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टोि विकास सस्ं था (गठन तथा पररचािन) काययविवध, २०७७
प्रस्तािना:
स्थानीय विकास प्रवक्रयामा टोल तथा बस्ती स्तरिाट नै नागररक सहभावगता सवु नवित गदै समाजको अवथयक, सामावजक, साँस्कृ वतक
लगायत विकासका सबै पिमा वदगोपना र ऄपनत्ि वसजयना गनय वनवित भौगोवलक िेरवभर बसोिास गने नागररकहरूको सहभावगतामा
िडा कायायलयको सहयोगीको रुपमा काम गने गरी टोल विकास संस्थाको गठन र पररचालनका लावग अिश्यक काननू ी व्यिस्था गनय
िाञ्छनीय भएकोले , सयू ोदय नगरपावलकाको सि
ु ासन (व्यिस्थापन तथ सञ्चालन) ऐन २०७६ को दफा १०(१)(ङ) को (क)
बमोवजम काययपावलकाले यो काययविवध स्िीकृ त गरी लागू गरे को छ ।
पररच्छे द-१
प्रारवभभक
१. सङ्विप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यो काययविवधको नाम ‗टोल विकास संस्था (गठन तथा पररचालन) काययविवध,२०७७‘ रहेको छ।
(२) यो काययविवध काययपावलकाबाट स्िीकृ त भएको वमवतदेवख लागू हुनेछ ।
२. पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गले ऄको ऄथय नलागेमा यस काययविवधमा,
(क) ‗कायायलय‘ भन्त्नाले सयू ोदय नगरपावलकाको नगरकाययपावलकाको कायायलयलाइ सभझनु पछय ।
(ख) "टोल विकास सस्ं था " भन्त्नाले टोल बस्तीको समग्र विकासको लावग वनवित भौगोवलक िेरका ऄवधकांि घर धरु ीका
प्रवतवनवधहरूको ईपवस्थवतमा विकास वनमायण , सेिा प्रिाह र समावजक पररचालनको िेरमा काम गने ईद्देश्यले गठन भइ िडा
कायायलयमा सचू ीकृ त भएको सामदु ावयक सस्ं थालाइ सभझनु पछय ।
(ग) ‗पदावधकारी‘ भन्त्नाले सस्ं थाको काययसवमवतका ऄध्यि, ईपाध्यि, कोषाध्यि, सवचि र सदस्यहरू समेतलाइ सभझनपु छय ।
(घ) ‗बैठक‘ भन्त्नाले सस्ं थाको सयं ि
ु िा छुट्टाछुट्टै बैठक सभझनु पछय ।
(ङ) ‗िडा‘ भन्त्नाले नगरपावलकाको िडालाइ सभझनु पछय ।
(च) ‗विधान‘ भन्त्नाले संस्थाको विधानलाइ सभझनपु छय ।
(छ) ‗सवमवत‘ भन्त्नाले संस्थाको काययसवमवत सभझनु पछय ।
(ज) ‗साधारणसभा‘ भन्त्नाले संस्थाको साधारण सदस्यहरूको भेला सभझनु पछय ।
(झ) ‗संस्था‘ भन्त्नाले टोल विकास संस्थालाइ सभझनपु छय ।
पररच्छे द- २
सस्ं थाको गठन तथा सच
ू ीकृत सम्िवधध व्यिस्था
३. सस्ं थाको गठन: (१) नगरपावलकाका िेरमा भौगोवलक तथा सामावजक सावमप्यताको अधारमा टोल तथा बस्तीका िावसन्त्दाको
अम भेलाबाट टोल तथा बस्ती वभरका घरधरु ी समािेि हुने गरी टोल विकास संस्थाको गठन गररनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम गठन हुने संस्थाको काययसवमवतमा देहाय बमोवजमका पदावधकारी तथा सदस्यहरू रहनेछन:(क) ऄध्यि एक जना
(ख) ईपाध्यि एक जना
(ग) कोषाध्यि एक जना
(घ) सवचि एक जना
(ङ) सदस्यहरू (तीन देवख सात जनासभम)
(३) ईपदफा (२) बमोवजम संस्था गठन गदाय टोल तथा बस्ती वभरका एक घरधरु ीबाट एकजना भन्त्दा बढी नपने गरी भौगोवलक
सन्त्तुलन तथा सामावजक समािेसीकरणको अधारमा सभा िा िडा कायायलयले तोके को चार वकल्ला वभरका नागररकहरूको
अम भेलाबाट सियसभमत रुपमा संस्थाको कायय सवमवत गठन हुनेछ ।
तर, यस दफा बमोवजम अम भेलामा सियसभमत हुन नसके मा ईपवस्थत सदस्यहरूको बहुमतबाट कायय सवमवत गठन गनय बाधा पने
छै न ।
(४) ईपदफा (३) बमोवजम कायय सवमवतको काययकाल समाप्त भए पवछ साधारण सभाको सियसभमत िा सो नभएमा बहुमतबाट
कायय सवमवतको पनु गयठन हुनेछ ।
(५) कायय सवमवतको कायायिवध गठन भएको वमवतले दइु िषयको हुनेछ ।
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४.

५.

६.

७.

(६) ऄध्यि, ईपाध्यि, कोषाध्यि र सवचिको पदमा लगातार दइु काययकाल भन्त्दा बढी सोही पदमा काम गनय सक्ने छै न ।
(७) कायय सवमवतमा ऄध्यि, सवचि िा कोषाध्यिमध्ये कुनै एक पदमा ऄवनिायय रुपमा मवहला हुनु पनेछ ।
(८) संस्था गठन गदाय सके सभम टोलका सभपणू य घरधरु ीलाइ एक घर एक सदस्यको रुपमा समेट्नु पनेछ ।
(९) ईपदफा ८ बमोवजम सिै घरधरु ी समािेि हुन सभभि नभएमा कभतीमा ८० प्रवतित घरधरु ी सहभागी गराइ टोल विकास
संस्था गठन गनयपु ने छ ।
(१०) यस काययविवध बमोवजम गठन गररने संस्थाको काययसवमवतमा कभतीमा ५० प्रवतित मवहला सदस्य हुनु पनेछ ।
(११) संस्थाको काययिेर साधारण सभाले तोके को चारवकल्ला वभर हुनेछ। साधारण सभाले टोल तथा बस्ती वभरका कुनै घरधरु ी
संस्थामा समािेि गरे को नपाआएमा िा कुनै घरधरु ी िा बस्ती ईि संस्थामा समािेि गनयु पने भन्त्ने लागेमा िडा कायायलयले त्यसरी
छुटेको घरधरु ी िा बस्ती सभिवन्त्धत संस्थामा समािेि गनय लगाईन सक्नेछ।
(१२) यस दफामा ऄन्त्यर जनु सक
ु ै कुरा लेवखएको भए तापवन िडा कायायलयले तोके को भौगोवलक िेरवभर रहेका कवभतमा २५
घरधरु ी समेट्ने गरी टोल विकास सस्ं था गठन गनय सवकने छ। एईटा घरधरु ी एक भन्त्दा बढी टोल विकास सस्ं थाको सदस्य बन्त्न
पाईने छै न।
टोि विकास सस्ं थाको िैधावनकतााः
यस काययविवध बमोवजम गठन भएको टोल विकास सस्ं थाहरू एक ऄविवच्छन्त्न ईिरावधकार िाला स्ििावसत, सगं वठत स्िायि
सस्ं थाको रुपमा रहने छ। सस्ं थाको छुटै छाप र विधान रहनेछ । सस्ं थालाइ व्यवि सरहको काननू ी ऄवधकार प्राप्त हुनेछ तर िडा
कायायलयले वनयमन गनय िाधा हुनेछैन ।
कायय सवमवतका पदावधकारीको पद ररक्त सम्िवधध व्यिस्थााः
(१) दफा ३ बमोवजम गठन भएको कायय सवमवतका
पदावधकारीहरूको पद देहाय बमोवजमको ऄिस्थामा ररि हुनेछ।
(क) ऄध्यिले ईपाध्यि माफय त काययसवमवतको बैठकमा र ईपाध्यि सवहत ऄन्त्य सदस्यले ऄध्यिलाइ राजीनामा वदएमा।
(ख) भ्रष्टाचार िा ऄन्त्य कुनै फौजदारी ऄवभयोगमा कसरु दार ठहररएमा।
(ग) मृत्यु भएमा।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम ऄध्यिको पद ररि भएमा कायय सवमवतको बाँकी ऄिवधको लावग ईपाध्यिले ऄध्यि भइ कामकाज
गनेछ। ऄन्त्य पदावधकारीहरूको हकमा कायय सवमवतले बाँकी ऄिवधको लावग सवमवतका सदस्यहरू मध्येबाट कुनै सदस्यलाइ
त्यस्तो ररि पदमा कामकाज गनय लगाईन सक्नेछ।
(३) टोल विकस संस्थाको विधान ऄनसु चू ी १ बमोवजम हुनेछ ।
सस्ं था दताय तथा सच
ू ीकृत: (१) टोल विकास सस्ं था नगरपावलकाको सस्ं था दताय ऐन ऄनसु ार नगर काययपावलकामा ऄनसु चू ी -४
बमोवजमको ढाँचामा वनिेदन वदइ दताय गनयु पने छ ।
(२) संस्थाको सचू ीकृ त देहाय बमोवजम हुनछे : (क) संस्थाको अमभेलाले वनणयय गरी ऄनसु चू ी १ बमोवजमको ढाँचामा सोही वनिेदनमा ईवल्लवखत कागजातहरू समािेि गरी
संस्था सचू ीकरणका लावग िडा कायायलयमा वनिेदन वदनु पनेछ ।
(ख) ईपदफा (१) बमोवजम वनिेदन प्राप्त भएपवछ िडा कायायलयले संस्थाको चारवकल्ला वभरका सबै घरधरु ी समािेि गरे नगरे को
समेत हेरी ऄनसु चू ी ३ बमोवजमको ढाँचामा संस्था सचू ीकृ त गरे को प्रमाण पर ईपलब्ध गराईनु पनेछ ।
(ग) दफा (क) बमोवजम प्राप्त वनिेदन बमोवजम सचू ीकृ तको लावग प्राप्त भएको टोल विकास संस्थामा समािेि हुनपु ने घरधरु ी िा
बस्ती छुटेको पाआएमा त्यसरी छुटेको घरधरु ी िा बस्ती समेत समािेि गरी सचू ीकरणको लावग पनु पेि गनय वनदेिन वदन
सक्नेछ।
(घ) िडा कायायलयले यस दफा बमोवजम संस्था सचू ीकृ त गरे को वििरण मावसक रुपमा काययपावलकाको कायायलयमा पठाईनु
पनेछ।
पररच्छे द-३
सस्ं थाको काम कतयव्य, ऄवधकारहरू
टोि विकास सस्ं थाका काययहरू: (१) टोल विकास संस्थका काम, कतयव्य र ऄवधकार देहायबमोवजम हुनेछ :(क) समदु ायमा िावन्त्त, सरु िा र ऄमनचयन कायम गनय सहयोग गने ।
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(ख) सामदु ावयक सदभाि, सवहष्णतु ा र भाआचाराको विकास गने।
(ग) टोलमा सञ्चालन हुने विकास वनमायणका योजनाहरूको तजयमु ा, कायायन्त्ियन र सपु रीिेिण तथा ऄनगु मनमा सहयोग गने ।
(घ) टोलमा हुने परभपरागत जारा, मेला, पिय तथा समारोहको व्यिस्थापनमा सहयोग गने ।
(ङ) टोलमा रहेका साियजवनक तथा ऐलानी जग्गा , साियजवनक भिन , सभपदा तथा भौवतक पिू ायधारहरूको संरिण गनय तथा
ऄवतक्रमण हुन नवदन सहयोग गने ।
(च) टोलमा विपद् व्यिस्थापन सभिवन्त्ध खोज, ईद्वार, राहत वितरण, पनु वनयमायण तथा पनु स्थायपना काययमा सहयोग गने ।
(छ) टोलको सरसफाआ व्यिस्थापनको लावग सहयोग र समन्त्िय गने/ गराईने ।
(ज) छाडा पिु चौपाया व्यिस्थापनमा सहयोग गने/गराईने ।
(झ) सडक बिी , सामदु ावयक पाकय , साियजवनक िौचालय जस्ता साियजवनक सभपविको सञ्चालन र व्यिस्थापनमा सहयोग
पयु ायईने ।
(ञ) काननू बमोवजम वतनयु पने कर, दस्तुर, सेिािल्ु क बझु ाईने काययमा सहजीकरण गने।
(ट) टोलमा बसोिास गने गरीब , ऄिि, ऄपाङ्गता भएका व्यवि तथा बेरोजगार व्यविहरूको त्याङ्क सङ्कलन काययमा
सहयोग गने
(ठ) टोलमा रहेका िैविक तथा स्िास््य सस्ं थाहरूको व्यिस्थापन र गणु स्तर सधु ारको लावग सहयोग गने।
(ड) जन्त्म, वििाह, िसाइ सराइ, सभिन्त्ध विच्छे द , मृत्यु जस्ता व्यविगत घटना दतायको लावग टोलबासीलाइ ईत्सावहत र
सहजीकरण गने।
(ढ) सामावजक सरु िा भिा वितरण काययमा अिश्यक सहजीकरण गने।
(ण) विद्यतु ् चहु ािट तथा चोरी वनयन्त्रण काययमा सहयोग गने।
(त) टोलमा खाद्यान्त्न, माछामास,ु तरकारी , फलफूल, पेय पदाथय लगायत दैवनक ईपभोग्य सामग्रीको गणु स्तर र मल्ु य सचु ीको
बारे मा जानकारी राखी बजार ऄनगु मन काययमा सहयोग गने।
(थ) ईपभोिा हक वहत संरिणको लावग पैरिी तथा जनचेतना ऄवभबृवर्द् गने।
(द) टोलमा हररयाली िेर विस्तार गरी िातािरण संरिणको काययमा सहयोग गने।
(ध) स्थानीय अवथयक विकासका संभािनाका बारे मा छलफल गरी स्थानीय तह , गैर सरकारी तथा वनजी िेरसँग समन्त्िय ,
सहजीकरण र पैरिी गने।
(न) भिन वनमायण मापदण्ड तथा रावष्िय भिन संवहताको पालनाको लावग टोल बासीहरूलाइ प्रोत्सावहत गने।
(ऩ) विद्यालय भनाय , खोप ऄवभयान , सािरता ऄवभयान , सरसफाइ, लैङ्वगक वहसं ा ईन्त्मल
ु न जस्ता रावष्िय ऄवभयानहरूमा
सहयोग र समन्त्िय गने।
(प) टोलमा धनी, गरीबको भािना हटाइ सबै सदस्यहरूलाइ वनणयय प्रवक्रया र स्रोत को पररचालनमा समान ऄवधकार स्थावपत गनय
सहजीकरण गने।
(फ) घरे लु वहसं ा, यौनजन्त्य वहसं ा, मानि तस्करी, बालश्रम तथा बाध्यात्मक श्रम , छाईपडी लगायतका सामावजक ऄपराध तथा
खराबीहरू ऄन्त्त्य गनय जनचेतना ऄवभिृवर्द् गने ।
(ब) टोलमा ईद्यम विकाससँग सभिवन्त्धत काययक्रमहरू सञ्चालन गनय अिश्यक सहजीकरण गने ।
(भ) टोलको विकासका लावग विवभन्त्न स्रोतबाट प्राप्त स्रोतको ईच्चतम् सदपु योग गने।
(म) टोलमा सरकारी वनकाय तथा गैर सरकारी संस्था माफय त सञ्चालन हुने काययक्रमहरू कायायन्त्ियन गनय सहयोग गने ।
(य) अफ्नो टोललाइ िातािरणमैरी , बाल मैरी , पोषण मैरी तथा पणू य सरसफा इयि
ु बनाईन काययक्रमहरू सञ्चालन गने तथा
िडा कायायलय र नगरपावलकाका काययक्रम कायायन्त्ियनमा सहयोग, समन्त्िय र सहजीकरण गने।
(र) िडा कायायलय नगरपावलका तथा ऄन्त्य सरकारी वनकाय र गैरसरकारी संघसंस्थासँग गरे को सभझौता तथा समझदारी
ऄनसु ारका ऄन्त्य काययहरू गने।
(ल) टोल विकास सस्ं थाले अफ्नो कायय िेर वभरको अवथयक, समावजक, सि
ु ासन, भौवतक पिू ायधार, िन िातािरण, विपद्
व्यिस्थापन, मानि ससं ाधन तथा साियजवनक सेिा िेरलाइ समेटेर िावषयक काययक्रम तय गरी टोल भेला माफय त िडा
सवमवतमा पेि गनयु पने छ।
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(ि) िडा तथा नगरपावलकाबाट प्राप्त वनदेिनहरूको पालना गने गराईने।
(२) टोल विकास संस्थाको सीमाना हेरफे र, समायोजन र विभाजन सभिवन्त्ध व्यिस्था ।
क) टोल विकास संस्थाहरूले अफ्नो टोल विकास संस्थाको सीमाना हेरफे र,
समायोजन र विभाजन गनयु परे मा सभिवन्त्धत
टोलविकास संस्थाको साधारण सभाबाट सीमाना हेरफे र, समायोजन िा विभाजन भएको कुरा पाररत गरी स्िीकृ वतको लावग
िडा कायायलय माफय त नगर काययपावलकामा पेि गनयु पने छ ।
पररच्छे द-४
सस्ं थाको कायय सवमवतको बैठक र पदावधकारीहरूको काम, कतयव्य र अवधकार
८. सस्ं थाको कायय सवमवतको बैठक: (१) संस्थाको कायय सवमवतको बैठकको सञ्चालन देहाय बमोवजम हुनेछ :(क) कायय सवमवतको बैठक मवहनामा कवभतमा एक पटक र अिश्कता ऄनसु ार बस्नेछ ।
(ख) सवमवतको बैठकमा िडा सवमवत तथा नगरपावलका जनप्रवतवनवध , विज्ञ तथा ऄन्त्य सरोकारिालहरूलाइ अमन्त्रण गनय
सवकनेछ।
(ग) सवमवतको िैठक वनणययको मस्यौदा सवचिले तयार गनेछ।
(घ) सस्ं थाको बैठकको वनणययहरू िैठकमा ईपवस्थत पदावधकारीहरूबाट हस्तािर गरी प्रमावणत गराईनु पनेछ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम बस्ने काययसवमवतको बैठकको माआन्त्यटु र सस्ं थाका प्रिासवनक तथा अवथयक कारोबारसँग सभिवन्त्धत
सभपणू य कागजातहरू ऄध्यि, सवचिर कोषाध्यिको वजभमामा रहनेछन।्
(३) कायय सवमवतको बैठक सस्ं थाको कायायलयमा बस्नेछ। सस्ं थाको कायायलय स्थापना भइ नसके को ऄिस्थामा काययसवमवतका
सबै सदस्यलाइ पायक पने गरी ईपयि
ु स्थानमा बैठक बस्ने गरी ऄध्यिले तोक्न सक्नेछ।
९. सस्ं थाका कायय सवमवतका पदावधकारीहरूको काम कतयव्य र अवधकार : संस्थाका पदावधकारीहरूको काम कतयव्य र
ऄवधकार देहाय बमोवजम हुनेछः
(१) अध्यिको काम, कतयव्य र अवधकार
(क) संस्थाको वनयवमत बैठक बोलाईने, बैठकका लावग वमवत, समय र स्थान तोक्ने ।
(ख) बैठकको ऄध्यिता गरी बैठक सञ्चालन गने ।
(ग) बैठकमा ऄनि
ु ासनको पालन गनय लगाईने र छलफलका विषयहरू वटपोट गने िा गनय लगाईने ।
(घ) छलफल हुदँ ा सिैको विचार सङ्कलन गने र सियसभमत वनणयय गनय पहल गने ।
(ङ) संस्थाका वनणययहरू लागू गने, गराईने।
(च) संस्थाले प्राप्त गरे को नगद िा वजन्त्सी सामानको सरु िाको प्रिन्त्ध वमलाईने।
(छ) अिश्यकता ऄनसु ार वििेष बैठक बोलाईने ।
(ज) काययविवध बमोवजम ऄन्त्य काययहरू गने ।
(झ) िडा सवमवत तथा नगरपावलकाबाट प्राप्त वनदेिनलाइ पालन गने गराईने ।
(ञ) टोल विकास संस्थाहरूको पररचय पर वनमायण गरी िावषयक रुपमा निीकरण गने ।
(२) उपाध्यिको काम कतयव्य र अवधकार:
(क) ऄध्यिको ऄनपु वस्थवतमा ऄध्यिले गने भनी तोवकएका काययहरू गने ।
(ख) कायय सवमवतले तोके का ऄन्त्य काययहरू गने।
(३) सवचिको काम, कतयव्य र अवधकाराः
(क) ऄध्यिको अदेि ऄनसु ार बैठक बोलाईने ।
(ख) छलफलका प्रस्तािहरू सङ्कलन गरी बैठकमा पेि गने र बैठकको वनणयय लेखी वनणयय प्रमावणत गराईने ।
(ग) संस्थाको वक्रयाकलापको बारे मा सदस्यहरूलाइ जानकारी गराईने।
(घ) काययसवमवतले तोके का ऄन्त्य काययहरू गने ।
(४) कोषाध्यिको काम, कतयव्य र अवधकार
(क) सस्ं थाको अभदानी र खचयको वहसाब राख्ने तथा वििरण तयार गने।
(ख) बैंकमा खाता सञ्चालन गदाय सयं ि
ु रुपमा खाता सञ्चालन गने।
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(ग) संस्थाको नगद र वजन्त्सी सामानको वजभमा वलइ सरु िा गने।
(घ) काययसवमवतले तोके का ऄन्त्य काययहरू गने।
(५) सदस्यहरूको काम,कतयव्य र अवधकार
(क) सवमवतको बैठकमा ईपवस्थत हुने र छलफलमा सकृ य रुपमा सहभागी हुने।
(ख) सवमवतको वनणयय कायायन्त्ियनमा सहयोग गने। सवमवतको वनणयय कायायन्त्ियन भए नभएको हेरी अिश्यकता ऄनसु ार
सवमवतको बैठकमा छलफलमा ल्याईने।
(ग) अिश्कता ऄनसु ार ऄध्यि, ईपाध्यि, सवचि र कोषाध्यिको काममा सघाईने।
(घ) काययसवमवतले तोके का ऄन्त्य काययहरू गने।
पररच्छे द-५
आवथयक व्यिस्थापन
१०. सस्ं थाको आम्दानी: (१) संस्थाले देहाय बमोवजमका िेरबाट अभदानी प्राप्त गनय सक्नेछः
(क) नगरपावलकाबाट प्राप्त हुने ऄनदु ान रकम ।
(ख) सरकारी तथा गैर सरकारी वनकायहरू, सामदु ावयक सस्ं था तथा व्यविहरूबाट प्राप्त हुने सहायता तथा ऄनदु ानको रकम ।
(ग) टोल विकास सस्ं थाले अयमल
ू क काययहरू सञ्चालन गरी प्राप्त हुने अभदानी ।
(घ) नगरपावलका, ऄन्त्य सरकारी वनकाय तथा गैरसरकारी सघं सस्ं थासँग विकास वनमायण िा काययक्रम सञ्चालनको लावग सभझौता
बमोवजम प्राप्त रकम ।
(ङ) सस्ं थाका सदस्यहरूबाट प्राप्त िल्ु क तथा सहयोगको रकम।
(च) ऄन्त्य स्रोतबाट प्राप्त गरे को रकम ।
(२) संस्थाको नाममा प्राप्त हुने सबै रकम संस्थाको नाममा रहेको िैंक खातामा जभमा गनयु पनेछ।
११. सस्ं थाको खचयाः संस्थाको खचय देहाय बमोवजम हुनेछः
(क) कुनै वनकायबाट सभझौता बमोवजम प्राप्त हुने रकम सभझौतामा ईवल्लवखत सतय बमोवजम तोवकएको काययमा खचय गनयु पनेछ।
(ख) संस्थाको वनयवमत सञ्चालन तथा कायायलय व्यिस्थापन सभिवन्त्ध खचय काययसवमवतको वनणयय बमोवजम हुनेछ।
१२. सस्ं थाको िेखा, प्रवतिेदन तथा अधयाः
(१) संस्थाको खाता िडा कायायलयको वसफाररसमा नगर काययपावलकाको कायायलयले तोके को बैंकमा सञ्चालन हुनेछ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजमको बैंक खाता कभतीमा एक जना मवहला हुने गरी संस्थाका ऄध्यि , ईपाध्यि र सवचिमध्ये कुनै दइु
जना र कोषाध्यिको संयि
ु दस्तखतबाट सञ्चालन हुनेछ।
(३) कोषाध्यिले संस्थाको सबै प्रकारको नगदी तथा वजन्त्सी अभदानी, सभपणू य विकास खचयको वििरण, संस्थाको सञ्चालन र
व्यिस्थापनमा भएको प्रिासवनक खचयहरूको वििरण स्पष्ट रुपमा राख्नु पनेछ।
(४) कोषाध्यिले अभदानी खचयको वहसाब वकताि चौमावसक रुपमा कायय सवमवतको बैठकमा पेि गनयु पनेछ।
(५) काययसवमवतले प्रत्येक अवथयक िषयमा गरे को काम र अवथयक कारोबारको यथाथय वििरण तयार गरी अवथयक िषय समाप्त
भएको वमवतले तीन मवहना वभर टोल भेलामा पेि गनयु पनेछ।
(६) संस्थाले अफ्नो िावषयक कारोबारको प्रवतिेदन साधारणसभा, सभिवन्त्धत िडा काययलय र नगरपावलकामा पेि गनयु पनेछ ।
(७) नगरपावलका तथा िडा कायायलयले अिश्यकता ऄनसु ार संस्थाको ऄनगु मन गरी अिश्यक वनदेिन वदन सक्नेछ ।
१३. वजधसी तथा िस्तुगत सहयोग विन सक्नेाः (१) यस काययविवधमा ऄन्त्यर जनु सक
ु ै कुरा लेवखएको भए तापवन विपद् प्रभावित
व्यविको ईद्दार, राहत तथा पनु स्थायपना काययमा सहयोग गनय कुनै सरकारी वनकाय , गैर सरकारी संघसंस्था , वनजी िेर तथा व्यवि
वििेषबाट वजन्त्सी सामान तथा िस्तुगत सहयोग वलन सक्नेछ।
(२) संस्थाले ईपदफा (१) बमोवजम प्राप्त सहयोग िडा सवमवतको समन्त्ियमा त्यस्तो विपदबाट प्रभावित व्यवि तथा पररिारलाइ
वितरण गनय सक्नेछ।
(३) सस्ं थाले यस दफा बमोवजम प्राप्त सहयोगको वििरण िावषयक प्रवतिेदनमा समेत समािेि गनयु पनेछ।
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पररच्छे द–६
विविध
१४. समधिय सवमवताः (१) संस्थाको कामको ऄनगु मन तथा समीिा गरी पृष्ठपोषण प्रदान गनय हरे क िडामा देहायबमोवजमको समन्त्िय
सवमवत रहनेछ:(क) िडाध्यि
-संयोजक
(ख) िडा सवमवतका सदस्यहरू
-सदस्य
(ग) टोलविकास संस्थाका ऄध्यिहरू मध्येबाट संयोजकले तोके का ३ जना -सदस्य
(घ) िडा सवचि
-सदस्य सवचि
(२) ईपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोवजमका सदस्यहरूको पदािवध दइु िषयको हुनेछ । ईि पदािवध समाप्त भएपवछ संयोजकले
काययकाल नदोहोररने गरी िडा वभरका ऄन्त्य संस्थाका ऄध्यिहरू मध्येबाट तीन जना मनोनयन गनयु पनेछ।
(३) ईपदफा (१) बमोवजमको सवमवतको बैठक कभतीमा चौमावसक रुपमा बस्नेछ ।
(४) ईपदफा (१) बमोवजमको सवमवतले िडा वभरका सबै सस्ं थाको काम कारिाहीलाइ प्रभािकारी बनाईन कायय सवमवतलाइ
अिश्यक वनदेिन वदन सक्नेछ।
(५) ईपदफा (१) बमोवजमको सवमवतले सस्ं थाको काम कारिाहीको सभिन्त्धमा िावषयक प्रवतिेदन काययपावलकामा पेि गनयु पनेछ।
१५. बाधा अडकाउ िुकाउन सक्नेाः यो काययविवध कायायन्त्ियनको क्रममा कुनै बाधा ऄड्चन अएमा काययपावलकाले त्यस्तो बाधा
ऄडकाई फुकाईन सक्नेछ ।
१६. कायय सवमवत भङ्ग गनय सक्नेाः साियजवनक सभपविको वहनावमना गने , प्रचवलत काननू विपररत कायय गने तथा भ्रष्टाचार िा
अवथयक वहनावमना गरे को पाआएमा त्यस्तो काययसवमवतलाइ सभिवन्त्धत िडा सवमवतको वसफाररसमा काययपावलकाले भङ्ग गनय
सक्नेछ । यसरी काययसवमवत भङ्ग भएको ऄिस्थामा एक मवहना वभर यसै काययिविवध बमोवजम नयाँ कायय सवमवत गठन गनयु
पनेछ।
१७. काययविवध सश
ं ोधन तथा खारेज गनय सक्नेाः (१) काययपावलकाले अिश्यकता ऄनसु ार यो काययविवध सि
ं ोधन तथा खारे ज गनय
सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम यो काययविवध खारे ज भएको ऄिस्थामा यस काययविवध बमोवजम स्थापना तथा सञ्चालन भएका
संस्थाहरूको सभपवि तथा दावयत्ि काययपावलकाको नाममा हुनेछ।
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ऄनसु चू ी-१
टोल विकास संस्थालाइ िडा कायायलयमा सचू ीकृ त गने वनिेदनको नमनू ा
वमवतः ’’’’’’’..
श्री सवचिज्य,ू
िडा सवमवतको कायायलय,
िडा नं....... सयू ोदय नगरपावलका ।
विषयः टोल विकास संस्था सचू ीकृ त गने सभिन्त्धमा ।
ईपययि
’’ वस्थत ’’..टोलमा गठन गररएको ’. टोल विकास सस्ं थालाइ
ु सभिन्त्धमा यस नगरपावलकाको िडा नं
’’’’सचू ीकृ त गररवदनु हुन वनभनानसु ारका वििरण सवहत ऄनरु ोध गदयछु । यस ’’.. टोल विकास सस्ं थाको िेर वनभन
ईवल्लवखत चार वकल्लावभर सीवमत रहनेछ ।
सल
ं ग्नः
टोल भेलाको ईपवस्थवत र वनणयय।
कायय सवमवतका सदस्यहरूको नाम थर।
पिू य सीमाना: ’’’’’’’’’’’’
पविम सीमाना: ’’’’’’’’’’.
ईिर सीमाना: ’’’’’’’’’’..
दविण सीमाना: ’’’’’’’’’’.
हालका जभमा घरधरु ीः

वनिेदक
सवमवतको तफय बाट
ऄध्यिको नामः ’’’’’’
टोल विकास सस्ं थाको नामः..............
ठे गानाः...........................
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ऄनसु चू ी-२
टोल विकास संस्थाको विधानको नमनू ा
.......................... टोि विकास सस्ं थाको विधान
प्रस्तािना :
स्थानीय रूपमा ईपलव्ध श्रम , सीप र साधन तथा ऄिसरहरूलाइ ऄवधकतम पररचालन गदै गाईँ र नगरको सामावजक तथा अवथयक
व्यिस्थालाइ एकऄकायको पररपरू कको रूपमा विकवसत गरी गररबी न्त्यनू ीकरणका प्रयासमा ठोस योगदान पयु ायलईने,सहभावगतात्मक
योजना तजयमु ा गने , अफ्नो टोलको समग्र विकास गने िातािरण वसजयना गनय यो ........................................................ टोल
विकास संस्था स्थापना गरी सञ्चालन गनय िान्त्छनीय भएकोले यो विधान बनाआएको छ ।
१. प्रारवम्भक :
सङ्विप्त नाम र प्रारम्भ
(क) यो विधान ....................................................... टोल विकास सस्ं थाको विधान हुनेछ ।
(ख) यो सस्ं थाको नाम .......................................................................................हुनेछ ।
(ग) यो विधान ............. ........................................ टोल विकास सस्ं थाको साधारण सभाबाट स्िीकृ त भएको वमवतदेवख
लागू हुनेछ ।
(घ) यस सस्ं थाको कायायलय ..................................................................................................... मा हुनेछ ।
(ङ) यस संस्थाको सीमाना :
पिू य ...........................पविम .............................
ईिर ......................... दविण ...............................
२. पररभाषा :
विषय िा प्रसङ्गले ऄको ऄथय नलागेमा यस विधानमा :
(क) ―संस्था‖ भन्त्नाले........................................................टोल विकास संस्थालाइ सभझनपु छय ।
(ख) ―विधान‖ भन्त्नाले ’’’’’...’’’’’’’’टोल विकास संस्थाको विधानलाइ सभझनपु छय
(ग) ―साधारणसभा‖ भन्त्नाले संस्थाको साधारण सदस्यहरूको भेला सभझनपु छय ।
(घ) ―सवमवत‖ भन्त्नाले यस विधान बमोवजम गवठत टोल विकास संस्थाको काययसवमवत सभझनपु छय ।
(ङ) ―बैठक‖ भन्त्नाले संस्थाको संयि
ु िा छुट्टाछुट्टै बैठक सभझनपु छय ।
(च) ―पदावधकारी‖ भन्त्नाले ऄध्यि, ईपाध्यि, कोषाध्यि, सवचि, सहसवचि, कोषाध्यि र काययसवमवतका सदस्यहरू िा ऄन्त्य
पद ग्रहण गने व्यविलाइ सभझनपु छय ।
३. सगं वठत सस्ं था हुने :
(क) संस्थाको अफ्नो छुट्टै छाप हुनेछ । साथै संस्थाले व्यवि सरह अफ्नो नामबाट कायय गनय सक्नेछ ।
(ख) यस संस्थाले व्यवि सरह चल ऄचल सभपवि अजयन गनय सक्नेछ । तर संस्थाले अफ्नो ऄचल सभपवि वबक्री गनय भने पाईने
छै न । संस्था विगठन भए संस्थाको सभपणू य चल ऄचल सभपवि नगरपावलकाको कायायलयमा हस्तान्त्तरण हुनेछ ।
४. सस्ं थाका उद्देश्यहरू :
सस्ं थाको सस्ं थागत, सामावजक तथा आवथयक विकासका िावग देहाय बमोवजमको उद्देश्य हुनेछ ।
(क) टोल स्तरमा सिम र वदगो स्िायि संस्थाको विकास गदै ऄगावड बढ्ने ।
(ख) टोलका व्यविहरूको अयमा बृवर्द् गने काययक्रमको सञ्चालन गरी गररबी न्त्यनू ीकरणमा मद्दत पयु ाय ईने ।
(ग) स्थानीय स्तरको विकास प्रवक्रयालाइ वदगो र अत्मवनभयर बनाईन स्थानीय स्तरका समदु ायको व्यविहरूको िमता विकास
काययक्रम कायायन्त्ियनमा टेिा पयु ायरईने ।
(घ) सस्ं थालाइ सहभावगतात्मक योजना तजयमु ा ऄनगु मन तथा मल्ु यांकन प्रवक्रयामा सक्रीय सहभागी बनाईने ।
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(ङ) यस टोलले समाज सेिाका लावग एभबल
ु ेन्त्स खररद गरी सेिा प्रदान गनय सक्नेछ ।
(च) यस टोलको िेरवभर रहेको फोहरमैला व्यिस्थापन गनय सहयोग पयु ायई् नेछ ।
(छ) खानेपानीका स्रोतहरू, सांस्कृ वतक धरोहर, मठमवन्त्दर वनमायण तथा संरिण गने ।
(ज) टोलमा भएगरे का विसङ्गवतलाइ हटाइ स्िच्छ समाज बनाईनका लावग पहल गने ।
(झ) यस संस्थाले बालबावलकाको लावग वहत हुने कायय गनय सक्नेछ ।
(ञ) यस संस्थाले ऄनाथ, ऄपांग तथा िृर्द्िृर्द्ाहरूको सेिा र सभमान गनेछ ।
(ट) मावथ ईवल्लवखत कामहरू नगरपावलकासँग समन्त्िय गरी गररनेछ ।
५. टोि विकास काययसवमवतको गठन
टोि विकास काययसवमवतको गठन देहाय बमोवजम हुनेछ ।
(क) नगरपावलकाका नगरईन्त्मख
ु बस्तीहरूको वनवित भौगोवलक िेरवभरका टोल तहमा रहेका सदस्यहरूबाट टोल विकास
सस्ं थाको गठन गररनेछ ।
(ख) हालको ऄिस्थामा काययकाररणी सवमवत ११ जनाको रहने छ । ९ जना वनिायवचत र २ जना मनोवनतबाट रहने छ ।
(१) ऄध्यि -१
(२) ईपाध्यि - १
(३) सवचि - १
(४) सह-सवचि -१
(५) कोषाध्यि - १
(६) सदस्य सख्ं या - ४
(७) मनोवनत - २
काययसवमवतको काययकाल २ िषय हुनेछ, पदािवध समाप्त नभइ कुनै पद ररि भएमा साधारण सदस्य मध्येबाट मावसक बैठकले चयन
गनेछ ।
(ग) काययसवमवतमा ऄवनिायय सहभागी गराआनेछ ।
(घ) टोल विकास संस्था गठन गदाय सके सभम टोलका सभपणू य घरपररिार सहभागी गराआनेछ । यवद सो सभभि नभए कभतीमा ८०
प्रवतित घरधरु ी सहभागी गराइ टोल विकास संस्था गठन गररनेछ ।
(ङ) टोल विकास संस्थामा सहभागी भएका सदस्यहरू मध्ये कभतीमा ५० प्रवतित मवहला सहभागी गराआनेछ । ऄध्यि िा
कोषाध्यि मध्ये कुनै एक जना ऄवनिायय रुपमा मवहला हुनपु नेछ ।
६. सस्ं थाका काययहरू :
टोि विकास सस्ं थाका काययहरू देहायबमोवजम हुनेछन् ।
(क) प्रत्येक टोल स्तरमा सभभि भएसभम सबै घरपररिार सहभागी भएको टोल विकास संस्था गठन गने ।
(ख) संस्थाका सदस्यहरूलाइ ईद्यमिीलता तफय ऄग्रसर गराईन अिश्यक पहल गने तथा सोवह बमोवजमका तालीम/ काययक्रमहरू
सञ्चालन गने ।
(ग) टोलमा अआपरे का समस्याहरू समाधान गनय एकऄकायमा भाआचारा सभिन्त्ध कायम गरी सभ्य समाजको वसजयना गने ।
(घ) ईपलब्ध स्रोतको समवु चत पररचालन गदै टोलको समग्र विकासका लावग टोल विकास योजना बनाईने ।
(ङ) एच.अआ.भी. एड्स, ऄवििा, ऄन्त्धविश्वास, छाईपडी प्रथा, बालवििाह जस्ता सामावजक समस्याका बारे मा सभपणू य टोल
पररिारलाइ जानकारी गराइ सचेत गराईने ।
(च) अफ्नो टोल तथा साियजवनक स्थलमा िृिारोपण गने ।
(छ) अफ्नो िडा तथा टोललाइ िातािरणमैरी बनाईन विविध काययक्रम सञ्चालन गने ।
(ज) टोलमा बसोिास गने िावसन्त्दाको िीचमा भिन वनमायण गरी मापदण्ड सामावजक सरु िा भिा लगायतका सामावजक
सरोकारका विषयहरूमा विवभन्त्न चेतनामल
ू क काययक्रम सञ्चालन गने ।
(झ) िातािरणमैरी स्थानीय िासनका सचु कहरूको टोलमा कायायन्त्ियन गने र नगरपावलकालाइ सो सचू ना कायायन्त्ियन गनय
सहयोग गने ।
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(ञ) अफ्नो िेरमा भिन संवहता तथा मापदण्ड ऄनरुु प भए नभएको जानकारी वलइ सझु ाि वदने।
(ट) पणू य सािर, पणू य खोप, पणू य घटना दताय अवद ऄवभयानमा सहयोग गने।
(ठ) टोलमा रहेका साियजवनक पवतय, ऐलानी अवद जग्गाहरूको सचु ना वदइ नगर सवमवतलाइ सहयोग गने।
(ड) संस्थाको ऄध्यि, कोषाध्यि तथा सवचिको चयन सियसभमतमा िा सोही नभए बहुमतमा गने।
(ढ) नगरपावलका विकास सवमवतको राजश्व पररचालनमा सहयोग गने।
(ण) नगरपावलकाको सवमवतसँग भएको समझ्दारी ऄनसु ार ऄन्त्य काययक्रमहरू गने।
७. सदस्यता :
(क) यस विधानको ईद्देश्यबमोवजम संस्थाप्रवत श्रर्द्ा र वनष्ठा राखी विधानलाइ स्िीकार गने स्थानीय टोल िासी यस संस्थाको
सदस्य हुनेछ ।
(ख) सदस्य बन्त्न आच्छुक टोलिासीलाइ विधान ऄनसु ार सदस्यता प्रदान गररनेछ ।
८. सदस्यता नरहने :
देहायका अिस्थामा सदस्यता रहन सक्ने छै न ।
(क) गैर नेपाली नागररक र १६ िषय परु ा नगरे को ।
(ख) फौजदारी ऄवभयोग प्रमावणत भइ सजाय पाएको ।
(ग) कुनै चोरी, ठगी, वकते िा जालसाजी गरी ऄनावधकृ त तिरले मासेको िा दरुु पयोग गरे को िा भ्रष्टाचार गरे को ऄवभयोगमा
ऄदालतबाट कसरु दार ठहर गरी सजाय पाएको एक िषय नकावटएको व्यवि।
(घ) सस्ं थाको व्यवि बाध्यात्मक ऄिस्थामा बसाइसराइ
ं जानु परे मा व्यविको सभपणू य वहसाबको ६५% सदस्यलाइ वफताय गरी र
बाँकी सस्ं थामा नै रहने व्यिस्था रहनेछ ।
(ङ) सदस्यको मृत्यु भएमा ।
(च) सदस्यता निीकरण नगराएमा ।
(छ) विधानमा ईवल्लवखत सदस्यता सभिवन्त्ध योग्यता नभएको भनी कुनै सदस्यबाट वलवखत अरोप लावग प्रमावणत भएमा ।
(ज) संस्थाको ईद्देश्य, नीवत, काययक्रम वहत विपररत कायय गरे मा सदस्य खारे ज गनय भनी साधारण सभाले वनणयय गरे मा हटाईन
सक्नेछ ।
(झ) सदस्यबाट वलवखत राजीनामा वदइ स्िीकृ त भएमा ।
(ञ) विना जानकारी कुनै सदस्य तीन पटक सभम बैठकमा ऄनपु वस्थत भएमा ।
(ट) समाजको विगठन भइ कुनै ऄवस्तत्ि नरहेमा जा नेपालको प्रचवलत काननू ले वनषेध गरे को कायय गरे मा ।
९. सस्ं थाका पदावधकारीहरूको काम, कतयव्य र अवधकार :
(१) अध्यिको काम, कतयव्य र अवधकार :
(क) संस्थाको काययसवमवत एिम् साधारण सभा तथा संस्थाको सभपणू य कामकाययिाहीको रे खदेख गने गराईने ।
(ख) काययसवमवतको बैठकको ऄध्यिता गने ।
(ग) साधारण सभा र काययसवमवतद्वारा गररएको वनणययको कायायन्त्ियन गराईने ।
(घ) बैंक खाता सञ्चालन गने ।
(ङ) काययसवमवत पदावधकारीले वदएको राजीनामा स्िीकृ त गने ।
(च) माग फाराम स्िीकृ त गने र वबल भौचर प्रमावणत गने तथा सभपणू य सभपविको रे खदेख र संरिण गने ।
(छ) कायय सवमवतको स्िीकृ वत वलइ कुनै कमयचारी वनयवू ि गने िा गराईने ।
(ज) पदावधकारी सदस्यहरू तथा कमयचारीहरूमा कामको बाँडफाँड गने ।
(झ) संस्थाको वहतको लावग सभपणू य काम गने ।
(२) सवचिको काम, कतयव्य र अवधकाराः
(क) सस्ं थाको कायायलय सचु ारु रुपमा सञ्चालन गने ।
(ख) बैठकको एजेण्डा तयार गने ।
(ग) ऄध्यिको ऄनमु वत वलइ बैठक बोलाईने, माआन्त्यटु राख्ने र पाररत वनणययहरू कायायन्त्ियन गने गराईने ।
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(घ) साधारण सभाको एक वतहाइ सदस्यले वलवखत रुपमा माग गरे मा वििेष साधारण सभाको प्रस्ताि पेि गने ।
(ङ) साधारण सभामा प्रवतिेदन पेि गने ।
(च) कोषाध्यिको काययमा सहयोग पयु ाय।ईने ।
(छ) भािी नीवत तथा काययक्रम तजयमु ा गरी बैठकमा पेि गने ।
(३) कोषाध्यिको काम, कतयव्य र अवधकार :
(क) सभपणू य अवथयक कारोबार ठीक तररकाले सञ्चालन गने र ऄवभलेख राख्ने । प्रत्येक वहसाि वकताि समय समयमा
काययसवमवतलाइ जानकारी गराईने र लेखा परीिण गराईने तथा साधारण सभामा अय व्ययको प्रवतिेदन पेि गने ।
(ख) साधारण सदस्यबाट प्राप्त हुने विवभन्त्न िल्ु क अभदानी र खचयको ऄवभलेख राख्ने र ईठ्न बाँकी िल्ु क समय समयमा
ईठाईने र सो सभिवन्त्ध वििरण प्रत्येक सभामा राख्ने ।
(ग) संस्थाको चल ऄचल सभपविको वजभमा वलने र प्रिर्द्यन गने ।
(घ) सस्ं थाको स्थायी कोषको स्थापना र सञ्चालनका लावग कोष सङ्कलन गने नीवत वनमायण गरी कायायन्त्ियन गराईने
अफूले त्यसको सभपादन तथा ससं ोधन गने ।
(ङ) सस्ं थालाइ अवथयक रुपमा दररलो बनाईन अवथयक नेतत्ृ ि वदने ।
(च) सस्ं थाको वहतमा खचय गने ।
(४) सदस्यहरूको काम, कतयव्य र अवधकाराः
(क) काययसवमवतको बैठक प्रत्येक सदस्यले सक्रीयताका साथ बैठकमा भाग वलइ वनणाययक भवू मका खेल्ने ।
(ख) सभा र बैठकको वनणयय कायायन्त्ियन गने गराईने तथा अिश्यकता ऄनसु ार सहयोग गने ।
(ग) सवमवतको विवभन्त्न काययमा सहयोग पयु ायेेईने ।
(घ) साधारण सभामा सहभागी भइ वनिायचन काययमा सक्रीय रुपमा भाग वलने ।
(ङ) विधानमा तोवकएका ऄन्त्य कामहरू गने ।
१०. साधारण सभाको गठन :
साधारण सभाको गठन देहाय बमोवजम रहनेछ ।
(क) संस्थाको सभपणू य सदस्यहरू रहेको एक साधारण सभा हुनेछ ।
(ख) साधारण सभाको ऄध्यिता संस्थाको ऄध्यिले गनेछ । वनजको ऄनपु वस्थवतमा ईपाध्यिले गनेछ र वनजको पवन
ऄनपु वस्थवतमा संस्थाको जेष्ठ सदस्यले गनेछ ।
(ग) साधारण सभा संस्थाको सिोच्च वनकाय हुनेछ ।
यस संस्थाको साधारण सभा देहायबमोवजम हुनेछ ।
१. िावषयक साधारण सभा
२. वििेष साधारण सभा
११. साधारण सभाको काम, कतयव्य र अवधकार
(क) िावषयक कामको समीिा तथा लेखा परीिण गने ।
(ख) विधान संसोधन गने तथा समीिा गने ।
(ग) काययकाररणी सवमवतको वनयवू ि तथा राजीनामा स्िीकृ त गने ।
(घ) काययसवमवतको कामको मल्ु यांकन र भािी काययक्रमको वनधायरण गने ।
(ङ) अगामी िषयको िावषयक कायययोजना तयार गने ।
(च) यस विधानको ऄवधनमा रही वनयम विवनयमको वनणयय गने ।
(छ) यस विधानको ऄवधनमा रही कसैको काययिेर नतोवकएको ऄन्त्य सबै काम गने ।
(ज) साधारण सभा र वििेष साधारण सभाको छुट्टाछुट्टै पवु स्तका राख्ने ।
(झ) लेखा परीिक वनयि
ु गने ।
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१२. आवथयक व्यिस्था
(क) संस्थाको देहायबमोवजम अवथयक स्रोत हुनेछन् ।
 सदस्यताबाट प्राप्त िल्
ु क।
 सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त हुने ऄनद
ु ान ।
 संस्थाको वक्रयाकलापको वसलवसलामा प्राप्त हुने रकम ।
 ऄन्त्य अभदानी ।
(ख) प्रत्येक ऄसार मसान्त्तमा लेखा तयार गरी परीिण प्रवतिेदन पाररत गरी पेि गने वजभमेिारी संस्थाको हुनेछ ।
(ग) संस्थाको नाममा प्राप्त िा खरीद ऄचल सभपविको पररचालन र प्रयोग तोवकएबमोवजम हुनेछ ।
१३. काययसवमवत तथा पदावधकारीहरूको राजीनामा
(क) सवमवतका सदस्यहरूले अफ्नो तफय बाट राजीनामा वदन चाहेमा ऄध्यि समि वदन सक्नेछ ।
(ख) ऄध्यिले अफ्नो पदबाट राजीनामा चाहेमा सवचि माफय त यस सस्ं थाको बैठकमा पेि गनयपु नेछ सो ईपर सस्ं थाले वनणयय
गरे बमोवजम काययिाही हुनेछ ।
१४. अविश्वासको प्रस्ताि
काययसवमवतको पदावधकारीहरूले सस्ं थाको ईद्देश्य विपररत काम गरे को भवन ६० प्रवतित सदस्यहरूले वििेष साधारण सभा राखी
ऄविश्वासको प्रस्ताि पेि गनय सक्नेछ । ऄविश्वासको प्रस्ताि ईपर छलफल गरी हुने वनणययमा बहुमतलाइ भन्त्दा सियसभमवतलाइ
बढी जोड वदआनेछ ।
१५. विविध
(क) विधान ससं ोधन गनयपु ने भएमा काययसवमवतले स्िीकृ त गरे पवछ साधारण सभामा पेि गररनेछ । साधारण सभामा ईपवस्थत
सदस्यहरूको दइु वतहाइ बहुमतले पाररत गररनेछ ।
(ख) प्रचवलत ऐन वनयमहरूसँग बावझएका बँदु ाहरू बावझएको हदसभम स्ित: खारे ज हुनेछ ।
ऄनसु चू ी-३
सयू ोदय नगरपावलका
’’’’’नं िडा कायायलय
टोल विकास संस्था सचू ीकृ त प्रमाण-पर
सयू ोदय नगरपावलका िडा न.ं ’वस्थत ’’’’’’’’’मा गठन भएको ’..........................’’’’टोल विकास
संस्थालाइ यस कायायलयमा वमवत’’’’’’मा सचू ीकृ त गरी यो प्रमाण-पर प्रदान गररएको छ ।
यस नगरपावलकाको अवथयक, सामावजक, साँस्कृ वतक तथा भौवतक पिू ायधार विकास र सि
ु ासन कायम गने िेरमा यस टोल विकास
संस्थाको सक्रीय सहभावगताको ऄपेिा गदयछु ।
’’’’’’’’
िडा सवचि
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ऄनसु वू च–४
टोल विकास संस्था दतायको लावग वदआने वनिेदनको ढाँचा
श्रीमान् नगर प्रमख
ु ज्य,ू
सयू ोदय नगरपावलका,वफक्कल आलाम
विषयः -टोल विकास संस्था दताय गरी पाईँ बारे ।
महोदय,
हामीले वनभना ईदेश्यहरू राखी श्री .................................................नाम कोटोल विकास संस्था दताय गनय चाहेकोले संस्था दताय
ऐन,२०७४ िमोवजम सस्ं था दताय गनयका लावग देहायका वििरण खोली अिेदन गरे का छौं । प्रस्तावित विधान २ प्रवत , तदथय सवमवतका
पदावधकारीहरूको नागररकताको छायाँकवप समेत सल
ं ग्न गररएको छ ।
१. सस्ं थाका उदेश्यहराः
१२३४पद
तदथय सवमवतका सदस्यहरूको नाम थर
ठे गाना
दस्तखत
ऄध्यि
ईपाध्यि —
कोषाध्यि—
सवचि —
सदस्यसदस्य—
***
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सयू ोदय नगरपाविकाको अपाङ्गता भएका व्यवक्तहरूको स्िास््य िीमा काययक्रम सञ्चािन काययविवध २०७७
प्रस्तािनााः
ऄपाङ्गता भएका व्यविहरू लवित िगयका व्यविहरू हुन ईवनहरूलाइ सामावजक सरु िा प्रदान गनयु राज्यको दावयत्ि हो भन्त्ने
कुरा संिैधावनक ममय भएको हुदँ ा िारीररक रुपमा नै कमजोर भएका व्यविहरूको स्िास््य सेिामा पहुचँ पयु ायईन सके को खण्डमा
नगरपावलकाको थोरै लगानीमा प्रभािकारी र गणु वस्तरय सेिा प्राप्त गनय सक्दछन् भन्त्ने मल
ु ईद्देश्यका साथ सयू ोदय नगरपावलकाले
त्यस्ता ऄपाङ्गता भएका व्यविहरूलाइ ऄपाङ्गताको प्रकारको अधारमा स्िास््य ईपचार खचयको जोवखमलाइ कम गराईन स्िास््य
िीमा काययक्रम तय गरे को छ । यो काययक्रम विवधित रुपमा लागू गनय स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को
ईपदफा २ िमोवजम सयू ोदय नगरपाविकाको अपाङ्गता भएका व्यवक्तहरूका िावग स्िास््य िीमा काययक्रम सञ्चािन
काययविवध २०७७ नगरकाययपावलकाद्वारा स्िीकृ त गरी लागू गररएको छ ।
पररच्छे दाः- १
१. सङ्विप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस काययविवधको नामः सयू ोदय नगरपावलकाको ऄपाङ्गता भएका व्यविहरूका लावग स्िास््य
िीमा काययक्रम सञ्चालन काययविवध २०७७ रहेको छ ।
(२) यो काययविवध नगरकायायपावलकािाट स्िीकृ त भइ राजपरमा प्रकािन भए पवछ लागू हुने छ ।
२. पररभाषााः- विषय िा प्रसङ्गले ऄको ऄथय नलगाएमा यस काययविवधमा:
क. "नगरपावलका" भन्त्नाले सयू ोदय नगरपावलका सभझनु पछय ।
ख. "कायायपावलका" भन्त्नाले सयू ोदय नगरपावलकाको नगरकायायपावलका सभझनु पछय ।
ग. "नगर प्रमख
ु " भन्त्नाले सयू ोदय नगरपावलकाको नगरप्रमख
ु सभझनु पछय ।
घ. "ईप नगरप्रमख
ु " भन्त्नाले सयू ोदय नगरपावलकाको ईपप्रमख
ु सभझनु पछय ।
ङ. "िडाध्यि" भन्त्नाले सयू ोदय नगरपावलकाका सिै िडाका िडाध्यिहरूलाइ सभझनु पछय ।
च. "प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त" भन्त्नाले सयू ोदय नगरकाययपावलकाको प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ तलाइ सभझनु पछय ।
छ. "स्िास््य िीमा" भन्त्नाले स्िास्थय ईपचारमा हुने संभावित खचयको जोवखममा प्राप्त हुने छुट सवु िधालाइ सभझनु पछय ।
ज. "लाभाग्राही" भन्त्नाले सयू ोदय नगरपावलका िेर वभरका ऄपाङ्गता भएका व्यविहरूलाइ सभझनु पछय ।
झ. "ऄपाङ्गता भएको व्यवि " भन्त्नाले ऄपाङ्गता ऄवधकार ऐन २०७४ ऄनसु ार ऄपाङ्गता पररचय पर प्राप्त गरे का
व्यविहरूलाइ सभझनु पछय ।
स्िास््य िीमा सम्िवधध व्यिस्था
३. सयू ोदय नगरपावलका वभर रहेका ऄपाङ्गता भएका व्यविहरूलाइ िजेटको पररवध वभर रहेर िीमा गररने छ ।
४. ऄपाङ्गताको प्रकारको अधारमा ऄवत ऄिि ऄपाङ्गता, मध्यम ऄपाङ्गता र सामान्त्य ऄपाङ्गतालाइ अधार मानी िजेटको
पररवध वभर रहेर िीमा सवमवतले िीमा सवु िधा प्रदान गने छ ।
५. ऄवत ऄिि ऄपाङ्गता, मध्यम ऄपाङ्गता र सामान्त्य ऄपाङ्गता भएका व्यविका पररिारका ५ जना सभमका सदस्यका लावग
हुने रु.१,००,०००।- को स्िास््य िीमा सेिामा लाग्ने िीमा िल्ु कमा नगरपावलकाको तफय बाट रु २०००।- र स्यंि विवमतको
तफय बाट रु.१५००।- गरी जभमा िीमाङ्क रु.३५००।- को िीमा सवु िधा प्रदान गररने छ । पणू य ऄपाङ्गता भएका व्यविको हकमा
सङ्घीय सरकारले नै व्यिस्था गरे को हुदँ ा सोही ऄनरुु प हुने छ ।
६. स्िास््य िीमा िाभग्राही हुनका िावग आपश्यक पने योग्यातााःसयू ोदय नगरपावलका वभर स्िास््य िीमा लाभग्राही हुनका लावग देहाय िमोवजमको योग्यता हुन ऄवनिायय छ ।
क.नेपाली नागररक हुनु पने ।
ख. सयू ोदय नगरपावलका वभर िसोिास गरे को हुनु पने ।
ग. िडामा गठन भइ सञ्चालन भइ रहेको ऄपाङ्गता स्िालभिन समहू मा पवन अबर्द् भएको हुनु पने छ ।
घ. ऄपाङ्गता भएको व्यवि िा एका घरका पररिार सदस्य हुनु पने छ ।
ङ. सयू ोदय नगरपावलकाबाट वितरण भएको ऄपाङ्गता पररचय-पर प्राप्त गरे को हुनपु ने छ ।
७. सम्झौतााःक. सभझौता ऄनसु चु ी १ िमोवजम हुने छ ।
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८. िीमाको आिेदन िाराम
क. िीमा सवु िधा प्राप्त गनयको लावग ऄपाङ्गता भएका व्यवि िा वनजको संरिकले अिेदन फाराम भनयु पने छ ।
ख. अिेदन फारामको साथमा नेपाली नागररकताको प्रमाण परको प्रवतवलपी /ऄपाङ्गता पररचय परको फोटोकपी/ िडा
कायायलयले वसफारीस पेि गनयु पने छ ।
ग. नािालक ऄपाङ्गता भएको हकमा वनजको ऄपाङ्गताको पररचयपरको प्रवतवलपी जन्त्म दतायको प्रवतवलपी सवहत संरिकको
नागररकताको प्रवतवलपी समेत संलग्न गराइ संरिककै नाममा िीमा गराईनु पने भन्त्ने िडाको वकटानी वसफारीसको अधारमा
संरिकको नाममा िीमा सवु िधा ईपलव्ध गराआने छ ।
९. अिेदन फाराम
क. अिेदन फाराम ऄनसु चु ी २ िमोवजम हुने छ ।
१०. स्िास््य िीमा प्रारभभ विवध र प्रकृ याःस्िास््य िीमा प्रारभभ विवध र प्रवक्रया ऄनसु चु ी ३ िमोवजम हुने छ ।
पररच्छे दाः ३
विविधाः
क. कुनै पवन पररिारमा ५ जना सदस्य सभमको मार नगरपावलकाले िीमा गराईने छ ।५ भन्त्दा बढी पररिार सदस्य भए िीमाको
वनयमानसु ार विवमतले नै भि
ू ानी गनयु पनेछ ।
ख. यो काययक्रम मा कसैको नाम छुट्न गएमा िा दोहोरो परे मा सयू ोदय नगरपावलकाको मवहला बालबावलका तथा
समाजकल्याण िाखासगं सभपकय राख्ने ।
ग. यो काययविवधको वनयमहरूलाइ संिोधन थपघट िा व्याख्या गने ऄवधकार सयू ोदय नगरपावलकाको नगरकायायपावलकालाइ
मार हुने छ ।
११. खारेजी तथा िचाउाः यस काययविवधमा ईवल्लवखत व्यिस्था नेपालको सवं िधान र प्रचवलत काननू सँग िावझन गएमा बावझएको
हदसभम िदर हुने छ ।
अनस
ु च
ु ी नं. १
(काययविवधको वनयम नं ६संग सभिवन्त्धत)
सयू ोदय नगरपाविकाको र स्िास््य िीमा िाभग्राही विचको सझ
ं ौता पत्र
सयू ोदय नगरपावलका (यस पवछ पवहलो पि भवनने ) र सयू ोदय नगरपावलका िडा नं.........िस्ने श्री ..........को छोरा/छोरी/श्रीमती िषय
.....श्री.........(यस पवछ दोश्रो पि भवनने ) विच देहायका सतयहरूको ऄवधनमा रवह सभझौता गनय मत्र्जरु भएकाले यो संझौता परमा
सवहछाप गरी वलयौं वदयौं ।
सतयहरुः१.स्िास््य िीमा काययक्रम भन्त्नाले नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको िीमा काययक्रम मार िझ्ु नु पनेछ ।
२.दोश्रो पिले ऄन्त्य वनवज िीमा कभपनीसँग स्िास््य िीमाको लावग गरे को सभझौताको िीमा रकम भि
ू ानीका लावग पवहलो पि िाध्य
हुने छै न ।
३. सभझौता वनयम ६संग सभिवन्त्धतको हकमा मार लागू हुने छ ।
४. िीमाको वप्रवमयम ईपलव्ध गराईँदा वनयम ५ मा व्यिस्था भए ऄनरुु प ऄपाङ्गता भएका व्यविले तथा संरिकले न.पा.िाट वदने
सवु िधा िाहेकको रकम अिेदन फाराम भदाय नै दताय सहयोगी र CBRF( समदु ायमा अधाररत पनु स्थायपना सहजकताय) माफय त नगदै
ऄवग्रम जभमा गनयु पने छ ।
५. सझं ौता स्िीकृ त भए पिात पवहलो पिले दोश्रो पिको नाममा एक ऄिवधका लावग वप्रवमयम रकम काययविवधको वनमय ५ िमोवजम
भि
ू ान गने छ ।
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६. दोश्रो पिले यो संझौताको ऄिधी समाप्त भए पवछ पवहलो पििाट सहयोग प्राप्त भए पवन नभए पवन िीमालाइ वनरन्त्तरता वदआरहनु
पने छ।
७. दताय सहयोगी माफय त स्िास््य िीमा काययक्रमको िारे मा वदआएको वनदेिनको पालना गनयु दोश्रो पिको कतयव्य हुने छ ।
पवहलो पि
दोश्रो पि
हस्तािरः.................. हस्तािर........................
श्री.................................. श्री................................
पदः
सयू ोदय नगरपावलकाको छापः
अनस
ु च
ु ी२
(वनयम ८सगं सभिवन्त्धत)
स्िास््य िीमाको अिेदन फाराम ।
श्री प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ तज्यू
सयू ोदय नगरपावलकाको कायायलय, वफक्कल आलाम ।
प्रस्ततु सभिन्त्धमा म वजल्ला आलाम सयू ोदय नगरपावलका िडा नं.......िस्ने ..............................................को छोरा/छोरी/श्रीमती
िषय........को म.................................................। ........................................................प्रकारको ऄपाङ्गता भएका व्यवि
भएको कारण मलाइ (नािालकको हकमा मेरो सरं िक माफय त ) स्िास््य िीमा काययक्रमको लावग वप्र वमयम रकम सवु िधा ईपलव्ध
गरीवदन हुन ऄनरु ोध छ ।
जभमा िीमाङ्क
अफूले लगानी गने
न.पा.मा माग गररएको रकम
कै वफयत
२०००।पररिारको नामािलीः
घरमल
ू ी िा िीमा कतायको नामः-...................................................................
क्रंसं.
ऄन्त्य सदस्यको नाम
नाता
वलङ्ग

अनस
ु च
ू ीाः ३
(वनयम ९संग सभिवन्त्धत)






पवहलो चरणः सचू ना सभप्रेषण
दोश्रो चरणः सिै िडाका दताय सहयोगी र CBRFसंग िैठक िसी िीमा काययक्रमलाइ लागू गने ।
तेश्रो चरणः अिेदन फाराम तयार गरी वितरण गने
अिेदन फाराम भरे कै समयमा मध्यम र सामान्त्य प्रकारका ऄपाङ्गता भएका विवमतिाट वनजले व्यहोनयु पने रकम जभमा गरी वलनु
पने ।
ररतपिू यक सभपणू य फारामहरू सयू ोदय नगरपावलकाको मवहला बालबावलका तथा समाजकल्याण िाखामा सङ्कलन भइसके
पिात नगरपावलकाले भि
ू ानी वदनु पने छ ।
***
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सङ्विप्त िातािरणीय अध्ययन तथा प्रारवम्भक िातािरणीय परीिण काययविवध, २०७७
प्रस्तािना :
नगरपावलकाको ऄवधकार िेरवभर पने विषयसँग सभिवन्त्धत योजना, काययक्रम तथा अयोजना सभिवन्त्ध प्रस्तािको सङ्विप्त
िातािरणीय ऄध्ययन िा प्रारवभभक िातािरणीय परीिण सभिवन्त्ध ऄध्ययन, प्रवतिेदन तयारी, स्िीकृ वत, प्रस्ताि कायायन्त्ियन तथा
ऄनगु मन प्रवक्रयालाइ व्यिवस्थत र प्रभािकारी बनाईन िाञ्छनीय भएकोले, नगर काययपावलकाले िातािरण तथा प्राकृ वतक स्रोत
संरिण ऐन, २०७६ को दफा ६ ले वदएको ऄवधकार प्रयोग गरी यो काययविवध बनाएको छ ।
पररच्छे द -१
प्रारवम्भक
१. सङ्विप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यो काययविवधको नाम "सङ्विप्त िातािरणीय ऄध्ययन तथा प्रारवभभक िातािरणीय परीिण
काययविवध, २०७७" रहेको छ ।
(२) यो काययविवध प्रचवलत सङ्घीय काननू ले नगरपावलकाको ऄवधकार िेरवभर पने भनी तोवकएको विषयसँग सभिवन्त्धत विकास
वनमायण कायय िा अयोजना कायायन्त्ियन गने सरकारी, ऄधयसरकारी , गैर सरकारी , समदु ायमा अधाररत संस्था र व्यवि िा
कभपनीको हकमा समेत लागू हुनेछ।
(३) यो काययविवध नगरपावलकाको स्थानीय राजपरमा प्रकािन भएको वमवतदेवख लागू हुनेछ।
२. पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गले ऄको ऄथय नलागेमा यस काययविवधमा,
(क) "ऐन"भन्त्नाले नगरपावलकाको िातािरण तथा प्राकृ वतक स्रोत संरिण ऐन, २०७६ सभझनु पछय ।
(ख) "काययपावलका" भन्त्नाले नगर काययपावलका सभझनु पछय ।
(ग) "काययसचू ी" भन्त्नाले िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदन तयार गनयको लावग यस काययविवध बमोवजम स्िीकृ त काययसचू ी सभझनु
पछय ।
(घ) "कायायलय" भन्त्नाले नगर काययपावलकाको कायायलय र सो ऄन्त्तगयत िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन सभिवन्त्ध विषय हेने
िाखालाइ सभझनु पछय ।
(ङ) "नगरपावलका" भन्त्नाले सयू ोदय नगरपावलका सभझनु पछय ।
(च) "प्रस्ताि" भन्त्नाले विद्यमान िातािरणीय ऄिस्थामा पररितयन ल्याईन सक्ने वकवसमको विकास कायय, भौवतक वक्रयाकलाप
िा भू –ईपयोगमा कुनै पररितयन गने कुनै योजना, अयोजना िा काययक्रम सञ्चालन गने सभिन्त्धमा तयार गररएको प्रस्ताि
सभझनु पछय ।
(छ) "प्रस्तािक" भन्त्नाले प्रस्ताि स्िीकृ वतको लावग वनिेदन वदने िा प्रस्ताि कायायन्त्ियन गनय स्िीकृ वत प्राप्त व्यवि िा सरकारी,
ऄधयसरकारी िा गैरसरकारी वनकाय िा सस्ं था सभझनपु छय ।
(ज) "प्रारवभभक िातािरणीय परीिण" भन्त्नाले कुनै प्रस्तािको कायायन्त्ियन गदाय सो प्रस्तािले िातािरणमा ईल्लेखनीय प्रवतकूल
प्रभाि पाने िा नपाने सभिन्त्धमा यवकन गनयक
ु ा साथै त्यस्तो प्रभािलाइ कुनै ईपायद्वारा वनराकरण िा न्त्यनू ीकरण गनयका लावग
ऄिलभबन गररने ईपायको सभिन्त्धमा विश्ले षणात्मक रुपमा गररने ऄध्ययन तथा मल्ू याङ्कन सभझनु पछय ।
(झ) "िातािरण" भन्त्नाले प्राकृ वतक, साँस्कृ वतक र सामावजक प्रणाली, अवथयक तथा मानिीय वक्रयाकलाप र वयनका ऄियिहरू
तथा ती ऄियिहरूको बीचको ऄन्त्तरवक्रया तथा ऄन्त्तरसभिन्त्ध सभझनु पछय ।
(ञ)"िातािरणीय ऄध्ययन" भन्त्नाले कुनै प्रस्तािको कायायन्त्ियन गदाय त्यसबाट िातािरणमा पने प्रवतकूल प्रभाि वनराकरण िा
न्त्यनू ीकरण गनयको लावग ऄिलभबन गररने ईपायका सभिन्त्धमा गररने सङ्विप्त िातािरणीय ऄध्ययन, प्रारवभभक िातािरणीय
परीिण र िातािरणीय प्रभाि मल्ू याङ्कन सभझनु पछय ।
(ट) "िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदन" भन्त्नाले सङ्विप्त िातािरणीय ऄध्ययन, प्रारवभभक िातािरणीय परीिण िा िातािरणीय
प्रभाि मल्ू याङ्कन सभिन्त्धमा तयार गररएको प्रवतिेदन सभझनु पछय ।
(ठ) "िातािरणीय प्रभाि मल्ू याङ्कन" भन्त्नाले कुनै प्रस्तािको कायायन्त्ियन गदाय सो प्रस्तािले िातािरणमा ईल्लेखनीय प्रवतकूल
प्रभाि पाने िा नपाने सभिन्त्धमा यवकन ग नयक
ु ा साथै त्यस्तो प्रभािलाइ कुनै ईपायद्वारा वनराकरण िा न्त्यनू ीकरण गनयका लावग
ऄिलभबन गररने ईपायको सभिन्त्धमा विस्तृत रुपमा गररने ऄध्ययन तथा मल्ू याङ्कन सभझनु पछय ।
17

सूयोदय नगरपालिकाको ऐन, लनयमाविी तथा काययलवलधहरूको संगािो (चौथो भाग)

(ड) "व्यिसावयक कायययोजना" भन्त्नाले प्रस्तािकले कायायन्त्ियन गने विस्तृत पररयोजना प्रवतिेदन तयार गनयपु ने बाहेकका
अयोजना िा काययक्रममा हुने लगानी र प्रवतफलको विश्ले षण सवहतको कायययोजना सभझनु पछय ।
(ढ) "विस्तृत पररयोजना प्रवतिेदन" भन्त्नाले प्रस्तािकले कायायन्त्ियन गने विकास वनमायणसँग सभिवन्त्धत पररयोजनाको प्राविवधक र
अवथयक पिहरू विश्ले षण गररएको विस्तृत प्रवतिेदन सभझनु पछय ।
(ण) "सङ्विप्त िातािरणीय ऄध्ययन" भन्त्नाले कुनै प्रस्तािको कायायन्त्ियन गदाय त्यसबाट िातािरणमा पने प्रवतकूल प्रभाि
वनराकरण िा न्त्यनू ीकरण गनयको लावग ऄिलभबन गररने ईपायको सभिन्त्धमा सङ्विप्त रुपमा गररने ऄध्ययन सभझनु पछय ।
पररच्छे द — २
प्रस्ताि छनौट तथा काययसच
ू ी सम्िवधध व्यिस्था
३. प्रस्ताि छनौट तथा सच
ू ी तयार गने : (१) कायायलयले स्िीकृ त िावषयक काययक्रम तथा कायययोजनाको अधारमा िातािरणीय
ऄध्ययन अिश्यक पने विकास वनमायण सभिवन्त्ध कायय िा अयोजना तथा काययक्रम पवहचान गरी सचू ी तयार गनयु पनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजमको सचू ीमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६२ (क) बमोवजम नगरपावलका िेरवभर
गररने स्लेट, ढुङ्गा, वगट्टी, िालुिा एिम् माटोजन्त्य िस्तुको वबक्री सभिवन्त्ध कायय समेत समािेि गनयु पनेछ ।
(३) ईपदफा (१) बमोवजम िातािरणीय ऄध्ययन अिश्यक पने अयोजना तथा काययक्रमको पवहचान तथा सचू ी तयार गदाय
सङ्घीय िातािरण सरं िण वनयमािली, २०७७ को अधारमा सङ्विप्त िातािरणीय ऄध्ययन, प्रारवभभक िातािरणीय परीिण र
िातािरणीय प्रभाि मल्ू याङ्कनका लावग छुट्टाछुट्टै सचू ी तयार गनयु पनेछ ।
(४) ईपदफा (३) बमोवजमको सचू ी तयार गदाय यस काययविवधको ऄनसु चू ी –१ मा ईवल्लवखत सीमा (थ्रेसहोल्ड)ऄनसु ार गनयु पनेछ।
(५) कायायलयले िातािरणीय ऄध्ययन गनयपु ने अयोजना िा काययक्रमको विस्तृत पररयोजना प्रवतिेदन िा व्यिसावयक
कायययोजना तयार भए पिात िातािरणीय ऄध्ययन गने गराईने व्यिस्था गनयु पनेछ ।
(६) ईपदफा (५) बमोवजम िातािरणीय ऄध्ययन गदाय अनुसच
ू ी –२ मा ईवल्लवखत िातािरणीय ऄध्ययन सभिवन्त्ध प्रिाह वचर,
प्रभाि पवहचान तथा ऄध्ययन सचू ी र औजारको प्रयोग गनयु पनेछ ।
४. काययसच
ू ी तयारी तथा स्िीकृवत गनयपु ने : (१) प्रस्तािकले सङ्विप्त िातािरणीय ऄध्ययनको लावग ऄनसु चू ी –३ र प्रारवभभक
िातािरणीय परीिणको लावग ऄनसु चु ी–४ बमोवजमको ढाँचामा प्रत्येक अयोजना िा काययक्रमको लावग छुट्टाछुट्टै काययसचू ी तयार
गनयु पनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम तयार गररएको काययसचू ी स्िीकृ वतको लावग िातािरण विषय हेने िाखामा पेि गनयु पनेछ ।
(३) ईपदफा (२) बमोवजम पेि भएको काययसचू ी स्िीकृ वतका लावग पेि गनयु ऄवघ विषयसँग सभिवन्त्धत िाखाको राय सझु ाि
सवहत पेि गनयु पनेछ ।
(४) ईपदफा (२) बमोवजम पेि भएको सङ्विप्त िातािरणीय ऄध्ययन सभिवन्त्ध काययसचू ी भए प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ तले र
प्रारवभभक िातािरणीय परीिण सभिवन्त्ध काययसचू ी भए प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त माफय त प्रमख
ु ले अिश्यक जाँचबझु गरी पेि
भएको वमवतले पन्त्र वदनवभर स्िीकृ त गनयु पनेछ ।
(५) ईपदफा (४) को प्रयोजनको लावग वदन गणना गदाय थप कागजात माग गरे कोमा त्यस्तो कागजात प्राप्त भएको वमवतबाट र कुनै
विषयमा थप स्पष्ट गनय लेवख पठाएकोमा त्यस्तो विषयमा स्पष्ट भइ अएको वमवतबाट गणना गररनेछ ।
(६) ईपदफा (४) बमोवजम काययसचू ी स्िीकृ त गदाय दफा १४ को ईपदफा (१) बमोवजम गवठत प्राविवधक सवमवतको वसफाररिमा
गनयु पनेछ ।
५. साियजवनक सनु ुिाइ गनयपु ने :(१) प्रस्तािकले िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदन तयारीको वसलवसलामा प्रस्तािको
कायायन्त्ियनबाट प्रभावित हुने िेरमा प्रस्तािको बारे मा साियजवनक सनु िु ाआको अयोजना गरी राय सझु ाि सङ्कलन गनयु पनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम साियजवनक सनु िु ाआ गदाय प्रस्तािकले प्रभावित स्थानीय समदु ाय, िन ईपभोिा समहू गठन भएको भए
सो समहू का प्रवतवनवध, िडा ऄध्यि िा िडा सवमवतका प्रवतवनवधको रोहिरमा गराईनु पनेछ ।
(३) ईपदफा (१) बमोवजम साियजवनक सनु िु ाआ गने प्रयोजनका लावग प्रस्तािकले सोको वमवत, समय, स्थान र अयोजना तथा
काययक्रमको सभिन्त्धमा प्रचार प्रसार गनयको लावग स्थानीय परपवरका, रे वडयो िा ऄन्त्य सञ्चार माध्यमको प्रयोग गनयक
ु ा साथै
सभिवन्त्धत िडा कायायलय र अयोजना िेरको कुनै साियजवनक स्थलमा सचू ना समेत टाँस गनयु पनेछ ।
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(४) ईपदफा (१) बमोवजम गररने साियजवनक सनु िु ाआ काययक्रममा अयोजना तथा काययक्रमबाट प्रभावित िेरका नागररक, समदु ाय
तथा मवहला, बालबावलका, ऄपाङ्गता भएका व्यवि, ज्येष्ठ नागररक तथा जोवखम रहेका िगयको सहभावगता सवु नवित गनय
प्रस्तािकले ईपदफा (२) बमोवजमको सचू ना स्थानीय परपवरका, रे वडयो र ऄन्त्य सञ्चार माध्यमबाट सभभि भएसभम स्थानीय
भाषामा समेत प्रचार प्रसार गनयु पनेछ ।
(५) प्रस्तािकले अयोजना तथा काययक्रमले समेट्ने भौगोवलक िेरको अधारमा अिश्यकता ऄनसु ार एकभन्त्दा बढी स्थानमा
साियजवनक सनु िु ाआको अयोजना गनयु पनेछ ।
(६) यस दफा बमोवजम अयोजना गररएको साियजवनक सनु िु ाआमा भएको ईपवस्थवत, सनु िु ाआबाट प्राप्त सझु ाि, तस्िीर तथा श्रव्य दृश्य सामग्री समेत िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदनमा संलग्न गनयु पनेछ ।
(७) साियजवनक सनु िु ाआ काययक्रम सभिवन्त्ध विस्तृत ढाँचा तथा प्रवक्रया ऄनसु चू ी–५ मा ईल्लेख भएबमोवजम हुनेछ ।
पररच्छे द — ३
प्रवतिेदन तयारी तथा स्िीकृवत सम्िवधध व्यिस्था
६. िातािरणीय अध्ययन प्रवतिेदन तयारी : (१) दफा ४ को ईपदफा (२) बमोवजम स्िीकृ त काययसचू ी र दफा ५ बमोवजम
अयोजना हुने साियजवनक सनु िु ाआबाट प्राप्त सझु ाि समेतको अधारमा प्रस्तािकले प्रत्येक अयोजना तथा काययक्रमको लावग
छुट्टाछुट्टै िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदन तयार गनयु पनेछ ।
(२) सङ्विप्त िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदनको ढाँचा ऄनसु चू ी –६ तथा प्रारवभभक िातािरणीय परीिण प्रवतिेदनको ढाँचा
ऄनसु चू ी –७ मा तोवकए बमोवजम हुनेछ ।
(३) ईपदफा (१) बमोवजम प्रवतिेदन तयार गदाय प्रस्तािकले प्रस्ताि कायायन्त्ियन हुने नगरपावलका िा त्यस िेरका सभिवन्त्धत
सरोकारिाला वनकाय व्यवि िा सस्ं थालाइ सो प्रस्तािको कायायन्त्ियनबाट िातािरणमा पनय सक्ने प्रभािको सभिन्त्धमा सात
वदनवभर वलवखत सझु ाि ईपलब्ध गराईन ऄनसु चू ी –८ बमोवजमको ढाँचामा कायायलय, िैविक संस्था, स्िास््य संस्था िा कुनै
साियजवनक स्थलमा सचू ना टाँस गरी मचु ल्ु का तयार गनयु पनेछ ।
(४) ईपदफा (३) बमोवजमको सचू ना कुनै एक स्थानीय परपवरकामा प्रकािन गरी अफ्नो िेिसाआट भएमा सोमा समेत प्रकािन
गनयु पनेछ ।
(५) ईपदफा (३) र (४) बमोवजम सचू ना टाँस िा प्रकािन भएकोमा सो सभिन्त्धमा कसैको रायसझु ाि भए सचू नामा ईवल्लवखत
ऄिवधवभर सभिवन्त्धत प्रस्तािकलाइ अफ्नो राय सझु ाि वदन सवकनेछ ।
(६) दफा ४ को ईपदफा (३) बमोवजम स्िीकृ त काययसचू ी तथा ईपदफा (१) बमोवजम िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदन तयार गदाय
प्रस्तािकले डेस्क ऄध्ययन, स्थलगत भ्रमण, ऄिलोकन र प्रभाि िेरका लवित समदु ाय तथा सरोकारिालासँग ऄन्त्तरवक्रया गरी
त्याङ्क तथा सचू ना सङ्कलन गनयु पनेछ ।
(७) ईपदफा (१) बमोवजमको िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदनमा प्रस्तािकले प्रस्ताि कायायन्त्ियन गने क्रममा िातािरणमा पनयसक्ने
सकारात्मक प्रभाि बढोिरी तथा नकारात्मक प्रभाि न्त्यनू ीकरणको लावग ऄपनाईन सवकने विवभन्त्न विकल्पहरूको विस्तृत
विश्ले षण गरी त्यस्ता विकल्पहरूमध्ये िातािरणीय दृवष्टकोणले प्रस्ताि कायायन्त्ियन गनय ईपयि
ु हुने विकल्प र सो विकल्प
कायायन्त्ियन गनय सवकने अधार र कारण समािेि गनयु पनेछ ।
(८) प्रस्तािकले िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदन तयार गदाय ऄनसु चू ी –९ मा ईवल्लवखत विज्ञ माफय त तयार गनयु पनेछ ।
(९) ईपदफा (८) बमोवजम िातािरणीय ऄध्ययन काययमा संलग्न विज्ञहरू स्थलगत ऄध्ययन, ऄिलोकन, रायपरामिय र
ऄन्त्तरवक्रयाका लावग अयोजना तथा काययक्रमको प्रस्तावित स्थलमा ऄवनिायय रुपमा ईपवस्थत हुनु पनेछ ।
(१०) िातािरणीय ऄध्ययन सभिवन्त्ध काययसचू ी तथा िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदन नेपाली भाषामा तयार गनयु पनेछ ।
तर काययसचू ी तथा प्रवतिेदनमा ईल्लेख गररने प्राविवधक िब्दािलीको लावग नेपाली भाषा प्रयोग गदाय िब्दको अियमा नै
तावत्िक फरक पने भएमा त्यस्ता िब्द ऄंग्रेजी भाषामा ईल्लेख गनय यस व्यिस्थाले िाधा परु याएको मावनने छै न ।
(११) ईपदफा (१०) मा जनु सक
ु ै कुरा लेवखएको भएता पवन विदेिी लगानी भएका प्रस्तािको हकमा तयार गररने िातािरणीय
ऄध्ययन प्रवतिेदन र काययसचू ी नेपाली िा ऄङ्ग्रेजी भाषामा तयार गनय सवकनेछ ।
(१२) ईपदफा (११) बमोवजम ऄध्ययन प्रवतिेदन र काययसचू ी ऄङ्ग्रेजी भाषामा तयार पाररएको ऄिस्थामा सोको काययकारी
सारांि सवहतको सङ्विप्त प्रवतिेदन नेपाली भाषामा समेत तयार गनयु पनेछ ।
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(१३) प्रस्तािकले िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदन तयार गदाय िातािरण संरिण ऐन, २०७६ तथा िातािरण संरिण वनयमािली,
२०७७ ले तोके ऄनसु ारको मापदण्ड र गणु स्तर कायम हुने गरी यस काययविवधले वनधायरण गरे को ढाँचामा तयार गनयु पनेछ ।
(१४) िातािरणीय प्रभाि मल्ू याङ्कन प्रवतिेदन तयारी सभिवन्त्ध व्यिस्था प्रचवलत सङ्घीय तथा प्रदेि काननू बमोवजम हुनेछ ।
७. अध्ययन प्रवतिेदनको स्िीकृवत: (१) दफा ६ बमोवजम तयार गररएको सङ्विप्त िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदन तथा प्रारवभभक
िातािरणीय परीिण प्रवतिेदन प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त माफय त प्रमख
ु समि पेि गनयु पनेछ ।
(२) प्रमख
ु ले ईपदफा (१) बमोवजम पेि भएको सङ्विप्त िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदन तथा प्रारवभभक िातािरणीय प्रवतिेदन
ईपर ऄध्ययन, विश्ले षण तथा पनु रािलोकनको लावग दफा १४ को ईपदफा (१) बमोवजम गवठत प्राविवधक सवमवतमा पठाईनु
पनेछ ।
(३) प्राविवधक सवमवतले ईपदफा (२) बमोवजम प्राप्त भएको िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदन ईपर अिश्यक ऄध्ययन, परामिय,
जाँचबझु , विश्ले षण तथा पनु रािलोकन गरी स्िीकृ वतको लावग वसफाररि गनयु पनेछ ।
(४) ईपदफा (३) बमोवजम प्राविवधक सवमवतको वसफाररिको अधारमा प्रस्तावित अयोजना तथा काययक्रम कायायन्त्ियन गदाय
िातािरणमा कुनै ईल्लेख्य प्रभाि पने नदेवखएमा अिश्यकता ऄनसु ार प्रस्तािकले पालना गनयपु ने सतय तोकी सङ्विप्त
िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदन भए प्रमख
ु ले र प्रारवभभक िातािरणीय परीिण प्रवतिेदन काययपावलकाले स्िीकृ त गनेछ ।
(५) ईपदफा (४) बमोवजम प्रवतिेदन स्िीकृ त गदाय प्रवतिेदन पेि भएको वमवतले पन्त्र वदनवभर स्िीकृ त गनयु पनेछ ।
(६) ईपदफा (५) को प्रयोजनको लावग वदन गणना गदाय थप कागजात माग गरे कोमा त्यस्तो कागजात प्राप्त भएको वमवतबाट र कुनै
विषयमा थप स्पष्ट गनय लेवख पठाएकोमा त्यस्तो विषयमा स्पष्ट भइ अएको वमवतबाट गणना गररनेछ ।
(७) ईपदफा (३) बमोवजम िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदनको ऄध्ययन तथा जाँचबझु गदाय त्यस्तो प्रस्तािको थप िातािरणीय
ऄध्ययन गनयपु ने देवखएमा सङ्विप्त िातािरणीय ऄध्ययनको हकमा प्रारवभभक िातािरणीय परीिण गनय प्रमख
ु ले र प्रारवभभक
परीिणको हकमा िातािरणीय प्रभाि मल्ू याङ्कन गने गरी काययपावलकाले अदेि वदन सक्नेछ ।
(८) ईपदफा (७) ऄनसु ार वदआएको अदेि ऄनसु ार प्रस्तािकले थप ऄध्ययन गरी प्रारवभभक िातािरणीय परीिण प्रवतिेदन भए
काययपावलका समि र िातािरणीय प्रभाि मल्ू याङ्कन प्रवतिेदन भए प्रदेि काननू ले तोके को वनकाय समि पनु ः पेि गनयु पनेछ ।
(९) ईपदफा (८) बमोवजमको िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदन तयार गनयु प्रारवभभक िातािरणीय परीिण सभिवन्त्ध काययसचू ी
प्रमख
ु बाट र िातािरणीय प्रभाि मल्ू याङ्कन सभिवन्त्ध काययसचू ी प्रदेि काननू ले तोके को वनकायबाट स्िीकृ त गराईनु पनेछ ।
८. प्रवतिेदन पररमाजयन गनय सवकने : (१) सङ्विप्त िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदन र प्रारवभभक िातािरणीय परीिण प्रवतिेदन
स्िीकृ त भइ सके पवछ सो प्रवतिेदनमा भौवतक पिू ायधार, वडजाआन तथा िमता र स्िरुपमा पररमाजयन गनयपु ने िा संरचना स्थानान्त्तरण
िा फे रबदल गनयपु ने भएमा िा अयोजना तथा काययक्रम िमता घटेमा िा रुख कटान संख्यामा थपघट गनयपु ने भएमा
काययपावलकाले त्यस्तो िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदन पररमाजयन गनय स्िीकृ वत वदन सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेवखएको भएता पवन दफा ७ को ईपदफा (६) बमोवजम सङ्विप्त िातािरणीय ऄध्ययन
गररएकोमा प्रारवभभक िातािरणीय परीिण िा प्रारवभभक िातािरणीय परीिण गररएकोमा िातािरणीय प्रभाि मल्ू याङ्कन गनयपु ने
अदेि वदएको ऄिस्थामा पररमाजयन सभिवन्त्ध व्यिस्था लागू हुने छै न ।
पररच्छे द — ४
प्रस्ताि कायायधियन तथा अनुगमन सम्िवधध व्यिस्था
९. प्रस्ताि कायायधियन गनयु पने : (१) प्रस्तािकले सङ्विप्त िातािरणीय ऄध्ययन िा प्रारवभभक िातािरणीय परीिण प्रवतिेदन
स्िीकृ त भएको वमवतले तीन बषयवभर त्यस्तो प्रस्ताि कायायन्त्ियन प्रारभभ गनयु पनेछ ।
(२) ईपदफा (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेवखएको भएता पवन वििेष पररवस्थवत वसजयना भइ सो ऄिवधवभर प्रस्तािको कायायन्त्ियन हुन
नसक्ने ऄिस्था ईत्पन्त्न भएमा प्रस्तािकले सङ्विप्त िातािरणीय ऄध्ययनको हकमा प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त समि र
प्रारवभभक िातािरणीय परीिणको हकमा प्रमख
ु समि स्पष्ट कारण खल
ु ाइ भयाद थपका लावग वनिेदन वदनु पनेछ।
(३) ईपदफा (२) बमोवजम प्राप्त भएको वनिेदन ईपर सङ्विप्त िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदन भए प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ तले र
प्रारवभभक िातािरणीय परीिण प्रवतिेदन भए प्रमख
ु ले दफा १५ को ईपदफा (१) बमोवजमको प्राविवधक सवमवतबाट जाँचबझु
गराइ व्यहोरा मनावसब देखेमा अफ्नो राय सवहत काययपावलकामा पेि गनयपु नेछ ।
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(४) ईपदफा (३) बमोवजम पेि भएको वनिेदनको व्यहोरा मनावसि देखेमा काययपावलकाले बढीमा दइु बषयको ऄिवध थप गनय
सक्नेछ ।
(५) ईपदफा (१) िा (४) बमोवजमको ऄिवधवभर प्रस्ताि कायायन्त्ियन प्रारभभ नगने प्रस्तािकले त्यस्तो प्रस्तािको पनु ः
िातािरणीय ऄध्ययन गराइ स्िीकृ वतको लावग पेि गनयु पनेछ ।
१०. िातािरणीय व्यिस्थापन योजना : (१) प्रस्तािकले प्रस्ताि कायायन्त्ियन गनयऄ
ु वघ अनुसच
ू ी –१० बमोवजमको ढाँचामा
िातािरणीय व्यिस्थापन योजना तयार गनयु पनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम िातािरणीय व्यिस्थापन योजना तयार गदाय िातािरणीय सकारात्मक प्रभाि बढोिरी हुने र नकारात्मक
प्रभाि न्त्यनू ीकरण गने वक्रयाकलापहरूमध्ये अयोजना वनमायणको क्रममा र अयोजना सभपन्त्न भएपवछ ऄिलभबन गने
वक्रयाकलापहरू समेत ईल्लेख गनयु पनेछ ।
(३) ईपदफा (१) बमोवजमको िातािरणीय व्यिस्थापन योजनामा वनरोधात्मक,सधु ारात्मक र िवतपवू तय सभिवन्त्ध वक्रयाकलापहरू
समेत प्रस्ताि गनयु पनेछ ।
(४) िातािरणीय व्यिस्थापन योजना तयार गदाय प्रस्तािकले अयोजना कायायन्त्ियन गदाय िातािरणमा पनय सक्ने प्रारवभभक,
मध्यकालीन र दीघयकालीन सकारात्मक प्रभािको बढोिरी र नकारात्मक प्रभािको न्त्यनू ीकरणको लावग ऄबलभबन गनयपु ने विवध र
प्रवक्रया समेत ईल्लेख गनयु पनेछ।
(५) िातािरणीय व्यिस्थापन योजनामा प्रस्तावित काययहरू सञ्चालन गनय लाग्ने लागतलाइ विस्तृत अयोजना प्रवतिेदनमा
ईल्लेख भएकोमा सोको वक्रयाकलाप र लागत प्रस्तािकले िातािरण व्यिस्थापन योजनामा समािेि गनयु पनेछ ।
(६) प्रस्तािकले िातािरणीय व्यिस्थापन योजनामा ईवल्लवखत वक्रयाकलापलाइ अयोजना तथा काययक्रम कायायन्त्ियनका लावग
तयार गररने लागत ऄनमु ानमा नै समािेि गनयु पनेछ ।
(७) ईपदफा (१) बमोवजम तयार गरे को िातािरणीय व्यिस्थापन योजना कायायन्त्ियन प्रारभभ भएपवछ प्रस्तािकले कायायन्त्ियनको
ऄिस्थाको प्रवतिेदन प्रत्येक छ मवहनामा काययपावलका समि पेि गनयु पनेछ ।
(८) नगरपावलकाले अफूले गरे को ऄनगु मन तथा वनरीिणको प्रवतिेदन प्रत्येक अवथयक बषय समाप्त भएको वमवतले एक्काइस
वदनवभर प्रदेि काननू ले तोके को वनकायमा पठाईनु पनेछ ।
(९) ईपदफा (८) बमोवजम पेि गरे को प्रवतिेदनलाइ सात वदनवभर कायायलयको सचू ना पाटी तथा िेिसाइट माफय त साियजवनक गनयु
पनेछ ।
११. प्रस्ताि कायायधियन अनगु मन तथा प्रवतिेदन : (१) प्रस्ताि कायायन्त्ियनको ऄनगु मन गदाय प्रारवभभक एिम् प्रवक्रया ऄनगु मन,
वनयमपालन ऄनगु मन तथा प्रभािको ऄनगु मन गनयु पनेछ ।
(२) प्रस्तािको प्रारवभभक ऄनगु मन गदाय अयोजना िा काययक्रमको वनमायण कायय िरुु गनयभु न्त्दा ऄगािै वनमायणस्थल र िरपरका
अधारभतू िातािरणीय पिको सिेिण गनयु पनेछ ।
(३) प्रस्ताि कायायन्त्ियनबाट भएका िातािरणीय पररितयन पिा लगाईन काययक्रम तथा अयोजना वनमायण र सञ्चालनका क्रममा
त्यस िेरको जनस्िास््य, पयायिरणीय, सामावजक र अवथयक ऄिस्था लगायतका सचू कहरूको मल्ू याङ्कन गनयु पनेछ ।
(४) प्रस्तािकले िातािरण संरिणसभिवन्त्ध मापदण्डको पालना गरे को छ भन्त्ने कुरा सवु नवित गनय िातािरणीय गणु स्तरका वििेष
सचू क िा प्रदषू णको ऄिस्थाको बारे मा अिवधक िा लगातार ऄनगु मन गरी ऄवभलेख राख्नु पनेछ र यसरी ऄनगु मन गदाय
िातािरणीय व्यिस्थापन योजनामा प्रस्तावित विषयहरू समेत समािेि गनयु पनेछ।
(५) प्रस्ताि कायायन्त्ियनबाट वसजयना हुने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाि, िातािरण संरिणका लावग प्रस्तािकले पालना गनयपु ने
विषयहरू तथा िातािरणीय प्रभािकाररताको ऄनगु मन सभिवन्त्ध सचू कहरू समेत प्रवतिेदनमा ईल्लेख गनयु पनेछ ।
(६) ईपदफा (५) बमोवजमका प्रत्येक सचू कलाइ कसले र कुन विवध िा तररकाबाट ऄनगु मन गने हो सो समेत खल
ु ाईनु पछय र
यस्तो विवध भरपदो, सवजलो र अयोजना स्थलमा काययरत जनिविले ऄबलभबन गनयसक्ने खालको हुनु पनेछ ।
(७) ईपदफा (६) बमोवजमको कायय प्रस्तािकसँग ईपलब्ध जनिविले गनय सक्ने ऄिस्था नभएमा अिश्यकता ऄनसु ार
िाह्यस्रोतबाट पतू ी गरी सभपादन गने व्यिस्था प्रस्तािकले वमलाईनु पनेछ ।
(८) अयोजना वनमायण तथा सञ्चालनको विवभन्त्न चरणका लावग सचू कको प्रकृ वत हेरी िातािरणीय ऄनगु मन गने समय तावलका
समेत प्रवतिेदनमा समािेि गनयु पनेछ ।
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(९) ईपदफा (१) बमोवजम प्रस्ताि कायायन्त्ियन प्रारवभभक ऄनगु मन , प्रभाि ऄनगु मन तथा वनयमपालन ऄनगु मन सभिवन्त्ध ढाँचा
अनुसच
ू ी–११ मा तोवकए बमोवजम हुनेछ।
१२. अनुगमन सम्िवधध वजम्मेिारी : (१) सङ्विप्त िातािरणीय ऄध्ययन तथा प्रारवभभक िातािरणीय परीिण सभिवन्त्ध ऄध्ययन
प्रस्तािको कायायन्त्ियनको स्िःऄनगु मन गने वजभमेिारी प्रस्तािक स्ियंको हुनेछ ।
(२) प्रस्तािकले प्रत्येक छ मवहनामा ईपदफा (१) बमोवजम स्िःऄनगु मन गरी तयार गरे को प्रवतिेदन नगरपावलकामा पेि गनयु
पनेछ।
(३) नगरपावलका स्ियं प्रस्तािक भएको िा ऄन्त्य प्रस्तािकबाट कायायन्त्ियन गररने प्रस्तािको ऄनगु मनका लावग काययपावलकाले
देहाय बमोवजमको ऄनगु मन सवमवत गठन गनेछः–
क) ईपप्रमख
– संयोजक
ु
ख) िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन सवमवतको संयोजक
– सदस्य
ग) प्रमख
– सदस्य
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त
घ) योजना तथा पिू ायधार विकास िाखा प्रमख
– सदस्य
ु
ङ) िातािरण वनरीिक
– सदस्य
च) िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन महािाखा/िाखा/एकाइ प्रमख
ु – सदस्य सवचि
(४) सवमवतले वजल्लावस्थत िन कायायलय, सभिवन्त्धत वनकाय प्रमख
ु तथा प्रवतवनवध िा विषयविज्ञलाइ बैठकमा अमन्त्रण गनय
सक्नेछ ।
(५) ऄनगु मन सवमवतले दफा ११ बमोवजम ऄनगु मन गरी तयार पाररएको प्रवतिेदन तीस वदनवभर कायायपावलका समि पेि गनयु
पनेछ ।
(६) काययपावलकाले ऄनगु मनबाट देवखएका समस्या तथा सझु ाि कायायन्त्ियनको लावग प्रस्तािकलाइ अदेि वदन सक्नेछ र यसरी
वदएको अदेिको पालना गनयु प्रस्तािकको कतयव्य हुनेछ ।
१३. कायायधियनमा रोक िगाउन सक्ने : (१) यस काययविवध तथा िातािरण सरं िण सभिवन्त्ध प्रचवलत सङ्घीय तथा प्रदेि काननू
बमोवजम िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदन स्िीकृ त नगराइ िा स्िीकृ त भएभन्त्दा फरक हुने गरी प्रस्ताि कायायन्त्ियन गनय गराईन
हुदँ नै ।
(२) कुनै व्यवि, संस्था िा वनकायले ईपदफा (१) विपररतको कायय गरे को पाआएमा सङ्विप्त िातािरणीय ऄध्ययन िा प्रारवभभक
िातािरणीय प्रवतिेदन भए काययपावलकाले प्रस्ताि कायायन्त्ियनमा रोक लगाईनेछ र िातािरणीय प्रभाि मल्ू याङ्कनको हकमा
प्रदेि सरकारको सभिवन्त्धत वनकायमा वसफाररि गनेछ ।
(३) ईपदफा (२) बमोवजम कुनै प्रस्ताि कायायन्त्ियनमा रोक लगाआएकोमा त्यसरी रोक लगाआएको कारणबाट िवत पग्ु न गएमा
प्रस्तािकले सो बापत कुनै वकवसमको िवतपवू तयको दािी गनय पाईने छै न ।
(४) ईपदफा (३) मा जनु सक
ु ै कुरा लेवखएको भएता पवन कायायन्त्ियनमा रोक लगाआएको अयोजनाको प्रस्तािकले प्रचवलत ऐन
बमोवजम िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदन स्िीकृ त गराएमा िा स्िीकृ त िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदन बमोवजम अयोजना
कायायन्त्ियनमा सधु ार गरे मा लगाआएको रोक सभिवन्त्धत वनकायले फुकुिा गनय सक्नेछ ।
पररच्छे द — ५
विविध
१४. प्राविवधक सवमवत गठन गने: (१) सङ्विप्त िातािरणीय ऄध्ययन तथा प्रारवभभक िातािरणीय परीिण सभिवन्त्ध काययसचू ी तथा
िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदन स्िीकृ त गनयऄ
ु वघ प्राविवधक पिहरूको ऄध्ययन, विश्ले षण र पनु रािलोकन गरी वसफाररि गनय
काययपावलकाले देहाय बमोवजमको प्राविवधक सवमवत गठन गनेछ :–
क)योजना तथा प्राविवधक िाखा प्रमख
– संयोजक
ु
ख)अयोजना तथा काययक्रमसँग सभिवन्त्धत िेरको विषयको विज्ञ
– सदस्य
ग)िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन विषय हेने िाखा प्रमख
– सदस्यसवचि
ु
(२) सवमवतले अिश्यकता ऄनसु ार िन कायायलय, सभिवन्त्धत विषयगत वनकायका प्रमख
ु तथा प्रवतवनवध िा विषय विज्ञलाइ
बैठकमा अमवन्त्रत गनय सक्नेछ ।
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१५. गुनासो सनु ुिाइ गने दावयत्ि : (१) अयोजना तथा काययक्रमको िातािरणीय, अवथयक, सामावजक र साँस्कृ वतक सिालसँग
सभिवन्त्धत प्रभावित व्यवि तथा समदु ायको चासो, विकायत तथा गनु ासो प्राप्त गने, सभबोधन र कायायन्त्ियनमा सहजीकरण गने
प्रयोजनका लावग गनु ासो सनु िु ाआ संयन्त्रको व्यिस्था गने दावयत्ि प्रस्तािकको हुनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम व्यिस्था भएको संयन्त्रमा गनु ासो सन्त्ु ने ऄवधकारी तथा गनु ासो सभबोधन सवमवत लगायत ऄन्त्य ईपयि
ु
व्यिस्था गनयु पनेछ ।
(३) ईपदफा (२) बमोवजम गनु ासो सनु िु ाआ ऄवधकारीको व्यिस्था नभएको ऄिस्थामा गनु ासो सनु िु ाआ ऄवधकारीको वजभमेिारी
स्ितः अयोजना प्रमख
ु को हुनेछ ।
(४) ईपदफा (१) बमोवजम गनु ासो सनु िु ाआ सभिवन्त्ध व्यिस्था गनय काययपावलकाले ईपप्रमख
ु को संयोजकत्िमा तीन सदस्यीय
गनु ासो सभबोधन सवमवत गठन गनय सक्नेछ ।
(५) ईपदफा (२) बमोवजमको गनु ासो सनु िु ाआ संयन्त्रले पररयोजना िा प्रस्तािसँग सभिवन्त्ध िातािरणीय, अवथयक, सामावजक एिम्
साँस्कृ वतक चासो तथा सिालहरू बारे अिाज प्रस्तुत गनय र सभबोधन गनय समयबर्द् तथा पारदिी कायययोजना बनाइ कायायन्त्ियन
गनयु पनेछ।
(६) प्रस्तािकले प्रस्तावित अयोजना तथा काययक्रमको विषयमा िडा तथा नगरपावलका स्तरमा सचेतनामल
ू क ऄवभयान
सञ्चालन गरी प्रस्तावित अयोजना तथा काययक्रमले सभबोधन गनयपु ने प्रभावितहरूको हक ऄवधकार र गनु ासो सभबोधन गने
सयं न्त्रको बारे मा समदु ाय तथा सरोकारिालालाइ ससु वू चत गराईनु पनेछ ।
(७) गनु ासो सभबोधन सवमवत तथा गनु ासो सन्त्ु ने ऄवधकारीको काम कतयव्य र ऄवधकार देहाय बमोवजम हुनेछ:
क) िातािरणीय तथा सामावजक ऄिरोध , सभपविको प्रावप्त, ऄवधकार, िवतपवू तय र सहायता सभिन्त्धमा प्रभावितहरूलाइ
सहयोग गने,
ख) प्रभावित व्यविहरूको गनु ासो प्राप्त गने, ऄवभलेख राख्ने, िगीकरण गने, प्राथवमकता वनधायरण गने,
ग) गनु ासो प्राप्त भएको वमवतले पन्त्र वदनवभर सभबोधन गरी सभिवन्त्धत र नगरपावलकालाइ जानकारी गराईने,
घ) गनु ासो सभबोधन सभिवन्त्ध वनणयय प्रवक्रयामा ऄसन्त्तुष्ट पिको पृष्ठपोषणलाइ सवु नवित गने,
ङ) प्रस्तािकले तोके बमोवजमका र सवमवतले अिश्यक देखेका ऄन्त्य कामहरू गने।
१६. प्राविवधक सहयोग विन सक्ने :अयोजना िा काययक्रमका लावग गररने िातािरणीय ऄध्ययन सभिवन्त्ध कायय नगरपावलकाको
अन्त्तररक जनिविबाट गनय संभि नभएको ऄिस्थामा सभिवन्त्धत विषय विज्ञहरू िा व्यिसावयक परामियदाताको सहयोग वलन
सवकनेछ ।
१७. प्रचवित काननू िागू हुने :यस काययविवधमा भएको व्यिस्था प्रचवलत काननू सँग बाँवझएमा प्रचवलत काननू को व्यिस्था लागू
हुनेछ ।
अनस
ु च
ु ी –१
(दफा ३ को ईपदफा (४) संग सभिवन्त्धत)
नगरपाविकाको अवधकार िेत्रका सभ
ं ाव्य प्रस्तािहरूको िातािरणीय अध्ययनको सीमा (थ्रे सहोल्ड)
प्रस्तािको
िातािरणीय अध्ययनका विवध अनुसार अध्ययन गनयु पने आयोजना तथा काययक्रमको मापदण्ड
विषय िेत्र सङ्विप्त िातािरणीय अध्ययन प्रारवम्भक िातािरणीय परीिण िातािरणीय प्रभाि मूल्याङ्कन
िन र
२० हेक्टरसभमको िेरफलमा नयाँ
२० हेक्टर भन्त्दा बढीको िेरफलमा िन िेरमा फोहोरमैला व्यिस्थापन
िृिारोपण बनस्पवत ईद्यान, िन िीई िगैचा र
नयाँ बनस्पवत ईद्यान, िन िीई िगैचा गनय ल्याण्डवफल साआट वनमायण तथा
प्राणी ईद्यान (वचवडयाखाना) वनमायण र प्राणी ईद्यान (वचवडयाखाना)
सञ्चालन गने
गने
वनमायण गने
िन संरिण िेर , मध्यिती िेर िा तराइमा ५० देवख ५०० हेक्टरसभम र तराइमा ५०० हेक्टर भन्त्दा बढी र
िातािरण संरिण िेरमा वनजी
पहाडमा ५० देवख २५०
पहाडमा २५० हेक्टर भन्त्दा बढीको
बाहेकका जग्गामा स्थानीय सरकारले हेक्टरसभमको िेरमा एकल
िेरफलमा एकल प्रजातीका स्िदेिी
ईपभोिा समहू माफय त अयोजना
प्रजातीका स्िदेिी विरुिा एकै
विरुिा एकै ब्लकमा िृिारोपण गने
वनमायण िा सञ्चालन गने
ब्लकमा िृिारोपण गने
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१ हेक्टरसभमको िन िेर ऄन्त्य
प्रयोजनको लावग प्रयोग गने
पययटन

२५ देवख ५० िेडसभमको होटल िा
ररसोटय वनमायण , स्थापना तथा
सञ्चालन गने

सडक तथा १०० वमटर लभबाआसभमको पल
ु
यातायात वनमायण गने
स्थानीय सडक स्तरोन्त्नवत गने

उजाय,
१०० हेक्टरसभम वलफ्ट वसँचाइ
जिस्रोत र अयोजना वनमायण गने
वसच
ं ाई

साियजवनक बटु ् यान िेरमा जवडबटु ी
िा सगु वन्त्धत िनस्पवतको
व्यिसावयक ईत्पादनको लावग
जवडबटु ी के न्त्र स्थापना गने
१ देवख ५ हेक्टरसभमको िन िेर
ऄन्त्य प्रयोजनको लावग प्रयोग गने

५१ देवख १०० िेडसभमको होटल
िा ररसोटय वनमायण , स्थापना तथा
सञ्चालन गने
माछा िा ऄन्त्य जलचर भएको कुनै
नदी िा तालमा आवञ्जन जवडत
ईपकरण र आन्त्धन ज्िलन गरी
रयावफ्टङ कायय िा क्रुज सञ्चालन
गने
तालमा स्थापना हुने हाईस िोट
(तैरने घर) सञ्चालन गने
१०० वमटरभन्त्दा बढी लभबाआका पल
ु
(झोलङु ् गे पल
ु समेत) वनमायण गने
२५ वकलोवमटरसभम लभबाआको नयाँ
सडक वनमायण गने
१ देवख ५ वक.वम. सभमको
के बलकार मागय वनमायण गने
५ देवख ५० वक.वम. सभमको
रज्जमु ागय वनमायण गने
सडक प्रयोजनका लावग १ देवख ३
वकलोवमटरसभम सरु ङ्ग बनाईने
चारपाङ्ग्रे सिारी सञ्चालन हुने
अकािे पल
ु (फ्लाइ ओभर) वनमायण
गने
साियजवनक यातायातको लावग मोनो
रे लमागय सञ्चालन गने
१०० हेक्टरभन्त्दा बढीको वलफ्ट
वसंचाइ अयोजना वनमायण गने
तराइ िा वभरी मधेिमा २०० देवख
२,००० हेक्टरसभमको िेर वसंचाइ गने
पहाडी ईपत्यका र टारमा २५ देवख
५०० हेक्टरसभमको िेर वसंचाइ गने
पहाडी वभरालो पाखा िा पियतीय

विद्यतु प्रसारण लाआन बाहेक ऄन्त्य
प्रयोजनका लावग ५ हेक्टरभन्त्दा बढी
िन िेर प्रयोग गने
१०० िेडभन्त्दा बढी िमताको होटल
िा ररसोटय स्थापना तथा सञ्चालन
गने

२५ वक.वम. भन्त्दा बढी लभबाआ हुने
कुनै पवन नयाँ सडक वनमायण गने
५ वक.वम. भन्त्दा लामो के बलकार
मागय वनमायण गने
५० वक.वम. भन्त्दा बढी रज्जमु ागय
वनमायण गने
सडक प्रयोजनका लावग ३
वकलोवमटर भन्त्दा बढी लभबाआको
सरु ङ्ग बनाईने

बहुईद्देश्यीय जलाियको वनमायण गने
तराइ िा वभरी मधेिमा २ , ०००
हेक्टर भन्त्दा बढीको िेर वसंचाइ गने
पहाडी ईपत्यका र टारमा ५०० हेक्टर
भन्त्दा बढीको िेर वसंचाइ गने
पहाडी वभरालो पाखो िा पियतीय
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िेरमा २५ देवख २०० हेक्टरसभमको
िेरमा वसँचाइ गने
वसंचाइको पनु रुत्थान प्रणाली
ऄन्त्तगयत विद्यमान प्रणाली वभरका
वसचं ाइ अयोजनामा नयाँ हेडिक्सय
वनमायण िा मल
ू नहर पररितयन हुने
कुनै पवन पनु रुत्थान अयोजना
सञ्चालन गने
२५ देवख १०० जनासभम स्थायी
बसोिास भएका जनसंख्या
विस्थावपत गने कुनै पवन जलस्रोत
विकास कायय गने
१० वकलोवमटर भन्त्दा बढी
लभबाआको नदी वनयन्त्रणको कायय गने
६६ के .वभ.सभमको विद्यतु प्रसारण
१३२ के .वभ. िा सोभन्त्दा बढी
लाआन अयोजनाको लावग िन िेरको िमताको विद्यतु प्रसारण लाआन
प्रयोग गने
वनमायण गने
विद्यमान २२० के .वभ. िा सो भन्त्दा
बढी िमताको विद्यतु प्रसारण
लाआनबाट ट्याप गरी नयाँ अईटडोर
सिस्टेिन वनमायण गने
१ देवख ५० मेगािाट िमता सभमको
जलविद्यतु ईत्पादन अयोजना
वनमायण गने
१५०० घनवमटर भन्त्दा बढी
िमताको िायोग्यास प्लाण्ट वनमायण
गने
१ देवख १० मेगािाट िमतासभमको
सौयय ईजायबाट विद्यतु ईत्पादन
अयोजना सञ्चालन गने
१ देवख १० मेगािाट िमतासभमको
िायु ईजायबाट विद्यतु ईत्पादन
अयोजना सञ्चालन गने
०.५ देवख २ मेगािाट िमतासभमको
जैविक ईजायबाट विद्यतु ईत्पादन
अयोजना सञ्चालन गने
वचनी ईद्योग िेरवभरको ईखु
पेलीसके पवछ वनस्कने खोस्टा
(Bagasse)बाट विद्यतु सहईत्पादन
(Co-generation) हुने अयोजना
सञ्चालन गने

िेरमा २०० हेक्टरभन्त्दा बढी िेर
वसंचाइ गने

१०० जना भन्त्दा बढी स्थायी
बसोिास भएका जनसंख्या
विस्थावपत गने कुनै पवन जलस्रोत
विकास कायय गने

विद्यतु प्रसारण लाआन वनमायण बाहेक
ऄन्त्य प्रयोजनको लावग ५ हेक्टरभन्त्दा
बढी िन िेर प्रयोग गने

१० मेगािाट भन्त्दा बढी िमताको
सौयय ईजायबाट विद्यतु ईत्पादन
अयोजना सञ्चालन गने
१० मेगािाट भन्त्दा बढी िमताको
िायु ईजायबाट विद्यतु ईत्पादन
अयोजना सञ्चालन गने
२ मेगािाट भन्त्दा बढी िमताको
जैविक ईजायबाट विद्यतु ईत्पादन
अयोजना सञ्चालन गने
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आिास,
भिन,
िस्ती तथा
शहरी
विकास

उद्योग र
व्यिसाय

७ देवख १० तल्ला िा १५.५ देवख
२५ वमटरसभम ईचाइका भिन वनमायण
गने
३००० देवख ५००० िगयवमटर
िेरफलसभमको Built up Area िा
Floor area भएको अिासीय ,
व्यािसावयक, िा अिासीय र दबु ै
प्रकृ वत भएको भिन वनमायण गने
५०० देवख १ ,००० जनासभम
एकै पटक अगमन िा वनगमन हुने
वसनेमा हल , वथएटर, सामदु ावयक
भिन रङ्गिाला, कन्त्सटय हल, स्पोटयस्
कभप्लेक्स वनमायण गने
५ देवख १० हेक्टरसभमको जग्गा
विकास अयोजना सञ्चालन गने
१ देवख ५ हेक्टरसभमको
Hard
Surface Payment को Bus Park
िा Parking lot वनमायण गने
५००० देवख १० , ००० वलटरसभम
दैवनक पानीको प्रयोग हुने भिन
वनमायण तथा सञ्चालन गने

११ तला िा २५ वमटर भन्त्दा बढी र
१६ तला िा ५० वमटरसभम ईचाइ
भएका भिन वनमायण गने
५,००० देवख १०,००० िगयवमटर
िेरफलसभमको Built up Area िा
Floor area भएको अिासीय ,
व्यािसावयक, िा अिासीय र दबु ै
प्रकृ वतको सयं ि
ू भिन वनमायण गने
१, ००० देवख २ , ००० जनासभम
एकै पटक अगमन िा वनगमन हुने
वसनेमा हल , वथएटर, सामदु ावयक
भिन रङ्गिाला , कन्त्सटय हल ,
स्पोटयस् कभप्लेक्स वनमायण गने
१० देवख १०० हेक्टरसभमको जग्गा
विकास अयोजना सञ्चालन गने
५ हेक्टरभन्त्दा बढीको
Hard
Surface Payment को Bus
Park िा Parking lot वनमायण गने
१०,००० देवख २०,००० वलटरसभम
दैवनक पानीको प्रयोग हुने भिन
वनमायण तथा सञ्चालन गने
१ देवख ५ हेक्टरसभमको िेरमा
अिास विकास गने
२०, ००० घनवमटरभन्त्दा बढी माटो
पनु े तथा माटो काटी Site Develop
गने
िन बाहेक ऄन्त्य िेरमा १०
दैवनक १ मे.ट. भन्त्दा बढी वचया ,
हेक्टरसभमको िेरमा औद्योवगक ग्राम कफी, जवडबटु ी अवद प्रिोधन गने
स्थापना गने
ईद्योग स्थापना गने
दैवनक २५ मेविक टनसभम िालुिा
दैवनक २५ मेविक टनभन्त्दा बढी
प्रिोधन ईद्योग स्थापना गने
िालुिा प्रिोधन गने ईद्योग स्थापना
गने
नदी नाला सतहबाट दैवनक १००
दैवनक १००० मेविक टनसभम
घनवमटर सभम िालिु ा, ग्राभेल, वगखाय िमताको क्रसर ईद्योग स्थापना गने
माटो वनकाल्ने
मेविन ईपकरणमा १ देवख ५ करोड दैवनक १० मेविक टन भन्त्दा बढी
रुपैया सभम लगानी भएको िकय सप
खाद्य पदाथय ईत्पादन गने ईद्योग
(ममयतसंभार समेत) स्थापना तथा
स्थापना गने
सञ्चालन गने
पाआपलाआन बाहेक व्यापाररक
प्रयोजनको लावग प्रवत सेकेण्ड १०

१६ तला िा ५० वमटर भन्त्दा बढी
ईचाइ भएका भिन वनमायण गने
१०,००० िगयवमटर िेरफलभन्त्दा
बढीको Built up Area िा Floor
area भएको अिासीय
,
व्यािसावयक, िा अिासीय र दबु ै
प्रकृ वतको सयं ि
ू भिन वनमायण गने ।
२, ००० जना भन्त्दा बढी एकै पटक
अगमन िा वनगमन हुने वसनेमा हल ,
वथएटर,
सामदु ावयक भिन
रङ्गिाला, कन्त्सटय हल , स्पोटयस्
कभप्लेक्स वनमायण गने
१०० हेक्टरभन्त्दा बढीको जग्गा
विकास अयोजना सञ्चालन गने

२०, ००० वलटर भन्त्दा बढी दैवनक
पानीको प्रयोग हुने भिन वनमायण तथा
सञ्चालन गने
५ हेक्टरभन्त्दा बढी िेरमा अिास
विकास गने
कृ वष योग्य भवू ममा िहरीकरण गने

दैवनक १००० मे.ट. भन्त्दा बढी
िमताको क्रसर ईद्योग स्थापना गने

26

सूयोदय नगरपालिकाको ऐन, लनयमाविी तथा काययलवलधहरूको संगािो (चौथो भाग)

स्िास््य

खानी

कृवष तथा
पशु

वलटर भन्त्दा बढीको दरले पानी
प्रिोधन गने ईद्योग स्थापना गने
िावषयक ३ करोड गोटासभम ईत्पादन
िमता भएको पोलेको आटा , टायल
अवद बनाईने ईद्योग स्थापना गने
दैवनक १० हजार भन्त्दा बढी
Compressed Bricks Hollow
Bricks/Blocks ईत्पादन गने
ईद्योग स्थापना गने
Mosquito Repellent (झोल ,
क्िाआल,ट्याबलेट, लोसन), धपु
अवद ईत्पादन गने ईद्योग स्थापना
गने
परभपरागत घरे लु ईद्योग बाहेकका
धागो तथा कपडा रङ्गाइ िा धल
ु ाइ
िा छपाइ गने ईद्योग (गलैचा,
पवस्मना समेत) स्थापना गने
गाडी, मोटरसाइकल, ऄटोररक्सा
अवद तथा दैवनक १०० थान भन्त्दा
बढी साआकल/ररक्सा (आन्त्धन िा
विद्यतु प्रयोग नगरी) एसेभबवलङ गने
ईद्योग स्थापना गने
१६ देवख २५ िैयासभमको ऄस्पताल, २६ देवख १०० िैयासभमको
नवसयङ्ग होम िा वचवकत्सा व्यािसाय ऄस्पताल, नवसयङ्ग होम िा
सञ्चालन गने
वचवकत्सा व्यािसाय सञ्चालन गने
दैवनक २५ मेविक टनसभम िालुिा
नदीनालाको सतहबाट दैवनक १००
प्रिोधन गने
देवख ३०० घ.वम.सभम िालुिा ,
ग्राभेल र वगखाय माटो वनकाल्ने
साधारण वनमायणमख
साधारण वनमायणमख
ु ी ढुङ्गा,
ु ी ढुङ्गा,
डेकोरे वटभ ढुङ्गा, िालुिा, ग्राभेल र डेटोरे वटभ ढुङ्गा, िालुिा, ग्राभेल,
औद्योवगक माटो र साधारण माटो
औद्योवगक माटो र साधारण माटो
ईत्खननको लावग दैवनक ५० घनवमटर दैवनक ५० देवख ५०० घनवमटरसभम
सभम ईत्खनन कायय गने
ईत्खननको कायय गने
महानगर/ईपमहानगर िेरवभर
तराइमा १ हेक्टरभन्त्दा बढी र ऄन्त्य
ठाईँमा ०.५ हेक्टर भन्त्दा बढी िेरमा
कृ वष थोक बजार स्थापना गने
ऄनमु ती प्राप्त बधिाला वनमायण गने
३०,००० भन्त्दा बढी पंिीजाती
पाल्नको लावग वनमायण कायय गने
१,००० भन्त्दा बढी ठुला चौपाया

१०० िैया भन्त्दा बढीको ऄस्पताल ,
नवसयङ्ग होम िा वचवकत्सा व्यिसाय
सञ्चालन गने
नदीनालाको सतहबाट दैवनक ३००
घ.वम. भन्त्दा बढी िालुिा, ग्राभेल र
वगखाय माटो वनकाल्ने
साधारण वनमायणमख
ु ी ढुंगा, डेटोरे वटभ
ढुङ्गा, िालुिा, ग्राभेल, औद्योवगक
माटो र साधारण माटोको लावग
दैवनक ५०० घ.वम. भन्त्दा बढीको
ईत्खननको कायय गने
पहाडमा १ हेक्टरभन्त्दा बढी र तराइमा
५ हेक्टरभन्त्दा बढी रावष्िय िन िेर
कृ वषको लावग प्रयोग गने
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पाल्नको लावग वनमायण कायय गने
५,००० भन्त्दा बढी साना चौपाया
(भेडा बाख्रा) पाल्नको लावग वनमायण
कायय गने
२,००० भन्त्दा बढी बगं रु सँगु रु
पाल्नको लावग वनमायण कायय गने
प्यारे ण्ट र ग्राण्ड प्यारे ण्ट कुखरु ापालन
तथा ह्याचरी सञ्चालन गनय वनमायण गने

खानेपानी
तथा ढि
वनमायण

भयाद नाघेका विषावद (सचू ीत
विषावदको हकमा मार) को भण्डारण
तथा विसजयन गने
दैवनक १० ,००० भन्त्दा बढी
िमताको दग्ु ध प्रिोधन (दधु को
पररकार समेत) ईद्योग स्थापना गने
१००० मेविन टन भन्त्दा बढी
भण्डारण िमता भएको कोल्ड
स्टोरे ज स्थापना गने
दैवनक २ देवख १० मेविक टनसभम
प्राङ्गाररक मल ईत्पादन गने ईद्योग
स्थापना गने
सेफ आल्ड १०० वलटर प्रवत सेकेण्ड
(LPS) भन्त्दा बढीको सतही पानीको
स्रोत र सो पानीको ५० देवख ७५
प्रवतित सभम सख्ु खा समयमा
अपवू तय गने
प्रवत सेकेण्ड १०० वलटर भन्त्दा
बढीको दरले पानी प्रिोधन गने

जीिनािक विषावद (सचू ीत
विषावदको हकमा मार) प्लाण्ट
स्थापना गने

दैवनक १० मेविक टन भन्त्दा बढी
प्राङ्गाररक मल ईत्पादन गने ईद्योग
स्थापना गने
सेफ आल्ड १०० वलटर प्रवत सेकेण्ड
(LPS) भन्त्दा बढी सतही पानीको
स्रोत र सो पानीको ७५ प्रवतित भन्त्दा
बढी सख्ु खा समयमा अपवू तय गने

प्रवत सेकेण्ड ५०० वलटर भन्त्दा बढी
पानीको स्रोत ईपयोग गने खानेपानी
स्रोत सभिवन्त्ध बहुईद्देश्यीय अयोजना
सञ्चालन गने
१ देवख ३ वक.वम.सभमको सरुु ङ
३ वक.वम. भन्त्दा बढीको सरुु ङ
वनमायण गरी खानेपानी अयोजना
वनमायण गरी खानेपानी अयोजना
सञ्चालन गने
सञ्चालन गने
खानेपानी अयोजना सञ्चालनको खानेपानी अयोजना सञ्चालनको
लावग २५ देवख १०० जनासभम
लावग १०० जना भन्त्दा बढी
जनसंख्या विस्थापन गने
जनसंख्या विस्थापन गने
विटमेण्ट सवहतको ढल वनकास
जैविक तथा रासायवनक प्रदषु ण हुने
वसस्टम समािेि भएका खानेपानी
स्रोत िा वतनबाट प्रभावित हुन सक्ने
अयोजना सञ्चालन गने
भवू मगत जलस्रोतको ईपयोग गने
५० हजार देवख २ लाखसभमको
२ लाखभन्त्दा बढी जनसख्ं यालाइ
जनसख्ं यालाइ खानेपानी अपवू तय गने खानेपानी अपवू तय गने
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िोहरमैिा १० हेक्टर बढी िेरमा फै वलएको
व्यिस्थापन िान्त्सफर स्टेिन र ररसोसय ररकोभरी
एररया सभिवन्त्ध कायय गने

५० हजार देवख २ लाखसभमको
जनसंख्यालाइ खानेपानी अपवू तय गनय
नयाँ स्रोत जोड्ने
िावषयक १ ,००० देवख ५ ,०००
टनसभम फोहोर जवमनमा भने

२ लाखभन्त्दा बढी जनसंख्यालाइ
खानेपानी अपवू तय गनय नयाँ स्रोत
जोड्ने
िावषयक ५ ,००० टन भन्त्दा बढी
फोहोर जमीनमा भने

५ देवख १० हेक्टरसभमको िेरमा
फै वलएको िान्त्सफर स्टेिन र ररसोसय
ररकोभरी एररया सभिवन्त्ध कायय गने
५ देवख १० हेक्टरसभमको िेरमा
फै वलएको रसायन , यावन्त्रक िा
जैविक तररकाबाट फोहोरमैला छनौट
गने, के लाईने, तह लगाईने र पनु ः
प्रयोग गने
५०,००० सभम जनसंख्यालाइ टेिा
परु याईने ईद्देश्यले सञ्चालन हुने ढल
वनकास, सरसफाइ िा फोहोर
व्यिस्थापन कायय गने
५ देवख १० हेक्टरसभमको िेरमा
फै वलएको कभपोष्ट प्लाण्ट सभिवन्त्ध
काम गने

१० हेक्टरभन्त्दा बढी िेरमा
फै वलएको िान्त्सफर स्टेिन र ररसोसय
ररकोभरी एररया सभिवन्त्ध कायय गने
१० हेक्टरभन्त्दा बढी िेरमा
फै वलएको रसायन , यावन्त्रक िा
जैविक तररकाबाट फोहोरमैला छनौट
गने, के लाईने, तह लगाईने र पनु ः
प्रयोग गने
५०,००० भन्त्दा बढी जनसंख्यालाइ
टेिा परु याईने ईद्देश्यले सञ्चालन हुने
ढल वनकास , सरसफाइ िा फोहोर
व्यिस्थापन कायय गने
१० हेक्टरभन्त्दा बढी िेरमा
फै वलएको कभपोष्ट प्लाण्ट सभिवन्त्ध
काम गने
कभतीमा १०,००० जनसंख्या भएको
िहरी िेरबाट वनस्बने फोहोरमैला
गाड्ने काम गने
५ एम.एल.वड.( MLD) भन्त्दा बढी
िमताको ढल व्यिस्थापन अयोजना
सञ्चालन गने
देहायको प्रकृ वत र जनु सक
ु ै स्तरका
खतरापणू य फोहरमैला सभिवन्त्ध वनमायण
काम गनेः
(क) फोहरमैला संयन्त्र वनमायण
(ख) फोहोरमैला ररकभरी प्लाण्ट
वनमायण
(ग) फोहरमैला भने , थपु ाने िा गाड्ने
ठाईँको वनमायण
(घ) फोहरमैला भण्डारण गने ठाईँको
वनमायण
(ङ) फोहरमैला विटमेण्ट सवु िधाको
वनमायण

५ एम.एल.वड.(MLD)
िमतासभमको ढल व्यिस्थापन
अयोजना सञ्चालन गने
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जोवखमपणू य फोहर पदाथय सभिवन्त्ध
देहायका काम गनेः
(क) कभतीमा २५ िैय्या भएको
प्राथवमक स्िास््य के न्त्र , ऄस्पताल
िा नवसयङ्ग होमबाट वनस्कने जैविक
जोवखमपणू य पदाथयको ऄवन्त्तम
वनष्कासन व्यिस्थापन गने
(ख) कुनै पवन हावनकारक पदाथयलाइ
भष्म िा पनु ः प्रयोग गनयको लावग १
हेक्टर िा सो भन्त्दा बढी िेरफलको
जमीन प्रयोग गने र ईजाय सभिवन्त्ध
कुनै काम गने
अनस
ु च
ू ी –२
(दफा ३ को ईपदफा ६संग सभिवन्त्धत)
िातािरणीय प्रभाि पवहचान तथा अध्ययन सच
ू ी
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प्रस्ताि छनौट तथा सच
ू ी तयार गने
(दफा ३ को उपदफा (१) देखी (३) र अनुसच
ू ी १ बमोलजम)

;+lIfKt jftfj/०fLo cWoog ug]{
-cg';"rL !sf] klxnf] dxn cGtu{t ug]{
k|:Tffj_

k|f/lDes jftfj/०fLo k/LIf०f ug]{
-cg';"rL ! sf] bf]>f] dxn cGtu{t kg]{
k|:tfj_

jftfj/०fLo k|efj d"NofÍg ug]{
-cg';"rL ! sf] t]>f]dxn cGtu{t kg]{
k|:tfj_

sfo{;"rL tof/ ug]{

sfo{;"rL tof/ ug]{

sfo{;"rL tof/ ug]{
-;ª\३Lo tyf k|b]z sfg"g adf]lhd x'g]_

-bkmf $ sf] pkbkmf -!_ adf]lhd cg';"rL #
sf] ९fFrfdf_

-bkmf $ sf] pkbkmf -!_ adf]lhd
cg';'rL $ sf] ९fFrfdf_

sfo{;"rL k]z tyf :jLs[t ug]{
sfo{;"rL k]z tyf :jLs[t ug]{
sfo{;"rL k]z tyf :jLs[t ug]{
-bkmf $ sf] pkbkmf -@_ adf]lhd k]z ug]{ / -bkmf $ sf] pkbkmf -@_ adf]lhd k]z / - -;ª\३Lo tyf k|b]z sfg"g adf]lhd x'g]_
-#_ adf]lhd k]z ePsf] !% lbg leq :jLs[t
#_ adf]lhd k]z ePsf] !% lbg leq
ug]{_
:jLs[[t ug]{_
;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] ;"rgf ६fF; tyf
k|sfzg ug]{ -bkmf % sf] pkbkmf -#_ / $_ adf]lhd_

;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] ;"rgf ६fF; tyf

;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] cfof]hgf ug]{
-bkmf % adf]lhd_

;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] cfof]hgf ug]{
-bkmf % adf]lhd_

k|sfzg ug]{ -bkmf % sf] pkbkmf -#_ / -$_ adf]lhd_

k|f/lDes jftfj/०fLo k/LIf०f k|ltj]bg
;+lIfKt jftfj/०fLo cWoog
tof/ ug]{ -bkmf ^ sf] pkbkmf
k|ltj]bg tof/ ug]{ -bkmf ^ sf]
pkbkmf -!_ / -@_ adf]lhd cg';'rL ^ -!_ / -@_ adf]lhd cg';"rL & sf] ९fFrfdf_
sf] ९fFrfdf_
;ft lbgsf] ;fj{hlgs ;"rgf ६fF;
tyf k|sfzg ug]{ -bkmf ^ sf] pkbkmf #_, -$_ / -%_ adf]lhd cg';"rL * sf]
९fFrfdf_

;ft lbgsf] ;fj{hlgs ;"rgf ६fF; tyf
k|sfzg ug]{ -bkmf ^ sf] pkbkmf -#_, -$_
/ -%_ adf]lhd cg';"rL * sf] ९fFRffdf_

;+lIfKt jftfj/०fLo cWoog
k|ltj]bgk]z ug]{-bkmf & sf] pkbkmf !_ adf]lhd_

k|f/lDes jftfj/०fLo k/LIf०f
k|ltj]bg k]z ug]{-bkmf & sf] pkbkmf
-!_ adf]lhd_

;+lIfKt jftfj/०fLo cWoog k|ltj]bg k|f/lDes jftfj/०fLo k/LIf०f k|ltj]bg
:jLs[t ug]{-bkmf & sf] pkbkmf -$_ / - :jLs[[t ug]{ -bkmf & sf] pkbkmf -$_ /-%_
adf]lhd k|fKt ePsf] !% lbg leq_
%_ adf]lhd k|fKt ePsf] !% lbg leq_
k|:tfj sfof{Gjog tyf cg'udg ug]{
-bkmf ( b]lv !% adf]lhd_

k|:Tffj sfof{Gjog tyf cg'udg ug]{
-sfo{ljlwsf] bkmf ( b]lv -!%_ adf]lhd_

;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] ;"rgf ६fF;

tyf k|sfzg ug]{ -;+३Lo tyf k|b]z
sfg"g adf]lhd x'g]_
;fj{hlgs ;'g'jfO{sf] cfof]hgf ug]{ ;ª\३Lo tyf k|b]z sfg"g adf]lhd_

jftfj/०fLo k|efj d"NofÍg
k|ltj]bg tof/ ug]{ -;+३Lo tyf
k|b]z sfg"g adf]lhd x'g]_

;fj{hlgs ;"rgf ६fF; tyf

k|sfzg ug]{-;+३Lo tyf k|b]z
sfg"g adf]lhd x'g]_
jftfj/०fLo k|efj d"NofÍg
k|ltj]bg k]z ug]{ -;+३Lo tyf k|b]z
sfg"g adf]lhd x'g]_

jftfj/०fLo k|efj d"NofÍg
k|ltj]bg k]z ug]{ -;+३Lo tyf k|b]z
sfg"g adf]lhd x'g]_

k|:tfj sfof{Gjog tyf cg'udg ug]{
-;ª\३Lo / k|b]z sfg"g adf]lhd x'g]_

31

सूयोदय नगरपालिकाको ऐन, लनयमाविी तथा काययलवलधहरूको संगािो (चौथो भाग)

ख. नगरपावलकाको ऄवधकार िेर वभरका प्रस्तािको विषयगत िेर तथा प्रकृ वत:
 िन, िृिारोपण तथा हररयाली िेर : नयाँ बनस्पवत ईद्यान, िन,बीई बगैंचा र प्राणी ईद्यान (वचवडयाखाना) वनमायण,बाल ईद्यान
वनमायण ।
 सडक िेर : स्थानीय नयाँ सडक वनमायण तथा स्तरोन्त्नवत, १०० वमटर सभमको पल
ु वनमायण ।
 पययटन िेर : स्थानीय तहबाट ऄनम
ु वत वदने होटल िा ररसोटय स्थापना तथा सञ्चालन ।
 ईजाय, जलस्रोत र वसंचाइ िेर : वलफ्ट वसंचाइ, पहाड वभरालो पाखोमा वसंचाइ , बहुईद्देिीय जलािय वनमायण, विद्यत
ु प्रसारण
लाइन वनमायण तथा विस्तार, विद्यतु ईत्पादन ।
 अिास, भिन, िस्ती तथा िहरी विकास िेर : अिासीय , व्यिसावयक र दब
ु ै प्रकृ वतको भिन वनमायण , जग्गा विकास
अयोजना, अिास विकास काययक्रम ।
 ईद्योग तथा व्यिसाय िेर : औद्योवगक ग्राम, वचया, कफी, जवडबट
ु ी अवद प्रिोधन ईद्योग, िालुिा प्रिोधन िा क्रसर ईद्योग
आट्टा टायल ईद्योग ।
 स्िास््य िेर : ऄस्पताल, नवसयङ्ग होम िा वचवकत्सा व्यिासाय स्थापना र सञ्चालन
 वििा िेर : वििण ऄस्पताल स्थापना र सञ्चालन
 खानी िेर : ढुङ्गा, िालि
ु ा, ग्राभेल र वगखाय माटो वनकाल्ने कायय
 कृ वष िेर : व्यिसावयक पिप
ुि
ं ीपालन, कृ वष थोक बजार स्थापना र िधिाला वनमायण
 खानेपानी तथा ढल वनकास िेर : विटमेण्ट सवहतको ढल वनकास तथा खानेपानी अयोजना सञ्चालन, खानेपानी अपवू तय
 फोहोरमैला व्यिस्थापन िेर : फोहोरमैला जमीनमन
ु ी व्यिस्थापन, रसायन, यावन्त्रक िा जैविक तररकाबाट फोहोमैला छनौट
गने, के लाईने, तह लगाईने र पनु ः प्रयोग
ग. िातािरणीय ऄध्ययनको प्रकार
 सङ्विप्त िातािरणीय ऄध्ययन
 प्रारवभभक िातािरणीय ऄध्ययन
 िातािरणीय प्रभाि मल्
ू याङ्कन
घ. िातािरणीय ऄध्ययनका लावग त्याङ्क तथा वििरण सङ्कलन सचू ी तथा ऄध्ययन विवध र औजार
िातािरणीय अध्ययन सम्िवधध त्याङ्क सङ्किन सच
ू ी
जैविकः िनस्पवत, जीिजन्त्त,ु प्राकृ वतक िासस्थान, िन जङ्गल तथा जैविक
र पाररवस्थवतकीय विविधता






भौवतक तथा रासायवनक िातािरणः जमीन , िायमु ण्डल, पानी, ध्िवन, मानि
वनवमयत िस्तु , हािा, भोगोवलक र भौगवभयक वस्थवत , जलिायु पररितयन तथा
विपद जोवखमको ऄिस्था
सामावजक अवथयकः जनसंख्या , विस्थापन, जनस्िास््य, ईद्यम व्यिसाय
तथा जीविकोपाजयन, ईत्पादनविल स्रोत साधन, सामावजक मल्ू यमान्त्यता











साँस्कृ वतकः सास्कृ वतक सभपदा, धावमयक तथा साँस्कृ वतक मल्ू य मान्त्याताहरू
तथा चालचलन






ऄन्त्यः सेिा सवु िधा ईपलब्धता र ऄिलोकन





अध्ययन विवध तथा औजार
धरातलीय वहडाइ तथा प्रत्यि ऄिलोकन
ऄप्रक्ष्यि संकेत सिेिण िा क्यामेरा ियावपङ
नमनू ा सिेिण
मख्ु य जावनफकार ऄन्त्तिायताय तथा लवित समहू छलफल
धरातलीय वहडं ाइ तथा प्रत्यि ऄिलोकन
हािा, पानी तथा माटोको नमनू ा सिेिण
ध्िवनको तहगत मापन तथा प्रदषू णको ऄिस्था पवहचान अवद
प्रत्यि ऄिलोकन
जनगणना तथा घरपररिार सिेिण
लवित समहू तथा सरोकारिाला छलफल
मख्ु य जावनफकार ऄन्त्तिायताय
साियजवनक बहस
मेवडया सिेिण तथा रे कडय
सहभावगतामल
ू क ऄिलोकन
लवित समहू तथा सरोकारिाला छलफल
मख्ु य जावनफकार ऄन्त्तिायताय
साियजवनक बहस
लवित समहू तथा सरोकारिाला छलफल
मख्ु य जानीफकार ऄन्त्तिायताय
साियजवनक बहस
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ङ. िातािरणीय ऄध्ययनका प्रमख
ु सिालहरूको प्राथवमकता वनधायरण
 जैविक तथा पाररवस्थवतकीय
 भौवतक तथा रासायवनक
 सामावजक, अवथयक र साँस्कृ वतक
 जलिायु पररितयन तथा विपद जोवखम
 ऄन्त्य
च. िातािरणमा पनय सक्ने सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाि पवहचान, अँकलन तथा प्राथवमकता वनधायरण
िातािरणीय प्रभािका िेत्र
सकारात्मक प्रभाि
नकारात्मक प्रभाि
क. वनमायण अवघको चरण
जैविक
भौवतक तथा रसायवनक
सामावजक तथा अवथयक
साँस्कृ वतक
ऄन्त्य
ख. वनमायणको चरण
जैविक
भौवतक तथा रासायवनक
सामावजक तथा अवथयक
साँस्कृ वतक
ऄन्त्य
ग. सञ्चािनको चरण
जैविक
भौवतक तथा रासायवनक
सामावजक तथा अवथयक
साँस्कृ वतक
ऄन्त्य
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अनस
ु च
ू ी –३
(दफा ४ को ईपदफा (१)संग सभिवन्त्धत)
सङ्विप्त िातािरणीय अध्ययन सम्िवधध काययसच
ू ीको ढााँचा
(अिरण पृष्ठको ढाँचा)
............. (प्रस्तािको नाम)...................
सङ्विप्त िातािरणीय ऄध्ययनको काययसचू ी
.........................................................
प्रवतिेदन पेि गररने वनकायको नाम र ठे गाना :
प्रस्तािक :
.............( प्रस्तािकको नाम र ठे गाना)
...........( मवहना ), ................. (िषय)
१. प्रवतिेदन तयार गने व्यवि िा सस्ं थाको नाम र ठे गाना :
२. प्रस्तािको :
 सामान्त्य पररचय
 अयोजना तथा काययक्रमको वििरण
 अयोजना तथा काययक्रमको अिियकता तथा सान्त्दवभयकता
३. प्रवतिेदन तयार गदाय विचार गनयु पने नीवत ऐन, वनयम, वनदेविका तथा ऄन्त्तरावष्िय सवन्त्ध सभझौता :
४. प्रस्ताि कायायन्त्ियन गदाय िातािरणमा पने खास सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाि :
 जैविक तथा पाररस्थवतकीय :
 भौवतक :
 सामावजक – अवथयक :
 साँस्कृ वतक :
 रासायवनक :
५. प्रस्तािको कायायन्त्ियनबाट िातािरणमा पने प्रभािको रोकथामका विषय :
६. प्रस्ताि कायायन्त्ियन गदाय ऄनगु मन गनयु पने विषय :
७. जलिायु पररितयन ऄनक
ु ु लन र विपद जोवखम पने ऄसर :
८. ऄन्त्य अिश्यक विषय :
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अनस
ु च
ू ी –४
(दफा ४ को ईपदफा (१)संग सभिवन्त्धत)
प्रारवम्भक िातािरणीय परीिण सम्िवधध काययसच
ू ीको ढााँचा
(अिरण पृष्ठको ढाँचा)
.............. (प्रस्तािको नाम)...................
प्रारवभभक िातािरणीयको काययसचू ी
........................................................
प्रवतिेदन पेि गररने वनकायको नाम र ठे गाना :
प्रस्तािक :
.............(प्रस्तािकको नाम र ठे गाना)
...........(मवहना), ................. (िषय)
१. प्रवतिेदन तयार गने व्यवि िा सस्ं थाको नाम र ठे गाना :
२. प्रस्तािको :
सामान्त्य पररचय
 अयोजना तथा काययक्रम वििरण
 अयोजना तथा काययक्रमको अिश्यकता र सान्त्दवभयकता
३. प्रवतिेदन तयार गदाय ऄपनाईनु पने विवध :
४. प्रवतिेदन तयार गदाय विचार गनयु पने नीवत ऐन, वनयम, वनदेविका तथा ऄन्त्तरावष्िय सवन्त्ध सभझौताः
५. प्रवतिेदन तयार गदाय लाग्नेः
 समय :
 ऄनम
ु ावनत बजेट :
 अिश्यक त्याङ्क तथा सच
ू ना :
६. प्रस्ताि कायायन्त्ियन गदाय िातािरणमा पने खास सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाि :
 जैविक तथा पाररवस्थवतकीय :
 भौवतक :
 सामावजक अवथयक :
 साँस्कृ वतक :
 रासायवनक :
७. प्रस्ताि कायायन्त्ियनका विकल्प :
 वडजाआन :
 अयोजना स्थल :
 प्रविवध र सञ्चालन विवध, समय तावलका, प्रयोग हुने कच्चा पदाथय :
 ऄन्त्य कुरा :
८. प्रस्तािको कायायन्त्ियनबाट िातािरणमा पने प्रभािको रोकथामका विषय :
९. प्रस्ताि कायायन्त्ियन गदाय जलिायु पररितयन र विपद जोवखममा पने ऄसर सभिवन्त्ध विषय :
१०. प्रस्ताि कायायन्त्ियन गदाय ऄनगु मन गनयु पने विषय :
११. ऄन्त्य अिश्यक विषय
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अनस
ु च
ू ी –५
(दफा ५ को ईपदफा (७)संग सभिवन्त्धत)
साियजवनक सनु ुिाइको प्रवक्रया तथा ढााँचा
िातािरणीय ऄध्ययन तथा विश्ले षण, नीवतगत तथा काननू ी व्यिस्थाको सियमान्त्यता ऄनक
ु ु ल हुने गरी िातािरणीय ऄध्ययन प्रवक्रयामा
गररने साियजवनक सनु िु ाआको काययविवध देहाय ऄनसु ारको हुनेछ:
१. िातािरणीय ऄध्ययनको लावग साियजवनक सनु िु ाआ
– प्रस्तावित विकास वनमायण सभिवन्त्ध कायय िा अयोजना तथा काययक्रमको बारे को वनणयय प्रवक्रयामा सकारात्मक प्रभाि पानय
सरोकारिाला र प्रस्तािकबीच खल्ु ला ऄन्त्तकृय या गरी विचार र राय/सझु ाि प्रस्ततु गने मञ्च
– सामान्त्यतः प्रस्तािको ऄसर िेरवभर प्रस्तािक वनकायबाट साियजवनक सनु िु ाआको अयोजना
– साियजवनक सनु िु ाआ काययक्रमको स्ितन्त्र पेिागत विज्ञहरूर्द्ारा सहजीकरण
२. िातािरणीय ऄध्ययन प्रवक्रयामा गररने साियजवनक सनु िु ाआ काययक्रमको ईद्देश्य
– प्रस्तावित अयोजना तथा काययक्रम सभिन्त्धमा िातािरणीय ऄध्ययनको वनष्कषय बारे प्रभावित समदु ायलाइ प्रस्तािकबाट
जानकारी गराईने मञ्चको अयोजना गने
– प्रस्तावित अयोजना तथा काययक्रम िेरको धरातलीय िास्तविक ऄिस्था र िातािरणीय ऄध्ययनबाट प्राप्त वनष्कषयको
िर्द्
ु ता पष्टु ्याइ तथा रुजु गने
– िातािरणीय ऄध्ययन प्रवक्रयामा सभिवन्त्धत प्रभावित पि तथा सरोकारिालाहरूसँग प्रयायप्त मारामा परामिय गररएको तथा
वनणयय प्रवक्रयामा समािेि गराआएको कुराको सवु नवित गने
– प्रभावित, रुची राख्ने तथा सरोकारिाला पिले अफूलाइ महत्िपणू य लागेका र सभिवन्त्धत विषयमा विचार प्रस्तुत गने ऄिसर
प्रदान गने
– प्रस्तावित अयोजना तथा काययक्रम र िातािरणीय सरोकारको विषयमा स्थानीय सरकारको प्रवतिर्द्ता र प्रभािकारी
जनसहभावगता प्रिर्द्यन गने
३. साियजवनक सनु िु ाआको बारे मा साियजवनक सचू ना तथा जानकारी
– साियजवनक सनु िु ाआको वमवत, समय र स्थान
– साियजवनक सनु िु ाआ हुने प्रस्ताि िा अयोजना तथा काययक्रम बारे जानकारी
– सहजकताय, गाईँ/नगरपावलकाकापदावधकारी, कमयचारी र नागररक समाजका प्रवतवनवधको वचनारी
– सनु िु ाआमा सहभागी हुने सहभावगको जानकारी
– काययपावलका काययलय, सभिवन्त्धत िडा कायायलय लगायत साियजवनक स्थलमा सचू ना टाँस
– स्थानीय वप्रण्ट तथा ऄनलाइन वमवडयामा सचू ना प्रकािन
– रे वडयो, टेवलवभजन, सामावजक सञ्जालबाट सचू ना सभप्रेषण
– सचू ना प्रसारण गदाय स्थानीय भाषामा समेत गनयु पने
४. साियजवनक सनु िु ाआको प्रवक्रया तथा काययविवध
४.१ पररचय काययक्रम
– ऄध्ययनकताय तथा सहजकताय,
– नगरपावलकाका पदावधकारी र सभिवन्त्धत कमयचारी,
– समदु ाय तथा लवित समहू का प्रवतवनवध,
– नागररक समाज िा गैससका प्रवतवनवध,
– प्रस्तावित अयोजना तथा काययक्रमका लाभावन्त्ित तथा संभाव्य प्रभावित समदु ाय िा सहभागी,
– स्थानीय जावनफकार र विषयविज्ञ,
– स्थानीय राजनीवतक दलका प्रवतवनवध ।
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४.२ साियजवनक सनु िु ाआको ध्येय तथा ईद्देश्यबारे जानकारी तथा प्रस्तुवत
– अयोजनाको विस्तृत पररयोजना प्रस्ताि िा काययक्रमको व्यिसावयक कायययोजना
– प्रस्तावित अयोजना तथा काययक्रमको सभिन्त्धमा स्थलगत ऄिलोकन, ऄध्ययन र परामियबाट प्राप्त सचू ना तथा वििरण
– प्रस्ताि (अयोजना तथा काययक्रम) बाट स्थानीय जनता, स्थानीय तह, वजल्लालाइ पग्ु ने प्रमख
ु फाआदाहरू
– प्रस्ताि कायायन्त्ियनबाट स्थानीय जनता, स्थानीय तह, वजल्लालाइ पग्ु ने नकारात्मक ऄसरहरू
– नकारात्मक ऄसर न्त्यनू ीकरणमा ईपायहरू
४.३ प्रस्तािको सभिन्त्धमा प्रभावित समदु ाय तथा ऄन्त्य सरोकारिालाको धारणा तथा सिाल प्रस्तुवत
– प्रस्तािको कायायन्त्ियन सभिन्त्धमा प्रभावित समदु ायका विचार तथा सिाल
– प्रस्तािको कायायन्त्ियन सभिन्त्धमा सरोकारिालाको विचार तथा सिाल
४.४ प्रस्तािकको प्रवतवक्रया
– प्रस्ताि कायायन्त्ियनबाट हुने मख्ु य समस्या तथा सबाल बारे प्रस्तािकको राय तथा विचार
– समस्या तथा सबालको सभबोधनबारे प्रस्तािकको प्रवतिर्द्ताबारे जानकारी
४.५ विषयविज्ञ तथा सहजकतायबाट वनष्कषय तथा सझु ाि प्रस्तुती
– काययक्रममा प्रस्ततु तथा ईठाआएका सिालहरूको विषयविज्ञ तथा सहजकतायर्द्ारा सङ्कलन तथा सँस्लेषण
– विषयविज्ञ तथा सहजकतायर्द्ारा वनष्कषय तथा सझु ािबारे प्रस्तुती र जानकारी
– साियजवनक सनु िु ाआको प्रवक्रया, छलफलका विषय, वनष्कषय र सझु ाि समािेि प्रवतिेदन तयारी
– प्रवतिेदन प्रस्तािक समि पेि
५. सहभावगता
– विषयविज्ञ तथा सहजकताय
– प्रभावित समदु ाय तथा समहू को प्रवतवनवध, लवित िगय तथा समदु ाय
– सभिवन्त्धत िडाका िडाऄध्यि िा िडा सवमवतका सदस्यहरू
– नगरपावलकाका प्रमख
ु , प्रवतवनवध तथा सभिवन्त्धत कमयचारीहरू
– नागररक समाज, समदु ायमा अधाररत समाज तथा वमवडयाका प्रवतवनवध
– प्रस्तािक संस्थाका प्रवतवनवधहरू
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अनस
ु च
ू ी –६
(दफा ६ को ईपदफा (२)संग सभिवन्त्धत)
सङ्विप्त िातािरणीय परीिण प्रवतिेदनको ढााँचा
१. प्रवतिेदन तयार गने व्यवि िा संस्थाको नाम र ठे गाना :
२. प्रस्तािको सारांि :
३. प्रवतिेदनमा रहनु पने विषयः
 प्रस्तािको ईद्देश्य,
 प्रस्ताि कायायन्त्ियन हुने िेरको विस्तृत वििरण,
 प्रस्ताि तयारीमा त्याङ्क सङ्कलन र विश्ले षणको विवध,
 प्रस्ताि कायायन्त्ियनबाट िातािरणमा पने सकारात्मक प्रभाि,
 प्रस्ताि कायायन्त्ियनबाट िातािरणमा पने नकारात्मक प्रभाि,
 िातािरणीय व्यिस्थापन योजना,
 ऄन्त्य अिश्यक कुरा,
 सन्त्दभय सामग्री ।
४. प्रवतिेदनमा समािेि हुने िातािरणीय योजनाको खाका देहायबमोवजम हुनेछः
विषयगत
िेर
भौवतक िेर
जैविक िेर
सामावजक
िेर
साँस्कृ वतक
िेर
ऄन्त्य
विषयगत
िेर
भौवतक िेर
जैविक िेर
सामावजक
िेर
साँस्कृ वतक
िेर
ऄन्त्य

सकारात्मक प्रभािको
बढोिरीका वक्रयाकलाप

के
गने?

कहाँ
गने?

कसरी
गने?

कवहले
गने?

कसले
गने?

ऄनमु ावनत बजेट
जनिवि र समय

ऄनगु मन तथा
मल्ू याङ्कन विवध

नकारात्मक प्रभािको
न्त्यनू ीकरणका वक्रयाकलाप

के
गने?

कहाँ
गने?

कसरी
गने?

कवहले
गने?

कसले
गने?

ऄनमु ावनत बजेट
जनिवि र समय

ऄनगु मन तथा
मल्ू याङ्कन विवध

रष्टव्य:– (१) िातािरण व्यिस्थापन योजनाको प्रस्तािमा अयोजना वनमायण ऄवघ , वनमायण तथा सञ्चालनको चरणका लावग ऄलग
ऄलग रुपमा ईल्लेख गनयु पनेछ ।
(२) प्रवतिेदन तयार गदाय अिश्यकता ऄनसु ार त्याङ्क, नक्िा, वचर, तावलका, चाटय, ग्राफ संलग्न गनयु पनेछ ।
(३) सङ्विप्त िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदन नेपाली भाषाको यवु नकोडमा फण्ट साआज १२ मा टाआप गरी लेवखएको हुनु पनेछ ।
प्रवतिेदनको प्रत्येक पानाको तलमावथ १ –१ आञ्च, बायाँ १.२ आञ्च र दायाँ १ आञ्च खाली राखी पानाका दिु ैतफय वप्रन्त्ट गरी स्पाआरल
बाआवण्डङ गरे को हुनु पनेछ ।
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अनस
ु च
ू ी –७
(दफा ६ को ईपदफा (२)संग सभिवन्त्धत)
प्रारवम्भक िातािरणीय परीिण प्रवतिेदनको ढााँचा
१. प्रवतिेदन तयार गने व्यवि िा संस्थाको नाम र ठे गाना :
२. प्रस्तािको सारांि : (प्रस्तािको कायायन्त्ियनबाट िातािरणमा पनय सक्ने प्रभािको सभिन्त्धमा देहायका कुरा संिेपमा ईल्लेख गने)
 प्रस्तािको ईद्देश्य :
 भ–
ू ईपयोग पने ऄसर :
 िातािरणमा पने प्रवतकूल प्रभाि :
 जनस्िास््य तथा मानि जीिनमा पने ऄसर :
 जनसङ्ख्या र जीविकोपाजयनमा पने ऄसर :
 स्थानीय पि
ू ायधारमा हुने िवत :
 जलिायु पररितयन तथा विपद ईत्थानविलतामा पने ऄसर :
 ऄन्त्य अिश्यक कुरा :
३. प्रस्तािको सभिन्त्धमा देहायका कुरा स्पष्ट खल
ु ाईनु पने :
(क) प्रस्तािको वकवसम :
 प्रिोधन गने,
 ईत्पादन गने,
 जडान गने,
 सेिा प्रिाह गने,
 ऄन्त्य ।
(ख) डेवलभरी गने भए के कस्तो िस्तु डेवलभरी गने :
(ग) प्रस्तािको :
 जडान िमता :
 प्रवतवदन िा िषय कवत घण्टा सञ्चालन हुने :
(घ) प्रस्ताि कायायन्त्ियन हुदँ ा वनष्कासन हुने (कवत समय सञ्चालन हुदँ ा कवत पररमाणमा वनष्कासन हुने हो ) खल
ु ाईनु पने :
 ठोस
 तरल
 हािा
 ग्याँस
 ध्िवन
 धल
ू ो
 ऄन्त्य ।
(च) प्रयोग हुने उजायको :
 वकवसम :
 स्रोत :
 खपत हुने पररमाण (प्रवतघण्टा, वदन र िषयमा) :
(छ) जनिविको अिश्यकता कवत पने :
(ज) प्रस्ताि कायायन्त्ियन गनय अिश्यक पने :
 कूल पँज
ू ी:
 चालु पँज
ू ी:
 जवमनको िेरफल :
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भिन र वतनका वकवसम :
 मेवसनरी औजार :
 ऄन्त्य :
(झ) प्रस्ताि कायायन्त्ियन हुने िेरको विस्तृत वििरण :
 नक्सा :
 सो िेर र िररपररको जनसंख्या र बसोिासको वस्थवत :
 प्रस्ताि कायायन्त्ियन हुने िेरको असपासमा कुनै संिेदनिील वचज िा िस्तु रहेको भए त्यस्ता वचजिस्तुको वििरण :
 हालको वस्थवत :
 पानीको स्रोत :
 फोहरमैला फ्याँक्ने िा प्रिोधन गने व्यिस्था :
 प्रस्ताि कायायन्त्ियन हुने ठाईँ मा अित जाित गने बाटो :
 ईत्पादन प्रवक्रया :
 प्रविवधको वििरण :
 ऄन्त्य अिश्यक कुरा :
४. प्रस्ताि कायायन्त्ियन गदाय िातािरणमा पने प्रभाि :
(क) सामावजक, अवथयक र साँस्कृ वतक िेरमा पने प्रभाि :
 मानि स्िास््यमा पने प्रभाि :
 जीविकोपाजयनमा पने प्रभाि :
 खेती योग्य जवमनमा हने िय :
 िन जङ्गलमा पग्ु ने िय :
 सामावजक, साँस्कृ वतक र धावमयक मल्
ू य मान्त्यतामा हुने पररितयन :
 ऄन्त्य :
(ख) जैविक प्रभाि :
 जनसङ्ख्या :
 िनस्पवत तथा जीिजन्त्तु :
 प्राकृ वतक िासस्थान र समद
ु ाय :
(ग) भौवतक प्रभाि :
 जवमन :
 िायम
ु ण्डल :
 पानी :
 ध्िवन :
 मानि वनवमयत िस्तु :
 जलिायु :
 ऄन्त्य :
५. प्रभाि कायायन्त्ियनका विकल्प :
वडजाआन
अयोजना स्थल :
प्रवक्रया, समय–तावलका :
प्रयोग हुने कच्चा पदाथय :
ऄन्त्य कुरा :
६. िातािरणीय व्यिस्थापन योजनाको खाका :
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७. ऄन्त्य अिश्यक कुरा :
८. प्रवतिेदनमा समािेि हुने िातािरणीय योजनाको खाका देहाय बमोवजम हुनेछ :
ऄनगु मन तथा
विषयगत िेर
सकारात्मक प्रभािको
के
कहाँ कसरी कवहले कसले ऄनमु ावनत बजेट
बढोिरीका वक्रयाकलाप
गने? गने? गने? गने? गने? जनिवि र समय मल्ू याङ्कन विवध
भौवतक िेर
जैविक िेर
सामावजक िेर
साँस्कृ वतक िेर
ऄन्त्य
विषयगत िेर
नकारात्मक प्रभािको
के
कहाँ कसरी कवहले कसले ऄनमु ावनत बजेट ऄनगु मन तथा
न्त्यनू ीकरणका वक्रयाकलाप गने? गने? गने? गने? गने? जनिवि र समय मल्ू याङ्कन विवध
भौवतक िेर
जैविक िेर
सामावजक िेर
साँस्कृ वतक िेर
ऄन्त्य
रष्टव्य:– (१) िातािरण व्यिस्थापन योजनाको प्रस्तािमा अयोजना वनमायण ऄवघ , वनमायण तथा सञ्चालनको चरणका लावग ऄलग
ऄलग रुपमा ईल्लेख गनयु पनेछ ।
(२) प्रवतिेदन तयार गदाय अिश्यकता ऄनसु ार त्याङ्क, नक्िा, वचर, तावलका, चाटय, ग्राफ संलग्न गनयु पनेछ ।
(३) सङ्विप्त िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदन नेपाली भाषाको यवु नकोडमा फण्ट साआज १२ मा टाआप गरी लेवखएको हुनु पनेछ ।
प्रवतिेदनको प्रत्येक पानाको तलमावथ १ –१ आञ्च, बायाँ १.२ आञ्च र दायाँ १ आञ्च खाली राखी पानाका दिु ैतफय वप्रन्त्ट गरी स्पाआरल
बाआवण्डङ गरे को हुनु पनेछ ।
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अनस
ु च
ू ी –८
(दफा ६ को ईपदफा (३)संग सभिवन्त्धत)
िातािरणीय अध्ययन प्रवतिेदन सम्िवधध साियजवनक सच
ू नाको ढााँचा
.............. अयोजना/काययक्रमको िातािरणीय ऄध्ययन प्रवतिेदन तयारी सभिवन्त्ध साियजवनक सचू ना
(प्रकािन वमवत ....................)
........... प्रदेि ............ वजल्ला ................ नगरपावलका ................ (प्रस्तािकको नाम ईल्लेख गने) द्वारा देहाय बमावजमको
प्रस्ताि कायायन्त्ियन गनय लावगएको छ ।
प्रस्तािकको नाम र ठे गाना
............ नाम ......... ठे गाना ........... (इमेल) ........... फोन न.ं
प्रस्तािको व्यहोरा
अयोजना / काययक्रमको मख्ु य विषेिता ईल्लेख गने
प्रभाि पनय सक्ने िेर
.......... वजल्ला ......... नगरपावलका .......... िडा नं.
मावथ ईवल्लवखत प्रस्तािको िातािरणीय ऄययन प्रवतिेदन तयारी गने क्रममा सो िेरको जैविक तथा पाररवस्थवतकीय प्रणाली
,
प्राकृ वतक तथा भौवतक प्रणाली , सामावजक तथा अवथयक प्रणाली र साँस्कृ वतक प्रणालीहरू बीच के कस्तो सकारात्मक तथा
नकारात्मक प्रभाि पदयछ भनी यवकन गनय ................. नगरपावलका ,.......िडा सवमवत, विद्यालय, स्िास््य संस्था तथा सरोकारिाला
व्यवि िा संस्थाको राय सझु ाि वलन अिश्यक भएकोले यो साियजवनक सचू ना प्रकािन भएको वमवतले सात वदन वभर देहायमा
ईवल्लवखत ठे गानामा अइ पग्ु ने गरी वलवखत राय सझु ाि ईपलब्ध गराइ वदनु हुन ऄनरु ोध गररन्त्छ ।
प्रस्तािकको नाम र ठे गाना
............ नाम ......... ठे गाना ........... (इमेल) ........... फोन नं.
परामियदाताको नाम र ठे गाना
............ नाम ......... ठे गाना ........... (इमेल) ........... फोन नं.
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अनस
ु च
ू ी –९
(दफा ६ को ईपदफा (८)संग सभिवन्त्धत)
िातािरणीय अध्ययन प्रवतिेदन तयार गने विज्ञ तथा अध्ययन टोिी
क. सङ्विप्त िातािरणीय ऄध्ययन तथा प्रवतिेदन तयारी संलग्न हुने वििेषज्ञहरुः
१. भौवतक विकास विज्ञ ( Physical Development Expert) : सभिवन्त्धत विषय जस्तैः वसवभल िा मेकावनकल आवञ्जवनयररङ्ग ,
भगू भयिास्त्र, भवू िज्ञान, अवकय टेक्ट, हाआड्रोलोजी िा ऄन्त्य सभिवन्त्धत विषयमा स्नातकोिर ईपावध हावसल गरी कभतीमा तीन िटा
िातारणीय ऄध्ययन काययमा ऄनभु ि भएको
२. िातािरणविद (Environmental Expert): िातािरण विज्ञान िा आवञ्जनीयररङ्गमा स्नातकोिर ईपावध हाँवसल गरी कभतीमा तीन
िटा िातारणीय ऄध्ययन काययमा ऄनभु ि भएको
३. सामावजक अवथयक विज्ञ (Socio-economic Expert) : समाज विज्ञान िा ऄथयिास्त्रमा स्नातकोिर ईपावध हावसल गरी कभतीमा
तीन िटा िातारणीय ऄध्ययन काययमा ऄनभु ि भएको
ख. प्रारवभभक िातािरणीय परीिण तथा प्रवतिेदन तयारी सल
ं ग्न हुने वििेषज्ञहरुः
१. भौवतक विकास विज्ञ ( Physical Development Expert) : सभिवन्त्धत विषय जस्तैः वसवभल िा मेकावनकल आवञ्जवनयररङ्ग ,
भगू भयिास्त्र, भवू िज्ञान, अवकय टेक्ट, हाआड्रोलोजी िा ऄन्त्य सभिवन्त्धत विषयमा स्नातकोिर ईपावध हावसल गरी कभतीमा तीन िटा
िातारणीय ऄध्ययन काययमा ऄनभु ि भएको
२. िातािरणविद (Environmental Expert): िातािरण विज्ञान िा आवञ्जनीयररङ्गमा स्नातकोिर ईपावध हावसल गरी कभतीमा तीन
िटा िातारणीय ऄध्ययन काययमा ऄनभु ि भएको
३. सामावजक अवथयक विज्ञ (Socio-economic Expert) : समाज विज्ञान िा ऄथयिास्त्रमा स्नातकोिर ईपावध हावसल गरी कभतीमा
तीन िटा िातारणीय ऄध्ययन काययमा ऄनभु ि भएको
४. अिश्यकता ऄनसु ार सभिवन्त्धत िेरको विज्ञः
Civil Engineer, Architect, Economist, Agriculturist,
Forest/Biodiversity Expert, WASH Engineer, Mechanical Engineer, Hydrologist, Chemist अवद) जस्तैः
– िन तथा िृिारोपण र हररयाली िेरः फरे ष्टर िा िायोडाआभरवसटी विज्ञ अवद।
– सडक, पल
ु तथा यातायात िेरः यातायात आवञ्जवनयररङ्ग अवद।
– पययटन िेर : पययटन विज्ञ अवद
– ईजाय, जलस्रोत र वसंचाइ िेरः Hydrologist, Irrigation Engineer अवद।
– अिास, भिन, िस्ती तथा िहरी विकास िेर : भिन आवञ्जवनयर िा अकीटेक्ट
– ईद्योग तथा व्यिसाय िेर : ऄथयिास्त्री तथा व्यिस्थापन विज्ञ अवद
– स्िास््य िेर : मेवडकल डाक्टर अवद
– वििा िेर : वििािास्त्री िा मेवडकल डाक्टर अवद।
– खानी िेर : भगू भयिास्त्री अवद
– कृ वष िेर : कृ वष तथा भेटेरनरी विज्ञ अवद।
– खानेपानी, सरसफाइ तथा ढल वनकास िेर : िास आवञ्जवनयर अवद।
ईवल्लवखत विज्ञ तथा ऄध्ययन टोलीको योग्यता िातािरण सभिवन्त्ध सङ्घीय काननू मा तोवकए बमोवजम हुनपु नेछ।
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अनस
ु च
ू ी –१०
(दफा १० को ईपदफा (१)संग सभिवन्त्धत)
िातािरणीय व्यिस्थापन योजनाको ढााँचा
िातािरणीय प्रभाि

सकारात्मक प्रभाि
बढोत्तरी/ नकारात्मक
असर धयनू ीकरणका
वक्रयाकिापहरू (के
के गने?)

स्थान
(कहााँ
गने)

सञ्चािन
प्रवक्रया
(कसरी
गने?)

सञ्चािन
प्रवक्रया
(कसरी
गने?)

समय
अनुमावनत
अनुगमनको
(कवहिे
वजम्मेिारी
स्रोत
विवध
गने?)

क. भौवतक
िातािरण
१. वनमायण अवघको
चरण
२. वनमायण चरण
३. वनमायण पवछको
चरण
ख. जैविक
िातािरण
१. वनमायण अवघको
चरण
२. वनमायण चरण
३. वनमायण पवछको
चरण
ग. सामावजक,
आवथयक र
सााँस्कृवतक
िातािरण
१. वनमायण अवघको
चरण
२. वनमायण चरण
३. वनमायण पवछको
चरण
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अनस
ु च
ू ी –११
(दफा ११ को ईपदफा (९)संग सभिवन्त्धत)
िातािरणीय प्रस्ताि कायायधियन अनुगमनको ढााँचा
अनुगमनका
अनुगमनका
अनुगमनको
अनुगमनको
अनुगमनको
प्रकार
सच
विवध
स्थान
समय (आिृवत्त)
ू क
१. प्रारवम्भक अिस्थाको अनुगमन

अनमु ावनत
रकम

अनगु मन गने
वनकाय

२. प्रभाि अनुगमन

३. वनयमपािन अनुगमन

***
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सयू ोदय नगरपाविकाको िारणयधत्र व्यिस्थापन तथा सञ्चािन काययविवध, २०७७
स्िीकृत वमवत २०७७/०५/१९
प्रस्तािनाः अगलावग वनयन्त्रणको लावग िारुणयन्त्रको व्यिस्थापन तथा सञ्चालन गरी अम नागररकलाइ वदगो , भरपदो र विश्वसनीय
सेिा प्रिाह गनय िाञ्छनीय भएकोले , स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन , २०७४ को दफा ११ (न) बमोवजम नगर काययपावलकाले यो
काययविवध बनाएको छ ।
पररच्छे द – १
प्रारवम्भक
१. सङ्विप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस काययविवधको नाम ‗सयू ोदय नगरपावलकाको िारुणयन्त्र व्यिस्थापन तथा सञ्चालन
काययविवध, २०७७‘ रहेको छ ।
(२) यो काययविवध स्थानीय राजपरमा प्रकावित भएपवछ प्रारभभ हुनेछ ।
२. पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गले ऄरय क
् ो ऄथय नलागेमा यस काययविवधमाः–
(क) ‗ऐन‘ भन्त्नाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाइ सभझनु पछय ।
(ख) ‗काययपावलका‘ भन्त्नाले सयू ोदय नगर काययपावलका सभझनु पछय
(ग) ‗कायायलय‘ भन्त्नाले सयू ोदय नगर काययपावलकाको कायायलयलाइ सभझनु पछय ।
(घ) ‗सवमवत‘ भन्त्नाले दफा ९ बमोवजमको सवमवतलाइ सभझनु पछय ।
(ङ) ‗स्थानीय प्रिासन‘ भन्त्नाले वजल्ला प्रिासन िा आलाका प्रिासन कायायलयलाइ सभझनु पछय ।
(च) ‗सभा‘ भन्त्नाले सयू ोदय नगरपावलकाको नगर सभा सभझनु पछय ।
(छ) ‗नगर प्रमख
ु ‘ भन्त्नाले सयू ोदय नगरपावलकाको नगर प्रमख
ु लाइ सभझनु पछय ।
(ज) ‗नगर ईप-प्रमख
ु ‘ भन्त्नाले सयू ोदय नगरपावलकाको नगर ईप–प्रमख
ु लाइ सभझनु पछय ।
(झ) ‗प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त‘ भन्त्नाले सयू ोदय नगरपावलकाको प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ तलाइ सभझनु पछय ।
पररच्छे द – २
िारणयधत्रको व्यिस्था
३. िारणयधत्रको प्रावप्त : नगरपावलकामा देहाय बमोवजमका तररकाबाट िारुण यन्त्र प्राप्त हुने सक्नेछ :–
(क) नगरपावलकाको अफ्नो स्रोतबाट खररद,
(ख) नेपाल सरकारबाट सहायता स्िरुप प्राप्त,
(ग) प्रदेि सरकारबाट सहायता स्िरुप प्राप्त ,
(घ) दातृ वनकायबाट नेपाल सरकार माफय त सहायता स्िरुप प्राप्त,
(ङ) ऄन्त्य संघ / संस्था र व्यविबाट सहायता स्िरुप प्राप्त ।
४. िारणयधत्रको व्यिस्थापन तथा सञ्चािन : – (१) नगरपावलकाले िारुणयन्त्र वनयवमत रुपमा व्यिस्थापन तथा सञ्चालनको
व्यिस्था वमलाईनेछ ।
(२) कायायलयले अिागमनमा सहज हुने गरी ईपयि
ु स्थानमा िारुणयन्त्र राख्ने व्यिस्था वमलाईनेछ ।
(३) कायायलयले िारुणयन्त्रको सेिा चौबीसै घण्टा ईपलब्ध हुने व्यिस्था वमलाईनेछ ।
(४) नागररक िा सरु िा वनकायबाट खबर अए पिात तुरुन्त्तै सभिवन्त्धत स्थानको लावग प्रस्थान गररसक्नु पनेछ ।
(५) विपद् व्यिस्थापन िाखाले वनयवमत रुपमा िारुणयन्त्र व्यिस्थापन र सञ्चालन सभिवन्त्ध कायय गनेछ ।
५. िारणयधत्रको वनयवमत ममयत सम्भार: (१) कायायलयले िारुणयन्त्रको वनयवमत ममयत सभभारको अिश्यक व्यिस्था वमलाईने
छ।
(२) कायायलयले िारुणयन्त्रको वनयवमत व्यिस्थापन सञ्चालन र ममयत सभभारको लावग अिश्यक बजेट व्यिस्थापन गनेछ ।
(३) िारुणयन्त्र सञ्चालनको वनवभत नगरिासी सेिाग्राहीबाट सेिािल्ु क िापत नगर सभाले
/नगरपावलकाले वनधायरण
गरे बमोवजमको िल्ु क लाग्नेछ ।
६. बारणयधत्रको पानी व्यिस्थापन: अगलावग वनयन्त्रणका लावग बारुणयन्त्रलाइ अिश्यक पने पानीको व्यिस्थापन वनभनानसु ार
गने सवकनेछ ।
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(१) नगरपावलकाले सवञ्चत गरे को जल भण्डारबाट प्रयोग गने ।
(२) जनु सक
ु ै स्थानको नदी, नाला, खोल्सामा बगेको िा जमेको पानीबाट प्रयोग गने ।
(३) व्यविको वनजी स्िामीत्िमा रहेको पानीको अपसी समझ्दारी कायम गरी प्रयोग गने सवकने ।
पररच्धेद ३
जनशवक्त व्यिस्थापन तथा सेिा सवु िधा
७. जनशवक्त व्यिस्थापन : (१) िारुणयन्त्र व्यिस्थापन तथा सञ्चालनको लावग नगरप्रहरीलाइ वनभन जनिवि सवहत व्यिस्था
गररनेछ।
(क) दमकल चालक :–
२ जना
(ख) जमदार :– १ जना
(ग) दमकल व्यिस्थापक १ जना
(३) ईपदफा (१) बमोवजमका कमयचारी नगरपावलकालाइ दीघयकालीन दावयत्ि वसजयना नहुने गरी कायायलयले वनदेिक सवमवतको
वसफाररसमा सेिा करार माफय त वलनु पनेछ ।
(४) कायायलयले ईपदफा (१) बमोवजम वनयि
ु हुने कमयचारीहरूलाइ सेिा प्रिेि तालीम वदइ काममा लगाईनेछ ।
(५) कायायलयले काययरत जनिविको िमता विकासका लावग वनयवमत रुपमा तालीमको व्यिस्था वमलाईने छ ।
(६) कायायलयलेईपदफा (१) बमोवजमका कमयचारीहरूको प्रवत कमयचारीलाइ वनयमानसु ार दघु टय ना बीमाको व्यिस्था वमलाईनेछ ।
(७) कायायलयले अगलावग वनयन्त्रणका क्रममा जनिविको सरु िाको पयायप्त व्यिस्था वमलाईनेछ ।
(८) कायायलयले अगलावग वनयन्त्रण सभिवन्त्ध कायय गदाय प्रयोग गनयपु ने सरु िा सभिवन्त्ध सबै सामग्रीहरूको प्रबन्त्ध गनेछ ।
(९) िारुणयन्त्र सञ्चालनमा सल
ं ग्न हुने कमयचारीले व्यविगत सरु िा सभिवन्त्ध तोवकएको पोिाक तथा न्त्यनू तम ईपकरणको
व्यिस्था कायायलयबाट गररनेछ ।
(१०) िारुणयन्त्र सञ्चालनमा काययरत कमयचारीहरूले नगरकाययपावलकाले वनधायरण गरे को पदीय मययदा कतयव्य तथा ऄनसु ासनको
पालना गनयु पदयछ।
(११) कायायलयले ईपदफा (९) बमोवजमको कतयव्य र ऄनि
ु ासन पालना नगने कमयचारीको सेिा करार सभझौता तत्काल खारे ज
गनय सक्नेछ ।
८. जनशवक्तको सेिा सवु िधा : (१) यस काययविवध बमोवजम वनयि
ु हुने कमयचारीले सेिा करार सभझौता बमोवजमको सेिा सवु िधा
पाईने छन।्
(२) िारुणयन्त्र सञ्चालनमा संलग्न कमयचारीहरू कायायलय प्रवत ईिरदायी हुनपु नेछ ।
पररच्छे द –४
वनदेशक सवमवत सम्िवधध व्यिस्था
९. वनदेशक सवमवत : (१) अगलावग वनयन्त्रणको लावग िारुणयन्त्रको व्यिवस्थत , विश्वसनीय र प्रभािकारी सञ्चालनको व्यिस्था
वमलाईन देहाय बमोवजमको वनदेिक सवमवत रहनेछ ।
(क) नगरपावलकाको नगर प्रमख
संयोजक
ु
(ख) नगरपावलकाको नगर ईपप्रमख
सदस्य
ु
(ग) संयोजकले तोके को काययपावलकाको सदस्य मध्ये १ जना सदस्य
(घ) प्रमख
सदस्य
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त
(ङ) विपद् तथा िातािरण हेने सभिवन्त्धत िाखाको प्रमख
सदस्य–सवचि
ु
(२) सवमवतले स्थानीय प्रिासनका ऄवधकृ त प्रवतवनवध , स्थानीय स्तरमा रहेको नेपाल प्रहरी , सिस्त्र प्रहरी िल , नेपाल, नेपाली
सेनाका प्रवतवनवध, तथा विपदक
् ो िेरमा कायय गने संघ संस्थाका प्रवतवनवधलाइ बैठकमा अमन्त्रण गनय सक्नेछ ।
(३) सवमवतको बैठक अिश्यकतानसु ार बस्नेछ ।
(४) बैठक सञ्चालन सभिवन्त्ध काययविवध सवमवत अफै ले वनधायरण गरे बमोवजम हुनेछ ।
(५) सवमवतको काम, कतयव्य र ऄवधकार देहायमा बमोवजम हुनेछ :–
(क) िारुणयन्त्र व्यिस्थापन तथा सञ्चालनको लावग कायायलयलाइ नीवतगत वनदेिन गने,
47

सूयोदय नगरपालिकाको ऐन, लनयमाविी तथा काययलवलधहरूको संगािो (चौथो भाग)

(ख) िारुणयन्त्रको समवु चत र व्यिवस्थत प्रयोग गने व्यिस्था वमलाईने,
(ग) िारुणयन्त्र सञ्चालन सभिन्त्धमा अिश्यकतानसु ार स्थानीय प्रिासन िा सरु िा वनकायसँग समन्त्िय गने,
(घ) अपतकालीन कायय सञ्चालन के न्त्रको पिू ायधार वनमायण र सञ्चालन गनय अिश्यक प्रबन्त्ध गने,
(ङ) िारुणयन्त्र सञ्चालनको लावग अिश्यकता ऄनसु ार ऄन्त्य गाईँपावलका र नगरपावलका तथा संघसंस्थासँग समन्त्िय गने।
१०. कोष व्यिस्थापनाः (१) िारुणयन्त्र व्यिस्थापन तथा सञ्चालनका लावग कायायलयमा एक कोष रहनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजमको कोषमा देहाय बमोवजमका रकम जभमा गररनेछ :–
(क) नेपाल सरकारबाट िारुणयन्त्र सञ्चालनका लावग ईपलब्ध हुने ऄनदु ान,
(ख) प्रदेि सरकारबाट िारुणयन्त्र सञ्चालनका ईपलब्ध हुने ऄनदु ान,
(ग) िावषयक काययक्रमबाट िारुणयन्त्र सञ्चालनका लावग विवनयोवजत रकम,
(घ) संघ संस्था तथा वनजी िेरबाट सहयोग स्िरुप प्राप्त रकम,
(ङ) िारुणयन्त्र व्यिस्थापन तथा सञ्चालनका लावग ऄन्त्य स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
३) यस दफा बमोवजमको कोषको खाता सञ्चालन प्रचवलत काननू बमोवजम हुनेछ ।
४) ईपदफा (१) बमोवजमको कोष सञ्चालन गनय कोषमा भएको अभदानी , खचय र लेखा सभिवन्त्ध कायय प्रचवलत काननू बमोवजम
हुनेछ ।
(५) ईपदफा (१) बमोवजमको कोषबाट िारुणयन्त्र व्यिस्थापन तथा सञ्चालन , वनयवमत ममयत सभभार, िारुणयन्त्र सेिा तफय
काययरत कमयचारीको तलब , भिा तथा ऄन्त्य सवु िधा , काययविवध िमोवजम गनयपु ने बीमा र अगलावग वनयन्त्रणका लावग
अिश्यक ऄन्त्य सामग्रीहरू (पोिाक र ईपकरण समेत) खरीद तथा ममयत सभभारमा मार खचय गनय सवकनेछ ।
११. िेखा परीिणाः िारुणयन्त्र व्यिस्थापन तथा सञ्चालन कोषको अन्त्तररक तथा ऄन्त्तीम लेखा परीिण प्रचवलत काननू बमोवजम
हुनेछ ।
पररच्छे द – ५
विविध
१२. समीिा एिम् प्रगवत प्रवतिेदनाः वनदेिक सवमवतले िारुणयन्त्र व्यिस्थापन तथा सञ्चालन सभिवन्त्ध वक्रयाकलापको िावषयक
रुपमा समीिा गरी काययपावलका समि प्रवतिेदन पेि गनयपु नेछ ।
१३. सश
ं ोधनाः (१) यस काययविवधमा सि
ं ोधन गनयपु ने भएमा सवमवतको वसफाररसमा काययपावलकाले अिश्यक सि
ं ोधन गनय सक्नेछ ।
१४. बाधा अडकाउ िुकाउनेाः (१) यस काययविवधको कायायन्त्ियनका क्रममा कुनै बाधा ऄिरोध अएमा सवमवतले बाधा ऄड्काई
फुकाईन सक्नेछ ।
१५. खारेजी तथा बचाउ : (१) यो काययविवध पाररत हुनु ऄगािै नगरपावलकािाट भए गरे का िारुणयन्त्रसँग सभिवन्त्धत सभपणू य
गवतविवध तथा वक्रयाकलापहरू यसै काननू बमोवजम भएको मावननेछ ।
(२) यस काययविवधमा भएका व्यिस्था नेपालको संविधान , प्रचवलत सङ्घीय तथा प्रादेविक काननू सँग बावझएको हदसभम
बदरभागी हुनेछ ।
***
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सयू ोदय नगरपाविकाको बाि अवधकार सरं िण तथा सम्िधयन सम्िवधध काययविवध, २०७७
काययपाविकािाट स्िीकृत वमवत: २०७७/१२/०८
प्रस्तािनााः
स्थानीय तहमा बालबावलकाको हक, वहत र ऄवधकारको सभमान, संरिण, पररपवू तय, पालना र सभिर्द्यनका लावग नेपालको संविधान
तथा काननू मा भएका व्यिस्थाहरूको कायायन्त्ियन गनय तथा बालबावलकाको बचािट, संरिण, विकास तथा सहभावगताको ऄवधकार
लगायत सिोिम वहतको सवु नवितताका साथै बाल मैरी स्थानीय िासनको प्रिर्द्यन गनय बाञ्छनीय भएकोले,स्थानीय सरकार सञ्चालन
ऐन, २०७४ को दफा ११ (७) तथा बालबावलका सभिवन्त्ध ऐन , २०७५ को दफा ६० ले वदएको ऄवधकार प्रयोग गरी सयू ोदय
नगरपावलकाको काययपावलकाबाट यो काययविवध पाररत गरी कायायन्त्ियनमा ल्याआयएको छ।
पररच्छे द-१
प्रारवम्भक
१. सङ्विप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यो काययविवधको नाम "बाल ऄवधकार संरिण तथा सभिर्द्यन काययविवध, २०७७" रहेको छ।
(२) यो काययविवध सयू ोदय नगरपावलकाको स्थानीय राजपरमा प्रकािन भएको वमवतदेवख लागू हुनेछ।
२. पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गले ऄको ऄथय नलागेमा यस काययविवधमा(क) "ऐन" भन्त्नाले बालबावलका सभिवन्त्ध ऐन, २०७५ भन्त्ने सभझनु पछय ।
(ख) "काययविवध" भन्त्नाले बाल ऄवधकार सरं िण तथा सभिर्द्यन काययविवध, २०७७ सभझनु पछय ।
(ग) बालबावलका भन्त्नाले १८ बषय ईमेर ननाघेका व्यवि भन्त्ने सभझनु पछय ।
(घ) ‗बाल क्लब िा बाल सस्ं था‘ भन्त्नाले बाल ऄवधकारको सरं िण तथा प्रिर्द्यनका लावग १८ िषयसभमका बालबावलकाले यस
काययविवध बमोवजम स्थानीय तहमा सचू ीकृ त गरे को बालक्लब िा बाल सस्ं था सभझनु पछय ।
(ङ) ‗बाल कल्याण ऄवधकारी ‘ भन्त्नाले बालबावलका सभिवन्त्ध ऐन , २०७५ को दफा ६१ बमोवजम सय
ू ोदय नगरपावलकाको
काययपावलकाले वनयि
ु गरे को िा तोके को बाल कल्याण ऄवधकारी सभझनु पछय ।
(च) बाल कोष भन्त्नाले जोवखममा परे का तथा वििेष संरिणका अिश्यकता भएका बालबावलकाको संरिण सहायताका लावग
सयू ोदय नगरपावलकामा खडा गररएको बाल कोष भन्त्ने सभझनु पछय ।
(छ) वििेष संरिणका अिश्यकता भएका बालबावलका भन्त्नाले ऐनको दफा ४८ बमोवजमका बालबावलका भन्त्ने सभझनु पछय ।
(ज) ‗बाल सञ्जाल‗ भन्त्नाले बाल क्लब िा संस्थाको सञ्जाल सभझनु पछय ।
(झ) ‗समाजसेिी िा मनोविज्ञ ‘ भन्त्नाले ऐनको दफा ६२ बमोवजम स्थानीय तहमा वनयि
ु समाजसेिी , बाल मनोविज्ञ एिम्
सामावजक कायय तथा मनोविज्ञान सभिन्त्धमा तालीम प्राप्त गरी स्थानीय तहमा बालबावलकालाइ सेिा वदने ईद्देश्यले सचू ीकृ त
व्यवि एिम् सो सभिन्त्धमा वििेषज्ञता प्राप्त सचू ीकृ त संस्थालाइ समेत सभझनु पछय ।
(ञ) स्थानीय तह भन्त्नाले सय
ू ोदय नगरपावलका भन्त्ने सभझनु पछय ।
(ट) प्रमख
ु भन्त्नाले सयू ोदय नगरपावलकाको प्रमख
ु भन्त्ने सभझनु पछय ।
(ठ) ईप-प्रमख
ु भन्त्नाले सयू ोदय नगरपावलकाको ईप-प्रमख
ु भन्त्ने सभझनु पछय ।
(ड) िडा ऄध्यि भन्त्नाले सय
ू ोदय नगरपावलका ऄन्त्तगयतको िडा ऄध्यिको पदमा वनिायवचत व्यवि िा सो पदमा रही कायय गनय
तोवकएको व्यवि भन्त्ने सभझनु पछय ।
(ढ) प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त भन्त्नाले सयू ोदय नगरपावलकाको प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ तलाइ सभझनु पछय ।
(ण) सवमवत भन्त्नाले यस काययविवध बमोवजम गठन भएको सय
ू ोदय नगरपावलका बाल ऄवधकार सवमवत भन्त्ने सभझनु पछय । यसले
िडा स्तरमा गठन भएको सवमवत समेतलाइ जनाईनेछ ।
(त) पररषद भन्त्नाले ऐनको दफा ५९ बमोवजम गवठत रावष्िय बाल ऄवधकार पररषद् भन्त्ने सभझनु पछय ।
(थ) सेिा प्रदायक वनकाय भन्त्नाले स्थानीय तहमा सेिा प्रिाह गरररहेको सरकारी कायालयय, स्िास््य चौकी, विद्यालय स्रोत के न्त्र,
प्रहरी चौकी तथा यस्ता ऄन्त्य वनकायहरूलाइ सभझनु पछय ।
(द) प्रदेि मन्त्रालय भन्त्नाले प्रदेि न.ं १, प्रदेि सामावजक विकास मन्त्रालय भन्त्ने सभझनु पछय ।
(ध) मन्त्रालय भन्त्नाले नेपाल सरकार, मवहला, बालबावलका तथा ज्येष्ठ नागररक मन्त्रालय भन्त्ने सभझनु पछय ।
(न) प्रदेि सवमवत भन्त्नाले प्रदेि न.ं १ को प्रदेि बाल ऄवधकार सवमवत भन्त्ने सभझनु पछय ।
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(ऩ)

"सस्ं था" भन्त्नाले बाल ऄवधकार संरिण र सभिर्द्यनका लावग प्रचवलत काननू बमोवजम दताय भइ काययक्रम सञ्चालन
गरररहेका संघ/संस्था,संगठन तथा सामदु ावयक संस्थाहरूलाइ सभझनु पछय ।
पररच्छे द-२
उद्देश्य
३. उद्देश्याः यस काययविवधको ईद्देश्य देहाय बमोवजम रहेका छन् ।
(क) सय
ू ोदय नगरपावलकामा बालबावलकाको हक, वहत र ऄवधकारको संरिण तथा सभिर्द्यनका लावग काननू ी, नीवतगत,
संस्थागत, संरचनागत, काययक्रवमक व्यिस्थामा स्पष्टता ल्याईने ।
(ख) सय
ू ोदय नगरपावलकामा बालमैरी िासन, बालमैरी संरचना, बालमैरी प्रवक्रयाको ऄिलभिन तथा प्रिर्द्यन गने ।
(ग) बालबावलकामावथ हुने सबै प्रकारका वहस
ं ा, दव्ू ययिहार, िोषण, ऄिहेलना, िेिास्ताको ऄन्त्त्यका लावग बहुपिीय समन्त्िय
तथा सहकायय स्थावपत गने ।
पररच्छे द ४
बाि अवधकारको सरं िण तथा सम्िधयन गने
४. बाि अवधकारको सरं िण गनयपु नेाः (१) सयू ोदय नगरपावलकामा बाल ऄवधकारको संरिण तथा सभिर्द्यन गनयु सयू ोदय
नगरपावलकाको दावयत्ि हुनेछ ।
(२) स्थानीय तहमा बालबावलकाको स्िस्थ जीिन तथा बाँच्न पाईने ऄवधकारको कायायन्त्ियन र बालबावलकाको विकासका
लावग बालबावलकामावथ हुन सक्ने दघु टय नाको रोकथाम, जोवखमको न्त्यनू ीकरण लगायतका प्रवतरोधात्मक र सरु िा सेिाका लावग
सयू ोदय नगरपावलकाले देहायका ईपायहरू ऄिलभिन गनेछः
(क) विद्यालय ब्यिस्थापन सवमवतले विद्यालय पररसरलाइ पखायल िा घेराबार लगाआय ऄिावञ्छत व्यवि तथा चौपायाको
प्रिेिलाइ रोक्नपु नेछ ।
(ख) सयू ोदय नगरपावलकाले विद्यालय िेरको २० वमटर िररपररको बाटोमा सिारी साधनको गवत ऄवधकतम २० वक.वम. प्रवत
घण्टा तथा हनय वनषेवधत िेर लागू गनयपु ने छ ।
(ग) सयू ोदय नगरपावलकाबाट सञ्चावलत स्िास््य संस्थाहरूले ऄवनिायय रूपमा न्त्यनू तम मवहनाको एक पटक वनःिल्ु क औषवध र
परीिण सवु िधा सवहतको विद्यालय स्िास््य विविर सञ्चालन गनयपु नेछ ।
(घ) सामदु ावयक तथा सरकारी स्िास््य के न्त्रहरूले न्त्यनू तम िावषयक २ पटक खोप, पोषण तथा मातृवििु स्याहार सभिवन्त्ध
काययक्रम िस्ती तथा विद्यालय स्तरमा सञ्चालन गनयु पनेछ ।
(ङ) सयू ोदय नगरपावलकामा वनमायण गररने भौवतक पिू ायधारमा बाल सरु िाको सवु नवितता गरी मार ऄनमु वत प्रदान गनयपु ने छ ।
(च) सभिवन्त्धत िडा सवमवतहरूले ऄफ्नो िेरवभर सञ्चावलत विद्यालयको ५०० वमटरको दरू ीवभर मवदरा, चरु ोट तथा सवू तयजन्त्य
लगायतका सामग्री वबक्री वितरण तथा ईपभोग गनय वनषेध गनयपु ने छ ।
(छ) विद्यालय पररसर िरपर कुनै पवन चलवचर, मादक पदाथय, चरु ोट, रक्सी तथा ऄश्लील सावहत्यसँग सभिवन्त्धत तस्िीर, होवडयङ
बोडय, पोस्टर पभप्लेट लगायतका प्रचार प्रसार गनय वनषेध गररएको छ ।
(ज) १८ िषयभन्त्दा कम ईमेरका बालबावलकालाआय सतु ी, चरु ोट तथा मवदराजन्त्य पदाथय र ऄश्लील सावहत्य तथा सामग्री वबक्री
वितरण गनय वनषेध गररएको छ ।
(झ) बालबावलकाका लावग ऄस्िस्थकर र हावनकारक भनी प्रमावणत गररएको खेलौना तथा खाद्य पदाथयहरू बजारमा वबक्री
वितरण गनय वनषेध गररएको छ।
(३) सयू ोदय नगरपावलकामा सेिा प्रिाह गरररहेका विद्यालय, बालबावलकासँग प्रत्यि काम गने प्रत्येक साियजवनक वनकाय तथा
वनजी िेर एिम् सामावजक संस्थाहरूले बालबावलका विरूर्द्को वहसं ा िा बाल यौन दव्ू ययिहार रोकथाम गनय, बालबावलकाको
संरिण सवु नवित गनय र ईजरु ीको तत्काल काययिाहीको लावग संस्थागत तहमा बाल संरिण मापदण्ड वनमायण गरी लागू गने
ऄवनिायय व्यिस्थाको लावग सयू ोदय नगरपावलकाले सहजीकरण गनेछ ।
(४) सयू ोदय नगरपावलकाले बालबावलकाको सरं िणका लावग देहायका ईपायहरू ऄिलभिन गनेछः(क) विद्यालयमा ऄिावञ्छत राजनीवतक गवतविवध, हस्तिेप तथा बालबावलका एिम् वििकहरूको दलगत पररचालनमा वनषेध
गनेछ ।
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(ख) प्रचवलत काननू बाहेक वबना कारण विद्यालय ईमेरका बालबावलकालाआय विद्यालयमा भनाय हुनबाट रोक्न िा विद्यालयबाट
वनष्कासन गनय पाआयने छै न ।
(ग) विद्यालयमा वििक, विद्याथी, प्रिासक एिम् ऄवभभािक तथा अगन्त्तुकहरूले बालबावलकाबीच कुनै पवन भेदभाि,
िारीररक तथा मानवसक एिम् यौन वहसं ा र दव्ू ययिहार, ऄिहेलना गनय तथा बालबावलकामावथ िारीररक एिम् मानवसक चोट
पग्ु ने दण्ड सजाय गनय वनषेध गररएको छ ।
(घ) प्रत्येक विद्यालयमा सफा वपईने पानी, िौचालयमा पयायप्त पानीको व्यिस्था, वकिोरीका लावग मवहनािारी प्याड तथा
प्रारवभभक ईपचार बाकसको व्यिस्था गनेछ ।
(ङ) बालबावलकाविरूर्द् हुने वहसं ा, दयु यिहार, िोषणका ऄन्त्त्यका लावग प्रत्येक विद्यालय तथा बालबावलकासँग कायय गने
वनकायले बाल सरिण मापदण्ड ईजरु ी र सभबोधन तथा प्रेषण प्रणालीलाआय लागु गनयपु नेछ ।
(च) विद्यालयमा वििा तथा ऄन्त्य सवु िधाका नाममा धावमयक द्वेष फै लाईने, धमय पररितयन गनय लगाईने र फरक जात, समदु ाय,
सभप्रदाय तथा सस्ं कृ वत प्रवत द्वेष तथा घृणा जगाईने कायय वनषेध गनयपु नेछ ।
(छ) सयू ोदय नगरपावलकाले जोवखममा रहेका बालबावलकाको तत्काल ईद्वार, सरं िण तथा व्यिस्थापनका लावग बाल
हेल्पलाआयन न.ं १०९८ तथा हराएका, िेिाररस फे ला परे का बालबावलकाको सकुिल ईद्वार तथा व्यिस्थापनका लावग
बालबावलका खोजतलास सेिा के न्त्रको नं. १०४सगं समन्त्िय र सहकाययको व्यिस्था गनेछ ।
(ज) सयू ोदय नगरपावलका तथा िडा कायायलयहरूले बाल ऄवधकारको सरं िण तथा सभिर्द्यनका लावग वििा र स्िास््यका बजेट
ऄवतररि ऄवनिायय रूपमा पँजु ीगत बजेटको १०% प्रवतित विवनयोजन गने व्यिस्था वमलाईनेछ ।
(झ) प्रत्येक पररिारले अफ्नो पररिारमा जवन्त्मएका बालबावलकाको जन्त्मदताय प्रचवलत काननू बमोवजम ३५ वदनवभर गररवदनु
पनेछ ।
(ञ) प्रत्येक पररिारले ३ देवख ५ िषय ईमेरका बालबावलकालाआय प्रारवभभक बाल विकास के न्त्रमा ५ देवख १७ िषय ईमेरका
बालबावलकालाआय ऄवनिायय विद्यालय भनाय गने र वनयवमत विद्यालय पठाईनु पनेछ
(ट) कुनै पवन पररिारले अफ्ना बालबावलकामाझ र समदु ायका बालबावलकामाझ वलङ्ग, जातजावत, रङ्ग, पाररिाररक हैवसयत
तथा िारीररक र यौवनक ऄिस्थाका अधारमा भेदभाि गनेछैन।
(ठ) कसैले पवन प्रचवलत काननू विपरीत बालश्रमको प्रयोग गनय पाईनेछैन ।
(ड) समदु ायमा कसैले पवन बालबावलका विरूर्द् वहसं ा, िोषण, दव्ू ययिहार गरे मा िा त्यस्ता घटना हुन लागेको थाहा भएमा
नवजकको प्रहरी कायायलय िा स्थानीय बाल ऄवधकार सवमवत िा न्त्यावयक सवमवतमा ईजरु ी गनय सक्नेछ । यसरी ईजरु ी प्राप्त भै
सके पवछ ऄवभलेख राखी काननू िमोवजम अिश्यक काययिाही गनयपु छय ।
५. बािबाविकाको सिोत्तम वहत कायम गनयपु नेाः (१) स्थानीय तह, बाल कल्याण ऄवधकारी , समाजसेिी, सामावजक सघं
संस्था तथा बालबावलकाका वनवभत सेिा प्रदायक वनकायहरूले बालबावलकाको सन्त्दभयमा वनणयय वलंदा वनभन बमोवजम सिोिम
वहत वनधायरण गनयु पनेछः(क) बालबावलकाको समग्र सामावजक , पाररिाररक तथा िारीररक ऄिस्थाको ऄध्ययन गरी अिश्यकताको पवहचान र
प्राथवमकीकरण गने ।
(ख) बालबावलकाको पररिार िा तोवकएको संरिकको अवथयक, सामावजक पृष्ठभवू म ऄध्ययन गरी बालबावलकाका वनवभत वििा,
स्िास््य तथा सरु वित हुन सक्ने नसक्ने वनधायरण गने ।
(ग) बालबावलकाको सभिवन्त्धत सिालमा ईपलब्ध विकल्पहरूको सचू ी तयार गने र सबै विकल्पको सबल पि र जोवखमता
पवहचान गने ।
(घ) सभिवन्त्धत बालबावलकाले अफ्नो विचार र ऄनभु ि ऄवभव्यि गनय सक्ने भए ईसको धारणा वलवखत रुपमा ईतार गने ।
(ङ) सभिवन्त्धत बालबावलकाका लावग ईपलब्ध विकल्पहरूमध्ये जोवखम रवहत िा सबैभन्त्दा कम जोवखम भएको विकल्प
वनधायरण गने ।
(च) वनधायररत गररएको सेिा व्यिस्थामा जोवखम न्त्यनू ीकरणका काययहरू लागु गने ।
(छ) वनयवमत रुपमा बालबावलकाको ऄिस्था ऄनगु मन मल्ु याङ्कन तथा प्रवतिेदन सङ्कलन गने।
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६.

७.

८.

९.

(ज) वनणयय गने ऄवधकारी िा ऄदालतले बालबावलकाको ईच्चतम वहत वनधायरण गने प्रयोजनका वनवमि सभिवन्त्धत िेरका
वििेषज्ञ िा विज्ञको धारणालाइ प्रमाणमा वलन सक्नेछन् ।
(झ) वनणयय गने ऄवधकारी िा ऄदालतले बालबावलकाको ईच्चतम वहत वनधायरण गदाय वनणयय गनयपु ने विषयमा स्थावपत भएको
ऄन्त्तरावष्िय मान्त्यता र ऄभ्यासलाइ ईवचत महत्ि वदआनेछ ।
बािमैत्री सरं चना तथा अभ्यासको सवु नविततााः (१) सयू ोदय नगरपावलकामा बाल ऄवधकारको िेरमा काययरत संघ संस्था
तथा वनकायले देहायको प्रवक्रयाबाट बालमैरी संरचना तथा ऄभ्यासको सवु नवितता गनय सक्नेछः(क) बालबावलकाले प्रत्यि सहभागी हुने र सेिा वलने वनकायहरूको संरचना र व्यिहार बालमैरी र बाल सरु वित भएको सवु नित
गनय सयू ोदय नगरपावलकाले मन्त्रालयले जारी गरे को मापदण्ड बमोवजम बालमैरी ऄिस्थाको लेखाजोखा गनेछ।
(ख) बालबावलकालाआय सेिा प्रदान गने वनकायहरू बालमैरी बनाईन सयू ोदय नगरपावलकाले वनदेिन वदने, िमता विकास तथा
सधु ारका काययका लावग सहायता प्रदान गनय सक्नेछ ।
(ग) बालमैरी र बाल सरु वित नभएका वनकायहरूलाआय सेिा प्रदान गनयबाट बालमैरी नभएसभमका लावग सयू ोदय नगरपावलकाले
सेिा प्रदान गनयबाट रोक लगाईन सक्नेछ ।
पररच्छे द ४
बाि सहभावगता तथा बाि क्िब सञ्चािन
बाि सहभावगताको अभ्यासाः (१) सयू ोदय नगरपावलकाले अफ्नो धारणा बनाईन सिम भएका बालबावलकालाआय अफूलाआय
ऄसर पाने विषयमा साियजवनक वनकाय िा सस्ं था लगायतबाट गररने वनणयय प्रवक्रयमा बाल सहभावगताको ऄभ्यास गनेछ ।
(२) सयू ोदय नगरपावलकाले ऄफ्नो िेरवभरका घर पररिार विद्यालय तथा सामदु ावयक सस्ं थाले गने काययहरूमा बाल
सहभावगताको ऄभ्यास प्रिर्द्यन गनेछ ।
(३) ईपदफा (२) मा ईल्लेख भए बमोवजमका बाल सहभावगताको ऄभ्यास गनयु ऄवभभािक, संरिक तथा पररिारका ऄन्त्य
सदस्यहरू तथा विद्यालय साियजवनक वनकाय तथा संस्थाको कतयब्य हुनेछ।
बाि सहभावगताका प्रिधयनका नाममा गनय नहुने काययहरूाः (१) बालसहभावगताको नाममा व्यवि , सस्ं था, साियजवनक
वनकायले देहायका कामहरू गनय, गराईन िा त्यसो गनय कसैलाइ दरू
ु त्साहन गनयु हुदँ नै ः(क) बालबावलकाको ऄध्ययनमा वनयवमत रूपमा बाधा तथा ऄिरोध पग्ु ने गरी काययक्रम सञ्चालन गने िा सहभागी गराईने,
तर, बिु ाअमा िा संरिकको वलवखत मञ्जरु ीनामा कुनै प्रवतयोवगतामा भाग वलन सक्नेछन् । यसरी भाग वलएका
बालबावलकाका वििा सवु नवित गनय िैकवल्पक योजना बनाईनु पनेछ ।
(ख) बालबावलकाको िारीररक, मानवसक, संिेगात्मक, अध्यावत्मक, सामावजक विकासमा ऄसर पयु ायसईने खालका कुनै पवन
गवतविवध िा काययमा बालबावलकालाइ संलग्न गराईने ।
(ग) बालबावलकालाइ अमाबाबु , संरिक, विद्यालय लगायत कुनै पवन सरकारी वनकाय िा गैरसरकारी संस्थाले यायपली जल
ु ुस ,
सभा अवदमा सहभागी गराईने,
(घ) परभपरागत हावनकारक ऄभ्यास गनय िा सो ऄभ्यासमा सहभागी गराईने,
(ङ) विद्यालय लगायतका सरकारी वनकाय िा गैरसरकारी संस्थाले काननू िा विधान बमोवजम अफूले गनयपु ने काम बालबावलका
िा बालक्लब िा संस्था िा वतनको सञ्जाल माफय त गराईने ।
तर, बालबावलकालाइ अफै प्रत्यि फाआदा पयु ायेेईने ईद्देश्यले ईनीहरूलाइ िारीररक तथा मानवसक रूपमा प्रवतकूल ऄसर नपने
गरी िातािरण ऄनक
ु ू लका सामावजक तथा सहभावगतात्मक वक्रयाकलापहरूमा सहभागी गराईन यस वनयमले बाधा पयु ायथईने
छै न ।
बाि क्िि िा सस्ं था दताय तथा निीकरणाः (१) बालबावलकाले बाल ऄवधकार संरिण र प्रिर्द्यनका लावग बालक्लब िा
संस्था सचू ीकृ त गनय सभिवन्त्धत िडाको वसफाररससवहत सयू ोदय नगरपावलकामा देहायका वििरण सवहत ऄनसु चू ी १ ऄनसु ारको
वनिेदन र ऄनसु चू ी २ ऄनसु ारको बालक्लिको विधान सवहत पेि गनयु पदयछ ।
(क) बालक्लब िा सस्ं था दताय गनय चाहने बालबावलकाको नाम थर , ईमेर, ऄध्ययन गरररहेको किा , ठे गाना र जन्त्मदतायको
प्रमाणपरको प्रवतवलवप िा ऄध्ययनरत विद्यालय िा अवश्रत बाल गृहको वसफाररस पर,
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(ख) बालक्लिको नाम बालबावलकाहरूको अपसी छलफलका अधारमा तय गररनेछ । तर कुनै संस्थाको नाम जोडेर
बालक्लिको नाम राख्न पाइने छै न । विद्यालयको हकमा भने विद्यालयको नाम जोड्न सवकनेछ।
(ग) बालक्लब िा संस्थाको ईद्देश्य तथा सो माफय त् गनय चाहेका मख्ु य कामको वििरण,
(घ) बालक्लब िा संस्थाको सदस्यताको वकवसम , सदस्यता वलने प्रवक्रया तथा काययसवमवतमा रहने पदहरूको वििरण तथा
वनिायवचत हुने प्रवक्रया र ऄिवध ।
(२) दफा (१) बमोवजम वनिेदन अएमा सयू ोदय नगरपावलकाले बालक्लब िा संस्था सचू ीकृ त गरी बालकल्याण ऄवधकारीले
ऄनसु चू ी ३ बमोवजमको प्रमाणपर वदनेछ । सचू ीकृ त बालक्लिहरूको ऄवभलेख ऄनसु चू ी ४ ऄनसु ारको दताय वकतािमा राख्नु
पनेछ ।
(३) दफा (२) बमोवजम दताय भएको बालक्लब िा संस्थाले प्रत्येक िषय सयू ोदय नगरपावलकामा देहायको वििरण खल
ु ाइ
निीकरणको लावग वनिेदन वदन सक्नेछनः्
(क) िषयभरी अफूले गरे को मख्ु य काम िा वक्रयाकलापको सङ्विप्त वििरण,
(ख) सदस्यहरू तथा कायय सवमवतमा रहेका पदहरूको वििरण ।
(४) दफा (३) बमोवजम वनिेदन अएमा सयू ोदय नगरपावलकाले बालक्लब िा सस्ं थाको निीकरण गररवदनेछ । निीकरणको लावग
ऄनसु चू ी ५ ऄनसु ारको निीकरण ऄवभलेख वकतािमा राख्नु पनेछ ।
(५) बाल क्लब िा सस्ं था सचू ीकृ त र निीकरण तथा वसफाररस गरे बापत कुनै िल्ु क वलआने छै न ।
(६) प्रत्येक बाल क्लि तथा सस्ं थाले प्रत्येक िषय सभपादन गरे का काययहरूको सङ्विप्त जानकारी प्रत्येक िषयको फागनु मवहनाको
मसान्त्तसभम सयू ोदय नगरपावलका तथा स्थानीय बाल ऄवधकार सवमवतमा पठाईनु पनेछ ।
(७) स्थानीय बाल ऄवधकार सवमवतले बालक्लि एिम् सस्ं थाको िावषयक जानकारीको सङ्विप्त वििरण प्रत्येक िषयको बैिाख
मवहनाको मसान्त्तसभम प्रदेि बाल ऄवधकार सवमवतमा पठाईनु पनेछ । यसैगरी प्रत्येक प्रदेि बाल ऄवधकार सवमवतले ईि
जानकारीको सङ्विप्त वििरण प्रत्येक ऄसार मवहनाको मसान्त्तसभम रावष्िय बाल ऄवधकार पररषदमा पठाईनु पनेछ ।
(८) बाल क्लब िा संस्थाले तीन िषयसभम सभिवन्त्धत स्थानीय तहमा निीकरण नगरे मा ईि बालक्लब िा संस्था स्ितः खारे ज
हुनेछ ।
१०. बाि क्िब सञ्जाि गठन , तथा सञ्चािन (१) बाल क्लबहरू बीच अपसी समन्त्िय , सहकायय बढाईने तथा सिालहरूको
सामवू हकीकरण गनय, बाल सहभावगतालाइ संस्थागत गनय र एक अपसबाट वसकाआका ऄिसर वसजयना गनय बाल क्लब सञ्जालको
गठन गनय सवकनेछ ।
(२) बालक्लब सञ्जाल िडा स्तर तथा नगरपावलका स्तरका हुनेछन् । प्रत्येक िडामा १ िटा िडा बाल सञ्जाल तथा सयू ोदय
नगरपावलकामा १ िटा बाल सञ्जाल ऄवनिायय रहने छ । सबै बाल सञ्जालको अबर्द्ता िडा सवमवतको वसफाररसमा
नगरपावलकासँग रहनेछ । िडा बाल सञ्जालको संरिक िडा ऄध्यि रहनेछन् र नगरपावलकास्तरीय बाल सञ्जालको संरिकत्ि
नगरपावलका प्रमख
ु ले ग्रहण गनेछन् ।
(३) बाल क्लब सञ्जाल गठन गनयका लावग (नगरपावलका र िडा) तहमा नगरपावलकामा अिर्द्ता भएका बाल क्लिहरूका
प्रवतवनवधहरूको भेलाको अयोजना गनयु पनेछ ।
(४) िडा स्तरीय सञ्जाल गठन गनय प्रत्येक बालक्लििाट १ बालक , १ बावलका र १ जना ऄपाङ्गता भएका , दवलत तथा
वपछवडएका ऄल्पसख्यक समदु ायका बालबावलका गरी ३ जना सहभागी भइ अयोजना भएको बालक्लिहरूको भेलाले िडा
तहमा बढीमा ११ सदस्यीय िडा स्तरीय बालक्लि सञ्जालको गठन हुनेछ । जसमा सामावजक समािेसीकरणलाइ ध्यान वदइ
कवभतमा ३३ प्रवतित बावलकाको सहभावगता सवु नवित हुनपु नेछ । जसमा ऄध्यि , ईपाध्यि, सवचि, सहसवचि र कोषाध्यि
मध्ये कवभतमा दइु पदमा बावलका हुनपु नेछ ।
(५) िडा स्तरीय भेलािाट नगरपावलका सञ्जाल वनमायणको लावग प्रत्येक िडा िाट २ बालक , २ बावलका र १ जना ऄपाङ्गता
भएका, दवलत तथा वपछवडएका ऄल्पसख्यक समदु ायका बालबावलका गरी ५ जना प्रवतवनवध छनौट गरी पावलका स्तरीय
बालभेलामा प्रवतवनवधत्ि गनयपु नेछ । प्रत्येक िडाको प्रवतवनवधहरूमध्येिाट नगरपावलका स्तरीय १५ सदस्यीय बालक्लि
सञ्जालको गठन हुनेछ । जसमा सामावजक समािेसीकरणलाइ ध्यान वदइ कवभतमा ३३ प्रवतित बावलकाको सहभावगता सवु नवित
हुनपु नेछ । जसमा ऄध्यि, ईपाध्यि, सवचि, सहसवचि र कोषाध्यि मध्ये कवभतमा दइु पदमा बावलका हुनपु नेछ ।
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(६) िडा तथा नगरपावलकाहरूमा गठन भएका बालक्लि सञ्जालहरू गठन भएको एक मवहनावभर सयू ोदय नगरपावलका
कायायलयमा सचू ीकृ त गनयु पनेछ । सचू ीकृ तका लावग ऄनसु चू ी १ ऄनसु ारको वनिेदन वलइ ऄनसु चू ी २ ऄनसु ारको बालक्लि
सञ्जालको विधान , ऄनसु चू ी ३ को प्रमाणपर सयू ोदय नगरपावलका बालकल्याण ऄवधकारीिाट प्रमावणत गरी बालक्लि
सञ्जालहरूलाइ ईपलव्ध गराईनपु नेछ ।
(७) बाल सञ्जाल दताय र निीकरण गरे बापत कुनै िल्ु क वलआने छै न ।
(८) बाल सञ्जालले ५ िषयसभम ईि सञ्जालको निीकरण नगरे मा स्ितः खारे ज हुनेछ ।
११. बाि क्िबको काम, कतयव्य र अवधकार : बाल क्लबको काम, कतयव्य र ऄवधकार देहाय बमोवजम हुनेछः
(क) क्लबमा अिर्द् सदस्यसवहत ऄठार िषय मवु नका सबै बालबावलकाहरूको िमता विकास ऄवभिृवर्द् हुने खालका हावजरी
जिाफ, ििृ त्िकला, वनबन्त्ध लेखन, सावहवत्यक गवतविवध अवद सञ्चालन गने,
(ख) बालबावलका, ईनीहरूका ऄवभभािक, र पररिारका ऄन्त्य सदस्यहरूलाइ बाल ऄवधकारको बारे मा सचेत गराईने ।
(ग) वसकाइ प्रवक्रयामा बाल सहभावगता ऄवभबृवद्व गदै बालबावलकामा ऄन्त्तरवनवहत प्रवतभाको प्रस्फुटन गने गराईने ।
(घ) बालबावलकालाइ जीिनोपयोगी सीपको बारे मा जानकारी गराईने ।
(ङ) बाल क्लबलाइ बालबावलकामा रचनात्मकता र निीन कौिल विकास गने एक साझा स्थलको रूपमा स्थावपत गराईने ।
(च) बालबावलकाको किा कोठाको वसकाआलाइ िास्तविक जीिनमा रूपान्त्तरण गनय सक्ने साधनको रूपमा बाल क्लबलाइ
पररवचत गराईने ।
(छ) स्िास््य, सरसफाइ र िातािरणका िेरमा सामदु ावयक सचेतनाका गवतविवधहरू सञ्चालन गने ।
(ज) बालबावलकाको कल्याण र ऄवधकार सवु नवित गनय स्थानीय तहमा विवभन्त्न काययक्रमहरू अयोजना गने ।
(झ) कला, सावहत्य, सामावजक सद्भाि, मातृभाषा, मातृ सस्ं कृ वत र वििाको सरं िणका लावग अिाज ईठाईन, र सामावजक
कुरीवत तथा बाल ऄवधकार ईल्लङ्घनका घटनाहरूका वबरूर्द् रचनात्मक अिाज ईठाईने
(ञ) विद्यालय भनाय हुने ईमेर समहू का बालबावलकाहरू विद्यालय भनायबाट िवञ्चत रहे नरहेको बारे मा वनरन्त्तर ऄनगु मन गने र
विद्यालय नगएका बालबावलकालाइ विद्यालय भनाय गनयका लावग सभिवन्त्धत िडा कायायलयसँग समन्त्िय गने,
(ट) सभिवन्त्धत पावलका तथा अफ्नो िडावभरका टोल विकास संस्थाहरूले सञ्चालन गने जनचेतनामल
ू क काययमा सक्रीय
सहभावगता जनाईने,
(ठ) बालमैरी िासन प्रिर्द्यनका लावग वनधायररत सचु कहरू कायायन्त्ियनमा सदैि ऄग्रसर रही बालमैरी िडा िा पावलका
ऄवभयानमा पावलका तथा िडालाइ वनरन्त्तर सहयोग गने,
(ड) पणू य सािर, पणू य खोप, पणू य घटना दताय , पणू य सरसफाइ अवद ऄवभयानमा पावलका, िडा तथा टोल विकास संस्थाहरूलाइ
सहयोग गने,
(ढ) क्लबलाइ अफूलाइ प्राप्त वजभमेिारी कायायन्त्ियन गनय काययकारी सदस्यको संयोजकत्िमा बढीमा पाँच जना साधारण
सदस्यहरू सवभमवलत ईप सवमवतहरू गठन गनय सक्ने ।
१२. बाि सञ्जािको काम, कतयव्य र अवधकाराः (१) बाल क्लब सञ्जालको काम, कतयव्य र ऄवधकार देहाय बमोवजम हुनेछः
क. अफ्नो िेरवभरका बालक्लबहरूको ऄवभलेख राख्ने तथा बालबावलकाका लावग ईपयोगी हुने पस्ु तकालय िा सचू ना के न्त्र
स्थापना र सञ्चालन गने ।
ख. अबर्द् बालक्लबहरूको गवतवबवध सञ्चालन गनय सञ्जाललाइ स्थानीय िडा
, नगरपावलका तथा ऄन्त्य सहयोगी
संस्थाहरूबाट प्राप्त अवथयक सहयोग ईपलब्ध गराईने । बालक्लबले सभपन्त्न गनय सक्ने यसै काययविवधमा तोवकएका काययहरू
गनय अिश्यक सहयोग, समन्त्िय र सहजीकरण गने ।
ग. बालक्लबहरूले सञ्चालन गरे का काययक्रमहरूमा ऄवतवथको रूपमा ईपवस्थत भइ बालक्लबका ऄन्त्य साथीहरूलाइ हौसला
प्रदान गने । तर , यस्ता वकवसमका गवतविवधहरू सञ्चालन गदाय अफ्ना तथा ऄन्त्य साथीहरूको पढाआलाइ ऄसर नपने गरी
विदा तथा फुसयदको वदनमा काययक्रम गनय ईत्प्रेररत गने ।
घ. बालऄवधकारसँग सभिवन्त्धत वििेष ऄवभयान तथा काययहरू बालक्लबहरू माफय त् प्रभािकारी रूपले सभपन्त्न गनय विवभन्त्न
ईपसवमवतहरूको गठन गरी सञ्जालका पदावधकारीहरूका बीचमा काययविभाजन गरी काम गनय सकारात्मक िातािरण
बनाईने ।
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ङ. स्थानीय पावलकाले स्थानीय स्तरमा बालबावलकाको ऄवधकारसँग सभिवन्त्धत योजना तजयमु ा कायायन्त्ियन र मल्ू याङ्कनका
सभपणू य चरणहरूमा सञ्जालबाट प्रवतवनवधत्िको माग गनयक
ु ा साथै ऄन्त्य बालक्लबहरूको तफय बाट अएको योजना तथा
सझु ािहरू समेतलाइ ख्याल गदै सञ्जालको तफय बाट सक्रीय सहभावगता जनाईने ।
च. स्थानीय स्तरमा बालबावलकामावथ हुने सबै वकवसमका दव्ू ययिहार , वहसं ा , हेला, हेपाआ, सामावजक कुरीवत र विभेद जस्ता
बालऄवधकार हननका घटनाविरूर्द् बालक्लबको तफय बाट अिश्यक पहल र पैरबी गने साथै यस्ता वकवसमका घटनाका
विरूर्द् सभिवन्त्धत सरोकारिाला पिहरूको ध्यान अकृ ष्ट गराईने, सहकायय र समन्त्िय गने ।
छ. बालक्लबहरूले अयोजना गने काययक्रमका लावग अिश्यक स्रोतहरूको खोजी गरी सञ्जालले सहयोग माग गने तथा
काययक्रम सभपन्त्न गनय ऄन्त्य वनकायहरूसँग समन्त्िय गने ।
ज. अफ्नो काययिेरमा सञ्चालन भएका विद्यालय भनाय , जन्त्मदताय, बालवििाह , बालमैरी बातािरण , खल
ु ा वदसामि
ु िेर,
बालमैरी स्थानीय िासन, विद्यालयमा भयरवहत वििण वसकाआको सभिन्त्धमा बालबावलकासंगसँगै गने ऄवभयानहरूमा
बालसञ्जालको तफय बाट सक्रीय सहभावगता जनाईने ।
झ. बालक्लब तथा बाल ऄवधकारको िेरमा काययरत् ऄन्त्य सघं सस्था तथा सरोकारिालाहरूबीच अपसी समझदारी र समन्त्ियको
िातािरण तयार गने ।
ञ. अफ्नो िेरवभर रहेका बालक्लबहरूले सभपन्त्न गरे का वक्रयाकलापहरूको सङ्विप्त प्रवतिेदन माग गने तथा सो को ऄवभलेख
राख्ने तथा स्थानीय तह र स्थानीय बाल ऄवधकार सवमवतमा पेि गने ।
ट. बालक्लबहरूबीच अपसी समन्त्िय , सहकायय बढाईने तथा सिालहरूको सामवू हकीकरण गने र एक अपसबाट वसकाआका
ऄिसर वसजयना गने ।
(२) बाल क्लब तथा सञ्जालले सञ्चालन गनय नसक्ने काययक्रमहरूको सीमा देहाय बमोवजम हुनेछः(क) कुनै राजनीवतक दल िा त्यसको भातृसंगठनका पिपोषण िा विरोध गनय ।
(ख) समदु ायको साियजवनक िा वनजी सभपवि दरुु पयोग तथा कसैको जीई ज्यानमावथ िवत पयु ायएईने कायय ।
(ग) समदु ायका वनवित जातजावत, धमय, िेर िा पेिाकमी प्रवत गलत भािना र दृवष्टकोण सभप्रेषण गने कायय ।
(घ) वहसं ा र दव्ू ययिहार पीवडत तथा प्रभावित बालबावलकाको गोपनीयता भङ्ग हुने र पवहचान खल्ु ने गवतविवधहरू ।
(ङ) सांस्कृ वतक कारण बाहेक रातको समयमा र अफ्नो विद्यालय, बालगृह िा समदु ायभन्त्दा बावहर गएर गररने गवतविवध तथा
काययक्रमहरू । तर प्रवतस्पधाय , अिसीय तालीम िा अयोजकहरूले ईवचत सरु िा प्रबन्त्ध गरे को ऄिस्थामा भने समदु ाय,
बालगृह िा विद्यालय भन्त्दा बावहर गएर काययक्रम गनय सवकने छ ।
(च) ईवचत सरु िाको प्रबन्त्ध र अिश्यक पिू य ऄनमु वत बेगर सहभागीहरू वजई ज्यानमा खतरा पग्ु ने साहवसक खेलहरू खेलाईने
काययहरू ।
(छ) बाल समहू कोष वनमायण िा अय अजयनका लावग बालश्रम तथा कुनै पवन व्यापार, व्यिसाय गने काययहरू ।
(ज) वसंगो पररयोजना सञ्चालन गने िा ठुला र लामो समयका गवतविवधहरू सञ्चालन गने कायय ।
(झ) अवथयक वजभमेिारी वलइ गररने काययहरू ।
(ञ) सामावजक रुपमा ऄस्िीकायय तथा नकारात्मक सामावजक प्रभाि पाने काययहरू ।
(ट) सामावजक िावन्त्त , सव्ु यिस्था तथा सरु िामा नकारात्मक ऄसर पने देवखएमा िा ऄन्त्य ईपयि
ु कारण दिायइ बाल
ऄवधकारकमी, स्थानीय बाल ऄवधकार सवमवत तथा बालमैरी िासन समन्त्िय सवमवतको परामियमा सरु िा वनकाय िा
नगरपावलका िा विद्यालयले वनवित गवतविवधलाइ रोक लगाएका काययहरू ।
१३. बािक्िब िा सस्ं था र बाि सञ्जािको आवथयक दावयत्ि: (१) बालक्लब िा संस्था र बाल सञ्जालले कुनै पवन वकवसमको
अवथयक कारोबार गनयु हुदँ नै र ऄन्त्य कुनै व्यवि िा संस्थाले बालक्लब िा संस्था र बाल सञ्जाललाइ अवथयक दावयत्ि वदन हुदँ नै ।
(२) बालक्लब िा संस्था र बाल सञ्जालसँग सहकायय गदाय सहकायय गने सँस्थाले अवथयक दावयत्ि व्यहोने गरी सञ्चालन
गनयपु नेछ ।
(३) बालक्लब िा सस्ं था र बाल सञ्जालले अफ्नो सस्ं थाको अवथयक दावयत्ि सञ्चालन गनय कुनै व्यवि िा सस्ं था लाइ
वजभमेिारी वदन सक्नेछन् ।
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(४) यसरी वजभमेिारी पाएको संस्थाले प्रचवलत काननू बमोवजम सामावजक संस्थाले राख्ने लेखा प्रणाली बमोवजम संस्थाको लेखा
राख्नपु ने छ ।
पररच्छे द ५
बाि अवधकार सवमवत सम्िवधध व्यिस्था
१४. सयू ोदय नगर बाि अवधकार सवमवतको गठनाः (१) स्थानीय बाल ऄवधकार सवमवतमा देहाय बमोवजमका ऄध्यि र सदस्य
रहनेछन:् (क) सयू ोदय नगरपावलकाको ईपप्रमख
ु ले तोके को काययपावलका सदस्य – ऄध्यि
(ख) सयू ोदय नगरपावलकाले तोके को मवहला िडा सदस्य सवहत दआु य जना िडा सदस्य, - सदस्य
(ग) माध्यवमक विद्यालयका प्रधानाध्यापक िा वििक, सचू ीकृ त समाज सेिी िा सामावजक काययकताय र बाल मनोविज्ञ िा
मनोसामावजक विमियकताय, वचवकत्सक िा स्टाफ नसय गरी एक/एक जना – सदस्य
(घ) सयू ोदय नगरपावलकाको मवहला बालबावलका, वििा र स्िास््य िाखा हेने प्रमख
ु हरू एक/एक जना- सदस्य
(ङ) नगरपावलका स्तरीय बाल सञ्जालको ऄध्यि – सदस्य
(च) स्थानीय प्रहरी प्रमख
ु , नेपाल प्रहरी – सदस्य
(छ) बाल ऄवधकार, बाल सरं िण, बाल कल्याण, वििा, स्िास््य तथा बाल न्त्यायका िेरमा कायायनभु ि भएका व्यवि मध्येबाट
स्थानीय तहले मनोनयन गरे का कभतीमा एक जना मवहला सवहत दइु जना -सदस्य
(ज) बाल कल्याण ऄवधकारी – सदस्य सवचि
(२) ईपदफा (१) को खण्ड (ग) र (छ) बमोवजम मनोवनत सदस्यको पदािवध चार िषयको हुनेछ र खण्ड (च) बमोवजम सदस्यमा
मनोनयन हुनको लावग देहाय बमोवजमको योग्यता परू ा भएको हुनु पनेछ:–
(क) नेपाली नागररक,
(ख) पच्चीस िषय ईमेर परू ा भएको,
(ग) मान्त्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कभतीमा प्रविणता प्रमाण-पर तह िा किा १२ ईिीणय गरे को,
(घ) भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानि बेचवबखन तथा ओसार पसार , लागू औषध वबक्री, वितरण तथा ओसार पसार , सभपवि
िर्द्
ु ीकरण, राहदानी दरू
ु पयोग, ऄपहरण सभिवन्त्ध कसरू , सङ्गवठत ऄपराध, बालबावलका विरुर्द्को कसरू , बाल ऄवधकार
हनन् िा नैवतक पतन देवखने ऄन्त्य फौजदारी कसरू मा सजाय नपाएको,
(ङ) मनोवनत हुदँ ाको बखत राजनीवतक दलको सदस्य नरहेको।
१५. सयू ोदय नगरपाविकाको बाि अवधकार सवमवतको काम, कतयव्य र अवधकाराः
(१) सयू ोदय नगरपावलकाको बाल
ऄवधकार सवमवतको काम, कतयव्य र ऄवधकार देहाय बमोवजम हुनेछ:–
(क) सवमवतको दीघयकालीन नीवत, योजना र िावषयक काययक्रम तथा िजेट स्िीकृ त गने,
(ख) बालबावलकाको ऄवधकारको सभमान, संरिण, प्रिर्द्यन र पररपवू तयको लावग अिश्यक स्थानीय नीवत, काननू , योजना,
काययक्रम र संस्थागत संयन्त्रको व्यिस्था गनय सयू ोदय नगरपावलकालाइ सझु ाि वदने,
(ग) सयू ोदय नगरपावलकाद्वारा सञ्चावलत बालबावलका सभिवन्त्ध काययक्रमको ऄनगु मन , मल्ू याङ्कन तथा समीिा गरी सझु ाि
वदने,
(घ) नेपाल पि रहेका बाल ऄवधकार सभिवन्त्ध ऄन्त्तरायवष्िय सवन्त्धसँग सभिवन्त्धत नगरपावलका स्तरीय अिवधक प्रवतिेदन तयार
गनय सहजीकरण गने,
(ङ) सयू ोदय नगरपावलकावभर हुन सक्ने बाल वििाह, बाल श्रम, िारीररक तथा मानवसक पीडा तथा बाल यौन दव्ू ययिहार जस्ता
सबै प्रकारका बाल वहसं ाको रोकथाम, वनषेध र वनयन्त्रण तथा सडक बालबावलकाको ईर्द्ार, पनु ःस्थापना, संरिण र
व्यिस्थापनमा समन्त्िय, सहयोग र सहजीकरण गने,
(च) अफ्नो नगरपावलकाका िडा, विद्यालय, संरचनालाआय बालमैरी बनाईन अिश्यक मापदण्ड तजयमु ा गने गराईने,
(च) बाल ऄवधकार सरं िण तथा प्रिर्द्यन गने सभिन्त्धमा सरोकारिालाको िमता ऄवभिृवर्द् गने गराईने,
(छ) सयू ोदय नगरपावलकामा एक अवथयक िषयमा बालबावलका सभिवन्त्ध भए/गरे का काययहरू र बालबावलका तथा बाल
ऄवधकारको ऄिस्था समेट्ने गरी बालबावलका सभिवन्त्ध स्थानीय िावषयक प्रवतिेदन स्थानीय काययपावलकाको स्िीकृ वत वलआय
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प्रत्येक अवथयक िषय समाप्त भएको दआु य मवहनावभर साियजवनक गने, िेबसाआटमा राख्ने, सवमवत तथा स्थानीय तहमा सरु वित
राख्ने र सोको एक/एक प्रवत प्रदेि सवमवत, प्रदेि मन्त्रालय, पररषद् र मन्त्रालयमा पठाईने,
(ज) बालबावलका सभिवन्त्ध स्थानीय त्याङ्क वििरण सङ्कलन, ऄवभलेखीकरण तथा सचू ना प्रणालीको विकास, सञ्चालन,
व्यिस्थापन र सदृु ढीकरणमा सहयोग गने,
(झ) सवमवतको सवचिालय, जनिवि र अवथयक स्रोत साधनको व्यिस्था वमलाईने, पररचालन गने, तालीम वदन तथा िमता
ऄवभिृवर्द् गनय समन्त्िय र सहयोग गने,
(ञ) सयू ोदय नगरपावलका माफय त नेपाल सरकार, ऄथय मन्त्रालयको स्िीकृ वत वलइ बाल संरिण तथा बाल ऄवधकार प्रिर्द्यनका
लावग वद्वपिीय तथा बहुपिीय विकास साझेदार एिम् ऄन्त्तरायवष्िय संघ संस्थाबाट प्राप्त सहायताबाट अिश्यकतानसु ार
काययक्रम सञ्चालन गने,
(ट) नेपाल सरकार, प्रदेि सरकार र स्थानीय तहको स्िीकृ त योजना, िावषयक नीवत तथा काययक्रम ऄनक
ु ू ल प्राथवमकता वनधायरण
गरी बाल सरं िण तथा बाल ऄवधकार प्रिर्द्यनका लावग वििेष रावष्िय ऄवभयान सञ्चालनमा सहयोग गने,
(ठ) सयू ोदय नगरपावलकामा बालबावलका खोजतलास नं. १०४ तथा बाल हेल्पलाआन नं. १०९८ (दि,नौ, अठ) नेपाल
सञ्चालन सेिा ऄवभिृवर्द्मा समन्त्िय, सहयोग र सहजीकरण गने,
(ड) धमयपरु धमयपरु ी वलन वदन चाहने दभपवि तथा व्यविलाआय सवमवतमा सचू ीकृ त गरी अन्त्तररक धमयपरु धमयपरु ी वलने वदने
व्यिस्थालाआय सहजीकरण गने,
(ढ) वििेष सरं िणको अिश्यकता भएका तथा ऄनाथ बालबावलकालाआय धमयपरु धमयपरु ी वलन वदन, सरं िक र माथिर वनयि
ु
गनय स्थानीय तह र ऄदालतलाआय सहयोग गने,
(ण) ऐन, प्रचवलत काननू तथा मापदण्ड बमोवजम सञ्चालन हुन नसके का बाल गृह, बाल सधु ार गृह, ऄस्थायी सरं िण सेिा के न्त्र,
पनु ःस्थापना के न्त्र तथा सामावजकीकरण के न्त्र बन्त्द तथा काययिाही गनय सझु ाि तथा प्रवतिेदन सवहत मन्त्रालयमा वसफाररस
गने,
(त) सयू ोदय नगरपावलका वभर हुन सक्ने बाढी, पवहरो, हुरी बतास, िीत लहर र अगोजस्ता प्राकृ वतक प्रकोप, मानिबाट वसवजयत
सङ्कट तथा कोरोना र आन्त्फ्लूञ्जा जस्तो महामारीबाट बालबावलकाको तत्काल अकवस्मक ईद्वार, संरिण तथा
व्यिस्थापनमा सहयोग गने,
(थ) सयू ोदय नगरपावलकावभर सञ्चावलत बाल गृह, बाल सधु ार गृह, ऄस्थायी संरिण सेिा के न्त्र, पनु ःस्थापना के न्त्रलगायतमा
अवश्रत बालबावलकाको समग्र वस्थवत र ईपलब्ध सेिाको गणु स्तर तथा प्रभािकाररताका सभिन्त्धमा ऄनगु मन तथा वनरीिण
गदाय प्राप्त वििरण सवहत देहायका कुराहरूको समेत जाँचबझु गरी सोको एक/एक प्रवत िावषयक प्रवतिेदन अवथयक िषय समाप्त
भएको दआु य मवहनावभर प्रदेि सवमवत, प्रदेि मन्त्रालय, पररषद् र मन्त्रालयमा पठाईने,
१) बालबावलकाको िैयविक वििरण ऄद्यािवधक गरी राखेको छ िा छै न,
२) बालबावलकालाइ वनयवमत रुपमा वििा तथा तालीम प्रदान गररएको छ िा छै न ,
३) बाल क्लब गठन गरी बालबावलकालाइ खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सांस्कृ वतक काययक्रम लगायतका बाल सहभावगता
जस्ता ऄन्त्य वक्रयाकलापमा संलग्न गराआएको छ िा छै न,
४) बालबावलकालाइ ऐन, प्रचवलत काननू तथा मापदण्ड बमोवजमको सवु िधा प्रदान गररएको छ िा छै न,
५) बाल गृह, बाल सधु ार गृह, ऄस्थायी संरिण सेिा के न्त्र, पनु ःस्थापना के न्त्र तथा सामावजकीकरण के न्त्रमा कुनै
ऄिावञ्छत कायय भए गरे को छ िा छै न,
६) ईपखण्ड (५) मा ईवल्लवखत गृह र के न्त्रमा बालमैरी व्यिहार तथा िातािरण कायम गररएको छ िा छै न,
७) बाल गृहमा अवश्रत बालबावलका िैकवल्पक हेरचाहको व्यिस्थाको प्राथवमकतानसु ार ऄवन्त्तम विकल्पको रूपमा बाल
कल्याण ऄवधकारबाट व्यिस्था वमलाआ रावखएको छ िा छै न,
८) व्यिस्थापन पि तथा बालबावलकाले ऐन, प्रचवलत काननू िा मापदण्डको पालन गनयु पने कुराहरू पालन गरे को छ िा
छै न,
९) ईपलब्ध स्रोत साधनलाआय मध्य नजर गरी बालबावलकाको सिोिम वहतलाआय ध्यान वदएको छ िा छै न ,
१०) बाल सरं िण मापदण्ड वनमायण गरी लागू गररएको छ िा छै न ।
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(२) सवमवतले ईपदफा (१) बमोवजम अफूलाइ प्राप्त ऄवधकार मध्ये के ही ऄवधकार अिश्यकता ऄनसु ार बाल कल्याण
ऄवधकारीलाइ प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ ।
१६. सयू ोदय नगरपाविकाको बाि अवधकार सवमवतको बैठक सम्िवधध व्यिस्थााः सयू ोदय नगरपावलकाको बाल ऄवधकार
सवमवतको बैठक सभिवन्त्ध काययविवध देहाय बमोवजम वनधायरण गररएको छ:–
(१) सवमवतको बैठक कभतीमा िषयको चार पटक ऄध्यिले तोके को वमवत, समय र स्थानमा बस्नेछ
(२) ऄध्यिको वनदेिनमा सवमवतको बैठक सदस्य–सवचिले बोलाईनेछ ।
(३) सदस्य–सवचिले सवमवतको बैठक बस्ने सचू ना सवहत बैठकमा छलफल हुने विषयहरूको सचू ी तीन वदन ऄगािै सवमवतका
सदस्यहरूलाइ ईपलब्ध गराईनु पनेछ ।
(४) सवमवतमा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रवतित भन्त्दा बढी सदस्यहरू ईपवस्थत भएमा सवमवतको
बैठकको लावग गणपरू क सङ्ख्या पगु ेको मावननेछ ।
(५) सवमवतको बैठकको ऄध्यिता ऄध्यिले गनेछ र वनजको ऄनपु वस्थवतमा ईपवस्थत सदस्यहरूले अफू मध्येबाट छानेको ज्येष्ठ
सदस्यले बैठकको ऄध्यिता गनेछ ।
(६) बैठकमा ईपवस्थत सदस्यहरूको बहुमतको वनणयय मान्त्य हुनेछ । मत बराबर भएमा बैठकको ऄध्यिता गने व्यविले वनणाययक
मत वदन सक्नेछ ।
(७) सवमवतको बैठकको वनणयय सवमवतको ऄध्यि र सदस्य-सवचिद्वारा प्रमावणत गररनेछ।
(८) सवमवतको बैठक तथा सञ्चालन खचय स्थानीय तहको वनयमानसु ार हुनेछ ।
(९) बैठक सभिवन्त्ध ऄन्त्य काययविवध सवमवत अफै ले वनधायरण गरे बमोवजम हुनेछ।
१७. उपसवमवत िा काययटोिी गठन गनय सक्नेाः (१) सवमवतले अफूले गनयु पने कुनै काम सचु ारु रुपले सञ्चालन गनयको वनवमि बाल
वििेषज्ञ िा विज्ञ, बाल मनोविज्ञ, समाज सेिी, सामावजक काययकताय, वििक, वचवकत्सक, बाल क्लबका प्रवतवनवध, सामावजक
पररचालक तथा बाल ऄवधकारकमीहरू मध्ये अिश्यकतानसु ार समािेि हुने गरी वनवित ऄिवधका लावग बढीमा तीन सदस्यीय
ईपसवमवत िा काययटोली गठन गरी पररचालन गनय सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम गठन हुने ईपसवमवत िा कायय टोलीको काम, कतयव्य र ऄवधकार, कायय प्रकृ वत ऄनसु ार काममा खवटए
िा काम गरे िापत टोली िा सदस्यले पाईने भिा िा पाररश्रवमक िा सेिा सवु िधा तथा ऄन्त्य काययविवध स्थानीय तहको प्रचवलत
वनयमानसु ार सवमवतले तोकी वदए बमोवजम हुनेछ ।
१८. िडा स्तरीय बाि अवधकार सवमवताः (१) िडा स्तरीय बाल ऄवधकार सवमवतमा देहाय बमोवजमका ऄध्यि र सदस्य रहनेछन:् (क) सभिवन्त्धत िडाको िडा ऄध्यि १ जना – ऄध्यि
(ख) िडाले तोके को मवहला सदस्य सवहत २ जना िडा सदस्य, स्थानीय माध्यवमक विद्यालयका प्रधानाध्यापक िा वििक,
सचू ीकृ त समाज सेिी िा सामावजक काययकताय र बाल मनोविज्ञ, वचवकत्सक िा स्टाफ नसय गरी वतन जना – सदस्य
(ग) िडाको बालबावलका, वििा र स्िास््य आकाआ हेने प्रमख
ु मध्ये ऄध्यिले तोके को एक जना- सदस्य
(घ) िडा स्तरीय बाल सञ्जालको ऄध्यि – सदस्य
(ङ) िडा प्रहरी प्रमख
ु , नेपाल – सदस्य
(च) बाल ऄवधकार, बाल संरिण, बाल कल्याण, वििा, स्िास््य तथा बाल न्त्यायका िेरमा कायायनभु ि भएका व्यवि मध्येबाट
ऄध्यिले मनोनयन गरे का कभतीमा एक जना मवहला सवहत दइु जना - सदस्य
(छ) िडा सवचि – सदस्य सवचि
(२) ईपदफा (१) को खण्ड (ख) र (च) बमोवजम मनोवनत सदस्यको पदािवध चार िषयको हुनेछ र खण्ड (च) बमोवजम सदस्यमा
मनोनयन हुनका लावग देहाय बमोवजमको योग्यता परू ा भएको हुनु पनेछ:–
(क) नेपाली नागररक,
(ख) पच्चीस िषय ईमेर परू ा भएको,
(ग) मान्त्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कभतीमा अधारभतू तह ईिीणय गरे को,
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(घ) भ्रष्टाचार , जबरजस्ती करणी, मानि बेचवबखन तथा ओसार पसार , लागू औषध वबक्री, वितरण तथा ओसार पसार , सभपवि
िर्द्
ु ीकरण, राहदानी दरू
ु पयोग, ऄपहरण सभिवन्त्ध कसरू , सङ्गवठत ऄपराध, बालबावलका विरुर्द्को कसरू , बाल ऄवधकार
हनन् िा नैवतक पतन देवखने ऄन्त्य फौजदारी कसरू मा सजाय नपाएको,
(ङ) मनोवनत हुदँ ाको बखत राजनीवतक दलको सदस्य नरहेको ।
(च) सभिवन्त्धत िडावभर स्थायी बसोिास भएको ।
(३) ईपदफा (२)मा जेसक
ु ै लेखेको भएतापवन िडा सदस्य, विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतका ऄध्यि, विवभन्त्न सङ्घसंस्थाका
प्रवतवनवध तथा ऄन्त्य पदेन सदस्यहरू तथा बाल सञ्जालका प्रवतवनवधहरूका हकमा ईमेर , बसोिास िेर, िैविक योग्यताको
अधारमा सदस्य हुन ऄयोग्य मावनने छै न ।
१९. िडा स्तरीय बाि अवधकार सवमवतको काम, कतयव्य र अवधकाराः (१) िडा स्तरीय बाल ऄवधकार सवमवतको काम, कतयव्य
र ऄवधकार देहाय बमोवजम हुनेछः
(क) िडाबाट प्रस्तावित हुने बालबावलका र बाल ऄवधकार सभिवन्त्ध योजना, नीवत र काययक्रमहरूको बाल ऄवधकारमा अधाररत
सहभावगतामल
ू क ढङ्गबाट वनमायण गने ।
(ख) िडा तहमा बाल ऄवधकारका सचेतना, प्रवििण काययक्रमहरू सञ्चालन गने गराईने ।
(ग) िडालाआय बालमैरी बनाईने वसङ्गो प्रवक्रयाको नेतत्ृ ि वलने
(घ) िडा तहमा बाल ऄवधकारको ऄिस्था ऄनगु मन तथा ऄध्ययन ऄनसु न्त्धान गने गराईने
(ङ) बालबावलकाको सभिन्त्धमा प्राप्त ईजरू ीहरूको सङ्कलन गने र रायसवहत न्त्यावयक सवमवतमा पठाईने
(च) बालबावलकासँग परामिय तथा छलफल काययक्रम गने गराईने
(छ) िडास्तरमा बालश्रम, बाल वििाह, बेचविखन, ओसारपसार, बालबावलका विरुर्द् हुने वहसं ा, दव्ू ययिहार, िोषण ऄन्त्त्यका
लावग बाल संरिण मापदण्ड तजयमु ा गरी कायायन्त्यन गने
(ज) साियजवनक सनु िु ाआका समयमा स्थानीय तहबाट सभपन्त्न भएका बाल ऄवधकारका काययहरूको प्रगवत वििरण साियजवनक गने
(झ) िडा तहमा बाल ऄवधकारका लावग काययरत सरकारी वनकाय, संघसंस्था, पररयोजना तथा सेिाहरूको नक्सांकन गने
(ञ) बाल ऄवधकारको संरिण तथा सभिर्द्यनका लावग बहुपिीय वनकायहरूसँग समन्त्िय तथा सहकायय गने
(ट) िडामा रहेका बालक्लब, सञ्जाल, समहू को सचू ी तयार गरी स्थानीय बाल ऄवधकार सवमवतमा पेि गने
(ठ) िडामा सञ्चावलत बालगृह, ऄस्थायी संरिण सेिा के न्त्रहरूको ऄनगु मन गरी स्थानीय बाल ऄवधकार सवमवतमा प्रवतिेदन
पेि गने
पररच्छे द ६
बाि कल्याण अवधकारी
२०. बाि कल्याण अवधकारीको वनयवू क्त: (१) सयू ोदय नगरपावलकाले ऐनको दफा ६१ को ईपदफा (१) बमोवजम हुने गरी एकजना
बाल कल्याण ऄवधकारी स्थानीय तहको कमयचारी पदपवू तय प्रवक्रया ऄनसु ार वनयवू ि गनेछ ।
(२) दफा (१) बमोवजम बाल कल्याण ऄवधकारीको वनयवू ि नभएसभम सयू ोदय नगरपावलकाले मवहला तथा बालबावलका िाखा
प्रमख
ु िा ऄवधकृ त स्तरको ऄन्त्य कुनै कमयचारीलाइ बाल कल्याण ऄवधकारी तोक्न सक्नेछ ।
(३) दफा (१) बमोवजम वनयि
ु बाल कल्याण ऄवधकारीले स्थानीय बाल ऄवधकार सवमवतको सदस्य सवचिको रूपमा काम
गनेछ।
२१. बाि कल्याण अवधकारीको काम, कतयव्य र अवधकार: बाल कल्याण ऄवधकारीको काम , कतयव्य र ऄवधकार देहाय
बमोवजम हुनेछः
(क) स्थानीय बालऄवधकार सवमवतको वनणयय एिम् वनदेिनहरू कायायन्त्ियन गने िा गराईने ।
(ख) नेपाल सरकार, प्रदेि सरकार र स्थानीय तहबाट स्िीकृ त नीवत र योजना ऄनरू
ु प सवमवतको िावषयक काययक्रम र बजेट तजयमु ा
तथा कायायन्त्ियन गनय स्थानीय तह र स्थानीय बाल ऄवधकार सवमवतलाइ अिश्यक सहयोग गने एिम् कायय सभपादनको
प्रगवत प्रवतिेदन सवमवतको बैठकमा पेि गने ।
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(ग) सयू ोदय नगरपावलका वभर स्थायी तथा ऄस्थायी रूपमा बसोिास गने सबै बालबावलकाले प्राप्त गनयपु ने हेरचाह , स्िास््य,
वििा, संरिण तथा सहभावगताको ऄिस्था सभिवन्त्ध त्याङ्क सङ्कलन , ऄध्यािवधक र विश्ले षण गरी प्रवतिेदन तयार
गने।
(घ) सयू ोदय नगरपावलकाका जोवखममा परे का, वििेष संरिणको अिश्यकता भएका, िैकवल्पक हेरचाहको अिश्यकता भएका
तथा कसरू बाट पीवडत बालबावलकाको तत्काल ईद्वार , मनोसामावजक विमिय , ईपचार, ऄस्थायी संरिण, अमाबाबल
ु ाइ
पाररिाररक सहयोग, पाररिाररक पनु वमयलन तथा िैकवल्पक स्याहार लगायतका कायय गने ।
(ङ) खण्ड (घ) बमोवजमका कायय गनय कायययोजना तयार गरी स्थानीय बाल ऄवधकार सवमवत समि स्िीकृ वतका लावग पेि गने र
स्िीकृ त कायययोजना कायायन्त्ियन गने ।
(च) खण्ड (घ) मा ईवल्लवखत बालबावलकाको सहायताका लावग यस वनयमािली बमोवजम जारी हुने वनदेविका तथा मापदण्डमा
ईल्लेख भए बमोवजमको ऄन्त्य कायय गने ।
(छ) अन्त्तररक तथा ऄन्त्तरदेिीय धमयपरु /धमयपरु ीका रुपमा जान योग्य अफ्नो भौगोवलक िेरवभर स्थायी ठे गाना भएका
बालबावलकाको वििरण स्थानीय तहबाट स्िीकृ त गराइ रावष्िय बाल ऄवधकार पररषदमा
् ईपलब्ध गराईने ।
(ज) बालबावलका विरूर्द्को कसरू को ऄनसु न्त्धान प्रवक्रयामा पीवडत तथा काननू को वििादमा परे का बालबावलकाको ऄस्थायी
तथा पाररिाररक सरं िणका लावग प्रहरी कायायलय तथा ऄदालतलाइ अिश्यक सहयोग ईपलब्ध गराईने ।
(झ) ऐनको दफा ४९ बमोवजम स्थानीय तहवभर भएको िैकवल्पक हेरचाहको व्यिस्था, पनु स्थायपना के न्त्र, ऄस्थायी सरं िण सेिा,
वनगरानी कि , तथा बालबावलकालाइ िैविक प्रयोजनका लावग रावखएका मठ , गरू
ु कूल, गभु बा, मदरसा, चचय जस्ता
अिासीय गृहको वनयवमत ऄनगु मन गरी सोको प्रवतिेदन बालऄवधकार सवमवत तथा ऄन्त्य सभिवन्त्धत वनकायमा पेि गने ।
(ञ) सयू ोदय नगरपावलकामा भएका बालऄवधकार ईल्लङ्घन सभिवन्त्ध घटनामा बालबावलकाको तत्काल ईद्वार, राहत, सरं िण र
घटना व्यिस्थापन सभिवन्त्ध कायय गने ।
(ट) मल
ु ुकी देिानी संवहता , २०७४ बमोवजम बालबावलकाको संरिक िा माथिर वनयवू िका लावग ऄदालतमा वनिेदन वदने।
(ठ) बालबावलकाको लावग िैकवल्पक हेरचाहको ईपलब्धताको प्रवतिेदन ऄदालतले माग गरे को ऄिस्थामा पेि गने ।
(ड) िैकवल्पक हेरचाहमा रावखएका बालबावलकाको जन्त्मदताय गनय , नागररकता बनाईन र वनजको चल ऄचल सभपविको
ऄवभलेख राखी संरिण गनय सभिवन्त्धत वनकायमा सहजीकरण तथा वसफाररस गने ।
(ढ) बालबावलकाको गोपनीयताको हकको ईल्लङ्घन नहुने गरी खण्ड (ग) , (झ), (ञ) र प्रचवलत काननू बमोवजम प्रकावित
गनयपु ने सचू ना समेतको प्रवतिेदन स्थानीय बाल ऄवधकार सवमवतको स्िीकृ वतमा प्रकािन गने र सोको वििरण अवथयक िषय
समाप्त भएको साठी वदनवभर प्रदेि बाल ऄवधकार सवमवत र रावष्िय बाल ऄवधकार पररषदमा पेि गने ।
(ण) सयू ोदय नगरपावलकामा योजना तजयमु ा प्रवक्रयामा बालबावलकाका विषयलाइ प्राथवमकता वदन पहल गने ।
(त) सवमवतबाट प्रत्यायोवजत ऄन्त्य काम गने गराईने ।
पररच्छे द ७
बाि मनोविज्ञ िा मनोसामावजक विमशयकताय, समाजसेिी तथा सेिा प्रदायक वनकाय सम्िवधध व्यिस्था
२२. समाजसेिी तथा बाि मनोविज्ञ िा मनोसामावजक विमशयकतायको सच
ू ी तथा वनयूवक्त: (१) सयू ोदय नगरपावलका वभर रही
समाजसेिी तथा बालमनोविज्ञ िा मनोसामावजक विमियकतायको रूपमा काम गनय चाहने व्यविले स्थानीय बाल ऄवधकार सवमवत
समि अफ्नो नाम सचू ीकृ त गराईनु पनेछ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम समाजसेिी तथा मनोविज्ञ िा मनोसामावजक विमियकतायलाइ सचू ीकृ त गनयका वनवमि स्थानीय बाल
ऄवधकार सवमवतले वनिेदकले पेि गनयपु ने अिश्यक कागजात तथा वििरणको सचू ीसमेत संलग्न गरी सात वदनको साियजवनक
सचू ना जारी गनेछ।
(३) समाजसेिी तथा बाल मनोविज्ञ िा मनोसामावजक विमियकतायको रूपमा काम गनय आच्छुक व्यविले सचू नामा तोवकए
बमोवजमका कागजात तथा व्यविगत वििरण सवहत स्थानीय बालऄवधकार सवमवतमा वनिेदन वदनु पनेछ ।
(४) ईप-दफा (३) बमोवजमको वनिेदन तथा कागजातको जाँचबझु गदाय स्थानीय बाल ऄवधकार सवमवतले तोके को न्त्यनू तम
योग्यता पगु ेका वनिेदकहरूलाइ समाजसेिीका रूपमा स्थानीय बाल ऄवधकार सवमवतले सचू ीकृ त गरी सोको सचू ना प्रकािन
गनेछ।
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(५) समाजसेिीको छनौट र वनयवू िको प्रवक्रया , वनजको काम, कतयव्य, ऄवधकार, पाररश्रवमक तथा ऄन्त्य सवु िधा स्थानीय बाल
ऄवधकार सवमवतको वसफाररसमा स्थानीय तहले तोके बमोवजम हुनेछ ।
(६) ईपदफा (५) बमोवजम वनयि
ु हुने समाजसेिीको पाररश्रवमक सयू ोदय नगरपावलकाले व्यिस्था गनेछ ।
२३. सेिा प्रदायक वनकायको नक्सांकन तथा सच
ू ीकरणाः (१) सयू ोदय नगरपावलकामा रही बालबावलकाको हक, वहत र
ऄवधकारको संरिण तथा सभिर्द्यनका लावग आयच्छुक सामावजक संस्थाहरू सयू ोदय नगरपावलकामा ऄवनिायय रूपमा सचू ीकृ त हुनु
पदयछ ।
(२) ईपदफा (१) सचू ीकृ त गनयका वनवमि स्थानीय बाल ऄवधकार सवमवतले वनिेदकले पेि गनयपु ने अिश्यक कागजात तथा
वििरणको सचू ीसमेत संलग्न गरी सात वदनको साियजवनक सचू ना जारी गनेछ ।
(३) सयू ोदय नगरपावलकामा सचू ीकृ त हुन आच्छुक सेिा प्रदायक वनकायले सचू नामा तोवकए बमोवजमका कागजात तथा संस्थागत
वििरण सवहत स्थानीय बाल ऄवधकार सवमवतमा वनिेदन वदनु पनेछ ।
(४) ईप-दफा (३) बमोवजमको वनिेदन तथा कागजातको जाँचबझु स्थानीय बाल ऄवधकार सवमवतले तोके को योग्यता पगु ेका
वनिेदकहरूलाइ सेिा प्रदायक वनकायको रूपमा स्थानीय बाल ऄवधकार सवमवतले सचू ीकृ त गरी सोको सचू ना प्रकािन गनेछ।
(५) ईपदफा (४) बमोवजम सचू ीकृ त भएका वनकायलाआय सवमवतले अिश्यक परे को बेलामा सभझौता गरी सेिा प्रिाहको ऄिसर
प्रदान गनेछ ।
पररच्छे द ८
बाि कोष तथा विविध
२४. बािकोष: (१)वििेष संरिणका अिश्यकता भएका जोवखममा परे का तथा वहसं ा पीवडत बालबावलकाको सहयोगाथय
नगरपावलकास्तरमा एक बाल कोष रहनेछ।
(२)ईपदफा (१) बमोवजमको बालकोषमा देहाय बमोवजमका रकमहरू रहनेछन्
(क) नगरपावलकाबाट िावषयक रूपमा विवनयोवजत बजेट
(ख) संघसंस्थाबाट प्राप्त हुने सहायता
(ग) वनजी व्यिसाय तथा व्यविहरूबाट प्राप्त हुने दान,दातव्य तथा चन्त्दा सहायता
(घ) स्थानीय न्त्यावयक सवमवतबाट बालबावलका विरूर्द् वहसं ाका घटनामा गररएको जररिाना रकम
(ङ) ऄन्त्य तोवकएका अभदानी
(३) ईपदफा २ मा जनु सक
ु ै कुरा लेवखएको भए तापवन मध्यपान , धमु पान जस्ता व्यापाररक प्रवतष्ठानहरूिाट प्राप्त हुने सहयोगलाइ
स्िीकार गररने छै न ।
२५. कोषको प्रयोग प्रयोजन: (१) देहाय बमोवजमको प्रयोजनको लावग बालकोषको प्रयोग गनय सवकनेछः(क) वििेष संरिणको अिश्यकता भएका तथा अपतकालीन ऄिस्थामा रहेका बालबावलकाको ईर्द्ार गनय,
(ख) वििेष संरिणको अिश्यकता भएका तथा अपतकालीन ऄिस्थामा रहेका बालबावलकाकालाइ राहत, ऄस्थायी संरिण
सेिा, पाररिाररक पनु वमयलन तथा पनु ःस्थापना, मनोसामावजक विमिय, स्िास््य ईपचार, काननू ी ईपचार जस्ता सेिा प्रदान
गनय,
(ग) बालबावलकाको हकवहत सभिन्त्धमा सवमवतले तोके बमोवजमको ऄन्त्य काम गनय गराईन ।
(२) बालकोषबाट गररने बालबावलकाको सहयोगका लावग देहाय ऄनसु ारको कागजात पेि गनयपु नेछ ।
क) सहयोग माग सभिवन्त्ध वनिेदन
ख) सभिवन्त्धत िडाको वसफाररस
ग) जन्त्मदताय
घ) जन्त्मदताय नहुने बालबावलकाको हकमा मान्त्यता प्राप्त वचवकत्सकिाट ईमेर वनधायरण गरे को कागज
२६. बािकोषको खचयका सीमा: (१) बालकोषको रकम देहायका ऄिस्थामा स्थानीय बाल ऄवधकार सवमवतको वनणययबाट खचय
गनय सवकने छः
(क) वहसं ा पीवडत बालबावलकालाआय ऄवधकतम रू.१० हजार सभमको घर वफती तथा स्िास््य ईपचार सेिाका लावग
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(ख) वहसं ा पीवडत बालबावलकाको न्त्यायका लावग ऄस्थायी अिास, मनोविमिय, यातायात तथा काननू ी सहायतामा लाग्ने खचय
ऄवधकतम रू. २५ हजार सभम
(ग) जोवखममा रहेका बालबावलकाका लावग तत्काल राहत, िैविक िृवि, स्िास््य सेिा एिम् सामावजक संरिणिापत
ऄवधकतम प्रवत बालबावलका रू. ५ हजार सभम
(2) बालकोष तालीम, गोष्ठी, बैठकभिा, भ्रमण तथा ऄनग
ु मन एिम् प्रिासवनक कायय र सचेतनाका काययक्रममा खचय गनय पाआने
छै न।
२७. कोषको खाता सञ्चािनाः (१) कोषको रकम सवमवतको वनणययले कोष तथा लेखा वनयन्त्रक कायायलयको सहमवतमा नेपाल राष्ट
बैकबाट आजाजत प्राप्त पायक पने क िगयको बैंकमा िा नेपाल सरकारबाट वििीय कारोबार गने ऄनमु वत प्राप्त सहकारीमा खाता
खोली सञ्चालन गररने छ ।
(१) ईपदफा १ बमोवजमको खाता सञ्चालनका लावग नगरपावलकाको हकमा प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त र लेखा प्रमख
ु को
संयि
ु दस्तखतमा सञ्चालन गररने छ ।
(३) प्रचवलत काननू मा जनु सक
ु ै कुरा लेवखएको भए पवन कोषको रकम खचय नभइ अवथयक िषयको ऄन्त्त्यमा बाँकी रहेमा त्यस्तो
रकम विज हुने छै न ।
२८. कोषको िेखा र िेखा परीिण: (१) कोषको अय व्ययको लेखा सयू ोदय नगरपावलकाले ऄपनाएको लेखा प्रणाली बमोवजम
रावखने छ ।
(२) कोषको लेखा परीिण महालेखा परीिकबाट हुनेछ ।
पररच्छे द-९
विविध
२९. स्रोतको व्यिस्थापन: नगरपावलका तथा िडाले बाल ऄवधकारको संरिण तथा सभिर्द्यन कायय सञ्चालन गनय योजना वनमायण
गरी सो योजनाको कायायन्त्ियनका लावग अिश्यक बजेट तथा स्रोतको व्यिस्थापन गनेछ ।
३०. प्रोत्साहन पुरस्कारको व्यिस्था: बाल ऄवधकारको संरिण तथा सभिर्द्यन काययमा ईल्लेखनीय योगदान वदने व्यवि, बालक्लब,
सञ्जाल तथा संघसंस्थालाआय नगरपावलकाले ईवचत परु स्कार प्रदान गनय सक्नेछ ।
३१. काययविवधको व्याख्या गने िा िाधा अड्काउ िुकाउने अवधकार: काययविवधको कायायन्त्ियनको वसलवसलामा कुनै वद्वविधा
हुन गएमा सोको व्याख्या िा बाधा ऄड्काई फुकाईने ऄवधकार सयू ोदय नगरपावलका नगरकाययपावलकालाआय हुनेछ।
३२. सश
ं ोधन गनय सवकने: यस काययविवधलाआय सयू ोदय नगरपावलकाले अिश्यक संिोधन गनय सक्नेछ।
३३. खारेजी र बचाउ: यो काययविवध बालबावलका सभिवन्त्ध प्रचवलत नेपाल सरकार तथा प्रदेि नं . १, प्रदेि सरकारको काननू सँग
बावझन गएमा बावझएको हदसभम यो काययविवध ऄमान्त्य हुनेछन् र नेपाल सरकार तथा प्रदेि सरकारको काननू मा लेवखएको
कुराहरू मान्त्य हुनेछ।
३४. यसै काययविवध बमोवजम भए गरेको मावनने: सयू ोदय नगरपावलकाले यो काययविवध लागू हुनभु न्त्दा ऄवघ गरे का बालबावलका
सभिवन्त्ध काययहरू यसै काययविवध बमोवजम भए गरे को मावननेछ। यस काययविवधमा ईल्लेख नभएका प्रवक्रयाहरू ऄिलभिन गदाय
बालबावलका सभिवन्त्ध प्रचवलत नेपाल सरकार तथा प्रदेि सरकारको काननू मा भएको बाल ऄवधकार सरं िण र सभबधयन
प्रवक्रयाहरू ऄिलभिन गनय कुनै बाधा पने छै न।
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अनस
ु च
ू ी१
बािक्िि/सञ्जाि आिधताको िावग वनिेदनको ढााँचा
वनिेदन पत्रको ढााँचा
वमवत:श्री बािकल्याण अवधकारी ज्य,ू
सयू ोदय नगरपाविका, मवहिा बािबाविका तथा समाजकल्याण शाखा
विक्कि, इिाम
विषय : बािक्िब सच
ू ीकृत/आबधता गरी पाऊाँ
महोदय,
हामीले ........................ नामको बालक्लि खोल्न चाहेकोले ...............................स्थानीय तहिाट वस्िकृ त
“बालऄवधकार सरं िण तथा सभबधयन सभिवन्त्ध काययविवध , २०७७ को पररच्छे द ४ (९) ले गरे को व्यिस्था” बमोवजम क्लि सचू ीकृ त/
अबर्द्ता गनयको लावग देहायको वििरण खोली वनिेदन गरे का छौ ँ ।
प्रस्तावित क्लिको वनदेविकाको एक प्रवत , वसफाररि, बालक्लि अिद्दता ऄवभलेख फारम र क्लिका पदावधकारीहरूको जन्त्म दताय
प्रमाण परको फोटोकपी यसै साथ सल
ं ग्न गररएको छ ।
भिदीय
ऄध्यि
बालक्लि अिर्द्ताका लावग संलग्न गनयपु ने कागजातहरू
१) ऄनसु चू ी १ ऄनसु ारको वनिेदन
२) ऄनसु चू ी २ ऄनसु ारको विधान २ प्रवत
३) बालक्लिको वनणयय
४) विद्यालयको हकमा विद्यालयको वसफाररस
५) िडाको वसफाररस
६) बालक्लिको काययसवमवतको बालबावलकाहरूको जन्त्मदतायको प्रवतवलपी
अनस
ु च
ू ी२
................................... बाि समूह िा क्िि ...................................................... को
गठन तथा कायय सञ्चािन वनदेवशका २०७..... (विधान)
प्रस्तािनााः
राष्ि वनमायणको लावग बालबावलकाहरूको समेत भवू मका महत्िपणू य हुने भएकोले ईनीहरूको िारीररक, सामावजक, संिेगात्मक र
बौवर्द्क विकास गदै बालबावलकाहरूको हकवहत एिम् बाल ऄवधकारको विषयमा जनचेतना जगाइ सामावजक, सांस्कृ वतक, िैविक
एिम् ऄन्त्य सभबर्द् िेरमा समेत बाल सहभावगता जटु ाईन र बाल विकासका साथै बाल संरिणको पहल गनय िाञ्छनीय भएकाले यो
वनदेविका तजयमु ा गररएको छ ।
१. सङ्विप्त नाम र प्रारम्भ:
यस विधानको नाम “................ बाल समहू /क्लि गठन तथा कायय सञ्चालन वनदेविका २०७....” रहने छ । यो विधान
....................पावलकाबाट स्िीकृ त भए पवछ तुरुन्त्तै लागु हुनेछ ।
२. कायायिय: यस विधान बमोवजम गवठत ............ बाल समहू / क्लि......... को कायायलय वजल्ला ............ गा.पा. िडा नं. ........
वस्थत .................. स्थानमा रहने छ ।
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३. ठे गाना: यस बाल समहू /क्लिको पराचार आमेल िा सभपकय ठे गाना वनभन बमोवजम हुनेछः
..................................................................................................................
४. पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमााः
(क) “क्लि” भन्त्नाले यस विधानको धारा ६ ऄनरुु प गवठत क्लि जनाईने छ । यो क्लि .........................गाईँपावलका अिद्दता
भएको बाल क्लिलाइ जनाईनेछ ।
(ख) “बालबावलका” भन्त्नाले यस विधानको प्रयोजनको लावग ८ िषयदवे ख मावथ १८ िषय ननाघेका बालबावलकाहरूलाइ जनाईने छ ।
५. उद्देश्य एिम् काययहरू:
यस बाि समूहको देहाय बमोवजमका उद्देश्य एिम् काययहरू रहने छन:्
(क) बालबावलकाहरूको िारीररक, मानवसक, सामावजक, संिेगात्मक तथा सहभावगतात्मक विकासको ऄवभबृवर्द् गने ।
(ख) बाल ऄवधकार सभिवन्त्ध रावष्िय एिम् ऄन्त्तरायवष्िय काननू को बारे मा सचेतना गराईनु ।
(ग) बाल समहू को विस्तार रसगं ठनात्मक िमता ऄवभबृवर्द् गने ।
(घ) धमय, िणय, वलङ्ग, जातजावत िा ऄन्त्य कुनै अधारमा बालबावलकाहरूलाइ विना भेदभाि समान ऄिसर प्रदान गने बारे
जनचेतना जगाईने
(ङ) बालबावलकाहरूको विरुर्द् हुने घरायसी वहसं ा, बाल यौन िोषण, बाल दव्र्ु यिहार, बालश्रम, बाल बेचविखन, बाल वििाह
जस्ता सामावजक विकृ वतका विरुर्द् स्थानीय रुपमा सचेतना जगाइ सो को काननू ी ईपचारको लावग
(च) बाल ऄवधकार सभिवन्त्ध वबवबध काययक्रमहरू सञ्चालन गने ।
(छ) बाल विकास सभिवन्त्ध विविध काययक्रमहरू सञ्चालन गनयु ।
(ज) पिू य बालविकास सभिवन्त्ध काययक्रमहरूमा सहभागी गराईनु ।
(झ) बालबावलका सभिवन्त्ध हरे क गवतविवधमा सहभावगता गराईनु ।
(ञ) िातािरण स्िास््य सभिवन्त्ध काययक्रमलाइ बाल गवतविवधमा समािेि गराईनु ।
(ट) अफ्नो समहू वभरका बालबावलका सभिवन्त्ध विविध अधारमा त्यांक सङ्कलन गनयु ।
(ठ) बालबावलकाहरूको समस्या पवहचान गरी सो समस्या सभिवन्त्धत वनकायमा पयु ायईन र समाधान गने प्रयत्न गनयु ।
(ड) जन्त्मदताय, बाल वििा, बावलका वििा, बालबृवर्द् (तौल) सरसफाइ, खोप पोषण, बालस्याहार, अयोवडनको महत्ि जस्ता
मातृ एिम् बाल स्िास्थको विषयमा सन्त्दि
े िाहकको रुपमा कायय गने ।
(ढ) बालबावलकाहरूसँग सभिवन्त्धत रोग झाडा पखाला, वनमोवनया तथा खल्ु ला वदिा वपसाि मि
ु िेर िनाईने लगायतका
विषयमा समाजमा जानकारी एिमं सो को वनरकरणको लावग चेतना जगाईनु ।
(ण) वपछवडएका, जोवखममा परे का, विपन्त्न, द्वन्त्द एिम् दैिी प्रकोपबाट पीवडत बालबावलकाहरूको पनु यस्थापनाको लावग पहल
गनय।ु
(त) ऄन्त्य बाल समहू हरू िा वनकायसँग समेत समन्त्िय गरी एवककृ त रुपमा काम गने ।
(थ) बालबावलकाको पणू य विकासका लावग ऄन्त्य विविध रचनात्मक काययक्रमहरू सञ्चालन गने ।
(द) एच.अइ.वभ. एड्सका सभिन्त्धमा जनचेतना जागृत गराईने ।
(ध) बाल वििाह, िहुवििाह, ऄनमेल वििाह, जातीय भेदभाि एिम् दाआजो प्रथा लगायत सामावजक विकृ वतको विरुर्द् जनचेतना
जगाईने ।
(न) बालबावलकाहरूलाइ विविध प्रवतस्पधायत्मक गवतविवधमा विना भेदभाि बालबावलकालाइ सररक गराईन पहल गने ।
६. बाि क्ििको गठन:
६.१ बालक्लिको गठन समहू का साधारण सदस्यहरूको साधारण सभाबाट हुने वनिायचन प्रवक्रयाबाट हुनेछ । यस बालक्लिको कायय
सवमवतमा वनभनानसु ारका पदावधकारी हुनेछनः्
(क) ऄध्यि : १ जना
(ख) ईपाध्यि : १ जना
(ग) सवचि : १ जना
(घ) सहसवचि : १ जना
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(ङ) कोषाध्यि : १ जना
(च) सदस्य : कवभतमा २ जना र बवढमा ९ जनासभम
(छ) सल्लाहकार : अिश्यकतानसु ार
(ज) संरिक : १ जना
६.२ बाल क्लिको कायय सवमवतको संरचना समािेसीताको अधारमा गठन हुनेछ
७. सल्िाहकार:
बाि क्िििे सल्िाहकार वनयूवक्त गदाय वनम्न आधारमा गनयु पदयछ :
(क) पिू य बाल क्लिको ऄध्यि पदेन सल्लाहकार हुनेछ ।
(ख) स्थानीय वििक, खेलाडी, प्रवतवष्ठत विद्वान, प्राध्यापक िा समाजका प्रवतवष्ठत व्यवि िा सभिवन्त्धत संस्थाका सदस्यहरूका
ऄवभभािक मध्येबाट अिश्यकतानसु ार सल्लाहकारहरू रहने छन् ।
८. सरं िकाः
बाल क्लिका सरं िकमा सस्ं थालाइ ऄवभभािकको रुपमा अवथयक िा व्यिस्थापकीय सहयोग प्रदान गने सस्ं था÷व्यवि रहने छन् ।
सरं िकको वनयवू ि बाल समहू को वनणयय ऄनसु ार हुनेछ ।
८.१ विद्यालयमा एकजना वििक सरं िक र प्राधानाध्यापक प्रमख
ु सरं िक वििक रहनेछन ।
९. पदािवधाः
बाल क्लिको पदािवध गठन भएको वमवतले २ िषयको हुनेछ । कुनै पदावधकारीले रावजनामा वदएमा िा ऄन्त्य कुनै कारणले पद ररि
भएमा पदावधकारीको हकमा बाँकी ऄिवधका लावग सभिवन्त्धत बाल क्लिले अफूमध्येबाट वनयवू ि गनेछ र सदस्य पदका लावग
अफ्नो साधारण सदस्य मध्येबाट चयन गनयु पनेछ ।
१०. पदावधकारीको काम, कतयव्य र अवधकार:
पदावधकारीहरूको देहाय बमोवजमको काम, कतयव्य र ऄवधकार हुनेछः
(क) ऄध्यिको काम, कतयव्य र ऄवधकारः ऄध्यिको काम, कतयव्य र ऄवधकार देहाय बमोवजम हुनेछः
१. क्लिको िैठक र समहू को साधारण सभाको ऄध्यिता ग्रहण गने ।
२. क्लिको बैठक िा साधारण सभामा अिश्यक प्रस्ताि र कागजात पेि गने गराईने।
३. क्लिको अभदानी, खचय वहसाब र ऄन्त्य कागजात सरु वित राख्ने राख्न लगाईने ।
४. क्लिको वनणययको वनदेिन कायायन्त्ियन गने गराईने ।
५.क्लिको प्रवतवनवध चयन गरी पठाईने िा समहू को प्रवतवनवधत्ि गने।
६. ईपाध्यि र सदस्यहरूलाइ विषयगत काययभार विभाजन गरी वदने ।
७. सात वदन भन्त्दा बढी समयका लावग ऄनपु वस्थत भएमा ईपाध्यिलाइ र ईपाध्यि नभएमा अफू मध्येका िररष्ठ
सदस्यलाइ काययिाहक ऄध्यि तोक्ने ।
८. बाल क्लि वजल्ला समन्त्िय सवमवतसँग समन्त्िय गरी िा ऄन्त्य संघ संस्था िा वनकायहरूसँग काययक्रमको माग गने र
कायायन्त्ियन गने गराईने ।
९. तोवकएको ऄन्त्य कायय गने ।
ख. ईपाध्यिको काम, कतयव्य र ऄवधकारः ईपाध्यिको काम, कतयव्य र ऄवधकार देहाय बमोवजम हुनेछ :
१. ऄध्यिको ऄनपु वस्थवतमा काययबाहक ऄध्यि भै कायय गने ।
२. तोवकएको ऄन्त्य काम गने ।
ग. सवचिको काम, कतयव्य र ऄवधकारः सवचिले ऄध्यिको प्रत्यि वनदेिनमा रही देहायको काम कतयव्य र ऄवधकारको
प्रयोग तथा पालन गनयु पनेछः
१. क्लिको स्िीकृ त काययक्रम कायायन्त्ियन गने ।
२. बालबावलका िा बाल क्लिसँग सभिवन्त्धत व्यविको ऄवभलेख ऄद्यािवधक गने ।
३. क्लिको चल, ऄचल तथा वजन्त्सी सभपविको लगत राख्ने ।
४. क्लिको बैठकको माआन्त्यटू गने, वनणयय गने पवु स्तका वजभमा वलने र वनणयय प्रमावणत गने ।
65

सूयोदय नगरपालिकाको ऐन, लनयमाविी तथा काययलवलधहरूको संगािो (चौथो भाग)

५. क्लिको प्रिासकीय कायय गने ।
६. ऄध्यिको वनदेिन ऄनसु ार िैठक बोलाईने ।
७. तोवकएको ऄन्त्य कायय गने ।
घ. सहसवचिको काम, कतयव्य र ऄवधकारः
१. सवचिको ऄनपु वस्थवतमा सवचिको काययभार संहाल्ने ।
२. तोवकएको ऄन्त्य कायय गने ।
ङ. कोषाध्यिको काम, कतयव्य र ऄवधकारः
१. क्लिको अय व्यय दरुु स्त राख्ने ।
२. अवथयक िजेट तयार गरी समहू को िैठकमा पेि गने ।
३. अवथयक सहयोग जटु ाईने ।
४. अवथयक कारोबार सभिवन्त्ध वजभमेिारी परू ा गने ।
ङ. कोषाध्यिको काम, कतयव्य र अवधकाराः
१. क्लिको अय व्यय दरुु स्त राख्ने ।
२. अवथयक िजेट तयार गरी समहू को िैठकमा पेि गने ।
३. अवथयक सहयोग जटु ाईने ।
४. अवथयक कारोबार सभिवन्त्ध वजभमेिारी परू ा गने ।
च. सदस्यको काम कतयव्य र अवधकाराः
१. िैठकमा सहभागी हुने ।
२. वनणययको लावग अफ्नो मत पेि गने ।
३. तोवकएको कायय गने ।
४.समहू को वहत हुने ऄन्त्य रचनात्मक कायय गने ।
११. सदस्यतााः
अ. सदस्यताको योग्यतााः
यस बाल समहू मा देहायका बालबावलका सदस्य हुन पाईने छन् :
(क) ईमेर कवभतमा ८ िषय पगु ी १८ िषय ननाघेको
(ख) स्थायी सरुिा रोग नलागेको ।
(ग) मगज नविग्रेको िा बौलाहा नभएको ।
(घ) समहू को वनदेविकामा प्रवतबर्द् हुने ।
आ. सदस्यताको खारेजी:
(क) मगज विग्रेमा िा िौलाहा भएमा ।
(ख) १८ िषय ईमेर नाघेमा ।
(ग) मृत्यु भएमा ।
(घ) रावजनामा वदएमा ।
(ङ) ऄविश्वासको प्रस्ताि पाररत भइ हटाआएमा ।
(च) सदस्यता निीकरण नभएमा ।
(छ) लगातार तीन पटक विना सचू ना िैठकमा ऄनपु वस्थत भएमा ।
(ज) एक भन्त्दा बढी बाल क्लिको सदस्यता वलएको पाआएमा िा प्रवतवनवधत्ि गरे मा ।
१२. समूहका पदावधकारीको उमेरको हदाः
बाल क्लिका काययसवमवतका पदावधकारीको ईमेर कवभतमा अठ िषय पगु ेको हुनु पनेछ र १६ िषय सभमको रहनेछ ।
१३. आरिणाः
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यस बाल क्लिमा सभपणू य सदस्य संख्याको कवभतमा ५० प्रवतित बावलका हुनपु नेछ तर समहू मा प्रयायप्त बावलका सदस्य नभएमा पवन
समहू कायमै रहनेछ ।
१४. सदस्यता शुल्क तथा निीकरण:
(क) बाल क्लिको सदस्यता िल्ु क िा निीकरण िल्ु क िा ऄन्त्य कुनै िल्ु क बाल क्लिले तोके बमोवजम हुनेछ ।
(ख) बाल समहू का सदस्यले अ अफ्ना समहू मा हरे क िषय सदस्यता निीकरण गनयु पनेछ ।
१५. बैठकाः
बाल समहू ले कवभतमा मवहनाको एक पटक बैठक बस्नु पनेछ । िैठकको गणपरू क संख्या ५१% को ईपवस्थवतलाइ मावननेछ ।
१६. वनणययाः
बाल समहू को बैठकमा बहुमतको वनणयय मान्त्य हुने छ तर मत बराबर भएमा ऄध्यिले वनणाययक मत वदने सक्ने छ ।
नोटः वनणयय प्रवक्रयामा संरिक िा सल्लाहकारले मतको प्रयोग गनय पाईने छै नन् ।
१७. वनिायचनाः
बाल समहू ले प्रजातावन्त्रक पर्द्वत ऄनरुु प अफ्नो समहू को वनिायचन पदािवध समाप्त हुनभु न्त्दा एक मवहना पवहले सभपन्त्न गनयपु नेछ ।
१८. वनिायचन अवधकृत :
बाल समहू ले अफ्ना सरं िक एिम् सल्लाहकार मध्येबाट कवभतमा तीन जना वनिायचन ऄवधकृ त तोक्नु पनेछ । सो मध्ये एक जना मख्ु य
वनिायचन ऄवधकृ त रहने छन् । मख्ु य वनिायचन ऄवधकृ तले वनिायचन प्रवक्रया िा काययविवध अफै वनधायरण गनेछ ।
१९. कोषाः
(क) यस बाल समहू ले अफ्नो नामबाट एईटा कोषको स्थापना गनेछ ।
(ख) बैंक िा वििीय सस्ं थामा खाता सञ्चालन गनय समहू ले ऄध्यि,कोषाध्यि र सरं िकको नामिाट सञ्चालन गनयपु नेछ । कोषबाट
रकम वझक्नु पदाय समहू को वनणयय ऄवनिायय रुपमा हुनु पनेछ । बाल समहू /क्लिको वनणयय ऄनसु ार कोषको रकम खचय गनय सवकने
छ। तथा िैंक खाता खोल्नका लावग सयू ोदय नगरपावलकाको ऄवनिायय वसफाररस वलनु पनेछ ।
(ग) कोषमा देहायका स्रोतबाट रकम जभमा हुनेछः
१. बालबावलकसँग सभिवन्त्धत वनकायबाट प्राप्त सहयोग ।
२. सहयोग, ईपहार ।
३. सदस्यता तथा निीकरण िल्ु क ।
४. सांस्कृ वतक िा विविध रचनात्मक काययक्रमबाट ईठे को रकम।
५. समहू को प्रकािनबाट प्राप्त हुने रकम ।
६. ऄन्त्य सामावजक संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम ।
२०. प्रवतिेदनाः
बाल समहू ले अफ्नो िावषयक साधारण सभाबाट पाररत िावषयक प्रवतिेदन .सयू ोदय नगरपावलकामा पेि गनयु पनेछ ।
२१. सश
ं ोधनाः
यो वनदेविका संिोधन गदाय बाल समहू को साधारण सभाको दइु वतहाइ सदस्यहरूको िहुमतले वनदेविका संिोधन प्रस्ताि पाररत भआ
सयू ोदय नगरपावलकाबाट स्िीकृ त भएपवछ यो वनदेविका लागू हुनेछ ।
२२. बचाउाः
प्रस्तुत वनदेविकामा ईवल्लवखत कुराहरू प्रचवलत नेपाल ऐन वनयम िा विवनयमसँग बाँवझएमा बाँवझएको हदसभम यस वनदेविकामा
ईवल्लवखत कुराहरू स्ितः ऄमान्त्य हुनेछन् ।
२३. समूहको खारेजी िा विगठन:
कुनै कारणिि समहू खारे जीमा परे मा िा विगठन हुन गएमा त्यस समहू को सभपणू य चल ऄचल सभपवि नगरपावलकाको संरिणमा सनेछ।
२४. विविधाः
१. साधारण सभााः समहू को साधारण सभा िषयको एक पटक बस्नेछ । साधारण सभाको सचू ना प्रत्येक सदस्यहरूलाइ १ मवहना
ऄगािै सवचिले वदनु पनेछ । साधारण सभामा समहू को िावषयक कायय प्रगवत प्रवतिेदन , अवथयक प्रवतिेदन तथा िावषयक कायययोजना
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सभिवन्त्ध प्रस्तािहरू वनणययाथय समहू ले पेि गनेछ । साधारणसभाको गणपरू क संख्या समहू का साधारण सदस्यहरूको ५१% को
ईपवस्थवतलाइ मावननेछ ।
२. काययविवध बनाईनेः वनदेविकाको ईद्देश्य प्राप्तीको लावग समहू ले अफूलाइ अिश्यक पने विवनयम बनाईन सक्नेछन् साथै अिश्यक
सवमवत र ईपसवमवतहरूको पवन गठन गनय सक्नेछन । यो सवमवतको काययवबवध बाल समहू /क्लिले वनधायरण गनेछ ।
३. संिोधनः समहू को वनदेविका संिोधन गनय परे मा वनदेविका संिोधन प्रस्ताि समहू को साधारण सभाको दइु वतहाइ िहुमतको वनणयय
भइ सयू ोदय नगरपावलका.बाट स्िीकृ त भएपवछ मार लागु हुनेछ ।
४. ऄविश्वासको प्रस्तािः समहू को वनदेविका विपररत कायय गरे को भनी सवमवतका कुनै पदावधकारी मावथ सवमवतका एक वतहाइ
सदस्यहरूले गरे को वलवखत ऄविश्वासको प्रस्ताि समहू मा पेि गरे मा सो प्रस्ताि साधारण सभाको दइु वतहाइ िहुमतबाट पाररत भएमा
त्यस्ता पदावधकारीहरू स्ितः पद मि
ु हुनेछन् ।
५. समहू ले अफ्नो वनदेविका एिम् पदावधकारी सदस्य सवहतको नामािली सयू ोदय नगरपावलकामा पेि गनयु पनेछ ।
ऄनसु चू ी १
समहू को छाप
(समहू को छापमा समहू को नाम, स्था. िषय र ठे गाना ऄवनिायय रुपमा हुनु पनेछ) र लोगो क्लिले वनणयय गरे ऄनरुु प हुनेछ ।
ऄनसु वू च २
समहू का काययसवमवतका पदावधकारीहरू
क्र.स.ं
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११

पद
ऄध्यि
ईपाध्यि
सवचि
सहसवचि
कोषाध्यि
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य

नाम/ थर

पूरा ठे गाना (गा.वि.स.न.पा., िडा र टोि)

सम्पकय नम्बर

हस्तािर

नोटः
१. यस बमोवजम साधारण सदस्यहरू थप गनय सवकने छ ।
२. समहू का साधारण सदस्यहरूले प्रत्येक िषय सदस्यता निीकरण गनयु पनेछ ।
३. वनदेविका बमोवजम अबर्द्ता एिम् सचू ीकृ त गराईनु पने वनकाय िा संस्थामा सभिवन्त्धत न.पा./गा.पा. िा विद्यालय िा सभिवन्त्धत
संरिकत्ि प्रदान गरे को संस्था मध्ये कुनै एकको वसफाररस संलग्न हुनु पने छ । वसफाररस साथ कायय सवमवतका सबै पदावधकारीहरूको
संयि
ु वनिेदन सयू ोदय नगरपावलकामा पेि गनयु पनेछ ।
४. यस वनदेविकाको प्रवतबर्द्ताको लावग बाल समहू को कायय सवमवतका सभपणू य पदावधकारीहरूले वनदेविकाको सबै पानाको तल मावथ
हस्तािर गरे को हुनु पनेछ ।
५. अबर्द्ता िा सचू ीकृ त गदाय दइु प्रवत वनदेविका रीत पिू यक तयार गरी पेि गनयु पनेछ ।
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अनस
ु वू च – ३
दिा ४ (९)सगं सम्िवधधत
बाि क्िब सच
ू ीकृत प्रमाणपत्रको नमूना
"पययटकीय नगरी"
सयू ोदय नगरपाविका
नगरकाययपाविकाको कायायिय
विक्कि, इिाम ।
........................... प्रदेश नं.१ नेपाि

सच
ू ीकृत प्रमाणपत्र
आिधता न.ं
वमवत:
श्री...........................बाि क्िब/बाि सञ्जाि
........................................

इिाम वजल्िा सयू ोदय नगरपाविका ................. िडा नं. ........... को ..................................
....................................... विद्यािय/ समूदायमा गठन भएको ................................ बािक्िब /
सञ्जाििाई यस सयू ोदय नगरपाविकामा आिधता गरी बािमैत्री, बाि अवधकार सरं िण तथा सम्बधयन
सम्बधधी कायय सञचािन काययविवध, २०७७ को पररच्छे द ४ (९) िे व्यिस्था गरे अनुसार सच
ू ीकृतको प्रमाण
पत्र प्रदान गररएको छ ।
बाि अवधकार सरं िण र सिं धयन काययमा नेपािको सवं िधान, बाि अवधकार सम्बधधी अधतरायवरिय
महासवधध १९८९ तथा सबै बािबाविका सम्िवधध कानूनहरूको अधीनमा रही यस सयू ोदय नगरपाविकाको
बािमैत्री अवभयानमा यहााँहरूिाई सक्रीय सहभावगताको अपेिा गदयछौं ।

क्र.सं

बालक्लबको
नाम

ठे गाना

अनस
ु वू च-४
................................पावलका
प्रदेि न.ं १, नेपाल
बाि क्िब सच
ू ीकरणको दताय वकताब
बालक्लबमा
सरं िकको
स्थापना
सदस्य सख्ं या
नाम
वमवत

सचू ीकृ त
न.ं र वमवत

प्रमाणपर
बझ्ु नेको
नाम

प्रमावणत
गने
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अनस
ु वू च-५
................................पावलका
प्रदेि न.ं १, नेपाल

क्र.सं

बालक्लबको
नाम

बाि क्िब सच
ू ीकरणको निीकरणको दताय वकताब
ठे गाना बालक्लबमा सदस्य संरिकको स्थापना सचू ीकृ त
संख्या
नाम
वमवत
नं. र
वमवत
बालक बावलका

सभपकय
न ं.

निीकरण
वमवत

प्रमावणत
गने

***
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सामुदावयक विद्याियको आवथयक काययविवध सम्िवधध वनयमाििी, २०७८
स्िीकृ त वमवत:-२०७८/०२/२०
प्रस्तािना :
सामदु ावयक विद्यालयको अय , व्यय र वजन्त्सी लगायत ऄन्त्य सभपविको लेखा राख्न , वििीय प्रवतिेदन गनय , अन्त्तररक तथा ऄवन्त्तम
लेखापरीिण, बेरुजु ऄवभलेख , बेरुजु फर्छ्यौट र सभपरीिण सभिवन्त्ध कायय व्यिवस्थत गनय िाञ्छनीय भएकोले
, सयू ोदय
नगरपावलकाको अधारभतू तथा माध्यवमक वििा ऐन , २०७६ को दफा ५४ले वदएको ऄवधकार प्रयोग गरी सयू ोदय नगर
काययपावलकाद्वारा यो वनयमािली तजयमु ा गरी लागू गररएको छ ।
पररच्छे द १
प्रारवम्भक
१. सङ्विप्त नाम, िेत्र र प्रारम्भ : (१) यस वनयमािलीको नाम ―सामदु ावयक विद्यालयको अवथयक काययविवध सभिवन्त्ध वनयमािली,
२०७८‖ रहेको छ ।
(२) यो वनयमािली सयू ोदय नगरपावलकावभर सञ्चालनमा रहेका सामदु ावयक विद्यालयहरूमा लागू हुनेछ ।
(३) यो वनयमािली सयू ोदय नगरपावलकाको राजपरमा प्रकािन भएको वमवतदेवख प्रारभभ हुनेछ ।
२. पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गले ऄको ऄथय नलागेमा यस वनयमािलीमा,
(क) ―ऄध्यि‖ भन्त्नाले विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतको ऄध्यिलाइ सभझनपु छय ।
(ख) ―अवथयक िषय‖ भन्त्नाले प्रत्येक िषयको साईन १ गतेदवे ख ऄको िषयको ऄसार मसान्त्तसभमको ऄिवधलाइ सभझनपु छय ।
(ग) ―अवथयक वििरण ‖ भन्त्नाले कुनै वनवित ऄिवधमा भएको अवथयक कारोबारको समवष्टगत वस्थवत दसायईने ईद्देश्यले तयार
गररएको वििरण सभझनपु छय ।
(घ) ―ऐन‖ भन्त्नाले सयू ोदय नगरपावलकाको अधारभतू तथा माध्यवमक वििा ऐन, २०७६ लाइ सभझनपु छय ।
(ङ) ―कायायलय‖ भन्त्नाले सयू ोदय नगर काययपावलकाको कायायलय सभझनपु छय ।
(च) ―कारोबार‖ भन्त्नाले सरकारी चल ऄचल नगद तथा वजन्त्सी धनमाल वजभमा वलइ प्रचवलत काननू बमोवजम वनधायररत काममा
खचय र दावखला सभिवन्त्ध सभपणू य काम सभझनपु छय ।
(छ) ―नगर वििा सवमवत‖ भन्त्नाले ऐनको दफा १० बमोवजम गवठत सवमवतलाइ सभझनपु छय ।
(ज) ―प्रधानाध्यापक‖ भन्त्नाले विद्यालयको प्रधानाध्यापकलाइ सभझनपु छय ।
(झ) ―बेरुज‖ु भन्त्नाले प्रचवलत काननू बमोवजम पयु ायमईनपु ने रीत नपयु ायवेइ कारोबार गरे को , राख्नपु ने लेखा नराखेको तथा
ऄवनयवमत तथा बेमनावस ब तररकाले अवथयक कारोबार गरे को भनी लेखापरीिण गदाय औल्ं याआएको िा ठहयायनआएको
कारोबार सभझनपु छय ।
(ञ) ―बैंक‖ भन्त्नाले विद्यालयको अवथयक कारोबार गनय कायायलयद्वारा तोवकएको िा िावणज्य बैंक सभझनपु छय ।
(ट) ―लेखा‖ भन्त्नाले कारोबार भएको ब्यहोरा देवखने गरी प्रचवलत काननू बमोवजम रावखने ऄवभलेख , खाता, वकताब अवद र सो
कारोबारलाइ प्रमावणत गरे को ऄन्त्य कागजात समेतलाइ सभझनपु छय ।
(ठ) ―विद्यालय‖ भन्त्नाले सामदु ावयक विद्यालय सभझनपु छय ।
(ड) ―व्यिस्थापन सवमवत‖ भन्त्नाले ऐनको दफा १९ बमोवजम गवठत विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतलाइ सभझनपु छय ।
(ढ) ―सभपरीिण‖ भन्त्नाले ऄवन्त्तम लेखापरीिण प्रवतिेदनमा औल्ं याआएको बेरुजु सभिन्त्धमा पेि हुन अएको स्पष्टीकरण िा
प्रवतवक्रया साथ संलग्न प्रमाण तथा कागजातको परीिण र ऄनगु मनको कायय सभझनपु छय ।
(ण) ―सामावजक परीिण‖ भन्त्नाले सामावजक वजभमेिारीको लेखाजोखा सभझनपु छय ।
(त) ―साियजवनक परीिण‖ भन्त्नाले विद्यालयमा भएको लगानीको सरोकारिालाहरूले गरे को लेखाजोखा सभझनपु छय ।
पररच्छे द २
बैंक खाता, आय, व्यय र सम्पवत्तको अवभिेख
३. विद्याियको बैंक खाता : (१) प्रत्येक विद्यालयको एईटा बैंक खाता हुने छ ।
(२) ईपवनयम (१) बमोवजमको बैंक खाता कायायलयको वसफाररसमा खोवलने छ ।
(३) विद्यालयले अफ्नो सभपणू य अवथयक कारोबार ईपवनयम (२) बमोवजमको बैंक खाताबाट गनयपु नेछ ।
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४. कारोबारको िेखा र सोको वसधाधत : (१) कारोबारको लेखा हालको प्रचवलत लेखा प्रणाली ऄनसु ार हुने छ ।
(२) विद्यालयको लेखा दोहोरो ऄवभलेख प्रणालीको वसद्घान्त्त बमोवजम नगदमा अधाररत लेखाविवध ऄनसु ार राख्नपु ने छ ।
(३) कारोबारको लेखा महालेखा परीिकको कायायलयबाट स्िीकृ त भए बमोवजमको ढाँचामा राख्नपु ने छ ।
५. आम्दानी रकम बुझ्ने र दावखिा गनेाः (१) प्रचवलत काननू बमोवजम विद्यालयलाइ प्राप्त हुने सबै वकवसमको रकम अभदानी
रवसद काटी बवु झवलनु पने छ ।
(२) ईपवनयम (१) बमोवजम प्राप्त भएको रकम गोश्वारा भौचर ईठाइ सभिवन्त्धत खातामा अभदानी बाँध्नपु ने छ । गोश्वारा भौचरका
साथ अभदानीसँग सभिवन्त्धत कागजात वसलवसलाबर्द् तररकाले संलग्न गनयपु ने छ ।
(३) ईपवनयम (१) बमोवजम प्राप्त भएको रकम सात वदनवभर विद्यालयको नाममा रहेको बैंक खातामा दावखला गनयपु ने छ । तर
तोवकएको समयवभर बैंक दावखला गनय कुनै कारणाले नसक्ने भएमा सोको कारण खल
ु ाइ व्यिस्थापन सवमवतबाट वनणयय गराइ एक
मवहनावभर बैंक दावखला गनयपु नेछ।
(४) विद्यालयको अभदानी रकमको लेखा राख्ने/राख्न लगाईने , बैंक दावखला गने/गनय लगाईने अभदानीको वििरणहरू प्रमावणत
गरे को ईिरदावयत्ि प्रधानाध्यापकको हुने छ ।
६. विद्याियको बैंक खाता सञ्चािन : (१) विद्यालयको बैंक खाता विद्यालयको प्रधानाध्यापक र विद्यालयको लेखाको
कामकाज गनय तोवकएको कमयचारीको सयि
। तर विद्यालयमा लेखाको कामकाज गने
ंु दस्तखतबाट सञ्चालन गनयपु नेछ
कमयचारीको व्यिस्था नभएमा व्यिस्थापन सवमवतले तोके को वििक र प्रधानाध्यापकको सयं ि
ु दस्तखतबाट विद्यालयको बैंक
खाता सञ्चालन गनयपु ने छ ।
(२) लेखाको कामकाज गनय तोवकएको कमयचारी िा लेखाको कामकाज गनय व्यिस्थापन सवमवतले तोके को वििकले लेखाको
कायय गनयपु ने छ ।
(३) लेखाको कामकाज गने कमयचारी िा वििक ईपलब्ध भएसभम स्थायी हुनपु ने छ ।
(४) ईपवनयम (१) मा जनु सक
ु ै कुरा लेवखएको भए तापवन विद्यालयमा एकजना मार वििक काययरत रहेको ऄिस्थामा सोही
वििक र व्यिस्थापन सवमवतले तोके को व्यिस्थापन सवमवतको कुनै एक सदस्यको संयि
ु दस्तखतबाट बैंक खाता सञ्चालन
गनयपु ने छ ।
७. खचय सम्िवधध काययविवध : (१) विद्यालयले रकम खचय गदाय व्यिस्थापन सवमवतको वनणयय , स्िीकृ त बजेट , काययक्रम र
सभिवन्त्धत खचय िीषयकको सीमावभर रही खचय गनयपु ने छ ।
(२) ईपवनयम (१) बमोवजम खचय गदाय गोश्वरा भौचर ईठाइ सभिवन्त्धत खातामा ऄवभलेख गनयपु ने छ । गोश्वारा भौचरका साथ
खचयसँग सभिवन्त्धत कागजात वसलवसलाबर्द् तररकाले संलग्न गनयपु ने छ।
(३) पिू ायधार वनमायण , मालसामान, सेिा र परामिय खररद लगायतका कायय गदाय लागत ऄनमु ान तयार गरे र काययक्रम बनाइ
व्यिस्थापन सवमवतबाट स्िीकृ त गराइ प्रचवलत काननू बमोवजम प्रवतस्पधाय माफय त वमतव्ययी रुपमा गनयपु ने छ ।
(४) अयोजनाको काययसभपादन पवछ व्यिस्थापन सवमवतबाट जाँचपास र फरफारक गरी भि
ु ानी गनयपु ने छ ।
(५) भि
ु ानी गदाय वनमायण कायय गने , िस्तु, मालसामान, सेिा िा परामिय प्रदान गने व्यवि, फमय, कभपनी िा संस्थालाइ बैंक माफय त
भि
ु ानी गनयपु नेछ ।
(६) भि
ु ानी वदँदा प्रचवलत काननू बमोवजम कर कटाएर मार भि
ु ानी गनयपु ने छ ।
(७) विद्यालयको चेकबक
ु , नगद, बैंक मौज्दात र त्यसको स्रेस्ता लेखाको कामकाज गनय तोवकएको कमयचारी िा वििकको
वजभमामा हुने छ भने खचयको लेखा राख्ने राख्न लगाईने र खचयको वििरणहरू प्रमावणत गने ईिरदावयत्ि प्रधानाध्यापकको हुने छ ।
८. आवथयक वििरण : (१) प्रधानाध्यापकले मावसक , चौमावसक र िावषयक रुपमा अवथयक वििरण तयार गनय लगाईनपु ने छ ।
चौमावसक र िावषयक अवथयक वििरण व्यिस्थापन सवमवतको बैठकमा पेि गनयपु ने छ ।
(२) अवथयक वििरण चौमावसक र िावषयक रुपमा कायायलयमा समेत पठाईनपु ने छ ।
(३) ईपवनयम (२) बमोवजम वििरण पठाईँदा चौमावसक वििरण चौमावसक ऄिवध समाप्त भएको वमवतले पन्त्र वदनवभर र िावषयक
वििरण अवथयक िषय समाप्त भएको वमवतले तीस वदन वभर पठाइ सक्नपु ने छ ।
९. वजधसी व्यिस्थापन : (१) विद्यालयको वजन्त्सी व्यिस्थापनका लावग विद्यालयको कुनै एक जना वििक िा कमयचारीलाइ
विद्यालयले वजभमेिारी तोक्नपु ने छ ।
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(२) विद्यालयले खररद गरे को र विद्यालयलाइ प्राप्त भएको वजन्त्सी मालसामान सात वदनवभर विद्यालयको वजन्त्सी खातामा
दावखला गरी ऄवभलेख गनयपु ने छ ।
(३) ईपवनयम (२) बमोवजम ऄवभलेख गदाय वजन्त्सी मालसामानको मल्ू य, स्पेवसवफके सन, िारे न्त्टी लगायतका वििरण खल
ु ाईनु पने।
(४) विद्यालयको हक , भोग र स्िावमत्िमा रहेको वजन्त्सी मालसामान तथा सभपविको लगत दरुु स्त राख्ने तथा ऄद्यािवधक गने ,
संरिण तथा सदपु योग गने, वनयवमत ममयत सभभार गरी चालु ऄिस्थामा राख्ने, राख्न लगाईने ईिरदावयत्ि प्रधानाध्यापकको हुने।
(५) प्रधानाध्यापकले प्रत्येक िषय कभतीमा एक पटक विद्यालयको वििक िा कमयचारी माफय त वजन्त्सी वनरीिण गराइ प्रवतिेदन वदन
लगाईनु पनेछ ।
(६) ईपवनयम (५) बमोवजमको प्रवतिेदनमा वजन्त्सी मालसामानको वििरण , पररमाण, ऄिस्था प्रयोगको वस्थवत , ममयत सभभार र
संरिणको अिश्यकता, बेकभमा भइ काम नलाग्ने भएका वजन्त्सी सामग्रीको वििरण र पररमाण लगायतका विषयहरू ईल्लेख
गनयपु ने छ ।
(७) विद्यालयको वजन्त्सी र त्यस सभिवन्त्ध स्रेस्ता वजन्त्सीको कामकाज गनय तोवकएको कमयचारी िा वििकको वजभमामा हुने छ भने
समग्र वजन्त्सी व्यिस्थापन गने/गराईने ईिरदावयत्ि प्रधानाध्यापकको हुने छ ।
१०. आवथयक कारोबारको अनुगमन: (१) ऄध्यिले विद्यालयको अवथयक कारोबारको वनयवमत ऄनगु मन गनयु पनेछ ।
(२) ईपवनयम १ बमोवजम ऄनगु मन हुदँ ा प्रधानाध्यापकले अवथयक वििरण देखाईनु पनेछ ।
(३) ईपवनयम १ बमोवजम ऄनगु मनबाट वदएको वनदेिन पालना गनयु प्रधानाध्यापकको कतयव्य हुनेछ
(४) ईपवनयम (३) बमोवजम ऄध्यिले वदएको वनदेिन कायायन्त्ियन गनय नसवकने भएमा प्रधानाध्यापकले वनदेिन प्राप्त गरे को पन्त्र
वदनवभर सोको जानकारी कायायलयलाइ वदनपु नेछ । कायायलयले पवन जानकारी प्राप्त गरे को पन्त्र वदनवभर सोको वनणयय वदनपु ने छ ।
पररच्छे द ३
पेश्की र पेश्की िर्छ्यौट
११. पेश्की वदने र िर्छ्यौट गने : (१) विद्यालयले सामान्त्यतया िस्तु तथा सेिा प्राप्त गरे पवछ मार भि
ु ानी गनयपु ने छ ।
(२) विद्यालयले िस्तु तथा सेिा प्राप्त नहुदँ ा नै पेश्की स्िरुप भि
ु ानी गनयपु ने भएमा कुन कामको वनवमि के कवत पेश्की वदनपु ने हो
त्यसको वििरण बनाइ पेश्की वलनेको पररचय र वििरण स्पष्ट ईल्लेख गरी सभिवन्त्धत कामलाइ अिश्यक पने रकम भन्त्दा बढी
नहुने गरी पेश्की वदन सवकने छ। तर पेश्की वदँदा अधारभतू विद्यालयको हकमा पवच्चस हजार रुपैयाँभन्त्दा बढी र माध्यवमक
विद्यालयको हकमा पचास हजार रुपैयाँभन्त्दा बढी प्रधानाध्यापकले पेश्की वदन पाईने छै न भने व्यिस्थापन सवमवतको वनणययबाट
एक लाख पचास हजार रुपैयाँभन्त्दा बढी पेश्की वदन पाआने छै न ।
(३) विद्यालयको वििक तथा कमयचारी भन्त्दा ऄन्त्य व्यवि, फमय, कभपनी िा संस्थालाइ पेश्की वदन पाआने छै न ।
(४) प्रधानाध्यापक र लेखाको कामकाज गरे को कमयचारी िा वििकले पेश्की वलन पाआने छै न ।
(५) पेश्की वदँदा ईपयि
ु ऄिवध तोकी वदनपु ने छ । यस्तो ऄिवध सामान्त्यतया पैतीस वदनभन्त्दा बढी हुने छै न । ऄवघल्लो पेश्की
फर्छ्यौट नगरी ऄको पेश्की वदन पाआने छै न ।
(६) तोवकएको ऄिवधवभर कायय सभपन्त्न गरी अिश्यक वबल , भपायइ, प्रवतिेदन लगायतका कागजात संलग्न गरी पेश्की फर्छ्यौट
गनयपु ने छ ।
(७) पेश्की वलने व्यविलाइ तोवकएको ऄिवधवभर पेश्की फर्छ्यौट गनय लगाईने र तोवकएको ऄिवधवभर पेश्की फर्छ्यौट
नगरे मा अिश्यक प्रवक्रया तथा काययिाही ऄगावड बढाइ पेश्की फर्छ्यौट गने/गराईने वजभमेिारी पेश्की वदने ऄवधकारीको हुने छ ।
(८) पेश्की वलने वििक , कमयचारीले तोवकएको भयादवभर पेश्की फर्छ्यौट गनय नसकी कारण खल
ु ाइ वनिेदन
वदएमा र कारण मनु ावसब लागेमा बढीमा एक्काआस वदनसभम पेश्की फर्छ्यौट गने भयाद थप गररवदन सवकने छ ।
(९) पेश्की वलने वििक , कमयचारीले भयादवभर पेश्की फर्छ्यौट नगरे मा बाँकी पेश्की रकमको भयाद नाघेको वमवतले िावषयक दस
प्रवतितको दरले ब्याजसमेत ऄसल
ु ईपर गनयपु ने छ ।
(१०) भयाद नाघी पटक पटक ताके ता गदाय पवन पेश्की फर्छ्यौट नगरे को हकमा सरकारी बाँकी सरह ऄसल
ु ईपर गनयका लावग
काननू बमोवजमको प्रवक्रया ऄिलभबन गनयपु ने छ ।
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पररच्छे द ४
आधतररक तथा अवधतम िेखापरीिण
१२. विद्याियको आधतररक िेखापरीिण : (१) विद्यालयको अन्त्तररक लेखापरीिण कायायलयले गने छ ।
(२) विद्यालयको अन्त्तररक लेखापरीिण गदाय देहायऄनसु ार गनयपु ने छ ।
क) अय, व्यय, सभपविको अन्त्तररक लेखापरीिण ऄधयिावषयक रूपमा गने ।
ख) विद्यालयको िावषयक अन्त्तररक लेखापरीिण अवथयक िषय समाप्त भएको चार मवहनावभर सभपन्त्न गररसक्ने ।
ग) लेखापरीिणको क्रममा देवखएका ब्यहोराहरू सभिन्त्धमा सझु ाबसवहतको प्रवतिेदन कायायलय र विद्यालयलाइ पेि गने।
घ) अन्त्तररक लेखापरीिणको िावषयक प्रवतिेदन तयार गने ।
ङ) अन्त्तररक लेखापरीिणको िावषयक प्रवतिेदन ऄवन्त्तम लेखापरीिक समि पेि गने ।
(३) अन्त्तररक लेखापरीिणबाट अएको सझु ाि कायायन्त्ियन गनयु विद्यालयको कतयव्य हुने छ ।
१३. विद्याियको अवधतम िेखापरीिण : (१) विद्यालयको ऄवन्त्तम लेखापरीिण नगर वििा सवमवतले स्िीकृ त गरे को
लेखापरीिकबाट गनयपु ने छ ।
(२) ईपवनयम (१) बमोवजम स्िीकृ त गनय वसफाररसका लावग देहायबमोवजमको ऄवन्त्तम लेखापरीिक वसफाररस सवमवत रहनेछ ।
क) प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त – सयं ोजक
ख) वििा िाखा प्रमख
ु – सदस्य
ग) अवथयक प्रिासन िाखा प्रमख
ु – सदस्य
घ) अन्त्तररक लेखापरीिण िाखा प्रमख
ु – सदस्य सवचि
(३) ईपवनयम (२) बमोवजमको सवमवतको काम, कतयव्य र ऄवधकार देहाय बमोवजम हुने छ ।
क) नेपाल चाटयडय एकाईन्त्टेन्त्ट्स ऐन बमोवजम लेखापरीिण गनय योग्यता पगु ेको लेखा परीिकहरू मध्येबाट विद्यालयको
लेखापरीिण गनय आच्छुक लेखापरीिकहरूका लावग पन्त्र वदने सचू ना प्रकािन गरी दरखास्त अह्वान गनयपु ने छ ।
ख) दरखास्त पेि गरे का लेखापरीिकहरू मध्ये प्रचवलत काननू बमोवजम लेखापरीिण गनय योग्यता पगु ेका लेखापरीिकहरू
छनौट गरी नगर वििा सवमवतमा वसफाररस गनयपु ने छ ।
ग) लेखापरीिक वसफाररस गदाय एईटै लेखापरीिकलाइ एईटै विद्यालयमा लगातार तीन पटक भन्त्दा बढी लेखापरीिण गनय
वसफाररस गनयु हुदँ नै ।
(४) ईपवनयम (२) बमोवजम गवठत सवमवतले विद्यालयको ऄवन्त्तम लेखापरीिण प्रवतिेदनको अधारमा सधु ार गनयपु ने विषयहरूमा
नगर वििा सवमवतलाइ अिश्यक सझु ाब वदनपु ने छ ।
(५) लेखापरीिक छनौट गदाय दतायिाल लेखापरीिक मध्ये विद्यालयको तह एिम् लेखापरीिण प्रमाणपरको तहलाइ अधार
बनाइ छनौट गनय सवकने छ ।
(६) ऄवन्त्तम लेखापरीिकको छनौट प्रत्येक िषय काविक मसान्त्तवभर सभपन्त्न गररसक्नु पने छ ।
तर अवथयक िषय २०७६/०७७ को हकमा चैर मसान्त्तसभम लेखापरीिक छनौट गनय सवकने छ ।
(७) ऄवन्त्तम लेखापरीिकको वनयवू ि नगर वििा सवमवतको स्िीकृ वतमा कायायलयले गने छ ।
(८) विद्यालयले ईपवनयम (७) बमोवजम वनयि
ु लेखापरीिकबाट प्रत्येक िषयको माघ मसान्त्तवभर लेखापरीिण गराइ सक्नपु ने छ ।
तर अवथयक िषय २०७६/०७७ को हकमा जेठ मसान्त्तसभम गनय सवकने छ ।
(९) ईपवनयम (७) बमोवजम वनयि
ु कुनै लेखापरीिकले विद्यालयको लेखापरीिण नगरे मा नगर वििा सवमवतले विद्यालयको
ऄवन्त्तम लेखापरीिणका लावग ऄको लेखापरीिकलाइ स्िीकृ वत वदनपु ने छ ।
(१०) काबु बावहरको पररवस्थवतबाहेक वनयि
ु भएको लेखापरीिकले लेखापरीिण नगरे मा र लेखापरीिकले वदएको लेखापरीिण
प्रवतिेदन स्तरीय र सन्त्तोषजनक नभएमा नगर वििा सवमवतको वनणयय संलग्न गरी कायायलयले सोको जानकारी नेपाल चाटयडय
एकाईन्त्टेन्त्ट्स संस्थामा पस्ु ट्याआँ सवहत पठाईन सक्ने छ ।
१४. अवधतम िेखापरीिकको पाररश्रवमक : (१) विद्यालयको ऄवन्त्तम लेखापरीिकको पाररश्रवमक सभिवन्त्धत विद्यालयबाट
भि
ु ानी गनयपु ने छ ।
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(२) ईपवनयम (१) बमोवजम पाररश्रवमक भि
ु ानी गदाय िावषयक दस लाख रुपैयाँसभमको अवथयक कारोबारमा पाँच हजार रुपैयाँसभम,
त्यसपवछ पवच्चस लाख रुपैयाँसभमको अवथयक कारोबारमा प्रवतहजार थप तीन रुपैयाँ र त्यसपवछ प्रवतहजार थप एक रुपैयाँ पचास
पैसा पाररश्रवमक वदनपु ने छ ।
१५. अवधतम िेखापरीिण प्रवतिेदन : (१) ऄवन्त्तम लेखापरीिकले अफूले वनयवू ि वलएको एक मवहनावभर लेखापरीिण सभपन्त्न
गरी कायायलयलाइ र विद्यालयलाइ प्रवतिेदन बझु ाइ सक्नपु ने छ ।
(२) विद्यालयको ऄवन्त्तम लेखापरीिण प्रवतिेदन वदँदा लेखापरीिकले अन्त्तररक लेखापरीिण प्रवतिेदनलाइ समेत ध्यान वदनपु ने
छ।
(३) ऄवन्त्तम लेखापरीिण प्रवतिेदन प्राप्त भएपवछ अन्त्तररक लेखापरीिणको बेरुजु कायम रहने छै न ।
(४) व्यिस्थापन सवमवत र विद्यालयका वििक तथा कमयचारीको संयि
ु बैठकमा प्रधानाध्यापकले ऄवन्त्तम लेखापरीिण प्रवतिेदन
प्रस्तुत गनयपु ने छ ।
१६. िेखापरीिण गराउने वजम्मेिारी : विद्यालयको अन्त्तररक र ऄवन्त्तम लेखापरीिण गराईने कतयव्य तथा वजभमेिारी
प्रधानाध्यापकको हुने छ ।
पररच्छे द ५
बेरजु अवभिेख
१७. बेरजु अवभिेख : (१) विद्यालयको ऄवन्त्तम लेखापरीिणबाट कायम भएको बेरुजु विद्यालयमा प्रचवलत ढाँचामा ऄवभलेख
राख्नपु ने छ ।
(२) विद्यालयले बेरुजु ऄवभलेखको प्रत्येक िषयमा ऄद्यािवधक गनयपु ने छ ।
(३) विद्यालयमा बेरुजु ऄवभलेख राख्ने र ऄद्यािवधक गने वजभमेिारी प्रधानाध्यापकको हुने छ ।
(४) ऄवन्त्तम लेखापरीिणबाट कायम भएको विद्यालयको बेरुजक
ु ो वििरण कायायलयको वििा िाखामा समेत राख्नपु ने छ ।
पररच्छे द ६
बेरजु िर्छ्यौट
१८. बेरजु िर्छ्यौट गनयपु ने : (१) अन्त्तररक तथा ऄवन्त्तम लेखापरीिणबाट कायम भएका बेरुजक
ु ा प्रमाण पेि गरी िा वनयवमत गरी
िा गराइ िा ऄसल
ु ईपर गरी फर्छ्यौट गने दावयत्ि प्रधानाध्यापकको हुने छ ।
(२) बेरुजु फर्छ्यौट गने दावयत्ि भएको प्रधानाध्यापक सरुिा, बढुिा िा ऄिकाि भइ विद्यालय छाड्नु परे मा वनजले फर्छ्यौट हुन
बाँकी रहेको बेरुजु लगत तथा कारोबार सभिवन्त्ध काययिाहीको सभपणू य वििरण खोली हालिालालाइ बझु ाईनपु ने छ । हालिालाले
पवन ईपययि
ु बमोवजम बवु झवलइ प्राथवमकताका साथ बेरुजु फर्छ्यौट गनयु िा गराईनु पनेछ ।
(३) ईपवनयम (१) र ईपवनयम (२) बमोवजमको दावयत्ि परू ा नगने प्रधानाध्यापकलाइ प्रचवलत काननू बमोवजम काययिाही हुने छ ।
(४) विद्यालयको बेरुजु फर्छ्यौट गनय व्यिस्थापन सवमवतले विद्यालयलाइ समन्त्िय र सहयोग गनयपु ने छ ।
पररच्छे द ७
सम्परीिण
१९. सम्परीिण गराउनुपने : (१)प्रचवलत काननू बमोवजम फर्छ्यौट भएको बेरुजु विद्यालयले कायायलयबाट सभपरीिण गराईनपु ने छ।
(२) बेरुजु फर्छ्यौटको सभपरीिणका लावग विद्यालयले प्रचवलत ढाँचामा कायायलयमा पेि गनयपु ने छ ।
(३) कायायलयको अन्त्तररक लेखापरीिण िाखाले ईपवनयम (२) बमोवजम पेि भएको बेरुजु फर्छ्यौटको प्रचवलत काननू बमोवजम
सभपरीिण गनय वमल्ने भए सभपरीिण गरी सोको जानकारी प्रचवलत ढाँचामा विद्यालयलाइ वदनपु ने छ ।
(४) कायायलयको अन्त्तररक लेखापरीिण िाखाले ईपवनयम (२) बमोवजम पेि भएको बेरुजु फर्छ्यौटको प्रचवलत काननू बमोवजम
सभपरीिण गनय नवमल्ने भए सोको जानकारी पस्ु ट्याआँ सवहत विद्यालयलाइ वदनपु ने छ ।
(५) ईपवनयम (३) बमोवजम सभपरीिण भएमा विद्यालयले सभपरीिण भएको बेरुजक
ु ो लगत कट्टा गरी बेरुजु ऄवभलेख
ऄद्यािवधक गनयपु ने छ । कायायलयले पवन सभिवन्त्धत विद्यालयको बेरुजक
ु ो वििरण ऄद्यािवधक गरर वदनपु ने छ ।
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पररच्छे द ८
विविध
२०. नगद मौज्दात राख्न सवकने : (१) विद्यालयको दैवनक रुपमा गनयपु ने स-साना खचयका लावग पाँच हजार रुपैयाँसभम लेखाको
कामकाज गनय तोवकएको कमयचारी िा वििकको वजभमामा नगद मौज्दात राख्न सवकने छ ।
(२) ईपवनयम (१) बमोवजमको मौज्दातबाट खचय भएको वबल भपाय इ पे ि गरी सोधभनाय वलनपु ने छ तर प्रत्येक अवथयक िषयको
ऄसार २५ गतेवभर बाँकी नगद मौज्दात बैंक दावखला गनयपु ने छ ।
२१. साियजवनक परीिण : (१) विद्यालयमाफय त सञ्चालन भएका सबै वकवसमका काययक्रम तथा योजनाहरू सभपन्त्न भएपवछ
फरफारक गनयपु िू य साियजवनक परीिण गराईनपु ने छ ।
(२) विद्यालयले प्रत्येक अवथयक िषयको अय , व्यय र सभपविको अवथयक िषय समाप्त भएको दइु मवहनावभर साियजवनक परीिण
गराइ सोको प्रवतिेदनसमेत तयार पानयपु ने छ ।
२२. सामावजक परीिण : (१) विद्यालयले अवथयक िषय समाप्त भएको चार मवहनावभर सामावजक परीिण गराईनपु ने छ ।
(२) ईपवनयम (१) बमोवजमको सामावजक परीिणमा विद्यालयले प्रिाह गरे को सेिाबाट सामावजक विकासमा परे को समग्र
योगदानको लेखाजोखा, विश्ले षण र मल्ू याङ्कन गनयपु ने छ ।
२३. प्रधानाध्यापकको वनणयय िागू हुने : (१) अवथयक कारोबार सभिन्त्धमा प्रधानाध्यापक र लेखाको कामकाज गने कमयचारी िा
वििकबीच मतभेद भएमा प्रधानाध्यापकको वनणययानसु ार गनयपु ने छ ।
(२) ईपवनयम (१) बमोवजमको वनणयय सभिन्त्धमा लेखाको कामकाज गने कमयचारी िा वििकले विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतलाइ
जानकारी वदन सक्ने छ ।
(३) ईपवनयम (२) बमोवजम जानकारी अएमा विद्यालय व्यिस्थापन सवमवतले यथािीघ्र अफ्नो धारणा विद्यालयलाइ ईपलब्ध
गराईनपु ने छ ।
२४. सामुदावयक वसकाई के धर आवथयक काययप्रणािी : (१) सामदु ावयक वसकाआ के न्त्रको अभदानी र खचयको लेखा राख्ने एिम्
वजन्त्सी व्यिस्थापन गने वजभमेिारी के न्त्रको ऄध्यि र पररचावलकाको हुने छ ।
(२) के न्त्रको बैंक खाता कायायलयको वसफाररसमा खोवलने छ । के न्त्रले अफ्नो सभपणू य कारोबार सोही बैंक खातामाफय त गनयपु ने छ ।
बैंक खाता के न्त्रको ऄध्यि र पररचावलकाको संयि
ु दस्तखतबाट सञ्चालन हुने छ ।
(३) के न्त्रले अफ्नो व्यिस्थापन सवमवतको वनणययानसु ार लेखापरीिक छनौट गरी अभदानी
, खचय र वजन्त्सीको
लेखापरीिण अवथयक िषय समाप्त भएको छ मवहनावभर सभपन्त्न गरे र लेखापरीिण प्रवतिेदन कायायलयलाइ ईपलब्ध गराईनपु ने छ ।
(४) सामदु ावयक वसकाआ के न्त्रको बेरुजु ऄवभलेख , बेरुजु फर्छ्यौट र सभपरीिण सभिवन्त्ध व्यिस्था यस वनयमािली बमोवजम हुने
छ।
२५. समदु ायद्वारा सञ्चावित बाि विकास के धरको आवथयक काययप्रणािी : (१) समदु ायद्वारा सञ्चावलत बाल विकास के न्त्रको
अभदानी र खचयको लेखा राख्ने एिम् वजन्त्सी व्यिस्थापन गने वजभमेिारी के न्त्रको ऄध्यि र बाल विकास सहयोगी काययकतायको
हुने छ ।
(२) के न्त्रको बैंक खाता कायायलयको वसफाररसमा खोवलने छ । के न्त्रले अफ्नो सभपणू य कारोबार सोही बैंक खातामाफय त गनयपु ने छ ।
बैंक खाता के न्त्रको ऄध्यि र बाल विकास सहयोगी काययकतायको संयि
ु दस्तखतबाट सञ्चालन हुने छ ।
(३) के न्त्रले अफ्नो व्यिस्थापन सवमवतको वनणययानसु ार लेखापरीिक छनौट गरी अभदानी , खचय र वजन्त्सीको लेखापरीिण
अवथयक िषय समाप्त भएको छ मवहनावभर सभपन्त्न गरे र लेखापरीिण प्रवतिेदन कायायलयलाइ ईपलब्ध गराईनपु ने छ ।
(४) समदु ायद्वारा सञ्चावलत बाल विकास के न्त्रको बेरुजु ऄवभलेख , बेरुजु फर्छ्यौट र सभपरीिण सभिवन्त्ध व्यिस्था यस
वनयमािली बमोवजम हुने छ ।
२६. काययिाही हुने : यस वनयमािली बमोवजम विद्यालयको अय व्यय र वजन्त्सीको लेखा नराख्ने , अन्त्तररक र ऄवन्त्तम लेखापरीिण
नगराईने र सभपविको संरिण नगराईने प्रधानाध्यापक , लेखाको कामकाज गने कमयचारी िा वििक र कारोबारमा संलग्न वििक
तथा कमयचारीलाइ प्रचवलत काननू बमोवजम काययिाही हुने छ ।
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२७. कायायियिे वनरीिण गनय सक्ने : (१) कायायलयले विद्यालयको अवथयक कारोबारको वनरीिण गनय सक्ने छ । (२) विद्यालयको
अवथयक कारोबारको वनरीिण गदाय कुनै रवु ट भेवटएमा सधु ारका लावग वनदेिन वदने छ भने ऄवनयवमतता गरे को पाआएमा प्रचवलत
काननू बमोवजमको काययिाही ऄगावड बढाईनपु ने छ ।
२८. कायायियिे सहयोग गनयपु ने : (१) विद्यालयका अवथयक प्रिासनसँग संलग्न प्रधानाध्यापक , वििक तथा कमयचारीलाइ िमता
विकास सभिवन्त्ध तालीम अिश्यक भएमा कायायलयले व्यिस्थापन गरी वदनपु ने छ ।
(२) विद्यालयले ऄसल
ु ईपर गनयपु ने रकम विद्यालयले पटक पटक ताके ता , पहल र अिश्यक काययिाही गदाय पवन ऄसल
ु ईपर गनय
नसकी ईवल्लवखत वििरणसवहत व्यिस्थापन सवमवतको वनणययबाट ऄसल
ु ईपरका लावग सहयोग गररवदन लेखी अएमा
कायायलयले ऄसल
ु ईपरका लावग सहयोग गररवदनपु ने छ ।
२९. असि
ु उपर हुने : ऐन, यस वनयमािली र ऄन्त्य प्रचवलत काननू बमोवजम गनयपु ने कायय नगरे को कारण कुनै हावन, नोक्सानी िा िवत
हुन गएमा त्यसरी पनय गएको हावन, नोक्सानी िा िवतको िवतपवू तय वजभमेिार व्यविबाट सरकारी बाँकीसरह ऄसल
ु ईपर गररने छ ।
३०. खारेजी र बचाउ : यो वनयमािली जारी हुनु ऄवघ प्रचवलत काननू बमोवजम भएको विद्यालयका अवथयक कारोबार यसै
वनयमािली बमोवजम भएको मावनने छ ।
***
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सयू ोदय नगरपाविकाको आधतररक िेखापरीिण िडापत्र, २०७८
स्िीकृ त वमवत :- २०७८/०२/२०
१. पररचय
यस िडापरले सयू ोदय नगरपावलकाको अन्त्तररक लेखापरीिण िाखाको लेखापरीिण सेिा सञ्चालनका सन्त्दभयमा लेखापरीिकको
व्यिसावयक दावयत्ि परू ा गनय सहयोग पयु ायईनेछ । यस िडापरले अन्त्तररक लेखापरीिण काययको ईद्देश्य, ऄवधकार, वजभमेिारीलाइ
पररभावषत गदयछ । यसले संगठन वभर अन्त्तररक लेखापरीिणक सेिाको ऄिस्थालाइ स्थापना गदयछ, अन्त्तररक लेखापरीिण काययसँग
सान्त्दवभयक संगठनका ऄवभलेख, भौवतक सभपवि, संसाधन प्रवत लेखापरीिकको पहुचँ स्थावपत गदयछ र अन्त्तररक लेखापरीिण
वक्रयाकलापका िेरलाइ पररभावषत गदयछ ।
यो दस्तािेज अन्त्तररक लेखापरीिण िाखाबाट तयार गररएको हो । यस दस्तािेजमा व्यिस्थापनको प्रमख
ु (प्रमख
ु प्रिासकीय
ऄवधकृ त) र काययपावलकाबाट पनु रािलोकन गरी नगरपावलकाका अिश्यकताहरूसँग सान्त्दवभयक रहन्त्छ भन्त्ने कुराको सवु नवित गनय
अन्त्तररक लेखापरीिण िाखा प्रमख
ु , प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त र नगर प्रमख
ु बाट हस्तािर गरी िडापरलाइ अवधकाररकता
वदआएको छ ।
िडापर नगरपावलकाको अिश्यकताहरूसँग सान्त्दवभयक रहन्त्छ भन्त्ने कुरा सवु नवित गनय यसलाइ अिवधक रूपमा समीिा गनय सवकन्त्छ ।
अन्त्तररक लेखापरीिण िाखाले नगरपावलका बाहेकका ऄन्त्य वनकायमा अन्त्तररक लेखापरीिण सेिा ईपलव्ध गराईन पने ऄिस्थामा
त्यस्ता वनकायको अन्त्तररक लेखापरीिणको ईद्देश्य, अवधकाररकता र ईिरदावयत्िलाइ छुट्टै िडापर माफय त व्यिवस्थत गररनेछ ।
२. प्रासङ्वगक कानूनी व्यिस्था र व्याख्या
स्थानीय तहको अन्त्तररक लेखापरीिणसँग सभिवन्त्धत के ही प्रासङ्वगक काननू ी व्यिस्थाहरू वनभनानसु ार रहेका छन् ।
२.१ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७७ (२) :
"स्थानीय तहले काननू बमोवजम अफ्नो अय र व्ययको अन्त्तररक लेखापरीिण गराईनु पनेछ ।"
२.२ ऄन्त्तर सरकारी विि व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३०(२):
".......... स्थानीय तहले अय व्यय वििरणको लेखा प्रचवलत काननू बमोवजम लेखापरीिण गरी पन्त्र वदनवभर तत्सभबवन्त्ध
वििरण साियजवनक गनयु पनेछ ।"
२.३ अवथयक काययविवध तथा वििीय ईिरदावयत्ि ऐन, २०७६ को दफा ३४:
".... स्थानीय तहले लेखा तथा अवथयक कारोबारको वनयवमतता, वमतव्यवयता, काययदिता र प्रभािकाररताका अधारमा अन्त्तररक
लेखापरीिण गनयु गराईनु पनेछ।"
२.४ सयू ोदय नगरपावलकाको अवथयक काययविवध वनयवमत तथा व्यिवस्थत गनय बनेको ऐन, २०७४ को दफा १८
"नगर काययपावलका र मातहत कायायलयहरूको अवथयक कारोबारको वनयवमतता, वमतव्यवयता र प्रमािकारीताका अधारमा
तोवकएको मापदण्डवभर रही नगरपावलकाको अन्त्तररक लेखापरीिण िाखा िा तोवकएको ऄवधकृ तबाट हुनेछ ।"
२.५ सयू ोदय नगरपावलकको सि
ु ासन सञ्चालन तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७६ को दफा ८ ञ
"साियजवनक परीिण, सामावजक परीिण, अन्त्तररक लेखापरीिण, ऄवन्त्तम लेखापरीिण तोवकए बमोवजम हुनेछ । ......"
२.६ महालेखापरीिकको कायायलयबाट जारी सरकारी लेखापरीिण मापदण्ड, २०५३ को लेखापरीिण मान ९:
"विभाग ( हाल महालेखापरीिकको कायायलय) ले अन्त्तररक लेखापरीिकको परीिण काययक्रम, काययपर सभिवन्त्ध फाआल तथा
प्रवतिेदनको पनु रािलोकन गरी व्यिहाररक भएसभम अन्त्तररक लेखापरीिकको काममा वनभयर हुन सक्दछ । ......।"
३. पररभाषा एिम् उद्देश्य
३.१ आधतररक िेखापरीिण को पररभाषा
अन्त्तररक लेखापरीिण (Internal Audit) भन्त्नाले व्यिस्थापनलाइ संस्थाको प्रभािकारी रुपमा ईद्देश्य प्रावप्तको तथा जोवखम
व्यिस्थापन गनयका लावग सहयोग गने कायय जनु संस्थाका क मयचारीहरू िा बावहरी ऄनभु िी व्यविबाट ( outsourcing) गराआने
परीिण काययलाइ बझु ाईँदछ । अन्त्तररक लेखापरीिणले वििेष गरी जोवखम व्यिस्थापन , अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणाली तथा
सि
ु ासनमा के वन्त्रत भइ कायय गने गदयछ ।
अन्त्तररक लेखापरीिण सभिवन्त्ध ऄन्त्त रायवष्िय सस्ं था (आवन्त्स्टच्यटू ऄफ आन्त्टरनल ऄवडटसय IIA) ले "Internal auditing is an
independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an
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organization's operations. It helps an organization to accomplish its objectives by bringing a
systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management,
control, and governance processes." भनी अन्त्तररक लेखापरीिणको पररभाषा वदएको छ ।
३.२ आधतररक िेखापरीिणको उद्देश्य:
अन्त्तररक लेखापरीिणको ईद्देश्य यस प्रकार रहेको छ :
 जोवखम तथा लागत न्त्यनू ीकरण गनयु ।
 कमी, कमजोरी र ठगीलाइ कम गनयु ।
 नगरपावलकाको कायय योजना पालना भए नभएको जाँच गनयु ।
 नगरपावलकाको नीवत तथा काययविवधहरूमा सहयोग गनयु ।
 नगरपावलकाको कायय प्रवक्रयाहरूलाइ सध
ु ार गनयु ।
 नगरपावलकाको अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणालीलाइ सध
ु ार गरी मजबतु बनाईनु ।
 ऄवन्त्तम लेखापरीिणको लावग सहयोगी भवू मका वनिायह गनयु ।
 साियजवनक लेखा प्रणालीमा सध
ु ार गनयु ।
 साियजवनक खचयको जोवखम विश्ले षण गनयु ।
३.३ आधतररक िेखापरीिण िडापत्रको पररभाषा
Internal Audit Charter is the formal document that writes detail about the main purpose of internal
audit, right, and obligation, reporting line, authority, and code of ethics that internal auditor should
have.
अन्त्तररक लेखापरीिण सभिवन्त्ध ऄन्त्तरावष्िय संस्था (आवन्त्स्टच्यटू ऄफ आन्त्टरनल ऄवडट ) ( The Chartered Institute of
Internal Auditors -IIA) ले पररभावषत गरे बमोवजम अन्त्तररक लेखापरीिण िडापर भनेको:
"एक औपचाररक दस्तािेज हो , जसले अन्त्तररक लेखापरीिणको ईद्देश्य , ऄवधकार, वजभमेिारी, र संगठन वभरको वस्थवतलाइ
पररभावषत गदयछ।" "A formal document that defines internal audit‖s purpose, authority, responsibility and
position within the organization."
३.४ आधतररक िेखापरीिण िडापत्रको उद्देश्य
अन्त्तररक लेखापरीिण कायय सभपादन गनयका लावग देहायका अिश्यकता पवू तय गनयु अन्त्तररक लेखापरीिण िडापरको ईद्देश्य
रहेको छ ।
अन्त्तररक लेखापरीिण िडापरले:
 संगठनबाट प्रिाह हुने सेिा, भवू मका र संगठनको वजभमेिारीको परू ा दायरा (श्रृंखला) प्रवतवबवभबत गदयछ ।
 संगठनवभर अन्त्तररक लेखापरीिणको भवू मका, ईद्देश्य र यसको वस्थवत र यसको कामको िेर र प्रकृ वत स्पष्ट पादयछ ।
 अन्त्तररक लेखापरीिणले कसरी संगठनलाइ यसको ईद्देश्य प्राप्त गनय सहयोग गदयछ भन्त्ने खल
ु ासा गदयछ ।
 अन्त्तररक लेखापरीिण गवतविवधको वस्थवत स्थावपत गदयछ ।
 अन्त्तररक लेखापरीिण प्रवतिेदनको प्रस्तुवतलाइ व्यिवस्थत गदयछ ।
 ऄवतररि ऄवभलेखहरू, कायय सभपादन संग प्रासङ्वगक कमयचारीहरू तथा भौवतक सभपविसँग अवधकाररक रुपमा अन्त्तररक
लेखापरीिकलाइ पहुचँ ईपलव्ध गराईँदछ ।
 अन्त्तररक लेखापरीिण गवतविवधहरूको दायरा पररभावषत गदयछ ।
 अन्त्तररक लेखापरीिणको प्रभािकाररताको मापन गनयको लावग एक सन्त्दभय विन्त्दक
ु ो रुपमा कायय गदयछ ।
 अन्त्तररक लेखा परीिकले सभपादन गने काययप्रवत सग
ं ठनको समथयन सभिवन्त्ध सभझौताको ऄनिु न्त्ध प्रदान गदयछ।
४. वजम्मेिारी
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नगरपावलकाका वनवदयष्ट ईद्देश्यहरू प्राप्त गनयका लावग नगरपावलकाले सञ्चालन गने काययहरू प्रभािकारी रुपमा सभपादन गनय , सहज र
सल
ु भ तिरले सेिा प्रिाह गनय र कायय सभपादनसँग सभिवन्त्धत जोवखम व्यिस्थापनका िेरमा प्रभािकारी व्यिस्था गनयका लावग
अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणाली तजयमु ा गरी लागू गरे को छ भन्त्ने कुराको सवु नवितता हुन जरुरी हुन्त्छ । स्थावपत प्रणालीहरू, प्रवक्रयाहरू,
नीवतहरू, योजनाहरू, त्याङ्क तथा संसाधन, सभपविको सदपु योग र सरु िा, सि
ु ासन र जोवखम व्यिस्थापन प्रणाली, खररद
व्यिस्थापन, पररयोजना तथा काययक्रम सञ्चालन तथा छलकपट, रवु ट र ऄवनयवमता सभिवन्त्ध ईजरु ीको छानविन जस्ता विषयहरू
अन्त्तररक लेखापरीिण काययका िेर वभर पदयछन् । जोवखम व्यिस्थापन, अन्त्तररक वनयन्त्रण तथा िासकीय प्रणाली प्रभािकारी ढंगले
सञ्चालन भएका छन् भन्त्ने कुरामा स्ितन्त्र रुपमा अश्वासन प्रदान गनयु नै अन्त्तररक लेखापरीिण कायय हो ।
Chattered Institution of Public Finance and Accounting (CIPFA)द्वारा जारी साियजवनक िेर अन्त्तररक लेखापरीिण
मान (Public Sector Internal Audit Standards-PSIAS) का ऄनसु ार त्यस्तो अश्वासनको प्रािधान अन्त्तररक लेखापरीिणको
प्राथवमक कायय हो, जस ऄन्त्तगयत अन्त्तररक लेखापरीिकले िासन प्रणालीको ढाँचा, जोवखम व्यिस्थापन र वनयन्त्रणको िस्तुगत
मल्ू याङ्कनमा अधाररत िावषयक राय सवहतको प्रवतिेदन प्रस्तुत गने कायय पदयछ । लेखापरीिणका वसलवसलामा गररएको पवहचान,
विश्ले षण, मल्ू याङ्कन, पयायप्त सचू नाहरूको ऄवभलेखीकरण सवहत लेखापरीिण कायय सभपन्त्न गरी समग्र रुपमा प्रस्तुत गररएको राय
सवहतको प्रवतिेदनले नै त्यस्तो मल्ू याङ्कनलाइ समथयन गदयछ । तसथय नगरपावलकाका सभपणू य कायय तथा सेिाहरू र तत्सभबन्त्धी
वक्रयाकलापहरू अन्त्तररक लेखापरीिणको िेर वभर समावहत हुन्त्छन् ।
स्ितन्त्र र िस्तवु नष्ट हुनक
ु ो ऄथय अन्त्तररक लेखापरीिण सेिाले जोवखम व्यिस्थापन, वनयन्त्रण र िासन प्रणालीप्रवत व्यिस्थापनको
ईिरदावयत्ि मावथ कमजोरीको अँकलन गदैन । यद्यवप अन्त्तररक लेखापरीिण सेिाले व्यिस्थापनलाइ त्यस्ता विषयमा परामिय सेिा
ईपलव्ध गराएर सहयोग गनय सक्दछ । यस्ता कायय स्िभाित: परामियको रुपमा सगं ठनको वििेष ऄनरु ोधमा िासन प्रणाली, जोवखम
व्यििस्थापन र वनयन्त्रणमा सधु ार ल्याईने ईद्देश्यले गररन्त्छन् । ती काययहरूले समग्र अश्वासन रायमा समेत योगदान पयु ायईँदछन् ।
अन्त्तररक लेखापरीिणका सझु ाि र वसफाररसहरूलाइ स्िीकार गने दावयत्ि व्यिस्थापन प्रमख
ु मावथ रहन्त्छ जसले या त ती
सल्लाहहरूलाइ स्िीकार गरी कायायन्त्ियन गदयछ या त ती सझु ािहरूलाइ िेिास्ता गरी त्यस्ता विषयमा वनवहत जोवखमहरूलाइ िहन
गदयछ । अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणालीमा ईल्लेखनीय पररितयनका लावग गररएका वसफाररस सवहतका सझु ािहरू प्रासङ्वगक नीवत,
प्रवक्रया, वनयन्त्रण र वक्रयाकलापहरू सभिन्त्धमा पवछल्ला समयमा थप काययिाही एिम् समीिाका लावग विना पिू ायग्रह प्रस्तुत गररन्त्छन् ।
अन्त्तररक लेखापरीिण िाखा प्रमख
ु ले समग्र रायहरूलाइ समािेि गरे र सारांिको रुपमा ती रायको पवु ष्ट गने अधार एि म् साियजवनक
िेर अन्त्तररक लेखापरीिण मापदण्ड ऄनरुु प यथाथय वििरण र गणु स्तर अश्वासन एि म् सधु ारका काययक्रम ( Quality Assurance
and Improvement Program) को नवतजा सवहतको िावषयक प्रवतिेदन प्रस्तुत गदयछ ।
अन्त्तररक लेखापरीिण सेिाका ईिरदावयत्िहरू साियजवनक िेर अन्त्तररक लेखापरीिण मापदण्ड Public Sector Internal Audit
Standards मा ईल्लेख गररएको छ र वतनीहरूलाइ विस्तृत रुपमा नगरपवलकाको सञ्चालन नीवत तथा काययविवधहरूले समथयन गनय
ईपयि
ु छन् । ती मापदण्डहरू अिश्यकता ऄनसु ार वनयवमत रुपमा पनु रािलोकन र ऄध्यािवधक गररएका छन् र ऄंवगकार योग्य छन् ।
ईवल्लवखत मापदण्डहरू अन्त्तररक लेखापरीिण सभिवन्त्ध ऄन्त्तरावष्िय संस्था (Institute of Internal Auditors - IIA) द्वारा जारी
ऄन्त्तरायवष्िय व्यािसावयक ऄभ्यास काययढाँचा ( International Professional Practices Framework - IPPF) का ऄवनिायय
तत्िहरूमा अधाररत छन् र साियजवनक िेरमा गररने अन्त्तररक लेखापरीिणको व्यिसावयकता, गणु स्तरीयता, वस्थरता र प्रभािकाररता
प्रवत पररलवित छन् ।
५. स्ितधत्रता एिम् िस्तुवनष्ठता
Public Sector Internal Audit Standard (PSIAS) ले गरे को स्ितन्त्रताको पररभाषा यस प्रकार रहेको छ:
"Freedom from conditions that threaten the ability of the Internal Audit Service to carry out its
responsibilities in an unbiased manner."
ऄथायत,
"त्यस्तो ऄिस्थाबाट स्ितन्त्रता हो जसले अन्त्तररक लेखापरीिण सेिाको वनष्पि ढंगले अफ्नो वजभमेिारी िहन गनय सक्ने िमतालाइ
खतरामा पादयछ ।"
अन्त्तररक लेखापरीिकको भवू मका वनिायह गनय र व्यिस्थापकलाइ रचनात्मक रुपमा सझु ाि वदन अन्त्तररक लेखापरीिण िाखाको
स्थापना भएको हो ।
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अन्त्तररक लेखापरीिण िाखाका काययहरू व्यिस्थापनका ऄन्त्य काययहरूभन्त्दा स्ितन्त्र रहन्त्छ
न् र िाखा छलकपट, रवु ट िा
ऄवनयवमतता र सो सभिवन्त्ध ऄनसु न्त्धानका काययको सभिन्त्धमा व्यिस्थापनलाइ जानकारी गराईने बाहेक िाखाका कमयचारीसँग
काययकारी िा सञ्चालन सभिवन्त्ध वजभमेिारी रहँदनै ।
लेखापरीिकहरू सभपणू य लेखापरीिण सभिवन्त्ध वक्रयाकलाप एिम् ऄनसु न्त्धान काययमा वनष्पि र िस्तुगत व्यिसावयक वििेक प्रयोग
गदयछन् भन्त्ने ऄपेिा रावखन्त्छ । अन्त्तररक लेखापरीिकका काययहरू र ईसका प्राथवमकताहरू व्यिस्थापन र काययपावलकाको परामियमा
वनधायररत गररन्त्छ तर लेखापरीिण र जोवखम व्यिस्थापन सभिवन्त्ध काययमा अन्त्तररक लेखापरीिण िाखा स्ितन्त्र रहन्त्छ । अन्त्तररक
लेखापरीिण िाखा प्रमख
ु कुनै डर िा प्रभािबाट प्रभावित नभइ प्रवतिेदन गनय ऄवधकार सभपन्त्न र स्ितन्त्र रहन्त्छ ।
अन्त्तररक लेखापरीिण िाखा प्रमख
ु सँग कुनै पवन समयमा प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त, नगर प्रमख
ु िा लेखा सवमवतको संयोजकसँग
भेट गने ऄिसर रहनेछ।
अन्त्तररक लेखापरीिकले प्राप्त गने पाररश्रवमक एिम् संगठनबाट प्राप्त गने सवु िधाहरू र ईसको काययसभपादन मल्ू याङ्कनले
लेखापरीिणको विषयमा ऄनवु चत तररकाले प्रभाि पादैनन् भन्त्ने सवु नवितताले अन्त्तररक लेखापरीिण िाखा प्रमख
ु को स्ितन्त्रता
मावथ थप िल प्रदान गदयछ ।
लेखापरीिकका िास्तविक िा कवथत ऄसहमवतहरू रहेको ऄिस्थामा लेखापरीिण सेिाको पररचालनको स्ितन्त्रतालाइ व्यिवस्थत
गनय अन्त्तररक लेखापरीिण िाखा प्रमख
ु ले अफ्नो रायहरूलाइ िावषयक रुपमा र अिश्यकता ऄनसु ार िषयको िीचमा प्रवतिेदनको
माध्यमबाट प्रस्ततु गदयछ ।
स्ितन्त्रता र िस्तवु नष्ठताको ऄभाि महिसु भएमा अन्त्तररक लेखापरीिण िाखा प्रमख
ु त्यस्तो कमजोरीलाइ िावषयक रुपमा ईपयि
ु
रुपमा प्रस्ततु गनय र अन्त्तररक लेखापरीिण सभिवन्त्ध वक्रयाकलाप सञ्चालन गनय स्ितन्त्र रहन्त्छ ।
६. प्रवतिेदन र सम्िधधहरू
अन्त्तररक लेखापरीिण िाखा प्रमख
ु ले लेखपरीिणको काययसभपादन नतीजालाइ व्यिस्थापन प्रमख
ु (प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त) र
ऄवन्त्तम लेखापरीिक समि प्रवतिेदन गदयछ । प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ तले त्यस्तो प्रवतिेदन र प्रवतिेदनमा प्रस्तुत राय/सझु ाि ईपर
व्यिस्थापनबाट भएका काययिाहीको जानकारी नगर प्रमख
ु समि पेि गनयु पदयछ ।
अन्त्तररक लेखापरीिण िाखा प्रमख
ु को प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त लगायत व्यिस्थापनका सभपणू य ऄ ङ्गहरू एिम् नगर प्रमख
ु सभम
वनिायध पहुचँ रहनेछ । ईसको लेखा सवमवतको संयोजक मावथ वनयवमत पहुचँ हुनेछ ।
अन्त्तररक लेखापरीिण िाखा प्रमख
ु ले नगरपावलकाको सि
ु ासन व्यिस्थापनका सभिन्त्धमा अिश्यक परामिय वलन सि
ु ासन
सवमवतका पदावधकारीहरूसँग अिश्यक छलफल गनेछ ।
अन्त्तररक लेखापरीिण िाखा प्रमख
ु ले चाहे लेखापरीिण सभिवन्त्ध जोवखम पवहचान गदाय िा लेखापरीिण योजना तजयमु ा गदाय होस्
प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त, नगर प्रमख
ु एिम् लेखा सवमवतसँग परामिय वलनेछ । अन्त्तररक लेखापरीिण िाखा प्रमख
ु अन्त्तररक
लेखापरीिण सेिासँग सभिवन्त्धत ईवल्लवखत भवू मकाहरूमा प्राप्त परामिय एिम् वनदेिनहरूको पालना गदयछ ।
७. सच
ू नामा पहुाँच
नगरपावलकाका सभपणू य ऄवभलेखहरू, भौवतक सभपवि, वक्रयाकलाप एिम् काययरत कमयचारीहरू प्रवत अन्त्तररक लेखापरीिण िाखाको
प्रत्यि एिम् ऄसीवमत पहुचँ को ऄवधकार रहनेछ । नगरपावलकाले बाह्य संस्थासँगको साझेदारीमा गरे का काययमा प्रिेि गदाय समेत
ईवल्लवखत ऄवधकार साझेदारको ऄवभलेख, भौवतक सभपवि, वक्रयाकलाप एिम् जनिविमा समेत लागू हुनेछ । अन्त्तररक लेखा
परीिण सेिासँग त्यस्ता सबै जानकारी र स्पष्टीकरणहरू प्राप्त गने ऄवधकार छ वकनवक यो अफ्नो वजभमेिारीहरू परू ा गनय अिश्यक
ठान्त्दछ ।
अन्त्तररक लेखा परीिकहरूले ईनीहरूले प्राप्त गरे का जानकारीको मल्ू य र स्िावमत्िको सभमान गछय न् र ईनीहरूले ईत्पादन गरे का
ररपोटयहरू काननु ी िा व्यािसावयक दावयत्ि नभएसभम ईवचत ऄवधकारवबना जानकारी खल
ु ाईँदनै न् । वतनीहरू अफ्नो कतयव्यको क्रममा
प्राप्त जानकारीको प्रयोग र संरिणमा वििेकिील हुन्त्छन् र काननू को विपरीत िा संस्थाको िैधावनक र नैवतक ईद्देश्यको लावग
हावनकारक हुने सचू ना कुनै पवन व्यविगत लाभका लावग प्रयोग गदैनन् ।
८. आधतररक िेखापरीिण सस
ं ाधन
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अन्त्तररक लेखापरीिण िाखाले अफ्नो संगठनवभर अन्त्तररक लेखापरीिण सेिा िृहत रुपमा प्रदान गनय रणनीवतक वनणयय वलएको छ
र गणु स्तर मापदण्ड परू ा गने सेिा प्रदान गनय प्रवतिर्द् छ । तथावप, अन्त्तररक लेखापरीिण िाखाले पेसागत दिताका साथ लेखापरीिण
दावयत्ि परू ागनय थप विविष्ट ज्ञानको समेत अिश्यकता पनय सक्दछ । त्यस्ता सबै काययहरू अन्त्तररक लेखापरीिण िाखा प्रमख
ु को
वनदेिन र ऄवख्तयारमा रहन्त्छन् । अन्त्तररक लेखापरीिण काययमा संलग्न कमयचारी एिम् संसाधनहरू यी वजभमेिारीहरू परू ा गनय र
यसको ईद्देश्य परू ा गनय पयायप्त छन् या छै नन् भन्त्ने कुराको मल्ू याङ्कन अन्त्तररक लेखापरीिण िाखा प्रमख
ु ले गने विषय हो । अन्त्तररक
लेखापरीिण िाखा प्रमख
ु लाइ कुनै पवन प्रकारले लेखापरीिण काययमा संलग्न जनिविको स्तरले अन्त्तररक लेखापरीिणको दायरा
सीवमत हुने िा अन्त्तररक लेखापरीिण सेिाको िमता र यसका िैधावनक तथा सभिवन्त्धत थप अिश्यकता परू ा गनय अिश्यक छ भन्त्ने
लागेमा ईसले नगरकाययपावलका समि सझु ाि व्यि गनेछ ।
अन्त्तररक लेखापरीिण सेिाको लावग सीवमत संसाधन ईपलव्ध भए तापवन िावषयक लेखापरीिण योजना बमोवजमका कायय सभपादन
गनय र स्िीकायय सापेि जोवखमहरूको सभिन्त्धमा अश्वासनको स्तर कायम राख्न अन्त्तररक लेखापरीिण िाखा प्रवतिर्द् रहन्त्छ ।
९. गुणस्तर आश्वासन र सध
ु ार
अन्त्तररक लेखापरीिण िाखा प्रमख
ु ले अन्त्तररक लेखापरीिण सभिवन्त्ध वक्रयाकलापहरूको सञ्चालन गनयको साथसाथै अन्त्तररक
लेखापरीिण सेिाको गणु स्तर अश्वासन र सधु ार सभिवन्त्ध वक्रयाकलापहरू तथा लेखापरीिण सेिाको ऄनगु मन समेत गदयछ र समयसमयमा लेखा सवमवतसँग अन्त्तररक लेखापरीिण सेिाको ऄनपु ालनाको मल्ू याङ्कन गदयछ । लेखा सवमवतसँगको ऄसहमवतको कुनै
पवन िेरसवहत गणु स्तर अश्वासन र सधु ार काययक्रमको नवतजा प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त र ऄवन्त्तम लेखापरीिक समि िावषयक रुपमा
प्रवतिेदन गदयछ ।
१०. गैर िेखापरीिण कायय
अन्त्तररक लेखापरीिण सेिा व्यिस्थापनको जोवखम र लवचलोपन प्रवत के वन्त्रत हुन्त्छ । िास्तविक, सभभावित िा पवहचान गररएका
जोवखमहरूबाट जोवगन यी िेरहरूमा योजनािर्द् लेखापरीिण वक्रयाकलापहरू अन्त्तररक लेखापरीिण िाखा प्रमख
ु को नेतत्ृ िमा
सञ्चालन हुन्त्छन् । नगर सभा, नगर सभाबाट सभपावदत काययहरू र लेखा सवमवतबाट भए गरे का काययहरू प्रवत अन्त्तररक
लेखापरीिकका वक्रयाकलापहरू के वन्त्रत हुदँ नै न् ।
११. िडापत्रमा पररमाजयन
नेपाल सरकार िा सभिवन्त्धत वनकायबाट अन्त्तररक लेखापरीिण सभिवन्त्ध ऄन्त्तरावष्िय मा पदण्ड एिम् ऄभ्यासका अधारमा नेपाल
मापदण्ड तयार गरी लागू गरे मा यस दस्तािेजमा भएका व्यिस्थाहरूलाइ सोही ऄनरुु प हुने गरी पररमाजयन एिम् ऄध्यािवधक गररनेछ ।
१२. िडापत्रको आवधकाररकताका िावग दस्तखत
िडापर नगरपावलकाको अिश्यकताहरूसँग सान्त्दवभयक रहेको सवु नवित गरी यसलाइ अवधकाररकता वदन अन्त्तररक लेखापरीिण
िाखा प्रमख
ु , प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त र नगर प्रमख
ु बाट हस्तािर गररएको छ ।
***
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साियजवनक जग्गा तथा साियजवनक सम्पवत्तको सरं िण तथा उपयोग सम्िवधध ऐन, २०७८
प्रस्तािना:
नगरपावलका िेरवभर रहेका साियजवनक तथा पवतय जग्गाहरूको ई वचत संरिण गरी सोको प्रभािकारी र िैज्ञावन क ईपयोगबाट
नगरपावलकाको अय समेत िृवर्द् गने ऄवभप्रायले यो साियजवनक जग्गा संरिण र ईपयोग सभिवन्त्ध ऐन २०७८ तजयमु ा गररएको छ ।
नगरपावलकाको महत्िपणू य स्रोतको रुपमा रहेको जग्गाको साियजवनक ईपयोग , संरिण र व्यिस्थापन गने विषयलाइ समेत यो ऐन
मागयदियक बन्त्नेछ । यस्तो ऐनको ऄभािमा साियजवनक जवमनको ऄवनयवन्त्रत र ऄव्यिवस्थत प्रयोग हुन गइ नगरपावलकाको अयमा
समेत प्रवतकूल ऄसर पनय सक्ने , ऄवतक्रमण हुन सक्ने, फोहोर तथा कुरुप भइ सहरी सौन्त्दययता वनमायणमा प्रवतकूलता ईत्पन्त्न हुन जाने
देवखन्त्छ । जग्गा संरिण तथा ईपयोग ऐनका अधारमा नै नगरपावलकाले यस सभिवन्त्ध योजना तथा काययक्रमहरू तजयमु ा एिम्
कायायन्त्ियन गनय सहज हुने देवखएकोले नेपालको संविधानको धारा २२६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का १०२ बमोवजम
काननु ी व्यिस्था गनय िाञ्छनीय भएकोले नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ ।
१. सङ्विप्त नाम र प्रारम्भ :
(क) यो ऐनको नाम “साियजवनक जग्गा र साियजवनक सभपविको सरं िण तथा ईपयोग सभिवन्त्ध ऐन, २०७८‘ रहेको छ।
(ख) यो ऐन नगर सभाको बैठकबाट स्िीकृ त भएको वमवत देवख लागू हुनेछ ।
२. पररभाषा :
विषय िा प्रसङ्गले ऄको ऄथय नलागेमा यो ऐनमा :
(क) “साियजवनक जग्गा” भन्त्नाले नेपाल सरकारको स्िावमत्िमा भइ हाल स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोवजम
नगरपावलकाको रे खदेख र सरं िण रहेका जग्गाहरू सभझनु पदयछ ।
(ख) “सरं िण” भन्त्नाले नगरपावलका िेर वभर रहेका सभपणू य साियजवनक जग्गाहरूको ऄवभलेख, त्यसमा नगरपावलकाको वनयन्त्रण
र त्यस्ता जग्गाको ईवचत संरिण र ईपयोग समेतलाइ जनाईँदछ ।
(ग) “प्रमख
ु िा ईप-प्रमख
ु भन्त्नाले” सयू ोदय नगरपावलकाका प्रमख
ु र ईप–प्रमख
ु लाइ सभझन पदयछ ।
(घ) “प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त” भन्त्नाले नगरपावलकाको प्रिासकीय प्रमख
ु लाइ सभझनु पछय ।
(ङ) “िडा” भन्त्नाले सयू ोदय नगरपावलका, नगर काययपावलकाको कायायलय ऄन्त्तगयतका िडा सभझनु पदयछ ।
(च) “कायायलय” भन्त्नाले सयू ोदय नगरपावलका , नगर काययपावलकाको कायायलय सभझनपु छय । सो िब्दले िडा समेतलाइ
बझु ाईँदछ ।
(छ) “स्थानीय तह” भन्त्नाले सयू ोदय नगरपावलकालाइ सभझनु पनेछ ।
(ज) “पवहलो पि” भन्त्नाले सयू ोदय नगरपावलकालाइ सभझनु पनेछ ।
(झ) “दोस्रो पि” साियजवनक जग्गा ईपयोगका लावग नगरपावलकासँग सभझौता गने पिलाइ सभझनु पनेछ ।
३. साियजवनक पवतय जग्गाको वििरण सङ्किन गने :
३.१ नगर िेरमा रहेका साियजवनक जग्गाहरूको लगत तयार गरी ऄवभलेख रावखनेछ । ईि काययमा िडा सवमवत समेत साियजवनक
जग्गाको संरिण र ऄवभलेख राख्ने काययमा वजभमेिार हुनु पनेछ ।
४. साियजवनकजग्गा सरं िण गनय सवकने िेत्रहरू:
१. यस नगरपावलका िेरवभर रहेका साियजवनक जग्गाहरू ऐवतहावसक, परु ातावत्िक, सांस्कृ वतक तथा धावमयक महत्िका सभपदा,
प्रावचन स्मारक, साियजवनक तथा सामदु ावयक भिन, साियजवनक, ऐलानी, पवतय जग्गा िा साियजवनक खचयमा वनमायण भएर प्रयोगमा
अएका िा नअएका सभपविको संरिण गररनेछ ।
२. खल्ु ला िेर, चोक, घाट, पाटी-पौिा,सिल, धमयिाला, धावमयक तथा सांस्कृ वतक स्थल, डाँडापाखा, चरण िेर, पानीको महु ान,
पोखरी, तलाई, आनार, कुिा, धारा, ढुङ्गेधारा, गँठु ीघर, बाटो, सडक, पल
ु -पल
ु ेसा, कुलो नहर, खोल्सी, लगन राख्ने, पाश्वयवचर
तयार गरी संरिण गररनेछ। संरवित जग्गालाइ नगरपावलका अफैं िा वनवज िेरले प्रयोग गने गरी ईपभोग गनय सक्नेछ ।
५. साियजवनक जग्गा उपयोग गनय सवकने िेत्रहरू : (१) जग्गाको स्िरुपमा खासै पररितयन नहुने गरी कवभतमा ५ िषय पवहलादेवख
साियजवनक ज्ग्गाको रुपमा प्रयोग हुदँ ै अआरहेका जग्गालाइ नगरको अय बृवर्द् हुने गरी ईपयोग गररनेछ ।
(२) नगरपावलकाको समग्र वहत हुने खालको ऄन्त्य काययहरूमा नगरपावलकावभर रहेका साियजवनक जग्गाहरूको प्रयोग गनय
सवकनेछ ।
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६.

७.

८.
९.

(३) नेपाल सरकार िा ऄन्त्य सरकारी वनकायमाफय त वनमायण भएका भौवतक संरचनाहरू तर कायायन्त्ियनमा नअएका त्यस्ता
संरचनाहरूलाइ नगरको वहतमा प्रयोग गनय सवकनेछ ।
(४) महत्िपणू य धावमयक पययटकीय साियजवनक जग्गाको नगरपावलकाले सभिवन्त्धत वनकायवसत समन्त्िय गरी लगत कट्टा गनय सक्नेछ।
(५) तर, हररयाली िन िेरमा रहेका साियजवनक जग्गामा िातािरणीय ऄसर गने कुनै प्रकारका संरचना बनाईने ईद्देश्यले ईपयोग
गररने छै न ।
साियजवनकजग्गा उपयोग गने प्रवक्रया : (१) ऐन ३ बमोवजम पवहचानको भएका साियजवनक जग्गाहरूलाइ देहाय बमोवजम
प्रयोगमा ल्याइनेछ ।
क. नगरपावलकाले अफ्नो लगानीमा ईि जग्गामा संरचना वनमायण एिम् सधु ार गनय सक्ने ।
ख. वनजी िेरलाइ ऄन्त्य व्यापाररक प्रयोजन नभइ पययटवकय संरचना वनमायण जस्तै पाकय , ईद्यान वनमायण गने ईद्देश्यका साथै वनजी
िेरबाट प्रस्ताि माग गनय सवकनेछ ।
ग. कुनै पवन साियजवनक जग्गामा भौवतक सरं चना वनमायण गरी प्रयोगमा नअइ त्यस्तो सरं चनामा रहेका फवनयचर वफक्चसय,
मेिीनरी औजार जस्ता सामग्री ईपयोग नभइ नष्ट हुने देवखएमा त्यस्तो सामग्री नगरपावलकाको वनणययानसु ार ईवचत प्रयोगमा
ल्याईन सवकनेछ ।
घ. वनजी िेरलाइ ईि जग्गा प्रदान गरी सो जग्गा ईपयोग गने काययमा सहजीकरण वसफाररस गनय देहाय ऄनसु ारको वसफाररस
सवमवत रहनेछ ।
साियजवनकजग्गा रहेको िडाको िडा ऄध्यि - सयं ोजक
काययपावलका सदस्यमध्येबाट नगर प्रमख
ु ले तोके को मवहला सवहत २ जना- सदस्य
प्राविवधक - सदस्य
योजना ऄवधकृ त - सदस्य सवचि
कुनैसाियजवनकजग्गा १ देवख िढी िडा सभम फै वलएर रहेको ऄिस्थामा सिै भन्त्दा िढी िेरफल
ओगट्ने िडा ऄध्यि
ईपरोि सवमवतको संयोजक हुनेछ ।
साियजवनक जग्गा उपयोगमा ल्याउनका िावग आिश्यक प्रवक्रया : (१) साियजवनक जग्गाको ईपयोगकानीजी िेरलाइ
संलग्न गराईनका लावग देहायका प्रवक्रया परु ा गनयपु नेछ ।
क. नगर सभाबाट साियजवनक जग्गा ईपयोगमा ल्याईन ईपयि
ु भएको ठहर ।
ख. साियजवनक जग्गाको प्रयोग वनवित संरचना वनमायण सवहत न.पा.को तफय बाट प्रयोग गररने हो िा जग्गाको स्िरुप पररितयन नहुने
गरी वनजी िेरलाइ प्रदान गररने हो सो िार यवकन।
ग. साियजवनक जग्गाको ईपयोगबाट नगरपावलकालाइ हुन सक्ने लाभको विश्ले षण सवहत सहजीकरण सवमवतको वसफाररस ।
घ. काययपावलकाले अिश्यक छलफल गरी नगर सभामा वसफाररस ।
ड. नगर काययपावलकाबाट प्रस्तािको ईपयि
ु भएको ठहर सवहत वनणयय ।
च. साियजवनक जग्गाको संरिण र सधु ार सवहत सामान्त्य संरचना वनमायण गरी नगरपावलकाले तोवकवदएको िल्ु क लगानीकताय वनजी
िेरले सङ्कलन गनय सक्नेछ ।
छ. यसरी सङ्कलन गररने रकममध्ये वनवित रकम िावषयक रुपमा न.पा.लाइ बझु ाईनु पनेछ।
कुनै वििाद भएमा नगरपाविकाको वनणयय अवधतम हुने : (१) साियजवनक जग्गा संरिण र ईपयोगका सभिन्त्धमा कुनै वििाद
भएमा नगरपावलकाको वनणयय ऄवन्त्तम हुनेछ ।
सम्झौता पुनराििोकन गररने (१) यस पनु रािलोकनका क्रममा लाभ लागत विश्ले षण गरी सभझौतामा दिु ै पिको सहमतीमा
अिश्यक बँदु ाहरू थप घट गनय सवकने ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम पनु रािलोकनका लावग सहजीकरण सवमवतले ऄध्ययन गरी समसामवयक रुपमा सभझौतामा गनयपु ने
हेरफे रका सभिन्त्धमा नगर काययपावलका समि वसफाररस गने ।
(३) ईपदफा (१) बमोवजम बजारको ऄिस्था विश्ले षण गरर िावषयक रुपमा बझु ाईन सहमवत भएको रकमका सन्त्दभयमा दिु ै पि
सहमत भइ १० प्रवतित रकम थप गनय नगर काययपावलकामा वसफाररस गनय सक्ने ।
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१०. सम्झौताका सतयहरू उल्िङ्घन भएमा सम्झौता तोड्न सवकने : (१) साियजवनक जग्गा ईपयोगका लावग भएको सभझौताका
सतयहरूको पणू य पालना गनयपु नेछ । सतयहरूको पालना नगररएको खण्डमा तत्काल सभझौता रद्द गरी यसबाट भएको हानी नोक्सानी
समेत दोस्रो पिसँग ऄसल
ु ईपर गररनेछ ।
११. वनयवमत अनुगमन र प्रवतिेदन हुने: (१) सभझौता बमोवजम दोस्रो पिबाट हुने काययिाहीका काम सभिन्त्धमा नगरपावलकाका
तफय बाट वनयवमत ऄनगु मन गररनेछ ।
(२) दोस्रो पिले प्रत्येक िषय भए गरे का , कामहरू प्राप्त ईपलब्धी एिम् अइ परे का समस्या र समाधानको ईपाय सवहतको
प्रवतिेदन िाखाबाट नगरपावलकामा पेि गनयपु नेछ ।
***
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सयू ोदय नगरपाविकाको उपभोक्ता वहत सरं िण ऐन, २०७८
प्रस्तािना :
ईपभोिाको स्िास््य , सवु िधा र अवथयक वहत कायम राख्न , ईपभोग्य िस्तु िा सेिाको गणु स्तर , पररमाण एिम् मल्ू यको
ऄवनयवमतताबाट ईपभोिा िगयलाइ संरिण प्रदान गरी ईपभोग्य िस्तु िा सेिाको गणु िा ईपयोवगता घटाईन िा वझक्न नपाईने व्यिस्था
गनय, एकावधकार एिम् ऄनवु चत व्यापाररक वक्रयाकलापद्वारा मल्ू य ऄवभिृवर्द् तथा बजार वनयन्त्रण हुन सक्ने ऄिस्थालाइ रोक्न र
ईपभोग्य िस्तुिा सेिाको ईपयोवगता एिम् प्रयोग सभिवन्त्ध झट्टु ा तथा भ्रमात्मक प्रचार प्रसार हुन नवदइ सरु वित तथा गणु स्तरयि
ु
ईपभोग्य िस्तु िा सेिाको वबक्री वितरण , वनकासी, पैठारी र संञ्चय सभिवन्त्ध व्यिस्था गनय तथा ईपभोिालाइ पने मकायको विरुर्द्
ईपचार वदलाईने वनकायको स्थापना गरी ईपभोिाको हक, वहत र ऄवधकारको संरिण गने व्यिस्था गनय िान्त्छनीय भएकोले , नेपालको
संविधान धारा २२६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन , ०७४ को दफा १०२ बमोवजम सयू ोदय नगरपावलकाको नगरसभाबाट यो ऐन
पाररत भइ लागू गररएको छ ।
१. सङ्विप्त नाम र प्रर् ारम्भ: (१) यस ऐनकोनाम ‗सयू ोदय नगरपावलकाको ईपभोिा वहत संरिण ऐन, २०७८‘ रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त्त प्रारभभ हुनेछ ।
२. पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गले ऄको ऄथय नलागेमा यस ऐनमा, –
(क) ‗ईपभोिा‘ भन्त्नाले कुनै ईपभोग्य िस्तु िा सेिा ईपभोग िा प्रयोग गने व्यवि िा सस्ं था सभझनु पछय ।
(ख) ‗ईपभोिा वहत सरं िण सवमवत‘ भन्त्नाले दफा ३ बमोवजम गठन भएको ईपभोिा सरं िण पररषद् सभझनु पछय ।
(ग) ‗िवतपवू तय सवमवत‘ भन्त्नाले दफा २३ बमोवजम गठन भएको िवतपवू तय सवमवत सभझनु पछय ।
(घ) ‗ईपभोग्य िस्त‘ु भन्त्नाले ईपभोिाले ईपभोग िा प्रयोग गने िस्तु िा िस्तहु रूको सवभमश्रणबाट बनेको पदाथय सभझनु पछय र सो
िब्दले ईपभोग्य िस्तक
ु ो वनमायणमा प्रयोग हुने कच्चा पदाथय, रङ, सगु न्त्ध िा रसायनलाइ समेत जनाईँछ ।
(ङ) ‗नगरपावलका‘ भन्त्नाले सयू ोदय नयरपावलकालाइ सभझनु पछय ।
(च) ‗प्रमख
ु ‘ भन्त्नाले सयू ोदय नगरपावलकाको नगर प्रमख
ु लाइ सभझनु पछय ।
(छ) ‗ईप–प्रमख
ु ‘ भन्त्नाले सयू ोदय नगरपावलकाको नगर ईप–प्रमख
ु लाइ सभझनु पछय ।
(ज) ‗प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त‘ भन्त्नाले सयू ोदय नगरपावलकाको प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ तलाइ सभझनु पछय ।
(झ) ‗वनरीिण ऄवधकृ त ‘ भन्त्नाले सयू ोदय नगरपावलकाबाट मनोवनत यस ऐनको दफा १४ बमोवजम ऄवधकृ त कमयचारीलाइ
सभझनु पछय ।
(ञ) ‗सेिा‘ भन्त्नाले कुनै कामको वनवमि कुनै पवन वकवसमको सेिा िल्ु क िा प्रवतफल वलइ प्रदान गररएको श्रम, सवु िधा िा
परामिय सभझनु पछय ।
(ट) ‗ईत्पादन‘ भन्त्नाले ईपभोग्य िस्तु बनाईने , तयार गने , प्रसोधन गने , पररणतगने, प्यावकङ्ग गने , पनु ः प्यावकङ्ग गने ,
एसेभबवलङ्ग गने िा लेबल लगाईने प्रवक्रया िा सो सभिन्त्धमा ऄपनाइने सभपणू य िा कुनै प्रवक्रया सभझनु पछय ।
(ठ) ‗लेबल‘ भन्त्नाले ईपभोग्य िस्तु िा ईपभोग्य िस्तु रावखएको भाँडामा लेवखएको
, छावपएको, वलथो गररएको, वचन्त्ह
लगाआएको, आभबोसय गररएको , समािेि गररएको िा ऄन्त्य कुनै वकवसमले देखाआएको ट्याग , वचन्त्ह, तस्िीर िा ऄन्त्य
वििरणात्मक िस्तु सभझनु पछय ।
(ड) ‗ऄनवु चत व्यापाररक वक्रयाकलाप‘ भन्त्नाले कुनै पवन ईपभोग्य िस्तु िा सेिाको िास्तविक गणु स्तर, पररमाण, मल्ू य, नापतौल
ढाँचा िा बनािट अवद ढाँटी िा झक्ु याइ त्यस्तो ईपभोग्य िस्तु िा सेिा वबक्री वितरण िा प्रदान गने , ऄन्त्यव्यविले ईत्पादन
गरे को ईपभोग्य िस्तुको गणु स्तर , पररमाण, मल्ू य, नापतौल, ढाँचा, बनािट अवदमा ऄसर पारी वबक्री वितरण गने कायय
सभझनु पछय ।
(ढ) ‗कमसल ईपभोग्य िस्तु ‘ भन्त्नाले देहायको कुनै ऄिस्थाको ईपभोग्य िस्तुसभझनु पछय : (१) दफा ११ बमोवजम वनधायररत
गररएको गणु स्तरभन्त्दा कभती हुने गरी हुनपने पदाथयको पररमाण घटाआएको िा ऄको कुनै पदाथयको सवभमश्रण गररएको,
(ण) ‗वबक्रेता‘ भन्त्नाले थोक िा खरु ा रूपमा ईपभोग्य िस्तु िा सेिा वबक्री वितरण गने व्यवि , सरकारी िा गैर सरकारी संस्था िा
सहकारी सस्ं था सभझनु पछय ।
(त) ‗प्रयोगिाला‘ भन्त्नाले ईपभोग्य िस्तुको िर्द्
ु ता, पणू तय ा िा गणु स्तर परीिण गने ईद्देश्यले स्थापना भएको नेपाल सरकारबाट
मान्त्यता प्राप्त वनकाय सभझनु पछय ।
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(थ) ‗तोवकएको‘ िा ‗तोवकए बमोवजम‘ भन्त्नाले यस ऐन ऄन्त्तगयत बनेको वनयममा तोवकएको िा तोवकए बमोवजम सभझनु पछय ।
(२) स्िास््यलाइ हावनकारक हुने गरी सडेको, गलेको िा फोहोरमैला िा विषावद ऄिस्थामा रावखएको िा तयार गररएको िा कुनै
रसायन, रङ िा बास्ना प्रयोग गररएको,
(३) के ही िा सभपणू य भाग कुनै रोगी िा रोगकारक पि,ु पंिी िा हावनकारक िनस्पवतबाट बनाआएको,
(४) यो ऐन िा यस ऐन ऄन्त्तगयत बनेको वनयम बमोवजम जारी गररएको अदेिमा तोवकएको न्त्यनू तम
अिश्यक गणु स्तरभन्त्दा
घटेको िा ऄवधकतम गणु स्तर तोवकएकोमा सो भन्त्दा बढेको ।
३. उपभोक्ता वहत सरं िण सवमवतको गठन : (१) ईपभोिाको हक वहत संरिण सभिवन्त्ध विषयमा नीवत वनमायण गनय
तथा
ईपभोिाको हक वहतका सभिन्त्धमा सयू ोदय नगरपावलकालाइ सझु ाब वदन साथै यस ऐन कमोवजमका ऄन्त्य काम कािायही गनयको
लावग एईटा ईपभोिा वहत संरिण सवमवतको गठन हुनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजमको सवमवतमा देहाय बमोवजमका पदावधकारीहरू रहने छनः् –
(क नगर ईप प्रमख
ु – ऄध्यि
(ख) स्थानीय स्िास््य सस्ं थाको प्रमख
ु – सदस्य
(ग) कृ वष िाखा – सदस्य
(घ) प्रवतवनधी वजल्ला प्रिासन कायायलय, – सदस्य
(ङ) स्थानीय ईद्योग िावणज्य सघं ले तोके को प्रवतवनधी – सदस्य
(च) ईपभोिाको हक वहतसँग सभिवन्त्धत गैरसरकारी सस्ं थाबाट नगर काययपावलकाले मनोवनत तगरे कोप्रवतवनवध तीनजना – सदस्य
(छ) ईपभोिाको हक वहतसँग सभिवन्त्धत िेरमा काययरत मवहलाहरू मध्येबाट नगर काययपावलकाले मनोवनत
गरे को मवहला
प्रवतवनवध दइु जना – सदस्य
(ज) स्थानीय संचारकमीहरूमध्येबाट १ जना–सदस्य
(झ) नगर प्रमख
ु ले तोके को कमयचारी १ जना – सदस्य
(ञ) नगरपावलकाको सामावजक विकास िाखा प्रमख
ु िा वनरीिण ऄवधकृ त – सदस्य सवचि
(३) ईपदफा (२) को खण्ड (ज) र (झ) बमोवजम मनोनीत सदस्यहरूको पदािवध दइु िषयको हुनेछ र वनजहरू एक ऄिवधको लावग
पनु ः मनोनीत हुन सक्नेछन।्
(४) पररषदक
् ा ऄध्यि तथा सदस्यहरूले नगर काययपावलकाले तोकीवदए िमोवजम बमोवजमको बैठकभिापाईनेछन् ।
४. सवमवतको काम, कतयव्य र अवधकार: (१) सवमवतको काम, कतयव्य र ऄवधकार देहाय बमोवजम हुनेछ :–
(क) ईपभोिाको हक वहत संरिण, अपवू तय व्यिस्था र ईपभोग्य िस्तु तथा सेिाको मल्ू य, गणु स्तर, िर्द्
ु ता सभिवन्त्ध विषयमा नगर
काययपावलकालाइ सझु ाि वदने ।
(ख) ईपभोिालाइ ईपभोग्य िस्तु तथा सेिाको सभिन्त्धमा सरु वित गराईन त्यस्ता िस्तु तथा सेिाको
गणु स्तरका सभिन्त्धमा
जानकारी गराईन ईपभोिाको हक वहत सभिवन्त्ध सचू नाहरू प्रचार प्रसार गने, गराईने ।
(ग) ईपभोिालाइ ईपभोग्य िस्तु तथा सेिाको मल्ू य , गणु , पररमाण, िर्द्
ु ता तथा ऄनवु चत व्यापाररक वक्रयाकलापका सभिन्त्धमा
सवू चत गने/गराईने ।
(घ) ईपभोिाको हक वहत संरिण गने सभिन्त्धमा ऄनसु न्त्धान गने÷गराईने ।
(ङ) ईपभोिाको हक वहत संरिण सभिन्त्धमा भआरहेका नीती पररितयन गने िा नयाँ नीवत बनाईने सभिन्त्धमा नगर काययपावलकालाइ
सझु ाबहरू प्रदान वदने ।
(च) ईपभोिाको हक वहत संरिण सभिवन्त्ध रावष्िय तथा ऄन्त्तरायवष्िय सचू नाहरू ऄद्यािवधक राख्ने तथा राख्नलगाईने ।
(छ) ईपभोिाका ऄवधकारहरूको ऄनगु मन गने /गराईने र ऄनगु मन गदाय देवखएका रवु टहरूको सधु ार गनय नगर काययपावलकालाइ
सझु ाब वदने ।
(ज) नेपाल सरकारले तोवकवदए बमोवजमका काम गने, गराईने ।
(झ) ईपभोिाको हक वहत सरं िण गने सभिन्त्धमा ईपयि
ु सभझेको ऄन्त्य काम गने, गराईने ।
५. सवमवतको बैठक सम्िवधध काययविवधाः (१) सवमवतको बैठक ऄध्यिले तोके को वमवत, समयर स्थानमा बस्नेछ ।
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६.

७.

८.

९.

(२) सवमवतको सभपणू य सदस्य संख्याको कभतीमा पचास प्रवतितभन्त्दा बढीसदस्यहरू ईपवस्थत भएमा परीषदक
् ो बैठकका लावग
गणपरू क संख्या पगु ेको मावननेछ ।
(३) सवमवतको बैठकको ऄध्यिता ऄध्यिले गनेछ र वनजको ऄनपु वस्थवतमासदस्यहरूले अफूमध्येबाट छानेको
व्यविले
बैठकको ऄध्यिता गनेछ ।
(४) सवमवतको वनणयय सवमवतको सदस्य–सवचिद्वारा प्रमावणत गररनेछ ।
(५) सवमवतको बैठक सभिवन्त्ध ऄन्त्य काययविवध सवमवत अफैं ले वनधायरण गरे बमोवजम हुनेछ ।
उपभोक्ताको अवधकारको सरं िण तथा सम्ि धयनाः (१) ईपभोिाको हक वहत संरिण गने प्रयोजनको वनवमि
प्रत्येक
ईपभोिालाइ देहायका ऄवधकारहरू प्राप्त हुनेछनः् –
(क) जीई , ज्यान, स्िास््य तथा सभपविमा हानी पु यायईने ईपभोग्य िस्तु तथा सेिाको वबक्री वितरणबाट सरु वित हुन पाईने
ऄवधकार,
(ख) ऄनवु चत व्यापाररक वक्रयाकलापबाट सरु वित हुनको वनवमि ईपभोग्य िस्तु तथा सेिाको मल्ू य , गणु , पररमाण, िर्द्
ु ता,
गणु स्तर अवद बारे सवू चत हुने ऄवधकार,
(ग) यथासभभि प्रवतस्पधायत्मक मल्ू यमा ईपभोग्य िस्तु तथा सेिाकोछनौट गनय पाईने ऄिसरमा विश्वस्त हुने ऄवधकार,
(घ) ईपभोिाको हक वहत सरं िणका सभिन्त्धमा ईपयि
ु वनकायबाट सनु िु ाआ हुन्त्छ भन्त्ने कुरामा विश्वस्त हुने ऄवधकार,
(ङ) ऄनवु चत व्यापाररक वक्रयाकलापबाट ईपभोिाहरूमा हुने िोषण तथा मकायको विरुर्द् सनु िु ाआ र िवतपवू तयपाईने ऄवधकार, र
(च) ईपभोिा वििाको ऄवधकार ।
(२) ईपदफा (१) मा ईवल्लवखत ईपभोिाको ऄवधकारको सरं िण तथा सभबर्धन गने िातािरणको वसजयना
गनयको वनवमि
काययपावलकाले सवमवतलाइ अिश्यक वनदेिन वदनेछ ।
माग, आपूवतय र मूल्यमा प्रवतकूि प्रभाि पानय नहुने : कसैले पवन कुनै व्यविसँग वमली देहायका कुनै काम
गरी कुनै ईपभोग्य िस्तु िा सेिाको माग, अपवू तय िा मल्ू यमा प्रवतकूल प्रभाि पानय हुदनै :–
(क) कुनै ईपभोग्य िस्तुको लावग चावहने कच्चा पदाथयको कोटा वनधायरण गरी िा कुनै ईपभोग्य िस्तुको ईत्पादन घटाईन िा त्यस्तै
ऄन्त्य कुनै काम गरी,
(ख) कुनै ईपभोग्य िस्तु िा सेिा सवञ्चत गरी िा ऄन्त्य तिरले कृ वरम ऄभाि वसजयना गरी िा वनधायररत समय िा स्थानमा मार
त्यस्तो िस्तु िा सेिा वबक्री वितरण गने गरी िा त्यस्तै ऄन्त्य कुनै काम गरी ।
उपभोग्य िस्तु िा सेिाको आपवू तयिाई व्यिवस्थत तथा वनयवधत्रत गने सम्िवधध व्यिस्था : (१)ईपभोिाको हक वहत
संरिण गनयको वनवमि ईपभोग्य िस्तु िा सेिाको अपवू तयलाइव्यिवस्थत, वनयवन्त्रत तथा
वनयवमत गनय नगरपावलकाले देहाय बमोवजमको ऄवधकार प्रयोग गनेछ :–
(क) ईपभोग्य िस्तु िा सेिाको गणु स्तर, मल्ू य वनधायरण र अपवू तय व्यिस्था सभिवन्त्ध नीवत वनमायण गने,
(ख) ईपभोिाको हक वहतमा प्रवतकूल ऄसर पाने वकवसमका एकावधकार तथा ऄनवु चत व्यापाररक वक्रयाकलापलाइ ऄनगु मन,
रोकथाम र वनयन्त्रण गने सभिन्त्धमा कायय योजना बनाइ ईि कायय योजना कायायन्त्ियन गने,
(ग) देि वभर खपत हुने ईपभोग्य िस्तुको माग र अपवू तय वस्थवतकोविश्ले षण तथा समीिा गने,
(घ) ईपभोग्य िस्तुको ईत्पादक , वबक्रेता िा वितरकहरूले ऄिावञ्छत तररकाले गरे को मल्ू य िृवर्द्लाइ रोक्न अिश्यक व्यिस्था
गने,
(ङ) ईपभोग्य िस्तुको कृ वरम िा ऄनपु यि
वक्रयाकलापलाइ
ु तिरले ऄभाि वसजयना गने वकवसमका ऄनवु चत व्यापाररक
वनरुत्सावहत गने ।
(२) ईपभोिाको हक वहत संरिण, अपवू तय व्यिस्था वनयवमत र ईपभोग्य िस्तुतथा सेिाको मल्ू य एिम् गणु स्तर वनयन्त्रण सभिवन्त्ध
व्यिस्थाहरूको प्रभािकारी ढंगबाटकायायन्त्ियन गनय नगरपावलकाले अिश्यक व्यिस्था गनय सक्नेछ ।
उपभोग्य िस्तुमा उल्िेख गनयपु ने कुराहरू : ईत्पादकले ईपभोग्य िस्तुको लेबलमा देहायका कुराहरू ऄवनिायय रूपमा ईल्लेख
गनयु पनेछ : –
(क) ईत्पादकको नाम, ठे गाना र ईद्योगको दताय नभबर ।
(ख) खाद्य पदाथय र औषवध जस्ता ईपभोग्य िस्तमु ा ईि िस्तक
ु ो वमश्रण, त्यसकोपररमाण र तौल ।
88

सूयोदय नगरपालिकाको ऐन, लनयमाविी तथा काययलवलधहरूको संगािो (चौथो भाग)

(ग) गणु स्तर वनधायरण भएको ईपभोग्य िस्तुमा सो िस्तुको गणु स्तर
(घ) ईपभोग्य िस्तु ईपभोग गने तररका र सो िस्तु ईपभोग गरे बाट हुन सक्नेप्रभाि ।
(ङ) मानि स्िास््यलाइ हानी प¥ु याईन सक्ने पदाथयहरूको लेबलमा चेतनामल
े , वचर िा वचन्त्हको प्रयोग
ू क सन्त्दि
(च) ईपभोग्य िस्तुको मल्ू य, ब्याच नभबर, ईत्पादन वमवत र ईपभोगको भयाद सवकने वमवत ।
(छ) आलेक्िोवनक , हाडयियर तथा यावन्त्रक जस्ता ईपभोग्य िस्तुमा सो िस्तुको ग्यारे ण्टी , ग्यारे ण्टी वमवत तथा ऄन्त्य अिश्यक
कुराहरू ।
(ज) प्रज्िलनिील , दघु टय नाजन्त्य िा सवजलैसँग टुटफुट हुन सक्ने ईपभोग्य िस्तुमा सोिस्तुको सरु िाको लावग
ऄपनाईनु पने
कुराहरू ।
(झ) तोवकए बमोवजमका ऄन्त्य कुराहरू ।
१०. उपभोग्य िस्तु िा सेिाको सम्िधधमा गनय नहुने कामाः कसैले पवन कुनै ईपभोग्यिस्तु िा सेिाको सभिन्त्धमा देहायका कुनै
काम गनय, गराईन हुदँ नै :–
(क) कमसल ईपभोग्य िस्तुको ईत्पादन, वबक्री वितरण िा वनकासी पैठारी गनय ।
(ख) ईपभोिालाइ झक्ु याईने गरी कुनै ईपभोग्य िस्तक
ु ो नक्कल गनय ।
(ग) कुनै ईपभोग्य िस्तु िा सेिालाइ ऄको ईपभोग्य िस्तु िा सेिा हो भनी िा वनभनस्तरको ईपभोग्य िस्तु िा
सेिालाइ
ईच्चस्तरको ईपभोग्य िस्तु िा सेिा हो भनी ढाँटी िा झक्ु याइ वबक्री वितरण गनय ।
(घ) कुनै ईपभोग्य िस्तु िा सेिाको प्रयोग, ईपयोवगता िा प्रभािकाररताको सभिन्त्धमा झट्टु ा िा भ्रामात्मक प्रचार प्रसार िा विज्ञापन
गने वकवसमले ऄनवु चत व्यापाररक वक्रयाकलाप गनय ।
(ङ) ईपभोिाको स्िास््यमा प्रवतकूल ऄसर पने वकवसमका ईपभोग्य िस्तु िा सेिाकोईत्पादन िा वबक्री वितरण गनय ।
(च) तोवकए बमोवजमका ऄन्त्य कामहरू गनय ।
११. उपभोग्य िस्तु िा सेिाको गुणस्त वनधायरणाः (१) कुनै ईपभोग्य िस्तु िा सेिामा कुनै पदाथयको गणु स्तर िा मारा कुन पररवध
वभरको हुनु पनेछ भन्त्ने कुराको वनधायरण भएको रहेछ भने नेपाल सरकारले त्यस्तो िस्तु िा सेिाको गणु स्तरको वनधायरण तोवकए
बमोवजमको प्रवक्रयापरू ा गरी गनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम कुनै ईपभोग्य िस्तु िा सेिाको गणु स्तर वनधायरण गररएको कुराको सचू ना नेपाल
सरकारले नेपाल
राजपरमा सचू ना प्रकािन गनयपु नेछ ।
१२. मल्ू य सच
ू ी राख्नु पने : वबक्रेताले वबक्री वितरण गने प्रत्येक ईपभोग्य िस्तक
ु ो थोक र खरु ा मल्ू य स्पष्ट रूपमा ऄवं कत मल्ू य सचू ी
वबक्री स्थलमा सबैले देख्ने ठाईँमा राख्नपु नेछ ।
१३. नगरपाविकािे जााँचबझ
ु र वनरीिण गनय सक्नेाः (१) कसैले ईपभोिाको हक वहतमा प्रवतकूल ऄसर पाने वकवसमले ऄनवु चत
व्यापाररक वक्रयाकलाप गरररहेको एकावधकार कायम गरी िा ऄन्त्य कुनै तररकाद्वारा ईपभोग्य िस्तु िा सेिाको मल्ू य तथा अपवू तय
व्यिस्थालाइ प्रभावित पाने काम गरररहेको िा कमसल ईपभोग्य िस्तुको ईत्पादन िा वबक्री वितरण गरररहेको िा यो ऐन िा यस
ऐन ऄन्त्तगयत बनेको वनयम विपरीत काम काययबाही भआरहेकोछ भन्त्ने विश्वास हुने मनावसि कारण भएका नगरपावलकाले अिश्यक
जाँचबझु र वनरीिण गनय, गराईन सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम जाँचबझु र वनरीिणबाट दोषी देवखएका ईत्पादक , वडलर, एजेण्ट, वबक्रेता, व्यवि िा संस्थालाइ
प्रचवलत काननू बमोवजम अिश्यक काययिाहीको प्रवक्रया ऄगाडी बढाईन सक्नेछ ।
१४. वनरीिण अवधकृत तोक्न सक्ने : (१) नगरपावलकाले प्रचवलत काननू िा यस ऐन िा तोवकएबमोवजमको बजार ऄनगु मन,
ऄनसु न्त्धान तहकीकात लगायतको काम गनय कुनै ऄवधकृ त कमयचारीलाइ वनरीिण ऄवधकृ तको रुपमा वनयि
ु गनय िा खटाईन
सक्नेछ ।
(२) वनरीिण ऄवधकृ तको पदमा वनयवू ि हुने व्यविको योग्यता सभिवन्त्ध व्यिस्था तोवकएबमोवजम हुनेछ ।
१५. वनरीिण अवधकृत्को काम कतयब्य र अवधकार : (१) वनरीिण ऄवधकृ तको काम कतयब्य र ऄवधकार देहायबमोवजम हुनेछ ।
क) ईपभोग्य बस्तुको ईत्पादन, विक्री/ वितरण गने िा कुनै सेिा प्रदान गरे को ठाँईमा प्रिेि गने
ख) ईपभोग्य िस्तुको ईत्पादन विक्री/ वितरण िा सेिा प्रदान गने व्यविसगं अिश्यक वििरण िा जानकारी वलने ।
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ग) ईपभोग्य िस्तुको ईत्पादन विक्री/ वितरण िा सेिा प्रदान गने व्यविसंग िा सोसंग सभिवन्त्धत ऄन्त्य व्यविसंग अिश्यक बयान
वलने ।
घ) कुनै ईपभोग्य बस्तुको परीिण गनय अिश्यक देवखएमा अिश्यक पने पररमाणमा नमनू ा वलइ प्रयोगिालामा परीिण गनय
लगाईने ।
ङ) कुनै ईपभोग्य बस्तु िा सेिाको तत्काल ईत्पादन) विक्री वितरण िा सेिा प्रदानमा रोक लगाईन अिश्यक देवखएमा सो रोक
लगाईने ।
च) कुनै ईपभोग्य बस्तुको परीिण गनय अिश्यक देवखएको कारणबाट त्यसको परीिणको लावग नमनू ा वलआएकोमा
प्रयोगिालाबाट नमनू ाको परीिण भइ नअएसभमको लावग त्यस्ता बस्तुको विक्री वितरणमा रोक लगाईने ।
छ) वनरीिण िा जाँचबझु को वसलवसलामा ईत्पादक िा विक्रेतालाइ तत्काल कुनै अदेि ईपयि
ु देवखएमा सो अदेि वदने ।
ज) अिश्यकतानसु ार ऄनगु मनका क्रममा ईत्पादनस्थल, गोदाम र पसलको खानतलासी गने ।
झ) तोवकएबमोवजमको ऄन्त्य कायय गने ।
१६. वनरीिण अवधकृ तिे अपनाउनुपने काययविवध : वनरीिण ऄवधकृ तले वनरीिण जाँचबझु िा खानतलासी गदाय ऄपनाईनपु ने
काययविवध प्रचवलत काननू बमोवजम िा तोवकएबमोवजम हुनेछ ।
१७. कसरु र जररिाना सम्िवधध व्यिस्था: (१) कसैले देहायको कामकाययिाही गरे /गराएमा यस ऐनऄन्त्तगयतको कुसरु गरे को मावननेछ
क) यस ऐन बमोवजम दताय ऄनमु वत नवलइ कारोबार सञ्चालन गरे / गराएमा ।
ख) निीकरण नगरी कारोबार सञ्चालन गरे / गराएमा ।
ग) गणु स्तर िा मापदण्ड परु ा नगरी कारोबार सञ्चालन गरे / गराएमा ।
घ) ऄनवु चत व्यापाररक वक्रयाकलाप गरे / गराएमा ।
ङ) तोवकएभन्त्दा बढी बजार मल्ू य कायम गरी विक्री वितरण गरे /गराएमा ।
च) कसैले पवन कृ वतम ऄभािको वसजयना, कृ वरम मल्ू य िृवर्द् र नाफाखोरी जस्ता कायय गरे / गराएमा ।
छ) नगरपावलका िेरवभर बस्तु िा सेिाको व्यापार व्यिसाय गदाय दताय िा ऄनमु वत प्राप्त गरे को स्थलमा बाहेक ऄन्त्यर सेिा
सञ्चालन तथा बस्तुको वबक्री वितरण गरे गराएमा ।
ज) सेिा प्रदायकले तोवकएको स्थल बाहेक ऄन्त्यर िा वनषेवधत िेरमा सेिा िा बस्तुको वबक्री वितरण गरे / गराएमा ।
झ) सेिा प्रदायकले िातािरण स्िच्छ र सफा नराखेमा ।
ञ) तोवकएको ऄवधकतम मल्ू य भन्त्दा बढी हुने गरी बस्तु िा सेिा वबक्री गनय गरे / गराएमा ।
ट) गणु स्तरहीन बस्तु र सेिाको ईत्पादन, पैठारी तथा वबक्री वितरण गरे / गराएमा ।
(२) कसैले दफा १७(१)बमोवजम कसरु गरे गराएमा कसरु को मारा हेरी वनरीिण ऄवधकृ तले देहाय बमोवजम जररिाना गनय सक्नेछ।
क) खण्ड "क", "ग" र "ङ" बमोवजम कसरु गने िा गराईनेलाइ १ हजार रुपै ँया देवख २५ हजार रुपै ँयासभम ।
ख) खण्ड "ख", "छ", "ज" र "झ" बमोवजम कसरु गने िा गराईनेलाइ १ हजार रुपै ँया देवख २५ हजार रुपै ँयासभम ।
ग) खण्ड "घ", "च", "ञ" र "ट" बमोवजम कसरु गने िा गराईनेलाइ १५ हजार रुपै ँया देवख २ लाख रुपै ँयासभम ।
(३) वनपरीिण ऄवधकृ तले यस दफा बमोवजम जररिाना गनयपु ने कारण र जररिाना गरे को रकम लगायतको सभपणू य वििरण खल
ु ाइ
३ वदनवभर सवमवतलाइ जानकारी गराईनु पने छ ।
(४) ईपदफा (२) बमोवजम जररिाना गने गरी वनणयय भएको वमवतले ७ वदनवभर सो जररिाना नवतने / नबझु ाईने प्रदायक विरुर्द्
वनरीिण ऄवधकृ तले देहायको कायय गनय सक्नेछ ।
क) जररिाना भएको रकम नबझु ाएसभम त्यस्तो बस्तु िा सेिाको विलबन्त्दी गरी राख्ने ।
ख) जररिाना भएको रकम नबझु ाएसभम त्यस्तो बस्तु िा सेिाको ईत्पादन, ढुिानी, पैठारी िा वबक्री गने ऄन्त्य बस्तु समेत रोक्का
राख्ने ।
(५) यस दफा बमोवजम वनरीिण ऄवधकृ तले गरे को वनणयय ईपर वचि नबझु ेमा वनणयय भएको वमवतले १५ वदनवभर वजल्ला
ऄदालतसमि पनु रािेदन गनय सक्ने ।
(६) ऄन्त्य दफाहरूमा जेसक
ु ै कुरा लेवखए पवन यस ऐन बमोवजम बजार ऄनगु मनका क्रममा गवभभर प्रवक्रवतको कसरु मा बाहेक कम
जररिाना हुन सक्ने सामान्त्य प्रवक्रवतका कसरु मा कसरु दारले कसरु स्िीकार गरी सधु ार गने प्रवतबर्द्ता जनाएको ऄिस्थामा सवमवत,
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बजार ऄनगु मन सवमवत िा वनरीिण ऄवधकृ तले एईटा प्रदायकलाइ फरक-फरक प्रवक्रवतको कसरु मा गरी बढीमा २ पटकसभम
सधु ार गने मौका प्रदान गरी काययिाही स्थगन गनय सवकनेछ ।
१८. सजाय सम्िवधध अधय व्यिस्था : (१) मावथ ईवल्लवखत जररिाना सभिवन्त्ध व्यिस्था बाहेकको कसरु मा प्रचवलत नेपाल काननू
बमोवजम सजाय हुनेछ ।
(२) यस ऐन बमोवजम गररएको जररिानाले प्रचवलत काननू बमोवजम सजाय गनय बाधा पयु ायएको मावनने छै न ।
१९. वनरीिण अवधकृतिे वनरीिण , जााँचबुझ िा खानतिासी गनय सक्ने: (१) कुनै ठाईँमा सरु वित , ऄसरयि
ु िा गणु स्तर
नभएको ईपभोग्य िसतुको ईत्पादन िा वबक्री वितरण भआरहेको िा सेिा प्रदान गरे को िा ऐन िा यस ऐन ऄन्त्तगयत बनेको वनयम
विपरीत कुनै काम कामकाययिाही भआरहेको छ भन्त्ने विश्वास हुने मनावसब कारण भएमा वनरीिण ऄवधकृ तले त्यस्तो ठाईँमा
वनरीिण, जाँचबझु िा खानतलासी गनय सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम वनरीिण , जाँचबझु िा खानतलासी गदाय सरु वित , ऄसर यि
ु िा गणु स्तर नभएको ईपभोग्य िस्तुको
ईत्पादन िा वबक्री वितरण भआरहेको िासेिा प्रदान गरे को िा यो ऐन िा यस ऐन ऄन्त्तगयत बनेको वनयम विपरीत काम काययिाही
भइरहेको देवखएमा वनरीिण ऄवधकृ तले त्यस्तो ईपभोग्य िस्तुको तोवकए बमोवजम नमनू ा वलइ तोवकएको ऄिवधको लावग यस्तो
ईपभोग्य िस्तक
ु ो ईत्पादन िा वबक्री वितरण गनय िा सेिा प्रदान गनय रोक लगाईनेछ ।
(३) ईपदफा (२) बमोवजम वनरीिण ऄवधकृ तले गरे को काम काययिाही सभिवन्त्ध प्रवतिेदन तीन वदनवभर नगर प्रमख
ु समि पेि गनयु पनेछ।
(४) वनरीिण ऄवधकृ तले वनरीिण, जाँचबझु िा खानतलासी गदाय ऄपनाईनु पने काययविवध तोवकए बमोवजम हुनेछ ।
(५) वनरीिण ऄवधकृ तको ऄन्त्य काम , कतयव्य र ऄवधकार तथा वनरीिण ऄवधकृ तलेवदएको प्रवतिेदन कायायन्त्ियन सभिवन्त्ध
व्यिस्था तोवकए बमोवजम हुनेछ ।
२०. उपभोय िस्तुको परीिणाः वनरीिण ऄवधकृ तले दफा १५ बमोवजम वलएको ईपभोग्य िस्तुको नमनू ा परीिणको लावग तोवकएको
ऄिवधवभर प्रयोगिालामा पठाईनु पनेछ ।
२१. कमसि उपभोग्य िस्तु जित हुने: दफा १६ बमोवजम परीिणको लावग पठाआएको ईपभोग्य िस्तुको नमनू ा प्रयोगिालामा
परीिण हुदँ ा कमसल ईपभोग्य िस्तु ठहररएमा सभिवन्त्धत ईपभोग्य िस्तुहरू जफत गररनेछ ।
२२. कािायहीको िावग वसिाररस गने: ईपभोिा सरं िण सवमवत िा वनररिण ऄवधकृ तिाट ऄनगु मन , वनररिण, जाँचबझु िा
खानतलासी गदाय मावथ ईवल्लवखत दफा ७,९ र दफा १० कसरु गरे को पाआएमा प्रचवलत काननू बमोवजम सप्रमाण सवहत सभिवन्त्धत
वनकायमा कािायहीको लावग वसफाररस गररनेछ ।
२३. नेपाि सरकार िादी हुने : यस ऐन ऄन्त्तगयतको मद्दु ा नेपाल सरकार िादी हुनेछ ।
२४. िवतपवू तयको दाबी गनय सक्नेाः यस ऐनको विपरीत हुने गरी ईपभोग्य िस्तु िा सेिा वबक्री वितरण िा प्रदान गरे को कारणबाट कुनै
ईपभोिालाइ कुनै पवन वकवसमको हानी नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो ईपभोिाको तफय बाट कुनै ईपभोिा संस्थाले त्यस्तो ईपभोग्य
िस्तु िा सेिा वबक्री वितरण िा प्रदान गने व्यविबाट िवतपवू तय भराइ पाईँभनी न्त्यायीक सवमवत समि त्यसरी हानी नोक्सानी पगु ेको
पैवतस वदनवभर ईजरु ी गनय सक्नेछ ।
२५. िवतपूवतय वदिाउनेाः दफा २ ४ बमोवजम िवतपवू तयको वनवमि परे को ईजरु ी ईपर छानवबन गरी ईपभोिालाइ हानी नोक्सानी पग्ु न
गएको ठहर गरे मा हानी नोक्सानीको अधारमा िवतपवू तय बापतको रकम ईपभोिा िा वनजको हकिालालाइ वदलाईनेछ ।
२६. पुनरािेदनाः दफा २ ५ बमोवजमे गरे को वनणयय ईपर वचि नबझ्ु ने व्यविले सो वनणयय भएको वमवतले पैंतीस वदनवभर सभिवन्त्धत
पनु रािेदन ऄदालतमा पनु रािेदन गनय सक्नेछ ।
२७. प्रचवित कानून बमोवजम मुद्दा चिाउन सवकने: यस ऐन बमोवजम कसरु ठहररने काम काययिाही ऄन्त्य प्रचवलत काननू
ऄन्त्तगयत पवन कसरु ठहररने रहेछ भने ईि प्रचवलत काननू बमोवजम मद्दु ा चलाईन यस ऐनले बाधा पयु ायएको मावनने छै न ।
२८. उपसवमवत गठन गनय सक्नेाः (१) यस ऐनको ईद्देश्य पवू तयको लावग नगरपावलकाले िा सवमवतले अिश्यक ईपसवमवतहरू गठन
गनय सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम गवठत ईप -सवमवतहरूको काम, कतयव्य, ऄवधकार र काययविवध नगर काययपावलकाले िा सवमवतले
तोवकवदए बमोवजम हुनेछ ।
२९. अवधकार प्रत्यायोजन: नगर काययपावलका िा सवमवतले यस ऐन बमोवजम अफूलाइ प्राप्त ऄवधकारहरूमध्ये अिश्यकताऄनसु ार
के ही ऄवधकार दफा २८ बमोवजम गवठत ईपसवमवत िा कुनै कमयचारीलाइ प्रत्यायोजन गनय सक्नेछ ।
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३०. वनयम बनाउन सक्ने: यस ऐनको ईद्देश्य पवू तयको लावग नगरपावलकालेअिश्यक वनयमहरू बनाईन सक्नेछ ।
३१. सस
ं ोधन : यस ऐनमा भएको व्यिस्था समय सापेिा संसोधन गनय सक्ने छ ।
३२. बचाऊ तथा खारेजी : (१) नगरपावलकाको तफय िाट ईपभोिा हक वहत र ऄवधकारको संरिणको सभिन्त्धमा यस ऄवघ भए
गरे को सभपणू य काम कािायही यसै ऐन बमोवजम भए गरे को मावनने छ ।
(२) यस ऐनमा भएको कुनै पवन व्यिस्था नेपालको संविधान तथा ऄन्त्य संघ तथा प्रदेि काननू सँग बावझएमा बावझएको हदसभम
बदर भागी हुनेछ ।

***
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सयू ोदय नगरपाविकाको स्थानीय सडक व्यिस्थापन, सञ्चािन तथा वनयमन सम्िवधध ऐन– २०७८
प्रस्तािना :– सियसाधरण जनताको यातायातमा सहज सवु िधा तथा कृ वष ईत्पावदत बस्तुहरूको नगद -प्रभािी रुपमा ढुिानी गनय,
नगरस्तरीय सडकहरूको िगीकरण गरी वतनीहरूको वनमायण, संभार, विस्तार, सधु ार र सडक िेरको व्यिस्था, संरिण, वदगो प्रयोग
गनयका लावग अिश्यक काननु ी व्यिस्था गनय िाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २२६ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन
ऐन २०७४ को दफा १०२ बमोवजम सयू ोदय नगरपावलकाको नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे द–१: प्रारवम्भक
१. सङ्विप्त नाम र प्राम्भ : (१) यस ऐनको नाम "सयू ोदय नगरपावलकाको स्थानीय सडक व्यिस्थापन सञ्चालन र वनयमन सभिवन्त्ध
ऐन २०७८" हुनेछ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त्त प्रारभभ हुनेछ ।
२. पररभाषा : विषय िा प्रसङगले ऄको ऄथय नलागेमा यस ऐनमा,
क) "प्रमख
ु " भन्त्नाले सयू ोदय नयरपावलकाको प्रमख
ु लाइ सभझनु पछय ।
ख) "ईपप्रमख
ु " भन्त्नाले सयू ोदय नयरपावलकाको ईपप्रमख
ु लाइ सभझनु पछय ।
ग) "नगरपावलका" भन्त्नाले सवं िधान बमोवजम स्थापना भएको सयू ोदय नगरपावलकालाइ सभझनु पछय ।
घ) "कायायपावलका" भन्त्नाले नगरपावलकाको काययपावलकालाइ सभझनु पछय ।
ङ) "सभा" भन्त्नाले यस सयू ोदय नगरपावलकाको नगर सभालाइ सभझनु पछय ।
च) "तोवकएको" िा "तोवकए बमावजम" भन्त्नाले यस ऐन बमोवजम बनेको वनयमािलीमा तोवकएको िा तोवकए बमोवजम सभझनु
पछय ।
छ) "ईपभोिा संस्था" भन्त्नाले पिू ायभार सडक सेिािाट लाभ प्राप्त गने समहू िा सामदू ावयक संस्थालाइ सभझनु पछय ।
ज) "ऄमानत" भन्त्नाले ठे क्कामा नलगाइ स्थानीय सरकार अफैं ले वसधै सभपन्त्न गने विकास वनमाणय कायय िा सेिा सभिवन्त्ध कायय
सभझनु पछय ।
झ) "स्थानीय सडक" भन्त्नाले सयू ोदय नगरपावलकावभर रहेको िहरी सडक, ग्रामीण सडक, बाह्रमासे सडक, हेवलप्याड,
पययटकीय पदमागय, झोलंगु े पल
ु , मोटेरेबल पल
ु , अकािे पल
ु , पैदल पल
ु , कल्बटय, के िलकार अवद पदयछन् ।
पररच्छे द–२: स्थानीय यातायात
३. नगर स्तरीय यातायात गुरयोजना: (१) नगरपावलकाले अफ्नो िेर वभर यातायात व्यिस्थापनको लावग नगर स्तरीय यातायात
गरुु योजना िा एवककृ त नगर यातायात विकास योजना तयार गनेछ ।
४. स्थानीय सडकहरूको बगीकरण : (१) स्थानीय सडकहरूको बगीकरण वनभनानसु ार हुनेछ ।
१) ऄन्त्तरपावलका सडक
२) ऄन्त्तर िडा सडक
३) बाह्र मासे सडक
४) पययटकीय सडक (पययटकीय मागय)
५) ऄन्त्य सहायक सडक
६) कृ वष सडक
५. भौवतक सरं चना वनमायण गनय वनषेध गनय सवकने: (१) स्थानीय सडकको सीमा तोवकएकोमा सडकको सीमाको र सडक सीमा
नतोवकएकोमा नगरपावलकाको ऄनमु वत विना कुनै पवन वकसवमको भौवतक संरचना कसैले पवन वनमायण गनय नपाईने गरी वनषेध गनय
सक्नेछ ।
(२) पययटकको वनभती पदमागयको रुपमा कवभतमा पाँच िषय पवहले देवख प्रयोग हुदै अएका र साियजवनक खचयमा वनमायण भइ प्रयोग
हुदँ ै अएको पययटन पदमागय , साआकल रुट, जस्ले स्थानीय सडकलाइ ऄन्त्य प्रयोजनको वनवभत प्रयोग गनय नपाईने गरी वनषेध गनय
सक्नेछ ।

93

सूयोदय नगरपालिकाको ऐन, लनयमाविी तथा काययलवलधहरूको संगािो (चौथो भाग)

६. स्थानीय सडकको आिागमनमा बाधा पुयायउन नहुने: (१) स्थानीय सडकमा गोवलया, सागसब्जी, वनमायण सामग्रीका कुनै पवन
िस्तु छोडेको , राखेको िा फालेको कारणले सडक अिागमनलाइ कुनै वकवसमको बाधा पयु ायएको भए त्यस्तो माल िस्तु
हटाईनको वनभती ऄिवध तोवक सरोकारिाला व्यवि/संस्थालाइ नगरपावलकाले सचू ना जारी गनय सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम जारी भएको सचू नाको ऄिवध वभर नहटाएको िा सरोकारिाला व्यवि/संस्था पिा नलागेको
िस्त/ु माललाइ नगरपावलकाले कब्जामा वलन र वललाम वबक्री गनय सक्नेछ । तर तोवकएको भयाद वभर त्यस्तो सचू नामा लेवखएको
काम कुरा गनय नसक्ने भइ भयाद बढाईन चाहने व्यवि/संस्थाले कारण समेत खोली नगरपावलकाको सभिवन्त्धत िाखामा वनिेदन
वदन सक्नेछ । त्यस्तोमा नगरपावलकाले एक पटक सभम अिश्यक देवखए जवत भयाद बढाइ वदन सक्नेछ ।
७. स्िीकृत नविई स्थानीय सडक िा सडक वसमामा कुनै वकवसमको काम गनय नहुने : (१) नगरपावलकाको स्िीकृ त प्राप्त नगरी
कसैले स्थानीय सडकसँग जोवडने गरी प्रिेि मागय बनाईन , घडेरी खानय, कुलो खन्त्न िा भत्काईन, वकला, तगारो अवद गाड्न, घर
िा छाप्रो बनाईन सडकको िालमा विज्ञापन राख्न िा यस्तै ऄन्त्य कुनै कायय गनय हुदँ नै ।
(२) कसैले व्यवि/सस्ं थाले नगरपावलकाको स्िीकृ त प्राप्त नगरी ईपदफा (१) ऄनसु ार कायय गरे मा, त्यस्तो कायय हटाईन भत्काईन र
पिू यव्यिस्था पयु ायईन नगरले सचू ना जारी गनेछ ।
(३) सभिवन्त्धत व्यवि/सस्ं थाले (२) बमोवजम जारी भएको सचू ना पालना नगरे मा , नगरपावलका अफै त्यस्तो कायय गरी सो बापत
लागेको खचयको रकम सभिवन्त्धत व्यवि/सस्ं थाबाट नगरपावलकाले ऄसल
ु ईपर गरी वलन सक्नेछ ।
८. धरौटी िा दस्तुर विने अवधकार: (१) स्थानीय सडक िा सडक सीमा खन्त्न ,भत्काईन परे मा नगरपावलकाको स्िीकृ त वलनु पनेछ।
त्यसरी स्िीकृ त माग गरे मा खवनने र भत्काईने स्थानीय सडक िा सडक सीमालाइ ममयत गरी पिु यव्यिस्था कायम गनय लाग्ने खचयको
रकम धरौटी वलइ नगरले स्िीकृ त प्रदान गनय सक्नेछ ।
(२) ईपदफा (१) ऄनसु ार स्िीकृ त प्रदान गदाय नगरपावलकाले राखेको सतयहरू पालन गने कबवु लयत गराईनु अिश्यक देखेमा सो
समेत ममयत गराइ वलन सक्ने छ ।
९. स्थानीय सडकमा िजन तथा उचाईको हद वनधायरण र त्यसको रेखदेख: (१) बाह्रमासे स्थानीय सडक ( All Weather
Road) को सन्त्दभयमा ऄवधकतम ८ टन र ईचाइ २.८वम. भन्त्दा बढी र स्थानीय कालोपरे सडक (Black Topped Road) मा
ऄवधकतम १६ टन र ईचाइ ३.२वम. भन्त्दा बढी भएको सिारी साधन प्रिेि गनय नपाईने गरी वनषेध गनय सवकनेछ ।
(२) ईपदफा (१) ऄनसु ार वनषेध गरे को वनवभत स्थानीय बाह्रमासे सडक र स्थानीय कालोपरे सडकमा ढाट वनमायण गरी त्यसको
रे खदेख सभिवन्त्धत टोल विकास संस्थालाइ वजभमेिारी वदन सवकनेछ ।
(३) ईपदफा (१) बमोवजम विपररत बढी िजनको सिारी चलाएमा रु. २ हजार सभम जररिाना हुनेछ ।
१०. स्थानीय सडकको दायााँ बााँया िि
ृ ारोपण र त्यसको रेखदेख: (१) नगरपावलका िन ईपभोिा सवमवत, सघं , सस्ं था र टोल
विकास संस्थाले स्थानीय सडकको दाँया बाँया िृिारोपण गनय सक्नेछ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम िृिारोपणको रे खदेख र संरिण सभिवन्त्धत िडा कायायलयको हुनेछ ।
(३) ईपदफा (१) बमोवजम लगाएको रुखको काँट-छाँट गने र त्यसतो रुखले अिागमनमा बाधा पयु ायएमा त्यसलाइ हटाईने वजभमा
नगरपावलकाको हुनेछ ।
११. सडकहरूको िगतकट्टा: (१) नगरपावलका िेरवभर रहेका सबैसडकहरूको लगतकट्टा गरी नगरको स्िावमत्िमा ल्याआनेछ ।
१२. बाह्रमासे सडक: नगरपावलकाले प्रत्येक िडामा रहेको एईटा मख्ु य सडकलाइ बाह्रै मवहना सञ्चालन हुने । सडकको विकास गरी
सबै िडामा यातायातको ईचीत बन्त्दोिस्त वमलाईन बाह्रमासे सडक वनमाणय गनेछ । यसरी वनमाणय हुदँ ै गरे को बाह्रमासे सडकको
अफ्नो लक्ष्य परु ा नभइ सडकको एलाआनमेन पररितयन गनय पाआने छै न ।
१३. यस ऐनमा जनु सक
ु ै कुरा लेवखएको भएतापवन सङ्घीय स्तर तथा प्रादेविक स्तरका सडकहरू तत् तत् वनकायले मापदण्ड तोके
ऄनसु ार हुनेछन् ।
पररच्छे द–३: ममयत सम्भार कोष
१४. पूिायधार ममयत सभ
ं ार कोष: (१) स्थानीय सडक पिू ायधारहरूको वनयवमत तथा अिश्यकता ऄनसु ारको ममयत संभार
नगरपावलकाको प्रचवलत काननू ऄनसु ार हुनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोवजम स्थापना भएको कोषमा पिू ायधार सरं चना सडक , खानेपानी आत्यावदिाट प्राप्त रोयवल्ट रकम तोवकए
बमोवजमको दावखला गरीनेछ ।
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(३) कोष सञ्चालन र सञ्चालन सवमवत: पिू ायधार संरचनाहरूको ममयत तथा पनु स्थापनाको लावग नगर स्तरमा ममयत संभार कोष
स्थापना गररनेछ र सो कोष सञ्चालन तोवकए बमोवजम हुनेछ ।
पररच्छे द–४: साियजवनक वनजी साझेदारीमा पूिायधार सरं चनाको वनमाणय तथा सञ्चािन
१५. साियजवनक वनजी साझेदारीमा पूिायधारको विकास गनय सक्ने: यस ऐन बमोवजम कुनै व्यवि , वनमाणय व्यिसायी, संस्था िा
कभपनीसंग नगरपावलकाले सडक वनमाणय, सञ्चालन तथा व्यिस्थापनान साझेदारी गनय सक्नेछ । नगरपावलकाले सािजवनक वनजी
साझेदारीमा पिू ायधारको कायय गदाय तोवकएको प्रवक्रया ऄनसु ार हुनेछ ।
पररच्छे द–५: विविध
१६. पूिायधार विकास : नगरपावलकाले संघ र प्रदेि सरकारसंगको सहकायय र साझेदारीमा पिू ायधार विकासका विवभन्त्न अयोजनाहरू
सञ्चालन गनय सक्ने छ ।
१७. अधतर स्थानीय तह समधिय: नगरपावलकासंग जोवडने एक भन्त्दा बढी स्थानीय तह समेट्ने िा सरोकार राख्ने पिू ायधार सडक
वनमाणय तथा ममयत काययको लावग नगरपावलकािाट ऄनमु ोदन गराआ गनयपु ने छ ।
१८. प्रचवित कानून बमोवजम हुने: यस ऐनमा लेवखएको विषयमा यसै ऐन बमोवजम र ऄन्त्य विषयमा प्रचवलत काननू बमोवजम
हुनेछ ।
१९. वनयम बनाउन सक्ने: यस ऐनको ईद्देश्य कायायन्त्ियन गने काययपावलकाले अिश्यक वनयम वनदेविका िा काययविवध बनाईन सक्ने
छ।
२०. सश
ं ोधन: यस ऐनमा भएका व्यिस्था समय सापेि संिोधन गररनेछ ।
 २१. खारेजी तथा बचाऊ: (१) यस ऐनमा भएको व्यिस्था नेपालको संविधान प्रचवलत संघ तथा प्रदेि काननू सँग
बावझएमा बावझएको हदसभम बदरभागी हुनेछ । २) यस ऄवघ नगरपावलकाद्वारा भए गरे को सभपणू य काम काययिाही यसै ऐन
बमोवजम भएको मावनने छ ।
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सयू ोदय नगरपाविकाको आधतररक वनयधत्रण प्रणािी वनदेवशका २०७७
भुवमका
अ. यस वनदेवशकाको स्िरूप
यस वनदेविकालाआय तीन पररच्छे दमा प्रस्ततु गररएको छ। पवहलो पररच्छे दमा नगरपावल काको पररचय तथा काययिेरहरू बीच ऄन्त्तर
सभिन्त्धको नक्सांकन गररएको छ। दोस्रो पररच्छे दमा सैर्द्ावन्त्तक विषयहरूलाआय नगरपावलकाको ईद्देश्य
, िाखागत काययवििरण र
अन्त्तररक वनयन्त्रण िातािरणको विश्ले षण गररएको छ। तेस्रो पररच्छे दमा नगरपावलकाको ५ विषयगत महािाखा र सो ऄन्त्तगयतका
िाखा तथा आकाआय हरूमा सभपादन हुने काययलाआय १३ मख्ु य काययिेर हरूमा विश्ले षण गररएका छ न।् सोसगं सभिवन्त्धत जोवखम तथा
अिश्यक अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणालीहरू र जोवखम सभबोधनका सिाल तथा वक्रयाकलापहरू अन्त्तररक वनयन्त्रणका पाँच अधारभतु
तत्िमा सभिवन्त्धत गराआयएको छ। ऄवन्त्तम खण्डमा अन्त्तररक वनयन्त्रणसंग सभिवन्त्धत ऄनसु चु ी तथा सन्त्दभय सामग्रीहरू रहेका छन।्
वनयन्त्रण वक्रयाकलाप
(जोवखम सभबोधन)

वनयन्त्रण िातािरण
जोखखम

आन्तररक नियन्त्रण

विश्लेषण

सं रचिा तथा

५ महाशाखा तथा

शाखागत काययवििरण

विषयगत शाखाहरू

र १३ मुख्य ऺेत्र

वियाकऱापहरू

यस अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणालीमा नगरपावलकाको काययिेर , िाखा तथा साियजवनक विविय व्यिस्थापन िेरलाआय नक्सांकन गररएको
छ। यसले सभिवन्त्धत महािाखा, िाखाले गनयपु ने कायय र सोसंग सभिवन्त्धत काययहरूमा देवखने जोवखम पवहचान गनय मद्दत पग्ु ने विश्वास
वलआयएको छ।
आ. वनयधत्रण प्रणािी तयार गनय अििम्बन गररएको विवध
यस सयू ोदय नगरपावलकाको अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणाली तयारीका लावग परामियदाताको काययदलले देहाय बमोवजमको विवध
ऄिलभबन गरे को छ ।
 सय
ू ोदय नगरपावलका तथा संघ र प्रदेिका सान्त्दवभयक ऐन, वनयम, काययविवध तथा वनदेविकाहरूको ऄध्ययन
 नगरपावलकाको संगठन संरचना तथा काययवििरणको विश्ले षण तथा विविय व्यिस्थापन िेरसँग नक्सांकन
 जोवखम विश्ले षण तथा स्थावपत अन्त्तररक वनयन्त्रणहरू र यसका लावग ऄनस
ु चु ी १ मा प्रस्तु त गररएको मल्ू याङ्कन फारम
प्रयोग गररएको
 जोवखम सभबोधनका ईपायहरू पवहचान गररएको, यसका लावग स्थलगत रूपमा िाखागत छलफल, प्रस्तुती तथा परामिय
 रावष्िय तथा ऄन्त्तरावष्िय ऄसल ऄभ्यासहरूको वसकाआयलाआय अत्मसाथ गररएको
इ. आधतररक वनयधत्रणका सीमाहरू
सयू ोदय नगरपावलकाले वनवदयष्ट गरे को सबै ईद्देश्य प्राप्त नहुन सक्दछन।् यस अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणाली वनदेविका को ईद्देश्य प्रावप्तका
लावग सहयोग मारै गदयछ। सङ्घीय सरकार तथा प्रादेविक सरकारका नीवत तथा काययक्रमहरू , जनसांवख्यक पररितयन िा अवथयक
ऄिस्था जस्ता विषयहरू नगरपावलकाको वनयन्त्रण बावहरका तत्िको रूपमा रहन सक्दछन।् यस्तो ऄिस्थामा जोवखमको तह वनधायरण
गरी अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणालीलाइ पनु ः वनधायरण गनयपु ने हुन सक्दछ। अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणाली व्यवि वििेष नभआय व्यविले धारण
गने पदसँग बढी सभिवन्त्धत रहने गदयछ। तथावप अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणाली वनदेविकाको प्रभािकारीता मानिीय व्यिहारमा
वनभयर
पदयछ।
अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणाली वनदेविकाको पररचालनसंग सभिवन्त्धत ऄको सीमा भनेको साधन तथा स्रोतको सभिन्त्ध पवन हो। अन्त्तररक
वनयन्त्रण प्रणाली वनदेविकाको प्रयोगबाट प्राप्त हुने लाभ र लागत (Cost over benefit) बीच तादाभयता नहुने जोवखम पवन ईविकै हुन
सक्छ। सयू ोदय नगरपावलकामा हुने नीवतगत तथा काययगत पररितयनहरू र व्यिस्थापनको धारणा एिम् प्रिृविले पवन अन्त्तररक वनयन्त्रण
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प्रणालीको प्रभािकाररतालाइ सीवमत गनय सक्दछन् । सयू ोदय नगरपावलकाका यी सीमाहरूलाइ ध्यानमा राखी यस अन्त्तररक वनयन्त्रण
प्रणाली वनदेविका तयार गररएको छ ।
पररच्छे द १: सयू ोदय नगरपाविकाको पररचय
१.१ सयू ोदय नगरपाविकको सङ्विप्त पररचय
नेपाल सरकार मन्त्रीपररषदको वनणययद्वारा २०७१ साल जेष्ठ ४ गते देवख लागु हुने गरी तत्कावलन वफक्कल , कन्त्याम र प ञ्चकन्त्या
गा.वि.स.हरू वमलाएर सयू ोदय नगरपावलका गठन भएको वथयो। पनु ः संरचना गने क्रममा यस नगरपावलकामा गोखे , पिपु वतनगर, श्री
ऄन्त्त,ु समालिङु ् ग लक्ष्मीपरु र जोगमाइ गा.वि.स .को अिश्यक िडाहरू गाभेर ऄवहलेको सयू ोदय नगरपावलका बनाआएको छ।
नेपालको प्रदेि न.ं १ मा रहेका स्थानीय तहहरू मध्ये यो एक प्रमख
ु नगर हो। यसलाआय वचयाको पके ट िेरका रूपले समेत वचवनन्त्छ। हाल
यस नगरपावलकामा १४ िटा िडाहरू रहेका छन् । समन्त्ु र सतह बाट ३६० वमटर देवख २४०३ वमटर सभम ईचाआमा रहेको सयू ोदय
नगरपावलकामा ईचाइ ऄनसु ार हािापानीको विवभदता पाइन्त्छ। ितयमान भ-ु ईपयोग वस्थवत ऄन्त्तगयत कृ वषिेर, िन तथा चरणिेर,
अिासिेर, नदी नाला िेर, तालतलैया झाडी तथा िगान िेर र ऄन्त्य गारी २२५ िगय वक.वम .िेरफल रहेको छ । नगरपावलकाको कूल
जनसख्ं या ५८१३० रहेको छ।
१.२ आधतररक वनयधत्रण प्रणािीको नवतजासाँग अधतरसम्िधध
नगर काययपावलको लक्ष्य
सयू ोदय नगरापावलकाको लक्ष्य "सबै नगरबासीलाआय सगं सँगै वहडाईने " Leaving no
one behind" को प्रवतज्ञा सवहत वदगो विकास ल क्ष्य हावसल गनेमा के वन्त्रत छ।
यसका लावग नेपाल सरकारले वलएको समृद्ध नेपाि सख
ु ी नेपािी तथा स्वच्छ,
नवतजा
सख
ु ी र समुन्नत प्रदेश को वदघयकालीन सोचलाआय अत्मसाथ गरे को छ। यसका लावग
नगरपावलकाले "सयू ोदय नगरपलिकाको समृद्धतााः प्राङ्गाररक कृ लि , पयाापयाटन र
आलथाक समानता" को मल
ु लक्ष्य वलएको छ। यसका लावग यस अन्त्तररक वनयन्त्रण
वनयन्त्रण प्रणाली
प्रणालीको ऄझ धरै योगदान रहनेछ, जसको सभिन्त्ध यहाँ प्रस्तुत गररएको छ।
अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणालीको मख्ु य ईद्देश्य नगरपावलको लक्ष्य हावसल गने ईपयि
ु
िातािरण र कायय प्रणाली विकास गनयु रहन्त्छ। यसै वसर्द्ान्त्तलाआय अत्मसाथ गरी यस अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणाली तयार गररएको छ ।
१.३ नगरपाविकाको काम, कतयव्य र अवधकार (काययिेत्र)
नगरपावलकाको काम, कतयव्य र ऄवधकार नेपालको संविधानले व्यिस्था गरे को एकल ऄवधकारका सचू ी र साझा ऄवधकारका सचू ीका
वबषयहरूमा सङ्घीय काननू एिम् प्रदेिको काननू ले व्यिस्था गरे ऄनसु ार रहेको छ। यसका लावग स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ,
२०७४, ऄन्त्तर सरकारी विविय हस्तान्त्तरण ऐन , २०७४ लगायत ऄन्त्य िेरगत काननू हरूले यसको काययिेर वनधायरण गरे को छ।
संविधानद्वारा प्रद्दत ऄवधकार सचू ी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरे को व्यिस्था र सरकारका नीवत एिम् काययक्रमका अधारमा
स्थानीय तहलाइ वजभमेिारी प्रदान गरी कायय गरररहेका वबषयिस्तुहरूका अधारमा वनभन काययिेर समेवटएको छः
 अधारभत
ू र माध्यवमक वििा
 अधारभत
ू स्िास््य र सरसफाआय
 नगर प्रहरी, सहकारी व्यिस्थापन
 स्थानीय कर सेिा िल्
ु क तथा दस्तुर
 स्थानीय सेिाको व्यिस्थापन
 स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृ वष सडक, वसंचाइ, खानेपानी, साना जलविद्यत
ु अयोजना, बैकवल्पक ईजाय लगायतका
स्थानीय स्तरका विकास अयोजना तथा पररयोजनाको व्यिस्थापन
 स्थानीय बजार व्यिस्थापन, िातािरण संरिण र जैविक विविधता
 स्थानीय तहको विधावयकी काययसँग सभिवन्त्धत र योजना प्रवक्रया एिम् नीवत वनमायणसँग सभिवन्त्धत भै नगरको सभाको
व्यिस्थापन
 मेलवमलाप र मध्यस्थता सवहत न्त्यावयक व्यिस्थापन सभिवन्त्ध
 कृ वष तथा पिप
ु ालन , कृ वष ईत्पादन व्यिस्थापन , पिु स्िास््य सहकारी , कृ वष प्रसारको व्यिस्थापन , सञ्चालन र
वनयन्त्रण
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सामावजक सरु िा र गररबी वनिारणसँग सभिवन्त्धत िेरहरू लगायत जेष्ठ नागररक, ऄपाङ्गता (वभन्त्न िमता) भएका
व्यवि र ऄििहरूको व्यिस्थापन
 व्यविगत घटनाको व्यिस्थापन, विपद् व्यिस्थापन
 प्राकृ वतक सभपदा जलाधार, िन्त्यजन्त्त,ु खानी तथा खवनज पदाथयको संरिण र ईपयोग सभिवन्त्ध व्यिस्थापनका काययहरू
 भाषा, संस्कृ ती र लवलत कलाको संरिण र विकाससँग सभिवन्त्धत काययहरू
 खेलकुद तथा मनोरञ्जनका िेरहरू, सञ्चार र परपवरकाहरूको व्यिस्थापन,
 स्थानीय यातायात सेिाको व्यिस्थापन
 भवू म व्यिस्थापन
 वसफाररि तथा ऄन्त्य नागररकका सेिासँग सभिवन्त्धत काययहरूको प्रमाणीत गने
 स्थानीय त्यांक र ऄवभलेख सङ्कलन एिम् व्यिस्थापन
 ऄन्त्य िमता विकास र वनयमन सभिवन्त्ध काययहरूको सञ्चालन र व्यिस्थापन
१.४ नगरपाविकाको साँस्थागत सरं चना:
यस नगरपावलकाको सगं ठन सरं चनामा जभमा ५ िटा महािाखा, २१ िटा िाखा र २० िटा ईपिाखा साथै विषयगत सवमवत, िडा
कायायलय तथा ऄस्थायी सरं चनाहरू समेत रहेका छन।् यस नगरपावलकाको सगं ठन सरं चना वनभन िमोवजम रहेको छ।


सयू ोदय नगरपाविका
िडा कायायियको सरं चना
िडाध्यि

j८f ;b:ox?
िडा सवचि

प्रिासन िाखा
सहायकस्तर पाँचौ ँ
कायायलय सहयोगी

राजश्व तथा अवथयक प्रिासन िाखा

प्राविवधक िाखा

सेिा के न्त्रहरू र सचू ना के न्त्र

सहायकस्तर चौथो

स.इ. (न.पा.बाट वजभमेिारी तोवकएर
खटाईने

न.पा.ले. सेिा के न्त्रहरू वनधायरण गरी
िडाहरूमा पररचालनका लावग समन्त्िय गने
गरी
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१.५ काययिेत्र तथा काययहरूको साँस्था सरं चनाको नक्साङ्कन
विविय व्यिस्थापन िेर ( PFM Areas) लाआय अधार वलआय काययसभपादनका क्रममा अईने जोवखम तथा त्यसमा वनयन्त्रणका
ईपायहरूलाआय विश्ले षण गररन्त्छ। नगरपावलकाको लक्ष्य हावसल गनेका वनवमि नगरपावलकाको मख्ु य काययिेरहरूका अधारमा
काययसभपादन गने महािाखा/िाखा र ईि कायय गनय वजभमेिार पदावधकारीलाआय विविय व्यिस्थापन िेरमा देहाय बमोवजम नक्सांकन
गररएको छ।
ताविका १: काययिेत्र तथा काययहरूको सस्ं था सरं चनाको नक्सांकन
नगरपाविकको
सम्बोधन गने महाशाखा
मख्
/शाखा/उपशाखा
ु य काययिेत्रहरू
अधारभतू र
वििा, यिु ा तथा खेलकुद
माध्यवमक वििा
िाखा

वजम्मेिार पदावधकारी (पद नाम)



वििा ऄवधकृ त
सहयोगाः िाखा ऄन्त्तगयतका कमयचारीहरू र िडाका कमयचारीहरू,
विद्यालयका पदावधकारी
 जिािदेवहतााः नगर प्रमख
ु , प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त, िडा
ऄध्यि, वबषयगत सवमवतका पदावधकारी (सबै)
अधारभतू स्िास््य स्िास््य िाखा
 जनस्िास्थ ऄवधकृ त
 सहयोगाः समावजक विकास महािाखा ऄन्त्तगयतका कमयचारीहरू र
िडाका कमयचारीहरू, प्राथवमक स्िास्थ के न्त्र, स्िास््य चौकी
 जिािदेवहतााः नगर प्रमख
ु , प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त, िडा
ऄध्यि, वबषयगत सवमवतका पदावधकारी (सबै)
नगर प्रहरी
कायायन्त्ियन तथा ऄनगु मन
 नगर प्रहरी
िाखा
 सहयोगाः नगर प्रहरी आकाइ ऄन्त्तगयतका कमयचारीहरू, िडा सवचिहरू
र ऄन्त्य िाखा प्रमख
ु हरू
जिािदेवहतााः नगर प्रमख
ु , प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त, िडा ऄध्यि,
वबषयगत सवमवतका पदावधकारी (सबै)
सहकारी
सहकारी व्यिस्थापन तथा
िाखा प्रमख
ु
व्यिस्थापन
रोजगार प्रियर्द्न िाखा
 सहयोगाः िाखा ऄन्त्तगयतका कमयचारीहरू, िडाका कमयचारीहरू र
सामावजक विकास सवमवतका पदावधकारीहरू
जिािदेवहतााः नगर प्रमख
ु , प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त, िडा ऄध्यि,
वबषयगत सवमवतका पदावधकारी (सबै)
स्थानीय कर सेिा राजश्व पररचालन िाखा
राजश्व ऄवधकृ त
िल्ु क तथा दस्तुर
िडा सवचि
 सहयोगाः िाखा ऄन्त्तगयतका कमयचारीहरू, िडाका कमयचारीहरू,
अवथयक प्रिासन िाखाका कमयचारीहरू, नगर प्रहरी र काययपावलकाका
सदस्यहरू/िडा सदस्यहरू
जिािदेवहतााः नगर ईप प्रमख
ु , नगर प्रमख
ु , प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त,
वबषयगत सवमवतका पदावधकारी (सबै)
स्थानीय स्तरका
ु हरू
 पि
ू ायधार विकास महािाखा सभिवन्त्धत महािाखा प्रमख
पयिु ाधार तथा
िडा
ऄध्यिहरू
 अवथयक विकास महािाखा
विकास अयोजना  सामावजक विकास
 सहयोगाः महािाखा ऄन्त्तगयतका कमयचारीहरू र िडाका कमयचारीहरू
तथा पररयोजना
जिािदेवहतााः नगर प्रमख
ु , प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त, वबषयगत
महािाखा
सवमवतका पदावधकारी (सबै)
 िडा कायायलय
स्थानीय बजार
ईधोग ऄवधकृ त
 ईधोग व्यिसाय तथा
व्यिस्थापन,
 सहयोगाः िाखा ऄन्त्तगयतका कमयचारीहरू, ईपभोिा वहत संरिणा
पययटन प्रिदयन िाखा
ऄनगु मन
तथा बजार ऄनगु मन आकाआय, िडाका पदावधकारीहरू र कमयचारीहरू
 कायायन्त्ियन तथा ऄनगु मन
जिािदे
वहतााः नगर ईपप्रमख
ु , नगर प्रमख
ु , प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त,
िाखा
िडा ऄध्यि, वबषयगत सवमवतका पदावधकारी (सबै)

सम्िवधधत विवत्तय
व्यिस्थापन िेत्र
साियजवनक खचय

साियजवनक खचय

सेिा प्रिाह,
सि
ु ासन

साियजवनक खचय,
लागनी व्यिस्थापन

राजश्व,
सवञ्चत कोष

साियजवनक खचय,
ऊण तथा लगानी,
धरौटी

राजश्व
साियजवनक खचय,
साियजवनक खररद
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नगरपाविकको
सम्बोधन गने महाशाखा
मुख्य काययिेत्रहरू
/शाखा/उपशाखा
िातािरण संरिण  िातािरण तथा सरसफाइ
तथा सरसफाआय,
िाखा
जैविक विविधता र
वबपद् व्यिस्थापन

वजम्मेिार पदावधकारी (पद नाम)

िातािरण ऄवधकृ त
 सहयोगाः िाखा ऄन्त्तगयतका कमयचारीहरू, िडाका पदावधकारीहरू र
कमयचारीहरू, विपद व्यिस्थापन सवमवत
जिािदेवहतााः नगर प्रमख
ु , प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त, िडा ऄध्यि,
वबषयगत सवमवतका पदावधकारी (सबै)
नगर सभाको
कमयचारी प्रिासन िाखा
प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त
व्यिस्थापन
 सहयोगाः योजना िाखा र कमयचारी प्रिासन िाखाका कमयचारीहरू,
महािाखा प्रमख
ु हरू र वबषयगत सवमवतका सदस्यहरू, ईजरु ी प्रिासन
तथा िडा स्तररय मेल वमलाप सवमवत
जिािदेवहतााः नगर प्रमख
ु , ईप प्रमख
ु , प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त,
मेलवमलाप र
न्त्यावयक सवमवतको सवचिालय ईपप्रमख
ु
मध्यस्थताको
 सहयोगाः न्त्यावयक सवमवतको सवचिालयका कमयचारीहरू, सभिवन्त्धत
व्यिस्थापन
िडाका जनप्रवतवनवधहरू, प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त
जिािदेवहतााः ईपप्रमख
ु , नगर प्रमख
ु , न्त्यावयक सवमवतका पदावधकारी,
जेष्ठ नागररक,
िाखा
प्रम
ख
हरू
ु
 मवहला िालिावलका तथा
ऄपाङ् गता भएका
 सहयोगाः िाखा ऄन्त्तगयतका कमयचारीहरू र िडाका कमयचारीहरू
समाजकल्याण िाखा
व्यवि, र ऄििहरूको  पवञ्जकरण तथा
जिािदेवहतााः नगर प्रमख
ु , प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त, िडा ऄध्यि,
व्यिस्थापन र सामावजक
वबषयगत सवमवतका पदावधकारी (सबै)
सामावजक सरु िा िाखा
सुरिा
मवहला
बालबावलका



कृ वष तथा पिपु ंिी



मवहला िालिावलका तथा
समाजकल्याण िाखा

कृ वष विकास िाखा
 पि
ु पंिी विकास िाखा

िाखा प्रमख
ु हरू
 सहयोगाः िाखा ऄन्त्तगयतका कमयचारीहरू र िडाका कमयचारीहरू, गैर
सरकारी सँस्थाहरू
जिािदेवहतााः नगर प्रमख
ु , प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त, िडा ऄध्यि,
वबषयगत सवमवतका पदावधकारी (सबै)
िाखा प्रमख
ु हरू
 सहयोगाः िाखा ऄन्त्तगयतका कमयचारीहरू र िडाका कमयचारीहरू,
वचया तथा कवफ विकास ईपिाखा, कृ वष सेिा के न्त्रहरू, गैर सरकारी
सँस्थाहरू
जिािदेवहतााः नगर प्रमख
ु , प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त, िडा ऄध्यि,
वबषयगत सवमवतका पदावधकारी (सबै)

सम्िवधधत विवत्तय
व्यिस्थापन िेत्र
सेिा प्रिाह,
साियजवनक खचय,
अकवस्मक कोष
व्यिस्थापन,
साियजवनक खररद
बजेट तथा नीवत
वनमायण, सि
ु ासन,
समन्त्िय

पारदिीता

िजेट कायायन्त्ियन,
सेिा प्रिाह

िजेट कायायन्त्ियन,
सेिा प्रिाह

िजेट कायायन्त्ियन,
सेिा प्रिाह

पररच्छे द २: आधतररक वनयधत्रणको पररचय, वनयधत्रण िातािरणको विश्ले षण
२.१ आधतररक वनयधत्रणको पररभाषा
‗अन्त्तररक वनयन्त्रण ‘ भन्त्नाले साियजवनक वनकायले अफ्नो ईद्देश्य प्रावप्तका लावग कायय सञ्चालनगत पिमा रहने जोवखमहरूको
पवहचान र वतनको समवु चत सभबोधन गने काययलाइ सभझनु
पदयछ। अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणाली वदग्दियन २०७५ तथा COSO
Framework ऄनसु ार यसले काननू को पालना, सञ्चालनगत सिमता, प्रवतिेदन, स्रोत तथा साधनको समवु चत वितरणको सवु नवितता
प्रदान गदयछ।सयू ोदय नगरपावलकामा भएका स्रोत र साधनलाआय सिम , वमतव्ययी, एिम् प्रभािकारी तिरबाट पररचालन गरी तोवकएको
समयमा ईद्देश्य प्राप्त गनय सहयोग पयु ायईँछ। यो सयू ोदय नगरपावलकाको सञ्चालन तथा व्यिस्थापनमा विश्वावसलो िातािरण वसजयना गने
प्रवक्रया पवन हो। सयू ोदय नगरपावलकामा व्यिस्थापनले गने काययहरू, योजना तजयमु ा तथा त्यसको कायायन्त्ियन, संचार तथा समन्त्ियसँग
सभिवन्त्धत कामहरूको गणु स्तर अवदको सवु नवितता प्रदान गनय अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणाली लागू गररएको हुन्त्छ।
जोवखमहरूको ऄनमु ान गरी विकास गररएका अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणालीले सयू ोदय नगरपावलकाको ईद्देश्य हावसल गनय सहयोग पग्ु ने
छ। अन्त्तररक वनयन्त्रणले सयू ोदय नगरपावलकाकाको सञ्चालन तथा व्यिस्थापनमा संलग्न पदावधकारी तथा ऄन्त्य वनकाय बीचमा
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ईपयि
ु तथा विश्वसनीय िातािरण वसजयना गने प्रवक्रयाको रूपमा काम गदयछ। यसले सयू ोदय नगरपावलकाको सञ्चालन , ऄवभलेखन
तथा प्रवतिेदन सभिवन्त्ध वनयम पालना गनय गराईन विश्वसनीयता प्रदान गदयछ ।
नगरपावलकाको व्यिस्थापनले यसका विषयगत िाखाका कमचायरीहरूको संलग्नता र प्रयासमा कायय सभपादन गने गरी अन्त्तररक
वनयन्त्रण प्रणालीको विकास गनयु पदयछ। यसबाट नगरपावलकाको जोवखमहरूको तत्काल सभबोधन हुन गइ सयू ोदय नगरपावलकामा
सभपन्त्न गनयपु ने कायय सभपादनमा कानूनको पािना, दक्षता, प्रभावकाररता, जवाफदेलहता र प्रलतवेदनको िर्द्
ु ता ऄवभबृवर्द् हुनक
ु ा
साथै स्रोत र साधनको समवु चत प्रयोग गरी ईद्देश्य हावसल गनय व्यिस्थापनलाइ सहयोग पग्ु दछ ।
अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणालीको समग्र स्िरूप एईटै भएता पवन काययलयहरूको विवभन्त्न िातािरण र पररवस्थवतले गदाय यसको
कायायन्त्ियन पर्द्वत फरक फरक पनय सक्दछ। सयू ोदय नगरपावलका कायायलयका सभभावित जोवखम र रवु टहरू
(Risk and
Misstatements), वनयन्त्रण िातािरण र वनयन्त्रण वक्रयाकलाप (Control Environment and Control Activities) सभभावित
फरक फरक पररवस्थवत र िातािरणमा फरक फरक हुन सक्ने भएकोले सयू ोदय नगरपावलकाले अफ्नो ऄनक
ु ू लता ऄनसु ार अन्त्तररक
वनयन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गनय सिम हुनपु दयछ। अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणाली लागू गदाय सयू ोदय नगरपावलकाका सभिवन्त्धत
कमयचारीले पेिागत स्िवििेक (professional judgement) तथा कारोबारको सारभतू ता (materiality) लाआय ध्यान वदआय सोको
अधारमा तयार गरी वनणयय गरे र प्रयोग गनयु पदयछ।
अन्त्तररक वनयन्त्रण सभिवन्त्ध विस्तृत सैर्द्ावन्त्तक विषयहरू ऄनसु चु ी ४ मा प्रस्ततु गररएको छ।
२.२ आधतररक वनयधत्रण प्रणािीको कायायधियनको िावग कानूनी आधारहरू
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ तथा सयू ोदय नगरपावलकाको अवथयक काययविवध वनयवमत तथा व्यिवस्थत गनय
बनेको ऐन २०७४ को दफा १७ (१)ले नगरपावलकाले अफ्नो तथा मातहतका सबै कायायलयबाट सभपादन गररने काययहरू वमतव्यवयता,
प्रभािकाररता, वनयवमतता र काययदितापणू य ढङ्गबाट सभपादन गनय, वििीय प्रवतिेदन प्रणालीलाआय विश्वसनीय बनाईन र प्रचवलत काननू
बमोवजम कायय सभपादन गनय कामको प्रकृ वत ऄनसु ारको अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणाली तयार गरी कायायन्त्ियन गनयपु ने व्यिस्था गरे को छ।
यसका लावग महालेखा वनयन्त्रक कायायलयले यसका लावग अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणाली वदग्दियन २०७५ लागु गरे को छ। स्थानीय तह
संस्थागत िमता स्िमल्ू याङ्कन काययविवध , २०७७ ( LISA) को सचु क १.२.३ मा समेत यसलाआय अधार का रूपमा वलएको छ।
सयू ोदय नगरपावलकाले अफूले तयार गरे का वनभनवलवखत काननू हरूको ऄवतररि िेरगत तथा विषयगत नीवत , ऐन, काननू तथा
काययविवध र प्रवक्रयाहरूको अधारमा अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणाली वनमायण गरी लागू गनयु पदयछ।
ताविका २: कायायधियनका िावग काननू ी आधारहरू
क्र.स.ं
कानून
कानूनी व्यिस्था
व्याख्या
नेपालको संविधान
भाग १७, भाग १९ संविधानको विवभन्त्न भाग र धारामा रहेको स्थानीय तहको
१.
अवथयक काययविवध र ऄन्त्य व्यिस्थाहरू
सयू ोदय नगरपावलका अवथयक
दफा १७ (१)
अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गने
२. २काययविवध वनयवमत गनय बनेको ऐन
२०७४
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, दफा ७८
अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागु गनयपु ने
३.
२०७४
स्थानीय तह संस्थागत िमता
सचु क १.२.३
अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणाली, ऄनगु मन प्रवतिेदन र सझु ाि
४. स्िमल्ू याङ्कन काययविवध, २०७७
कायायन्त्ियनको वनणयय र कायायन्त्ियन प्रवतिेदन
(LISA)
स्थानीय तह विविय सि
ु ासन जोवखम
५.
३४ (ग) सचु क ७९ अन्त्तररक स्ि वनयन्त्रण प्रणालीका सचु कहरू ऄनसु चु ी ७
मल्याङ्कन काययविवध, २०७७
ू

६.
७.

नगरपावलका विवनयोजन ऐन
रावष्िय प्राकृ वतक स्रोत तथा विि
अयोग ऐन, २०७४

पररच्छे द- ४ र
पररच्छे द- ५

बजेट कायायन्त्ियन गदाय ऄपनाईनु पने काययविवध, प्रवक्रया र
पालना गनयु पने विषयहरू
प्राकृ वतक स्रोतको पररचालन, राजस्ि बाँडफाँट तथा ऄनदु ान
संगठनात्मक संरचना र कमयचारी, पदीय मयायदा र अचरण
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साियजवनक खररद ऐन २०६४
८. तथा वनयमािली २०६५
सि
ु ासन (व्यिस्थापन तथा
९. सञ्चालन) ऐन २०६४
१०.

लेखापरीिण ऐन २०७५

साियजवनक खररद सभिवन्त्ध वनयम, काययविवध र काननू ी
व्यिस्था र सपु रीिेिण, ऄनगु मन, पनु रािलोकन, गणु
वनयन्त्रण, अवद सभिवन्त्ध व्यिस्था
मख्ू य सवचि, सवचि, विभागीय प्रमख
ु र कायायलय प्रमख
ु को
काम कतयव्य र वजमभिारी ईल्लेख गररएको, पारदवियताका
विषयहरू
लेखापरीिण सभिन्त्धमा भवू मका, काययिेर, र ऄवधकार
सभिवन्त्ध व्यिस्था
वनजामती कमयचारीले पालना गनयु पने अचरण,
काययसभपादन, वजभमेिारी, सेिा, सवु िधा, अवदको व्यिस्था

वनजामवत सेिा ऐन २०४९ र
वनयमािली २०५०
२.३ आधतररक वनयधत्रण प्रणािीमा हुनुपने भूवमका र वजम्मेिारी
सयू ोदय नगरपावलकाका कायायलयहरूको बजेट तथा काययक्रमको ईद्देश्य हावसल गनयको लावग प्रत्येक काययलयको समग्र व्यिस्थापकीय
स्िरुपको विवभन्त्न तह एिम् इकाआहरूमा काययरत सबै व्यविहरू कायायलय प्रमख
, महािाखा प्रमख
ु
ु , िाखा प्रमख
ु , लगायत सिै
कमयचारीहरू अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणालीमा अ-अफ्नो भवू मका वनभाईन वजभमेिार हुनेछन।् प्रचवलत ऐन वनयममा तोवकएको व्यिस्था
ऄनसु ार वजभमेिार ऄवधकारीले नगरपावलकामा अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणाली तयार गरी लागू गनयपु ने ईिरदावयत्ि रहेको छ। साथै
वजभमेिार ऄवधकारीले यसको ऄसल ऄभ्यास (Best Practices) का लावग पेिागत ऄनभु ि र वििेकको अधारमा ऐन , वनयमािली
विपरीत गररएका कारोबार र विगतका बेरूजक
ू ो विश्ले षण गरी जोवखमको ऄवभलेख पवन राख्नुपदयछ।
नगरपावलकाका वजभमेिार पदावधकारी र ऄवधकारीले वनयन्त्रण प्रणालीमा समय समयमा पनु रािलोकन गरी समय सापेि सधु ार गदै
जानु पदयछ। अिवधक रूपमा अन्त्तररक वनयन्त्रण मल्ू याङ्कन गनयका लावग ऄनसु चु ी १ मा ढाँचा वदआयएको छ।
यस वनदेविका बमोवजम सयू ोदय नगरपावलकाको अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणाली वनमायण गरी कायायन्त्ियन गनयका लावग वनभन तहका
ऄवधकारीहरूको भवू मका र वजभमेिारी वनभनानसु ार हुने विश्वास गररएको छ।
ताविका ३: अवधकारीहरूको भूवमका र वजम्मेिारी
व्यिस्थापकीय तह
वजम्मेिारी
नीवत वनमायण एिम् काययकारी तह (नगर वनयन्त्रणको िातािरण वनमायण गने , वनयमहरू तय गने , वनयन्त्रण वक्रयाकलाप तयार गने
प्रमख
ु , ईपप्रमख
ु , काययपावलका, विषयगत र समग्र ऄनगु मन गने
सवमवत, प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त)
व्यिस्थापकहरू
साियजवनक वनकायमा सबै वक्रयाकलापहरू जस्तै अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणालीको
(प्रमख
संरचना, कायायन्त्ियन र सपु रीिेिण गने
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त,
महािाखा/िाखा प्रमख
ु )
अन्त्तररक लेखापरीिक
अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणालीको वनयवमतता, वमतव्यवयता र प्रभािकाररता पणू य ढङ्गबाट
परीिण गरी मल्ु याङ्कन र सधु ारका ईपायहरू वसफाररि गने
कमयचारीहरू (िडा कायायलय तथा
वनयन्त्रण वक्रयाकलापहरूको सञ्चालन, प्रवतिेदन र अचार संवहताको पररपालना गने
विवभन्त्न काययक्रम समेत)
नेपालको संविधानको ऄवधनमा रही सयू ोदय नगरपावलकाका साियजवनक िेरमा वनयवमतता ,
ऄवन्त्तम लेखापरीिक
११.

वमतव्यवयता, प्रभािकाररता र काययदिताका अधारमा अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणाली स्थापना
गनय प्रोत्साहन र सहयोग गने। सिोच्च लेखापरीिकको रूपमा काननू को पररपालना , वििीय
प्रवतिेदनको सर्द्
ु ता र कायायलयको प्रभािकारी सञ्चालनको लावग काययमल
ु क लेखापरीिण
गरी अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणालीको मल्ु याङ्कन गने

विधायक र वनयामक वनकायहरू
अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणालीका लावग अिश्यक ऐन, वनयम र मापदण्डहरू तोक्ने
ऄन्त्य पिहरू (सियसाधारण जनता , ऄन्त्तरवक्रया, गनु ासो, ईजरी गरी अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणालीको ईपलब्धीको बारे मा
सेिाग्राही र अपवू तयकताय)
सचू ना र पृष्ठपोषण गने
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२.४ आधतररक वनयधत्रण प्रणािीको उद्देश्य
नगरपावलकाले हावसल गनय खोजेको नवतजाका लावग कायायन्त्यिन प्रिन्त्ध वमलाआय नवतजा ईन्त्मख
ु गराईनु यस अन्त्तररक वनयन्त्रण
प्रणालीको मख्ु य ईद्देश्य रहेको छ।यसका लावग प्रत्येक वक्रयाकलाप नवतजासँग सभिवन्त्धत हुने गरी वनयन्त्रण गनय अिश्यक रहन्त्छ।
सयू ोदय नगरपावलकामा भएको संरचनात्मक एिम् सांगठवनक व्यस्था , खचय तथा लगानीले गदाय अगामी अवथयक बषयहरूमा व्यि भार
बढदै जाने वनवित छ। बजेट प्रिाह एिम् वतनीहरूको काययिरेमा भएको विस्तारले गदाय अन्त्तररक वनयन्त्रणको कायय चनु ौवतपणू य र
जवटल बन्त्दै गआरहेको छ। अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणाली काययलाइ अधवु नक ऄिधारणा ऄनसु ार वनयमसंगत , वमतव्ययी र पारदिी बनाआय
जोवखम ब्यिस्थापन समेत गने वििीय व्यिस्थापनको साधनको रूपमा वलइन्त्छ। यसलाइ वनभनवलवखत ईद्देश्य प्राप्त गनयको लावग प्रयोग
गररन्त्छः
१. नगरपावलकाद्वारा स्थानीय जनतालाआय ईपलब्ध गराईने स्रोत र साधनहरू समानपु ावतक , समािेसी र न्त्यायोवचत तररकाले वितरण
गररयोस् भन्त्नका लावग।
२. नगरपावलकाको नेतत्ृ िलाआय जनसहभागी ईि रदायी र पारदिी गराआय स्थानीयस्तरमा सियसल
ु भ प्रभािकारी वनयवमत र गणु स्तररय
सेिा प्रिाह गनय।
३. नगरपावलकाको िासनपद्दतीलाआय सिम र सबल बनाआय स्थानीय तहका विधावयकी काययकारी र न्त्यावयक ऄभ्यासलाआय सस्ं थाग
रूपमा विकास गनय।
४. नगरपावलकाले स्थानीय स्तरमा सभपादन गनय पने सञ्चालनगत काययहरूलाआय वमतव्ययी , प्रभािकारी, वनयवमत र काययदितापणू य
ढगं बाट सञ्चालन गनय।
५. सघं , नगरपावलका र स्थानीय तहबीच नेपालको सवं िधान बमोवजम सहकारीता र सहऄवस्तत्ि र समन्त्िय कायम गरी प्रचवलत ऐन
वनयम काननू र काययविवध बमोवजम नगरपावलकको कायय सभपादन गनय।
६. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७८ पालना गनयको लावग
, स्थानीय तह संस्थागत िमता स्िमल्ू याङ्कन
काययविवध, २०७७ (LISA) को सचु क १.२.३ ऄनपु ालनका लावग।
यस अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणालीलाइ सयू ोदय नगरपावलकाका जनताप्रवत गररएको जिाफदेवहता
, प्रभािकारी काययसञ्चालन ,
साियजवनक वििमा पारदवियता, र गणु स्तरीय सेिाप्रिाहको प्रवतिर्द्तालाइ साकार पाने माध्यमको रुपमा वलन सवकन्त्छ।
२.५ वनयधत्रण िातािरणको विश्ले षण
नगरपावलकाको रणनीवत र ईद्देश्यहरू कसरी स्थावपत हुन्त्छन र वनयन्त्रणका वक्रयाकलापहरू कसरी तय गररन्त्छ भन्त्ने विषयले वनयन्त्रण
िातािरणलाआय समग्र रुपमा प्रभाि पारे को हुन्त्छ। यसैको अधारमा जोवखमको रोकथाम र पवहचानका रणनीवतहरू तय गररन्त्छ।
नगरपावलकाको वनयन्त्रण िातािरण ( Control enviournment) सयू ोदय नगरपावलकाको अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणालीको मल
ू जग
हो। प्रत्येक स्थानीय तहको फरक फरक वनयन्त्रण िातािरण हुन्त्छ , यसले गदाय वनयन्त्रण िातािरणका अधारमा जोवखमको ऄिस्था
तथा ईपायहरू समेत सोही ऄनरू
ु प वनधायरण हुने गदयछ। वनयन्त्रणको िातािरणमा मल
ू तः रहने तत्त्िहरू मि
ू भतू नीलत तथा काननू हरू,
सांगठलनक सरं चना, प्रलिया, प्रणािी र काययलवलध पदयछन।्
वनयन्त्रण िातािरण पररितयनिील रहन्त्छ , यसमा अन्त्तररक तथा बाह्य तत्ि तथा कारकहरूले प्रत्यि प्रभाि पदयछ। त्यसैले यस
विषयलाआय अिवधक रूपमा एक व्यविलाआय ऄवधकार प्रत्यायोजन गरी वनयमनकतायको भवु मका प्रदान गनयपु दयछ। अन्त्तररक वनयन्त्रण
प्रणालीको वनगरानीकतायमा वििेष वकवसमका सीपहरू जस्तै पेिागत अचरण , जोवखमको समाधान गने सीप , अन्त्तररक वनयन्त्रण
प्रणालीलाइ प्रभािकारी बनाईने सीप , साियजवनक वनकायको काययक्रम तजयमु ा र सञ्चालन सभिवन्त्ध सीप , लेखा र अवथयक प्रवतिेदन
तथा प्रयोगमा अएका प्रविवध प्रणाली अवद सभिवन्त्धत ज्ञान र सीप यि
ु हुनु अिश्यक छ।वनयमनकतायले अन्त्तररक वनयन्त्रणमा अईने
जोवखमको मल्ू याङ्कन ऄनसु चु ी १ र अन्त्तररक वनयन्त्रको प्राभिकारीता जाँचसचु ी ऄनसु चु ी २ बमोवजम अिवधक रूपमा मल्ू याङ्कन
गरी यस वनदेविका ऄध्यािवधक गनयपु दयछ। सयू ोदय नगरपावलकाको वनयन्त्रण िातािरणको विश्ले षण देहायको तावलकामा प्रस्तुत
गररएको छ।
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ताविका ४: आधतररक वनयधत्रण िातािरणको स्थीवत विश्ले षण तथा आिश्यक प्रिधध
महाशाखा
आधतररक वनयधत्रण प्रणािी स्थीवत विश्ले षण तथा आिश्यक प्रिधध
सामान्त्य  PIS Software कायायन्त्ियन गने
प्रिासन  विद्यवु तय हावजरीको व्यिस्था र कमयचारी लगबक
ु
महािाखा  अन्त्तररक िाखा तथा आकाइहरू वबच सचू ना अदान प्रदानका लावग MIS को व्यिस्था गरी कायायन्त्ियन
 ऄवभलेख सरु िा र प्रकािन कायय
 Front Desk र दताय चलानीको विश्ले षण हुन सक्ने गरी ऄवभलेख। यसका लावग विधवु तय प्रणाली माफय त कायय
 सभपविको विश्ले षण हुन सक्ने गरी ऄवभलेख। यसका लावग विद्यवु तय प्रणाली माफय त ऄवभलेख
 िडा र नगरपावलका विच सच
ू ना सप्रं ेषण र समन्त्ियका लावग ढाँचा सवहतको विद्यवु तय प्रणाली
 नगर पोफाआल (विद्यवु तय प्रणालीमा अधाररत)
 यसका लावग काययवििरण र काययसभपादन मापनको ढाँचा
 मल्
ू याङ्कन ऄवभलेख (कायय सभपादन मल्ू याङ्कन प्रत्येक ६ मवहनाका गरी जानकारी गराईने)
 कमयचारी पररचालन सभिवन्त्ध मापदण्ड
 सवु िधा तथा प्रोत्साहन सभिवन्त्ध मापदण्ड
 Citizen Card र Exit Poll को व्यिस्था तथा कायायन्त्ियन (नागररक सेिा सन्त्तुवष्ट फारम)
 नगरपावलका कायायलय र िडा कायायलयका सेिा प्रिाहसंग सभिवन्त्धत काययहरू सच
ू ना प्रविवधमा अधाररत िनाईन ,
साथै नगरपावलकासँग सभि र्द् सचू नाहरूको सहज विश्ले षणका लावग IT policy मा अधाररत भै सचू नाहरू
सभप्रेषणको सरल व्यिस्था गने। यसका लावग IT person र IT system पररचालन सभिवन्त्ध योजना बनाईने
 मालपोत तथा नापी सभिवन्त्ध सेिा प्रिाह सभिवन्त्ध व्यिस्था
सामावजक  नगरको वििा सभिवन्त्ध नीवत, काननू , र यसको व्यिस्थापनका लावग अिश्यक मापदण्ड तय गरी कायायन्त्ियन.
विकास  विद्यालयको वनयवमत सञ्चालन र व्यिस्थापनका लावग ऄनगु मन व्यिस्था
महािाखा  पाठ्यसामग्रीको प्रिन्त्ध
 परीिा सञ्चालनका लावग अिश्यक काययविवध र मापदण्ड
 ऄस्पताल, प्राथवमक स्िास््य के न्त्र, खोप के न्त्रहरूको व्यिस्थापन सभिवन्त्ध मापदण्ड
 औषधी अपवू तय सभिवन्त्ध ऄवभलेख र वनयन्त्रणका लावग प्रणाली स्थापना। यसमा विद्यवु तय प्रणालीको प्रयोग
 स्िास््य सभिवन्त्ध रणनीवतक योजना र सो ऄनस
ु ार काययक्रमहरूको कायायन्त्ियन
 नगरिेर वभर भएका स्िास््यसँग सभबर्द् संस्थाहरूको वनयमनका लावग काययविवध र मापदण्ड
 सामावजक सरु िाका लावग नगरको नीवत र प्राथवमकता सवहतको रणनीवतक योजना
 सामावजक सरु िा वितरण सभिवन्त्ध मापदण्ड
अवथयक  कृ वष व्यिसाय नै यस िेरको मख्ु य रोजगारीको र औ द्योवगकरणको िेर भएको हुदँ ा यसको प्राथवमकताका अधारमा
विकास
रणनीवतक योजना खाँका वनमायण
महािा
 वचया तथा कफी र दग्ू धलाइ खास प्राथवमकतामा राखेको हुद
ँ ा सो काययसँग सभिर्द् गणु स्तर वनयन्त्रणका सयं न्त्रहरूको
खा
प्रिन्त्ध
 पिप
ु न्त्िीहरूको स्िास््य जाँच र औषधी प्रबन्त्धका लावग प्राथवमकता सवहतको काययविवध
 कृ वष िेरको विकास र प्रसारका लावग नगरको खास नीवत सवहत मापदण्ड
 अवथयक ईत्पादन एिम् सेिा वितरण र ईत्पादनको ऄवभलेखका लावग ढाँचा वनमायण र सोको ऄवभलेखका लावग
वबद्यवु तय माध्यमको प्रयोग
 सहकारीको ऄवभलेख र व्यिस्थापनका लावग सो सभिवन्त्ध सफ्टिेयरको पण
ू य प्रयोग गरी प्रवतिेदनहरूमा अधाररत भै
समीिा
 भई
ू पयोग नीवत तथा योजना तयार गने
 भई
ू पयोग नीवतमा अधाररत भमू ी सभिवन्त्ध वबद्यवु तय ऄवभलेख
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महाशाखा
पिू ायधार
विकास
महािाखा















विविय
व्यिस्थापन
महािाखा















िडा
कायायलय
हरू



नगर सभा,
नगर
काययपावलका
र वबषयगत
सवमवतहरू








आधतररक वनयधत्रण प्रणािी स्थीवत विश्ले षण तथा आिश्यक प्रिधध
भिन वनमायण र ऄिस्थाको जानकारी हुने गरी वब द्यवु तय ऄवभलेख प्रणालीको वनमायण र कायायन्त्ियन (building
permit system)
योजना तजयमु ा सभिवन्त्ध नीवत र प्राथवमकता सवहतको नगरको मापदण्ड एिम् काययविवध तयार गने
स्थानीय स्तरका विकास सभभाव्यता ऄध्ययनहरू गराइ योजना बैक तयार गने
भिन वनमायण तथा सडक सभिवन्त्ध भईू पयोग , भिनहरूको िवगयकरण , मापदण्ड वनमायण र नक्िा पास काययविवध
वनमायण गने
भिन ऄनगु मन तथा प्रवतिेदन प्रणाली वनमायण गरी कायायन्त्ियन
स्थानीय पिू ायधार विकास मापदण्ड
Design Norms र building biodata तयार गने
Waste and Environmental Management Plan, Spatial Plan, Land use plan, Risk area sensitive
plan
योजना कायायन्त्ियन सफ्टियेरको प्रयोग
Digitalized Development Monitoring System विकास गरी कायायन्त्ियन
Green Policy सवहत नगरपावलकाको सरसफाइ काययविवध
ऄनगु मन, प्रवतिेदन र समीिा सभिवन्त्ध कायययोजनाको कायायन्त्ियन
गणु स्तर जाँचका लावग lab सभिवन्त्ध मापदण्ड
राजश्व संभािनाको mapping र यस सभिवन्त्ध जानकारी ऄवभलेख
राजश्व ऄवभलेख सफ्टिेयरको प्रयोग
राजश्व वििरणको ऄनगु मन, प्रमाणीकरण र समीिा। (दैवनक, साप्तावहक र मावसक)
राजश्व परामिय सवमवतको काययविवध
राजश्व चहु ािट वनयन्त्रणका लावग ऄनगु मन संयन्त्र वनमायण
सङ्कवलत राजश्वको बैक जभमाका लावग सरल व्यिस्था
Digital payment का लावग व्यिस्था (राजश्व सङ्कलनका लावग)
अवथयक कारोबारका लावग सफ्ट्िेयरको प्रयोग (SuTRA को पणू य कायायन्त्ियन)
खचयको स्रोत ऄनसु ार ऄवभलेख र सो व्यहोराको ऄनगु मन, प्रमावणकरण र समीिा। (दैवनक, साप्तावहक र मावसक)
नगद प्रिाहको ऄनमु ान र वस्थवतको वनयवमत ऄनगु मन (दैवनक, साप्तावहक र मावसक)
दैवनक रुपमा बैंक वहसाि वमलान गने व्यिस्था भएको
िेरगत रुपमा नगरपावलकाले गने खचयको नभसय वनमायण र पालन
अन्त्तररक लेखापरीिण चौमावसक रुपमा गने र दोश्रो मवहनामा यस्ता सधु ारहरूका लावग सभबोधन गरीसक्ने
िडा र नगरपावलकाको कायायलय विच सचू ना अदानप्रदान एकै प्रकारले हुने गरी e-networking गने
राजश्व प्रावप्त , पवञ्जकरण, सामावजक सरु िा सेिा , योजना कायायन्त्ियन र वसफाररिका लावग नगरपावलकाले एकै
प्रकारको सफ्टिेयर सिै िडामा प्रयोगमा ल्याईने
नगर सभा, नगर काययपावलका र वबषयगत सवमवतका वनणययहरूको ऄवभलेखका लावग वबषय िेर र वमवत ऄनसु ार
Indexing गने
अचार संवहता तयार गरी पालनमा लैजाने
विषयगत सवमवतको बैठक सञ्चालन काययविवध

नोटाः बस्तु स्थीलत लिश्ले िणका िालग शाखागत कायालििरण अनसु चु ी ३ मा प्रस्तुत गररएको छ।
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पररच्छे द ३: सयू ोदय नगरपाविकाको आधतररक वनयधत्रणको जोवखम विश्ले षण तथा वनयधत्रणका उपायहरू
३.१ नगरपाविकाको आधतररक वनयधत्रणको सरं चना तथा वक्रयाकिापहरू
यस सयू ोदय नगरपावलकाको समग्र वक्रयाकलाप तथा जोवखमहरूलाआय विश्ले षण गरी अन्त्तररक वनयन्त्रणका वक्रयाकलापहरू तथा
जोवखमलाआय सभबोधन गने ईपायहरू पवहचान गररएको छ। ईि विषयहरूलाआय अन्त्तररक वनयन्त्रणको पाँच तत्िहरू
, लनयन्त्रणको
िातािरण, सम्भालित जोलखम, लनयन्त्रणका उपायहरू, सचू ना र संचार, अनगु मन गने लनकाय र तररका मा क्रमबर्द् रूपमा प्रस्तु गररएको
छ। काययिेर ऄनसु ारको नक्साङ्कन र व्यिस्थापकीय तहको भवु मका तथा वजभमेिारीको नक्साङ्कन र वनयन्त्रण िातािरणा विश्ले षणमा
अधाररत भआय काययिेरहरूलाआय १३ बटा समहु हरूमा रावखएको छ। यसरी िेरहरूमा समवु हकृ त गररएको वबिेष सिालको वनयन्त्रणको
िातािरण, यसमा पवहचान भएका सभभावित जोवखम पवहचान गरी जोवखम न्त्यवु नकरणका लावग सभिवन्त्धत ईपायहरू प्रस्तुत गररएको
छ।
तत्ि १: वनयधत्रणको िातािरण
वनयन्त्रण िातािरणको विस्तृतीकरणमा वनभन तीन विषयहरूमा ध्यान वदआयएको छ र यसका अधारमा वनयन्त्रण िातािरणको पवहचान
तथा विश्ले षण गररएको छः
(क) नीवत वनयमको व्यिस्था,
(ख) सरं चनागत व्यिस्था, र
(ग) प्रणाली तथा प्रवक्रयाहरू
तत्ि २: जोवखम पवहचान
सभभावित जोवखम पवहचान गदाय क -कस्तो जोवखम ऄिस्था वसजयना हुनसक्छ भन्त्ने विषयलाआय बढी प्राथवमकता वदआयएको छ। यस्ता
जोवखमको सिाललाआय नगरपावलको काययवििरण, स्थानीय तह विविय सि
ु ासन जोवखम मल्ू याङ्कन काययविवध , २०७७, स्थानीय तह
संस्थागत िमता स्िमल्ू याङ्कन काययविवध , २०७७ ( LISA), र ऄन्त्य सान्त्दवभयक काययविवधमा अधाररत भआय पवहचान गररएको
छ।यसका क्रममा अन्त्तररक तथा बाह्य कारक तत्िहरूलाआय समेत विश्ले षण गररएको छ।
तत्ि ३: वनयधत्रणका उपायहरू
वनयन्त्रणका ईपायहरूमा प्रस्तुत गदाय जोवखमका सिालहरूलाआय प्रत्यि सभबोधन गने वक्रयाकलापहरूलाआय ईल्लेख गररएको छ। यस्ता
वक्रयाकलाप कायायन्त्यिन हुनपु नेमा अधाररत भआय सो को लावग ढााँचा, काया प्रलिया र कायालिलधसंग सभिवन्त्धत (Link) गराआयएको छ।
ऄन्त्य ढाँचा िा प्रवक्रया नभएका वक्रयाकलापको हकमा काययन्त्ियनको सहजता लावग थप व्यिख्या गररएको छ।
तत्ि ४: सच
ू ना सच
ं ार
यस्ता वनयन्त्रण वक्रयाकलाप कायायन्त्यिन र काननु ी प्रािधानहरूको पररचालन गने, सवु नवित गने, सचू ना र संचार ऄन्त्तगयतका
व्यिस्थाहरू ईल्लेख गररएको छ।
तत्ि ५: अनगु मन गने वनकाय र तररका
अन्त्तररक वनयन्त्रणको संरचना तथा वक्रयाकलापको के कसरी कायायन्त्ियन हुन्त्छ भन्त्नका लावग ऄनगु मन वनकाय तथा सोको तररका
रावखएको छ।
ईपरोि ऄनसु ार तल तावलकामा विषयिेर ऄनसु ार सिालहरूको विस्तृवतकरण गररएको छ।
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३.१.४ सम्पवत्त व्यिस्थापन र सरं िण सम्बवधध विस्तृतीकरण
िारीका
क्र.स मुख्य वजम्मे
िेत्रहरू
१. योजना तजयमु ा
तथा बजेट
नीवत

वनयधत्रणको िातािरण






नगर विकास योजना
(अिवधक, िेरगत,
रणानीवत पर तथा सोच
परहरू)
योजना तजयमु ा सभिवन्त्ध ऐन
वनयम तथा काययविवध
योजना तजयमु ाको ढाँचा तथा
सफ्टिेयर
एवककृ त नगर योजना
वनमायणको लावग समन्त्िय र
सहकायय सभिवन्त्ध नीवत एिम्
काययविवध

सम्भावित जोवखम














अिवधक योजनामा अधाररत भआय िावषयक योजना
नबन्त्ने ।
मध्यमकालीन खचय संरचना खाका तथा बजेट
विवनयोजना बीच तादभयता नहुने।
स्रोत र विवनयोजन बीच तादभयता नहुने।
ऄसान्त्दवभयक िेरमा बजेट विवनयोजन हुने।
सहभावगता मल
ु क योजना तजयमु ा प्रवक्रयाको
ऄिलभिन नगररएको हुन सक्ने ।
समयमा बजेट तथा काययक्रम स्िीकृ त नहुने सक्ने ।
पररयोजना बैंकहरू तयार नभआय योजना छनौट हुन
सक्ने।
धान्त्न नसक्ने गरी दावयत्ि वसजयना हुने गरी योजनाहरू
छनौट हुन सक्ने।
नगर िेर वभर काम गने।साझेदारहरूको योजना र
योगदान नसमेवटन सक्ने।
बजेट तथा काययक्रम िेरगत रूपमा ऄसन्त्तुवलत हुन
सक्ने।
नगरको िस्तु स्थीवत तथा िमता अंकलन नगरी
(Spatial) योजना तजयमु ा हुन सक्ने ,
प्राथवमवककरणका अधारहरू तय नगरी योजना
छनौट हुन सक्ने।
रावष्िय प्राथवमकता र ऄन्त्तरावष्िय प्रवतिर्द्ताका
लक्ष्य योगदान गनयपु ने काययहरू छुट्न सक्ने ।

वनयधत्रणका उपायहरू


















नगरको दीघयकालीन सोच तथा प्राथवमतकता सवहत
अिवधक योजना, िेरगत योजना, रणनीवतगत योजना
वनमायण गने।
िावषयक योजना तजयमु ा ढाँचामा अिवधक योजनाको
सचू कको सभिन्त्ध देखाईने (यसका लावग बजेट तजयमु ा
मागयदियनले तोके को ढाँचा प्रयोग गने)
मध्यमकालीन खचय संरचना तयार गने
मध्यमकालीन खचय संरचनामा अधाररत भआय बावषयक
बजेट विवनयोजनको खाँका तयार गने।
प्रवतिर्द् काययक्रमहरूका लावग गनयपु ने खचय िीषयक तथा
वक्रयाकलाप, स्रोतको प्रकार र खचय गनय पाईने सतयमा
अधाररत भआय बजेट तजयमु ा गने (यसका लावग बजेट
तजयमु ा मागयदियन ऄनसु ार चेक वलष्ट प्रयोग)
सहभावगता मल
ु क योजना तजयमु ा प्रवक्रयाका चरणहरू
ऄिलभबन गने (यसका लावग बावषयक कायय तावलका
बनाआय साियजवनक गने)
बजेट तथा काययक्रम तजयमु ा तथा स्िीकृ तको समय
सीमा पालना गने ,
नगरको अयोजना बैंक वनमायण िरू
ु गने
योजना छनौट गदाय दावयत्ि अंकलनका लावग MTEF
मध्यमकाली खचय सरं चनालाआय प्रमख
ु अधार मान्त्ने गरी
प्रमख
ु नीवत तय गने।
नगर योजनामा स्थनीय साझेदारहरूको काययक्रम तथा
बजेट समेट्ने गरी तयारी गने (यसका लावग बावषयक
बजेट पवु स्तकामा छुट्टै खण्डको व्यिस्था गने, विषयगत
सवमत माफय त समन्त्िय गने , नगरको साझेदारर एंि
स्थानीय सहभावगता छुरट्टने गरी बजेट प्रस्तुत गने)
नगरको स्रोत पस्ु तीका (Resource Profile) बनाईने,
GIS based नगरको Profile तयार गने, यसमा
पिू ायधारको ऄिस्था एंि पररितयन, सेिा प्रदायकको
वििरण लगायतका सचू नाहरू गवतविल(Dynamic)
रूपमा तयार गने,

सच
ू ना र सच
ं ार










पवु स्तकाहरू यथा समयमा
प्रकािन गरी वितरणको
व्यिस्था वमलाईने
सभिवन्त्धत वनणययहरू सचू ना
पाटी तथा बेभ साआयटमा
राख्ने,
बेभ साआयटमा वििरण
ईपल्बध गराईँदा सभभि भए
सभम विस्तृत वििरण िेरगत
रूपमा छुट्टाएर राख्ने,
वनणयय भएका तथा प्रकािन
भएका विषयहरू
कायायन्त्यिन गने िाखा तथा
आयकाआ तथा सरोकारिाला
लाआय पठाईने,
बजेट तजयमु ा सभिवन्त्धत
स्थानीय सरकार सञ्चालन
ऐन तथा बजेट तजयमु ा
मागयदियनमा तय भएको
समय तावलका ऄनसु ार
सचू ना प्रकािन गने।







अनगु मन गने वनकाय र
तररका
नगर काययपावलका (तररकाः
मावसक बैठकमा एजेण्डा
रावख छलफल गरे र,
ऄनगु मन योजनामा
समािेि गरी सो ऄनसु ार
काम भए नभएको छलफल
गरे र)
स्थानीय राजस्ि परामिय
सवमवत, सोत ऄनमु ान तथा
बजेट सीमा वनधायरण
सवमवत, बजेट तथा
काययक्रम तजयमु ा सवमवतबाट
ऄनगु मन
तेस्रो पि (तररकाः LISA,
FRA)
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२. बजेट सीमा
वनधायरण, बजेट
तथा काययक्रम
तजयमू ा र
स्िीकृ वत














बजेट तथा काययक्रम तजयमु ा
गदाय संघ तथा प्रदेिबाट प्राप्त
मागयदियन
नगरपावलकाको बजेट तजयमु ा
मागयदियन
सङ्घीय मावमला तथा
सामान्त्य प्रिासन
मन्त्रालयबाट समय समयमा
प्रकावित पररपर तथा
सचू नाहरू
ऄन्त्तर विविय व्यिस्थापन
ऐन ऄन्त्तगयत सङ्घीय ऄथय
मन्त्रालयमा अय व्यिको
प्रिेपण पठाईने
योजना तथा िमता विकास
िाखाको समन्त्िय, विषयगत
सवमवत,
स्थानीय विकास सघं सस्ं था,
नगर तथा िडाबाट गठन
भएका एकाआयहरू, गैर
सरकारी संघ संस्थाहरू तथा
सभिवन्त्धत सरोकारिाला
वनकायहरू
बजेट तथा योजना तयारीमा
SuTRAको प्रयोग,


















नगरपावलकाको लक्ष्य ऄनरू
ु प काययक्रम तजयमु ा
नहुने
मागयदियन तथा बजेटको तावलका पालना हुन
नसक्नु
प्राथवमकतामा परे का योजनाहरू बावषयक
काययक्रममा नपनयु,
बजेटको िेरगत प्राथवमकताका अधारमा वसमा
कायम नहुने
दीधयकालीन सोच ऄनरू
ु प काययक्रमहरू तयार
नहुनु
विषयगत िेरहरू तथा प्राथवमकताका िेर वबच
सन्त्तुलन नहुने
नगरको सोच ऄनरू
ु पको लक्ष्य हावसल गनयका
लावग काययक्रमहरू तयार नहुने
स्थानीय राजस्ि परामिय सवमवत, स्रोत ऄनमु ान
तथा बजेट वनधायरण सवमवत, तथा बजेट ऄनमु ान
तथा काययक्रम तजयमु ा सवमवतको समन्त्िय नहुने
लैंवगक, बालबावलका मैरी, िातािरण,
अवदिासी जनजावत जस्ता विषयहरू समािेि हुन
नसक्ने
वदगो विकासका लक्ष्यहरूमा योगदान पग्ु ने
काययक्रमहरू तयार नहुने
बजेट तयारीका क्रममा पदावधकारी, कमयचारी,
सरोकारिाला तथा समदु ाय स्तरमा पयायप्त रूपमा
छलफल नहुन
लागत साझेदारीमा अधाररत भएको
काययक्रमहरूलाआय लागत प्रस्ताि नहुने
बहुबवषयय तथा क्रमागत अयोजनाकालावग बजेट









यस्तो Profile मा पररितयन भएका सचू नाहरू राख्ने र
प्रस्तुत गने Feature को व्यिस्था गने।
अयोजना प्राथवमवकरणको सचू क र ऄंकभार प्रयोगमा
ल्याईने यसकालावग योजना तजयमु ा मागयदियनको ढाँचा
प्रयोग गने।
बजेट सीमा कायम गदाय पयायप्त रूपमा िेरगत,
विषयगत तथा रणनीवतक योजनामा छलफल तथा
विषयगत सवमवतमा परामिय गने
बजेट तजयमु ा गदाय योजना तजयमु ा मागयदियनको पणू य
पालना गनयु (यसका लावग बजेट तजयमु ा मागयदियनको
समय सीमाका अधारमा काम गने)
प्राथवमकता िेर र विषयगत िेरहरू बीच सन्त्तुवलत
योजना तथा बजेट कायायन्त्ियन गने
योजना कायायन्त्यिनका क्रममा योजना खाता प्रयोग
गने
बजेट तजयमु ाका लावग SuTRA सफ्टिेयरको ईवचत
प्रयोग गने

अनुगमन गने वनकाय र
तररका

सच
ू ना र सच
ं ार





बजेट वसमाका सभिन्त्धमा
िाखाहरूलाआय पर,
िेरगत रूपमा काययक्रम
तजयमु ा
सफ्टिेयरको प्रयोग बारे मा
छलफल र समन्त्िय





ऄधयबावषयक िा
अिवधक रूपमा
समीिा, ऄनगु मन र
वनदेिन।
काययक्रम रमकान्त्तर तथा
स्रोतान्त्तरको ईवचत
व्यिस्थापन,
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३. राजश्व
पररचालन
नीवतको तजयमु ा
र करका दर












सवं िधानले वदएको एकल
तथा सझा ऄवधकार सचु ी
संघ तथा प्रदेिले ऄिलभबन
गरे को राजस्ि नीवत
ऄन्त्तरसरकारी विि
व्यिस्थापन ऐनले वनधायररत
गरे को व्यिस्था
नगर प्रोफाआयलमा रहेको स्रोत
सभिवन्त्ध व्यिस्था
राजश्व संभािनाको
mapping र यस सभिवन्त्ध
जानकारीको ऄवभलेख
राजश्व ऄवभलेख तथा
अक
ं लनका लावग
सफ्टिेयरको व्यिस्था
करका दर वनधायरण रावष्िय
तथा ऄन्त्तरावष्िय वसर्द्ान्त्त
तथा ऄभ्यासहरू











विवनयोजन नहुने
काययक्रम प्रस्ताि गदाय स्थलगत ऄिवस्थवतको
विश्ले षण तथा यथाथय लागत ऄनमु ान हुन नसक्नु
ऄिण्डामा बढी रकम रावख, योजना बेगर
काययक्रम सञ्चालन गने
काययक्रमम सञ्चालन हुने खचयको स्रोत तथा
िीषयकहरू फरक पने
छलफल भएका विषयहरू सफ्टिेयरमा प्रविवष्ट
नहुने र SuTRA सफ्टिेयरको ईवचत प्रयोग नहुनु
बजेट तथा काययक्रम स्िीकृ तको बैठक माआयन्त्यटु
तयारीमा स्िीकृ वतका अधारहरू समािेि नहुने।
संविधानले वदएको काययिेर भन्त्दा बावहर गआय राजस्ि
नीवत तजयमु ा हुने,
राजस्ि नीवत सङ्घीय तथा प्रदेि काननू प्रवतकुल
हुने,
काययपावलकाबाट पाररत भएको करका दरहरू
अवथयक ऐनमा समािेि हुन छुट्ने
राजस्ि परामयि सवमवतबाट प्रदान गररएका सझु ािहरू
समािेि नहुने,
प्रस्तावित राजस्ि सङ्कलन नीवतको कायायन्त्ियन
सहज नरहने,
राजस्ि प्रिेपण गनेका लावग पयायप्त सचू ना तथा
त्याङक नरहने
राजस्ि सङ्कलन गने संरचनाहरूमा पयायप्त त्यगत
सचू ना तथा अधारहरू नरहने
अन्त्तररक राजस्िले प्रिासवनक खचयलाआय नथेग्नु
तोवकएको राजस्ि लक्ष्य भन्त्दा कम राजस्ि सङ्कलन
हुनु

वनयधत्रणका उपायहरू














४. ऊण प्रावप्त र
पररचालन



रावष्िय प्राकृ वतक स्रोत तथा
विि अयोगबाट प्रदान




प्राप्त हुने ऊण सभिवन्त्धत िेरमा नै ईपयोग हुन नसक्नु
साियजवनक विि व्यिस्थापन कायायलय(PDMO),



सवं िधानले वदएको कायय िेर वभर रही करका दर तथा 
वनवतहरू काननु ी रूपमा तजयमु ा गने (स्िीकृ ती तथा
प्रकािन)
राजश्व परामिय सवमवतको काययविवधमा तोवकएका काययहरू
राजस्ि प्रिेपण तथा विश्लेषण िाखाले अन्त्तररक
राजस्ि र प्रिासवनक खचयको विश्ले षण गरी ईपयि
ु
नीवत तयार गने
नीवत तयार गदाय कायायन्त्ियन पिको विश्लेषणका लावग
सरोकारिालासँग परामिय गने
िेरगत राजस्ि सङ्कलनका लावग गुरू योजना तयार
गने
राजस्ि प्रिेपणका लावग अिश्यक सचू ना तथा
त्याङकको डाटािेि सचू ना प्रणालीमा राख्ने (MIS
information system)
राजस्ि प्रिेपण तथा विश्लेषण िाखाले कुल बावषयक
बजेटमा अन्त्तररक अयको वहस्सा गणना गने र
ऄन्त्तरसरकारी विि व्यिस्थापन ऐनले वनधायररत गरे को
वसमा पालना गने
Revenue Improvement Action Plan-RIAP
तयार गरी लागु गने
ऊण प्रावप्तका लावग सङ्घीय सरकारको अिश्यक पिू य 
सहवमत प्राप्त गने

अनुगमन गने वनकाय र
तररका

सच
ू ना र सच
ं ार

सभिवन्त्धत वनणययहरू सचू ना
प्रकािन गने बेभ साआयटमा
वििरण ईपल्बध गराईने





काययपावलकामा बजेट
स्िीकृ ता क्रममा स्पष्ट नीवत



राजश्व वििरणको ऄनगु मन,
प्रमावणकरण र समीिा।
(दैवनक, साप्तावहक र
मावसक)
राजस्ि परामिय सवमवत,
राजस्ि पररचालन िाखा,
अवथयक प्रिासन िाखाको
समन्त्ियमा अिश्यकता
ऄनसु ार वनदेिन वदने,

बजेटमा ऊण स्रोत ईल्लेख
भए नभएको ऄनगु मन गने,
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५. अकवस्मक
योजना





गररएको ऊणको वसमा
अन्त्तररक तथा बाह्य
ऊणका लावग सङ्घीय
सरकारको सहमवत
ऊण प्राप्त तथा पररचालन
गने नगरको नीवत (Debt
Strategy)
नगरपावलकाको बजेट तजयमु ा
मागयदियन
अकवस्मक कोष सञ्चालन
काययविवध
विपद व्यिस्थापन काययविवध

सम्भावित जोवखम










सङ्घीय ऄथय मन्त्रालय, अवथयक मावमला तया
योजना मन्त्रालयसंग समन्त्यि नहुनु
ऊणबाट प्रिासवनक खचय हुनु
ऊण व्यिस्थापन गनय कवठनाआय रहने
ऊण भि
ु ानीका लावग पयायप्त स्रोत नरहने
प्राप्त ऊणको समवु चत ईपयोग नहुनु र दावयत्िको
लेखाङ्कन नहुनु
वनयवमत काययक्रमलाआय समेत अकवस्मक बजेटबाट
काययन्त्ियन गररएको हुन सक्ने
अकवस्मक काम भवन ऐन वनयमको प्रवतकुल हुने
गरी कायय गररएको हुन सक्ने
वनयवमत रूपमा गनयपु ने काम नगरी एकै पटक
ऄवन्त्तममा अकवस्मक भवन कायय भएको हुन सक्ने
अकवस्मक रूपमा गररने कामहरू ऄपारदविय र खचय
ऄस्िभाविक हुन सक्ने

वनयधत्रणका उपायहरू




साियजवनक विि व्यिस्थापन कायायलय(PDMO) तथा
ऄन्त्य सभबर्द् वनकायसंग समन्त्िय गने
विकास साझेदार वनवित काययकम सञ्चालन गनय
सहमवत प्राप्त गने।
ऊण प्राप्त गने र पररचालन गने काययविवध तयार गने
(यसका लावग Debt Strategy तयार गने)

सच
ू ना र सच
ं ार



प्रस्तुत गने
सभिवन्त्धत वनणययहरू सचू ना
प्रकािन गने,
बेभ साआयटमा वििरण
ईपल्बध गराईने
















अकवस्मक पररवस्थवतहरूको अक
ं लन गरर त्यस्तो
बेला गररने कामलाआय व्यिवस्थत गनय काययविवध एंि
मापदण्ड तयार गने
पिू य अंकलन नगररएको पररवस्थवत वसजयना भएमा सो
कायय कुन हद सभम तत्काल गनयपु नेहुन्त्छ सो को
सभिन्त्धमा सामवु हक वनणयय गरर कायायन्त्ियनको छोटो
विवध तय गने,
यसरी काम गदाय गराईँदा समभि भए सभम एक भन्त्दा
बढी पदावधकारी सवभमलत सवमवतमाफय त गराईने , यस्तो
कामको बारे मा वछटो माध्यमबाट साियजवनक जानकारी
गराईने,
खचय ईवचत मल्ु यमा भएको व्यहोरा खल्ु ने गरी त्यस्तो
सवमवतले काययपावलकालाआय प्रवतिेदन गने
काययपावलकाले त्यस्तो अकवस्मक कायय र खचयको
बारे मा समीिा गरी व्यहोरा ऄनमु ोदन गररएको हुनपु ने
कायायन्त्ियन र खचय गदाय मल
ु भतु अवथयक वसर्द्ान्त्तको
प्रवतकुल नहुने गरी गने





काययसभपन्त्न भए वििरण
नगर काययपावलकाको
कायायलयमा प्रवतिेदन गने
कारणबस कायायन्त्यिन हुन
नसके मा सो को समेत
कायायलयमा जानकारी वदने





अनुगमन गने वनकाय र
तररका
खचयको फाँटिारी
स्रोतगतबाट ऊण स्रोत
प्रयोगको ऄनगु मन गने
राजस्ि परामिय सवमवत,
राजस्ि पररचालन िाखा,
अवथयक प्रिासन िाखा
अिवधक वििरणको समीिा
काययविवध द्वारा गवठत
सवमवतहरू, नगर सभा,
काययपावलका
काययविवध बमोवजम कायय
भए नभएको अिवधक
ऄनगु मन वदने



वनयधत्रण वक्रयाकिापिे पुयायउने योगदान
१. LISA को सचू क ३.१.१, ३.१.२, ४.२.४, ७.३.४ लाआय
२. स्थानीय तह विविय जोवखम मल्ू याङ्कनको सचू क ३.१ को सचू क १ देवख ७ र १०, सचू क ३.३ को सचू क ५४
३. नगरपावलकाको विविय व्यिस्थापन महािाखा ऄन्त्तगयतका िाखाहरू साथै काययपावलका द्वारा गवठत सवमवत साथै बजेट तजयमु ा सभिवन्त्धत सभाद्वारा गवठत वबषयगत
सवमवतहरूको काययवििरण सभपादनमा योगदान पयु ायईँदछ।
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३.१.२ राजस्ि आम्दानी, अनुदान, तथा प्रावप्तको वनयधत्रण प्रणािीको विस्तृतीकरण
िारीका
क्र.स. मुख्य वजम्मे
िेत्रहरू

१.

राजस्ि र प्रावप्त

वनयधत्रणको िातािरण













कर सभिवन्त्ध नीवत , काननू ,
मापदण्डको कायायन्त्ियन ,
वनयमन तथा ऄन्त्य अय
व्यिस्थापन सभिवन्त्ध कायय
गने।
सयू ोदय नगरपावलका
अवथयक काययविवध ऐन तथा
वनयमािली ऄनसु ार करदाता
िा सेिाग्राहीबाट प्राप्त हुने
रकम वनयम ऄनसु ार
खोवलएको खातामा जभमा
गने।
नगद प्राप्त गने व्यवि तथा
बैंक दावखला गने व्यविको
स्पष्ट वजभमेिारी
सफ्टिेयरको प्रयोगबाट
राजस्ि सङ्कलन
करदाताको पवहचान संकेत
(Tax card) सफ्टिेयर
सचू ना प्रणालीबाट ईपलब्ध
हुने
राजस्ि लेखांङकनका लावग
SuTRA को प्रयोग
एवककृ त अवथयक संकेतको
प्रयोग
विभाज्य कोष सञ्चालन
काययविवध

सम्भावित जोवखम
















दैवनक राजस्ि सङ्कलनको वििरण तयार नहुने
नगदमा सङ्कलन भएको राजस्ि तोवकएको
समयमै बैंक दावखला नहुने
राजस्ि दावखला कोडहरू फरक भै राजस्िको
यथाथय वििरण फरक पनय सक्ने।
सफ्टिेयर प्रणालीको प्रयोग गदाय डाटा हराईने
डन्त्टरनेट नभएको समयमा राजस्ि सङ्कलन नहुने
विभाज्य कोषको रकम तथा सवञ्चत कोषको
रकम तोवकएको खातामा दावखला नहुने।
अभदानी रवसद नकाटी बैंक स्टेटमेन्त्टको
अधारमा राजस्ि वििरण तयार गने।
अभदानी लेखाङ्कनका लावग राजस्िको वििरण
SuTRAको प्रयोग नहुने
लक्ष्य भन्त्दा कम राजस्ि सङ्कलन हुनु
अयको वििरण समयमै तयार नहुने
राजस्ि बाँडफाँड (प्राकृ वतक स्रोत , रोयल्टी,
विभाज्य कोष) वनधायररत समय तथा तोवकएको
सरु का अधारमा नहुने , राजस्ि बाँडफाँडको
वहसाब फरक पने
समयमा नै विभाज्य कोषमा रकम जभमा नहुने।
विभाज्य कोषको रकम प्रदेि सरकारबाट
तोवकएको समयमा प्राप्त हुन नसक्ने।
सवञ्चत कोषमा जभमा नगरी खचय खातामा जभमा
गरे र कारोबार गने

वनयधत्रणका उपायहरू


















राजश्व वििरणको ऄनगु मन, प्रमावणकरण र समीिा
राजश्व चहु ािट वनयन्त्रणका लावग ऄनगु मन सयन्त्र वनमायण
दैवनक राजस्ि वििरण Day Book तयारीका लावग
म.ले.प फारम १०२ को प्रयोग गने
दैवनक रूपमा प्राप्त रकम तथा बैंङ्क दावखला भएको
रकमको वििरण म.ले.प फारम १०६ र १०७ प्रयोग गने
साप्तावहक रूपमा बैंक वहसाब वमलान वििरण तयार गने
यसका लावग म.ले.प फारम १०९को प्रयोग गने
आन्त्टरनेट नभएको समयमा भौवतक रवसद काट्ने व्यिस्था
वमलाईने
Online Digital payment का लावग व्यिस्था (राजश्व
सङ्कलनका लावग) गने
अवथयक कारोबारको लेखाङकनका लावग SuTRA
सफ्ट्िेयरको प्रयोग तथा पणू य कायायन्त्ियन गने
राजस्ि सङ्कलनका लावग सफ्टिेयरको पणू य प्रयोग
भौवतक रूपमा रवसद कावटने भएमा म.ले.प.फारम ९०४
रवसद वनयन्त्रण खाताको प्रयोग गने
राजस्िको Day book मा वििरण तयार गरे को अवथयक
प्रसािन िाखा प्रमख
ु ले दैवनक रूपमा जाँच गने र
साप्तावहक रूपमा वनररिण गने ।
प्रत्येक कोषको छुट्टै बैंक वहसाब वमलान वििरण साप्तावहक
तथा मावसक रूपमा तयार गने
विभाज्य कोष सञ्चालन काययविवधमा भएको विवध पालन
गने र विभाज्य रकमलाआय दावयत्िको रूपमा लेखांङकन
गरी, बाँडफाँड पिात अभदानी बाध्ने
विभाज्य कोषको रकम लेखाङ्कनका लावग म.ले.प फारम
२२८ र २२९ प्रयोग गने ।
साप्तावहक रूपमा कोषको वहसाब वभडान गनयपु ने

सच
ू ना र सच
ं ार






राजस्ि सङ्कलन के न्त्र
तथा िडा कायायलयले
अभदानी / राजस्ि िा
विभाज्य कोषको रकम
प्राप्त गरे कोमा सवञ्चत
कोष दावखलाको
वििरणको प्रवतिेदन गने
website मा वनयवमत
रूपमा राजस्ि प्रवतिेदन
राख्ने।
म.ले.वन.का तथा
प्र.ले.वन.का विभाज्य
रकमको अिवधक रूपमा
प्रवतिेदन गने।











अनगु मन गने वनकाय र
तररका
सभपकय ऄवधकृ वतले
दैवनक, मावसक, तथा
अिवधक रूपमा भएको
राजस्िको बैंक स्टेटमेन्त्ट
र सवञ्चतकोषमा
दावखला भएको राजस्ि
वििरणको ऄनगु मन गरी
पृष्ठपोषण (Feedback)
लेखा प्रमख
ु लाआय गनयपु ने।
ऄनगु मन पवछ अिवधक
मल्ू याङ्कन समेत गरे र
प्राप्त पररणामको
ऄवभलेख राख्ने
गनयपु दयछ।
दैवनक रुपमा बैक वहसाि
वमलान गने व्यिस्था
भएको
नगद प्रिाहको ऄनमु ान र
वस्थवतको वनयवमत
ऄनगु मन
(दैवनक,
साप्तावहक र मावसक)
अवथयक प्रिासन
िाखाले वनयम ऄनसु ार
तोवकएको बाँडफाँडको
प्रवतितका अधारमा
रकम प्राप्त िा भि
ु ान भए
नभएको जाँच गने ।
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मख्य वजम्मेिारीका
क्र.स. ु िेत्रहरू
वनयधत्रणको िातािरण
२. कर सङ्किन र व्यिस्थापन

२.१ सम्पत्ती
कर







२.२ व्यिसाय
कर









अवथयक ऐनमा भए व्यिस्था
तथा करका दरहरू
नगरले वनधायरण गरे का करका
दरहरू
मालपोत लगत ऄद्यािवधक
राख्ने र सङ्कलन गने
व्यिस्था
नगर िेर वभर रहेको मालपोत
तथा घरजग्गाको ऄवभलेख
व्यिसाय कर सभिवन्त्ध
ऄसल
ु ी ऄवभलेख व्यिवस्थत
गरी राख्ने।
सिारी कर रवसद वजभमा
वलने, ऄसल
ु ी ईपर गने र
ऄवभलेख राख्ने।
ऄसल
ु ी रकम दैवनक बैंक
दावखला गने र फाँटिारी पेि
गने, ।
मालपोत लगत ऄद्यािवधक
राख्ने र सङ्कलन गने।

सम्भावित जोवखम



















२.३ प्राकृ वतक
स्रोत






प्राकृ वतक स्रोतको वस्थवत
तथा ऄनमु ान
मल्ु य वनधायरण गने
Mechanism तथा प्राकृ वतक
स्रोतको प्रयोग जस्तै ढुङ्गा ,
वगरट्ट, नदी जन्त्य बस्तुको
पररमाण वनवित गने
प्राकृ वतक स्रोत पररचालनका
लावग सरोकारिालसँगको
छलफल तथा परामिय









वनयधत्रणका उपायहरू

कर वनधायरणका लावग मल्ू याङ्कनमा एकरूपता
नरहने (सरकारी तथा बजारको मल्ू याङ्कनमा
सारभतु ऄन्त्तर रहने)
नगर िेर वभर रहेका करदातालाआय समेट्न नसक्ने
सभपिीको वििरण वडवजटाआय ज्ड Digilatized
नहुनु
करदाता पवहचना संकेत नहुनु (जस्तै घर नभबर
नहुन)ु



व्यिसावयक दताय नहुनु
दताय निीकरण नगनयु
अभदानी कम देखाईनु
व्यिसायीले काययिेरको वििरण प्रदान नगनयु
करको दायरामा करदाता अईन समस्या रहनु ,
अवथयक ऐनमा तोवकएको करको दर र सङ्कवलत
करमा तालमेल नहुने
जनताबाट कर वतनयमा काननु ी बाधा महससु गनयु
करको दायरामा करदाता अईन समस्या रहनु ,
कर गणानामा कवठनाआय
सङ्कवलत कर समयमै बैंक दावखला नहुनु
कर सङ्कलन तथा बक्यौताको वििरण नरहनु
समयमै ठे क्का नलाग्ने र ठे क्का रकम ऄनमु ानमा
गनयमा समस्या हुने
अय ठे क्का लगाईदा बैंक जमानत प्राप्त नगरी
ठे क्का लगाईने
भौगोवलक काययिेरको ऄस्पष्टता
स्रोत तथा िमताको अंकलन गनय समसया
स्रोत पररचालनमा स्थानीयको ऄिरोध
रोयल्टी बाँडफाँडमा समसया
सरकार तथा सरोकारिाला बीच समन्त्ियको
अभाि


















घर जग्गाको मल्ू याङ्कन काययविवध तयार गने।
सभपिी कर सभिन्त्धमा नगर िासीलाइ ऄिगत गराईने।
कर सङ्कलन साथै बक्यौताको वििरण अिवधक रूपमा
तयार गनयु
राजस्ि सङ्कलन िाखाले करदाताको तथा सभपवि
ऄवभलेख Digitalised गने
करदाता पवहचान संकेतका लावग विवभन्त्न सरकारी
वनकायहरूसंग समन्त्िय गने



िडा कायायलय , राजस्ि
सङ्कलन के न्त्रले
सङ्कवलत राजस्ि
अवथयक प्रिासन िाखामा
जानकारी गने
 दैवनक रूपमा Day close
को जानकारी प्रमख
ु
प्रिासकीय ऄवधकृ तलाआय
गने
करको दरमा भएको पररितयनको जानकारी अवथयक बषयको  िडा कायायलय , राजस्ि
िरू
सङ्कलन के न्त्रले
ु िातमा सबैलाआय प्रदान गनय
सङ्कवलत राजस्ि
कर गणनाकालावग सफ्टिेयरको प्रयोग गनयु
अवथयक प्रिासन िाखामा
करदाता पवहचान संकेत ईपल्िध गराईनु (PAN िा सो
जानकारी गने
सरह)
दै
व
नक
रूपमा Day closeको
कर संलन साथै बक्यौताको वििरण अिवधक रूपमा तयार
जानकारी प्रमख
गनयु
ु प्रिासकीय
ऄवधकृ तलाआय गने

ठे क्का लागेको रकम, ऄिवध तथा जमानतको विस्तृत
वििरण ऄध्यािवधक गने
बैंक जमानत प्राप्त गरी मारै ठे क्का लगाईने
सङ्कवलत राजश्वको बैक जभमाका लावग सरल व्यिस्था
गने
ठे क्का ऄिवध तथा पररमाण ईपयोग भएको ऄनगु मन गने
समयतावलका तथा ढाँचा वनवित गने
करदाताको पवहचान संकेत सफ्टिेयर सचू ना प्रणालीबाट
ईपलब्ध गराईने

अनुगमन गने वनकाय र
तररका

सच
ू ना र सच
ं ार







िडा कायायलय , राजस्ि
सङ्कलन के न्त्रले
सङ्कवलत राजस्ि
अवथयक प्रिासन िाखामा
जानकारी गने
दैवनक रूपमा
Day
closeको जानकारी प्रमख
ु
प्रिासकीय ऄवधकृ तलाआय
गने
सभझौता बमोवजम















दैवनक रुपमा बैक वहसाि
वमलान गने व्यिस्था
भएको
नगद प्रिाहको ऄनमु ान र
वस्थवतको वनयवमत
ऄनगु मन
(दैवनक,
साप्तावहक र मावसक)

दैवनक रुपमा बैक वहसाि
वमलान गने व्यिस्था
भएको
नगद प्रिाहको ऄनमु ान र
वस्थवतको वनयवमत
ऄनगु मन
(दैवनक,
साप्तावहक र मावसक)

दैवनक रुपमा बैक वहसाि
वमलान गने व्यिस्था हुनु
पने
नगद प्रिाहको ऄनमु ान र
वस्थवतको वनयवमत
ऄनगु मन
(दैवनक,
साप्तावहक र मावसक)
कायायन्त्ियन तथा
ऄनगु मन िाखाबाट
सभझौता बमोवजम
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२.४
व्यिसायजन्त्य
कारोबारमा
अधाररत कर

वनयधत्रणको िातािरण


राजस्ि चहु ािट वनयन्त्रणका
लावग ऄनगु मन संयन्त्र वनमायण



िातािरवणय प्रभाि ऄध्ययन तथा मल्ू याङ्कन
बेगर ठे क्का प्रवक्रया ऄगडी बढाईने



नगर िेरमा रवजष्िेिन भएका
व्यिसाय
अवथयक ऐनमा भएका
व्यिस्था तथा करका दरहरू
सङ्घीय अयकरमा भएका
व्यिस्था तथा अय गणना
विवध
कर गणनामा प्रयोग हुने विवध
तथा सफ्टिेयर प्रणाली



कारोबारको रकम िास्तविक भन्त्दा स्िमल्ू याङ्कन
गने,
व्यिसायीहरूलाआय कर वतनय प्रोत्साह गने
व्यसायीहरूको ऄवभलेख नरहने

वजन्त्सी िाखालाआय चल
ऄचल सभपवि भाडामा वदने
ऄवधकार भएमा कायायलय
प्रमख
ु को स्िीकृ वत वलआय
भण्डार िाखाले वदने
ऄचल सभपिी कायायलय
बावहर लैजाँदा वजन्त्सी
िाखाले ईठान गरी अवथयक
प्रिासन िाखाको रायमा
कायायलय प्रमख
ु ले स्िीकृ वत
वदने
सङ्घीय ऄथयमन्त्रालयबाट
जारी भएको Development
Co-opearition policy
ऄनरू
ु प ऄनदु ान नीवत
ऄनदु ान प्रदान गने विकास
साझेदार तथा दातृ वनकायका
सतयहरू
सःसतय, सोधभनाय, सोझै








२.५ भाडामा
वदएको
सभपिीको
अभदानी





३.

ऄनदु ान तथा
सहायता प्रावप्त

सम्भावित जोवखम










वनयधत्रणका उपायहरू

प्राकृ वतक स्रोतको
ईपयोगको वििरण
ईपलब्ध गने
















अनुगमन गने वनकाय र
तररका
प्राकृ वतक स्रोतको
ईपयोगको ऄिस्था
(मावसक रूपमा)

सच
ू ना र सच
ं ार

दिाि, वचनजान र मौवखक अदेिको भरमा
भाडामा वदने
सभपिीको संरिण र संभार नहुने
काययलयमा सभपविको प्रयोग तथा भाडा
सभिन्त्धमा िादवििाद हुने
वलवखत अदेि बेगर सभपिीलाआय कायायलय
बावहर जान नवदने
प्रवतस्पधी मल्ु यमा सभपिीको भाडा कायम नहुने



सङ्घीय काननू प्रवतकुल हुने गरी ऄनदु ान प्राप्त
हुनु
तोवकएको काययक्रममा रकम विवनयोजन हुन
नसक्नु र तोवकएको िेरमा कायायन्त्ियन नहुनु
दातृ वनकायबाट तोवकएको सतय पालन हुन नसक्नु
विस्तृत वििरण यवकन हुन नसवक सोधभनाय हुन
नसक्ने,
Ineligbile expense बढी हुनु र सोधभनयमा












कर छुट लगायतका करको दायरामा अईने िातािरण
 िडा कायायलय , राजस्ि
वसजयना गने (यसका लावग ऄवथयक ऐनमा छुटहरूको
सङ्कलन के न्त्रले
व्यिस्था)
सङ्कवलत राजस्ि
अवथयक प्रिासन िाखामा
व्यिसायबाट प्राप्त हुने रकमको गणाना गनय सफ्टिेयरको
जानकारी गने
प्रयोग
व्यिसायको कर गणाना तथा लगतका लावग म.ले.प फारम दैवनक रूपमा Day closeको
जानकारी प्रमख
१११ र ११२ प्रयोग गनयपु दयछ।
ु प्रिासकीय
ऄवधकृ तलाआय गने






चल सभपिीको हकमा रवसद तयार गरी समायािवध वकटान
गरर वदएको, अएको र गएको रवजष्टर (लगबूक) तयार गरी
प्रमावणत गराईने।
भाडाको मल्ु य वनधायरण गदाय बजार दर र सरकारी दरको
औसत दरलाआय अधार मावन भाडा वनधायरण गने
भाडमा वदएको सभपविको ऄवभलेखकका लावग म.ले.प
फारम ४१६ प्रयोग गने।



भाडामा वदने वनदेविका
तयार गरी अवथयक विकास
तथा पिू यधार विकास
महािाखालाआय ईपलब्ध
गराईने



ऄनदु ान प्राप्त गदाय सङ्घीय ऄथय मन्त्रालयको सहवमवत वलने
ऄनदु ान पररचालन सभिवन्त्ध काययविवध तयार गने
बजेटमा विवधमा स्पष्ट रूपमा ईल्लेख गने
ऄनदु ानबाट खचय गररने काययक्रममा Ineligbile
expenses पवहचान गरी सोध भनायलाआय सरल बनाईने
ऄनदु ानको वनभयरता तथा वदगोपनका लावग ऄनदु ान
पररचालन काययविवधमा स्पष्ट व्यिस्था हुनु
ऄफ बजेटका सन्त्दभयमा म.ले.प फारम २१६ को प्रयोग गने ,



ऄनदु ान तथा सहायता
प्रदान गने वनकायबाट
वलवखत जानकारी प्राप्त गने
ऄनदु ानका सतयहरूको
काययक्रम तथा योजना
कायायन्त्ियन गने सभिवन्त्धत
आकाआय तथा अवथयक
प्रिासन िाखामा







दैवनक रुपमा बैक वहसाि
वमलान गने व्यिस्था भएको
नगद प्रिाहको ऄनमु ान र
वस्थवतको वनयवमत
ऄनगु मन (दैवनक,
साप्तावहक र मावसक)
कायायन्त्ियन तथा ऄनगु मन
िाखाबाट व्यिसायहरूको
वनरन्त्तर रूपमा बजार
ऄनगु मन (वनरन्त्तर रूपमा)
भाडामा वदने सभपिीको
पररवध वभर रहेर वदएको
नवदएको सभिन्त्धमा
सचू ना ऄवधकृ तले
ऄनगु मन गरी कायायलय
प्रमख
ु लाआय जानकारी गने।

ऄनदु ान तथा सहायताका
सतय बमोवजम कायय भए
नभएको,
अन्त्तररक
लेखापरीिकले
चौमावसक रूपमा
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वनयधत्रणको िातािरण



४.

विविय
हस्तान्त्तरण







५.

प्राप्त हुन बाँकी
राजस्ि रकम
सङ्कलन र
दावखला






भि
ु ानी लगायतका ऄनदु ान
प्राप्त हुने विवध
िस्तुगत सहायतका हकमा
सोको मल्ू याङ्कन तथा
प्रावप्तको जानकारी

सम्भावित जोवखम

वनयधत्रणका उपायहरू

अनुगमन गने वनकाय र
तररका

सच
ू ना र सच
ं ार

समस्या हुनु
जानकारी
ससाना वकस्ता रकममा ऄनदु ान प्राप्त भआय
वनधायररत कायय सभपन्त्न गनय नसवकने
 ऄनदु ानको वदगोपन, वनरन्त्तरता र ऄपनत्ि नहुने
 बजेटमा ऄनदु ान ऄंि बढी भआय , बाह्य ऄनदु ानमा
बजेट वनभयरता भआय कायायन्त्ियनमा जोवखम बढ्नु
 ऄनदु ानको विवध ( Mode) बजेट सही तररकाले
व्यिस्था नहुनु
 प्राप्त ऄनदु ान रकम खचय गनय नसक्नु
(Expenditure capacity)
 Off budget तथा off treasury का माध्यम
बाट काययक्रम सञ्चालन हुन गआय पारदवियता नहुनु
ऄन्त्तरसरकारी विविय व्यिस्थापन  तोवकएको विविय हस्तान्त्तरण रकम समयमै प्राप्त  विविय हस्तान्त्तरण रकमको समय तावलका बमोवजम
 अवथयक प्रिासन िाखाले
ऐनमा भएको व्यिस्था
नहुनु
विविय व्यिस्थापन महािाखाले ताके ता गने
प्रदेि लेखा वनयन्त्रक
संघ तथा प्रदेिको हस्तान्त्तरण
कायायलय तथा महालेखा
 SuTRA मा संघ तथा प्रदेिबाट प्राप्त हुनपु ने
 नगरपावलकाले प्रदान गनयपु ने रकमहरू समयमै िान्त्सफर गने
रावष्िय प्राकृ वतक स्रोत तथा विि
वनयन्त्रक कायायलयलाआय
रकम नदेवखनु
 प्राप्त हुनपु ने रकम भन्त्दा कम रकम प्राप्त भएको खण्डमा सो
अयोगले प्रदान गरे को
तोवकएको समायिवध वभर
 समावनकरण ऄनदु ान तथा समपरु क ऄनदु ानका
को अधार प्राप्त गरी वहसाब वभडान गने (SuTRA मा
वसफाररि
प्रवतिेदन पेि गने
लावग वलआने अधारहरू नगरपावलकाको यथाथय
सवहत)
अवथयक प्रिासन िाखाले संघ
स्थीवत वचरण नहुनु
 ऄन्त्तरसरकारी कारोबारको फारम म.ले.प फारम २२७ र
तथा प्रदेिमा पठाईने अय
 प्राप्त हुनपु ने ऄनदु ान रकम नगरपावलकाले वदनपु ने
२२८ प्रयोग गने
व्ययको ऄनमु ान
रकम घटाआय खदु रकम मारै िान्त्सर गने
लगत अद्यािवधक नहु ुनाले ताके ता नहु ुनु िा नगनयु
राजस्ि सङ्कलनको लक्ष्य र
राजस्ि सङ् कलन के न्त्रले
 राजस्ि बाँकीको लगत तयार गने यसका लावग
प्राप्तहुन बाँकी रकमको लगत
राज्स्ि सङ्कलन प्रणालीमा प्राप्त हुन बाँकी राजस्िको
बास्तविक राजस्ि
म.ले.प.फारम ११३को प्रयोग गने
तयार गरी वनयवमत ताके ता गने
वििरण समािेि नहुनु
सङ्कलनको वििरण तयार
 सफ्टिेयर वसस्टम ऄध्यािवधक वििरण राखी पण
ू य रूपमा
सूचना प्रणाली तथा प्रिासवनक
लगती राजस्िको यथाथय वििरण कायम हुन नसक्नु
गरी राजस्ि सङ्कलन
सञ्चालन गरी राजस्ि पररचालन िाखा तथा अवथयक
व्यिस्था
तथा लगत कायम गने अधारहरू स्पष्ट नहुनु
के न्त्रहरूले अवथयक प्रिासन
प्रिासन िाखालाआय वजभमेिार बनाईने
करदाताको एवककृ त लगत तथा
िाखालाआय जानकारी गने
 राजस्ि वनधायरण सवमवत, स्रोत व्यिस्थापन सवमवतलाआय
ऄवभलेख
बक्यौता रकमको जानकारी तथा अिवधक प्रवतिेदन
लगवत तथा हसिवल राजस्ि




SuTRA मा तोवकएको
हस्तान्त्तरण रकम प्राप्त
भए नभएको , अवथयक
प्रिासन िाखाबाट
(बजेट तयारीका चरण
तथा मावसक र
चौमावसक रूपमा)

सो कायय गरे नगरे को लेखा
प्रमख
ु ले साप्तावहक र
कायायलय प्रमख
ु ले मावसक
रूपमा ऄनगु मन गरर
कायायलयको बैठकमा
राख्ने।

प्राप्त हुने िेर तथा करदाताको
वििरण
 अवथयक ऐन तथा अवथयक
काययविवधमा भएका व्यिस्थाहरू
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वनयधत्रण वक्रयाकिापिे पुयायउने योगदान
१. LISA को सचू क ३.१.१, ३.१.२, ३.३.१, ३.३.३, ४.१.१, ४.२.२, ४.३.४ लाआय
२. स्थानीय तह विविय जोवखम मल्ू याङ्कनको सचू क ३.१ को सचू क १७, १८,२०, सचू क ३.२ को सचू क २४, ४१, सचू क ३.३ को सचू क ५१, ८४, ८५, ९५, ९६, १००
३. नगरपावलकाको राजस्ि पररचालन िाखा, राजस्ि सङ्कलन के न्त्र, तथा िडा कायायलयहरूको काययवििरण सभपादनमा योगदान पयु ायईँदछ ।
३.१.३ खचय तथा भुक्तानी व्यिस्थाको विस्तृतीकरण
िारीका
क्र.स. मुख्य वजम्मे
िेत्रहरू
१. चािु खचय
१.१ तलब खचय 
भि
ु ानी (स्थायी
तथा करार

कमयचारी)

(Payroll
control)











वनयधत्रणको िातािरण
वनजामवत कमयचारी प्रिासन
सभिवन्त्धत ऐन तथा वनयमहरू
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन
करारमा प्राविवधक कमयचारी
व्यिस्थापन गने सभिवन्त्ध काययविवध
सेिा सवु िधा सभिवन्त्ध काययविवध
तथा काननू व्यिस्था
सरकारी खचयको मापदण्ड
कमयचारी प्रिासन िाखाले
कमयचारीहरूको हावजरी वििरण,
वनयि
ु ी, ग्रेडको वििरण अवथयक
प्रिासन िाखामा तलब भि
ु ानीका
लावग वसफाररि गनयपु ने
कमयचारीको E- Attendance तथा
हावजरी
म.ले.प. द्वारा स्िीकृ त गररएको
फारामको प्रयोग गने
सरकारी लेखा वनदेविका २०७३
(संिोधन सवहत)मा ईल्लेवखत
व्यिस्थाको ईपयोग गने
नेपाल साियजवनक िेर
लेखामानको ईपयोग
अवथयक संकेत बवगयकरण तथा
व्यिख्या २०७४ (संिोधन
सवहत)को पणू य ईपयोग

सम्भावित जोवखम


















कमयचारी प्रिासन िाखाको वसफाररि बेगर तलब
भि
ु ानी हुने
तलि प्रवतिेदन स्िीकृ वत बेगर तलि भि
ु ानी,
करार नभआय भि
ु ानी हुने
करारको व्यिस्था भन्त्दा फरक रूपमा भि
ु ानी हुन सक्ने
तोवकएको भन्त्दा बढी िा कम सेिा सवु िधा प्रदान हुने
गैर कमयचारीहरूलाआय तलब भि
ु ानी हुन सक्ने
तलब भि
ु ानीहुदँ ा प्राप्त गनयपु ने रकम प्राप्त हुने
कर गणना लगायत ऄन्त्य कट्टी हुनपु ने रकमहरू बढी कट्टी
हुने
ऄसल
ु गनयपु ने रकमहरू ऄसल
ु हुन नसक्ने
नगररक लगानी कोष , संचय कोष जस्ता कट्टी रकमहरू
कट्टा भआय समयमै दावखला नहुने
तोवकए बमोवजमका मलेप फारमहरू प्रयोग नगने।
अवथयक संकेत बवगयकरण तथा व्यख्या प्रयोग नहुनु
सभपणू य कारोबारहरूको लेखाङ्कन नगने।
लेखाङ्कनका वििरणहरूको वभडान नगने।
सभिवन्त्धत ऄवधकारीबाट खाताहरू प्रमावणत नहुने।
स्थानीय सरकारसञ्चालन ऐनको दफा ९१ ऄनसु ारको
ऄिकास कोषको व्यिस्था नगने
लेखाङकनमा साियजवनक िेर लेखामान पलाना नहुनु

वनयधत्रणका उपायहरू

















प्रिासन िाखा लगायत ऄन्त्य सभिवन्त्धत िाखाको
वसफाररि बेगर भि
ू ानीको लावग पेि भएमा कायायलय
प्रमख
ले
ऄस्िीकृ
त
गने।
ु
पाररत गरे को तलबी प्रवतिेदन र सभिवन्त्धत
वकताबखाना/ऄवभलेखालयमा दताय भएको
दरबन्त्दीऄनसु ार खचय लेखाङ्कन गने
तलबी प्रवतिेदन तयारी, ग्रेड गणना, वबदाबापतको
रकमको गणनालगायत काययहरू रावष्िय वकताबखानाको
काययसञ्चालन वदग्दियन, ऄन्त्य सभिवन्त्धत वदग्दियन र
समय÷समयमा भएका पररपर पालना गने

अनुगमन गने वनकाय र
तररका

सच
ू ना र सच
ं ार




कमयचारी प्रिासन
िाखाले वनरन्त्तर रूपमा
मावथल्लो तह िा सभबर्द्
पदावधकारीलाइ
प्रवतिेदन गने।
कमयचारी सभिवन्त्ध
वििरणको PIS
ऄध्यािवधक गने






प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त
तथा अवथयक प्रिासन
िाखाबाट कमयचारी प्रिासन
िाखाको सहयोगमा वनरन्त्तर
ऄनगु मन गनयपु ने
अन्त्तररक लेखापरीिण तथ
बाहय लेखापरीिण
SuTRA प्रणालीको
ऄनगु मन मोड्यल
ु प्रयोग गने

विद्यवु तय हावजरी तथा कमयचारी लग बुक
कमयचारीको काम गरे को स्थान, कायय गरे को हावजरी वदन,
वबदा बसेको वदन र तलब कट्टा अवद सभिवन्त्ध वििरण
प्रत्येक मवहना अवथयक प्रिासन िाखालाइ ईपलब्ध
गराईने
करारमा प्राविवधक कमयचारी व्यिस्थापन गने सभिवन्त्ध
काययविवधको ऄनसु चु ी ४ बमोवजमको ढाँचामा करार गने
र सोही काययविवधको ऄनसु चु ी ५ बमोवजम करार सचू ना
समेत प्रदान गने
कट्टी गररएको रकम समयमै दावखला गने
कमयचारी पररचालन मापदण्ड
करारका कमयचारीको सन्त्दभयमा करारका व्यिस्थाहरू
जाँच गने तथा करारको ऄिवध यवकन गरी भि
ु ानी गने
बेतलिी विदा तथा तलबी विदाको स्पष्ट वििरण राख्ने
गयल कट्टी र वनलभबनमा परे का कमयचारीको पाररश्रवमक
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सम्भावित जोवखम

वनयधत्रणका उपायहरू









१.२
काययसञ्चालन
खचय भि
ु ानी












सघं तथा प्रदेिबाट जारी भएका
खचयका मापदण्ड
नगरपावलकाको अवथयक काययविवध
ऐन तथा वनयमिालीमा भएका
व्यिस्थाहरू
सरकारी लेखा वनदेविका र सोमा
भएका व्यिस्थाहरू
भण्डार / स्टोर िाखाले प्राप्त गरे का
समानहरू दावखला गरी विल सवहत
काययलय प्रमख
ु को स्िीकृ वत प्राप्त
गरर भि
ानीका
लावग पेि गने
ु
खचय भएर जाने समानहरू दावखला
गरर कायायलय प्रमख
ु को स्िीकृ वतमा
अवथयक प्रिासन िाखामा पेि गने।
म.ले.प. द्वारा स्िीकृ त गररएको
फारामको प्रयोग
सरकारी लेखा वनदेविका २०७३
(संिोधन सवहत)मा ईल्लेवखत
व्यिस्थाको ईपयोग गने














विल कायायलयको नाममा प्राप्त नहु ुने
मावसक तथा अिवधक रूपमा प्राप्तहुने धारा , विजवु ल,
आन्त्टरनेट जस्ता विलहरू समयमै भि
ु ावन नभआय जररिाना
वतनयपु ने
दोहोरो भि
ु ानीहुन सक्ने
कायायलयका लावग प्राप्त समाग्रीको स्टोर िाखाले
जानकारी प्राप्त नगने
बजेट विवनयोजन नभआय भि
ु ानीका समस्या हुने
सेिाप्रदायकलाआय भि
ु ानी गदाय सभझौता भन्त्दा फरक
भि
ु ानी हुने
भि
ु ानीमा कर कट्टी नगररने
भि
ु नी गने व्यवि र स्टोर हेने एकै व्यविलाआय वजभमेिार
प्रदान गने
मापदण्ड तथा कोटा ऄनसु ार सामग्री खररद नहुनु
सामान प्राप्त नभआय भण्डार िाखाले भि
ु ानका लावग पेि
गने
कुनै काम नभआय ऄनािश्यक रूपमा करार गरी पणू य रूपमा
वनयमको पालना हुन नसक्ने ।















भि
ु ानी वनयमानसु ार कट्टी भए नभएको जाँच गनयपु दयछ
करारको कमयचारीको हकमा Timesheet म.ले.प फारम
९०७ प्रयोगमा ल्याईने
ऄन्त्य व्यिस्थाका लावग तोवकए बमोवजमका म.ले.प
फारमहरूमा लेखाङ्कन गनयपु ने।
सभपणू य कारोबारहरूको ऄवनिायय लेखाङ्कन गने र
भि
ु ानीहरू बैंङ्वकग प्रणालीबाट गने
लेखाङ्कनका वििरणहरूको वनयवमतरूपमा वभडान गने।
सभिवन्त्धत ऄवधकारीबाट तलि लगायताका सवु िधा
सभिवन्त्ध खाताहरू प्रमावणत गराईने
ऄिकास कोषको व्यिस्थापन गने र त्यसका लावग
अिश्यक रकमको व्यिस्थागरी दीधयकालीन दावयत्िको
रूपमा लेखाङकन गने
SuTRA प्रणालीको ईवचत प्रयोग गने
मावसक तथा अिवधक रूपमा भि
ु ानी गनयपु ने वििरण
अवथयक प्रिासन िाखाले मावसक रूपमा वििरण तयार
गरर भि
ु ानी गने
विल वजिक प्राप्त भए लगतै भि
ु ानी गने र छुट प्राप्त गने र
जररिानाबाट बच्ने
गतबषयको तुलना गरी यथेष्ट बजेट विवनयोजन गने
सेिा प्रदायकसंगको सभझौता पर संिोधन भए नभएको
यवकन गरी सोही बमोवजम भि
ु ानी भए नभएको जाँच
गने
प्रत्येक भि
ु ानीका लावग भौचरका साथ भि
ु ानी
कारोबारको वसफाररि पर म.ले.प.फा.न.ं २०२ सल
ं ग्न
भए नभएको जाँच गनयपु दयछ।
भि
ु ानीमा गनयपु ने कट्टी रकम जस्तै : स्रोतमा कर कट्टी ,
पेस्की फर्छ्यौट , धरौटी रकम कट्टीजस्ता रकमहरू कट्टी
गरी खदु रकम मार सभिवन्त्धतलाइ भि
ु ानी गनयपु दयछ
कायायलय प्रमख
ु ले वजभमेिारी तोक्दा अवथयक प्रिासन
सञ्चालन र भण्डार िाखा प्रमख
ु एईटै नपने गरी
वजभमेिारी तोवकए नतोवकएको जाँच गनयपु दयछ।
तोवकएको मापदण्डको ऄवधनमा रवह समाग्री खररद गने

अनुगमन गने वनकाय र
तररका

सच
ू ना र सच
ं ार





अिवधक रूपमा
भि
ु ानी गनयपु ने
विषयहरूमा सिालमा
सभिवन्त्धत िाखाले
अवथयक प्रिासन
िाखालाआय जानकारी
वदने,
करार सभझौतामा
पररितयन भएको हकमा
सभिवन्त्धत िाखाले
सभिवन्त्धत पिलाआय
पररितयनको जानकारी
वदने







प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त
तथा अवथयक प्रिासन
िाखाबाट विषयगत
िाखाको सहयोगमा वनरन्त्तर
ऄनगु मन गनयपु ने
कारारबाट सवु िधा
अन्त्तररक लेखापरीिण तथ
बाहय लेखापरीिण
SuTRA
प्रणालीको
ऄनगु मन मोड्यल
ु प्रयोग गने
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१.३ काययक्रम
खचय भि
ु ानी















१.४ ऄनदु ान
तथा सामावजक
सहायता
भि
ु ानी
(Grant and




नेपाल साियजवनक िेर
लेखामानको ईपयोग
अवथयक संकेत बवगयकरण तथा
व्यिख्या २०७४ (संिोधन
सवहत)को पणू य ईपयोग
संघ तथा प्रदेिबाट जारी भएका

खचयका मापदण्ड
नगरपावलकाको अवथयक काययविवध 
ऐन तथा वनयमिालीमा भएका

व्यिस्थाहरू
सरकारी लेखा वनदेविका र सो मा 
भएका व्यिस्थाहरू
सेिा प्रिाहसँग सभिवन्त्धत

काययहरूमा लागत ऄनमु ान गनय
काययविवध
साियजवनक खररद ऐन तथा

वनयमािली
सःसतय काययक्रममा ईल्लेवखत सतयहरू 
म.ले.प. द्वारा स्िीकृ त गररएको 
फारामको प्रयोग गने
सरकारी लेखा वनदेविका २०७३
(संिोधन सवहत)मा ईल्लेवखत
व्यिस्थाको ईपयोग गने
नेपाल साियजवनक िेर
लेखामानको ईपयोग
अवथयक संकेत बवगयकरण तथा
व्यिख्या २०७४ (सि
ं ोधन सवहत)
को पणू य ईपयोग
ऄनदु ान तथा सहायता पररचालन 
सभिवन्त्ध काययविवध
सहयाता प्रादन गने िेर , बजेटका 
नीवत तथा काययक्रममा भएका

व्यिस्थाहरू

सम्भावित जोवखम

वनयधत्रणका उपायहरू


तालीम तथा गोवष्ठमा सहभागीको वििरण , लागत,
प्रयोजन स्पष्ट नरहने
रीत नपयु ायआ काययक्रमका लावग पेवश्क लग्ने
कागजात तथा प्रमाण , विल भपाय आ बेगर पेश्की फछौयट
गने
भिा लगायत ऄन्त्य सवु िधा वितरण गदाय सोको मापदण्ड
पालना नगने
मालसमान (कच्चा पदाथय तथा ऄन्त्य ईत्पादन सामग्री ,
ऄधयप्रिोवधत सामग्री र ईत्पावदत सामग्री) को भण्डारण
तथा वनष्कासनमा पयायप्त व्यिस्था नहुने
सतयमा ईल्लेवखत पररवध भन्त्दा बावहर गआय काययक्रम
सञ्चालन हुन सक्ने
सःसतयको रकम अवथयक बषयको ऄन्त्तमा वफताय नहुने
वहसाब वमलानका समस्या हुनु
















स्िीकृ त काययक्रम बेगर खचय गने , Pressure Groupले
माग गरे को अधारमा रकम भि
ु ानी गने
प्रयोजन वबना नै खचय गने
ऄनदु ान प्राप्त गने वनकायले तोवकएको ढाँचामा प्रवतिेदन
नगने





अनुगमन गने वनकाय र
तररका

सच
ू ना र सच
ं ार

जस्तै वकताब, अहारा, अवद
सबै भि
ु ानीहरू बैंङ्वकग प्रणालीबाट गने

अवथयक प्रिासन िाखा िा कमयचारी प्रिासन िाखाको
रायसवहत गोष्ठी/ काययक्रममा सहभागी हुनेको ऄवधकार
प्राप्त ऄवधकारीबाट स्िीकृ त गररएको वििरण राख्ने
भ्रमणमा खटाईँदा म.ले.प.फा.न.ं २२३ भ्रमण अदेि भरी
ऄवधकार प्राप्त ऄवधकारीबाट स्िीकृ त गने
काययक्रम सञ्चालनका लावग अिश्यक सभपणू य प्रवक्रया
पयु ायरइ अएपवछ मार अवथयक प्रिासन िाखाले पेस्की
तथा भण्डार िाखाले माग फारामका अधारमा
अिश्यक सामग्री वदने
पेश्की फछौयट गदाय सभपणू य विल विजक तथा भपायआ
सँलग्न भएको कागजात पेि गने
बैठक सञ्चालन तथा भिा लगायतका खचयको लावग
खचयको मापदण्ड पालना गने
लवित समहू मार सहभागी हुने काययक्रममा त्यस्तो
सहभावगता सवु नवित गने ईवचत प्रबन्त्ध वमलाईने
काययक्रम समापन पिात काययक्रमको प्रवतिेदन म.ले.प
फारम ९०९ मा तयार गने
सःसतय काययक्रमा ईल्लेवखत सतयहरू पालना गने
पावलकाको ऐन वनयमको पररवधवभर रवह काययक्रम
सञ्चालन गने
लेखाङ्कनका लावग SUTRA को प्रयोग गने
सरकारी लेखा वनदेविकामा भएको व्यिस्था पालना गने
सबै भि
ु ानीहरू बैंङ्वकग प्रणालीबाट गने
सहयाता प्रदान गदाय स्िीकृ त काययक्रम तथा विवनयोजन
गरी खचय गने
ऄनदु ान तथा सहायता पररचालन काययविवध तयार गरी
लागु गने
सःसतय ऄनदु ानको सतयहरू पालन भए नभकएको







अिवधक रूपमा
भि
ु ानी गनयपु ने
विषयहरूमा सिालमा
सभिवन्त्धत िाखाले
अवथयक प्रिासन
िाखालाआय जानकारी
वदने,
करार सभझौतामा
पररितयन भएको हकमा
सभिवन्त्धत िाखाले
सभिवन्त्धत पिलाआय
पररितयनको जानकारी



ऄनदु ान तथा
सहायताको वििरण
सामावजक विकास
महािाखाले अवथयक
प्रिासन िाखामा वदने








प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त
तथा अवथयक प्रिासन
िाखाबाट विषयगत
िाखाको सहयोगमा वनरन्त्तर
ऄनगु मन गनयपु ने
अन्त्तररक लेखापरीिण तथा
बाहय लेखापरीिण
SuTRA
प्रणालीको
ऄनगु मन मोड्यल
ु प्रयोग गने

प्रमख
ु प्रिासकीय
ऄवधकृ तबाट संचावलत
काययक्रमको चौमावसक
रूपमा प्रवग समीिा
अन्त्तररक लेखापरीिकले
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सूयोदय नगरपालिकाको ऐन, लनयमाविी तथा काययलवलधहरूको संगािो (चौथो भाग)
मख्य वजम्मेिारीका
क्र.स. ु िेत्रहरू
वनयधत्रणको िातािरण
Social
 नगरले ऄंगालेको अवथयक
Assitance)
काययप्रणालीको नीवत
 िैविक तथा स्िास्थ संस्थाहरूलाआय
सरकारले प्रदान गने सहायता
सभिवन्त्ध
 धावमयक तथा सांस्कृ वतक संस्थालाइ
सरकारले प्रदान गने सहायता
 सामावजक विकास िाखाले
सभपादन गने काययहरू
१.५ सामावजक  सङ्घीय समावजक सरु िा वितरण
सरु िा खचय
सभिवन्त्ध पररपरहरू तथा
भि
वनदेिनहरू
ु ानी
 लाभग्राहीको वििरण राख्ने विवध र
प्रणाली
 म.ले.प. फारामको व्यिस्था
 नेपाल साियजवनक िेर
लेखामानको ईपयोग
 अवथयक संकेत बवगयकरण तथा
व्याख्या, २०७४ मा भएका
व्यिस्थाहरू
२. पँजु ीगत खचय  नगरपावलकाको अवथयक काययविवध
भि
ऐन तथा वनयमिावलमा भएका
ु ानी
व्यिस्थाहरू
 सरकारी लेखा वनदेविका र सो मा
भएका व्यिस्थाहरू
 लागत ऄनम
ु ान गनय काययविवध तथा
स्थावपत मल्ु य तथा मान्त्यताहरू
 साियजवनक खररद ऐन तथा
वनयमािली
 प्राविधक िाखाहरू
(पिू ायधार,
अवथयक विकास , समावजक
विकास)ले पँजु ीगत वनमायणका
काययहरू प्राविवधक /परामियदाताको

सम्भावित जोवखम











सःसतय ऄनदु ान प्रादान गदाय सतयहरू पयायप्त रूपमा
व्यिस्था नगने र तोवकएका सतयहरू प्राप्त गने वनकायले
पालना नगने
ऄनदु ान तथा सहायता प्राप्त गने वनकायले रकम वनकासा
लगी खचय नगने
सःसतय ऄनदु ानको रकम अवथयक बषयको ऄन्त्तमा खचय
नभएकोमा वफताय नगने

भि
ु ानी प्राप्त गनयपु ने सभिवन्त्धत व्यविले रकम प्राप्त नगनयु
लाभग्राहीको पवहचान बेगर नै रकम भि
ु ानी हुनु
गैर लाभग्राहीले रकम प्राप्त गनयु
मृत्यु पिात समेत सरु िा रकम भि
ु ानी हुनु
सामावजक सरु िा वितरणका लावग प्राप्त रकमको छुट्टै
अवथयक वििरण तयार नहुनु र रकम ऄपचलन हुन सक्ने
सभभािाना रहनु

वनयधत्रणका उपायहरू




















स्िीकृ त िावषयक काययक्रममा रहेका साियजवनक वनमायण
कायय लगत आवस्टमेट , ड्रआङ, वडजाआन तयार गरी
ऄवख्तयार प्राप्त वनकायले साियजवनक खररद ऐनऄनसु ार
खररद कायय नगने
रवनङ वबल , नापी वकताब र कायय सभपन्त्न प्रवतिेदन
प्राविवधकबाट प्रमावणत नहुने
पँजु ीगत खचयहरू सभझौता र करारको पररवध भन्त्दा बावहर
रवह भि
ु ानीका लावग वसफाररि हुने।
िैदेविक स्रोत समािेि भएकोमा समझौतामा ईल्लेख
भएबमोवजम दातृ पिको खररद वनदेविका
(Procurement guidelines) पालना नहुने
बजेटको पररवध भन्त्दा बावहर भि
ु ान हुन वसफाररि हुने
दोहोरो भि
ानी
हु
न
सक्ने
सभभािना
ु








अनुगमन गने वनकाय र
तररका
प्राभिकारीता तथा विवतय
ऄनि
ु ासनलाआय अधार वलआय
ऄनगु मन चौमावसक रूपमा

सच
ू ना र सच
ं ार

ऄनगु मन गने
वफताय प्राप्त गनयपु ने रकमहरू अवथयक बषयको ऄन्त्तमा
सोही अवथयक बषय वभरै वफताय वलने
लेखाङ्कनका लावग SUTRA को प्रयोग गने
सरकारी लेखा वनदेविकामा भएको व्यिस्था पालना गने
सबै भि
ु ानीहरू बैंङ्वकङ्गग प्रणालीबाट गने



सङ्घीय िा प्रदेिीक
काययक्रमको हकमा
सभिवन्त्धत सरकारको
कायायन्त्यिन गने
काययलयलाआय गने

लाभग्राहीको पररचयपरका अधारमा मारै रकम भि
ु ानी
गने
लाभग्राही पवहचान तथा वनरन्त्तर वनररिण , धटना दताय
तथा ऄवभलेख वभडान गरी वििरण ऄध्यािवधक राख्ने
Know your beneficiary ऄिधारणा सञ्चालन गने ,
लाभग्रावहको बैंक खातामा रकम जभमा गने विवधलाआय
प्राथवमकता वदने
सबै भि
ु ानीहरू बैंङ्वकग प्रणालीबाट गने र सभिवन्त्धत
बैंक वहसाब वभडान गने
रकम बाँडफाँड पिात अवथयक वििरण तयार गरी वहसाब
फर फारक गने
अयोजना/योजना खाता (वकताब) प्रयोग गने
खररद एकाआबाट वसफाररि भएऄनसु ार वनमायण काययको
पँजु ीगत खचयहरूलाइ प्राविवधकबाट जाँच गरी प्रमावणत
गररएपवछ सो सभिवन्त्धत वबल , भरपाआय र ऄन्त्य कागजात
भि
ु ानीका लावग अवथयक प्रिासन िाखामा पठाईने
वनमाणय काययको लेखाङ्कन तथा ऄवभलेखका लावग
म.ले.प. बाट स्िीकृ त फाराम (म.ले.प.फा.नं. ५०१ देवख
म.ले.प.फा.नं. ५१४) प्रयोग गने
पँजु ीगत खचय लेखा ङ्ककन गदाय म.ले.प. बाट स्िीकृ त
फाराम प्रयोग गनयपु दयछ। जस्तै , म.ले.प.फा.नं. ५०३ नापी
वकताब, म.ले.प.फा.न.ं ५०४ ठे क्का सभिवन्त्ध वबल ,
म.ले.प.फा.नं. ५०५ अआटम िाआज कायय ऄवभलेख
खाता, म.ले.प.फा.न.ं ५०६ ठे क्कागत ऄवभलेख/खाता ,



लाभग्राहीहरूको वििरण
साियजवनक गने
भि
ु ानी रकम
साियजवनकीकरण गने
खचयको फाटबारी
तोवकएको ऄिवधमा
पठाईने



अिवधक
छलफल/वनदेिन।
काययवििरण तथा
काययदेि ऄनसु ारको
काम गनय वनदेिन वदने।
कायायलयको बैठकमा
छलफल/वनदेिन।
कायायलयको बैठकमा
छलफल।
प्राविवधक िाखालाआय
वजभमिार बनाईन
छलफल गने।
अन्त्तररक























छड्के रूपमा लाभग्राहीले
रकम प्राप्त गरे को ऄंक तथा
वििरणको स्थलगत ऄनगु मन
गने
अन्त्तररक लेखापरीिण तथा
बाह्य लेखापरीिणका क्रममा
रावष्िय पररचय पर तथा
पवञ्जकरण विभागको
सचू नासंग वभडान गने

कायायलय प्रमख
ु ले अिश्यक
कागजात बेगरको गोश्वार
भौचर स्िीकृ त नगने र पेि
नगनय अदेि वदने।
प्रिासन िाखाले ऄनगु मन
गरी प्रवतिेदन गने।
वजन्त्सी िाखाले पेि भएको
विल ऄनसु ार प्राप्त समान
समय समयमा छड्के जाँच
गने।
अन्त्तररक लेखापरीिकको
राय ऄनसु ारको कायय गने।
अवथयक प्रिासन िाखाले
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मख्य वजम्मेिारीका
क्र.स. ु िेत्रहरू

वनयधत्रणको िातािरण








वसफाररिमा चेक जाँच गरी
काययलय प्रमख
ु को वसफाररि प्राप्त
गरर अवथयक प्रिासन िाखामा
पठाईने
अन्त्तररक लेखा परीिकबाट
लेखापरीिण
म.ले.प. द्वारा स्िीकृ त गररएको
फारामको प्रयोग गने
सरकारी लेखा वनदेविका २०७३
(संिोधन सवहत)मा ईल्लेवखत
व्यिस्थाको ईपयोग गने
नेपाल साियजवनक िेर
लेखामानको ईपयोग
अवथयक संकेत बवगयकरण तथा
व्यिख्या २०७४ (सि
ं ोधन
सवहत)को पणू य ईपयोग










सम्भावित जोवखम

वनयधत्रणका उपायहरू

सच
ू ना र सच
ं ार

प्राविवधक िाखाले अिश्यक स्रोत कागजात बेगर
भि
ु ानीका लावग अवथयक प्रिासन िाखामा वसफाररि
गनय
प्राविवधक िाखाको वसफाररि बेगर भि
ु ानी हुने।
विज नगनेका लावग विल विजक बेगर भि
ु ानी गने
समयमै पँवु जगत प्रकृ वतका काययक्रमहरू सञ्चालन नगने ,
भयाद गुज्रने तथा जमानत लगायतका वििरण कायम
नहुने
भि
ु ानीका क्रममा कट्टी गररनपु ने कर तथा ऄन्त्य
ऄवनिायय कट्टी नहुनु
अवथयक िषय समावप्त पवछ भि
ु ानी बाँकीको वििरण
तयार नगने र अगामी अवथयक बषयमा समेत काययक्रममा
नपने

भेररएसन भएकोमा म.ले.प.फा.नं. ५०९ भेररएसन अदेि
फाराम, म.ले.प.फा.नं. ५१० कायय सभपन्त्न प्रवतिेदन र
म.ले.प.फा.नं. ५११ डोर हावजर फाराम लगायत ऄन्त्य
फारामहरू तयार गरी ऄद्यािवधक गने
जनसहभावगताबाट सभपावदत काययका लावग
म.ले.प.फा.नं. ५१४ जनसहभावगतामा सभपावदत काययको
प्रवतिेदन प्रयोग गने
िैदेविक स्रोत समािेि भएकोमा समझौतामा ईल्लेख
भएबमोवजम दातृ पिको खररद वनदेविका
(Procurement guidelines) लाआय पालना गने
सल
ं ग्न अिस्यक कागजातका अधारमा गोश्वार भौचर
तयार गरी श्रेस्ता खडा गने।
प्रिासन िाखा लगायत ऄन्त्य सभिवन्त्धत िाखाको
वसफाररि बेगर भि
ू ानीको लावग पेि भएमा कायायलय
प्रमख
ु ले ऄस्िीकृ त गने।
छड्के जाँच गरी वजभमेिार गराईने , साथै जमानत तथा
धरौटीको भयाद गुज्रे नगुज्रेको समय समयमा अवथयक
प्रिासनले जाँच गने।
बजेटको पररवध वभर रहे नरहेको जाँच गरी स्िीकृ वतको
लावग कायायलय प्रमख
ु समि पेि गनयपु ने
भि
ु ानी भएका वबलहरूमा "भि
ु ानी भयो " भन्त्ने छाप
लगाईने र बैंक वििरणसँग वभडान गराईने
लेखाङ्कनका लावग SuTRA सफ्टिेयरको प्रयोग गने
भि
ु ानीका क्रममा ऄवनिायय कट्टीहरू गरी दावखला गने
भि
ु ानी बाँकी वििरण म. ले. प. फा. न.ं २२१ मा भएका
खचयहरूको लेखाङ्कन तथा ऄन्त्य प्रवक्रयागत
वििरणहरू सही भएको यकीन गरी अन्त्तररक
लेखापरीिकबाट प्रमावणत गराआय राख्नपु ने।
वनयम काननू र अधार वबना भि
ु ानी भएका
पेश्कीहरूका हकमा सभिवन्त्धत व्यविलाआय वजभमेिार
बनाईने।
तोवकएको समयमा विल विजक संलग्न गरी पेश्की
फर्छ्यौट गने,

लेखापरीिकलाआय
जानकारी गराईने।
छलफल तथा प्रवतिेदन।
विलहरूको भि
ु ानीको
साियजवनकीकरण गने।
कायायलय प्रमख
ु ले
दावयत्ि रहनु पनायको
कारण प्राविवधक िा
भण्डार िाखासँग
छलफल गरी सवु नित
गनयु पने।
















३.

पेश्कीहरूको
भि
ु ानी





पेश्की भि
ु ानीका लावग पस्ु टयाआय ,
अधार र अवथयक काययविवध वनयम
काननू हरू
अवथयक प्रिासन िाखा र
सभिवन्त्धत िाखाहरू





पस्ु टयाआय, अधार र वनयम काननू हरू सभमत नभएका
कारोबारहरूको लावग पेश्की भि
ु ानी हुन सक्ने।
अिश्यकता भन्त्दा कम िा बवढ रकम भि
ु ानी गराआय
ऄवनयवमतता भएको हुन सक्ने।
साियजवनक वनमायणमा वदआयएको पेश्की रकम वनयम संगत


















सभिवन्त्धत पेश्की माग
गने िाखाले अवथयक
प्रिासन िाखामा
पेश्कीको ऄिस्थाका
बारे मा अिवधक रूपमा



अनुगमन गने वनकाय र
तररका
चेक जाँच गरी प्राविवधक
िाखामा वफताय पठाईने।
कायायलय प्रमख
ु ले अन्त्तररक
लेखापरीिक समेतलाआय
वजभमिार गराईने।
लेखा प्रमख
ु ले वनरन्त्तर चेक
जाँच गनयु पने।
अन्त्तररक लेखापरीिण
अिवधक रूपमा गराईने।
मावसक रूपमा खचय खाताको
बैंक वहसाब वमलान गनयपु ने
अन्त्तररक लेखा परीिक र
ऄवन्त्तम लेखापरीिकले यस
वबलसंग सभिवन्त्धत
ऄवघल्लो अ .ि. को
भि
ु ानीसँग वभडान गरी ठीक
भए/नभएको हेरी प्रवतिेदन
गनयु पने।

अवथयक प्रिासन िाखाले
बषयको िरू
ु िात तथा ऄन्त्तमा
खाता बन्त्दी तथा वजभमेिारी
साररएको वििरण अलेपको
सहयोगमा जाँच गरे र
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मख्य वजम्मेिारीका
क्र.स. ु िेत्रहरू

वनयधत्रणको िातािरण



४.

ईपभोिा
सवमवत
पररचालन गने
व्यिस्था









५.

विपद्
व्यिस्थापनसंग
सभिवन्त्धत
भि
ु ानीहरू





म.ले.प. फारामको व्यिस्था
सरकारी लेखा वनदेविका २०७३
मा गररएका व्यिस्थाहरू

सम्भावित जोवखम


सूयोदय नगरपावलकाको स्रोत
पररचालन तथा व्यिस्थापन
काययविवधमा व्यिस्था भएको
ईपभोिा सवमवतबाट सञ्चालन हूने
काययक्रमको विवध
साियजवनक खररद ऐन वनयमािलीको
व्यिस्था
साियजवनक वनज साझेदारी लगानी
व्यिस्थापन तथा सञ्चालन ऐनका
व्यिस्थाहरू
प्राविवध तथा अवथयक प्रिासन िाखा
ईपभोिा सवमवत तथा
सरोकारिालाहरू



विगद् व्यिस्थापन कोष सञ्चालन
काययविवध
सरकारी कारोबार वनदेविका तथा
सरकारी लेखा वनदेविका
विपद् व्यिस्थापन सवमवत


















वनयधत्रणका उपायहरू

फछौयोट नहुने
तोवकएको समय तथा काययविवध बमोवजम पेश्की
फछयौट नहुनु



ईपभोिाबाट हुनु पने योगदान रकम नरहने ,
ठे केदारको प्रयोग हुने, मेवसनररको प्रयोग हुने
सीमा भन्त्दा बढीको रकमको कायय ईपभोिा सवमवतबाट
हुने
काययसभपादन भएकाको हकमा गुणस्तररय नहु ने
अयोजना हस्तान्त्तरण नहुनु
ममयत सभं ार कोषमा रकम नछुट्याईनु
साियजवनक सनु िु ाआय तथा लेखापरीिण नभआय भि
ु ानी हुनु
ऄनगु मन सवमवत सकृ य नहुनु
स्थानीय स्रोत तथा साधनको ईपयोग नहु नु



विपतका लावग तयारी ऄिस्थामा रे स्क्यु वटम तथा
ईपकरण नरहन सक्ने
विपदका लावग गररने खररदमा साियजवनक खररदको ऐन
वनयम पालना हुन नसक्ने
सामग्रीको ईवचत व्यिस्थापन नहुने
विपत पिात प्रयोग भएका सामग्रीको व्यिस्था
ईर्द्ार राहत सामग्री ऄवभलेख नरहने ,
लाभग्राहीको वििरण नरहने साथै लवित बगय तथा
समहु मा राहत नपुग्नु















मोवबलाआजेसन पेस्की बाँकी भएका दामासाही अधारमा
पेस्की फर्छ्यौट गने र अिश्यक रकमहरू कट्टा समेत गने
फछयौट नभएका पेिकी म . ले. प. फा. न.ं २११ भरी
अन्त्तररक लेखा परीिकबाट प्रमावणत गराआय राख्ने र
अगामी अवथयक बषय वजभमेिारी साने
ईपभोिा सवमवतबाट भएका काययहरूको ऄनगु मन
काययविवध पालना भए नभएको यवकन
समावजक लेखा परीिण, साियजनक सनु िु ाआय, साियजवनक
भेला,
पावलकाले सवमवतबाट हुनपु ने योगदानको रकमको ऄंि
वहसाब गने
स्थानीय स्रोत साधनकालावग स्थावपत मापदण्ड तथा
नभसयको समवु चत ईपयोग गनयु
ईपभोिा सवमवतमा सञ्चालन काययविवध रहेका
व्यिस्थाहरू लागु गनयपु ने

ऄपतकावलन काययसञ्चालन के न्त्रको संरचनागत
व्यिस्था गने
राहत वितरण सभबनवध काययविवध तयार गने
विपत व्यिस्थापन योजना तयार गने
विगत व्यिस्थापनका लावग रणनीवत तयार गरी
कायायन्त्ियन गने

सच
ू ना र सच
ं ार







जानकारी वदने



अयोजना स्थलमा
सचू ना पाटी टाँस गने ,
रकम ऄिवध र
अयोजनाको नाम
ईल्लेख गने
साियजनक सनु िु ाआयबाट
अय तथा व्ययको
वििरण तथा भौवतक
प्रगवत ऄिस्थाको
जानकारी वदने



विपद् व्ययिस्थापन
सवमवतले नगर प्रमख
ु
तथा प्रमख
ु प्रिासकीय
ऄवधकृ तलाआय
ऄिवस्थवतको जानकारी



अनुगमन गने वनकाय र
तररका
लेखापरीिकले यससंग
सभिवन्त्धत वििरणहरूसंग
वभडान गरी ठीक
भए/नभएको हेरी प्रवतिेदन
गनयु पने।
समावजक लेखा परीिण ,
साियजनक सनु िु ाआय
,
साियजवनक भेला

विपद् व्यिस्थापन सवमवतले
वनधायरर प्रयोजन ऄनरू
ु पको
कायय भए नभएको (तत्काल र
वनरन्त्तर)

वनयधत्रण वक्रयाकिापिे पयु ायउने योगदान
१. LISA को सचू क १.३.२, २.१.२, २.३.१, ४.१.२, ४.२.१, ४.२.२, ४.३.२, ४.३.३ ५.२.३, ५.३.२ लाआय
२. स्थानीय तह विविय जोवखम मल्ू याङ्कनको सचू क ३.१ को सचू क १८, १९, २१, सचू क ३.२ को सचू क २८, ३०, ४२, ६०, ६४, ६७
३. नगरपावलकाको अवथयक प्रिासन िाखा, विषयगत िाखाका काययक्रम संञ्चालन, कमयचारी प्रिासन िाखा, िडा कायायलयहरू, तथा अन्त्तररक लेखापरीिण िाखाको काययवििरण
सभपादनमा योगदान पयु ायईँदछ।
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३.१.४ सम्पवत्त व्यिस्थापन र सरं िण सम्िवधध विस्तृतीकरण
िारीका
क्र.स मुख्य वजम्मे
वनयधत्रणको िातािरण
िेत्रहरू
१. कायायलयमा प्राप्त मालसामान व्यिस्थापन
१.१ खररद गरी  नगरपावलकाको अवथयक
प्राप्त हुने
काययविवध वनयवमत तथा
मालसमान
व्यिवस्थत गनय बनेको ऐन
२०७४ को दफा १४ व्यिस्था
 साियजवनक खररद ऐन तथा
वनयमािली
 वजन्त्सी वकताबमा अभदानी
बाँधी ऄद्यािवधक गरी राख्नपु ने
व्यिस्था।
 स्टोर िाखा तथा अवथयक
प्रिासन िाखा
 वजन्त्सी व्यिस्थापनका लावग
प्रयोग हुने म.ले.प फारमहरू

१.२ हस्तान्त्तरण  वजन्त्सी व्यिस्थापनसंग
भआय प्राप्त
सभिवन्त्धत सरकारी लेखा
मालसमान
वनदेविकामा भएका व्यिस्थाहरू
 साियजवनक खररद ऐन तथा
वनयमािली
 स्टोर िाखा तथा अवथयक
प्रिासन िाखा
 प्राविवधक सामग्रीको सन्त्दभयमा
कायायलयका प्राविवधक
कमयचारीबाट समान जाँच्ने
व्यिस्था
 वजन्त्सी व्यिस्थापनका लावग
प्रयोग हुने म.ले.प फारमहरू
१.३ सिारी
 वजन्त्सी व्यिस्थापनसगं
साधन
सभिवन्त्धत सरकारी लेखा
वनदेविकामा भएका व्यिस्थाहरू

सम्भावित जोवखम










स्िीकृ त माग फारम प्राप्त नभआय समाग्री खररद हुने
ऄवभलेख नराख्ने , ऄपणू य राख्ने र गलत राख्ने
प्रयोजन नखल
ु ाइ खचय लेख्ने, माग भन्त्दा िढी खचय
लेख्ने, वजन्त्सीको मोडेल नखल
ु ाईने
खररद अदेि वबना समान स्टोरमा दावखला हुने
वजन्त्सी प्रवतिेदन तयार नहुने र प्रवतिेदनमा सभपणू य
वििरण ऄध्याविधक नहुने
खररद अदेि र प्राप्त समानको पररमाण , वििरण
फरक पने।
खचय, वनकासा तथा वफताय भएको समानको वििरण
स्टोर िाखामा नरहने

वनयधत्रणका उपायहरू








हस्तान्त्तरण भएको ऄवफसबाट सामानको जानकारी 
प्राप्त नहुने , यस्ता सामानको वहनावमना , मस्यौट हुन
सक्ने।

वनयम ऄनसु ार ऄवभलेख नराख्ने , ऄपणू य राख्ने र 
गलत वकवसमले राख्ने।
वनधायररत Specification भन्त्दा फरक पररमाण र
गुणस्तरका मालसामान प्राप्त हुने।
सबै कायायलयमा प्राविवधक कमयचारी नहुने र
प्राविवधक सामग्रीको जाँच हुन नसक्नु ।
मेवसनरर औजारको ईपयि
ु संरिण नहुने।









समयमा ममयत, सवभयवसगं नहुने।
 सिारी ईपयोगको वििरण नहुनु।
 ऄनवधकृ त व्यवििाट ईपयोग हुने एिम् ऄवधकृ त

अनगु मन गने वनकाय र
तररका

सच
ू ना र सच
ं ार

वजन्त्सी व्यिस्थापनका लावग लावग म .ले.प. फारामहरू  सयू ोदय नगरपावलका अवथयक
४०१ देवख ४१३ सभमको प्रयोग गने।
काययविवध वनयवमत तथा
स्िीकृ त माग फारम प्राप्त गरी खचय लेख्ने , मोडेल, मल्ू य व्यिवस्थत गनय बनेको ऐन
खल
ु ाईने र सभिवन्त्धत मलेप फारमहरूमा ऄवभलेख राख्ने २०७४ को दफा १४ मा
व्यिस्था भए ऄनसु ारको
भैवतक वनररिणको व्यिस्था वमलाईने र समय समयमा
प्रवतिेदन म.ले.प ढाँचामा
वजन्त्सी मौज्दात र भैवतक समानको मौज्दात वभडान गने ।
खररद गनयपु िू य माग फारम स्िीकृ त भए नभएको , खररदको तयार गरी प्रदेि लेखा
वनयन्त्रक कायायलय र
औवचतय समेत जाँच गने।
भयाद गज्र
ु ने सामग्रीको हकमा विन काडयको प्रयोग गने र सभिवन्त्धत लेखा आकाआ
कायायलयमा वदने।
यसका लावग म.ले.प.फारम ४०९ प्रयोग गने ।
 खररद गररने वििरणहरू, प्राप्त
भएको सामग्री रूजु गरी स्टोर
िाखाले अवथयक प्रिासन
िाखालाआय ईपलब्ध गराईने ।
हस्तान्त्तरण फारमसंगै वजन्त्सी खाताको प्रमावणत
 हस्तान्त्तररत भै खचय जनाआएको
प्रवतवलवपका अधारमा मार वजन्त्सी खचय जनाईने ।
७ वदन वभर प्रवतिेदन गने।
Lab रहेको ऄिस्थामा ल्याब परीिण गने।
प्राविवधकबाट समय समयमा जाँच गरी वििरण वजन्त्सी
खातामा समानको ऄिस्था ऄध्यािवधक गने ।





कायायलय प्रमख
ु ले
सपु रीिेिण र ऄनगु मन गने र
वजन्त्सी िाखाले वििरण
ऄध्याविधक गने।

प्राविवधकिाट प्रमावणत जाचं तावलका तयार गरी सोको  ईल्लेवखत जाचं तावलका
अधारमा वनयवमत ममयत सवभयवसंग गने अकवस्मक
ऄनसु ार ममयत संभार भए
रुपमा ममयत गनयपु ने भएमा प्राविवधकिाट ममयतका लावग
नभएको सभिन्त्धमा कायायलय



कायायलय
प्रमख
ु बाट
प्राविवधकको सहयतामा
सिारी साधनक ऄिस्था

सभिवन्त्धत नगरपावलका
कायायलय प्रमख
ु ले
सपु ययिेिण र ऄनगु मन गने
(प्रमख
ु ले गने कामको हकमा
महािाखाले गने)
 एकतह मावथिाट ऄनगु मन
गने, भौवतक वनररिणको
व्यिस्था गने,
 अन्त्तररक लेखापरीिकले
लेखापरीिण गने र वजन्त्सी
प्रवतिेदनको जाँच गने।
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मुख्य वजम्मेिारीका
िेत्रहरू

वनयधत्रणको िातािरण
तथा लेखा फारमहरू
साियजवनक खररद ऐन तथा
वनयमािली
 स्टोर िाखा तथा अवथयक
प्रिासन िाखा
 संगठन संरचना ऄनस
ु ार
काययवििरण वदआयएको हुने

सम्भावित जोवखम








१.४ मेिीनरी
औजार

१.५ फवनयचर



वजन्त्सी व्यिस्थापनसंग
सभिवन्त्धत सरकारी लेखा
वनदेविकामा भएका व्यिस्थाहरू
 साियजवनक खररद ऐन तथा
वनयमािली
 संगठन संरचना ऄनस
ु ार
काययवििरण वदआयएको हुने
 स्टोर िाखा तथा अवथयक
प्रिासन िाखा









स्टोर िाखा तथा अवथयक

प्रिासन िाखा

 वजन्त्सी व्यिस्थापनसगं

सभिवन्त्धत सरकारी लेखा
वनदेविकामा भएका व्यिस्थाहरू

वनयधत्रणका उपायहरू

व्यवििाट पवन साियजवनक कामकाज बाहेकका वसफाररि भएको हुनपु ने।
काममा प्रयोग हुने।
 ऄवधकार प्राप्त ऄवधकारीको स्िीकृ वतिाट मार सिारी
लामो समयसभम ईपयोग विवहनताको ऄिस्थामा
साधन सञ्चालन गनय वदने सिारीको माआल मीटरमा
राख्ने।
देवखने वकलोमीटर खल्ु ने गरी सिारी लगिक
ु म.ले.प
फारम नं ९०५ ढाँचामा राख्ने।
ग्यारे ज िावहर िा साियजवनक स्थलमा राख्ने ,
सिारी साधनमा आन्त्धन तथा ममयतको ऄंि बढी भआय  ईपयोग ऄिस्थाको वनयवमत ऄनगु मन गरी वनयवमत
ईपयोग हुने ऄिस्था वसजयना गने।
वमतव्यवयत नहुने
समयमै सिारी निीकरण , प्रदषु ण जाँच तथा कर  सरु वित रुपमा सिारी साधन राख्ने ग्यारे ज तथा ऄन्त्य
संरचनाको व्यिस्था गने।
दावखला नहुनु
 सिारी सभिवन्त्धत वमतव्ययीका दृवष्टकोणबाट अन्त्तररक
लेखापरीिकले प्रवतिेदन गने।
 अिश्यक कोवडङ्ग गरी सरु िाको ईवचत प्रिन्त्ध गने।
 भयाद गुज्रनु ऄगािै सबै निीकरणहरू गने ,
समयमा ममयत , संभार नहुने , बारे न्त्टी तथा ग्यारे न्त्टीको  प्राविवधकबाट प्रमावणत जाँच तावलका तयार गरी सो को
वििरण नहुन।ु
अधारमा वनयवमत ममयत सवभयवसगं गने अकवस्मक
रुपमा ममयत गनयपु ने भएमा प्राविवधकिाट ममयतका लावग
साियजवनक काम बाहेक ऄन्त्य काममा प्रयोग हुने।
वसफाररि भएको हुनपु ने।
ठूला मेविनरी ईपकरणको भण्डारण ग्यारे ज िावहर िा
 ऄवधकार प्राप्त ऄवधकारीको स्िीकृ वतिाट मार
साियजवनक स्थलमा हुने।
सञ्चालन गनय वदने।
स-साना मेविनरी औजार हराईन नष्ट हुन िा सक्ने।

सरु वित रुपमा सिारी साधन राख्ने ग्यारे ज तथा ऄन्त्य
सञ्चालनको लगबुक कायम नहुनु।
संरचनाको व्यिस्था गने।
समयमै वबमा निीकरण नहुनु िा वबमा नहुनु ।
 तोवकएको ऄविधमा िीमा गने ।
 अिश्यक कोवडङ्ग गरी सरु िाको ईवचत प्रिन्त्ध गने।
समयमा ममयत र संभार नहुने।
 चौमावसक रुपमा वनरीिण गरी ममयत कायय योजना बनाआय
ममयत गने िा गराईने।
हराईन र नष्ट हुने िा हुनसक्ने ।

प्रत्येक फवनयचरमा वजन्त्सी खाता पाना नं ईल्लेख गरी
दरुु पयोग हुने, हराईन र नष्ट हुने िा हुनसक्ने ।
प्रयोगमा ल्याईने, प्रयोग गदाय ईवचत स्थान र ऄिस्थामा
राख्ने, प्रयोग नगदाय ईवचत स्थानमा भण्डारण गने।
 अिश्यकता ऄनस
ु ार कोवडङ्ग गरी सरु िाको ईवचत
प्रबन्त्ध गने।

अनुगमन गने वनकाय र
तररका
प्रमख
तथा ईपयोगको जानकारी
ु लाइ मावसक प्रवतिेदन
गने।
वलने।
 मावसक रुपमा सिारी साधनको  अन्त्तररक लेखापरीिकबाट
ईपयोग सभिवन्त्ध प्रवतिेदन
वमतव्यवयताको अधारमा
तयार गरी कायायलय प्रमख
लेखापरीिण गराईने।
ु
समि पेि गने।
 भण्डारण ऄिस्थाको मावसक
रुपमा कायायलय प्रमख
ु समि
प्रवतिेदन गने।
सच
ू ना र सच
ं ार



ईल्लेवखत जांच तावलका
 कायायलय
प्रमख
ु बाट
ऄनसु ार ममयत सभं ार भए
प्राविवधकको सहयतामा
नभएको सभिन्त्धमा कायायलय
सिारी साधनक ऄिस्था
प्रमख
तथा ईपयोगको जानकारी
ु लाइ मावसक प्रवतिेदन
गने।
वलने।
 सञ्चालनको ऄवभलेख राखी  अन्त्तररक लेखापरीिकबाट
माग िमोवजम प्रवतिेदन गने।
वमतव्यवयताको अधारमा
लेखापरीिण गराईने।
 भण्डारण ऄिस्थाको मावसक
रुपमा कायायलय प्रमख
ु समि
प्रवतिेदन गने।


ममयत कायय योजना र ममयत
 कायायलय
प्रमख
ु बाट
कायय सभपन्त्न भएको वििरण
प्राविवधकको सहयतामा
तयार गरी कायायलय प्रमख
ु लाइ सिारी साधनक ऄिस्था
प्रवतिेदन गने।
तथा ईपयोगको जानकारी
वलने।
 भण्डारण तथा वनररिणको
 अन्त्तररक लेखापरीिकबाट
ऄिस्थाको मावसक रुपमा
कायायलय प्रमख
वमतव्यवयताको अधारमा
ु समि
प्रवतिेदन गने।
लेखापरीिण गराईने।


122

सूयोदय नगरपालिकाको ऐन, लनयमाविी तथा काययलवलधहरूको संगािो (चौथो भाग)

क्र.स
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२.  स्थायी सम्पत्ती
२.१ जग्गा
 अवथयक काययविवध वनयवमत
जवमन
तथा व्यिवस्थत गनय बनेको ऐन
२०७४ को दफा ११(५) ऄनसु ार
घर जग्गा र साियजवनक वििरण
ऄध्यािवधक गने
 स्थनीय सरकार सञ्चालन ऐनको
सभपिी व्यिस्थापन सभिवन्त्धत
व्यिस्था
 अवथयक विकास , पि
ू ायधार
विकास तथा विविय व्यिस्थापन
महािाखाहरू
 सभपविको लगत राख्नको लावग
म.ले.प. फारामहरूको व्यिस्था।
२.२ भिन तथा  नगरपावलका अवथयक
सरं चना
काययविवध ऐन र वनयम
 स्थनीय सरकार सञ्चालन
ऐनको सभपिी व्यिस्थापन
सभिवन्त्धत व्यिस्था
 साियजवनक वनजी साझेदारी
लागनी व्यिस्थापन
काययविवधका व्यिस्थाहरू
 अवथयक विकास , पि
ू ायधार
विकास तथा विविय
व्यिस्थापन महािाखाहरू
 सभपविको लगत राख्नको
लावग म .ले.प. फारामहरूको
व्यिस्था।

सम्भावित जोवखम

वनयधत्रणका उपायहरू









घर जग्गा जग्गाधनी पजू ाय र साियजवनक सभपविको
वििरण नहुने िा ऄवभलेख नरावखने।
 नगरपावलकाको सभपिीको धनीपज
ु ाय नहुनु ।
 नगरपावलकाको सभपिी स्िीकृ ती वबना ऄन्त्य पिले
ईपभोग गने र सो िापत कुनै अवथयक लाभ प्राप्त
नहुन।ु







समयमा ममयत , संभार नहुने , समवु चत
संरिण नहुने।
प्रयोगमा नअईने ऄनवधकृ त तिरले
अिासको रुपमा प्रयोग हुने।
बालमैरी ऄपांग मैरी पिू ायधार नबन्त्ने।
वनवमयत सरं चनाको वदगोपन व्यिस्थापन
नहुन।ु
रावष्िय भिन संवहताको पणू य पालना नहुनु ।

अनुगमन गने वनकाय र
तररका

सच
ू ना र सच
ं ार




नगरपावलकाकले जग्गाधनी पजू ाय र वििरण तयार नभए  घर जग्गा र साियजवनक
 कायायलय प्रमख
ु ले
प्रचवलत काननू बमोवजम कायायलयको नाममा दताय
सभपविको वििरण साियजवनक
सपु रीिेिण र ऄनगु मन गने र
गराईनु पने।
गने।
वजन्त्सी िाखाले वििरण
ऄध्याविधक गने।
 PAMS सफ्टिेयरको प्रयोग गरी वििरण ऄध्यािवधक
 यस्तो वििरणहरू सभिवन्त्धत
राख्ने
वनकायमा समय समयमा
 बावषयक रूपमा सभपविको वििरण तयार गरी वनररिण
वििरण पठाईने।
गने
 अन्त्तररक लेखापरीिण
गराईने।











िावषयक रुपमा वनरीिण गरी ममयत कायय योजना

बनाआय ममयत गने/गराईने .।
बालमैरी, ऄपागं मैरी पिू ायधार नीवत ऄिलभबन
गने।
प्रयोगको ऄिस्था प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ तलाआय

जानकारी वदने।
खाली भएपवछ सरु िाको अिश्यक प्रबन्त्ध गने।
ऄनवधकृ त प्रयोगमा रहेको भए सभिवन्त्धत
कायायलय खाली गराईन पहल गने र सो ऄनसु ार
खाली गराईन नसके मा सरु िा वनकायको सहयोगमा
खाली गराईने।
वनवमयत पिू ायधारको संरिणका लावग लाभग्राहीको
योगदान सवहत कोष स्थापना गने ।
रावष्िय भिन संवहता तथा स्थानीय भिन
मापदण्डको पणू यपालना।
भिन वनमायण र ऄिस्थाको जानकारी हुने गरी
विद्यवु तय ऄवभलेख प्रणालीको वनमायण र
काययन्त्ियन।

ममयत कायय योजना र ममयत 
कायय सभपन्त्न भएको
वििरण तयार गरी
कायायलय प्रमख
ु लाइ
प्रवतिेदन गने।
ईल्लेवखत स
बै 
ऄिस्थाहरूको छुट्टाछुट्टै
प्रवतिेदन तालक
ु वनकायमा
गने।


कायायलय प्रमख
ु ले
सपु रीिेिण र ऄनगु मन
गने र वजन्त्सी िाखाले
वििरण ऄध्याविधक
गने।
यस्तो वििरणहरू
सभिवन्त्धत वनकायमा
समय समयमा वििरण
पठाईने।
अन्त्तररक लेखापरीिण
गराईने।
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क्र.स
३.

मुख्य वजम्मेिारीका
िेत्रहरू

वनयधत्रणको िातािरण

वललाम विक्री र 
वमन्त्हा





सम्भावित जोवखम


नगरपावलका अवथयक
काययविवध वनयवमत तथा
व्यिवस्थत गनय बनेको ऐन
२०७४ को पररच्छे द ६
ऄनसु ार वललाम विक्री ,
वमन्त्हा गरे र ऄवभलेख राख्ने
व्यिस्था
सङ्घीय अवथयक
काययविवधमा ऄनपु ालन
गरीएका वललामका
प्रवक्रयाहरू
वललाम वबवक्रका लावग
गवठत सवमवत






वनयधत्रणका उपायहरू


चालु ऄिस्थाका वललाम गनयनु पने समाग्री
वललाम गररने।
कायायलयमा स्थान ऄभाि हुने , वललाम
वमन्त्हा र वनसगय गनयु नपने सामान समेत
वललाम वमन्त्हा र वनसगय हुने ।
वललाम भएको भन्त्दा बढी लगत कट्टा हुने।
वललामको मल्ु य वनधायरणमा ईपयि
ु
अधार प्राप्त नहुनु।





अनुगमन गने वनकाय र
तररका
 कायायलय प्रमख
ु ले
ऄनगु मन गने।

सच
ू ना र सच
ं ार


सयू ोदय नगरपावलका अवथयक काययविवध
वनयमािली बमोवजम वललाम विक्रीसभिवन्त्ध
व्यिस्था, िावषयक वजन्त्सी वनरीिणलाइ
ऄवनिायय गने।
वनरीिण प्रवतिेदनले वललाम गनय भनेकोमा
वललामको कारिाही गने र वललाम नभएमा
वमन्त्हा र वनसगयको कारिाही गने।
वललामका लावग मल्ु य वनधायरण सवमवतले
वनधायरण गरे को मल्ु यलाआय अधार मान्त्ने।

िावषयक वजन्त्सी
वनरीिण प्रवतिेदन
एिम् वललाम वमन्त्हा
र वनसगय भएका
ऄिस्थामा सो को
वििरण तयार गरी
तालक
ु वनकाय एिम्
प्रदेि लेखा
वनयन्त्रक
कायायलयलाइ
प्रवतिेदन गने।

वनयधत्रण वक्रयाकिापिे पुयायउने योगदान
१. LISA को सचू क ७.१.२, ७.२.२, ७.२.४ लाआय
२. स्थानीय तह विविय जोवखम मल्ू याङ्कनको सचू क ३.१ को सचू क ८, सचू क ३.३ को सचू क ५२, ७४
३. नगरपावलकाको अवथयक प्रिासन िाखा, वजन्त्सी व्यिस्थापन िाखा, तथा खररद एकाआको काययवििरण सभपादनमा योगदान पयु ायईँदछ।
३.१.५. साियजवनक खररद व्यिस्थापन सम्बवधध विस्तृतीकरण
मख्य वजम्मेिारीका
वस.नं ू
िेत्रहरू

१.

खररद
वजम्मेिारी र
खररद एकाइय

वनयधत्रणको िातािरण






खररदको वजभमेिारीका लावग
साियजवनक खररद ऐन तथा
वनयमािली वकटानी व्यिस्था
खररदका लावग कायायलय
प्रमख
ु वजभमेिार व्यवि,
मल्ू याङ्कन सवमवतको
प्रिन्त्ध, र खररद एकाआयको
व्यिस्था,
खररद व्यिस्थापनको
वनगरावनका लावग
काययपावलका लगायत

सम्भावित जोवखमहरू








खररद वजभमेिारी ऄनसु ार खररद वनणयय नहुन सक्ने ,
खररद योजना तयार नभै बजेट तथा काययक्रम बन्त्ने।
खररद योजना ऄनसु ार कायायन्त्ियन नहुन सक्ने ।
छुट्टै खररद आकाइ नहुन सक्ने र खररद आकाइ माफय त
खररद कायय नगररन सक्ने।
खररद सभिवन्त्ध प्रगवत वस्थवत काययपावलकामा
जानकारी राखी समीिा गने ऄभ्यासमा कमी हुन
सक्ने।
ईपयि
ु खररद वबवध छनौट नहुन सक्ने।

जोवखम वनयधत्रणका उपायहरू








खररद आकाइ गठन गने।
खररद आकाइमा स्िाथय निावझने गरी सदस्यहरू राख्ने ।
खररदका वनणययहरू खररद काननू ऄनसु ार कायायलय
प्रमख
ु बाट गराएको हुनपु ने।
बावषयक खररद योजना अवथयक बषयको िरुु मा नै तयार
गरी साियजवनक गने।
तोवकए ऄनसु ारका खररद काययका लावग खररद गुरु
योजना तयार गरी स्िीकृ त गरी राख्ने।
खररद विवध ऄनसु ारका खररद वक्रयाकलापहरू
समहू गत रुपमा वििरणमा राख्ने ।
मावसक रुपमा खररद वस्थवतको काययपावलकामा

सच
ू ना र सञ्चार





खररद योजना िेिसाआटमा
राख्ने।
खररद प्रगवत वस्थवत
मावसक रुपमा
काययपावलकामा पेि गने।
खररद माग सङ्कलन र
दस्तािेज तयारीका लावग
खररद आकाइ र ऄन्त्य
सरोकारिाला िाखा िा
आकाइ बीच सचू ना अदान
प्रदान गने।





अनुगमन गने वनकाय र
तररका
प्रमख
ु प्रिासकीय
ऄवधकृ त (तररकाः
मावसक प्रवतिेदन वलने,
खररद योजना ऄनसु ार
प्रगवत हेने)
काययपावलका (तररकाः
मावसक प्रवतिेदन वलने,
बैठकमा छलफल
गराईने)
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२.

खररद प्रवक्रया
र व्यिस्थापन

वनयधत्रणको िातािरण







जनप्रवतवध समेत जािफदेवह
हुनपु ने प्रािधानहरू
खररद योजना
साियजवनक खररद ऐन तथा
वनयमािलीको ऄनसु ारको
खररद चरण र सो सभिवन्त्ध
व्यिस्था (खररद
पारदिीताका लावग भएका
व्यिस्थाहरू समेत)
नमनू ा िोलपर कागजात
विद्यवु तय खररद प्रणाली (eGP system)

सम्भावित जोवखमहरू

जोवखम वनयधत्रणका उपायहरू

अनुगमन गने वनकाय र
तररका

सच
ू ना र सञ्चार

समीिा गने।

















खररद योजना समयमा नै तयार नहुन सक्ने।
स्रोतको सवु नवितता नभै खररद कायय गररन सक्ने ।
मअ
ु ब्जा तथा जग्गा वििादको ऄिस्था,
DPR/EIAिा IEE नभै खररद प्रवक्रया िरुु
गररएको हुन सक्ने।
नमनू ा बोलपर कागजात प्रयोग नहुन सक्ने ।
बोलपर कागजात परु ा रुपमा तयार नगरी सचू ना
प्रकािन लगायत का खररद काययहरू हुन सक्ने ।
बोलपर कागजात तयार गदाय वििरण,
स्पेविवफके िन तथा सतयहरू ऄस्िाभाविक िा
वमलेमतो हुने गरी रावखन सक्ने ।
लागत ऄनमु ान वबना अधार िा ऄस्िाभाविक
रुपमा तयार हुन सक्ने
सचू ना प्रकािन गदाय पयायप्त समय नवदआन सक्ने िा
पयायप्त सचू नाहरू नवदआन सक्ने
बोलपर दावखलाका लावग सहज िातािरण
नवमलाआवदन सक्ने
बोलपरको मल्ू याकंन रवु टपणू य हुन सक्ने
समयमा खररद मल्ू याकंन नहुन सक्ने र समयमा नै
बोलपर छनौटको वनणयय नहुन सक्ने
छनौटसँग सभिवन्त्धत सचू नाहरू सही र पणू य रुपमा
नवदआन सक्ने
विद्यवु तय खररद प्रणालीको ऄिलभिन नगररकएको
हुन सक्ने
प्रवतस्पधाय छल्ने ईद्देश्यले सोझै खररद भएको हुन
सक्ने



















बावषयक खररद योजना र खररद गुरुयोजना ऄवनिायय
रुपमा तोवकएको ढाँचामा तयार गरी साियजवनकीकरण
गने
नमनू ा बोलपर कागजातका अधारमा बोलपर
कागजात तयार गने
कागजात तयार गदाय मअ
ु ब्जा तथा जग्गा वििाद
सभिवन्त्ध काययको बारे मा, DPR रहे नरे हक
े ो र EIAिा
IEE गनयपु नेमा सो भए नभएको यकीन गरी खररद
प्रवक्रया िरुु गने
खररद ऐन र वनयममा ईल्लेख गररएका वबषयहरू
समािेि गरी खररदको सचू ना तयार गने
खररदका लावग रावखएका सतयहरू र मल्ू याकंनका
अधारहरू वकन रावखएको हो स्पष्टसँग कारण खोवल
वनणययको व्यहोरामा ईल्लेख गने
बोलपर दावखलाका लावग पयायप्त समय वदने र
दावखलाका लावग सहज व्यिस्था वमलाईने
बोलपरको मल्ू याकंन गदाय परीिणलाइ िस्तपु रक
बनाईने। यसका लावग खररद ऐन वनयममा भएका
बँदु ाहरू राखी जाँचसचू ी (checklist) को प्रयोग गने।
सानावतना रवु ट र सारभतू रुपमा फरक नपाने
वबषयहरूमा ध्यान वदआय प्रवतस्पधायलाइ सक
ं ु चन
नगराईने गरी मल्ू याकंन गने।
सभं ि भएसभम विद्यवु तय माध्यमबाट नै मल्ू याकंन र
छनौटको नवतजा तयार गने।
मल्ू याकंन सवमवतका पदावधकारीहरूले अचरणको
पालन गरे को हुनपु ने।
काननू ले तोके को प्रवक्रयामा अधाररत भै गुनासो
सनु िु ाआको व्यिस्था वमलाईने।
सके सभम सोझै खररद नगने। सोझै खररद गनयपु दाय
सचू ीकृ त गराएर गने। सोझै खररद भएको खररद
वििरण मावसक रुपमा साियजवनक गने ।






खररद योजनामा खररद
प्रगवत ऄध्यािवधक गने।
खररद प्रगवतको मावसक
प्रवतिेदन तयार गरी खररद
आकाइले प्रमख
ु प्रिासकीय
ऄवधकृ त र
काययपावलकामा पेि गने।
खररदसँग सभिवन्त्धत
प्रत्येक सचू नाहरू काननू ले
तोके को माध्यम र
िेिसाआट माफय त
साियजवनक गने।





प्रमख
ु प्रिासकीय
ऄवधकृ त (तररकाः
वनरन्त्तर वनदेिन वदएर,
खररद योजनाको
ऄनगु मन गरे र, प्रगवत
प्रवतिेदन प्राप्त गरे र)
काययपावलका (तररकाः
प्रगवत प्रवतिेदन प्राप्त
गरे र, समस्याहरूको
िारे मा छलफल गरी
वनदेिन वदएर)
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३.

खररद
सम्झौता र
कायायधियन

वनयधत्रणको िातािरण









साियजवनक खररद ऐन तथा
वनयमािलीको ऄनसु ारको
खररद चरण र सो सभिवन्त्ध
व्यिस्था (खररद सभझौताका
प्रािधानहरू समेत)
खररद सभझौताको नमनू ा
काययतावलका वनमायण गनयपु ने
व्यिस्था
कामको मल्ू याकंन र
फरफारकको व्यिस्था (साआड
इञ्चाजय िा सभपकय व्यविको
व्यिस्था, खररद सभझौताको
ऄन्त्त्य सभिवन्त्ध व्यिस्था
अवद समेत)
काययसभपादन जमानत र
धरौटीको व्यिस्था
वििाद वनरुपण सभिवन्त्ध
प्रािधानहरू

सम्भावित जोवखमहरू




















४.

भुक्तानी
वसिाररश



भि
ु ानी प्रवक्रयाका लावग
खररद ऐन वनयममा व्यिस्था
रहेको



कायायन्त्ियनका लावग न्त्यनू समय राखी खररद
सभझौता हुन सक्ने।
सभझौताका क्रममा थप सतय िा प्रािधानहरू राखी
वमलेमतो हुन सक्ने।
तोवकए ऄनसु ार काययसभपादन जमानत नहुन सक्ने ।
ऄनािश्यक रुपमा मोविलाइजेिन पेश्की प्रदान हुन
सक्ने र यस्तो रकमको वनयन्त्रण प्रिन्त्ध खररद
वनयमािलीमा व्यिस्था गररए ऄनसु ार नहुन सक्ने।
काययतावलका ऄनसु ार काम नभएको हुन सक्ने
DPR, मअ
ु ब्जा, EIA, IEE, site clearance
अवदको पिू य तयारी वबना खररद सभझौता भइ
कायायदेि वदआएको हुन सक्ने
कामको मल्ू याकंन सही नहुन सक्ने।
गुणस्तर परीिण नहुन सक्ने।
काम नभएको ऄिस्थामा जमानतको ऄिवध वभर
नै रकम दािी गरी नवलएको हुन सक्ने
काम नभएको ऄिस्थामा समयमा नै सभझौता
ऄन्त्त्यका लावग कािायही नगररएको हुन सक्ने
समयमा कायायन्त्ियनका लावग तागेता नगररएको
कारण नगरपावलकालाइ थप अवथयक भार पनय
सक्ने
ऄनािश्यक भेररयिन हुन सक्ने र वििेष कारण
परे को ऄिस्थामा बाहेक पवन समयमा काम नभै
भयाद थप गरररहनपु ने हुन सक्ने
समयमानै पयायप्त पष्टु ्याँइ र कारण सवहत भयाद
थपका लावग वनिेदन नअईने।
भेररयसन अदेि स्िीकृ त नगराइ कायय गराएको हुन
सक्ने।
सभझौता बावहरका विषयहरू भेररयसन अदेिका
लावग पेि भएको हुन सक्ने।
वनमायण काययको सही नाप जाँच र गणु स्तर परीिण
नभै भि
ु ानीका लावग वसफाररि हुन सक्ने। साथै ,
काम सभपन्त्न नभै ऄवन्त्तम भि
ू ानीका लावग

जोवखम वनयधत्रणका उपायहरू














सच
ू ना र सञ्चार

खररद वनयमको प्रािधानमा अधाररत भै नमनू ा
बोलपर कागजात ऄनसु ार खररद सभझौता गने।
जमानतको वहसाब र ऄवभलेख मलेप फा.न.ं ६०४
ऄनसु ार र धरौटी ऄवभलेख मलेप फा.नं.६०१ ऄनसु ार
राख्ने। खररद सभझौता ऄनसु ार कायय नभएमा समयमा
नै जमानत जफत गरी रकम दावखला गने।
काययतावलका साियजवनक गने र सो ऄनसु ार
काययप्रगवत तयार गने।
सभझौता गदाय र कायायदेि वदँदा बोलपर कागजातमा
भएको प्रािधान भन्त्दा िावहर गै नगने
सभझौता भएका खररद काययका लावग काययलयको
तफय बाट वजभमेिार िा सभपकय व्यवि तोक्ने
गणु स्तर परीिण सभिवन्त्ध जाँच ररपोटय ऄवनिायय रुपमा
संलग्न गने
भेररयिन गनयपु दाय िा भयाद थप गनयपु दायको ऄिस्थामा
पयायप्त पष्टु ् याइका लावग खररद ऐन वनयमको प्रािधान र
खररद कागजातमा गररएको वििरण विश्लेषणमा
अधाररत भै प्राविवधक प्रवतिेदन वलइ ईवचत वनणयय
गने
सभभि भए सभम E-GP Systemमा भएको
Contract Management module (बोलपर
अिहान देवख, सभझौता र करार व्यिस्थापन
सभम)समेत ईपयोग गने



भि
ू ानी वसफाररिका लावग जाँचसचू ीको प्रयोग गने ।
भि
ु ानी वसफाररि पर म.ले.फा नं २०२को ढाँचामा
तयार गने।





खररद प्रगवतको मावसक
प्रवतिेदन तयार गरी
सभपकय व्यविले प्रमख
ु
प्रिासकीय ऄवधकृ त
समि पेि गने।
कायययोजना ऄनसु ार
खररद काययको मावसक
प्रवतिेदन तयार गरी
काययपावलकालाइ
जानकारी गराईने।







काययक्रम िाखा िा
वजभमेिार व्यविले वििरण
प्रमावणत गरी गराइ



अनुगमन गने वनकाय र
तररका
सभपकय व्यवि (तररकाः
वनरन्त्तर वनरीिण गने र
मल्ू याकंन प्रवतिेदन
तयार गने)
प्रमख
ु प्रिासकीय
ऄवधकृ त (तररकाः
वनरन्त्तर वनदेिन वदएर,
खररद योजनाको
ऄनगु मन गरे र, मल्ू याकंन
एिम् प्रगवत प्रवतिेदन
प्राप्त गरे र)
काययपावलका (तररकाः
प्रगवत प्रवतिेदन प्राप्त
गरे र, समस्याहरूको
िारे मा छलफल गरी
वनदेिन वदएर)

प्रमख
ु प्रिासकीय
ऄवधकृ त (तररकाः
वनरन्त्तर वनदेिन वदएर,
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मख्य वजम्मेिारीका
वस.नं ू
िेत्रहरू

वनयधत्रणको िातािरण




भि
ु ानीका लावग काययसभपन्त्न
प्रवतिेदन र जमानत तथा
धरौटी सभिवन्त्ध प्रािधान
रहेको
कायायन्त्ियनका लावग
वजभमेिार िाखा र भि
ु ानीका
लावग अवथयक प्रिासन
िाखाको व्यिस्था

सम्भावित जोवखमहरू





वसफाररि हुन सक्ने।
भि
ू ानी वसफाररि समयमा नै नहुन सक्ने ।
DLP नसवकदै िा वनमायण काययसंग सभिवन्त्धत
रवु टहरू नसच्याइ धरौटी वफतायका लावग भि
ू ानी
वसफाररि हुन सक्ने।
काययस्िीकार र काययसभपन्त्न प्रवतिेदन तयार एिम्
स्िीकृ त नगरी भि
ु ानीका लावग वसफाररि हुन
सक्ने।

जोवखम वनयधत्रणका उपायहरू


अनुगमन गने वनकाय र
तररका
मल्ू याकंन एिम् प्रगवत
प्रवतिेदन प्राप्त गरे र,
भि
ू ानी जाँचसचू ी
ऄनसु ार ऄनगु मन गरे र)

सच
ू ना र सञ्चार
भि
ु ानीका लावग अवथयक
प्रिासन िाखामा पठाईने।

भि
ु ानी वसफाररिको तावलका ऄनसु ार कायय ऄनगु मन
गने।

वनयधत्रण वक्रयाकिापिे पुयायउने योगदान
१. LISA को सचू क ४.२.३, ७.१.१, ७.२.३ लाआय
२. स्थानीय तह विविय जोवखम मल्ू याङ्कनको सचू क ३.१ को सचू क १ देवख ७ र १०, सचू क ३.२ को सचू क २७, ३१, ३५, ५०
३. नगरपावलकाको अवथयक प्रिासन िाखा, विषयगत िाखाहरूको काययक्रम ऄन्त्तगयतको खररद काययमा, वजन्त्सी व्यिस्थापन िाखा, तथा खररद एकाआको काययवििरण
सभपादनमा योगदान पयु ायईँदछ।
३.१.६ स्थानीय सवञ्चत कोष व्यिस्थापनको विस्तृतीकरण
वस.नं
.
१.

मूख्य
वजम्मेिारीका
िेत्रहरू
स्थानीय
सवञ्चत कोष

वनयधत्रणको िातािरण









सरकारी कारोबार वनदेविका
अवथयक ऐन तथा अवथयक
काययविवध वनयम
लेखा वनदेविका २०७३
(सि
ं ोधन सवहत)
SuTRA को प्रयोग गने
विविय व्यिस्थापन
महािाखा (अवथयक प्रिासन
िाखा)
कोष व्यिस्थापनसंग
सभिवन्त्धत म.ले.प फारमहरू
संविधान र स्थानीय सरकार
सञ्ं चालन ऐनले सभा बाट
स्िीकृ त भएको काययक्रमका

सम्भावित जोवखम








सवञ्चतकोष व्यिस्थापनका लावग बैंकङ्गी
प्रणालीमा ईवचत वकवसमले अिर्द्ता हुन नसक्ने।
सवञ्चत कोषमा ऄवभलेख नरही खचय हुन सक्ने
(सवञ्चत कोष भन्त्दा बावहर रही खचय हुन सक्ने)
सवञ्चत कोष व्यिस्थापन सभिवन्त्ध भएका
प्रािधान ऄनक
ु ु ल कायायन्त्ियन नगररएको हुन सक्ने
(सरकारी कारोबार सञ्चालन वनदेविका र अवथयक
काययविवधले वनवदयिष्ट गरे को पालना नभएको हुन
सक्ने, म.ले.प फारमको प्रयोग नहुने )
सवञ्चत कोष व्यिस्थापनका लावग वजभमेिार
व्यविहरू वकटान गरी वजभमेिारी प्रदान गने र सो
को सरु िण गने ऄभ्यासम कवम हुन सक्ने ।
बावषयक बजेट तथा काययक्रम सभाबाट स्िीकृ त
नगरर सवञ्चत कोषबाट खचय भएको हुने सक्ने ।

वनयधत्रणका उपायहरू










सवञ्चतकोष, विभाज्य कोष, काययसञ्चालन कोष
लगायतका विवभन्त्न कोषहरूको छुट्टा छुट्टै बैंक खाता
सञ्चालन गने।
नगरपावलकाबाट सञ्चालनहुने सभपणू य काययक्रमहरू
सवञ्चतकोषको माध्यमबाट सञ्चालन हुनपु ने ।
Treasury Managementका विवधहरूको ईवचत
ऄभ्यास गने, म.ले.प फारमहरूको पणू य ईपयोग गने ।
सवञ्चतकोषको दैवनक र कवभतमा साप्तावहक रूपमा
बैंक वहसाब वमलान गने , सोको व्यिस्थापनकालावग
वनविच व्यविलाआय वजभमेिारी तोक्ने।
नगर सभाबाट स्िीकृ त भएपिात खचय गने।
SuTRA को समवु चत प्रयोग गने।
विविय व्यिस्थापन महािाखाले प्रवतिेदन माग गने ।

अनगु मन गने वनकाय र
तररका

सच
ू ना र सच
ं ार






अिवधक रूपमा कोषको
ऄिस्था तथा विविय
वििरण तयार गरी
साियजवनकीकरण गने।
कोष प्रिासन गनय ऄवधकार
प्राप्त ऄवधकारीले अवथयक
प्रिासन प्रमख
ु तथा प्रमख
ु
प्रिावसक ऄवधकृ तलाआय
जानकारी प्रदान गने।
विविय व्यिस्थापन
महािाखाले प्रमख
ु
प्रिासकीय ऄवधकृ त तथा
नगर प्रमख
ु लाआय प्रवतिेदन
गने।




SuTRA को ऄनगु मन
मोड्यल
ु को प्रयोग गने।
नगर सभा द्वार गवठत
लेखा, सि
ु ासन सवमतले
विश्ले षण तथा ऄनगु मन
गने।
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२.

अकवस्मक
कोष






अधारमा मार
सवञ्चतकोषबाट खचय हुन
सक्ने प्रािधान
नगरपावलकाको अकवस्मक
कोष व्यिस्थापन गने बनेको
ऐन
सरकारी कारोबार वनदेविका
साियजवनक खररद ऐन तथा
वनयमािली















३.

विभाज्य कोष









सरकारी कारोबार सञ्चालन
वनदेविका
विभाज्य कोष सञ्चालन
काययविवध
अवथयक ऐन तथा अवथयक
काययविवध वनयम
लेखा वनदेविका २०७३
(संिोधन सवहत)
SuTRA को प्रयोग गने
विविय व्यिस्थापन महािाखा
(अवथयक प्रिासन िाखा)
कोष व्यिस्थापनसंग
सभिवन्त्धत म.ले.प फारमहरू







कोषको वस्थवत विश्लेषण यथासमयमा नगरीएको
हुन सक्ने।
SuTRA पणू यरूपमा प्रयोग गररएको हुन नसक्ने ।
स्थानीय अकवस्मक कोष स्थापना हुन नसक्ने र सो
को बैंङ्वकग प्रिन्त्ध हुन नसक्ने।
बजेट विवनयोजनबाटै अकवस्मक काययक्रमहरू
सञ्चालन हुने।
अकवस्मक कोषको रकम साधारण
काययक्रमहरूका खचय हुने, अकवस्मक
ऄिस्थाहरूको ऄपव्याख्या हुने।
कोषबाट खचय गररएको रकम सोधभनाय नहुने र
अगामी अवथयक बषयमा विवनयोजन नगररने ।
अकवस्मक कायय समाप्त भएको जानकारी तथा
सचू ना प्राप्त नहुने।
अकवस्मक काययमा साियवजनक खररद ऐन वनयम
विपररत हुने साथै अकवस्मक कायय गनय ऄिरोध
वसजयना हुने।
स्थानीय सवञ्चत कोषबाट प्राप्त पेश्की रकम खचय
हुन नसके को ऄिस्थामा अकवस्मक कोषमा
दावखला नगने।
अकवस्मक कोषको स्रेस्ता ऄध्यािवधक नहुने।
विभाज्य रकम सवञ्चत कोषमा जभमा हुनु र वहसाब
यवकन हुन नसक्नु।
बाँडफाँडलाआय दावयत्िको रूपमा लेखाङ्कन नभआय
राजस्िका रूपमा लेखाङ्कन हुनु।
विभाज्य रकम बाँडफाँड नहुनु र प्रदेिलाआय प्रदान
गनयपु ने रकम समयमै प्रदान गनय नसक्नु ।
बैंकमा रहेको कोषको ऄिस्था र प्रवतिेदनमा
भएको कोषको ऄिस्थमा फरक पनयु।
विभाज्य रकमको तोवकएको समयका रकम
बाँडफाँड तथा प्रवतिेदन नहुनु।

















सरकारी कारोबार वनदेविकामा व्यिस्था भए बमोवजम
अकवस्मक कोष सरकारी कारोबार गने बैंकमा
व्यिस्था
अकवस्मक कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गने र
अकवस्मककोषको ऄनसु चु ी १ बमोवजमको ढाँचामा
स्रेस्ता तयार गने
यस कोषबाट रकम खचय हुन साथ िा सभभि नभएमा
अगामी अ.िमा रकम सोधभनाय गने ।
अपतकावलन कायय गदाय साियजवनक खररद ऐन
वनयमको पालना गने र सो ऄनक
ु ु ल काययहरू गने ।
अपतकावलन काययको लावग प्राप्त पेश्की रकम
खचयहुन नसक्ने ऄिस्थामा अकवस्मक कोषमा
दावखला गने प्रिन्त्ध वमलाईने।
लेखाङ्कनका लावग SuTRA तथा ऄन्त्य खचय सरह
म.ले.प फारम प्रयोग गने।



वबभाज्य कोषको रकमको यकसन वस्थवतका लावग
म.ले.प फारम २२को ढाँचामा वििरण राख्ने ।
विभाज्य कोषमा सञ्चालन काययविवध ऄनरू
ु प
लेखांङ्कन तथा प्रवतिेदन।
तोवकएको समय वसमा वभर विभाज्य कोषको रकम
बाँडफाँड गरी प्रदेिलाआय प्रदान गनयपु ने ऄंि प्रदान गने।
मावसक रूपमा कोषको बैंक वहसाब वमलान गने
लेखाङ्कनकालावग SuTRA प्रयोग गने।











खचय गनय ऄवधकार प्राप्त
ऄवधकारीले
नगरपावलकाकको
कायायलय, अवथयक प्रिासन
िाखामा तत्काल जानकारी
गने।
अकवस्मक कायय सभपन्त्न
भएको सचू ना तत्काल
प्रादन गने।
कायय सभपादन गनय नसवकने
ऄिस्थामा सो को जानकारी
प्रदान गने।



विविय व्यिस्थापन
महािाखाले कोषको
ऄिस्था तथा बाँडफाँड
गररएको रकम बेभसाआटमा
साियजवनकीकरण गने,
प्रदेि लेखा वनयनरक
कायायलयलाआय कोष ऄिस्था
मावसक रूपमा जानकारी
वदने।
मावसक रूपमा बैंक वहसाब
वमलान प्रमावणत गराआय राख्ने।





प्रमख
ु प्रिासकीय
ऄवधकृ त तथा नगर
प्रमख
ु बाट स्थलगत
ऄिलोकनको ब्यिस्था
गने।
ऐनको ऄनसु चु ी १
बमोवजमको प्रवतिेदन पेि
गने।

प्रमख
ु प्रिासकीय
ऄवधकृ त तथा कोष
प्रिासनका लावग
वजभमेिार ऄवधकृ तबाट
कोषको ऄिस्था र बैंकको
ऄिस्था जाँच गने।
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४.

खचय एिम्
वनकासा










सयू ोदय नगरपावलका
अवथयक काययविवध वनयवमत
गने बनेको ऐन २०७४ भएको
खचय /वनकासा सभिवन्त्ध
व्यिस्था
स्थानीय सरकार सञ्चालन
ऐनमा भएको व्यिस्था
विवनयोजन ऐनमा भएको
व्यिस्था
विविय व्यिस्थापन
महािाखा (अवथयक प्रिासन
महािाखा)
खचय वनकासाका लावग
वनभायररत म.ले.प फारमहरू
SuTRA प्रणालीमा भएको
व्यिस्था










ऄवख्तयारीसगं सभिवन्त्धत काननू ी प्रवक्रया परू ा
नगरी खचय गने।
वनकासा प्रवक्रया बेगर खचय गने।
विवनयोजनको मावसक बाँडफाँड नगरी खचय गने ,
नगद योजना तयार नगने।
ऄवख्तयार भन्त्दाबढी खचय गने,
खचयविषयक फरक पाने,
स्रोत फरक पने गरी खचय गने,
ऄवधकार प्राप्त ऄवधकारीको स्िीकृ वत वबना खचय
गने,
खररद विवध र प्रवक्रया परु ा नगरी खचय गने ।









सयू ोदय नगरपावलका अवथयक काययविवध ऐन
वनयमको पणू य पररपालना भए नभएको चेकजाँच गने ।
बजेट विवनयोजन भए पिात वलवखत रूपमा खचय गने
ऄवख्तयारी प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ तबाट
सभिवन्त्धत िाखा तथा िडा कायायलयहरूलाआय प्रदान
गरी खचय गने। यसका लावग म.ले.प फारम ३०१ प्रयोग
गने।
विवनयोजनको मावसक बाँडफाँडका लावग म.ले.प
फारम ३०३ प्रयोग गने र यसका साथै नगद योजना
समेत तयार गने
खचय तथा वनकासा गदाय ऄपनाईनु पने प्रवक्रयाको
चेकवलष्ट बनाइ पालना गने।
SuTRA प्रणालीको प्रयोग गने।






वनरन्त्तर रूपमा मावथल्लो
तह िा पदावधकारीलाइ
प्रवतिेदन गने।
प्रदेि लेखा वनयन्त्रक
कायायलयमा पेि गने।
अ.ि समाप्त भएपिात
तोवकएको ढाँचा तथा
समयमा महालेखा वनयन्त्रक
कायायलयमा खचय वििरण
पठाईने









प्रमख
ु प्रिासकीय
ऄवधकृ त तथा अवथयक
प्रिासन िाखाबाट वनरन्त्तर
ऄनगु मन गनयपु ने।
विविय व्यिस्थापन
महािाखाबाट नगद
योजना ऄनरू
ु प
विवनयोजन रकम खचय भए
नभएको तथा कोषको
ऄिस्था जाँच गने।
अन्त्तररक लेखापरीिण
तथा बाहय लेखापरीिण
गराईने।
SuTRA प्रणालीको
ऄनगु मन मोड्यल
ु प्रयोग
गने।

वनयधत्रण वक्रयाकिाप विश्ले षणका आधार
 सवञ्चतकोषकोसंग सभिवन्त्धत वनयन्त्रण प्रिन्त्धहरू वनधायरण गदाय अभदानी खाता, खचय खाता, धरौटी खाता, विविध कोष खातासंग सभिवन्त्धत विषयहरू समेवटएका छन।्
वनयधत्रण वक्रयाकिापिे पुयायउने योगदान
१. LISA को सचू क ९.३.३, १०.१.१ लाआय
२. स्थानीय तह विविय जोवखम मल्ू याङ्कनको सचू क ३.१ को सचू क १५, सचू क ३.२ को सचू क २३, सचू क ३.३ को सचू क ५६, ५७, ५८, ६६, ८७
३. नगरपावलकाको अवथयक प्रिासन िाखा, राजस्ि पररचालन िाखा, िडा कायायलयहरूको कोष व्यिस्थानको काययवििरण सभपादनमा योगदान पयु ायईँदछ।
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३.१.७ ऋण तथा िगानी व्यिस्थापनको विस्तृतीकरण
वस. मख्ू य वजम्मेिारीका
िेत्रहरू
नं.
१.१ ऊण तथा
लगानी प्रिेपण
नीवत (नीवत,
प्रिेपण, स्रोत
पररचालन
खाका, लगानी
योजना खाका,
दावयत्ि
अक
ं लन) र
यसका लावग
वनणयय प्रवक्रया,
लगानी
साझेदार)

वनयधत्रणको िातािरण










अवथयक काययविवध वनयवमत
बनेको ऐन तथा वनयमािली
ऄन्त्तरसरकारी विि
व्यिस्थापन ऐनका
प्रािधानहरू
स्थानीय सरकार सञ्चालन
ऐनमा भएका प्रािधानहरू
साियजवनक वनवज साझेदारी
लगानी व्यिस्थापन
काययविवध
लागनीको वििरण राख्न
ईपलब्ध सचू ना प्रणाली
विविय व्यिस्थापन सभबर्द्
जनििी
लगानी सभिवन्त्धत म.ले.प
फारमहरू

सम्भावित जोवखम












लगानीको वनवित रणानीवत तथा खाँका नहुनु ।
नगर वभर भएका लगानीको विस्तृत वििरण
ऄध्यािवधक नहुनु।
वििा, स्िास््य, जनजीविकासँग सभिवन्त्धत
भविष्यमा लाभ हुने वनकायहरूमा लगानी नहुनु िा
लगानीको िेर वभर नपनयु।
हस्तान्त्तररत सरकारी लगानी भएका वनकायमा थप
लगानी नहुने।
साियजवनक वनवज साझेदारीमा लगानी भएका
संरचनाहरू नगरपावलकाको वहतमा सञ्चालन
नहुन।ु
साियजवनक वनजी साझेदारी पररयोजना सञ्चालन
तथा व्यिस्थापन सवमवतले ईद्देश्य ऄनरू
ु प कायय
नगनय।ु
लगानी प्रिेपण सवहतको पररयोजना बैंकको
स्थापना तथा सञ्चालन नहुनु ।
मध्यमकालीन खचयसँग लगानीको तालमेल
नवमल्ने।

वनयधत्रणका उपायहरू













२.

लगानी
व्यिस्थापन
(लाभंि समेत)





३.

ऊण तथा
जमानतको
व्यिस्थापन




अवथयक काययविवध वनयवमत
बनेको ऐन तथा वनयमािली
लगानीको वििरण राख्न
ईपलब्ध सचू ना प्रणाली
विविय व्यिस्थापन सभबर्द्
जनिवि
अवथयक काययविवध ऐन तथा
वनयमािली
स्थानीय सरकार सञ्चालन








लगानीको वििरण ऄध्यािवधक नहुनु।
लाभाि
ं प्राप्त भएको अभदानी नबाँवधनु।
बोनस लगायत ऄन्त्य प्रवतफलको ईवचत लोखांकन
तथा ऄवभलेख नहुनु।
जनसहभावगतको ऄवभलेख नहु ुनु।



ऊणको वनवत (Debt Strategy) नहुने।
सङ्घीय काननू विपररत ऊण ईठाईनु र तोवकएको
ऄिवध पवच्चस बषय (स्ससंऐ दफा ६८) भन्त्दा बढी








लगानी रणनीवत बमोवजम लगानी गने , नगरपावलकाले
वनधायरण गरे को मापदण्ड विपररत नहुने गरी संञ्चालन
गने।
भौवतक पिू ायधार विकासमा साियजवनक वनजी
साझेदारी नीवत तजयमु ागरी काययन्त्ियन गने।
लगानी गररएको िेरको प्रवतफल तथा ऄिस्थाको पिू य
मल्ू याङ्कन गने।
वििा, स्िास््य, जनजीविका, सहकारी िेरबाट
भएको योगदानको सचू ना विश्ले षण गरी अिश्यक
लगानीको िातािरण तथा िेर तयार गने।
साियजवनक वनवज साझेदारीमा लगानी भएका
संरचनाहरूको पररयोजना सञ्चालन तथा व्यिस्थापन
सवमवतबाट कायययोजना तयार गरी कायायन्त्यिन गने ,
कायययोजनाको ढाँचा देहाय बमोवजम हुने।
ऊण लगानीको लेखाङकनका लावग मलेप फारम
७५० देवख ७५९ सभमको फारम प्रयोग गने।
पिू य सभभाव्यता ऄध्धया तथा लेखाजोखा सवहत
पररयोजना बैंक वनमायण गरी योजना कायायन्त्यन गने ।
मध्यमकालीन खचय सरं चनासँग लगानी योजना
अिर्द् गराईने।
पररयोजना प्रस्ताि लगायतमा रावष्िय योजना
अयोगले वनधायरण गरे को ढाँचा प्रयोग गने र
पररयोजना बैंक मागयदियन प्रयोग गने।
चौमावसक रूपमा लगानी प्रवतफलको ऄवभलेख
विविय व्यिस्थापन महािाखाले ऄध्यािवधक गने,
लगानीको लेखाङ्कनका लावग ७५० देवख ७५९
सभमको फारम प्रयोग गने।
जनसहभागीको ऄवभलेखका लावग म.ले.फारम ५१४
प्रोयग गने।
ऊणको नीवत तयारी तथा ऄनपु ालन
अन्त्तररक तथा बाह्य ऊणका लावग सङ्घीय सरकार
तथा समबर्द् कायायलय (PDMO तथा NNRFC) र

सच
ू ना र सच
ं ार










रणनीवत बमोवजम
वििरणको विश्लेषण ईपर
छलफल।
लगानीको ऄिस्थाको
प्रवतिेदन, वनधायररत
कायययोजना बमोवजम
व्यिस्थापन सवमवतले
रैमावसक रूपमा प्रमख
ु
समि प्रस्ततु गने।





अन्त्तररक लेखापरीिण र
बाह्य लेखापरीिण गराईने।

लगनीको प्रवतफलको
ऄिस्था प्रवतिेदन गनयपु ने।
बावषयक प्रगवत प्रवतिेदन गने।

ऊणको ऄिस्था प्रवतिेदन
गनयपु ने।
बावषयक प्रगवत प्रवतिेदन गने।

अनगु मन गने वनकाय र
तररका
रणनीवतको मल्ू याङ्कन
तथा प्रभािको विश्लेषण
व्यिस्थापन सवमवतबाट
नगर प्रमख
ु ले गने।
अन्त्तररक लेखापरीिण
तथा ऄवन्त्तम
लेखापरीिकले लगानीको
ऄिस्था मल्ू याङ्कन गने।



अन्त्तररक लेखापरीिण र
बाह्य लेखापरीिण गराईने।
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वस. मख्ू य वजम्मेिारीका
िेत्रहरू
नं.

वनयधत्रणको िातािरण






ऐनमा भएको ऊणको
व्यिस्था
ऊण ईठाईने तथा व्यिस्थापन
गने ऐन तथा रणनीवत
रावष्िय प्राकृ वतक स्रोत तथा
विि अयोगका वनणययहरू
ऊणको वििरण राख्न
ईपलब्ध सचू ना प्रणाली
विविय व्यिस्थापन सभबर्द्
जनििी

सम्भावित जोवखम







प्रस्ताि हुन।ु
रावष्िय प्राकृ वतक स्रोत तथा विि अयोगले प्रस्ताि
गरे को सीमा भन्त्दा बढी (नगरको GDP को २%)
भन्त्दा बढी ऊण प्रस्ताि गने।
ऊण प्राप्त गररएको साथै प्रदान गररएको वििरण
नरहने।
जमानतको स्पष्ट लेखाङ्कन तथा ऄवभलेख नरहनु ।
ऊण दावयत्ि तथा व्याज खचय लेखाङकन स्पष्ट
वकवसमले नरहने।
लेखाङकन तथा प्रवतिेदनका लावग लेखामान
प्रयोग नहुन।े

वनयधत्रणका उपायहरू






अनुगमन गने वनकाय र
तररका

सच
ू ना र सच
ं ार

ऄथय मन्त्रालयको सहमवत वलने।
रावष्िय प्राकृ वतक स्रोत तथा विि अयोगको सहमवत
तथा परामिय तथा वसमालाआय अधार मान्त्ने ।
दावयत्ि स्पष्ट रूपमा लेखांङकन गने यसका लावग
७०१ देवख ७०५ तथा ऄन्त्तरसरकारी ऊणका लावग
७०८ को खाताहरू प्रयोग गने।
जमानत ऄवभलेखका लावग म.ले.प फारम ६०४ र
६०८को प्रयोग गने।
साियजवनक लेखामानका भएका लेखाङकन तथा
प्रवतिेदनका व्यिस्था पालना गने।

वनयधत्रण वक्रयाकिापिे पुयायउने योगदान
१. LISA को सचू क ७.१.३ लाआय
२. स्थानीय तह विविय जोवखम मल्ू याङ्कनको सचू क ३.१ को सचू क १२, सचू क ३.२ को सचू क २५, ४८
३. नगरपावलकाको अवथयक प्रिासन िाखा, राजस्ि प्रिेपण तथा विश्लृषण आकाआय, स्रोत ऄनमु ान सवमवत, तथा राजस्ि प्रिेपण सवमवतको काययवििरण सभपादनमा योगदान पयु ायईँदछ।
३.१.८ धरौटी व्यिस्थापनको विस्तृतीकरण
िारीका
वस.नं. मख्ू य वजम्मे
िेत्रहरू
१.१ धरौटी प्रावप्त
तथा
व्यिस्थापन

वनयधत्रणको िातािरण







२.

धरौटी वफताय



अवथयक काययविवध ऐन र
वनयमािलीको व्यिस्था
साियजवनक खररद ऐन तथा
वनयमािली
धरौटी प्राप्त हुने विवभन्त्न
काययक्रम तथा
वक्रयाकलापहरू
प्राविवधक सहायता तथा
अवथयक प्रिासन िाखा
SuTRA सचू ना प्रणाली
साियजवनक खररद ऐन तथा
सयू ोदय नगरपावलका
अवथयक काययविवध ऐन र

सम्भावित जोवखम









प्राप्त गनयपु ने धरौटी रकमको अभदानी रवसद तथा
वििरण स्रेस्तामा नरहने।
धरौटी रकमलाआय अभदानी बाँधी सवञ्चत कोषमा
दावखला हुन सक्ने।
धरौटी राख्नेको रकमको व्यविगत वििरण तथा
खाता व्यिस्थापन नहुने।
बैंङ्वकग व्यिस्था पयायप्त रूपमा नहुने।
अवथयक वििरणमा धरौटीको पणू य सचू ना नरहने र
बैंकमा रहेको मौज्दात फरक पने
धरौटीको वजभमेिारी नसाररने ।
ठे केदारले कर चि
ु ा तथा कायय सभपन्त्न प्रवतिेदनको
पर वबना धरौटी माग गने ,
वनमायण काययसंग सभिवन्त्धत रवु टहरू नसच्याइ

वनयधत्रणका उपायहरू








सच
ू ना र सच
ं ार

बैंकमा धरौटी खाता छुट्टै खोवल प्राप्त रकमलाआय
दावयत्िका रूपमा लेखाङ्कन तथा प्रवतिेदन गने ।
व्यविगत तथा गोश्वारा धरौटी खाता म.ले.प फारम
६०१ र ६०२ को ढाँचामा तयार गने।
SuTRA तथा सचू ना प्रणालीको ईपयोग गने , र
अिवधक रूपमा बैंक वहसाब वमलान वििरण तयार
गने।
अवथयक बषयको ऄन्त्तमा खाताबन्त्दी गरी अगामी
अवथयकबषयमा वजभमेिारी साने ।



पिू ायधार विकास महािाखा लगायत ऄन्त्य प्राविवधक
िाखाबाट राय प्राप्त गरी रकम वफताय प्रवक्रया ऄगाडी
बढाईने।





धरौटीको अवथयक वििरण
तयार गने।
ठे क्का तथा करारका क्रममा
प्राविवधक िाखालाआय
धरौटीको ऄिस्थाको
जानकारी वदने।



वनरन्त्तररूपमा मावथल्लो तह
िा पदावधकारीलाइ
प्रवतिेदन गने,





अनुगमन गने वनकाय र
तररका
धरौटी माग गररएको
काययहरू यवकन गरी जभमा
धरौटी वभडान गने।
धरौटीको अन्त्तररक
लेखापरीिण गराईने।

समापन भएका
काययक्रमहरू र धरौटी
वफतायको जानकारी ऄनसु ार
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वस.नं.

मूख्य वजम्मेिारीका
िेत्रहरू

वनयधत्रणको िातािरण





३.

धरौटी
सदरस्याहा








वनयमािलीको व्यिस्था
धरौटी प्राप्त हुने विवभन्त्न
काययक्रम तथा
वक्रयाकलापहरू
प्राविवधक िाखा तथा
अवथयक प्रिासन िाखा
SuTRA सचू ना प्रणाली
साियजवनक खररद ऐन तथा
सयू ोदय नगरपावलका
अवथयक काययविवध ऐन र
वनयमािलीको व्यिस्था
धरौटी प्राप्त हुने विवभन्त्न
काययक्रम तथा
वक्रयाकलापहरू
प्राविवधक िाखा तथा
अवथयक प्रिासन िाखा
SuTRA सचू ना प्रणाली

सम्भावित जोवखम








वनयधत्रणका उपायहरू

धरौटी माग गने,
काययसभपन्त्न नभआय िा तोवकएको ईद्देश्य परु ा नभआय
धरौटी वफताय हुने,
प्राप्त भएको धरौटी रकम भन्त्दा बढी िा कम रकम
वफताय हुने र सभिवन्त्धत व्यवि िा सँस्थाको धरौटी
खाता बन्त्द नहुने।



सदरस्याहा हुनपु ने रकम स्पष्ट सचू ना तथा
अधारका कवमले धरौटीमा खातामा नै रवह रहने ,
धरौटी खाताबाट दावयत्ि घटाआय सवञ्चत कोषमा
अभदानी नबाँधीनु
सदरस्याह हुने यथेष्ठ वििरण तथा प्रमाण प्राप्त नहुनु ,
सदर स्याहा भएको वििरण सभिवन्त्धत पिलाआय
जानकारी नहुने।










सच
ू ना र सच
ं ार

अन्त्तररक राजश्व कायायलयबाट सभिवन्त्धत ठे केदारको
कर चि
ु ा/फर्छ्यौट वििरण वलने,
काययसभपन्त्न प्रवतिेदन प्राप्त गरे र मार धरौटी वफताय गने ।
व्यविगत तथा गोश्वारा धरौटी खाता म.ले.प फारम
६०१ र ६०२ को ढाँचामा तयार गने र वफताय पिात
खाता बन्त्द गने, यसकालावग SuTRA को प्रयोग गने।



करार व्यिस्थापन गने सचू ना प्रणालीमा धरौटीको
वििरण समेत समािेि गने ,
सदरस्याहा हुनपु ने स्पष्ट प्रमाण तथा अधार सवहत
प्राविवधक िाखाले अवथयक प्रिासन िाखालाआय
जानकारी वदने,
सदरस्याहा हुने रकम व्यविगत खाताबाट दावयत्ि
घटाआय, खात बन्त्दी गरी अभदानी खातामा साने।





प्राविवधक िाखाहरूबाट
धरौटी वफतायको पिू य
जानकारी अवथयक प्रिासन
िाखालाआय वदने।

प्राविवधक िाखाबाट
अवथयक प्रिासनमा
सदरस्याहाको जानकारी
वदने।
धरौटी सदरस्याहा भएको
वििरण सभिवन्त्धत पिलाआय
जानकारी वदने।







अनुगमन गने वनकाय र
तररका
वभडान गने।
अन्त्तररक लेखापरीिकले
अिवधक रूपमा वहसाब
जाँच गने।

सदर स्याहा हुनपु ने कारण
प्राविवधक िाखाहरूबाट
जाँच गने।
अन्त्तररक लेखापरीिण र
बाह्य लेखापरीिण गने।

वनयधत्रण वक्रयाकिापिे पुयायउने योगदान
१. LISA को सचू क ४.२.१, ४.३.३ लाआय
२. स्थानीय तह विविय जोवखम मल्ू याङ्कनको सचू क ३.१ को सचू क १ देवख ७ र १०, सचू क ३.३ को सचू क ५२, ५९
३. नगरपावलकाको पिू ायधार विकास महािाखा, अवथयक प्रिासन िाखा, काययक्रम तथा अयोजना तथा विषयगत िाखाहरूको काययवििरण सभपादनमा योगदान पयु ायईँदछ।
३.१.९ आवथयक काययप्रणािी विस्तृतीकरण
वस.नं मख्ू य वजम्मेिारीका
िेत्रहरू
.
१. ऄवख्तयारी
प्रवक्रया

वनयधत्रणको िातािरण





नगरपावलकाको बावषयक
योजना तथा बजेट तजयमु ा
वदग्दियन
स्थानीय सरकार सञ्चालन
ऐन
सयू ोदय नगरपावलका
अवथयक काययविवध वनयवमत

सम्भावित जोवखम






पिू य तयारी विना बजेट तथा काययक्रम प्रस्ताि हुने र
तोवकएको समायविवध वभर बजेट स्िीकृ त नहुने
बजेट साियजवनकीकरण नहुने,
प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ तलाआय नगर सभाले बजेट
पाररत गरे को वमवतले ७ वदन वभर नगर प्रमख
ु ले
ऄवख्तयारी प्रदान नगने
ऄवख्तयारी तोवकएको ढाँचामा प्रदान नहुने र

वनयधत्रणका उपायहरू




बजेट प्रस्तािको क्रममा तोवकएको विवध र प्रवक्रया
ऄिलभबन भएको यवकन गनय,
बजेट तजयमु ा वदग्दियनमा तोवकएको ऄवख्तयारी
व्यिस्थाहरू र समयसीमा पालना गने
बावषयक योजना तथा बजेट तजयमु ा वदग्दियनको
ऄनसु चु ी ८ बमोवजमको ढाँचामा ऄवख्तयारी
तोवकएको समयमा पठाईने

सच
ू ना र सच
ं ार




नगर प्रमख
ु ले नगर सभाबाट
पाररत भएको बजेट प्रमख
ु
प्रिासकीय ऄवधकृ तलाआय
जानकारी वदने
बावषयक विकास काययक्रम
ऄनसु चु ी ८को ढाँचामा
सभिवन्त्धत महािाखा,





अनुगमन गने वनकाय र
तररका
कायययोजना कायायन्त्यिन भए
नभएको नगर प्रमख
ु तथा
प्रमख
प्रिासकीय
ु
ऄवधकृ तबाट समय समयमा
ऄनगु मन
िडा काययलालय तथा
महािाखाबाट
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वस.नं मूख्य वजम्मेिारीका
िेत्रहरू
.

वनयधत्रणको िातािरण

सम्भावित जोवखम

गने बनेको ऐन २०७४ मा
भएको व्यिस्था



२.

खाता सञ्चालन








३.

बजेट तथा
काययक्रम
संिोधन






सरकारी कारोबार सञ्चालन
वनदेविका
अवथयक काययविवध तथा
वििीय ईिरदावयत्ि ऐन तथा
वनयमािली
नगर प्रमख
ु , प्रमख
ु
प्रिासकीय ऄवधकृ त, तथा
अवथयक प्रिासन िाखा
प्रदेि लेखा वनयन्त्रक
कायायलय



नगरपावलकाको बावषयक
योजना तथा बजेट तजयमु ा
वदग्दियन
स्थानीय सरकार सञ्चालन
ऐन
सयू ोदय नगरपावलका
अवथयक काययविवध वनयवमत
गने बनेको ऐन २०७४ मा
भएको व्यिस्था
















वनयधत्रणका उपायहरू

तोवकएको समयमा महािाखा/िाखा/आकाआय/िडा
सवचिहरूलाआय वलवखत रूपमा योजना कायायन्त्यिन
वजभमा प्रदान नहुने
योजना काययन्त्यिन कायययोजना समयमै िडा सवचि
बाट पेि नहुने,
कायययोजना पेि भएको ऄिस्थामा प्राथमवककरण,
संिेदनिीलता तथा नगद ऄिस्थाको अधारमा
संिोधन हुनपने विषय संिोधन नहुने साथै एवककृ त
कायययोजना तयार नहुने



"क" बगयको बावणज्य बैंक बाहेकको बैंकमा खाता
खोवलने,
नगरपावलकाको अवधकाररक पर बेगर खाता
खोवल सञ्चालन हुने
नगरपावलका तथा प्रदेि कोष तथा लेखा वनयन्त्रक
कायायलयमा जानकारी नभआय खाता सञ्चालन हुने
दस्तखको नमनू ा काडय वजल्ला स्थीत
को.ले.वन.काबाट प्रमावणत नभआय बैंक खाता
सञ्चालन हुने
अवधकाररक खाता सञ्चालन लावग तोवकएको
पदावधकारीबाट खाता खञ्चालन नहुने
पँजु ीगत बजेट ईप िीषयकबाट चालु बजेट ईप
िीषयकमा रकमान्त्तर हुने
रकमान्त्तर तथा स्रोतान्त्तर गदाय काययक्रमको
वििरणका अधारमा नगरी खचय ईप िीषयकलाआय
मार अधार वलने
तोवकएको सीमा (२५ %) भन्त्दा बढी एक
िीषयकबाट ऄको िीषयकमा रकमान्त्तर गने
रकमान्त्तर गदाय तोवकएको खचय व्यहोने स्रोत तथा
विवधमा पररितयनगदाय सीमा वभर नरवह िा
तोवकएका सतयको पररवध वभर नरहन सक्ने
नगर सभाबाट काययक्रम संिोधन हुनपु नेमा प्रमख
ु
प्रिासकीय ऄवधकृ तबाट नै सि
ोधन
हु
न
।
े
ं




















योजना कायायन्त्ियन कायययोजना तोवकएको ढाँचामा
तयार गरी काययन्त्यिन गने
प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ तले िडा कायायलय तथा
महािाखा, िाखाहरूबाट प्राप्त एवककृ त कायययोजना
तयार गने
SuTRA प्रणालीमा रहेको ऄवख्तयारी मोड्यल
ु प्रयोग
गने

अनुगमन गने वनकाय र
तररका
कायययोजनाको
स्िमल्ू याङ्कन

सच
ू ना र सच
ं ार





सरकारी कारोबार सञ्चालन वनदेविकामा तोवकएक
बमोवजम क बगयको बावणज्य बैंकमा खाता खोल्ने
सरकारी कारोबार सञ्चालन वनदेविका तथा अवथयक
काययविवध तथा वििीय ईिरदावयत्ि ऐन तथा
वनयमािली ऄनसु ार अवथयक कारोबार गने
नगर काययपावलका तथा प्रदेि लेखा वनयन्त्रक
कायायलयबाट यवकन गरे रमार खाता सञ्चालन हुनु
पने।
म.ले.प फारमा ९१० मा ईल्लेख गररएको हस्तािर
फारमको ईपयोग गने



पँजु ीगत बजेट ईप िीषयकबाट चालु बजेट ईप
िीषयकमा रकमान्त्तर नगने
रकमान्त्तर गदाय काययक्रमको समेत विस्तृत वििरण
तयार गने, काययक्रममा समेत सि
ं ोधन अिश्यक
रहेकोमा सोही बमोवजम संिोधन गने
तोवकएको सीमा तथा ऄवधकार िेर वभर रवह सि
ं ोधन
गने
काययक्रम सि
ं ोधन, रकमान्त्तरका लावग म.ले.प फारम
नं ३०४को प्रयोग गने
SuTRA मा रहेको रकमान्त्तर तथा स्रोतान्त्तरको
मोड्यल
ु प्रयोग गने।





िाखा, आकाआय तथा िडा
कायायलयमा प्रदान गने तथा
साियजवनकीकरण गने
साियजवनक प्रयोगलाआय बजेट
तथा अवथयक ऐन बेभ साआयटमा
साियजवनकीकरण गने
सिय साधारणलाआय सरल
जानकारीको लावग Civil
budget सारंिको रूपमा
प्रकावित गने
सवभन्त्धत बावणज्य बैकले
खाता खोवलएको जानकारी
कोष तथा लेखा वनयन्त्रक
कायायलय तथा
नगरकाययपावलकाको
कायायलयमा जानकारी वदने

बजेटमा हुने संिोधनको
वििरण सवकत अवथयक
प्रिासन िाखामा काययक्रम
सञ्ं चालन गने
महािाखाहरूले पेि गने
नगरसभाबाट स्िीकृ त
भएको संिोधनको
जानकारी अवथयक प्रिासन
िाखामा वदने









प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त
तथा अवथयक प्रिासन
िाखाबाट वनरन्त्तर ऄनगु मन
गनयपु ने
खाता सञ्चालन सभबनवध
व्यिस्था अन्त्तररक
लेखापरीिणका क्रममा
जाँच गनयपु ने

बजेटको कायायन्त्यिनको
ऄिस्था तथा काययक्रकको
प्रगवतको ऄिस्थाका लावग
अवथयक प्रिासन िाखा
तथा कायायन्त्यिन तथा
ऄनगु मन िाखा
SuTRA मा रहेको
ऄनगु मन मोड्यल
ु को
ईपयोग
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वनयधत्रण वक्रयाकिापिे पुयायउने योगदान
१. LISA को सचु क ४.३.१, ४.३.५ लाआय
२. स्थानीय तह विविय जोवखम मल्ू याङ्कनको सचु क ३.१ को सचु क ९, सचु क ३.२ को सचु क २६, सचु क ३.३ को सचु क ६३
३. नगरपावलकाको अवथयक प्रिासन िाखा, विषयगत िाखा तथा काययक्रम तथा अयोजनाहरूको काययवििरण सभपादनमा योगदान पयु ायईँदछ।
३.१.१० िेखापरीिण तथा बेरजु व्यिस्थापनको विस्तृतीकरण
िारीका
वस.न.ं मूख्य वजम्मे
िेत्रहरू
१. अन्त्तररे क तथा
पिू य लेखा
परीिण

वनयधत्रणको िातािरण







नगरपावलकाको अवथयक
काययविवध वनयवमत गने
बनेको ऐन २०७४ मा भएको
लेखापरीिणको व्यिस्था
सङ्घीय अन्त्तररक
लेखापरीिण मागयदियन
अन्त्तररक लेखापरीिणका
ऄन्त्तरावष्िय मानदण्डहरू
अन्त्तररक लेखा परीिणका
ऄसल ऄभ्यासहरू
अन्त्तररक लेखापरीिण
िाखा

सम्भावित जोवखम








लेखापरीिकको स्ितन्त्रत नहुने
लेखापरीिकलाआय अन्त्तररक लेखापरीिणको सीप,
ज्ञान तथा विवधको कम जानकारी
लेखापरीिण गने विषयबस्तु तथा प्रवक्रयाको कम
जानकारी हुनु
बेरूजक
ु ो गलत पररभाषाहुनु र लेखापरीिणबाट
काययक्रम सञ्चालनमा बाधा पयु ायईनु , अन्त्तररक
लेखापरीिकबाट Forwardlooking approach
ऄिधारणा ऄिलभबन नगनयु
लेखापरीिण योजना तया काययतावलका तयार
नगरी लेखापरीिण गनयु
अन्त्तररक लेखापरीिकको प्रवतिेदन समयमै
ईपलब्ध नहुनु

वनयधत्रणका उपायहरू










२.

ऄवन्त्तम लेखा
परीिण







नेपालको संविधान
सङ्घीय लेखापरीिण ऐन
नगरपावलकाको अवथयक
काययविवध वनयवमत गने
बनेको ऐन २०७४ मा भएको
लेखापरीिणको व्यिस्था
महालेखापरीिकको
कायायलय







ऄवन्त्तम लेखापरीिण नहुने िा समयमै नहुने
अन्त्तररक लेखापरीिकले वदएको सझु ािको
अन्त्तररक लेखापरीिणमा ईपयोग नहुन सक्ने
अन्त्तररक लेखापरीिण र अवन्त्तम
लेखापरीिणको कै वफयत वििावदत हुने
ऄवन्त्तम लेखापरीिकले वदएको सझु ाि कायायन्त्ियन
नहुने
अवथयक प्रिासन िाखा तथा विषयगत िाखा विच
समन्त्िय नहुने, अवथयक प्रिासन िाखालाआय बवढ








अन्त्तररक लेखापरीिण िाखामा विषय विज्ञको
व्यिस्था गने
अन्त्तररक लेखापरीिणलाआय पररणाम मख
ु ी बनाईन
ऄन्त्तरावष्िय ऄसल ऄभ्यास तथा मानदण्डहरूको
ईपयोग गने
लेखापरीिण योजना तथा कायययोजना तयारी गरी
जोवखममा अधाररत लेखापरीिण गने
अवथयक प्रिासन िाखा लगायत ऄन्त्य िाखालाइ
समेत लेखापरीिणका क्रममा समािेि गने र
सधु ारहरूको विषयमा पृष्ठपोषण गने।
नगरपावलकाको समग्र विविय ऄनि
ु ासन मयायवदत र
पारदिी बनाईन सझु ाि वदने र Forward looking
approach लाआय कायायन्त्यिन गने र नगरपावलकाको
ईद्देश्य प्रावप्तमा मद्दत गने
प्रत्येक मवहना नगरपावलकाको अय व्ययको मावसक
रुपमा अलेप गने र प्रत्येक चौमावसकको एकमष्टु
प्रवतिेदन पेि गने।
महालेखा परीिकको कायायलय ऄवन्त्तम
लेखापरीिणको तावलका बमोवजम ईपयि
ु िातािरण
वसजयना गने
अन्त्तररक तथा ऄवन्त्तम लेखापरीिक विच समन्त्िय
तथा सहकायय
लेखापरीिण लेखमापदण्डको प्रयोग
पेिागत अचरणको ऄनपु ालन गने
विषयगत महािाखालाआय समेत लेखापरीिणका
चरणमा समािेि गने

सच
ू ना र सच
ं ार










अिवधक रूपमा
लेखापरीिण प्रवतिेदन
प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त,
नगर प्रमख
ु , लेखा सवमवत
तथा
को.ले.वनका/प्रले.वन.का.मा
प्रस्तुत गने
अन्त्तररक लेखापरीिणका
क्रममा वदआयएको सझु ाि
कायायन्त्ियनकालावग प्रमख
ु
प्रिासकीय ऄवधकृ त माफय त
नगर प्रमख
ु लाआय प्रवतिेदन
प्रस्ततु ी



ऄवन्त्तम लेखापरीिकलाआय
अन्त्तररक लेखापरीिण
प्रवतिेदन प्रदान गने।
ऄनगु मन मल्ू याङ्कनका
प्रवतिेदन ऄवन्त्तम
लेखापरीिकलाआय वदने
ऄवन्त्तम लेखापरीिकको
Entry Meeting मा
अन्त्तररक लेखापरीिकलाआय







अनुगमन गने वनकाय र
तररका
साियजवनक रूपमा ईपल्बध
हुने गरर बेभसाआयटमा राख्ने
गत विगत ऄिवधको
लेखापरीिणको
followupको ऄिस्था
प्रस्तुत गने
लेखा सवमवतसँगको
सहकाययमा नीवतगत
विश्ले षण तथा सझु ाि प्रदान
वदने

अन्त्तररक लेखापरीिक
तथा ऄवन्त्तम
लेखापरीिकबाट प्रदान
गररएको सझु ािको
कायायन्त्यिनको ऄव्स्थाको
जाँच लेखासवमवत तथा
लेखापरीिण िाखाबाट गने
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मख्य वजम्मेिारीका
वस.नं. ू िेत्रहरू
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सम्भावित जोवखम


३.

लेखापरीिण
वििरण
(बेरुजक
ू ो लगत
समेत)को
ऄवभलेख
व्यिस्थापन






नगरपावलकाको अवथयक
काययविवध वनयवमत गने
बनेको ऐन २०७४ मा भएको
व्यिस्था ऄनसु ार अन्त्तररक र
ऄवन्त्तम लेखापरीिण गने
लेखा सवमवतका सदस्यहरूको
भवु मका तथा विषय विज्ञता
म.ले.पफारममा भएका बेरूजु
सभिवन्त्धत फारमहरू








वजभमेिार बनाआयने
प्राप्त भएको लेखापरीिण प्रवतिेदन
साियजवनकीकरण नहुने
बेरूजु फर्छ्यौटका लावग समयमा नै अवथयक
वििरण र स्रेस्ता तयार नहुने।
ऄवन्त्तम लेखापरीिण हुनु ऄगािै अन्त्तररक
लेखापरीिणको कै वफयत सभपररिण नहुने
परीिण गनयु पने कागजात तथा प्रमाणहरू नहुने।
प्रवतिेदनको जिाफ समयमा नै नवदआने, लेखा
सवमवतमा छलफल नहुने
बेरूजक
ु ो लगत तथा ऄवभलेख ऄध्यािवधक
रूपमा नरहने,
बेरूजु सभपररिण भएको वििरणको लगत कट्टा
नहुने।

वनयधत्रणका उपायहरू









लेखापरीिण पर प्राप्त भएको १५ वदन वभर
िेभसाआटमा साियजवनकीकरण गने
तोके को भयाद वभर सबै विविय प्रवतिेदनहरू पेि गने।
ऄवन्त्तम लेखापरीिण ऄगािै अन्त्तररक
लेखापरीिणको वििरण सभपररिण गने
सभबर्द् सबै िाखामा विविय ईिरदावयत्ि सभिवन्त्ध
व्यिस्थाको जानकारी वदने
बेरूजु फर्छ्यौटको लगत तोवकएको म.ले.फारम नं
८०३ मा राख्ने र ऄवभलेख तयार र ऄध्यािवधक गने
तोवकएको समयवभरै लेखापरीिणको जिाफ ईपलब्ध
गराईने।
सभपररिण गरीएको वििरणको महालेखापरीिकको
कायायलयबाट लगत कट्टा गरी काययलयको लगतमा
समेत ऄध्यािवधक गने।

अनुगमन गने वनकाय र
तररका

सच
ू ना र सच
ं ार









समािेि गने
िेभसाआयटमा प्रवतिेदन राख्ने
वनरन्त्तर रूपमा मावथल्लो तह
िा पदावधकारीलाइ प्रवतिेदन
गने।
अन्त्तररक तथा बाह्य
लेखापरीिकलाआय बेरूजक
ु ो
ऄिस्थाको जानकारी
विषयगत िाखालाआय
बेरूजक
ु ो जानकारी वदने र
जिाफदेही बनाईने
बेरूजु सभिवन्त्धत म.ले.प
फारम ८०४ को प्रवतिेदन
तयार गरी सभबर्द्
वनकायलाआय पेि गने




अवथयक प्रिासन िाखाबाट
बेरूजक
ु ो ऄिस्थाको जाँच
लेखा सवमवतबाट अिवधक
रूपमा बेरूजक
ु ो जानकारी
तथा विश्लेषण

वनयधत्रण वक्रयाकिापिे पुयायउने योगदान
१. LISA को सचु क ४.१.२, ४.३.३ लाआय
२. स्थानीय तह विविय जोवखम मल्ू याङ्कनको सचु क ३.१ को सचु क १ देवख ७ र १०, सचु क ३.३ को सचु क ६८, ६९, ८३
३. नगरपावलकाको अवथयक प्रिासन िाखा, विषयगत िाखाहरू तथा अन्त्तररक लेखापरीिण िाखाको काययवििरण सभपादनमा योगदान पयु ायईँदछ।
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३.१.११ सेिा प्रिाह सम्िवधध व्यिस्थापनको विस्तृतीकरण
क्र. स.ं
१.

मुख्य वजम्मेिारीका
िेत्रहरू

कायायलय
व्यिस्थापन

वनयधत्रण िातािरण










सम्भावित जोवखम

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको 
दफा ८३ मा स्थानीय तहको

प्रिासकीय संगठन सभिवन्त्ध
व्यिस्था

नगरपावलकाको संगठन संरचना र
काययवििरण
नगर काययपावलका (काययसभपादन) 
वनयमािली

नगर काययपावलका (काययविभाजन)
वनयमािली

कायायलय व्यिस्थापनका लावग
तय गररएको विन्त्यास (layout) 
सचू ना प्रविवध माफय त व्यिस्थापन
औजार (office management 
related software)
ऄवभलेख प्रणालीहरू





कायय वजभमेिारी ऄनसु ार काम नभएको हुन सक्ने
काननू को पररवध भन्त्दा िावहर गै संरचना वनमायण र कायय
भएको हुन सक्ने
कायायलयको विन्त्यास र साधन वितरण ईपयि
ु नहुदँ ा
ऄवधक स्रोत खचय हुदँ ा पवन सेिा प्रिाह ईवचत नहुन
सक्ने
गररएका प्रिन्त्धहरू कायायन्त्ियनमा नअएका हुन सक्ने
नगरपावलकाको सभपवि र स्रोत साधनको दरुु पयोग
भएको हुन सक्ने
कायायलयको ऄवभलेखहरू र सभपविहरूको सरं िण
नभएको हुन सक्ने
सीवमत कामका लावग ऄवधक जनिवि र स्रोत खचय
भैरहेको हुन सक्ने
िेरगत काययिोझ ऄनसु ार काम र वजभमेिारीको ईवचत
वितरण नभएको हुन सक्ने
ऄवधकार प्रत्यायोजन र वजभमेिारी हस्तान्त्तरण पयायप्त
नभएको हुन सक्ने
कायय प्रगवत वििरण मावथल्लो पदावधकारी र वनकायमा
समयमा नगररएको हुन सक्ने
िडा कायायलयहरू र सेिा के न्त्रहरू सञ्चालनको समय
सेिाको प्रकृ वत ऄनसु ार ऄनक
ु ु ल नभएको हुन सक्ने
नयाँ नीवत, अदेि/वनदेिन र पररपरहरू तत्काल प्रिाह
नभएको हुन सक्ने

वनयधत्रणका उपायहरू
















२.

मानि स्रोत
(कमयचारी
व्यिस्थापन)



स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको
पररच्छे द ११ मा प्रिासकीय
संगठन र कमयचारी व्यिस्था




काययवजभमेिारी ऄनसु ार कमयचारीबाट काम नभएको हुन 
सक्ने
योग्यता र सीप ऄनसु ार जनिवि नभएको हुन सक्ने 

काययलयको विन्त्यास (layout) लाइ संगठन संरचनामा 
अधाररत भै सेिा प्रिाहको प्रकृ वत र ऄन्त्तर आकाइ
समन्त्ियमा ध्यान वदइ सके सभम ईपयि
ु बनाईने। यसको 
जानकारी वदने गरी होवडयड्ग बोडय कायायलय प्रिेि हुनासाथ
देवखने गरी राख्ने
िडा कायायलयहरू र सेिा के न्त्रहरूको सञ्चालन समय
सेिाको प्रकृ वत ऄनसु ार लवचलो रुपमा वनधायरण गरी

सञ्चालनको व्यिस्था वमलाईने
Front Desk मा कायायलयका सिै सचू ना तथा जानकारी
वदने र दताय चलानीका सिै कामहरू गने गरी व्यिस्था
वमलाईने

दताय चलानी काययलाइ digitalized गराईने र प्रत्येक
काययको tracking हुन सक्ने िनाईने। सिै िाखाहरूलाइ
काययवििरण वदने
कायायलयको अन्त्तररक सचू ना अदानप्रदानका अन्त्तररक
सञ्चार पर (Internal memo) प्रयोग गने।
सचू ना अदानप्रदान र वनगरानीका लावग वससी क्यामेरा,
Intercom telephone network र office
management system software को प्रयोग गने
कायायलयको भौवतक साधनहरू र ऄन्त्य फाआलहरूको
numbering गरी रे कडय राख्ने। यसका लावग मलेप फारम
ऄनसु ार वजन्त्सी खाताहरूको प्रयोग गने
कायायलय व्यिस्थापनसँग सभिवन्त्धत भै बैठक र समीिा
वनयवमत रुपमा गने
नगरपावलका कायायलय व्यिस्थापनका काययहरू र
सेिाहरूको व्यिस्थापन सचू ना प्रविवधमा अधाररत गराईन
बजारमा भएमा मध्ये ईपयि
ु सफ्टिेयर िा काठमाडौं
महानगरपावलकाले तयार गरे जस्तै office management
सगं सभिवन्त्धत modules तयार गरी व्यिस्थापन गने
हावजरी ऄवभलेख राख्ने। यसलाइ संभि भएसभम e
attendance नै गने व्यिस्था वमलाईने
PIS software माफय त कमयचारीको ऄवभलेख राख्ने

अनुगमन गने वनकाय र तररका

सच
ू ना र सच
ं ार
कायायलयको विन्त्यास देवखने गरी 
होवडयङ्ग बोडय राख्ने
िाखागत कामको प्रगवत
वनयवमत रुपमा प्रमख
ु प्रिासकीय
ऄवधकृ तलाइ िाखा प्रमख
ु ले 
वदने
िडा कायायलय र सेिा
के न्त्रहरूको प्रगवत वनयवमत रुपमा
नगरपावलका कायायलयमा
पठाईने

कायायलयको सञ्चालनसँग
सभिवन्त्धत सचू नाहरू र ऄन्त्य
जानकारीहरू वनयवमत रुपमा
सचू नापाटी र िेिसाआटमा राख्ने

कमयचारी पररचालनसँग
सभिवन्त्धत वििरण ऄद्यािवधक
गरी सिैले जानकारी पाईने गरी



िाखा प्रमख
ु (तररकाः िाखा
ऄन्त्तगयतका कामहरूको वनगरानी
गने र कामको व्यिस्थापन चस्ु त
राख्ने )
प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त
(तररकाः कामको वनरन्त्तर
वनगरानी गने, िाखा प्रमख
ु हरू र
िडा कायायलयहरू माफय त
जानकारी र प्रगवत प्राप्त गरी
वनदेिन वदने )
नगर प्रमख
ु (तररकाः ऄिलोकन
गने, प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त,
िाखा प्रमख
ु हरू र िडाध्यिहरू
माफय त सचू ना तथा प्रगवत प्राप्त
गरी समीिा गने र वनदेिन गने)

प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त
(तररकाः PIS को प्रवतिेदन,
वनयवमत वनरीिण र ऄनगु मन)
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३.

वनयवमत
सेिा
(वसफाररि
लगायत)











सभिवन्त्ध प्रािधान
नगरपावलकाको सगं ठन सरं चना र
काययवििरण
कमयचारीको काययसभपादन
मल्ू याकंनको व्यिस्था
कमयचारीको व्यविगत वििरण
तथा ऄवभलेख प्रणाली (PIS
व्यिस्था)
नगरपावलकाले तय गरे को
कमयचारी व्यिस्थापन र
पररचालनसँग सभिवन्त्धत नीवत र
काययविवध

सूयोदय नगरपालिकाको ऐन, लनयमाविी तथा काययलवलधहरूको संगािो (चौथो भाग)
अनुगमन गने वनकाय र तररका
वनयधत्रणका उपायहरू
सच
ू ना र सच
ं ार

सम्भावित जोवखम


काययिोझ ऄनसु ार जनिविको वितरण नभएको हुन
सक्ने
 ऄवधकार प्रत्यायोजन र वजभमेिारी हस्तान्त्तरण पयायप्त
नभएको हुन सक्ने
 कायायलय समयको पालन कमयचारीबाट नभएको हुन
सक्ने
 काययसभपादन गदाय तोवकएको मापदण्डको पालन
नगररएको हुन सक्ने
 काययसभपादनमा वढलासस्ु ती हुन सक्ने
 कमयचारीहरू वबच काममा समन्त्िय नभएको हुन सक्ने
 ऄस्थायी प्रकृ वतका काययहरूका लावग थप जनिवि
पररचालन गनयपु दाय ईपयि
ु प्रवक्रयाको ऄिलभिन
नभएको हुन सक्न्
 अकस्मीक पररवस्थवतमा जनिवि पररचालन र
काययसभपादन राम्ररी गनय नसवकएको हुन सक्ने
 कमयचारीहरूको ऄवभलेख र सोसग
ं सभिवन्त्धत
सचू नाहरू राम्ररी नरावखएको हुन सक्ने
 Front line service का लावग जनिविको कमी
भएको हुन सक्ने
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको  वसफाररिसँग सभिवन्त्धत काययहरूका लावग
प्रािधानहरू
काययप्रवक्रया, मापदण्ड र ढाँचाको ऄस्पष्टताका कारण
वछटो छररतो र स्पष्ट रुपमा वसफाररि कायय नहुन सक्ने
ऄन्त्य विषयगत काननू तथा
काययविवधहरू
 नगरपावलकासँग सभिवन्त्धत कायय गनयका लावग स्पष्ट
सचू ना तथा ऄवभलेख नभएको ऄिस्थामा गलत
हस्तान्त्तरण भएका काययहरूसँग
वििरणको अधारमा सेिा प्रिाह गररएको हुन सक्ने
सभिवन्त्धत मागयदियन र
काययविवधहरू
 सेिाग्राहीले पयायप्त सच
ू ना तथा जानकारी प्राप्त नगरे को
हुन सक्ने
िडा कायायलय
समावजक विकास लगायतका  पयायप्त रूपमा सेिाग्राहीको गुनासाका विषय सभबोधन
जनतासँग सहकायय गररने काययक्रम नभएको हुन सक्ने
तथा िाखाहरू
 सेिा वितरण गदाय ऄवनधृतरूपमा लाभको ऄपेिा
रावखएको हुन सक्ने
नगरपावलकाको काययवििरण
 सेिा वितरणमा भेदभाि भएको हुन सक्ने
सेिा वितरणका लावग तय
गररएका ढाँचाहरू र सफ्टिेयर















साियजवनक गने
प्रत्येक कमयचारीलाइ काययवििरण वदने र सपु ररिेिकको
वकटानी गने
िडा कायायलय, सेिा के न्त्र र बढी काययबोझ भएका िाखा
िा आकाइमा वमल्दो योग्यता र सीप भएका जनिविहरूलाइ
वजभमेिारी वदने
नगरपावलकाको कामका लावग अिश्यक योग्यता र सीप
भएका कमयचारीहरू भनाय गने गरी कमयचारी योजना तयार
गने
ऄस्थायी प्रकृ वतका र अकस्मीक रुपमा अआपने
कामहरूका लावग थप जनिवि व्यिस्थापन गनयका लावग
करारमा कमयचारी व्यिस्थापन गने काययविवधलाइ
समसामवयक बनाइ राख्ने

Front desk को व्यिस्था गने र सभं िभएसभमका सेिाहरू 
एकद्वार प्रणाली ऄनसु ार नै प्रिाह गने

सेिा प्रकृ वत ऄनसु ार टोकन प्रणाली लागू गने।
सेिाको प्रकृ वत ऄनसु ार जाँच सचू ी तयार गरी लागू गने। 
यसका लावग ऄनसु चू ी ..... मा ढाँचा रावखएको।

संभि भएसभम सेिा वितरणका लावग online system
प्रयोगमा ल्याईने। यसका लावग users registration,
application, verification जस्ता काययहरू
ऄनलाइनबाट गराईने गरी प्रणाली कायायन्त्ियनमा ल्याईने। 
यसमा संभि हुने काययहरूका लावग online payment र
issuing online certificate सभमका काययहरू गनय
सवकने।
सेिासँग सभिवन्त्धत जानकारी वदने खालका प्रवक्रयाहरू
एिम् अिश्यक प्रमाण कागजातहरूको बारे मा नागररक



नागररक िडापरको ब्यिस्था 
Online service र
िेिसाआडबाट सचू ना सप्रं ेषण

प्रगवत प्रवतिेदन साियजवनक
सेिा वितरणका लावग अिश्यक
सचू ना एक आकाइ िा िाखा िा
िडा ले ऄको आकाइ िा िाखा 
िा िडालाइ वदने व्यिस्था

साियजवनक सनु िु ाआय



काययपावलका (तररकाः वनयवमत
प्रवतिेदन वलइ सो सभिन्त्धमा
समीिा गने र वनदेिन गने)

तोवकएको सपु ररिेिक (तररकाः
वनयवमत वनगरानी, वनदेिन र
सहयोग गरे र)
प्रमख प्रिासकीय ऄवधकृ त
(तररकाः वनगरानी गरे र, प्रगवत
प्राप्त गरे र, ऄिलोकन गरे र)
िडाध्यि (तररकाः वनयवमत
वनगरानी, वनदेिन र सहयोग गरे र)
नगपप्रमख
ु तथा काययपावलका
(तररकाः प्रगवत प्राप्त गरे र,
समीिा गरी अिश्यक
काययविवधहरू तय गरी वनदेिन
गरे र)
अिवधक रुपमा वबषय के न्त्रीत
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प्रणालीहरू
नगरपावलकाको अवथयक ऐन
लगायतका सेिासँग सभिन्त्ध राख्ने
वनणययहरू

सूयोदय नगरपालिकाको ऐन, लनयमाविी तथा काययलवलधहरूको संगािो (चौथो भाग)
अनुगमन गने वनकाय र तररका
वनयधत्रणका उपायहरू
सच
ू ना र सच
ं ार

सम्भावित जोवखम














िडापर र ऄन्त्य प्रकािन लगायतका तररकाबाट
सेिाग्राहीलाइ सचू ना प्रदान गने
नगरपावलकाकाको पररसरवभर र ऄन्त्य ईपयि ठाईँमा
कायायलयले वदने सेिा र त्यसको प्रकृ वत, सेिाग्राहीले सेिा
प्राप्त गनय परू ा गनयु पने काययविवध, सेिा प्रदान गनय लाग्ने
समयािवध, सेिा प्रदान गने पदावधकारी र वनजको
काययकिको वििरण, सेिा प्राप्त गनय कुनै दस्तुर तथा ऄन्त्य
रकम लाग्ने भए सोको वििरण, सेिा प्राप्त गनय सेिाग्राहीले
पेस गनयपु ने कागजात, सेिाग्राहीले सेिा सभिन्त्धमा गरे का
गुनासो सन्त्ु ने ऄवधकारीको पद र नाम, सेिा प्रदायक
वनकायको टेवलफोन नभबर, सेिा प्रबाहको प्राथवमकता,
िवतपवू तय प्राप्त हुने िा नहुने सेिाहरू जस्ता कुराहरू ईल्लेख
भएको नागररक िडापर सिैले देख्ने गरी राख्ने।यस्तो
जानकारी िेिसाआड र ऄन्त्य माध्यमबाट समेत जानकारी
गराईने
कायायलयमा गुनासो व्यिस्थापनको लावग सबैले देख्ने
ठाईँमा गनासो िा ईजरु ी पेवटका राख्ने। यसका लावग आमेल
र िेिसाआडमा समेत गुनासोहरू राख्न सक्ने व्यिस्था
वमलाईने
कायायलयमा गुनासो सन्त्ु ने वजभमेिार ऄवधकारी तोक्ने।
कायायलयको काम कारबाहीको विषयमा सरोकारिालालाइ
िा साियजवनक रूपमा जानकारी वदने कामको लावग प्रबिा
र सचू ना ऄवधकार तोवक सिैले सो सभिवन्त्ध जानकारी
पाईने व्यिस्था गने
सेिासँग सभिवन्त्धत हुने नगरपावलकाका सचू नाहरू
ऄवभलेखिर्द् गने अिश्यक ढाँचा र प्रणालीहरू तयार गरी
कायायन्त्ियन गने। यसले सेिा सही तिरबाट भएको
सवु नवित गराईन सहयोग हुनक
ु ा साथै नगरपावलकाको
िमतामा समेत योगदान हुन जान्त्छ।
संभि भएसभम सेिा वितरण िडा कायायलय, सेिाके न्त्र र
नगरपावलकाको front desk बाटै गने गराईने प्रिन्त्ध
वमलाईने।
वबिेष प्रकारका सेिा र कमजोर बगयका लावग प्रदान

भै Satisfaction Survey गने
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सम्भावित जोवखम

सूयोदय नगरपालिकाको ऐन, लनयमाविी तथा काययलवलधहरूको संगािो (चौथो भाग)
अनुगमन गने वनकाय र तररका
वनयधत्रणका उपायहरू
सच
ू ना र सच
ं ार

गररनपु ने सेिाहरू पवहचान गरी यसका लावग खास
ऄवभयान सञ्चालनको व्यिस्था वमलाईने
 सेिा प्रिाहका सच
ू नाहरू र सेिािल्ु कका वबषय पारदिी
गराईने
 संभि भएसभमका सेिा वितरण काययहरूमा सेिाग्राहीसँग
नागररक प्रवतिेदन (citizen report card) को वहसािले
सेिा सन्त्तुवष्ट फारम (exit poll) ऄनसु ार पृष्ठपोषण वलने।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको  कायययोजना ऄनसु ार समयको पालन नभएको हुन सक्ने  योजना कायायन्त्ियन तावलका ऄनसु ार िडाहरू र ऄन्त्य 
पररच्छे द ६मा भएका प्रािधानहरू  नभसय तथा मापदण्ड ऄनसु ार काम नगररएको हुन सक्ने
साझेदारहरू पररचालन गरी खास समयमा कायायन्त्ियन
खररद ऐन वनयमका व्यिस्थाहरू  काययविवधको पालन नगरी कायय गरे -गराएको हुन सक्ने ऄवभयान सञ्चालन गने

अवथयक काययविवध वनयमका
 काम नै कम गरे को िा कम गुणस्तरको काम भएको हुन  खररद सभझौता तोवकएको ढाँचामा गने। यसका लावग
खररद वनयम एिम् नमनू ा िोलपर कागजातका अधारमा
व्यिस्थाहरू
सक्ने
गने। ऄन्त्य काययहरूका लावग काययविवधमा व्यिस्था

नगरपावलकाको स्रोत पररचालन  काम समयमा नगररएको हुन सक्ने िा कामै नगररएको
गररएको ढाँचामा सभझौता गने
तथा व्यिस्थापनसँग सभिवन्त्धत
हुन सक्ने
काययविवधहरू

 कामको ऄवभलेख र खचयहरू पष्ट
ु ् याइ गने कागजात सही  सभझौता गदाय नै ऄवनिायय रुपमा कायायन्त्ियन तावलका
बनाइ वलने वदने
खररद योजना र बावषयक काययक्रम नहुन सक्ने
कायायन्त्ियन योजना
 सपु ररिेिण तथा ऄनग
ु मन समयमा नै नगररएको हुन  कायायन्त्ियनका लावग कायायलयको तफय िाट साआड आन्त्चाजय
िा सभपकय व्यवि सभझौता कै क्रममा तोवक वजभमेिारी
योजना कायायन्त्ियनका लावग
सक्ने
प्रदान गने
काययवििरण सवहत नगरपावलकाले  कामसँग सभिद्द योग्यता र सीप भएको कमयचारीको
वनमायण गरे को संगठन संरचना
कमीका कारण जाँचपरीिण सही तिरले र यथासमयमा  कामको ऄवभलेख र मल्ू याकंनका लावग मलेप फारमको
ढाँचा र काययविवधमा तोवकएको ढाँचाको प्रयोग गरी
ऄनसु ारका िाखा तथा आकाइहरू नभएको हुनसक्ने
वििरण तयार गरी राख्ने
िडा कायायलयहरू
 काममा दोहोरोपन रहन सक्ने
 खररद योजना र बजेट कायायन्त्ियन योजना ऄनस
ऄनगु मन सवमवत लगायतका
ु ार प्रगवत
 विगतमा भएका कामहरूको जानकारी नभएको
कायायन्त्ियनसँग सभिवन्त्धत
ऄिस्थामा ईही प्रकृ वतको काम पटक पटक भैरहन सक्ने तयार गने र समीिा गने
 कायायन्त्ियनको जानकारी िडाहरूलाइ गराईने
संरचनाहरू
 कामको सभिन्त्धमा र काम गने गराईने तररकाको
कायायन्त्ियनसँग सभिवन्त्धत नमयस
सभिन्त्धमा ईपयि
ु जानकारी नहुदँ ा कायायन्त्ियनकतायले  गुणस्तर जाँच काययलाइ ऄवनिायय गराईने
तथा मापदण्डहरू र काययविवधहरू सही काम गनय नसके को हुन सक्ने
 ईपभोिा सवमवतबाट कायय गराईँ दा कर लाग्ने र कर नलाग्ने ,
श्रममल
गुणस्तर परीिण र मल्ू याकंनको
ू क कायय र ऄन्त्य कायय, लागत सहभावगता र सोबाट
भएको कामको वििरण स्पष्ट हुने गरी योजना पवु स्तकामा
व्यिस्था
राख्ने
तयार गने, चेकजाँच गने र स्िीकृ त
 ऄनदु ान वितरण तथा सामावजक सहायतासँग सभिवन्त्धत
गने पदावधकारीहरू छुट्टाछुट्टै रहेन
योजना/काययक्रमहरूको कायायन्त्ियन गदाय ईपलव्धी िा
गरी अवथयक काययविवधमा
लाभ स्पष्ट हुने गरी कामको वििरण, ऄिस्था, लगानी
व्यिस्था रहेको

खररद योजना र योजना

कायायन्त्ियन कायययोजना
साियजवनक गने
मावसक रुपमा काययप्रगवत तयार
गरी साियजवनक गने
लगानी साझेदारहरूलाइ प्रगवत 
वििरण पठाईने
रोजगारी वसजयनाको वििरण र

ऄन्त्य सफल काययहरूसँग
सभिवन्त्धत प्रकािनहरू तयार गरी
साियजवनक गने





तोवकएको साआड आञ्चाजय िा
वजभमेिार पदावधकारी (तररकाः
वनयवमत सपु ररिेिण र सहयोग
गरे र, मल्ू याकंन प्रवतिेदन तयार
गरे र)
प्रमख प्रिासकीय ऄवधकृ त
(तररकाः वनगरानी गरे र, प्रगवत
प्राप्त गरे र, ऄिलोकन गरे र)
िडाध्यि (तररकाः वनयवमत
वनगरानी, वनदेिन र सहयोग गरे र)
ऄनगु मन सवमवत (तररकाः
ऄनगु मन गरी प्रवतिेदन गरे र)
नगपप्रमख
ु तथा काययपावलका
(तररकाः प्रगवत प्राप्त गरे र,
समीिा गरी अिश्यक
काययविवधहरू तय गरी वनदेिन
गरे र)
अिवधक रुपमा तेश्रो पिबाट
ऄनगु मन गने
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स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको
पररच्छे द ७ मा भएको व्यिस्था
नगरपावलकाको संगठन संरचना
ऄनसु ार िाखा तथा आकाइ र सो
ऄनसु ार जनिविको व्यिस्था
भिन वनमायणसँग सभिवन्त्धत
मापदण्ड र अचारसंवहता
नगरपावलकाको घरनक्सासँग
सभिवन्त्धत नीवत एिम् काययविवध
Building Permit System

सम्भावित जोवखम









सूयोदय नगरपालिकाको ऐन, लनयमाविी तथा काययलवलधहरूको संगािो (चौथो भाग)
अनुगमन गने वनकाय र तररका
वनयधत्रणका उपायहरू
सच
ू ना र सच
ं ार

योगदान र अवथयक सामावजक लाभको वििरण स्पष्ट हुने
गरी राख्ने
 ऄनग
ु मन सवमवतिाट ऄनगु मन गराइ प्रवतिेदन राख्ने।
ईप्रमख
ु को ऄध्यितामा रहने ऄनगु मन सवमवत,
िडाध्यिको संयोजकत्िमा रहने िडा तहको ऄनगु मन
सवमवत र ऄन्त्य ऄनगु मन सवमवतका प्रवतिेदन अिश्यकता
ऄनसु ार राख्ने
 अयोजनाको सच
ू नापाटी राख्ने
 साियजवनक सनु ि
ु ाआ गरी प्रवतिेदन राख्ने
 अयोजना कायायन्त्ियन पिात हस्तान्त्तरण गने। यसका
लावग सभझौताकै बखत हस्तान्त्तरणका लावग अिश्यक
वबषयहरू र ढाँचा समािेि गने
 कामसँग सभिद्द योग्यता र सीप भएका मानिस्रोतको
पररचालन गने। यसका लावग नगरपावलकामा भएका
जनिवि र थप जनिवि अिश्यक पने भएमा खास
समयका लावग करारमा कमयचारी व्यिस्थापन गने
काययविवधमा अधाररत भै दि जनिवि पररचालन गने
 योजना कायायन्त्ियनका लावग सफ्टिेयर लागू गने। यस्तो
सफ्टिेयरका सचू नाहरू SuTRA प्रणाली र ऄन्त्य
digitalized profile लगायतका प्रणालीहरू वबच
अदानप्रदान गने
 कायायन्त्ियन सिल गराईन प्रत्यि संलग्न हुने व्यवि र ऄन्त्य
सरोकारिालाहरूलाइ तालीम तथा ऄनवु ििण गने
मापदण्ड, अचारसंवहता र काययविवध विपररत घर नक्सा  वडवजटलाइज्ड वकवसमले काम गने गरी Building

तयार हुन सक्ने
Permit System लागू गने
स्िीकृ त नक्सा विपररत िा नक्सा विना नै घर वनमायण हुन  समय पालन र कायायन्त्ियन सहजताका लावग online
सक्ने
application को व्यिस्था गने
समयमा नागररकले नक्सा स्िीकृ त नपाईन सक्ने
 घरनक्सा पास सभिवन्त्ध काययविवध र काययप्रवक्रया सरल
रुपमा तयार गरी नागररकको जानकारीका लावग प्रकािन गने
नक्सा स्िीकृ वतका लावग ऄवनधृतरूपमा लाभको
ऄपेिा रावखएको हुन सक्ने
 वनणयय प्रवक्रयाका लावग काययविवध र मापदण्डका अधारमा 
जाँचसचू ी प्रयोग गने
सेिा वितरणमा भेदभाि भएको हुन सक्ने
 घरनक्साका लावग वनिेदन दस्तुर र िल्
स्थलगत वनरीिण समयमा नहुन सक्ने
ु क प्रत्यि रुपमा
राजश्वमा
जभमा
हु
न
े
व्यिस्था
गने
वनमायण काययको ऄनगु मन तथा वनरीिण गरी सही

साियजवनक सचू नाहरू
नगरपावलकाको िेिसाइट,
सचू ना पाटी, िडा कायायलय र
अिश्यकता ऄनसु ार पवरका
एिम् ऄन्त्य सञ्चार माध्यमबाट
प्रकािन प्रसारण गने
घरनक्सासँग सभिवन्त्धत वनिेदन
तथा वसफाररि प्रवक्रयाका लावग
िरुु कािायही एिम् वसफाररिसँग
सभिवन्त्धत जानकारी िडा







िडा कायायलय (तररकाः
स्थलगत वनरीिण तथा सजयवमन
गरे र, ऄनगु मन गरी प्रवतिेदन
गरे र)
सभिवन्त्धत प्राविवधक (तररकाः
नक्साको चेकजाँच गरे र,
जाँचसचू ी ऄनसु ार मापदण्ड
ऄनरुु प भए नभएको प्रवतिेदन
गरे र)
िाखा प्रमख
ु (तररकाः
140

क्र. स.ं

मुख्य वजम्मेिारीका
िेत्रहरू

वनयधत्रण िातािरण





६.

समावजक
सरु िा भिा
वितरण र
ऄवभलेख
व्यिस्थापन






७.

पञ्जीकरण







सूयोदय नगरपालिकाको ऐन, लनयमाविी तथा काययलवलधहरूको संगािो (चौथो भाग)
अनुगमन गने वनकाय र तररका
वनयधत्रणका उपायहरू
सच
ू ना र सच
ं ार

सम्भावित जोवखम

सभिवन्त्ध सफ्टिेयर र काययप्रणाली प्रवतिेदन नगररएको हुन सक्ने
घरनक्साका स्िीकृ वतका लावग  तोवकएभन्त्दा बढी िल्ु क वलएको िा वलनपु ने िल्ु क
वदआने वनिेदनका ढाँचा तथा
नवलएको हुन सक्ने
जाँचसचू ी
सेिा प्रदायक सभिन्त्धमा नगर
पावलकाले गरे का थप व्यिस्थाहरू
नगरपावलकाको अवथयक ऐनले
वनधायरण गरे का िल्ु क लगायत
ऄन्त्य व्यिस्थापकीय वबषयहरू



यस सभिन्त्धमा नागररकका गुनासोहरू ईजरु ीपेटीका र
online माफय त वलने व्यिस्था वमलाईने
 गुनासो सभबोधन भए नभएको जाँचसच
ू ीका अधारमा 
ऄनगु मनको व्यिस्था गने।
 स्थलगत ऄनग
ु मन तथा वनरीिणका लावग नगरपावलकाको
प्राविवधक कमयचारी, िडाका कमयचारी एिम्
पदावधकारीहरू लाइ वजभमेिारी प्रदान गने
 वजभमेिार कमयचारीले चेकजाँच एिम् प्रवतिेदन तयार गरी
प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त समि पेि गने व्यिस्था
वमलाईने
सामावजक सरु िा ऐन, सामावजक  लाभग्राहीहरूको सही वििरण नभै गलत व्यविले
 VERSPP मा लाभग्राहीको वििरण ऄध्यािवधक गने

सरु िा वनयमािली र सामावजक
भि
ानी
वलन
सक्ने

व्यविगत
घटना
दताय
ऄन
स
ार
मृ
त्
य
भएका
व्यविको
लगत
ू
ु
ु
सरु िा भिा वितरण काययविवधले  भिा रकम लाभग्राहीले नपाइ दरुु पयोग हुन सक्ने
कट्टा गने
गरे का काननू ी एिम् प्रवक्रयागत  भिा वितरण समयमा नहुन सक्ने
 लाभग्राहीको बैक खाता खोली समयमा नै खातामा रकम 
व्यिस्थाहरू
 समयमा लाभग्राहीहरू दताय हुन नसकी भिा पाईन छुट्न जभमा गररवदने
बैवकङ्ग प्रणाली माफय त सामावजक सक्ने
 कुनै कारणबि लाभग्राहीलाइ नगद मै भिा प्रदान गनयपु ने
सरु िा भिा वितरण प्रिन्त्ध
 मृत्यु भैसके का व्यविहरूको नाममा पवन भि
ु ानी जान भएमा काययतावलका बनाइ िडाका कमयचारी माफय त रकम
व्यविगत घटना दताय तथा
ईपलव्ध गराईने। यस्तो ऄिस्थामा ऄनगु मनको समेत
सक्ने
सामावजक सरु िा व्यिस्थापन
व्यिस्था गने
प्रणाली (VERSPP System)
 लगत ऄद्यािवधक भए नभएको र लाभग्राहीले रकम पाए
नपाएको भनी प्रत्येक चौमावसक ऄिवधमा ऄनगु मन गरी
सवु नवित गने

रावष्िय पररचय पर तथा
पञ्जीकरण ऐन र वनयमािलीमा
भएका व्यिस्थाहरू
व्यविगत घटना दतायसँग
सभिवन्त्धत सचू ना फारमहरूको
व्यिस्था
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा
भएको नगरपावलकाको काम
कतयव्य





व्यविगत घटनासँग सभिवन्त्धत वििरण यथासमयमा नै
दताय तथा लगत ऄद्यािवधक नभएको हुन सक्ने
गलत सचू नाका अधारमा गलत घटना दताय हुन सक्ने
पञ्जीकरणसँग सभिवन्त्धत काययका लावग VERSPP
System प्रयोग नभएको हुन सक्ने








VERSPP को प्रयोग गरी व्यविगत घटना दताय काययहरू
सञ्चालन गने
िडा कायायलयहरू सभम ऄनलाइन सवु िधा पयु ायईने।
पञ्जीकावधकारी र ऄन्त्य सहयोगी कमयचारीलाइ तालीम
प्रदान गरी प्रणाली सञ्चालनका लावग जानकार गराईने
गलत सचू नाका अधारमा हुन सक्ने घटना दतायका लावग
वनयन्त्रणका लावग संभिभएसभम पारदिी काययप्रवक्रया
ऄिलभिन गने
प्रगवत प्रवतिेदनको अधारमा वनयवमत समीिा गने र







कायायलय र नगरपावलका वबच
अदान प्रदान गने
भए गरे का कामहरूको मावसक
तथा अिवधक प्रवतिेदन तयार
गरी साियजवनक गने

प्रवतिेदनको जाँच गरे र,प्राविवधक
पष्टु ् याइ गरे र, वनरीिण तथा
ऄिलोकन गरी वनदेिन वदएर)
 प्रमख प्रिासकीय ऄवधकृ त
(तररकाः वनगरानी गरे र, प्रगवत
प्राप्त गरे र)
 नगपप्रमख
ु तथा काययपावलका
(तररकाः प्रगवत प्राप्त गरे र,
समीिा गरी अिश्यक कायय
विवधहरू तय गरी वनदेिन गरे र )
लाभग्राहीको वििरण िेिसाइट,  िडा कायायलय (तररकाः वििरण
सचू नापाटी र िडा कायायलयमा ऄद्यािवधक गरी मावसक
साियजवनक गने
प्रवतिेदन तयार गरे र)
िडाहरूले वििरण मावसक रुपमा  सामावजक सरु िा िाखा (तररकाः
ऄद्यािवधक गरी नगरपावलकामा मावसक प्रवतिेदन तयार गरे र,
पठाईने
भि
ु ानी वििरण र लाभग्राहीको
वििरणको तुलना गरे र, समय
समयमा एिम् ऄवभलेखमा
भएका लाभग्राहीको
िास्तविकताको नमनू ा जाँच
गरे र)
 प्रमख प्रिासकीय ऄवधकृ त
(तररकाः वनगरानी गरे र, प्रगवत
प्राप्त गरे र)
पञ्जीकरणसँग सभिवन्त्धत
 िडा कायायलय (तररकाः वििरण
सचू नाहरू िेिसाइट, सचू नापाटी ऄद्यािवधक गरी मावसक
र िडा कायायलयमा साियजवनक प्रवतिेदन तयार गरे र)
गने
 पञ्जीकरण िाखा (तररकाः
िडाहरूले वििरण मावसक रुपमा मावसक प्रवतिेदन तयार गरे र,
ऄद्यािवधक गरी नगरपावलकामा समय समयमा एिम् ऄवभलेखमा
पठाईने
भएका घटना दतायको
पञ्जीकरण िाखाले ऄद्यािवधक िास्तविकताको नमनू ा जाँच
गरे र)
सचू नाहरू सामावजक सरु िा
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८.

स्िास्थ सेिा











सूयोदय नगरपालिकाको ऐन, लनयमाविी तथा काययलवलधहरूको संगािो (चौथो भाग)
अनुगमन गने वनकाय र तररका
वनयधत्रणका उपायहरू
सच
ू ना र सच
ं ार

सम्भावित जोवखम

नगरपावलकाको संगठन संरचना
ऄनसु ारको पञ्जीकरण िाखा तथा
आकाइ र िडा कायायलय
स्थानीय पञ्जीकावधकारीको
व्यिस्था
व्यविगत घटना दताय तथा
सामावजक सरु िा व्यिस्थापन
प्रणाली (VERSPP System)
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा 
भएको नगरपावलकाको स्िास््य
सेिा प्रदानसँग सभिवन्त्धत काम 
कतयव्य
अधारभतू स्िास््य सेिासँग
सभिवन्त्धत मापदण्ड र वनिल्ु क 
स्िास््य सेिासँग सभिवन्त्धत
काययविवध
नगरपावलकाको संगठन संरचना
ऄनसु ारको काययवििरण

ऄन्त्तरावष्िय प्रवतिद्दता र रावष्िय
प्राथवमकता ऄनसु ार गनेपने

ऄवनिायय दावयत्िहरू
संघ र प्रदेिबाट प्राप्त मापदण्ड 
एिम् मागयदियन
नगरपावलकाले तयार गरे को

मापदण्ड

तोवकएको मापदण्ड ऄनसु ार सेिा प्रदान नभएको हुन 
सक्ने
दिता र सीपयि
ु स्िास््यकमीको ऄभािका कारण
कम दिता भएका िा ऄदि व्यविबाट सेिा वितरण 
भएको हुन सक्ने
वनिल्ु क रुपमा प्रदान हुनपु ने सेिाहरूमा िल्ु क वलआएको 
हुन सक्ने, वनिल्ु क ईपलव्ध गराईनपु ने औषधीहरू
ईपलव्ध नभएको हुन सक्ने, समयमा यस्ता
औषधीहरूको अपवू तय नभएको हुन सक्ने

स्िास््य संस्थाहरूले वनधायररत समयसभम सेिा नवदएको 
हुन सक्ने

घभु ती रुपमा प्रदान गररने सेिाको जानकारी सेिाग्राहीमा
पयायप्त नपगु ेको हुन सक्ने

अिश्यकताको अधारमा न्त्यनू तम् स्रोत, साधन र
पिू ायधार नभएको हुन सक्ने
ईपलव्ध स्रोत र साधनको सदपु योग नभएको हुन सक्ने 



९.

वििा



स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा
भएको नगरपावलकाको काम



तोवकएको मापदण्ड ऄनसु ार पठनपाठन नभएको हुन
सक्ने



प्रत्येक चौमावसक ऄिवधमा ऄनगु मन गरी सवु नवित गने

िाखा लगायतका वनकायहरूमा
पठाईने

अधारभतू स्िास््य सेिा सभिवन्त्ध जानकारी सरल

तिरिाट जनतासभम पयु ायईन प्रिासन लगायतका व्यिस्था
गने
घभु ती रुपमा प्रदान गररने सेिा भएमा सोको काययतावलका र
मापदण्ड तयार गरी कायायन्त्ियन गने

मापदण्ड र मागयदियनका अधारमा बजेट र साधनको
व्यिस्था गने। यसका लावग जाँचसचू ीको प्रयोग गरी सो
जानकारी साियजवनक गने
दि स्िास््यकमी अिश्यक संख्यामा ईपलव्ध गराईने
सामदु ावयक स्िास््य वबमा गराईन प्रोत्साहन गने
सेिाको ऄवभलेख र प्रवतिेदनका लावग सफ्टिेयरको
प्रयोगलाइ ऄवनिायय गने
वनिल्ु क वितरण गनयपु ने औषधीहरूको व्यिस्था वनयवमत
रुपमा गराइ मापदण्ड र काययविवधमा तोवकएको ढाँचामा
वििरण राख्ने व्यिस्था गने
स्िास््य कमयचारी र स्िास््य स्ियंसेविकाहरूलाइ
वनयवमत रुपमा तालीमको व्यिस्था गने
ऄस्पताल तथा स्िास््य के न्त्र र नगरपावलका विच
वनयवमत सचू ना अदान प्रदानको व्यिस्था वमलाईने
औषधी अपवू तय र स्िास््य सेिा प्रिाहको वनयवमत रुपमा
ऄनगु मन र समीिा गरी सेिा दरुु स्त राख्न िजेट प्रणालीसँग
यस्ता सचू नाहरू तत्कालै अदानप्रदान हुने व्यिस्था
वमलाईने
पाठ्यक्रम र पठन पाठन मापदण्ड ऄनसु ार गने गरी

नगरपावलकाभर एईटै िैविक क्यालेण्डर लागू गने

सेिासँग सभिन्त्धसत सचू नाहरू 
िेिसाइट रसचू नापाटी
साियजवनक गने। अिश्यकता
ऄनसु ार यस्ता सचू नाहरू सञ्चार
माध्यमबाट समेत प्रसारण गने 
प्रगवत वििरण मावसक रुपमा
ऄद्यािवधक गरी नगरपावलका र
सभिवन्त्धत वनकायहरूमा पठाईने







सेिासँग सभिवन्त्धत सचू नाहरू
िेिसाइट रसचू नापाटी



प्रमख प्रिासकीय ऄवधकृ त
(तररकाः वनगरानी गरे र, प्रगवत
प्राप्त गरे र)

ऄस्पताल तथा सेिा के न्त्र
(तररकाः वनयवमत वनगरानी र
सेिा वितरणको प्रवतिेदन तयार
गरे र)
स्िास््य िाखा (तररकाः मावसक
प्रवतिेदन तयार गरे र, समय
समयमा सेिाको ऄिस्था
ऄनगु मन गरे र)
प्रमख प्रिासकीय ऄवधकृ त
(तररकाः वनगरानी गरे र, प्रगवत
प्राप्त गरे र)
काययपावलका (तररकाः वनगरानी
गरे र, प्रगवत प्राप्त गरे र, समीिा
गरी स्रोत साधनको प्रिन्त्ध
गराएर)

वििा िाखा (तररकाः वनयवमत
वनगरानी र विधालयको
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कतयव्य
नगरपावलकाको सगं ठन सरं चना
ऄनसु ारको काययवििरण
ऄन्त्तरावष्िय प्रवतिद्दता र रावष्िय
प्राथवमकता ऄनसु ार गनेपने
ऄवनिायय दावयत्िहरू
संघ र प्रदेिबाट प्राप्त मापदण्ड
एिम् मागयदियन
नगरपावलकाले तयार गरे को
वििासँग सभिद्द मापदण्ड
नगरपावलकाको वििा ऐन र नगर
वििा योजना
विधालय सधु ार योजना तथा
वििासँग सभिवन्त्धत खचयका
मापदण्डहरू

सम्भावित जोवखम












१०.

कृ वष तथा
पिसु ेिा









स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा
भएको नगरपावलकाको काम
कतयव्य
नगरपावलकाको सगं ठन सरं चना
ऄनसु ारको काययवििरण
सघं र प्रदेिबाट प्राप्त मापदण्ड
एिम् मागयदियन
नगरपावलकाले तयार गरे को
मापदण्ड
खचयको नमयस
खाध गुणस्तर परीिण सभिवन्त्ध
काननू र मापदण्ड










दि वबषयगत वििक न भएको हुन सक्ने

वििकहरूले वनधायररत समयसभम पठनपाठन नगराएको
हुन सक्ने

िैविक सस्ं थाहरूमा अिश्यकताको अधारमा न्त्यनू तम्
स्रोत, साधन र पिू ायधार नभएको हुन सक्ने

ईपलव्ध स्रोत र साधनको सदपु योग नभएको हुन सक्ने
विधालय व्यिस्थापन सवमवतहरूले स्रोतसाधन दरुु पयोग 
हुने गरी काम गरे को हुन सक्ने
विधालयको भौवतक र ऄन्त्य सभपविको संरिण राम्ररी

नभएको हुन सक्ने

वििक र कमयचारीको दरिन्त्दी वमलान ईपयि
ु
वकवसमले नभएको हुन सक्ने
विधालय सञ्चालनको ऄनमु वत तथा स्िीकृ वत र सो 
सभिवन्त्ध वनयमन कायय काननू ऄनसु ार नभएको हुन सक्ने
विधालयमा हुने अभदानी र खचयको दरुु पयोग भएको
हुन सक्ने

वसकाइ ईपलव्धी मापन राम्ररी नभएको हुन सक्ने
वनिल्ु क वितरण गनयपु ने िैविक सामग्रीहरू, छारबृवि
रकमहरू र यस्तै ऄन्त्य प्रोत्साहनसँग सभिवन्त्धत काययहरू
लवितले नपाएको िा दरुु पयोग भएको हुन सक्ने
सञ्चावलत वक्रयाकलापहरू मागमा अधाररत नभएको 
हुन सक्ने
सेिा सहयोग अिश्यक भएको िेरमा प्राविवधक

सहयोग र ऄन्त्य प्रविवध लगायतका सहयोगहरू कम
भएको हुन सक्ने

तोवकएको मापदण्ड ऄनसु ार सेिा प्रदान नभएको हुन
सक्ने
दिता र सीपयि
ु प्राविवधको ऄभािका कारण कम 
दिता भएका िा ऄदि व्यविबाट सेिा वितरण भएको
हुन सक्ने
वनिल्ु क रुपमा प्रदान हुनपु ने सेिाहरूमा िल्ु क वलआएको
हुन सक्ने,
सेिा के न्त्रहरूले वनधायररत समयसभम सेिा नवदएको हुन

सूयोदय नगरपालिकाको ऐन, लनयमाविी तथा काययलवलधहरूको संगािो (चौथो भाग)
अनुगमन गने वनकाय र तररका
वनयधत्रणका उपायहरू
सच
ू ना र सच
ं ार

िैविक काययक्रमसँग सभिवन्त्धत मापदण्ड र मागयदियनका
अधारमा बजेट र साधनको व्यिस्था गने।
पठनपाठनका लावग दि र वबषयगत वििकको दरिन्त्दी

वमलान गने
विधालय, विधाथी र वसकाइसँग सभिवन्त्धत ऄवभलेख र
प्रवतिेदनका लावग सफ्टिेयरको प्रयोगलाइ ऄवनिायय गने
वनिल्ु क रुपमा वितरण गनयपु ने िैविक सामग्री, छारबृवत र
प्रोत्साहनका ऄन्त्य लगानीहरूको मापदण्ड र काययविवधमा
तोवकएको ढाँचामा वििरण राख्ने
वििकहरूलाइ वनयवमत रुपमा तालीमको व्यिस्था गने
विधालय र नगरपावलका विच वनयवमत सचू ना अदान
प्रदानको व्यिस्था वमलाईने
विधालय ऄनमु वत प्रदान लगायतका काययहरू र वनयमनका
काययहरूको सभपादनका लावग नगरपावलकाको विषय िेर
ऄनसु ारको काययविवध र ऐन वनयमका अधारमा जाँचसचू ी
तयार गरी ऄवनिायय रुपमा प्रयोग गने
विधालयमा जाने ऄनदु ान लगायत विधालयको अभदानी र
खचयको चौमावसक रुपमा साियजवनक गने र समीिा गराईने

साियजवनक गने। अिश्यकता
ऄनसु ार यस्ता सचू नाहरू सञ्चार
माध्यमबाट समेत प्रसारण गने 
वििा िाखाले प्रगवत वििरण
मावसक रुपमा ऄद्यािवधक गरी
नगरपावलका र सभिवन्त्धत

वनकायहरूमा पठाईने

ऄिलोकन तथा वनरीिण गरे र ,
प्रवतिेदन तयार गरे र)
प्रमख प्रिासकीय ऄवधकृ त
(तररकाः वनगरानी गरे र, प्रगवत
प्राप्त गरे र)
काययपावलका (तररकाः वनगरानी
गरे र, प्रगवत प्राप्त गरे र, समीिा
गरी स्रोत साधनको प्रिन्त्ध
गराएर)

बावषयक काययक्रम स्िीकृ त गदाय नै कायायन्त्ियन योजना र 
काययतावलका वनधायरण गरी लागू गने
सेिा वितरणका लावग मापदण्ड र काययविवधमा अधाररत
भै जाँचसचू ी तयार गने
सेिाको अिश्यकताका अधारमा संगठन संरचना ऄनसु ार
प्राविवधक जनिविको व्यिस्था गरी काययवििरण सवहत 
सेिा प्रिाहको व्यिस्था वमलाईने
कृ वष र पिसु ेिासँग सभिवन्त्धत नगरपावलकाको प्राथवमकता
ऄनसु ार सेिा प्रिाहको काययतावलका तयार गरी साियजवनक
गने

सेिासँग सभिवन्त्धत सचू नाहरू 
िेिसाइट रसचू नापाटी
साियजवनक गने। अिश्यकता 
ऄनसु ार यस्ता सचू नाहरू सञ्चार
माध्यमबाट समेत प्रसारण गने
प्रगवत वििरण मावसक रुपमा
ऄद्यािवधक गरी नगरपावलका र
सभिवन्त्धत वनकायहरूमा पठाईने

सेिा के न्त्र (तररकाः वनयवमत
वनगरानी र प्रवतिेदन तयार गरे र)
कृ वष विकास िाखा र पिपु ंिी
विकास िाखा (तररकाः वनयवमत
वनगरानी र समयसमयमा
स्थलगत ऄिलोकन तथा
वनरीिण गरे र, प्रवतिेदन तयार
गरे र)
प्रमख प्रिासकीय ऄवधकृ त
(तररकाः वनगरानी गरे र, प्रगवत
प्राप्त गरे र)
काययपावलका (तररकाः वनगरानी
गरे र, प्रगवत प्राप्त गरे र, समीिा
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११.

िातािरण
सरं िण तथा
सरसफाआय
व्यिस्थापन












स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा
नगरपावलकाको काम कतयव्य र
ऄवधकार ऄन्त्तगयत वजभमेिारी
रहेको
िातािरण संरिण ऐन र वनयमको
व्यिस्था
फोहोर मैला व्यिस्थापन ऐन तथा
वनयमको व्यिस्था
विपदजन्त्य फोहोर मैला
व्यिस्थापन रणनीवत
नगरपावलकाको संगठन संरचना
ऄनसु ारको काययवििरण
ऄन्त्तरावष्िय प्रवतिद्दता र रावष्िय
प्राथवमकता ऄनसु ार गनेपने
ऄवनिायय दावयत्िहरू
संघ र प्रदेिबाट प्राप्त मापदण्ड
एिम् मागयदियन
नगरपावलकाले तयार गरे को
िातािरण संरिण र सरसफाआ
व्यिस्थापनसँग सभिवन्त्धत
काययविवधहरू

















सक्ने
घभु ती रुपमा प्रदान गररने सेिाको जानकारी सेिाग्राहीमा
पयायप्त नपगु ेको हुन सक्ने
अिश्यकताको अधारमा न्त्यनू तम् स्रोत, साधन र
पिू ायधार नभएको हुन सक्ने
ईपलव्ध स्रोत र साधनको सदपु योग नभएको हुन सक्ने
सेिा प्रदान गदाय ऄवनधृतरूपमा लाभको ऄपेिा
रावखएको हुन सक्ने
स्िच्छ खानेपानीको ईपलव्धता नभएको हुन सक्ने

सरसफाआ व्यिस्थापनका लावग तोकएको िल्ु क
सङ्कलन नहुन सक्ने
सरसफाआ व्यिस्थापनका लावग अिश्यकता ऄनसु ार 
न्त्यनू तम् स्रोत, साधन र पिू ायधार नहुन सक्ने
ल्यान्त्डवफल साआयट ऄव्यिवस्थत हुन नहुने र सामावजक 
द्वन्त्द हुन सक्ने
समय तावलका बमोवजम फोहोर सङ्कलन नहुन सक्ने 
साियजवनक वनकाय जस्तै ऄस्पताल, वििण सँस्था, पिु
बधिालाहरूबाट वनस्कने फोहोरमैला सङ्कलन तथा 
व्यिस्थापन सही तिरबाट नभएको हुन सक्ने
फोहोरमैला ईत्पादन गने ठूला प्रवतष्ठानहरू र
व्यिस्थापनको िेरमा काम गने ऄन्त्य संस्थाहरूसँग 
ईवचत समन्त्िय नभएको हुन सक्ने
अिश्यकताको अधारमा न्त्यनू तम् स्रोत, साधन र
पिू ायधार नभएको हुन सक्ने
ईपलव्ध स्रोत र साधनको सदपु योग नभएको हुन सक्ने

सङ्कवलत फोहोरमैलाहरू स्रोतमा नै नछुट्याएको
कारण फरक प्रकृ वतका िस्तुहरूको व्यिस्थापन सही
वकवसमले नभएको हुन सक्ने। यसमा नागररक सचेतना र 
सहकायय राम्रो नभएको हुन सक्ने
िातािरणीय िवत गराईने गरी हुने विकास वनमायणका
काययहरू र ईधोग धन्त्दाहरू सञ्चालन भएको हुन सक्ने

िातािरणीय जोवखम न्त्यवू नकरणका ईपायहरू
ऄिलभिन नगरी औधोवगक ईत्पादन र वनमायण काययहरू

सूयोदय नगरपालिकाको ऐन, लनयमाविी तथा काययलवलधहरूको संगािो (चौथो भाग)
अनुगमन गने वनकाय र तररका
वनयधत्रणका उपायहरू
सच
ू ना र सच
ं ार

गरी स्रोत साधनको प्रिन्त्ध
गराएर)

नगरको नीवत काययक्रम र काननू ले तोके का मापदण्डहरूमा
अधाररत भै सरसफाइ कायययोजना तयार गरी कायायन्त्ियन
गने
प्रत्येक घरधरु ीमा स्िच्छ खानेपानी सवु िधा पयु ायईने गरी
मापदण्ड तय गने
फोहोरमैला सङ्कलनका लावग समय वनधायरण गरी कायय
गराईने
विपदजन्त्य फोहोर मैला व्यिस्थापन रणनीवतलाइ
अत्मसात गरी कायय गने
वनमायण काययहरूमा िायो आवञ्जवनयररङ्गमा अधाररत भै
कायय गराईने। यसका लावग प्राविवधक मागयदियन
(technical guideline) तयार गरी लागू गने
हररयाली प्रिदयनका लावग विरुिा रोप्ने सभिवन्त्ध नगरको
नीवतको अत्मसात गने र यसको प्रचार गने। (यसमा
फलफुलका रुख, तरकारी, औषधीजन्त्य विरुिा, ऄन्त्य
नगदेिालीको रुपमा प्रयोग हुने विरुिा अवद रोप्ने र
हुकायईने नीवत पदयछन।् )
घर बावहर वनकाल्ने फोहोर ईत्पादन कम हुने खालका
ईपाय र प्रविवधको प्रयोग बढाईन सचेतनाका काययहरू गने
नागररक साझेदारी, ठूला प्रवतष्ठानसँगको सहकायय र
िातािरण संरिण एिम् व्यिस्थापनमा कायय गने ऄन्त्य
वनकाय तथा संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा कायय गने गरी
बजेट काययक्रमहरूको वनमायण गने
िातािरणीय जोवखम न्त्यवू नकरणका लावग गररने
वक्रयाकलापहरू वनमायण कायय र औधोवगक ईत्पादन





सेिासँग सभिवन्त्धत सचू नाहरू 
िेिसाइट रसचू नापाटी
साियजवनक गने। अिश्यकता
ऄनसु ार यस्ता सचू नाहरू सञ्चार
माध्यमबाट समेत प्रसारण गने
िाखाले प्रगवत वििरण मावसक 
रुपमा ऄद्यािवधक गरी
नगरपावलका र सभिवन्त्धत
वनकायहरूमा पठाईने


िातािरण तथा सरसफाआ िाखा
(तररकाः वनयवमत वनगरानी गरे र ,
स्थलगत ऄिलोकन तथा
वनरीिण गरे र, प्रवतिेदन तयार
गरे र)
प्रमख प्रिासकीय ऄवधकृ त
(तररकाः वनगरानी गरे र, प्रगवत
प्राप्त गरे र)
काययपावलका (तररकाः वनगरानी
गरे र, प्रगवत प्राप्त गरे र, समीिा
गराएर)
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सूयोदय नगरपालिकाको ऐन, लनयमाविी तथा काययलवलधहरूको संगािो (चौथो भाग)
अनुगमन गने वनकाय र तररका
वनयधत्रणका उपायहरू
सच
ू ना र सच
ं ार

भएका हुन सक्ने

१२.

ऄनगु मन
प्रिन्त्ध
(बजार
ऄनगु मन,
योजना
ऄनगु मन र
ऄन्त्य)











१३.

गुणस्तर
जाँच र
वनयन्त्रण






स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा
भएको नगरपावलकाको काम
कतयव्य
नगरपावलकाको सगं ठन सरं चना
ऄनसु ार काययवििरणमा िाखा
तथा आकाइहरूका लावग वनवदयश्ट
गररएको काययवििरण
िेरगत रुपमा तय गररएका नभसय ,
मापदण्ड, ढाँचा र काययविवध
नगरपावलकाको िावषयक ऄनगु मन
योजना
प्रवतिेदन र समीिासँग सभिवन्त्धत
प्रािधानहरू
िेरगत रुपमा भएका ऄनगु मन
वनदेविकाहरू
नगरप्रहरीको व्यिस्था



गुणस्तर वनयन्त्रण हुनपु ने िेरगत
काननू हरूको प्रािधान
िेरगत नभसय र मापदण्ड
प्रयोगिालाहरूको व्यिस्था
गुणस्तर प्रमावणत गने विवभन्त्न










काययहरूमा सँगै in-build गरी सञ्चालन गने गराईने नीवत
वलने
 तोवकए ऄनस
ु ारका काययहरूका लावग ऄवनिायय रुपमा
EIA र IEE गराईने
 सरसफाइ र िातािरण संरिणका लावग रहेका कोषहरूको
पररचालन कायययोजना स्िीकृ त गरी पररचालन गने
काम गदाय गराईँदा र सेिा वितरण गदाय गराईँदा नभसय ,  सभपादन भएको कामको प्रवतिेदन सरोकारिालाको पहुचँ 
मापदण्ड, ढाँचा र काययविवधको प्रयोग नगररएको एिम् हुने गरी साियजवनक गररराख्नपु ने नीवत वलने
समयको पालन नभएको हुन सक्ने
 अन्त्तररक लेखापरीिण कायय वनयवमत रुपमा गराइ मावसक
वनजी लाभका लावग साियजवनक सेिा ऄिरुद्द हुने गरी प्रवतिेदन काययपावलकामा छलफल गने। अन्त्तररक
कायय गररएको हुन सक्ने
लेखापरीिण गदाय ऄन्त्य वबषयहरूका ऄवतररि नभसय ,
मापदण्ड, ढाँचा र काययविवधको प्रयोग गररए नगररएको 
जनजीविका र जनस्िास््यमा ऄसर गने गरी
एिम् समयको पालन भए नभएको स्पष्ट खल
व्यािसावयक िेरले कायय गरे को हुन सक्ने
ु ाइ प्रवतिेदन
साियजवनक स्रोत र सभपविको दरुु पयोग भएको हुन सक्ने गने
 गुणस्तर परीिण गनयपु ने प्रकृ वतका काययहरूको ऄवनिायय
रुपमा त्यस्तो जाँच गराइ प्रवतिेदन राख्ने
 संभिभएसभमका जाँचपरीिणका लावग नगरिेरमा नै
ल्यािको स्थापना गने
 बजार ऄनग
ु मन वनयवमत गने र बजार सचू नाहरू वनयवमत
रुपमा प्रिाह गने व्यिस्था वमलाईने
 साियजवनक स्रोत र सभपविको संरिणका लावग लगत
ऄद्यािवधक गने र ऄिस्थाको प्रवतिेदन िावषयक रुपमा गने
 नगरप्रहरी पररचालन गरी बजार प्रणाली सच
ू ारु गराइ राख्ने
र साियजवनक सभपविको संरिण गराइ राख्ने
 यस प्रकारको काययहरूका िडालाइ front line entity को
रुपमा वजभमेिारी वदने। िडालाइ जनिवि, साधनस्रोत र
प्रविवधका वहसािले viable unit को रुपमा स्थावपत गने
नीवत वलने
गुणस्तर जाँच समयमा नै नगररएको हुन सक्ने
 संभि भएसभमका जाँचपरीिणका लावग नगरिेरमा नै

ल्यािको स्थापना गने
गुणस्तर परीिणको गलत ररपोटय तयार गररएको हुन
सक्ने
 गुणस्तर जाँच गने वनकायहरूसँग सहकायय गने
गुणस्तर परीिण नै नगरी र वनयन्त्रणको प्रिन्त्ध नै नगरी  जाँचसचू ीमा गुणस्तर जाँच प्रवतिेदन अिश्यक पने िा 
खचयहरू भि
नपने भनी राख्ने
ु ानी भएको हुन सक्ने

नागररक सचू ना (citizen
interface ) सहज हुने गरी
सचू नाहरू िेिसाइट, संचार
माध्यम र सचू नापाटीमा
साियजवनक गने।
अअफ्नो कामसँग सभिवन्त्धत
िाखाहरूले प्रगवत वििरण
मावसक रुपमा ऄद्यािवधक गरी
नगरपावलका र सभिवन्त्धत
वनकायहरूमा पठाईने



गुणस्तर जाँच ररपोटय
सरोकारिालाले हेनय पाईने
व्यिस्था गने
बजार ऄनगु मन लगायतका
ऄनगु मन प्रवतिेदनहरू









प्रमख प्रिासकीय ऄवधकृ त
(तररकाः वनगरानी गरे र, प्रगवत
प्राप्त गरे र)
ऄनगु मन सवमवत (तररकाः
स्थलगत ऄनगु म गरे र, प्रगवत
प्राप्त गरे र, ऄनगु मन प्रवतिेदन
िडामा र काययपावलकामा वदएर)
काययपावलका (तररकाः वनगरानी
गरे र, प्रगवत प्राप्त गरे र, समीिा
गराएर)

वजभमेिारी तोवकएको कमयचारी
(तररकाः गुणस्तर जाँच प्रवतिेदन
प्राप्त गरे र, ऄबलोकन तथा
वनरीिण गरे र)
प्रमख प्रिासकीय ऄवधकृ त
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वनकायहरू

सूयोदय नगरपालिकाको ऐन, लनयमाविी तथा काययलवलधहरूको संगािो (चौथो भाग)
अनुगमन गने वनकाय र तररका
वनयधत्रणका उपायहरू
सच
ू ना र सच
ं ार

साियजवनक गने

(तररकाः प्रवतिेदनप्राप्त गरे र)
काययपावलका (तररकाः प्रगवत
प्राप्त गरे र, समीिा गराएर)
लैङ्वगक समाबेिीकरण रणनीवत (GESI Strategy) र  नीवत तथा काययक्रमहरूको
 लैङ्वगक तथा समामावजक
नीवत तयार गरी कायायन्त्ियन गने
विस्तृत जानकारी सरोकारिाला समाबेिीकरण िाखा (तररकाः
र लाभग्राहीहरूलाइ वदने
वनयवमत वनगरानी र
बजेटमा लैङ्वगक समाबेिीकरण हुने गरी काययक्रम तथा
काययक्रमहरूको ऄिलोकन तथा
बजेट व्यिस्थापन गने
 सेिासँग सभिवन्त्धत सच
ू नाहरू
वनरीिण गरे र, गनु ासो सनु िु ाआको
िेिसाइट र सचू नापाटी
लैङ्वगक समाबेिीकरण लेखापरीिण गने
व्यिस्था गरे र, जोवखममा
साियजवनक गने। अिश्यकता
नगरपावलकाका संरचनाहरूको वनमायण गदाय र
कायायन्त्ियनका लावग बन्त्ने सयं न्त्रहरूमा समािेसीकरणको ऄनसु ार यस्ता सचू नाहरू सञ्चार परे काहरूको ईद्दारका लावग
अिश्यक प्रिन्त्ध गरे र, प्रवतिेदन
माध्यमबाट समेत प्रसारण गने
भािना ऄनसु ार सहभावगता गराईने
तयार गरे र)
िौचालय लगायत सिै विकासका पिू ायधारहरूको वनमायण  लैङ्वगक समािेसीकरणसँग
सभिद्द िाखाले प्रगवत वििरण  प्रमख प्रिासकीय ऄवधकृ त
गदाय मवहलामैरी, बालमैरी र ऄपाङ्गमैरी तबरबाट
बनाईने। यसका लावग वडजाआन देवख नै यसलाइ अिद्द गने मावसक रुपमा ऄद्यािवधक गरी (तररकाः वनगरानी गरे र, प्रगवत
प्राप्त गरे र)
नगरपावलका र सभिवन्त्धत
छुिाछुत तथा भेदभाि, बालवििाह जस्ता कुप्रथाहरू र
 काययपावलका (तररकाः वनगरानी
घरे लु वहसं ा अवद वनयन्त्रणसँग सभिवन्त्धत भै सचेतनामल
ू क वनकायहरूमा पठाईने
गरे र, प्रगवत प्राप्त गरे र, समीिा
वक्रयाकलापहरू सञ्चालन गने
गरी स्रोत साधनको प्रिन्त्ध
सामावजक सरु िा र सरं िणका लावग सरु िाका काययक्रम र
गराएर)
अश्रयस्थलहरूको प्रिन्त्ध गने


१४.

लैङ्वगक
समानता
तथा
समावजक
सिविकरण









स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा 
भएको नगरपावलकाको काम
कतयव्य
नगरपावलकाको संगठन संरचना 
ऄनसु ारको
लैङ्वगक समानता तथा समावजक 
समाबेिीकरण रणनीवत एिम् नीवत
रावष्िय, ऄन्त्तरावष्िय

ऄवभयानहरूको सञ्चालन (१६
वदने ऄवभयान लगायत)

सिविकरणका लावग बनेका
नगरपावलकाको काययक्रम तथा
बजेट












मवहला, िालिावलका, तथा जेष्ठ नागररक सभबर्द्

काययक्रमको जानकारी लवित तहसभम नपगु ेको हुन
सक्ने

सेिा प्रिाहमा लैङ्वगक तथा विभेदकारी व्यिहार हुन
सक्ने

सबै वपछवडएको िेर तथा वसमान्त्तकृ त बगयलाआय समेटेर 
काययक्रम नबनकको हुनसक्ने
साियजवनक संरचनाहरू लैंवगक, बाल, ऄपाङ्ग मैरी
नभएको हुन सक्ने

नगरपावलका तथा िडा कायायलयको भिनमा
मवहलामैरी, ऄपाङ्गमैरी िौचालयको व्यिस्था
नभएको हुन सक्ने

योजना प्रवक्रया, कायायन्त्िनका चरण र लाभ वितरण
अवद सन्त्दभयहरूमा मवहला सहभावगता सहीरुपमा
नभएको हुन सक्ने

स्िास्थ तथा समािेसी ऄिधारणमा बनेका नीवत तथा
ऄिधारणाको कायायन्त्ियन नभएको हुन सक्ने
लैङ्वगक समाबेिीकरणका अधारमा बजेट तजयमु ा तथा
लेखापरीिण नभएको हुन सक्ने
नगरपावलकाका संगठन संरचनाहरूमा यस िेरलाइ हेने
गरी काययवििरण सवहत जनिविको व्यिस्था नभएको
हुन सक्ने
सवमवतहरूको व्यिस्था गदाय समािेसीकरणको ममय
ऄनसु ार नगररएको हुन सक्ने
यस िेरको सिविकरणका लावग तय गररएका
काययक्रमहरू समयमा नै कायायन्त्ियन नभएको हुन सक्ने
छुिाछुत तथा भेदभाि, बालवििाह जस्ता कुप्रथाहरू र
घरे लु वहसं ा बढािा वदने खालको वक्रयाकलापहरू
भएको हुन सक्ने
जोवखममा परे का िगय समहू का व्यविहरूका लावग
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तथा
अवथयक
वक्रयाकलाप
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स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा
भएको नगरपावलकाको काम
कतयव्य
नगरपावलकाको सगं ठन सरं चना
ऄनसु ारको काययवििरण र
वजभमेिारी
सहकारी सञ्चालन र
व्यिस्थापनसँग सभिद्द ऐन वनयम
अवथयक वक्रयाकलाप प्रिद्दयनका
लावग नगरपावलकाको नीवत तथा
काययक्रम
व्यिसाय दताय सभिवन्त्ध व्यिस्था

सम्भावित जोवखम














१६.

विपद
व्यिस्थापन









स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा
भएको नगरपावलकाको काम
कतयव्य
नगरपावलकाको संगठन संरचना
ऄनसु ारको काययवििरण र
वजभमेिारी
विपद् रणनीवत योजना
विपद् जोवखम न्त्यवू नकरण तथा
व्यिस्थापन ऐन
विपद् पिू य तयारी तथा प्रवतकायय







सामावजक सरु िाका काययक्रम र अश्रयस्थलहरूको
प्रिन्त्धमा कमी भएको हुन सक्ने
व्यिसाय र सहकारी संस्थाहरूको दताय तथा

ऄवभलेखको सचू ना ऄध्यािवधक र व्यिवस्थत नभएको
हुन सक्ने

व्यिसावयक वक्रयाकलापहरूको सञ्चालन र
व्यिस्थापन गदाय काननू र प्रवक्रयाको पालन नभएक हुन 
सक्ने
सहकारीहरूको गवतविवध साझा वहत प्रिद्दयनमा के वन्त्रत
नभएको हुन सक्ने

सहकारीको रकम वहनावमना भएको र गलत तिरबाट
लगानी भएको हुन सक्ने

व्यिसायहरूको सञ्चालनका लावग व्यिहाररक
ऄिरोधहरू भएको हुन सक्ने
व्यिसायहरू ऄसंगवठत रुपमा सञ्चालन भएको हुन 
सक्ने
अवथयक वक्रयाकलाप प्रिद्दयन गनयका लावग लगानी र
काययक्रमले खासै प्राथवमकता नपाएको हुन सक्ने

यस िेरमा वबवनयोवजत बजेट र काययक्रम लवित बगयका
लावग कायायन्त्ियन नभएको हुन सक्ने
स्थानीय ईत्पादनको प्रिद्दयन र बजाररकरणको लावग
ईवचत व्यिस्था नभएको हुन सक्ने
ऄनगु मन र वनगरानी राम्ररी नभएको हुन सक्ने
विपद् जोवखम न्त्यवू नकरण र प्रवतकाययका लावग रणनीवत 
र अिश्यक तयारी नभएको हुन सक्ने
ईद्दार काययहरूका लावग साधन तथा राहत सामग्रीहरूको 
तयारी नभएको हुन सक्ने
अपतकावलक काययसञ्चालन के न्त्र र सरं चना नभएको 
हुन सक्ने
विपद् जोवखम िेर पवहचान र नक्साक
ं न नभएको हुन 
सक्ने

विपद् व्यिस्थापन कोष र यसको योजना नभएको हुन
सक्ने

सूयोदय नगरपालिकाको ऐन, लनयमाविी तथा काययलवलधहरूको संगािो (चौथो भाग)
अनुगमन गने वनकाय र तररका
वनयधत्रणका उपायहरू
सच
ू ना र सच
ं ार

दताय ऄवभलेख र ऄद्यािवधक गररएको सचू नाहरू
व्यिवस्थत रुपमा राख्ने
दताय र निीकरणका लावग समय समयमा ऄवभयान
सञ्चालन गने
यस सभिवन्त्ध सचू नाहरू सफ्टिेयरमा राखी राजश्व िाखा र
ऄन्त्य काययक्रम िाखाहरूमा मावसक रुपमा सचू ना प्रदान
गने व्यिस्था वमलाईने
स्थानीय ईत्पादनको प्रिद्दयन र बजाररकरणको लावग
काययक्रमहरू तय गरी कायायन्त्ियनमा ल्याईने।
स्थानीय अवथयक वक्रयाकलाप प्रिद्दयनका लावग
नगरपावलकाको एक छुट्टै सवमवत व्यिस्था गरी यसलाइ
प्राथवमकतामा रावख कायायन्त्ियन गने
सहकारी व्यिस्थापनका लावग यस सभिवन्त्ध ऐन वनयम
ऄनसु ार ऄनगु मनको व्यिस्था गने। यसमा िडालाइ
ऄवधकार प्रत्यायोजना गरी सक्रीय गराईने
वनयवमत ऄनगु मनको प्रिन्त्ध गने







विपद् जोवखम न्त्यवू नकरण र प्रवतकाययका लावग रणनीवत 
सवहत कायययोजना कायायन्त्ियन गने
विपद् व्यिस्थापन कोषको सञ्चालन गने र यसको
सञ्चालन योजना दरुु स्त गराईने

यस्तो कोष सञ्चालनलाइ छररतो र जिाफदेही गराईने गरी
काययविवध तयार गरी लागू गने
जोवखमको नक्साकंन गने
जोवखम प्रवतकायय योजना ऄनसु ार अपतकावलन

काययसञ्चालन के न्त्र र यसका लावग ईद्दार तथा राहत
सामग्रीहरूको व्यिस्थापन गने

नीवत तथा काययक्रमहरूको

विस्तृत जानकारी सरोकारिाला
र लाभग्राहीहरूलाइ वदने
स्थानीय अवथयक गवतविवधहरू र
सेिासँग सभिवन्त्धत सचू नाहरू
िेिसाइट र सचू नापाटी

साियजवनक गने। अिश्यकता
ऄनसु ार यस्ता सचू नाहरू सञ्चार
माध्यमबाट समेत प्रसारण गने 
अवथयक विकास महािाखाले
प्रगवत वििरण मावसक रुपमा
ऄद्यािवधक गरी नगरपावलका र
सभिवन्त्धत वनकायहरूमा पठाईने 

अवथयक विकास महा िाखा
(तररकाः वनयवमत वनगरानी र
काययक्रमहरूको ऄिलोकन तथा
वनरीिण गरे र, प्रवतिेदन तयार
गरे र)
प्रमख प्रिासकीय ऄवधकृ त
(तररकाः वनगरानी गरे र, प्रगवत
प्राप्त गरे र)
िडा कायायलय (तररकाः
ऄनगु मन वनगरानी गरे र,
नगरपावलकामा प्रगवत प्रवतिेदन र
सझु ािहरू पठाएर)
काययपावलका (तररकाः वनगरानी
गरे र, प्रगवत प्राप्त गरे र, समीिा
गरी स्रोत साधनको प्रिन्त्ध
गराएर)

जोवखम िेर र यसको

नक्सांकनको प्रकािन तथा
प्रसारण गरे र
विपद् व्यिस्थापन र िातािरण
संरिणसँग सभिवन्त्धत नीवत तथा
काययक्रमहरूको विस्तृत

जानकारी सरोकारिाला र
लाभग्राहीहरूलाइ वदएर
िातािरण तथा सरसफाइ

िाखाले प्रगवत वििरण मावसक

िातािरण तथा सरसफाइ िाखा
(तररकाः वनयवमत वनगरानी र
काययक्रमहरूको ऄिलोकन तथा
वनरीिण गरे र, प्रवतिेदन तयार
गरे र)
प्रमख प्रिासकीय ऄवधकृ त
(तररकाः वनगरानी गरे र, प्रगवत
प्राप्त गरे र)
काययपावलका (तररकाः वनगरानी
गरे र, प्रगवत प्राप्त गरे र, समीिा
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योजना र मागयदियन
अयोजना काययक्रमहरूको
िातािरणीय प्रभाि मल्ू यांकन
प्रवतिेदन

सूयोदय नगरपालिकाको ऐन, लनयमाविी तथा काययलवलधहरूको संगािो (चौथो भाग)
अनुगमन गने वनकाय र तररका
वनयधत्रणका उपायहरू
सच
ू ना र सच
ं ार

सम्भावित जोवखम





िातािरण प्रदषु ण वनयन्त्रण योजना नभएको र भएकोमा
पवन कायायन्त्ियन नभएको हुन सक्ने
िातािरणीय प्रभाि मल्ू याकंन प्रवतिेदनमा ईल्लेख
गररएका जोवखम न्त्यवू नकरणका लावग तोवकएका
काययहरू नभएको हुन सक्ने
स्थानीय िातािरणमैरी काययक्रमको सचू क तयार गरी
कायायन्त्िन गने कायय नभएको हुन सक्ने











१७.

भवु म
व्यिस्थापन







स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा
भएको नगरपावलकाको काम
कतयव्य
नगरपावलकाको संगठन संरचना
ऄनसु ारको काययवििरण र
वजभमेिारी
भमू ी प्रिासनसँग सभिवन्त्धत ऐन
वनयम र काययविवधहरू









१८.

न्त्यावयक
कायय प्रणाली



स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा
भएको नगरपावलकाको काम
कतयव्य



भवू म सभिवन्त्ध ऄवभलेख यथाथय र ऄद्यािवधक नभएको
हुन सक्ने
मालपोत तथा भवू मकर यथाथयपरक र परु ा प्राप्त नभएको
हुन सक्ने
जग्गाको स्िावमत्ि प्रकार ऄनसु ार िास्तविक लगत
नभएको हुन सक्ने
साियजवनक जग्गाहरूको सरं िण नभएको र गलत
ईपयोग भएको हुन सक्ने
ऄस्िाभाविक मल्ू याकंन गरी जग्गा कारोबारका लावग
वसफाररि भएको हुन सक्ने
जग्गाको मल्ू याकंनका लावग तय गररएको दर
ऄस्िाभाविक िा ऄव्यिहाररक भएको हुन सक्ने
भमू ीको ईपयोग सही तिरबाट नभएको कारण प्रकोप
लगायतको जोवखम र अवथयक वक्रयाकलाप कमजोर
भएको हुन सक्ने



न्त्यावयक सवमवतबाट सभपादनहुने वििाद लगायत
काययहरूको ऄवभलेख व्यिवस्थत नभएको िा
नरावखएको हुन सक्ने









िातािरण प्रदषु ण वनयन्त्रण कायययोजना बनाआ लागू गने
सिै योजना काययक्रमहरूमा तोवकए ऄनसु ार िातािरणीय
प्रभाि ऄध्ययन गराइ सो ऄनसु ार ईल्लेख भएका
न्त्यवू नकरणका काययहरू सञ्चालन गने गराईने
स्थानीय िातािरणमैरी वक्रयाकलापहरूको सचू क तयार
गरी कायायन्त्िन गने गराईने र िातािरणमैरी स्थानीय तहको
रुपमा घोषणा गने ऄिस्थामा लैजाने
ईधान तथा हररयाली िेरहरूको विकास र विस्तार गने
विपद् व्यिस्थापन र िातािरण संरिणका लावग टोल
विकास सस्ं था तथा वनजी िेरहरू सवहतको सहकाययका
लावग योजना काययक्रम र संरचनाहरू बनाइ सक्रीय गराईने
एभिल
ु ेन्त्स, दमकल जस्ता स्रोतसाधनहरूको व्यिस्था गरी
सञ्चालन प्रिन्त्ध वमलाईने
भवू म सभिवन्त्ध जानकारीहरू र ऄवभलेखहरू यथाथय रुपमा
राख्ने व्यिस्था वमलाईने
नगरको भईू पयोग नीवत सवहत कायययोजना बनाइ
कायायन्त्ियन गने गराईने
िडाहरूमा जग्गाको र मालपोत तथा भवू मकरको यथाथय
सचू ना राख्ने व्यिस्था गरी यसको सङ्कलनको प्रिन्त्ध गने
जग्गाको स्िावमत्िको प्रकार र ऄिस्था ऄनसु ार िगीकरण
गरी जग्गा कारोबारका लावग यथाथय र व्यिहाररक हुने गरी
प्रत्येक बषय मल्ू याकंन गने
जग्गाको कुनै पवन वसफाररिलाइ सचू नाको ऄंग बनाइ सो
व्यहोरा ऄवभलेवखकरण गने र यसलाइ नगरले गने
पवछल्ला वनणययहरूमा अधार वलने नीवत तय गने





रुपमा ऄद्यािवधक गरी
नगरपावलका र सभिवन्त्धत
वनकायहरूमा पठाएर

गरी स्रोत साधनको प्रिन्त्ध
गराएर)

यससँग सभिवन्त्धत नीवत तथा 
काययक्रमहरूको विस्तृत
जानकारी सरोकारिाला र
लाभग्राहीहरूलाइ वदएर
भवू म व्यिस्थापन िाखाले प्रगवत
वििरण मावसक रुपमा

ऄद्यािवधक गरी नगरपावलका र
सभिवन्त्धत वनकायहरूमा पठाएर

भवू म व्यिस्थापन िाखा (तररकाः
वनयवमत वनगरानी र
काययक्रमहरूको ऄिलोकन तथा
वनरीिण गरे र, प्रवतिेदन तयार
गरे र)
प्रमख प्रिासकीय ऄवधकृ त
(तररकाः वनगरानी गरे र, प्रगवत
प्राप्त गरे र)
िडा कायायलय (तररकाः वनयवमत
ऄनगु मन गरे र, मालपोत तथा
भवू मकर सङ्कलनलाइ
व्यिवस्थत गरे र वनयवमत
प्रवतिेदन नगरपावलकामा पठाएर)
काययपावलका (तररकाः वनगरानी
गरे र, प्रगवत प्राप्त गरे र, समीिा
गरी स्रोत साधनको प्रिन्त्ध
गराएर)
न्त्यावयक सवमवत (तररकाः
ऄवभलेखहरूको वनयवमत
वनगरानी र ऄिलोकन गरे र )







न्त्यावयक सवमवत सञ्चालन काययविवध र ऄन्त्य अिश्यकीय  यससँग सभिवन्त्धत जानकारी
काययविवधहरू बनाइ लागू गने
सरोकारिाला र
लाभग्राहीहरूलाइ वदएर
मध्यस्थता सवमवत गठन गने।िडा र समदु ायस्तरमा
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१९.

सचू ना तथा
समन्त्िय











नगरपावलकाको संगठन संरचना 
ऄनसु ारको काययवििरण र
वजभमेिारी

न्त्यावयक सवमवत सञ्चालन
काययविवध

मेलवमलाप लगायतका ऄन्त्य
सान्त्दवभयक काययविवधहरू

न्त्याय सभपादनसँग सभिवन्त्धत ऄन्त्य
काननू र काययविवधहरू
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा 
भएको नगरपावलकाको काम
कतयव्य एिम् समन्त्िय र ऄन्त्तर
सहयोगका लावग भएका

प्रािधानहरू
नगरपावलकाको संगठन संरचना 
ऄनसु ारको काययवििरण र
वजभमेिारी

ऄन्त्तर सरकारी विि व्यिस्थापन
ऐनले गरे को व्यिस्था

सहलगानी अवद काययहरूका
लावग बनेका काययविवधहरू
सवमवतहरूको प्रिन्त्ध
वजल्ला समन्त्िय सवमवत, ऄन्त्तर
वनकाय समन्त्िय सवमवत अवद
नगरपावलकाले तय गरे को सञ्चार
नीवत

सूयोदय नगरपालिकाको ऐन, लनयमाविी तथा काययलवलधहरूको संगािो (चौथो भाग)
अनुगमन गने वनकाय र तररका
वनयधत्रणका उपायहरू
सच
ू ना र सच
ं ार

सम्भावित जोवखम
न्त्याय सभपादनका लावग खास काययविवध तथा प्रवक्रया
ऄपनाईनपु नेमा सो नभएको हुन सक्ने
मध्यस्थता लगायतका काययहरू गरी वििादलाइ
समाधान गनय पयायप्त प्रयास नगररएको हुन सक्ने
न्त्यावयक सवमवतमा अएका ईजरु ीहरू समयमा नै
फस्यौट नगररएको हुन सक्ने
िडा तथा समदु ाय स्तरमा मेलवमलापका कामहरू गने
गरी प्रयासहरू नभएको हुन सक्ने





नगरपावलका वभरका सरं चनाहरू वबच सचू ना

अदानप्रदान राम्ररी नभएको हुन सक्ने। यसबाट कामको
दोहोरोपन िा वढलासस्ु ती भएको हुन सक्ने

नगरपावलका र िडाहरू वबच समन्त्िय राम्रो नभएको हुन
सक्ने
नगरपावलकाको िाह्य वनकायहरूसँग ईवचत समन्त्िय 
नभएको हुन सक्ने
सचू ना प्रिाह र समन्त्ियका लावग सचू ना प्रविवधको
प्रयोग पयायप्त मारामा नभएको हुन सक्ने

जनतालाइ ससू वु चत गनयपु ने सचू नाहरू राम्ररी प्रिाह
नभएको हुन सक्ने


काययविवध बनाइ मध्यस्थता के न्त्रहरू बनाईने र

वििादहरूको समाधानलाइ सरल गराईने
न्त्यावयक सवमवतका ऄवभलेखहरू व्यिवस्थत र ऄद्यािवधक
गने
न्त्यावयक सवमवतमा अएका ईजरु ीहरू समयमा नै फस्यौट
गनयका लावग कायययोजना बनाइ लागू गने
न्त्यावयक सवमवतको कामलाइ सरल र सहज गराईन
िडाहरूलाइ पररचालन गने

न्त्यावयक सवमवतले प्रगवत वििरण 
मावसक रुपमा ऄद्यािवधक गरी
नगरपावलका माफय त सभामा
पठाएर

सचू ना प्रविवधको प्रयोग गरी अन्त्तररक सचू ना प्रिाह र 
सहकाययलाइ सबल बनाईने
नगरपावलका र िडा विचको समन्त्ियलाइ व्यिवस्थत

िनाईन प्रवक्रयागत काययविवध र वनयवमत समीिाको
व्यिस्था वमलाईने
काननू मा व्यिस्था भएका सवमवतहरूका साथै अिश्यकता
ऄनसु ार ऄन्त्य समन्त्िय सवमवतहरू गठन गरी वक्रयाविल
गने
सिै प्रकारका सचू नाहरू सरल तिरबाट सप्रं ेषण गने।
यसका लावग सचू ना ऄवधकारी तोक्ने , प्रवतिेदन तथा
जानकारीहरू सरल तिरबाट साियजवनक गने अवद
प्रिन्त्धहरू वमलाईने
संभिभएसभमका काययहरू ऄनलाइनमा अधाररत
सफ्टिेयर माफय त गने

सचू ना ऄवधकारीको व्यिस्था
गरे र
वनयवमत रुपमा िेिसाआटमा
सचू नाहरू प्रिाह गरे र





सभा (तररकाः न्त्यावयक
सवमवतको प्रगवत प्राप्त गरे र,
समीिा गरी अिश्यक
काययविवधहरू तय गरी वदएर)

प्रमख प्रिासकीय ऄवधकृ त
(तररकाः वनगरानी गरे र, प्रगवत
प्राप्त गरे र)
काययपावलका (तररकाः वनगरानी
गरे र, प्रगवत प्राप्त गरे र)

वनयधत्रण वक्रयाकिापिे पुयायउने योगदान
१. LISA को सचु क २.१.१, ५.१.१, ५.३.३, ६.२.२, ६.३.१, ६.३.३ लाआय
२. स्थानीय तह विविय जोवखम मल्ू याङ्कनको सचु क ३.१ को सचु क १ देवख ७ र १०
३. नगरपावलकाको सामावजक विकास महािाखा ऄन्त्तगयतका िाखाहरू, अवथयक विकास महािाखा ऄन्त्तगयतका िाखाहरू, पिू ायधार विकास महािाखा ऄन्त्तगयतका
िाखाहरू, समान्त्य प्रिासन िाखा ऄन्त्तगयतका िाखाहरू, िडा कायायलयहरू, तथा अयोजनाहरूको जनतालाआय सेिाप्रिाह गने सभिवन्त्ध काययवििरण सभपादनमा योगदान
पयु ायईँदछ।
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सूयोदय नगरपालिकाको ऐन, लनयमाविी तथा काययलवलधहरूको संगािो (चौथो भाग)

३.१.१२ सश
ु ासन तथा वित्तीय उत्तरदावयत्ि सम्िवधधत प्रणािीको विस्तृतीकरण
क्र. स.ं
१.

२.

वनयधत्रण िातािरण

मुख्य वजम्मेिारीका
िेत्रहरू

सभा
सञ्चालन
/बैठक
सञ्चालन र
वनणयय
प्रवक्रया



नेपालको संविधानमा भएको
सभाको काम र वजभमेिारी
 स्थानीय सरकार सञ्चालन
ऐनमा भएको नगरपावलकाको
काम कतयव्य एिम् सभाको
काम कतयव्य र ऄवधकारसँग
सभिवन्त्धत प्रािधानहरू
 स्थानीय सरकार सञ्चालन
ऐनमा भएको सभा तथा बैठक
सञ्चालन सभिवन्त्ध
व्यिस्थाहरू
 नगरपावलकाको संगठन संरचना
ऄनसु ारको काययवििरण र
वजभमेिारी
 नगरकाययपावलकाको
काययसभपादन र काययविभाजन
वनयमािली
 नगर काययपावलकाको बैठक
सञ्चालन सभिवन्त्ध, वनणयय
प्रमावणकरण सभिवन्त्ध, सभा
सञ्चालन सभिवन्त्ध, िजेट तजयमु ा
सभिवन्त्ध अवद काययविवधहरूमा
भएका प्रािधानहरू
पारदवियता र  स्थानीय सरकार सञ्चालन
जिाफदेवहता
ऐनमा भएको नगरपावलकाको
काम कतयव्य र कायय प्रवक्रया
 नगरपावलकाको सगं ठन सरं चना
ऄनसु ारको काययवििरण र
वजभमेिारी
 नगरपावलकाले बनाएका
काययविवधहरूमा रावखएका
पारदिीतासँग सभिवन्त्धत

सम्भावित जोवखम

वनयधत्रणका उपायहरू

सच
ू ना र सच
ं ार

अनुगमन गने वनकाय र तररका



प्रवक्रया परु ा नभइ सभा र बैठकहरू भएका हुन सक्ने
 ऄवधकार नभएका वबषयहरूमा वनणयय गररएको हुन
सक्ने
 सहभावगता हुनपु ने िा गराईनपु ने पदावधकारी वबना नै
सभा तथा बैठक भएका हुन सक्ने
 भए गरे का वनणययहरू प्रमावणत नभएको र
जानकारीहरू प्रसारण नभएको हुन सक्ने
 सभा र बैठकहरू तोवकए ऄनस
ु ार वनयवमत रुपमा
नभएको हुन सक्ने
 सभाका र बैठकमा वनणययहरू राम्ररी ऄवभलेवखकरण
नभएको हुन सक्ने
 छलफलका वबषयहरू समयमा नै सदस्यहरूलाइ
जानकारी नगराआएको हुन सक्ने
 वनणयय प्रवक्रयामा पारदिी तिरबाट सदस्यहरूलाइ
सहभागी नगराआएको हुन सक्ने
 वनणययका लावग तयार गररएका प्रस्तािहरूमा पयायप्त
विश्ले षण र पष्टु ्याइ नभएको हुन सक्ने
 सभामा समीिा हुनपु ने वबषयहरू राम्ररी र पारदिी
तिरबाट समीिा नभएको हुन सक्ने
 विस्तृत छलफल गनयपु ने वबषयमा सवमवत तथा
ईपसवमवतहरू गठन गरी छलफल नभएको हुन सक्ने



सभा तथा बैठक सञ्चालन काययविवध तयार गरी
कायायन्त्ियन गने
 छलफलका वबषयहरू काननू को पररवधवभर रही तयार
गने र बैठक भन्त्दा पवहले नै (तोवकएको ऄिवध
वदनपु नेमा सोही ऄनसु ार) सदस्यहरूलाइ ईपलव्ध
गराईने
 विस्तृत छलफल गनयपु ने वबषयमा सवमवत तथा
ईपसवमवतहरू गठन गरी छलफल गराइ प्रवतिेदन प्राप्त
गने
 वनणयय प्रवक्रयालाइ सहभावगतामल
ू क र पारदिी गराईने
 वनणययहरूको ऄवभलेख सरु वित राख्ने व्यिस्था
वमलाईने
 छलफलका प्रस्तािहरू, वनणयय प्रवक्रया र वनणययहरू
व्यिवस्थत ऄवभलेवखकरण र सभप्रेषणका लावग सचू ना
प्रविवधमा अधाररत भै सफ्टिेयर लगायत तररकाहरू
ऄिलभिन गने
 वनणययहरू तोवकए ऄनस
ु ार प्रमावणकरण गरी
साियजवनक गनय



यससँग सभिवन्त्धत जानकारी
सरोकारिाला र
लाभग्राहीहरूलाइ वदएर
 प्रगवत वििरण मावसक रुपमा
ऄद्यािवधक गरी नगरपावलका
माफय त सभामा पठाएर
 सभाका छलफलहरू र
वनणययहरू ऄवधकम्
साियजवनक गरे र











नगरपावलकाका वनणययहरू र काययप्रवक्रयाहरू पारदिी
नभएको हुन सक्ने
 साियजवनक गनयपु ने सच
ू नाहरू समयमा नै सभप्रेषण
नभएको हुन सक्ने
 समीिाहरू समयमा नगररएको हुन सक्ने
 अन्त्तररक लेखापरीिण, ऄवन्त्तम लेखापरीिण अवद
समयमा नै नभएको र यसका सझु ािहरू साियजवनक
नगररएको हुन सक्ने

सचू नापाटी, िेिसाआट अवद दरुु स्त राख्ने र वनयवमत
रुपमा सचू ना तथा जानकारीहरू सभप्रेषण गने
 लेखापरीिण समयमा नै गराईने
 लेखापरीिणका सझ
ु ािहरू जस्ताको तस्तै साियजवनक
गने
 नागररक िडापर, होवडयङ्ग बोडय अवदको व्यिस्था गने
 समीिा काययहरू वनयवमत रुपमा गने
 सच
ू ना ऄवधकारीको प्रिन्त्ध र नागररक ऄन्त्तवक्रयया

वनयवमत रुपमा सचू ना तथा
जानकारी सरोकारिाला र
लाभग्राहीहरूलाइ वदने सहज
व्यिस्था गरे र। यसका लावग
सञ्चार माध्यमको समेत
प्रयोग गरे र
 प्रगवत वििरण साियजवनक
गरे र

प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त
(तररकाः कामको वनरन्त्तर
वनगरानी र रे खदेख गरे र,
प्रगवत प्राप्त गरी लक्ष्य ऄनसु ार
नभएकोमा अिश्यक वनदेिन
वदएर िा सधु ारे र)
 काययपावलका (तररकाः
वनयवमत वनगरानी र
ऄिलोकन गरे र, प्रगवत
प्रवतिेदन प्राप्त गरे र, समीिा
गरी वनदेिन वदएर)
 सभा (तररकाः प्रगवत
प्रवतिेदन प्राप्त गरे र, समीिा
गरी अिश्यक काययविवधहरू
तय गररवदएर)

प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त
(तररकाः कामको वनरन्त्तर
वनगरानी र रे खदेख गरे र,
सचू ना तथा जानकारीहरूको
वनयवमत रुपमा सभपेषण गरे र
गराएर)
 काययपावलका (तररकाः
वनयवमत वनगरानी र
ऄिलोकन गरे र, प्रगवत
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क्र. स.ं

मुख्य वजम्मेिारीका
िेत्रहरू

वनयधत्रण िातािरण
प्रािधानहरू
 सि
ु ासन ऐन र वनयमािलीमा
भएका व्यिस्थाहरू

सूयोदय नगरपालिकाको ऐन, लनयमाविी तथा काययलवलधहरूको संगािो (चौथो भाग)
अनुगमन गने वनकाय र तररका
सच
ू ना र सच
ं ार

सम्भावित जोवखम


सचू नापाटी, गुनासो पेवटका अवदको प्रिन्त्ध
नगररएको हुन सक्ने
 तोवकएका अचरणहरूको पालन नभएको हुन सक्ने
 सियसाधरणको पहुच
ँ सहज नहुने गरी मार सचू ना तथा
जानकारीहरू रावखएको हुन सक्ने

वनयधत्रणका उपायहरू
काययक्रमहरू वनयवमत रुपमा गने

प्रवतिेदन प्राप्त गरे र, समीिा
गरी वनदेिन वदएर)

वनयधत्रण वक्रयाकिापिे पयु ायउने योगदान
१. LISA को सचु क ३.१.१, ३.१.२, २.१.३, ५.३.४, ५.३.६ लाआय
२. स्थानीय तह विविय जोवखम मल्ू याङ्कनको सचु क ३.१ को सचु क १ देवख ७ र १०, सचु क ३.२ को सचु क ३९, ४२, सचु क ३.३ को सचु क ७१, ७२, ७६
३. नगरपावलकाको पदावधकारर, सभाद्वारा गवठत सवमवतहरू, कापायवलकाद्वारा गवठत सवमवतहरू, िडा सवमवत तथा कमयचारीहरूको अचरण तथा नैवतक मल्ू यको विषयहरू
सभपादनमा योगदान पयु ायईँदछ।
४.
३.१.१३ सच
ू ना प्रविवध र समधिय सम्िवधध विस्तृतीकरण
क्र. स.ं
१.

मख्
ु य वजम्मेिारीका िेत्रहरू
सचू ना प्रविवधको ईपयोग तथा
वििरणको सरु िा

वनयधत्रण िातािरण






कायायलयमा प्रयोग गररएका सेिा
प्रिाह, राजस्ि सङ्कलन, पञ्जीकरण,
घरजग्गा तथा नक्सा, बजेट तथा
लेखाङ्कनसंग सभिवन्त्धत सचू ना
प्रणालीहरू
सङ्घीय सचू ना प्रविवध नीवत
नगरपावलकाले वलएको सचू ना प्रविवध
सभबनवधत नीवत
सङ्घीय तथा प्रदेिले विकास गरे को
सचू ना प्रविवध प्रणाली

सम्भावित जोवखम





सचू ना प्रविवध प्रणाली
प्रयोगमा कवठनाआय
डाटा व्याकऄप नहुने
डाटा चेरीहुने, गोपवनयता
कायम नहुने, भाआयरस लाग्ने
ऄनलाआयको व्यिस्था
नहुदँ ा लाभग्राहीलाआय सेिा
वदन नसवकने

वनयधत्रणका उपायहरू






सचू ना प्राणालीको नीवत तजयमु ा गरी
लागु गने
दैवनक रूपमा डाटा व्याकऄप वलने
सचू ना प्रणाली विकास गरी लागु गदाय
पणू यरूपमा परीिण गरी लागु गने ,
समस्या अएमा तत्काल समाधान हुने
व्यिस्था वमलाईने
सचू ना प्रणालीको यजु रनेम पासिडयसंग
सभिवन्त्ध साथै डाटा व्याकऄपसंग
सभिवन्त्धत म.ले.फारम ९०४ को प्रयोग

सच
ू ना र सच
ं ार




सचू ना प्रणालीमा भएको
पररितयनको जानकारी
प्रयोगकतायलाआय वदने
सचू ना प्रणलीको ईपयोगीको
बारे मा जानकारी वदने



अनगु मन गने वनकाय र
तररका
सचू ना प्रणालीको यजु रनेम
पासिडयसंग सभिवन्त्ध
म.ले.प.फारम ९०१, ९०२
साथै डाटा व्याकऄपसंग
सभिवन्त्धत म.ले.प.फारम
९०३ को प्रयोग भए
नभएको प्रमख
ु प्रिासकीय
ऄवधकृ तबाट वनरिण

वनयधत्रण वक्रयाकिापिे पुयायउने योगदान
१. LISA को सचु क ५३.६, ५.३.७, १०.१.२ लाआय
२. स्थानीय तह विविय जोवखम मल्ू याङ्कनको सचु क ३.१ को सचु क १ देवख ७ र १०, सचु क ३.३ को सचु क ८९
३. नगरपावलकाको सचू ना प्रविवध तथा ऄवभलेख व्यिस्थापन िाखा तथा सचू ना प्रविवध सञ्चालन गने सभबनवधत िाखाहरूको काययवििरण सभपादनमा योगदान पयु ायईँदछ।
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३.२ जोवखमको स्थीवतको गहनता र सम्बोधन गनेसगं ठन सरं चना
कायायलयका नीवत , बजेट तथा काययक्रमका ईद्देश्य हाँवसल गने सन्त्दभयमा जोवखमको पवहचान गरी विश्ले षण गनयु नै जोवखमको
मल्ू याड्कन हो। सयू ोदय नगरपावलका कायायलयका विवभन्त्न महािाखा , िाखा तथा िडाहरूबीच एकअपसमा अन्त्तररक सभिन्त्ध
रहेको हुन्त्छ। यी संयन्त्रहरूले ईद्देश्य हावसल गनेका लावग सभपादन गने कायय तथा वक्रयाकलापहरूमा जोवखम रहने गदयछ। यसमा क्रममा
अन्त्तररक र िाह्य स्रोतका विवभन्त्न जोवखमहरू नगरकाययपावलकाको कायायलयले वनयवमत रूपमा सामना गरर
रहन्त्छ। सयू ोदय
नगरपावलकाको अवथयक , सामावजक, औद्योवगक, वनयमनकारी र सञ्चालनगत ऄिस्थाहरू पररितयन भइरहने हुदँ ा वबिेष
जोवखमहरूको सभिन्त्ध पवहचान गरे र पररितयनसँग सामना गने संयन्त्रको विकास गनय अिश्यक पदयछ। जोवखमहरूको पवहचान तथा
मल्ु याङ्कन गदाय नगरपावलकाको नवतजा प्रावप्तमा समग्र प्रभाि पाने जोवखमहरूको बारे मा पवन विचार गनयु पदयछ । जोवखमको तह मापन
गदाय देहायको ऄिधारण प्रयोग गररएको छ।
न्युि

कम आन्तररक
नियन्त्रण

मध्यम

जोखखमको स्तर

उच्च

पयायप्त आन्तररक
नियन्त्रण

हररयो रंगले न्त्यनु जोवखम, पहेलो रंगले मध्यम र रातो रंगले ईच्च जोवखमलाआय जनाईँदछ, जोवखमको स्तर ऄनसु ार न्त्यनु जोवखममा कम
अन्त्तररक वनयन्त्रणका ईपायहरू र ईच्च जोवखममा पयायप्त रूपमा अन्त्तररक वनयन्त्रणका ईपायहरू प्रस्ताि गररएको छ। जोवखमका
प्रकारका विषयलाआय ऄनसु चु ी ४ (घ)मा विस्तृतरूपमा व्याख्या गररएको छ।सयू ोदय नगरपावलकामा सभपादनहुने मख्ु य १३ काययिेरहरू
तथा सोसगं सभिवन्त्धत जोवखमको विश्ले षण देहायको तावलकामा प्रस्ततु गररएको छ।
ताविका ५ : जोवखमको विश्ले षण
धयुन
मध्यम
उच्च
विषयहरू
बजेट तजयमु ा
तथा स्रोत
व्यस्थापन

सम्भावित मुख्य जोवखमहरू
अिवधक योजनामा अधाररत भआय िावषयक योजना नबन्त्ने
मध्यमकालीन खचय संरचना खाका तथा बजेट विवनयोजना विच तादभयता नहुने
स्रोत र विवनयोजन विच तादभयता नहुने
समयमा बजेट तथा काययक्रम स्िीकृ त नहुने सक्ने
पररयोजना बैंकहरू तयार नभआय योजन छनौट हुन सक्ने
धान्त्ननसक्ने गरी दावयत्ि वसजयना हुने गरी योजनाहरू छनौट हुन सक्ने
बजेट तथा काययक्रम िेरगत रूपमा ऄसन्त्तवु लत हुन सक्ने
प्राथवमवककरणाका अधारहरू तय नगरी योजना छनौट हुन सक्ने
रावष्िय प्राथवमकता र ऄन्त्तरावष्िय प्रवतिर्द्ताका लिय योगदान गनयपु ने काययहरू छुट्न सक्ने
मागयदियन तथा बजेटको तावलका पालना हुन नसक्नु
बजेट तयारीका क्रममा पदावधकारी, कमयचारी, सरोकारिाला तथा समदु ाय स्तरमा पयायप्त रूपमा छलफल
नहुने
बहुबवषयय तथा क्रमागत अयोजनाकालावग बजेट विवनयोजन नहुने
काययक्रम प्रस्ताि गदाय स्थलगत ऄिवस्थवतको विश्ले षण तथा यथाथय लागत ऄनमु ान हुन नसक्नु
ऄिण्डामा बढी रकम रावख, योजना बेगर काययक्रम सञ्चालन गने
बजेट तथा काययक्रम स्िीकृ तको बैठक माआयन्त्यटु तयारीमा स्िीकृ वतका अधारहरू समािेि नहुने।
राजस्ि परामयि सवमवतबाट प्रदान गररएका सझु ािहरू समािेि नहुने ,
प्रस्तावित राजस्ि सङ्कलन नीवतको कायायन्त्ियन सहज नरहने ,
राजस्ि प्रिेपण गनेका लावग पयायप्त सचू ना तथा त्याङक नरहने
अन्त्तररक राजस्िले प्रिासवनक खचयलाआय नथेग्नु

जोवखमको गहनता
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विषयहरू

राजस्ि
अभदानी,
ऄनदु ान तथा
प्रावप्त

खचय तथा
भि
ु ानी

सभपिी
व्यिस्थापन
तथा संरिण

साियजवनक
खररद
व्यिस्थापन

जोवखमको गहनता
सम्भावित मुख्य जोवखमहरू
प्राप्त हुने ऊण सभिवन्त्धत िेरमा नै ईपयोग हुन नसक्नु , ऊणबाट प्रिासवनक खचय हुनु
अकवस्मक रूपमा गररनेकामहरू ऄपारदविय र खचय ऄस्िभाविक हुन सक्ने
राजस्िका िेर पवहचान हुन नसक्नु , साथै पवहचान भएका िेरमा राजस्ि चहु ािट तथा वनयन्त्रण हुन नसक्न
राजस्ि सङ्कलनका बैंङ्वकग प्रणावलको ईपयोग नहुनु , नगदमा सङ्कलन भएको राजस्ि तोवकएको
समयमै बैंक दावखला नहुन सक्ने
डन्त्टरनेट नभएको समयमा राजस्ि सङ्कलन नहुने
सवञ्चत कोषमा जभमा नगरी खचय खातामा जभमा गरे र कारोबार गने
सभपिीको वििरण वडवजटलाआयज्ड Digitalized नहुनु
समयमै ठे क्का नलाग्ने र ठे क्का रकम ऄनमु ानमा गनयमा समस्या हुने
अय ठे क्का लगाईदा बैंक जमानत प्राप्त नगरी ठे क्का लागनई
िातािरवणय प्रभाि ऄध्ययन तथा मल्ू याङ्कन बेगर ठे क्का प्रवक्रया ऄगडी बढाईने
कारोबारको रकम िास्तविक भन्त्दा स्िमल्ू याङ्कन गने ,
दिाि, वचनजान र मौवखक अदेिको भरमा भाडामा वदने
प्रवतस्पवधय मल्ु यमा सभपिीको भाडा कायम नहुने
सङ्घीय काननू प्रवतकुल हुने गरी ऄनदु ान प्राप्त हुनु
तोवकएको काययक्रममा रकम विवनयोजन हुन नसक्नु र तोवकएको िेरमा कायायन्त्ियन नहुनु
स सानो वकस्ता रकममा ऄनदु ान प्राप्त भआय वनधायररत कायय सभपन्त्न गनय नसवकने
ऄनदु ानको वदगोपन, वनरन्त्तरता र ऄपनत्ि नहुने
सेिा सवु िधा सभिवन्त्ध काययविवध तथा काननू व्यिस्था ऄनपु ालन नहुने
सरकारी खचयको मापदण्ड कायायन्त्यन नहुने
कमयचारी प्रिासन िाखाको वसफाररि बेगर तलब भि
ु ानी हुने
कमयचारी ऄिकास तथा दीधयकालीन दावयत्िको लावग छुट्टै कोषको व्यिस्था नहुने
मावसक तथा अिवधक रूपमा प्राप्तहुने धारा , विजवु ल, आन्त्टरनेट जस्ता विलहरू समयमै भि
ु ानी नभआय
जररिाना वतनयपु ने
दोहोरो भि
ु ानीहुन सक्ने , बजेट विवनयोजन नभआय भि
ु ानीका समस्या हुने
कागजात तथा प्रमाण, विल भपायआय बेगर पेश्की फर्छ्यौट गने
सतयमा ईवल्लवखत पररवध भन्त्दा बावहर गआय काययक्रम सञ्चालन हुन सक्ने
सःसतयको रकम अवथयक बषयको ऄन्त्तमा वफताय नहुने
वहसाब वमलानका समस्या हुनु
अवथयक तथा खररद ऐन वनयम बमोवजम खररद, ईपयोग, हस्तान्त्तरण, वललाम तथा संरिण नहुनु
ऄवभलेख नराख्ने , ऄपणू य राख्ने र गलत राख्ने प्रयोजन नखल
ु ाइ खचयलेख्ने , माग भन्त्दा िढी खचय लेख्ने ,
वजन्त्सीको मोडेल नखल
ाईने
ु
खररद अदेि विना समान स्टोरमा दावखला हुने
वजन्त्सी प्रवतिेदन तयार नहुने र प्रवतिेदनमा सभपणू य वििरण ऄध्याविधक नहुने
PAMS सफ्टिेयरमा वििरण ऄध्यािवधक नहुनु
खररद योजना तयार नभै बजेट तथा काययक्रम बन्त्ने , खररद योजना ऄनसु ार कायायन्त्ियन नहुन सक्ने
खररद सभिवन्त्ध प्रगवत वस्थवत काययपावलकामा जानकारी राखी समीिा गने ऄभ्यासमा कमी हुन सक्ने
बोलपर कागजात तयार गदाय वििरण , स्पेविवफके िन तथा सतयहरू ऄस्िाभाविक िा वमलेमतो हुने गरी
रावखन सक्ने
लागत ऄनमु ान विना अधार िा ऄस्िाभाविक रुपमा तयार हुन सक्ने
विधवु तय खररद प्रणालीको ऄिलभिन नगररकएको हुन सक्ने
प्रवतस्पधाय छल्ने ईद्देश्यले सोझै खररद भएको हुन सक्ने
ऄनािश्यक रुपमा मोविलाइजेिन पेश्की प्रदान हुन सक्ने र यस्तो रकमको वनयन्त्रण प्रिन्त्ध खररद
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विषयहरू

स्थानीय
सवञ्चत कोष
व्यिस्थापन

ऊण तथा
लगानी

धरौटी

अवथयक
काययप्रणाली

जोवखमको गहनता
सम्भावित मुख्य जोवखमहरू
वनयमािलीमा व्यिस्था गररए ऄनसु ार नहुन सक्ने
समयमा कायायन्त्ियनका लावग तागेता नगररएको कारण नगरपावलकालाइ थप अवथयक भार पनय सक्ने
वनमायण काययको सही नाप जाँच र गणु स्तर परीिण नभै भि
ु ानीका लावग वसफाररि हुन सक्ने। साथै , काम
सभपन्त्न नभै ऄवन्त्तम भि
ू ानीका लावग वसफाररि हुन सक्ने
कायय स्िीकार र काययसभपन्त्न प्रवतिेदन तयार एिम् स्िीकृ त नगरी भि
ु ानीका लावग वसफाररि हुन सक्ने
सवञ्चतकोष व्यिस्थापनका लावग बैंकङ्गी प्रणालीमा ईवचत वकवसमले अिर्द्ता हुन नसक्ने
सवञ्चत कोषमा ऄवभलेख नरही खचय हुन सक्ने (सवञ्चत कोष भन्त्दा बावहर रही खचय हुन सक्ने)
सवञ्चत कोष व्यिस्थापन सभिवन्त्ध भएका प्रािधान ऄनक
ु ु ल कायायन्त्ियन नगररएको हुन सक्ने (सरकारी
कारोबार सञ्चालन वनदेविका र अवथयक काययविवध तथा वििीय ईिरदावयत्ि ऐनले वनवदयिष्ट गरे को पालना
नभएको हुन सक्ने, म.ले.प फारमको प्रयोग नहुने )
विभाज्य रकम सवञ्चत कोषमा जभमा हुनु र वहसाब यवकन हुन नसक्नु , तथा प्रवतिेदन नहुनु
बजेट विवनयोजनबाटै अकवस्मक काययक्रमहरू सञ्चालन हुने
ऄवख्तयारीसंग सभिवन्त्धत काननू ी प्रवक्रया परू ा नगरी खचय गने।
विवनयोजनको मावसक बाँडफाँड नगरी खचय गने , नगद योजना तयार नगने
अकवस्मक तथा विविध कोषको छुट्टै लेखा तयार नहुने र हरे क अवथयक बषय खाता बन्त्दी गरी मौज्दात
नसाररने।
लगानीको वनवित रणानीवत तथा खाँका नहुनु
नगर वभर भएका लगानीको विस्तृत वििरण ऄध्यािवधक नहुनु
साियजवनक वनजी साझेदारी पररयोजना सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सवमवतले ईद्देश्य ऄनरू
ु प कायय नगनयु
लगानी प्रिेपण सवहतको पररयोजना बैंकको स्थापना तथा सञ्चालन नहुनु
मध्यमकालीन खचयसँग लगानीको तालमेल नवमल्ने
लगानीको वििरण ऄध्यािवधक नहुनु , लाभाषं प्राप्त भएको अभदानी नबाँवधनु
ऊणको वनवत (Debt Strategy) नहुने
सङ्घीय काननू विपररत ऊण ईठाईनु र तोवकएको ऄिवध पवच्चस बषय (स्ससंऐ दफा ६८) भन्त्दा बढी प्रस्ताि
हुनु
रावष्िय प्राकृ वतक स्रोत तथा विि अयोगले प्रस्ताि गरे को सीमा भन्त्दा बढी (नगरको GDP को २%) भन्त्दा
बढी ऊण प्रस्ताि गने
जमानतको स्पष्ट लेखाङकन तथा ऄवभलेख नरहनु
लेखाङकन तथा प्रवतिेदनका लावग लेखामान प्रयोग नहुने
धरौटी रकमलाआय अभदानी बाँधी सवञ्चत कोषमा दावखला हुने
धरौटी रख्नेको व्यविगत वििरण तथा खाता व्यिस्थापन नहुने
काययसभपन्त्न नभआय िा तोवकएको ईद्देश्य परु ा नभआय धरौटी वफताय हुने
सदरस्याहा हुनपु ने रकम स्पष्ट सचू ना तथा अधारका कवमले धरौटीमा खातामा नै रवह रहने ,
अवथयक वििरणमा धरौटीको पणू य सचू ना नरहनु
धरौटीको वजभमेिारी नसारीनु
प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ तलाआय नगर सभाले बजेट पाररत गरे को वमवतले ७ वदन वभर नगर प्रमख
ु ले
ऄवख्तयारी प्रदान नगने
ऄवख्तयारी तोवकएको ढाँचामा प्रदान नहुने र तोवकएको समयमा महािाखा/िाखा/आकाआय/िडा
सवचिहरूलाआय वलवखत रूपमा योजना कायायन्त्यिन वजभमा प्रदान नहुने
योजना काययन्त्यिन कायययोजना समयमै िडा सवचि बाट पेि नहुने ,
कायययोजना पेि भएको ऄिस्थामा प्राथमवककरण, संिेदनिीलता तथा नगद ऄिस्थाको अधारमा संिोधन
हुनपने विषय सि
ं ोधन नहुने साथै एवककृ त कायययोजना तयार नहुने
"क" बगयको बावणज्य बैंक बाहेकको बैंकमा खाता खोवलने ,
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विषयहरू

लेखा परीिण
तथा बेरूजु
व्यिस्थापन

स्थानीय सेिा
प्रिाह

सि
ु ासन तथा
विविय
ईिरदावयत्ि

सचू ना प्रविवध
तथा समन्त्िय

जोवखमको गहनता
सम्भावित मुख्य जोवखमहरू
नगरपावलकाको अवधकाररक पर बेगर खाता खोवल सञ्चालन हुने
पँजु ीगत बजेट ईप िीषयकबाट चालु बजेट ईप िीषयकमा रकमान्त्तर हुने
रकमान्त्तर गदाय तोवकएको खचय व्यहोने स्रोत तथा विवधमा पररितयनगदाय सीमा वभर नरवह िा तोवकएका
सतयको पररवध वभर नरहन सक्न
लेखापरीिकको स्ितन्त्रत नहुने
अन्त्तररक लेखापरीिकले वदएको सझु ािको अन्त्तररक लेखापरीिणमा ईपयोग नहुनु
लेखापरीिण योजना तया काययतावलका तयार नगरी लेखापरीिण गनयु
अन्त्तररक लेखापरीिकको प्रवतिेदन समयमै ईपलब्ध नहुनु
प्राप्त भएको लेखापरीिण प्रवतिेदन साियजवनकीकरण नहुने
प्रवतिेदनको जिाफ समयमा नै नवदआने, लेखा सवमवतमा छलफल नहुने
बेरूजु सभपररिण भएको वििरणको लगत कट्टा नहुने
दिता र सीपयि
ु प्राविवधको ऄभािका कारण कम दिता भएका िा ऄदि व्यविबाट सेिा वितरण भएको
हुन सक्ने
तोवकएको मापदण्ड ऄनसु ार सेिा प्रदान नभएको हुन सक्ने
नगरपावलकाको सभपवि र स्रोतसाधनको दरुु पयोग भएको हुन सक्ने
िडा कायायलयहरू र सेिा के न्त्रहरू सञ्चालनको समय सेिाको प्रकृ वत ऄनसु ार ऄनक
ु ु ल नभएको हुन सक्ने
सेिाग्राहीले पयायप्त सचू ना तथा जानकारी प्राप्त नगरे को हुन सक्ने
सचू नाको ऄभािमा ऄनािश्यक जवटलता महससु गररनु
पयायप्त रूपमा सेिाग्राहीको विषय सभबोधन नगनयु
सेिा वितरण गदाय ऄवनधृतरूपमा लाभको ऄपेिा रावखएको हुन सक्ने
तोवकएभन्त्दा बढी िल्ु क वलएको िा वलनपु ने िल्ु क नवलएको हुन सक्ने
व्यविगत घटनासँग सभिवन्त्धत वििरण यथासमयमा नै दताय तथा लगत ऄद्यािवधक नभएको हुन सक्ने
सेिाग्राही सन्त्तवु ष्ट सिेिण नहुने
मवहला, िालिावलका, तथा जेष्ठ नागररक सभबर्द् काययक्रमको जानकारी लवित तहसभम नपगु ेको हुन सक्ने
प्रवक्रया परु ा नभइ सभा र बैठकहरू भएका हुन सक्ने
भएका वनणययहरू प्रमावणत नभएको र जानकारीहरू प्रसारण नभएको हुन सक्ने
सभा र बैठकहरू तोवकए ऄनसु ार वनयवमत रुपमा नभएको हुन सक्ने
वनणयय प्रवक्रयामा पारदिी तिरबाट सदस्यहरूलाइ सहभागी नगराआएको हुन सक्ने
साियजवनक गनयपु ने सचू नाहरू समयमा नै सभप्रेषण नभएको हुन सक्ने
सचू नापाटी, गनु ासो पेवटका अवदको प्रिन्त्ध नगररएको हुन सक्ने
तोवकएका अचरणहरूको पालन नभएको हुन सक्ने
सचू ना प्रविवध प्रणाली प्रयोगमा कवठनाआय
डाटा व्याकऄप नहुने
डाटा चेरीहुने, गोपवनयता कायम नहुने , भाआयरस लाग्ने
ऄनलाआयको व्यिस्था नहुदँ ा लाभग्राहीलाआय सेिा वदन नसवकने

३.३ आधतररक वनयधत्रणको कायायधियन वजम्मेिारी तथा अनुगमन खााँका
क्र.स
१
१.१
१.२

मुख्य विषयका िेत्रहरू
बजेट तजयुमा तथा स्रोत
योजना तजयमु ा तथा बजेट
नीवत
बजेट सीमा वनधायरण, बजेट

वजम्मेिार शाखा र
पदावधकारी

सहयोगी

अवथयक प्रिासन िाखा

विषयगत िाखा, काननू िाखा

अवथयक प्रिासन िाखा

विषयगत िाखा

अनुगमन गने शाखा
बजेट तथा काययक्रम तजयमु ा
सवमवत
सोत ऄनमु ान तथा बजेट
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क्र.स

१.३
१.४
१.५
२
२.१

२.२

२.३

२.४

मुख्य विषयका िेत्रहरू

वजम्मेिार शाखा र
पदावधकारी

सहयोगी

तथा काययक्रम तजयमू ा र
स्िीकृ वत
राजश्व पररचालन नीवतको
राजस्ि प्रिेपण तथा विश्ले षण राजस्ि सङ्कलन के न्त्रहरू, काननू
तजयमु ा र करका दर
आकाआय
िाखा
ऊण प्रावप्त र पररचालन नीवत विविय व्यिस्थापन िाखा
राजस्ि पररचालन िाखा, अवथयक
प्रिासन िाखा,, काननू िाखा
अकवस्मक योजना
काययविवध द्वारा गवठत
पिू ायधार विकास महािाखा
सवमवतहरू
राजस्ि आम्दानी, अनुदान, तथा प्रावप्त
राजस्ि र प्रावप्त
राजस्ि सङ्कलन के न्त्रहरू,
राजस्ि पररचालन िाखा
िडा कायायलयहरू, कर
सक
ं लक
सभपिी कर
राजस्ि सङ्कलन के न्त्रहरू,
राजस्ि पररचालन िाखा, नक्सा
िडा कायायलयहरू, कर
पास आकाआय
संकलक
व्यिसाय कर
राजस्ि सङ्कलन के न्त्रहरू,
राजस्ि पररचालन िाखा
िडा कायायलयहरू, कर
संकलक
प्राकृ वतक स्रोत
राजस्ि सङ्कलन के न्त्रहरू,
राजस्ि पररचालन िाखा
िडा कायायलयहरू, कर
सक
ं लक

२.५

व्यिसायजन्त्य कारोबारमा
अधाररत कर

राजस्ि सङ्कलन के न्त्रहरू,
िडा कायायलयहरू, कर
सक
ं लक

राजस्ि पररचालन िाखा

२.६

वजन्त्सी व्यिस्थापन िाखा

राजस्ि पररचालन िाखा

२.७

भाडामा वदएको सभपिीको
अभदानी
ऄनदु ान तथा सहायता प्रावप्त

२.८

विविय हस्तान्त्तरण

अन्त्तररक व्यिस्थापन,
वजन्त्सी व्यिस्थापन
अवथयक प्रिासन िाखा

राजस्ि सङ्कलन के न्त्रहरू, िडा
कायायलय
राजस्ि पररचालन िाखा

२.९

प्राप्त हुन बाँकी राजस्ि रकम
सङ्कलन र दावखला
खचय तथा भुक्तानी
तलब खचय भि
ु ानी (स्थायी
तथा करार कमयचारी)

राजस्ि पररचालन िाखा

अवथयक प्रिासन िाखा

३
३.१

३.२

कमयचारी व्यिस्था िाखा,
िाखा ऄवधकृ त, लेखा
ऄवधकृ त,
काययसञ्चालन खचय भि
ु ानी विषयगत िाखाहरू

३.३

काययक्रम खचय भि
ु ानी

विषयगत िाखाहरू

अनगु मन गने शाखा
सीमा वनधायरण सवमवत
राजस्ि परामिय सवमवत
राजस्ि परामिय सवमवत
नगर सभा, काययपावलका

अवथयक प्रिासन िाखा,
राजस्ि प्रिेपण तथा
विश्ले ष्ण आकाआय
अवथयक प्रिासन िाखा,
राजस्ि प्रिेपण तथा
विश्ले ष्ण आकाआय
अवथयक प्रिासन िाखा,
राजस्ि प्रिेपण तथा
विश्ले ष्ण आकाआय
अवथयक प्रिासन िाखा,
राजस्ि प्रिेपण तथा
विश्ले ष्ण आकाआय, कायायन्त्यिन
तथा ऄनगु मन िाखा
अवथयक प्रिासन िाखा,
राजस्ि प्रिेपण तथा
विश्ले ष्ण आकाआय, कायायन्त्यिन
तथा ऄनगु मन िाखा
अवथयक प्रिासन िाखा
अवथयक प्रिासन िाखा
प्रमख
ु प्रिासकीय
ऄवधकृ त, प्रदेि लेखा
वनयन्त्रक कायायलय
प्रमख
ु प्रिासकीय
ऄवधकृ त,

अन्त्तररक व्यिस्थापन

अवथयक प्रिासन िाखा

अन्त्तररक व्यिस्थापन, वजन्त्सी
िाखा
अन्त्तररक व्यिस्थापन, वजन्त्सी

अवथयक प्रिासन िाखा
अवथयक प्रिासन िाखा
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क्र.स
३.४

मुख्य विषयका िेत्रहरू

वजम्मेिार शाखा र
पदावधकारी

सामावजक सरु िा िाखा
पिू ायधार विकास महािाखा

खररद आकाआय, वजन्त्सी िाखा

कायायन्त्ियन तथा ऄनगु मन
िाखा, अवथयक प्रिासन िाखा,
अन्त्तररक लेखा परीिक,

विषयगत िाखाहरू

सभिवन्त्धत पेश्की प्राप्त गने व्यवि
तथा सँस्था
ईपभोिा वहत संरिण तथा विपत
व्यिस्थापन आकाआय
ईपभोिा वहत सरं िण तथा विपत
व्यिस्थापन आकाआय

अवथयक प्रिासन िाखा,
अन्त्तररक लेखा परीिक
कायायन्त्ियन तथा ऄनगु मन
िाखा
नगर प्रमख
ु , नगर ईप प्रमख
ु

वजन्त्सी िाखा

अवथयक प्रिासन िाखा

सभिवन्त्धत प्राप्त गने िाखा

अन्त्तररक व्यिस्थापन
अवथयक प्रिासन िाखा
अवथयक प्रिासन िाखा

वजन्त्सी िाखा, आवञ्जवनयर
अवकय टेक्ट, आवञ्जवनयर
वसवभल
वजन्त्सी िाखा

अन्त्तररक व्यिस्थापन
अन्त्तररक व्यिस्थापन, सडक तथा
ऄन्त्य पिू ायधार
अन्त्तररक व्यिस्थापन
अन्त्तररक व्यिस्थापन, भिन तथा
बस्ती विकास
अन्त्तररक व्यिस्थापन, भिन तथा
बस्ती विकास
अन्त्तररक व्यिस्थापन, भिन तथा
बस्ती विकास, सडक तथा ऄन्त्य
पिू ायधार विकास िाखा
अन्त्तररक व्यिस्थापन

सभिवन्त्धत िाखा

खररद एकाआय

प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त

सभिवन्त्धत िाखा
सभिवन्त्धत िाखा

खररद एकाआय
खररद एकाआय

प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त
प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त

सभिवन्त्धत िाखा

खररद एकाआय

प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त

राजस्ि पररचालन िाखा
विपद् व्यिस्थापन िाखा

अवथयक प्रिासन िाखा
विषयगत सवमवत

प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त
प्रमख
ु प्रिासकीय
ऄवधकृ त, नगर प्रमख
ु

सामावजक विकास महािाखा

३.६
३.७

पेश्कीहरूको भि
ु ानी

३.८

४.३
४.४

ईपभोिा सवमवत पररचालन ईपभोिा सवमवत
गने व्यिस्था
विगत व्यिस्थापनसगं
विपद व्यिस्थापन िाखा
सभिवन्त्धत भि
ु ानीहरू
सम्पवत्त व्यिस्थापन र सरं िण
खररद गरी प्राप्त हुने
खररद आकाआय
मालसमान
हस्तान्त्तरण भआय प्राप्त
वजन्त्सी िाखा
मालसमान
सिारी साधन
वजन्त्सी िाखा
मेिीनरी औजार
वजन्त्सी िाखा

४.५
४.६

फवनयचर
जग्गा जवमन

वजन्त्सी िाखा
वजन्त्सी िाखा

४.७

भिन तथा संरचना

वजन्त्सी िाखा, आवञ्जवनयर
अवकय टेक्ट, आवञ्जवनयर वसवभल

४.८

साियजवनक सभपिी

४.९
५
५.१

वललाम विक्री र वमन्त्हा
साियजवनक खररद
खररद वजभमेिारी र खररद
एकाआय
खररद प्रवक्रया र व्यिस्थापन
खररद सभझौता र
कायायन्त्ियन
भि
ु ानी वसफाररि
स्थानीय सवञ्चत कोष
स्थानीय सवञ्चत कोष
अकवस्मक कोष

३.९
४
४.१
४.२

५.२
५.३
५.४
६
६.१
६.२

अनगु मन गने शाखा

िाखा
अन्त्तररक व्यिस्थापन, वजन्त्सी
िाखा
अन्त्तररक व्यिस्थापन

ऄनदु ान तथा सामावजक
सहायता भि
ु ानी
सामावजक सरु िा खचय
भि
ु ानी
पँजु ीगत खचय भि
ु ानी

३.५

सहयोगी

अवथयक प्रिासन िाखा,
नगर प्रमख
ु
अवथयक प्रिासन िाखा

अवथयक प्रिासन िाखा
अवथयक प्रिासन िाखा
अवथयक प्रिासन िाखा
अवथयक प्रिासन िाखा

अवथयक प्रिासन िाखा
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क्र.स
६.३
६.४
७
७.१
७.२
७.३
८
८.१
८.२
८.३
९
९.१
९.२
९.३
१०
१०.१
१०.२
१०.३
११
११.१
११.२
११.३

११.४
११.५
११.६

मुख्य विषयका िेत्रहरू
विभाज्य कोष
खचय एिम् वनकासा
ऋण तथा िगानी
ऊण तथा लगानी प्रिेपण
नीवत
लगानी व्यिस्थापन
ऊण तथा जमानतको
व्यिस्थापन
धरौटी
धरौटी प्रावप्त
धरौटी वफताय
धरौटी सदरस्याहा
आवथयक काययप्रणािी
ऄवख्तयारी प्रवक्रया
खाता सञ्चालन
बजेट तथा काययक्रम
संिोधन
िेखापरीिण तथा बेरूजु
अन्त्तररे क तथा पिू य
लेखापरीिण
ऄवन्त्तम लेखापरीिण
लेखापरीिण वििरणको
ऄवभलेख व्यिस्थापन
सेिा प्रिाह
कायायलय व्यिस्थापन
मानि स्रोत (कमयचारी
व्यिस्थापन)
वनयवमत सेिा (वसफाररि
लगायत)
योजना सभझौता र
कायायन्त्ियन
घर नक्सा सभिवन्त्ध कायय

११.७

समावजक सरु िा भिा
वितरण र ऄवभलेख
व्यिस्थापन
पञ्जीकरण

११.८

स्िास्थ सेिा

वजम्मेिार शाखा र
पदावधकारी
राजस्ि पररचालन िाखा
राजस्ि पररचालन िाखा

अवथयक प्रिासन िाखा,
अवथयक प्रिासन िाखा

प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त
प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त

राजस्ि पररचालन िाखा

विषयगत सवमवतहरू

राजस्ि पररचालन िाखा

विषयगत सवमवतहरू

राजस्ि पररचालन िाखा

विषयगत सवमवतहरू

प्रमख
ु प्रिासकीय
ऄवधकृ त, नगर प्रमख
ु
प्रमख
ु प्रिासकीय
ऄवधकृ त, नगर प्रमख
ु
प्रमख
ु प्रिासकीय
ऄवधकृ त, नगर प्रमख
ु

विषयगत िाखाहरू
विषयगत िाखाहरू
विषयगत िाखाहरू

अवथयक प्रिासन िाखा
अवथयक प्रिासन िाखा
अवथयक प्रिासन िाखा

प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त
प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त
प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त

प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त
प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त
योजना तथा िमता विकास,
कायायन्त्ियन तथा ऄनगु मन

नगर प्रमख
ु , िडा कायायलयहरू
नगर प्रमख
ु , काययपावलका
प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त

नगर सभा
को.ले.वन.का
काययपावलका

अन्त्तररक लेखापरीिण
िाखा, अ.ले.प ऄवधकृ त
अवथयक प्रिासन िाखा
अवथयक प्रिासन िाखा

विषयगत िाखाहरू

नगर प्रमख
ु

वबषयगत िाखाहरू
वबषयगत िाखाहरू

म.ले.प
नगर प्रमख
ु , लेखा सवमवत

अन्त्तररक व्यिस्थापन, िडा
कायायलय र सेिा के न्त्रहरू
कमयचारी व्यिस्थापन

अवथयक प्रिासन िाखा

प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त

अवथयक प्रिासन िाखा

प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त

सहयोगी

अनगु मन गने शाखा

िडा कायायलयहरू, सामावजक ऄन्त्य काययक्रम तथा अयोजनाहरू
विकास महािाखा
ऄन्त्तगयतका िाखाहरू
िडाध्यि, प्राविवधकहरू
साआड आञ्चाजय

प्रमख
ु प्रिासकीय
ऄवधकृ त, नगर प्रमख
ु ,

िडाध्यि, प्राविवधकहरू

नगपप्रमख
ु तथा काययपावलका

सामावजक सरु िा िाखा

िडा कायायलय

िडा कायायलय, सभबनवधत
प्राविवधकहरू,
प्रमख प्रिासकीय ऄवधकृ त

पञ्जीकावधकारी र ऄन्त्य
सहयोगी कमयचारी
स्िास््यकमी, ऄस्पताल तथा

िडा कायायलय

प्रमख प्रिासकीय ऄवधकृ त

स्िास््य िाखा

प्रमख प्रिासकीय ऄवधकृ त

प्रमख प्रिासकीय ऄवधकृ त
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क्र.स

मुख्य विषयका िेत्रहरू

वजम्मेिार शाखा र
पदावधकारी
सेिा के न्त्र
वििा िाखा, विधालयहरू
कृ वष विकास िाखा र
पिपु ंिी विकास िाखा
िातािरण तथा सरसफाआ
िाखा,
ऄनगु मन सवमवत

११.९
११.१०

वििा
कृ वष तथा पिसु ेिा

११.११

सरसफाआय व्यिस्थापन

११.१२

११.१५

ऄनगु मन प्रिन्त्ध (बजार
ऄनगु मन, योजना ऄनगु मन,
ऄन्त्य)
गणु स्तर जाँच र वनयन्त्रण
लैङ्वगक समानता तथा
समावजक सििीकरण
सहकारी व्यिस्थापन तथा
अवथयक वक्रयाकलाप
विपद व्यिस्थापन

११.१६

भवु म व्यिस्थापन

११.१७
११.१८
१२
१२.१

न्त्यावयक कायय प्रणाली
न्त्यावयक सवमवत
सचू ना तथा समन्त्िय
सचू ना ऄवधकारी
सश
ु ासन तथा विवत्तय उत्तरदावयत्ि
सभा सञ्चालन /बैठक
प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त,
सञ्चालन र वनणयय प्रवक्रया मेयर, िडा ऄध्यि
पारदवियता र जिाफदेवहता पदावधकारी तथा कमयचारी
सबै
सच
ू ना प्रविवध र समधिय
सचू ना प्रविवधको ईपयोग
सचू ना प्रविवध तथा ऄवभलेख
तथा वििरणको सरु िा
व्यिस्थापन िाखा, सचू ना
प्रविवध ऄवधकृ त

११.१३
११.१३
११.१४

१२.२
१३
१३.१

ऄनगु मन सवमवत
लैङ्वगक तथा समामावजक
समािेिीकरण िाखा
अवथयक विकास महािाखा

सहयोगी
प्रमख प्रिासकीय ऄवधकृ त
सेिा के न्त्र

अनगु मन गने शाखा

प्रमख प्रिासकीय ऄवधकृ त

काययपावलका
प्रमख प्रिासकीय
ऄवधकृ त, काययपावलका
प्रमख प्रिासकीय
ऄवधकृ त, काययपावलका
काययपावलका

प्रमख प्रिासकीय ऄवधकृ त
प्रमख प्रिासकीय ऄवधकृ त

काययपावलका
काययपावलका

नागररक साझेदारी

राजश्व िाखा र ऄन्त्य काययक्रम
िाखाहरू
िातािरण तथा सरसफाआ िाखा, नागररक साझेदारी
विपद् व्यिस्थापन सवमवत
भवू म व्यिस्थापन िाखा
िडा कायायलय

प्रमख प्रिासकीय
ऄवधकृ त, काययपावलका
प्रमख प्रिासकीय
ऄवधकृ त, काययपावलका
प्रमख प्रिासकीय
ऄवधकृ त, काययपावलका
प्रमख प्रिासकीय ऄवधकृ त, काययपावलकासभा
प्रमख प्रिासकीय ऄवधकृ त
काययपावलका
िडा सवचि, काननू िाखा
प्रमख
ु , ईपप्रमख
ु , िडा सवचि,
काननू िाखा
विषयगत िाखा तथा िडा
कायायलयहरू

काययपावलका, प्रमख
ु
प्रिासकीय ऄवधकृ त
काययपावलका, प्रमख
ु
प्रिासकीय ऄवधकृ त
प्रमख
ु प्रिासकीय ऄवधकृ त

द्रष्टव्याः उल्िेलखत लनयन्त्रण लियाकिापहरू क्षेरगत रूपमा गठन हुने लिियगत सलमलत, उपसलमलतको लजम्मेिारीसाँग आिद्ध गराउनु
पदाछ।
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अनस
ु च
ु ी तथा सधदभय सामग्री
अनुसच
ु ी १ सयू ोदय नगरपाविकाको आधतररक वनयधत्रणको प्रभािकाररता-मूल्याङ्कनका िावग प्रयोग गररएको िारम
सयू ोदय नगरपावलकाको अन्त्तररक वनयन्त्रणको प्रभािकाररता-मल्ू याङ्कन सारांि फारम
मल्ू याङ्कन प्रयोजनका लावग वनकाय तथा वनकायगत िाखा (वनकाय,
महािाखा, काययसञ्चालन इकाआ, कायय अवद)
अन्त्तररक वनयन्त्रण मल्ू याङ्कन प्रयोजनका लावग ऄबलभबन गररएको
व्यिस्थापनद्वारा स्िीकाययस्तरको जोवखमका प्रािधानहरू
ईद्देश्यहरू
काययसञ्चालन
प्रवतिेदनात्मक
ऄनपु ालन िा वनयमनात्मक
के सबै कपोनेधट तथा वसधाधतहरू यस मूल्याङ्कन प्रयोजनका िावगसम्िवधधत र उवचत छन?्
छै न भने, प्रमाण सहीत औवचत्यता व्याख्या गनयहु ोस् र सो वसध्दान्त्तको ऄनपु वस्थवतमा सभिवन्त्धत कभपोनेण्ट
(छ/ छै न)
कायायन्त्ियनको ऄिस्था के छ?
कभपोनेन्त्टको लावग व्यिस्था / प्रािधानभए
काययन्त्ियन ऄिस्था भए/
को
काययन्त्ियन
व्याख्या तथासाराि
नभएको
(छ/ छै न)
भएको (छ/ छै न)
वनयन्त्रण िातािरण
जोवखम वनधायरण
वनयन्त्रण वक्रयाकलाप
सचू ना तथा सिाद
मल्ू याङ्कन वक्रयाकलाप
समग्र मल्ू याङ्कन
के सबै कभपोनेन्त्ट एकीकृ त
रुपमा एक अपसमा कायय
सञ्चालनमा छन?्

(छ/ छै न)

व्याख्या / साराि

*के समग्र अन्त्तररक
वनयन्त्रण प्रभािकारी छन?्
वसधाधत मल्ू यांकन िकय सीट
कभपोनेण्ट – वनयधत्रणको िातािरण
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अनुसच
ू ी २: आधतररक मूल्याङ्कनका िावग प्रयोग भएको चेकविष्ट ढााँचा
आधतररक मूल्याङ्कनको जााँचसच
ु ी

जोवखम िगय High
Medium
Low

वनकायको नाम
मल्ू याङ्कन वमवत
मल्ू याङ्कनकताय

शाखा तथा सवमवतहरू

जोवखमका िेत्रहरू तथा
वििरण

वनयधत्रण भए
/ नभएको

सध
ु ारका उपाय

जोवखमको कै वियत
िगीकरण

सभाद्वारा गवठत विषयगत सवमवतहरू
काययपावलकाद्वारा गवठत विषयगत
सवमवतहरू
सामान्त्य प्रिासन
सामावजक विकास
अवथयक विकास
पिू ायधार विकास
विविय व्यिस्थापन
काययक्रम तथा अयोजना

...................
तयार गररएको वमवत
[नाम, पद]
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अनस
ु च
ु ी ३ : महाशाखा तथा शाखागत सङ्विप्त कायय वििरण
महाशाखा
काययवििरण (वक्रयाकिापको वििरण)
सामान्त्य
 काययपावलका, नगर सभाको बैठक तथा ऄन्त्य सभा समारोह व्यिस्थापनमा सहयोग गने।
प्रिासन
 काययपावलका तथा नगर सभाका वनणययहरू ऄवभलेखीकरण, प्रकािन तथा कायायन्त्ियनका लावग सभप्रेषण गने।
महािाखा  िडा कायायलयसँगको सभपकय , समन्त्िय, सहवजकरण तथा प्रिासकीय ऄनगु मन र पृष्ठ–पोषण गने।
 कायय सभपादन मल्
ू यांकनको ऄवभलेख राख्ने।
 कमयचारीको व्यिस्थापन , सरुिा, िृवि विकास तथा दण्ड , परु स्कारको लावग वसफाररि महािाखा प्रमख
ु माफय त
वसफाररि गने।
 दैवनक हावजरी वनयन्त्रण गने, विद्यवु तय हावजरीको ऄवभलेख मावसक रुपमा ऄवनिायय रुपमा वभडाईने।
 पदावधकारी तथा कमयचारीहरूको सभपवि वििरण पेि गनय सवू चत गने, सङ्कलन गने।
 नगरबाट भएको महत्िपण
ू य वसफाररि परको ऄवभलेख राख्ने।
 कायायलयको दताय चलानी व्यिस्थापन र वनयन्त्रण गने।
 िाखा ऄन्त्तगयतका आकाइहरूलाइ व्यिवस्थत गने
 कायायलयको सरु िा लगायतका प्रिन्त्ध वमलाईने
 ऄन्त्यर नतोवकएका काययहरू गने।
 तोवकएका ऄन्त्य वजभमेिारी वनिायह गने
सामावजक  प्रारवभभक बाल वििा, अधारभतू तह, माध्यवमक तह, ऄनौपचाररक वििा, खल
ु ा तथा िैकवल्पक वििा (गरुु कुल,
विकास
मदरसा, गभु बा अवद) , वनरन्त्तर वसकाआ तथा वििेष वििा सभिवन्त्ध नीवत , काननू , मापदण्ड, योजनाको वनमायण ,
महािाखा
कायायन्त्ियन र वनयमन गने।
 विद्यालयको नक्साङ्कन, ऄनम
ु वत, स्िीकृ ती, समायोजन तथा वनयमन सभिवन्त्ध कायय गने , परीिा सञ्चालन तथा
व्यिस्थापन गने।
 स्थानीय स्तरको पाठ्यक्रम वनमायण र कायायन्त्ियन गने।
 प्राविवधक वििा तथा व्यािसावयक तालीमको योजना तजयम
ु ा गने , अिश्यक प्रवक्रया पगु ेका वनकायलाइ ऄनमु वतका
लावग वसफाररि गने र त्यस्ता वनकायको वनयमन गने।
 स्थानीय स्तरमा खेलकूद प्रिासन तथा खेलकुद सभिवन्त्ध सङ्घ संस्थाको वनयमन र समन्त्िय गने।
 स्थानीय खेलकुदको विकास र प्रिदयन गने
 स्थानीय स्तरमा समाजकल्याण सभिवन्त्ध संघ /संस्था (गैरसरकारी, सामावजक तथा सामद
ु ावयक संघसंस्था) को दताय ,
निीकरण र खारे जीको लावग वसफररस गने।
 गैसस पररचालन तथा ऄनग
ु मन एिम् वनयमन गने।
 गठ
ु ी, कोष तथा ऄन्त्य िष्टहरूको व्यिस्थापन गने गराईने,
 टोल विकास सस्ं थालाइ पररचालन गने।
 मवहला हक सभिवन्त्ध नीवत तथा योजना तजयम
ु ा, कायायन्त्ियन, समन्त्िय र वनयमन गने,
 लैवगक वहस
ं ा वनिारणका लावग वनरोधात्मक , प्रिर्धनात्मक, सरं िणात्मक ईपाय र पनु ःस्थापना सभिवन्त्ध कायय गने
गराईने।
 बालमैरी िासकीय प्रिन्त्ध, बाल क्लब, बाल सरं िण सवमवत तथा बाल सञ्जालको प्रिर्द्यन गने।
 बालबावलकाको हकवहत संरिण सभिवन्त्ध स्थानीय नीवत , कानन
ू , मापदण्ड, योजना तजयमु ा गने , कायायन्त्ियन गने
गराईने र वनयमन गने।
 ज्येष्ठ नागररकको लगत, पररचयपर, सभमान, स्िास््य सवु िधा, सामावजक सरु िा सभिवन्त्ध कायय गने।
 ज्येष्ठ नागररक क्लि, वदिा सेिा के न्त्र, भेटघाटस्थल, अश्रय के न्त्रको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन सभिवन्त्ध कायय गने,
 ऄपाङ्गता भएका व्यवि तथा ऄसहायको लगत ऄद्यािवधक, पररचयपर वितरण, सामावजक सरु िा तथा सवु िधाको
व्यिस्थापन तथा वितरण सभिवन्त्ध कायय गने।
 विधिा तथा एकल मवहला सभिवन्त्ध कायय।
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काययवििरण (वक्रयाकिापको वििरण)
अवदिासी, जनजावत, मवु स्लम, ऄल्पसंख्यकहरूको वहत प्रियधन सभिवन्त्ध नीवत बनाईने , काननू तजयमु ा गने र
कायायन्त्ियन गने।
अफू मातहतका िाखाहरूको कामको समन्त्िय, पररचालन, ऄनगु मन र वनयन्त्रण गने।
अवथयक विकास सभिवन्त्ध स्थानीय नीवत , काननू , मापदण्ड तयार गने , योजना बनाईने र कायायन्त्ियन गने तथा सो
सभिवन्त्ध विषय वनयमन समेत गने।
ऄनदु ान वितरण तथा काययक्रम सञ्चालन सभिवन्त्ध काययविवध वनमायण गने तथा हरे क बषय अिश्यकतानसु ार
पररमाजयन गने।
कृ वष बीईविजन, नश्ल, मलखाद र रसायन तथा औषवधहरूको अपवू तय, ईपयोग र वनयमन गने व्यिस्था वमलाईने।
सहकारी संस्था सभिवन्त्ध स्थानीय नीवत, काननू , मापदण्डको वनमायण, कायायन्त्ियन र वनयमन गने गराईने।
स्थानीय सहकारी िेरको प्रिर्द्यन, विकास गने तथा अवथयक विकास र रोजगारी वसजयनाका लावग पररचालन गने।
रोजगार तथा बेरोजगारको त्याङ्क सङ्कलन, प्रिोधन र सचू ना प्रणालीको स्थापना गने।
स्थानीय तहमा सक
ु ु भबासीको पवहचान र ऄवभलेख व्यिस्थापन गने।
पययटकीय महत्िका स्थल तथा सभपदाको पवहचान, संरिण र प्रिर्द्यन गने।
भाषा, सावहत्य, संस्कृ वत, जारा, पिय र लवलतकलाको संरिण, प्रिर्द्यन र विकास गरी पययटन प्रिर्द्यनमा सहयोग गने।
अफ्नो महािाखाको लावग अिश्यक बजेट प्रस्ताि प्रत्येक बषयको चैर मसान्त्तवभर तयार गरी अवथयक प्रिासन
महािाखामा पठाईने।
अफू मातहतका िाखाहरूको कामको समन्त्िय, पररचालन, ऄनगु मन र वनयन्त्रण गने।
स्थानीय सडक तथा यातायात सभिवन्त्ध नीवत बनाईने, काननू को तजयमु ा गने, मापदण्ड तयार पाने तथा वनयमन गने।
बस्ती विकास सभिवन्त्ध नीवत , काननू , तथा मापदण्ड बनाईने तथा सो सभिवन्त्ध योजना तजयमु ा र अयोजना पवहचान
गने।
पिू ायधार विकास सभिवन्त्ध गरुु योजनाको तजयमु ा , अयोजनाको पवहचान गने , बनेका अयोजनाको ईवचत ममयत
सभभारको बन्त्दोबस्त वमलाईने।
भिन वनमायण तथा नक्सापास सभिवन्त्ध नीवत , काननू तथा मापदण्ड बनाईने , सो को कायायन्त्ियन, ऄनगु मन र वनयमन
गने।
अफ्नो महािाखा सगं सभिवन्त्धत परामिय सेिा सभिवन्त्ध कामको लावग काययसतय तयारी गने।
रावष्िय भिन सवं हता तथा मापदण्डको पालना र कायायन्त्ियन गने।
भ–ू ईपयोग सभिवन्त्ध नीवत बनाईने, योजना तजयमु ा गने र कायायन्त्ियन गने गराईने।
वसच
ं ाइ सभिवन्त्ध गरुु योजनाको तजयमु ा र कायायन्त्ियनमा सहवजकरण गने।
निीकरणीय ईजाय तथा िैकवल्पक ईजाय , सडक बिी तथा खानेपानी सभिवन्त्ध मापदण्ड बनाईने , योजना तजयमु ा तथा
कायायन्त्ियन र वनयमन गने।
सडक बिीको व्यिस्थापन सभिवन्त्ध कायय गने।
स्िीकृ त योजना तथा काययव्र mमहरूको पवहलो चौमावसकवभर लागत ऄनमु ान तयार गने गराईने , नगरस्तरीय योजना
सभझौताको लावग पेि गने, कायायन्त्ियन गने गराईने, ऄनगु मन तथा सपु ररिेिण गने।
अफ्नो महािाखाको लावग अिश्यक बजेट प्रस्ताि प्रत्येक बषयको चैर मसान्त्तवभर तयार गरी विि व्यिस्थापन
महािाखामा पठाईने।
नगरिाट हुनँ े साियजवनक वनमायणको गणु स्तर कायम गने।
िातािरणमैरी, जलिायु पररितयन ऄनक
ु ू लन, ऄपाङ्गता र लैङ्वगकमैरी यातायात प्रणालीको प्रिर्द्यन गने
अधारभतू यातायात सेिा विस्तार सभिन्त्धमा प्रदेि सरकारसँग समन्त्िय गने।
वनजी यातायात सेिाको वनयमन तथा व्यिस्थापन गने।
अधारभतू अिासका योजना तजयमु ा र कायायन्त्ियन गने।
अफू मातहतका िाखाहरूको कामको समन्त्िय, पररचालन, ऄनगु मन र वनयन्त्रण गने।
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काययवििरण (वक्रयाकिापको वििरण)
अफ्नो महािाखा संग सभिवन्त्धत वनणययहरू सरू वित तिरले राख्ने।
िाखा प्रमख
ु िाहेकका महािाखा मातहतका कमयचारीको काययवििरण तयार गरी सभिवन्त्धत कमयचारीलाआ ईपलब्ध
गराईने।
स्थानीय साियजवनक यातायातको रुट वनधायरण, सेिाको गणु स्तर, भाडा दर वनधायरण र वनयमन सभिवन्त्ध कायय गने
हरे क अवथयक बषयको लावग राजश्व पररचालन नीवतको तजयमु ा र करका दर विश्ले षण सवहतको प्रस्ताि तयारी गने।
बजेट सीमा वनधायरण र बजेट तथा काययक्रम तजयमू ातथा बजेट तयारी सभिवन्त्ध सभपणू य कामहरू गने
ऊण वलने र वतने िमताको विश्ले षण गने।
सभपवि कर, घरबहाल कर, घर जग्गा रवजष्िेिन िल्ु क, सिारी साधन कर, सेिा िल्ु क दस्तुर, पययटन िल्ु क, विज्ञापन
कर, व्यिसाय कर , भवू मकर (मालपोत), दण्ड जररिाना, मनोरञ्जन कर, बहालविटौरी कर, घरजग्गा कर, मृत िा
माररएको जीिजन्त्तुको हाड , वसँग, प्िाँख, छालामा कर, प्राकृ वतक स्रोत साधन , व्यािसावयक कर सभिवन्त्ध नीवत ,
काननू , मापदण्ड, कायायन्त्ियन, वनयमन तथा ऄन्त्य अय व्यिस्थापन सभिवन्त्ध कायय गने।
िडा कायायलयिाट सङ्कलन गररने राजश्वको वनरन्त्तर ऄनगु मन, समन्त्िय तथा सहजीकरण गने।
हाट बजार व्यिस्थापन गने।
साियजवनक खचय तथा प्राकृ वतक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी सभिवन्त्ध नीवत , काननू , मापदण्ड तथा वनयमन र सोको
सङ्कलन तथा बाँडफाँड सभिवन्त्ध कायय गने।
काननू बमोवजम ढुंगा, वगट्टी, िालुिा, माटो, ननु , स्लेट, खानी तथा खवनजजन्त्य पदाथयको सिेिण, ऄन्त्िेषण, ईत्खनन
र सो सभिवन्त्ध िल्ु क सङ्कलन गने।
करदाता वििा तथा करदाता वििरण ऄद्यािवधक गने।
नगर काययपावलका, िडा कायायलय िा नगरपावलकाद्वारा व्यिसावयक प्रयोजनमा लगाएका स्थान भिनहरूको िहाल
भाडा, वलज बमोवजमको राजश्व ऄसल
ु ी एिम् भि
ु ानी सभिवन्त्ध कायय गने।
ऄवन्त्तम लेखापरीिण काययमा सहयोग, समन्त्िय र सहजीकरण गने।
विविय व्यिस्थापन सभिवन्त्ध नीवत , काननू , काययविवध, मापदण्ड तयारी तथा कायायन्त्ियन र वनयमन सभिवन्त्ध कायय
गने।
सवञ्चत कोष तथा अकवस्मक कोषको व्यिस्थापन सभिवन्त्ध कायय गने।
बेरुजू ऄवभलेख तथा फर्छ्यौटको व्यिस्थापन सभिवन्त्ध कायय।
ऊण, ऄनदु ान तथा जमानतको व्यिस्थापन र वनयमन सभिवन्त्ध कायय।
संघ, प्रदेि सरकारबाट प्राप्त सियत बजेटको खचय व्यिस्थापन।
अवथयक प्रिासन र व्यिस्थापन सभिवन्त्ध ऄन्त्य विषय।
अफू मातहतका िाखाहरूको कामको समन्त्िय, पररचालन, ऄनगु मन, मल्ु यांकन र वनयन्त्रण गने।
अफ्नो महािाखासगं सभिवन्त्धत परामिय सेिा सभिवन्त्ध कामको लावग काययसतय तयारी गने।
अफ्नो महािाखासगं सभिवन्त्धत वनणययहरू सरू वित तिरले राख्ने राख्न लगाईने।
विविय व्यिस्थापन सभिवन्त्ध ऄन्त्य काययहरू गने।
िडा स्तरीय त्याङ्क सङ्कलन तथा ऄद्यािवधक गन
िडाका विकास वनमायणका काययहरू गनय
सवमवतका वनधायररत काययहरू गने
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अनस
ु च
ु ी ४ : COSO Frameworkको सौधावधतक जानकारी
क. आधतररक वनयधत्रण प्रणािीको आधार
अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणाली , ऄन्त्तरायवष्िय वसर्द्ान्त्तहरू र प्रदेिको पररवस्थवत , िातािरण र कायय सञ्चालन प्रवक्रयाहरूमा अधाररत
रहेको हुन्त्छ। COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission १९९१) का
ऄिधारणा र वसर्द्ान्त्तहरूले अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणालीको मेरूदण्डको रूपमा रहेर सञ्चालनगत वक्रयाकलाप ऄनसु ार नैवतक , कुिल
र प्रभािकारी अवथयक काययसञ्चालन प्रणाली विकास गरी बजेट तथा काययक्रमको ईद्देश्य प्राप्त गनय मद्दत गदयछ।
साियजवनक वििीय ब्यिस्थापनमा गरे का सधु ारका प्रयासहरूको सन्त्दभयमा वििीय जोवखम कम गने महत्िपणू य औजारको रुपमा
अन्त्तररक लेखापरीिणलाआय वलएको छ। विश्वब्यापी रुपमा अन्त्तररक लेखापरीिणलाइ कुनै पवन सङ्गठन वभरका वक्रयाकलापलाइ
स्ितन्त्र तररकाबाट वनयन्त्रणमा राख्ने साधन मावनन्त्छ। Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO) ले जारी गरे को एकीकृ त अन्त्तररक वनयन्त्रण पर्द्वत (Integrated Internal Control Framework) मा
वनभन ईद्देश्यहरूलाइ समेवटएको छ।
COSO का ऄिधारणाहरूलाइ त्यसका ईद्देश्य, तत्त्ि र वसर्द्ान्त्तहरू को मद्दतले व्याख्या गनय सवकन्त्छ। वनकायको काययक्रम सञ्चालन
गनयका लावग स्पष्ट दृवष्टकोण, ध्येय, लक्ष्य एिम् रणनीवत हुनपु दयछ जसले वनभनवलवखत कुराहरूलाआय सवु नवित गदयछः
 Operational Objectives (सञ्चािनगत उद्देश्य): कायय
सञ्चालन सभिवन्त्ध लि हावसल गनय सभपविको सरु िा गदै
ऄपनाआएका दितापणू य एिम् प्रभािकारी काययसभपादनका
प्रवक्रयाहरू ऄपनाआन।ु (Efficiency and effectiveness
of operations, including achievement of
performance goals and safeguarding assets
against loss in Province)"
 Reporting Objectives (प्रवतिेदन ईद्देश्य) : वििीय
प्रवतिेदनहरू विश्वसनीय र अधारभतू प्रमाणका अधारमा
तयार गनयु (Reliable Financial & operational data
and reports of province)"।
 Compliance Objectives (ऄनपु ालना ईद्देश्य) : प्रचवलत
ऐन, वनयम तथा काननू हरू
पणू रुय पमा पालना गनयु
(Compliance with laws and regulations of
Province)"
अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणाली वनकायको नवतजा तथा पररणाम हावसल गनयका लावग ऄिलभबन गररने ईपयि
ु प्रणालीको रूपमा
वलआएको छ। COSO Framework का ई द्देश्यहरू परू ा गनयका लावग वनयन्त्रण प्रणालीमा ईल्लेवखत तत्त्ि र वसर्द्ान्त्तहरूलाइ
प्रभािकारी रूपमा, सरु वित तररकाले, ईपयि
ु वनयन्त्रण िातािरण, जोवखम विश्ले षण तथा वनयन्त्रण वक्रयाकलापहरू एिम् ऄनगु मन
तथा मल्ु याङ्कनको ढाँचाहरू ईपयि
ु रूपले समाबेि गरी सभबोधन गनयपु दयछ। अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणालीको एकीकृ त संरचना
(Integrated Framework) ले ईल्लेख गरे ऄनसु ार वनभन ऄन्त्तरसभिवन्त्धत तत्ि तथा सोका वसर्द्ान्त्तहरूमा अधाररत भआय कायय
सभपादन गररएमा मार अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणाली पणू य रूपमा लागू हुन सक्दछ।
१. वनयन्त्रण िातािरण (Control Environment)
२. जोवखम पवहचान तथा मल्ु याङ्कन (Risk Identification and Assessment)
३. वनयन्त्रण वक्रयाकलापहरू (Control Activities)
४. सच
ू ना र संचार (Information & Communication)
५. वक्रयाकलापको ऄनग
ु मन (Monitoring Activities)
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ईपरोि बमोवजमका ऄन्त्तर सभिवन्त्धत तत्ि र सोका वसर्द्ान्त्तहरू (COSO framework) का अधारमा अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणाली
तयार गररएमा वनयन्त्रण िातािरण , जोवखम विश्ले षण तथा व्यिस्थापन , वनयन्त्रण वक्रयाकलाप, सक्रीय सचू ना तथा संचार प्रणाली र
वक्रयाकलापहरूको ऄनगु मन तथा मल्ु याङ्कन हुन गआय स्थानीय जनताले प्रिासक तथा पदावधकारीहरूलाइ वजभमेिार गराआय सि
ु ासनको
प्रत्याभवू त महससु गनय सक्दछन।्
ख. COSO Framework अनुसारको आधतररक वनयधत्रण प्रणािीका अधतरसम्िवधधत तत्ि र वसधाधतहरू
COSO का ऄिधारणाहरूलाइ त्यसका तत्त्ि , ईद्देश्य र वसर्द्ान्त्तहरूको मद्दतले व्याख्या गनयु पदयछ। बजेट तथा काययक्रम सञ्चालन गने
सभिन्त्धमा त्यहाँका स्पष्ट सोच, दृवष्टकोण एबं रणनीवतले वनभनवलवखत कुराहरू सवु नवित गदयछन।
- बजेट तथा काययक्रमका ईद्देश्य तथा लि हावसल गनय सभपविको सरु िा गदै चावलएका वमतब्ययी एबं प्रभािकारी
काययसञ्चालनका प्रवक्रयाहरू,
- विश्वसनीय र अधारभतू प्रमाणका अधारमा तयार गररएका वििीय वििरणहरू,
- ऐन, वनयम तथा काननू हरूको पणू रू
य पमा पालना।
COSO को संरचनाले ईल्लेख गरे ऄनसु ार वनभन पाँच ऄन्त्तरसभिवन्त्धत तत्िहरूमा अधाररत भै सयू ोदय नगरपावलकाका समग्र
काययहरू सञ्चावलत हुने ऄिस्थामा मार अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणाली पणू रू
य पमा लागू हुन सक्दछ।
COSO िे मिकय का तत्िहरु र १७
वसर्द्ान्त्तहरु
नियन्त्रण वातावरण

जोनिम पनहचाि तथा मुल्याङ्कि

(Control

(Risk Identification and

Environment)

Assement)

५ निद्धान्त्तहरु

४ निद्धान्त्तहरु

नियन्त्रण क्रियाकलापहरु
(Control Activities)

३ निद्धान्त्तहरु

िूचिा र िंचार

क्रियाकलापको अिुगमि

(Information &

(Monitoring

Communication)

Activities)

३ निद्धान्त्तहरु

२ निद्धान्त्तहरु

२.२.१ आधतररक वनयधत्रण प्रणािीका तत्त्ि र वसधाधतहरू
१. वनयधत्रण िातािरण (Control Environment)
वनयन्त्रण बातािरणलाइ सामान्त्यतया ईच्च तहका कमयचारीको व्यिहार (Tone of the Top) को रूपमा पवन वलन सवकन्त्छ।
ऄको िब्दमा , पदावधकारी र व्यिस्थापकीय कमयचारीको प्रिृवत तथा अचरणले अन्त्तररक वनयन्त्रण संरचनाको
प्रभािकाररतामा महत्िपणू य ऄसर पारररहेको हुन्त्छ। अन्त्तररक वनयन्त्रण िातािरण ईनीहरूको नीवत
, मागयवनदेिन तथा
काययविवधहरूबाट िरू
ु भएको हुन्त्छ भन्त्ने मान्त्यता रहेको छ। िास्तिमा पदावधकारी र व्यिस्थापकीय कमयचारीको प्रिृवत ,
सदाचार, अचरण, सि
ु ासन, विस्तृत नीवतहरू, सकारात्मक काययविवधहरू, वनयमनकारीको वजभमेिारी, संरचना, ऄवधकार,
ईिरदावयत्ि र सधै भआरहने वनयन्त्रण िातािरणबाट िरू
ु हुन्त्छ। बजेट तथा काययक्रमका ईद्देश्य तथा लि प्राप्त हुने विस्तृत
नीवत तथा सकारात्मक काययविवधहरू ईच्च व्यिस्थापकीय पदावधकारी र कमयचारीको सधु ारोन्त्मख
ु व्यिहारमा वनभयर गदयछ।
यसमा वनभन वसर्द्ान्त्तहरू रहेका छन।्
वसधाधतहरू:
वसर्द्ान्त्त १: आमान्त्दाररता र नैवतक मल्ू यहरू (Integrity and Ethical Values)
वसर्द्ान्त्त २: वनरीिण वजभमेिारीको ऄभ्यास (Exercise Oversight Responsibility)
वसर्द्ान्त्त ३: संरचना, वजभमेिारी र ऄवधकारको स्थापना (Establish Structure, Responsibility, and Authority)
वसर्द्ान्त्त ४: िमतािान कमयचारीहरू वनयि
ु ीको प्रवतबर्द्ता (Commitment to Competence)
वसर्द्ान्त्त ५: ईिरदावयत्िको कायायन्त्ियन (Enforce Accountability)
166

सूयोदय नगरपालिकाको ऐन, लनयमाविी तथा काययलवलधहरूको संगािो (चौथो भाग)

२ जोवखम पवहचान तथा मुल्याङ्कन (Risk Assessment or Identification)
कायायलयहरूले वनयवमत रूपमा सामना गरररहनु पने अन्त्तररक र बाह्य स्रोतका विवभन्त्न जोवखमहरूको सदैब मल्ु याङ्कन
गरररहनु पदयछ। कायायलयका बजेट तथा काययक्रमका ईद्देश्य हावसल गने सन्त्दभयमा जोवखमको पवहचान गरी विश्ले षण गनयु नै
जोवखमको मल्ू याङ्कन हो। जोवखम मल्ू याङकन गनयु ऄगावड कायायलयका ईद्देश्यहरू वनवित गनयु पदयछ। कायायलयका विवभन्त्न
िाखाहरूबीच एकअपसमा अन्त्तररक सभिन्त्ध रहेको हुन्त्छ। वयनीहरूमा जोवखम कसरी मल्ु याङ्कन गने भन्त्ने अधारको
तजयमु ा गनयपु दयछ। अवथयक , सामावजक, औद्योवगक र वनयमनकारी सञ्चालन ऄिस्थाहरू पररितयन भइरहने हुदँ ा वबिेष
जोवखमहरू पवहचान गरे र पररितयनसँग सामना गने संयन्त्रको विकास गनय अबश्यक पदयछ। यसका वसर्द्ान्त्तहरू वनभन ऄनसु ार
रहेका छन।्
वसधाधतहरू:
वसर्द्ान्त्त ६: ईद्देश्यको पररभाषा र जोवखमको सहनिीलता (Define Objectives and Risk Tolerances)
वसर्द्ान्त्त ७: जोवखमहरूको पवहचान, विश्ले षण, र प्रवतवक्रया (Identify, Analyze, and Respond to Risks)
वसर्द्ान्त्त ८: छलकपट यि
ु जोवखमको मल्ु याङ्कन (Assess Fraud Risk)
वसर्द्ान्त्त ९: पररितयनको पवहचान, विश्ले षण, र प्रवतवक्रया (Identify, Analyze, and Respond to Change)
३ वनयधत्रण वक्रयाकिापहरू (Control Activities)
कायायलयको ईद्देश्य प्राप्त गनय तयार गररएका नीवत र काययविवधहरूलाइ वनयन्त्रण वक्रयाकलापहरू भवनन्त्छ। यी
वक्रयाकलापहरूले व्यिस्थापनलाइ नीवत र काययविवधहरू कायायन्त्ियन भए नभएको बारे मा विश्वस्त गराईँदछन।् वनयन्त्रण
वक्रयाकलापले सबै तहमा सभपन्त्न हुने काययहरूको ईपलब्धी हावसल गनय सहयोग पयु ायईँदछ। वनयन्त्रणका वक्रयाकलापहरू वक
रोकथाममल
ू क वक समस्या सल्ु झाईने प्रकृ वतका हुन्त्छन।् ईद्देश्य प्रावप्तका लावग अन्त्तररक वनयन्त्रणका वक्रयाकलापहरूलाइ
सधु ारात्मक काययहरूद्वारा परू ा गनयपु दयछ। वनयन्त्रणका वक्रयकलापहरू र सधु ारका ईपायहरूले लगानीको ईपादेयता ( Value
for Money) िा साथयक मल्ू यको प्रत्याभवू त स्थानीय जनतालाइ प्रदान गनयपु दयछ।
िावषयक काययक्रम तथा बजेटको ईद्देश्य प्रावप्तको लावग ऄिलभिन गररने नीवत र काययविवध व्यिस्थापनद्वारा वनधायरण गनयपु दयछ।
यसमा रोकथाममल
ु क र समस्या सल्ु झाईने ईपचारमल
ु क दिु ै ईपायहरू कायायन्त्ियनमा ल्याईनपु दयछ।
वनयन्त्रण वक्रयाकलापमा ऄवख्तयारी तथा स्िीकृ ती प्रवक्रया र वजभमेिारी विभाजन , बजेट तथा काययक्रम , साधनस्रोतको
वनयन्त्रण र ऄवभलेख , जाँच तथा वमलान , सञ्चालनगत काययसभपादनको पनु रािलोकन , सञ्चालन प्रवक्रयाहरू र
वक्रयाकलाप र सपु रीिेिण सभिवन्त्ध विषय हुन सक्दछन।् यसमा वनभन वसर्द्ान्त्तहरू रहेका छन।्
वसधाधतहरू:
वसर्द्ान्त्त १०: वनयन्त्रण वक्रयाकलापहरूको वनधायरण (Design Control Activities)
वसर्द्ान्त्त ११: सचू ना प्रणालीको लावग ईपयि
ु वक्रयाकलापहरूको वनधायरण (Design Appropriate Activities for the
Information System)
वसर्द्ान्त्त १२: वनयन्त्रण वक्रयाकलापहरूको कायायन्त्ियन (Implement Control Activities)
४ सच
ू ना र सच
ं ार (Information & Communication)
कमयचारीलाइ अफ्नो कामप्रवत वजभमेिार बनाईनको लावग वनवित ढाँचामा तोवकएको समयसीमा वभर सान्त्दवभयक सचू नाहरू
ईपलब्ध गराईनु पदयछ। यसबाट कमयचारीहरू अफ्नो वजभमेिारी बहन गनय सिम हुन्त्छन। सचू ना प्रणालीले कायायलय
सञ्चालन र वििीय ऄनपु ालनासँग सभिवन्त्धत जोवखमका सचू नाहरू सवहतको प्रवतिेदन प्रकावित गनय मद्दत गदयछ। जसिाट
वनयन्त्रण र सञ्चालन गनय सहज हुन्त्छ। यी प्रवतिेदनहरूमा अन्त्तररक रूपमा विश्ले षण गररएका त्याङ्क , िाह्य कारोबार,
वक्रयाकलापहरू र वनणयय तथा िाह्य प्रवतिेदन गनय अिश्यक हुने सचू नाहरू समेत समािेि रहेका हुन्त्छन।
कायायलयको संचार तल-माथी र समतल (दायाँ बायाँ) तीनै वतर हुनपु छय । बाह्य पि संग पवन ईवचत संचार गनयु पदयछ।
कायायलयले सामना गनयु पने जोवखमहरू सभिवन्त्ध सचू ना प्राप्त हुने संयन्त्रको पवन वनमायण गनयु पदयछ। सबै कमयचारीलाइ ईच्च
व्यिस्थापनिाट स्पष्ट वनदेिन प्राप्त हुनु पदयछ। कमयचारीले अफनो भवू मका अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणालीमा अिर्द् भएको र
एक ऄकायका काययहरू अपसमा सभिवन्त्धत रहेका छन् भन्त्ने सवजलै िझ्ु नु पदयछ। यस तत्त्िमा मावथल्लो तहबाट प्रबाह भएको
सञ्चार महत्िपणू य मावनन्त्छ। कुनै पवन कुराको बारे मा सभिवन्त्धत व्यविलाइ समयमै सचं ार( Timely communication to
the right people) गनयु पदयछ। सचू ना प्रणालीले सञ्चालनगत, वििीय र गैह्र वििीय तथा पररपालना सभिवन्त्ध सचू ना प्राप्त
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गनय सक्नु पदयछ।यस्तो सचू ना सही , ईपयि
ु , समयबर्द् र पहुचं योग्य हुनु पदयछ। कमयचारीले अफ्नो ईिरदावयत्ि वनभाईन र
प्रवतिेदनहरूको माध्यमबाट स्पष्ट खल
ु ासा गनय सचू ना र संचारको ठूलो महत्ि हुन्त्छ। यसमा वनभन वसर्द्ान्त्तहरू रहेका छन।्
वसधाधतहरू:
वसर्द्ान्त्त १३: गणु स्तरीय जानकारीहरूको प्रयोग (Use of Quality Information)
वसर्द्ान्त्त १४: अन्त्तररक संचार (Internal Communication)
वसर्द्ान्त्त १५: बाह्य संचार (External Communication)
५ वक्रयाकिापको अनुगमन (Monitoring Activities)
कायायलयले अफ्नो अन्त्तररक वनयन्त्रण प्रणालीको वनयवमत ऄनगु मन गरररहनु ऄवत अिश्यक छ। ऄनगु मनद्वारा वनवित
समयसीमा वभर सभपादन गररएका काययको पररणामको गणु स्तरको मल्ू याङ्कन प्रवकयाबाटै भइरहेको हुन्त्छ। काययसञ्चालनको
क्रममा गररने ऄनगु मन कायय छुट्टै , संयि
ु िा दबु ै पर्द्वतबाट वनरन्त्तर रूपमा गररन्त्छ। यसमा वनयवमत रूपमा व्यिस्थापनले गने
सपु ररिेिण काययहरू र ऄन्त्य कमयचारीले अफ्नो कतयब्यको रूपमा सभपादन गरररहेका काययहरू पवन समािेि हुन्त्छन।्
अन्त्तररक वनयन्त्रणका महत्िपणू य कमी कमजोरीका सचू नाहरू मावथल्लो तहमा सचं ार गने माध्यम पवन नगरपावलका
कायायलयले गनयपु दयछ।
यस प्रकार समग्र बजेट तथा काययक्रमका ईद्देश्य र लक्ष्य प्राप्त गनयका लावग ऄनगु मन तथा मल्ु याङ्कनका सयं न्त्रको विकास
गनयपु दयछ। कायायलयले अफ्नो कायायलयका समग्र प्रणालीको ऄनगु मन तथा मल्ु याङ्कन गदाय अन्त्तररक लेखापरीिण
,
ऄवन्त्तम लेखा परीिण, दाता वििेषको लेखा परीिण र सामावजक परीिणलाइ पवन समािेि गनयपु दयछ ।
ऄनगु मन तथा मल्ु याङ्कनबाट देवखएका वििेष मद्दु ा िा कुराहरूको ऄवभलेख राखी कायायलयले पालना नगरे का , प्राप्त गनय
नसके का विषयहरूको बारे मा प्रवतिेदन गरी ईि प्रवतिेदनमा ईल्लेख गररएका कुराहरू वतव्ररूपमा वनराकण गने सयं न्त्रको
बारे मा सझु ाि वदनपु दयछ ।
ऄनगु मन तथा मल्ु याङ्कनबाट कुनै कमजोरी भेवटएमा सधु ार गने प्रणाली पवन वनमायण गनयु पछय । यसमा वनभन वसर्द्ान्त्तहरू
रहेका छन् ।
वसधाधतहरू:
वसर्द्ान्त्त १६: ऄनगु मन वक्रयाकलापहरू (Perform Monitoring Activities)
वसर्द्ान्त्त १७: मल्ू याङ्कन र कमजोरीको सधु ार (Evaluation and Rectification of Deficiencies)
ग. जोवखम मल्ू याङ्कन (Risk Assessment)
कायायलयले वनयवमत रूपमा सामना गरररहन पने अन्त्तररक र िाह्य स्रोतका विवभन्त्न जोवखमहरूको सदैब मल्ू याङकन गरररहनु पदयछ।
कायायलयका बजेट तथा काययक्रमका ईद्देश्य हावसल गने सन्त्दभयमा जोवखमको पवहचान गरी विश्ले षण गनयु नै जोवखमको मल्ू याड्कन हो।
जोवखम मल्ू याङकन गनयु ऄगावड कायायलयका ईद्देश्यहरू वनवित गनयु पदयछ। कायायलयका विवभन्त्न िाखाहरूबीच एकअपसमा
अन्त्तररक सभिन्त्ध रहेको हुन्त्छ। वयनीहरूमा जोवखम कसरी ब्यिवस्थत गने भन्त्ने अधारको तजयमु ा गनयपु दयछ। अवथयक , सामावजक,
औद्योवगक, वनयमनकारी र सञ्चालनगत ऄिस्थाहरू पररितयन भइरहने हुदँ ा वबिेष जोवखमहरूको सभिन्त्ध पवहचान गरे र पररितयनसँग
सामना गने संयन्त्रको विकास गनय अिश्यक पदयछ। जोवखमहरूको पवहचान तथा मल्ु याङ्कन गदाय स्थानीय तहको विकासमा समग्र
प्रभाि पाने वनभन जोवखमहरूको बारे मा पवन विचार गनयु पदयछ।
१. वनयधत्रणमा कमी (Control Deficiency)
वनयन्त्रण प्रणाली कायायलयले पररचालन गनय चाहेको रूपमा वडजाआन गररएको छ/छै न र यसमा काम गरररहेका कमयचारीको
सहभावगता छ/छै न, वतनीहरू तालीम प्राप्त छन/् छै नन् भनी विचार गरे र मार यसलाआय ऄपनाईनु पदयछ।
२. महत्िपूणय अपयायप्तता ( Significant Deficiency)
कायायलयमा भएको वनयन्त्रण प्रणालीमा कमी कमजोरी छ/छै न हेरी संभावित ऄपयायप्तताको कारणले समग्र रूपमा कस्तो
प्रभाि पारररहेको छ पिा लगाइ वनराकरण गनयपु ने सझु ािको िारे मा विचार गनयपु दयछ।
३. सारभूत कमजोरी (Material Weakness)
कायायलयले प्रस्तुत गरे को वििीय वििरणमा सारभतू कमजोरी हुन सक्ने भएकाले वतनीहरूलाइ पिा लगाईन कोिीस
गनयपु दयछ।
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यस प्रकार जोवखमहरूको िातािरण, प्रकृ वत, समय, ऄिस्था र संिेदनविलता ऄनसु ार फरक–फरक हुन सक्दछन।् अन्त्तररक
वनयन्त्रण प्रणालीमा वनयवन्त्रत जोवखमलाइ कम गने खालका न्त्यनू ीकरणका वक्रयाकलापहरू कायायन्त्ियन गनय र ऄवनयवन्त्रत
जोवखमहरूलाइ पिू यसािधानी िा िैकवल्पक ईपायहरू माफय त ब्यबस्थापन गररन्त्छ।
सयू ोदय नगरपावलकाले जोवखमहरूको पवहचान तथा विश्ले षण गरी ईि जोवखमहरूलाआय ईच्च , मध्यम र न्त्यनू मा िगीकरण
गरी अफ्नो कायायलयको यथाथय ऄिस्था मल्ु याङ्कन गरी भािी कायय योजना तथा वनराकरणका ईपायहरू ऄिलभिन गनय
सक्दछन। COSO िे मबकय ले जोवखमको पवहचान तथा मल्ु याङ्कनमा देहायका ४ वसर्द्ान्त्तहरू प्रस्तुत गरे को छः
वसधाधतहरू:
वसर्द्ान्त्त ६: ईद्देश्य र जोवखम सहनिीलता पररभावषत गने (Define Objectives and Risk Tolerances)
वसर्द्ान्त्त ७: जोवखमहरूको पवहचान, विश्ले षण, र प्रवतवक्रया (Identify, Analyze, and Respond to Risks)
वसर्द्ान्त्त ८: छलकपट यि
ु जोवखमको पवहचान (Assess Fraud Risk)
वसर्द्ान्त्त ९: पररितयनको पवहचान, विश्ले षण, र प्रवतवक्रया (Identify, Analyze, and Respond to Change)
वस.नं COSO को तत्िहरूमा
आधाररत वसधाधतहरू
वसर्द्ान्त्त ६: ईद्देश्य र
१
जोवखम सहनिीलता
पररभावषत गने )Define
Objectives and Risk
Tolerances(

२

३
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सारांश/ ब्याख्या

सयू ोदय नगरपावलकाको काययसभपादन पवक्रयालाइ
व्यिवस्थत तिरबाट सभपादन गनय
र सभपणू य
कायायलयहरूमा जानकारीका लावग िावषयक काययक्रमका
ईद्देश्य तथा लक्ष्यहरू पररभावषत गनयु पदयछ । सरकारको
ईद्देश्य तथा लक्ष्यहरू वनवित गदाय वतनीहरू विविष्ट र
मापनयोग्य हुनु पदयछ । सरकारले जोवखम ब्यबस्थापनको
लावग जोवखम सहनिीलतासंग सभिवन्त्धत िेर र ईद्देश्य
ऄनसु ारका काननू तयार गनयु पदयछ।
वसर्द्ान्त्त ७: जोवखमहरूको - जोवखमको पवहचान
िावषयक काययक्रमका ईद्देश्य तथा लक्ष्यहरू हावसल गनयका
पवहचान, विश्ले षण, र
लावग अइपने चनु ौतीहरू नै जोवखम हुन।् यी चनु ौतीहरू
- जोवखमको विश्ले षण
प्रवतवक्रया (Identify,
अन्त्तररक एबंम् बाह्य दबु ै कारणहरूले हुन सक्दछन।्
जोवखमको
प्रवतकृ
यात्मक
Analyze, and Respond
कायायलयले प्रमख
ु जोवखमहरू पवहचान तथा विश्ले षण र
कारबाही
to Risks(
प्रवतकृ या ऄवभलेख राख्नु पदयछ। कायायलयले सञ्चालन
गरे का मख्ु य मख्ु य काययहरूका वबिेष जोवखमहरूको
पररभाषा, विश्ले षण र सोको प्रवतकृ याको ऄवभलेख गनयु
पदयछ। यसरी पवहचान भएका जोवखमहरूको विश्ले षण गरी
प्रवतकृ या वदने काययको तजयमु ा हुनु पदयछ।
वसर्द्ान्त्त ८ छलकपट यि
कायायलयले छलकपट, जालसावज, धोकाधडी र भ्रष्टाचार
ु
- छलकपट, जालसाजी िा
जोवखमको मल्ु याङ्कन
सभिवन्त्ध जोवखमहरूको पिू ायनमु ान गरी त्यसको
भ्रष्टाचारको प्रकार िा
)Assess Fraud Risk(
मल्ू याङ्कन गने र यसले पाने नकारात्मक ऄसर एबं
वकवसम
प्रभािहरूको न्त्यनू ीकरणका िेरमा अिश्यक लेखाजोखा
- छलकपट, जालसाजी िा
ु सझु ाि एिम् सो ऄनरू
ु पका वक्रयाकलापहरू
भ्रष्टाचारको जोवखम का गरी ईपयि
गनयु पदयछ। यसले छलकपट , जालसावज, धोकाधडी र
कारक तत्ि
भ्रष्टाचारसंग सभिवन्त्धत सं भावित जोवखमहरूलाइ
- छलकपट, जालसाजी िा
पवहचान गने , तथा विश्ले िण गरी न्त्यनू ीकरणका लावग
भ्रष्टाचारको जोवखमहरूको
समाधानका ईपायहरूको ऄिलभिन गने र ऄवनयवन्त्रत
प्रवतकृ या िा प्रवतईिर
जोवखमहरूलाइ हटाईने , कम गने िा ऄन्त्य िैकवल्पक
- बजेट तथा काययक्रमहरूको
ईद्देश्य र लक्ष्य
हरूको
पररभाषा गने
- जोवखम प्रवत सहनविल हुने
िातािरण बनाईने
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वस.नं COSO को तत्िहरूमा
आधाररत वसधाधतहरू

४

आधारहरू

वसर्द्ान्त्त ९: पररितयनको
- पररितयनको पवहचान
पवहचान, विश्ले षण र
- पररितयनको विश्ले षण र
प्रवतवक्रया )Identify,
प्रवतवक्रयात्मक कायय
Analyze, and Respond
to Change(

सारांश/ ब्याख्या
ईपायहरू तफय ईन्त्मख
पवन
ु हुने जस्ता काययहरूको
जानकारी गराईँदछ। यस्ता जोवखम व्यिस्थापनका लावग
प्रत्येक कायायलयले अफ्नो जोवखम योजना तयार गरी
कायायन्त्ियनमा ल्याईनु पछय ।
कायायलयको िातािरणलाइ लगातार हुने पररियतनले ऄसर
गरररहेको हुन्त्छ। यी पररितयनहरू पवहचान र विश्ले षण गरी
प्रवतकृ यात्मक काययको लावग सोही ऄनरू
ु पमा ऄन्त्तररक
वनयन्त्रण प्रणालीमा अबश्यक पररितयनको अिश्यकता
हुन्त्छ।

घ. जोवखमको िगीकरण
जोवखम सभिवन्त्ध प्राप्त जानकारी तथा सचू नाहरूलाइ वनयन्त्रण जोवखम र ऄन्त्तवनयवहत जोवखम गरी दआु भागमा िगीकरण गनयपु दयछ। यसरी
िगीकरण गदाय जोवखमहरूको लेखाजोखा परीिण र ईपयि
ु सझु ािहरू प्रस्तुत गनय सहयोग वमल्दछ।
(१) वनयधत्रण जोवखम (Control Risk)
वनयन्त्रण जोवखम खास गरी वनभनऄिस्था देखा पने भएको हुदँ ा सो कुराहरूसँग सभिवन्त्धत जोवखमहरूलाइ यस ऄन्त्तगयत राखी
परीिण गनयपु दयछः
 अन्त्तररक वनयन्त्रण व्यिस्था हरू ठीकसँग तजयम
ु ा नगररएको ऄिस्थामा ऄथिा कायय सञ्चालन प्रभािकारी नभए को
ऄिस्था,
 अन्त्तररक वनयन्त्रण को प्रभािकाररता को मल्
ू याङ्कन िा लेखाजोखा गरी वििीय जोवखम र नवतजा प्रावप्त नदेवखएको
ऄिस्था,
 अवथयक वििरण लगायतका ऄन्त्य महत्िपण
ू य वििरणहरू िर्द्
ु र सही ढाँचामा नरहेको ऄिस्था,
 महत्िपण
ू य वििरणहरूको जानकारी नरहेको िा पिा नलागेको ऄिस्था, अवद ।
ईपरोि ऄिस्थाहरू वनभन कारणले हुनसक्ने भएकोले स्थानीय सरकारले संिेदनिील रही कायय गनयपु दयछः
 समस्याहरूको समाधानका लावग ईपलब्ध भएका साधन र वतनीहरूको ईवचत प्रयोगको बीचमा रहने वभन्त्नताका कारणले
अन्त्तररक वनयन्त्रण लागतमा ध्यान नपग्ु दा
 मानिीय वििेकको सीमाले गदाय सामान्त्य गल्तीहरू ऄसािधानीहरू ऄथिा वनदेिनको गलत बझ
ु ाइले,
 अपसी सहयोगको ईपयि
ु िातािरण नहुदँ ा,
 अन्त्तररक एिम् िाह्य स्िाथयहरूले प्रभाि पारे को ऄिस्था,
यस्ता वनयवन्त्रत जोवखमहरूको पवहचान भएमा अवथयक वििरणहरू लगायतका महत्िपणू य वििरणहरू गलत तिरिाट तयार हुनमा
रोकथाम गनयक
ु ा साथै अन्त्तररक वनयन्त्रणको सीमाहरूमा रहने जोवखमहरूमा कमी ल्याईन सहयोग पग्ु दछ।
वनयधत्रण जोवखम तथा यसको सिं ेदनशीिता
वनयन्त्रण जोवखम (Control Risk) खास गरी वनभनऄिस्था देखा पने भएको हुदँ ा सो कुराहरूसँग सभिवन्त्धत जोवखमहरूलाइ यस
ऄन्त्तगयत राखी परीिण गनयपु दयछः
 अन्त्तररक वनयन्त्रण व्यिस्थाहरू ठीकसँग तजयम
ु ा नगररएको ऄिस्थामा ऄथिा कायय सञ्चालन प्रभािकारी नभएको ऄिस्था,
 अन्त्तररक वनयन्त्रणको प्रभािकाररताको मल्
ू याङ्कन िा लेखाजोखा गरी वििीय जोवखम र नवतजा प्रावप्त नदेवखएको ऄिस्था,
 अवथयक वििरण लगायतका ऄन्त्य महत्िपण
ू य वििरणहरू िर्द्
ु र सही ढाँचामा नरहेको ऄिस्था,
 महत्िपण
ू य वििरणहरूको जानकारी नरहेको िा पिा नलागेको ऄिस्था, अवद।
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ईपरोि ऄिस्थाहरू वनभन कारणले हुनसक्ने भएकोले सयू ोदय नगरपावलकाले संिेदनिील रही कायय गनयपु दयछः
 समस्याहरूको समाधानका लावग ईपलब्ध भएका साधन र वतनीहरूको ईवचत प्रयोगको बीचमा रहने वभन्त्नताका कारणले
अन्त्तररक वनयन्त्रण लागतमा ध्यान नपग्ु दा
 मानिीय वििेकको सीमाले गदाय सामान्त्य गल्तीहरू ऄसािधानीहरू ऄथिा वनदेिनको गलत बझ
ु ाइले,
 अपसी सहयोगको ईपयि
ु िातािरण नहुदँ ा,
 अन्त्तररक एिम् िाह्य स्िाथयहरूले प्रभाि पारे को ऄिस्था,
यस्ता वनयवन्त्रत जोवखमहरूको पवहचान भएमा अवथयक वििरणहरू लगायतका महत्िपणू य वििरणहरू गलत तिरिाट तयार हुनमा
रोकथाम गनयक
ु ा साथै अन्त्तररक वनयन्त्रणको सीमाहरूमा रहने जोवखमहरूमा कमी ल्याईन सहयोग पग्ु दछ।
(२) अधतरवनवहत जोवखम (Inherent Risk)
ऄन्त्तरवनवहत जोवखम चाहेर िा नचाहेर ऄन्त्जान मै अन्त्तररक वनयन्त्रणलाइ बेबास्ता गने कारणले वसजयना हुन्त्छ। यसको लेखाजोखा र
मल्ू याकंन गदाय व्यिस्थापनले ईवचत ध्यान वदनपु दयछ । ऄन्त्तरवनवहत जोवखमको सचू कहरूलाइ तल तावलकामा ईल्लेख गरे ऄनसु ार
समाबेि गरी जोवखमको पवहचान गनयपु दयछ।
उच्च अधतवनयवहत जोवखमका सच
धयून अधतवनयवहत जोवखमका सच
ू कहरू
ू कहरू
- दरुु पयोगको िकांस्पदता
- दरुु पयोगको गैह्र िकांस्पदता
- नगद प्रावप्त िा भि
ू ानी
- विवनमय योग्य अइटमहरू
- चोरी हुन सक्ने िंकास्पद अइटमहरू जस्तो वजन्त्सी मौज्दातका - चोरीको िंका नहुने ऄमतू य तथा मतू य सभपिी ऄथिा
अइटमहरू
पररितयन हुने अआटम।
- िकांस्पद दरुु पयोग हुने अइटमहरू प्रत्यि िा ऄप्रत्यि ईपकरण - दावयत्ि र सभपविको मल्ू याङ्कन मा नगद पररभावषत गनय
ऄथिा कमयचारी , वबक्रेता ऄथिा ग्राहकहरू बाट गररने
नसवकएको।
काल्पवनक कारोबार।
- साना, ठुला अइटमहरू
- धेरै िटा साना साना अइटमहरू
- जवटल गणनाहरू
- वसधै दावखला हुने रकमहरू
- मानबीय हस्तिेप को अिश्यकता
ङ. वनयधत्रण वक्रयाकिाप (Control Activities)
वनयन्त्रण वक्रयाकलापहरू भनेको सयू ोदय नगरपावलकाको बजेट तथा काययक्रमका ईद्देश्य तथा लि प्राप्त गने नीवत तथा काययविवधहरू
हुन।् वयनीहरूले व्यिस्थापनलाइ नीवत र वनदेिनहरू कायायन्त्ियन भए नभएको बारे मा विश्वस्त गराईँदछन। वनयन्त्रण वक्रयाकलापले सबै
तहमा गररने काययहरूको ईपलब्धी हावसल गनय सहयोग गदयछ। वबवभन्त्न वनयन्त्रण वक्रयाकलापहरूमा स्िीकृ वत , अवधकाररकता, रूज,ु
वमलान, काययसभपादनको समीिा, सभपवतको सरु िा र काम कतयब्यको बाँडफाँड अवद पदयछन।् यसमा COSO िे मबकय ले देहायका ३
वसर्द्ान्त्तहरू प्रस्तुत गरे को छः
वसधाधतहरू:
वसर्द्ान्त्त १०: वनयंरण वक्रयाकलापहरूका संरचनाको वनमायण (Design Control Activities)
वसर्द्ान्त्त ११ : सचू ना प्रणालीको लावग ईपयि
Design Appropriate Activities for the
ु वक्रयाकलापहरूको वनमायण (
Information System)
वसर्द्ान्त्त १२: वनयन्त्रण वक्रयाकलापहरू कायायन्त्ियन (Implement Control Activities)
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COSO को तत्िहरूमा
आधाररत वसधाधतहरू
१ वसर्द्ान्त्त १०: वनयन्त्रण
वक्रयाकलापहरूका सरं चनाको
वनमायण (Design Control
Activities(

वस.नं

२ वसर्द्ान्त्त ११ सचू ना प्रणालीको
लावग ईपयि
ु
वक्रयाकलापहरूको वनमायण
(Design Appropriate
Activities for the
Information System(

आधारहरू
- ईद्देश्य र जोवखमको
प्रवतकृ या
- सबै तहमा ईपयि
ु प्रकारका
वनयन्त्रण गवतविवधहरूका
संरचनाको वनमायण
- काम कतयव्यको
ईवचत
विभाजन

- कायायलयको वनयन्त्रण
गवतविवधहरूका ईपयि
ु
सचू ना प्रणालीको संरचना
- ईपयि
ु सचू ना प्रणालीको
लावग पिू ायधारहरूको सरं चना
- सरु िा व्यिस्थापनको
सञ्चालन
- सचू ना प्रणालीको ममयत
३ वसर्द्ान्त्त १२: वनयन्त्रण
- नीवतगत व्यिस्थाबाट
वक्रयाकलापहरूको कायायन्त्ियन
वजभमेिारी वनवित गने
)Implement Control
- वनयन्त्रण गवतविवधहरूको
Activities(
अिवधक पनु रािलोकन

सारांश/ ब्याख्या
जोवखम वनयन्त्रणको लावग कायायलयको व्यिस्थापनले
योजना तजयमु ा गदयछन।् मावथल्लो तहबाट प्रभािकारी
रूपमा वनयन्त्रण वक्रयाकलापहरूको सञ्चालन हुनु पदयछ।
यसको लावग जनिविको व्यिस्थापन गरी सचू ना तथा
सञ्चार प्रणालीमा वनयन्त्रण गनयपु दयछ। कायायलयका
जोवखममा रहेका भौवतक सभपवतहरूको ब्यबस्थापन ,
काययहरूको वबभाजन , कायय सभपादन मापन गने
सचु कहरूको स्थापना लगायत ऄन्त्य महत्िपणू य
ब्यिस्थापकीय काययहरू ईपयि
ु छन् भन्त्नेमा मावथल्लो
तह विश्वस्त हुनु पदयछ।
ईपयि
ु सचू ना प्रणालीले कायायलयमा अिश्यक पने
जानकारी र ऄन्त्य वििरणहरू समयमा नै सभिवन्त्धत
आकाइहरूमा वनवित ढंगबाट पठाईन मद्दत गदयछ। सचू ना
प्रवबवधमा भएको अधवु नक विकास ऄनसु ार कायायलयमा
अिश्यक सचू ना प्रणालीको संरचना बनाईनु पदयछ ।

कायायलयको प्रचवलत ऐन वनयम ऄनपु ालना भएकोमा
व्यिस्थापन विश्वस्त हुनपु दयछ। कायायलयले अन्त्तररक
वनयन्त्रणका वजभमेिारीहरू नीवतहरूमा प्रवतविवभित हुने
गरी दस्तािेजको रूपमा ऄवभलेख गनयपु दयछ। कायायलयमा
भएका वनयन्त्रण गवतविवधहरूको समयानक
ु ु ल समीिा िा
पनु रािलोकन गदै सिि रूपमा लागु गदै जानु पदयछ।

च. वनयधत्रण वक्रयाकिाप र यसका प्रकार
वनयन्त्रण वक्रयाकलापहरू कायायलयको विवभन्त्न तहमा नीवत तथा प्रवक्रयाहरूको माध्यमबाट लागू गनय सवकन।् यसले कायायलयको बजेट
तथा काययक्रमको ईद्देश्य हावसल गनय मद्द्त गदयछ। यस प्रवक्रयामा कायायलयको कारोबारको जाँच, स्िीकृ वत, वहसाब वभडान लागतयतका
विषयहरू समािेि हुन्त्छन।् यसमा पदावधकारी तथा कमयचारीहरूको वजभमेिारी विभाजन (Segregation of Duties) गनय सवकन्त्छ।
कायय विभाजन गनायले कायायलयमा वनयन्त्रण स्थापना भआय त्यसमा रहेका जोवखमहरू कम गनय सवकन्त्छ। जनु िेरमा कायय विभाजन गनय
सवकदैन त्यस्ता कायायलयमा ऄन्त्य वनयन्त्रण वक्रयाकलापहरू ऄिलभिन गनयपु दयछ। वनयन्त्रण वक्रयाकलापहरूको ईद्देश्यहरू वनभन
ऄनसु ारका हुन्त्छन।्
 कायायलयको ईद्देश्य हावसल गनय अिस्यक वनयन्त्रण वक्रयाकलापहरू पवहचान गरी यसका नीवतगत व्यिस्थालाआय सिैले
ऄपनत्ि कायम गरी विवभन्त्न तहमा जोवखम न्त्यवु नकरण गनय लागु गने।
 वनयन्त्रण वक्रयाकलापहरू स्थापना गदाय ईपयि
ु प्रविवध यि
ु सचू नाको प्रयोग गरी कायायलयको ईद्देश्य हावसल गने।
 नीवतगत व्यिस्थाले वनयन्त्रण प्रणालीलाआय थप चस्ु त दरू
ु स्त बनाईन सवकने।
वनयधत्रण वक्रयाकिापको प्रकार
सयू ोदय नगरपावलकाको वनयन्त्रण वक्रयाकलापका प्रकारमा रोकथाम ( Preventive) िा पवहचान ( Detective) गने वनयन्त्रण
वक्रयाकलापहरू पदयछन।् यी वक्रयाकलापका प्रकारहरू कायायलयले सचू ना प्रविवध प्रणालीको प्रयोग गरी अन्त्तररक रूपमा प्रयोग गनय
172

सूयोदय नगरपालिकाको ऐन, लनयमाविी तथा काययलवलधहरूको संगािो (चौथो भाग)

सक्दछन।् रोकथाम ( Preventive) िा पवहचान ( Detective) का अधारमा वनयन्त्रण वक्रयकलापहरूको मख्ु य विषयहरू देहाय
बमोवजका रहनसक्नेछन।्
 कायय वबभाजनको (Segregation of Duties)
 ऄवख्तयारी तथा स्िीकृ ती (Authorization and Approval)
 वहसाि वमलान तथा पन
ु रािलोकन (Reconciliation and Review)
 भौवतक जाँच (Physical Security)
क) कायय वबभाजन (Segregation of duties): कायायलयको कमयचारीको दिता, िमता र कायय कुिलताको अधारमा गररएको
कायय वबभाजनले वनकायको ईद्देश्य प्रावप्तमा सहयोग भए नभएको मल्ु याकंन गदयछ। कमयचारीको दरिन्त्दी तथा काययभारका अधारमा
कायय विभाजन गनयु पदयछ।
ख) अवख्तयारी तथा स्िीकृती ( Authorization and Approval): कायायलयले कारोबार सञ्चालनको लावग वदआने
ऄवख्तयारी तथा स्िीकृ तीको लावग ईपयि
ु तह तथा सीमा वनधायरण गनयपु दयछ।
ग) वहसाि वमिान तथा पुनराििोकन ( Reconciliation and Review): कायायलयले कारोबारको वहसाब वमलानको लावग
सबै विगतका कारोबारहरूको वनयवमत चेकजाँच तथा पनु रािलोकनको ईपयि
ु सयं न्त्रको व्यिस्था गनयपु दयछ।
घ) भौवतक वनयधत्रणको अििोकन ( Checking physical control): कायायलयको सभपविहरूको भौवतक वनयन्त्रणको
व्यिस्था गनायले जोवखमलाइ न्त्यवू नकरण गनय सवकन्त्छ। यस ऄन्त्तगयतका वक्रयाकलापमा कायायलयमा सभपवि ल्याईँदा र लैजाँदाको
वनयन्त्रण सरं चना, कमयचारीको हावजरी वनयन्त्रण वबवध, प्रावबवधक प्रणालीमा अधाररत प्रिेि अज्ञा सभिवन्त्ध वक्रयाकलापको
मल्ु यांकन पदयछ।
***
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