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शभुकामना

नपेालको संविधान जारी भएपछि मलुकुको समप पूर ्ण ध्ान संविधान तथा संघी् शासनप्रराली का्ा ्णनि्नमा 
केछनरित भएको ि । िोटो अिधधमा न ैसंविधानको मम्ण र भािना बमोजजम सथानी् तहको शासन व्िसथाको 
सदुृढीकररका लावि उललखेनी् कामहरू भएका िन ्। सथानी् तहको पनुससंरचनाको का् ्ण परुा भई ननिा ्णचन 
समते समपन्न भएको ि र ननिा ्णधचत कररि ३७ हजार जनप्रवतननधधहरूल ेसथानी् सरकारको नतेतृि समहाली 
सकेका िन ्। संविधान बमोजजम सथानी् तह सञचालन र व्िसथापनका लावि सथानी् सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४ का्ा ्णनि्नमा आइसकेको ि । त्सिैरी कम्णचारी समा्ोजन ऐन, २०७४ बमोजजम कम्णचारी समा्ोजन 
प्रछरि्ा आरमभ भसैकेको ि । 

नपेाल सरकार, प्रदशे तथा सथानी् तहको राजशिको अधधकार, राजशि बाँडफाँड, अनदुान, बजटे व्िसथापन, 
साि ्णजननक खच ्ण तथा वित्ी् सशुासनसमबनधी आिश्क व्िसथापनका लावि अनतरसरकारी वित् व्िसथापन 
ऐन, २०७४ जारी भई का्ा ्णनि्नमा आइसकेको ि । नपेालको संविधानल ेसंघी् लोकताछनरिक िरतनरिातमक 
ढाँचामा राज्को पनुससंरचना िनु ्णका साथ ैजनप्रवतननधधम पूलक सथानी् तहलाई सथानी् सरकारको मान्ता प्रदान 
िरकेो ि । संविधानल ेसथानी् सिा्त् शासनका अनतरिसतलुाई आतमसात िनु ्णका साथ ैनपेालको राज् शधतिको 
प्र्ोि संविधान तथा कान पून बमोजजम सथानी् तहल े िनने व्िसथा िरकेो ि । आफनो अधधकारक्रेि भभरिको 
विष्मा कान पून ननमा ्णर, ्ोजना तथा बजटे तजु ्णमा र का्ा ्णनि्न, वित्ी् व्िसथापन, न्ाव्क अधधकार 
क्रेिको प्र्ोि तथा आधारभ पूत भौवतक प पूिा ्णधारको ननमा ्णरका क्रेिमा सथानी् तहल ेजजममिेारी र कुशलतापिु ्णक 
का् ्णसमपादन िन ्ण पाउन ेअिसरको ननमा ्णर भएको ि ।

सथानी् तहको का् ्णसमपादनमा प्रभािकाररता र सहजता आउन सकोस ्भन्न ेउद्शे्ल ेमनरिाल्बाट ्ो सथानी् 
शासन श्ोत पछुसतका प्रकाशन िररएको ि । ्ो प्रकाशन सथानी् तहमा अभभमजुखकरर तथा ताललम सञचालन 
िदा ्ण सरोकारिालाहरूल ेप्र्ोि िन ्ण र जनप्रवतननधध एिं कम्णचारीहरूलाई सथानी् शासनको काननुी, व्िसथापकी् 
तथा व्िहाररक पक्को कुशलताप पूि ्णक अभ्ास िन ्णमा सह्ोिी हुन ेविशिास ललइएको ि । श्ोत पछुसतका एक 
िवतशील दसतािजे भएको हँुदा सम् सनदभ ्ण तथा सरोकारिालाहरूबाट प्रापत पषृ्ठपोषरका आधारमा ्सलाई 
थप पररमाज ्णन र प्रभािकारी बनाउँद ैलविनिे । श्ोत पछुसतका ननमा ्णरको रिममा परामश ्ण प्रदान िनु ्णहुन ेनपेाल 
सरकारका प पूि ्ण सधचि िंिादत् अिसथी तथा प पूि ्ण सहसधचि िसनतराज िौतमप्रवत आभार व्ति िद ्णिु । ्स 
पछुसतकाको समपादन तथा प्रकाशनको जजममिेारी ननिा ्णह िनु ्णहुन े मनरिाल्का अधधकारी तथा कम्णचारीहरूलाई 
हारद ्णक धन्िाद रदन चाहनिु । 

मछ्सर, २०७४ रदनशे कुमार थपलल्ा
 सधचि
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पररचिेद-एक

प्रारछमभक

१.१ पषृ्ठभ पूभम
संविधान सभाबाट संविधान जारी िन ने नपेाली जनताको कररब साढ ेि दशक लामो चाहना 
२०७२ साल असोज ३ ित ेनपेालको संविधान जारी भएसिँ ैपरुा भएको ि । संविधानल े
नपेाललाई एक सितनरि, अविभाज्, साि ्णभौमसत्ा समपन्न, समािशेी, सङ्घी् लोकताछनरिक 
िरतनरिातमक राज्को रूपमा सथानपत िरकेो ि । सिा्त्ता र सिशासनको अधधकारलाई 
संविधानल ेप्रसतािनाबाट ैआतमसात िरकेो ि । नपेालको संविधानल ेसङ्घी् शासन व्िसथा 
अनतरित राज् शधतिको प्र्ोि सङ्, प्रदशे र सथानी् तहल ेिनने िरी तीन िट ैतहको एकल तथा 
सािा अधधकार छकटान िरकेो ि । तीन िट ैतहका सरकारल ेसंविधान र कान पूनको सीमाभभरि 
रही सितनरि रूपमा अधधकारको प्र्ोि िनने अिसर पाएका िन ्। 

सङ्घी् लोकताछनरिक िरतनरि नपेालको म पूल संरचना सङ्, प्रदशे र सथानी् तह िरी तीन 
तहको हुन ेव्िसथा रहकेो ि । ्ी तीन िट ैतहबीचको समबनध सहकाररता (सिलै ेभमलरे 
तहित अधधकार प्र्ोि र जजममिेारी िहन िनने), सहअछसतति (व्धति, संसथाल ेएक अका ्णको 
सिा्त्तालाई सममान िनने र एक अका ्णको पररप पूरकको रूपमा रहन)े र समनि् (स पूचनाको 
आदान प्रदान र सं्तुि का् ्ण समपादन)को धसद्ानतमा आधाररत रहकेो ि । सथानी् नतेतृिको 
विकास िद दै सथानी् तहमा विधाव्की, का् ्णकारररी र न्ाव्क अभ्ासलाई संसथाित िन ्ण 
सथानी् सरकारको सञचालनका लावि सथानी् सरकार सञचालन ऐन, २०७४ जारी भई 
का्ा ्णनि्नमा रहकेो ि ।

सथानी् तहमा जनप्रवतननधधको बहालीसिँ ै संविधानमा व्िसथा भएको सङ्घी् लोकताछनरिक 
िरतनरि र सङ्घी्ताको का्ा ्णनि्न िद दै सथानी् सरकार सञचालन िनु ्णपन ने अभभभारा जनप्रवतननधध 
उपर आएको ि । साथ ैलोकताछनरिक, समािशेी, जिाफदहेी, पारदशगी र प्रभािकारी सथानी् 
शासनको अनभु पूवत जनतालाई िराउन े दाव्ति पनन ननिा ्णधचत जनप्रवतननधधमा रहकेो ि । 
उछललजखत पषृ्ठभ पूभममा सथानी् सरकार सञचालनका समिाहक जनप्रवतननधधहरू, सथानी् 
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तहमा का् ्णरत कम्णचारी तथा सरोकारिालालाई सथानी् सरकारसमबनधी विष्मा ज्ान र सीप 
हुन ुआिश्क महशसु िरी तथा सथानी् तहको प्रभािकारी का् ्ण सञचालनमा सह्ोि पिुोस ्
भन्न ेअभभप्रा्ल े्ो स्ोत पछुसतका त्ार िररएको ि ।

१.२ स्ोत पछुसतकाको उद्शे् र उप्ोविता
सङ्घी् संरचना अनतरित ि्ठन भएका ननिा ्णधचत सथानी् सरकारबाट जनतालाई सहज रूपमा 
सिेा, सवुिधा उपलबध िराउन भएको संिधैाननक, कान पूनी र संसथाित सं्नरिबार े सथानी् 
तहका ननिा ्णधचत जनप्रवतननधधको ज्ान, सीप र क्मता अभभिछृद्मा सह्ोि परु् ् ाउन ु ्स 
पसुतकको म्ुख् उद्शे् हो । साथ ै्सबाट ननमन उद्शे् हाधसल हुन ेअपके्ा िररएको ि,
 सथानी्सतरमा नािररक केछनरित असल शासनको सथापना र संसथाित विकास हुन,े 
 नािररकहरूको सिेा प्रिाहमा पहँुच अभभिछृद् हुन,े
 सथानी् सरकारमाफ्ण त जिाफदहेी, उत्रदा्ी र समिदेनशील रूपमा प्रभािकारी 

तथा िरुसतरी् सिेा प्रिाह हुन,े

ननिा ्णधचत जनप्रवतननधधहरूलाई उछललजखत विष्को जानकारीका साथ ैदनैनक का् ्ण समपादनमा 
समते सह्ोि परु् ् ाउन ेउद्शे्ल े्ो स्ोत पछुसतका त्ार िररएको हो । ्ो स्ोत पछुसतका 
म्ुख्तः िाउँपाललका तथा निरपाललकामा ननिा ्णधचत भएर आउन ेसब ैतहका जनप्रवतननधधका 
साथ ैती ननका्मा का् ्णरत कम्णचारीहरूको लावि उप्ोिीधसद् हुन े विशिास ललइएको ि । 
्सको प्र्ोिबाट ननमन अनसुारको उपलबधी हाधसल हुन ेअपके्ा िररएको ि ।
 िाउँपाललका तथा निरपाललकाका ननिा ्णधचत जनप्रवतननधधहरू आफनो काम, कत ्णव् 

र अधधकारप्रवत आधारभ पूत रूपमा जानकार हुन े।
 जनप्रवतननधधहरू, सथानी् तहमा का् ्णरत कम्णचारी तथा सरोकारिालाहरू 

संिधैाननक, कान पूनी र संसथाित सं्नरिका साथ ै विभभन्न तहका सरकारहरूको 
आपसी समबनधबार ेससु पूधचत हुन े।

्ो श्ोत पछुसतका त्ार िदा ्ण नपेालको संविधान, सथानी् सरकार सञचालन ऐन, २०७४ लिा्त 
अन् प्रचललत नीवत तथा कान पूनलाई मलुभ पूत आधार ललईएको ि । सथानी् शासनसमबनधी 
कवतप् कान पूनहरू बन्न े रिममा रहकेाल े सोबारमेा ्स स्ोत पछुसतकमा धसद्ानतको मारि 
उललखे िररएको ि । ्स समबनधमा विसततृ जानकारी ललन ुपन ने भएमा नपेालको संविधान, 
समबछनधत ऐन, कान पून र अन् सनदभ ्ण पाठ्य सामाग्ीको प्र्ोि िन ्ण र सोलाई आधार ललन 
सिुाि िररएको ि ।
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पररचिेद-दईु

सङ्घी्ता र सथानी् शासनको अिधाररा

२.१ नपेालमा सथानी् शासन
नपेालमा छकराँतकालदजेख न ैसथानी् एकाइहरूलाई कुन ैन कुन ैरूपमा प्रशासननक, न्ाव्क 
तथा राजसि अधधकार प्र्ोि िनने सिा्त्ता रहकेो पाइनि । ्सतो अभ्ासल ेमललकालमा 
पनन ननरनतरता पाएको दजेखनि । बाइस ेचौविस े राज्मा विभति नपेाललाई पथृिीनारा्र 
शाहल ेवि.सं. १८२५ मा एकीकरर िरी आधुननक नपेालको ननमा ्णर भएपशचात ्वि.सं. २०७२ 
मा नपेालको संविधान जारी नहुँदासमम नपेाल एकातमक प्रकृवतको राज् रही आएको वथ्ो ।  
केनरिीकृत राज् प्ररालीबाट जनताल े अपके्ा िरकेो विकास तथा लोकतनरिको अभ्ासमा 
अपलेक्त सहभाविता जटुन नसकदा आमनािररकको सामाजजक र आवथ ्णक सतरमा िाछञित 
प्रिवत र समछृद् हाधसल हुन सकेन । परररामसिरूप २०४६ सालको जनआनदोलनबाट बहुदली् 
प्रजातनरि र संिधैाननक राजतनरि सछहतको व्िसथा अंिीकार िरी २०४७ सालमा न्ाँ संविधान 
जारी भ्ो । ् सबाट राजनीवतक उपलबधी र खलुापन सछहतको नािररकको अधधकारको बहाली 
भए तापनन जनताको जीिनसतरमा अपलेक्त उपलबधी भन ेहाधसल हुन सकेन । 

वि.सं. २०५९ साउनदजेख सथानी् ननका्हरूको ननिा ्णचन हुन नसकदा जनतामा थप 
नरैाश्ता उतपन्न हुन ि्ो । वि.सं. २०६२/६३ को जनआनदोलनको परररामसिरूप नपेाल 
अधधराज्को संविधान २०४७ खारजे भ ैनपेालको अनतररम संविधान, २०६३ जारी भ्ो ।  
अनतररम संविधानल े ििगी्, जाती्, भावषक, ल ैंिीक, सांसकृवतक, धाभम ्णक एिम ् क्रेिी् 
भदेभािको अनत् िन ्ण राज्को केछनरिकृत र एकातमक ढाँचाको अनत् िरी सङ्घी् ढाँचा 
सछहतको अग्िामी पनुससंरचना िररन ेव्िसथा िर् ् ो । वि.सं.२०६४ मा समपन्न ननिा ्णचनबाट 
िठ्ठत पछहलो संविधान सभाबाट संविधान जारी हुन नसकी २०७० सालमा पनुः दोश्ो पटक 
संविधान सभाको ननिा ्णचन समपन्न भई एकातमक र केछनरिकृत राज् प्ररालीको अनत् िद दै  
वि.सं. २०७२ असोज ३ ित ेसंविधान सभाबाट सङ्घी् लोकताछनरिक िरतनरिातमक संविधान 
जारी भ्ो ।
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२.२ सङ्घी्ताको अिधाररा
सङ्घी्ता राज् तथा शासन प्ररालीको एक सिरूप हो । ् समा बहु तहका सरकारहरू संविधानबाट ै
सथापना हुनिन र तहित रूपमा अधधकारक्रेिको व्िसथा िररनि । सङ्घी् प्रराली वबभभन्न 
तहका सरकारहरूको परसपर सहका् ्ण, समनि् र सहअछसतति का्म हुन ेप्रराली हो । सङ्घी् 
व्िसथामा सङ्घी् सरकारका अवतररति अन् तहका सरकारहरूद्वारा समते राज्शधतिको प्र्ोि 
िनने व्िसथा िररनि । सङ्घी्तामा जनतालाई साि ्णभौमसत्ाको प्र्ोिमा अधधकाधधक सहभािी 
िराउन प्ा ्णपत अिसर भमलदि । अतः उपराछषरि् तहमा अधधकारको बाँडफाँडलाई उचचतम 
रूपमा सरुलक्त िनने राज् प्ररालीका रूपमा सङ्घी्तालाई ललइनि र कछमतमा पनन एक तहको 
विकेनरिीकरर सनुनछशचत िररएको हुनि । संविधान र काननुको अधधनमा रही आफना माभमलामा 
सिा्त् रूपमा ननर ््ण  तथा व्िसथापन िनने अधधकार उपक्रेिी् सरकारमा समते रहकेो हुनि । 
सङ्घी्तामा सङ्घी् एकाइहरूलाई आफनो अधधकार क्रेिभभरिका विष्मा सितनरि रूपमा काम िनने 
िातािरर हुन ेहुँदा सिा्त् शासनको अनभु पूवत बढी हुन ेिद ्णि । सङ्घी्ता एक बहुल शासकी् 
प्रराली भएको हँुदा ्सतो प्ररालीमा केनरिमा सािा शासन र उपराछषरि् तहका एकाइहरूमा 
सिा्त् शासन सिँसिँ ैअभ्ास भइरहकेो हुनि ।

संिधैाननक रूपमा सथानपत विभभन्न तहका सरकारका सिा्त्ता र प्रत्के तहका सरकारहरू 
आफना मतदाताप्रवत म्ुख् रूपमा उत्रदा्ी हुन ुन ैसङ्घी्ताको सारभ पूत तति हो। लोकतनरिबाट 
सजृजत अिसरहरूलाई तरृम पूल (Grass roots) तहका जनतासमम विसतार िनने औजारको 
रूपमा सङ्घी् शासन प्ररालीलाई ललइनि । ्सको मलुभ पूत उद्शे् भनकेो जनआकांक्ाको 
धचत्बझुदो समिोधन िरी भािनातमक रूपमा शासन प्ररालीमा उनीहरूको सिाभमति सथानपत 
िद दै आफनो लावि आफैंल ेविकास िनने सिचाललत पद्वत हो ।

२.३ सङ्घी्ताका आधारभ पूत विशषेताहरू
सङ्घी्तालाई अभ्ासका आधारमा विशलषेर िनने िररएको पाइनि । सामान्तः सङ्घी् प्ररालीका 
सािा चरररि दखेाउन ेआधारभ पूत विशषेताहरूलाई ननमन बमोजजम उललखे िन ्ण सछकनि ।
 कमतीमा पनन दईु तहका सरकारको व्िसथा भएको र आिधधक ननिा ्णचनमाफ्ण त 

तहित सरकारहरू ि्ठनको प्रत्ाभ पूवत िररएको हुनि ।
 तहित सरकारबाट साि ्णभौमसत्ा तथा राज्शधतिको प्र्ोिको आधार त्ार भएको 

हुनि ।
 संविधान एिं कान पूनबाट तहित सरकारका अधधकारक्रेिको व्िसथा भएको हुनि ।
 तहित सरकारको सहभाविताविना िा सङ् एकललै ेसंविधानको संशोधन िा तहित 

सरकारका अधधकारक्रेिको बाँडफाँडमा हरेफेर िन ्ण सकदनै ।
 तहित सरकारहरू आफना अधधकारक्रेिका विष्मा कान पून बनाउन र ्ोजना तथा 

बजटे तजु ्णमा िन ्ण सिा्त् हुन ेव्िसथा हुनि ।
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 तहित सरकारबीचका राजनीवतक वििादहरू ननरूपर िन ्णका लावि ननरा ््ण क 
ननका् िा प्रछरि्ाहरू ननधा ्णरर िररएका हुनिन ्।

 विभभन्न तहका सरकारहरूबीचको समबनधको सहजीकररका लावि प्रछरि्ा तथा 
संसथाित संरचनाहरूको व्िसथा िररएको हुनि ।

२.४ नपेालमा सङ्घी्ताको आिश्कता
कुन ैपनन दशेल ेकसतो राज् प्रराली अपनाउन ेभन्न ेविष् त्स दशेको विभशष्ठ भौिोललक, 
सामाजजक, सांसकृवतक तथा आवथ ्णक बनौटको सापके्तामा हुनि । ्सको िनौट समबछनधत 
दशेको राजनीवतक शधति सनतलुनको आधारमा हुन े िद ्णि । नपेालको सनदभ ्णमा दहेा्मा 
उछललजखत उद्शे् हाधसल िन ्ण सङ्घी् प्रराली अपनाइएको ि;
 नपेालको विविधता (भावषक, जाती्, सामदुाव्क, धाभम ्णक, सांसकृवतक, भौिोललक, 

क्रेिी्) को समबोधन र ल ैंविक उतपीडनको अनत् िन ्ण,
 एकातमक राज्ल ेसमबोधन िन ्ण नसकेका विष्लाई समबोधन िनने चाहना,
 सही अथ ्णमा शधति विकेनरिीकरर िन ्ण नचाहन ेविितको शासकी् मानधसकता अनत् 

िन ्ण,
 राज्सिँ सि ैक्रेिका जनताको अपनति र सिाभमति तथा साभमप् सथानपत िन ्ण,
 समान अधधकारको माि र आवथ ्णक अिसरमा समान पह पूँचको माि समबोधन िन ्ण,
 प्रवतननधधति र सहभाविताको िछृद्का ननछमत,
 समानताका पक्मा एिं केनरिीकृत राज्सत्ाबाट भएका सामाजजक, आवथ ्णक, 

राजनीवतक, भावषक, सांसकृवतक विभदे, अन्ा् र शोषरका विरुद् उ्ेठको मधशे 
आनदोलन लिा्त अन् आनदोलनको म पूल एजनेडा समबोधन िन ्ण,

 समाजको लोकताछनरिकरर िद दै समताम पूलक तथा समािशेी लोकतनरिको संसथाित 
विकास िन ्ण,

 राज्बाट प्रदान िररन े सिेा सवुिधामा समान वितरर र विकास ननमा ्णरको 
प्रवतफलमा समान छहससदेारी सथानपत िन ्ण ।

२.५ सङ्घी्तामा सथानी् सिा्त् शासन
सथानी् सिा्त् शासन एउटा व्ापक अिधाररा हो । ्ो अिधाररा एकातमक ्ा सङ्घी् दिु ै
राज् व्िसथामा उधत्कै आिश्क हुनि । सङ्घी्ताको सनदभ ्णमा भन्न ेहो भन ेकेनरि, प्रदशे तथा 
सथानी्सतरको आपसी समबनध र भ पूभमकाका साथ ैजजममिेारीको पनन सपषट बाँडफाँड िररएको 
हुनि । राज्को संविधान तथा कान पूनको पररधीभभरि रही आफनो अधधकार क्रेिभभरिको नीवत, 
कान पून, मापदणड, का् ्णरिम र बजटे, श्ोत साधनको पररचालन र कम्णचारीको व्िसथापनको 
सिा्त्ता तहित सरकारमा रहकेो हुनि । सिा्त् शासनल ेजनतालाई सशतितीकरर हुन े
अिसर उपलबध िराउनकुा साथ ै नािररक सहभाविता जटुाउन र राज्मावथ नािररकको 
सिाभमति श्जृना िन ्ण महतिप पूर ्ण भ पूभमका खलेकेो हुनि ।
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सथानी् सिा्त् शासनमा सथानी् तहका सरकारबाट राज्द्वारा समपादन िररन ेराजनीवतक, 
आवथ ्णक, प्रशासननक एिं न्ाव्क अधधकारको सञचालन, व्िसथापन र प्र्ोि िनने सिा्त्ता 
रहनि । ्सतो शासन पद्वत अनति ्णत सथानी्सतरमा िन ्ण सछकन ेमलुभ पूत का् ्णहरू कान पूनद्वारान ै
व्िसथापन िनने जजममिेारी सोही तहमा का्म िररएको हुनि । ती का् ्ण समपादन िन ्ण उप्तुि 
श्ोत साधन, प्रशासननक प्रराली तथा सपषट का् ्ण जजममिेारी पनन संविधान एिं कान पूनद्वारा न ै
सथानी् तहमा सछुमपएको हुनि । साथ ैराज्का तहित सरकारबीच ससुमबनध का्म रा्खन े
संसथाित एिं कान पूनी व्िसथा समते िररएको हुनि । सामान्त: सङ्घी् प्ररालीमा सथानी् 
सिा्त् शासनलाई तल उछललजखत आधारमा व्िसथापन िनने िररनि;
 केनरि, प्रदशे तथा सथानी्सतरको आपसी समबनध र भ पूभमकाका साथ ैजजममिेारीको 

पनन सपषट बाँडफाँड िररएको हुनि ।
 संविधान तथा कान पूनको पररधीभभरि रही आफनो अधधकारक्रेिभभरिको नीवत, कान पून, 

मापदणड, र बजटे ननमा ्णर, श्ोत साधनको पररचालन र कम्णचारीको व्िसथापनको 
सिा्त्ता तहित सरकारहरूमा रहकेो हुनि । 

 सथानी् सिा्त् शासनल ेजनतालाई सशतितीकररको अिसर उपलबध िराउनकुा 
साथ ैनािररक सहभाविता जटुाउन र नािररक शासन सथानपत िन ्ण महतिप पूर ्ण भ पूभमका 
खलेकेो हुनि ।

 सथानी् सिा्त् शासनमा राज्द्वारा समपादन िररन ेराजनीवतक, आवथ ्णक, प्रशासननक 
एिम ्न्ाव्क अधधकारको सञचालन, व्िसथापन र प्र्ोि िनने सिा्त्ता सथानी् 
तहका सरकारहरूमा रहनि । 

 ्सतो शासन पद्वत अनति ्णत सथानी्सतरमा िन ्ण सछकन ेमलुभ पूत का् ्णहरू कान पूनद्वारा 
न ै व्िसथापन िनने जजममिेारी पनन सोही तहका सरकारहरूमा का्म िररएको  
हुनि । 

 ती का् ्ण समपादन िन ्ण उप्तुि श्ोत साधन, प्रशासननक प्रराली तथा सपषट का् ्ण 
जजममिेारी पनन संविधान एिम ्कान पूनद्वारा न ैसथानी् तहमा सछुमपएको हुनि । 

 राज्का तहित सरकारहरूबीच ससुमबनध का्म रा्खन े संसथाित एिम ्कान पूनी 
व्िसथा िररएको हुनि । 

२.६ नपेालको संविधानमा सथानी् सिा्त् शासन
नपेालको संविधानमा सथानी् सरकारसमबनधी भएका मलुभ पूत प्रािधानहरू दहेा् बमोजजम 
रहकेा िन,
 जनतालाई साि ्णभौम सत्ा समपन्न र राज्शधतिको श्ोतको रूपमा सपषटसिँ 

अंिीकार िररएको ि ।
 सङ्घी् लोकताछनरिक िरतनरि नपेालको म पूल संरचना सङ्, प्रदशे र सथानी् िरी तीन 

तहको हुन ेव्िसथा िरी सथानी् सरकारलाई सपषट मान्ता र सिा्त्ता प्रदान 
िररएको ि ।
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 सङ्, प्रदशे र सथानी् तीनिट ैतहबाट राज्शधतिको प्र्ोि हुन ेव्िसथा िररएको 
ि ।

 सथानी् तहमा िाउँपाललका, निरपाललका र जजललासभा रहन े व्िसथाका साथ ै
िाउँपाललका, निरपाललकाका िडा समतेलाई जनप्रवतननधधम पूलक राजनीवतक  
एकाइका रूपमा व्िसथा िररएको ि ।

 जनताद्वारा प्रत्क् र समािशेी माध्मबाट ननिा ्णधचत हुन ेसरकारका रूपमा सथानी् 
तहको व्िसथा भएको ि ।

 सथानी् का् ्णपाललकामा मछहला र दललत िा अलपसं्ख्कको प्रवतननधधति सनुनछशचत 
िरकेो ि ।

 सङ्घी् लोकताछनरिक िरतनरिको संसथाित विकासको महतिप पूर ्ण अि्िका रूपमा 
सथानी् सिा्त्ता र विकेनरिीकररलाई राज्का ननद नेशक धसद्ानतको रूपमा सिीकार 
िररएको ि ।

 संविधानल े न ै सजन्नकटताको धसद्ानत बमोजजम सथानी् तहको एकल र सािा 
अधधकारको व्िसथाका साथ ैसथानी् तहल ेआफना अधधकार क्रेिभभरिका विष्मा 
नीवत, काननु बनाइ लाि पू िन ्ण सकन ेव्िसथा िरकेो ि ।

 सथानी् सरकारलाई पनन केनरिी् सरकारमा अभ्ास िररएको जसत ैविधा्की तथा 
का् ्णपाललकी् अधधकार र न्ाव्क भ पूभमका प्रदान िररएको ि ।

 सथानी् का् ्णपाललकाल ेआफनो का् ्णविभाजन र का् ्णसमपादन नन्मािली बनाइ 
जारी िन ने व्िसथा िरकेो ि ।

 सथानी् सिेा सञचालन र व्िसथापनका साथ ैसङ्ग्ठन र व्िसथापन सिनेक्रका 
माध्मद्वारा आफनो सङ्ग्ठनको ननमा ्णर र सञचालन िनने सिा्त्ता रदएको ि ।

 जनसहभावितामा आधाररत विकास प्रछरि्ाको अिलमबनबाट आफनो आिश्कता 
बमोजजम ्ोजना, परर्ोजना, का् ्णरिम तथा बजटेको तजु ्णमा, सञचालन, 
व्िसथापनमा सिा्त्ता सनुनछशचत िरकेो ि ।

 वित्ी् सङ्घी्ताको धसद्ानत बमोजजम आनतररक एिम ् िाह्य श्ोत (ऋरसमते) 
पररचालन िन ्ण र विभभन्न प्रकारका कर, िरै कर, शलुक, दसतरु संकलन तथा अनदुान 
एिम ् राजसि बाँडफाँडको माध्मबाट प्रापत जजममिेारीलाई सिा्त्ताप पूि ्णक 
सञचालन िन ्णसकन ेअधधकार प्रदान िररएको ि । 

 सिेा प्रिाहमा ननजी क्रेि र नािररक समाजको सछरि् ् ोिदान र सहका् ्ण िन ्ण सछकन े
प्रािधान रहकेा िन।

 सथानी् विविधता, आिश्कता र विभशषटताका आधारमा विकास का् ्णको िनौट 
र प्रिद् ्णनको सिा्त्ता प्रत्ाभ पूत िररएकोि ।

 सामाजजक, सांसकृवतक तथाआवथ ्णकरूपमा नपिनडएका िि ्ण, क्रेि, जातजावत, 
ललङ्ग र अलपसं्ख्क समदुा्को सथानी् सरकारमा समधुचत प्रवतननधधति र 
मलुप्रिाहीकररको उप्तुि अिसर प्रदान िरकेो ि ।
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 सथानी् तहका सरकारलाई भंि िन ्ण नसछकन ेर प्रत्के ५ िष ्णमा आिधधक ननिा ्णचन 
हुन ेव्िसथाल ेसथानी् सरकारहरूको ननरनतरता सनुनछशचत िररएको ि ।

 विकास ननमा ्णर का् ्ण र सिेा प्रिाहमा सि ्णसाधाररको सरल, सहज र समािशेी 
पहुँचका लावि िडासतरबाट समते सिेा प्रिाह िन ्ण सछकन ेव्िसथा रहकेो ि।
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पररचिेद-तीन

नपेालमा सथानी् सरकार

३.१ सथानी् सिा्त् शासन
विकेनरिीकररको माध्मद्वारा सथानी् ननका्हरूलाई सिा्त् एकाइको रूपमा विकास िनने 
नपेालको विित लामो सम्दजेखको प्र्ास २०७२ साल असोज ३ ित ेनपेालको संविधान 
जारी भएपछि साथ ्णक भएको ि । विितमा सथानी् ननका्हरूलाई अधधकार समपन्न बनाउन े
तथा श्ोत साधनको न्ा्प पूर ्ण र समानपुावतक वितरर िनने प्र्ासहरू नभएका होइनन।् सथानी् 
सामाजजक, आवथ ्णक, प पूिा ्णधार ननमा ्णर िन ्ण र विकास प्रछरि्ालाई समािशेी, उत्रदा्ी र पारदशगी 
बनाउन विभभन्न ननद नेभशका, का् ्णविधध, रदगदश ्णनहरू जारी भई केही निीन एिं मौललक का् ्णहरूको 
थालनी समते भएको वथ्ो । विितमा भएका ्ी प्र्ासहरूल े सथानी्सतरमा सकारातमक 
प्रभािहरू पारकेो कुरालाई वबभभन्न सम्मा िररएका समीक्ा र म पूल्ाङ्कन प्रवतिदेनहरूल े
औलं्ाएका केही मौललक का् ्णहरू दहेा् बमोजजम उललखे िन ्ण सछकनि;
 न् पूनतम शत ्ण तथा का् ्ण समपादन मापनमा आधाररत र म पूल्ाङ्कन प्रराली,
 स पूचक, स पूरि र मापदणडमा आधाररत प्रोतसाहन, सशत ्ण, नन:शत ्ण तथा समानीकरर 

अनदुान प्रराली,
 सहभाविताम पूलक समािशेी ्ोजना तजु ्णमा, का्ा ्णनि्न, अनिुमन तथा म पूल्ाङ्कन 

प्रराली,
 लठैङ्गक तथा सामाजजक समािशेीकरर र म पूलप्रिाहीकरर प्रराली,
 बालबाललका, िातािरर, अपाङ्गता र लोपोनमखु मरैिी सथानी् शासन प्रराली,
 साि ्णजननक सामदुाव्क ् ोिदानमा आधाररत जन सहभाविताम पूलक विकास प्रराली,
 सथानी् ननका्मा पारदभश ्णता एिं जिाफदछेहताका लावि नािररक िडापरि, 

साि ्णजननक एिं सामाजजक परीक्र, साि ्णजननक सनुिुाई, िनुासो व्िसथापन, 
नािररक पषृ्ठपोषर प्रवतिदेन, का् ्णरिम र बजटेको आिधधक साि ्णजननकीकरर 
जसता सशुासनका औजारहरूको विकास र प्र्ोि, 

 नीवतित र का् ्णित तहमा का् ्ण समपादनमा आधाररत सिेा करार प्रराली,
 विपन्न िि ्ण ललक्त सामाजजक पररचालनका माध्मबाट सामाजजक र आवथ ्णक 

सशतितीकरर का् ्ण,
 वित्ी् जोजखम न् पूनीकरर प्रराली,
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 सफटि े् रमा आधाररत राजसि, लखेा, खरीद तथा प्रवतिदेन लिा्तका प्ररालीको 
आरमभ,

 नपेाल सरकार र सथानी् शासन र विकेनरिीकरर समिद् सि ैविकास सािदेारहरू 
बीच सहका्ा ्णतमक का् ्ण समिनधको विकास  ।

 
३.२ सथानी् सरकार सञचालनसमबनधी मलुभ पूत व्िसथा
नपेालको संविधान र सथानी् सरकार सञचालन ऐन, २०७४ मा सथानी् सरकार सञचालन 
समबनधमा दहेा् बमोजजम व्िसथा रहकेो ि ।
 िाउँपाललका र निरपाललकाको शासन व्िसथाको सामान् ननद नेशन, सञचालन 

तथा नन्नरिर िनने अभभभारा िाउँ का् ्णपाललका र निर का् ्णपाललकामा रहकेो ि । 
का् ्णकारररी अधधकारको प्र्ोि िाउँ का् ्णपाललका र निर का् ्णपाललकाबाट सिीकृत 
का् ्णविभाजन र का् ्णसमपादन नन्मािली बमोजजम हुन ेव्िसथा रहकेो ि ।

 िाउँ र निर सभाको ननर ््ण  तथा पाररत विध े् क समबछनधत सभाका अध्क्ल े
प्रमारीकरर िनने,

 सथानी् तहमा राजसिसमबनधी अधधकारका साथ ैआवथ ्णक प्रराली अनति ्णत आफनो 
अधधकार क्रेिको विष्मा राछषरि् आवथ ्णक नीवत, िसत ुतथा सिेाको ओसारपसार, 
प पूजँी तथा श्म बजार, छिमकेी प्रदशे िा सथानी् तहलाई प्रवतकपूल नहुन ेिरी कान पून 
बनाइ कर लिाउन सकन ेअधधकार रहकेो ि ।

 िाउँपाललका तथा निरपाललकामा सथानी् सछञचत कोषको व्िसथा िररएको ि। 
उति कोषबाट िन ्ण सछकन ेखच ्ण समबछनधत सभाबाट पाररत िराई िनु ्णपन ने र अन् 
व्िसथा सथानी् कान पूनद्वारा सञचालन िनु ्ण पन ने व्िसथा ि ।

 सथानी् तहको अधधकार क्रेिका विष्मा सथानी् तहबाट ैजबाफदछेहता िहन िनने 
िरी कान पून बनाउन सकन ेव्िसथा ि ।

 सथानी् तहको सङ्ग्ठन संरचना सथानी् आिश्कता र विभशषटताका आधारमा 
सङ्ग्ठन र व्िसथापन सिनेक्र िरी सोही तहबाट आिश्क विष्ित विभाि, 
महाशाखा, शाखा िा का्ा ्णल् सथापना िन ्ण दरिनदीको सिीकृवत समते िन ्णसकन े
प्रािधान रहकेा िन ्। उति दरिनदीमा प्रादभेशक लोकसिेा आ्ोिबाट िनौट भई 
धसफाररश िररएका कम्णचारी सथानी् तहप्रवत प पूर ्ण उत्रदा्ी भई का् ्ण िन ्ण का् ्ण 
विभाजन नन्मािली बनाइ का्ा ्णनि्न िन ्ण सकन ेव्िसथा रहकेो ि ।

 सङ् र प्रदशेल ेपनन आफनो का् ्ण अधधकार क्रेिभभरिका का् ्ण र जजममिेारी समपादन 
िन ्णका लावि सथानी् तहमा आिश्कता अनसुार विष्ित का्ा ्णल् र परर्ोजना 
का्ा ्णल् सथापना िन ्ण सकन ेव्िसथा रहकेो ि । तर ् सतो का्ा ्णल्ल ेसथानी्सतरमा 
सछुमपएका जजममिेारीमा दोहोरो नपनने िरी सथानी् तहका सरकारसिँ समनि्को 
व्िसथा भमलाउन ुपद ्णि ।
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 सथानी् तह स््ख्ा िडा स््ख्ा
 महानिरपाललका ६ १७४
 उपमहानिरपाललका ११ २३४
 निरपाललका २७६ ३११९
 िाउँपाललका ४६० ३२१६
 कुल ७५३ ६७४३

 सथानी् तहमा सथापना भएका विष्ित विभाि, महाशाखा, शाखा िा 
का्ा ्णल्हरूबाट सि ैननका्ल ेएकीकृत सिेा प्रिाहको प्रबनध भमलाउन ेव्िसथा 
िनु ्ण िराउनपुि्ण  ।

 सङ्घी् तथा प्रादभेशक सरकारहरूल ेपनन सथानी् तहका काममा सह्ोि परु् ् ाउन 
र आिश्कता अनसुार मापदणड ननधा ्णरर, क्मता विकास, प्रविधध हसतानतरर, 
अनिुमन समबनधमा कान पूनको पररधधभभरि रही ननद नेशन रदन े प्रािधानहरू रहकेा  
िन ्।

 निरपाललकालाई महानिरपाललका, उपमहानिरपाललका र निरपाललकामा ििगीकरर 
िररएको ि  ।

३.३ नपेालको संविधानमा सथानी् तहको संरचना
नपेालको संविधानल ेसथानी् तहमा िाउँपाललका, निरपाललका र जजलला सभा रहन ेव्िसथा 
िरकेो ि । िाउँपाललका, निरपाललकामा रहन ेिडाको स््ख्ा सङ्घी् कान पून बमोजजम हुन े
व्िसथा अनरुूप सथानी् तह पनु संरचना आ्ोिको धसफाररशमा िाउँपाललका र निरपाललकाको 
िडाको स््ख्ा र केनरि नपेाल सरकारल ेत् िरी सकेको ि । सथानी् सरकार सञचालन ऐनल े
छहमाली, पहाडी तथा भभरिी मधशे, तराई र का्ठमाडाै ं उपत्काका जजललामा िाउँपाललका, 
निरपाललका, उपमहानिरपाललका तथा महानिरपाललका ि्ठन िनने अलि अलि मापदणड 
तोकेको ि । नपेाल सरकारल ेउति मापदणड र प्रछरि्ा परु् ् ाई निरपाललकाहरूको ििगीकरर 
िन ्णसकन ेव्िसथा रहकेो ि । 

३.३.१ सथानी् तहको स््ख्ा
हाल नपेालमा दहेा् बमोजजमका िाउँपाललका र निरपाललका तथा वतनका िडाहरू का्म 
भएका िन ्:

३.३.२ सथानी् तह ि्ठन
संविधानल ेप्रत्के िाउँपाललका र निरपाललकाको विधाव्की अंिको रूपमा रिमश: िाउँसभा र 
निरसभा तथा का् ्णकारी अंिको रूपमा िाउँ का् ्णपाललका र निर का् ्णपाललका रहन ेव्िसथा 
िरकेो ि । त्सत ैजजललामा जजलला भभरिका िाउँपाललका र निरपाललकाहरूबीच तथा जजलला 

सथानी् तह तथा वतनका िडाको स््ख्ातमक वििरर
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िाउँपाललका िा निरपाललकाका समप पूर ्ण िाललि 
मतदाताहरूल ेपछहलो हुन ेननिा ्णधचत हुन ेननिा ्णचन 
प्ररालीबाट ननिा ्णधचत िरी प्ठाएको िाउँपाललका 
िा निरपाललकाको अध्क् िा प्रमखु सभाको 
पदने अध्क् हुन े राजनीवतक दलल े अध्क्/
प्रमखु र उपाध्क्/उपप्रमखु मध् े एकजना 
अननिा् ्ण रूपमा मछहला उममदेिारलाई मनोन्न 
िनु ्ण पन ने व्िसथा ऐनद्वारा िररएको

िडाका मतदाताबाट प्रत्क् पछहलो हुन े
ननिा ्णधचत हुन े

िडाका मतदाताबाट प्रत्क् पछहलो हुन े
ननिा ्णधचत हुन े

िाउँपाललका क्रेिभभरिका उममदेिार हुन ्ोग् 
व्धतिहरूमध्बेाट सभाल े ननिा ्णधचत िरकेा 
व्धति

पदने सदस्

पदने सदस्

क. सभाको ि्ठन

१

२

३

४

१

२

तथा प्रदशे सरकारका का्ा ्णल्हरूको समनि् र अनिुमन िन ्ण एक जजललासभा रहन ेर जजलला 
समनि् सभमवत का् ्णपाललकाको रूपमा रहन ेव्िसथा िरकेो ि ।

िाउँपाललकामा ५ दजेख २१ िडा र निरपाललकामा ९ दजेख ३५ िडा रहन ेव्िसथाका साथ ै
प्रत्के िडामा एउटा िडा सभमवत रहन ेव्िसथा ि । प्रत्के िाउँपाललका र निरपाललकामा 
एउटा न्ाव्क सभमवत रहन ेव्िसथा रहकेो ि । सथानी् तहमा दहेा् बमोजजमको विधध 
अिलमबन िरी ननिा ्णधचत प्रवतननधधको च्न हुन ेव्िसथा रहकेो ि ।

रि सं िाउँ तथा निर सभाको ि्ठन ननिा ्णधचत हुन ेविधध

िाउँ िा निरसभाको अध्क् िा प्रमखु र 
उपाध्क् िा उपप्रमखु 

प्रत्के िडाबाट एक जना िडा अध्क्

प्रत्के िडाबाट एकजना दललत मछहला 
सछहत दईु जना मछहला सदस् र दईु 
िडा सदस्सछहत चार जना िडा सदस् 

सभाल े समबछनधत का् ्णपाललकामा 
ननिा ्णधचत िरकेा िाउँपाललकामा दईु 
जना र निरपाललकामा तीनजना दललत 
िा अलपसं्ख्कबाट सदस्

जजललाभभरिका िाउँपाललकाका अध्क् 
र उपाध्क्

जजललाभभरिका निरपाललकाका प्रमखु र 
उपप्रमखु

जजलला सभाको ि्ठन
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िाउँपाललका िा निरपाललका भभरिका िाललि  
मतदाताहरूल े पछहलो हुन े ननिा ्णधचत हुन े
ननिा ्णचन प्ररालीबाट ननिा ्णधचत िाउँपाललका 
िा निरपाललकाको अध्क् िा प्रमखु समबछनधत 
का् ्णपाललकाको पदने अध्क् हुन े राजनीवतक 
दलल े अध्क् िा प्रमखु र उपाध्क् िा  
उपप्रमखु मध् ेएकजना अननिा् ्ण रूपमा मछहला 
उममदेिारलाई मनोन्न िनु ्ण पन ने व्िसथा ऐनल े
िरकेो

िडाका मतदाताबाट पछहलो हुन ेननिा ्णधचत हुन े
प्रत्क् ननिा ्णचन प्ररालीबाट ननिा ्णधचत

िाउँ िा निरसभाका मछहला सदस्मध्बेाट 
सभाल ेननिा ्णधचत  िरकेा सदस्

िाउँपाललका क्रेिभभरिका उममदेिार हुन 
्ोग् व्धतिहरूमध्बेाट सभाल ेननिा ्णधचत 
िरकेा व्धति जजललासभाल ेिाउँसभा तथा 
निरसभाका सदस्हरू मध्बेाट ननिा ्णधचत, 
प्रमखु र उपप्रमखु मध् ेएकजना अननिा् ्ण 
रूपमा मछहला उममदेिार हुन ुपन ने

जजललासभाल े िाउँसभा तथा निरसभाका 
सदस्हरूमध्बेाट ननिा ्णधचत, प्रमखु र 
उपप्रमखु मध् े एकजना अननिा् ्ण रुपमा 
मछहला उमदेिार हुन ुपन ने

जजललासभाल े िाउँसभा तथा निरसभाका 
मछहला सदस्हरूमध्बेाट ननिा ्णधचत

जजललासभाल े िाउँसभा तथा निरसभाका 
सदस्हरूमध्बेाट ननिा ्णधचत 

जजललासभाल े िाउँसभा तथा निरसभाका 
सदस्हरूमध्बेाट ननिा ्णधचत

िाउँ का् ्णपाललका िा निर 
का् ्णपाललकाको अध्क् िा  
प्रमखु र उपाध्क् िा उपप्रमखु

प्रत्के िडाबाट एक जना िडा 
अध्क्, पदने सदस् 

िाउँपाललकामा चार जना र 
निरपाललकामा पाँच जना मछहला 
सदस् 

िाउँपाललकामा दईु जना र 
निरपाललकामा तीन जना दललत िा 
अलपसं्ख्कबाट सदस्

प्रमखु र उपप्रमखु एक एक जना

तीन जना मछहला सदस् 

एक जना दललत िा अलपसं्ख्क 
सदस्

बढीमा तीन जना अन् सदस् 

ख. का् ्णपाललकाको ि्ठन

क

ख

ि

घ

क

ख

ि

घ

रि सं िाउँ तथा निर का् ्णपाललकाको ि्ठन ननिा ्णधचत हुन ेविधध

जजलला समनि् सभमवतको ि्ठन
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ईकाई स््ख्ासथानी् तह प्रवत ईकाई जनप्रवतननधध ि्ठन तथा ननिा ्णचन प्रराली

४६०

४६०

३२१६

अध्क्ः १
उपाध्क्ः १
िडा अध्क्ः ५-२१
िडा सदस्ः २०-८४
दललत र अलपसं्ख्कः २
जममाः २९-१०९

अध्क्ः १
उपाध्क्ः १
िडा अध्क्ः ५-२१
मछहला सदस्ः ४
दललत र अलपसं्ख्कः २
जममाः १३-२९

िडा अध्क्ः १
िडा सदस्ः ४
जममाः ५

अध्क्, उपाध्क्, िडा अध्क् र 
सदस् प्रत्क् ननिा ्णधचत िाउँसभाल े
दललत िा अलपसं्ख्क समदुा्बाट 
ननिा ्णधचत िरकेा २ जना

िाउँसभाका सदस्हरूल े आफपू  
मध्बेाट ननिा ्णधचत िरकेा मछहला 
सदस् ४ जना र दललत िा अलप 
सं्ख्क २ जना

िडा भभरिका िाललि मतबाट 
प्रत्क् ननिा ्णधचत

कुल जममाः १७,९२०

ि. न्ाव्क ननका्को ि्ठन
नपेालको संविधानल ेन्ाव्क ननका्का रूपमा प्रत्के जजललामा जजलला अदालत, प्रदशे तहमा 
उचच अदालत र सङ्मा सिवोचच अदालत रहन ेव्िसथा रहकेो ि । सिवोचच अदालत अनति ्णत 
दहेा्को अधधकार क्रेिभभरिका मदु्ाको सरुु कारिाही र छकनारा िन ने िरी एक संिधैाननक इजलास 
ि्ठन हुन ेव्िसथा रहकेो ि ।
 सङ् र प्रदशे, प्रदशे र प्रदशे तथा प्रदशे र सथानी् तह तथा सथानी् तहहरूबीचको 

अधधकार क्रेिको बारमेा वििाद समाधान िनने,
 सङ्घी् संसद र प्रदशे सभा सदस्को ननिा ्णचनसमबनधी वििाद,
 सङ्घी् संसदका सदस् र प्रदशे सभा सदस्का सदस्को अ्ोग्तासमबनधी । 

प्रत्के िाउँपाललका र निरपाललकामा उपाध्क् िा उपप्रमखुको सं्ोजकतिमा तीन सदस् 
रहकेो एक न्ाव्क सभमवत रहनिे । न्ाव्क सभमवतका सदस्हरू समबछनधत सभाका 
सदस्हरूल ेआफपूमध्बेाट िान्न ेिन ् । सभमवतको न्ाव्क अधधकारक्रेि सथानी् सरकार 
सञचालन ऐन, २०७४ मा उललखे भए बमोजजम हुनिे ।

३.४ सथानी् तहमा जनप्रवतननधधति
सथानी् तहमा ननमनानसुारका जनप्रवतननधध ननिा ्णधचत हुन ेव्िसथा संविधानल ेिरकेो ि ।

िाउँपाललका

िाउँसभा

िाउँ 
का् ्णपाललका

िाउँिडा
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ईकाई स््ख्ा

ईकाई स््ख्ा

सथानी् तह

सथानी् तह

प्रवत ईकाई जनप्रवतननधध

जनप्रवतननधध

ि्ठन तथा ननिा ्णचन प्रराली

ि्ठन तथा ननिा ्णचन प्रराली

जजलला सभा 

जजलला 
समनि् 
सभमवत

िाउँ सभा र 
का् ्णपाललका

निर सभा र 
का् ्णपाललका

जजलला सभा 
र समनि् 
सभमवत

कुल जममा

७७

७७

४६०

२९३

७७

८३०

६-४०

९ (बनढमा)

१७,९२०

१९,१००

६९३
(अधधकतम)

३७,७१३

जजललाभभरिका िापा र नपाका 
प्रमखु तथा उपप्रमखुहरू

प्रमखु –१, उपप्रमखु–१
मछहला सदस्–कछमतमा ३
दललत िा अलपसं्ख्क–कछमतमा१

िा.पा.र न.पा सदस्बाट ैजज.स.स. 
मा पदाधधकारी ननिा ्णधचत भए पशचात ्
उनीहरूको साविकको पदररति  
हुन जान ेर  सो पदको उपननिा ्णचन 
माफ्ण त प पूवत ्ण हुन े

२९३

२९३

३५२७

प्रमखुः  १
उपप्रमखुः  १
िडा अध्क्ः  ९-३५
िडा सदस्ः ३६-१४०
दललत र अलपसं्ख्कः  ३
जममाः  ५०-१८०

प्रमखुः   १
उपप्रमखुः  १
िडा अध्क्ः  ९-३५
मछहला सदस्ः ५
दललत र अलपसं्ख्कः  ३
जममाः  १९-४५

िडा अध्क्ः १
िडा सदस्ः ४
जममाः ५

प्रमखु, उपप्रमखु,  िडा अध्क् 
र सदस् प्रत्क् ननिा ्णधचत निर 
सभाल े दललत िा अलपसं्ख्क 
समदुा्बाट ननिा ्णधचत िरकेा ३ 
जना

निर सभाका सदस्हरूल े
आफपूमध्बेाट ननिा ्णधचत िरकेा 
मछहला सदस् ५ जना र दललत िा 
अलपसं्ख्क ३ जना 

िडाभभरिका बाललि मतबाट प्रत्क् 
ननिा ्णधचत

कुल जममाः १९,१००

निरपाललका

निर सभा

निर 
का् ्णपाललका

निर िडा

जजललासभा
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३.५ िाउँपाललका र निरपाललकाको सीमाना हरेफेरका आधार
नपेाल सरकारल ेदहेा्का आधारमा िाउँपाललका तथा  निरपाललकाको स््ख्ा िा सीमाना 
हरेफेर िन ्ण सकि । सथानी् सरकार सञचालन ऐनको दफा ३ बमोजजम स््ख्ा र सीमानाको 
हरेफेर िदा ्ण एक जजललाको िाउँपाललका िा निरपाललकालाई अकवो जजललामा पनने िरी हरेफेर 
िन ्ण भन ेसछकदनै ।
 जनस््ख्ा, 
 भ पूिोल, 
 प्रशासननक सिुमता, 
 प पूिा ्णधार विकासको अिसथा, 
 आवथ ्णक सक्मता, 
 प्राकृवतक स्ोत साधनको उपलबधता, 
 भावषक, सांसकृवतक तथा सामदुाव्क बनौट । 

िाउँपाललका िा  निरपाललकाको स््ख्ा िा सीमाना हरेफेर िनु ्ण परमेा त्सतो हरेफेरबाट 
प्रभावित हुन ेिाउँपाललका तथा निरपाललका सभाको दईु वतहाई बहुमतबाट प्रसताि पाररत 
िरी प्रदशे सरकारमा प्ठाउन ुपि्ण  । प्रदशे सरकारल ेप्रसताि प्रापत भएको पनध्र रदनभभरि नपेाल 
सरकारमा धसफाररस िनु ्णपि्ण  । ्सतो हरेफेर िाउँपाललका तथा निरपाललकाको ननिा ्णचन हुन े
भमवतभनदा कमतीमा एक िष ्ण अिाि ैिरी सकनपुि्ण  ।

३.६ िाउँपाललका तथा निरपाललकाको नाम र केनरि 
िाउँपाललका तथा निरपाललकाको नाम र केनरि प्रदशे सरकारको परामश ्णमा नपेाल सरकारल े
तोकन ेप्रािधान रहकेो ि । िाउँपाललका तथा निरपाललकाका केनरिहरूको लावि आिश्क 
पनने जगिाको क्रेिफल, भौवतक प पूिा ्णधार र अन् विष्को न् पूनतम मापदणड नपेाल सरकारल े
ननधा ्णरर िद ्णि ।

िाउँपाललका िा निरपाललकाको नाम िा केनरि हरेफेर िनु ्ण परमेा समबछनधत सभामा ततकाल 
का्म रहकेा सदस् स््ख्ाको दईु वतहाई बहुमतल ेप्रसताि पाररत िनु ्णपि्ण  । ्सरी पाररत 
प्रसताि का् ्णपाललकाल ेप्रदशे सरकारमाफ्ण त नपेाल सरकारमा प्ठाए पशचात नपेाल सरकारल े
उप्तुि दखेमेा त्सतो िाउँपाललका िा निरपाललकाको नाम िा केनरि हरेफेर िन ्ण सकि । 
िाउँपाललका तथा निरपाललकाको पछहलो ननिा ्णचन भएको भमवतल ेि मछहनाभभरि समबछनधत 
सभामा ततकाल का्म रहकेो सदस् स््ख्ाको बहुमतबाट प्रसताि पाररत िरी एक पटकको 
लावि िाउँपाललका िा निरपाललकाको नाम िा केनरि हरेफेर िन ्ण सथानी् सरकार सञचालन 
ऐनको दफा ४ बमोजजम नपेाल सरकारमा धसफाररस िरमेा नपेाल सरकारल ेसो धसफाररस 
बमोजजम नाम िा केनरि हरेफेर िनु ्ण पन ने व्िसथा रहकेो ि ।
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कुन ै िाउँपाललका िा निरपाललकाको नाम अकवो िाउँपाललका िा निरपाललकाको नामसिँ 
भमलन िएमा नपेाल सरकारल ेप्रदशे सरकारमाफ्ण त समबछनधत िाउँपाललका िा निरपाललकालाई 
त्सतो नाम पररित ्णन िन ्ण सिुाि प्ठाएमा सथानी् का् ्णपाललकाल ेनाम पररित ्णन िरी प्रदशे 
सरकारमाफ्ण त नपेाल सरकारसमक् प्ठाउन ुपन ने व्िसथा सथानी् सरकार सञचालन ऐनको 
दफा को उपदफा (८) र (९) ल ेिरकेो ि  ।

३.७ िडा स््ख्ा, सीमाना र केनरि
िाउँपाललका तथा निरपाललकामा रहन ेिडाको स््ख्ा नपेाल सरकारल ेननधा ्णरर िर ेबमोजजम 
हुनिे। िडाको स््ख्ा िा सीमाना हरेफेर िन ्ण आिश्क भएमा िाउँ सभा िा निर सभाको 
ततकाल का्म रहकेो सदस् स््ख्ाको दईु वतहाई बहुमतबाट प्रसताि पाररत िरी प्रदशे 
सरकारमाफ्ण त नपेाल सरकारमा प्ठाउन ु पननेि। हरेफेर िनने प्रसताि प्रापत भएमा नपेाल 
सरकारल ेि मछहनाभभरि त्सतो प्रसताि बमोजजम िडाको स््ख्ा िा सीमाना हरेफेर िनु ्ण 
पन नेि । िडाको स््ख्ा र सीमाना हरेफेर िनु ्ण परमेा सथानी् ननिा ्णचन हुनभुनदा कमतीमा एक 
िष ्ण अिाि ैिरी सकन ुपन नेि।

नपेाल सरकारल े िाउँपाललका िा निरपाललकाको कुन ै िडालाई सीमाना जोनडएको अकवो 
िाउँपाललका िा निरपाललकामा समािशे िन ्ण सकनिे । ्सरी कुन ैिडा समािशे िदा ्ण त्सतो 
िडा रहकेो र समािशे हुन लािकेो िाउँपाललका िा निरपाललकाको सभाको ततकाल का्म 
रहकेो सदस् स््ख्ाको दईु वतहाई बहुमतबाट प्रसताि पाररत िरी प्रदशे सरकारमाफ्ण त नपेाल 
सरकारमा प्ठाउन ुपननेि । कुन ैिडाको केनरि हरेफेर िन ्ण आिश्क भएमा िडा सभमवतको 
परामश ्णमा िाउँ सभा िा निर सभामा ततकाल का्म रहकेो सदस् स््ख्ाको दईु वतहाई 
बहुमतल ेप्रसताि पाररत िरी िडाको केनरि हरेफेर िन ्ण सकनिे। तर सथानी् सरकार सञचालन 
ऐन, २०७४ प्रारमभ भएपछि पछहलो पटकको लावि िाउँ सभा िा निर सभामा ततकाल का्म 
रहकेो सदस् स््ख्ाको बहुमतल ेप्रसताि पाररत िरी िडाको केनरि हरेफेर िन ्ण सकनिे ।  
्सरी िडाको केनरि हरेफेर भएमा समबछनधत िाउँपाललका िा निरपाललकाल ेप ैँतीस रदनभभरि 
सोको जानकारी प्रदशे सरकार र नपेाल सरकारमा प्ठाउन ुपननेि। 

३.८ िाउँपाललका िा निरपाललका िाभन ेव्िसथा
आपसमा सीमाना जोनडएका दईु िा सोभनदा बढी निरपाललका र निरपाललका, िाउँपाललका 
र िाउँपाललका िा निरपाललका र िाउँपाललकाल ेचाहमेा समबछनधत सभाको बहुमतबाट एक 
आपसमा िाभभन ेप्रसताि पाररत िरी प्रदशे सरकारमा प्ठाउन ुपननेि । ्सरी िाभन ेननर ््ण  हँुदा 
त्सतो िाउँपाललका िा निरपाललकाको नाम, िडाको स््ख्ा तथा सीमाना र केनरि समते 
खलुाई प्ठाउनपुि्ण  । त्सतो प्रसताि प्रापत भएमा प्रदशेल ेसोको आवथ ्णक तथा सामाजजक पक्को 
विशलषेर िरी तीस रदनभभरि नपेाल सरकारमा धसफाररस िनु ्णपन ने ि र सो धसफाररस समतेका 
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आधारमा नपेाल सरकारल ेत्सता िाउँपाललका िा निरपाललकालाई एक आपसमा िाभन ेननर ््ण  
िन नेि । ्सरी िाउँपाललका िा निरपाललका एक आपसमा िाभभन ेसमबनधमा भएको ननर ््ण को 
का्ा ्णनि्न त्सपछि लित ैहुन ेननिा ्णचनदजेख लाि पू हुनिे । साथ ैएक आपसमा िाभभएर बनकेो 
िाउँपाललका िा निरपाललकालाई नपेाल सरकार र समबछनधत प्रदशेल े िाभभनभुनदा अिाि ै
प्रदान िद दै आएको अनदुानको अवतररति थप अनदुान उपलबध िराउन ेव्िसथा सथानी् सरकार 
सञचालन ऐन, २०७४ को दफा ७ मा भएको ि।

३.९ निरपाललकाको ििगीकरर
नपेाल सरकारल ेसमबछनधत सथानी् तह र प्रदशे सरकारसिँ परामश ्ण िरी ननछशचत शत ्ण तथा 
सवुिधा प पूरा िरकेो आधारमा निरपाललका, उप महानिरपाललका िा महानिरपाललका घोषरा 
िन ्ण सकन े व्िसथा सथानी् सरकार सञचालन ऐन, २०७४ ल े िरकेो ि । निरपाललका 
ििगीकररको मापदणड सथानी् सरकार सञचालन ऐन, २०७४ को दफा ८ मा उललखे भए 
बमोजजम हुनिे ।
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पररचिेद -चार

सथानी् तहको काम, कत ्णव् र अधधकार

नपेालको संविधानल ेसथानी् तहको एकल अधधकारक्रेि अनसु पूची ८ र सािा अधधकार क्रेि 
अनसु पूची ९ मा व्िसथा िरकेो ि । एकल अधधकारक्रेिभभरिका विष्मा सथानी् तह आफैंल े
काननु बनाइ ती अधधकारहरू प्र्ोि िन ्ण सकिन। सािा अधधकार क्रेि भनकेो सङ्, प्रदशे र 
सथानी् तह समतेका अधधकारहरू हुन जसको प्र्ोि सङ्, प्रदशे र सथानी् तहल ेकान पून बनाइ 
िन ्ण सकिन ् । सािा अधधकार क्रेिका विष्मा सथानी् तहल ेकान पून बनाउँदा संविधान, सङ्घी् 
र प्रदशे कान पूनसिँ नबाछिन ेिरी बनाउनपुि्ण  ।

४.१ िाउँपाललका तथा निरपाललकाको काम, कत ्णव् र अधधकार
सथानी् सरकार सञचालन ऐन २०७४ को दफा ११ ल े सथानी् तहको काम, कत ्णव् र 
अधधकारको विसततृ रूपमा उललखे िरकेो ि । संविधान बमोजजमको अधधकारक्रेिको सि ्णसा 
मान्तामा प्रवतकपूल असर नपनने िरी ती अधधकारहरूको प्र्ोि िन ्ण पाउन ेव्िसथा िरकेो ि । 
सथानी् सरकार सञचालन ऐन २०७४ बमोजजम िाउँपाललका तथा निरपाललकाको म्ुख् म्ुख् 
काम, कत ्णव् र अधधकारहरू ननमन अनसुार िन ्(विसततृ जानकारीको लावि सथानी् सरकार 
सञचालन ऐन २०७४ को दफा ११ हनेु ्णहोस)्।
 सामाजजक क्रेि (भशक्ा, सिासथ, नपउन े पानी र सरसफाई, सामाजजक सरुक्ा, 

खलेकपूदसमबनधी विष्,
 आवथ ्णक क्रेि (कृवष, िरैकृवष उद्ोि र सिेा एिम ्प् ्णटन व्िसा्, सहकारी संसथा, 

हाट, बजार सञचालन, व्िसथापन),
 भौवतक प पूिा ्णधार ननमा ्णर (सडक तथा ् ाता्त सञजाल, धसचँाइ, उजा ्ण र जलश्ोतको 

प्र्ोि र उप्ोि, सामाजजक प पूिा ्णधार (विद्ाल्, सिासथ् सिेा, साि ्णजननक भिन, 
सभािहृ, ल्ानडनफल साइट ननमा ्णर आरद) सथानी् रिली बस, रिामजसता मध्म 
क्मताका मास रिाछनजट प्ररालीको नीवत, मापदणड, ् ोजना, का्ा ्णनि्न र नन्मन, 
राछषरि् रले प पूिा ्णधारको उप्ोि तथा महानिरी् क्रेिभभरि शहरी रले सिेाको 
सञचालन, व्िसथापन आरद,
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 शहरी विकास, िसती विकास, भ पूभम व्िसथापन, भ पूउप्ोि नकसा, िरुु ् ोजनालिा्त 
राछषरि् भिन संछहताको अधीनमा रही सथानी् मापदणड ननधा ्णरर तथा पररपालना,

 ऐवतहाधसक तथा साँसकृवतक प पूिा ्णधारको विकास, संरक्र र समिद् ्णन,
 सिकैा सरोकारका विष्हरू (बालबाललका, लठैङ्गक, अपाङ्गता भएका व्धति, जषे्ठ 

नािररक, अलपसं्ख्क, विपन्निि ्ण, िातािरर मरैिी सथानी् शासन),
 सथानी् आवथ ्णक, प्राविधधक र स्ोतसाधन व्िसथा एिम ्क्मता विकाससमबनधी,
 सथानी् कर र िरैकरको श्ोत पछहचान, आधार र दर ननधा ्णरर, श्ोत पररचालन र 

व्िसथापन,
 मालपोत, भ पूभमकर, जगिाधनी प पूजा ्ण वितरर, सथानी् सछञचत कोष व्िसथापन 

लिा्त आवथ ्णक प्रशासनसमबनधी का् ्ण,
 सथानी् तहमा प्राकृवतक, भौवतक प पूिा ्णधार, ऐवतहाधसक एिम ्साँसकृवतक लिा्तका 

अचल, चल समपधत्को अभभलखे, संरक्र तथा व्िसथापन लिा्तका का् ्ण,
 िन, िातािरर, भ पू-संरक्र, जलाधार क्रेि, जल उतपन्न प्रकोप तथा विपद 

व्िसथापन,
 सशुासन तथा समािशेी विकास प्रिद् ्णन तथा विकास,
 सथानी् तथ्ाङ्क, स पूचना, पाशि ्णधचरि, श्ोत नकसा आरदको व्िसथापनका साथ ै

व्धतिित घटना, जनम, मतृ्,ु वििाह आरदको दता ्ण, तथ्ाङ्क र प्रवतिदेन,
 स पूचना, सञचार तथा प्रविधधको विकास र कािज रछहत सिेाको प्रिद् ्णन, सथानी्  

१०० िाट सममको एफ. एम. सञचालन तथा परिपवरिका प्रकाशन सिीकृवत,
 सथानी् सिेाको सञचालन, सिेा सम पूह ि्ठन,  सङ्ग्ठन विकास, समनि्, का्ा ्णल् 

सथापना र व्िसथापन,
 सथानी् नीवत, कान पून, मापदणड, ् ोजना, नन्मनका साथ ैसमनि्, धसफाररशजसता 

विष्हरू,
 विकास आ्ोजना तथा परर्ोजनासमबनधी नीवत, कान पून, मापदणड, ्ोजना र 

नन्मन,
 सथानी् ज्ालाको दररटे ननधा ्णरर,
 आवथ ्णक,  सामाजजक,  साँसकृवतक,  िातािररी्,  प्रविधध र प पूिा ्णधारजन् विकासका 

लावि आिश्क आ्ोजना तथा परर्ोजनाहरूको का् ्णरिम तथा बजटे तजु ्णमा, 
का्ा ्णनि्न, अनिुमन तथा म पूल्ाङ्कन,

 न्ाव्क सभमवतको ि्ठन, मलेभमलाप एिम ्मध्सथता तथा सथानी् तहमा फैसला 
र का्ा ्णनि्न,

 आफनो क्रेिमा निर प्रहरीसमबनधी नीवत, कान पून र मापदणडको ननमा ्णर तथा ननर ््ण  
का्ा ्णनि्न, सञचालन, व्िसथापन तथा नन्मन । 
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संविधानल ेसपषट उललखे निरकेो विष्हरू िा अिभशषट अधधकार सङ्को अधधकारक्रेि अनति ्णत 
रहन ेव्िसथा ि। सङ्ल ेआफपूमा ननछहत अधधकार र का् ्णमध् ेका् ्ण प्रकृवत अनसुार सथानी् 
तहलाई केही अधधकार र का् ्णननक्पेर िन ्णसकि। त्सरी प्रापत का् ्णहरू पनन सथानी् तहको 
क्रेिाधधकारभभरि पद ्णिन ्। ती का् ्णहरूल ेसथानी् तहको का् ्ण जजममिेारी थनपनि । प्रदशेल े
पनन आफन ैक्रेिाधधकार भभरिका विष् सथानी् तहलाई ननक्पेर िन ्ण सकिन । ्ी का् ्णहरूबाट  
पनन सथानी् तहको जजममिेारी र का् ्णबोि बढन सकि ।

सङ्घी्ताको अिधारर अनति ्णत सङ्, प्रदशे र सथानी् तहहरूको समनि् तथा सहका् ्णमा 
विभभन्न का् ्णहरू समपादन िन ्ण सकिन ् । त्सिैरी एकभनदा बढी सथानी् तह भमलरे पनन 
सािा तथा थप सिेा प्रदान िन ्ण सकन ेहुनाल ेती का् ्णहरूल ेपनन सथानी् तहको का् ्णक्रेिलाई 
प्रभाि पाद ्णि ।   

४.२ िडा सभमवतको काम, कत ्णव् र अधधकार
िडासभमवतको काम, कत ्णव् र अधधकार सथानी् सरकार सञचालन ऐन, २०७४ कोदफा १२ 
बमोजजम का् ्णपाललकाल ेतोके बमोजजम हुन ेव्िसथा िरकेो ि । ्सरी िडाको काम, कत ्णव् 
र अधधकार तोकदा कमतीमा दहेा्का विष्क्रेि समािशे हुनिेरी तोकनपुि्ण  ।

्ोजना तजु ्णमा, का्ा ्णनि्न तथा अनिुमन का् ्ण
 सहभाविताम पूलक ्ोजना तजु ्णमा प्रराली अनसुार िसती िा टोलसतरबाट ्ोजना तजु ्णमा 

प्रछरि्ा अिलमबन िरी िसती तथा टोलसतर ् ोजनाको माि सङ्कलन, प्राथभमकीकरर तथा 
िनौट िनने,

 िसतीटोल विकास संसथाको ि्ठन र पररचालन तथा िडाका ् ोजनाहरूका लावि उपभोतिा 
सभमवतको ि्ठन तथा सोको अनिुमन िनने,

 िडाका ्ोजना तथा भौवतक प पूिा ्णधारको संरक्र, मम्णत समभार, रखेदखे तथा व्िसथापन 
िनने,

 ननजी  घर तथा घरपररिारको लित रा्खन,े
 ऐवतहाधसक, परुाताछतिक, सांसकृवतक तथा धाभम ्णक महत्िका समपदा, प्राचीन समारक, 

साि ्णजननक तथा सामदुाव्क भिन, साि ्णजननक, ऐलानी, पतगी जगिाको लित रा्खन ेतथा 
संरक्र िनने ।

विकास का् ्ण ः 
 बाल उद्ानको व्िसथा,
 अनौपचाररक भशक्ा का् ्णरिम प्रारछमभक बाल विकास केनरि सञचालन,
 पसुतकाल्, िाचनाल्, िडा तहको सिासथ् केनरि तथा उपकेनरिको व्िसथापन,
 साि ्णजननक शौचाल् तथा सनानिहृको व्िसथापन,
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 धाराको प्रबनध, कल िा, इनार तथा पोखरीको ननमा ्णर र संरक्र,
 फोहरमलैा सङ्कलन र व्िसथापन,
 कृवष तथा फलफपूल नस ्णरी सथापना,
 सथानी्सतरको जोजखम न् पूनीकरर ।

सामाजजक सरुक्ा र िररबी ननिारर का् ्ण ः
 ललक्त सम पूहसमबनधी सथानी् ्ोजना, का्नरिम, स्ोत पररचालन र व्िसथापन,
 सामाजजक सरुक्ासमबनधी सथानी् तथ्ाङ्क र स पूचना व्िसथापन,
 व्धतिित घटना, जनम, मतृ्,ु वििाह, समबनध विचिेद र बसाई सराइको र तथ्ाङ्क 

अभभलखे व्िसथापन,

भ पूभम व्िसथापन का् ्ण ः
 कृवष तथा फलफपूल नस ्णरीको सथापना, समनि् र प्रिद् ्णन तथा िडासतरी् अििुा कृषक 

ताललमको अभभलखेीकरर,
 कृवष मलको माि सङ्कलन,
 कृवषमा लागन ेरोिहरूको वििरर त्ारी,
 पशपंुिी विकास तथा िाडा चौपा्ाको व्िसथापन,
 िडा भभरिको चरन क्रेि संरक्र तथा व्िसथापन ।

चाडपि ्ण, भाषा संसकृवतको विकास का् ्ण ः
 सथानी् समदुा्का चाडपि ्ण, भाषा संसकृवतको विकासको लावि कला, नाटक, 

सचतेनाम पूलक तथा सांसकृवतक का् ्णरिम िनने, िराउन,े
 सथानी् मौललकता िलकन ेसांसकृवतक रीवतररिाजलाई संरक्र तथा प्रिद् ्णन ।

नन्मनसमबनधी का् ्ण ः
 िडाभभरि सञचाललत विकास ्ोजना, आ्ोजना तथा संलगन उपभोतिा सभमवतहरूका 

का् ्णको नन्मन िनने,
 घर ननमा ्णर िरुसतर तथा भिन संछहता र मापदणड अनसुार भए नभएको अनिुमन िनने, 

धसफाररश तथा प्रमाजरत िनने का् ्ण ः
 नाता प्रमाजरत, नाविरकता तथा नाविरकताको प्रवतललनप ललन
 बहाल करको लखेाोजोखा
 को्ठा खोलन रोहबरमा बसन े
 मोही लित कट्ा
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 घर जगिा करको लखेाजोखा
 जनम दता ्ण प्रमाजरत
 व्ापार व्िसा् बनद भएको, सञचालन नभएको िा ब्ापार ब्िसा् हँुद ैनभएको
 भमलापरिको कािज िराउन ेननिदेन
 वििाह प्रमाजरत  तथा अवििाछहत प्रमाजरत 
 ननःशलुक सिासथ् उपचार
 अ्ग्जेी भाषामा समते धसफाररस तथा प्रमाजरत
 घर पाताल प्रमाजरत
 व्धतिित वििरर
 फलानाको घर का्म िन ्ण धसफाररस 
 फरकफरक नाम, थर, जनम भमवत तथा दिु ैनाम िरकेो व्धति एकै हो भन्न ेधसफाररस
 नाम, थर, जनम भमवत संशोधन
 जगिा धनीप पूजा ्ण  हराएको
 मनजरुीनामा कािज प्रमाजरत
 छकत्ाकाट
 संरक्क प्रमाजरत तथा संसथाित र व्धतिित संरक्क धसफाररस
 जीवितसिँको नाता प्रमाजरत
 हकिाला िा हकदार प्रमाजरत
 नामसारी िन ्ण धसफाररस
 जगिाको हक भएको
 मतृकसिँको नाता समबनध
 उद्ोि ्ठाउँसारी
 जीवित रहकेो धसफाररस 
 आधारभ पूत तथा प पूि ्ण प्राथभमक विद्ाल् खोलन ेर अनमुवत रदन ेधसफाररस
 जगिा म पूल्ाङ्कन धसफाररस तथा प्रमाजरत 
 विद्ाल्को कक्ा थप धसफाररस
 पालन पोषरको लावि धसफाररस
 ििैाछहक अठङ्गकृत नाविरकताको धसफाररस
 आवथ ्णक अिसथा कमजोर िा समपन्न रहकेो धसफाररस
 विद्ाल् ्ठाउँसारी
 धारा तथा विद्तु जडानको धसफाररस
 प्रचललत कान पून अनसुार प्रत्ोजजत अधधकार बमोजजम अन् विष्मा धसफाररस तथा 

प्रमाजरत ।
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४.३ िाउँसभा र निरसभाको काम, कत ्णव् र अधधकार
सथानी् तहको विधाव्की अधधकार िाउँसभा तथा निरसभामा रहकेो ि । का् ्णपाललकाल े
पशे िरकेो नीवत, कान पून, ्ोजना, मापदणड, िावष ्णक का् ्णरिम र बजटेको सिीकृवत समबछनधत 
सभाल ेिद ्णि । सथानी् तहको राजसि पररचालन जसत ैकर, शलुक, दसतरु, आरदको आधार 
र दर ननधा ्णरर, ऋर ललन सकन ेएिम ्समपत्ी हसतानतररसमबनधी कान पून बमोजजमको ननर ््ण  
िन ने अधधकार पनन उति सभामा न ैननछहतरहकेो ि । 

सथानी्सतरमा सि ्णसछञचत कोषबाट खच ्ण िनु ्णपदा ्ण अननिा् ्ण रूपमा सभाबाट सिीकृत िररे मारि 
िनु ्ण पद ्णि । सथानी् तहमा आफनो श्ोत अनति ्णतको दरबनदी सिीकृवत, पाररश्भमक, भत्ा आरद 
ननधा ्णरर, बरेुज ुफर्छ्यौट लिा्त आवथ ्णक, प्रशासननक तथा नीवतित ननर ््ण  िन ने र विकास 
ननमा ्णरको म पूल्ाङ्कन िरी ननद नेशन रदन ेका् ्णको जजममिेारी पनन सथानी् सभामा न ैरहनि ।

४.४ का् ्णकारी अधधकारको प्र्ोि 
सथानी् तहको शासन व्िसथाको सामान् ननद नेशन, नन्नरिर र सञचालन िनने अभभभारा 
संविधान र अन् कान पूनको अधीनमा रहीिाउँ का् ्णपाललका र निर का् ्णपाललकामा रहनि । 
िाउँपाललका तथा निरपाललकाको संविधानको अनसु पूची- ८ र अनसु पूची- ९ को स पूचीमा उललखे 
भएका सथानी् तहको का् ्णकारररी अधधकार िाउँ का् ्णपाललका िा निर का् ्णपाललकामा ननछहत 
ि । का् ्णपाललकाल ेन ैसथानी् तहको का् ्णकारररी अधधकार प्र्ोि एिम ्का्ा ्णनि्न िि्ण  ।

िाउँ का् ्णपाललका र निर का् ्णपाललकाहरूल े का् ्णविभाजन तथा का् ्णसमपादन नन्मािली 
बनाइ आफनो सङ्ग्ठन, संरचना (विभाि, शाखा, महाशाखा) सथापना िरी त्सतो का् ्णकारी 
अधधकारको प्र्ोि िि्णन। का् ्णपाललकाको का् ्णविभाजन रका् ्ण समपादनसमबनधी नन्मािली 
का् ्णपाललकाल ेसिीकृत िद ्णि । ्सरी त्ार िररन ेनन्मािलीमा अध्क् िा प्रमखु, उपाध्क् 
िा उपप्रमखु,िडा अध्क् र सदस्को काम, कत ्णव् र अधधकार समते उललखे भएको  
हुनपुि्ण  । का् ्णविभाजन तथा का् ्ण समपादन नन्मािली सिीकृत िा संशोधन भएको भमवतल े
पनध्र रदनभभरि प्रदशे र नपेाल सरकारमा प्ठाउनपुि्ण  ।

का् ्ण विभाजन नन्मािली भनकेो सथानी् तहको का् ्णपाललकाल ेआफनो का् ्णक्रेिभभरि पनने 
समप पूर ्ण कामको विष्ित रूपमा बाँडफाँड िरी का् ्ण जजममिेारी ननधा ्णरर िनने कान पूनी दसतािजे 
हो । का् ्णसमपादन नन्मािली भनकेो सथानी् तहल े आफपूल े समपादन िनु ्णपन ने कामको 
तररका, सम्, पद्वत र विधध ननधा ्णरर िनने कान पूनी दसतािजे हो । िाउँ का् ्णपाललका र निर 
का् ्णपाललकाको नाममा हुन ेननर ््ण  तथा ततसमबनधी आदशे र अधधकारको प्रमारीकरर सथानी् 
कान पून बमोजजम हुन ेव्िसथा रहकेो ि ।
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४.५ अध्क् िा प्रमखुको काम, कत ्णव् र अधधकार 
 सभा तथा का् ्णपाललकाको ब्ैठक बोलाउन ेर ब्ैठकको अध्क्ता िनने, सभार का् ्णपाललकाको 

ब्ैठकमा ब्ैठकको का् ्णस पूची तथा प्रसताि पशे िनने, िराउन,े
 िावष ्णक का् ्णरिम तथा बजटे त्ार िरी सभामा पशे िराउन,े
 सभाको अधधिशेनको आहिान र अनत् िनने,
 सभा र का् ्णपाललकाको ननर ््ण  का्ा ्णनि्न िनने िराउन,े
 का् ्णपाललकाको दनैनक का् ्णको सामान् रखेदखे, ननद नेशन र नन्नरिर िनने,
 उपाध्क् िा उपप्रमखु, का् ्णपाललकाका सदस् तथा प्रमखु प्रशासकी् अधधकृतलाई 

काजमा खटाउन,े
 प्रचललत नपेाल कान पून बमोजजम सथानी् तहबाट िनु ्ण पन ने प्रमाजरत िा धसफाररस िनने,
 चलअचल समपधत् हरेचाह तथा मम्णत समभार िनने िराउन ेर आमदानी, खच ्ण, छहसाब र 

अन् कािजपरि सरुलक्त रा्खन,े रा्खन लिाउन,े साि ्णजननक सिेा प्रिाहसमबनधी िनुासो 
व्िसथापन िनने, िराउन,े

 उपाध्क् िा उपप्रमखुलाई का् ्णभार रदन ेर उपाध्क् िा उपप्रमखु पनन अनपुछसथत भएमा 
कुन ैसदस्लाई का् ्णभार रदन े.

४.६ उपाध्क् िा उपप्रमखुको काम, कत ्णव् र अधधकार 
 न्ाव्क सभमवतको सं्ोजक भई का् ्ण िन ने,
 अध्क् िा प्रमखुको अनपुछसथवतमा ननजको का् ्णभार समहालन,े
 िरैसरकारी सङ्–संसथाका छरि्ाकलापको समनि् िनने,
 उपभोतिा छहत संरक्रसमबनधी का् ्णको समनि् िनने,
 ्ोजना तथा का् ्णरिमको अनिुमन तथा सपुरीिके्र िरी सोको प्रवतिदेन ब्ैठकमा पशे िनने
 सात रदनभनदा बढी सम् िाउँपाललका िा निरपाललकामा अनपुछसथत हुन ेभएमा अध्क् 

िा प्रमखुलाई जानकारी िराउन,े
 सभा, का् ्णपाललका तथा अध्क् िा प्रमखुल ेप्रत्ा्ोजन िरकेा िा तोकेका अन् का् ्ण  

िन ने ।

४.७ िडा अध्क्को काम, कत ्णव् र अधधकार 
 िडा सभमवतको अध्क् भई का् ्ण िन ने,
 िडा सभमवतका सदस्हरूको काममा समनि् र सहजीकरर िनने,
 िडाको विकास ्ोजना, बजटे तथा का् ्णरिम त्ार िनने, 
 िडाबाट का्ा ्णनि्न हुन े्ोजना तथा का् ्णरिम का्ा ्णनि्न िनने िराउन,े अनिुमन तथा 

आिधधक समीक्ा िनने, िराउन,े
 तोछकएको धसफाररस तथा प्रमाजरतसमबनधी का् ्ण िन ने, 
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 सात रदनभनदा बढी सम् िडामा अनपुछसथत हुन ेभएमा आफनो का् ्ण िन ्ण समबछनधत िडा 
सभमवतको कुन ैसदस्लाई जजममिेारी तोकी सोको जानकारी अध्क् िा प्रमखुलाई रदन,े 

 का् ्णपाललका, सभा िा िडा सभमवतल ेतोकेका अन् का् ्ण िन ने ।

४.८ का् ्णपाललकाका सदस्को काम, कत ्णव् र अधधकार 
 का् ्णपाललकाको ब्ैठकमा भाि ललन,े
 अध्क् िा प्रमखुल ेतोकेको विष्ित क्रेिको सं्ोजक िा प्रमखु भई का् ्ण िन ने,
 सात रदनभनदा बढी सम् अनपुछसथत हुन ेभएमा अध्क् िा प्रमखुलाई जानकारी िराउन,े
 का् ्णपाललकाल ेतोकेका अन् का् ्ण िन ने ।

४.९ प्रमखु प्रशासकी् अधधकृतको काम, कत ्णव् र अधधकार
 सभा र का् ्णपाललकाको सधचिको रूपमा का् ्ण िन ने,
 सभा र का् ्णपाललकाको ननर ््ण  का्ा ्णनि्न िनने, िराउन,े
 अध्क् िा प्रमखुको ननद नेशनमा िावष ्णक का् ्णरिम तथा बजटे तजु ्णमा, का्ा ्णनि्न र 

अनिुमन तथा म पूल्ाङ्कन िनने, िराउन,े
 कोष तथा आवथ ्णक कारोबारको छहसाि तथा अभभलखे दरुुसत रा्खन,े रा्खन लिाउन,े लखेा 

परीक्र िराउन ेतथा बरेुज ुफर्छ्यौट िनने, िराउन,े 
 आ्ोजनाहरूको फरफारकका लावि प्रवतिदेन त्ार िरी का् ्णपाललकाको ब्ैठकमा पशे 

िनने,
 िाउँपाललका िा निरपाललकाको चलअचल समपधत्को संरक्र िनने, लित रा्खन ेतथा 

अद्ािधधक िनने, िराउन,े 
 अध्क् िा प्रमखुको ननद नेशनमा का् ्णपाललका तथा सभाको ब्ैठक बोलाउन ेर ब्ैठकसमबनधी 

आिश्क का् ्ण िन ने, िराउन,े
 का् ्णपाललकाको ननर ््ण  प्रमाजरत िनने र सभा र का् ्णपाललकाको ननर ््ण को अभभलखे सरुलक्त 

िनने,
 न्ाव्क सभमवतबाट भएको भमलापरि तथा ननर ््ण समबनधी भमधसल संरक्र िनने, िराउन,े 
 िाउँपाललका िा निरपाललकाको प्रशासकी् तथा आवथ ्णक नन्नरिर िनने,
 खररद ्ोजना त्ार िरी खररदसमबनधी का् ्ण िन ने, िराउन,े
 सभा िा का् ्णपाललकाल ेतोकेका अन् का् ्ण िन ने ।

४.१० अधधकार प्रत्ा्ोजन 
 का् ्णपाललकाल ेआफपूलाई प्रापत अधधकारमध् ेकेही अधधकार अध्क् िा प्रमखु, उपाध्क् 

िा उपप्रमखु, िडा सभमवतका सदस्, आफपू  अनति ्णतका सभमवत, उपसभमवत, प्रमखु 
प्रशासकी् अधधकृत िा अधधकृत कम्णचारीलाई प्रत्ा्ोजन िन ्णसकन ेव्िसथा रहकेो ि ।
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 अध्क् िा उपाध्क्, प्रमखु िा उप प्रमखुल ेआफपूलाई प्रापत अधधकारमध् ेकेही अधधकार 
उपाध्क् िा उपप्रमखु िा कुन ैसदस् िा प्रमखु प्रशासकी् अधधकृत िा विष्ित शाखा 
प्रमखुलाई प्रत्ा्ोजन िन ्ण सकन ेव्िसथा रहकेो ि । 

 िडासभमवत िा िडाअध्क्ल ेआफपूलाई प्रापत अधधकारमध् ेकेही अधधकार िडा सभमवतका 
अन् सदस् िा कम्णचारीलाई प्रत्ा्ोजन िन ्ण सकन ेव्िसथा रहकेो ि ।

 सथानी् तहल े आफनो का् ्णविभाजन तथा का् ्णसमपादन नन्मािली अनसुार प्रमखु 
प्रशासकी् अधधकृतल ेआफपूलाई प्रापत अधधकारमध् ेकेही अधधकार अन् कम्णचारी िा 
विष्ित ननका्का प्रमखु िा कम्णचारीलाई प्रत्ा्ोजन िन ्णसकिन ।

४.११ जजलला समनि् सभमवतको काम, कत ्णव् र अधधकार
संविधान बमोजजम जजललासभाको तफ्ण बाट िनु ्ण पन ने समप पूर ्ण का् ्ण जजलला समनि् सभमवतल ेिनने 
व्िसथा रहकेो ि । संविधानको धारा २२० को उपधारा (७) का अवतररति सथानी् सरकार 
सञचालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ बमोजजम जजललासभाको काम, कत ्णव् र अधधकार दहेा् 
बमोजजम रहकेो ि :–
 जजललाभभरिका िाउँपाललका र निरपाललकाबीच समनि् िनने,
 विकास ननमा ्णरसमबनधी का् ्णमा सनतलुन का्म िन ्ण सोको अनिुमन िनने,
 जजललाका सङ्घी् र प्रदशे सरकारी का्ा ्णल् एिम ्िाउँपाललका र निरपाललकाबीच 

समनि् का्म िनने,
 सथानी्सतरमा िरैसरकारी संसथाबाट सञचाललत का् ्णरिमको प्रवतफलका समबनधमा 

क्रेि िा समदुा्ित, विष्क्रेिित र प्ा ्णिररी् सनतलुन का्म िन ्ण अनिुमन िरी 
आिश्क सिुाि िा माि ्णदश ्णन रदन ेर त्सलाई साि ्णजननक िनने,

 जजललाभभरिका िाउँपाललका तथा निरपाललकाको क्मता विकासको लावि प्रदशे 
तथा सङ्सिँ समनि् िरी क्मता विकासका का् ्ण िन ने,

 जजललाभभरिका िाउँपाललका र निरपाललकाबीच कुन ैवििाद उतपन्न भएमा सोको 
समाधानका लावि समनि् तथा सहजीकरर समते िनने,

 नपेाल सरकार र प्रदशे सरकारल ेतोकेका अन् का् ्ण िन ने िराउन।े

४.१२ जजलला समनि् अधधकारीको काम, कत ्णव् र अधधकार
 जजलला सभा र जजलला समनि् सभमवतको सधचिको रूपमा काम िनने, 
 जजलला समनि् सभमवतको ननर ््ण  का्ा ्णनि्न िनने, िराउन,े
 जजलला छसथत सङ् र प्रदशे सरकारका का्ा ्णल् तथा सथानी् तहबीच समनि् िनने 

िराउन,े
 जजलला सभाको आवथ ्णक कारोबारको छहसाि अभभलखे दरुुसत रा्खन,े लखेा परीक्र िराउन,े 

बरेुज ु फर्छ्यौट िराउन े तथा बरेुज ु भमनाहाको प्रसताि त्ार िरी जजलला समनि् 
सभमवतमा पशे िनने,
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 जजलला सभाको चल अचल समपधत्को संरक्र िनने, लित रा्खन ेतथा अद्ािधधक िनने, 
िराउन,े

 जजलला समनि् सभमवतको प्रमखुको ननद नेशनमा जजलला समनि् सभमवत तथा सभाको 
ब्ैठक बोलाउन,े  ननर ््ण को माइन् पूट िनने, ननर ््ण  प्रमाजरत िनने र ब्ैठकसमबनधी आिश्क 
का् ्ण िन ने, िराउन,े

 जजलला साभाल ेिनु ्ण पन ने खररदसमबनधी ्ोजना त्ार िरी खररद का् ्ण िन ने, िराउन,े
 जजलला सभा, जजलला समनि् सभमवत िा जजलला समनि् सभमवतको प्रमखुल ेतोकेका 

अन् का् ्णहरू िनने ।

४.१३ न् पूनतम दररटे ननधा ्णरर 
िाउँपाललका तथा निरपाललकाल ेआफनो क्रेिभभरिको ननमा ्णर का् ्ण तथा अन् सिेाको प्र्ोजनको 
लावि प्रत्के आवथ ्णक िष ्ण शरुु हुनभुनदा पनध्र रदन अिाि ैननमा ्णर सामग्ी, ज्ाला, भाडा तथा 
महशलुको सथानी् न् पूनतम दररटे तोकनपुन ने व्िसथा सथानी् सरकार सञचालन ऐन, २०७४ 
ल ेिरकेो ि । ् सरी श्भमकको ज्ालादर ननधा ्णरर िदा ्ण नपेाल सरकारल ेननधा ्णरर िरकेो राछषरि् 
न् पूनतम पाररश्भमकभनदा कम नहुन ेिरी तोकन ुपन ने हुनि । साथ ैदररटे तोकदा आफनो छिमकेी 
सथानी् तह िा जजलला समनि् सभमवतसिँ समते समनि् िरी तोकन ुउप्तुि हुनि ।

४.१४ भिन नकसा पास
कसलै ेपनन िाउँपललका िा निरपललकाबाट नकसा पास निराई भिन ननमा ्णर िनु ्ण हँुदनै । तर 
िाउँपाललका िा निरपाललकाल ेतोकेको क्रेि र संरचनाको हकमा नकसा पास निराई पनन भिन 
ननमा ्णर िन ्ण बाधा नपनने व्िसथा सथानी् सरकार सञचालन ऐनल ेिरकेो ि । भिन ननमा ्णरको 
अनमुवत प्रमखु प्रशासकी् अधधकृतल ेरदन ेर अनमुवत रदन नभमलन ेभनी समबछनधत व्धतिलाई 
स पूचना रदएकोमा सोको प ैँतीस रदनभभरि अध्क् िा प्रमखु समक् उजरु रदन सकन ेव्िसथा ऐनल े
िरकेो ि । अध्क् िा प्रमखुल े रदएको आदशेमा (धचत् नबझुन े व्धतिल ेत्सतो आदशेको 
स पूचना पाएको भमवतल ेप ैंतीस रदनभभरि जजलला अदालतमा पनुरािदेन रदनसकनिे र त्सतो 
पनुरािदेनको समबनधमा जजलला अदालतबाट भएको ननर ््ण  अछनतम हुनि। भिन ननमा ्णर िन ्ण 
अनमुवत पाएको भमवतल ेदईु िष ्णभभरि त्सतो भिन ननमा ्णर िररसकन ुपन नेि । कसलै ेनकसा 
पाससमबनधी काम निरी भिन बनाएको भए पाँच लाख रुप ै् ाँसमम र पास भएको नकसामा 
सिीकृवत बिेर हरेफेर िरी भिन बनाएको भए दईुलाख रुप ै् ाँसमम जररिाना िरी अध्क् िा 
प्रमखुल ेसो भिन िा त्सको कुन ैभाि भतकाउन ेआदशे रदन सकि ।

िाउँपाललका िा निरपललकाल ेसथानी्सतरमा सडक र भिन ननमा ्णरका लावि सिीकृवत प्रदान 
िदा ्ण आफनो क्रेिको भ पूउप्ोि ्ोजना, सिीकृत िरुु्ोजना, भिन आचार संछहता तथा सडकको 
मापदणड बमोजजम िन ्ण लिाउनपुि्ण  । िाउँपाललका िा निरपाललकाको प पूि ्ण सिीकृवत नललई 
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भिनका लावि जगिाको खणडीकरर िा पलछटङ्ग िन ्ण पाइन्न । िाउँपाललका तथा निरपाललकाल े
आफनो क्रेिमा रहकेा भिनहरूको ििगीकरर िरी भ पूकमप िा विपदका दृछषटल ेजोजखम्तुि 
भिनहरूलाई पनुनन ्णमार िन ्ण, प्रबलीकरर (रकेटोनफछटङ्ग) िन ्ण िा भतकाउन आदशे रदन सकि ।
भिनको नकसा पास िदा ्ण प्रचललत कान पून र नपेाल सरकारल े तोकेको मापदणड विपरीत 
नहुन े िरी ऐवतहाधसक, सांसकृवतक, प् ्णटकी् िा परुाताछत्िक दृछषटल ेमहत्िप पूर ्ण दजेखएका 
कुन ैिसती िा सोको कुन ैक्रेिमा बन्न ेभिनको उचाई, सटे व्ाक, िानो, अग्भाि, ननमा ्णर 
सामग्ीको छकधसम, रङ्ग िा कलातमकता िलकन ेिरी भिन ननमा ्णरको मापदणड तोकन सकि ।  
सथानी् सरकारल ेनपेाल सरकारल ेननधा ्णरर िर ेअनसुारको राछषरि् भिन संछहताको पालना 
िनु ्ण, िराउन ुपि्ण  (विसततृ जानकारीको लावि सथानी् सरकार सञचालन ऐन, २०७४ को 
पररचिेद ७ हनेु ्णहोस ्) ।

४.१५ मौललक हक तथा राज्का ननद नेशक धसद्ानतको पररपालन
मौललक हकको संरक्र तथा प्रिद् ्णन सथानी् तहको पनन जजममिेारीमा पद ्णि । संविधानल े
प्रत्ाभ पूत िरकेा मौललक हकको का्ा ्णनि्न िदा ्ण धसज ्णना हुन ेदाव्ति समते ननिा ्णह िनु ्णपन ने 
हुनि। संविधान प्रदत् भशक्ा, सिासथ्, सिचि िातािरर, रोजिारी, सामाजजक सरुक्ा, 
उपभोतिा हक छहत, खाद् सरुक्ा, आिास जसता मानि विकाससमबनधी अधधकार रमौललक 
हकको प्रत्ाभ पूवतमा सथानी् तहल े संविधानको भािना बमोजजम वतनको संरक्र, विकास, 
सशतितीकरर, सहभाविता, समधुचत प्रवतननधधति एिम ्संलगनताको सनुनछशचतता र न्ा्को 
प्रत्ाभ पूवत समते रदलाउन ेप्रबनध िनु ्णपद ्णि ।

राज्का नीवत तथा ननद नेशक धसद्ानतहरूको का्ा ्णनि्न िनु ्ण सथानी् तहको पनन जजममिेारीभभरि 
पद ्णि । संविधानको धारा ५१ मा राज्ल ेअिलमबन िनने विभभन्न नीवतहरूको व्िसथा ि । ती 
नीवतहरूको का्ा ्णनि्नल ेपनन सथानी् तहको का् ्णबोिलाई प्रभाि पाद ्णि। आफनो भौिौललक 
क्रेि र का् ्ण जजममिेारीका दा्राभभरिका सानदभभ ्णक नीवतहरूलाई समबोधन िन ्ण प्रत्के तहका 
सरकारल ेआिश्क कान पून, ्ोजना, का् ्णरिमका साथ ैमापदणड बनाइ लाि पू िनु ्ण पन ने जजममिेारी 
रहकेो ि। साथ ै ्ोजनािद् ढंिबाट नीवतहरूको का्ा ्णनि्न िरी िराई आ-आफनो क्रेिमा 
भएको उपलबधीको ननचोड सछहतको प्रवतिदेन ननधा ्णररत सम्भभरि सङ्घी् सरकारमा पशे िनु ्णपन ने 
जजममिेारी रहकेो ि । 

नपेाल पक् राषरि भएका अनतरराछषरि् सछनध, समिौता, सममलेनहरूमा जनाइएका प्रवतबद्ताहरू 
जसत ैमानि अधधकारसमबनधी अनतरराछषरि् घोषरा,  मछहला  भदेभाि विरुद्को सममलेनबाट 
पाररत प्रसताि, भ्रषटाचारसमबनधी अनतरराछषरि् कान पून, बाल अधधकारसमबनधी महासछनध 
आरदजसता कान पूनको पररपालना िन ्ण समते राछषरि्सतरमा कान पून बनाइ  राज्का सि ैतह तथा 
अंिहरूमाफ्ण त का्ा ्णनि्न िनु ्णपन ने दाव्ति सथानी् तहसमतेको रहकेो ि। 
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पररचिेद-पाँच

का् ्णपाललका र सभाको ब्ैठक तथा व्िसथापन

५.१ सभाको ब्ैठक
प्रदशे कान पूनल ेसभाको ब्ैठक समबनधमा अन्था व्िसथा निरसेममका लावि सथानी् सरकार 
सञचालन ऐन, २०७४ ल ेिाउँपाललका तथा निरपाललकाको सभाको ब्ैठकसमबनधी व्िसथा 
िरकेो ि। जस अनसुार सभाको ब्ैठक सामान्त्ा िष ्णको दईुपटक बसन े र अध्क् िा 
प्रमखुको ननद नेशनमा प्रमखु प्रशासकी् अधधकृतल ेब्ैठक बसन े रदनभनदा कमतीमा सात रदन 
अिाि ैब्ैठकको का् ्णस पूची सछहतको स पूचना सभाका सि ैसदस्लाई रदइ बोलाउन ुपनने व्िसथा 
ि। सभाका एक वतहाई सदस्हरूल ेसभाको ब्ैठक बोलाउन आिश्क ि भनी अध्क् िा 
प्रमखु समक् विष् िा कारर खलुाई ललजखत अनरुोध िरमेा पनध्र रदनभभरि अध्क् िा प्रमखुल े
सभाको विशषे ब्ैठक बोलाउन ुपन ने व्िसथा ि । सभामा ततकाल का्म रहकेा समप पूर ्ण सदस् 
स््ख्ाको पचास प्रवतशतभनदा बढी सदस्हरू उपछसथत भएमा ब्ैठकको लावि िरप पूरक 
स््ख्ा पिुकेो मानननिे । अध्क् िा प्रमखुको अनपुछसथवतमा ब्ैठकको अध्क्ता उपाध्क् िा 
उपप्रमखुल ेिन ्ण सकिन । सभाको ब्ैठकको ननर ््ण  सभाको अध्क्ता िनने व्धतिल ेप्रमाजरत 
िनने र सभाको ब्ैठकसमबनधी अन् का् ्णविधध सभा आफैंल ेननधा ्णरर िर ेबमोजजम हुनि ।

५.२ सभाको कान पून बनाउन ेका् ्णप्रराली
सथानी् तहको व्िसथानपकाको रूपमा रहकेो िाउँसभा र निरसभाल ेसथानी् तहको एकल 
आधधकारका विष्मा आफनो नीवत, कान पून, मापदणड आफैं बनाउन सकन ेर सािा अधधकारका 
हकमा नपेालको संविधान तथा सङ्घी् एिं प्रदशे कान पूनसिँ नबाछिन ेर दोहोरो नपनने िरी ऐन, 
नन्म, ननद नेभशका, का् ्णविधध र मापदणडहरू बनाउन सकिन ्। िाउँपाललका तथा निरपाललकाल े
बनाएको कान पून सथानी् राजपरिमा प्रकाशन िनु ्णपि्ण ।

का् ्णपाललकाल ेिाउँपाललका तथा निरपाललकाको अधधकारक्रेिको विष्मा सभामा विध े् क 
प्रसततु िन ्ण सकि । पशे भएको विध े् क सभामा ततकाल का्म रहकेा सदस् स््ख्ाको 
बहुमतल ेपाररत िरपेछि पनध्र रदनभभरि सभाका अध्क्ल ेत्सतो विध े् क प्रमारीकरर िनु ्णपि्ण  ।  
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प्रमारीकरर भएको विध े् क सथानी् ऐन बनि । सभाको व्िसथापनसमबनधी विष्मा प्रदशे 
कान पूनमा अन्था व्िसथा भएकोमा बाहके ननमन प्रछरि्ा अिलमबन िररनिे ।
 कान पून बनाउँदा का् ्णपाललकाल ेविष्ित का् ्ण जजममिेारीका समबनधमा समबछनधत 

विष्ित शाखा, महाशाखा िा विभािबाट विध े् क पशे िन ्ण लिाउन सकन ेिा 
आफैंल ेतजु ्णमा िरी समबछनधत ननका्को रा्, परामश ्णमा का् ्णपाललकाबाट उति 
विध े् क सभामा प्रसततु िन ्णसकनिे । 

 अध्क् िा प्रमखु िा ननजल ेतोकेको समबछनधत विष् हने ने सदस्ल ेसभामा विध े् क 
पसे िन ्ण सकनिे। साधाररत्ा अध्क् िा प्रमखुल ेसभाको अध्क्ता िनने हँुदा 
उपाध्क् िा अन् कुन ैसदस्ल ेविध े् क प्रसततु िनु ्ण उप्तुि हुनि ।

 सभामा प्रसततु विध े् क सभामा अध्क्ल ेिलफल िराई विष्को िाछमभ् ्णता हरेी 
सथानी् सभाको समबछनधत सभमवतमा दफािार िलफलका लावि पनन प्ठाउन 
सकनिेन ् । सभमवतमा िलफल भएपशचात सभमवतका सभापवतल े प पूर ्ण सभामा 
संशोधधत विध े् क प्रसततु िनु ्ण पन नेि । ्सरी सभामा प्रसततु विध े् क मावथ प पूर ्ण 
सभामा िलफल िरी ततकाल का्म भएका सदस्को बहुमतबाट विध े् क पाररत 
हुनिे ।

 पाररत भएको विध े् क समबछनधत सभाका अध्क्ल ेपनध्र रदनभभरि प्रमारीकरर 
िननेिन ्र प्रमारीकरर भएको विध े् क सथानी् ऐन बनि।

 पाररत ऐन समबछनधत प्रदशे सरकार तथा नपेाल सरकारको समबछनधत मनरिाल्मा 
प्ठाउन ु पि्ण  । सथानी् सभाल े पाररत िररएका ऐन कान पूनको छकधसम अनसुार 
धसलधसलिेार नमबर राखी समबछनधत का् ्णपाललकाल ेअभभलजेखकरर िनु ्णपि्ण  ।

सभाल ेआफनो का् ्णप्ररालीलाई व्िछसथत िन ्ण नन्मािली बनाइ कुन ैसदस्को सं्ोजकतिमा 
लखेा सभमवत, विधा्न सभमवत, सशुासन सभमवत लिा्त आिश्कता अनसुार अन् सभमवत 
र विशषे सभमवत ि्ठन िन ्ण सकि । समबछनधत सभाल ेनन्मािली िा का् ्णविधध बनाइ आफनो 
का् ्णप्ररालीलाई थप व्िछसथत िन ्ण सकनिे ।

५.३ का् ्णपाललकाको ब्ैठक तथा ननर ््ण  प्रछरि्ा
 का् ्णपाललकाको ब्ैठक कमतीमा मछहनाको एकपटक बसनपुन नेि ।
 ब्ैठकमा का् ्णपाललकामा ततकाल का्म रहकेा सदस् स््ख्ाको पचास प्रवतशतभनदा 

बढी सदस्हरू उपछसथत भएमा ब्ैठकको लावि िरपरुक स््ख्ा पिुकेो मानननि ।
 का् ्णपाललकाको ब्ैठकको ननर ््ण  सि ्णसममवतबाट िनु ्णपि्ण  । सि ्णसममवतबाट ननर ््ण  

हुननसकेमा का् ्णपाललकामा ततकाल का्म रहकेो सदस् स््ख्ाको बहुमत सदस्बाट 
िरकेो ननर ््ण  का् ्णपाललकाको ननर ््ण  हुनि ।
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 का् ्णपाललकाको ब्ैठक तथा ननर ््ण समबनधी अन् व्िसथा संविधानको धारा २१८  
बमोजजमको िाउँपाललका तथा निरपाललकाबाट सिीकृत नन्मािली अनसुार हुन ेव्िसथा 
रहकेो ि ।

५.४ पद तथा िोपनी्ताको सपथ
सथानी् तहका ननिा ्णधचत पदाधधकारील ेमलुकु र जनताप्रवत प पूर ्ण िफादार रही सत् ननष्ठाप पूि ्णक 
प्रवतज्ा िनने काम सपथ ललन ुहो । ्सतो सपथ मलुकु र जनताको सोिो धचताई कसकैो डर 
नमानी, पक्पात निरी, प पूिा ्णग्ह नराखी ललइनि । सपथ ललन े पदाधधकारील े सपथ िराउन े
पदाधधकारी समक् ऐनमा उललजेखत ढाँचामा सपथ िराउन े पदाधधकारीसिँ ै उचचारर िररे 
ललइनि । ततपशचात त्सतो ढाँचामा हसताक्र िनु ्णपि्ण  । सथानी् तहका विभभन्न पदाधधकारील े
दहेा्का पदाधधकारी समक् पद तथा िोपनी्ताको सपथ ललन ेव्िसथा ऐनल ेिरकेो ि ।
 िाउँपाललकाका अध्क् तथा निरपाललकाका प्रमखुल ेननिा ्णधचत भएको सात रदनभभरि 

समबछनधत जजलला न्ा्ाधीश समक्,
 िाउँपाललकाका उपाध्क् तथा निरपाललकाका उपप्रमखु, िडा अध्क् र सभाका 

सदस्ल ेअध्क् िा प्रमखुल ेसपथ ललएको सात रदनभभरि समबछनधत अध्क् िा 
प्रमखुसमक्,

 जजलला समनि् सभमवतका प्रमखुल ेआफनो का् ्णभार समहालन ुअिाि ै ननिा ्णधचत 
भएको सात रदनभभरि समबछनधत जजलला न्ा्ाधीश समक् र,

 जजलला समनि् सभमवतका उपप्रमखु र सदस्ल ेजजलला समनि् सभमवतको प्रमखुल े
सपथ ललएको सात रदनभभरि समबछनधत जजलला समनि् सभमवतको प्रमखु समक् ।
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पररचिेद–ि

अनतरसरकार समबनध र समनि्

६.१ सहका् ्ण, समनि् र सहअछसततिमा आधाररत समबनध
नपेालको संविधानको धारा २३२ मा सङ्, प्रदशे र सथानी् तहबीचको समबनध सहकाररता,  
सहअछसतति र समनि्को धसद्ानतमा आधाररत हुन े व्िसथा रहकेो ि । िाउँपाललका र 
निरपाललकाल ेआफनो काम, कत ्णव् र अधधकारको प्र्ोि र साि ्णजननक का् ्णको जजममिेारी 
िहन िदा ्ण उति धसद्ानतको अिलमबन िनु ्णपद ्णि । 

िाउँपाललका िा निरपाललकाल े विकास ननमा ्णर का् ्णको लाित न् पूनीकरर, श्ोत साधनको 
अधधकतम उप्ोि, प्रभािकारी सिेा प्रिाह िन ्ण सहका् ्ण संसकृवतको विकास िनु ्णपद ्णि । ्सतो 
सहका् ्ण र सह्ोिका लावि सीमा जोनडएका िा नजजकको िाउँपाललका िा निरपाललकासिँ 
आपसी सहभमत, समिौता िरी श्ोत साधनको सािदेारी िा सं्तुि व्िसथापनमा का् ्ण िन ्ण 
िराउन सकिन ्।

६.२ सङ् र प्रदशेको ननद नेशनको पालना 
िाउँपाललका र निरपाललकाल े आफपूलाई तोके बमोजजमको काम, कत ्णव् र अधधकारको 
प्र्ोि सङ्घी् तथा प्रादभेशक नीवत, ्ोजना, मापदणड तथा का् ्णविधधसिँ नबाछिन ेिरी कान पून 
बनाइ लाि पू िनु ्णपद ्णि । सङ् िा प्रदशेल ेआफनो अधधकार क्रेिभभरिको कुन ैसिेा, ननमा ्णर िा 
अध््न अनसुनधान जसता विष्मा आिश्क जनशधति र स्ोत साधन समते उपलबध िराई 
िाउँपाललका तथा निरपाललकामाफ्ण त का् ्ण िराउन सकिन । ्सतो का् ्ण िन ने िराउन ेिरी 
अधधकार प्रत्ा्ोजन िा ननक्पेर िरमेा त्सतो का् ्णरिमको हकमा सङ् िा प्रदशेबाट माि िर े
अनसुारको सथलित व्िसथापन, रखेदखे, अनिुमन तथा प्रिवत प्रवतिदेन त्ार िरी सङ् िा 
प्रदशे सरकारमा प्ठाउन ुपद ्णि । 

नपेाल सरकारल ेआफैं िा प्रदशे सरकारमाफ्ण त सथानी् तहलाई संविधान र सङ्घी् कान पून 
बमोजजम आिश्क सह्ोि िन ्ण र ननद नेशन रदन सकनिे । त्सतो ननद नेशनको पालना िनु ्ण 
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सथानी् तहको कत ्णव् हुनिे । सङ्घी् र प्रादभेशक आ्ोजना, परर्ोजना का्ा ्णनि्न िदा ्ण ननमन 
बमोजजम िनु ्णपि्ण :
 आ्ोजनाको प्रत्के चररमा समबछनधत सथानी् तहको प्रत्क् संलगनता सनुनछशचत 

िनने,
 सङ् तथा प्रदशेल ेसथानी् तहल ेत्सता ् ोजना परर्ोजनाको का् ्णनि्नमा समनि्, 

सहजीकरर, अनिुमन तथा अन् का् ्णमा आिश्क सह्ोि िनु ्णपन ने,
 नपेाल सरकारल ेआफैं िा प्रदशे सरकार माफ्ण त िा प्रदशे सरकार आफैंल ेसथानी् 

तहलाई कान पूनत: रदएको अधधकार र जजममिेारीको पालना िन ्ण सथानी् तहलाई 
उपलबध अनदुानबाट अपिु हुन ेभई सथानी् तहबाट थप स्ोत माि भई आएमा नपिु 
हुन ेस्ोत साधन समते उपलबध िराउन ुपन ने दाव्ति समते समबछनधत सरकारको 
हुन े।

६.३ सङ् र प्रदशे कान पूनसिँ बाछिनिेरी सथानी् कान पून बनाउन नपाउन े
नपेालको संविधानको धारा २३५ अनसुार सङ्, प्रदशे र सथानी् तहबीच समनि् का्म िन ्ण 
सङ्घी् संसदल ेआिश्क कान पून बनाउन ेप्रािधान रहकेो ि । सथानी् तहल ेआफना नीवत तथा 
कान पून बनाइलाि पू िदा ्ण नपेालको सितनरिता, साि ्णभौमसत्ा, भौिोललक अखणडता, सिाधीनता, 
राछषरि् छहतजसता विष्सिँ नबाछिन ेिरी िनु ्णपि्ण  ।

निरपाललका तथा िाउँपाललकाल ेआफना अधधकार क्रेिभभरिको विष्मा कान पून एिं ्ोजना 
ननमा ्णर िदा ्ण नपेाल सरकार तथा प्रदशे सरकारल ेअङ्गघीकार िरकेो विकासका लक््, उद्शे् र 
प्राथभमकता हाधसल िन ्ण सह्ोि पगुन ेिरी िनु ्ण पद ्णि ।

६.४ प्रदशे तहमा समनि्
प्रदशे तथा सथानी् तहल ेिनने काम कारिाहीमा नीवतित सामञजस्ता, ्ोजना व्िसथापनमा 
ररनीवतक सािदेारी, सािा अधधकारक्रेिको प्र्ोि, प्राकृवतक स्ोत साधनको उप्ोि र 
बाँडफाँडसमबनधी विष्मा प्रदशे र सथानी् तहबीच समनि् का्म िन ्ण ननमन अनसुारको 
एक प्रदशे समनि् पररषद् रहन ेव्िसथा सथानी् सरकार सञचालन ऐन, २०७४ल ेिरकेो ि:
 म्ुख्मनरिी -सं्ोजक
 प्रदशे सरकारका मनरिीहरू -सदस्
 प्रदशे सरकारको म्ुख् सधचि -सदस्
 प्रदशे सरकारका सधचिहरू -सदस्
 प्रदशेभभरिका जजलला समनि् सभमवतका प्रमखु तथा उपप्रमखु  -सदस्
 प्रदशेभभरिका िाउँपाललकाका अध्क् तथा उपध्क् र निरपाललकाका  

प्रमखु तथा उपप्रमखु -सदस्
 सधचि, प्रदशे सरकारको सथानी् तह हने ने मनरिाल् -सदस् सधचि
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्स सभमवतमा मनरिाल्का पदाधधकारी तथा विज्लाई प् ्णिके्कको रूपमा आमनरिर िन ्ण 
सछकनिे । पररषदको ब्ैठक िष ्णको कमतीमा एक पटक बसनिे । ब्ैठकसमबनधी का् ्णविधध 
पररषद् आफैंल ेननधा ्णरर िर ेबमोजजम हुनिे । 

६.५ जनप्रवतननधध र कम्णचारीबीचको समबनध
जनताको मतबाट ननिा ्णधचत हुन े हुनाल ेजनप्रवतननधधल े सथानी् तहको समग् नतेतृि िहन 
िनु ्णपन ने हुनि । सथानी् तहको सञचालनका रिममा कान पून ननमा ्णर, सिेा प्रिाह, विकास 
ननमा ्णर, वििादको समाधान लिा्त संविधान तथा कान पून प्रदत् जजममिेारी ननिा ्णह िनने रिममा 
दनैनक जसो विभभन्न ननर ््ण  िनु ्णपन ने हुनि । ्सरी ननर ््ण  िदा ्ण कम ्णचारील ेआफपूमा रहकेो 
ज्ान, सीप, दक्ताको आधारमा ननिा ्णधचत जनप्रवतननधधलाई ननसिाथ ्ण भािल ेसह्ोि िनु ्णपि्ण  ।  
ननर ््ण प्रवतको जिाफदछेहता जनप्रवतननधधमा रहनि भन े ननर ््ण  प्रछरि्ामा आिश्क पनने 
प्राविधधक पक् र स पूचनाप्रवतको जजममिेारी कम्णचारील ेिहन िनु ्णपि्ण  । कम्णचारी र जनप्रवतननधध 
बीच समुधुर समबनध, ननरनतर संिाद, आपसी परामश ्ण तथा िलफल र समनि्ल ेसथानी् 
तहबाट हुन ेसिेा प्रिाह र विकास का् ्णलाई प्रभािकारी रूपमा सञचालन िन ्ण मद्त पगुदि ।
 कान पूनीविधध र प्रछरि्ा अिलमबन िरी पारदशगी रूपमा ननधा ्णररत सम्भभरि 

का् ्णसमपादन िनु ्णपद ्णि ।
 ननर ््ण  िन ने पदाधधकारील े आफपूल े िरकेो ननर ््ण को प पूर ्ण उत्रदाव्ति िहन  

िनु ्णपद ्णि ।
 जनमतको कदर िन ्ण जनताको चाहना र प्राथभमकताप्रवत समिदेनशील भई जिाफदहेी 

एिम ्उत्रदा्ीप पूि ्णक का् ्णजजममिेारी ननिा ्णह िनु ्णपद ्णि ।

६.६ राजनीवत र प्रशासनबीचको अनतरसमबनध र सीमा
प्रशासनलाई सथा्ी सरकार मानननि । ्सतो सथा्ी सं्नरिसिँ संसथाित समिनाका साथ ैऐन, 
कान पून, विधध र प्रछरि्ाको समते ज्ान रहनि । िाउँपाललका तथा निरपाललकाल ेजनप्रवतननधध 
र कम्णचारीको का् ्ण जजममिेारी का् ्ण विभाजन नन्मािलीमा न ैसपषट ननधा ्णरर िरी आ-आफनो 
अधधकार क्रेिको पररधधभभरि रही का् ्ण समपादन िनने िराउन ेव्िसथा भमलाउनपुि्ण  । राजनीवतक 
नतेतृिल ेनीवत ननधा ्णरर िनने र कम्णचारील ेराजनीवतक नीवत ननमा ्णताहरूलाई व्िसाव्क एिम ्
विशषेज्का रूपमा नीवत ननमा ्णरमा आिश्क प्राविधधक सह्ोि उपलबध िराउनपुि्ण  ।नीवत 
ननमा ्णर भए पशचात ननर ््ण  का्ा ्णनि्नको जजममिेारी कम्णचारील ेललनपुि्ण  । जनप्रवतननधधहरूलाई 
संविधान र कान पूनको मा्ा ्णदाभभरि रही काम िनने िातािरर श्जृना िनु ्णका साथ ैप्ररालीित का् ्ण 
संसकृवतको विकास िन ्ण प्रशासनल ेसह्ोि परु् ् ाउन ुपि्ण  ।
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पररचिेद-सात

सथानी् तहमा कम्णचारी व्िसथापन

नपेालको संविधानको धारा २८५ (३) मा रहकेो एकल अधधकार क्रेिमा सथानी् सिेाको 
व्िसथा िरी आफनो प्रशासन सञचालन िन ्ण आिश्कता अनसुार िाउँ का् ्णपाललका तथा निर 
का् ्णपाललकाल ेकान पून बमोजजम विभभन्न सरकारी सिेाहरूको ि्ठन र सञचालन िन ्ण सकन े
व्िसथा रहकेो ि । नपेालको संविधानको धारा ३०२ को संरिमरकालीन व्िसथा अनति ्णत 
प्रदशे र सथानी् तहमा सिेा प्रिाह िन ्ण नपेाल सरकारल ेआिश्क व्िसथा िन ्ण सकन ेप्रािधान 
रहकेो ि । ्सरी व्िसथा िदा ्ण सरकारी सिेामा का् ्णरत राषरिसिेक कम्णचारीलाई नपेाल 
सरकारल ेकान पून बमोजजम सङ्, प्रदशे र सथानी् तहमा समा्ोजन िरी सिेा प्रिाहको व्िसथा 
भमलाउन सकन ेव्िसथा िरकेो ि ।

७.१ कम्णचारी समा्ोजन
सथानी् सरकार सञचालन ऐन, २०७४ ल ेसथानी् तहमा कम्णचारी समा्ोजन नभएसममको 
लावि नपेाल सरकाल ेननजामती सिेा तथा सथानी् तहमा का् ्णरत कुन ैकम्णचारीलाई कामकाज 
िन ्ण खटाउन सकन ेव्िसथा िरकेो ि । साथ ै् ो ऐन प्रारमभ हँुदाका बखत सथानी् तहमा का् ्णरत 
सथा्ी कम्णचारीहरू समबछनधत सथानी् तहमा सितः समा्ोजन भएको माननन ेव्िसथा िरकेो 
ि ।जजलला समनि् सभमवतका कम्णचारीलाई समबछनधत जजललाको सथानी् तहमा खटाउन 
सछकन ेर ्सरी कम्णचारी खटाउँदा प्ा ्णपत कम्णचारी नभएका िाउँपाललका र निरपाललकालाई 
प्राथभमकता रदइ खटाउन ेव्िसथा ऐनल ेिरकेो ि ।

संविधानको व्िसथा बमोजजम कम्णचारी समा्ोजन समबनधमा व्िसथा िन ्ण कम्णचारी 
समा्ोजन ऐन, २०७४ लाि पू भएको ि । ्स ऐनल ेसंविधान प्रारमभ हँुदाका बखत सरकारी 
सिेामा का् ्णरत राषरिसिेक कम्णचारीलाई नपेाल सरकारल ेकान पून बमोजजम सङ्, प्रदशे र सथानी् 
तहमा समा्ोजन िरी सिेा प्रिाहको व्िसथा भमलाउन सकन ेव्िसथा िरकेो ि । ्स ऐनल े
िरकेा केही महतिप पूर ्ण व्िसथाहरू दहेा् बमोजजम रहकेा िन:
 नपेाल सरकारल ेसङ्, प्रदशे र सथानी् तहमा सिेा प्रिाहका लावि आिश्क पनने 

सङ्ग्ठन संरचना तथा कम्णचारी दरबनदी ननधा ्णरर िन ्ण एक सङ्ग्ठन तथा व्िसथापन 
सिनेक्र सभमवत िनने,
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 सभमवतल ेसंवबधान बमोजजमको अधधकारको स पूची, का् ्ण प्रकृवत र औधचत्समतेको 
आधारमा सङ्ग्ठन तथा व्िसथापन सिनेक्र िरी ि मछहनाभभरि सङ्, प्रदशे र सथानी् 
तहको सङ्ग्ठन संरचना तथा कम्णचारी दरबनदी नपेाल सरकारमा धसफाररस िनने,

 दरबनदी धसफाररस िदा ्ण सथानी् तहमा का् ्णरत सथा्ी कम्णचारी समा्ोजन भई 
पदप पूवत ्ण हुन ेदरबनदीको वििररसमते उललखे िनु ्णपन ने,

 सङ्ग्ठन संरचना र कम्णचारी दरबनदी धसफाररस िदा ्ण सरकारी सिेाका विभभन्न सिेा, 
सम पूह, उपसम पूह, श्रेी िा तहलाई सङ्घी् ननजामती सिेा, प्रदशे ननजामती सिेा िा 
सथानी् सिेाको भमलदो सिेा, सम पूह, उपसम पूह, श्रेी िा तहमा तोछकएबमोजजम 
भमलान िरी धसफाररस िनु ्णपन ने,

 कम्णचारी समा्ोजन िदा ्ण का् ्णरत पदको ज्षे्ठता, कम्णचारी लरेोजकेो सङ्, प्रदशे िा 
सथानी् तह तथा हालको सथा्ी बसोबासको ्ेठिाना र सो नखलुमेा नािररकताको 
प्रमार परिमा उछललजखत ्ेठिानालाई प्राथभमकता रदइ िन ने,

 कम्णचारी समा्ोजन िदा ्ण राजपरिारङ्कत प्रथम श्रेी िा सो सरह र सोभनदा मावथका 
कम्णचारीको हकमा नपेाल सरकार तथा अन् कम्णचारीको हकमा सिेा सञचालन िनने 
ननका्ल ेसिेा, सम पूह िा उपसम पूहको भमलदो समान पदमा समा्ोजन िनने,

 सङ्, प्रदशे र सथानी् तहको लावि कम्णचारीको दरबनदी सिीकृत भएको भमवतल ेि 
मछहना भभरि कम्णचारी समा्ोजन िररसकनपुन ने,

 सङ्, प्रदशे र सथानी्तहमा समा्ोजन भएको कम्णचारी समा्ोजन भएको तहमा 
का् ्णरत रहँदा समम सोही तह प्रवतन ैउत्रदा्ी हुन,े

 समा्ोजन हुनपु पूि ्ण कुन ै सरकारी कम्णचारी प्रदशे िा सथानी् सिेाको कान पून 
बमोजजमको सिेा शत ्ण तथा सवुिधा ललन ेिरी प्रदशे िा सथानी् तहमा समा्ोजन 
हुन चाहमेा समा्ोजन िन ्ण सछकन,े

 समा्ोजन भएका कम्णचारी बाटोको म्ाद बाहके प ैँतीस रदनभभरि समा्ोजन 
िररएको सङ्, प्रदशे िा सथानी् तहको सिेाको पदमा हाजजर हुनपुन ने,

 सथानी् तहको प्रशासकी् प्रमखु िा अधधकारील ेसङ्, प्रदशे िा सथानी् तहमा 
समा्ोजन हुन ेकम्णचारीलाई तोछकएको अिधध भभरि हाजजर िराई जजममिेारी रदनपुन ने,

 समा्ोजन भएका कम्णचारीको समा्ोजन हँुदाका बखत लाि पू रहकेो तलब, भत्ा, 
उपदान, ननितृ्भरर, उपचार खच ्ण र अन् सवुिधासमबनधी सिेाका शत ्णहरूमा 
प्रवतकपूल असर पनने िरी कान पून बनाउन नपाइन,े

 प्रदशे िा सथानी् तहमा समा्ोजन हुन ेसरकारी कम्णचारीलाई सङ्घी् ननजामती 
सिेामा तोछकए बमोजजम बढुिा तथा िधृत् विकासका अन् अिसर प्रदान िररन,े

 सङ्मा समा्ोजन भएको कम्णचारीलाई सङ्घी् ननजामती सिेाभभरि, प्रदशेमा समा्ोजन 
भएको कम्णचारीलाई समबछनधत प्रदशेभभरि र सथानी् तहमा समा्ोजन भएको 
कम्णचारीलाई समबछनधत प्रदशे भभरिका सथानी् तहमा तोछकए बमोजजम सरुिा िन ्ण 
सछकन,े
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 प्रदशे िा सथानी् तहमा समा्ोजन भई सो तहमा तोछकएको अिधध सिेा िरकेो 
सरकारी कम्णचारीलाई सङ् र सङ्मा समा्ोजन भई सङ्मा तोछकएको अिधध सिेा 
िरकेो सरकारी कम्णचारीलाई प्रदशे िा सथानी् तहको भमलदोसिेा, सम पूह िा 
उपसम पूहको पदमा तोछकए बमोजजम सरुिा िन ्ण सछकन,े

 प्रदशे र सथानी् तहमा सिेा प्रिाहको व्िसथा भमलाउन नपेाल सरकारल ेकम्णचारी 
समा्ोजन नभएसमम समबछनधत सिेा, सम पूह िा उपसम पूहको कम्णचारीलाई सङ्, 
प्रदशे िासथानी् तहमा कामकाज िन ्ण खटाउन सकन,े

 कम्णचारी समा्ोजन ऐन प्रारमभ भएपछि सङ्ग्ठन तथा व्िसथापन सभनेक्र सभमवतल े
तोके बमोजजम िाहके कुन ै ननका्को लावि सङ्ग्ठन संरचना र दरबनदी सजृना 
निररन,े

 प्रदशे लोकसिेा आ्ोि ि्ठन नभएसमम प्रदशे िा सथानी् तहको सिीकृत 
दरबनदीको ररतिपदमा समबछनधत प्रदशे िा सथानी् तहल े नपेाल सरकारमाफ्ण त 
प्ठाएको मािका आधारमा लोकसिेा आ्ोिल ेपदप पूतगीको लावि उममदेिा र िनौट 
र धसफाररस िन ्णसकन,े

 ऐन प्रारमभ हुँदाका बखत सथानी् तहमा का् ्णरत सथा्ी कम्णचारीहरू समबछनधत 
सथानी् तहमा सितः समा्ोजन भएको माननन,े

 नपेाल सरकारको प पूर ्ण अनदुानमा सञचाललत सङ्गठ्ठत संसथामा का् ्णरत सथा्ी 
कम्णचारीलाई ननजहरूको साविकको काम हसतानतरर हुन ेप्रदशे िा सथानी् तहमा 
सोही काम समपादन िन ्ण ननजहरूको साविकको सिेाको शत ्ण र सवुिधा का्म ैरहन े
िरी तोछकए बमोजजम समा्ोजन िररन े।

७.२ सथानी् सिेाको व्िसथापन
सथानी् सरकार सञचालन ऐन २०७४ ल ेसथानी् तहको सिेाको ि्ठन, सञचालन, व्िसथापन, 
सिेाको शत ्ण तथा सवुबधासमबनधी आधारभ पूत धसद्ानत र मापदणड सङ्घी् कान पून बमोजजम 
हुन ेव्िसथा िरकेो ि । सङ्घी् कान पूनको अधीनमा रही सथानी् सिेाको ि्ठन, सञचालन, 
व्िसथापन, सिेाको शत ्ण तथा सवुिधासमबनधी अन् व्िसथा सथानी् तहल ेबनाएको कान पून 
बमोजजम हुनिे। सथानी् सरकार सञचालन ऐनल ेसथानी् सिेासमबनधी अन् व्िसथा दहेा् 
बमोजजम िरकेो ि; 
 िाउँपाललका तथा निरपाललकाको का् ्णबोि, राजसि क्मता, खच ्णको आकार, 

सथानी् आिश्कता र विभशषटता समतेलाई ध्ानमा राखी कम्णचारी समा्ोजन 
भएपछि मारि सङ्ग्ठन तथा व्िसथापन सिनेक्रका आधारमा िाउँपाललका तथा 
निरपाललकामा विष्ित शाखा िा महाशाखा रहकेो सङ्ग्ठन संरचना का्म िनु ्ण 
पन ने, त्सतो सङ्ग्ठन संरचनामा हरके िडाको सङ्ग्ठन संरचना समते समािशे भएको 
हुनपुन ने,
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 सङ्ग्ठन तथा व्िसथापन सभनेक्रको आधारमा सथा्ी प्रकृवतको कामको लावि 
आिश्क पनने तथा सिेा करारबाट ललइन ेकम्णचारीको दरबनदीको प्रसताि त्ार 
िनु ्णपन ने,

 कम्णचारीको दरबनदीको प्रसताि त्ार िदा ्ण सोसिँ समबछनधत सिेा सवुिधाको लावि 
लागन ेखच ्ण व्होन ने स्ोत समतेको विशलषेर िरी त्सतो खच ्ण सनुनछशचत हुन ेिरी 
मारि दरबनदी प्रसताि िनने,

 सथानी् तहको सिेा सञचालनको लावि असथा्ी दरबनदी धसज ्णना िन ्ण नसछकन,े
 निर प्रहरी, सिारी चालक, स्श, का्ा ्णल् सह्ोिी, पलमबर, ईलछेकरिधस्न, 

चौकीदार, माली, बि ैँचरे सरसफाइसमबनधी पदमा सथा्ी पदप पूतगी निरी प्रवतसपधा ्णको 
आधारमा सिेा करारबाट मारि ललन ुपनने,

 सथानी् सिेाको सथा्ी दरबनदीको ररति पदमा प्रदशे लोक सिेा आ्ोिल ेिनौट 
िरी धसफाररस िरकेो उममदेिारलाई मारि नन्धुति िनु ्ण पन ने,

 सङ् घ तथा प्रदशेल ेसथानी् सिेाका कम्णचारीको अभभलखे तथा वििरर माि िरमेा 
त्सतो अभभलखे तथा वििरर उपलबध िराउन ुसथानी् तहको कत ्णव् हुन,े

 सथानी् तहको सिीकृत सथा्ी दरबनदीमध् ेपदप पूवत ्ण िनु ्णपन ने ररति दरबनदीमा ्ो 
ऐन प्रारमभ हँुदाको बखतसमम अविछचिन्न रूपमा का् ्णरत कम्णचारीहरूलाई ्ो 
ऐन प्रारमभ भएपछि लोकसिेा आ्ोिबाट सञचालन हुन ेखलुा तथा आनतररक 
प्रवतसपधा ्णतमक पछहलो विज्ापनको परीक्ामा भाि ललन अिसर रदइन,े ्सता 
कम्णचारीलाई उमरेको हद नलागन ेतथा उति परीक्ामा सहभािी नभएमा िा असफल 
भएमा सितः अिकाश हुन,े

 सथानी् सिेाका कम्णचारीको शरुु तलब सकेल प्रदशे सरकारल ेतोके बमोजजम हुन ेर 
त्सरी प्रदशे सरकारल ेनतोकेसमम नपेाल सरकारल ेतोके बमोजजम हुन,े

 नपेाल सरकारल ेसथानी् तहको मािको आधारमा उप्तुि दखेमेा बढीमा दईु िष ्णको 
लावि सथानी् तहबाट ैतलि भत्ा खान ेिरी ननजामती सिेाको कुन ैकम्णचारीलाई 
काजमा खटाउन सकन,े

 सथानी् तहल ेसथानी् सिेाको ि्ठन, सञचालन तथा व्िसथापन िदा ्ण ििगीकररमा 
आधाररत तहित प्रराली अिलमबन िनु ्ण पन ने,

 सथानी् तहल े ्ोिदानमा आधाररत उपदान िा ननितृ्भरर, औषधध उपचार 
लिा्तका सवुिधा उपलबध िराउनका लावि एक अिकास कोष सथापना िनु ्णपन ने,

 अिकास कोषमा सथानी् तहल े प्रत्के कम्णचारील े खाईपाई आएको माधसक 
तलबबाट दश प्रवतशत रकम कट्ा िरी सो रकम बराबरल ेहुन आउन ेरकम थप िरी 
जममा िनु ्ण पन ने ।
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पररचिेद–आ्ठ

सथानी् तहको ्ोजना प्रछरि्ा 

८.१ पषृ्ठभ पूभम
िाउँपाललका तथा निरपाललकाल े आफनो अधधकारक्रेिभभरिका विष्मा सथानी्सतरको 
विकासका लावि आिधधक, िावष ्णक, ररनीवतित विष् क्रेिित मध्कालीन तथा दीघ ्णकालीन 
विकास ्ोजना बनाइ लाि पू िनु ्णपन ने हुनि । प्रत्के िाउँपाललका तथा निरपाललकाल ेआिधधक, 
ररनीवतक तथा विष्क्रेिित मध्कालीन तथा समभि भएसमम दीघ ्णकालीन आिधधक ्ोजना 
तजु ्णमा िरी लाि पू िन ्ण सकिन ्। ्ोजना तजु ्णमाका लावि राछषरि् ्ोजना आ्ोि र विष्ित 
मनरिाल्हरूबाट उपलबध रदगदश ्णनहरूको आधारसमते ललनपुद ्णि । सथानी् सरकार सञचालन 
ऐन, २०७४ल े सथानी् तहको ्ोजना तजु ्णमा, का्ा ्णनि्न, अनिुमन तथा म पूल्ाङ्कन िदा ्ण 
दहेा्का विष् एिं प्रछरि्ालाई ध्ान रदनपुन ने व्िसथा िरकेो ि ।

८.२ सहभाविताम पूलक ्ोजना तजु ्णमा
सथानी् तहमा ्ोजना तथा का् ्णरिम तजु ्णमा िदा ्ण जसको लावि ्ोजना िा का् ्णरिम सञचालन 
िन ्ण खोजजएको हो, ती जनताको व्ापक र अथ ्णप पूर ्ण सहभाविता एिं समािशेी प्रछरि्ा अिलमबन 
िरी ्ोजना तजु ्णमा िनु ्णपन ने हुनि । सथानी् सरकार सञचालन ऐन, २०७४ को दफा २४ 
बमोजजम िाउँपाललका तथा निरपाललकाल े ्ोजना तजु ्णमा तथा का्ा ्णनि्न िदा ्ण सथानी् 
िछुद्जीवि, विष् विज्, अनभुिी, पशेाविद्, सीमानतकृत तथा लोपोनमखु समदुा्, मछहला, 
बालबाललका, दललत, ्िुा, अलपस््ख्क, अपाङ्गता भएका व्धति, जषे्ठ नािररक लिा्तका 
सरोकारिालाहरूको अधधकतम सहभावितामा िनु ्ण पद ्णि ।

८.३ ्ोजना तजु ्णमा िदा ्ण ध्ान रदनपुन ने
्ोजना तजु ्णमा िदा ्ण नपेाल सरकार र प्रदशे सरकारको नीवत, लक््, उद्शे्, सम् सीमा र 
प्रछरि्ासिँ अनकुपूल हुनिेरी िररबी ननिारर, सशुासन, िातािरर, बालमरैिी, जलिा् ुपररित ्णन 
अनकुपूलन, विपद्  व्िसथापन, लठैङ्गक तथा सामाजजक समािशेीकरर जसता अनतरसमबछनधत 
विष्लाई ध्ान रदन ुपद ्णि ।
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 स्ोत साधनको प पूिा ्णनमुान, आ्ोजनाको प्राथभमकीकरर, ्ोजना का्ा ्णनि्न 
ताललका र अनिुमन तथा म पूल्ाङ्कन ्ोजना समते त्ार िनु ्ण पन ने,

 नपेाल सरकार तथा प्रदशे सरकारल ेविशषे का् ्णरिमका लावि अनदुान प्रदान िरकेोमा 
तोछकएको प्रछरि्ा बमोजजम सो का् ्णरिम का्ा ्णनि्न िनु ्ण पन ने,

 नपेाल सरकार िा प्रदशे सरकारसिँको सं्तुि लिानी िा साि ्णजननक ननजी 
सािदेारीमा कुन ै्ोजना सञचालन तथा व्िसथापन िन ्ण सकन,े

 सङ्घी् र प्रदशे सतरको आ्ोजना का्ा ्णनि्नमा समनि्, सहजीकरर र सह्ोि 
िनु ्ण पन ने,

 सथानी्सतरका विकास आ्ोजनाको आिश्क अध््न, अनसुनधान तथा प्रभाि 
म पूल्ाङ्कनको का् ्ण िन ्ण सकन े।

८.४ प्राथभमकता रदनपुन ने
सथानी् तहमा ्ोजना तजु ्णमा िदा ्ण दहेा्का विष्लाई प्राथभमकता रदनपुि्ण  । 
 आवथ ्णक विकास तथा िररबी ननिाररमा प्रत्क् ्ोिदान पगुन,े
 उतपादनम पूलक तथा छिटो प्रवतफल प्रापत िन ्ण सछकन,े
 जनताको जीिनसतर, आमदानी र रोजिार बढन,े
 सथानी् बाधसनदाहरूको सहभाविता जटुन,े सि्ं सिेा पररचालन िन ्ण सछकन ेतथा 

लाित कम लागन,े
 सथानी् स्ोत, साधन र सीपको अधधकतम प्र्ोि हुन,े
 मछहला, बालबाललका तथा नपिनडएका िि ्ण, क्रेि र समदुा्लाई प्रत्क् लाभ पगुन,े
 लठैङ्गक समानता र सामाजजक समािशेीकरर अभभिछृद् हुन,े 
 रदिो विकास, िातािररी् संरक्र तथा समिद् ्णन िन ्ण सघाउ परु् ् ाउन,े
 भावषक तथा साँसकृवतक पक्को जिनेा ्ण र सामाजजक सदभाि तथा एकता अभभिछृद्मा 

सघाउ परु् ् ा उन े।

८.५ िावष ्णक ्ोजना तजु ्णमा प्रछरि्ा

८.५.१ पाशि ्णधचरि तथा श्ोत नकसा त्ारी
पाशि ्णधचरि तथा स्ोत नकसालाई ् ोजना तजु ्णमाको प्रमखु आधारको रूपमा ललइनि । िाउँपाललका 
तथा निरपाललकाको ्ोजना तजु ्णमा िनु ्णप पूि ्ण आफनो क्रेिभभरिको िसतछुसथवतको वििरर, श्ोत 
साधनको उपलबधता तथा समभाव्तासमबनधी खणडीकृत स पूचना एिं तथ्ाङ्कको पाशि ्णधचरि एिं 
स्ोत नकसा त्ार पारी अद्ािधधक िनु ्णपि्ण  । पाशि ्णधचरि तथा स्ोत नकसामा िडा तथा टोल र 
िसती सतरसममको विसततृ िसतिुत वििरर समािशे िररएको हुनपुद ्णि ।
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सथानी् तहमा सञचालन भएका समप पूर ्ण ्ोजना तथा छरि्ाकलापहरूको विसततृ वििरर 
एकीकृत रूपमा सथानी् तहको का्ा ्णल्मा ्ोजना तजु ्णमा प पूि ्ण न ैकमप्टुरकृत िरी सरुलक्त 
ढंिल ेरा्खनपुि्ण  । साथ ैननधा ्णररत नवतजाहरूको स पूचकल ेमाि िरकेो तथ्ाङ्क र स पूचना अननिा् ्ण 
रूपमा संकलन िरी ननधा ्णररत व्सथापन स पूचना प्ररालीमा प्रविषट िनु ्ण पद ्णि । संकललत  
स पूचना तथा तथ्ाङ्कहरूमा सि ैप्रकारका प्र्ोिकता ्णको पहुँच सजजलसैिँ हुन ेिरी व्िसथापन 
िनु ्णपद ्णि ।

पाशि ्णधचरिमा समािशे िनु ्णपन ने म्ुख् म्ुख् स पूचना तथा तथ्ाङ्क

 िडा िुट्ट्न ेिरी िाउँ िा निरपाललकाको आफनो भौिोललक सीमाना, क्रेिफल तथा जनस््ख्ा, 
ननजी घर तथा घर पररिारको लित,

 िाउँपाललका िा निरपाललकाको भ पू-िनौट िा धरातली् छसथवतको वििरर,
 साि ्णजननक, ऐलानी, पतगी जगिा, खलुा क्रेि, चोक, घाट, पाटी, पौिा, सत्ल, डाँडापाखा, चरनक्रेि, 

पानीको म पूल, पोखरी, तलाउ, इनार, कुिा, धारा, ढँुिधेाराको उपलबधता, प्राकृवतक श्ोत तथा 
समपदा (नदीनाला, नहर, कुलो पनैी, िन क्रेि, खानी, खलुा क्रेि) को लित,

 सामाजजक प पूिा ्णधार, धम ्णशाला, म्ठ, मछनदर, िमुिा, मछसजद, दिेसथल, मदरसा, ि्ुठठीघर, बाटो, 
सडक, पलु पलुसेा, कुलो नहर, पानी घट्, भमलको वििरर,

 विद्मान भौवतक प पूिा ्णधारको अिसथा (सडक, िोरटेो, रिछेकङ्ग रुट, हिाई मदैान, खानपेानी तथा ढल 
ननकास, बसविसौनी, पाक्ण , उद्ान आरदको वििरर,

 रोजिार, अध ्णरोजिारको तथ्ाङ्क, िदैभेशक रोजिारमा िएका व्धति र घर पररिारको लित,
 साि ्णजननक तथा ऐवतहाधसक, भौिोललक, परुाताछतिक, सांसकृवतक तथा धाभम ्णक महतिका समपदा 

तथा प्राचीन समारक, साि ्णजननक तथा सामदुाव्क भिन एिं प् ्णटकी् सथलको वििरर, 
 सिासथ् चौकी, असपताल तथा उपचार केनरि,
 विद्ाल् (प्रकार, स््ख्ा), महाविद्ाल्, प्राविधधक भशक्ाल् तथा प्रभशक्र केनरि,
 कृवष (उतपादन विशषे िाली), सिेाकेनरि, बजार क्रेि,
 दनैनक सिेा पहँुचको नकसांकन (विद्ाल्, सिासथ चौकी, हाट बजार, नपउन ेपानी, घास, दाउरा, 

कृवष उपज खररद वबरिी केनरि आरद)
 आधारभ पूत धसफाररश िा सिेा प्रापत िनने सथान (जसत,ै जनम मतृ् ु घटना दता ्ण, नािररकता, 

राहदानी, जगिा नामसारर आरद)
 वित्ी् संसथाहरू (ब ैंक तथा सहकारी)को छकधसम र विदशेबाट प्रापत रभेमट्ानस आ्को वििरर
 उपलबध साि ्णजननक सवुिधा (विद्तु, हुलाक, टलेलफोन, एफ्.एम.्रनेड्ो, ्ाता्ात, िाइफाई, 

आरद)
 िररिी र सामाजजक नकसाङ्कन
 अन् विष्
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८.५.२ आ् व््को प्रक्पेर
सथानी् तहल ेआिामी आवथ ्णक िष ्णको लावि दहेा् बमोजजम आ् व््को प्रक्पेर िनु ्णपि्ण ।
 व््को अनमुान,
 आफनो स्ोतबाट सङ्कलन हुन सकन ेअनमुाननत राजसि,
 राजसि बाँडफाँडबाट प्रापत हुन सकन ेअनमुाननत रकम,
 अनदुानबाट प्रापत हुन सकन ेअनमुाननत रकम,
 बजटे घाटा प पूवत ्ण िन ्ण आिश्क पनने अनमुाननत रकम र त्सको स्ोत ।

मावथ उछललजखत वििरर प्रत्के िष ्णको पषु मसानतभभरि नपेाल सरकारको अथ ्ण मनरिाल्मा 
पशे िनु ्ण पि्ण  । ्सबाट सङ्घी् बजटे तजु ्णमा िन ने आधार धसज ्णना हुनि । नपेाल सरकारल े
चाल ुआवथ ्णक िष ्णको फािनु मसानतभभरि र प्रदशे सरकारल ेचरैि मसानतभभरि राजसि बाँडफाँड 
र वित्ी् समानीकरर अनदुान बापत अिामी आवथ ्णक िष ्णमा सथानी् तहलाई प्रदान िनने 
अनमुाननत स्ोतको वििरर उपलबध िराउन ुपि्ण  ।

८.५.३ स्ोतको अनमुान तथा बजटे सीमा ननधा ्णरर 
िाउँपाललका िा निरपाललकाको ्ोजना तजु ्णमा िनु ्णप पूि ्ण आनतररक आ्, राजसि बाँडफाँडबाट 
प्रापत हुन ेरकम, अनदुान, ऋर र अन् आ्को प्रक्पेर र सोको सनतलुलत वितररको खाका 
तथा बजटे सीमा राजसि परामश ्ण सभमवतको सिुाब समतेको आधारमा ननधा ्णरर िनु ्णपि्ण  । स्ोत 
अनमुान तथा बजटे सीमा ननधा ्णरर िन ्ण दहेा् बमोजजमको एक स्ोत अनमुान तथा बजटे सीमा 
ननधा ्णरर सभमवत ि्ठन िनु ्ण पि्ण ;
 अध्क् िा प्रमखु - सं्ोजक
 उपाध्क् िा उपप्रमखु  - सदस्
 का् ्णपाललकाका सदस्हरूमध् ेमछहला, दललत िा अलपस््ख्क समतेको 

प्रवतननधधति हुन ेिरी अध्क् िा प्रमखुल ेतोकेको चार जना - सदस्
 प्रमखु प्रशासकी् अधधकृत - सदस् सधचि

सभमवतल ेप्रत्के िष ्णको फािनु मछहनाभभरि स्ोतको अनमुान तथा बजटे सीमा ननधा ्णरर िरी 
सकन ुपन नेि। ्सका साथ ैसभमवतल ेआिामी आवथ ्णक िष ्णपछिको थप दईु िष ्णको समते बजटे 
प्रक्पेर िनु ्णपि्ण । सभमवतको का् ्णहरू दहेा् बमोजजम हुनिे; 
 आनतररक आ्, राजसि बाँडफाँडबाट प्रापत हुन ेआ्, नपेाल सरकार तथा प्रदशे 

सरकारबाट प्रापत हुन े वित्ी् हसतानतरर, आनतररक ऋर तथा अन् आ्को 
प्रक्पेर िनने,

 राछषरि् तथा प्रादभेशक प्राथभमकता र सथानी् आिश्कतालाई मध्नजर िरी 
प्रक्नेपत स्ोत र साधनको सनतलुलत वितररको खाका ननधा ्णरर िनने,
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 आिामी आवथ ्णक िष ्णको लावि स्ोत अनमुानको आधारमा बजटेको कुल सीमा 
ननधा ्णरर िनने,

 विष्क्रेिित बजटेको सीमा ननधा ्णरर िनने,
 नपेाल सरकारतथा प्रदशे सरकारबाट प्रापत माि ्णदश ्णन, सथानी् आवथ ्णक 

अिसथा, आनतररक आ्को अिसथा समतेको आधारमा बजटे तथा का् ्णरिमको 
प्राथभमकीकररका आधार त् िनने,

 विष् क्रेिित बजटे तजु ्णमा समबछनधत माि ्णदश ्णन त्ार िन ने,
 स्ोत अनमुान तथा बजटे सीमा ननधा ्णरर समबनधमा सथानी् तहको आिश्कता र 

ननर ््ण  बमोजजमका अन् का् ्णहरू िनने।

प्रमखु प्रशासकी् अधधकृतल े सरोकारिालाहरूसिँ अनतरकृ्ा िरी का् ्णपाललकाबाट पाररत 
िराई आिामी आवथ ्णक िष ्णको बजटे सीमा (अनमुाननत) प्रत्के िष ्णको चरैि १५ ितभेभरि 
िाउँपाललका िा निरपाललकाका विष्ित महाशाखा, शाखा, का्ा ्णल् तथा िडा सभमवतलाई 
उपलबध िराउन ुपि्ण  । प्रापत बजटे सीमाभभरि रही विष्ित महाशाखा, शाखा तथा िडा 
सभमवतल ेिाउँपाललका िा निरपाललकाको ्ोजना, आ्ोजना, का् ्णरिम र अनमुाननत बजटे 
तजु ्णमा िरी का् ्णपाललकामा पशे िनु ्ण पि्ण  ।

८.५.४ ्ोजना तजु ्णमा प पूि ्ण त्ारी िोष्ठठी
स्ोतको अनमुान तथा बजटे सीमा र माि ्णदश ्णन त्ार भएसिँ ैिावष ्णक ्ोजना तजु ्णमाको प पूि ्ण 
त्ारी सिरूप िाउँपाललका तथा निरपाललकाका शाखा, महाशाखा तथा सथानी्सतरमा 
रहकेा सरकारी, िरैसरकारी, सामदुाव्क, सहकारी, नीजी क्रेि, विष्विज्हरू लिा्तका 
सरोकारिालाको सहभावितामा ्ोजना तजु ्णमा प पूि ्ण त्ारी अभभमखुीकरर का् ्णरिम सञचालन 
िनु ्णपि्ण  । अभभमखुीकरर का् ्णरिममा ननमन विष्हरूमा सरोकारिालाहरूसिँ िलफल तथा 
परामश ्ण िरी का् ््ण ोजना ननमा ्णर िनु ्णपि्ण  ।
 नपेाल सरकार र प्रदशे सरकारको नीवत, लक््, उद्शे्, 
 स्ोत अनमुान, बजटे सीमा तथा माि ्णदश ्णन,
 ्ोजना तजु ्णमा सम् सीमा,
 ्ोजना तजु ्णमा प्ररृि्ा,
 प्राथभमकता रदनपुन ने अनतरसमबछनधत विष्हरू (सशुासन, िातािरर, बालमरैिी, 

जलिा् ु पररित ्णन अनकुुलन, विपद् व्िसथापन, लठैङ्गक तथा सामाजजक 
समािशेीकरर,  आरद ।
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८.५.५ बजटे तथा का् ्णरिम तजु ्णमा सभमवत ि्ठन
स्ोतको अनमुान तथा बजटे सीमा ननधा ्णररका आधारमा आ्को प्रक्पेर, वितररको खाका 
र बजटे सीमामा आधाररत भई सथानी् तहको िावष ्णक बजटे तथा का् ्णरिम तजु ्णमा िनु ्णपि्ण  । 
्सका लावि दहेा् बमोजजमको बजटे तथा का् ्णरिम तजु ्णमा सभमवत ि्ठन िनु ्णपि्ण  ।

उपाध्क् िा उपप्रमखु - सं्ोजक

विष्ित क्रेि हने ने िाउँ का् ्णपाललका तथा निर का् ्णपाललकाका सदस्हरू - सदस्

प्रमखु प्रशासकी् अधधकृत  - सदस्

्ोजना महाशाखा, विभाि िा शाखा प्रमखु - सदस् सधचि

्स सभमवतल ेिावष ्णक का् ्णरिम तथा बजटे ननमा ्णर का् ्णको समग् नतेतृि िरी ननमन का् ्णहरू 
समपादन िनु ्णपि्ण  ।
 आिामी आवथ ्णक िष ्णको नीवत तथा का् ्णरिमको प्रसताि त्ार िनने,
 स्ोत अनमुान तथा बजटे सीमा ननधा ्णरर सभमवतल े रदएको बजटे सीमाभभरि रही 

बजटे तथा का् ्णरिमको प्राथभमकीकरर िनने,
 बजटे तथा का् ्णरिमको प्रसतािलाई विष् क्रेिित रूपमा िलफल िनने व्िसथा 

भमलाई अछनतम प्रसताि त्ार िरी का् ्णपाललकामा पशे िनने,
 ्ोजना तथा का् ्णरिममा दोहोरोपना हुन नरदन े व्िसथा भमलाउन े तथा ्ोजना 

का् ्णरिमवबच आपसी तादाम्ता तथा पररप पूरकता का्म िनने,
 बजटे तथा का् ्णरिम तजु ्णमा समबनधी सथानी् तहको आिश्कता बमोजजमका अन् 

का् ्णहरू िनने ।

८.५.६ िसती एिं टोलसतरबाट आ्ोजना तथा का् ्णरिम िनौट
स्ोतको अनमुान तथा बजटे सीमा ननधा ्णरर सभमवतबाट ननधा ्णररत बजटे सीमा र माि ्णदश ्णनको 
जानकारी िडा सभमवतलाई िराउन ुपि्ण  । प्रापत माि ्णदश ्णनका आधारमा प्रत्के िडा सभमवतल े
आफनो िडाभभरिका सरोकारिालासिँ परामश ्ण िरी िसती एिं टोल सतरका ् ोजना तथा का् ्णरिम 
िनौट िनु ्णपि्ण  । िसती एिं टोलसतरको आ्ोजना तथा का् ्णरिम िनौटका लावि िडा सदस्को 
नतेतृिमा िडा सतरका विष्ित का् ्णसिँ समबछनधत कम्णचारीहरूको समते सहभाविता रहन े
िरी टोली पररचालन िन ्ण सछकनिे । िडासतरको ्ोजना तजु ्णमा िदा ्ण आिश्क पनने प्राविधधक  
एिम ् विष् विज्हरू आिश्कता अनसुार िाउँपाललका तथा निरपाललकाल े उपलबध 
िराउनपुि्ण  ।
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िडा सभमवतल ेिसतीसतरको आ्ोजना तथा का् ्णरिम िनौट िदा ्ण िडाभभरिका िसतीहरूलाई 
भौिोललक अिछसथवत, जनस््ख्ा, ्ाता्ातको सवुिधा लिा्तका आधारमा कलसटर ननमा ्णर 
िरी सि ैनािररकलाई ्ोजना िनौटको टोल तथा िसतीसतरी् भलेामा सहभािी हुन ेअिसर 
रदन ुपन नेि । ्सका लावि सथानी् िरै सरकारी संसथाहरू, सहकारी संसथाहरू, ननजी क्रेिका 
संसथाहरू जसता सथानी् सङ्संसथाहरूको सछरि् सहभाविताका साथ ैबालबाललका, मछहला, 
आरदिासी जनजाती, मधसेी, दललत, अपाङ्ग, सीमानतकृत, नपिडािि ्ण लिा्त सि ैसमदुा्को 
अथ ्णप पूर ्ण उपछसथवत हुन ेव्िसथा भमलाउन ुपननेि । िसतीसतरमा िनौट भएका आ्ोजना तथा 
का् ्णरिमहरूको स पूची त्ार िरी िडा सभमवतमा पशे िनु ्ण पन नेि ।

८.५.७ िडासतरमा आ्ोजना तथा का् ्णरिम प्राथभमकीकरर
िडासभमवतल ेटोल तथा िसतीसतरबाट प्रापत आ्ोजना तथा का् ्णरिमहरूलाई विष्क्रेि समते 
िुट्ाई प्राथभमकीकरर िरी बजटे तथा का् ्णरिम तजु ्णमा सभमवतमा धसफाररश िरी प्ठाउन ु 
पन नेि । िडासतरमा सरोकारिालाहरूको सहभावितामा भलेा आ्ोजना िरी टोल तथा 
िसतीसतरबाट प्रापत आ्ोजना तथा का् ्णरिमहरू मावथ िलफल तथा परामश ्ण िन ने व्िसथा 
भमलाउन ुपननेि । िडा सभमवतल ेिसतीसतरबाट माि नभएका तर िडा, िाउँ एिं निरसतरका 
महतिप पूर ्ण दजेखएका आ्ोजना तथा का् ्णरिमहरूलाई समते औधचत् खलुाई कलसटर ननमा ्णर 
िरी प्राथभमकीकरर िनु ्णपि्ण  । िडा सभमवतल ेिनौट िरकेा आ्ोजना तथा का् ्णरिमहरूको 
प्राथभमकीकरर सछहतको स पूची िाउँपाललका िा निरपाललकामा पशे िनु ्ण पन नेि ।

८.५.८ विष्क्रेिित ्ोजना ननमा ्णर तथा एकीकरर
बजटे तथा का् ्णरिम तजु ्णमा सभमवतल ेिडाबाट प्रापत ्ोजना तथा प्राथभमकीकररलाई समते 
आधार ललई ्ोजना तथा का् ्णरिमको प्रसतािलाई विष् क्रेिित रूपमा िलफल िनने व्िसथा 
भमलाई अछनतम प्रसताि त्ार िरी का् ्णपाललकामा पशे िनु ्णपि्ण  । बजटे तथा का् ्णरिम तजु ्णमा 
सभमवतल ेिडा सभमवतबाट प्रापत आ्ोजना तथा का् ्णरिमहरूका साथ ैिाउँ िा निरसतरमा 
सञचालन िन ्ण आिश्क दजेखएका आ्ोजना तथा का् ्णरिमहरूको एकीकृत विष् क्रेिित 
स पूची त्ार िनु ्ण पन नेि । आ्ोजना तथा का् ्णरिमहरूको विष्ित स पूची माथी िलफल िन ्ण 
विष्ित क्रेि हने ने सदस्को सं्ोजकतिमा का् ्ण सभमवतका कछमतमा एक जना मछहला तथा 
दललत सदस्, समबछनधत विष्ित शाखा, महाशाखा हने ने प्रमखु समते रहन ेिरी पाँच सदस्ी् 
विष् क्रेिित सभमवत िा का् ्ण समहु ि्ठन िरी सम पूहित िलफलको व्िसथा भमलाउन 
सछकनिे । विष् क्रेिित स पूची त्ार िदा ्ण दहेा् बमोजजमका क्रेि िुट्ाई ्ोजना तजु ्णमा तथा 
प्राथभमकीकररको व्िसथा भमलाउन ुपन नेि;
 आवथ ्णक विकास - कृवष, पशपंुक्ी, उद्ोि तथा िाजरज्,रोजिार (बदैभेशक रोजिार 

समते), प् ्णटन, सहकारी, वित्ी् क्रेि
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 सामाजजक विकास - भशक्ा, सिासथ्, खानपेानी तथा सरसफाई, संसकृवत प्रिद् ्णन, 
ल ैंविक समानता तथा सामाजजक समािशेीकरर,

 प पूिा ्णधार विकास - सडक तथा पलु (िोलुंि ेपलु समते), धसंचाई, भिन तथा सहरी 
विकास, उजा ्ण, लघ ुतथा साना जलविद्तु (िकैछलपक उजा ्ण समते), सञचार

 िातािरर तथा विपद व्िसथापन - िन तथा भ-ुसंरक्र, जलाधार संरक्र, 
िातािरर संरक्र, जलिा् ुपररित ्णन, फोहरमलैा व्िसथापन, जल उतपन्न प्रकोप 
नन्नरिर, विपद व्िसथापन, िारूर ्नरि सञचालन,

 संसथाित विकास, सिेा प्रिाह र सशुासन - मानि संसाधन विकास, संसथाित 
क्मता विकास, संसथाित प पूिा ्णधार, नािररक िडापरि तथा टोकन प्रराली, सिेा 
प्रिाहका मापदणड ननधा ्णरर, सिेा प्रिाहमा विद्तुी् सचुना प्रविधधको प्र्ोि, 
अभभलखे व्िसथापन, राजसि पररचालन, वित्ी् अनशुासन, वित्ी् जोजखम 
न् पूनीकरर, साि ्णजननक सनुिुाई, सामाजजक परीक्र, आनतररक लखेा परीक्र तथा 
आनतररक नन्नरिर प्रराली, अछनतम लखेा परीक्र तथा बरेुज ुफर्छ्यौट, स पूचना 
तथा सञचार व्िसथापन ।

विष्ित सभमवत िा का् ्ण समहुबाट िलफल भई प्राथभमकीकरर भएका आ्ोजना तथा 
का् ्णरिमलाई बजटे तथा का् ्णरिम तजु ्णमा सभमवतल ेिलफल एिं एकीकृत िरी िाउँ तथा निर 
का् ्णपाललकामा पशे िनु ्णपन ने ि । ् सरी आ्ोजना तथा का् ्णरिम धसफाररश िदा ्ण खच ्ण व्होन ने श्ोत 
छकटान भएका तथा बजटे सनुनछशचत भएका आ्ोजना तथा का् ्णरिमहरू मारि पशे िनु ्णपन नेि ।  
साथ ैप्रदशे तथा सङ्घी् महतिका ् ोजनाहरू भए वतनीहरूको पछहचान र ििगीकररलिा्त ननमन 
विष्हरू समते खलुाउन ुपन नेि ।
 आफन ैश्ोत साधनल ेसञचालनिनने ्ोजना,
 िाह्य सह्ोि िा सािदेारीमा (िसैस, ननजी, समदुा्) सञचालन हुन े्ोजना,
 छिमकेी िा अन् िाउँपाललका िा निरपाललकासिँ भमलरे सञचालन िनने सािदेारी 

्ोजना,
 सङ्घी्िा प्रादभेशक विष्ित ननका्सिँ सहका् ्ण िरी सञचालन िनने सङ्घी् िा 

प्रादभेशक तहका ्ोजना,
 सङ्घी् सरकारको अनमुवतमा राछषरि् अनतरराछषरि् िरै सरकारी संसथा र विकास 

सािदेारसिँको समनि् िा सह्ोिमा सञचालन िनने ्ोजना,
 प्राविधधक श्ोत अनति ्णत सञचालन हुन े्ोजना आरद ।

८.५.९ का् ्णपाललकामा िलफल तथा सिीकृती
का् ्णपाललकाल ेबजटे तथा का् ्णरिम तजु ्णमा सभमवतबाट पशे भएको ्ोजना, का् ्णरिम तथा 
बजटेमावथ िलफल िरी ननधा ्णररत बजटे सीमा र माि ्णदश ्णन अनरुूप भए नभएको एकीन िरी 
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कुन ै विष्िसत ु िुटकेो भए सोसमते समािशे िरी िावष ्णक का् ्णरिमलाई अछनतम रूप रदइ 
का् ्णपाललकाबाट सिीकृत िनु ्णपि्ण । का् ्णपाललकाल ेिावष ्णक का् ्णरिम सिीकृत िदा ्ण उछललजखत 
विष्का साथ ैिावष ्णक नीवत तथा का् ्णरिम, ्ोजना तथा का् ्णरिम का्ा ्णनि्न का् ््ण ोजना, 
अनिुमन तथा म पूल्ाङ्कन ् ोजना, राजसि र व््को वििरर लिा्तका वििररहरू समते त्ार 
िनु ्णपि्ण  ।

का् ्णपाललकाल ेिावष ्णक का् ्णरिम तथा बजटे सभामा पशे िदा ्ण ित आवथ ्णक िष ्णको राजसि र 
व््को ्थाथ ्ण वििरर, चाल पू आवथ ्णक िष ्णको अछनतमसमममा हुन ेआमदानी र खच ्णको संशोधधत 
अनमुान तथा आिामी आवथ ्णक िष ्णको ्ोजना तथा का् ्णरिम र आ् व््को अनमुाननत वििरर 
समते खलुाउन ुपि्ण  । का् ्णपाललकाबाट सिीकृत िावष ्णक का् ्णरिम तथा बजटे प्रत्के िष ्णको 
असार दश ितभेभरि उपाध्क्, उपप्रमखु िा का् ्णपाललकाल े तोकेको का् ्णपाललकाको कुन ै
सदस्ल ेसभामा पशे िनु ्णपि्ण  ।

८.५.१० सभाबाट पाररत
सभाल ेका् ्णपाललकाबाट पशे भएको का् ्णरिम तथा बजटेमावथ का् ्णताललका बनाइ पनध्र रदनभभरि 
िलफल समपन्न िररसकन ुपननेि । िलफल समपन्न भएपछि सभाल ेका् ्णरिम तथा बजटे 
पाररत िन ्ण िा सिुाि सछहत का् ्णपाललकामा प्ठाउन सकनिे । सिुाि सछहत प्रापत भएको 
बजटे उपर का् ्णपाललकाल ेपनुवि ्णचार िरी आिश्क पररमाज ्णन सछहत िा पररमाज ्णन िनु ्णपन ने 
नदजेखएमा काररसछहत सभामा पाँच रदनभभरि पनुः पशे िनु ्ण पन नेि । सभाल ेपशे भएको का् ्णरिम 
तथा बजटे प्रत्के िष ्णको असार मसानतभभरि पाररत िररसकनपुि्ण  ।

८.५.११ ्ोजना तथा का् ्णरिमको साि ्णजननकीकरर
सथानी् तहल ेसभाबाट पाररत भएको िावष ्णक ्ोजना तथा का् ्णरिमको सरोकारिाला तथा 
सि ्णसाधारर सिकैो जानकारीको लावि साि ्णजननकीकरर िनु ्णपि्ण  । साि ्णजननकीकरर िदा ्ण 
का्ा ्णल्को स पूचना पाटी तथा िभेसाइट, िडा सभमवतको का्ा ्णल् एिं सथानी् सञचार 
माध्मबाट समते िन ्ण सछकनि । का्ा ्णनि्न प्रछरि्ालाई बढी प्रभािकारी, उत्रदा्ी, पारदशगी, 
िरुसतरर् र नवतजाम पूलक बनाउन आिधधक रूपमा साि ्णजननक सनुिुाई तथा साि ्णजननक 
परीक्र जसता विधधहरूको अिलमबन िररन ुपद ्णि। 

८.५.१२ ्ोजना का्ा ्णनि्न
का्ा ्णनि्न का् ्ण ्ोजना तजु ्णमा ः िाउँ िा निरसभाबाट िावष ्णक का् ्णरिम तथा बजटे सिीकृत 
भए पछि का्ा ्णनि्न िनने ननका्ल ेका्ा ्णनि्न का् ््ण ोजना त्ार िनु ्णपि्ण । िाउँपाललका तथा 
निरपाललकाल ेसि ैविष्ित क्रेि समटेी समषटीित का्ा ्णनि्न का् ्ण ्ोजना समते बनाउन े
प्रराली अिलमबन िररनपुद ्णि । ्ोजना का्ा ्णनि्न िदा ्ण समबद् ननका् र व्धतिलाई ्सरी 
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तोछकएका का् ्ण जजममिेारी र छरि्ाकलापप्रवत जजममिेार बनाउन उपलबधी र पररराम स पूचक 
सछहत का् ्णसमपादन करार िन ने प्रराली अपनाउन सछकनि ।

्ोजना का्ा ्णनि्न विधध िनौट ः ्ोजना का्ा ्णनि्न िनु ्णप पूि ्ण आिश्कता अनसुार साि ्णजननक 
खररद ऐनको पररधधभभरि रही ननमनमध् ेकुन ैएक िा सोभनदा बढी का्ा ्णनि्न विधध ननधा ्णरर 
िनु ्णपि्ण  ।
 ्ेठकापट्ा,
 उपभोतिा सभमवत, 
 करार िा, 
 अमानत, 
 िरैसरकारी संसथा ।

्ोजना का्ा ्णनि्न माि ्णदश ्णन त्ारी ः ्ोजना िा का् ्णरिम सञचालन हुन ु प पूि ्ण सिीकृत 
्ोजनाको विभभन्न विष् क्रेिित का् ्णरिम का्ा ्णनि्नका लावि आिश्क माि ्णदश ्णन त्ार पानु ्ण  
पद ्णि । उति माि ्णदश ्णन साथ खच ्ण िन ने अछ्खत्ारी प्ठाउन ुपन ने भए सोसमते संलगन िरी प्ठाउन ु
पद ्णि । िाउँपाललका तथा निरपाललकाबाट समबछनधत का्ा ्णल्को उपलबधीका आधारमा 
का् ्णसमपादन मलु्ाङ्कन िनने िराउन ेप्रराली लाि पू िररनपुद ्णि ।

उपभोतिा सभमवतबाट ्ोजना का्ा ्णनि्न िदा ्ण उपभोतिा सभमवतको ि्ठन विधध, वतनको काम, 
कत ्णव्, अधधकार, उत्रदाव्ति तथा प्रवतिदेन प्ररालीबार ेप्रषट व्िसथा िरी िाउँपाललका 
िा निरपाललकाल ेआिश्क का् ्णविधध तथा ननद नेभशका त्ार िनु ्णपद ्णि । साथ ै ननजीक्रेि िा 
िरै सरकारी सङ्संसथाका लावि पनन साधारर र विशषे का् ्णशत ्ण त्ार पानु ्ण पद ्णि । िरै 
सरकारी सङ्संसथा, उपभोतिा सभमवत, सहकारी संसथा लिा्तका सामाजजक एिम सामदुाव्क 
सङ्संसथाहरूल ेसथानी् तहको प्रत्क् नन्मन र समनि्मा का् ्ण िनु ्ण पन नेि ।

उपलबधी स पूचक ननमा ्णर ः िाउँपाललका तथा निरपाललकाल ेका्ा ्णनि्न का् ््ण ोजना ननमा ्णर 
िदा ्ण उपलबधी स पूचक समते उललखे िनु ्णपि्ण  । सथानी् तहल ेसमबछनधत का्ा ्णनि्न एकाइबाट 
चौमाधसक रूपमा सोही स पूचक बमोजजम प्रिवत प्रवतिदेन ललन ेप्रराली अपनाउन ुपद ्णि ।

समिौता िरी का्ा ्णनि्न िनने ः िाउँपाललका तथा निरपाललकाल े ननधा ्णरर िरकेो मापदणड 
अनसुार का्ा ्णनि्न िनने ननका्सिँ समिौता िररे मारि सञचालन िनु ्णपद ्णि । विष्ित ननका् 
िा समबछनधत िाउँपाललका तथा निरपाललकाल ेका्ा ्णनि्न िदा ्ण सिीकृत का्ा ्णनि्न नीवतको 
पररधधभभरि रही का्ा ्णनि्न िनु ्णपद ्णि र ्सरी ्ोजना का्ा ्णनि्न िराउनपु पूि ्ण ननधा ्णररत ढाँचामा 
समिौता िनु ्ण पद ्णि । 
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िरैसरकारी सङ्संसथामाफ्ण त ्ोजनाको का्ा ्णनि्न ः िरैसरकारी सङ्संसथाहरूल ेसथानी् तहमा 
कुन ै्ोजना िा का् ्णरिम सञचालन िदा ्ण सथानी् तहसिँ ननकटतम समपक्ण  र समनि्मा रही 
ननमन बमोजजम िनु ्ण पन नेि :–
 कुन ैअनतरराछषरि् िरैसरकारी सङ्संसथाल ेसथानी् तहसिँ समनि्मा काम िदा ्ण 

त्सतो कामको लावि नपेाल सरकारको प पूि ्ण सिीकृवत ललएको हुनपुन नेि,
 कुन ैअध््न, सभनेक्र िा का् ्णरिम सञचालन िदा ्ण सथानी् तहसिँ समिौता िररे 

मारि िनु ्णपि्ण ,
 िसैसको िावष ्णक ्ोजना, का् ्णरिम तथा बजटे सथानी् तहको िावष ्णक का् ्णरिममा 

समािशे िराउनपुि्ण ,
 सथानी् तहल ेतोकेको सं्तुि अनिुमन तथा प्रिवत प्रवतिदेन प्रराली अपनाउन ु

पि्ण , 
 कुन ैसङ्संसथाल ेउपरोति व्िसथा विपरीत काम िरमेा सथानी् तहल ेत्सतो काम 

कारिाहीको का्ा ्णनि्न िन ्ण रोक लिाउन सकि,
 िाउँपाललका िा निरपाललकाल े तोकेको सं्तुि अनिुमन तथा प्रिवत प्रवतिदेन 

प्रराली अपनाउन ुपद ्णि ।

सािदेारी िा सं्तुि व्िसथापनमा का् ्ण सञचालन
िाउँपाललका तथा निरपाललकाल ेआफनो का् ्ण सञचालन िदा ्ण लाित न् पूनीकरर, स्ोत साधनको 
अधधकतम उप्ोि िा प्रभािकारी सिेा प्रिाहको लावि दहेा्को विष्मा अन् िाउँपाललका िा 
निरपाललकासिँ सािदेारी, समिौता िा सं्तुि व्िसथापन िन ्ण सकनिे :-
 बहृत ्प पूिा ्णधार ननमा ्णर, ्ठपूला मधेसन तथा औजार खररद र व्िसथापन,
 विपद् व्िसथापन, दमकल तथा एमबलुनेस सिेाको सञचाालन,
 ्ाता्ातको सञचामलन तथा व्िसथापन,
 फोहरमलैा विसज ्णन सथल िा प्रशोधन प्ररालीको विकास र सञचालन,
 िसती विकास तथा भ पू-उप्ोि ्ोजना,
 प् ्णटन, प्रविधध तथा संसकृवतको प्रिद् ्णन र विकास,
 सं्तुि उद्म,
 आधारभ पूत तथा माध्भमक तहको प्रविधधक भशक्ाको सञचालन, प्रिद् ्णन र विकास,
 सथानी् बजार व्िसथापन र िातािरर संरक्र,
 अनतर सथानी् तह भविनी समबनध,
 असल अभ्ास र अनभुिको आदानप्रदान,
 भौवतक तथा आवथ ्णक सह्ोि,
 अन् उप्तुि विष् ।
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आ्ोजना तथा परर्ोजनाको फरफारक, हसतानतरर र मम्णत समभार : ्ोजना तथा 
परर्ोजनाको का् ्ण समपन्न भएपछि सि ैसरोकारिालाको सहभावितामा साि ्णजननक परीक्र 
तथा साि ्णजननक सनुिुाई जसता का् ्णरिम िरी ्ोजनामा लािकेो खच ्ण, सम् र ्ोिदान 
िनने व्धति र सह्ोिको प्रकार, ्ोजना िा परर्ोजनाबाट धसकेका विष्हरू समतेको 
जानकारी िराउन ु पि्ण  । साि ्णजननक सनुिुाईमा उ्ेठका सिालहरूको समबोधन िरी का् ्ण 
समपन्न प्रवतिदेन ललई फरफारक िनु ्णपि्ण  । प्रवतिदेन प्रापत भएपछि ्ोजना िा परर्ोजनाको 
हसतानतरर र त्सको लाभको बाँडफाँड बारमेा प्रषट व्िसथा िरी समबछनधत उपभोतिा  
सम पूह िा लाभाछनित सम पूहलाई ्ोजना तथा परर्ोजनाको सञचालन तथा व्िसथापन िन ्णका 
लावि हसतानतरर िररनपुद ्णि । ्ोजना तथा परर्ोजना मम्णतसमभारको ्ोजनासमते सिँ ै
सिीकृत िरी समबछनधत व्िसथापन सम पूह िा उपभोतिा सभमवतसिँ समिौता िरी अभभलखे 
रा्खनपुि्ण  । समपन्न ्ोजनाको मम ्णत समभारका लावि मम्णतसमभार कोषको व्िसथा िनु ्ण राम्ो 
हुनि । त्सतो कोषमा ्ोजना िा परर्ोजना तजु ्णमा चररमा न ै्ोजनाको अनमुाननत लाितको 
ननछशचत प्रवतशत रकम, समदुा्को ्ोिदान तथा सिेा शलुकबाट प्रापत रकमको केही अंश 
समते िरी आिश्क रकम रा्खन ेव्िसथा िन ्ण सछकनि । ्सका लावि सथानी् तहल ेमम्णत 
समभार सञचालन ननद नेभशका बनाइ लाि पू िनु ्ण उप्तुि हुनि । 

८.५.१३ अनिुमन, म पूल्ाङ्कन तथा प्रवतिदेन
विकास ्ोजना, नीवत तथा का् ्णरिमहरूको सफल का्ा ्णन्नका लावि अनिुमन तथा 
म पूल्ाङ्कनको महतिप पूर ्ण भ पूभमका रहनि | ्ोजना तजु ्णमा तथा का्ा ्णनिनमा सि:अनिुमन 
तथा म पूल्ाङ्कन प्ररालीको विकासल े ननधा ्णररत लक्् तथा उद्शे् हाधसल हुन िइरहकेो ि 
िा िैन भन्न ेजानकारी प्रापत िन ्ण सह्ोि पगुि| का्ा ्णनि्नको चररमा न ैआ्ोजनाहरूमा 
भएको लिानी तथा साधनको प्रिाह समधुचत ढंिल ेभएको ि िा िैन, का् ्णताललका अनसुार 
छरि्ाकलापहरू सचुारु भएका िन ् िा िैनन ् साथ ै व्िसथापकी् कमजोरीहरू के कसता 
रहकेा िन ् भन्न े जानकारी प्रापत िनु ्णपन ने हुनि | अत: िाउँपाललका तथा निरपाललकाल े
सञचाललत आ्ोजनाहरूको नन्भमत अनिुमनको व्िसथा भमलाउनपुन ने हुनि । प्रत्के सथानी्  
तहल े ्ोजना तजु ्णमाको प्रारमभदजेख न ै प्रभािकारी सि:अनिुमन तथा म पूल्ाङ्कन सं्नरिको  
विकास िनु ्णका साथ ै त्सतो प्रराली नवतजामखुी व्िसथापनमा आधाररत हुन ु पनन उधत्कै 
जरुरी हुनि | 

अनिुमनसमबनधी संसथाित व्िसथा : अनिुमन िदा ्ण िाउँपाललका र निरपाललकाहरूल ेकाननु 
बमोजजम आ्ोजना तथा परर्ोजनाको अनिुमन, सपुररिके्र र म पूल्ाङ्कनको लावि विभभन्न 
सभमवतहरू ि्ठन िरी समग् सि:अनिुमन तथा म पूल्ाङ्कन प्ररालीलाई संसथाित िनु ्ण उप्तुि  
हुनि | त्सतो सभमवतलाई आिश्क बजटेको व्िसथा सछहत िावष ्णक अनिुमन ्ोजना, 
जजममिेार एकाइ, दक् कम्णचारी, श्ोत साधनको उधचत व्िसथा समते िनु ्णपि्ण  | अनिुमन 
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तथा म पूल्ाङ्कन प्ररालीलाई व्िछसथत िन ्ण विसततृ अनिुमन तथा म पूल्ाङ्कन ननद नेभशका तथा 
का् ्णविधध (दणड परुसकारको व्िसथा सछहत) बनाइ लाि पू िन ्ण सछकनि | अनिुमन िदा ्ण 
सपषट रूपमा उपलबधी स पूचक सछहतको अनिुमन फाराम त्ार िरी प्र्ोि िनु ्णपि्ण  । सथानी् 
तहको विकासमा संगलगन िरैसरकारी सङ्संसथा, उपभोतिा सभमवत, सहकारी संसथा लिा्तका 
सामाजजक एिं सामदुाव्क सङ्संसथाहरूल ेपनन तोछकएको सं्तुि अनिुमन तथा प्रिवत प्रवतिदेन 
प्रराली अपनाउन ुपद ्णि ।

नवतजाम पूखी अनिुमन प्रराली : प्रत्के सथानी् तहल ेतजु ्णमा िरी लाि पू िरकेा ्ोजनाहरू 
नावतजम पूखी र सोंच ताललका (Log Frame) मा आधाररत भएर त्ार िनु ्णपन ने हुनि | सोंच 
ताललकाल ेअनिुमनका रिममा आ्ोजनाको द पूरदृछषट, लक््, उद्शे्, प्रवतफल, छरि्ाकलाप 
र लिानीका बारमेा रिमिद् र तक्णप पूर ्ण रूपमा सोचन र विशलषेर िन ्ण सघाउ परु् ् ाउँि | 
सोंच ताललका अनति ्णत का् ्णरिम (Activity), नवतजा (Output), असर िा प्रवतफल (Out-
come) र प्रभाि (Impact) तहमा आउन ेरिभमक पररित ्णनलाई मापन िन ्ण सहज होस ्भनी 
विष्ित रूपमा स पूचकहरू त्ार िनु ्ण पद ्णि | ्ी स पूचकहरू न ैनवतजाम पूखी सि:अनिुमन तथा 
म पूल्ाङ्कन प्ररालीका म्ुख् आधारहरू हुन ्| सथानी् तहल ेनन्भमत रूपमा स पूचकहरूमा आएका 
पररित ्णनलाई अभभलजेखकरर िनने, विशलषेर िनने, पषृ्ठपोषर िनने र धसकाईलाई संसथाित िद दै 
लजैान ेप्ररालीको विकास र विसतार िनु ्णपन ने हुनि | 

्ोजनाको अनिुमन ः सथानी् तहल ेसमग् विकासको आिधधक िा दीघ ्णकाललन लक्् र उद्शे् 
प्रापत िन ्ण िावष ्णक एिं बहुिवष ््ण  ्ोजना तथा का् ्णरिमहरूको तजु ्णमा िदा ्ण न ैअननिा् ्ण रूपमा 
अनिुमन प्रछक्ाको बारमेा सपषटरूपमा उललखे िनु ्णपद ्णि | उपलबधी स पूचकका आधारमा 
नन्भमत अनिुमन िनने प्रराली सथानपत िररन ुपद ्णि । ्सरी अनिुमन िदा ्ण उपलबधी स पूचक 
पररराममखुी िन ्िैनन ्लखेाजोखा िररन ुपद ्णि र सम्म ैसधुारका उपा् अिलमबन िररन ु
आिश्क हुनि ।

प्रभाि मलु्ाङ्कन ः ्ोजनाका ननधा ्णररत स पूचकहरूमा के कवत पररमारमा पररित ्णन आ्ो भन्न े
जानकारी नन्भमत अनिुमनको प्रछरि्ाबाट थाहा पाउन नसछकन ेभएकोल ेप्रभाि म पूल्ाङ्कनको 
िुट् ै विधध प्र्ोि िरी मापन िनु ्णपद ्णि । सथानी् तहल ेअिश्कता र प्रकृवत अनसुार ‘तशे्ो 
पक्’ लाई तोछकए बमोजजम म पूल्ाङ्कनको जजममिेारी रदन पनन सछकनि । ्ोजनाका सफलता 
तथा असफलताका कथाहरूको दसतािजेजकरर (Documentation) िनने अभ्ासल े प्रभाि 
म पूल्ाङ्कनका ननषकष ्णलाई प्रमाजरत िन ्ण सह्ोि पगुदि ।
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 नपेालको संविधान र सथानी् सरकार सञचालन ऐन, २०७४ बमोजजम सथानी् तहमा अनिुमन,  
म पूल्ाङ्कन तथा प्रवतिदेनसमबनधी व्िसथा

 संविधानको धारा २२१ मा  सथानी् तहको व्िसथापकी् अधधकार िाउँ सभा र निर सभामा 
ननछहत रहन ेव्िसथा र २२६ मा सथानी् व्िसथानपकाल ेअनसु पूची ८ र ९ मा उललजेखत विष्मा 
कान पून बनाउनसकन ेभएकोल ेआफनो का् ्णक्रेिको समग् अनिुमन िन ्णसकन े।

 सथानी् सरकार सञचालन ऐन, २०७४ को दफा ११ मा िाउँपाललका तथा निरपाललकाको 
एकल अधधकार र संविधानको अनसु पूची ८ र ९ मा उललखे भए बमोजजमका का् ्णहरू समपादनको 
अनिुमन का् ्णपाललकाबाट हुन े। 

 ऐनको दफा १४ बमोजजम उपाध्क् िा उपप्रमखुको र िडा अध्क्को काम, कत ्णव् र अधधकारमा 
्ोजना तथा का् ्णरिमको अनिुमन तथा सपुरीिके्र िरी सोको प्रवतिदेन ब्ैठकमा पशे िनु ्णपन ने ।

 ऐनको दफा ७८ बमोजजम आनतररक नन्नरिर प्ररालीको अनिुमन िन ्णको लावि िाउँपाललका 
िा निरपाललकाको अध्क्, प्रमखु िा जजलला समनि् सभमवतको प्रमखु आफैंल ेिा जजममिेार 
अधधकारी तोकी अनिुमन िनने व्िसथा भमलाउन ुपन ने । 

 ऐनको दफा ८४ बमोजजम प्रम पूख प्रशासकी् अधधकृतल ेअध्क् िा प्रमखुको ननद नेशनमा िावष ्णक 
का् ्णरिम तथा बजटे तजु ्णमा, का्ा ्णनि्न र अनिुमन तथा म पूल्ाङ्कन िनने, िराउन ेव्िसथा रहकेो।

 ऐनको दफा ९३ बमोजजम जजललासभाल ेजजललाभभरि सरकारी तथा िरै सरकारी क्रेिबाट सञचाललत 
विकास ननमा ्णरसमबनधी का् ्णरिमको वििरर त्ार िरी त्सता का् ्णरिमको प्रभािकाररता तथा 
व्िसथापनका विभभन्न चररमा अनिुमन िनने ।

 ऐनको दफा ९४ बमोजजम िाउँपाललका तथा निरपाललकाल े ्ोजना तजु ्णमा िदा ्ण ्ोजनाको 
समभाव्ता अध््नको आधारमा स्ोत साधनको प पूिा ्णनमुान, आ्ोजनाको प्राथभमकीकरर, ्ोजना 
का्ा ्णनि्न ताललका र अनिुमन तथा म पूल्ाङ्कन ्ोजना समते त्ार िनु ्ण पन ने ।

 ऐनको दफा ७८ बमोजजम आनतररक नन्नरिर प्रराली त्ार िदा ्ण कामको प्रकृवत अनरुूप जोजखम 
क्रेिको पछहचान, नन्नरिरको िातािरर, स पूचनाको आदानप्रदान, अनिुमन तथा म पूल्ाङ्कन जसता 
विष्लाई समते समटेन ुपन ने ।

 ऐनको दफा १०० बमोजजम िाउँपाललका तथा निरपाललकाल ेसथानी् सतरका विकास आ्ोजनाको 
आिश्क अध््न, अनसुनधान तथा प्रभाि म पूल्ाङ्कनको का् ्ण िन ्ण सकन े।

 दफा ११ िाउँपाललका तथा निरपाललकाल ेव्धतिित घटना (जनम,मतृ्,ु विबाह, बसाइँसराई, 
समबनध विचिेद र धम्णपरुि धम्णपरुिी) घटनाको अभभलखे व्िसथापन र प्रवतिदेन सङ्घी् सरकारलाई 
िनने ।

 दफा १२ बमोजजम िडा सभमवतको काम, कत ्णव् र अधधकार अनति ्णत मालपोत तथा भ पूभम कर, 
व्िसा् कर, िहाल कर, विज्ापन कर, सःशलुक पाछक्ण ङ्ग, न्ाँ व्िसा् दता ्ण, धसफाररस दसतरु, 
सिारी साधन कर, मनोरञजन करको लखेाजोखा र सङ्कलन िरी समबछनधत िाउँपाललका िा 
निरपाललकामा प्रवतिदेन सछहत रकम बिुाउन े।

 दफा २५ बमोजजम िरैसरकारी सङ्संसथा, उपभोतिा सभमवत, सहकारी संसथालिा्तका सामाजजक 
तथा सामदुाव्क सङ्संसथाल े सथानी् तहसिँको समनि्मा काम िदा ्ण सथानी् तहल ेतोकेको 
सं्तुि अनिुमन तथा प्रिवत प्रवतिदेन प्रराली अपनाउन े।

 दफा ८४ बमोजजम प्रम पूख प्रशासकी् अधधकृतल ेआ्ोजनाहरूको फरफारकका लावि प्रवतिदेन 
त्ार िरी का् ्णपाललकाको ब्ैठकमा पशे िनने ।

 दफा ९२ बमोजजम जजलला सभाल े आफनो काम कारिाहीको समबनधमा नपेाल सरकारको 
समबछनधत मनरिाल् र सथानी् तहसमबनधी विष् हने ने प्रदशे सरकारको मनरिाल्लाई प्रत्के 
आवथ ्णक िष ्ण समापत भएको दईु मछहनाभभरि प्रवतिदेन रदन े।
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प्रवतिदेन र समीक्ा ः ् ोजना का्ा ्णनि्नमा संगलगन िडा का्ा ्णल्, विष्ित शाखा, महाशाखा 
तथा अन् ननका्ल े सथानी् तहल े तोछक रदएको ढाँचामा का्ा ्णनि्नको चररमा रहकेा 
प्रत्के ्ोजना, परर्ोजना तथा का् ्णरिमको माधसक, चौमाधसक तथा िावष ्णक प्रिवत प्रवतिदेन 
समबछनधत िाउँ िा निरपाललकामा बिुाउन ु पद ्णि । िाउँ िा निरपाललकाको तोछकएको 
जजममिेार सभमवत, पदाधधकारी िा कम्णचारील ेप्रापत प्रवतिदेन अध््न, विशलषेर िरी विभभन्न 
विष् समटेी त्समा भएका स पूचना र तथ्ाङ्कलाई कमप्टुरमा प्रवबषट िरी एकीकृत प्रवतिदेन 
त्ार िरी सिीकृत िनु ्ण पद ्णि । आिश्क भएमा प्रवतिदेनसिँ समबछनधत विष्मा सथलित 
अनिुमन भ्रमर िरी दाबी िररएको प्रिवतलाई प्रमारीकरर िन ्ण सछकनि । प्रवतिदेन मावथ कुन ै
सिुाब भए प्रवतिदेनकता ्णलाई अननिा् ्ण रूपमा पषृ्ठपोषर िनु ्णपद ्णि । आ्ोजनालाई लक्् 
अनरुूप सञचालन िन ्ण आिश्क सधुारका विष्हरू समबछनधत िाउँपाललका िा निरपाललकाल े
ततकाल समबोधन िनु ्णपि्ण  । चौमाधसक तथा िावष ्णक प्रवतिदेन प्रापत भएपछि का् ्णपाललकाल े
चौमाधसक रूपमा आ-आफनो क्रेिमा भए िरकेा सि ैका् ्णरिमहरूको प्रिवत समीक्ा िनु ्णपद ्णि ।  
्रद कुन ैआ्ोजना उचच प्रावथभमकताका िन ्भन ेत्सको प्रिवत समीक्ा द्वमैाधसक रूपमा 
पनन िन ्ण सछकनि। ्सरी समीक्ा पशचात आ् व्् वििरर र प्रिवतको छसथवत आमसञचार 
माध्मबाट साि ्णजननक िरी आ-आफनो ििे साइटमा समते रा्खन ेिनु ्ण पद ्णि।

्सका साथ ैराज्का ननद नेशक धसद्ानत तथा नीवतहरू र मौललक हकको प्रचलनका विष्मा पनन 
समबछनधत का् ्णपाललकाल े् ोजनािद् ढंिबाट का् ्णरिम का्ा ्णनि्न िरी िराई आ-आफनो क्रेिमा 
भएको उपलबधीको प्रवतिदेन समबछनधत सभामा िलफल िराई ननचोड सछहतको उपलबधी 
प्रवतिदेन त्ार िनु ्ण पि्ण  । ्सरी त्ार भएका भौवतक तथा वित्ी् प्रिवत प्रवतिदेनहरू 
तोछकएको ढाँचा र ननधा ्णररत सम्भभरि (माधसक, रिमैाधसक, चौमाधसक, िावष ्णक) रूपमा प्रदशे 
र सङ्को तोछकएको ननका्मा समते प्ठाउनपुि्ण  ।
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पररचिेद–नौ

सथानी् तहको वित्ी् अधधकार

९.१ वित्ी् स्ोत
संविधानमा अनसु पूचीकृत का् ्णहरूको समपादनका लावि िाउँपाललका तथा निरपाललकाल े
अन् स्ोतका साथ ैवित्ी् स्ोतको व्ापक पररचालन िनु ्णपन ने हुनि । सथानी् तहको वित्ी् 
अधधकारका रूपमा आनतररक आ्, वित्ी् हसतानतररबाट प्रापत आ्, राजसि बाँडफाँडबाट 
प्रापत आ् तथा ऋर पररचालन रहकेो हुनि । िाउँपाललका तथा निरपाललकाल ेकान पूनबमोजजम 
सथानी् तहमा तोछकएका कर तथा िरैकर राजसि उ्ठाउन सकिन ् । कर राजसि भन्नाल े
िाउँपाललका तथा निरपाललकाल ेतोछकएको प्र्ोजनका लावि जनतामावथ लिाइन ेअननिा् ्ण 
कर हो । िाउँपाललका तथा निरपाललकाद्वारा प्रदान िररन े विभभन्न प्रशासकी् सिेािापत 
ललइन ेसिेाशलुक, कुन ैिसत ु प्र्ोिका लावि अधधकार रदइए बापत ललइन े ईजाजत दसतरु,  
कुन ै कािजातको प्रवतललनपका लावि ललइन े प्रवतललनप दसतरु, कुन ै कसरु िापत असलुन े
जररिाना आरदलाई िरैकर राजसि भनननि । सथानी् तहको  खच ्णको आिश्कता र राजसिको 
क्मताको आधारमा नपेाल सरकार र प्रदशे सरकारबाट िाउँपाललका तथा निरपाललकाल े
वित्ी् समानीकरर अनदुान, सशत ्ण अनदुान, समपरुक अनदुान तथा विशषे अनदुान प्रापत िन ्ण  
सकिन ् ।

९.२ कर, सिेा शलुक तथा दसतरुहरू दहेा्बमोजजम रहकेा िन ् 
िाउँपाललका तथा निरपाललकाल ेएकल अधधकार अनति ्णत  लिाउन सकन ेकर, सिेा शलुक 
तथा दसतरुहरू
 एकीकृत समपधत् कर िा घरजगिा कर, 
 भ पूभमकर (मालपोत),
 बहाल कर: भिन, घर, जगिा, पसल, ग्ारजे, िोदाम, टहरा, िपपर, कारखाना िा 

पोखरी बहाल रकममा
 व्िसा् कर : िाउँपाललका तथा निरपाललकाल ेआफनो क्रेिभभरि व्ापार, व्िसा् 

िा सिेामा
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 बहाल वबटौरी शलुक : आफपूल ेननमा ्णर, रखेदखे िा सञचालन िरकेो हाट, बजार िा 
पसल िा सरकारी जगिामा बनकेा संरचनाको उप्ोि बापत

 पाछक्ण ङ्ग शलुक : सिारी साधनलाई पाछक्ण ङ्ग सिेा उपलबध िराए बापत 
 जडीबटुी, किाडी र जीिजनत ुकर: ऊन, खोटो, जडीबटुी, िनकस (खर), किाडी 

माल, प्रचललत कान पून बमोजजम ननषधेधत जीिजनत ुबाहकेका अन् मतृ िा माररएको 
जीिजनतकुो हाड, सीङ, पिाँख, िाला िा ्सत ैप्रकृवतको िसतकुो व्ािसाव्क 
उप्ोि िर ेिापत

 सिेा शलुक : आफनो क्रेिभभरिका केबलकार, रिछेकङ्ग, का्ाछकङ्ग, क्ानोननङ्ग, 
बञजीजमप, जजपफला्र, र् ् ाछफटङ्ग, प्ारागलाईनडङ्ग लिा्तका सथानी् प् ्णटन, 
मनोरञजन तथा साहधसक खलेकुदसमबनधी सिेा िा व्िसा्मा तथा िाउँपाललका 
तथा निरपाललकाल ेननमा ्णर, सञचालन िा व्िसथापन िरकेो सथानी् प पूिा ्णधार िा 
उपलबध िराएको दहेा्को कुन ैसिेा उप्ोि िरबेापत

 खानपेानी, वबजलुी, धारा, अवतवथ िहृ, धम ्णशाला, पसुतकाल्, सभािहृर त्सत ै
अन् सिेा सवुिधा,

 फोहरमलैा व्िसथापन, सरसफाइ, ढल ननकास, सडक बत्ी जसता सिेा सवुिधा,
 शौचाल्, पाक्ण , सनानिहृ, पौडी पोखरी, व्ा्ामशाला, िषेटहाउस, प् ्णटकी् 

सथल, िारिबास (होषटले), हाट बजार, पश ुबधशाला, शि दाहिहृ, धोिीघाट र 
त्सत ैअन् सवुिधा,

 सडक, बस पाक्ण , ढल, पलु, बत्ी जसता सिेा,
 अचल समपधत् िा अन् कुन ैविष्को म पूल्ाङ्कनसमबनधी सिेा,
 धसफाररससमबनधी कुन ैसिेा ।

कर, शलुक िा दसतरु लिाउन नपाउन ेः
िाउँपाललका तथा निरपाललकाल ेदहेा्का विष्मा कर, शलुक िा दसतरु लिाउन पाउन ेिैनन ्
 कपूटनीवतक नन्ोि र कपूटनीवतज्लाई प्रचललत कान पून बमोजजम कर नलागन ेविष्मा
 िदैभेशक ऋर िा सहा्ताबाट सञचाललत परर्ोजनाका लावि नपेाल सरकार, प्रदशे 

सरकार, विशिविद्ाल्, सरकारी असपताल, सरकारी सिाभमतिका प्रवतष्ठान िा विकास 
सभमवतद्वारा विदशेबाट प्ैठारी भएका मालसामान,

 िाउँपाललका िा निरपाललकाल े तोकेको अिधधभभरि साम पूछहक आिास िा सं्तुि 
आिासअनति ्णत ननमा ्णर भएका आिास  वबरिी नभई बाँकी रहकेो सटकमा एकीकृत 
समपधत् कर लागन े िैन। तर त्सरी वबरिी नभएको सटकको कुन ै प्रकारल े उप्ोि 
भएकोमा भन ेत्सतो सटकमा कर लागि।

 सं्तुि आिास िा साम पूछहक आिासको साम पूछहक उपभोिमा रहन े िसेमणेट, बि ैँचा, 
पाछक्ण ङ्ग तथा सडक क्रेिमा एकीकृत समपधत् कर लिाउन पाइन ेिैन ।
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नपेाल सरकारल ेराछषरि् प्राकृवतक स्ोत तथा वित् आ्ोिको धसफाररसमा प्राकृवतक स्ोतको 
उप्ोिबाट प्रभावित हुन ेप्रदशे तथा सथानी् तह (समबछनधत सथानी् तह, जजलला समनि् 
सभमवत) लाई त्सरी प्रभावित भएको अनपुातमा समन्ाव्क रूपमा प्राकृवतक स्ोतको 
रो्लटीको बाँडफाँड तथा वितरर िननेि । नपेाल सरकारल ेआ्ोिको धसफाररसमा प्रत्के 
पाँच िष ्णमा उललजेखत प्राकृवतक स्ोतको रो्लटीको बाँडफाँडको पनुरािलोकन िरी हरेफेर िन ्ण 
सकनिे । प्रदशे र िाउँपाललका िा निरपाललकाको दोहोरो अधधकार क्रेिभभरिका कर ननधा ्णरर, 
सङ्कलन तथा राजसि बाँडफाँडसमबनधी व्िसथाहरू–
 सिारी साधन करको दर ननधा ्णरर तथा सङ्कलन प्रदशेल ेिनने, तर िाउँपाललका िा 

निरपाललकाल ेटाँिा, ररकसा, अटो ररकसा र इ-ररकसाको सिारी करको दर ननधा ्णरर 
तथा सङ्कलन िरी आफनो कोषमा जममा िन ्ण सकन,े 

 घरजगिा रजजषरिशेन शलुकको दर प्रदशेल ेननधा ्णरर िनने र सोको सङ्कलन िाउँपाललका 
िा निरपाललकाल ेिनने,

 विज्ापन करको दर ननधा ्णरर र सङ्कलन िाउँपाललका िा निरपाललकाल ेिनने,
 मनोरञजन करको दर र सङ्कलन िनने तररका प्रदशेल ेननधा ्णरर िनने र सोको सङ्कलन 

िाउँपाललका िा निरपाललकाल ेिनने,
 पद्ारिा तथा प् ्णटन शलुकको दर प्रदशेल ेननधा ्णरर र सङ्कलन िनने,
 उद्ान, पाक्ण , धचनड्ाखाना, ऐवतहाधसक तथा परुाताछत्िक समपदा, स्ग्ाहल् 

जसता समपदा उप्ोिको प्रिशे शलुक िाउँपाललका िा निरपाललकाल ेननधा ्णरर र 
सङ्कलन िनने,

  रि.सं. रो्लटीको शीष ्णक नपेाल समबछनधत समबछनधत 
   सरकार  प्रदशे  सथानी् तह

 १ पि ्णतारोहर ५० २५ २५

 २ विद्तु ५० २५ २५

 ३ िन ५० २५ २५

 ४ खानी तथा खननज ५० २५ २५

 ५ पानी तथा अन् प्राकृवतक स्ोत ५० २५ २५

 ६ म पूल् अभभिछृद् कर ७० १५ १५

 ७ आनतररक उतपादनबाट उ्ेठको अनत: शलुक ७० १५ १५

९.३ राजसि बाँडफाँड तथा दोहोरो अधधकार क्रेिभभरिका कर ननधा ्णरर र सङ्कलन 
सङ्, प्रदशे र सथानी् तहल ेप्राकृवतक स्ोतको रो्लटी तथा म पूल् अभभिछृद् कर र आनतररक 
उतपादनबाट उ्ेठको अनत श पूलकको बाँडफाँड बापत दहेा्को प्रवतशतमा रकम प्रापत  
िद ्णिन ्; 
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 ढुङ्गा, विट्घी, सलटे, िालिुा, चनुढुङ्गा, खरीढुङ्गा, अभ्रख र दहत्र बहत्रमा प्राकृवतक 
स्ोत करको दर र प्रछरि्ा प्रदशेल ेननधा ्णरर िनने र िाउँपाललका िा निरपाललकाल े
सङ्कलन िनने,

 पि ्णतारोहर शलुक र राछषरि् ननकुञज, िन्जनत ुआरक् तथा संरक्र क्रेिको प्रिशे 
शलुकको ननधा ्णरर र सङ्कलन नपेाल सरकारल ेव्िसथा िर ेबमोजजम हुन े।

िाउँपाललका तथा निरपाललकाल ेसङ्कलन िरकेो राजसि जममा िन ्ण प्रदशेसतरमा एक कोष 
रहनिे । सो कोषमा सङ्कलन िरकेो राजसि अलि अलि स्ोतको शीष ्णक खलुन ेिरी जममा 
िनु ्णपन नेि । प्रदशे सछञचत कोषमा जममा भएको राजसि रकम सनतलुलत र पारदशगीरूपमा 
बाँडफाँड िन ्णको लावि राजसि उतपधत्को आधार, राजसि सङ्कलन लाित, प्रदशे र िाउँपाललका 
िा निरपाललकाल ेजनतालाई परु् ् ाउन ुपन ने सिेाको क्रेि, िररबी, सथानी् क्रेिित असनतलुन र 
असमानता न् पूनीकरर र अन् आ्का आधारहरू ललनपुन ने हुनि ।

नपेाल सरकार, प्रदशे तथा सथानी् तहबीच र प्रदशे तथा सथानी् तहबीच राजसिको बाँडफाँड 
िनने विसततृ आधार र ढाँचा राछषरि् प्राकृवतक स्ोत तथा वित् आ्ोिल ेतोके बमोजजम हुनि। 
आ्ोिल े नपेाल सरकारलाई दहेा्का आधारमा अनतर सरकारबीच राजसिको बाँडफाँडको 
धसफाररस िनु ्ण पन नेि–
 जनस््ख्ा र जनसाठखिक वििरर,
 क्रेिफल,
 मानि विकास स पूचकाङ्क,
 खच ्णको आिश्कता,
 राजसि सङ्कलनमा िरकेो प्र्ास,
 प पूिा ्णधार विकास,
 विशषे अिसथा।

आ्ोिल ेननधा ्णरर िरकेो विसततृ आधार र ढाँचा पाँच िष ्णको लावि मान् हुनिे र आ्ोिल े
प्रत्के पाँच िष ्णमा पनुरािलोकन िरी नपेाल सरकारमा धसफाररस िननेि । 

९.४ अनदुान
संविधान र सङ्घी् कान पूनमा उललखे भए बमोजजम िाउँपाललका तथा निरपाललकाल े दहेा् 
बमोजजमका अनदुान प्रापत िि्णन ्।

वित्ी् समानीकरर अनदुान ः नपेाल सरकारल ेप्रदशे तथा सथानी् तहको खच ्णको आिश्कता 
र राजसिको क्मताको आधारमा राछषरि् प्राकृवतक स्ोत तथा वित् आ्ोिको धसफाररसमा 
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सथानी् तहलाई वित्ी् समानीकरर अनदुान वितरर िननेि । नपेाल सरकारबाट प्रापत 
अनदुान र आफनो स्ोतबाट उ्ेठको राजसिलाई प्रदशेल ेप्रदशेभभरिका सथानी् तहको खच ्णको 
आिश्कता र राजसिको क्मताको आधारमा प्रदशे कान पून बमोजजम आ्ोिको धसफाररसमा 
वित्ी् समानीकरर अनदुान वितरर िननेि ।

सशत ्ण अनदुान ः नपेाल सरकारल ेप्रदशे िा सथानी् तह िा नपेाल सरकारको कुन ै्ोजना 
का्ा ्णनि्न िन ्ण राछषरि् प्राकृवतक स्ोत तथा वित् आ्ोिल ेतोकेको आधार बमोजजम प्रदशे तथा 
सथानी् तहलाई सशत ्ण अनदुान प्रदान िननेि। सशत ्ण अनदुान प्रदान िदा ्ण नपेाल सरकारल े् ोजना 
का्ा ्णनि्न िनने समबनधमा शत ्ण तोकन ेि र सथानी् तहल ेत्सतो शत ्णको पालना िनु ्णपि्ण  । 
प्रदशेल ेपनन सथानी् तहलाई प्रदशे कान पून बमोजजम राछषरि् प्राकृवतक स्ोत तथा वित् आ्ोिल े
तोकेको आधार बमोजजम सशत ्ण अनदुान प्रदान िननेि।

समप पूरक अनदुान ः नपेाल सरकारल ेसथानी् तहलाई प पूिा ्णधार विकाससमबनधी कुन ै्ोजना 
का्ा ्णनि्न िदा ्ण दहेा्का आधारमा समपरुक अनदुान प्रदान िननेि–
 ्ोजनाको संभाव्ता,
 ्ोजनाको लाित,
 ्ोजनाबाट प्रापत हुन ेप्रवतफल िा लाभ,
 ्ोजना का्ा ्णनि्न िन ्ण सकन ेवित्ी् तथा भौवतक क्मता िा जनशधति,
 ्ोजनाको आिश्कता र प्राथभमकता ।

साथ ैप्रदशेल ेसथानी् तहलाई प्रदशे कान पून बमोजजम कुन ै्ोजनाको कपूल लाितको अनपुातका 
आधारमा समप पूरक अनदुान प्रदान िन ्ण सकनिे ।

विशषे अनदुान ः नपेाल सरकारल ेदहेा्को कुन ैउद्शे् राखी सथानी् तहबाट सञचालन िररन े
कुन ैखास ्ोजनाको लावि विशषे अनदुान प्रदान िन ्ण सकनिेः-
 भशक्ा, सिासथ्, खानपेानी जसता आधारभ पूत सिेाको विकास र आप पूवत ्ण िन ्ण,
 अनतर प्रदशे िा अनतर सथानी् तहको सनतलुलत विकास िन ्ण,
 आवथ ्णक, सामाजजक िा अन् कुन ै प्रकारल े विभदेमा परकेो िि ्ण िा समदुा्को 

उतथान िा विकास िन ्ण।

साथ ैप्रदशेल ेसथानी् तहलाई प्रदशे कान पून बमोजजम विशषे अनदुान प्रदान िन ्ण सकनिे । विशषे 
अनदुान प्रदान िनने का् ्णविधध तथा अन् व्िसथा नपेाल सरकारल े ननधा ्णरर िर े बमोजजम  
हुनि ।
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९.५ ऋरसमबनधी व्िसथा
िाउँपाललका तथा निरपाललकाल ेराछषरि् प्राकृवतक स्ोत तथा वित् आ्ोिको धसफाररसको 
सीमाभभरि रही सभाबाट सिीकृत िराई प पूजँीित का् ्णको लावि आनतररक ऋर ललन  
सकनिे । ्सतो आनतररक ऋर ललनपु पूि ्ण नपेाल सरकारको सहमवत ललन ुपन नेि । आनतररक 
ऋर उतपादनशील, रोजिारम पूलक, आनतररक आ्िछृद् तथा प पूजँीित का् ्णको लावि ललन  
सछकनिे । सथानी् तहल ेललन ेऋर पचचीस िष ्णभनदा बढी अिधधको लावि ललन सछकन ेिैन । 
नपेाल सरकारल ेपनन सथानी् तहलाई ऋर रदन सकनिे । सथानी् तहल ेआनतररक ऋर ललन 
नपेाल सरकारको सहमवत माि िदा ्ण आनतररक ऋर ललन खोजजएको ्ोजना, ्ोजनाबाट प्रापत 
हुन सकन ेप्रवतफल र उपलछबध, ऋर भतुिानी ्ोजना, ऋर रदन ेसंसथाको वििरर सछहतको 
प्रसताि पशे िनु ्ण पन नेि । ननधा ्णररत अिधधभभरि सथानी्तहल ेत्सतो ऋर चतुिा िररसकन ुपि्ण  । 
ऋर चतुिा निरमेा नपेाल सरकारल ेत्सतो िाउँपाललका िा निरपाललकालाई उपलबध िराउन े
अनदुानबाट कट्ा िरी ऋर भतुिानी िनने व्िसथा भमलाउन ेि ।

९.६ बाह्य सह्ोि पररचालन
िदैभेशक अनदुान िा ऋर ललन ेअधधकार नपेाल सरकारको हुनि । नपेाल सरकारल ेसथानी् 
तहबाट का्ा ्णनि्न हुन े ्ोजना िा का् ्णरिमको लावि िदैभेशक अनदुान िा सह्ोि ललन  
सकनिे । सथानी् तहल ेनपेाल सरकारको प पूि ्ण सिीकृवत वबना कुन ैपनन छकधसमको िदैभेशक 
अनदुान िा सह्ोि ललन िा िदैभेशक अनदुान िा सह्ोिमा कुन ै ्ोजना िा का् ्णरिम 
का्ा ्णनि्न िन ्ण, िराउन सकन ेिैन । सथानी् तहल े्सतो सहा्ताको पररचालन दहेा्का 
राछषरि् आिश्कता र प्राथभमकताका क्रेिमा िनु ्ण पन नेि :
 भौवतक प पूिा ्णधारको ननमा ्णर, मम ्णत र जजरवोद्ार,
 भशक्ा, सिासथ् र मानि विकास,
 सिदशेी उतपादन र उतपादकति िछृद्,
 रोजिारी धसज ्णना र क्मता विकास,
 विपद् व्िसथापन,
 विज्ान तथा प्रविधधको विकास र विसतार,
 िातािरर संरक्र र जलिा् ुपररित ्णन अनकुुलन,
 साि ्णजननक ननजी सािदेारीमा िररन ेलिानी,
 साि ्णजननक ननजी, सहकारी र सामदुाव्क क्रेिको क्मता नपिुकेो क्रेिमध् ेिदैभेशक 

सहा्ता ललन उप्तुि हुन ेभनी ननधा ्णरर िरकेा क्रेिहरू ।
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पररचिेद–दश

सथानी् तहको आवथ ्णक का् ्णप्रराली

नपेालको संविधानको भाि १९ मा सथानी् आवथ ्णक का् ्ण प्ररालीको व्िसथा िररएको  
ि । सथानी् तहल ेआफनो अधधकार क्रेिको विष्मा कान पून बनाइ कर लिाउन िा ऋर ललन 
पाउँिन।् सथानी् तहल ेराछषरि् आवथ ्णक नीवत,िसत ुतथा सिेाको ओसार पसार, प पूजँी तथा 
श्म बजार व्िसथापन, छिमकेी प्रदशे िा सथानी् तहलाई प्रवतकपूल नहुन ेिरी कान पून बनाइ 
कर लिाउन सकिन ्। 

दफा ६९ सथानी् सछञचत कोष
दफा ७० आकछसमक कोष
दफा ७१ बजटे पशे र पाररत िनने
दफा ७२ आवथ ्णक िष ्ण र आ् ब््को लखेा
दफा ७३ खच ्ण िन ने अछ्खत्ारी र का् ्णविधध
दफा ७४ साि ्णजननक खरीद िनने
दफा ७५ सछञचत कोषमा जममा हुन े
दफा ७६ कारोबारको लखेा
दफा ७७ लखेापरीक्र
दफा ७८ आनतररक नन्नरिर प्रराली का्ा ्णनि्न िनु ्णपन ने
दफा ७९ रकमानतर
दफा ८० स पूचना प्रविधध प्र्ोि

सथानी् सरकार सञचालन 

ऐन २०७४ को 

पररचिेद - १० मा भएको 

व्िसथा

आवथ ्णक का् ्णप्रराली अनति ्णत सथानी् स्ोत पररचालन, कोष व्िसथापन, बजटे तजु ्णमा 
तथा का्ा ्णनि्न, वित्ी् अनशुासन, खररद व्िसथापन, लखेापालन, लखेापरीक्र, आवथ ्णक 
प्रवतिदेन, आनतररक नन्नरिर र वित्ी् जोजखम न् पूनीकरर जसता विष्हरू समछेटएको 

िाउँपाललका तथा निरपाललकाको आवथ ्णक का् ्ण प्रराली
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हुनि । िाउँपाललका तथा निरपाललकामा सथानी् सछञचत कोषको अवतररति सथानी् कान पून 
बमोजजम आकछसमक कोषसमते सथापना िरी सञचालन िन ्ण सकिन ्।

१०.१ सथानी् सछञचत कोष व्िसथापन
संविधानको धारा २२९ बमोजजम प्रत्के िाउँपाललका र निरपाललकामा म पूल कोषका रूपमा 
एक सथानी् सछञचत कोष रहनि । सथानी् सछञचत कोषमा प्रापत हुन आउन ेसि ैरकम  
बङै्कमा खाता खोली जममा िनु ्णपि्ण  र काननु बमोजजमको बाँछक रा्खनपुन ने रकम बाहकेको ननछशचत  
रकम मारि खच ्ण िनु ्णपि्ण  । सथानी् सछञचत कोषमा दहेा् बमोजजमका रकम जममा िनु ्णपि्ण :
 आफपूल ेउ्ठाएको राजसि तथा आ्बाट प्रापत रकम,
 राजसि बाँडफाँडबाट प्रापत हुन ेरकम,
 नपेाल सरकारबाट प्रापत अनदुान तथा अन् रकम,
 प्रदशे सरकारबाट प्रापत अनदुान तथा अन् रकम,
 कुन ैव्धति, सङ् िा संसथाबाट प्रापत रकम, 
 राछषरि् प्राथभमकताको आधारमा िाउँपाललका तथा निरपाललकाको लावि नपेाल 

सरकारल े विदशेी सरकार, ननका्, सङ्संसथा िा व्धतिबाट ललएको िदैभेशक 
सहा्ताबाट उपलबध िराएको रकम,

 अन् िाउँपाललका तथा निरपाललकाबाट प्रापत अनदुान तथा अन् रकम,
 आनतररक ऋरबाट प्रापत रकम,
 अन् कुन ैस्ोतबाट प्रापत हुन ेरकम । 

आकछसमक कोष ः िाउँपाललका तथा निरपाललकाल ेसथानी् कान पून बमोजजम आकछसमक कोष 
सथापना िरी सञचालन िन ्ण सकनिेन ।

१०.२ सथानी् सछञचत कोषबाट व््
दहेा् बमोजजमका रकमहरू मारि सथानी् सछञचत कोषबाट खच ्ण ल्ेखन सछकनि ।
 सभाल ेसछञचत कोषबाट खच ्ण िन ्ण िरी सिीकृत िरकेो िावष ्णक बजटे बमोजजमको 

रकम,
 िावष ्णक बजटे विचाराधीन रहकेो अिसथामा दनैनक का् ्ण सञचालनको लावि पशेकीका 

रूपमा विचाराधीन बजटेमा विनन्ोजजत व्् रकमको बढीमा एक ततृी्ांश रकम,
 अदालतको फैसला बमोजजम िाउँपाललका िा निरपाललकाल ेवतन ्ण िा बिुाउन ुपन ने 

रकम,
 आकछसमक कोषको लावि सभाल ेतोछक रदएको रकम,
 िाउँपाललका तथा निरपाललकाल े ललएको ऋरको वतन ्ण पन ने सािाँ तथा व्ाज 

िापतको रकम ।
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सथानी् सछञचत कोषबाट धसध ैखच ्ण ल्ेखन सछकन े िैन । सथानी् सछञचत कोषमा जममा 
भएको रकमलाई आिश्कता अनसुार सञचालन खाता (Operating account) मा रिानसफर 
िरी आवथ ्णक कारोिार िनु ्ण पि्ण  । सथानी् सछञचत कोषबाट रकम खच ्ण िन ने समबनधी अन् 
व्िसथा सथानी् कान पून बमोजजम हुनि।

१०.३ सङ्घी् विभाज् कोष
नपेाल सरकार, प्रदशे र सथानी् तहबीच म पूल् अभभिछृद् कर एिं आनतररक उतपादनबाट उ्ेठको 
अनतशलुकको रकम र प्राकृवतक स्ोतबाट प्रापत हुन े रो्लटीको रकम बाँडफाँड िन ्ण नपेाल 
सरकारल ेएक सङ्घी् विभाज् कोष खडा िरी सो कोषमा जममा िननेि । नपेाल सरकार, प्रदशे 
र सथानी् तहबीच बाँडफाँड िररन ेम पूल् अभभिृछृद्कर एिं आनतररक उतपादनबाट उ्ेठको अनत 
शलुकको रकममध् ेनपेाल सरकारल ेप्रापत िनने रकम सङ्घी् सछञचत कोषमा दाजखला िररनिे ।  
्सबाट प्रदशेहरू तथा सथानी् तहहरूलाई प्रापत हुन े रकम नपेाल सरकारल े प्रदशेहरूल े
प्रापत िनने रकम प्रदशे विभाज् कोष रसथानी् तहल ेप्रापत िनने रकम सथानी् विभाज् कोष 
खडा िरी सो कोषमा जममा िननेि । सथानी् विभाज् कोषमा जममा भएको रकम समबछनधत 
सथानी् सछञचत कोषमा जममा हुन ेिरी माधसक रूपमा उपलबध िराइनिे । प्राकृवतक स्ोतको 
रो्लटीको बाँडफाँड िावष ्णक रूपमा िरी सथानी् तहल े प्रापत िनने रकम सङ्घी् विभाज् 
कोषबाट समबछनधत सथानी् सछञचत कोषमा जममा हुन ेिरी उपलबध िराइनिे ।

१०.४ बजटे का्ा ्णनि्न
िाउँपाललका तथा निरपाललकाल ेदहेा् बमोजजम सिीकृत बजटेको का्ा ्णनि्न िनु ्ण पन नेि:
 सभाबाट बजटे सिीकृत भएको सात रदनभभरि प्रमखु िा अध्क्ल ेप्रमखु प्रशासकी् 

अधधकृतलाई बजटेको खच ्ण िन ने अछ्खत्ारी प्रदान िनु ्ण पद ्णि ।
 अछ्खत्ारी प्रापत भएको पनध्र रदनभभरि प्रमखु प्रशासकी् अधधकृतल ेसमबछनधत 

महाशाखा िा शाखा प्रमखु र िडा सधचिलाई का् ्णरिम र बजटेसछहत खच ्ण िन ने 
अछ्खत्ारी रदन ुपद ्णि ।

 सिीकृत बजटेको पररधधभभरि रही प्रचललत कान पून बमोजजम खच ्ण िन ने, लखेा रा्खन ेिा 
रा्खन लिाउन,े लखेापरीक्र िराउन,े बरेुज ुफर्छ्यौट िनने समतेको लखेासमबनधी 
समप पूर ्ण उत्रदाव्ति अछ्खत्ार प्रापत अधधकारीको हुनिे ।

 प्रमखु प्रशासकी् अधधकृत लखेा उत्रदा्ी अधधकारी हुनिे।
 सथानी् सछञचत कोषको सञचालन िाउँपाललका िा निरपाललकाको प्रमखु 

प्रशासकी् अधधकृत र लखेा प्रमखु तथा जजलला समनि् सभमवतको कोषको 
सञचालन जजलला समनि् अधधकारी र लखेा प्रमखुल ेिननेि।

 त्सतो खाता ि ५ सम पूहका खाता (ि ५.१ दजेख ि ५.१० समम) हुनिेन ्र खाता 
खोलनका लावि कोष तथा लखेा नन्नरिक का्ा ्णल्बाट दसतखत नमनुा प्रमाजरत 
िराउन ुपद ्णि ।
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 खच ्ण खाताको सञचालन िाउँपाललका िा निरपाललकाको प्रमखु प्रशासकी् अधधकृत 
िा ननजल ेतोकेको अधधकृत सतरको कम्णचारी र लखेा प्रमखु िा ननजल ेतोकेको  
लखेाको कम्णचारी तथा जजलला समनि् सभमवतको जजलला समनि् अधधकारी िा 
ननजल ेतोकेको अधधकृतसतरको कम्णचारी र लखेा प्रमखु िा ननजल ेतोकेको लखेाको 
कम्णचारील ेिन नेि ।

 प्रमखु प्रशासकी् अधधकृतल ेसिीकृत बजटे खच ्ण िदा ्ण नन्भमतता, भमतव्व्ता, 
का् ्णदक्ता, प्रभािकाररता र औधचत् का्म िन ्ण आिश्क व्िसथा भमलाउन ु 
पन नेि ।

 का् ्णपाललकाल ेसभाबाट सिीकृत सीमा र शीष ्णक बाछहर िई बजटे खच ्ण िन ्ण पाउन े
िैन ।

 िाउँपाललका तथा निरपाललकाल ेनपेाल सरकारल ेननधा ्णरर िर ेबमोजजमको आ् 
र व््को ििगीकरर तथा खच ्ण शीष ्णकसमबनधी व्िसथा अिलमबन िनु ्ण पन नेि । 
िाउँपाललका तथा निरपाललकाल ेत्सतो म पूल शीष ्णकमा फरक नपनने िरी आ् तथा 
व््को थप ििगीकरर िन ्ण सकनिे ।

 सथानी् तह, प्रदशे र सङ्को समान आवथ ्णक प्रराली का्म िनु ्ण पन ने हँुदा िाउँपाललका 
तथा निरपाललकाल े नपेाल सरकारल े ननधा ्णरर िर े बमोजजमको आ् र व््को 
ििगीकरर तथा खच ्ण शीष ्णकसमबनधी व्िसथा अिलमबन िनु ्ण पन नेि । िाउँपाललका 
तथा निरपाललकाल े त्सतो म पूल शीष ्णकमा फरक नपनने िरी आ् तथा व््को 
थप ििगीकरर िन ्ण सकनिे। खच ्ण तथा राजशिको ििगीकरर र व्ा्ख्ाका लावि 
सथानी् तहल ेमहालखेापरीक्क तथा अथ ्ण मनरिाल्बाट सिीकृत भई लाि ुभसैकेको  
नपेाल सरकारको लखेा प्रराली अनरुूप हुन ेलखेास पूची (Chart of Account) प्र्ोि 
िनु ्णपि्ण  । 

१०.५ आवथ ्णक िष ्ण
िाउँपाललका तथा निरपाललकाल ेप्रत्के िष ्णको साउन एक ितदेजेख आिामी िष ्णको असार 
मसानतसममको अिधधलाई आवथ ्णक िष ्ण का्म िरी आ् र व््को छहसाब रा्खन ुपन नेि।

१०.६ रकमानतर 
का् ्णपाललकाल े सिीकृत िावष ्णक बजटेको अधीनमा रही कुन ै शीष ्णकबाट प पूजँीित शीष ्णकमा 
पचचीस प्रवतशतमा नबढाई रकमानतर िन ्ण सकनिे । प पूजँीित खच ्णमा विनन्ोजन भएको रकम 
चाल पू खच ्णमा रकमानतर िन ्ण पाइन ेिैन ।
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१०.७ वित्ी् अनशुासन तथा आनतररक नन्नरिर
वित्ी् अनशुासन सशुासनको महतिप पूर ्ण पक् हो । िाउँपाललका िा निरपाललकाल ेआवथ ्णक 
कारोबार सञचालन िदा ्ण वित्ी् अनशुासन तथा आनतररक नन्नरिर प्ररालीमा जोड रदनपुि्ण  ।  
सदुृढआनतररक नन्नरिर प्ररालील े नवतजाम पूलक व्िसथापनमा सह्ोि पगुदि । वित्ी् 
व्िसथापनमा आनतररक नन्नरिर प्ररालील ेसंसथाको आवथ ्णक कारोिारको सिःपरीक्र एिम ्
ननिरानीद्वारा वित्ी् जोजखम घटाई वित्ी् व्िसथापनलाई सदुृढ बनाउँि । आनतररक  
नन्नरिर प्ररालीको अिलमिनल ेसंसथामा का् ्णरत कम्णचारीहरूको का् ्णसमपादनमा सिचिता,  
प्रभािकाररता एिम ्नन्भमतता का्म िरी आनतररक रूपमा न ैसितः नन्नरिर िन ्ण सघाउ 
परु् ् ाउँि । ्सका लावि दहेा् बमोजजमको का् ्ण प्रराली अिलमबन िनु ्ण पद ्णि:
 समपादन िररन ेका् ्ण भमतव््ी, प्रभािकारी, पारदशगी, नन्भमतता र का् ्णदक्ता प पूर ्ण 

ढङ्गबाट िन ्णआनतररक नन्नरिर प्रराली त्ार िरी का्ा ्णनि्न िनु ्णपि्ण ,
 आनतररक नन्नरिर प्रराली त्ार िदा ्ण कामको प्रकृवत अनरुूप जोजखम क्रेिको 

पछहचान, नन्नरिरको िातािरर, स पूचनाको आदान प्रदान, अनिुमन तथा म पूल्ाङ्कन 
जसता विष्लाई समते समटेन ुपि्ण , 

 आनतररक नन्नरिर प्ररालीको अनिुमन िन ्णको लावि िाउँपाललका िा निरपाललकाको 
अध्क्, प्रमखुिा जजलला समनि् सभमवतको प्रमखु आफैंल ेिा जजममिेार अधधकारी 
तोकी अनिुमन िनने व्िसथा भमलाउन ुपि्ण ,

 अनिुमनबाट दजेखएका रिछुटलाई सधुार िरी आनतररक नन्नरिर प्ररालीलाई सदुृढ 
बनाउन े जजममिेारी समबछनधत अध्क्, प्रमखु िा जजलला समनि् सभमवतको 
प्रमखुको हुनि,

 सथानी् तहको वित्ी् प्रवतिदेन प्ररालीलाई विशिसनी् बनाउनपुि्ण ,
 िाउँपाललका तथा निरपाललकाल ेसाि ्णजननक सिेा प्रिाहलाई पारदशगी, उत्रदा्ी 

र जिाफदहेी बनाउन साि ्णजननक परीक्र, सामाजजक परीक्र तथा साि ्णजननक 
सनुिुाई जसता का् ्णरिम सञचालन िनु ्णपद ्णि,

 प्रापत अनदुानको रकम जनु प्र्ोजनको लावि प्रापत भएको हो सोही प्र्ोजनको 
लावि मारि खच ्ण िनु ्णपि्ण ,

 िाउँपाललका िा निरपाललकाल ेवित्ी् व्िसथापनसमबनधी काम कारिाही पारदशगी 
रूपमा िनु ्णपि्ण ,

 िाउँपाललका तथा निरपाललकाल ेबजटे का्ा ्णनि्नको ्थाथ ्ण वििरर त्ार िरी 
सम् सम्मा साि ्णजननक िनु ्णपि्ण  ।
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१०.८ खररद व्िसथापन
आिश्क िसत ुतथा सिेाहरू सही म पूल्, िरुसतर, पररमार र सम्म ैउपलबध िराउन ेसमग् 
छरि्ाकलाप खररद व्िसथापन हो । खररद व्िसथापन अनति ्णत संसथाका लावि आिश्क पनने 
िसत ुतथा सिेाहरूसमबनधी मािको विशलषेरको आधारमा खररद ्ोजना त्ार िरी संसथाका 
लावि  आिश्क  िसत ुतथा सिेाको प्राछपतलाई व्िसथापन िनु ्ण पन ने हुनि । िाउँपाललका तथा 
निरपाललकाल ेसाि ्णजननक खररद िनु ्ण पदा ्ण सङ्घी् साि ्णजननक खररद ऐन बमोजजम िनु ्णपि्ण  ।  
सङ्घी् ऐनको अधीनमा रही िाउँपाललका तथा निरपाललकाल ेसाि ्णजननक खररद नन्मािली 
बनाइ लाि पू िन ्ण सकिन ्। 

१०.९ लखेापालन र आवथ ्णक प्रवतिदेन 
संसथाको आवथ ्णक कारोबारहरूको व्िछसथत र विसततृ अभभलखेन िनु ्ण न ैलखेापालन हो । 
वित्ी् अभभलखेनको संक्पेीकरर एिम ् विशलषेर िरी त्ार िररन े समछषटित सारांश 
प्रसतवुतलाई आवथ ्णक प्रवतिदेन भनननि । लखेापालन वित्ी् कारोिारको प्रारछमभक अभभलखेन 
हो भन ेआवथ ्णक प्रवतिदेन संसथाको अछनतम विनद ु हो । िाउँपाललका तथा निरपाललकाको 
लखेापालन तथा वित्ी् प्रवतिदेन समबनधमा ननमन बुँदाहरूमा ध्ान रदन ुपद ्णि ।
 कारोबारको लखेा महालखेापरीक्कबाट सिीकृत ढाँचामा रा्खनपुद ्णि,
 प्रत्के िष ्णको साउन एक ितदेजेख आिामी िष ्णको असार मसानतसममको अिधधलाई 

आवथ ्णक िष ्ण का्म िरी आ् र व््को छहसाब रा्खनपुद ्णि,
 आ् र व््को छहसाब रा्खदा सजृना भइसकेका दाव्ति र जनाई सकेका प्रवतबद् 

रकमहरू सपषट दजेखन ेिरी दाव्ति लखेा (Liability Account) र प्रवतबद्ता लखेा 
(Committed Account) रा्खनपुि्ण ,

 समपधत्को लखेा रा्खदा प्राछपतको स्ोत समते उललखे िरी चाल ुसमपधत् र सथा्ी 
समपधत्को बगेला बगेल ैछहसाि रा्खन ुपन नेि । सथा्ी समपधत्को हकमा खररद िा 
प्राछपत िदा ्णको भमवत र म पूल्समते दजेखन ेिरी लखेाङ्कन िनु ्णपि्ण ,

 आ् व््को लखेा रा्खदा तोछकएको ििगीकरर अनसुारको राजसि र खच ्ण शीष ्णकमा 
रा्खनपुि्ण ,

 प्रमखु प्रशासकी् अधधकृतल ेकोषबाट खच ्ण भएको रकमको चौमाधसक प्रिवत त्सतो 
अिधध समापत भएको पनध्र रदनभभरि का् ्णपाललकाको ब्ैठकमा पशे िनु ्णपि्ण ,

 िाउँपाललका, निरपाललका तथा िडा का्ा ्णल्ल ेआफनो आ् र व््को वििरर 
प्रत्के मछहनाको सात ितभेभरि साि ्णजननक िनु ्णपि्ण ,

 सथानी् सछञचत कोषमा भएको आ् व््को चौमाधसक शीष ्णकित वििरर त्ार 
िरी सङ्घी् अथ ्ण मनरिाल्, सथानी् तह हने ने सङ्घी् मनरिाल्, प्रदशे अथ ्ण मनरिाल् 
तथा राछषरि् प्राकृवतक स्ोत तथा वित् आ्ोिमा प्ठाउन ुपि्ण ,
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 महालखेापरीक्कबाट सिीकृत भए बमोजजमको ढाँचामा चौमाधसक तथा िावष ्णक 
आवथ ्णक प्रवतिदेनहरू त्ार िरी कोष तथा लखेा नन्नरिक का्ा ्णल्मा बिुाउन ु
पन नेि । ्सतो िावष ्णक प्रवतिदेन कोष तथा लखेा नन्नरिक का्ा ्णल्बाट प्रमाजरत 
िराई तोछकएको अिधीभभरि महालखेा परीक्कको का्ा ्णल्मा बिुाउनपुि्ण , 

 नपेाल साि ्णजननक क्रेि लखेामान (Nepal Public Sector Accounting Stand-
ards -NPSAS)को खाका अनरुूप चल अचल समपधत् म पूल्ाङ्कन र तसे्ो पक् 
भतुिानी एिम ्दाव्तिको वििरर कोष तथा लखेा नन्नरिक का्ा ्णल् र महालखेा 
परीक्कको का्ा ्णल्मा िावष ्णक प्रवतिदेन िनु ्णपि्ण ,

 लखेा व्िसथापन तथा वित्ी् धचरिरको दक्ता अभभिछृद्, एकीकरर (consoli-
dation) एिं विधत्् प्रवतिदने सधुारका लावि सथानी् तहल ेस पूचनाको प्रविधधको 
प्र्ोिलाई बढाउँद ैलजैानपुन ने हुनि ।

१०.१० समपधत् व्िसथापन
समपधत् भनकेो संसथाको आफनो उद्शे् प्राछपतका लावि उप्ोि िा प्र्ोि िररएको भौवतक 
समपधत् हो । समपधत् चाल ु र सथीर िरी दईु प्रकारको हुनि । चाल ुसमपधत्को प्र्ोिबाट 
ततकाल खपत हुन,े िोटो सम्ािधीको आ् ुभएको र खपत पशचात ् सोको पनुः उप्ोि नहुन े
असथाई प्रकृवतका समपधत्लाई बिुाउँदि । सथीर समपधत्ल ेलामो सम्समम छटकाउ हुन ेसथा्ी 
प्रकृवतका प पूजँीित समपधत्लाई बिुाउँदि ।

िाउँपाललका तथा निरपाललकाको समपधत् : िाउँपाललका तथा निरपाललकाल ेआफनो क्रेिभभरिको 
दहेा्को समपधत्को रखेदखे, मम ्णतसमभार तथा अन् प्रबनध िनु ्णपि्ण :
 सरकारी, सामदुाव्क तथा साि ्णजननक समपधत्,
 आफनो कोषबाट बनकेो, खररद भएको िा नपेाल सरकार, प्रदशे सरकार, कुन ैसंसथा 

िा व्धतिल ेरदएको समपधत्,
 ढल, नाला, पलु, पोखरी, धाभम ्णक सथल, पाटी, पौिा, घर, कुिा, धारा, इनार, 

िौचर, पानीघाट, ननकास, चोक, िलली, सडक,बाटो र सडकका दा्ाँ बा्ाँका रुख,
 आफनो सिाभमतिमा रहकेा भिन, जगिा, पाक्ण , उद्ान, चौतारो, बि ैँचा, बसपाक्ण  िा 

अन् संरचना,

सथानी् सरकार सञचालन ऐनको दफा ८०

मनरिाल्ल ेसथानी् तहको आवथ ्णक का् ्ण प्रराली र प्रशासननक काम कारिाहीमा एकरूपता का्म 
िन ्ण तथा पारदभश ्णता र जिाफदछेहता प्रिध्णन िन ्ण त्सतो क्रेिमा प्र्ोि िनु ्ण पन ने स पूचना प्रविधधको ढाँचा 
तोकन सकनिे ।
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 राछषरि् ननकुञज, िन्जनत ुआरक्, सीमसार क्रेि तथा राछषरि् िनबाहके आफनो 
क्रेिाधधकारभभरिको अन् िन,

 संविधान र प्रचललत कान पून बमोजजम नपेाल सरकार िा प्रदशे सरकारको क्रेिाधधकार 
बाहकेको अन् प्राकृवतक समपदा,

 प्रचललत कान पून बमोजजम नपेाल सरकार िा प्रदशे सरकारल ेतोकी रदएको प्राकृवतक 
समपदा तथा क्रेि ।

िाउँपाललका तथा निरपाललकाल े्सतो समपधत्को अद्ािधधक अभभलखे रा्खनु ्पन नेि र आफनो 
नाममा रहकेो अचल समपधत् नपेाल सरकारको सिीकृवत नललई बचेवबखन िन ्ण िा अरु कुन ै
व्होराल ेहक हसतानतरर िन ्ण पाउन ेिैन ।

जजललासभाको समपधत् : जजललासभाको क्रेिभभरिको दहेा्का समपधत् उपर जजललासभाको  
हक हुनिे र जजलला सभाल ेत्सतो समपधत्को रखेदखे, मम ्णत र समभार तथा अन् प्रबनध िनु ्ण 
पन नेि :-
 जजललासभाको सिाभमतिमा भएको िा जजललासभाको कोषबाट खररद िा ननमा ्णर 

िरकेो जगिा, भिन, सिारी साधन, मधेसन, औजार लिा्तका समपधत्,
 नपेाल सरकार, प्रदशे सरकार िा कुन ैसंसथा िा व्धतिबाट हक हसतानतरर भई 

प्रापत हुन ेसमपधत्,
 जजललासभाको समपधत् नपेाल सरकारको सिीकृवत नललई बचेवबखन िन ्ण िा अरु 

कुन ैव्होराल ेहक हसतानतरर िन ्ण पाउन ेिैन,
 जजललासभाको उप्ोिको लावि बढी हुन ेदजेखएको िा जजलला सभाल ेधसफाररस 

िरकेो कुन ैसमपधत् सङ्घी् माभमला तथा सथानी् विकास मनरिाल्ल ेकुन ैिाउँपाललका 
िा निरपाललका िा अन् सरकारी ननका्लाई उपभोि िन ्णका लावि उपलबध 
िराउन िा हक हसतानतरर िन ्ण बाधा पन ने िैन । त्सतो जगिा िा भिनको हक 
हसतानतरर िदा ्ण नपेाल सरकारबाट ननर ््ण  भएको हुन ुपन नेि ।

विष्ित मनरिाल्को समपधत्, दाव्ति तथा बजटेको सथानानतरर : नपेाल सरकारका 
विष्ित मनरिाल्ल े सथानी् सरकार सञचालन ऐन, २०७४ प्रारमभ भएको भमवतल े ि 
मछहनाभभरि आफपू  मातहतका ननका्हरूको सङ्ग्ठनातमक संरचना पनुरािलोकन िरी िाउँपाललका 
िा निरपाललकाको का् ्ण जजममिेारी अनसुार विष्ित ननका्को नाममा रहकेो समपधत्,  
दाव्ति तथा बजटे समबछनधत िाउँपाललका िा निरपाललकामा सथानानतरर हुन ेव्िसथा िनु ्ण 
पन नेि।
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१०.११ लखेापरीक्र तथा बरेुज ुफर्छ्यौट
आनतररक लखेापरीक्र ः आनतररक लखेापरीक्रल ेसंसथाको आवथ ्णक का् ्ण समपादनमा आिश्क 
वित्ी् अनशुासन का्म िन ्ण मद्त भमलि । आनतररक लखेापरीक्रको अिधाररा बमोजजम 
संसथाको हर छहसाब तथा वित्ी् वििररहरू त्ार िरी संसथाको प्रम पूख समक् प्रवतिदेन पशे 
िररनि ।  

सथानी् तहल ेकान पून बमोजजम आफनो आ् र व््को आनतररक लखेा परीक्र िराउनपुि्ण । 
आनतररक लखेापरीक्रल ेऔलँ्ाएका कैनफ्त समबछनधत अधधकारील ेअछनतम लखेापरीक्र 
हुनभुनदा अिाि ैसमपरीक्र िराउन ुपि्ण । आनतररक लखेा परीक्रको एक प्रवत अछनतम लखेा 
परीक्रका लावि खछटन ेडोर िा महालखेा परीक्कल ेतोकेको व्धति िा ननका्लाई उपलबध 
िराउन ुपि्ण । िाउँपाललका तथा निरपाललकाको आनतररक लखेापरीक्रसमबनधी अन् व्िसथा 
सथानी् तहल ेबनाएको का् ्णविधध कान पून बमोजजम हुनि । सथानी् तहमा िररन ेआनतररक 
लखेापरीक्रमा ननमन का् ्णहरूको परीक्र िररन ुपन ने हुनि, 
 सथानी् तहको वित् व्िसथापनमा सिीकृत नीवत तथा प्रछरि्ाहरू अिलमिन भए 

नभएको, 
 आवथ ्णक कारोबार प्रचललत काननु बमोजजम भए नभएको,
 वित्ी् का् ्णसञचालनको प्रभािकाररता, भमतव्व्ता र दक्ताको मापन िर ेनिरकेो, 
 त्ार िररएका लखेा तथा वित्ी् वििररहरू प पूर ्ण एिम ््था ्णथ भए नभएको, 
 समपधत्हरूको अभभलखेन अद्ािधधक भए नभएको,
 समपधत्हरूको संरक्र भए नभएको ।

अछनतम लखेापरीक्र : अछनतम लखेापरीक्रल ेसंसथाको समछषटित का् ्ण समपादनमा सिचिता, 
्थाथ ्णता, जिाफदछेहता, इमानदाररता, पसेाित विज्ता एिम ्  पारदभश ्णताको परीक्र िनने  
िद ्णि । साि ्णजननक क्रेिको अछनतम लखेापरीक्रल े सितनरि एिम ् िरुसतरी् तररकाल े 
परीक्र िरी साि ्णजननक कोषको प्रभािकारी उप्ोि भए नभएको सनुनछशचत िन ्ण सह्ोि 
परु् ् ाउँि । नपेालको संविधानको धारा २४१ बमोजजम सथानी् तहको अछनतम लखेापरीक्र 
महालखेा परीक्कबाट हुन ेव्िसथा ि । 

सथानी् तहको लखेापरीक्र िदा ्ण नन्भमतता, भमतव्व्ता, का् ्णदक्ता, प्रभािकाररता र 
औधचत्ता भए नभएको परीक्र िररनि । महालखेा परीक्कलाई लखेासमबनधी कािजपरि 
जनुसकैु बखत हने ्ण पाउन े अधधकार र त्सतो कािजपरि तथा जानकारी उपलबध िराउन ु
समबछनधत का्ा ्णल् प्रमखुको कत ्णव् हुनि । िाउँपाललका तथा निरपाललकाल ेलखेा रा्खदा 
सङ्घी् कान पून बमोजजम महालखेा परीक्कल ेतोकेको ढाँचामा रा्खन ुपि्ण  ।
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बरेुज ुफर्छ्यौट ः महालखेा परीक्कबाट का्म भएका बरेुजहुरूको संपरीक्र िदा ्ण आिश्क 
प्रमारहरू र पषुट्ाई पशे िनु ्णपि्ण  । संपरीक्र हुन नसकेका बरेुजहुरूको समबनधमा जजममिेार 
संसथा िा व्धति उपर आिश्क काबा ्णही िरी फर्छ्यौट िनु ्ण िराउन ुपि्ण  । महालखेा परीक्कबाट 
का्म भएका बरेुजहुरूको अभघललो िष ्णबाट जजममिेारी सरकेो बरेुज,ु थप का्म भएको बरेुज,ु 
संपरीक्र भएको बरेुज ुर बाँकी रहकेो बरेुज ुदजेखन ेिरी अद्ािधधक अभभलखे रा्खन ुपि्ण  । 
महालखेा परीक्कबाट का्म भएका बरेुजहुरूको वििरर िावष ्णक रूपमा सभामा पशे िनु ्णपि्ण  ।

१०.१२ वित्ी् जोजखम न् पूनीकरर
सङ्ग्ठनल ेत् िरकेो लक्् िा उद्शे् हाधसल िन ्णका लावि ननछशचत छरि्ाकलापहरू च्न िनु ्णका 
साथ ैसोही अनरुूप बजटेको पनन व्िसथा िररएको हुनि । छकनभन ेहरके कामलाई दामल े
पर्छाउन ुपद ्णि । तर कछहलकेाछहँ जानरे होस ्िा लापरिाहील ेहोस ्एक शीष ्णकमा विनन्ोजजत 
रकमलाई अकदै  शीष ्णकमा खच ्ण ल्ेखन ेपनन िररनि । जसतःै विितमा सथानी् ननका् अनदुान 
सञचालन का् ्णविधध अनसुार ललक्त िि ्णका लावि कछमतमा ३५ प्रवतशत रकम विनन्ोजन 
िनु ्णपन ने भन्न ेव्िसथा वथ्ो तर व्िहारमा कवतप् सथानी् ननका्ल ेमछहला ललक्त बजटे 
डोजर लिाउनमा पनन प्र्ोि िनने र मछहलाल ेपनन त सडकको प्र्ोि िद ्णिन ्भन्न ेप्रवतकृ्ा 
रदइनथ्ो । तर मछहला ललक्त का् ्णरिमको मम्ण त्ो वथएन । जानरे िा नजानरे त्सता घटनाहरू 
भए । ्सलाई वित्ी् जोजखमको एउटा सामान् उदाहररको रूपमा ललन सछकनि ।

अतः वित्ी् जोजखम भनकेो बजटेलाई तोछकएको क्रेिमा खच ्ण निनु ्ण, िाछञित नवतजा प्रापत 
नहुन ुअथा ्णत बजटेको महति िा साथ ्णकता (Value for money) लाई ििेासता िनु ्ण वित्ी् 
जोजखम हो । वित्ी् जोजखममा एउटा शीष ्णकको रकम अन्रि खच ्ण िन ने िा अभभलखेन िननेमारि 
नभई ्स भभरि ननमन कुराहरू पद ्णिन ्:

(क) प्रछरि्ाित जोजखम : मनसा् असल हँुदाहुँद ैपनन कछहलकेाही ँरकम खच ्ण िदा ्ण आिश्क 
विधध नपिुकेो हुन सकदि । समबछनधत खररद ऐन तथा लखेाको मान् धसद्ानत विपररत हुन ु
भनकेो न ैररत नपगुन ुहो र ् ो न ैप्रछरि्ाित जोजखम (Process risk) हो । कछहलकेाही ँसम्मा 
काम सकन ेहतारल ेप्रछरि्ा भमचरे काम िदा ्ण अपलेक्त नवतजा त ननसकेला तर प्रछरि्ा भमचरे िा 
ििेासता िरी िररन ेखच ्णल ेवित्ी् जोजखम बढाउँदि ।

(ख) भ्रषटाचारजन् जोजखम : िलत मनसा्ल ेआवथ ्णक कारोिार िनु ्ण भ्रषटाचारजन् वित्ी् 
जोजखम हो । जसतःै अभभलखे हदेा ्ण ररत पिुको दजेखन ुतर ्थाथ ्णमा काम अन् प्र्ोजनमा हुन ु
भ्रषटाचारजन् जोजखम (Corruption risk) को एउटा उदाहरर हो । ननर ््ण  ललन ेपदाधधकारील े
व्धतिित लाभका कारर प्राथभमकतामा नपरकेो शीष ्णकमा खच ्ण िन ्ण सिीकृती रदन ु पनन 
भ्रषटाचारजन् जोजखम हो ।
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(ि) नवतजामा जोजखम : नवतजा प्रापतीका लावि साि ्णजननक स्ोतको पररचालन िररएको 
हुनि । सो अनरुूप नवतजा प्रापत भएन भन ेत्ो नवतजामा हुन ेजोजखम (Result risk) हो । 
कछहलकेाछहँ छिटो नवतजा ननकालन खोजदा नवतजा त ननसकन ेतर प्रछरि्ा भमधचन ेर प्रछरि्ा 
परु् ् ाई काम िदा ्ण सम् अभािल ेनवतजा नननसकन ेजोजखम हुनि ।

विित िष ्णदजेख नपेालको साि ्णजननक वित् व्िसथापनको क्रेिमा वित्ी् जोजखम एउटा 
महतिपरु ्ण मदु्ा बनकेो ि । सङ्घी् माभमला तथा सथानी् विकास मनरिाल्ल ेसन ्२०१२ दजेख 
२०१५ को अिधीमा वित्ी् जोजखम न् पूनीकरर का् ््ण ोजना न ैबनाइ का्ा ्णनि्न िरकेो वथ्ो ।  
अपलेक्त रूपमा सफल नभए पनन ्सबाट साविकका केही सथानी् ननका्मा आभँशक सधुार 
आएको वथ्ो । वित्ी् जोजखमका लावि एक दईुिटा मारि ैकारर नभएर विभभन्न पक्हरू 
जजममिेार हुनिन ् । नपेालको सनदभ ्णमा वित्ी् जोजखम बढनमुा ननमन काररहरू जजममिेार 
मानननिन;्

(क) कमजोर ननिरानी र नन्नरिर पद्वत (Weak oversight and control system)
(ख) अप्ा ्णपत संसथाित क्मता (Inadequate organizational capacity)
(ि) भ्रषटाचारजन् िवतविधीमा िछृद् (Increasing trend of corruption)
(घ) सहभावितातमक ्ोजना ननमा ्णर पद्वतलाई सही रूपमा अिलमिन िन ्ण नसकन ु

(Non-compliance with participatory planning process)
(ङ) बजटे उपलबध िराउनमा नढलाई (Delay in budget releasing)
(च) कमजोर का् ्णसमपादन, िरुसतर नन्नरिर र राजसि व्िसथापन (Weak perfor-

mance, quality control  and revenue management)

खासिरी तथ्ाङ्क संकलन िदा ्ण नन्तिस िलत स पूचना संकलन िनने र त्सकैा आधारमा 
्ोजनाका बारमेा ननर ््ण  ललन,ु िरुसतर नन्नरिरमा लापरिाही हुन,ु बजटे बाँडफाँड िदा ्ण 
्ठपूलो रकम अिणडा रा्खन,ु खररद प्रछरि्ामा अिाछञित रूपमा चलखले हुन ुतथा साि ्णजननक 
ननका्बाट ननसप्रभािी अनिुमन तथा म पूल्ाङ्कन हुन ुपनन वित्ी् जोजखम बढनकुा काररहरू 
हुन ्।

वित्ी् जोजखमहरूलाई न् पूनीकरर िद दै सथानी् तहको आवथ ्णक का् ्णप्ररालीलाई भमतव््ी र 
प्रभािकारी तलु्ाइन ुआिश्क हुनि । वित्ी् जोजखम न् पूनीकरर अनति ्णत वित्ी् साधनको 
पररचालनसमबनधी कठ्ठनाई, वित्ी् जिाफदछेहताको कमी, वित्ी् स्ोत साधनको उप्ोिमा 
अपारदभश ्णता एिम ्अप्रभािकाररता जसता जोजखमहरू न् पूनीकरर िनु ्णपद ्णि । नपेालको सनदभ ्णमा 
सथानी् तहमा वित्ी् जोजखम न् पूनीकररका लावि ननमन बुँदाहरू विचाररी् मानननिन ्;

(क) आिश्क आवथ ्णक स्ोतको अभािमा िा स्ोत साधनको बाँडफाँड समन्ाव्क 
हुन नसकेको काररबाट उतपन्न हुनसकन े जोजखमलाई पनुराितृ हुन नरदन 
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सथानी्सतरमा स्ोत पररचालनका साथ ैस्ोत साधनको बाँडफाँड बीचमा अधधकतम 
तालमले का्म िनु ्णपन ने,

(ख) आवथ ्णक ऐन नन्मल े ननधा ्णरर िरकेो प्रछरि्ा तथा का् ्णविधधहरू अिलमिन िरी 
वित्ी् कारोिारमा पारदभश ्णता एिम ्जिाफदछेहता का्म हुन नसकेमा साि ्णजननक 
कोषको समभावित अपव्् तथा छहनाभमनलाई नन्नरिर िन ्ण वित्ी् कारोिारसिँ 
समबछनधत पदाधधकारीहरूका लावि विशषे आचारसंछहता ननमा ्णर िरी सोको 
प्रभािकारी का्ा ्णनि्न र ननिरानी िनु ्णपन ने,

(ि)  विनन्ोजजत बजटे खच ्ण िन ने क्मता िछृद् िररनकुा साथ ैसम्म ैबजटे ननकासा हुन 
नसकी टणेडर प्रछरि्ामा नढलाई हुन,े ननमा ्णर का् ्णको वबल सम्मा प्रापत नहुन,े 
्ेठकदारल ेसम्म ैकाम निनने जसता काररबाट विनन्ोजन भएको प पूजँजित तफ्ण को 
धसभमत बजटे समते खच ्ण हुन नसकी नफता ्ण प्ठाउनपुन ने प्रिधृत्लाई ननरुतसाछहत 
िररनपुन ने,

(घ) वित्ी् व्िसथापनलाई प्रभािकारी, भमतव््ी एिम ्जिाफदहेी तलु्ाउन वित्ी् 
जिाफदछेहता समबनधी सथानी् कान पून बनाइ लाि पू िनु ्णपन ने, 

(ङ) साि ्णजननक ननका्का रूपमा रहकेा सथानी् सरकारल े सिेा प्रदान िनने ननजी 
क्रेिका सङ्संसथाको प्रवतकृ्ा ललएर साि ्णजननक खररद प्रशासन, साि ्णजननक वित् 
व्िसथापन, अनिुमन तथा म पूल्ाङ्कनमा भएका कमीकमजोरीहरू सधुार िनने, 

(च) स पूचनामा सि ्णसाधाररको सहज पहुँच सथापना िनु ्णका साथ ै पादभश ्णता र 
जिाफदछेहताका औजारहरूको अधधकतम प्र्ोि िरी समभाव् वित्ी् जोजखम तथा 
त्सबाट सजृना हुनसकन ेनकारातमक अिसथाहरूबाट बचन सछकनि । 

सारांशमा, ् ोजना ननमा ्णरको चररमा अधधकाधधक जनसहभाविता जटुाउन,े धरे ैचररमा िलफल 
िनने, बजटे बाँडफाँड ्थाथ ्णपरक रूपमा िनने, ्ठपूलो आकारको रकम अिणडा नरा्खन,ेविसततृ 
का् ््ण ोजना (का् ्णपारिो) ननमा ्णर िरी सोही अनरुूप का्ा ्णनि्नमा जान,े िावष ्णक खररद ्ोजना 
बनाइसोही अनरुूप मालसामान िा सिेा खररद िनने, नवतजामा आधाररत अनिुमन तथा म पूल्ाङ्कन 
पद्वत अिलमबन िनने जसता का् ्णहरूबाट वित्ी् जोजखम न् पूनीकरर िन ्ण सछकनि ।

विधत्् जोजखम न् पूनीकररमा ्ठोस काम हुनका लावि मावथ उललजेखत विष्लाई ्ोजनाको 
चररदजेख अनिुमन तथा लखेापरीक्रसममका छरि्ाकलापहरूमा ननरनतर ध्ान रदनपुि्ण  । 
सथानी् तहल ेसाि ्णजननक वित् व्िसथापन सदुृढीकरर तथा उत्रदाव्ति र पारदभश ्णतासमबनधी 
आिधधक का् ््ण ोजना बनाइ सोको का्ा ्णनि्नका लावि बजटेको सनुनछशचतता िनु ्ण पद ्णि र 
का् ््ण ोजना बमोजजमको भए नभएको अनिुमन प्रराली र सं्रिसमतेको व्िसथा िनु ्ण पद ्णि ।
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पररचिेद–एघार

सथानी् तहको न्ाव्क अधधकार तथा  
न्ा् समपादन प्रछरि्ा

११.१ पषृ्ठभ पूभम:
लोकताछनरिक शासन प्ररालीको महतिप पूर ्ण आधार सितनरि, सक्म र ननषपक् न्ा्प्रराली र सोको 
संरचनाित व्िसथा हो । आधुननक लोकतनरिमा विधधको शासन, सीभमत सरकार र जिाफदहेी 
राज्व्िसथालाई साकार रूप रदन सितनरि न्ा्ाल् अननिा् ्ण शत ्ण न ैहो । का् ्णकारररीको 
सिचेिाचारीताबाट नािररकलाई बचाउन ेरक्ा किचको रूपमा सितनरि न्ा्पाललका रहकेो 
हुनि । विधधशासरिी् मान्ताअनसुार का् ्णपाललकाबाट कान पूनको पररपालन विधाव्काको 
मनसा् अनसुारन ैभएको ि भनी जनतालाई विशिसत िनने काम न्ा्पाललकाल ेिद ्णि ।

सङ्घी्तामा राज्का सि ै तहका सरकारबाट नािररकका मौललक अधधकारको रक्ा तथा 
प्रिद् ्णन िनने जजममिेारी ननिा ्णह िनु ्णपन ने हुनि । तथानप, सठङ््ता लाि पू भएका सि ैमलुकुमा 
न्ा्पाललकाको तहित संरचना एकै खालको रहकेो भन ेपाइदनै। नपेालको संविधानल ेसङ्घी् 
ढाँचामा नपेालको न्ा्ाल्को प्रबनध िद दै सङ्घी् तहमा सिवोचच अदालत तथा प्रत्के प्रदशेमा 
उचच अदालत रहन े व्िसथा िरकेो ि । प्रत्के जजललामा जजलला अदालत रहनिेन ्भन े
प्रत्के िाउँपाललका र निरपाललका तहमा न्ाव्क सभमवत रहन ेव्िसथा संविधानल ेिरकेो 
ि । सङ्घी् राज्प्ररालीमा राज्का विभभन्न तहित सरकार बीच बलेािखत उतपन्न हुन े
संिधैाननक तथा काननुी वििादका विष्मा न्ा् ननरुपर िन ्ण पनन न्ा्पाललकाको भ पूभमका 
अहम हुन ेिद ्णि । ् सका लावि नपेालको संविधानल ेसिवोचच अदालतमा अनतर सरकार बीचका 
राजनीवतक वििाद समाधान िन ्णका लावि एक संिधैाननक इजलास रहन ेव्िसथा िरकेो ि ।

नपेालमा सथानी् ननका् तहबाट कुन ैन कुन ैखालको न्ा् ननरुपरको अभ्ास ननकै पछहलदेजेख 
हँुद ैआएको दजेखनि । सथानी् ननका्हरू आफनो सथापना कालदजेख न ैम्ुख्तः सथानी् तहमा 
विशषे िरी शाछनत, अमनच्न र काननुी ररवतछसथवत का्म िन ्ण सथापना भएको पाइनि ।  
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विसं १९८३ साल बशैाख २७ ित ेजारी िररएको सनदबाट दाङ दउेखरुी जजललाका रवैतल े
मान्जन पञचहरूबाट रखेदखे िरी पञचा्ती इलाकाभभरिका थारु जातका जात, ररवतवथवत, 
ििडा, मदु्ा अमालील े फैसला िन ्ण पाउन ेअछ्खत्ारी भभरिको मदु्ा ननरुपर िन ्ण पाउन ेिरी 
मान्जन पञचहरूलाई अछ्खत्ारी रदइएको पाइनि । विसं १९९३ सालबाट पञचा्त खडा 
िरररदन ेसनदबाट व्िसथा भए बमोजजम दनुन्ाँल ेिानकेा पञचहरू राखी “ऐनल ेभमलाउन 
हुन ेमदु्ा समिाई ििुाई भमलाई रदन”े भन्न ेअधधकार रदएको दजेखनि। पञचा्तबाट भमलाउन 
पाउन ेमदु्ामा पञचा्तमा निई सोि ैअदालत अभमननमा नाललस नलागन ेर पञचा्तल ेनाललस 
रदन जान ुभनी िरररदएको ननससा प पूजज ्ण ललई आएपछि मारि नालसे लागन ेिरी उति सनदमा 
व्िसथा िरकेो दजेखनि ।

िाउँ पञचा्त ऐन, २०१८ ल ेपनन न्ाव्क अधधकारको समबनधमा व्िसथा िद दै जवतसकैु  
वििो, दणड िा कैद हुन ेभए पनन िाउँ पञचा्त क्रेिभभरिको तोछकएका मदु्ाको सरुु कारिाही 
र छकनारा िन ने अधधकार सरकारल ेनपेाल राजपरिमा स पूचना प्रकाभशत िरी कुन ैिा सि ैिाउँ 
पञचा्तलाई रदनसकन ेव्िसथा िरकेो वथ्ो । सो व्िसथाको प्र्ोि वि.सं. २०३७/५/३० 
ित ेसरकारल ेनपेाल राजपरिमा स पूचना प्रकाभशत िरी अधधराज्का समप पूर ्ण िाउँ पञचा्तहरूबाट 
भ्ो । तथापी उछललजखत कालमा न्ाव्क अधधकारको प्र्ोि समते सथानी् का् ्णकारररीकै 
जजममामा िोडकेो दजेखनि र शधतिको पथृकीकरर र सनतलुनको अिधाररा भन ेलाि पू हुन 
सकेको दजेखदनै ।

सथानी् सिा्त् शासन ऐन, २०५५ को दफा ३३ र १०१ ल े िाउँ विकास सभमवत र  
निरपाललका तहमा सथानी् पररषदल े स पूचीकृत िरकेा मध्सथकता ्णहरूबाट मलेभमलाप र 
मध्सथता प्रछरि्ा अपनाई न्ा् ननरुपर िनने व्िसथा िरकेो वथ्ो । राजपरिमा स पूचना 
प्रकाभशत िरी उति अधधकारक्रेि लाि पू हुन ेव्िसथा रहकेोमा सो हुन नसकी का्ा ्णनि्नमा भन े
आउन सकेन ।

उछललजखत सनदभ ्णमा नपेालको संविधानको धारा १२७ को उपधारा (२) अनसुार तीन तहका 
अदालतबाहके काननु बमोजजम मदु्ा हने ्ण सथानी्सतरमा अन् न्ाव्क ननका् ि्ठन िन ्ण सछकन े
िा वििाद समाधानका िकैछलपक उपा् अिलमबन िन ्णसछकन ेप्रािधान रहकेो ि । संविधानको 
धारा २१७ मा आफनो अधधकार क्रेिभभरिका वििाद ननरूपर िन ्ण प्रत्के िाउँपाललका तथा 
निरपाललकामा एक न्ाव्क सभमवत रहन े प्रािधान ि । सथानी् सरकार सञचालन ऐन, 
२०७४ को पररचिेद-८ तथा दफा ४६ दजेख दफा ५३ समम न्ाव्क सभमवतको ि्ठन, न्ाव्क 
सभमवतको अधधकारक्रेि, न्ा् ननरुपर प्रछरि्ाको व्िसथा िररएको ि ।
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११.२ सथानी् तहमा न्ाव्क अधधकारको औधचत्
न्ा् िररे मारि हँुदनै, न्ा् िरकेो दजेखन ुपनन पद ्णि भन्न ेविधध शाछसरि् मान्ता रहकेो हुनि ।  
कान पूनको धसद्ानतल ेनढलो न्ा् प्रापत िनु ्ण पनन न्ा् नपाउन ुजसत ैहो । जनतालाई शीघ्र 
न्ा् प्रापत होस ्र त्सतो न्ा् सथानी्सतरबाट ैप्रापत हुन सकोस ्भन्न ेउद्शे् रहकेो हुनि ।  
हाल विशिमा प्रचललत औपचाररक न्ा्ाल्हरूबाट मारि न्ा् ननरुपर निरी िकैछलपक 
उपा्का रूपमा सथानी् तहमा न ैमलेभमलाप र मध्सथताजसता न्ाव्क संरचना र विधधहरू 
अभ्ास हँुद ैआएका िन ्। सथानी्सतरमा हुन ेन्ाव्क ननर ््ण हरू ्थाथ ्ण घटनासिँ पररधचत 
हुन ेतथा औपचाररक न्ा्प्रराली िनिछटलो, बढी खधच ्णलो तथा कमजोर सामाजजक र आवथ ्णक 
अिसथा भएका नािररकका लावि सहज पहुँच्ोग् नहुन ेकाररल ेिकैछलपक वििाद समाधानका 
उपा्द्वारा वििाद समाधान िनने पद्वत अपनाई न्ा्मा नपनडतको सनतषुटी बढाउन ेअभ्ास 
िररएको हुनि । वििादको समाधान सथानी् सतरम ैहुन सकदा न्ा्मा पहुँच, सिुमता, सरलता 
र विशिसनी्ता बढन जानि । ्सबाट सथानी् व्धतिद्वारा न ैसथानी् समस्ाको समाधान 
िनने सिा्त् शासनको उद्शे् प्राछपतमा सह्ोि पगुि र वििादको सथा्ी समाधान र सामाजजक 
सदभाि र शाछनतको िातािरर त्ार िन ्ण सघाउ पगुि ।

११.३ न्ाव्क सभमवतको व्िसथा र वििाद ननरुपर िनने प्रछरि्ा
नपेालको संविधानको धारा २१७ बमोजजम कान पून बमोजजम आफनो अधधकार क्रेिभभरिका 
वििाद ननरूपर िन ्ण प्रत्के िाउँपाललका तथा निरपाललकामा उपाध्क् िा उप-प्रमखुको 
सं्ोजकतिमा तीन सदस् रहकेो एक न्ाव्क सभमवत रहन ेव्िसथा ि । न्ाव्क सभमवतमा 
िाउँसभा तथा निरसभाका सदस्ल े आफपूमध्बेाट ननिा ्णधचत िरकेा दईु जना सदस्हरू  
रहनिन ्। न्ाव्क सभमवतका सदस् ननिा ्णधचत िदा ्ण सभामा भएको सामाजजक समाबशेीतालाई 
ध्ान रदइ मछहलाको प्रवतननधधति भए नभएको सनुनछशचत िरी िनु ्णपि्ण  ।

न्ाव्क सभमवतका सं्ोजक र सि ैसदस्ल ेकारिाही र छकनारा िन ्ण नभमलन ेननजी सरोकार िा 
सिाथ ्ण िाँधसएको िा नाताभभरिका व्धतिसिँ समबछनधत वििाद भएमा त्सतो वििादको ननरुपर 
िन ्ण समबछनधत सभाल ेतीन जना सदस्लाई सो वििादको मारि कारिाही र छकनारा िन ने िरी 
तोकन ुपद ्णि । न्ाव्क सभमवतबाट न्ा् ननरुपर िदा ्ण िा अधधकार क्रेिको प्र्ोि िदा ्ण ननमन 
बमोजजम िनु ्णपन ने व्िसथा सथानी् सरकार सञचालन ऐन, २०७४ ल ेिरकेो िः 
 न्ा् ननरुपर िदा ्ण न्ाव्क सभमवतको सं्ोजक र सदस्हरूल ेसाम पूछहक रूपल े

ननर ््ण  िनु ्णपन ने र बहुमतको रा् न्ाव्क सभमवतको ननर ््ण  माननन,े
 न्ाव्क सभमवतको सं्ोजक र अकवो एक जना सदस्को उपछसथवत भएमा वििादको 

कारिाही र छकनारा िन ्ण सछकन,े
 न्ाव्क सभमवतको सं्ोजक बाहके अरु दईु जना सदस्को उपछसथवत भएमा 

वििादको छकनारा िन ्ण बाहके अरु कारिाही िन ्ण सछकन,े
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 कुन ैकाररल ेसं्ोजकको पद ररति भएमा न्ाव्क सभमवतमा रहकेा अन् दईु जना 
सदस्को सि ्णसममवतमा वििादको कारिाही र छकनारा िन ्ण सछकन,े

 कुन ै वििादको समबनधमा न्ाव्क सभमवतको सं्ोजक िा कुन ैसदस्को ननजी 
सरोकार िा सिाथ ्ण िाँधसएको िा नाताभभरिका व्धति वििादको पक् भएमा समबछनधत 
सं्ोजक िा सदस्ल ेत्सतो वििाद ननरूपरमा सहभािी नहुन,े

 सं्ोजक िा कुन ै सदस्ल े हने ्ण नभमलन े वििादको हकमा ननज बाहकेका अन् 
सदस्ल ेवििादको कारिाही र छकनारा िन ्ण सकन,े

११.४ न्ाव्क सभमवतल ेहने ्ण भमलन ेवििादका विष्हरू
न्ाव्क  सभमवतलाई केही वििादको ननरूपर िन ्ण सकन ेर केही वििादहरूमा मलेभमलाप िनने 
सममको प्रछरि्ा अपनाई वििादको ननरूपर िनने अधधकारक्रेि हुन ेव्िसथा सथानी् सरकार 
सञचालन ऐन, २०७४ ल े िरकेो ि । जस अनसुार न्ाव्क सभमवतलाई तल ११.४.१ 
मा उछललजखत वििादको ननरूपर िनने र ११.४.२ मा उछललजखत वििादको मलेभमलापको 
माध्मबाटमारि ननरूपर िनने अधधकार हुनिे :-

११.४.१ न्ाव्क सभमवतल ेवििादको ननरूपर िन ्ण सकन ेविष्हरू
न्ाव्क सभमवतलाई दहेा्का वििादहरूको ननरूपर िनने अधधकार रहकेो ि ।
 आलीधुर, बाँध पनैी, कुलो िा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उप्ोिसमबनधी वििाद,
 अका ्णको बाली नोकसानी िरकेो समबनधी वििाद,
 चरन, घाँस, दाउराको उप्ोिसमबनधी वििाद,
 ज्ाला मजरुी नरदएको समबनधी वििाद,
 घरपालिुा पशपुक्ी हराएको िा पाएको समबनधी वििाद,
 जषे्ठ नािररकको पालनपोषर तथा हरेचाह निरकेो समबनधी वििाद,
 नाबालक िोरा िोरी िा पवत-पतनीलाई इजजतआमद अनसुार खान लाउन िा  

भशक्ादीक्ा नरदएको समबनधी वििाद,
 िावष ्णक पचचीस लाख रुप ै् ाँसममको वििो भएको घर बहाल र घर बहाल 

सवुिधासमबनधी वििाद,
 अन् व्धतिको घर, जगिा िा समपधत्लाई असर पनने िरी  रुख वबरुिा लिाएको 

समबनधी वििाद,
 आफनो घर िा बलसेीबाट अका ्णको घर, जगिा िा साि ्णजननक बाटोमा पानी िारकेो 

समबनधी वििाद,
 संधध्ारको जगिा तफ्ण  झ्ाल राखी घर बनाउन ुपदा ्ण कान पून बमोजजम िोडन ुपन ने 

पररमारको जगिा निोडी बनाएको समबनधी वििाद,
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 कसकैो हक िा सिाभमतिमा भए पनन पराप पूि ्णदजेख साि ्णजननक रूपमा प्र्ोि हँुद ै
आएको बाटो, िसतभुाउ ननकालन े ननकास, िसतभुाउ चराउन ेचौर, कुलो, नहर, 
पोखरी, पाटी पौिा, अनत्छषट सथल, धाभम ्णक सथल िा अन् कुन ै साि ्णजननक 
सथलको उप्ोि िन ्ण नरदएको िा बाधा परु्  ् ाएको समबनधी वििाद,

 सङ्घी् िा प्रदशे कान पूनल े सथानी् तहबाट ननरुपर हुन े भनी तोकेका अन्  
वििाद ।

्सता वििादमा न्ाव्क सभमवतल ेआफपूसमक् पशे भएको वििादको ननिदेनको कारिाही र 
छकनारा िदा ्ण समभि भएसमम मलेभमलाप िन ्ण प्रोतसाछहत िरी दिु ैपक्को सहमवतमा भमलापरि 
िराउन ुपि्ण  । पक्हरूबीच भमलापरि हुन नसकेमा न्ाव्क सभमवतल ेकान पून बमोजजम वििादको 
कारिाही र छकनारा िनु ्णपि्ण  ।

११.४.२ मलेभमलापको माध्मबाट मारि वििादको ननरूपर िनने विष्
न्ाव्क सभमवतलाई दहेा्का वििादहरूमा मलेभमलापको माध्मबाट मारि वििादको ननरूपर 
िनने अधधकार रहकेो  ि । ्सता वििादको समबनधमा पक्ल ेचाहमेा धसध ैअदालतमा मदु्ा दा्र 
िन ्ण सकिन ् ।
 सरकारी, साि ्णजननक िा सामदुाव्क बाहके एकाको हकको जगिा अकवोल ेचापी, 

भमची िा घसुाई खाएकोसमबनधी वििाद,
 सरकारी, साि ्णजननक िा सामदुाव्क बाहके आफनो हक नपगुन ेअरुको जगिामा घर 

िा कुन ैसंरचना बनाएको समबनधी वििाद,
 पवत-पतनीबीचको समबनध विचिेदसमबनधी वििाद,
 अङ्गभङ्ग बाहकेको बढीमा एक िष ्णसमम कैद हुन सकन ेकुटनपटसमबनधी वििाद,
 िाली बइेजजतीसमबनधी वििाद,
 लटुनपटसमबनधी वििाद,
 पशपुक्ी िाडा िाडकेो िा पशपुक्ी रा्खदा िा पालदा लापरबाही िरी अरुलाई असर 

पारकेो समबनधी वििाद,
 अरुको आिासमा अनधधकृत प्रिशे िरकेो समबनधी वििाद,
 अका ्णको  हक भोिमा रहकेो जगिा आबाद िा भोि चलन िरकेो समबनधी वििाद,
 धिनी प्रदषुर िरी िा फोहोरमलैा फ्ाँकी छिमकेीलाई असर परु्  ् ाएको समबनधी 

वििाद,
 प्रचललत कान पून बमोजजम मलेभमलाप हुन सकन ेव्धति बादी भई दा्र हुन ेअन् 

दिेानी र एक िष ्णसमम कैद हुन सकन ेफौजदारी वििाद ।



:yfgLo zf;g >f]t k'l:tsf

78

उछललजखत ११.४.१. र ११.४.२ अनति ्णतका वििादहरूमा प्रचललत कान पूनमा मदु्ा हने ने ननका् 
समक् ननिदेन रदन ेकुन ैहदम्ाद तोछकएकोमा सोही म्ादभभरि र कुन ैहदम्ाद नतोछकएकोमा 
त्सतो का् ्ण भए िरकेो भमवतल ेप ैँतीस रदनभभरि न्ाव्क सभमवत समक् ननिदेन रदनपुि्ण  ।

११.५ न्ा् ननरुपर िनने प्रछक्ा
पक्को ननिदेन दता ्ण िरी वििादको कारिाही छकनारा िन ने ः न्ाव्क सभमवतल ेमावथ उछललजखत 
अधधकारक्रेि भभरिका वििादमा नपनडत पक्को ननिदेन दता ्ण िररे मारि वििादको विष्मा 
कारिाही र छकनारा अिाडी बढाउन ुपि्ण  । ्सका लावि सथानी् तहल ेननिदेनको सिीकृत 
ढाँचा त्ार िरी समबछनधत पक्लाई सथानी् तहको िबे साईट िा िडा का्ा ्णल्माफ्ण त सजजल ै
उपलबध हुन ेव्िसथा िन ्ण सकिन ्।

वििादका पक्हरूको कुरा सनु्न ेः वििादका पक्मध् ेकुन ैएक पक्को ननिदेन दता ्ण भसैकेपिी 
समबछनधत अकवो पक्लाई  प्रचललत कान पूनमा मदु्ा हने ने ननका् समक् प्रवतबादी उपछसथत हुन ु
पन ने म्ाद छकछटएको भए सोही म्ादभभरि र म्ाद छकछटएको नभएमा बाटाका म्ाद बाहके 
पनध्र रदनभभरि प्रवतबादी आफैं िा आफनो िारसेमाफ्ण त ललजखत व्होरा सछहत न्ाव्क सभमवत 
समक् उपछसथत हुन ुभनी ननज उपर लािकेो आरोपको संलक्पत व्होरा सछहत सो विष्मा 
आफनो ललजखत जिाफ पसे िन ्ण सम् रदन ुपि्ण  । न्ाव्क सभमवतल ेएक पक्को मारि कुरा सनुी 
वििादको ननरुपर िनु ्ण हँुदनै । अत: वििादका बादी र प्रवतबादी दिु ैथरीको कुरा सनुी वििाद 
मावथको कारिाही र छकनारा आिाडी बढाउन ुपि्ण  ।

मलेभमलापकता ्णबाट भमलापरि िराउन े ः वििादको ननरुपर िदा ्ण समभि भएसमम वििादका 
पक्हरूबीच मलेभमलाप िन ्ण प्रोतसाछहत िरी दिु ै पक्को सहमवतमा भमलापरि िराउन ु पि्ण । 
पक्हरूबीच भमलापरि िराउँदा भरिभलाद्ी, बछुद्जीिी, न्ाव्क, प्रशासननक तथा सामाजजक 
क्रेिको सीप र अनभुि भएका व्धतितिहरू रहन ेिरी न्ाव्क सभमवतल ेमलेभमलाप कता ्णहरूको 
िडाित आधारमा स पूचीकृत िरी स पूचीकृत मलेभमलापकता ्णबाट मारि भमलापरि िराउन ुपि्ण  । 
न्ाव्क सभमवतल ेमलेभमलाप िराउन ेप्र्ोजनको लावि प्रत्के िडामा मलेभमलाप केनरि ि्ठन 
िन ्ण सकनिे । कुन ैिडामा एकभनदा बढी मलेभमलाप केनरि भएमा न्ाव्क सभमवतल ेवििादको 
पक्हरूल ेरोजकेो िा सो विष्मा पक्हरूबीच सहमवत नभएमा सो िडाको कुन ैमलेभमलाप 
केनरिमा मलेभमलापद्वारा वििाद समाधानको लावि प्ठाउन सकनिे ।
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न्ाव्क सभमवतल े रोकका रा्खन आदशे रदन सकन े ः न्ाव्क सभमवतल ेआफपू  समक् परकेो 
वििादमा बादील ेप्रवतबादीको नाममा कुन ैबङै्क, कमपनी, वित्ी् संसथा िा अन् कुन ैननका्मा 
रहकेो खाता, ननक्पे िा प्रवतिादील ेपाउन े कुन ै रकम ्थाछसथवतमा राखी कसलैाई भतुिानी 
निन ्ण निराउन िा प्रवतबादीको हक भोिको कुन ैअचल समपधत् कसलैाई कुन ैपनन व्होराल े
हक हसतानतरर िन ्णबाट रोकका िन ्णको लावि ननिदेन रदएकोमा प्रारछमभक जाँचबिुबाट सो 
बमोजजम िन ्ण उप्तुि दखेमेा अिधध तोकी रोककाको लावि समबछनधत ननका्मा लखेी प्ठाउन 
सकनिे र त्सरी लखेी प्ठाएकोमा सो बमोजजम रोकका िरी त्सको जानकारी न्ाव्क 
सभमवतलाई रदनपुि्ण  ।

अनतररम संरक्रातमक आदशे रदन सकन े ः न्ाव्क सभमवतल ेअधधकारक्रेि प्र्ोि िदा ्ण पवत 
पतनीबीचको िा जषे्ठ नािररकको संरक्रसमबनधी वििादमा पीनडत, ननजको नाबालक सनतान 
िा ननजसिँ आभश्त अन् कुन ैव्धतिको छहतको लावि समबछनधत पक्लाई दहेा्को अनतररम 
संरक्रातमक आदशे समते रदन सकि :-
 पीनडतलाई ननज बसी आएको घरमा बसोबास िन ्ण रदन, खान लाउन रदन, कुटनपट 

निन ्ण तथा भशषट र सभ् व्िहार िन ्ण,
 पीनडतलाई शारीररक िा मानधसक चोट पिुकेो भएमा उपचार िराउन,
 पीनडतलाई अलि रूपमा बसोबासको प्रबनध िनु ्णपन ने दजेखएमा सोको व्िसथा िन ्ण 

र त्सरी अलि बसदा ननजको भररपोषरको लावि उधचत व्िसथा िन ्ण,
 पीनडतलाई िालीिलौज िनने, धमकी रदन े िा असभ् व्िहार िनने का् ्ण निन ्ण, 

निराउन,
 पीनडतको छहत र सरुक्ाको लावि अन् आिश्क र उप्तुि कुरा िन ्ण िा िराउन ।

मलेभमलापकता ्णको भ पूभमका 

 मध्सथ प्रछरि्ामा वििारदत पक्हरूलाई सिीका् ्ण हुन ेउपा् खोजी समाधानको अिसथामा परु्  ् ाउन े
तशे्ो पक्को रूपमा संलगन व्धतिलाई मलेभमलापकता ्ण (Mediator) भनननि । मध्सथ प्रछरि्ामा 
मलेभमलापकता ्णको भ पूभमका दहेा् बमोजजम हुन ुआिश्क हुनि ।
 ननजी िा साम पूछहक तिरमा वििाद समाधानका उपा्हरू पत्ा लिाउन े।
 वििारदत पक् र उनीहरूका प्रवतननधधहरूलाई सही समाधान खोजी िन ्ण सघाउन े। वििादका दिु ै

पक्लाई उनीहरूका कुरा भन्न र एक अका ्णलाई बझुन सह्ोि िनने ।
 पक् िा विपक्मा नलावि तटसथ व्धतिको रूपमा वििारदत पक्हरूलाई वििाद समाधानका 

विकलपबार ेिलफल िन ्ण प्ररेरत िनने ।
 सहमवत ि समिौताका बुँदाहरू ्छकन िरी दिु ैपक्लाई मान् हुन ेननर ््ण मा पगुन सघाउन े।



:yfgLo zf;g >f]t k'l:tsf

80

तीन मछहनाभभरि वििादको ननरुपर िररसकन े ः न्ाव्क सभमवतल ेआफपू  समक् दता ्ण भएको 
वििादमा प्रवतबादी उपछसथत भएको भमवतल े तीन मछहनाभभरि मलेभमलापको माध्मबाट 
टु्ग्ाई सकनपुि्ण  ।

अदालतमा प्ठाउन े र पनुरािदेन लागन े ः तीन मछहनाभभरि पनन कुन ै वििादमा पक्हरूबीच 
मलेभमलाप हुन नसकेमा सोही व्होरा उललखे िरी पक्लाई अदालत जान सनुाई 
वििाद र सोसिँ समबछनधत भमधसल कािज र प्रमार समते समबछनधत अदालतमा प्ठाई  
रदनपुि्ण  । न्ाव्क सभमवतबाट वििादको अछनतम ननर ््ण  भएको भमवतल ेप ैँतीस रदनभभरि समबछनधत 
पक्लाई सो ननर ््ण को प्रमाजरत प्रवतललनप उपलबध िराउन ुपन नेि। न्ाव्क सभमवतबाट भएको 
ननर ््ण मा धचत् नबझुन ेपक्ल ेननर ््ण को जानकारी पाएको भमवतल ेप ैँतीस रदनभभरि समबछनधत 
जजलला अदालतमा पनुरािदेन िन ्ण सकनिे ।

११.६ न्ा् ननरूपरसमबनधी अन् विष्
ननर ््ण को का् ्णनि्न िनने ः न्ाव्क सभमवतबाट भएको भमलापरि िा ननर ््ण को का् ्णपाललकाल े
ततकाल का्ा ्णनि्न िनु ्ण, िराउन ुपि्ण  ।

अभभलखे रा्खनपुन ने ः िाउँपाललका तथा निरपाललकाल ेन्ाव्क सभमवतबाट भमलापरि िा ननर ््ण  
भएका वििादसिँ समबछनधत ललखत, भमलापरि िा ननर ््ण को अभभलखे व्िछसथत र सरुलक्त 
रूपमा रा्खन ुपि्ण  र िरकेो कामको िावष ्णक वििरर अध्क् िा प्रमखुमाफ्ण त समबछनधत सभामा 
पशे िनु ्णपि्ण  ।

का् ्णविधध बनाइ लाि पू िनु ्णपन ने ः न्ाव्क सभमवतल ेवििादको ननिदेनमा कारिाही र छकनारा िदा ्ण 
ननिदेनको दता ्ण, त्सतो वििादको आिश्क जाँचबिु तथा कारिाही, म्ाद तामलेी, पक्हरू 
उपछसथत िराउन े तथा भमलापरि िराउन े प्रछरि्ा, वििादको छकनारा िनु ्णपन ने अिधध, लित 
कट्ा िनने विष्, ननर ््ण को का्ा ्णनि्न लिा्तका वििादको ननरुपरसमबनधी अन् का् ्णविधध 
व्िछसथत िन ्ण सथानी् कान पून बनाइ लाि पू िनु ्णपि्ण  ।
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पररचिेद–बाह्र

सथानी् शासनका म पूल् र मान्ता

कुन ै पनन राज्को कुन ै ननछशचत भौिोललक क्रेिका जनताल े आफनो भौिोललक विविधता, 
आिश्कता र विभशषटता अनरुूप शासन प्रबनध आफैँल ेिनने सितनरितालाई सथानी् शासन 
भनननि । लोकताछनरिक मलुकुहरूमा सथानी् सरकारहरू जराधार तहका नािररकको घरदलैोमा 
न ैसिेा सवुिधाहरू परु् ् ाउन ेतथा लोकतनरिको आधारभतु पा्ठशालाका रूपमा सथानपत भईसकेका 
िन ्र नािररकहरूमा ् ी ननका्प्रवतको आशा र भरोसा रदनानरुदन बढीरहकेो पनन ि । सथानी् 
सरकारहरू सिा्त् भएको हुनाल े अन् तहको हसतक्पेबाट मतुि हुनिन ् र जनईचिालाई 
सथानी् सरकारको म पूल आधार मानननि । सथानी् शासन सजन्नकटताको धसद्ानत (Princi-
ple of Subsidiarity) को आधारमा सञचाललत हुन ेप्रजाताछनरिक मान्ता राजखएको हुनि । 
सथानी् शासनमा काम, कत ्णव् र अधधकारको प्रषट व्िसथाको साथ ैसोको दोहोरो नपनने िरी 
जजममिेारी बाँडफाँड िररन,े ननर ््ण मा समािशेी र व्ापक जन संलगनता हुन,े जनतालाई रदइन े
सिेा धान्न ेिरी स्ोतको व्िसथा िररनरे सथानी् श्ोत अत्ाधधक रूपमा पररचालन हुन ेतथा 
आनतररक आमदानीको क्रेि फराछकलो हुन ेमान्ता एिं विशिास रहकेो हुनि ।

सथानी् शासन ब्िसथा सशुासनको लावि महतिप पूर ्ण आधार हो । सहभाविताम पूलक शासन 
प्रराली, समािशेीता, जनताको सहज पहुँच र साभमप्ाताल ेिदा ्ण सथानी् तहको शासन प्रराली 
बढी पारदशगी तथा जिाफदहेी हुनि । तथापी, जहाँ शधतिको प्र्ोि हुनि त्हाँ भ्रषटाचारको 
समभािना हुनि र अधधक िा अधसम शधति भएमा भ्रषटाचार हुन ेसमभािना पनन अधधक हुनि 
भन्न ेमान्ता रहकेो हुनि । अत: शधतिको प्र्ोि िनने सथानी् सरकार लिा्त साि ्णजननक 
ननका्ल ेसं्म ्अपनाई का् ्ण िनु ्ण पन ने हुनि र सशुासन अभभिछृद् तथा भ्रषटाचार न् पूनीकररका 
म पूल् र मान्ताप्रवत प्रवतबद् रहनपुि्ण  । नािररकप्रवत संिदेनभशल, जिाफदहेी र उत्रदा्ी 
सथानी् सरकारका ननमन आधारभ पूत मान्ता रहकेा िन ्:
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१२.१ नवैतक म पूल् मान्तामा आधाररत सथानी् सरकार
शासन प्ररालीका हरके तहका छरि्ाकलापहरू तथा नािररकहरूलाई प्रदान िररन े
सिेामा पारदभश ्णता तथा सशुासनको प्रत्ाभ पूवत िराउन साि ्णजननक प्रशासनलाई पारदशगी,  
सहभाविताम पूलक, जिाफदहेी बनाइ कान पूनको शासन, आवथ ्णक अनशुासन तथा भ्रषटाचारमतुि 
प्रशासन जसता असल शासनका आधारभ पूत मान्तालाई आतमसात िररनपुि्ण  । ्सो हँुदा 
सि ्णसाधाररल ेपाउनपुन ने सिेा छिटो, िररतो तथा कम खधच ्णलो ढंिबाट प्रापत िनु ्णका साथ ै
सथानी् सरकारप्रवत नािररकको विशिास बढन िई लोकतनरिप्रवतको विशिास समते अभभिछृद् 
हुन ेर जनउत्रदा्ी शासनको अनभु पूवत हुनसकनिे ।

नवैतकता र ननष्ठा नािररकको विशिास आज्णनको कसी र सशुासनको कोसढुेङ्गा हो । नवैतकिान 
हुन ुभनकेो अरुल ेकर िररे हुन ेविष् होइन, ्ो समाजका उचचतम म पूल् मान्ता अंविकार 
िद दै आफैं सिअनशुासनमा बसन े का् ्ण  हो । साि ्णजननक पद धारर िरकेो व्धतिल ेसाि ्णजननक 
समपधत्को धारक िा संरक्कको रूपमा उपलबध श्ोत र साधनको प्र्ोि नािररकको चाहना र 
प्राथभमकता बमोजजम पारदशगी ढंिबाट िनु ्णपद ्णि । आ-आफनो क्रेिमा अनधुचत का् ्ण हुन नरदइ 
सिचि र भ्रषटाचार रछहत शासन व्िसथा सञचालन िरी जनताको विशिास आज्णन िनने का् ्ण 
सि ैतहका सरकारका लावि ननकै महतिप पूर ्ण का् ्ण हुन आएको ि ।

१२.२ भ्रषटाचारमा श पून् सहनशीलताको अिलमबन

१२.२.१ भ्रषटाचारका मलुभ पूत प्रकारहरू
भ्रषटाचारमा श पून् सहनशीलताको नीवतल ेमारि सथानी् नतेतृिलाई सफल बनाउन सह्ोि 
पगुदि । उचच नवैतकतामा आधाररत पारदशगी शासन व्िसथा तथा का् ्ण प्रराली अिलमबन 
िरकेो खणडमा भ्रषटाचार न् पूनीकररमा सघाउ पगुि । जनप्रवतननधध तथा कम्णचारील ेआफपूल े
िनने काम कारिाहीमा नीवतित,का्ा ्णनि्न तथा प्रछरि्ाित तहमा हुन सकन ेभ्रषटाचारलाई 
ननरुतसाछहत हुन ेिरी का् ्ण िनु ्णपन ने हुनि ।
 नीवतित भ्रषटाचार : केही सीभमत व्धति, िि ्ण िा सम पूह िा राजनीवतक दलको 

सिाथ ्ण िा व्ापाररक फम्ण तथा घरानालाई लाभ पगुन े िरी िा वबद्मान कान पूनी 
व्िसथा तथा नीवतको िलत व्ा्ख्ा िरी ननर ््ण  िररन ुिा सो िन ्णका लावि बाध् 
पाररन ुनीवतित भ्रषटाचार मानननि । 

 का्ा ्णनि्न सतरको भ्रषटाचार : का्ा ्णनि्न िनने कम्णचारीलाई प्रभािमा पाररे नन्म, 
कान पून रप्रछरि्ाको उललंघन िरीिा प्रलोभनमा पारीिा िलत मनसा्बाट प्ररेरत 
भई अनधुचत फा्दा ललनजेसता का् ्ण का्ा ्णनि्न सतरको भ्रषटाचार मानननि ।  
साथ ैका्ा ्णनि्न सथलमा रहकेा पदाधधकारी तथा कम्णचारील ेआफैं नन्म, कान पून 
िा प्रछरि्ाको ठ्ठकसिँ पालना निरी िा काम ठ्ठक सम्मा निरी िलु्ाउन ेिा 
अनधुचत फा्दा ललन ेजसता का् ्ण का्ा ्णनि्न सतरका भ्रषटाचार भभरि पद ्णिन ्।
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 प्रछरि्ाित भ्रषटाचार : नन्म, काननु र सथानी् का् ्णविधध िा बडापरिमा उछललजखत 
का् ्ण समपादन निनु ्ण, ननर ््ण  ललन डराउन,ुननर ््ण  ललंदा तोछकएको प्रछरि्ान  
परु् ् ाउन,ु का्ा ्णल् सम्मा उपछसथत नरहन ुर अरुलाई जजममिेारी िा अछ्खत्ारी 
पनन नरदइ लामो सम् का् ्णक्रेि बाछहर रहन ुअथिा िनु ्णपन ने कत ्णव्बाट विमखु 
हुनजुसता अनधुचत का् ्णहरू प्रछरि्ासतरको भ्रषटाचार मानननि ।

 अिधै सछेटङ: सङ्ग्ठनभभरि िा बाछहर सछेटङ भमलाई अनधुचत का् ्ण िरी अिधै 
रकम अस पूल िनने, सङ्सङ्ग्ठनको आिररमा अधधकारको दरुूप्ोि िनने, पशेाित 
तथा व्ापाररक सङ्ग्ठनहरूल े खलुा र सिचि प्रवतसपधा ्णको सट्ा आफनो ननछहत 
सिाथ ्णप पूवत ्णका लावि भमलमेतो, धसछनडकेट िा काटनेललंि िरी आफपूलाई लाभ हुन ेतथा 
उपभोतिालाई हानी नोकसानी हुन ेका् ्ण िनु ्ण पनन भ्रषटाचार हो ।

उपरोति सि ैआ्ामबाट हुन े विभभन्न छकधसमका भ्रषटाचारको रोकथाम िरी न् पूनीकरर िनु ्ण 
सथानी् सरकारका लावि ननकै च पूनौवतपरु ्ण हुन सकि। उचच नवैतकतामा आधाररत पारदशगी 
शासन व्िसथा अिलमबन िरकेो खणडमा मारि भ्रषटाचार न् पूनीकररमा सघाउ पगुन सकदि ।

१२.२.२ भ्रषटाचार न् पूनीकररका उपा्
सथानी् तहल े भ्रषटाचार हुन सकन े उछललजखत समभावित क्रेिको विशलषेर िरी आफनो 
सङ्ग्ठनभभरि अनधुचत का् ्ण अथिा भ्रषटाचार हुन नरदन ननरोधातमक र उपचारातमक दिु ैउपा् 
अिलमबन िनु ्णपन ने हुनि ।

(क) ननरोधातमक उपा् : नपेालल ेभ्रषटाचार नन्नरिरका लावि कान पूनी एिम ्संसथाित व्िसथा 
अिलमबन िद दै  विभभन्न औजारहरूको प्र्ोि िरी भ्रषटाचार विरुद् श पून् सहनभशलताको नीवत 
अिलमबन िरकेो ि । सथानी्तहल े भ्रषटाचार न् पूनीकररसमबनधी उछललजखत नीवत तथा 
कान पूनको पररपालन िनु ्ण अननिा् ्ण हुनि । ् सका साथ ैविभभन्न सञचार माध्म, ताललम, िोष्ठठी, 
परामश ्ण, अनतरछरि्ाजसता माध्मबाट ननरोधातमक का् ्णरिमहरू सञचालन िनु ्ण पद ्णि ।
 नािररकलाई प्रिाह िनने सिेाको सनुनछशचतताका लावि नािररक िडापरिको प्रकाशन 

एिम ्पालना, 
 साि ्णजननक तथा सामाजजक परीक्र, नािररक सनुिुाई, पषृ्ठपोषर, िनुासो 

सनुिुाईका लावि उज पूरी पछेटका, सिेा प्रिाहका लावि सहा्ता कक्, का् ््ण ोजना 
सथलमा स पूचना पाटी रा्खन,े 

 बजटे, का् ्णरिम तथा आ् व्् वििररको नन्भमत साि ्णजननकीकरर र प्रितिाको 
व्िसथा,

 विद्तुी् शासनका माध्महरूको प्र्ोि, इ-खरीद प्रछरि्ा, आरद,
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 सहभाविताम पूलक ् ोजना तजु ्णमा प्रछरि्ा अिलमबन, नन्भमत अनिुमन तथा समीक्ा, 
 खच ्णको नन्भमत लखेापरीक्र र बरेुजकुो समपरीक्र र साि ्णजननकीकरर,
 वित्ी् जोजखम न् पूनीकररका विभभन्न औजारहरूको प्र्ोिका साथ ैसहभाविताम पूलक, 

खलुा तथा पारदशगी सरकारको माध्मबाट भ्रषटाचार न् पूनीकररका ननरोधातमक 
उपा्हरूको अिलमबन िनने ।

्सका साथ ैननरोधातमक उपा् अनति ्णत ननमन प्रछरि्ाहरू अिलमबन िन ्ण सछकनि;
(अ) का् ्ण समपादन करार : का् ्णसमपादन करार नावतजाम पूखी विकास तथा भ्रषटाचार न् पूनीकररका 

लावि एक महतिप पूर ्ण औजार मानननि । जनप्रवतननधध र प्रशासकी् कम्णचारीबीच काम, 
कत ्णव् र अधधकारको सपषट छकटान िरी संसथाित रूपमा अध्क् िा प्रमखु र प्रमखु 
प्रशासकी् अधधकृत एिम ्प्रत्के िडा तथा अनति ्णतका शाखा, महाशाखा प्रमखुबीच 
का् ्णसमपादन समिौता िन ्ण सछकनि । त्सकै आधारमा ती कम्णचारीको का् ्ण समपादन 
म पूल्ाङ्कनको पररपाटी बसालनकुा साथ ै परुसकार र दणडको व्िसथा अिलमबन िरी 
सङ्ग्ठनलाई सिचाललत िराउन प्ररेरत िनु ्णपि्ण  । ्ो पररपाटीलाई विितमा सङ्घी् माभमला 
तथा सथानी् विकास मनरिाल्ल ेसथानी् विकास अधधकारी र का् ्णकारी अधधकृत तथा 
सथानी् विकास अधधकारी र िाउँ विकास सभमवतका सधचिबीच का् ्णसमपादन समिौता 
िरीकाम िनने पररपाटीको थालनी भएको वथ्ो । तर जनप्रवतननधी नरहकेो ततकाललन 
अिसथामा ्स अभ्ासल ेप पूर ्णता भन ेपाउन सकेन ।

(आ) आचारसंछहता ननमा ्णर र पालना : सथानी् तहका पदाधधकारीहरूल ेजिाफदहेी शासन 
सञचालन िन ्ण र जनउत्रदा्ीति िहन िन ्णआफैंल ेआफैंलाई ननद नेभशत िनने का् ्ण प्रराली 
र आचारहरू बनाइ लाि पू िनु ्ण सिा्त् सथानी् सरकारको प्रभािकारी सञचालनका लावि 
महतिप पूर ्ण हुनि । सथानी् तहको सहजजकररका लावि सङ्घी् माभमला तथा सथानी् 
विकास मनरिाल्ल े सथानी् तहका पदाधधकारीको आचार संछहताको नम पूना उपलबध 
िराएकोल े सोलाई समते आधार ललन सछकनि । पदाधधकारीहरूको आचार संछहता 
बनाउदा म्ुख् रूपमा ननमन विष् समबोधन िन ्ण ध्ान रदनपुि्ण  ।

साि ्णजननक र ननजी व्िहार : ननजी  जीिनमा िररन ेकाम कारिाहीका लावि उ जनताप्रवत 
सोिो रूपमा उत्रदा्ी नभए पनन नवैतक रूपमा रहनि । साि ्णजननक जीिनमा रहँदा उपभोि 
िरकेो रहनसहन सखु सवुिधा सो पदमा रहुनजले मारि िनु ्णपि्ण  । ननजी जीिनमा िररन ेकाम 
कारिाहीका लावि पदाधधकारील े साि ्णजननक पद र संसथाको हिाला रदन हँुदनै र त्सता 
सभा समारोहमा ननजी स्ोत साधनकै उप्ोि िनु ्णपि्ण  । पदाधधकारील ेआफना नातदेार, संिी 
साथीलाई र राजनवैतक प्र्ोजनका लावि साि ्णजननक स्ोत साधन उपलबध िराउन ुहँुदनै ।
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कान पून बमोजजम ननर ््ण  िन ने : सथानी् व्िसथानपकाल े काननु बनाइ नसकेको अिसथामा 
का् ्णपाललकाल ेआफनो तजवबजी अधधकार प्र्ोि िन ्णबाट सं्भमत रहनपुि्ण  । का् ्णपाललकाको 
का् ्णविभाजन र का् ्ण समपादन का् ्णपाललकाल ेसिीकृत िरकेो नन्मािली बमोजजम हुन ेभएकोल े
अध्क् तथा प्रमखु, उपाध्क् तथा उपप्रमखु, िडा अध्क् र सदस्ल ेकाम, कत ्णव् र अधधकार 
समते उललखे भए बमोजजम प्र्ोि िनु ्णपि्ण  ।

पदी् उत्रदाव्तिको ननिा ्णह : आफुल ेसमपादन िनने काम ननधा ्णररत सम्मा न ैसमपादन िन ्ण 
आफैंल ेपहल िनु ्णपि्ण  । सरकारी िा साि ्णजननक स्ोतको प्र्ोि िदा ्ण भमतव््ी ढङ्गबाट अधधकतम 
सदपु्ोि र उतपादनशील हुन ेिरी प्र्ोि िनु ्ण िराउनपुि्ण । सि ्णसाधारर सिेाग्ाही सिेा पाउन े
अधधकार भएको व्धति हो होइन भन्न ेकुरामा ध्ान रदनपुि्ण  । का् ्ण समपादनमा अनािश्क 
नढलाससुती र साधनको दरुूप्ोि हुनसकन ेकुरामा सजि रहनपुि्ण  । आफनो अधधकार क्रेिभभरि 
पनने विष्मा जजममिेार पदाधधकारी सि्ंल ेननर ््ण  िनु ्णपि्ण  । सरकारी िा साि ्णजननक कामको 
धसलधसलामा साि ्णजननक पद धारर िरकेो व्धतिल ेसिेाग्ाहीसिँ प्रचललत म पूल्, मान्ता र 
संसकृवत अनरुूप भशषट व्िहार िनु ्णपि्ण  ।

आवथ ्णक पक् : िाउँपाललका तथा निरपाललकाका पदाधधकारीहरूल े नपेाल सरकारको  
सिीकृवत बिेर विदशेछसथत बङै्कमा खाता खोलन हँुदनै । पदाधधकारील ेकाननुल ेतोके बमोजजम 
बाहकेका का् ्णका लावि पशेकी ललन हँुदनै र तोछकएकै सम्मा पशेकी फर्छ्यौट िनु ्णपि्ण  । 
सथानी् तहका पदाधधकारील ेसिदशेी तथा विदशेी व्धति िा संसथाबाट दान दातव् उपहार 
ललन ुिा रदन ुहँुदनै ।

ननर ््ण मा अहसतक्पे, तटसथता र पारदशगीता : एक पदाधधकारील ेअकवो पदाधधकारीको अधधकार र 
जजममिेारी मावथ हसतक्पे िनु ्ण हँुदनै । आफपू  िा आफनो पररिार (पवत, पतनी,िोरा, िोरी, जिाई, 
बहुारी, भानजा, भानजी तथा एकाघरका पररिार, आरद) का् ्णकारररी सदस् िा पदाधधकारी 
रहकेो संसथाको प्रसताि परिको िलफलमा सहभािी हुन े तथा रा् रदन े िनु ्ण हँुदनै । हरके 
सदस्ल ेप्रसतािका सनदभ ्णमा आफना विचार सिसथ र सरल रूपल ेिलफलमा ल्ाउन ुपि्ण  
। कुन ैपनन संसथा िा व्धतिप्रवत पक्पातप पूर ्ण व्िहार िनु ्ण हँुदनै । का् ्णपाललकाल ेसाि ्णजननक 
सरोकारका सि ैननर ््ण हरू नन्भमत रूपमा साि ्णजननक िनु ्णपि्ण  ।

कान पून बमोजजम मारि नन्धुति : विशषेज् सिेा प्रापत िनु ्ण पदा ्ण बाहके कुन ैव्धतिलाई विष्ित 
सललाहकारको रूपमा नन्तुि िन ्ण हँुदनै । नन्धुति हुन े सललाहकारल े समपादन िनने काम, 
ननजको पदािधध तथा ननजको अधधकार, कत ्णव् र जजममिेारी तथा ननजल ेपाउन ेपाररश्भमक 
तथा अन् सवुिधा ननजलाई नन्तुि िदा ्णका बखत न ैतोछक रदनपुि्ण ।
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समपधत् वििरर पशे : सथानी् तहका पदाधधकारीहरूल ेआफनो र आफनो पररिारको सदस्को 
नाममा रहकेो चल अचल समपधत्को स्ोत िा ननससासछहतको अद्ािधधक वििरर प्रत्के 
आवथ ्णक िष ्ण समापत भएको भमवतल ेसा्ठठी रदनभभरि सथानी् तहमा पशे िनु ्णपि्ण  । ्सरी पशे 
भएको समपधत्को वििरर तीस रदनभभरि प्रदशे सरकार समक् प्ठाउनपुि्ण  । समपधत् वििररको 
अभभलखे समबछनधत सथानी् तहल ेराखी प्रदशे सरकार समक्समते प्ठाउनपुन नेि।

कमजोर िि ्णप्रवत सकारातमक धाररा: मछहला, बालबाललका, जषे्ठ नािररक,असहा्, अपाङ्गता 
भएका व्धतिर समाजका आवथ ्णक सामाजजक रूपमा कमजोर िि ्णप्रवत समिदेनशील रहन ु
पि्ण  । िुिािुत विरुद्को भािना र भदेभािरछहत का् ्ण प्ररालीको अिलमबन िद दै ननषपक्, खलुा, 
भ्रषटाचार रछहत र सहभाविताम पूलक नवैतक म पूल्मान्तामा आधाररत प्रशासनको प्रत्ाभ पूवत रदन 
कछटबद् रहनपुि्ण  ।

(ख) उपचारातमक उपा् : उपचारातमक उपा् अनति ्णत कान पूनको पालना िनने िराउन ेका् ्णका 
साथ ैआफनो क्रेि भभरि कुन ैखालको भ्रषटाचारजन् का् ्ण भएमा सोको अनसुनधानमा समबछनधत 
ननका्लाई सह्ोि िनने, आफपू  र मातहतका पदाधधकारी तथा कम्णचारीलाई त्सता का् ्णमा 
संलगन हुन नरदन ेरसंलगन भएको दजेखएमा अछ्खत्ार दरुूप्ोि अनसुनधान आ्ोि िा अधधकार 
प्रापत ननका् समक् अनसुनधानका लावि लखेी प्ठाउन ुपि्ण  ।
 कान पूनी शासनको पालना : कान पूनको शासनमा कान पूनभनदा मावथ कोछह नहुन े र 

कान पूनको उललंघन िनने जोसकैुलाई पनन राज्ल ेकान पूनको दा्रामा ल्ाई कान पूनी 
उपचार िनु ्णिराउन ुपि्ण  । 

 भ्रषटाचारको ननिरानी िनने ननका्लाई सशति बनाउन े : नपेालमा कररब एक 
दज ्णनभनदा बढी ननका्हरू भ्रषटाचारको ननिरानीमा संगलगन िन ्। ती ननका्को 
बीचमा समनि्को अभाि हुनकुा साथ ै अनसुनधान िनने निीनतमतथा आधुननक 
प्रविधध, प्राविधधक सामग्ी, उपकरर तथा बजटेको अभािल ेप्रभािकारी का् ्ण हुन 
नसकेको हँुदा ्समा प्र्ापत ध्ान रदन ुर सोको प्रभािकाररता बढाउन ुआिश्क 
ि।

 िछहषकरर : भ्रषटाचारी र नवैतक पतन हुन ेका् ्ण िन ने जनुसकैु व्धतिलाई पनन 
समाजबाट बछहषकृत िन ्ण अभभ्ान सञचालन िन ्ण सछकनि । ्सतो प्रछरि्ामा  
आम जनतालाई ससु पूधचत िनु ्णका साथ ैनािररक समाजलाई पररचालन िनु ्ण उप्तुि 
हुनि ।

 आनतररक नन्नरिर प्रराली सिल बनाउन े: पदाधधकारी तथा कम्णचारीको सपषट 
का् ्ण वििरर, अधधकारको प्रत्ा्ोजन, Standard Operating Procedures 
(SoP) बनाई लाि पू िन ने, दनैनक रूपमा कामको लखेाजोखा िनने, आनतररक लखेा 
परीक्र तथा लखेा सभमवतलाई प्रभाकारी बनाउन ेआरद ।
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१२.३ अधधकारमा आधाररत शासन पद्वतको अिलमबन
राज्को ननर ््ण  प्रछरि्ामा विना भदेभाि सिलै ेसहभािी हुन पाउन ेर कमजोर िि ्णको अधधकारको 
प्रिद् ्णन तथा सशतितीकररका साथ ैविशषे आरक्रको व्िसथाद्वारा समान अिसर प्राछपतको कान पूनी 
व्िसथा  रत्सको का्ा ्णनि्न आिश्क हुनि । जनप्रवतननधधल ेसम्-सम्मा नािररकसिँ 
अनतरछरि्ा िरी उनीहरूका चाहना, प्राथभमकता तथा कठ्ठनाईको पछहचान िनु ्णपद ्णि । सथानी् 
शासनमा नािररकको अथ ्णप पूर ्ण सहभाविता सनुनछशचतताबाट मारि ैलोकतनरिको संसथाित विकास 
िन ्ण मद्त पगुि। अथ ्णप पूर ्ण सहभाविताका लावि िसैस तथा विभभन्नसतरमा िठ्ठत सामाजजक 
सङ्संसथा, नािररक सञजाल र सं्नरिलाई पररचालन िन ्ण सछकनि। सम् सम्मा नािररक तथा 
नािररक संसथाहरूसिँ सिेा प्रिाह र प्रभािकाररता अभभिछृद्का समबनधमा अनतरछरि्ा तथा 
िलफल िरी पषृ्ठपोषरका आधारमा िनुासाहरूको ्थोधचत समबोधन िनु ्णपि्ण  । नािररकलाई 
दहेा् बमोजजम शासन प्रछरि्ामा संलगन िराउन सछकनि:
 सहभाविताम पूलक ्ोजना तजु ्णमा प्रछरि्ामा सिेा प्रदा्क र सिेा प्रापत िनने पक्बीच 

प्रत्क् समिाद िररे,
 साि ्णजननक र सामाजजक परीक्र, साि ्णजननक सनुिाई जसता नािररकको प्रत्क् 

संलगनता हुन ेऔजारको प्र्ोि िररे,
 समदुा्मा श्जृजत मानि प पूजँजको प्र्ोि िररे,
 हाम्ो समबनधमा विितमा नािररक संसथाहरूल े सथानी्सतरका ्ोजना तजु ्णमा 

लिा्त सरोकारका विष्मा िहस, िलफल, सहभाविता, साि ्णजननक सिेाको 
अनिुमन, समाजमा विद्मान रुनढिाद र अनधविशिास, सामाजजक विसंिवतहरूको 
अनत्, साि ्णजननक स पूचना प्रिाह, ललक्त िि ्णमखुी का् ्णरिम सञचालन, साि ्णजननक 
साधन र स्ोतमा सीमानतकृत िि ्णको पहुँच अभभिछृद्, सथानी् सतरबाट ैसकारातमक 
विभदेको नीवतको अभ्ासद्वारा विपन्नता न् पूनीकररका लावि समते उललखेनी् 
्ोिदान परु् ् ाउँद ैआएकाल ेसथानी् सामदुाव्क संसथाको भ पूभमकाको कदर िररे, 

सथानी् सरकारका सामनु्न ेविभभन्न नीवत नन्महरू तजु ्णमा िन ने, समािशेी विकास प्रछरि्ालाई 
संसथाित िनने, सथानी्साधन र स्ोतको बछुद्मत्ाप पूि ्णक पररचालन िनने जसता महतिप पूर ्ण 
का् ्णभाररहकेो हुनि । अत: समािशेी लोकतनरिलाई सथानी्सतरबाट ैसंसथाित िन ्ण नािररक 
संसथाहरूको भ पूभमका उधत्कै महतिप पूर ्ण हुन ेभएकाल ेछरि्ाशील सि्ंसिेी प्रकृवतका नािररक 
संसथाहरूलाई थप जीिनतता रदइ सथानी् शासन प्रछरि्ामा नािररक सहभाविता िछृद् िननेतफ्ण  
सथानी् नीवत ननमा ्णताहरूल ेध्ान परु् ् ाउन ुपन ने हुनि ।

१२.४ राजनीवत र प्रशासनको अनतरसमबनध, प्रशासननक प्रवतबद्ता र तटसथता
राजनीवत र प्रशासनलाई िुट्ाएर हने ्ण सछकनि छक सछकदनै भन्न े विष्मा सदाकालदजेख 
मतानतर रही आएको ि । आ आफना ननधा ्णररत कामका आधारमा ्ी दईुको भ पूभमका सथानपत 
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हुनि । प्रशासन अनहुार र आिाजरछहत हुनि भन्न ेपरमपराित मान्ता हो । ्ी मान्ताका 
साथ ैनिीन आ्ामका रूपमा प्रशासननक तटसथता,  िवतशीलता र प्रवतबद्ता अबको प्रशासनल े
ग्हर िन ्ण सकनपुि्ण  । 

राजनीवत र प्रशासनको अनतरसमबनध : राजनीवत र कम्णचारीबीच समनि् र सहका्ा ्णतमक 
समबनधका लावि ननमन उपा् अिलमबन िन ्ण सछकनि ।
 कम्णचारी र राजनीवतक नतेतृिबीच कामको सपषट सीमा ननधा ्णरर हुन ेिरी कान पूनी 

व्िसथा िनने र ननधा ्णररत सीमाभभरि रही राजनीवतज् र कम्णचारील े आ-आफनो 
जजममिेारी ननिा ्णहिनने,

 राजनीवतक प्ररालील ेआफनो क्रेिको विकास र जनताको समिछृद्का लावि द पूरदृछषट 
र लक्् ननधा ्णरर िनने र प्रशासनल ेउप्तुि ररनीवत र का् ्णताललका त्ार िरी 
का्ा ्णनि्न िनने,

 नीवत र का् ्णरिम तजु ्णमाका सम् प्रशासकल े आफनो विज् धाररा प्रसतवुतमा 
राजनीवतज्सिँ रा् बिाउन पाइन ेतर त्सरी तजु ्णमा भएको नीवत तथा का् ्णरिममा 
राजनीवतक सिीकृवत प्रापत भईसके पछि त्सको आलोचना निरी प्रभािकारी 
का्ा ्णनि्न िनु ्ण पन ने,

 सङ्ग्ठनमा रहकेा प्रत्के कम्णचारीको का् ्णक्रेि र का् ्ण जजममिेारी सपषट रूपमा 
विभाजन िरी लाि पू िन ने र नन्भमत रूपमा तोछकएको जजममिेारी अनसुार काम भए 
नभएको अनिुमन िरी का् ्ण समपादन नभएको भए सम्म ैसजि िराउन,े

 राजनीवतज्ल ेकम्णचारीको ज्ान र सीपको अधधकतम उप्ोि िनने, 
 सिेा प्रिाहका विभभन्न पक्लाई उद्शे्म पूलक र पारदशगी बनाउन,े प्रछरि्ाभनदा पनन 

पररराम प्राछपतमा विशषे ध्ान रदन,े 
 कम्णचारीहरूको िधृत् विकासको प्ररालीबद् ्ोजना लाि पू िरी भरपदवो िनाउन,े
 प्रशासन र जनप्रवतननधधबीच आपसी विशिासको िातािरर श्जृना िनने
 विकास प्रशासनमा कम्णचारील े आफनो भ पूभमका रमहति दजेखन े िरी छरि्ाशील  

रहन े। 

प्रशासननक तटसथता : प्रशासन सथा्ी सरकार हो, जसको प्रकृवत व्िसाव्क हुन ुपन ने भएकोल े
प्रशासननक तटसथता आिश्क ि छकनछक पटक-पटक हुन ेराजनीवतक पररित ्णनलाई प्रशासनल े
थगेन े काम मारि िद दैन बरु विधध र विधानभभरि रहरे राज् सञचालनलाई ननरनतरता रदद ै
सथाव्ति रदन ेकाम पनन ्सल ेिद ्णि । प्रशासनलाई तटसथ रूपमा काम िनने िातािरर श्जृना 
िन ्ण तथा विकास प्रशासनमा कम्णचारील ेआफनो भ पूभमका ननिा ्णह िन ्ण ननमन व्िसथापकी् पक्मा 
ध्ान रदनपुद ्णि:
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 व्िसथापकल ेसङ्ग्ठनमा कामको ्ोजना त्ार िनने, कम्णचारी प्रशासन सञचालन, 
समनि्, कम्णचारीलाई  ननद नेशन र प्रवतिदेन िनने जसता म पूलभ पूत का् ्ण नन्भमत 
रूपमा िरररा्खन ुपि्ण ,

 समाजका अवत विपन्न िि ्णप्रवत विकास प्रशासनको जजममिेारी र संिदेनशीलता 
हुनपुि्ण ,

 सहभावितामखुी, पररित ्णनमखुी, नवतजामखुी र सम्सीमामा आधाररत मान्ताप्रवत 
विकास प्रशासन प्रवतबद् रहन ुपि्ण ,

 निीन साि ्णजननक व्िसथापनको अिधाररा बमोजजम साि ्णजननक प्रशासन आम 
जनताप्रवत जिािदहेी बन्न ुपि्ण ,

 प्रशासनल ेपरमपराित छहसाबल ेमारि काम निरी जनछहत र सामाजजक न्ा्का 
मान् धसद्ानतका आधारमा समते काम िनु ्णपि्ण ,

 प्रशासनमा नवैतक म पूल् मान्ता र न्ाव्क पक्को िकालत िनु ्णपि्ण , 
 प्रशासन जजममिेार, जिाफदहेी र भमतव््ी हुनपुि्ण  ।

प्रशासननक प्रवतबद्ता : प्रवतबद् प्रशासनको ननमा ्णरका लावि प्रशासनमा नवैतक म पूल् मान्ता 
र न्ाव्क पक्को िकालत िररन ुपि्ण  । ननमन काररल ेिदा ्ण प्रशासननक प्रवतबद्ता आिश्क 
मानननि :
 राजनीवतक ननर ््ण  र म पूल् मान्ताको कदर, 
 सङ्ग्ठनको उद्शे्, पशेाित उत्रदाव्ति, का् ्ण जजममिेारी र नवतजाप्रवत ननरनतर 

छरि्ाशील,  
 प्रशासननक र राजनीवतक संसकारको विकास,
 विकास ननमा ्णरको िवतलाई रितुता रदन र सामाजजक र आवथ ्णक स पूचकको विकास,
 संिधैाननक व्िसथालाई व्िहारमा उतान ्ण र मौललक अधधकारको संरक्र,
 ननिा ्णधचत दलको प्रवतबद्तालाई का् ्णरिमका माध्मबाट का्ा ्णनि्न,
 राजनीवतज्लाई ननभभ ्णक रूपमा संविधान, ऐन, कान पूनको पररधीभभरि रही सललाह 

तथा सिुाि, 
 राजनीवतक प्ररालीका माध्मबाट सामाजजक रूपानतरर ल्ाउन र प्रशासनभभरि 

सामाजजक संिदेनशीलतालाई आतमसात िन ्ण ।

१२.५ आतमपरीक्र, नािररक समबनध र पषृ्ठपोषर
खलुा, पारदशगी र नािररकप्रवत उत्रदा्ी सरकारल े जनताको विशिास आज्णन िन ्ण सकन ु 
पि्ण  । जनप्रवतननधधप्रवत विशिास बढकेो ििा घटकेो ि भन्नबेार े विभभन्न औजारको प्र्ोि 
िरी आतमपरीक्र िनने प्रचलन समते विशिका कवतप् मलुकुहरूमा रहकेो ि । आफनो काम 
कारिाहीको आफैं ननिरानी िनने, िनुासो सनुिुाई िनने सं्नरिको विकास, नािररक िडापरिको 
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पालना भए नभएको समीक्ा िनने, सिेा प्रिाहबाट जनताल े सनतषुटी प्रापत िर े निरकेो 
विष्मा नािररक पषृ्ठपोषर ललन,े सम् सम्मा सथानी् तह र नािररकहरूबीच सिेा प्रिाह 
समबनधमा अनतरछरि्ा र संलक्पत मतसंग्हजसता उपा्हरू अिलमबन िन ्ण सछकनि । साथ ै
्स प्रछक्ाका लावि सामाजजक परीक्र, साि ्णजननक परीक्र तथा साि ्णजननक सनुिुाई जसता 
विधधको अिलमबन िन ्ण उप्तुि हुनि । ननिा ्णधचत संसथा िा सिेा प्रदा्कल ेसम्-सम्मा 
सिेाग्ाहीबाट उछललजखत औजारहरूको प्र्ोिद्वारा नािररक सनतषुटीको मापन िन ्ण सकिन ।

१२.६ साि ्णजननक ननिरानीका लावि संसथाित व्िसथा
नपेालको संविधानल े मानि अधधकारको संरक्र एिं प्रिद् ्णन, कान पूनी शासनको प्रत्ाभ पूवत 
एिं सशुासन प्रिद् ्णन िन ्ण र साि ्णजननक ननिरानीका लावि सिवोचच अदालत, विशषे अदालत, 
अछ्खत्ार दरुूप्ोि अनसुनधान आ्ोि,  महालखेापरीक्क, राछषरि् मानि अधधकार आ्ोिजसता 
संिधैाननक अंिहरूको सथापाना िरकेो ि । संिधैाननक रूपमा ललक्त िि ्णको हकछहत संरक्र तथा 
प्रिद् ्णनका लावि राछषरि् मछहला, दललत, समािशेी, मधशेी, थारु, मछुसलम आ्ोिहरू खडा भएका  
िन ्। कान पून बमोजजम राछषरि् सतक्णता केनरि, समपधत् सदु्ीकरर तथा अनसुनधान विभाि, 
राजसि अनसुनधान विभािजसता नपेाल सरकारल े ि्ठन िरकेा ननका्हरूसमते छरि्ाशील 
रहकेा िन ् । राछषरि् तथा अनतरराछषरि्सतरमा मान्ता प्रापत ननिरानी सम पूहहरू जसत ै
रिानसपरनेसी इनटरनशेनल, इनटरपोल, धसछटजन िाच जसता संसथाहरूका साथ ैआम सञचारका 
माध्महरू, नािररक समाज एिम ्दिाि सम पूहहरू लिा्त सम् सम्मा ि्ठन हुन ेिानबीन 
आ्ोिहरूबाट पनन सथानी् तहका काम कारिाहीको ननिरानी हुन सकि । सथानी् सरकारल े
आफना काम कारिाहीलाई बढीभनदा बढी खलुा र पारदशगी बनाउद ैजान ुपन ने हुनि ।
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पररचिेद–तहे्र

रदिो तथा समािशेी सथानी् विकास

१३.१ रदिो सथानी् विकास
सं्तुि राषरि सङ्ल ेसन ्२०३० सममका लावि रदिो विकासका लावि हाधसल िनु ्णपन ने १७ िटा 
लक्् ननधा ्णरर िरकेो ि । विकासका ्ी लक्् प्राछपतका लावि नपेालल ेप्रवतबद्ता जाहरे िरी 
का् ्णरिमहरू सञचालनमा रहकेा िन ्। सथानी् सरकारहरूल ेतल उललजेखत लक्् हाधसल 
िन ्णको ननभमत् आफनो क्रेिबाट ्ोिदान परु् ् ाउन ुपन ने हुनि । 

रदिो विकासका लावि ननधा ्णरर िररएका लक््हरू

१. सि ैछकधसमका िररबीको सि ्णरि अनत् िनने, 
२. भोकको अनत्,  खाद् सरुक्ा एिम ्सधुार सछहतको पोषर हाधसल र रदिो कृवष प्रिद् ्णन िनने,
३.  सि ैउमरेका सि ैजनाको सिसथ जीिन सनुनछशचतताका साथ ैउनीहरूको छहत प्रिद् ्णन िनने,
४.  सिकैा लावि समािशेी तथा सतरी् भशक्ा सनुननछशचत र आजीिन धसकाई प्रिद् ्णन िनने,
५. ल ैंविक समानता हाँधसल िनने  तथा सि ैमछहला र बालबाललकाहरूलाई सशतितीकरर िनने,
६. पानी र सरसफाइमा सिकैो पहुँच सनुनछशचत िनने,
७.  पहुँच ्ोग्, विशिसनी्, रदिो एिम ्आधुननक उजा ्णमा सिकैो पहुँच सनुनछशचत िनने,
८.  सिकैा लावि समािशेी र रदिो आवथ ्णक िछृद्, प पूर ्ण रोजिारी र सममानजनक काम प्रिद् ्णन िनने,
९. अनकुुललत प पूिा ्णधार संरचना ननमा ्णर िनने,  रदिो औद्ौविकरर प्रिद् ्णन िनने र निीनतालाई बढािा 

रदन,े
१०. दशेभभरिको र दशेहरूबीचको असमानता कम िनने,
११. सहरहरू तथा मानि बसतीलाई समािशेी, सरुलक्त, प्रवतरोधध एिम ्रदिो बनाउन,े
१२. रदिो उपभोि तथा उतपादन ढाँचालाई सनुनछशचत िनने,
१३. जलिा् पू पररित ्णन र ्सका प्रभािको सामना िन ्ण ततकाल जरुरी का् ्ण सञचालन िनने,
१४. महासािर, समनुरि र सामछुनरिक श्ोतहरूको संरक्र एिम ्रदिो प्र्ोि,
१५. िन जंिलको रदिो व्िसथापन, मरुभ पूभमकरर विरुद् सङ्ष ्ण, भ पूभम क््ीकरर रोकीप पूि ्ण अिसथामा 

ल्ाउन ेरजवैिक विविधता ह्रासलाई रोकन,े
१६. न्ा्प पूर ्ण, शाछनतप पूर ्ण  र समािशेी समाजहरू प्रिद् ्णन िनने, न्ा्मा सिकैो पहुँच िराउन ेर सि ै

तहमा प्रभािकारी, उत्रदा्ी संसथाहरूको ननमा ्णर िराउन,े
१७. रदिो विकासका लावि विशिव्ापी सािदेारी र ्सको का्ा ्णनि्नलाई पनु: सशति बनाउन े।
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रदिो विकासका लक््हरूमध् ेलक्् १४ र १७ बाहकेका लक्् प्राछपतमा सथानी् सरकारहरूको 
भ पूभमका ननकै महतिप पूर ्ण रहनि । सहस्ाबदी विकास लक्् प्राछपतको लावि सथानी् तहल े
विितमा महतिप पूर ्ण ्ोिदान िरकेा वथए।

नपेालको संविधानल ेसथानी् तहलाई सथानी् सरकारको मान्ता रदइ अधधकार क्रेि संविधानमा 
न ैसपषट व्िसथा िरकेो ि । रदिो विकासको लक््सिँ समबछनधत कवतप् विष्ित का् ्ण 
र जजममिेारी पनन सथानी् सरकारमा रहकेो ि । अत: सथानी् तहल ेतजु ्णमा िन ने आिधधक 
एिं िावष ्णक ्ोजना तथा बजटेमा रदिो विकासका ननरद ्णषट लक््हरू हाधसल हुन ेिरी तदनकुपूल 
का् ्णरिम तथा िवतविधधहरू समािशे िनु ्णपि्ण  ।

१३.२ समािशेी सथानी् शासन

१३.२.१ ल ैंविक समानता तथा सामाजजक समािशेीकरर
लठैङ्गक समानता भन्नाल ेमछहला र परुुषबीचको समान शधति समबनधहरूलाई पनु: पररभावषत 
र सनतलुलत िनने विष् बछुिनि । हरके प्रकारका सामाजजक र साँसकृवतक पछहचान भएका 
व्धतिहरू र विभभन्न सामाजजक सम पूहहरूको समान अिसर, सममान, अधधकार सनुनछशचत 
िन ्णका लावि आिश्क पहल कदमी ललन े िा का् ्णरिम सञचालन िररन े विष् सामाजजक 
समािशेीकरर हो । ल ैंविक समानता तथा सामाजजक समािशेीकररको माध्मबाट सि ै
नािररकको पछहचान, प्रवतननधधति, सहभाविता र समान अधधकारको अिसर जटुाउन मद्त 
भमलि । 

संिधैाननक र कान पूनी व्िसथा ः ल ैंविक समानता तथा सामाजजक समािशेीकररका लावि 
संविधानको प्रसतािना, मौललक हक, राज्का ननद नेशक धसद्ानत तथा नीवतहरूमा व्िसथा 
िरकेो ि । नपेाल सरकारल े विभभन्न नीवत तथा ररनीवत त् िरी उललजेखत संिधैाननक 
व्िसथालाई का्ा ्णनि्नमा ल्ाएको ि। संविधानल ेमछहला, बालबाललका, जषे्ठ नािररक, 
अपाङ्गता भएका व्धति, दललत, आरदिासी जनजावत, अलपसं्ख्क, मधशेी, मछुसलम, थारु, 
नपिनडएको क्रेि तथा समुदा्का लावि केही विशषे अधधकारको व्िसथा िरी सामाजजक तथा 
ल ैंविक समािशेीकररमा जोड रदएको ि ।

नपेालको संविधानल े राषरिपवत िा उपराषरिपवतमध् े एक जना, सङ्घी् संसदको सभामखु 
िा उपसभामखुमध् ेएक जना, राछषरि् सभाको अध्क् िा उपाध्क्मध् ेएक जना, प्रदशे 
सभाको सभामखु िा उपसभामखुमध् ेएक जना मछहला हुनपुन ने व्िसथा िरकेो ि । त्स ै
िरी सङ्घी् संसद तथा प्रदशेसभामा कछमतमा एक वतहाई र िाउँ तथा निरसभामा कछमतमा 
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४० प्रवतशत मछहला प्रवतननधधति हुन े व्िसथा रहकेोि । कुन ै राजनीवतक दलल े सथानी् 
तहको ननिा ्णचनमा उममदेिारी रदंदा िाउँपाललकाको अध्क् िा उपाध्क् तथा निरपाललकाको 
प्रमखु िा उपप्रमखुमध् ेएक पदमा अननिा् ्ण मछहला उममदेिारी रदन ुपन ने व्िसथा कान पूनल े
िरकेो ि। सथानी् तहमा दललत िा अलपसं्ख्कको प्रवतननधधतिको पनन विशषे व्िसथा िरी 
प्रवतननधधतिलाई सनुनछशचत िररएको ि । जजलला समनि् सभमवतमा पनन कछमतमा तीन जना 
मछहलाका साथ ै एक सदस् दललत िा अलपसं्ख्क समदुा्बाट प्रवतननधधति हुन े व्िसथा 
िरकेो ि ।   

१३.२.२ बालमरैिी सथानी् शासन
बालबचाउ, बाल संरक्र, बाल विकास तथा बाल सहभाविताजसता बाल आधधकारका 
सिालहरूलाई सथानी् तहको नीवत, ्ोजना, कान पून, संरचना, का् ्णपद्वत र व्िहारमा 
संसथाित िनने पद्वत न ैबालमरैिी सथानी् शासन हो । सथानी् सरकार बालबाललकाको पछहलो 
समपक्णमा आउन ेसरकार भएको हँुदा सथानी् तहदजेख न ैबालमरैिी सथानी् शासनको संसथाित 
विकास िन ्ण सकेमा मारि समग् आवथ ्णक एिं सामाजजक रूपानतरर र रदिो विकास हाधसल िन ्ण 
समभि हुनि ।

बालमरैिी शासनको आिश्कता 
 राछषरि् र अनतराछषरि् सतरमा बालअधधकार समबनधमा व्ति िररएका विभभन्न 

प्रवतबद्तालाई का्ा ्णनि्नमा ल्ाउन,
 बालबाललकाको दईु िष ्णसममको उमरे समममा ८० प्रवतशत मछसतषकको विकास हुन ेर 

सरुुका हजार रदनमा बालबाललकामा लिानी िदा ्ण राज्ल ेबढी प्रवतफल प्रापत िनने हँुदा 
उति प्रवतफल प्रापत िन ्ण,

 बालबाललका भोललको समाजको नतेतृि ललन ेर राज् सञचालनमा समिाहकको भ पूभमका 
ननिा ्णह िनने हुनाल ेत्सको ननभमत् सकारातमक िातािररको विकास िन ्ण,

 समािशेी लोकताछनरिक शासन व्िसथा र विकासलाई सदुृढ िन ्ण, 
 सीप, क्मता र बौछद्क विकासका माध्मबाट राज्मा मानि प पूजँीको विकास र िछृद्िरी 

राज्को आवथ ्णक विकासमा सह्ोि परु् ् ाउन,
 नढलो शाररररक मानधसक विकास र कमजोर सिासथ अिसथाबाट जोिाउन, मानधसक 

तथा संििेातमक समस्ाबाट जोिाउन,बालवबज्ाई तथा ि्सक अिसथामा आपराधधक 
मनोिधृत्बाट जोिाउन,

 आफन ैपररिारका सदस्मावथ िनने दवु् ्णिहारबाट जोिाउन ।

सथानी्सतरमा बालमरैिी शासन सञचालनका लावि सरोकारिालाको सहभावितामा सपषट 
जजममिेारीसमते छकटान िरी उपलबधी हाधसल हुन ेअलपकालीन, मध्मकालीन तथा दीघ ्णकालीन 



:yfgLo zf;g >f]t k'l:tsf

94

बालमरैिी ्ोजना तथा का् ्णरिम तजु ्णमा, का्ा ्णनि्न का् ््ण ोजनासछहतको प्रवतबद्ता जाहरे र 
का् ्णरिम सञचालन िनु ्णपि्ण  ।

१३.३ समािशेीकरर समबनधी व्िसथा
नपेालको संविधानल ेसामाजजक न्ा् र समिशेीकरर समबनधी नीवतमा समानपुावतक समािशेी 
धसद्ानतका आधारमा सि ैसमदुा् िि ्ण र क्रेिका बाधसनदाल ेराज्का विभभन्न ननका्मा सहभािी 
हुन पाउन ेअिसर प्रदान िरकेो ि । 
 सीप, क्मता, र ्ोग्ताका आधारमा रोजिारीमा प्राथभमकता, 
 मतुि कम ै् ा, कमलरी, हरूिा, चरुिा, हलल्ा, भ पूभमहीन सकुुमबासीको पछहचान 

र वतनीहरूका लावि घर, घडरेी िा आ् आज्णनका लावि कृवष ्ोग् जमीन तथा 
रोजिारीको सनुनछशचतता, 

 ्िुाको सशतितीकरर र विकासका लावि विशषे अिसर प्रदान,
 आरदिासी, जनजाती र सथानी् समदुा्को ज्ान, सीप, संसकृवत र सामाजजक 

परमपराको संरक्र र समिद् ्णन,
 रोजिारम पूलक ललक्त का् ्णरिम, आरक्र, मातभृाषाको संरक्र र समिद् ्णनसमबनधी 

का् ्णरिम सञचालन
 मधशेी समदुा्, मछुसलम र नपिडा िि ्णलाई आवथ ्णक, सामजजक तथा साँसकृवतक 

अिसर र लाभको समान वितरर,
 उतपीनडत र नपिनडएको क्रेिका नािररकको संरक्र, उतथानका लावि विशषे 

व्िसथा,
 अपाङ्गता भएका नािररकको संरक्र तथा उतथानका लावि विशषे व्िसथा,
 श्भमक, छकसानहरूको पसेाित संरक्र तथा प्रिद् ्णन ।

१३.४ अलपसं्ख्कको विविधता समबोधन
नपेालको संविधानमा अलपसं्ख्कलाई सङ्घी् कान पून बमोजजम ननधा ्णररत प्रवतशतभनदा कम 
जनस््ख्ा रहकेा जाती्, भावषक र धाभम ्णक सम पूह भनी पररभावषत िररएको ि । सो शबदल े
आफन ैजाती्, भावषक र धाभम ्णक विभशषटता भएको,त्सलाई बचाई रा्खन ेआकांक्ा रहकेा, 
विभदे र उतपीडन भोिकेा सम पूहलाई समते जनाउन ेभनी पररभावषत िरकेो ि । नपेाल सरकारल े
ननिा ्णचन प्र्ोजनका लावि राछषरि् जनिरना २०६८ को जाती् वििररमा उललखे भएका 
कुल जनस््ख्ाको आधा प्रवतशतभनदा कम जनस््ख्ा रहकेो दलीत बाहके जावत् समहुलाई 
अलपसं्ख्क भनी तोकेको ि । उति पररभाषा बमोजजम नपेालमा ९८ जावत अलपसं्ख्कमा 
स पूचीकृत भएका िन ्। 
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आरदिासी जनजाती प्रवतष्ठानको िवि ्णकरर अनसुार दशिटा जावतलाई लोपोनमखु जावतमा 
िवि ्णकरर िररएको ि । सोही ििगीकरर अनसुार ती जावतका पररिारका सि ै सदस्लाई 
सामाजजक सरुक्ा भत्ा पाउन ेस पूचीमा राजखएको र सरकारबाट वितरर िररन ेभत्ा पनन सोही 
आधारमा भई आएको ि ।

अलपसं्ख्कको हकछहत संरक्रका लावि कान पूनी संरक्रसमते िररे केही सम्का लावि आरक्र 
िा सकारातमक विभदेको नीवत अिलमबन िररएको ि । अलपसं्ख्क िा नपिनडएका िि ्ण, 
जात जावत, ललङ्ग, क्रेिका लावि संविधान र ऐन कान पूनका प्रािधानहरू मारि प्ा ्णपत हुन्नन ्।  
्सतो अिसथामा समदुा् िा व्धतिहरूल ेआफनो सामाजजक संसकारका साथ ैमनोभािनाित 
पररित ्णन समते िनु ्णपन ने हुनि। ् सो िदा ्ण विितमा अपहलेलत व्धति, समदुा् िा क्रेिका जनताको 
आतम सममान िछृद्का साथ ैसमाजमा वतनलाई म पूल प्रिाछहकरर िन ्ण सहज हुनि । सथानी् 
तहका सरकारल ेअलपसं्ख्कको सामाजजक एिम ्आवथ ्णक वििधतालाई विशषे का् ्णरिमको 
ननमा ्णर र का्ा ्णनि्नमाफ्ण त समबोधन िनु ्णपि्ण  ।

१३.५ िातािररमरैिी विकास व्िसथापन
नपेालको संविधानल े प्रत्के नािररकलाई सिचि तथा सिसथ िातािररमा बाँचन पाउन े
मौललक हकको व्िसथा िरकेो ि । विकास र िातािररबीच समधुचत सनतलुन का्म िन ्ण, 
भ पूभमको उतपादनशीलता, प्राकृवतक स्ोत साधनको रदिो उप्ोि िन ्ण सथानी् तथा समदुा्को 
महतिप पूर ्ण भ पूभमका सथानपत िररएको ि । नपेालको संविधानल ेविपद व्िसथापनलाई उचच 
प्राथभमकतामा राखी तीनिट ैतहका सरकारका लावि विपद व्िसथापनको का् ्ण जजममिेारी 
तोकेको ि । ्सका साथ ैसथानी् सरकार सञचालन ऐन, २०७४ ल ेपनन विपद व्िसथापन 
समबनधी सथानी्सतरमा ्ोजना एिं का् ्णरिमहरू तजु ्णमा र का्ा ्णनि्न िनने जजममिेारी सथानी् 
सरकारलाई तोकेको ि ।

िररबी न् पूनीकररको मदु्ालाई प्रभािकारी रूपमा समबोधन िन ्णको लावि िातािरर मरैिी, 
जलिा् ु उतथानशील र विपद प्रवतरोधातमक छरि्ाकलापहरू एकीकृत रूपमा का्ा ्णनि्न 
िनु ्णपन ने हुनि । ्सका लावि सङ्घी् माभमला तथा सथानी् विकास मनरिाल्बाट ्स अभघदजेख 
न ैननमा ्णर िरी का् ्णनि्नमा रहकेो िातािरर मरैिी सथानी् शासन प्रारूप, २०७० लाई आधार 
ललन सछकनि ।

सथानी् सरकारल े ्ोजना तजु ्णमा तथा का् ्णनि्न िदा ्ण िातािररमरैिी, जलिा् ु पररित ्णन 
उतथानशील, विपद प्रवतरोधातमक छरि्ाकलाप समािशे िनु ्ण आिश्क हुनि। विकास 
प पूिा ्णधारको नडजाइन तथा लाित अनमुानमा िातािरर, जलिा् ु उतथानशील र विपद 
न् पूनीकररका विसततृ छरि्ाकलापहरू पछहचान िरी िातािरर व्िसथापन ्ोजना बनाउन ु
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पद ्णि । िातािरर व्िसथापन ् ोजनाको का्ा ्णनि्नको सनुनछशचतताको लावि आिश्क रकम 
विनन्ोजन िनु ्णपि्ण  र प पूिा ्णधार विकासको नडजाइन तथा लाित अनमुान समते ्समा समटेन ु
पद ्णि । विकास ्ोजना तजु ्णमा िन ने धसलधसलामा आिश्क प्राकृवतक श्ोत नकशाहरू बनाउँदा 
आफनो िाउँपाललका तथा निरपाललकाको क्रेिाधधकारभभरि रहकेो जल, जमीन, जंिल, जवैिक 
विविधता आरदको उपलबधता आंकलन िनु ्णपद ्णि । साथ ैजलिा् ुपररित ्णन सजन्नकट एिम ्
विपद संिदेनशील क्रेिहरूको पछहचान तथा िररबी र िातािरर समबनधी तथ्ाङ्कहरू संकलन 
र विशलषेर िरी का् ्णरिमहरू तजु ्णमा तथा का्ा ्णनि्न िनु ्णपि्ण  ।

१३.६ विपद व्िसथापन
विपद भन्नाल े प्राकृवतक तथा मानिजन् िवतविधधबाट धसजज ्णत वबपधत्हरूलाई बिुाउँि । 
प्राकृवतक विपधत्हरूमा बाढी, पछहरो, भ पूकमप, अवतिछृषट, अनािछृषट, छहमपछहरो, महामारी 
आरद पि्णन भन ेमानिजन् िवतविधधबाट धसजज ्णत िा अप्राकृवतक विपधत् भन्नाल ेआिलावि, 
िनडढलेो, ्दु्, आतमहत्ा, सामप्रदाव्क दंिा, सडक, हिाई, रले दघु ्णटना आरदजसता 
वबपधत्हरू पि्णन ्  । ्सता प्राकृवतक र अप्राकृवतक विपदलाई सामना िनने क्मता र विपधत् पछि 
पनु: पछहलकैे अिसथाको जनजीिनमा पगुन सकन ेक्मता (Resilience) न ैविपद व्िसथापन 
हो । विपद प पूि ्ण र  विपद पशचातको अिसथालाई नन्नरिरमा राखी थोरभैनदा थोर ैक्वत पगुन 
रदन ुन ै विपद व्िसथापनको लक्् जसलाई सथानी् ्ोजना तथा का् ्ण कम्णहरू समतेबाट 
समबोधन िनु ्ण पन ने हुनि 

विपद व्िसथापनलाई आ-आफनो क्रेिमा ्ोजनाबद् रूपमा सञचालन िनने प्रवतका् ्णका लावि 
पनन प पूि ्ण त्ारी आिश्क हुनि । ्सरी प पूि ्ण त्ारी िररंदा प पूि ्ण अनमुान समते  िरी आिश्क 
जनशधति, उपकरर, सामाग्ी, कोषको व्िसथा र जोजखम्तुि सथानको पछहचानका साथ ै
जोजखम न् पूनीकररका मापदणडको िंभभरताप पूि ्णक पररपालना िनु ्णपि्ण  । विपद व्िसथापन 
का् ्णरिम का्ा ्णनि्नका लावि नन्भमत स्ोत व्िसथापन िन ्ण एक विपद व्िसथापन कोषको 
सथापना िन ्ण सछकनि । उति कोषमा नन्भमत एिं अन् श्ोतबाट समते रकम जममा िनने 
र सिीकृत का् ्णविधधका आधारमा सो कोषको पररचालनमाफ्ण त विपद व्िसथापन का् ्ण 
सञचालन तथा व्िसथापन िररन ुउप्तुि हुनि । साथ ैविपदपशचात बसोिास िराउन सछकन े
सथानको पछहचान समते िराई रा्खन ुपन ने हुनि । ्सतो विपदको बलेा विभभन्न संसथाहरूबीच 
समनि्का लावि सि ैतहमा उधचत संसथाित व्िसथा समते िररनपुन ने जरुरी हुन आउँि । 
सथानी् सरकारहरूल ेअनतर सथानी् तहबीच समते समनि् िरी आ-आफनो क्रेिमा का् ्णरिम 
र बजटेको व्िसथा का्ा ्णनि्न िनु ्णपन ने हुनि ।
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पररचिेद–चौध

जनप्रवतननधधल ेननिा ्णह िनु ्णपन ने भभुमका 

जनताको अभभमतबाट ननिा ्णधचत जनप्रवतननधधको काँधमा महतिप पूर ्ण जजममिेारी रहकेो हुनि । 
जनप्रवतननधधल ेजनताको विशिास र मतको कदर िन ्ण आफनो क्रेिका सि ैनािररकको भािना 
समटेी विकास ननमा ्णर का् ्ण अिानड बढाउन ुपन ने जजममिेारी र दाव्ति ननिा ्णह िनु ्णपन ने हुनि । 
सि ैनािररक, विशषे िरी सामाजजक तथा आवथ ्णक रूपमा विपन्न पररिारको जीिनसतर उकासन 
तथा वतनको सशतितीकररका साथ ैसिेा, सवुिधा र अिसरमा पहुँच बढाउन,े सिेा प्रिाहलाई 
सनुनछशचत र भरपदवो बनाउन ्ोजनाबद् छहसाबल े ननछशचत ताललका सछहत विकास ननमा ्णर 
का् ्णलाई अिाडी बढाउन ेजसता का् ्ण िनु ्णपन ने हुनि । समािशेी र बालबाललकामरैिी, लठैङ्गक 
संिदेनशील, जषे्ठ नािररक एिं अपाङ्गता भएका व्धति र िातािररमरैिी विकास प्रछरि्ाको 
अिलमबनका साथ ै सथानी् विकासका विभभन्न अभभ्ानम पूलक का् ्णहरू सञचालन िनु ्णपन ने 
दाव्ति पनन रहकेो हुनि । ्सका सथानी् सरकारहरू रदनरदन ैजनता समक् प्रसततु हुन े
ननका् भएका हँुदा ननिा ्णधचत जनप्रवतननधधल ेततकाल समपादन िनु ्णपन ने ननमन का् ्णमा ध्ान 
रदन ुपन ने िनु ्णपन ने हुनि ः

१४.१ असल शासन प्रछरि्ाको थालनी
असल शासनका मान् धसद्ानतहरूको पररपालनाबाट मारि सथानी् सरकारको प्रभािकारी 
सञचालन र जनविशिास आज्णन िन ्ण सछकनि। ्स अभघ सथानी् सिा्त् शासन ऐन, २०५५ 
तथा नन्मािली, २०५६ र अन् प्रचललत कान पून बमोजजम भई आएको ननर ््ण  र विकास का् ्णको 
दाव्ति सथानी् तहमा सनने भएकोल े वतनलाई ननरनतरता एिम ् ताछक्णक रूपमा ननषकष ्णमा  
परु् ् ाउन ुपन ने दाव्ति पनन जनप्रवतननधधल ेननिा ्णह िनु ्णपन ने हुनि ।

१४.२ का्ा ्णल् व्िसथापन 
 सि ्णप्रथम नि सथानपत िाउँपाललका तथा निरपाललकाको आफनो का्ा ्णल् भिन नभएको 

भए केनरि तोछकएको सथानमा सकेसमम उप्तुि सरकारी भिन खोजन ेर त्सतो भिन 
उपलबध नभएमा भाडामा ललएर भए पनन का्ा ्णल् सञचालन िनने र अत्ािश्क 
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फनन ्णचर, कमप्टुर, सञचार आरदको व्िसथा िरी का् ्ण सचुारु िनने व्िसथा भमलाउन,े
 भिनको व्िसथा िदा ्ण सकेसमम सि ैविष्ित ननका् समतेलाई सिँसिँ ैरहन ेिरी एउट ै

िा िररपरर अन् भिन उपलबध हुन ेिरी िन ने,
 िडा का्ा ्णल्हरूको सथापना,
 कम्णचारी व्िसथापन, कम्णचारी समा्ोजन, अिकास कोषको व्िसथा
 विभभन्न कोषहरूको धरौटी खाता खडा िनने ।

१४.३ चाल पू आ्ोजनाको वििरर अध्ािधधक
 का् ्णपाललकाका सि ैसदस्को उपछसथवतमा सथानी्सतरमा सञचाललत सि ैसरकारी तथा 

िरैसरकारी संसथाका का् ्णरिम र बजटेको  समीक्ा िनने, समीक्ा िदा ्ण सालबसाली रूपमा 
सञचालन हुन ेअलािा बहुिषगी् ् ोजनाको हकमा समबछनधत का् ्णपाललकाबाट ननरनतरता 
रदन सछकन ेिा नसछकन ेबारमेा समबछनधत प्रमखुसिँको रा्मा सथानी् िा प्रदशे कुन 
सतरमा रा्खन उप्तुि हुनि िवि ्णकरर िनने,

 सञचाललत परर्ोजनाको लाित र हालसमम भएको खच ्णको वििरर ललन ेर अब कवत 
लिानी िदा ्ण ्ोजना समपन्न िन ्ण सछकनि सोको एकीन िनने,

 चाल पू आ्ोजनाको समीक्ा िदा ्ण सो क्रेिमा का् ्णरत सि ैननका्को आिामी िष ्णमा सञचालन 
िररन ेका् ्णरिका प्राथभमकता सछहतको माि ्णधचरि तोछकएको ढाँचामा (कुन आ्ोजना िा 
छरि्ाकलाप, कहाँ, कसरी, कसल े र कवत रकममा, कवत सम्भभरि समपन्न हुन े हो 
जजममिेारी ताललकासछहत) सम् तोकी माि िनने

 सथानी् राजनीवतक दल, बछुद्जीिी, नािररक समाजसिँको समनि्, सहका् ्णको प्रिद् ्णन 
िद दैएकीकृत ्ोजना तजु ्णमा तथा सिेा प्रिाहको सञजालीकरर िनने प्रबनध भमलाउन,े

 सञचालन हुन े आ्ोजना तथा का् ्णरिमहरूको आवथ ्णक र िरुसतर पक्को ननरनतर 
अनिुमनको व्िसथा भमलाउन,े

 नािररक अनिुमनका लावि नािररक संसथाहरूको क्मता विकास िनने ।

१४.४ महतिप पूर ्ण अभभलखेको सरुक्ा
सथानी् तहको पनुससंरचनाका रिममा सावबकका िाउँ विकास सभमवत िा निरपाललकाका 
िडाहरू एक अका ्णसिँ िाभरे िाउँपाललका तथा निरपाललकाको सीमा ननधा ्णरर भएकोल े
जमीनका अभभलखेहरू, समपधत्को एकीकृत वििरर, समपन्न तथा चाल पू ्ोजनाको वििरर, 
व्धतिित घटना दता ्णका अभभलखेहरू, सामाजजक सरुक्ा भत्ा पाउनहेरूको अभभलखे, प्राकृवतक 
र आवथ ्णक स्ोतहरूको अभभलखे आरद संकलन र अद्ािधधक िनु ्णपि्ण  । साविकका िाविस र 
निरपाललका का्ा ्णल्का परुाना अभभलखेहरू हराउन,े माधसन ेभएकाल ेम्ुख् ननर ््ण हरू र अन् 
अभभलखेहरू संकलन िरी भणडारर र संरक्र िनु ्णपद ्णि।
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१४.५ स पूचना तथा तथ्ाङ्क अध्ािधधक
ननिा ्णधचत जनप्रवतननधधल ेआफनो क्रेिभभरिका अन् विष्का अवतररति ननमन तथ्ाङ्क र वििरर 
अद्ािधधक िरी सथानी् तहको पाशि ्णधचरि त्ार िन ्ण भभुमका ननिा ्णह िनु ्णपन ने हुनि ।
 अधुरा तथा रिमाित ्ोजनाहरू,
 निदी तथा जजनसीको अभभलखे,
 साविकका जजलला विकास सभमवत, िाउँ विकास सभमवत तथा निरपाललकाबाट 

प्रापत समपधत्, उपकरर प्र्ोिमा ल्ाउन नभमलन ेिरी थछनकएका ्ाछनरिक साधन 
र जजनसीहरू,

 उठन बाँकी कर, राजसि, शलुकहरू,
 पशेकी लिरे काम निरकेा ्ेठकका कमपनी र व्धतिहरूको वििरर,
 दमकल, एमिलुनेस, फोहरमलैा संकलन तथा व्िसथापन, विपद व्िसथापन जसता 

अत्ािश्क सिेासमबनधी ्ाछनरिक साधन,
 कम्णचारीको वििरर, आरद ।   

१४.६ सम् व्िसथापन 
जनप्रवतननधधहरूल े जनताको अपके्ा प पूरा िन ्ण सम्को प्रभािकारी व्िसथापनमा उचच 
प्राथभमकता रदन ुपद ्णि । सम् व्िछसथत िन ्ण नसकेमा जनप्रवतननधध मावथको अपके्ा एिम ्
विशिसनी्तामा ह्रास आउन ेसमभािना रहनि । आफनो सम् व्िसथापन िन ्ण नसकदा सिेा 
प्रिाहमा नढला ससुती, ब्ैठक व्िसथापन कमजोर हुन ेर जनप्रवतननधधसिँ पहुँचमा जनतालाई 
कठ्ठनाई पनने हुनि । सम्को प्रभािकारी व्िसथापन िन ्ण ननमन कुराहरूलाई विशषे ध्ान  
परु् ् ाउन ुपद ्णि ।
 दनैनक का् ्णहरूको भमवत र सम् डा्रीमा उललखे िरी रा्खन,े 
 ब्ैठक, भलेा िा का् ्णरिम आरदका लावि सम् रदंदा सो अभघ र पछि िनु ्ण पन ने का् ्णको 

प्रवतबद्ता र बाटोमा लागन ेसम् समते विचार िरी सम् ननछशचत िनने, 
 भलेा, िोष्ठठी, ब्ैठक आरदका लावि सम् ननछशचत िदा ्ण आफपूल े रदनसकन ेसम् 

छकटानी साथ जानकारी रदन,े
 आफपूल ेरदएको सम्मा ननछशचत रूपमा उपछसथत हुन,े
 का् ्णको महति र भार हरेी अरुद्वारा प्रवतननधधति िराएर समपन्न िन ्ण सछकन ेकाममा 

प्रवतननधध प्ठाउन,े 
 औपचाररक िलफलमा विष्िसतभुनदा बाछहर िएर िलफल िरी सम् खरे 

नफालन,े  
 का्ा ्णल् काममा राजनीवतक विष् तथा दली् सिाथ ्णबार ेिादवििाद निनने, 
 ऐन कान पूनमा उललखे भए अनसुारको सम्सीमाभभरि का् ्णसमपादन िनने िरी सम् 

ताललका त्ार िन ने र त्सको सही पालना िनने िराउन े। 
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१४.७ सिाथ ्णको टकराि र द्वनद्व व्िसथापन
जनप्रवतननधधल ेकुन ैखास विष्मा ननर ््ण  ललंदा विभभन्न व्धति तथा संसथाको विचार तथा 
सोचाईमा भभन्नता हुन िई दईु िा सोभनदा बढी पक्को बीचमा द्वनद्वको अिसथा धसज ्णना हुनसकन े
समभािना रहनि । सथानी् तहमा द्वनद्वको अिसथा ननरनतर आई रहन सकि भन्न ेमान्ताका 
साथ ्सलाई सही ढङ्गबाट सम्म ै व्िसथापन िन ्ण जनप्रवतननधधहरूल े ननमन बुँदाहरूलाई 
विचार िनु ्णपद ्णि । 
 सि ्णप्रथम द्वनद्व धसज ्णना हुनकुो कारर विशलषेर िरी सोको समाधानका लावि दिु ै

पक्लाई सिँ ै राखी सदभािको आधारमा सहमवत िरी द्वनद्वको अनत् िनने प्र्ास 
िनु ्णपद ्णि,

 का्ा ्णल्मा द्वनद्व श्जृना हुन नरदन सि ैपक्बीच उधचत सञचारको व्िसथा िनु ्णपद ्णि । 
्सतो िातािरर बनाउनका लावि नन्भमत ब्ैठकको आ्ोजना, अनतरछरि्ा, 
िलफल, िवतविधधको नन्भमत प्रकाशन तथा विद्तुी् सञचार माध्मको प्र्ोि 
िरी द्वनद्वका पक्लाई विष् िसतकुो जानकारी िराउन ुपद ्णि, 

 सङ्ग्ठनमा पक्विपक् नभनी सिलैाई समान अिसर र समधुचत प्रोतसाहीत तलु्ाउन े
का् ्ण प्रराली अपनाउन ुपद ्णि,

 अन् तिरल ेद्वनद्व समाधान हुन नसकन ेभई शाछनत सरुक्ामा खलल पगुन ेअिसथामा 
मारि कान पूनी उपचार एिम ्प्रहरीको सह्ोि ललई द्वनद्वको समाधान िनु ्णपद ्णि । 

१४.८ उतप्ररेरा र सकारातमक का् ्ण िातािरर 
सथानी् तहको प्रभािकारी का् ्ण समपादनमा उतप्ररेराल े पदाधधकारी र कम्णचारीहरूमा 
सकारातमक सोचको विकास भई नवतजा प्राछपतमा सह्ोि पगुदि । जनप्रवतननधध र अन् 
पदाधधकारीलाई दहेा्बमोजजम व्िसथापकी् प्रबनधद्वारा उतप्ररेरत िरी सकारातमक का् ्ण 
िातािरर ननमा ्णर िन ्ण सछकनि ।
 का् ्णसमपादनका लावि आिश्क पनने आधारभ पूत भौवतक सवुिधाहरू, का् ्णकक्, 

फनन ्णचर, कमप् पूटर आरदको व्िसथापन िनु ्णपद ्णि ।
 ननिा ्णधचत जनप्रवतननधधको भ पूभमका र का् ्ण जजममिेारीको सपषट व्िसथा िनु ्णपि्ण , 
 कम्णचारीहरूको का् ्ण वििरर एिम ्जजममिेारीको सपषट व्िसथा हुनपुद ्णि, 
 का् ्ण समपादन मापनका आधारमा कम्णचारीको कदर र प्रसंशा िनने पद्वतको विकास 

िनु ्ण पद ्णि,
 कम्णचारीहरूको िधृत् विकासको उधचत र प्ा ्णपत व्िसथा हुन ुपद ्णि,
 पदाधधकारी तथा कम्णचारीहरूको ज्ान, सीप र क्मता विकासका लावि सम् सम्मा 

अभभमजुखकरर, ताललम, अिलोकन भ्रमरजसता का् ्णरिमको प्ा ्णपत व्िसथा हुन ु
पद ्णि, 
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 जनप्रवतननधध तथा कम्णचारी बीचमा ननरनतर समिाद, िलफल तथा अनतरछरि्ा िरी 
आपसी विशिास र सम पूह भािनाको विकास िनु ्णपद ्णि,

 का् ्ण समपादनका लावि आिश्क पनने कान पून, ननद नेभशका, का् ्णविधध, रदगदश ्णन तजु ्णमा 
िरी पदाधधकारी तथा कम्णचारीलाई सोको जानकारी िराउन ुपद ्णि,

 सिेाग्ाहीहरूको माि र चाहनालाई समबोधन िन ्ण नन्भमत रूपमा नािररकसिँ 
अनतरकृ्ा िरी विशिास एिम ्मान्ता प्रापत िनु ्णपद ्णि,

 सहभाविताम पूलक ननर ््ण  प्रछरि्ा तथा पारदशगी का् ्णप्रराली अिलमबन िनु ्ण पद ्णि।

१४.९ सम पूह का् ्ण
कुन ैपनन का् ्ण समपादन िन ्णमा सम पूह का् ्ण शलैीलाई अंिालदा उतकृषट नवतजा हाधसल िन ्णमा 
सघाउ पगुन े हँुदा सथानी् तहमा का् ्णरत जनप्रवतननधधहरूल ेसम पूह का् ्ण िदा ्ण िराउँदा ननमन 
बुँदाहरूलाई ध्ान रदनपुद ्णि ।
 ननरद ्णषट का् ्ण समपादनका लावि औपचाररक रूपमा न ैका् ्ण सम पूहलाई छरि्ाशील 

तलु्ाउन सछकनि । ्सका लावि सम पूहको बनौट, का् ्ण वििरर र अपलेक्त 
उपलबधी सपषट रूपमा उललखे िनु ्णपद ्णि ।

 कुन ैकाम िन ्णका लावि अनौपचाररक रूपमा सम पूह का् ्ण िनु ्ण उधचत दजेखएमा उप्तुि 
व्धतिहरूलाई आमछनरित िरी रा् सिुाि ललन सछकनि । 

 सथानी् तहबाटिसती तथा टोलसतरमा सिेा प्रिाहका लावि नािररकको संलगनता 
बढाउन ुपद ्णि । त्सतो संलगनता सम पूह िवतभशलताका आधारमा (जसत ैकृषक, 
पशपुालन, मछहला सशतितीकरर, बचत र कजा ्ण सम पूह, ननमा ्णरका् ्ण उपभोतिा 
सम पूह, िन, सहकारी सम पूह, आरद) र नािररककै सकृ्तामा ि्ठन भएका समहु 
पररचालनमाफ्ण त िन ्ण सछकन ेभएकोल ेत्सता सम पूहहरू ननषपक् रूपमा ि्ठन िन ्ण 
सह्ोिी भ पूभमका ननिा ्णह िनु ्णपद ्णि ।

 सम पूह का् ्णमा धरेकैो स््ख्ामा सहभािी निराई उधचत स््ख्ामा मारि िराउन ु
पद ्णि ।

 सम पूह का् ्णको काम का् ्णिाहीमा एक जनालाई सं्ोजक िा अध्क् तोकनपुद ्णि ।
 सम पूह का् ्णको िलफल, ननषकष ्ण तथा सिुािहरूलाई ललनपिद् िनु ्णपद ्णि ।

१४.१० सञचार तथा स पूचना प्रिाह
एक व्धति िा संसथाद्वारा अन् व्धति िा संसथालाई कुन ै कुराको सनदशे अथा ्णत जानकारी 
रदन े का् ्णलाई सञचार भनननि । सञचारका लावि विभभन्न माध्महरू जसत ै मौजखक, 
ललजखत, टलेलफोन, इमले, फ्ाकस, रनेड्ो, टलेलभभजन, पवरिका जसता माध्महरू प्र्ोि िन ्ण  
सछकनि । सथानी् तहमा सशुासन का्म िन ्णका लावि प्रभािकारी सञचार व्िसथाको 
ननतानत आिश्कता पि्ण  । स पूचना सही ढङ्गबाट प्रिाह हुन नसकेमा िलत सञचार हुन सकन े
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जोजखम रहनि र हललाको भरमा सङ्ग्ठनको उद्शे् प्राछपतमा बाधा उतपन्न समते हुन ेजोजखम  
रहनि । नािररकलाई ससु पूधचत िराई स पूचनाको हकको प्रत्ाभ पूवत िराउन समते सथानी् तहल े
ननमन बुँदाहरूमा ध्ान रदन ुपद ्णि;
 नन्भमत रूपमा ब्ैठकको आ्ोजन िरी आपसी समिाद, समनि् तथा सञचार खलुा 

रा्खनपुि्ण  ।
 कम्णचारीहरूलाई सङ्ग्ठनमा भइरहकेा छरि्ाकलापबार ेविद्तुी् िा अन् माध्मबाट 

समते जानकारी रदनपुद ्णि । कुन ै समस्ा समाधान िनु ्णपन ने दजेखएमा समबद् 
पक्हरूसिँ िलफल िरी ततकाल त्सको उप्तुि ननकास खोजजन ुपद ्णि |

 साि ्णजननक स पूचनाहरू प्रिाह तथा संप्रषेर िदा ्ण आधधकाररक रूपमा तोछकएको 
जनप्रवतननधध िा अधधकृतबाट मारि िराउन ुपि्ण  । ्सको लावि सथानी् तहमा   
स पूचना अधधकारी र प्रितिाको व्िसथा िरी नन्भमत स पूचना समप्रषेर िनु ्णपद ्णि ।

 स पूचना प्रिाह िदा ्ण सपषटसिँ बझुन सकन े िरी कुन ै छद्वविधा नहुन े िरी समप्रषेर 
िनु ्णपि्ण   ।

 सथानी् तहबाट हुन ेसञचारलाई साि ्णजाननक महतिको स पूचना, सरोकारिालामा 
सीभमत िररनपुन ने स पूचना, जनप्रवतननधधबीचमा सीभमत िररनपुन ने स पूचना आरदमा 
ििगीकृत िरी रा्खनपुि्ण  ।

 कवतप् अिसथामा सथानी् पररिशे र समिदेनशील स पूचना केही सम्का लावि 
िोप् समते रा्खनपुन ने हुनिन ्। त्सता स पूचनालाई साि ्णजननक िन ्ण प्रवतबनध लिाउन ु
पद ्णि ।

 राछषरि् एकता, भौिौललक अखणडता, समाजमा विखणडन ल्ाउन ेखालका स पूचना 
कुन ैहालतमा कसलै ेपनन प्रिाह निनने व्िसथा िररनपुि्ण  ।

 सि ैप्रकारका स पूचना प्रिाहको रिमिद् रूपमा विष्ित आधारमा अभभलखे रा्खन ु
पद ्णि ।

 विभभन्न ताललम, िोष्ठठी, सभा, सममलेन आरदका माध्मबाट पनन स पूचना तथा 
सञचार व्िसथापन िन ्ण सछकनि ।

 नन्भमतरूपमा परिकार सममलेनको आ्ोजना िरी महतिप पूर ्ण स पूचना समप्रवेषत 
िनु ्णपद ्णि । 

१४.११ सथानी् तहमा विद्तुी् शासन सथापनाका आधारभ पूत उपा्हरू
कुन ैपनन संसथाल ेसरल र शीघ्र रूपमा सिेाप्रदान िन ्णका लावि स पूचना प्रविधधका उपा्हरूको 
प्र्ोि िनु ्ण न ैविद्तुी् शासन (e-governance) हो । विद्तुी् शासनलाई संसथाित िन ्ण र 
स पूचना प्रविधध प्र्ोि िरी सशुासन का्म िन ्ण, नपेाल सरकारल ेस पूचना प्रविधध क्रेिमा विभभन्न 
नीवतहरू साि ्णजननक िरकेो ि । सथानी् तहको का्ा ्णल्मा पनन स पूचना प्रविधधको प्र्ोि 
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बढाई समप पूर ्ण आनतररक व्िसथापन िनु ्णका साथ ैसिेा प्रिाहलाई छिटो, सजजलो र प्रभािकारी 
बनाउन ननमन उपा्हरूको अिलमबन िनु ्णपद ्णि ।

हाड्णि े् र र सफटि े् र खररद र जडान ः का्ा ्णल्लाई स पूचना प्रविधध मरैिी बनाउन का्ा ्णल् र 
कम्णचारीहरूका लावि आिश्क कमप्टुर, ल्ापटप, नप्रनटर, सक्ानर, सभ ्णर, सोलार ब्ाकअप 
जसता आधारभ पूत प्राविधधक उपकररहरूको व्िसथा हुन ुपद ्णि  । 

परमपराित शलैीको कािजातम पूखी का् ्ण प्रछरि्ालाई विसथानपत िरी लखेा, राजसि, ्ोजना, 
सटोर, आनतररक व्िसथापन आरद का् ्णका लावि आफैंल े पनन विभभन्न कमप्टुर प्रराली 
ननमा ्णर िरी प्र्ोि िन ्ण सछकनि । हाल मनरिाल् र सथानी् तहमा पछञजकरर र सामाजजक 
सरुक्ा प्रराली Vital Events Registration System (VERS), Web Based Reporting 
Systems (WBRS), District Planning, Monitoring and Analysis System (DP-
MAS) आरद सञचालनमा रहकेा िन ्। निरपाललका र िाउँपाललकाको समग् कामकाजलाई 
समटेन े िरी ननमा ्णर िररएको Municipal Adminstration and Revenue System 
(MARS) सफटि े् रबाट धरे ैसिेाहरूलाई एकीकृत िरी सिेा प्रिाह प्ररालीलाई चसुत, दरुुसत 
रा्खन उप्ोिी हुनिे |

इनटरनटे जडान स पूचना प्रविधधको मरेुदणडको रूपमा रहकेोल ेइनटरनटे सिेा ललन आफना क्रेिमा 
उपलबध इनटरनटे सिेा प्रदा्कको सिेा आफनो आिश्कताको आधारमा ललन सछकनि। 
का्ा ्णल्मा उधचत नटेिछक्णङको व्िसथा िरी तार सछहत िा तारविछहन (wireless) इनटरनटे 
प्र्ोिमा ल्ाउन सछकनि । साथ ैसिेाग्ाहीको सवुबधाको लावि का्ा ्णल् पररसरमा नन:शलुक 
इनटरनटे सिेा (Free WiFi zone) ननमा ्णर िन ्ण सछकनि |

का्ा ्णल्को सञचार प्रराली व्िसथापन ः का्ा ्णल्ल े प्रदान िनने सिेा, स पूचना, िवतविधध 
आरद सामग्ी सिेाग्ाहीमा आदान प्रदान िन ्ण “सरकारी ननका्को िबेसाईट ननमा ्णर तथा 
व्िसथापनसमबनधी ननद नेभशका २०६८” अनसुार िबेसाइट ननमा ्णर िरी प्र्ोिमा ल्ाउन ु
पि्ण  । ्सका लावि सङ्घी् माभमला तथा सथानी् विकास मनरिाल्ल ेसि ैसथानी् तहको लावि  
Domain दता ्ण िरी ििेसाइट सटेअप िरकेो ि | सब ैसथानी् सरकारल ेउति ििेसाइटमा 
आफना सचुनाहरू अध्ािधधक रूपमा राखरे नािररक तथा सरोकारिालाहरूलाई सजजलसैिँ 
उपलवध हुन ेिरी स पूचना समप्रषेर िन ्ण सकनिेन ्| ्सका अवतररति फेसबकु, टिीटर जसता 
सामाजजक सञजालमाफ्ण त महतिप पूर ्ण स पूचना छिटो र सिकैो पहुँचमा परु् ् ाई सिेाग्ाहीको 
िनुासो रा्खन ेर समबोधन िनने माध्मको रूपमा प्र्ोि िन ्ण सछकनि । इमले तथा सामछुहक 
एसएमएस (Group SMS) प्रविधध प्र्ोिबाट सरकारी कािजात र डाटा सरुलक्त रूपमा एकै 
चोछट धरे ैजनालाई प्ठाउन सछकनि ।
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ई हाजजरी ः ई हाजजरी (E-attendance) सञचालन र प्र्ोि िरी सथानी् तहल ेकम्णचारीको 
दनैनक उपछसथवत, माधसक िा िावष ्णक हाजजरी र वबदाको व्िसथापन सजजलसैिँ िन ्ण सकिन।

अनड्ो नोछटस बोड्ण ः अनड्ो नोछटस बोड्ण (Audio Notice Board) तारसछहतको टलेलफोन 
सिेामा उपलबध हुन ेप पूरक सिेा हो । प्र्ोिकता ्ण (का्ा ्णल्) ल ेटलेलफोनलाई नोछटस बोड्णको 
रूपमा प्र्ोि िन ्ण सकन ेभएकाल ेटलेलफोनमा समपक्ण  िन ने व्धतिल ेआफनो टलेलफोनमा िोटो 
स पूचना िा जानकारी प्रापत िन ्ण सकिन ् ।

सी.सी. क्ामरेा ः का्ा ्णल् पररसर समग् र शाखाित सरुक्ाका ननछमत का्ा ्णल् पररसरमा 
सी.सी. (Close Circuit Camera) क्ामरेाको जडान र प्र्ोि िनु ्ण उप्तुि हुनि । ्सबाट 
का्ा ्णल् प्रमखुल े आफन ै का् ्णकक्बाट का्ा ्णल् भभरि तथा बाछहर भएका िवतविधधहरूमा 
ननिरानी रा्खन सह्ोि पगुदि भन े सिेाग्ाहीको चापलाई समते आिश्क व्िसथापन र  
ननद नेशन िन ्ण सकिन ्।

पालो व्िसथापन प्रराली ः सिेाग्ाहील े का्ा ्णल्बाट सिेा ललनका लावि टोकन ललन े 
मधेसनको प्र्ोि िरी सिेाग्ाहील ेद्ेखन सकन े नडसपलमेा उति नमबर आउन ेपद्वत (Queue 
Management System) ल े सम्को सदपु्ोि र अनािश्क भभड नन्नरिर हुन े तथा 
विचौलल्ा नन्नरिरमा मद्त भमलि ।

मोबाईल एछपलकेसन ः आफना स पूचना, जानकारी र िवतविधधहरू मोबाईलको माध्मबाट 
जनसमक् परु् ् ाउन का्ा ्णल्ल ेआफनो आिश्कता अनसुार मोबाईल एछपलकेसन (Mobile 
App) बनाउन सकदिन ् । ्सको प्र्ोिबाट सिेाग्ाहीलाई स पूचनाका लावि का्ा ्णल् िा 
िबेसाइटमा िईरहन ुपन ने िनिट रहँदनै।

नडजजटल सोधपिु कक्को ननमा ्णर र प्र्ोि ः सोधपिु र दता ्ण चलानी कक्लाई स पूचना प्रविधध 
मरैिी बनाइ थप व्िछसथत िन ्ण, सिेाग्ाही र कम्णचारी दिुकैो सम्को सदपु्ोि िरी दनैनक 
का् ्णलाई सहज बनाउन आिश्क पनने नािररक िडापरि, फारमहरू आरद सिेाग्ाहील ेफारम 
भररे नप्रनट िन ्ण िा आिश्क कािजात सक्ान िन ्ण नप्रनटर र सक्ानर रा्खन सछकनि। 
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