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अख्ततमाय दरुूऩमोग अनसुन्धान आमोग, टङ्गार, काठभाडौं, नऩेार 

स्थानीम तहसॉग सम्फख्न्धत उजयुीहरुको अनसुन्धान्सवारहरू तथा आमोगका तपफ फाट 

ददइएका सझुावहरु 

अख्ततमाय दरुूऩमोग अनसुन्धान आमोगरे आमोग तथा भातहतका कामाफरमहरूभा ऩयेका 
स्थानीम तह (गाउॉऩालरका, नगयऩालरका, प्रदेशसभेत) हरूरे प्रमोग गयेका नीलतगत तथा 
कानूनी अलधकाय, कामफगत व्मवस्था तथा सञ्चारन बएका रख्ऺत कामफक्रभ(ख्शऺा, स्वास््म, 
ऺभता ववकास),सावफजलनक सेवा प्रवाह तथा ऩूवाफधाय ववकास लनभाफणका कामफहरूसॉग 
सम्फख्न्धत उजयुीहरूको छानववन, अनसुन्धान य तहवककात गदाफ देख्िएका ववलबन्न 
सवारहरूराई अध्ममन गदाफ अख्ततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग ऐन, 2048 को दपा 
28 फभोख्जभको सझुाव ददनऩुने देिी प्रस्ततु गरयएको छ्- 

क.स्थानीमतहका ऩदालधकायीहरुफाट अलधकायको दरुुऩमोगगने गयेका सम्फन्धभा्- 
1. केही स्थानीम तहरे सबाफाट फजेट स् वीक त नगयाई तथा स्वीक त फजेट शीषफकबन्दा 

फावहय गई अलनमलभत तरयकारे िचफ रेख्न े गयेका, ऩूॉजीगत शीषफकफाट चारूभासभेत 
यकभान्तय गने तथा तोवकएको सीभाबन्दा फढी यकभान्तय गने गयेको देख्िॉदा नेऩारको 
सॊववधानको धाया ५९ को उऩधाया (३), स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को 
दपा ७१ एवॊ अन्तय सयकायी ववत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा २१ य २७ 
भा बएको व्मवस्था फभोख्जभ वावषफक फजेट सबाफाट स्वीक त गयाई िचफ गने य 
यकभान्तयको हकभा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७९ अनरुुऩ 
हनुऩुने । 

2. स्थानीम तहको कोषफाट कानून ववऩयीत हनु ेगयीजथाबावी आपू लनकटका व्मख्ि वा 
सॊस्थाराई आलथफक सहामताफाऩत ठूरो यकभ ववतयण गने गयाउने गरयएको देख्िएकोरे 
जनताका आधायबतू आवश्मकता सम्वोधन हनुेगयी प्राथलभकता प्राप्त कामफक्रभहरूभा 
नेऩारको सॊववधान य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को भभफअनरुुऩ 
भाऩदण्डका आधायभा स्थानीम कोषको प्रमोग एवॊ ऩरयचारन हनुऩुने । 

3. आफ्नो अलधकाय ऺेत्रलबत्र ऩने ववषमभा भात्र कय रगाउनऩुनेभा केही स्थानीम 
तहहरुरे त्मसो नगयेको ऩाइएकारे स्थानीम तहरे नेऩारको सॊववधानको धाया २२८ 
तथा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को ऩरयच्छेद ९ भा बएको 
व्मवस्थाफभोख्जभ नेऩारको सॊववधानको अनसूुची-८ भा उल्रेख्ित स्थानीम तहको 
अलधकाय ऺेत्रलबत्रभात्र कय रगाउन ुऩने । साथै, नेऩारको सॊववधानको अनसूुची-८ भा 



   2 

उल्रेख्ित साझा अलधकाय ऺेत्रभा नेऩार सयकायकोस्वीक लत लरएय भात्र कय सॊकरन 
गनुफऩने । 

4. स्थानीम तहका ऩदालधकायीहरुरे कानूनद्वाया प्रदत्त अलधकाय ऺेत्र नाघेय लनणफमहरु गने 
गयेको। जस्तो वडाध्मऺको अलधकाय वडा सदस्महरुरे प्रमोग गने, प्रभिु/अध्मऺको 
अलधकाय उऩप्रभिु/उऩाध्मऺरे प्रमोग गने य कामफऩालरकाको अलधकाय अध्मऺ वा 
प्रभिुरे प्रमोग गने तथा कानूनरे कभफचायी सॊमन्त्रभापफ त सम्ऩादन गनफ व्मवस्था गयेका 
ववषमहरु ऩलन जनप्रलतलनलधरे सम्ऩादन गने तथा कानून नफनाई भौख्िक आदेशको 
बयभा भात्र ऩलन कामफ सञ्चारन गने गयेको देख्िॉदा नेऩारको सॊववधान तथा स्थानीम 
सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को भभफअनसुाय आवश्मकता अनरुुऩका कानून फनाई 
कामफ सञ्चारन गनुफऩने । 

ि. मोजना कामाफन्वमन तथा व्मवस्थाऩन सम् फन्धभा 
5. स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा २४ अनसुाय वास्तववक 

सयोकायवारा स्थानीम फवुिजीवव, ववऻहरु एवॊ सीभाख्न्तक त वगफको सहबालगता गयाई 
स्थानीमस्तयभा मोजना तजुफभा, फजेट ववलनमोजन य कामाफन्वमन गनुफऩनेभा सो नगयी 
याजनीलतक तथा प्रशासलनक ऩहुॉच बएकाहरुरे आ-आफ्ना मोजना छनौट गने, 
उऩबोिा सलभलतभा सभेत लतनै व्मख्िहरू यहन े गयेको देख्िएको साथै याजनीलतक 
उदे्दश्मरे गदठत सॊस्थाहरुभा सभेत फजेट ववलनमोजन गने गयेको ऩाइएकारे नेऩारको 
सॊववधान, स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 2074, अन्तयसयकायी ववत्त व्मवस्थाऩन 
ऐन, 2074 य फजेट लनभाफण ददग्दशफन 2073 अनसुाय वास्तववक सयोकायवारा 
स्थानीम फवुिख्जवी, ववऻहरु एवॊ सीभान्तक त वगफरगामत सफै वगफको सहबालगताका 
आधायभा गनुफऩने। 

6. औख्चत्म, उदे्दश्म य दीघफकारीन यणनीलतलफना नै ववलबन्न रख्ऺत कामफक्रभहरुभा फजेट 
ववलनमोजन तथा स्वीक त गने तथा लनवहत स्वाथफको द्वन्द्व(Conflict of Interest)फाट 
प्ररेयत बई कामफकताफराई नै राबाख्न्वत फनाउने िारका कामफक्रभ याख्न े प्रव ख्त्त 
देख्िएको हनुारे त्मस्तो स्वाथफ प्रलतववख्म्वत नहनु े गयी सम्फख्न्धत स्थानीम तहको 
ददधफकारीन मोजना ववकासको प्राथलभकता, िचफको अलधकतभ प्रलतपर य काभको 
अऩेख्ऺत गणुस्तय सलुनख्ित हनुेगयी सॊववधान य कानूनको दामया लबत्र यही वजेट 
ववलनमोजन, स्वीक लत तथा कामाफन्वमन गने।  

7. ववकास लनभाफणका कामफहरु सञ्चारन गदाफ एउटै काभराई दोहोयो देिाई झटु्टा ववर 
बऩाफई एवॊ वववयण फनाई बिुानी लरन े गरयएको ऩाइएको छ। मस्तो कामफ 
भ्रष्टाचायजन्म कामफ बएकोरे कामफक्रभ छनौट गदाफ देिी नै दोहोयो हनु ेसलुनख्ित गयी 
मोजना छनोट, कामफन्वमन य िचफ प्रणारी व्मख्स्थत हनुऩुने एवॊ आन्तरयक लनमन्त्रण 
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प्रणारी सभेत सदुृढ हनुऩुने। फजेट ववलनमोजनसम्फन्धी लनदेख्शका य स्थानीम सयकाय 
सञ्चारन ऐनअनसुाय दोहोयो बिुानी नहनु े। 

8. स्थानीम तहफाट सञ्चारन हनुे आमोजनाहरुभा उऩबोिा सलभलत गठन गदाफ वास्तववक 
उऩबोिाहरुको बेरा नगयाई सीलभत व्मख्िको स्वाथफ लसि हनुे गयी लनवाफख्चत 
ऩदालधकायी कै लनदेशन वा ऩहरभा सलभलत गठन हनुे, सलभलतभा फहारवारा ख्शऺक य 
जनप्रलतलनलधसभेत यहन ेदेख्िएकोरे मोजनाको अनगुभन य भूल्माङ्कन गनुफऩने ऩदालधकायी 
तथा जनप्रलतलनलधहरु, सावफजलनक लनकामका ऩदालधकायी तथा कभफचायीहरु उऩबोिा 
सलभलतको ऩदालधकायी नहनु े व्मवस्था लभराउन ु ऩने। सावफजलनक िरयद लनमभावरी, 
२०६४ को लनमभ ९७ को उऩलनमभ १२ फभोख्जभ उऩबोिा सलभलतभापफ त लनभाफण 
सम्ऩन्न बएको मोजनाहरु भभफत सॊबाय तथा येिदेिको ख्जम्भेवायीसवहत उऩबोिा 
सलभलतराई हस्तान्तयण गनुफऩने तथा उऩबोिा सलभलतभापफ त कामाफन्वमन गने 
आमोजनाहरुभा सॊचारन, भभफतसम्बाय तथा स्वालभत्व हस्तान्तयणसम्फन्धी व्मवस्था 
सम्झौताभै उल्रेि गयी उऩबोिा सलभलतसभेत अववख्च्छन् न उत्तयालधकायी सॊस्थाका 
रुऩभा दताफ गने व्मवस्था हनुऩुने। 

9. उऩबोिा सलभलतका ऩदालधकायी य कभफचायीहरूको लभरेभतोभा मोजना कामाफन्वमनका 
रालग कानूनरे तोकेको आवश्मक प्रवक्रमा ऩूया नगयी उऩबोिाहरुराई ऩेश्की ददने, 
काभैलफना पर्छ्यौटसभेत गने, काभ सम्ऩन्न नबई कामफसम्ऩन्न प्रलतवेदन फनाई वा 
नफनाई बिुानी ददन े तथा कलभसन लरई कामफ सम्ऩन्न नबएका आमोजनाहरूको 
पयपायकसभेत गनेजस्ता कामफहरु गयेको देख्िएकारे स्थानीम तहहरुरे मस्ता कामफ 
तत्कार फन्द गयी स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 2074, तथा प्रचलरत सावफजलनक 
िरयद ऐन य लनमभावरीफभोख्जभ लनददफष्ट प्रवक्रमाहरुको अवरम्फन गनुफऩने। साथै ठूरो 
यकभ ऩेश्की लरई सभमभा मोजना सम्ऩन्न नगने उऩबोिा सलभलत तथा ठेकदायहरुराई 
अववरम्फ प्रचलरत कानूनअनसुायको कायवाही गयी मोजना तरुुन्त सम्ऩन्न गनफ रगाउन े
वा सम्झौता तोडी अन्म ववकल्ऩफाट मोजना सम्ऩन्न गरयनऩुने । 

10. उऩबोिा सलभलतभापफ त हनुे गयेका स्थानीम ऩूवाफधाय लनभाफणभा कानून ववऩयीत हेलब 
इकु्यऩभेन्ट प्रमोग हनु े गयेको, प्रलतस्ऩधाफ गयाई ठेक्काभापफ त गनुफऩने कलतऩम काभहरु 
लभरेभतोभा प्रलतस्ऩधाफ फेगय उऩबोिा सलभलतभापफ त कामफ गयेको देिाई उऩबोिा 
सलभलतरे ऩलन ठेक्का रगाउने गयेको सभेत य प्राववलधक भूल्माङ्कन य अनगुभन सलभलतको 
लसपारयसलफनासभेत बिुानी हनु े गयेको देख्िएकारे मस्ता कामफहरुराई ऩूणफरुऩभा 
फन्देज रगाई सावफजलनक िरयद लनमभावरी, २०६४ को लनमभ ९७ को उऩलनमभ 
११, १३(क) य १२ को ऩूणफ ऩारना हनुऩुने । 
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11. उऩबोिा सलभलतफाट गरयएका ववकास लनभाफणरगामतका कामफक्रभहरूभा लभरेभतोभा 
मोजना कामाफन्वमन य पयपायक हनुे गयेको कानूनरे तोकेको प्रवक्रमा अवरम्फन 
नगयी वा मोजना कामाफन्वमनका रालग आवश्मक प्रवक्रमा ऩूया नगयी उऩबोिाहरुराई 
कानून ववऩयीत ऩेश्की ददने, राभो सभमसम्भ ऩेश्की लरई अन्म कामफभा वा लनजी 
पाइदाका रालग यकभ ऩरयचारन गने एवॊ काभै नगयी ऩेश्की यकभ पयपायक 
गनेजस्ता कामफहरु हनु े गयेको देख्िएकारे प्रचलरत सावफजलनक िरयद ऐन य 
लनमभावरीको औख्चत्मका आधायभा स्थानीम तहहरुरे कानून फनाई, लनददफष्ट 
प्रवक्रमाहरुको अवरम्फन गयी ऩेश्की ददन ेतथा कानूनरे तोकेको अवलधलबतै्र पयपायक 
गनेकामफराई व्मवख्स्थत गनुफऩने। 

12. अलधकाॊश तालरभ तथा ऺभता ववकाससॉग सम्फख्न्धत कामफक्रभहरुको सॊतमा अत्मालधक 
तय प्रलतपर न्मून यहने गयेको, कभफचायी एवॊ सहबागीरे बत्ता िाने भाध्मभ फनेको, 
एउटै व्मख्ि धेयै कामफक्रभभा सहबागी बएको देख्िएको, एउटै प्रक लतका ववलबन्न 
लनकामरे कामफक्रभ एकै प्रकायका उही व्मख्िहरुराई सहबागी गयाई सञ्चारन गयेको 
देख्िएको। जस्तै् लसराई फनुाई, कम््मटुय कामफक्रभ आदद, पजॉ कागजऩत्र फनाई 
रख्ऺत कामफक्रभको यकभ बिुानी लरए/ददएकोसभेत बेवटएको हनुारे स्थानीम 
तहहरूरे जनताको आधायबतू आवश्मकता य स्थानीम भागसभेत आधायभा रख्ऺत 
कामफक्रभ छनौट नगयेको देख्िन्छ। त्मसैरे स्थानीम तहहरूरे त्मस्ता कामफक्रभ तजुफभा 
गदाफ उद्यभशीरता ववकास, योजगायीको अवसय, स्थानीम स्रोत साधन य ऺभताको 
प्रमोग एवॊ स्थानीम आवश्मकताराई ववचाय गयी मोजनाहरुको प्राथलभकीकयण गने तथा 
साभाख्जक आलथफक अवस्था तथा भानव ववकासको सूचकाङ्कभा ऩछालड ऩयेका रख्ऺत 
वगफको सही ऩवहचान गयी सहबागी छनौट गयी कामफक्रभ सञ्चारन गनुफऩने। 

13. वातावयणीम अध् ममनलफना सडकको ट्रमाक िोल्ने कामफभा फजेट ववलनमोजन हनुे य 
सोका कायण प्रत्मेक वष ं फाढी, ऩवहयो य बूऺ म बई बिफयै िोलरएका ट्रमाक 
अस्तव्मस्त हनु ेय सो ऺेत्रको वातावयणीम ववनाश बइयहेको अवस्थाभा ऩलन ऩनु् सोही 
सडक मोजनाभा फायम्फाय फजेट लनकासा बइयहेकोरे त्मस्ता कामफ योक्नऩुने। साथै 
ववलबन्न उद्योग य करकायिानाको ऩहुॉचका रालग बनी कानूनी प्रवक्रमा जस्तै् 
सहभलत/लसपारयस य वातावयणीम प्रबावको अध्ममनलफना नै वनजङ्गर, िोरानाराका 
वकनाय आददभा लभरेभतोभा  प्राक लतक सम्ऩदाको दोहन गने गयेको सभेत देख्िएकारे 
वन, वातावयण, स्थानीम तहरगामतका लनकामको लसपारयस, सहभलतसवहत प्रायख्म्बक 
वातावयणीम ऩयीऺण गयी सडकको ट्रमाक िोल्ने, वातावयणीम प्रबावका आधायभा 
भात्र त्मस्ता सडकभा फजेट ववलनमोजन गने व्मवस्था प्रदेश तथा स्थानीम तहका 
सयकायहरूरे लभराउन ुऩने । 
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14. ऩरु, बवनजस्ता सावफजलनक सॊयचनाहरुको ऩूणफ ड्रइङ्ग लडजाइन नफनाई ववलनमोख्जत 
फजेटअनसुाय आॊख्शक सॊयचनाहरुको रागत अनभुान फनाई लनभाफण कामफ गने, ऩटक 
ऩटक एउटै मोजनाका थपु्र ैकामफ सम्ऩन्न प्रलतवेदनहरू फनाउन,े उऩबोिा सलभलतफाट 
गरयने  लनभाफणमोजनाहरुभासम्झौताअनसुाय गनुफऩने ऩूया कामफ नगयी आलथफक वषफको 
अन्त्मभा जलत काभ बमो त्मसैराई नाऩजाॉच गयी कामफ सम्ऩन्न प्रलतवेदन फनाउन े
गनाफरे मोजनाको बववस्म नै अलनित यहेको ऩाइएको हनुारे मोजनाको रागत अनभुान 
स्वीक लत गदाफ नै वहवुवषफम आवश्मक बए वहवुवषफम लडजाइन ड्रइङ्ग तमाय गने 
आमोजनाका  रुऩभा सञ्चारन गनुफऩने । 

15. जनश्रभदानको न्मूनतभ अॊश एवकन नबएको तथा उऩबोिा सलभलतसॉग सम्झौता गदाफ 
उि ववषम निरुाइएको, साथै बिुानी गदाफ सम्झौताफभोख्जभ जनश्रभदानको न्मूनतभ 
अॊश अलनवामफ कट्टा गनुफऩनेभा कट्टा नै नगने वा कभ कट्टा गने गयेको देख्िॉदा 
सावफजलनक िरयद लनमभावरी, २०६४ को लनमभ ९७ को उऩलनमभ १(क) फभोख्जभ 
रागत अनभुानभा भ्माटको अॊश य उऩबोिा सलभलतको रागत सहबालगता 
अॊशरगामतका यकभ उल्रेि हनुऩुने य उऩबोिा सलभलतराई बिुानी गदाफ सावफजलनक 
िरयद लनमभावरी, २०६४ को लनमभ ९७ को उऩलनमभ ४ फभोख्जभ भूल्म अलबव वि 
कय, उऩबोिाको रागत सहबालगता अॊशरगामतका यकभ कट्टी गयी बिुानी गरयनऩुने 
य हेबी इक्वीऩभेन्टहरु तथा लनभाफण साभग्रीहरु ढुवानी गदाफ बिुानी गरयने यकभभा 
फहार कय अलनवामफ कट्टा गरयनऩुने।साथै स्थानीम तहरे लनभाफण कामफको प्रक लतअनसुाय 
उऩबोिाहरुको रागत सहबालगताको अॊश य सोको उऩमोगसम्फन्धभा स्ऩष्ट 
भाऩदण्डसभेत फनाई रागू गनुफऩने। 

16. स्थानीम तहअन्तगफतका सावफजलनक लनभाफण कामफभा कामफ प्रक लतअनसुायको प्रमोगशारा 
ऩयीऺणफाट तोवकएको गणुस्तय प्राप्त गने सम्फन्धभा सम्झौताभा नै स्ऩष्ट उल्रेि गने 
तथा मोजनाको पयपायक गदाफ प्रमोगशारा ऩयीऺण प्रलतवेदन तथा  स्थरगत नाऩजाॉच 
एवॊ गणुस्तयको भाऩन अलनवामफ सॊरग्न गनुफऩने व्मवस्था गने। 

17. रागत अनभुान स्वीक त गदाफश्रलभक (Labor) फाट गनेगयी स्वीक त गने तय लनभाफण 
कामफभा हेबी इक्वीऩभेन्टहरुको प्रमोग गने, मोजनाको सम्झौता उऩबोिा सलभलतसॉग 
बएऩलन लनभाफण कामफ गऩुचऩु तरयकारेअन्म लनभाफण व्मवसामीराई ठेक्काभा ददन े य 
उऩबोिा सलभलतरे लनभाफण व्मवसामीरे ऩेश गयेका लफर बऩाफईका आधायभा बिुानी 
भाग्ने कामफसभेत गयेको देख्िएकारे स्थानीम तहहरूरे मस वकलसभका 
अलनमलभतताहरूराई लनमन्त्रण गनफका रालग प्रचलरत सावफजलनक िरयद लनमभावरी, 
२०६४ को लनमभ ९७ को उऩलनमभ १०, ११, १२ य १३(क) भा उल्रेि बएको 
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व्मवस्था तथा उऩकयणको प्रमोगका सम्फन्धभा नेऩार सयकायफाट ववगतभा बएका 
लनणफमको ऩूणफ ऩारना गनुफऩने। 

18. रख्ऺत वगफका कामफक्रभ सञ्चारन गदाफ प्रत्मेक कामफक्रभका रालग कामफक्रभसम्फन्धी 
ऩ ष्ठबलूभ य उदे्दश्म, आधायबतू त्माॊक तथा उऩरब्ध गयाउनऩुने बौलतक 
सवुवधा/उऩकयणहरुसवहतको कामफ ऺते्रगत शतफ (Terms of Reference) फनाई स्वीक त 
नम्सफअनसुाय रागत अनभुान स्वीक त गनुफऩनेभा फजेटका आधायभा सॊस्थाको छनौट 
गयी कामफक्रभ सञ्चारन गने गयेको तथा सॊस्था छनौटसभेत ऩायदशॉरूऩरे नबएकारे 
अथफ भन्त्रारमरे जायी गयेको कामफसञ्चारन लनदेख्शकाराई आधाय लरई िचफको नम्सफ 
तमाय गयी कामफ ऺेत्रगत शतफ (Terms of Reference) स्वीक त गयी प्रस्ताव ऩेश गनफ 
सावफजलनक सूचना प्रकाशन गने य प्रस्तावको वस्तलुनष्ठ भूल्माङ्कन गयेय भात्र सऺभ 
सॊस्था छनौट गयी सॊस्था छनौट प्रवक्रमाराई ऩायदशॉ फनाउने। 

19. स्थानीम तहका मोजना अनगुभन गदाफ स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को 
बावना य भभफ ववऩयीत पजॉ अनगुभन प्रलतवेदन फनाउने, अनगुभन वपल्डभा नगई 
बत्ताफझुी अलनमलभतता गने, लनख्ित मोजनाको नाभ रेख्न ु ऩनेभा गोरभटोररुऩभा 
अनगुभन गयेको बनी देिाउने, प्राववलधक नाऩजाॉच मथाथफ नदेिाउने तथा गरत 
प्राववलधक ऩयीऺण प्रलतवेदन फनाई फढी बिुानी ददने/लरन ेगयेको देख्िएकोरे मस्ता 
कामफराई लनरूत्सावहत गरयनऩुने।  

20. प्राववलधक ऻान य ववशेष प्रववलध अऩनाउनऩुने मोजनाहरुको कामाफन्वमन उऩबोिा 
सलभलतफाट सम्बव नहनु े तथा कामफसम्ऩादन बए ऩलन त्मस्तो मोजना दीगो नहनु े
बएकोरे प्राववलधक ऻान य ववशेष प्रववलधका जवटर आमोजनाहरु उऩबोिा सलभलतफाट 
कामाफन्वमन गनुफ उऩमिु नहनु े। 

21. कामफक्रभको नक्करी रागत इख्स्टभेट तथा यलनङ्ग लफर एवभ ् कामफसम्ऩन्न प्रलतवेदन 
तमाय गयी सो फजेट ख्शऺकको तरफरगामतका प्रमोजनभा िचफ गने प्रव ख्त्तसभेत 
देख्िएकारे मस्ता कामफराई ऩूणफरूऩभा फन्द गनुफऩने। 

22. स्थानीम तहरे सावफजलनक लनजी साझेदायी अवधायणाभा आमोजना सॊचारन गदाफ 
सम्बाव् मता अध्ममन तथा प्रलतस्ऩधाफ ववना सोझै ठेक्का सम्झौता गने देख्िएको हुॉदा 
स्थानीम तहरे सावफजलनक लनजी साझेदायी अन्तयगत मोजना कामाफन्वमन गदाफ 
सावफजलनक लनजी साझेदायी नीलत, २०७२ तथा सावफजलनक लनजी साझेदायी तथा रगानी 
ऐन, २०७५ फभोख्जभ मोजनाको सम्बाव्मता अध्ममन तथा सावफजलनकरुऩभा आशमको 
प्रस्ताव भाग गने रगामतका प्रवक्रमाहरु अवरम्फन गयी मोजना कामाफन्वमन गनुफऩने। 
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ग. सेवा तथा िरयद कामफसम्फन्धभा 
23. स्थानीम तहभा हनु े गयेका सावफजलनक िरयदसम्फन्धी कामफ कानूनसम्भत ् य ऩायदशॉ 

नबएको य िरयद कामफभा लभरेभतो हनु ेगयेकारेमस्ता कामफहरु गदाफ स्थानीम सयकाय 
सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ७२, ७३ य ७४ भा बएको प्रावधानफभोख्जभ गयी 
आमव्ममको वववयण य रेिा व्मवख्स् थत तवयरे याख्न ेय याख्न रगाउनऩुने । 

24. नदीजन्म ऩदाथफ (ढुङ्गा, लगट्टी, फारवुा) को ठेक्का, याजस्व सङ्करन तथा सोको उऩमोगभा 
वातावयणीम ऩऺराई फेवास्ता गने, दोहोयो यलसद प्रमोग, जथाबावी उत्िनन गयी 
याजस्व वहनालभना गने, अवैधालनकरुऩभा सञ्चालरत क्रसय उद्योगहरुको दताफ तथा 
सञ्चारन गयी स्थानीम तहको लभरेभतोभा नदीजन्म ऩदाथफको वहनालभना गने, 
अऩायदशॉरुऩभा लभरेभतोभा ठेक्का ऩाने तथा आपूअनकूुर ऩाटॊराई ठेक्का ददएको 
ववषमहरुभा उजयुी ऩने गयेको देख्िएकोरे अलनवामफरुऩभा प्रायख्म्बक वातावयणीम 
ऩयीऺण गयाई ऩायदशॉरुऩभा प्रलतस्ऩधाफभा ठेक्का सम्झौता गनफ व्मवस्था लभराउने। 

25. ववद्यभान िरयद ऐन लनमभावरीअनसुाय कामफ सम्ऩन्न बएऩलछ भात्र बिुानी ददनऩुनेभा 
आलथफक वषफको अन्त्मभा लनकट बववष्मभा नै काभ सम्ऩन्न हनु्छ बन्ने ऩूवाफनभुान गयी 
सोझै उऩबोिाको िाताभा यकभ जम्भा गरयददन े गयेको देख्िएकारे मस प्रकायको 
कामफ फन्द गनुफऩने। 

26. िरयद ऐन तथा लनमभावरीभा िरयद प्रवक्रमाराई फढी प्रलतस्ऩधॉ य ऩायदशॉ फनाइनऩुने 
व्मवस्था यहेकोभा कलतऩम अवस्थाभा आमोजनाको रागत अनभुान तथा सम्बाव्मता 
अध्ममन य ववलधसम्वत ्प्रवक्रमालफना लनजी साझेदायीको आवयणभा प्रलतस्ऩधाफराई सीलभत 
गरयएको, लनहीत स्वाथफको आधायभा आमोजनाराई टुक्राटुक्रा ऩायी प्रलतस्ऩधाफलफना नै 
सोझै िरयद गरयएको, ख्जल्रागत दययेटको ववश्लषेण नगयी फढी भूल्मभा िरयद गने 
गयाउने कामफसभेत गयेको ऩाइएकारे मस प्रकायको िरयद कामफराई लनरुत्सावहत गने 
गयाउने। 

27. उऩरब्ध जनशख्िफाट हनु सक्न ेसाधायण प्रकायको सबे/प्रलतवेदन आदद जस्ताकाभभा 
सभेत ऩयाभशफ सेवाफाट गने गयाउन े प्रव लत यहेकारे ऩयाभशफ सेवा िरयद गदाफ कामफ 
ऺेत्रगत शतफ(Terms of Reference, TOR) तमाय गयी नबई नहनु ेऺेत्रभा भात्र प्रचलरत 
सावफजलनक िरयद ऐन/लनमभावरीका प्रावधानहरु ऩारना गने । 

28. स्थानीम तहभा आवश्मकता य प्रवक्रमाराई फेवास्ता गयी जथाबावीरुऩभा आपू 
लनकटका व्मख्िसॉग उच्चतभ ्दययेटभा सवायी साधन बाडाभा लरने, सवायी साधनको 
दरुुऩमोग गने य व्मख्िगत तथा ऩाटॊगत काभभा प्रमोग हनुे गयेको देख्िॉदा बाडाभा 
लरननैु ऩने बए सवायी साधनको अवस्था, व्रफुकु य ड्राईबयको राईसेन्ससभेत हेयी 
स्वीक त दययेटको आधायभा लनख्ित सभमका रालग भात्र बाडाभा लरने व्मवस्था गनुफऩने 
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घ. कभफचायी व्मवस्थाऩनसम्फन्धभा 
29. लनजाभती सेवा ऐन, 2049 य लनमभावरी, 2050 तथास्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 

२०७४ भा बएका कानूनी व्मवस्था, प्रवक्रमा य भाऩदण्ड ववऩयीत स्थानीम तहभा 
कभफचायी फढुवा एवॊ कयाय लनमखु्ि गयेको देख्िएकारे मस्ता कामफहरूराई ऩूणफरूऩभा 
फन्द गयी कभफचायी सरूवा, फढुवा एवॊ लनमखु्ि(कयाय) रगामतका कामफ गदाफ प्रचलरत 
ऐन लनमभको ऩूणफ ऩरयऩारना गनुफऩने । 

30. स्थानीम तहभा दयफन्दीलफना ववलबन्नस्तय य तहका कभफचायी(अलधक तसभेत), ववऻ एवॊ 
सल्राहकायहरु अलनमलभत तवयफाट बनाफ य कयायभा लरइएको देख्िएकारे स्थानीम 
सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ८३ फभोख्जभ सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन 
सवेऺण बएऩलछ भात्र बनाफ तथा कयायसम्फन्धी प्रावधानहरुको कडाइका साथ ऩारना 
गनुफऩने। 

31. लनमखु्ि प्रवक्रमाराई लनरूत्सावहत गरयएऩलछ स्वमभ ् सेवकका रूऩभा भालनसहरू यािी 
प्रोत्साहन यकभसभेत ददने गरयएकारे मस्ता कामफ अववरम्फ योक्ने । 

ङ. साभाख्जक सयुऺा बत्ता, सेवा सवुवधा ववतयणसम्फन्धभा 
32. साभाख्जक सयुऺा बत्ता ववतयणभा दोहोयोऩना देख्िएको, अऩायदख्शफता तथा लनमभववऩयीत 

भ त्म ुबएका व्मख्िको सभेत बत्ता उऩरब्ध गयाएको, अकाफको नाभभा वकते दस्तित 
गयी ववतयण गने गयेको, जनप्रलतलनलधका आफ्ना भान्छेराई कुनै न कुनै प्रकायका 
रख्ऺत वगफरे ऩाउन े बत्ता उऩरब्ध गयाएको साथै ववतयण गयेवाऩत ् केही प्रलतशत 
यकभ भाग गने गयेकोसभेत देख्िएकारे बत्ताको दरुुऩमोग एवॊ भ्रस्टाचाय गयेका 
ववषमभा नगयऩालरका/गाॉउऩालरका य वडास्तयफाट नै ववतयण प्रवक्रमाको लनमलभत 
लनगयानी, अनगुभन तथा कायवाही गने व्मवस्था कडाईका साथ लभराउन ुऩने तथा सफै  
स्थानीम तहहरूरे साभाख्जक सयुऺा बत्ता ऩाउने रख्ऺत वगफको वास्तववक ऩवहचान गयी 
िण्डीक त त्माङ्क तमायी य प्रत्मेक वषफ अऩडेट गयी प्रचलरत कानूनी व्मवस्थाको 
ऩारना गदै अलनवामफरूऩभा फैंवङ्कग प्रणारीफाट भात्र ववतयण गने व्मवस्था लभराउनऩुने। 

33. स्थानीम तहका लनवाफख्चत ऩदालधकायीहरु तथा कभफचायीहरुरे ववलबन्नस्तय वा तहफाट 
लनणफम गयाई कानून ववऩयीत औषधोऩचायरगामतका ववलबन्न प्रक लतका सेवा सवुवधा 
जथाबावीरूऩभा लरन ेगयेको देख्िएकारे मस्ताकामफराई तरुून्त लनरूत्साहन गयी प्रदेश 
सयकायरे सॊववधानको ऩरयलधलबत्र यही लनख्ित भाऩदण्ड फनाई अलनवामफ ऩरयऩारना गने 
तथा गयाउने। 

च. सावफजलनक जग्गा, लसपारयससम्फन्धभा 
34. जग्गाको स्वालभत्व सावफजलनक लनकामभा नल्माउॉदै व्मख्िगत जग्गाभा नै सावफजलनक 

लनभाफणको कामफभा िचफ गयेको ऩाइएकारे जग्गाको स्वालभत्व हेयेय लनजी जग्गाराई 
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प्रवक्रमा ऩयुाई उि सॊस्था वा लनकामका नाभभा स्वालभत्व हस्तान्तयण बइसकेऩलछ 
भात्र सयकायी यकभ िचफ गनुफऩने । 

35. नेऩारको सॊववधान तथा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 2074 अनसुाय सावफजलनक 
जग्गाको सॊयऺण गने, अलतक्रभण हटाउन ेतथा स्थानीम तहको सावफजलनक जग्गाको 
उख्चत अलबरेिसभेत याख्न ेकामफ सम्फख्न्धत स्थानीम तहफाट गरयनऩुने। 

36. स्थानीम तहफाट लसपारयस गने गयाउने अलधकाय प्राप्त जनप्रलतलनलधहरू जस्तै् 
वडाअध्मऺरगामतरे घय सम्ऩन्न प्रभाणऩत्र, जग्गा, फाटो, जन्भ, भ त्मरुगामतका 
ववषमभा लसपारयस गदाफ कानून ववऩयीत याजस्वभा असय ऩने गयी ऩक्की सडकराई 
कच्ची बनी लसपारयस गने, व्मख्िगत स्वाथफका रालग वववावहतराई अवववावहत बनी 
लसपारयस जस्ता कामफहरू गयी गरत लसपारयस गयेको देख्िएको, साथै लसपारयस गने 
रेटय ्माड, छाऩ, यलसद घयभा वा आपैसॉग यािी उठेको दस्तयुको अलबरेि नयािी  
याजस्व िाई भासेकोसभेत बेवटएकारे मस्ता कामफराई तरुून्त फन्द गयी नेऩारको 
सॊववधान, स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन तथा अन्म प्रचलरत कानूनअनसुाय स्थानीम 
तहफाट गरयने लसपारयसराई व्मवख्स्थत, ऩायदशॉ फनाउन े तथा लसपारयस गने 
ऩदालधकायी ख्जम्भेवायसभेत हनुऩुने व्मवस्था गने।  

37. स्थानीम तहफाट भआुब्जा लरॉदा सडक नबएको स्थानराई सडक बएको बनी तथा 
थोयै ऺेत्रपरराई फढी देख्िन े गयी काल्ऩलनक वकत्ताकाॉट गयेय फढी भआुब्जा लरन े
गयेको देख्िएको। मस्तै घयफाटो नबएको ठाउॉराई ऩलन बएको बनी लसपारयस 
लरईददई व्मख्िगतरूऩभा याजस्व छरी सयकायराई हालन नोक्सानी हनुे कामफ गने 
गयको देख्िॉदा मस्ता कामफराई लनरूत्सावहत गयी प्रभिु ख्जल्रा अलधकायी, स्थानीम 
सयकाय य सयोकायवारा लनकामसभेतरे ख्जल्रा दययेट तथा प्रचलरत कानून तथा 
भाऩदण्डका आधायभा ऩेश गरयएका प्रभाणको ऩनु्अध्ममन/लनयीऺणसभेत गयी  
भआुब्जा ववतयण गने गयाउने व्मवस्था गने। 

छ.अलबरेि व्मवस्थाऩनसम्फन्धभा 
38. ऩूवाफधाय लनभाफणरगामत ववगतभा िायेजीभा ऩयेका लनकामहरू तथा ख्जम्भेवायी एक 

अको लनकामभा सयेका आमोजना य काभकायवाहीहरूका कागजप्रभाण, त्माङ्कसवहतको 
अलबरेि व्मवख्स्थतरूऩभा नयाख्िएको, हक हस्तान्तयणसवहतको अलबरेि नफझुाइएको 
तथा फझुाइए ऩलन त्मसराई अऩनत्व लरई अलबरेिीकयण गरयएको नदेख्िएकारे 
तत्कारीन अवस्थाको सॊस्थागत सॊस्भयण रोऩ हुॉदै गएको, फजेट िचफभा दोहोयोऩन 
देख्िएको, अध्ममन अनसुन्धानभा सभस्मा देख्िएको, सावफजलनक सेवाप्रवाहभा 
अ्यायोसभेत बएको य अलनमलभततासभेत फढ्न े अवस्था देख्िएकारे प्रदेशस्तयका 
भतुमभन्त्री तथा भन्त्रीऩरयषद्को कामाफरम, ख्जल्रा सभन्वम सलभलत य सम्फख्न्धत 
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ऩालरकाहरूको सभन्वमभा कानूनी प्रवक्रमाफभोख्जभ अलबरेिको सयुऺा य सॊयऺण हनु े
व्मवस्था गने। 

39. अलबरेि व्मवस्थाऩन कामफराई चसु्त दरुुस्त याख्न ेव्मवस्था लभराउॉदै सम्ऩूणफ स्थानीम 
तहहरूरे ई-अलबरेि प्रणारी अवरम्फन गनुफऩने। 

ज. प्रदेश सयकाय तथा अन्तगफतका लनकामहरुभा देख्िएका सवारहरूका सम्फन्धभा 
40. सॊववधानको बावना ववऩयीत प्रदेश तथा स्थानीम सयकायहरुरे लफना स्वीक लत वैदेख्शक 

अनदुान यकभ लरई सशिीकयणरगामतका कामफक्रभ सञ्चारन गने, वैदेख्शक भ्रभणभा 
जानेजस्ता कामफगयी प्राप्त अनदुान यकभको दरुुऩमोग गने गयेको देख्िएकारे नेऩारको 
सॊववधानको बावना य भभफफभोख्जभ केन्र सयकायको सहमोग य स्वीक लत लरई वैदेख्शक 
अनदुान तथा सहमोग लरनऩुने । 

41. प्रदेश सयकायका कभफचायी, ऩत्रकाय तथा रख्ऺत वगफका रालग अलबभिुीकयण, गोष्ठी, 
अन्तयवक्रमा कामफक्रभहरु सञ्चारन गदाफ लफर बयऩाई लभराई अस्वाबाववक िचफ गने 
गयेको देख्िएको हनुारे सावफजलनक िरयद ऐन, लनमभावरी तथा नेऩार सयकाय 
अथफभन्त्रारमफाट जायी गयेको कामफसॊचारन लनदेख्शकाराई भागफदशफनका रुऩभा लरई 
प्रदेश सयकायरे अलबभिुीकयण, गोष्ठी, अन्तयवक्रमा कामफक्रभ सॊचारनसम्फन्धी 
लनदेख्शका/कामफववलध फनाई रागू गनुफऩने,  

42. प्रदेशस्तयीम कानून तजुफभासम्फन्धी जथाबावी फैठक यािी सोवाऩतको बत्ताहरुको 
व्माऩक अऩचरन य दरुुऩमोग बैयहेको देख्िएकोरे प्रदेशस्तयीम फैठक बत्ता तथा 
सवुवधासम्फन्धी भाऩदण्ड तमाय गयी रागू गनुफऩने, 

43. क वष सडक लनभाफणका नाभभा ऩचासौँ राि यकभफाट भूर फाटो ढरान, वऩच गने 
कामफभा ववलनमोजन गरयएको तथा क वष सडकको भूर उदे्दश्म ऩूया नबएको 
देख्िएकोरे  औख्चत्म, आवश्मकता य उदे्दश्मअनरुुऩ कामफक्रभ छनौट तथा वजेट 
ववलनमोजन गयी मोजना कामफन्वमन गनुफऩने, 

44. प्रदेशका क वष, साभाख्जक ववकास, बलूभ भन्त्रारमरे सभेत सडक लनभाफण/रगामतको 
लनभाफणका कामफभा फजेट ववलनमोजन गनफ य याजनीलतक ऩहुॉचका आधायभा फजेट 
ववलनमोजन गयेको देख्िएको प्रदेश सयकायरे फजेट तजुफभा ददग्दशफन/लनदेख्शका फनाई 
रागू गने य प्रदेश भन्त्रारमरे आफ्नो अलधकाय ऺेत्रलबत्र यही फजेट तजुफभा तथा 
ववलनमोजन गनुफऩने, 

45. चारू िचफभा अत्मलधकरुऩभा अनगुभन य भ्रभण िचफका नाभभा याज्मको स्रोत 
दरुुऩमोग बएको देख्िएकोरे प्रदेश सयकायरे औख्चत्म य आवश्मिाका आधायभा भात्र 
अनगुभन गने तथा प्रलतवेदन प्रणारीको ववकास गयी सझुावराई अवरम्फन गने 
व्मवस्थासभेत लभराउन े। 
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46. क वषका रालग प्राप्त अनदुान तथा ऩशसुॉग सम्फख्न्धत अनदुान ववतयणभा ऩऺऩात य 
अलनमलभतता गयेको उजयुीहरू प्राप्त बएकारे प्रदेशस्तयीमअनदुान ववतयणसम्फन्धी 
भाऩदण्ड फनाई रागू गने य सम्फख्न्धत सयोकायवाराहरु सफैरे जानकायी प्राप्त गने 
गयी सावफजलनक सूचना प्रकाशन गयी अनदुान ववतयणसम्फन्धी सूचना प्रवाह गने ।  

47. स्थानीम ऩूवाफधायका रालग स्थानीम तहराई ववलनमोजन गरयन े फजेटफाट उऩबोिा 
सलभलतको जनसहबालगतालफनै कामफ गरयन ुतथा फजेट सक्न ेभनसामरे असाय भसान्तभा 
मोजना सञ्चारन हनु े गयेको सम्फन्धभा सभमभै फजेट अख्ततमायी तथा लनकासा ददन े
व्मवस्था लभराउन े य उऩबोिा सलभलतभापफ त सॊचारन हनु े मोजनाहरुभा उऩबोिा 
सलभलतको रागत सहबालगता अॊश अलनवामफ हनुे व्मवस्था लभराउने, 

48. सॊघ, प्रदेश य स्थानीमतहफाट ववलनमोजन य ववतयण गरयन े फजेटभा Overlapping य 
Duplication बएको, प्रदेशका सशतफ तथा लन्शतफ आमोजनाहरुभा काभै नगयी अकै 
आमोजनाका नाभभा यकभ बिुानी गयेको देख्िएको, प्रदेशरे कामाफन्वमन गयेका तथा 
स्थानीम तहराई सभऩूयक फजेट फाॉडपाॉड गयेका आमोजनाहरू याजनीलतक ऩहुॉचका 
आधायभा रागत अनभुान लफना नै कामाफन्वमनभा रलगएको तथा प्रदेशरे आलथफक वषफको 
अन्त्मभा फजेट लनकाशा गयी गणुस्तयववहीन कामफ गये गयाएको साथै अनगुभन, लनदेशन 
य लनगयानी सभेत वपतरो देख्िएको हुॉदा प्रदेश सयकायका सयोकायवारा लनकाम तथा 
ख्जल्रा सभन्वम सलभलतरे अनगुभन भूल्माङ्कनराई तीव्रता ददनऩुने, साथै प्रचलरत 
कानूनअनसुाय तोवकएको फजेट शीषफक य सभमभा भात्र िचफ गने व्मवस्था 
लभराउनऩुने। 

49. साभाख्जक ववकास भन्त्रारमफाट ख्शऺा य स्वास््मसम्फन्धी कामफक्रभहरुभा सभेत 
भनऩयी फजेट ववलनमोजन गयी भाऩदण्ड य आधाय लफना ऩहुॉचका आधायभा ववलबन्न सॊघ 
सॊस्थाराई अनदुान ववतयण गरयएको देख्िएकोरे अनदुान ववतयणसम्फन्धी भाऩदण्ड 
फनाई रागू गने य सावफजलनक सूचना प्रकाशन गयी अनदुान ववतयणसम्फन्धी सूचना 
प्रवाह गने व्मवस्था लभराउने । 

50. प्रदेशअन्तगफत ऩने वन, उद्योग य ऩमफटनसॉग सम्फख्न्धत मोजना तथा कामफक्रभहरुका 
नाभभा जथाबावी फजेट य िचफ गने देख्िएकोरे प्रचलरत कानून प्रलतकूर नहनु े गयी 
फजेट ववलनमोजन य िचफ गनुफऩने । 

51. प्रदेश य स्थानीम तहका फीचभा नदीजन्म ऩदाथफको उऩमोग, याजस्व सङ्करनभा 
एकरुऩता नबएको, उत्िनन गनफ अनभुलत ददइएको बन्दा फढी ऩरयभाणभा दोहन 
गरयएको तथा अनगुभन भूल्माङ्कन य सभन्वम वपतरो यहेको देख्िएकारे प्रदेश 
सयकायरे प्राक लतक स्रोत साधनको उऩमोग य याजस्व सॊकरनसम्फन्धी 
लनदेख्शका/कामफववलध फनाई रागू गनुफऩने । 
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52. प्रदेश तथा स्थानीम तहफाट सवायी साधन िरयद गदाफ सावफजलनक िरयद ऐन य 
लनमभावरी ववऩयीत गयेको, स्ऩेख्शवपकेशन फनाउॉदा नै लभरेभतो गरयएको, एउटै 
सवायीसाधन िरयदभा सभेत एक अको लनकामफीच भूल्मभा पयक देख्िएको, सवायी 
साधनको दरुुऩमोग सभेत बएको देख्िएकोरे प्रदेश तथा स्थानीम तहरे आवश्मक 
वस्त ु तथा सेवा िरयद गदाफ सावफजलनक िरयद ऐन तथा लनमभावरीभा बएको 
व्मवस्थाराई ऩूणफ ऩारना गनुफ ऩने । 

झ.ख्शऺासॉग सम्फख्न्धत सवारहरूका सम्फन्धभा 
53. अस्थामी ख्शऺककारुऩभा कामफयत यहेका वषौँसम्भ प्रलतस्ऩधाफफाट छनौट य लसपारयस 

हनु नसकेका ख्शऺकहरुराई नेऩार सयकायरे सवुवधासवहत सेवाफाट अवकाश 
ददएकोभा सम्फख्न्धत ववद्यारमरे प्रवक्रमा ऩ-ुमाई ऩनु:कयायभा लनमखु्ि ददइएको 
ऩाइएकारे सो ववषमभा सम्फख्न्धत भन्त्रारमफाट स्ऩष्ट भागफलनदेशन हनुऩुने। 

54. लफना भाऩदण्ड स्थानीम तहफाट ख्शऺक दयफन्दी लसजफना य लनमखु्ि गयेको य लनमखु्ि 
गने क्रभभा तोवकएको न्मूनतभ मोग्मता नबएका व्मख्ि/आपन्त/नातेदायराई सभेत 
लनमखु्ि ददएको देख्िएकोरे सम्फख्न्धत भन्त्रारमफाट तोवकएका भाऩदण्डका आधायभा 
दयफन्दी सॊतमा लनधाफयण गयी ववद्यभान दयफन्दीको ऩनुववफतयण गयी तत्ऩिात ् भात्र 
तोवकएको प्रवक्रमाफभोख्जभथऩ दयफन्दी लसजफना गयी प्रलतस्ऩधाफका आधायभा ऩदऩूलतफ 
गनुफऩने। 

55. स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, 2074 भा ख्शऺक दयफन्दी लभरान य ख्शऺकको 
ऺभता ववकाससम्फन्धी अलधकायभात्र स्थानीम तहको कामफऺ ेत्रअन्तगफत यहेकोभा 
कलतऩम स्थानीम तहरे कयायभा ख्शऺक लनमखु्ि य ख्शऺकको सरुवा गयेको देख्िन्छ। 
ववद्यभान ख्शऺा ऐन य ख्शऺा लनमभावरीभा ख्शऺक व्मवस्थाऩनसम्फन्धी कामफ ख्शऺा 
ववकास तथा सभन्वम एकाईफाट हनु ेव्मवस्था यहेकारे दवैु थयी कानूनभा साभञ्जस्मता 
कामभ गनुफऩने। 

56. ववद्याथॉ सॊतमा कभ बएका य ऩमाफप्त बौलतक सवुवधा बएका साभदुावमक ववद्यारमभा 
बौलतक सधुायका कामफक्रभ ववतयण बई याज्मस्रोतको दरुुऩमोग हनुे गयेको ऩाइएकारे 
स्ऩष्ट भाऩदण्डलनधाफयण गयी सो कामाफन्वमनको लनमभन य सोको ववऩयीत बएभा 
कायफाहीको व्मवस्था गनुफऩने। 

57. रख्ऺत सभूहका ववद्याथॉहरुका रालग प्राप्तछात्रव ख्त्त ववतयणभा वढराई गने, एक आलथफक 
वषफको यकभ अको आलथफक वषफभा ववतयणगने, लनकासायकभको तरुनाभा कभ यकभ 
भात्र ववतयण गयी फाॉकी यकभ अन्म प्रमोजनभा िचफ गने, कलतऩम अवस्थाभा यकभ 
फझुाएको बनी गयाइएका लफर/बऩाफईसभेत ववश्वसनीम नदेख्िएकोरे छात्रव ख्त्त ववतयण 
गने सभम तोक्न,े ववशेष सभायोहभा सम्फख्न्धत ऩदालधकायीको उऩख्स्थलतभा ववतयण 
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गने, सम्फख्न्धत लनकामफाटसोको लनमभन गने, ववतयणऩिात ्फाॉकी यहेको यकभ वपताफ 
हनुे व्मवस्था लभराउन े य गरत वववयण ऩेश गने ख्जम्भेवाय व्मख्िराई कायफाहीको 
दामयाभा ल्माउने। 

58. ववद्यारमको सम्ऩख्त्त/जग्गा अलतक्रभण गने,भाऩदण्ड य आधायफेगय व्मख्ि/सॊस्थाराई 
उऩमोग गनफ ददन,े ववद्याथॉको िेरऺेत्र भासेय राभो अवलधको लरज/बाडाभा रगाउने 
गयेको, उि कामफ गदाफ आवश्मक प्रवक्रमा ऩूया नगरयएको जस्ता अव्मवख्स्थत कामफराई 
व्मवख्स्थत गनफ स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ११(२) ज(९) रे 
स्थानीम तहराई ख्जम्भेवाय फनाएकोरे सो ववषमभा स्ऩष्ट आधाय, नीलत लनमभ तजुफभा 
गयी ववद्यारमको सम्ऩख्त्तको उऩमिु व्मवस्थाऩन य सॊयऺण गनुफऩने। 

59. आमस्रोत बएका ववद्यारमरे लफना आधाय य भाऩदण्ड ख्शऺक/कभफचायीराई थऩ 
सवुवधा/प्रोत्साहन बत्ता उऩरब्ध गयाउने गयेको, ववद्यारमभा एकबन्दा फढी कामफक्रभ 
(प्राववलधक क्याम्ऩस, CTEVT सम्फि कामफक्रभ आदद)सञ्चारन बएको अवस्थाभा उही 
सभमभा एकबन्दा फढी कामफक्रभभा काभ गयी दोहोयो/तेहेयो सवुवधा लरएको, एकबन्दा 
फढी कामफक्रभ/सॊस्थाभा ऩूणफकारीन लनमखु्ि लरएकोजस्ता कामफहरु लनमभसॊगत नदेख्िॉदा 
ख्शऺक कभफचायीराई प्रोत्साहन/थऩ सवुवधाका सम्फन्धभा स्ऩष्ट आधाय भाऩदण्ड तम 
गयी सोका आधायभा थऩ सवुवधा य उऩरब्ध स्रोतसवहतको प्रस्ताव स्थानीम तहभा ऩेश 
गयी स्वीक लत ऩिातभात्र थऩ सवुवधा उऩरब्ध गयाउन य एउटै सभमभा एकबन्दा फढी 
सॊस्था/कामफक्रभभा काभ गनफ लनषधे गने/कायफाही गने व्मवस्था गनुफऩने। 

60. ववद्यारमभा रेिा व्मवस्थाऩन तथा रेिा अनशुासन (ख्शऺा लनमभावरीको लनमभ १६५ 
ववऩयीत एउटा शीषफकको यकभ अकै शीषफकभा िचफ गने, लनमभ १६९ फभोख्जभ 
ववद्यारमकोषको सञ्चारन नहनु,े एकबन्दा फढी फैँक िाता सञ्चारन, लनमभ १७० य 
१७१ फभोख्जभ आमव्ममको रेिा य रेिा ऩयीऺणको कामफ नबएको नगरयएको, लनमभ 
१७१क.फभोख्जभ साभाख्जक ऩयीऺणको व्मवस्था कामाफन्वमन नबएको, ऩेश्की 
पर्छ्यौट/फयफझुायथ नबई यभाना) भा ऩमाफप्त कभी कभजोयी यहेको य हार स्थानीम 
सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ११(२) ज.(२१) रे स्थानीम तहराई रेिा 
अनशुासन कामभ गने ख्जम्भेवायी ददएको देख्िएकोरे सोसम्फन्धी 
लनमभ/ववलनमभ/कामफववलध लनभाफण गयी व्मवख्स्थत गनुफऩने। 

61. ववद्यारमभा व्मवख्स्थत अलबरेि नयाख्न,े तोवकएको ढाॉचाभा अलबरेि नयाख्न,े लनकासा 
भाग गने प्रमोजन य ववद्यारम प्रमोजनका रालग छुटै्ट अलबरेियाख्न,े सरुवा बई जाॉदा 
अलबरेिको फयफझुायथ नगने रगामतका अलबरेि व्मवस्थाऩनसम्फन्धी सभस्माहरु 
देख्िएको हुॉदा सो ववषमभा उऩमिु लनदेशन/लनमभन/अनगुभन/कायफाही गनुफऩने । 
 


