बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो

बाणगङ्गा नगरपालिकाबाट पारित भएका
ऐन, नियमहरुको सं ग्रह, २०७६

बाणगङ्गा नगरपालिका

नगर कार्यपािलकाकाे कार्यालय
५ नं . प्रदेश, कपिलवस्तु, नेपाल

बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो

िवषय सूची
सि.
ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका
नं .

कार्यपालिका/
सभाबाट पारित

स्थानीय
राजपत्रमा
प्रकाशित मिति

पाना नं .

१

बाणगं गा नगरपालिकाको आर्थिक ऐन-२०७४

२०७४-०५-१९ २०७४-१२-२८

१-१८

२

बाणगं गा नगरपालिकाको विनियोजन ऐन-२०७४

२०७४-०५-१९ २०७४-१२-२८

१९-२१

३

न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने
कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन-२०७४

२०७४-१२-०९ २०७४-१२-२८

२३-६४

४ प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्न बनेको ऐन-२०७४

२०७४-१२-०९ २०७४-१२-२८

६५-६६

५ आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन-२०७४

२०७४-१२-०९ २०७४-१२-२८

६७-७८

६ बाणगं गा नगरपालिकाको कृ षि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन-२०७४

२०७४-१२-०९ २०७४-१२-२८

७९-९०

७ बाणगं गा नगरपालिकाको सहकारी ऐन-२०७४

२०७४-१२-०९ २०७४-१२-२८ ९१-१२०

८ बाणगं गा नगरपालिकाको शिक्षा ऐन-२०७४

२०७४-१२-०९ २०७४-१२-२८ १२१-१२२

९

विपत जोखिम न्यूनिकरण तथा विपत व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५ २०७५-०३-१७ २०७५-०३-२५ १२३-१३४
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा
१०
२०७५-०३-१७ २०७५-०३-२५ १३५-१४७
कार्यक्रम (सं चालन कार्यविधि) ऐन-२०७५
११ बाणगं गा नगरपालिकाको आर्थिक ऐन-२०७५

२०७५-०३-१७ २०७५-०३-२५ १४९-१७१

१२ बाणगं गा नगरपालिकाको विनियोजन ऐन-२०७५

२०७५-०३-१७ २०७५-०३-२५ १७३-१७५

१३

बाणगं गा नगरपालिकाको निर्णय वा को प्रमाणीकरण कार्यविधि
नियमावली-२०७४

२०७४-०४-२५ २०७४-१२-२८ १७७-१८२

१४ बाणगं गा नगरपालिकाको बैठक कार्यविधि-२०७४

२०७४-०४-२५ २०७४-१२-२८ १८३-१८७

१५ बाणगं गा नगरपालिकाको पदाधिकारीहरुको आचर सं हिता-२०७४

२०७४-०४-२५ २०७४-१२-२८ १८९-२०२

१६ बाणगं गा नगरपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली-२०७४

२०७४-०५-०३ २०७४-१२-२८ २०३-२२६

१७ बाणगं गा नगरपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली-२०७४

२०७४-०५-०३ २०७४-१२-२८ २२७-२३८

१८ बाणगं गा नगरसभा बैठक सं चालन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७४

२०७४-०५-१९ २०७४-१२-२८ २३९-२५६

१९ टोल विकास समिति गठन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७४

२०७४-०६-३१ २०७४-१२-२८ २५७-२६९

२०

बाणगं गा नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोष सं चालन
कार्यविधि-२०७४

२०७४-११-२८ २०७४-१२-२८ २७१-२८२

बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
सि.
ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका
नं .
बाणगं गा नगरपालिकाको मर्मत सं भार कोष सं चालन
कार्यविधि-२०७४
बाणगं गा नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति सं चालन सम्बन्धी
२२
कार्यविधि-२०७४
पचास/ पचास लागत सहभागितामा सडक कालोपत्रे योजना
२३
सं चालन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७४
२१

कार्यपालिका/
सभाबाट पारित

स्थानीय
राजपत्रमा
प्रकाशित मिति

पाना नं .

२०७४-११-२८ २०७४-१२-२८ २८३-२९३
२०७४-११-२८ २०७४-१२-२८ २९५-३१५
२०७४-११-२८ २०७४-१२-२८ ३१७-३२१

२४ बाणगं गा राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि-२०७४

२०७४-१२-०५ २०७४-१२-२८ ३२३-३२६

२५ बाणगं गा नगरपालिकाको शिक्षा नियामवली-२०७४

२०७४-१२-०९ २०७४-१२-२८ ३२७-३९४

२६ बाणगं गा नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका-२०७५

२०७५-०३-०१ २०७५-०३-२५ ३९५-४०९

२७ घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र सम्बन्धी कार्यविधि-२०७५ २०७५-०३-०१ २०७५-०३-२५ ४११-४१९
२८ सम्पत्तिकर व्यवस्थापन कार्यविधि-२०७५

२०७५-०३-०१ २०७५-०३-२५ ४२१-४५०

बाणगं गा नगरपालिकाको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता
२०७५-०८-२४ २०७५-०८-२५ ४५१-४५४
उपलब्ध गराउने कार्यविधि-२०७५
सामुदायिक विद्यालयमा करारमा शिक्षक छनौट सम्बन्धी
३०
२०७६-०१-३१ २०७६-०२-२०
कार्यविधि-२०७६
२९

३१ स्वास्थ्य तथा सरसफाई कार्यविधि-२०७५

२०७६-०२-०५ २०७६-०२-२०

बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो

भाग १

बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो

ऐन सं ख्याः१

बाणगं गा नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७४

नगरसभाबाट स्वीकृत मिति :–२०७४।५।१९

1

बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
प्रस्तावना

बाणगं गा नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त
स्थानीय कर तथा शुल्क सं कलन गर्ने, छु ट दिने तथा आय सं कलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको सं विधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम बाणगं गा नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
१.
सं क्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “आर्थिक ऐन, २०७४” रहेको छ ।
(२) यो ऐन नगरसभाले पारित गरेको दिनदेखि बाणगं गा नगरपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।
२.
सम्पति करः बाणगं गा नगरपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूचि (१) बमोजिम एकिकृ त सम्पत्ति कर/घरजग्गा कर लगाइने
र असूल उपर गरिनेछ ।
३.	मालपोत: बाणगं गा नगरपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूचि (१) बमोजिम भूमि कर (मालपोत) लगाइने र असूल उपर
गरिनेछ ।
४. घर वहाल करः बाणगं गा नगरपालिका क्षेत्रभित्र कु नै व्यक्ति वा सं स्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा,
छप्पर, जग्गा वा पोखरी पूरै आंशिक तवरले वहालमा दिएकोमा अनुसूचि (१) बमोजिम घर जग्गा वहाल कर
लगाइने र असूल गरिनेछ ।
५. व्यवसाय करः बाणगं गा नगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोवारका
आधारमा अनुसूचि (१) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
६.	जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करः बाणगं गा नगरपालिका क्षेत्रभित्र कु नै व्यक्ति वा सं स्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी,
वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु वाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको
हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरेवापत अनुसूचि (१) बमोजिमको कर लगाइने र
असूल उपर गरिनेछ ।
७. सवारी साधन करः बाणगं गा नगरपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसूचि (१) बमोजिम सवारी
साधन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको
अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।
८.	विज्ञापन करः बाणगं गा नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूचि (१) बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र
असूल उपर गरिनेछ । ।तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोहि
बमोजिम हुनेछ ।
९.	मनोरन्जन करः बाणगं गा नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूचि (१) बमोजिम व्यवसाय
कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको
अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।
१०. बहाल बिटौरी शुल्कः बाणगं गा नगरपालिका क्षेत्रभित्र आफु ले निर्माण, रेखदेख वा सं चालन गरेका अनुसूचि (१)
मा उल्लेख भए अनुसार हाट बजार वा पसलमा सोही अनुसूचिमा भएको व्यस्था अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क
लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
११. पार्किङ शुल्कः बाणगं गा नगरपालिका क्षेत्रभित्र कु नै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए वापत
अनुसूचि (१) बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।
१२. ट्रेकिङ्ग, कोयोकिड, क्यानोइङ्ग र र्याफ्टीङ्ग शुल्कः बाणगं गा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र भित्र ट्रेकिङ्ग, कायोकिड,
क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र र्याफ्टीङ्ग सेवा वा व्यवसाय सं चालन गरेवारत अनुसूचि (१) बमोजिमको
शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
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१३. सेवा शुल्क, दस्तुरः बाणगं गा नगरपालिकाले निर्माण, सं चालन वा व्यवस्थापन गरेका अनूसूचि १ मा उल्लिखित
स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको सेवामा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचिमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने
र असूल उपर गरिनेछ ।
१४. पर्यटन शुल्कः बाणगं गा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहरुवाट अनुसूची १ मा उल्लिखित दरमा
पर्यटन शुल्क लगाईने र असुल उपर गरिनेछ । तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको
अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।
१५.	यसै ऐन बमोजिम भएको मानिने: यो ऐन जारी हुन अघि भए गरेका व्यवस्थाहरु यसै ऐन बमोजिम भए गरेको
मानिनेछ । यसको अनुसूचिमा उल्लेख भएका सबै कु राहरु यसै बमोजिम भएको मानिनेछ ।
१६. कर छु टः यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा सं स्थाहरुलाई कु नै पनि किसिमको कर छु ट दिईने
छै न ।
१७.	नियम वा कार्यविधि बनाउन सक्ने : बाणगं गा नगरपालिकाले यस ऐनमा भएका व्यवस्थाहरुलाई कार्यान्वयनका
लागि आवश्यक नियम वा कार्यविधि बनाउन सक्ने छ ।
१८.	खारेजी: साविकमा बाणगं गा नगरपालिकाले लागु गर्दै आएका व्यवस्थाहरु यस ऐनसँ ग प्रतिकु ल देखिएमा प्रतिकु ल
भएको हदसम्म खारेज हुनेछ ।

अनुसूची १
बाणगं गा नगरपालिकाको (आ.व.०७४।७५) को
राजस्व दस्तुरहरु
सि.नं . विवरण
व्यवसाय दर्ता तथा नविकरण दस्तुर
१ रु. १ लाखसम्म
२ रु. १ लाख देखि रु. ५ लाख सम्म
३ रु. ५ लाख देखि रु. २० लाख सम्म
४ रु. २० लाख देखि माथि
सवारी कर वार्षिक
१ बस, ट्रक र अन्य हेवी सवारी
२ भाडाका कार, जीप, टेम्पो
३ निजी कार टेम्पो
४ भाडाका मिनिबस तथा माइक्रो
५ स्कु टर मोटर साइकल/स्कु टर
६ ठे लागाडा
७ ई-रिक्सा
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८ टेक्टर हाइड्रोलिक
सवारी दर्ता तथा नविकरण
१ भाडाका कार, जीप, टेक्टर मिनीबस
२ बस, ट्रक र अन्य हेवी सवारी
३ निजी कार टेम्पो
४ मोटर साइकल स्कु टर
५ ई-रिक्सा
६ ठे लागाडा
व्यवसाय कर वार्षिक
१ आधुनिक शिल भएको मदिरा डिलर
२ डिलर नभएको मदिरा पसल
३ मदिरा पसल खुद्रा
मिष्ठान्न भण्डार
१ मिष्ठान्न भण्डार
सुनचाँदी
१ सोरुम बनाइ बिक्री वितरण गर्ने
२ साना सुनचाँदी पसल
होटल व्यवसाय
१ ५ तारे होटल
२ ४ तारे होटल
३ ३ तारे होटल
४ होटल मदिरा सहित
५ होटल भोजनालय खाजा मात्र
६ होटल, बार, लज
७ रेष्टुरेण्ट
८ रेष्टुरेण्ट बार सहित
९ होटल, खाजा नास्ता
१० खाजा नास्ता
११ रिसोर्ट श्रेणी क
१२ मःम सुकुटी पसल
१३ रिसोर्ट श्रेणी ख
वितिय सं स्था
१ क वर्ग वाणिज्य बैंक
२ वित्तिय कम्पनीको मुख्य कार्यालय (लघु वित्तिय)
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३ वित्तिय कम्पनीको कार्यालय (लघु वित्तिय)
४ विकास बैंक
५ साना लघु बित्तिय
६ बिमा कम्पनी
७ सटही काउन्टर
८ धितोपत्र कारोबार
९ सहकारी
१० मनि ट्रान्सफर
मासु पसल
१ खसी रांगा
२ शहरी क्षेत्रमा फ्रिजिङ्ग गरी व्यवस्थित रुपले सं चालित फ्रे स हाउस
३ शहरी क्षेत्रमा व्यवस्थित फ्रे स हाउस
४ साधारण फ्रे स हाउस
५ अन्य मासु पसल
स्वास्थ्य सेवा - औषधी
१ गैर सरकारी अस्पताल
२ डाक्टर सेवा क्लिनिक
३ औषधी खुद्रा पसल डाक्टर भएको
४ औषधी खुद्रा पसल
५ औषधी डिलर भएको
६ ल्याब सेवा
शिक्षा सेवा व्यवसाय निजी स्तर
१ प्रा.वि. स्तर
२ नि.मा.वि. स्तर
३ मा.वि. स्तर
४ उच्च मा.वि./सो भन्दा माथि
५ प्राविधिक शिक्षा, प्राविधिक प्रशिक्षक, भाषा प्रशिक्षक, ट्युसन सेन्टर
कानुनी सेवा
१ वरिष्ठ अधिवक्ता
२ अधिवक्ता
३ कानुनी परामर्श सेवा
४ लेखापढी व्यवसायी
५ लेखा परिक्षाण क वर्ग
६ लेखा परिक्षाण ख वर्ग
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७ लेखा परिक्षाण ग/घ वर्ग
निर्माण व्यवसायी फर्म
१ क वर्ग
२ ख वर्ग
३ ग वर्ग
४ घ वर्ग
५ शाखा कार्यालय निर्माण व्यवसायी
विज्ञापन कर
१ सार्वजनिक स्थलमा होर्डिङ बोर्ड
२ निजी स्थानमा होर्डिङ बोर्ड
३ वाल पेन्टिङ, प्रति वर्गफिट
४ माइकिङ गाडी वा रिक्साबाट प्रति दिन
उद्योग व्यवसाय वार्षिक कर तर्फ
१ खाद्य उद्योग क वर्ग (अधिकृ त पूँजी २५ लाख देखि माथि)
२ खाद्य उद्योग ख वर्ग (अधिकृ त पूँजी १५ लाख देखि २५ लाख सम्म)
३ खाद्य उद्योग (अधिकृ त पूँजी ५ लाख देखि १५ लाख सम्म)
४ खाद्य उद्योग (अधिकृ त पूँजी ५ लाख सम्म )
५ चाउमिन उद्योग
६ पाउरोटी उद्योग
७ आइसक्रिम उद्योग
८ मसला पिस्ने उद्योग
९ कृ षि सम्बन्धी फर्म/व्यवसाय
१० अन्य उद्योग यसै प्रकार
अन्य व्यवसाय कर
१ सब्जी पसल थोक
२ सब्जी पसल खुद्रा
३ फलफु ल थोक
४ डिलर भएको किराना पसल
५ थोक किराना पसल
६ खुद्रा किराना पसल
७ हेयर कटिङ्ग सैलुन
८ व्युटी पार्लर
९ जुत्ता बनाई बिक्री गर्ने पसल
१० एक मेसिन भएको जुत्ता पसल
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साधारण जुत्ता पसल
प्लाष्टिक जुत्ता चप्पल पसल थोक
प्लाष्टिक जुत्ता चप्पल पसल खुद्रा
भाडा पसल थोक
भाडा पसल खुद्रा
पान पसल
फे न्सी पसल
फे न्सी पसल क वर्ग ( अधिकृ त पूँजी २५ लाख सम्म )
फे न्सी पसल ख वर्ग ( अधिकृ त पूँजी १५ लाख देखि २५ लाख सम्म )
फे न्सी पसल ग वर्ग ( अधिकृ त पूँजी ५ लाख देखि १५ लाख सम्म )
फे न्सी पसल घ वर्ग ( अधिकृ त पूँजी ५ लाख सम्म )
कपडा पसल थोक
कपडा पसल खुद्रा
सःमिल
फर्निचर उद्योग/ सो रुम
साधारण फर्निचर पसल, प्लाईबोर्ड, सिसा पसल
बेतबाँस फर्निचर पसल
लघु उद्यम / हस्तकला उद्योग
छड, सिमेन्ट पसल, पेन्ट डिलर समेत भएको
छड, सिमेन्ट पसल
पेन्ट पसल
फलाम पसल
फलाम र सो सम्बन्धि साधारण पसल
टि.भि. फ्रिज समेत भएको इलेक्ट्रोनिक पसल
इलेक्ट्रोनिक पसल
बिजुली पसल मर्मत के न्द्र भएको
रेडियो घडी टि.भि र अन्य मर्मत तथा अन्य विक्री
कृ षि सामाग्री विक्री पसल डिलर समेत
खुद्रा कृ षि सामाग्री भएको पसल
पुस्तक तथा स्टेशनरी पसल
छापाखाना, प्रेस, डिजिटल प्रिन्ट
पलाष्टिक पसल थोक
खुद्रा पलाष्टिक पसल
गल्ला पसल ( १० लाख पूँजी भन्दा माथि )
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गल्ला पसल ( १० लाख पूँजी भन्दा कमको लगानी )
फोटो स्टुडियो भिडियो ग्राफी सहिट
फोटो स्टुडियो
पेटरोल
् पम्प
सेटरिङ्ग व्यवसाय
कलर ल्याब
कम्प्यूटर तालिम के न्द्र , भाषा शिक्षण के न्द्र र ड्राईभिङ्ग सेन्टर
कम्प्यूटर/ कम्प्यूटर मर्मत के न्द्र
एफ.एम. रेडियो प्रसारण
सामुदायिक रेडियो प्रसारण
मोटर साइकल स्कु टर तथा अन्य सवारी साधन वर्क सप
रिक्सा साइकल बिक्री पसल
रिक्सा साइकल मर्मत पसल
सवारी साधन बडी बनाउने कारखाना
सवारी साधन मर्मत
अन्य सवारी साधन मर्मत
ग्रिल उद्योग
ट्युब मर्मत तथा हावा भर्ने पसल
कवाडी सामाग्री सं कलन पसल
पुल स्क
नु र
जिम हाउस
श्रृङ्गार पसल ब्युटी पार्लर तालिम के न्द्र समेत
श्रृङ्गार पसल ब्युटी पार्लर
खुद्रा श्रृङ्गार
श्रृङ्गार पसल थोक तथा डिलर
ढुवानी सेवा
सञ्चार सेवा
फोटोकपी
परामर्श सेवा इन्जिनियरिङ्ग कम्पनी
इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सी फर्म
टिनको बाकस/ समाग्री बनाउने कम्पनी
चस्मा पसल
टाँक धागो पसल
बुटिक पसल
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७०००
५०००
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१०००
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बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
७९ डेन्टल सर्भिस
८० सफ्ट ड्रिङ्कस पसल थोक
८१ सफ्ट ड्रिङ्कस खुद्रा
८२ कोल्ड ड्रिङ्कस पसल खुद्रा
८३ आर्ट पसल
८४ टेन्ट हाउस
८५ ट्राभल ऐजेन्सी
८६ ग्याँस पसल
८७ सिरक डसना पसल
८८ मोबाइल फोन मर्मत तथा पसल
८९ लेथ, सवारी ब्याटरी् , सवारी इलेक्ट्रिक पसल, स.सा.पाटपुर्जा पसल
९० डिस्टीलरी उद्योग
९१ कु खुरा/ माछा फर्म
९२ डेरी उद्योग
९३ नर्सरी फर्म
९४ धातुका मुर्ति बनाउने
९५ स्टिल फर्निचर उद्योग
९६ ईट्टा उद्योग
९७ टायल, ब्लक, रिङ्ग लगायत सेनेटरी उद्योग
९८ ठु ला उद्योग, कम्पनी, फर्म (अधिकृ त पूँजी ५ करोड भन्दा माथि भएका )
९९ मझौला उद्योग, कम्पनी, फर्म (अधिकृ त पूँजी ५० लाख देखि ५ करोड भएका )
१०० साना उद्योग, कम्पनी, फर्म (अधिकृ त पूँजी ५० लाख भन्दा कम भएका )
१०१ दधु खरीद बिक्री के न्द्र/ डेरी समेत
१०२ शोरुम सवारी साधन
१०३ पार्क , पिकनिक स्पोट
जरिवाना, छु ट शिर्षकमा उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यलयबाट दैनिक सं कलन कर, दस्तुर विवरण घरजग्गा सम्बन्धी सिफारिस दस्तुर
सि.नं . विवरण
१ घर बाटो सिफारिस दस्तुर क वर्गलाई
२ ख वर्ग लाई
३ ग र घ वर्ग लाई
४ प्लटिङ्गका लागि
५ २ कि.नं . भन्दा माथि भए प्रति कि.नं . थप लाग्ने छ ।
६ चारकिल्ला प्रमाणित
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बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
७
८
९
१०
११
१२
१३

२ कि.नं . भन्दा माथि भए प्रति कि.नं . थप लाग्ने छ ।
घर कायम सिफारिस
घर कायम सिफारिस थप तल्ला प्रति तल्ला
घर जग्गा नामसारी मालपोत
साबिक पुर्जामा प्राप्त जग्गाको हक भोग सिफारिस
फिल्ड बुकमा कायम जग्गाको हव भोग सिफारिस
छु ट कित्ता जग्गा दर्ता सि.(मालपोत कार्यालयको मूल्याङ्कनबाट हुने रकमको
१ प्रतिशत)
१४ जग्गाको मोही लगतकट्टा सिफारिस दस्तुर
१५ तोकिएको बाहेक जग्गा सम्बन्धी सिफारिस
१६ बाटो लगत कट्टा सिफारिस दस्तुर
१७ सरजमिन मुचुल्का गर्नुपर्दा दस्तुर(जग्गा तथा व्यवसाय)
सिफारिस दस्तुर
१८ फोटो टाँस
१९ नाता प्रमाणीत(नेपाली)
२० नाता प्रमाणीत (अंग्रेजी)
२१ सर्जमिन
२२ अनुभव प्रमाणित
२३ निजीस्तरका विद्यालय स्थापना सिफारिस
२४ कक्षा स्तर उन्नती सिफारिस
२५ जन्म, विवाह मृत्यु, बसोबास, कर चुक्ता ( अंग्रेजीमा)
२६ जन्म, विवाह मृत्यु, बसोबास, कर चुक्ता ( नेपालीमा)
२७ नागरिकता सिफारिस
२८ वैवाहिक सम्बन्धबाट अंगिकृ त नागरिकता सिफारिस
२९ पारिवारिक पेन्सन सिफारिस
३० नाबालक सिफारिस
३१ चारित्रिक प्रमाणित
३२ एउटै व्यक्ती प्रमाणित
३३ नागरिकतामा भन्ने भनि नाम सच्चाउने सिफारिस
३४ जन्म मिति नाम थर सं सोधन
३५ दैविक प्रकोप अपाङ परिचयपत्र असहाय सिफारिस, सार्वजनिक निर्माण
सिफारिस
३६ विद्युत जडान नामसारी घरयासी
३७ बक्सौनी/ मिलापत्र दस्तुर दवु ै पक्षबाट
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बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
३८ राहदानी सिफारिस भारतको लागि
३९ विदेशमा खाता खोल्न सिफारिस
४० साधारण सिफारिस
घर गोठ तर्फ ठाउँ सारी सिफारिस दस्तुर
१ नगरपालिका भित्र
२ नगरपालिका बाहिर
३ जिल्ला बाहिर
ठे क्का अनुभव सिफारिस दस्तुर
१ रु. १० लाख सम्मको ठे क्का अनुभव सिफारिस दस्तुर
२ रु. २० लाख सम्मको ठे क्का अनुभव सिफारिस दस्तुर
३ रु. २० लाख माथिको ठे क्का अनुभव सिफारिस दस्तुर
४ भुक्तानी विवरण प्रमाणित
५ व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर ३५ दिन पछि (मृत्यु दर्ता ५० मात्र)
सं घ सं स्था नविकरण/ दर्ता
१ सं घ सं स्था नविकरण/ दर्ता सिफारिस दस्तुर
२ गैह्र सरकारी सं स्था
शिक्षण सं स्था सामुदायिक तर्फ
१ प्रा.वि कक्षा थप सिफारिस दस्तुर
२ नि.मा.वि. कक्षा थप सिफारिस दस्तुर
३ मा.वि कक्षा थप सिफारिस दस्तुर
शिक्षण सं स्था सं स्थागत तर्फ
१ प्रा.वि कक्षा थप सिफारिस दस्तुर
२ नि.मा.वि. कक्षा थप सिफारिस दस्तुर
३ मा.वि कक्षा थप सिफारिस दस्तुर
४ उच्च मा.वि. थप सिफारिस दस्तुर
५ क्याम्पस
६ पूर्व प्रा.वि. अनुमति सिफारिस( मन्टेश्वरी)
७ कोचिङ सेन्टर
प्राविधिक शिक्षा तर्फ
१ स्नातक तह सरह
२ प्रमाण पत्र तह सरह
३ एस.एल.एसी. तह सरह
विद्युत सिफारिस दस्तुर
१ विद्युत सिफारिस दस्तुर(ग्राहस्थ)
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बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
२ विद्युत जडान नामसारी ठाउँ सारी उद्योग
३ १० हर्षपावर क्षमताको थ्रि फे स लाइन
४ १० हर्षपावर माथिको क्षमताको थ्रि फे स लाइन
५ विद्युत जडान नामसरी ठाउँ सारी कृ षि प्रयोजनको लागि
६ १० हर्षपावर थ्रि फे स क्षमता
७ १० हर्षपावर माथिको क्षमताको थ्रि फे स लाइन
उद्योग दर्ता ठाँउसारी नामसारी सिफारिस तर्फ
१ उद्योग दर्ता ठाउँ सारी नामसारी सिफारिस
२ १० हर्षपावर क्षमताको सिफारिस दस्तुर
३ १० देखि २० हर्षपावर क्षमताको सिफारिस दस्तुर
४ २० देखि ५० हर्षपावर क्षमताको सिफारिस दस्तुर
५ ५० देखि माथि हर्षपावर क्षमताको सिफारिस दस्तुर
६ निर्माण व्यवसायी, पेटरो् लियम पदार्थ, डिलरसिप, उत्पादन मुलक उद्योग, उर्जा
मुलक उद्योग, कृ षि वन्यजन्तु उद्योग, खनिज उद्योग सिफारिस
वेदर्तावाला जग्गाको बसोबास भएको स्थानमा पानी बिजुली सिफारिस
१ आर.सि.सि. फ्रेम स्टक्चर भवन
२ ईट्टा ढुङ्गाको गारोमा जडान घर
पर्यटन उद्योग सिफारिस दस्तुर
१ होटल, लज तथा रेष्टुरेण्ट सिफारिस
१ होटल, तथा लज सिफारिस
२ होटल तथा रेष्टुरेण्ट
३ दोहरी साँझ
४ पार्टि प्यालेस
५ रेष्टुरेण्ट
६ भोजनालय
७ मिष्ठान्न क्याटरिङ्ग पसल समेत
८ मिष्ठान्न पसल
९
क्याटरिङ्ग
१० चिया कफी पसल
११ फास्ट फु ड एण्ड क्याफे
१२ ठू लो होटल सिफारिस
१३ सेवा उद्योग सिफारिस
१४ कन्सल्टेन्सी दर्ता सिफारिस
१५ सभाकक्ष हल भाडा प्रति दिन (कर बाहेक)
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१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५

सं घ सं स्था दर्ता सिफारिस
काठ सिफारिस (साल) प्रति रुख
कु .काठ सिफारिस प्रति रुख
व्यवसाय दर्ता सिफारिस दस्तुर
क वर्ग
ख वर्ग
ग वर्ग
घ वर्ग
मिनाहा डिही जग्गा सिफारिस
मिनाहा डिही जग्गा मुचुल्का

५००
५००
२००

५००
५००
२००

२०००
२५००
७००
५००
५००
५००

२०००
१५००
७००
५००
५००
५००

नक्सा पास दस्तुर तथा फारम शुल्कको दररेट				
सि.नं . विवरण
१
घर नक्सा फारम दस्तुर
२
घर नक्सा अभिलेख/ प्रमाण पत्र
३
नियम तथा मापदण्ड विपरित घर बनाएको दण्ड प्रतिवर्ग फु ट
४
घर रोक्का भएपनि घर निर्माण भएको दण्ड दस्तुर प्रति वर्ग फु ट
५
कच्ची घर पछि बिना जानकारी पक्की घर बनाएमा दण्ड दस्तुर प्रति वर्ग फु ट
६
नया घर निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र
७
घर नक्सा नामसारी दस्तुर भुई तल्ला
८
घर नक्सा नामसारी दस्तुर दईु तल्ला
९
घर नक्सा नामसारी दस्तुर तीन तल्ला र सो भन्दा माथी
१०
घर नक्साको प्रतिलिपि

आ.व. ०७४/०७५ मा घर नक्साको लागि प्रस्तावित दररेट					

दर
५००
५००
१०
१५
५
१०००
१०००
२०००
३०००
५००

अभिलेख(पुरानोघर)
नया घर
आवासीय व्यवसायिक/ अन्य आवासीय व्यवसायिक/ अन्य
R.C.C. भुई तल्ला निर्माण गर्दा प्रति वर्ग फु ट
१
२
४
५
R.C.C. प्रथम तल्ला निर्माण गर्दा प्रति वर्ग फु ट
२
३
५
६
R.C.C. दोस्रो तल्ला निर्माण गर्दा प्रति वर्ग फु ट
३
४
६
७
R.C.C. तेस्रो तल्ला र सो भन्दा माथि निर्माण गर्दा
४
५
७
८
प्रति वर्ग फु ट
५ लोड वियरिङ वालको बेस मेन्ट
१
२
३
३
६ लोड वियरिङ वालको भुई तल्ला
१
२
३
४
७ लोड वियरिङ वालको प्रथम तल्ला
१
२
५
६

सि.
नं .
१
२
३
४

वर्गिकरण
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८ लोड वियरिङ वालको दोस्रो तल्ला
२
३
६
७
९ लोड वियरिङ वालको तेस्रो तल्लाको वा सो भन्दा
३
४
७
८
माथि
१० कम्पाउण्ड वाल प्रति रनिङ्ग फु ट
२
२
११ ट्रस सम्बन्धी घर निर्माण/ घर निर्माण अन्य अरु
१
२
कु नै सामाग्री प्रयोग गरेमा (सबै तल्ला)
	द्रष्टव्यः
३
४
		
यस कार्यालयमा दर्ता नभएका व्यक्ति वा फर्मबाट तयार पारिएका नक्सा पेश भएका रु. ०.५० पैसा प्रति वर्ग फु ट थप दस्तुर
लाग्नेछ ।
१ न.पा. बाट अनुमित नलिई बनाएको घरको हकमा न.पा. लाई मनासिब लागेमा माथि उल्लेखित दरमा थप ५०
प्रतिशत जरिवाना लिई नक्सा पास गरिने छ ।
२ यस नगरापालिकामा घर नक्सा पासको नियम लागस हुनुभन्दा पहिले बनेका घरको हकमा प्रति तल्ला पक्की घरको
रु. १००० मा नक्सा पास गरिने छ । तर एक वर्षसम्म पनि नक्सा पास गर्न नआएमा नियम परिवर्तन हुन सक्ने छ ।
३ मनासिब कारण बिना तोकएको अवधि भित्र घर सम्पन्न नगर्नेलाई वा प्रमाण पत्र नलैजानेलाई समयको आधारमा थप
दस्तुर लाग्ने छ ।
४ नक्सा पासको लागि नगरपालिकामा पेश गर्दा लाग्ने दस्तुरको ५० प्रतिशत धरौटी दस्तुर लाग्नेछ । घर निर्माण गर्दा
कामदारलाई अस्थायी चर्पि निर्माण नगरेमा जरिवाना रकम लगायत सोही धरौटीबाट कट्टा गरि बाँकी पछी फिर्ता
गरिनेछ ।
५
घरको सिफारिस मूल्याङ्कन (न्युन्तम्) सिफारिस दस्तुर
क्र.सं . विवरण
मूल्याङ्कन
प्रतिशत दर
१
टिन छाना घर पक्की जडान प्रति कोठा
५००००
०.०८
२
चार कोठको न्युनतम् मूल्याङ्कन
१००००००
०.०८
३
दईु तेल पक्की घरको न्युनतम मूल्याङ्कन
२००००००
०.०८
४
तीनतले पक्की घरको न्युनतम मूल्याङ्कन
३००००००
०.०८
५
चार तले र सो भन्दा माथिको पक्की घरको न्युनतम मूल्याङकन
५००००००
०.०८
६
जग्गा वा सम्पत्ति मूल्याङ्कन
जग्गा वा सम्पत्ति मूल्याङ्कनको ०.०८ प्रतिशत तर पाँच लाख भन्दा कमको मूल्याङ्कन भएमा एकमुष्ट रु. ५००
१
जग्गावा सम्पत्ति मूल्याङ्कनको ०.०८ प्रतिशत तर ५ लाख भन्दा कमको मूल्याङ्कन भएमा एकमुष्ट रु. ५००
२
आम्दानी प्रमाणित ०.०८ प्रतिशतका दरले तर पाँच लाख भन्दा कमको मूल्याङ्कन भएमा एकमुष्ठ रु. ५००
एकीकृ त सम्पत्ति कर सम्बन्धी व्यवस्थाः
१
एकिकृ त सम्पत्ति मूल्याङ्कन स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ सं सोधन सहित नियम १४० अनुसुची ८ (२)
बमोजिम र सम्पत्ति करको दर नियम १४४(१) अनुसूची (१२) बमोजिम गर्ने ।
२
बाणगं गा नगरपालिका क्षेत्र भित्र आफ्नो नाममा रहेको सबै जग्गा र सो जग्गामा बनेको भौतिक सं रचनाहरुको
एकमुष्ट सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरी हुन आउने मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने ।
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३

एकिकृ त सम्पत्ति कर बुझाउने कु नै करदाताले आफ्नो नामा रहेको सम्पत्ति लुकाई वा खण्डिकरण गरि वा भौतिक
सं रचना नदेखाइ सम्पत्ति मूल्याङ्कन गराई कर निरेको प्रमाणित भएको वास्तविध सम्पत्तिको मूल्याङ्कनबाट लाग्ने कर
रकममा साविकमा बुझाएको रकम घटाई बाँकी रकममा २५ प्रतिशतले हुने थप रकम जरिवाना गरि असुल गर्ने ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को लागि एकिकृ त सम्पत्ति कर रकम निर्धारण तालिका				
क्र.सं .
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५

कर योग्य एकिकृ त सम्पत्तिको मूल्य
५ लाख सम्मको
१० लाख रुपैयाँ सम्म
१० लाख १ रुपैयाँ देखि १५ लाख सम्म
१५ लाख १ रुपैयाँ देखि २० लाख सम्म
२० लाख १ रुपैयाँ देखि २५ लाख सम्म
२५ लाख १ रुपैयाँ देखि ३० लाख सम्म
३० लाख १ रुपैयाँ देखि ४० लाख सम्म
४० लाख १ रुपैयाँ देखि ५० लाख सम्म
५० लाख १ रुपैयाँ देखि ७५ लाख सम्म
७५ लाख १ रुपैयाँ देखि १ करोड सम्म
१ करोड १ रुपैयाँ देखि १ करोड ५० लाख
सम्म
१ करोड ५० लाख १ रुपैयाँ देखि २ करोड
सम्म
२ करोड १ रुपैयाँ देखि ३ करोड ५० लाख
सम्म
३ करोड५० लाख १ रुपैयाँ देखि ५ करोड
सम्म
५ करोड भन्दा माथि

दर वार्षिक
रु. २५ देखि रु. २०० सम्म
रु. २५ देखि रु. २०० सम्म
रु. २०० देखि रु. ४०० सम्म
रु. २०० देखि रु. ४०० सम्म
रु. ५०० देखि रु. १००० सम्म
रु. ५०० देखि रु. १००० सम्म
रु. १२०० देखि रु. ३००० सम्म
रु. १२०० देखि रु. ३००० सम्म
रु. ३५०० देखि रु. १०००० सम्म
रु. ३५०० देखि रु. १०००० सम्म
रु. १२००० देखि रु. २०००० सम्म

न्यूनतम
२५
२००
२००
५००
५००
१२००
१२००
३५००
३५००
१२०००

प्रस्तावित
२५
५०
२००
३००
५००
७५०
१२००
१८००
३५००
५२५०
१२०००

रु. १२००० देखि रु. २०००० सम्म

१२०००

१६०००

रु. २५००० देखि रु. ६०००० सम्म

२५०००

२५०००

रु. २५००० देखि रु. ६०००० सम्म

२५०००

३७५००

रु. २ रुपैयाँ प्रति हजार

२ रु. प्रति
२ रु. प्रति
हजार
हजार
एकिकृ त सम्पत्ति कर आवश्यक तयारी गरेर मात्र लागु गर्न सिफारिस गर्ने । साथै एकिकृ त सम्पत्तिकर लागु नहुँदा सम्म साविकै
मालपोत र घर असुल गर्न सिफारिस गर्ने ।
					

वातावरण तथा स्वास्थ्य र सरसफाई शुल्क

				
बेदर्तावाला जग्गाको भोगाधिकार हस्तान्तरण गर्दा वा छोड्दा न.पा.को रोहबरमा गर्ने र सो बापत लेनदेन गरेको रकमको
१ प्रतिशतका दरले नगर कार्यपालिकाले निर्णय बमोजिम वातावरण तथा स्वास्थ्य र सरसफाई शुल्क घरजग्गा खरिद कर्ताबाट लिने
। यसका लागि निम्नानुसार प्रति कठ्ठा न्युनतम् मूल्याङ्कन दर कायम गर्ने र न्युनतम रकम भन्दा माथि कारोबार भएको अवसेथामा
कारोबार बामोजिमको आधारमा शुल्क लिने । साथै यस्तो जग्गामा बनेको घर सं रचना र जग्गाको उपयोगमा कार्यपालिकाको निर्णय
अनुसार वातावरण, स्वास्थ्य र सरसफाई शुल्क लिइने छ । 				
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हालको वार्ड साविकको गा.वि.स.
नं .
१

बाणगं गा

प्रति कठ्ठा जग्गाको न्युनतम् मूल्याङ्कन

			
भित्री कालोपत्रे
कच्ची तथा ग्राभेल सडक
राजमार्गले खि ५०० राजमार्ग देखि ५०० मि.
मि. भन्दा टाढा
सम्म
६०००००
१०००००

लोकमार्ग
२२०००००

भित्री कालोपत्रे
बजार क्षेत्र
२
बाणगं गा
२००००००
११०००००
९००००
३
गजेहडा
१००००००
५००००
४
गजेहडा
२००००००
३०००००
६०००००
८००००
५
कोपवा
१००००००
५००००
६
कोपवा
४०००००
८००००
७
मोतीपुर
२००००००
८०००००
२५००००
८००००
८
मोतीपुर
२००००००
८०००००
३०००००
६००००
९
भलवाड
५५००००
६००००
१०
पटना
५०००००
५००००
११
हथौसा
५०००००
५००००
नोटः जग्गाको मूल्याङ्कन गरि सो आधारमा १ प्रतिशत लिने र सोको रसिदमा वातावरण, स्वास्थ्य र सरसफाई शुल्क उल्लेख गर्ने
। घर भएमा घर समेत उल्लेख गर्ने
					
जरिवाना तथा छु टः
१. जरिवाना
रकम/ प्रतिशत
क) वार्षिक कर, दस्तुर तथा शुल्क बुझाउन बिलम्ब भएमा
पहिलो वर्ष बिलम्ब
१०%
दोस्रो वर्ष बिलम्ब
२०%
दोस्रो वर्ष पछि
३०%
बिलम्ब
पुनश्चः बक्यौता असुल गर्दा हालको दरमा नै हिसाब गरि असुल गर्ने

सडक मर्मत तथा पर्यावरणिय शुल्क
क्र.सं .

विवरण

आ.व. २०७४/०७५ को लागि पटके दर कै फियत
रेटहरु
यस नगरपालिका क्षेत्रबाट माटो, बालुवा, मिस्कट, गिट्टी निकासी एवं ढुवानी गर्ने निम्नानुसारको ढुवानी गाडीबाट सवारी कर बाटो
मर्मत शुल्क बापत प्रति ट्रिप देहाय अनुसारको कर शुल्क कायम गरि असुल गर्ने निर्णय गरियो ।
१. जीप, कार, भ्यान
१५
२५
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२. बस, मिनी बस
५०
५०
३. प्रति ट्रयाक्टर ट्राली
१००
१००
४. प्रति टिप्पर/ ट्रक
१००
३००
नोटः वार्षिक सवारी दर्ता / नविकरण भएका मालबाहक बाहेकका सवारी साधनलाई पटके कर लिइने छै न ।			
		
					घर जग्गा बहाल कर
नगरपालिका क्षेत्रभित्र घरधनिले घर भाडामा लगाउँ दा प्रति महिना कोठा भाडा आम्दानीको २ प्रतिशतका दरले नगरपालिकालाई
घरबहाल कर बापत बुझाउनु पर्नेछ । यसरी घरबहाल कर हिसाब गर्दा तपसिलमा उल्लेखित न्यूनतम दरले प्रति महिना प्रति कोठाको
मूल्याङ्कन गरिनेछ । 							
प्रति कोठाको न्यूनतम मूल्याङ्कन
हालको वार्ड कोठा विवरण लोकमार्ग
लोकमार्ग
भित्री
भित्री
भित्री ग्राभेल भित्री ग्राभेल
न्.
बजारक्षेत्र
अन्य क्षेत्र
कालोपत्रे
कालोपत्रे
बजार क्षेत्र
अन्य क्षेत्र
बजार क्षेत्र
अन्य क्षेत्र
१ देखि ११ सटर कोठा
३०००
२०००
२०००
१०००
१०००
५००
१ देखि ११ अन्य कोठा
१५००
१०००
१०००
५००
७००
३००
वेदर्तावाला जग्गाको हकमा मात्र
यस न.पा. को क्षेत्र भित्र जग्गा खरिद गर्ने भोगाधिकार(खरिद) कर्तबबाट देहाय
बमोजिम जग्गाको मूल्याङ्कनमा नघट्ने गरी खरिद मूल्यको ०.५ प्रतिशतका दरले हुने
रकम भौतिक पूर्वाधार विकास शुल्क लिइनेछ ।
चौकिल्ला प्रमाणितः (शिर्षक नं . १,३,४)
बेदर्तावाला जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्दा वा छोड्दा न.पा.को रोहबरमा गर्ने र सो
बापत लेनदेन गरेको रकमको १ प्रतिशतका दरले वातावरण तथा स्वास्थ्य र सरसफाई
शुल्क घरजग्गा भोगाधिकार( खरिद) कर्ताबाट लिने । यसका लागि निम्नानुसार प्रति
कठ्ठा न्युनतम मूल्याङ्कन कायम गर्ने र न्युनतम रकम भन्दा माथि कारोबार भएको
अवस्थामा कारोबार बमोजिमको आधारमा शुल्क लिने

०.०५

खरिद मूल्यको ०.५
प्रतिशत
सं लग्न सिट बमोजिम
सं लग्न मूल्याङ्कन सिट
बमोजिम न्युनतम मूल्य
यकिन गर्ने ।

उल्लेखित विविरण र ऐन नियमावलीमा नपरेका उद्योग, व्यवसाय परामर्श सेवा दर्ताका लागि सिफारिस त्यस्तो उद्योग वा व्यवसाय
परामर्श सेवा आदिमा लाग्ने उद्योग व्यवसाय परामर्श सेवा आदि करको १० प्रतिशतले वा रु. १०००/- जुन न्यून हुन जान्छ सो दस्तुर
सिफारिस दस्तुरको रुपमा लिई सिफारिस गर्ने । 						
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जरिवाना तथा छु टः

१. जरिवाना
विवरण
क) वार्षिक कर, दस्तुर तथा शुल्क बुझाउन बिलम्ब भएमा

रकम/प्रतिशत
पहिलो बर्ष बिलम्ब
१०%
दोस्रो बर्ष बिलम्ब
२०%
दोस्रो बर्ष पछि बिलम्व
२५%

पुनश्चः बक्यौता असुल गर्दा हालको दरमा नै हिसाव गरि असुल गर्ने
ख) पूरानो घरमा तला थप गर्दा न.पा. मा नक्शा पेश नगरी निर्माण कार्य शुरुमा गरेमा
एकमुष्ट रु.
ग) अस्थायी तथा कच्ची घर बिना इजाजत निर्माण गरेमा जिरवाना रु.
एकमुष्ट रु.
घ) नयाँ घर निर्माण गर्दा स्वीकृत नक्शा बिपरित साईड मार्जिन ३ फिट भन्दा कम
एकमुष्ट रु.
छोडी झ्याल, ढोका राखेमा
ङ) नयाँ घर निर्माण गर्दा स्वीकृत नक्शा बिपरित बाटो तर्फ छाड्नुपर्ने सेटब्याक ३
एकमुष्ट रु.
फिट भन्दा कम छोडी झ्याल, ढोका राखेमा
च) नयाँ घर निर्माण गर्दा गल्तीबस स्वीकृत नक्शा बिपरित पूर्व पश्चिम राजमार्ग
एकमुष्ट रु.
बाहेकमा सार्वजनिक जग्गा (बाटो, कु लो) माथि झाप वा पेटी निर्माण भएको
अवस्थामा मापदण्ड विपरितको निर्माण तत्काल भत्काएमा बिना जरिवाना र पछी
भत्काउने कबुलियतनामा गरेमा
छ) पूर्व पश्चिम राजमार्गमा नयाँ घर निर्माण गर्दा वा यस अघि नै निर्माण सम्पन्न
एकमुष्ट रु.
भईसके का घरको हकमा स्वीकृत नक्शा विपरित राजमार्गको सडक अधिकार
क्षेत्र (हाल कायम रहेको के न्द्र रे खा देखि ८२ फिट) माथि पिलर, झाप वा पेटी
निर्माण भएको अवस्थामा मापदण्ड विपरित बनेको निर्माण तत्काल भत्काएमा बिना
जरिवाना असुल गरि विद्युत र खाने पानीको सिफारिस गरिदिने निर्णय गरिएको छ
। तर त्यस्तो अवस्थामा नक्शा पास इजाजत वा प्रमाणपत्र भने प्रदान गरिने छै न ।
ज) नक्शा पास नगरी निर्माण कार्य गर्नेलाई
एकमुष्ट रु.
२. छु ट
क) दश धुर भन्दा बढी जग्गामा घर निर्माण गर्ने घरधनीहरुलाइ आफ्नो घडेरीमा अनिवार्य २ वटा रुख रोप्नुपर्ने
र रुख रोप्नेलाई १ आ.व.को घरकरमा पुरै छु ट दिने ।
ख) प्रत्येक आ.व. शुरु भएपछि सोही आ.व. को श्रावढण मसान्त भित्र कर बुझाएमा लाग्ने करमा छु ट ।
ग) २०७२ बैसाख देखि २०७२ मं सिर मसान्त सम्म यसअघि निर्माण सम्पन्न भई धुरीकर तिरीआएका पिलर
भएका पक्की घरको घर नक्शा पासको लागि दरखास्त दिने घरधनीहरुलाई लाग्ने दस्तुरमा छु ट दिइनेछ ।
घ) २०७२ बैसाख १ देखि २०७२ मं सीर मसान्त सम्म यस अघि निर्माण सम्पन्न भई धुरीकर तिरी आएका पिलर
नभएका पक्की घरको घरनक्शा पासको लागि दरखास्त दिने घरधनीहरुलाई लाग्ने दस्तुरमा छु ट दिइनेछ ।
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ऐन सं ख्याः२

बाणगङ्गा नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४

नगरसभाबाट स्वीकृत मिति :–२०७४।५।१९
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बाणगं गा नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७४/२०७५ को सेवा र कार्यहरुको लागि स्थानीय सञ्चित कोषबाट के ही रकम
खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४
प्रस्तावना:. बाणगं गा नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७४।०७५ को सेवा र कार्यहरुको लागि सञ्चित कोषबाट के ही रकम
खर्च गर्ने अधिकार दिन र सो रकम विनियोजन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको सं विधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोजिम बाणगं गा नगरपालिका, नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
१.

सं क्षिप्त नाम र प्रारम्भ:
(१)	यस ऐनको नाम “बाणगं गा नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४” रहेको छ ।
(२) 	यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.
(१)

आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ को निमित्त सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार:
आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ को निमित्त नगर कार्यपालिका, वडा समिति, विषयगत शाखाले गर्ने सेवा
र कार्यहरुका निमित्त अनुसूची १ मा उल्लिखित चालू खर्च, पूँजिगत खर्च र बित्तिय व्यवस्थाको रकम
समेत गरी जम्मा रकम रु ६७,३३,५९,९३६।– (अक्षेरुपी सत्सठ्ठी करोड तेत्तीस लाख उनान्साठी हजार
नौ सय छत्तीस रुपैयामात्र) मा नबढाई निर्दिष्ट गरिए बमोजिम सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिने छ ।

३. 	विनियोजन:
(१) 	यस ऐनद्धारा सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न अधिकार दिइएको रकम आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ को निमित्त
बाणगं गा नगरपालिको नगर कार्यपालिका, वडा समिति र विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरुको
निमित्त विनियोजन गरिने छ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भएता पनि कार्यपालिका, वडा समिति र विषयगत शाखाले
गर्ने सेवा र कार्यहरुको निमित्त विनियोजन गरेको रकम मध्ये कु नैमा बचत हुने र कु नैमा अपुग हुने
देखिन आएमा नगर कार्यपालिकाले बचत हुने शीर्षकबाट नपुग हुने शीर्षकमा रकम सार्न सक्ने छ ।
यसरी रकम सार्दा एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा रकमको २० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कु नै एक
वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरुबाट अर्को एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरुमा रकम सार्न तथा निकासा
र खर्च जनाउन सकिनेछ । पूँजिगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित रकम साँवा भुक्तानी खर्च
र व्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्य चालू खर्च शीर्षक तर्फ सार्न र बित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत
साँवा भुक्तानी खर्च तर्फ बिनियोजित रकम ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्यत्र सार्न सकिने
छै न । तर चालु तथा पूँजिगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च व्यहोर्न एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा रकम
सार्न सकिने छ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भएता पनि एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा स्वीकृत
रकमको २० प्रतिशतभन्दा बढ्ने गरी कु नै एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरुमा रकम सार्न परे मा नगर
सभाको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
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अनुसूचि–१
(दफा २ सं ग सम्बन्धित)
नेपालको सं विधानको धारा २२९ (२) बमोजिम

सं ञ्चित कोषबाट विनियोजन हुने रकम

४

३

१

नगर कार्यपालिका

२

वडा समिति

३

बिषयगत शाखा

४

ऋणको सावा व्याज भुक्तानी

५

लगानी (शेयर/ऋण)

३०,०९,६४,०००।००

२
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६७,३३,५९।९३६।००

१

पूँ ज ि ग त वित्तिय जम्मा
खर्च
व्यवस्था
५
६
७

०।००

चालु खर्च

३७,२३,९५,९३६।००

क्र.सं . अनुदान सं ख्या शीर्षकको नाम
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ऐन सं ख्याः३

न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा
अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको
ऐन, २०७४

नगरसभाबाट स्वीकृत मितिः २०७४।१२।९
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प्रस्तावनाः
	न्यायिक समितिले प्रचलित कानून बमोजिम उजुरीको कारवाही र किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि तय गरी
स्पष्टता, एकरूपता एवं पारदर्शिता कायम गरी कानूनको शासन तथा न्याय प्रतिको जनविश्वास कायम राखीरहनको लागि
प्रचलनमा रहेको सं घीय कानूनमा भए देखि बाहेक थप कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको सं विधानको
धारा २२१ को उपधारा (१) बमोजिम बाणगं गा नगरपालिका नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ ।

परिच्छेद -१
प्रारम्भिक
१.
२.

सं क्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम "बाणगं गा नगरपालिका" न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन,
२०७४" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।
परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा;
(क) "उजुरी" भन्नाले समिति समक्ष परेको उजुरीबाट शुरु भएको प्रचलित कानून बमोजिम समितिले कारवाही
र किनारा गर्ने उजुरी सम्झनुपर्छ ।
(ख) “खाम्ने” भन्नाले तोकिएको सम्पत्तिको मूल्यांकन गरिदा भ्याउने हदलाई सम्झनु पर्दछ ।
(ग) “चलन चलाईदिने” भन्नाले निर्णय पश्चात हक अधिकार प्राप्त भएको व्यक्तिलाई कु नै वस्तु वा सम्पत्ति
भोग गर्न दिने कार्यलाई सम्झनुपर्दछ ।
(घ) “जमानत” भन्नाले कु नै व्यक्ति वा सम्पत्तिलाई न्यायिक समितिले चाहेको वखतमा उपस्थित वा हाजिर
गराउन लिएको जिम्मा वा उत्तरदायित्वलाई सम्झनुपर्दछ ।
(ङ) “तामेली” भन्नाले न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार भित्रका विवादहरुमा सम्वन्धित पक्षलाई वुझाईने
म्याद, सुचना, आदेश, पूर्जी वा जानकारी पत्र रितपूर्वक वुझाउने कार्यलाई सम्झनुपर्छ ।
(च) “तायदात” भन्नाले सम्पत्तिको विवरण वा गन्ती गरेको सं ख्या जनिने व्यहोरा वा सम्पत्तिको फाँटवारी वा
लगतलाई सम्झनुपर्दछ ।
(छ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिए बमोजिम
सम्झनुपर्छ ।
(ज) “दरपीठ” भन्नाले न्यायिक समिति समक्ष पेश हुन आएका कु नै कागजपत्रको सम्बन्धमा रित नपुगे वा
कानूनले दर्ता नहुने वा नलाग्ने भएमा त्यसको पछाडि पट्टि सोको कारण र अवस्था जनाइ अधिकारप्राप्त
अधिकारीले लेखिदिने निर्देशन वा व्यहोरालाई सम्झनुपर्दछ ।
(झ) “नामेसी” भन्नाले कु नै व्यक्तिको नाम, थर र वतन समेतको विस्तृत विवरण खुलाइएको व्यहोरालाई
सम्झनुपर्दछ ।
(ञ) “नालिश” भन्नाले कु नै विवादको विषयमा दफा ८ बमोजिम दिएको उजुरी, निवेदन वा फिराद
सम्झनुपर्छ
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(ट)

(ठ)
(ड)
(ढ)
(ण)
(त)

(थ)
(द)

(ध)
(न)
(प)
(फ)
(ब)
(भ)
(म)

“निर्णय किताब” भन्नाले समितिले उजुरीमा गरेको निर्णयको अभिलेख राख्नको लागि खडा गरेको
उजुरीमा निर्णय गरेको व्यहोरा र त्यसको आधार तथा कारणको सं क्षिप्त उल्लेख भएको किताब
सम्झनुपर्छ ।
“पन्चकृ ति मोल” भन्नाले पञ्च भलाद्मीले सम्पत्तिको स्थलगत तथा स्थानीय अवलोकन मूल्यांकन गरी
विक्री वितरण हुनसक्ने उचित ठहराएर निश्चित गरेको मुल्यलाई सम्झनुपर्दछ ।
“पेशी” भन्नाले न्यायिक समिति समक्ष निर्णयार्थ पेश हुने विवादहरुमा पक्षहरुलाई 		
उपस्थित गराइ सुनुवाइ गर्ने कामलाई सम्झनुपर्दछ ।
“प्रतिबादी” भन्नाले बादीले जसका उपर उजुरी दर्ता गर्दछ सो व्यक्ति वा सं स्था सम्झनुपर्छ ।
“वकपत्र” भन्नाले विवाद सम्बन्धमा जानकार भई साक्षीको रुपमा व्यक्त गरेका कु रा लेखिने वा
लेखिएको कागजलाई सम्झनुपर्छ ।
“बन्द ईजलास” भन्नाले न्यायिक समिति अन्तर्गत निरुपण हुने विवादहरु मध्ये गोप्य प्रकृ तिको विवाद
भएको र सम्वद्ध पक्षहरुविच गोपनियता कायम गर्न आवश्यक देखिएमा सम्वद्ध पक्षहरु मात्र सहभागी
हुनेगरी प्रवन्ध गरीएको सुनुवाई कक्षलाई सम्झनुपर्छ ।
“बादी” भन्नाले कसै उपर समिति समक्ष उजुरी दर्ता गर्ने व्यक्ति वा सं स्था सम्झनुपर्छ ।
“मूल्तवी” भन्नाले न्यायिक समिति अन्तर्गत विचाराधीन मुद्धा अन्य अड्डा अदालतमा समेत विचाराधिन
भईरहेको अवस्थामा न्यायिक समितिले निर्णय गर्दा अन्य विचाराधिन मुद्धामा प्रभावित हुने देखिएमा
प्रभाव पार्ने मुद्धाको फै सला नभएसम्म प्रभावित हुने मुद्दा स्थगित गर्ने कार्यलाई सम्झनुपर्छ ।
“लगापात” भन्नाले घरजग्गा र त्यससँ ग अन्तर निहित टहरा, बोट विरुवा, खुल्ला जमिन र त्यसमा
रहेका सबैखाले सं रचना वा चर्चेको जग्गा, छे उछाउ, सेरोफे रो र सम्पूर्ण अवयवलाई सम्झनुपर्दछ ।
“सदरस्याहा” भन्नाले धरौटीमा रहेको रकमको लगत कट्टा गरी आम्दानीमा वाध्ने कार्यलाई
सम्झनुपर्छ ।
“सभा” भन्नाले नगरसभा सम्झनुपर्छ ।
“समिति” भन्नाले न्यायिक समिति सम्झनुपर्छ र सो शव्दले स्थानीय ऐनको दफा ४८ को उपदफा (६)
बमोजिमको समितिलार्इ समेत जनाउनेछ ।
“साल वसाली” भन्नाले हरेक वर्षको लागि छु ट्टा छु ट्टै हुने गरी प्रतिवर्षको निमित्त स्थायी रुपमा तय
गरिएको शर्त सम्झनुपर्छ ।
“स्थानीय ऐन” भन्नाले “स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४” सम्झनुपर्छ ।
"सं विधान" भन्नाले नेपालको सं विधान सम्झनुपर्छ ।
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परिच्छेद-२
समितिको अधिकार
३.

उजुरीमा निर्णय सम्बन्धी कामः समितिमा दर्ता भएका उजुरी वा उजुरीको निर्णय गर्ने वा दर्ता भएको नालिश वा
उजुरीको कु नै व्यहोराले लगत कट्टा गर्ने अधिकार समितिलार्इ मात्र हुनेछ ।
४.	निर्णय सम्बन्धी बाहेक अन्य कामः
(१) 	दफा ३ मा उल्लेख भएको वा प्रचलित कानूनले समिति वा समितिको सदस्यले नै गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको
वा कार्यको प्रकृ तिले समिति वा समितिको सदस्यले नै गर्नुपर्ने स्पष्ट भैरहेको देखि बाहेकको अन्य कार्यहरू
यस ऐनमा तोकिएको कर्मचारी र त्यसरी नतोकिएकोमा समितिले निर्णय गरी तोके को वा अधिकार प्रदान
गरेको कर्मचारीले गर्नुपर्नेछ ।
(२) तोकिएको शाखा प्रमुख वा तोकिएका अन्य कर्मचारीले यस ऐन र प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको
काम गर्दा समितिको सं योजक वा समितिले तोके को सदस्यको प्रत्यक्ष निर्देशन, देखदेख र नियन्त्रणमा रही
गर्नुपर्नेछ ।
५.	यस ऐन बमोजिम कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्नेः समितिले उजुरी वा उजुरीको कारवाही र किनारा गर्दा प्रचलित र
सम्बन्धित सं घीय कानूनमा स्पष्ट उल्लेख भए देखि बाहेक यस ऐन बमोजिमको कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्नेछ ।
६.
समितिले हेर्नेः समितिलार्इ देहाय बमोजिमको उजुरीहरूमा कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार रहनेछः
(क) स्थानीय ऐनको दफा ४७ अन्तर्गतको उजुरी,
(ख)	मेलमिलाप ऐन, २०६८ अनुसार मेलमिलापको लागि नगरपालिकामा प्रेषित उजुरी,
(ग) सं विधानको अनुसूची-८ अन्तर्गतको एकल अधिकार अन्तर्गत सभाले बनाएको कानून बमोजिम निरूपण
हुने गरी सिर्जित उजुरी, तथा
(घ) प्रचलित कानूनले नगरपालिकाले हेर्ने भनि तोके का उजुरीहरू ।
७. समितिको क्षेत्राधिकारः समितिले दफा ६ अन्तर्गतका मध्ये देहाय बमोजिमका उजुरीहरूमा मात्र क्षेत्राधिकार ग्रहण
गर्ने तथा कारवाही किनारा गर्नेछः
(क) व्यक्तिको हकमा उजुरीका सबै पक्ष नगरपालिकाको भैगोलिक क्षेत्राधिकार भित्र बसोबास गरीरहेको,
(ख) प्रचलित कानून र सं विधानको भाग ११ अन्तर्गतको कु नै अदालत वा न्यायाधीकरण वा निकायको
क्षेत्राधिकार भित्र नरहेको,
(ग) नगरपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र परेका कु नै अदालत वा निकायबाट मेलमिलाप वा मिलापत्रको लागि
प्रेषित गरीएको,
(घ) अचल सम्पत्ति समावेश रहेको विषयमा सो अचल सम्पत्ति नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्राधिकार भित्र
रहिरहेको, तथा
(ङ) कु नै घटनासँ ग सम्बन्धित विषयवस्तु रहेकोमा सो घटना नगरपालिकाको भैगोलिक क्षेत्र भित्र घटेको ।
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परिच्छेद-३
उजुरी तथा प्रतिवाद दर्ता

८.	बिवाद दर्ता गर्नेः
(१) कसै उपर बिवाद दर्ता गर्दा वा उजुरी चलाउँ दा प्रचलित कानून बमोजिम हकदैया पुगेको व्यक्तिले
समितिको तोकिएको शाखा समक्ष उजुरी दर्ता गर्नसक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी दिंदा यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम खुलाउनुपर्ने कु रा सबै खुलार्इ
तथा पुर्याउनुपर्ने प्रक्रिया सबै पुरागरी अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा दिनुपर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा लेखिए देखि बाहेक उजुरीमा देहाय बमोजिमको व्यहोरा समेत खुलाउनुपर्नेछः
(क) बादीको नाम, थर, वतन र निजको बाबू र आमा, तथा थाहा भएसम्म बाजे र बज्यै को नाम;
(ख) प्रतिबादीको नाम, थर र थाहा भएसम्म निजको बाबु र आमाको नाम, थर र स्थान पत्ता लाग्नेगरी
स्पष्ट खुलेको वतन;
(ग) नगरपालिकाको नाम सहित समितिको नाम;
(घ) उजुरी गर्नुपरेको व्यहोरा र सम्पूर्ण विवरण;
(ङ) नगरपालिकाले तोके अनुसारको दस्तुर बुझाएको रसिद वा निस्सा;
(च) समितिको क्षेत्राधिकार भित्रको उजुरी रहेको व्यहोरा र सम्बन्धित कानून;
(छ) बादीले दावी गरेको विषय र सोसँ ग सम्बन्धीत प्रमाणहरू;
(ज) हदम्याद लाग्ने भएमा हदम्याद रहेको तथा हकदैया पुगेको सम्बन्धी व्यहोरा;
(झ) कु नै सम्पत्तिसँ ग सम्बन्धित विषय भएकोमा सो सम्पत्ति चल भए रहेको स्थान, अवस्था तथा अचल
भए चारकिल्ला सहितको सबै विवरण ।
(४) प्रचलित कानूनमा कु नै विशेष प्रक्रिया वा ढाँचा वा अन्य के हि उल्लेख भएको रहेछ भने सो सन्दर्भमा
आवश्यक विवरण समेत खुलेको हुनुपर्नेछ ।
(५) कु नै किसिमको क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने अथवा बण्डा लगाउनुपर्ने अवस्थाको उजुरीको हकमा त्यस्तो क्षतिपूर्ति
वा बण्डा वा चलनको लागि सम्बन्धित अचल सम्पत्तिको विवरण खुलेको हुनुपर्नेछ ।
९.	बिवाद दर्ता गरी निस्सा दिनेः
(१) उजुरी प्रशासकले दफा ८ बमोजिम प्राप्त उजुरी दर्ता गरी बादीलार्इ तारेख तोकि अनुसूची-२ बमोजिमको
ढाँचामा बिवाद दर्ताको निस्सा दिनुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तारेख दिनु पर्ने अवस्थामा तारेख तोक्दा अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा तारेख
भर्पार्इ खडा गरी सम्बन्धित पक्षको दस्तखत गरार्इ मिसिल सामेल राख्नुपर्छ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम तारेख भर्पार्इमा तोकिएको तारेख तथा उक्त मितिमा हुने कार्य समेत उल्लेख गरी
सम्बन्धित पक्षलार्इ अनुसूची-४ बमोजिमको ढाँचामा तारेख पर्चा दिनुपर्नेछ ।
१०. उजुरी दरपीठ गर्नेः
(१) उजुरी प्रशासकले दफा ८ बमोजिम पेश भएको उजुरीमा प्रक्रिया नपुगेको देखिए पुरा गर्नुपर्ने देहायको
प्रक्रिया पुरा गरी अथवा खुलाउनुपर्ने देहायको व्यहोरा खुलाइ ल्याउनु भन्ने व्यहोरा लेखि पाच दिनको समय
तोकि तथा बिवाद दर्ता गर्न नमिल्ने भए सो को कारण सहितको व्यहोरा जनार्इ दरपीठ गरेमा बादीलार्इ
उजुरी फिर्ता दिनुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रक्रिया नपुगेको भनि दरपीठ गरी फिर्ता गरेको उजुरीमा दरपीठमा उल्लेख भए
बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी पाच दिनभित्र ल्याएमा दर्ता गरिदिनुपर्छ ।
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(३)

उपदफा (१) बमोजिमको दरपीठ आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सो आदेश भएको मितिले तिन दिन भित्र
उक्त आदेशको विरूध्दमा समिति समक्ष निवेदन दिन सक्ने छ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम दिएको निवेदन व्यहोरा मनासिब देखिए समितिले उपदफा (१) बमोजिमको
दरपीठ बदर गरी बिवाद दर्ता गर्न आदेश दिनसक्ने छ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम आदेश भएमा उजुरी प्रशासकले त्यस्तो बिवाद दर्ता गरी अरू प्रक्रिया पुरा गर्नु
पर्नेछ ।
११.	दर्ता गर्न नहुनेः उजुरी प्रशासकले दफा ८ बमोजिम पेश भएको उजुरीमा देहाय बमोजिमको व्यहोरा ठिक
भएनभएको जाँच गरी दर्ता गर्न नमिल्ने देखिएमा दफा १० बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरी दरपीठ गर्नुपर्नेछः
(क) प्रचलित कानूनमा हदम्याद तोकिएकोमा हदम्याद वा म्याद भित्र उजुरी परे नपरेको;
(ख) प्रचलित कानून बमोजिम समितिको क्षेत्राधिकार भित्रको उजुरी रहे नरहेको;
(ग) कानुन बमोजिम लाग्ने दस्तुर दाखिल भए नभएको;
(घ) कु नै सम्पत्ति वा अधिकारसँ ग सम्बन्धित विषयमा विवाद निरूपण गर्नुपर्ने विषय उजुरीमा समावेश रहेकोमा
त्यस्तो सम्पत्ति वा अधिकार विषयमा उजुरी गर्न बादीको हक स्थापित भएको प्रमाण आवश्यक पर्नेमा सो
प्रमाण रहे नरहेको;
(ङ) उक्त विषयमा उजुरी गर्ने हकदैया बादीलार्इ रहे नरहेको;
(च) लिखतमा पुरागर्नुपर्ने अन्य रित पुगे नपुगेको;
१२.	दोहोरो दर्ता गर्न नहुनेः
(१)	यस ऐनमा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम समिति वा अन्य कु नै अदालत
वा निकायमा कु नै पक्षले उजुरी गरी समिति वा उक्त अदालत वा निकायबाट उजुरीमा उल्लेख भएको
विषयमा प्रमाण बुझि वा नबुझि विवाद निरोपण भैसके को विषय रहेको छ भने सो उजुरीमा रहेका पक्ष
विपक्षको बीचमा सोहि विषयमा समितिले उजुरी दर्ता गर्न र कारवाही गर्न हुँदैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दर्ता गर्न नमिल्ने उजुरी भुलवश दर्ता भएकोमा सो व्यहोरा जानकारी भएपछि
उजुरी जुनसुकै अवस्थामा रहेको भए पनि समितिले उजुरी खारेज गर्नुपर्नेछ ।
१३. उजुरीसाथ लिखत प्रमाणको सक्कल पेश गर्नुपर्नेः उजुरीसाथ पेश गर्नु पर्ने प्रत्येक लिखत प्रमाणको सक्कल र कम्तिमा
एक प्रति नक्कल उजुरीसाथै पेश गर्नुपर्नेछ र उजुरी प्रशासकले त्यस्तो लिखतमा कु नै कै फियत जनाउनुपर्ने भए सो
जनाइ सो प्रमाण सम्बन्धित मिसिलमा राख्नेछ ।
१४. उजुरी तथा प्रतिवाद दर्ता दस्तुरः
(१) प्रचलित कानूनमा बिवाद दर्ता दस्तुर तोकिएकोमा सोहि बमोजिम तथा दस्तुर नतोकिएकोमा एक सय
रूपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ ।
(२) प्रचलित कानूनमा प्रतिवाद दर्ता दस्तुर नलाग्ने भनेकोमा बाहेक एक सय रूपैयाँ प्रतिवाद दर्ता दस्तुर
लाग्नेछ।
१५. प्रतिवाद पेश गर्नुपर्नेः
(१) प्रतिबादीले दफा २० बमोजिम म्याद वा सूचना प्राप्त भएपछि म्याद वा सूचनामा तोकिएको समयावधि
भित्र उजुरी प्रशासक समक्ष आफै वा वारेस मार्फ त लिखित प्रतिवाद दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवाद पेश गर्दा प्रतिबादीले भएको प्रमाण तथा कागजातका प्रतिलिपि साथै
सं लग्न गरी पेश गर्नुपर्नेछ ।
ँ अनुसूची-५ बमोजिमको ढाँचामा दिनुपर्नेछ ।
(३) प्रतिवादीले लिखित ब्यहोरा दिदा
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१६.

१७.

प्रतिवाद जाँच गर्नेः
(१) उजुरी प्रशासकले दफा १५ बमोजिम पेश भएको प्रतिवाद जाँच गरी कानून बमोजिमको रित पुगेको तथा
म्याद भित्र पेश भएको देखिए दर्ता गरी समिति समक्ष पेश हुने गरी मिसिल सामेल गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवाद दर्ता हुने भएमा उजुरी प्रशासकले प्रतिबादीलार्इ बादी मिलानको तारेख
तोक्नु पर्नेछ ।
लिखतमा पुरागर्नुपर्ने सामान्य रितः
(१) प्रचलित कानून तथा यस ऐनमा अन्यत्र लेखिए देखि बाहेक समिति समक्ष दर्ता गर्न ल्याएका उजुरी तथा
प्रतिवादमा देहाय बमोजिमको रित समेत पुरा गर्नुपर्नेछः
(क) एफोर साइज को नेपाली कागजमा बायाँ तर्फ पाँच सेन्टिमिटर, पहिलो पृष्ठमा शीरतर्फ दश
सेन्टिमिटर र त्यसपछिको पृष्ठमा पाँच सेन्टिमिटर छोडेको तथा प्रत्येक पृष्ठमा बत्तिस हरफमा
नबढार्इ कागजको एकातर्फ मात्र लेखिएको;
(ख) लिखत दर्ता गर्न ल्याउने प्रत्येक व्यक्तिले लिखतको प्रत्येक पृष्ठको शीर पुछारमा छोटकरी दस्तखत
गरी अन्तिम पृष्ठको अन्त्यमा लेखात्मक तथा ल्याप्चे सहिछाप गरेको;
(ग) कु नै कानून व्यवसायीले लिखत तयार गरेको भए निजले पहिलो पृष्ठको बायाँ तर्फ निजको कानून
व्यवसायी दर्ता प्रमाणपत्र नं बर, नाम र कानून व्यवसायीको किसिम खुलार्इ दस्तखत गरेको; तथा
(घ) लिखतको अन्तिम प्रकरणमा यस लिखतमा लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो छ, झट्ु ठा ठहरे कानून
बमोजिम सहुँला बुझाउँ ला भन्ने उल्लेख गरी सो मुनि लिखत दर्ता गर्न ल्याएको वर्ष, महिना र गते
तथा वार खुलार्इ लिखत दर्ता गर्न ल्याउने व्यक्तिले दस्तखत गरेको, ।
तर ब्यहोरा पुराइ पेश भएको लिखत लिनलाइ यो उपदफाले बाधा पारेको मानिने छै न ।
(२) लिखतमा विषयहरू क्रमबध्द रूपमा प्रकरण प्रकरण छु ट्यार्इ सं यमित र मर्यादित भाषामा लेखिएको
हुनुपर्नेछ ।
(३) लिखतमा पेटबोलिमा परेको स्थानको पहिचान हुने स्पष्ट विवरण र व्यक्तिको नाम, थर , ठे गाना तथा अन्य
विवरण स्पष्ट खुलेको हुनुपर्नेछ ।
(४) लिखत दर्ता गर्न ल्याउने वा समितिमा कु नै कागज गर्न आउनेले निजको नाम, थर र वतन खुलेको
नागरिकता वा अन्य कु नै प्रमाण पेश गर्नुपर्छ ।

१८.

नक्कल पेश गर्नुपर्नेः उजुरी वा प्रतिवाद दर्ता गर्न ल्याउनेले विपक्षीको लागि उजुरी तथा प्रतिवादको नक्कल तथा
सं लग्न लिखत प्रमाणहरूको नक्कल साथै पेश गर्नुपर्छ ।

१९.

उजुरी वा प्रतिवाद सं शोधनः
(१) लिखत दर्ता गर्न ल्याउने पक्षले समितिमा दर्ता भइसके को लिखतमा लेखाइ वा टाइप वा मुद्रणको सामान्य
त्रुटी सच्याउन निवेदन दिन सक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदनमा माग बमोजिम सच्याउँदा दावी तथा प्रतिवादमा गरीएको माग
वा दावीमा मुलभुत पक्षमा फरक नपर्ने र निकै सामान्य प्रकारको सं शोधन माग गरेको देखेमा उजुरी
प्रशासकले सो बमोजिम सच्याउन दिन सक्ने छ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम सं शोधन भएमा सो को जानकारी उजुरीको अर्को पक्षलार्इ दिनुपर्नेछ ।

29

बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
परिच्छेद-४
म्याद तामेली तथा तारेख

२०. म्याद सूचना तामेल गर्नेः
(१) उजुरी प्रशासकले दफा ९ बमोजिम बिवाद दर्ता भएपछि बढिमा दर्इु दिन भित्र प्रतिबादीका नाममा प्रचलित
कानूनमा म्याद तोकिएको भए सोहि बमोजिम र नतोकिएको भए पन्ध्र दिनको म्याद दिर्इ सम्बन्धित वडा
कार्यालय मार्फ त उक्त म्याद वा सूचना तामेल गर्न सक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम म्याद वा सूचना तामेल गर्दा दफा ९ बमोजिमको उजुरी तथा उक्त उजुरी साथ पेश
भएको प्रमाण कागजको प्रतिलिपी समेत सं लग्न गरी पठाउनुपर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि एक भन्दा बढि प्रतिबादीलार्इ म्याद दिनुपर्दा प्रमाण
कागजको नक्कल कु नै एकजना मुल प्रतिबादीलार्इ पठार्इ बाँकिको म्यादमा प्रमाण कागजको नक्कल
फलानाको म्याद साथ पठाइएको छ भन्ने व्यहोरा लेखि पठाउनुपर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त भएको म्याद वडा कार्यालयले बढिमा तिन दिन भित्र तामेल गरी तामेलीको
व्यहोरा खुलार्इ समितिमा पठाउनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोजिम म्याद तामेल हुन नसके मा देहाय बमोजिमको विद्युतीय माध्यम वा पत्रिकामा सूचना
प्रकाशन गरेर म्याद तामेल गर्नुपर्नेछः
(क) म्याद तामेल गरिनुपर्ने व्यक्तिको कु नै फ्याक्स वा र्इमेल वा अन्य कु नै अभिलेख हुन सक्ने विद्युतीय
माध्यमको ठे गाना भए सो माध्यमबाट;
(ख) प्रतिबादीले म्याद तामेली भएको जानकारी पाउन सक्ने मनासिब आधार छ भन्ने देखिएमा समितिको
निर्णयबाट कु नै स्थानीय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेर वा स्थानीय एफ.एम. रेडियो वा
स्थानीय टेलिभिजनबाट सूचना प्रसारण गरेर; वा
(ग) अन्य कु नै सरकारी निकायबाट म्याद तामेल गराउँ दा म्याद तामेल हुन सक्ने मनासिब कारण
देखिएमा समितिको आदेशबाट त्यस्तो सरकारी निकाय मार्फ त ।
(६)	यस ऐन बमोजिम म्याद जारी गर्नुपर्दा अनुसूची-६ बमोजिमको ढाँचामा जारी गर्नुपर्नेछ ।
२१. रोहवरमा राख्नुपर्नेः यस ऐन बमोजिम वडा कार्यालय मार्फ त तामेल गरिएको म्यादमा सम्बन्धित वडाको अध्यक्ष वा
सदस्य तथा कम्तिमा दर्इज
ु ना स्थानीय भलादमि रोहवरमा राख्नुपर्नेछ ।
२२. रीत बेरीत जाँच गर्नेः
(१) उजुरी प्रशासकले म्याद तामेलीको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि रीतपूर्वकको तामेल भएको छ वा छै न जाँच
गरी आवश्यक भए सम्बन्धित वडा सचिवको प्रतिवेदन समेत लिर्इ रीतपूर्वकको देखिए मिसिल सामेल
राखि तथा बेरीतको देखिए बदर गरी पुनः म्याद तामेल गर्न लगार्इ तामेली प्रति मिसिल सामेल राख्नुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम जाँच गर्दा सम्बन्धित कर्मचारीले बदनियत राखि कार्य गरेको देखिए उजुरी
प्रशासकले सो व्यहोरा खुलार्इ समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदनको व्यहोरा उपयुक्त देखिए समितिले सम्बन्धित कर्मचारी उपर
कारवाहीको लागि कार्यपालिका समक्ष लेखि पठाउनसक्ने छ ।
२३. तारेखमा राख्नूपर्नेः
(१) उजुरी प्रशासकले दफा ९ बमोजिम बिवाद दर्ता गरेपछि उजुरीकर्तालार्इ र दफा १६ बमोजिम प्रतिवाद दर्ता
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गरेपछि प्रतिबादीलार्इ तारेख तोकि तारेखमा राख्नुपर्छ ।
(२) उजुरीका पक्षहरूलार्इ तारेख तोक्दा तारेख तोकिएको दिन गरिने कामको व्यहोरा तारेख भर्पार्इ तथा तारेख
पर्चामा खुलार्इ उजुरीका सबै पक्षलार्इ एकै मिलानको मिति तथा समय उल्लेख गरी एकै मिलानको तारेख
तोक्नु पर्छ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम तारेख तोकिएको समयमा कु नै पक्ष हाजिर नभए पनि तोकिएको कार्य सम्पन्न गरी
अर्को तारेख तोक्नु पर्ने भएमा हाजिर भएको पक्षलार्इ तारेख तोकि समयमा हाजिर नभर्इ पछि हाजिर हुने
पक्षलार्इ अघि हाजिर भर्इ तारेख लाने पक्षसँ ग एकै मिलान हुनेगरी तारेख तोक्नु पर्छ ।
(४)	यस दफा बमोजिम तोकिएको तारेखमा उपस्थित भएका पक्षहरूलार्इ साथै राखि समितिले उजुरीको
कारवाहि गर्नुपर्छ ।
(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि तोकिएको तारेखमा कु नै पक्ष उपस्थित नभए पनि
समितिले बिवादको विषयमा कारवाही गर्न बाधा पर्नेछैन ।
२४. समितिको निर्णय बमोजिम हुनेः समितिले म्याद तामेली सम्बन्धमा प्रचलित कानून तथा यस ऐनमा लेखिए देखि
बाहेकको विषयमा आवश्यक प्रक्रिया निर्धारण गर्न सक्ने छ ।

परिच्छेद-५
सुनवार्इ तथा प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा

२५.	प्रारम्भिक सुनवार्इः
(१)	मेलमिलापबाट बिवाद निरुपण हुन नसकी समितिमा आएका बिवाद प्रतिवाद दर्ता वा बयान वा सो
सरहको कु नै कार्य भएपछि सुनवार्इको लागि पेश भएको बिवादमा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा तत्काल
निर्णय गर्न सकिने भएमा समितिले बिवाद पेश भएको पहिलो सुनवार्इमा नै निर्णय गर्न सक्ने छ ।
(२) समिति समक्ष पेश भएको बिवादमा उपदफा (१) बमोजिम तत्काल निर्णय गर्न सकिने नदेखिएमा समितिले
देहाय बमोजिमको आदेश गर्न सक्ने छः(क)	बिवादमा मुख नमिलेको कु रामा यकीन गर्न प्रमाण बुझ्ने वा अन्य कु नै कार्य गर्ने;
(ख)	बिवादमा बुझ्पनु र्ने प्रमाण यकिन गरी पक्षबाट पेश गर्न लगाउने वा सम्बन्धित निकायबाट माग गर्ने
आदेश गर्ने;
(ग)	मेलमिलापका सम्बन्धमा बिवादका पक्षहरूसँ ग छलफल गर्ने; तथा
(घ)	बिवादका पक्ष उपस्थित भएमा सुनुवाइको लागि तारेख तथा पेशिको समय तालिका निर्धारण गर्ने।
(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि समितिले स्थानीय ऐनको दफा ४७ को
उपदफा (२) बमोजिमको उजुरीमा मेलमिलापको लागि पठाउने आदेश गर्नुपर्नेछ ।
२६. प्रमाण दाखिल गर्नेः बादी वा प्रतिबादीले कु नै नयाँ प्रमाण पेश गर्न अनुमति माग गरी निवेदन पेश गरेमा उजुरी
प्रशासकले सोहि दिन लिन सक्ने छ ।
२७. लिखत जाँच गर्नेः
(१) समितिले उजुरीमा पेश भएको कु नै लिखतको सत्यता परीक्षण गर्न रेखा वा हस्ताक्षर विशेषज्ञलार्इ जाँच
गराउन जरूरी देखेमा सो लिखतलार्इ असत्य भन्ने पक्षबाट परीक्षण दस्तुर दाखिल गर्न लगार्इ रेखा वा
हस्ताक्षर विशेषज्ञबाट लिखत जाँच गराउन सक्ने छ ।
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२८.

२९.

३०.

३१.

(२) उपदफा (१) बमोजिम जाँच गर्दा मनासिब माफिकको समय तोकि आदेश गर्नुपर्नेछ र समय भित्र जाँच
सम्पन्न हुनको लागि यथासम्भव व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम जाँच गर्दा लिखत असत्य ठहरीएमा लिखत सत्य रहेको भन्ने पक्षबाट लागेको दस्तुर
असुल गरी उपदफा (१) बमोजिम दस्तुर दाखिल गर्ने पक्षलार्इ भरार्इदिनुपर्छ ।
साक्षी बुझ्नेः
(१) समितिबाट साक्षी बुझ्ने आदेश गर्दा साक्षी बुझ्ने दिन तोकि आदेश गर्नुपर्नेछ । साछी राख्दा बढीमा ५ जना
राख्नु पर्ने ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश भएपछि उजुरी प्रशासकले उजुरीको पक्षलार्इ आदेशमा उल्लेख भएको
मितिमा साक्षी बुझ्ने तारेख तोक्नु पर्नेछ ।
(३) साक्षी बुझ्ने तारेख तोकिएको दिनमा आफ्नो साक्षी समिति समक्ष उपस्थित गराउनु सम्बन्धित पक्षको
दायित्व हुनेछ ।
समितिको तर्फ बाट बकपत्र गराउनेः
(१)	यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि नाबालक वा अशक्त वा वृध्दवृध्दा पक्ष रहेको
उजुरीमा साक्षि बकपत्रको लागि तोकिएको तारेखको दिन उपस्थित नभएको वा उपस्थित नगराइएको
साक्षीलार्इ समितिले म्याद तोकि समितिको तर्फ बाट झिकार्इ बकपत्र गराउन सक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम साक्षी झिकाउँ दा बकपत्र हुने तारेख तोकि म्याद जारी गर्नुपर्नेछ र उजुरीका
पक्षहरूलार्इ समेत सोहि मिलानको तारेख तोक्नु पर्नेछ ।
साक्षी बकपत्र गराउनेः
(१) उजुरी प्रशासकले साक्षी बकपत्रको लागि तोकिएको दिन पक्षहरूसँ ग निजहरूले उपस्थित गराउन ल्याएका
साक्षिको नामावली लिर्इ समिति समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।
(२) साक्षी बकपत्रको लागि तोकिएको तारेखको दिन उजुरीका सबै पक्षले साक्षी उपस्थित गराउन ल्याएको
भए कार्यालय खुल्नासाथ तथा कु नै पक्षले साक्षी उपस्थित गराउन नल्याएको भए दिनको बाह्र बजेपछि
समितिले उपलब्ध भए सम्मका साक्षीको बकपत्र गराउनुपर्नेछ ।
बन्देज गर्न सक्नेः
(१) साक्षीको बकपत्र गराउँ दा उजुरीको विषयवस्तु भन्दा फरक प्रकारको तथा साक्षी वा उजुरीको पक्षलार्इ
अपमानित गर्ने वा झिझ्याउने वा अनुचित प्रकारको प्रश्न सोधिएमा समितिले त्यस्तो प्रश्न सोध्नबाट पक्षलार्इ
बन्देज गर्न सक्ने छ ।
(२) नाबालक वा वृध्द वा असक्त वा बिरामीले साक्षी बक्नु पर्ने भर्इ त्यस्तो उजुरीमा कु नै पक्षको उपस्थिति वा
अन्य कु नै मनासिब कारणले साक्षीलार्इ बकपत्र गर्न अनुचित दबाव परेको वा पर्ने प्रबल सम्भावना रहेको
छ भन्ने समितिलार्इ लागेमा समितिले त्यस्तो पक्षको प्रत्यक्ष उपस्थितिलार्इ बन्देज गरी निजले साक्षीले
नदेख्ने गरी मात्र उपस्थित हुन आदेश गर्न सक्ने छ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश गरेमा साक्षीले नदेख्ने गरी पक्ष उपस्थित हुने व्यवस्था मिलाउने दायित्व
समितिको हुनेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम गर्दा समितिले उजुरीसँ ग सम्बन्धित आवश्यक प्रश्न तयार गरी समितिको
तर्फ बाट बकपत्र गराउन सक्ने छ ।
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३२. पेशी सूची प्रकाशन गर्नुपर्नेः
(१) उजुरी प्रशासकले प्रत्येक हप्ता शुक्रवार अगामी हप्ताको लागि पेशी तोकिएको बिवादहरूको साप्ताहिक
पेशी सूची तथा तोकिएको दिन उक्त दिनको लागि पेशी तोकिएका बिवादहरूको पेशी सूची प्रकाशन गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूची सं योजकले र निजको अनुपस्थितिमा निजले जिम्मेवारी तोके को समितिको
सदस्यले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।
३३.	दैनिक पेशी सूचीः
(१) उजुरी प्रशासकले दफा ३२ बमोजिमको साप्ताहिक पेशी सूचीमा चढेका बिवाद हरूको तोकिएको दिनको
पेशी सूची तयार गरी एक प्रति सूचना पाटीमा टाँस्न लगाउनुपर्नेछ तथा एक प्रति समितिका सदस्यहरूलार्इ
उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचीमा बिवादहरू उल्लेख गर्दा बिवाद दर्ताको आधारमा देहायको क्रममा तयार
गरी प्रकाशन गराउनुपर्नेछः		 (क)
नाबालक पक्ष भएको बिवाद;
		 (ख)
शारिरीक असक्तता वा अपाङ्गता भएको व्यक्ति पक्ष भएको बिवाद;
		 (ग)
सत्तरी वर्ष उमेर पुरा भएको वृध्द वा वृध्दा पक्ष भएको बिवाद; तथा
		 (घ)	बिवाद दर्ताको क्रमानुसार पहिले दर्ता भएको बिवाद ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम पेशी सूची तयार गर्दा मुल्तवीबाट जागेका तथा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत
तथा जिल्ला अदालतबाट पुनः इन्साफको लागि प्राप्त भर्इ दर्ता भएको बिवादको हकमा शुरूमा समितिमा
दर्ता भएको मितिलार्इ नै दर्ता मिति मानि क्रम निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (२) मा रहेको क्रमानुसार नै समितिले बिवादको सुनवार्इ र कारवाही तथा किनारा
गर्नुपर्नेछ ।
३४. उजुरी प्रशासकको जिम्मेवारी हुनेः पेशी सूचीमा चढेका बिवादहरू कार्यालय खुलेको एक घण्टा भित्र समिति समक्ष
सुनवार्इको लागि पेश गर्ने तथा उक्त दिनको तोकिएको कार्य सकिए पछि समितिबाट फिर्ता बुझिलिर्इ सुरक्षित राख्ने
जिम्मेवारी उजुरी प्रशासकको हुनेछ ।
३५. प्रमाण सुनाउन सक्नेः समितिले दफा २५ बमोजिम तोकिएको तारेखको दिन उपस्थित सबै पक्षलार्इ अर्को पक्षले
पेश गरेको प्रमाण एवम् कागजात देखार्इ पढि बाँची सुनार्इ सो बारेमा अर्को पक्षको कु नै कथन रहेको भए लिखित
बयान गरार्इ मिसिल सामेल गराउन सक्ने छ ।
३६.	बिवादको सुनवार्इ गर्नेः
(१) समितिले दवु ै पक्षको कु रा सुनी निजहरूको बिवादको सुनवार्इ तथा निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सुनवार्इ तथा निर्णय गर्दा पक्षहरूको रोहवरमा गर्नुपर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम बिवादको सुनवार्इ गर्दा इजलास कायम गरी सुनवार्इ गर्न मनासिव देखिएमा सोही
अनुसार गर्न सक्ने छ ।
तर दबु ै पक्षको भनाइ तथा जिकिर सुन्नलाइ उपदफा ३ अनुसारको इजलास कायम गर्न बाधा हुने छै न ।
३७. बन्द इजलासको गठन गर्नसक्नेः
(१) समितिले महिला तथा बालबालिका समावेश रहेको तथा आवश्यक देखेको अन्य बिवादको सुनवार्इको
लागि बन्द इजलास कायम गरी सुनवार्इ गर्न सक्ने छ ।
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(२) उपदफा (१) बमोजिमको बन्द इजलासमा बिवादका पक्ष तथा अन्य सरोकारवाला बाहेक अन्य व्यक्तिलार्इ
इजलासमा प्रवेश गर्न नपाउने गरी बन्द इजलासको गठन गर्नुपर्नेछ ।
(३) बन्द इजलासबाट हेरिने बिवादको काम कारवाही, पिडीतको नाम थर ठे गाना लगायतका विषय गोप्य
राख्नुपर्नेछ ।
३८. बन्द इजलास सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाः
(१) बन्द इजलासबाट हेरिएका बिवादहरूको कागजातको प्रतिलिपि बादी, प्रतिवादि र निजको हितमा असर
परेको कु नै सरोकारवाला बाहेक अरू कसैलार्इ उपलब्ध गराउनुहुँदैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको बिवादको तथ्य खुलार्इ कु नै समाचार कु नै पत्रपत्रिकामा सं प्रेषण हुन दिनु हुँदैन।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि समितिले पक्षको गोपनियता तथा हितमा प्रतिकु ल
प्रभाव नपर्ने गरी समाचार सं प्रेषण गर्न भने कु नै बाधा पर्ने छै न ।
३९.	थप प्रमाण बुझ्नेः बिवादको सुनवार्इको क्रममा बिवादको कु नै पक्षको अनुरोधमा वा बिवाद सुनवार्इको क्रममा
समिति आफै ले थप प्रमाण बुझ्पनु र्ने देखेमा उजुरीका पक्षहरूलार्इ थप प्रमाण पेश गर्न पेश गर्ने तारेख तोकि आदेश
गर्न सक्ने छ ।
४०. स्वार्थ बाझिएको बिवाद हेर्न नहुनेः समितिको सदस्यले देहायका बिवादको कारवाही र किनारामा सं लग्न हुनुहुँदैनः(क) आफ्नो वा नजिकको नातेदारको हक हित वा सरोकार रहेको बिवाद;
स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "नजिकको नातेदार" भन्नाले अपुताली पर्दा कानून बमोजिम
अपुताली प्राप्त गर्न सक्ने प्राथमिकता क्रममा रहेको व्यक्ति, मामा, माइजु, सानीआमा, ठू लीआमा,
सानोबाबु, ठू लोबाबू , पति वा पत्नी तर्फ का सासू , ससुरा, फू पु, फू पाजु, साला, जेठान, साली, दिदी,
बहिनी, भिनाजु, बहिनी ज्वार्इँ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्वार्इँ, भाञ्जी बुहारी तथा त्यस्तो नाताका व्यक्तिको
एकासगोलमा रहेको परिवारको सदस्य सम्झनुपर्छ ।
(ख)	निजले अन्य कु नै हैसियतमा गरेको कु नै कार्य वा निज सं लग्न रहेको कु नै विषय समावेश रहेको कु नै बिवाद;
(ग) कु नै विषयमा निजले बिवाद चल्ने वा नचल्ने विषयको छलफलमा सहभागि भर्इ कु नैराय दिएको भए सो
विषय समावेश रहेको बिवाद; वा
(घ) अन्य कु नै कारणले आधारभूत रूपमा निज र निजको एकाघरसं गोलका परिवारका सदस्यको कु नै स्वार्थ
बाझिएको बिवाद ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कु नै अवस्था देखिएमा जुन सदस्यको त्यस्तो अवस्था पर्छ उक्त सदस्यले बिवाद
हेर्न नहुने कारण खुलार्इ आदेश गर्नुपर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) को प्रतिकु ल हुने गरी कु नै सदस्यले कु नै बिवादको कारवाहि र किनारामा सहभागि हुन
लागेमा बिवादको कु नै पक्षले आवश्यक प्रमाण सहित बिवादको कारवाहि किनारा नगर्न निवेदन दिन
सक्ने छ र सो सम्बन्धमा काम कारबाही स्थानीय ऐनको दफा ४८(५) अनुसार हुनेछ ।
(४) उपदफा (३) अनुसार बिवाद निरुपण हुन नसक्ने अवस्थामा स्थानीय ऐनको दफा ४८(६) र (७) को
ब्यबस्था अनुसारको सभाले तोके को समितिले काम कारवाहि र किनारामा गर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम गर्दा सभाले बिवादका पक्षहरूलार्इ सोहि उपदफा बमोजिम गठित समितिबाट
बिवादको कारवाहि किनारा हुने कु राको जानकारी गरार्इ उक्त समिति समक्ष उपस्थित हुन पठाउनुपर्नेछ ।
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परिच्छेद-६
निर्णय र अन्य आदेश

४१.	निर्णय गर्नुपर्नेः
(१) समितिले सुनवार्इको लागि पेश भएको बिवाद हेर्दा कु नै प्रमाण बुझ्पनु र्ने बाँकि नरहि बिवाद किनारा गर्ने
अवस्था रहेको देखिएमा सोहि पेशीमा बिवादमा निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निर्णय गरेपछि निर्णयको व्यहोरा निर्णय किताबमा लेखि समितिमा उपस्थित
सदस्यहरू सबैले दस्तखत गर्नुपर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम गरीएको निर्णयको दफा ४२ र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम खुलाउनुपर्ने विवरण
खुलेको पूर्ण पाठ निर्णय भएको मितिले बढिमा सात दिन भित्र तयार गरी मिसिल सामेल राख्नुपर्छ ।
(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि समयाभाव अथवा अन्य कु नै मनासिब कारणले
गर्दा सोहि दिन बिवाद निर्णय गर्न नसक्ने भएमा आगामि हप्ताको कु नै दिनको लागि अर्को पेशी तारेख
तोक्नु पर्नेछ ।
४२.	निर्णयमा खुलाउनुपर्नेः
(१) समितिले दफा ४१ बमोजिम गरेको निर्णयको पूर्णपाठमा यस दफा बमोजिमका कु राहरू खुलार्इ अनुसूची७ बमोजिमको ढाँचामा तयार गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पूर्णपाठ तयार गर्दा बादी तथा प्रतिबादीको जिकिर, निर्णय गर्नुपर्ने देखिएको
विषय, दवु ै पक्षबाट पेश भएको प्रमाणका कु राहरू समेतको विषय खुलाउनुपर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा उल्लेख भए देखि बाहेक पूर्णपाठमा देहायका कु राहरू समेत खुलाउनुपर्नेछः(क) तथ्यको ब्यहोरा;
(ख)	बिवादको कु नै पक्षले कानून व्यवसायी राखेको भएमा निजले पेश गरेको बहस नोट तथा बहसमा
उठाइएका मुल विषयहरु;
(ग)	निर्णय गर्नको लागि आधार लिइएको प्रमाणका साथै दवु ै पक्षबाट पेश भएको प्रमाण तथा त्यसको
विश्लेषण;
(घ)	निर्णय कार्यान्वयन गर्नको लागि गर्नुपर्ने विषयहरूको सिलसिलेवार उल्लेखन सहितको तपसिल
खण्ड; तथा
(ङ)	निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने भएमा पुनरावेदन लाग्ने जिल्ला अदालतको नाम र के कति दिनभित्र
पुनरावेदन गर्नुपर्ने हो सो समेत ।
(४) उपदफा २ तथा ३ मा उल्लेख भएदेखि बाहेक देहायका कु राहरु समेत निर्णयमा खुलाउन सक्ने छः(क) साक्षी वा सर्जमिनको बकपत्रको सारांश;
(ख) कु नै नजीरको व्याख्या वा अवलम्बन गरेको भए सो नजीरको विवरण र बिवादमा उक्त नजीरको
सिध्दान्त के कु न आधारमा लागु भएको हो अथवा लागु नभएको हो भन्ने कारण सहितको
विश्लेषण;
(ग)	निर्णयबाट कसैलार्इ कु नै कु रा दिनु भराउनु पर्ने भएको भए कसलार्इ के कति भरार्इ दिनुपर्ने हो
सोको विवरण; तथा
(घ)	बिवादको क्रममा कु नै मालसामान वा प्रमाणको रुपमा के हि वस्तु समिति समक्ष पेश भएको भए
सो मालसामान वा वस्तुको हकमा के गर्ने हो भन्ने विषय ।
४३.	प्रारम्भिक सुनवार्इमा निर्णय हुनसक्नेः
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(१) समितिले पहिलो सुनवार्इको लागि पेश भएको अवस्थामा नै बिवादमा थप प्रमाण बुझिरहनुपर्ने अवस्था
नरहेको देखेमा अथवा हदम्याद वा हकदैया वा समितिको क्षेत्राधिकार नरहेको कारणले बिवाद निर्णय गर्न
नमिल्ने देखेमा पहिलो सुनवार्इमा नै निर्णय गर्न सक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्णय क्षेत्राधिकारको अभाव रहेको कारणले भएको अवस्थामा क्षेत्राधिकार
ग्रहण गर्ने अदालत वा स्थानीय तह वा अन्य निकायमा उजुरी गर्न जानु भनि सम्बन्धित पक्षलार्इ जानकारी
दिनु पर्नेछ ।
४४.	निर्णय सं शोधनः
(१) समिति समक्ष बिवादको पक्ष वा कु नै सरोकारवालाले बिवादको निर्णयमा भएको कु नै लेखार्इको त्रुटी
सं शोधन गरी पाउन जिकिर लिर्इ निर्णयको जानकारी भएको पैंतिस दिन भित्र निवेदन दिन सक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन परी समितिले हेर्दा सामान्य त्रुटी भएको र सं शोधनबाट निर्णयको मूल
आशयमा कु नै हेरफे र नहुने देखेमा छु ट्टै पर्चा खडा गरी निवेदन बमोजिम निर्णय सं शोधन गर्ने आदेश
दिनसक्ने छ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको आदेश मूल निर्णयको अभिन्न अङ्गको रुपमा लिइनेछ ।
४५.	निर्णयमा हेरफे र गर्न नहुनेः
(१) समितिका सदस्य अथवा अरु कसैले पनि समितिका सदस्यहरुको दस्तखत भैसके पछि निर्णयमा कु नै
प्रकारको थपघट वा के रमेट गर्न हुँदैन ।
(२) कसैले उपदफा (१) बमोजिम को कसुर गर्ने कर्मचारीलार्इ आवश्यक कारवाहीको लागि सम्बन्धित
निकायमा लेखि पठाउनुपर्नेछ ।
४६.	निर्णय भएपछि गर्नुपर्ने कारवाहिः
(१) उजुरी प्रशासकले समितिबाट निर्णय भएपश्चात निर्णय किताबमा समितिका सदस्यहरु सबैको दस्तखत
भएको यकिन गरी निर्णय किताब र मिसिल जिम्मा लिनुपर्छ ।
(२)	यस ऐन बमोजिम निर्णयको पूर्णपाठ तयार भएपछि सबै सदस्यको दस्तखत भैसके पछि उजुरी प्रशासकले
निर्णयको कार्यान्यवय गर्नका लागि तत्काल गर्नुपर्ने के हि कार्य भए सो सम्पन्न गरी मिसिल अभिलेखको
लागी पठानुपर्छ ।
४७.	निर्णय गर्नपर्ने अवधिः
(१) समितिले प्रतिवाद दाखिल भएको वा बयान गर्नुपर्नेमा प्रतिबादीको बयान भएको मितिले तथा प्रतिवाद
दाखिल नभएको वा बयान नभएकोमा सो हुनुपर्ने म्याद भुक्तान भएको मितिले नब्बे दिनभित्र बिवादको
अन्तिम निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समयावधि गणना गर्दा मेलमिलापको लागि पठार्इएको बिवादको हकमा
मेलमिलापको प्रक्रियामा लागेको समय कटार्इ अवधि गणना गर्नुपर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि बिवादमा बुझ्पनु र्ने प्रमाण तथा पुरा गर्नुपर्ने
प्रक्रिया बाँकि नरही बिवाद निर्णय गर्न अङ्ग पुगिसके को भए सो पुगेको पन्ध्र दिनभित्र अन्तिम निर्णय
गर्नुपर्नेछ।
४८. अन्तरिम सं रक्षणात्मक आदेश जारी गर्न सकिनेः
स्थानीय ऐनको दफा ४९ को उपदफा ८ को खण्ड (क) देखि (ङ) सम्म उल्लिखित विषयमा तत्काल
अन्तरिम सं रक्षणात्मक आदेश जारी गर्न सकिनेछ । यस्तो आदेश जारी गर्दा निवेदकले पेश गरेको कागजात,
निजको अवस्था र वस्तुगत परिस्थितिको प्रारम्भिक छानविन गरी तत्काल आदेश नगरे निवेदकलाई पर्न सक्ने
नकारात्मक प्रभावको मुल्यांकन गर्नु पर्दछ । न्यायिक समितिले जारी गर्ने अन्तरिम सं रक्षणात्मक आदेश अनुसूची
८ मा उल्लेख गरे बमोजिम हुनेछ ।
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परिच्छेद-७
समितिको सचिवालय

समितिको सचिवालयः
(१) समितिको कार्यसम्पादनलार्इ सहजिकरणा गर्न एक सचिवालय रहने छ
(२) उपदफा (१) वमोजिमको सचिवालयमा कार्यपालिकाले आवश्यता अनुसार उजुरी प्रशासक, अभिलेख
प्रशासक तथा अन्य कर्मचारीहरुको व्यवस्था गर्न सक्ने छ । सचिवालयको कार्यसम्पादनलार्इ व्यवस्थित गर्न
सचिवालय अन्तर्गत उजुरी शाखा/ फाँट तथा अभिलेख शाखा /फाँट रहन सक्ने छ ।
उजुरी प्रशासकको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेख भए देखि बाहेक उजुरी प्रशासकको काम,
कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः
(क) पेश भएका उजुरी, प्रतिवाद र अन्य लिखतहरु जाँच गरी रीत पुगेको भए कानून बमोजिम लाग्ने दस्तुर लिर्इ
दर्ता गर्ने र दर्ता गर्न नमिल्ने भए कारण जनार्इ दरपीठ गर्ने;
(ख)	विवादमा प्रमाणको लागि पेश भएका नक्कल कागजलार्इ सक्कलसँ ग भिडार्इ ठिक देखिएमा प्रमाणित गर्ने
र मिसिल सामेल राख्ने तथा सक्कलमा के हि कै फियत देखिएमा सो जनार्इ सम्बन्धित पक्षको सहिछाप गरार्इ
राख्ने;
(ग) पेश भएका लिखत साथ सं लग्न हुनुपर्ने प्रमाण तथा अन्य कागजात छ वा छै न भए ठीक छ वा छै न जाँच्;ने
(घ) समितिको आदेशले झिकाउनुपर्ने प्रतिबादी, साक्षी वा अन्य व्यक्तिको नाममा म्याद जारी गर्ने;
(ङ)	विवादका पक्षलार्इ तारेख वा पेशी तारेख तोक्ने ;
(च) समिति समक्ष पेश हुनुपर्ने निवेदन दर्ता गरी आदेशको लागि समिति समक्ष पेश गर्ने;
(छ) कानून बमोजिम वारेस लिने तथा गुज्रेको तारेख थाम्ने निवेदन लिर्इ आवश्यक कारवाही गर्ने;
(ज) समितिबाट भएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने गराउने;
(झ) समितिमा पेश वा प्राप्त भएका कागजपत्र बुझ्,ने भर्पार्इ गर्ने लगायतका कार्यहरु गर्ने;
(ञ) आवश्यकतानुसार समितिको तर्फ बाट पत्राचार गर्ने;
(ट) समितिको आदेशले तामेल गर्नुपर्ने म्याद तामेल गर्नेगराउने, तामेल भएको म्यादको तामेली जाँची
रीतपूर्वकको नभए पुनः जारी गर्ने तथा अन्य अदालत वा निकायबाट प्राप्त भएको नगरपालिकाले तामेल
गरिदिनुपर्ने म्याद तामेल गर्ने गराउने;
(ठ)	निर्णय किताब र उजुरीको मिसिल जिम्मा लिने;
(ड) समितिमा दर्ता भएका विवाद तथा निवेदन लगायतका कागजातको अभिलेख तयार गर्ने र मासिक वा
वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने निकाय समक्ष प्रतिवेदन तयार गरी सं योजकबाट प्रमाणित गरार्इ सम्बन्धित
निकायमा पठाउने;
(ढ) आफ्नो जिम्मा रहेका उजुरीका मिसिलमा रहेका कागजातको रीतपूर्वक नक्कल दिने;
(ण) जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने गरी निर्णय भएका विवादमा पुनरावेदन म्याद जारी गरी तामेल
गर्नेगराउने;
(त) अदालत वा अन्य कु नै निकायमा विवादको मिसिल वा कु नै कागजात पठाउनुपर्ने भएमा समितिलार्इ
जानकारी गरार्इ मिसिल वा कागजात पठाउने तथा फिर्ता प्राप्त भएपछि कानून बमोजिम सुरक्षित राख्ने
व्यवस्था मिलाउने;

37

बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो

५१.

५२.

(थ)	निर्णय किताब जिम्मा लिने; तथा
(द) पेश भएका निवेदन लगायतका कागजातमा समितिबाट आदेश हुनुपर्ने वा निकासा लिनुपर्नेमा समिति
समक्ष पेश गर्ने ।
अभिलेख प्रशासकको काम, कर्तव्य र अधिकारः यस ऐनमा अन्यत्र उल्लेख भए बाहेक अभिलेख प्रशासकको
काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः
(क)	निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धीः
(१)	निर्णय बमोजिम चलन चलाउनुपर्ने, कु नै कु रा दिलार्इभरार्इ दिनुपर्ने लगायतका निर्णय
कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरु गर्ने तथा निर्णय कार्यान्वयनको अभिलेख राखी कानून
बमोजिम विवरण पठाउनुपर्ने निकायहरुमा विवरण पठाउने;
(२)	निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा निवेदन दिएका पक्षहरुको वारेस लिने, सकार गराउने, गुज्रेको
तारेख थमाउने लगायतका कार्यहरु गर्ने;
(३) समितिको आदेशले रोक्का भएको वा अरु कु नै अदालत वा निकायबाट रोक्का भै आएको जायजेथा
अन्य अड्डा अदालतमा दाखिल चलान गर्नुपर्ने भए सो गर्ने;
(४)	निर्णय बमोजिम लिलाम गर्ने लगायतका अन्य कु नै काम गर्नुपर्ने भए सो समेत गर्ने; तथा
(५)	लेखिए देखि बाहेकको कु नै कार्य निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा गर्नुपर्ने भएमा समिति समक्ष पेश
गरी आदेश बमोजिम गर्ने ।
(ख) अभिलेख सं रक्षण सम्बन्धीः
(१) अभिलेख शाखाको रेखदेख गरी निर्णय भएका मिसिल सुरक्षित राख्ने र कानून बमोजिम
सडाउनेपर्ने कागजहरु सडाउने;
(२)	निर्णय भएका मिसिलहरुमा कागजात जाँच गरी दरुु स्त रहेनरहेको हेर्ने र मिसिल कानून बमोजिम
गरी दरुु स्त अवस्थामा राख्ने;
(३) कानून बमोजिम सडाउने कागजको विवरण तयार गरी सो विवरण सुरक्षित रहने व्यवस्था गर्ने;
(४) अभिलेख शाखामा प्राप्त भएको मिसिलहरुको सालबसाली अभिलेख राख्ने र आवश्यकतानुसार
विवरण तयार गर्ने; तथा
(५) कु नै अदालत वा निकायबाट अभिलेखमा रहेको मिसिल वा कु नै कागजात माग भै आएमा
रीतपूर्वक पठाउने र फिर्ता प्राप्त भएपछि रीतपूर्वक गरी सुरक्षित राख्ने ।
उजुरी प्रशासक वा अभिलेख प्रशासकको आदेश उपरको निवेदनः
(१)	यस ऐन बमोजिम उजुरी प्रशासक वा अभिलेख प्रशासकले गरेको आदेश वा कारवाही उपर चित्त नबुझ्ने
पक्षले सो आदेश वा कारवाही भएको पाँच दिनभित्र समिति समक्ष निवेदन दिन सक्ने छ ।
(२) समितिले उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको निवेदन उपर सुनुवार्इ गरी निवेदन पेश भएको बढिमा सात
दिन भित्र निवेदन उपरको कारवाहि टुङ्ग्याउनुपर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन उपर आदेश वा
निर्णय गर्नुपूर्व के हि बुझ्पनु र्ने भए सो बुझरे मात्र निर्णय वा आदेश गर्नुपर्नेछ ।
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मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्था

मिलापत्र गराउनेः
(१) समितिले प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र हुन सक्ने जुनसुकै उजुरीमा मिलापत्र गराउन सक्ने छ ।
(२)	विवादका पक्षहरूले मिलापत्रको लागि अनुसूची-९ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिएमा समितिले उजुरीमा
मिलापत्र गराउन उपयुक्त देखेमा मिलापत्र गराइदिनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम पक्षहरूले दिएको निवेदनको व्यहोरा समितिले दवु ै पक्षलार्इ सुनार्इ त्यसको परिणाम
सम्झार्इ पक्षहरूको मिलापत्र गर्ने सम्बन्धमा सहमति रहे नरहेको सोध्पनु र्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम सुनाउँ दा पक्षहरूले मिलापत्र गर्न मञ्रजु गरेमा समितिले पक्षहरूको निवेदनमा
उल्लेख भएको व्यहोरा बमोजिमको मिलापत्र तीन प्रति तयार गराउनुपर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिमको मिलापत्रको व्यहोरा पक्षहरूलार्इ पढीबाँची सुनार्इ मिलापत्र गर्न मञ्रजु भएमा
पक्षहरूको सहिछाप गरार्इ समितिका सदस्यहरूले मिलापत्र कागज अनुसूची-१० बमोजिमको ढाँचामा
प्रमाणित गरी एक प्रति समितिले अभिलेखको लागि मिसिलमा राख्नुपर्नेछ तथा एक-एक प्रति बादी तथा
प्रतिबादीलार्इ दिनुपर्नेछ ।
५४.	मेलमिलाप गराउन सक्नेः
(१) समितिले प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र गर्न मिल्ने उजुरीमा पक्षहरूबीच मेलमिलाप गराउन सक्ने छ ।
(२) पक्षहरूले जुनसुकै तहमा विचाराधीन रहेको प्रचलित कानूनले मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्न
सकिने विवादमा विवादका पक्षले सं युक्त रूपमा समिति समक्ष निवेदन दिन सक्ने छन् ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम निवेदन दिएकोमा मेलमिलापबाट उजुरीको निरोपण हुन उपयुक्त देखिएमा
समितिले त्यस्तो उजुरी मेलमिलापको माध्यमबाट निरोपण गर्न लेखि पठाउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको आदेशपछि मेलमिलाप सम्बन्धी कारवाहि प्रारम्भ गरी पक्षहरूबीच मेलमिलाप
गरार्इदिनुपर्नेछ ।
(५)	मेलमिलाप सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
५५. उजुरी निर्णय गर्नेः
(१) समितिले यस ऐन बमोजिम मेलमिलापको माध्यमबाट उजुरीको निरोपण गर्न प्रक्रिया बढाएकोमा
मेलमिलापको माध्यमबाट उजुरीको निरोपण हुन नसके मा पक्षहरूलार्इ उजुरीको पेशी तारेख तोकि कानून
बमोजिम कारवाही गरी सुनवार्इ तथा निर्णय गर्ने प्रक्रिया बढाउनुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि स्थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२)
बमोजिमको उजुरीमा मेलमिलाप वा मिलापत्र हुन नसके मा समितिले अधिकार क्षेत्र रहेको अदालतमा
जाने भनि सुनार्इदिनुपर्नेछ ।
५६.	मेलमिलाप वा मिलापत्र हुन नसक्नेः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि कु नै उजुरीमा मिलापत्र
गराउँ दा उजुरीको प्रकृ ति वा मिलापत्रको व्यहोराबाट नेपाल सरकार बादी भर्इ चलेको कु नै विवाद वा सार्वजनिक
तथा सरकारी सम्पत्ति वा हितमा असर पर्ने देखिएमा समितिले त्यस्तो विवादमा मिलापत्र गराउनेछैन ।
तर त्यस्तो असर पर्ने व्यहोरा हटार्इ अन्य व्यहोराबाट मात्र मिलापत्र गर्न चाहेमा भने मिलापत्र गरार्इदिनुपर्नेछ ।
५७.	मेलमिलापको लागि प्रोत्साहन गर्नेः
(१) समितिले समिति समक्ष सुनवार्इको लागि पेश भएको उजुरीमा मेलमिलाप हुनसक्ने सम्भावना रहेको देखेमा
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पक्षहरूलार्इ मेलमिलापको लागि तारेख तोक्न सक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको तारेखको दिन समितिले विवादका पक्ष तथा विपक्ष, उपस्थित भएसम्म
पक्षले पत्यार्इ साथै लिइआएका अन्य व्यक्ति समेत उपस्थित गरार्इ मेलमिलापको लागि छलफल गरार्इ
पक्षहरूको बीचमा सहमति भएमा सहमति भए बमोजिम मिलापत्र कागज तयार गर्न लगार्इ मिलापत्र
गरार्इदिनुपर्नेछ।
(३) उजुरीमा तोकिएको म्यादमा समिति समक्ष उपस्थित नभएको वा उपस्थित भएर पनि तारेख गुजारी विवादमा
तारेखमा नरहेको पक्ष अथवा विवादमा पक्ष कायम नभएको भए तापनि विवादको पेटबोलीबाट उजुरीको
पक्ष कायम हुने देखिएको व्यक्ति समेत मेलमिलापको लागि उपस्थित भएमा समितिले मेलमिलाप गरार्इ
मिलापत्रको कागज गरार्इदिनुपर्नेछ ।
५८.	प्रारम्भिक सुनवार्इ पूर्व मेलमिलापः
(१) उजुरी प्रशासकले प्रारम्भिक सुनवार्इको लागि समिति समक्ष उजुरी पेश हुनुपूर्व उजुरीमा मेलमिलाप
हुनसक्ने अवस्था देखिएमा वा पक्षहरूले सो व्यहोराको निवेदन लिर्इ आएमा मिलापत्रको व्यहोरा खुलेको
कागज तयार गरी समिति समक्ष पेश गर्नसक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गर्दा मिलापत्रमा अन्तिम सहमति नजुटेको भए तापनि पक्षहरू मेलमिलापको
लागि प्रक्रियामा जान सहमत भएमा उजुरी प्रशासकले पक्षहरूको निवेदन लिर्इ उजुरीमा मेलमिलापको
लागि मेलमिलापकर्ता समक्ष पठाउने आदेशको लागि समिति समक्ष पेश गर्नसक्ने छ ।
५९.	मेलमिलापकर्ताको सूची तयार गर्नेः
(१) समितिले मेलमिलापको कार्य गराउनको लागि देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको व्यक्तिहरूको विवरण
खुलार्इ सम्भावित मेलमिलापकर्ताको सूची तयार गर्नेछः
(क) कम्तिमा स्नातक उत्तिर्ण गरेको;
(ख) कु नै राजनीतिक दल प्रति आस्था राखी राजनीतिमा सक्रिय नरहेको; तथा
(ग) स्थानीय स्तरमा समाजसेवीको रुपमा पहिचान बनाएको ।
(घ) 	मेलमिलापकर्ताको ४८ घण्टा तालिम लिइ मेलमिलापकर्ताको कार्य गर्दै आएको
(ङ) २५ बर्ष उमेर पुरा भएको ।
(च) 	माथी योग्यतामा जुन सुकै कु रा लेखिएको भएता पनि तालिम लिइ हाल काम गरिरहेकाको
		
हकमा निजलाइ निरन्तरता दिन सकिने ।
(२)	मेलमिलापकर्ताको सूची तयार गरेपछि समितिले सूची सभा समक्ष पेश गरी अनुमोदन गराउनुपर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम सूची अनुमोदन भएपछि समितिले सार्वजनिक जानकारीको लागि सूचना प्रकाशन
गर्नुपर्नेछ तथा मेलमिलापको लागि पठाउँ दा प्रत्येक पक्षलार्इ सो सूची उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
६०.	मेलमिलापकर्ताको सूची अद्यावधिक गर्नेः
(१) समितिले दफा ५९ बमोजिम तयार भएको सूची प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।
(२) प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक गरेको मेलमिलापकर्ताको सूची समितिले सभाबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेछ ।
(३)	यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम मेलमिलापकर्ताको सूचीमा सूचीकृ त हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिले
समिति समक्ष सूचीकृ त गरिपाउनको लागि अनुसूची-११ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनसक्ने छ ।
६१.	मेलमिलापकर्ताको सूचीबाट हटाउनेः
(१) समितिले दफा ६० बमोजिम मेलमिलापकर्ताको सूची अद्यावधिक गर्दा देहायको अवस्थाका
मेलमिलापकर्ताको नाम सूचीबाट हटाउनेछः-
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(क)	निजको मृत्यु भएमा;
(ख)	निजले आफ्नो नाम सूचीबाट हटार्इपाउँ भन्ने निवेदन दिएमा;
(ग)	निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएमा;
(घ)	निज कु नै सं स्थासँग सम्बध्द रहेकोमा सो सं स्था खारेज वा विघटन भएमा; र
(ङ) समितिले दफा ६७ को उपदफा (२) बमोजिम निजलार्इ सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेमा ।
(च) बसाइ सराइ गरेमा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचीबाट नाम हटाइएका मेलमिलापकर्ताहरूको नामावली समितिले सार्वजनिक
सूचनाको लागि प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।
६२.	मेलमिलापको लागि समयावधि तोक्नेः (१) समितिले यस ऐन बमोजिम मेलमिलाको लागि मेलमिलापकर्ता पठाउँ दा
बढिमा तिन महिना सम्मको समय तोकि पठाउनेछ ।
(२) मेलमिलापको लागि पठाउँ दा सामान्यतयाः वढिमा तीनजना बाट मेलमिलाप गराउने गरी तोक्नु पर्नेछ ।
६३.	मेलमिलापकर्ताको छनौटः
(१) समितिले मेलमिलाप गराउने कार्यको लागि विवादका पक्षहरूलार्इ एक जना मेलमिलापकर्ताको छनौट
गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गर्दा पक्षहरूबीचमा एकजना मेलमिलापकर्ताको लागि सहमति नभएमा समितिले
पक्षहरूको सहमतिमा तिन जना मेलमिलापकर्ताको छनौट गर्नुपर्नेछ ।
(३) पक्षहरूको बीचमा मेलमिलापकर्ताको नाममा सहमति हुन नसके मा समितिले मेलमिलापकर्ताको सूचीमा
रहेका मेलमिलापकर्ताहरू मध्येबाट दवु ै पक्षबाट एक-एक जना मेलमिलापकर्ता छनौट गर्न लगार्इ तेस्रो
मेलमिलापकर्ता छनौट गरिदिनुपर्नेछ ।
(४) उजुरीका सबै पक्षको सहमतिमा मेलमिलापकर्ताको सूचीमा नरहेको यस ऐन बमोजिम मेलमिलापकर्ता हुन
अयोग्य नभएको कु नै व्यक्ति वा सं स्थाबाट मेलमिलाप प्रक्रिया अगाडी बढाउन सहमत भै लिखित निवेदन
दिएमा समितिले त्यस्तो व्यक्ति वा सं स्थालार्इ मेलमिलापकर्ता तोकिदिनुपर्नेछ ।
६४.	मेलमिलापकर्ताको परिवर्तनः
(१) समितिले देहायको अवस्था परि पक्षहरूले निवेदन दिएको अवस्थामा मेलमिलापकर्ता परिवर्तन
गरिदिनुपर्नेछः(क)0दफा ६१ बमोजिम मेलमिलापकर्ताको सूचीबाट हटाउने अवस्था भएमा;
(ख)0 पक्षहरूले पारस्परिक सहमतिमा मेलमिलापकर्ता हेरफे र गर्न मञ्रजु भएमा;
(ग)0विवादको कु नै पक्षले मेलमिलापकर्ता प्रति अविश्वास रहेको लिखित जानकारी गराएमा;
(घ)0 कु नै कारणले मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापमा सहभागी भैरहन नसक्ने जनाएमा;
(ङ)0विवादको विषयवस्तुमा मेलमिलापकर्ताको कु नै स्वार्थ रहेको मेलमिलापकर्ताले जानकारी गराएमा
वा कु नै स्रोतबाट समिति समक्ष जानकारी भएमा; तथा
(च)0मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापकर्ताको हैसियतले कार्यगर्दा दफा ६६ तथा अन्य प्रचलित कानून
बमोजिम पालन गर्नुपर्ने आचरण पालन नगरेमा ।
(२)	मेलमिलापकर्ता परिवर्तनको कारणले तोकिएको समयमा मेलमिलापको कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा
समितिले बढिमा एक महिना सम्मको समय थप गर्न सक्ने छ ।
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६५.	मेलमिलापको लागि पठाउँ दा गर्ने प्रक्रियाः
(१) समितिले कु नै उजुरी मेलमिलापको लागि मेलमिलापकर्ता समक्ष पठाउँ दा पक्षहरूलार्इ मेलमिलापकर्ताको
सम्पर्क उपलब्ध गरार्इ मेलमिलापकर्ता समक्ष उपस्थित हुने तारेख तोकि देहाय बमोजिमको कागज साथै
राखि लेखिपठाउनुपर्नेछः
(क) उजुरीको सारसं क्षेप वा मुख्य मुख्य कागजातको प्रतिलिपी;
(ख) उजुरीको पक्ष वा वारेस भए वारेसको नाम, थर, वतन र उपलब्ध भएसम्म टेलिफोन नम्बर, र्इमेल,
फ्याक्स तथा अन्य सम्पर्क विवरण; तथा
(ग)	मेलमिलाप सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने स्थान र समय ।
(२)	मेलमिलापकर्ताले समिति समक्ष माग गरेमा उजुरीका कागजातहरूको नक्कल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
(३)	मेलमिलापको लागि तोकिएको समय सम्पन्न भएको सात दिन भित्र उजुरीको पक्षहरू समिति समक्ष
उपस्थित हुने गरी तारेख तोक्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि मेलमिलापकर्ताले तोकिएको समय अगावै उजुरी
समिति समक्ष फिर्ता पठाउने निर्णय गरेमा सो निर्णयको जानकारी भएको सात दिन भित्र पक्षहरूलार्इ
समिति समक्ष उपस्थित हुनेगरी पठाउनुपर्नेछ ।
६६.	मेलमिलापमा अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रियाः
(१) समितिले पक्षहरूको सहमतिमा मेलमिलापको लागि छलफल गर्ने तथा अन्य कार्य गर्ने स्थानको छनौट
गरी पक्ष तथा मेलमिलापकर्तालार्इ सोको जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
तर पक्षहरूको सहमतिमा मेलमिलापकर्ताले अन्य कु नै स्थानको छनौट गर्न बाधा पर्नेछैन ।
(२) पक्षहरूलार्इ उपदफा (१) बमोजिम मेलमिलापकर्ताले तोके को स्थानमा तोकिएको समयमा उपस्थित हुने
दायित्व रहनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको दायित्व पक्षहरूले पुरा नगरेमा मेलमिलापकर्ताले मेलमिलापको प्रक्रिया बन्द
गरी समितिलार्इ सोको लिखित जानकारी गरार्इ उजुरीको कागजात फिर्ता पठाउनसक्ने छ ।
(४)	मेलमिलापको क्रममा मेलमिलापकर्ताले पक्षहरूबीचमा सहजकर्ताको भूमिका गर्नेछ र उक्त भूमिका निर्वाह
गर्ने क्रममा निजले पक्षहरू बाहेक देहायका व्यक्तिहरूसँ ग समेत एकल वा सामूहिक वार्ता गर्नसक्ने छः
(क)	विवादको विषयमा जानकारी रहेको उजुरीका पक्षले रोजेको व्यक्ति; तथा
(ख)	विवादको विषयवस्तुको बारेमा जानकारी रहेको स्थानीय भद्रभलादमी ।
(५)	मेलमिलापकर्ताले पक्षहरूको सहमतिमा पक्षहरूसँ ग देहाय बमोजिम वार्ता गर्नसक्ने छः
(क) पक्षहरूसँ ग एकल एकान्तवार्ता; तथा
(ख) टेलिफोन वार्ता, भिडीयो कन्फ्रे न्स वा सञ्चारको अन्य माध्यमबाट वार्तालाप ।
(६) प्रचलित कानून तथा यस ऐनको मान्यता विपरीत नहुनेगरी पक्षहरूको सहमतिमा मेलमिलापकर्ताले
मेलमिलापको कार्यविधि निर्धारण गर्नसक्ने छ ।
६७.	मेलमिलापकर्ताको आचरणः
(१)	मेलमिलापकर्ताले देहाय बमोजिमको आचरण पालन गर्नुपर्नेछः(क)	मेलमिलाप सम्बन्धी कारवाही निष्पक्ष ढङ्गले सम्पादन गर्नुपर्ने;
(ख) कु नै पक्षप्रति झक
ु ाव, आग्रह, पूर्वाग्रह नराख्ने वा राखेको देखिने कु नै आचरण वा व्यवहार नगर्ने;
(ग) कु नै पक्षलार्इ डर, त्रास, झक्
ु यान वा प्रलोभनमा पारी मेलमिलाप गराउन नहुने;
(घ)	विवाद कायम रहेको अवस्थामा विवादको कु नै पक्षसँ ग आर्थिक कारोबारमा सँ लग्न नहुने;
(ङ)	मेलमिलाप सम्बन्धमा बनेको प्रचलित कानून तथा अन्य स्थापित मान्यता विपरीत आचरण गर्न
नहुने;
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(च)	मेलमिलापको क्रममा पक्षहरुसँ ग सम्मानजनक, सदभावपूर्ण र सबै पक्षप्रति समान व्यवहार
कायम गर्ने;
(छ)	मेलमिलापको क्रममा पक्षहरुले व्यक्त गरेको विषयवस्तुको गोपनीयता कायम राख्ने; तथा
(ज)	मेलमिलापको क्रममा पक्षबाट प्राप्त भएको कु नै कागजात वा वस्तु प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि वा
निज प्रक्रियाबाट अलग भएपछि सम्बन्धित पक्षलार्इ सुरक्षित फिर्ता गर्ने ।
(२) समितिले कु नै मेलमिलापकर्ताले उपदफा (१) बमोजिमको आचरण पालना नगरेको उजुरी परी वा
सो विषयमा स्वयं जानकारी प्राप्त गरी छानविन गर्दा व्यहोरा ठिक देखिए त्यस्तो मेलमिलापकर्तालार्इ
मेलमिलापकर्ताको सूचीबाट हटाउनेछ ।
६८. लिखत तयारी र मिलापत्रः मेलमिलापकर्ताले पक्षहरुसँ गको छलफल पश्चात मेलमिलापको लागि दवु ै पक्ष सहमत
भएकोमा मिलापत्र गरार्इ सहमति भएको विषयवस्तु बमोजिमको मिलापत्रको लिखत तयार गरि समिति समक्ष
पठाउनुपर्नेछ ।
६९.	मेलमिलाप नभएको उजुरीमा गर्नुपर्ने कारवाहीः
(१)	मेलमिलापकर्ताले पक्षहरु बीचमा मेलमिलाप हुन नसके मा सो व्यहोरा खुलार्इ प्रतिवेदन तयार गरी
विवादका सबै कागजात सहित समितिमा फिर्ता पठाउनुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गर्दा मेलमिलापकर्ताले पक्षहरुलार्इ समिति समक्ष हाजीर हुन जाने बढिमा सात
दिनको म्याद तोकि पठाउनु पर्नेछ ।
७०.	मेलमिलाप नभएको उजुरीमा निर्णय गर्नुपर्नेः
(१) स्थानीय ऐनको दफा ४७ (१) को विबादमा समितिले मेलमिलापको लागि पठाएको उजुरीमा पक्षहरुबीच
मेलमिलाप हुन नसकि मेलमिलापकर्ताको प्रतिवेदन सहित प्राप्त हुन आएमा कानून बमोजिम कारवाही
गरी निर्णय गर्नुपर्छ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि देहाय बमोजिमको उजुरीमा अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्ने
सम्बन्धित अदालत वा निकायमा उजुरी गर्न जानु भनि सुनार्इ पठार्इदिनुपर्छः(क) स्थानीय ऐनको दफा ४७ को उपदफा (२) बमोजिमको विवादमा; तथा
(ख) कु नै अदालत वा निकायबाट मेलमिलापको लागि प्रेषित भएको विवादमा ।
(३) उपदफा (२) को देहाय (ख) बमोजिमको विवादमा सम्बन्धित अदालत वा निकायमा पठाउँ दा हाजिर हुन
जाने तारेख तोकी पठाउने तथा मिसिल समेत नक्कल खडा गरी अभिलेख राखि सक्कल मिसिल सम्बन्धित
अदालत वा निकायमा पठाउनुपर्नेछ ।
७१.	मेलमिलाप दस्तुरः मेलमिलापमा जाने विवादको हकमा मेलमिलापकर्ताले पक्षहरुले सहमतिमा दिन मञ्रजु भएदेखि
बाहेक कु नै प्रकारको दस्तुर लाग्नेछैन । तर पक्षहरूको सहमतिमा मेलमिलापकर्ताले पक्षहरुबाट बढीमा रु ५००।/५००।- लिन पाउनेछन ।
७२. समुदाय स्तरमा हुने सामुदायिक मेलमिलाप प्रवर्धन गर्न कर्मचारी तोक्न सक्नेः
(१) समितिले स्थानीय स्तरमा मेलमिलाप प्रवर्ध्दन गर्नको लागि कार्यपालिकामा अनुरोध गरेमा कर्मचारी
खटार्इ समुदाय स्तरमा मेलमिलापको प्रवर्ध्दनात्मक कार्यक्रम गर्न सकिनेछ ।
(२) समुदाय स्तरमा हुने सामुदायिक मेलमिलापको हकमा दफा ५९ (१) अनुसारको योग्यता तथा अनुभव
नभएका मेलमिलापकर्तावाट मेलमिलाप गराउन वाधा पर्ने छै न ।
(३) समितिले समुदायस्तरमा हुने सामुदायिक मेलमिलापको कार्यविधि तोके वमोजिम हुनेछ ।
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परिच्छेद-९
निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था
७३.

सचिवालयको जिम्मेवारीः कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा रहि समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने
गराउने सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यको रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेछ ।
७४. सहयोग गर्नुपर्नेः
(१) नगरपालिका कार्यालय तथा सो अन्तर्गतका सबै वडा कार्यालय तथा अन्य कार्यालयले यस ऐन तथा
प्रचलित कानून बमोजिम समितिले गरेको निर्णय बमोजिम व्यक्ति वा सं स्था वा अन्य कसैसँग असुल
गर्नुपर्ने जरीवाना वा अन्य रकम असुलउपर गर्न सहयोग गर्नुपर्नेछ ।
(२)	यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिम समितिले असूल गर्नपर्ने जरीवाना, बिगो वा अन्य कु नै प्रकारको
रकम असुलउपर नभर्इ उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजिमका कार्यालयहरुले कु नै सिफारिश वा कु नै
कार्य गरिदिनेछैनन ।
७५. असुल उपर गर्नेः
(१) अभिलेख प्रशासकले समितिको निर्णय बमोजिम कु नै पक्षसँ ग जरीवाना वा बिगो वा अन्य कु नै प्रकारको
असुल उपर गर्नुपर्ने भएमा सो पक्षले जरीवाना तिर्न बुझाउन ल्याएमा बुझि सदरस्याहा गरी जरीवानाको
लगत कट्टा गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम असुलउपर नभएमा लगत राखी सम्बन्धित पक्षको नाम नामेसी तथा जरीवाना
रकम समेतको विवरण नगरपालिकाको कार्यालयका साथै सबै वडा कार्यालयमा समेत अभिलेखको लागि
पठाउनुपर्नेछ ।
(३) सम्बन्धित कार्यालयहरुले उपदफा (२) बमोजिम लेखि आएमा त्यस्तो पक्षसँ ग जरीवाना रकम असुलउपर
गरी अभिलेख शाखामा सदरस्याहा गर्न पठाउनुपर्नेछ ।
७६. भरीभराउ गर्नेः
(१) समितिले यस ऐन बमोजिम गरेको कु नै निर्णय बमोजिम कु नै पक्षले राखेको दस्तुर, वा अन्य कु नै प्रकारको
रकम कु नै पक्षबाट भरार्इ पाउने भएमा भरार्इ पाउने पक्षले भरी दिनुपर्ने पक्षको त्यस्तो रकम भरार्इ दिनुपर्ने
स्रोत खुलार्इ अनुसूची-१२ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
ँ यथासम्भव नगद रहेको बैकँ खाता वा कु नै सहकारी वा बचत
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिदा
सं स्थामा रहेको रकम र सो नभएमा लिलाम बिक्री गरी असुल उपर गर्नुपर्ने अवस्था भएमा कु नै अचल
सम्पत्तिको व्यहोरा खुलार्इ निवेदन दिनुपर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको निवेदनमा दफा ७८ बमोजिमको विवरण खुलार्इ निवेदन दिनुपर्नेछ ।
७७.	चलन चलार्इदिनेः
(१) समितिले यस ऐन बमोजिम गरेको कु नै निर्णय बमोजिम कु नै सम्पत्ति वा अधिकार वा कु नै विषयवस्तु वा
सेवा वा अन्य कु नै विषयको चलन पाउने ठहरेको पक्षले त्यस्तो चलन पाउने विषयको विवरण खुलार्इ
अभिलेख प्रशासक समक्ष अनुसूची-१३ को ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेमा अभिलेख प्रशासकले निर्णय बमोजिमको विषयको चलन
चलार्इदिनुपर्नेछ ।
ँ चलन चलाउनु पर्ने सम्पत्तिको दफा ७८ बमोजिमको विवरण
(३) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन दिदा
खुलाउनुपर्नेछ ।
७८. सम्पत्तिको विवरण खुलाउनुपर्नेः भरिभराउ गर्न वा चलन चलाइ पाउनको लागि निवेदन दिने विवादको पक्षले
निवेदनमा सम्पत्तिको विवरण उल्लेख गर्दा देहाय बमोजिमको विवरण खुलाउनु पर्नेछः-
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७९.

८०.

(क) अचल सम्पत्तिको विवरण
(१) घरजग्गा भए रहेको स्थानको ठे गाना तथा चार किल्ला;
(२) घर जग्गाको कित्ता नम्बर तथा क्षेत्रफ	ल,			
(३) घर रहेको भए घरको तला तथा कवल र सम्भव भएसम्म वर्गफिट;
(४) घर जग्गाको अवस्थिती आवास वा औद्योगिक वा व्यापारिक क्षेत्रमा रहेको व्यहोरा;
(५) कच्ची वा पक्कि सडकसँ ग जोडिएको व्यहोरा;
(६) घरजग्गाको स्वामित्व रहेको व्यक्तिको नाम थर साथै स्वामित्व भन्दा फरक व्यक्तिको भोगचलन
रहेको भए भोगचलन गर्नेको नाम थरका साथै अन्य विवरण; तथा
(७) घरमा भएको लगापात तथा खरिदबिक्रि हुन सक्ने न्यूनतम मूल्य ।
(ख)	चल सम्पत्तिको विवरणः
(१)	चल सम्पत्ति रहेको ठाउँ तथा भोग वा नियन्त्रण राख्नेको नाम थर;
(२) बैकँ खातामा रहेको नगद भए खातावालको साथै बैकँ तथा शाखाको नाम;
(३)	चल सम्पत्तिको प्रकार तथा नगद बाहेकको भए सम्भावित बिक्रि मूल्य; तथा
(४) नगद बाहेकको चल सम्पत्ति भए अवस्था, प्रकृ ति तथा बनोटका साथै प्रत्येकको साइज र सँ ख्या।
सम्पत्ति रोक्का राख्नेः
(१) अभिलेख प्रशासकले दफा ७५ वा ७६ बमोजिम निर्णय कार्यान्वयनको लागि निवेदन परेपछि देखाइएको
सम्पत्तिको हकमा आवश्यक पर्ने जति जेथा रोक्का राख्ने सम्बन्धमा निर्णयको लागि कार्यापालिका समक्ष
पेश गर्ने र कार्यपालिकाबाट रोक्का राख्ने निर्णय गरेपछी निर्णय बमोजिम जेथा रोक्का राख्नको लागि सो जेथा
दर्ता रहेको कार्यालय वा रजिष्ट्रेशन गर्ने कार्यालयमा लेखि पठाउनुपर्नेछ ।
(२) बाली, ब्याज, बहाल लगायतको सम्पत्तिको हकमा निवेदन परेको बढिमा दर्इु दिन भित्र सम्पत्ति तायदात
गर्न लगार्इ तायदात गर्दाको समयमा नै आवश्यक पर्ने जति सम्पत्ति वा सोबाट प्राप्त हुने बाली, बहाल,
ब्याज, मुनाफा आदि आय नियन्त्रण गर्नु वा रोक्का राख्नुपर्छ र त्यसको भर्पार्इ सम्बन्धित पक्षलार्इ दिनुपर्छ।
(३)	दफा ७८ को देहाय (ख) बमोजिमको सम्पत्तिको हकमा भरिभराउको लागि आवश्यक पर्ने जति सम्पत्ति
रोक्का राखी रोक्काको सूचना आवश्यकताअनुसार लेखा शाखा वा सम्बन्धित बैकँ वा सम्बन्धित निकायमा
तुरुन्त लेखि पठाउनुपर्नेछ ।
(४) सम्पति रोक्का सम्वन्धि आदेश अनुसूची १४ बमोजिम हुनेछ ।
सम्पत्ति लिलाम गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिः
(१) कार्यपालिकाले यस ऐन बमोजिम भरीभराउ गर्नुपर्ने बिगो वा कोर्ट फी वा त्यस्तै कु नै रकम असुलउपर गर्न
दफा ७८ को देहाय (क) बमोजिम सम्पत्तिको विवरण खुलार्इ दर्खास्त परेमा त्यस्तो रकम भरी दिनुपर्ने
व्यक्तिलार्इ बुझाउनुपर्ने रकम बुझाउन सात दिनको म्याद दिर्इ सूचना जारी गर्नुपर्छ ।
(२) उपदफा (२) बमोजिमको म्यादमा रकम बुझाउन नल्याएमा त्यस्तो भरीदिनुपर्ने व्यक्तिको भरीपाउने
व्यक्तिले देखाएको दफा ७८ को देहाय (क) बमोजिमको सम्पत्ति तायदात गरील्याउनुपर्छ ।
(३)	दण्ड, जरीवाना, सरकारी बिगो वा कु नै अदालत वा निकाय वा नगरपालिका वा समितिको निर्णयले असुल
उपर गर्नुपर्ने कु नै रकमको हकमा त्यस्तो असुलउपर हुनुपर्ने व्यक्तिले बुझाउन नल्याएमा निजको जुनसुकै
अचल सम्पत्ति फे ला परेमा तायदात गरी रोक्का राख्नुपर्छ ।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि जेथा जमानत वा कु नै प्रकारको नगद धरौट दाखिल
गरेको हकमा सो सम्पत्तिबाट खाम्ने जति रकमको लागि उपदफा (३) बमोजिम गरिरहनुपर्दैन ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम मोल कायम भएपछि उक्त अचल सम्पत्तिको लिलामको सूचना सम्बन्धित पक्षलार्इ
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दिर्इ सर्वसाधारणको जानकारीको लागि लिलाम हुने मिति र सम्पत्तिको विवरण सहितको सार्वजनिक
सूचना नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला अदालत, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय
तथा कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा टाँस्न लगाउनुपर्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिमको सूचनामा तोकिएको दिनमा उक्त सूचनामा तोकिएको सम्पत्ति पञ्चकिर्ते मोलबाट
माथि बढाबढ प्रक्रिया बमोजिम लिलाम गर्नुपर्नेछ ।
(७) लिलाम प्रक्रियामा सम्भव भएसम्म जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा स्थानीय प्रशासन
कार्यालय, स्थानीय प्रहरी कार्यालय तथा नगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका अन्य सरकारी कार्यालयका
प्रतिनिधिलार्इ रोहवरमा राख्नुपर्नेछ ।
(८) उपदफा (६) बमोजिम गर्दा उक्त सम्पत्ति कसैले पनि लिलाम सकार नगरेमा सोहि प्रक्रियाबाट पुनः
दोस्रोपटक लिलाम गर्नुपर्नेछ तथा दोस्रोपटक गर्दा पनि कसैले लिलाम सकार नगरेमा भरार्इपाउने पक्ष
निवेदकलार्इ नै उक्त सम्पत्ति पञ्चकिर्ते मोलमा सकार गर्न लगाउनुपर्नेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोजिम गर्दा निवेदकले सम्पत्ति सकार गर्न नचाहेमा पछि अर्को जेथा खुल्न आएका
बखत कानून बमोजिम गर्नेगरी निजको निवेदन तामेलीमा राखी लिलाममा चढार्इएको सम्पत्ति फु कु वा
गरीदिनुपर्छ ।
(१०)	यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि नगरपालिकाको कु नै रकम असुल उपर गर्ने
क्रममा लिलाम गर्दा कसैले सकार नगरेमा जतिमा सकार हुन्छ त्यतिमा नै सो सम्पत्ति लिलाम गरी प्राप्त
रकम सदरस्याहा गरी नपुग रकमको हकमा कानून बमोजिम अन्य सम्पत्ति वा प्रक्रियाबाट असुलउपर
गर्नुपर्नेछ ।
८१. तायदात गर्ने प्रक्रियाः
(१) अभिलेख प्रशासकले दफा ७९ बमोजिम सम्पत्ति तायदात गर्नुपर्दा कम्तिमा वडा सचिव स्तरको कर्मचारी
खटार्इ त्यस्तो अचल सम्पत्तिको चलनचल्तीको मूल्य स्पष्ट खुल्ने गरी तायदात गर्नलगाउनुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तायदात गर्ने कर्मचारीले तायदात गर्नुपर्ने सम्पत्तिको चलनचल्तीको मूल्य कायम
गर्ने प्रयोजनले पञ्चकिर्ते मोल कायम गरी मुचुल्का खडा गरी अभिलेख प्रशासक समक्ष प्रतिवेदन सहित
पेश गर्नुपर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम पञ्चकिर्ते मोल कायम गर्दा देहाय बमोजिमक कु रालार्इ आधार लिर्इ कायम
गर्नुपर्नेछः
(क) 	निवेदकले निवेदनमा खुलाएको मूल्य;
(ख)	निर्णयमा उल्लेख भएको भए सो मूल्य;
ँ खुलाएको मूल्य;
(ग) पक्षले जमानत वा कु नै अन्य प्रयोजनको लागि कार्यपालिका समक्ष निवेदन दिदा
(घ) तायदात गर्दा भै आएको स्थानीय मूल्याँकन अनुसारको मूल्य;
(ङ)	मालपोत कार्यालयले कायम गरेको न्यूनतम मूल्य;
(च) अन्य कु नै प्रयोजनले कु नै सरकारी निकायले कु नै मूल्य कायम गरेको भए सो मूल्य;
(छ) पञ्चकिर्ते मोल कायम गर्नुभन्दा तत्काल अगावै कु नै खरिदबिक्रि भएको भए सो मूल्य ।
स्पष्टिकरणः	“पञ्चकिर्ते मोल” भन्नाले अचल सम्पत्ति बिक्रि गर्नुपर्दा बिक्रिहुने न्युनतम मूल्यलार्इ सम्झनुपर्छ ।
(४)
उपदफा (३) बमोजिम गर्दा देहाय बमोजिमको कु रालार्इ समेत ध्यानमा राख्नुपर्नेछः
(क)	औद्योगिक वा व्यापारिक वा आवास क्षेत्र लगायत सडक सञ्जालसँ ग जोडिएको छ वा छै न; तथा
(ख) नगरक्षेत्रभित्र पर्ने घरको हकमा घरको वर्तमान अवस्था सम्बन्धमा प्राविधिक मुल्याँकन प्रतिवेदन।
८२.	खाम्नेजति मात्र लिलाम गर्नुपर्नेः
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(१)

८३.

कार्यपालिकाले दफा ८० बमोजिम लिलाम गर्दा असुलगर्नुपर्ने बाँकि खाम्ने जति सम्पत्तिमात्र लिलाम
गर्नुपर्नेछ ।
(२) सम्पत्ति लिलाम गर्दा सकार भएको रकम असुलउपर गर्नुपर्ने भन्दा बढि भएमा सो बढि भएको जति रकम
सम्पत्तिवाल पक्षलार्इ फिर्ता गरीदिनुपर्छ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम रकम फिर्ता पाउने पक्ष लिलाम गर्दाको बखत उपस्थित नभएको भए रकम फिर्ता
लिन आउनुभनी निजको नाममा सात दिनको सूचना जारी गरीझिकार्इ रकम फिर्ता गर्नुपर्छ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम गर्दा सम्बन्धित पक्ष रकम फिर्तालिन नआएमा उक्त रकम सञ्चितकोषमा दाखिल
गरी आम्दानीबाँधि सदरस्याहा गर्नुपर्छ ।
(५) अभिलेख प्रशासकले दफा ८० बमोजिम लिलाम गरेको सम्पत्ति सकार गर्ने पक्षको नाममा सम्पत्ति दर्ता
नामसारीको लागि सम्बन्धित कार्यालय वा निकायमा पत्राचार गरी निजलार्इ सम्पत्तिको चलनपूर्जी उपलब्ध
गरार्इ आवश्यक परे सो सम्पत्तिको चलन चलार्इदिनुपर्छ ।
(६)	यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि दफा ८० बमोजिमको लिलाम प्रक्रिया अगाडी
बढिसके पछि भराउनुपर्ने रकम बुझाउन ल्याए पनि सो रकम नबुझि सम्पत्ति लिलाम गर्नुपर्नेछ ।
लिलाम उपरको उजुरीः यस ऐन बमोजिम भएको लिलामको प्रक्रियामा चित्त नबुझ्ने पक्षले जुन प्रक्रिया उपर चित्त
नबुझक
े ो हो सो भएको पन्ध्र दिन भित्र समिति समक्ष उजुरी पेश गरी भएको आदेश बमोजिम गर्नुपर्नेछ ।

८४.	बिगो भराउँ दा वा चलनचलाउँ दा लागेको खर्चः यस ऐन बमोजिम बिगो भराउँ दा वा चलनचलाउँ दा लागेको खर्च
बिगो भरीदिनुपर्ने वा चलनदिनुपर्ने सम्बन्धित पक्षले व्यहोर्नुपर्नेछ ।
८५.	यथास्थितिमा राख्नेः कार्यपालिकाले यस ऐन बमोजिम चलनचलार्इ माग्न वा बिगो भरार्इपाउन कु नै सम्पत्ति देखार्इ
निवेदन परेपछि बिगो भराउने वा चलनचलाउने कार्य सम्पन्न नभएसम्मको लागि उक्त सम्पत्ति हकहस्तान्तरण गर्न,
भत्काउन, बिगार्न तथा कु नै प्रकारको निर्माण कार्य गरी उक्त सम्पत्तिको स्वरुप परिवर्तन गर्न नपाउने गरी रोक्का
राख्न सम्बन्धित पक्षको नाममा आदेश जारी गरी उक्त सम्पत्ति यथास्थितिमा राख्नुपर्नेछ ।
८६.	निवेदनबाट कारवाही गर्नेः
(१) अभिलेख प्रशासकले कु नै पक्षले दफा ८५ बमोजिम भएको आदेश विपरित कु नै सम्पत्तिको हक
हस्तान्तरण वा स्वरुप परिवर्तन आदि गरेको निवेदन परेमा उक्त निवेदन दर्ता गरी त्यस्तो गर्ने पक्षको
नाममा तिन दिनको म्याद जारी गरी निजलार्इ हाजिर गरार्इ सो निवेदन समिति समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।
(२) समितिले उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन पेश हुन आएमा पक्षलार्इ नयाँ उजुरी दर्ता गर्न नलगार्इ उक्त
निवेदनबाट नै आवश्यक कारवाही गरी निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिमको निवेदनको व्यहोराबाट
निवेदन समितिको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने विषयमा परेको देखिएमा समितिले उक्त विषयमा क्षेत्राधिकार
ग्रहण गर्ने अदालत वा निकाय समक्ष जान सुनार्इ दिनुपर्नेछ ।
८७.	चलनचलाउने सूचनाः
(१) अभिलेख प्रशासकले समितिको निर्णय बमोजिम चलन चलार्इ पाउन निवेदन परेमा चलन चलाउने मिति
खुलार्इ फलानो मितिमा फलानो घर जग्गाको चलन चलाउन कर्मचारी खटिर्इ आउने हुँदा सो मिति अगावै
घर जग्गा खालि गरीदिनु भनि चलन दिनुपर्ने पक्षको नाममा सूचना जारी गर्नुपर्नेछ ।
(२)	चलन दिनुपर्ने सम्पत्ति उजुरीको पक्षबाहेक अन्य कसैको भोगचलनमा रहेको भएमा अभिलेख प्रशासकले
सोहि पक्षको नाममा उपदफा (१) बमोजिमको सूचना जारीगर्नुपर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको मितिमा खटिर्इजाँदा घरजग्गा खाली गरेको भए सम्बन्धित कर्मचारीले
चलन चलार्इ दिएको मुचुल्का खडागरी तथा घरजग्गा खाली नगरेको भए खाली गरार्इ चलन चलार्इ चलन
चलाएको मुचुल्का खडा गरी प्रतिवेदन साथ अभिलेख शाखामा पेश गर्नुपर्नेछ ।
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परिच्छेद-१०
विविध

नक्कल निवेदनः
(१) समिति समक्ष दर्ता रहेको उजुरीको कु नै सरोकारवाला पक्षले विवादको मिसिलमा रहेको कु नै कागजपत्रको
नक्कल लिनको लागि निवेदन दिएमा समितिले उक्त पक्षलार्इ सो कागजको नक्कल उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
ँ सम्बन्धित पक्षले उजुरी शाखामा रहेको मिसिलको नक्कल लिनुपर्दा
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन दिदा
उजुरी प्रशासक तथा अभिलेख शाखामा रहेको मिसिलको नक्कल लिनुपर्ने भएमा अभिलेख प्रशासक
समक्ष निवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन दिनको एघार बजे अगावै पेश भएमा सम्बन्धित कर्मचारीले सोहि दिन
र सो भन्दा पछी पेश भएमा सम्भव भएसम्म सोहि दिन नभए सोको भोलिपल्ट नक्कल उपलब्ध गराउनेछ।
ँ फरक फरक उजुरीको लागि फरक फरक निवेदन दिनुपर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिदा
ँ नक्कलको सट्टामा कागजपत्रको फोटो खिच्ने
(५)	विवादको कु नै पक्षले उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन दिदा
अनुमति मागेमा सो दिनुपर्नेछ ।
ँ अनुसूची-१५ बमोजिमको ढाँचामा दिनुपर्नेछ ।
(६) नक्कल निवेदन दिदा
८९. नक्कल दस्तुरः
(१) सम्बन्धित प्रशासकले दफा ८८ बमोजिम नक्कल वा फोटो खिच्नको लागि निवेदन दिनेपक्षसँ ग देहाय
बमोजिमको दस्तुर लिर्इ नक्कल उपलब्ध गराउनुपर्नेछः
(क) नक्कलको हकमा सक्कल पानाको प्रति पृष्ठको रू ५।– रुपैयाक
ँ ो दरले;
(ख) समितिको निर्णय कागजको हकमा प्रति सक्कल पानाको प्रति पृष्ठको रू ५।– रुपैयाक
ँ ो दरले; तथा
(ग) लिखत कागजपत्रको नक्कल नलिर्इ फोटो खिच्न चाहेमा प्रति पानाको रू ५।–
रुपैयाक
ँ ो दरले।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम नक्कल दस्तुर नलाग्ने
पक्षलार्इ यस दफा बमोजिमको दस्तुर लाग्नेछैन ।
(३)	यस दफा बमोजिम नक्कल उतार गरी लैजाने पक्षले नक्कल उतार गर्दा लागेको खर्चको व्यवस्था आफै
गर्नुपर्नेछ ।
९०.	दस्तुर उल्लेख गर्नेः (१) नक्कल प्रमाणित गर्ने सम्बन्धित प्रशासकले नक्कल प्रमाणित गर्दा नक्कल लैजाने पक्षको नाम
थर तथा उजुरीमा हैसियतका साथै नक्कल उतार गरेवापत दाखिल गरेको दस्तुर र नक्कल पाना समेत उल्लेख गरी
नक्कल दिएको व्यहोरा जनार्इ नक्कल प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।
		
९१.	दस्तुर चुक्ता नभर्इ नक्कल नदिइनेः सम्बन्धित प्रशासकले यस ऐन बमोजिम नक्कल माग्ने पक्षले नक्कल उतार गर्दा
दफा ८९ बमोजिम लाग्ने दस्तुर दाखिल नगर्दासम्म नक्कल दिनेछैन र सो नक्कलको आधिकारिकता प्रमाणित गर्न
पाउनेछैन ।
९२.

प्रचलित कानून बमोजिम हुनेः यस ऐनमा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि उजुरीसँ ग सम्बन्धित प्रचलित
कानूनमा कु नै कु रा लेखिएको भए सोमा लेखिए जतिको हकमा सोहि बमोजिम हुनेछ ।

९३.	नियम बनाउने अधिकारः समितिले यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक नियम बनाउन सक्ने छ।

48

बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
अनुसूची-१
(दफा ८ को उपदफा (२) सँ ग सम्बन्धित)
उजुरीको ढाँचा
न्यायिक समिति समक्ष पेश गरेको
निवेदन-पत्र
जिल्ला ............................... बाणगं गा नगरपालिका, वडा नं ........ बस्ने ...................................................
..................................................छोरा/ छोरी/ श्रीमती ....................................................................
..... वर्ष ........ को (प्रथम पक्ष) निवेदक ....................................................... .....................................
.. विरुद्ध जिल्ला .......................................... बाणगं गा नगरपालिका, वडा नं . ...... बस्ने वर्ष ............ को (दोस्रो
पक्ष) विपक्षी .....................................................................................................
विषयः सम्वन्ध विच्छेद
म निम्न वुँदाहरुमा लेखिए वमोजिम निवेदन गर्दछु :
१.	म निवेदक र यस विवादको दोस्रो पक्षविच सं वत २०६९ सालमा सामाजिक परम्परा अनुसार विवाह गरिएको
हो । विवाह भएपश्चात २ वर्षसम्म अर्थात २०७१ सालसम्म हामीविच सुमधुर दाम्पत्य जीवन रहेको थियो ।
हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको छ । एक आपसमा लोग्ने स्वास्नीविचको
सहमति र सहकार्यमा छोरा जन्मेपछी क्रमशः समस्या देखिदँ ै जान थाल्यो । २०७१ सालको तिहारमा माइत
गएपछी उनी घर आइनन् । पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोध गरे ँ । २ पटकसम्म लिन गएँ । तर
निजले तिमीसँ ग मेरो जीवन चल्न सक्दैन, म घर जान सक्तिन, तिमी जे गर्नुपर्छ गर भनि ठाडो जवाफ दिन
थालिन । के कारणले यस्तो हुन गयो भनि सोध्दा अव तिम्रो र मेरो सम्वन्ध छै न आफु खुसी गर र मलाई सम्पर्क
नगर,गरेमा राम्रो हुँदैन भनि धाक धम्की र त्रास मसेत दिइन । लामो समयसम्म मन फर्केला र घर आउलिन
भनि पर्खी वसे ँ तर आईनन । करिव ३ वर्षपछी अर्थात २०७४ साल भाद्र महिनामा पुनः लिन गएँ तर विपक्षी
मसँ ग वोल्दै नवोली घरभित्र छिरिन र साला जेठान पठाईशारीरिक आक्रमण गर्ने सम्मको कार्य गरी मलाई
तथानाम गालि गलौच गरे । मुश्किलले ज्यान जोगाई निराश भएर घर फर्किएँ र अव दोस्रो पक्षश्रीमती मसँ ग
पुनः फर्कि आउने र दाम्पत्य जीवन सुमधुर हुने सम्भावना नभएकोले पारिवारिक विवाद निरुपणका लागि यो
निवेदन दिन आएको छु ।
२.	यस समितिबाट दोस्रो पक्ष झिकाई जे जो वुझ्पनु र्छ वुझी विवाद निरुपण गराईपाउँ ।
३.	यस नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिकाबाट जारी भएको स्थानीय न्यायिक कार्यविधिको
दफा...... बमोजिम निवेदन दस्तुर रु. ............, दोस्रो पक्ष १ जनालाई म्याद सूचना दस्तुर रु ........., पाना
२ को निवेदनको प्रतिलिपी दस्तुर रु समेत गरी जम्मा रु .............. यसै निवेदनसाथ दाखिल गरेको छु ।
४.	यो निवेदन स्थानीय सरकार सं चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ अनुसार यसै (२) समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र
पर्दछ ।
५.	यो निवेदन हदम्यादभित्रै छ र म निवेदकलाई यस विषयमा निवेदन दिने हकदैया प्राप्त छ ।
६.	यस विषयमा अन्यत्र कही ँ कतै कु नै निकायमा कु नै प्रकारको निवेदन दिएको छै न ।
७.	यसमा दोस्रो पक्षको माइती तर्फ का र मेरो घर तर्फ का परिवारका सदस्यहरु झिकाई थप व्यहोरा वुझ्न सकिनेछ ।
८.	यसमा लेखिएका व्यहोरा ठिक साँचो सत्य हुन्, झठु ा ठहरे कानून वमोजिम सं जाय भोग्न तयार छु ।
निवेदक
नामः .............................
इति सं वत् .............साल...................महिना......................गते.......रोज शुभम् ।
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श्री .....................................

अनुसूची-२
(दफा ९ को उपदफा (१) सँ ग सम्बन्धित)
उजुरी दर्ता गरेको निस्साको ढाँचा

...................................... ।
विषय : उजुरी दर्ताको निस्सापत्र सम्बन्धमा ।
.................................... बस्ने तपाइ ........................ ले .................... बस्ने ....................... विरुद्धमा ....
................................... भनी उजुरी दर्ता गर्न ल्याएकोमा आजको मितिमा दर्ता गरी दर्ता नं . ................ कायम
भएकोले यो निस्सा जारी गरिदिएको छ ।
अधिकृ त कर्मचारी
दस्तखत: ........
मिति: ...........
अनुसूची-३
(दफा ९ को उपदफा (२) सँ ग सम्बन्धित)
तारिख भर्पार्इ
न्यायिक समिति
बाणगङ्गा नगरपालिकामा खडा गरिएको तारेख भरपाई
वादी 										प्रतिवादी
.................								

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

मुद्दा ....................
मिति ........... मा ......................................... काम भएकोले सोही दिन ........... बजे यस न्यायिक समिति/
कार्यालयमा उपस्थित हुनेछु भनी सही गर्ने ......
वादी ................ 								प्रतिवादी ................
इति सं वत् ............. साल...................महिना......................गते.....................रोज शुभम् ।
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अनुसूची-४
(दफा ९ को उपदफा (३) सँ ग सम्बन्धित)
तारिख पर्चा
न्यायिक समिति
बाणगङ्गा नगरपालिका
बाट जारी भएको तारेखको पर्चा
वादी							
...............						

प्रतिवादी
.................

मुद्दाः ......................
मिति ............................ मा ............................. काम गर्न ............................ बजे हाजिर हुन आउनुहोला ।
फाँटवालाको दस्तखत
मिति .................
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अनुसूची-५
(दफा १५ को उपदफा (३) सँ ग सम्बन्धित)
प्रतिवादको ढाँचा
लिखित जवाफको नमूना
न्यायिक समिति समक्ष पेश गरेको
लिखित जवाफ
प्रथम पक्ष
................................जिल्ला......................
नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका
वडा
नं ........................... वस्ने ..................को....................... (नाता सम्बन्ध उल्लेख गर्ने) वर्ष ............. को......
...............................................................लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता
दोस्रो पक्ष
.............. जिल्ला. ............. नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका, वडा नं . ............... वस्ने ...........
........................................................को छोरा वर्ष ......... को ............................................................
........................................विपक्षी (निवेदक)
विषय ः सम्वन्ध विच्छेद ।
म निम्न वुँदाहरुमा लेखिए वमोजिम निवेदन गर्दछु :
१.	म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता र विपक्षी निवेदकविच सं वत २०६९ सालमा सामाजिक परम्परा अनुसार विवाह
भएको व्यहोरा ठिक हो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको ठिक हो । २०७१
सालको तिहारमा माइत गएपछी म घर नफर्के को, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोध गरेको, २ पटकसम्म
लिन आएको तर म घर नगएको,मैले विपक्षी निवेदकलाई दाम्पत्य जीवन चल्न नसक्ने भनेको र मेरा दाईभाईले
शारीरिक आक्रमण गर्ने सम्मको कार्य गरेकोभनि कपोलकल्पित झठु ा र हुँदै नभएका निराधार व्यहोरा उल्लेख
गरी विवाद गरेको कु रा उल्लेख गर्न चाहान्छु ।
२.	मलाई विपक्षी निवेदक समेत मिली गालि गलौच, डर, धाक, धम्की देखाई हातपात गरी घरबाट निकाला
गरेपछी म माइतीमा आई वसेकी हुँ । विवाह भएको के ही वर्षपछी विना कारण ममाथी विभिन्न किसिमका
आरोप लगाई अपमान गर्ने, गाली गलौच गर्ने लगायतका कामहरु हुँदैगए । परिवारका अन्य सदस्यहरुले म
माथी घृणा गर्ने, वोलचाल नगर्ने जस्ता कार्य गरेपनि विपक्षीबाट के ही समय मलाई नै समर्थन र सहयोग गर्दै
आएका थिए तर पछी विपक्षी निवेदक समेत उनिहरुसँ गै मिले र मलाई जवरजस्त घरबाट निकाल्ने कार्यमा
सहभागी भए । के कु न कारणले वा मेरो के गल्तीले यसो गरेका हुन भनि वुझ्दा वेलावेला दाइजो नल्याएको
भनि माइती पक्षसमेतको आलोचना गर्ने गरेका थिए । सायद उनिहरुलाई दाइजोकै लोभका कारण मलाई
घरबाट निकालीदिएका हुनुपर्दछ । मैले कु नै गल्ती नगरेको र विपक्षी लोग्नेसँग पूर्ववत माया, सद्भाव र सम्मान
यथावत रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध यथावत कायम गरीपाउँ ।
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३.

घरबाट जवरजस्त निकालेपछी ४ महिनाको नावालक छोरा काखी च्यापेर माइती आएको झण्डै ३ वर्षसम्म
वेखवर, सम्पर्कविहिन वसी अहिले एक्कासी सम्वन्ध विच्छेदको माग गरी निवेदन दिनु आफै ँमा आश्चर्यजनक
लागेको छ, सत्य तथ्य वुझि कानून वमोजिम गरिपाउँ ।
४.
.........................बाट जारी भएको स्थानीय न्यायिक कार्यविधीको दफा ....वमोजिम लिखित जवाफ वापत
दस्तुर रु ......यसै निवेदनसाथ दाखिल गरेको छु ।
५.	यो लिखित जवाफ म्यादभित्रै लिई म आफैं उपस्थित भएको छु ।
६.	यस विषयमा अन्यत्र कही ँ कतै कु नै निकायमा कु नै प्रकारको निवेदन दिएको छै न ।
७.	यसमा लेखिएका व्यहोरा ठिक साँचो सत्य हुन्, झठु ा ठहरे कानून वमोजिम सं जाय भोग्न तयार छु ।

निवेदक
नामः ..................................
.
इति सं वत ................. साल ..................... महिना .............. गते....................रोज शुभम् ।
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अनुसूची-६
(दफा २० को उपदफा (६) सँ ग सम्बन्धित)
न्यायिक समितिबाट जारी भएको
म्याद सूचना

.............................................................वस्ने .....................................................को नाउँ मा .............
........................... नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका कार्यलय
ां बाट जारी भएको १५ (पन्ध्र) दिने
सूचना
...............................................वस्ने ....................................................................ले तपाईंको विरुद्ध ...
................................ दपरेको भनि निवे दन दर्ता गर हुँदा सो

को

प्रतिलिपी यसै साथ पठाईएको छ । अतः

तपाईले यो म्याद वुझक
े ो वा रित पूर्वक तामेल भएको मितिले १५(पन्ध्र) दिन भित्रमा आफ्नो भनाइ सहित आफैं वा कानून
वमोजिमको वारेश मार्फ त यस कार्यालयमा हाजिर हुन आउनुहोला । अन्यथा कानून वमोजिम हुने व्यहोरा जानकारी
गराईन्छ ।
इति सम्बत...................साल.......................महिना......................गते रोज.............शुभम्......... ।

54

बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
अनुसूची-७
(दफा ४२ को उपदफा (१) सँ ग सम्बन्धित)
निर्णयको ढाँचा
बाणगङ्गा नगरपालिका, न्यायिक समिति
सं योजक श्री.........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
निर्णय
सं वत ............... सालको निवेदन नं ........
विषयः वलेसीबाट पानी झारेको ।
................. जिल्ला ................ नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका वडा नं ............
...............................वस्ने ..................................................................................प्रथम पक्ष
विरुद्ध
................. जिल्ला ................ नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका वडा नं ............
...............................वस्ने ..................................................................................दोस्रो पक्ष
स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ को दफा ४७(१)ञ वमोजिम निवेदन दर्ता भई सोही ऐनको दफा ४६ वमोजिम गठन
भएको न्यायिक समिति समक्ष प्रस्तुत हुन आएको मुद्दाको सं क्षिप्त तथ्य र निर्णय यस प्रकार छः
(१)
.............. नगर/उपमहानगर/महानगरपालिका वडा नं . ....................... नक्सा सिट नं .... कि.नं ........
क्षे.फ...........को घरजग्गामा पश्चिम तर्फ का कि.नं ..........का सं धियार विपक्षी ...................ले घर वनाउँ दा
आफ्नो घरजग्गामा सिमानासम्म आई जोडि वनाएको तर छत तथा वलेसीको पानी आफ्नो घर कम्पाउण्डभित्र
झार्नेगरी वनाएको हुँदा सो वलेसी वन्द गराइपाउँ भन्ने निवेदकको निवेदन व्यहोरा ।
(२)
.............. नगर/महानगरपालिकाबाट प्रचलित भवन निर्माण सम्वन्धी मापदण्ड वमोजिम इजाजत प्राप्त गरी
भवनको नक्सा समेत स्वीकृत गराई सो नक्सा वमोजिम भवन निर्माण गरेको हुँ । विपक्षी निवेदकले भने
वमोजिम आफ्नो घरको छत तथा वलेसीको पानी निजको घर कम्पाउण्डभित्र झार्ने नगरेको आफ्नै घरजग्गामा
झार्ने गरेको हुँदा झठु ा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रत्यर्थीको लिखित जवाफ ।
(३)
.............. नगर/उपमहानगर/महानगरपालिकाबाट स्थलगत निरिक्षण तथा सर्वेंक्षण गर्न गएका प्राविधिक
टोलिले स्थलगत निरिक्षण गरी मिति.........मा पेश गरेको स्केच सहितको प्रतिवेदनबाट प्रत्यर्थीको घरतर्फ बाट
छत तथा वलेसीको पानी खस्दा निवेदकको घर कम्पाउण्डभित्र पर्ने गरेको देखिन्छ भन्ने व्यहोरा उल्लेखित
भएको ।
(४)	विवादका दवु ै पक्षलाई मेलमिलाप गराउने प्रयोजनका लागि.......................... नगरपालिका/उपमहानगर/
महानगरपालिक वडा नं ........,................. मा रहेको मेलमिलाप के न्द्रमा पठाउँ दा मेलमिलाप हुन नसकी
फर्कि आएको ।
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निर्णय
दवु ै पक्षलाई सुनुवाईको लागि आज पेशी तोकिएकोमा विवादका सम्वन्धित पक्षहरु स्वयमं तथा निजहरुबाट नियुक्त गरेका
कानून व्यवसायीहरु समेतको भनाई सुनी पुनः मिलापत्र गर्नुहोस भनि सम्झाउँ दा वुझाउँ दा पनि मिलापत्र गर्न मञ्रजु नगर्नु
भएकोले फाइलमा सं लग्न प्रमाण कागजहरुको समेत मूल्याङ्कन गरी स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ को दफा ४९(२)
वमोजिमनिर्णय दिनुपर्ने हुन आई निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको कि. नं ....को पश्चिमतर्फ प्रत्यर्थीको कि.नं ....को
घरजग्गा जोडिएर रहेकोमा विवाद देखिएन । निवेदकको भनाई अनुसार आफ्नो घर कम्पाउण्डभित्र प्रत्यर्थीको छत तथा
वलेसीको पानी झारेको हो होइन भनि स्थलगत रुपमै जाँचवुझ गरी प्राविधिक प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यालयबाट खटि गएका
प्राविधिक कर्मचारीले मिति.............मा पेश गरेको स्केच सहितको प्राविधिक प्रतिवेदन समेतबाट निवेदकको माग दावी
वमोजिम आफ्नो घर कम्पाउण्डभित्र प्रत्यर्थीको छत तथा वलेसीबाट पानी झर्ने गरेको भन्ने पुष्टि हुने देखिन्छ । प्रत्यर्थीले
यस कार्यालयबाट पारित गरेको नक्सामा समेत छत तथा वलेसीको पानी आफ्नै घरजग्गामा झार्ने भनि देखाईएको र
निवेदकको घर कम्पाउण्डभित्र पानी झार्न पाउनुपर्छ भनि प्रत्यर्थीले दावी विरोध गर्न समेत नसके को र प्रचलित कानून र
प्रचलनबाट समेत अर्काको घर कम्पाउण्डभित्र आफ्नो छत तथा वलेसीको पानी झार्न पाउने नदेखिएको हुँदा निवेदकको
माग वमोजिम प्रत्यर्थीले आफ्नो छत तथा वलेसीबाट आफ्नै घर जग्गामा पानी झार्ने प्रवन्ध गर्नुपर्ने देखिन्छ । निवेदकको
घर कम्पाउण्डमा पानी झार्न नपाउने ठहर्छ । सो ठहर्नाले तपशिल बमोजिम गर्नु ।
तपशिल
१.
सरोकारवालाले नक्कल माग गर्न आएमा नियमानुसार दस्तुर लिई नक्कल दिनु ।
२.	यो निर्णयमा चित्त नवुझे ३५ दिनभित्र ..............जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भनि
प्रत्यर्थीलाई सुनाईदिनु ।
३.
म्यादभित्र पुनरावेदन नपरेमा कानून वमोजिम निर्णय कार्यान्वयन गर्नु/गराउनु ।
इति सं वत् ............. साल...................महिना......................गते.....................रोज शुभम् ।
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अनुसूची-८
(दफा ४८ को सँ ग सम्बन्धित)
अन्तरिम सं रक्षणात्मक आदेशको नमूना
बाणगङ्गा नगरपालिका, न्यायिक समिति
सं योजक श्री.........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
आदेश
सं वत ............................ सालको निवेदन नं ........
विषयः पिडितलाई उपचार गराउने सम्वन्धमा ।
................. जिल्ला ................ नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका वडा नं ............
...............................वस्ने ..................................................................................प्रथम पक्ष
विरुद्ध
................. जिल्ला ................ नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका वडा नं ............
...............................वस्ने ..................................................................................दोस्रो पक्ष
यसमा निवेदकको माग वमोजिम ..........................जिल्ला वडा नं ................................ वस्ने ...............को नाति
..........................को छोरा/छोरी वर्ष ................ को ................ले आफु लाई असाध्य रोग लागि नियमित रुपमा
हप्ताको २ पटक मृगौला डायलोसिस गर्न चिकित्सकले शिफारिस गरेकोमा एकाघरका छोरा वर्ष .................. को
ँ नभएको वहाना गर्ने गरेको, कहिले
...........................ले नियमित रुपमा डायलोसिस गर्न अटेर गरेको, घरि घरि रुपैया
कहिले कार्यालयको कामको व्यस्तताले फु र्सद नमिलेको आदि कारण जनाई आफु ले नियमित प्राप्त गर्नुपर्ने स्वाथ्य सेवा
प्राप्त गर्न नसके को हुँदा आफ्नो जीवन झनझन खतरायुक्त वन्दै गएको भनि अस्पतालको चिकित्सकको पुर्जा र शिफारिस
सहित पेश हुन आएको निवेदन उपर प्रारम्भिक रुपमा जाँचवुझ गर्दा व्यहोरा मनासिव देखिएको हुँदा हाललाई निवेदकको
लागि चिकित्सकले शिफारिस गरे वमोजिम हरेक हप्ता २ पटक डायलोसिस गर्नु गराउनु तथा निजको स्वाथ्य लाभका
लागि आवश्यक अन्य प्रवन्ध समेत मिलाउनु भनि स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ को दफा ४९(८) वमोजिम विपक्षी
........................को नाममा यो अन्तरिम सं रक्षणात्मक आदेश जारी गरिदिएका छौ ं । यो आदेश मिसिल सामेल राखी
विपक्षीलाई लेखी पठाईदिनु । यो आदेश अनुसार उपचार भएको जानकारी प्राप्त गरी मिसिल सामेल राख्नु र नियमानुसार
पेश गर्नु ।
ईति सं वत ................... साल ..........महिना....गते रोज..शुभम् ।
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अनुसूची-९
(दफा ५३ को उपदफा (२) सँ ग सम्बन्धित)
मिलापत्रको लागि निवेदनको ढाँचा
बाणगङ्गा नगरपालिका, न्यायिक समितिसमक्ष पेश गरेको मिलापत्रको सं युक्त निवेदनपत्र
.............. जिल्ला. ............. नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका, वडा नं . ......... ............... वस्ने ..
...............................................................................................को छोरा/छोरी/श्रीमति
वर्ष .................. को ...............................................................................निवेदक (प्रथम पक्ष)
विरुद्ध
…………….. जिल्ला. ............. /नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका, वडा नं . .........
............... वस्ने वर्ष .................. को ............................................लिखित जवाफकताृ (दोस्रो पक्ष)
विषयः सम्वन्ध विच्छेद ।
हामी निवेदक निम्न लिखित निवेदन गर्दछौः
१.
हामीविच सं वत २०६९ सालमा सामाजिक परम्परा अनुसार विवाह गरिएकोमा करिव २ वर्षसम्म सुमधुर दाम्पत्य
जीवन रहेको थियो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको, सोहि वर्ष २०७१ सालको
तिहारमा माइत गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोध गरेको, लिन गएको तर उल्टै
कु टपिट गरी पठाएको भनि निवेदकको निवेदन परेको ।
२.
आफु लाई दाइजो नल्याएको निउँ बाट घरमा हेला गरेको, अपमान गरी जवरजस्त घरबाट निकाला गरेको हो ।
आफु खुशीले माइत गई वसेको होइन अझपनि लोग्नेप्रति आफ्नो यथावत माया, सद्भाव र सम्मान रहेकोले लोग्ने
स्वास्नीको सम्वन्ध यथावत कायम गराईपाउँ भन्ने प्रत्यर्थीको लिखित जवाफ रहेको ।
३.
हामी झगडा गरि आयौ,ं के हीवर्ष लोग्ने स्वास्नी छु टिएर वस्यौं, हामीबाट एक सन्तानको जायजन्म समेतभैसके को
छ । घरमा सामान्य घरायसी विषयले मनमुटाव भई लोग्ने स्वास्नी अलग अलग वसेकोमा .....................
गाउँ पालिकानगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिकाको न्यायिक समिति मार्फ त वडा नं .
................. अन्तर्गतको ............................ मेलमिलाप के न्द्रमा मेलमिलापकर्ता .................को पहलमा
एक आपसमा छलफल गरी मिली आएको व्यहोरा यो छ की विगतमा जे जस्ता विषयमा असमझदारी तथा
वेमेल भएको भएतापनी हामीविच एक अर्काप्रति विश्वास, सदभाव र प्रेम कायमै रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध
विच्छेद गरी पाउँ भन्ने निवेदन दावी छोडि पुनः सुमधुर सम्वन्धका साथ दाम्पत्य जीवनलाई व्यवस्थित ढंगले
अगाडि वढाउने छौ ं । निवेदकको घरमा तत्काल लोग्ने स्वास्नी मिलि वस्ने वातावरण नहुने भएकोले छु ट्टै ठाउमा डेरा
लिई वस्न हामी दवु ै पक्ष सहमत भएकाले स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ (२) वमोजिम यो
मिलापत्रको सं युक्त निवेदन पेश गरेका छौ ं , लेखिए वमोजिम मिलापत्र गरी पाउँ ।
४.
..................नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका स्थानीय न्यायिक कार्यविधी वमोजिम यो
मिलापत्रको सं युक्त निवेदन दस्तुर बापत रु ...........यसैसाथ सं लग्न छ ।
५.	यसमा लेखिएका व्यहोरा ठिक साँचो हुन्, झठु ा ठहरे कानून वमोजिम सहुँला वुझाउँ ला ।
निवेदकहरु
...................................... प्रथम पक्ष
....................................... दोस्रो पक्ष
इति सं वत् ............. साल...................महिना......................गते.....................रोज शुभम् ।
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बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
अनुसूची-१०
(दफा ५३ को उपदफा (५) सँ ग सम्बन्धित)
मिलापत्रको ढाँचा
बाणगङ्गा नगरपालिका, न्यायिक समितिसमक्ष पेश गरेको मिलापत्रको सं युक्त निवेदनपत्र
.............. जिल्ला. .............
बाणगङ्गा नगरपालिका, वडा नं . ......... ............... वस्ने ............................................................................
.....................को छोरा/छोरी/श्रीमति
वर्ष .................. को ...............................................................................निवेदक (प्रथम पक्ष)
विरुद्ध
.............. जिल्ला. ............. बाणगङ्गा नगरपालिका, वडा नं
लिखित जवाफकर्ता........................को .......................वस्ने वर्ष........................ (दोस्रो पक्ष)
विषयः सम्वन्ध विच्छेद ।
हामी निवेदक निम्न लिखित निवेदन गर्दछौ ं :
१. हामीविच सं वत २०६९ सालमा सामाजिक परम्परा अनुसार विवाह गरिएकोमा करिव २ वर्षसम्म सुमधुर दाम्पत्य
जीवन रहेको थियो । हामीबाट २०७१ साल जेठमा १ छोराको समेत जायजन्म भएको, सोहि वर्ष २०७१ सालको
तिहारमा माइत गएपछी घर नआएको, पटक पटक घर आउन फोनबाट अनुरोध गरेको, लिन गएको तर उल्टै
कु टपिट गरी पठाएको भनि निवेदकको निवेदन परेको ।
२. आफु लाई दाइजो नल्याएको निउँ बाट घरमा हेला गरेको, अपमान गरी जवरजस्त घरबाट निकाला गरेको हो ।
आफु खुशीले माइत गई वसेको होइन अझपनि लोग्नेप्रति आफ्नो यथावत माया, सद्भाव र सम्मान रहेकोले लोग्ने
स्वास्नीको सम्वन्ध यथावत कायम गराईपाउँ भन्ने प्रत्यर्थीको लिखित जवाफ रहेको ।
३. हामी झगडा गरि आयौ,ं के हीवर्ष लोग्ने स्वास्नी छु टिएर वस्यौं, हामीबाट एक सन्तानको जायजन्म समेतभैसके को
छ । घरमा सामान्य घरायसी विषयले मनमुटाव भई लोग्ने स्वास्नी अलग अलग वसेकोमा .....................
नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिकाको न्यायिक समिति मार्फ त वडा नं . ................. अन्तर्गतको
............................ मेलमिलाप के न्द्रमा मेलमिलापकर्ता .................को पहलमा एक आपसमा छलफल गरी
मिली आएको व्यहोरा यो छ की विगतमा जे जस्ता विषयमा असमझदारी तथा वेमेल भएको भएतापनी हामीविच
एक अर्काप्रति विश्वास, सदभाव र प्रेम कायमै रहेकोले लोग्ने स्वास्नीको सम्वन्ध विच्छेद गरी पाउँ भन्ने निवेदन दावी
छोडि पुनः सुमधुर सम्वन्धका साथ दाम्पत्य जीवनलाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि वढाउने छौ ं । निवेदकको घरमा
तत्काल लोग्ने स्वास्नी मिलि वस्ने वातावरण नहुने भएकोले छु ट्टै ठाउमा डेरा लिई वस्न हामी दवु ै पक्ष सहमत भएकाले
स्थानीय सरकार सं चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ (२) वमोजिम यो मिलापत्रको सं युक्त निवेदन पेश गरेका छौ ं ,
लेखिए वमोजिम मिलापत्र गरी पाउँ ।
४. बाणगङ्गा नगरपालिकाको स्थानीय न्यायिक कार्यविधी वमोजिम यो मिलापत्रको सं युक्त निवेदन दस्तुर बापत रु
...........यसैसाथ सं लग्न छ ।
५.	यसमा लेखिएका व्यहोरा ठिक साँचो हुन्, झठु ा ठहरे कानून वमोजिम सहुँला वुझाउँ ला ।
निवेदकहरु
...................................... प्रथम पक्ष
.................................... दोस्रो पक्ष
इति सं वत् ............. साल...................महिना......................गते.....................रोज शुभम् ।
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बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
अनुसूची-११
(दफा ६० को उपदफा (३) सँ ग सम्बन्धित)
मेलमिलाप कर्तामा सूचीकृ त हुने निवेदन ढाँचा
न्यायिक समिति

बाणगङ्गा नगरपालिका समक्ष पेश गरेको निवेदन

विषयः मेलमिलाप कर्तामा सूचीकृ त हुन पाउँ ।

प्रस्तुत विषयमा तपसिलमा उल्लेखित कागजातहरुको प्रतिलिपी साथै राखी ............ नगरपालिकाको न्यायिक समिति
अन्तर्गतका ............ मेलमिलाप के न्द्रमा सूचीकृ त भई मेलमिलाप गराउन अनुमती पाउँ भनी निवेदन गर्दछु ।
तपसिल
१)
नागरिकता प्रमाणपत्रको छाँयाकपी,
२)
स्नातक तहसम्म उतिर्ण गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्रको छाँयाकपी,
३)	मेलमिलापकर्ताको तालिम प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रको छायाँकपी,
४)	मेलमिलाप सम्बन्धी अनुभव र
५)
व्यत्तिगत विवरण (Bio- data)
निवेदक
नाम थरः .................
दस्तखतः .................
मितिः .....................
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बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
अनुसूची-१२
(दफा ७६ को उपदफा (१) सँ ग सम्बन्धित)
बाणगङ्गा नगरपालिकाको न्यायिक समिति समक्ष पेश गरेको
भरिभराउको निवेदन पत्र
विषयः भरिभराई पाउँ भन्ने वारे ।
......वस्ने................................निवेदक/वादी/प्रतिवादी
विरुद्ध
.......वस्ने.............विपक्षी/वादी/प्रतिवादी
मुद्धा
	म निवेदक निवेदन वापत रु १०।– दस्तुर साथै राखी निम्न व्यहोरा निवेदन गर्दछु ।
१.
उपरोक्त विपक्षी सं गको उल्लेखित मुद्धा यस नगरपालिकाको न्यायिक समितिको मिति..............को निर्णय
बमोजिम मैले यस कार्यालयमा राखेको दस्तुर/रकम मिति..............को श्री...................जिल्ला अदालतको
फै सला बमोजिम मैले भरी भराई पाउने ठहर भएको हुँदा उक्त रकम भरी भराई पाउन यो निवेदन पेश गरेको छु ।
२. 	मैले यस कार्यालयमा जम्मा गरेको दस्तुर/रकमको भरपाई/रसिद/भौचरको सक्कलै प्रति र सम्मानीत
श्री.......................जिल्ला अदालतको अन्तिम फै सलाको छायाकपी यसै साथ सं लग्न छ ।
३. 	यसमा लेखिएको व्यहोरा ठिक हो, झठु ा ठहरे सहुँला बुझाउला ।

ईति सं वत..................साल...................महिना.............गते........रोज शुभम् ।
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निवेदक
निज...................

बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
अनुसूची-१३
(दफा ७७ को उपदफा (१) सँ ग सम्बन्धित)
चलन चलाउने निवेदन
बाणगङ्गा नगरपालिकामा पेश गरेको
निवेदन पत्र
विषयः चलन चलाई पाउँ भन्ने वारे ।
.......वस्ने.....................निवेदक/वादी/प्रतिवादी
विरुद्ध
.......वस्ने..................विपक्षी/वादी/प्रतिवादी
मुद्धा
म निवेदक निवेदन वापत रु १०।– दस्तुर साथै राखी निम्न व्यहोरा निवेदन गर्दछु ।
१.

उपरोक्त विपक्षीसं गको उल्लेखित मुद्धा यस नगरपालिकाको न्यायिक समितिबाट मिति........मा निर्णय भई उक्त
घर जग्गा (वा जुन सम्पत्ति भोग गर्न पाउने गरी निर्णय भएको छ सो सम्पत्ति वा वस्तु उल्लेख गर्ने) मेरो हक
भोग र स्वामित्वको हुने ठहर भएकोमा श्री...... जिल्ला अदालतमा विपक्षीले पुनरावलोकन गरेकोमा सम्मानीत
अदालतबाट समेत मिति.............. मा निर्णय हुँदा न्यायिक समितिकै निर्णयलाई सदर गरी मेरै हक भोग कायम
गरेको हुँदा सो मेरो हक भोगको कायम भएको सम्पत्ति रहेको हुँदा शिघ्रातिशिघ्र मलाई उक्त सम्पत्ति चलन चलाई
पाउन यो निवेदन पेश गरेको छु ।

२. 	यसै निवेदन साथ देहायका कागजातहरु सं लग्न गरेको छु ।
क. न्यायिक समितिले मिति............मा गरेको निर्णयको छाँयाक
ँ पी
ख. श्री...........जिल्ला अदालतले गरेको मिति.............को सदर फै सलाको छाँयाक
ँ पी
ग. यस विवाद सम्वद्ध मिसिल यसै कार्यालयमा रहेको छ ।
घ. लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो छ, झठु ा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँ ला ।
निवेदक
निज..............................
ईति सं वत..................साल...................महिना.............गते........रोज शुभम् ।
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बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
अनुसूची-१४
(दफा ७९ को उपदफा (४) सँ ग सम्बन्धित)
सम्पति रोक्काको अदेश
बाणगङ्गा नगरपालिका न्यायिक समिति
सं योजक श्री.........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
सदस्य श्री...........................................................................................
आदेश
सं वत ................. सालको निवेदन नं ........
विषयः सम्पति हस्तान्तरण रोक्का
.............. जिल्ला. ............. गाउँ पालिक/नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका, वडा नं . .........
............... वस्ने .................................................................................................को छोरा/छोरी/
श्रीमतिवर्ष .................. को.........................................................निवेदक (प्रथम पक्ष)
विरुद्ध
......जिल्ला...........नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका, वडा नं ....विपक्षी (दोश्रो पक्ष)..........वस्ने....
वर्ष.....को यसमा निवेदकको माग बमोजिम......जिल्ला........ ......नगरपालिका/उपमहानगरपालिका/महानगरपालिका,
वडा नं .... क्षे.फ.........कि.नं ........ जग्गामा बनेको.........को नाममा रहेको अवण्डाको..................वर्गफिटको चार
तल्ले घर र लिग लगापात समेत विपक्षी....सम्पत्ति निज विपक्षीबाट अन्य अंशियारहरुको मन्जुरी विना हक हस्तान्तरण
हुन सक्ने आशं का गरी निवेदकले दिएको निवेदन उपर प्रारम्भिक रुपमा जाँचवुझ गर्दा व्यहोरा मनासिव देखिएको हुँदा
हाललाई प्रत्यर्क्षी को नाममा रहेको उल्लिखित घरजग्गाको हक हस्तान्तरण गर्न सिफारिस नदिन वडालाई र अर्को आदेश
नभएसम्मका लागि उक्त घरजग्गाको हक हस्तान्तरण नगर्नु/गर्न नदिनु भनी मालपोत कार्यालयको नाममा समेत स्थानीय
सरकार सं चालन ऐन २०७४ को दफा ४९ (६) बमोजिम यो रोक्काको आदेश जारी गरिदिएका छौ ं । यो आदेश मिसिल
सामेल राखी सम्वन्धित कार्यालयहरुमा पठाईदिनु । यो आदेश अनुसार रोक्का भएको जानकारी प्राप्त गरी मिसिल सामेल
राख्नु र नियमानुसार पेश गर्नु ।
ईति सं वत................साल.............माहिना...........गते‘..........रोज शुभम् ।
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न्यायिक समिति
न्यायिक समिति
बाणगङ्गा नगरपालिकामा पेश गरेको
निवेदन पत्र

अनुसूची-१५
(दफा ८८ को उपदफा (६) सँ ग सम्बन्धित)
नक्कलको लागि निवेदन

विषयः नक्कल पाउँ भन्ने बारे ।

................... बस्ने ........................................................................... निवेदक/वादी/प्रतिवादी
विरुद्ध
............... बस्ने ................................................................................ विपक्षी/वादी/प्रतिवादी
मुद्दाः ..................................
...................................... ।
म निवेदक निवेदन दस्तुर वापत रु. १०।– साथै राखी निम्न व्यहोरा निवेदन गर्दछु ः
(१) उपरोक्त विपक्षीसँ गको उल्लेखित मुद्दामा अध्ययनको लागि देहायका कागजातहरु आवश्यक परेको हुँदा प्रमाणित
प्रतिलिपी पाउँ भनी यो निवेदन साथ उपस्थित भएको छु । अतः नक्कलको प्रमाणित प्रतिलिपी पाउँ ।
देहाय
क).................................................................................
ख).................................................................................
ग).................................................................................
घ) ................................................................................
ङ) ................................................................................
२) 	लेखिएको व्यहोरा ठिक साँचो छ, झट्ु टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँ ला ।
निवेदक
निज ..........................
इति सम्वत् ......... साल .... महिना .... गते रोज् ... शुभम् ................
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ऐन सं ख्या: ४

बाणगङ्गा नगरपालिकाको
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४

नगरसभाबाट स्वीकृत मिति :–२०७४।१२।९
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प्रस्तावना:
नेपालको सं विधानको अनुसूची ८ र ९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिमस्थानीय तहलाई
तोकिएकोअधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा आवश्यक कानून बनाई प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्न वाञ्छनीय भएकोले
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बमोजिम बाणङ्गा नगरपालिकाको नगरसभाले यो
ऐन बनाएको छ ।
१.

सं क्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ :
(१)	यो ऐनको नाम बाणगङ्गा नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४ रहेको छ ।
(२)	यो ऐन बाणगङ्गा नगरपालिका क्षेत्रभित्र तुरुन्त लागू हुनेछ ।

२.

परिभाषा :
(१)	बिषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “ऐन” भन्नाले बाणगङ्गा नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४ सम्झनु
पर्छ ।
(ख) “कार्यपालिका” भन्नाले नगर कार्यपालिका सम्झनु पर्छ ।
(ग) “नगरपालिका” भन्नाले बाणगङ्गा नगरपालिका सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “सभा” भन्नाले सं विधानको धारा २२२ बमोजिमको गाउँ सभा वा धारा २२३ बमोजिमको नगरसभा
		

सम्झनु पर्छ ।

(च) “सं विधान” भन्नाले नेपालको सं विधानलाई सम्झनु पर्छ ।
३.	नियम बनाउने अधिकार :
(१) नेपालको सं विधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम नगरपालिकालाई तोकिएका
अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा तोकिएको कार्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्न अपनाउनु पर्ने कार्यविधि नियमित
गर्नको निमित्त बाणगङ्गा नगर कार्यपालिकाले आवश्यक नियम बनाउन सक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) वमोजिम नियम बनाउँ दा सं घीय तथा प्रदेश कानून बमोजिम स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्र
पर्ने विषयमा मात्र बनाउनु पर्नेछ ।
४.	निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड वनाउन सक्ने :
(१) सं विधान, ऐन तथा यस ऐन अन्तरगत वनेको नियमावलीको अधिनमा रही बाणगङ्गा नगरपालिका, नगर
कार्यपालिकाले आवश्यकता अनुसार निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड वनाई लागूगर्न सक्ने छ ।
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ऐन सं ख्याः ५

बाणगङ्गा नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा
व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन, २०७४

नगरसभाबाट स्वीकृत मिति :–२०७४।१२।९
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प्रस्तावना:
नेपालको सं विधानको धारा २२९ को उपधारा (२) बमोजिम बाणगङ्गा नगरपालिकाको सञ्चित कोषको सं चालन गर्न, बजेट
तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न, निकासा तथा खर्चगर्न, लेखा राख्न, आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदन गर्न,आर्थिक कारोवारको
आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्था मिलाउन, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गर्न, बेरुजु फर्छ्यौट तथाअसुल उपर गर्न
गराउन, आर्थिक कार्यविधिलाई नियमित, व्यवस्थित र जवाफदेही बनाउन वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको सं विधानको धारा २२२ बमोजिमको सं विधानको धारा २२३ बमोजिमको बाणगङ्गा नगरसभाले यो कानून
बनाएको छ ।

परिच्छेद–१
१.
२.

प्रारम्भिक

सं क्षिप्त नाम र प्रारम्भ:
(१)	यस कानूनको नाम “बाणगङ्ग नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४” रहेकोछ ।
(२)	यो ऐन सभाबाट पारित भएको मितिदेखि लागू हुनेछ ।
परिभाषा : विषय वा प्रसं गले अर्को अर्थ नलागेमा यस कानूनमा,–
(क) “असुल उपर गर्नु पर्ने रकम” भन्नाले प्रचलित ऐन बमोजिम भुक्तानी दिन नहुने रकम भुक्तानी दिएको
वा बढी हुने गरी भुक्तानी दिएको वा घटी रकम असुल गरेको कारणबाट असुल उपर गर्नु पर्ने भनी
लेखापरीक्षण हुँदा ठहर्याइएको बेरुजु रकम सम्झनु पर्छ र सो शब्दले हिनामिना वा मस्यौट गरेको रकम
तथा नगरलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने अन्य कु नै रकम कलम समेतलाई जनाउँ छ ।
(ख) “अन्तिम लेखापरीक्षण” भन्नाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने लेखापरीक्षण सम्झनुपर्छ ।
(ग) “आन्तरिक लेखापरीक्षण” भन्नाले बाणगङ्गा नगरपालिकाको तोकिएको शाखा वा अधिकृ तबाट हुने
आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्झनुपर्छ ।
(घ) “आर्थिक वर्ष” भन्नाले हरेक वर्षको साउन महिनाको एक गतेदेखि अर्को वर्षको आषाढ महिनाको
मसान्तसम्मको बाहृ महिनाको अवधिलाई सम्झनुपर्छ ।
(ड.) “एक तह माथिको अधिकारी” भन्नाले वडा सचिव र बिषयगत शाखा प्रमुखको हकमा बाणगङ्गा
नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ त, नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ तको हकमा
नगरपालिकाको प्रमुख र प्रमुखको हकमा नगर कार्यपालिका सम्झनुपर्छ ।
(च) “कारोबार” भन्नाले सरकारीे चल, अचल, नगदी तथा जिन्सी धनमाल जिम्मा लिई प्रचलित ऐन बमोजिम
निर्धारित काममा खर्च वा दाखिला गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण काम सम्झनु पर्छ ।
(छ) “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ त” भन्नाले नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ त सम्झनुपर्छ ।
(ज) “कार्यालय” भन्नाले नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सम्झनु पर्दछ । सो शब्दले नगरपालिका मातहत
रहेको बिषयगत शाखा वा विभाग वा महाशाखा वा कार्यालय वा एकाइहरुलाई समेत जनाउनेछ ।
(झ) “कार्यालय प्रमुख” भन्नाले खण्ड (छ) र (ज) बमोजिमको कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुख भई कामकाज
गर्न तोकिएको पदाधिकारी सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “जिम्मेवार व्यक्ति” भन्नाले लेखा उत्तरदायी अधिकृ तबाट अधिकार सुम्पिए बमोजिमको कार्य सं चालन
गर्ने, जिम्मा लिने, खर्च गर्ने, लेखा राख्ने, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराई बेरुजु फर्छ्यौट
गर्ने गराउने, सरकारी नगदी जिन्सी असुल उपर गर्ने गराउने तथा दाखिला गर्ने कर्तव्य भएको व्यक्ति
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(ट)
(ठ)
(ड)
(ढ)
(ण)
(त)
(द)
(ध)
(न)
(प)

(फ)
(व)
(भ)
(म)

(य)

सम्झनुपर्छ र सो शब्दले बाणगङ्गा नगरपालिकाको कामको लागि सरकारी नगदी वा जिन्सी लिई वा नलिई
सो काम फर्छ्याउने जिम्मा लिने जुनसुकै व्यक्ति समेतलाई जनाउँ छ ।
“तालुक कार्यालय” भन्नाले वडा कार्यालय तथा बिषयगत कार्यालयको हकमा बाणगङ्गा नगरपालिका,
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सम्झनुपर्छ ।
“तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस कानून अन्तर्गत बनेका नियमावली,निर्देशिका वा
कार्यविधिमा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनुपर्छ ।
“नगरपालिका” भन्नाल बाणगङ्गा नगरपालिका सम्झनुपर्छ ।
“प्रदेश सञ्चित कोष” भन्नाले सं विधानको धारा २०४ बमोजिमको सञ्चित कोष सम्झनुपर्छ ।
“बजेट सं के त” भन्नाले नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको आर्थिक सं के त तथा वर्गीकरणको अधीनमा रही
नगरपालिकाको कार्यालय, बिषयगत शाखा, वडा कार्यालय वा सो सरहको क्षेत्राधिकार भएका आयोजना
कार्यकम आदिको कार्य प्रकृ ति र सं गठन समेत छु ट्टिने गरी नगरपालिकाले दिएको सं के तलाई जनाउँ छ ।
“बेरुजु” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम पुर्याउनु पर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको वा राख्नु पर्ने लेखा
नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिव तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा
ं याइएको वा ठहर्याइएको कारोबार सम्झनुपर्छ ।
औल्
“बैंक” भन्नाले सञ्चित कोषको सञ्चालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्विकृ ती प्राप्त नगरपालिकाले तोके को
कु नै बैंक सम्झनु पर्छ र सो शव्दले त्यस्तो बैंकको अधिकार प्रयोग गरी कारोवार गर्नेगरी तोकिएको बैंकको
शाखा समेतलाई जनाउँ छ ।
“मातहत कार्यालय” भन्नाले नगरपालिका मातहत रहेको वडा कार्यालय वा बिषयगत शाखा, महाशाखा,
विभाग वा कार्यालय र एकाई सम्झनुपर्छ ।
“लेखा” भन्नाले कारोबार भएको व्यहोरा देखिने गरी प्रचलित कानून बमोजिम राखिने अभिलेख, खाता,
किताब आदि र सो कारोबारलाई प्रमाणित गर्ने अन्य कागजात र प्रतिवेदनका साथै विद्युतीय प्रविधिबाट
राखिएको अभिलेख र आर्थिक विवरण समेतलार्ई सम्झनुपर्छ ।
“लेखा उत्तरदायी अधिकृ त” भन्नाले आफ्नो र मातहत कार्यालयको आर्थिक प्रशासन सं चालन गर्ने, वार्षिक
बजेट तयार गर्ने र सो बजेट निकासा प्राप्त गरी खर्च गर्ने अधिकार सुम्पने, बजेट तथा कार्यक्रम अनुसार
हुने आर्थिक कारोवारको लेखा राख्ने र राख्न लगाउने, लेखा विवरण तयार गर्ने गराउने, विनियोजन, राजस्व,
धरौटी, जिन्सी र अन्य जुनसुकै कारोवारको आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने, बेरुजु नियमित
गर्ने गराउने, असुल उपर गर्ने गराउने वा मिन्हा गर्ने गराउने कर्तव्य भएको नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय
अधिकृ तलार्ई सम्झनुपर्छ ।
“वडा कार्यालय” भन्नाले नगरपालिकाको वडा कार्यालय सम्झनुपर्छ ।
“वडा सचिव” भन्नाले नगरपालिकाको वडा सचिवलाई सम्झनुपर्छ ।
“विनियोजन” भन्नाले नगरपालिका सभाद्वारा विभिन्न कार्यहरुकालागि विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्न
विनियोजन भएको रकम सम्झनुपर्छ ।
“वित्तीय विवरण” भन्नाले नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको मापदण्ड बमोजिम कु नै निश्चित अवधिमा
भएको आर्थिक कारोवारको समष्टिगत स्थिति दर्शाउने उद्देश्यले शीर्षक समेत खुल्ने गरी तयार गरिएको
विवरण सम्झनुपर्छ र सो शव्दले कारोवारको स्थिति दर्शाउने गरी शीर्षकका आधारमा वनाइएको बजेट
अनुमान,निकाशा, खर्च,आम्दानी, दाखिला र बाँकी रकम समेत खुलाइएको प्राप्ति र भुक्तानी विवरण र
सोसँ ग सम्वन्धित लेखा, टिप्पणी र खुलासा समेतलाई जनाउँ छ ।
“सं विधान” भन्नाले नेपालको सं विधान सम्झनुपर्छ ।
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(र)
(ल)
(व)

(श)
(ष)
(स)

३.

४.

“सञ्चित कोष” भन्नाले नगरपालिकाको सञ्चित कोष सम्झनुपर्छ ।
“सभा” भन्नाले नगरपालिकाको नगरसभा सम्झनुपर्छ ।
ं याइएको बेरुजुको सम्बन्धमा
“सं परीक्षण” भन्नाले आन्तरिक वा अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा औल्
पेश हुन आएका स्पष्टीकरण वा प्रतिक्रिया साथ सं लग्न प्रमाण तथा कागजातको आधारमा गरिने फर्छोट
सम्वन्धी कार्यलाई सम्झनुपर्छ र सो शब्दले सभाबाट गठित लेखा समितिबाट प्राप्त सुझाव वा निर्देशनका
आधारमा गरिने परीक्षण वा अनुगमन कार्य समेतलाई जनाउँ छ ।
“कार्यपालिका” भन्नाले नगरपालिकाको नगर कार्यपालिका सम्झनुपर्छ ।
“सार्वजनिक जवाफदेहीको पद” भन्नाले पारिश्रमिक ठे किएको वा नठे किएको जे भए तापनि कु नै रूपमा
नियुक्त हुने वा निर्वाचित हुने वा मनोनयन हुने कानूनी मान्यता प्राप्त सार्वजनिक काम, कर्तव्य र अधिकार
भएको पद सम्झनुपर्छ ।
“बिषयगत शाखा” भन्नाले नगरपालिका अन्तर्गत रहेको बिषयगत विभाग, महाशाखा, शाखा, कार्यालय
वा एकाइलाई सम्झनुपर्छ ।

परिच्छेद–२
सञ्चित कोषसञ्चालन सम्वन्धी व्यवस्था

सञ्चित कोषको सञ्चालन:
(१) सञ्चित कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्:—
(क) नगर सभाबाट स्वीकृतकानून बमोजिम लगाईएको कर तथा गैर कर वापत असुल भएको राजस्व
रकम ।
(ख) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट राजस्व बाँडफाँडवापत प्राप्त रकम ।
(ग) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको समानीकरण अनुदान,सशर्त अनुदान,समपूरक
अनुदान र विशेष अनुदान वापत प्राप्त रकम ।
(घ) नगरपालिकाले लिएको आन्तरिक ऋणवापतको रकम ।
(ड) अन्य प्रचलित कानून बमोजिमनगरपालिका नाममा प्राप्त भएको अन्य आय वापतको रकम ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृतिप्राप्त नगरपालिकाले तोके को कु नै बैंकमा
खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।
(३) नेपालको सं विधान, यो कानूनर अन्य प्रचलित कानूनको अधीनमा रहीसञ्चित कोषको सं चालननगरपालिकाको
कार्यालयले तोके बमोजिम गर्नेछ ।
सञ्चित कोषको लेखा राख्ने उत्तरदायित्व:
(१) सञ्चित कोषको लेखा अद्यावधिक रुपमा राख्ने तथा त्यसको वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्ने तथा लेखा
दाखिला गर्ने गराउने कर्तव्य र उत्तरदायित्व नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ तको हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको लेखा तथा सोको वित्तीय विवरण सभामा र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय,
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय एवं महालेखा परीक्षक समक्ष पेश गर्ने सम्वन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए
बमोजिम हुनेछ ।
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परिच्छेद – ३
बजेट निर्माण तथा वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा, निकासा, खर्च, रकमान्तर तथा नियन्त्रण
५.

बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने:
(१) आगामी आर्थिक वर्षमा नगरले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य तथा कार्यक्रमको लागि सं विधानको धारा २३०
वमोजिम बजेट तयार गर्ने गराउने र सभामा पेश गरी पारित गराउने उत्तरदायित्व कार्यपालिकाको हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमागर्ने प्रयोजनकालागि उपलव्ध हुने श्रोत तथा खर्चको
सीमाको पूर्वानुमान चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम श्रोत र खर्चको सीमा निर्धारण भएपछि निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाभित्र रही
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्नु पर्नेछ ।
(४) आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको असार १५ गतेभित्र सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।
(५) आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा नगरपालिकास्वीकृत आवधिक योजना र मध्यकालीन खर्च
सं रचनालाई मूल आधार बनाउनु पर्नेछ ।
(६) नगरपालिकाले घाटा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने भएमा घाटा पूर्ति गर्ने स्रोत समेतको खाका तयार गर्नुपर्नेछ ।
(७) बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, छलफल एवम् बजेटको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिई पारित गर्दा
अपनाउनुपर्ने कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
६.
बजेट निकासा:
(१) सभाबाट बजेट स्वीकृत भएको७ दिनभित्र स्वीकृत बजेट विवरण अनुसार खर्च गर्ने अख्तियारी प्रमुख
प्रशासकीय अधिकृ तले मातहतकार्यालय प्रमुखलाई दिनुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अख्तियारीप्राप्त भएपछि तोकिएबमोजिम बैकमार्फ त प्राप्ति, निकाशा र
भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
तर आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनमा ऋण दायित्वको भुक्तानी र हिसावमिलान बाहेकको अन्य भुक्तानी सम्वन्धीकाम
हुनेछैन ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्ति, निकासा तथा भुक्तानी गर्दा सं घीय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले
तोकिदिएको मापदण्ड बमोजिम हुनेगरी एकल खाता कोष प्रणाली अवलम्वन गरिनेछ ।
(४) रकम निकासा भएपछि तोकिएकापदाधिकारीको सं युक्त दस्तखतबाट बैंक खाता सं चालन गर्नुपर्नेछ ।
(५) स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम बमोजिम स्वीकृत बजेटको परिधिभित्र रहेर प्रचलित कानूनबमोजिम खर्च
गर्ने, लेखा राखी वा राख्न लगाई लेखा पेश गर्ने, लेखापरीक्षण गराउने, बेरुजु फर्छ्यौट गर्नेर कार्यपालिकामा
पेश गर्ने उत्तरदायित्व लेखा उत्तरदायी अधिकृ तको हुनेछ ।
(६)	यस कानून र प्रचलित अन्य कानून बमोजिम रकम निकासा दिने तथा कोष सञ्चालन गर्ने गराउने सम्वन्धी
अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
७.
बजेट रोक्का वा नियन्त्रण गर्न सक्ने : दफा ६ मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भएतापनि नगरपालिकाको आर्थिक स्थिति
र सञ्चित कोषमा जम्मा रहेको रकमलाई मध्यनजर गरी विनियोजित रकममा आवश्यकता अनुसार नगरपालिकाले
पूर्ण वा आंशिकरुपमा रोक्का वा नियन्त्रण गर्न सक्ने छ ।
८. 	खर्च गर्ने कार्र्यविधि : नगरपालिकाकोकार्य तथा आयोजना सञ्चालन गर्ने,धरौटी, दस्तुर,सेवा शुल्क लिने, पेश्की
दिने तथा फर्छ्यौट गर्ने, नगदी तथा जिन्सी सम्पत्तिकोसं रक्षण गर्ने, लिलाम बिक्री गर्ने, मिन्हा दिने सम्बन्धी
कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
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९.

१०.

रकमान्तर तथा श्रोतान्तर:
(१) नगरपालिकाकोस्वीकृत बजेटकोे कु नै एक बजेट उप शीर्षक अन्तर्गतको खर्च शीर्षकमा रकम पुग भएमा
सोनपुग भएको रकम कु नै एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकमाबचत हुने रकमबाट २५ प्रतिशतमा नबढ्ने
गरी गाँउ/नगर कार्यपालिकाले रकमान्तर गर्न सक्ने छ ।
तर पूँजीगत शीर्षकबाट चालू शीर्षकमा रकमान्तर गर्न सक्ने छै न ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अधिकार आवश्यकता अनुसार गाँउ/नगर कार्यपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय
अधिकृ तलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने छ ।
(३) नगरपालिकाको विनियोजन अन्तर्गत कु नै एक प्रकारको खर्च व्यहोर्ने श्रोतमा रहेको रकम अर्को श्रोतमा
सार्ने र भुक्तानी विधि परिवर्तन गर्ने अधिकार सभाको हुनेछ ।
(४) रकमान्तर तथा स्रोतान्तरसम्वन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।
बजेट फिर्ता हुने: स्वीकृत बार्षिक बजेटमा विनियोजन भै निकासा भएको रकम कु नै कारणवश खर्च हुन नसकी
खर्च खातामा बाँकी रहेमा आर्थिक वर्षको अन्तमा सं चित कोषमा फिर्ता दाखिला गर्नुपर्नेछ ।

परिच्छेद–४
कारोबारको लेखा
११.

१२.

कारोबारको लेखा :
(१)	विनियोजन,धरौटी एवं राजश्व तथा अन्य कारोवारको लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्घान्त बमोजिम
नगदमा आधारित लेखा प्रणाली अनुसार राखिनेछ ।
तर महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले नगदमा आधारित लेखा प्रणालीलाई परिमार्जन गरी परिमार्जित नगद
आधार वा प्रोदभावी आधारमा लेखा राख्ने गरी तोकि दिन सक्ने छ ।
(२) उप नियम (१) बमोजिमको लेखा राख्नकालागि आवश्यक लेखा ढाँचा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत भए
बमोजिम हुनेछ ।
(३) नगरपालिकाले अनुदान, सहायता, लगानी, विनियोजन, राजश्व तथा धरौटीका अतिरिक्त अन्य सवै
प्रकारकाकारोवार र खर्चको लेखा नगरपालिकाले तयार गरी राख्नुपर्नेछ ।
(४)	लेखा उत्तरदायी अधिकृ तले तोकिएको समयभित्र विनियोजन,राजस्व,धरोैटी लगायतको एकीकृ त वित्तीय
विवरण तयार गरी नगर कार्यपालिका, नगर सभा तथा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा उपलव्ध गराउनु
पर्नेछ ।
(५) आफ्नो निकाय र मातहत कार्यालयको सम्पति र दायित्वको लेखाक
ं न एवं प्रतिवेदन गर्ने दायित्व लेखा
उत्तरदायी अधिकृ तको हुनेछ ।
जिम्मेवार व्यक्ति जवाफदेही हुने :
(१) जिम्मेवार व्यक्तिले प्रत्येक कारोबार स्पष्टदेखिने गरी प्रचलित कानूनले तोके बमोजिमको रित पुर्याई लेखा
तयार गरीगराई राख्नु पर्नेछ ।
(२) आर्थिक प्रशासन सं चालन गर्दा मातहत कार्यालयलेे प्रचलित कानूनकोपालना गरे नगरेको सम्बन्धमा
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१३.

१४.

आवश्यकता अनुसार रेखदेख, जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्नेर मातहत कार्यालयको हिसाब के न्द्रीय
हिसाबमा समावेश गराउने उत्तरदायित्व लेखा उत्तरदायी अधिकृ तको हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) वमोजिम लेखा तयार गरेनगरेको वा उपदफा (२) बमोजिम लेखा उत्तरदायी अधिकृ तले
रेखदेख, जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्दा वा लेखापरीक्षण हुँदा प्रचलित कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरा
नगरी कारोबार गरेको वा अन्य कु नै कै फियत देखिन आएमा जिम्मेवार व्यक्तिले त्यसको जवाफदेही वहन
गर्नु पर्नेछ ।
(४) कु नै मनासिब कारणले लेखा सम्बन्धी काममा अनियमित हुन गएमा जिम्मेवार व्यक्तिले तोकिएको
अवधिभित्र अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष कारण खुलाई नियमित गराउनको लागि पेश गरेमा लेखा
उत्तरदायी अधिकृ तले तोकिएको म्याद भित्र त्यस सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
तर मनासिव कारण नभई लेखा सम्बन्धी काममा अनियमित हुन आएको देखिनआएमा लेखा उत्तरदायी
अधिकृ तले जिम्मेवार व्यक्तिलाई पहिलो पटक पाँच सय रूपैयाँ र त्यसपछि पनि दोहोरिन आएमा पटकै
पिच्छे एक हजार रूपैयाँ जरिवाना गरी प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही समेत गर्न सक्ने छ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम निर्णय दिनु पर्ने अधिकारीले तोकिएको म्याद भित्र निर्णय नदिएमा निजलाई एक
तह माथिको अधिकारीले पहिलो पटक पाँच सय रूपैयाँ र सोही अधिकारीबाट पुन: अर्को पटक त्यस्तो
कार्य दोहोरिन गएमा पन्ध्र सय रूपैयाँ जरिवाना गर्नु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (२) बमोजिम रेखदेख, जाँचबुझ तथा निरीक्षण हुँदा यो कानून तथायस कानून अन्तरगत बनेको
नियम बमोजिम निर्धारित प्रक्रिया पूरा नगरी कारोबार गरेको देखिन आएमा वा अन्य कु नै कै फियत
देखिन आएमा जाँच गर्न पठाउने तालुक कार्यालयले कलमै पिच्छे दईु सय रूपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने छ
।एउटै जिम्मेवार व्यक्तिलाई तीन पटक भन्दा बढी जरिवाना भइसके पछि पुन: त्यस्तो कार्य दोहोरिन
आएमा कलमैपिच्छे पाँच सय रूपैयाँ जरिवाना गरी प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारबाही समेत
गर्नु पर्नेछ।
(७)	यो कानून वा यस कानूनअन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम लेखा राखे नराखेको, लेखा दाखिला गरे नगरेको
र लेखापरीक्षण गराए नगराएको सम्बन्धमा समय समयमा जाँच, निरीक्षण गरी आन्तरिक नियन्त्रण र
रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ तको हुनेछ ।
राजस्व दाखिला र राजस्व लेखा:
(१) प्रचलित कानून बमोजिम नगरपालिकालाई प्राप्त हुने राजस्व तथा अन्य आय रकमहरु कार्यालयमा प्राप्त
भएपछि तोकिए बमोजिमसं चित कोषमा आम्दानी देखिने गरी बैंक दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
(२) राजस्वको लगत तथा लेखा राख्ने तथा फाँटवारी पेश गर्ने, लेखापरीक्षण गराउने र त्यसको अभिलेख राख्ने
उत्तरदायित्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ तको हुनेछ ।
नगदी जिन्सी दाखिला गर्ने र लेखा राख्ने :
(१) जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो जिम्मामा आएको सरकारी नगदीको हकमा सोही दिन वा त्यसको भोलिपल्ट
तोकिएको बैंक खातामा र जिन्सी मालसामान भए सात दिनभित्र तोकिएको स्थानमा दाखिला गरी श्रेस्ता
खडा गर्नु पर्नेछ ।
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(२)

१५.

१६.

उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र जिम्मेवार व्यक्तिले नगदी तथा जिन्सीदाखिला गरेको श्रेस्ता खडा गर्न
नसके मा त्यसको मनासिव कारण खुलाई एक तहमाथिको अधिकारी समक्ष म्याद थपको लागि अनुरोध
गर्न सक्ने छ । यसरी अनुरोध भैआएमा एक तह माथिको अधिकारीले मनासिव कारण देखेमा एकै पटक
वा दईु पटक गरीबढीमा पैंतालीस दिन सम्मको म्याद थपिदिन सक्ने छ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम थपिएको म्यादभित्र पनि श्रेस्ता खडा नगर्ने जिम्मेवार व्यक्तिलाई एक तह माथिको
अधिकारीले कलमै पिच्छे पाँच सय रूपैयाँ वा बिगोको दश प्रतिशतसम्म जरिवाना गर्न सक्ने छ ।
(४) आफ्नो जिम्मामा आएको सरकारी नगदी सोही दिन वा त्यसको भोलिपल्ट तोकिएको बैंक खातामा
दाखिला नगरेको देखिन आएमा सम्बन्धित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ तले दश दिनसम्म ढीलो गरेको
भए दश प्रतिशत जरिवाना गरी सो दाखिला गर्नलगाउने र पन्ध्र दिनसम्म ढिलो गरेको भए पन्ध्र प्रतिशत
जरिवाना गरी सो समेतदाखिला गर्न लगाउने र पन्ध्र दिनभन्दा बढी ढिलो गरेको भए पच्चीस प्रतिशत
जरिवानागरी नगद दाखिला गर्न लगाई कसूरको मात्रा अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय
कारबाही समेत गर्न गराउन सक्ने छ ।
आर्थिक प्रतिवेदन पेश गर्ने :
(१)	लेखा उत्तरदायी अधिकृ तले तोकिएका अवधिभित्र प्रत्येक आर्थिक वर्षको सञ्चित कोषको अतिरिक्त
विनियोजन, राजस्व, धरौटी, वैदेशिक अनुदान र ऋण सहायता तथा लगानीको एकीकृ त आर्थिक
विवरण तयार गरी नगर कार्यपालिका, नगर सभा, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखा परीक्षकको
कार्यालयमा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) जिम्मेवार व्यक्तिले कारोबारको लेखा र सम्बन्धित कागजात तोकिएको कार्यालयमा वा लेखापरीक्षक
समक्ष तोकिए बमोजिम दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
(३) नगरपालिकाको वित्तीय विवरण नेपाल सरकारले अवलम्वन गरेको आर्थिक सं के त तथा वर्गीकरण
अनुरुपको हुनेछ ।
(४) राजस्व, नगदी, जिन्सी तथा धरौटी दाखिला गर्ने तथा त्यसको लेखा अभिलेख अद्यावधिक रूपमा राख्ने
अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
हानी नोक्सानी असुल उपर गरिने : यस परिच्छेद बमोजिम राख्नुपर्ने कारोबारको लेखा ठीकसं ग नराखेको कारणबाट
नगरपालिकालाई कु नै किसिमको हानी नोक्सानीतथा क्षति हुन गएमा त्यसरी पर्न गएको हानी नोक्सानी तथा
क्षतिपूर्ति जिम्मेवार व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।

परिच्छेद–५
आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षणतथा बेरुजु असुल फर्छ्यौट
१७.

आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली:
(१) नगरपालिकाले आफ्नो र मातहतका कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुदृढ गर्न कार्ययोजना
बनाई लागु गर्नुपर्नेछ ।
(२) आन्तरिक नियन्त्रण कार्ययोजना लागु गर्दा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जारी गरेको आन्तरिक
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१८.

१९.

२०.

नियन्त्रण प्रणालीको सिद्धान्त,नीति, ढाँचा र कार्यविधिलाई मार्गदर्शनको रुपमा लिनुपर्नेछ ।
आन्तरिक लेखापरीक्षण:
(१) नगर कार्यपालिका र मातहत कार्यालयहरुको आर्थिक कारोवारको आन्तरिक लेखापरीक्षण नियमितता,
मितव्ययिता, कार्यदक्षता र प्रभावकारिताका आधारमा तोकिएको मापदण्डभित्र रही नगरपालिकाको
आन्तरिक लेखापरिक्षण शाखावा तोकिएको अधिकृ तबाट हुनेछ ।
(२) नगरपालिकाको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्वन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(३) नगरपालिकाकोआन्तरिक वा अन्तिम लेखापरीक्षण हुँदा सरकारी नगदी वाजिन्सी मालसामानको लगत
छु ट गरेको वा सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याएकोे देखिएमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ तले त्यस्तो
जिम्मेवार व्यक्तिबाट हानि नोक्सानी भएको रकम असुल गरी कसूरको मात्रा अनुसार विभागीय कारबाही
समेत गर्नुपर्नेछ ।
स्पष्टीकरण नदिने उपर कारबाही :
(१) कार्यालयको सरकारी नगदी जिन्सी आय–व्ययको लेखा आकस्मिक निरीक्षण गर्दा वा आन्तरिक वा
अन्तिम लेखापरीक्षणको सिलसिलामा सोधिएको प्रश्नको जवाफ वा माग गरिए बमोजिमको लेखा तथा
विवरण तोकिएको म्यादभित्र दाखिला गर्नु सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृ त र जिम्मेवार व्यक्तिको
कर्तव्य हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको म्यादभित्र काम सम्पन्न गर्न नसकिने भई मनासिव माफिकको कारण
सहित म्याद थपको लागि अनुरोध गरेमा र त्यस्तो कारण मनासिव देखिएमा सो प्रश्न सोधनी गर्ने वा
विवरण माग गर्ने अधिकारी वा निकायले मनासिव माफिकको म्याद थप गरिदिन सक्ने छ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम दिइएको म्यादभित्र सोधिएको प्रश्नको जवाफवा माग गरिएको लेखा पेश
गर्न नसक्नेले बेरुजु वा कै फियत देखिएको रकम व्यहोर्नुपर्नेछ ।
बेरुजु असूल फछ्य ्र्ौट नियमित र लगत कायम गर्ने :
ं याएको वेरुजु असूल उपर गर्नु पर्ने तथा तिर्नु वुझाउनु पर्ने भनी
(१)	महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औल्
ठहर्याईएको रकमको लगत कार्यालयले अध्यावधिक गरी गराई राख्नुपर्नेछ ।
(२)	लेखापरीक्षणबाट देखिएको मस्यौट र हिनामिना भएको रकम वा तोकिए बमोजिम नियमित हुन नसके को
वेरुजु रकम जिम्मेवार व्यक्तिबाट असूल उपर गर्नुपर्नेछ ।
(३)	महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औल्याएको बेरुजु सम्बन्धमा कार्यपालिकाको अनुमतिले
सभामा उपस्थित भई आफ्नो प्रतिकृ या व्यक्त गर्ने र बेरुजु फर्छौट सम्वन्धी काम कारवाही गर्ने गराउने
उत्तरदायित्व लेखा उत्तरदायी अधिकृ तको हुनेछ ।
(४) वेरुजु असूल फर्छौट,नियमित र लगत कायम गर्ने सम्वन्धमा सभामा छलफल भई प्रतिवेदन स्वीकृत
भएपछि सो प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरु कार्यान्वयन गर्ने गराउने दायित्व कार्यपालिकाको निर्देशन
बमोजिम सम्वन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृ तको हुनेछ ।
(५) बेरुजु फर्छ्यौट सम्वन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
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परिच्छेद–६
बरबुझारथ, लिलाम बिक्रि तथा मिन्हा सम्बन्धी व्यवस्था
२१.

२२.

२३.

बरबुझारथ :
(१) नगरपालिकाका निर्वाचित प्रतिनिधिले आफू जिम्मा भएको कागजात तथा जिन्सी सामान आफ्नो पदावधी
समाप्त हुनुभन्दा १५ दिन अगावै फिर्ता बुझाई सोको प्रमाण लिनु पर्नेछ ।
(२) कर्मचारी सरुवा वा बढुवा हुँदा वा अवकाश प्राप्त गर्दा वा लामो अवधिमा काजमा वा बिदामा रहँ दा
आफ्नो जिम्मामा रहेको नगदी जिन्सी वा सरकारी कागजात तोकिएको म्यादभित्र बरबुझारथ गरी
तोकिएको ढाँचामा बरबुझारथको प्रमाणपत्र लिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम बरबुझारथ नगर्ने व्यक्ति वहालवाला कर्मचारी भए प्रचलित कानून बमोजिम
निजको तलब भत्ता रोक्का राखी रबहाल टुटेको व्यक्ति भए निजको निवृत्तभरण वा उपदान रोक्का राखी
एवं निवृत्तभरण, उपदान नपाउने वा उपदान लिइसके को व्यक्ति भए स्थानीय प्रशासनद्वारा पक्राउ गरी
बरबुझारथ गर्न लगाइनेछ ।
(४) समयमा बरबुझारथ नगरेको कारणबाट सरकारी नगदी, जिन्सी वा कु नै धनमाल नोक्सान भएमा नोक्सान
भए बराबरको रकम र सोही बराबरको बिगो रकम प्रचलितकानून बमोजिम सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल
उपर गरिनेछ ।
(५) बरबुझारथ गर्ने अन्य प्रकृ या तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
नगदी जिन्सी दरुु पयोग एवं मस्यौट भएमा कारबाही गरिने:
(१) कार्यालयको सरकारी तहसील तथा जिन्सी भण्डार आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा वा अन्तिम लेखापरीक्षण
गर्दा वा कु नै तवरले जाँच हुँदा सरकारी रकम मस्यौट भएको देखिन आएमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ तले
प्रचलित कानून बमोजिम सो मस्यौट गर्ने उपर आवश्यक कारबाही गर्नु गराउनु पर्नेछ ।
(२) सार्वजनिक सम्पत्तिको जिम्मा, त्यसको लगत, सं रक्षण, वरवुझारथ र जवाफदेही सम्वन्धी अन्य व्यवस्था
तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
लिलाम बिक्री तथा मिन्हा दिने :
(१) 	यस कानून तथा यस अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम जिन्सी निरीक्षण गर्दा टुटफु ट तथा बेकम्मा भई
काम नलाग्ने भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको मालसामानहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ तले आवश्यक
जाँचबुझ गर्दा लिलाम बिक्री गर्नुपर्ने भनी ठहर्याइएको मालसामान तोकिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाई
लिलामबिक्री गर्न सकिनेछ ।
(२)	यस कानूनमा अन्यत्र जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि यो कानून अन्तर्गत उठ्न नसके को बाँकी रकम,
प्राकृ तिक प्रकोप, दर्घु टना वा आफ्नो काबू बाहिरको परिस्थितिले गर्दा तथा सुखाजर्ती भई वा खिएर, सडेर
गई वा अन्य कारणबाट सरकारी हानी नोक्सानी हुन गएको वा ऐन बमोजिम लिलाम बढाबढहुँदा पनि
नउठे को वा उठ्ने स्थिति नदेखिएकोमा कार्यपालिकाबाट तोकिए बमोजिमको कार्यविधि अपनाई मिन्हा
दिन सकिनेछ ।
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परिच्छेद–७
विविध
२४.

काम, कर्तव्य, अधिकार तथा जिम्मेवारी :
(१) 	लेखा उत्तरदायी अधिकृ त, कार्यालय प्रमुख, जिम्मेवार व्यक्ति लगायत नगदी वा जिन्सी सम्वन्धी कामगर्ने
अन्य अधिकारीको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा जिम्मेवारी तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(२)

उपदफा (१)वमोजिम तोकिएको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा जिम्मेवारी अनुसार सम्वन्धित व्यक्तिले
जवाफदेहीता वहन गर्नुपर्नेछ ।

२५. 	वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने : यस कानूनर अन्य प्रचलित कानून बमोजिम तयार गर्नुपर्ने वित्तीय
प्रतिवेदनहरु सम्वन्धित निकायमा पेश भएको मितिले सात दिन भित्र विद्युतीय वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट
सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
२६.

२७.

आर्थिक प्रशासनको सञ्चालन:
(१)

नगरपालिकाको आर्थिक प्रशासन सञ्चालन सम्वन्धी व्यवस्था तोकिए वमोजिम हुनेछ ।

(२)

उपदफा (१) वमोजिमको व्यवस्था नभए सम्मका लागि यो कानूनर यस अन्तर्गत तोकिए बमोजिमको
आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्तिको परिचालन र व्यवस्थापन महालेखा नियन्त्रक
कार्यालयले गर्नेछ ।

सं घीय र प्रदेश आर्थिक कार्यविधि कानूनलाई आधार मान्नुपर्ने : नगरपालिकाको सभाले आर्थिक कार्यविधि
सम्बन्धी कानून बनाउँ दा सं घीय र प्रदेश आर्थिक कार्यविधि कानूनमा भएका व्यवस्थालाई मार्गदर्शनका रुपमा
लिई सो बमोजिम गर्नु गराउनुपर्नेछ ।

२८. 		विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने :
(१)	यस कानूनबमोजिम आर्थिक कारोवारको लेखा व्यवस्थित गर्न उपयुक्त विद्युतीय प्रणलीको प्रयोग गर्न
सकिनेछ ।
(२)

उपदफा (१) बमोजिमको आवश्यक प्रणाली नगरपालिका आंफैले विकास गरी वा महालेखा नियन्त्रक
कार्यालयबाट प्राप्त गरी लागू गर्न सकिनेछ ।

(३)

उपदफा (२) वमोजिम विकास गरिएको प्रणालीमा समावेश नभएको वा पर्याप्त नभएको कु नै प्रणाली
विकास गर्नुपर्ने भएमा लेखाको सिद्घान्त एवं वित्तीय ढाँचाको एकरुपताका लागि तोकिए बमोजिम
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको समेत परामर्श लिनुपर्नेछ ।

२९. 	लेखापरीक्षण सहजीकरण समिति:
(१)

नगरपालिकाबाट सम्पादन गरिने कार्यहरुमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अवलम्वन गरी प्रभावकारी,
दक्षतापूर्ण एवं मितव्ययी रुपमा सम्पादन गर्न, वित्तीय प्रतिवेदनहरु लाई समयमै तयार गर्न तथा विश्वसनीय
बनाउन, बेरुजु फर्छौट गर्न गराउन नगर कार्यपालिकाले आफू मध्येबाट तोके को सदस्यको अध्यक्षतामा
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नगरपालिकाको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न तोकिएको अधिकृ त, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ तले तोके को
नगरपालिकाको अधिकृ त र प्राविधिक अधिकृ तसमेत रहेको एक लेखापरीक्षण सहजीकरण समिति
रहनेछ ।
(२) 	लेखापरीक्षण सहजीकरण समिति सम्वन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
३०.

अधिकार प्रत्यायोजन: यो कानून वा यस अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम कु नै कार्यालय वा अधिकारीलाई
प्राप्त अधिकारमध्ये तोकिए बमोजिमका अधिकार वाहेकका अन्य अधिकार कु नै अधिकारीले प्रयोग गर्नेगरी
प्रत्यायोजन गर्न सकिनेछ ।

३१.	नियम निर्देशिका वा कार्यविधि बनाउने अधिकार: यस कानूनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नगर कार्यपालिकाले
आवश्यक नियमहरु, निर्देशिका, कार्यविधि वा मार्गदर्शन बनाउन सक्ने छ ।
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ऐन सं ख्याः६

बाणगङ्गा नगरपालिकाको कृ षि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन,
२०७४

नगरसभाबाट स्वीकृत मिति :–२०७४।१२।९

79

बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
प्रस्तावना:
बाणगङ्गा नगरपालिकाको क्षेत्र भित्रकोकृ षिको व्यवसायीकरण गर्न, कृ षि व्यवसायको प्रवर्द्धन एवं व्यवस्थापन गर्न, कृ षक
एवम् कृ षि व्यवसायीबीच आपसी सम्बन्ध सुदृढगर्न तथा कृ षि करारको माध्यमबाट उत्पादन बढाउन र बजारीकरणद्वारा
व्यवसायिक रुपमासमग्र कृ षि विकासका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
बाणगङ्गा नगरपालिकाको नगरसभाले नेपालको सं विधानको धारा २२६ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा
१०२ बमोजिम बाणगङ्गा नगरपालिकाको नगर सभाले यो ऐन बनाएकोछ ।

परिच्छेद १
प्रारम्भिक
१.
२.

सं क्षिप्त नाम र प्रारम्भ:
(१)	यस ऐनको नाम “नगरपालिकाको कृ षि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन, २०७४" रहेको छ ।
(२)	यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
परिभाषा : विषय वा प्रसँ गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “उत्पादक" भन्नाले कृ षि वस्तु उत्पादन गर्ने कृ षक वा कम्पनी वा कृ षि फार्म वा सहकारी उत्पादक सम्झनु
पर्छ ।
(ख) “एजेन्ट" भन्नाले कृ षि उद्यमी, व्यवसायी, कृ षि बजार वा कृ षिजन्य वस्तुहरूको कारोबार गर्ने दर्तावाला
व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शव्दले सँ गठित सं स्थाको प्रतिनिधिलाई समेत जनाउँ छ ।
(ग) “कार्यपालिका" भन्नाले बाणगङ्गा नगरपालिका, नगर कार्यपालिका सम्झनुपर्छ ।
(घ) “कोष" भन्नाले यस ऐनको दफा १० बमोजिम स्थापित कृ षि व्यवसाय प्रवर्द्धन कोषलाई सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “कृ षक" भन्नाले यस ऐनको प्रयोजनका लागि कसैको जग्गा करारमा लिई वा आफ्नै जग्गामा व्यावसायिक
कृ षि खेती गर्ने कृ षक, कृ षक समूह, कृ षि व्यवसायी, कृ षि फर्म र कृ षि सहकारी समेतलाई सम्झनु पर्छ ।
(च) “कृ षि" भन्नाले अनुसूची (१) मा उल्लेख भए बमोजिमकाबिषयसँ ग सम्वन्धित कृ षिलाई सम्झनु पर्दछ र
सो शव्दले व्यावसायिक कृ षिलाई समेत जनाउँ छ ।
(छ) “कृ षि फार्म" भन्नाले व्यवसायिक प्रयोजनको लागि अनुसूची (१) बमोजिमका बाली उत्पादनका लागि
सञ्चालन गरिएको कृ षि फार्म सम्झनु पर्छ । (झ)
“कृ षि बजार" भन्नाले कृ षि उपजको ग्रेडिङ,
प्याकेजिङ्ग, ढुवानी, भण्डारण, वितरण तथा कृ षि उपजको बिक्री वितरण गर्ने कृ षि बजार सम्झनु पर्छ ।
(ज) “कृ षि वस्तु" भन्नाले कृ षकले कु नै बोट विरुवा वा जीवजन्तुबाट उत्पादन गरेको उपभोग्य कृ षि वस्तु
सम्झनु पर्छ ।
(झ) “कृ षि व्यवसाय" भन्नाले देहायको व्यवसाय सम्झनु पर्छ :–
(१)	व्यावसायिक उद्देश्यले गरिने कृ षि बाली वा बस्तुको उत्पादन ,
(२) कृ षिजन्य वस्तुको प्रशोधन,
(३) कृ षि उपजको व्यापार,
(४) कृ षि उत्पादनका लागि प्रयोग हुने रासायनिक वा प्राङ्गारिक मलको उत्पादन, भण्डारण तथा
वितरण,
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(५)
(ञ)
(ट)
(ठ)
(ड)
(ढ)
(ण)
(त)
(थ)
(द)

(ध)
(न)
(प)
(फ)
(ब)

कृ षि उत्पादनको लागि प्रयोग हुने विउ, वेर्ना, नश्ल र भुराको उत्पादन, परामर्श सेवा, भण्डारण
तथा वितरण,
(६) कृ षिमा प्रयोग हुने औषधि एवम् विषादीको उत्पादन, परामर्श, भण्डारण तथा बिक्री व्यवसाय ।
“खुद्रा बजार" भन्नाले कु नै विक्रे ताले उपभोक्तालाई बिक्री गर्ने खुद्रा बजारलाई सम्झनु पर्छ ।
“तोकिएको वा तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन बमोजिम बनेको नियमावलीमा तोकिएको वा तोकिए
बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
“थोक बजार" भन्नाले कु नै उत्पादक वा विक्रे ताले अर्को विक्रे तालाई कृ षि वस्तु बिक्री वितरण गर्ने थोक
बजारलाई सम्झनु पर्छ ।
“नगरपालिका" भन्नाले बाणगङ्गा नगरपालिका सम्झनु पर्छ ।
“प्रमुख" भन्नाले बाणगङ्गा नगरपालिकाको प्रमुख सम्झनु पर्छ ।
“प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ त" भन्नाले नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ त सम्झनुपर्छ ।
“बिक्रे ता" भन्नाले कृ षि वस्तुहरू बिक्री गर्ने व्यापारी, कृ षक, कृ षक समूह, कृ षि फार्म, सहकारी सं स्था,
कम्पनी वा एजेन्ट बिक्रे ता समेतलाई सम्झनु पर्छ ।
“मन्त्रालय" भन्नाले सं घ तथा प्रदेशको कृ षि क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालयलाई सम्झनु पर्दछ ।
“व्यवसायिक कृ षि करार" भन्नाले व्यवसायिक कृ षि खेती वा कृ षि फार्मको सञ्चालन, कृ षि वस्तुको
व्यावसायिक उत्पादन, खरिद, विक्री, सञ्चय र बजारीकरण गर्न वाकृ षि व्यवसाय प्रबर्द्धन गर्न दईु वा
सो भन्दा बढी पक्षहरु वीच भएको सम्झौता वा व्यवसायिक कृ षि करारलाई सम्झनु पर्दछ । यस शब्दले
व्यवसायिक कृ षि प्रयोजनको लागि व्यक्तिगत वासं स्थागत रुपमा लिजमा लिन दिन वा कृ षिजन्य उद्योगको
लागि कृ षि वस्तु वा वालीको उत्पादन वा आपुर्ति गर्न दईु वा दईु भन्दा बढी पक्षहरूबीच क्षेत्रफल, परिमाण,
मूल्य र गुणस्तरको आधारमा भएको करारलाई समेत जनाउँ छ ।
“वडा" भन्नाले नगरपालिकाको वडासम्झनुपर्छ ।
"समिति" भन्नाले यस ऐनको दफा ५ बमोजिम गठन भएको कृ षि बजार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति
सम्झनु पर्छ ।
“सभा" भन्नाले बाणगङ्गा नगरपालिका नगरसभालाई सम्झनुपर्छ ।
“सं कलन के न्द्र" भन्नाले कृ षकहरुले दोस्रो बजारमा विक्री गर्ने उद्देश्यले कृ षि उपज सं कलन गरेर
विक्रे तालाई विक्री गर्ने सं कलन के न्द्रलाई सम्झनु पर्छ ।
“हाट–बजार" भन्नाले कृ षि उपज लगायत अन्य स्थानीय उत्पादन विक्री गर्ने उद्देश्यले स्थानीय तहबाट
स्वीकृत लिई सं चालन भएको हाट बजारलाई सम्झनु पर्छ ।
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परिच्छेद २
कृ षि बजारसम्वन्धी व्यवस्था
३

४.

५.

कृ षि बजारको स्थापना:
(१) नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको कु नै पनि स्थानमा कृ षि बजारको स्थापना गर्न सक्ने छ ।
(२) कृ षि सम्वन्धी सहकारी वा कृ षि सम्वन्धी व्यवसायिक सं स्थाले सम्वन्धित नगरपालिकाको अनुमति लिई
कृ षि बजारको स्थापना गर्न सक्ने छ ।
कृ षि बजारको वर्गीकरण :
(१)	यस ऐनको दफा ३बमोजिम स्थापना हुने कृ षि बजारको वर्गीकरणदेहाय बमोजिमको हुनेछ :–
(क) 	थोक बजार,
(ख) 	खुद्रा बजार,
(ग) हाट–बजार,
(घ) सं कलन के न्द्र
(२) उपदफा (१) बमोजिमको बजार सञ्चालनवापत लाग्ने शुल्क सभाले तोके बमोजिम हुनेछ ।
(३) बजार सञ्चालन सम्वन्धी अन्य व्यवस्था कार्यपालिकाले तोके बमोजिम हुनेछ ।
कृ षि बजार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति:
(१)	यस ऐनको दफा (३) बमोजिम स्थापना भएको कृ षि बजारको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नको लागि
कृ षि बजार तथा व्यवस्थापन समिति रहनेछ ।
(२) कृ षि बजार सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद ३
कृ षि व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धी व्यवस्था
६.

स्थानीय कृ षि व्यवसाय प्रवर्द्धन समिति:
(१) कृ षि क्षेत्रको समग्र विकास तथा प्रवर्द्धन लगायतका कार्य गर्न नगरपालिकामा एक स्थानीय कृ षि व्यवसाय
प्रवर्द्धन समिति रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा देहाय बमोमिजका सदस्यहरु रहने छन् :–
(क) अध्यक्ष वा प्रमुख					
—
अध्यक्ष
(ख) कृ षि क्षेत्र हेर्ने कार्यपालिकाको सदस्य				
—
सदस्य
(ग) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ त					
—
सदस्य
(घ) नगरपालिकास्तरीय खाद्य सुरक्षा समितिको सं योजक वा प्रमुख	
—
सदस्य
(ङ) समितिले मनोनयन गरेको विज्ञ	 सदस्य एक जना		
—
सदस्य
(च) समितिले मनोनयन गरेको व्यवसायिक किसानमध्ये एक जना	
—
सदस्य
(छ) नगरपालिकाको कृ षि विभाग/ महाशाखा/ शाखा प्रमुख		
—
सदस्य सचिव
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(३)
(४)
(५)

७.

८.

९.

समितिलेसम्बन्धित क्षेत्रको विशेषज्ञ तथा अन्य व्यक्तिलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्ने छ ।
समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आंफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
समितिले यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार विभिन्न उप—समितिहरु गठन गर्न
सक्ने छ ।
(६) समितिको सचिवालय नगरपालिकाको कृ षि क्षेत्र हेर्ने विभाग, शाखा वा महाशाखामारहनेछ ।
समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : यस ऐनमा अन्यत्र व्यवस्था भएदेखि वाहेक समितिको काम, कर्तव्य र
अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ
(क) स्थानीयस्तरमा कृ षि व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक नीति तथायोजना तर्जुमा गर्ने,
(ख) कृ षि व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न सं घीय तथा प्रादेशिक निकायसँ ग समन्वय र सहकार्य गर्ने,
(ग) कृ षि व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने,
(घ) कृ षि व्यवसायको प्रवर्द्धनगर्ने सम्बन्धमा कार्यक्रम सं चालन गर्ने,
(ङ) कृ षि व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक पर्ने सीप, प्रविधि तथा अन्य आवश्यक विषयको उचित व्यवस्था गर्न
प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरु गर्ने,
(च) कृ षि व्यवसाय प्रवर्द्धन कोषको सञ्चालन गर्ने,
(छ) तोकिए बमोजिमको अन्य आवश्यक कार्यगर्ने ।
कृ षि व्यवसायलाई सुविधा दिने:–
(१) नगरपालिकाले कृ षि व्यवसायका लागि देहाय बमोजिम छु ट तथा सुविधा दिन सक्ने छ :–
(क) स्थानीय कर निकासी शुल्क
(ख) कृ षि व्यवसायप्रवर्द्धन सम्बन्धी प्रविधि प्रयोग र विस्तारमा अनुदान जस्तै ढुवानी साधन, यान्त्रिक
उपकरण आदि ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइने छु ट तथा सुविधाहरु तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम दिइने सुविधाको अतिरिक्त अन्य सुविधा समितिको सिफारिसमा कार्यपालिकाले
तोेके बमोजिम हुनेछ ।
कृ षि ऋण:
(१) कु नै पनि बैंक वा वित्तीय सं स्थाले सो सं स्थाको नियम बमोजिम कृ षि ऋण उपलव्ध गराउन सक्ने छ ।
(२) प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजिमको व्यावसायिक कृ षि
करार सम्बन्धी सम्झौतालाई धितोको रूपमा स्वीकार गरी कु नै बैंक वा वित्तीय सं स्थाले उपदफा (१)
बमोजिमको ऋण उपलव्ध गराउन सक्ने छ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम उपलव्ध गराउनेे ऋणलाई सरकारको अति प्राथमकिता क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरेको
सरह मानीसो वापत उक्त बैकँ वा वित्तीय सं स्थाले पाउने सुविधा समेत पाउन सक्ने छ ।
(४) कु नै बैकँ वा वित्तीय सं स्थाले उपदफा (२) बमोजिम गरेको लगानी उठ्न नसक्ने भई अपलेखनगर्नु
पर्नेभएमा सो अपलेखन गरेको वर्षको खुद कर योग्य आयबाट सो अङ्क बरावरको रकम घटाउन सक्ने छ ।
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परिच्छेद ४
कोषको स्थापना तथा सञ्चालन
१०.

कोषको स्थापना :
(१) कृ षि व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्नकालागि एक छु ट्टै कृ षि व्यवसाय प्रवर्द्धनकोषकोस्थापना गरिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरु रहनेछन्
(क) सं घीय तथाप्रादेशिक सरकारबाट प्राप्त रकम,
(ख) नगरपालिकाबाट प्राप्त रकम,
(ग) नेपाल सरकारबाट विदेशी सरकार, अन्तराष्ट्रिय सं घ सं स्थासँग सम्झौता गरी स्थानीय तहमा
विनियोजित रकमवापत प्राप्त रकम
(घ) अन्य कु नै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(३) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिमको रकम प्राप्त गर्नु अघि सं घीय अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु
पर्नेछ ।
११. कोषको सञ्चालन :
(१) गाउँ पालिका वा नगरपालिकाको नीति, कानुन तथा निर्देशन बमोजिम कृ षि व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्नका
लागि कोषको रकम खर्चगरिनेछ ।
(२) कोषको सचिवालय नगरपालिका अन्तर्गतको कृ षि विभाग/ महाशाखा/ शाखामा रहनेछ ।
१२. कोषको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था:
(१) समितिको तर्फ बाट गरिने सम्पूर्ण खर्च दफा १० बमोजिमको कोषबाट तोकिए बमेजिम व्यहोरिनेछ ।
(२) समितिको कोषमा रहेको रकम समितिले प्रचलित कानून बमोजिम कु नै बैकमा खाता खोली जम्मा गर्नेछ
।
(३) समितिको कोषको सञ्चालन समितिको अध्यक्ष वा सदस्य–सचिव र लेखा प्रमुखको सं युक्त दस्तखतबाट
हुनेछ ।
(४) कोषको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१३. 	लेखा र लेखापरीक्षणः
(१) कोषको आय व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राख्नु पर्नेछ ।
(२) कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।

परिच्छेद ५
व्यवसायिक कृ षि करार(लिज)
१४.

व्यवसायिक कृ षि करार गर्न सकिने :
(१)	यस ऐन बमोजिम कृ षि व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्न दईु वा दर्ईु भन्दा बढी पक्षबीच व्यवसायिक कृ षि करार
गर्न सकिनेछ ।
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(२)

उपदफा (१) बमोजिम करार गर्दा प्रचलित नेपाल कानूनको अधिनमा रही पक्षहरुको आपसी सहमतिमा
विद्युतीय प्रणालीको माध्यमबाट समेत गर्न सकिनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको करार गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१५. 	जग्गा तथा भौतिक साधन उपलब्ध गराउन सकिने: कु नै व्यक्ति, सं स्था वा निकायले कृ षि व्यवसाय गर्ने प्रयोजनका
लागि व्यक्ति, कृ षि फार्म वा व्यवसायी, कृ षक समूह वा त्यस्ता कृ षक समुह मिलेर बनेको समिति, सहकारीलाई
जग्गा तथा भौतिक सम्पत्ति करार गरी उपलब्ध गराउन सक्ने छ ।
१६. 	जग्गा तथा भौतिक साधन माग गर्न सक्ने :
(१) कु नै कृ षक वा कृ षिव्यवसायीले व्यावसायिक रुपमा कृ षि सम्बन्धी कार्य गर्नको लागि प्रचलित कानूनको
प्रतिकू ल नहुने गरी करार बमोजिम जग्गा तथा भौतिक साधन प्राप्त गर्न दफा १५ बमोजिमका व्यक्ति वा
निकायसँ ग माग गर्नसक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम जग्गा तथा भौतिक साधन माग भई आएमा निश्चित अवधि तोकी प्रचलित कानून
बमोजिम सम्बन्धित निकायले करारमा जग्गा तथा भौतिक साधन उपलव्ध गराउन सक्ने छ ।
(३)	जग्गा तथा भौतिक साधन उपलब्ध गराउने सम्बन्धी प्रक्रिया तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(४)	खेती नगरी लगातार २ बर्षसम्म बाँझो रहेको कृ षियोग्य जमिन नेपाल सरकारले तोकिए वमोजिम कृ षि
प्रयोजनका लागि प्रयोगमा ल्याउन सक्ने छ ।
१७. स्वामित्व हस्तान्तरण नहुने: यस ऐनको दफा १५ बमोजिम कु नै जग्गा वा भौतिक साधन उपलब्ध गराएको
अवस्थामा करार गरेको वा लिजमा लिएको कारणले मात्र जग्गा वा भौतिक साधनमा करारका पक्षको स्वामित्व
हस्तान्तरण हुने छै न ।
१८. पुन:करार गर्न नहुने : यस ऐन बमोजिम करार गर्ने पक्षले दोश्रो पक्षको सहमती नलिइ सोही बिषयमा तेश्रो पक्षसँ ग
पुन: करार गर्न पाउने छै नन ।
१९. व्यवसायिक कृ षि करारका विषयवस्तुहरू :
(१) 	यस ऐन बमोजिम कृ षि करार गर्दा करारको प्रकृ ति र अवस्था अनुरुप अनुसूची- २ मा उल्लेख भए
बमोजिम हुनेछ ।
(२) 	यस ऐनको प्रतिकु ल नहुने गरी पक्षहरूको सहमतिमा उपदफा (१) मा उल्लेखित विषय बाहेकका अन्य
उपयुक्त विषयवस्तुहरु समेत व्यवसायिक कृ षि करारमा समावेश गर्न सकिनेछ ।
२०. व्यवसायिक कृ षि करारका पक्षहरूको दायित्व :
(१) 	यस ऐनको दफा १५ वा १६ बमोजिम कृ षि व्यवसाय सञ्चालन गर्न लिएको जग्गा तथा भौतिक साधनमा
पक्षहरूको दायित्व यस ऐनमा उल्लेख भएको अतिरिक्त अन्य दायित्व करारमा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(२) कृ षि वस्तुको परिमाण वा क्षेत्र तोकी गरिने व्यवसायमा पक्षहरूको दायित्व पक्षहरू बीच करारभएकोमा
यस ऐनमा उल्लेख भएको अतिरिक्त अन्य कु राहरू करारमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(३) व्यवसायिक कृ षि करार गर्ने पक्षहरूले कृ षि करार प्रयोजनको लागि कृ षि उत्पादन सामग्री, प्रविधि र ऋण
वा अन्य सहायता आफै वा वित्तीय सं स्थाहरू मार्फ त तोकिएका शर्तहरूको आधारमा उपलब्ध गराउने गरी
आ–आफ्नो दायित्व निर्धारण गर्न सक्ने छन् ।
(४) व्यवसायिक कृ षि करार गर्ने पक्षहरुले प्रचलित कानूनको प्रतिकू ल नहुने गरी गर्नु पर्नेछ ।
२१. करार पूरा गर्नु पर्ने समय र तरिका:
(१) करारमा करार पूरा गर्ने समय र तरिका उल्लेख भएकोमा उल्लिखित समयभित्र र उल्लिखित तरिका
बमोजिम करार पूरा गर्नु पर्नेछ ।
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२२.

२३.

२४.

(२) करार बमोजिमको काम गर्न करारमा कु नै समय वा तरिका तोकिएको रहनेछ तर सो काम कु नै खास समयमा
वा कु नै खास तरिकाले मात्र गर्न सकिने रहेछ भने सोही समयमा सोही तरिका बमोजिम गर्ने गरी करार
भएको मानिनेछ ।
(३) उपदफा (२) मा लेखिएको अवस्थामा बाहेक करारमा करार पूरा गर्ने समय र तरिका उल्लेख नभएमा
उचित समयभित्र उपयुक्त तरिका अपनाई पूरा गर्नु पर्नेछ ।
करार पूरा गर्ने स्थान:
(१) करार बमोजिम काम पूरा गर्न कु नै निश्चित स्थान तोकिएको रहेछ भने सो काम सोही स्थानमा पूरा गर्नु
पर्नेछ ।
(२) करार बमोजिम कु नै एक पक्षले अर्को पक्षलाई कु नै मालसामान दिने वा बुझाउने स्थान करारमा तोकिएको
रहेछ भने सोही स्थानमा नै दिनु वा बुझाउनु पर्नेछ ।
(३) करार बमोजिम काम गर्ने निश्चित स्थान नतोकिएको तर सो काम कु नै खास स्थानमा मात्र गर्न सकिने वा
चलन व्यवहार वा सो कामको प्रकृ ति अनुसार कु नै खास स्थानमा मात्र गर्नु पर्ने किसिमको रहेछ भने सो
काम सोही स्थानमा गर्ने गरी करार भएको मानिनेछ ।
(४) उपदफा (२) र (३) मा लेखिए देखि बाहेक अन्य अवस्थामा करार बमोजिम काम गर्ने स्थान करारमा
उल्लेख भएको रहेनछ भने करार बमोजिम काम गर्ने पक्षले अर्को पक्षलाई मनासिब माफिकको स्थान
तोकिदिन सूचना गर्नु पर्नेछ र अर्को पक्षले पनि सो काम गर्न मनासिब माफिकको स्थान तोकिदिनु पर्नेछ।
करार पूरा गर्नु नपर्ने अवस्था: देहायका अवस्थामा करार बमोजिम काम गर्न आवश्यक पर्ने छै न ।
(क) करारको एक पक्षले अर्को पक्षलाई करार बमोजिमको दायित्व पूरा गर्नु नपर्नेगरी छु ट दिएमा,
(ख) बदर गराउन सकिने करार बदर गराउन पाउने पक्षले बदर गराएमा,
(ग) अर्को पक्षले करार उल्लं घन गरेको कारणबाट करारको परिपालना हुन नसक्ने भएमा,
(घ) 	यस ऐनको कु नै व्यवस्था बमोजिम करार बमोजिमको काम गर्नु नपर्ने भएमा,
(ङ) करार गर्दाको परिस्थितीमा आधारभूत परिवर्तन भै करारको परिपालना गर्न असम्भव भएमा।
करार दर्ता गर्नु पर्ने :
(१) 	यस ऐन अन्तर्गत सम्पन्न गरिएका करारहरुसम्झौता भएको मितिले पैंतिस दिनभित्र सम्वन्धित गाउँ पालिका
वा नगरपालिकामा दर्ता गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम करार दर्ता गर्दा तोकिए बमोजिमको दस्तुर लाग्नेछ ।
(३) 	दर्ता नगरिएको करारको आधारमा नेपाल सरकार वा अन्य निकायले दिने सुविधा वा सहुलियत दिने
प्रयोजनको लागि मान्यता प्राप्त गर्ने छै न ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम भएको करारको आधिकारिक प्रति गाउँ पालिकाको वा नगरपालिकाको तोकिएको
अधिकारीले अनिवार्य रूपले राख्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोजिमको करारदर्ता गर्न दवु ै पक्षहरू स्वयम् वा उनीहरूको कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि
उपस्थित हुनु पर्नेछ ।
(६) गाउँ पालिका वा नगरपालिकाले कु नै व्यवसायी वा कृ षकले कृ षि करार दर्ता गर्न ल्याएकोमा दर्ता गर्ने
अधिकारीले यस ऐन बमोजिम उल्लेख हुनुपर्ने कु नै कु रा उल्लेख नभएको वा अनुचित प्रावधान उल्लेख
भएकोमा सो परिमार्जन गरेर मात्र दर्ता गर्न आदेश दिन सक्ने छ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम दिइएको आदेश करारका पक्षहरूले पालन गर्नु पर्नेछ ।
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परिच्छेद ६
विवाद समाधान
२५. विवादको समाधान :
(१) 	यस ऐन अन्तर्गत गरिएका कृ षि करारको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा कु नै विवाद उत्पन्न भएमा पक्षहरूले
आपसी बार्ताबाट त्यस्ता विवादहरूसमाधान गर्न सक्ने छन् ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम वार्ताबाट विवाद समाधान हुन नसके मा पक्षहरुले प्रचलित कानुन बमोजिम
स्थानीय न्यायिक समितिमा निबेदन दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम निबेदन पर्न आएमा स्थानीय न्यायिक समितिले पैंतिस दिन भित्र मेलमिलापको
माध्यमबाट विवादको टुंङ्गो लगाउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम भएको विवादको टुंङ्गो उपर चित्त नवुझ्पने क्षले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,
२०७४ बमोजिम ३५ दिनभित्र सम्वन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने छ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम मेलमिलापबाट विवाद समाधान हुन नसके मा पक्षहरुले प्रचलित कानुन बमोजिम
मध्यस्थता सम्बन्धी कारवाही अगाडी बढाउन समेत सक्ने छन् ।
(६) 	मध्यस्थता सम्बन्धी कारवाही अगाडी बढाउँ दा मध्यस्थकर्ताको नाम करारमा नै उल्लेख भएकोमा सोही
बमोजिम हुनेछ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम करारमा नाम उल्लेख नभएकोमा पक्षहरूका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका प्रतिनिधि वा
स्थानीय तहबाट तोकिएका बिषयविज्ञ वा मेलमिलापकर्तासहितको मध्यस्थता समितिको गठन गरिनेछ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम मध्यस्थता चयनको लागि दबु ै पक्षहरूबाट अनुरोध भई आएमा सम्वन्धित व्यक्ति
वा कार्यालयले अनिवार्य रूपमा सात दिनभित्रमा लिखित सहमति वा असहमति दिनु पर्नेछ ।
(९) 	मध्यस्थता समितिले उजुरी परेको सात दिनभित्र वार्ताद्वारा विवादको समाधान गर्नु पर्नेछ ।
(१०) उपदफा (९) बमोजिम विवाद समाधान हुन नसके मा सम्वन्धित पक्षलाई उजुरी उपर सात दिनको म्याद
दिई प्रतिवाद गर्ने मौका दिनु पर्नेछ ।
(११) उपदफा (१०) बमोजिमको समयावधिभित्र सम्वन्धित पक्षले प्रतिवाद गरी वा नगरी बसेमा सो व्यहोरा
उल्लेख गरी मध्यस्थता समितिले थप सात दिनभित्रमा आफ्नो निर्णय दिनु पर्नेछ ।
(१२) उपदफा (११) बमोजिम मध्यस्थता समितिद्वारा गरिएको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
(१३) 	यस ऐन बमोजिम मध्यस्थता समितिद्वारा गरिएको निर्णय उपर चित्त नवुझ्ने पक्षले मध्यस्थता ऐन, २०५५
को म्यादभित्रै सम्बन्धित उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने छ ।
(१४) 	मध्यस्थता समितिको अन्य कार्यविधि करारमा उल्लेख भएकोमा सोही बमोजिम र अन्यका हकमा
मध्यस्थता समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।
(१५) 	मध्यस्थकर्ताले पारिश्रमिक र सुविधा पक्षहरूबाट लिन सक्ने छन् ।
२६. म्याद सम्बन्धमा : यस ऐन बमोजिमको विवादमा पक्षको कावु वाहिरको परिस्थिति परी यस ऐनको दफा २५ को
उपदफा (१०) बमोजिमको म्याद गुज्रन गएमा एक पटकलाई बढीमा पन्ध्र दिन म्याद थाम्न पाउनेछ ।
२७.	मध्यस्थता समितिको निर्णयको कार्यान्वयन :
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(१) 	मध्यस्थता समितिको निर्णय भएको सात दिनभित्रमा पक्षहरूले निर्णय कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कु नै पक्षले तोकिएको समयमा निर्णयको कार्यान्वयन नगरेमा त्यस्तो निर्णयको
कार्यान्वयनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अन्य निकायको सहयोग लिन सक्ने छ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको कार्यालयले निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सिलशिलामा सम्बन्धित पक्षको सम्पत्ति वा
कारोबार रोक्का राख्न, त्यस्तो सम्पत्ति वा कारोबार रोक्का राखेकोमा फु कु वा गर्न लेखि पठाउन सक्ने छ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम रोक्का वा फु कु वा गरिदिन अनुरोध भई आएमा सम्वन्धित मालपोत कार्यालय, बैंक
वा वित्तीय सं स्थाले त्यस्तो सम्पत्ति वा कारोबारको रोक्का वा फु कु वा गर्नु पर्र्नेछ ।
(५) 	मध्यस्थता सम्बन्धी बिषयमा यस ऐनमा उल्लेखित बिषयका हकमा यसै ऐन बमोजिम र अन्य बिषयका
हकमा मध्यस्थता ऐन, २०५५ बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद ७
विविध
२८.

व्यवसाय दर्ता गर्नु पर्ने :
(१) करार गरी कृ षि व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने कृ षक, कृ षि फार्म वा एजेण्ट लगायतले दर्ता नगरी व्यवसाय
सञ्चालन गर्नु हुदैन ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यवसायको दर्ता प्रमुख प्रशासकिय अधिकृ तले गर्नेछ । निजले
अधिकृ तस्तरको कु नै कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार यस्तो करार दर्ता गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न
सक्ने छ ।
(३) व्यवसाय करार दर्ता तथा शुल्क लगायतका अन्य व्यवस्था कार्यपालिकाले निर्धारण गरे बमोजिम
हुनेछ ।
२९.	क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था :
(१) करार कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कु नै पक्षका काम कारवाहीबाट अर्को पक्षलाई क्षति पुग्न गएमा करारमा
नै क्षतिपूर्तिको मात्रा तोकिएकोमा सोही बमोजिम र नतोकिएको हकमा सम्झौताको प्रकृ ति, स्थलगत
निरीक्षण, स्थानीय सर्जमिन, विशेषज्ञको राय, प्रचलित दरभाउ समेत बुझी सोको आधारमा मर्का पर्ने
पक्षलाई मध्यस्थता समितिले क्षतिपूर्ति भराइदिने निर्णय गर्न सक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि पक्षको काबु वाहिरको परिस्थितिले गर्दा करारको
यथावत् परिपालना हुन नसके को अवस्थामा यस ऐन बमोजिमको दायित्व तिर्नु व्यहोर्नु पर्ने छै न । तर
करार गर्दाको अवस्थामा पक्षवीच कु नै लेनदेन भएको रहेछ भने अवस्था हेरी मर्का पर्ने पक्षलाई लेनदेनको
सामान, वस्तु वा नगद फिर्ता दिनु पर्नेछ ।
३०. कारवाही चलाउने तथा दण्ड सजाय गर्ने अधिकारी :
(१) 	यस ऐन बमोजिम दण्ड सजाय गर्ने वा क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार स्थानीय न्यायिक समितिलाई हुनेछ ।
(२) 	यस ऐन बमोजिम कारवाही तथा सजाय हुने मुद्दा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीले सम्बन्धित
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको परामर्श तथा सहयोग लिन सक्ने छ ।
३१.	दण्ड सजाय :
(१) कसैले यस ऐनको देहाय बमोजिम कसुर गरेमा देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ:
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३२.
३३.

३४.
३५.

(क)	दफा३ र ४ विपरित कृ षि बजार स्थापना र सञ्चालन गरेमा पच्चिस हजार देखि पचास हजार रूपैयाँ सम्म,
(ख)	मनासिव कारण वेगर दफा २८ को उपदफा (२) को कार्य नगरेमा वा गर्न इन्कार गरेमा त्यस्तो कार्यालयको
मुख्य भई कार्य गर्ने अधिकारी वा त्यस्तो कार्य कु नै अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गरिएकोमा त्यस्तो जिम्मेवारी
प्राप्त अधिकारीलाई पच्चिस हजार देखि पचास हजार रूपैयाँ सम्म,
(ग)	दफा २९ बमोजिम क्षतिपूर्ति भर्ने आदेश दिएकोमा लापरवाही पूर्वक त्यस्तो क्षतिपूर्ति नदिएमा त्यस्तो
अटेर गर्नेलाई पच्चिस हजार देखि पचास हजार रूपैयासँ म्म ।
(घ) 	यस ऐन वा यस ऐन अन्तरगत बनेको नियमावली विपरित कु नै कार्य गरी त्यसबाट कसैको हानीनोक्सानी
भएको रहेछ भने त्यस्तो हानी नोक्सानी निजबाट नै भराईनेछ ।
पुनरावेदन : यस ऐनको दफा ३१ बमोजिम दिएको सजायमा चित्त नबुझ्ने पक्षले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला
अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने छ ।
बीमा सम्बन्धी व्यवस्था:
(१) 	यस ऐन बमोजिम करार गरी गरिएको कृ षि उपजको उत्पादनको सम्झौताको आधारमा विमा समितिले
तोके को प्रकृ या पुरा गरी त्यस्तो वीमा कार्य गर्न अख्तियार पाएको विमा कम्पनीले विमा गर्नेछ ।
(२) वीमा गर्ने प्रक्रियाका सम्बन्धमा वीमा समितिले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(३) 	यस ऐन बमोजिम गरिने व्यावसायिक कृ षि करारसम्वन्धित निकायमा दर्ता हुनासाथ सोही मितिबाट लागू
हुने गरी सम्बन्धित वीमा कम्पनीले वीमा गर्न सक्ने छ ।
(४) कु नै वीमा कम्पनीले व्यावसायिक कृ षि करारको विमा गर्दा तिर्नु परेको क्षतिको अङ्क बराबर आफ्नो खुद
करयोग्य आयबाट घटाउन पाउनेछ ।
प्रचलित कानून बमोजिम हुने : यस ऐनमा लेखिएको विषयमा यसै ऐन बमोजिम र अन्य विषयमा प्रचलित कानून
बमोजिम हुनेछ ।
वौद्धिक सम्पत्तिको सं रक्षण गर्नु पर्ने: यस ऐन बमोजिम कृ षि व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्दा वा व्यवसायिक कृ षि करार
गर्दा वौद्धिक सम्पत्ति, भौगोलिक परिचय तथा कृ षक अधिकार समेतको सं रक्षण हुने गरी गर्नु पर्नेछ ।

३६.	नियम वनाउन सक्ने : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न कार्यपालिकाले आवश्यक नियम, निर्देशिका वा कार्यविधि
बनाउन सक्ने छ ।
३७.

बचाऊ: यस ऐनको उद्देश्य तथा बिषयक्षेत्रमा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम यस अघि भएका कार्यहरु यसै ऐन
वमोजिम भएको मानिनेछ ।
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अनुसूचि –१
दफा २ को खण्ड (छ) सँ ग सम्बन्धित

(१)	खाद्यान्न बाली,
(२) वागवानी जन्य: फलफू ल, तरकारी, मसलाबाली, पूष्प
(३) पशु, पन्छी
(४)	माछा, मासु, दधु , फु ल, हाड, छाला, ऊन
(५) च्याउ,
(६)	मौरी, रेशम
(७) चिया, कफी, अलैची, सुपारी, घाँसेवाली
(८) तेलहन, दलहन
(९) कपास, जुट, उखु, रबरखेती, टिमुर
(१०) कृ षि पर्यटन
(११) कृ षिका सबै उपक्षेत्रसँ ग सम्बद्ध उत्पादन र सो शब्दले औधोगिक प्रयोजनमा हुने कृ षिवस्तुहरु
(१२) कृ षि तथा पशुजन्य उत्पादनको प्रशोधन उद्योग
(१३) कृ षि तथा पशुजन्य उत्पादन सामाग्री (दाना, मलखाद्य, विषादी, औषधी) आदिको प्रशोधन उद्योग
(१४) 	खेती प्रणालीमा समाबिष्ट कृ षि तथा पशुजन्य वस्तुहरु ।

अनुसूचि- (२)
दफा १९ सँ ग सम्बन्धित

(क) करारका पक्षहरू,
(ख) करार खेतीको क्षेत्र,
(ग) 	जग्गा र भौतिक साधन,
(घ) वस्तुको विवरण,मात्रा,
(ङ) गुणस्तर,
(ङ) सम्झौताको अवधि,
(च) उत्पादन गरिने वस्तुको खरिद/बिक्री मूल्य,
(छ) भुक्तानीको प्रक्रिया,
(ज) ढुवानीको दायित्व,
(झ) उत्पादन प्रक्रिया,
(ञ) अनुगमनका पक्षहरू,
(ट) काबु बाहिरको परिस्थितिबाट उत्पादनमा पर्न सक्ने असर र त्यसको दायित्व,
(ठ) गुणस्तर निर्धारणका आधारहरू,
(ड) पक्षहरूले एक अर्कोलाई उपलब्ध गराउने सेवा तथा सुविधा,
(ढ) करारको पालनामा विवाद भएमा अपनाइने समाधानका उपाय जस्तै मेलमिलाप तथा मध्यस्थता लगायतका विषय
वस्तुहरू आदि ।
(ण) कृ षि उपजको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था ।
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ऐन सं ख्याः ७

बाणगं गा नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४

नगरसभाबाट स्वीकृत मितिः २०७४।१२।०९
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प्रस्तावनाः
सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरूप स्थानीयस्तरमा छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वाबलम्बन
र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृ त गर्दै सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक उन्नयन गर्न, समुदायमा
आधारित, सदस्य के न्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र सुशासित सं गठनको रूपमा सहकारी सं स्थाहरूको प्रवर्द्धन गर्न, सहकारी
खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट सामाजिक न्यायका आधारमा आत्मनिर्भर, तीब्र एवं दिगो रुपमा
स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन सहकारी सं घ सं स्थाहरुको दर्ता, सञ्चालन एवम् नियमन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न
वाञ्छनीय भएकोले,
बाणगङ्गा नगरपालिकाको नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१.
२.

परिच्छेद –१
प्रारम्भिक

सं क्षिप्त नाम र प्रारम्भ :
(१)	यस ऐनको नाम “बाणगङ्गा नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४” रहेको छ ।
(२)	यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमाः(क) “आन्तरिक कार्यविधि” भन्नाले सहकारी सं स्थाले दफा १८ बमोजिम बनाएको आन्तरिक कार्यविधि
सम्झनुपर्छ ।
(ख) “कसूर” भन्नाले दफा ७९ बमोजिमको कसूर सम्झनुपर्छ ।
(ग) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए
बमोजिम सम्झनुपर्छ ।
(घ) “परिवार” भन्नाले सदस्यको पति वा पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी
आमा र आफू ले पालन पोषण गर्नु पर्ने दाजु, भाउजु,भाइ, बुहारी र दिदी, बहिनी सम्झनुपर्छ।
तर सो शब्दले अंशबण्डा गरीवा मानो छु ट्टिई आ-आफ्नो पेशा व्यवसाय गरी बसेको परिवारको सदस्यलाई
जनाउने छै न ।
(ङ) “बचत” भन्नाले सदस्यले सहकारी सं स्थामा जम्मा गरेको रकम सम्झनुपर्छ ।
(च) “मन्त्रालय” भन्नाले सहकारी सम्बन्धी विषय हेर्ने सं घीय मन्त्रालय सम्झनुपर्छ ।
(छ) “मुख्य कारोबार” भन्नाले सं स्थाले सं चालन गरेको व्यवसायिक क्रियाकलापहरुमा पछिल्लो आर्थिक
वर्षसम्ममा परिचालित बचतको दायित्व र पछिल्लो आर्थिक वर्षको सदस्यतर्फ को खरिद वा बिक्री
कारोवारमा कम्तीमा तीस प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भएको कारोवार सम्झनुपर्छ ।
(ज) “रजिष्ट्रार” भन्नाले सं घको रजिष्ट्रार सम्झनु पर्छ ।
(झ) “लेखा सुपरीवेक्षण समिति” भन्नाले दफा ३७ बमोजिमको लेखा सुपरीवेक्षण समिति सम्झनुपर्छ ।
(ञ) “विनियम” भन्नाले सम्बन्धित सहकारी सं स्थाको दफा १७ बमोजिम बनाएको विनियम सम्झनुपर्छ ।
(ट) “विभाग” भन्नाले सं घको सहकारी विभाग सम्झनुपर्छ र सो शब्दले मन्त्रालयले सहकारी नियमन गर्न
तोके को महाशाखा समेतलाई जनाउँ छ।
(ठ) “शेयर” भन्नाले सहकारी सं स्थाको शेयर पूजीको अंश सम्झनुपर्छ ।
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(ड)

“सञ्चालक” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनुपर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र
कोषाध्यक्ष समेतलाई जनाउँ छ ।
(ड) “सदस्य” भन्नाले सहकारी सस्थाको सदस्यता प्राप्तो गरेका व्यक्ति सम्झनुपर्छ।
(ढ) “समिति” भन्नाले दफा ३० को उपदफा (१) बमोजिमको सञ्चालक समिति सम्झनुपर्छ ।
(ण) “सहकारी मूल्य” भन्नाले स्वावलम्वन, स्व–उत्तरदायित्व, लोकतन्त्र, समानता, समता, ऐक्यवद्धता,
इमान्दारी, खुलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा अरुको हेरचाह लगायत अन्तर्राष्ट्रिय	
मान्यता
प्राप्तय सहकारी सम्बन्धी मूल्य सम्झनुपर्छ ।
(त) “सं स्थाको व्यवसाय” भन्नाले विनियममा व्यवस्था भए बमोजिम सञ्चालित व्यवसायिक क्रियाकलाप
सम्झनुपर्छ ।
(थ) “सहकारी सिद्धान्त” भन्नाले स्वैच्छिक तथाखुला सदस्यता, सदस्यद्वारा लोकतान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यको
आर्थिक सहभागीता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, शिक्षा, तालीम र सूचना, सहकारी-सहकारी बीच पारस्परिक
सहयोग र समुदायप्रतिको चासो लगायत अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्तर सहकारी सम्बन्धी सिद्धान्त सम्झनुपर्छ।
(द) "सं स्था" भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भई दफा ६ बमोजिम दर्ता भएको विषयगत वा बहुउद्देश्यीय
सहकारी सं स्था सम्झनु पर्छ ।
(ध) "साधारण सभा" भन्नाले सहकारी सं स्थाको साधारण सभा सम्झनुपर्छ ।
(न) “प्राथमिक पूँजी कोष” भन्नाले शेयर पूँजी र जगेडा कोष सम्झनुपर्छ ।
(प) "दर्ता गर्ने अधिकारी" भन्नाले दफा ६९ बमोजिमको दर्ता गर्ने अधिकारी सम्झनुपर्दछ ।

३.

परिच्छेद–२
सहकारी सं स्थाको गठन तथा दर्ता

सं स्थाको गठन :
(१) कम्तीमा तीस जना नेपाली नागरिकहरु आपसमा मिली विषयगत वा वहुउद्देश्यीय सहकारी सं स्था गठन
गर्न सक्ने छन् ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भएतापनि श्रमिक, युवा लगायतले आफ्नो श्रम वा सीपमा
आधारित भइ व्यवसाय गर्ने सहकारी सं स्थाको हकमा पन्ध्रजना नेपाली नागरिकहरु भए पनि सं स्था गठन
गर्न सक्ने छन् ।
(३) 	यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा
त्यस्ता सरकार वा तहको अनुदान वा स्वामित्वमा सं चालित विद्यालय, विश्वविद्यालय वा सं गठित सं स्थाबाट
पारिश्रमिक पाउने पदमा वहाल रहेका कम्तीमा एकसय जना कर्मचारी, शिक्षक वा प्राध्यापकहरुले
आपसमा मिली प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएको आफ्नो पेशागत सं गठनका आधारमा सदस्यता,
प्रतिनिधित्व र सेवा सं चालनमा तोकिए बमोजिमका शर्त बन्देजहरु पालना गर्ने गरी सं स्था गठन गर्न
सक्ने छन् ।
तर एकसय जनाभन्दा कम सं ख्या रहेको एउटै कार्यालयका कम्तीमा तीसजना कर्मचारी, शिक्षक वा
प्राध्यापकहरुले आपसमा मिली सदस्यता, प्रतिनिधित्व र सेवा सं चालनमा तोकिए बमोजिमका शर्त
बन्देजहरु पालना गर्ने गरी सं स्था गठन गर्न सक्ने छन् ।
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(४) यस दफा बमोजिम सं स्था गठन गर्दा एक परिवार एक सदस्यका दरले उपदफा (१) वा(२)मा उल्लिखित
सं ख्या पुगेको हुनुपर्नेछ ।
तर सं स्था दर्ता भइसके पछि एकै परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्तिलेसो सं स्थाको सदस्यता लिन
बाधापर्नेछैन।
(५) उपदफा (१) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सं स्था गठन
गर्दा कम्तीमा एकसय जना नेपाली नागरिकहरुको सहभागिता हुनु पर्नेछ । (महानगरपालिका र
उपमहानगरपालिकाहरुले मात्र उप-दफा ५ राख्ने )
४.	दर्ता नगरी सहकारी सस्था सं चालन गर्न नहुने: कसैले पनि यस ऐन बमोजिम दर्ता नगरी सहकारी स्थापना तथा
सञ्चालन गर्न हुँदैन।		
५.	दर्ताको लागि दरखास्त दिनु पर्ने :
(१) 	यस ऐन बमोजिम गठन भएका सरकारी सं स्थाले दर्ताकालागि दर्ता गर्ने अधिकारी समक्ष अनुसूची-१ को
ढाँचामा दरखास्त दिनुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमका दरखास्त साथ देहाय बमोजिमका कागजातहरू सं लग्न गर्नु पर्नेछ :–
(क) सहकारी सं स्थाको प्रस्तावित विनियम,
(ख) सहकारी सं स्था सञ्चालनको सम्भाब्यता अध्ययन प्रतिवेदन,
(ग) सदस्यले लिन स्वीकार गरेको शेयर सं ख्या र शेयर रकमको विवरण ।
६.	दर्ता गर्नु पर्ने :
(१) 	दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम प्राप्ता दरखास्त सहितको कागजातहरु छानविन गर्दा देहाय बमोजिम
भएको पाइएमा दर्ता गर्ने अधिकारीले दरखास्त परेको मितिले तीस दिनभित्र त्यस्तो सहकारी सं स्था दर्ता
गरी अनुसूची-२ को ढाँचामा दर्ता प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ :–
(क) 	दरखास्त साथ पेश भएको विनियम यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम रहेको,
(ख) प्रस्तावित सहकारी सं स्था सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप सञ्चालन हुन सक्ने आधार
रहेको,
(ग) सहकारी सं स्था समुदायमा आधारित एवम् सदस्य के न्द्रित भई सं चालन र नियन्त्रण हुन सक्ने स्पष्ट
आधार रहेको ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम छानविन गर्दा प्रस्तावित सहकारी सं स्थाको विनियमको कु नै कु रामा सं शोधन
गर्नुपर्ने देखिएमा दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो सं शोधन गर्नुपर्ने व्यहोरा खुलाई दरखास्त प्राप्तस भएको
मितिले पन्ध्र दिनभित्र निवेदकलाई सूचना गर्नु पर्नेछ ।
(३) 	यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कु रा लेखिएको भएतापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत दर्ता भई सञ्चालनमा
रहेका बाणगङ्गा नगरपालिका भित्र कार्यक्षेत्र कायम गरिएका सहकारी सं स्था यसै ऐन बमोजिम दर्ता
भएको मानिने छ ।
(४) 	यस दफा बमोजिम सहकारी सं स्था दर्ता गर्दा दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो सहकारी सं स्थाले पालना गर्नु
पर्ने गरी कु नै शर्त तोक्न सक्ने छ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम शर्त तोकिएकोमा सोको पालना गर्नु सम्बन्धित सहकारी सं स्थाको कर्तव्य हुनेछ।
७.	दर्ता गर्न अस्वीकार गर्न सक्ने :
(१) 	दफा ६ को उपदफा (१) मा उल्लिखित अवस्था नभएमा, सोही दफा बमोजिम विनियम सं शोधनको लागि
सूचना दिएको अबधि भित्र निवेदकले सं शोधन गर्न अस्वीकार गरेमा त्यस्तो सूचना पाएको मितिले तीस
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८.

९.

दिनभित्र बिनियम सं शोधन नगरेमा वा सूचनामा उल्लेख भए बमोजिम हुने गरी बिनियम सं शोधन नगरेमा
दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो सहकारी सं स्था दर्ता गर्न अस्वीकार गर्न सक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सहकारी सं स्था दर्ता गर्न अस्वीकार गरेकोमा दर्ता गर्ने अधिकारीले कारण खुलाई
तीन दिन भित्र सोको जानकारी सम्बन्धित निवेदकहरूलाई दिनु पर्नेछ ।
सहकारी सं स्था सं गठित सं स्था हुने:
(१) सहकारी सं स्था अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित सं स्था हुनेछ ।
(२) सहकारी सं स्थाको काम कारबाहीको लागि एउटा छु ट्टै छाप हुनेछ ।
(३) सहकारी सं स्थाले यस ऐनको अधीनमा रही व्यक्ति सरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्ता, उपभोग, विक्री वा
अन्य व्यवस्था गर्न सक्ने छ।
(४) सहकारी सं स्थाले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न र सो उपर पनि सोही नामबाट नालिस
उजूर लाग्न सक्ने छ।
(५) सहकारी सं स्थाले व्यक्ति सरह करार गर्न सक्ने छ ।
सहकारी सं स्थाको कार्यक्षेत्र :
(१) 	दर्ता हुँदाका बखत सहकारी सं स्थाको कार्य क्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछः
(क) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सं स्थाको हकमा एक वडा,
(ख) अन्य सं स्थाको हकमा एक वडा वा देहायका आधारमा तीन वडासम्म :
(क) सदस्यहरुवीच स्वाबलम्बनको पारस्पारिक अभ्यासको लागि आपसी साझा वन्धन (कमन बण्ड),
(ख) व्यवसायिक स्तरमा सेवा सं चालन गर्न आवश्यक सदस्य सं ख्या,
(ग) सं स्था सं चालनमा सदस्यको सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक नियन्त्रण कायम हुने गरी पायक पर्ने
स्थान ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भएतापनि सं स्थाले दर्ता भई व्यवसायिक सेवा प्रारम्भ गरेको
दईु वर्ष पछि देहायको आधारमा जोडिएको भौगोलिक क्षेत्र कायम रहने गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र थप
वडाहरूमा विस्तार गर्न सक्ने छ ।
(क) सं स्थाको व्यवसायिक क्रियाकलापको विकास क्रममा सदस्यता बढाउन थप कार्य क्षेत्र आवश्यक
परेको,
(ख) सं स्थाको कार्य सं चालनमा सदस्यको प्रत्यक्ष नियन्त्रण कायम राख्न रचनात्मक उपायहरु अवलम्बन
गरिएको,
(ग) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी सं स्थाको हकमा मापदण्ड अनुसार भएको ।
(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि सं स्थाको कार्यक्षेत्रका वडाहरूमा व्यावसायिक
सेवा सञ्चालन नभएको वा जम्मा कारोबारको तोकिएको रकम वा अनुपातभन्दा कम रकम वा अनुपातको
व्यावसायिक सेवा सञ्चालन भएको देखिएको खण्डमा दर्ता गर्ने अधिकारीले व्यावसायिक सेवा सञ्चालन
भएका वडा मात्र कार्यक्षेत्र कायम गर्ने गरी विनियम सं शोधन गर्न निर्देशन दिन सक्ने छ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम दर्ता गर्ने अधिकारीले निर्देशन दिएकोमा सहकारी सं स्थाले एक वर्षभित्र विनियम
सं शोधन गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र पुनःनिर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
(५)	यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि सहकारी सं स्थाले स्वेच्छिक रूपमा जुनसुकै समय
कार्यक्षेत्र घटाउने गरी पुनःनिर्धारण गर्न विनियम सं शोधन गर्न सक्ने छ ।

95

बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
(६) कार्यक्षेत्र पुनः निर्धारण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१०.	जानकारी दिनुपर्ने: बाणगङ्गा नगरपालिका भन्दा बढी कार्यक्षेत्र कायम राखी दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका सं स्थाहरूले
बाणगङ्गा नगरपालिकामा सेवा सञ्चालन गर्दा सञ्चालित सेवाको विवरण सहित दर्ता गर्ने अधिकारीलाई जानकारी
दिनुपर्नेछ ।
११.	विषयगत आधारमा वर्गीकरण:
(१) सहकारी सं स्थाको वर्गीकरण देहाय बमोजिम हुनेछः
(क) उत्पादक सं स्थाः कृ षि,दग्ध
ु , चिया,कफि,उखु,फलफु ल र माछापालन विशेषका विषयगत र
अगुवावाली एवम् उत्पादनको योजना समेतका आधारमा अन्य उत्पादनमूलक सं स्था;
(ख) उपभोक्ता सं स्थाः उपभोक्ता भण्डार, वचत तथा ऋण,उर्जा र स्वास्थ्य विशेषका विषयगत र
प्राथमिक आवश्यकता एवम् सेवाको योजना समेतका आधारमा अन्य उपभोगजन्य सं स्था;
(ग) 	श्रमिक सं स्थाः हस्तकला,खाद्य परिकार,औद्योगिक उत्पादन,भोजनालय र श्रम करार विशेषका
विषयगत र सीप वा श्रमको विशेषता एवम् स्वरोजगारीको योजना समेतका आधारमा अन्य
श्रममा आधारित सं स्था;
(घ) बहुउद्देश्यीय सं स्थाः उत्पादन, उपभोग र श्रम वा सीपमा आधारित स्वरोजगारीका सेवा समेत
सञ्चालन गर्ने अन्य बहुमुखी सं स्था ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (क),(ख)र (ग) मा उल्लेखित विषयमा विशिष्टीकरण, आम प्रचलन र अभ्यासको
विकासक्रम समेतको आधारमा तोकिएबमोजिमका विषयहरु थप गर्न सकिनेछ ।
(३) उपदफा (१)र (२) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिम अन्य सं स्थाहरु गठन
गर्न बाधा पर्नेछैन ।
१२. कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने :
(१) 	दफा ६ बमोजिम दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्तस गरे पछि सं स्थाले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि यस ऐन र
विनियमको अधीनमा रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने छ ।
(२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कु रा लेखिएको भएतापनि सं स्थाले उपदफा (१) बमोजिम कारोवार, व्यवसाय,
उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न छु ट्टै सं स्था दर्ता गर्नुपर्ने छै न ।
तर त्यस्तो कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम अनुमतिपत्र,
स्वीकृति वा इजाजतपत्र लिनु पर्ने रहेछ भने सो बमोजिम अनुमतिपत्र ,स्वीकृति वा इजाजतपत्र लिएर
मात्र कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्नु पर्नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम सं स्थाले प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार पाएको निकाय वा अधिकारीबाट
अनुमतिपत्र, स्वीकृति वा इजाजतपत्र प्राप्ति गरेमा पन्ध्र दिनभित्र सोको जानकारी दर्ता गर्ने अधिकारीलाई
दिनु पर्नेछ ।
(४) 	दईु वा दईु भन्दा बढी सं स्थाले सं युक्त वा साझेदारीमा आफ्नो उत्पादन वा सेवाको बजारीकरणको लागि
यस ऐनको अधीनमा रही आवश्यक कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्ने छन् ।
(५) उपदफा (४) बमोजिमको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यबस्था
तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१३.	दायित्व सीमित हुने :
(१) सहकारी सं स्थाको कारोबारको सम्बन्धमा सदस्यको दायित्व निजले खरिद गरेको वा खरिद गर्न स्वीकार
गरेको शेयरको अधिकतम रकमसम्म मात्र सीमित रहनेछ ।
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१४.

१५.
१६.

(२) सहकारी सं स्थाको नाममा “सहकारी” र नामको अन्त्यमा “लिमिटेड” भन्ने शब्द राख्नु पर्नेछ ।
सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त पालना गर्नु पर्ने:
सहकारी सं स्थाको गठन तथा सञ्चालन गर्दा सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको पालना गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–३
सं स्थाका उद्देश्य तथा कार्य

सं स्थाको उद्देश्य : कार्यक्षेत्रमा आधारित र सदस्य के न्द्रित भई आफ्ना सदस्यहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा
साँस्कृतिक उन्नयन गर्नु सं स्थाको मुख्य उद्देश्य हुनेछ ।
सं स्थाको कार्य : सं स्थाका कार्यहरू देहाय बमोजिम हुनेछन्:(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरूको पालना गर्ने गराउने,
(ख) सदस्यको हित प्रवर्द्धन गर्ने गरी व्यावसायिक सेवाहरू प्रदान गर्ने,
(ग) सदस्यलाई शिक्षा, सूचना र तालीम प्रदान गर्ने ,
(ङ) सं स्थाले गर्ने उत्पादन तथा सेवाको मापदण्ड निर्धारण गरी गुणस्तर सुधार, आर्थिक स्थायित्व र जोखिम
व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
(च) आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने,
(छ) सं स्थाको व्यवसायिक प्रवर्ध्रन तथा विकास सम्बन्धी क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने,
(ज) 	मन्त्रालय, रजिष्ट्रार, प्रादेशिक रजिष्ट्रार, स्थानीय तह वा दर्ता गर्ने अधिकारीको निर्देशन पालना गर्ने गराउने,
(झ) 	विनियममा उल्लिखित कार्यहरू गर्ने ।

परिच्छेद–४
विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधि

१७.	विनियम बनाउनु पर्ने:
(१) सं स्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका, मापदण्ड र कार्यविधिको अधीनमा रही
आफ्नो कार्य सञ्चालनको लागि विनियम बनाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको विनियम दर्ता गर्ने अधिकारीबाट स्वीकृत भए पछि लागू हुनेछ ।
१८. आन्तरिक कार्यविधि बनाउन सक्ने :
(१) सं स्थाले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका, मापदण्ड, कार्यविधी र विनियमको अधीनमा
रही आवश्यकता अनुसार आफ्नो आन्तरिक कार्यविधि बनाउन सक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको आन्तरिक कार्यविधि सम्बन्धित सं स्थाको साधारण सभाले स्वीकृत गरेपछि लागू
हुनेछ ।
१९.	विनियम र आन्तरिक कार्यविधिमा सं शोधन :
(१) सं स्थाको साधारणसभाको कु ल सदस्य सं ख्याको बहुमतबाट विनियम र आन्तरिक कार्यविधि सं शोधन हुन
सक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सं शोधन भएको विनियम वा आन्तरिक कार्यविधि दर्ता गर्ने अधिकारीबाट स्वीकृत
भएपछि लागू हुनेछ ।

97

२०.

२१.

२२.

२३.

बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
परिच्छेद–५
सदस्यता

सं स्थाको सदस्यता:
(१) अठार वर्ष उमेर पूरा गरेका देहाय बमोजिमका नेपाली नागरिकहरु सं स्थाको सदस्य हुन सक्ने छन्ः
(क) सं स्थाको कम्तीमा एक शेयर खरिद गरेको,
(ख) सं स्थाको विनियममा उल्लिखित शर्तहरु पालना गर्न मन्जुर गरेको,
(ग) सं स्थाको जिम्मेवारी पालना गर्न मन्जुर भएको,
(घ) सं स्थाले गरेको कारोवारसँ ग प्रतिस्पर्धा हुने गरी कारोवार नगरेको,
(ङ) सं स्थाको सदस्यता लिन योग्य रहेको स्वघोषणा गरेको ।
(२) 	यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कु रा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका निकायहरु,
स्थानीय तहका साथै सं स्थाको कार्यक्षेत्र भित्रका सामुदायिक वा सहकारी विद्यालय, गुठी, स्थानीय क्लब,
स्थानीय तहमा गठन भएका उपभोक्ता समूहहरु सं स्थाको सदस्य हुन बाधा पर्ने छै न ।
(३) 	यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कु रा लेखिएको भएतापनि स्वास्थ्य सहकारी सं स्थामा सहकारी सं स्थाले
सदस्यता लिन वाधा पर्ने छै न ।
सदस्यता प्राप्त गर्न निवेदन दिनु पर्ने:
(१) सं स्थाको सदस्यता लिन चाहने सम्बन्धित व्यक्तिले सं स्थाको समिति समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदनपरेको मितिले पैंतीस दिन भित्र समितिले यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको
नियम तथा विनियमको अधीनमा रही सदस्यता प्रदान गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम निर्णय गर्दा समितिले सदस्यता प्रदान नगर्ने निर्णय गरेमा सो को कारण खोली सात
दिनभित्र निवेदकलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम जानकारी पाएको मितिले तीस दिनभित्र सम्बन्धित ब्यक्तिले त्यस्तो सं स्था दर्ता गर्ने
अधिकारीसमक्ष उजूर गर्न सक्ने छ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम प्राप्तोउजूरी छानविन गर्दा निवेदकलाई सदस्यता प्रदान गर्नु पर्ने देखिएमा दर्ता गर्ने
अधिकारीले त्यस्तो निवेदकलाई सदस्यता प्रदान गर्नको लागि सम्बन्धित सं स्थालाई आदेश दिन सक्ने छ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम आदेश भएमा सो आदेश प्राप्तद गरेको सात दिन भित्र सम्बन्धित सं स्थाले
निवेदकलाई सदस्यता प्रदान गरी सोको जानकारी दर्ता गर्ने अधिकारीलाई गराउनु पर्नेछ ।
सदस्य हुन नपाउने :
(१) कु नै व्यक्ति एकै प्रकृ तिको एकभन्दा वढी सं स्थाको सदस्य हुन पाउने छै न ।
		 तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि कु नै व्यक्ति एकै प्रकृ तिको एकभन्दा बढी सं स्थाको सदस्य रहेको भए यो
ऐन प्रारम्भ भएको मितिले तीनवर्ष भित्र कु नै एक सं स्थाको मात्र सदस्यता कायम राख्नु पर्नेछ ।
(२) 	यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कु नै सं स्थामा नेपाल सरकारको निकाय वा दफा २० को उपदफा (२) मा
उल्लेख भएदेखि बाहेकको अन्य कु नै कृ त्रिम व्यक्ति सदस्य भएको भए पाँचवर्ष भित्र सदस्यता अन्त्य
गर्नुपर्नेछ । 		
सदस्यताको समाप्ति:
(१) कु नै सदस्यको सदस्यता देहायको अवस्थामा समाप्त हुनेछः—
(क) सदस्यले आफ्नो सदस्यता त्याग गरेमा,
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२४.

(ख) लगातार बार्षिक साधारणसभामा बिना सूचना तीन पटकसम्म अनुपस्थित भएमा,
(ग) 	यो ऐन,यस ऐन अन्तर्गत वनेको नियम वा विनियम बमोजिम सदस्यले पालना गर्नुपर्ने प्रावधानको
बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा,
(घ) सं स्थाको सदस्यको हकमा दफा २० बमोजिमको योग्यता नभएमा।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि कु नै सदस्यले सं स्थाबाट प्राप्तो वा भुक्तान गर्नु पर्ने
कु नै रकम भएमा सो फरफारक नभएसम्म वा निजले लिएको ऋण,तिर्नु पर्ने कु नै दायित्व वा अन्य कु नै
सदस्यको तर्फ बाट धितो वा जमानत बसेकोमा सोको दायित्व फरफारक नभएसम्म निजको सदस्यता
समाप्त हुने छै न ।
(३)	यस दफामा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि साधारणसभा बोलाउने निर्णय भइसके पछि साधारणसभा
सम्पन्न नभएसम्म कसैलाई पनि सदस्यताबाट हटाउन सकिने छै न ।
सुविधा प्राप्त गर्न नसक्ने : कु नै सदस्यले सहकारी सं स्थालाई तिर्नु पर्ने कु नै दायित्व निर्धारित समयभित्र भुक्तान
नगरेमा वा यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत वनेको नियम तथा विनियम बमोजिम सदस्यले पालन गर्नुपर्ने व्यवस्थाको
बारम्बार उल्लं घन गरेमा त्यस्तो सदस्यले अन्य सदस्य सरहको सुबिधा प्राप्त गर्न सक्ने छै न ।

परिच्छेद –६
साधारणसभा, समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समिति
२५.

साधारणसभा:
(१) सहकारी सं स्थाको सर्वोच्च अङ्गको रुपमा साधारणसभा हुनेछ ।
(२) सहकारी सं स्थाका सबै सदस्यहरू साधारणसभाका सदस्य हुने छन् ।
(३) सहकारी सं स्थाको साधारणसभा देहाय बमोजिम हुनेछ:–
(क)	प्रारम्भिक साधारणसभा,
(ख) वार्षिक साधारणसभा,
(ग)	विशेष साधारणसभा ।
२६.	प्रारम्भिक साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार: प्रारम्भिक साधारणसभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय
बमोजिम हुनेछ :–
(क) प्रारम्भिक साधारणसभा हुने अघिल्लो दिनसम्मको काम कारबाही र आर्थिक कारोबारको जानकारी लिने,
(ख) 	चालू आर्थिक वर्षको लागि वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने,
(ग) प्रतिवेदन तथा वित्तीय विवरण अनुमोदन गर्ने,
(घ) 	विनियममा उल्लेख भए बमोजिम समिति वा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको निर्वाचन गर्ने,
(ङ) आन्तरिक कार्यविधि पारित गर्ने,
(च) 	लेखा परीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने,
(छ) 	विनियममा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने ।
२७. वार्षिक साधारणसभाको काम, कर्तव्य र अधिकार : वार्षिक साधारणसभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय
बमोजिम हुनेछ :–
(क) वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृति गर्ने,
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(ख) वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुमोदन गर्ने,
(ग) समिति वा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको निर्वाचन तथा विघटन गर्ने,
(घ) सञ्चालक वा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको सं योजक वा सदस्यलाई पदबाट हटाउने,
(ङ) समिति वा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित गर्ने,
(च)	विनियम सं शोधन तथा आन्तरिक कार्यविधि पारित गर्ने,
(छ) 	लेखा परीक्षकको नियुक्ति र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने,
(ज) सं स्था एकीकरण वा विघटन सम्बन्धी निर्णय गर्ने,
(झ) पारिश्रमिक लगायतका सुविधा तोक्ने ,
(ञ) ऋण तथा अनुदान प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने,
(ट) सदस्यको दायित्व मिनाहा दिने,
(ठ) समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
(ड) 	विनियममा तोकिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने ।
२८. साधारणसभाको बैठक :
(१) समितिले सहकारी सं स्था दर्ता भएको मितिले तीन महिनाभित्र प्रारम्भिक साधारणसभा बोलाउनु पर्नेछ ।
(२) समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा बोलाउनु पर्नेछ ।
(३) समितिले देहायको अवस्थामा विशेष साधारण सभा बोलाउनु पर्नेछ :–
(क) सं स्थाको काम विशेषले विशेष साधारण सभा बोलाउनुपर्ने समितिवाट निर्णय भएमा,
(ख) 	दफा ३८ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोजिम लेखा सुपरीवेक्षण समितिको सिफारिसमा,
(ग) कु नै सञ्चालकले विशेष साधारणसभा बोलाउन पेश गरेको प्रस्ताव समितिद्धारा पारित भएमा,
(घ) 	विशेष साधारणसभा बोलाउनु पर्ने कारण खुलाइ पच्चिस प्रतिशत सदस्यले समिति समक्ष निवेदन
दिएमा,
(ङ)	दफा २९ कोउपदफा (१) बमोजिम दर्ता गर्ने अधिकारीले निर्देशन दिएमा,
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि सं स्थाको सञ्चालक वा व्यवस्थापकबाट आफ्नो
जिम्मेवारी पूरा नगरी सं स्था सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भएको अवस्थामा दर्ता गर्ने अधिकारीलाई जानकारी
दिई साधारण सदस्यहरू मध्येबाट बहुमत सदस्य उपस्थित भई विशेष साधारण सभा गर्न सकिनेछ ।
२९.	विशेष साधारणसभा बोलाउन निर्देशन दिन सक्ने :
(१) सं स्थाको निरीक्षण वा सुपरीवेक्षण गर्दा वा कसैको उजूरी परी छानविन गर्दा देहायको अवस्था देखिन
आएमा दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो सहकारी सं स्थाको समितिलाई साधारणसभा बोलाउन निर्देशन दिन
सक्ने छ :–
(क) सहकारीको मूल्य, मान्यता तथा सिद्धान्त विपरित कार्य गरेमा,
(ख) 	यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधि विपरीत कार्य गरेमा,
(घ) 	दर्ता गर्ने अधिकारीले दिएको निर्देशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा,
(ङ) 	दफा ३१ को उपदफा (२) बमोजिम दर्ता गर्ने अधिकारीले आदेश दिएमा।
(२) उपदफा (१) बमोजिम साधारणसभा बोलाउन निर्देशन प्राप्ता भएमा समितिले सो निर्देशन प्राप्त् भएको
मितिले पैंतीस दिनभित्र साधारणसभाको बैठक बोलाउनु पर्नेछ र साधारणसभाको बैठकमा उजूरी वा
निरीक्षणका क्रममा देखिएका विषयमा छलफल गरी सोको प्रतिवेदन दर्ता गर्ने अधिकारीसमक्ष पेश गर्नु
पर्नेछ ।
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(३)

३०.

३१.

उपदफा (१) वा (२) मा उल्लिखित अवधिभित्र समितिले साधारणसभा नबोलाएमा दर्ता गर्ने अधिकारीले
त्यस्तो साधारणसभा बोलाउन सक्ने छ ।
(४) सहकारी सं स्थाको साधारणसभाको लागि गणपूरक सं ख्या तत्काल कायम रहेको सदस्य सं ख्याको एकाउन्न
प्रतिशत हुनेछ ।
तर पहिलो पटक डाकिएको साधारण सभामा गणपुरक सं ख्या नपुगेमा त्यसको सात दिन भित्र दोस्रो पटक
साधारण सभा बोलाउनु पर्ने र यसरी दोस्रो पटक बोलाइएको साधारण सभामा सं चालक समितिको बहुमत
सहित एक तिहाई साधारण सदस्यहरुको उपस्थिति भएमा साधारण सभाको गणपुरक सं ख्या पुगेको
मानिनेछ ।
(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि दफा २८ को (४) मा भएको व्यवस्था सोहीअनुसार
हुनेछ ।
(६) 	दईु हजार वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको सं स्थाले साधारण सभा गर्दा समान कार्यसूचीमा तोकिए
बमोजिम सदस्य सं ख्याको आधारमा वडा-वडा वा अन्य पायकको स्थानमा सं चालक सदस्यहरुलाई पठाई
साधारण सभा गर्न र त्यस्तो सभाको निर्णय प्रमाणित गर्न प्रतिनिधिहरु छनौट गरी त्यस्ता प्रतिनिधिहरुको
उपस्थितिको सभाले अन्तिम निर्णय प्रमाणित गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने छ ।
सञ्चालक समिति :
(१) सहकारी सं स्थामा साधारणसभाबाट निर्वाचित एक सञ्चालक समिति रहनेछ ।
तर, एउटै व्यक्ति लगातार एउटै पदमा दईु पटकभन्दा बढी सञ्चालक हुन पाउने छै न ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा उपलब्ध भएसम्म कम्तीमा तेत्तीस प्रतिशत महिला सदस्यको
प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ ।
(३) एउटै परिवारको एकभन्दा बढी सदस्य एकै अवधिमा सञ्चालक तथा लेखा समितिको पदमा उम्मेदवार बन्न
र निर्वाचित हुन सक्ने छै न ।
(४) कु नै सं स्थाको सञ्चालक सोही सं स्थाको कर्मचारी वा आफ्नो सं स्थाले सदस्यता लिएको सहकारी सं घ वा
बैङ्कबाहेक अर्को कु नै सं स्थाको सं चालक बन्न पाउने छै न ।
तर वार्षिक दईु करोड रुपैयाभन्दा कमको कारोवार गर्ने सहकारी सं स्थाको सञ्चालकले त्यस्तो सहकारी
सं स्थामा कर्मचारीको रुपमा काम गर्न बाधा पर्ने छै न । वार्षिक दईु करोडभन्दा बढि कारोवार गर्ने
सं स्थामा कु नै सं चालक कर्मचारी रहेको भए यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दईु वर्षभित्र त्यस्तो सं चालकले
कर्मचारीको पद त्याग गरी अर्को कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
(५) 	यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कु नै व्यक्ति एकभन्दा बढी सं स्थाको सञ्चालक वा सोही वा अर्को सं स्थाको कर्मचारी
भएकोमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र कु नै एक सं स्थाको मात्र सञ्चालक वा कर्मचारी रहनु
पर्नेछ ।
(६) समितिको कार्यावधि चार वर्षको हुनेछ ।
सञ्चालक समितिको निर्वाचन :
(१) समितिले आफ्नो कार्यावधि समाप्त हुनु कम्तिमा एक महिना अघि अर्को समितिको निर्वाचन गराउनु
पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम समितिको निर्वाचन नगराएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो जानकारी प्राप्त।
भएको मितिले छ महिनाभित्र समितिको निर्वाचन गराउन दर्ता गर्ने अधिकारीले सम्बन्धित समितिलाई
आदेश दिन सक्ने छ ।
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(३)

३२.

३३.

३४.

उपदफा (२) बमोजिम दर्ता गर्ने अधिकारीले आदेश दिएकोमा सम्बन्धित समितिले सो आदेश बमोजिमको
समयावधिभित्र समितिको निर्वाचन गराई दर्ता गर्ने अधिकारलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम समितिको निर्वाचन नगराएमा दर्ता गर्ने अधिकारले त्यस्तो सं स्था सदस्य रहेको
माथिल्लो सं घ भए सो सं घको प्रतिनिधि समेतलाई सहभागी गराई समितिको निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण
कार्य गर्ने गराउनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिमको निर्वाचन कार्यमा सहयोग पुर्यागउनु सम्बन्धित समितिका पदाधिकारीहरूको
कर्तव्य हुनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम निर्वाचन गराउँ दा लागेको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित सं स्थाले व्यहोर्नु पर्नेछ।
(७) 	यस दफा बमोजिम समितिको अर्को निर्वाचन नभएसम्मको लागि समितिले विनियममा व्यवस्था भए
बमोजिम आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नेछ ।
समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त
समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त बमोजिम सहकारी सं स्थाको सञ्चालन गर्ने,
(ख) आर्थिक तथा प्रशासकीय कार्य गर्ने, गराउने,
(ग) 	प्रारम्भिक साधारणसभा, वार्षिक साधारणसभा तथा विशेष साधारणसभा बोलाउने,
(घ) साधारणसभाका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(ङ) सं स्थाको नीति, योजना, बजेट तथा बार्षिक कार्यक्रमको तर्जुमा गरी साधारणसभा समक्ष पेश गर्ने,
(च) सं स्थाको सदस्यता प्रदान गर्ने तथा सदस्यताबाट हटाउने,
(छ) शेयर नामसारी तथा फिर्ता सम्बन्धी कार्य गर्ने,
(ज) सम्बन्धित सं घको सदस्यता लिने,
(झ) 	विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधि तयार गरी साधारणसभामा पेश गर्ने,
(ञ) सं स्थाको कार्यक्षेत्रभित्र सं स्थाको कारोबार र व्यवसायको हित प्रवर्द्धनको लागि आवश्यक कार्य गर्ने,गराउने,
सञ्चालक पदमा बहाल नरहने: देहायको कु नै अवस्थामा सञ्चालक आफ्नो पदमा बहाल रहन सक्ने छै न:(क) 	निजले दिएको राजीनामा समितिबाट स्वीकृत भएमा,
(ख) 	निजलाई दफा ३४ उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालकबाट हटाउने निर्णय भएमा,
(ग) 	निज अर्को सं स्थाको सञ्चालक रहेमा,
(घ) 	निज सोही वा अर्को सं स्थाको कर्मचारी रहेमा,
तर दफा ३० को उपदफा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लेखिएको कु रामा सोहीबमोजिम हुनेछ ।
(ङ)	निज सोही वा अर्को सं स्थाको लेखा सुपरीवेक्षण समितिको पदमा रहेमा
(च) 	निजको मृत्यु भएमा।
सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्ने :
(१) साधारणसभाले वहुमतको निर्णयबाट देहायको कु नै अवस्थामा सञ्चालकलाई समितिको सञ्चालक पदबाट
हटाउन सक्ने छ :–
(क) आर्थिक हिनामिना गरी सम्बन्धित सं स्थालाई हानी नोक्सानी पुर्याकएमा,
(ख) अनधिकृ त तवरले सम्बन्धित सं स्थाको कारोबार सम्बन्धी विषयको गोपनियता भङ्ग गरेमा,
(ग) सम्बन्धित सं स्थाको कारोबार र व्यवसायसँ ग प्रतिस्पर्धा हुने गरी समान प्रकृ तिको कारोबार वा
व्यवसाय गरेमा,
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(घ) सम्बन्धित सं स्थाको अहित हुने कु नै कार्य गरेमा,
(ङ) 	निज शारीरिक वा मानसिक रुपमा काम गर्न नसक्ने भएमा,
(च) कु नै सञ्चालकमा यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियममा उल्लिखित योग्यता
नरहेमा ।
(२) कु नै सञ्चालकलाई समितिको पदबाट हटाउने निर्णय गर्नु अघि त्यस्तो सञ्चालकलाई साधारणसभा समक्ष
सफाई पेश गर्ने मनासिब माफिकको मौका दिइनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र कु नै सञ्चालकले सफाई पेश नगरेमा वा निजले पेश गरेको सफाई
सन्तोषजनक नभएमा साधारणसभाले त्यस्तो सञ्चालकलाई पदबाट हटाउन सक्ने छ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम सञ्चालकको पदबाट हटाइएको सदस्य समितिको दईु कार्यकालसम्मको निर्वाचनमा
उम्मेदवार बन्न पाउने छै न ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम कु नै सञ्चालक पदबाट हटेमा त्यस्तो पदमा साधारणसभाले बाँकी अवधिको लागि
अर्को सञ्चालकको निर्वाचन गर्नेछ ।
३५.	निजी स्वार्थ समावेश भएको निर्णय प्रकृ यामा सं लग्न हुन नहुने :
(१) सञ्चालकले आफ्नो निजी स्वार्थ समावेश भएको निर्णय प्रक्रियामा सं लग्न हुनुहुँदैन ।
(२) सञ्चालकले आफू लाईमात्र व्यक्तिगत फाइदा हुनेगरी सं स्थामा कु नै कार्य गर्न गराउन हुँदैन ।
(३) कु नै सञ्चालकले उपदफा (१) को बिपरीत हुने गरी वा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई कु नै काम
कारबाही गरे गराएमा त्यस्तो काम कारबाही प्रति त्यस्तो सञ्चालक व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी हुनेछ र
त्यस्तो काम कारबाहीबाट सं स्थाको, सदस्य वा अन्य कु नै व्यक्तिलाई हानी नोक्सानी हुन गएको रहेछ भने
त्यस्तो हानी नोक्सानी निजको जायजेथाबाट असूल उपर गरिनेछ ।
३६. समितिको विघटन :
(१) साधारणसभाले देहायको अवस्थामा समितिको विघटन गर्न सक्ने छः–
(क) समितिको बदनियतपूर्ण कार्यबाट सं स्थाको कारोबार जोखिममा परेमा,
(ख) सं स्थाले तिर्नुपर्ने दायित्व तोकिएको समयभित्र भुक्तान गर्न नसके मा,
(ग) 	विनियममा उल्लिखित उद्देश्य र कार्य विपरितको काम गरेमा,
(घ) समितिले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेमा,
(ङ) 	यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा उल्लिखित शर्त वा दर्ता गर्ने अधिकारीले
दिएको निर्देशनको बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम समिति विघटन भएमा साधारणसभाले नयाँ समितिको निर्वाचन गर्नेछ ।
(३) समितिले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम दर्ता गर्ने अधिकारीले दिएको निर्देशन
पालना नगरेमा वा दफा २९ को उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन समेतको आधारमा दर्ता गर्ने
अधिकारीले समितिलाई उजूरी वा निरीक्षणको क्रममा देखिएका विषयवस्तुको गाम्भिर्यताको आधारमा
बढीमा छ महिनाको समय दिई सुधार गर्ने मौका दिन सक्ने छ र त्यस्तो समयावधि भित्र पनि सुधार नगरेमा
त्यस्तो समिति विघटन गर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम समिति विघटन भएमा त्यसरी विघटन गरिएको मितिले तीन महिना भित्रमा अर्को
समितिको निर्वाचन सम्पन्न गराउन र त्यस्तो निर्वाचन नभएसम्म सं स्थाको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न दर्ता
गर्ने अधिकारीले तोकिए बमोजिमको एक तदर्थ समिति गठन गर्नु पर्नेछ ।
(५) 	यस दफा बमोजिम अर्को समितिको निर्वाचन गराउँ दा लागेको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित सं स्थाले व्यहोर्नेछ ।

103

बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
३७.	लेखा सुपरीवेक्षण समितिको गठन :
(१) सं स्थामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ गर्न तोकिए बमोजिमको योग्यता पुगेका एकजना सं योजक
र दईु जना सदस्यहरू रहने गरी साधारणसभाले निर्वाचनबाट लेखा सुपरीवेक्षण समिति गठन गर्नेछ ।
(२) एउटै परिवारको एकभन्दा बढी व्यक्ति एकै अवधिमा एउटै सं स्थाको सञ्चालक वा लेखा सुपरिवेक्षण
समितिको सं योजक वा सदस्य पदमा उम्मेदवार बन्न र निर्वाचित हुन सक्ने छै न ।
३८.	लेखा सुपरिवेक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार :
(१) लेखा सुपरिवेक्षण समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :–
(क) प्रत्येक चौमासिकमा सहकारी सं स्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने, गराउने,
(ख) आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्दा लेखापरीक्षणका आधारभूत सिद्धान्तको पालना गर्ने, गराउने,
(ग) 	वित्तीय तथा आर्थिक कारोवारको निरीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने,
(घ) समितिको काम कारवाहीको नियमित सुपरिवेक्षण गर्ने र समितिलाई आवश्यक सुझाव दिने,
(ङ) साधारणसभाको निर्देशन, निर्णय तथा समितिका निर्णय कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने,
(च) 	लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदन र समितिको काम कारबाहीको सुपरिवेक्षण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन
साधारणसभा समक्ष पेश गर्ने,
(छ) आफू ले पटक पटक दिएका सुझाव कार्यान्वयन नभएको कारणबाट कु नै सं स्थाको हितमा
प्रतिकू ल असर परेमा वा त्यस्तो सं स्थाको नगद वा जिन्सी सम्पत्तिको व्यापक रूपमा हिनामिना
वा अनियमितता भएको वा सं स्था गम्भीर आर्थिक सं कटमा पर्न लागेकोमा सोको कारण खुलाई
विशेष साधारणसभा बोलाउन समिति समक्ष सिफारिस गर्ने ।
(ज) आवश्यक परेमा आन्तरिक लेखा परीक्षक नियुक्तिका लागि तीन जनाको नाम सञ्चालक समितिमा
सिफारिस गर्ने ।
(२)	लेखा सुपरिवेक्षण समितिको सं योजक वा सदस्य सं स्थाको दैनिक आर्थिक प्रशासनिक कार्यमा सहभागी
हुन पाउने छै न ।

परिच्छेद–७
बचत तथा ऋण परिचालन

३९.

सदस्य के न्द्रित भई बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नु पर्ने :
(१) सं स्थाले आफ्ना सदस्यहरूको मात्र बचत स्वीकार गर्न, सोको परिचालन गर्न र सदस्यलाई मात्र ऋण प्रदान
गर्न सक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भएतापनि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी दर्ता
भएको सं स्था बाहेक अन्य विषयगत वा वहुउद्देश्यीय सं स्थाले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्न पाउने
छै न।
तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि बहुउद्देश्यीय वा विषयगत सं स्थाको रुपमा दर्ता भई मुख्य कारोवारको रुपमा
वचत तथा ऋणको कारोवार गर्दै आएको भए त्यस्तो सं स्थाले तीन वर्ष भित्रमा वचत तथा ऋणको मुख्य
कारोवार नहुने गरी दर्ता हुँदाका बखतमा उल्लेख गरिएको मुख्य कारोवार गर्ने गरी सं स्था सञ्चालन
गर्नुपर्नेछ ।
(३) सं स्थाले सदस्यलाई प्रदान गर्ने ऋणमा सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क लिन पाइने छै न ।
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(५)

४०.
४१.

बचत र ऋणको ब्याजदर बिचको अन्तर छ प्रतिशतभन्दा बढी हुने छै न ।
सं स्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल ऋणमा पूँजीकृ त गरी सोको आधारमा ब्याज लगाउन
पाइने छै न ।
(६) सं स्थाले कु नैपनि कम्पनीको शेयर खरिद गर्न सक्ने छै न ।
तर,
(१) सं स्थाको दायित्वप्रति प्रतिकू ल नहुने गरी सं स्थाले स्वप्रयोजनको लागि अचल सम्पत्ति खरीद तथा
पूर्वाधार निर्माण एवं सं स्था र सदस्यहरुको हितमा उत्पादन र सेवाको क्षेत्रमा प्राथमिक पूँजी कोष
परिचालन गर्न वाधा पर्ने छै न ।
(२) 	यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि कु नै सं स्थाले कु नै कम्पनीको शेयर खरिद गरेको भएमा त्यस्तो शेयर यो
ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्ष अवधिभित्र हस्तान्तरण गरिसक्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनिसं स्थाले यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि दर्ता भएका
साना किसानद्वारा प्रवर्द्धित वित्तीय सं स्थाको शेयर खरिद गर्न बाधा पर्नेछैन ।
(७) सं स्थाले शेयर पूँजी कोषको दश गुणासम्म वचत सं कलन गर्न सक्ने छ ।
(८) सं स्थाले दर्ता गर्दाका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप्त् गरेको तीन महिना अवधि
व्यतित नभई ऋण लगानी गर्न सक्ने छै न ।
सन्दर्भ व्याजदर सम्बन्धी व्यवस्थाः
(१) सं घीय कानुन बमोजिम रजिष्ट्रारले बचत तथा ऋणको सन्दर्भ व्याजदर तोक्न सक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको सन्दर्भ ब्याजदर सं स्थाका लागि निर्देशक ब्याजदर हुनेछ ।
व्यक्तिगत बचतको सीमा: सं स्थामा सदस्यको व्यक्तिगत बचतको सीमा तीस लाखसम्म हुनेछ ।

परिच्छेद –९
आर्थिक स्रोत परिचालन
४२.

४३.

शेयर बिक्री तथा फिर्ता सम्बन्धी व्यबस्था :
(१) सं स्थाले आफ्नो सदस्यलाई शेयर विक्री गर्न सक्ने छ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि सं स्थाले एकै सदस्यलाई आफ्नो कु ल शेयर पूँजीको
बीस प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी शेयर बिक्री गर्न सक्ने छै न ।
तर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको सं स्था
वा निकायको हकमा यो बन्देज लागू हुने छै न।
(४) सं स्थाको शेयरको अंकित मूल्य प्रति शेयर एक सय रुपैयाँ हुनेछ ।
(५) सं स्थाको शेयरपूँजी विनियममा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(६) सं स्थाले खुला बजारमा शेयर बिक्री गर्न पाउने छै न ।
(७) सं स्थाको मूलधनको रुपमा रहेको कु नै सदस्यको शेयर सोही सं स्थाको ऋण वा दायित्व बाहेक अन्य कु नै
ऋण वा दायित्व वापत लिलाम बिक्री गरिने छै न ।
रकम फिर्ता तथा खाता सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था :
(१) कु नै सदस्यले सं स्थाको सदस्यता त्याग गरी रकम फिर्ता लिन चाहेमा निजको कु नै दायित्व भए त्यस्तो
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४४.

४५.

दायित्व भुक्तान गरेको मितिले एक महिनाभित्र निजको बाँकी रकम तोकिए बमोजिम निजलाई फिर्ता गर्नु
पर्नेछ ।
(२) कु नै सदस्यले सं स्थामा जम्मा गरेको बचत फिर्ता माग गरेमा निजको कु नै दायित्व भए त्यस्तो दायित्व कट्टा
गरी बाँकी रकम तोकिए बमोजिम निजलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ।
(३) सं स्थाले वचत खाताहरु मात्र सं चालन गर्न सक्ने छ ।
ऋण वा अनुदान लिन सक्ने :
(१) सं स्थाले विदेशी बैंक वा वित्तीय सं स्था वा अन्य निकायबाट ऋण वा अनुदान लिन वा त्यस्तो निकायसँ ग
साझेदारीमा काम गर्न सं घीय कानून वमोजिम स्वीकृती लिनु पर्ने छ ।
(२) उपदफा (१) वमोजिम विदेशी बैङ्क वा निकायबाट ऋण वा अनुदान लिन स्वीकृतीको लागि
तोकिएवमोजिमको विवरणहरु सहित दर्ता गर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) वमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा दर्ता गर्ने अधिकारीले नगर कार्यपालिकामा प्रस्ताव पेश गर्नु
पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको प्रस्ताव नगर कार्यपालिकाले उपयुक्त देखेमा स्वीकृतीकोलागि मन्त्रालयमा
शिफारिस गरि पठाउनेछ ।
नेपाल सरकारको सुरक्षण प्राप्तठ गर्न सक्ने :
(१) सं स्थाले विदेशी बैङ्क वा निकायसँ ग लिने ऋणमा सुरक्षण प्राप्ता गर्नु पर्ने भएमा सं घीय कानून वमोजिम
स्वीकृतिकोलागि दर्ता गर्ने अधिकारि समक्ष प्रस्ताव सहित निवेदन दिनु पर्ने छ ।
(२) दफा (१) वमोजिम प्राप्त प्रस्ताव उपयुक्त देखिएमा नगर कार्यपालिकाले सं घीय कानुन बमोजिम स्वीकृतिको
लागि मन्त्रालयमा शिफारिस गरि पठाउनु पर्नेछ ।

परिच्छेद –१०
सं स्थाको कोष
४६

सं स्थाको कोष :(१) सं स्थाको कोषमा देहाय बमोजिमको रकम रहनेछ :–
(क) शेयर बिक्रीबाट प्राप्तज रकम,
(ख) बचतको रुपमा प्राप्ता रकम,
(ग) ऋणको रुपमा प्राप्ता रकम,
(घ) नेपाल सरकारबाट प्राप्तज अनुदान रकम,
(ङ)	विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय सं घसं स्थाबाट प्राप्तो अनुदान वा सहायताको रकम,
(च) व्यवसायिक कार्यबाट आर्जित रकम,
(छ) सदस्यता प्रवेश शुल्क,
(ज) सं स्थाको नाममा प्राप्त हुने अन्य जुनसुकै रकम ।
४७. 	जगेडा कोष :
(१) सं स्थामा एक जगेडा कोष रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहाय बमोजिमका रकम रहने छन् :–
(क) आर्थिक वर्षको खूद बचत रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम,
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४८.

४९.

५०.

५१.

(ख) कु नै सं स्था, सं घ वा निकायले प्रदान गरेको पूँजीगत अनुदान रकम,
(ग) स्थिर सम्पत्ति विक्रीबाट प्राप्तय रकम,
(घ) अन्य स्रोतबाट प्राप्तय रकम ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको जगेडा कोष अविभाज्य हुनेछ ।
सं रक्षित पूँजी फिर्ता कोषः
(१) सं स्थामा एक सं रक्षित पूँजी फिर्ता कोष रहनेछ ।
(२) 	दफा ४७ बमोजिमको जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिमको रकम छु ट्ट्याई
बाँकी रहेको रकमको कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत रकम उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा वार्षिक रुपमा
जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको रकम सदस्यले गरेको सं घीय कानुनमा तोकिए बमोजिमको वार्षिक कारोवारको
आधारमा सम्बन्धित सदस्यलाई उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।
सहकारी प्रवर्द्धन कोषसम्बन्धी व्यवस्था:
(१) सं स्थाले सहकारी व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्नको लागि दफा ४७ बमोजिम जगेडा कोषमा सो दफाको उपदफा
(२) को खण्ड (क) बमोजिमको रकम छु ट्याई बाँकी रहेको रकमको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतले हुन
आउने रकम सं घीय कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिमको सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा वार्षिक रुपमा जम्मा गर्नु
पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको उपयोग सं घीय कानुन व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।
अन्य कोष सम्बन्धी व्यबस्थाः
(१) 	दफा ४६, ४७, ४८ र ४९ मा उल्लिखित कोषका अतिरिक्त सं स्थामा सहकारी शिक्षा कोष, शेयर लाभांश
कोष लगायत तोकिए बमोजिमका अन्य कोषहरु रहन सक्ने छन् ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको रकम सो कोषको उद्देश्य पूर्तिका लागि विनियममा तोकिए बमोजिम
उपयोग गर्न सकिनेछ ।
तर एक वर्षको शेयर लाभांशको रकम शेयर पूँजीको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी हुने छै न ।

परिच्छेद –११
अभिलेख र सूचना

अभिलेख राख्नु पर्ने :
(१) सं स्थाले साधारण सभा, समिति तथा लेखा सुपरिबेक्षण समिति बैठकका निर्णय तथा काम कारबाहीको
अद्यावधिक अभिलेख सुरक्षित साथ राख्नु पर्नेछ ।
(२) सं स्थाले कारोबारसँ ग सम्बन्धित तथा अन्य आवश्यक अभिलेखहरू तोकिए बमोजिम सुरक्षित साथ राख्नु
पर्नेछ ।
५२.	विवरण उपलब्ध गराउनु पर्ने :
सं स्थाले देहायका विवरणहरू सहितको प्रतिवेदन आ.व. समाप्त भएको तीन महिना भित्र दर्ता गर्ने
अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ :–
(क) कारोबारको चौमासिक र वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन
(ख) बार्षिक कार्यक्रम नीति तथा योजना,
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(ग)	खुद बचत सम्बन्धी नीति तथा योजना,
(घ) सञ्चालकको नाम तथा बाँकी कार्यावधिको सूची,
(ङ) साधारणसभाको बैठक सम्बन्धी जानकारी,
(च) शेयर सदस्य सं ख्या र शेयरपूँजी,
(छ) सञ्चालक वा सदस्यले लिएको ऋण तिर्न बाँकी रहेको रकम,
(ज) 	दर्ता गर्ने अधिकारीले समय समयमा तोकिदिएको अन्य विवरण ।

परिच्छेद – १२
लेखा र लेखापरीक्षण
५३.

कारोबारको लेखा: सं स्थाको कारोबारको लेखा दोहोरो लेखा प्रणालीमा आधारित र कारोबारको यथार्थ स्थिति
स्पष्टरुपमा देखिने गरी सं घीय कानून बमोजिम रजिष्ट्रारले लागू गरेको लेखामान (एकाउन्टिङ स्ट्याण्डर्ड) र यस
ऐन बमोजिम पालना गर्नुपर्ने अन्य शर्त तथा व्यवस्था बमोजिम राख्नु पर्नेछ ।
५४.	लेखापरीक्षण:
(१) सं स्थाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण सो आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र
प्रचलित कानून बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्तत लेखापरीक्षकद्वारा गराउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधि भित्र कु नै सं स्थाले लेखापरीक्षण नगराएको पाइएमा दर्ता गर्ने अधिकारीले
त्यस्तो सं स्थाको लेखा परीक्षण इजाजतपत्रप्राप्तर लेखापरीक्षकबाट गराउन सक्ने छ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम लेखापरीक्षण गराउँ दा लेखापरीक्षकलाई दिनु पर्ने पारिश्रमिक लगायतको रकम
सम्बन्धित सं स्थाले व्यहोर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम लेखापरीक्षकले गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुमोदनको लागि
साधारणसभासमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम पेश भएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन साधारणसभाबाट अनुमोदन हुन नसके मा पुनः
लेखापरीक्षणको लागि साधारणसभाले दफा ५५ को अधीनमा रही अर्को लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नेछ ।
५५.	लेखापरीक्षकको नियुक्ति :
(१) सं स्थाको लेखापरीक्षण सम्बन्धी कार्य गर्न प्रचलित कानून बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्तक लेखापरीक्षकहरू
मध्येबाट साधारणसभाले एकजना लेखापरीक्षक नियुक्ति गरी पारिश्रमिक समेत तोक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा एउटै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीलाई लगातार तीन
आर्थिक वर्षभन्दा बढी हुने गरी नियुक्त गर्न सकिने छै न ।
५६.	लेखापरीक्षकमा नियुक्त हुन नसक्ने :
(१) 	देहायका व्यक्ति लेखापरीक्षकमा नियुक्त हुन तथा नियुक्त भई सके को भए सो पदमा बहाल रहन सक्ने
छै न :(क) सहकारी सं स्थाको सञ्चालक,
(ख) सम्बन्धित सं स्थाको सदस्य,
(ग) सहकारी सं स्थाको नियमित पारिश्रमिक पाउने गरी नियुक्त सल्लाहकार वा कर्मचारी,
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(घ) 	लेखापरीक्षण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको तीन वर्षको अवधि भुक्तान नभएको,
(ङ) 	दामासाहीमा परेको,
(च) भ्रष्टाचार, ठगी वा नैतिक पतन हुने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको पाँच वर्ष भुक्तान
नभएको,
(ज) सम्बन्धित सं स्थासँग स्वार्थ बाझिएको व्यक्ति ।
(२) 	लेखापरीक्षकले आफू नियुक्त हुनुअघि उपदफा (१) बमोजिम अयोग्य नभएको कु राको सं स्था समक्ष
स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।
(३) कु नै लेखापरीक्षक आफ्नो कार्यकाल समाप्त नहुँदै कु नै सं स्थाको लेखापरीक्षण गर्न अयोग्य भएमा वा
सं स्थाको लेखापरीक्षकको पदमा कायम रहन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएमा निजले लेखापरीक्षण गर्नु पर्ने वा
गरिरहेको काम तत्काल रोकी सो कु राको जानकारी लिखित रुपमा सं स्थालाई दिनु पर्नेछ ।
(४) 	यस दफाको प्रतिकू ल हुनेगरी नियुक्त भएको लेखापरीक्षकले गरेको लेखापरीक्षण मान्य हुने छै न ।

परिच्छेद – १३
छु ट,सुविधा र सहुलियत
५७. छु ट, सुविधा र सहुलियत:
(१) सं स्थालाई प्राप्त हुने छु ट, सुविधा र सहुलियत सं घीय कानुन बमोजिम हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा उल्लेखित छु ट, सुविधा र सहुलियत बाहेक सं स्थालाई प्राप्त हुने अन्य छु ट, सुविधा र
सहुलियत तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद—१४
ऋण असुली तथा बाँकी बक्यौता
५८.

ऋण असूल गर्ने:
(१) कु नै सदस्यले सं स्थासँग गरेको ऋण सम्झौता वा शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा, लिखतको भाखाभित्र
ऋणको सावाँ, ब्याज र हर्जाना चुक्ता नगरेमा वा ऋण लिएको रकम सम्बन्धित काममा नलगाई हिनामिना
ं राखेको धितोलाई सम्बन्धित सं स्थाले लिलाम बिक्री गरी वा
गरेको देखिएमा त्यस्तो सदस्यले ऋण लिदा
अन्य कु नै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा, ब्याज र हर्जाना असूल उपर गर्न सक्ने छ। धितो सम्बन्धित सं स्थाले
सकारे पश्चात् पनि ऋणीले साँवा ब्याज दवु ै भुक्तानी गरी धितो बापतको सम्पत्ति फिर्ता लिन चाहेमा फिर्ता
गर्नुपर्नेछ ।
(२) कु नै सदस्यले सं स्थामा राखेको धितो कु नै किसिमले कसैलाई हक छोडिदिएमा वा अन्य कु नै कारणबाट
त्यस्तो धितोको मूल्य घट्न गएमा त्यस्तो ऋणीलाई निश्चित म्याद दिई थप धितो सुरक्षण राख्नल लगाउन
सकिनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम ऋणीले थप धितो नराखेमा वा उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको धितोबाट पनि
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५९.
६०.
६१
६२.

६३.
६४.

साँवा, ब्याज र हर्जानाको रकम असूल उपर हुन नसके मा त्यस्तो ऋणीको हक लाग्ने अन्य जायजेथाबाट
पनि साँवा, ब्याज र हर्जाना असूल उपर गर्न सकिनेछ ।
(४) 	यस दफा बमोजिम साँवा, ब्याज र हर्जना असूल उपर गर्दा लागेको खर्चको रकम तथा असूल उपर भएको
साँवा, व्याज र हर्जानाको रकम कट्टा गरी बाँकी रहन आएको रकम सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता दिनु
पर्नेछ।
(५) 	यस दफा बमोजिम कु नै सं स्थाले ऋणीको धितो वा अन्य जायजेथा लिलाम बिक्री गर्दा लिलाम सकार्ने
व्यक्तिको नाममा सो धितो वा जायजेथा प्रचलित कानून बमोजिम रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गर्नको
लागि सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनेछ र सम्बन्धित कार्यालयले पनि सोही बमोजिम रजिष्ट्रेशन वा
दाखिल खारेज गरी सोको जानकारी सम्बन्धित सं स्थालाई दिनु पर्नेछ ।
(६) 	यस दफा बमोजिम धितो राखेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा कसैले सकार नगरेमा त्यस्तो सम्पत्ति
सम्बन्धित सं स्था आफैं ले सकार गर्न सक्ने छ ।
(७) उपदफा (६) बमोजिम आफैं ले सकार गरेमा त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित सं स्थाको नाममा रजिष्ट्रेशन वा
दाखिल खारेज गर्न सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित कार्यालयले
सोही बमोजिम रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गरी दिनु पर्नेछ ।
कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्थाः सं स्थाबाट ऋण लिई रकमको अपचलन गर्ने वा तोकिएको समयावधि भित्र ऋणको
साँवा व्याज फिर्ता नगर्ने व्यक्तिको नाम नामेशी सहित कालोसूची प्रकाशन सम्बन्धी व्यवस्था सं घीय कानुन
बमोजिम हुनेछ ।
कर्जा सूचना के न्द्र सम्बन्धी व्यवस्थाः कर्जा सूचना के न्द्र सम्बन्धी व्यवस्था सं घीय कानुन बमोजिम हुनेछ ।
बाँकी बक्यौता असूल उपर गर्ने : कसैले सं स्थालाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम नतिरी बाँकी राखेमा त्यस्तो रकम र
सोको ब्याज समेत दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथाबाट असूल उपर गरिदिन सक्ने छ ।
रोक्का राख्न लेखी पठाउने:
(१) सं स्था वा दर्ता गर्ने अधिकारीले दफा ५८ र ६१ को प्रयोजनको लागि कु नै व्यक्तिको खाता, जायजेथाको
स्वामित्व हस्तान्तरण, नामसारी वा बिक्री गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्नथ सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन
सक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम रोक्काको लागि लेखी आएमा सम्बन्धित निकायले प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो
व्यक्तिको खाता,जाय जेथाको स्वामित्व हस्तान्तरण, नामसारी वा बिक्री गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्निराखी
दिनु पर्नेछ ।
अग्राधिकार रहने: कु नै व्यक्तिले सं स्थालाई तिर्नु पर्ने ऋण वा अन्य कु नै दायित्व नतिरेमा त्यस्तो व्यक्तिको
जायजेथामा नेपाल सरकारको कु नै हक दाबी भए त्यसको लागि रकम छु ट्टाई बाँकी रहन आएको रकममा सं स्थाको
अग्राधिकार रहनेछ ।
कार्यवाही गर्न वाधा नपर्ने: सं स्थाले ऋण असुली गर्ने सम्बन्धमा कु नै व्यक्ति वा सहकारी सं स्था उपर चलाएको
कु नै कारवाहीका कारणबाट त्यस्तो व्यक्ति वा सं स्था उपर यस ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजिमको कु नै कसूरमा
कारवाही चलाउन रोक लगाएको मानिने छै न ।
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परिच्छेद– १५
एकीकरण, बिघटन तथा दर्ता खारेज
६५.

एकीकरण तथा विभाजन सम्बन्धी व्यबस्था:
(१) 	यस ऐनको अधिनमा रही दईु वा दईु भन्दा बढी सं स्थाहरु एक आपसमा गाभी एकीकरण गर्न वा एक
सं स्थालाई भौगोलिक कार्य क्षेत्रको आधारमा दईु वा दईु भन्दा बढी सं स्थामा विभाजन गर्न सकिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम एकीकरण वा विभाजन गर्दा सम्बन्धित सं स्थाको कु ल कायम रहेका सदस्य
सं ख्याको दईु तिहाइ बहुमतबाट निर्णय हुनु पर्नेछ ।
		
(३) उपदफा (२) बमोजिम एकीकरण वा विभाजन गर्ने निर्णय गर्दा एकीकरण वा विभाजनका शर्त र
कार्यविधि समेत खुलाउनु पर्नेछ।
६६. 	विघटन र दर्ता खारेज:
(१) कु नै सं स्थामा देहायको अवस्था विद्यमान भएमा साधारण सभाको तत्काल कायम रहेका दईु तिहाइ बहुमत
सदस्यको निर्णयबाट त्यस्तो सं स्थाको विघटन गर्ने निर्णय गरी दर्ता खारेजीको स्वीकृतिका लागि समितिले
दर्ता गर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिनसक्ने छ :–
(क) 	विनियममा उल्लिखित उद्देश्य तथा कार्य हासिल गर्न सम्भव नभएमा,
(ख) सदस्यको हित गर्न नसक्ने भएमा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्तभ निवेदनमा छानविन गर्दा त्यस्तो सं स्थाको विघटन गर्न उपयुक्त देखिएमा
दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो सं स्थाको दर्ता खारेज गर्न सक्ने छ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि दर्ता गर्ने अधिकारीले देहायको अवस्थामा मात्र
सं स्थाको दर्ता खारेज गर्न सक्ने छ :
(क) 	लगातार दईु वर्षसम्म कु नै कारोबार नगरी निष्कृय रहेको पाइएमा,
(ख) कु नै सं स्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली विपरीतको कार्य बारम्बार गरेमा,
(ग)	विनियममा उल्लिखित उद्देश्य विपरीत कार्य गरेमा,
(घ) सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरीत कार्य गरेमा ।
(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम दर्ता खारेज गर्नु अघि दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो सं स्थालाई सुनुवाईको
लागि पन्ध्र दिनको समय दिनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम सं स्थाको दर्ता खारेज भएमा त्यस्तो सं स्था विघटन भएको मानिनेछ ।
(७) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम सं स्थाको दर्ता खारेजी भएमा त्यस्तो सं स्थाको दर्ता प्रमाणपत्र स्वतः रद्द
भएको मानिनेछ ।
६७. लिक्वीडेटरको नियुक्ति:
(१) दफा ६६ बमोजिम कु नै सं स्थाको दर्ता खारेज भएमा दर्ता गर्ने अधिकारीले लिक्वीडेटर नियुक्त गर्नेछ।
(२) उपदफामा (१) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भएतापनि सं घीय कानुनमा तोकिएको सिमा सम्मको सम्पत्ति
भएको सं स्थाको हकमा दर्ता गर्ने अधिकारीले कु नै अधिकृ तस्तरका कर्मचारीलाई लिक्वीडेटर नियुक्ति गर्न
सक्ने छ ।
६८. लिक्वीडेशन पछिको सम्पतिको उपयोग: कु नै सं स्थाको लिक्वीडेशन पश्चात् सबै दायित्व भुक्तान गरी बाँकी रहन
गएको सम्पत्तिको उपयोग सं घीय कानुनमा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
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परिच्छेद –१६
दर्ता गर्ने अधिकारी
६९.	दर्ता गर्ने अधिकारी:
(१) 	यस ऐन अन्तर्गत दर्ता गर्ने अधिकारीले गर्नुपर्ने कार्यहरू बाणगङ्गा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय
अधिकृ तले गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको दर्ता गर्ने अधिकारीले यस ऐन बमोजिम आफू मा रहेको कु नै वा सम्पूर्ण अधिकार
आफू मातहतको अधिकृ तस्तरको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने छ ।
७०. काम, कर्तव्य र अधिकार : यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य तथा अधिकारको अतिरिक्त दर्ता गर्ने
अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद –१७
निरीक्षण तथा अनुगमन
७१.	निरीक्षण तथा अभिलेख जाँच गर्ने:
(१) 	दर्ता गर्ने अधिकारीले सं स्थाको जुनसुकै वखत निरीक्षण तथा अभिलेख परीक्षण गर्न, गराउन सक्ने छ ।
(२) नेपाल राष्ट्र बैंङ्कले जुनसुकै वखत तोकिएको भन्दा बढी आर्थिक कारोवार गर्ने सं स्थाको हिसाव किताव वा
वित्तीय कारोवारको निरीक्षण वा जाँच गर्न, गराउन सक्ने छ।
(३) उपदफा (२) को प्रयोजनको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्ना कु नै अधिकारी वा विशेषज्ञ खटाई आबश्यक
विवरण वा सूचनाहरू सं स्थाबाट झिकाई निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने छ ।
(४) उपदफा (१) वा (२)बमोजिम निरीक्षण वा हिसाब जाँच गर्दा दर्ता गर्ने अधिकारी वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको
अधिकार प्राप्त अधिकृ तले माग गरेको जानकारी सम्बन्धित सं स्थाले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम निरीक्षण वा हिसाब जाँच गर्दा कु नै सं स्थाको कामकारबाही यो ऐन, यस
ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका, मापदण्ड वा कार्यविधि बमोजिम भएको नपाइएमा दर्ता गर्ने
अधिकारी वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सम्बन्धित सं स्थालाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने छ र त्यस्तो निर्देशनको
पालना गर्नु त्यस्तो सं स्थाको कर्तव्य हुनेछ ।
(६) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस दफा बमोजिम सं स्थाको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रचलित
कानून बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने छ।
(७) 	यस दफा बमोजिम सं स्थाको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्दा प्राप्ति हुन आएको जानकारी नेपाल राष्ट्र
बैङ्कले बाणगङ्गा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकालाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
७२. छानविन गर्न सक्ने :
(१) कु नै सं स्थाको व्यवसायिक कारोबार सन्तोषजनक नभएको, सदस्यको हित विपरीत काम भएको वा सो
सं स्थाको उद्देश्य विपरीत कार्य गरेको भनी त्यस्तो सं स्थाको कम्तीमा वीस प्रतिशत सदस्यले छानविनको
लागि निवेदन दिएमा दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो सं स्थाको छानविन गर्न, गराउन सक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम छानिवन गर्दा माग गरेको विवरण वा कागजात उपलब्ध गराई सहयोग गर्नु
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७३.

७४.

७५.
७६.

सम्बन्धित समितिको कर्तव्य हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम गरिएको छानविनको जानकारी सम्बन्धित सं स्थालाई लिखित रुपमा दिनु
पर्नेछ ।
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सं स्था को निरीक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था :
(१) बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सं स्थाले तोकिए बमोजिम अनुगमन प्रणाली अवलम्बन गर्नु पर्नेछ।
(२) 	दर्ता गर्ने अधिकारीले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सं स्थाको तोकिए बमोजिमको अनुगमन प्रणालीमा
आधारित भई निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम सं स्थाको निरीक्षण तथा अनुगमन दर्ता गर्ने अधिकारीले आवश्यकता अनुसार
नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगायतका अन्य निकायको सहयोग लिन सक्ने छ ।
वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने :
(१) 	दर्ता गर्ने अधिकारीले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र सं स्थाको निरीक्षण सम्बन्धी
वार्षिक प्रतिवेदन नगर कार्यपालिका समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदनमा देहायका विवरणहरू खुलाउनु पर्नेछ:
(क) सञ्चालनमा रहेका सं स्थाको विवरण,
(ख) अनुगमन गरिएका सं स्थाको सं ख्या तथा आर्थिक कारोवारको विवरण,
(ग) सं स्थामा सहकारी सिद्धान्त र यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम तथा आन्तरिक
कार्यविधिको पालनाको अवस्था,
(घ) सं स्थाका सदस्यले प्राप्ता गरेको सेवा सुविधाको अवस्था,
(ङ) सं स्थाको क्रियाकलापमा सदस्यको सहभागिताको स्तर अनुपात,
(च) सं स्थालाई नगरपालिकाबाट प्रदान गरिएको वित्तीय अनुदान तथा छु ट सुविधाको सदपु योगिताको
अवस्था,
(छ) सं स्थाको आर्थिक क्रियाकलाप तथा वित्तीय अवस्था सम्बन्धी तोकिए बमोजिमका विवरण,
(ज) सं स्थामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अवस्था,
(झ) सं स्थामा सुशासन तथा जिम्मेवारीको अवस्था,
(ञ) सं स्थामा रहेका कोषको विवरण,
(ट) सं रक्षित पूँजी फिर्ता कोष वितरणको अवस्था,
(ठ) सहकारीको नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने आवश्यक कु राहरू,
(ड) सहकारी सं स्थाको दर्ता, खारेजी तथा विघटन सम्बन्धी विवरण,
(ढ) सं स्थाले सञ्चालन गरेको दफा १२ बमोजिमको कारोवार, व्यवसाय, उद्योग वा परियोजनाको
विवरण,
(ण) तोकिए बमोजिमका अन्य विवरण ।
आपसी सुरक्षण सेवा सं चालन सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) सं स्थाले सं घीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम आफ्ना
सदस्यहरुको बालीनाली वा वस्तुभाउमा भएको क्षतिको अंशपूर्ति गर्ने गरी आपसी सुरक्षण सेवा सं चालन गर्न
सक्ने छ ।
स्थिरीकरण कोष सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) बचत तथा ऋण विषयगत सं स्थाहरू सम्भावित जोखिमबाट सं रक्षणका
लागि सं घीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम खडा हुने स्थिरीकरण कोषमा सहभागी हुन सक्ने छन् ।
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परिच्छेद –१८
समस्याग्रस्त सं स्थाको व्यवस्थापन
७७.

७८.

सं स्था समस्याग्रस्त भएको घोषणा गर्न सकिने:
(१) 	यस ऐन बमोजिम गरिएको निरीक्षण वा हिसाब जाँचबाट कु नै सं स्थामा देहायको अवस्था विद्यमान रहेको
देखिएमा कार्यपालिकाले त्यस्तो सं स्थालाई समस्याग्रस्त सं स्थाको रुपमा घोषणा गर्न सक्ने छ:(क) सदस्यको हित विपरीत हुने गरी कु नै कार्य गरेको,
(ख) सं स्थाले पूरा गर्नुपर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरेको वा भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी गर्न
नसके को वा भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था भएको,
(ग) सदस्यहरूको बचत निर्धारित शर्त बमोजिम फिर्ता गर्न नसके को,
(घ) 	यो ऐन, यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा विनियम विपरीत हुने गरी सं स्था सञ्चालन भएको,
(ङ) सं स्था दामासाहीमा पर्न सक्ने अबस्थामा भएको वा उल्लेखनीय रुपमा गम्भीर आर्थिक कठिनाई भोगिरहेको,
(च) कु नै सं स्थाले सदस्यको बचत रकम फिर्ता गर्नु पर्ने अवधिमा फिर्ता नगरेको भनी त्यस्तो सं स्थाका
कम्तीमा वीस प्रतिशत वा वीस जना मध्ये जुन कम हुन्छ सो वरावरका सदस्यहरूले दर्ता गर्ने
अधिकारी समक्ष निवेदन दिएकोमा छानविन गर्दा खण्ड (क) देखि(ङ) सम्मको कु नै अवस्था
विद्यमान भएको देखिएको ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम गठन गरेको आयोगले
कु नै सं स्थालाई समस्याग्रस्त सं स्था घोषणा गर्न सिफारिस गरेमा वा समस्याग्रस्त भनी पहिचान गरेकोमा
वा त्यस्तो आयोगमा परेको उजुरी सं ख्या, औचित्य समेतको आधारमा कार्यपालिकाले त्यस्तो सं स्थालाई
समस्याग्रस्त सं स्था घोषणा गर्न सक्ने छ ।
व्यवस्थापन समितिको गठन:
(१) 	दफा ७७ बमोजिम समस्याग्रस्त सं स्था घोषणा भएकोमा त्यस्तो सं स्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व
भुक्तानी सम्बन्धी कार्यकालागि व्यवस्थापन समितिको गठन गर्न दर्ता गर्ने अधिकारीले कार्यपालिका
समक्ष सिफारिस गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम शिफारिस भई आएमा कार्यपालिकाले तोकिए वमोजिम व्यवस्थापन समितिको
गठन गर्न सक्ने छ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम गठित व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–१९
कसूर, दण्ड जरिवाना तथा पुनराबेदन
७९. कसूर गरेको मानिने : कसैले देहायको कु नै कार्य गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको मानिनेछ ।
(क) 	दर्ता नगरी वा खारेज भएको सं स्था सञ्चालन गरेमा वा कु नै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले आफ्नो नाममा
सहकारी शब्द वा सो शब्दको अंग्रेजी रुपान्तरण राखी कु नै कारोबार, व्यवसाय, सेवा प्रवाह वा अन्य कु नै
कार्य गरेमा,
(ख) सदस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम बमोजिम बाहेक अन्य कु नै पनि
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८०.

प्रयोजनको लागि प्रयोग गरेमा,
(ग) तोकिएको भन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गर्दा जमानत वा सुरक्षण नराखी ऋण प्रदान गरेमा,
(घ) समितिको सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले सं स्थाको सम्पत्ति, बचत वा शेयर रकम हिनामिना गरेमा,
(ङ) ऋण असूल हुन नसक्ने गरी समितिका कु नै सदस्य, निजको नातेदार वा अन्य व्यक्ति वा कर्मचारीलाई ऋण
दिई रकम हिनामिना गरेमा,
(च) समितिका कु नै सदस्यले एक्लै वा अन्य सदस्यको मिलोमतोमा सं स्थाको शेयर वा बचत रकम आफू खुसी
परिचालन गरी सं स्थालाई हानी नोक्सानी पुर्यानएमा,
(छ) झट्ु टा वा गलत विवरण पेश गरी कर्जा लिएमा, राखेको धितो कच्चा भएमा वा ऋण हिनामिना गरेमा,
(ज) सं स्थाले यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम, विनियम विपरित लगानी गरेमा वा लगानी गर्ने
उद्देश्यले रकम उठाएमा,
(झ) कृ त्रिम व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण लिएमा वा दिएमा,
(ञ) 	धितोको अस्वाभाविक रुपमा बढी मूल्याङ्कन गरी ऋण लिएमा वा दिएमा,
(ट) झट्ु टा विवरणको आधारमा परियोजनाको लागत अस्वाभाविक रुपमा बढाई बढी ऋण लिएमा वा दिएमा,
(ठ) कु नै व्यक्ति वा सं स्थालाई एक पटक दिइसके को सुरक्षण रीतपूर्वक फु कु वा नभई वा सो सुरक्षणले खामेको
मूल्यभन्दा बढी हुनेगरी सोही सुरक्षण अन्य सं स्थामा राखी पुनः ऋण लिए वा दिएमा,
(ड) सं स्थाबाट जुन प्रयोजनको लागि ऋण सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरे वा
गराएमा,
(ढ) सं स्थाको कु नै कागजात वा खातामा लेखिएको कु नै कु रा कु नै तरिकाले हटाइ वा उडाइ अर्कै अर्थ निस्कने
व्यहोरा पारी मिलाई लेख्ने वा अर्को भिन्नै श्रेस्ता राख्ने जस्ता काम गरेबाट आफू लाई वा अरु कसैलाई फाइदा
वा हानि नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले कीर्ते गर्न वा अर्काको हानि नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले नगरे वा नभएको झट्ु टा
कु रा गरे वा भएको हो भनी वा मिति, अङ्क वा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजात बनाई वा
बनाउन लगाई जालसाजी गरे वा गराएमा,
(ण) ऋणको धितो स्वरुप राखिने चल अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री वा अन्य प्रयोजनको लागि मूल्याङ्कन
गर्दा मूल्याङ्कनकर्ताले बढी, कम वा गलत मूल्याङ्कन गरी सं स्थालाई हानी नोक्सानी पुर्यााउने कार्य गरे वा
गराएमा,
(त) सं स्थालाई हानी नोक्सानी पुर्यााउने उद्देश्यले कसैले कु नै काम गराउन वा नगराउन, मोलाहिजा गर्न वा
गराउन, कु नै किसिमको रकम लिन वा दिन, बिना मूल्य वा कम मूल्यमा कु नै माल, वस्तु वा सेवा लिन वा
दिन, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिन वा दिन, गलत लिखत तयार गर्न वा गराउन, अनुवाद गर्न वा
गराउन वा गैर कानूनी लाभ वा हानी पुर्यागउने बदनियतले कु नै कार्य गरे वा गराएमा,
(थ) कु नै सं स्था वा सोको सदस्य वा बचतकर्ता वा ती मध्ये कसैलाई हानी नोक्सानी पुग्ने गरी लेखा परीक्षण गरे
गराएमा वा लेखा परीक्षण गरेको झट्ु टो प्रतिवेदन तयार पारेमा वा पार्न लगाएमा।
सजायः	
(१) कसैले दफा ७९ को कसूर गरेमा देहाय बमोजिमको सजाय हुनेछ :
ँ
(क) 	खण्ड (क),(ग),(ड) र (थ) को कसूरमा एक बर्षसम्म कै द र एक लाख रुपैयासम्म
जरिवाना,
ँ
(ख) 	खण्ड (ठ) को कसूरमा दईु बर्षसम्म कै द र दईु लाख रुपैयासम्म जरिवाना,
(ग) 	खण्ड (ख) को कसूरमा विगो बराबरको रकम जरिवाना गरी तीन बर्ष सम्म कै द ,
(घ) 	खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ण) र (त) को कसूरमा विगो भराई विगो
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बमोजिम जरिवाना गरी देहाय बमोजिमको कै द हुनेछ :(१) 	दश लाख रुपैयासँ म्म बिगो भए एक वर्षसम्म कै द,
(२) 	दश लाख रुपैयाभ
ँ न्दा बढी पचास लाख रुपैयासँ म्म बिगो भए दईु वर्ष देखि तीन वर्षसम्म कै द,
(३) पचास लाख रुपैयाभ
ँ न्दा बढी एक करोड रुपैयासँ म्म बिगो भए तीन वर्ष देखि चार वर्षसम्म कै द,
(४) एक करोड रुपैयाभ
ँ न्दा बढी दश करोड रुपैयासम्म बिगो भए चार वर्षदेखि छ वर्षसम्म कै द,
(५)	दश करोड रुपैंयाभ
ँ न्दा बढी एक अर्ब रुपैयासँ म्म बिगो भए छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कै द,
(६) एक अर्ब रुपैयाभ
ँ न्दा बढीजतिसुकै रुपैयाँ बिगो भए पनि आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म कै द,
(ङ) 	खण्ड (ढ) को कसूरमा दश बर्षसम्म कै द ।
(२) 	दफा ७९ को कसूर गर्न उद्योग गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न मद्दत पुर्याषउने व्यक्तिलाई मुख्य कसूरदारलाई
हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।
(३) 	दफा ७९ को कसूर गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न मद्दत पुर्याएउनु कु नै निकाय सं स्था भए त्यस्तो निकाय सं स्थाको
प्रमुख कार्यकारी वा पदाधिकारी वा कार्यकारी हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्ने व्यक्तिलाई यस ऐन बमोजिम
हुने सजाय हुनेछ ।
८१. 	जरिवाना हुने :
(१) 	दफा ८७ बमोजिम कसैको उजूरी परी वा सं स्थाको निरीक्षण अनुगमन वा हिसाब किताबको जाँच गर्दा
वा अन्य कु नै व्यहोराबाट कसैले देहायको कु नै कार्य गरेको पाइएमा दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो कार्यको
ँ
प्रकृ ति र गाम्भीर्यको आधारमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपैयासम्म
जरिवाना गर्नेछ :(क) 	यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम विपरीत सदस्यसँ ग ब्याज लिएमा,
(ख) सं स्थाले प्रदान गर्ने बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर छ प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरेमा,
(ग) सं स्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल कर्जामा पूँजीकृ त गरी सोको आधारमा ब्याज
लगाएमा,
(घ) कु नै सदस्यलाई आफ्नो पूँजीकोषको तोकिए बमोजिमको प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी ऋण प्रदान
गरेमा,
(ङ) सं स्था दर्ता गर्दाका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप्त् गरेको तीन महिना
अवधि व्यतित नभई ऋण लगानी गरेमा,
(च) 	प्राथमिक पूँजी कोषको दश गुणा भन्दा बढीहुने गरी बचत सं कलन गरेमा,
(छ) शेयर पूँजीको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लाभांश वितरण गरेमा,
(ज) सं स्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गई कारोबार गरेमा वा गैर सदस्यसं ग कारोवार गरेमा,
(झ) सं स्थाले यो ऐन विपरीत कृ त्रिम ब्यक्तिलाई आफ्नो सदस्यता दिएमा ।
(२) उपदफा (१) मा लेखिएको व्यहोराबाट कसैले देहायको कु नै कार्य गरेको दर्ता गर्ने अधिकारीले त्यस्तो
कार्यको प्रकृ ति र गाम्भीर्यको आधारमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई तीन लाख रुपैयासँ म्म जरिवाना गर्न
सक्ने छः(क) 	यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम दिएको कु नै निर्देशन वा तोकिएको मापदण्डको
पालना नगरेमा,
(ख) 	यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम दिनुपर्ने कु नै विवरण, कागजात, प्रतिबेदन,
सूचना वा जानकारी नदिएमा,
(ग) 	यस ऐन बमोजिम निर्वाचन नगरी समिति तथा लेखा सुपरीवेक्षण समितिका पदाधिकारीहरु आफू
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खुशी परिवर्तन गरेमा
(घ) कु नै सं स्थाले दफा ६ को उपदफा (४) बमोजिमको तोकिएको शर्त पालन नगरेमा,
(ङ) 	यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरित अन्य कार्य गरेमा ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको जरिवाना गर्नु अघि दर्ता गर्ने अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्ति वा
सं स्थालाई सफाई पेश गर्न कम्तीमा पन्ध्र दिनको समयावधि दिनु पर्नेछ ।
८२. रोक्का राख्ने :
(१) 	दर्ता गर्ने अधिकारीले सम्बन्धित सं स्थालाई दफा ८१ बमोजिम जरिवाना गर्नुका अतिरिक्त तीन महिनासम्म
त्यस्तो सं स्थाको कारोबार, सम्पति तथा बैङ्क खाता रोक्का राख्ने तथा सम्पत्ति रोक्का राख्नत सम्बन्धित
निकायलाई सिफारिस गर्न सक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस प्राप्त् भएमा त्यस्तो सं स्थाको कारोबार, सम्पति वा बैङ्क खाता रोक्का
राखी सो को जानकारी दर्ता गर्ने अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ ।
८३. 	दोब्बर जरिवाना हुने:(१) दफा ८१ बमोजिम जरिवाना भएको व्यक्ति वा सं स्थाले पुन: सोही कसूर गरेमा त्यस्तो
व्यक्ति वा सं स्थालाई दर्ता गर्ने अधिकारीले दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटकको लागि दोब्बर जरिवाना गर्नेछ ।
८४. अनुसन्धानको लागि लेखी पठाउन सक्ने :दर्ता गर्ने अधिकारी वा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यस ऐन बमोजिम आफ्नो
काम, कर्तव्य र अधिकारको पालना गर्दा कसैले दफा ७९ बमोजिमको कसूर गरेको थाहा पाएमा त्यस्तो कसूरका
सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्ने छ ।
८५. 	मुद्दासम्बन्धी व्यवस्थाः दफा ८० बमोजिम सजाय हुने कसूरको मुद्दा सम्बन्धी व्यवस्था सं घीय कानुन बमोजिम
हुनेछ।
८६.	मुद्दा हेर्ने अधिकारी: दफा ८० बमोजिमको सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कारवाही र किनारा जिल्ला
अदालतबाट हुनेछ ।
८७. उजूरी दिने हद म्याद :
(१) कसैले दफा ८० बमोजिमको सजाय हुने कसूर गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने व्यक्तिले त्यसरी थाहा
पाएको मितिले नब्बे दिनभित्र दर्ता गर्ने अधिकारी समक्ष उजूरी दिनु पर्नेछ ।
(२) कसैले दफा ८० बमोजिम जरिवाना हुने कार्य गरेको थाहा पाउने व्यक्तिले त्यसरी थाहा पाएको मितिले
नब्बे दिन भित्र दर्ता गर्ने अधिकारी समक्ष उजूरीदिनु पर्नेछ ।
८८. पुनरावेदन गर्न सक्ने :
(१) 	दफा ६ बमोजिम सं स्था दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको वा दफा ८८ बमोजिम सं स्था दर्ता खारेज गरेकोमा
चित्त नबुझ्नेले सो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र दर्ता गर्ने अधिकारीको निर्णयउपर
कार्यपालिकासमक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने छ ।
(२) 	दफा ८० बमोजिमको जरिवानामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैंतीस
दिनभित्र देहाय बमोजिम पुनरावेदन गर्न सक्ने छ:
(क) 	दर्ता गर्ने अधिकारी र कार्यपालिकाले गरेको निर्णय उपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा,
(ख) नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको निर्णय उपरसम्बन्धित उच्च अदालतमा ।
८९. असूल उपर गरिने : यस परिच्छेद बमोजिम कु नै व्यक्तिले तिर्नु पर्ने जरिवाना वा कु नै रकम नतिरी बाँकी रहेकोमा
त्यस्तो जरिवाना वा रकम निजबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ ।
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परिच्छेद–२०
विविध
९०. 	मताधिकारको प्रयोग : कु नै सदस्यले सं स्थाको जतिसुकै शेयर खरिद गरेको भए तापनि सम्बन्धित सं स्थाको कार्य
सञ्चालनमा एक सदस्य एक मतको आधारमा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने छ ।
९१. सामाजिक परीक्षण गराउन सक्ने :
(१) सं स्थाले विनियममा उल्लिखित उद्देश्य प्राप्तम गर्नका लागि समितिबाट भएका निर्णय र कार्य, सदस्यहरूले
प्राप्त् गरेका सेवा र सन्तुष्टीको स्तर, सेवा प्राप्तिसबाट सदस्यहरूको जीवनस्तरमा आएको आर्थिक,
सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय पक्षमा सकारात्मक परिवर्तन लगायतका विषयमा सामाजिक
परीक्षण गराउन सक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम भएको सामाजिक परीक्षणको प्रतिवेदन छलफलको लागि समितिले साधारणसभा
समक्ष पेश गर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन छलफल गरी साधारणसभाले
आवश्यकता अनुसार समितिलाई निर्देशन दिन सक्ने छ ।
(४) 	यस दफा बमोजिमको सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदनको एक प्रति सम्बन्धित सं स्थाले दर्ता गर्ने अधिकारी
समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
९२. सहकारी शिक्षाः सहकारी क्षेत्रको प्रवर्धनको लागि विद्यालय तहको पाठयक्रममा आधारभूत सहकारी सम्वन्धी
विषयवस्तुलाई समावेश गर्न सकिनेछ ।
९३. आर्थिक सहयोग गर्न नहुने: सं स्थाको रकमवाट समितिको निर्णय वमोजिम सदस्यहरुले आर्थिक सहयोग लिन
सक्ने छन्
तर सामाजिक कार्यकोलागि गैर सदस्य व्यक्ति वा सं स्थाहरुलाई समेत आर्थिक सहयोग गर्न वाधा पर्ने छै न ।
स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि 'सामाजिक कार्य' भन्नाले शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण सं रक्षण, मानवीय
सहायता, सहकारिता प्रबर्द्धन सम्बन्धि कार्यलाई जनाउँ छ ।
९४. अन्तर सहकारी कारोवार गर्न सक्नेः सं स्थाहरुले तोकिए बमोजिम एक आपसमा अन्तर सहकारी कारोवार गर्न
सक्ने छन् ।
९५. ठे क्कापट्टा दिन नहुने: सं स्थाले आफ्नो समितिको कु नै सञ्चालक वा लेखा सुपरीवेक्षण समितिको सं योजक वा सदस्य
वा आफ्नो कर्मचारीलाई ठे क्कापट्टा दिन हुदैन ।
९६. सरकारी बाँकी सरह असूल उपर हुने: कु नै सं स्थाले प्राप्तस गरेको सरकारी अनुदान वा कु नै सेवा सुविधा दरुु पयोग
गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गरिनेछ।
९७. कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित ऐन लागू नहुने : यस ऐन अन्तर्गत दर्ता भएको सं स्थाको हकमा कम्पनी सम्बन्धी प्रचलित
ऐन लागू हुने छै न ।
९८. प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्न वाधा नपर्ने : यस ऐनमा लेखिएको कु नै कु राले कु नै व्यक्ति उपर प्रचलित
कानून बमोजिम अदालतमा मुद्दा चलाउन बाधा पुर्या एको मानिने छै न ।
९९. सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको पालना गर्नुपर्नेः सं स्थाले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण
सम्बन्धी सं घीय/प्रदेश कानुनमा भएका व्यवस्थाका साथै तत् सम्बन्धमा मन्त्रालयले जारी गरेको मानदण्ड र नेपाल
राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइबाट जारी भएका निर्देशिकाहरूको पालना गर्नुपर्नेछ ।
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१००. 	नियम बनाउने अधिकार: यस ऐनको कार्यान्वयनकोलागि कार्यपालिकाले आवश्यक नियम बनाउन सक्ने छ ।
१०१.	मापदण्ड, निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्ने :
(१) 	यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधीनमा रही सं स्थाको दर्ता, सञ्चालन, निरीक्षण तथा
अनुगमन लगायतका काम कारबाहीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न कार्यपालिकाले
आवश्यकता अनुसार मापदण्ड, निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको मापदण्ड बनाउँ दा आवश्यकता अनुसार रजिष्ट्रार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, मन्त्रालय र
सम्बन्धित अन्य निकायको परामर्श लिन सकिनेछ ।
अनुसूची १
दर्ता दरखास्तको ढांचा
मितिः २०......../........../..........
श्री दर्ता गर्ने अधिकारी ज्यू !
बाणगं गा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, बाणगं गा ।
विषयः सहकारि सं स्थाको दर्ता ।
महोदय,
हामी देहायका व्यक्तिहरु देहायका कु रा खोली देहायको सं स्थउ दर्तउ गरी पाउन निवेदन गर्दछौ ं । उद्देश्यअनुरुप
सं स्थाले तत्काल गर्ने कार्यहरुको योजना र प्रस्तावित सं स्थाको विनियम दईु प्रति यसै साथ सं लग्न राखी पेस गरेका छौ ं ।
सं स्थासम्बन्धी विवरण
क) प्रस्तावित सं स्थाको नामः
	ख) ठे गानाः
ग) उद्देश्यः
घ) मुख्य कार्यः
ङ) कार्यक्षेत्रः
	च) दायित्वः
छ) सदस्य सङ् ख्याः
१)	महिला ..... जना
२) पुरुष ...... जना
	ज) प्राप्त सेयर पुँजीको रकमः रु. ..... ।
झ) प्राप्त प्रवेश शुल्कको रकमः रु. .... ।
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अनुसूची २
सं स्था दर्ता प्रमाण-पत्रको नमुना
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, बाणगं गा
सहकारी दर्ता प्रमाण-पत्र
दर्ता नं . :
बाणगं गा नगरपालिका सहकारी ऐन, २०७४ को दफा .... बमोजिम श्री.........................................................लाई
...................... सीमित दायित्व भएको सं स्थामा दर्ता गरी स्वीकृत विनियम सहित यो प्रमाण-पत्र प्रदान गरिएको छ ।
वर्गीकरणः ..............................................
दर्ता गरेको मितिः
दस्खतः
दर्ता गर्ने अधिकारीको नामः
कार्यालयको छापः
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ऐन सं ख्याः ८

बाणगङ्गा नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७४

नगरसभाबाट स्वीकृत मिति :–२०७४।१२।९
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प्रस्तावना
नेपालको सं विधानको अनुसूची ८ र ९ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम स्थानीय तहलाई तोकिएको
अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा आवश्यक कानून बनाई शिक्षा सम्बन्धी कार्यविधि नियमित गर्न वाञ्छनीय भएकोले
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (१) बमोजिम बाणगङ्गा नगरपालिकाको नगरसभाले
यो ऐन बनाएको छ ।
१.

सं क्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ :
(१) यो ऐनको नाम बाणगङ्गा नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७४ रहेको छ ।
(२) यो ऐन बाणगङ्गा नगरपालिका क्षेत्रभित्र तुरुन्त लागू हुनेछ ।
२.
परिभाषा :
(१) बिषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,
(क) “ऐन” भन्नाले बाणगङ्गा नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७४ सम्झनु पर्छ ।
(ख) “नियमावली” भन्नाले बाणगङ्गा नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली सम्झनु पर्छ ।
(ग) “कार्यपालिका” भन्नाले नगर कार्यपालिका सम्झनु पर्छ ।
(घ) “नगरपालिका” भन्नाले बाणगङ्गा नगरपालिका सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “सभा” भन्नाले सं विधानको धारा २२२ बमोजिमको गाउँ सभा वा धारा २२३ बमोजिमको
नगरसभा सम्झनु पर्छ ।
(च) “सं विधान” भन्नाले नेपालको सं विधानलाई सम्झनु पर्छ ।
३.	नियम बनाउने अधिकार :
(१) नेपालको सं विधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम नगरपालिकालाई शिक्षा क्षेत्रमा
तोकिएको कार्य जिम्मेवारी निर्वाह गर्न अपनाउनु पर्ने कार्यविधि नियमित गर्नको निमित्त कार्यपालिकाले
नियमावली, कार्यविधि बनाउन सक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) वमोजिम नियमावली, कार्यविधि, बनाउँ दा सं घीय तथा प्रदेश कानून बमोजिम स्थानीय
तहको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने विषयमा मात्र बनाउनु पर्नेछ ।
(३)	यस ऐनमा उल्लेखित विषय यसै बमोजिम र बाँकी अन्य व्यवस्थाहरु नियमावलीमा उल्लेख गरे बमोजिम
हुनेछ ।
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ऐन सं ख्याः९

बाणगङ्गा नगरपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा
व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५

नगरसभाबाट स्वीकृत मिति :–२०७५।०३।१७
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प्रस्तावना :
बाणगङ्गा नगरपालिका क्षेत्र भित्र प्राकृ तिक तथा गैरप्राकृ तिक विपद्बािट सर्वसाधारणको जीउज्यान र सार्वजनिक, निजी
तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति, प्राकृ तिक एवम् साँस्कृतिक सम्पदा र भौतिक सं रचनाको सं रक्षण गर्नका लागि विपद् जोखिम
न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनका लागि कानून बनाउन
वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको सं विधानको धारा २२१ को उपधारा (१) को अधिकार प्रयोग गरी बाणगङ्गा नगरपालिकाको नगरसभाले यो ऐन
बनाएको छ ।

परिच्छेद – १
प्रारम्भिक
१.

सं क्षिप्त नाम र प्रारम्भ:
(१) 	यस ऐनको नाम “नगर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५” रहेको छ ।
(२) 	यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,(क) “नगर प्रमुख” भन्नाले नगरपालिकाको नगर प्रमुख सम्झनु पर्छ ।
(ख) “कोष” भन्नाले दफा १२ बमोजिमको विपद् व्यवस्थापन कोष सम्झनु पर्छ ।
(ग) “गैरप्राकृ तिक विपद”् भन्नाले महामारी, अनिकाल, डढेलो, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतङ्क, पशु तथा
चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लू , प्यान्डामिक फ्लू , सर्पदंश, जनावर आतङ्क, खानी, हवाई, सडक, जल वा औद्योगिक
दर्घु टना, आगलागी, विषाक्त ग्याँस, रसायन वा विकिरण चुहावट, ग्याँस विष्फोटन, विषाक्त खाद्य सेवन,
वातावरणीय प्रदू षण, वन विनाश वा भौतिक सं रचनाको क्षति तथा प्रकोप उद्धार कार्यमा हुने दर्घु टना वा
यस्तै अन्य गैरप्राकृ तिक कारणले उत्पन्न विपद् सम्झनु पर्छ ।
(घ) “नगर विपद् व्यवस्थापन समिति” भन्नाले सं घीय ऐनको दफा १६ बमोजिम बाणगङ्गा नगरपालिका मा
गठन भएको नगर विपद् व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए
बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
(च) “प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति” भन्नाले सं घीय ऐनको दफा १४ बमोजिम प्रदेश नं . ५ मा गठन भएको
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ ।
(छ) “प्रमुख” भन्नाले नगरपालिकाको प्रमुख सम्झनु पर्छ ।
(ज) “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ त” भन्नाले नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ त सम्झनु पर्छ ।
(झ) “प्राकृ तिक विपद”् भन्नाले हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि,
बाढी, पहिरो तथा भू-स्खलन, डुबान, खडेरी, आँधी, हुरी बतास, शीतलहर, तातो हावाको लहर, चट्याङ्ग,
भूकम्प, ज्वालामुखी बिस्फोट, डढेलो वा यस्तै अन्य प्राकृ तिक कारणले उत्पन्न जुनसुकै विपद् सम्झनु पर्छ।
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(ञ) “राष्ट्रिय कार्यकारी समिति” भन्नाले सं घीय ऐनको दफा ६ बमोजिमको कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ ।
(ट) “राष्ट्रिय परिषद” भन्नाले सं घीय ऐनको दफा ३ बमोजिमको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन
राष्ट्रिय परिषद् सम्झनु पर्छ ।
(ठ) “राष्ट्रिय प्राधिकरण” भन्नाले सं घीय ऐनको दफा १० बमोजिम गठन भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम
न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सम्झनु पर्छ ।
(ड) “विपद”् भन्नाले कु नै स्थानमा आपत्कालीन अवस्था सिर्जना भई जन वा धनको क्षतिको साथै जीवनयापन
र वातावरणमा प्रतिकू ल असर पार्ने प्राकृ तिक वा गैरप्राकृ तिक विपद् सम्झनु पर्छ ।
(ढ) “विपद् खोज तथा उद्धार समूह” भन्नाले विपदक
् ो अवस्थामा खोजी तथा उद्धार गर्न क्रियाशील वा विपद्
व्यवस्थापनको लागि परिचालन गर्न तयार गरिएको विशिष्टीकृत खोज तथा उद्धार समूह सम्झनु पर्छ र सो
शब्दले तालिम प्राप्त मानवीय सहायताकर्मीलाई समेत जनाउँ छ ।
(ण) “विपद् जोखिम न्यूनीकरण” भन्नाले विपदप् ूर्व गरिने जोखिमको विश्लेषण तथा मूल्याङ्कन, विपद् रोकथाम
वा विपदव् ाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण तथा विकासका कार्यमा विपद् जोखिमलाई कम गर्ने सम्बन्धी कार्य
सम्झनु पर्छ ।
(त) “विपद् पुनर्लाभ” भन्नाले विपदक
् ो घटनापछि गरिने पुनर्निर्माण एवम् पुनर्स्थापनासँ ग सम्बन्धित कार्य
सम्झनु पर्छ ।
(थ) “विपद् प्रतिकार्य” भन्नाले विपदक
् ो घटना घट्नासाथ तत्कालै गरिने खोज, उद्धार एवम् राहतसँ ग
सम्बन्धित कार्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले विपद् प्रतिकार्यको पूर्वतयारीलाई समेत जनाउँ छ ।
(द) “विपद् व्यवस्थापन” भन्नाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रतिकार्य र विपद् पुनर्लाभसँ ग सम्बन्धित
सम्पूर्ण क्रियाकलाप सम्झनु पर्छ ।
(ध) “व्यावसायिक प्रतिष्ठान” भन्नाले उद्योग, कलकारखाना, सिनेमा घर, सपिङ्ग मल, बहुउद्देश्यीय व्यापारिक
भवन जस्ता व्यावसायिक प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ ।
(न) “समिति” भन्नाले दफा ३ बमोजिमको नगर विपद् व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ ।
(प) “सं घीय ऐन” भन्नाले नेपाल सरकारको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ सम्झनु
पर्छ ।
(फ) “सं घीय मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको विपद् व्यवस्थापन हेर्ने गरी तोकिएको मन्त्रालय सम्झनु
पर्छ।
(ब) “सार्वजनिक सं स्था” भन्नाले सरकारी निकाय, सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको सं स्था,
प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका सङ्गठित सं स्था वा सबै प्रकारका स्वास्थ्य तथा शैक्षिक सं स्था
सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद – २
नगर विपद् व्यवस्थापन समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार
३.

नगर विपद् व्यवस्थापन समिति:
(१) नगरपालिका भित्रको विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन -गर्न एक नगर
विपद् व्यवस्थापन समिति रहनेछ ।
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(२)

(३)
(४)
४.

समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:(क) नगरपालिकाको नगर प्रमुख 				
-सं योजक
(ख) नगरपालिकाको नगर उपप्रमुख 				
-सदस्य
(ग) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ त					-सदस्य
(घ)	विषयगत समितिका सं योजकहरु 				
-सदस्य
(ङ) प्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय				
-सदस्य
(च) सामाजिक महाशाखा/शाखा प्रमुख				-सदस्य
(छ) पूर्वाधार विकास महाशाखा/शाखा प्रमुख			
-सदस्य
(ज) बाणगङ्गा नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्र भित्र
रहेका सं घीय सुरक्षा निकायका प्रमुख वा प्रतिनिधि		
-सदस्य
(झ) बाणगङ्गा नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्र भित्र रहेका
प्रदेश प्रहरी कार्यालयको प्रमुख वा प्रतिनिधि			
-सदस्य
(ञ) नगर प्रहरी प्रमुख						-सदस्य
(ट) राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका नगरपालिकास्थित प्रमुख वा प्रतिनिधि	 -सदस्य
(ठ) नेपाल रेडक्रस सोसाईटीका स्थानीय प्रतिनिधि (१ जना)		
-सदस्य
(ड)	निजी क्षेत्रको उद्योग वाणिज्य सम्बन्धी मान्यताप्राप्त सं स्थाको
नगर तहको अध्यक्ष वा निजले तोके को प्रतिनिधि (१ जना)		
-सदस्य
(ढ) गैरसरकारी सस्था महासं घकाका स्थानीय प्रतिनिधि (१ जना)
-सदस्य
(ण) नेपाल पत्रकार महासं घको स्थानीय प्रतिनिधि (१ जना)		
-सदस्य
(त)	विपद् व्यवस्थापन हेर्ने गरि तोकिएको महाशाखा/शाखा प्रमुख
-सदस्य सचिव
उपदफा (२) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भएतापनि क्रम सं ख्या (ञ), (ट), (ठ), (ड), (ढ) र (ण) का
सदस्यहरू उपलब्ध नभएको अवस्थामा पनि समिति गठन एवम् काम कारवाही गर्नमा असर पर्ने छै न ।
उपदफा (२) बमोजिमको समितिले सं घीय ऐनको दफा १७ बमोजिमको स्थानीय विपद् व्यवस्थापन
समितिको रूपमा समेत काम गर्नेछ ।

समितिको बैठक सम्बन्धी व्यवस्था:
(१) सं योजकले तोके को मिति, समय र स्थानमा समितिको बैठक बस्नेछ ।
(२) समितिको सदस्य-सचिवले समितिको बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हुने
विषयसूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु
पर्नेछ ।
(३) समितिका पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको
मानिनेछ ।
(४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भएतापनि समितिको बैठक तत्काल बोलाउन आवश्यक
भएमा अध्यक्षले जुनसुकै बेलापनि समितिको बैठक बोलाउन सक्ने छ र त्यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष र घटीमा
१ जना सदस्य सहित सदस्य सचिव उपस्थित भएमा समितिको बैठक बस्न सक्ने छ।
(५) समितिको बैठक सं योजकको अध्यक्षतामा बस्नेछ ।
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(६)
(७)

५.

समितिको निर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा सं योजकले निर्णायक मत दिनेछ।
समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकाय वा सङ्घ सं स्थाका प्रतिनिधि र विज्ञलाई बैठकमा
आमन्त्रण गर्न सक्ने छ ।
(८) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफै ले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(९) समितिको निर्णय सदस्य सचिवले प्रमाणित गरी राख्नेछ ।
समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:(क)	विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय परिषद्बािट स्वीकृत राष्ट्रिय नीति तथा योजना एवम् राष्ट्रिय कार्यकारी
समिति र प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत एकीकृ त तथा क्षेत्रगत नीति योजना र कार्यक्रम
अनुरुप हुने गरी नगर विपद् व्यवस्थापन नीति तथा योजना तर्जुमा गरी कार्यपालिका समक्ष पेश गर्ने,
(ख) नगरसभाबाट स्वीकृत नीति तथा योजनाको अधीनमा रही विपद् जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रतिकार्य
तथा विपद् पुनर्लाभ सम्बन्धी एकीकृ त तथा क्षेत्रगत नीति, योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी लागू गर्ने,
गराउने,
(ग) नगरपालिकाबाट सञ्चालन हुने विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव तयार गर्ने, गराउने,
(घ)	विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नगरपालिकाको सं स्थागत क्षमता विकास गर्ने, गराउने,
(ङ) नगरपालिकाका पदाधिकारी, कर्मचारी, स्वयं सेवक, सामाजिक परिचालक तथा समुदायलाई विपद्
व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिने व्यवस्था मिलाउने,
(च)	विपदक
् ा घटना हुनासाथ खोज, उद्धार र राहत लगायतका प्राथमिक कार्यहरू तत्काल गर्नको लागि
सं स्थागत सं यन्त्र स्वत: परिचालित हुने गरी आवश्यक कार्यविधि तथा मापदण्ड तर्जुमा गरी लागू गर्ने,
गराउने,
(छ)	विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सं घीय तथा प्रादेशिक कानूनको अधिनमा रहि सार्वजनिक, निजी,
गैरसरकारी लगायत सबै निकाय तथा सं स्थाले निर्वाह गर्नु पर्ने भूमिका निर्धारण गर्ने तथा त्यस्ता सं स्था वा
निकायलाई आफ्नो नीति, योजना र कार्यक्रममा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय समावेश गर्न लगाउने,
(ज)	विपदक
् ो समयमा स्थानीय आमसञ्चारका माध्यमहरुको भूमिका सम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड तयार गरी
कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(झ) सरकारी, निजी एवम् गैरसरकारी सं स्था, स्थानीय स्वयं सेवक, सामाजिक परिचालक लगायत सम्बन्धित
सबै पक्षको समन्वय र सं लग्नतामा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने,
(ञ) भौतिक सं रचना निर्माण गर्दा भवनसं हिता लगायत अन्य स्वीकृत निर्देशिका वा मापदण्डको पालना
गराउने,
(ट) स्थानीय सार्वजनिक पूर्वाधार सम्बन्धी सं रचनाको विपद् जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने, गराउने,
(ठ) नदी किनार, बगर, पहिरो जान सक्ने भिरालो जमिन र डुबान हुने क्षेत्र वा विपद् जोखिमको सम्भावना
भएका असुरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने व्यक्ति तथा समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गराउन
उपयुक्त स्थानको खोजी कार्यमा सहयोग गर्ने तथा सुरक्षित स्थानमा बसोबास सम्बन्धी सचेतना जगाउने,
(ड)	विपद्बाट स्थानीय स्तरमा निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबाट भइरहेको सेवा प्रवाहमा अवरोध आइपरेमा
सोको पुनःसञ्चालनका लागि सेवा निरन्तरताको योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य गर्ने,
गराउने ।
(ढ) स्थानीय समुदायलाई विपद्प्रति जागरुक बनाउन, विपदस् ँ ग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न
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तथा विपदक
् ो घटना हुनासाथ प्रतिकार्यका लागि परिचालित हुन वडा तथा समुदायस्तरमा समावेशी विपद्
पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य समिति गठन गर्ने,
(ण)	विद्यालय तहको शैक्षिक पाठ्यक्रममा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय समावेश गर्न पहल गर्ने,
(त)	विपद् प्रतिकार्यका लागि नमूना अभ्यास गर्ने, गराउने,
(थ)	विपदक
् ो समयमा प्रयोग गर्न सकिने गरी वारुणयन्त्र लगायतका अन्य उपकरणहरू तयारी हालतमा राख्न
लगाउने,
(द) स्थानीय स्तरमा आपत्कालीन कार्यसञ्चालन के न्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्ने,
(ध) नगरपालिकामा विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्ने,
गराउने,
(न)	विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल उद्धार तथा राहतको व्यवस्था मिलाउने,
(प)	विपद्मा् परी हराएका, बिग्रेका वा नष्ट भएका कागजातको यकिन तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी राख्न लगाउने,
(फ)	विपदब् ाट प्रभावित घरपरिवारको पहिचान, स्तर निर्धारण तथा परिचयपत्र वितरण गर्ने, गराउने,
(ब)	विपदक
् ो समयमा जोखिममा रहेको समूह विशेषगरी महिला, बालबालिका, किशोरी, अपाङ्गता भएका
व्यक्तिउपर हुन सक्ने घटना (लैङ्गिक हिसं ा, बेचविखन तथा अन्य कु नै पनि किसिमका शोषण) रोकथामको
लागि विशेष सतर्क ता अपनाई सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
(भ)	विपद् प्रभावितहरूको प्रत्यक्ष र सक्रिय सहभागितामा विपद् प्रभावित क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलापको
पुनर्स्थापना, रोजगारीका अवसरको सृजना तथा जीवनयापनका लागि आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालन
गर्ने, गराउने,
(म)	विपदक
् ो जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, दलित, सीमान्तकृ त वर्ग तथा समुदाय,
अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि विशेष योजना तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्ने,
गराउने,
(य)	विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा सार्वजनिक सं स्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले प्रचलित ऐन बमोजिम कार्य
गरे नगरेको अनुगमन गर्ने,
(र) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यकारी समिति, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति तथा जिल्ला विपद्
व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने, गराउने,
(ल)	विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, विभाग तथा अन्य
निकायसँ ग सहकार्य गर्ने,
(व)	विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा नगरसभाले तोके का अन्य कार्य गर्ने,
गराउने,
(श) 	विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा सं घीय तथा प्रादेशिक कानूनको प्रतिकू ल नहुने गरी नगर कार्यपालिकाले
तोके बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने, गराउने,
(ष) 	विभिन्न सं घसं स्था, व्यक्तिबाट प्राप्त हुने राहत तथा पुनर्निर्माण र पुनर्लाभका बिषयवस्तुलाई स्थानीय
विपद् व्यवस्थापन समितिले तोके को स्थान र मापदण्ड अनुसार गर्ने, गराउने ।
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परिच्छेद – ३
वडा स्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार
६.

७.

वडा स्तरीय विपद् व्यवस्थापन समिति: (१) नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा एक वडा स्तरीय विपद् व्यवस्थापन
समिति रहनेछ ।
(२) वडा स्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:(क) वडा अध्यक्ष						-सं योजक
(ख) वडा सदस्यहरू 						-सदस्य
(ग) वडा भित्र रहेका विषयगत शाखा/ईकाई कार्यालय प्रमुखहरू
-सदस्य
(घ) वडा भित्र रहेका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू			
-सदस्य
(ङ) राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका वडास्थित प्रमुख वा प्रतिनिधि		
-सदस्य
(च) स्थानीय रेडक्रस, 						-सदस्य
(छ) गैरसरकारी तथा सामुदायमा आधारित सं घसं स्था तथा युवा क्लवबाट
सं योजकले तोके बमोजिम न्यूनतम २ महिला सहित ४ जना		
-सदस्य
(ज) वडा सचिव						- सदस्य सचिव
(३) उपदफा (२) बमोजिमको समितिको बैठक सो समितिको सं योजकले तोके को मिति, समय र स्थानमा
बस्नेछ ।
(४) समितिको सदस्य-सचिवले समितिको बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तोकी बैठकमा छलफल हुने
विषयसूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समयभन्दा चौबीस घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु
पर्नेछ ।
(५) समितिका पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको
मानिनेछ ।
(६) उपदफा (४) र (५) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भएता पनि सो समितिको बैठक तत्काल बोलाउन
आवश्यक भएमा सं योजकले जुनसुकै बेलापनि समितिको बैठक बोलाउन सक्ने छ र त्यस्तो अवस्थामा
सं योजक र घटीमा १ जना सदस्य सहित सदस्य सचिव उपस्थित भएमा समितिको बैठक बस्न सक्ने छ ।
(७) समितिको बैठकको अध्यक्षता सो समितिको सं योजकले गर्नेछ ।
(८) समितिको निर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा सं योजकले निर्णायक मत दिनेछ।
(९) समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकाय वा सङ्घ सं स्थाका प्रतिनिधि र विज्ञलाई बैठकमा
आमन्त्रण गर्न सक्ने छ ।
(१०) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफै ले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(११) समितिको निर्णय सदस्य सचिवले प्रमाणित गरी राख्नेछ ।
वडा स्तरीय विपद् व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय
बमोजिम हुनेछ:(क) वडा भित्र विपद् प्रतिकार्य तथा विपद् पुनर्लाभ सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि नगर विपद् व्यवस्थापन
समितिमा सिफारिस गर्ने तथा सो समितिबाट स्वीकृत नीति तथा योजना अनुरूपका विपद् व्यवस्थापन
सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन, अनुगमन र पुनरावलोकन गर्ने,
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(ख) वडामा विकास निर्माणका क्रियाकलापहरू कार्यान्वयनमा विपद् जोखिम व्यावस्थापनलाई मूलप्रवाहीकरण
गर्ने, सुरक्षित विद्यालय तथा अस्पतालका लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने,
(ग)	विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा वडाको सं स्थागत क्षमता विकास गर्ने,
(घ)	विपद् व्यवस्थापन योजना, आपत्कालीन कार्ययोजना, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण योजना तर्जुमा तथा
कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
(ङ) समुदायमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्ने समूहहरूको गठन तथा त्यस्ता समूहहरूलाई परिचालन
गर्ने गराउने,
(च) वडा सदस्यहरू, कर्मचारी, स्वयं सेवक, सामाजिक परिचालक तथा समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन
समिति सदस्य, नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षणको व्यवस्था
मिलाउने,
(छ) स्थानीय समुदायलाई विपद्प्रति जागरुक बनाउने, विपदस् ँ ग सम्बन्धित योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न
तथा विपदक
् ो घटना हुनासाथ प्रतिकार्यका लागि तयारी अवस्थामा राख्ने,
(ज)	विपदक
् ा घटना हुनासाथ खोज, उद्धार र राहत लगायतका प्राथमिक कार्यहरू तत्काल गर्नको लागि
समन्वय गर्ने,
(झ) आपत्कालीन नमूना अभ्यास गर्ने, गराउने,
(ञ)	विपदब् ाट प्रभावित घरपरिवारको पहिचान, स्तर निर्धारण तथा परिचयपत्र वितरणमा नगर विपद्
व्यवस्थापन समितिलाई सहयोग गर्ने,
(ट)	विपदक
् ो समयमा जोखिममा रहेका समूह विशेषगरी महिला, बालबालिका, किशोरी, अपाङ्गता भएका
व्यक्तिउपर हुन सक्ने घटना (लैङ्गिक हिसं ा, बेचविखन तथा अन्य कु नै पनि किसिमका शोषण) रोकथामको
लागि विशेष सतर्क ता अपनाई सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
(ठ) नगर विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।

परिच्छेद – ४
सुरक्षा निकाय तथा अन्य निकायको परिचालन
८.

९.

सुरक्षा निकायको परिचालन तथा सहयोग र समन्वय:
(१) नगर कार्यपालिकाले विपद् व्यवस्थापनको काममा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले परिचालन गरेका
सं घीय तथा प्रादेशिक सुरक्षा निकायहरूलाई सहयोग र समन्वय गर्नेछ ।
(२) सुरक्षा निकायले विपदक
् ो समयमा खोज तथा उद्धार कार्यका लागि नगर कार्यपालिकासँ ग आवश्यक
सामग्री माग गरेको अवस्थामा नगरपालिकामा उपलब्ध भएसम्म त्यस्तो सामाग्री तत्काल उपलब्ध
गराईनेछ ।
(३) 	विपद् प्रतिकार्यका लागि नगरपालिकाले आँफूसँ ग रहेको नगर प्रहरीलाई परिचालन गर्नेछ ।
वारुणयन्त्र तथा अन्य सेवा प्रदायक निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार:
(१) वारूणयन्त्र, एम्बुलेन्स तथा त्यस्तै अन्य सेवा प्रदायकले आपत्कालीन खोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध
गराउन समितिले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु पर्नेछ ।
(२) आपत्कालीन कार्य सम्पादन गर्दा समितिको आदेश बमोजिम कु नै पनि स्थानमा प्रवेश गर्ने तथा जुनसुकै
व्यक्ति वा सं स्थाको साधन र स्रोत उपयोग गर्ने अधिकार वारुणयन्त्र सेवा प्रदायकलाई हुनेछ ।
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१०.

सार्वजनिक सं स्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको दायित्व: (१) विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा नगरपालिका भित्रका
सबै सार्वजनिक सं स्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानको दायित्व देहाय बमोजिम हुनेछ:(क) आफ्नो भवन, उद्योग, कार्यालय वा व्यावसायिक के न्द्रमा विपदक
् ा घटना हुन नदिन विपद् सुरक्षा औजार,
उपकरण, सामग्री, आपत्कालीन निकास लगायत तोकिए बमोजिमका अन्य व्यवस्था गर्ने,
(ख) तथ्याङ्क सङ्कलन, क्षतिको मूल्याङ्कन, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण समेतका सम्पूर्ण कार्यमा आवश्यक
सहयोग गर्ने,
(ग) आफ्ना कर्मचारी तथा कामदारलाई विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा आधारभूत अभिमुखीकरण गर्ने गराउने,
(घ)	विपद् व्यवस्थापन कार्यमा उपयोग हुने स्रोत साधनलाई तयारी हालतमा राख्ने,
(ङ) आफ्ना भवन लगायत अन्य सं रचना आपत्कालीन प्रयोजनका लागि आवश्यक परेमा आदेशानुसार
उपलब्ध गराउने,
(च) सम्बन्धित अधिकारीको सुपरिवेक्षणमा उद्धार तथा राहत वितरण कार्यमा सहयोग पुर्यागउने,
(छ)	विपद् जोखिम न्यूनीकरण सं यन्त्रको व्यवस्था गरी तयारी अवस्थामा राख्ने,
(ज) फोहोरमैला तथा प्रदषु णको यथोचित व्यवस्थापन गरी यसबाट वातावरण र जनजीवनमा पर्न सक्ने
नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू अपनाउने,
(झ)	विपदक
् ो घटना घटेमा तत्काल नजिकको सुरक्षा निकाय र स्थानीय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन के न्द्रलाई
खबर गर्ने ।
(२) नगरपालिका भित्रका सार्वजनिक सं स्था तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन
सम्बन्धी योजनाको अधीनमा रही विपद् व्यवस्थापन योजनाको तर्जुमा गरी अनिवार्य रूपमा लागू गर्नु
पर्नेछ ।
११.	विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नु पर्ने : नगरपालिका भित्रका सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी सं स्था, स्थानीय सङ्घ
सं स्था, समुदाय, स्वयं सेवक, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा व्यक्तिले विपद् व्यवस्थापन कार्यमा नगरपालिकालाई
देहाय बमोजिम सहयोग गर्नु पर्नेछ:(क) तथ्याङ्क सङ्कलन, क्षतिको मूल्याङ्कन, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनःर्निर्माण लगायतका विपद् व्यवस्थापन
सम्बन्धी कार्यमा सहयोग गर्ने,
(ख)	विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने,
(ग)	क्षमता विकास, आपत्कालीन नमूना अभ्यास तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा
सहयोग गर्ने तथा भाग लिने,
(घ)	खोज, उद्धार तथा राहत वितरण सम्बन्धी कार्यमा सहयोग गर्ने।

परिच्छेद – ५
विपद् व्यवस्थापन कोष सम्बन्धी व्यवस्था
१२.	विपद् व्यवस्थापन कोष :
(१) 	विपद् व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकामा छु ट्टै एक आकस्मिक कोष रहनेछ ।
(२) कोषमा देहाय बमोजिमका रकमहरू रहने छन्:(क) नगरपालिकाको वार्षिक बजेटबाट विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने गरी स्वीकृत रकम,
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(ख) प्रदेश सरकारबाट विपद् व्यवस्थापनका लागि प्राप्त रकम,
(ग) नेपाल सरकारबाट विपद् व्यवस्थापनका लागि प्राप्त रकम,
(घ)	स्वदेशी कु नै सङ्घ सं स्था वा व्यक्तिबाट दान, दातव्य वा उपहार स्वरुप प्राप्त रकम,
(ङ) अन्य कु नै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(३) 	विपद् व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले कानून बमोजिम विशेष शुल्क वा दस्तुर सं कलन गर्न सक्ने छ |
(४) कोषको सञ्चालन तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
(५) कोषको रकम विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कामका लागि प्रयोग गरिनेछ ।
(६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि कोषको रकम नियमित प्रशासनिक कार्यको लागि
खर्च गरिने छै न ।
(७) कोषको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।
(८) समितिले कोषको वार्षिक आय व्ययको प्रतिवदेन तयार गरी कार्यपालिका मार्फ त नगरसभा समक्ष पेश
गर्नेछ ।

परिच्छेद – ६
कसूर तथा सजाय

१३.

कसूर र सजाय : कसैले विपदक
् ो घटना घट्न सक्ने गरी लापरवाही गरेमा वा त्यस्तो घटना घटाउन प्रत्यक्ष सं लग्न
भएमा वा घट्ना घटेको अवस्थामा नाजायज फाईदा लिने गरी वा आफु लाई मात्र फाईदा पुग्ने किसिमको कु नै काम
गरेमा वा यस सम्बन्धमा सं घीय कानून बमोजिम कसुरजन्य मानिने कु नै काम गरेमा तत् सम्बन्धी कारवाही प्रचलित
सं घीय कानून बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद – ७
विविध

१४. 	विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणाको पालना र समन्वय :
(१) नेपाल सरकारले नगरपालिका भित्रको कु नै ठाउँ मा गम्भीर प्रकृ तिको विपद् उत्पन्न भएबाट विपद् सङ्कटग्रस्त
क्षेत्र घोषणा गरी प्रचलित कानून बमोजिम कु नै काम गर्न गराउन आदेश दिएमा सोको पालना गर्नु गराउनु
नगरपालिकाको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम घोषणा गरिएको क्षेत्रमा नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम कु नै काम गर्न
गराउन नगरपालिका भित्रको कु नै व्यक्ति, सं स्था वा अधिकारीलाई आदेश दिएमा सोको पालना गर्न
गराउनमा नगरपालिकाले आवश्यक समन्वय गर्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम घोषणा गरिएको क्षेत्र सम्बन्धी सूचनाको प्रसारणमा नगरपालिकाले सहयोग र
समन्वय गर्नेछ ।
१५. नेपाल सरकारको स्वीकृतीमा मात्र प्रवेश गर्नुपर्ने :
(१) 	विपदब् ाट असर परेको कु नै क्षेत्रमा विदेशी नागरिक वा सं स्थाले प्रवेश गर्नु परेमा नेपाल सरकारको
स्वीकृति लिएको छ छै न भनि नगर कार्यपालिकाले सोधखोज गर्न सक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सोधखोज गर्दा त्यस्तो नागरिक वा सं स्थाले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएको
नादेखिएकोमा निजको प्रवेशलाई रोक लगाई तत् सम्बन्धी सूचना नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराईनेछ ।
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१६.	मानवीय तथा अन्य सहायता र समन्वय :
(१) नगरपालिका भित्र उत्पन्न विपदक
् ो अवस्थालाई तत्काल सामना गर्न आन्तरिक स्रोत र साधनबाट नभ्याउने
भएमा मानवीय तथा अन्य सहायता र समन्वयका लागि जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार तथा
नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिनेछ ।
(२) 	विपदब् ाट उत्पन्न स्थिति नियन्त्रण गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय तथा अन्य सहयोग
लिई परिचालन गरेको अवस्थामा नेपाल सरकारको निर्देशनमा रहि तत् सम्बन्धी कार्यमा सहयोग र
समन्वय गरिनेछ ।
(३) 	छिमेकी स्थानीय तहमा कु नै विपद् उत्पन्न भई सो व्यवस्थापनका लागि छिमेकी स्थानीय तहले सोझै,
जिल्ला समन्वय समिति वा प्रदेश सरकार मार्फ त अनुरोध गरेमा उपलब्ध भएसम्मको सहयोग पुर्याउनु
नगरकार्यपालिको दायित्व हुनेछ ।
१७. तत्काल खरिद तथा निर्माण र प्रयोग गर्न सकिने :
(१) 	विशेष परिस्थिति परी विपद्बााट प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन तथा भइरहेको
विपदब् ाट थप क्षति हुन नदिनका लागि तत्कालै राहत सामग्री खरिद वा निर्माण कार्य गर्न आवश्यक
भएमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा रहेको विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने सम्बन्धी
व्यवस्था बमोजिम नगर कार्यपालिकाले खरिद वा निर्माण कार्य गर्न सकिनेछ ।
(२) 	विपदब् ाट प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन तथा भइरहेको विपद्बारट थप क्षति
हुन नदिनका लागि नगरपालिका क्षेत्र भित्रको कु नै गैरसरकारी कार्यालय वा अन्य सं घ सं स्था र व्यक्तिको
चल, अचल सम्पत्ति तथा सवारी साधन उपयोग गर्न आवश्यक भएमा सोको अभिलेख राखी तोकिएको
अवधिभरको लागि अस्थायी तवरले प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
(३)	विपदब् ाट प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत उपलब्ध गराउन नगरपालिका क्षेत्र भित्रको कु नै गैरसरकारी
कार्यालय वा अन्य सं घ सं स्था र व्यक्तिको खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधी वा अन्य वस्तु आवश्यक भएमा
सोको अभिलेख राखी नियन्त्रणमा लिन र सम्बन्धित प्रभावित पक्षलाई वितरण गर्न सकिनेछ ।
(४) नगरपालिकाले उपदफा (२) बमोजिम कु नै सम्पत्ति अस्थायी रूपमा प्राप्त गरेमा वा उपदफा (३) बमोजिम
कु नै वस्तु नियन्त्रण र वितरण गरेमा त्यस्तो सम्पत्ति प्रयोग वा वस्तु उपयोग बापत प्रचलित दर अनुसारको
रकम सम्बन्धित कार्यालय, सं स्था वा व्यक्तिलाई दिनेछ ।
१८. राहतको न्यूनतम मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था :
(१)	विपद् प्रभावित व्यक्तिलाई नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले उपलव्ध गराउने राहतको अतिरिक्त
नगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट थप राहत उपलब्ध गराउन सक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम नगरपालिकाले विपद् प्रभावित व्यक्तिलाई राहत उपलब्ध गराउँ दा मापदण्ड बनाई
सोको आधारमा राहात उपलब्ध गराउनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको राहतको मापदण्डमा अन्य विषयको अतिरिक्त देहायका विषय समावेश भएको
हुनु पर्नेछ:(क)	विपदब् ाट प्रभावित व्यक्तिलाई अस्थायी आश्रयस्थलमा राख्दा उपलब्ध गराउनु पर्ने आवास, खाद्यान्न,
खानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सम्बन्धी,
(ख)	विपदब् ाट मृत्यु हुनेको परिवार तथा सम्पत्तिको क्षति हुने व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने न्यूनतम राहत
सम्बन्धी,
(ग)	महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको आवश्यकता सं वोधनका
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लागि विशेष राहत प्याकेजहरु (जस्तै डिग्निटी किट र चिल्ड्रेन किट) महिलाहरूको लागि सुरक्षित
महिलामैत्री स्थल,
(घ) व्यक्तिगत गोपनियता तथा सुरक्षा सम्बन्धी,
(ङ)	न्यूनतम राहत बाहेक स्वरोजगार तथा रोजगारी व्यवस्थापनका माध्यमबाट पीडितको जीविकोपार्जन
सम्बन्धी,
(च) गैरसरकारी वा व्यक्तिगत रूपमा दिइने राहतको वितरण सम्बन्धी,
(छ) एकद्वार प्रणाली अनुरुप राहत वितरण गर्ने सम्बन्धी,
(ज) राहतसँ ग सम्बन्धित अन्य उपयुक्त विषय ।
१९. 	विविपदमा
् परि हराएका वा नष्ट भएका कागजात सम्बन्धमा : विपदमा
् परी हराई फे ला पर्न नसके का तथा आंशिक
वा पूर्ण रूपमा क्षति भएका नगरपालिकाका महत्वपूर्ण कागजातहरुको प्रमाणीकरण तथा प्रतिलिपि उपलब्ध
गराउने सम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानूनले तोके बमोजिम हुनेछ।
२०.	निर्देशन दिन सक्ने : समितिले यस ऐनको अधीनमा रही विपद् व्यवस्थापनका लागि कु नै व्यक्ति वा निकायलाई
आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने छ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायको कर्तव्य हुनेछ ।
२१. उपसमिति गठन गर्न सक्ने :
(१) समितिले आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने उपसमितिको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यावधि उपसमिति गठन
गर्दाका बखत तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
२२. अभिलेख राख्नु पर्नेः
(१) 	विपदक
् ो समयमा राहत उपलब्ध गराउने व्यक्ति, निकाय वा सं स्थाको नाम, र उपलव्ध गराईको राहत
तथा सोको परिमाण सहितको विवरणको अभिलेख राख्ने व्यवस्था समितिले मिलाउनुपर्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण राख्दा विपद्माि परेका महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक,
विपदक
् ा कारणले स्थानान्तरण भएका घरपरिवार लगायतको सं ख्या एकिन हुने विवरण र उनीहरूलाई
उपलब्ध गराइएको राहात स्पष्टरूपमा राख्नुपर्ने छ ।
२३. पुरस्कार दिन सक्ने : स्थानीय विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा विशेष योगदान पुर्यातउने उत्कृष्ट व्यक्ति वा सं स्थालाई
प्रोत्साहन स्वरूप समितिको सिफारिसमा नगर कार्यपालिकाले सम्मान तथा पुरस्कार दिन सक्ने छ ।
२४. वार्षिक प्रतिवेदन :
(१) समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा गरेको कामको विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी कार्यपालिका
मार्फ त नगरसभा, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति तथा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति समक्ष पेश गर्नु
पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
२५. प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापन: समितिको बैठक तथा प्रतिवेदन तयारी लगायतका कार्यसँग सम्बन्धित न्युनतम
प्रशासनिक खर्च नगर कार्यपालिकाले व्यवस्था गर्नेछ |
२६. अधिकार प्रत्यायोजन : यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम समितिलाई प्राप्त अधिकारमध्ये
आवश्यकता अनुसार के ही अधिकार समितिको सं योजक तथा तोकिएको पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने छ।
२७.	नियम बनाउने अधिकार : नगर कार्यपालिकाले यो ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम तथा कार्यविधि
बनाउन सक्ने छ ।
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ऐन सं ख्याः१०

अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि)
ऐन, २०७५

नगरसभाबाट स्वीकृत मिति :–२०७५।०३।१७
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प्रस्तावना :
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि सम्बन्धमा
आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले, बाणगङ्गा नगरपालिकाको नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१.

२.

३.

परिच्छेद-१
प्रारम्भिक

सं क्षिप्त नाम र प्रारम्भ :
(१) 	यस कार्यविधिको नाम “अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाको लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम
(सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५” रहेको छ ।
(२) 	यो कार्यविधि तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,(क) “अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिका” भन्नाले १८ वर्ष उमेर पुरा नभएका दफा १२ बमोजिमका
लाभग्राही बालबालिका सम्झनुपर्छ ।
(ख) "प्रमुख" भन्नाले नगरपालिकाको प्रमुख भन्ने सम्झनुपर्छ ।
(ग) “अभिलेख” भन्नाले दफा २२ बमोजिम तयार गरिएको अभिलेख सम्झनुपर्छ ।
(घ) “कार्यपालिका” भन्नाले नगर कार्यपालिका सम्झनुपर्छ ।
(ङ) “कोष” भन्नाले अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाको लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न
यसै कार्यविधिद्वारा स्थापना हुने अक्षय कोष सम्झनुपर्छ।
(च) “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ त” भन्नाले नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ त सम्झनुपर्छ ।
(छ) "वडा कार्यालय" भन्नाले नगरपालिकाको वडा कार्यलय भन्ने सम्झनुपर्छ ।
(ज) “शाखा” भन्नाले सामाजिक सुरक्षा हेर्ने शाखा सम्झनुपर्छ ।
(झ) “समिति” भन्नाले कार्यपालिकामा गठित महिला तथा बालबालिका समिति सम्झनुपर्छ।
(ण) “सञ्चालक समिति” भन्नाले दफा ६ बमोजिम गठित कोष व्यवस्थापन तथा सं चालक समिति सम्झनुपर्छ ।
(ट) "स्थानीय तह" भन्नाले नगरपालिका भन्ने सम्झनुपर्छ ।
(ठ) “स्थानीय स्तर” भन्नाले बाणगङ्गा नगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्र सम्झनुपर्छ ।
(ड) “स्थानीय बाल अधिकार समिति” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थानीय स्तरमा बाल अधिकार
सम्वर्द्धनको लागि गठित स मिति सम्झनुपर्छ ।
उद्देश्य : यस ऐनको उद्देश्य देहाय बमोजिम हुनेछ :(क) अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाको लागि नगरपालिकामा सामजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न
स्थापना हुने वा भएको कोषलाई नियमन गर्ने ।
(ख) सञ्चालनमा रहेका अक्षषय कोषवाट प्राप्त आम्दानी समेतको आधारमा सामाजिक सुरक्षा आवश्यक
देखिएका अनाथ तथा जोखिम युक्त बालबालिकाको पहिचान गरी उनीहरुलाई नगद प्रवाह गर्ने व्यवस्था
मिलाउने ।

परिच्छेद-२
कोष स्थापना तथा सञ्चालन
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४.

५.

६.

अनुमति दिने :
(१) नगरपालिका क्षेत्रमा अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाको लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन
गर्न अनुमति लिन चाहने व्यक्ति वा सं स्थाले कार्यपालिका समक्ष अनुमतिको लागि निवेदन दिनुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुमति माग गर्ने व्यक्ति वा सं स्थालार्इ कार्यपालिकाले कार्यक्रम तथा सोमा हुने
खर्च रकम नगरपालिकाको वार्षिक बजेटमा उल्लेख हुने र उक्त रकम दफा ५ बमोजिमको कोष मार्फ त
खर्च हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्ने छ ।
(३)	यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको सहमति वा
अनुमति अथवा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको नीति अन्तर्गत सञ्चालित हुने अनाथ तथा जोखिमयुक्त
बालबालिकाको लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सं चालन भइरहेको हकमा यो ऐनको व्यवस्था लागू हुने
छै न ।
कोष स्थापना :
(१) कार्यपालिकाले नगरपालिका क्षेत्रभित्र अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाको लागि सामाजिक
सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गैरसरकारी सं घ सं स्था तथा अन्य निकायले अनाथ तथा जोखिमयुक्त
बालबालिकाको लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा खर्च गर्न वा कोषको मूलधनमा योगदान गर्ने गरि
रकम दाखिला गर्नको लागि एक अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा
कार्यक्रम सञ्चालन कोष स्थापना गर्नेछ ।
(२) कोषमा स्थानीय तहले अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाको लागि सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने
गरीबी न्यूनिकरणका लागि विनियोजन गरिएको रकम पनि दाखिल गर्न सकिनेछ ।
(३) नगरपालिका क्षेत्रमा कोषमा दाखिला रकम बाहेक अन्य स्रोतबाट खर्च गर्नेगरी कु नै सं स्थालार्इ अनुमति वा
सहमति दिइने छै न ।
कोष सञ्चालन व्यवस्था : (१) कोषको सञ्चालनको लागि देहाय बमोजिमको एक कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालक
समिति रहनेछ :
(क) नगर कार्यपालिकाबाट मनोनित कार्यपालिकाको एक जना महिला सदस्य,
-सं योजक
(ख) स्थानीय स्तरमा कार्यरत बालबालिकाहरु सं ग सम्बन्धित गैरसरकारी सं स्था वा स्थानीय बालसं रक्षण
समितिका अध्यक्षहरु मध्येबाट महिला तथा बाल बालिका समितिबाट मनोनित एक जना प्रतिनिधि
-सदस्य
(ग) स्थानीयस्तरमा सञ्चालित सार्वजनिक वा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयहरुका प्रधानाध्यापकहरु
मध्येबाट महिला तथा बालबालिका समितिबाट मनोनित एक जना प्रतिनिधि 		
-सदस्य
(घ) स्थानीय स्तरमा सं चालित सहकारी सं स्थाहरुका अध्यक्षहरु मध्येवाट महिला तथा बालबालिका समितिबाट
मनोनित एक जना प्रतिनिधि
-सदस्य
(ङ) स्थानीयस्तरमा कार्यरत स्वास्थ्य सस्थासंग सम्बन्धित कर्मचारी वा महिला स्वास्थ्य स्वयं म सेवकहरु मध्येवाट
महिला तथा बालबालिका समितिबाट मनोनित एक जना प्रतिनिधि 		
-सदस्य
(च) कोषमा योगदान गर्ने दाताहरु मध्येबाट महिला तथा बाल बालिका समितिबाट मनोनित एक जना
प्रतिनिधि		
-सदस्य
(छ) स्थानीय बाल क्लवहरू मध्येबाट महिला तथा बालबालिका समितिबाट मनोनित एक जना प्रतिनिधि
-सदस्य
(ज) सामाजिक विकास शाखाका एकजना कर्मचारी
-सदस्य-सचिव
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७.

८.
९.
१०.

तर सामाजिक विकास समिति गठन भईनसके को अवस्थामा गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाले सदस्य तोक्नु
पर्नेछ ।
(२) समितिका सदस्यहरूको कार्यावधि तीन वर्षको हुनेछ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि कोषमा कु नै रकम दाखिला गर्दा भएको सम्झौताले
सञ्चालक समितिमा कु नै प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने भएमा सो रकमसँ ग सम्बन्धित खर्चको निर्णय गर्दा
सम्झौता बमोजिमको प्रतिनिधित्व गराउन बाधा पर्ने छै न ।
अक्षय कोष खडा गर्ने :
(१) कोषले जम्मा गर्ने गरी प्राप्त हुने रकम मध्ये अक्षयकोषका लागि प्राप्त हुने सबै र अन्य मध्ये पच्चीस
प्रतिशत रकम अक्षय कोषको रूपमा राख्नुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको रकमको ब्याज वापत प्राप्त हुने रकम बाहेक अक्षय कोषको रूपमा रहेको रकम
कु नै पनि कार्यमा खर्च गर्नपाइनेछैन ।
शर्त बमोजिम खर्च गर्ने : कोषमा रकम दाखिला गर्दा कु नै निर्धारित कार्यक्रम वा कु नै कार्यक्रममा निर्धारित
प्रक्रियाबाट खर्च गर्ने सहमति बमोजिम दाखिला भएको रकम खर्च गर्दा सञ्चालक समितिको सहमति बमोजिम
खर्च गर्नुपर्नेछ ।
कोषको रकम खर्च गर्न नपाइने :देहाय बमोजिमको कार्यमा कोषको रकम खर्च गर्न पाइनेछैन
(क) तालिम, गोष्ठी, भ्रमण वा सो प्रकृ तिको अन्य कार्य,
(ख)	मसलन्द, छपाइ, पत्रपत्रिका, विज्ञापन वा सो प्रकृ तिको अन्य कार्य ।
कोषमा रकम दाखिल गर्नसक्ने :
(१) नगरपालिकाले अनाथ तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाको सं रक्षण, सुरक्षा तथा सबलीकरणमा वार्षिक
बजेट मार्फ त तोकिएको रकम कोषमा दाखिल गरी कोष मार्फ त खर्च गर्नसक्ने छ ।
(२) नगरपालिका क्षेत्रमा कार्यक्रमको लागि खर्च हुने सबै प्रकारका रकम कोषमा दाखिला हुने व्यवस्था
कार्यपालिकाले मिलाउनेछ ।

परिच्छेद-३
कोषको रकम खर्च गर्ने प्रक्रिया
११.	खर्च ब्यवस्थापन : कोषको रकम देहाय बमोजिमको कार्यक्रमहरूमा खर्च गर्न सकिनेछ :(क) लक्षित समूहलार्इ दिईने नगद अनुदान,
(ख)	लक्षित समूहलार्इ निश्चित अवधिको सहयोगार्थ दिइने आवधिक अनुदान,
(ग)	लक्षित समूहलार्इ आवश्यकता अनुसार विपद समेतमा सहयोग गर्न दिईने विशेष अनुदान,
(घ) कु नै दाताले कु नै बालबालिका लागि तोके र दिएको सशर्त अनुदान ।
१२. 	लाभग्राही समूह : दफा ११ बमोजिमको कार्यक्रम देहाय बमोजिमको लाभग्राही बालबालिकाको लागि सञ्चालन
गर्नुपर्नेछ :(क) आमा बाबु दबु क
ै ो मृत्यु भएको, कोही पनि आफन्त नभई अरुको शरणमा बसेका बालबालिका,
(ख) आमा बाबु दबु क
ै ो मृत्यु भई आफै घरमुली भएका बालबालिका,
(ग) आमा बाबु दबु क
ै ो मृत्यु भई आफन्तको (परिवारका अन्य सदस्यको) रेखदेखमा रहेका बालबालिका,
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(घ)

आमा बाबु दबु ै मानसिक रोगी, बेपत्ता, पूर्ण अपाङ्गता भई उनीहरुबाट उचित सं रक्षण पाउन नसके का
बालबालिका,
(ङ) आमा वा बाबु कु नै एकको मृत्यु, बेपत्ता, दोश्रो विवाह गरी टाढा बसेको,बौद्दिक वा इन्द्रीय सम्बन्धी
दिर्घकालिन अशक्तता भएका, बाबुको पहिचान नभएको वा पूर्ण अपाङ्गता भई एकल अभिभावकसँ ग
बसिरहेका बालबालिका ।
(च) आफ्नो सम्पत्ति नभएको, स्याहार सुसार गर्ने परिवारको सदस्य वा सं रक्षक नभएको बालबालिका ।
ँ प्रति महिना कार्यपालिकाले तोके को रकममा नघटने गरी
१३. नगद अनुदानको दर : लाभग्राहीलार्इ नगद अनुदान दिदा
दिनुपर्नेछ ।
१४. सार्वजनिक सूचना गर्नुपर्ने :
(१) प्रत्येक वर्ष अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा कार्यतालिका सहित सार्वजनिक सूचना गरी लक्षित
बालबालिकाको लागि दिइने अनुदानको प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्नेछ ।
(२) सूचना प्रकाशन गर्दा वडा कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य सं स्था बालबालिकासँ ग काम गर्ने सरकारी तथा गैर
सरकारी सं स्थाका कार्यालयहरुमा सूचना टाँस्नु पर्नेछ ।
१५. आवेदन गर्नुपर्ने :
(१) आवेदन आव्हानको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा र आवेदन फारम वितरण गर्दा नगरपालिकामा
कार्यक्षेत्र रहेका सङ्घ सं स्था, बाल अधिकार समिति, बाल समूहको सहयोग लिन सकिनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशन गरेको पन्ध्र दिनभित्र अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा आवेदन
दिनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिमको आवेदनसाथ देहायका कागजात सं लग्न गर्नुपर्नेछ :(क) बालबालिकाको जन्म दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि,
(ख) अभिभावक हुनेहरुले अभिभावकको नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि,
(ग) बाबु-आमाको मृत्यु भएको अवस्थामा मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,
(घ) अभिभावक पूर्ण अपाङ्गता भएमा अपाङ्गता कार्डको प्रतिलिपि,
(ङ) बाबुआमा बेपत्ता भएको, मानसिक रोगी भएको सन्दर्भमा प्रमाण खुल्ने कागजात ।
१६. 	लाभग्राहीलाई दिइने रकमको निर्धारण, लाभग्राहीको सं ख्या निर्धारण, छनौटको लागि प्राथमिकता र छनौटको
प्रक्रिया :
(१) 	लाभग्राहीलाई वितरण गर्ने अनुदान रकम देहाय बमोजिम निर्धारण गर्नपर्नेछ :(क) अघिल्लो वर्षको लेखा विवरणमा खुलेको कोषको रकमवाट प्राप्त व्याज¸ कु नै दाता वा निकायवाट
लक्षित बालबालिकालाई वितरण गर्नभनि दिइएको रकम जोडेर लाभग्राहीलाई वितरण गर्ने जम्मा
अनुदान रकमको तय गर्ने,
(ख) 	खण्ड (क) अनुसार रकम गणना गर्दा यस अघिको वर्षमा सम्झौता भएका लाभग्राहीलाई दिनु
पर्ने रकम घटाई वितरण गर्ने रकमको तय गर्ने,
(ग) कु नै दातावाट निर्धारित दर बमोजिम निश्चित अवधिकोलागि अनुदान दिने गरी रकम प्राप्त भएमा
त्यस्ता लाभग्राहीको लागि प्राप्त रकम छु ट्टै विशेष अनुदान उपशीर्षकमा रकम उल्लेख गर्ने,
(घ) तर खण्ड (ग) बमोजिम रकम प्राप्त गर्दा दफा १३ बमोजिमको दरमा कम्तीमा एक वर्षभन्दा
कम समयको लागि रकम स्वीकार गर्न पाईने छै न । यस दफामा तोकिएभन्दा कम रकम अक्षय
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कोषमा भने जम्मा गर्न सकिने ।
(२)	लाभग्राहीको सङ्ख्या निर्धारण देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ :(क) 	दफा १३ मा तोकिएको दरलाई बाह्र महिनाले गुणन गरेर दफा १६.१(ख)बाट प्राप्त रकमलाई
भाग गरी लाभग्राहीको सङ्ख्या निर्धारण गर्न पर्ने।
(ख) तर दफा १६.१ को लागि लाभग्राहीको लागि दाताबाट अनुदान रकम प्राप्त भएकालाई छु ट्टै
उपशीर्षकमा राखी लाभग्राहीको सङ्ख्या एकिन गर्ने ।
(३)	लाभग्राहीको छनौटको प्राथमिकिता देहाय बमोजिम हुनेछ :सि.नं . आवेदनको प्रकार
प्राथमिकिकरण थप प्राथमिकरण
१ आमाबाबु दवु ै गुमाई अरुको शरणमा रहेका
१
एकै प्रकारका आवेदकहरू मध्येबाट छनौट
बलबालिका
गर्नु परेमा निम्नानुसार बालबालिकालाई
प्रथमिकीकरण गर्नु पर्नेछ :२ आमाबाबु दवु ै गुमाई आफै घरमूली भएका
२
बालबालिका
(क) हाल बाल श्रमिकको रूपमा काम
३ आमाबाबु दवु ै गुमाई आफन्तको रेखदेखमा
३
गरिरहेका बालबालिका
रहेका बालबालिका
४ आमाबाबु दवु ै मानसिक रोगी, वेपत्ता, पूर्ण
४
(ख)विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका
अपाङ्गता भई उचित सं रक्षण पाउन नसके का
बालबालिका
(ग)आफ्नो सम्पति नभएकाबालबालिका
५ आमाबाबुमध्ये कु नै एकको मृत्यु, बेपत्ता,
५
दोस्रो विवाह गरी छु ट्टै बसेको, मानसिक
रोगी, बाबुको पहिचान नभएको वा पूर्ण
अपाङ्गता भई एकल अभिभावकसँ ग
बसिरहेका बालबालिका
(४) उपदफा (३) बमोजिमको प्राथमिकीकरण गरी छनौट भएका बालबालिकाहरुको नामावली सम्बन्धित
स्थानीय तहले सार्वजनिक सूचनाद्वारा जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
(५) छनौट सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित बालबालिका, उनीहरुका अभिभावक र अध्ययन गरिरहेको
विद्यालयलाई पत्र मार्फ त वा अन्य सञ्चार माध्यमद्वारा गरिनेछ ।
१७. सम्झौता गरी परिचयपत्र दिनु पर्ने :
(१) 	दफा १६ बमोजिम छनौट भएका बालबालिकाहरुलाई सहयोग प्रदान गर्नु अघि उनीहरुका बाबु आमा वा
अभिभावक वा स्वयं बालबालिकासँ ग अनुसूची-३ बमोजिमको ढाँचामा सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।
(२) सम्झौताको समयमा छनौट भएका बालबालिका, उनीहरुको बाबु आमा वा अभिभावकलाई यसबाट पर्ने
असर तथा प्रभावका बारेमा जानकारी एवम् परामर्श गरिनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम सम्झौता गरिएका आमा बुवा वा अभिभावक वा स्वयं बालबालिकालाई अनुसूची४ बमोजिमको ढाँचामा परिचय पत्र दिनु पर्नेछ ।
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परिच्छेद ४
अनुदान रकमको वितरण¸ रोक्का तथा उपयोग
१८.

रकम वितरण र उपयोगः
(१) अनुदान रकम चौमासिक रुपमा वितरण गर्नु पर्नेछ ।
(२) अनुदान रकम बालबालिकाको अभिभावकलाई दिनु पर्नेछ । यदि बालबालिका आफैं घरमूली भएको
अवस्थामा भने सम्बन्धित बालबालिकालाई नै दिन सकिनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको रकमको वितरण गर्दा सबै सरोकारबालाहरुलाई समेटेर कु नै समारोह भएको
अवसर पारेर भत्ता वितरण गर्न सकिनेछ वा नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्ने समयमा
वितरण गर्न बाधा पर्ने छै न ।
(४) अनुदान रकमको उपयोग लाभान्वित वर्गका अभिभावकले बालबालिकाको हितमा (जस्तै शिक्षा,
,स्वास्थ्य, खाना, कपडा, आदि) प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
१९. 	लगत कट्टा हुने अवस्थाहरू : देहायको अवस्थामा लाभग्राहीहरूको नाम सम्बन्धित स्थानीय तहको अभिलेखबाट
कट्टा गरिनेछ :(क) 	निज बसाइँ सरी गएमा,
(ख) 	निजले अन्य व्यक्ति वा सं घ सं स्थाबाट यस कार्यक्रमबाट भन्दा बढी सहयोग प्राप्त गरेमा,
(ग) 	निजले उच्च माध्यमिक तह पूरा गरेमा वा अठार वर्ष पूरा भएमा,
(घ) 	निजको बाल विवाह भएमा,
(ङ)	निजको मृत्यु भएमा ।
(च) 	स्वयं नाबालकले आफूँ ले पाउने अनुदान रकम नलिने भनि स्व घोषणा गरेमा ।

परिच्छेद ५
अनुगमन¸ लेखा प्रतिवेदन तथा अभिलेखिकरण
२०.

अनुगमन तथा प्रतिवेदन :
(१) कार्यक्रमको वार्षिक प्रतिवेदन जेष्ठ महिनामा तयार गरी कार्यपालिकाको महिला तथा बालबालिका हेर्ने
समितिमा पेस गर्नु पर्नेछ।
(२) प्रतिवेदनको ढाँचा समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
(३)	यस ऐन बमोजिम कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमको अनुगमन समितिले गर्नेछ ।
(४) अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि यस ऐन बमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालन भए नभएको
अनुगमन गर्न सामाजिक शाखा वा कु नै समितिको सदस्यको सं योजकत्वमा अनुगमन टोली बनाई
प्रतिवेदन तयार गराउन बाधा पर्नेछैन ।
(५) समितिले स्थलगत अध्ययन गरी उद्देश्य अनुरुप काम भए नभएको हेरी नभएको पाएमा अनुदान रकम
रोक्का गर्न निर्देशन दिन सक्ने छ ।
(६) अनुगमन गर्दा सञ्चालक समितिले गरेका काम कार्वाही समेत हेरी प्रक्रिया पूरा भए नभए प्रतिवेदन तयार
गरी सञ्चालक समितिलाई सुधारकोलागि निर्देशन दिन सक्ने छ ।
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२१. 	लेखा सम्बन्धी व्यवस्था :
(१) अक्षय कोषको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट “क, ख, वा ग” श्रेणीको इजाजत प्राप्त मध्ये अधिकतम
व्याजदर तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउने बैंकमा मुद्दती खाता खोली रकम जम्मा गरिनेछ ।
(२) कोषबाट प्राप्त व्याज तथा कोषमा नजाने तर लाभग्राहीलाई अनुदानको लागिदिइने भनी प्राप्त रकम
सङ्कलनका लागि सोही बैंकमा छु ट्टै चल्ती र बचत खाता खोलिनेछ ।
(३) 	दवु ै खाताको खाता सञ्चालन सञ्चालक समितिको सयोजक र सदस्य सचिवको सं युक्त दस्तखतबाट हुनेछ।
२२. 	लाभग्राहीहरुको मूल अभिलेख : लाभग्राहीहरूको मूल अभिलेख अनुसूची -५ बमोजिमको ढाँचामा सबैले देख्ने गरी
राख्नु पर्नेछ ।
२३. गुनासो दर्ता गर्न सक्ने :
(१) अनुदानको लागि छनौट भएका बालबालिकाले रकमको वितरण वा अन्य प्रकृ या उपर चित्त नबुझमा
े
ँ दिनभित्र कार्यपालिकाको सामाजिक सुरक्षा हेर्ने शाखामा गुनासो दर्ता गर्न
निर्णय भएको मितिले पैतीस
सक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कु नै गुनासो प्राप्त भएमा समामाजिक विकास शाखाले सो उपर आवश्यक
जाँचबुझ गरी निर्णयको लागि समितिको बैठकमा पेस गर्नु पर्दछ ।
२४. अनूसूचीमा हेरफे र तथा थपघट गर्न सक्ने : कार्यपालिकाले अनुसूचीमा आवश्यक हेरफे र तथा थपघट गर्न सक्ने छ।
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अनुसूची – १
(दफा १४ को उपदफा (१) सगँ सम्बन्धित)

अनुदान बितरण तालिकाको ढाँचा
चरण

महिना

प्रक्रिया सुरु

असोज

सूचना प्रकाशन

कार्तिक

आवेदन सकलन

मङ् सिर मसान्त
सम्म

सबैलाई सहज हुने गरी सङ्कलन
गर्ने ।

छनौट

पुस मसान्त

गुनासो सुनुवाई

फाल्गुन पहिलो
हप्ता

आवेदनको मूल्याङ्कन तथा छनौट
सूची प्रकाशन गरी ७ दिन सम्ममा
कसैको के ही गुनासो भए राख्न
अनुरोध गर्दै सूचना प्रकाशन
सम्झौतामा कहिले सम्म कसरी कु न
महिना दिइने आदि खुलाउनुपर्ने ।

सम्झौता
कार्यान्वयन

फागुन महिना
भित्र
सम्झौता
अवधिसम्म

गर्न पर्ने कार्य
रकम¸ सं ख्या र अन्तिम नतिजा
जानकारी गराउने मिति तय
सबै वडाकार्यालय तथा विद्यालयमा
समेत
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सबैजनाले थाहा पाउने गरी सूचना
प्रवाह हुनुपर्ने ।
बडा कार्यालयसँ ग समन्वय गरी
वडास्तरवाट सङ्कलन गर्ने व्यवस्था
गर्नुपर्ने । यसका लागि स्थानीय
स्तरमा गठित बाल सरक्षण
समितिको सहयोग लिन सकिनेछ ।
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अनुसूची –२
(दफा १५ को उपदफा (३) सँ ग सम्बन्धित)
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आवेदन फारमको ढाँचा
१.

२.

३.

४.
५.

बालबालिकाको विवरणः
नाम थर........................................लिङ्ग ............उमेर ......
नगरपालिका...........................................वडा नं .....
जिल्ला ............ प्रदेश ...............................
विद्यालय ......................................................... कक्षा ...........
स्वास्थ्य अवस्था ........................................................................
जन्म दर्ता भएको/नभएको
बुवाको विवरण
(१) बुवाको नाम, थर .............................................................
(२) बुवा नभएको भए सोको कारण : (क) मृत्यु भएको (ख) बेपत्ता (ग) अर्को विवाह गरी गएको (घ)
अन्य ..............
(३) बुवाको शारीरिक वा मानसिक अवस्था : (क) मानसिक रोगी (ख) पुर्ण अपाङ्ग (ग) अन्य अवस्था
.............................
आमाको विवरण
(१) आमाको नाम, थर .............................................................
(२) आमा नभएको भए सोको कारण : (क) मृत्यु भएको (ख) बेपत्ता (ग) अर्को विवाह गरी गएको (घ)
अन्य ..............
(३) आमाको शारीरिक वा मानसिक अवस्था : (क) मानसिक रोगी (ख) पुर्ण अपाङ्ग (ग) अन्य अवस्था
.............................
आमा वा बुवा वा अभिभावक अपाङ्ग भएमा अपाङ्गताको परिचय पत्र भएको/नभएको
अपाङ्गताको प्रकार
क
ख
ग
घ
अभिभावक/सं रक्षकको विवरणः
अभिभावक/सं रक्षकको नाम, थर ..............................................
पूरा ठे गाना ....................................................
अभिभावक/सं रक्षकको नागरिकता प्रमाण पत्र नम्बर ......................................

६.
पारिवारिक विवरणः
क्र.सं .
परिवारको सदस्यको नाता
नाम

उमेर
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अनुसूची -३
(दफा १७ को उपदफा (१) सँ ग सम्बन्धित)
बाणगङ्गा नगरपालिका र सम्बन्धित अभिभावक वा बालबालिका बीच हुने
सम्झौताको ढाँचा
स्थानीय सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने बालबालिकाको अभिभावक वा बालबालका स्वयं श्री...........¸पहिलो पक्ष र कोष
व्यवस्थापन समिति¸ दोस्रो पक्ष बीचमा श्री............को हितार्थ उपयोग गर्ने गरी मासिक रु. ............ का दरले ..........
सम्म तपसिल तथा अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन ऐन, २०७५ मा
उल्लिखित शर्त बन्देज पालना गरेसम्म अनुदान रकम उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सम्झौता गर्न दवु ै पक्ष सहमत भई यस
सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी एक एक प्रति लियौ दियौ ।
तपसिल
(क) सम्बन्धित अभिभावकले पालना गर्नुपर्ने शर्त
१.
बालबालिकालाई निरन्तर विद्यालय पठाउने ।
२. 	प्राप्त सहयोगको रकम बालबालिकाको हितको लागि खर्च गर्ने ।
३. 	बिरामी भएर वा अन्य कारणबाट बालबालिका विद्यालय जान नसके मा सम्बन्धित विद्यालय र
नगरपालिकालाई लिखित जानकारी दिने ।
४.
बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा नलगाउने ।
५.
अनुगमन समितिलाई सहयोग गर्ने र दिएका सुझाव कार्यान्वन गर्ने ।
६.
बालबालिकाको स्थितिमा कु नै परिवर्तन आए त्यसको जानकारी समितिलाई दिने ।
७.
छोरा र छोरीमा भेदभाव नगर्ने ।
(ख) सम्बन्धित समितिले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरु
१. 	यस सम्झौतामा उल्लेखित रकम सम्झौता अवधि भरि वा शर्तको पालना भएसम्म चौमासिक उपलब्ध
गराउने,
२. 	यस कार्यविधि भित्र रही समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने,
३.
अनुगमनको क्रममा निर्देशिका अनुसार प्रदान गरीआएको सहयोग रकम रोक्का वा 	स्थ ग न
गर्नुपर्ने कु नै पनि आधार भेटिएमा सुनुवाईको उचित मौका दिई लिखित रुपमा सम्बन्धित अभिभावक र
विद्यालयलाई सूचना दिने,
४.
सम्बन्धित अभिभावक र बालबालिकासँ ग निरन्तर सम्पर्कमा रहिरहनुपर्ने ।
इति सम्वत्...........साल..............महिना........गते........रोज शुभम् ।
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अनुसूची -४
(दफा १७ को उपदफा (३) सँ ग सम्बन्धित)
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि दिइने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम परिचय पत्रको ढाँचा
बाणगङ्गा नगरपालिकाको कार्यालय
....................................जिल्ला, ...................... प्रदेश
परिचय पत्र नं . : ................................
नाम थर : ............................लिङ्ग : ............उमेर : ......
ठे गाना: नगरपालिका : ...................................., वडा नं : .............
जिल्ला : ..........................

प्रदेश : ...............................

विद्यालय : ...................................................... अध्ययन गरिरहेको कक्षा : ...........
अभिभावकको नाम थर : ........................................ ना. प्र.प. नम्बर : .................
अभिभावकको ठे गाना : नगरपालिका : ...................., वडा नं : ...............
जिल्ला : ........................

प्रदेश : ....................

बैङ्कमा खाता खोलेको भए,बैङकको नाम र खाताको किसिम : ....................
बैङक खाताको नम्बर : ....................
रकम पाएको विवरण,बुझिलिनेको,नाम, थर : .................................
दस्तखत : ....................................
मिति : .............................
कू ल रकम : ..............................

बुझाउनेको,-

नाम, थर : ...................................
दस्तखत : ....................................
मिति : ...................................
पद : .........................................
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अनुसूची-५
(दफा २२ सँ ग सम्बन्धित)
अनाथ तथा जोखिमयुक्त बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम
लाभग्राहीहरुको अभिलेख

बाणगङ्गा नगरपालिकाको कार्यालय
कपिलवस्तु, जिल्ला ५ नं प्रदेश

लाभग्राही नम्वर
लाभग्राहीको नाम थर
अध्ययन गर्ने भए विद्यालय
अभिभावक/सं रक्षकको नाम थर
अभिभावक/सं रक्षकको नागरिकता नम्बर ठे गाना
		
नाम	
कक्षा			
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ऐन सं ख्या:११

बाणगङ्गा नगरपालकािको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई
कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७५

नगरसभाबाट प्रमाणिकरण मितिः २०७५।०३।१७
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उद्देश्य र कारण
बाणगङ्गा नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावहरुलाई कार्यान्वयन गर्न के ही कर, शुल्क र दस्तुर लगाउन, लगाई
राखेकोलाई चालु राख्न, हेरफे र गर्न तथा राजस्व प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित के ही कानूनलाई सं शोधन गर्न समेत आवश्यक
भएकोले प्रस्तुत ऐन पेश गर्नु परेको हो ।
प्रस्तुत ऐनको व्यवस्थाले राजस्व, कर, पोत, शुल्क र दस्तुरको निर्धारण, त्यस्तो कर दस्तुरको दर बढाउन, घटाउन वा
आंशिक वा पूरै छु ट दिने व्यवस्थाको अलावा सम्पत्ति कर, मालपोत,घर वहाल कर, व्यवसाय कर, जडिबुटी, कवाडी र
जीवजन्तु कर, सवारी साधन कर, विज्ञापन कर, नगर निकासी कर, मनोरञ्जन कर, बहाल विटौरी शुल्क, पार्किङ शुल्क,
ट्रेकिङ्ग, कोयोकिङ्ग, क्यानोइङ्ग, र्या िफ्टङ्ग शुल्क, सेवा शुल्क, दस्तुर, पर्यटन शुल्क, जरिबाना लगायतका अन्य ऐनमा
समानुकुल सं शोधन समेत गरिएको छ ।
द्रष्टव्य: यो ऐन अर्थ ऐन हो ।

चक्रपाणी अर्यालय
नगर उपप्रमुख
प्रस्तावनाः
बाणगं गा नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय
कर तथा शुल्क सं कलन गर्ने, छु ट दिने तथा आय सं कलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको
सं विधानको धारा २२८ को उपधारा (२) बमोजिम बाणागङ्गा नगरपालिकाको नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ ।
१.

सं क्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “आर्थिक ऐन, २०७५” रहेको छ ।
२) यो ऐन नगरसभाले पारित गरी २०७५ साल श्रावण १ गतेदेखि बाणगङ्गा नगरपालिका क्षेत्रमा लागू हुनेछ ।
२.
सम्पति करः बाणगङ्गा नगरपालिका क्षेत्रभित्र अनुसूचि (१) बमोजिम सम्पत्ति कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।
३.
वहाल करः
(क) बाणगङ्गा नगरपालिका क्षेत्रभित्र कु नै व्यक्ति वा सं स्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर,
जग्गा वा पोखरी पूरै आंशिक तवरले वहालमा दिएकोमा बहालमा दिएको कु ल रकमको १० प्रतिशतको
दरले बहाल कर लगाइने र असूल गरिनेछ ।
(ख) नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेका ग्रेडर रोलर पानीट्याङ्की, स्काभेटर (जे.सि.वि.) प्रयोग गरे बापत
अनुसुचि (२) बमोजिमको शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
४. व्यवसाय करः बाणगङ्गा नगरपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार, व्यवसाय वा सेवामा पूँजीगत लगानी र आर्थिक कारोवारका
आधारमा अनुसूचि (३) बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
५.	जडिबुटी, कवाडी र जीवजन्तु करः बाणगङ्गा नगरपालिका क्षेत्रभित्र कु नै व्यक्ति वा सं स्थाले ऊन, खोटो, जडिबुटी,
वनकस, कवाडी माल र प्रचलित कानूनले निषेध गरिएको जीवजन्तु वाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जीवजन्तुको
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बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
हाड, सिङ, प्वाँख, छाला जस्ता बस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरेवापत अनुसुचि ४ मा बमोजिम कर लगाइने र
असूल उपर गरिनेछ । अनुसुचिमा तोकिएको बाहेकको हकमा दर तोकी यसको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार नगर
कार्यपालिकालाई प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
६. सवारी साधन करः बाणगङ्गा नगरपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा अनुसूचि (५) बमोजिम सवारी
साधन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
७.	विज्ञापन करः बाणगङ्गा नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने विज्ञापनमा अनुसूचि (६) बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र
असूल उपर गरिनेछ ।
८.	मनोरन्जन करः बाणगङ्गा नगरपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा अनुसूचि (७) बमोजिम व्यवसाय
कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।
९. बहाल बिटौरी शुल्कः (१) बाणगङ्गा नगरपालिका क्षेत्रभित्र आफु ले निर्माण, रेखदेख वा सं चालन गरेका अनुसूचि
(८) मा उल्लेख भए अनुसार हाट बजार वा पसलमा सोही अनुसूचिमा भएको व्यस्था अनुसार बहाल बिटौरी शुल्क
लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
(२) नगरपालिकाले तोके को सार्वजनिक स्थल, हाटबजार, मेला, जात्रा आदिमा थापेका पसलहरुमा नगर
कार्यपालिकाले तोके को दरमा शुल्क लगाउने र असुल उपर गरिनेछ ।
१०. पार्किङ शुल्कः बाणगङ्गा नगरपालिका क्षेत्रभित्र कु नै सवारी साधनलाई पार्किङ सुविधा उपलब्ध गराए वापत नगर
कार्यपालिकाले तोके को दर बमोजिम पार्किङ शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ।दर तोक्ने अधिकार नगर
कार्यपालिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
११. ट्रेकिङ्ग, कोयोकिड, क्यानोइङ्ग र र्याअफ्टीङ्ग शुल्कः बाणगङ्गा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र ट्रेकिङ्ग, कायोकिड,
क्यानोइङ्ग, बन्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर र र्याबफ्टीङ्ग सेवा वा व्यवसाय सं चालन गरे वापत नगर कार्यपालिकाले
तोके को दर बमोजिमको शुल्क लगाइने र असूल उपर गरिनेछ । दर तोक्ने अधिकार नगर कार्यपालिकालाई
अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
१२. सेवा शुल्क, दस्तुरः बाणगङ्गा नगरपालिकाले निर्माण, सं चालन वा व्यवस्थापन गरेका अनूसूचि (९) मा उल्लिखित
स्थानीय पूर्वाधार र उपलब्ध गराइएको विभिन्न सेवाहरुमा सेवाग्राहीबाट सोही अनुसूचिमा व्यवस्था भए अनुसार
शुल्क तथा दस्तुर लगाइने र असूल उपर गरिनेछ ।
१३. पर्यटन शुल्कः बाणगङ्गा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्ने पर्यटकहरुवाट नगर कार्यपालिकाले तोके को
दरमा पर्यटन शुल्क लगाईने र असुल उपर गरिनेछ ।तर, प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था
भएको अवस्थामा सोहि बमोजिम हुनेछ ।
१४.	बिक्रि तथा नगर निकासी , पूर्वाधार उपयोग, वातावरण व्यवस्थापन शुल्कः (१) नगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा
रहेको सम्पत्ति वा आफ्नो रेखदेखमा रहेको सार्वजनिक स्थानबाट उत्पादन हुने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ,
दाउरा, जराजुरी आदि प्राकृ तिक एवं खानिजन्य वस्तुहरुको बिक्रि गर्न सक्ने छ ।
(२) नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र उत्पादन भै आफ्नो सिमा क्षेत्र भन्दा बाहिर निकासी हुने गिट्टी, ढुङ्गा,
बालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी, बनकस, ब्रान, पिना, भेलि, सालको बिया आदि प्राकृ तिक एवं
खानिजन्य वस्तुको बाह्य निकासीमा निकासी शुल्क लगाउन सक्ने छ । नगरपालिकाले गर्ने बिक्रि तथा
लगाउने नगर निकासी पूर्वाधार उपयोग, वातावरण व्यवस्थापन शुल्कको दर अनुसुचि १० मा उल्लेख भए
बमोजिम हुनेछ। सोमा उल्लेख भएकोमा सोही बमोजिम र उल्लेख नभएकोमा नगर कार्यपालिकाले तोके
बमोजिम हुनेछ । दर तोक्ने अधिकार नगर कार्यपालिकालाई प्रत्यायोजन गरिएकोछ ।
(३) नगरपालिकाले नगर क्षेत्र भित्र उत्पादन भै आफ्नो सिमा क्षेत्र भन्दा बाहिर निकासी हुने पशु तथा पं क्षीजन्य

151

बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
१५.

वस्तुको बाह्य निकासीमा अनुसुचि १० बमोजिम निकासी, पूर्वाधार उपयोग, वातावरण व्यवस्थापन शुल्क
लगाउन सक्ने छ
छु टः यस ऐन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा सं स्थाहरुलाई कु नै पनि किसिमको कर छु ट दिईने छै न
।
१६.	जरिबानाः नगरपालिकाले लिने विभिन्न कर, दस्तुर र शुल्कमा विलम्ब गर्ने करदाताबाट अनुसूचि (११)
बमोजिम जरिबाना लगाउने र अशुल उपर गरिनेछ ।
१७.	नियम वा कार्यविधि बनाउन सक्नेः बाणगङ्गा नगरपालिकाले यस ऐनमा भएका व्यवस्थाहरुलाई
कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम वा कार्यविधि बनाउन सक्ने छ ।
१८. सं शोधन गर्न सक्ने : यस ऐनको मर्म विपरित नहुने गरी ऐनमा उल्लेख भएका बिषयमा सं शोधन, सामान्य
थपघट गर्ने अधिकार नगर कार्यपालिकालाई प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
१९.	खारेजीः साविकमा बाणगङ्गा नगरपालिकाले लागू गर्दै आएका व्यवस्थाहरु यस ऐनसँ ग प्रतिकु ल भएको
हदसम्म खारेज हुनेछ ।
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अनुसुची १
सम्पत्ति करको दर
करयोग्य सम्पत्तिको मूल्य
बार्षिक दर (कोष्ठमा उदाहरण)
पाँच लाख रुपैयासँ म्मको मूल्यांकनमा एक मुष्ठ रु (५०) पचास
पाँचलाख देखि पचास लाख रुपैयासँ म्म
एकाउन्न लाख देखि एक करोड
रुपैयासँ म्म
एक करोड एक लाख देखि दईु करोड
रुपैयासँ म्म
दईु करोड एक लाख रुपैयादँ ेखि तिन
करोड रुपैयासँ म्म
तिन करोड एक लाख रुपैयादँ ेखि पाँच
करोड रुपैयासँ म्म
पाँच करोड भन्दा माथि

कै फियत
५ लाख भन्दा कम मुल्यांकन भएता
पनि न्यूनतम रु. ५० निर्धारण हुनेछ ।

प्रति लाख रु (१०) दश
प्रति लाख रु (२०) बीस
प्रति लाख (२५) पच्चीस
प्रति लाख (३०) तीस
प्रति लाख (४५) पैचालिस
प्रति लाख (५०) पचास

नोट : मुल्यांकन रकमलाई रु लाखमा (round figure) मा परिणत गरी करको दर निर्धारण हुनेछ ।
माथि उल्लिखित दरको आधारमा लाग्ने करको उदाहरण :
मूल्यांकन लाखमा
करको दर
कर रकम
५०
१०
५००
१००
२०
२०००
२००
२५
५०००
३००
३०
९०००
५००
४५
२२५००
१०००
५०
५००००
१५००
५०
७५०००
सम्पत्ती करको मुल्यांकन लागि जग्गा र सं रचनाको मुल्यांकन विधि, जग्गा तथा सं रचनाको बर्गिकरण र सो अनुसारको दर
बाणगं गा नगरपालिकाको सम्पत्ती कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ र नगर कार्यपालिकाको निर्णयको आधारमा हुनेछ ।
माथि उल्लेखित दरको आधारमा मिति २०७५ साल पौष मसान्तसम्म सम्पत्ति कर बुझाउने करदातालाई जम्मा कर रकमको
१० प्रतिशत छु ट हुनेछ ।
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अनुसुचि २
नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेका तपशिल अनुसारका साधनहरुको बहाल (भाडा)को दर
क्र.सं .
१
२
३
४

साधनहरुको नाम
एक्साभेटर भाडा प्रति घण्टा इन्धन सम्वन्धित पक्षले हाल्ने गरी
रोलर भाडा प्रति दिन
पानी टंकी मात्र दैनिक
ग्रेडर प्रति घण्टा

दर
१०००
६०००
१०००
४५००

अनुसुचि ३
व्यवसाय करको बार्षिक दर
सि.नं .
विवरण
मदिरा पसल
१
आधूनिक शिल भएको मदिरा डिलर
२
डिलर नभएको मदिरा पसल
३
मदिरा पसल खुद्रा
मिष्ठान्न भण्डार
१
मिष्ठान्न भण्डार
सूनचांदी
१
सोरुम बनाई बिक्री वितरण गर्ने
२
साना सुनचांदी पसल
होटल व्यवसाय
१
५ तारे होटल
२
४ तारे होटल
३
३ तारे होटल
६
होटल ,बार, लज
४
होटल मदिरा सहित
५
होटल भोजनालय खाजा मात्र
७
रेष्टुरेण्ट
८
रेष्टुरेण्ट बार सहित
९
होटल ,खाजा नास्ता
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विवरण
१०
खाजा नास्ता
११
रिसोर्ट श्रेणी क
१२
मःम सूकूटी पसल
१३
रिसोर्ट श्रेणी ख
बित्तिय सं स्था
१
क बर्ग वाणिज्य बैकं
२
बिकास बैंक
३
वित्तिय कम्पनिको मूख्य कार्यालय (लघु वित्त समेत)
४
वित्तिय कम्पनिको शाखा कार्यालय (लघु वित्त समेत)
५
साना लघू बित्तिय
६
बिमा कम्पनी
७
सटही काउन्टर
८
धितोपत्र कारोबार
९
सहकारी अन्य
१०
कृ षि सहकारी
११
महिला सहकारी
१२
मनि ट्रान्सफर
मासू पसल
१
खसी रांगा
२
शहरी क्षेत्रमा फ्रिजिङ्ग गरी व्यवस्थित रुपले सं चालित फ्रे स हाउस
३
शहरी क्षेत्रमा व्यवस्थित रुपले सं चालित फ्रे स हाउस
४
साधारण फ्रे स हाउस
५
अन्य मासू पसल
६
माछा पसल
स्वास्थ्य
सेवा
१
गैह सरकारी अस्पताल
२
डाक्टर सेवा क्लिनिक
३
अौषधी खुद्रा पसल (डाक्टर भएको)
४
ै षधी खुद्रा पसल
औ
५
ओषधी डिलर भएको
६
ल्याब सेवा
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विवरण
७
दन्त चिकित्सा सेवा
शिक्षा सेवा (व्यवसायीक, निजी स्तर)
१
प्रा.वि. स्तर
२
नि. मा..वि. स्तर
३
मा.वि. स्तर
४
उच्च मा.वि./सो भन्दा माथि
५
प्राविधिक शिक्षा, प्राविधिक प्रशिक्षण, भाषा प्रशिक्षण, ट्युसन सेन्टर
कानुनी सेवा
१
बरिष्ठ अधिबक्ता
२
अधिबक्ता
३
कानुनी परामर्श सेवा
४
लेखापढी व्यवसायी
५
लेखा परिक्षण क बर्ग
६
लेखा परिक्षण ख बर्ग
७
लेखा परिक्षण ग/घ बर्ग
निर्माण व्यवसायी फर्म
१
क बर्ग
२
ख बर्ग
३
ग बर्ग
४
घ बर्ग
५
शाखा कार्यालय निर्माण व्यवसायी
भारी उपकरणहरु
१
जे.सि.बि. रोलर र ग्रेडर
२
ट्रिपर १० चक्के
३
८ चक्के
४
६ चक्के
उद्योग व्यवसाय
१
खाद्य उद्योग क बर्ग (अधिकृृ त पूंजी ५० लाख देखि माथि)
२
खाद्य उद्योग ख बर्ग (अधिकृृ त पूंजी २५ लाख देखि माथि ५० लाख सम्म)
३
खाद्य उद्योग ख बर्ग ( अधिकृृ त पूंजी १५ लाख देखि २५ लाख सम्म )
४
खाद्य उद्योग (अधिकृ त पूंजी ५ लाख देखि १५ लाख सम्म )
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विवरण
५
खाद्य उद्योग ( अधिकृ त पूंजी ५ लाख सम्म )
६
चाउमिन उद्योग
७
पाउरोटी उद्योग
८
आइसक्रिम उद्योग
९
मसला पिस्ने उद्योग
१०
कृ षि सम्बनधी फर्म /व्यवसाय
११
अन्य उद्योग यसै प्रकार
१२
कु खुरा दाना उद्योग
१३
कु खुरा दाना, चापड, चल्ला होलसल
१४
दाना चल्ला फु टकर पसल पाच लाख सम्म कारोवार भएको
अन्य व्यवसाय कर
१
सब्जी पसल थोक
२
सब्जी पसल खुद्रा
३
फलफु ल थोक
४
डिलर भएको किराना पसल
५
थोक किराना पसल
६
खुद्रा किराना पसल
७
हेयर कटीङ्ग सैलुन
८
ब्युटी पार्लर
९
जुत्ता बनाई बिक्री गर्ने पसल
१०
एक मेसिन भएको जुत्ता पसल
११
साधारण जुत्ता पसल
१२
प्लाष्टिक जुत्ता चप्पल पसल थोक
१३
प्लाष्टिक जुत्ता चप्पल पसल खुद्रा
१४
भाडा पसल थोक
१५
भाडा पसल खुद्रा
१६
पान पसल
१७
फे न्सी पसल
१८
फे न्सी पसल क बर्ग (अधिकृ त पुंजी २५ लाख देखी माथि)
१९
फे न्सी पसल ख बर्ग (अधिकृ त पुंजी १५ लाख देखी २५ लाख सम्म )
२०
फे न्सी पसल क बर्ग (अधिकृ त पुंजी ५ लाख देखी १५ लाख सम्म
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२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०

विवरण
फे न्सी पसल क बर्ग (अधिकृ त पुंजी ५लाख सम्म)
कपडा पसल थोक
कपडा पसल खुद्रा
सःमिल
फर्निचर उद्योग/सो रुम
साधारण फर्निचर पसल,प्लाईउड,सिसा पसल
बेतबांस फर्निचर पसल
लघु उद्यम/हस्तकला उद्योग
छड, सिमेन्ट पसल पेन्ट डिलर समेत भएको
छड सिमेन्ट पसल
पेन्ट पसल
फलाम पसल
फलाम र सो सम्बन्धी साधारण पसल (ग्रिल)
टि.भी., फ्र् रिज, ए.सी., कु लर समेत भएको इलेक्ट्रोनिक पसल
इलेक्ट्रीक पसल थोक कारोबार गर्ने
इलेक्ट्रीक पसल खूद्रा कारोबार गर्ने
बिजूली पसल मर्मत के न्द्र भएको
रेडियो घडी ,टि.भी., मोबाइल र अन्य मर्मत तथा बिक्री
कृ षि समाग्री बिक्री पसल डिलर समेतको
खुद्रा कृ षि समाग्री भएको पसल
पूस्तक तथा स्टेसनरी पसल
छापाखाना प्रेस, डिजिटल प्रिन्ट
प्लाष्टिक पसल थोक
खुद्रा प्लाष्टिक पसल
गल्ला पसल १० लाख पुंजी भन्दा माथि
गल्ला पसल १० लाख पुंजी भन्दा कमका लगानी
फोटो स्टूडियो भिडियो ग्राफी सहित
फोटो स्टुडीयो
पेटरोल
् पम्प
सेटरीङ्ग व्यवसाय
कलर ल्याब

158

आ.व. २०७५/७६
२५००
२०००
१००००
८०००
२०००
१५००
१००००
८०००
५०००
४०००
२०००
१५००
१५००
१०००
५००
५००
८०००
६०००
६०००
५०००
३०००
२५००
३०००
२०००
१५००
१०००
५०००
३०००
२०००
१५००
२०००
१५००
५००
४००
१०००
५००
३०००
२०००
२०००
१५००
१०००
५००
५०००
३०००
३०००
२५००
१५००
१०००
३०००
२५००
१५००
१०००
२०००
१०००
१०००
५००
८०००
५०००
२०००
१५००
२०००
१५००

बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
सि.नं .
५१
५२
५३
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७१
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७३
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७५
७६
७७
७८
७९
८०
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विवरण
कम्प्युटर तालिम के न्द्र, भाषा शिक्षण्ँ के न्द्र र ड्राईभिङ्ग सेन्टर
कम्प्युटर /कम्प्युटर मर्मत के न्द्र
टेलिभिजन
पत्रपत्रिका
एफ.एम.रेडियो प्रसारण
सामुदायिक रेडियो प्रसारण
मोटर साइकल स्कु टर तथा अन्य सवारी साधन वर्क सप
रिक्सा साइकल बिक्री पसल
रिक्सा साइकल मर्मत पसल
सवारी साधन बडी बनाउने कारखाना
सवारी साधन मर्मत
अन्य सवारी साधन मर्मत
ग्रिल उद्योग
ट्युब मर्मत तथा हावा भर्ने पसल
कवाडी समाग्री सं कलन पसल
पुल स्क
नु र
जिम हाउस
श्रृङ्गार पसल व्युटी पार्लर तालिम के न्द्र समेत
श्रृङ्गार पसल व्युटी पार्लर
खुद्रा श्रृङ्गार
श्रृङ्गार पसल थोक तथा डिलर
पुजा समाग्रि पसल
ढुवानी सेवा
पि.सि.ओ./सं चार सेवा
फोटोकपी
परामर्श सेवा इन्जिनियरिङ्ग कम्पनी
इन्जिनियरिङ्ग कन्सल्टेन्सी फर्म
टिनको बाकस /समाग्री बनाउने कम्पनी
चस्मा पसल
टांक धागो पसल
बुटीक पसल
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१०००
५००
२०००
१५००
१०००
५००
२५००
२०००
५००
५००
५००
४००
३०००
२०००
२०००
१५००
३०००
२०००
१०००
१०००
१०००
५००
१००००
७०००
५०००
५०००
१५००
१०००
१०००
८००
१००
१००
१०००
५००
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सि.नं .
८२
८३
८४
८५
८६
८७
८९
९०
९१
९२
९३
९४
९५
९६
९७
९८
९९
१००
१०१
१०२
१०३

विवरण
डेन्टल सर्भिस
सफ्ट ड्रि«ड्ढस पसल थोक
सफ्ट ड्रि«ड्ढस पसल खूद्रा
कोल्ड ड्रिड्ढस पसल खूद्रा
आर्ट पसल
टेन्ट हाउस
ट्राभल एजेन्सी
ग्यांस पसल
सिरक डसना पसल
लेथ सहितको ग्यारेज पसल
मोटर पार्टस पसल
डिस्टीलरी उद्योग
कू खरा / माछा फर्म
डेरी उद्योग
नर्सरी फर्म
धातूका मुर्ति बनाउने
स्टिल फर्निचर उद्योग
इं टा उद्योग
टायल,ब्लक, रिङ्ग लगायत सेनेटरी उद्योग
ठु ला उद्योग,कम्पनी,फर्म (अधिकृ त पुंजी ५ करोड भन्दा माथि भएका )
मझौला उद्योग,कम्पनी,फर्म (अधिकृ त पुंजी ५० लाख देखि ५ करोड
भएका )
१०४
साना उद्योग,कम्पनी,फर्म(अधिकृ त पुंजी ५० लाख भन्दा कम भएका )
१०५
दू ध खरीद बिक्री के न्द्र/डेरी समेत
१०६
शोरुम सवारी साधन (कार)
१०७
शोरुम सवारी साधन (मोटर साइकल)
१०८
पार्क , पिकनिक स्पोट
माथि उल्लेख भएका शीर्षकमा नपरेका तथा अन्य क्षेत्रमा लगानी अनुसार
१
रु. १ लाखसम्म
२
रु.१ लाख देखि रु५ लाखसम्म
३
रु.५ लाख देखि रु २० लाखसम्म
४
रु २० लाख देखि माथि
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अनुसूची ४
कवाडी करको दर
सि.न.
१
२
३
४
५

नाम
खाली सिसी (वियर) बोतल
खाली सीसी (मदिरा र अन्य) ५०० एम.एल भन्दा माथी
खाली सीसी (मदिरा र अन्य) ५०० एम.एल भन्दा तल
प्लाष्टिक (बोतल, भाडाकु डा, पुराना जुत्ता चप्पल, ग्यालेन र जर्किन आदि
खाली बोरा
क) ५० केे .जी सम्म खाद्यान्न अटने प्लाष्टिक बोरा
ख) ५० केे .जी सम्म खाद्यान्न अटने जुटको बोरा
ग) १०० केे .जी सम्म खाद्यान्न अटने जुटको बोरा
६
तेलको टिन
क( १० लि. भन्दा बढि अट्ने ठु लो
ख) १० लि. भन्दा कम अट्ने सानो
ख पुन प्रशोधन गरि पुन प्रयोग हुन सक्ने कवाडी
सि.न.
नाम
१
झिण्डु ( प्राकृ तिक र कृ तिम उनका टुक्रा)
२
गार्मेण्टको कपडाको टुक्रा
३
जलेको मोविल
४
जुट र कार्पेटका टुक्रा
५
टायर टयूव
६
थोत्रो टिन
७
पुरानो ड्रम
८
पुराना कागज
क) अखवार (न्युजप्रिन्ट)
ख) अन्य कागज (कार्टुन समेत)
९
धातुका टुक्रा हरु र पत्रु भई काम नलाग्ने भएको धातु सामानहरु
क) फलाम
ख) अन्य धातु (पित्तल, तामा, आदी)
ग) थोत्रीएर काम नलाग्ने मेशिनरी औजार
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इकाई
प्रति गोटा
प्रति गोटा
प्रति गोटा
प्रति के .जी

दर
७५ पैसा
५० पैसा
,२० पैसा
७५ पैसा

प्रति गोटा
प्रति गोटा
प्रति गोटा

,२० पैसा
,२५ पैसा
४० पैसा

प्रति गोटा
प्रति गोटा

रु १।५०
७५ पैसा

इकाई
प्रति के .जी
प्रति के .जी
प्रति लिटर
प्रति के .जी
प्रति के .जी
प्रति के .जी
प्रति के .जी

दर
रु १
रु १।५०
७५ पैसा
,२० पैसा
रु १
४० पैसा
४० पैसा

प्रति के .जी
प्रति के .जी

४० पैसा
७५ पैसा

प्रति के .जी
प्रति के .जी
प्रति के .जी

रु १।५०
रु २
रु १।५०
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सि.न.
१०
११

१२

१३

नाम
पोलिथिन पाइपका टुक्राहरु
सिसा (लिड) को धुलो र टुक्राहरु
प्रचलित कानुनलेे निषेधित गरे बाहेको पछिहरु जस्तै कु खुरा, हास जस्ता
र्पछिहरुको प्वाख
हाड सिगं खुर
हाड
सिगं खुर
छाला
छाला ठू लो
छाला सानो

इकाई
प्रति के .जी
प्रति के .जी
प्रति के .जी

दर
।७५ पैसा
रु ३।५०
रु १।५०

प्रति के .जी
प्रति के .जी.

रु. १।००
रु. २।००

प्रति के .जी.
प्रति के .जी.

रु. ३०।००
रु. १५।००

माथि उल्लेखित कवाडीहरु बाहेक अन्य कवाडी अन्य शीर्षकहरु पहिचान भएमा सोको दर तोक्न नगर कार्यपालिकालाई
अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।

अनुसुचि ५
सवारी साधन कर

क्र.सं .
१
२
३
४
५
६
७

सवारी दर्ता तथा नविकरण
भाडाका कार, जीप टेक्टर, माइक्रो/मिनी बस
बस, ट्रक र अन्य हेवी सवारी
निजी कार टेम्पो
मोटर साइकल, स्कु टर
इं रिक्सा
ठे ला गाडा
माथि उल्लेख नभएका अन्य सवारी साधनको हकमा

दर्ता
२००
३००
२००
१००
५००
५०
१००

नविकरण
२००
३००
२००
१००
२००
१००
१००

अनुसुचि ६
विज्ञापन करको दर
क्र.संं
१
२
३

विवरण
सार्वजनिक स्थलमा होर्डिङ बोड तथा प्रचार प्रसार प्रति वर्गफिट
निजी स्थानमा होर्डिङ बोड तथा प्रचार प्रसार प्रति वर्गफिट
वाल पेन्टिङ, प्रति वर्गफिट
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दर (रकम रु.मा)
७०
५०
१५
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४
५

माइकिङ गाडी वा रिक्साबाट प्रति दिन
डिजिटल बोर्ड प्रति बर्ग फिट सार्वजनिक स्थलमा

२००
१००

अनुसुचि ७
मनोरन्जन करको दर
क्र.सं .
१
२

मनोरञ्जनको विवरण
के वुल च्यानल प्रशारण डिसहोम विक्रे ता डिलर
सिनेमा हल

दर्ता
२०००
८०००

नविकरण
१०००
५०००

अनुसुचि ८
बहाल बिटौरी शुल्क
क बर्गको घर प्रति तल्ला
२००।

ख बर्गको घर प्रति तल्ला
१५०।

ग बर्गको घर प्रति तल्ला
१००।

अनुसुची ९
कार्यालयट दैनिक सं कलन हुने सेवा शुल्क दस्तुरको दर

घरजग्गा सम्बन्धि सिफारिस दस्तुर
सि.नं .
विवरण
१
घर बाटो सिफारिस दस्तुर क बर्गलाई
२
घर बाटो सिफारिस दस्तुर ख बर्ग लाई
३
घर बाटो सिफारिस दस्तुर ग र घ वर्ग लाई
४
प्लटिङ्गका लागि
२ कि.नं . भन्दा माथि भए प्रति कि.नं .थप लाग्ने शुल्क
५
चारकिल्ला प्रमाणित
२ कि.नं . भन्दा माथि भए प्रति कि.नं .थप लाग्ने छ ।
६
घर कायम सिफारिस
७
घर कायम सिफारिस थप तल्ल प्रति तल्लँ
८
घर जग्गा नामसारी मालपोत
९
साविक पुर्जा प्राप्त जग्गाको हक भोग सिफारिस
१०
फिल्ड बुकमा कायम जग्गाको हक भोग सिफारिस
११
छु ट कित्ता जग्गा दर्ता सिफारिस (मालपोत कार्यालयको
मुल्यांकनबाट हुने रकमको १ प्रतिशत
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सि.नं .
विवरण
१२
जग्गाको मोही लगतकट्टा सिफारिस दस्तुर
१३
तोकिएको बाहेक जग्गा सम्बन्धि सिफारिस
१४
बाटो लगत कट्टा सिफारिस दस्तुर
१५
सर्जमिन मूचूल्का गर्नुपर्दा दस्तुर (जग्गा तथा व्यवसाय)
१६
मिनाहा डिही जग्गा सिफारिस
१७
मिनाहा डिही जग्गा मुचुल्का
अन्य सिफारिस दस्तूर
१
फोटो टांस
२
नाता प्रमाणित (नेपाली)
३
नाता प्रमाणित (अंग्रेजी)
४
सर्जमिन
५
अनुभव प्रमाणित
६
जन्म, विवाह, मृत्यू , बसाइसराइ (३५ दिन पछिको हकमा मात्र)
७
कर चुक्ता सिफारिस
८
जन्म, विवाह मृत्यू , बसाइसराइ, कर चुक्त्ता (अंग्रजीमा) बैदेशिक
प्रयोजनका लागि
९
नागरिकता सिफारिस
१०
बैवाहिक सम्बन्धवाट अंगिकृ त नागरिकता सिफारिस
११
पारिवारिक पेन्सन सिफारिस
१२
नावालक सिफारिस
१३
चारित्रिक प्रमाणित
१४
एउटै व्यक्ति प्रमाणित
१५
नागरिकतामा भन्ने भनि नाम सच्चाउने सिफारिस
१६
जन्ममिति नाम थर सं सोधन
१७
दैविक प्रकोप, अपाङग परिचय पत्र, असह।य सिफारिस, द्धन्द
पिडित सिफारिस, जेष्ठ नागरिक सिफारिस, एकल महिला सिफारिस
र सार्वजानिक/सामुदायिक निर्माण सम्बन्धी सिफारिस
१८
बिद्युत जडान नामसरी घरयासी
१९
बक्सौनि/मिलापत्र दस्तुर दवु ै पक्षबाट
२०
राहदानी सिफारिस भारतको लागि
२१
विदेशमा खाता खोल्न सिफारिस
२२
भुक्तानी विवरण प्रमाणित
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सि.नं .
३९

विवरण
न्यायिक समितिमा मिलापत्रका लागि निवेदन दर्ता गराउं दा लाग्ने
दस्तुर
४०
अन्य साधारण सिफारिस
घर गोठ तर्फ ठांउ सारी सिफारिस दस्तुर
१
नगरपालिका भित्र
२
नगरपालिका बाहिर
३
जिल्ला बाहिर
व्यवसाय ठांउ सारी सिफारिस दस्तुर
१
नगरपालिका भित्र
२
नगरपालिका बाहिर
३
जिल्ला बाहिर
व्यवसाय दर्ता सिफारिस दस्तुर अन्य निकायमा
१
साना व्यवसाय
२
ठु ला व्यवसाय
३
उद्योग सिफारिस
ठे क्का अनुभव सिफारिस दस्तुर
१
रु १० लाख सम्मको ठे क्का अनुभव सिफारिस दस्तुरु
२
रु २० लाख सम्मको ठे क्का अनुभव सिफारिस दस्तुरु
३
रु २० लाख माथि सम्मको ठे क्का अनुभव सिफारिस दस्तुरु
सं घ सस्था दर्ता/नबिकरण सिफारिस दस्तुर
१
सामुदायिक सं स्थाहरु
२
गैर सरकारी सं स्था (५ लाख सम्म आर्थिक कारोवार गर्ने)
३
गैह्र सरकारी सं स्था (५ देखि १० लाख सम्म कारोबार गर्ने)
४
गैह्र सरकारी सं स्था (१० लाखदेखि २० लाखसम्म कारोबार गर्ने)
५
गैह्र सरकारी सं स्था (२० लाख माथी कारोबार गर्ने)
६
अपाङता क्षेत्रमा कामगर्नेड्ड सं घ सस्थाहरु दर्ता नविकरण सिफारिस
शिक्षण सं स्था सामुदायिक तर्फ
१
क्याम्पस स्थापना सिफारिस
२
सरुवा सहमति (नगर क्षेत्र भित्र)
३
सरुवा सहमति (नगर क्षेत्र बाहिर)
४
विषय विशेषज्ञ सुचिकृ त
५
प्रमाणपत्र प्रतिलिपी तथा प्रमाणिकरण
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३०००
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१५००
२५००
५०००
दर्ता
५००
५००
१०००
२०००
२५००
निशुल्क
दस्रतु
२००००
५००
१०००
५००
२००

नविकरण
५००
५००
१०००
२०००
२५००
निशुल्क
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सि.नं .
६
७

विवरण
नया विद्यालय तथा कक्षा थप अनुमती दरखास्त दस्तुर
नया विद्यालय तथा कक्षा थप अनुमती दरखास्त दस्तुर सामुदायीक
र धार्मिक तर्फ
८
नया विद्यालय खोल्न सं स्थागत विद्यालय तर्फ
९
कक्षा थप दस्तुर सामुदायीक/धार्मिक विद्यालय तर्फ
१०
कक्षा थप दस्तुर सस्थागत विद्यालय तर्फ
११
कोचिङ सेन्टर
प्राविधिक शिक्षा तर्फ
१
स्नातक तह सरह
२
प्रमाण पत्र तह सरह
३
एस.एल.सी.तह सरह
दरभाउ पत्र/बोलपत्र प्रति फारम दस्तुर
१
रु १ लाख देखि रु.१० लाख सम्मको
२
रु १० लाख देखि रु.६० लाख सम्मको
३
रु ६० लाख देखि रु.१ करोड सम्मको
४
रु १करोड देखि रु.१० करोड सम्मको
५
रु १० करोड देखि रु.२५ करोड सम्मको
६
रु २५ करोड देखि माथि
विद्युत सिफारिस (दर्ता, नामसारी, ठाउं सारी) दस्तुर
१
विद्युत सिफारिस दस्तुर (ग्राहस्थ)
२
बिद्युत जडान नामसरी र्ठांउसारी उद्योगका लागि
३
१० हर्षपावर क्षमताको सिफारिस दस्तुर
४
१० देखि २० हर्षपावर क्षमताको सिफारिस दस्तुर
५
२० देखि ५० हर्षपावर क्षमताको सिफारिस दस्तुर
६
५० देखि माथि हर्षपावर क्षमताको सिफारिस दस्तुर
उद्योग सिफारिस तर्फ ((दर्ता, नामसारी, ठाउं सारी) दस्तुर)
१
निर्माण उद्योगतर्फ
क
क वर्ग
ख
ख वर्ग
ग
ग वर्ग
घ
घ वर्ग
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१५००
दर्ता
२०००
१५००
१०००

नविकरण
२०००
१५००
१०००

सार्वजनिक खरिद ऐन अनुुसार
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुुसार
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुुसार
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुुसार
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुुसार
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुुसार
३००
१०००
१०००
१२००
१५००
२०००
दर्ता
५०००
३०००
२०००
१०००

नविकरण
४०००
२०००
१०००
५००
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सि.नं .
२

विवरण
पेटरो् लियम पदार्थ, डिलरसिप, उत्पादन मुलक उद्योग, उर्जा मुलक
उद्योग, खनिज उद्योग सिफारिस
३
कृ षीजन्य उद्योग
क
५ लाखसम्म कु ल पुजि भएको
ख
५ देखि १० लाखसम्म कु ल पुजि भएको
ग
१० लाख देखि २० लाखसम्म कु ल पुजि भएको
घ
२० लाख देखि ५० लाखसम्म कु ल पुजि भएको
ङ
५० लाख भन्दा माथि कु ल पूजि भएको
पर्यटन, उद्योग सिफारिस दस्तुर
विवरण
१
होटेल, लज तथा रेस्टुरेन्ट
२
होटेल, तथा लज
३
होटेल तथा रेस्टुरेन्ट
४
दोहरी सांझ
५
पार्टी प्यालेस
६
रेस्टुरेन्ट
७
भोजनालय
८
मिष्ठान्न क्याटरिङ्ग पसल समेत
९
मिष्ठान्न पसल
१०
क्याटरिङ्ग
११
चिया कफी पसल
१२
फास्ट फु ड एण्ड क्याफे
१३
ठू लो होटेल सिफारिस
१४
सेवा उद्योग सिफारिस
१५
कन्सल्टेन्सी दर्ता सिफारिस
१६
काठ सिफरिस (साल) प्रति रुख
१७
कु .काठ सिफारिस प्रति रुख
व्यवसाय दर्ताका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस दस्तुर
१
क वर्ग (लोकमार्ग क्षेत्र ३०० मीटर सम्म )
२
ख वर्ग (लोक मार्ग देखि ३०० मीटर देखि ५०० मी.भित्र र
तौलिहवा सडक,चाकर चौड सडक,गजेहडा बजार क्षेत्र )
३
ग वर्ग (सडक कालोपत्रे भएको सडक)
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५०००
दस्तुर
५०००
४०००
३०००
५०००
४०००
३०००
३०००
२५००
३०००
३०००
३०००
३०००
५०००
४०००
५०००
१००
५०
२०००
१५००
७००

१००
३००
५००
१०००
३०००
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सि.नं .
४

विवरण
घ वर्ग अन्य

आ.व. २०७५/७६
५००

नक्सा पास दस्तुर तथा फारम शुल्कको दररेट
सि.नं . विवरण
१
घर नक्सा फारम दस्तुर
२
घर नक्सा अभिलेख /प्रमाण पत्र
३
नियम तथा मापदण्ड विपरित घर बनाएको दण्ड दस्तुर प्रति वर्ग फु ट बिजुली पानी सिफारिस
मात्र
४
घर रोक्का भएपनि घर निर्माण भएको
५
कच्चि घर पछि बिना जानकारी पक्की घर बनाएमादण्ड दस्तुर प्रति वर्ग फु ट बिजुली पानी
सिफारिस मात्र
६
नया घर निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र
७
घर नक्सा नामसारी दस्तुर भुई तल्ला
८
घर नक्सा नामसारी दस्तुर दईु तल्ला
९
घर नक्सा नामसारी दस्तुर तीन तल्ला र सो भन्दा माथी
१०
पहिलो वा अन्य तलाको घर कर बुझाई माथील्लो तल्ला थप मापदण्ड अनुसार भएमा दण्ड
दस्तुर लिई अभिलेखी करण गरिने छ । सोको लागि लाग्ने प्र् ाति बर्ग फु ट
११
घर नक्साको प्रतिलिपि
घर नक्सा पास गर्दा लाग्ने दरस्तुर दररेट (रकम रु मा)
क्र.सं .

१
२
३
४
५
६
७
८
९

बर्गिकरण

अभिलेख पुुरानो घर
आवासिय व्यवसायिक
अन्य
च अ अ ुकुनै पनि वेस मेन्ट प्रति वर्ग फु ट
१
२
च अ अ भुई तल्ला निर्माण गर्दा प्रति वर्ग फु ट १
२
च अ अ प्रथम तल्ला निर्माण गर्दा प्रति वर्ग फु ट २
३
च अ अ दोस्रो तल्ला निर्माण गर्दा प्रति वर्ग फु ट ३
४
च अ अ तेसे तल्ला र सो भन्दा माथि निर्माण ४
५
गर्दा प्रति वर्ग फु ट
लोड वियरिङ वालको वेस मेन्ट
१
२
लोड वियरिङ वालको भुई तल्लको
१
२
लोड वियरिङ वालको प्रथम तल्लको
१
२
लोड वियरिङ वालको दोस्रो तल्लको
२
३
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१०
४
५
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१०००
२०००
३०००
१०
१०००

नयाँ घर
आवासिय व्यवसायिक
अन्य
५
६
५
६
६
७
७
८
८
९
४
४
५
६

५
५
६
७
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१०

लोड वियरिङ वालको तेस्रो तल्लको वा सो भन्दा ३
४
७
८
माथि
११
ट्रस सम्बन्धि घर निर्माण/घर निर्माण अन्य अरु १
२
२
३
कु नै सामाग्री प्रयोग गरेमा(सवै तल्ला)
नक्सापास सम्बन्धी थप ब्यवस्था र दस्तुरको दर
क)
यस कार्यालयमा दर्ता नभएका ब्यक्ति वा फर्मवाट तयार पारिएका नक्सा पेश भएका रु ०.५० पैसा प्रति वर्ग
फू ट थप दस्तुर लाग्नेछ ।
ख)
न.पा. वाट अनुमति नलिइ वनाएको घरको हकमा मापदण्ड पुगेको देखिएमा न.पा. को निर्णयानुसार माथि
उल्लेखित दरमा थप ५० प्रतिशत जरिवाना लिइ नक्सा पास गरिनेछ ।
ग)
मनासिव कारण विना तोकिएको अवधि भित्र घर सम्पन्न नगर्नेलाइ वा प्रमाण पत्र नलैजानेलाई समयको
आधारमा थप दस्तुर लाग्ने छ ।
घ)
नक्सा पासको लागि नगरपालिकामा पेश गर्दा लाग्ने दस्तुरको ५० प्रतिशत धरौटी दस्तुर लाग्नछ । घर निर्माण
गर्दा कामदारलाई अस्थायी चर्र्पि निर्माण नगरेमा जरिवाना रकम लगायत सोहि धरौटीवाट कट्टा गरि वाकी
पछि फिर्ता गरिनेछ ।
ङ)
नक्सा पास गरी सं रचना निर्माण गर्दा नक्सामा कू नै सं सोधन गर्न परेमा १ रुपैया प्रति वर्ग फू ट थप रकम
लाग्नेछ ।
घरको सिफारिस मूल्यांकन (न्युनतम) सिफारिस दस्तुर
विवरण
मूल्यांकन
क्र.सं . टिन छाना घर पक्की जडान प्रति कोठा
५००००
१
३ हजार रुपैया प्रति वर्ग फू टको १ प्रतिशतका दरले मूल्यांकन गरिनेछ
।
जग्गा वा सम्पत्ति मूल्यांकन दस्तुर
क्र.सं . विवरण
१
जग्गा वा सम्पत्ति मूल्यांकनको ०.०८ प्रतिशत । तर पाच लाख भन्दा
कमको मूल्यांकन भएमा एकमूष्ठ रु.५००
२
जग्गा वा सम्पति मुल्यांकनको ०.०८ प्रतिसत तर ५ लाख भन्दा कमको
मुल्यांकन भएमा एकमुष्ट रु ५००
३
आम्दानी प्रमाणित ०.०८ प्रतिशतका दरले तर पाच लाख भन्दा कमको
मूल्यांकन भएमा एकमूष्ठ रु.५००
वातावरण तथा स्वास्थ्य र सरसफाई शुल्क
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प्रतिशत दर
०.०८
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नगर क्षेत्रभित्र बेदर्तावाला जग्गाको भोगाधिकार हस्तान्तरण गर्दा वा छोड्दा न.पा.को रोहवरमा गर्ने र सो बापत लेनदेन
गरेको रकमको १ प्रतिशतका दरले वाताबरण तथा स्वास्थ्य र सरसफाई शुल्क जग्गा खरिद कर्ताबाट लिने । नगर क्षेत्र
भित्र बेदर्तावाल जग्गाको उपयोग गरे बापत नगर कार्यपालिकाले तोके को जग्गाको वर्गिकरणार दर बमोजिम मुल्यांकन
गरी त्यस्ता जग्गा उपयोग गर्ने व्यक्तिबाट वातावरणा तथा स्वास्थ्य सरसफाइ शुल्क लिने । शुल्कको दर तोक्नका लागि
नगर कार्यपालिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने ।
घ वर्गका निमार्ण ब्यवसायी ठे क्का लाइसेन्स दस्तूर
दर्ता
नविकरण
१
निमार्ण व्यवसायी ठे क्का लाइसेन्स
५०००
२०००
२
आ.व. २०७५।०७५ को सुरु ३ महिना समाप्त भए पश्चात थप ३ २०००
महिना सम्मको लागि रकममा थप जरिवाना रु
३
निर्माण व्यवसायी इजाजत पत्र नामसारी वा ठाउ सारी रु
१०००
वेदर्तावाल जग्गाको बसोबास भएको स्थानमा पानी विजूली सिफारिस
१
आर.सि.सि. फ्रेम स्टक्चर भवन
५००
२
इट्टा ढू ंगाको गारोमा जडान घर
३००
माथि उल्लेखित शुल्क दस्तुरका दरहरु बाहेकमा बिषयमा प्रचलित कानून बमोजिम शुल्क दस्तुर लगाउन सकिने भएमा
नगर कार्यपालिकाको निर्णय बमोजिम लगाउन नगर कार्यपालिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने र सोलाई आगामी
नगरसभाको बैठकबाट समर्थन गराउने ।

अनुसुचि १०

विषय

निकासी, पूर्वाधार उपयोग, वातावरण व्यवस्थापन शुल्कको दर
ईकाई

पशुजन्य उत्पादन (नगर भित्र उत्पादन भै बाहिर निकासी हुने ।)
ठू लो जाती चौपाया (राँगा, गोरु, भैंसी आदि)
सानो जाती चौपाया (बाख्रा, बोका, बं गुर, सुँगुर आदि)
पं क्षीजन्य उत्पादन
कु खुरा चल्ला, बट्टाई
कु खुरा, हाँस, लौकाट, अन्य पं क्षीजन्य वस्तु
अण्डा
काठजन्य उत्पादनः (नगर भित्र उत्पादन भै बाहिर निकासी हुने)
साल र सिसौ काठ चिरान, गोलिया, जर्ना
अन्य काठ चिरान, गोलिया, जर्ना
बाँस
अन्य उत्पादन (नगरमा उत्पादन भै बाहिर निकासी हुने)
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आ.व. २०७५/७६
मा स्वीकृत दररेट

प्रति गोटा
प्रति गोटा

रु. १०।००
रु. ५।००

प्रति गोटा
प्रति गोटा
प्रति क्यारेट

रु. ०।२५
रु. १।००
रु. १।००

प्रति ट्रक
प्रति ट्रक
प्रति गोटा

रु. ३००।००
रु. २००।००
रु. ०।५०

बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
बनकस (खर ,वावियो, छवाली, पराल, धानको भुस, बगास, प्रति गाडा
अम्लिसो कु चो, उखुको खोया)
प्रति ट्रयाक्टर
प्रति ट्रक
ब्रान
प्रति क्यून्टल
पिना
प्रति क्यून्टल
भेली
प्रति क्यून्टल
सालको विया
प्रति के .जी.

रु. १०।००

रु. ५०।००
रु. १००।००
रु. २।००
रु. २।००
रु. १।००
रु. ०।५०

अनुसुची ११
जरिवानाको दर
जरिवाना
बार्षिक कर, दस्तुर तथा शुल्क बुझाउन बिलम्ब भएमा
बार्षिक कर, दस्तुर तथा शुल्क बुझाउन बिलम्ब भएमा
बार्षिक कर, दस्तुर तथा शुल्क बुझाउन बिलम्ब भएमा

बिलम्ब बर्ष
पहिलो
दोस्रो
दोस्रो बर्ष पछि

पुनश्चः बक्यौता असुल गर्दा हालको दरमा नै हिसाब गरि असुल गर्ने ।

					
				
				

171

रकम/प्रतिशत
१०%
२०%
३०%
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ऐन सं ख्याः १२

बाणगङ्गा नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५

नगरसभाबाट पारित मितिः२०७६।०३।२५
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उद्देश्य र कारण
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सेवा र कार्यहरुको लागि बाणगङ्गा नगरपालिकाको स्थानीय सञ्चित कोषबाट के ही रकम खर्च
गर्ने अधिकार दिन र सो रकम विनियोजन गर्न वाञ्छनीय भएकोले प्रस्तुत ऐन पेश गर्नु परेको हो ।
प्रस्तुत ऐनले बाणगङ्गा नगरपालिकाको स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार बाणगङ्गा नगरपालिकाले गर्ने सेवा र
कार्यहरुको निमित्त विनियोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकोछ ।
द्रष्टव्य: यो ऐन विनियोजन ऐन हो ।

चक्रपाणी अर्याल
नगर उपप्रमुख

बाणगं गा नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७५/२०७६ को सेवा र कार्यहरुको लागि स्थानीय सञ्चित कोषबाट के ही रकम
खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विनियोजन ऐन, २०७५
प्रस्तावना:. बाणगं गा नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७५।०७६ को सेवा र कार्यहरुको लागि सञ्चित कोषबाट के ही रकम
खर्च गर्ने अधिकार दिन र सो रकम विनियोजन गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको सं विधानको धारा २२९ को उप–धारा (२) बमोजिम बाणगं गा नगरपालिका, नगर सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
१.

सं क्षिप्त नाम र प्रारम्भ:
(१)	यस ऐनको नाम “बाणगं गा नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५” रहेको छ ।
(२)	यो ऐन नगरसभाले पारित गरी बाणगं गा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को निमित्त सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अधिकार:
(१) आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को निमित्त नगर कार्यपालिका, वडा समिति, विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र
कार्यहरुका निमित्त अनुसूची १ मा उल्लिखित चालू खर्च, पूँजिगत खर्च र बित्तिय व्यवस्थाको रकम समेत
गरी जम्मा रकम रु ८८,४५,५२,०००।– (अक्षेरुपी अठासी करोड पैचालिस लाख बाउन्न हजारमात्र) मा
नबढाई निर्दिष्ट गरिए बमोजिम सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिने छ ।

३. 	विनियोजन:
(१) 	यस ऐनद्धारा सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न अधिकार दिइएको रकम आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ को निमित्त
बाणगं गा नगरपालिको नगर कार्यपालिका, वडा समिति र विषयगत शाखाले गर्ने सेवा र कार्यहरुको
निमित्त विनियोजन गरिने छ ।
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(२)

(३)

उपदफा (१) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भएता पनि कार्यपालिका, वडा समिति र विषयगत शाखाले गर्ने
सेवा र कार्यहरुको निमित्त विनियोजन गरेको रकम मध्ये कु नैमा बचत हुने र कु नैमा अपुग हुने देखिन
आएमा नगर कार्यपालिकाले बचत हुने शीर्षकबाट नपुग हुने शीर्षकमा रकम सार्न सक्ने छ । यसरी रकम
सार्दा एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा रकमको २५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कु नै एक वा एक भन्दा
बढी शीर्षकहरुबाट अर्को एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरुमा रकम सार्न तथा निकासा र खर्च जनाउन
सकिनेछ । पूँजिगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित रकम साँवा भुक्तानी खर्च र व्याज भुक्तानी
खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्य चालू खर्च शीर्षक तर्फ सार्न र बित्तीय व्यवस्था अन्तर्गत साँवा भुक्तानी खर्च
तर्फ बिनियोजित रकम ब्याज भुक्तानी खर्च शीर्षकमा बाहेक अन्यत्र सार्न सकिने छै न ।
तर चालु तथा पूँजिगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाको खर्च व्यहोर्न एक स्रोतबाट अर्को स्रोतमा रकम सार्न
सकिने छ ।
उपदफा (२) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भएता पनि एक शीर्षकबाट सो शीर्षकको जम्मा स्वीकृत रकमको
२५ प्रतिशतभन्दा बढ्ने गरी कु नै एक वा एक भन्दा बढी शीर्षकहरुमा रकम सार्न परेमा नगर सभाको
स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

अनुसूचि–१

(दफा २ सं ग सम्बन्धित)
नेपालको सं विधानको धारा २२९ (२) बमोजिम

नगर कार्यपालिका
वडा समिति
बिषयगत शाखा
ऋणको सावा व्याज भुक्तानी
सामाजिक सुरक्षा
जम्मा
			

४९,०५,३९,८३९।००

१
२
३
४
५

175

वित्तिय जम्मा
व्यवस्था
८८,४५,५२,०००।००

चालु खर्च पूँजिगतखर्च
३९,४०,१२,१६१।००

क्र.सं . अनुदान सं ख्या शीर्षकको नाम

०।००

सं ञ्चित कोषबाट विनियोजन हुने रकम
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भाग २
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नियम सं ख्याः १

बाणगङ्गा नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र
अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण (कार्यविधि) नियमावली,
२०७४

कार्यपालिकाबाट स्वीकृत मिति: २०७४।०४।२५
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प्रस्तावना:
बाणगङ्गा नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्र लगायतका अन्य लिखत प्रमाणीकरण गर्ने विधि र
प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको सं विधानको धारा २१४ को उपधारा (५) बमोजिम बाणगङ्गा नगर कार्यपालिकाले देहायको नियमावली
बनाएको छ ।

परिच्छेद १
प्रारम्भ
१.

२.

सं क्षिप्त नाम र प्रारम्भ:
(१)	यस नियमावलीको नाम “बाणगङ्गा नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण
(कार्यविधि) नियमावली, २०७४” रहेकोछ ।
(२)		यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
परिभाषा: विषय वा प्रसं गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,—
(क) “प्रमुख” भन्नाले नगर कार्यपालिकाको प्रमुख सम्झनु पर्छ ।
(ख) “उपप्रमुख” भन्नाले नगर कार्यपालिकाको उपप्रमुख सम्झनु पर्छ ।
(ग) “कार्यपालिका” भन्नाले सं विधानको धारा २१६ बमोजिम गठित बाणगङ्गा नगर कार्यपालिका सम्झनु पर्छ
(घ) “कार्यकारी अधिकृ त” भन्नाले नगर कार्यपालिकाको कार्यकारी अधिकृ त सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “नगरपालिका” भन्नाले सं विधान बमोजिमको नगरपालिका सम्झनु पर्छ ।
(च) “प्रामाणिक प्रति” भन्नाले निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्र प्रमाणित गर्ने अधिकारीले हस्ताक्षर गरेको
सक्कल प्रति सम्झनु पर्छ ।
(छ) “लिखत वा कागजात” भन्नाले देहायका बिषयसँ ग सम्वन्धित निर्णय वा आदेश वा तत् सम्वन्धी
अधिकारपत्रसँ ग सम्वन्धित लिखत वा कागजात सम्झनु पर्छ:—
(१) नगर कार्यपालिकाले बनाएको नीति, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि,
(२) नगर कार्यपालिकाले जारी गरेको आदेश,
(३) नगर कार्यपालिकाद्वारा पारित प्रस्ताव,
(४) नगर कार्यपालिकाले जारी गरेको अधिकारपत्र,
(५) नगर कार्यपालिकाले गरेको निर्णय,
(६) नगर कार्यपालिकाबाट नियुक्ति हुने पदको नियुक्तिपत्र, सरुवा तथा अवकाश पत्र,
(७) नगर कार्यपालिकाले जारी गरेको सूचना तथा सिर्जना गरेको तथ्याङ्क वा अभिलेख सम्वन्धी लिखत
वा कागजात,
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(८) प्रचलित कानूनबमोजिम प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने अन्य लिखत वा कागजात ।
(ज) “सभा” भन्नाले सं विधानको धारा २२३ बमोजिमको नगरसभा सम्झनु पर्छ ।
(झ) “सं विधान” भन्नाले नेपालको सं विधानलाई सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “सूचना तथा अभिलेख के न्द्र” भन्नाले नगरपालिका अन्तर्गत स्थापना भएको नियम ११ बमोजिमको
सूचना तथा अभिलेख के न्द्र सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद २
लिखत वा कागजातको प्रमाणीकरण कार्यविधि
३.	नियमको प्रमाणीकरण कार्यविधि:
(१) कार्यपालिकाले बनाएको नियम कार्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत भएपछि प्रमुखले प्रमाणीकरण गर्नेछ।
(२) प्रमुखले उपनियम (१) बमोजिम प्रमाणीकरण गर्दा नेपाली कागजमा तयार गरिएको नियमको कम्तीमा
चार प्रतिमा मिति समेत उल्लेख गरी हस्ताक्षर गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो प्रामाणीक प्रति मध्ये एक/एक प्रति
देहाय बमोजिमका निकायमा पठाउनु पर्नेछ:–
(क) कार्यकारी अधिकृ तको सचिवालयमा,
(ख) सूचना तथा अभिलेख के न्द्रमा,
(ग) सं घको सङ्घीय मामिला हेर्ने मन्त्रालयमा,
(घ) प्रदेशको नगरपालिका हेर्ने निकाय (मन्त्रालय वा विभाग) मा,
(३) सूचना तथा अभिलेख के न्द्रले उपनियम (२) बमोजम प्रमाणीकरण भएका नियम प्रकाशन गरी
नगरपालिकाका सबै वडा कार्यालयमा पन्ध्र दिनभित्र पठाउनु पर्नेछ ।
(४) 	यस नियम बमोजिम प्रमाणीकरण भएको नियम कार्यकारी अधिकृ तले सर्वसाधारणको जानकारीको लागि
सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
४
नीति, निर्देशिका तथा कार्यविधिको प्रमाणीकरण:
(१) कार्यपालिकाले बनाएको नीति, निर्देशिका तथा कार्यविधि कार्यकारी अधिकृ तले तीन प्रतिमा हस्ताक्षर गरी
प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको प्रामाणिक प्रतिमध्ये एक प्रति कार्यकारी अधिकृ तको
सचिवलयमा, एक प्रति कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित निकायमा र अर्को प्रति सूचना तथा अभिलेख के न्द्रमा
पठाई कार्यान्वयन तथा अभिलेखबद्ध गर्नुपर्नेछ ।
(३) सूचना तथा अभिलेख के न्द्रले उपनियम (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएका नीति, निर्देशिका तथा
कार्यविधि सबै वडा कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(४) 	यस नियम बमोजिम प्रमाणीकरण भएको नीति, निर्देशिका तथा कार्यविधि कार्यकारी अधिकृ तले
सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
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५.

कार्यपालिकाको निर्णय तथा प्रस्तावको प्रमाणीकरण:
(१) कार्यपालिकाको बैठकमा पेश हुने प्रस्ताव र बैठकको निर्णय कार्यकारी अधिकृ तले प्रमाणित गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएका निर्णय तथा प्रस्ताव सूचना तथा अभिलेख के न्द्रले सुरक्षित
तवरले सं ग्रह गरी राख्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम प्रमाणित निर्णय कार्यकारी अधिकृ तले कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धित निकाय वा
अधिकारीलाई पठाई त्यस्तो निर्णयसुरक्षित राख्नु पर्नेछ ।
(४) 	यस नियम बमोजिम प्रमाणीकरण भएको निर्णय कार्यकारी अधिकृ तले सर्वसाधारणको जानकारीको
लागि सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
६.
आदेश वा अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण:
(१) सं विधान वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कार्यपालिकाबाट जारी हुने आदेश वा अधिकारपत्रको
प्रमाणीकरण प्रमुखले गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रमाणीकरण भएको आदेश वा अधिकारपत्रको प्रामाणीत प्रतिमध्ये एक प्रति
कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धित निकाय वा अधिकारीलाई र अर्को प्रति सूचना तथा अभिलेख के न्द्रमा पठाई
अभिलेखबद्ध गर्नु पर्नेछ ।
(३) 	यस नियम बमोजिम प्रमाणीकरण भएको आदेश वा अधिकारपत्र कार्यकारी अधिकृ तले सर्वसाधारणको
जानकारीको लागि सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
७.	न्यायिक समितिको निर्णय वा आदेशको प्रमाणीकरण:
(१)	न्यायिक समितिको निर्णय वा आदेश उक्त समितिका सं योजक र सबै सदस्यले प्रमाणीत गर्नेछन् ।
(२)	न्यायिक समितिका निर्णय वा आदेशको प्रामाणिक प्रति कार्यकारी अधिकृ त वा निजले तोके कोसम्बन्धित
शाखाको कर्मचारीले सं रक्षण गर्नेछ ।
(३)	यस नियम बमोजिम भएको निर्णय वा आदेशको नक्कल लिन चाहेमा सरोकारवाला व्यक्ति वा सं स्थालाई
कार्यकारी अधिकृ त वा निजले तोके को कर्मचारीले नक्कल प्रति प्रमाणित गरी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
८.
सूचना वा तथ्याङ्क प्रमाणीकरण:
(१) स्थानीयस्तरको सूचना तथा तथ्याङ्क, स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम, योजना तथा बजेट एवं कार्ययोजनाको
प्रमाणीकरण कार्यकारी अधिकृ तले गर्नेछ ।
(२) नगरपालिकामा रहेको सूचना वा तथ्याङ्क कसैले माग गरेमा अभिलेखमा जनाई सम्वन्धित शाखा प्रमुखले
प्रमाणित गरी उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।
(३)	यस नियम बमोजिम कु नै सूचना, तथ्याङ्क वा लिखत वा कागजात नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले माग
गरेमा त्यस्तो सूचना, तथ्याङ्क वा लिखत वा कागजात कार्यकारी अधिकृ तले प्रमाणीत गरी उपलब्ध गराउनु
पर्नेछ ।
९.
अन्य लिखत वा कागजातको प्रमाणीकरण:(१) नियम ३, ४, ५, ६, ७ र ८ मा लेखिएदेखि बाहेक नगरपालिकासँ ग
सम्बन्धित अन्य लिखत वा कागजातको प्रमाणीकरण गर्दा कार्यपालिकाबाट भएका वा जारी भएका लिखत वा
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१०.

कागजातको प्रमाणीकरण कार्यकारी अधिकृ तबाट हुनेछ ।
(२) उपनियम (१)मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि कु नै खास लिखत वा कागजात प्रमाणीकरणका लागि
नगरपालिकाको कानूनबमोजिम कु नै खास अधिकारी तोकिएको रहेछ भने त्यस्तो लिखत वा कागजात
त्यस्तो अधिकारीबाट प्रमाणीकरण हुनेछ ।
कार्यपालिकाबाट हुने नियुक्ति, सरुवा तथा अवकासको प्रमाणीकरण : (१) कार्यपालिकाबाट नियुक्ति हुने पदको
नियुक्ति पत्र, सरुवा तथा अवकाश पत्रको प्रमाणीकरण कार्यकारी अधिकृ तबाट हुनेछ ।
(२) नगरपालिकाको विभिन्न सेवाको अधिकृ त वा सो सरहको पद र स्थायी नियुक्ु ति हुने अन्य पदमा कार्यकारी
अधिकृ तले प्रमाणीकरण गरी नियुक्तिपत्र दिनेछ ।
(३) नगरपालिकाको विज्ञ सेवा वा करारमा नियुक्त हुने पदमा कार्यकारी अधिकृ त वा निजले अख्तियारी
दिएको सम्वन्धित शाखा प्रमुखले प्रमाणीकरण गरी नियुक्तिपत्र दिनेछ ।
(४)	यस नियममा लेखिएदेखि बाहेक नगरपालिकाको कानून बमोजिम नियुक्ति हुने अन्य पदको नियुक्ति
कार्यकारी अधिकृ त वा निजले तोके को अधिकारीद्वारा प्रमाणीकरण हुनेछ ।
(५) 	यस नियम बमोजिमको प्रामाणित प्रति कार्यकारी अधिकृ तले सुरक्षित राख्नु वा राख्न लगाउनु पर्नेछ ।

परिच्छेद ३
सूचना तथा अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धमा
११.

१२.

१३.

सूचना तथा अभिलेख के न्द्र रहने: (१) नगर कार्यपालिकाबाट हुने निर्णय, आदेश लगायतका लिखत वा
कागजातको प्रामाणीक प्रति लगायतका सूचना तथा अभिलेख व्यवस्थापन गर्न नगर कार्यपालिकामा एक सूचना
तथा अभिलेख के न्द्र रहनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना तथा अभिलेख के न्द्रले यस नियम बमोजिम प्रमाणीकरण भएका
लिखत वा कागजातको सक्कल प्रामाणीक प्रति सुरक्षितसाथ राख्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम सूचना तथा अभिलेख के न्द्रले यस नियम बमोजिम प्रमाणीकरण भएका महत्वपूर्ण
लिखत वा कागजातको माइक्रो फिल्म तयार गरी राख्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिमको सूचना तथा अभिलेख के न्द्रले लिखत वा कागजातको सिलेसिलेवार रुपमा
सं ग्रह गरी अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।
अभिलेख व्यवस्थित गरी राख्नु पर्ने: (१) यस नियम बमोजिम प्रमाणीकरण भएको लिखत वा कागजातको नगर
कार्यपालिकाको सम्वन्धित बिषयगत शाखा र सूचना तथा अभिलेख के न्द्रले सुरक्षितसाथ अभिलेखबद्ध गरी राख्नु
पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम अभिलेख राख्दा विद्युतीय प्रति समेत सुरक्षित गरी राख्नु पर्नेछ ।		
सार्वजनिक गर्नुपर्ने: यस नियममा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानूनले गोप्य राख्नुपर्ने लिखत
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१४.

१५.
१६.

वा कागजात भनी तोके बाहेकका अन्य सबै लिखत वा कागजात सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सूचना तथा
अभिलेख के न्द्रले सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
		
परिच्छेद ४
विविध
अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम प्रमाणीकरण हुने विषयमा असर नपर्ने: कु नै निर्णय वा आदेश प्रमाणीकरण
सम्बन्धमा प्रचलित नेपाल कानूनमा छु ट्टै व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो विषयमा यस नियममा लेखिएको कु नै कु राले
असर पार्ने छै न ।
कार्यविधि बनाउन सक्ने : यस नियमको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न कार्यपालिकाले आवश्यक कार्यविधि बनाउन
सक्ने छ।
बचाऊ: यसअघि स्थानीय निकायबाट प्रचलित कानून बमोजिम भए गरेका निर्णय वा आदेश वा तत्सम्वन्धी
अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण यसै नियम बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।
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नियम सं ख्याः२

बाणगङ्गा नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन कार्यविधि,
२०७४

कार्यपालिकाबाट स्वीकृत मिति :–२०७४।०४।२५
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१.

प्रस्तावना :

बाणगङ्गा नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ को नियम २४ बमोजिम बाणगङ्गा नगर कार्यपालिकाको
बैठक सं चालनको लागि यो कार्यविधि स्वीकृत गरी जारी गरिएको छ ।
२.

परिभाषा :
विषय वा प्रसं गले अर्को अर्थ नलागेमा यस कार्यविधिमा –
(क) “नियमावली “ भन्नाले नगरपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावलीलाई सम्झनु पर्दछ ।
(ख) “वडा अध्यक्ष “ भन्नाले नगरपालिकाको वडाध्यक्ष सम्झनु पर्दछ ।
(ग) “सदस्य” भन्नाले नगरपालिकाको वडा सदस्य सम्झनु पर्दछ ।
(घ) “अध्यक्ष” भन्नाले नगरपालिकाको बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई सम्झनु पर्दछ ।
(च) “नगरपालिका” भन्नाले नगरपालिका, उप–महानगरपालिका र महानगरपालिका समेतलाई 		
सम्झनु पर्दछ ।
(छ) “कार्यपालिका” भन्नाले नगरपालिकाको कार्यपालिका सम्झनु पर्दछ ।
(ज) “वडा समिति” भन्नाले नगरपालिकाको वडा समिति सम्झनु पर्दछ ।

३.

वडा समितिको वैठक :
३.१ वडा समितिको बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्नेछ । तर आवश्यकता अनुसार बैठक बस्नको लागि
बाधा हुने छै न ।
३.२ वडा समितिको बैठकको अध्यक्षता वडाध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थित जेष्ठ
सदस्यले वडा समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
३.३ वडा समितिको बैठक वडा अध्यक्षको निर्देशनमा वडा सचिवले बोलाउनेछ ।

४.

बैठक बस्ने स्थान र समय
४.१ वडा समितिको बैठक वडा समितिको कार्यालयमा बस्नेछ ।
४.२ वडा समितिको बैठकका लागि सूचना गर्दा बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान खुलाई पठाउनु पर्नेछ ।
४.३ 	यसरी सूचना गर्दा बैठक बस्ने समयभन्दा तीन दिन अगावै जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । तर विशेष
परिस्थितीमा बैठक बोलाउन बाधा पर्ने छै न ।
छलफलको विषय
५.१ वडा समितिको बैठक बोलाउँ दा सो बैठकमा छलफल गरिने विषय स्पष्ट रुपले किटान गरी बैठक बस्ने
मिति भन्दा सामान्यतया २४ घण्टा अगावै वडा सचिवले सवै सदस्यलाई
उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
५.२ वडा अध्यक्षको निर्देशनमा वडा सचिवले वडा समितिको बैठकको कार्यक्रम लिखित रुपमा
तयार गर्नेछ । प्रस्ताव सम्बन्धि खाका अनुसूचि १ बमोजिम हुनेछ ।

५.

६.

उपस्थिति
६.१ बैठकमा उपस्थित प्रत्येक सदस्यले उपस्थिति पुस्तिकामा आफ्नो नाम र बुझिने गरी 	दस्तखत गर्नु
पर्नेछ ।
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६.२
७.

वडा सचिवले वडा समितिको बैठकमा सचिवको रुपमा उपस्थिति पुस्तिकामा उपस्थिति जनाई दस्तखत
गर्नुपर्नेछ ।
बैठक सं चालन प्रक्रिया
७.१ बैठकलाई सुव्यवस्थित गर्ने काम बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको हुनेछ ।
७.२ अध्यक्षको आसनको सम्मान र आदर गर्नु वडा समितिका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ ।
७.३ बैठकको छलफल विषयसूचीका आधारमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले तोके बमोजिम
हुनेछ ।
७.४ बैठकको छलफलमा भाग लिने सदस्यले बोल्ने पालो तथा बोल्न पाउने समयको अवधि बै ठ क क ो
अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
७.५ एक जना सदस्यले बोलिरहेको समयमा अर्को कु नै सदस्यले बीचमा कु रा काट्नु हुँदैन ।

८. 	निर्णय सम्बन्धि व्यवस्था
८.१ प्रस्ताव माथि बोल्ने क्रम समाप्त भएपछि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सो प्रस्ताव निर्णयको लागि
प्रस्तुत गर्नेछ ।
८.२ बैठकको निर्णय सामान्यतया सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ । मत विभाजन हुने
अवस्थामा अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति सहित तीन जना सदस्यको बहुमतले गरेको निर्णय बैठकको निर्णय
मानिनेछ ।
९. 	निर्णयको अभिलेख
९.१ वडा सचिवले बैठकमा भएको निर्णयलाई निर्णय पुस्तिकामा अभिलेख गरी उपस्थित सदस्यलाई सही
गराइ राख्नुपर्नेछ ।
९.२ बैठकबाट भएको कु नै निर्णयमा चित्त नबुझ्ने सदस्यले निर्णय पुस्तिकामा छोटकरीमा आफ्नो फरक मत
जगाउन सक्ने छन् ।
१०. नगर कार्यपालिकाको बैठक
१०.१ नगर कार्यपालिकाको बैठक कम्तीमा महिनाको एक पटक बस्नेछ ।
१०.२ नगर कार्यपालिकाको बैठकको अध्यक्षता प्रमुखले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपप्रमुखले
कार्यपालिकाको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
१०.३ नगर कार्यपालिकाको बैठक प्रमुखको निर्देशनमा कार्यकारी अधिकृ तले बोलाउनेछ ।
११. बैठक बस्ने स्थान र समय
११.१ नगर कार्यपालिकाको बैठक नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा बस्नेछ ।
११.२ नगर कार्यपालिकाको बैठकका लागि सूचना गर्दा बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान खुलाई पठाउनु पर्नेछ।
११.३ यसरी सूचना गर्दा बैठक बस्ने समयभन्दा तीन दिन अगावै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
१२.

छलफलको विषय
१२.१ नगर कार्यपालिकाको बैठक बोलाउँ दा सो बैठकमा छलफल गरिने बिषय स्पष्ट रुपले किटान गरी बैठक
बस्ने मितिभन्दा सामान्यतया २४ घण्टा अगावै कार्यकारी अधिकृ तले सवै
सदस्यलाई
उपलब्ध
गराउनु पर्नेछ ।
१२.२ प्रमुखको निर्देशनमा कार्यकारी अधिकृ तले कार्यपालिकाको बैठकको कार्यक्रम लिखित रुपमा तयार
गर्नेछ।
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१२.३ बैठकमा छलफलका पेश गर्ने प्रस्ताव सम्बन्धि अन्य व्यवस्था कार्यसम्पादन नियमावलीमा
तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१३. उपस्थिति
१३.१ बैठकमा उपस्थित प्रत्येक सदस्यले उपस्थिति पुस्तिकामा आफ्नो नाम र बुझिने गरी 		
दस्तखत गर्नुपर्नेछ ।
१३.२ कार्यकारी अधिकृ तले कार्यपालिकाको बैठकमा सचिवको रुपमा उपस्थिति भई पुस्तिकामा उपस्थिति
जनाई दस्तखत गर्नुपर्नेछ ।
१४. बैठक सं चालन प्रक्रिया
१४.१ बैठकलाई सुव्यवस्थित गर्ने काम बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको हुनेछ ।
१४.२ अध्यक्षको आसनको सम्मान र आदर गर्नु कार्यपालिकाका प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य हुनेछ
१४.३ बैठकको छलफल विषयसूचीका आधारमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले तोके बमोजिम हुनेछ ।
१४.४ बैठकको छलफलमा भाग लिने सदस्यले बोल्ने पालो तथा बोल्न पाउने समयको अवधि बैठकको
अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
१४.५ एक जना सदस्यले बोलिरहेको अर्को कु नै सदस्यले बीचमा कु रा काट्नु हुँदैन ।
१५. 	निर्णय सम्बन्धि व्यवस्था
१५.१ प्रस्ताव माथि बोल्ने क्रम समाप्त भएपछि बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सो प्रस्ताव निर्णयको लागि
प्रस्तुत गर्नेछ ।
१५.२ बैठकको निर्णय सामान्यतया सर्वसम्मतिको आधारमा हुनेछ । मत विभाजन हुने अवस्थामा अध्यक्षता गर्ने
व्यक्ति सहित बहुमत सदस्यको निर्णय बैठकको निर्णय मानिनेछ ।
१५.३ बजेट, कार्यक्रम, नीति तथा स्थानीय तहको नियमावली बाहेकको विषयमा १५.२ बमोजिम निर्णय हुन
नसके मा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निजमाथि रहने गरी नगर कार्यपालिकाका प्रमुखले गरेको निर्णय अन्तिम
हुनेछ ।
१६.	निर्णयको अभिलेख
१६.१ कार्यकारी अधिकृ तले बैठकमा भएको निर्णयलाई निर्णय पुस्तिकामा अभिलेख गरी उपस्थित सदस्यलाई
सही गराई राख्नुपर्नेछ ।
१६.२ बैठकबाट भएको कु नै निर्णयमा चित्त नबुझ्ने सदस्यले निर्णय पुस्तिकामा छोटकरीमा आफ्नो फरक मत
जगाउन सक्ने छ ।
१७.
१८.

बाधा अड्काउ फु काउने: यस कार्यविधि कार्यान्वयनमा कु नै बाधा अड्काउ परे नगरपालिकाको कार्यपालिकाले
निर्णय गरी फु काउन सक्ने छ ।
परिमार्जन तथा सं शोधन: कार्यविधिलाई आवश्यकता अनुसार नगरपालिकाको कार्यपालिकाले परिमार्जन तथा
सं शोधन गर्न सक्ने छ ।
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अनुसूची १
प्रस्तावको ढाँचा
(बुँदा ५.२ सँ ग सम्बन्धित)
बाणगङ्गा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय,बाणगङ्गा
कपिलबस्तु जिल्ला,
५ नं . प्रदेश

विषय :–
प्रस्ताव पेश गर्न प्रमुखबाट स्वीकृति प्राप्त मिति :–
१.	विषयको सं क्षिप्त व्यहोरा :–
२. 	प्राप्त परामर्श तथा अन्य सान्दर्भिक कु रा :–
३.
प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नाको कारण र सम्बन्धित शाखाको राय :–
४. 	निर्णय हुनु पर्ने व्यहोरा :–
नोट : प्रस्ताव तयार गर्दा देहायका कु राहरुमा ध्यान दिनुपर्ने छ :–
१.
“विषयको सं क्षिप्त व्यहोरा” अन्तर्गत रहने विबरण :–
	विषयबस्तुको पृष्ठभूमिमा यसबारे पहिले कु नै निर्णय भएको भए सोको विबरण, प्रस्तावित निर्णय
कार्यान्वयन प्रकृ या, समयावधी, कार्यक्षेत्र, कार्यान्वयन गर्ने निकाय र लाग्ने आर्थिक दायित्व भए सो समेत
उल्लेख गरी कु नै योजनाको विषय भए सो बारे छोटकरी विबरण उल्लेख गर्ने ।
२.
“प्राप्त परामर्श तथा अन्य सान्दर्भिक कु रा” अन्तर्गच कार्यपालिका समितिहरु र अन्य निकाय तथा
विशेषज्ञहरुले कु नै परामर्श दिएको भए सो समेत उल्लेख गर्ने । सातै विषयसं ग सम्बन्धित नक्शा, डिजाइन
वा चित्र भए सो समेत समावेश गर्ने । कानूनी परामर्श लिएको भए प्रतिलिपी समेत समाबेश गर्ने ।
३.
“प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नाको कारण र सम्बन्धित शाखाको राय” अन्तर्गत सम्बन्धित विषयमा आई परेको
कठिनाई र समस्या, प्रस्तावित निर्णयको औचित्य र आवश्यकता तथा त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभाव समाबेश
गर्ने ।
४.
“निर्णय हुनु पर्ने व्यहोरा” अन्तर्गत जुन विषयमा जे जस्तो निर्णय हुन प्रस्ताव गरिएको हो सोको स्पष्ट
व्यहोरा राख्ने ।
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नियम सं ख्याः ३

बाणगङ्गा नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचासं हिता,
२०७४

कार्यपालिकाबाट स्वीकृत मिति :–२०७४।०४।२५
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प्रस्तावना
नेपालको सं विधान बमोजिम सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा सं घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन
व्यवस्थाको अभ्यास गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सुमधुर अन्तरसरकार सम्वन्ध कायम गर्न, स्थानीय शासन व्यवस्थामा
जनताको अर्थपूर्ण सहभागिता प्रबर्द्धन गर्दै वढी जनमुखी, सेवामुखी, जनउत्तरदायी, पारदर्शी तथा सुशासनयुक्त स्थानीय
शासनको प्रत्याभूति गर्न, स्थानीय तहलाई जनताको विश्वासिलो शासन इकाईका रुपमा स्थापित गर्न, स्थानीय तहबाट
समाजका विभिन्न वर्ग धर्म, लिङ्ग, जातजातिका मौलिक सं स्कृ तिप्रति सम्मान र सहिष्णु भावनाको विकास गर्न तथा कानुनी
राज्य, सं घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लाभहरूको न्यायोचित वितरण र दीगो विकासको अवधारणालाई मूर्त रुप दिन
हामी जनताबाट निर्वाचित पदाधिकारीको आचरण र क्रियाकलापहरुलाई सोही अनुरुप मर्यादित र नमूनायोग्य तुल्याउनका
लागि बाणगङ्गा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले नगर कार्यपालिकाको मिति २०७४।०४।२५ गतेको बैठकबाट पारित
गरी यो “बाणगङ्गा नगरपालिकाका पदाधिकारीको आचारसं हिता, २०७४” बनाई लागु गरेका छौ ।

भाग — १
प्रारम्भिक
१.
२.

३.

सं क्षिप्त नाम र प्रारम्भ :(१) यो आचारसं हिताको नाम “बाणगङ्गा नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसं हिता,
२०७४” रहेको छ ।
(२)	यो आचारसं हिता नगरकार्यपालिबाट पारित भएको मितिदेखि लागु हुनेछ ।
परिभाषा :विषय वा प्रसं गले अर्को अर्थ नलागेमा यस आचारसं हितामा,
(क) “प्रमुख” भन्नाले बाणगङ्गा नगरपालिकाको प्रमुखलाई सम्झनुपर्छ ।
(ख) “आचारसं हिता” भन्नाले नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसं हिता, २०७४ लाई जनाउनेछ ।
(ग) “अनुगमन समिति” भन्नाले यस आचारसं हिताअनुसार गठित आचारसं हिता अनुगमन समितिलाई
सम्झनुपर्छ ।
(घ) “कार्यपालिका” भन्नाले बाणगङ्गा नगर कार्यपालिका सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “पदाधिकारी” भन्नाले बाणगङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कार्यपाकिलकाका सदस्य
तथा सभाका अन्य सदस्य समेतलाई सम्झनुपर्छ । यस शब्दले नगरपालिकाले आफ्नो कार्य सम्पादनका
सिलसिलामा गठन गरेका जुनसुकै समिति वा उपसमिति वा कार्यदलका सदस्यहरु समेतलाई सम्झनुपर्दछ।
(च) “सभा” भन्नाले बाणगङ्गा नगरसभालाई वुझाउनेछ ।
(छ) “स्थानीय तह” भन्नाले नेपालको सं विधान बमोजिमको गाउँ पालिका, नगरपालिका र जिल्लासभा
सम्झनुपर्छ ।
(ज) “नगरपालिका” भन्नाले महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिका समेतलाई जनाउनेछ ।

भाग — २
पदाधिकारीका आचारहरु

सामान्य आचारहरुको पालना गर्ने :पदाधिकारीहरुले पालन तथा अवलम्वन गर्नुपर्ने सामान्य आचारहरु देहायमा
उल्लेख भए बमोजिम हुनेछन । जसकोे अवलम्वन गर्न हामी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौ,ं
३.१ नेपालको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, राष्रि।ाय एकता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित
सार्वभौमसत्ताप्रति प्रतिबद्ध रहंदै,
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(क) पदाधिकारीहरुले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्रिपेय एकता, स्वाधीनता
र स्वाभिमानको अक्षुण्णतामा प्रतिकु ल हुने कार्य गर्ने छै नौ ।
(ख) कु नै पनि पदाधिकारीले राष्र् विरुद्ध हुने कार्यमा सघाउ पुर्याउने, राष्रिगोय गोपनीयता भङ्ग गर्ने, राष्रि ाय
सुरक्षामा आँच पुर्याउने कार्यहरु गर्न वा त्यस्तो कार्यमा सहयोग पुर्याउने कार्य गर्ने वा गराइने छै न ।
(ग) कु नै पदाधिकारीले पदीय जिम्मेवारी पालना गर्दा सदैव राष्र्ह र जनताको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी
गर्नेछौ ।
(घ) कु नै पनि व्यक्ति वा निकायले जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, राष्रिट्य एकता, स्वाधीनता, सामाजिक,
धार्मिक, साँस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सौहार्दतामा आँच पुर्याउने गरी कार्य गरेमा त्यस्तो कार्य निरुत्साहित
गर्नेछौ ।
३.२ सं घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सु-सम्वन्धमा जोड दिंदेै,
(क) पदाधिकारीहरुले सं घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सुसम्वन्ध, कार्यअधिकारक्षेत्र, कार्य प्रणाली
वा सं स्थागत प्रबन्धमा कु नै आँच पुर्याउन वा दखल दिन वा अन्तरसरकार सम्वन्धमा खलल पार्ने
कु नै क्रियाकलाप गर्न वा वक्तव्य वा प्रकाशन वा प्रचार प्रसार गरिनेछैन ।
(ख) कु नै पनि आधारमा स्थानीय तहका वासिन्दाहरुलाई भेदभाव गर्ने वा समान सुरक्षा, सेवा, सुविधा
र सं रक्षणबाट बञ्चित गरिनेछैन ।
तर महिला, वालवालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, जेष्ठ नागरिक लगायगत पछि परेका
वर्ग, क्षेत्र तथा समुदायको हकहितका लागि विशेष व्यवस्था गर्न प्रतिबद्ध रहनेछौ ं ।
(ग) अन्तर स्थानीय तह तथा अन्तर सरकार वस्तु वा सेवाको निर्वाध आवागमनलाई कु नै बाधा गरिने
वा भेदभाव गरिनेछैन ।
३.३ सं घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली, स्वशासन र स्वायत्त शासन, सं घ, प्रदेश र स्थानीय
तहबाट राज्यशक्तिको प्रयोग तथा विश्वव्यापी मानव अधिकार र मौलिक अधिकारका मान्य सिद्धान्तको
प्रबर्द्धन गर्न,
(क)	जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, स्वशासन तथा स्वायत्त शासन, सं घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट
राज्यशक्तिको प्रयोग, सं घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मान्य सिद्धान्तहरुलाई उच्च सम्मान र
आत्मसात गरिनेछ ।
(ख) स‹ीय लोकतान्त्रिक प्रणाली, स्थानीय स्वायत्तता र तल्लो तहमा अधिकारको विके न्रीन्करणका
सिद्धान्त तथा नीतिलाई अनादर गर्ने, जनताप्रतिको उत्तरदायित्वलाई अस्वीकार गनेरर्े् , अवहेलना
गर्ने, अन्तरसरकार सम्वन्ध एवं स्थानीय तहहरु र साझेदार सं घ सं स्थासंगको कानुन बमोजिमको
सम्बन्धमा खलल पर्ने जस्ता कु नै लेख, समाचार, भाषण, वक्तव्य प्रकाशन वा प्रशारण गर्नु वा
गराउनु हुँदैन ।
तर यस कु राले उल्लेखित बिषयमा अनुसन्धानमूलक कु नै लेख रचना प्रकाशित गर्न र सो अनुरुप
धारणा राख्न रोक लगाएको मानिने छै न ।
३.४ साधन श्रोतको पूर्ण सदपु योग गर्न :
(क) कानुन बमोजिम आफू ले पाउने सेवा सुविधाबाहेक स्थानीय तहको साधन, श्रोत, नगद वा जिन्सी
कु नै पनि प्रकारले मास्न, उपभोग गर्न र दरुु पयोग गर्नु गराउनु हुँदैन ।
(ख) कु नै पनि पदाधिकारीले सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग गर्दा अधिकतम सदपु योग र उत्पादनशील
कार्यमा प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।
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३.५

३.६

३.७

३.८

आपनो जिम्मेवारीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न गराउन,
(क) कु नै पनि पदाधिकारीले कानुनले तोकिए बमोजिमका पदाधिकारीहरुलाई पूर्व जानकारी नदिई
आफ्नोसे वा दिने स्थान छोडी अन्यत्र जानु हुँदैन ।
(ख) पदाधिकारीले प्रचलित कानुनमा तोकिएभन्दा बढी समयका लागि आफ्नो कार्यक्षेत्र छोड्नुपर्दा वा
कार्यक्षेत्रभन्दा वाहिर जानुपर्ने भएमा कानुनले तोके बमोजिमका जनप्रतिनिधि वा पदाधिकारीलाई
आफ्नो पदको अख्तियारी नदिई जानु हुदैन ।
गैर कानुनी आश्वासनलाई निरुत्साहित गर्न,
(क) सं विधान तथा प्रचलित कानुनले दिएको अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिरका काम गरिदिन्छु भनी
कसैलाई आश्वासन दिनु हुदैन ।
(ख) कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने काम गर्न वा सेवा दिनका लागि आनाकानी वा ढिलाई गर्ने, जानीजानी
अनावश्यक झं झट थप्ने वा आफ्नो अधिकारक्षेत्र बाहिरको काम गरिदिन वा गराई दिनेछु भनी
आश्वासन वा भरोसा पर्ने कु नै काम गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।
(ग) स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले ऐनले तोकिएको योजना तर्जुमा प्रकृ याको जानकारी नदिई कु नै
व्यक्ति, सं स्था वा समुदायलाई स्थानीय तहको योजना बाहेकका कु नै कार्यक्रम वा योजना स्वीकृत
गरिदिन वा गराईदिने आश्वासन दिनु हुँदैन ।
(घ) आफ्नो लागि वा अरू कसैको लागि अनुचित लाभ पुग्ने गरी पदको दरूु पयोग गर्ने कार्य गर्नु
गराउनु हुदैन ।
राजनीतिक आस्थाका आधारमा भेदभावपूर्ण कार्य नगर्न दृढ रहँ दै,
(क) राजनीतिक आस्था वा विचारका आधारमा कार्यपालिका वा सभाका सदस्यहरु वा कर्मचारीहरु वा
सेवाग्राही तथा आम नागरिकहरुसं ग तेरोमेरोको भावना राखी कु नै कार्य गर्नु/गराउनु हुदैन ।
(ख) आफू सम्वद्ध राजनीतिक दल वा सम्वद्ध कु नै निकाय वा सं घसं स्थालाई मात्र लाभ पुग्ने वा सुविधा
हुने गरी कु नै निर्णय वा योजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछैन ।
सामाजिक सौहार्दता र समावेशीकरणप्रति दृढ सं कल्पित रहँ दै,
(क) सामाजिक सदभाव तथा सौहार्दता (प्रेम) खल्बल्याउन नहुने : विभिन्न जात जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र,
सम्र्हदायबीच सामाजिक सदभाव र सौहार्दता खल्बल्याउने कु नै काम वा अन्य कु नै व्यवहार गर्नु
वा गराउनु हुँदैन । कु नै सम्र्तदायबीचको सु—सम्वन्धमा खलल पर्ने गरी क्रियाकलाप गर्नु गराउनु
र प्रचार प्रसार गर्नु गराउनु हुदैन ।
(ख) छु वाछु तलाई प्रश्रय दिने व्यवहार गर्नु हुँदैन । कु नै बिचार ब्यक्त गर्दा जातीय, धामिक, सांस्कृतिक
वा समाजिक विद्वेषवा धार्मिक भेदभाव जनाउने खालका काम कु रा गर्ने वा उखान टुक्का प्रयोग
गर्ने वा कु नै जाती, धर्म, सं स्कृ ति वा समुदायकोे स्वाभिमानमा धक्का लाग्ने वा आघात पुग्ने खालका
शब्द/वाणीहरुको प्रयोग गर्नु हुदैन ।
(ग) कु नैपनि जातजाति, धर्म, वर्ण, लिङ्ग आदिका आधारमा भेदभाव गर्नु हुँदैन तथा सबै समुदायका
कानुनी हकहित र मौलिक सं स्कृ तिप्रति बोली र व्यवहार दबु ै तवरबाट प्रतिकु ल असर पर्ने गरी
कार्य गर्नु गराउनु हुँदैन ।
(घ) कु नै पनि समुदायको परम्परादेखिको धर्म अवलम्वन गर्ने धार्मिक स्वतन्त्रताको सम्मान
गनुर्पु र्नेछ।
तर, आफ्नो क्षेत्रभित्र कसैको धर्म परिवर्तन गर्ने गराउने कु नै पनि क्रियाकलाप हुन दिनुहुँदैन ।
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(ङ)

कु नै विदेशी नागरिक वा सं स्थाले नेपालको सभ्यता, नेपाली जनताबीचको सदभाव बिगार्ने वा
भडकाउने काम गरेको वा गर्न लागेको जानकारी भएमा तत्काल सम्बन्धित निकायमा सूचित गर्नु
पर्नेछ ।
३.९ पदाधिकारीबीच कार्यजिम्मेवारीको न्यायोचित बाँडफाँड गर्न :
(क) पदाधिकारीहरुबीच जिम्मेवारी, अधिकार वा सुबिधा वा दायित्वको बाँडफाँड गर्दा राजनीतिक
दलसँ गको सम्वद्धता वा राजनीतिक आस्था वा महिला वा पुरुष वा सामाजिक समावेशीकरणका
आधारमा भेदभाव गर्नु हुँदैन ।
तर कानुन बमोजिम बिशेष जिम्मेवारी र अवसर दिनका लागि उल्लेखित प्रावधानले रोक लगाएको
मानिने छै न ।
३.१० कसैको स्वाभिमान र अस्तित्वमा कु नै आँच आउन नदिन,
(क) पदाधिकारीले सबैसंग शिष्ट र मर्यादित बाणी तथा शव्दको प्रयोग गर्नुपर्नेछ । शालिन र स्वभाविक
सामाजिक आचारहरु गर्नुपर्नेछ । जनतासं ग हार्दिक, नम्र र आदरपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्नेछ ।
(ख) पदाधिकारीबाट कार्यपालिका र सभाका सदस्यहरु, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुमा एक
अर्काप्रति झठु ा लाञ्छना लगाउने, रिस राग द्वेष राख्ने तथा एकअर्काको बिषयमा अप्रासांगिक
टिकाटिप्पणी गर्नु वा अतिसयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति दिइनेछैन ।
(ग) पदाधिकारीले निर्वाचित जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सेवाग्राहीप्रति राम्रो व्यवहार र शीष्ठ भाषाको
गर्नेछन ।
(घ) पदाधिकारीले सं स्थागतरुपमा कु नै धारणा व्यक्त गर्दा स्थानीय तह, यसका निर्णयहरु वा कु नै
पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई होच्याउने वा अनादर गर्ने भाषा वा अभिव्यक्ति दिनु वा दिन
लगाउनु हुदैन ।
(ङ) पदाधिकारी तथा कर्मचारीबीच एक अर्काकोे काम, पेशागत मर्यादा र कार्यगत स्वायत्तताको
सम्मान गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्नेछ ।
(च) पदाधिकारीहरुले एकअर्काको व्यक्तिगतरुपमा टिका टिप्पणी गर्नु हुँदैनतर पदाधिकारीको
कामसँ ग सम्बन्धित बिषयमा स्वस्थरुपमा एक अर्काका कमीकमजोरी तथा सवल पक्षहरुलाई
ं याउन कु नै वाधा पुग्ने छै न ।
औल्
(छ) पदाधिकारीहरुले एक अर्काका बिषयमा सकारात्मक तवरले छलफल गर्ने, सुझाव दिने, आलोचना
तथा टिप्पणीहरु राख्नुपर्नेछ र एक अर्कालाई पदीय काम गर्नमा सहयोग, उत्साह र प्रेरणा प्रदान
गर्नुपर्नेछ ।
३.११ सामाजिक मान्यता विरुद्धका आचारहरु निरुत्साहित गर्दै ,
(क) कार्यालय समयमा वा पदीय कामका सिलसिलामा मादक वा लागु पदार्थको सेवन गर्नु हुँदैन ।
कार्यालय हाताभित्र तथा सार्वजनिक सभा, समारोह, बैठक, आदि स्थलहरुमा मद्यपान, धुम्रपान,
खैनी, सूर्ती, गुटक
् ा वा पान सेवन गर्नु हुँदैन ।
(ख) अन्धविश्वास, अपसं स्कृ ति, रुढीवादजस्ता पुरातन एवम् अबैज्ञानिक मान्यता तथा चालचलन
विरुद्धको सामाजिक रुपान्तरण प्रकृ यामा सक्रिय सहभागिता जनाउनु पर्दछ ।
(ग) पदाधिकारीहरुले सार्वजनिक स्थल तथा खुला ठाऊँ मा जुवा, तास खेल्ने, बाजि लगाउने आदि
जस्ता व्यवहारहरु गर्नु हुँदैन ।
(घ) पदाधिकारीले कानुनत: मानव अधिकारको हनन ठहरिने, कानुनले वन्देज लगाएका तथासभा वा
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कार्यपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सामाजिक मर्यादा विपरितका भनी तोके का समुदायमा प्रचलित
कु रीतिहरुले बढावा पाउने व्यवहार गर्नु हुदैन ।
(ङ)	विभिन्न जातजाति वा धर्म सम्र् दायका प्रचलित सामाजिक सं स्कारहरु जस्तै, विवाह, ब्रतबन्ध,
पास्नी, जन्मोत्सव, भोज, आदिमा समुदायमा गलत प्रतिस्पर्धाको भावना ल्याउने खालका तडक
भडक गर्नु हुँदैन र तडकभडक गर्न अरुलाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन ।
(च) पदाधिकारीको हैसियतले कु नै निर्णय गर्दा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक वा कु नै पनि आधारमा
तेरोमेरो भन्ने पक्ष नलिई तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ ।
(छ) लिङ्ग, उमेर, भाषा, धर्म, आर्थिक अवस्था आदिका आधारमा भेदभाव जनाउने गरी अरुको
सामाजिक सं स्कार वा वर्गीय हकहितका बिषयहरुमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नु र्हुदैन ।
(ज) पदाधिकारीले आफ्नो क्षेत्रभित्र विद्यमान सामाजिक कु रिति तथा कुु सं स्कारका रुपमा रहेका
वालविवाह, वहुविवाह, लैंगिक हिसं ा, छाउपडी, बोक्सा बोक्सी, दहेज दाइजा,े छु वाछु त,
जातिगत उचनीचता, व्यक्तिगत घटना दर्ता नगर्ने प्रबृति, खोप नलगाउने अवस्था, खुला दिशा
आदिजस्ता प्रथा प्रचलनलाई निर्मूल गर्न लागि पर्नु पर्नेछ ।
३.१२ स्थानीय तहबाट प्रदान गर्ने सेवा, सुविधा, निर्णय प्रक्रिया र सूचनामा जनताको पहुँच बढाउन,
(क) प्रत्येक नागरिकलाई सरोकार हुने सेवा सुविधा र निर्णयबारे सूचना माग भएमा उपलब्ध गराउनु
पर्ने छ । तर प्रचलित कानुन तथा आचारसं हितामा उल्लेख भएको तरिकाले बाहेक कु नै
पदाधिकारी, व्यक्ति वा समूहलाई आर्थिक कारोवारमा लाभ वा हानी पुग्नेे वा कसैको सम्पति वा
जीउ—ज्यानमा हानी नोक्सानी पुग्नेे सूचनाहरु र गोप्य राख्नु पर्ने कुु रा प्रसारण वा सार्वजनिक गर्नु
वा गराउनु वा उपलब्ध गराउनु हुदैन् ।
(ख) शान्ति सुरक्षा, राष्रिउाय अखण्डता, समुदायहरुको सौहार्द सम्बन्धमा खलल पर्ने खाले सूचनाहरु
सार्वजनिक गर्नु वा गराउनु हुदैन् ।
३.१३ वदनियत तथा अनधिकृ त काम गर्न गराउनबाट रोक्न,
(क) प्रचलित कानुन बमोजिम आफू लाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्दा वदनियत वा स्वेच्छाचारीरुपमा
गर्नु वा गराउनु हुँदैन । यस्तो अधिकारको प्रयोग खुला एवं सहभागितामूलक रुपमा छलफल गरी
गर्नु पर्नेछ ।
(ख) आफू वा अन्य कु नै व्यक्ति वा सं स्थाबाट अन्य पदाधिकारी वा कार्यालय/सं घसं स्था वा कर्मचारी
वा व्यक्तिलार्ई अनधिकृ त काम गराउनु हुँदैन ।
३.१४	लैङ्गिक समानताको प्रबर्द्धन गर्दै:
(क) कसैलाई लिङ्गको आधारमा भेदभाव झल्कने कु नै कार्य गर्नु हुँदैन । लिङ्गको आधारमा कसैको
क्षमतामाथि आँच आउने गरी कु नै कामकाज गर्न, नीति, कानुन वा सं रचना बनाइनेछैन ।
(ख) फरक लिङ्गका पदाधिकारी, कर्मचारी, सेवाग्राही तथा आम नागरिकप्रति अस्वस्थ आलोचना गर्ने,
जिस्याकाउने तथा उनीहरुको मनोवल घटाउने खालका अभिव्यक्ति दिने, दिन लगाउने वा कु नै
पनि माध्यमवाट कु नै यौनजन्य दरु ाशय हुने खालका कु नै कामकारवाही गर्न गराउन वा यौनजन्य
अस्लिल तस्विरहरु प्रकाशित गर्ने, प्रदर्शन गर्ने, आशय देखाउने, अनुचित लाभका दृष्टिले काममा
अल्झाउने जस्ता हैरानी पार्ने व्यवहार गर्नु वा गराउनु हुदैन ।
(ग)	लेखेर, बोलेर, भाषण गरेर वा जुनसुकै माध्यमबाट पनि महिला तथा पुरुषबीचमा भेदभाव
जनाउने खालका काम वा व्यवहार गर्न वा उखान टुक्का, थेगोे वा शब्दहरुको प्रयोग गर्नु गराउनु
हुँदैन ।
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४.

५.

(घ)	लैङ्गिक आधारमा भएका घरेलु हिसं ा र भेदभावका घटनाहरुलाई लुकाउने र गोप्य राख्ने कार्य गर्ने
वा सहयोग पुर्याउन गर्नु गराउनु हुदैन ।
३.१५ बालवालिकाको सर्वाङ्गिण विकास र हकहितप्रति सचेत रहंदै :
(क) वालवालिकाको सार्थक सरोकारका बिषय तथा स्थानीय विकास र शासन प्रक्रियामा वालवालिकाको
सार्थक सहभागितालाई होच्याउने वा अवमूल्यन गर्ने विचार, अभिव्यक्ति दिन वा त्यस्तो व्यवहार
गर्न गराउन हुँदैन ।
(ख) आफ्नो परिवारमा बालश्रमिक राख्नु हुँदैन । समुदायमा बालश्रम वा बालशोषणलाई सं रक्षण वा
प्रोत्साहन हुने कु नै किसिमका क्रियाकलाप गर्न गराउन पाइनेछैन ।
सार्वजनिक सम्पतिको प्रयोग तथा सुविधा सम्वन्धी आचारहरु: सार्वजनिक सम्पतिको प्रयोग तथा सुविधा सम्वन्धमा
देहायका आचारहरु पालन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौ,
४.१ पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सुविधाका लागि छु ट्याईएको सेवा वा सुविधा वा भत्ता आफ्नो आन्तरिक
श्रोतको कति अंश हुन आउं छ भन्ने एकीन गरी सभामा छलफल गरी आम नागरिकलाई जानकारी दिई
किफायति रुपमा न्यूनतम सुविधाको व्यवस्था गरिनेछ ।
४.२ पदाधिकारीले कानुन बमोजिम तथा कार्यालयको काममा वाहेक स्थानीय तहको मानवीय, आर्थिक वा
भौतिक साधन श्रोतको आफू वा अन्य कु नै व्यक्तिबाट प्रयोग वा उपयोग गर्नु वा गराइनेछैन ।
४.३ आफ्नो पदीय ओहदाको आधारमा कु नै समिति, सं स्था वा व्यक्तिहरुबाट निजी सेवा तथा सुविधाहरु लिन
वा लिन लगाइने छै न ।
४.४ स्थानीय तहको सेवा प्राप्त गरे वा सार्वजनिक सम्पतिको प्रयोग गरेवापत पदाधिकारी, कर्मचारी वा
अन्य कु नै व्यक्ति वा सं स्थाले कानुन बमोजिम तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर, शुल्क, सेवा शुल्क दस्तुर, भाडा
बुझाउनबाट छु ट लिनेदिने गरी निर्णय गर्नु वा गराउनु हुँदैन् ।
४.५ स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले आफू ले प्राप्त गर्ने सुविधाहरुको विवरण आम जानकारीका लागि
स्थानीय तहमार्फ त सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।
नीति निर्माण, योजना तर्जुमा र निर्णय गर्दा पालन गर्नुपर्ने आचारहरु : नीति, निर्माण, योजना तर्जुमा र निर्णय गर्दा
गर्दा देहायका आचारहरुको पालन गर्न गराउन देहाय बमोजिम गरिनेछ,
५.१ 	निर्णय प्रकृ यामा भाग लिनुपूर्व बैठकमा जानकारी दिनुपर्ने (१)पदाधिकारीले आफू समेत सं लग्न भई
कु नै निर्णय गर्नुपर्ने बैठकमा छलफलमा भाग लिनुपूर्व देहाय बमोजिमका सूचनाहरु सम्वन्धित भए सो
दिनुपर्नेछ :
(क) स्थानीय तहको भर्ना प्रकृ या, खरीद, बिक्री वा ठे क्कापट्टाको निर्णय प्रकृ या, कु नै किसिमको दण्ड
जरिवाना वा मिनाहा गर्ने निर्णय प्रकृ या, कु नै पक्षसं गको सम्झौताको म्याद थप वा खारेजीका
बिषयमा वा त्यस्तै कु नै निर्णय गर्नुपर्ने विषयसँ ग सम्बन्धित व्यक्तिसँ ग आफ्नो कु नै स्वार्थ वा
रिसइवी वा लेनदेन वा अन्य कु नै प्रकारको नाता, सम्वन्ध रहेको भए सो कु रा,
(ख) स्थानीय तहको नीति निर्णयबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा लाभ वा हानी हुने व्यक्ति, सं स्था, पक्ष
वा कम्पनीसँ ग लिनुदिनु भए सोको बिवरणहरु,
(ग) कु नै पेशा वा व्यवशायिक सं घसं स्थामा पदाधिकारीको प्रतिनिधित्व, लगानी, शेयर, हित वा
स्वार्थभए सोको बिवरण र त्यस्तो काममा लगाउने सं स्था सम्बन्धी विवरण,

195

बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
(२)	यदि कु नै पदाधिकारीको निर्णय गर्नुपर्ने पक्ष वा बिषयसं ग सम्बन्ध रहेछ भने बैठकको अध्यक्षले त्यस्तो
पदाधिकारीलाई बैठकको निर्णय प्रकृ यामा तटस्थ रहन वा भाग नलिनका लागि निर्देश गर्नुपर्नेछ ।
(३) पदाधिकारीले कु नै विकास निर्माण कार्यको लागि गठन हुने उपभोक्ता समितिमा रही कार्य गर्नु हुदैन ।
५.२ सहभागितामूलक तथा पारदर्शीरुपमा नीति निर्माण र निर्णय गर्ने :
(क) पदाधिकारीहरुले योजनाको छनौट, प्राथमिकीकरण, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कनका
विषयहरुमा लाभग्राही, उपभोक्ता तथा सरोकारवाला समूहको व्यापक सहभागिता र प्रतिनिधित्व
गराएर निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
(ख) स्थानीय तहबाट निर्णय दिनुपर्ने विषयहरु, नियुक्ति वा सेवा सुविधा दिने वा लिने विषयका कु राहरु
पारदर्र्शीरुपमा गर्नुपर्नेछ ।
(ग) स्थानीय तहका बैठकहरु आम जनताका लागि खुला गर्न उचित प्रकृ याहरु निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
(घ) 	निर्णय गर्दा कानुनले तोके को अवधिभित्र निर्णय गर्नुपर्छ । कानुनले समय नतोके को अवस्थामा
बिषयको प्रकृ ति हेरी यथासम्भव छिटो र उपयुक्त समयावधिभित्र निर्णय गर्नुपर्नेछ । तर कु नै
कारणले निर्णय गर्न लाग्ने समयावधि लम्विने भएमा वा निर्णय गर्न नसकिने भएमा सोको तथ्यपूर्ण
जानकारी सं वन्धित पक्षलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(ङ) पदाधिकारीले नागरिक वा सेवाग्राहीलाई नअल्याउने गरी स्पष्ट राय तथा सल्लाह दिनु पर्नेछ ।
६.
पुरस्कार, उपहार, दान, चन्दा वा निजी सेवा, सुविधा र लाभ ग्रहण सम्बन्धी आचरण:पुरस्कार, उपहार, दान, चन्दा
वा निजी सेवा, सुविधा र लाभ ग्रहण सम्बन्धमा देहायका आचारहरुको पालन गर्न गराउन प्रतिबद्ध रहंदै,
(क) कानुन बमोजिम आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने सिलसिलामा कसैबाट कु नै प्रकारको नगद वा सेवा
सुविधाको रुपमा उपहार, पुरस्कार, चन्दा लिनु हुदैन । त्यस्तो सेवा सुविधा दिनका लागि वाध्य
पानेरे् कु नै व्यवहार गर्नु वा गराउनु हँ दु ैन् ।
(ख) स्थानीय तहसं ग कु नै खास विषयमा स्वार्थ निहित भएको वा सम्भाव्य स्वार्थ भएको कु नै पनि
व्यक्तिबाट कु नै प्रकारको मैत्रीव्यवहार र आमन्त्रण, भोजभतेर, खानपिन, मनोरञ्जन, वसोवास
सुविधा, भाडा सुविधा, आदि लिनु वा दिनु हुँदैन ।
(ग) पदाधिकारीहरुले आफ्नो स्थानीय तहलाई जानकारी नदिई कु नै व्यक्ति, सं स्था वा निकायबाट
दान, वक्सिस, चन्दा, उपहार स्वीकार गर्नु हुँदैन् ।
७.
सामुदायिक सं घसं स्था, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, गैर सरकारी सं स्थासंगको साझेदारी : विकास साझेदार, गैर
सरकारी सं स्था, सामुदायिक सं घसं स्था, निजी क्षेत्रसं गको साझेदारी गर्दा देहायका आचारहरुको पालन गर्न प्रतिबद्ध
रहंदै,
(क) 	विकास साझेदार निकाय, गैर सरकारी सं स्था, सामुदायिक सं घसं स्था, निजी क्षेत्रसँ ग सं स्थागत
सम्वन्ध र समन्वय प्रबर्द्धन गरिनेछ । व्यक्तिगत लाभहानीका आधारमा व्यवहार गरिनेछैन ।
(ख)	विकास साझेदार निकाय, गैर सरकारी सं स्था, सामुदायिक सं घसं स्था, निजी क्षेत्रसँ गको आफ्नो
क्षेत्रभित्रको योजना, कार्यक्रम, बजेट तथा प्रतिवेदन कार्यलाई एकीकृ त रुपमा अगाडी बढाइनेछ।
८. 	निष्पक्षता, सम्मान र कदरपूर्ण व्यवहार सम्बन्धी आचरणहरु : पदाधिकारीले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्दा निष्पक्षता,
सम्मान र कदरपूर्ण रुपमा गर्न देहायका आचारहरुको पालन गरिनेछ,
(क) स्थानीय तहको सं स्थागत एवं कार्यगत स्वतन्त्रता र निष्पक्षता अभिवृद्धि गर्न प्रयत्नशील रहने ।
(ख) पदाधिकारीले पदीय कर्तव्य निर्वाह गर्दा वाह्य वा आन्तरिक क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपले
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(९)

आउने प्रभाव, प्रलोभन, दवाव, भनसुन, धम्की, आग्रह आदिबाट प्रेरित वा प्रभावित नभई कार्य
सम्पादन गर्ने ।
(ग) आफ्नो पदीय कर्तव्य पुरा गर्दा मोलाहिजा नराखी निर्भिक र स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य सम्पादनगर्ने
गराउने ।
(घ) कु नै कर्मचारीलाई कार्य सम्पादनको सिलसिलामा अनुचित प्रभाव पार्न वा दबाब नदिने ।
(घ) प्रचलित कानुनले निषेध गरेको कु नै कार्य गर्न वा गराउन नहुने ।
(ङ) कर्तब्य पालना गर्दा जानकारीमा आएको कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने विषय वा कागजात वा
व्यहोरा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपबाट प्रकाशन गर्न वा गराउननहुने ।
(च) पदाधिकारीले आफु ले गर्ने काम निर्धारित समयभित्र सम्पादन गरिनेछ । कानुन बमोजिम
सम्पादन गर्नुपर्ने काम समयभित्रै सम्पन्न नगरी आफू ले गर्ने काम पन्छाइने छै न ।
अन्य आचरणहरु : पदाधिकारीका अन्य आचरणहरु देहाय बमोजिम गर्न प्रतिबद्ध रहन्छौं,
(क) आफ्नोसम्पत्तिको विवरण तोकिएको समयभित्र सम्वन्धित निकायमा बुझाई सार्वजनिक गर्नु
पर्नेछ ।
(ख) स्थानीय तहको काममा कु नै प्रकारको असर पर्न सक्ने गरी वा सं विधान र प्रचलित कानुन विपरित
हुने गरी स्थानीय तहको स्वीकृती विना कसैवाट कु नै प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली, उपहार
आफु ले स्वीकार गर्नु र आफनो परिवारको कु नै सदस्यलाई त्यस्तो बिषय स्वीकार गर्न लगाउनु
हुदैन । विदेशी सरकार वा प्रतिनिधिबाट कु नै उपहार प्राप्त हुन आएमा स्थानीय तहमा सो कु राको
सूचना दिई निर्णय भए वमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
(ग) स्थानीय तहको पूर्व स्वीकृति बिना कु नै कामको निमित्त कु नै किसिमको चन्दा माग्न वा त्यस्तो चन्दा
स्वीकार गर्न वा कु नै किसिमको आर्थिक सहायता लिनु हुदैन ।
(घ) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको काम कारवाहीमा प्रतिकु ल प्रभाव पर्ने गरी
कु नै पत्रपत्रिकामा आफनो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा वेनामी कु नै लेख प्रकाशन गर्न,
अनलाइन समाचार माध्यम वा सामाजिक सञ्जाल वा रेडियो वा टेलिभीजनद्वारा प्रसारण गर्न
गराउन हुदैन ।
(ङ) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको नीतिको विरोधमा सार्वजनिक भाषण दिन वा कु नै
वक्तव्य प्रकाशन गर्न हुदैन ।
(च) 	मुलुकी ऐन विहावारीको महलको विपरित हुने गरी विवाह गर्न गराउन हुदैन ।
(छ)	विदेशी मुलुकको स्थायी बसोवास तथा डि.भी.को लागि आवेदन गर्नु हुदैन ।
(ज) पदाधिकारीले पदीय मर्यादामा आँच आउने गरी कु नै समूह वा व्यक्तिसं ग कानुन विपरित वार्ता
गर्ने, सम्झौता गर्ने कार्य गर्नु गराउनु हुँदैन ।

भाग — ३
प्रचलित कानुन बमोजिम पालन गर्नुपर्ने आचारहरु
१०.

प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन:(१) नेपालको सं विधान, प्रचलित सं घीय तथा प्रदेश कानुन,
अदालतको निर्णय वा आदेश तथा कानुन बमोजिम सं घ वा प्रदेशले दिएको निर्देशनको सम्मान र पालना गर्नर
सोको तत्परतापूर्वक प्रभावकारी कार्यान्यवन गरिनेछ ।
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(२)
(३)

प्रचलित कानुन बमोजिम पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति विवरण बुझाउने तथा सार्वजनिक गरिनेछ ।
पदाधिकारीले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थानीय तहको बेरुजु तथा पेश्कि फर्छौकाजाटको कार्यमा
जिम्मेबारी बहन गर्नु पर्नेछ ।
११. अख्तियार दरुु पयोग तथा भ्रष्टाचार निवारण सम्वन्धी कानुनको कार्यान्वयनमा सहयोग :(१) स्थानीय तहका
पदाधिकारीहरुले प्रचलित कानुन बमोजिम भ्रष्टाचार वा अख्तियारको दरुु पयोग हुने किसिमका आचारहरु गर्नु वा
गराउनु हुदैन् ।
(२) स्थानीय तहका पदाधिकारीले स्थानीय तहमा प्रचलित कानुन बमोजिम अख्तियारको दरुु पयोग ठहरिने
कु नै काम वा व्यवहार भएमा सम्बन्धित निकायमा जानकारी दिनुपर्नेछ र सम्बन्धित निकायबाट हुने
छानविन, अनुसन्धान तथा जाँचवुझमासहयोग गर्नुपर्नेछ ।
(३) पदाधिकारीले आफु ले थाहा पाएको भ्रष्टाचार मानिने कार्यहरूको सूचना दिने र लिने गर्नु पर्दछ, त्यस्तो
सूचना लुकाउन र लुकाउन सहयोग गर्नु हुदैन ।
(४) पदाधिकारीले आफ्नो कार्यसम्पादन गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व देखिन सक्ने बाह्य क्रियाकलाप, रोजगारी, लगानी,
सम्पत्ति, उपहार वा लाभ लगायतका कु राहरू बारे स्पष्ट गरी कार्य सम्पादन गर्नु पर्दछ ।
(५) भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति राख्ने, लुकाउने तथा प्रयोग गर्ने जस्ता कार्यलाई दरुु त्साहन गर्नु पर्दछ ।
(६) भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्तिको खोजतलास, रोक्का, स्थानान्तरण, नियन्त्रण, जफत एवं फिर्तासम्बन्धी
कार्यमा सहयोग पुर्याउनु पर्दछ ।
(७) पदाधिकारीले आफ”ले र आफ्नो परिवारको नाममा कु नै जायजेथा खरीद गर्दा सार्वजनिक गरेर गर्नु
पर्नेछ ।
१२.	निर्वाचन आचारसं हिताको पालन गर्नुपर्ने :(१) स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचनका बखत पालन गर्नुपर्ने
आचारहरु निर्वाचन आयोगले तोके बमोजिम पालना गर्नु पर्नेछ ।
(२) स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरुले निर्वाचन आचारसं हिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा पालन गर्न
गराउन सहयोग गर्नुपर्नेछ ।
(३) स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले आफ्नो ओहदाको आधारमा प्राप्त सुविधाहरु निर्वाचन प्रचार प्रसार
वा सोसँ ग सम्बन्धित प्रयोजनका लागि आफू वा अरु कसैबाट प्रयोग गर्न वा प्रयोग गराउनको लागि दिनु
ह’ँदैन ।
(४)	निर्वाचन प्रयोजनका लागि यस्तो सुविधा दिन वा लिनका लागि स्थानीय तहहरुबाट सं स्थागत रुपमा कु नै
निर्णय गर्नु वा गराउनु समेत हुदैन ।
१३. आचारसं हिताको कार्यान्वयन लागि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने: (१)आचारसं हिताको कार्यान्वयन तथा
सार्वजनिकीकरणका लागि देहायमा उल्लेखित व्यवस्थाहरु गरिनेछ,
(क) आचारसं हिताको कार्यान्वयन समितिको व्यवस्था गरिने: कार्यपालिकाले प्रमुख वा कार्यपालिकाले
तोके को सदस्यको सं योजकत्वमा आचारसं हिता कार्यान्वयन समिति गठन गरिनेछ । सो समितिले
नियमित रुपमा आचारसं हिता कार्यान्वयनको पक्षलाई सहयोग पुर्याई कार्यपालिकाको बैठकमा
नियमित प्रतिवेदन दिनु पर्नेछ ।
(ख) अनुगमन समितिलाई सहयोग पुर्याउनु पर्ने : यस आचारसं हिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका
लागि अनुगमन समितिलाई आवश्यक पर्ने सहयोग उपलब्ध गराइनेछ ।
(२) पदाधिकारीले आफ्नो कार्यविभाजन तथा कार्यसम्पादन नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम जवाफदेही,
पारदर्शी सेवा प्रवाहको प्रबन्ध गर्न देहाय बमोजिम गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ,
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(३)

(क) नागरिक वडापत्र बमोजिम कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने, नागरिक बडापत्र सम्वन्धित सबैको जानकारीका
लागि सबैले देख्ने ठाउँ मा टाँस गर्नुगराउनु पर्नेछ ।
(ख) स्थानीय तहले नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भए अनुसार छिटो छरितो सेवा प्राप्त नभएमा सो उपर
गुनासो सुनुवाई हुने र छानबिनबाट सेवाग्राही पक्षलाई कु नै क्षति वा हैरानी व्यहोर्नुपरेको देखिएमा
पिडित पक्षलाई उचित उपचार र क्षतिपूर्ति उपलव्ध हुने व्यवस्था गर्नु गराउनु पर्नेछ ।
कु नै पनि पदाधिकारीले आफु कहाँ आएको गुनासो तत्कालै सुन्ने व्यवस्था मिलाई फछर्योट गर्नु पर्नेछ ।

भाग — ४
आचारसं हिताको पालन गर्ने गराउने व्यवस्था
१४.

१५.

आचारसं हिता अनुगमन समितिको गठन :(१) कु नै पदाधिकारीले यस आचारसं हिता तथा अन्य प्रचलित
सं घीय, प्रदेश र स्थानीय कानुन बमोजिम पालन गर्नुपर्ने आचारहरु उल्लं घन गरे, नगरेको सम्वन्धमा जाँचबुझ
तथा अनुगमन गर्नका लागि सभाले सभाका सदस्यहरुमध्येबाट देहाय बमोजिमका पदाधिकारी रहेको एक
आचारसं हिता अनुगमन समितिको गठन गरिनेछ ।
क. सभाका सदस्यहरुले आफू मध्येबाट छनौट गरेको एक जना 		
सं योजक
ख. सभाका सदस्यहरुले आफू मध्येबाट छनौट गरेको कम्तिमा एक जना महिला सहित दईु जना
सदस्य
ग. कार्यकारी अधिकृ तले तोके को स्थानीय तहको एक जना अधिकृ त कर्मचारी सदस्य सचिव
(२) अनुगमन समितिका सं योजक, सदस्य तथा सचिवमाथि नै यस आचारसं हिताको उल्लं घनमा उजुरी परी
निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था भएमा सो बिषयको छलफल, जाँचवुझ तथा निर्णय प्रकृ यामा नीज सहभागी हुन
पाउने छै नन् ।
(३)	यस आचारसं हिताको सं युक्तरुपमा उल्लं घन गरेको भनी अनुगमन समितिका सं योजक, सदस्यहरु तथा
सचिवमाथि कु नै उजुरी परेकोमा त्यस उपर सम्बन्धित कार्यसमितिले छानविन गरी त्यसपछि बस्ने सभाको
बैठकमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
(४) अनुगमन समितिका सदस्यहरुको पदावधि दईु बर्षको हुनेछ । यस समितिका सदस्यहरु लगातार दईु
कार्यकालभन्दा बढीका लागि निर्वाचित हुन सक्ने छै नन् ।
तर स्थानीय तहको कार्यकाल समाप्त भएको अवस्थामा यस समितिको पदावधि स्वत : समाप्त भएको
मानिनेछ ।
अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार : (१)
अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य तथा
अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ,
(क) कु नै पदाधिकारीले आचारसं हिता उल्लघं न गरे, नगरेको सम्वन्धमा उजुरी परेमा वा जानकारी हुन
आएमा सो उपर जाँचबुझ तथा छानविन गर्न सक्ने ।
(ख)	जाँचवुझ तथा छानविनका सिलसिलामा समाव्हान जारी गर्ने र साक्षी प्रमाण बुझ्ने अधिकार हुने।
(ग) अनुगमन समितिका सदस्यहरुले स्थानीय तहको सिफारिश तथा आमन्त्रणमा स्थानीय तहको
जुनसुकै बैठकमा उपस्थित भई आफ्नो कामका बिषयमा जानकारी दिन सक्ने छन् ।
(२) अनुगमन समितिको कामको लागि आवश्यक जनशक्ति, काम गर्ने ठाउँ , सामग्री तथा उचित वातावरण
बनाईदिने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहको हुनेछ ।
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१६.

अनुगमन समितिको बैठक तथा कार्यविधि :(१)अनुगमन समितिको कार्य सं चालन विधि देहायमा उल्लेख भए
अनुसार हुनेछ,
(क) अनुगमन समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।
(ख) अनुगमन समितिको बैठकको निर्णय बहुमतको आधारमा हुनेछ ।
(ग) अनुगमन समितिले कारवाही गर्दा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई सफाई पेश गर्ने उचित मौका दिनु
पर्नेछ ।
(घ) अनुगमन समितिले जाँचबुझबाट देखिएको बिबरण सहितको राय प्रतिवेदन सम्वन्धित
कार्यपालिकामा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) अनुगमन समितिको बैठक तथा जाँचबुझ सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैं ले तोक्न सक्ने छ ।
१७. अनुगमन समितिका सदस्यहरुको सेवा तथा सुविधा :अनुगमन समितिका सदस्यहरुको बैठक भत्ता तथा अन्य
सुविधाहरु स्थानीय तहले तोके वमोजिम हुनेछ ।
१८. उजुरी : (१) स्थानीय तहको कु नै पदाधिकारीले पेशागत आचार उल्लं घन गरेकोमा त्यस विषयमा
आचारसं हिताअनुगमन समिति समक्ष उजुरी दिन सकिनेछ ।
(२) 	माथि (१) वमोजिम दिइने उजुरीमा कु न पदाधिकारीले कु न आचार उल्लं घन गरेको हो सोको आधार
प्रमाण खुलाउनु पर्नेछ । स्थानीय तहले उजुरी फारामको नमूना वनाई सवैले सजिलै प्राप्त गर्नसक्ने स्थानमा
राख्नुपर्नेछ ।
(३) उजुरीको सम्वन्धमा कारवाही माग गर्दा अनुगमन समितिले उजुरवालासं ग थप विवरण वा कागजात माग
गर्न सक्ने छ ।
१९. गोप्य राख्नुपर्ने :(१) अनुगमन समितिले उजुरवालाको नाम गोप्य राख्नु पर्नेछ ।
(२)	प्राप्त उजुरीका आधारमा कु नै पदाधिकारीमाथि लागेको आरोपमाथि छानविन जारी रहेको अवस्थामा
आरोपित पदाधिकारीको नाम समेत गोप्य राख्नु पर्नेछ ।
२०.	जांचवुझ :(१) यस आचारसं हितामा उल्लिखित आचारहरुको उल्लं घन गरेको बिषयमा अनुगमन समितिको राय
सुझाव वा प्रतिवेदन आवश्यक कार्वाहिका लागि कार्यपालिकामा पेश गर्नुपर्नेछ । प्रतिवेदन पेश गर्नुपूर्व सो
समितिले देहायका प्रकृ याहरु पूरा गर्नु पर्नेछ ।
(क) कु नै पदाधिकारीका विरुद्ध आचारसं हिता उल्लं घन गरेको कु नै उजुरी परेकोमा वा कु नै जानकारी
प्राप्त भएकोमा त्यसको आधारमा अनुगमन समितिले कार्वाही गर्न आवश्यक छ वा छै न भनी
जाँचवुझ गर्न वा गराउन सक्ने छ ।
(२)	जाँचवुझ गर्दा कु नै पदाधिकारी उपर कारवाही गर्नुपर्ने देखिएमा अनुगमन समितिले त्यस्तो पदाधिकारीलाई
सफाई पेश गर्न उचित मौका दिनुपर्नेछ ।
(३) सफाई पेश गर्ने मौका दिंदा सम्बन्धित पदाधिकारी विरुद्ध लागेको आरोप र त्यसको आधारहरु प्रष्ट गरी
आवश्यक कार्वाहीका लागि कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
२१. अनुगमन समितिको सिफारिश कार्यान्वयन गर्ने :(१) अनुगमन समितिले यस आचारसं हितामा उल्लेखित
कु राहरुको पालन भए नभएको सम्वन्धमा आवश्यक राय, सुझाव तथा सिफारिश सहित कार्यान्वयनका लागि
कार्यपालिकामा पेश गर्नुपर्नेछ ।
(२) अनुगमन समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन तथा राय, सुझाव र सिफारिश उपर कार्यपालिकामा छलफल गरी
आवश्यक निर्णय सहित कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
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(३)
२२.

२३.

आचारसं हिताको पालनका बिषयमा स्थानीय तहमा छलफल हुँदाका बखत सम्बन्धित पक्षका
प्रतिनिधीहरुलाई सहभागी गराउन सकिनेछ ।
आचारसं हिताको उल्लं घनमा सजाय :(१) यस आचारसं हिताको कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तहबाट सजायको
रुपमा देहायमा उल्लेखित एक वा सोभन्दा बढी प्रकृ याहरु अपनाउन सकिनेछ ।
(क) सम्बन्धित पदाधिकारीलाई सचेत गराउने ।
(ख) आलोचना तथा आत्मालोचना गर्न लगाई सोको जानकारी सार्वजनिक गर्न लगाउने ।
(ग) सार्वजनिक सुनुवाइका लागि सार्वजनिक गर्ने, गराउने
(घ) प्रचलित ऐन कानुनको उल्लघं न भएका अवस्थामा सम्बन्धित निकायमा सूचना दिने र आवश्यक
कार्बाहीका लागि लेखी पठाउने ।
(२) आरोपित पदाधिकारीमाथि भएको कु नै पनि कार्बाहीका बिषयमा निज कु नै राजनीतिक दलसं ग आवद्ध
भएको हकमा सम्बन्धित राजनितिक दललाई जानकारी गराउनुपर्ने ।
कार्वाहीको बिबरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने :आचारसं हिताको कार्यान्वयनका सम्वन्धमा पदाधिकारीमाथि भएको
कार्वाहीको बिबरण आमजानकारिका लागि स्थानीय तहको सूचनापाटी र स्थानीय पत्रपत्रिकामा प्रकाशित
गर्नुपर्नेछ। सोको जानकारी राजनीतिक दलहरु, सं घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग,
प्रदेश सरकारको सम्वन्धित विभाग/निकाय, स्थानीय प्रशासनलाई गराउनुपर्नेछ ।

भाग — ५
विविध
२४.
२५.
२६.

२७.

२८.

आचारसं हिताको पालन गर्नु सबैको कर्तव्य हुने : यो आचार सं हिताको पालना गर्नु पदाधिकारीको जिम्मेवारी तथा
कर्तव्यको एक अभिन्न अंगको रुपमा रहनेछ ।
पदाधिकारीलाई आचारसं हिताको जानकारी दिनुपर्ने :यो आचारसं हिता स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा
कर्मचारीहरुलाई अनिवार्य रुपमा जानकारी दिई हस्ताक्षर गराई लागू गरिनेछ ।
सरोकारवालाहरुलाई आचारसं हिताको जानकारी उपलव्ध गराउनुपर्ने : स्थानीय तहका पदाधिकारीको
आचारसं हिता, समय समयमा आचारसं हितामा भएको सं शोधनको बिबरण तथा आचारसं हिताको कार्यान्वयनका
बिबरणहरुकोे जानकारी बार्षिकरुपमा स्थानीय तहका राजनीतिक दलहरु, स‹ीय मामिला तथा स्थानीय विकास
मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकारका सम्वन्धित निकायलाई गराउनुपर्नेछ ।
आचारसं हिताको कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलको सहयोग:(१) कु नै पदाधिकारीबाट यस आचारसं हिताको
उल्लं घन भएको ठहर भएमा निजमाथि लागेको आरोप तथा सो सम्बन्धमा सिफारिश भएको कार्वाहीको बिबरण
समेत सम्बन्धित पदाधिकारी सम्बद्ध राजनीतिक दललाई जानकारी गराउनुका साथै सार्वजनिक समेत गर्नु पर्नेछ ।
(२) जाँचवुझका आधारमा पदाधिकारी उपर कार्वाहीका लागि भएको सिफारिशको कार्यान्वयन गनेरर्े् वा सचेत
गराउने काममा सरकारी निकाय एवं राजनीतिक दलहरुको सहयोग लिन सकिनेछ ।
आचारसं हितामा सं शोधन :(१) स्थानीय तहका सभाबाट आचारसं हितामा सं शोधन गर्नसकिनेछ ।
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(२)

आचारसं हितामा भएको सं शोधनको जानकारी सम्बन्धित सबै पदाधिकारी, कर्मचारी, तथा
सरोकारवालाहरुलाई दिनुपर्नेछ ।
(३) 	निर्वाचन आचार सं हितामा सं शोधन भएका खण्डमा आम जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक
गर्नुपर्नेछ ।
(४) नगरपालिकाले आफ्नो स्थानीय विशिष्ठता, कार्य प्रकृ ति र आवश्यकता अनुसार यस आचार सं हितामा
समय समयमा थप व्यवस्थासमावेश गरी लागू गर्न सकिनेछ ।
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नगरपालिकाको नियम सं ख्या :– ४

नगर कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४

कार्यपालिकाबाट स्वीकृत मिति :–२०७४।०५।०३
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१.

२.

३.

४.

नेपालको सं विधानको धारा २१८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बाणगं गा नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाले
आफ्नो कार्य विभाजनका लागि मिति २०७४।०५।३ को निर्णय अनुसार देहायका नियमहरु बनाएको छ ।
सं क्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस नियमावलीको नाम “नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४”
रहेको छ ।
(२) 	यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
परिभाषा:बिषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा–
(क) “प्रमुख” भन्नाले नगर कार्यपालिकाकोे प्रमुख सम्झनुपर्छ ।
(ख) “उपप्रमुख” भन्नाले नगर कार्यपालिकाको उपप्रमुख सम्झनुपर्छ ।
(ग) “कार्यपालिका” भन्नाले बाणगं गा नगर कार्यपालिका सम्झनुपर्छ ।
(घ) “कार्यकारी अधिकृ त” भन्नाले बाणगं गा नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृ त सम्झनुपर्छ ।
(ङ) “नगरपालिका” भन्नाले बाणगं गा नगरपालिका सम्झनु पर्छ ।
(च) “बिषयगत शाखा” भन्नाले बाणगं गा नगर कार्यपालिका अन्तरगतको बिषयगत शाखा, उपशाखा,
कार्यालय वा इकाईलाई सम्झनुपर्छ । यस शब्दले सं विधान बमोजिम नगरपालिकालाई तोकिएको
कार्यसम्पादन गर्नका लागि नगर कार्यपालिका अन्तर्गत रहने शिक्षा, स्वास्य्म, कृ षि, वन,
पशुविकास जस्ता बिषयक्षेत्रगत कार्यालय वा इकाईलाई समेत सम्झनु पर्छ ।
(छ) “वडा सचिव” भन्नाले नगरपालिकाको वडा कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा कामकाज
गर्न तोकिएको वडासचिव सम्झनुपर्छ ।
(ज) “वडा समिति” भन्नाले बाणगं गा नगरपालिकाको वडा समिति सम्झनु पर्छ ।
(झ) “सदस्य” भन्नाले नगर कार्यपालिकाकोेे सदस्य सम्झनु पर्छ । सो शब्दले नगर कार्यपालिकाको
प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्ष समेतलाई जनाउनेछ ।
(ञ) “सभा” भन्नाले बाणगं गा .नगरपालिकाको नगरसभालाई सम्झनुपर्छ ।
कार्य सम्पादन: (१) नगर कार्यपालिकाको कार्य सम्पादन नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, वडा कार्यालय एवं
बिषयगत शाखाबाट हुनेछ ।
(२) नगर कार्यपालिका अन्तर्गत रहने विषयगत शाखा वा कार्यालय वा उपशाखा वा इकाईको विवरण
अनुुसूची— १ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमका बिषयगत शाखाहरु र तिनीहरुकोकार्य विवरण नगर कार्यपालिकाले स्वीकृत
गरे बमोजिम हुनेछ ।
कार्य विभाजन: (१) नगर कार्यपालिकाको कार्यालय र बिषयगत शाखाबाट सम्पादन हुने कार्य अनुसूची–२
बमोजिम हुनेछ ।
(२) नगर कार्यपालिकाले उपनियम (१) बमोजिमको विषयगत शाखाको काममा आवश्यकता अनुसार हेरफे र
वा थपघट गर्न सक्ने छ ।
(३) वडा समितिबाट सम्पादन हुने कार्य अनुसूची– ३ बमोजिम हुनेछ ।
(४) प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार अनुसूची– ४ बमोजिम हुनेछ ।
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(५)

प्रमुखले बिषयगत क्षेत्रको कार्यको लागि कार्यपालिकाको कु नै सदस्यलाई निजले गर्ने कार्यको क्षेत्राधिकार
समेत तोकी जिम्मेवारी दिन सक्ने छ ।
(६) कार्यपालिकाले आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि अनुसूची —५ बमोजिमको बिषयगत समिति गठन
गरी कु नै सदस्यको सं योजकत्वमा त्यस्तो समितिको कार्यक्षेत्र तोकी जिम्मेवारी दिन सक्ने छ । साथै
आवश्यकतानुसार नगर कार्यपालिकाको निर्णयबाट थप समिति समेत गठन गर्न सकिनेछ ।
५.
जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व: (१) नगर कार्यपालिकाबाट सम्पादन भएका कामका लागि प्रमुख तथा सदस्यहरु
सामुहिक रुपमा नगरसभाप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।
(२) नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरु आफू लाई तोकिएकोकार्यका लागि व्यक्तिगत रुपमा कार्यपालिका तथा
प्रमुखप्रति उत्तरदायी हुनेछन ।
(३) 	बिषयगत समितिबाट सम्पादन हुने कामका लागि समितिका सं योजक तथा सदस्यहरु सामुुहिक रुपमा
कार्यपालिकाप्रति उत्तरदायी हुनेछन ।
(४) वडा अध्यक्ष आफू ले गर्ने कामका लागि कार्यपालिका, प्रमुख तथा वडा समितिप्रति र वडा समितिबाट
गरिने कामका लागि सामुहिक रुपमा कार्यपालिका र सभाप्रति उत्तरदायी हुनेछ ।
६.
अधिकार प्रत्यायोजन: (१) नगर कार्यपालिकाले आफु लाई प्राप्त अधिकारमध्ये के ही अधिकार प्रमुख, उपप्रमुख,
वडाअध्यक्ष, सदस्य तथा मातहतका समिति, उपसमिति वा कार्यकारी अधिकृ तलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने छ ।
(२) प्रमुखले आफु लाई प्राप्त अधिकारमध्ये के ही अधिकार कु नै सदस्य वा कार्यकारी अधिकृ तलाई प्रत्यायोजन
गर्न सक्ने छ ।
(३) वडा समिति वा वडा अध्यक्षले आफु लाई प्राप्त अधिकारमध्ये के ही अधिकार वडा समितिका कु नै सदस्य
वा वडा सचिवलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने छ।
७.	थपघट, हेरफे र वा सं शोधन: (१) कार्यपालिकाले यस नियमावलीलाई आवश्यकता अनुसार थपघट वा हेरफे र वा
सं शोधन गर्न सक्ने छ ।
(२) कार्यपालिकाले उपनियम (१) बमोजिम अनुसूचीमा थपघट वा हेरफे र वा सं शोधन गरेको विषयको सूचना
सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
८.
बाधा अड्काउ फु काऊ : यो नियम कार्यान्वयनको सम्बन्धमा कु नै बाधा अड्काउ परेमा यस नियमावलीको
भावनाको प्रतिकू ल नहुने गरी कार्यपालिकाले त्यस्तो बाधा अड्काउ फ’काउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने छ ।
९.	यसै बमोजिम भए गरेको मानिने: यो नियमावली स्वीकृत हुनुपूर्व नगर कार्यपालिकाबाट सम्पादन भएका कार्यहरु
यसै नियमावली अनुरुप भए गरेको मानिनेछ ।

अनुसूची – १
(नियम ३ को उपनियम (२) सँ ग सम्बन्धित)
नगर कार्यपालिकामा रहने विषयगत शाखा (शाखा, कार्यालय, उपशाखा, इकाई) को विवरण
(नगर कार्यपालिकाको आफ्नो राजश्वको क्षमता, खर्चको आवश्यकता, सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने जनसं ख्या तथा विकासका
मुख्य मुख्य प्राथमिकता अनुरुप सं गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणका आधारमा बिषयगत शाखा तथा कार्यालय, उपशाखा
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वा इकाई निर्धारण गर्न सक्ने छ । जनशक्तिको उपलब्धता तथा प्रशासनिक खर्चलाई ध्यान दिई एउटा बिषयगत शाखा
अन्तर्गतको कु नै कार्यालय, उपशाखा वा इकाईले मिल्दो अन्य बिषयक्षेत्रको कार्यसमेत सम्पादन गर्न सक्ने छ ।)
१.
सामान्य प्रशासन शाखा
(क) स्थानीय सेवा तथा जनशक्ति विकास उपशाखा
(ख) सार्वजनिक खरीद तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन उपशाखा
(ग) स्थानीय तह, प्रदेश र सं घसँ गको सम्वन्ध र समन्वय तथा वडासँ गको समन्वय उपशाखा
(घ) बैठक व्यवस्थापन उपशाखा
(ङ) बजार अनुगमन, गुणस्तर, नापतौल, खाद्य सुरक्षा र उपभोक्ता हित सं रक्षण उपशाखा
(च) आन्तरिक लेखापरीक्षणशाखा
(छ) 	विदा, उत्सव, उर्दी, जात्रा, पर्व, उपाधि तथा विभूषण इकाई
२.
राजश्व तथा आर्थिक प्रशासनशाखा
(क) राजश्व नीति तथा प्रशासनउपशाखा
(ख) आर्थिक प्रशासनउपशाखा
३.
शहरी पूर्वाधार विकास शाखा
(क) सडक तथा यातायात व्यवस्थाउपशाखा
(ख)	जलविद्युत, उर्जा, सडक वत्ति उपशाखा
ं ई तथा जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणउपशाखा
(ग) सिचा
(घ) सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विकास तथा विस्तार र एफ.एम. सञ्चालन उपशाखा
(ङ) 	खानेपानी व्यवस्थापन उपशाखा
(च) सार्वजनिक निजी साझेदारी इकाई
४.
आर्थिक विकास शाखा
(क) कृ षि, पशुपन्छी तथा सहकारी कार्यालय
(ख) उद्योग तथा उद्यमशिलता विकास उपशाखा
(ग) रोजगार प्रबर्द्धन तथा गरिबी न्यूनीकरण उपशाखा
५.
सामाजिक विकास शाखा
(क) आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा कार्यालय
(ख) 	खेलकु द तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप इकाई
(ग) आधारभूत स्वास्य्द तथा सरसफाई कार्यालय
(घ) 	लैंगिक समानता तथा सामाजिक सुरक्षा उपशाखा
लैंगिक समानता इकाई
वालवालिका, किशोर किशोरी तथा युवा इकाई
अपांगता भएका व्यक्ति तथा जेष्ठ नागरिक इकाई
(ङ) सं स्कृ ति, सम्पदा, ललितकला तथा पर्यटन प्रबर्द्धन इकाई
(च) गैरसरकारी सं स्था परिचालन, समन्वय तथा नियमन इकाई
(छ) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता इकाई
६.
वन, वातावरण, फोहोरमैला तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा
(क) वन, वन्यजन्तु तथा भू—सं रक्षण कार्यालय
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(ख) वातावरण, पर्यावरण एवं जलाधारक्षेत्र सं रक्षण उपशाखा
(ग) फोहरमैला व्यवस्थापन उपशाखा
(घ) 	विपद् व्यवस्थापन (बारुणयन्त्र, एम्वुलेन्स तथा यन्त्र उपकरण परिचालन समेत) उपशाखा
७.
भूमि व्यवस्थापन तथा भवन नियमन शाखा
(क) भू—उपयोग तथा वस्ती विकास उपशाखा
(ख) जग्गा नापी तथा नक्सा, घरजग्गा धनी पुर्जा उपशाखा
(ग) भवन तथा भवन सं हिता एवं निर्माण इजाजत (डिजाइन समेत) उपशाखा
८. 	न्याय, कानून तथा मानव अधिकार प्रवर्द्धन शाखा
(क) नगर प्रहरी व्यवस्थापन उपशाखा
(ख)	न्याय, कानून तथा मानव अधिकार प्रवर्द्धन उपशाखा
(ग)	विधायन उपशाखा
९. 	योजना, अनुगमन तथा तथ्यांक शाखा
(क) 	योजना तर्जुमा तथा उपभोक्ता समिति परिचालन इकाई
(ख) अनुगमन तथा मूल्यांकन इकाई
(ग) तथ्यांक व्यवस्थापन इकाई

अनुसूची – २
(नियम ४ को उपनियम (१) सँ ग सम्बन्धित)
बिषयगत शाखाको कार्य विभाजन
१.
सामान्य प्रशासन शाखा
(क) स्थानीय सेवा तथा जनशक्ति विकास उपशाखा
• स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, मापदण्ड, सेवा शर्त, योजना, कार्यान्वयन र नियमन
• सं विधानको धारा ३०२ बमोजिम समायोजन भई आउने कर्मचारीको व्यवस्थापन
• स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य कार्य
• नगरपालिकाको सं गठन विकास, सङ्गठन सं रचना तथा दरबन्दी निर्धारण, जनशक्ति व्यवस्थापन र
वृत्ति विकास,
• स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोग, प्रबर्द्घन र नियमन
• मानव सं साधन विकासका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना तर्जुमा
• नगरपालिकामा सार्वजनिक विदा, उत्सव, जात्रा, उर्दी आदिको व्यवस्थापन
• स्थानीय शान्ति समिति सम्बन्धी कार्यहरु ।
(ख) सार्वजनिक खरीद तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन उपशाखा
• नगरपालिकाको लागि सार्वजनिक खरीद तथा अन्य बन्दोबस्तीका सामान सम्बन्धी विषय
• सेवा तथा निर्माण व्यवसायको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन
• नगरपालिकाभित्रको सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्ति, सामुदायिक सम्पत्ति, भवन, सडक, पसल,
व्यवसाय, पूर्बाधार, उद्योग, खानी तथा खनीज, वनको विवरण सहितको अद्यावधिक अभिलेख
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• नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको अद्यावधिक अभिलेख
• नगरपालिकास्थित सरकारी सम्पत्तिको एकीकृ त विवरण ।
(ग) स्थानीय तह, प्रदेश र सं घसँ गको सम्वन्ध र समन्वय तथा वडासँ गको समन्वय उपशाखा
• सं घ तथा प्रदेश तहमा सं विधान तथा कानुन बमोजिमको सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व
• जिल्ला समन्वय समितिसँ गको समन्वय
• वडा तहसँ गको सम्पर्क र समन्वय
• पत्राचार, सभा, समारोह, शिष्टाचार
(घ) बैठक व्यवस्थापन उपशाखा
• कार्यपालिका तथा सभाको बैठक व्यवस्थापन
• कार्यपालिकाको निर्णयहरुको विद्युतिय माध्यमबाट अभिलेखीकरण तथा प्रकाशन
• कार्यपालिकाका विभिन्न समिति, उपसमिति, कार्यदलको बैठक व्यवस्थापन
(ङ) बजार अनुगमन, गुणस्तर, नापतौल, खाद्य सुरक्षा र उपभोक्ता हित सं रक्षण उपशाखा
• स्थानीय व्यापार, वाणिज्य, वस्तुको माग, आपूर्ति व्यबस्थापन तथा अनुगमन
• बजार तथा हाट बजार व्यवस्थापन
• उपभोक्ता अधिकार तथा हित सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन
• स्थानीय वस्तुहरूको उत्पादन, आपूर्ति तथा निकासी प्रक्षेपण, मूल्य निर्धारण र अनुगमन
• स्थानीय व्यापार र वाणिज्य सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण,
• स्थानीय वस्तु र सेवा व्यापारको मूल्य तथा गुणस्तरको अनुगमन र नियमन,
• उपभोक्ता सचेतना, लक्षित उपभोक्ताको लगत व्यवस्थापन र स्थानीय वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर
परीक्षण,
• खाद्य पदार्थको गुणस्तर नियन्त्रण,
• खानेपानीको गुणस्तर नियन्त्रण,
• स्थानीय व्यापार प्रवर्द्घन सहजीकरण र नियमन,
• स्थानीय बौद्धिक सम्पत्तिको सं रक्षण, प्रवर्द्घन र अभिलेखाङ्कन ।
(च) आन्तरिक लेखापरीक्षण शाखा
• आन्तरिक तथा पूर्व लेखापरीक्षण
• लेखापरीक्षण विवरण (बेरुजूको लगत समेत)को अभिलेख व्यवस्थापन
• अन्तिम लेखापरीक्षण कार्यमा सहयोग, समन्वय र सहजीकरण
• लेखापालनसम्वन्धी क्षमता विकास कार्य
(छ) विदा, उत्सव, उर्दी, जात्रा, पर्व, उपाधी, विभुषण इकाई
• स्थानीय चाडपर्व, सार्वजनिक विदा, उत्सव, जात्रा, उर्दी आदिको व्यवस्थापन
• उपाधी तथा विभुषण सम्वन्धी सिफारिश, अभिलेख
२.

राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा
(क) राजश्व नीति तथा प्रशासनउपशाखा
• राजश्व सम्बन्धी नीति, कानून तर्जूमा, कार्यान्वयन र नियमन (राजस्व चुहावट नियन्त्रण समेत)
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•

सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घर जग्गा रजिष्रे,ाशन शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर,
पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर,
बहालविटौरी कर, घरजग्गा कर, मृत वा मारिएको जीवजन्तुको हाड, सिगं , प्वाँख, छालामा कर,
प्राकृ तिक स्रोत साधन, व्यवसायिक कर सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, कार्यान्वयन, बाँडफाँड,
सं कलन र नियमन, अन्य आय व्यवस्थापन
• सार्वजनिक खर्च तथा प्राकृ तिक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टी सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा
नियमन र सोको सङ्कलन तथा बाँडफाँड
• आफ्नो क्षेत्रभित्र राजस्वका दर अन्य शुल्क निर्धारण, सं घीय र प्रदेश कानून बमोजिम प्राकृ तिक श्रोत
साधन र सेवा शुल्क जस्ता रोयल्टी सङ्कलन, समन्वय र नियमन
• स्थानीय पूर्वाधार सेवा र उपयोगमा सेवा शुल्क तथा दस्तुर (नीति, कानुन, मापदण्ड, नियमन, शुल्क
निर्धारण, सं कलन तथा व्यवस्थापन)
• मालपोत सं कलन
• कानुन बमोजिम ढुंगा, गिट्टी, वालुवा, माटो, नुन, स्लेट, फायरक्लेजस्ता खानी खनीज पदार्थको
सर्वेक्षण, अन्वेषण, उत्खनन र सो सम्बन्धी रोयल्टी सङ्कलन
• ट्रेकिङ्ग, कायाकिङ्ग, क्यानोनिङ्ग, बञ्जी जम्पिङ्ग, जिपफ्लायर, र्या िफ्टङ्ग शुल्क
• सामुदायिक वनको सञ्चालन र व्यवस्थापनबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्कलन
• पानीघट्ट, कू लो, पैनी जस्ता सेवा सञ्चालनबाट प्राप्त रोयल्टी सङ्कलन
• प्राकृ तिक स्रोतको उपयोग सम्बन्धी नीति निर्धारण र कार्यान्वयन तथा प्रदेश र सं घीय मापदण्ड
पालना
• प्रचलित कानुन बमोजिम दण्ड जरिवाना
• बाँकी बक्यौता रकमको लगत र असुल उपर
• करदाता शिक्षा तथा करदाता विवरण अद्यावधिक
• वित्तीय स्रोत साधनको समतामूलक बाँडफाँड
• आर्थिक साधनको महत्तम उपयोग तथा परिचालन
• राजश्व परामर्श समिति सम्बन्धी विषय
• स्थानीय राजस्व प्रवर्द्घनका लागि प्रोत्साहन,
• राजश्वको सम्भाव्यता अध्ययन
• राजस्व सूचना तथा तथ्याङ्कको आदान प्रदान
• सं घीय तथा प्रदेश कानून बमोजिम बजेट घाटापूर्तिको स्रोत व्यवस्था
(ख) आर्थिक प्रशासनउपशाखा
• आर्थिक (कार्यविधी) नीति, कानुन, मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन, आर्थिक प्रशासन र व्यवस्थापन
• बजेट सीमा निर्धारण, बजेट तर्जूमा, कार्यान्वयन र नियमन
• सञ्चित कोष तथा आकस्मिक कोषको व्यवस्थापन
• लगानी र लाभांशको व्यबस्थापन
• लेखा व्यवस्थापन, खर्च, राजश्व, धरौटी, कार्यसंचालन कोष तथा अन्य सरकारी कोष तथा सं पत्तिको
एकीकृ त विवरण
• समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण
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•
•
•
•
•
•
३.

ऋण तथा अनुदानको व्यवस्थापन र नियमन
लगानी प्रक्षेपण (सहकारी, सहकारी तथा निजी) र वित्तीय व्यवस्थापन
कारोबारको लेखाक
ं न, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन
राजश्व तथा व्ययको अनुमान
बेरुजू फर्यौ ्ट
आर्थिक प्रशासन र व्यबस्थापन सम्बन्धी अन्य विषय ।

शहरी पूर्बाधार विकास शाखा
(क) सडक तथा यातायात व्यवस्थाउपशाखा
• स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृ षि सडक तथा यातायात सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा
नियमन
• स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृ षि सडक, झोलुङ्गे पुल, पुलेसा र तटबन्धन सम्बन्धी गुरुयोजनाको
तर्जुमा, कार्यान्वयन र स्तरोन्नतिका आयोजनाको पहिचान, अध्ययन, कार्यान्वयन, मर्मत, सम्भार
• यातायात सुरक्षा व्यवस्थापन र नियमन
• स्थानीय सार्वजनिक यातायातको रुट निर्धारण, अनुमति, नवीकरण, खारेजी, सेवाको गुणस्तर, भाडा
दर निर्धारण र नियमन
• ट्याक्सी सेवा अनुमती, व्यबस्थापन र नियमन
• ट्रली बस, ट्रामजस्ता मध्यम क्षमताका मास ट्रान्जिट प्रणालीको नीति, योजना, मापदण्ड, कार्यान्वयन,
नियमन
• वातावरणमैत्री, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, अपाङ्गता र लैङ्गिगमैत्री यातायात प्रणालीको प्रवर्द्धन
• आधारभूत यातायात सम्बन्धमा प्रदेश सरकारसं ग समन्वय
• यातायात क्षेत्रमा लगानी अभिबृद्धि
• यातायात सुविधामा नागरिकको सरल, सहज र समान पहुँच
• यातायात क्षेत्रमा वाताबरणमैत्री प्रविधिलाई प्रोत्साहन
• निजी यातायात नियमन व्यवस्थापन
(ख) 	जलविद्युत, उर्जा, सडक वत्ती उपशाखा
• साना जलविद्युत आयोजना, नवीकरणीय उर्जा तथा वैकल्पिक ऊर्जा सम्वन्धी सम्बन्धी नीति, कानून,
मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन
• वैकल्पिक ऊर्जा सम्बन्धी प्रविधि विकास र हस्तान्तरण, क्षमता अभिवृद्धि/प्रबर्द्घन,
• विद्युत वितरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियमन
• जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिदै जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास
कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन
• स्थानीय विद्युत वितरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियमन
• सडक वत्तीको व्यवस्था
ं ई तथा जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणउपशाखा
(ग) सिचा
ँ ई सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड निर्धारण र नियमन
• सिचा
ँ ई सम्बन्धी गुरुयोजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन र स्तरोन्नतिका आयोजनाको पहिचान, अध्ययन,
• सिचा
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कार्यान्वयन, मर्मत, सम्भार र नियमन,
• स्थानीय साना, सतह तथा भूमिगत सिचाई प्रणालीको सञ्चालन निर्माण, सुधार, मर्मत सम्भार तथा
सेवा शुल्कको निर्धारण र सङ्कलन व्यवस्थापन
• जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण सम्वन्धी स्थानीय
• तटबन्ध, नदी नियन्त्रण तथा नदीे व्यवस्थापन र नियमन
• साना जल उपयोग सम्बन्धी आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन ।
(घ) सूचना तथा सञ्चार प्रविधि विकास तथा विस्तार र एफ.एम. सञ्चालन उपशाखा
• आफ्नो क्षेत्रभित्र इन्टरनेट सेवा, टेलिसेन्टर, के बुल तथा तारविहीन टेलिभिजन प्रसारणको अनुमति,
नवीकरण र नियमन
• एक सय वाटसम्मको एफ. एम. रेडियो सञ्चालन अनुमति, नवीकरण र नियमन
• आफ्नो क्षेत्रभित्र पत्रपत्रिकाको प्रकाशन अनुमति, अभिलेख तथा नियमन
• अभिलेख व्यवस्थापनमा नवीनतम सूचना प्रविधिको प्रयोग
• सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा सर्वसाधारण जनताको सहज र सरल पहुँच तथा सूचना प्रविधिको
विकास र विस्तार सम्बन्धी कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन
• बैज्ञानिक अध्ययन, अनुसन्धान र प्रविधि विकासमा लगानी
• सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित तथ्याङ्क व्यवस्थापन ।
(ङ) 	खानेपानी व्यवस्थापन उपशाखा
• स्थानीय खानेपानी सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन
• खानेपानी महसुल निर्धारण र खानेपानी सेवा व्यवस्थापन
• सार्वजनिक स्थलमा पिउने पानी व्यवस्थापन
• पानी मुहानको सं रक्षण
• स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति सम्बन्धी अन्य विषय ।
(च)

४.

सार्वजनिक निजी साझेदारी इकाई
• स्थानीय सार्वजनिक—निजी साझेदारी सम्वन्धी स्थानीय नीति, योजना निर्माण
• स्थानीय सार्वजनिक—निजी साझेदारीका आयोजना छनौट तथा कार्यान्वयन
• सार्वजनिक सामुदायिक साझेदारी
• स्थानीय विकासमा निजी क्षेत्रको प्रबर्द्धन
आर्थिक विकास शाखा
(क) कृ षि, पशुपन्छी तथा सहकारी
कृ षि
• कृ षि, कृ षि प्रसार, कृ षि उत्पादन व्यवस्थापनसम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजना,
कार्यान्वयन र नियमन
ँ ई निर्माण, तालिम,
• कृ षि बजार सूचना, कृ षि बजार तथा हाटबजारको पूर्वाधार निर्माण, साना सिचा
प्रविधि प्रसार, प्राविधिक टेवा, कृ षि सामाग्री आपूर्ति र कृ षक क्षमता विकास कार्यक्रमको सञ्चालन
• कृ षिजन्य प्राकृ तिक प्रकोप तथा महामारी रोगको नियन्त्रण
• कृ षि वातावरण सं रक्षण तथा जैविक विविधताको सं रक्षण र प्रवर्द्घन
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
पशुपन्छी
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
सहकारी
•
•
•
•

(ग)

कृ षि प्रसार तथा जनशक्तिको प्रक्षेपण, व्यवस्थापन र परिचालन
उच्च मूल्ययक्त
ु कृ षिजन्य वस्तुको प्रवर्द्घन, विकास तथा बजारीकरण
कृ षिसम्वन्धी वीमा र कर्जा सहजीकरण
शीत भण्डारणको व्यवस्थापन
कृ षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक सेवा, टेवा, सीप विकास र सशक्तीकरण
कृ षि बीउविजन, नश्ल, मलखाद र रसायन तथा औषधिहरूको आपूर्ति, उपयोग र नियमन
कृ षक समूह, कृ षि सहकारी र कृ षि सम्बन्धी स्थानीय सङ्घ सं स्थाहरूको समन्वय, व्यवस्थापन र
नियमन
कृ षि सम्बन्धी प्रविधिको सं रक्षण र हस्तान्तरण
कृ षि तथ्याङ्कको व्यवस्थापन र सूचना प्रणाली तथा कृ षि सम्बन्धी सूचनाको प्रचारप्रसार
कृ षि स्रोत के न्र् को स्थापना र व्यवस्थापन
पशुपालन र पशु स्वास्य्स सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन
पशुपन्छी बजार सूचना, हाटबजारको पूर्वाधार निर्माण, तालिम, प्राविधिक टेवा, कृ षक क्षमता
विकास कार्यक्रमको सञ्चालन र नियमन
पशुपन्छीजन्य प्राकृ तिक प्रकोप तथा महामारी रोगको नियन्त्रण
पशुपन्छी चिकित्सा सेवाको व्यवस्थापन,
पशुनश्ल सुधार पद्धति विकास र व्यबस्थापन
पशुपन्छी सम्बन्धी बीमा र कर्जा सहजीकरण
स्थानीय चरन तथा खर्क विकास र व्यवस्थापन
पशु आहारको गुणस्तर नियमन
स्थानीयस्तरमा पशुपन्छी सम्बन्धी तथ्याङ्कको व्यवस्थापन र सूचना प्रणाली
पशु बधशाला र शीत भण्डारणको व्यवस्थापन र नियमन
पशुपालन तथा पशु स्वास्य्य सम्बन्धी अन्य कार्य ।

सहकारी सं स्था सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्डको निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन
स्थानीय सहकारी सं स्थाको दर्ता, अनुमति, खारेजी र विघटन
सहकारी वचत तथा ऋण परिचालन सम्बन्धी स्थानीय मापदण्ड निर्धारण र नियमन
सहकारी सम्बन्धी राष्रिरिय, के न्द्रीय, विषयगत, प्रादेशिक र स्थानीय सं घ सं स्थासँग समन्वय र
सहकार्य
• सहकारी सम्बन्धी स्थानीय तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान
• स्थानीय सहकारीको क्षमता अभिवृद्धि
• स्थानीय सहकारी क्षेत्रको प्रवर्द्घन, विकास र परिचालन ।
उद्योग तथा उद्यमशिलता विकास र खानी तथा खनिज पदार्थको सं रक्षण उपशाखा
उद्योग
• लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको दर्ता, नवीकरण, खारेजी र नियमन
• लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र प्रवर्द्धन
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• उद्यमशिलता प्रवर्द्धन
• व्यापारिक फर्म, पसलको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र नियमन
• सीप विकास सम्बन्धी कार्यको प्रबर्द्धन ।
खानी तथा खनिज
• खानी तथा खनिज पदार्थको सं रक्षण सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड तथा योजनाको
कार्यान्वयन र नियमन,
• ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटो, नुन, स्लेट, खरीढुङ्गा, फायरक्लेजस्ता खानीजन्य वस्तु सर्वेक्षण, अन्वेषण,
उत्खनन्
• ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो, खरीढुङ्गा, फायर क्ले,स्लेट तथा नुन, आदि खानीजन्य वस्तुको सं रक्षण,
विकास, उत्खनन् र उपयोग सम्बन्धी दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापन
• खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन, अभिलेखन तथा व्यबस्थापन
• भौगर्भिक नक्सा प्रकाशन ।
(घ) रोजगार प्रबर्द्धन तथा गरिबी न्यूनीकरण उपशाखा
• गरिबी निवारण सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, नियमन र अध्ययन अनुसन्धान
• गरिबी निवारणको स्थानीय रणनीति तर्जूमा
• गरिब घरपरिवार पहिचानसम्बन्धी स्थानीय सर्वेक्षण, सूचना व्यवस्थापन र नियमन
• गरिबी निवारण सम्बन्धी राष्रिनीय, प्रादेशिक र स्थानीय सं स्थासँग सम्पर्क , समन्वय र सहकार्य
• रोजगार तथा बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र सूचना प्रणालीको स्थापना
• स्थानीयस्तरमा रहेका विदेशी श्रमिकको लगत सङ्कलन तथा सूचना व्यवस्थापन
• पहिचान भएका गरिब घरपरिवार एवं लक्षित समूह सम्बन्धी स्थानीय योजना, कार्यक्रम, स्रोत
परिचालन र व्यवस्थापन
• सं घीय र प्रदेश कानून बमोजिम स्थानीय तहमा सुकुम्बासीको पहिचान र अभिलेख व्यवस्थापन
• सुकुम्बासी सम्बन्धी जीविकोपार्जन र बसोबास व्यवस्थापन
• रोजगारीका अवसर सिर्जना सम्वन्धी
५.

सामाजिक विकास शाखा
(क) आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा कार्यालय
• प्रारम्भिक बाल शिक्षा तथा विद्यालय शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक शिक्षा
(गुरुकु ल, मदरसा, गुम्बा आदि), निरन्तर सिकाइ तथा विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानून,
मापदण्ड, योजनाको निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन
• प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति र नियमन
• पाठ्यक्रम र पाठ्यसामग्रीको वितरण तथा कार्यान्वयन
• विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापन
• विद्यालयको नक्साङ्कन, अनुमति, स्वीकृति, समायोजन तथा नियमन
• शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण र मर्मत सम्भार
• आधारभूत तह (कक्षा ८) को परीक्षा व्यवस्थापन
• विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धीको परीक्षण र व्यवस्थापन
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• विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन
• शैक्षिक परामर्श सेवाको अनुमति तथा नियमन
• स्थानीयस्तरको शैक्षिक ज्ञान, सीप र प्रविधिको सं रक्षण, प्रवर्द्धन र स्तरीकरण
• माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन
• पुस्तकालय एवं पत्रपत्रिका
• स्थानीय पुस्तकालय, वाचनालय तथा सामुदायिक अध्ययन के न्र्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ।
(ख) 	खेलकु द तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप इकाई
• स्थानीयस्तरमा खेलकू द प्रशासन तथा सङ्घ सं स्थाको नियमन र समन्वय
• खेलकु दको सं रचनाको पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन तथा विकास
• खेलकू दको विकास र प्रवर्द्घन
• खेलकू द प्रतियोगीता आयोजना र सहभागीता
• अतिरिक्त क्रियाकलाप सम्बन्धी विषय ।
(ग) आधारभूत स्वास्य् तथा सरसफाई कार्यालय
• आधारभूत स्वास्य्व र सरसफाई सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजनाको निर्माण, कार्यान्वयन
तथा नियमन
• राष्रिमाय तथा प्रदेशस्तरीय लक्ष्य र मापदण्ड बमोजिम स्थानीयस्तरको स्वास्य्र सम्बन्धी लक्ष्य र
गुणस्तर निर्धारण
• राष्रिन्य र प्रादेशिक मापदण्ड अनुरुप जनरल अस्पताल, नर्सिङ्ग होम, निदान के न्द्र तथा अन्य स्वास्य्र
सं स्थाहरूको क्लिनिक दर्ता, सञ्चालन अनुमति र नियमन
• आधारभूत स्वास्य्र सेवाको सञ्चालन र प्रबर्द्घन
• अस्पताल र अन्य स्वास्य्व सं स्थाको स्थापना तथा सञ्चालन
• स्वास्य्ध सेवा सम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापन
• सरसफाई सचेतनाको अभिवृद्धि
• रक्त सञ्चार सेवा तथा स्थानीय र शहरी स्वास्य्व सेवा
• औषधि पसल सञ्चालन र नियमन
• औषधिजन्य वनस्पति, जटीबुटी र अन्य औषधिजन्य वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन र वितरण
• स्वास्य्न बीमा लगायतका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको व्यवस्थापन
• औषधि तथा अन्य मेडिकल उत्पादनहरूको न्यूनतम मूल्य निर्धारण र नियमन
• औषधिको उचित प्रयोग र सूक्ष्मजीव निरोधक प्रतिरोध न्यूनीकरण
• औषधि र स्वास्य्प उपकरणको खरीद, भण्डाण र वितरण
• स्वास्य्र सूचना प्रणालीको व्यवस्थापन
• जनस्वास्य्स निगरानी (पब्लिक हेल्थ सर्भेलेन्स)
• प्रवर्द्घनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक, पुनर्था ्पनात्मक र प्यालिएटिभ स्वास्य्र सेवाको सञ्चालन
• स्वस्थ जीवनशैली, पोषण, शारीरिक ब्यायाम, योग अभ्यास, स्वास्य्म वृत्तको पालना, पञ्चकर्म
लगायतका जनस्वास्य्क सेवाको प्रवर्द्धन
• जुनोटिक र कीटजन्य रोगको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन
• सुर्ति, मदिरा र लागू पदार्थजन्य वस्तुको प्रयोग नियन्त्रण तथा सचेतना अभिवृद्धि
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आयुर्वेदिक, युनानी, आम्ची, होमियोप्याथिक, प्राकृ तिक चिकित्सा लगायतका परम्परागत स्वास्य्न
उपचार सेवाको व्यवस्थापन
• जनस्वास्य्त, आपत्कालीन स्वास्य्र तथा महामारीको नियन्त्रण योजना र कार्यान्वयन
• सरुवा तथा नसर्ने रोगको नियन्त्रण तथा रोकथाम
• आकस्मिक स्वास्य्आ सेवा प्रवाह ।
(घ)	लैंगिक समानता तथा सामाजिक सुरक्षा उपशाखा
लैंगिक समानता इकाई
• महिला हक सम्बन्धी नीति, योजना कार्यान्वयन, समन्वय र नियमन
• महिलाको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सशक्तिकरण, क्षमता विकास
• लैगिक हिसं ा निवारणका लागि निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक, सं रक्षणात्मक उपाय र पुन:स्थापना
• लैंगिक उत्तरदायी बजेट
वालवालिका, किशोर किशोरी तथा युवा इकाई
• बालबालिकाको हकहीत सं रक्षण सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र
नियमन
• बालबालिकाको हकहीत सं रक्षण
• बालमैत्री शासकीय प्रवन्ध, बाल क्लब, बाल सं रक्षण समिति तथा बाल सञ्जाल
• बालबालिकाको हकहीत सं रक्षण सम्बन्धमा सं घ, प्रदेश तथा अन्य निकायसँ ग सम्पर्क , समन्वय तथा
सहकार्य,
• बालबालिका परिवार सहयोग
• बैकल्पिक स्याहार पद्धतिको कार्यान्वयन
• बाल न्याय
• बाल गृह, पुन:स्थापना के न्र् , शिशु स्याहार के न्र् र बाल विकास के न्र्म व्यवस्थापन
• असहाय बालबालिकाका, सडक बालबालिका व्यवस्थापन
• बाल हिसं ा नियन्त्रण
• बालसुधार तथा पुन:स्थापना के न्र्ल स्थापना, सं चालन अनुमती र नियमन
• आपत्कालीन बाल उद्धार कोष स्थापना र व्यवस्थापन
• युवा जागरण, सशक्तिकरण र परिचालन
• युवा सीप, उद्यमशिलता तथा नेतत्व
ृ विकास
अपांगता भएका व्यक्ति तथा जेष्ठ नागरिक इकाई
• जेष्ठ नागरिकको लगत, परिचयपत्र, सम्मान, स्वास्य्न सुविधा, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्य
• जेष्ठ नागरिक क्लव, दिवा सेवा के न्द्र, भेटघाटस्थल, आश्रय के न्द्रको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन
• सङ्घ तथा प्रदेशसँ गको समन्वयमा अपाङ्गता पुन:स्थापना के न्द्र तथा असक्त स्याहार के न्द्रको सञ्चालन
र व्यवस्थापन
• अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा असहायको लगत अद्यावधिक, परिचयपत्र वितरण, सामाजिक सुरक्षा
तथा सुविधाको व्यवस्थापन तथा वितरण
• अपाँगता भएका व्यक्तिमैत्री पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालन
• अपाङ्गता भएका व्यक्ति र असक्तहरूको व्यवस्थापन सम्वन्धी अन्य कार्य ।
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• एकल महिला सम्वन्धी कार्य
(च) गैरसरकारी सं स्थापरिचालन, समन्वय तथा नियमन उपशाखा
• स्थानीयस्तरमा समाजकल्याण सम्वन्धी सं घसं स्था (गैरसरकारी, सामाजिक तथा सामुदायिक
सं घसं स्था) को दर्ता, नवीकरण तथा नियमन
• गुठी, कोष तथा अन्य ट्रष्टहरुको व्यवस्थापन
• निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँ ग समन्वय र सहकार्य
• समन्वय र परिचालन
• सामाजिक सं घसं स्था सम्बन्धी अन्य विषय ।
(छ) सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता उपशाखा
• सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, नियमन र अध्ययन अनुसन्धान
• सङ्घ तथा प्रदेशले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन
• सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयनको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सङ्घ सं स्थासँग सम्पर्क , समन्वय र
सहकार्य
• स्थानीय सामाजिक सुरक्षा योजना र व्यवस्थापन तथा आवश्यक तथ्यांक सं कलन एवं व्यवस्थापन
• आधुनिक प्रबिधिमार्फ त व्यक्तिगत घटना दर्ता (जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाईसराई, सम्वन्ध विच्छेद र
धर्मपुत्र धर्मपुत्री), अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रतिवेदन
(ज) सं स्कृ ति, सम्पदा, ललितकला तथा पर्यटन प्रबर्द्धन उपशाखा
• भाषा, सं स्कृ ति र ललितकलाको सं रक्षण र विकास सम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीति, कानून, मापदण्ड,
योजना, कार्यान्वयन र नियमन
• पुरातत्व, प्राचीन स्मारक तथा सङ्ग्रहालयको सं रक्षण, सम्भार, प्रबर्द्घन र विकास
• परम्परागरत रुपमा चलिआएका जात्रा तथा पर्वको सञ्चालन र व्यवस्थापन
• स्थानीय महत्वका धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको व्यबस्थापन
• पर्यटकीय महत्वका स्थल तथा सम्पदाको पहिचान, सं रक्षण र प्रवर्द्धन
• पर्यटन पूर्वाधार विकास तथा प्रोत्साहन
• पुरातात्विक, धार्मिक महत्वका सम्पदाहरुको सं रक्षण तथा सम्बर्द्धन
• भाषा, सं स्कृ ति, जात्रा, पर्व र ललितकलाको सं रक्षण, प्रबर्द्धन र विकास ।
६.

वन, वातावरण, फोहोरमैला तथा विपद् व्यवस्थापन शाखा
(क) वन, वन्यजन्तु, भू—सं रक्षण तथा जैविक विविधता सं रक्षण शाखा
• वन, जङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता
सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन
• सामुदायिक, ग्रामीण तथा शहरी, धार्मिक, कवुलियती वनको सं रक्षण, सम्वर्द्धन, उपयोग र नियमन
• वन उपभोक्ता समूहको व्यवस्थापन
• मध्यवर्ती क्षेत्रको सामुदायिक, धार्मिक र कबुलियती वनको व्यवस्थापन
• नदी किनार, नदी उकास, नहर किनार तथा सडक किनारमा वृक्षारोपण व्यवस्थापन
• निजी तथा व्यवसायिक वनको प्रबर्द्घन र नियमन
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•

सार्वजनिक खाली जग्गा, पाखा वा क्षेत्रमा वृक्षारोपण, सम्भार, उपयोग र व्यवस्थापन
जडीबुटी तथा अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्बन्धी, सर्भेक्षण, उत्पादन, सङ्कलन, प्रबर्द्घन, प्रशोधन,
र बजार व्यवस्थापन
ँ स्थापना, व्यवस्थापन र प्रवर्द्घन
• वनबीउ बगैचा
• नर्सरी स्थापना, बिरुवा उत्पादन, वितरण, रोपण र प्रवर्द्धन
• वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गीको सं रक्षण, व्यवसायिक पालन, उपयोग र अनुगमन
• वन्यजन्तुबाट स्थानीय समुदायमा पर्ने प्रभाव रोकथाम, व्यवस्थापन
• स्थानीय प्राणी उद्यान (चिडियाखाना) को स्थापना र सञ्चालन
• स्थानीय वन्यजन्तु पर्यटन र आयआर्जन
• स्थानीयस्तरमा आखेटोपहारको व्यवस्थापन
• वन, वन्यजन्तु तथा चराचुरुङ्गीको अभिलेखाङ्कन र अध्ययन अनुसन्धान
• रैथाने प्रजातिको सं रक्षण र प्रवदर््धन
• मिचाहा प्रजातिको नियन्त्रण
• जैविक विविधताको अभिलेख
• सामुदायिक भूसंरक्षण र सोमा आधारित आय आर्जन कार्यक्रम
• भूसंरक्षण र जलाधार व्यवस्थापनजन्य सामुदायिक अनुकूलन
• जलवायू परिवर्तन अनुकुलन कार्य
• आय आर्जनमा आधारित जडीबुटीको सं रक्षण, प्रबर्द्धन, व्यवस्थापन
(ख)
वातावरण, पर्यावरण एवं जलाधारक्षेत्र सं रक्षण उपशाखा
• स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरण र जलाधार तथा वन्ययजन्तुको सं रक्षण व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति,
कानून, कार्यक्रम तर्जूमा, कार्यान्वयन र नियमन
• बृक्षारोपण, हरियाली तथा हरित क्षेत्रको प्रर्वद्धन
• वायु तथा ध्वनीको प्रदू षण नियन्त्रण
• हानिकारक पदार्थहरूको नियमन तथा नियन्त्रण
• वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण
• न्यून कार्वनमुखी तथा वातावरणमैत्री विकास अवलम्बन
• वातावरण सं रक्षण क्षेत्र निर्धारण र व्यवस्थापन
• पहिरो नियन्त्रण
• जलवायू परिवर्तन अनुकुलन कार्यक्रम
(ग) फोहरमैला व्यवस्थापन उपशाखा
• फोहरमैला सङ्कलन, पुन: उपयोग, प्रशोधन, विसर्जन र सोको सेवा शुल्क निर्धारण र नियमन
• ल्याण्डफिल साईट व्यवस्थापन
• सरसफाई तथा स्वास्य्थजन्य फोहोरमैलाको व्यवस्थापन
• सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापन
(घ) 	विपद् व्यवस्थापन, बारुण यन्त्र, एम्वुलेन्स उपशाखा
• विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा स्थानीयस्तरका आयोजनाको कार्यान्वयन
र नियमन
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७.

विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना, जोखिम न्यूनीकरण कार्य योजना
विपद् पूर्व तयारी, खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पूर्व भण्डारण, वितरण र समन्वय
विपद् जोखिम क्षेत्रको नक्साङ्कन तथा बस्तीहरूको पहिचान र स्थानान्तरण
विपद् व्यवस्थापनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय समुदाय, सं घ सं स्था, निजीक्षेत्रसँ ग सहयोग, समन्वय र
सहकार्य
विपद् कोषको स्थापना तथा सञ्चालन र स्रोत साधनको परिचालन
विपद् पश्चात् स्थानीयस्तरको पुनर्था ापना र पुनर्निर्माण
विपद् सम्बन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान
प्राकृ तिक प्रकोपको रोकथाम र पूर्व तयारी
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पूर्व सूचना प्रणाली सम्बन्धी कार्यक्रमको तजुर्मा
ृ र कार्यान्वयन,
बारुण यन्त्र तथा एम्बुलेन्सको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन
स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन प्रणाली

भूमि व्यवस्थापन तथा भवन नियमन शाखा
(क) भू—उपयोग तथा वस्ती विकास उपशाखा
• शहरीकरण, बस्ती विकास सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्वन्धी योजना तर्जुमा,
आयोजना पहिचान, अध्ययन, कार्यान्वयन र नियमन
• आधारभूत आवासका योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन
• नगरपालिकामा अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन
• आधारभूत बसोवास सम्बन्धमा प्रदेश सरकारसँ ग समन्वय
• योजनाबद्ध र व्यबस्थित वस्ती विकासका कार्यक्रमको तर्जुमा कार्यान्वयन
• एकीकृ त बस्ती विकासका लागि जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा विकास र व्यबस्थापन
• आफ्नो क्षेत्रको भूउपयोग नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन
• व्यवस्थित बस्ती विकासका कार्यक्रमको तर्जुमा र कार्यान्वयन
• सं घीय र प्रदेश कानुन बमोजिम स्थानीय तहमा सुकुम्वासी पहिचान र अभिलेख व्यवस्था
• स्थानीयस्तरमा सुकुम्वासी सम्वन्धी जीविकोपार्जन र वसोवास व्यवस्था
• एकीकृ त वस्ती विकासका लागि जग्गाको एकीकरण तथा जग्गा विकास र व्यवस्थापन ।
(ख)	जग्गा नापी तथा नक्सा, घरजग्गा धनी पुर्जा उपशाखा
• घरजग्गा धनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण तथा लगत व्यवस्थापन
• भूमिको वर्गीकरण अनुसारको लगत
• जग्गाको कित्ताकाट र भूमी लगत (नक्शा, स्रेस्ता) निर्माण र सं रक्षण
• सरकारी प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण तथा वितरणमा समन्वय र सहजीकरण
• जग्गा विवाद समाधानमा मेलमिलाप र मध्यस्थता
• विश्व सम्पदा सूचीमा परेका स्मारक र पुरातात्विक महत्व लगायत वन, सीमसार क्षेत्र, तटवर्ती क्षेत्रका
जग्गा सम्बन्धी लगत
(ग) भवन तथा भवन सं हिता एवं निर्माण इजाजत (डिजाइन समेत) उपशाखा
• भवन सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड तथा सो सम्वन्धी योजना तर्जुमा, आयोजना पहिचान,
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अध्ययन, कार्यान्वयन र नियमन,
राष्रिनाय भवन सं हिता तथा मापदण्ड बमोजिम भवन निर्माण अनुमति र नियमन
भवन निर्माणको नक्शा स्वीकृति, सं शोधन, नियमन
पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र सं ग्र्रहालय सं रक्षण, सम्बर्द्धन र पुन:निर्माण,
सरकारी भवन, विद्यालय, सामुदायिक भवन, सभागृह तथा अन्य सार्वजनिक भवन तथा सं रचना
निर्माण र मर्मत सं भार,

८. 	न्याय, कानून तथा मानव अधिकार प्रवर्द्धन शाखा
(क) नगर प्रहरी व्यवस्थापन उपशाखा
• सं घीय तथा प्रदेश कानूनको अधिनमा रही नगर प्रहरीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नीति, कानून,
मापदण्ड, कार्यान्वयन र नियमन,
• नगर प्रहरीमार्फ त देहायका कार्य सम्पादन गर्ने,
• नीति, कानून, मापदण्ड, निर्णयहरु कार्यान्वयनमा सहयोग,
• सम्पत्तिको सं रक्षण,
• नगरपालिकामा हुने सभा समारोह, परम्परा तथा जात्रा चाडपर्वको व्यवस्थापनमा सहयोग,
• स्थानीय बजार तथा पार्किङ्ग स्थलको व्यवस्थापनमा सहयोग,
• नगर प्रहरी सम्बन्धी कार्यपालिकाले तोके बमोजिमका नीति, योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयन,
• नगर बस्ती सरसफाई सम्बन्धी मापदण्डको कार्यान्वयन र कसूर उपर छानविन र अनुसन्धान,
• स्थानीय न्यायिक समितिले गरेका आदेश, फै सला कार्यान्वयनमा सहयोग,
• कार्यालय परिसर, सम्पदा, सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ति जग्गा, सार्वजनिक भवन तथा भौतिक
पूर्वाधारको सं रक्षण र सुरक्षा,
• विपद् व्यवस्थापनमा सहयोग,
• अपराध रोकथाम तथा अनुसन्धानमा सहयोग,
• फू टपाथ व्यवस्थापन
• निर्माण नियमन
• गुणस्तर नियन्त्रण
• नगर प्रहरी सम्बन्धी अन्य कार्य ।
(ख) 	न्याय, कानून तथा मानव अधिकार प्रवर्द्धन उपशाखा
• न्यायिक समितिको सचिवालय, न्याय, कानून, मानव अधिकार प्रवर्द्धन तथा मेलमिलाप र मध्यस्थता,
निर्णय तथा फै सला कार्यान्वयन
• न्यायिक समितिको सचिवालय सम्वन्धी कार्य
• न्याय तथा कानूनी राज्यको परिपालना
• मानव अधिकारको सं रक्षण तथा प्रवर्द्धन
• व्यक्ति र समुदायबीच मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन
• न्यायिक निर्णय तथा फै सला कार्यान्वयन
(ग) 	विधायन उपशाखा
• कार्यपालिका तथा सभामा पेश गर्नुपर्ने विभिन्न नीति, नियम तथा कानूनको मसौदामा सं योजन र
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समन्वय
नीति, कानुनको प्रमाणीक प्रतिको सं रक्षण, प्रकासन र अभिलेख
विधायन सम्वन्धी अन्य कार्य ।

६.	योजना, अनुगमन तथा तथ्यांक शाखा
(क) 	योजना उपशाखा
• विकास आयोजना तथा परियोजना सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना र नियमन
• स्थानीय विकास नीति, अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना तर्जूमा, अनुगमन
तथा मूल्यांकन
• आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, वातावरणीय, प्रविधि र पूर्वाधारजन्य विकासका लागि आवश्यक
आयोजना तथा परियोजनाहरूको तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
• बार्षिक विकास कार्यक्रम, आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन
• विकास निर्माण प्रकृ यामा स्थानीय जनसहभागिता अभिबृद्धिका कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन
• विकास योजनाहरुको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन
• उपभोक्ता समितिको विवरण, क्षमता विकास
• विकासका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र निर्धारण
• सं घीय र प्रादेशिक आयोजना, परियोजना कार्यान्वयनमा समन्वय, सहजीकरण र सहयोग
• विकास आयोजना तथा परियोजना सम्बन्धी अन्य कार्य ।
(ख) अनुगमन तथा मूल्यांकन उपशाखा
• विकास आयोजनाको अनुगमन, आवधिक प्रगति तथा प्रतिफलको समीक्षा
• विकास योजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकनको आधार तथा प्रक्रिया निर्धारण
• आयोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रभाव मूल्याङ्कन
• बिषयक्षेत्रगत नीतिको अनुगमन तथा मूल्यांकन
(ग) तथ्यांक व्यवस्थापन उपशाखा
• तथ्याङक सं कलन, व्यवस्थापन तथा प्रयोग सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन
र नियमन
• सूचना तथा अभिलेख के न्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन
• स्थानीय तथ्याङक सं कलन, प्रशोधन, अभिलेखिकरण तथा वितरण
• आधारभूत तथ्यांक सं कलन र व्यबस्थापन : जनसाङ्ख्यिक, प्राकृ तिक, आर्थिक, सामाजिक,
सांस्कृतिक, भौतिक पूर्बाधार, रोजगारीको अवस्था, कू ल ग्राहस्य्, उत्पादन, प्रतिव्यक्ति आय, मानव
विकास सूचकाङ्क, राजश्व तथा आयव्यय समेतको तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रशोधन गरी सूचना प्रणालीमा
आवद्धता र पार्व्त चित्र तथा श्रोत नक्साको अद्यावधिक एवं अभिलेख
• बेरोजगारको तथ्यांक सं कलन
• स्थानीय व्यापारको तथ्याङ्क प्रणाली र अध्ययन अनुसन्धान
• सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी स्थानीय तथ्याङ्क र सूचना व्यवस्थापन
• सम्पन्न भएका तथा चालू योजनाको विवरण
• बिषक्षेत्रगत सूचना, तथ्यांकको सं कलन, अभिलेख
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प्रदेश तथा सं घसँ ग तथ्यांक एवं सूचना आदानप्रदान र समन्वय
सम्भाव्य प्राकृ तिक श्रोत तथा साधनको अभिलेख (प्रोफाईल) व्यबस्थापन
नगरपालिकाको आवधिक तथा वार्षिक कार्यक्रम र बजेट स्वीकृति ।

द्रष्टब्य: नगर कार्यपालिकाले माथि उल्लिखित बिषयक्षेत्र समेटन् े गरी आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकता
अनुरुप कार्यालय, शाखा वा उपशाखा वा इकाई सहितको प्रशासनिक ढाँचा स्वीकृत गरी लागू
गर्न सक्ने छ ।

अनुसूची –३
(नियम ४ को उपनियम (३) सं ग सम्वन्धित)

वडा समितिबाट सम्पादन हुने कार्य
(क) वडास्तरीय तथ्याङ्क सं कलन तथा अद्यावधिक गर्ने:
• आफ्नो वडा भित्रको बस्तुगत विवरण (नदीनाला, जैविक विविधता, खनिज पदार्थ, जनसं ख्याको
बनोट, आर्थिक अवस्था, उद्योगधन्दा, शिक्षा तथा स्वास्य्, सम्बन्धी विवरण आदि) तयार गर्ने,
अद्यावधिक गर्दै लैजाने,
• निजी घर तथा घरपरिवारको लगत राख्ने,
• ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्वका सम्पदा, प्राचीन स्मारक, सार्वजनिक
तथा सामुदायिक भवन, सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती जग्गाको लगत राख्ने तथा सं रक्षण गर्ने,
• खुला क्षेत्र, चोक, घाट, पाटी, पौवा, सत्तल, धर्मशाला, मठ, मन्दिर, गुम्वा, मस्जिद, देवस्थल,
मदरसा, पर्ति जग्गा, डाँडापाखा, चरनक्षेत्र, पानीको मूल, पोखरी, तलाउ, इनार, कु वा, धारा,
ढुँगेधारा, गुठीघर, बाटो, सडक, पुल पुलेसा, कु लो नहर, पानी घट्ट, मिलको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी
अद्यावधिक लगत राख्ने, सं रक्षण गर्ने र खण्डीकृत तथ्याङ्क र सूचना सहितको वडाको पार्व् चित्र तयार
तथा अद्यावधिक गर्ने ।
(ख) वडाका विकास निर्माणका योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा आवधिक प्रगति समीक्षा गर्ने:
• सहभागीतामूलक योजना तर्जुमा प्रणाली अनुसार बस्ती वा टोलस्तरबाट योजना तर्जुमा प्रक्रिया
अवलम्बन गरी बस्ती तथा टोलस्तरीय योजनाको माग सङ्कलन, प्राथमिकीकरण तथा छनौट गर्ने,
• टोल विकास सं स्थाको गठन र परिचालन तथा वडाभित्र सञ्चालन हुने योजनाहरूका लागि उपभोक्ता
समितिको गठन तथा सोको अनुगमन गर्ने,
• वडाभित्रका योजना तथा भौतिक पूर्बाधारको सं रक्षण, मर्मत सम्भार, रेखदेख तथा व्यवस्थापन गर्ने,
(ग) वडाका विकास निर्माणका कार्यहरु गर्ने:
• बालउद्यानको व्यवस्था गर्ने,
• अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम तथा प्रारम्भिक बाल विकास के न्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने,
• पुस्तकालय, वाचनालय, सामुदायिक सिकाई के न्द्र, बालक्लव तथा बालसञ्जालको सञ्चालन र
व्यवस्थापन गर्ने,
• वडा तहको स्वास्य्च के न्द्र तथा उप के न्द्रको व्यवस्थापन गर्ने,
• बालबालिकाहरूलाई बि.सि.जि., पोलियो, भिटामिन “ए” को व्यवस्था गर्ने,
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पोषण कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने,
वडा तहमा स्वास्य् जनचेतना विकास तथा स्वास्“य् सूचना कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने,
शहरी तथा ग्रामीण स्वास्य् क्लिनिकको सञ्चालन गर्ने, गराउने,
सार्वजनिक शौचालय तथा स्नान गृहको निर्माण र ब्यवस्थापन गर्ने, गराउने,
वडास्तरीय सामुदायिक धाराको प्रबन्ध, कु वा, इनार तथा पोखरीको निर्माण, सं रक्षण र गुणस्तर
नियमन गर्ने,
घरबाट निकास हुने फोहरमैलाको सङ्कलन र व्यवस्थापन, चोक तथा गल्लीहरूको सरसफाई, ढल
निकास, मरेका जनावरको व्यवस्थापन, सतही पानीको निकास तथा पानीको स्रोत सं रक्षण गर्ने,
गराउने,
कृ षि तथा फलफू ल नर्सरीको स्थापना, समन्वय र प्रवर्द्घन तथा वडास्तरीय अगुवा कृ षक तालिमको
अभिमुखीकरण गर्ने,
कृ षि मलको माग सङ्कलन गर्ने,
कृ षिमा लाग्ने रोगहरूको विवरण तयार गर्ने,
पशुपंछी विकास तथा छाडा चौपायाको व्यवस्थापन,
वडाभित्रको चरन क्षेत्र सं रक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने,
स्थानीय समुदायका चाडपर्व, भाषा सं स्कृ तिको विकासको लागि कला, नाटक, जनचेतनामूलक तथा
सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने गराउने,
स्थानीय मौलिकता झल्किने सांस्कृतिक रीतिरीवाजलाई सं रक्षण तथा प्रवर्द्घन गर्ने,
वडाभित्र खेलकु द पूर्बाधारको विकास गर्ने,
अन्तर विद्यालय तथा वालक्लव मार्फ त खेलकू द कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने गराउने,
वडा क्षेत्रभित्रको वाटोघाटो चालू अवस्थामा राख्ने तथा राख्न सहयोग गर्ने,
वडाभित्रका सडक अधिकारक्षेत्रमा अवरोध र अतिक्रमण गर्न नदिने,
बाटोघाटोको वाढी, पहिरो पन्छाउने,
घरेलु उद्योगको लगत सङ्कलन तथा सम्भाव्यता पहिचान गर्ने,
वडाभित्र घरेलु उद्योगको प्रवदर््धन गर्ने,
प्रचलित कानून बमोजिम व्यक्तिगत घटना दर्ता, अद्यावधिक र सोको अभिलेख सं रक्षण गर्ने,
व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण तथा अभिलेख अद्यावधिक गर्ने,
वडालाई बालमैत्री बनाउने, .
वडाभित्र आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछि परेका महिला, बालबालिका, दलित, अपाङ्गता भएका
व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, अल्पसं ख्यक, सीमान्तकृ त समुदायको अभिलेख राखी सामाजिक र आर्थिक
उत्थान सम्वन्धी काम गर्ने,
विभिन्न समुदायका बीच सामाजिक सदभाव र सौहार्दता कायम गर्ने,
बालविवाह, महिला विरुद्धको हिसँ ा, छु वाछु त, दहेज तथा दाइजो, हलिया प्रथा, छाउपडी, कमलरी
प्रथा, बालश्रम, मानव बेचविखन, निरक्षरता जस्ता सामाजिक कु रिती र अन्धविश्वासको अन्य्म गर्ने,
गराउने,
प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मालपोत तथा भूमि कर, व्यवसाय कर, वहाल कर, विज्ञापन
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(घ)

(ङ)

कर, स:शुल्क पार्किङ्ग, नयाँ व्यवसाय दर्ता, सिफारिस दस्तुर, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन करको
लेखाजोखा र सङ्कलन गरी नगरपालिकामा प्रतिवेदन सहित रकम बुझाउने,
• असक्त बिरामी भएको बेवारिस वा असहाय व्यक्तिलाई नजिकको अस्पताल वा स्वास्य्र के न्द्रमा
पुर्याई औषधोपचार गराउने,
• असहाय वा वेवारिस व्यक्तिको मृत्यु भएमा निजको दाह सं स्कारको व्यवस्था मिलाउने,
• सडक बालबालिकाको उद्धार र पुनसर््थापना गर्ने, गराउने,
• वडाभित्रको सामुदायिक वन, वनजन्य सम्पदा र जैविक विविधताको सं रक्षण र प्रवदर््धन गर्ने,
• वडा, टोल, बस्तीस्तरमा हरियाली क्षेत्र बिस्तार गर्ने गराउने,
• वडालाई वातावरणमैत्री बनाउने,
• प्राङ्गारिक कृ षि, सुरक्षित मातृत्व, विद्यार्थी भर्ना, पूर्ण खोप, खुला दिशामुक्त सरसफाई, वातावरणमैत्री
तथा बालमैत्री शासनजस्ता प्रवदर््धनात्मक कार्यहरू गर्ने, गराउने ।
कानून बमोजिमका नियमन कार्य गर्ने:
• वडाभित्र सञ्चालित विकास योजना, आयोजना तथा सं लग्न उपभोक्ता समितिहरूका कार्यको नियमन
गर्ने,
• घरनिर्माण गुणस्तर तथा भवन सं हिता र मापदण्ड अनुसार भए नभएको अनुगमन गर्ने, सिकर्मी,
डकर्मीलाई भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण सम्वन्धी तालिम दिने,
• खाद्यान्न, माछा, मासु, तरकारी, फलफू ल, पेय पदार्थ तथा उपभोग्य सामग्रीको गुणस्तर र मूल्यसूची
अनुगमन गरी उपभोक्ता हित सं रक्षण गर्ने,
• वडाभित्रका उद्योग धन्दा र व्यवसायको प्रबर्द्धन गरी लगत राख्ने,
• हाट बजारको व्यवस्थापन गर्ने, गराउने,
• विद्युत चुहावट तथा चोरी नियन्त्रण गर्ने ।
• नाता, नागरिकता आदिको सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने ।
• आफ्नो भौगोलिक क्षेत्र भित्रको निर्माण कार्य तथा अन्य सेवको प्रयोजनका लागि निर्माण सामग्री,
ज्याला, भाडा, तथा महशूलको स्थानीय दररेट तोक्ने ।
• आफ्नो वडाभित्रका उपभोक्ता समिति, सहकारी सं स्था, निजी क्षेत्र लगायतका सबै विकास
साझेदारहरुसँ ग विकास निर्माण तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा समन्वय गर्ने ।
• समय समयमा नेपाल कानूनले तोके बमोजिम अन्य काम गर्ने ।
अभिलेख व्यवस्थापन, सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने
• पञ्जिकरण, नागरिकता तथा अभिलेख व्यवस्थापन
• महानगरपालिकामा व्यक्तिगत घटनाको स्थानीय तथ्याङ्क सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना,
कार्यान्वयन र नियमन,
• सं घीय कानून र मापदण्ड बमोजिम नगरपालिकामा व्यक्तिगत घटना (जन्म,मृत्यु, विबाह, बसाइ
सराइ, सम्बन्ध विच्छेद र धर्मपुत्र र धर्मपुत्री) को दर्ता,
• आधुनिक प्रविधि अपनाई व्यक्तिगत घटनाको अभिलेख व्यवस्थापन र प्रतिवेदन,
• नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रका लागि सिफारिस लगायतका महत्वपूर्ण अभिलेखको व्यवस्थापन,
• स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन,
• स्थानीय स्तरको अभिलेख व्यबस्थापन ।
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नाता प्रमाणित गर्ने,
नागरिकता तथा नागरिकताको प्रतिलिपि लिनका लागि सिफारिस गर्ने,
बहाल करको लेखाजोखा सिफारिस गर्ने,
कोठा खोल्न रोहबरमा बस्ने,
मोही लगत कट्टाको सिफारिस गर्ने,
घरजग्गा करको लेखाजोखा सिफारिस गर्ने,
जन्म मिति प्रमाणित गर्ने,
व्यापार व्यवसाय बन्द भएको, सञ्चालन नभएको वा ब्यापार ब्यवसाय हुँदै नभएको सिफारिस गर्ने,
मिलापत्रको कागज गराउने निवेदन दर्ता गर्न सिफारिस गर्ने,
विवाह प्रमाणित तथा अविवाहित प्रमाणित गर्ने,
नि:शुल्क वा सशुल्क स्वास्य्ह उपचारको सिफारिस गर्ने,
अङ्ग्रेजी माध्यममा सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने,
घरपाताल प्रमाणित गर्ने,
व्यक्तिगत विवरण प्रमाणित गर्ने,
पुर्जामा घरकायम गर्ने सिफारिस गर्ने,
फरक, फरक नाम, थर, जन्म मिति तथा प्रमाणित दवु ै नाम गरेको व्यक्ति एकै हो भन्ने सिफारीश गर्ने,
नाम, थर,जन्म मिति सं शोधनको सिफारिस गर्ने,
जग्गा धनीपूर्जा हराएको सिफारिस गर्ने,
कागज र मन्जुरीनामा प्रमाणित गर्ने,
कित्ताकाट गर्न सिफारिस गर्ने,
सं रक्षक प्रमाणित गर्ने तथा सं स्थागत र व्यक्तिगत सं रक्षक सिफारिस गर्ने,
जीवितसँ गको नाता प्रमाणित गर्ने,
हकवाला वा हकदार प्रमाणित गर्ने,
नामसारी गर्न सिफारिस गर्ने,
जग्गाको हक सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने,
मृतकसँ गको नाता प्रमाणित तथा सजर्ि्मन सिफारिस गर्ने,
उद्योग ठाउँ सारी गर्न सिफारिस गर्ने,
जीवित रहेको सिफारिस गर्ने,
पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने सिफारिस र अनुमति दिने,
जग्गा मूल्याङ्कन सिफारिस प्रमाणित गर्ने,
विद्यालयको कक्षा थप गर्न सिफारिस गर्ने,
पालन पोषणको लागि सिफारिस गर्ने,
वैवाहिक अङ्गिकृ त नागरिकता सिफारिस गर्ने,
आर्थिक अवस्था कमजोर वा बिपन्नता प्रमाणित गर्न वा आर्थिक अवस्था बलियो वा सम्पन्नता प्रमाणित
विद्यालय ठाउँ सारी गर्न सिफारिस गर्ने,
धारा तथा विद्युत जडानको लागि सिफारिस गर्ने,
प्रचलित कानून अनुसार प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिमको अन्य सिफारिस वा प्रमाणित गर्ने ।
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अनुसूची – ४
(नियम ४ को उपनियम (४) सँ ग सम्बन्धित)
१.

२.

३.

प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष तथा सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार
प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:
(क) नगर सभा तथा नगर कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने र बैठकको प्रमुखता गर्ने ।
(ख) नगर सभा तथा नगर कार्यपालिकाको बैठकमा बैठकको कार्यसूची तथा प्रस्ताव पेश गर्ने, गराउने।
(ग) नगरपालिकाको बार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी सभामा पेश गर्े ।
(घ) नगर कार्यपालिकाको निर्णयमा नगर सभाको अधिवेशनको आव्हान र समापनको घोषणा गर्ने ।
(ङ) नगरपालिकाका उपप्रमुख वा सदस्यलाई नगरपालिकाको कार्य विभाजन नियमावली अनुरुपको
विषयगत कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँड तथा हेरफे र गर्ने ।
(च) नगरसभा र नगर कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
(छ) नगर कार्यपालिकाको दैनिक कार्यको सामान्य रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने ।
(ज) उपप्रमुख तथा सदस्यलाई नगरपालिकाको कामका लागि स्वदेशभित्र काजमा खटाउने ।
(झ) कार्यकारी अधिकृ तको सात दिनसम्मको विदा वा स्वदेशभित्रको काज स्वीकृत गर्ने ।
(ञ) नगरपालिकाको चल अचल सम्पत्ति हेरविचार तथा मर्मत सम्भार गर्ने गराउने र आम्दानी, खर्च,
हिसाब र अन्य कागजपत्र सुरक्षित राख्ने, राख्न लगाउने ।
(ट) प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम आवश्यक सिफारिस गर्ने ।
(ठ) नगर सभा वा नगर कार्यपालिकाले तोके का अन्य काम गर्ने ।
(२) प्रमुखले आफ्नो अनुपस्थितिमा उपप्रमुखलाई कार्यवाहक प्रमुख तोक्नुु पर्नेछ ।
उपप्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) उपप्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:
(क)	न्यायिक समितिको सं योजक भई कार्य गर्ने ।
(ख) नगरपालिका प्रमुखको अनुपस्थितिमा कार्यबाहक प्रमुख भई कार्य गर्ने ।
(ग) नगरसभा, नगर कार्यपालिका तथा प्रमुखले तोके का अन्य कार्य गर्ने ।
(२) उपप्रमुखले आफ्नो नगरपालिका क्षेत्रबाहिर जानु पर्दा प्रमुखलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।
वडा अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) वडा अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:
(क) आफ्नो वडा समितिको अध्यक्ष भई कार्य गर्ने ।
(ख) वडा समितिका सदस्यहरुलाई वडा समितिको कामको बाँडफाँड गरी सहजीकरण तथा परिचालन
गर्ने ।
(ग) कार्यपालिकाको सदस्य भई कार्य गर्ने ।
(घ) वडाको विकास योजना, बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्ने, गर्न लगाउने तथा स्वीकृतिका लागि
नगरपालिकामा पेश गर्ने ।
(ङ) वडाबाट कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने गराउने, तिनको अनुगमन गर्ने
तथा आवधिक समीक्षा गर्ने गराउने ।
(च) प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम आवश्यक सिफारिस गर्ने ।
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४.

५.

(छ) तोकिए बमोजिम वा नगरपालिका प्रमुखले तोके का अन्य कार्य गर्ने ।
(२) वडाध्यक्षले आफ्नो अनुपस्थितिमा सम्वन्धित वडा समितिको जेष्ठ सदस्यलाई कार्यवाहक तोकी सोको
जानकारी नगर कार्यपालिकालाई दिनुपर्नेछ ।
सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१)कार्यपालिकाको सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम
हुनेछ :–
(क) कार्यपालिकाको बैठकमा भाग लिने ।
(ख) प्रमुखले तोके को बिषयगत क्षेत्रको सं योजक वा अध्यक्ष भई तोकिएको कार्य गर्ने ।
(ग) प्रमुखले तोके का अन्य कार्य गर्ने ।
(२) सदस्यले नगरपालिका क्षेत्र बाहिर जाँदा प्रमुखलाई जानकारी दिई जानु पर्नेछ ।
वडा सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) वडा सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:
(क) वडा समितिको बैठकमा भाग लिने ।
(ख) वडा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा वडाअध्यक्षले तोके बमोजिम कार्यवाहक वडा अध्यक्ष भई कार्य
गर्ने ।
(ग) वडा अध्यक्षले तोके का अन्य कार्य गर्ने ।
(२) वडा सदस्यले नगरपालिका क्षेत्र बाहिर जाँदा वडा अध्यक्षमार्फ त कार्यपालिकालाई जानकारी दिनु पर्नेछ।

अनुसूची —५
बिषयगत समितिहरुको विवरण
(नियम ४ को उपनियम (६) सं ग सम्वन्धित)
(क)
सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास समिति
(ख)
आर्थिक विकास समिति
(ग)
सामाजिक विकास समिति
(घ)
पूर्वाधार विकास समिति
(ङ)
वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति
(च) 	बिधेयक समिति
(छ) 	महिला तथा बालबालिका समिति
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नगरपालिकाको नियम सं ख्या :– ५

नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४

कार्यपालिकाबाट स्वीकृत मिति :–२०७४।०५।०३
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नगर कार्यपालिकाबाट गरिने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न नेपालको सं विधानको धारा २१८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी
बाणगङ्गा नगर कार्यपालिकाले मिति २०७४/०५/०३ को निर्णयानुसार देहायका नियमहरु बनाएको छ ।

परिच्छेद १
प्रारम्भिक
१.

२.

३.

सं क्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस नियमावलीको नाम “बाणगङ्गा नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली,
२०७४” रहेको छ ।
(२) 	यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क) “नगरपालिका” भन्नाले बाणगङ्गा नगरपालिका सम्झनु पर्छ ।
(ख) “कार्यपालिका” भन्नाले नगर कार्यपालिका सम्झनु पर्छ ।
(ग) “वडा समिति” भन्नाले नगरपालिकाको वडा समिति सम्झनु पर्छ ।
(घ) “प्रमुख” भन्नाले नगर कार्यपालिकाको प्रमुखलाई सम्झनु पर्छ ।		
(ङ) “उपप्रमुख” भन्नाले नगर कार्यपालिकाको उपप्रमुखलाई सम्झनु पर्छ ।
(च) “वडाध्यक्ष” भन्नाले बाणगङ्गा नगरपालिकाको वडाको वडा अध्यक्षलाई सम्झनु पर्छ ।
(छ) “कार्यकारी अधिकृ त” भन्नाले नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृ त सम्झनु पर्छ ।
(ज) “सदस्य” भन्नाले कार्यपालिकाको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कार्यपालिकाको प्रमुख,
उपप्रमुख तथा वडाअध्यक्ष समेतलाई जनाउँ छ ।
(झ) “सभा” भन्नाले नगरसभालाई सम्झनुपर्छ ।
(ञ) “कार्यविभाजन नियमावली” भन्नाले बाणगङ्गा नगरपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली,
२०७४ सम्झनुपर्छ ।
(ट) ”वडा सचिव” भन्नाले वडासमितिको सचिवको कामकाज गर्न खटिएको कर्मचारी सम्झनुपर्छ ।
कामको फर्छ्यौट: (१) नगर कार्यपालिकाको कार्यसम्पादन र कामको फर्यौकाट यस नियमावलीमा भएको व्यवस्था
बमोजिम हुनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको कामको फर्यौ ुट गर्दा तोकिएको अधिकारी वा निकायबाट गर्नुपर्नेछ ।

परिच्छेद २
प्रमुखबाट कामको फर्छ्यौट
४.

प्रमुखले सम्पादन गर्ने काम:(१) सं विधान र अन्य प्रचलित कानूनको अधीनमा रही नगरपालिकाको सामान्य
निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी प्रमुखको हुनेछ ।
(२) प्रचलित कानुनमा कार्यपालिकाको प्रमुखले गर्ने भनी किटान भएका कामहरु निज स्वयं वा निजबाट
अधिकार प्रत्यायोजन भए बमोजिम सम्पादन हुनेछ ।
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(३)

५.

६.

उपनियम (२) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानूनमा प्रमुखले गर्ने भनी किटान
नभएका कामको सम्बन्धमा कार्यपालिकाबाट सम्पादन हुने कार्यको सामान्य रेखदेख, सञ्चालन र नियन्त्रण
गर्ने जिम्मेवारी प्रमुखको हुनेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिमको जिम्मेवारी पुरा गर्ने क्रममा प्रमुखले कार्यपालिका अर्त्)गतका निकायहरुमा
प्रचलित कानून तथा स्वीकृत नीति तथा निर्णय अनुरुप कार्य सञ्चालन भईरहेको छ,छै न निरीक्षण गर्ने,
वडा समितिहरुबीच समन्वय गर्ने, विषयगत शाखा/कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिने र आवश्यकता अनुसार
कामको प्रगति विवरण लिने कार्य गर्न सक्ने छ ।
(५) प्रमुख कु नै कारणवश उपस्थित नरहेको अवस्थामा यस नियमावली बमोजिम प्रमुखले गर्नुपर्ने काम
उपप्रमुख वा निजको समेत अनुपस्थितिमा प्रमुखले तोके को कार्यपालिकाको सदस्यले त्यस्तो काम
सम्पादन गर्न सक्ने छ ।
		 तर, प्रचलित कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा सोही व्यबस्था बमोजिम हुनेछ ।
(६) कार्यपालिकाको कु नै सदस्य अनुपस्थित भएमा त्यस्तो सदस्यले गर्नुपर्ने कामको लागि प्रमुखले अर्को
सदस्यलाई जिम्मेवारी तोक्न सक्ने छ ।
प्रमुखले निर्णय गर्नुपर्ने: (१) सभा र कार्यपालिकामा पेश हुने विषय बाहेक दईु वा दईु भन्दा बढी वडासमिति र
विषयगत शाखाहरुबीच कु नै विषयमा मतभेद हुन गएमा प्रमुखले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम मतभेद भएको विषय निर्णयका लागि कार्यकारी अधिकृ तले प्रमुख समक्ष पेश
गर्नुपर्नेछ ।
(३) सभा वा कार्यपालिकामा पेश हुने विषय बाहेकका सहकार्य तथा समन्वयका लागि प्रदेश वा सं घमा पेश
गर्नु पर्ने विषयका सम्बन्धमा प्रमुखले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने : (१) कर लगाउने, कर छु ट दिने वा ऋण लिने जस्ता विषय र सभामा पेश गर्नुपर्ने
बाहेकका अन्य विषयमा कार्यपालिकाले प्रमुख वा उपप्रमुख वा सदस्यलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने छ ।
(२) प्रमुखले प्रचलित कानून बमोजिम आफू लाई प्राप्त अधिकारमध्ये कु नै अधिकार उपप्रमुख वा सदस्य वा
कार्यकारी अधिकृ त, बिषयगत शाखाका प्रमुख वा वडा अध्यक्षलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने छ ।
(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गरी सम्पादन गरिएका कामको विषयमा
सम्बन्धित अधिकारीले कार्यपालिका समक्ष मासिक रुपमा प्रगति विवरण पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) आफू लाई प्रत्यायोजित अधिकारको जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गर्नु सम्बन्धित अधिकारीको कर्तब्य हुनेछ ।

परिच्छेद ३
नगर कार्यपालिकाबाट कामको फर्छ्योट
७.

कार्यपालिकामा पेश गर्नुपर्ने विषय: (१) अनुसूची–१ मा उल्लिखित विषयहरुको निर्णय गर्दा कार्यकारी अधिकृ तले
प्रमुखको निर्देशन अनुसार नगर कार्यपालिकामा प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) मा लेखिएका विषय मध्ये कु नै विषयमा नियम २१ बमोजिम गठित समितिबाट निर्णय
लिनसक्ने गरी कार्यपालिकाले जिम्मेवारी सुम्पन सक्ने छ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम प्रमुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक नगर कार्यपालिकाको बैठकमा पेश हुने
प्रस्ताव सामान्यतया अनुसूची–२ बमोजिमको ढाँचामा कार्यकारी अधिकृ तले पेश गर्नेछ ।
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(४)

उपनियम (३) बमोजिमको प्रस्तावमा कु नै शाखाको रायसमावेश हुन आवश्यक देखेमा कार्यकारी
अधिकृ तले सम्बन्धित शाखाको रायसमेत समावेश गरी पेश गर्नेछ ।
८.
प्रस्ताव साथ सं लग्न हुनुपर्ने कागजात: (१) नियम ६ को उपनियम (३) बमोजिम कार्यपालिकाको बैठकमा निर्णयार्थ
कु नै विषय पेश गर्नुपर्दा सम्बन्धित विषयगत शाखा वा वडा समितिको कार्यालयले सो विषयसँ ग आवश्यक विवरण
समावेश गरी प्रस्ताव तयार गरी कार्यकारी अधिकृ त समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव र सो साथ पेश भएका कागजातहरु कानूनसम्मत छन् छै नन्
जाँच गरी कानूनसम्मत नभएमा नियमित वा कानूनसम्मत बनाउने जिम्मेवारी कार्यकारी अधिकृ तको
हुनेछ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव कार्यकारी अधिकृ तले प्रमुखको स्वीकृति लिई
प्राथमिकताक्रमसमेत निर्धारण गरी निर्णयको लागि कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
९.
कार्यसूचीको विवरण: (१) कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची नियम ८ बमोजिम प्राप्त
प्रस्तावहरुको आधारमा कार्यकारी अधिकृ तले प्रमुखको निर्देशन बमोजिम तयार गर्नेछ ।
तर, प्रमुखले अन्यथा आदेश दिएकोमा प्रस्तावको रुपमा पेश नभएको विषयलाई पनि छलफलको
कार्यसूचीमा समावेश गर्न सकिनेछ ।
(२) बैठकको कार्यसूची सामान्यतया: कार्यपालिकाको बैठक बस्भ
नु न्दा तीन दिन अगावै कार्यकारी अधिकृ तले
सबै सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
		 तर, विषयको गम्भिरता हेरी कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल हुने प्रस्ताव वितरण नगरी मौखिक
सूचनाको आधारमा पनि छलफल गर्न सकिनेछ ।
१०. कार्यपालिकाको बैठक: (१) कार्यकारी अधिकृ तले प्रमुखको निर्देशनमा कार्यपालिकाको बैठक बोलाउनेछ ।
(२) कार्यकारी अधिकृ त कार्यपालिकाको सचिवको रुपमा बैठकमा उपस्थित हुनेछ ।
(३) प्रमुखले कार्यपालिकाको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(४) कार्यपालिकाको बैठकको कार्यसूची, मिति, समय र स्थानका सम्बन्धमा कम्तीमा तीन दिन अगावै प्रमुखको
निर्देशन अनुसार कार्यपालिकाका सबै सदस्यलाई कार्यकारी अधिकृ तले सूचना दिनु पर्नेछ ।
(५) कार्यपालिकाको बैठकमा कम्तीमा ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेछ ।
(६) उपनियम (५) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि उपनियम (४) बमोजिमको सूचना हुँदाह’ँदै पनि
५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित नभई गणपुरक सं ख्या पुग्न नसके मा दोश्रो पटकको बैठकमा एक चौथाई
सदस्य उपस्थित भएमा पनि बैठक बस्न सक्ने छ ।
(७) कार्यपालिकाको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि कार्यपालिकाले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
११. बैठकको निर्णय : (१) सामान्यतया कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय सर्वसम्मत रुपमा हुनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सर्वसम्मतनिर्णय हुन नसके मा बहुमत सदस्यहरुको भावनालाई समेटी प्रमुखले
गरेको निर्णय बैठकको निर्णय हुनेछ ।
१२. 	निर्णयको अभिलेख: (१)कार्यकारी अधिकृ त कार्यपालिकाको बैठकमा उपस्थित हुनेछ र कार्यपालिकाबाट भएका
निर्णयको अभिलेख तयार गर्नेछ ।
(२) बैठकको निर्णयको अभिलेख छु ट्टै निर्णय पुस्तिकामा राख्नुपर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको निर्णय पुस्तिका कार्यकारी अधिकृ तको जिम्मामा रहनेछ ।
१३. 	निर्णय प्रमाणित तथा वितरण गर्ने: (१) नगर कार्यपालिका बैठकको निर्णय कार्यकारी अधिकृ तले दईु दिनभित्र
प्रमाणित गर्नेछ ।
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(२)
१४.

१५.

१६.
१७.

कार्यकारी अधिकृ तले उपनियम (१) बमोजिमप्रमाणित भएको निर्णयको प्रति तीन दिन भित्र नगर
कार्यपालिकाका सदस्य, विषयगत शाखा र वडा समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
तरकानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने निर्णय तथा सूचनाहरुउपलब्ध गराइने छै न ।
निर्णयको कार्यान्वयन: (१)अनुसूची १ मा लेखिएका विषयमा कार्यपालिकाबाट निर्णय भएपछि सम्बन्धित
पदाधिकारी वा निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
(२) कार्यपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा प्रमुखले अनुगमन गर्न वा गराउन सक्ने छ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम अनुगमन गर्दा वा गराँउदा निर्णय कार्यान्वयन भएको नदेखिएमा सोको
कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायलाई प्रमुखले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने छ ।
कार्यपालिकाको समिति गठन : (१) कार्यपालिकाले कार्यपालिकामा निर्णयको लागि पेश भएका प्रस्तावमा निर्णय
गर्नुपूर्व आवश्यकता अनुसार राय, सल्लाह र सुझाव लिनका लागि देहाय बमोजिमका समिति रहनेछन् :–
(क) सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास समिति
(ख) आर्थिक विकास समिति
(ग) सामाजिक विकास समिति
(घ) पूर्वाधार विकास समिति
(ङ) वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन समिति
(च) बिधेयक समिति
(छ) 	महिला तथा बालबालिका समिति
(२) उपनियम (१) बमोजिमका समितिमा रहने सं योजक प्रमुखले तोके बमोजिम र सदस्यहरु कार्यपालिकाले
तोके बमोजिम रहने छन् ।
(३)
समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित समितिमा नरहेको सदस्य वा अन्य कु नै विशेषज्ञ वा
अधिकारीलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्ने छ ।
(४) समितिको बैठकमा प्रमुख स्वयं उपस्थित भएको अवस्थामा निजबाट र अन्य अवस्थामा समितिका
सं योजकबाट बैठकको प्रमुखता हुनेछ । समितिको सं योजकको अनुपस्थितिमा बैठकको प्रमुखता बैठकमा
उपस्थित सदस्यहरुमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछ ।
(५) कार्यकारी अधिकृ त वा निजले तोके को अधिकृ तले समितिको बैठकमा उपस्थित भई निर्णयको अभिलेख
तयार गरी प्रमाणित गर्नेछ ।
(६) उपनियम (१) बमोजिमका समितिहरुको कार्यक्षेत्र अनुसूची –३ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
कार्यभार मुक्त भएपछि कागज फिर्ता गर्नुपर्ने:जुनसुकै कारणबाट आफ्नो पदबाट मुक्त भएको सदस्यले पदमुक्त
भएको सातदिनभित्र आफ्नो जिम्मामा रहेका सम्पूर्ण कागजात तथा अन्य कु नै सम्पत्ति भए सोसमेत कार्यपालिकामा
बुझाई सोको निस्सा लिनु पर्नेछ ।
प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी तोक्ने : (१) कार्यपालिकाले आफू ले सम्पादन गरेका कार्य वा निर्णयहरु सार्वजनिक
जानकारीमा ल्याउन कु नै सदस्यलाई प्रवक्ता तोक्ने छ ।
(२) उपनियम (१)बमोजिम तोकिने प्रवक्तालेे कार्यपालिकाको तर्फ बाट जारी गर्नुपर्ने सार्वजनिक महत्वको
सूचना, वक्तव्य, विज्ञप्ति आदि सार्वजनिक गर्ने कार्य समेत गर्न सक्ने छ ।
(३) कार्यकारी अधिकृ तले कु नै एक अधिकृ तलाई सूचना अधिकारी तोक्ने छ ।
(४) उपनियम (३) वमोजिम तोकिने सूचना अधिकारीेले कार्यपालिकासं ग सम्वन्धित सूचना कानून वमोजिम
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प्रवाह गर्नेछ ।

परिच्छेद ३
कार्यकारी अधिकृ त, विषयगत शाखा र वडा समितिबाट कामको फर्यौप्ट

१८.

१९.

२०.

कार्यकारी अधिकृ तबाट कामको फर्यौविट: (१)कार्यपालिकाले गर्ने भनी तोकिएका कामहरुमध्ये वडा समिति
र विषयगत शाखाबाट सम्पादन गर्ने गरी किटान गरिएका काम बाहेकका अन्य सबै कामहरु तथा सं घ र प्रदेश
तहबाट प्रत्यायोजन भएका कामहरु प्रमुखको सामान्य निर्देशनमा रही कार्यकारी अधिकृ तबाट सम्पादन हुनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम गरिने कामहरु कार्यकारी अधिकृ तले नगरपालिकाको विषयगत शाखा तथा वडा
कार्यालयमार्फ त सम्पन्न गराउन सक्ने छ । निजले आफ्नो निर्देशन र नियन्त्रणमा सम्पादन गरेका कामहरुको
प्रगति विवरण नियमित रुपमा प्रमुख समक्ष र आवधिक रुपमा कार्यपालिका समक्ष प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।
(३) कार्यपालिका वा प्रमुखबाट प्रत्यायोजन भएका कामहरु कार्यकारी अधिकृ तले सम्पादन गर्नेछ ।
कार्यकारी अधिकृ तको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) नगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृ त नगर कार्यपालिकाको
सचिव हुनेछ ।
(२) प्रचलित कानून तथा यस नियमावलीको अधीनमा रही प्रमुखको निर्देशन र मातहतमा रही नगर
कार्यपालिकाको सचिवको प्रमुख काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :
(क) नगर कार्यपालिका तथा नगर सभाबाट भएका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने गराउने र सोको
अनुगमन गर्ने।
(ख) प्रमुखलाई नगरसभा र कार्यपालिका तथा सो अन्तर्गतका निकायहरुको महत्वपूर्ण काम
कारवाहीहरुको विषयमा समय समयमा जानकारी गराउने ।
(ग) नगर कार्यपालिका अन्तरगतका सबै निकायहरुको काम कारबाहीलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन
आवश्यक निर्देशन दिने, अनुगमन र सुपरिवेक्षण गर्ने ।
(घ) प्रचलित कानून बमोजिम नगर कार्यपालिकाको प्रशासनिक तथा आर्थिक कार्य सम्पादन गर्ने
गराउने ।
(ङ) प्रचलित कानूनले तोके का अन्य कामहरु गर्ने ।
अधिकार प्रत्यायोजन: (१) कार्यकारी अधिकृ तले आफू लाई प्राप्त अधिकारमध्ये कु नै अधिकार बिषयगत शाखा
वा नगरपालिकाको कु नै अधिकृ त कर्मचारी वा वडा सचिवलाई प्रत्यायोजन गरी कार्य सम्पादन गर्न सक्ने छ ।
(२)

उपनियम (१) बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन लिखित रुपमा हुनुपर्नेछ र एक पटक प्रत्यायोजन गरेको
अधिकार विशेष कारण परी फिर्ता लिनुपर्ने भएमा सोको औचित्य सहितको जानकारी प्रमुखमार्फ त
कार्यपालिकालाई गराउनु पर्नेछ ।
		 (३) आफू लाई प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्नु सम्बन्धित अधिकारीको कर्तब्य हुनेछ ।
२१.

वडा समितिबाट कामको फर्यौधिट: (१) वडा समितिबाट गरिने कामहरु वडा अध्यक्ष वा निजको निर्देशनमा
सम्पादन गरिनेछ ।
(२) एकभन्दा बढी वडासँ ग सरोकार राख्ने विषय वा वडा समितिले गर्नेगरी स्पष्ट रुपमा किटान नभएका विषय
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वा स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रममा नसमेटीएका विषयमा वडा समितिले नगर कार्यपालिकामा पेश गरी प्राप्त
निर्देशन बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
२२. 	विषयगत शाखाबाट कामको फर्यौपाट:(१) नेपालको सं विधान तथा प्रचलित कानूनले स्थानीय तहमा हस्तान्तरण
ं ई, खानेपानी तथा सरसफाई, स्थानीय आर्थिक विकास,
भै आएका शिक्षा, स्वास्य् , कृ षि, पशु विकास, सिचा
पूर्वाधार विकासलगायतका अन्य कार्यहरु र नगर कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली,२०७४ बमोजिम
बिषयगत शाखाबाट सं चालन हुने कामहरु कार्यपालिकाको निर्णय तथा कार्यकारी अधिकृ तको सामान्य निर्देशन र
नियन्त्रणमा रही बिषयगत शाखा प्रमुखको निर्देशन र नियन्त्रणमा सम्पादन गरिनेछ ।
(२) नगरपालिकाले आफ्नोसं चित कोषबाट सं चालन गर्ने विषयगत क्षेत्रसँ ग सम्बन्धित विषयका सबै कार्य
उपनियम (१) बमोजिमका विषयगत शाखामार्फ त कार्यान्वयन गर्नेछ ।

परिच्छेद ४
विविध
२३.

२४.

२५.

परामर्श लिनुपर्ने: (१) देहायका बिषयमा निर्णय गर्नुपूर्व प्रमुखले कार्यकारी अधिकृ तमार्फ त सम्बन्धित शाखा (वित्त
व्यवस्थापन शाखा, योजना शाखा, प्रशासन शाखा, कानूनसं ग सम्बन्धित शाखा)को परामर्श लिनु पर्नेछ ।
स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रमभन्दा बाहेकका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय,
स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रममा हेरफे र वा सं शोधन गर्ने विषय,
अन्य निकायसँ गको समन्वयमा कार्य सञ्चालन गर्ने विषय,
नयाँ नियम, आदेश, निर्देशिका वा कार्यविधि जारी गर्नुपर्ने विषय,
कर, शुल्क, दस्तुर सम्बन्धी विषय,
(२) उपनियम (१) बमोजिम निर्णय भएका विषयहरु कार्यपालिका वा नगरसभामा छलफलका लागि प्रस्तुत
गरिनेछ ।
ऐन सम्बन्धी कार्यविधि: (१) नगर कार्यपालिकाको तर्फ बाट सभासमक्ष प्रस्तुत गरिने ऐनको मस्यौदा स्वीकृतिका
लागि कार्यकारी अधिकृ तले प्रमुख मार्फ त कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम बिधेयक तर्जुमा गर्नको लागि एक बिधेयक समिति रहनेछ । बिधेयक मसौदा गर्न
कार्यकारी अधिकृ तले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने छ ।
		 (३) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको ऐनको मस्यौदामा नगर कार्यपालिकाको स्वीकृति प्राप्त
भएपछि प्रमुखले सभासमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
श्रोत अनुमान समिति, राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) र कर सम्बन्धी प्रस्ताव:(१) प्रत्येक बर्ष नगर
कार्यपालिकाको बार्षिक बजेट तयार गर्नको लागिप्रमुखको सं योजकत्वमा स्रोत अनुमान समिति तथा कार्यपालिकाको
आर्थिक बिषय हेर्न तोकिएको सदस्यको सं योजकत्वमा कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा समिति गठन हुनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमका समितिमा रहने सदस्य तथा सदस्य सचिव कार्यपालिकाले तोके बमोजिम हुनेछ
।
(३) उपनियम (१) बमोजिम गठित समितिले तयार गरेको बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन ऐनको रुपमा
प्रमुख वा निजले तोके को आर्थिक क्षेत्र हेर्ने कार्यपालिकाको सदस्यमार्फ त नगर सभामा पेश गरिनेछ ।
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(४)

उपनियम (२) बमोजिम पेश भएको विनियोजन ऐनसभाबाट स्वीकृत भई प्रमुखबाट प्रमाणिकरण
भएपछि लागू हुनेछ ।

२६.

गोपनीयता राख्नुपर्ने:कु नै पनि सदस्यले आफू पदमा बहाल रहँ दा गरेको काममा गोपनियता राख्नुपर्ने विषयमा पदमा
बहाल रहेको अवधीमा वा पदमा नरहेको अवस्थामा समेत अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई बाहेक अन्य कसैलाई
कु नै किसिमले जानकारी दिन वा प्रकट गर्न हुदैन ।
तर, प्रचलित कानूनले गोप्य राख्न नपर्ने भनी तोकिएका विषयमा जानकारी दिन यस नियमले वाधा
पुर्याएको मानिनेछैन ।

२७.

समन्वय गर्ने:कार्यपालिकाले आफु ले सम्पादन गर्नेकामको सिलसिलामा आवश्यकता अनुसार देहायका
निकायहरुसँ ग समन्वय गर्न सक्ने छ:–
(क) 	न्यायिक समिति
(ख) अन्य स्थानीय तह
(ग) जिल्लास्थित सुरक्षा निकायहरु
(घ) जिल्लास्थित प्रदेश तथा सं घका सरकारी कार्यालयहरु,
(ङ) जिल्ला समन्वय समिति
(च) प्रदेशस्थित नगरपालिका हेर्ने विभाग/मन्त्रालय
(छ) सं घको सं घीय मामिला हेर्ने मन्त्रालय र,
(ज) स्थानीय तहमा क्रियाशील सं घसं स्थाहरु ।
बैठकमा भाग लिन नहुने:कार्यपालिकाको बैठकमा कु नै सदस्यको निजी स्वार्थ निहित भएको विषय उपर छलफल
हुने भएमा त्यस्तो सदस्यले भाग लिन हुदैन । त्यस्तो अवस्था भएमा सम्बन्धित सदस्यले सोको जानकारी प्रमुखलाई
गराउनु पर्नेछ ।
सहयोग माग्न सक्ने :(१)कार्यपालिकाले नियम २७ मा उल्लेख भएका निकायहरुसँ ग आवश्यकता अनुसार सहयोग
लिन सक्ने छ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सहयोग गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सबैको हुनेछ ।

२८.
२९.
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अनुसूची – १
नगर कार्यपालिकाको बैठकमा पेश गर्नुपर्ने विषयहरु
(नियम ७को उपनियम (१) सं ग सम्बन्धित)
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.
११.
१२.
१३.
१४.
१५.

सभामा पेश हुने ऐन,
राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट), पुरक अनुमान र उधारो खर्च,
करसम्बन्धी प्रस्तावहरु,
प्रमुखले नगर कार्यपालिकामा पेश गर्न निर्देशन दिएको विषय वा नगर कार्यपालिकामा पेश गर्नु पर्ने भनी
नगर कार्यपालिकाले निर्णय गरेको विषय ।
प्रचलित कानून बमोजिम जारी गर्नुपर्ने नियम, निर्देशिका, कार्यविधि वा आदेश,
नगरपालिकाले जारी गर्ने कु नै नीति वा त्यस्तो नीतिमा हुने परिवर्तन,
अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समष्टीगत वा क्षेत्रगत विकास योजना, कार्यक्रम, रणनीति
निर्धारण सम्बन्धी,
कार्यालय वा शाखाहरुको सं गठन सं रचनामा परिवर्तन वा स्थानान्तरण सम्बन्धी,
राष्रिमाय वा अर्त्रराष्रिसं य सं स्थाहरुसँ गको भगिनी सम्बन्ध स्थापना,
नगरपालिकाले लिने ऋण वा वैदेशिक अनुदानमा सं चालन हुने योजनाको सम्झौता सम्बन्धी,
नगरपालिकाको प्रतिनिधित्व हुने गरी गरिने दईु पक्षीय वा बहुपक्षीय वार्ता, सभा सम्मेलन वा सरकारी
भ्रमणमा भाग लिने वा प्रतिनिधी पठाउने,
कार्यकारी अधिकृ तलाई विदेशमा हुने गोष्ठी, अध्ययन अवलोकन भ्रमणमा पठाउने,
नगरपालिकाको कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृति, सेवा सुविधा सम्बन्धी कानून निर्माण र परिवर्तन,
स्थानीय सार्वजनिक विदा निर्धारण गर्ने,
प्रचलित कानूनबमोजिम नगर कार्यपालिकाबाट निर्णय हुनु पर्ने भनी तोकिएका अन्य विषय ।
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अनुसूची – २
प्रस्तावको ढाँचा
(नियम २४ को उपनियम (१) सं ग सम्बन्धित)

बाणगङ्गा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय,बाणगङ्गा
कपिलवस्तु जिल्ला, ५ नं प्रदेश

विषय :– ................................................ ।
प्रस्ताव पेश गर्न प्रमुखबाट स्वीकृति प्राप्त मिति :–
१. 	विषयको सं क्षिप्त व्यहोरा :–
२. 	प्राप्त परामर्श तथा अन्य सान्दर्भिक कु रा :–
३.
प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नाको कारण र सम्बन्धित शाखाको राय:–
४. 	निर्णय हुनु पर्ने व्यहोरा :–
नोट : प्रस्ताव तयार गर्दा देहायका कु राहरुमा ध्यान दिनुपर्ने छ :–
१.
“विषयको सं क्षिप्त व्यहोरा” अन्तर्गत रहने विबरण :–
	विषयबस्तुको पृष्ठभूमीमा यसबारे पहिले कु नै निर्णय भएको भए सोको विबरण, प्रस्तावित निर्णय
कार्यान्वयन प्रकृ या, समयावधी, कार्यक्षेत्र, कार्यान्वयन गर्ने निकाय र लाग्ने आर्थिक दायित्व भए सो समेत
उल्लेख गरी कु नै योजनाको विषय भए सो बारे छोटकरी विबरण उल्लेख गर्ने ।
२.
“प्राप्त परामर्श तथा अन्य सान्दर्भिक कु रा” अन्तर्गत कार्यपालिका समितिहरु र अन्य निकाय तथा
विशेषज्ञहरुले कु नै परामर्श दिएको भए सो समेत उल्लेख गर्ने । साथै विषयसं ग सम्बन्धित नक्शा, डिजाइन
वा चित्र भए सो समेत समावेश गर्ने । कानूनी परामर्श लिएको भए प्रतिलिपी समेत समाबेश गर्ने ।
३.
“प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नाको कारण र सम्बन्धित शाखाको राय” अन्तर्गत सम्बन्धित विषयमा आई परेको
कठिनाई र समस्या, प्रस्तावित निर्णयको औचित्य र आवश्यकता तथा त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभाव समावेश
गर्ने ।
४.
“निर्णय हुनु पर्ने व्यहोरा” अन्तर्गत जुन बिषयमा जे जस्तो निर्णय हुन प्रस्ताव गरिएको हो सोको स्पष्ट
व्यहोरा राख्ने ।
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अनुसूची – ३
कार्यपालिका समितिको कार्यक्षेत्र
(नियम १५ को उपनियम (१) सं ग सम्बन्धित)
क.

ख.

ग.

घ.

ङ.

च.

सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास समितिको कार्यक्षेत्र:
१.
सं गठन सं रचना, दरबन्दी र कार्यविवरण
२.
सुशासन र सेवा प्रवाह
३. 	क्षमता विकास सम्बन्धी विषय
सामाजिक विकास समितिको कार्यक्षेत्र:
१. 	शिक्षा तथा खेलकू दसम्बन्धी
२. 	विज्ञान तथा प्रविधीसम्बन्धी
३.
स्वास्य् तथा जनसं ख्या सम्बन्धी
४.
सरकारी तथा गैर सरकारी सं घ सं स्थासम्बन्धी
पूर्वाधार विकास समितिको कार्यक्षेत्र:
१.
अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति, योजना र कार्यक्रमसम्बन्धी
२.
उद्योग, वाणिज्य, श्रम, रोजगार तथा वजार व्यबस्थापनसम्बन्धी
ं ई, सहकारी र गरिबी निवारणसम्बन्धी
३.
कृ षि, सिचा
४.
पर्यटन प्रवर्द्धनसम्बन्धी
५.
सूचना तथा सं चारसम्बन्धी
६. 	खानेपानी तथा सरसफाई, सडक तथा भौतिक योजना	 र पूर्वाधार विकास सम्बन्धी
७.	विद्युत र उर्जा सम्बन्धी
८.
बस्ती विकास, शहरी योजना र भवन निर्माण सम्बन्धी
ऐन समितिको कार्यक्षेत्र:
१.
नगर सभामा पेश हुने ऐनसम्बन्धी
२.
नगर सभामा पेश हुने नियम, विनियम, कार्यविधी सम्बन्धी
३.
कु नै कानूनी प्रश्न समावेश भएको नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी
आर्थिक विकास समितिको कार्यक्षेत्र:
१.
बजेट तथा स्रोत परिचालनसम्बन्धी
२.
कृ षि विकास सम्बन्धी
३.
पशु पं क्षी विकास सम्बन्धी
४.
नागरिककोे आयआर्जन सम्बन्धी
५.
स्रोतहरुको पहिचान सम्बन्धी
वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिको कार्यक्षेत्र:
१.
वातावरण सं रक्षण तथा हरियाली प्रवर्द्धन सम्वन्धी
२.
फोहोर मैला ब्यवस्थापन सम्वन्धी
३.
नगरको सौन्दर्यताको सं रक्षण तथा विकास सम्वन्धी

237

बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
४.
वन सं रक्षण सम्वन्धी
५. 	विपद पूर्व तयारी सम्बन्धी
६. 	विपदको समयमा गर्नुपर्ने कामहरु सम्वन्धी
७. 	विपद पछाडिको ब्यवस्थापन सम्वन्धी
८.
वन, वाताबरण र भूमी व्यबस्थापन
छ.	महिला तथा बालबालिका समिति
१. 	लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशिकरण
२.
बालबालिका, किशोरकिशोरी तथा युवा
३.
अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्यष्ठ नागरिक
४.
बालमैत्री स्थानिय शासन सम्बन्धि
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नगरपालिकाको नियम सं ख्या :– ६

बाणगङ्गा नगरसभा बैठक सञ्चालन सम्बन्धि कार्यविधि,
२०७४

नगरसभाबाट स्वीकृत मिति :–२०७४।०५।१९
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प्रस्तावना :
नेपालको सं विधानको धारा २२७ अनुसार प्रदेश कानून बमोजिम स्थानीय तहको बैठक सं चालन कार्यविधि
स्वीकृत भई लागू नभएसम्को लागि नगर सभाको कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न आवश्यक
समितिहरुको गठन गर्न अन्य काम कारवाही नियमित एवं प्रभावकारी बनाउन नगर सभाबाट स्वीकृत गरी यो
कार्यविधि जारी गरिएको छ ।

परिच्छेद – १
प्रारम्भिक
१.
२.

सक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
१ 	यस कार्यविधि नाम “नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि –२०७४” रहेको छ ।
२.	यो कार्यविधि तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
परिभाषा : 	विषय वा प्रसाङ्ग अर्को अर्थ : नलागेमा यस कार्यविधिमा :
क) सं विधान : भन्नाले नेपालको सं विधान सम्झनु पर्छ ।
ख) स्थानीय तह: भन्नाले नेपालको सं विधानको धारा ५६ को उपधारा ४ बमोजिम नगरपालिका सम्झनु पर्छ ।
ग) सभा: भन्नाले नगरपालिकाको हकमा सं विधान धारा २२३ बमोजिम नगर सभा सम्झनु पर्छ ।
घ) कार्यपालिका: भन्नाले नगर कार्यपालिका सम्झनु पर्छ ।
ङ) अध्यक्ष: भन्नाले नगर सभाको अध्यक्षलाइ सम्झनु पर्छ ।
	च) उपाध्यक्ष: भन्नाले नगरपालिकाको उपप्रमुखलाई सम्झनु पर्छ ।
छ) ऐन: भन्नाले स्थानीय कानूनको मसौदा वा कानुनको सं शोधन समौदा समेत सम्झनु पर्छ ।
ज) सदस्य: भन्नाले नगरकार्यपालिको अध्यक्ष । प्रमुख उपाध्यक्ष उपप्रमुख, कार्यपालिको सदस्य वा वडा
सदस्य सम्झनु पर्छ ।
झ) नगरसभाको सचिव: भन्नाले नरपालिकाको कार्यकारी अधिकृ त र स्थानीय विकास अधिकारी वा अध्यक्ष
सचिव भई काम गर्न तोके को कर्मचारी समेतलाई सम्झनु पर्छ ।
ञ) बैठक: भन्नाले नगर सभाको अधिवेशन सम्झनु पर्छ । सो शब्दको बैठक समेतलाई सम्झनु पर्छ ।
ट) प्रस्ताव : भन्नाले सभाको विचारार्थ पेश गरिएको कु नै प्रस्ताव वा सो प्रस्तावसँ ग सम्बन्धित सं शोधन प्रस्ताव
समेत सम्झनु पर्छ ।
ठ) प्रस्तुतकर्ता सदस्य : भन्नाले सभाको ऐन वा प्रस्ताव प्रस्तुत कर्ता सभाको सदस्य सम्झनु पर्छ ।
ड) बैठक कक्ष: भन्नाले नगर सभाको बैठक कक्ष सम्झनु पर्छ र सो शब्दको बैठक कक्षसँ ग जोडिएका
दर्शकदीर्घा तथा बरण्डा समेत जनाउँ छ ।
ढ) 	विषयगत शाखा :भन्नाले नगरपालिका कार्य विभाजन निमयावली बमोमि विषयगत शाखा सम्झनु पर्छ।
ण) समिति : भन्नाले यस कार्यविधि बमोजिम गठन हुने सभाको समिति सम्झनु पर्छ ।
त) सं योजकक : भन्नाले यस कार्यविधि बमोजिम गठित समितिको सं या.ेजन सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद –२
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सभाको बैठक तथा बैठक सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था
३.

४.

५.

६.

सभाको अधिवेशन बोलाउने :
१.
अध्यक्षले नगरपालिको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषण भएको मितिले भित्र सभाको पहिलो
अधिवेशन बोलाउने । त्यसपछि यस कार्यविधि बमोजिम अध्यक्षले समय समयको अध्य अधिवेशन
बोलाउनेछ ।
तर सभाको एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को बैठकको प्रारम्भका बीचको अवधि छ महिना भन्दा बढी
हुने छै न ।
२.
अध्यक्षले कार्यसूची बमोजम सभाको बैठकको सं चालन अ अन्य्र गर्नेछ ।
३.
सभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा बैठक बोलाउन बाञ्छनीय छ । भनी
सभाको सम्पुर्ण सदस्य सं ख्याको एक चौथाइ सदस्यहरुले लिखित अनुरोध गरेमा अध्यक्षले त्यस्तो बैठक
बस्ने मिति स्थान तोक्ने छ । त्यसरी तोकिएको मिति, समय र स्थानमा सभाको अभिवेशन बस्नेछ ।
४.
सभाको अधिवेशन कार्यपालिकाको के न्द रहेको स्थानमा अध्यक्षले तोके बमोजिम बस्नेछ ।
५.
समान्यत: निर्माचन पछिको पहिलो अधिवेशन अवधिमा पन्र्ध र सोपछिको प्रत्येक अविवेशनको अवधि
बढीमा सात दिनको हुनेछ ।
६.
उपदफा (१) वा (३) बमोजिम सभाको अधिवेशन बोलाएको सूचना अध्यक्षले सदस्यहरुलार्य दिनेछ ।
त्यस्तो सूचना आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट समेत प्रचार प्रसाद गर्नु पर्नेछ ।
सदस्यहरुको उपस्थिति र आसन :
१.
बैठकमा आसन ग्रहण गर्नु अधि सबै सदस्यले अध्यक्षले तोके को क्रम अनुसार अधिवेशनको उपस्थिति
पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्नपर्ने ।
२.
उपदफा (१)बमोजिम उपस्थित सदस्यले अध्यक्षले तोके अनुसारको स्थानमा निर्धारित समय अगावै
आफ्नो आसन ग्रहण गर्नुपर्नेछ ।
३.
अपाङ्गता भएको सदस्यको हकमा अध्यक्षले निर्धारित गरेको स्थानमा निजको साथमा एक जना सहयोगी
आवश्यक भएको सो को समेत व्यवस्था गर्न सक्ने छ ।
सभाको गणपूरक सं ख्या :
१.
सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएका
अधिवेशन लागि गणपूरक सं ख्या पुग्नेछ ।
२.
उपदफा (१) बमोजिम गणपुरक सं ख्या नपुगेमा अध्यक्षले ती दिन भित्र अर्को बैठकका लागि दफा ३
बमोजिम सूचना गर्नुपर्नेछ ।
३.
उपदफा २ बमोजिम आव्हान गरेको अधिवेशनमा गणपुरक सं ख्या दईु दिन भित्र अधिवेशन बस्ने गरी
दफा घ बमोजिम सूचना गुर्नपर्नेछ ।
४.
उपदफा ३ बमोजिम पुन: सूचना सभाको कार्यबोझलाई ध्यानमा राखी कार्यसूची प्रतिशत सदस्यहरु
उपस्थितमा अधिवेशन बस्नेछ ।
बैठकको सञ्चालन र स्थगन:
१.
अध्यक्षले सभाको कार्यबोझ ध्यानमा राखि कार्यसूची स्वीकृत गरी सभाको बैठक सं चालन गर्नुपर्नेछ ।
२.
सभाको बैठक अध्यक्षको निर्धाण गरेको समय तालिका बमोजिम हुनेछ ।
३.
अध्यक्षले पत्येक बैठकको प्रारभ्म तथा स्थगनको घोषण गर्नेछ ।
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४.

सभाको अध्यक्षता बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखले बैठकको अध्यक्षता
गर्नेछ । उपाध्यक्ष वा उप्रमुख पनि उपस्थित हुन नसके मा अध्यक्षले तोके को सभाको सदस्यले बैठकको
अध्यक्षता गर्ने गरी कार्यसूचीमा तोक्नु पर्नेछ ।
७.
कार्यसूची र समयावधि प्रकाशन :
१.
अध्यक्षलेको निर्देशानुसार सभाको सचिवले कार्यसूची र समय तालिका अनुसूची १ बमोजिम तयार गर्नेत
र त्यसको एक प्रति सामान्यतया अड्चालिस घण्टा अगावै प्रत्येक सदस्यलाय उपलब्ध गराइनेछ ।
तर विशेष परिस्थिमा अध्यक्षको निर्देशानुसार बैठक बस्ने चौवीस घण्टा अगावै कार्यसूती तयार गरी त्यसको
एक प्रति सदस्यलाई सभाको सचिवले उपलब्ध गउान सकनेछ ।
८.
समयावधि निर्धारण :
१
अध्यक्षले बैठकमा पेश हुने विषयमाथि छलफल गर्न समयवधि तोक्ने छ ।
२.
उपदफा ( १) बमोजिम तोकिएको समयवधि समाप्त भएपछि यस कार्यविधि अन्यथा लेखिएकोम वाहेक
अध्यक्षले अन्य विषयमा छलफल अुन नदिई सो विषयको टुङ्गो लगाउन आवश्यक सवै ऐन वा प्रस्ताव
निणयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ ।
९.
सभामा मतदान:
१.
सभामा निर्णयका लागि प्रस्तत गरिएका सवै ऐन वा प्रस्तावको निर्णय उपस्थिथत सदस्यहरुको बहुमतबाट
हुनेछ ।
२.
अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने छै न । तर मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले
आफ्ना निर्णयक मत दिनेछ ।
१०.	मर्यादित सं शोधन : कु नै सदस्यले प्रस्तुत गर्ने ऐन वा प्रस्तावमा कु नै आपत्तिजनक व्यंगात्मक, अनावश्यक,
अनुपयुक्त वा असम्बद्ध शब्द वा वाक्यांश प्रयोग भएको लागेमा अध्यक्षले त्यस्ता विषय वितरण हुनुभन्दा अघि
उपयुक्त सं शोधन गर्न लगाउन सक्ने छ ।
११. बैठक प्रारम्भ : सभाको बैठक कक्षमा अध्यक्ष आगमन भई राष्रि ाय धुन बजे पछि बैठक प्रारम्भ हुनेछ ।
१२. बैठकमा पालन गर्नुपर्ने आचरहरु: बैठकमा देहायका आचरणहरु पालना गर्नु पर्नेछ ।
क) अध्यक्षले बैठक कक्षमा प्रवेश हँ दा सबैले सम्मान प्रकट गर्न उठ्नु पर्नेछ ।
ख) अध्यक्षले बैठकप्रति सम्मान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गर्नुपर्नेछ ।
ग) बैठकमा स्थागित भई अध्यक्ष सभाबाट वाहिर निस्के पछि मात्र अरु सदस्यहरुले बैठक कक्ष छाड्न् पर्नेछ।
घ) बैठकमा भागलिने सदस्यहकरुले अध्यक्षलाई सम्बोधन गरेर मात्र बोल्नुपर्छ र अध्यक्षले अन्यथा आदेश
दिएमा वाहेक उभिएर बोल्नु पर्नेछ ।
ङ) अध्यक्षले बैठकलार्य सम्बोधन गरिहेको समयमा कु नै पनि सदस्यले स्थान छाड्न् हुँदैन र अध्यक्षले बोलेको
कु रा शान्तिपूर्वक सुन्नु पर्नेछ ।
च) अध्यक्षले आसन ग्रहण गरिरहेको र बोलिरहेको अवस्थामा सदस्यको बीचबाट हिड्नु हुदैन ।
छ) कु नै सदस्यले बोलिरहेको समयमा अशान्ति गर्न वा बैठकको मर्यादा भं ग हुने वा अब्यवस्था उत्पन्न हुने कु नै
काम गर्नु हुदैन ।
ज) बैठक कक्षमा अध्यक्षको सामुन्ने वारपार गरी हिड्नु वा अध्यक्षको आसनतर्फ पिठ्यू फर्काएर वस्न हुदैन ।
झ) बैठकको कार्यसँग पत्यक्ष रुपले सम्बन्धित विषय वाहेक अन्य विषयको पुस्तक, समाचारपत्र वाअनय
कागजपत्रहरु पढ्नु हुदैन ।
ञ) बैठकको अवधिभार बैठक कक्षमा मोबाईल फोन बन्द गर्नु पर्नेछ ।
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१) सभामा पालना गर्नुपर्ने आचरणहरु समय समयमा सभाले तोके बमोजिम हुनेछ ।
१३. बैठकमा भाग लिने सदस्यले पालन गर्नु पर्ने नियमहरु:
बैठकमा हुने छलफलमा भाग लिने सदस्यले देहायका नियमहरको पालन गर्नु पर्नेछ ।
क) अध्यक्षले ध्यानाकर्षण गर्नको निमित्त उठ्नु पर्नेछ र अध्यक्ष निजको नाम बोलाएपछि वा इशारा गरेपछि
मात्र बोल्नु पर्नेछ ।
ख)	यस कार्यविधिको दफा ३५ बमोजिम विषयमा छलफल गर्नु हुँदैन ।
ग) अशीष्ट, अश्लील, अपमानजनक वा कु र्न आपत्तिजनक शब्द बोल्नु हुदैन ।
घ) व्यक्तिगत आक्षेप लगाउन हुँदैन ।
ङ) बोल्न पाउने अधिकारलाई सभाको कार्यमा बाधा पर्ने मनसायले दरुु पयोग गर्ाु हुदैन ।
च) सभाव वा अध्यक्षले कु नै निर्णय बदर गरियोस भन्ने प्रस्तावमाथि बोल्दाको अवस्थामा वाहेक सभा
अध्यक्षको कु नै पनि निर्णयको आलोचना गर्नु हुदैन ।
छ) अध्यक्षले पद अनुकुल चारण गरेको छै न भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रममा वाहेक अध्यक्षको आचरणको
आलेचना गर्नु ह’ँदैन ।
ज) बैठकमा पालना गर्नुपर्ने अन्य नियमहरु सभाले तोके बमोजिम हुनेछ ।
१४. छलफल बोल्ने क्रम : बैठकमा बोल्ने क्रम देहाय बमोजिम हुनेछ :
क) प्रस्ताव पेश गर्ने सदस्यले वोलिसके पछि अध्यक्षले नाम बोलाएको वा इशारा गरेको क्रम बमोजिमको
सदस्यले बोल्न पाउनेछ ।
ख) अध्यक्षको अनुमति बिना कु नै सदस्यले एउटै प्रस्तावमा एक पटक भन्दा बढी बोल्न पाउने छै न।
ग) प्रस्ताव पेश गर्ने उत्तर दिनको निमित्त छलफलको अन्य्वमा फे रि बोल्न पाउनेछ । सो प्रस्तावको सम्बन्धमा
छलफमा पहिले भाग लिएको वा नलिएइको जेसुकै भए तापनि प्रस्तावक सदस्यले उत्तर दिई सके पछि
अध्यक्षको अनुमति नलिई फे रि बोल्न पाउने छै न ।
१५ . स्पष्ट माग गर्न सकिने :
(१) बैठकमा छलफल चलिरहेको समयमा सम्बन्धित विषयमा कु नै सदस्यले कु नै कु रा स्पष्ट माग गर्न अध्यक्ष
मार्फ त अनुरोध गर्न सक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भएतापनि अध्यक्षको अनुमती लिई कु नै सदस्यले सभाको
जानाकारी को लागि आफु सं ग सम्बन्धित अन्य विषयमा स्पष्ट जानाकारी दिन सक्ने छ ।
तर त्यस्तो स्पष्ट जानाकारी दिंदा कु नै विवादास्पद विषय उठाउन पाइने छै न र सो स्पष्ट जानाकारी माथि
छलफल गर्न पाइने छै न ।
१६ .	निर्णयार्थ प्रस्ताव पेश गर्ने:
(१) सभाको कार्य सुचीको कु नै प्रस्ताव माथि छलफल समाप्त भएपछि सो प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरुलाई
हुन्छ विपक्षमा हुने सदस्यहरुलाई हुन्न र तटस्थ रहन चाहने सदस्यहरुलाई मत दिन्न भन्ने शब्द सुनिने गरी
उच्चारण गर्नु भनी अध्यक्षले कार्य सुचीका विषयहरु क्रमश: निर्णयार्थ पेश गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गरेपछि अध्यक्षले हुन्छ वा हुन्न् भन्ने सदस्यहरुमध्ये जुन
पक्षको बहुमत भएको ठहर्याउंछ सो कु राको घोषणा गर्नेछ ।
(३) अध्यक्षद्धारा कु नै प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गरिसके पछि सो प्रस्ताव माथि छलफल गर्न वा सं शोधन गर्न पाइने
छै न ।
१७ . सभाध्यक्षले निर्देशन दिने :
(१) बैठकमा अभद्र व्यवहार गर्ने सदस्यर्ला आफ्नो व्यवहार नियन्त्रण गर्न अध्यक्षले चेतावनी दिए पछि त्यस्तो
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१८.

सदस्यले आफ्नो व्यवहारमाथि तुरुन्त नियन्त्रण गनुर्ृ पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश पालना नगर्ने सदस्यलाई अध्यक्षले बैठकबाट बाहिर जान आदेश दिन
सक्ने छ । आदेश पाएपछि त्यस्तो सदस्यले बैठक कक्षबाट तुरुन्त बाहिर जानु पर्नेछ र निजले बांकी
अवधिको बैठकमा उपस्थित हुन पाउने छै न ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको आदेश पाएपप५ि पनि त्यस्स्तो सदस्य बैठक कक्षबाट तुरुन्त् बाहिर
नगएमा अध्यक्षले निजलाई कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीको सहयोग लिई बाहिर निकाल्न सक्ने छ । त्यसरी
निकालिएकोमा त्यस्तो सदस्यले त्यसपछिको तीन दिन सम्म सभाको बैठक वा कु नै समितिको बैठकमा
भाग लिन पाउने छै न । यसरी निकालिएकोमा सभाको सचिवले सो कु राको सुचना सबै समितिलाई दिनेछ।
(४)	यस कार्यविधिमा अन्यत्र जसुनसुकै कु रा लेखिएको भएतापनि कु नै सदस्यले बैठक कक्षमा शान्ति ,
सूवयवस्था तथा अनुशासन भङ्ग गरेमा वा गर्न लागेमा वा सभाको प्रतिष्ठामा धक्का लागने किसिमले बैठक
कक्ष भित्र ध्वं सात्मक कार्य गरेमा वा बल प्रयोग गरेमा वा गर्न लागेमा वा कु नै भौतिक हानी नोक्सानी
पुर्याएमा अध्यक्षले निजलाई बैठक कक्षबाट तत्काल निष्काशन गरी सदस्यलाई बढीमा सात दिन सम्मको
लागि सभामा आउन नपायने गरी र क्षति भएको भौतिक सामग्रीको यथार्थ क्षतिपुर्ति निजबाट भराउने
आदेश दिन सक्ने छ ।
(५)	दफा (४) बमोजिम निष्कासित भएको सदस्यले सो अवधिभर सभाको वा कु नै समितिको बैठकमा
उपस्थित हुन पाउने छै न । निजलाई तोकिएको अध्यक्षले तोके को समयभित्र दाखिला गर्ने दायित्व
सम्बन्धित सदस्यको हुनेछ ।
(६)	यस दफा बमोजिम निष्काशित भएको वा फु कु वा भएको सुचना सभाको सचिवले सबै समितिलाई दिनेछ।
कारवाही फिर्ता हुन सक्ने : यस कार्यविधिमा अन्यत्र जुनसुकै कु रा लेखिएको भएतापनि निष्काशित वा कारवाहिमा
परेको सदस्यले चित्त बुझ्दो सफाइ पेश गरेमा वा आफ्नो भुल स्वीकार गरी माफी मागेमा अध्यक्षले बैठकको राय
बुझी त्यस्तो सदस्यलाई माफी दिई कारवाही फिर्ता लिन सक्ने छ ।

१९.

बैठक स्थागित गर्ने अधिकार : बैठक कक्षभित्र अव्यवस्था भई वा हुन लागि बैठक नियमित रुपले सञ्चालन गर्न
बाधा पर्ने देखिएमा अध्यक्षले सो दिनको कु नै समयसम्म वा आफु ले तोके को अवधिसम्मको लागि सुचना टाँस गरी
बैठक स्थगित गर्न सक्ने छ । अध्यक्ष गरेको त्यस्तो स्थगन माथि कु नै सदस्यले प्रश्न उठाउन पाउने छै न ।

२०.

सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा सभाको कार्य सञ्चालन : सभाको कु ने सदस्यको ूथान रिक्त रहेको
अवस्थामा समेत सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने छ र सभाको कारबाहिमा भाग लिन नपाउने कु नै व्यक्तिले
भाग लिएको कु रा पछि पत्ता लागेमा प्रचलित कानुन विपरित बाहेकको कार्य अमान्य हुने छै न ।

२१.

सभाको निर्णयको अभिलेख र कार्यान्वयन :
(१) सभा र यसको समितिले निर्णय तथा कारवाहीको अभिलेख सभाको सचिवले व्यवस्थित र सुरक्षित राख्नु
पर्नेछ ।
(२) सभा तथा यसका समितिको निर्णयको सङ्कलन अध्यक्षको आदेश विना सधा वा सभा भवन बाहिर लैजानु
हुंदैन ।
२२.	निर्णय प्रमाणित गर्ने :
(१) सभाको बैठकले गरेका निर्णय अध्यक्षले प्रमाणित गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्णय सुरक्षित राख्ने र कार्यान्वयन गर्ने गराउने कार्य सभाको सचिवले गर्नेछ ।
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परिच्छेद . ३
स्थानीय कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया
२३.

२४.

स्थानीय कानुन निर्माण गर्दा विचार गर्नुपर्ने पक्षहरु :
(१) सभाले स्थानीय कानुन निर्माण वा शं सोधन गर्दा अन्य कु राको अतिरिक्त देहायबमोजिमको विषयमा
विचार गर्नु पर्नेछ ..
(क) सं विधान बमाजिम आफ्नो अधिकारको विष्यमा पर्ने वा नपर्ने,
(ख) सं विधान , सं घीय कानुन तथा प्रदेश कानुनको व्यवस्था ,
(ग)	त्यस्तो कानुन स्वच्छ, न्यायपूर्ण तर्क सं गत हुन वा नहुने ,
(घ)	निर्माण गर्न लागिएको स्थानीय कानुनको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सक्ने वा नसक्ने ,
(ङ) कानुन कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक सा्रेत तथा सं स्थगत सं रचना ,
(च) सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त वा भएको आदेश ,
(छ) नेपाल सरकार , सं घीय सं सद ,प्रदेश सरकार वा सभाले त्यस्तै विषयमा आभारभुत कानुन निमाृण
गरेको भए सोमा भएको व्यवस्था
(ज) नेपाल सरकार वा प्रादेशिक सरकारको नमुना कानुन उपलब्ध गराएको भए सो मा भएको
व्यवस्था,
(ञ) सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्माण गरेको अन्य स्थानीयि कानुनहरुसँ गको तालमेल तथा सौहाद्रता ,
(ट) जिल्ला भित्रका अन्य स्थानीय तह वा अन्य जिल्ला सँ ग सिमाना जोडिएका स्थानीय तहको हकमा
त्यस्ता जिल्लाका स्थानीय तहले बनाएको स्थानीय कानूनको व्यवस्था ,
(ठ) गाउं पालिका वा नगर कार्यपालिकाले निर्धारण गरेका अन्य आवश्यक विषयहरु ।
(२) सभाले सं विधानको अनुसुची .९ को विषयमा स्थनीय कानून निर्माण गर्दा त्यस्तो विषयमा सं घीय सं सद वा
प्रदेश सभाले बनाएको कानूनको प्रतिकु ल नहुने गरी निर्माण गर्नेछ ।
(३) एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तु वा सेवाको विस्तारमा कु नै किसिमको बाधा
अवरोध गर्ने वा कु नै किसिमको भेदभाव गर्ने गरी स्थानीय कानून निर्माण गर्न हुंदैन ।
(४) सभा वा कार्यपालिकाले एक आपसमा बाझिने गरी स्थानीय कानून निर्माण गर्न हुंदैन ।
(५) सभाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यपालिकाले निर्देशिका वा दिग्दर्शन बनाई लागू गर्नेछ ।
आवश्यकताको पहिचान गर्ने :
(१) कार्यपालिकाले ऐन तर्जुमा गर्नु अघि त्यस्तो विष्यको कानून निर्माण गर्न आवश्यक रहे नरहेको विषयमा
आवश्यकताको पहिचान गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि सम्बन्धित कार्यपालिकाले स्थानीय कानून बनाउनु पर्ने आधार र कारण
, त्यस्तो विषयमा सं घीय वा प्रदेश कानुन भए नभएको , जिल्ला भित्रका र अन्य छिमेकी स्थानीय तहमा
त्यस सम्बन्धि स्थानीय कानून निर्माण भए नभएको , स्थानीय कानून तर्जूमाबाट हासिल गर्न सं यन्त्र तथा
आर्थिक सा्रेत , त्यस्तो स्रोत जुटाउनको लागि आवश्यक व्यवस्था र ऐनमा रहने मुख्य मुख्य प्रावधानको
समेत विश्लेषण गरी सं क्षिप्त अवधारणापत्र तयार गर्नु पर्नेछ ।
(३) कानूनको सं सोधनको लागि ऐन तर्जुमा गर्दा गर्दा सं शोधन गर्नु परेको आधार र कारण सहितको दफादार
तीन महले विवरण तयार गर्नुपर्नेछ ।
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२५.

प्रस्ताव स्वीकार योग्य छ वा छै न भन्ने निर्णय गर्ने : कु नै प्रस्ताव स्वीकार योग्य छ वा छै न भन्ने कु राको निर्णय
अध्यक्षले गर्नेछ र त्यसरी निर्णय गर्दा अध्यक्षले कारण खुलाई कु नै अंश वा पूरै अस्वीकार गर्न सक्ने छ ।
२६. ऐन वा प्रस्ताव प्रस्तुत :
(१) वार्षिक आय र व्ययको अनुमान सहितको बजेट तथा सोसं ग सम्बन्धित विनियोजन वा आर्थिक ऐनहरु
अध्यक्षबाट निर्धारित मिति र समयमा सभाको बैठकमा प्रिस्तुत गर्नुपर्नेछ ।
(२) वार्षिक बजेट तथा अर्थ सम्बन्धि ऐन वा प्रस्ताव कार्यपालिकाको प्रमुख आफै ले वा निजले ताके बकोजिम
उपाध्यक्ष /उपप्रकु ख वा कार्यपालिकाको सदस्यले मात्र प्रस्तुत गनूृपर्नेछ ।
अध्यक्षले वार्षिक बजेट आय व्यय विवरण तथा बजेट सभामा आफै पेश गर्ने भएमा सो समयमा उपाध्याक्ष
वा उपप्रमुखले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(३) कु नै ऐन वा प्रस्ताव अर्थ सम्बन्धी हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठे मा सो प्रश्नको अन्तिम निण)य गर्ने अधिकार
अध्यक्षको हुनेछ ।
(४) अर्थ सम्बन्धी ऐन वा प्रस्तावको अन्य प्रक्रिया देहाय बमोजिम हुनेछ :.
(क) अर्थ सम्बन्धि विधृयक वा प्रस्तावमा छलफलका लागि अध्यक्षले स्वीकृत गरेको कार्यतालिका
(मिति र समय) सबै सदस्यहरुलाई सभाको सचिवले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ
(ख) वार्षिक बजेट सम्बन्धी ऐन सभाको बैठकमा पेश भए पश्चात मात्र सबै सदस्यलाई उपलत्तध
गराइनेछ ।
(ग) अर्थ सम्बन्धी ऐन वा प्रस्तावका सम्बन्धमा यस कार्यविधिमा उल्ेख भएका विषय बाहेक अध्यक्षले
उपयुक्त ठहर्याएको पूक्रिया अपनाइनेछ ।
(५) अर्थ सम्बधि ऐन वा प्रस्ताव बाहेकका ऐन वा प्रस्ताव कु नै सदस्यले कम्तीमा सात दिन दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
(६) अर्थ सम्बन्धि ऐन वा प्रस्ताव बाहेकका ऐन वा प्रस्ताव दर्ता भए पश्चात सभाको सचिवले सबै सदस्यलाई
उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(७) ऐन वा प्रस्ीताव माथी छलफल र निर्णय हुने समयतालिका अनुसुची १ बमोजिम अध्यक्षले निर्धारण गरे
बमोजिम हुनेछ ।
२७. अर्थ सम्बन्धि पुरक अनुमान : (१) सभाबाट पारित चालु आर्थिक बर्षका लागि अर्थ सम्बन्धी ऐनले कु नै सेवाका
लागि खर्च गर्न अख्तियारी दिएको रकम अपर्याप्त भएमा वा त्यस वर्षका लागि अर्थ सम्बन्धी ऐनले अख्तियारी
नदिएको सेवामा खर्च गर्न आवश्यक भएमा वा अर्थ सम्बन्धी ऐनले अख्तियारी दिएको रकमभन्दा बढी खर्च हुन
गएमा कार्यपालिकाको अध्यक्ष /प्रमुखले सभामा यस अघि प्रस्तुत गरिएको बजेटको सिद्धान्त र मार्गदर्शनको
प्रतिकु ल नहुने गरी पुरक अनुमान पेश गर्न सक्ने छ ।
२८. ऐन सभामा पेश गर्दा सं लग्न गर्नुपर्ने विवरण : सभामा पेश गर्ने ऐनका साथमा देहायको विवरण सं लग्न गनूृ पर्नेछ
.
(क) ऐनको उद्देश्य र कारण सहितको विवरण,
(ख) ऐन ऐन बनेपछि आर्थिक व्यभार हुने रहेछ भने त्यसको विस्तृत विवरण सहितको आर्थिक टिप्पणी ,
(ग) कु नै ऐनमा नियम , कार्यविधि ,निर्देशिका बनाउने वा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रावधान रहेको भए
त्यसको कारण , प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनाइने नियम , कार्यविधि वा निर्देशिकाको प्रकृ ति र
सीमा तथा त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभाव सम्बन्धी टिपपणी ।
२९ . ऐन दर्ता गराउनु पर्ने : (१)सभािको अधिकार भित्र पर्ने कु नै विषयमा कु नै सदस्यले ऐन पेश गर्न चाहेमा ऐन तयार
गरी सभाको बैठक बस्ने मिति भन्दा कम्तीमा पन्र् दिन अगावै अध्यक्षलाई उपलब्ध गराइ दर्ता गराउनु पर्नेछ ।
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(२)
(३)
(४)
३०.

३१.

३२.
३३.

३४.

उपदफा (१) बमोजिमको ऐन प्रचलित कानुन अनुकुल नदेखिएमा वा यो कार्यविधि अनुकुल नभएमा
अध्यक्षले उक्त ऐन विधिसम्मत रुपमा पेश गर्न प्रस्तावक सदस्यलाइ दिनु पर्नेछ ।
उपदफा (१) वा (२) बमाृजिम अध्यक्ष्ँले आदेश दिए बमोजिम सभाको सचिवले प्रस्ताव दर्ता गर्नु पर्नेछ।
सभाको सचिवले अध्यक्षले आदेश दिएका ऐन अनुसुची .२ बमोजिम दर्ताको अभिलेख छु ट्टै राख्नु पर्नेछ
।

प्रस्ताव दर्ता गराउनु पर्ने : सभाको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने कु नै विषयमा प्रस्ताव पेश गर्न चाहने सदस्यले स्रस्ताव
तयार गरी सभाको बैठक बस्भ
नु न्दा कम्तीमा सात दिन अगावै अध्यक्ष समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।
तर निर्वाचनपछिको प्रथम सभामा प्रस्ताव पेश गर्ने समयावधि अध्यक्षले तोके बमोजिम हुनेछ ।
२)	त्यस्तो प्रस्ताव प्रचलित कानून अनुकुल नदेखिएमा वा यो कार्यविधि अनुकुल नभएमा अध्यक्षले उक्त
प्रस्ताव विधिसम्मत रुपमा पेश गर्न प्रस्तावक सदस्यलाई दिनु पर्नेछ ।
३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम अध्यक्षले आदेश दिए बमोजिम सभाको सचिवले प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्नेछ।
४) सभाको सचिवले अध्यक्षले आदेश दिएका प्रस्तावहरु दर्ताको अभिलेख अनुसूचि–२ बमोजिम छु ट्टै
राख्नुपर्नेछ ।
सूचना बिना पनि प्रस्ताव पेश गर्न सकिने :
(१)	यस परिच्छेदमा जुनसुकै कु रा लेखिएको भएतापनि अध्यक्षको अनुमति लिई देयाहको प्रस्ताव सूचना बिना
पनि पेश गर्न सकिनेछ र त्यस्तो प्रस्तावकद्धारा कु नै विवादास्पक विषय उठाउन पाइने छै न :
क) धन्यवाद ज्ञापन गर्ने,
ख) प्रस्ताव तथा सं सोधन फिर्ता लिने,
ग) बधाइ दिने वा शोक प्रकट गर्ने,
घ) छलफल वा बैठक स्थगित गर्ने,
ङ) बैठकको अवधि बढाउने वा
च) छलफल समाप्त गर्ने ।
(२) उपदफा (१) मा उल्लेखित प्रस्तावका सम्बन्धमा अध्यक्ष अनुमति प्राप्त भई बैठकमा प्रस्ताव पेश भएपछि
अध्यक्षले उक्त प्रस्तावलाई बैठकको निणयार्थ पेश गर्नेछ ।
ऐन र प्रस्ताव वितरण: वार्षिक बजेट सम्बन्धी ऐन कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी सिधै सभामा पेश गरिनेछ । अन्य
सबै ऐन वा प्रस्ताव सभामा पेश गर्नु भन्दा कम्तिमा चौविस घण्टा अगावै सबै सदस्यलाई सभाको सचिवले उपलब्ध
गराउनु पर्नेछ ।
सुझाब सं कलन र परिमार्जन :
(१) ऐन मस्यौदा भएपछि अध्यक्षलाई उपयुक्त लागेमा त्यस्तो ऐनमा सार्वजनिक रुपमा वा वडामा वडाबासीको
सुझाव सं कलन गर्न सक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त हुन आएको सुझावहरु सहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित वडा समितिले
कार्यपालिकालाई दिनुपर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम ऐनमा वडा समिति मार्फ त प्राप्त हुन आएका सुझावहरुको अध्ययन गरी
कार्यपालिकाले ऐनलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गर्नेछ ।
ऐन वा प्रस्ताव सभामा पेश गर्ने:
(१) अध्यक्षबाट स्वीकृत कार्यतालिका बमोजिम ऐन वा प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सदस्यले सभाको बैठकमा पेश
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३५.

३६.

३७.

गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम ऐन पेश गर्दा ऐन प्रस्तुतकर्ता सदस्यले ऐन पेश गर्नु परेको कारण, ऐनबाट गर्न
खोजिएको व्यवस्था र त्यसबाट प्राप्त गर्न खोजिएको उपलब्धीको बारेमा सं क्षिप्त जानकारी दिदै ँ ऐनमा
छलफ,ल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) ऐन वा प्रस्ताव पेश गर्न तोकिएको सदस्य सभामा स्वयम उपस्थित हुन असमर्थ भएमा अध्यक्षले तोके को
कु नै सदस्यले ऐन वा प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने छ ।
सं सोधन सम्बन्धी शर्तहरु : कु नै ऐन वा प्रस्तावको सम्बन्धमा देहायका शर्तका अधिनमा रही सदस्यले सं सोधन पेश
गर्न सक्ने छ :
मूल प्रस्तावको सिद्धान्त विपरीत हुनु हुदैनँ ।
मूल प्रस्तावको कु रासँ ग सम्बन्द्ध तथा त्यसको क्षेत्रभित्रको हुनुपर्नेछ ।
बैठकले पहिले गरिसके को निर्णयसँ ग बाझिने हुनु हुदैनँ ।
अस्पष्ट वा निरर्थक हुनु हुदैनँ ।
ऐनमा दफाबार छलफल :
(१)	दफा २६, २७, २९ र ३० बमोजिमको ऐन वा प्रस्ताव बैठकमा दफाबार छलफलका लागि अध्यक्षले
आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यस्तो छलफलमा अध्यक्षले प्राप्त भईसके का सं सोधन ऐन वा प्रस्तावलाई
समेत समावेश गराउन सक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम छलफल समाप्त भए प्रचात ऐन वा प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता सदस्यले अध्यक्षको
अनुमति सभामा देहायको कु नै एक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ :–
विस्तृत छलफलको लागि ऐन वा प्रस्तावलाई सभामा समितिमा पठाइयोस् भन्ने वा
ऐन वा प्रस्ताव बैठकबाट पारित चगर्न निणयार्थ पेश गर्ने ।
तर समितिको बैठकमा पठाइने ऐन वा प्रस्ताव सभाको बैठकमा दफाबार छलफल गरिने छै न ।
सभामा छलफल गर्न नपाइने विषयहरु:
(१)	देहायका विषयमा सभा वा समितिको कु नै बैठकमा छलफल गर्न पाइने छै न :
सं विधान वा प्रचलित कानूनबाट निषेध गरिएको विषय,
कानूनत: गोप्य रहने कु राहरु वा प्रकाशन गर्दा राष्रिलिय हित विपरित हुने कार्य,
कार्यपालिकाको कु नै समितिको निर्णयको आलोचना गरिएका विषय,
सभाको छलफलद्धारा स्पष्ट भइसके को विषय,
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रचारको लागि कु नै व्यक्ति वा सं स्थाको नाम आदि भएको विषय,
प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित भएको न्यायिक वा त्यसको पदाधिकारी, प्रचलित कानुन बमोजिम
जाँचबुझ गर्न, सुझाव दिन वा प्रतिवेदन पेश गर्न गठित आयोग वा समितािन विचारधिन रहेको
विषय,
ऐतिहासिक तथ्य वा कानूनको व्याख्या सम्बन्धि विषय,
गैर सरकारी व्यक्तिको कु नै वक्तव्य सत्य हो वा होइन भन्ने विषय,
अशिष्ट भाषा प्रयोग गरिएको,
कार्यपालिकाको कु नै निर्णय वा कु नै कारबाही सम्बन्धि विषयमा छलफल गर्दा राष्रि िय सु सुरक्षा, अखण्डता
वा कू टनीतिक सम्बन्ध जस्ता सं वेदनशिल विषयहरुमा आँच आउन सक्ने भनी कार्यपालिकाबाट
प्रमाणित गरिएको विषय समावेश भएको ।
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३८.

३९.

४०.

४१.

४२.

समितिमा छलफल:
(१)	दफा ३६ को उपदफा २ (क) बमोजिम विस्तृत छलफल गर्न सभाको समितिमा पठाइएकोमा समितिले
त्यस्तो ऐन वा प्रस्तावमा छलफल गर्दा ऐनमा सं सोधन पेश गर्ने सदस्यहरुलाई सं सोधन पेश गर्नु परेको
आधार र कारण समेत खुलाई आफ्नो सं सोधनको विषयमा प्रष्ट गर्न समितिको बैठकमा समय दिइनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सं सोधनकर्ताले सं सोधनको विषयमा आफ्नो धारणा राखेपछि पेश भएका
सं सोधनका विषयमा समेत समितिले फाबारमा छलफल गरी त्यस्तो सं सोधन स्वीकार गर्ने वा नगर्ने
सम्बन्धमा ऐन प्रस्तुतकर्ता सदस्यले समेत राय लिई आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।
समितिको प्रतिवेदन र बैठकमा प्रस्तुत:
(१) समितिमा ऐन वा प्रस्ताव उपर छलफल समाप्त भएपछि समितिले गरेको निर्णय अनुरुप प्रतिवेदन तयार
गरी समितिको सं योजक वा निजको अनुपस्थितिमा समितिले तोके को सदस्यले प्रतिवेदन सहितको ऐन वा
प्रस्ताव अध्यक्षको अनुमतिले सभाको बैठकमा पेश गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन उपर छलफल समाप्त भएपश्चात ऐन वा प्रस्तुतकर्ता सदस्यले
अध्यक्षको अनुमतिमा ऐन वा प्रस्ताव बैठकबाट पारित गर्न निणयार्थ पेश गर्नेछ ।
ऐन फिर्ता लिन सक्ने :
(१) ऐन प्रस्तुतकर्ता सदस्यले सभाको स्वीकृती लिई जुनसुकै अवस्थामा ऐन वा प्रस्ताव फिर्ता लिन सक्न छ ।
तर, वार्षिक बजेट तथा आर्थिक ऐन सम्बन्धि सिवधेयक फिर्ता लिन सक्ने छै न् ।
(२) ऐन वा प्रस्तुतकर्ता सदस्यले ऐन फिर्ता लिन अनुमति माग्ने प्रस्ताव पेश गर्न चाहेमा लिखित सूचना दिनु
पर्नेछ ।
(३) ऐन वा प्रस्ताव फिर्ता लिने प्रस्तावको कसैले विरोध गरेमा प्रस्ताव गर्ने तथा विरोध गर्ने सदस्यलाई अध्यक्षले
आ–आफ्नो कु राहरु स्पष्ट पार्न सं क्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन सक्ने छ र त्यसपछि अरु छलफल हुन
नदिई प्रस्तावलाई निणयार्थ पेश गर्नेछ ।
(४) ऐन वा प्रस्ताव फिर्ता लिने अन्य प्रक्रिया अध्यक्षले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
सं सोधन प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार:
(१)	दफा २६, २७, २९, ३० र ३६ बमोजिम दर्ता भएको ऐन वा प्रस्ताव उपर कु नै सदस्यले सं सोधन पेश गर्न
चाहेमा सभाको बैठक हुनुभन्दा कम्तीमा चौविस घण्टा अगावै सं सोधनको प्रस्ताव अध्यक्ष समक्ष पेश गर्न
सक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश गरिने सं सोधन स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने अधिकार अध्यक्षको हुनेछ ।
(३) अध्यक्षले स्वीकृत गरेको सं सोधन वा सं सोधन सहितको प्रस्ताव वा मूल प्रस्तावलाई निणयार्थ पेश गर्नुभन्दा
पहिले बैठकमा पढेर सुनाउनेछ । यसरी निणयार्थ पेश गर्दा एकभन्दा बढी सं सोधनहरु भएमा अध्यक्षले
उपयुक्त ठहराएको कु नै एक सं सोधन वा सं सोधन सहितको प्रस्ताव वा मूल प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिई
पेश गर्न सक्ने छ ।
(४) सभाको सचिवले अध्यक्षले अनुमति दिएका सं सोधनहरुको विवरण सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउनेछ ।
ऐन पारित गर्ने प्रस्ताव सभाको निणयार्थ पेश गर्ने:
(१) सभामा दफाबार छलफल भएकोमा सो समाप्त भएपछि र समितिमा विस्तृत छलफल भएकोमा समितिको
प्रतिवेदन उपर सभाको बैठकमा छलफल समाप्त भएपश्चात अध्यक्षको अनुमति लिर्य सभामा निणयार्थ
ऐन प्रस्तुतकर्ता सदस्यले ऐन पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछ ।
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(२)

४३.

उपदफा (१) बमोजिमको ऐन वा प्रस्तावमा पेश भएका सं सोधनहरुलाइृ अध्यक्षको अनुमतिले बैठकमा
निणयार्थ छु ट्टै पेश गर्न सक्ने छ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम सभाको बैठकमा बहुमत सदस्यले स्वीकृत गरेमा ऐन वा प्रस्ताव पारित
भएको मानिनेछ ।
ऐन पुन: प्रस्तुती: एक पटक आव्हान गरी बसेको सभाको बैठकमा पेश गरी अस्वीकृत भएको ऐन सोही सभाको
बैठकमा पुन: प्रस्ताव गरिने छै न ।

४४.

ऐन दर्ता अभिलेख राख्ने : सभामा पेश गर्ने प्रयोजनको लागि अध्यक्ष समक्ष पेश भएका ऐन सभाको सचिवले
अनूसूचि–२ बमोजिम दर्ता गरी ऐनमा भएको कारबाहीको अद्यावधिक लगत तयार गरी राख्नु पर्नेछ।

४५.

सामान्य त्रुटि सुधार: अध्यक्षले सभाबाट पारित भएको ऐन वा प्रस्तावमा दफाहरुको सं ख्याको क्रम मिलाउने तथा
भाषगत शुद्धता कायम राख्नुपर्नेछ ।

४६.

ऐन प्रमाणिकरणको लागि अद्यावधिक प्रति तयार पार्ने :

४७.

४८.

(१)	दफा ४२ बमोजिम सभाबाट पारित भएको ऐनलाई सभाको सचिवले पारित भएका सं सोधन तथा
आनुषंगिक मिलान भए त्यस्तो मिलान गरी ऐन पारित भएको मिति समेत उल्लेख गरी प्रमाणिकरणको
लागि नेपाली कागजमा चार प्रति तयार गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम तयार गरिउको ऐनमा वर्षगत नम्बर समेत उल्लेख गरी सभाको सचिवले
प्रमाणिकरणको लागि अध्यक्ष समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।
ऐन प्रमाणिकरण र प्रकाशन तथा बिक्रि वितरण :
(१) सभाबाट पारित भई दफा ४६ को उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको ऐनको पहिलो र अन्तिम पृष्ठमा पूरा
नामथर, तथा पद समेत उल्लेख गरी प्रत्येक पृष्ठमा हस्ताक्षर गरी अध्यक्षले प्रमाणिकरण गर्नेछ । त्यसरी
प्रमाणिकरण गर्दा मिति र ऐन पृष्ठ सं ख्या समेत खुलाउनु पर्नेछ ।
(२) सभाबाट पारित ऐन उपदफा (१) बमोजिम प्रमाणिकरण भएपछि लागू हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम ऐन प्रमाणिकरण भएको जानकारी सभामा दिनुपर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम प्रमाणिकरण भएको ऐनको एक प्रति सभाको अभिलेखमा राखी अर्को एक/एक
प्रति कार्यपालिकाको कार्यालय, वडा समिति र सं घ र प्रदेशको सर्प्खक मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोजिम प्रमाणिकरण भएको ऐन प्रकाशन गरी कार्यपालिकाको वेवसाईटमा समेत राख्नु
पर्नेछ ।
(६) सभाले पारित गरैको ऐन प्रमाणिकरण भएपछि त्यसका मुख्य मुख्य व्यवस्थाको बारेमा स्स्थानीय सं चार
माध्यम वा अन्य कु नै तरिकाबाट प्रचार प्रसार गर्नु पर्नेछ ।
(७) कसैले स्थानीय कानून खरिद गर्न चाहेमा कार्यपालिकाको कार्यालय र वडा समितिको कार्यालयबाट लागत
दस्तुर तिरी खरिद गर्न सक्ने छ ।
समिति गठन गर्न सक्ने :
(१) कार्यपालिकालाई सभाप्रति उत्तरदायि बनाउन, स्थानीय कानून निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन तथा
कार्यपालिकाबाट भएका कारबाहीको अनुगमन र मुल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिन समेत प्रयोजनको
लागि देहाय बमोजिमको समिति गठन गर्न सक्ने छ :
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४९.

५०.
५१.

क) ऐन समिति
ख)	लेखा समिति
(२) उपदफा (१) बमोजीमको प्रत्येक समितिमा बढीमा तीन जना सदस्यहरु रहने छन् ।
समितिमा रहने सदस्यहरु बिषयगत अनुभव वा बिज्ञताका आभारमा अध्यक्षको प्रस्ताव बमोजीम हुनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजीम गठन हुने समितिको सं योजक अध्यक्षले तोके बमोजीम हुनेछ ।सं योजक बैठकमा
उपस्थित नभएमा समितिले तोके को सदस्यले बैठक को अध्यक्षता गर्ने छ ।
(४) समितिको सचिवको कार्य कार्यपालिकाको विषयगत शाखा प्रमुखले गर्नेछ ।
(५) समितिको बैठकको गणपुरक सङ्याको कम्तिमा दईु जना हुनुपर्नेछ ।
(६) समितिको निर्णय बहुमतबाट हुनेछ ।
(७) उपदफा .(१) बमोजीमको समितिले आवश्यकता अनुसार विषयगत विज्ञ वा कर्मचारीलाई आमन्त्रण गर्न
सक्ने छ । आमन्त्रित सदस्यले बैठकको निर्णयमा मत दिन पाउने छै न ।
(८) उपदफा (१) बमोजिमका समितिले आफु ले गरेको कामको बार्षिक प्रतिबेदन सभा समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ।
स्थानीय कानुनको एकीकृ त र अद्यावधिक अभिलेख राख्नु पर्ने :
(१) सभाको सचिवले अनुसुची–३ बमोजीमको ढाचा सभाले बनाएको कानुनको एकीकृ त र अद्यावधिक
अभिलेख राख्नुपर्नेछ ।
(२) कार्यपालिकाले स्थानीय कानुनको बर्षगत र वर्णानुक्रममा अद्यावधिक विवरण तया। गरि राख्नुपर्नेछ ।
(३) स्थानीय कानुनमा सं शोधन भएमा त्यस्तो सं शोधन समेत मिलाई कार्यपालिकाले अद्यावधिक विवरण
तयार गरि राख्नुपर्नेछ । त्यसरी अद्यावधिक गरिएको स्थानीय कानुन स्थानीय तहको वेवसाइटमा समेत
राख्नुपर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) बमोजिम राखिएको अभिलेख कसैले अवलोकन गर्न चाहेमा सुरक्षीत रुपमा अवलोकन गर्न
दिनुपर्नेछ ।
कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ब्यवस्था : स्थानीय कानुन निर्माण वा सं शोधन सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया
प्रचलित कानुन अनुकुल सभाले आफै निर्धारण गररे बमोजीम हुनेछ ।
सभाको सचिवको अधिकार : सभाको सचिवले सभाको वा कु नै समिती वा उप समितिको बैठकमा
प्रवेश गर्न र वैठकमा कार्यरत कर्मचारीलाई निर्देशन दिन वा नियन्त्रण गर्न वा वैठकले मागेको कार्यविधी
सम्बन्धी सल्लाह दिन सक्ने छ ।
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परिच्छेद–४
नगर सभा सम्बन्धी

५२.

नगर सभाको गणपुरक सङ्यार् : गिर सभाको बैठकमा सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सं ख्याको पचास
प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको लागि गणपुरक सं ख्या पुगको मानिनेछ ।

५३.

नगर सभाको कार्य सन्चालन सम्बन्धी कार्यविधी: नगर सभाको बैठक तथा कार्य सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
नगर सभा आफै ले निर्धारण गरे बमोजीम हुनेछ ।

५४.

नगर वैठक: (१) जिल्ला समन्वय समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ ।
(२)
(३)

५५.

५६.
५७.

नगरसभाको वैठक समितिको प्रमुखले तोके को मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
नगरसभाको सचिवले समितिको बैठक बस्ने सुचना कम्तीमा सात दिन अगावै समितिका सदस्यहरुलाई
दिनुपर्नेछ । त्यस्तो सुचनाको साथमा वैठकमा छलफल हुने विषयहरुको सुचि समेत सं लग्न गर्नुपर्नेछ ।
(४) जिल्ला समन्वय समितिका तत्काल कायम रहेको सदस्य सं ख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यको
उपस्थिती भएमा समितिको गणपुरक सं ख्या पुगेकोे मानीनेछ ।
(५) जिल्ला समन्वय समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको प्रमुखले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितीमा वा
निजको पद रिक्त रहेको अवस्थामा जिल्ला समन्वय समितिको उप प्रमुखले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(६) जिल्ला समन्वय समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत वरावर भएमा बैठक को अध्यक्षता
गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(७) जिल्ला समन्वय समितिको निर्णय निर्णय समितिको प्रमुखद्वारा प्रमाणित गरिनेछ ।
(८) जिल्ला समन्वय समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधी सो समिति आफै ले निर्धारण गरे बमोजिम
हुनेछ ।
नगर सभा को अभिलेख र कार्यन्वयन : (१) नगर सभा तथा जिल्ला समन्वय समितिको निर्णय तथा कारवाहीको
अभिलेखहरु जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्ष वा प्रमुखले तोके को पदाधिकारी वा सभाको सचिवले सुरक्षीत
राख्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम राख्ने अभिलेखहरु समन्वय समिति प्रमुखको आदेश विना जिल्ला समन्वय
समितिको सचिवालय भवनबाट बाहिर लैजान हुँदैन ।

परिच्छेद–५
विविध

सभालाई सं बोधन : (१) नेपाल सरकारका मन्त्रीपरिषदका सदस्य, प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेश सरकारका
मन्त्रीपरिषदका सदस्यलाई सभा अध्यक्षले सभाको बैठकलाई विशेष सं बोधन गर्न अनुरोध गर्न सक्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्बोधनको लागि अपनाइने प्रक्रिया अध्यक्षले तोके बमोजिम हुनेछ ।
प्रवेश नियमित गर्ने अधिकार : (१) सभाको बैठकमा प्रवेश नियमित गर्ने अधिकार अध्यक्षको हुनेछ ।
(१)	यस कार्यविधिको अन्तिम ब्याख्य गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई हुनेछ र निजको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
(२)	त्यस्तो निर्णयको जानकारी बैठकलाई दिनुपर्नेछ ।
(३)	यो कार्यविधिको प्रयोग गर्दा प्रक्रियागत बाधा अड्काउहरु फु काउने अन्तिम अधिकार अध्यक्षलाई हुनेछ।
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५९.
६०.

६१.

	यसरी जारी भएका आदेश वा निर्देशनहरु यस कार्यविधिमा परेसरह मानी कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
सभाको सचिवको काम लगाउना सक्ने : सभाको सचिव उपस्थित नभएमा यस कार्यविधिमा सभाको सचिवले गर्ने
भनी तोकिएको कार्यहरु अध्क्षले तोके को अन्य अधिकृ त स्तरका कर्मचारीले गर्नेछ ।
अनुपस्थितिको सूचना : (१) कु नै सदस्य लगातार दईु वटा वा सोेभन्दा बढी सभाको बैठकमा अनुपस्थित रहनुपर्ने
भएमा ततसम्बन्धी अग्रिम सूचना अध्यक्षलाई दिनुपर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दिइने सूचनामा आफू अनुपस्थित रहने अवधी र कारण समेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
पालाना गर्नुपर्ने अचारसं हिता : सभाका पदाधिकारी	 तथा सदस्यहरुले सं विधान तथा कानुन बमोजिमको
उत्तरदायित्व पुरा गर्ने तथा निजहरुको कामकारवाहीमा सार्वजनिक विश्वास कायम गर्न सभाबाट स्वीकृत
अचारसं हिताको पालान गर्नेछन् । अचारसं हिताको नमूना स्थानिय तहको सम्पर्क मन्त्रालय मार्फ त उपलब्ध
गराउनेछ । यस्तो अचारसं हित सभाले पारित गरी लागु गर्नु स्थानिय तहको कर्तव्य हुनेछ ।

६२.

अधिवेशनको अङ्ग नमानिने : सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुनुपूर्व र भैसके पछि अन्य्. नभएसम्मको अवधिमा
आयोजना हुने उद्घाटन, स्वागत, सम्मान तथा अभिनन्दन जस्ता क्रियाकलापलाई सभाको अङ्ग मानिनेछैन ।

६३.

शान्तिसुरक्षा सुव्यवस्था कायम राख्ने : गाउँ सभा वा नगरसभा सञ्चालन अवधिभर सभाको सुरक्षार्थ अध्यक्षले
सुरक्षा निकायको सहयोग अनुरोध गरेमा अबिललम्ब सुरक्षा उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित सुरक्षा निकायको कर्तव्य
हुनेछ ।
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बैठक सं ख्या
अध्यक्षता :
मिति

अनुसूची–१
(कार्यविधिको दफा ७ को उपदफा (१) सँ ग सम्बन्धित)
नगरपालिका नगरसभा
कार्यसूची र समयतालिका
बैठक स्थान :
बैठक बस्ने समय

कार्यसूची

कार्यसूची प्रस्तुतकर्ता

कै फियत

				
				
				
छलफलको समयतालिका
मिति

बैठक बस्े समय

कार्यसूची

प्रुसतुतकर्ताको
नाम
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र तोकिएको समय
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अनुसूची–२
(कार्यविधिको दफा २९ को उपदफा ४ सँ ग सम्बन्धित )
नगरपालिकाको नगरसभामा प्रस्तुत कानुनको अभिलेख
वाणगङ्गा नगरसभा
दर्ता
नंं .

ऐनको नाम

दर्ता
मूल
वितरण सभामा दफावार
प्रस्तुतकर्ता
मिति सं शोधन
मिति प्रस्तुतकर्ता छलफल

पारित
मिति

प्रमाणीकरण
मिति

										
										
										
										
										
अभिलेख तयार गर्नेको
दस्तखत :
नाम,थर:
पद:
मिति:
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अभिलेख जाँच गरेको
दस्तखत:
नाम,थर:
पद:
मिति:
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दर्ता नंं .

अनुसूची–३
(कार्यविधिको दफा ४९ को उपदफा १ सँ ग सम्बन्धित )
नगरपालिकाको नगरसभामा स्वीकृत कानुनको अभिलेख
वाणगङ्गा नगरसभा
सभाबाट
सं शाधन
सभामा
प्रमाणीकरण
ऐनको नाम
स्वीकृत भएको भए
पारित मिति
प्रस्तुत मिति
मिति
भएको मिति सोेको मिति

							
							
							
							
							
अभिलेख तयार गर्नेको
दस्तखत :
नाम,थर:
पद:
मिति:

अभिलेख जाँच गरेको
दस्तखत:
नाम,थर:
पद:
मिति:
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नगरपालिकाको नियम सं ख्या :– ७

टोल विकास समिति गठन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४

कार्यपालिकाबाट स्वीकृत मिति :–२०७४।०६।३१
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१.

२.

३.

भूमिका
सामुदायिक प्रयासमा टोलको सं स्थागत, सामाजिक तथा आर्थिक विकास, स्थानीयस्तरमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न
नगरपालिका तथा नगरोन्मुख सहरी बस्तीहरुमा निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्र रहेका सबै घरधुरी सदस्य रहने गरी
स्थानीय स्तरमा वडा समितिको मातहत तथा सहयोगीको रूपमा रहने गरी गठन गरिने टोल विकास सं स्था र सो
सं स्थाको कामलाई व्यवस्थित गर्न बाणगं गा नगरपालिको मिति २०७४।०६।०३१ मा स्वीकृत गरी यो कार्यविधि
कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
उद्देश्य
टोल विकास सं स्था गठन गर्नुका मुख्य उद्देश्यहरू निम्नानुसार छन् :
१.
टोल, बस्तीस्तरमा बिभिन्न निकायहरुबाट प्रवाह हुने सेवामा टोलबासीको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने,
२.
टोलबासीहरुमा उद्यमशीलताको विकास गराई टोलस्तरमा लघु उद्यमको सिर्जना, विकास र प्रवर्द्धन गर्ने,
३.
टोल बस्तीस्तरमा समानता, समताको भावना जागृत गराउने, आपसी सद्भाव, समझदारी, समन्वय र
मेलमिलाप कायम गराउने,
४.
आर्थिक, समाजिक सवालमा सबै टोलबासीहरुलाई निर्णय प्रक्रियामा समान अवसर र अधिकार प्रदान
गर्ने,
५.
टोलको सामाजिक कार्यमा पारदर्शिता कायम गरी सुशासनलाई बढावा दिने,
६.
बस्ती टोलस्तरमा सबै सं स्थाहरूको प्रवेशद्वारको रूपमा टोल विकास सं स्थालाई विकास गर्दै विभिन्न
निकायहरुबाट सञ्चालन हुने विकास कार्यमा सहयोग गर्ने,
७.
टोल विकास सं स्थालाई वडाभन्दा तल्लो एकाइको रूपमा विकास गरी सहभागितात्मक योजना तर्जुमा,
अनुगमन एवं मूल्याङ्कन प्रक्रियामा सहभागी गराउने,
८.
टोलका सदस्यहरुमा गरिबीलाई निश्चित आधारमा वर्गीकरण गरी तिनीहरूको अभिलेख तयार गर्ने,
९.
टोलको समग्र विकासका लागि कार्यक्रमहरु तय गर्ने ।
१०. वातावरणमैत्री तथा बालमैत्री नगर गर्न आवश्यक सहयोग गर्ने ।
गठन
टोल विकास सं स्थाको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :
१.
बाणगं गा नगरपालिका क्षेत्रको नगरोन्मुख बस्तिहरुको निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्रका टोल तहमा रहेका
घरपरिवारका सदस्यहरूबाट टोल विकास सं स्थाको गठन गरिनेछ ।
२.
पहिलोपटकका लागि टोल विकास सं स्थाको व्यापक भेलाबाट टोल विकास समितिको कामलाई व्यवस्थीत
गर्न अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव र आवश्यकता अनुसारका सदस्यहरु रहेको एक टोल विकास
कार्य समिति गठन हुनेछ । तर दोस्रो पटकको हकमा यस्तो कार्य समिति साधारण सभाको सर्वसम्मत वा
सो नभएमा बहुमतबाट पुनर्गठन हुनेछ । टोल विकास कार्य समीतीको अवधि २ वर्षको हुनेछ । एकपटक
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सचिव भएको व्यक्ति पुन: सोही पदमा लगतै दईु वर्षको अवधि व्यतित
नभई नियुक्त हुने छै न । कार्य समितिमा अध्यक्ष सचिव वा कोषाध्यक्ष मध्ये कु नै एक जना अनिवार्य रुपमा
महिला हुनुपर्नेछ ।
३.
टोल विकास सं स्था गठन गर्दा सके सम्म टोलका सम्पूर्ण घरधुरीलाई एक घर एक सदस्यको रुपमा समेटन् ु
पर्दछ । सो सम्भव नभए कम्तीमा ८० प्रतिशत घरधुरी सहभागी गराई टोल विकास सं स्था गठन गरिनेछ
। टोल विकास सं स्थामा सहभागी भएका सदस्यहरूमध्ये कम्तमाि ५० प्रतिशत महिला आवद्ध गराउनु
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पर्नेछ।
४.
टोल विकास सं स्थाको व्यवस्थापन ढाँचालाई स्पष्ट पार्न अनुसूचि–१ मा उल्लेखित नमूना विधान का
आधारमा टोल विकास सं स्थाको विधान तयार गर्नुपर्नेछ ।
५.
समन्वय र मेलमिलाप कायम गराउँ दै सामाजिक ऐक्यवद्धता कायम गर्ने ।
४.	दर्ता/सूचिकृ त
टोल विकास सं स्थाको दर्ता/सूचिकृ त देहाय बमोजिम हुनेछ :
१.
टोल विकास सं स्थाको बैठकमा सर्वसम्मत निर्णय गराई बाणगं गा नगरपालिकामा दर्ता/सूचीकृ त गर्नु पर्नेमा
छ । टोल विकास सं स्थालाई नगरपालिकामा दर्ता/सूचिकृ त गर्दा पेश गर्ने निवेदनको नमुना अनुसूची–२
मा उल्लेख गरिएको छ । टोल विकास सं स्थाबाट निर्णय गरी दर्ताका लागि निवेदन पेश गरेमा बाणगं गा
नगरपालिकाले अनुसूची–३ बमोजिमको टोल विकास सं स्था दर्ता प्रमाण–पत्र प्रदान गर्नुपर्नेछ ।
२.
टोल विकास सं स्थाले यस कार्यविधि बमोजिमका उद्देश्य विपरीत कु नै काम गरेमा वा प्रचलित कानूनले गर्न
नपाउने कार्य गरेमा नगरपालिकाले टोल विकास सं स्थाको दर्ता खारेज गर्न सक्ने छ । दर्ता खारेज भएपछि
सो स्थानमा नयाँ टोल विकास सं स्था गठन हुनेछ ।
५.
टोल विकास सं स्थाको काम
टोल विकास सं स्थाले आफ्नो टोल क्षेत्रको समग्र विकास र सदस्यहरूको हितका लागि देहायका कार्यहरू
गर्नेछ :
१.
टोलमा धनी, गरिबको भावना हटाई सबै सदस्यहरूलाई निर्णय प्रक्रिया र स्रोतमा समान अधिकार प्रदान
गर्ने,
२.	बिभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी निकायहरुसँ ग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गरी टोलको विकासको लागि
सहजीकरण गर्ने,
३.
टोलमा उद्यम विकाससँ ग सम्बन्धित योजनाहरू सं चालन गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने,
४.
टोलमा सडक ढल लगायतका पूर्वाधारमा नगरपालिका/गाउँ विकास समितिको सहमतिमा सं स्थाको
निर्णयानुसार सेवा शुल्क लिने,
५.
टोलको विकासका लागि बिभिन्न स्रोतबाट प्राप्त स्रोतको उच्चतम् सदपु योग गर्ने,
६.
टोलको सामूहिक समस्या पहिचान गरी प्राथमिकताको आधारमा टोल विकास योजना तर्जुमा गर्ने,
७.
एच.आइ.भी./एड्स, अन्धविश्वास, छाउपडी प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह जस्ता सामाजिक समस्याकाको
पहिचान गरी सुधारका कार्यक्रमहरु सं चालन गर्ने ।
८.
टोलको आर्थिक तथा सामाजिक तथ्याङ्क अद्यावधि गर्न सूचना अभिलेख राख्ने,
९.
सहभागितात्मक योजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकताको आधारमा आयोजनाहरूको पहिचान गरी वडामा
सिफारिस गर्ने,
१०. टोलमा विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरुबाट प्राप्त योजनाहरूको अनुगमन गरी पृष्ठपोषण
प्रदान गर्ने,
११. टोलमा बिभिन्न सरकारी तथा गैरसकरारी सं स्था मार्फ त प्राप्त हुने कार्यक्रमहरु टोल विकास सं स्था मार्फ त
सं चालन हुने वातावरण सिर्जना गर्ने,
१२. आफ्नो वडा तथा टोललाई वातावरणमैत्री तथा वालमैत्री बनाउने खालका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने,
१३. टोलमा भवन निर्माण मापदण्ड, सामाजिक सुरक्षा भत्ता आदी सामाजिक सरोकारका बिषयमा चेतनामूलक
कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।
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१४.
१५.
१६.
१७.

टोलमा रहेका सार्वजनिक, पर्ति, एलानी आदी जग्गाको सं रक्षणमा नगरपालिकालाई सहयोग गर्ने ।
नगरपालिकाको राजस्व परिचालनका लागि सहयोग प्रदान गर्ने ।
सं स्थामा प्राप्त रकमको सं स्थाको नीति बमोजिम रकम खर्च गर्ने, लेखा राख्ने र लेखापरीक्षण गराउने,
नगरपालिकासँ ग भएको समझदारी अनुसारका अन्य कार्यहरु ।

६.

टोल विकास सं स्थाको कार्य समितिको बैठक
टोल विकास सं स्थाको कार्य समितिको बैठक व्यवस्थापन देहाय बमोजिम हुनेछ :
१.
टोल विकास सं स्थाका सदस्यहरूको हित, सहयोग एवं समन्वयका लागि टोल विकास सं स्थाको कार्य
समितिको बैठक महिनामा कम्तिमा १ पटकमा नघट्ने गरी बस्नेछ ।
२.
समितिको बैठकमा सामाजिक परिचालक, वडा अध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रतिनिधिहरू लगायत अन्य
सरोकारवालाहरुलाई आमन्त्रित गर्न सकिनेछ ।
३.
सचिवले सं स्थाको बैठकको निर्णयहरू बैठक पुस्तिकामा लेखी प्रमाणित गराउनु पर्नेछ ।

७.

टोल विकास सं स्थाका कार्य समितिको पदाधिकारीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार
टोल विकास सं स्थाका कार्य समितिको पदाधिकारीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :
(क) अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार
१) सं स्थाको नियमित बैठक बोलाउने, बैठकका लागि मिति, समय र स्थान तोक्ने ।
२) बैठकको अध्यक्षता गरी बैठक सं चालन गर्ने ।
३) बैठकमा अनुशासनको पालन गर्न लगाउने र छलफलका विषयहरू टिपोट गर्ने वा गर्न लगाउने।
४) छलफल हुँदा सबैको विचार सं कलन गर्ने र सर्वसम्मत निर्णय गर्न पहल गर्ने ।
५)	निर्णयहरू लागू गर्ने र गर्न लगाउने ।
६)	विकासको कार्यमा सबैलाई समेटेर नेतत्व
ृ प्रदान गर्ने ।
७) सं स्थाले आर्जन/प्राप्त गरेको नगद वा जिन्सी सामानको सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने ।
८)	विशेष बैठकको आवश्यकता परेमा विधान बमोजिम बैठक बोलाउने ।
९) कार्यविधि बमोजिम अन्य कार्यहरु गर्ने ।
(ख) सं स्थाको सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार :
१) अध्यक्षको आदेशअनुसार बैठक बोलाउने ।
२) एकतिहाइ सदस्यहले विशेष बैठकका लागि लिखित माग गरेमा विधान बमोजिम बैठक बोलाउने।
३) छलफलका प्रस्तावहरू सं कलन गरी बैठकमा पेश गर्ने र बैठकको निर्णय लेखी निर्णय प्रमाणित
गराउने ।
४) सं स्थाको क्रियाकलापको बारेमा सदस्यलाई जानकारी गराउने ।
५) तोकिएका अन्य कार्य गर्ने ।
ग)

सं स्थाका कोषाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार :
१) सं स्थाको आम्दानी र खर्चको विवरण तयार गर्ने ।
२)	खर्चको लेखापरीक्षण गराउने ।

260

बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
३)
४)
(घ)

८.

बैंकमा खाता सं चालन गर्दा सं युक्त रूपमा खाता सं चालन गर्ने ।
सं स्थाको नगद र जिन्सी सामानको जिम्मा लिई सुरक्षा गर्ने ।

सं स्थाका सदस्यहको काम, कर्तव्य र अधिकार :
१) नगरपालिकासँ ग भएको साझेदारीपत्रमा उल्लेखित शर्तअनुसार गर्नुपर्ने कामहरू गर्ने ।
२) सं स्थाको हिसाब–किताब जाँच गर्ने ।
३) सं स्थाका पदाधिकारीहरूले गरेका कामको मूल्याङ्कन नियमित रूपमा गर्ने ।
४) आवश्यकताअनुसार सं स्था सं चालनका लागि नीति, नियमहरू बनाउने र सो नियमहरू पालना भए
नभएको हेर्ने ।
५) आवश्यकताअनुसार अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्षहरूलाई सघाउने ।
६) तोकिएका अन्य कार्यहरु गर्ने ।

आर्थिक व्यवस्थापन
सं स्थाको आम्दानी, खर्च, नाफा, लेखा, लेखा परीक्षण लगायत आर्थिक व्यवस्थापन देहाय बमोजिम हुनेछ :
क) टोल विकास सं स्थाको आम्दानी
१)	विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरु, बिभिन्न सामुदायिक सं स्था तथा व्यक्तिहरूबाट
प्राप्त हुने सहायता र अनुदान ।
२) टोल विकास सं स्थाले आयमूलक कार्यहरु सञ्चालन गरी प्राप्त हुने आम्दानी ।
३) सं स्थाको विकास निर्माणका लागि टोल विकास कोषको रूपमा टोल विकास सं स्थाको आम्दानीको
निश्चित प्रतिशत सं स्थाको निर्णयानुसार छु टयाउने रकम ।
४) सं स्थाले अन्य सोतबाट जम्मा गरेको रकम ।
ख) 	खर्च
१) सं स्थाको विकास निर्माणका लागि टोल विकास कोषको रकम सं स्थाको निर्णयानुसार खर्च हुनेछ।
२) सं स्था सं चालन, व्यवस्थापन र लेखापरीक्षणका लागि गर्नुपर्ने खर्चहरू टोल विकास सं थाकोे नीति
बमोजम खर्च हुनेेछ ।
ग) नाफा
१) टोल विकास सं स्थाले आर्जन गरेको आम्दानीबाट खर्च कटाई बाँकी रहेको रकम सं स्थाको नाफा
मानिनेछ ।
२) नाफा सं स्थाको निर्णयअनुसार टोलको विकासका लागि खर्च गरिनेछ ।
घ) 	लेखा
सं स्थाको लेखा देहाय बमोजिम हुनेछ :
अ) कोषाध्यक्षले सबै प्रकारको नगदी तथा जिन्सी आम्दानी, सम्पूर्ण विकास खर्चको विवरण, सं स्थाको
सं चालन र व्यवस्थानमा भएको प्रशासनीक खर्चहरूको स्पष्ट लेखा राख्नुपर्दछ ।
(आ) कोषाध्यक्षले राखेको आम्दानी खर्चको हिसाब टोल विकास सं स्थाको बैठकमा पेश गर्नुपर्दछ ।
ङ) 	लेखापरीक्षण
सं स्थाको लेखापरीक्षण देहाय बमोजिम हुनेछ :
१) सं स्थाले नियुक्त गरेको लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउनुपर्नेछ ।
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२)

आवश्यकताअनुसार नगरपालिकाले पनि सं स्थाको आम्दानी खर्चको लेखापरीक्षण गर्न सक्ने
गर्नेछ ।
सं स्थाले आफ्नो वार्षिक लेखापरिक्षणको प्रतिवेदन बाणगं गा नगरपालिकामा समेत पेश गर्नुपर्नेछ।

३)
९. 	विविध
(क) 	यो कार्यविधि प्रचलित नेपालको ऐन, नियमहरूसँ ग बाझिएमा बाझिएका बुँदाहरू स्वत: खारेज
हुनेछन् ।
(ख)	यो कार्यविधि कार्यान्वयनको क्रममा कु नै बाधा अड्चन आएमा सोको नगर सभाको निर्णयानुसार
फ’काइनेछ ।
समाप्त !
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अनुसूची–१
बाणगं गा नगरपालिका
टोल विकास सं स्थाको विधान
प्रस्तावना :
स्थानीय रूपमा उपलव्ध श्रम, सीप र साधन तथा अवसरहरूलाई अधिकतम परिचालन गर्दै नगरको सामाजिक तथा
आर्थिक व्यवस्थालाई एकअर्काको परिपूरकको रूपमा विकसित गरी गरिबी न्यूनीकरणका प्रयासमा ठोस योगदान पुर्याउने,
सहभागितात्मक योजना तर्जुमा गर्ने तथा आफ्नो टोलको समग्र विकास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न यो .......................
................ टोल विकास सं स्था स्थापना गरी सं चालन गर्न वान्छनीय भएकोले यो विधान बनाइएको छ ।
१.	प्रारम्भिक :
सं क्षिप्त नाम र प्रारम्भ
(क)	यो विधान ............................ टोल विकास सं स्थाको विधान हुनेछ ।
(ख)	यो सं स्थाको नाम .................................... हुनेछ ।
(ग)	यो विधान ...................... टोल विकास सं स्थाको साधारण सभाबाट स्वीकृत भएको मितिदेखि लागू
हुनेछ ।
(घ)	यस सं स्थाको कार्यालय ............................. मा हुनेछ ।
(ङ)	यस सं स्थाको सिमाना देहाय बमोजिम हुनेछ :
पूर्व ...........................
पश्चिम .............................
उत्तर .........................	दक्षिण ...............................
२.
परिभाषा :
विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस विधानमा :
१.
…सं स्था, भन्नाले ......................... टोल विकास सं स्थालाई समझनुपर्छ ।
२.
…विधान, भन्नाले टोल विकास सं स्थाको विधानलाई सम्झनुपर्छ ।
३.
…साधारणसभा, भन्नाले सं स्थाको साधारण सदस्यहरूको भेला सम्झनुपर्छ ।
४.
…समिति, भन्नाले टोल विकास सं स्थाको कार्यसमिति सम्झनुपर्छ ।
५.
…बैठक, भन्नाले सं स्थाको सं युक्त वा छु ट्टाछुट्टै बैठक सम्झनुपर्छ ।
६.
…पदाधिकारी, भन्नाले कार्यसमितिका अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव र सदस्यहरूलाई जनाउँ छ ।
३.
सं गठित सं स्था हुने :
(क) सं स्थाको आफ्नो छु ट्टै छाप हुनेछ । साथै सं स्थाले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट कार्य गर्न सक्ने छ ।
(ख) सं स्थाले चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न सक्ने छ । तर सं स्थाले आफ्नो अचल सम्पत्ति बिक्रि
गर्न भने पाउने छै न । सं स्था विगठन भए सो सं स्थाको सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति नगरपालिका/गाउँ
विकास समितिमा हस्तान्तरण हुनेछ ।
४.
सं स्थाका उद्देश्यहरू :
सं स्थाको सं स्थागत, सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि देहाय बमोजिमको उद्देश्य हुनेछ :
(क) टोलस्तरमा सक्षम र दिगो स्वायत्त सं स्थाको विकास गर्ने ।
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(ख) टोलका ब्यक्तिहरूको आयमा बृद्धि गर्ने कार्यक्रमको सं चालन गरी गरिबी न्यूनीकरणमा मद्दत पुर्याउने ।
(ग) स्थानीय स्तरको विकास प्रक्रियालाई दिगो र आत्मनिर्भर बनाउन स्थानीय स्तरको समुदायको व्यक्तिहरूको
क्षमता विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा टेवा पुर्याउने ।
(घ) सं स्थालाई सहभागितात्मक योजना तर्जुमा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी बनाउने।
५.

६.

टोल विकास कार्य समितिको गठन
टोल विकास कार्य समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ :
(क)नगरपालिकाका नगरोन्मुख बस्तिहरुको निश्चित भौगोलिक क्षेत्रभित्रका टोल तहमा रहेका घरपरिवारका
सदस्यहरूबाट टोल विकास सं स्थाको गठन गरिनेछ ।
(ख) पहिलो पटकका लागि टोल विकास सं स्थाको व्यापक भेलाबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव र
आवश्यकता अनुसारका सदस्यहरु रहेको एक टोल विकास कार्य समिति गठन हुनेछ । दोस्रो पटकको
हकमा यस्तो कार्य समिति साधारण सभाको सर्वसम्मत वा सो नभएमा बहुमतबाट पूर्नगठन हुनेछ । टोल
विकास कार्य समतिको अवधि २ वर्षको हुनेछ । एकपटक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सचिव भएको
व्यक्ति पुन: सोही पदमा लगतै दईु वर्षको अवधि व्यतित नभई नियुक्त हुने छै न । कार्य समितिमा कम्तिमा
५० प्रतिशत सदस्यहरु र अध्यक्ष वा कोषाध्यक्षहरु मध्ये कु नै एक जना अनिवार्य रुपमा महिला हुनुपर्नेछ।
(ग) टोल विकास सं स्था गठन गर्दा सके सम्म टोलका सम्पूर्ण घरधुरीलाई समेटन् ुपर्दछ । यदि सो सम्भव नभए
कम्तीमा ८० प्रतिशत घरधुरी सहभागी गराई टोल विकास सं स्था गठन गरिनेछ । टोल विकास सं स्थामा
सहभागी भएका सदस्यहरूमध्ये कम्तमा ५० प्रतिशत महिला आवद्ध गराउनु पर्नेछ ।
सं स्थाका कार्यहरू :
टोल विकास सं स्थाका कार्यहरु देहाय बमोजिम हुनेछन् :
१.
प्रत्येक टोल स्तरमा सम्भव भएसम्म सबै घरपरिवार सहभागी भएको टोल विकास सं स्था गठन गर्ने ।
२.
सं स्थाका सदस्यहरूलाई उद्यमशीलतातर्फ अग्रसर गराउन आवश्यक पहल गर्ने तथा सोहि बमोजिमका
कार्यक्रमहरु सं चालन गर्ने ।
३.
टोलमा आइपरेका समस्याहरू समाधान गर्न एकअर्कामा भाइचारा सम्बन्ध कायम गरी सभ्य समाजको
सिर्जना गर्ने ।
४.
उपलब्ध स्रोतको समुचित परिचालन गर्दै टोलको समग्र विकासका लागि टोल विकास योजना बनाउने ।
५.
एच.आइ.भी./एड्स, अशिक्षा, अन्धविश्वास, छाउपडी प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, जस्ता सामाजिक
समस्याका बारेमा सम्पूर्ण टोल विकास सं स्थाका सदस्यहरूलाई चेतना अभिवृद्धि गर्ने ।
६.
आफ्नो टोल तथा सार्वजनिक स्थलमा बृक्षारोपण गर्ने,
७.
आफ्नो वडा तथा टोललाई वातावरणमैत्री तथा वालमैत्री बनाउने विविध कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने ।
८.
टोलमा बसोवास गर्ने बासिन्दाका बीचमा भवन निर्माण मापदण्ड, सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका
सामाजिक सरोकारका बिषयहरुमा विभिन्न चेतनामूूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
९.
वातावरणमैत्री स्थानीय शासनका सूचकहरुको टोलमा कार्यान्वयन गर्ने र नगरपालिका/गाउँ विकास
समितिलाई सो सूचक कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने ।
१०. आफ्नो टोल वस्तीलाई नमुना वस्तीको रुपमा विकास गर्न सहयोग गर्ने ।
११. हरित शहर, उज्यालो शहर, सफा शहर र सम्पन्न तथा सभ्य शहर स्थापना अभियानमा सहयोग गर्ने ।
१२. आफ्नो क्षेत्रमा भवन सं हिता तथा मापदण्डको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने ।
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१३.
१४.
१५.
१६.
१७.

पूर्ण साक्षर, पूर्ण खोप, पूर्ण घटना दर्ता आदी अभियानमा सहयोग गर्ने ।
टोलमा रहेका सार्वजनिक, पर्ति, एलानी आदी जग्गाको सं रक्षणमा नगरपालिका/गाउँ विकास समितिलाई
सहयोग गर्ने ।
सं स्थाको अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष तथा सचिवको चयन सर्वसम्मतिमा वा सो नभएमा बहुमतमा गर्ने ।
नगरपालिका/गाउँ विकास समितिको राजस्व परिचालनमा सहयोग गर्ने ।
नगरपालिका/गाउँ विकास समितिसँ ग भएको समझदारी अनुसारका अन्य कार्यहरु ।

७.

सदस्यता
सं स्थामा सदस्यता देहाय बमोजिम हुनेछ :
(क)	यस विधानको उद्देश्य बमोजिम सं स्थाप्रति श्रद्धा र निष्ठा राखी विधानलाई स्वीकर गर्ने स्थानीय टोलबासी
यस सं स्थाको सदस्य हुनेछ ।
(ख) सदस्य बन्न इच्छु क नयाँ टोलबासीलाई सं स्थाले तोके बमोजिम सं स्थामा दरखास्त दिएमा सदस्यता प्रदान
गरिनेछ ।

८.

सदस्यता नरहने
देहायको अवस्थामा सदस्य रहने छै न :
(क) सदस्यको मृत्यु भएमा ।
(ख) सदस्यले दिएको सदस्यता परित्यागको लिखित निवेदन सं स्थाले स्वीकृत गरेमा ।
तर सं स्थाको निर्णयउपर चित्त नबुझमा
े साधारणसभामा पेश गर्ने र साधारणसभाको निर्णय अन्तिम
हुनेछ।
(ग) सदस्यता शल्क नतिरेको वा सं स्थाको निर्णय पालन नगेमा सं स्थाले निर्णय गरी सम्पूर्ण सदस्यलाई जानकारी
गराएमा ।
(घ) सं स्थालाई हानि–नोक्सानी हुने कार्य गरेमा वा नैतिक पतन, आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचार गरेको
अभियोग प्रमाणित भई सजाय पाएको कारण देखाई सं स्थाले सदस्यताबाट हटाउने निर्णय गरेमा ।
तर सम्बन्धित सदस्यहलाई सफाइ दिने अवसरबाटबञ्चित गरिनेछैन । यससम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्ने
अधिकार साधारणसभाको हुनेछ ।
(ङ) नेपालको प्रचलित कानुनको निषेध गरेको कार्य गरेमा ।

९.

सं स्था गठन एवं कार्य सं चालन विधि
सं स्थाको गठन एवं कार्य सं चालन विधि देहाय बमोजिम हुनेछ :
(क)	निश्चित भौगोलिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूको सर्वसम्मत निर्णयबाट टोलको क्षेत्र निर्यौ ्ल गरेपछि त्यस टोलभित्र
बसोबास गर्ने अधिकांश घरधुरीहरूको उपस्थितिमा सं स्था गठन गरिनेछ ।
(ख) टोल विकास सं स्था गठन गर्न उपस्थित भएका व्यक्तिहरूले गरेको सर्वसम्मत निर्णयको आधारमा एक–
एक जना अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सचिव र अन्य घरधुरीहरू सदस्य हुनेछन् ।
(ग) सं स्थामा कम्तिमा ५० प्रतिशत महिला सदस्य रहनेछन् । अध्यक्ष, कोषाधक्ष र सचिव मध्ये कम्तिमा १
जना महिलाा हुनेछ ।
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१०.

११.

सं स्थाका पदाधिकारीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार
सं स्थाका पदाधिकारीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछन् :
(क) अध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार :
१) सं स्थाको नियमित बैठक बोलाउने ।
२) बैठकको अध्यक्षता गरी बैठक सं चालन गर्ने ।
३) बैठकमा अनुशासनको पालन गर्न लगाउने र छलफलका विषयहरू टिपोट गर्ने वा गर्न लगाउने
४) छलफल हुँदा सबैको विचार सं कलन गर्ने र सर्वसम्मत निर्णय गर्न पहल गर्ने ।
५)	निर्णयहरू लागु गर्ने र गर्न लगाउने ।
६) सचिव र कोषाध्यक्षलाई आवश्यकताअनुसार सहयोग पुर्याउने ।
७) सं स्थाले आर्जन/प्राप्त गरेको नगद वा जिन्सी सामानको सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउने ।
८) आवश्यक कार्यमा सं स्थाको प्रतिनिधिहरू गर्ने वा गराउने ।
९)	विशेष बैठकको आवश्यकता परेमा सबै सदस्यहको सहमतिमा बैठक बोलाउने ।
(ख) सं स्थाको सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार :
१) अध्यक्षको आदेशअनुसार बैठक बोलाउने ।
२) अध्यक्षको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने ।
३) एकतिहाइ सदस्यहरूले विशेष बैठकका लागि लिखित माग गरेमा विशेष बैठक बोलाउने ।
४) बैठक पुस्तिकामा उपस्थित गराउने ।
५) छलफलका प्रस्तावहरू सं कलन गरी बैठकमा पेश गर्ने र बैठकको निर्णय प्रमाणित गराउने ।
६) सं स्थाका क्रियाकलापका बारेमा सदस्यलाई जानकारी गराउने ।
७) तोकिएका अन्य कार्यहरु गर्ने ।
(ग) सं स्थाका कोषाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार :
१) सं स्थाले गरेको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण गराउने ।
२) बैंकमा सं युक्त रूपमा खाता सं चालन गर्ने ।
३) अन्य सदस्यहरूसँ ग समनवय राखी सहयोग लिने दिने ।
४) सं स्थाको नगद र जिन्सी सामानको जिम्मा लिई सुरक्षा गर्ने ।
(घ) सं स्थाका सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार :
१) नगरपालिका/गाउँ विकास समितिसँ ग भएको साझेदारीपत्रमा उल्लेखित सर्तअनुसार गर्नुपर्ने
कामहरू गर्ने ।
२) सं स्थाको हिसाबकिताब चेक गर्ने ।
३) सं स्थाका पदाधिकारीहरूले गरेका कामको मूल्याङ्कन नियमित रूपमा गर्ने ।
४) सं स्था सं चालनका लागि आवश्यकताअनुसार नीति बनाउन सहयोग गर्ने ।
५) बैठकमा उपस्थित भई प्रत्येक छलफलमा भाग लिने ।
साधारण सभाको गठन र कार्य प्रणाली
साधारण सभाको गठन र कार्य प्रणाली देहाय बमोजिम हुनेछ :
१) सं स्थाको सम्पूर्ण सदस्यहरू रहेको एक साधारण–सभा हुनेछ ।
२) साधारण–सभाको अध्यक्षता सं स्थाको अध्यक्षले गर्नेछ । निजको अनुपस्थितिमा सं स्थाको सचिव र
निजको पनि अनुपस्थितिमा सं थाको जेष्ठ सदस्यले गर्नेछ ।
३) साधाण–सभा सं स्थाको सर्वोच्च निकाय हुनेछ ।
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१२.

१३.

साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार
साधारण सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :
(क) सं स्थाको साधारण सभाको सल्लाह प्राप्त गर्न उचित देखि पेश भएका विषयमा सल्लाह दिने ।
(ख)	लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने ।
(ग) सं स्थाको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन पारित गर्ने ।
(घ) कार्य समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजना गर्ने ।
(ङ) कार्य समिति सम्बन्धमा भएका उजुरी पुनरावेदन सुन्ने र निर्णय दिने ।
(च) सं स्थाको विधान सं शोधन गर्ने ।
(छ) आवश्यकताअनुसार सल्लाहको मनोनयन गर्ने ।
ज) सं स्थाको वार्षिक कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने ।
आर्थिक व्यवस्था
(क) सं स्थाको देहायबमोजिम आर्थिक स्रोत हुनेछ :
सदस्यताबाट प्राप्त शुल्क ।
सरकारी तथा गैरसरकारी सं स्थाबाट प्राप्त हुने अनुदान ।
सं स्थाको क्रियाकलापको सिलसिलामा प्राप्त हुने आय वा पुरस्कार ।
अन्य आम्दानी ।
(ख) प्रत्येक असार मसान्तमा लेखा तयार गरी परीक्षणपश्चात् विवरण साधारणसभामा प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी
सं स्थाको हुनेछ ।
(ग) सं स्थाको नाममा प्राप्त वा खरीद चल–अचल सम्पत्तिको परिचालन र प्रयोग तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

१४.

कार्यसमिति तथा पदाधिकारीको राजीनामा
(क) समितिका सदस्यहरुले सदस्यहरूले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन चाहेमा अध्यक्षसमक्ष दिन सक्ने छन् ।
(ख) अध्यक्षले आफ्नो राजीनामा सचिवमार्फ त सं स्थाको बैठकमा पेश गर्नुपर्नेछ र सोउपर सं स्थाले निर्णय गरे
बमोजम हुनेछ ।

१५.

कार्य समितिलाई आविश्वासको प्रस्ताव
कार्य समितिका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीहरूउपर अविश्वास लागे यथोचित कारण देखाई सं स्थाका ६०%
सदस्यहरूले विशेष साधाणसभा राखी अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने छ । अविश्वासको प्रस्ताव उपर छलफल
गरी हुने निर्णयमा बहुमतलाई भन्दा सर्वसम्मतलाई बढी जोड दिइनेछ ।

१६.	विविध
(क) 	विधान सं शोधन गर्नुपर्ने भएमा कार्य समितिले स्वीकृत गरेपछि साधारणसभामा पेश गरिनेछ । साधारण
सभामा उपस्थित सदस्यहरूको दईु तिहाइ बहुमतले विधान सं शोधन हुनेछ ।
(ख) प्रचलित ऐन, नियमहरूसँ ग बाझिएका बुँदाहरू हदसम्म स्वत: खारेज हुनेछ ।
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अनुसूची–२
टोल विकास सं स्थालाई नगरपालिकामा दर्ता गर्ने
निवेदनको नमुना
मिति :....................
श्रीमान् कार्यकारी अधिकृ त ज्यू,
बाणगं गा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बाणगं गा, कपिलबस्तु ।
विषय : टोल विकास सं स्था दर्ता गर्ने सम्बन्धमा ।
उपरोक्त सम्बन्धमा यस नगरपालिकाद्वारा सं चालित वडा नं ............ को ...................... टोलमा गठन
गरिएको ......................................... टोल विकास सं स्थालाई ........................ नगरपालिका कार्यालयमा दर्ता/
सूचिकृ त गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु । यस ........................ टोल विकास सं स्थाको क्षेत्र निम्न उल्लेखित चार किस्ताभित्र
सीमित रहनेछ ।
पूर्व सिमाना :..................................
पश्चिम सिमाना :............................
उत्तर सिमाना :...............................
दक्षिण सिमाना :.............................		
		
		
		
		

अध्यक्षको नाम :
टोल विकास सं स्थाको नाम :
ठे गाना :
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बाणगं गा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बाणगं गा कपिलबस्तु
प्रमाण–पत्र
वाणगं गा नगरपालिका वडा नं ............... स्थित ..................... मा गठन भएको ............................ टोल
विकास सं स्थालाई यस कार्यालयमा मिति ................ मा दर्ता गरी यो प्रमाण–पत्र प्रदान गरिएको छ ।
	यस नगरपालिकाको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार, शहरी सुशासन लगायतका क्षेत्रमा यस टोल विकास
सं स्थाको सहभागिताको अपेक्षाका साथै उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दछौ ।

प्रमुख प्रसाशकिय अधिकृ त

	चक्रपाणी अर्याल
नगर उपप्रमुख	
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नगरपालिकाको नियम सं ख्या :– ८

बाणगं गा नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोष सं चालन
कार्यविधि, २०७४

नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत मिति :–२०७४।११।२८
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प्रस्तावना
भुकम्प, भू–क्षय, बाढि पहिरो, आँधीबेरी, आगलागी, महामारी, हुरीबतास, सुख्खा, हिमपात, असिना, महामारी,
गम्भिर मानवीय अशक्तता, दर्घु टना आदि प्राकृ तिक तथा मानवीय विपदक
् ा रुपहरु हुन् । यस्ता घटनाहरु जुनसुकै समयमा
पनि घट्न सक्ने भएकोले त्यसप्रति सचेत र पूर्व तयारी हुनु जरुरी छ । यसका लागि विपदका घटनाहरु घटन नदिन,
घटनालाई न्यूनीकरण गर्न र घटना घटिहालेमा यसलाई तत्काल उचित व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सतर्क ता अपनाउनु
जरुरी छ । विपदजन्य घटनाको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहहरुको भूमिका अहम् छ । यसै कु रालाई मध्यनगर राखी
बाणगं गा नगरपालिकाले विपदजन्य घटनाहरुको व्यवस्थापनका लागि विनियोजित रकम परिचालनका लागि स्थानीय
सरकार ऐन, २०७४ को दफा १०२(२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो विपद् व्यवस्थापन कोष सं चालन कार्यविधि,
२०७४ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

परिच्छेद १
प्रारम्भिक
सक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :
(क)	यस कार्यविधिको नाम बाणगं गा नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोष सं चालन कार्यविधि, २०७४
रहेको छ ।
(ख) 	यो कार्यविधि बाणगं गा नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाले पारित गरी स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन
भएको मितिदेखि लागु हुनेछ ।
१.
परिभाषा :
	विषय वा प्रसं गले अर्को अर्थ नलागेमा यस कार्यविधिमा,
१) “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार ऐन, २०७४ लाई सम्झनु पर्दछ ।
२) “नियमावली” भन्नाले स्थानीय सरकार ऐन, २०७४ बमोजिम बनेको नियमावलीलाई सम्झनु पर्दछ ।
३) “आर्थिक नियम” भन्नाले सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली तथा अन्य प्रचलित नगरपालिकाको आर्थिक
कार्यप्रणाली सं चालन गर्ने कानून सम्झनु पर्दछ ।
४) “कोष” भन्नाले स्थानीय सरकार ऐनको दफा ११(२)(न) बमोजिमको कार्यसम्पादन गर्न तथा अन्य
प्रचलित कानूनी व्यवस्था बमोजिम नगरपालिकाले दैवी प्रकोप तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि स्थापना
गरेको विशेष कोषलाई सम्झनु पर्दछ ।
५) “नगरपालिका” भन्नाले बाणगं गा नगरपालिकालाई सं झनु पर्दछ ।
६) “सं विधान” भन्नाले नेपालको सं विधानलाई सम्झनुपर्दछ ।
७) “नगर सभा” भन्नाले सं विधानको धारा २२३(१) बमोजिमको नगरसभा सम्झनु पर्दछ ।
८) “नगर कार्यपालिका” भन्नाले स्थानीय सरकार ऐन, २०७४ बमोजिमको नगर कार्यपालिका सम्झनु पर्दछ
।
९) “गाउँ पालिका” भन्नाले सं विधान बमोजिम स्थापना भएका गाउँ पालिका सं झनु पर्दछ ।
१०) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँ पालिका र नगरपालिकालाई सम्झनु पर्दछ ।
११) “समिति” भन्नाले कोष सञ्चालनको लागि गठन गरिएको समिति सम्झनुपर्दछ ।
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२.

१२) “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ त” भन्नाले बाणगं गा नगरपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत एनेको दफा ८४
बमोजिमको अधिकारीलार्ई सम्झनु पर्दछ ।
१३) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका स्थानीय तहलाई समन्वय, सम्पर्क का लागि
तोकिएको मन्त्रालयलाई सम्झनु पर्दछ ।
१४) “सं योजक” भन्नाले कोष सं चालन समितिका सं योजकलाई सम्झनु पर्दछ ।
१५) “सदस्य सचिव” भन्नाले कोष परिचालन समितिको सदस्य सचिवलाई सम्झनु पर्दछ ।
१६) “गैह्र सरकारी सं स्था” भन्नाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत नेपाल सरकारको विभिन्न निकायमा
विधिबत रुपमा दर्ता भएका सामाजिक सं स्थाहरुलाई सम्झनु पर्दछ ।
१७) “पूर्वाधार” भन्नाले सडक, ढल, सडक पेटी, सार्वजनिक पार्क , रंगशाला, ल्याण्डफिल्ड साइड, सार्वजनिक
शौचालय, सांस्कृति सम्पदाहरुलाई सम्झनुपर्दछ ।
१८) “विपद”् भन्नाले प्राकृ तिक तथा मानवीय वा अन्य कु नै कारणबाट आकस्मिक रुपमा घटित घटनाबाट
आइपर्ने सं कटको अवस्था र सोको कारणबाट हुन गएको जनजन, पशुपंक्षी, भूमि लगायत विभिन्न
प्राकृ तिक सम्पदाको क्षतिलाई सम्झनु पर्दछ ।
१९) “मर्मत सम्भार” भन्नाले दैवि प्रकोप तथा विपद्बाट क्षतीग्रस्त भएका पूर्वाधार लगायतका अन्य क्षतिग्रस्त
स्थानहरुको व्यवस्थित किसिमले नगरपालिका लगायत अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी निकायले सम्पादन
गरिने कार्य सम्झनु पर्दछ ।
कार्यविधिको उद्देश्य
यस कार्यविधिको प्रमुख उद्देश्य बाणगं गा नगरपालिका भित्र आई पर्ने प्राकृ तिक तथा मानवीय विपत्तिबाट सिर्जित
घटनाहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नका लागि आवश्यक सं यन्त्र तयार पारी कार्यान्वयनमा लैजानु प्रमुख
उद्देश्य हो । यसका अन्य उद्देश्यहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् :
१.	प्राकृ तिक तथा मानवीय विपद्मा परेका जनताको तत्काल उद्धारका निम्ति सहयोग पुर्याउने,
२.
राहतका निम्ति स्रोत साधनको व्यवस्था गर्ने,
३.
वार्षिक रुपमा विपद् व्यवस्थापन लगायतका अन्य सम्भावित जोखिमहरुको विवरण तयार पारी जोखिमका
आधारहरुको समाधान गर्ने कार्यक्रम तयार पार्ने,
४.
वर्तमानमा प्राप्त लगानी वा थोरै मेहनतबाट भविष्यमा हुने ठू लो क्षाितबाट योजना तथा आयोजनाहरुलाई
समयमा नै बचाउने,
५.
प्रकोपमा परेकाहरुलाई राहत सामाग्री र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने,
६.
प्रकोपमा परेकाहरुलाई अस्थायी बासोवास र खानपिनको व्यवस्था गर्ने,
७.
प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त सं रचनाको पुननिर्माण र मर्मत सं भारमा सहयोग पुर्याउने,
८.
सर्वसाधारण जनतालाई प्रकोपको रोकथाम र त्यसबाट बच्ने उपायहरुका सम्बन्धमा चेतना जगाउने
उपायहरु अबलम्बन गर्ने ।
९.
नगरक्षेत्र भित्र पिडित सेवाग्राहीहरुको सेवा प्रवाहमा सुनिश्चितता प्रदान गर्ने ।
१०.	विपद् सम्बन्धी पर्याप्त जनचेतना जगाउने ।

३.
कार्यविधिको कार्य क्षेत्र र सीमा
	यस कार्यविधिमा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने व्यवस्थापकीय तथा सं रचनागत पक्षलाई समेटिएको
छ । बाणगं गा नगरपालिकाको कार्यालयले आफ्नो प्रयोजनका लागि मात्र यो कार्यविधि बनाएको हुँदा यसको

273

बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
कार्य सीमा बाणगं गा नगरपालिका क्षेत्रमा मात्र रहने छ । साथै यो कार्यविधि ऐन, नियममा भएका नीतिगत तथा
कानूनका आधारमा तयार गरिएकोले अन्य स्थानीय तहहरुलाई समेत मार्गदर्शक हुन सक्ने छ ।
४.	विपद् कारणहरु
विपद् देहायका कारणहरु सिर्जना हुन्छन् :
१.
गरिवी
२.
असन्तुलित विकास
३.	जनसख्या बृद्धि र प्राकृ तिक स्रोतको बढी प्रयोग
४.
तीव्र गतिमा अव्यवस्थित शहरीकरण
५.
साँस्कृतिक द्वन्द
६.	प्राकृ तिक तथा मानवीय विनास,
७.	महामारी तथा दीर्घ रोग,
८.	दैविप्रकोप तथा विपत्तीका विषयमा जनचेतनाको कमी ।

परिच्छेद —२
विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था
५.
नीति
	विपद्बाट सिर्जित प्रभाव र असरलाई न्यूनीकरण गरी सम्भावित जोखिमहरुलाई समयमानै पहिचान गर्ने नीति
अवलम्बन गरिनेछ ।
६.

रणनीति
नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापनका लागि देहायका रणनीति अवलम्बन गर्नेछ :
१.
नगरपालिका भित्र विपद् जोखिमहरु न्यूनीकरण गर्नका लागि आवश्यक पर्ने सूचना र प्रविधिको प्रयोग
विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी सं घ सं स्थाको सहकार्यमा गरिनेछ ।
२.
प्रकोप पिडितहरुलाई समयमा नै राहत र उद्धारका कार्यहरु परिचालनका लागि सरकारी, गैरसरकारी र
नीजिक्षेत्रको सहकार्यलाई सुदृढ पारिनेछ ।
३.	विकास निर्माण सम्बन्धी कार्यहरुमा वातावरणमैत्री प्रणालीको प्रयोग तथा विकासमा जोड दिइनेछ ।
४.	बिभिन्न कारणले विपद्मा परेकालाई आवश्यकताका आधारमा सहयोग उपलब्ध गराउने ।

७.	विपद् व्यवस्थापनका कार्य नीतिहरु
नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापनमा देहाय बमोजिमका कार्य नीतिहरु अवलम्बन गरिनेछ :
१.	प्राकृ तिक प्रकोपमा परेकाहरुको उद्धार र राहत कार्य गर्दा यस कार्यसंग सं वद्ध जिल्लास्तरीय सं यन्त्रहरु,
अन्य स्थानीय तहहरुसं ग समन्वय गरिनेछ ।
२.	विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरु सं चालन गर्दा नगर भित्रका विभिन्न निकाय, गैरसरकारी सं स्थाहरु,
नागरिक समाज तथा अन्य स्थानीय तहका सक्षम र दक्ष जनशक्ति, स्वयं सेवकहरुको परिचलन गरिनेछ ।
३.	प्राकृ तिक प्रकोप उद्धारका निम्ति सामग्री र नगद जुटाउन सामाजिक सं घसं स्था र दातृ निकायहरुको समेत
सहयोग परिचालन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अवलम्बन गरिनेछ ।
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४.	विपद् व्यवस्थापनमा विनियोजन भएको रकम कु नै पनि अवस्थामा अन्य शिर्षकमा खर्च गरिने छै न ।
५.	विपद्मा परेकाहरुलाई सहयोग उपलब्ध गराउँ दा पूर्वाधार निर्माण तर्फ भरसक नगदमा भन्दा पूर्वाधार
नै निर्माण गर्ने र दीर्घरोगको उपचार, महामारी नियन्त्रणका हकमा नगद नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था
गरिनेछ।
६.	विपद्बाट सवैभन्दा बढी जोखिममा परेका र अति विपन्न वर्गहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिई उद्धार कार्य
परिचालन गर्ने र राहत सामग्री उपलब्ध गराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।
८.	विपद् व्यवस्थापनको चक्र
भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगजनि, दर्घु टनाहरु लगायतका प्राकृ तिक तथा मानवीय विपत्तीबाट वर्षेनी धन जनको
ठू लो क्षति बेहोनर्’ परिरहेको छ । विपद् व्यवस्थापनलाई व्यस्थित रुपमा परिचालन गर्नका लागि यसको प्रक्रियाका
सन्दर्भमा लाग्नु भन्दा अगाडी यसको प्रक्रियागत चक्रका विषयमा थप प्रष्ट हुनका लागि विपद् व्यवस्थापनको चक्र
देहाय बमोजिम उल्लेख गरिएको छ :
क.

उद्धार
घटना घटेको जानकारी प्राप्त हुनासाथ उद्धारका लागि तयार हुने, घटनास्थलमा उद्धार सामाग्री र उद्धार
कर्ता पुर्याउने, घटनाको र घटनास्थलको वास्तविक सूचना शिघ्र उपलब्ध गराउने, बचाउन सकिने मान्छेको
खोजी गर्ने, बचाउन सकिने धन सम्पतिको बचाउ गर्ने, असुरक्षित क्षेत्रबाट मानिसहरुलाई सुरक्षित क्षेत्रतर्फ
लैजाने र आकश्मि सहयोगहरु जुटाउने कार्य यस अन्तरगत पर्दछन् । यो नै प्रारम्भमा गरिने कार्य उद्धार
हो ।
ख. पुनर्थाापन
	विपद्बाट मानिसमा परेको प्रभावको मूल्यांकन गर्ने, प्रभावित नागरिकहरुलाई तत्काल आपतकालिन
सहयोग प्रदान गर्ने र पूर्वबत अवस्थामा पुर्याउन आर्थिक सहयोग गर्ने, सरसल्लाह दिने र हौसला बढाउने,
पुनस्थापना योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने जस्ता कार्यहरु यसमा पर्दछन् । दोस्रो चरणमा
गरिने यो नै पुनर्थाल्पनाको कार्य हो ।
ग. पुनर्निमाण
नोक्सान भएका भौतिक सं रचनाको विवरण सं कलन गर्ने, घर मन्दिर, पूल पुलेसा, कल्भर्ट खानेपानी,
पाठशाला, शौचालय, विजुली बत्ति आदिको निर्माणमा लगानी गर्ने, विग्रियका सवै सेवाहरुको पुन:
सञ्चालन गर्ने कार्य यस यस अन्तरगत पर्दछन् । विपद् व्यवस्थापन चक्रको यो नै तेस्रो चरण हो ।
घ. पीडा साम्य
	विपद् पूर्व र पछि मानिसमा पर्न सक्ने र पर्ने शारीरिक, मानसिक र प्राकृ तिक पीडा कम गर्न वा साम्य पार्न
गरिने कार्य पीडा साम्य हो । यसमा कु नै घटना घटनु अघि जनचेतना जागृत गराउने खालका कार्य गर्नु,
सम्भावित खतराहरुबाट बच्नका लागि आवश्यक कार्य गर्नु र घटि सके पछि सान्व्भना दिन र पिडालाई
विर्साउनका लागि गरिने विविध कार्यहरु यति वेला गरिन्छन् । यो नै चौथो चरणको कार्य हो । यसले पछि
घटन सक्ने घटनाहरुलाई रोकथाम गर्नमा ठू लो सहयोग गर्दछ ।
ङ. पूर्व तयारी
भविष्यमा घटन सक्ने घटनावाट सजक भएर हुन सक्ने क्षति कम गर्न, उद्धारकार्यलाई व्यवस्थित रुपमा
तयार पार्ने, उद्धार सामाग्रीहरुको सं ग्रह गर्ने, सवै क्षेत्रको सामुहिक सहयोग परिचालन गर्न, सूचना आदान
प्रदान गर्ने, जाली बनाउने, पूर्व सूचना दिन सक्ने सं यन्त्रको भरपर्दो रुपमा विकास गर्ने, कमजोर तथा
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९.

सं वेदनशील स्थान तथा क्षेत्रहरुको विशेष निगरानी राख्ने काम यस अवस्थामा गरिन्छ । यो नै अन्तिम र
पाँचौ चरणको कार्य हो । यसकै आधामा उद्धार कार्यलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन सकिन्छ ।
	यसरी दैवी प्रकोप तथा विपदक
् ो उद्धार र व्यवस्थापनको निश्चित प्रक्रिया रहेका छन् । घटना र अवस्थाका
कारणहरुबाट सवै प्रक्रिया एकै हिसावले परिचालन नहुन पनि सक्दछन् । तर यसलाई नै मूल आधार
मानी विपद् व्यवस्थापन चक्र भने परिचालन हुने गर्दछ । तसर्थ योजना कार्यान्वयन गर्दा यसलाई विशेष
ध्यान दिनु अति आवश्यक पर्दछ ।
कार्यक्रमहरु
विपद् व्यवस्थापन अन्तरगत निम्नानुसारका कार्यक्रमहरु रहने छन्् :
१.
नगरस्तरीय रणनीतिको तर्जूमा र कार्यान्वयन
२.
सचेतना कार्यक्रम सं चालन,
३.	विपद् व्यवस्थापनको क्षमता अभिबुद्धि कार्यक्रम,
४.
प्रकोप पिडितहरुलाई उद्धार,राहत र पुन:स्थापनाको पूर्व तयारी,
५.
उद्धार तथा राहत कार्यक्रमको अध्ययन, अनुसन्धान तथा विश्लेषणको कार्यक्रम,
६.
प्रकोप रोकथाम,
७.
प्रकोप न्यूनिकरण,
८.	जनचेतना जगाउने कार्य,
९.
अध्ययन तथा अनुसन्धान,
१०. गरिब, अशक्त, दीर्घरोगी आदिलाई राहात स्वरुप सहयोग,
११. नगरपालिकाले तोके का अन्य कार्यक्रमहरु ।
१०. पूर्व तयारी सम्बन्धी कार्यक्रमहरु
नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापनका लागि देहायका पूर्व तयारीका कार्यक्रमहरु सं चालन गर्ने छ ।
(क) सं गठनात्मक व्यवस्था
नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापनका कार्यहरु सम्पादन गर्नका लागि छु ट्टै इकाई वा सं यन्त्रको
व्यवस्था गर्नेछ ।
(ख) 	जनशक्तिको व्यवस्था
इकाई वा सं यन्त्रको व्यवस्था भएपछि सो कार्य सम्पादनका लागि योग्य जनशक्तिको व्यवस्था
गरिनु पर्दछ । यस किसिमको कार्यसम्पादन गर्नका लागि नगरपालिका स्वयं वा अन्य स्थानीय
तहहरुसँ ग मिलेर विशेष टोली गठन गरी तालिमको व्यवस्था सहित आवश्यक साधन तथा
औजारहरुको व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।
(ग) आवश्यक बजेटको व्यवस्था
नगरपालिकाले विनियोजन गरेको बजेटका साथै अन्य स्रोतबाट पनि रकम सं कलन गरी राख्ने
व्यवस्था गर्नु पर्दछ । प्रकोप, मानवीय विपत्ती जुनसुकै बेलामा पनि घटन सक्ने हुँदा सदैव बजेट
विनियोजन हुन सक्ने अबस्थामा रही रहनु पर्दछ ।
(घ) साधनको व्यवस्था
	प्रारम्भिक साधनहरुको व्यवस्था कार्यालयमा तयारी हालतमा राखी राख्नु पर्दछ । जुनसुकै बेलामा
प्रयोगमा लैजान सक्ने गरी कार्यालयमा भण्डारनको व्यवस्था हुनु अति आवश्यक छ ।
(ङ) 	जोखिम स्थानको पहिचान
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कार्यालयले नगरपालिकाक्षेत्र भित्र जोखिम स्थानहरुको पहिचान गर्नु पर्दछ । यसका लागि
अद्याबधिक विवरण तथा भविष्यमा घटन सक्ने घटनाको सम्भावित क्षमताका वारेमा जानकारी
पनि राख्नु पर्दछ ।
(च) अध्ययन विश्लेषण
	दैवी प्रकोप सम्बन्धी घटनाहरुको अध्ययन तथा विश्लेषण जस्ता कार्यहरु पनि नगरपालिकाले गर्नु
पर्दछ । जसले गर्दा नगरवासीहरुले आवश्यक जानकारी प्राप्त गरी त्यस किसिमका घटनाबाट
सचेत र सजग रहन सक्दछन् ।
(छ) 	जनचेतना अभिबृद्धि एवं प्रशिक्षण कार्यबmम
स्थानीय तहमा प्रकोप, विपत्तीबाट बँ च्नका लागि विभिन्न प्रकारका जनचेतना सम्बन्धी कार्यक्रमहरु
सञ्चालन गर्नु पर्दछ । विभिन्न सं घ सं स्थाहरुको सहयोगमा पनि यस प्रकारमा अभिमुखिकरण
गोष्ठि, तालिम आदिको व्यवस्था गर्न सकिनेछ । प्रकोपबाट बँ च्नका लागि स्थानीय जनताहरुलाई
प्रशिक्षण जस्ता कार्यक्रमहरु सं चालन गर्दा महिला, बालबालिका र प्रौढहरुलाई समेत सहभागी
गराउनु पर्दछ । यसै गरी नगरक्षेत्र भित्रका विद्यालयहरुमा पनि दैवि प्रकोप व्यवस्थापन र त्यसबाट
बच्न सक्ने वा जोगिन सकिने विषयहरुको ज्ञान दिलाउनु पर्दछ ।
११.	विपद् व्यवस्थापनको वर्गीकरण
विपद् व्यवस्थापनको चक्रलाई हेर्दा खासगरी यसका कार्यहरुलाई दईु भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ :
क) 	विपद् अगाडि गरिने कार्यहरु :
१.
सं भावित घटनाका वारेमा पूर्व सूचना एवं जानकारी प्राप्त गर्नु,
२.	त्यसबाट प्रभावित हुन सक्ने सं भावित जनसमुदायहरुलाई पूर्व जानकारी दिनु,
३.
पूर्व रोकथामका सं भाव्य उपायहरु पत्तालगाउनु,
४.
सं भाव्य जोखिमबाट बच्ने उपाय सम्बन्धमा सर्वसाधारणहरुलाई प्रशिक्षण दिनु,
५.
व्यवस्थापन गर्ने कार्यको लागि आवश्यक कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गर्नु,
६.
रोकथाम, नियन्त्रण र राहत लगायतका विषयहरुमा योजनाबद्ध व्यवस्था गर्नु,
७.
स्रोत साधन र जनशक्तिको व्यवस्था गर्नु,
८.
उद्धार दलमा सम्लग्न हुने व्यक्तिलाई तालिम र प्रशिक्षण दिनु
ख) 	विपद् पश्चात् गर्नुपर्ने कार्यहरु
१.	खोजतलास, औषधी उपचार तथा उद्धार सम्बन्धी कार्यहरु,
२.
सडक, राजमार्ग आदिको क्षति तुरुन्त हटाई यातायात सुचारु गर्नु,
३.	खाद्यान्न एवं पानीको व्यवस्थाका साथै सं चार एवं विद्युत सेवा सुचारु गर्ने,
४.
बसोवास एवं लत्ता कपडाको व्यवस्था मिलाउने,
५.
आपतकालीन आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने,
६.	विपतमा परेका व्यक्तिलाई सल्लाह सुझाव र सान्व् ना प्रदान गरी आत्मबल वलियो बनाउने,
७.
अल्पकालीन पुननिर्माण शुरु र दीर्घकालीन पुननिर्माणका लागि योजनाबद्ध प्रयासहरु थाल्ने,
८.
पुननिर्माण र पुनसं रचना कार्य सम्पन्न गर्ने आदि ।,
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परिच्छेद ३
कार्यान्वयन व्यवस्थापन
१२.

१३.

१४.

कार्यान्वयन व्यवस्थापन
१.	विपदज
् न्य घटनाहरुको अवस्था हेरी स्थानीय समुदाय वा टोल विकास सं स्था वा नगरपालिका मार्फ त
उद्धारको कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ ।
२.
नगरपालिकामा विपद् व्यवस्थापनका कार्यहरुलाई मार्गदर्शन गर्न तथा कोष व्यवस्थापन गर्नका लागि
देहाय बमोजिमका पदाधिकारीहरु रहने एक समितिको गठन गरिनेछ ।
(क) नगरपालिका प्रमुख
				
– सं योजक
(ख) नगरपालिका उपप्रमुख					– सदस्य
(ग) नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ त 		
– सदस्य
(घ) नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन समितिको सं योजक 		
– सदस्य
(ङ) 	योजना शाखा प्रमुख					
– सदस्य सचिव
३.
समितिले आफ्नो कार्यविधि आफै तय गर्न सक्ने छ ।
४.
समितिको नियमित वैठकमा नगरपालिकाका विपद् व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरुलाई आमन्त्रित
सदस्यको रुपमा राखिनेछ । साथै अन्य सम्बन्धित प्रतिनिधिलाई आवश्यकता अनुसार आमन्त्रित गर्न
सकिनेछ ।
५.
आमन्त्रित पदाधिकारी वा व्यक्तिको मताधिकार हुने छै न ।
६.
आमन्त्रित पदाधिकारीले पनि वैठकमा उपस्थित भए वापत अन्य पदाधिकारीले पाए सरहको भत्ता तथा
अन्य सुविधा पाउनेछ ।
समितिको बैठक
१.
समितिको बैठक कम्तीमा बर्षको दईु पटक र आवश्यक परेमा जुनसुकै बखत पनि बस्न सक्ने छ ।
२.
समितिको बैठक सं योजकासं ग परामर्श गरी सदस्य–सचिवले बोलाउनेछ ।
३.
सं योजकको अनुपस्थितिमा वैठक वस्न नसक्ने अवस्था भएमा नगर उपप्रमुखको समन्वयमा पनि वैठक
वसी आवश्यक निर्णय लिन सकिनेछ ।
समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार :
समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :
(क) ऐन र नियमावली अनुसार कोषको खातामा जम्मा गर्नु पर्ने रकम समयमा नै जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
(ख) कोषको लागि वार्षिक रुपमा आवश्यक पर्ने, यसबाट आर्जन हुने र खर्च हुने रकमको कार्य योजना बनाई
कार्यान्वयन गर्ने ।
(ग) कोषबाट सम्पादित कार्यहरुको प्रगति विवरण नगर कार्यपालिका तथा नगरसभामा पेश गर्ने ।
(घ) सचिवालय सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू लगायत खर्चको व्यवस्था नगरपालिका कार्यालयबाटै
मिलाउने व्यवस्था गर्ने ।
(ङ) कोषमा जम्मा भएको तथा खर्च भएको रकमको यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्ने/गराउने ।
(च) कोषका लागि आवश्यक रकम जुटाउने ।
(छ) 	विकास साझेदार तथा विभिन्न सरकारी तथा अर्ध सरकारी निकायहरुसं ग कार्यक्रमहरु उपलब्ध गराउनका
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१५.

लागि आवश्यक पहल गर्ने ।
(ज)	दैवि प्रकोपबाट क्षति भई मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक पर्ने कार्य तथा बाटो पूल, पूलेसा र सडकको
विवरण सं कलन गर्ने ।
(झ)	मानवीय विपत्तीमा परेका व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउने सहयोगका मापदण्डहरु निर्धारण गर्ने ।
समितिका पदाधिकारीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार:
समितिका पदाधिकारीहरुको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :
(क) सं योजकको काम, कर्तव्य र अधिकार :
१.
समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने ।
२.
कोषको सम्पूर्ण गतिविधिको नेतत्व
ृ गर्ने ।
३.
कोष सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यको उत्तरदायित्व बहन गर्ने ।
४.
समितिबाट पारित वार्षिक कार्यक्रम तथा आय व्ययको विवरण प्रस्तावित बजेटमा समावेश गरी
नगर सभामा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
५.
कार्यक्रमहरुको विवरण समयमा नै सं कलन गरी राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।
(ख) सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार:
१.
समितिको बैठकमा नियमित रूपमा भाग लिने ।
२.	निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने ।
३.
कोषको प्रवर्द्धन र कार्यक्रमको हित हुने कार्य प्रस्ताव गर्ने ।
४.
अध्यक्षको निर्देशन अनुसार अन्य आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने ।
(ग) सदस्य–सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार:
१.
कोषको कार्यालय सञ्चालन गर्ने ।
२.
बैठकको निर्णय अभिलेख गरी राख्ने ।
३.
बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने ।
४.
प्रगति विवरण तयार गरी नगर कार्यपालिका र नगर सभामा पेश गर्ने ।
५.
सं योजकको निर्देशन अनुसार कार्य सञ्चालन गर्ने, गराउने ।
६.
कोषको सञ्चालन सम्बन्धी श्रेस्ता तथा चल अचल सम्पत्तिको जिम्मा लेखाक
ं न गर्ने ।
७.
वार्षिक आर्थिक प्रतिवेदन र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्ने ।
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परिच्छेद–४
कोष ब्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था
१६.

१७.

१८.

कोषको स्थापना र खाताको व्यवस्था :
१.
नगरपालिकामा एक विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गरिनेछ ।
२.
बुँदा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन् :
(क) नगरसभाबाट निर्णय भए बमोजिम विपद् व्यवस्थापन कोषका लागि विनियोजन गरिएकोे रकम,
(ख) कु नै व्यक्ति, सं स्था वा निकायद्वारा कोषलाई प्राप्त हुने सहयोग वा अनुदान रकम,
(ग) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट विनियोजित रकम,
(च) अन्य स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम,
(छ) प्रचलित कानून बमोजिम वैदेशिक श्रोतबाट प्राप्त रकम,
(च) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम ।
३.
समितिको निर्णयवाट तोकिएको बैकमा “विपद् व्यवस्थापन कोष” नामको एक खाता खोली आर्थिक
कारोबार सञ्चालन गरिनेछ ।
कोषको प्रयोग :
कोषको रकम देहाय बमोजिमको कामको लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ :
क)
नियमित रुपमा प्राकृ तिक तथा मानवीय रुपमा पिडितहरुको व्यवस्थापन तथा सहयोगको कार्य गर्न
गराउने । यसरी सहयोग उपलब्ध गराउँ दा प्रकोप, विपत्तीको अवस्था र औचित्यताका आधारमा समितिले
सहयोगको राशि एकिन गर्नेछ ।
ख) अनुगमन, निरिक्षण तथा अन्य सामान्य प्रशासनिक खर्च,
ग)	प्राकृ तिक प्रकोप व्यवस्थापन प्रति सकारात्मक धारणा, सम्मान, मर्यादा र दायित्व, वोधबारे जनचेतना
अभिवृद्धि गराउन,
घ)	विपद् व्यवस्थापन काम गर्ने सं स्थाहरु बीच समन्वय र कार्यमा स्तरीयता ल्याउन निरन्तर सुपरिवेक्षण र
अनुगमन गर्न,
ङ) सामाजिक सचेतना तथा सहभागितामूलक कार्यक्रम सं चालन गर्न,
च) 	विपत्तिमा परेकाहरुको उद्धार र राहत प्रदान गर्न,
छ) प्राकृ तिक प्रकोपमा परेका जनताको उद्धार र राहतका निम्ति प्राथमिक तहका सामाग्रीहरुको व्यवस्था गरी
वितरण गर्न,
ज) तत्काल प्रकोपमा पर्ने सम्भावना भएका क्षेत्रका जनतालाई सचेत गराउन,
झ) तत्काल खतराको सम्भावना भएको क्षेत्रबाट जनतालाई सुरक्षित स्थानमा सर्न,
ञ) प्रकोपबाट क्षेतिग्रस्त सं रचना र विकासका पूर्वाधारहरुको पुनर्निमाण र मर्मत सम्भार गर्न ।
नपुग रकमको व्यवस्था:
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रकम अभाव भई संं चालित कार्यक्रमहरुमा प्रत्यक्ष असर पर्ने अवस्था भएमा व्यवस्थापन समितिले
औचित्यता हेरी नपुग रकमका लागि नगर कार्यपालिका/नगरसभामा सिफारिश सहित पेश गर्नु पर्नेछ ।
१९. अनुमानित खर्चको प्रस्तावित विवरण पेश गर्ने :
आगामी आर्थिक वर्षमा विपद् व्यवस्थापन कोषका लागि आवश्यक पर्ने रकमको व्यवस्था मिलाउन नगर
सभामा वजेट प्रस्तुत गर्दा नै कार्यक्रम सहितको अनुमानित खर्चको प्रस्तावित विवरण पेश गर्नु पर्नेछ ।
२०. श्रेस्ता राख्ने:
१.
कार्यालयले कोषको आय र व्ययको श्रेस्ता तोकिए बमोजिम राख्नु पर्नेछ ।
२.
समितिले प्रशासनिक खर्च नगर सभावाट तोकिएको प्रतिशत भन्दा बढी गर्न पाउने छै न ।
३.
सभाबाट उपलब्ध गराउने रकम तोकिएको क्षेत्र वाहेक अन्यत्र खर्चगर्न पाइने छै न ।
२१.	खाता सञ्चालन :
कोषको खाता सञ्चालन नगरपालिका कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ त र आर्थिक प्रशासन शाखा
प्रमुखकोेे सं युक्त दस्तखतबाट गरिनेछ ।
२२.	लेखापरीक्षण:
लेखापरीक्षण प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद—५
विविध
२३.

अनुगमन तथा मूल्यांकन
नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोष सं चालन कार्यविधि बमोजिम सं चालन गरिएका कार्यक्रमको अनुगमन
तथा मूल्यांकन देहाय अनुसार गरिनेछ :
(क) नगरपालिकाको कार्यालयले यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अनुगमन, निरीक्षण तथा मूल्यांकन
गर्दा बुदा नं १२ (२) बमोजिम गठित समितिसं ग समन्वय गरी गर्नेछ ।
(ख) अनुगमन तथा मूल्यांकनका आधारमा कार्यक्रमहरुको जांचपास तथा फरफारक गरिनेछ ।
२४. रकम खर्च गर्ने प्रक्रिया
उद्धार तथा राहत कार्यक्रम सं चालन गर्दा प्रचलित ऐन तथा नियमहरुको पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्नेछ । नियमानुसारको
विल भरपाईहरु पेश अनिवार्य रुपमा गर्नु पर्नेछ ।
२५.	विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने
राहात, उद्धार सम्बन्धी कार्यक्रमका लागि उपलब्ध गराएको रकमहरुको विवरण नियमित रुपमा सार्वजनिक
गर्नुपर्नेछ ।
२६. सं शोधन तथा बचाउ
१.	यस कार्यविधिमा उल्लेखित कु राहरुमा छु ट हुन गई कु नै कु रा थप घट गर्न वा हटाउन वा परिमार्जन गर्न
परेमा सम्बन्धित ऐन नियमको परिधिभित्र रही नगर कार्यपालिकाले गर्न सक्ने छ ।
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२.	यस कार्यविधिमा उल्लेख गरिएका कु राहरुका हकमा यसै कार्यविधि अनुसार र उल्लेख नभएका कु राहरुका
हकमा प्रचलित ऐन नियम अनुसार हुनेछ ।
३.	यस कार्यविधिमा लेखिएका कु राहरु प्रचलित कानूनसँ ग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म स्वत: निष्कृय
हुनेछ।
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नगरपालिकाको नियम सं ख्या :– ९

बाणगं गा नगरपालिकाको
मर्मत सम्भार कोष सं चालन कार्यविधि, २०७४

नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत मिति :–२०७४।११।२८
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प्रस्तावना
ं इ जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरु नियमित रुपमा निर्माण गरिरहेका हुन्छन्
नगरपालिकाले सडक, ढल, खानेपानी, सिचा
। यस्ता पूर्वाधारका आयोजनाहरुलाई दीगो रुपमा सं चालनमा ल्याउनका लागि त्यस्ता आयोजनाहरुको नियमित
रुपमा मर्मत सं भार गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । स्थानीय तहले मर्मत सं भार विशेष कोषको स्थापना गरी मर्मत सम्भार
गर्ने कार्यलाई सुचारु रुपले सं चालन गर्दै आएका छन् । बाणगं गा नगरपालिकाले पनि सडक, पुल पुलेसा, ढल,
खानेपानी लगायतका भौतिक पूर्वाधारका सं रचनाहरुलाई आवश्यकतानुसार मर्मत गरी दीर्घकालसम्म सञ्चालनमा
ल्याउनका लागि स्थानीय सरकार ऐन, २०७४ को दफा १०२(२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो मर्मत सम्भार
कोष सं चालन कार्यविधि, २०७४ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

परिच्छेद –१
सं क्षिप्त नाम र प्रारम्भ
१.

२.

सक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :
१.	यस कार्यविधि को नाम मर्मत सम्भार कोष सं चालन कार्यविधि, २०७४ रहेको छ ।
२.	यो कार्यविधि बाणगं गा नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाले पारित गरी स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन
भएको मितिदेखि लागु हुनेछ ।
परिभाषा :
विषय वा प्रसं गले अर्को अर्थ नलागेमा यस कार्यविधि मा,
१) “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार ऐन, २०७४ लाई सम्झनु पर्दछ ।
२) “नियमावली” भन्नाले स्थानीय सरकार ऐन, २०७४ बमोजिम बनेको नियमावलीलाई सम्झनु पर्दछ ।
३) “आर्थिक नियम” भन्नाले सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली तथा अन्य प्रचलित नगरपालिकाको आर्थिक
कार्यप्रणाली सं चालन गर्ने कानून सम्झनु पर्दछ ।
४) “कोष” भन्नाले स्थानीय सरकार ऐन बमोजिम मर्मत सं भारका कार्यहरु कार्यसम्पादन गर्न तथा अन्य
प्रचलित कानूनी व्यवस्था बमोजिम नगरपालिकाले मर्मत सं भारका लागि स्थापना गरेको विशेष कोषलाई
सम्झनु पर्दछ ।
५) “नगरपालिका” भन्नाले बाणगं गा नगरपालिका र वडा कार्यालय समेतलाई सं झनु पर्दछ ।
६) “सं विधान” भन्नाले नेपालको सं विधानलाई सम्झनुपर्दछ ।
७) “नगर सभा” भन्नाले सं विधानको धारा २२३(१) बमोजिमको नगरसभा सम्झनु पर्दछ ।
८) “नगर कार्यपालिका” भन्नाले स्थानीय सरकार ऐन, २०७४ बमोजिमको नगर कार्यपालिका सम्झनु पर्दछ।
९) “गाउँ पालिका” भन्नाले सं विधान बमोजिम स्थापना भएका गाउँ पालिका सं झनु पर्दछ ।
१०) “स्थानीय तह” भन्नाले गाउँ पालिका र नगरपालिकालाई सम्झनु पर्दछ ।
११) “समिति” भन्नाले कोष सञ्चालनको लागि गठन गरिएको समिति सम्झनुपर्दछ ।
१२) “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ त” भन्नाले बाणगं गा नगरपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत एनेको दफा ८४
बमोजिमको अधिकारीलार्ई सम्झनु पर्दछ ।
१३) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका स्थानीय तहलाई समन्वय, सम्पर्क का लागि
तोकिएको मन्त्रालयलाई सम्झनु पर्दछ ।
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१४) “सं योजक” भन्नाले कोष सं चालन समितिका सं योजकलाई सम्झनु पर्दछ ।
१५) “सदस्य सचिव” भन्नाले कोष परिचालन समितिको सदस्य सचिवलाई सम्झनु पर्दछ ।
१६) “गैह्र सरकारी सं स्था” भन्नाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत नेपाल सरकारको विभिन्न निकायमा
विधिबत रुपमा दर्ता भएका सामाजिक सं स्थाहरुलाई सम्झनु पर्दछ ।
१७) “पूर्वाधार” भन्नाले सडक, ढल, सडक पेटी, सार्वजनिक पार्क , रंगशाला, ल्याण्डफिल्ड साइड, सार्वजनिक
शौचालय, सांस्कृति सम्पदाहरुलाई सम्झनुपर्दछ ।
१८) “पूर्वाधार” भन्नाले सडक, ढल, खानेपानी, सडक पेटी, सार्वजनिक पार्क , ल्याण्डफिल्ड साइड, सार्वजनिक
शौचालय र सांस्कृति सम्पदाहरुलाई सम्झनु पर्दछ ।
१९) “मर्मत सम्भार” भन्नाले नगरपालिका लगायत अन्य निकायहरुबाट निर्माण सम्पन्न गरिएका पूर्वाधारहरुको
नियमित रुपमा मर्मत सम्भार गर्ने कार्य भन्ने सम्झनु पर्दछ ।
३.
कार्यविधिको उद्देश्य
	यस कार्यविधिको प्रमुख उद्देश्य बाणगं गा नगरपालिका भित्र रहेका सडक, बाटो, पुल पुलेसा, ढल, खानेपानी
लगायतका पूर्वाधारहरुको नियमित रुपमा व्यवस्थित तवरले मर्मत सम्भार गर्ने प्रणालीको विकास गर्नु रहेको छ ।
साथै नियमित रुपमा मर्मत गरिनु पर्ने सडक, बाटो आदिको पहिचान गर्न, सो अनुसार योजना तर्जुमा गर्न, नियमित
रुपमा गरिने खर्चको नियन्त्रण गर्न, लागत अनुमानमा एक रुपता कायम गर्न र नगरपािलका भित्र मर्मत गर्नु पर्ने
र नपर्ने पूर्वाधारहरुको विवरण बनाई नगरपालिकाको काम कारबाहीमा एकरुपता कायम गर्ने नै भएतापनि यस
बाहेकमा अन्य उद्देश्यहरु तल उल्लेख गरिएको छ :
१.
सडक, खानेपानी, ढल लगायतका अन्य पूर्वाधारहरुको मर्मत सम्भारका लागि प्राप्त हुने श्रोत र साधनहरुको
व्यवस्थित रुपले सञ्चालन गर्ने ।
२.
उपभोक्ता समिति, सरकारी तथा गैर सरकारी तहहरुबाट निर्माण भए गरेका योजनाहरुमा स्थानीय
जनसमुदायको अपनत्व बृद्धि गर्ने
३.
स्थानीय श्रोत र साधनहरुको व्यवस्थित रुपमा परिचालन गर्ने ।
४.
स्थानीय उपभोक्ताहरुलाई सम्पन्न तथा निर्माणाधिन योजना तथा आयोजनाहरुमा हाम्रो, हामीले र हाम्रा
लागि भन्ने भावना जागृत गराउने ।
५.
वार्षिक रुपमा मर्मत सम्भार गर्नु पर्ने सडक लगायतका अन्य पूर्वाधारहरुको विवरण तयार पारी मर्मत
सम्भार सम्बन्धी कार्यक्रम तयार पार्ने ।
६.
वर्तमानमा सो लगानी वा थोरै मेहनतबाट भविष्यमा हुने ठू लो क्षतिबाट योजना तथा आयोजनाहरुलाई
समयमा नै बचाउने ।
७.
पुराना योजनाहरुलाई बीचमै रोके र नयाँ योजना माग गर्ने प्रक्रियालाई निरुत्साहित पार्ने ।
८.
स–साना मर्मत सं भार तथा आयोजनाहरुबाट निरन्तर लाभ लिने क्षमताको विकास स्थानीय उपभोक्तामा
गराउने ।
९.
स–साना आयोजना तथा योजनाका लागि पनि दाता खोज्ने प्रबृतिलाई निरुत्साहित गर्दै जाने ।
१०.	मर्मत सम्भार कार्यहरुलाई सहयोग दिई कार्यमा सरलता ल्याउने ।
११. आयोजनाहरु सम्पन्न भएपछि दिगोपना कायम राख्ने ।
१२. नगरक्षेत्र भित्र सेवाग्राहिहरुको सेवा प्रवाहमा सुनिश्तिता प्रदान गर्न ।
४.
कार्यविधि को प्रयोगकर्ता
यस कार्यविधि देहाय बमोजिमका व्यक्ति वा तहले गर्न सक्ने छन्:
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१.

प्रयोगकर्ता बाणगं गा नगरपालिका, नगर क्षेत्र भित्रका नागरिक समाज, उपभोक्ता समिति, ठे केदार,
कर्मचारीहरु ।
२.
नगरक्षेत्र भित्रका टोल विकास सं स्था, बिभिन्न सामुदायिक सं स्था तथा यस कार्यमा प्रयोग हुने व्यक्ति तथा
समुदायहरु ।
३.
नगरपालिका क्षेत्र भित्र काम गर्ने बिभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरु, विकास साझेदार तथा
अन्य सरोकारवालाले पनि यसको प्रयोग गर्न सक्ने छन् ।
५.
कार्यविधिको कार्य क्षेत्र र सीमा
	यस कार्यविधिमा मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक पर्ने व्यवस्थापकीय तथा सं स्थापकीय पक्षलाई पनि समेटन्
खोजिएको छ । बाणगं गा नगरपालिकाको कार्यालयले आफ्नो प्रयोजनका लागि मात्र यो कार्यविधि बनाएको हुँदा
यसको कार्य सीमा बाणगं गा नगरपालिकाको सबै क्षेत्रमा मात्र रहने छ । साथै ऐन, नियम, आर्थिक नियम, प्रचलित
नीतिगत व्यवस्थाहरुका प्रावधान समेत यसमा आकर्षित हुने हुँदा यो कार्यविधिलाई नगरपालिका क्षेत्रमा काम गर्ने
बिभिन्न सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्रका तहलाई समेत मार्गदर्शनको रुपमा लिन सकिने छ । साथै प्रस्तुत
कार्यविधि अन्य स्थानीय तहको लागि समेत उपयोगी हुन सक्ने छ ।
६.
आवश्यकता
स्थानीय तहहरुमा बढ्दै गएको कार्यक्षेत्रको विस्तारका साथै सम्पन्न भए गरेका विकास निर्माण कार्यहरुको दिगोपना
कायम गरी नगरवासीहरुमा भरपर्दो सेवा प्रवाह प्रदान गर्न, नेपाल सरकार लगायत अन्य तहहरुबाट भएको
लगानीको प्रतिफल हासिल गर्न, विकास खर्चमा मितव्ययितता कायम गर्न, पूर्वाधारहरुको दीर्घकालीन प्रयोग
बढाउन तथा भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउनका लागि योजनावद्ध, नियमित, प्रभावकारी रुपमा मर्मत सम्भार कार्य
परिचालन गर्न अति आवश्यक भएको छ । यसका साथै देहायका कारणबाट पनि यसको आवश्यकता बुँदागत
रुपमा उल्लेख गरिएको छ :
१.
बाणगं गा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सडकहरु लगायत अन्य पूर्वाधारहरुको सेवालाई सूचारु राख्न,
२.
सम्भावित दर्घु टनालाई घटाउन,
३.	जटिल किसिमका क्षतिहरुबाट बचाउन,
४.
नगरवासीहरुको आधारभूत हक अधिकारको सं रक्षण गर्न,
५.
नगरपालिका लगायतबाट भएको लगानीको सं रक्षण गर्न
६.
अन्तरस्थानीय तहहरुसं ग समन्वय कायम राख्न,
७.
सवै नागरिकहरुको नगरपालिकाको पहुँचमा बृद्धि गर्न,
८.
वातावरणिय समस्याहरुबाट जोगाई राख्न,
९.
सेवा प्रवाहलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्न ।
७.
गैरसरकारी सं स्थालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने
नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र विकास सम्बन्धी कार्याक्रमको पहिचान, तर्जुमा, सञ्चालन, रेखदेख, मूल्यांकन तथा मर्मत
सम्भार गर्ने कार्यका लागि गैर सरकारी सं स्थालाई प्रोत्साहित गर्नु पर्नेछ । यसरी सञ्चालित कार्यक्रमहरुमा
गैर सरकारी सं स्थाहरुले आफ्नै स्रोत र नगरपालिकाबाट प्राप्त स्रोतबाट सञ्चालन गर्न सक्ने छन् । यसरी
आयोजना सञ्चालन गर्ने गैर सरकारी सं स्थाहरुले आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको पूर्ण विवरण सम्बनिधत
नगरपालािकामा पेश गर्नु पर्नेछ । नगरपालिकाले पनि मर्मत सम्भार लगायतका कार्यहरु सम्बन्धित क्षेत्रका
गैर सरकारी सं स्था मार्फ त योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्न सक्ने छ ।
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परिच्छेद २
मर्मत सम्भार सम्बन्धी नीति तथा कार्यनीतिहरु
८.

नीति
नगरक्षेत्र भित्र सरकारी तथा गैर सरकारी तहहरुबाट सं चालन गरिने विकास निर्माणका कार्यहरु लगायत सार्वजनिक
सेवा सम्बन्धी काम कारवाही सञ्चालन गर्दार् सके सम्म नगरक्षेत्रका सवै पूर्वाधारका साथै सार्वजनिक सडक, पुल,
पूलेसा आदिको स्थायी र दिगोपनका लागि आवश्यक मर्मत सम्भार कार्य गर्न बाणगं गा नगरपालिकाले अनुकूल
वातावरण तयार गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ ।
९.
कार्यनीति
यस कार्यविधिको नीति कार्यान्वयन गर्नका लागि बाणगं गा नगरपालिकाबाट देहाय अनुसारका कार्यनीतिहरु
अबलम्बन गरिनेछ :
१.	मर्मत सम्भार कार्य भरसक श्रमप्रदान वा कामदारहरु सोझै परिचालन गरी वा उपभोक्ता समितिको
माध्यमबाट वा ठे क्कापट्टाबाट गराउने ।
२.	मर्मत सम्भार कार्य भरसक श्रममूलक स्थानीय नेतत्व
ृ हुने गरी, वातावरणमैत्री प्रविधि प्रयोग गरी
सहभागितात्मक प्रक्रियाबाट सं चालन गर्ने ।
३.
सम्भव भएसम्म स्थानीय नागरिकहरुको ज्ञान, सीप, अनुभव र योग्यतालाई विकास कार्यमा उपयोग गर्ने ।
४.
प्रत्येक वर्ष मर्मत सम्भारका कार्यहरुको लागि आवश्यक सूचि तयार गरी सम्भाव्य क्षेत्र लगायतका अन्य
जोखिमपूर्ण स्थानहरुका साथै सार्वजनिक यातायातलाई सूचारु गर्नु पर्ने जस्ता कु राहरुलाई बढी ध्यान दिई
यस किसिमको कार्यलाई सहज र सरल बनाउने ।
५.
सडक लगायतका पूर्वाधारहरुको निर्माणकार्य सम्पन्न भएपछि लाभान्वित क्षेत्रका जनता, उपभोक्ता
समितिलाई नगरपालिकाको आवश्यक पहलमा मर्मत सम्भार कार्य सहितको जिम्मेवारी क्रमश दिंदै जाने।
६.
नगर क्षेत्र भित्र निर्माण कार्य सम्पन्न भएका र निर्माणधिन अवस्थाका पूर्वाधारहरुको उचित मर्मत सं भार
सहित दिगो उपयोगिताको लागि स्थानीय तहहरुको आफ्नै श्रोत, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारको
अनुदान अर्त्फ गत पूर्वाधार क्षेत्रका लागि वार्षिक रुपमा विनियोजित रकमको निश्चित प्रतिशत रकम मर्मत
सम्भारको लागि उपयोग गर्ने ।
७.	मर्मत सम्भार तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्दे जाने।
८.	मर्मत सम्भार तथा सं चालन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयका लागि नगरपालिका तथा वडा
समितिले नगरबासी तथा उपभोक्ता समितिहरुले समय समयमा बैठक बसी देखिएका समस्या समाधानका
लागि आवश्यक पहल गर्ने ।
१०.	मर्मत सम्भार कार्य कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था:
मर्मत सम्भारको कार्य उपभोक्ता समिति मार्फ त कार्यान्वयन गराउदा देहाय अनुसार गर्नु पनेरे्छ :
१.
प्रचलित कानून बमोजिम हुने गरी कार्यक्रम स्थानीय उपभोक्ता समूहद्वारा गठित उपभोक्ता समिति मार्फ त
गराउन प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।
२.	माथि उल्लेखित प्रक्रियाबाट काम गराउने प्रयोजनको लागि नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिलाई
विषयगत रुपमा वर्गीकरण र सूचिकृ त गरी उनीहरुको लगत अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।

287

बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
३.

बुँदा (१) बमोजिम उपभोक्ता समितिद्वारा स्थानीय आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा वा सञ्चालन
गराउदा देहाय बमोजिम गर्नुपर्नेछ ।
(क) उपभोक्ता समिति मार्फ त काम गराउदा लागत, काम सम्पन्न हुनुपर्ने अवधि, सम्पन्न कामको
सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार र आवश्यक अन्य कु रा समेत स्पष्ट खोली सम्बन्धित स्थानीय तह र
उपभोक्ता समिति बीच सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।
(ख)	यस कार्यका लागि नगरपालिकाले लागत अनुमान तयार गर्ने, प्राविधिक सल्लाह दिने, जाँचपास
लगायत अन्य प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(ग) उपभोक्ता समितिले निर्माणसम्बन्धी काम सम्पन्न गरिसके पछि प्राविधिकबाट नापजाँच गराई
उक्त कार्यका लागि प्राप्त रकम र जनसहभागिताबाट व्यहोरेको श्रम वा नगद वा जिन्सी समावेश
भएको कू ल खर्चको विवरण र बहुमत उपधमेक्ता समूहको उपस्थिति र निर्णयको प्रमाणित
प्रतिलिपि समेत नगरपालिकामा पेश गर्नु पर्नेछ । यसरी विवरण प्राप्त भएपछि नगरपालिकाले
आवश्यक ठानेमा सार्वजनिक परीक्षेण समेत गराई सो सहितको अभिलेख खडा गर्नु पर्नेछ
(घ) उपभोक्ता समितिले गराएको काम ठे केदारबाट गराउनु हुँदैन । उपभोक्ता समितिले समयमा
काम गराउन नसके मा नगरपालिकाले प्रचलित नियम बमोजिम वा अन्य प्रक्रियाबाट काम गराउन
सक्ने छ । उपभोक्ता समितिले रकम दरुु पयोग गरेको बुझिन आएमा छानविन गरी दरुु पयोग
भएजति रकम उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीबाट दामासाहीले सरकारी बाँकीसरह असुल
उपर गरिनेछ ।
(ङ) उपभोक्ता समितिबाट सम्पन्न हुने कामको मर्मत सम्भारको जिम्मा सोही उपभोक्ता समितिको हुने
भन्ने कु रा सम्झौतामा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(च) उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिएको कार्य सम्पन्न भएपछि सोको रेखदेख, मर्मत सम्भार गर्ने
जिम्मेवारीसमेत तोकी आयोजनाको स्वामित्व उपभोक्ता समितिलाई नै हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ
। यसरी हस्तान्तरण भै प्राप्त आयोजनाको सेवावापत उपभोक्ता समितिले दस्तुर तोकी आफ्नो
कोष खडा गरी सञ्चालन गर्न सक्ने छ ।
(छ) बढी जटिल प्राविधिक पक्ष समेत समावेश भएको र मेशिनको बढी प्रयोग हुने काम बाहेक
सामान्तया श्रमप्रधान प्रबिधि अपनाइने आयोजना वा कार्यक्रममात्र उपभोक्ता समितिमार्फ त
गराउनु पर्नेछ ।
		 तर कारण खोली नगरपालिकाले निर्णय गरेमा बिशेष अनुगमनको व्यवस्था मिलाई
उपभोक्ता समितिसं ग सं युक्त व्यवस्थापनमा अन्य आयोजना कार्यान्वयन गराउन बाधा पर्ने छै न
।
(ज) उपभोक्ता समितिबाट खण्ड (झ) बमोजिमको विवरण प्रस्तुत भई पेश्की फछर्यौट भएजतिको
रकममात्र अर्को किस्ता कायम गरी पेश्कीको रुपमा
शोधभर्ना दिनुपर्नेछ ।
(झ) उपभोक्ता समितिले गरेको खर्चको श्रेस्ता, बिल, भरपाई सम्बन्धित तहले जुनसुकै समयमा पनि
कर्मचारी खटाई जाँच गरी प्रतिवेदन लिन सक्ने छ ।
(ञ) उपभोक्ता समितिले नगरपालिका समक्ष कामको लागि निवेदन प्रस्तुत गर्दा तथा नगरपालिकाले
उपभोक्ता समितिसं ग सं झौता गर्दा उपभोक्ता समितिले गर्ने योगदानको रकम खुलाउनु पर्नेछ र
उपभोक्ता समितिले कार्य गर्दा सो अनुरुप गरी हिसाब किताब राख्नु पर्नेछ ।
(ट) आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभ पाउने उपभोक्ताबाट गठित उपभोक्ता समितिको कू ल सदस्यममध्ये

288

बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
महिला सदस्य तेत्तीस प्रतिशतमा नघट्ने गरी र उपलब्ध भएसम्म दलित, आदिबासी/जनजातीको
समेत प्रतिनिधित्व भएको हुनुपर्नेछ
तर सम्बन्धित स्थानीय तहको निर्वाचित वहालबाला पदाधिकारी उपभोक्ता समितिमा रहन पाउने
छै न ।
(ठ) उपभोक्ता समितिले आफ”ले जिम्मा लिएको काम सम्पन्न गर्न थप म्याद आवश्यक भएमा
कारणसहित निवेदन दिएमा उपभोक्ता समूह र उपभोक्ता समितिले गरेको निर्णयको आधारमा
नगरपालिकाले म्याद थप गर्नेछ ।
तर साधारणतया यस्तो म्याद थपको अबधि कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधिभन्दा बढी हुने छै न ।
(ड) उपभोक्ता समितिले गरेको निर्माण कार्यको मूल्यांकन र नापी किताबको आधारमा किस्ता
भुक्तानी दिने तथा अन्तिम कार्य सम्पन्न फाराम र नापी 	किताबको आधारमा अन्तिम किस्ता
भुक्तानी दिइनेछ । यसरी सम्पन्न भएको कार्यको प्रकृ ति हेरी छ महिना भित्र निर्माण कार्यमा कु नै
त्रुटी (डिफे क्ट) भई सच्याउनु परेमा निर्माण कार्य गर्ने उपभोक्ता समितिले नै आफ्नो खर्चमा
सच्याउनु पर्नेछ ।
(ढ)	निर्माण कार्य बाहेक अन्य कार्यक्रममा उपभोक्ता समितिसं ग सम्झौता गरी सञ्चालन वा कार्य
सम्पन्न गराउँ दा स्वीकृत नर्स्र, मापदण्ड, र लागतको
प्रस्ताव स्वीकृत गरी उपभोक्ता
समितिमार्फ त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ ।
(ण) उपभोक्ता समितिलाई एकपटक उपलब्ध गराएको काम सम्पन्न नभई अर्को काम दिइने छै न ।
४.	मर्मत सम्भार कर्ता वा कामदार समूहको व्यवस्थावाट हुन नसकिने तथा प्राविधिक दृष्टिले जटिल एवं
मेशीनरीको उपयोग गर्नु पर्ने मर्मत सम्भार कार्य मात्र ठे क्का पट्टाबाट सम्पन्न गरिने छ ।
५.
सम्भारकर्ता वा कामदारहरुको डोर हाजिर फाराम भरी तोकिएको व्यक्ति वा प्राविधिकको सिफारिशमा
उपभोक्ता समितिले भुक्तानी गर्नेछ ।
६.
सडक लगायतका पूर्वाधारहरुको मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशतिm
नगरपालिकाले उपलब्ध गराउनेछ ।
७.
नगरपालिकाबाट आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध नहुने अवस्थामा नगरपालिकाको स्वीकृत लिई सम्बन्धित
उपभोक्ता समिति आफै ले उपयुक्त किसिमको जनशक्तिको व्यवस्था गरी सेवा लिन सकिनेछ ।
११.	योजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन
ऐन, नियम, आथिक नियम अनुसार सहभागितात्मक प्रक्रियाबाट मर्मत सम्भार योजनाहरु पनि तर्जुमा गर्नु
पर्दछ । जसको प्रक्रिया देहाय बमोजिम हुने छ:
१.
कोषको व्यवस्थापन,
२.
भौतिक अवस्थाको विवरण सं कलन, प्राप्त विवरणको लेखाजोखा तथा छलफल,
३.	प्रारम्भिक लगत अनुमान र प्राथमिकिकरण,
४.	विस्तृत अध्ययन तथा लागत अनुमानको तयारी,
५.
समितिबाट योजना सहितको कार्यक्रमको तयारी,
६.
नगरपालिकाबाट निरिक्षण र उपभोक्ता समितिहरुको गठन,
७.
नगर विकास कार्यक्रममा समावेश,
८.
कार्यान्वयन व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक परीक्षण,
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९.
१०.
११.

१२.

१३.

१४.

अनुगमन तथा मूल्यांकन र पृष्ठपोषण,
कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन,
समिक्षा ।

परिच्छेद–३
कोष ब्यबस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था

कोषको स्थापना र खाता सञ्चालन
१.
नगर सभाको निर्णय बमोजिम एक मर्मत सम्भार कोष स्थापना गरिनेछ ।
२.
बुं दा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्:
(क) मर्मत सम्भार विशेष कोषका लागि हालसम्म छु ट्याईएको सम्पूर्ण रकम,
(ख) प्रत्येक आर्थिक वर्षमा नगर सभाले आफ्नो कोषमा जम्मा भएको आन्तरिक आयबाट विनियोजन
गरेको रकम,
(ग) कु नै व्यक्ति वा सं स्था वा तहद्वारा कोषलाई प्राप्त हुने सहयोग वा अनुदान रकम,
(घ) नगर सभा/कार्यपालिकाको स्वीकृतिमा प्राप्त अन्य रकम,
(ङ) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारबाट विनियोजित रकम,
(च) अन्य विविध श्रोतबाट प्राप्त रकम ।
३.
समितिको निर्णयवाट तोकिएको बैकमा “मर्मत सम्भार कोष” नामको एक खाता खोली आर्थिक कारोबार
सञ्चालन गरिनेछ ।
४.	यस कोषको खाता सञ्चालन नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ त र लेखा शाखा प्रमुखको सं युक्त
दस्तखतबाट गरिनेछ ।
कोषको प्रयोग
१.	यस कोषको रकम देहाय बमोजिमको कामको लागि प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
क) नियमित मर्मत सम्भारको कार्य गर्न गराउन,
ख) सार्वजनिक बाटो, पूल, पुलेसा प्रति सकारात्मक धारणा र दायित्व वोधबारे जनचेतना अभिवृद्धि
गराउने गराउन,
ग) मर्मत सम्भार काम गर्ने सं स्थाहरु बीच समन्वय र कार्यमा स्तरीयता ल्याउन निरन्तर सुपरिवेक्षण र
अनुगमन गर्ने,
घ) सामाजिक सचेतना तथा सहभागिता मूलक कार्यक्रम सं चालन गर्न ।
नपुग रकमको व्यवस्था
रकम अभाव भई संं चालित कार्यक्रमहरुमा प्रत्यक्ष असर पर्ने अवस्था भएमा व्यवस्थापन समितिले औचित्य
हेरी नपुग रकमका लागि नगर कार्यपालिकामा आवश्यक व्यवस्थाका लागेि सिफारिश गर्नु पर्नेछ।
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परिच्छेद–४
कार्यान्वयन व्यवस्थापन, समितिको गठन र कार्यविधि
१५.

१६.
१७.

१८.

कार्यान्वयन व्यवस्थापन
१.
सम्पन्न पूर्वाधारहरुको मर्मत सम्भार कार्य उपभोक्ता समिति वा सोझै कामदार मार्फ त वा ठे क्का मार्फ त
गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।
२.
बाणगं गा नगरपालिकामा मर्मत सम्भार कार्य व्यवस्थित रुपमा कार्यान्वयनमा तथा कोष व्यवस्थापनका
लागि एक समितिको गठन गरिनेछ
३.
बुं दा (२) बमोजिम गठित समितिमा देहाय बमोजिमका पदाधिकारीहरु अध्यक्ष तथा सदस्य रहनेछन्:
(क)
नगर प्रमुख 					
– सं योजक
(ख)
नगर उपप्रमुख					
– सदस्य
(ग)		
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ त
		
- सदस्य
(घ)
नगरपालिकाकाको पूर्वाधार विकास समतिको सं योजक
- सदस्य
(ङ)		योजना शाखा प्रमुख					–सदस्य सचिव
४.	यस कार्यबिधि बमोजिम गठित समितिको नियमित वैठकमा नगरपालिकाका पूर्वाधार विकास समितिका
सदस्यहरुलाई आमन्त्रित सदस्यको गरिनेछ । साथै यस बिषयसँ ग सम्बन्धित प्रतिनिधिलाई आवश्यकता
अनुसार आमन्त्रित गर्न सकिनेछ ।
५.
आमन्त्रित पदाधिकारीले पनि वैठकमा उपस्थित भए वापत अन्य पदाधिकारीले पाए सरहको भत्ता तथा
अन्य सुविधा पाउनेछ ।
समितिको बैठक :
१.
समितिको बैठक कम्तीमा बर्षको २ पटक र आवश्यक परेमा जुनसुकै बखत पनि बस्न सक्ने छ ।
२.
समितिको बैठक सं योजकसं ग परामर्श गरी सदस्य–सचिवले बोलाउनेछ ।
समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:
(क) आगामी आर्थिक वर्षमा नगर क्षेत्रभित्र मर्मत गरिनु पर्ने भौतिक सं रचनाहरुको लागत सहितको विवरण
सं कलन गरी नगर कार्यपालिकामा पेश गर्ने ।
(ख) कोषको लागि वार्षिक रुपमा आवश्यक पर्ने, यसबाट आर्जन हुने र खर्च हुने रकमको कार्य योजना बनाई
कार्यान्वयन गर्ने ।
(ग) कोषमा आवश्यक रकम जुटाउने तर्फ आवश्यक पहल गर्ने ।
(घ) 	बिभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी तहहरुसं ग नगरपालिकाको सहमतिमा कार्यक्रमहरु उपलब्ध गराउने
तर्फ आवश्यक पहल गर्ने ।
(ङ) प्रगति विवरण नगर कार्यपालिकामा पेश गर्ने ।
समितिका पदाधिकारीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार
समितिका पदाधिकारीहरुकौ काम कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ
(क) सं योजकको काम, कर्तव्य र अधिकार:
१.
समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्ने ।
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२.
कोषको सम्पूर्ण गतिविधिको नेतत्व
ृ गर्ने ।
३.
कोष सम्बन्धी सम्पूर्ण उत्तरदायित्व बहन गर्ने ।
४.
प्रस्तावित बजेटमा समावेश गरी नगर सभामा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
५.
कार्यक्रमहरुको विवरण समयमा नै सं कलन गरि राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।
(ख) सदस्य–सचिवको काम, कर्तव्य र अधिकार:
१.
कोषको कार्यालय सञ्चालन गर्ने ।
२.
बैठकको निर्णय अभिलेख गरी राख्ने ।
३.
बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने ।
४.
सं योजकको निर्देशन अनुसार कार्य सञ्चालन गर्ने, गराउने ।
५.
कोषको सञ्चालन सम्बन्धी श्रेस्ता तथा चल अचल सम्पत्तिको जिम्मा लेखाक
ं न गर्ने ।
६.
वार्षिक प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्ने ।
(ग) सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार:
१.
समितिको बैठकमा नियमित रूपमा भाग लिने ।
२.	निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने ।
३.
कोषको प्रवर्द्धन र कार्यक्रमको हित हुने कार्य प्रस्ताव गर्ने ।
४.
सं योजकको निर्देशन अनुसार अन्य आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने ।

परिच्छेद —५
मर्मत सम्भार सम्बन्धी व्यवस्था
१९.	मर्मत सम्भारका प्रकार
मर्मत सम्भारका प्रकार निम्नानुसारका हुनेछन :
१.	नियमित मर्मत सम्भार,
२.
पटके मर्मत सम्भार,
३.
आवधिक मर्मत सम्भार,
४.
आकस्मिक मर्मत सम्भार ।
२०. वार्षिक मर्मत सम्भार योजना
कृ त गराई राख्नुपर्नेछ ।
१.	मर्मत समभार कार्य आवश्यक भएका सडकहरुको विवरण,
२.	मर्मत सम्भार कार्यको प्रकार
३.	मर्मत सम्भार कार्यको प्राथमिकता,
४.	मर्मत सम्भार कार्यको डिजाइन तथा लागत अनुमान,
५.
उपलब्ध भौतिक सेवा तथा सुविधा र प्राविधिक श्रोतको जानकारी,
६.
कार्यान्वय प्रक्रियाको किसिम
७.	प्राथमिकीकरण अनुमानित तालिका,
८.	मर्मत सम्भार कार्य योजना ।
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परिच्छेद—६
विविध
२१.

अनुगमन तथा मूल्यांकन
नगरपालिकाको मर्मत सम्भार कोष परिचालनका सन्दर्भमा अनुगमन तथा मूल्यांकन व्यवस्था देहाय अनुसार
गरिनेछ :
(क) नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा अनुगमन, निरीक्षण तथा
मूल्यांकन गर्दा बुदा नं १५(३) बमोजिक गठित समितिसं ग समन्वय गरी गर्ने छ ।
(ख) कार्यक्रमको अन्तिम किस्ता रकम अनुगमन तथा मूल्यांकनका आधारमा दिइनेछ ।
(ग) अनुगमन तथा मूल्यांकनका आधारमा कार्यक्रमहरुको जांचपास तथा फरफारक गरिनेछ ।
(घ) अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी खर्चको व्यवस्था नगरपालिकाको कार्यालयले मिलाउनु पर्नेछ ।
(ङ) उपभोक्ता समितिहरुबाट हुने मर्मत सम्बन्धी कार्यको अनुगमन गर्दा विल भरपाई लगायत विवरण सं कलन
काममा सम्लग्न व्यक्तिहरुको हाजिरी तथा कार्यरत रहने समय र स्थानका विषयमा पनि हेर्नु पर्दछ।
२२. पुरस्कार वा प्रशं सापत्र प्रदान गर्न सक्ने
राम्रो काम गर्ने उपभोक्ता समिति, पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुलाई बाणगं गा नगरपालिकाले नगद पुरस्कार वा
प्रशं सा पत्र दिन सक्ने छ ।
२३. सं शोधन तथा बचाउ
	यस कार्यविधि मा उल्लेखित कु राहरुमा कु नै सं शोधन गर्नुदि परेमा सम्बन्धित प्रचलित ऐन नियमको परिधिभित्र
रही नगर सभाले गर्न सक्ने छ । यस कार्यविधि मा उल्लेख गरिएका कु राहरुका हकमा यसै कार्यविधि अनुसार र
उल्लेख नभएका कु राहरुका हकमा प्रचलित ऐन नियम अनुसार हुनेछ । कार्यविधि मा लेखिएका कु राहरु प्रचलित
कानूनसं ग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म स्वत: निष्कृय हुनेछ ।
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नगरपालिकाको नियम सं ख्या :– १०

बाणगं गा नगरपालिकाको
उपभोक्ता समिति सं चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४

नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत मिति :–२०७४।११।२८
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प्रस्तावना
स्थानीय स्तरको विकास निर्माण कार्यमा सम्बन्धित लाभकर्ता उपभोक्ताहरुलाई सहभागी गराउँ दै सहभागितामूलक
विकास निर्माण प्रकृ याको स्थापनाको लागि विकास आयोजनाहरुको छनौट, तर्जुमा, कार्यान्वयन, सञ्चालन,
अनुगमन तथा मुल्याङ्कन उपभोक्ताहरु आफै ले गर्नु पर्दछ । यसबाट योजनाप्रति स्थानीय समुदायको अपनत्व
तथा स्वामित्व महशुस हुन गई योजनाको दीगोपनका लागि आवश्यक मर्मत सं भार जस्ता क्रियाकलापहरु स्थानीय
स्तरबाटै हुनु पर्दछ । योजना कार्यान्वयन प्रकृ यामा सरलता, आर्थिक क्रियाकलापमा पारदर्शिता र स्थानीय
उपभोक्तालाई जिम्मेवारी बोध गराउनका साथै जनसहभागिता परिचालनमा सघाउ पुर्याउन, नेपालको सं विधान र
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले निर्दिष्ट गरेको नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्र भित्रको उपभोक्ता समिति
मार्फ त सं चालन गरिने विकास निर्माण सम्बन्धि कार्यलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि उपभोक्ता समिति गठन,
परिचालन तथा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिएकोले र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२
बमोजिम नगर कार्यपालिकाले यो उपभोक्ता समिति सं चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ कार्यविधि तर्जुमा गरेको
छ।

परिच्छेद– १
प्रारम्भिक
१.
२.

सं क्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस कार्यविधिको नाम बाणगं गा नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति सं चालन सम्बन्धि
कार्यविधि, २०७४ रहेको छ ।
(२) 	यो कार्यविधि तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस कार्यविधिमा:
(क) “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार सं चालन ऐन, २०७४ लाई सम्झनु पर्दछ ।
(ख) “नियमावली” भन्नाले स्थानीय सरकार सं चालन ऐन, २०७४ बमोजिम बनेको नियमावलीलाई सम्झनु
पर्दछ ।
(ग) “आर्थिक नियम” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम नगरपालिको आर्थिक प्रशासन सं चालन गर्न तोके का
आर्थिक नियमहरु सम्झनु पर्दछ ।
(घ) “अध्यक्ष” भन्नाले उपभोक्ता समितिको अध्यक्षलाई सम्झनु पर्दछ ।
(ङ) “आयोजना” भन्नाले बाणगं गा नगरपालिका वा सो अन्तरगतको वडावाट पूर्ण वा आंशिक लागत
साझेदारीमा सञ्चालित योजना वा कार्यक्रम वा आयोजना वा परियोजनालाई सम्झनु पर्छ । र यसले
नगरसभाबाट स्वीकृत भएको गैर सरकारी सं घ सस्था, गैर नाफामूलक सं स्था वा अन्य सामुदायिक
सं स्थाको आयोजना समेतलाई जनाउनेछ ।
(च) “उपभोक्ता” भन्नाले आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने आयोजना सञ्चालन हुने क्षेत्र भित्रका
व्यक्तिलाई जनाउछ ।
(छ) “उपभोक्ता समिति” भन्नाले आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मत सम्भार गर्नको लागि
उपभोक्ताले आफू हरू मध्येबाट गठन गरेको समिति सम्झनु पर्दछ ।
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३.

४.

(ज) “सामुदायिक सं स्था” भन्नाले सामुदायिक विकासको भावनाले अभिप्रेरित भई निश्चित प्रक्रिया अवलम्बन
गरी प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएका समुदायस्तरका सं स्था तथा स्थानीय निकायमा सूचीकृ त
भएका समुदायमा आधारित सं स्थासमेतलाई जनाउँ छ ।
(झ) “कार्यालय” भन्नाले बाणगं गा नगरपालिकाको नगर कार्यपालिका कार्यालयलाई बुझाउँ छ । सो शब्दले
वडा कार्यालय समेतलाई बुझाउनेछ ।
(ञ) “कार्यपालिका” भन्नाले नगर कार्यपालिकालाई सम्झनु पर्दछ ।
(ट) “ठू ला मेशिनरी तथा उपकरण” भन्नाले वातावरणलाई अत्यधिक ह्रास पुर्याउने प्रकृ तिका ठू ला मेशिनरी,
उपकरण (बुलडोजर, एक्साभेटर जस्ता) र श्रममूलक प्रविधिलाई विस्थापित गर्ने खालका मेशिनरी तथा
उपकरण सम्झनु पर्दछ।
(ठ) “पदाधिकारी” भन्नाले उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षलाई सम्झनु पर्दछ ।
(ड) “वडा” भन्नाले बाणगं गा नगरपालिका भित्रका वडालाई सम्झनु पर्दछ ।
(ढ) “वडा अध्यक्ष” भन्नाले आयोजना सञ्चालन भएको वडाको वडा अध्यक्षलाई सम्झनु पर्दछ
(ण) “सदस्य”भन्नाले उपभोक्ता समितिका सदस्यलाई जनाउनेछ र सो शब्दले उपभोक्ता समितिका
पदाधिकारीलाई समेत जनाउनेछ ।
(त) “सम्झौता”भन्नाले आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मत सम्भार गर्नको लागि कार्यालय र
उपभोक्ता समितिबीच भएको लिखित करारनामा वा कबुलियतनामालाई जनाउनेछ ।
उपभोक्ता समितिबाट सं चालन गरिने योजनाहरु
सामान्यतया जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश नभएका, ठू ला मेशिनरी तथा उपकरण प्रयोग नहुने, उपभोक्ता
समितिको तर्फ बाट सहभागिता जुटन् े देहाय बमोजिमका कार्यहरु प्रचलित कानूनले उपभोक्ता समिति
मार्फ त कार्यान्वयन गर्न पाउने बजेटको सिमाभित्र रही उपभोक्ता समिति मार्फ त सञ्चालन गर्न प्राथमिकता
दिइने छ ।
सामुदायिक सं स्था, टोल विकास सं स्था, उपभोक्ता समिति वा समूह, गैर सरकारी सं स्था तथा वडावासीको आफ्नै
स्रोतबाट सञ्चालन हुने आयोजना वा कार्यक्रम,
नगरपालिकासं गको लागत सहभागितामा सञ्चालन हुने आयोजना वा कार्यक्रम,
नगरपालिकाको आफ्नै लागतमा सञ्चालन हुने आयोजना वा कार्यक्रम,
उपभोक्ताले लागत सहभागिता जुटाउने योजनाहरु,
जनसहभागिता जुटन् सक्ने श्रममुलक योजनाहरु,
गरीवि निवारणमा प्रत्यक्ष रुपमा टेवा पुर्याउने योजनाहरु
दलित, पिछडिएका जनजाति, अपाङ्ग तथा महिलाका लागि सं चालित आयोजनाहरु ।
विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा उपस्वास्थ्य चौकी, भवन निर्माण, स–साना कल्भर्ट, पहिरो रोकथाम, नदि नियन्त्रण,
सार्वजनिक शौचालय निर्माण, वन सं रक्षण विकास जस्ता स साना आयोजनाहरु ।
कार्यविधिको पालना गर्नुपर्नेः(१) नगरपालिका भित्र कार्यान्वयन हुने आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन,मर्मत सम्भार
कार्य गर्नको लागि गठन हुने उपभोक्ता समितिले पूर्णरुपमा यो कार्यविधिको पालना गर्नु पर्नेछ ।
(२) प्रचलित कानून बमोजिम उपभोक्ता समितिले कार्यान्वयन गर्न पाउने भनी तोकिएको रकमको सीमा
भित्र रही स्थानीय सीप, श्रोत र साधन उपयोग हुने र स्थानीय स्तरमा कार्य सम्पन्न गर्न सक्ने आयोजनाको
कार्यान्वयन उपभोक्ता समिति मार्फ त गर्न सकिनेछ ।
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परिच्छेद–२
उपभोक्ता समितिको गठन र सञ्चालन
५.

६.

उपभोक्ता समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्थाः (१) उपभोक्ता समिति गठन देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
(क) उपभोक्ता समितिको गठन सम्बन्धित आयोजना स्थलमै आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित उपभोक्ताहरुको
आम भेलाबाट अधिकतम सहभागितामा सम्बन्धित आयोजनास्थलमा नै सातदेखि एघार (७ देखि ११
जना) सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन गर्नुपर्नेछ ।
(ख) समिति गठनको लागि आम भेला हुने समय, मिति, स्थान र भेलाको बिषय त्यस्तो भेला हुने मितिले
कम्तिमा तीन दिन (३ दिन) अगावै सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराउनु पर्नेछ । समिति गठन गर्दा
उपभोक्ता समितिको छलफलमा आयोजनाका लागि छु ट्याइएको बजेट, लक्ष्य, जनसहभागिता तथा
कार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने अवधिबारे स्पष्ट जानकारी गराउनु पर्दछ ।
(ग) नगरपालिकास्तरीय आयोजना सञ्चालनको लागि उपभोक्ता समितिको गठन गर्दा कार्यपालिकाले तोके को
कार्यपालिकाका सदस्य वा कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहवरमा गर्नु पर्नेछ ।
(घ) वडास्तरीय आयोजना सञ्चालनको लागि उपभोक्ता समिति गठन गर्दा सम्वन्धित वडाको वडा अध्यक्ष वा
वडा सदस्य वा कार्यालयले तोके को कार्यालयको प्रतिनिधिको रोहवरमा गर्नु पर्नेछ ।
(ङ) उपभोक्ता समिति गठनको लागि बोलाईएको भेलामा योजनाको सं क्षिप्त विवरण र समितिको सं रचना
सहितको जानकारी कार्यालयको प्रतिनिधिले गराउनु पर्नेछ ।
(च) उपभोक्ता समिति गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तको अवलम्वन गर्नु पर्ने छ । समितिमा कम्तिमा तेत्तीस
प्रतिशत (३३%) महिला सदस्य हुनुपर्नेछ । समितिको अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षमध्ये कम्तीमा
एकजना महिला पदाधिकारी हुनुपर्नेछ ।
(छ) एउटै समयमा एक व्यक्ति एकभन्दा बढी उपभोक्ता समितिको सदस्य हुन पाउने छै न । साथै सगोलका
परिवारबाट एकजना भन्दा बढी व्यक्ति एउटै उपभोक्ता समितिको सदस्य हुन पाइने छै न ।
(ज) उपभोक्ता समितिको गठन सके सम्म सर्वसम्मत तरिकाले गर्नुपर्नेछ । सर्वसम्मत हुन नसके मा
उपभोक्ताहरुको बहुमतबाट उपभोक्ता समितिको गठन गरिने छ ।
(झ) उपभोक्ताहरुको लागत सहभागितामा सञ्चालन हुने आयोजनाहरु उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्न
प्राथमिकता दिईनेछ ।
(ञ) कार्यालयले आयोजना सञ्चालन एवम् कार्यान्वयनमा सं लग्न उपभोक्ता समितिको अभिलेख अनुसूची १
बमोजिमको ढाँचामा व्यवस्थित गर्नु पर्नेछ ।
(ट) उपभोक्ता समिति गठन प्रकृ यामा विवाद भई गठन हुन नसके को अवस्थामा वा समिति गठन समुहले
चासो नदेखाएमा नगरपालिकाले कानून बमोजिम अन्य प्रकृ याद्धारा योजना सञ्चालन गर्न सक्ने छ ।
उपभोक्ता समितिका सदस्यको योग्यताः (१) उपभोक्ता समितिका सदस्यको योग्यता देहाय बमोजिम हुनु पर्नेछ।
(क) सम्वन्धित आयोजना क्षेत्रको स्थायी वासिन्दा
(ख) १८ वर्ष उमेर पुरा भएको
(ग) फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार नठहरिएको
(घ) सरकारी बाँकी बक्यौता वा पेश्की फछ्र्यौट गर्न बाँकी नरहेको
(ङ) अन्य उपभोक्ता समितिमा सदस्य नरहेकोऽ
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तर सम्झौता बमोजिम तोकिएको कार्य सम्पन्न भइ सके पछि अर्को काम गर्न बाधा पुग्ने छै न ।
(२) 	दफा १ मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भएतापनि जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका पदाधिकारी, बहालवाला
सरकारी कर्मचारी शिक्षक, निर्माण व्यवसायको ईजाजत लिएका व्यक्तिहरु, सार्वजनिक सम्पत्ति
हिनामिना गरेका व्यक्तिहरु उपभोक्ता समितिको सदस्यमा बस्न पाईने छै न ।
७.
उपभोक्ता समितिको काम, कर्तब्य र अधिकारः उपभोक्ता समितिको काम कर्तब्य र अधिकार देहाय बमोजिम
हुनेछ ।
(क) उपभोक्ता समितिको गठनसँ गै विनियोजित वजेट रकम अनुसार सम्वन्धित प्राविधिकहरुको सहयोगमा
कार्ययोजना वनाई जनसहभागिताको व्यवस्था मिलाउने ।
(ख) 	योजनाका लागि निर्दिष्ट गरिएको जनसहभागिता बापतको अंश नगरपालिकाको सिफारिसमा खोलिएको
बैंक खातामा जम्मा गरी सक्कल बैंक भौचर सहित नगरपालिकामा पेश गरी सम्झौता गर्ने ।
(ग) सम्झौतापछि नगरपालिकाबाट कार्यादेश प्राप्त गरी कार्य शुरु गर्ने ।
(घ) उपभोक्ता समितिको कार्य सम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन समितिका सदस्यहरुको कार्य विभाजन र
जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने,
(ङ) उपभोक्तासमितिका सदस्यहरुको क्षमता विकास गर्ने ।
(च) 	योजना सञ्चालनका सन्दर्भमा नियमित रुपमा बैठक बस्ने, उपभोक्ताहरुलाई कार्यालयबाट प्राप्त सूचना
तथा मार्गदर्शनको जानकारी गराउने, निर्णय सम्बन्धित निकायमा पठाउने व्यवस्था गर्ने ।
(छ) कार्यान्वयनको सिलसिलामा डिजाईन भन्दाफरक कार्य नगर्ने । सम्झौता बमोजिमको कामको परिमाण,
गुणस्तर, समय र लागतमा परिवर्तन गर्नु पर्ने भएमा समितिको बैठक बसी फरक कार्य गर्नुपर्ने भएमा
औचित्यको वारेमा छलफल गरी प्राविधिक परामर्श लिई कार्यालयले अनुमति दिएमा मात्र फरक कार्य
गर्ने ।तोकिएको गुणस्तर बमोजिम काम सम्पन्न नगरे वा काम सन्तोष जनक नभएमा कार्यालयले जतिबेला
पनि सम्झौता रद्ध गर्न सक्ने छ ।
(ज) सम्झौतामा निर्दिष्ट गरीएको कार्यान्वयन अवधिभित्र कार्य सम्पन्न गरिसक्ने ।
(झ) उपभोक्ता समितिलाई पेश्की उपलब्ध गराइने छै न । प्रगतिको अनुपात रकम माग गर्नै पर्ने अवस्था
आएमा देहायका कु राहरु सं लग्न गर्नेः
उपभोक्ता समितिको बैठक वसी कामको प्रगतिको आधारमा रकम माग गरेको निर्णय ।
प्राविधिक मुल्याङ्कन ।
समितिको तर्फ वाट रकम माग गरेको निवेदन पत्र ।
उपभोक्ता समितिका अध्यक्षबाट प्रमाणित भएको यथार्थ खर्चको विवरण सहितको फाँटवारी ।
ज्यामी र मिस्त्री लगाईएको कार्यको हकमा डोर हाजिरी फाराम ।
(ञ) उपभोक्ता समितिले सम्झौता बमोजिम गर्नु पर्ने काम आफै गर्नुपर्नेछ । आफू ले जिम्मामा लिएको काम
ठे क्कापट्टाबाट गराउन पाइने छै न । ठे क्कामा दिएको पाइएमा त्यस्ता उपभोक्ता समितिलाई कालोसूचिमा
राखि कानून बमोजिम कारबाही गरिनेछ ।
(ट) आयोजनाको सार्वजनिक परिक्षण गराउने,
(ठ)	जाँचपास फरफारक गराई योजना हस्तान्तरण गरी जिम्मा लिने ।
(ड) आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक अन्य कार्य गर्ने ।
(ढ) अन्य प्रचलित ऐन, नियमावली, आर्थिक नियममा उपभोक्ता समितिलाई तोकिएका कार्यहरु गर्ने ।
८. 	लागत सहभागिता जुटाउने सम्वन्धी व्यवस्था
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९.

उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन हुने योजनामा उपभोक्ताले कम्तीमा देहाय बमोजिमको अंशदान एवं लागत
सहभागिता व्यहोर्नुपर्नेछः
पचास पचास प्रतिशत वा तीस सत्तरी प्रतिशत सहभागिता हुने गरी लागत सहभागिता तोकी कार्यक्रम छु ट्याईको
हकमा सोही बमोजिम
सं रचना निर्माण कार्य जस्तै सडक कालोपत्रे, नाली, भवन, टेवा पर्खाल, कल्र्भट, विद्युतीकरण जस्ता भौतिक
पूर्वाधारसँ ग सम्बन्धित आयोजनामा लागत अनुमानको अंकको कम्तीमा २०%
तर, माथि जेसुकै लेखिएको भएतापनि उल्लेखित प्रतिशत भन्दा वढी जनसहभागिता जुटाउन वाधा पर्ने
छै न ।
बैदेशिक निकायबाट सञ्चालन हुने योजनाको हकमा सो निकायसँ ग भएको सम्झौता अनुसार हुने ।
कृ षी, पशुसेवा जस्चा कार्यक्रममा कम्तिमा १५ प्रतिशतमा नघट्ने गरी नगरपालिकाले तोके बमोजिम सहभागिता
रहने ।
विपन्न वर्ग, दलित, जनजाति तथा उत्पीडित लगायतका समुदायको लागि सं चालित योजनाको हकमा नेपाल
सरकारले छु ट्टै व्यवस्था गरेकोमा सोही बमोजिम र त्यस्तो व्यवस्था नगरेको हकमा योजनाको प्रकृ ति हेरी
नगरपालिकाले कम्तिमा १५ प्रतिशतमा नघट्ने गरी तोके बमोजिम हुनेछ ।
नगरपालिकाबाट उपभोक्ता समितिलाई प्रदान गरिने सेवाहरु
नगरपालिका कार्यालयले उपभोक्ता समितिलाई देहायका सेवा उपलब्ध गराउँ नेछ ।
उपभोक्ता समिति गठन गर्दा पालना गर्नुपर्ने ऐन, निमय र निर्देशिकाबारे जानकारी गराउने ।
उपभोक्ता समितिबाट हुने जनसहभागिताको मुल्याङ्कन गर्ने ।
प्रचलित कानून वमोजिम योजना सम्झौता गर्ने ।
योजनाको स्थलगत भ्रमण गरी लागत अनुमान एवं भए गरेका कार्यको प्राविधिक मुल्याङ्कन गर्ने ।
विकास निर्माण कार्यको आवश्यकता अनुसार स्थलगत निरिक्षण तथा सार्वजनिक लेखापरिक्षण गर्न लगाई
निकासा छाड्ने ।
उपभोक्ता समितिबाट पेश भएका योजनागत कार्यप्रकृ या पुगेको एक महिनाभित्र फरफारक गर्ने ।
आवश्यकता अनुसारको प्राविधिक परामर्श दिने ।

परिच्छेद – ३
कार्यान्वयन तथा ब्यवस्थापन
१०.

आयोजना कार्यान्वयनः (१) कार्यालयले आ.व. शुरु भएको १५ दिन भित्र उपभोक्ता समितिबाट सं चालन हुने
आयोजना, परियोजना र कार्यक्रमहरु पहिचान/छनौट गरी कार्यान्वयन योजना बनाउनु पर्नेछ । उपभोक्ता समिति
गठन पश्चात आयोजनाको ड्रईङ, डिजाईन र लागत अनुमान (सम्भव भएसम्म नेपाली भाषामा तयार गरिएको)
स्वीकृत गरी उपभोक्ता समितिलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(२) आयोजनाको कार्यान्वयनको लागि उपभोक्ता समिति र कार्यलयबीच अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा
सम्झौता गर्नुपर्नेछ ।
(३) आयोजनाको प्रकृ ति हेरी कार्यालयले लागत सहभागिताको ढाँचा र अनुपात (नगद वा श्रमदान वा
बस्तुगत) तोक्नु पर्नेछ ।
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आयोजना सम्झौताको लागि आवश्यक कागजातहरुः (१) उपभोक्ता समितिले कार्यालयसँ ग सम्झौता गर्दा
तपशिलमा उल्लिखित कागजातहरु पेश गर्नुपर्नेछ
(क) उपभोक्ता समिति गठन गर्ने आम भेलाको निर्णयको प्रतिलिपि
(ख) उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि
(ग) आयोजनाको लागत अनुमान विवरण
(घ) उपभोक्ता समितिबाट सम्झौताको लागि जिम्मेवारपदाधिकारी तोकिएको उपभोक्ता समितिको निर्णय
(ङ) आयोजनाको कार्यान्वयनको कार्य तालिका ।
(च) 	खाता सञ्चालन गर्ने पदाधिकारी तोकिएको निर्णय र खाता सञ्चालनको लागि आवश्यक कागजातहरु
१२. उपभोक्ता समितिको क्षमता विकासः (१) कार्यालयले काम सं चालनका लागि अनुसुचि ३ बमोजिम कार्यादेश दिए
पश्चात उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुलाई निम्न विषयमा अभिमुखिकरण गर्नु पर्नेछ
(क) उपभोक्ता समितिको काम, कर्तब्य र अधिकार,
(ख) सम्पादन गर्नु पर्ने कामको विवरण, काम सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि, लागत र उपभोक्ताको योगदान
(ग) 	निर्माण सामाग्रीको गुणस्तर र परिमाण
(घ) 	खरिद, रकम निकासा प्रकृ या, खर्चको लेखाकं न र अभिलेख व्यवस्थापन
(ङ) कार्यान्वयन र अनुगमन प्रकृ या
(च) सार्वजनिक परीक्षण, योजनाको फरफारक र हस्तान्तरण
(छ) अन्य आवश्यक विषयहरु ।
१३. 	खाता सञ्चालनः (१) उपभोक्ता समितिको खाता कार्यालयले तोके को बैंकमा सञ्चालन हुनेछ ।
(२) समितिको खाता अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सचिव गरी तीन जनाको सं युक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुनेछ ।
खाता सञ्चालकहरु मध्ये कम्तिमा एकजना महिला हुनु पर्नेछ ।
१४. भुक्तानी प्रकृ याः (१) आयोजनाको भुक्तानी दिंदा उपभोक्ता समितिको नाममा रहेको बैक खातामार्फ त दिनु
पर्नेछ। उपभोक्ता समितिले एक व्यक्ति वा सस्थालाई पचास हजार भन्दा माथिको रकम भुक्तानी गर्दा चेक
मार्फ त मात्र गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपभोक्ता समितिलाई सम्झौता बमोजिमको कामको प्राविधिक मूल्यांकन, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र अन्य
आवश्यक कागजातको आधारमा भुक्तानी दिईनेछ ।
(३) उपभोक्ता समितिले सम्पादन गरेको काम र भएको खर्चको विवरण समितिको बैठकबाट निर्णय गरी
भुक्तानीको लागि आवश्यक कागजात सहित कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
(४) आयोजनाको अन्तिम भुक्तानी हुनु भन्दा अगावै कार्यालयबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
(५) आयोजना सम्पन्न भई फरफारक गर्नु भन्दा अगावै उपभोक्ता समितिले अनिवार्य रुपमा कार्यालयको
प्रतिनिधिको रोहवरमा सार्वजनिक परीक्षण गर्नु पर्नेछ । सार्वजनिक परीक्षण प्रतिवेदनको ढाँचा अनुसूची
४ बमोजिम हुनेछ ।
(६) उपभोक्ता समितिले आफू ले प्रत्येक किस्तामा गरेको खर्चको सूचना अनुसूची ५ बमोजिमको ढाँचामा
सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।
(७) आयोजनाको कु ल लागत रु ५ लाख भन्दा बढी भएका आयोजनाहरुको हकमाउपभोक्ता समितिले काम
शुरु गर्नु भन्दा अगावै आयोजनाको नाम, लागत, लागत साझेदारीको अवस्था, काम शुरु र सम्पन्न गर्नु
पर्ने अवधि समेत देखिने गरी तयार गरिएको अनुसूची ६ बमोजिमको ढाँचामा आयोजना सूचना पाटी
आयोजना स्थलमा राख्नु पर्नेछ
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(८)

उपभोक्ता समितिलाई कार्यालयले ड्रइङ्ग, डिजाइन, लागत अनुमान तयार गर्ने, प्राविधिक सल्लाह दिने,
जाँचपास गर्ने लगायत अन्य प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । आयोजना कार्यान्वयनको समयमा
कु नै कारणबाट कार्यालयले प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउन नसके मा सम्झौतामा उल्लेख गरी उपभोक्ता
समितिले कार्यालयको सहमतिमा प्राविधिक सेवा लिन सक्ने छ । तर, ड्रइङ्ग, डिजाइन, लागत अनुमान,
कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र भुक्तानी सिफारिसको कार्य कार्यालयबाट नै हुनेछ ।
(९) उपभोक्ता समितिबाट निर्माण हुने आयोजनाहरूको गुणस्तर कायम गर्ने गराउने दायित्व र जिम्मेवारी
जनप्रतिनिधि, सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारी, उपभोक्ता समिति र अनुगमनसमितिको हुनेछ ।
(१०) अनुकरणीय कार्य गर्ने उपभोक्ता समिति, प्राविधिक कर्मचारी र सम्बन्धित कर्मचारीलाई सभाको निर्णय
बमोजिम वार्षिक रूपमा उचित पुरस्कार प्रदान गर्न सकिनेछ ।
(११) तोकिएको समयमा उपभोक्ता समिति गठन हुन नसके मा, सम्झौता हुन नसके मा वा सम्झौताको शर्त
बमोजिम कार्य सम्पादन हुन नसके मा कार्यालयले अन्य प्रकृ याद्वारा काम गराउन सक्ने छ ।
१५.	निर्माण कार्यको गुणस्तर सुनिश्चितता गर्नु पर्नेः उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन हुने आयोजना गुणस्तर सुनिश्चित
गर्नु सम्वन्धित उपभोक्ता समितिको कर्तव्य हुनेछ । गुणस्तर सुनिश्चितता गर्नको लागि अन्य कु राहरुको अतिरिक्त
निम्न विषयहरु पूर्ण रुपमा पालना गर्नु पर्नेछ ।
(क) 	निर्माण सामाग्रीको गुणस्तरः निर्माण सामाग्री ड्रइङ, डिजाईन र स्पेसिफिके सन बमोजिमको गुणस्तर कायम
गर्नु पर्नेछ । गुणस्तर कायमको लागि कामको प्रकृ ति हेरी कार्यालयले तोके को खण्डमा योजनाहरुको
ल्याब टेस्ट समेत गर्नुपर्नेछ ।
(ख) 	निर्माण विधि र प्रकृ याको गुणस्तरः निर्माण विधि र प्रकृ या कार्यालयसँ ग भएको सम्झौता बमोजिम गर्नु
पर्नेछ ।
(ग) 	निर्माण कार्यको दिगोपनाः उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन भएको योजनाको दिगोपनाको लागि
सम्वन्धित उपभोक्ता समितिले आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
(घ) गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारीः उपभोक्ता समिति मार्फ त हुने कामको निर्धारित गुणस्तर कायम गर्ने
जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यको लागि कार्यालयबाट खटिएका प्राविधिक कर्मचारी र उपभोक्ता समितिको
हुनेछ ।
(ङ) 	लगत राख्नु पर्नेः उपभोक्ता समितिबाट हुने कामको सम्झौता बमोजिमको समय, लागत र गुणस्तरमा
सम्पन्न हुन नसके मा सम्वन्धित प्राविधिक कर्मचारीलाई सचेत गराउने र प्रकृ ति हेरी आवश्यकता अनुसार
कारवाही गर्न सक्ने छ । त्यस्ता उपभोक्ता समितिको लगत राखी उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई
निश्चित समयसम्मको लागि अन्य उपभोक्ता समितिमा रही काम गर्न निषेध गर्नेछ ।
१६. अनुगमन समितिको व्यवस्थाः(१) आयोजना तोकिएको गुणस्तर, परिमाण र समयमा सम्पन्न गर्न गराउन उपभोक्ता
समितिले सम्पादन गर्ने कार्यको अनुगमन गरी आयोजनाको गुणस्तर, परिमाण सुनिश्चित गर्न दफा ५ (१) (क)
बमोजिमको भेलाबाट कम्तिमा एक जना महिला सहित ३ सदस्यीय एक अनुगमन समिति गठन गर्नु पर्नेछ ।
(२) अनुगमन समितिको काम, कर्तव्य अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः
(क) आयोजनाको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने तथा देखिएका बाधा, व्यवधान र समस्या
समाधानका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने,
(ख) आयोजनाको कार्यान्वयन कार्यतालिका अनुसार काम भए नभएको यकीन गर्ने र नगरेको पाइएमा
सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराउने,
(ग) आवश्यक अन्य कार्य गर्ने ।
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१७.

म्याद थप
म्यादथप सम्बन्धि व्यवस्था देहाय बमोजिम हुनेछ ।
उपभोक्ता समितिले सम्झौतामा तोकिएको म्यादभित्र योजना सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।
सम्झौतामा निर्दिष्ट गरिएको म्यादभित्र सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था सृजना भएमा उपभोक्ता समितिले निर्णय गरी
कारण सहित म्याद समाप्त हुनु कम्तीमा ७ दिन अगावै सम्वन्धित प्राविधिकको सिफारिससाथ उपभोक्ता
समितिको निर्णय राखी नगरपालिकामा निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ । यसरी म्याद थपको माग भई आएपछि
सम्वन्धित प्राविधिकको कारण खुलेको प्रतिवेदनको आधारमा एक पटक कार्यालयले म्याद थप गर्न
सकिनेछ ।
प्राकृ तिक प्रकोप वा भवितव्य परी मनासिव कारण वाहेक थप भएको म्याद भित्र काम सम्पन्न हुन नसक्ने विशेष
परिस्थिति भएमा मात्र कार्यालयले पुन म्याद थप गर्न सक्ने छ ।

परिच्छेद– ४
विविध
१८.

अन्य सं स्थाबाट कार्य गराउन सकिनेःयस कार्यविधि बमोजिम उपभोक्ता समितिबाट गरिने कार्य लाभग्राही समूह,
सामुदायिक सं स्था जस्तै सामुदायिक वन, सामुदायिकस्तरका सहकारी सं स्थाहरू, टोल विकास सं स्था, आमा समूह,
कृ षि समूह, कानुन बमोजिम गठन भएका अन्य सामुदायिक सं गठन जस्ता सं स्थाहरुबाट स्थानीय उपभोक्ताहरुको
आमभेलाबाट निर्णय भई आएमा यस्ता सं स्थाहरुबाट यस कार्यविधि बमोजिम कार्य सं चालन गर्न/गराउन सकिने
छ।
१९. सहजिकरण र सहयोग गर्नु पर्नेःउपभोक्ता समितिले आयोजनाको सुपरिवेक्षण, अनुगमन/निरीक्षण गर्न
कार्यालयबाट आएको अनुगमन समिति, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई आवश्यक विवरण उपलव्ध गराउने तथा
आयोजनास्थल अनुगमनको लागि सहजिकरण र सहयोग गर्नु पर्नेछ ।
२०. उपभोक्ता समितिको दायित्वःउपभोक्ता समितिले कार्यालयसँ ग भएको सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्दा
कार्यालयले तोके का शर्तहरुको अतिरिक्त निम्न दायित्व वहन गर्नु पर्नेछ ।
(क) आयोजनाको दिगो व्यवस्थापनको लागि मर्मत सम्भार गर्ने सम्बन्धी आवश्यक कार्य,
(ख) आयोजना कार्यान्वयनबाट पर्न सक्ने वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने सम्बन्धी कार्य,
(ग) अन्य आयोजनाहरुसँ ग अन्तरसम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने,
(घ) असल नागरिकको आचरण पालना गर्नुपर्ने ।
२१ 	योजना फरफारक
योजना सम्पन्न भई सके पछि नगरपालिकालाई जानकारी गराउने र नियमानुसार फरफारक गराउने दायित्व सम्वन्धित
उपभोक्ता समितिको हुने छ । फरफारकको लागि कार्यालयमा कागजात पेश गर्दा अनुसूची ७ बमोजिमको
ढाँचामा आयोजनाको भौतिक तथा वित्तिय प्रतिवेदन सहित देहायका कागजात पेश गर्नु पर्नेछ ।
क) उपभोक्ता समितिको निर्णय
ख) 	प्राविधिकको अन्तिम मुल्याङ्कन, नापी विवरण र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र
ग) सार्वजनिक परिक्षणको प्रतिवेदन
२२.	मापदण्ड बनाउन सक्नेः(१) आयोजनाको गुणस्तर सुनिश्चितताको लागि कार्यालयले अनुगमन, मुल्याङ्कन गरी
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सम्वन्धित उपभोक्ता समितिलाई सल्लाह, सुझाव र आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने तथा समन्वय गर्नु पर्नेछ.
(२) उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको प्रकृ ति हेरी गुणस्तर सुनिश्चितता गर्ने प्रयोजनको लागि
कार्यालयले थप मापदण्ड तथा मार्गदर्शन बनाई लागु गर्न सक्ने छ ।
२३. सं शोधन, खारेजी तथा बचाउ
क)	यो कार्यबिधिमा आवश्यकता अनुसार नगर कार्यपालिकाले सं शोधन, परिमार्जन वा खारेज समेत गर्न
सक्ने छ ।
ख)	यो कार्यबिधिमा उल्लेख भएको कु राहरुको हकमा यसै कार्यबिधि अनुसार र उल्लेख नभएको हकमा
प्रचलित ऐन नियम अनुसार हुनेछ ।
ग) नगरपालिकाबाट सञ्चालन हुने विशेष योजना वा कार्यक्रमका लागि तोकिएको कार्यविधिहरुको पालना
गर्न यस यो कार्यबिधिले बाधा पुर्याएको मानिने छै न ।
घ)	यो कार्यबिधिमा मा लेखिएका कु राहरु ऐन, नियमावली र अन्य कानूनसं ग बाझिएमा बाझिएका कु राहरु
स्वतः निष्कृय हुनेछन् ।
२४. 	निर्देशिकाको व्याख्या
यो कार्यबिधिको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार नगर कार्यपालिकालाई हुनेछ ।
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आ.व.

अनुसूची १
(कार्यविधिको दफा ५ (१) ट सं ग सम्बन्धित)
उपभोक्ता समितिको लगत
बाणगं गा नगरपालिका

क्र.स. उपभोक्ता समितिको नाम र ठे गाना

अध्यक्ष
		
		

पदाधिकारीको नाम र सम्पर्क
नं .

उपाध्यक्ष

सचिव
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गठन मिति बैंकको नाम खाता नं .

कोषाध्यक्ष	
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अनुसूची २
कार्यविधिको दफा १०(२) सँ ग सम्वन्धित)
बाणगं गा नगरपालिका
योजना सम्झौता फाराम
१.
सम्झौता गर्ने पक्ष र आयोजनाः
क)
उपभोक्तासमितिको विवरणः
		१.
नामः
		२.
ठे गानाः
	ख)
आयोजनाको विवरणः
		१.
नामः
		
२.
आयोजना स्थलः
		३
उद्देश्यः
		
४.
आयोजना सुरु हुने मितिः
२.
आयोजनाको लागत सम्वन्धि विवरणः
		
क) 	लागत अनुमान रु
		ख) 	लागत व्यहोर्ने स्रोतहरु
			१.
कार्यालयः
			२.
उपभोक्ता समितिः
			३.
अन्यः
ग)
बस्तुगत अनुदानको विवरण		
सामाग्रीको नाम		
		१.
सं घबाट
		२.
प्रदेशबाट
		
३.
स्थानीय तहबाट
		
४.
गैह्रसरकारी सं घसं स्थाबाट
		
५. 	विदेशी दातृ सं घ सं स्थाबाट
		
६.
उपभोक्ता समितिबाट
		
७.
अन्य निकायबाट
घ)
आयोजनाबाट लाभान्वित हुनेः
१.
घरपरिवार सं ख्याः
२. 	जनसं ख्याः
३.
सं गठित सं स्थाः
४.
अन्यः
३.
उपभोक्ता समिति/समुदायमा आधारित सं स्था/गैह्रसरकारी सं स्थाको विवरणः
क)
गठन भएको मितिः
	ख)
पदाधिकारीको नाम र ठे गाना (नागरिकता प्रमाणपत्र नं . र जिल्ला)
		१.
अध्यक्ष
		२.
उपाध्यक्ष
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		३.
कोषाध्यक्ष
		४.
सचिव
		५.
सदस्य
		६.
सदस्य
		७.
सदस्य
ग)
गठन गर्दा उपस्थित लाभान्वितको सं ख्याः
४.
आयोजना सञ्चालन सम्वन्धि अनुभवः
५.
उपभोक्ता समिति समुदायमा आधारित सं स्था/गैह्रसरकारी सं स्थाले प्राप्त गर्ने किस्ता विवरणः
किस्ताको क्रम
मिति
किस्ताको रकम
निर्माण समाग्री परिमाण
कै फियत
पहिलो
दोश्रो
तेश्रो
जम्मा
६.
आयोजना मर्मत सं भार सम्बन्धी व्यवस्था
क)
आयोजना मर्मत सं भारको जिम्मा लिने समिति/सं स्थाको नामः
	ख) 	मर्मत सम्भारको सम्भावित स्रोत (छ छै न खुलाउने)
			जनश्रमदानः
		
सेवा शुल्कः
			दस्तुर, चन्दाबाट
		
अन्य के ही भएः
सम्झौताका शर्तहरु
उपभोक्ता समितिको जिम्मेवारी तथा पालना गरिने शर्तहरुः
१.
आयोजना मिति .............................देखि शुरु गरी मिति.......................सम्ममा पुरा गर्नु पर्नेछ ।
२. 	प्राप्त रकम तथा निर्माण सामाग्री सम्वन्धित आयोजनाको उद्धेश्यका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।
३.
नगदी, जिन्सी सामानको प्राप्ती, खर्च र बाँकी तथा आयोजनाको प्रगति विवरण राख्नु पर्नेछ ।
४.
आम्दानी खर्चको विवरण र कार्यप्रगतिको जानकारी उपभोक्ता समूहमा छलफल गरी अर्को किस्ता माग गर्नु
पर्नेछ।
५.
आयोजनाको कु ल लागत भन्दा घटी लागतमा आयोजना सम्पन्न भएको अवस्थामा सो मुताविकनै अनुदान र
श्रमदानको प्रतिशत निर्धारण गरी भुक्तानी लिनु पर्नेछ ।
६.
उपभोक्ता समितिले प्राविधिकको राय, परामर्श एवं निर्देशन अनुरुप काम गर्नु पर्नेछ ।
७.
उपभोक्ता समितिले आयोजनासं ग सम्वन्धित विल, भरपाईहरु, डोर हाजिरी फारामहरु, जिन्सी नगदी खाताहरु,
समिति/समुहको निर्णय पुस्तिका आदि कागजातहरु कार्यालयले मागेको बखत उपलव्ध गराउनु पर्नेछ र त्यसको
लेखापरीक्षण पनि गराउनु पर्नेछ ।
८.
कु नै सामाग्री खरिद गर्दा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्वर र मुल्य अभिबृद्धि कर दर्ता प्रमाण
पत्र प्राप्त व्यक्ति वा फर्म सं स्था वा कम्पनीबाट खरिद गरी सोही अनुसारको विल भरपाई आधिकारीक व्यक्तिबाट
प्रमाणित गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।
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९. 	मूल्य अभिबृद्धि कर (VAT)लाग्ने बस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा रु २०,०००।– भन्दा बढी मूल्यको सामाग्रीमा
अनिवार्य रुपमा मूल्य अभिबृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका व्यक्ति फर्म सं स्था वा कम्पनीबाट खरिद गर्नु
पर्नेछ । साथै उक्त विलमा उल्लिखित मु.अ.कर बाहेकको रकममा १.५% अग्रीम आयकर बापत करकट्टि गरी
बाँकी रकम मात्र सम्वन्धित सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी हुनेछ । रु २०,०००।– भन्दा कम मूल्यको सामाग्री
खरिदमा पान नम्वर लिएको व्यक्ति वा फर्मबाट खरिद गर्नु पर्नेछ । अन्यथा खरिद गर्ने पदाधिकारी स्वयम्
जिम्मेवार हुनेछ ।
१०. 	डोजर रोलर लगायतका मेशिनरी सामान भाडामा लिएको एवम् घर बहालमा लिई विल भरपाई पेश भएको
अवस्थामा १०% प्रतिशत घर भाडा कर एबम् बहाल कर तिर्नु पर्नेछ ।
११. प्रशिक्षकले पाउने पारिश्रमिक एवम् सहभागीले पाउने भत्तामा प्रचलित नियमानुसार कर लाग्नेछ ।
१२. 	निर्माण कार्यको हकमा शुरु लागत अनुमानका कु नै आईटमहरुमा परिर्वतन हुने भएमा अधिकार प्राप्त व्यक्ति/
कार्यालयबाट लागत अनुमान सं सोधन गरे पश्चात मात्र कार्य गराउनु पर्नेछ । यसरी लागत अुनमान सं शोधन नगरी
कार्य गरेमा उपभोक्ता समिति/समुहनै जिम्मेवार हुनेछ ।
१३. उपभोक्ता समितिले काम सम्पन्न गरिसके पछि बाँकी रहन गएका खप्ने सामानहरु मर्मत सं भार समिति गठन
भएको भए सो समितिलाई र सो नभए सम्वन्धित कार्यालयलाई बुझाउनु पर्नेछ । तर मर्मत समितिलाई बुझाएको
सामानको विवरण एक प्रति सम्वन्धित कार्यालयलाई जानकारीको लागि बुझाउनु पर्नेछ ।
१४. सम्झौता बमोजिम आयोजना सम्पन्न भएपछि अन्तिम भुक्तानीको लागि कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन, नापी किताव,
प्रमाणित विल भरपाई, योजनाको फोटो, सम्वन्धित उपभोक्ता समितिले आयोजना सं चालन गर्दा भएको आय
व्ययको अनुमोदन सहितको निर्णय, उपभोक्ता भेलाबाट भएको सार्वजनिक लेखा परीक्षणको निर्णयको प्रतिलिपी
तथा सम्वन्धित कार्यालयको वडा कार्यालयको सिफारिस सहित अन्तिम किस्ता भुक्तानीको लागि निवेदन पेश गर्नु
पर्नेछ ।
१५. आयोजना सम्पन्न भएपछि कार्यालयबाट जाँचपास गरी फरफारकको प्रमाणपत्र लिनु पर्नेछ । साथै आयोजानाको
आवश्यक मर्मत सं भारको व्यवस्था सम्वन्धित उपभोक्ताहरुले नै गर्नु पर्नेछ ।
१६. आयोजना कार्यान्वयन गर्ने समुह वा उपभोक्ता समितिले आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगती प्रतिवेदन
अनुसूची ७ को ढाँचामा सम्झौतामा तोकिए बमोजिम कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
१७. आयोजनाको दीगो सञ्चालन तथा मर्मत सं भारको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
१८. आयोजनाको सवै काम उपभोक्ता समिति/समुहको निर्णय अनुसार गर्नु गराउनु पर्नेछ ।
कार्यालयको जिम्मेवारी तथा पालना गरिने शर्तहरुः
१.
आयोजनाको वजेट, उपभोक्ता समितिको काम, कर्तव्य तथा अधिकार, खरिद, लेखाङ्कन, प्रतिवेदन आदि विषयमा
उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुलाई अनुशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
२.
आयोजनामा आवश्यक प्राविधिक सहयोग कार्यालयबाट उपलव्ध गराउन सकिने अवस्थामा गराईनेछ र नसकिने
अवस्था भएमा उपभोक्ता समितिले बाह्य बजारबाट सेवा परामर्श अन्तर्गत सेवा लिन सक्ने छ ।
३.
आयोजनाको प्राविधिक सुपरिवेक्षणका लागि कार्यालयको तर्फ बाट प्राविधिक खटाईनेछ । उपभोक्ता समितिबाट
भएको कामको नियमित सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी निज प्राविधिकको हुनेछ ।
४. 	लामो समयसम्म आयोजना सं चालन नगर्ने उपभोक्ता समितिलाई कार्यालयले नियम अनुसार कारवाही गर्नेछ ।
५. 	श्रममुलक प्रविधिबाट कार्य गराउने गरी लागत अनुमान स्वीकृत गराई सोही बमोजिम सम्झौता गरी मेशिनरी
उपकरणको प्रयोगबाट कार्य गरेको पाईएमा त्यस्तो उपभोक्ता समितिसं ग सम्झौता रद्ध गरी उपभोक्ता समितिलाई
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भुक्तानी गरिएको रकम मुल्यांकन गरी बढी भएको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ ।
६.
आयोजना सम्पन्न भएपछि कार्यालयबाट जाँच पास गरी फरफारक गर्नु पर्नेछ ।
७.
आवश्यक कागजात सं लग्न गरी भुक्तानी उपलव्ध गराउन सम्वन्धित उपभोक्ता समितिबाट अनुरोध भई आएपछि
उपभोक्ता समितिको बैंक खातामा भुक्तानी दिनु पर्नेछ ।
८. 	यसमा उल्लेख नभएका कु राहरु प्रचलित कानून वमोजिम हुनेछ ।
माथि उल्लेख भए बमोजिमका शर्तहरु पालना गर्न हामी निम्न पक्षहरु मन्जुर गर्दछौ ं ।
उपभोक्ता समिति/समुहको तर्फ बाट				
कार्यालयको तर्फ बाट
दस्तखत...................					दस्तखत.............
नाम थर.....................					नाम थर.............
पद.............................					पद.................
ठे गाना..........................					ठे गाना..................
सम्पर्क नं ......................					सम्पर्क नं ...............
मिति............................					मिति.....................
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अनुसूची ३
(कार्यविधिको दफा १२ (१) सँ ग सम्वन्धित)
कार्यादेश ढाँचा
विषय कार्यादेश दिईएको वारे ।
श्री ...................................
अध्यक्ष
.....................उपभोक्ता समिति,

।

प्रस्तुत विषयमा बाणगं गा नगरपालिका वडा नं . .. ..स्थित लगत स्टिमेट रु.......................भएको योजना कार्यान्वयनका
लागि त्यस उपभोक्ता समिति र यस बाणगं गा नगरपालिकाको कार्यालय वीच मिति..............................मा सम्पन्न
सम्झौता अनुसार लगत इष्टिमेट वमोजिम बाणगं गा नगरपालिकाको कार्यालयवाट खटिएका प्राविधिकको प्रत्यक्ष रे खदेख
निर्देशनमा रही सम्झौतामा तोकिएको अवधिभित्र गुणस्तरयुक्त ढंगले योजनाको कार्य सम्पन्न गर्नु गराउनु हुन यो कार्यादेश
दिईएको छ ।
......................
वोधार्थ
श्री प्राविधिक शाखा – बाणगं गा नगरपालिका योजना सञ्चालनमा आवश्यक सहयोग गर्नु हुन ।
श्री लेखा शाखा, बाणगं गा नगरपालिका
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अनुसूची ४
(कार्यविधिको दफा १४ (५) सँ ग सम्वन्धित)
सार्वजनिक परीक्षण फारामको ढाँचा पेश गरेको कार्यालय..........
१.
आयोजनाको नामः 					
क) स्थलः
	ख) लागत अनुमानः
ग) आयोजना शुरू हुने मितिः घ) आयोजना सम्पन्न हुने मितिः
२.
उपभोक्ता समिति/सामुदायिक सं स्थाको क) नामः
क) अध्यक्षको नामः 	ख) सदस्य सं ख्याः 		महिलाः पुरूषः
३.
आम्दानी खर्चको विवरणः
क) आम्दानीतर्फ जम्माः
रकम वा
आम्दानीको श्रोत
रकम वा परिमाण कै फियत
कै फियत
परिमाण
(कहाँबाट कति नगद तथा जिन्सी प्राप्त भयो
खुलाउने)
		
	ख) खर्चतर्फ
खर्चको विवरण
दर
परिमाण
जम्मा
१. सामाग्री (के के सामाग्री खरिद भयो ?)
२. ज्याला (के मा कति भुक्तानी भयो ?)
३. श्रमदान (कति जनाले श्रमदान गरे ?)
४. व्यवस्थापन खर्च (ढुवानी तथा अन्य खर्च)
			
ग) मौज्दात
विवरण

रकम वा परिमाण

१ नगद
बैंक
व्यक्तिको जिम्मा
२ सामग्रीहरु
		
घ) भुक्तानी दिन बाँकी
विवरण

रकम वा परिमाण
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४.
सम्पन्न आयोजनाको लक्ष्य तथा प्रगति विवरण
कामको विवरण
लक्ष्य

प्रगति

		
५.
आयोजनाले पु¥याएको लाभ तथा प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित जनसं ख्या (आयोजना सञ्चालन भएको स्थानका
उपभोक्ताहरू) ।
६.
आयोजना सञ्चालन गर्दा आयोजक सं स्थामा कामको जिम्मेवारी बाँडफाँड (कस कसले कस्तो कस्तो कामको
जिम्मेवारी लिएका थिए (खुलाउने)
उपस्थितिः
१
२
३
४
५
रोहवरः नामथरः					पदः			मितिः
द्रष्टव्यः सार्वजनिक परिक्षण कार्यक्रममा उपस्थित सरोकारवालाहरुको उपस्थिति अनिवार्य रूपमा सं लग्न हुनुपर्नेछ ।
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अनुसूची ५
-कार्यविधिको दफा १४ (६) सँ ग सम्वन्धित)
खर्च सार्वजनिक सूचना फाराम
मितिः २० । । .
१. आयोजनाको नामः— 						२. आयोजना स्थलः—
३. विनियोजित वजेटः— ४. आयोजना स्विकृ त भएको आ.वः— ५. आयोजना सम्झौता भएको मितिः—
६. काम सम्पन्न गर्नु पर्ने मितिः— 				
७. काम सम्पन्न भएको मितिः—
८. उ.स. को बैठकले खर्च स्वीकृत गरेको मितिः— 		
आम्दानी र खर्चको विवरण
						
आम्दानी	खर्च
विवरण
रकम रू
विवरण
रकम
प्रथम किस्ता
ज्याला
दोश्रो किस्ता
निर्माण सामाग्री खरिद
तेश्रो किस्ता
ढुवानी
जनश्रमदान
भाडा
वस्तुगत सहायता
व्यवस्थापन खर्च
लागत सहभागिता
		
			
उपर्युक्तानुसारको आम्दानी तथा खर्च विवरण यथार्थ हो । यसमा सबै आम्दानी तथा खर्चहरु समावेश गरिएको
छ । साथै उपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष सहभागितामा आयोजना कार्यान्वयन गरिएको छ । यसको एक प्रति वडा कार्यालयमा
समेत पेश गरिएको छ ।
...................... 		 ...............................
...............................		
		सचिव 				अध्यक्ष		
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अनुसूची ६
(कार्यविधिको दफा १४(७) सं ग सम्वन्धित)

आयोजना सूचना पाटीको नमूना

१.
२.
३.
४.

५.
६.
७.

आयोजनाको नामः
आयोजना सं चालन गर्ने कार्यालय/कार्यक्रमको नामः
उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नाम र सम्पर्क नं .
आयोजनाको कु ल लागत रकम रुः
४.१. आयोजनामा कार्यालयबाट व्यहोर्ने लागत रुः
४.२. 	जनसहभागिताबाट व्यहोर्ने लागत रकम रुः
४.३. आयोजनामा लगानी गर्ने अन्य निकायको नाम र व्यहोर्ने लागत रकम रुः
आयोजना सम्झौता मितिः
आयोजना सम्पन्न गर्ने मितिः
आयोजनाबाट लाभान्वित जनसं ख्याः

अनुसूची ७
-कार्यविधिको दफा २१ सँ ग सम्वन्धित)
उपभोक्ता समितिको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन
विवरण पेश गरेको कार्यालय....................
१.
आयोजनाको विवरण
आयोजनाको नामः 		
वडा नं .ः टोल/बस्तीः
उपभोक्ता समितिका अध्यक्षः सचिवः
२.
आयोजनाको लागतः प्राप्त अनुदान रकम रू. ............................		चन्दा
रकम
रू...................... जनसहभागिता रकम रू...................	जम्मा रकम रू. .............................
३.
हालसम्मको खर्च रू. .............................
क. कार्यालयबाट प्राप्त रकम रू.............
१. 	निर्माण सामग्रीमा (सिमेन्ट, छड, काठ, ढुंगा वा फु वा, गिट्टी, उपकरण आदि) रू. .
२. 	ज्यालाः– दक्ष रूः– 			
अदक्ष रू. 				
जम्मा रू.
३. 	मसलन्द सामान (कपि, कलम, मसी, कागज आदि) रू.
४.	दैनिक भ्रमण भत्ता (सम्झौतामा स्वीकृत भए) रू.
५. 	प्राविधिक निरीक्षण बापत खर्च (सम्झौतामा स्वीकृत भए) रू. 			
६.
अन्य
ख. 	जनसहभागिताबाट व्यहोरिएको खर्च रूः ...................
श्रमको मूल्य बराबर रकम रू. .......................
जिन्सी सामान मूल्य बराबर रकम रू. .............			
कू ल जम्मा रू. .............
४. 	प्राविधिक प्रतिवेदन बमोजिम मूल्यांकन रकम रू. .............
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५.
६.
७.

८.

उपभोक्ता समूहको निर्णय बमोजिम/समीक्षाबाट खर्च देखिएको रू. .............
कार्यान्वयनमा देखिएका मुख्य समस्याहरूः क. ख. ग.
समाधानका उपायहरू
क.
ख.
ग.
कार्यालयबाट र अन्य निकायबाट अनुगमन भए अनुगमनको सुझावः

९.
हाल माग गरेको किस्ता रकम रू.
१०. 	मुख्य खर्च प्रयोजन
११. 	प्राप्त रकम आयोजना बाहेक अन्य कार्यमा खर्च गर्ने गराउने छै नौ ।
.............
.............		
.............
.............
तयार गर्ने			सचिव 			कोषाध्यक्ष		अध्यक्ष
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नगरपालिकाको नियम सं ख्या :– ११

पचास पचास लागत सहभागितामा सडक कालोपत्रे योजना
सञ्चाल सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४

नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत मिति :–२०७४।११।२८
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प्रस्तावना
नगरपालिका भित्र स्थानीय उपभोक्ता र नगरपालिका बीचमा पचास पचास प्रतिशतको लागि सहभागितामा सडक
कालोपत्रे कार्यक्रम सं चालनका लागि लागि स्थानीय सरकार ऐन, २०७४ को दफा १०२(२) ले दिएको अधिकार प्रयोग
नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४ बमोजिम यो पचास पचास प्रतिशत लागत सहभागितामा
सडक कालोपत्रे कार्यक्रम सं चालन कार्यविधि, २०७४ तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

भाग १
सक्षिप्त नाम र प्रारम्भ :

१.

२.

(क) 	यस मापदण्डको नाम पचास पचास प्रतिशत लागत सहभागितामा सडक कालोपत्रे कार्यक्रम सं चालन
कार्यविधि, २०७४ रहेको छ ।
(ख) 	यो कार्यविधि नगर कार्यपालिकाले पारित गरेको मितिदेखि लागु हुनेछ ।
परिभाषा :
	विषय वा प्रसं गले अर्को अर्थ नलागेमा यस यस कार्यविधिमा,
१) “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार ऐन, २०७४ लाई सम्झनु पर्दछ ।
२) “नियमावली” भन्नाले स्थानीय सरकार ऐन, २०७४ बमोजिम बनेको नियमावलीलाई सम्झनु पर्दछ ।
३) “आर्थिक नियम” भन्नाले सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावली तथा अन्य प्रचलित नगरपालिकाको आर्थिक
कार्यप्रणाली सं चालन गर्ने कानून सम्झनु पर्दछ ।
४) “नगरपालिका” भन्नाले बाणगं गा नगरपालिकालाई सम्झनु पर्दछ ।
५) “नगर सभा” भन्नाले सं विधानको धारा २२३(१) बमोजिमको नगरसभा सम्झनु पर्दछ ।
६) “नगर कार्यपालिका” भन्नाले स्थानीय सरकार ऐन, २०७४ बमोजिमको नगर कार्यपालिका सम्झनु पर्दछ।
७) “समिति” भन्नाले पचास पचास प्रतिशतको लागत सहभागितामा सं चालन गरिने सडक कालोपत्रे
कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न यसै कार्यविधि बमोजिम गठन गरिएको समिति सम्झनुपर्दछ ।
८) “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ त” भन्नाले बाणगं गा नगरपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत एनेको दफा ८४
बमोजिमको अधिकारीलार्ई सम्झनु पर्दछ ।
९) “लागत सहभागिता” भन्नाले स्थानीय उपभोक्ता वा टोल विकास सं स्था वा अन्य सं गठित समूहहरुको
कम्तिमा पचास प्रतिशत लागत सहभागिता र बाँकी नगरपालिकाको लागत सहभागिता रहने बुझ्नु पर्दछ।
कार्यविधिको उद्देश्य
	यस कार्यविधिको उद्देश्य नगरपालिका क्षेत्र भित्र स्थानीय उपभोक्ता वा टोल विकास सं स्था वा अन्य
सं गठित समूहहरुको कम्तिमा पचास प्रतिशत लागत सहभागिता र नगरपालिकाको लागत सहभागितामा
प्रतिस्पर्धाका आधारमा सडक कालोपत्रे गर्नु रहको छ ।
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भाग—२
कार्यक्रम तर्जुमा कार्यान्वयन र अनुगमन मुल्यांकन सम्बन्धी व्यवस्था
३.	लागत सहभागितामा सडक कालोपत्रे गर्ने कार्यक्रमको सम्पूर्ण पक्षको मार्गदर्शन तथा योजनाको छनौटका लागि
देहाय बमोजिमको एक समितिको गठन गरिनेछ ।
(क) नगरपालिका प्रमुख
				
– सं योजक
(ख) नगरपालिका उपप्रमुख					– सदस्य
(ग) नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ त 		
– सदस्य
(घ) नगरपालिकाको पूर्वाधार विसका समितिको सं योजक 		
– सदस्य
(ङ) 	योजना शाखा प्रमुख					
– सदस्य सचिव
१) समितिले आफ्नो कार्यविधि आफै तय गर्न सक्ने छ ।
२) समितिको नियमित वैठकमा नगरपालिकाका पूर्वाधार विकास समितिका पदाधिकारीहरुलाई आमन्त्रित
सदस्य र अन्य सम्बन्धित प्रतिनिधिलाई आवश्यकता अनुसार आमन्त्रित गर्न सकिनेछ ।
४.
कम्तिमा पचास प्रतिशत लागत सहभागितामा सडक कालोपत्रे गर्नका लागि नगर सभा/नगर कार्यपालिकाले
विनियोजन गरेको बजेटको सीमालाई आधार मानी समितिले योजना छनौट गर्नेछ ।
५.	योजना छनौट गर्दा जुन उपभोक्ता समूहले कम्तिमा पचास प्रतिशत लागत सहभागिता जुटाइ नगरपालिकाको
खातामा रकम जम्मा गरेको भौचर सहित कार्यक्रम माग गर्छ सो उपभोक्ता समूहलाई पहिलो प्राथमिकता दिइ
क्रमश: योजना छनौट गरिनेछ ।
६.
नगरपालिकाले आवश्यक ठानेमा लागत सहभागिताका योजनाहरु पेश गर्न स्थानीय समुदाय/उपभोक्ताहरुको
लागि निश्चित अवधिको सूचना दिइ समयावधि तोक्न सक्ने छ ।
७.
नगरपालिकामा कु नै एक आर्थिक बर्षमा विनियोजन भएको रकम अपुग भइ माग भए बमोजिमका योजना
स्वीकृती दिन नसकिने भएमा प्राथमिकताका आधारमा क्रमश: आगामी आर्थिक बर्षमा विनियोजन गरिने
बजेटबाट त्यस्ता योजनाका लागि बजेट विनियोजनको सुनिश्चितता गरिनेछ ।
८.	लागत सहभागितामा सडक कालोपत्रे गर्दा कम्तिमा ४ मिटर चौडाइ सहित १०० मिटर भन्दा बढि लम्बाइ भएको
सडकलाई मात्र छनौट गरिनेछ । साथै सडक कालोपत्रेसं गै नालि, स–साना कल्भर्ट, सडक पेटी निर्माण गर्नुपर्ने
भएमा उक्त निर्माण कार्यहरु समेत सडक कालोपत्रेको एउटै प्याकेजमा भएको मानिनेछ ।
९.
कार्यक्रमको छनौट गर्दा नगरसभाबाट पारित भएको योजनालाई प्राथमिकता दिइनेेछ ।
१०. नगरपालिका कार्यालयबाट विस्तृत लागत अनुमान तयार गरेपछि मात्र योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि
बढाइनेछ ।
११.	योजनाको कार्यान्वयन ऐन, नियम, आर्थिक नियम तथा अन्य प्रचलित बमोजिम उपभोक्ता समिति वा ठे क्कापट्टाबाट
गरिनेछ ।
१२. प्रचलित कानून बमोजिम अनुगमन तथा मूल्यांकन तथा योजनाको जांचपास तथा फरफारक गरिनेछ ।
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भाग—३
विविध
१३.	यस कार्यविधिमा उल्लेखित कु राहरुमा छु ट हुन गई कु नै कु रा थप घट गर्न वा हटाउन वा परिमार्जन गर्न
परेमा सम्बन्धित ऐन नियमको परिधिभित्र रही नगर कार्यपालिकाले गर्न सक्ने छ ।
१४.	यस कार्यविधिमा उल्लेख गरिएका कु राहरुका हकमा यसै कार्यविधि अनुसार र उल्लेख नभएका कु राहरुका
हकमा प्रचलित ऐन नियम अनुसार हुनेछ ।
१५.	यस कार्यविधिमा लेखिएका कु राहरु प्रचलित कानूनसँ ग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म स्वत: निष्कृय हु
नेछ।
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नगरपालिकाको नियम सं ख्या :– १२

बाणगङ्गा राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४

नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत मिति :–२०७४।११।२८
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प्रस्तावना:
नेपालको सं विधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा (३) बमोजिम
नगरपालिकाले बनाएको ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड बाणगङ्गा राजपत्रमा प्रकाशन गर्न
अनिवार्य भएकोले,
पहिलो पटक बाणगङ्गा राजपत्र प्रकाशन गर्ने मिति निर्धारण गर्न, बाणगङ्गा राजपत्रमा रहने विभिन्न भागहरुको
व्यवस्था गर्न, बाणगङ्गा राजपत्रको नमूना ढाँचा स्वीकृत गर्न, बाणगङ्गा राजपत्र प्रकाशन गर्ने अधिकारीको
सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न, बाणगङ्गा राजपत्रको अभिलेख तथा मूल्य निर्धारण र बिक्री वितरणको प्रबन्ध गर्न
बाणगङ्गा नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४ को दफा ४ बमोजिम बाणगङ्गा
नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको मिति २०७४।१२।०५ मा बसेको बैठकले यो कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ ।
राजपत्रको नाम बाणगङ्गा राजपत्र राखिनेछ ।
भाग- १
प्रारम्भिक
१.
कार्यविधिको नाम:यस कार्यविधिको नाम बाणगङ्गा राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ रहेको छ ।
२.
कार्यविधि लागू हुने: यो कार्यविधि बाणगङ्गा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको मितिदेखि लागू
हुनेछ ।
भाग-२
बाणगङ्गा राजपत्रको भाग र ढाँचा
३.
बाणगङ्गा राजपत्रको भागहरु: बाणगङ्गा राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने विषयवस्तुलाई अनुसूची -१ बमोजिमका
भागहरुमा वर्गीकरण गरिएको छ ।
४.
बाणगङ्गा राजपत्रको ढाँचा: बाणगङ्गा राजपत्रको ढाँचा अनुसूची -२ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
५.	खण्डको व्यवस्था: बाणगङ्गा राजपत्रको खण्ड उल्लेख गर्दा राजपत्र प्रकाशन भएको वर्ष (उदाहरणका लागि
२०७४ साललाई १, २०७५ साललाई २ कायम गरी त्यसपछि क्रमश: जति वर्ष भयो त्यति नै सं ख्या उल्लेख गरी
प्रकाशन गरिनेछ ।
६.
बाणगङ्गा राजपत्रको सं ख्या: (१) बाणगङ्गा राजपत्रको सं ख्या कायम गर्दा क्रमश: सं ख्या कायम गरिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सं ख्या कायम गर्दा नेपाली बर्षलाई आधार मानी सो बर्षभरी पारित वा निर्णय
भई प्रकाशन भएका विषयमा क्रमश: सं ख्या राखी अर्को बर्ष शुरु भएपछि नयाँ सं ख्याबाट शुरु गरिनेछ ।
७.
बाणगङ्गा राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने सामग्री: बाणगङ्गा राजपत्र प्रकाशन गर्दा बिषयवस्तुसँग सम्बन्धित भागको
उल्लेख गरी (जस्तै: ऐन भए भाग-१ उल्लेख गर्ने) त्यसपछि प्रकाशन सामग्री (ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका,
मापदण्डको प्रस्तावनादेखि अन्तिमसम्म) को सम्पूर्ण व्यहोरा जस्ताको तस्तै राखी प्रकाशन गरिनेछ ।
८.
बाणगङ्गा राजपत्र प्रकाशन गर्ने अधिकारी: बाणगङ्गा राजपत्र बाणगङ्गा नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय
अधिकृ तको आदेशानुसार प्रकाशन हुनेछ । यसरी प्रकाशन गर्दा राजपत्रको अन्य्धमा “आज्ञाले,” भन्ने व्यहोरा
उल्लेख गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ तको नाम र नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ त भन्ने वाक्यांश
राखी वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ तले कु नै अधिकृ तस्तरको कर्मचारीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको भए त्यस्तो
अधिकारीको नाम र निजको पद उल्लेख गरी प्रकाशन गरिनेछ ।
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भाग-३
बाणगङ्गा राजपत्रको प्रकाशन, अभिलेख तथा वितरण
९.

बाणगङ्गा राजपत्र प्रकाशनको जिम्मेवारी: (१) कार्यपालिकाले कु नै शाखा वा एकाइलाई बाणगङ्गा राजपत्र प्रकाशन
सम्वन्धी कामका लागि कार्य विवरण सहित जिम्मेवारी तोक्ने छ ।
(२)
उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको शाखा वा एकाइबाट मात्र बाणगङ्गा राजपत्र प्रकाशन गरिनेछ ।
१०. प्रकाशन पूर्व सम्पादन गनुर्पु र्ने: (१) प्रकाशन हुने सामग्री बाणगङ्गा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कानून
सम्वन्धी विषय हेर्ने शाखा वा एकाइबाट सम्पादन गरिनेछ ।
(२)
उपदफा (१ वमोजिमको सम्पादित प्रति प्रमाणीकरण गरी राजपत्र प्रकाशन गर्ने शाखा/एकाइमा
पठाईनेछ ।
११. बाणगङ्गा राजपत्रको अभिलेख व्यवस्थापन: (१) प्रमाणीकरण भई आएका सामग्रीको अभिलेख दरुु स्त राखिनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमबाणगङ्गा राजपत्रको अभिलेख व्यवस्थापनका लागि छट्टुै पुस्तिका खडा गरी
सोही पुस्तिकामा प्रकाशन भएका सामग्रीको सिलसिलेवार सं ख्या खुलाई अद्यावधिक रुपमा अभिलेख
राखिनेछ।
(३) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ त वा निजले तोके को अधिकृ तले उपदफा (२) बमोजिमको अभिलेख
पुस्तिकालाई प्रमाणित गरिनेछ ।
१२.	नि:शुल्क रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने: नगरपालिकाले बाणगङ्गा राजपत्रको प्रकाशित प्रति देहायका निकायमा
नि:शुल्क रुपमा उपलब्ध गराइनेछ:
(क) नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको सं घीय तथा स्थानीय मामिला हेर्ने मन्त्रालय,
(ख) जिल्ला समन्वय समिति,
(ग) नगरपालिकाको सूचना तथा अभिलेख के न्र्य,
(घ) सम्बन्धित स्थानीय विभाग/महाशाखा/शाखा र
(ङ) नगरपालिकाका प्रत्येक वडा कार्यालय
१३. वेभ साइटबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने: नगरपालिकाबाट प्रकाशित बाणगङ्गा राजपत्रलाई नगरपालिकाको वेभसाइटमा
छु ट्टै खण्ड (अलग पोर्टल) निर्माण गरी सोबाट समेत सार्वजनिक गरिनेछ ।
१४.	विक्री वितरणको व्यवस्था तथा बिक्री मूल्य: (१) प्रकाशित बाणगङ्गा राजपत्र नगरपालिकाका वडाहरु र स्थानीय
तहको सूचना तथा अभिलेखके न्र् तथा तोकिएको शाखा वा एकाइ मार्फ त विक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइनेछ ।
(२) बाणगङ्गा राजपत्रको देहाय बमोजिमको बिक्री मूल्य निर्धारण गरिएको छ :
(क) बार्षिक सदस्य बनाई बिक्री गर्दा: वडा कार्यालय वा नगरपालिकाबाट बुझिलिने गरी बार्षिक
सदस्यताशुल्क लिई बिक्री गरेमा बार्षिक रु. ८००।—
(ख) 	खुद्रा बिक्री गर्दा : बाणगङ्गा राजपत्रको सदस्य नभएको कु नै व्यक्ति वा सं घ सं स्थाले बाणगङ्गा
राजपत्र लिन चाहेमा देहाय बमोजिमको फु टकर बिक्री मूल्य तोकिएको छ ।
१ देखि ८ पेज सम्म एक प्रतिको
रु.५ मात्र
९ देखि २४ पेज सम्म एक प्रतिको
रु.१० मात्र
२५ देखि ४० पेज सम्म एक प्रतिको
रु.१५ मात्र
४१ देखि ५६ पेज सम्म एक प्रतिको
रु.२० मात्र
५७ देखि ७२ सम्म एक प्रतिको
रु.२५ मात्र
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७३ देखि ९६ सम्म एक प्रतिको
रु.५० मात्र
९७ देखि बढी जति पेज हुन्छ, त्यसमा थप प्रति पेज २८ पैसाका दरले थप शुल्क लिइनेछ ।
१५.	बिक्रीबाट प्राप्त रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने : बाणगङ्गा राजपत्र बिक्री बापत प्राप्त राजश्व नगरपालिकाको
सञ्चित कोषमा जम्मा गरिनेछ ।
१६. कार्यविधिको व्याख्या: यस कार्यविधिको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कु नै द्विविधा उत्पन्न भएमा नगर कार्यपालिकाले
गरेको व्याख्या अन्तिम हुनेछ ।
१७. बचाऊ: यो कार्यविधि लागू हुनुभन्दा अगावै नगरपालिकाले पारित गरी लागू गरेका कानुन, ऐन, नियम, निर्देशिका,
कार्यविधि वा मापदण्ड यसै कार्यविधि बमोजिम प्रकाशन भएको मानिनेछ ।

अनुसूची-१
(दफा ३ सँ ग सम्बन्धित)
बाणगङ्गा राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने विषयवस्तु र भागहरु
भाग-१
यस भागमा बाणगङ्गा नगरपालिका, नगर सभाबाट पारित भई सभाको अध्यक्षबाट प्रमाणीकरण भएका ऐन तथा सभाका
नियमहरु प्रकाशन गरिनेछ ।

भाग-२
यस भागमा बाणगङ्गा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाबाट जारी नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड तथा नेपाल
सरकार, प्रदेश सरकार तथा अर्को स्थानीय तहसँ ग भएको सम्झौताको व्यहोरा प्रकाशन गरिनेछ ।
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अनुसूची- २
(दफा ४तथा अनसूची–१ को भाग–१ सँ ग सम्बन्धित)

बाणगङ्गा नगरपालिका
बाणगङ्गा राजपत्र
खण्ड:... सं ख्या:...मिति: ..../../..
भाग–१
बाणगङ्गा नगरपालिका
ऐन तथा सभाले बनाएको नियमको सम्पूर्ण व्यहोरा
आज्ञाले,
नाम
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ त
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अनुसूची २
(दफा ४ तथा अनसूची-१ को भाग-२ सँ ग सम्बन्धित)

बाणगङ्गा नगरपालिका
बाणगङ्गा राजपत्र
खण्ड:...

सं ख्या:...

मिति: ..../../..

भाग–२
बाणगङ्गा नगरपालिका
कार्यपालिकाबाट जारी नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा अर्को बाणगङ्गा
तहसँ ग भएको सम्झौताको व्यहोरा
आज्ञाले,
नाम
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ त
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नगरपालिकाको नियम सं ख्या :– १३

बाणगङ्गा नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७४

नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत मिति :–२०७४।११।२८
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नेपालको सं विधान बमोजिम स्थानीय तहको शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको कार्यान्वयन गर्न एवं नगर क्षेत्र भित्र शैक्षिक
क्षेेत्रलाई व्यबस्थित गर्नका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ र बाणगङ्गा नगरपालिकाको शिक्षा ऐन,
२०७४ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नगर कार्यपालिकाले यो बाणगङ्गा नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली,
२०७४ जारी गरेको छ ।

परिच्छेद १
सं क्षिप्त नाम र परिभाषा

१.

२.

सं क्षिप्त नाम र प्रारम्भ (१) यो नियमावलीको नाम “ बाणगङ्गा नगरपालिकाको शिक्षा नियमावली, २०७४” रहेको
छ।
(२) 	यो नियमावली नगर क्षेत्रभर लागु हुनेछ ।
(३) 	यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा–
(क) “ऐन” भन्नाले बाणगङ्गा नगरपालिकाको शिक्षा ऐनलाई सम्झनु पर्छ ।
(ख) “कार्यपालिका” भन्नाले बाणगङ्गा नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकालाई सम्झनु पर्छ ।
(ग) “कोष” भन्नाले नियम ८६ बमोजिमको विद्यालय सञ्चालनका लागि खडा गरिएको सञ्चितकोषलाई सम्झनु
पर्छ ।
(घ) “नगरपालिका” भन्नाले बाणगङ्गा नगरपालिका सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “धार्मिक विद्यालय” भन्नाले परम्परागत रुपमा चलिआएका गोन्पा, गुरुकु ल, आश्रम, मदरसा जस्ता
धार्मिक विद्यालयहरु सम्झनु पर्छ ।
(च) “निरीक्षक” भन्नाले विद्यालय निरीक्षण गर्न तोकिएको अधिकृ तलाई सम्झनु पर्छ ।
(छ) “परिवार” भन्नाले शिक्षक वा कर्मचारीसँ ग एकासगोलमा बस्ने तथा निज आफैं ले पालनपोषण गर्नु पर्ने
पति, पत्नी, छोरा, अविवाहिता छोरी, धर्मपुत्र अविवाहिता धर्मपुत्री, बाबु, आमा वा सौतेनी आमा सम्झनु
पर्छ र सो शब्दले पुरुष शिक्षक वा कर्मचारीको हकमा निजको बाजे, बज्यै तथा महिला शिक्षक वा
कर्मचारीको हकमा निजको सासू , ससुरा समेतलाई सम्झनु पर्छ ।
(ज) “परीक्षा समिति” भन्नाले नियम ३६ बमोजिम गठन हुने परीक्षा सञ्चालन तथा समन्वय समितिलाई सम्झनु
पर्छ ।
(झ) “पाठ्यक्रम विकास के न्द्र” भन्नाले स‹ीय ऐन बमोजिम पाठ्यक्रम निर्माणको लागि जिम्मेवार निकायलाई
सम्झनु पर्दछ ।
(ञ) “प्रधानाध्यापक” भन्नाले नियम ५२ बमोजिम नियुक्त विद्यालयको प्रधानाध्यापक सम्झनु पर्छ ।
(ट) “प्रमुख” भन्नाले नगरपालिकाको प्रमुखलाई सम्झनु पर्छ ।
(ठ) “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ त” भन्नाले नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ तलाई सम्झनु पर्छ ।
(ड) “प्रारम्भिक बाल शिक्षा के न्द्र” भन्नाले चार वर्ष उमेर पूरा भई पाँच वर्ष उमेर पूरा नगरेका बालबालिकाको
लागि नियम ४० बमोजिम खोलिएको प्रारम्भिक बाल शिक्षा के न्द्र, नर्सरी, के जी, मन्टेसरी आदि सम्झनु
पर्छ ।
(ढ) “व्यवस्थापन समिति” भन्नाले नियम २७ बमोजिम गठन हुने विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ।
(ण) “मन्त्रालय” भन्नाले स‹ीय सरकारको शिक्षा क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
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(त)

“शिक्षा अधिकृ त” भन्नाले नगरपालिकाको शिक्षा शाखाको प्रमुख वा सो प्रमुखको कामकाज गर्न
तोकिएको कर्मचारीलाई सम्झनु पर्छ ।
(थ) “शिक्षा शाखा” भन्नाले नगरपालिकामा रहेको शिक्षा हेर्ने एकाइलाई सम्झनु पर्छ ।
(द) “शिक्षक किताबखाना” भन्नाले स‹ीय शिक्षा कानून वमोजिम गठन भएको शिक्षक किताबखाना सम्झनु
पर्छ ।
(ध) “शिक्षक सेवा आयोग” भन्नाले स‹ीय कानून वमोजिम गठन भएको शिक्षकहरुको नियुक्ती सिफारिस
आदि गर्ने आयोग सम्झनु पर्छ ।
(न) “शिक्षा समिति” भन्नाले नियम २५ अनुसार गठन हुने नगर शिक्षा समिति सम्झनु पर्छ ।
(प) “शुल्क” भन्नाले विद्यालयले नियम बमोजिम विद्यार्थीसँ ग लिन पाउने शुल्क सम्झनु पर्छ ।
(फ) “शैक्षिक गुठी” भन्नाले विद्यालय सञ्चालन गर्नका लागि कु नै व्यक्तिले नाफा नलिने उद्देश्यले स्थापना
गरेको सार्वजनिक वा निजी गुठी सम्झनु पर्छ ।
(ब) “शैक्षिक सत्र” भन्नाले विद्यालयमा अध्ययन अध्यापन गराइने वार्षिक अवधि सम्झनु पर्छ ।
(भ) “समुदायद्वारा सञ्चालित विद्यालय” भन्नाले नियम ५ बमोजिम स्वीकृति प्राप्त गरी स्थानीय तह वा
व्यवस्थापन समितिले व्यवस्थापन जिम्मा लिएको सामुदायिक विद्यालय सम्झनु पर्छ ।
(म) “शिक्षक” भन्नाले विद्यालयमा नेपाल सरकार वा प्रचलित कानुन बमोजिम तोकिएको निकायबाट स्वीकृत
वा अनुमोदन प्राप्त दरबन्दी वा राहत, निजी र बालविकास अन्तर्गत व्यवस्थापन समितिले नियुक्त गरेको
शिक्षक सम्झनु पर्छ ।
(य) “सामुदायिक सिकाइ के न्द्र” भन्नाले समुदाय स्तरमा सञ्चालन गरिने आजीवन सिकाइ अध्ययन अनुसन्धान
र सीप सिकाई लगायतका काम गर्ने के न्द्रलाई सम्झनु पर्छ ।
(र) “स‹ीय शिक्षा ऐन” भन्नाले स‹ीय सं सदले बनाएको शिक्षा ऐनलाई सम्झनु पर्छ ।
(ल) “सं स्थागत विद्यालय” भन्नाले निजी लगानीमा सञ्चालन गर्ने गरी नियम ५ बमोजिम अनुमति पाई स्थापित
विद्यालयलाई सम्झनु पर्छ ।
(व) “अभिभावक “ भन्नाले विद्यार्थीका आमा, बाबु, बाजे, बज्यै, दाइ, दिदी, पति, पत्नी, सासु, ससुरा एवं
विद्यार्थीको सं रक्षकत्व प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई वुझिन्छ ।
श) “स्रोत व्यक्ति “ भन्नाले नगरपालिका भित्रका माध्यमिक तहका स्थायी शिक्षकहरु मध्येबाट शिक्षक र
विद्यालयहरुको स्तरवृद्धिका लागी स‹ीय कानुन वमोजिम नियुक्त भएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

परिच्छेद २
विद्यालय खोल्ने अनुमति वा स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था

३. 	विद्यालय खोल्ने अनुमतिको लागि निवेदन दिनु पर्ने : (१) कसैले विद्यालय खोल्न चाहेमा वडा समितिको सिफारिस
लिई शैक्षिकसत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा तीन महिना अगावै अनुसूची १ बमोजिमको ढाँचामा नगर कार्यपालिकाको
कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
४. 	विद्यालय खोल्नको लागि पूरा गर्नु पर्ने पूर्वाधार : विद्यालय खोल्नको लागि अनुसूची २ बमोजिमको पूर्वाधार पूरा
गरेको हुनु पर्नेछ ।
५. 	विद्यालय खोल्न अनुमति दिने : (१) नियम ३ बमोजिम विद्यालय खोल्ने अनुमतिको लागि निवेदन परेमा शिक्षा
शाखा प्रमुखले निवेदनसाथ प्राप्त कागजातहरु र स्थलगत जाँचबुझ गर्नेछ । त्यसरी जाँचबुझ गर्दा प्रस्तावित
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विद्यालयको लागि नियम ४ बमोजिमको पूर्वाधार पूरा भएको देखिएमा आधारभूत विद्यालयको हकमा शैक्षिक
सत्र सुरु हुनुभन्दा एक महिना अगावै र माध्यमिक विद्यालयको हकमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा तीन
महिना अगावै आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन शाखा प्रमुखले शिक्षा समितिको वैठकमा पेस गर्नुपर्नेछ । यस्तो
प्रतिवेदनमा अनुमति माग गरिएको विद्यालय सामुदायिक वा सं स्थागत कु न स्वरुपमा सञ्चालन गर्ने अनुमति माग
गरिएको हो सोका सम्बन्धमा यकिन उल्लेख हुनु पर्ने छ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम शिक्षा समितिको वैठकबाट अनुमति दिने सिफारिसको निर्णय भएमा कार्यापालिका
समक्ष पठाउनु पर्नेछ । यसरि प्राप्त सिफारिसको आधारमा कार्यपालिकाले जाँचबुझगरी उपयुक्त लागेमा
अनुसूची ३ बमोजिमको ढाँचामा अनुमति दिने छ ।
ँ प्राथमिक विद्यालयको हकमा शैक्षिकसत्र सुरु हुनुभन्दा ३० दिन अगावै दिनुपर्नेछ र
(३) 	यसरी अनुमति दिदा
माध्यमिक विद्यालयको हकमा शैक्षिकसत्र सुरु हुनुभन्दा दईु महिना अगावै अनुमति दिनुपर्नेछ ।
(४) उपनियम (२) वमोजिम शिक्षा समितिले विद्यालय खोल्ने अनुमतिको सिफारिश गर्ने निर्णय गर्दा विद्यालय
नक्साङकन, स्कुल जोनिङ्ग र नगर शिक्षा समितिले निर्धारण गरेको नगरपालिका र वडाको लागी
विद्यालयको अधिकतम सं ख्याको अधीनमा रही दिनु पर्नेछ ।
(५) कसैले ऐन तथा यस नियमावली विपरीत अनुमति दिएको वा प्राप्त गरेको पाइएमा नगर कार्यपालिकाले
छानविन गरी त्यसरी अनुमति प्राप्त विद्यालयको अनुमति जुनसुकै बखत रद्द गर्नेछ र त्यस्तो अनुमति
दिनका लागि सिफारिस गर्ने र अनुमति प्रदान गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम
कारबाही गरिनेछ ।
६.	विद्यालयले पालना गर्नु पर्ने शर्त तथा बन्देज : विद्यालयले पालन गर्नु पर्ने शर्त तथा बन्देजहरू देहायबमोजिम
हुनेछन् :
(क) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गर्नु पर्ने,
(ख)	शिक्षा समितिको स्वीकृति नलिई थप पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री प्रयोग गर्न नहुने,
(ग) राष्ट्रियता प्रति आँच आउने पाठ्यसामग्री भएको पाठ्यपुस्तक अध्यापन गर्न, गराउन नहुने,
(घ)	विद्यालयमा वालमैत्री, अपाङ्गतामैत्री तथा लैङ्गिकमैत्री वातावरण सृजना गर्ने,
(ङ) अभिभावकको वार्षिक भेला गराई विद्यालयको आय व्यय, शैक्षिक उपलब्धि र आगामी शैक्षिक सत्रको
कार्यक्रमको जानकारी गराउनु पर्ने,
(च) 	यस नियमावली बमोजिम आय व्ययको लेखा राख्नु पर्ने,
(छ) 	विद्यालयले गरेको लगानीको अभिलेख राख्नु पर्ने,
(ज) 	विद्यालयमा नेपालको राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकता, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, लैगिक, सामाजिक तथा
धार्मिक सहिष्णुतामा खलल पार्ने कु नै पनि क्रियाकलाप हुन नदिने,
(झ) सामुदायिक विद्यालयमा नगर कार्यपालिकाले तोके को सं ख्याको अधिनमा रही शिक्षक सेवा आयोगको
सिफारिस अनुसार शिक्षक नियुक्ति गर्नु पर्ने,
(ञ)	विद्यालयमा नियमित रुपमा परियोजना कायर् , सामाजिक सेवा, अतिरिक्त क्रियाकलाप, तथा अन्य
कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने,
(ट) 	विद्यालय तथा छात्रावासमा स्वस्थकर, सत्य, निष्ठा र नैतिक चरित्र निर्माण, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन,
सामाजिक सद्भाव प्रवर्द्धन तथा वालविवाह, नीरक्षरता, छाउपडी, दहेज, बोक्सावोक्सी, छु वाछु त, जातिगत
उचनीचता, छोरी माथिको विभेद आदि जस्ता सामाजिक विकृ तिहरुको उन्मुलनको वातावरण कायम गर्न
स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी स्वीकृतिको लागि प्रस्तुत गर्ने र कार्यान्वयनको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,
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(ठ)

आवासीय विद्यालयमा शिक्षा समितिले निर्धारण गरे बमोजिम विद्यार्थीको लागि खाना तथा पौष्टिक
आहारको गुणस्तर कायम गर्नु पर्ने,
(ड) नगरसभाले पारित गरेको कानुन तथा शैक्षिक नीतिको अधिनमा रही काम गर्नुपर्नेआि,
(ढ) 	यस नियमावलीबमोजिम पूरागर्नु पर्ने पूर्वाधारहरू कायम राख्नु पर्ने र विद्यार्थी सं ख्याका आधारमा
पूर्वाधारको विस्तार तथा स्तर वृद्धि गर्नुपर्ने,
(ण)	मन्त्रालय वा शिक्षा शाखाले निर्धारण गरेको ढाँचामा विद्यालयले शैक्षिक तथ्याङ्क तयार गरी शैक्षिक सत्र
सकिएको ३० दिनभित्र शिक्षा शाखामा पठाउनु पर्ने,
(त)	विद्यालयले विद्यार्थीको लागि प्रयोग गर्ने सवारी साधन प्रचलित कानुन बमोजिमको मापदण्डअनुरुप
परीक्षण गरिएको हुनु पर्ने,
(थ) तोकिएको मापदण्डअनुरुप विद्यालयको भवन तथा कक्षाकोठा सफा तथा सुरक्षित राख्नु पर्ने,
(द) प्रत्येक वर्ष विद्यालयको भौतिक तथा सामाजिक परीक्षण गराई त्यसको प्रतिवेदन शिक्षा शाखामा पठाउनु
पर्नेछ ।
७. 	विद्यालय खोल्न स्वीकृति प्रदान गर्ने : (१) नियम ५ को उपनियम (३) बमोजिम अनुमति प्राप्त आधारभूत तथा
माध्यमिक विद्यालयले स्वीकृतिको लागि अनुसूची–४ बमोजिमको ढाँचामा नगर कार्यपालिका समक्ष निवेदन दिनु
पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा शिक्षा शाखामार्फ त त्यस्तो विद्यालयको जाँचबुझ गरी वा
गराई त्यसको प्रतिवेदन पेस गर्न लगाउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम जाँचबुझ प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि नियम ६ बमोजिमको सर्त तथा बन्देज
पूरा गरेको देखिएमा शिक्षा समितिको निर्णयको आधारमा अनुसूची–५ बमोजिमको ढाँचामा आफ्नो
निर्णय सहित कार्यपालिकामा पेस गर्नेछ र कार्यपालिकाले सोको उपयुक्त लागेमा स्वीकृती दिने निर्णय
गर्नेछ । सोको आधारमा शिक्षा शाखाले नियम ६ बमोजिमको शर्त तथा बन्देजको अधिनमा रही त्यस्तो
विद्यालयलाई अनुसूची–५ बमोजिमको ढाँचामा स्वीकृति प्रदान गर्नेछ । 		
८. 	मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति तथा स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्था : (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र
जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि आधारभूत तहसम्म मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको अनुमति तथा
स्वीकृति सम्बन्धी प्रक्रिया नियम ७ वमोजिम हुनेछ । यसका लागि एकल भाषाभाषी विद्यालयमा मातृभााषामा
शिक्षा दिने, द्विभाषी विद्यालयमा दवु ै भाषामा शिक्षा दिने र वहुभाषी विद्यालयमा भाषिक स्थानान्तरणको नीति
अपनाइवालवालिकाहरुलाई उनीहरुको मातृभाषाबाट नेपाली वा अंगरे् जी भाषामा सहज रुपमा लाने व्यवस्था
गरिनेछ । एकल वा द्धिभाषी विद्यालयका अभिभावकले चाहेमा त्यहाँ पनि भाषिक स्थानान्तरणको नीति अपनाइले
छ । सबै खाले भाषाभाषीलाई एकअर्काको भाषा, लिपि तथा सं स्कृ ति सिक्न एवं सिकाउन प्रोत्साहित गरिने छ ।
(२) 	यस नियमावलीमा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि आधारभूत तह भन्दा माथि मातृभाषामा शिक्षा
दिने विद्यालयको अनुमति तथा स्वीकृति सम्बन्धी प्रक्रिया र मापदण्ड स‹ीय शिक्षा मन्त्रालयले निर्धारण गरे
बमोजिम हुनेछ ।
९. 	मुनाफा नलिने विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) सघीय कानूनको मापदण्ड बमोजिम गुरुकु ल, आश्रम,
मदरसा, गुम्बा वा गोन्पा समेतका सामाजिक, परोपकारी वा कल्याणकारी सं स्थाले विद्यालय सञ्चालन गर्न निवेदन
दिने लगायत त्यस्तो विद्यालयको अनुमति, स्वीकृति र कक्षा थप सम्बन्धी व्यवस्था नियम ३, ५, ७ र १० मा उल्लेख
भए बमोजिम हुनेछ ।
(२) 	यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि उपनियम (१) बमोजिम विद्यालय सञ्चालन
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गर्न पूरा गर्नु पर्ने पूर्वाधार अनुसूची–६ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
(३) गुरुकु ल, आश्रम, मदरसा, गुम्बा वा गोन्पा समेतका सामाजिक, परोपकारी वा कल्याणकारी सं स्थाले
सञ्चालन गर्ने शिक्षा सम्बन्धी नीति, पाठ्यक्रम, त्यस्ता सं स्थालाई दिने अनुदान तथा समन्वय सम्बन्धी
व्यवस्था मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
१०. कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयलाई शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कम्पनी
अन्तर्गत सञ्चालन भएको कु नै विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन गर्न चाहनेले सोको अनुमतिको लागि
अनुसूची–७ बमोजिमको ढाँचामा कार्यपालिका समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा स्थानीय शिक्षा अधिकृ त वा निरीक्षकद्वारा त्यस्तो विद्यालयको
जाँचबुझ गराई त्यसको प्रतिवेदन पेस गर्न लगाउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि उक्त प्रतिवेदन र निवेदनसाथ प्राप्त कागजात जाँचबुझ
गर्दा त्यस्तो विद्यालयलाई शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन गर्न मनासिब देखेमा शिक्षा समितिको सिफारिस
साथ कार्यपालिकामा पेस गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त सिफारिस जाँचबुझ गर्दा उपयुक्त देखिएमा कार्यपालिकाले त्यस्तो
विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीअन्तर्गत सञ्चालन गर्न अनुसूची ८ बमोजिमको ढाँचामा अनुमति दिनेछ ।
११. 	विदेशी शिक्षण सं स्थासँग सम्बन्धन गरी विद्यालय खोल्ने अनुमति वा स्वीकृति नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति
नलिई दिन सकिने छै न ।
१२. 	यस अघि दर्ता भएका विद्यालय सम्वन्धी व्यवस्था : (१) माथि जेसुकै उल्लेख भए पनि यसअघि नियमानुसार दर्ता
र सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरु यसै नियमावली वमोजिम सञ्चालन भएका मानिनेछन् ।
तर यस अघि सञ्चालनमा भएका विद्यालयले शिक्षा शाखाले तोके को ढाँचामा विवरण र कागजपत्र पेस गर्न पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) वमोजिम विवरण प्राप्त भए पछि शाखाले यस नियमावली वमोजिम सञ्चालन गर्न सकिने
नसकिने र सकिने भए गर्नु पर्ने सुधारको खाका सहित प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।
(३) प्राप्त प्रतिवेदन समेतको आधारमा शिक्षा शाखाले शिक्षा समिति समक्ष सञ्चालन अनुमती दिन नसकिने
भए सोही वमोजिम र शर्त सहित सञ्चालन गर्न पर्ने भए शर्तको विवरण सहित पेश गर्नेछ ।
(४) 	शिक्षा समितिको निर्णय वमोजिम शिक्षा अधिकृ तले अनुसुची ८ वमोजिमको ढाँचामा विद्यालयलाई
प्रमाणपत्र दिनुपर्नेछ ।
ँ विद्यालय सञ्चालनको सुरक्षण बापत देहाय बमोजिमको
१३. धरौटी राख्नु पर्ने: सं स्थागत विद्यालय खोल्ने अनुमति लिदा
रकम धरौटीको रूपमा राख्नु पर्नेछ :
(क) 	माध्यमिक विद्यालयको लागि चार लाख रूपैया,ँ
(ख) आधारभूत विद्यालय ६–८ को लागि दईु लाख पचास हजार रूपैया,ँ
ग) आधारभूत विद्यालय १–५ का लागि एक लाख पचास हजार रुपैया,
तर,
ँ धरौटी राख्नु पर्ने छै न ।
(१)	नियम ९ बमोजिम विद्यालय सञ्चालन गर्ने अनुमति लिदा
(२)	विशेष आवश्यकता भएका विद्यार्थीका लागि वा सिमान्तकृ त वा अति विकट भौगिलिक क्षेत्रमा विद्यालय
खोल्दा कार्यापालिकाले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम धरौटी छु ट दिन सकिनेछ ।
१४. धरौटी रकम जम्मा गरिने : (१) विद्यालयले नियम १३ बमोजिमको धरौटी बापतको रकम कार्यपालिकाको धरौटी
खातामा जम्मा गर्नपर्नेछ ।
१५. सार्वजनिक शैक्षिक गुठी तथा नेपाल सरकारले अनुदान दिने निजामती, सैनिक, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी
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बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
बल, नेपाल र सहिद प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित विद्यालयको नियमनको लागि स‹ीय शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको
कार्यविधिअनुसार हुने ।
१६. 	विद्यालय गाभ्न सकिने : (१) देहायको कु नै अवस्थामा दईु वा दईु भन्दा बढी विद्यालयलाई एक आपसमा गाभी
एउटा विद्यालय कायम गर्न सकिनेछ :
(क) अनुसूची–२ बमोजिमको पूर्वाधार कायम नरहेको,
(ख) अधिकांश कक्षामा तोकिएको सं ख्याको २५ प्रतिशत भन्दा कम विद्यार्थी सं ख्या भएको,
(ग)	दईु वा सोभन्दा बढी विद्यालयको परिसर एक आपसमा जोडिएको,
(घ)	दईु वा सोभन्दा बढी विद्यालय बीचको दू री १.५ कि.मि. भन्दा कम रहेको,
(ङ)	दईु वा सो भन्दा बढी विद्यालयका व्यवस्थापन समितिले विद्यालय गाभ्न सं युक्त निवेदन दिएको।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको आधारमा विद्यालयहरु गाभ्ने निर्णय गर्दा कार्यपालिकाले त्यस्ता विद्यालयको
लागि आवश्यक शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी यकिन गरी बढी हुन आएको शिक्षक तथा कर्मचारीको
व्यवस्थापनको विषयमा समेत निर्णय गर्नु पर्नेछ ।
(३) 	यस नियमावलीमा उल्लेखित विद्यालय गाभ्ने सम्वन्धी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नगर कार्यपालिकाले
शिक्षा समितिको सिफारिसमा कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्ने छ । यसरी गाभिएर खाली भएको वा बन्द भएको
विद्यालयमा सामुदायिक प्रयोजनका लागि पुस्तकालय, म्युजियम, सं वादस्थल, वा सीप विकास के न्द, सामुदायिक
अध्ययन के न्द्र्र जस्ता सं स्था बनाउन सकिने छ ।
१७. गाभिएका वा बन्द गरिएका विद्यालयको सम्पत्तीको व्यवस्थापन : (१) नियम १६ बमोजिम विद्यालय गाभिएमा,
गाभिने विद्यालयमा रहेको चल अचल सम्पत्ति, फर्निचर, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यसामग्री लगायतका अन्य शैक्षिक
सामग्री गाभिएको विद्यालयको नाममा नामसारी गरी वा जिन्सी दाखिला गरी आम्दानी बाँधी अभिलेख राख्नु पर्नेछ
।
१८. 	विद्यालयको तह वा कक्षा घटाउन सकिने : कु नै विद्यालयको सम्बन्धमा नियम १७ को अवस्था विद्यमान रहेको भए
तापनि विद्यालय गाभ्ने आधार औचित्यपूर्ण नदेखिएमा शिक्षा शाखाको सिफारिसमा नगरकार्यापालिकाले त्यस्तो
विद्यालयको माथिल्लो तह वा कक्षा घटाउन सक्ने छ ।
१९. विद्यालयको कक्षा थप गर्न सकिने : (१) कु नै विद्यालयले कक्षा थप गर्न चाहेमा शैक्षिकसत्र सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा
दईु महिना अगावै नगर कार्यपालिका समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन परेमा नगरपालिकाले थप हुने कक्षाको लागि नियम ४ बमोजिमको
पूर्वाधार पूरा भए वा नभएको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्न शिक्षा शाखामा पठाइदिनेछ । शिक्षा
शाखाले स्थलगत जाँचबुझ गर्दा पूर्वाधार पूरा गरेको देखिएमा निर्णयको निमित्त शिक्षा समितिमा पेश गरी
समितिको सिफारिश अनुसार नगर कार्यपालिकालेे शैक्षिकसत्र सुरु हुनु अगावै कक्षा थप गर्न अनुमति दिन
सक्ने छ ।
(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने वाहेक अन्य विद्यालयको
कक्षा एघार र बाह्रको कक्षा थप र विषय थप गर्ने अनुमति स‹ीय शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत मापदण्डका
आधारमा नगर कार्यपालिकाले दिनेछ ।
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बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
परिच्छेद ३

नगर कार्यपालिका, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ त, शिक्षा अधिकृ त निरीक्षक तथा स्रोत व्यक्तिको काम, कर्तव्य र
अधिकार
२०. नगर कार्यपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार :
१) 	यस नियमावलीमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त नगर कार्यपालिकाको काम,
कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ :
(क) शैक्षिक योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न शिक्षा समिति, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ त
स्थानीय शिक्षा अधिकृ त तथा स्रोतब्यक्ति लाई आवश्यक निर्देशन दिने,
(ख) शैक्षिक योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यकता अनुसार समिति, उपसमिति वा
कार्यटोली गठन गर्ने,
(ग) 	शिक्षक सरुवाको मापदण्ड वनाई नगरपालिकाको तहमा एक रुपता रहने गरी शिक्षक विद्यार्थी
अनुपात मिलाउने, गुणस्तर कायम गर्ने, आचारसं हिता बनाई लागू गर्ने,
(घ) 	शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको प्रशासन, व्यवस्थापन तथा शैक्षिक विकाससम्बन्धी कार्ययोजना
स्वीकृत गर्ने र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने ,
(ङ) प्रदेश तथा सं घको कानुन वमोजिम हुने शिक्षा सम्वन्धी विषयहरुको कार्यान्वयन गर्न शिक्षा
समितिलाई निर्देशन दिने,
(च) प्रत्येक ६ महिनामा नगरपालिका भित्रका सबै किसिमका विद्यालयहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
गरी गराई अपेक्षित गुणस्तर कायम गर्ने,
(छ) 	विद्यालयमा आर्थिक व्यवस्था पारदर्शी तथा सुनिश्चित गर्न वस्तुगत आधार तथा मापदण्ड बनाई
लागू गर्ने, गराउने,
(ज) 	यस नियमावलीको परिधि भित्र रही धार्मिक विद्यालय ,अनौपरिक शिक्षा, विशेष शिक्षा आदि
सञ्चालनको लागि मापदण्ड बनाउने,
(झ) 	शिक्षालाई व्यवहारिक, उद्यमशील र रोजगारउन्मुख बनाउने नीति अवलम्बन गर्ने ,
(ञ) शिक्षा सम्बन्धी कानुन निर्माणको लागि नगर सभामा पेस गर्ने ।
(२) उपनियम (१) मा जेसुकै लेखिएतापनि सं स्थागत विद्यालयका हकमा त्यस्ता विद्यालयले पालना गर्नु पर्ने
मापदण्ड, गुणस्तर, शुल्क प्रावधान, विपन्न तथा सिमान्तकृ त वर्गका छात्रछात्राका लागि दिईने छात्रबृत्तिका
आधार र प्रतिशत, शिक्षक तथा कर्मचारिहरुको सेवा, सर्त एवं पारिश्रमिक जस्ता विषयमा निर्णय गर्दा
सं स्थागत विद्यालयहरुको सं गठन को समेत सहभागिता एवं राय परामर्श लिई निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
२१. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ तको काम, कर्तव्य र अधिकार : ऐन तथा यस नियमावलीमा अन्यत्र लेखिएका काम,
कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ तको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :
(क) 	शिक्षालाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गर्न नगरपालिकाको समग्र शैक्षिक नीति, योजना, कार्यक्रमको
कार्यान्वयन एवं अनुगमन गर्ने/गराउने,
(ख)े नगर कार्यसम्पादन नियमावलीमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ तले गर्ने भनी उल्लेख भएका शिक्षा सम्बन्धि
कार्य गर्ने,
(ग) शैक्षिक समन्वयकर्ता तथा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने,
(घ) कार्यपालिकाले प्रत्यायोजन गरेका शिक्षा सम्बन्धी कार्य गर्ने,
(ङ) नगर को उत्कृष्ट शैक्षिक उपलव्धिका लागि शिक्षा अधिकृ तसँ ग कार्यसम्पादन करार गर्ने र सो उपलब्धिपूर्ण
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बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
रहे नरहेको निरन्तर अनुगमन गर्ने,
(च)	विद्यालयहरुको लेखा परीक्षणको लागि सम्बन्धित विद्यालयले सिफारिस गरी पठाएका ३ जना लेखा
परीक्षकहरुमध्ये एक जनावाट परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
(छ)	शिक्षा सम्बन्धी कु नै प्रस्ताव नगरपालिकामा पेस गर्नु पर्ने भए गर्ने ।
२२. 	शिक्षा अधिकृ तको काम, कर्तव्य र अधिकार : ऐन तथा यस नियमावलीमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र
अधिकारका अतिरिक्त नगर शिक्षा अधिकृ तको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :
(क) नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गराउने,
(ख)	शिक्षासम्बन्धी कु नै प्रस्ताव नगरपालिकामा पेस गर्नुपर्ने भए प्रमुख प्रशासकिय अधिकृ त मार्फ त पेस गर्ने,
(ग)	शिक्षा सम्बन्धी नगर स्तरीय योजना वनाई कार्यपालिकामा स्वीकृतिको लागि पेश गर्ने र स्वीकृत योजना
कार्यान्वयन गर्ने,
(घ) स्थानीय तहको शिक्षाको अवस्था, प्रगति आदि समेटिएको शिक्षा सम्वन्धी स्थितिपत्र तयार गरी प्रत्येक
वर्षको चैत्र मसान्तभित्र प्रकाशित गर्ने,
(ङ) स्वीकृत अनौपचारिक शिक्षा, विशेष आवश्यकता शिक्षा र शिक्षाको लागि खाद्य कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने
गराउने तथा सो सम्बन्धी अभिलेख तयार गर्ने,
(च)	विद्यार्थी सं ख्या घट्न गई फाजिलमा परेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई अर्को समुदायिक
विद्यालयमा मिलान गर्न शिक्षा समितिमा सिफारिस गर्ने,
(छ) स्वीकृत कार्य योजना अनुसार विद्यालय सञ्चालन भए नभएको सम्बन्धमा नियमित रूपले निरीक्षण र
सुपरीवेक्षण गरी त्यसको प्रतिवेदन तयार गर्ने,
(ज)	शिक्षाको गुणस्तर बढाउनका लागि शिक्षक,प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूको
समय समयमा बैठक, गोष्ठी वा तालिमको सञ्चालन गर्ने,
(झ) आधारभूत तहको अन्त्यमा लिइने परीक्षा सञ्चालन गर्न परीक्षा सञ्चालन समितिको सदस्य सचिव भइ कार्य
गर्ने,
(ञ)	विद्यालयको कक्षा ५ तथा ८ को परीक्षाको अभिलेख, प्रश्नपत्र र उत्तर पुस्तिका झिकाई जाँच, विद्यालयमा
शिक्षाको गुणस्तर बृद्धि भए नभएको सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गरी अभिलेख राख्ने तथा सो सम्बन्धमा सुधारका
लागि आवश्यक काम गर्ने,
(ट) नगरपालिकाभित्र रहेका कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका वा सं स्थागत विद्यालयहरुको शैक्षिक
कार्ययोजनाको समन्वय र अनुगमन गरी सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गर्ने,
(ठ) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम विद्यालयहरू सञ्चालन भए नभएको जाँचबुझ गर्ने तथा विद्यालयमा
शिक्षाको गुणस्तर बढाउन, सुधार गर्न वा विद्यालय बन्द गर्नु पर्ने नपर्ने सम्बन्धमा निरीक्षण गरी विद्यालयको
स्तर बढाउनु, सुधार गर्नु वा विद्यालय बन्द गर्नु पर्ने भएमा तत् सम्बन्धी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने,
(ड)	माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षाको लागि रजिष्ट्रेसन फाराम भरेका विद्यार्थीको नाम, थर, उमेर प्रचलित
कानुनबमोजिम सं शोधन गर्ने,
(ढ)	नियुक्ति वा बढुवाको लागि आयोगबाट सिफारिस भई आएका शिक्षक वा कर्मचारीलाई विद्यालयमा
नियुक्ति गर्ने,
(ण) सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा विवरण तथा अन्य अभिलेख अद्यावधिक
गर्ने,
(त)	शिक्षक वा कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी त्यसको विवरण आयोगमा पठाउने,
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(थ)	विद्यालय र प्रारम्भिक बाल शिक्षा के न्द्रको निरीक्षण गर्ने गराउने,
(द)	मन्त्रालयले तोकिदिएबमोजिम सामुदायिक तथा सं स्थागत विद्यालयहरूको समूह विभाजन गरी स्रोत के न्द्र
निर्धारण गर्ने र स्रोत के न्दबाट विद्यालयको निरीक्षण, शिक्षकको तालिम तथा अन्य शैक्षिक क्रियाकलाप
गर्ने,
(ध)	माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा र आधारभूत तहको अन्त्यमा हुने परीक्षालाई
नियमित र मर्यादित ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने गराउने,
(न) सामुदायिक विद्यालयका लागि वितरण गरिएका दरबन्दी शैक्षिक सत्रको सुरुमा मिलान गर्न शिक्षा
समितिमा सिफारिस गर्ने,
(प)	निरीक्षक तथा स्रोत व्यक्तिलाई विद्यालय निरीक्षणको सुचक बनाई निरीक्षण गर्न पठाउने र निरीक्षक तथा
स्रोतव्यक्तिले विद्यालय निरीक्षण गरे नगरेको यकिन गर्न स्थलगत निरीक्षण गर्ने,
(फ) नगरपालिकाबाट विद्यालयलाई निकासा भएको रकम सदपु योग भए नभएको अनुगमन गर्ने,
(ब)	विद्यालयले स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू गरे नगरेको सम्बन्धमा निरीक्षण गर्ने गराउने,
(भ)	विद्यालयमा लागू गरिएको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्यसामग्री सम्बन्धमा सुधार गर्नुपर्ने र नि:शुल्क
पाठ्यपुस्तकको वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षकको राय
लिई सुझाव पठाउने तथा सो सम्बन्धमा अन्य आवश्यक कार्य गर्ने, गराउने,
(म)	लेखा परीक्षकबाट प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा देखिएका अनियमितता र बेरुजु फछर््यौट गर्न लगाउने,
(य) सरकारी तथा गैरसरकारी शैक्षिक परियोजनाहरूको निरीक्षण तथा समन्वय गर्ने,
(र) सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबी प्रतिवेदन पारित गराउने,
(ल)	विद्यालयको वार्षिक शैक्षिक कार्यक्रमको नियमितरूपमा अनुगमन गरी सो अनुसार गर्ने, गराउने,
(व)	विद्यालय निरीक्षक र स्रोत व्यक्तिले दिएको निरीक्षण प्रतिवेदन उपर कारबाही गर्ने,
(श)	विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक अभिभावक सं घ गठन गर्ने, गराउने,
(ष) सामुदायिक विद्यालयको स्वीकृत, रिक्त दरवन्दीमा पदपूर्तिको लागि आयोगमा लेखी पठाउने,
(स) कार्यपालिकाबाट स्वीकृत मापदण्डको आधारमा शिक्षकको सरुवा तयारी गर्ने,
(ह)	विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा शिक्षकलाई विद्यालय समय बाहेक वा विद्यालयको नियमित
पठन पाठनमा असर नगर्ने गरी अतिरिक्त समयमा अन्यत्र कार्य गर्न पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने,
(क्ष) कार्यसम्पादनको आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक सं घ,प्रधानाध्यापक,
शिक्षक एवं कर्मचारीहरुलाई पुरस्कार तथा दण्डका लागि कार्यपालिकासमक्ष सिफारिस गर्ने ,
(त्र) निजी, धार्मिक तथा गुठी विद्यालयको अनुगमन गरी स्वीकृत मापदण्डको पालना गर्न लगाउने र तदनुसार
पुरस्कार र दण्डको लागि कार्यपालिकासमक्ष सिफारिस गर्ने ,
(ज्ञ) नगर कार्यपालिका, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र शिक्षा सं ग सम्बन्धित आयोगहरुबाट निर्देशित वा प्रत्यायोजित
कार्य गर्ने ,
२३. 	निरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार : ऐन तथा यस नियमावलीमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका
अतिरिक्त शिक्षा अधिकृ तको मातहत र प्रत्यक्ष निर्देशनमा रही निरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय
बमोजिम हुनेछ :
(क) प्रत्येक दईु महिनामा सबै विद्यालयमा कम्तीमा एक पटक स्थलगत निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने ।
निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने क्रममा प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिसँ ग छलफल गरी छलफल
भएको कु रा र निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धी व्यहोरा विद्यालयको निरीक्षण पुस्तिकामा जनाउने तथा
जनाउन लगाउने,
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(ख) ऐन र यस नियमावलीबमोजिम विद्यालय नियमित रूपले सञ्चालन भए नभएको, त्यस्तो विद्यालयमा
भौतिक साधन सुरक्षित विद्यालयअनुरुप भए नभएको, शिक्षक पर्याप्त भए नभएको, उपलब्ध साधनको
अधिकतम सदपु योग भए नभएको र निर्धारित स्तर बमोजिम पठन पाठन भए नभएको र समग्र शैक्षिक
गुणस्तर कायम भए नभएको सम्बन्धमा प्रधानाध्यापक, शिक्षक–अभिभावक सं घ र शिक्षकसँ ग विचार
विमर्श गरी सो अनुरूप भएको नदेखिएमा सुधार गर्न लगाउने,
(ग) 	विद्यालय निरीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन शिक्षा अधिकृ तसमक्ष पेस गरी निर्देशनबमोजिम गर्ने,
(घ)	विद्यालयको विकासको लागि व्यवस्थापन समिति तथा सरोकावालाहरूसँ ग सम्पर्क तथा आवश्यक
सरसल्लाह र अन्तरक्रिया गर्ने,
(ङ) नमूना शिक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि निरीक्षण क्षेत्रभित्रको रोस्टर (समूह) तयार गर्ने र समय–समयमा
प्रधानाध्यापक सहित शिक्षकको बैठक बोलाई शिक्षण गर्ने विषयमा देखिएका समस्या समाधानको लागि
आवश्यक काम गर्ने,
(च) 	शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको कार्य क्षमताको मूल्याङ्कन गरी त्यसको अभिलेख शिक्षा शाखामा
उपलब्ध गराउने ,
(छ) 	विद्यालयको शैक्षिकस्तर बृद्धि गर्न प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूको गोष्ठीको
सं योजन गर्ने, गराउने,
(ज) परीक्षा समितिको निर्देशन बमोजिम परीक्षा सञ्चालन गर्ने, गराउने,
(झ) 	विद्यालयको शैक्षिक तथा आर्थिक अभिलेख दरुु स्त भए नभएको निरीक्षण गर्ने, गराउने,
(ञ) आफ्नो क्षेत्र भित्रका शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषण गरी शिक्षा शाखामा पठाउने,
(ट) 	शिक्षकलाई तालिमको लागि सिफारिस गर्ने र तालिमप्राप्त शिक्षकको सीपको प्रयोग भए नभएको यकिन
गर्न कक्षा अवलोकन गरी सुधारका लागि कार्य गर्ने,
(ठ) व्यवस्थापन समितिको बैठक नियमित रूपले बसे नबसेको जाँचबुझ गरी नबसेको भए बैठक बोलाउन
प्रधानाध्यापकलाई निर्देशन दिने,
(ड) 	विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
(ढ) स्रोत व्यक्तिको कामको अनुगमन गरी प्रत्येक महिना शिक्षा शाखामा प्रतिवेदन पेस गर्ने,
(ण) 	विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको बिदाको अभिलेख शैक्षिक सत्रको अन्त्यमा प्रमाणित गर्ने र
विद्यालयमा राख्न लगाउने,
(त)	शिक्षक तथा कर्मचारीको हाजिरी अभिलेख दरुु स्त भए नभएको जाँच वा निरीक्षण गरी बिदा नलिई
अनुपस्थित हुने शिक्षक तथा कर्मचारीको हकमा हाजिरी पुस्तिकामा गयल जनाई सोको जनाउ सहित
कारबाहीको लागि सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समिति र नगर शिक्षा समितिलाई सिफारिस गर्ने,
(थ) आफनो क्षेत्रभित्र सञ्चालन गरिएका अनौपचारिक शिक्षा, विशेष आवश्यकता शिक्षा, समावेशी शिक्षा र
शिक्षाको लागि खाद्य कार्यक्रमको नियमित रूपमा निरीक्षण तथा अनुगमन गरी स्थानीय शिक्षा समितिमा
प्रतिवेदन पेस गर्ने,
(द)	निजी, धार्मिक तथा गुठी विद्यालयको अनुगमन गरी स्वीकृत मापदण्डको पालना गर्न लगाउने र तदनुसार
पुरस्कार र दण्डको लागि शिक्षा अधिकृ त समक्ष सिफारिस गर्ने ,
(ध) आजीवन शिक्षा र सीप शिक्षाको उचित प्रवन्ध गर्ने गराउने ,
(न) 	शिक्षा अधिकृ् रतले तोके बमोजिम थप कार्य गर्ने, गराउने ,
(प) नगरपालिकाले शिक्षा सम्बन्धी प्रत्यायोजित कार्य गर्ने,
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२४.

स्रोतव्यक्तिको काम, कर्तव्य र अधिकार : ऐन तथा यस नियमावलीमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र
अधिकारका अतिरिक्त शिक्षा अधिकृ तको मातहत र प्रत्यक्ष निर्देशनमा रही स्रोतव्यक्तिको काम, कर्तव्य र
अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :
(क) प्रत्येक दईु महिनामा सबै विद्यालयमा कम्तीमा एक पटक स्थलगत निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने ।
निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने क्रममा प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिसँ ग छलफल गरी छलफल
भएको कु रा र निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण सम्बन्धी व्यहोरा विद्यालयको निरीक्षण पुस्तिकामा जनाउने,
(ख) ऐन र यस नियमावलीबमोजिम विद्यालय नियमित रूपले सञ्चालन भए नभएको, त्यस्तो विद्यालयमा
भौतिक साधन सुरक्षित विद्यालय अनुरुप भए नभएको, शिक्षक पर्याप्त भए नभएको, उपलब्ध साधनको
अधिकतम सदपु योग भए, नभएको र निर्धारित स्तरबमोजिम पठन पाठन भए नभएको र समग्र शैक्षिक
गुणस्तर कायम भए नभएको सम्बन्धमा प्रधानाध्यापक, शिक्षक–अभिभावक सं घ र शिक्षकसँ ग
विचारविमर्श गरी सोअनुरूप भएको नदेखिएमा सुधार गर्न लगाउने,
(ग) 	विद्यालय निरीक्षण सम्बन्धी प्रतिवेदन शिक्षा अधिकृ तसमक्ष पेस गरी निर्देशन बमोजिम गर्ने,
(घ) 	विद्यालयको विकासको लागि व्यवस्थापन समिति तथा सरोकावालाहरूसँ ग सम्पर्क तथा आवश्यक
सरसल्लाह र अन्तरक्रिया गर्ने,
(ङ) नमूना शिक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि निरीक्षण क्षेत्रभित्रको रोस्टर (समूह) तयार गर्ने र समय–समयमा
प्रधानाध्यापक सहित शिक्षकको बैठक बोलाई शिक्षण गर्ने विषयमा देखिएका समस्या समाधानको लागि
आवश्यक काम गर्ने साथै मासिक अनुगमन गरेका विद्यालयका दस वटा कक्षा अवलोकन गर्ने ।
(च) 	शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको कार्य क्षमताको मूल्याङ्कन गरी त्यसको अभिलेख शिक्षा शाखामा
उपलब्ध गराउने
(छ) 	विद्यालयको शैक्षिक स्तर वृद्धि गर्न प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूको गोष्ठीको
सं योजन गर्ने, गराउने,
(ज) परीक्षा समितिको निर्देशनबमोजिम परीक्षा सञ्चालन गर्ने, गराउने,
(झ)	विद्यालयको शैक्षिक तथा आर्थिक अभिलेख दरुु स्त भए नभएको निरीक्षण गर्ने, गराउने,
(ञ) आफ्नो क्षेत्र भित्रका शैक्षिक तथ्याङ्क सङ्कलन तथा विश्लेषण गरी शिक्षा शाखामा पठाउने,
(ट) 	शिक्षकलाई तालिमको लागि सिफारिस गर्ने र तालिमप्राप्त शिक्षकको सीपको प्रयोग भए नभएको यकिन
गर्न कक्षा अवलोकन गरी सुधारका लागि कार्य गर्ने,
(ठ) व्यवस्थापन समितिको बैठक नियमितरूपले बसे नबसेको जाँचबुझ गरी नबसेको भए बैठक बोलाउन
प्रधानाध्यापकलाई निर्देशन दिने,
(ड) विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धमा प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने,
(ढ)	शिक्षक तथा कर्मचारीको हाजिरी अभिलेख दरुु स्त भए नभएको जाँच वा निरीक्षण गरी बिदा नलिई
अनुपस्थित हुने शिक्षक तथा कर्मचारीको हकमा हाजिरी पुस्तिकामा गयल जनाई सोको जनाउसहित
कारबाहीको लागि सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समिति र नगर शिक्षा समितिलाई सिफारिस गर्ने,
(ण) आफनो क्षेत्रभित्र सञ्चालन गरिएका अनौपचारिक शिक्षा, विशेष आवश्यकता शिक्षा, समावेशी शिक्षाको
नियमित रूपमा निरीक्षण तथा अनुगमन गरी स्थानीय शिक्षा समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्ने,
(त)	निजी, धार्मिक तथा गुठी बिद्यालयको अनुगमन गरी स्वीकृत मापदण्डको पालना गर्न लगाउने र तदनुसार
पुरस्कार र दण्डको लागि शिक्षा अधिकृ त समक्ष सिफारिस गर्ने ,
(थ) आजीवन शिक्षा र सीप शिक्षाको उचित प्रबन्ध गर्ने गराउने ,
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(द) 	शिक्षा अधिकृ् रतले तोके बमोजिम थप कार्य गर्ने, गराउने ,
(ध) नगरपालिकाले शिक्षा सम्बन्धी प्रत्यायोजित कार्य गर्ने,
(न) प्रत्येक विद्यालयको सामाजिक परीक्षण, विद्यालय सुधार योजना अध्यावधिक गर्ने कार्यमा अनुगमन तथा
सहयोग गर्ने ।
(प) प्रत्येक विद्यालयलाई वार्षिक अतिरिक्त क्रियाकलाप निर्माण गर्न लगाई अनुगमन गर्ने ।
(फ) विद्यालयहरुका लागि वार्षिक शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण गर्न लगाई कार्यन्वयन गराउने ।
(ब) 	विद्यालयहरुमा विद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्याउने ।
परिच्छेद–४
नगरपालिका शिक्षा समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी कार्यविधि
२५.	शिक्षा समितिको सं रचना तथा कार्यसञ्चालन विधि:
(१)
नगरपालिकामा देहायबमोजिमको एक नगर शिक्षा समिति रहनेछ :
(क) नगर कार्यपालिकाको प्रमुख वा निजको काम गर्न तोकिएको व्यक्ति
अध्यक्ष
(ख) नगर कार्यपालिकाकाले तोके का नगर कार्यपालिकाका महिला तथा दलित समेत २ जना सदस्य
सदस्य
(ग) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ त वा निजले तोके को एकजना अधिकृ त कर्मचारी
सदस्य
(घ) सामुदायिकविद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुमध्ये नगरक्षेत्रभित्रका प्रधानाध्यापकहरुले छानि
पठाएकोेे एक जना प्रधानाध्यापक
सदस्य
(ङ) सं स्थागत विद्यालयहरुको तर्फ वाट सं स्थागत विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुले छानिपठाएको
एकजना सदस्य
(च) नगरपालिका स्तरीय अभिभावक सं घका तर्फ बाट समितिले तोके को प्रतिनिधि एक जना 		
							
सदस्य		
(छ) नगर कार्यपालिकाको सामाजिक समितिको सं योजक
सदस्य
(ज) नगरस्तरीय शिक्षक महासं घको अध्यक्ष
सदस्य
(झ) 	विद्यालय विव्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरु मध्येवाट समितिले तोके को एक जना
सदस्य
(ञ) स्रोतव्यक्तिहरु मध्येबाट एक जना
सदस्य
(ट) 	शिक्षा अधिकृ त
सदस्य सचिव
(२)

नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा देहाय बमोजिम एक वडा शिक्षा समिति रहनेछ:
(क) वडा अध्यक्ष वा निजको काम गर्न तोकिएको व्यक्ति
		
अध्यक्ष
(ख) अभिभावक सं घहरुका तर्फ बाट वडा समितिले तोके को प्रतिनिधी एक जना सदस्य
(ग) समाजसेवि, शिक्षा विज्ञ तथा शिक्षा प्रेमीहरुमध्येबाट वडा समितिले तोके को एक जना	
सदस्य
(घ) 	विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरुमध्येबाट वडा समितिले तोके को एक जना सदस्य
(ङ) सं स्थागत विद्यालयका सम्बन्धित वडाका प्रधानाध्यापकहरुले छानिपठाएको एक जना
सदस्य	
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(च)

२६.

सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकहरु मध्येबाट सम्बन्धित वडाका प्रधानाध्यापकहरुले छानी
पठाएको एक जना 						
सदस्य
(च) सम्बन्धित वडाको वडा सचिव 					
सदस्य सचिव
(३) नगर शिक्षा समिति र वडा शिक्षा समितिको बैठक कम्तीमा प्रत्येक चौमासिकमा एक पटक बस्नु पर्नेछ ।
(४) वैठक सञ्चालनको लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको उपस्थीति आवश्यक पर्नेछ भने बैठकको निर्णय
वहुमतको आधारमा हुनेछ ।
नगर शिक्षा समिति र वडा शिक्षा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) ऐन तथा यस नियमावलीमा अन्यत्र
लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त नगर शिक्षा समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय
बमोजिम हुनेछ :
(क) 	शिक्षा शाखाबाट पेस भएको शैक्षिक योजनामाथि छलफल गरी स्वीकृतिको लागि कार्यपालिकामा
पेस गर्ने,
(ख) नगरपालिकामा स्वस्थ शैक्षिक वातावरण कायम राख्न तथा शिक्षाको गुणस्तर बृद्धि गर्न शिक्षा
शाखामार्फ त पेस भएको कार्ययोजना माथि छलफल गरी आवस्यक देखिएमा परिमार्जन सहित
स्वीकृत गर्ने,
(ग) नेपाल सरकारको स्वीकृत नीति र निर्देशनअनुरूप विशेष आवश्यकता शिक्षा, समावेशी शिक्षा,
अनौपचारिक शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, दू र शिक्षा तथा खुला शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी
आवश्यक व्यवस्था गर्ने,
(घ) 	विद्यालयलाई आर्थिक सहायता उपलव्ध गराउने तथा त्यस्तो सहायताको लागि सम्बन्धित
निकायमा सिफारिस गर्ने,
(ङ) 	शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थी कल्याणको लागि स्वीकृत शिक्षा योजना वमोजिम आवश्यक
कार्यक्रम बनाउने,
(च) 	विद्यालयको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न तथा विद्यालयको समृद्धिको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने,
(छ)	विद्यालयको विकासको लागि सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने,
(ज)	विद्यालयको लेखापरीक्षण सम्बन्धमा लेखापरीक्षकले दिएको प्रतिवेदन अनुसार आवश्यक
कारबाही गर्ने, गराउने,
(ञ) 	विद्यालयलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर गराउन योजना बनाई कार्य गर्ने,
(ट) 	विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस गर्ने,
(ठ) शैक्षिक क्यालेन्डर बनाई विद्यालय सञ्चालन गर्न शिक्षा शाखा मार्फ त व्यवस्थापन समितिलाई
निर्देशन दिने,
(ड) नगरस्तरीय खेलकु द, स्काउट तथा साँस्कृतिक कार्यक्रम तथा अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापका
साथै शैक्षिक महोत्सव सञ्चालन तथा विकासको लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने र प्राप्त रकम खर्च
गर्न शिक्षा शाखालाई निर्देशन दिने,
(ढ) आवासीय विद्यालयका विद्यार्थीका लागि खाना तथा पौष्टिक आहारको गुणस्तर तोक्ने ।
(ण) नगर कार्यपालिका तथा नगर सभाबाट स्वीकृत शिक्षा योजना र मापदण्डभित्र रही आवश्यक
निर्देशन दिने ।
(त)	विद्यालयले कायम गर्नु पर्ने न्यूनतम सरसफाइ तथा शौचालयको मापदण्ड तोक्ने ।
(थ) नगर क्षेत्रभित्र विशेष आवश्यकता भएका बालबालिकाको तथ्यांक सं कलन गरी उनीहरुका
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(२)

लागि उचित विद्यालय व्यवस्थापन गर्न आधार तयार पार्ने र सोही अनुसारको पठनपाठन व्यवस्था
मिलाउने ।
(द)	विद्यालय सुधार तथा विकासका लागि नीति निर्देशन गर्ने ।
(ध) नगर शिक्षक छनौट समिति बनाई अस्थायी/करार, राहत, शिक्षक व्यवस्थापन गर्ने ।
(न) नगर क्षेत्र भित्रको विद्यालय नक्शाकंन गर्ने ।
(प) 	विद्यालय सं ख्याको अनुपातमा स्रोतके न्द निर्धारण गर्ने ।
वडा शिक्षा समिति को काम कर्तब्य र अधिकार : वडा शिक्षा समितिको काम कर्तव्य र अधिकार
देहायबमोजिम हुनेछ ।
(क) 	नियम २६ (१) बमोजिम नगर शिक्षा समितिको कामसँ ग नबाझिने गरी वडा भित्रका विद्यालयहरु
बीच समन्वय, शैक्षिक योजना निर्माण, अनुगमन, मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने ।
(ख) नगर शिक्षा समितिले तोके का अन्य कार्यहरु गर्ने ।

परिच्छेद ५
विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्ब्न्धी व्यवस्था
२७. 	विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहने : (१) यस नियमावली र अन्तरगत व्यवस्था भएको समितिहरुको अधिकार
क्षेत्र बाहेक विद्यालय सञ्चालन गर्न प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा देहाय वमोजिमको एक विद्यालय व्यवस्थापन
समिति रहनेछ ।
(क)	विद्यालयका अभिभावकहरु मध्येबाट छनौट भएका कम्तीमा दईु जना महिला सहित चार जना
व्यक्ति सदस्य
(ख) सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष वा निजले तोके को वडा सदस्य	
सदस्य
(ग)	शिक्षाप्रेमी, समाजसेवी, चन्दादाता, सं स्थापकमध्येबाट समितिले चुनेको एकजना महिला समेत
दईु जना सदस्य	
(घ) सम्बन्धित विद्यालयका शिक्षकहरुले आफ”ुहरु मध्येबाट बाट छानि पठाएको एक जना
सदस्य
(ङ) 	विद्यालयस्तरीय बाल क्लबले मनोनयन गरेको एक बालक र एक बालिका गरी २ जना सदस्य
(च) 	विद्यालयको प्राधानाध्यापक
सदस्य सचिव
(२) 	नियम २७ को १ को खण्ड क, ख र ग बमाेिजमका सदस्यहरुमध्येबाट सोहीे समितिले चयन गरेको व्यक्ति
अध्यक्ष हुनेछ ।
(३) 	विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छनौट नभएसम्मका लागि वा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा
सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(४) 	विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्य अवधि ३ वर्षको हुनेछ ।
(५) राजिनामा स्वीकृत गर्ने : व्यवस्थापन समितिका सदस्यको राजिनामा सो समितिका अध्यक्षले र व्यवस्थापन
समितिका अध्यक्षको राजिनामा सम्बन्धित व्यवस्थापन समितिले स्वीकृत गर्नेछ ।
६) 	यो नियमावली लागूहुनुअघि प्रचलित नियम अनुसार गठन भै पदावधी कायम रहेका विद्यालय व्यवस्थापन
समिति पदावधी कायम रहेसम्म यस नियमानुसार गठन भएको मानिनेछ ।
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२८.

२९.

तर अध्यक्षको पद रिक्त रहेको अवस्थामा त्यस्तो सदस्यको राजिनामा व्यवस्थापन समितिको वरिष्ठ
सदस्यले स्वीकृत गर्नेछ । साथै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बालक्लबका प्रतिनिधीहरुले
राखेको दृष्टिकोण निर्णय पुस्तिकामा उल्लेख गर्नु पर्नेछ तर प्रचलित कानुन विपरितका कु नै निर्णय
भएकोमा बालप्रतिनिधीहरुलाई जिम्मेवार बनाईनेछैन ।
(७) अभिभावकको अभिलेख राख्ने :
(क) 	विद्यालयले शिक्षा शाखाले तोकिदिएको ढाँचामा विद्यार्थीको अभिलेख राख्दा विद्यार्थीका
आमा, बाबु, दाजु, दिदी, बाजे, बज्यैं, सासु, ससुरा मध्ये भर्ना गर्न आउनेको नाम, थर, ठे गाना
अभिभावकको रुपमा उल्लेख गर्नु पर्छ र त्यस्ता अभिभावक नभएका विद्यार्थीको हकमा विद्यार्थी
लाइ सं रक्षकत्व प्रदानगर्ने ब्यक्तिको अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।
(ख) विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन प्रक्रियामा विद्यार्थीका आमा, बाबु, वाजे, बज्यैं, सासु,
ससुरा मात्र अभिभावक मानिने छन् ।
(ग) उपनियम (७)(क) बमोजिम विद्यार्थीलाई सं रक्षकत्व प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई अभिभावकको
रुपमा अभिलेख राख्दा निजले सं रक्षकत्व प्रदान गरेको व्यहोरा सम्बन्धित वडाबाट प्रमाणित
गराएको हुनु पर्नेछ ।
व्यवस्थापन समितिको सदस्य छनौट सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रधानाध्यापकले नियम २७ को उपनियम (१)
बमोजिमको व्यवस्थापन समितिको छनौट गर्नको लागि तत्कालको व्यवस्थापन समितिको कार्य अवधि समाप्त
हुनुभन्दा तिस दिन अगावै सात दिनको सूचना दिई अभिभावकको भेला गराउनु पर्नेछ ।
तर कु नै कारणले व्यवस्थापन समिति विघटन भएको वा व्यवस्थापन समितिको सदस्यको पद रिक्त
भएको अवस्थामा त्यसरी विघटन वा रिक्त भएको मितिले पन्„ दिन भित्र व्यवस्थापन समिति वा रिक्त
सदस्यको छनौटको लागि यस नियम बमोजिम सूचना दिई अभिभावकको भेला गराउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सदस्य छनौट गर्ने सम्बन्धमा अभिभावकलाई सहयोग गर्नको लागि सम्बन्धित
निरीक्षक वा निज उपलब्ध नभएमा शिक्षा अधिकृ तले खटाएको अधिकृ तको सं योजकत्वमा प्रधानाध्यापक,
स्रोत व्यक्ति र सम्बन्धित वडा अध्यक्षले तोके को ब्यक्ति रहेको चार सदस्यीय छनौट सहयोग समिति गठन
गर्नेछ ।
(३) व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्यहरू छनौट सम्बन्धी अन्य कार्यविधि कार्यपालिकाले तोके बमोजिम
हुनेछ ।
व्यवस्थापन समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि : (१) व्यवस्थापन समितिको बैठक दईु महिनामा कम्तीमा एक
पटक बस्नेछ ।
(२) व्यवस्थापन समितिको बैठक समितिको अध्यक्षको निर्देशनमा सदस्य–सचिवले बोलाउनेछ ।
(३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि व्यवस्थापन समितिका एक तिहाई सदस्यले लिखित
अनुरोध गरेमा व्यवस्थापन समितिको सदस्य–सचिवले जहिलेसुकै पनि व्यवस्थापन समितिको बैठक
बोलाउनु पर्नेछ ।
(४) व्यवस्थापन समितिको बैठकमा छलफल हुने विषय सूची सदस्य–सचिवले साधारणतया अठचालिस
घण्टाअगावै सदस्यहरूलाई दिनु पर्नेछ ।
(५) व्यवस्थापन समितिमा तत्काल कायम रहेका पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थित भएमा
व्यवस्थापन समितिको बैठकको लागि गणपूरक सं ख्या पुगेको मानिनेछ ।
६) व्यवस्थापन समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा जेष्ठ सदस्यले गर्नेछ ।

342

बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
(७)

व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने
व्यक्तिले निर्णायक मत दिन सक्ने छ ।
८) सम्बधित शिक्षा अधिकृ त र स्रोत व्यक्तिलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा
भागलिन आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।
(९) व्यवस्थापन समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि व्यवस्थापन समिति आफैं ले निर्धारण गरे बमोजिम
हुनेछ ।
१०) सं स्थागत विद्यालयको सञ्चालन रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रत्येक विद्यालयमा देहायका सदस्यहरु
रहेको एक विद्यालय ब्यवस्थापन समिति रहनेछ
क) 	विद्यालयको सं स्थापक वा लगानीकर्ताहरु तीन जना मध्येबाट विद्यालयको सिफारिसमा प्रमुख
प्रशाशकीय अधिकृ तले मनोनित गरेको व्यक्ति 			
अध्यक्ष
ख) अभिभावकहरु मध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित विद्यालय व्यवस्थापन समितिले
मनोनित गरेको तीन जना 					
सदस्य
ग) स्थानीय शिक्षाप्रेमी वा समाजसेवीहरुमध्येबाट नगरपालिकाले मनोनित गरेको एक जना	
सदस्य
घ) सम्बन्धित विद्यालयको शिक्षकबाट आफु हरु मध्येबाट छानी पठाएको एक जना	 सदस्य
ङ) 	विद्यालयको प्रधानाध्यापक 						 सदस्य सचीव
(११) 	नियम १० को (क), (ख), (ग) बमोजिम छानिएका वा मनाेिनत सदस्यको पदावधी तीन वर्ष हुनेछ ।
त्यस्ता अध्यक्ष वा सदस्यले आफनो पद अनुसारको आचरण नगरिएको देखिएमा त्यसरी छानिने वा
मनोनयन गर्ने अधिकारी पधाधिकारी वा निकायले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्ने छ । तर
पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेस गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छै न ।
३०. 	विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र सदस्य हुन नसक्ने : देहायको व्यक्ति व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र
सदस्य हुन सक्ने छै न :
(क) गैर नेपाली नागरिक,
(ख) एक्काइस वर्ष उमेर पूरा नभएको (बाल क्लबको प्रतिनिधी बाहेक) , 			
(ग) प्रचलित कानुनबमोजिम कालो सूचीमा परेको,
(घ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको ,
(ङ) अध्यक्षको हकमा सम्बन्धित तहअनुसारको योग्यता नपुगेको व्यक्ति
(च) अन्य विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी ।
३१. व्यवस्थापन समिति विघटन गर्न सक्ने : देहायका अवस्थामा शिक्षा समितिको सिफारिसमा नगर कार्यपालिकाले
समिति विघटन गर्न सक्ने छ –
(क)	विद्यालयको सम्पत्ति हिनामिना गरेमा,
(ख) विद्यालयको शैक्षिक वातावरण खल्बल्याएमा,
(ग) प्रचलित कानुन तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नगरपालिकाको नीति एवम् हित विपरीत काम गरेमा,
(घ) सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले दिएको कानुन अनुसारको निर्देशन पटक–पटक उल्लघन गरेमा,
(ङ) बिघटन गर्नु अघि उक्त समितिलाई सफाइ पेश गर्ने मौका दिइने छ ।
३२. सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र
लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र
अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :
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(क)	विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख, निरीक्षण र व्यवस्थापन गर्ने,
(ख)	विद्यालयको लागि चाहिने आर्थिक स्रोत जुटाउने,
(ग) 	शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तालिमको लागि छनौट गर्ने,
(घ) 	दस महिना वा सोभन्दा बढी अवधिको तालिममा जाने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तालिमबाट
फर्के पछि कम्तीमा तीन वर्ष विद्यालयमा सेवा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा सर्तहरू निर्धारण गरी
कवुलियतनामा गराउने,
(ङ)	शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको सेवाको सुरक्षाको लागि पहल गर्ने,
(च) विद्यालयको स्रोतबाट व्यहोर्ने गरी शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्त गर्ने र त्यसरी नियुक्त शिक्षक
तथा कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले समान तहका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तोकिदिएको तलब
स्केलमा नघटाई तलब भत्ता दिने,
(छ) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरवन्दीको शिक्षक तथा कर्मचारीको पद रिक्त हुन आएमा स्थायी
पूर्तिको लागि सो पद रिक्त भएको मितिले पन्„ दिनभित्र शिक्षा शाखामा लेखी पठाउने,
(ज) 	विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको हाजिरी जाँच गरी गयल हुने शिक्षक वा कर्मचारी उपर
आवश्यक कारबाही गर्ने,
(झ) कु नै शिक्षक वा कर्मचारीलाई यस नियमावलीबमोजिम व्यवस्थापन समितिले कारबाही गर्न
पाउने विषयमा विभागीय कारबाही गरी त्यसको जानकारी शिक्षा शाखालाई दिने तथा आफू लाई
कारबाही गर्न अधिकार नभएको विषयमा कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने भएमा आवश्यकता
अनुसार आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन शिक्षा शाखामा पठाउने,
(ञ) 	विद्यालयको शैक्षिक स्तर वृद्धि गर्न आवश्यक सामान तथा शैक्षिक सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्ने,
(ट) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रमहरूमा विद्यालयलाई सरिक
गराउने,
(ठ) 	विद्यार्थीहरूले पालना गर्नु पर्ने आचार सं हिता बनाई लागू गर्ने,
(ड)	शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको अभिलेख अध्यावधिक गराई राख्ने,
(ढ) प्रत्येक वर्ष विद्यालयका चन्दादाता र अभिभावकहरूको भेला गराई विद्यालयको अघिल्लो
शैक्षिक वर्षको आय, व्यय तथा शैक्षिक उपलब्धि र आगामी वर्षको शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धमा
जानकारी गराउने,
(ण) 	विद्यालयको सिफारिसमा नगरपालिकाबाट तोकिएको लेखा परीक्षकमार्फ त लेखा परीक्षण गराउने
,
(त) 	विद्यार्थी, शिक्षक, कर्मचारी तथा अभिभावकलाई विद्यालयको विकास तथा पठनपाठनतर्फ
उत्प्रेरित गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
(थ) 	विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्ति रकम प्रदान गर्ने,
(द) 	निरीक्षकले विद्यालयको चेक जाँच वा निरीक्षण गर्दा हाजिरी पुस्तिका वा विद्युतीय हाजिरीमा
गयल जनाएकोमा त्यस्ता गयल भएका शिक्षक तथा कर्मचारीको गयल भएका दिनको तलब कट्टी
गर्ने,
(ध) व्यवस्थापन समितिको सचिवालय विद्यालय भवनमा राख्ने तथा विद्यालयको कागजपत्र र
अभिलेख सुरक्षित गर्ने,
(न) स्थानीय तहसँ ग समन्वय गरी शैक्षिक विकासका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने,
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३३.

(प) 	विद्यालयमा लक्षित समूहका लागि विशेष प्रकृ तिको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक
देखिएमा स्थानीय तह तथा स्थानीय शिक्षा शाखा मार्फ त गर्ने,
(फ) वार्षिक रुपमा विद्यालयका लागि आवश्यक मालसामान, मसलन्द सामग्रीको खरिद योजना
स्वीकृत गर्ने,
(ब) 	विद्यालयको विपद, जोखिम अवस्था लेखाजोखा गरी प्रभाव न्यूनीकरणका लागि कार्ययोजना
बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने,
(भ) 	विद्यालयको चल अचल सम्पत्तिको सं रक्षण र सदपु योग गर्ने,
(म) आफ्नै स्रोतबाट नियुक्त हुने शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा, सर्त तथा विभागीय कारबाहीलाई
व्यवस्थित गर्न कार्यविधि बनाई शिक्षा समितिबाट स्वीकृत गराई लागू गर्ने,
(य) स्थानीय तह, स्थानीय शिक्षा समिति र शिक्षा शाखाले दिएको निर्देशन अनुरूप काम गर्ने,
(र)	शिक्षक एवं कर्मचारीलाई मापदण्ड बनाई पुरस्कृ त गर्ने,
(ल)	विद्यालयको पढाई व्यवहारिक, सीपमूलक, र स्तरीय बनाउन प्रतिस्पर्धी तथा सहयोगी भूमिका
खेल्ने,
(व) प्रत्येक वर्ष विद्यालयका दाताहरु र अभिभावकहरूको भेला गराई विद्यालयको अघिल्लो शैक्षिक
वर्षको आय, व्यय तथा शैक्षिक उपलब्धि र आगामी वर्षको शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धमा
सामाजिक परीक्षण गराउने,
(२) व्यवस्थापन समितिले आफ्नो अधिकारमध्ये आवश्यकताअनुसार के ही अधिकार व्यवस्थापन समितिको
सदस्य–सचिवलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने छ ।
सं स्थागत विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) यस नियमावलीमा अन्यत्र लेखिएका
काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त सं स्थागत विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
देहायबमोजिम हुनेछ :
(क)	विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख, निरीक्षण र व्यवस्थापन गर्ने,
(ख)	विद्यालयको लागि आवश्यक भौतिक साधनको व्यवस्था गर्ने,
(ग) 	विद्यालयको चल अचल सम्पत्तिको सुरक्षा र सं रक्षण गर्ने,
(घ) 	विद्यालयमा स्वच्छ शैक्षिक वातावरण कायम राख्ने,
(ङ) नेपाल सरकारले लागू गरेको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक अनिवार्यरुपमा लागू गर्ने र अन्य
सहयोगी पाठ्यपुस्तकहरु पढाउन आवश्यक देखिएमा राष्ट्रिय पाठयक्रम तथा विकास तथा
मूल्याङ्कन परिषद्बाट स्वीकृित लिएका पाठ्यपुस्तक तथा सन्दर्भ सामग्रीहरु प्रयोगमा ल्याउन
सकिनेछ ।
(च) आयोगबाट अध्यापन अनुमति पत्र लिई प्रचलित कानुन बमोजिम शिक्षक पदको लागि
उम्मेदवारहुन योग्यता पूरा गरेको व्यक्तिलाई शिक्षक पदमा नियुक्ति गर्ने,
(छ) नेपाल सरकारले तोकिदिएको तलब स्केलमा नघटाई शिक्षकलाई तलब दिने,
(ज) अनुशासनहीन शिक्षक उपर कारबाही गर्ने,
(झ) नेपाल सरकारले दिइएका निर्देशनहरुको पालना गर्ने,
(ञ) 	विद्यालयको शैक्षिक स्तर वृद्धि गर्न आवश्यक सामान तथा शैक्षिक सामग्रीहरूको व्यवस्था गर्ने,
(ट) नेपाल सरकारबाट सञ्चालन हुने विभिन्न कार्यक्रमहरूमा विद्यालयलाई सरिक गराउने,
(ठ) 	विद्यार्थीहरूले पालना गर्नु पर्ने आचारसं हिता बनाई लागू गर्ने,
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(२) शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन भएका विद्यालयहरुको सञ्चालन रेखदेख तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी
व्यवस्था
तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
३४. 	शिक्षक अभिभावक सं घ सम्बन्धी व्यवस्था	 : (१) प्रत्येक विद्यालयका शिक्षक र अभिभावकहरू
सदस्य रहेको एक शिक्षक अभिभावक सं घ रहनेछ । 		
(२) व्यवस्थापन समितिले अभिभावकहरूको भेला गराई सो समितिको अध्यक्ष, प्रधानाध्यापक तथा कम्तीमा
एक जना शिक्षक र अभिभावकहरू समेत रहने गरी बढीमा एघार सदस्यीय शिक्षक–अभिभावक सं घको
कार्यकारी समिति गठन गर्नु पर्नेछ ।
(३) स्रोत कक्षा सञ्चालित विद्यालयमा उपनियम (२) बमोजिम शिक्षक अभिभावक सं घको कार्यकारी समिति
गठन गर्दा अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका कम्तीमा एक जना अभिभावक हुनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (२) र (३) बमोजिम गठित कार्यकारी समितिका सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।
(५) उपनियम (२) बमोजिमको कार्यकारी समितिको बैठक तीन महिनामा कम्तीमा एकपटक बस्नेछ र सो
समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि कार्यकारी समिति आफै ले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(६) उपनियम (२) बमोजिमको कार्यकारी समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :
(क) 	विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्नको लागि आवश्यक काम गर्ने,
(ख) 	यस नियमावलीबमोजिम विद्यालयले शुल्क निर्धारण गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने तथा
सो सम्बन्धमा विद्यालयलाई आवश्यक सुझाव दिने,
(ग) 	विद्यालयको शैक्षिक गतिविधिबारे नियमित जानकारी राख्ने तथा सो सम्बन्धमा शिक्षक, विद्यार्थी र
अभिभावक बीच नियमित अन्तरक्रिया गर्ने ।
घ) प्रत्येक वर्ष विद्यालयको सामाजिक परीक्षण गर्नका लागि आवस्यक ब्यवस्था मिलाउने ।
(ङ) 	विद्यालयमा हुने समपूर्ण आर्थिक कारोबारहरुलाई दोहोरो लेखा प्रणाली अनुसार राख्न आवश्यक
व्यवस्था मिलाउने । उक्त कार्यसम्पादनका लागि आवश्यकता अनुसार आन्तरिक लेखा परिक्षण
समिति गठन गर्न सकिनेछ ।
(च) 	विद्यालयको जिन्सी व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
(७) उपनियम (२) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि सं स्थागत विद्यालयको ब्यवस्थापन समितिले यस
नियम बमोजिम शिक्षक अभिभावक सं घको कार्यकारी समिति गठन गर्दा सात सदस्यमा नघटाई गर्नु
पर्नेछ ।

परिच्छेद ६
पाठ्यक्रम तथा परिक्षा सञ्चालन र समन्वय
३५.

पाठ्यक्रम र पाठ्यसामाग्री : (१) स्थानीय तहका विद्यालयहरुमा पठन पाठन हुने पाठ्यक्रम मन्त्रालयले निर्धारण
गरे बमोजिम हुनेछ ।
(२) पाठ्य सामाग्रीको समयमै सहज उपलब्धताको सुनिश्चत गर्न कार्यपालिकाले आवश्यक कार्ययोजना बनाइ
लागू गर्नेछ ।
(३) पाठ्यक्रम, पाठयपुस्तक, र पाठयसामग्रीमा सुधार तथा नयाँ पाठ्यक्रमको निर्माण गर्न आवश्यक देखिएमा
शिक्षा शाखाको प्रतिवेदनको आधारमा शिक्षा समितिले कार्यपालिकालाई सिफारिस गर्ने र कार्यपालिकाको
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३६.

३७.

३८.
३९.

बहुमत सदस्यको निर्णयले मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने ।
परीक्षा सञ्चालन तथा समन्वय समिति : (१) नगरपालिकाको विद्यालयहरुमा परीक्षा सञ्चालन तथा समन्वयको
लागि देहायको एक परीक्षा सञ्चालन तथा समन्वय समिति रहनेछ ।
(क) 	शिक्षा समितिको अध्यक्ष
–अध्यक्ष
(ख) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ त वा निजले तोके को अधिकृ त
–सदस्य
(ग) जिल्ला प्रशासन वा इलाका प्रशासन कार्यालयको अधिकृ त प्रतिनिधि –सदस्य
(घ) प्रमुख, सम्वन्धित स्थानीय तहमा रहेको नेपाल प्रहरी कार्यालय
–सदस्य
(ङ) प्रमुख, सम्बन्धित स्थानीय तहमा रहेको शसत्र प्रहरी बल
–सदस्य
(च) शिक्षा अधिकृ त
–सदस्य सचिव
(२) परीक्षा सञ्चालन तथा समन्वय समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो समिति आफै ले निर्धारण गरे
बमोजिम हुनेछ ।
(३) स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार बाहिरको शैक्षिक तहको परीक्षा सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायबाट भएको
व्यवस्था बमोजिम समितिले सहजीकरण र समन्वय गर्नेछ ।
(४) कक्षा ५ र कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन कार्यपालिकाबाट स्वीकृत मापदण्ड बमोजिम समितिले गर्नेछ ।
(५) उपनियम ३ र ४ बाहेकको कक्षाहरुको परीक्षा सञ्चालन समितिले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्देशनमा प्रधानाध्यापकले गर्नेछ ।
सं स्थागत विद्यालयले परीक्षा शुल्कबापतको रकम जम्मा गर्नु पर्ने: (१) नियम ३६ को ४ वमोजिम परीक्षा गर्दा
शिक्षा समितिले तोके वमोजिमको शुल्क सम्वन्धित सं स्थागत विद्यालयले स्थानीय सञ्चितकोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ।
(२ ) सं स्थागत विद्यालयले तोकिएको रजिष्ट्रेशन, परीक्षा तथा प्रमाणपत्र बापतको विद्यार्थीहरुबाट लिएको शुल्क
परीक्षा सञ्चालन गर्ने निकायको खातामा जम्मा गरी त्यसको जानकारी समेत दिनु पर्नेछ ।
अनौपचारिक शिक्षा, दू र शिक्षा, समावेशी शिक्षा, निरन्तर शिक्षा, खुला शिक्षा तथा बैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रमको
सञ्चालन कार्यपालिकाले मन्त्रालयबाट भएको व्यवस्थासँग तादाम्यता कायम हुने गरी आवश्यक कार्यविधि बनाई
गर्नेछ ।
शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था : (१) नगरसभाले वार्षिकरुपमा शिक्षाको गुणस्तर मापन गरी
सुधारको लागी कार्यपालिकालाई निर्देशन दिनेछ । शिक्षा मन्ंत्रालयले बनाएको गुणस्तरको खाका र पाठयक्रम
विकास के न्द्रले बनाएको पाठयक्रम प्रारुपलाई मूल आधार मान्नुपर्ने छ ।
(२) नगरसभाले आफू मध्येवाट एक जना सदस्यको सं योजकत्वमा समिति बनाई शिक्षाको गुणस्तर मापन गर्न
लगाई सोको प्रतिवेदन बार्षिक रुपमा सभा समक्ष पेस गर्न तोक्ने छ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम तोकिएको सदस्यले प्रमुख प्रशासकिय अधिकृ त सँ ग समन्वय गरी गुणस्तर मापन
र प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।
(४) गुणस्तर मापन र प्रतिवेदन तयारीको विधि र ढाँचा उपनियम २ बमोजिम तोकिएको सदस्य आफै ले
निर्धारण गरे वमोजिम हुनेछ ।
(५) गुणस्तर मापन र प्रतिवेदन शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा दईु महिना अगाडि पेस भई सक्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–७
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प्रारम्भिक बाल शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था
४०.	प्रारम्भिक बाल शिक्षा के न्द्र स्थापना: (१) कु नै सं स्थाले प्रारम्भिक बाल शिक्षा के न्द्र स्थापना गर्न चाहेमा अनुमतिको
लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा अनुसूची–९ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा त्यस्तो निवेदनका सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्दा
निवेदकलाई प्रारम्भिक बाल शिक्षा के न्द्र स्थापना गर्न नगर कार्यपालिकाले तोके को मापदण्ड तथा प्रक्रिया
बमोजिम अनुमति दिन मनासिब देखिएमा आवश्यक सर्त तोकी अनुसूची–१० बमोजिमको ढाँचामा
अनुमति दिन वडा सचिवले वडा समिति समक्ष पेस गर्नेछ ।
तर स्थानिय तहलाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी यस्तो के न्द्र खोलिने भएमा नगर कार्यपालिकाको अनुमति
लिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम पेस हुन आएमा वडा समितिको निर्णयबाट वडा सचिवले अनुमति दिनेछ ।
(४) कु नै सं स्थाले उपनियम (२) बमोजिम तोकिएको सर्त अनुरूप प्रारम्भिक बाल शिक्षा के न्द्र सञ्चालन नगरेमा
वडाअध्यक्षले त्यस्तो के न्द्रलाई दिएको अनुमति जुनसुकै बखत रद्द गर्न सक्ने छ ।
४१. 	प्रारम्भिक बाल शिक्षा के न्द्र स्थापना गर्न चाहिने पूर्वाधार : प्रारम्भिक बाल शिक्षा के न्द्र स्थापना गर्नको लागि
देहायका पूर्वाधार पूरा गरेको हुनु पर्नेछ :
(क) फराकिलो, खुला र सुरक्षित भवन भएको,
(ख) नगरपालिकाले तोकिदिएको मापदण्डबमोजिम जग्गाको क्षेत्रफल र भवन भएको,
(ग) बाल उद्यानको व्यवस्था भएको,
(घ) सफा र स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था भएको,
(ङ) शौचालयको राम्रो व्यवस्था भएको,
(च) बाल बालिकाको हेरचाह गर्ने आयाको व्यवस्था भएको ।
४२. स्वीकृत पाठ्यक्रम प्रयोग गर्नु पर्ने : प्रारम्भिक बाल शिक्षा के न्द्रमा पाठ्यक्रम विकास के न्द्रबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम
प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–८
विद्यार्थी सं ख्या, भर्ना र कक्षा चढाउने व्यवस्था
४३. 	विद्यार्थी सं ख्या: (१) सामुदायिक/धार्मिक विद्यालयको प्रत्येक कक्षामा विद्यार्थी सं ख्या सामान्यतया चालिस जना
हुनु पर्नेछ ।
(२) सं स्थागत विद्यालयको प्रत्येक कक्षामा विद्यार्थी सं ख्या सामान्यतया न्यूनतम बाइस, अधिकतम चौवालीस
र औसत तेत्तीस जना हुनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) वा (२) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि विशेष आवश्यकता शिक्षा दिने विद्यालयको
प्रत्येक कक्षामा रहने विद्यार्थी सं ख्या शिक्षा समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।
(४) कु नै कक्षामा उपनियम (१) मा लेखिए भन्दा बढी विद्यार्थी भएमा विद्यालयले व्यवस्थापन समितिको
अनुमति लिई त्यस्तो कक्षाको अर्को वर्ग (सेक्सन) खोल्न सक्ने छ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम कक्षामा वर्ग खोल्न आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था व्यवस्थापन समिति र
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विद्यालयले मिलाउनु पर्नेछ ।
४४. भर्ना सम्बन्धी व्यवस्था : (१) विद्यार्थीले विद्यालयमा भर्ना हुनको लागि देहाय बमोजिमको प्रमाणपत्र पेस गर्नु
पर्नेछ :
(क) कक्षा छ मा भर्नाहुनका लागि कक्षा पांचँ को र कक्षा नौ मा भर्ना हुनको लागि आधारभूत तहको
अन्तिम परीक्षामा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र,
(ख) कक्षा एघारमा भर्ना हुनको लागि कक्षा दसको परीक्षामा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र,
(ग) कक्षा एकमा बाहेक अन्य कक्षामा भर्ना हुनको लागि विद्यालयले लिने वार्षिक परीक्षाको लब्धाङ्क
र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र ।
(२) 	विद्यालयले शैक्षिक सत्रको बीचमा वा वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण नभएका विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण प्रमाणपत्र
लिई आए पनि अध्ययनरत कक्षाभन्दा माथिल्लो कक्षामा भर्ना गर्नु हुँदैन ।
(३) 	विद्यालयको एक तहमा भर्ना भएको विद्यार्थीले सोही विद्यालयको माथिल्लो कक्षामा पुन: भर्ना गर्नु पर्ने
छै न ।
(४) 	विद्यार्थीले पहिलो पटक विद्यालयमा भर्ना हुन आउँ दा साधारणतया आफ्नो अभिभावकलाई साथमा लिई
आउनु पर्नेछ ।
(५) 	विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना गर्दा नि:शुल्क शिक्षाको प्रयोजनको लागि अभिभावकको नाम, ठे गाना समेतका
विवरण माग गरी राख्नु पर्नेछ ।
(६) 	चार वर्ष उमेर पूरा नभएकालाई एक कक्षामा भर्ना र सोह्र बर्ष उमेर पूरा नभएकालाई माध्यमिक तह
उत्तीर्ण परीक्षामा समावेश गरिने छै न ।
४५. 	विद्यालयमा भर्ना नभई अध्ययन गर्ने व्यक्तिको परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था : (१) शिक्षा शाखाले विद्यालयमा भर्ना
नभई निजी रूपमा अध्ययन गरेको व्यक्तिलाई विद्यालयले सिफारिस गरेको निजको क्षमता र स्तरको आधारमा
विद्यालयबाट लिइने कक्षा आठसम्मको वार्षिक परीक्षामा सामेल हुनको लागि भर्ना गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्न
सक्ने छ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम परीक्षा दिन चाहने व्यक्तिले शिक्षा शाखाले तोके को विद्यालय र समयमा सो
कार्यालयले तोके को शुल्क बुझाई परीक्षा फाराम भनर्’ पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम परीक्षा दिन चाहने व्यक्तिले जुन कक्षाको वार्षिक परीक्षा दिन चाहेको हो सो
भन्दा दईु कक्षा तलसम्मको विद्यालयबाट लिइएको वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र पेश गर्नु
पर्नेछ।
(४) 	माथि जे सुकै लेखिएतापनि खुला वैकल्पिक विद्यालयमा पढेका विद्यार्थिको परीक्षा सम्बन्धि व्यवस्था स‹ीय
शिक्षा मन्त्रालयले तोके बमोजिम हुनेछ ।
४६. स्थानान्तरण प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था: (१) कु नै विद्यार्थीले स्थानान्तरण प्रमाणपत्र लिनु परेमा अभिभावकको
सिफारिस सहित विद्यालय छाड्नु परेको यथार्थ विवरण खुलाई प्रधानाध्यापक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि कक्षा दस र बाह्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई
स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिइने छै न ।
तर देहायका अवस्थामा शैक्षिकसत्र सुरु भएको दईु महिनाभित्र स्थानान्तरण भई आउने विद्यालयको
सिफारिसमा शिक्षा शाखाको सहमति लिई स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिन सकिनेछ :
(क) स्थानान्तरण हुने विद्यार्थीको अभिभावक कर्मचारी रहेछ र निजको अन्यत्र सरुवा भएमा,
(ख) अभिभावकले बसाई सराई गरेको सिफारिस प्राप्त भएमा,
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(ग)	विद्यार्थी बिरामी भएको कारणले सोही स्थानमा राख्न नहुने भनी प्रचलित कानुन बमोजिम स्वीकृत
चिकित्सकले सिफारिस गरेमा वा
(घ) अन्य कु नै मनासिव कारणले विद्यार्थी अन्यत्र स्थानान्तरण हुनु परेमा ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा प्रधानाध्यापकले विद्यालयले तोके बमोजिमको शुल्क लिई
सात दिनभित्र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ ।
(४) प्रधानाध्यापकले उपनियम (३) बमोजिमको अवधिभित्र स्थानान्तरण प्रमाणपत्र नदिएमा सम्बन्धित
विद्यार्थीले शिक्षा अधिकृ त समक्ष उजुरी दिन सक्ने छ र त्यसरी उजुरी पर्न आएमा शिक्षा अधिकृ तले
जाँचबुझ गरी स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिन उपयुक्त देखेमा प्रधानाध्यापकलाई यथाशीघ्र स्थानान्तरण
प्रमाणपत्र दिन निर्देशन दिनेछ ।
(५) सक्कल स्थानान्तरण प्रमाणपत्र हराएमा वा नष्ट भएमा सम्बन्धित विद्यार्थी वा निजको अभिभावकले
प्रतिलिपिको लागि त्यसको व्यहोरा खुलाई सम्बन्धित विद्यालयमा निवेदन दिन सक्ने छ र त्यसरी पर्न
आएको निवेदन मनासिव देखिएमा प्रधानाध्यापकले निवेदकलाई स्थानान्तरण प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
दिनेछ ।
(६) विद्यालयले कु नै विद्यार्थीलाई आफू ले अध्यापन नगराएको कक्षाको स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिएमा त्यस्तो
प्रमाणपत्र दिने प्रधानाध्यापकलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेछ र त्यसरी दिएको स्थानान्तरण
प्रमाणपत्र रद्द हुनेछ ।
(७) सं स्थागत विद्यालयको हकमा विद्यार्थीले जुन महिनामा स्थानान्तरण प्रमाणपत्र मागेको छ सो महिनासम्मको
मासिक पढाई शुल्क र अन्य दस्तुर सोही विद्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ । विद्यार्थीले लामो बिदा (वार्षिक
जाडो वा गर्मीको बिदा) को अघिल्लो महिनामा स्थानान्तरण प्रमाणपत्र माग्न आएमा सो बिदाको शुल्क र
अरु दस्तुर सोही विद्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।
ँ सो प्रमाणपत्र पाउने विद्यार्थी वा निजको
(८) 	विद्यालयले विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण प्रमाणपत्र दिदा
अभिभावकको रीतपूर्वक भरपाई गराउनु पर्नेछ ।
४७. 	स्तर वृद्धिको लागि भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नु पर्ने : कक्षा दस र कक्षा बाह्रमा स्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले
विद्यार्थी पुन: सोही विद्यालय र कक्षामा अध्ययन गर्न आएमा विद्यालयले त्यस्तो विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नु पर्नेछ ।
४८. वार्षिक परीक्षा नदिने विद्यार्थीलाई कक्षा चढाउने सम्बन्धी व्यवस्था : कु नै विद्यार्थी बिरामी परी वा निजको काबू
बाहिरको परिस्थितिको कारण निजले वार्षिक परीक्षा दिन नसके को सम्बन्धमा निजको अभिभावकले त्यसको
प्रमाण सहित निवेदन दिएमा प्रधानाध्यापकले सो सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्दा निवेदनको व्यहोरा मनासिव देखिएमा
विद्यालयमा भएको अभिलेखबाट त्यस्तो विद्यार्थीले अन्य परीक्षामा राम्रो गरेको देखेमा आवश्यकता अनुसार मुख्य
मुख्य विषयको परीक्षा लिई सो विद्यार्थीलाई कक्षा चढाउन सक्ने छ ।
तर,
(१) शैक्षिकसत्र सुरु भएको एक महिना पछि कु नै विद्यार्थीलाई कक्षा चढाइने छै न ।
(२) कक्षा नौ र एघारमा कु नै विद्यार्थीलाई कक्षा चढाइने छै न ।
४९. कक्षा चढाउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था : असाधारण प्रतिभा भएका विद्यार्थीलाई प्रधानाध्यापकले सो कक्षामा
अध्यापन गर्ने शिक्षकहरूको सिफारिसमा बढीमा एक कक्षा चढाउन सक्ने छ ।
तर कक्षा नौ र एघारमा कक्षा चढाउन सकिने छै न ।
५०. शैक्षिक सत्र, भर्ना गर्ने समय र काम गर्ने दिन : (१) विद्यालयको शैक्षिक सत्र प्रत्येक वर्षको वैशाख एक गतेदेखि
प्रारम्भ भई चैत्र मसान्तसम्म कायम रहनेछ ।
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(२) उपनियम (१) मा जुन सुकै कु रा लेखिएको भए तापनि कक्षा एघार र बाह्रको हकमा शैक्षिक सत्र श्रावण
महिनाबाट सुरु हुनेछ ।
(३) 	विद्यालयले शैक्षिक सत्र सुरु भएको मितिले सामान्यतया एक महिनाभित्र नयाँ विद्यार्थी भर्ना लिई सक्नु
पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिमको अवधि नघाई कु नै विद्यार्थी भर्ना हुन आएमा विद्यालयले त्यस्तो विद्यार्थीको
अध्ययनको स्तर परीक्षण गर्दा निजले सो कक्षामा भर्ना भई वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सक्ने देखिएमा
त्यस्तो विद्यार्थीलाई अर्को एक महिनासम्म भर्ना गर्न सकिनेछ ।
(५) कु नै पनि विद्यालयले शैक्षिक सत्र सुरु नभई विद्यार्थी भर्ना गर्नु गराउनु हुदैन ।
तर कक्षा एकको उमेर समूह भन्दा कम उमेर भएका बालबालिकाको हकमा प्रारम्भिक बाल शिक्षामा
भर्नाको कार्य गर्न बाधा पर्ने छै न ।
(७) 	विद्यालयको एक शैक्षिक सत्रमा काम गर्ने दिन अध्यापन समय कम्तीमा दईु सय बीस दिन हुनेछ ।
(८) सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकले हप्ताको कम्तीमा बाह्र, सहायक प्रधानाध्यापकले हप्ताको
कम्तीमा अठार र शिक्षकले हप्तामा कम्तीमा छब्बीस कक्षा अध्यापन गराउनु पर्नेछ ।
(९) भौतिक पूर्वाधार पूरा गर्न नसके का विद्यालयले तोकिएको पाठ्यभारमा नघट्ने गरी विद्यार्थी सं ख्याको
आधारमा एकै दिनमा एकभन्दा बढी समय (सिफ्ट) मा कक्षा सञ्चालन गर्न सक्ने छ ।
तर कक्षा सञ्चालन गर्दा आधारभूत तह वा माध्यमिक तहका कक्षाहरु एकै समय (सिफ्ट) मा सञ्चालन गर्नु
पर्नेछ ।
५१.	विद्यालय बिदा सम्वन्धी व्यवस्था (१) नेपाल सरकारले तोके को सार्वजनिक बिदासं “ग तादाम्यता कायम हुने गरी
नगर शिक्षा अधिकृ तले शिक्षा समितिको सहमतिमा विद्यालयमा सार्वजनिक बिदा निर्धारण गर्न सक्ने छ ।
(२) 	शिक्षा शाखाको निर्देशनमा एक शैक्षिक सत्रमा हिउँ दे बिदा वा वर्षे बिदा वा दवु ै गरी वढीमा पैंतालीस दिन
विद्यालय विदा दिन सकिनेछ ।
(३) व्यवस्थापन समितिले एक शैक्षिकसत्रमा थप पाँच दिनसम्म स्थानीय बिदा दिई विद्यालय विदा गर्न सक्ने छ।
(४)	यस नियममा लेखिएदेखि बाहेक अन्य दिन विद्यालय बन्द गरेमा प्रधानाध्यापकलाई विभागीय कारबाही
गरिनेछ ।

परिच्छेद–९
प्रधानाध्यापक र शिक्षकको नियुक्ति तथा काम, कर्तव्य र अधिकार
५२.

प्रधानाध्यापक सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रत्येक विद्यालयमा विद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासकीय प्रमुखको
रूपमा काम गर्न स्वीकृत दरबन्दीमा नबढ्ने गरी एक प्रधानाध्यापकको पद रहनेछ ।
(२) आधारभूत तहको कक्षा पाँचसम्मको विद्यालय भए कम्तीमा बाह्र कक्षा वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको,
आधारभूत तहको अन्य विद्यालय भए कम्तीमा स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको र माध्यमिक
तहको विद्यालय भए कम्तीमा स्नाकोत्तर तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको, विद्यालयमा कम्तीमा पाँच वर्ष
स्थायी शिक्षकको रुपमा शिक्षण अनुभव भएको, स‹ीय ऐन तथा सो ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली
बमोजिम शिक्षक बन्ने योग्यता भएको तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई
नगर कार्यपालिकाको कार्यलयलेे पाँच वर्षको लािग सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको पदमा
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नियुक्ति गर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम प्रधानाध्यापकको पदमा नियुक्ति हुनु पूर्व निजले अनुसूची–११ बमोजिमको
ढाँचामा विद्यालय विकासको प्रस्ताव लिई सोही आधारमा शिक्षा अधिकृ तसँ ग पञ्चवर्षिय कार्य सम्पादन
करार सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।
(४) एउटै सामुदायिक विद्यालयमा सामान्यतया दईु कार्यकाल भन्दा बढी एकै व्यक्ति प्रधानाध्यापक हुन सक्ने
छै न ।
(५) उपनियम (२) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयको
प्रधानाध्यापकलाई स्थानीय शिक्षा समितिको सिफारिसमा कार्यपालिकाले जुनसुकै बखत हटाउन
सक्ने छ:—
(क)	निजको आचरण खराब रहेमा,
(ख) ऐन तथा यस नियमावली विपरीतको कु नै काम गरेमा,
(ग) 	निजले कार्यसम्पादन सम्झौता बमोजिम काम गर्न नसके मा वा निजको काम सन्तोषजनक
नभएमा,
(घ)	विद्यालयको चल अचल सम्पत्ति हिनामिना गरेमा ।
(६) सामुदायिक विद्यालयको कु नै प्रधानाध्यापकलाई उपनियम (५) बमोजिमको आधारमा पदबाट हटाउनु
पर्ने भएमा शिक्षा अधिकृ तले त्यस्तो आधार विद्यमान भए नभएको सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी गराई
प्रतिवेदन लिनेछ र त्यस्तो प्रतिवेदनबाट प्रधानाध्यापकलाई हटाउनु पर्ने देखिएमा पदबाट हटाउन नगर
कार्यपालिकासमक्ष रायसहित पेस गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपनियम (६) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि सो उपनियम बमोजिम प्रधानाध्यापकलाई पदबाट
हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेस गर्ने मौकाबाट बञ्चित गरिने छै न ।
(८) बहालवाला शिक्षकमध्येबाट छनौट भएको प्रधानाध्यापकलाई उपनियम (५) को खण्ड (क) वा (ख)
बमोजिमको आधारमा हटाएको अवस्थामा निजलाई ऐन तथा यस नियमावलीबमोजिम विभागीय
कारबाही समेत गरिनेछ ।
(९) सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक बिदामा बसेमा वा कु नै कारणले प्रधानाध्यापकको पद रिक्त
भएमा प्रधानाध्यापक उपस्थित नभएसम्म वा प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति नभएसम्मका लागि सो विद्यालयमा
कार्यरत शिक्षकहरुमध्ये माथिल्लो श्रेणीका वरिष्ठ स्थायी शिक्षकले निमित्त प्रधानाध्यापक भई काम गर्नेछ
। शिक्षकको वरिष्ठता निर्धारण गर्दा देहायका आधारमा गरिनेछ :
(क) सम्बन्धित तह र श्रेणीको स्थायी नियुक्ति मितिको आधारमा,
(ख) 	खण्ड (क) को आधारमा वरिष्ठता नछु ट्टिएमा सोभन्दा तल्लो तह वा श्रेणीको स्थायी नियुक्ति
मितिको आधारमा,
(ग) 	खण्ड (क) र (ख) को आधारमा वरिष्ठता नछु ट्टिएमा सम्बन्धित तह र श्रेणीको अस्थायी नियुक्ति
मितिको आधारमा,
(घ) 	खण्ड (क), (ख) र (ग) को आधारमा पनि वरिष्ठता नछु ट्टिएमा खण्ड (क) को सिफारिसको
योग्यताक्रमको आधारमा,
तर खुला, कार्यक्षमता मूल्याँकन, आन्तरिक वढुवा एउटै मितिमा भए क्रमश: कार्यक्षमता, आन्तरिक
प्रतियोगिता र खुलाको क्रमलाई मान्यता दिइनेछ ।
(१०) 	यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि सं स्थागत विद्यालयको व्यवस्थापन समितिले यस
नियमावलीबमोजिम योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई प्रधानाध्यापकको नियुक्ति गर्दा छु ट्टै प्रक्रिया निर्धारण
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५३.

गरी नियुक्ति गर्न सक्ने छ ।
(११) 	यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि यो नियम प्रारम्भ हुँदाको बखत कार्यरत
प्रधानाध्यापक उपनियम (२) बमोजिम अर्को प्रधानाध्यापक नियुक्ति नभएसम्म त्यस्तो पदमा कायमै
रहन सक्ने छ ।
प्रधानाध्यापकको काम, कर्तव्य र अधिकार : प्रधानाध्यापकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :
(क)	विद्यालयमा शैक्षिक वातावरण, गुणस्तर र अनुशासन कायम राख्ने,
(ख)	विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूसँ ग समन्वय गरी शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी र अभिभावकहरू
बीच पारस्परिक सहयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने,
(ग)	विद्यालयमा अनुशासन, सच्चरित्रता, शिष्टता कायम गर्न आवश्यक काम गर्ने,
(घ) 	शिक्षकहरूसँ ग परामर्श गरी विद्यालयमा कक्षा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यक्रम तयार गर्ने तथा त्यस्तो कार्यक्रम
बमोजिम कक्षा सञ्चालन भए नभएको निरीक्षण गर्ने,
(ङ) 	विद्यालयमा सरसफाइ ,अतिरिक्त क्रियाकलाप आदिको प्रबन्ध गर्ने, गराउने,
(च)	विद्यालयको प्रशासनिक कार्यको सञ्चालन तथा नियन्त्रण गर्ने,
(छ) 	विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने तथा परीक्षा सञ्चालन गराउने,
(ज)	विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण तथा अन्य प्रमाणपत्र दिने,
(झ)	विद्यालयमा भए गरेका महत्वपूर्ण काम कारबाहीको अभिलेख राख्ने,
(ञ) कु नै शिक्षक वा कर्मचारीले जानी जानी वा लापरबाही साथ कु नै काम गर्नाले विद्यालयलाई हानी नोक्सानी
पर्न गएमा त्यस्तो हानी नोक्सानीको रकम तलबबाट कट्टा गरी असुल गर्ने,
(ट) 	विद्यालयले आफ्नै स्रोतमा नियुक्त गरेका शिक्षक वा कर्मचारीले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा व्यवस्थापन
समितिको सिफारिस बमोजिम अवकाश लगायतका अन्य विभागीय कारबाही गर्ने,
(ठ)	शिक्षक र कर्मचारीलाई दिइएको सजायको अभिलेख राख्ने तथा त्यस्तो अभिलेख स्थानीय शिक्षा अधिकृ त
तथा निरीक्षकले हेर्न चाहेमा देखाउने,
(ड) 	शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको आचरण र कार्य सम्पादनसम्बन्धी प्रतिवेदन स्थानीय शिक्षा शाखा तथा
व्यवस्थापन समितिमा पेस गर्ने,
(ढ) 	शिक्षक वा कर्मचारीलाई सजाय वा पुरस्कार दिने सम्बन्धमा व्यवस्थापन समिति तथा स्थानीय शिक्षा
शाखामा सिफारिस गर्ने,
(ण) नगर कार्यपालिकाबाट स्थायी नियुक्ति एवं पदस्थापन भई आएका शिक्षकलाई हाजिर गराई विषय र तह
अनुसारको कक्षा शिक्षणमा खटाउने,
(त)	महिनामा कम्तीमा एक पटक शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको बैठक बोलाई विद्यालयको प्राज्ञिक, भौतिक र
शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी विषयमा छलफल गरी त्यसको अभिलेख राख्ने,
(थ) नगरपालिकाबाट पूर्व स्वीकृति लिई अति आवश्यक भएका विषयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको
निर्णय गराई विद्यालयको स्रोतबाट तलब भत्ता खाने गरी शिक्षकको पद कायम गरी सोअनुसार पद
स्वीकृति भएका विषयका शिक्षकको यस नियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिमको प्रक्रिया अपनाई पदपूिर्त
गरी करारमा नियुक्त गर्ने र यसरी नियुक्ति भएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको तलब सम्बन्धी प्रतिवेदन
पारित गर्न व्यवस्थापन समितिमा पेस गर्ने,
(द)	विद्यालय भवन तथा छात्रावासको हाताभित्र कु नै किसिमको अवाञ्न्छित क्रियाकलाप हुन नदिने,
(ध) 	विद्यालयको प्रभावकारी सञ्चालनको लागि वार्षिक योजना बनाई व्यवस्थापन समितिबाट पारित गरी
कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
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बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
(न) 	विद्यालयमा अध्ययन, अध्यापन सम्बन्धी मासिक, अर्ध–वार्षिक तथा वार्षिक कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन
गर्ने, गराउने,
(प)	शिक्षक वा कर्मचारीलाई तालिममा पठाउन व्यवस्थापन समितिबाट अनुमोदन गराई स्थानीय शिक्षा
शाखामा पठाउने,
(फ)	विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक लागू गर्ने,
(ब) व्यवस्थापन समितिले दिएको निर्देशन तथा आफू ले पाएको अधिकार बमोजिम रकम खर्च गर्ने र आय
व्ययको हिसाब राख्ने तथा राख्न लगाउने,
(भ) 	विद्यालयमा सञ्चालन हुने आवधिक परीक्षा नियमित तथा मयार्ि्दत ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने गराउने,
(म) कु नै शिक्षकले अध्यापन गरेको विषयमा लगातार तीन वर्षसम्म पन्„ प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थी असफल
भएमा वा कु नै शिक्षकले लापरबाही वा अनुशासनहीन काम गरेमा त्यस्तो शिक्षकको दईु वर्षसम्म तलब
बृद्धि रोक्का गर्ने,
(य) 	विद्यालयमा नियम बमोजिमको कक्षा लिने तथा शिक्षकलाई लिन लगाउने,
(र) स्वीकृत दरवन्दीमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबी प्रतिवेदन पारित गर्न शिक्षा शाखामा पठाउने,
(ल) 	विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूको काम, कर्तव्य तोक्ने ,
(व)	शिक्षा शाखा तथा व्यवस्थापन समितिले दिएका निर्देशन पालन गर्ने, गराउने,
(श)	विद्यालयको शैक्षिक प्रगति सम्बन्धी विवरण तथा तथ्यांक मन्त्रालयद्वारा निर्धारीत ढाँचा र समयभित्र
निरीक्षकद्वारा प्रमाणित गराई स्थानीय शिक्षा शाखामा पठाउने,
(ष) 	विद्यालयको आफ्नो स्रोतबाट खर्च बेहोर्ने गरी नियुक्त भएका शिक्षकहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन
फाराम भरी व्यवस्थापन समितिमा पेश गर्ने,
(स) 	विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण फाराम निधार्ि।रत समयमा भर्न लगाई
विद्यालयमा दर्ता गरी शिक्षा शाखा मार्फ त शिक्षक किताबखानामा पठाउने,
(ह)	विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीबाट कट्टी गरेको कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, बिमा,
सामाजिक सुरक्षाकोषको रकम सम्बन्धित निकायमा पठाउन लगाउने,
(क्ष) व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत खरिद योजना अनुसार मालसामन तथा सेवा खरिद गर्ने,
(त्र) प्रधानाध्यापक स्थानिय तह, अभिभावक एवं विद्यार्थीप्रति जिम्मेवार हुनेछ । यसका लागि :
(१) अभिभावक एवं विद्यार्थीको विचार सर्वेक्षण गर्ने,
(२) प्रचलित मापदण्डको पालना एवं गुणस्तरिय शिक्षाको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति र
प्रधानाध्यापकले शिक्षा अधिकृ तसँ ग कार्यसम्पादन करार गरे बमोजिम प्रचलित मापदण्डको
पालना एवं गुणस्तरीय शिक्षा प्रत्याभूत गर्नुपर्ने,
(३)	शिक्षक एवं कर्मचारीलाई प्रधानाध्यापकप्रति जिम्मेवार बनाउन तथा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि
नगर कार्यपालिका, शिक्षा समिति र शिक्षा अधिकृ तले प्रचलित कानुनबमोजिम दिएका निर्देशन
पालना गराउन तथा अपेक्षित शैक्षिक उपलव्धिका लागि शिक्षकहरुसँ ग कार्यसम्पादन करार
गर्नुपर्नेछ ,
(४)	विद्यालयको भौगोलिक क्षेत्र भित्रका टुहुरा, अलपत्र परेका र बेसाहारा, विशेष आवश्यकता
भएका तथा अतिविपन्नतामा परी विद्यालय जान नसके का वा विद्यालय छोडेका बालबालिकालाई
कार्यपालिका मार्फ त छात्रबृत्ति वा विशेष व्यवस्था गरी वा निजका अभिभावक वा सं रक्षकलाई
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बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
सघाई वालवालिकालाई विद्यालयमा ल्याउनु प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी हुनेछ । विद्यार्थीलाई
अपेक्षित शैक्षिक उपलव्धि हासिल हुने गरी सिकाउने र टिकाउने दायित्व प्रधानाध्यापक र
शिक्षकहरुको हुनेछ ,
(५) 	विद्यालयको प्राज्ञिक नेतत्व
ृ गर्ने, प्रवद्धनात्मक कार्य गर्ने ।
५४. सहायक प्रधानाध्यापक सम्बन्धी व्यवस्था: प्रधानाध्यापकलाई सहयोग पर्याउन विद्यालयमा कार्यरत सम्बन्धित
तहका शिक्षक मध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले एकजनालाई सहायक प्रधानाध्यापक तोक्न सक्ने छ ।
५५. 	विद्यालय सहयोगी सम्बन्धी व्यवस्था : विद्यालय व्यवस्थापन समितिले स्वीकृत दरवन्दीको अधीनमा रही विद्यालय
सहयोगीको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकी व्यक्ति वा सं स्थासँग करार गरी सेवा करारबाट कार्य सम्पादन गराउनु
पर्नेछ।
५६.	शिक्षक तथा कर्मचारी छनौट समिति: (१) सामुदायिक विद्यालयमा करारमा शिक्षक वा कर्मचारी नियुक्तिका लागि
सिफारिस गर्न प्रत्येक विद्यालयमा देहाय बमोजिमको एक शिक्षक तथा कर्मचारी छनौट समिति रहनेछ :
(क) 	विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष
अध्यक्ष
(ख) नगरपालिकाको शिक्षा अधिकृ त वा स्रोत व्यक्ति			
सदस्य
(ग) 	विद्यालय व्यवस्थापन समितिले तोके को सूचीकृ त विषय विशेषज्ञ दईु जना
सदस्य
(घ) वडा समितिले तोके को वडा शिक्षा समितिको प्रतिनिधी		
सदस्य
(ङ) प्रधानाध्यपक
		
सदस्य–सचिव
तर विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षको परिवार तथा नजिकको सदस्यको उम्मेदार भएमा समितिको
ज्येष्ठ सदस्य छनौट समितिको अध्यक्ष हुनेछ ।
(२) 	शिक्षक तथा कर्मचारी छनौट समितिको सचिवालय सम्बन्धित विद्यालयमा रहनेछ ।
(३) 	शिक्षक तथा कर्मचारी छनौटको परीक्षा नगरपालिका शिक्षा शाखा वा स्रोतके न्द्रमा सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।
(४) आयोगले शिक्षक वा कर्मचारी छनौट गर्ने सम्बन्धमा मापदण्ड निर्धारण वा कार्यविधि जारी गरेको भए
शिक्षक छनौट समितिले त्यस्तो मापदण्ड वा कायर्र्ि वधिको पालना गर्नु पर्नेछ ।
(५)	शिक्षक तथा कर्मचारी छनौट समितिको बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यविधि सो समिति आफै ले निर्धारण गरे
बमोजिम हुनेछ ।
(६) 	शिक्षक छनौट लाई ब्यवस्थित गर्नका लािग एक नगरस्तरीय स्वतन्त्र समिति गठन गर्न सकिनेछ ।
५७. करारमा शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था: (१) स्वीकृत दरवन्दीमा स्थायी शिक्षक नियुक्ति हुन नसकी तत्काल
करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्नु पर्ने भएमा व्यवस्थापन समितिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ त मार्फ त आयोगबाट
करारमा शिक्षक नियुक्तिको लागि प्रकाशित भएको सूची माग गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम माग गरेको सूची प्राप्त भएपछि सूचीमा रहेका उम्मेदवारमध्ये व्यवस्थापन
समितिले बढीमा एक शैक्षिक सत्रको लागि करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्न सक्ने छ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम आयोगबाट प्रकाशित सूचीमा करारका लागि कु नै उम्मेदवार नरहेमा वा सूचीमा
समावेश भएका उम्मेदवारले शिक्षक पदमा नियुक्त हुन निवेदन नदिएमा व्यवस्थापन समितिले शिक्षक
छनौट समितिको सिफारिसमा बढीमा एक शैक्षिक सत्रको लागि योग्यता पुगेका कु नै व्यक्तिलाई करारमा
शिक्षक नियुक्ति गर्न सक्ने छ ।
(४) उपनियम (२) वा (३) बमोजिम करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा शिक्षा शाखाबाट दरवन्दी रिक्त रहेको
व्यहोरा प्रमाणित गराएर विषय मिल्ने गरी मात्र करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्न सकिनेछ ।
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(५)

उपनियम (३) बमोजिम शिक्षक नियुक्ति गर्न कम्तीमा पन्„ दिनको सार्वजनिक सूचना सम्भाव्य सबै
माध्यमवाट प्रकाशन गर्नुका साथै वडा कार्यालय, नगर कार्यपालिका र सम्बन्धित विद्यालय समेतमा त्यस्तो
सूचना टाँस्नु पर्नेछ । यस्तो सूचना सम्बन्धित नगरपालिकाको वेभसाइडमा समेत राख्ने व्यवस्था मिलाउनु
पर्नेछ ।
(६) उपनियम (३) बमोजिम शिक्षक पदमा नियुक्त हुन निवेदन दिने उम्मेदवारले आफ्नो शैक्षिक योग्यता,
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र निवेदन साथ पेस गर्नु पर्नेछ ।
(७)	विद्यालयले यस नियम बमोजिम करारमा शिक्षक नियुक्त गरेको जानकारी शिक्षा शाखालाई दिनु पर्नेछ र
शिक्षा शाखाले सोको अभिलेख राखेको प्रमाण विद्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।
(८) उपनियम (२) वा (३) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि करारमा शिक्षक नियुक्त भएको एक
शैक्षिक सत्रसम्म पनि रिक्त पदमा स्थायी पदपुर्ति नभएमा व्यवस्थापन समितिले एक पटकको लागि मात्र
अधिकतम एक वर्षका लागि करारको म्याद थप गर्न सक्ने छ ।
(९) उपनियम (८) बमोजिम करार गरिएको जानकारी विद्यालयले स्थानीय शिक्षा शाखालाई दिनु पर्नेछ ।
(१०) 	यस नियम बमोजिमको प्रक्रिया नपुर्याई शिक्षक नियुक्ति गरेमा त्यस्तो नियुक्ति बदर गरी सम्बन्धित
प्रधानाध्यापकलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ ।
५८. 	दरबन्दी नभएको पदमा शिक्षक वा कर्मचारी नियुक्ति वा सरुवा गर्न नहुने: (१) शिक्षक वा कर्मचारीलाई दरबन्दी
रिक्त नरहेको वा दरवन्दी नभएको विद्यालयमा नियुक्ति वा सरुवा गर्नु हुँदैन ।
(२) अनुसूची–१२ मा उल्लिखित विषयको शिक्षक नरहेको विद्यालयमा अर्को विषयको शिक्षक नियुक्ति वा
सरुवा गर्नु हुँदैन ।
(३) उपनियम (१) वा (२) विपरीत कसैले कु नै शिक्षक वा कर्मचारी नियुक्ति वा सरुवा गरेमा त्यस्तो शिक्षक
वा कर्मचारीको लागि तलब भत्ता बापत खर्च भएको रकम त्यसरी नियुक्ति वा सरुवा गर्ने अधिकारीबाट
असुल उपर गरी त्यस्तो अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ ।
५९. सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था : (१) नगरपालिका भित्र एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा तह तथा विषय मिल्ने
दरबन्दीभित्र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमतिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ तले सरुवा गर्न सक्ने छ ।
(२) स्थायी, अस्थायी र राहत शिक्षक तथा स्थायी कर्मचारीको मात्र सरुवा गरिनेछ ।
(३) 	शिक्षकको सरुवा सामान्यतया प्रत्येक शैक्षिक सत्रको पहिलो महिनामा मात्र गरिनेछ ।
(४) एक पटक सरुवा भएको शिक्षकलाई त्यस विद्यालयमा दइु वर्ष सेवा पूरा नगरी सरुवा गरिने छै न ।
(५) अन्य स्थानीय तह वा जिल्लाबाट सरुवा भै आउन वा जानको लागि नगर शिक्षा समितिको सहमतिमा
गरिनेछ ।
तर कु नै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक असक्त भई सो स्थानमा निजको उपचार हुन नसक्ने व्यहोरा नेपाल
सरकारले तोके को मेडिकल बोर्ड वा स्वीकृत चिकित्सकले सिफारिस गरेमा निजलाई जुनसुकै वखत पनि
सरुवा गर्न सकिनेछ ।
(६) 	शिक्षक सरुवा गर्दा शिक्षकको तह र अध्यापन गर्ने विषय मिलाउनु पर्नेछ ।
(७) 	शिक्षकलाई सरुवा गर्दा देहाय बमोजिमको मापदण्डका आधारमा गर्नु पर्नेछ :
(क) तोकिएको जिम्मेवारी तोकिएको समयभित्र पूरा नगरेको भनी सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन
समितिको निर्णय सहित विद्यालय निरीक्षकबाट सिफारिस भएमा,
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६०.

(ख) एउटा विद्यालयमा आवश्यकताभन्दा बढी एकै विषयका शिक्षक भएमा,
(ग) 	दरवन्दी मिलान गर्ने क्रममा तोकिएको मापदण्ड भन्दा बढी शिक्षक भएमा,
(घ) उपनियम (५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लेखिए बमोजिमको अवस्था भएमा,
(ङ) 	विपदक
् ा कारणबाट विद्यालय र विद्यालय रहेको समुदाय नै अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्थामा
नगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन समितिले सिफारिस गरेमा,
(च) नैतिक आचरण तथा निजको व्यक्तिगत अनुशासन लगायतका कारणबाट कु नै शिक्षकलाई सो
विद्यालयमा राखिरहँ दा विद्यालयको शैक्षिक वातावरण खलबलिएको वा खलबलिन सक्ने ब्यहोरा
विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय भई आएमा,
(छ) कु नै शिक्षकले उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल रहेको वा विशेषज्ञता सेवा प्रवाह गरेको अवस्थामा
शिक्षकको सहमतिमा उक्त सेवालाई अन्य विद्यालयमा उपयोग गर्न आवश्यक देखिएमा,
(ज) पति पत्नी दवु ै शिक्षक रहेको अवस्था भए सकभर एकै विद्यालय वा वडा भित्र पर्ने गरी सरुवा गर्नु
परेमा ।
(झ) शिक्षक सरुवाको अन्य मापदण्ड कार्यपालिकाले तोके बमोजिम हुनेछ ।
(८) स्थायी नियुक्ति भएको एक वर्ष नपुगेको शिक्षक र अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्ष वा सो भन्दा कम
अवधि बाँकी रहेको शिक्षकलाई एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवा गरिने छै न ।
(९) उपनियम (७) बमोजिम सरुवा गर्दा साधारणतया अपाङ्गता भएका शिक्षक शिक्षिका र महिलालाई पायक
पर्ने स्थानमा सरुवा गरिनेछ ।
(१०) 	शिक्षक सरुवा गर्दा लामो अवधि एकै विद्यालयमा बसेकालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ ।
(११) सरुवा भएको एक्काइस दिनभित्र प्रधानाध्यापकले सम्बन्धित शिक्षक वा कर्मचारीलाई अनुसूची–१३
बमोजिमको ढाँचामा रमाना पत्र दिई सोको जानकारी सम्बन्धित विद्यालय र शिक्षा शाखालाई समेत दिनु
पर्नेछ ।
अन्तर स्थानीय तह शिक्षक सरुवा सहमती सम्वन्धी: (१) नियम ५९ बमोजिम र अन्तर स्थानीय तह शिक्षक
सरुवा हुन चाहने शिक्षकले सरुवाको लागि अनुसूची–१४ बमोजिमको ढाँचामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ तसमक्ष
निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) 	यस नियमको प्रयोजनको लागि शिक्षा शाखाले प्रत्येक महिनामा रिक्त रहेका शिक्षकहरुको पद सं ख्या
यकिन गरी सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम अन्तरस्थानीय तह सरुवाको लागि निवेदन दिने शिक्षकलाई सरुवा भई जान
चाहेको विद्यालय र सोसँ ग सम्बन्धित शिक्षा शाखा तथा आफू सेवारत विद्यालय र शिक्षा शाखाको सरुवा
सहमतिको सिफारिस आवश्यक पर्नेछ ।
तर , यस नियमावलीमा सरुवा गर्ने मापदण्ड विपरीत हुने गरी सरुवा सहमती दिइने छै न ।
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परिच्छेद– १०
छात्रवृत्ति तथा नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था
६१.

६२.

६३.

छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने : (१) सं स्थागत विद्यालयले देहायबमोजिमका विपन्न दलित अपाङ्गता एवं सिमान्तकृ त
विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यसरी सिफारिस गर्दा कम्तीमा ५ प्रतिशत बालिका अनिवार्य रुपमा
समावेस गनु पर्नेछ :
(क)	विद्यार्थीको परिवारको कु नै पनि सदस्यको नोकरी, व्यापार, व्यवसाय र आय–आर्जनको व्यवस्था
नभई जीवन निर्वाह गर्न न्यूनतम आवश्यक पर्ने आम्दानी नभई अनिवार्य शिक्षाको लागि
आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तक तथा कापीकलम जस्ता स्टेसनरी उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थामा
रहेको,
(ख) राष्ट्रिय योजना आयोगबाट परिभाषित भएबमोजिम निरपेक्ष गरिबीको रेखामा पर्ने र सो भन्दा कम
आम्दानी भएको ,
(ग) अपाङ्खता भएका बालबालिका ।
२) उपनियम (१) बमोजिम छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउनुअघि विद्यालयले त्यस्तो छात्रवृत्तिको लागि निवेदन
दिन विद्यालयमा सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
नामावली सार्बजनिक गर्नुपर्ने : (१) नियम ६१ बमोजिम छात्रवृति उपलब्ध गराइएका बिद्यार्थीहरुको नाम, थर,
कक्षा तथा निजको बाबु आमाको नाम, थर वतन सहितको विवरण विद्यालयले विद्यालयको सूचना पाटीमा टाँस
गरी र विद्यालयको वेभसाईट भएमा त्यसमा राखी सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ र त्यस्तो विवरण शिक्षा शाखामा पठाउनु
पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको विवरण हेर्न चाहने व्यक्तिलाई विद्यालयले त्यस्तो विवरण नि:शुल्क हेर्न दिनु
पर्नेछ ।
बालबालिकालाई अनिवार्य रुपमा विद्यालयमा पठाउनु पर्ने : (१) सबै अभिभावकले पाँच वर्ष पूरा भएका
बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षाका लागि अनिवार्य रुपमा विद्यालय पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम आफ्नो क्षेत्रभित्रका बालबालिकालाई विद्यालय पठाए नपठाएको सम्बन्धमा
सम्बन्धित शिक्षा समिति, विद्यालय निरिक्षक, स्रोत व्यक्ति तथा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा
कर्मचारीले अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नु पर्नेछ ।
(३) कु नै अभिभावकले उपनियम (१) बमोजिम बालबालिकालाई विद्यालयमा पठाएको नदेखिएमा त्यस्तो
अभिभावकलाई सम्झाई बुझाई, विशेष सहयोग तथा प्रेरित गरी त्यस्ता बालबालिकालाई विद्यालयमा
पठाउन लगाउनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम सम्झाई बुझाई गर्दासमेत बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई
स्थानीय तहवाट उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्न सकिनेछ ।
(५) 	यस नियम बमोजिम विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयले नि:शुल्क अध्ययन गराउनु पर्नेछ ।
(६) 	विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकालाई अनिवार्य रुपमा विद्यालय भर्ना अभियान तथा कार्यक्रम
तर्जुमा गरी लागू गर्ने दायित्व शिक्षा समितिको हुनेछ ।
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परिच्छेद–११
बिदा तथा काज सम्बन्धी व्यवस्था
६४.	शिक्षक तथा कर्मचारीले पाउने बिदा: (१) शिक्षक तथा कर्मचारीले देहायबमोजिमका बिदाहरू पाउनेछ :
(क) भैपरी आउने बिदा वर्षभरिमा छ दिन,
(ख) पर्व बिदा वर्षभरिमा छ दिन,
(ग) 	बिरामी बिदा वर्षभरिमा बाह्र दिन,
(घ) प्रसूती बिदा प्रसूतीको अघि वा पछि गरी अन्ठानब्बे दिन,
(ङ) प्रसूती स्याहार बिदा पन्„ दिन,
(च) 	किरिया बिदा पन्„ दिन,
(छ) असाधारण बिदा एक पटकमा एक वर्षमा नबढाई नोकरीको जम्मा अवधिमा बढीमा तीन वर्ष,
(ज) अध्ययन बिदा शिक्षकको सेवाको सम्पूर्ण अवधिमा एकै पटक वा पटक पटक गरी बढीमा तीन
वर्ष,
(झ) बेतलवी बिदा बढीमा तीन वर्ष ।
(२) भैपरी आउने बिदा र पर्व बिदा आधा दिन पनि लिन सकिनेछ । यस्तो बिदा सञ्चित हुने छै न ।
(३) 	शिक्षक तथा कर्मचारीले बिरामी बिदा सञ्चित गर्न सक्ने छ । शिक्षक तथा कर्मचारीले प्रत्येक वर्ष त्यस्तो बिदा
निरीक्षकबाट प्रमाणित गराई राख्नु पर्नेछ । कु नै व्यहोराले शिक्षक तथा कर्मचारी सेवाबाट अवकाश भएमा
निजको सञ्चित बिरामी बिदाबापत निजको पदाधिकार रहेको पदमा खाइपाई आएको तलब स्केलको दरले
हुन आउने रकम निजले एकमुष्ट पाउनेछ ।
(४) कु नै ठू लो वा कडा रोग लागी उपचार गर्न बिरामी बिदाबाट नपुग हुने भएमा स्वीकृत चिकित्सकको
प्रमाणपत्र पेश गरी शिक्षक तथा कर्मचारीले पछि पाउने विरामी बिदाबाट कट्टा हुने गरी बाह्र दिनसम्म
थप बिरामी बिदा पेश्कीको रूपमा त्यस्तो बिरामी भएको बखत लिन सक्ने छ । यसरी पेस्की बिदा लिएको
शिक्षक वा कर्मचारीको मृत्यु हुन गएमा त्यस्तो पेस्की लिएको बिदा स्वत: मिनाहा हुनेछ ।
(५) सञ्चित बिरामी बिदाको रकम लिन नपाउँ दै शिक्षक वा कर्मचारीको मृत्यु भएमा त्यस्तो सञ्चित विरामी
बिदाको रकम निजले इच्छाएको वा नजिकको हकवालाले एकमुष्ट पाउनेछ ।
(६) कु नै पुरुष शिक्षक वा कर्मचारीको पत्नी प्रसूती हुने भएमा त्यस्तो शिक्षक वा कर्मचारीले प्रसूतीको अघि वा
पछि गरी पन्„ दिन प्रसूती स्याहार बिदा पाउनेछ । प्रसूती स्याहार बिदा बसेको शिक्षक वा कर्मचारीले पूरा
तलब पाउनेछ र यस्तो बिदा सेवा अवधि भरमा दईु पटकमात्र लिन पाइनेछ ।
(७) प्रसूती बिदा पाएको शिक्षक वा कर्मचारीले बढीमा दईु पटक को लागि जनही एकमुष्ट पाँचहजार रुपैयाँ
पाउनेछ ।
(८) कु नै शिक्षक वा कर्मचारीले कु ल धर्म अनुसार आफै किरिया बस्नु परेमा वा त्यस्तो शिक्षक वा कर्मचारीको
बाबुआमा, बाजे बज्यै, छोरा छोरी वा विवाहित महिला शिक्षक वा कर्मचारीको सासु ससुराको मृत्यु भएमा
वा पुरुष शिक्षकको हकमा निजको पत्नीको तथा महिलाको हकमा पतिको मृत्यु भएमा किरिया बिदा
पाउनेछ । महिला शिक्षक वा कर्मचारीको पतिले किरिया बस्नु परेमा त्यस्तो महिला शिक्षक वा कर्मचारीले
पनि किरिया बिदा पाउनेछ ।
(९) 	यस नियम बमोजिम किरिया बिदा लिने शिक्षक वा कर्मचारीले विद्यालयमा हाजिर भएको पन्„ दिन भित्र
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मृत व्यक्तिको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र तथा मृत व्यक्तिसँ गको नाता देखिने प्रमाण पेस गर्नु पर्नेछ । यस्तो
प्रमाणपत्र र प्रमाण पेस नगर्ने शिक्षक वा कर्मचारीले त्यस्तो अवधिको लागि पाएको रकम निजले पाउने
तलब रकमबाट कट्टा गरिनेछ ।
(१०) 	बिरामी परेको अवस्थामा बाहेक घटीमा पाँच वर्ष स्थायी सेवा अवधि नपुगेको शिक्षक वा कर्मचारीले
असाधारण बिदा पाउन सक्ने छै न ।
(११) स्थायी सेवा पाँच वर्ष पुगेको शिक्षकलाई निजले अध्यापन गर्ने विषयमा एकतह माथिको उच्च अध्ययनका
लागि तलब सहितको अध्ययन बिदा दिन सकिनेछ ।
(१२) उच्च अध्ययनका लागि बिदा स्वीकृत गर्दा प्रत्येक शिक्षा समितिले एक आर्थिक वर्षमा आधारभूत तहको
पहिलो र दोस्रो तहका लागि एक एक जना र माध्यमिक तहका लागि एक जनाको अध्ययन बिदा स्वीकृत
गर्न सक्ने छ ।
(१३) अध्ययन बिदा दिंदा देहायको प्रक्रिया अबलम्बन गरिनेछ:–
(क) अध्ययन बिदा स्वीकृतिका लागि नगरपालिकामा सार्वजनिक रुपमा सूचना गरी इच्छु क शिक्षकको
निवेदन आह्वान गर्ने,
(ख) 	निवेदन दिने शिक्षकले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र, अध्ययनपछिको आफ्नो शिक्षण सिकाइको योजना
र व्यवस्थापन समितिको सिफारिस पेस गर्नु पर्नेछ । त्यसरी पेस भएका प्रस्तावका आधारमा
मनोनयनका लागि नाम छनौट गरी सूचना प्रकाशन गर्ने,
(ग) 	खण्ड (ख) बमोजिम मनोनयनका लागि छनौट भएका शिक्षकको नामावली उपर उजुरी गर्ने
अवसर प्रदान गरिने छ ।उजुरीकर्ताको उजुरीका आधारमा अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी
अध्ययनका लागि अन्तिम नाम छनौट गर्ने,
(घ) अन्तिम नाम छनौटमा परेका शिक्षकलाई कवुलियत गराई अध्ययनको अवधिका लागि अध्ययन
बिदा स्वीकृत गरिनेछ । यसरी अध्ययन बिदा स्वीकृत भएका शिक्षकले प्रत्येक सेमेष्टर वा वार्षिक
परीक्षाको नतिजा सहितको प्रतिवेदन शिक्षा शाखामा पेश गर्नु पर्ने,
(ङ) अध्ययन बिदा पाएका शिक्षकले आफू ले कबुलियत गरेअनुसारको प्रतिवेदन शिक्षा शाखामा
बुझाउनु पर्नेछ । अध्ययनमा सन्तोषजनक प्रगति नगर्ने शिक्षकको बिदा स्वीकृत भएको अवधि
समाप्त नहुँदै रद्द गर्न सकिनेछ ।
(च) 	बिदा रद्द भएमा त्यस्ता शिक्षकबाट अध्ययन अवधिभर पाएको तलब असुल गरिनेछ ।
(१४) बेतलबी बिदा देहायका अवस्थामा दिइनेछ: –
(क) कु नै शिक्षक वा कर्मचारीको पति वा पत्नी विदेश स्थित नेपाली राजदू तावास वा नियोगमा खटिई
गएको प्रमाण सहित त्यस्तो शिक्षकले बेतलवी बिदा माग गरेमा एकै पटक वा पटक पटक गरी
नोकरी अवधिभर पाँच वर्षसम्म,
(ख) कु नै शिक्षक मुटु, मृगौला, क्यान्सर जस्ता कडा रोगका कारण लामो उपचारमा बस्नु पर्ने भए वा मुलुकभित्र वा
बाहिर गई उपचार गराउनु पर्नै भनी मेडिकल बोर्डबाट सिफारिस भएमा नगर कार्यपालिकाले एक पटकमा
एक वर्ष र नोकरी अवधिभरमा बढीमा तीन वर्षसम्म बिदा दिन सक्ने छ ।
(१५) बेतलवी बिदाको अवधि निजको सेवा अवधिमा गणना गरिने छै न ।
(१६) भैपरि आउने बिदा, पर्व बिदा, बिरामी बिदा, किरिया बिदा, प्रसूती बिदा, प्रसूति स्याहार विदा बस्ने शिक्षक
तथा कर्मचारीले पूरा तलब पाउनेछ ।
(१७) असाधारण र बेतलबी बिदामा बसेको शिक्षक वा कर्मचारीले तलब पाउने छै न ।
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(१८) 	यस नियम बमोजिमको असाधारण बिदा, अध्ययन बिदा र बेतलवी बिदा बाहेकका अन्य बिदाहरु
अस्थायी शिक्षक र राहत शिक्षकले समेत पाउनेछन् ।
६४.	बिदा दिने अधिकारी: (१) प्रधानाध्यापकको बिदा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षले र शिक्षक वा कर्मचारीको बिदा
प्रधानाध्यापकले स्वीकृत गर्नेछ ।
तर, एक पटकमा तीन दिनमा नबढाई पर्व वा भैपरी आउने बिदा प्रधानाध्यापक आफै ले लिन सक्ने छ ।
सो भन्दा बढी पर्व वा भैपरी आउने बिदा लिनु परेमा प्रधानाध्यापकले व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षलाई
जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि शिक्षक वा कर्मचारीको असाधारण बिदा, बेतलवी
बिदा र अध्ययन बिदा व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृ तले स्वीकृत गर्नेछ ।
६५.	बिदा नलिएको दिन सेवा अवधिमा गणना नहुने: शिक्षक वा कर्मचारीले बिदा नलिई विद्यालयमा अनुपस्थित
भएको दिन निजको सेवा अवधिमा गणना हुने छै न ।
६६. अस्थायी शिक्षक वा कर्मचारीको बिदाको रकम सम्बन्धमा : अस्थायी शिक्षक वा कर्मचारीले वर्षे वा हिउँ दे बिदा
उपभोग गर्न नपाउँ दै अवकाश पाएमा दस महिनालाई वार्षिक काम गरेको अवधि मानी दामासाहीले काम गरेको
अवधिको बिदा रकम पाउनेछ ।
६७.	बिदा सहुलियत मात्र हुने: बिदा अधिकारको कु रा नभएर सहुलियत मात्र हुनेछ ।
६८. काज तथा दैनिक भ्रमण भत्ता: (१) विद्यालय वा अध्यापन सम्बन्धी कामको लागि नगर कार्यपालिकाको
आदेशानुसार कु नै सभा, सम्मेलन वा सेमिनारमा खटिने शिक्षक वा कर्मचारीले सोही आदेशमा तोके को
अवधिसम्मको लागि काज पाउने छ ।
(२) 	विद्यालयको कामको लागि शिक्षक वा कर्मचारीले प्रधानाध्यापकको र प्रधानाध्यापकले व्यवस्थापन
समितिको अध्यक्षको अनुमति लिई बढीमा एक हप्तासम्म काजमा जान सक्ने छ ।
६९.	यस परिच्छेदको व्यवस्था लागू नहुने : यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि सं स्थागत
विद्यालयको शिक्षक र आफ्नै स्रोतबाट बेहोर्ने गरी सामुदायिक विद्यालयमा नियुक्त शिक्षकको सम्बन्धमा यस
परिच्छेदको व्यवस्था लागू हुने छै न । त्यस्ता शिक्षकले विद्यालयद्वारा तोके बमोजिम बिदाको सुविधा पाउने छन् ।
७०. 	शिक्षक तथा विद्यालय कर्माचारी सजाय सम्बन्धी व्यवस्था स‹ीय कानुनले व्यवस्था गरे बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद–१२
विद्यालयको चिन्ह, नामाकरण तथा अन्य व्यवस्था
७१.	विद्यालयको चिन्ह: विद्यालयको चिन्ह षट्कोणको हुनेछ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरी सो
षट्कोणको बीचमा आफ्नो विद्यालयको छु ट्टै चिन्ह राख्न सक्ने छ ।
७२.	विद्यालयको नामाकरण : (१) समाज तथा राष्ट्रकै लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने वा ऐतिहासिक व्यक्ति,
देवी देवता, तीर्थस्थल वा प्राकृ तिक सम्पदा आदिको नामबाट नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामाकरण
गर्नुपर्नेछ.।
तर यो नियम प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै यस नियम विपरीत नामाकरण भइसके का विद्यालयको हकमा यो नियमावली
जारी भएपछिको दोस्रो शैक्षिक सत्रको सुरु देखिनै लागू हुने गरी पुननामाकरण गरी नगरपालिकाबाट स्वीकीृत
लिनु पर्ने छ ।
(२) कु नै सं स्थागत विद्यालयले आफ्नो नाममा “पब्लिक,, शव्द जोड्न चाहेमा कम्तीमा एक तिहाई विद्यार्थी
पूर्ण छात्रबृृत्तिमा अध्ययनरत रहेको हुनुपर्नेछ । कु नै सं स्थागत विद्यालयले आफ्नो नाममा “नेशनल,, शव्द
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७३.
७४.
७५.

जोड्न चाहेमा नेपालको कम्तीमा २५ जिल्लाका विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको हुनुपर्नेछ र कु नै सं स्थागत
विद्यालयले आफ्नो नाममा “इन्टरनेशनल,, शव्द जोड्न चाहेमा कम्तीमा एक तिहाई सं ख्यामा विदेशी
विद्यार्थी हुनुपर्नेछ । विद्यालयको नामको अन्तमा “विद्यालय”, “स्कुल” वा “पाठशाला” शव्द जोडिएको
हुनुपर्नेछ ।
तर यो उपनियम लागु हुनु अगाबै यस नियम विपरितका शव्दहरु जोडिई नामाकरण भइसके का
विद्यालयको हकमा यो नियमावली जारी भएपछिको दोस्रोे शैक्षिक सत्रको सुरु देखिनै लागू हुने गरी
उपयुर्क्त व्यवस्था पालना गर्न वा पुनर्नामाकरण गर्नु पर्नेछ ,
(३) 	प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति पाएको सामुदायिक विद्यालयले आफ्नो विद्यालयको नामको
पछाडि कोष्टकमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त विद्यालय भनी थप गर्न सक्ने छ ।
(४) नयाँ खोलिने विद्यालयको नामाकरण आफ्नो नामबाट गर्न चाहने व्यक्तिले देहायबमोजिमको रकममा
नघट्ने गरी नगरपालिकाले तोकिदिएको रकम बरावरको नगद , घर वा जग्गा विद्यालयको नामाकरण गर्ने
प्रयोजनको लागि भनी एकमुष्ट विद्यालयलाई सहयोग गरेमा सो विद्यालयको नामाकरण त्यस्तो सहयोग
गर्ने व्यक्तिको नामबाट सञ्चालन गर्न सकिनेछ :
(क) 	माध्यमिक विद्यालयको लागि पचास लाख रूपैयाँ वा सो मूल्य बराबरको घर वा जग्गा,
(ख) आधारभूत विद्यालयका लागि पैंतीस लाख रूपैयाँ वा सो मूल्य बराबरको घर वा जग्गा,
(५) उपनियम (३) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रका
विद्यालयको हकमा सो उपनियममा उल्लिखित रकमको दोब्वर रकम वा सो बराबरको घर वा विद्यालयको
कम्पाउन्डसँ ग जोडिएको जग्गा र नगरपालिका क्षेत्र भित्रका विद्यालयको हकमा पच्चिस प्रतिशत थप रकम
वा सो बराबरको घर वा विद्यालयको कम्पाउन्डसँ ग जोडिएको जग्गा विद्यालयलाई सहयोग गरेमा त्यस्तो
सहयोग गर्ने व्यक्तिको नामबाट विद्यालयको नामाकरण गर्न सकिनेछ ।
(६) पहिल्यै नामाकरण भईसके को विद्यालयको नामसँ ग जोडेर विद्यालयको नामाकरण गर्न चाहने व्यक्तिले
उपनियम (३) वा (४) बमोजिमको रकम वा सो बराबरको घर वा जग्गा विद्यालयलाई सहयोग गरी
पहिलेको नाम पछाडि आफू ले प्रस्ताव गरेको नाम जोड्न सक्ने छ ।
(७) एउटै परिवार वा छु ट्टाछुट्टै परिवारका एकभन्दा बढी व्यक्तिले उपनियम (३) वा (४) बमोजिमको रकम वा
घर वा जग्गा विद्यालयलाई प्रदान गरेमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको निर्णयबाट बढीमा दईु जनासम्मको नामबाट
विद्यालयको नामाकरण गर्न र अन्य व्यक्तिको नाम विद्यालयमा देखिने गरी राख्न सकिनेछ ।
(८) उपनियम (३), (४) र (५) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि कु नै व्यक्ति, स्मारक वा ऐतिहासिक
चिजवस्तुको नामबाट विद्यालयको नामाकरण भएको विद्यालयलाई कसैले जतिसुकै रकम वा घर वा
जग्गा सहयोग गरे पनि त्यस्तो विद्यालयको नामाकरण परिवर्तन गरिने छै न ।
तर त्यस्तो विद्यालयलाई कु नै व्यक्तिले कक्षा कोठा थप गर्न, पुस्तकालय भवन वा छात्रावास निर्माण गर्न
रकम सहयोग गरेमा त्यस्तो कोठा वा भवनमा सो रकम प्रदान गर्ने व्यक्तिको नामबाट नामाकरण गर्न
सकिनेछ ।
(९) 	यस नियम बमोजिम विद्यालयको नामाकरण नगरसभाले गर्नेछ ।
राष्ट्रिय गान गाउनु पर्ने : विद्यालय खुलेको प्रत्येक दिनको प्रारम्भ र विभिन्न समारोहमा राष्ट्रिय गान गाउनु पर्नेछ ।
झन्डोत्तोलन गर्नु पर्ने : विद्यालयमा मनाइने प्रत्येक समारोहको प्रारम्भमा राष्ट्रिय झन्डोत्तोलन गर्नु पर्नेछ ।
विद्यार्थीको पोशाक : विद्यालयले विद्यार्थीको लागि एकै किसिमको, कम खर्चिलो, साधारण, राष्ट्रियता झल्काउने
र हावापानी सुहाउँ दो पोशाक तोक्न सक्ने छ । विद्यालयले पोशाक खरिद गर्ने स्थान वा पसल तोक्न पाउने छै न ।
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परिच्छेद–१३
विद्यालयको सम्पत्ति सं रक्षण सम्बन्धी व्यवस्था
७६.	विद्यालयको सम्पत्तिको सुरक्षा : (१) विद्यालयको नाममा रहेको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व व्यवस्थापन
समिति र प्रधानाध्यापकको हुनेछ ।
(२) सामुदायिक विद्यालयको नाममा रहेको उपनियम (१) बमोजिमको सम्पत्तिको विवरण शिक्षा शाखामा
पठाउनु पर्नेछ र सो को लगत सं कलन तथा अध्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा शाखाको रहनेछ ।
(३) सामुदायिक विद्यालयको नाममा रहेको सम्पत्तिको अध्याविधक विवरण शिक्षा शाखाले वार्षिक रुपमा
सार्वजनिक गर्नेछ ।
७७.	विद्यालय सम्पत्ति सं रक्षण सम्वन्धमा शिक्षा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछ:
(क)	विद्यालयको नाममा प्राप्त भई दर्ता हुन बाँकी रहेको जग्गा दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने
(ख) 	विद्यालयको नाममा रहेको सम्पत्तिलाई अधिकतम् फाइदा हुने काममा प्रयोग गर्न व्यवस्थापन समितिलाई
निर्देशन दिने,
(ग) 	विद्यालयको नाममा रहेको जग्गाको आम्दानी असुल उपर गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
(घ)	विद्यालयको सम्पत्ति कसैबाट हानी–नोक्सानी हुन गएमा सो भराउने व्यवस्था गर्ने,
(ङ)	विद्यालयको विकास गर्ने काममा बाहेक विद्यालयको नाममा दर्ता भएका जग्गा वा अन्य सम्पत्ति बेचविखन
वा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न नदिने,
(च) 	विद्यालयको जग्गा सं रक्षण गर्न व्यवस्थापन समिति तथा प्रधानाध्यापकलाई सहयोग गर्ने ।
७८. 	विद्यालयको नामको जग्गा बिक्री गर्न वा धितो राख्न नहुने : (१) विद्यालयको नामको जग्गा बिक्री वा धितो राख्न
पाइने छै न ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा विद्यालयको नाममा रहेको
जग्गा बिक्री वा धितो राख्न सकिने छ ।
(क) सामुदायिक विद्यालयले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि पच्चिस प्रतिशतसम्म
विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नगर कार्यपालिकाको सिफारिसमा नगरसभाको स्वीकृित लीई
बढावढबाट विक्री गर्न ।
(ख) सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकाससम्वन्धी विशेष योजनाका लागि नेपाल
सरकार वा वित्तीय सं स्थाबाट ऋण प्रवाह भएमा सो प्रयोजनका लागि व्यवस्थापन समिति र नगर
कार्यपालिकाको सिफारिसमा विद्यालयको सम्पत्ति घितो राख्न ।
(ग) सं स्थागत विद्यालयको भौतिक पुर्वाधार विकासका लागि व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा
कम्पनीको सञ्चालन वा शैक्षिक गुठीका गुिठयारको स्वीकृितलिइ कु नै बैंक वा वित्तीय सं स्थामा
घितो राख्न वा पचास प्रतिशतसम्म जग्गा बढावढद्धारा विक्रि गर्न ।
३)	विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि उपनियम दईु मा लेखिइए देखी बढी जग्गा बिक्री गर्नु
परेमा सं स्थागत विद्यालयले व्यवस्थापन समिति र सञ्चालक वा शैक्षिक गुठीका गुठियारको सिफारिसमा
नगरसभाको स्वीकृित लिने छ ।
७९. 	विद्यालयको नामको जग्गा सट्टापट्टा गर्न नहुने : (१) विद्यालयको नाममा रहेको जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाइने छै न ।
२) उपनियम एकमा जुनसुकै कु रा लेखिएको भएतापनि विद्यालयको कम्पाउन्ड र खेल मौदानसँ ग जोडिएको
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जग्गासँग कु नै जग्गा सट्टापट्टा गर्नु पर्ने भएमा सामुदायिक विद्यालयको भए विद्यालय व्यवस्थापन
समितिको सिफारिसमा नगर कार्यपालिकाको निर्णयमा र सं स्थागत विद्यालयको भए सम्बन्धित गुिठयार
वा कम्पनीको सञ्चालक र व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा नगर कार्यपालिको स्वीकृति लिई सट्टापट्टा
गर्न सकिने छ ।
८०. 	विद्यालयको नाममा सम्पत्ति राख्नु पर्ने : (१) सामुदायिक विद्यालय र शैक्षिक गुठीको रूपमा सञ्चालित
विद्यालयले विद्यालयको अचल सम्पत्ति विद्यालयको नाममा रजिष्ट्रेशन पारित गर्नु पर्नेछ ।
(२) कम्पनीको रूपमा सञ्चालित सं स्थागत विद्यालयले विद्यालयको अचल सम्पत्ति कम्पनीको स्वामित्वमा राख्नु
पर्नेछ ।
८१. 	निजी शैक्षिक गुठी अन्तर्गत गरिएको लगानी हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था : निजी शैक्षिक गुठी वा त्यस्ता
गुठीका सञ्चालकले आफ्नो लगानीको पूरै वा आंशिक हिस्सा विद्यालय सञ्चालनमा बाधा नपर्ने गरी
आफ्नो उत्तराधिकारीको रुपमा नियुक्त गरेको गुठियारलाई प्रचलित कानुनबमोजिम हस्तान्तरण गर्न सक्ने छ ।
८२. मिनाहा दिन सक्ने : प्राकृ तिक विपद् वा कावु बाहिरको परिस्थितिले गर्दा सामुदायिक विद्यालयको सम्पत्ति हानी
नोक्सानी हुन गएको प्रमाणित हुन आएमा वीस हजार रूपैयासँ म्मको भए प्रधानाध्यापकको सिफारिसमा व्यवस्थापन
समितिले, पचास हजार रूपैयासँ म्मको भए व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ तले,
एक लाख रूपैयासँ म्मको भए नगर प्रमुखले मिनाहा दिन सक्ने छ । सोभन्दा बढी रकम मिनाहा दिनु परेमा नगर
कार्यपालिकाको सिफारिसमा नगरसभाले मिनाहा दिन सक्ने छ ।

परिच्छेद १४
विद्यालयलाई दिइने अनुदान तथा अन्य व्यवस्था
८३. 	विद्यालयलाई अनुदान दिने : (१) सामुदायिक विद्यालयलाई नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार नगरपालिकाबाट
विद्यालयको लागि प्राप्त रकम नगर कार्यपालिकाले वार्षिक कार्यक्रममा स्वीकृत गराई विद्यालय सञ्चितकोषमा
पठाउने व्यवस्था मिलाउने छ ।
(२) 	विद्यालयको आन्तरिक आयसमेतलाई अध्ययन गरी विद्यालयलाई देहायका आधारमा अनुदान बाँडफाँट
गरिने छ .
(क) 	विद्यालयको विद्यार्थी सं ख्या,
(ख)	विद्यालयको शिक्षक सं ख्या,
(ग)	विद्यालयको परीक्षाको परिणाम,
(घ) विद्यालयको आर्थिक अवस्था ।
ङ) 	विद्यालयले पूरा गर्नु पर्ने न्यूनतम् पूर्वाधारहरु (Prioritized Minimun Enabling
Conditions PEMEC)
(३) अनुमति प्राप्त सामुदायिक विद्यालयले दरबन्दी प्राप्त नगर्ने सर्तमा र स्वीकृत प्राप्त सामुदायिक विद्यालयले
आफू लाई प्राप्त सबै शिक्षक दरबन्दी शिक्षा शाखामा फिर्ता गरी शिक्षक लगायत विद्यालय व्यवस्थापनका
सम्पूर्ण पक्षहरु आफै ले गर्ने गरी विद्यालयलाई प्राप्त हुने अनुदान एकमुष्ट लिन चाहेमा तोकिएको सर्तभित्र
विद्यालय सञ्चालन गर्ने गरी एकमुष्ट अनुदान पाउन सकिने व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।
(४) 	विद्यालयको पूर्वाधार विकास गर्ने प्रयोजनका लागि नगर कार्यपालिकाले सर्त तोकी सार्वजनिक शैक्षिक
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८४.
८५.

गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयलाई समेत अनुदान दिन सक्ने छ ।
सम्बन्धित काममा खर्च गर्नु पर्ने: विद्यालयलाई प्राप्त रकम जुन कामको लागि खर्च गर्न निकासा भएको हो सोही
काममा मात्र खर्च गर्नु पर्नेछ । खर्च हुन नसके को रकमको बारेमा शिक्षा शाखालाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
स्थानीय स्रोतबाट रकमको व्यवस्था गर्नु पर्ने : (१) विद्यालयले विद्यालयको भवन, फर्निचर र अन्य कार्यको लागि
स्थानीय स्रोतबाट समेत रकमको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम स्थानीय स्रोतबाट भवन निर्माणको लागि रकम नपुग्ने भएमा नगर कार्यपालिकाले
जनसहयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी सामुदायिक विद्यालयलाई आवश्यक रकम अनुदान दिन सक्ने छ ।
(३) सं स्थागत विद्यालयले उपनियम (१) बमोजिमको कार्यको लागि विद्यार्थीबाट सहयोगको नाममा शुल्क
उठाउन पाउने छै न ।

परिच्छेद–१५
विद्यालयको बजेट, आय व्ययको लेखा तथा अन्य व्यवस्था
८६.	विद्यालय सञ्चालन सञ्चितकोषको सञ्चालन : (१) प्रत्येक विद्यालयमा विद्यालयको सम्पूर्ण आम्दानीहरु
जम्मा गर्ने गरी एक विद्यालय सञ्चालन कोष रहनेछ ।
(२) 	विद्यालयले सञ्चालन कोषमा जम्मा भएको रकम व्यवस्थापन समितिको निर्णय बमोजिम खर्च गर्नु पर्नेछ।
(३) विद्यालय सञ्चालन कोषको सञ्चालन व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष वा सोही समितिले तोके को व्यवस्थापन
समितिको सदस्य र प्रधानाध्यापकको सं युक्त दस्तखतबाट हुनेछ ।
(४) उपनियम (३) मा जुनसुकै कु रा लेखिएको भए तापनि माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन कोषको सञ्चालन
प्रधानाध्यापक र लेखासम्बन्धी काम गर्ने शिक्षक वा कर्मचारीको सं युक्त दस्तखतबाट गरिनेछ ।
(५) 	विद्यालय सञ्चालन कोषको हिसाब–किताब लेखा राख्ने, बेरुजु फर्छयौट गर्ने काम प्रधानाध्यापक र लेखा
सम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारीको हुनेछ ।
(६) 	विद्यालयको कार्य सञ्चालनको लागि विद्यालय सञ्चालन कोषको रकम शिक्षा शाखाले तोकिदिएको
नजिकै को कु नै बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(७) 	विद्यालयको सम्पूर्ण खर्च विद्यालय सञ्चालन कोषमा जम्मा भएको रकमबाट बेहोरिनेछ ।
८७. बजेट तयार गर्ने : (१) नियम ८३ मा जेसुकै लेखिए पनि प्रधानाध्यापकले प्रत्येक वर्ष को मसान्त भित्र आगामी
वर्षको बजेट तयार गरी व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत गराई त्यसको एक प्रति शिक्षा शाखामा समयमा पठाउनु
पर्नेछ ।
८८. 	विद्यालयको आय व्ययको लेखा: (१) विद्यालयको आय व्ययको लेखा अनुसूची—१५ बमोजिमको ढाँचामा राख्नु
पर्नेछ ।
(२)	विद्यालयको आय व्ययको लेखा, बिल, भरपाई लगायत आवश्यक कागजात राख्ने काम विद्यालयको
लेखासम्बन्धी काम गर्ने शिक्षक वा कर्मचारीको हुनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम कागज प्रमाणित गराई राख्ने, राख्न लगाउने जिम्मेवारी प्रधानाध्यापकको हुनेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिमको आय व्ययको लेखा राख्दा विद्यालयको काम कारबाहीको वास्तविक स्थिति
थाहा हुने गरी मालसामानहरूको खरिद बिक्री र विद्यालयको नगदी, जिन्सी, जायजेथा दायित्व आदिको
विस्तृत विवरण स्पष्ट रूपले खोलेको हुनु पर्नेछ ।
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(५) 	विद्यालयको नगदी, जिन्सी, जायजेथामा कु नै किसिमको हिनामिना, हानी–नोक्सानी वा लापरबाही हुन
नपाउने गरी सुरक्षित राख्ने र सोको लगत राख्ने तथा राख्न लगाउने दायित्व प्रधानाध्यापकको हुनेछ ।
(६) प्रधानाध्यापक र लेखा सम्बन्धी काम गर्न जिम्मेवारी तोकिएको शिक्षक वा कर्मचारीले विद्यालयको आय
व्ययको प्रतिवेदन शिक्षा शाखाले तोके को अवधिभित्र मासिक वा त्रैमासिक रूपमा सो शाखामा पठाउनु
पर्नेछ ।
८९.	लेखा परीक्षण गराउने: (१) व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकले प्रत्येक वर्ष नगर कार्यपालिकाबाट
नियुक्त दर्तावाला लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराउनु पर्नेछ ।
(२) 	लेखा परीक्षणको सिलसिलामा प्रधानाध्यापकले विद्यालयको आय व्ययको बहीखाता लेखा परीक्षकले
मागेको बखत जाँच्न दिनुपर्नेछ र निजले कै फियत तलब गरेको कु राको यथार्थ जवाफ समेत सरोकारवालालाई
दिनु पर्नेछ ।
(३)	विद्यालयको आय व्ययको लेखा नगर कार्यपालिकाबाट खटाइएको कर्मचारीले जुनसुकै बखत जाँचबुझ
गर्न सक्ने छ । यसरी जाँचबुझ गर्दा खटी आएको कर्मचारीले माग गरेको विवरण देखाउनु प्रधानाध्यापक,
लेखाको जिम्मेवारी प्राप्त शिक्षक वा कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ ।
(४) 	यस नियमबमोजिम लेखापरीक्षकले विद्यालयको लेखा परीक्षण गर्ने सिलसिलामा अन्य कु राका अतिरिक्त
विद्यालयको आम्दानी र खर्चका बारेमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरुसँ ग छलफल गरी
आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछ ।
(५) 	यस नियमावलीबमोजिम विद्यालयसँ ग स्वार्थ रहेको व्यक्तिले वा विद्यालय व्यवस्थापनका अध्यक्ष, सदस्य
तथा प्रधानाध्यापकको नजिकको नातेदारले विद्यालयको लेखा परीक्षण गर्न पाउने छै न ।
९०. प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्ने : लेखापरीक्षकले विद्यालयको लेखा परीक्षण गरी सके पछि देहायका कु राहरू खुलाई सो
सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी व्यवस्थापन समिति र शिक्षा शाखामा एक–एक प्रति पठाउनु पर्नेछ:–
(क) सोधिएका र कै फियत तलब भएका कु राको जवाफ यथाशीघ्र भए नभएको,
(ख) पेस भएको आय व्ययको हिसाब रीतपूर्वक भए नभएको,
(ग) आय व्ययको स्रेस्ता कानुनबमोजिम राखे नराखेको,
(घ) 	विद्यालयको आय व्ययको लेखा यथार्थ रूपमा देखिने गरी वासलात दरुु स्त भए नभएको,
(ङ) कु नै शिक्षक वा कर्मचारीले कानुनविपरीत कामकाज वा बेहिसाब गरे नगरेको,
(च) 	विद्यालयको कारोबार सन्तोषप्रद भए नभएको,
(छ) 	विद्यालयलाई जुन कामका लागि निकासा भएको हो सोही प्रयोजनमा खर्च लेखे नलेखेको,
(ज) 	विद्यालयको सम्पत्ति दरुु पयोग गरे, नगरेको
(झ) 	लेखा परीक्षकले मनासिव र आवश्यक सम्झेको अन्य कु रा ।
९१	विद्यालयको कामको सामाजिक परीक्षण गर्ने: सामुदायिक विद्यालयले आफ्नो कामको सामाजिक परीक्षण
गर्नपर्नेछ ।
९२. बरबुझारथ गर्ने : (१) विद्यालयको नगदी, जिन्सी मालसामानको लगत, स्रेस्ता राख्ने जिम्मा लिएको शिक्षक वा
कर्मचारी सरुवा वा अन्य कारणबाट विद्यालय छोडी जाने भएमा आफ्नो जिम्मा रहेको नगदी, जिन्सी मालसामानको
बरबुझारथ सामान्यतया २१ दिनभित्र विद्यालयमा गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम बरबुझारथ नगर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई बरबुझारथ नगरेसम्म सरुवा भएको
विद्यालयमा जान रमानापत्र दिइने छै न । साथै निजले कु नै रकम वा मालसमान हिनामिना गरेको रहेछ
भने सो बापतको रकम निजले पाउने जुनसुकै रकमबाट असूल उपर वा सोधभर्ना गरिनेछ ।
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९३. 	शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा सं घीय कानसन अनुसार हुनेछ ।
९४. 	शिक्षक तथा कर्मचारीका निवृत्तिभरण, उपदान, उपचार खर्च र अन्य व्यवस्था सं धीय कानून अनुसार हुनेछ ।
९५.	शिक्षक तथा कर्मचारीका अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था सं धीय कानून अनुसार हुनेछ ।
९६. 	शिक्षक तथा कर्मचारीकासजाय सम्बन्धी व्यवस्था सं घीय कानूनले तोके को मापदण्ड अनुसार हुनेछ ।
९७. 	विद्यालयको वर्गीकरण सं घीय कानूनले तोके को मापदण्ड अनुसार हुनेछ ।
९८. 	विद्यालय शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था सं घीय कानुनले बनाएको मापदण्ड अनुसार हुनेछ ।
९९. 	विद्यालयको कामकारवाहीको सामाजिक परीक्षण गर्ने :सामुदायिक विद्यालयको कामकारवाही स‹ीय ऐन तथा
नियमावली बमेजीम भए नभएको सम्बन्धमा प्रत्येक वर्ष मुल्याङ्कन गर्न देहायबमोजीमको एक सामाजिक परीक्षण
समिति रहनेछ :
क) 	शिक्षक अभिभावक सं घको अध्यक्ष 					
सं योजक
ख)	विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुका अभिभावकहरुमध्ये एकजना महिला समेत पर्नेगरी शिक्षक
अभिभावक सं घले तोके को दईु जना						
सदस्य
ग)
विद्यालय रहेको सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष				
सदस्य
घ) 	शिक्षक अभिभावक सं घले तोके को बुद्धिजीवी एकजना				
सदस्य
ङ)	विद्यालयको उच्चतम् कक्षामा अध्ययनरत प्रथम छात्र वा छात्रा			
सदस्य
च) प्रधानाध्यापकले तोके को विद्यालयको शिक्षक 					
सदस्य सचिव

परिच्छेद– १६
विविध
१००.	शिक्षक तथा शिक्षा क्षेत्रसम्बद्ध जनशक्तिको तालिम: १) तालिम तथा प्रशिक्षणसम्बन्धी व्यवस्था सं घ र प्रदेशले
व्यवस्था गरे अनुरुप हुनेछ ।
तर यस नियमले नगरपालिकाका शिक्षकलाई स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमबमोजिम तालिम दिन वाधा पर्ने छै न ।
१०१. अतिरिक्त क्रियाकलाप सम्बन्धी व्यवस्था: १) विद्यालयहरुले शिक्षा समितिले निर्धारण गरेको मापदण्ड वमोजिम
अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
२) नगर कार्यपालिकाले वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी अन्तर विद्यालय प्रतिस्पर्धात्मक अतिरिक्त
क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।
३) अन्तर विद्यालय प्रतिस्पर्धात्मक अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन सम्ब्न्धी थप व्यवस्था कार्यपालिकाले
निर्धारण गरे वमोजिम हुनेछ ।
४) 	विद्यालयले उपनियम (१ र २) बमोजिम अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा देहाय बमोजिमका
प्रतियोगितामा विद्यार्थीहरूलाई भाग लिन लगाउनु पर्नेछ –
(क) चित्रकला, मूर्तिकला र हस्तकला प्रतियोगिता,
(ख) वाद्यवादन तथा सं गित प्रतियोगिता,
(ग) नृत्य प्रतियोगिता ,
(घ) नाटक प्रतियोगिता,
(ङ) वक्तृत्व कला प्रतियोगिता,
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(च) हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता,
(छ) 	हिज्जे प्रतियोगिता,
(ज) 	खेलकु द प्रतियोगिता,
(झ) साहित्यिक गतिविधि, कथा, कविता र निवन्ध प्रतियोगिता,
(ञ) फू लबारी र कृ षिसम्बन्धी प्रतियोगिता,
(ट) सृजनात्मक तथा अन्वेषणात्मक र विज्ञानका प्रयोगात्मक प्रतियोगिता
(ट) अन्य प्रतियोगिता,
(५) 	विद्यालयले प्रत्येक शुक्रबारको दैनिक पठनपाठनको कार्य समाप्त भएपछि विद्यार्थीलाई अतिरिक्त
क्रियाकलापको कार्यक्रममा सहभागी गराउनु पर्नेछ ।
१०२. 	विद्यालय शिक्षा सेवाको गठन, तह, श्रेणी विभाजन र दरवन्दी सम्ब्न्धी व्यवस्था : (१) यस सम्ब्न्धमा सं घ तथा
प्रदेशको कानुन वा नियमसँ ग तादात्म्यता कायम हुने गरी कार्यपालिकाले कार्यविधि बनाई नगर सभाबाट स्वीकृत
गराएबमोजिम हुनेछ ।
१०३. जिम्मेवार रहने : (१) प्रधानाध्यापक स्थानीय तह, अभिभावक एवं विद्यार्थीप्रति जिम्मेवार हुनेछ । यसका लागि
उनले अभिभावक एवं विद्यार्थीको विचार सर्वेक्षण गर्नेछन ।
(२) प्रचलित मापदण्डको पालना एवं गुणस्तरिय शिक्षाको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिती र प्रधानाध्यापकले
शिक्षा समितिसँ ग कार्यसम्पादन करार गर्नुपर्नेछ ।
(३) 	शिक्षक एवं कर्मचारी प्रधानाध्यापकप्रति जिम्मेवार हुनेछन । निजहरुले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नगर
कार्यपालिका, शिक्षा समिति र शिक्षा अधिकृ तले प्रचलित कानून बमोजिम दिएका निर्देशन पालना
गर्नु पर्नेछ । अपेक्षित शैक्षिक उपलव्धिका लागि शिक्षकहरुले प्रधानाध्यापकसँ ग कार्यसम्पादन करार
गर्नुपर्नेछ।
(४)	शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गर्न नगरपालिकाले प्रत्येक विद्यालयका लागि निश्चित भौगोलिक
क्षेत्रलाई सेवा क्षेत्रको रुपमा तोकिदिन सक्ने छ । त्यस्तो भौगोलिक क्षेत्र भित्रका टुहुरा, अलपत्र परेका
र बेसाहारा तथा अतिविपन्नतामा परी विद्यालय जान नसके का वा विद्यालय छोडेका बालबालिकालाई
छात्रबृत्ति वा विशेष व्यवस्था गरी वा निजका अभिभावक वा सं रक्षकलाई सघाई वालवालिकालाई
विद्यालयमा ल्याउनु नगरपालिका, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी हुनेछ ।
(५) 	विद्यार्थिलाई अपेक्षित शैक्षिक उपलव्धि हासिल हुने गरी सिकाउने र टिकाउने दायित्व प्रधानाध्यापक र
शिक्षकहरुको हुनेछ ।
(६) कु नै अभिभावक वा सं रक्षकले विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन अटेर गरेमा
निजलाई नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरुबाट बञ्चित गर्न सकिनेछ ।
१०४. सं रक्षकको भूमिका: वडाअध्यक्षले आफ्नो वडा भित्रका विद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि प्रमुख सं रक्षकको
रुपमा कार्य गर्नु गराउनु पर्नेछ ।
१०५. स्थानीय तहका निर्वार्ि।चत पदाधिकारीहरुले पालना गर्नुपर्ने आचारसं हिता: स्थानीय तहका निर्वाचित
पदाधिकारीहरुले देहायबमोजिमको आचारसं हिता पालना गर्नुपर्नेछ :
(क) सं स्थागत विद्यालय वा निजी अन्य कु नै प्रकारका शैक्षिक सं घ सं स्था सञ्चालनमा सं लग्नता हुन नहुने तर
प्राज्ञिक क्रियाकलापमा भाग लिन बन्देज नरहने,
(ख) धर्म, सम्प्रदाय, जातजाति, लिङ्ग, भाषा, वर्ग, क्षेत्र वा सम्प्रदायको आधारमा घृणा वा द्धेष उत्पन्न हुने कु नै
क्रियाकलापमा भाग लिन बन्देज नहुने,
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(ग)

राजनीतिक पार्टी वा अन्य कु नै दलगत समूहको स्वार्थमा बिद्यार्थी र शैक्षिक सं रचनाको प्रयोगलाई
निषेधित गर्नुपर्ने ,
(घ) 	विद्यालयको समग्र शैक्षिक गुणस्तरको अभिवृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने,.
(ङ) 	जनप्रतिनिधि समाजकै रोल मोडेल हुने हुँदा सार्वजनिक ठाउँ हरु तथा विद्यालय वा शैक्षिक सं स्थामा
उपस्थित रहँ दा नकरात्मक सन्देश प्रवाह हुने कु नैक्रियाकलाप नगर्न सजग रहनु पर्ने ।
१०६. 	शिक्षक तथा कर्मचारीले पालन गर्नु पर्ने आचारसं हिता : शिक्षक तथा कर्मचारीले देहायबमोजिमको आचारसं हिता
पालन गर्नु पर्नेछ :–
(क) आफु लाई खटाएको ठाउँ मा गई तोकिएको काम गर्नु पर्ने,
(ख) 	निर्धारित समयमा नियमित रुपले विद्यालयमा आए गएको समय जनाई हाजिर हुनु पर्ने र पहिले बिदाको
अनुमति नलिई विद्यालयमा अनुपस्थित हुनु नहुने,
(ग) आफ्नो सेवासम्बन्धी करारमा मतलब साध्य गर्ने मनसायले कसैमाथि पनि कु नै राजनैतिक वा अवाञ्छनीय
प्रभाव पार्न वा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्न नहुने,
(घ) नेपाल सरकार र नेपाली जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा वा कु नै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल
पर्न सक्ने गरी आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा बेनामी कु नै लेख प्रकाशित गर्न वा प्रेसलाई
कु नै खबर दिन वा रेडियो वा टेलिभिजन आदि जस्ता सूचनाका माध्यमद्वारा भाषण प्रसारित गर्न वा कु नै
सार्वजनिक भाषण दिन वा वक्तव्य प्रकाशित गर्न नहुने,
(ङ) 	विद्यार्थीलाई योग्य नागरिक बनाउने उद्देश्य लिई अध्ययन र अध्यापनलाई आफ्नो मुख्य लक्ष्य सम्झनु पर्ने,
(च) आज्ञाकारिता, अनुशासन, सद्भावना, सहयोग, सदाचार, सहानुभूति, धैर्य र सच्चरित्रतालाई प्रोत्साहन दिनु
पर्ने,
(छ) कु नै भाषा, सम्प्रदाय तथा धर्म विरोधी भावना शिक्षक तथा विद्यार्थी वर्गमा फै लाउन नहुने,
(ज) सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले व्यवस्थापन समिति र सम्बन्धित स्थानीय तहको स्वीकृति नलिई आफू
बहाल रहेको विद्यालय बाहिर काम गर्न नहुने,
(झ) 	विद्यालय वा शैक्षिक सं स्थाको माध्यमद्वारा राष्ट्रिय भावना जागृत गरी देशमा भावनात्मक एकता ल्याउन
काम गर्नु पर्ने,
(ञ) नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच आउने गरी देशको शान्ति, सुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध
र सार्वजनिक मर्यादा तथा अदालतको अवहेलना हुने वा कु नैपनि कार्यालय वा अधिकृ तको कानूनद्वारा
निर्धारित कर्तव्य पूरा गर्नमा बाधा विरोध हुने गरी प्रदर्शन, हड्ताल, थुनछे क तथा घेराउ गर्न नहुने ।
(ट)	विद्यार्थीलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिन नहुने, .
(२) उपनियम (१) बमोजिमको आचार सं हिताको पालन भए नभएको अभिलेख शिक्षकहरुको हकमा
प्रधानाध्यापकले र प्रधानाध्यापकको हकमा व्यवस्थापन समितिले राख्नु पर्नेछ र आचार सं हिता
पालन नभएको भए त्यसको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउनु पर्नेछ ।
१०७. 	विद्यार्थीले पालन गर्नु पर्ने आचारसं हिता : विद्यार्थीहरुले देहायबमोजिमको आचारसं हिता पालन गर्िु पर्नेछ :
(क)	शिक्षकको आज्ञापालन र आदर गर्नु पर्ने,
(ख) 	विद्यालयमा वा बाहिर जहाँसुकै अनुशासनमा रहनु पर्ने,
(ग) राष्ट्रियता, भाषा र सं स्कृ तिको उत्थानको निमित्त सं धै प्रयत्नशील रहनु पर्ने,
(घ) 	विद्यालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सक्रियरुपमा भाग लिनु पर्ने,
(ङ) सबैसँग शिष्ट व्यवहार गर्नु पर्ने,
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(च) व्यवस्थापन समितिले निर्धारण गरेका अन्य आचारसं हिता पालना गर्नु पर्ने ,
१०८. पुरस्कार : नगरक्षेत्र भित्रका उत्कृष्ठ कार्य गर्ने शिक्षक र वि.व्य.स. पदाधिकारीलाई शिक्षा दिवसको अवसरमा
नगरपालिकाले आधारभूत र माध्यमिक तहका दईु दईु जना शिक्षकहरु र दईु जना वि.व्य.स. पदाधिकारीलाई
पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने छ । साथै उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यालयलाइ समेत पुरस्कृ त गरिने छ ।
१०९. 	शिक्षक तालिम: नगरपालिकाअन्तर्गतका विद्यालयका शिक्षकहरुलाई आवश्यकता अनुसार तालीमको व्यवस्था
गर्ने ।
११०. 	विद्यालय सहयोगि, विद्यालय सहायक तथा बालविकास सहयोगि कार्यकर्ताको व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले
आवश्यक कार्यविधि बनाइ लागूगर्न सक्ने छ ।
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अनुसूची–१
(नियम ३ सँ ग सम्बन्धित)
विद्यालय खोल्ने अनुमतिको लागि दिइने निवेदन
श्री प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ त ज्यू,
बाणगङ्गा नगरपालिका कपिलबस्तु,
विषय : विद्यालय खोल्ने अनुमति सम्बन्धमा ।
महोदय,
शैक्षिक सत्र ..................... देखि ...................... तहको विद्यालय खोल्न चाहेकोले अनुमतिको लागि देहायका
विवरणहरु खुलाई यो निवेदन गरेको छु ।
(क)
प्रस्तावित विद्यालयको :
१.
नाम:
२.
ठे गाना: ...................नगरपालिका. ............... वडा नं . ..............टोल
		
फोन: ................... फ्याक्स नं . ..................................
३.	किसिम:
		
(१) सामुदायिक (२) सं स्थागत (अ) निजी शैक्षिक गुठी (आ) सार्वजनिक शैक्षिक गुठी
		
(३) धार्मिक
(अ) गुरुकु ल	
(आ) गुम्बा	
(इ) मदरसा
४.
अनुमति लिन चाहेको तह र सञ्चालन गर्ने कक्षा:
५.
भविष्यमा सञ्चालन गर्न चाहेको तह र कक्षा:
(ख)
प्रस्तावित विद्यालयको लागि पूरा गरिएको भौतिक पूर्वाधार :
१.
भवनको:
		
(१) सं ख्या:		
(२) कच्ची वा पक्की वा अर्ध पक्की
		
(३) आफ्नै वा बहालमा वा सार्वजनिक
२.
कोठाको विवरण:
कोठाको सं ख्या लम्वाई चौडाई उचाई झ्याल ढोकाको प्रकाश वत्तीको प्रयोजन कै फियत
अवस्था
अवस्था

३.
फर्निचरको सं ख्या:
		
(१) डेस्क	 : (२) बेञ्च: (३) टेबल: (४) दराज:
(५) मेच:
४.	खेलकू द मैदानको अवस्था र जग्गा: (रोपनी वा विगाहामा)
५.
शौचालयको सं ख्या : (१) छात्रले प्रयोग गर्ने (२) छात्राले प्रयोग गर्ने
६.	खानेपानीको अवस्था:
७.
पुस्तकालयको अवस्था तथा पुस्तकको सं ख्या:
८.
प्रयोगशाला:				
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९.
१०.

सवारी साधनको विवरण:
शैक्षिक सामग्रीको विवरण:

(ग)	विद्यार्थी सं ख्या: (प्रस्तावित)
कक्षाः			सं ख्याः								
				
(घ)	शिक्षक सं ख्या: (प्रस्तावित)
(ङ)
आर्थिक विवरण: (प्रस्तावित)
१. अचल सम्पत्ति:
२. चल सम्पत्ति:
३. वार्षिक आम्दानी:
४. आम्दानीको स्रोत:
	माथि लेखिएका विवरण हरु ठीक साँचो छ, झट्ु टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँ ला ।
	निवेदकको–
सही:
नाम:
ठे गाना:
मिति:
सं लग्न गर्नु पर्ने कागजातहरु :
(१)
गुठी अन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन गर्ने भए शैक्षिक गुठीको विधानको प्रतिलिपि ।
(२)	जग्गा वा भवन भाडामा लिने भए कम्तीमा पाँच वर्षसम्मको लागि घर वा जग्गाधनीले बहालमा दिने सम्बन्धमा
भएको कबुलियतनामा सम्बन्धी पत्र ।
(३)
प्रस्तावित विद्यालयको क्षेत्रको शैक्षिक नक्सा ।
(४)
सम्बन्धित वडासमितिको सिफारिस ।
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अनुसूची–२
(नियम ४ सँ ग सम्बन्धित)
विद्यालय खोल्नको लागि चाहिने पूर्वाधारहरु
(क) कक्षा कोठाहरू सामान्यतया नौ फिट उचाईको र घाम तथा पानीबाट बचाउ हुने किसिमको हुनु पर्ने,
(ख) कक्षागत क्षेत्रफल आधारभूत विद्यालयको हकमा प्रति विद्यार्थी १.०० वर्ग मीटर तथा माध्यमिक
विद्यालयको हकमा १.२० वर्ग मीटर भन्दा कम हुन नहुने,
(ग) अध्यापन गराइने कक्षा कोठामा हावाको प्रवाह, प्रकाशको व्यवस्थाको साथै स्वस्थ हुनु पर्ने,
(घ) कक्षा कोठामा विद्यार्थी सं ख्याको आधारमा फर्निचरको व्यवस्था हुनु पर्ने,
(ङ)	यथेष्ट स्वस्थकर खानेपानीको प्रवन्ध गर्नुपर्ने,
(च)	प्रारम्भिक बाल शिक्षा के न्द्र बाहेक अन्य विद्यालयमा छात्र छात्राको लागि अलग अलग शौचालयको
व्यवस्था हुनुपर्ने र प्रत्येक थप ५० जना विद्यार्थीको लागि एक कम्पार्टमेन्ट थप हुनुपर्ने,
(छ) पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, शिक्षक निर्देशिका सहितको १ विद्यार्थी बराबर कम्तीमा २ प्रतिका दरले पुस्तक
उपलब्ध भएको पुस्तकालय हुनु पर्ने,
(ज) 	शिक्षण क्रियाकलापको लागि आवश्यकीय शैक्षिक सामग्रीहरू जस्तै: सेतोपाटी, कालोपाटी, नक्सा,
ग्लोब, गणितीय सामग्री आदि हुनु पर्ने,
(झ) सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू एकै साथ उभिन सक्ने मैदान हुनु पर्ने,
(ञ)	प्रारम्भिक वाल शिक्षा के न्द्रमा घर बाहिरका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न पुग्ने र अन्य विद्यालयका लागि
भलिबल खेल्न मिल्नेसम्मको खेल मैदानको व्यवस्था र खेल सामग्रीको व्यवस्था हुनु पर्ने,
(ट) पाठ्यक्रम अनुसारको विज्ञान सामग्रीको व्यवस्था हुनु पर्ने,
(ठ) सामुदायिक विद्यालयमा प्रत्येक कक्षामा सामान्यतया चालीस जना विद्यार्थी र सं स्थागत विद्यालयमा
सामान्यता प्रतिकक्षा कम्तीमा बाईस जना देखि बढीमा चौवालीस जना सम्म र औसतमा तेत्तीस जना
विद्यार्थी हुनु पर्नेछ ।
(ड) सामुदायिक विद्यालयमा कम्तीमा देहाय बमोजिमको शिक्षकको व्यवस्था हुनु पर्ने:– 		
माध्यमिक तहको ०–१० कक्षाका लागि 					
– १४ जना
माध्यमिक तहको ०–१२ कक्षाका लागि 					
– १६ जना
आधारभूत तहको ०–८ कक्षाका लागि 					
– ९ जना
आधारभूत तहको ०–५ कक्षाको लागि					
– ४ जना
प्रारम्भिक बालबिकास के न्द्रको लागि 					
– २ जना
तर सं स्थागत विद्यालयमा कक्षा शिक्षक अनुपात न्यूनतम १:१.४ हुनु पर्नेछ ।
(ढ)	विद्यालयको स्थायी आय स्रोत हुनु पर्ने,
(ण)	विद्यालयमा प्राथमिक उपचार सामग्रीको व्यवस्था हुनु पर्ने,
(त) आवासीय विद्यालयको लागि आवास भवन हुनु पर्ने,
(थ)	विद्यालयको हाता पर्खाल वा बारले घेरिएको हुनु पर्ने,
(द) भाडाको भवनमा विद्यालयको सञ्चालन गर्ने भए कम्तीमा पाँच वर्ष घर भाडा सम्बन्धी सम्झौता भएको
हुनु पर्ने ।
(ध)	विद्यालयमा वालमैत्री अपाङ्गता मैत्री तथा वातावरण मैत्री हुनुपर्ने ।

373

बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
अनुसूची–३
(नियम ५ को उपनियम (२) सँ ग सम्बन्धित)
विद्यालय सञ्चालन गर्न दिइने अनुमति
श्री..............................
................................।
विद्यालय खोल्ने सम्बन्धमा मिति............................मा प्राप्त निवेदन उपर कारबाही हुँदा शिक्षा नियमावली, ..... को
नियम ४ बमोजिमको पूर्वाधार पूरा गरेको देखिएकोले शैक्षिक सत्र ................... देखि आधारभूत/माध्यमिक तहको
.............कक्षासम्मको विद्यालय सञ्चालन गर्न यो अनुमति दिइएकोछ ।
कार्यालयको छाप 							
अनुमति प्रदान गर्ने अधिकारीको,–
सही :							
नाम :
पद :
मिति :
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अनुसूची –४
(नियम ७ को उपनियम (१) सँ ग सम्बन्धित)
विद्यालयको स्वीकृतिको लागि दिइने निवेदन

श्री..............................
................................ ।
विषय: विद्यालयको स्वीकृति सम्बन्धमा ।

नगर शिक्षा समितिको मिति .................. को निर्णयानुसार अनुमति पाई खोलिएको यस विद्यालयको स्वीकृति पाउन
निम्न विवरणहरू खुलाई यो निवेदन गरेको छु ।
(क) 	विद्यालयको :
१. नाम : ..........
२. ठे गाना : ........ नगरपालिका .......... वडा नं . ..... गाउँ रटोल ....... फोन नं . ..... फ्याक्स नं . ...........
३. अनुमति प्राप्त गरेको तह र मिति :
			आधारभूत तह			मिति:...............
			माध्यमिक तह 			मिति :...........
(ख) 	विद्यालयको भौतिक अवस्था :
१. भवनको :
		
(१) सं ख्या :
		
(२) कच्ची र पक्की र अर्धपक्की
		
(३) आफ्नै र बहालमा र सार्वजनिक
२. कोठाको विवरण :
३. फर्निचरको सं ख्या:
(१) डेक्स:
(२) बेञ्च:
(३) टेबल
ु : (४) दराज: (५) मेच: (६) अन्य:
४. खेलकु द मैदानको अवस्था र जग्गा (रोपनी वा विगाहामा)
५. शौचालयको सं ख्या : महिला/पुरुष
६. खानेपानीको अवस्था :
७. पुस्तकालयको अवस्था :
८. प्रयोगशालाको अवस्था:
९.सवारी साधनको विवरण :
१०. शैक्षिक सामाग्रीको विवरण :
(ग) 	विद्यार्थी सं ख्या: (कक्षागत रूपमा)
(घ)	शिक्षकको सं ख्या :
(ङ)
आर्थिक स्थिति:
१. अचल सम्पत्ति
२. चल सम्पत्ति
३. वार्षिक आम्दानी
४. आम्दानीको स्रोत
माथि लेखिएको व्यहोरा ठीक साँचो छ, झठ्ु ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँ ला ।
					
निवेदकको–
	विद्यालयको छाप 			
सही:											
नाम :
ठे गाना :
मिति :
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अनुसूची–५
(नियम ७ को उपनियम (३) सँ ग सम्बन्धित)
विद्यालयको स्वीकृति सम्बन्धमा
श्री.......................विद्यालय,
................................।
त्यस विद्यालयबाट मिति.................................मा विद्यालय स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा दिएको निवेदन उपर कारबाही
हुँदा शिक्षा नियमावली, ......... को नियम ६ बमोजिमका शर्तहरू पालन गरेको देखिएकोले कक्षा.........देखि
कक्षा.........सम्म शिक्षा प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
कार्यालयको छाप 			
स्वीकृति प्रदान गर्ने अधिकारीको,–
सही :
नाम:
पद:
मिति:
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अनुसूची–६
(नियम ९ को उपनियम (२) सँ ग सम्बन्धित)
मुनाफा नलिने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्न पूरा गर्नु पर्ने पूर्वाधार
१.
प्रति कक्षा न्यूनतम ११ जना विद्यार्थी हुनु पर्ने
२.	विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने कक्षा कोठा, फर्निचर, पिउने पानी, खेल मैदान तथा पुस्तकालयको पर्याप्त
व्यवस्था भएको हुनु पर्ने,
३.
आवश्यक शिक्षकको व्यवस्था भएको हुनु पर्ने,
४.
पाठ्यक्रम विकास के न्द्रले निर्धारण गरे बमोजिमका सिकाई उपलब्धिहरु पूरा हुने गरी विद्यालय शिक्षण
सिकाई कार्यक्रमको तर्जुमा गरिएको हुनु पर्ने,
५.	मन्त्रालयले तोके बमोजिम अन्य पूर्वाधार पूरा भएको हुनु पर्ने ।
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अनुसूची–७
(नियम १० को उपनियम (१) सँ ग सम्बन्धित)
कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयलाई शैक्षिक गुठी अर्न्तगत सञ्चालन गर्न दिइने निवेदन
श्री प्रमुख प्रशासकिय अधिकृ त ज्यू
वाणगं गानगर कार्यपालिका को कार्यालय,
प्रदेश नं . ५ नेपाल
विषय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउँ ।
मैले/हामीले निम्न विद्यालय कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालन गरेकोमा सो विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन गर्न चाहेकोले
देहायका विवरणहरु खुलाई यो निवेदन गरेको छु /छौ ।
१.	विद्यालयको :
(क) नाम :
(ख) ठे गाना.................. नगरपालिका वडा नं ......................
२. 	विद्यालय सञ्चालन भएको मिति :
३.	निजी वा सार्वजनिक कु न शैक्षिक गुठी अन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहेको हो ? सो व्यहोरा :
४. अन्य आवश्यक कु राहरु :
माथि लेखिएका विवरणहरु ठीक साँचो छ झट्ु टा ठहरे कानुन बमोजिम सहुँला बुझाँउला ।
निवेदकको:
सही :						नाम :
ठे गाना :			
मिति :
निवेदन साथ सं लग्न गर्नु पर्ने कागजातहरु :
(१) शैक्षिक गुठीको रुपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न आपत्ति नभएको कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयको पत्र ।
(२) कम्पनीका सञ्चालक तथा व्यवस्थापन समितिको निर्णय ।
(३) कम्पनीको प्रवन्धपत्र तथा नियमावलीको प्रतिलिपि ।
(४) प्रस्तावित शैक्षिक गुठीको विधान ।
(५) 	निवेदकको नागरिकताको प्रतिलिपि ।
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अनुसूची–८
(नियम १० को उपनियम (४) सँ ग सम्बन्धित)
कम्पनी अर्न्तगत विद्यालयलाई सञ्चालित शैक्षिक गुठी अर्न्तगत सञ्चालन गर्न दिइने स्वीकृति

श्री .....................विद्यालय
......................................।
विषय .ं शैक्षिक गुठी अन्तर्गत विद्यालय सञ्चालन गर्ने स्वीकृति दिइएको सम्बन्धमा ।
त्यस विद्यालयले मिति...................... मा शैक्षिक गुठी ( सार्वजनिक र निजी ) अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने स्वीकृतिको लागि
दिएको निवेदन उपर कारवाही हुँदा यस कार्यालयको मिति ................... को निर्णयानुसार त्यस विद्यालयलाई शैक्षिक
गुठी ( सार्वजनिक र निजी ) को रुपमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
कार्यालयको छाप :				

स्वीकृति प्रदान गर्ने अधिकारीको,–
सही :
नाम :
पद :
कार्यालय :
मिति :
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अनुसूची– ९
(नियम ४० को उपनियम (१) सँ ग सम्बन्धित)
प्रारम्भिक बाल शिक्षा वा नर्सरी के न्द्र सञ्चालनका लागि दिइने निवेदन
श्री वाणगं गा नगरपालिका
वडा नं ........ को कार्यालय
विषय: प्रारम्भिक वाल शिक्षा के न्द्र सञ्चालन गर्न अनुमति पाऊँ ।
शैक्षिक सत्र.................देखि प्रारम्भिक बाल शिक्षा के न्द्र सञ्चालन गर्न अनुमति पाउन अभिभावक तथा
समुदाय र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मिति....................को निर्णयानुसार देहायका विवरण र कागजात सं लग्न
गरी यो निवेदन पेश गरेको छु रछौ ं ।
(क)
प्रस्तावित प्रारम्भिक वाल शिक्षा के न्द्रको,–
(१) नाम :
(२) ठे गाना :नगरपालिका ........वडा नं . .......................टोल.................................फोन नं
(३) सेवा पुर्याइने बालबालिकाको सं ख्या :
(ख)
सञ्चालनका लागि जिम्मेवारी लिने वा आबद्धता दिने विद्यालयको,–
(१) नाम:– 			
(२) ठे गाना:– 			
(३) फोन नं :
(ग)
प्रस्तावित प्रारम्भिक वाल शिक्षा के न्द्रको भौतिक पूर्वाधारहरू :
(१) भवन: (अ) कोठा
(आ) कच्ची वा पक्की
(इ) के ले बनेको 		
(ई) भाडारआफ्नैरसार्वजनिक
(२) फर्निचरको विवरण: (अ) मेच	 :
(आ) टेवल
ु :		
(इ) वेञ्चरडेस्क :
(३) खेलकु द मैदान र त्यसको क्षेत्रफल: (अ) आफ्नै
(आ) भाडामा वा सार्वजनिक (इ) अन्य
(४) शौचालयको अवस्था:		
(अ) सं ख्या 			
(आ) कच्चीरपक्की
					(इ) पानीको व्यवस्था भए नभएको
(५) खानेपानीको अवस्था:		
(अ) बोके र ल्याउने (आ) धाराबाट प्राप्त (इ) पर्याप्त/अपर्याप्त
(६) पाठ्यसामग्रीको नाम र सं ख्या : (अ) 			
(आ) 			
(इ)
(७) आर्थिक विवरण:(अ) अचल सम्पत्ति
(आ) चल सम्पत्ति (इ) अन्य
(८) आम्दानीको स्रोतको व्यवस्था कसरी मिलाइन्छ:
(९) अन्य कु नै विवरण भए उल्लेख गर्ने:
माथि लेखिएको विवरण ठीक छ ,झट्ु टा ठहरे कानून बमोजिम सहुँलारबुझाउँ ला ।
	निवेदकको,–
नाम:–
सं स्थाको छाप
सही:
		
ठे गाना :
		
मिति:–
सं लग्न कागजात :
(१)
भवन खेल मैदान सम्बन्धी प्रमाण, कागजात र विवरण ।
(२)
सं स्थाबाट सञ्चालन गर्ने भएमा सं स्था दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र नियमानुसारको नवीकरण र 		
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।
(३)
आपसी सहयोग समूहबाट निवेदन गरिएको भए त्यस्तो समूहको वैठकको निर्णय ।
(४)
कु नै विद्यालयसँ ग आवद्ध गरी सञ्चालन गर्न खोजिएको भए सो विद्यालयको सिफारिस ।
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श्री..............................
...............................।

अनुसूची–१०
(नियम ४० को उपनियम (२) सँ ग सम्बन्धित)
प्रारम्भिक बाल शिक्षा के न्द्र सञ्चालन गर्न दिइने अनुमति

विषय प्रारम्भिक बाल शिक्षा के न्द्र सञ्चालन गर्न दिइएको अनुमति
तपाईँले त्यस विद्यालय सं स्थाले प्रारम्भिक वाल शिक्षा के न्द्र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा यस वाणगगांनगर
कार्यपालिकाको वडा नं .....कार्यालयमा दिनु भएको निवेदन उपर कारबाही हुँदा शिक्षा नियमावली, ........ समेतको
पूर्वाधार पूरा गरेको र यस नगर कार्यपालिकाको नक्साङ्कनमा परेकोले शैक्षिकसत्र..................देखि प्रारम्भिक बाल
शिक्षा के न्द्र सञ्चालन गर्न अनुमति प्रदान गरिएकोछ ।
								
								
अनुमति प्रदान गर्ने अधिकारीको,–
कार्यालयको छाप 						सही:
नाम :
पद:
मिति:

अनुसूची–११
(नियम ५२ को उपनियम (३) सँ ग सम्बन्धित)
विद्यालय विकास प्रस्तावको नमुना
१	विद्यालयलको वर्तमान शैक्षिक र आर्थिक अवस्था:
२	विद्यालयले हासिल गर्नु पर्ने अपेक्षित उपलब्धि :
३
वर्तमान अवस्था र अपेक्षित उपलब्धीका सूचकगत अन्तर :
४
अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्ने स्रोत पहिचान सहितको कार्ययोजना :
५
कार्य योजना मूल्याङ्कनका सूचकहरु :
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अनुसूची –१२
(नियम ५८ उपनियम (२) सँ ग सम्बन्धित)

विद्यालयमा रहने शिक्षक दरवन्दी

विद्यालयमा कम्तीमा देहाय बमोजिम शिक्षक दरबन्दी रहनेछन् :
(क)	प्रारम्भिक बाल शिक्षा वा र्नर्सरी देखि पाँच कक्षा सञ्चालन भएको विद्यालयमा पचास जनासम्म विद्यार्थी
भएमा कम्तीमा तीन जना र सोभन्दा बढी बिद्यार्थी भएमा कम्तीमा चार जना शिक्षक ।
(ख) आधारभूत तहको विद्यालयमा : प्रारम्भिक बाल शिक्षा वा नर्सरीदेखि आठ कक्षा सञ्चालन भएको
विद्यालयमा देहाय बमोजिमका कम्तीमा नौ जना शिक्षक :
(१) अंग्रेजी मूल विषय लिई स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको एकजना
(२) विज्ञान वा गणित मूल विषय लिई स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको एकजना
(३) नेपाली वा सं स्कृ त मूल विषय लिई स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको एकजना
(४) सामाजिक विषय अध्यापन गर्नको लागि स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको एकजना
(५) प्रमाणपत्र वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको चार जना
(६) साविकको एस.एल. सी. वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको एक जना ।
(ग) 	माध्यमिक विद्यालयमा:
१.
नौ ं कक्षा देखि दश कक्षासम्म सञ्चालन भएको विद्यालयमा माध्यमिक तहको पाँच जना शिक्षक:–
(१) अंग्रेजी मूल विषय लिई स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको एकजना
(२) गणित वा विज्ञान मूल विषय लिई स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको एकजना
(३) नेपाली मूल विषय लिई स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको एकजना
(४) सामाजिक विषय अध्यापन गर्नको लागि स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको एकजना
(५) अन्य ऐच्छिक विषयको लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातक वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको एक जना ।
२.
नौ ं कक्षा देखि बाह्र कक्षासम्म सञ्चालन भएको विद्यालयमा देहाय बमोजिमका कम्तीमा नौ जना शिक्षक :
(१) अंग्रेजी मूल विषय लिई स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको एकजना
(२) गणित मूल विषय लिई स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको एकजना
(३) नेपाली मूल विषय लिई स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको एकजना
(४) सामाजिक विषय अध्यापन गर्नको लागि स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको एकजना
(५) अन्य ऐच्छिक विषयको लागि सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको दईु जना
(६)	विज्ञान मूल विषय लिई स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको एकजना
(७) अन्य विषयमा स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेको दईु जना ।
३.	प्रारम्भिक बाल शिक्षा देखि दश कक्षासम्म सञ्चालन भएको विद्यालयमा खण्ड (ख) र खण्ड (ग) को उपखण्ड
(१)
बमोजिमको दरबन्दी रहनेछ ।
४. 	प्रारम्भिक बाल शिक्षा देखि बाह्र कक्षासम्म सञ्चालन भएको विद्यालयमा खण्ड (ख) र खण्ड (ग) को क्रमसं ख्या
(२)
बमोजिमको दरबन्दी रहनेछ ।
द्रष्टब्य: (१) खण्ड (ख) को क्रमसं ख्या (१) देखि (४) सम्मका कम्तीमा एक एक जना शिक्षक नियुक्ति
नभएसम्म एउटै विषयमा एक भन्दा बढी शिक्षक नियुक्ति गरिने छै न ।
(२) 	खण्ड (ग) को उपखण्ड १ को क्रमसं ख्या (१) देखि (४) सम्मका कम्तीमा एक एक जना शिक्षक
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नियुक्ति नभएसम्म एउटै विषयमा एक भन्दा बढी शिक्षक नियुक्ति गरिने छै न ।
(३) 	खण्ड (ग) को उपखण्ड २ को क्रमसं ख्या (१) देखि (७) सम्मका कम्तीमा एक एक जना शिक्षक
नियुक्ति नभएसम्म एउटै विषयमा एक भन्दा बढी शिक्षक नियुक्ति गरिने छै न ।
(४)	शिक्षक नियुक्तिको लागि आवश्यक पर्ने तालीम प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
(५) हाल विद्यालयमा उपरोक्तानुसारका विषयका योग्यता भन्दा कम योग्यता भएका स्थायी शिक्षक रहेछन्
भने त्यस्ता शिक्षक पदबाट नहटेसम्म साविक बमोजिमकै योग्यता भएका शिक्षकवाट अध्यापन हुने ।
(६) उल्लिखित दरवन्दी भित्र प्रधानाध्यापकको पद समेत समावेश रहनेछ ।
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अनुसूची–१३
(नियम ५९ को उपनियम (११) सँ ग सम्बन्धित)
रमाना पत्र
पत्रसं ख्या:											
मिति :
श्री .....................
............................. ।
त्यस विद्यालयमा सरुवा हुनु भएका श्री ..........................................लाई निजको विवरण सहितको रमानापत्र दिई
त्यस विद्यालयमा हाजिर हुन पठाइएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु ।
१. 	शिक्षक वा कर्मचारीको नाम, थर :
२.
सं के त नम्बर :
३.
साविक :
(क) तह :				
(ख) श्रेणी : 				
(ग) पद :
(घ) शिक्षक भए विषय :		
(ङ) विद्यालय :
४.
सरुवा भएको (क) निर्णाय मिति :
(ख) सरुवा गर्ने कार्यालय :
(ग) तह :			
(घ) श्रेणी :
(ङ) पद :
(च) विषय	
(छ) विद्यालय :
५.
बरबुझारथ सम्वन्धी विवरण:
		 गरेको 			नगरेको 			
६.
रमाना हुने मिति : .....................
७.
रमानापत्रको मितिसम्म खर्च भएका बिदा :
(क) भैपरी आउने र पर्व बिदा				
.................. दिन ।
(ख) बिरामी बिदा					
.................. दिन ।
(ग) प्रसुती बिदा बिदा				
.................. दिन ।
(घ) प्रसुती स्याहार बिदा				
.................. पटक ।
(ङ) अध्ययन बिदा					
.................. दिन ।
(च) असाधाराण बिदा				
.................. दिन ।
(छ) वेतलवी बिदा					
.................. दिन ।
८.
रमानापत्रको मितिसम्म सञ्चितबिरामी बिदा :			
.................. दिन ।
९. 	विद्यालयमा रुजु हाजिर भएको दिन :
१०. 	खाइपाई आएको मासिक
(क) तलब :		
(ख) वृद्धि रु तलब :		
११.
तलब भुक्तानी लिएको अन्तिम मिति :
१२.
कर्मचारी सं चयकोष कट्टी रकम :
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१३
१४.
१५.
१६.
१७.

भुक्तानी लिएको उपचार खर्चको रकम : 		
मिति :
तलववृद्धि हुन सुरु भएको सुरु मिति :
नागरिक लगानी कोषकट्टी रकम :
आयकर कट्टी रकम :
(क) सावधिक जीवन बीमा कोषमा जम्मा भएको साल........महिना...... .गते....
(ख) सावधिक जीवन बीमावापत वार्षिक प्रिमियम तिरेके साल.....महिना... गते ....
१८. 	चाडपर्व खर्च लिने चाडको नाम र सो चाड परर््ने तिथि र सम्भावित महिना :
१९. 	शिशुस्याहार भत्ता लिएको विवरण :
बोधार्थ :
श्री विद्यालय शिक्षक किताबखाना ।
श्री कर्मचारी सं चयकोष ।
श्री .................... विद्यालय ।
श्री ................................................................ सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुन जानु हुन ।
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श्री प्रमुख प्रशासकिय अधिकृ त ज्यू ।
............. नगरपालिका ।

अनुसूची–१४
(नियम ६० को उपनियम (१) सँ ग सम्बन्धित)
सरुवा हुन दिइने निवेदन
विषय: सरुवा सम्बन्धमा ।

	मलाई निम्न विद्यालयमा सरुवा गरिदिनु हुन निम्न विवरणहरु खुलाई निवेदन गरेको छु ।
शिक्षकको नाम, थर:
स्थायी ठे गाना:
तह र श्रेणी:
हालको विद्यालयको नाम र ठे गाना:
सरुवा भई जान चाहेको विद्यालयको नाम र ठे गाना:
योग्यता र तालीम:
स्थायी नियुक्ति मिति:
हालको जिल्लामा काम गरेको अवधि:
सरुवा माग गर्नु पर्ने कारण:
	निवेदकको–
सही:
नाम:
कार्यरत विद्यालय:
मिति:
(१)
सरुवा भई जाने विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको सहमति
(क)	यस विद्यालयका शिक्षक श्री ...................................... लाई व्यवस्थापन समितिको मिति
.......................... को निर्णय अनुसार यस विद्यालयबाट सरुवा भई जान सहमति दिइएको छ ।
	विद्यालयको छाप			
व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको–
					सही :
					नाम :
					विद्यालय :
					मिति :
(ख) ................नगरपालिका.... ...... अन्तर्गतको ............ विद्यालयका शिक्षक श्री ..........................
............ लाई सो विद्यालयबाट सरुवा भई जान सहमति दिईएको छ ।
कार्यालयको छाप			
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृ त
					सही :
					नाम :
					मिति :
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(२)

सरुवा भई आउने विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको सहमति
(क) ............................... विद्यालयका शिक्षक श्री ................................... लाई व्यवस्थापन
समितिको मिति ....................... को निर्णय अनुसार यस विद्यालयमा सरुवा भई आउन सहमति
दिइएको छ ।
विद्यालयको छाप		
व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको–
सही :
					नाम :
					मिति :		
				
	विद्यालय :
(ख) ............................... विद्यालयका शिक्षक श्री ................................... लाई यस
नगरपालिकाको ............... विद्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।
					प्रमुख प्रशासकिय अधिकृ तको
					सही :
					नाम :
कार्यालयको छाप				मिति :
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अनुसूची–१५
नियम ८८ को उपनियम (१) सँ ग सम्बन्धित
विद्यालयको आय व्ययको खाता राख्ने ढाँचा
विद्यालयले आफ्नो आयव्ययको खाता देहाय बमोजिम राख्नुपर्ने:–
खाताकोनाम					
तोकिएको फाराम नं .
१)	विद्यालयको बजेट खाता		
फा. नं . १
२)
आम्दानीको हिसाब खाता		
फा. नं . २
३)	खर्चको हिसाब खाता				
फा. नं . ३
४)
नगदी खाता				
फा. नं . ४
५)
बैंक खाता					फा. नं . ५
६)
पेश्की खाता				
फा. नं . ६
७)
जिन्सी खाता				
फा. नं . ७
८)	मासिक आम्दानी खर्चको विवरण खाता		
फा. नं . ८
९)
शुल्कदर्ता किताब खाता			
फा. नं . ९
१०)
वासलात खाता				
फा. नं . १०

विद्यालयको नाम :
ठे गाना :
शैक्षिक सत्र............................. को बजेट
व्यय, आय विवरण :

फा.नं . १
विद्यालयको बजेट खाता

व्यय

९
यस शैक्षिक सत्रको
प्रस्तावित आय

१०

११
कै फियत

८

स्वीकृत रकम

७

गत शैक्षिक सत्रको
आय

६

शीर्षकको नाम

५

शीर्षकको नं .

शीर्षकको नाम

४

स्वीकृत रकम

शीर्षक नं .

३

यस शैक्षिक सत्रको
प्रस्तावित व्यय

२

गत शैक्षिक सत्रको
व्यय

१

आय

प्रधानाध्यापकको सही		
व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षको सही–
द्रष्टव्य :
(१)	शिक्षकको सिलसिलेवार नम्बर लेख्ने
(२)	शिक्षक तलब, मसलन्द, फर्निचर जस्ता खर्चतर्फ भएको शीर्षकको नाम लेख्ने
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(३)
नं . २ का शीर्षकहरुमा गत वर्ष भएको खुद खर्च उल्लेख गर्ने
(४)	चालु शैक्षिक सत्रको प्रस्तावित खर्च रकम लेख्ने
(५)	चालु शैक्षिक सत्रको लागि व्यवस्थापन समितिले स्वीकृत गरेको रकमसम्म उल्लेख गर्ने
(६)
आयतर्फ को शीर्षकको सिलसिलेवार नम्बर लेख्ने
(७)
सरकारी अनुदान, विद्यार्थी शुल्क (निजीको हकमा) जस्ता अन्य शीर्षकको नाम उल्लेख गर्ने
(८)
गत शैक्षिक सत्रको खुद आम्दानी शीर्षक अनुसारउल्लेख गर्ने
(९)	यस शैक्षिक सत्रको आम्दानीको प्रस्तावित रकम उल्लेख गर्ने
(१०) स्वीकृत रकम उल्लेख गर्ने (सरकारी अनुदानको रकम स्वीकृत तलब स्केल अनुसारहुनु पर्नेछ)
(११) अन्य कु नैकुरा भए उल्लेख गर्ने .

फा. नं . २
आम्दानीको हिसाब खाता

विद्यालयको नाम:
ठे गाना
वर्ष.....................महिना...................
मिति
(१)	विवरण
(२)
रसिद नं .
(३)
शीर्षक
(४)	जम्मा रु.
(५)
बैंक दाखिला
(६)
कै फियत
(७)
सरकारी अनुदान पढाइ शुल्क	यस महिनाको जम्मा						
द्रष्टव्य:
(१)
आम्दानी भएको मिति उल्लेख गनेरे्
(२)
कहाँबाट वा कसबाट प्राप्त भएको उल्लेख गर्ने
(३)
रसिद नं . उल्लेख गर्ने
(४)
क,न शीर्षक बापत प्राप्त भएको हो सोही महलमा लेख्ने र आवश्यकता अनुसारमहल बढाउने
(५)	प्राप्त भएको जम्मा रु. उल्लेख गर्ने
(६	प्राप्त रकममध्ये बैंक दाखिला भएको रकम उल्लेख गर्ने
(७)
अन्य कु नैकुरा भए उल्लेख गर्ने .
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फा. नं . ३

खर्चको हिसाब खाता

विद्यालयको नाम :
ठे गाना :
वर्ष :
विवरण
१
भौचर नं .
२
तलब भत्ता
३
अन्य शीर्षक
४ 	जम्मा	
५
कै फियत

महिना :

मिति

यस महिनाको जम्मा						
द्रष्टव्य :
(१)
कारोबारको मिति उल्लेख गर्ने
(२)	खर्चको विवरण उल्लेख गर्ने
(३)
भौचर नं . उल्लेख गर्ने
(४)
जि. शि. का. बाट अनुदान रकम प्राप्त हुने स्वीकृत दरबन्दीभित्रका शिक्षकहरुको तलब भत्ता खर्च रकम
उल्लेख गर्ने
(५)	विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब भत्ता खर्च रकम उल्लेख गर्ने
(६)
अनुदान रकम प्राप्त नहुने दरबन्दी बाहिरको शिक्षकहरुको तलब भत्ता खर्च रकम उल्लेख गर्ने
(७)	यसमा आवश्यकता अनुसारमसलन्द, फर्निचर, छपाई, सेवा, दै.भ्र.भ. जस्ता महलहरु खडा गरी रकम उल्लेख गर्ने
(८)	जम्मा रकम उल्लेख गर्ने
(९)
अन्य कु नैकुरा भए उल्लेख गर्ने .

विद्यालयको नाम:
ठे गाना :
१
२
मिति
विवरण

फा. नं . ४, ५ र ६
नगदी /बैंक /पेश्की खाता
वर्ष :
३
भौचर नं .

महिना :
४
डेबिट

५
क्रेडिट

६
डेबिट/
क्रेडिट

							
द्रष्टव्य :
(क)
नगदी खाता प्रयोग गर्दा :
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८
बाँकी

कै फियत
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(१)
मिति उल्लेख गर्ने
(२)
छोटकरीमा आम्दानी खर्चको विवरण उल्लेख गर्ने
(३)
भौचर नं . उल्लेख गर्ने
(४)
नगद प्राप्त भएमा उल्लेख गर्ने
(५)
नगद रकम बैंक दाखिला वा खर्च भएमा उल्लेख गर्ने
(६)	महल ७ को बाँकी रकम डेबिट वा क्रेडिट बाँकी के हो ? डेबिट बाँकी भए डे. र क्रेडिट बाँकी भए क्रे .
		उल्लेख गर्ने
(७)
बाँकी रकम उल्लेख गर्ने
(८)
अन्य कु नैकुरा भए उल्लेख गर्ने .
(ख)
बैंक खाता प्रयोग गर्दा :
(१)
मिति उल्लेख गर्ने
(२)
आम्दानी खर्चको छोटो विवरण र चेक नं . वा बैंक दाखिला भौचर नम्बर उल्लेख गर्ने
(३)
भौचर नम्बर उल्लेख गर्ने
(४)
बैंक दाखिला भएको रकम उल्लेख गर्ने
(५)
बैंकबाट खर्च भएको रकम उल्लेख गर्ने
(६)
बैंकमा डेविट बाँकी भए डे. र क्रेडिट बाँकी भए क्रे . लेख्ने
(७)
बाँकी रकम उल्लेख गर्ने
(८)
अन्य कु नैकुरा भए उल्लेख गर्ने .
(ग) पेश्की खाता प्रयोग गर्दा :
(१)
मिति उल्लेख गर्ने
(२)
पेश्की लिइएको वा फर्छ्यौट भएको काम उल्लेख गर्ने
(३)
भौचर नम्बर उल्लेख गर्ने
(४)
पेश्की दिएको रकम उल्लेख गर्ने
(५)
पेश्की फर्छ्यौट भएको रकम उल्लेख गर्ने
(६)
बाँकी पेश्की डेविट बाँकी भए डे. र क्रेडिट भए क्रे . उल्लेख गर्ने
(७)
पेश्की बाँकी रकम उल्लेख गर्ने
(८)
अन्य कु नैकुरा भए उल्लेख गर्ने .

विद्यालयको नाम
ठे गाना :

फा. नं . ७
जिन्सी खाता
वर्ष :

महिना :

मिति
(१)	विवरण
(२)	मूल्य
(३)
आम्दानी
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(४)	खर्च
(५)
बाँकी
(६)
कै फियत
						
द्रष्टव्य:
(१)
मिति उल्लेख गर्ने,
(२)
सामानको नाम, प्राप्त वा खर्चको छोटो विवरण उल्लेख गर्ने
(३)
सामानको प्रति इकाई दर उल्लेख गर्ने
(४)	प्राप्त सामानको परिमाण उल्लेख गर्ने
(५)	खर्च भएको सामानको परिमाण उल्लेख गर्ने
(६)
बाँकीसामानको परिमाण उल्लेख गर्ने
(७)
अन्य कु नैकुरा भए उल्लेख गर्ने .
ईकाइमा गोटा, थान, दर्जन आदि उल्लेख गर्ने .
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१०

अघिल्लो महिनासम्मको
आय रकम

यो महिनाको आय
जम्मा

शीर्षक नं .

द्रष्टव्य :
(१)
फा. नं . १ को व्ययको शीर्षक नं . उल्लेख गर्ने
(२)
फा. नं . १ को व्ययको शीर्षकको नाम उल्लेख गर्ने

९

वार्षिक स्वीकृत रकम

वार्षिक स्वीकृत रकम

बाँकीरकम:–
नगद:–
बैंक:–

७

आय
८

शीर्षककोे नाम

शीर्षकको नाम

यो महिनाको खर्च जम्मा

२

अघिल्लो महिनासम्मको
खर्च रकम

१

वर्ष :		महिना :
ब्यय
३
४
५
६

शीर्षक नं .

विद्यालयको नाम:
ठे गाना :			

फा. नं . ८
मासिक आम्दानी खर्चको विवरण खाता

बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
(३)
फा. नं . १ को वार्षिक स्वीकृत व्यय रकम उल्लेख गर्ने
(४)
गएको महिनासम्मको सम्बन्धित शीर्षकको खर्च रकम उल्लेख गर्ने
(५)	यो महिनाको सम्बन्धित शीर्षकह?को खर्च रकम उल्लेख गर्ने
(६)	महल नं . ४ र ५ को जम्मा रकम उल्लेख गर्ने
(७)
फा नं . १ को आयको शीर्षक नं . उल्लेख गर्ने
(८)
फा. नं . १ को आयको शीर्षक नाम उल्लेख गर्ने
(९)
फा नं . १ को वार्षिक स्वीकृत आय रकम उल्लेख गर्ने
(१०) अघिल्लो महिनासम्मको सम्बन्धित शीर्षकको आय रकम उल्लेख गर्ने
(११)	महल नं .१० र ११ को जम्मा रकम उल्लेख गर्ने .
(१२) बाँकी रकममा आय र व्ययको जम्मा रकमको फरक उल्लेख गर्ने .
शि. म. फा. नं . ९

शुल्क दर्ता किताब खाता

जम्मा

चैत्र

फागुन

माघ

पौष

मं सिर

कार्तिक

आश्विन

भाद्र

साउन

असार

महिना :
जेष्ठ

वैशाख

विद्यालयको नाम
ठे गाना
कक्षा :
वर्ष :
रो.नं .
विद्यार्थीको नाम, थर
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फा. नं . १०

विद्यालयको नाम :
दायित्व

वासलात खाता
वर्ष....................... को आखिरी दिन......................सम्मको
रकम
सम्पत्ति
रकम

...........................			.............		...............
प्रधानाध्यापक		
लेखापाल			लेखापरीक्षक
द्रष्टव्य:
(१)	विद्यालयको दायित्व विवरणहरु उल्लेख गर्ने,
(२)	दायित्व रकम उल्लेख गर्ने,
(३)	विद्यालयको चालू अचल सम्पत्तिको विवरण उल्लेख गन,र्े
(४)
सम्पत्तिको रकम उल्लेख गर्ने ।
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नगरपालिकाको नियम सं ख्याः १४

बाणगं गा नगरपालिकाको बजार अनुगमन निर्देशिका,
२०७५

(नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत मिति २०७५।३।१)
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बाणगं गा नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४ को दफा ३ र ४ ले दिएको अधिकार प्रयोग
गरी बाणगं गा नगर कार्यपालिकाले यो बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७५ जारी गरेको छ ।
प्रस्तावना:
नेपालकोे सं विधान, २०७२ को अनुसूची–८ बमोजिम उपभोक्ता हित सं रक्षणार्थ बजार अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय
तहलाई तोकिएको छ । नगर क्षेत्रभित्रका उपभोक्ताहरुको स्वास्२य् , सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य
वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिमाण एवं मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्तालाई सं रक्षण प्रदान गर्न, वस्तु वा सेवाको
उत्पादन स्थल वा भन्सार विन्दु, ढुवानी मार्ग, भण्डारण तथा सं चय स्थल, थोक तथा खुद्रा विक्रि स्थल र उपभोग स्थल
लगायतका ठाउँ हरूमा वस्तु वा सेवा प्रदायक वा बिक्रे ताको व्यवसायिक कारोवारको दर्ता, नवीकरण, आपूर्ति, मूल्य,
गुणस्तर, नापतौल, विज्ञापन लगायतका व्यापारिक क्रियाकलापको नियमन गर्न तत्काल नगरपालिकाबाट नियमित रुपमा
प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न आवश्यक भएकोले बाणगं गा नगर कायपालिकाको मिति २०७५।३।१ को बैठकबाट
पारित गरी यो निर्देशिका लागु गरेको छ ।

१.
२.

परिच्छेद –१
प्रारम्भिक

सं क्षिप्त नाम र प्रारम्भ:
(क) यस निर्देशिकाको नाम “बाणगं गा नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४” रहेको छ ।
(ख) 	यो निर्देशिका नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको मितिदेखि लागु हुनेछ ।
परिभाषा: विषय वा प्रसं गले अर्को अर्थ नलागेमा यस निर्देशिकामा,
(क) “अनुगमन टोली” भन्नाले कार्यालयलेे विशेषज्ञ सहित गठन गरेको बजार अनुगमन टोली सम्झनु पर्दछ ।
(ख) “उपभोक्ता हित सं रक्षण समिति” भन्नाले नगरपालिकाका उपप्रमुखको सं योजकत्वमा गठित समिति
बुझ्पनु र्दछ ।
(ग) “कार्यालय” भन्नाले नगरपालिकाको कार्यालय सम्झनु पर्दछ ।
(घ) “प्रदायक” भन्नाले वस्तु वा सेवाको उत्पादक, आयातकर्ता, भण्डारण वा विक्रिवितरण गर्ने व्यक्ति वा
सं स्था सम्झनु पर्दछ ।
(ङ) “वस्तु” भन्नाले उपभोक्ताले उपभोग वा प्रयोग गर्ने वस्तुको सं मिश्रणबाट बनेको पदार्थ सम्झनु पर्दछ र
सो शब्दले उपभोग्य वस्तुको निर्माणमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ, रङ्ग, सुगन्ध वा रसायनलाई समेत जनाउँ छ
।
(च) “विक्रे ता” भन्नाले वस्तु वा सेवाको उत्पादक, पैठारीकर्ता, थोक वा खुद्रा विक्रे ता, सेवा प्रदायक सम्झनु
पर्दछ । सो शब्दले होटल, लज, होष्टेल, खाजाघर सं चालक आदिलाइ समेत जनाउनेछ ।
(छ) “स्थानीय सरकार” भन्नाले गाउँ पालिका र नगरपालिकालाई जनाउनेछ ।
(ज) “सेवा” भन्नाले व्यवसायिक सेवा, सं चार सेवा, निर्माण तथा इन्जिनियरिङ सेवा, वितरण सेवा, शिक्षा
सेवा, वातावरणीय सेवा, वित्तिय सेवा, स्वास्य्ज र सामाजिक सेवा, पर्यटन सेवा, मनोरञ्जन तथा खेलकु द
सेवा, यातायात सेवा लगायतका दस्तुर/पारिश्रमिक लिई वा नलिई प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवाहरू सम्झनु
पर्दछ ।
(झ) “समिति” भन्नाले उपभोक्ता हित सं रक्षण समिति भन्ने सम्झनु पर्दछ ।
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परिच्छेद–२
उपभोक्ता हित सं रक्षण समिति
३.
४.

५.

६.

उपभोक्ता हित सं रक्षण समिति
उपभोक्ताको हित सं रक्षण सम्बन्धी बिषयमा आवश्यक नीतिगत ब्यवस्था गर्न तथा बजार अनुगमन कार्यलाई
मार्गदर्शन एं व समन्वयको लागि नगरपालिकाले उपभोक्ता हित सं रक्षण समितिको गठन गर्नेछ ।
उपभोक्ता हित सं रक्षण समितिको गठन देहाय अनुसार हुनेछ :
(क) बाणगं गा नगरपालिको उपप्रमुख	
				
–
सं योजक
(ख) नगरपालिकाको आर्थिक समितिका सं योजक 			
–
सदस्य
(ग) जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयका अधिकृ त प्रतिनिधी –
सदस्य
(घ)	खाद्य, गुणस्तर, औषधि/जनस्वास्य्इ/उद्योग बाणिज्य हेर्ने (उपलब्ध भए
सम्मका क्षेत्रगत विषय हेर्ने) शाखाका प्रमुख/प्रतिनिधि
		
–
सदस्य
(ङ) सम्बन्धित उद्योग बाणिज्य सं घको प्रतिनिधि
			
–
सदस्य
(च) उपभोक्ता हित सं रक्षणमा क्रियाशिल सं स्था वा ब्यक्तिहरु मध्येबाट एक जना –
सदस्य
(छ) कार्यालयको उपभोक्ता हित सं रक्षण हेर्ने शाखा/डेक्स/इकाईका प्रमुख	
–
सदस्य सचिव
उपभोक्ता हित सं रक्षण समितिका काम कर्तब्य र अधिकार
क) उपभोक्ता हित सं रक्षणको लागि आबश्यक नीतिगत ब्यवस्था गर्ने ।
ख) अत्यावश्यक बस्तुहरुको माग र आपूर्तिको अवस्था सम्बन्धी तथ्याङ्क सं कलन र मागको प्रक्षेपण गर्ने ।
ग) समितिले यस निर्देशिकाको दफा (८) २ अनुसार गठित अनुगमन टोलीद्वारा अनुसूची–१ को फारममा
उल्लेख भए अनुसार प्रस्तुत गरेको बजार अनुगमन सम्बन्धी प्रतिवेदन माथि विश्लेषण गरी आवश्यक
निर्देशन दिने,
(घ) उपभोक्तको हित सं रक्षण गर्न आपूर्ति व्यवस्था र उपभोग्य वस्तु वा सेवाको छड्के अनुगमन गर्ने,
(ङ) बजार अनुगमन सम्बन्धी कामको मूल्याङकन गर्ने र टोलीलाई आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन गर्ने ,
(च) नगरपालिकाले दिएको अन्य निर्देशन र आदेशको कार्यान्वयन गर्ने/ गराउने ।
(छ) उपभोक्ता हित विपरित कार्यमा आवश्यक कानुनी कारवाहीको लागि निरीक्षण वा अनुसन्धान अधिकृ त
तोक्ने ।
उपभोक्ता हित सं रक्षण समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यबिधि
उपभोक्ता हित सं रक्षण समितिको बैठक तीन महिनामा एक पटक अनिवार्य रूपमा बस्नु पर्नेछ । समितिको
बैठकले आफ्नो कार्यविधि आफै तयार गर्नेछ । यसरी वैठक वस्दा कम्तिमा तीन दिन अगाडि वैठकको
विषय सहितको सूचना सदस्यहरुलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
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७.

८.

बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
परिच्छेद –३
बजार अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था

वस्तु वा सेवाको दर्ता, आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल लगायतका व्यापारिक क्रियाकलापलाई उपभोक्ता मैत्री
बनाउन नगरपालिकाले निम्न व्यवस्था गर्नु पर्नेछ :–
(क) गुणस्तरीय उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको सहज र सर्वसुलभ आपूर्ति हुने वातावरणको सुनिश्चितता सहित
उपभोक्ताको हक र हितको सं रक्षण गर्न कार्यालयमा उपभोक्ता हित सं रक्षण शाखा/इकाई/डेक्सको
व्यवस्था गरी नियमित र प्रभावकारी बजार अनुगमनको व्यवस्था गर्ने ।
(ख) बजार प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी र उपभोक्ता प्रति जिम्मेवार तुल्याउन प्रचलित कानुनको कार्यन्वयनमा जोड
दिने,
(ग) उपभोक्ता शिक्षा सम्बन्धी सचेतना र बजार अनुगमनको कार्ययोजना तयार गरी उपभोक्ता हित सं रक्षणको
विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने,
(घ) उपभोक्तालाई सचेत र जागरूक तुल्याउन वडा समितिको कार्यालयदेखि नै उपभोक्ता सचेतना लगायतका
कार्यक्रमहरु सं चालन गर्ने,
(ङ) आफ्नो नगरपालिका अन्तर्गत स्थापित वा सं चालित उद्योग व्यवसायको दर्ता, नविकरण, बिल विजक
तथा बिक्रीको लागि राखिएका मालवस्तु, नापतौल, गुणस्तर, लेबल, आपूर्ति, आदिको अनुगमन गर्ने,
(च) तरकारी, फलफू ल, माछा, मासु, मिठाई पसल, डेरी, होटल लगायतका खाद्य वस्तुको बिक्री स्थलको
मापदण्ड तोक्ने र छु ट्टै फलफू ल तथा तरकारी बजार र वधशालाको व्यवस्था गर्ने,
बजार अनुगमन टोली गठन :
१. वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यवसायको दर्ता, नविकरण, आपुर्ति, मुल्य, नापतौल, विज्ञापन लगायत व्यापारिक
त्रियाकलापको नियमित एं व आकस्मिक अनुगमनको लागि नगरपालिकाले बजार अनुगमन टोली गठन
गर्नेछ ।
२.
उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने अनुगमन टोलीमा देहाय बमोजिमको पदाधिकारीहरु रहनेछन :
क) कार्यालयको उपभोक्ता हित सं रक्षण हेर्ने शाखा/इकाई/डेक्कको प्रमुख		
– सं योजक
ख) सम्बन्धित विषयगत क्षेत्रको प्रतिनिधि (उपलब्ध भएसम्म)			
– सदस्य
ग) स्थानीय प्रशासनको प्रतिनिधि (उपलब्ध भएसम्म)			
– सदस्य
घ) स्थानीय सुरक्षा निकाय (नेपाल प्रहरी) को प्रतिनिधि			
– सदस्य
ङ) उपभोक्ता हित सं रक्षणमा क्रियाशिल सं स्था वा ब्यक्तिहरु मध्येबाट मनोनित
एक जना							– सदस्य
च) उद्योग वाणिज्य सं घको प्रतिनिधि एक जना सदस्य			
– सदस्य
छ. पत्रकार महासं घ/सं चारकर्मी एक जना					
– सदस्य
३.
अनुगमन टोलीमा कम्तीमा ५ जना प्रतिनिधि सं लग्न भइ बजार अनुगमन सम्बन्धी कार्य गरिने छ । तर
कु नै विषयगत क्षेत्रको अनुगमन गर्ने कार्यमा सम्बन्धित विषयगत क्षेत्रको विज्ञ/प्रतिनिधी अनिवार्य रुपमा
समावेश गराउनु पर्ने छ । बिषयगत बिज्ञ वा प्रतिनिधी भन्नाले जस्तै: खाद्य वा कृ षि उपजको लागि खाद्य
निरीक्षक वा उपलब्ध नभएमा कृ षि प्राविधिक बुझिने छ ।
४.
उपभोक्ता हित सं रक्षण हेर्ने शाखा वा इकाइले त्रैमासिक रुपमा तोकिएको ढाँचामा बजार अनुगमनको
एकीकृ त प्रतिवेदन कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
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१०.

बजार अनुगमन टोलीको काम, कर्तव्य र अधिकार:–
दफा ८ (१) बमोजिम गठित बजार अनुगमन टोलीले प्रचलित कानुन बमोजिम देहाय अनुसारका कार्यहरू
गर्नुपर्नेछ:–
(क) बजार अनुगमनको पूर्व कार्य योजना र मासिक अनुगमन कार्यतालिका बनाई स्वीकृतीको लागि
समितिमा पेश गर्ने,
(ख) स्वीकृत कार्ययोजना बमोजिम नियमित रूपमा बजार अनुगमन गर्ने र आवश्यकता बमोजिम
आकस्मिक वा विशेष अनुगमन गर्ने,
(ग) वस्तु वा सेवाको दर्ता, आपूर्ति, मूल्य, गुणस्तर, नापतौल, विज्ञापन लगायतका व्यापारिक
क्रियाकलापको अनुगमन गर्ने,
(घ) कालोबजारी, एकाधिकार (सिन्डिके ट), मिलीमतोपूर्ण भाउ निर्धारण (कार्टेलिङ्ग), कृ तिम अभाव
तथा बजार प्रवेशमा अवरोध गर्ने जस्ता गैर प्रतिस्पर्धी व्यापारिक क्रियाकलाप भए/ नभएको
अनुगमन गर्ने,
(ङ) कु नै वस्तुको अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप (मिसावट/गुणस्तरहिन) कम तौल भएको
देखिएमा/भेटिएमा आवश्यकता अनुसार त्यस्ता वस्तु जफत गर्ने, नष्ट गर्ने, कारोवार रोक्का गर्ने वा
बन्द गर्ने लगायतका कार्य गर्ने,
(च) उपभोक्ता हित सं रक्षण समितिबाट समय–समयमा दिइएका निर्देशन एवं आदेश बमोजिमका
कामहरू गर्ने ।
(छ) सं पन्न बजार अनुगमन प्रतिवेदन सोहि दिन कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
बजार अनुगमन कार्यविधि :
१.
बजार अनुगमन टोलीले बजार अनुगमन गर्दा निम्न विषयमा विशेष ध्यान दिनु पर्नेछ :
(क)	बिक्रे ता वा सेवा प्रदायकले नियामक निकायबाट कानुन बमोजिम प्रदान गरिने गरेको व्यवसाय दर्ता
प्रमाण–पत्र, स्थायी लेखा नम्बर (PAN) को प्रमाण–पत्र, खाद्य अनुज्ञा–पत्र, औषधी पसल दर्ता
प्रमाण–पत्र लगायतका आवश्यक कागजातहरु लिएको छ/छै न हेर्ने । साथै प्रमाणपत्र नियमिति
रुपमा नविकरण भए/नभएको हेर्ने । प्रमाणपत्र नलिएको वा नविकरण गरेको नदेखिएमा बढीमा
७ दिन भित्र सो कार्य गरी कार्यालयमा पेश गर्न लिखित निर्देशन दिने ।
(ख) 	बिक्रे ता वा सेवा प्रदायकले आफ्नो व्यवसायको साइनबोर्ड राखेको छ/छै न हेर्ने । नराखेको भए ७
दिनभित्रमा राखि कार्यालयमा जानकारी दिन लिखित निर्देशन दिने ।
(ग) प्रदायकले वस्तुको विक्रि कक्षमा मूल्य सूची राखेको छ /छै न हेर्ने । नराखेको भए ३ दिन भित्रमा
राखि कार्यालयलाई सो को जानकारी दिन लिखित निर्देशन दिने ।
(घ) 	माल, वस्तुको परिमाण, मूल्य, गुणस्तर र तौल ठिक छ /छै न हेर्ने,
(ङ) प्याकेजिङ्ग गरिएको वस्तुको लेबलमा उत्पादक वा पैठारीकर्ताको नाम, उत्पादन मिति, उपभोग्य
अवधि वा मिति, अधिकतम खुद्रा मूल्य, मिश्रण, भण्डारण र उपभोग गर्ने तरिका उल्लेख
गरिएको छ/छै न हेर्ने,
(च) औषधि वा औषधियुक्त पदार्थ भए सो को प्याकिङ्ग प्रयोग गर्ने तरिका उल्लेख छ/छै न हेर्ने ।
औषधीविज्ञ (फार्मासिष्ट) औषधी बिक्री स्थलमा भए/नभएको एवं औषधि विक्रे ता प्रमाणपत्र
समेत हेर्ने ।
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२.

११.

(छ) उपभोग्य मिति नाघेको औषधी, प्रशोधित पानी, विस्कु ट, पाउरोटी लगायतका खाद्य तथा उपभोग्य
वस्तुहरू फे ला परेमा नष्ट गर्ने,
(ज) उत्पादन मिति, उपभोग्य मिति के रमेट गरेको वा पुन: लेबलिङ्ग वा छपाई गरेको छ/छै न हेर्ने । पुन:
लेबलिङ्ग वा छपाई गरेको पाईएमा त्यस्तो वस्तु जफत गर्ने, वस्तुको प्रकृ ति अनुसार मुचुल्का गरी
नष्ट गर्ने,
(झ) माछामासु, फलफू ल, तरकारी, मिठाई पसल, डेरी र होटल बधशाला वा माछा मासु विक्रिस्थल
सफासुग्घर र मापदण्ड अनुसार छ/छै न हेर्ने । नभएमा कसुरको प्रकृ ति अनुसार सजग गराउने वा
चेतावनी दिने तथा अटेरी गरेमा तोकिए बमोजिम दण्ड जरीवाना गर्ने,
(ञ) 	विक्रे ता वा क्रे तालाई वस्तुको विलविजक जारी गरेको छ/छै न हेर्ने । विल अनिवार्य गर्न निर्देशन
दिने ।
नगरपालिकाले अनुसूची–२ मा उल्लेखित वस्तु र सेवाको अनुगमन गर्न उपभोक्ता हित सं रक्षण हेर्ने
शाखा/इकाई/डेक्सलाई लिखित कार्य विवरण तोक्नु पर्नेछ । सोही आधारमा बजार अनुगमन टोलीले
बजार अनुगमन सम्बन्धी कार्य गर्नु पर्नेछ ।

परिच्छेद–४
उजुरी सम्बन्धी व्यवस्था

उजुरी दिन सक्ने :
(क) कु नै वस्तु वा सेवाको विक्रे ता वा प्रदायकले उपभोक्ताको हित विपरित व्यापारिक क्रियाकलाप
गरेको भनि कु नै पनि व्यक्तिले उपभोत्ता हित सं रक्षण समिति वा बजार अनुगमन टोली वा
कार्यालयको उपभोक्ता हित सं रक्षण हेर्ने शाखा/इकाई/डेक्समा मौखिक वा लिखित सूचना वा
उजुरी दिन सक्ने ,
(ख) उपदफा (क) बमोजिमको निकायले उजुरी वा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट प्राप्त सूचनालाई
उजुरीको रूपमा ग्रहण गरिने छ,
(ग) उपदफा (क) वा (ख) बमोजिमको उजुरी वा अन्य कु नै सरकारी निकायबाट अनुगमनको लागि
लेखि आएमा सो लाई समेत उजुरीको रूपमा ग्रहण गरी बजार अनुगमन टोलीले अनुगमन तथा
निरीक्षण गर्नु पर्नेछ,
(घ) उपदफा (ग) बमोजिम अनुगमन तथा निरिक्षण गर्दा विक्रे ता वा सेवा प्रदायकले प्रचलित कानुन
वा मापदण्ड विपरित व्यापारिक क्रियाकलाप गरेको पाइएमा तत्काल कारवाही चलाउनु पर्नेछ,
(ङ) उपदफा (घ) बमोजिम अनुगमन टोलीले गरेको काम कारवाहीमा चित्त नबुझमा
े विक्रे ताले
प्रचलित कानुन बमोजिम नगरपालिकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख समक्ष लिखित रुपमा उजुरी
दिन सक्ने छ,

परिच्छेद–५
अनुगमन सम्बन्धी प्रकृ या
१२.

अनुगमनको पूर्व तयारी : अनुगमन टोलीले अनुगमन गर्नु पूर्व देहायको तयारी गर्नु पर्नेछ :
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(क) 	निरीक्षण वा अनुगमनमा जानु पूर्व अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा मध्ये कु न कु न विषयलाई पहिलो
प्रथमिकतामा राख्ने भन्ने किटान गरी विषयसूची तयार गर्नुपर्नेछ ।
(ख) अनुगमनमा जाँदा अनुगमन गरिने वस्तु वा सेवासँ ग सम्बन्धित ऐन नियमहरू, विवरण र चेकलिस्ट साथै
लिइ जानुपर्नेछ ।
(ग) वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, विक्री वितरण, मूल्य, गुणस्तर आदिको बारेमा पर्याप्त सूचना र जानकारी
हासिल गर्नुपर्नेछ ।
(घ) अनुगमन वा निरीक्षण गर्न जानु अगावै तालिका बनाई आवश्यक पर्ने साधन सुरक्षा आदिको पूर्व तयारी
गर्नुपर्नेछ ।
१३. बजार अनुगमन गर्ने प्रकृ या:
(क) बजार अनुगमन गर्दा अनुगमनमा खटिइ जाने व्यक्तिले आफ्नो परिचय पत्र देखाई बजार अनुगमन
गर्नुपर्नेछ । अनुगमन टोलिका सं योजकले अनुगमनको आवश्यकता बारे जानकारी गराउनु पर्नेछ र
सम्बन्धित व्यवसायीले बिना कु नै अवरोध अनुगमन गर्न दिनु पर्नेछ ।
(ख) उपदफा (क) बमोजिम बजार अनुगमन गर्दा सम्बन्धित व्यवसायीले बाधा बिरोध गरेमा बाधा बिरोध
गर्नेलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा अनुरोध गर्न वा लेखी पठाउन
सक्ने छ ।
(ग) अनुगमन टोलीले बजार अनुगमन गर्दा वस्तु वा सेवाको नमूना सं कलन गर्नुपर्ने देखिएमा प्रचलित कानून
बमोजिम नमूना सं कलन गरी सोको यथार्थ विवरण खुलाई सम्भव भएसम्म सम्बन्धित व्यवसायीको समेत
दस्तखत भएको स्थलगत मुचुल्का बनाउनु पर्नेछ । सम्बन्धित व्यवसायीले मुचुल्का दस्तखत गर्न नमानेमा
सोही व्यहोरा जनाई उपस्थित व्यक्तिहरूको रोहवरमा मुचुल्का तयार गरी आवश्यकता अनुसार सिलबन्दी
समेत गरी परीक्षणको लागि यथासिघ्र सम्बन्धित निकायमा नमूना सहित लेखि पठाउनुपर्नेछ ।
(घ) अनुगमन टोलीले बजार अनुगमन गर्दा तत्काल के ही सुधार गर्नुपर्ने देखेमा सम्बन्धित व्यवसायीलाई
अवधी तोकी स्थलगत लिखित निर्देशन दिई सुधार गर्न लगाउन सक्ने छ ।
(ङ) बजार अनुगमन टोलीले बजार अनुगमन गर्दा कु नै वस्तु तत्काल नष्ट नगरे जनस्वास्य्रमा असर पर्ने
देखिएमा त्यस्ता वस्तुको नमूना सं कलन गरी प्रमाणको रूपमा सुरक्षित राखि अरू प्रचलित कानून
बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पुर्याई सम्बन्धित व्यवसायी र उपस्थित व्यक्तिहरूको रोहवरमा मुचुल्का
गरी वातावरणमा असर नपर्ने गरी त्यस्तो वस्तु नष्ट गर्नुपर्नेछ । सं कलित नमूना आवश्यकता अनुसार
परिक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाउन सकिनेछ ।
१४. 	दण्ड जरिवाना :
(क) बजार अनुगमन टोलीले बजार अनुगमन गर्दा सेवा वा वस्तु राखेको स्थानको नियमानुसार जाँचबुझ वा
खानतलासी गर्न सक्ने छ । खानतलासीबाट वस्तु वा सेवाको विक्री वितरणमा अनुचित वा अनियमित कार्य
गरेको पाइएमा आवश्यकता अनुसार त्यस्तो सेवा वा वस्तुको प्रयोग वा बिक्री वितरणमा रोक लगाउन
सक्ने छ तथा त्यस्ता बस्तु अनुगमन टोलीले कब्जामा लिई नियमानुसार कार्यवाही बढाउने छ ।
(ख) अनुगमन गर्दा कु नै कानूनी कारवाही गर्नुपर्ने देखिएमा अनुगमन टोलीले सम्बन्धित व्यवसायीसँ ग तुरून्त
लिखित स्पष्टीकरण माग गर्न सक्ने छ ।
(ग) अनुगमन टोलीको प्रतिवेदन वा नमूना परीक्षणबाट गर्दा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने देखिएमा प्रचलित कानून
बमोजिम अनुसन्धान तहकिकातको लागि निरीक्षण अधिकृ त तोक्ने गरी मुद्दा दायर गर्न समितिबाट निर्णय
गराई यथाशिघ्र अभियोजन अधिकारी समक्ष आवश्यक कागजात सहित लेखी पठाउनु पर्नेछ ।
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(घ)

उपदफा (ग) बमोजिम लेखि आएमा सम्बन्धित अधिकारीले प्रचलित कानून बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी
सम्बन्धित निकायमा मुद्दा दायर गर्नुपर्नेछ ।
(ङ) उपदफा (क) बमोजिम अनुगमन टोलीलेे अखाद्य वस्तु वा अन्य वस्तु नष्ट गर्दा लागेको खर्च सम्बन्धित
व्यवसायीले नै व्यहोर्नु पर्नेछ ।
(च) अनुगमन गरिएका माल वस्तुको प्रकृ ति अनुसार मुचुल्का उठाउनु पर्नेमा मुचुल्का उठाउने, चेकलिष्ट
अनुसार भए नभएको हेर्ने र नमूना परीक्षण लिनुपर्ने भएमा स्थानीय सरकार सं चालन ऐन, २०७४ वा
खाद्य नियमावली, २०२७ को नियम १० वा उपभोक्ता सं रक्षण नियमावली, २०५६ को नियम २७ अनुरूप
वा नेपाल गुणस्तर ऐन, २०३७ वा प्रचलित कानून बमोजिम नमूना सं कलन गर्नुपर्नेछ ।
(छ) 	निरीक्षण, जाँचबुझ वा खानतलासी गर्दा उपभोग्य वस्तु रोक्का राख्नुपर्ने भएमा स्थानीय सरकार ऐन, २०७४
वा खाद्य नियमावली २०२७ को नियम १३ वा उपभोक्ता सं रक्षण नियमावली, २०५६ को नियम २५, वा
नेपाल गुणस्तर ऐन २०३७ र स्यास्ण्डर्ड नापतौल ऐन २०२५ का प्रचलित कानून बमोजिम गर्नुपर्नेछ ।
(ज) वस्तु वा मालसामान सिलबन्दी गर्नुपर्दा स्थानीय सरकार सं चालन ऐन, २०७४ वा खाद्य नियमावली,
२०२७ को नियम १३ वा उपभोक्ता सं रक्षण नियमावली, २०५६ को नियम २८ र २९ वा नेपाल गुणस्तर
ऐन, २०३७ वा स्यानिण्डर्ड नापतौल ऐन, २०२५ वा प्रचलित कानून अनुसार गर्नुपर्नेछ ।
(झ) 	खाद्य प्रशोधन गर्न आवश्यक पर्ने कु नै उपकरण जडान भै कु नै वस्तु वा पदार्थको उत्पादन गरिएकोमा
अनुगमन गर्ने निकायले उत्पादन प्रशोधन कानून सम्मत भए नभएको हेरी नभएको भए त्यस्तो स्थानमा
सिलवन्दी गर्न सक्ने छ । यसरी सिलबन्दी गरिएकोमा प्रशोधन उद्योगलाई निश्चित समयावधी दिई आवश्यक
मापदण्ड पूरा गरी सुधार गर्न निर्देशन दिन सकिनेछ ।
(ञ) उपदफा (ण) बमोजिम निर्देशन दिएकोमा उद्योगले सुधारात्मक कार्यहरू गरी सिलबन्दी हटाई पाउँ भनी
कार्यालयमा निवेदन दिएमा कार्यालयको टोलीले बजार अनुगमन गराई सुधार भएको पाइएमा सिलबन्दी
हटाई दिन सक्ने छ । सुधार भएको नपाइएमा कानून बमोजिम कारवाही अगाडि बढाउनेछ ।
(ठ) वस्तु वा सेवा क्षेत्रमा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप (Unfair Trade Practices), कानूनद्धारा
नियन्त्रित वा निषेधित व्यापारिक क्रियाकलाप (Restrictive Trade Practices) र एकाधिकारपूर्ण
व्यापारिक क्रियाकलाप (Monopolistic Trade Practices) भए नभएको विषयमा समेत
अनुगमनका क्रममा हेर्नुपर्नेछ ।

परिच्छेद –६
आचार सं हिता

१५.

आचार सं हिता: बजार अनुगमन गर्न जाने अनुगमन टोलीले निम्न बमोजिमको आचार सं हिता पालना गर्नुपर्नेछ :
(क) अनुगमन टोलीले अनुगमन गर्ने स्थल र अनुगमन गरिने वस्तुको बारेमा सो कार्यमा सं लग्न सदस्यहरू
बाहेक अरू कसैलाई पनि सो बारेमा पूर्व सूचना वा जानकारी गराउनु हुँदैन,
(ख) अनुगमनमा खटिने व्यक्तिले आफ्नो नातागोता वा इष्टमित्र कहाँ अनुगमन गर्न जानु हुँदैन,
(ग) अनुगमन कार्यमा सं लग्न कु नै पनि सदस्यले अनुगमन गर्ने विक्रे ता व्यवसायीबाट कु नै पनि किसिमको
चन्दा, दान, दातव्य वा उपहार स्वीकार गर्नु हुँदैन,
(घ) अनुगमन गर्न जाँदा प्रदायकहरूले दिएको सुविधा तथा आतिथ्य स्वीकार गर्नुहुँदैन,
(ङ)ं कु नै किसिमको प्रलोभन वा मोलाहिजामा पर्नु हुँदैन,
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(च)

अनुगमनको कारवाही सम्बन्धी सूचना प्रवाह गर्दा अनुगमन टोलीको नेतत्व
ृ गर्ने व्यक्तिबाट मात्र प्रवाह
गर्नुपर्नेछ तथा अनुगमन टोलीमा रहने अन्य सदस्यहरूको जानकारी दिनु हुँदैन् ,
(छ) बजार अनुगमन गर्दा अनुगमन टोलीका पदाधिकारीहरू प्रदायक समक्ष मर्यादित तरिकाले प्रस्तुत हुनुपर्ने
र व्यवसायीको भण्डारण स्थल वा पसलबाट जथाभावी तरिकाले माल वस्तु निकाल्नु हुँदैन,
(ज) अनुगमन टोलीका कु नै सदस्यले अनुगमन सम्बन्धी कार्य गर्दा गोप्यता भङ्ग गर्ने लगायत अन्य कु नै
गैरकानूनी काम गरेमा कर्मचारी भए प्रचलित कानून बमोजिम विभागीय कारवाही गर्न र अन्य व्यक्ति
भए टोलीबाट हटाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्न सकिनेछ,
(झ) 	मानव अधिकारवादी सं घसं स्था, उपभोक्ता हकहित सं रक्षण कार्यमा सं लग्न सं स्थाहरू, विभिन्न सञ्चार
माध्यममा कार्यरत सञ्चारकर्मी प्रतिनिधिहरूले अनुगमन कार्यलाई सहयोग पुग्ने गरी अनुगमन प्रक्रियाको
स्थलगत अवलोकन गर्न सक्ने छन् । तर सामान जफत गर्ने, धुल्याउने वा नष्ट गर्ने वा सिलबन्दी गर्ने कार्यमा
सम्बन्धित आधिकारिक कर्मचारी वा प्रहरीद्धारा नै कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

परिच्छेद –७
विविध
१६.

१७.

बजार अनुगमन समितिको कार्यक्रम तथा बजेट:
(क) नगरपालिकाले आफ्नो स्रोत साधन र जनशक्ति प्रयोग हुने गरी बजार अनुगमनका लागि आवश्यक
कार्यक्रम र बजेट प्राथमिकताका साथ बार्षिक कार्यक्रममा समावेश गर्नु पर्नेछ,
(ख) सं घ तथा प्रदेश सरकारबाट बजार अनुगमनका लागि अनुदान प्राप्त भएमा सोही अनुसार कार्यक्रममा
समावेश गर्नुपर्नेछ,
(ग) बार्षिक कार्यक्रममा उपभोक्ता सचेतनाको कार्यक्रम समेत समावेश गर्नुपर्नेछ,
(घ) बजार अनुगमनको क्रममा नमूना सं कलन गर्दा प्रदायकलाई वस्तुको मूल्य भूक्तानी गरी बील लिनु पर्ने
हुन्छ,
(ङ) बजार अनुगमन टोलीमा खटिएका व्यक्तिहरूलाई खाजा वापत भत्ता दिनुपर्नेछ ।
स्थानीय प्रशासनको कर्तव्य: बजार अनुगमन गर्दा अनुगमन टोलीलेे सुरक्षा लगायतका आवश्यक सहयोग माग
गरेमा तत्काल त्यस्तो सुरक्षा तथा सहयोग उपलब्ध गराउनु स्थानीय प्रशासनको कर्तव्य हुनेछ ।

१८.

असल नियतले गरेका काम बचाऊ: यस निर्देशिका बमोजिम बजार अनुगमन गर्दा असल नियतले गरेका कामको
सम्बन्धमा टोलीका सं योजक तथा सदस्यहरू उपर कु नै कारवाही हुने छै न ।

१९.

प्रचलित कानुन बमोजिम हुने:
(क) 	यस निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाले प्रचलित कानुन बमोजिम हुने अन्य अनुगमन कार्यलाई बाधा पुर्याएको
मानिने छै न ।

२०. 	दण्ड सजाय:
		 स्थानीय सरकार सं चालन ऐन, २०७४ वा नगर सभाबाट स्विकृ त कानुनमा व्यवस्था भएकोमा सोही
बमोजिम वा प्रचलित कानून (उपभोक्त हित सं रक्षण ऐन नियम, खाद्य ऐन नियम, औषधी विक्री वितरण
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२१.

सम्बन्धी ऐन नियम, कालो बजारी तथा अन्य के ही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, मासु जाँच ऐन,
लगायतका) अधिनमा रही बजार अनुगमनबाट दोषी पाइएका व्यवसायी उपर कानुनी कारवाही र दण्ड
सजाय गर्नु पर्नेछ ।
प्रतिवेदन:
(क) बजार अनुगमनको त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन अनुसूची–३ अनुसार तयार गर्नुपर्नेछ ।

२२.

बाधा अड्काउ फु काउने अधिकार: यस निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा कु नै बाधा अड्काउ परेमा उपभोक्ता हित
सं रक्षण तथा मूल्याङ्कन समितिको वैठकबाट निर्णयका लागि बाधा अड्काउ फु काउ गर्न नगरपालिकामा पठाईनेछ
।

२३.

सं शोधन: यस निर्देशिकामा थपघट गर्ने अधिकार प्रचलित कानुनको अधिनमा रही नगर कार्यपालिकाको हुनेछ ।

श्री बाणगं गा नगरपालिका

अनुसूची –१
(दफा ८ को उपदफा ४ सँ ग सम्बन्धित)
विषय:– बजार अनुगमनको प्रतिवेदन ।

आज मिति २० / / देखि २० / / सम्म निम्न स्थानहरूमा बजार अनुगमन गर्दा निम्नानुसार देखिएको व्यहोरा
अनुरोध छ ।
सि.नं . अनुगमन
अनुगमन
गरिएको स्थान गरिएको
क्षेत्र/
प्रकृ ति/
वस्तुहरू

अनुगमनको विवरण
(परिणाम, अवस्था
र अन्य कु रा)
व्यवसायिक प्रतिष्ठान
सं स्था

सामानको
जफत/
बरामदी
नाम /
परिमाण

नष्ट गरिएको
वस्/तु
परिमाण
नाम /
परिमाण

								
								
बोधार्थ:
श्री सं योजकज्यू
उपभोक्ता हित सं रक्षण समिति ।
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सिलबन्दी
गरिएको
मात्रा /
सं ख्या

गरिएको
नमुना
सं कलन
मात्रा/
सं ख्या

कै फियत

बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
अनुसूची –२
(दफा ९ सं ग सम्बन्धित)
(अ) अनुगमन गरिने वस्तुको वर्गिकरण: बजार अनुगमनको क्रममा बिभिन्न उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको अनुगमन गर्नु
पर्ने भएकाले उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको निम्नानुसार वर्गिकरण गरिएको छ ।
समूह “क” –खाद्यान्न माछा/मासुजन्य/तरकारी फलफू ल/दैनिक उपभोग्य
(१) 	खाद्यान्न तथा खाद्य पदार्थहरू नून, चिनी, चिया, कफी, मह, प्रशोधित पानी आदि ।
(२) अप्रशोधित, अर्धप्रशोधित वा प्रशोधित खाद्य पदार्थहरू,
(३) प्रशोधित खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ,
(४) 	खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग,
(५) 	खाद्य पदार्थ विक्री वितरण गरिने विक्रीस्थल र भण्डारगृह वा सं चय स्थल,
(६) 	खाने तेल, घिउ (वनस्पती घिउ समेत),
(८) 	दधु तथा दग्ध
ु पदार्थहरू र दधु प्याकिङ्ग गर्न प्रयोग हुने प्लाष्टिक पाउचहरू,
(९) 	माछा, मासु, अण्डा,
(१०) 	मसलाजन्य पदार्थहरू (जिरा, मरिच, अदवु ा, लसुन, धनिया, बेसार, ज्वानो, मेथी, ल्वाङ, सुकुमेल,
अलैंची, दाल्चिनी र खुर्सानी लगायतका मसलाको रूपमा उपभोग गरिने पदार्थहरू)
समूह “ख” औषधी एवं स्वास्य्क सेवा
(१) औषधी तथा औषधीजन्य पदार्थहरू (पशुपंक्षी औषधी तथा जडिबुटीमा आधारित औषधी
समेत),
(२) औषधी उत्पादन गर्ने उद्योग तथा बिक्री वितरण गरिने स्थल,
(३) अस्पताल, नर्सिङहोम, क्लिनिक आदि स्वास्य्ण सेवा प्रदायक सस्थाहरु ।
समूह “ग” रासायनिक मल/विषदी/विउ बिजन/कृ षि औजार:
(१) पशुपंक्षी आहार र त्यसमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थहरू समेत,
(२) रासायनिक मल, विषादी, बिउविजन, कृ षि औजारहरु,
समूह “घ”इन्धन:
(१) इन्धन भण्डारण, पेटरो् लियम पदार्थको नापतौल, गुणस्तर मूल्य तथा मापदण्डहरूको परिपालना,
समूह “ङ” निर्माण सामाग्री:
(१) ढुङ्गा, इटा, गिट्टी, बालुवा लगायतका निर्माण सामाग्री तथा सोसँ ग सम्बन्धित उद्योग, भण्डारण
स्थल र बिक्री वितरण स्थल ।
समूह “च” शैक्षिक सामाग्री:
(१) पाठ्य सामग्री, स्टेशनरी लगायतका शैक्षिक सामाग्रीहरु ।
(२) 	शिक्षा निर्देशिका अनुसार विद्यालयहरुको शूल्क आदि ।
समूह “छ” होटल/लज/रेष्टुरा/खाजाघर/चमेना गृह/लज:
(१) होटल/रेष्टुरा/खाजाघर/चमेना गृह/लजको सरसफाइ तथा अन्य व्यवस्थापन
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(२)
(३)

प्रशोधित र अप्रशोधित वस्तुहरुको भण्डारण
होटल, रेष्टुरा तथा मिठाई पसलहरूमा बिक्री हुने पकवान तथा प्याकेजिङ्ग गरी बिक्री हुने खाद्य
पदार्थहरू, हल्का पेय पदार्थहरू, मदिराजन्य पदार्थ,
समूह “ज” सुर्तिजन्य पदार्थ:
(१) सुपारी, पानपराग, सुर्ती ि, विडी, चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थ ।
समूह “झ” नाप तौल:
(१) ढक, तराजु लगायतका नापतौलमा प्रयोग हुने उपकरणहरू ।
समूह “ञ” पशुपंक्षी हाट बजार:
(१) पशुपंक्षी हाटबजार तथा बिक्री स्थल ।
समूह “ट” सौन्दर्य सामाग्री:
(१)	विभिन्न प्रकारका सौन्दर्य सामाग्रीहरु
(२) 	व्यूटि पार्लर/सैलुन आदि ।
समूह “ठ” विद्युतीय सामानहरु:
(१) 	विद्युतीय सामानहरू,
(२) इलेक्र्तनिक्स सामानहरू ।
समूह “ड” रङ्ग/रोगन:
(१) 	विभिन्न कम्पनिका भवन सम्बन्धि रङ्ग र रङ्ग रोगन सं बन्धी सामाग्रीहरु ।
समूह “ढ” गरगहना :
(१) सुन, चाँदि, हिरा, मोती, जवाहरत तथा सो बाट निर्मित गरगहनाहरुको नापतौल एं व गुणस्तर
समूह “ण” सवारी साधन
(१) ट्याक्सी मिटर शुल्क र रिक्सा, नगरबस आदिको भाडा आदि ।
समूह “त” अन्य:
(१) अन्य उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादन स्थल, प्रशोधन स्थल, ढुवानीको अवस्था, बिक्री स्थलहरू,
(आ) अनुगमन गरिने सेवाको विवरण:
(१) व्यापारिक सेवा
(२) सं चार सेवा,
(३) स्थल यातायात तथा हवाई सेवा,
(४) बिद्युत सेवा,
(५) खानेपानी सेवा,
(६) विज्ञापन सेवा अन्य उपभोग्य सेवाहरू,
(७) स्वास्य्न सेवा,
(८) शिक्षा सेवा,
(९) वित्तिय सेवाहरु ।
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अनुसूची – ४
(दफा १० सं ग सम्बन्धित)

दैनिक बजार अनुगमन फारम

(बजार अनुगमन फारमको प्रमाणित प्रति सम्बन्धित व्यवशायीलाई दिनु पर्नेछ)		
मिति:
व्यापारिक प्रतिष्ठानको नाम: श्री						ठे गाना:
प्र् ाोपाइटर वा फर्मधनीको नाम:					
फोन नं .:
यस कार्यालयको नेतत्व
ृ मा खटिएको बजार अनुगमन टोलीबाट तपाईको विक्रीस्थल/गोदाम/उद्योगको निरीक्षण गर्दा निम्न
अनुरूपको स्थिति भेटिएकोले देहायअनुसार गर्नु गराउनु हुन निर्देशन दिइएको छ ।
क्र.सं . विवरण
भएको नभएको टोलीबाट
दिइएको निर्देशन
१. मूल्य–सूची
२. साइनबोर्ड
३. व्यवसायदर्ता/नवीकरण
४. नापतौलको प्रमाण
६. लेबलमा खुलाउनुपर्ने कु राहरू स्पष्ट उल्लेख भए/नभएको
७. म्याद नाघेको सामाग्री
८. स्थायी लेखा (PAN) नम्बर/Vatमादर्ता
९. बिक्री बिल दिने प्रक्रिया भए/नभएको
१०. खाद्य अनुज्ञा–पत्र (खाद्य उद्योगको लागि)
११. मासुको गुणस्तर सन्तोषजनक भए/नभएको
१२. मिठाईको गुणस्तर लगायतका पक्षहरू सन्तोषजनक
१३. ग्याँसको तौल, मूल्य लगायतका विषय सन्तोषजनक
१४. खरिद बिल/नभएको
१५. यस अगाडिको निर्देशनमा पालना
१६. अन्य कै फियतपूर्ण स्थिति (खुलाउने)
एक पटक दिइएका निर्देशनहरू पुन: अनुगमन गर्दा पालना नभएको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कडा कारबाही
हुनेछ ।
निरीक्षण टोली
१.
सं योजक श्री .............................
२.
सदस्यश्री .............................
३.
सदस्यश्री .............................
४.
सदस्यश्री .............................
...................................
मथि उल्लेखित विवरण ठीक छ भनी उत्पादक/बिक्रे ताको नाम र सही
प्रतिष्ठानको छाप
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अनुसूची – ५
(दफा १४ सँ ग सम्बन्धित)
मुचुल्का
....................... जिल्ला .....................गाउपालिका./नगरपालिका उ.प.न.पा./म.न.पा. ................... वडा नं .
...... टोल.......मा खडा गरेको घटनास्थल /बरामदी/खानतलासी/शिलछाप लगाएको मुचुल्का:–
१.
उजुरी वा सूचनाको छोटकरी विवरण:–
२. 	चार किल्ला सहित खानतलासी/बरामदी गरिएको चिज वस्तुको नमुना तथा ठाउँ को विवरण:–
३.
बरामद भएको सामान/दसीको विवरण/शिलछाप गरिएको विवरण:–
(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
४. 	खानतलासी/बरामदी भएको देखे बमोजिम सहि छाप गर्ने साक्षी:– (नाम, वतन समेत)
(क)
(ख)
(ग)
५.
रोहबरमा बस्नेहरूको नाम, थर, उमेर, वतन र सहिछाप:–
(क)
(ख)
(ग)
६. 	निरिक्षण टालीलेले मेरो उद्योग, गोदाम,पसलमा अनुगमन गर्दा कु नै सामान हिनामिना भएको छै न । माथि
प्रकरण ३ मा उल्लेख भएको चिज वस्तु तथा सामानहरू ....... उद्योग, गोदाम,पसलबाट बरामद भएको हो ।
साथै टोलीले लगाएको सिल थान......छाप भएको ठिक साँचो हो भनि सहिछाप गर्ने:–
(क)
(ख)
(ग)
७.
कार्य तामेली गर्ने:–
(क)
(ख)
(ग)
मिति:–
समय:–

408

बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
अनुसूची – ६
दफा १४ सँ ग सम्बन्धित
तारेख भरपाई
पक्ष:...........................................
विपक्ष: जिल्ला कपिलबस्तु बाणगं गा नगरपालिका वडा नं . ................ स्थायी घर भई हाल .................................
............ जिल्ला .............................. गाउपालिका/न.पा वडा नं ....................बस्ने श्री ................................
......का नाती/नातिनीश्री ...................................का छोरा/छोरी बर्ष ................................ को ...................
................................नामक व्यवसायका सञ्चालक श्री .................................. सम्पर्क नं . ..............।
तारेख
मिति ........साल ....... महिना .... गते ..........रोज दिनको समय ..................बजे उपस्थित हुनेछु भनि सही छाप
गर्ने ।
हस्ताक्षर:
नाम:
मिति....................... साल.......................महिना.......................गते ..........रोज दिनको समय ..........बजे
उपस्थितहुनेछु भनि सही छाप गर्ने ।
हस्ताक्षर:
नाम:
मिति ....................... साल .......................महिना ....................... गते ..........रोज दिनको समय ..........बजे
उपस्थित हुनेछु भनि सही छाप गर्ने ।
हस्ताक्षर:
नाम:
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बाणगं गा नगरपालिकाको नियम सं ख्या :–१५

“घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी
कार्यविधि, २०७५

नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत मिति २०७५।३।१
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प्रस्तावना
स्थानीय स्तरको विकास निर्माणमा निजिक्षेत्रको ज्ञान र विषेशज्ञतालाई उपयोग गर्न तथा सार्वजनिक खरीदको मूलभूत
विशेषताहरुलाई अक्षुण राखी सार्वजनिक निर्माणको क्षेत्रमा पारदर्शिता, स्वच्छता, ईमान्दारीता, जवाफदेहीता,
विश्वसनियता तथा भेदभाव रहित प्रतिस्पर्धा तथा श्रोत साधनको उच्चतम उपयोग जस्ता उद्धेश्यहरु हासिल गर्न सार्वजनिक
निर्माणमा निजिक्षेेत्रको सहज पहुँचको लागि स्थानीय सरकार सं चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ को छ
(१०) ले दिएको अधिकार तथा बाणगं गा नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७४ को दफा ३
र ४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बाणगं गा नगरपालिकाले यो कार्यविधि जारी गरेको छ ।
(१)

इजाजतपत्र प्राप्त नगरी सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्न नहुने :
प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएको वाहेक यस कार्यविधि बमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त नगरी “घ” वर्गको
निर्माण व्यवसायीको नामबाट कसैले पनि सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्न गराउन हुँदैन ।

(२)

नयाँ इजाजतपत्र सम्वन्धी व्यवस्था :
(१) सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्न चाहने निर्माण व्यवसायीले अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा सार्वजनिक
निर्माण कार्य गर्न इजाजतपत्रको लागि यस बाणगं गा नगरपालिकाको कार्यालयमा प्रमूख प्रशासकीय
अधिकृ त समक्ष दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पर्न आएका दरखास्तहरु प्रमूख प्रशासकीय अधिकृ तले अनुसूची–५ वमोजिमको
योग्यता भए/नभएको सम्वन्धमा सिभिल ईन्जिनीयर सहित सदस्य भएको समितिवाट जाँचवुझ गराउनु
पर्नेछ ।
(३)	दफा (२) को उपदफा (२) अनुसारको समितिले गरेको सिफारिस सहित प्रमूख प्रशासकीय अधिकृ तले
इजाजतपत्र प्रदान गर्ने निर्णयकालागि कार्यपालिकाको वैठकमा पेश गर्नुपर्ने छ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम समितिको सिफारिस सहित न्युनतम योग्यता पुगेका निर्माण व्यवसायी फर्म /
कम्पनीहरुको इजाजतपत्र कार्यपालिकाकोे निर्णय वमोजिम नगरपालिकाको प्रमूख प्रशासकीय
अधिकृ तले इजाजतपत्र बापत अनुसूची–२ बमोजिमको दस्तुर लिई निजलाई अनुसूची–३ बमोजिमको
ढाँचामा इजाजतपत्र प्रदान गर्नेछ ।
इजाजतपत्रको अवधि र नवीकरण :
(१) 	दफा २ बमोजिम प्रदान गरिएको इजाजतपत्र दफा ४ बमोजिम खारेज भएको वा प्रचलित कानूनमा
अन्यथा व्यवस्था भएको अबस्थामा बाहेक चालु आर्थिक वर्षको अन्यसम्म मात्र मान्य रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्रको अवधि समाप्त भएका प्र्रत्येक निर्माण व्यवसायीले इजाजतपत्रको
अवधि समाप्त भएकोे ३ महिना भित्र प्रचलित कानून बमोजिम सं घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई तिर्नुपर्ने
कर तिरी सके को प्रमाण स्वरुप सम्बन्धित सं घीय/प्रदेश/स्थानीय कर कार्यालयबाट प्राप्त करचुक्ता
प्रमाणपत्र तथा फर्म वा कम्पनीको दर्ता नविकरण सहित नगरपालिकाबाट अनुसूची–२ वमोजिमको
दस्तुर तिरी नविकरण गराउनु पर्नेछ । इजाजत पत्र नविकरण गर्न नगरपालिकामा कागजात पेश गर्दा
अनुसूची–४ वमोजिमको पास वुक भरी अघिल्लो आर्थिक वर्षकोे सो फर्म वा कम्पनीले आफु ले गरेको
कार्यहरुको अद्यावधिक विवरण समेत पेश गर्नु पर्ने छ । यसरी अनुसूची–४ वमोजिमको पास वुक विवरण
अद्यावधिक नगर्ने फर्म वा कम्पनीको इजाजत पत्र नविकरण गर्न नगरपालिका वाध्य हुनेछैन ।

(३)
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(३)

उपदफा (२) बमोजिमको म्याद नाघेको छ महिनाभित्र सबै प्रकृ या पुरा गरी इजाजतपत्र नवीकरण गराउन
चाहने निर्माण व्यवसायीले नविकरण गर्ने माग गरेमा अनुसूची–२ बमोजिमको थप दस्तुर लिई प्रमुख
प्रशासकीय अधिकृ तले इजाजतपत्र नवीकरण गरीदिनेछ ।
(४) इजाजतपत्रको खारेजी :
(१) 	देहायको अवस्थामा नगरपालिकाले निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्ने छ :
(क) झठ्ु ठा विवरण पेश गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेको प्रमाणित भएमा,
(ख) सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्ने वा गर्न पाउने उद्देश्यले नेपाल सरकार तथा सं गठित सं स्थामा
झठ्ु ठाविवरण पेश गरको सम्वन्धित निकायवाट लेखि आएमा,
(ग) सार्वजनिक निकायसं ग भएको सम्झौता वमोजिम कार्य सम्पन्न नगरेको वा सम्झौताको गम्भिर
उल्लं घन भएको सम्वन्धित निकायवाट लेखि आएमा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम इजाजतपत्र खारेज गर्नु अघि सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण पेश गर्न
मनासिब माफिकको मौका दिइने छ ।
(३) 	दफा ३ को उपदफा (३) बमोजिमको म्यादभित्र नवीकरण नभएको इजाजतपत्र स्वत: खारेज हुनेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (३) बमोजिम इजाजतपत्र खारेज भएकोमा नगरपालिकाले त्यसको जानकारी सम्बन्धित
फर्म वा व्यक्ति वा क्रम्पनी दर्ता गर्ने कार्यालयलाई दिनेछ ।
(५) इजाजतपत्रको प्रतिलिपी दिने व्यवस्था :
कु नै निर्माण व्यवसायीले इजाजतपत्र हराए वा नासिएको कारणबाट इजाजतपत्रको प्रतिलिपी पाउन निवेदन गरेमा
अनुसूची–२ बमोजिमको दस्तुर लिई इजाजतपत्रको प्रतिलिपी दिनु पर्नेछ ।
६)
प्रचलित कानून बमोजिम हुने :
	यस कार्यविधिमा लेखिए जति यसै बमोजिम र अन्यको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।
७) बचाउ:
	यस अघि प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका ठे क्का वन्दोवस्ती सम्बन्धी फर्म तथा कम्पनीहरुलाई दिइएको
इजाजतपत्रहरु यसै कार्यविधि बमोजिम दिइएको मानिनेछ ।
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अनुसूची १
कार्यविधिको दफा २ को उपदफा (१) सं ग सम्बन्धित
ईजाजत पत्रको लागि दिईने दरखास्त
विषय: ईजाजतपत्र पाउँ भन्ने वारे ।
श्री बाणगं गा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
बाणगं गा, कपिलवस्तु
यस बाणगं गा नगरपालिकाको कार्यालयको वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ बमोजिम
सार्वजनिक निर्माण कार्य गर्नको लागि ईजाजतपत्र पाउन निम्न विवरण भरी यो दरखास्त पेश गरिएको छ ।
१. 	दरखास्त पेश गर्ने फर्म वा कम्पनीको :
नाम		:
ठे गाना		 :
पोष्ट बक्स		
:
टेलिफोन नं . :					फ्याक्स नं . :		ईमेल :
२.
फर्म वा कम्पनीको प्रकृ ति
प्राईभेट लिमिटेड कम्पनी
( )			
पब्लिक लिमिटेड कम्पनी
( )
एकलौटी			
( )			
साझेदारी			
( )
(काोष्ठमा रेजा लगाउनु पर्नेछ)
३.
सम्पर्क को लागि फर्म वा कम्पनीको आधिकारीक व्यक्तिकोः
नाम थर 	ः
ठे गाना		ः				पोष्ट बक्स		ः
टेलिफोन नं .	ः				फ्याक्स नं . ः			ईमेल ः
४.
फर्म वा कम्पनीकाो विविरणः कम्प
दर्ता नं . 		ः					दर्ता मिित ः
अधिकृ त पूँजी	ः				जारी मिति ः
दर्ता गर्ने कार्यालयको नाम र ठे गाना ः
५.
इजाजतपत्र लिन चाहेको वर्ग ः			
(घ) वर्ग
६.
समूहीकरण हुन चाहेको समूह ः
७.
आर्थिक श्रोतको विवरण ः
रकम
वित्तीय सं स्था/ बैंकको नाम
स्थायी ओभरड्राफ्ट
मुद्दती खाता
चल्ती खाता
बचत खाता
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उल्लिखित विवरण बाहेक अन्य विवरण भए छु ट्टै पेश गर्न सकिनेछ ।
८.
कामदारको विवरण ः
(क) प्राविधिक	ः
(ख) अप्राविधिक ः
(ग) अन्य ः
प्राविधिक कर्मचारीको Certificate को प्रतिलिपि तथा निजको मं जुरीनामा पेश गर्नु पर्ने छ ।
अाफ्नो स्वामित्वमा रहेको निर्माण सम्बन्धी सवारी साधन मेशिनरी औजारको विवरणः
सि.नं . नाम तथा विवरण दर्ता नं . क्षमता सं ख्या मूल्य
खरिद मिति अन्य ब्यहोरा

द्रष्टव्य ः यस विवरणमा उल्लिखित सवारी साधन तथा मेशिनरी औजारहरुको स्वामित्वको कागजात (दर्ता प्रमाणपत्र) र
उक्त मेशिनरी औजारहरु चालु, हालतमा रहेको छ भनी मेकानिकल ईन्जिनियरद्बारा प्रमाणित भएको हुनु पर्नेछ ।
१०. 	यस अघि सम्पन्न गरेको कामको विवरणः
सि.नं .
निर्माण सम्बन्धी काम गरेको साल रकम
कामको प्रकृ ति

ठे क्कादाता
कार्यालयको नाम

कामको अवस्था
(प्रगति प्रतिशतमा)

११.

करचुक्ता गरेको प्रमाण कागजातः
क.
	ख.
ग.
यस दरखास्त फारममा उल्लिखित सम्पूर्ण ब्यहोरा ठीक साचो छ । झट्ु ठा ठहरे कानून बमोजिम सहुला बुझाउला ।
निर्माण व्यवसायीको छाप
							दरखास्तवालाकोः
							दस्तखतः
							मितिः
द्रष्टव्यः यस दरखास्त फारम साथ दरखास्त फारममा उल्लेख भएको ब्यहोरा पुष्टि गर्न सम्बन्धित कागजातको प्रमाणित
प्रतिलिपी सं लग्न गर्नु पर्नेछ र कार्यालयको माग गरेको बखत सक्कल कागजात पेश गर्नु पर्नेछ ।
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अनुसुची-२
कार्यविधिको दफा २ को उपदफा (१) र दफा ३ का उपदफा (३) सँ ग सम्बन्धित
क्र.सं .

निर्माण
व्यवसायीको
वर्ग

नयाँ दर्ता
इजाजतपत्र
दस्रतु

ईजाजतपत्र
नवीकरण दस्तुर

१

घ

५०००।००

२०००।००

कामको अवस्था (आ.व.
समाप्त भएको ३ महिना भित्र)
नविकरणका लागि आउनेलाई थप
शुल्क
२०००।००

ईजाजतपत्र
प्रतिलिपी,
नामसारी,
ठाउँ सारी
१०००।००

द्रष्टव्यः घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ बमोजिमका दफा ३ को उपदफा (२) बमाोजिम
म्यादभित्र ईजाजतपत्र नवीकरण गराउँ दा ईजाजतपत्र नवीकरण थप दस्रतु को महलमा उल्लिखित दस्रतु मात्र तिर्नुपर्नेछ।
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अनुसूची-३
कार्यविधिको दफा २ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (३) सं ग सम्बन्धित

बाणगं गा नगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

इजाजतपत्र
इजाजतपत्र नं .									मिति:
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०..... को दफा २ को उपदफा (४) बमोजिम
निर्माण व्यवसाय गर्न ........... स्थित कार्यालय भएकाो .................... फर्म वा कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्रदान
गरिएकोछ ।
							ईजाजतपत्र दिनेकोः
							दस्तखतः
							नामः
							पदः
							मितिः	
(यस वृत्तभित्र कु न वर्ग लेख्नु पर्ने हो सोही वर्ग लेख्ने)		
कार्यालयः
नविकरणः
नविकरण गर्ने
अधिकारी

नविकरण
गरेकाे मिति

नविकरण बहाल रहने
अवधि
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नविकरण दस्तुर
भौचर नं . र मिति

नविकरण गर्ने
अधिकारीको
दस्तखत
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अनुसूची-४
निर्माण व्यवसायीबाट भएका सार्वजनिक निर्माण कार्यको अभिलेख विवरण

क) ठे क्का
रकम

क) नामः

...........

...........

ख)
सम्झौता
मिति:

ख) पद:

...........
ग) ठे क्का
अवधि
...........

कै .

ठे क्का सम्पन्न विवरण

प्रगति िववरण

क)
Variation
पछीको
Contract
Amo unit

क)
सम्पन्न
रकम

...........

...........

क) नामः

क)
Variation
पछी को
निर्णय गर्ने
पदाधिकारीको
नाम

ख)
सम्पन्न
मिति

...........

...........

...........

...........

ग) हस्ताक्षर

ख) पद

ख) पद

ग)सम्पन्न
%

...........

...........

...........

...........

घ) छाप

घ) हस्ताक्षर

घ) हस्ताक्षर

घ) नाम

...........

...........

घ) निर्णय
मितिः

घ) छाप

पद

पद

छाप

...........

...........

...........

छाप

छाप

...........

...........
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क) थप समयम

Variation को विवरण (यदिव
भएमा)

समयावधि थप विवरण( यदि
भएमा)

सार्वजनिक निकायको तर्फ बाट
हस्ताक्षर गर्ने पदपदाधकािरीकाो
विवरण

ठे क्का विवरण

शेयर(%)

सं युक्त उपक्रमकाो नाम (यदि
भएमा)

सार्वजनिक निकायको विवरण

आयोजनाको नाम

क्र.सं .

(पासबुक)

क) अन्तिम
ठे क्का रकमः

ख) सम्पन्न
मिति

घ) नाम
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अनुसुची–५
“घ” वर्र्गको निर्माण व्यवसायीको लागि आवश्यक योग्यता
१.

आर्थिक क्षमता : प्राईभेट वा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा साझेदारी फर्मको रुपमा घटीमा पाँच लाख रुपैयाक
ँ ो
चालु पूँजी देखाई उद्योग विभागमा दर्ता भएको हुनु पर्नेछ ।

२. 	मुख्य जनशक्ति विवरण : मान्यता प्राप्त शिक्षण सं स्थाबाट सिभिल इन्जिनियरीङ विषयमा कम्तिमा प्रमाणपत्र
तह उत्तीर्ण एक जना प्राविधिक, कु नै पनि विषयमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण एक जना प्रशासनिक र वाणिज्य
शास्त्र/अर्थशास्त्रमा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण एक जना जनशक्तिको सेवा पूरा समय प्राप्त हुने व्यवस्था हुनु पर्नेछ ।
३. 	मेशीन र उपकरण :
(क) 	ट्रिपर /टयाक्टर (एक/एक थान)
(ख) मिक्सर (एक थान)
(ग) Theodolite/Level Machine (एक सेट)
(घ) वाटर पम्प (तीन थान)
(ङ) भाइबेर् टर (तीन थान)
द्रष्टव्य :
१.
उपकरणको नामावली पेश गर्दा उपकरणको स्वामित्वको प्रमाणपत्रका साथै बीमा गरेको कागजातहरु
पेश गर्नु पर्नेछ ।
२. 	माथि उल्लिखित यान्त्रिक उपकरणहरु ठीक अवस्थामा भएको कु रा मेकानिकल ईन्जिनियरिङ विषयमा
कम्तीमा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता भएको नेपाल ईन्जिनियर्स एशोसिएशनको सदस्यता प्राप्त
मेकानिकल ईन्जिनियरले प्रमाणित गरेको हुनु पर्नेछ ।
३. 	माथि उल्लिखित यन्त्र उपकरणहरु दर्ता भएको मितिले घटीमा दईु वर्षसम्म बेचबिखन गर्नपाइने छै न ।
४.
पन्र्इ वर्ष भन्दा बढी पुरानो यन्त्र उपकरणहरु निर्माण व्यवसायीको स्तर बृद्धि तथा नयाँ दर्ता हुने
प्रयोजनको लागि मान्य हुने छै न ।
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बाणगं गा नगरपालिकाको नियम सं ख्या :–१६

बाणगं गा नगर कार्यपालिकाको सम्पत्तिकर व्यवस्थापन
कार्यविधि, २०७५

नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत मितिः२०७५।
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प्रस्तावना :
नगरपालिकालाई स्थानीय स्रोतको परिचालनमा सक्षम र प्रभावकारी बनाउन तथा सं विधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त राजस्व
अधिकारको उपयोग गर्दै स्थानीय कर सं कलन र व्यवस्थापनमा आत्मनिर्भर बनाउन बाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको सं विधानको अनुसूची ८ तथा स्थानीय सरकार सं चालन ऐन, २०७४ को दफा ५५ ले नगरपालिकालाई आफ्नो
क्षेत्रभित्र सम्पत्ति कर लगाउन सक्ने गरी प्रदान गरेकोे अधिकारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन र सम्पत्तिकर व्यवस्थापन
प्रक्रियालाई स्पष्ट, पारदर्शी तथा व्यवस्थित गर्न,
वाणगं गा नगरपालिकाको स्थानीय आर्थिक ऐन, २०७४ बमोजिम नगर कार्यपालिकाको मिति २०७५।३।१ को बैठकबाट
यो सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि,२०७५ स्वीकृत गरी लागू गरिएको छ ।

१.
२.

परिच्छेद – १
परिभाषा र व्याख्या

सं क्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ : यो कार्यविधिको नाम “सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५” रहेको छ र यो
कार्यविधि नगर कार्यपालिकाले स्वीकृत गरी राजपत्रमा प्रकाशन भएको मितिदेखि लागू हुनेछ ।
परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस कार्यविधिमा,
क) “ऐन” भन्नाले स्थानीय सरकार सं चालन ऐन, २०७४ लाई जनाउँ छ ।
ख) “नगरपालिका” भन्नाले वाणगं गा नगरपालिकालाई जनाउँ छ ।
ग) “सभा” भन्नाले वाणगं गा नगरपालिकाको नगर सभालाई जनाउँ छ ।
घ) “कार्यपालिका” भन्नाले वाणगं गा नगरपालिकाको नगर कार्यपालिकालाई जनाउँ छ ।
ङ) “सम्पत्ति कर” भन्नाले नेपालको सं विधान तथा स्थानीय सरकार सं चालन ऐन, २०७४ को दफा ५५ को
उपदफा (१) बमोजिम वाणगं गा नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र कु नै व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण घर
र जग्गाको एकीकृ त रुपमा हिसाव गरी लगाइने सम्पत्ति करलाई जनाउँ छ ।
च) “सम्पत्ति” भन्नाले कु नै व्यक्तिका नाममा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको जग्गा र त्यस्तो जग्गामा बनेको
सं रचनालाई जनाउँ छ ।
छ) “सं रचना” भन्नाले घर, टहरा, गोदाम, सेड, ग्यारेज, पर्खालजस्ता स्थायी निर्माणलाई जनाउँ छ ।
ज) “सामुदायिक सं स्था” भन्नाले नगरपालिका क्षेत्रभित्र गठन भई नगरपालिकामा सूचीकृ त भएको समुदायमा
आधारित सं गठित सं स्थालाई जनाउँ छ ।
झ) “प्रमुख” भन्नाले नगर कार्यपालिकाको प्रमुखलाई जनाउँ छ ।
ञ) “प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ त” भन्नाले नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा कार्य गर्न
तोकिएको कर्मचारीलाई जनाउँ छ ।
ट) “मूल्यांकन समिति” भन्नाले सम्पत्ति कर प्रयोजनका लागि जग्गा तथा सं रचनाको मूल्यांकन गर्न
नगरपालिकाद्वारा यस कार्यविधिको दफा (१२) बमोजिम गठित समितिलाई जनाउँ छ ।
ठ) “बिजक” भन्नाले करदातालाई जानकारी दिने उद्देश्यले नगरपालिकाले तयार गरेको सम्पत्तिको मूल्यांकन
र सोमा लाग्ने करसम्बन्धी बिजकलाई जनाउँ छ ।
ड) “करदाता” भन्नाले नगरपालिका क्षेत्रभित्र जग्गा तथा सं रचनाको स्वामित्व भएका व्यक्तिलाई जनाउँ छ ।
ढ) “स्वयं विवरण दाखिला” भन्नाले करदाता आफैं ले आफ्नो सम्पत्तिको यथार्थ विवरण खोली निर्धारित
ढाँचामा नगरपालिकामा बुझाउने कार्यलाई जनाउँ छ ।
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ण)
त)

थ)
द)
ध)
न)

“स्थलगत सर्वेक्षण” भन्नाले नगरपालिकाद्वारा गठित कर्मचारीको टोली वा नगरपालिकाबाट खटाएको
कु नै कर्मचारीले स्थलगत रूपमा छलफलसमेत गरी सूचना सं कलन गर्ने कार्यलाई जनाउँ छ ।
“टोल विकास सं गठन” भन्नाले समाज परिचालन प्रक्रिया मार्फ त तोकिएको भौगोलिक क्षेत्रको टोल तथा
समुदायको आर्थिक, सामाजिक तथा सं स्थागत विकासका लागि एक परिवार एक सदस्यको अवधारणामा
आधारित भई गठन र सञ्चालन भएको र नगरपालिकामा सूचीकृ त भएको स्थानीय स्तरको सं घ, सं स्था र
समूहलाई जनाउँ छ ।
“निजी क्षेत्र” भन्नाले स्वीकृति प्राप्त निजी क्षेत्रका कम्पनी, फर्म, सं स्था, व्यावसायिक व्यक्ति वा सं गठित
समूहलाई जनाउँ छ ।
“सरोकारवाला” भन्नाले नगर कार्यपालिकाको निर्णयले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने व्यक्ति वा सं स्थालाई
जनाउँ छ ।
“सम्पत्ति धनी” भन्नाले नगरपालिका क्षेत्रभित्र आफ्ना नाममा जग्गा तथा सं रचना भएका व्यक्ति, सरकारी
तथा अर्ध सरकारी निकाय वा सं घसं स्थालाई जनाउँ छ ।
“कार्यालय” भन्नाले वाणगं गा नगर कार्यपालिकाको कार्यालयलाई जनाउँ छ ।

परिच्छेद – २
सम्पत्ति करको दर तथा सम्पत्ति मूल्याङ्कन
३.

४.

सम्पति करको दर : (१) नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र लगाउनेे सम्पति करको दर अुनसूची – १ को ढाँचामा
वाणगं गा नगरपालिकाको नगरसभाले स्वीकृत गरेको स्थानीय आर्थिक ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ । यस्तो
कर आर्थिक बर्षको श्रावण १ गतेदेखि लागु हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कर लागु गर्दा आर्थिक बर्षको शुरु महिनाको शुरु दिन बाहेक अघि वा पछि हुने
गरी लगाइने छै न ।
सम्पत्ति मूल्याङ्कन प्रकृ या :(१) दफा ३ बमोजिम कर लगाउने प्रयोजनको लागि नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रको
जग्गालाई आवश्यकता अनुसार क्षेत्र विभाजन गरी त्यस्तो क्षेत्र वा प्रत्येक वडाका बासिन्दाको सम्पत्तिको विवरणको
लगत कायम गरी अनुसूची–२ को ढाँचामा तयार गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण तयार भएपछि सम्पत्तिको मूल्याङ्कनका लागि नगरपालिकाले दक्ष र
विशेषज्ञ समेत रहेको बढीमा ५ जनाको मूल्याङ्कन समिति गठन गर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम गठित समितिको कार्यावधि तीन वर्षको हुनेछ ।
(४) 	मूल्याङ्कन समितिले सम्पति कर लगाउन योग्य मूल्य निर्धारण गर्न सिफारिस गर्दा देहायका आधारमा
गर्नेछ:–
(क) सम्पत्ति कर लगाउन योग्य मूल्य निर्धारण गर्दा प्रचलित बजार भाउलाई आधार मान्ने,
(ख) भौतिक सं रचनाको मूल्य प्रचलित बजार भाउबाट कायम हुन आएको मूल्यमा ह्रासकट्टी गर्ने,
(ग) 	खण्ड (क) बमोजिम मूल्याङ्कन गर्ने प्रयोजनको लागि ह्रासकट्टी गर्दा सं रचनाको वनोटको आधारमा
प्रत्येक तीन वर्षमा छ प्रतिशतदेखि बीस प्रतिशतसम्म गर्ने,
(घ) 	जग्गा बाहेक अन्य भौतिक सं रचनाको मूल्याङ्कन दर सं रचनाको बनोट, त्यसको आर्थिक उपयोगको
महत्वको आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने,
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(ङ)

५.

६.

भौतिक सं रचनाको मूल्य निर्धारण गर्दा क्षतिग्रस्त वा भत्के को अवस्था भएमा क्षतिग्रस्त वा
भत्के को भाग बराबरको मूल्य घटाउने ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम एकीकृ त सम्पत्तिको मूल्याङ्कन सिफारिस भइसके पछि नगरपालिकाले एकीकृ त
सम्पतिको मूल्याङ्कन दर अघिल्लो आर्थिक बर्षको असार महिनाभित्र निर्धारण गरि सक्नु पर्नेछ ।
कर असूली प्रकृ या:(१) दफा (४) बमोजिम कायम गरिएको करयोग्य सम्पत्तिको मूल्याङ्कन र सो बमोजिम लागेको
एकीकृ त सम्पत्ति कर भुक्तानीको लागि नगरपालिकाले सम्बन्धित करदाता समक्ष मं सिर महिनाभित्र बिजक पठाइ
सक्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त बिल अनुसारको बुझाउनु पर्ने कर सम्बन्धित करदाताले सोही आर्थिक वर्षभित्र
नगरपालिकामा बुझाउनु पर्नेछ ।
कर नलाग्ने : (१) यस कार्यविधिमा अन्यत्र जुनसुकै कु रा लेखिएको भएतापनि देहायको सम्पत्तिमा सम्पत्ति कर
लाग्ने छै न :–
(क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा रहेको घर र जग्गा,
(ख) सरकारी अस्पतालको भवन र जग्गा,
(ग) गुठीको स्वामित्वमा रहेको जग्गा,
(घ) सरकारी शिक्षण सं स्था र अन्य सरकारी निकायकोे स्वामित्वमा रहेको भवन र जग्गा,
(ङ) धार्मिक सं स्था (मन्दिर, गुम्बा, चर्च, मस्जिद आदि) को भवन र जग्गा,
(च) 	खानेपानी सङ्कलन पोखरी, हवाई मैदान, विद्युत उत्पादन गृह, मसानघाट, बसपार्क , रंगशाला,
उद्यान, पार्क जस्ता सार्वजनिक उपयोगका स्थलहरू,
(छ) राजदू तावास, वाणिज्य नियोग, कु टनैतिक नियोगका भवन र जग्गा ।
(२) 	यस कार्यविधि बमोजिम सम्पत्ति कर लागेको सम्पत्तिमा भुमिकर (मालपोत) लगाइने छै न ।

परिच्छेद – ३
सम्पत्तिको विवरण सं कलन तथा अभिलेख सम्बन्धी व्यवस्था
७.

सम्पत्तिको विवरण सं कलन विधि : (१) नगरपालिकाले सम्पत्ति कर लागू गर्ने प्रयोजनका लागि अघिल्लो आर्थिक
वर्षदेखि नै करदाताका नाममा रहेको एकीकृ त सम्पत्तिको विवरण सं कलन कार्यको सुरुआत गर्नेछ ।
(२) नगरपालिकाले सम्पत्तिको विवरण सं कलनका लागि नगरपालिकाको आफ्नै स्रोत र प्रयासबाट
नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका प्रत्येक व्यक्तिका नाममा रहेको सम्पत्तिको पहिचान गरी सम्पत्तिको लगत
तयारी तथा अद्यावधिक गर्न स्थलगत सर्वेक्षण विधि वा करदाता स्वयं ले उपलब्ध गराएको विवरणका
आधारमा प्रत्येक व्यक्तिका नाममा रहेको सम्पत्तिको पहिचान गर्ने विधीमध्ये कु नै एक वा मिश्रित विधि
प्रयोग गरी सम्पत्तिको लगत तयार गर्न सक्ने छ ।
(३) नगरपालिकाले करदाताहरूको सम्पत्तिको विवरण सं कलन गर्नका लागि उपदफा (२) बमोजिम विधिको
छनोट गरी सके पछि सोको कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना सहितको परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत
गर्नुपर्नेछ ।
(४) सम्पत्तिको विवरण सं कलनका लागि परियोजना प्रस्ताव बमोजिमको कार्य गर्न मौजुदा जनशक्ति अपर्याप्त
भई थप जनशक्तिको आवश्यकता परेमा त्यस्तो जनशक्ति प्रचलित कानुनबमोजिम करारमा नियुक्त गरी
वा गुठी वा टोल विकास सं गठन वा अन्य सं गठित वा सामुदायिक सं घसं स्थासँग सम्झौता गरी सेवा करारमा
लिन सकिनेछ ।
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९.

स्वयं विवरण दाखिला सम्बन्धी व्यवस्था : (१) नगरपालिकाले प्रत्येक तीन वर्षमा एकपटक नगरपालिका
क्षेत्रभित्रका सम्पत्ति धनीहरूलाई अनुसूची – ३ बमोजिमको ढाँचामा सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्ने सूचना आह्वान
गर्नेछ । यस्तो सूचना प्रकाशन र प्रसारण गर्दा उपलब्ध सञ्चारका माध्यमहरूलाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्नेछ।
(२) नगरपालिकाले सम्पत्ति कर लागू गर्ने आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअगावै उपदफा (१) बमोजिमको सूचना जारी
गरी करदाताहरूबाट सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्ने म्याद दिनु पर्नेछ ।
(३) नगरपालिकाले उपदफा (१) र (२) बमोजिमको सूचना जारी गर्दा पहिलोपटक करदाताहरूलाई विवरण
दाखिला गर्न पैंतीस (३५) दिनको म्याद दिनेछ । उक्त म्यादभित्र विवरण दाखिला हुन नसकी म्याद
बढाउन आवश्यक ठानेमा पटकपटक गरी बढीमा तीन महिनासम्म म्याद बढाउन सक्ने छ ।
(४) नगरपालिकाले उपदफा (३) बमोजिम सम्पत्तिको विवरण दाखिला गर्न आह्वान गरेको समयावधि
भित्र अनुसूची ४ बमोजिमको फाराममा आ-आफ्नो जग्गा तथा सं रचनाको सत्य तथ्य विवरण भरी
नगरपालिकामा पेश गर्नु सम्बन्धित सम्पत्ति धनीको कर्तव्य हुनेछ ।
(५) सम्पत्ति धनीहरूलाई विवरण फाराम भर्न सहयोग गर्नका लागि नगरपालिकाले आवश्यकता अनुसार
स्थानीय सं घसं स्था, सामुदायिक सं स्था, टोल विकास सं गठन तथा स्वयं सेवकहरूलाई परिचालन गर्न
सक्ने छ।
(६) उपदफा (५) बमोजिमका सं घ, सं स्था, सं गठन तथा स्वयं सेवकहरू परिचालन गर्दा एकीकृ त सम्पत्ति
करसम्बन्धी अभिमुखीकरण गर्नु पर्नेछ ।
(७) कु नै करदाताले सम्पत्तिको विवरण दाखिला गरेपछि जग्गाको स्वामित्वमा परिवर्तन वा सं रचना निर्माणका
कारणले सम्पत्ति थपघट भएमा प्राप्त गर्नेले वा निर्माण गर्नेले सोको प्रमाण सहितको विवरण पैंतीस (३५)
दिनभित्र नगरपालिकामा बुझाउनु पर्नेछ ।
(८) सम्पत्तिको विवरण सम्पत्ति धनी स्वयं ले नगरपालिकामा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोजिम सम्पत्ति धनी स्वयं उपस्थित भई विवरण दाखिला गर्न नसके मा सगोलको परिवारका
कानुन बमोजिम उमेर पुगेका कु नै सदस्यले वा सम्पत्ति धनीको वारेसनामा प्राप्त व्यक्तिले दाखिला गर्न
सक्ने छन् । परिवारका अन्य सदस्य नभएका नाबालक तथा अशक्तका हकमा वडा समितिको सिफारिश
सहित निजको सं रक्षकले सम्पत्ति विवरण बुझाउन सक्ने छ ।
(१०) सं युक्त स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको विवरण सम्पत्ति धनीहरूले सं युक्त रूपमा वा सोमध्ये कु नै एकजनाले
दाखिला गर्न सक्ने छ ।
(११) कु नै करदाताले उपदफा (३) को समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण फाराम दाखिला नगरेमा वा झ’ट्टा
विवरण दाखिला गरेमा नगरपालिकाले दफा (१८)बमोजिम थप शुल्क लिई विवरण फाराम बुझिलिन
सक्ने छ ।
सम्पत्तिको प्रमाण तथा विवरण सं कलन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) करदाताले जग्गाको विवरण दाखिला गर्दा
क्षेत्रफल समेत खुलेको आफ्नो स्वामित्वको प्रमाण साथै पेस गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको पेस भएको प्रमाण आधिकारिक नभएमा त्यस्तो जग्गाको विवरण नगरपालिकाले
स्वीकार गर्ने छै न ।
(३) करदाताहरूले विवरण दाखिला गर्दा देहाय बमोजिमका कागजातहरू समेत सं लग्न गरी पेश गर्नु पर्नेछ ।
क) एकीकृ त सम्पत्ति कर लागू हुनुभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत वा भूमिकर तिरेको
निस्सा वा नगरपालिकाको प्रमाणित विवरण ।
ख) 	जग्गा धनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि वा जग्गाको स्वामित्व र क्षेत्रफल खुलेको प्रमाण कागजात।
ग)	निर्माण सम्पन्न भएको वा घर भएको प्रमाण ।
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१०.

(४) 	दफा (६) बमोजिम सम्पत्ति कर नलाग्ने भनी तोकिएको सम्पत्तिमा प्रचलित कानुन बमोजिम एकीकृ त
सम्पत्ति कर लाग्ने कु नै व्यक्ति, सं घ, सं स्था वा निकायले निश्चित अवधिसम्म प्रयोग गर्ने गरी कु नै सं रचना
निर्माण गरेमा यस्तो सं रचनाको विवरण दाखिला गर्ने र एकीकृ त सम्पत्ति कर बुझाउने दायित्व सम्बन्धित
निर्माणकर्ताको हुनेछ ।
(५) प्रचलित कानुन बमोजिम नक्सापास गरी निर्माण गर्नुपर्ने तर नक्सा पास नगरी निर्माण भएका सं रचनाको
सम्पत्ति विवरण बुझ्दा नगरपालिकाले नक्सापास दस्तुरबापत लाग्ने रकमको अनुमान गरी सो को दईु गुना
धरौटी लिई सम्पत्ति विवरण स्वीकार गर्न सक्ने छ । यस्ता सं रचनाको हकमा करदाताले दिएको विवरणलाई
नै आधार मानी घरको आकार, प्रकार एवं निर्माण मिति कायम गरी सम्पत्तिको मुल्यांकन गरिने छ । यो
ब्यवस्था भवन निर्माण सम्वन्धि मापदण्ड पालना नभई निर्माण भएका सं रचनाहरुको हकमा पनि लागु
हुनेछ ।
तर, यसरी स्वीकार गरिएको सं रचनाको विवरणको कारणले यस्ता भवन नक्सा पास भएको वा मापदण्ड
पुगेको मानिने छै न ।
(६) कर तिर्ने दायित्व भएका कु नै सम्पत्ति धनीको जग्गामा निजको मञ्रजु नामा लिई अर्को व्यक्तिले सं रचना
निर्माण गरेमा सं रचना समेतको विवरण दाखिला गर्ने तथा कर बुझाउने दायित्व सम्बन्धित जग्गा धनीको
हुनेछ ।
(७) करदाताले भरेको विवरण तथा प्रमाण जाँच गरी दर्ता गर्न नगरपालिकाले कर्मचारी वा टोली खटाउन
सक्ने छ । यस्ता कर्मचारी वा टोलीले बुझ्न चाहेको सूचना वा माग गरेको विवरण उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित
सम्पत्ति धनीको कर्तव्य हुनेछ ।
(८) नगरपालिकामा एकीकृ त सम्पत्ति कर विवरण दाखिला गरी सम्पत्ति कर बुझाएको सम्पत्ति नगरपालिकामा
दर्ता नभएको नयाँ व्यक्तीले खरिद गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले ३५ दिन भित्र खरिद गरेको प्रमाण सं लग्न
गरी एकीकृ त सम्पत्ति विवरण फाराम भरी नगरपालिकामा बुझाउनु पर्नेछ । ढिलो गरी बुझाएमा तोकिए
बमोजिमको थप शुल्क लिई नगरपालिकाले विवरण बुझिलिन सक्ने छ ।
एकीकृ त सम्पत्तिको अभिलेख सम्बन्धी व्यवस्था : (१) नगरपालिकाले वडागत रूपमा करदाताको लगत खडा
गरी प्रत्येक सम्पत्ति धनीको सम्पत्तिको छु ट्टाछुट्टै विवरण खुल्ने गरी अनुसूची – २ बमोजिमको ढाँचामा सम्पत्तिको
अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।
(२) सम्पत्ति विवरण अभिलेखलाई पुष्टी गर्ने कागजातहरु सं कलन गरी व्यवस्थित रुपले फाईलिङ्ग गरी
अद्यावधिक राख्नु पर्दछ ।
(३) सम्पत्तिको लगत किताब कम्तीमा तीन वर्षका लागि हुने गरी तयार गर्नु पर्नेछ । यस्तो लगत किताबमा
करदाताले दफा ८ को उपदफा (७) बमोजिम पेस गरेको विवरणका आधारमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) अनुसार सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक गर्दा अनुसूची –५ बमोजिमको दाखिला टिपोट
भरी सोका आधारमा जग्गा दिनेको खाताबाट सम्पत्ति घटाई तथा जग्गा लिनेको खातामा सम्पत्ति बढाई
अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।
(५) नगरपालिकाले करदाताले पेस गरेका विवरणहरूस्थलगत निरीक्षण वा सम्बन्धित निकायबाट सूचना प्राप्त
गरी अद्यावधिक गर्न सक्ने छ ।
(६) नगरपालिकाले एकीकृ त सम्पति कर व्यवस्थापन गर्न कम्युनिटरीकृ त प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने छ ।
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परिच्छेद – ४
सम्पत्तिको मूल्यांकन सम्बन्धी व्यवस्था
११.

सम्पत्तिको मूल्यांकन विधि : (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्र कु नै एक व्यक्तिका नाममा विभिन्न स्थानमा रहेका
सम्पत्तिहरूलाई अलग अलग मूल्यांकन गरी एकीकृ त गरिनेछ ।
(२) सं युक्त स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिलाई एक व्यक्तिसरह मानी सोहीबमोजिम करदाता कायम गरिनेछ ।
सं युक्त स्वामित्वको सम्पत्ति सोही व्यक्तिको अन्य सम्पतिमा जोडिने छै न ।
(३) सम्पत्तिकर प्रयोजनका लागि नगरपालिकाले गरेको मूल्यांकन तीन वर्षसम्म कायम रहनेछ ।
(४) सम्पत्ति धनीले पहिलोपटक पेस गरेको सम्पत्ति विवरण थपघट भएमा वा दफा १३ को उपदफा (३)
बमोजिम करदाताको सम्पत्तिको मूल्यांकन दर सं शोधन भएमा त्यस्तो सम्पत्तिको पुन: मूल्यांकन गरिनेछ।
(५) प्रत्येक आर्थिक वर्षको श्रावण १ गतेका दिन करदाताका नाममा कायम रहेको सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी
कर असुल गरिनेछ ।
(६) सम्पत्तिको मूल्यांकन प्रयोजनको लागि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाका आधारमा जग्गाको स्वामित्व तथा
क्षेत्रफल कायम गरिनेछ ।
(७) 	दफा ९ को उपदफा (४) बमोजिम विबरण प्राप्त सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्दा सं रचनाको मात्र मूल्यांकन गरी
सम्पत्ति कर असुल गरिनेछ ।
(८) सं रचनाकोे मूल्यांकन प्रयोजनका लागि सं रचनाको प्रकार, बनोटको किसिम, आकार, प्रयोग तथा निर्माण
मिति करदाताले पेस गरेको विवरण अनुसार कायम गरिनेछ ।
तर, नक्सापास भएका सं रचनाको हकमा नक्सापास प्रमाणपत्रलाई आधारका रूपमा लिन बाधा पुगेको
मानिने छै न ।
(९) एउटै जग्गा धनिको नाममा रहेका सिमाना जोडिएका कित्ताहरुको मूल्यांकन गर्दा त्यस्तो जग्गाहरुमध्ये
कु नै कित्ताले सडक छोएको रहेछ भने सम्पुर्ण जग्गालाई एउटै प्लट मानी मूल्यांकन गरीनेछ । तर,
जग्गाको सडकले छोएको जग्गाको हद तोकिएको अवस्थामा सो हद भन्दा पछाडिको जग्गालाई सडकले
छोएको कायम गरिने छै न ।
(१०) नगरपालिकाले सं रचनाको मूल्यांकन गर्दा सिनेमा हल, ठू ला उद्योग, कलकारखाना जस्ता सं रचनाहरुको
स्थलगत रुपमा नै नापजाँच गरी मूल्यांकन गर्न सक्ने छ ।
(११) प्रचलित बजार मुल्य अनुसार नगरपालिकाले निश्चित प्रतिशत शुल्क लिएर सम्पत्तीको मुल्यांकन गरिदिन
यस कार्यविधिले बाधा पुर्याएको मानिने छै न ।
१२. 	मूल्यांकन समितिसम्बन्धी व्यवस्था : (१) नगरपालिकाले सम्पत्तिको मूल्यांकन आधार तयार गरी सिफारिस गर्न र
मूल्यांकन सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि रायसुझाव पेश गर्न देहाय बमोजिमको सम्पत्ति कर मूल्यांकन
समिति गठन गर्नेछ :–
१.
नगर उपप्रमुख 					: सं योजक
२.
प्रतिनिधी, मालपोत कार्यालय, कपिलवस्तु 		
: सदस्य
३.
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ त				
: सदस्य
४.	योजना शाखा प्रमुख 				
: सदस्य
५.
राजश्व शाखा प्रमुख 				
: सदस्य सचिव
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१३.

(२)	मूल्यांकन समितिको बैठक कम्तिमा महिनामा एकपटक बस्नु पर्नेछ । समितिको सदस्यले नगर कार्यपालिका
सदस्यले पाएसरह बैठकभत्ता पाउनेछ ।
(३) 	मूल्यांकन समितिको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी देहाय बमोजिम हुनेछ :–
क) नगरपालिका क्षेत्रभित्रका जग्गाको क्षेत्र विभाजन गरी अनुसूची -६ बमोजिमको ढाँचामा न्यूनतम
मूल्यांकन दर सिफारिस गर्ने । यसरी मूल्यांकन सिफारिश गर्दा सडकले छोएको जग्गाको
अधिकतम लम्वाईको सिमा समेत खोल्नु पर्नेछ ।
ख) सं रचनाका हकमा सोको बनोट, रहेको स्थान, प्रयोग र लाभलाई समेत विचार गरी अनुसूची –७
बमोजिमको ढाँचामा मूल्यांकन दर सिफारिस गर्ने ।
ग) 	जग्गा तथा सं रचनाको मूल्यांकन दर सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि स्थलगत अध्ययन, छलफल
तथा परामर्श गोष्ठीको आयोजना गर्ने । छलफल एवं परामर्शका लागि आवश्यकता अनुसार
स्थानीय सं घसं स्था तथा टोल विकास सं गठनका प्रतिनिधिलाई समेत आमन्त्रण गर्ने ।
घ) सभाले स्वीकृत गरेको मूल्यांकनउपर कु नै करदातालाई चित्त नबुझी निवेदन दिएमा सोको
जाँचबुझ गरी निर्णयका लागि नगरपालिका समक्ष पेश गर्ने ।
ङ) 	मूल्यांकन सम्बन्धमा प्राप्त गुनासा तथा उजुरीहरूमा रायसहित निर्णयका लागि नगरपालिका
समक्ष सिफारिस सहित पेश गर्ने ।
च) सम्पत्ति कर व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले तोकिदिए बमोजिमका अन्य कार्यहरू गर्ने ।
छ) 	मूल्यांकन समितिले सम्पत्ति मूल्यांकन गर्दा प्रचलित बजार मूल्यलाई आधार बनाउने ।
ज) करदाताले पेश गरेको जग्गाको मूल्यांकन अस्वभाविक रुपमा बढी पाइएमा छानविन गरी
मूल्यांकन गर्ने ।
(४) 	मूल्यांकन समितिले रायसुझाव तथा सरसल्लाहका लागि आवश्यक ठानेका वडा अध्यक्ष तथा अन्य
व्यक्तिलाई मूल्यांकन समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्ने छ । यस्ता आमन्त्रित सदस्यले मूल्यांकन
समितिका सदस्यले पाएसरह सुविधा पाउने छन् ।
करदाताको सम्पत्तिको मूल्यांकन : (१) प्रत्येक करदाताकोे सम्पत्तिको मूल्यांकन अनुसूची – ८ बमोजिमको
मूल्यांकन फारामको ढाँचामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ तले तोके को कर्मचारीले गर्नेछन् ।
तर,प्रमाणीक सफ्टवयर प्रयोग गरी सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्न यसले वाधा पुर्याएको मानिने छै न ।
(२) 	जग्गाको मूल्यांकन गर्दा सामान्यत: करदाता स्वयं ले पेश गरेको मूल्यांकन दरका आधारमा गरिनेछ ।
तर, करदाताले पेस गरेको मूल्यांकनको दर सभाले तोके को न्यूनतम दरभन्दा कम भएमा सभाले तोके को
न्यूनतम मूल्यांकन दरअनुसार मूल्यांकन गरिनेछ ।
(३) करदाताले दाखिला गरेको मूल्यांकन दरमा सामान्यतया तीन वर्षसम्म कु नै पनि सं शोधन गरिने छै न ।
तर, करदाताले आफ्नो सम्पत्तिको मूल्यांकनमा सं शोधन गर्न चाहेमा निजको निवेदनका आधारमा कारण
मनासिव भएमा नगरपालिकाले तीन वर्षमा एकपटकसम्म मूल्यांकन दर सं शोधन गरिदिन सक्ने छ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम मूल्यांकन दर सं शोधन गर्दा सभाले स्वीकृत गरेको न्यूनतम मूल्यांकन हदभन्दा
कम हुने गरी सं शोधन गर्न सकिने छै न ।
(५) सं रचनाको मूल्यांकन प्रयोजनका लागि ह्रास कट्टी गर्दा अनुुसूची– ९ बमोजिमको दररेट अनुसार तीन
वर्षका लागि एकै पटक गरिनेछ । यसरी ह्ास कट्टी गर्दा सं रचनाको दश प्रतिशत मूल्यलाई शेष मूल्य
कायम राखि नब्बे प्रतिशतसम्म ह्ास कट्टी गरिनेछ ।
(६) कु नै करदाताले वैदेशिक वा अन्य प्रयोजनका लागि प्रचलित बजार मुल्य अनुसार सम्पत्तीको मुल्यांकन
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गरिदिन नगरपालिकामा अनुरोध गरेमा तोके को शुल्क, दस्तुर लिइ मुल्यांकन गरिदिन यस कार्यविधीले
बाधा पुर्याएको मानिने छै न ।
१४. 	विवरण पेस नगर्ने करदाताको सम्पत्तिको मूल्यांकन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) कु नै करदाताले आफ्नो सम्पत्तिको
विवरण दाखिला नगरेमा नगरपालिकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई विवरण दाखिला गर्न लिखित आदेश वा सूचना दिन
सक्ने छ । त्यस्तो आदेश वा सूचनाको जानकारी पत्रपत्रिका, इमेल वा फ्याक्समार्फ त पनि जारी गर्न सकिनेेछ
। यस्तो आदेश पाएको वा सूचना जारी भएको मितिले वाटोको म्याद वाहेक तीस दिनभित्र आफ्नो सम्पत्तिको
विवरण दाखिला गर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित करदाताको हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम सम्पत्तिको विवरण दाखिला गर्न दिएको समयावधिभित्र सम्पत्तिको विवरण
दाखिला नगरेमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ त वा तोकिएको कर्मचारीले स्थलगत रूपमा बुझी अनुमानित
कर तोकी विवरण बुझाउन लिखित आदेश दिन सक्ने छ ।
				
तर, मूल्यांकन समिति कार्यरत रहेको अवस्थामा भने यस बुँदा बमोजिमको कार्य
मूल्यांकन समितिले गर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको आदेश पाएको मितिले पैंतीस (३५) दिनभित्र यथार्थ विवरण पेश गरी
जरिवानाका साथै कर रकम चुक्ता गर्ने दायित्व सम्बन्धित करदाताको हुने छ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिमको आदेश पाएको मितिभित्र पनि करदाताले विवरण बुझाई कर दाखिला नगरेमा
नगरपालिकाले निजको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति रोक्का राखी सेवा वन्द गर्ने वा अन्य कु नै तरिकाले
कर असुल गर्न सक्ने छ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम कर असुल गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ तले लागेको सम्पूर्ण खर्चसमेत सम्बन्धित
करदाताबाट असुलउपर गर्न सक्ने छ । यस्तो खर्च निजले तिर्नुपर्ने कर रकमको दोब्बरभन्दा बढी हुनेछैन ।
(६) कु नै करदाताले बैंक वा वित्तिय सं स्थामा धितोवापत राखेको सम्पत्तिको बैंकले एकीकृ त सम्पत्ति कर चुक्ता
गर्न चाहेमा बैंकको अनुरोधमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ तले त्यस्तो धितो जग्गाको मात्र मूल्यांकन गरी
एकीकृ त सम्पत्ति कर असूल गर्न सक्ने छ ।

परिच्छेद – ५
सम्पत्ति करको दररेट निर्धारण तथा बिलिङसम्बन्धी व्यवस्था
१५.

१६.

सम्पत्तिकरको दररेट तथा अन्य शुल्क निर्धारण : (१) नगरपालिकाको स्थानीय आर्थिक ऐन बमोजिम सभाले
एकीकृ त सम्पत्ति करको स्याररब तथा दर निर्धारण गर्नेछ ।
(२) नगरपालिकाले सभाको निर्णय बमोजिम नगरबासीहरूलाई फोहोरमैला व्यवस्थापन, सरसफाइ,
सडकबत्ती, ढल निकास जस्ता आफू ले उपलब्ध गराउने सेवासुविधाका निम्ति एकीकृ त सम्पत्ति करको
निश्चित प्रतिशत शुल्क वा दस्तुर थप गरी लगाउन सक्ने छ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम थप सेवासुविधाको निम्ति लगाइएको थप शुल्क वा दस्तुरबापत उठे को रकमको
अलग हिसाब राखी सम्बन्धित सेवासुविधाका लागि मात्र खर्च गर्नु पर्नेछ । उक्त सेवा उपलब्ध गराएबापत
अन्य कु नै तरिकाबाट वा अन्य कु नै निकायले पुन: शुल्क वा दस्तुर लिन पाउने छै न ।
कर बिलिङ : (१) सम्पत्तिको मूल्यांकन तथा कर निर्धारण भइसके पछि अनुसूची –१० बमोजिम ढाँचामा
सम्पत्ति करको बिजक तयार गरी करदातालाई उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
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(२)
(३)
(४)
(५)
(६)

सम्पत्ति कर बिजकको पहिलो प्रति सम्बन्धित करदातालाई उपलब्ध गराई दोस्रो प्रति सम्बन्धित करदाताको
फाइलमा राख्नु पर्नेछ ।
सम्पत्ति करको बिजक नगरपालिकाले सम्बन्धित करदातालाई जानकारी गराउन पत्राचार, इमेल,
एसएमएस आदिको माध्यमवाट करदाताहरूलाई दिन सकिनेछ ।
सम्पत्ति करको बिजक करदातालाई बुझाउन नगरपालिकाले आपसी सम्झौताका आधारमा कु नै
सामुदायिक सं घसं स्था, टोल विकास सं गठन वा निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्न सक्ने छ ।
नगरपालिकाबाट सम्पत्ति करको बिजक तयार भइनसके को अवस्थामा करदाताले कर बुझाउन चाहेमा
तत्कालै बिजक तयार गरी असुल गर्नु पर्नेछ ।
नगरपालिकाले जारी गरेको बिजक उपर कसैलाई चित्त नबुझमा
े अनुसूची –११ को ढाँचामा नगरपालिका
प्रमुखसमक्ष उजुरी दिन सक्ने छन् । यसरी पर्न आएको निवेदन प्रमुखले जाँचबुझ गर्न लगाई एक महिना
भित्र निर्णयका लागि नगरपालिकामा पेस गर्न लगाउनु पर्नेछ र नगरपालिकाले गरेको निर्णय नै अन्तिम
हुनेछ ।

परिच्छेद – ६
सम्पत्ति कर असुली सम्बन्धी व्यवस्था
१७.

सम्पत्ति कर असुली : (१) नगरपालिकाले सम्पत्ति कर सं कलनका लागि नगरपालिकाको राजस्व शाखा गठन गरी
कार्य गनेरे्छ । एकीकृ त सम्पत्ति करसम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेखहरू उक्त शाखा प्रमुखको जिम्मामा रहनेछ ।
(२) सम्पत्ति करको सं कलन अनुसूची – १२ बमोजिमको नगदी रसिदबाट हुनेछ । नगदी रसिदको पहिलो प्रति
सम्बन्धित करदाताको फाइलमा राखी दोस्रो प्रति सम्बन्धित करदातालाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(३) सम्पत्ति कर असुली रकमको दैनिक विवरण अनुसूची अनुसूची – १३ बमोजिमको ढाँचामा तयार गरी
सोको भोलिपल्ट बैंक दाखिला गर्नु पर्नेछ । बैक भौचर र विवरण आर्थिक प्रशासन शाखामा बुझाउनु
सम्बन्धित शाखा प्रमुखको कर्तव्य हुनेछ ।
(४) 	दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम एकीकृ त सम्पत्ति कर नलाग्ने भनी तोकिएका सम्पत्तिका हकमा
नगरपालिकाले सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी कर नलाग्ने व्यहोरा जनाई नगदी रसिद उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
तर, दफा १५ को उपदफा (४) बमोजिम लगाइएको सेवाशुल्क तथा दस्तुर बुझाउनु सम्बन्धित सेवाग्राहीको
कर्तव्य हुनेछ ।
(५) करदाताहरूले नगरपालिकामा सम्पत्तिको विवरण दाखिला नगरेकोे वा नगरपालिकाले सम्पत्ति पहिचान
गर्न नसके का कारणले कु नै करदाता कर तिर्ने दायित्वबाट मुक्त हुने छै नन् ।
(६) नगरपालिकाले आर्थिक वर्षको श्रावण १ गतेबाट एकीकृ त सम्पत्ति कर बुझिलिन नसक्ने अवस्था उत्पन्न
भई के ही दिन ढीला हुन गएमा निश्चित अवधिसम्मका लागि सम्पत्ति कर धरौटी लिई फु कु वापत्र दिन
सकिनेछ ।
(७) करदाताले अग्रीम रुपमा सम्पत्ति कर बुझाउन चाहेमा नगरपालिकाले लाग्ने करको अनुमान गरी अग्रीम
रुपमा रकम बुझ्न सक्ने छ । नगरपालिकाले यसरी बुझक
े ो रकमलाई धरौटीको रुपमा राखि प्रत्येक बर्ष कर
रकममा मिलान गर्नेछ ।
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(८)

करदाताले वक्यौता रकममध्ये के ही रकम वुझाउन चाहेमा नगरपालिकाले अधिल्ला वर्षहरुको क्रमश:
रकम बुझिलिन सक्ने छ ।
तर यसरी वक्यौता असुल गर्दा अधिल्लो वर्षको वाँकी राखि चालु आर्थिक वर्षको कर रकम बुझ्न पाइने
छै न । बुझक
े ो पाईएमा नगरपालिकालाई भएको नोक्सानी सम्वन्धित कर्मचारीवाट असुल उपर गरिनेछ ।

परिच्छेद – ७
पुरस्कार, मिनाहा तथा दण्ड जरिबाना सम्बन्धी व्यवस्था
१८. 	विवरण दाखिला नगरेमा जरिबाना हुने : (१) नगरपालिकाले सम्पत्ति विवरण दाखिला गर्न तोके को म्यादभित्र
दाखिला नगरेमा अनुसूची –१४ बमोजिम थप शुल्क लिई सम्पत्तिको विवरण बुझि लिनेछ ।
(२) करदाताले झ”ट्टा विवरण दाखिला गरेको प्रमाणित भएमा निजको सम्पत्तिको पुन: मूल्यांकन गरी
जरिबाना सहितको कर रकम असुल उपर गरिनेछ । यस्तो जरिबाना लुकाएको सम्पत्तिमा नियमानुसार
लाग्ने कर रकमको प्रति वर्ष ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबर हुनेछ ।
(३) सम्पूर्ण जग्गाको विवरण दाखिला नगरेको, सडकले छोएको सम्वन्धी विवरण सहि नदिएको, एउटै
व्यक्तिको सम्पत्तिको दईु पटक सम्पत्ति विवरण दाखिला गरेको, सक्कल कागजातलाई के रमेट गरी अन्यथा
गरेको, सं रचनाको पूरा तल्लाको सं ख्या उल्लेख नगरेको, एक तल्लाको क्षेत्रफलमा पन्र्ई प्रतिशतभन्दा
बढी फरक पारेको, सं रचनाको प्रकार तथा बनोटको किसिम फरक पारेको र सं रचनाको प्रयोग सम्बन्धमा
गलत विवरण दाखिला गरेको पाइएमा सोलाई झ”ट्टा विवरण दाखिला गरेको मानी उपदफा (२) बमोजिम
पुन: कर निर्धारण गरी सोही बमोजिम जरिबानासमेत असुलउपर गरिनेछ ।
(४) कु नै सम्पत्ति धनीले झ”ट्ठा विवरण दाखिला गरेको भनी नगरपालिकामा उजुरी प्राप्त भएमा सो उजुरीउपर
३५ दिनभित्र जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिमको उजुरी सही ठहरिएमा उजुरी दिने व्यक्ति, सं गठन वा सं स्थालाई जरिबानाको
५० प्रतिशत पुरस्कार दिई सोको अभिलेख गोप्य राखिनेछ ।
१९. कर छू ट तथा जरिबानासम्बन्धी व्यवस्था : (१) नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सम्पत्ति धनीले प्रत्येक वर्षको सम्पत्ति कर
सोही आर्थिक वर्षभित्र भुक्तानी गरिसक्नु पर्नेछ ।
(२) प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति कर सोही आर्थिक वर्षको पौष मसान्तभित्र बुझाएमा लाग्ने कर
रकममा दश प्रतिशत छू ट दिइनेछ ।
(३) बक्यौता कर भुक्तानी गर्दा देहाय अनुसार जरिबाना लाग्नेछ :
क) एक वर्षको बक्यौतामा सोको पन्र् प्रतिशतले हुन आउने रकम ।
ख) एक वर्षभन्दा बढीको बक्यौतामा प्रतिवर्ष बिस प्रतिशतले हुन आउने रकम ।
(४) पाँच वर्षसम्म सम्पत्ति कर भुक्तानी नगर्ने करदाताका नाममा रहेको घरजग्गा रजिस्रेसासन रोक्का राख्ने
कारबाही गरिनेछ ।
(५) घरजग्गा रोक्का राखेको दस वर्षसम्म पनि करदाताले कर चुक्ता नगरेमा सम्बन्धित करदाताको सम्पत्ति
प्रचलित कानुनबमोजिम लिलामबिक्री गरी कर तथा जरिबाना असुलउपर गर्न सकिनेेछ ।
(६) पाँच वर्षभन्दा बढी समयको सम्पत्ति कर बक्यौता राख्ने करदातालाई नगरपालिकाले उपलब्ध गराउँ दै
आएको आकस्मिक बाहेकका अन्य सेवा र सुविधा रोक्का राख्न सक्ने छ ।
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(७)

राजस्व शाखाबाट सम्पत्ति कर समेतका कर चुक्ता भएको प्रमाण पेस नगरेसम्म नगरपालिकाबाट नयाँ
सेवा तथा सुविधाहरू उपलब्ध गराइने छै न ।
(८) 	यो कायविधि बमोजिम निर्धारण भएका कर तथा जरिबाना नगरपालिकाको कु नै पनि निर्णयबाट छू ट
वा मिनाहा दिन पाइने छै न । यो दफा विपरीत नगरपालिकाको कु नै समिति, पदाधिकारी वा कर्मचारीले
मिनाहा दिएको खण्डमा मिनाहा दिएको रकम मिन्हा दिने पदाधिकारीबाट असुल उपर गरिनेछ ।
				
तर, कु नै करदाताको सम्पत्ति भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृ तिक
प्रकोपका कारण क्षति भएमा प्राप्त निवेदनका आधारमा जाँचबुझ गरी प्रमाणित भएमा क्षति बराबरको
सम्पत्तिमा लाग्ने कर नगर कार्यपालिकाले मापदण्ड बनाई मिन्हा दिन सक्ने छ । यसरी मिन्हा दिएको
विबरण सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।
(९) सम्पत्ति कर चुक्ता भइसके को कु नै सम्पत्तिमा सोही आर्थिक वर्षमा पुन: कर लाग्ने छै न ।
(१०) सम्पत्ति कर लागू हुनुपूर्व उक्त सम्पत्तिमा लाग्ने भुमिकर, मालपोत तथा घरजग्गा कर बुझाउने दायित्व
सम्बन्धित करदाताको हुनेछ ।
(११) सम्पत्ति कर लागू हुनुभन्दा अघिका आर्थिक वर्षको स्थानीय तहले निर्धारण गरेको भुमिकर, मालपोत
घरजग्गा कर चुक्ता नभएसम्म नगरपालिकाले एकीकृ त सम्पत्ति कर बुझिलिने छै न ।
(१२) कृ षि योग्य जमिनहरुलाई कृ षिमा प्रयोग नल्याई वाँझो राखेमा त्यस्ता करदातालाई आर्थिक ऐन अनुसार
थप शुल्क लिन सक्ने छ ।

परिच्छेद– ८
विविध
२०.

परामर्शदाता नियुक्त गर्नसक्ने :सम्पत्ति करको मूल्यांकन गरी बिजक तयार गर्ने काम मौजुदा कर्मचारीबाट निर्धारित
समयमा सम्पन्न गर्न नसकिने भएमा नगरपालिकाले समय, लागत र कार्य क्षेत्र तोकी छोटो अवधिका लागि
परामर्शदाता नियुक्त गरी कार्य गर्न सक्ने छ ।
२१. कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय कार्य गराएबापत सुविधा दिनसक्ने : (१) सम्पत्ति करको मूल्यांकन गरी बिजक
तयार गर्ने काम निर्धारित समयमा कार्यालय समयभित्र सम्पन्न गर्न मौजुदा कर्मचारीलाई अतिरिक्त समय कार्य
गराउन सकिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम काम गरेबापत कर्मचारीहरुलाई प्रति एकाई कार्यको निमित्त नगरपालिकाले
तोके को दरले थप सुविधा दिन वा तलवमा थप अतिरिक्त भत्ता दिन सकिनेछ ।
२२. कागजातको गोप्यता : (१) सम्पत्ति कर प्रयोजनका लागि करदाताबाट प्राप्त कागजात तथा अभिलेख गोप्य
राखिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कागजात तथा अभिलेख नगरपालिकाको प्रयोजन बाहेक अन्य कार्यमा प्रमाण
लाग्ने छै न । तर, कु नै सरकारी निकायबाट सोसम्बन्धी जानकारी माग भई आएमा प्रमुख प्रशासकीय
अधिकृ तले उपलब्ध गराउन सक्ने छ ।
२३.	खाता तथा फाराम :सम्पत्ति करको प्रयोजनका लागि नगरपालिकाले आवश्यक खाता तथा फारामको विकास गरी
लागू गर्न सक्ने छ ।
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२४.

सम्पत्ति मूल्यांकन सिफारिश तथा घरवाटो प्रमाणितको आधार :सम्पत्ति करका लागि करदाताले नगरपालिका
समक्ष दाखिला गरेको सम्पत्ति विवरणका आधारमा नगरपालिकाले सम्पत्तिको मूल्यांकन सिफारिस तथा घरवाटो
प्रमाणित गर्न सक्ने छ ।
२५. सहयोग लिनसक्ने : नगरपालिकाले जग्गा तथा सं रचनाको लगत अद्यावधिक गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गाको नापी
गराउने, जग्गा खरिद विक्रिको सूचना प्राप्त गर्ने, जग्गाको मूल्यांकन दर कायम गर्ने जस्ता कार्यमा जिल्ला स्थित
कार्यालयहरुको सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने छ ।
२६. सम्मान गर्ने : नगरपालिकाले हरेक बर्ष सभाबाट सबैभन्दा बढी कर तिर्ने, समयमा नै कर बुझाउने, करदातालाई
कर तिर्न प्रोत्साहन गर्ने र सम्पत्ति कर असुलीमा सहयोग पुर्याउने करदातामध्येबाट उत्कृष्ट करदाता छनौट गरी
सम्मान गर्न सक्ने छ ।
२७.	विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने : नगरपालिकाले मासिक रूपमा असुल भएको सम्पत्ति कर र वार्षिक रूपमा उठे को
सम्पत्ति कर तथा सो सम्बन्धमा भएका क्रियाकलापको समीक्षा सहितको वार्षिक प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ।
२८. अभिमुखीकरण कार्यक्रम : सम्पत्ति कर लागू गर्नुपूर्व नगरपालिकाबाट पदाधिकारी, कर्मचारी तथा सरोकारवालालाई
जानकारी गराउन तथा राय सुझाव सं कलन गर्न अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र यस्तो कर लागु गरेका
नगरपालिकाको अध्ययन भ्रमण गर्न सकिनेछ ।
३०. अधिकार प्रत्यायोजन : यो कार्यविधि बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ तले आफु लाई प्राप्त अधिकार मातहतका
कु नै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्ने छ ।
३१. कार्यविधीको व्याख्या: यो कार्यविधिको अन्तिम व्याख्या कार्यपालिका वा कार्यपालिकाको अधिकार प्राप्त निकायले
गर्नेछ ।
३२. कार्यविधी सं शोधन : यो कार्यविधिका प्रावधानहरूमा कार्यपालिकाले आवश्यक सं सोधन गर्न सक्ने छ ।
३३. बाधा अडचन फु काउ : स्थानीय सरकार सं चालन ऐन, २०७४ तथा यस कार्यविधिमा व्यवस्था भए वाहेकका विषयमा
नीतिगत निर्णय गर्न आवश्यक भएमा त्यस्तो निर्णय कार्यपालिकाले गर्नेछ । विशेष अवस्था परी सम्पत्ति मूल्यांकन
गरिएको तीन वर्ष पछि पुन: सम्पत्ति मूल्यांकन गर्न नसक्ने अवस्था आएमा सभाले अघिल्लो मूल्यांकनलाई आधार
मानी सम्पत्ति कर असुल गर्ने व्यवस्था गर्न सक्ने छ ।
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अनुसूची– १
(दफा ३ सं ग सम्बन्धित)
सम्पत्ति करको दर
करयोग्य सम्पत्तिको मूल्य
पाँच लाख रुपैयासँ म्मको मूल्यांकनमा
पचास लाख रुपैयासँ म्म
एकाउन्न लाख देखि एक करोड रुपैयासँ म्म
एक करोड एक लाख देखि दईु करोड रुपैयासँ म्म
दईु करोड एक लाख रुपैयादँ ेखि तिन करोड रुपैयासँ म्म
तिन करोड एक लाख रुपैयादँ ेखि पाँच करोड रुपैयासँ म्म
पाँच करोड भन्दा माथि

बार्षिक दर (कोष्ठमा उदाहरण)
एक मुष्ठ रु ... (पचास)
प्रति लाख ...... (रु दश)
प्रति लाख..... (रु विस)
प्रति लाख ........ (रु पच्चिस)
प्रति लाख ........ (रु तिश)
प्रति लाख ........ (रु पैंतालिस)
प्रति लाख ....... (रु पचास)

नोट ः मुल्यांकन रकमलाई रु लाखमा परिणत गरी करको दर निर्धारण हुनेछ ।
माथि उल्लिखित दरको आधारमा लाग्ने करको उदाहरण ः
ल्यांकन लाखमा
५०
१००
२००
३००
५००
१०००
१५००

करको दर
१०
२०
२५
३०
४५
५०
५०
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कर रकम
५००
२०००
५०००
९०००
२२५००
५००००
७५०००
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सं स्थागत

औद्योगिक

तला सं ख्या
आवास
व्यापार

चौडाइ फि
क्षेत्रफल वर्ग

लम्बाइ फि

कै फियत

प्रयोगकर्ता

भौतकि सं रचनाको
प्रयोग

भौतिक सं रचनाको

भौतिक सं रचना बनेको मिति

अन्य

गोदाम, सेड

भवन

भौतिक सं रचनाको
विवरण र किसिम

जग्गाको विवरण

कि.नं .
क्षेत्रफल

ठे गाना

बाटोको नाम
घर नं

पेशा

सि.नं .
जग्गा/घर धनीको नाम

बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
अनुसूची– २
(दफा ४ को उपदफा (१) सँ ग सम्बन्धित)
वाणगं गा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
वाणगं गा ,कपिलवस्तु
सम्पत्तिको विवरण

वडा नं ......

बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
अनुसूची ३
(दफा ८ को उपदफा (१)सँ ग सम्बन्धित)

वाणगं गा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
वाणगं गा, कपिलवस्तु

सम्पत्ति विवरण पेश गर्नेबारे सम्पत्ति धनीहरूलाई अत्यन्त जरुरी सूचना
यस वाणगं गा नगरपालिकाले हालसम्म मालपोत असूल गरी आएकोमा स्थानीय सरकार सं चालन ऐन, २०७४
तथा यस नगरपालिकाको स्थानीय आर्थिक ऐन, २०७४ बमोजिम आ.व. २०७५।७६ देखि सम्पत्ति कर लागू
गरिने भएकाले नगरपालिका क्षेत्रभित्र जग्गा रहेका जग्गाधनीहरूलाई आफ्नो जग्गा र सो जग्गामा बनेको
सं रचनाको विवरण दाखिला गरी नगरपालिकामा लगत कायम गराउनु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
सम्पत्तिको विवरण दाखिला गर्ने फाराम वाणगं गा नगर कार्यपालिकाको कार्यालयबाट यही ...........
गतेदेखि वितरण हुने हुँदा फाराम प्राप्त गर्नुभई सो फाराममा सत्यतथ्य विवरण भरी आगामी ...............
गतेभित्र नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा दाखिला गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ । यस्तो विवरण जग्गाधनी
आफै वा निजको सगोल परिवारका व्यक्ति वा निजको मञ्रजु ीनामा प्राप्त व्यक्तिले मात्र बुझाउन सक्ने छन् ।
नगरपालिकाले तोके को अन्तिम मितिसम्म पनि विवरण दाखिला नगर्ने जग्गाधनीहरूले विलम्ब शुल्क तिर्नुपर्ने
हुँदा तोकिएको समयभित्रै आ–आफ्नो सम्पत्ति (घर र सं रचना) को विवरण पेश गर्नुहुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।
सम्पत्ति करको विवरण दाखिला गर्नका लागि आ.व. ...... सम्मको मालपोत र भूमिकर चुक्तागर्नु पर्नेछ । सम्पति
कर तिरेपछि सो घर / जग्गामा मालपोत, भूमिकर र घरजग्गा कर नलाग्ने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।
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अनुसूची ४
(दफा ८ को उपदफा (४) सँ ग सम्बन्धित)
वाणगं गा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
वाणगं गा, कपिलवस्तु
सम्पत्ति विवरण दाखिला फाराम
श्रीमान् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ त/कर अधिकृ तज्यू,
.......... नगर कार्यपालिकाको कार्यालय,
........., ....... ।

महोदय,
यस नगरपालिकाको मिति २०....... गते प्रकाशित सूचनाअनुसार मैले/हामीले एकीकृ त सम्पत्ति कर मूल्यांकनका
लागि तपसिलमा लेखिए बमोजिमको सम्पत्तिको विवरण दाखिला गरेको छु /छौ ं । यस बमोजिम नगरपालिकाले सम्पत्ति
कर निर्धारण गरिदिएमा मेरो/हाम्रो मञ्रजु छ । तपसिलमा उल्लेखित विवरणहरू झट्ू टा ठहरे नगरपालिकाको निर्णय तथा
कानुन बमोजिम दण्ड सजाय सहुँला बुझाउँ ला ।
क) सम्पत्ति धनीको विवरण				ख) विवरण दाखिला गर्ने व्यक्तिको विवरण
१. जग्गा/घरधनीको नाम र थर :				दस्तखत :
२. बाबु /पतिको नाम र थर : 				
नामथर :
३. बाजे /ससुराको नाम र थर : 				
ठे गाना :
४. पेसा /व्यवसाय : 					जग्गा/ घरधनीको नाता :
५. घर जग्गाधनी बसोबास गर्ने 				
मिति :
न.पा. / गा.पा. :
वडा नं . : 						
टेलिफोन नं . :
इमेल:
			
६. सम्पत्ति धनीको पारिवारिक विवरण :

क्र. सं .
१.
२.
३.

परिवारका सदस्यहरूको नाम

टोल /बस्ती /घर नं . :

सम्पत्ति धनीको नाता
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भौतिक सं रचनाको
विवरण

कै फियत (घर नं . आदि खुलाउने)

प्रयोगकर्ता (स्वयं / भाडा)

सं रचनाको प्रयोग (व्या/
औ/स/घ)

सं रचनाको

सं रचनाको बनोटको किसिम
(बनोट र छाना खुलाउने)

बनेको मिति

क्षेत्रफल (वर्गफु ट वा रनिङ
फु ट)

चौडाई

जग्गाको
चलनचल्तीको मूल्य
(प्रती)
कै फियत

जग्गाको प्रयोग

क्षेत्रफल (कार्यालयले
भर्ने)

जग्गा जोडिएको मुख्य
सडक (सडकको नाम
र सडकको प्रकार)

जग्गा रहेको स्थान

क्षेत्रफल

हालको वडा नं .

साबिक (गाविस
र वडा)

कि.नं .
जग्गाको विवरण

लम्बाई

तल्ला

सं रचनाको प्रकार (घर/ गोदाम/
टहरा/ पर्खाल)

सं रचना रहेको कि.नं .

बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो

(ग) सम्पत्ती विवरण
१. जग्गा विवरण:

२. भौतिक सं रचनाको विवरण

बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
घ. कार्यालयले भर्ने :
१) करदातावाट चुक्ता गर्नुपर्ने घरजग्गा कर, मालपोत वा भूमिकर, धरधुरी कर रसिदको प्रतिलिपि पेस नभएकोमा
नगरपालिकाबाट भएको प्रमाणित :

कर शीर्षक
मालपोत वा भूमिकर
घरधुरी कर
घरजग्गा कर (नलाग्ने वा चुक्ता)

प्रमाणीत विवरण

प्रमाणित गर्नेको दस्तखत र मिति

२) नक्सापास गरी बनाएको सं रचनाको हकमा नगरपालिकाको प्राविधिकबाट भएको प्रमाणित :

सं रचनाको विवरण

सं रचनाबनेको मिति

वर्गफिट वा रनिङफिट

प्रमाणित गर्नेको नाम र दस्तखत

३) 	यस विवरणसाथ सं लग्नकागजातहरू ।
क) जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि : छ / छै न ।
	ख) कर बुझाएको रसिदको प्रतिलिपि : छ / छै न ।
ग) सम्पत्तिधनीउपस्थितहुननसके मानिजले दिएको मञ्रजु ीनामा : छ / छै न ।
घ) अन्यकागजातहरू :
नगरपालिकाले सम्पत्ति विवरण दाखिला सम्बन्धमा गरेका मुख्य व्यवस्थाहरू :
क) नगरपालिकाले सम्पत्तिको विवरण दाखिला गर्न आह्वान गरेको समयावधिभित्र यस फारामअनुसार
आआफ्नो जग्गा तथा सं रचनाको सत्यतथ्य विवरण भरी नगरपालिकामा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
ख) सम्पत्तिको विवरण दाखिला गरेपछि जग्गा खरिदबिक्री वा सं रचना निर्माणको कारणले सम्पत्ति थपघट
भएमा सोको प्रमाणसहितको विवरण पैंतीस (३५) दिनभित्र नगरपालिकामा बुझाउनु पर्नेछ ।
ग) नगरपालिकाले तोके को समयावधिभित्र सम्पत्ति विवरण फाराम दाखिला नगरेमा नगरपालिकाले थप
शुल्क लिई विवरण फाराम बुझिलिन सक्ने छ ।
घ) सम्पत्तिको विवरण सम्पत्तिधनी स्वयं ले नगरपालिकामा दाखिलागर्नु पर्नेछ । कु नै कारणबस धनी स्वयं
उपस्थित भई विवरण दाखिला गर्न नसके मा सगोल परिवारका कानुन बमोजिम उमेर पुगेका कु नै
सदस्यले वा सम्पत्तिधनीको मञ्रजु ीनामा प्राप्त व्यक्तिले दाखिला गर्न सक्ने छन् ।
ङ) सं युक्त स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको विवरण सम्पत्तिधनीहरूले सं युक्तरूपमा वा सोमध्ये कु नै एकजनाले
दाखिला गर्न सक्ने छन् ।
च) सम्पत्ति करकालागि करदाताले नगरपालिका समक्ष दाखिला गरेको सम्पत्ति विवरणको आधारमा
नगरपालिकाले सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्नेछ ।
छ) करदाताले झट्ु टा विवरण दाखिला गरेको प्रमाणित भएमा निजको सम्पत्तिको पुन:मूल्यांकन गरी जरिबाना
सहितको कर रकम असुलउपर गरिनेछ । यस्तो जरिबाना लुकाएको सम्पत्तिमा नियमानुसार लाग्ने रकमको
प्रतिवर्ष ५०प्रतिशतले हुनआउने रकम बराबर हुनेछ ।
ज) सम्पूर्ण जग्गाको विवरण दाखिला नगरेको, सडकले छोएको सम्वन्धी विवरण सहि नदिएको, एउटै
व्यक्तिको सम्पत्तिको दईु पटक सम्पत्ति विवरण दाखिला गरेको, सक्कल कागजातलाई के रमेट गरी अन्यथा
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बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
गरेको, सं रचनाको पूरा तल्लाको सं ख्या उल्लेख नगरेको, एक तल्लाको क्षेत्रफलमा पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी
फरक पारेको, सं रचनाको प्रकार तथा बनोटको किसिम फरक पारेको र सं रचनाको प्रयोग सम्बन्धमा गलत
विवरण दाखिला गरेको पाइएमा सोलाई झट्ू टा विवरण दाखिला गरेको मानीने छ ।
विवराण दाखिला गर्नेको दस्तखत:
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बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
अनुसूची -५
(दफा १० को उपदफा (४) सँग सम्वन्धित)
वाणगंगा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
वाणगंगा, कपिलवस्तु
जग्गा तथा संरचनाको दाखिला खारेजी कैफियत

जग्गा लिने को थप मूल्यांकन रकम

जग्गा लिनेको श्रेस्तामा थप जग्गा तथा
सं रचना

जग्गा दिनेको घट्ने मूल्यांकन रकम

किसिम

प्रकार

क्षेत्रफल

सं रचनाको

हालको कि.नं .

साविक कि.नं .

जग्गा रहेको क्षेत्र

वडा नं .

मिति

रजिष्टेशन नं .

जग्गा धनी सं के त नं .

जग्गा दिनको नाम
जग्गा लिनेको नाम

सं के त

कै फियत

सि.नं .

थपघटको भएको
विवरण

जग्गा दिनेको श्रेस्तामा घट जग्गा तथा
सं रचना

जग्गा दिनेको नाम:									जग्गा लिनेको
नाम:
ठे गाना:										ठे गाना:
जग्गा दिनेको करदाता सं के त नं .							जग्गा लिनेको
करदाता सं के त नं .

सं लग्न कागजातहरु:
तयार गर्नेको सही											
प्रमाणित गर्नेको सही	
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बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
अनुसूची-६
(दफा १२ को उपदफा (३)(क) सं ग सम्बन्धित)
जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन हद
वडा नं . .............

मुख्य क्षेत्र

स्थान

न्यूनतम मूल्य प्रति ...... रु.

क) व्यापारिक क्षेत्र

ख) आवासिय क्षेत्र

ग) कृ षि क्षेत्र

घ) वन तथा बगर क्षेत्र
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क व्यापारिक क्षेत्र

ख आवासीय क्षेत्र

ग कृ षि क्षेत्र

घ वन तथा बगर क्षेत्र
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बसोबास

व्यापारिक, औद्योगिक
तथा सं स्थागत

बसोबास

व्यापारिक, औद्योगिक
तथा सं स्थागत

बसोबास

व्यापारिक, औद्योगिक
तथा सं स्थागत

बसोबास

सेड वा कच्ची घर

माटोको जोडाईमा इट्टा वा ढुङगाको
गारो- आर.सि.सि वा सिमेण्ट
जोडाईमा इट्टा वा ढुङगाको गारोजस्ता/ टायलको छाना
माटोको जोडाईमा इट्टा वा ढुङगाको
गारो- जस्ता/ टायलको छाना

सिमेण्ट जोडाईमा इट्टा वा ढुङगाको
गारो आर.सि.सि छाना

आर.सि.सि. फ्रेम स्टक्चर

क्षेत्र

व्यापारिक, औद्योगिक तथा
सं स्थागत

बसोबास

व्यापारिक, औद्योगिक तथा
सं स्थागत

बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
अनुसूची-७
(दफा १२ को उपदफा (३)(ख) सं ग सम्बन्धित)

सं रचनाको मूल्यांकन दर
सं रचनाप्रति वर्ग फिट रु.

बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
अनुसूची-८
(दफा १३ को उपदफा (१) सं ग सम्बन्धित)
बाणगं गा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
कपिलवस्तु

सम्पत्तिको कर लाग्ने कु ल मूल्य
(जग्गा+ सं रचना)

ह्रास कट्टी हुने रकम

ह्रास कट्टी प्रतिशत

पुरा भएको वर्ष

शुरूको मूल्यांकन

एकाई मू्ल्य

क्षेत्रफल

प्रयोग

बनोटको किसिम

प्रकार
तल्ला

जग्गाको कायम मूल्य

भौतिक सं रचनाको विवरण
एकाई मुल्य प्रति

जग्गा रहेको क्षेत्र

क्षेत्रफल

कित्ता नं .

हालको वडा र टोल

साबिकको गाविस र वडा

जग्गाको विवरण

भौतिक सं रचनाको कायम मूल्य

सम्पत्तिको मूल्यांकन फारम
करदाताको सं के त नम्बर:				
कर निर्धारण गरेको आ.व.:
जग्गा र घर धनीको नाम:					
ठे गाना:
टोल र बस्ती र घर नं . :

कर योग्य एकिकृ त सम्पत्तीको मूल्य रु. .......................
वार्षिक एकीकृ त सम्पत्ति कर जम्मा रु. .......................
अक्षरेपीः
मूल्यांकन
मितिः											
मूल्यांकन कर्ताः										
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बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
अनुसूची– ९
(दफा १३ को उपदफा (५) सँ ग सम्बन्धित)
सं रचनाको ह्रास कट्टी दर

९
१८
२७
३६
४५
५४
६३
७२
८०
८०
८०
८०
८०
८०
८०
८०

१२
२४
३६
४८
६०
७२
८०
८०
८०
८०
८०
८०
८०
८०
८०
८०
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१५
३०
४५
६०
७५
८०
८०
८०
८०
८०
८०
८०
८०
८०
८०
८०

सेड वा कच्ची घर

६
१२
१८
२४
३०
३६
४२
४८
५४
६०
६६
७२
७८
८०
८०
८०

माटोको
जोडाईमाइट्टावा
ढुङ्गाको गारो – जस्ता/
टायलको छाना

१ - ३ वर्ष
३- ६ वर्ष
६- ९ वर्ष
९- १२ वर्ष
१२- १५ वर्ष
१५- १८ वर्ष
१८- २१ बर्ष
२१- २४ वर्ष
२४- २७वर्ष
२७- ३० वर्ष
३०- ३३ वर्ष
३३- ३६ वर्ष
३६- ४० वर्ष
४०- ४३ वर्ष
४३- ४६ वर्ष
४६ भन्दा माथि

माटोको
जोडाईमाइट्टावा
ढुङ्गाको गारो – आर.सि.सि.
वा सिमेण्ट जोडाईमाइट्टावा
ढुङ्गाको गारो – जस्ता/
टायलको छाना

सं रचनाको आयु

सिमेण्ट
जोडाईमाइट्टावा
ढुङ्गाको गारो – आर.सि.सि.
छाना

आर.सि.सि. फ्रेम स्टक्चर

सं रचनाको
किसिम

२०
४०
६०
८०
८०
८०
८०
८०
८०
८०
८०
८०
८०
८०
८०
८०

बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
अनुसूची- १०
(दफा १६ को उपदफा (१) सँ ग सम्बन्धित)

वायगं गा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
वाणगं गा,कपिलवस्तु

सम्पत्ति कर बिजक

बिजक नं . : 						आ.व. :
जग्गा/घरघनीको नाम :					
करदाता सं के त नं . :
ठे गाना :							बिजक बनेको मिति :
टोल/बस्ती/ घर नं . :						खातापाना नं . :
जग्गाको विवरण

भौतिक सं रचनाको विवरण
हृास कट्टी

शुरुको
मूल्याङन

क्षेत्रफल
(ब.मी.)

प्रयोग

किसिम

तला

प्रकार

ईकाई मूल्य

क्षेत्र

क्षेत्रफल

कि.नं .

हालको वडा

साविक
गा.बि.स. वडा

जग्गाको
कायम
मूल्य

भौतिक सम्पत्ति
सं रचना को मूल्य
को
कायम
मूल्य

सम्पत्तिको जम्मा मूल्य
सम्पत्ति कर
अन्य शुल्क
कू ल जम्मा

						
आ.व. .......का लागि तपाईंको सम्पत्तिमा उपरोक्त बमोजिम कर तथा शुल्कहरू निर्धारण भएको हुँदा समयभित्रै कर
भुक्तानी गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ । कर निर्धारण सम्बन्धी कु नै कु रामा चित्त नबुझमा
े ३५ दिनभित्र प्रमुख समक्ष निवेदन
गर्न सकिने व्यहोरा समेत अनुरोध गरिन्छ ।
बिल तयार गर्ने :

स्वीकृत गर्ने
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बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
अनुसूची– ११
(दफा १६ को उपदफा (६) सं ग सम्बन्धित)

नगरपालिकाको निर्णय उपर चित्तनबुझमा
े करदाताले दिने निबेदन
श्रीमान् प्रमुखज्यू ,
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय,
..........., ......... ।
विषय:– आवश्यक कारबाही गरिपाऊँ ।
उपरोक्त सम्बन्धमा यस नगरपालिकाबाट मिति ................. मा जारी गरिएको सम्पति करको लागि निर्धारित
मूल्यमा निम्न कु रामा मेरो चित्त नबुझक
े ो हुँदा म्यादभित्रै देहाय बमोजिमका कागजातहरू सं लग्न राखी आवश्यक कारवाहीको
लागि यो निवेदन पेश गरेको छु ।
चित्त नबुझक
े ा कु राहरू : .................................................................................
................................................................................................................
सं लग्न कागजातहरू :
१.
२.
३.
					निवेदक
					नाम थर :–
					ठे गाना :–
					दस्तखत :–
					मिति :
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बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
अनुसूची- १२
(दफा १७को उपदफा (२) सँ ग सम्बन्धित)

वाणगं गा नगर कार्यपालिकाको कार्यालय,
वाणगं गा,कपिलवस्तु
सम्पत्ति करको नगदी रसिद

जग्गाधनी सं के त नं . :़़			
रसिद नं . : 							
कर बुझाएको आ.ब. :
जग्गा/घर घनीको नाम :						
बुझक
े ो मिति :
ठे गाना :								करदाता सं के त नं . :
टोल / बस्ती / घर नं . :						खातापाना नं . :
जग्गाको विवरण

भौतिक सं रचनाको विवरण
क्षेत्रफल
(ब.मी.)

प्रयोग

किसिम

तला

प्रकार

जग्गा रहेको
क्षेत्र

क्षेत्रफल

कि.नं .

हालको वडा

साविक
गा.बि.स. वडा

जग्गाको
कायम
मूल्य

भौतिक
सं रचना को
कायम मूल्य

सम्पत्ति को कै फियत
मूल्य

सम्पत्तिको जम्मा मूल्य
सम्पत्ति कर
अन्य शुल्क
बक्यौता (आ.व..... देखि ..... सम्म)
जरिवाना
छु ट
कू ल जम्मा रु.
अक्षेरूपीः

रकम बुझिलिनेको नाम :
पद :
मिति :….../……/…..
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बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
अनुसूची – १३
(दफा १७ को उपदफा (३) सँ ग सम्बन्धित)

सम्पत्ति कर असुलीको दैनिक विवरण फारम

महिनाः		

गतेः

रसिद नं .

कर दाताको नाम

असुली रकम

उपरोक्त बमोजिमको जम्मा रकम अक्षरूपी रु

कै फियत

को
बैंकको बैंक बैंक भौचर रनगद बरबुझारथ गरी
ं
ं
लियौ/दियौ ।
दस्तखत ः							दस्तखत
रकम बुझाउनेको नाम ः 					
रकम बुझिलिनेको नाम ः
पदः							पदः
मितिः							मितिः
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अनुसूची – १४
(दफा १८ को उपदफा (१) सँ ग सम्बन्धित)

म्यादभित्र विवरण दाखिला नभएमा लिइने थप शुल्कको दर
सम्पत्तिको मूल्यांकन चालू आ.व.भित्रै
रकम
म्याद नाघेमा

एक आ.व.
म्याद नाघेमा

म्याद नाघेको एक
आ.व.पछि तेस्रो
आ.व.सम्म

म्याद नाघेको तेस्रो
आ.व.पछि पाँचौ ं आ.व.
सम्म

५० लाख सम्म

रु ..

रु..

रु ...

रु ..

रु..

रु ...

रु ..

रु..

रु ...

रु ..

रु..

रु ...

रु ..

५० लाखभन्दा माथि
रु ..
१ करोडसम्म
१ करोड भन्दा माथि
रु ..
२ करोड सम्म
२ करोड भन्दा माथि
रु ..
जतिसुकै
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नियम सं ख्याः १७

बाणगङ्गा नगरपालिकाको कार्य सम्पादनमा आधारित
प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०७५

मितिः २०७५।८।२४ गते कार्यपालिकाबाट स्वीकृत
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प्रस्तावना

नेपालको सं विधान, २०७२ को धारा ५६ बमोजिम स्थानीय तहको रुपमा बाणगङ्गा नगरपालिकाको गठन भएको हो ।
सं विधानले परिभाषित गरेको अधिकार क्षेत्र भित्र रही नगरपालिकाले ऐन, नियम, कार्यविधि आदि निर्माण गर्न सक्छ ।
सं विधान बमोजिम नगरपालिकामा प्राप्त काम, कर्तव्य र अधिकारको तुलनामा हाल उपलब्ध जनशक्ती अपर्याप्त रहेको
छ । नगरपालिकाको समृद्धि र विकासको लागि उच्च मनोवलयुक्त इमान्दार र कर्तव्यनिष्ट कर्मचारी आवश्यक पर्दछ ।
नगरपालिकामा उपलब्ध जनशक्तिलाई टिकाई राख्न एवं निजहरुको कार्य सम्पादनको स्तर सुधार गर्न नगरपालिकाको
तर्फ बाट कर्मचारीको कार्य सम्पादनस्तरको आधारमा प्रोत्साहन र दण्डको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ । अतः उपलब्ध
जनशक्तिलाई उच्च मनोबलयुक्त बनाई नगरपालिकाको नीतिगत, प्रशासनिक एवं सं रचनागत विकासलाई सं स्थागत गर्न,
नगरपालिकाको दीर्घकालिन सोचं , उद्देश्य र निति कार्यान्वयन गर्न उच्च कार्यक्षमता भएका कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन
स्वरुप भत्ता उपलब्ध गराउनु उपयुक्त देखिन्छ । नगरपालिकाले यस आ.व.को लागि तेस्रो नगरसभाबाट पारित गरेको
निति तथा कार्यक्रमको ११ नं . बुँदामा कर्मचारीहरुलाई उनिहरुको योग्यता, क्षमता सीप र अनुभवलाई कार्यसम्पादनमा
उपयोग गर्न तथा उत्प्रेरित बनाइ राख्न आवश्यक मापदण्ड बनाई तालिम तथा योगदानमा आधारित सुविधा उपलब्ध
गराउने नीति लिइनेछ । साथै कामले कर्मचारी नभै कर्मचारीले काम खोज्ने वातावरणको सिर्जना गरिनेछ भन्ने उल्लेख
भएको छ ।यसै विषयलाई ध्यानमा राखी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९ को उपदफा (४) तथा (५)
ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो कार्यविधि बनाईएको छ ।
१.

२.

परच्छेद-१

सं क्षिप्त नाम र प्रारम्भः
१.१	यस कार्यविधिको नाम "बाणगङ्गा नगरपालिकाको कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध
गराउने कार्यविधि २०७५" हुनेछ ।
१.२	यो कार्यविधि तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
परिभाषाः
विषय वा प्रशं गले अर्को अर्थ नलागेमा यस कार्यविधिमाः
(क) "कार्यविधि" भन्नाले बाणगङ्गा नगरपालिकाको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध
गराउने कार्यविधि २०७५ लाई सम्झनु पर्दछ ।
(ख) "कर्मचारी" भन्नाले बाणगङ्गा नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने र नेपाल
सरकारबाट कामकाज गर्न खटीएका नगर कार्यपालिका र वडा कार्यालयमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी
र बाणगङ्गा नगरपालिकाको अधिकृ त स्तरको अनुसूची-२ बमोजिमको स्वीकृत दरबन्दीमा करारमा
कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सम्झनु पर्दछ ।
(ग) "कार्य सम्पादन सूचक" भन्नाले अनुसूची १ बमोजिमका सूचकहरुलाई सम्झनु पर्दछ ।
(घ) "सूपरिवेक्षक" भन्नाले नगरपालिकाको विभिन्न शाखाहरुको हकमा अधिकृ त स्तरको शाखा प्रमुखलाई,
वडा कार्यालयको सचिवको हकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ त वा निजले तोके को अधिकृ त स्तरको
कर्मचारीलाई, शाखा प्रमुखको हकमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ तलाई र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृ तको
हकमा नगरपालिकाको नगर प्रमुखलाई सम्झनु पर्दछ ।
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परिच्छेद-२

३.	प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध हुनेः
३.१. बाणगङ्गा नगरपालिकाले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई देहायको अवस्थामा देहाय बमोजिम प्रोत्साहन भत्ता
उपलब्ध गराउनेछ ।
(क)	नियमित कार्यालय समय भन्दा अतिरिक्त समयमा कार्यालयको आवश्यकता अनुसार उपस्थित भई
कार्य गरेमा ।
(ख) सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत आयोजना हुने नगरपालिकाका बिभिन्न कार्यक्रम तथा अभियानहरुमा
सहभागि भएमा ।
(ग) वार्षिक लक्ष्य पुरा गरेमा थप प्रोत्साहन गर्न सकिनेछ ।
(घ) बार्षिक बजेट तयार गर्न तथा नगरसभाको तयारीमा खटाइएका कर्मचारीहरुलाई थप भत्ता उपलब्ध
गराउन सकिनेछ ।
३.2.	दफा ३.१ बमोजिम काम गरे वापत कर्मचारीहरुलाई कर्मचारीहरुको आधारभूत पारिश्रमिकको
३०% बराबरको रकमलाई १००% मानि अनुसूची -१ बमोजिमको सूचकहरुको मासिक मूल्याङ्कनको
आधारमा प्रतिशत निर्धारण गरी भत्ता उपलब्ध गराइनेछ । ९०% भन्दा बढी कार्यसंपादन अंक प्राप्त
गर्ने कर्मचारीलाई १००% बराबर भत्ता उपलब्ध गराइनेछ ।
३.३. नगरपालिकाको स्वीकृत दरबन्दीमा करारमा कार्यरत सहायक स्तरका कर्मचारीहरुको कार्यसंपादन
मूल्याङ्कन ९०% भन्दा बढी भएमा रु. ३०००।-, ७५%-८९% सम्म भएमा रु. २५००।- र ६०%७४% सम्म भएमा रु. २०००।- भत्ता उपलब्ध गराइनेछ ।
४.
कार्यसम्पादनको मूल्यांकनः
४.१. सुपरिवेक्षकले आफू लाई सुपरिवेक्षण गर्न तोकिएका कर्मचारीहरुको अनुसूचि-१ का सूचकहरुको
आधारमा कार्यस्पादनको मूल्याङ्कन गरि प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्नेछ ।
४.२. २०७५।४।१ गते देखि भएका कार्यहरुलाई पनि यसै कार्यविधि अनुसार कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी
प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइनेछ ।
५.	प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध नहुनेः
क.
अनुशासनहिन काम गरी सजायँ पाएमा ।
ख.
तोकिएको जिम्मेबारी पूरा नगरेमा ।
ग.	बिना जानकारी कार्यालयमा अनुपस्थित भएमा ।
घ.
कार्य सम्पादन सूचक ६०% भन्दा कम भएमा ।
ङ.
नगरपालिकाको नगरसभा अधिवेशनबाट यो शिर्षकमा विनियोजन भएको रकमले नपुग्ने अवस्था
भएमा ।

453

बाणगं ङ्गा नगरपालिकाको ऐन, नियम, कार्यविधी र निर्देशिका सहितको सं गालो
अनुसूचि-१
बाणगङ्गा नगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
५ नं . प्रदेश, कपिलवस्तु, नेपाल

कार्यसंपादन सूचक

नामः _____________________________पदः ______________________________
शाखाः______________________________________
मूल्याङ्कन अवधिः ................................... देखि ..................................... सम्म ।
क्र.
सं .
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०

सूचकहरु

अति
उत्तम ५

उपस्थिती
अनुशासन
आज्ञापालना
समस्या समाधान गर्न सक्ने क्षमता
कार्यसंपादनमा सिर्जनशिलता र अग्रसरता
विवेकको प्रयोग र निर्णय गर्न सक्ने क्षमता
आफू माथिका तथा मातहतका कर्मचारीहरु प्रति गरिने व्यवहार
समय व्यवस्थापन
सेवाग्राही प्रति गरिने व्यवहार
कार्यस्थल व्यवस्थापन
कार्यतालिका बमोजिमको काम गर्ने क्षमता र सं पादित कामको स्तर
विषयवस्तुको ज्ञान र सीप
सम्पादित कामको प्रतिफल वा प्रयोग
काम प्रतिको उत्साह र लगनशीलता
निर्देशन अनुसार काम गर्न सक्ने क्षमता
इमान्दारी, नैतिकता र शिष्टता
अतिरिक्त समय काम गरेमा
मातहतका कर्मचारीलाई नियन्त्रण वा मार्गदर्शन गर्ने क्षमता
पेशागत सं वेदनशीलता (गोपनियता र मर्यादित रहने)
कार्य चाप बहन गर्नसक्ने क्षमता
कु ल जम्मा

सूपरिवेक्षकको
दस्तखतः				
नामः			पद

454

उत्तम उत्तम सन्तोषजनक जम्मा
४
३
३ भन्दा कम

