slDtdf # hgfb]lv a9Ldf % hgf;Dd x'g]5 .
sfo{ ;ldltnfO{ jf ;+:yfnfO{ cfjZos ;Nnfx lbg' ;Nnfxsf/ ;ldltsf] st{Jo
x'g]5. ;+:yfsf] lxt ljk/Lt sfo{ ug]{ ;Nnfxsf/ ;ldltsf] ;b:onfO{ sfo{ ;ldltn]
;Nnfxsf/ ;ldltsf] ;b:ojf6 lgnDjg ug{ ;Sg]5 .
cljZjf;sf] k|:tfj M–
sfo{ ;ldltsf] kbflwsf/Lx?n] ;+:yfsf] p2]Zo ljk/Lt sfd u/]sf] egL @% k|ltzt
;b:ox?n] k|:tfj NofO{ ;efsf ;b:ox? dWo]af6 @.# -b'O{ ltxfO{_ ax'dtaf6 kfl/t
ePdf cljZjf;sf] k|:tfj NofPsf] ;DalGwt kbflwsf/Ln] cfkm\gf] kbaf6 x6\g' kg]{5
. cljZjf;sf] k|:tfj kfl/t x'g' cufl8 ;DjGwLt kbflwsf/LnfO{ ;kmfOsf] df}sf
lbOg] 5.
sd{rf/Lsf] Joj:yf M–
o; ;+:yfn] ;fwf/0f ;efsf] lg0f{oaf6 ;+:yfsf] cfly{s sf]ifjf6 j]xf]l/g] u/L cfjZos
sd{rf/L lgo'QmL ug{ ;Sg]5 . To:tf sd{rf/Lsf] k|f/lDes ;'ljwf / ;]jfsf ;t{x?
sfo{;ldltn] tf]s] adf]lhd x'g]5 .
lgod ljlgod jgfpg] M–
o; ;+:yfsf] sfo{ ;+rfngsf] lgldQ ljwfgsf] kl/wL leq /x]/ sfo{ ;ldltn]
cfjZos lgod ljlgox? agfpg ;Sg]5, o;/L agfPsf lgod ljlgodx? ;fwf/0f
;efaf6 cg'df]bg ul/g' kb{5 .
ljwfg ;+zf]wg M–
o; ljwfgsf] k|:tfjgf / p2]Zodf k|lts"n c;/ gkg]{ u/L ljwfg ;+zf]wg ug'{ k/]df
laz]if ;fwf/0f ;efsf] ax'dtaf6 kfl/t u/L :yfgLo clwsf/Lsf] k"j{ :jLs[lt lnO{
;+zf]lwt ljwfg nfu' ul/g]5.
;+:yfsf] ljw6g M–
s= s'g} sf/0fj; ;+:yfsf] la37g ePdf ;+:yfn] a'emfpg' kg]{ bfloTj km/ kmf/s u/L jfFsL
/x]sf] ;Dk"0f{ rn crn ;DklQ g]kfn ;/sf/sf] x'g]5 .
jrfp M–
o; ljwfg cGt{ut / lgod ljlgoddf ;d]t pNn]v gePsf ljifox? k|rlnt g]kfn
sfg'g adf]lhd x'g]5g\
o; ;+:yfsf] sfo{ ;ldlt u7g eP kZrft\ ljwfg :jLs[t geP;Dd tby{ ;ldltn]
u/]sf] ljwfg ;Djt sfdx? o;} ljwfg jdf]lhd u/]sf] dflgg]5 .
vf/]hL M–
o; ljwfgdf n]lvPsf] s'g} s'/f k|rlnt sfg"g;+u aflemPdf aflemPsf] xb;Dd :jt
lg:s[o x'g]5 .
of] ljwfg cGtu{t jg]sf lgod, ljlgodsf] JofVof ug]{ clwsf/ sfo{;ldltnfO{ x'g]5
.

lgb]{zgsf] kfngf M–
g]kfn ;/sf/ jf :yfgLo clwsf/Ln] ;do ;dodf lbPsf] lgb]{zgsf] kfngf ul/g]5 .
tby{ ;ldltsf] sfd st{Jo / clwsf/ M–
;+:yf btf{ k"j{ul7t tby{ ;ldltn] ljwfg btf{ ePsf] @ dlxgfleqdf sfo{;ldltsf]
lgjf{rg u/fO{;Sg' kg]{5 o; ;ldltn] u/]sf ;Dk"0f{ sfo{x? sfo{;ldltn] u/];/x
dfGo x'g]5 .
समाप्त

tby{ ;ldltsf kbflwsf/Lx?sf] gfd, y/ / b:tvt
नाम थर र पद
सफहर्ाप
१- अध्र्यक्ष –
२- उपाध्र्यक्ष ३- सशचब –
४- कोषाध्र्यक्ष –
५- सदस्र्यहरु

cg';"rL – @
;+:yfsf] 5fk, lrGx
हामी श्री …………………………. का lgDg ;+:yfksx? o; ljwfg jdf]lhd sfo{ ug{ dGh'/ eO{ lgDg ;fIfLsf]
/f]xj/df ljwfgdf ;xL5fk ub{5f}+ .
;+:yfkssf] gfd y/ / 7]ufgf / ;xL5fk
१- अध्र्यक्ष –

;fIfLsf] gfd y/, jtg / ;xL5fk

२- उपाध्र्यक्ष ३- सशचब –
४- कोषाध्र्यक्ष
५- सदस्र्य६- सदस्र्य ७- सदस्र्य ८-

सदस्र्य –

९-

सदस्र्य –
JolQmut ljj/0f

gfdM
hGdldlt M
afa'sf] gfd M
afh]sf] gfd M
:yfoL 7]ufgf M
xfnsf] 7]ufgf M
cGo lhNnfaf6 gful/stf lnPsf] eP M
s_ lhNnf M
u_ gful/stf lnPsf] ldlt M
a;fO{ ;/L cfPsf] eP ldlt M
xfnsf] k]zf M

v_

gful/stf gDa/ M

==============================
lgj]bssf] b:tvt M

JolQmut ljj/0f
gfdM
hGdldlt M
afa'sf] gfd M
afh]sf] gfd M
:yfoL 7]ufgf M
xfnsf] 7]ufgf M

cGo lhNnfaf6 gful/stf lnPsf] eP M
s_ lhNnf M
u_ gful/stf lnPsf] ldlt M
a;fO{ ;/L cfPsf] eP ldlt M
xfnsf] k]zf M

v_

gful/stf gDa/ M

lgj]bssf] b:tvt M

अनुसूची -१
लनबेदनको नमुना
>Ldfg\ gu/ k|d'vHo"
;"of]{bo gu/kflnsf
Onfd .
ljifo M ;+:yf btf{ u/L kfp भन्ने af/] .
dxf]bo,
xfdLn] ====== ;ldltsf ;"of]{bo gu/kflnsf j8f g+= ====== df ====== gfds ;fdflhs ;+:yf :yfkgf ug{
rfx]sf]n] ;"of]{bo gu/kflnsfsf] ;3 ;+:yf btf{ ;DaGwL P]g,@)&$ jdf]lhd ;+:yfbtf{ ug{sf nflu b]xfosf ljj/0f
vf]nL cfj]bg u/]sf 5f}+ . k|:tfljt ljwfg @ k|lt, j8f sfof{nosf] l;kmfl/; kq tyf tby{ ;ldltsf kbflwsf/Lx?sf]
gful/stfsf] 5fofFslk ;d]t ;+nUg ul/Psf] 5 .
ljj/0f
!=
;+:yfsf] gfd M >L ========= /xg]5 .
@=
;+:yfsf] d'Vo p2]ZoM
१
#=
ठे गाना

२
tby{ ;ldltsf ;b:ox?sf] gfd y/

पेिा

१- अध्र्यक्ष –
२- उपाध्र्यक्ष –
३- सशचब –
४- कोषाध्र्यक्ष –
५- सदस्र्यहरु - श्री –
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१- अध्र्यक्ष –
२- उपाध्र्यक्ष ३- सशचब –
४- कोषाध्र्यक्ष –
५- सदस्र्यहरु - श्री –
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