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२०७४ 

 

काययपालिकाबाट स्वीकृत लमलतिः २०७४/०७/२२ 

 

प्रस्तावनािः  

माई नगरपालिकाको समग्र स्रोत पररचािन, व्यवस्थापन एवं कामकारवाहीमा काययकुर्िता र प्रिावकाररता 
अलिववृ् गने प्रयोजनको िालग प्राप्त हनुे सबै प्रकारका अनदुान, आन्तररक आय, राजश्व बाूँडफाूँडबाट प्राप्त 
हनुे रकम िगायत नगरको संम्चत कोषमा प्राप्त हनुे सबै प्रकारका स्रोत  तथा सािनिाई एवककृत र 
समम्न्वत गरी नगरपालिकाको िौलतक पूवायिारको लनमायण, सभबवृ् र समनु्नलतका िेत्र िगायत गरीब, 

मवहिा, बािबालिका तथा सामाम्जक, आलथयक दृविकोणबाट वपछलडएका वगय र समदुाय एवं िेत्रको समेत 
पहुूँच र स्वालमत्व रहने गरी सन्तलुित तवरबाट स्थानीय सेवा प्रवाह एवं ववकास लनमायण कायय र र्ासन 
प्रकृया जनमखुी जवाफदेही, लमतव्ययी, पारदर्ी, उत्तरदायी, समावेर्ी, समतामूिक, सहिालगतामूिक, दीगो र 
गणुस्तरयकु्त गराउूँदै स्थानीय स्तरबाट नै गररबी न्यूनीकरण र दीगो ववकासको अविारणािाई संस्थागत 
गने काययमा सहयोग पयुायउन माई नगरपालिकाको स्रोत पररचािन तथा व्यवस्थापन काययववलि, २०७४ 
तजुयमा गरी िाग ुगररएको छ ।  

 

पररच्छेद – १ 

प्रारम्भिक 

 

१. संम्िप्त नाम र प्रारभििः (१) यस काययववलिको नाम “माई नगरपालिकाको स्रोत पररचािन तथा 
व्यवस्थापन काययववलि, २०७४”  रहेको छ ।   

(२) यो काययववलि तरुून्त प्रारभि हनुेछ ।  

  

२. पररिाषािः ववषय वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययववलिमािः- 

(क) “आन्तररक आय” िन्नािे प्रचलित ऐन, लनयमाविी बमोम्जम माई नगरपालिकाको नगर सिाबाट 
स्वीकृत दरमा नगरपालिकािे िगाएको स्थानीय कर, र्लु्क, सेवा र्लु्क, दस्तरु, लबक्री, स्रोत उपयोग, लनकासी 
कर र िाडा बापत उठाएको आभदानी सभझन ुपछय । सो र्ब्दिे राजश्व वाूँडफाूँडबाट प्राप्त रकम र गत 
आ.व. को बाूँकी मौज्दात रही चाि ुआ.व. मा अ.ल्या. िएको रकम समेतिाई जनाउूँछ । 

(ख) “आयोजना” िन्नािे कुनै िौगोलिक िेत्र वा काययिेत्रमा लनम्ित अवलि र िगानी रकम तोकी लनिायररत 
उदे्दश्य प्रालप्तका िालग तयार गररएको व्यवम्स्थत वक्रयाकिाप सभझन ुपछय ।  

(ग) “उपिोक्ता सलमलत” िन्नािे आयोजनाबाट प्रत्यि िाि पाउने व्यम्क्तहरूको समूहिे कुनै आयोजना 
लनमायण, सञ्चािन, व्यवस्थापन र ममतय सभिार गनयको िालग आफूहरू मध्येबाट लनम्ित प्रवक्रया बमोम्जम 
गठन गरेको सलमलत सभझन ुपछय र सो र्ब्दिे िािग्राही समूह समेतिाई जनाउूँछ ।  

(घ) “काययक्रम” िन्नािे लनम्ित उदे्दश्य प्रालप्तका िालग तयार गररएको िेत्रगत वा बहिुेत्रगत 
आयोजनाहरूको संयोम्जत रूप सभझन ुपछय ।  
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(ङ) “काययववलि” िन्नािे माई नगरपालिकाको स्रोत पररचािन तथा व्यवस्थापन काययववलि, २०७४ सभझन ु 
पछय ।  

(च)  “गैरसरकारी संस्था” िन्नािे यस काययववलिको प्रयोजनको िालग प्रचलित कानून बमोम्जम स्थापना 
िएका र नगरपालिकाको नगर सिाबाट आफ्नो काययक्रम स्वीकृत गराई नगर काययपालिकासूँग समन्वय 
राखी कायय सञ्चािन गने गैरनाफामूिक संस्था सभझन ुपछय ।  

(छ) “ठूिा मेम्र्नरी तथा उपकरण” िन्नािे वातावरणिाई अत्यलिक रास परु याउने प्रकृलतका ठूिा 
मेम्र्नरी, उपकरण (बिुडोजर, एक्सािेटर आदद) र श्रममूिक प्रववलििाई ववस्थावपत गने खािका मेम्र्नरी 
तथा उपकरण सभझन ुपछय ।  

(ज) “नगर सिा” िन्नािे माई नगरपालिकाको नगर सिािाई सभझन ुपछय ।    

(झ) “नगरपालिका” िन्नािे माई नगरपालिका सभझन ुपछय र सो र्ब्दिे नगर काययपालिकाको कायायिय र 
वडा कायायिय समेतिाई बझुाउनेछ ।  

(ञ) “अनदुान” िन्नािे नेपाि सरकार, ववकास साझेदार वा अन्य लनकायबाट ऐन, लनयमाविी र यस 
काययववलिको पररलिलित्र रही नगरपालिका, म्जल्िा समन्वय सलमलत, प्रादेम्र्क सरकार र संघीय सरकारको 
िक्ष्य हालसि गनय सहयोग पगु्ने गरी लनिायररत प्रवक्रया बमोम्जम नगर सिाबाट काययक्रम स्वीकृत गरी 
जवाफदेही ढंगिे खचय गनय पाउने अनदुान सभझन ुपछय ।   

(ट) “ववषयगत कायायिय” िन्नािे संघीय सरकार र प्रादेम्र्क सरकारका ववलिन्न ववषयगत मन्त्रािय 
अन्तगयत लनम्ित काययिेत्र िएका कायायियहरु, लडलिजन कायायियहरु समेतिाई सभझन ुपछय ।  

(ठ) “ववषयगत मन्त्रािय” िन्नािे सङ्घीय मालमिा तथा स्थानीय ववकास मन्त्रािय बाहेकका संघीय तथा 
प्रादेम्र्क सरकारका ववकास लनमायण एवम ्सेवा सवुविाको प्रवाहसूँग सभबम्न्ित अन्य मन्त्राियहरू सभझन ु 
पछय  ।  

(ड) “ववकास साझेदार” िन्नािे नेपाि सरकारसूँग िएको सभझौता बमोम्जम नगद, म्जन्सी एवम ्प्राववलिक 
सहयोग उपिब्ि गराउने दिपिीय एवम ् बहपुिीय दात ृ लनकाय, संयकु्त राष्ट्रसंघीय लनकायहरू तथा 
अन्तरायवष्ट्रय गैरसरकारी संस्था सभझन ुपछय ।   

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

(ण)  “राजस्व बाूँडफाूँड” िन्नािे प्रचलित काननु बमोम्जम प्रादेम्र्क तथा संघीय सरकारका ववषयगत 
िेत्रबाट प्राप्त हनुे राजश्व बाूँडफाूँडको रकमिाई सभझन ुपछय ।   

(त) “िम्ित समूह” िन्नािे आलथयक रूपमा ववपन्न वगयका मवहिा एवम ् बािबालिका तथा आलथयक र 
सामाम्जक रूपमा वपछलडएका वगयहरू (सबै जातजालतका ववपन्न वगयहरू, ज्येष्ठ नागररक, दलित, आददवासी 
जनजालत, अपाङ्गता िएका व्यम्क्तहरू, मिेसी, ममु्िम तथा वपछडावगय) एवम ् संघीय सरकार तथा प्रादेम्र्क 
सरकारिे िम्ित समूह िनी तोकेका वगय एवम ्समदुाय सभझन ुपछय ।  

(थ) “िैवङ्गक िेखाजोखा (परीिण)” िन्नािे मवहिा र परुूषबीचको िूलमका, सभबन्ि, स्थान, स्तर, अवसर 
आददको िेखाजोखा र मवहिा परुूषबीच समानता कायम गनयका िालग तय गररएको काययक्रम र बजेटको 
समेत वविषेण गने काययिाई सभझन ुपछय ।   

(द)  “नागररक सचेतना केन्र” िन्नािे ववर्ेष गरी ववपन्न तथा वम्ञ्चत समूह समेतको प्रलतलनलित्व रहने गरी 
सामाम्जक पररचािनको माध्यमबाट गठन गररएको समूहिाई सभझन ुपछय ।  
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(ि) “स्रोत” िन्नािे नगरपालिकािाई उपिब्ि हनुे लनिःर्तय तथा सर्तय अनदुान, आन्तररक आय, ऋण, सापटी, 
ववकास साझेदारबाट प्राप्त काययक्रम बजेट िगायतका नगद, म्जन्सी र प्राववलिक सहयोगिाई सभझन ुपछय 
।   

(न) “सर्तय अनदुान” िन्नािे संघीय सरकार तथा प्रादेम्र्क सरकार, ववषयगत मन्त्रािय, ववकास साझेदार वा 
अन्य लनकायबाट कुनै िेत्रगत काययक्रम वा तोवकएको िेत्रमा िगानी र सेवा प्रवाह हनुे गरी कुनै योजना, 
काययक्रम वा आयोजना तोकी वा नतोकी िेत्रगत वा ववर्ेष उदे्दश्य प्रालप्तको िालग तोवकएको र्तयको 
पररलिलित्र रही बाूँडफाूँड र खचय गरी अपेम्ित नलतजा हालसि गने अनदुान सभझन ुपछय । सो र्ब्दिे 
नगरपालिकामा हस्तान्तरण िई आएका ववषयगत इकाईबाट सभपादन हनुे काययका िालग प्राप्त हनुे 
रकमिाई समेत बझुाउने छ ।   

(प) “सम्चव” िन्नािे नगर काययपालिकाको काययकारी अलिकृत िई काम गनय लनयकु्त िएको कमयचारीिाई 
सभझन ुपछय । सो र्ब्दिे वडा कायायियको हकमा वडा सम्चविाई समेत जनाउूँछ । 

(फ)  “सामाम्जक परीिण” िन्नािे योजना, नीलत, काययक्रम, आयोजना कायायन्वयन र सेवा प्रवाहिे आलथयक, 

सामाम्जक ववकासमा गरेको समग्र योगदानको िेखाजोखा, वविषेण र मूल्याङ्कन कायय सभझन ुपछय ।  

(ब)  “सावयजलनक परीिण” िन्नािे नगर काययपालिकािे सञ्चािन गने काययक्रम वा आयोजनाको िक्ष्य, 

उदे्दश्य, बजेट (आभदानी) तथा यसबाट प्राप्त नलतजा, उपिब्िी र खचय आददको बारेमा सरोकारवािाहरू 
बीच जानकारी गराउने, िेखाजोखा गने र मूल्याङ्कन गने कायय सभझन ुपछय ।  

(ि) “सावयजलनक सनुवुाई” िन्नािे सरोकारवािा सवयसािारण नागररक र नगरपालिकाका सदस्यहरू बीच 
सावयजलनक चासोको ववषयमा सावयजलनक स्थिमा खुिा छिफि गने प्रवक्रया सभझन ुपछय । 

(म)  “नगरपालिकाका सदस्यहरु” िन्नािे नगर प्रमखु, नगर उपप्रमखु, वडाध्यिहरु, नगर काययपालिका 
सदस्यहरु र वडा सदस्यहरु समेतिाई सभझन ुपछय । 

(य) “सामदुावयक संस्था” िन्नािे जनचेतना सभबन्िी तालिम, अलिमखुीकरण, सीप ववकास, बचत, कजाय 
पररचािन, समावेर्ी ववकास र सर्क्तीकरण गने उदे्दश्यिे लनम्ित प्रवक्रया अविभवन गरी प्रचलित कानून 
बमोम्जम स्थापना िएका संस्था तथा नगरपालिकामा सूचीकृत िएका समदुायमा आिाररत संस्था सभझन ु
पछय ।  

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

(ि) “स्थानीय तह” िन्नािे गाउूँपालिका, नगरपालिका र म्जल्िा समन्वय सलमलतिाई सभझन ुपछय । 

३.  काययववलिको उद्दशे्यिः यस काययववलिको उदे्दश्य देहाय बमोम्जम हनुेछिः  

(क) नगरपालिकाको सबै प्रकारका स्रोत र सािनिाई उदे्दश्यमूिक, पारदर्ी, उत्तरदायी र जवाफदेहीपूवयक 
खचय गने प्लत लनमायण गनय सघाउ परु याउने,    
(ख) नगरपालिकाको स्रोतिाई प्राथलमकता प्राप्त िेत्रमा िगानी गने आिार र प्रवक्रयाबारे स्पि गराउन,े  

(ग) आयोजना व्यवस्थापन, बजेट लनकासा र खचय प्रवक्रयािाई सरिीकृत गदै आयोजना कायायन्वयनमा 
सहजीकरण गने,  

(घ) आलथयक व्यवस्थापन प्रणािीिाई अनरु्ालसत र ववत्तीय कुर्िता हालसि गनय सघाउ परु याउन िेखा, 
िेखापरीिण र प्रलतवेदन प्रणािीिाई लनयलमत र व्यवम्स्थत गने,   

(ङ) स्थानीय स्तरमा सरु्ासन कायम गनय पारदम्र्यता र उत्तरदावयत्व सभबन्िी व्यवस्थाको प्रवियन गने,  
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(च) नगरपालिकािाई उपिब्ि हनुे अनदुानिाई सूत्रमा आब् गरी वडाहरुिाई काययसभपादन मापनका 
आिारमा बजेट लसलिङ्ग उपिब्ि गराउन ेप्लतिाई संस्थागत गने र एकीकृत रूपमा स्रोत प्रवाह गने 
प्रणािीको ववकास गने,  

(छ) नगरपालिकाको संस्थागत िमता, आयोजना व्यवस्थापन, अन्तरलनकाय समन्वय र सेवा प्रवाहमा दिता 
अलिववृ् गने,  

(ज) सहिालगतामूिक योजना प्रवक्रया अविभबन गदै योजनाब् ववकासका माध्यमबाट स्थानीय 
आवश्यकताको प्राथलमकीकरण, सञ्चािन एवम ्ममयत सभिार गनय स्थानीय जनतािाई प्रोत्साहन गने,  

(झ) समावेर्ी ववकासको अविारणा बमोम्जम िम्ित समूह र िेत्रिाई मूिप्रवाहीकरण र सर्क्तीकरण 
गरी समावेर्ी ववकासिाई संस्थागत गने,   

(ञ) सामाम्जक पररचािनका माध्यमबाट अलत ववपन्न र ववकासमा पहुूँच निएका पररवारिाई उनीहरूको 
िमता बढाउूँदै ववकास प्रवक्रयामा मूिप्रवाहीकरण गने ।    

४.  काययववलिको सीमा र िते्रिः  नगरपालिकािाई प्राप्त हनुे लनिःर्तय अनदुान, सर्तय अनदुान, काययक्रम वा 
आयोजनागत बजेट, हस्तान्तरण िइ आउने बजेट तथा काययक्रम, ववकास साझेदार, अन्य लनकायबाट प्राप्त 
हनुे सबै प्रकारका अनदुान, आन्तररक आय, राजस्व बाूँडफाूँडबाट प्राप्त रकम, ववत्तीय संस्थाहरूबाट प्राप्त 
ऋण िगायत सबै प्रकारका स्रोतको पररचािन एवम ्व्यवस्थापन गनुय यस काययववलिको िेत्र हनुेछ ।  

तर, मन्त्रािय, ववषयगत लनकाय, ववकास साझेदार, रावष्ट्रय–अन्तरायवष्ट्रय गैरसरकारी संस्था वा ववकास सलमलत 
आददसूँग ववर्ेष उदे्दश्य हालसि गनयको िालग सभबम्न्ित लनकायसूँग िएको सभझौता बमोम्जम काययक्रम वा 
आयोजना तथा बजेट कायायन्वयन गनय गराउन यस कावययवलििे बािा परु याएको मालनने छैन । त्यस्ता 
काययक्रम वा आयोजनाको हकमा योजना तजुयमा, छनौट, सञ्चािन, व्यवस्थापन, अनगुमन, मूल्याङ्कन, प्रलतवेदन, 

कोष व्यवस्थापन, िेखापरीिण, उत्तरदावयत्व, पारदम्र्यता र ववत्तीय सरु्ासन जोम्खम न्यूनीकरण िगायतका 
सबै व्यवस्थाहरू यसै काययववलि बमोम्जम हनुेछ ।     

पररच्छेद – २ 

अनदुानका वकलसम र रकम ववलनयोजनका िते्रहरू 

 

५.  अनदुानका वकलसमिः नगरपालिकामा लनभन प्रकारका अनदुान उपिब्ि हनुेछन:् 
(१) लनर्तय अनदुान (ववत्तीय समानीकरण): 
(क) संघीय तथा प्रादेम्र्क सरकारबाट नगरपालिकामा खवटएका लनजामती कमयचारी, मन्त्राियिे स्वीकृत 
गरेको प्रर्ासन अनदुानका कमयचारीको तिव, ित्ता, दैलनक भ्रमण ित्ता र कायायिय सञ्चािन खचय र 
प्रचलित काननु अनसुारको पदालिकारीहरुिे पाउने ित्ता सवुविाको खचय, 
(ख) िमता ववकास खचय,  
(ग) सामाम्जक पररचािन खचय, 
(घ) पूूँजीगत खचय । 

(२) राजश्व बाूँडफाड सभबन्िी वविाज्य कोषबाट प्राप्त हनुे रकम 

(३) प्रदेर् सरकारबाट प्राप्त हनुे अनदुान 

(४) नेपाि सरकार जमानत बसी लिएको ऋण 

(५) अन्य अनदुानिः  
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(क) ववषयगत सर्तय अनदुान,  

(ख) काययक्रम वा आयोजनागत सर्तय अनदुान/बजेट,  

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

(घ) ववत्तीय संस्था/कोषबाट प्राप्त ऋण,   

(ड.) प्राववलिक सहयोग,   

(च) वस्तगुत सहयोग,   

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

(ज) नगरपालिकािाई प्राप्त हनुे अन्य अनदुान ।   

६. चािू खचयिः चािू खचय अन्तगयत देहायका खचयहरू पनेछन:् 
(१) नगरपालिकाको उपिोग खचय, कायायिय सञ्चािन खचय तथा सेवा खचय ।   

(२) चािू खचयबाट बजेट ववलनयोजन र बाूँडफाूँड गदाय कमयचारीहरूको तिब, ित्ता सवुविा र 
पदालिकारीहरूको  कानून बमोम्जम तोवकएको पाररश्रलमक तथा सवुविा छुट्याएर मात्र चािू खचयका अन्य 
र्ीषयकमा बजेट ववलनयोजन गनुयपनेछ ।  

(३) िमता ववकास खचय र्ीषयकबाट नगरपालिकाको िमता अलिववृ्का िालग देहाय बमोम्जमका 
वक्रयाकिापहरू नगर सिाबाट स्वीकृत गराई सञ्चािन गनय सवकनेछिः–  

(क) नगरपालिकाको ऐन, लनयमाविी, काययववलि ववलनयम, लनदेम्र्का, बिेुवटन, आवलिक/ववषयगत योजना तयारी 
एवम ्अत्यावश्यक अध्ययन,  

(ख) नगरपालिकाको संगठन संरचनाको अध्ययन कायय, म्जभमेवारी वकटान सभबन्िी काययहरू ।तर 
अध्ययन िएको पाूँच वषय व्यलतत निई सोही प्रकारको नयाूँ अध्ययन गनय पाइने छैन ।  

(ग) नगरपालिकाको कायायियमा काययरत कमयचारी, ववषयगत कायायियबाट समायोजन िइआएका कमयचारी 
िगायत ववलिन्न सलमलत एवम ्संयन्त्रको तालिम, अविोकन भ्रमण,    

(घ) नगरपालिकासूँग प्रत्यि सरोकार राख्न े गैरसरकारी संस्था, लनजी िेत्र, टोि ववकास संस्था एवम ्
समदुायमा आिाररत संस्था, उपिोक्ता सलमलतको िमता ववकाससभबन्िी वक्रयाकिाप,   

(ङ) नगरपालिकाको आन्तररक आय तथा स्रोतहरूको पवहचान, सभिाव्यता अध्ययन, संकिन तथा 
व्यवस्थापन कायय,  
(च) सामाम्जक पररचािनमा संिग्न सामाम्जक पररचािक, उत्प्ररेकहरूको िमता ववकास,   

(छ) नगर िेत्रलित्र बसोबास गने मवहिा, बािबालिका, दलित, आददवासी जनजालत, मिेर्ी, ममु्िम, वपछडा वगय, 
मकु्त कमैया, मकु्त हलिया, ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता िएका व्यम्क्त, वैदेम्र्क रोजगारको क्रममा पीलडत ववपन्न 
पररवार, आलथयक एवम ्सामाम्जक रूपिे ववपन्न वगयसभबन्िी नगरस्तरीय संजाि, बािक्िवको िमता ववकास 
तथा सीप ववकाससभबन्िी वक्रयाकिाप,  

(ज) नगरपालिकाको िमता ववृ्का िालग प्रयोग हनुे िौलतक सामग्री, उपकरण आदद खरीद, जडान र 
व्यवस्थापन,   

(झ) िमता ववकास का िालग नगर काययपालिकािे पवहचान गरेका अन्य िेत्रहरू,   

(ञ) पारदम्र्यता तथा उत्तरदावयत्व कायम गनय सञ्चािन गने वक्रयाकिापहरू, (सावयजलनक सनुवुाई, सावयजलनक 
परीिण) एवम ्दस्तावेजहरूको तयारी,   



  

9 

(ट) मानव संसािन ववकास केन्र र सूचना तथा अलििेख केन्र व्यवस्थापन,   

(ठ) नगरमा ववद्यतुीय र्ासन प्रवय् न, ववकास र सूचना तथा सञ्चार प्रववलिको संस्थागत व्यवस्था,   
(ड) प्राववलिक परामर्य, ववर्ेषज्ञहरूको पाररश्रलमक, ित्ता, सेवा प्रदायकहरूको सूचीकरण र पररचािन,   

(ण) नगरपालिकाको ववकास लनमायण एवम ्सेवा प्रवाहसूँग सभबम्न्ित ववषयमा ववषयगत कायायिय, नागररक 
समाज, लनजी िेत्रसूँग गररने अन्तरवक्रया एवम ्समन्वय काययक्रम,  

(त) ववकासमा िैवङ्गक समानता तथा सामाम्जक समावेर्ीकरणका िालग सञ्चािन गररने िमता ववकासका 
काययक्रमहरू ।  

(४)  सामाम्जक पररचािन खचय र्ीषयकबाट नगर िेत्रलित्र सञ्चािन हनुे सामाम्जक पररचािनको प्रवक्रया र 
वक्रयाकिाप देहाय बमोम्जम हनुेछन ्

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

(ग) सामाम्जक पररचािनिे समेटेको पररवार, टोि, बम्स्त, वडाको नक्सांङ्कन र सभब् संस्थाको अलििेख 
व्यवस्थापन कायय,  
(घ) गैरसरकारी संस्था र समदुायमा आिाररत संस्था पररचािन,   

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

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

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

(ज) ववपन्न घरिरुी नक्साङ्कन,  

(झ) िैवङ्गक मूिप्रवाहीकरण, सामाम्जक सर्क्तीकरण र गररबी न्यूनीकरण,   

(ञ) सामदुावयक कोष सञ्चािन र व्यवस्थापन, 

(ट) सामाम्जक पररचािन सलमलतको खचय ।  

(५)  गररब र वपछलडएका वगयहरूको सर्क्तीकरण गरी लनणयय गने प्रवक्रयामा उनीहरूको पहुूँच र हैलसयत 
बढाउन नगरपालिकाका वडाहरूमा नागररक सचेतना केन्र स्थापना गररनेछ ।   

(६)  नगरपालिकामा सामाम्जक पररचािन काययक्रम संचािन गनय आवश्यक नीलत लनदेर्न ददने, अनगुमन 
गने, स्थानीय सेवा प्रदायक छनौट गनयका िालग सामाम्जक पररचािन लनदेम्र्का बमोम्जम नगरपालिका 
सामाम्जक पररचािन सलमलत गठन गररनेछ ।   

(७) िमता ववकास कायक्रम र सामाम्जक पररचािन काययक्रम अन्तगयत सञ्चालित हनुे काययक्रमको 
आयोजना िगानी वववरण तालिका क्रमर्िः अनसूुची–१ र अनसुचुी–२ बमोम्जम स्वीकृत गराउन ुपनेछ ।   

७.  पूूँम्जगत खचयको बाूँडफाूँडका आिारिः 
(१) सहिालगतामूिक योजना प्रवक्रयमाबाट टोि बस्ती हुूँदै वडाको प्राथलमकीकरणबाट नगरपालिकामा 
प्राप्त िएका योजनाहरु िाई प्राथलमकीकरण गरी नगरको समग्र ववकास र समवृ्िाई ध्यानमा राखी 
बाूँडफाूँड गररनेछ । 

(२) वडागत रुपमा पूूँजीगत लसलिङ पठाउूँदा कुि पठाउने रकम यवकन गरी देहायका आिारमा पठाइने 
छ । समानीकरण तफय  नगरपालिकािाई प्राप्त हनुे रकमबाट प्रर्ासलनक खचय र समपूरक कोष, ववपद 
व्यवस्थापन कोष र ममयत संिार कोषमा जभमा हनुे रकम कट्टा गरी बाूँकी रहेको रकमिाई १०० 
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प्रलतर्त मालन उक्त रकमको ४० प्रलतर्त रकम वडास्तरीय काययक्रम सञ्चािन गनय बजेट लसलिङ 
पठाइनेछ । वडागत बजेट लसलिङको ववतरणको आिार लनभनानसुार हनुेछ । 

 

ववतरणको आिार   िार प्रलतर्त  

जनसंतया    ३५ प्रलतर्त  

िेत्रफि    ३० प्रलतर्त  

िाररत िागत    २० प्रलतर्त 

िाररत आन्तररक कर प्रयास  १५ प्रलतर्त  

   

(३)  उम्ल्िम्खत सूत्रको सूचक जनसंतयाको हकमा तथ्याङ्क वविागबाट जनगणनाको आिारमा तयार 
िएको म्जल्िाको जनसंतयाको आंकडा, िाररत िागतको हकमा नगरपालिकाका वडाहरुको दूरी र 
िेत्रफिको हकमा नापी वविागको तथ्याङ्किाई आिार मान्न सवकनेछ ।   

८. पूूँम्जगत खचयिः नगरपालिकाको सम्ञ्चत कोषमा व्ययिार हनुे कुि पूूँम्जगत रकमबाट क्रमर्िः देहायका 
िेत्रमा  ववलनयोजन गरी िगानी गनुय पनेछ ।   

(क) समपरुक कोषिः नगरपालिकाको नगर सिाबाट आयोजनागत वववरण सवहतको स्वीकृत रकम,  

(ख) िम्ित समूह ववकास काययक्रमिः  

(ग) आलथयक, सामाम्जक एवम ्िौलतक पूवायिार ववकास काययक्रमिः  

(घ) प्रव य्नात्मक काययक्रमिः  

 

९. समपूरक कोषसभबन्िी व्यवस्थािः 
 (१) नगरपालिकाको आफ्नो काययिेत्रको ववकाससूँग सभबम्न्ित सरकारी, गैर सरकारी, लनजीिेत्र, 

ववकास साझेदार संस्थासूँग िएको सभझौता बमोम्जम साझेदारी वा िागत सहिालगता गनय काययववलिको 
दफा ८ को खण्ड (क) बमोम्जम समपूरक कोष (भयाम्चङ फण्ड) मा आवश्यक रकम छुट्याउन ुपनेछ 
।  

    तर वावषयक बजेट तथा काययक्रम स्वीकृत िईसकेपलछ प्राप्त हनुे प्रस्ताववत आयोजनामा समपूरक 
कोषबाट रकम िगानी गनय बाध्य हनुेछैन ।   

(२) साझेदारीमा सञ्चािन गररने काययक्रम वा आयोजनाहरू योजना तजुयमा प्रवक्रयाको प्रारम्भिक चरणदेम्ख 
सहिालगतामूिक प्रवक्रयाबाट नगरपालिकाको योजनामा समावेर् िएको हनुपुनेछ ।  

 

१०. िम्ित समूह ववकास काययक्रमिः 
(१) नगर सिाबाट स्वीकृत वावषयक काययक्रम अनसुार सभबम्न्ित िम्ित समूहको सर्क्तीकरण, 

रोजगारीमिुक, आयआजयन, साना पूवायिार लनमायण तथा िमता ववकास र िालमयक आस्थाका िरोहरहरु 
लनमायण एवं ममयतसभिार काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जम ववलनयोजन िएको रकमबाट सहिालगतामूिक योजना तजुयमा प्रवक्रया अन्तगयत 
छनौट िई आएका अनसूुची–३ बमोम्जमका काययक्रम वा आयोजनामा िगानी गनुयपनेछ ।   

(३) ववलनयोम्जत रकम वम्न्चतीकरण र पछालड परेका सबै समदुाय एवम ् वगयिे फाइदा पाउने गरी 
न्यायोम्चत तवरबाट बाूँडफाूँड गनुयपनेछ ।  
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(४) िम्ित समूहमा िगानी गदाय िोपोन्मखु, अलत सीमान्तकृत तथा सबै जातजालतका अलत ववपन्न 
पररवारहरूिाई िम्ित गरी काययक्रम सञ्चािन गनय प्राथलमकता ददन ुपनेछ । यसरी िगानी गदाय गररबी 
नक्र्ाङ्कन, ववपन्न वगयको नक्र्ाङ्कन, आिारिूत सवेिणिाई आिार लिन सवकनेछ । नेपािमा रहेका 
जातजालतहरूको सूची अनसुचुी–४ मा छ ।  

(५) िम्ित समूहमा जाने काययक्रम वा आयोजनाबाट कभतीमा सत्तरी प्रलतर्त सोही समूहका िािाम्न्वत 
वगयिे प्रत्यि फाइदा पाउन ेहनुपुनेछ । साथै कभतीमा दर् पररवार समेवटएको तथा सो सभबन्िी लनणयय 
प्रवक्रयामा त्यस्ता समूहको सहिालगता हनुपुनेछ ।   

(६) िम्ित समूह ववकास काययक्रम अन्तगयत सामाम्जक पररचािनबाट छालनएका काययक्रम वा 
आयोजनाहरुिाई प्राथलमकता ददई कायायन्वयन गनुयपनेछ ।  

 (७) िम्ित समूहको काययक्रम सचांिन गदाय अनसूुची–३ मा उम्ल्िम्खत सबै िेत्रिाई समेट्ने गरी 
सभवम्न्ित िम्ित समूहको मागको आिारमा िम्ित समूहको पूूँजी लनमायण, सेवा प्रवाहमा गणुस्तरीय सिुार 
तथा  िमता ववकास िएको मापन गनय सवकने ठोस काययक्रम वा आयोजनामा मात्र रकम ववलनयोजन 
एवम ् खचय गनुयपनेछ । िम्ित समूहको नाममा कुनै पलन प्रकारका ववतरणमखुी काययक्रम, सिा सभमेिन  
वा गोष्ठीजस्ता काययक्रममा खचय गनय पाइने छैन ।   

(८) िम्ित समूहको िालग छुट्याइएको बजेटबाट आयोजना तथा काययक्रम संचािन गदाय िम्ित समूहको 
कुनै संघ सूँगठन वा संस्था माफय त सीिै अनदुान उपिब्ि गराइने छैन । काययक्रम संचािन गदाय 
काययववलिमा उम्ल्िम्खत आयोजना कायायन्वयन र उपिोक्ता सलमलत िगायतका प्रचलित कानून र 
काययववलििे तोकेका प्राविानहरू पािना गनुयपनेछ ।   

(९) िम्ित िेत्रमा गररएको िगानी अनसूुची–५ बमोम्जमको आयोजना िगानी वववरण तालिका (प्रोजेक्ट 
फम्न्डङ भयाविक्स) प्रत्येक िम्ित समूहका िालग छुट्टाछुटै्ट तयार गनुय पनेछ ।   

११.  आलथयक, सामाम्जक एवम ्िौलतक पूवायिार ववकासिः (१) आलथयक, सामाम्जक एवम ्िौलतक पूवायिार 
ववकासका िालग देहायका िेत्रमा िगानी  गनुयपनेछिः–   

(क) यातायात पूवायिार िेत्रिः नगर यातायात गरुू योजना (एम.वट.एम.पी.) को प्राथलमकताका आिारमा 
िगानी गने,  

(ख) वन, वातावरण संरिण, जैववक वववविता, उद्यान तथा खुिा एवम ् हररयािी िेत्र, जिवाय ु पररवतयन, 

नवीकरणीय उजाय,   
(ग) खानेपानी तथा सरसफाई, लसचांइ, नदी लनयन्त्रण,  

(घ) सावयजलनक, ऐिानी र पती जग्गा संरिण, आवास, िवन, जग्गा एवम ्बस्ती ववकास काययक्रम,  

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

(छ) म्र्िा पूवायिार,   

(ज) बजार प्रव य्न तथा व्यवस्थापन,  

(झ) सामदुावयक िवन, पनुिःस्थापना केन्र,  

(ञ) जीववकोपाजयन तथा गररबी न्यूनीकरण,   

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

 (ठ) नगरपालिकाको आन्तररक आयबवृ् गनय गररने प्रयासहरू,  
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(ड) पययटन, सांस्कलतक, परुाताम्त्वक र ऐलतहालसक पूवायिार ववकासका िेत्र,   

 (ढ) फोहरमैिा व्यवस्थापन तथा ढि लनकास,  

(ण) गाउूँ नगर साझेदारी काययक्रमहरू,   

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

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

 (द) प्राकृलतक प्रकोप तथा ववपद् व्यवस्थापन,   

(ि) लनजी एवम ्गैरसरकारी िेत्रसूँग साझेदारीमा सञ्चािन गररने िौलतक पूवायिारसभबन्िी काययक्रमहरू,  

(न) ववषयगत िेत्रको सर्तय अनदुान काययक्रम अन्तगयत संचािन गररने काययक्रमहरू,  

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

(फ) रोजगार तथा स्थानीय श्रोतमा आिाररत िघउुद्योग लबकास काययक्रम ।  

 

(२) आलथयक, सामाम्जक एवम ् िौलतक पूवायिार ववकास अन्तगयत ववलनयोजन िएको रकम मध्येबाट 
वडास्तरीय िौलतक पूवायिार लनमायण सभबन्िी योजना सामान्यतया ५० हजार िन्दा घटीको हनुे छैन र 
नगरस्तरीय िौलतक पूवायिार लनमायण सभबन्िी योजना ३ िाखिन्दा घटी हनुे छैन । पूूँजीगत िगानीका 
िेत्र अन्तगयतका ववस्ततृ वक्रयाकिापहरुको वववरण अनसूुची–६ बमोम्जम हनुेछ । 

(३)  यस िेत्रमा गररएको िगानीको अनसूची–७ बमोम्जमको आयोजना िगानी वववरण तालिका (प्रोजेक्ट 
फण्डीङ भयाविक्स) तयार गनुयपनेछ ।   

१२.  प्रव्यनात्मक िते्रिः 
१२.१ सहिालगतामिुक योजना छनौट प्रवक्रयाबाट प्राप्त िएका योजनाहरु देहायबमोम्जम प्राथलमकीकरण 
गरी िगानी गनुयपनेछिः   
(अ)  सामाम्जक पररचािन माफय त गठन गररएका समूह, संस्था एवम ्नागररक सचेतना केन्रबाट माग िई 
आएका स–साना सामाम्जक तथा साना पूवायिार ववकास सभबन्िी काययक्रम वा आयोजनाहरू ।  

(आ) नगर िेत्रलित्र सरकारी, गैरसरकारी तथा सामदुावयक संस्था र लनजी िेत्रसूँगको साझेदारीमा सञ्चािन 
गनय सवकने स–साना सामाम्जक तथा साना पूवायिार ववकाससभबन्िी काययक्रम वा आयोजनाहरू ।  

(इ) संघीय सरकारको रावष्ट्रय नीलत तथा प्राथलमकता तथा प्रादेम्र्क सरकारको प्रादेम्र्क नीलत तथा 
प्राथलमकतािे समेटेका लनभन काययक्रम सञ्चािनमा सहयोग परु याउन सभबम्न्ित काययक्रमको स्वीकृत 
योजना खाका (फे्रम वकय ), काययववलि, लनदेम्र्का बमोम्जम सञ्चािन गररने देहायका ववषयहरूिः 
क. व्यम्क्तगत घटना दताय तथा अलििेखीकरण,   

ख. एक गाूँउ एक उत्पादनसूँग केम्न्रत काययक्रम,   

ग. प्राथलमक स्वास्थ्य, एच.आइ.लि.र एड्स, लिटालमन ए, पोलियो र अन्य खोप, स्वास्थ्य तथा पोषण स्वास्थ्य 
सभबन्िी अलियान र प्रचारप्रसार,  

घ. वातावरण संरिण तथा जिवाय ुपररवतयन,  

ङ. खानेपानी तथा सरसफाई  

च. खेिकुद ववकास, र्ाररररक तथा मानलसक स्वास्थ्य सभबन्िी वक्रयाकिाप,  

छ. किा, सावहत्य, लिवप तथा संस्कृलत प्रव य्न, पसु्तकािय व्यवस्थापन, सामदुावयक रेलडयो,  
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ज. सहकारी खेती, जैववक खेती, आिलुनक कृवष प्रणािी, साना तथा सामदुावयक लसंचाइ,उन्नत बीउ ववजन 
तथा प्रववलि ववकाससंग सभबम्न्ित (जस्तैिः हररतगहृ, गोठे मि–मूत्र संकिन, कीटनार्क औषलि, आकार्े 
पानी संकिन, लसंचाइ प्रववलि आदद),  

झ.  गैर काष्ठ बन पैदाबार, जडीबटुी तथा वृिारोपण कायय र प्रर्ोिनात्मक कायय,  
ञ. स्थानीय तथा ग्रामीण पययटन प्रव य्न,   

ट. नववकरणीय उजाय ववकास र प्रव य्न,  

ठ. जीववकोपाजयन तथा गररबी लनवारणमा टेवा परु याउने काययक्रम,   

ड.  नगरपालिकाको आन्तररक आय अलिववृ्,   

ढ. ववपन्न नक्र्ाङ्कन तथा  अध्यावलिक गने कायय,   
ण.  सीप ववकास तथा रोजगार प्रव य्न काययक्रम,  

त.  सरुम्ित तथा मयायददत बैदेम्र्क रोजगारसभबन्िी अवसर तथा जोम्खमको बारेमा सचेतना काययक्रम,   

थ. र्हरी सरुिासभबन्िी काययक्रम ।  

१२.२  प्रव य्नात्मक काययक्रम अन्तगयत मागको आिारमा पूूँजी लनमायण, सेवा प्रवाहमा गणुस्तरीय सिुार 
तथा िमता ववकास िएको मापन गनय सवकने ठोस काययक्रम वा आयोजनामा मात्र रकम ववलनयोजन एवम ्
खचय गनय सवकनेछ । कुनै पलन प्रकारका ववतरणमखुी काययक्रम, सिा सभमेिन वा गोष्ठीजस्ता काययक्रममा 
खचय गनय पाइने छैन ।   

१२.३  प्रव य्नात्मक काययक्रमका िालग छुट्याइएको बजेटबाट काययक्रम वा आयोजना संचािन गदाय यस 
काययववलिमा उम्ल्िम्खत आयोजना कायायन्वयन र उपिोक्ता सलमलतसभबन्िी प्राविान िगायतका प्रचलित 
कानून र काययववलििे तोकेका प्राविानहरू पािना गनुय पनेछ ।   

१२.४  यस िेत्रमा गररएको िगानीको अनसूुची–८ बमोम्जमको आयोजना िगानी वववरण तालिका 
(प्रोजेक्ट फण्डीङ भयाविक्स) तयार गनुयपनेछ ।    

 

१३. खचय गनय लनषिे गररएका ववषयहरूिः 
१३.१ नगरपालिकाको कोषको पूूँम्जगत रकमबाट देहायको िेत्र वा ववषयमा खचय गनय तथा काययहरू गनय 
पाईने छैनिः 
(क) कुनै पलन प्रकारको तिब ित्ता, बैठक ित्ता, दैलनक तथा भ्रमण ित्ता र कमयचारी एवम ् 

पदालिकारी वा व्यम्क्तको पाररश्रलमक तथा कमयचारी सेवा लनवतृ्त हुूँदा ददईने सवुविासभबन्िी खचयहरू,  

(ख) सवारी सािन ममयत सभिार र इन्िन खचय,  
(ग) पूूँम्जगत तफय को रकम सापटी लिई वा रकमान्तर गरी चािू र्ीषयकमा वा चािू प्रकृलतको काययमा 
खचय गनय,   
(घ) घरिाडा, लबजिुी, टेलिफोन, पानीको महर्िु िगायत कायायिय सञ्चािनसभबन्िी खचय जस्ता चािू 
प्रकृलतका सबै खचयहरू,  

(ङ) लबमा, ऋण कारोवार, र्ेयर िगानी वा बैकमा मदु्दती वा बचत खातामा रकम जभमा गनय तर  
उत्पादनमूिक काययक्रममा गररने िगानीिाई नगरपालिकाको र्ेयरको रूपमा िगानी गनय बािा परेको 
मालनने छैन ।  
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(च)  राजनैलतक दि तथा लतनका िात ृ वा िलगनी सङ्गठन, संघसंस्था वा व्यक्ती आददिाई कुनै पलन 
वकलसमको आलथयक सहायता चन्दा, परुस्कार प्रदान गनय वा संस्थागत वा काययक्रलमक सहयोग उपिब्ि 
गराउन,  

(छ) दामासाही वा िागबण्डाको वहसाविे रकम बाूँडफाूँड गनय,   
(ज) नगरपालिकाको नगर सिाबाट आयोजनागत रूपमा बजेट बाडूँफाूँड नगरी अबण्डाको रूपमा एकमिु 
रकम राख्न,  

(झ) नगरपालिकाको नगर सिाबाट लनणयय निएका काययक्रम वा आयोजनामा खचय गनय, र  

(ञ)  नगर म्र्िा योजनामा नपरेका काययक्रममा खचय गनय एवम ् म्र्िक तथा ववद्याियका कमयचारीको 
तिव ित्ता र पाररश्रलमकमा खचय गनय ।  

१३.२ यस काययववलि बमोम्जम काययक्रम स्वीकृत निई ववगत वषयमा वा यसै आलथयक वषयमा पलन सभझौता 
हनुपूुवय कायय सभपन्न गररएको िनी िकु्तानी माग गररएको काययक्रम वा आयोजनामा िकु्तानी ददन पाइन े
छैन ।  

१३.३ वातावरण संरिण ऐन २०५३, वातावरण संरिण लनयमाविी, २०५४ तथा सामाम्जक तथा 
वातावरणीय सरुिाको रूपरेखा २०६५ मा उम्ल्िम्खत प्राविानहरूको प्रलतकूि छनौट िएका काययक्रम वा 
आयोजनामा िगानी गनय पाइने छैन ।  

१४.आयोजना व्यवस्थापन सेवा (कन्टेन्जेन्सी) खचयसभबन्िी व्यवस्थािः 
१४.१ नगर काययपालिकाबाट सञ्चािन गररने काययक्रम वा आयोजनािाई काययकुर्िता, प्रिावकाररता तथा 
लमतव्यवयताको लसद्घान्तअनसुार संचािनमा सहयोग परु याउन पूूँम्जगत िगानीको समविगत रकमबाट 
नगरपालिकािे बढीमा तीन प्रलतर्तसभम रकम छुट्याई खचय गनय सक्नेछ । यस्तो खचयको वहसाब 
अनसूुची–९ बमोम्जमको ढाूँचामा राख्नपुनेछ ।  

 तर, कम्न्टन्जेन्सी रकम खचय गदाय कुि पूूँम्जगत खचयको अनपुातमा मात्र खचय गनय पाईने छ ।  

१४.२ उपदफा (१) बमोम्जम छुट्याएको रकमको खचय सभबन्िी कायययोजना नगर सिाबाट स्वीकृत 
गराई स्वीकृत र्ीषयकको अिीनमा रही देहायका वक्रयाकिापहरूमा मात्र खचय गनुयपनेछिः–   

(क) आयोजना सवेिण वा सभिाव्यता अध्ययन, लडजाइन, ड्रइङ िागत अनमुान तथा वातावरणीय, सामाम्जक 
र प्राववलिक अध्ययनसभबन्िी खचय,  
(ख) समावेर्ी र सहिालगतामूिक योजना तजुयमा, कायायन्वयन र सपुररवेिणसभबन्िी खचय,   
(ग) आयोजना अलििेख व्यवस्थापन, योजना खाता र रम्जिरसभबन्िी खचय,  
(घ) काययक्रम वा आयोजनाको सपुररवेिण, अनगुमन, मूल्याङ्कन, जाूँचपास तथा प्रलतवेदनसभबन्िी,  
(ङ) सामाम्जक परीिण, सावजयलनक सनुवुाई, गनुासो व्यवस्थापन तथा काययववलिमा उम्ल्िम्खत पारदम्र्यता र 
उत्तरदावयत्व कायम गने गराउने ववषय,  

(च) उपिोक्ता सलमलत गठन, अलिमखुीकरण र उपिोक्ता सलमलतको प्रर्ासलनक तथा प्राववलिक सेवा खचय,   
(छ) आयोजना व्यवस्थापनका िालग चावहने अत्यावश्यक प्राववलिक उपकरणहरू,  

(ज) गणुस्तर परीिणका िालग प्रयोगर्ािा स्थापना गनय आवश्यक खचय,   
(झ) आयोजनासूँग सभबम्न्ित सामाम्जक पररचािन कायय ।  

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

योजना तजुयमा एवम ्आयोजना छनौट 

 

१५. राजश्व परामर्य सलमलत र श्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा लनिायरण सलमलतिः  

१५.क.१  नेपािको संवविान र प्रचलित काननुको अिीनमा रही नगरपालिकािे आफ्नो काययिेत्र लित्र 
पररचािन गनय सक्ने राजश्वका श्रोत, दायरा र दर समेतको वविषेण गरर आगामी आलथयक वषयमा प्राप्त हनु 
सक्ने राजश्वको अनमुान गने प्रयोजनको िालग देहाय बमोम्जम एक राजश्व परामर्य सलमलतको गठन हनुेछ 
।  

नगरपालिकाको उपप्रमखु      - संयोजक 

नगर काययपालिकाको काययकारी अलिकृत    -  सदस्य  

नगर काययपालिकािे तोकेको एक मवहिा सवहत २ जना सदस्य - सदस्य 

स्थानीय उद्योग वाम्णज्य संघका प्रमखु वा प्रलतलनलि   - सदस्य 

नगर काययपालिकाको राजश्व र्ाखा प्रमखु    - सदस्य सम्चव 

सलमलतिे राजस्व, बजेट तथा िेखा िेत्रमा दिता िएका नगरपालिका िेत्र लित्रका दईु जना ववज्ञिाई 
आमन्त्रण गनय सक्नेछ ।  

१५.क.२ राजश्व परामर्य सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकार देहाय बमोम्जम हनुेछिः 
अ. राजश्व सभबम्न्ि नीलत तथा कानून तजूयमा, संर्ोिन, पररमाजयन र सोको पररपािनाका सभबन्िमा 
आवश्यक परामर्य प्रदान गने,  

आ. राजश्वका श्रोत, दायरा र दर समेतको वविषेण गरर आगामी आलथयक वषयमा प्राप्त हनु सक्ने राजश्वको 
अनमुान गने 

इ. राजश्वका दर र िेत्र िगायतका आिारमा आन्तररक आयको वविषेण र अनमुान गने, 
ई. स्थानीय उद्योग तथा व्यवसाय प्रव य्न र रोजगारी लसजयनामा योगदान ददने वकलसमको कर नीलत 
अविभवन गनय परामर्य ददने ।  

उ. कर राजश्व, गैरकर राजश्व, सेवा र्लु्क, दस्तरु आददको दर लनिायरण गरी लसफाररस गने, 
ऊ. राजश्व प्रर्ासन सिुारका िालग अन्य आवश्यक सझुावहरु पेर् गने । 
 

१५.ख.१ नगरपालिकामा प्राप्त हनु सक्ने कुि आयको प्रिेपण र सो को सन्तलुित ववतरणको खाका तय 
गनय स्थानीय तहमा देहाय बमोम्जमको श्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा लनिायरण सलमलत गठन हनुेछ । 

अ. नगर काययपालिकाको प्रमखु      संयोजक 

आ. नगर काययपालिकाको उपप्रमखु     सदस्य 

इ. नगर काययपालिकाको काययकारी अलिकृत    सदस्य 

ई. प्रमखुिे काययपालिकाका सदस्यहरु मध्यबेाट तोकेको मवहिा,  सदस्य 

  दलित वा अल्पसंतयकबाट प्रलतलनलित्व हनुे गरी बवढमा ३ जना 
उ. नगरपालिकामा योजना हेने महार्ाखा/र्ाखा प्रमखु   सदस्य सम्चव 
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१५.ख.२ श्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा लनिायरण सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकार देहाय बमोम्जम 
हनुेछ । 

क. आन्तररक आय, राजश्व बाूँडफाूँडबाट प्राप्त हनुे आय, संघीय तथा प्रदेर् सरकारबाट प्राप्त हनुे ववम्त्तय 
हस्तान्तरण, आन्तररक ऋण तथा अन्य आयको प्रिेपण गने । 

ख. रावष्ट्रय तथा प्रादेम्र्क प्राथलमकता र स्थानीय आवश्यकतािाई मध्यनजर गरी प्रिेवपत स्रोत र 
सािनको सन्तलुित ववतरणको खाका तय गने । 

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

घ. ववषय िेत्रगत बजेटको सीमा (Celling) लनिायरण गने । 

ङ. संघीय र प्रदेर् सरकारबाट प्राप्त मागयदर्यन, स्थानीय आलथयक अवस्था, आन्तररक आयको अवस्था समेतको 
आिारमा बजेट तथा काययक्रमको प्राथलमकीकरणका आिार तय गने । 

च. ववषय िेत्रगत बजेट तजुयमा सभबन्िी मागयदर्यन तय गने । 

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

 

१६. बजेट तथा काययक्रम तजुयमा सलमलतिः 
१६.१. नगरपालिकाबाट सञ्चािन गररने योजना तथा काययक्रम छनौट गरी नगर काययपालिका समि  
लसफाररस गनय देहायबमोम्जमको बजेट तथा काययक्रम तजुयमा सलमलत गठन गररनेछ । 

क. नगर काययपालिकाको उपप्रमखु                            संयोजक 

ख. ववषयगत िेत्र हेने नगर काययपालिकाका सदस्यहरु ६ जना सदस्य 

ग. नगर काययपालिकाको काययकारी अलिकृत    सदस्य सम्चव 

१६.२ बजेट तथा काययक्रम तजुयमा सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकार देहायबमोम्जम हनुेछिः 
क. वावषयक नीलत तथा काययक्रमको प्रस्ताव तयार गने । 

ख. श्रोत अनमुान सलमलतिे ददएको बजेट सीमा लित्र रही बजेट तथा काययक्रमको प्राथलमकीकरण गने । 

ग. बजेट तथा काययक्रमको प्रस्ताविाई ववषयिेत्रगत रुपमा छिफि गने व्यवस्था लमिाई अम्न्तम 
प्रस्ताव तयार गरी नगर काययपालिकामा पेर् गने । 

घ. योजना तथा काययक्रममा दोहोरोपना हनु नददने व्यवस्था लमिाउने तथा योजना काययक्रमबीच आपसी 
तादभयता तथा पररपूरकता कायम गने । 

ङ. बजेट तथा काययक्रम तजुयमा सभबन्िी नगरपालिकाको आवश्यकता र लनणयय बमोम्जमका अन्य 
कामहरु गने । 

१७. योजना/आयोजना तजुयमा तथा प्राथलमकीकरणका आिारहरुिः 
नगरपालिकािे योजना र आयोजना तथा बजेट तजुयमा गनुयपूवय योजना र आयोजना छनौट र 
प्राथलमकीकरणको आिार र मापदण्ड तयार गनुय पनेछ । यस्तो आिार र मापदण्ड तयार गदाय बस्ती र 
टोिस्तर, वडास्तर र नगरपालिका स्तरका छुट्टाछुटै्ट मापदण्ड र आिार तोक्न सवकनेछ । यस्ता आिार र 
मापदण्ड तय गदाय सामान्यतया लनभन ववषयहरु समावेर् गनुयपनेछ । 

१७.१ योजना तजुयमाका आिारहरुिः 
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१७.१.१ नेपािको संवविानको अनसूुची ८ र ९ मा उम्ल्िम्खत स्थानीय तहको एकि तथा साझा 
अलिकारको सूची, 
१७.१.२ नेपािको संवविानमा उम्ल्िम्खत मौलिक हकहरु, 

१७.१.३ नेपािको संवविान िाग ४ अन्तगयतका राज्यका आलथयक, सामाम्जक ववकास, प्राकृलतक 
श्रोतको उपयोग, वातावरण संरिण सभबन्िी नीलतहरु, िारा ५९ को आलथयक अलिकार, िाग १९ को 
आलथयक काययप्रणािी 
१७.१.४ नेपाि सरकारबाट स्वीकृत संघ, प्रदेर् र स्थानीय तहको कायय ववस्तलृतकरणको प्रलतवेदन, 

१७.१.५ संघीय तथा प्रदेर् सरकारिे अंलगकार गरेको आवलिक योजनािे लिएका नीलत तथा 
प्राथलमकताहरु 

१७.१.६ संघीय सरकारिे अविभबन गरेका आलथयक तथा ववत्तीय नीलतहरु 

१७.१.७ नगरपालिकाको आवलिक योजनािे तय गरेका प्राथलमकताहरु 

१७.१.८ नेपाििे अन्तरायवष्ट्रय जगतमा जनाएका प्रलतव्ताहरु 

१७.१.९ स्थानीय र्ासन संचािन ऐन र लनयमाविीका प्राविानहरु 

१७.१.१० नगरपालिकाका आवलिक योजनाहरु, िेत्रगत नीलत, रणनीलत, योजना तथा अध्ययन 
प्रलतवेदनहरु, 

१७.१.११ ववकासका समसामवयक मदु्दाहरु जस्तै सामाम्जक संरिण, ददगो ववकास, जिवाय ुपररवतयन र 
ववपद व्यवस्थापन, खाद्य तथा पोषण सरुिा, िैंलगक सर्म्क्तकरण तथा समावेर्ी ववकास, बाि मैत्री स्थानीय 
र्ासन, वातावरण मैत्री स्थानीय र्ासन, खुिा ददर्ामकु्त तथा पूणय सरसफाई, उजाय संकट िगायतका अन्तर 
सभबम्न्ित ववषयहरु, 

१७.१.१२ नगरपालिकाको मध्यकािीन खचय संरचना अनरुुप प्राथलमकतामा परेका काययक्रमहरु, 

१७.१.१३ नगरपालिकािे आवश्यक देखेका अन्य ववषयहरु,  

 

१७.२   आयोजना र काययक्रम प्राथलमकीकरणका आिारहरु 

१७.२.१ आलथयक ववकास र गररवी लनवारणमा प्रत्यि योगदान परु याउने, 
१७.२.२ उत्पादनमिुक र लछटो प्रलतफि ददने (ठूिा आयोजनाको हकमा बवढमा ३ वषयलित्र सभपन्न 
हनुे) 

१७.२.३ राजश्व पररचािनमा योगदान परु याउन,े 

१७.२.४ सेवा प्रवाह, संस्थागत ववकास र सरु्ासनमा योगदान परु याउने, 
१७.२.५ स्थानीय श्रोत सािनमा आिाररत िई जनसहिालगताको अलिववृ् गने, 

१७.२.६ िैवङ्गक समानता, सामाम्जक समावेर्ीकरणको अलिववृ् हनु,े 

१७.२.७ ददगो ववकास, वातावरण संरिण र ववपद व्यवस्थापनमा योगदान परु याउन,े 
१७.२.८ स्थान ववर्ेषको संस्कृलत र पवहचान प्रव य्न गने, 

१७.२.९ नगरपालिकािे देखेका अन्य ववषयहरु । 
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१८. वावषयक बजेट तथा काययक्रम तजुयमा प्रवक्रया 
नगरपालिकाको वावषयक बजेट तथा काययक्रम तजुयमा गदाय लनभन चरणहरुको अविभबन गनुयपनेछ । 

१८.१  संघ तथा प्रदेर्बाट ववम्त्तय हस्तान्तरणको खाका एवं बजेट तथा काययक्रम तजुयमा मागयदर्यन प्राप्त 
गनेिः नगरपालिकािे प्रत्येक वषय संम्घय र प्रदेर् सरकारबाट ववम्त्तय हस्तान्तरणको खाका तथा मागयदर्यन 
प्राप्त गरर उक्त खाका, मागयदर्यन एवं स्थानीय श्रोत सािन समेतको आिारमा वावषयक बजेट तथा काययक्रम 
तजुयमा गनुयपनेछ । 

१८.२   श्रोत अनमुान र कुि बजेट सीमा लनिायरण 

क. राजश्व परामर्य सलमलतिे राजश्वका श्रोत, दायरा र दर समेतको वविेषण गरी आगामी आलथयक वषयमा 
प्राप्त हनु सक्ने राजश्वको अनमुान गनेछ । 

ख. श्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा लनिायरण सलमलतिे आगामी आ व को बजेटको कुि सीमा, ववषयगत 
िेत्र बजेट सीमा लनिायरण, बजेट तथा काययक्रमको प्राथलमकीकरणका आिार र मागयदर्यन तय गरी 
स्वीकृलतका िालग नगर काययपालिकामा पेर् गनेछ । 

ग. ववषयगतिेत्र सीमा लनिायरण गदाय समपरुक कोष, िम्ित समहु ववकास, आलथयक, सामाम्जक तथा पूवायिार 
ववकास र प्रव य्नात्मक काययक्रमहरुको िालग लनम्ित रकम छुट्याउन सवकनेछ । 

घ. नगर काययपालिकािे ववषयगतिेत्र बजेट सीमा, मागयदर्यन तथा प्राथलमकीकरणका आिारहरु स्वीकृत 
गरी वडा तहमा पठाउने । 

ङ. वडा सलमलतिे प्राप्त ववषयगतिेत्र लसलिङ र मागयदर्यनमा छिफि गने, वडा अन्तगयतका बस्तीहरुमा 
योजना छनौटको मोडालिटी तयार गने, बस्तीहरुमा योजना छिफिको िालग लमलत तय गरी सूचना गने । 

 

१८.३ बस्ती र टोि स्तरबाट आयोजना र काययक्रम छनौटिः 
क. वडा सलमलतिे बस्तीस्तरको आयोजना र काययक्रम छनौटको ढाूँचा तय गदाय वडा  लित्रका 
बस्तीहरुिाई िौगोलिक अवम्स्थलत, जनसंतया, यातायातको सवुविा िगायतका आिारमा क्िस्टर लनमायण 
गरी सबै नागररकिाई योजना छनौटको बस्ती स्तरीय िेिामा सहिागी हनुे व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ । 

ख. वस्ती र टोिस्तरको आयोजना र काययक्रम छनौटका िालग वडा सदस्यको नेततृ्वमा टोिी पररचािन 
गनुयपनेछ । 

ग. वस्ती र टोिस्तरको आयोजना र काययक्रम छनौट गदाय बािबालिका मवहिा, आददवासी र जनजालत, 

मिेसी, दलित, अपांग, सीमान्तकृत, वपछडावगय िगायत सबै समदुायको अथयपूणय उपम्स्थलत हनुे व्यवस्था 
लमिाउन ुपनेछ । 

घ. वस्ती र टोिस्तरको आयोजना र काययक्रम छनौटमा नागररक समाजका संस्थाहरु, मवहिा र आमा 
समूहहरु, बािक्िबहरु, स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरु, सहकारी संस्थाहरु, लनजी िेत्रका संस्थाहरु जस्ता 
स्थानीय संघ संस्थाहरुको सक्रीय सहिालगता गराउन ुपनेछ । 

ङ. वस्तीस्तरमा छनौट िएका आयोजना र काययक्रमहरुको सूची तयार गरर वडा सलमलतमा पेर् गनुयपनेछ 
। 
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१८.४ वडा स्तरीय आयोजना र काययक्रमहरुको प्राथलमकीकरणिः 
क. वडा सलमलतिे नगरपालिकाबाट प्राप्त आयोजना र काययक्रमहरुको प्राथलमकीकरण मापदण्डको 
आिारमा टोि र वस्तीबाट प्राप्त आयोजना र काययक्रमहरुिाई ववषयगत समेत छुट्याई प्राथलमकीकरण 
गरी बजेट तथा काययक्रम तजुयमा सलमलतमा लसफाररस गरी पठाउन ुपनेछ । 

ख. वडा सलमलतिे बस्तीस्तरबाट माग निएका तर नगरस्तरमा महत्वपूणय देम्खएका आयोजना र 
काययक्रमहरुिाई समेत औम्चत्य खुिाई प्राथलमकीकरणको सूचीमा राखी पठाउन सक्नेछ । 

 

१८.५  बजेट तथा काययक्रम तजुयमा 
१८.५.१  बजेट तथा काययक्रम तजुयमा सलमलतिे वडा सलमलतबाट प्राथलमकीकरण िई आएका आयोजना 
र काययक्रमहरु तथा नगरस्तरमा संचािन गनय आवश्यक देम्खएका आयोजना र काययक्रम समेतका 
आिारमा ववषयिेत्रगत सूची तयार गनुयपनेछ । 

१८.५.२  ववषयिेत्रगत सूची तयार गदाय देहाय बमोम्जम िेत्र छुट्याउन ुपनेछिः 
अ. आलथयक ववकासिः कृवष, उद्योग तथा वाम्णज्य, पययटन, सहकारी, ववत्तीय िेत्र 

आ. सामाम्जक ववकासिः म्र्िा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, संस्कृलत प्रव य्न, िैंलगक समानता तथा 
सामाम्जक समावेर्ीकरण 

इ. पूवायिार ववकासिः सडक तथा पिु (झोिुंगे पिु समेत) , लसूँचाई, िवन तथा सहरी ववकास, उजाय, िघ ु
तथा साना जिववद्यतु (वैकम्ल्पक उजाय समेत), संचार 

ई. वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापनिः वन तथा ि-ुसंरिण, जिािार संरिण, वातावरण संरिण, जिवाय ु
पररवतयन, फोहरमैिा व्यवस्थापन, Sanitary Landfill Sites, जि उत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रण, ववपद व्यवस्थापन, वारुण 
यन्त्र संचािन 

उ. संस्थागत ववकास तथा सेवा प्रवाह (मानव संसािन ववकास, संस्थागत िमता ववकास, संस्थागत पूवायिार, 

नागररक वडापत्र तथा टोकन प्रणािी, सेवा प्रवाहका मापदण्ड लनिायरण, सेवा प्रवाहमा ववद्यतुीय सूचना 
प्रववलिको प्रयोग, 

ऊ. ववत्तीय व्यवस्थापन र सरु्ासन ( िेखांकन, राजश्व पररचािन, ववत्तीय अनरु्ासन, ववत्तीय जोम्खम 
न्यलुनकरण, सावयजलनक सनुवुाई, सामाम्जक पररिण, आन्तररक िेखा पररिण तथा आन्तररक लनयन्त्रण 
प्रणािी, अम्न्तम िेखा पररिण तथा बेरुज ुफर्छ्यौट, सूचना तथा संचार व्यवस्थापन । 

 

१८.५.३   आयोजना तथा काययक्रमहरुको ववषयगत सूची मालथ छिफिको िालग ववषयगत िेत्र हेने 
सदस्यको संयोजनमा नगर सिाका कभतीमा १/१ जना मवहिा तथा दलित सदस्य, सभबम्न्ित ववषय हेने 
र्ाखा/वविागका प्रमखु समेत रहने गरर ५ सदस्यीय कायय समूह गठन गरी समूहगत छिफिको 
व्यवस्था लमिाउन ु पनेछ । यस्तो काययसमूहको सदस्य सम्चव बजेट तथा काययक्रम सलमलतिे तोकेको 
सभबम्न्ित ववषय हेने र्ाखा/वविागका प्रमखु रहनेछन ्। 

१८.५.४   ववषयगत कायय समूहिे लनभन पिहरुिाई समेत मध्यनजर गदै आयोजना र काययक्रमको 
प्राथलमकीकरण गनुयपनेछ । 

क. नगर काययपालिकािे तय गरेको आयोजना र काययक्रम प्राथलमकीकरण मापदण्ड र आिार 

ख. आयोजनाहरुको संचािनको सभिाव्यता, प्राववलिक िमता र बजेट सीमा 
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ग. आयोजना र काययक्रममा हनु सक्ने दोहोरोपना, अन्तर ववषयगत पररपरुकता र अन्तरसभबन्ि 

१८.५.५ ववषयगत कायय समूहिे ववषयिेत्रगत छिफिमा सभबम्न्ित ववषयका ववज्ञ वा िेत्रका 
प्रलतलनलििाई आमन्त्रण गनय सक्नेछ । 

१८.५.६  ववषयगत कायय समहुबाट छिफि िई प्राथलमकीकरण िएका आयोजना र काययक्रमिाई बजेट 
तथा काययक्रम तजुयमा सलमलतिे स्वीकृलतको िालग नगर काययपालिकामा लसफाररस गनेछ । 

१८.५.७  बजेट तथा काययक्रम तजुयमा सलमलतिे आयोजना र काययक्रम लसफाररस गदाय खचय व्यहोने श्रोत 
वकटान िएका तथा बजेट सलुनम्ित िएका आयोजना र काययक्रमहरु मात्र पेर् गनुयपनेछ । 

१८.५.८  बजेट तथा काययक्रम सलमलतिे बजेट तथा काययक्रम पेर् गदाय देहाय बमोम्जमका वववरणहरु 
समेत तयार गरी पेर् गनुयपने छ । वववरण तयार गने ढाूँचा अनसूुचीहरुमा संिग्न िए बमोम्जमको 
हनुपुनेछ । 

क. आगामी वषयको िालग प्रस्ताववत राजश्व र करका दरहरु 

ख. नगरपालिकाको वावषयक नीलत तथा काययक्रम 

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

घ. नगरपालिकाको वावषयक ववकास काययक्रम (आयोजना र काययक्रमको वववरण)  

ङ. ववलनयोजन वविेयक 

च. आलथयक वविेयक 

१८.६ नगर काययपालिकाको बैठकबाट बजेट तथा काययक्रम स्वीकृत गने  

१८.६.१ बजेट तथा काययक्रम तजुयमा सलमलतिे पेर् गरेको नीलत तथा काययक्रम, वावषयक ववकास काययक्रम 
र बजेट नगर काययपालिकामा छिफि गरी स्वीकृत गनुयपनेछ । 

१८.६.२  यसरी स्वीकृत नीलत तथा काययक्रम, बजेट र वावषयक ववकास काययक्रम बजेट तथा काययक्रम 
तजुयमा सलमलतको संयोजकिे नगर सिामा असार १५ गते बजेट िाषण माफय त पेर् गनेछ । 

 

१८.७  नगर सिाको बैठकमा बजेट तथा काययक्रम स्वीकृलत 

१८.७.१ नगर काययपालिकािे पेर् गरेको नीत, काययक्रम र बजेट उपर नगर सिामा दफावार छिफि 
गरर बहमुतिे पाररत गनुयपनेछ । 

१८.७.२  यसरी पाररत िएको नीलत, काययक्रम र बजेट कायायन्वयनको िालग नगर काययपालिकाको 
कायायियमा पठाउन ुपनेछ । 

१८.७.३  नगर काययपालिकाको कायायियिे यसरी प्राप्त िएको नीलत काययक्रम र बजेटको कायायन्वयन 
समयतालिका समेत तयार गरी कायायन्वयनमा िैजान ुपनेछ । 

१९. गैर सरकारी संस्था तथा लनजी िते्रको सहकाययमा सञ्चािन हनु ेयोजना काययक्रम सभबन्िी व्यवस्था 
१९.१. नगरपालिकामा काययक्रम संचािन गनय चाहने गैर सरकारी संस्थाहरुिे काययक्रम संचािन गनुयपूवय 
नगर सिाबाट काययक्रम पाररत गराउन ुपनेछ । 

१९.२. गैर सरकारी संस्थािे काययक्रम संचािनको प्रस्ताव नगर काययपालिकाको कायायियमा पेर् गनुय 
पनेछ । नगर काययपालिकाको कायायियिे यस्तो प्रस्ताविाई बजेट तथा काययक्रम सलमलतमा पठाई 
सभबम्न्ित ववषय िेत्रगत सलमलतहरुमा छिफि गने व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ । 
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१९.३ लनजी िेत्रका संस्थाहरुसूँगको सहकाययमा संचािन गनुयपूवय नगर सिाबाट काययक्रम पाररत गराउन ु
पनेछ । 

२०. अन्तर लनकाय समन्वयिः  

२०.१ पूवायिार िगायत आपसी सहकायय र समन्वयका अन्य ववषयहरूमा एक िन्दा बढी स्थानीय तह 
िािाम्न्वत हनुे देम्खएमा सयुंक्त सलमलत गठन गरी कायय गनय सवकनेछ । यस्तो अवस्थामा म्जल्िा समन्वय 
सलमलतिाई आवश्यक सहजीकरण गनय अनरुोि गनय सवकनेछ । 

२०.२ वावषयक काययक्रम तजुयमा एवम ्सञ्चािन गदाय नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रमा काययरत सरकारी तथा 
गैरसरकारी लनकायहरू र अन्तर नगरपालिकाको सहयोग लिन सक्नेछ ।  

२१.  सभिाव्यता अध्ययनिः 
(१) नगरपालिकािे एक करोड िन्दा बढी िागतका िौलतक पूवायिारका आयोजनाहरूको नगरपालिकाको 
नगर सिावाट स्वीकृत हनु ुअगालड नै सभिाव्यता अध्ययन गराउन ुपनेछ ।   

(२) संिाव्यता अध्ययन गदाय सामाम्जक, आलथयक, वातावरणीय एवम ्प्राववलिक पिका साथै िागत अनमुान, 

नक्सा, लडजाईन, स्पेम्र्वफकेर्न आयोजनाको दीगोपना सभबन्िी न्यूनतम ववषयहरू प्रलतवेदनमा समावेर् 
गनुयपनेछ ।  

  

पररच्छेद – ४ 

काययक्रम वा आयोजना सञ्चािन एवम ्व्यवस्थापन 

 

२२.  काययक्रम वा आयोजना कायायन्वयन प्रवक्रयािः 
२२.१ नगरपालिकाको स्वीकृत काययक्रम वा आयोजना कायायन्वयन प्रवक्रया देहाय बमोम्जम हनुेछिः–  

(क)  काययक्रम वा आयोजना कायायन्वयन गदाय आलथयक ऐन, सावयजलनक खररद ऐन, २०६३, खररद 
लनयमाविी र खचय गने अम्ततयारीमा उल्िेम्खत मागयदर्यन तथा र्तयहरू समेतको पािना गरी खचय 
गनुयपनेछ ।  

(ख)  सावयजलनक खररद ऐन, २०६३ बमोम्जम वावषयक खररद योजना बनाई कायायन्वयनमा ल्याउनपुनेछ ।   

(ग)  काययक्रम वा आयोजना सञ्चािन गदाय सामाम्जक पररचािनका पििाई समेत ववर्ेष ध्यान ददई 
सामाम्जक पररचािक, ववकास साझेदारहरू, ववषयगत कायायियिाई सिंग्न गराउने र यस्ता अलियानमा 
सामदुावयक संस्था तथा गैर सरकारी संस्थाहरूको समेत सहयोग लिन सवकनेछ ।   

(घ) नगरपालिकाबाट काययक्रम वा आयोजना स्वीकृत िएपलछ उपिोक्ता सलमलत माफय त सञ्चािन गररने 
काययक्रम वा आयोजनाको हकमा उपिोक्ता सलमलत गठन गरी सभझौताका िालग सभपकय  राख्न सभबम्न्ित 
िािग्राही समूहिाई जानकारी ददनपुनेछ । साथै यस काययववलिको दफा २४ बमोम्जम प्रलतवेदन प्राप्त 
िएपलछ मात्र कायायन्वयन सभबन्िी सभझौता गनय सवकनेछ ।   

(ङ) वावषयक कायययोजना तथा खररद योजना अनसुार समयमै काययक्रम वा आयोजना कायायन्वयनका िालग 
आलथयक वषयको पवहिो चौमालसक लितै्र िागत अनमुान, लडजाईन तयार गरी ववलनयोम्जत बजेटको अिीनमा 
रही ठेक्कापट्टा माफय त कायय गराउन ुपने िएमा बोिपत्र सभबन्िी सभपूणय प्रवक्रयाहरू पूरा गररसक्न ुपनेछ ।   
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(च) काययक्रम वा आयोजना सञ्चािन गदाय पेश्की ददने काययिाई लनरूत्सावहत गरी कामको आिारमा 
िकु्तानी ददने प्रणािी अविभबन गदै पेश्की रू्न्य अलियानको र्रुूआत गनुयपनेछ । तर स्वीकृत खररद 
योजना बमोम्जम आयोजना सञ्चािनको िालग पेश्की ददन बािा पने  छैन ।   

(छ) काययक्रम वा आयोजना सञ्चािन गदाय वातावरण संरिण ऐन, २०५३, वातावरण संरिण लनयमाविी, 
२०५४ र सामाम्जक तथा वातावरणीय सरुिाको रूपरेखा, २०६५ बमोम्जम प्रारम्भिक वातावरणीय 
परीिण (आई.इ.इ) वा वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन (ई.आई.ए) गरेरमात्र सञ्चािन गनुय पनेछ ।   

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

(झ) काययक्रम वा आयोजना कायायन्वयन गने उपिोक्ता सलमलत वा अन्य लनकायिे नगर काययपालिकाबाट 
प्राप्त गने  रकम बैवङ्कङ सवुविा िएको स्थानमा बैंङ्कमा खाता खोिी सञ्चािन गनुय पनेछ । बैवङ्कङ सवुविा 
प्राप्त निएको स्थानमा राष्ट्रबैंङ्कबाट इजाजत प्राप्त अन्य ववत्तीय संस्थामा खाता खोिी सञ्चािन गनय सवकनेछ 
।    

(ञ) आयोजनाको िागत अनमुान अनसुारका खररद गनुयपने लनमायण सामग्रीहरू स्वीकृत खररद योजना 
बमोम्जम तोवकएको समयलितै्र उपिोक्ता सलमलत वा आयोजना कायायन्वयन गने लनकाय आफैं िे वा यस्ता 
लनकायहरूको अनरुोिमा नगरपालिकािे खररद व्यवस्था गनय सक्नेछ ।   

(ट) प्रचलित कानून बमोम्जम आयोजनाको वहसाव वकताव राख्न े म्जभमेवारी काययक्रम वा आयोजना 
कायायन्वयन गने लनकायको हनुेछ । यस्तो वहसाव वकताव राख्ने सभवन्िमा सम्चविे आवश्यक सहयोग 
उपिब्ि गराउन ुपनयछ ।   

(ठ)  नगरपालिकाबाट सञ्चालित आयोजनाको वववरण राख्ने, नगदी म्जन्सीको िेखा दरुूस्त राख्ने, आन्तररक 
िेखा परीिण गराउन,े लनयलमत रूपमा िौलतक एवम ्ववत्तीय प्रगलत प्रलतवेदन सभबम्न्ित लनकायमा पठाउने 
म्जभमेवारी सभबम्न्ित िेखाप्रमखुिे सम्चवको प्रत्यि लनयन्त्रण र लनदेर्नमा पूरा गनुयपनेछ ।   

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

(ढ) जानीजानी वा िापरबाहीको कारणबाट तोवकएको समयमा कायय सभपन्न नगने उपिोक्ता सलमलत, संस्था, 
लनकाय वा व्यम्क्त आददसूँग नगर काययपालिकािे सभझौता िंग गरी हजायना समेत लिई वैकम्ल्पक व्यवस्था 
गनय सक्नेछ ।   

(ण)  वडा कायायियहरुिे एक िाख िन्दा मालथको र नगर काययपालिकािे पाूँच िाख रूपैयाूँिन्दा 
मालथका आयोजनाको िगत खाता राख्न ुपनेछ ।   

(त)  नगरपालिकाबाट सञ्चालित सबै आयोजनाको आयोजनास्थिमै सावयजलनक परीिण गनुयपनेछ ।   

(थ) यस काययववलिमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेम्खएको िए तापलन साठी िाख रूपैयाूँसभम िागत अनमुान 
िएका काययक्रम वा आयोजना उपिोक्ता सलमलत माफय त ्कायायन्वयन गराउन प्राथलमकता ददनपुनेछ ।  

२२.२  आयोजना कायायन्वयन गदाय कायायन्वयन तालिका लनमायण गरी अनसचुी–१० बमोम्जमको ढाूँचामा 
सभझौता गनुयपनेछ । सभझौतामा उपिोक्ता सलमलतिे पािना गनुयपने आचारसंवहता िगायतका कुराहरू 
नगर काययपालिकाको कायायियिे थप गनय सक्नेछ ।   
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२२.३ सावयजलनक खरीद सभबन्िी कानूनको अलिकार प्रयोग गने प्रयोजनका िालग देहाय बमोम्जम हनुेछ 
। 

(क) एक तह मालथको अलिकारी िन्नािे वडाध्यि वा काययकारी अलिकृतको हकमा नगर प्रमखु र नगर 
प्रमखुको हकमा नगर काययपालिका हनुेछ । 

(ख) वविागीय प्रमखु िन्नािे नगर काययपालिका हनुेछ । 

(ग) अम्न्तम तहबाट हनुपुने लनणययको हकमा नगर काययपालिका हनुेछ  

२३. आयोजनाको िागत अनमुानसभबन्िी व्यवस्थािः 
(१)  नगरपालिकािे आयोजनाहरूको िागत अनमुान, नक्र्ा र लडजाईन नगर काययपालिकाको सभब् 
प्राववलिक कमयचारी वा उक्त प्रयोजनका िालग खवटएका इम्न्जलनयर, सव ईम्न्जलनयर र अलसिेन्ट सव 
इम्न्जलनयर वा ववषय सभब् प्राववलिकबाट गराउन ुपनेछ ।   

(२)  आयोजनाहरूको िागत अनमुान (लडजाइन, इविमेट) तयार गदाय नगरपालिकाबाट स्वीकृत दररेटको 
आिारमा लनमायण सामग्रीको वववरण समेत खुिाई सवयसािारणिे वझु्नेगरी नेपािी िाषामा तयार गनुयपनेछ 
। तर प्राववलिक दृविकोणिे प्राववलिक र्ब्दाविीहरू नेपािी िाषामा अनवुाद गनय सभिव निएमा ववस्ततृ 
िागत अनमुान अंग्रजेीमा तयार गरी िागत तेररज (अब्स्ियाक्ट अफ कस्ट) सवयसािारणिे बझु्ने गरी 
नेपािी िाषामा तयार गनुयपनेछ ।   

(३)  िागत अनमुान तयार गदाय श्रममूिक तवरबाट काम हनुसक्ने काययिाई सोही बमोम्जम िागत 
अनमुान तयार गनुयपनेछ । प्राववलिक दृविकोणबाट श्रममूिक तवरबाट काम हनु नसकी मेलसनरी 
उपकरणको प्रयोग गनुयपने िनी सभबम्न्ित प्राववलिकबाट कारण सवहतको लसफाररर् प्राप्त िएमा सोही 
अनसुार स्वीकृत नभस बमोम्जम िागत अनमुान तयार गनुयपनेछ ।   

(४)  िागत अनमुानको परीिण र स्वीकृलत प्रचलित आलथयक ऐन, लनयमाविी तथा सावयजलनक खररद ऐन 
लनयमाविी बमोम्जम गनुयपनेछ ।  

२४. उपिोक्ता सलमलत सभबन्िी व्यवस्थािः उपिोक्ता सलमलतको गठन, सञ्चािन, व्यवस्थापन एवम ्काययक्रम 
कायायन्वयन गदाय देहाय बमोम्जमका प्राविानहरू पािना गनुयपनेछिः 
(१) उपिोक्ता सलमलतबाट आयोजना कायायन्वयन र सञ्चािन गदाय आयोजनाबाट प्रत्यि िािाम्न्वत हनुे 
घरपररवारको पवहचान गरी त्यस्ता घरपररवारको आम िेिाबाट सभबम्न्ित आयोजनास्थिमा नै सातदेम्ख 
एघार सदस्यीय उपिोक्ता सलमलत गठन गनुयपनेछ । उपिोक्ता सलमलतका सदस्यहरूिे आफ्नो 
नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रलतलिवप पेर् गनुयपनेछ ।  

 (२) नगरपालिकाका बहािवािा पदालिकारी, राजनीलतक दिको प्रलतलनलिको रूपमा नगरपालिकाको कुनै 
पलन पदमा आलसन व्यम्क्त, बहािबािा सरकारी कमयचारी, म्र्िक, लनमायण व्यवसायी, सरकारी पेश्की वा 
बेरूज ुफर्छ्यौट नगरेका व्यम्क्तहरू, नैलतक पतन देम्खन ेफौजदारी अलियोगमा सजाय पाई उक्त सजाय 
िकु्तान गरेको तीन वषय ननाघेको व्यम्क्त, सावयजलनक सभपलत वहनालमना गरेका व्यम्क्त उपिोक्ता सलमलतका 
सदस्य हनु पाउने छैनन ्।   

  (३)   उपिोक्ता सलमलतका सदस्यहरूमा कभतीमा चालिस प्रलतर्त मवहिा हनुपुनेछ । सलमलतको अध्यि, 

सम्चव र कोषाध्यिमध्ये कभतीमा एकजना मवहिा पदालिकारी हनपुनेछ । उपिोक्ता सलमलत गठन गदाय 
समावेर्ी हनुका साथै उपिोक्ता सलमलतमा आव् व्यम्क्तहरू सामान्यतया सािर हनुपुनेछ ।   
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(४) एउटै समयमा एक व्यम्क्त एकिन्दा बढी उपिोक्ता सलमलतको सदस्य हनु पाउन े छैन साथै 
एकासगोिका पररवारबाट एकजनािन्दा बढी व्यम्क्त सलमलतको सदस्य हनु पाइने छैन ।   

(५) वडालित्र संचािन हनुे सबै योजनाहरुको िालग उपिोक्ता सलमलतको गठन सभबम्न्ित वडा सलमलतिे 
गनेछ । वडा सलमलतिे उपिोक्ता सलमलतको गठन गदाय लनिायररत प्रकृया बमोम्जम सभबम्न्ित िािग्राही 
समूहको िेिाबाट गनुयपनेछ । वडा सलमलतिे आफ्नो प्रलतलनलि र कमयचारी खटाई उपिोक्ता सलमलत गठन 
गराएकोमा वडा सलमलतको वैठकबाट सो को अनमुोदन गरी लनणययको प्रलतलिवप सवहत नगरपालिकामा पेर् 
गनुयपनेछ ।  

(६) प्रचलित ऐन, लनयम, प्रवक्रया र मापदण्ड ववपररत उपिोक्ता सलमलत वा अनगमुन सलमलत गठन गरेको वा 
लसफाररर् गरेको पाइएमा यसरी गठन वा लसफाररर् गने कमचायरी, सामाम्जक पररचािक, व्यम्क्त वा 
संस्थािाई समेत कारवाही हनुेछ ।   

(७) उपिोक्ता सलमलतको गठन सवयसभमत तररकािे गनुयपनेछ । सवयसभमत हनु नसकेको अवस्थामा 
तोकेको ववलि अनसुार खवटएका कमयचारी वा सामाम्जक पररचािकिे उपिोक्ता सलमलत गठन गरी सोको 
जानकारी सभबम्न्ित नगरपालिकािाई गराउन ुपनेछ ।   

(८) नगरपालिकाबाट काययक्रम वा आयोजना स्वीकृत िएपलछ उपिोक्ता सलमलत माफय त सञ्चािन गररन े
काययक्रम वा आयोजनाको हकमा उपिोक्ता सलमलत गठन गरी सभझौताका िालग सभपकय  राख्न सभबम्न्ित 
िािग्राही समूहिाई जानकारी ददनपुनेछ । तोवकएको समयलित्र उपिोक्ता सलमलत गठन िई आउन 
नसकेमा सभबम्न्ित नगरपालिकािे सहजीकरण गनेछ । उपिोक्ता सलमलत गठन हनु नसकेमा अन्य 
बैकम्ल्पक माध्यमबाट आयोजना सञ्चािन गनय सवकनेछ ।   

(९) नगरपालिकािे आयोजना/काययक्रम छनौट गदाय उपिोक्ता सलमलतको तफय बाट नगद िागत 
सहिालगता जटु्ने आयोजनािाई प्राथलमकता ददनपुनेछ । यसरी नगद सहिालगता तोवकएको अवस्थामा 
उपिोक्ता सलमलतको तफय बाट व्यहोनुयपने सहिालगता बापतको रकम नगरपालिकाको खातामा दाम्खिा गरी 
सोको िौचर प्राप्त िएपलछ मात्र उपिोक्ता सलमलतसंग योजना सभझौता गनुयपनेछ । नगद िागत सहिालगता 
नजटु्ने गरी आयोजना स्वीकृत िएको अवस्थामा नगरपालिकािे योजना सभझौता गरी लनिायरण गरे 
बमोम्जम जनसहिालगता बराबरको काम गरेको  प्राववलिक मूल्याङ्कन सवहतको प्रलतवेदन प्राप्त िएपलछ 
काययप्रगलतको आिारमा आयोजनाको िालग नगरपालिकािे उपिब्ि गराउने रकमबाट िकु्तानी गनुयपनेछ 
। िागत सहिालगताको व्यवस्था निएको कुनैपलन योजना उपिोक्ता सलमलत माफय त संचािन गनय पाइने 
छैन ।   

(१०) यस बमोम्जम काययक्रम स्वीकृत निई ववगत वषयमा वा यसै आलथयक वषयमा पलन सभझौता हनुपूुवय 
कायय सभपन्न गररएका िनी िकु्तानी माग गररएको काययक्रम वा आयोजनाहरूमा र आ.व.को अन्त्यमा 
काम िैसकेको देखाई पलछ काम गने गरी कुनै पलन हाितमा उपिोक्ता सलमलतिाई रकम िकु्तानी ददन 
पाइने छैन । उपिोक्ता सलमलतिे स्वीकृत काययक्रम र सभझौता बमोम्जम गरेको कामको मात्र िकु्तानी 
ददइनेछ । 

 

(११) तोवकएका काम िन्दा बढी गने वा काम नै नगरी वा वास्तववक कामिन्दा बढी काम गरेको 
देखाई अथवा कुनै आइटमको सट्टा अको आइटमको कायय पूरा गरेको देखाई वा िागत अनमुानिन्दा 
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बढी रकम माग्ने उपिोक्ता सलमलतिाई उक्त रकम िकु्तानी नददई कािो सूचीमा राखी कारवाही गनुयको 
अलतररक्त सभबम्न्ित प्राववलिकिाई समेत कारवाही गररनेछ ।  

(१२) उपिोक्ता सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकार िगायत आयोजना िागत, लनमायण सामग्रीको पररमाण, 

आयोजनाको गणुस्तर, राख्नपुने खाता, वकस्ता लनकासा तथा िकु्तानी प्रवक्रया, पारदम्र्यता, अनगुमनसभबन्िी 
व्यवस्थाका बारेमा काययक्रम वा आयोजना सभझौता हनुपूुवय एक वा सोिन्दा बढी उपिोक्ता सलमलतहरूका 
अध्यि, सम्चव र कोषाध्यििाई सामवुहक रूपमा अनमु्र्िण काययक्रम सञ्चािन गररनेछ ।    

(१३) उपिोक्ता सलमलतको खाता अध्यि, सम्चव र कोषाध्यिको संयकु्त दस्तखतबाट सञ्चािन हनुेछ । 
खाता सचांिकहरूको तीनपसु्ते खुिाई आयोजना खाता र नगर काययपालिकामा अलििेख राख्नपुनेछ । 
उपिोक्ता सलमलतको गठन र यसको बैठकका लनणययहरूको अलििेख उपिोक्ता सलमलतको सम्चबिे  

राख्नपुनेछ ।  

(१४) उपिोक्ता सलमलतिे आफूिे प्रत्येक वकस्तामा गरेको खचयको सूचना अनसुचुी–११ बमोम्जम 
सावयजलनक गनुयको साथै सभबम्न्ित उपिोक्ता र नगर काययपालिकािाई जानकारी गराउन ुपनेछ । नगर 
कययपालिकाबाट कुनै पलन समयमा उपिोक्ता सलमलत तथा आयोजना कायायन्वयन गने लनकाय वा संघ 
संस्थाको आलथयक कारोवारको बारेमा जाूँचबझु वा लनरीिण गनय सवकनेछ ।  

(१५) उपिोक्ता सलमलत, गैर सरकारी संस्था वा सामदुावयक संस्थािे आफ्नो खाताबाट पम्च्चस हजारिन्दा 
मालथको आलथयक कारोबार गदाय वा िकु्तानी ददूँदा बैंक वा ववत्तीय संस्थामाफय त  गनुयपनेछ । 

(१६) सामाम्जक पररचािनका माध्यमबाट गठन िएका समूह, सामदुावयक संस्था (जस्तै सामदुावयक वन, 

सामदुावयक स्तरका सहकारी संस्थाहरू, टोि ववकास संस्था, आमा समूह, कृवष समूह, सामदुावयक संगठन 
आदद)िे काययक्रम वा आयोजना सञ्चािन गनय इच्छुक एवं सिम िएमा छुटै्ट उपिोक्ता सलमलत गठन 
नगरी त्यस्ता समूह माफय त काययक्रम सञ्चािन गनय सवकनेछ ।  

(१७) उपिोक्ता सलमलत माफय त सञ्चािन गररने आयोजनाहरू श्रममूिक प्रववलिमा आिाररत रही स्थानीय 
श्रमको उपयोग र पररचािनिाई उच्च प्राथलमकता ददने वकलसमको हनुपुनेछ ।   

(१८) श्रममूिक प्रववलिबाट कायय गराउने गरी िागत अनमुान स्वीकृत गराई सोही बमोम्जम सभझौता 
गरी  मेर्ीनरी उपकरणको प्रयोगबाट कायय गरेको पाइएमा त्यस्तो उपिोक्ता सलमलतसूँग िएको सभझौता 
रद्द गरी उपिोक्ता सलमलतिाई िकु्तानी गररएको रकम मूल्यांकन गरी बढी िएको रकम सरकारी बाूँकी 
सरह असिु उपर गनुयपनेछ ।   

(१९) आयोजना कायायन्वयन गने लनकाय वा उपिोक्ता सलमलतिे आयोजनाको िौलतक तथा ववत्तीय प्रगलत 
प्रलतवेदन अनसूुची–१२ को ढाूँचामा सभझौतामा तोवकए बमोम्जमको समयमा नगर काययपालिकामा पठाउन ु
पनेछ ।   

(२०) नगरपालिकािे आयोजना सञ्चािन एवम ्कायायन्वयनमा संिग्न उपिोक्ता सलमलत, सामदुावयक संस्था 
एवम ्गैर सरकारी संघ संस्थाको अलििेखीकरण गरी अनसूुची–१३ बमोम्जम िगत व्यवम्स्थत गनुयपनेछ ।  

(२१) उपिोक्ता सलमलतसूँग सभझौता गनुय अगालड नगर काययपालिकाको योजना र्ाखा वा योजना सभबन्िी 
काम गने कमयचारीिे प्रचलित कानून, काययववलि, लनदेम्र्का बमोम्जम आवश्यक कागजात सवहत उपिोक्ता 
सलमलत गठन िए निएको बारे एवकन गरी आफ्नो स्पि राय साथ सभझौताका िालग लनणयय गने अलिकारी 
समि पेर् गरी लनणयय िए बमोम्जम गनुयपनेछ ।  
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(२२) नगर काययपालिका र उपिोक्ता सलमलत वीचमा हनुे सभझौता पत्रमा आयोजनाको िागत, कायय प्रारभि 
र सभपन्न हनुे अवलि, उपिाक्तो सलमलतिे गने योगदानको प्रकार र रकम, सभबम्न्ित उपिोक्तािारा सञ्चािन 
र ममयत सभिार गनुयपने ववषय आदद उल्िेख गनुयपनेछ ।  उपिोक्ता सलमलतिे काम गने गरी सभझौता 
गरेका योजना, आयोजना उपिोक्ता सलमलतिे ठेक्का िगाउन पाउने छैन । उपिोक्ता सलमलतिे ठेक्का 
िगाएमा त्यस्तो उपिोक्ता सलमलतसूँग नगर काययपालिकािे सभझौता िंग गरी त्यस्तो उपिोक्ता सलमलतका 
सदस्य तथा पदालिकारीहरुिाई कािोसूचीमा राम्खनेछ । 

(२३) उपिोक्ता सलमलतिाई नगर काययपालिकािे िागत अनमुान तयार गने, प्राववलिक सल्िाह ददन,े 

जाूँचपास िगायत अन्य प्राववलिक सहयोग उपिब्ि गराउनेछ । नगर काययपालिकाबाट प्राववलिक सेवा 
उपिब्ि गराउन कुनै कारणिे सभिव निएमा सभझौतामा उल्िेख गरी तोवकएको खचयको सीमा लित्र रही 
उपिोक्ता सलमलतिे आफ्नै तफय बाट करारमा प्राववलिक लनयकु्त गनय वा प्राववलिक सहयोग लिन सक्नेछ ।   

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

(२५)  उपिोक्ता सलमलतिे मालसक रूपमा बैठक बस्नपुने, बैठकबाट िएको लनणयय नगर काययपालिकािाई 
जानकारी गराउन,े आयोजना सञ्चािन, संरिण र ममयत सभिार गने, आफूिे म्जभमा लिएको काम लनिायररत 
समयमा सभपन्न गनय नसकेमा उपिोक्ता समहुको लनणयय सवहत थप भयाद माग गने, काययक्रम कायायन्वयन 
संग सभवम्न्ित सभपूणय खचयहरूको लबि िरपाई सरुम्ित राख्न,े सभबम्न्ित कामको प्रगलत लबबरण 
नगरपालिकामा उपिब्ि गराउने, कामको फरफारक गराउन ुअम्घ समीिाको िालग उपिोक्ता समूहको 
बैठक बोिाई बैठकमा राखी छिफि गराउने, यस्तो बैठकको उपम्स्थलत र लनणययको प्रलतलिवप नगर 
काययपालिकामा प्रस्ततु गने आदद कायय सभपादन गनुयपनेछ ।  

(२६)  उपिोक्ता सलमलतिे गरेको कामको िागत मूल्य, कायय, काययस्थि, िागेको रकम, उपिोक्ता 
सलमलतको पदालिकारीको नाम, कायय र्रुू तथा सभपन्न लमलत समेत खुल्ने गरी सभवम्न्ित काययस्थिमा 
सावयजलनक परीिण गरेको प्रलतवेदन नगर काययपालिकामा प्रस्ततु गनुयपदयछ ।   

(२७) उपिोक्ता सलमलत माफय त गररएको लनमायण वा सञ्चािन गरेको काययक्रमको जानकारी स्थानीय 
जनतािे माग गरेमा उपिोक्ता सलमलतिे उपिब्ि गराउनपुनेछ । यसरी माग गरेको वववरण उपिब्ि 
नगराएको िनी सभवम्न्ित उपिोक्तािे उपिोक्ता सलमलत िंग गनय माग गरेमा नगर काययपालिकािे सो 
ववषयमा सत्य तथ्य बझुी उपिोक्ता सलमलतको पनुिः गठन गनय, सलमलत िंग गनय वा अन्य माध्यमबाट कायय 
सभपन्न गनय सक्नेछ ।   

(२८) उपिोक्ता सलमलत माफय त सञ्चािन हनुे वा लनमायण हनु े ववकास लनमायण काययको स्थिगत अनगुमन 
गने म्जभमेवारी नगर काययपालिकाको हनुेछ ।   

(२९) उपिोक्ता सलमलतिे कामको िालग लनयमानसुार लिएको पेश्की फछयौट गदाय प्रथम वकस्ताको 
प्राववलिक मूल्याङ्कन, सभझौता अनसुारको नाप जाूँच र मूल्य खुिेको रलनङ्गववि, उपिोक्ता सलमलतको बैठकको 
लनणययको प्रलतलिवप समेत राखी नगर काययपालिकामा लनवेदन ददनपुनेछ । यस वववरणको आिारमा 
अम्घल्िो वकस्ताको पेश्की फर्छ्यौट गरी थप कामको मात्र अको वकस्ता कायम गरी सोही वरावरको 
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रकम उपिब्ि गराईनेछ । उपिोक्ता सलमलत स्वयमिे प्रत्येक वकस्तामा गरेको खचयको सूचना सावयजलनक 
स्थानमा टाूँस गनुयपनेछ ।   

(३०) उपिोक्ता सलमलतिे कायय सभपन्न गरेपलछ प्राववलिक जाूँचपास र काययसभपन्न प्रलतवदेन प्राप्त गरी 
सभबम्न्ित वडाको वडाध्यि वा लनजिे तोकेको वडा सदस्य र नगर काययपालिकाका प्रलतलनलिको रोहवरमा 
सावयजलनक परीिण गराउन ुपनेछ । फरफारकका िालग उक्त सावयजलनक पररिणको प्रलतवेदन समेत पेर् 
गनुयपनेछ । अम्न्तम िकु्तानी ददंदा उक्त योजनाको फोटो र सो अनसुार लनमायण िएको हो िनी उपिोक्ता 
सलमलतको लनणयय तथा उपिोक्ता सलमलतका अध्यि, सम्चव र कोषाध्यिको दस्तखत गराई सभबम्न्ित 
फाईिमा समावेर् गनुय पनेछ ।  

(३१) उपिोक्ता सलमलत माफय त सञ्चािन िएका आयोजनाहरूको काययसभपन्न िएपलछ नगरपालिकािे 
उपयकु्त ठहर याएमा सोको रेखदेख ममयत सभिार गने म्जभमेवारी समेत तोकी सोही उपिोक्ता सलमलतिाई 
हस्तान्तरण गनय सक्नेछ । यसरी आयोजनाको हस्तान्तरण िएमा नगर काययपालिकाको सहमलत लिई 
उपिोक्ता सलमलतिे सेवा र्लु्क लिन र सोको लनयलमत ममयत सभिार र सञ्चािनको व्यवस्था गनय सक्नेछ 
। यसका िालग आवश्यकता अनसुार काययक्रम तथा आयोजना सञ्चािन काययववलि तयार गरी नगर 
काययपालिकाबाट स्वीकृत गरी िागू गनय सवकनेछ ।  

(३२) नगर काययपालिका आफैिे संचािन गरेको वा उपिोक्ता सलमलत, गैर सरकारी संस्था िगायत अन्य 
सामाम्जक संघसंस्था माफय त सञ्चािन गररने तालिम, गोष्ठी, सेलमनार, अलिमखुीकरण काययक्रम, काययर्ािाजस्ता 
काययक्रमहरूको िकु्तानी गदाय उक्त काययक्रम सचांिन गने ववषयमा िएको लनणयय, काययक्रम संचािन 
िएको स्थान र काययक्रम अवलि, काययक्रमको उदे्दश्य र अपेम्ित उपिम्ब्ि, काययक्रमका सहिागीको 
उपम्स्थलत, काययक्रमको काययतालिका, काययक्रममा प्रस्ततु िएको काययपत्रको प्रलतलिपी, काययक्रम संचािन 
गदायको अवस्थाका तस्वीरहरू सवहत आलथयक प्रर्ासन लनयम बमोम्जमका अन्य बीि िपायइ र कागजात 
संिग्न गरी काययसभपन्न प्रलतवेदनका आिारमा गनुयपनेछ ।  

(३३) उपिोक्ता सलमलतिे आयोजनाहरू संचािन गदाय तोवकए बमोम्जमको गणुस्तर कायम गने गराउन े
दावयत्व र म्जभमेवारी जनप्रलतलनलि, सभबम्न्ित प्राववलिक कमयचारी, अन्य कमयचारी, उपिोक्ता सलमलत र 
अनगुमन तथा सहजीकरण सलमलतको हनुेछ ।  

(३४)  अनकुरणीय कायय गने उपिोक्ता सलमलत, प्राववलिक कमयचारी र सभबम्न्ित कमयचारीिाई नगर 
काययपालिकाको लनणयय बमोम्जम वावषयक रूपमा परुस्कार प्रदान गनय सवकनेछ ।   

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

(क) उपिोक्ता सलमलत वा ठेक्कापट्टा जनुसकैु प्रवक्रयाबाट काययक्रम वा आयोजना संचािन वा कायायन्वयनमा 
अनगुमन एवम ्सहजीकरण गनय सभबम्न्ित आयोजना वा काययक्रमबाट प्रत्यि िाि हालसि गने पररवार 
मध्येबाट कभतीमा दईु जना मवहिा र वडा सलमलतबाट एकजना प्रलतलनलि समेत रहने गरी पाूँच सदस्यीय 
अनगुमन तथा सहजीकरण सलमलत गठन गनुयपनेछ ।   

(ख)  खण्ड (क) बमोम्जमको सलमलत ठेक्कापट्टाबाट सञ्चािन गररन े काययक्रम वा आयोजनाको हकमा 
काययक्रम वा आयोजना प्रारभि हनुिुन्दा पवहिे सो आयोजनामा खवटएका कमयचारीिे र उपिोक्ता 
सलमलतबाट सञ्चािन गररन ेकाययक्रम वा आयोजनाको हकमा सभझौता हनुपूुवय आयोजना अनगुमन तथा 
सहजीकरण सलमलत गठन गनुयपनेछ । काययक्रम वा आयोजनाको अम्न्तम िकु्तानी एवम ्फरफारक गनुयपूवय 
यस्तो सलमलतको लसफाररर् आवश्यक पनेछ ।  
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(ग)  आयोजना संचािनको क्रममा बािा अवरोि आइपरेमा आवश्यक सहजीकरण गने, सभपन्न काययक्रम 
वा आयोजनाको सावयजलनक पररिण गने तथा नगरपालिकासूँग गरेको सभझौता र प्रचलित कानून बमोम्जम 
काययक्रम तथा आयोजना सचांिन िएको नपाइएमा सभबम्न्ित उपिोक्ता सलमलतका सदस्यहरूिाई र नगर 
काययपालिकािाई सोको जानकारी गराउन ुकाययक्रम वा आयोजना अनगुमन तथा सहजीकरण सलमलतको 
कतयव्य हनुेछ ।  

(घ) सलमलतिे आयोजना सभपन्न िएको सात ददनलित्र आयोजनाको अम्न्तम िकु्तानी र फरफारकको लनम्भत 
लसफाररर् गनुय पनेछ । तर सलमलतिे आफ्नो दावयत्व र म्जभमेवारी लनवायह नगरेको, िकु्तानी र 
फरफारकको िालग लसफाररर् नगरेको कारणबाट मात्र प्रचलित कानून बमोम्जम िए गरेका काययको 
िकु्तानी ददन, फरफारक गनय िगायतका थप काययहरू अगालड बढाउन बािा परेको मालनने छैन ।   

(ङ) नगर काययपालिकािे सो सलमलतको थप म्जभमेवारी र आचारसंवहता लनिायरण गनय सक्नेछ । यस्तो 
व्यवस्था आयोजना सभझौता फाराममा उल्िेख गनुयपनेछ । 

(च) आयोजना सपुररवेिण र अनगुमन सलमलतिे आयोजना लनमायण सभबन्िमा िएको प्रगलत वववरण 
उपिोक्ता सलमलत र नगर काययपालिकािाई उपिब्ि गराउने, आयोजना सञ्चािनबाट स्थानीय जनतािाई 
पगुेको सवुविा, सेवाको गणुस्तर, सेवामा ववृ् गराउन ुपने अवस्था आददको सपुररवेिण गरी जानकारी लिने, 
आयोजना सञ्चािनको क्रममा देखा परेका वािा ब्यविान हटाउनको िालग उपयकु्त सझुाव सवहतको 
लसफाररस सभवम्न्ित  उपिोक्ता सलमलत र नगरपालिकामा पेर् गने तथा उपिोक्ता सलमलतिे नगर 
काययपालिकासूँग गरेको सभझौता र प्रचलित काननु बमोम्जम काययक्रम तथा आयोजना सञ्चािन िएको 
नपाइएमा सोको जानकारी नगर काययपालिकामा गराउने दावयत्व र म्जभमेवारी लनवायह गनुयपनेछ ।  

 

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

(२)  लनजीिेत्र आकवषयत हनुसक्ने सभिाववत िेत्रहरूको पवहचान गरी त्यस्ता िेत्रहरूमा साझेदारीमा काम 
गनय नगर काययपालिकािे लनजी िेत्रिाई आह्वान गनुयपनेछ ।  

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

(४)  नगरपालिकािे आफ्नो काययिेत्र लित्र रहेका गैर सरकारी संस्था, लनजी िेत्र, सामदुावयक संस्थाबाट 
सञ्चािन हनुे काययक्रम वा आयोजनामा पररपूरकता कायम गनुयका साथै यस्ता संस्थाहरूसूँग साझेदारीमा 
काययक्रम वा आयोजनाहरू सञ्चािन एवम ्कायायन्वयन गनय सक्नेछ ।   

 

२६.  ठेक्कापट्टासभबन्िी व्यवस्थािः उपिोक्ता सलमलतबाट कायय सभपन्न हनु नसक्ने जवटि र प्राववलिक 
रूपमा कदठन प्रकृलतका आयोजनाहरूको नगर काययपालिकािे प्रचलित कानूनको प्रवक्रया परु याई 
ठेक्कापट्टािारा काम गराउन ुपनेछ ।   

  



  

29 

२७. सडक लनमायणसभबन्िी ववर्षे व्यवस्थािः 
(१) पूवायिार ववकासबाट अलिकतम िाि लिनका िालग सडक सवुविा पगु्ने िेत्रमा तत्काि रोजगारी र 
आय आजयनमा बढावा ददनसक्ने पययटन, कृवष (कृवष, पर्वुवकास र मत्स्य ववकास) तथा गैर कृवष (िघ ु
उद्योग, उद्यम, व्यवसाय) सभबन्िी आलथयक तथा सामाम्जक ववकासका वक्रयाकिापहरू उक्त िेत्रमा नै 
संकेम्न्रत (कन्सन्िेट) गरी एक िेत्रिे अको िेत्रको ववकासमा पररपूरकता कायम हनुे गरी सञ्चािन 
गररनेछ ।   

(२) सडकमा िगानी गदाय नयाूँ ियाक खोल्ने काययिाई कम प्राथलमकता ददई िैरहेका सडकहरूिाई बारै 
मवहना सञ्चािन गनय सडकको स्तरोन्नलतका साथै सडक संरचना र पिु–पिेुसा लनमायणमा प्राथलमकता 
ददइनेछ ।   

(३) नयाूँ ियाक खोल्न अत्यावश्यक देम्खएमा म्जल्िा यातायात गरुूयोजना र नगर यातायात गरुुयोजनाको 
प्राथलमकतामा परेको सडकमा मात्र नयाूँ ियाक खोल्न सवकनेछ र नयाूँ ट्र्याक खोल्दा यातायात सेवा 
सञ्चािन िएको सडक खण्डिाई जोड्ने प्रवेर् ववन्ददेुम्ख मात्र क्रमर्िः लनमायण कायय गनुयपनेछ ।  

(४) सडक लनमायण काययमा ठूिा मेम्र्नरी उपकरणको प्रयोगमा कम प्राथलमकता ददन ु पनेछ । तर 
प्राववलिकको परामर्यमा वातावरण संरिण ऐन, २०५३ तथा वातावरण संरिण लनयमाविी, २०५४ को 
साथै सामाम्जक तथा वातावरणीय सरुिाको रूपरेखा, २०६५ को पररलिलित्र रही वातावरण तथा श्रममैत्री 
उपकरण प्रयोगमा बािा पने छैन ।  

(५) नगरपालिकािे आफ्नो िेत्रलित्र लनमायण िएका सभपूणय सडकहरूको नक्र्ाङ्कन एवम ् अद्यावलिक 
वववरण (रोड इन्िेन्िी) तयार गरी राख्न ुपनेछ ।   

(६)  सभबम्न्ित लनकायको स्वीकृलत वेगर वातावरणमा प्रत्यि रूपमा असर परु याउने खािका 
आयोजनाहरू तथा नगरपालिकाको स्वीकृलत वेगर स्थानीयस्तरका सडक लनमायणसभबन्िी िौलतक 
पूवायिारका आयोजनाहरू सञ्चािन गनय पाइने छैन ।  

(७) सडक लनमायणसभबन्िी कायय सञ्चािन गनुयपूवय सडकको िेत्रालिकार (राइट अफ वे) कायम गनुय पनेछ 
। सडकको िेत्रालिकार (राइट अफ वे) मानवीय कारणिे कायम हनु नसकेका सडकहरुको स्तरोन्नलत 
लनरुत्सावहत गररनेछ । साथै सडकको दबैुतफय  हररयािी कायम राख्न बिृारोपण समेत गररनेछ ।   

२८.  आयोजना ममयत संिार तथा हस्तान्तरण सभबन्िी व्यवस्थािः 
(१) एक करोड रूपैयाूँिन्दा मालथ िागत िएका आयोजनाको हकमा आयोजनाको िागत अनमुान तजुयमा 
गदायकै समयमा ममयत सभिारका िालग रकम छुट्याउन ुपनेछ । सोिन्दा कम िागतका स्थानीय पूवायिार 
सभबन्िी आयोजनाको हकमा ववर्ेष ममयत सभिार कोषमा आवश्यक बजेट ववलनयोजन गरी उक्त कोषबाट 
ममयत सभिारको व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ ।   

(२)  आयोजना सञ्चािन गने लनकायिे सभपन्न िईसकेका आयोजनाहरूको लनयलमत रेखदेख र ममयत 
संिार कायय आफैिे गने वा त्यस्ता आयोजनाको स्वालमत्व समेत सभबम्न्ित उपिोक्ता सलमलत, सामूदावयक 
संस्था वा गैरसरकारी संस्थािाई अनसूुची–१४ बमोम्जम हस्तान्तरण गरी दीगो सञ्चािन हनुे व्यवस्था 
लमिाइनेछ ।  

(३)  हस्तान्तररत आयोजनाको लनयलमत सञ्चािन र ममयत संिारका िालग उपिोक्ता सलमलत, गैर सरकारी 
संस्था वा समदुावयक संस्थािे नगर काययपालिकाबाट स्वीकृलत लिई आवश्यक सेवार्लु्क तोकी आफ्नो 
कोष खडा गनय सक्नेछन ्।  
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(४) उपदफा (३) बमोम्जमको कोषबाट कोषको वावषयक आभदानीको पाूँच प्रलतर्त वा पन्र हजारमध्ये 
जनु कम हनु्छ त्यलत रकम प्रर्ासलनक काययमा खचय गनय सवकनेछ । बाूँकी रकम सभबम्न्ित आयोजनाको 
ममयत संिार र स्तरोन्नलतका िालग खचय गनुयपनेछ ।    

(५) लनयलमत रूपमा ममयत संिार नगने आयोजनामा थप िगानी गररने छैन ।   

२९.  जनसहिालगता एवम ्िागत सहिालगतािः 
(१) काययक्रम वा आयोजना तजुयमा, सञ्चािन, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन िगायत आयोजनाका प्रत्येक चरणमा 
अत्यलिक मात्रामा सहिालगता जटुाउने प्रयत्न गनुय नगर काययपालिका/वडा सलमलतको कतयव्य हनुेछ । 

(२) सहिालगताको मापदण्ड तयार गदाय आयोजनाको प्रकृलत, आयोजनास्थि, उपिोक्ताको िमता र नगर 
काययपालिकािे अविभवन गरेको नीलतका अिीनमा रही बीस प्रलतर्तमा कम नहनुे गरी    (नगद, श्रम वा 
स्थानीय सामग्री) लनिायरण गनुयपनेछ ।   

(३) सहिालगताको अंर् लनिारयण गदाय अलत ववपन्न पररवार र िम्ित समूहिाई ववर्ेष सहलुियत ददन 
सवकने प्राविान राख्न सवकनेछ । िागत सहिालगता व्यहोनय नसकेको कारणबाट िम्ित समूहिाई 
आयोजनाको िािबाट वम्ञ्चत गराइने छैन ।   

 

३०.  काययक्रम वा आयोजना सञ्चािन सभबन्िी काययतालिकािः नगर काययपालिकाको काययक्रम वा 
आयोजना सञ्चािन गदाय सामान्यतया देहायको समयतालिका अनसुार गनुयपने छिः  
लस.नं. काययहरू समय तालिका 
१.  चािू आलथयक वषयका वावषयक कायय तालिका (खररद 

योजना सवहत)  लनमायण र स्वीकृती ।  
िार मसान्तलित्र ।  

२.  वावषयक कायय तालिका अनसुार उपिोक्ता सलमलतको गठन 
र संझौता, ठेक्का पट्टा वा अन्य प्रवक्रयाबाट आयोजना 
कायायन्वयन, व्यवस्थापन र कायायरभि आदेर् ।  

वावषयक कायय योजना अनसुार मंलसर 
मसान्तलित्र ।  

३.     आयोजना सभपन्न गने अवलि  ।  ज्येष्ठ मसान्तलित्र ।  

४.  जाूँचपास र फरफारक ।  आयोजना सभपन्न िएको ३० ददनलित्र 
।  

५.   आगामी आलथयक वषयको काययक्रम र बजेट तजुयमा नगर 
सिाबाट पाररत गने ।  

असार मसान्तलित्र  

 

३१. काययक्रम कायायन्वयन तथा सञ्चािनमा सहयोग गनुयपनेिः नगर काययपालिकाबाट आफ्नो िेत्रलित्र 
सञ्चािन तथा कायायन्वयन हनुे काययक्रम वा आयोजनामा राजनैलतक दि, सामदुावयक संस्था, नागररक 
समाज, गैर सरकारी संस्था, पेर्ागत संस्था एवम ् सबै सरकारी एवम ् गैर सरकारी संस्थािे आवश्यक 
सहयोग र सहजीकरण गने कतयव्य हनुेछ ।   
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पररच्छेद – ५ 

अनगुमन एवम ्मूल्याङ्कन 

३२.  सपुररवेिण तथा अनगुमन सलमलतिः 
(१) नगरपालिकािे आफ्नो िेत्र लित्र सञ्चालित ववलिन्न काययक्रम वा आयोजनाहरूको समग्र अनगुमन गने 
प्रयोजनका िालग देहाय बमोम्जमको नगर सपुररवेिण तथा अनगुमन सलमलत गठन गनुयपनेछिः 
क नगर प्रमखु/उपप्रमखु                                            - संयोजक 
  

ख. नगर काययपालिकािे तोकेको १ मवहिा सवहत बढीमा ३ जना प्रलतलनलि  - सदस्य 

ग. काययकारी अलिकृत वा लनजिे तोकेको अलिकृत कमयचारी    - सदस्य 

घ. आयोजना संचािन रहेको वडा/वडाहरुको वडाध्यि वा लनजिे तोकेको सदस्य  - सदस्य 

ङ. काययपालिकाको सभबम्न्ित ववषयगत कायायिय/इकाईको प्रलतलनलि एकजना  – सदस्य   

च. नगर काययपालिकाको कायायियबाट तोवकएको प्राववलिक कमयचारी एक जना  – सदस्य   

छ. नगर काययपालिकाका काययकारी अलिकृतिे तोकेको कमयचारी    – सदस्य सम्चव 

 

(२) वडा स्तरीय सपुररवेिण तथा अनगुमन सलमलतिः वडािे आफ्नो िेत्र लित्र सञ्चालित ववलिन्न काययक्रम 
वा आयोजनाहरूको समग्र अनगुमन गने प्रयोजनका िालग देहाय बमोम्जमको वडास्तरीय सपुररवेिण तथा 
अनगुमन सलमलत गठन गनुयपनेछ 

क. वडा सलमलतिे तोकेको सदस्यिः                                संयोजक 

ख. वडा सलमलतको दलित मवहिा सदस्यिः                          सदस्य 

ग. स्थानीय वडावासीहरु मध्ये वडामा रहेका ववलिन्न संघसंस्था,  
नागररक समाजबाट वडा सलमलतिे तोकेको एक मवहिा सवहत दईु जनािः    सदस्य 

घ. वडा सम्चव वा लनजिे तोकेको कमयचारीिः                           सदस्य सम्चव  

 

(३)  उपदफा (१) र (२) अनसुार गठन हनुे सपुररवेिण तथा अनगुमन सलमलतको काम, कतयव्य र 
अलिकार देहाय बमोम्जम हनुेछिः 
(क) आयोजनाको कायायन्वनमा सहजीकरण गने तथा देम्खएका बािा, व्यविान र समस्या समािानका 
िालग आवश्यक लनदेर्न ददन,े  

(ख) आयोजनाको कायायन्वयन काययतालिका अनसुार काम िए निएको यकीन गने र नगरेको पाइएमा 
सभबम्न्ित पििाई सचेत गराउने,    
(ग) ववषयगत कायायिय र अन्य सरकारी िेत्रबाट सञ्चालित काययक्रम वा आयोजनाको समेत अनगुमन 
गने ।   

(घ) सलमलतिे गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालित काययक्रम वा आयोजनाको प्रिावकारी अनगुमन गरी सोको 
चौमालसक र बावषयक प्रलतवेदन नगर काययपालिकामा पठाउने । तर, वडास्तरीय अनगुमन सलमलतिे 
चौमालसक र बावषयक प्रलतवेदन वडा सलमलतमा पठाउन ुपनेछ र वडा सलमलतिे उक्त प्रलतवेदनमा छिफि 
गरी सिुार गनय तथा आवश्यक कारबाही गनय नगरपालिकामा पठाउन ुपनेछ । 
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(४)  सलमलतिे अनगुमनको क्रममा देम्खएका ववषयमा आवश्यक िेखाजोखा गरी आफ्नो सझुाव सवहतको 
प्रलतवेदन वडा सलमलतको हकमा चौमालसक रूपमा वडा कायायियमा र नगरपालिकाको हकमा चौमालसक 
रुपमा नगरपालिका प्रमखु समि पेर् गनेछ । यसरी प्राप्त प्रलतवेदनमालथ नगर काययपालिकाको बैठकमा 
छिफि गररनेछ ।  

(५) वडा स्तरीय काययक्रम वा आयोजनाको हकमा वडा कायायियिे र नगर स्तरीय काययक्रम तथा 
आयोजनाको हकमा नगर काययपालिकािे आफ्ना काययक्रम वा आयोजनाहरूको सपुररवेिण तथा अनगुमन 
कायययोजना/काययतालिका बनाई सोको आिारमा लनयलमत रूपमा सपुरीवेिण, अनगुमन एवम ् समीिा 
गनुयपनेछ।  

(६)  सलमलत आफैिे अनगुमन गनय वा आवश्यकता अनसुार वडा कायायियिे बढीमा तीन सदस्यीय र 
नगर काययपालिकािे बढीमा पाूँच सदस्यीय उप–सलमलत गठन गरी आयोजनाको सपुरीवेिण तथा अनगुमन 
गनय वा अन्य कुनै पदालिकारी वा कमयचारीहरूिाई अनगुमनसभबन्िी काययमा खटाउन सक्नेछ ।  

(७)  सलमलतिे सामाम्जक सरुिा ित्ता ववतरण काययक्रम, बाि संरिण अनदुान र व्यम्क्तगत घटना दताय 
काययक्रम िगायत सामाम्जक सरुिा सभबन्िी समग्र काययक्रमको समेत अनगुमन गनेछ ।  

(८)  अनगुमन सभबन्िी अन्य व्यवस्था नगर काययपालिकाको बैठकबाट वा नगर सिाबाट तोवकए 
बमोम्जम हनुेछ।  

(९) नगरपालिकाको स्रोतको रकमको सदपुयोग िए निएको सभबन्िमा सावयजलनक सेवा तथा िमता 
ववकास सलमलतिे अनगुमन गनय सक्नेछ ।  

(१०) वडा कायायियहरुबाट सञ्चालित वडास्तरीय आयोजना तथा काययक्रमहरु नगरपालिका स्तरीय 
सपुररवेिण तथा अनगुमन सलमलतिे जनुसकैु बेिा अनगुमन गनय सक्नेछ । र यस्तो अनगुमनको सन्दियमा 
माग गररएका कागजात तथा वववरणहरु देखाउन ुवडा कायायियको कतयव्य हनुेछ । 

(११) उपदफा (१) र (२) बमोम्जमका प्रलतलनलिहरू आिोपािो आिारमा सहिालगता गराउने व्यवस्था 
लमिाउन ुपनेछ ।  

३३. अनगुमनसभबन्िी थप व्यवस्थािः 
(१)  नगर काययपालिकािे आफ्नो िेत्रलित्र सञ्चालित काययक्रम वा आयोजनाको अनगुमन, प्रगलत प्रलतवेदन 
र त्यसको समीिा सवहतको वववरण नगर सिामा छिफि गराई सोको प्रलतवेदन म्जल्िा समन्वय सलमलत, 

संघीय तथा प्रादेम्र्क सरकारका सभबम्न्ित मन्त्राियमा पठाउन ुपनेछ ।   

 (२)  नगर काययपालिकाको िेत्रलित्र सञ्चालित काययक्रम तथा बजेटको तजुयमा, कायायन्वयन र अनगुमन 
प्रवक्रयामा वातावरणीय पि, िैवङ्गक तथा सामाम्जक समावेर्ीकरण जस्ता ववषयिाई पयायप्त ध्यान ददए 
नददएको बारेमा सपुरीवेिण तथा अनगुमन गनुयपनेछ ।  

३४.  आयोजना जाूँचपास र फरफारकसभबन्िी व्यवस्थािः 
(१) नगरस्तरीय जाूँचपास तथा फरफारक सलमलत देहाय अनसुार हनुेछिः 
  नगर प्रमखु वा नगर प्रमखुिे तोकेको पदालिकारी   – संयोजक 

  नगर काययपालिकाको सभबम्न्ित ववषयगत सलमलतको संयोजक  – सदस्य 

  आलथयक प्रर्ासन र्ाखा प्रमखु      – सदस्य 

  नगरपालिकािे तोकेको ईम्न्जलनयर/सब इम्न्जलनयर   – सदस्य 

  योजना र्ाखा प्रमखु       – सदस्य सम्चव 
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(२) नगर काययपालिकािे आयोजना सभपन्न िएको जानकारी प्राप्त िएपलछ िौलतक पूवायिार आयोजनाको 
हकमा नगर सपुरीवेिण तथा अनगुमन सलमलतको लनणयय, सभबम्न्ित वडाको लसफाररस, प्राववलिकिे पेर् 
गरेको अम्न्तम मूल्यांकन, कायय सभपन्न प्रलतवदेन र सावयजलनक परीिणको प्रलतवेदन तथा अन्य 
वक्रयाकिापको हकमा सावयजलनक परीिणको प्रलतवेदनको आिारमा तीस ददनलित्र आयोजना जाूँचपास तथा 
फरफारक सलमलतिे आयोजनाको जाूँचपास गनुयपनेछ ।   

 

(३) वडास्तरीय जाूँचपास तथा फरफारक सलमलत देहाय अनसुार हनुेछ । 

 वडाध्यि वा लनजिे तोकेको सदस्यिः   - संयोजक 

 वडाको मवहिा सदस्य/दलित मवहिा एक जनािः - सदस्य 

 वडा सम्चव वा लनजिे तोकेको कमयचारीिः  - सदस्य सम्चव 

 

(४) नगर काययपालिका/वडा कायायियको जाूँचपास तथा फरफारक सलमलतिे ववषयगत कायायिय, अन्य 
लनकाय वा संघ संस्थाबाट सञ्चालित आयोजनाको सभबम्न्ित लनकायबाट कायय सभपन्न प्रलतवेदन प्राप्त 
िएपलछ आवश्यक जाूँचवझु गरी ३० ददनलित्र जाूँचपास गनुयपनेछ ।     

(५) उक्त सलमलतबाट आयोजना जाूँचपास िएपलछ िकु्तानी हनु बाूँकी रकम िकु्तानी गरी फरफारक 
गररददन ुपनेछ ।  

३५.  प्रगलत प्रलतवेदन एवम ् समीिासभबन्िी व्यवस्थािः (१) नगर काययपालिकािे प्रचलित ऐन, लनयम 
बमोम्जम  काययक्रम वा आयोजनाहरूको प्रगलत समीिा एवम ्मूल्याकंन गनुयपनेछ ।   

(२)  नगर काययपालिकाबाट सञ्चालित काययक्रम वा आयोजनाको प्रगलत प्रलतवेदन एवम ् समीिा देहाय 
बमोम्जम हनुेछिः 
(क)  नगर सिाबाट स्वीकृत बजेट र काययक्रमको एक एक प्रलत म्जल्िा समन्वय सलमलत, मन्त्रािय, संघीय 
तथा प्रादेम्र्क सरकारका सभबम्न्ित लनकायहरुमा पठाउने म्जभमेवारी सभबम्न्ित सम्चवको हनुेछ ।   

(ख)  नगर काययपालिकाबाट सञ्चालित काययक्रम वा आयोजनाको चौमालसक र वावषयक रूपमा प्रगलत 
समीिा गनुयपनछे ।   

(ग) नगर काययपालिकाबाट सञ्चालित काययक्रम वा आयोजनाको ववत्तीय एवम ् िौलतक प्रगलत प्रलतवेदन 
अनसूुची–१५, १५.१, १५.२, १५.३ र १५.४ बमोम्जमको ढाूँचामा तथा अन्य वववरण वडा 
कायायिय/नगरपालिकािे देहायको समयावलि लित्र पठाउन ुपनेछिः 
 

लस.नं. वववरण समयावलि 
वडा कायायिय नगर काययपालिका 

१ मालसक प्रगलत प्रलतवेदन ।  प्रत्येक मवहनाको तीन 
गतेलित्र 

प्रत्येक मवहनाको सात 
गतेलित्र ।  

२ पवहिो चौमालसक प्रलतवेदन ।  मंलसर ३ गतेलित्र मंलसर सात गतेलित्र ।  

३ दोस्रो चौमालसक प्रलतवेदन ।  चैत्र ३ गतेलित्र चैत्र सात गतेलित्र ।  

४  तेस्रो/वावषयक चौमालसक प्रलतवेदन ।  श्रावण सात गतेलित्र श्रावण पन्र गतेलित्र ।  

५  आयोजनागत िगानी वववरण ।  तयार िएको लमलतिे तयार िएको लमलतिे सात 
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लस.नं. वववरण समयावलि 
वडा कायायिय नगर काययपालिका 

तीन ददन लित्र ददन लित्र ।  

६ वडा सलमलतका लनणययहरु लनणयय िएको लमलतिे 
पाूँच ददन लित्र 

 

७ नगर काययपालिका तथा नगर सिाका 
लनणययहरु ।  

 लनणयय िएका लमलतिे सात 
ददन लित्र । 

८ आफ्नो िेत्रमा सञ्चालित मतुय  काययक्रम 
वा आयोजनाहरूको एकीकृत सूचनामूिक 
वावषयक प्रलतवेदन । 

आलथयक वषय समाप्त 
िएको एक मवहनालित्र 
। 

आलथयक वषय समाप्त िएको 
तीन मवहनालित्र ।  

९ ववत्तीय प्रलतवेदन  मवहना समाप्त िएको 
तीन  ददन लित्र 

मवहना समाप्त िएको सात  
ददन लित्र ।  

१० वावषयक आलथयक वववरण ।  आलथयक वषय समाप्त 
िएको पन्र ददनलित्र । 

आलथयक वषय समाप्त िएको 
पैतीस ददनलित्र ।  

११ आन्तररक िेखापरीिण प्रलतवेदन ।  प्रत्येक चौमालसक अवलि 
समाप्त िएको सात 
ददनलित्र । 

प्रत्येक चौमालसक अवलि 
समाप्त िएको एक 
मवहनालित्र ।  

१२ गत आलथयक वषयको अम्न्तम िेखापरीिण 
प्रलतवेदन ।  

 चािू आलथयक वषयलित्र 

 

(घ) चौमालसक प्रगलत समीिा देहाय बमोम्जम हनुेछिः 
क्र.सं. प्रगलत समीिा अवलि 

१ प्रथम चौमालसक  मंलसर १५ लित्र 

२ दोश्रो चौमालसक चैत्र १५ लित्र 

३ तेश्रो चौमालसक असोज मसान्तलित्र 

३६. प्रिाव अध्ययनिः नगरपालिकाबाट सञ्चालित दईु करोडिन्दा बढी िागतका काययक्रम वा आयोजना 
सभपन्न िएको तीन वषयपलछ कभतीमा दईु वटा आयोजनाको प्रिाव मूल्याङ्कन गराउन ु पनेछ । यसरी 
मूल्याङ्कनबाट लसवकएका पाठहरूिाई नयाूँ काययक्रम वा आयोजना छनौट तथा कायायन्वयन गदाय 
पषृ्ठपोषणको रूपमा लिने पद्दलतको ववकास गनुयपनेछ ।  

३७. मूल्याङ्कन तथा परुस्कारसभबन्िी ब्यवस्थािः 
(१) यस काययववलिमा उम्ल्िम्खत प्राविानहरूको पािना िए निएको तथा तोवकएको समयलितै्र काययक्रम 
वा आयोजना सभपन्न गरे नगरेको आिारमा नगर काययपालिकािे मलु्यांकन गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोम्जमको मूल्याङ्कन समेतका आिारमा नगर काययपालिकािे उत्कृि काम गने 
कमयचारीिाई परुस्कारको व्यवस्था गनय सक्नेछ ।  
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(३) नगर काययपालिकािे तोकेको मापदण्ड बमोम्जम आफ्नो िेत्रको ववकासमा उत्कृि योगदान परु याउने 
व्यम्क्त, समाजसेवी, सरुिाकमी, कमयचारी, उपिोक्ता सलमलत, सामदाुवयक संस्था, टोि ववकास संस्था, नागररक 
सचतेना केन्र, गैर सरकारी संस्था, ववद्यािय व्यवस्थापन सलमलत, स्वास्थ्य व्यवस्थापन सलमलत, वन उपिोक्ता 
सलमलत, कृवष सलमलतका  पदालिकारी एवम ्कमयचारीहरूिाई परुस्कृत गनय सक्नेछ ।   

 

पररच्छेद –६ 

बजेट अम्ततयारी र लनकासा प्रवक्रया 
३८.  बजेट अम्ततयारी र लनकासासभबन्िी व्यवस्थािः नगरपालिकाको बजेट लनकासा प्रवक्रया देहाय 
बमोम्जम हनुेछिः 
(१) काययववलिको दफा १५ अनसुार गदठत श्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा लनिायरण सलमलतिे 
सभबम्न्ित आ.व.मा नगरपालिकािाई प्राप्त हनुे आय प्रिेपण गनेछ । 

(२) प्रर्ासलनक खचय, ववपद व्यवस्थापन कोष, ममयत संिार कोष र समपरुक कोषिाई आवश्यक पने 
रकम घटाई बाूँकी रहेको रकमिाई  १०० प्रलतर्त मानी (पूूँजीगत रकम लनिायरण गरी) त्यस्तो पूूँजीगत 
रकमको ३५ प्रलतर्त रकम वडािाई बजेट लसलिङ पठाइने छ । 

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

(४) वडागत प्रर्ासलनक खचयको बजेट ववलनयोजन नगर प्रमखुको सल्िाह, सझुाव र लनदेर्नमा 
काययकारी अलिकृतिे आलथयक प्रर्ासन र्ाखा प्रमखुबाट तयार गनुय गराउन ुपनेछ । 

(५) प्रचलित ऐन लनयमको अलिनमा रही नगर काययपालिकािे वडा सम्चव र वडा कायायियको िेखा 
तथा प्रर्ासन सहायकको संयकु्त दस्तखतबाट संचािन हनुे गरी प्रत्येक वडाको िालग बैंकमा खचय खाता 
खोल्न सक्नेछ । त्यस्तो कमयचारी उपिब्ि निए काययकारी अलिकृतिे तोकेको कमयचारीबाट खाता 
संचािन गररनेछ । 

(६) वडागन खचय खाता खोलिएको अवस्थामा नगर सिाबाट ववलनयोजन वविेयक पाररत िएपलछ 
वडाका िालग स्वीकृत र वडा कायायियमा कायय सभपादन गने गरी नगर काययपालिकािे लनकासा गरेको 
पूूँजीगत तथा चाि ु रकम प्रत्येक चौमालसकको रुपमा नगर काययपालिकाको कायायियिे वडाको खचय 
खातामा पेश्कीको रुपमा उपिब्ि गराउनेछ । 

(७) वडा कायायियिे पवहिो पेश्की फर्छ्यौट नगरेसभम अको वकस्ता उपिब्ि गराइने छैन । 

(८) प्रत्येक पटकको पेश्की फर्छ्यौट गनुय वडा सम्चवको दावयत्व हनुेछ । 

(९) प्रत्येक आलथयक वषयको आषाढ १५ गतेलित्र वडाको खचय खाता बन्द गरी बाूँकी रहेको रकम 
नगर काययपालिकाको संम्चत खातामा जभमा गरी २० गतेलित्र सभपूणय िेखा शे्रष्ता नगर काययपालिकाको 
आलथयक प्रर्ासन र्ाखामा बझुाई सक्न ुपनेछ । 

(१०)  वडामा िएको खचयको िेखा परीिण गराउने, िेखा परीिकबाट औलं्याइएका बेरुज ुफर्छ्यौट 
गने गराउने दावयत्व वडा सम्चवको हनुेछ । 

(११) वडा कायायियहरुिे देहायको अवस्था र समयमा देहाय बमोम्जमका कागजातहरु नगरपालिकाको 
आलथयक प्रर्ासन र्ाखामा उपिब्ि गराउन ुपनेछ । 

(क) प्रथम चौमालसक पेश्की माग गदाय पेर् गनुयपने कागजातहरुिः 
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 वडाको स्वीकृत बजेट तथा काययक्रम नगर काययपालिकाबाट प्राप्त गरी सोको आिारमा तयार 
गररएको वडा सलमलतबाट स्वीकृत गररएको वावषयक काययक्रम र बैठकको लनणयय 

 वडा कायायियबाट संकिन िएको  आयको र्ीषयक वववरण 

(ख) दोश्रो चौमालसकका िालग पेर् गनुयपने कागजातहरुिः 
 प्रथम चौमालसकको प्रगलत वववरण 

 पेश्कीको वववरण सवहत खचयको फाूँटबारी 
 पेश्की माग गदायको बखत सभमको आय संकिनको वववरण 

 प्रथम चौमालसकमा खचय िएको सभपूणय ववि िरपाई तथा शे्रष्ता सवहत पेश्की फर्छ्यौट गरी दोश्रो 
चौमालसक रकम माग गने वडा सलमलतको बैठकको लनणयय 

(ग) तेश्रो चौमालसकका िालग पेर् गनुयपने कागजातहरुिः 
 दोश्रो चौमालसक सभमको प्रगलत वववरण  

 पेश्की र पेश्की फर्छ्यौट वववरण सवहत खचयको फाूँटबारी 
 तेश्रो चौमालसकको रकम माग गदायका बखत सभमको आय वववरण 

 दोश्रो चौमालसकमा खचय िएको सभपूणय ववि िरपाई तथा शे्रष्ता सवहत तेश्रो चौमालसक रकम माग 
गनय वडा सलमलतको बैठकको लनणयय 

(घ) प्रत्येक आ.व. को आषाढ २० गतेलित्र अलनवायय रुपमा पेर् गनुयपने कागजातहरुिः 
 तेश्रो चौमालसक सभमको प्रगलत वववरण 

 पेश्की र पेश्की फर्छ्यौट वववरण सवहत खचयको फाूँटबारी 
 बैंक स्टेटमेन्ट 

 बाूँकी रकम नगर काययपालिकाको संम्चत कोषमा वफताय जभमा गरेको सक्किै बैंक िौचर 

 वावषयक आलथयक वववरण 

 तेश्रो वकस्ता पेश्की फर्छ्यौटका िालग वडा सलमलतको लनणययको प्रलतलिपी 
(१२) बैर्ाख मसान्तपलछ कुनैपलन नयाूँ काययक्रम आयोजनामा रकम बाूँडफाूँड गनय, पेश्की ददन र योजना 
सभझौता गनय पाउने छैन । 

(१३) काययववलिमा िएका व्यवस्था र नगर काययपालिकािे ददएका लनदेर्न पािना नगरेमा आंम्र्क वा 
पूरै बजेट रोक्का राख्न सक्नेछ । 
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पररच्छेद – ७ 

कोष व्यवस्थापन 

३९. नगरपालिकामा सम्ञ्चत कोष खाता रहनिेः नगरपालिकामा संवविानको िारा २२९ बमोम्जम संम्चत 
कोष खाता रहने छ । उक्त संम्चत कोष खातामा देहाय बमोम्जमका रकमहरु समावेर् गररनेछ र यस 
कोषबाट काननु बमोम्जम बाहेक कुनै प्रकारको खचय गनय पाइने छैन । संम्चत कोषबाट रकम खचय गनय 
छुटै्ट खचय खाता खोिी त्यस्तो खातामा संम्चत कोषबाट रकम िान्सफर गरी खचय गररनछेिः 
(१) नगरपालिकाको आन्तररक राजश्व र अन्य आय  

(२) नेपाि सरकारबाट प्राप्त हनुे सबै प्रकारका रकमहरु  

(३) प्रदेर् सरकारबाट प्राप्त हनुे सबै प्रकारका रकमहरु  

(४) ववषयगत कायायियहरु हस्तान्तरण िई आउूँदा सोको िालग छुट्याइएको वा हस्तान्तरण िई 
आउने रकमहरु । 

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

(६) प्राववलिक सहयोग बापत प्राप्त हनुे रकम 

(७) लनजी िेत्रबाट प्राप्त हनुे सबै प्रकारका रकम  

(८) पेश्की र बेरुज ुफर्छ्यौटबाट नगरपालिकािाई प्राप्त हनुे रकम 

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

४०. नगरपालिकाको कोष संचािन व्यवस्थािः 
(१) नगरपालिकाको कोष सञ्चािन देहाय बमोम्जम हनुेछिः 
क) नगरपालिकाको संम्चत कोषबाट कानून बमोम्जम बाहेक कुनै प्रकारको खचय गनय पाइने छैन । 
स्थानीय तहको खचय सभबन्िी कानून नबनेसभम खचय सभबन्िी व्यवस्था नेपाि सरकारको संघीय कानून र 
काययववलि अनसुार हनुेछ । 

ख) नगरपालिकाको संम्चत कोषको सञ्चािन नगर काययपालिकाको काययकारी अलिकृत र िेखा प्रमखुको 
संयकु्त दस्तखतबाट गररने छ । 

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

घ) संम्चत कोषमा जभमा िएको रकमको श्रोत अनसुारको अलििेख खाता र सहायक खाता खडा गरर 
अलिकार प्राप्त अलिकारीबाट प्रमाम्णत गराइ राख्नपुनेछ । 

ङ) एकीकृत सारांर् वववरण खाता तयार गरी वहसाब वववरण चौमालसक प्रगलत फारमहरुसूँगै मन्त्राियको 
नगरपालिका व्यवस्था र्ाखा र सभबम्न्ित कोष तथा िेखा लनयन्त्रक कायायियमा पठाउन ुपनेछ । 

च) ववषयगत मन्त्रािय, कायायिय, ववकासका साझेदार िगायत ववलिन्न लनकायबाट प्राप्त अम्ततयारीमा 
तोवकएको र्तय एवम ्काययववलि बमोम्जम प्राप्त हनुे रकम सोवह बमोम्जम चाि ुखचय तथा पूूँजीगत खचय 
खातामा जभमा गरी खचय गनुयपने छ । 

(२) नगरपालिकाको कोष खाता व्यवस्थापन देहाय बमोम्जम हनुेछिः 
क) ग–४ समूहको संम्चत कोष खाता, ग–५ समूहको ववर्ेष कोष खाता, ग–३ समूहको िरौटी खाता र ग–

२ समूहको पूूँजीगत तथा चाि ु खाता कोष तथा िेखा लनयन्त्रक कायायियको लसफाररसमा सभबम्न्ित 
बैंकमा खोलिने छ । 
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ख) संम्चत कोषमा जभमा िएको रकम कानून अनसुार खचय गने स्वीकृलत प्राप्त िएपलछ िान्स्फर गदाय 
चाि ुर पूूँजीगत र्ीषयकमा छुट्याई खचय गनुयपनेछ । 

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

(३) ववर्ेष कोषहरुिः नगरपालिकािे आफ्नो आवश्यकता अनसुार ववपद व्यवस्थापन कोष, समपूरक कोष 
र ममयत संिार कोष जस्ता कोषहरु स्थापना गनय सक्नेछ ।नगरपालिकािे त्यस्ता कोषहरुको रकम 
पररचािन सभबम्न्ि छुटै्ट काययववलि बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो काययववलि नबनेसभम सो कोषहरुको 
पररचािन यसै काययववलि अनसुार हनुेछ ।  

क) यस्ता कोषहरुमा नगरसिाको लनणयय बमोम्जम आवश्यक रकम ववलनयोजन गरी जभमा गनय सवकनेछ 
। 

ख) यस्ता कोषको रकम कोषको उदे्दश्यसूँग सभबम्न्ित काययमा मात्र खचय गनुयपने छ । यस्तो कोषमा 
खचय निई बाूँकी रहेको रकम सम्ञ्चत हुूँदै जानेछ । 

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

घ) ववपद व्यवस्थापन कोषको रकम बाढी, पवहरो, आगिागी, महामारी, िूकभप जस्ता प्राकृलतक तथा 
दैवी प्रकोपबाट उत्पन्न समस्याको तत्काि सभबोिन गने गरी नगर काययपालिकाबाट लनणयय िए 
बमोम्जमका काययमा मात्र खचय गररनेछ । यस्तो रकम खचय गदाय आवश्यकता अनसुार नगरपालिकाको 
लनणयय बमोम्जम उपिोक्ता सलमलत/अमानत/ठेक्कापट्टाबाट खचय गनय सवकनेछ ।  

ङ) ममयत संिार कोषको रकम नगर काययपालिकािे ममयत संिार गनुयपने िनी ठहर याएका काययमा खचय 
गररनेछ । यस्तो कोषको रकम खचय गदाय प्रचलित काननु बमोम्जमका ववलि र प्रकृयाहरु अविभबन 
गनुयपनेछ ।  

च) समपरुक कोषको रकम नगरसिाबाट अनमुोददत योजना तथा काययक्रमहरु वा नगरसिाबाट 
प्रत्यायोम्जत अलिकार बमोजम नगर काययपालिकाको लनणययबाट छनोट िइ संझौता िएका योजना तथा 
काययक्रमहरुमा नगरसिा/नगर काययपालिकाबाट लनिायररत प्रलतर्तका आिारमा खचय गनय सवकनेछ । 
यस्तो कोषको रकम खचय गदाय प्रचलित काननु बमोम्जमका ववलि र प्रकृया अबिभबन गनुयपनेछ ।  

छ. यस्ता ववर्ेष कोषबाट संचािन हनुे योजना तथा काययक्रमको सपुरीवेिण अनगुमन तथा फरफारक 
सभबन्िी व्यवस्था यसै काययववलि अनसुार हनुेछ ।  
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पररच्छेद – ८ 

िेखा र िेखापरीिण 

४१. िेखा व्यवस्थापनिः  

(१)  नगरपालिकाको िेखा व्यवस्थापन देहाय बमोम्जम हनुेछिः 
(क)नगरपालिकाको आभदानी खचयको वहसाव कप्मभयूटराईज्ड प्रणािीमा नेपाि सरकारिे लनिायरण गरेको 
दोहोरो शे्रष्ता प्रणािी अनसुार महािेखा  परीिकबाट लनिायररत फारम खाता सहायक खाताहरुमा प्रवववि 
गरी राख्न ुपनेछ । साथै अनसूुची–१६ बमोम्जमको  िेत्रगत खचय वववरण तयार गनुयपनेछ ।  

(ख) खचय गदाय स्वीकृत बजेट र्ीषयकको सीमालित्र रही खचय व्यवस्थापन गनुयपनेछ । 

(ग) नगर िेत्रलित्र रहेका ववषयगत इकाई, नगर काययपालिकाका सभवम्न्ित वविाग, र्ाखा र वडाका 
काययक्रमिाई स्वीकृत ववलनयोजन रकम लित्र रही काययतालिका बमोम्जम िकु्तानी ददनपुनेछ ।  

(घ) खचय व्यवस्थापन गदाय लनयलमतता, लमतव्यवयता, प्रिावकाररता, काययकुर्िता, औम्चत्य र जवाफदेवहताको 
लस्ान्तिाई अविभवन गदै प्रचलित ऐन लनयम बमोम्जम खचय गनुयपनेछ ।   

(ङ) िौलतक पूवयिारतफय का आयोजनाको हकमा प्राववलिकबाट स्थिगत अनगुमन सवहतको प्रलतवेदन पेर् 
निएसभम थप वकस्ता लनकासा ददन पाईने छैन । साथै पेश्की रकम मालथ पनुिः पेश्की ददइने छैन ।  

(२) नगरपालिकाको आलथयक कारोबारको िेखापरीिण देहाय बमोम्जम गनुय गराउन ुपनेछिः 
(क) नगरपालिकामा आन्तररक िेखा परीिण र्ाखा गठन निएसभमका िालग नगरपालिकाको आन्तररक 
िेखा परीिण म्जल्िा समन्वय सलमलतको आन्तररक िेखा परीिण र्ाखाबाट हनुेछ । अम्न्तम 
िेखापरीिण नेपािको संवविानको िारा २४१ अनसुार महािेखा परीिकबाट हनुेछ ।    

(ख) नगरपालिकाको सभपूणय आयव्यय र िरौटीको शे्रस्ताको आन्तररक िेखापरीिण प्रचलित ऐन लनयम 
बमोम्जम मालसक रूपमा गररनेछ ।   

(ग)  गत आ.व.को अम्न्तम िेखापरीिण चािू आ.व. लितै्र सभपन्न गरी सक्नपुनेछ ।   

(घ) िेखापरीिकिे अम्न्तम िेखापरीिण गदाय आवश्यकता अनसुार आयोजनाहरूको स्थिगत लनरीिण 
समेत गनय सक्नेछ ।  

(ङ) नगरपालिकाको अम्न्तम िेखापरीिणबाट प्राप्त प्रलतवेदनिाई सावयजलनक गररनेछ ।  

(च) नगरपालिकाको अम्न्तम िेखापरीिण प्रलतवेदन नगर सिामा पेर् गररनेछ ।  

(छ) काम िएको तर आवश्यक प्रमाण कागजात जटुाउन नसकेका कारणिे बेरुज ुफर्छ्यौट हनु नसकेका 
खचयहरूिाई लनयलमत गराउन नगर सिािे नगर काययपालिकािाई आवश्यक लनदेर्न ददनसक्नेछ । यसरी 
प्राप्त लनदेर्निाई प्राथलमकता ददई पािना गनुय गराउन ुनगर काययपालिकाको कतयव्य हनुछे । 

(ज) नगरपालिका कोषको आन्तररक िेखापरीिण प्रलतवेदन चौमालसक रूपमा र अम्न्तम िेखा परीिण 
प्रलतवेदन वावषयक रूपमा मन्त्राियको नगरपालिका व्यवस्था र्ाखा तथा आलथयक प्रर्ासन र्ाखा र 

सभबम्न्ित कोष तथा िेखा लनयन्त्रक कायायियमा पठाइनेछ ।   

(झ) नगरपालिकािे अम्न्तम िेखापरीिणबाट लनस्केका बेरूज ुसभपरीिण गराई लनयलमत गराउन ुपनेछ ।   

(३) नगरपालिकाको िेखापरीिण गदाय िेखापरीिकिे आफ्नो प्रलतवेदनमा कभतीमा अनसूुची–१७ मा 
उल्िेम्खत ववषयहरूमा राय व्यक्त गरेको हनुपुनेछ ।   

(४) नगरपालिकािे नेपाि सरकारिे लनिायरण गरेको म.िे.प. फारम अनसुारको पेश्की र बेरूजकुो 
अलििेख राख्नपुनेछ ।    
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पररच्छेद – ९ 

सरु्ासनसभबन्िी  व्यवस्था 
 

४२.  उत्तरदावयत्व सभबन्िी व्यवस्थािः नगरपालिकाको सभपूणय काम काययवाहीिाई सरि, सवु्यवम्स्थत, 

सेवाग्राहीमैत्री र म्जभमेवारयकु्त बनाई सेवाग्राहीप्रलत उत्तरदायी गराउन देहाय बमोम्जमको व्यवस्था गररन े
छिः 
(१)  “सरु्ासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चािन) ऐन, २०६४” र सरु्ासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चािन) 
लनयमाविी, २०६५ बमोम्जम राजनैलतक नतेतृ्व र कमयचारीबीच कायय म्जभमेवारी स्पि वकटान गरी नगर 
सिाबाट स्वीकृत गराउन ुपनेछ ।   

(२)  कायायियको काययमा ववलिन्न वविाग, र्ाखा, कायायिय, इकाईको कायय म्जभमेवारी र उक्त र्ाखा इकाई 
कायायियमा काम गने प्रत्येक कमयचारीको काम, कतयव्य र अलिकार एवम ्म्जभमेवारी तोकी काम गराउने 
व्यवस्था लमिाउन ु पनेछ । यसरी म्जभमेवारी तोकेपलछ सभबम्न्ित र्ाखािाई काययसभपादन मापन 
सूचकसूँग समेत अन्तरसभवन्ि स्थावपत गनुय पनेछ ।  

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

(४) नागररकप्रलत उत्तरदायी िई व्यवहार गनय, नागररकका आिारिूत आवश्यकता र अलिकारहरूप्रलत 
संवेदनर्ीि िई प्रिावकारी सेवा प्रवाह गनय, आफ्ना कमयचारी एवम ् पदालिकारीहरूिाई अलिमखुीकरण 
गनुयको साथै कायायियको कायय वातावरणमा आवश्यक सिुार ल्याउन ुपनेछ ।  

(५) नागररकका लिम्खत वा मौम्खक गनुासाहरूिाई प्राथलमकता ददई सभवोिन गनय कमयचारी/पदालिकारी 
तोक्न ुपनेछ । म्जभमेवार कमयचारी/पदालिकारीिे प्राप्त गनुासा र सनुवुाई गरेको वववरण चौमालसक रूपमा 
समीिा बैठकमा पेर् गनुय पनेछ ।   

(६)  सूचनाको हकसभबन्िी अलिकारिाई कायायन्वयन गराउन प्रलतव् रहनपुनेछ ।   

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

(८) नगरपालिका तथा स्थानीय सेवा प्रदायक संस्थाको काम कारवाहीमा पारदम्र्यता र सेवाग्राहीप्रलत 
जवाफदेवहता अलिववृ् गने उदे्दश्यिे स्थापना िएका संस्थाहरु माफय त नगरपालिकाको काम काययवाहीको 
सन्दियमा नागररक अनगुमन, सावयजलनक सनुवुाई, सामाम्जक परीिण, सावयजलनक परीिण, जनसिेिण र 
नागररक बडापत्रको व्यवस्था गनेजस्ता कायय गरी नगरपालिकािाई सेवाग्राहीप्रलत उत्तरदायी बनाउनकुा 
साथै ववत्तीय अनरु्ासन कायम गररनेछ ।  

(९) व्यम्क्तगत घटना दताय, सामाम्जक सरुिा काययक्रमको ित्ता, नागररक सरोकारका दैलनक लसफाररसजस्ता 
ववषयहरूिाई प्राथलमकता ददई नागररकिाई प्रवाह हनुे सेवा सलुनम्ित हनुे व्यवस्था लमिाइने छ ।    

(१०) नगरपालिकाको समग्र सेवा प्रवाह र आयोजनाको कायायन्वयन सभवन्िमा सभबम्न्ित पिको म्चत्त 
नबझेुमा नगर प्रमखु/तोवकएको पदालिकारी वा कमयचारी समि उजरुी ददन सवकनेछ । त्यस्तो उजरुीको 
सनुवुाई गनुय नगर प्रमखु/तोवकएको पदालिकारी वा कमयचारीको कतयव्य हनुेछ । 

(११) नगरपालिकाका कमयचारीहरूको सभपम्त्त वववरण प्रत्येक आलथयक वषय समाप्त िएको लमलतिे साठी 
ददनलित्र अम्ततयार दरुुपयोग अनसुन्िान आयोगिे तोके बमोम्जमको ढाूँचामा व्यवम्स्थत गरी राख्नपुनेछ ।   
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(१२) नगरपालिकाका पदालिकारी एवम ् कमयचारीहरूको आचारसंवहता पाररत गराई िागू गने गराउने 
कायय गररनेछ ।   

४३.  पारदम्र्यता सभबन्िी व्यवस्थािः नगरपालिकािे आफूिे गरेका काम कारवाहीिाई पारदर्ी ढंगिे 
सञ्चािन गनय देहाय बमोम्जम व्यवस्था गनुयपनेछिः 
(१)  तीन िाख वा सोिन्दा बढी िागत अनमुान िएका काययक्रम वा आयोजनाहरूको आयोजनाको नाम, 

िागत अनमुान, सभझौता लमलत, सभपन्न हनुे लमलत, िािाम्न्वत जनसंतया, िागत सहिालगताजस्ता वववरण 
सवहतको सूचना पाटी सवयसािारणिे देख्न सक्ने गरी योजनास्थिमा राख्नपुनेछ ।   

(२) नगरपालिकाबाट सञ्चालित काययक्रम, आयोजना तथा बजेट सबैिे देख्न े गरी सूचना पाटीमा टाूँस्ने, 
सावयजलनक गने, स्थानीय सञ्चारका माध्यम एफ. एम. रेलडयो माफय त ्प्रचारप्रसार गने कायय गनुयपनेछ ।   

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

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

(५) आयोजना सभपन्न िैसकेपलछ त्यस्ता आयोजनाको अनसूुची–१८ बमोम्जम सावयजलनक परीिण 
गराउनपुनेछ । सावयजलनक परीिण निएसभम अम्न्तम वकस्ता िकु्तानी ददईने छैन ।   

(६) नगरपालिकािे नागररक सचेतना केन्र, टोि ववकास संस्था र वडा सलमलतको सहिालगतामा 
सरोकारवािा सबै पिको प्रलतलनलित्व रहेको िेिा माफय त कम्भतमा वषयको एक पटक सामाम्जक परीिण 
गनुयपनेछ । सामाम्जक परीिण हनुे स्थान र उपम्स्थलतसभबन्िी सूचना व्यापकरूपमा प्रचार–प्रसार गनुयपनेछ 
।   

(७) नगरपालिकािे देहायका ववषयहरू आफ्नो वेिसाइटमा राख्नकुा अलतररक्त स्थानीय वा रावष्ट्रय 
पत्रपलत्रका, एफ.एम. रेलडयो िगायतका सञ्चार माध्यमहरूवाट सावयजलनक  गनुयपनेछिः 
(क) आवलिक तथा वावषयक योजनाहरू,  

(ख) वावषयक काययक्रम तथा बजेट,  

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

(घ) नगरको वस्तमु्स्थलत झल्कने ववलिन्न वस्तगुत सूचनाहरू,   

(ङ) नगर काययपालिका र नगर सिाका लनणययहरु, 

(च) कायायियको संगठन संरचना, र्ाखागत म्जभमेवारी र सबै कमयचारीको नाम नामेसी र कायय वववरण,  

(छ) नगर काययपालिका र नगर सिाबाट पाररत ववलनयम, काययववलि र लनदेम्र्का आदद,  

(ज) आफ्नो िेत्रमा काययरत ववकास साझेदार संस्थाहरूको वववरण,  

(झ) अनगुमन तथा मूल्याङ्कनका प्रलतवेदनहरू,  

(ञ) सेवा प्रवाहसंग सभबम्न्ित लनवेदनको ढाूँचा तथा फारामहरू,   

(ट) सामाम्जक सरुिा ित्ता तथा बाि संरिण अनदुान प्राप्त गरेका व्यम्क्तहरूको नाम नामेसी सवहतको 
वववरण,  

(ठ) नागररक बडापत्र, र  

(ड) नगर काययपालिकािे आवश्यक ठानेका अन्य वववरणहरू ।  
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४४.  ववत्तीय सरु्ासन जोम्खम (वफडु्यलसयरी ररस्क) न्यूनीकरणसभबन्िी व्यवस्थािः  नगरपालिकाको 
संस्थागत, आलथयक, ववत्तीय सरु्ासन एवम ् ववश्वसनीयता कायम गदै यस सभबन्िी जोम्खमहरू न्यूनीकरण 
गनयका िालग देहाय बमोम्जमको व्यवस्था गररनेछिः–  

(क) पूूँम्जगत रकमबाट िगानी लनषिे गररएका िेत्रमा गररएको खचय र तोवकएको सीमा बावहर गरेको 
कम्न्टन्जेन्सी खचय िेखा प्रमखु र  लनणयय गने पदालिकारीबाट कानून बमोम्जम सरकारी बाूँकी सरह असिु 
उपर गररनेछ ।  

(ख) उपिोक्ता सलमलतबाट संचालित काययक्रमको िेखा दरुूस्त राख्न े दावयत्व सभबम्न्ित उपिोक्ता 
सलमलतका प्रमखु, कोषाध्यि र सदस्य सम्चवको हनुेछ । िेखा दरुूस्त नराखेको पाइएमा प्रचलित कानून 
बमोम्जम कारबाही हनुेछ ।  

(ग) िए गरेको कामिाई नगरेको िनी तथा नगरेको कामिाई गरेको िनी लसफाररर् गने, नाप जाूँच गने,  
प्राववलिक सपुररवेिण गने र अम्न्तम मूल्याङ्कन गने कमयचारीिाई प्रचलित कानून बमोम्जम कारबाही हनुेछ 
।  

(घ) यस काययववलि बमोम्जम सञ्चािन हनुे काययक्रमको रकम दरुूपयोग िएको प्रमाम्णत िएमा सभबम्न्ित 
कमयचारी/पदालिकारीबाट असिु उपर गररनकुो साथै त्यस्तो लनणयय गने अलिकारीिाई प्रचलित कानून 
बमोम्जम कारबाही हनुेछ ।  

(ङ) नगरपालिकाको सावयजलनक खररद प्रवक्रयािाई पारदर्ी र लनयलमत गराउन सावयजलनक खररद ऐन र 
लनयमाविीको पूणय पािना गदै ववद्यतुीय माध्यमबाट सञ्चािन गनय प्रोत्साहन गनुय पनेछ । ठेक्कापट्टा 
प्रवक्रयामा हनुसक्ने अलनयलमतता, लमिोमतो र जवरजस्ती गनेजस्ता कानून ववपररतका काययहरू लनरूत्सावहत 
गनय स्थानीय प्रर्ासनसूँग सहयोगको िालग अनरुोि गनय सवकनेछ ।   

(च) िौलतक एवम ्ववत्तीय प्रलतवेदन लनयलमत रूपमा उपिब्ि गराउन,े सावयजलनक परीिण, िैंलगक परीिण, 

सामाम्जक परीिण, आन्तररक िेखापरीिण, अम्न्तम िेखापरीिण तोवकए बमोम्जम सभपन्न गराउने र 
तदनरुूप प्राप्त सझुावको कायायन्वयन गराउने म्जभमेवारी संयकु्त रुपमा िेखा प्रमखु र काययकारी 
अलिकृतको हनुेछ ।   

(छ) प्रचलित ऐन, लनयम र यस काययववलि ववपररत कुनै पलन काययक्रम वा वक्रयाकिाप र सेवा 
प्रवाहसभबन्िी कायय सञ्चािन गनय पाईने छैन ।  

(ज) काययक्रम वा आयोजनाहरूको यस कावययवलिमा उल्िेख िए बमोम्जम लनयलमत रूपमा अनगुमन, 

प्रलतवेदन तथा समीिा गररनेछ ।  

(झ) नीलतगत एवम ्काययक्रम वा आयोजना कायायन्वयनमा हनुसक्ने अलनयलमतता, भ्रिाचार र अम्ततयारको 
दरुूपयोग िगायत लनवहत स्वाथयका िालग कायय गने उपर प्रचलित कानून बमोम्जम कारबाही गररनेछ ।   

(ञ) नगरपालिकाको वहत ववपररत ठेक्का िेररएसन गनय वा मूल्य समायोजन गनय वा स्वाथय बाम्झने काम गनय 
पाइने छैन ।  

(ट) प्रत्येक आलथयक वषयको वैर्ाख मसान्तपलछ नयाूँ आयोजना सभझौता गनय वा पेश्की उपिब्ि गराउन 
पाईने छैन । साथै रकम वफ्रज नगने गित मनसायिे लनयमिन्दा बढी पेश्की ददन वा अन्य खातामा 
रकमान्तर वा स्थानान्तरण गरेको पाइएमा त्यस्तो गने कमयचारीिाई कानून बमोम्जम कारबाही हनुेछ ।  

(ठ) आलथयक वषयको अम्न्तम मवहनामा पेश्की लिने वा ददने, रकमान्तर गने, काययक्रम संर्ोिन  गने–जस्ता 
काययहरू गरेको पाइएमा त्यस्तो गने कमयचारीिाई प्रचलित कानून बमोम्जम वविागीय सजाय हनुेछ ।  



  

43 

(ड) नगर सिाबाट बावषयक काययक्रम वा आयोजना स्वीकृत गदाय ववषय िेत्रगत रूपमा नछुट्याई अवण्डा 
नराखी आयोजनागत रूपमा वजेट बाूँडफाूँड गनुयपनेछ ।   

(ढ) नगरपालिकाबाट सञ्चालित काययक्रम वा आयोजनाको रकम उपिोक्ता सलमलत, ठेकेदार वा अन्य 
कायायन्वयन गने लनकायबाट दरुूपयोग िएको पाइएमा वा अनमुालनत िागतको तिुनामा गणुस्तरीय 
तवरबाट काम निएको वा कम पररमाणमा काम िएको पाइएमा त्यस्तो काययमा संिग्न प्राववलिक 
कमयचारी, व्यम्क्त, पदालिकारी वा लनकायिाई भ्रिाचार लनवारण ऐन, २०५९ एवम ्प्रचलित कानून बमोम्जम 
कारबाही हनुेछ ।  

 

 

४५. बजेट कटौलत गने वा रोक्का राख्न सवकनेिः 
(१) देहायको अवस्थामा नगरपालिकािे वडा तथा ववषयगत इकाईको बजेट कटौलत वा रोक्का गनय 
सक्नेछिः 
(क) काययववलिको दफा १३ अनसुार िगानी गनय लनषिे गररएका ववषय वा िेत्रमा बजेट ववलनयोजन वा 
खचय गरेको प्रमाम्णत िएमा,  
(ख) काययववलिको दफा ४५ को प्रलतकूि हनुे गरी काम कारबाही गरेको प्रमाम्णत िएमा,  
(ग) काययववलि बमोम्जम मन्त्राियमा पठाउन ुपने आयोजना िगानी वववरण तालिका, मालसक वा चौमालसक 
एवम ्वावषयक प्रगलत प्रलतवेदन, आन्तररक तथा अम्न्तम िेखा परीिण प्रलतवेदन तोवकएको समयमै नपठाएमा,  
(घ) वैर्ाख मसान्तपलछ नयाूँ काययक्रम वा आयोजना स्वीकृत गने, रकम बाूँडफाूँड गने, सभझौता गने वा 
पेश्की ददनेजस्ता कायय गरेको पाइएमा,  
(ङ) प्रचलित कानूनको उल्िघंन गरेमा वा नगरपालिकाबाट समय समयमा िएको लनदेर्न पािना नगरेको 
पाइएमा,  
(च) उपिब्ि हनुे पूूँजीगत रकमबाट कुनै पलन प्रकारको चािू खचय र्ीषयकमा रकम ववलनयोजन गरी खचय 
गरेको पाइएमा ।  

(२) नगरपालिकािे उपदफा (१) बमोजम बजेट रोक्का राख्नपूुवय सभबम्न्ित वडा सलमलत/ववषयगत 
इकाईसूँग रोक्का राख्न ु नपने िए सोको म्चत्तबझु्दो जबाफ माग गनेछ । यसरी वडा सलमलत/ववषयगत 
इकाईबाट प्राप्त जबाफ समेतको आिारमा नगरपालिकािे बजेट रोक्का राख्न े लनणयय गरेमा रोक्का राख्नकुो 
कारण सवहतको व्यहोरा सभबम्न्ित वडा सलमलत/ववषयगत इकाईिाई लिम्खत रूपमा जानकारी गराउनकुा 
साथै सावयजलनक गनुयपनेछ ।   

(३) नगरपालिकािे वावषयक रूपमा मूल्याङ्कन हनुे वडाको काययसभपादनका आिारमा लनणयय बमोम्जमको 
रकम कटौलत गनय सक्नेछ ।  

(४) ववकास साझेदार र संघ सस्थाहरूबाट प्राप्त हनुे सर्तय तथा लनिःर्तय अनदुान तोवकएका र्तय बमोम्जम 
उपयोग नगरेको पाईएमा नगरपालिकािे कुनै एक आलथयक वषय वा काययक्रम अवलििर नै आंम्र्क वा पूरै 
सर्तय तथा लनिःर्तय अनदुान रोक्का गरी काययक्रम बन्द गनय सक्नेछ ।  
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पररच्छेद – १० 

वडा कायायियसभबन्िी ववर्षे व्यवस्था 
 

४६.  प्राववलिक कमयचारीसभबन्िी व्यवस्थािः 
(१) वडा कायायियको िालग प्राववलिक कमयचारीको व्यवस्थापन देहाय बमोम्जम गनय सवकनेछिः-  

(क) वडा कायायियहरुमा प्राववलिक कमयचारी निएको अवस्थामा प्राववलिक सेवाका िालग कभतीमा 
प्राववलिक सहायक वा अलसस्टेन्ट सव इम्न्जलनयर सरहको पदमा सेवा करारमा लिन सवकनेछ ।   

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

(२) उपदफा (क) अनसुार करारमा लिइएका प्राववलिक कमयचारीहरुको पाररश्रलमक तथा दैलनक भ्रमण 
ित्ताको प्रबन्ि सभबम्न्ित वडा कायायियहरुिे आयोजना व्यवस्थापन खचय (कम्न्टन्सेन्सी) वा प्रर्ासलनक 
खचय र्ीषयकबाट खचय व्यहोनुयपने छ ।आयोजना व्यवस्थापन खचयबाट तिब ित्ता नपगु हनुे अवस्थामा 
त्यस्तो कमयचारी लनयमु्क्त गररने छैन ।    

४७. वडा कायायिय सञ्चािनमा नगरपालिकाको िलूमकािः नगरपालिकाबाट वडा कायायियहरु माफय त खचय 
हनुे गरी रकम पठाइएको अवस्थामा त्यस्तो रकमिाई बवढ उपिम्ब्िमूिक र व्यवम्स्थत गनय तथा 
आलथयक अनरु्ासन कायम राख्न नगरपालिकािे देहायको व्यवस्था गनेछिः 
(१)  नगरपालिकाबाट स्वीकृत वावषयक काययक्रम र बजेट अनसुार वडा कायायियबाट काम कारवाही 
निएमा नगरपालिकािे सो अनरुूप गनय गराउन सभबम्न्ित वडा कायायियिाई आवश्यक लनदेर्न ददन 
सक्नेछ । त्यस्तो लनदेर्नको पािना गनुय सभबम्न्ित वडा कायायियको कतयव्य हनुेछ ।    

(२) अन्तर वडामा सञ्चािन हनुे कुनै काययक्रममा समन्वय तथा सहम्जकरण गरी देखा परेका समस्या 
समािान गने र सचुारू रूपमा काययक्रम कायायन्वयन गने व्यवस्था लमिाउने ।   

(३) वडा कायायियबाट खचय हनुे गरी पठाइएको रकमको छुट्टाछटै्ट रूपमा आभदानी र खचय वववरण राख्न े
।  

(४) यस काययववलि अनसुार वडा कायायियमा लनकासा हनुे रकमको लनयलमत अनगुमन गरी आलथयक 
लनयन्त्रण र अनरु्ासन कायम गने व्यवस्था लमिाइने ।   

(५) नगरपालिकामा रहेको सूचना तथा अलििेख केन्रमा वडा कायायियहरुको काययक्रम, बजेट, प्रगलत 
वववरण िगायतका सबै प्रकारका वववरण राख्न ेव्यवस्था लमिाइने ।   

(६) वडा सलमलतहरुको आयोजना प्रवक्रयामा गैर सरकारी तथा लनजी िेत्रसूँग समन्वय गरी आवश्यक 
सहयोग परु याउने ।  

(७) प्रचलित ऐन, लनयमाविी, कावययवलि, लनदेम्र्का बारे वडा सलमलतका पदालिकारी तथा कमयचारीहरूका 
िालग अलिमखुीकरण तालिम अथवा गोष्ठी सञ्चािन गने ।   

(८) वडा कायायियहरुबाट वववरण संकिन गरी मालसक, चौमालसक र वावषयक रूपमा तोवकएको ढाूँचामा 
ववत्तीय र िौलतक प्रगलत सभबम्न्ित लनकायमा पठाउने ।   
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(९) वडाकायायियहरु बाट काययक्रमको सञ्चािन एवम ्प्राथलमकता तोक्ने ववषयमा वववाद लसजयना िै वडा 
कायायियबाट टुङ्गो िाग्न नसकेका ववषयहरूमा आवश्यक छानलबन गरी वववादको अम्न्तम टुङ्गो िगाउने 
।  

(१०) अनगुमनको लसिलसिामा आयोजनामा रकम दरुूपयोग िएको वा अनमुालनत िागत अनरुूप काम 
निएको देम्खएमा वा प्रमाम्णत हनु आएमा आयोजनामा िएको दरुूपयोगको गाभिीययता हेरी सिुारको िालग 
लनदेर्न ददन, आंम्र्क मात्र रकम लनकार्ा लसफाररर् गनय वा काम रोक्का गरी कारवाहीको िालग आवश्यक 
कदम चाल्न सक्ने ।   

(११) योजना तजुयमा, कायायन्वयन तथा अनगुमन प्रवक्रयामा िैवङ्गक समानता, सामाम्जक समावेर्ीकरण, 

वातावरणीय प्रव य्न पिमा पयायप्त ध्यान ददए नददएको अनगुमन गने ।   

४८. वडास्तरीय आयोजना सहजीकरण सलमलतिः (१) वडा सलमलतबाट सञ्चािन हनुे आयोजना कायायन्वयनमा 
सहजीकरण गनय नगरपालिकािे देहाय बमोम्जमको सहजीकरण सलमलत गठन गनेछिः 
(क) सभबम्न्ित ववषय सलमलतको संयोजक वा लनजिे तोकेको सभबम्न्ित वडाको सदस्य – संयोजक 

(ख) काययकारी अलिकृतिे तोकेको कमयचारी एक जना      – सदस्य 

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

(२)  सामाम्जक पररचािक र काययक्रम सभब् कमयचारीिाई उक्त सलमलतमा आमन्त्रण गनुयपनेछ । 

(३)  सलमलतको काम, कतयव्य र अलिकार देहाय बमोम्जम हनुेछिः 
(क) वडा कायायियहरुबाट प्राप्त आयोजना िगानी वववरण खाताको अध्ययन गरी छनौट िई आएका 
आयोजनाहरू यस काययववलि बमोम्जम छनौट िई आए नआएको परीिण गरी बजेट लनकासाको िालग 
काययकारी अलिकृत समि लसफाररर् गने,   

(ख) तोवकएको समयलित्र बजेट लनकासा िए निएको हेरी निएको अवस्थामा लनकासाको िालग 
सहजीकरण गने,  

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

(घ) वडा कायायियहरुको िमता ववकास एवम ्सामाम्जक पररचािनसभबन्िी काययमा आवश्यक  

सहयोग गने,   

(ङ) आन्तररक िेखापरीिण र अम्न्तम िेखापरीिण प्रलतवेदन प्राप्त गरी सभबम्न्ित वडा सलमलतहरुिाई 
आवश्यक सझुाव ददने र  

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

 

  



  

46 

पररच्छेद – ११ 

ववषयगत िते्रको काययक्रम कायायन्वयनसभबन्िी व्यवस्था 
 

४९.  ववषयगत िते्रको काययक्रमको कायायन्वयनिः ववकेन्रीकरणको िावना अनरुूप स्थानीय स्वायत्त र्ासन 
प्लतिाई स्थावपत गनयका िालग ववषयगत िेत्रबाट हस्तान्तरण िइआएका काययक्रमको कायायन्वयन देहाय 
बमोम्जम गनेछिः 
(१)  ववषयगत िेत्रको काययक्रमहरुिाई प्रिावकारी कायायन्वयनको िालग नगरपालिकािे ववषयगत िेत्रसूँग 
सभबम्न्ित साझेदारहरूिाई काययक्रम सञ्चािन गनय अलिप्ररेरत गनेछ ।  

(२)  हस्तान्तररत काययक्रम कायायन्वयन गने इकाई, र्ाखा, सेवा प्रदायक र सभवम्न्ित साझेदार संस्थाहरू 
बीच काययगत समन्वय कायम गरी पररपूरक उपिम्व्ि हालसि गने व्यवस्था लमिाउने छ ।   

(३)  ववषयगत िेत्रबाट हस्तान्तरण िइ आएका काययक्रमहरुको िालग देहाय बमोम्जमका स्रोतहरू 
व्यवस्था गररने छ ।  

(क) ववषयगत इकाई बाट काययक्रम सञ्चािन हनुे गरी उपिब्ि गराउने काययक्रमको रकम ।  

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

(ग) नगरपालिकािे संघीय तथा प्रादेम्र्क सरकारबाट प्राप्त सर्तय र लनर्तय अनदुानमध्येबाट ववषयगत 
काययक्रमिाई छुट्याउने रकम । 

(घ) अन्य िेत्रबाट प्राप्त रकम ।  

(४)  ववषयगत िेत्रको सर्तय अनदुान नगरपालिकाको नगर सिाबाट स्वीकृत गररएका आयोजना वा 
काययक्रमहरूको कायायन्वयनमा मात्र खचय गनय पाईनेछ । यस सभबन्िी खचय गनय सवकने िेत्रहरूको 
वववरण  अनसूुची–१९ मा ददइएको छ ।  

(५) ववषयगत िेत्रसूँग सभबम्न्ित काययक्रम सभबम्न्ित ववषयगत कायायियहरुमाफय त संचािन गनुयपनेछ । 
यसको संयोजना गने म्जभमेवारी संभबम्न्ित संयोजकको हनुेछ ।  

 

पररच्छेद – १२ ववववि 

 

५०.  गैरसरकारी संस्थासभबन्िी व्यवस्थािः 
(१) गैरसरकारी संस्थािे आफ्ना काययक्रम वा आयोजना वा स्रोत स्थानीयस्तरमा पररचािन गदाय 
नगरपालिकासूँग आफूिे गने काम, काययस्थि र प्रवाह गने रकम, कायय सञ्चािन हनुे अवलि, मतुय उपिब्िी 
खुल्ने गरी अनसूुची-२० बमोम्जम समझदारीपत्र तयार गरी समन्वयात्मक ढंगिे कायय सभपादन गने 
व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ ।  

(२) ववकास साझेदारको सहयोगमा गैरसरकारी संस्था तथा अन्तरायवष्ट्रय गैरसरकारी संस्था माफय त ्
कायायन्वयन हनुे काययक्रमहरूमा पलन उपदफा (१) अनसुार गने व्यवस्था लमिाउन ुपनेछ ।  

(३) गैरसरकारी संस्थािे काययक्रम वा आयोजना सञ्चािन गदाय नगरपालिकाबाट प्राथलमकीकरणमा परेका 
र सहिालगतामूिक तवरबाट छनौट िई आएका काययक्रम वा आयोजना सञ्चािन गनय प्राथलमकता 
ददनपुनेछ ।  
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(४) गैरसरकारी संस्थािे स्थानीय स्तरमा स्रोत पररचािन गदाय नगरपालिकासंग समझदारी गरी 
समन्वयात्मक र जवाफदेही ढंगबाट काययक्रम वा आयोजना सञ्चािन गनुयपनयछ । यस्ता काययक्रम वा 
आयोजनाको नगरपालिकािे प्रिावकारी अनगुमन गनुयपनेछ ।  

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

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

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

(८) यस दफामा उम्ल्खलित र्तय पूरा नगने गैरसरकारी संस्थािाई नवीकरण गररने छैन । साथै अन्य 
कुनै वकलसमको लसफाररस ददइने छैन । 

 

५१. लनदेर्नको पािनािः नगरपालिकािे यस काययववलिका प्राविानहरूको अलतररक्त वजेट अम्ततयारीमा 
तोवकएका र्तयहरू, मन्त्राियबाट गररएका पररपत्र एवम ् लनदेर्न, संघीय तथा प्रादेम्र्क सरकारबाट प्राप्त 
लनदेर्नको समेत पािना गनुय गराउन ुपनेछ ।   

 

५२.  थपघट वा हेरफेर गनय सक्नेिः 
यस काययववलि कायायन्वयनका क्रममा कुनै बािा अवरोि वा अस्पिता  आएमा त्यस्तो बािा अवरोि 
फुकाउने प्रयोजनका िालग नगर काययपालिकािे यस काययववलिमा आवश्यकता  अनसुार व्यातया गनय 
सक्नेछ ।   

 

५३. संसोिनिः  

नगर काययपालिकािे यस काययववलिको आवश्यकता अनसुार संसोिन गनय सक्नेछ ।  

 

५४. खारेजी र बचाऊिः  

(१) यस काययववलिका प्राविानहरूिाई कायायन्वयन गदाय यस काययववलि िागू हनुिुन्दा अम्घ नगर सिा 
तथा नगरपालिकाबाट स्वीकृत िएका काययक्रम र बजेटिाई सोही अनसुार सञ्चािन गनय यस काययववलििे 
बािा परु याएको मालनने छैन ।   

तर यो काययववलि िाग ुिएपलछ िने यसै काययववलिमा उल्िेख िए बमोम्जम गनुय गराउन ुपनेछ । नगर 
सिाबाट स्वीकृत िएका काययक्रम वा आयोजना सञ्चािन गदाय र अन्य काययक्रम वा आयोजना स्वीकृलत, 

कायायन्वयन सभबन्िी वक्रयाकिाप गदाय यस काययववलिका प्राविानहरूको समेत पािना गनुयपनेछ ।  

(२) यस काययववलिका कुनै प्राविानहरू प्रचलित कानूनसंग बाम्झएमा बाम्झएको हदसभम अमान्य हनुेछ । 


