
स्थानीय तह सम्बन्धी बारम्बार सोधधने प्रश्नहरू 

 
1 

सॊघीम शासन प्रणारी य स्थानीम तहको स्वरुऩ 

 

१. नेऩारको सॊघीम शासन प्रणारीको स्वरुऩ के हो ?  

 

नेऩारभा ऩयम्ऩयागत रुऩभा यही आएको एकात्भक य केन्द्रीकृत शासन प्रणारीको अन्द्त्म गदै सॊघीम 
रोकतान्त्न्द्िक गणतन्द्ि नेऩार हनेु व्मवस्था नेऩारको सॊववधानरे गयेको छ । सॊववधानरे याज्मको भूर 
सॊयचनाको रुऩभा सॊघ, प्रदेश य स्थानीम गयी तीन तह हनेु य स्थानीम तहभा गाउॉऩालरका, नगयऩालरका 
एवॊ न्त्जल्रासबा यहने व्मवस्था गयेको छ । सॊववधान फभोन्त्जभ सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहफीचको सम्फन्द्ध 
सहकारयता, सहअन्त्स्तत्व य सभन्द्वमको लसद्धान्द्तभा आधारयत हनेु व्मवस्था यहेको छ । सॊववधान तथा 
कानून फभोन्त्जभ याज्मका तीनवटै तहरे नेऩारको याज्म शन्त्िको प्रमोग गछछन ्। याज्मका सफै तहरे 
आफ्नो अलधकायऺेि लबिको ववषमभा कानून फनाउने, वावषछक फजेट फनाउने, लनणछम गने, नीलत तथा मोजना 
तमाय गने य त्मसको कामाछन्द्वमन गने व्मवस्था यहेको छ । स्थानीम तहको हकभा याज्म शन्त्िको 
प्रमोग, कानून फनाउने रगामतका कामछहरू गाउॉऩालरका य नगयऩालरकारे भाि गछछन ्। न्त्जल्रासबारे 
सभन्द्वम य अनगुभनको कामछ भाि गदछछ । 

   

२. स्थानीम तह सम्फन्द्धी सॊववधानरे गयेका भूरबतू व्मवस्था के हनु ्? 

  

नेऩारको सॊववधानरे सॊघ, प्रदेश य स्थानीम गयी तीनवटै तहराई सॊघीम इकाई (Federal or Constituent 

Unit) का रुऩभा भान्द्मता ददएको छ । मसका साथै जनताभा लनवहत सावछबौभसत्ता य नेऩारको याजकीम 
शन्त्िको प्रमोग सॊववधान य कानून फभोन्त्जभ स्थानीम तहफाट सभेत हनेु व्मवस्था सॊववधानरे गयेको छ । 
आवलधक लनवाछचनको सलुनन्त्ितता (प्रत्मेक ५ वषछभा लनवाछचन हनेु) का साथै अध्मऺ य प्रभखु दईु कामछकार 
भाि लनवाछन्त्चत हनु ऩाउने व्मवस्था सॊववधानभा यहेको छ । स्थानीम तहको शासन व्मवस्थाका सम्फन्द्धभा 
नेऩारको सॊववधानरे गयेका भखु्म व्मवस्थाहरू लनम्न फभोन्त्जभ यहेका छन-् 

     आफ्नो अलधकायऺेि लबिका ववषमभा कानून, नीलत, मोजना य फजेट तजुछभा गयी रागू गनछ ऩाउने, 

     आफ्नो कामछ लफबाजन तथा कामछसम्ऩादन सम्फन्द्धी लनमभ फनाई रागू गनछ सक्ने,   

     कानून फभोन्त्जभ तोवकएका वववादहरूभा न्द्माम लनरुऩण गनछसक्ने, 

     स्थानीम तहप्रलत उत्तयदामी स्थानीम सेवाको गनन य प्रशासन स्ारन, 

     सॊववधान य कानून फभोन्त्जभका आलथछक अलधकाय ऺेिका ववषमभा कय रगाउन सक्ने,   

     तोवकएका ऺेिभा याजश्व फाॉडपाॉडको अॊश प्राप्त गने, 

     नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायफाट अनदुान प्राप्त  गने ।   
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३.  गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाको सङ्खख्मा य सीभानाभा हेयपेय कसयी गनछ सवकन्द्छ ? 

 

गाउॉऩालरका वा नगयऩालरकाको सङ्खख्मा वा सीभाना हेयपेय गनुछऩयेभा त्मस्तो हेयपेयफाट प्रबाववत हनेु 
गाउॉऩालरका वा नगयऩालरकाको सबाभा तत्कार कामभ यहेको सदस्म सङ्खख्माको दईु लतहाई फहभुतफाट 
प्रस्ताव ऩारयत गयी प्रदेश सयकायभा ऩनाउन ु ऩछछ । प्रदेश सयकायरे त्मस्तो प्रस्ताव प्राप्त बएको ऩन्द्र 
ददनलबि नेऩार सयकायभा लसपारयस गनुछऩछछ । प्रदेश सयकायफाट लसपारयस प्राप्त बएऩलछ नेऩार सयकायरे 
गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाको सङ्खख्मा वा सीभाना हेयपेय गनछ सक्छ । एक न्त्जल्राको गाउॉऩालरका वा 
नगयऩालरकाराई अको न्त्जल्राभा ऩने गयी सङ्खख्मा वा सीभाना हेयपेय गनछ ऩाइदैन । मस्तो कामछ 
गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाको लनवाछचन हनेु लभलतबन्द्दा कम्तीभा एक वषछ अगावै गरयसक्न ुऩछछ । 

   

४. के आधायभा गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाको सङ्खख्मा य सीभाना हेयपेय गनछ सवकन्द्छ ? 

  

गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाको सङ्खख्मा, सीभाना हेयपेय गदाछ लनम्न कुयाराई आधाय लरइनऩुछछ- 
     जनसङ्खख्मा, 
     बगूोर, 
     प्रशासलनक सगुभता, 
     ऩूवाछधाय ववकासको अवस्था, 
     आलथछक सऺभता (प्राकृलतक स्रोत साधनको उऩरब्धता) 
     बावषक, साॊस्कृलतक तथा साभदुावमक वनौट ।  

५. गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाहरू एकआऩसभा गालबन चाहेभा के गनुछऩछछ ? 

 

कुनै न्त्जल्रालबिका आऩसभा सीभाना जोलडएका दईु वा सोबन्द्दा फढी गाउॉऩालरका य गाउॉऩालरका, 
नगयऩालरका य नगयऩालरका वा नगयऩालरका य गाउॉऩालरकारे गालबन चाहेभा सम्फन्त्न्द्धत सबाभा तत्कार 
कामभ यहेको सदस्म सङ्खख्माको फहभुतफाट एक आऩसभा गालबने प्रस्ताव ऩारयत गनछ सक्छन ्। त्मस्तो 
प्रस्तावभा नमाॉ कामभ हनेु गाउॉऩालरका वा नगयऩालरकाको नाभ, वडाको सीभाना, सङ्खख्मा तथा केन्द्र 
सभेतको वववयण खुराई प्रदेश सयकायभा ऩनाउनऩुछछ ।   

 प्रदेश सयकायरे त्मस्तो प्रस्तावको आलथछक तथा साभान्त्जक ऩऺ ववश्लेषण गयी तीस ददनलबि नेऩार 
सयकायभा लसपारयस गनुछऩछछ य नेऩार सयकायरे गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाराई एक आऩसभा 
गाभ्ने लनणछम गनछ सक्छ ।   

 गालबई कामभ बएका गाउॉऩालरका वा नगयऩालरकाराई नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायरे 
गालबनबुन्द्दा अगावै प्रदान गदै आएको अनदुानको अलतरयि थऩ अनदुान उऩरब्ध गयाउनेछ ।   
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६. गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाको नाभ वा केन्द्र ऩरयवतछन गनछ चाहेभा के गनुछऩछछ ?  
 

गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाको नाभ वा केन्द्र ऩरयवतछन गनछ चाहेभा सबाभा तत्कार कामभ यहेका 
सदस्म सङ्खख्माको दईु लतहाई फहभुतरे गाउॉऩालरका वा नगयऩालरकाको नाभ वा केन्द्र हेयपेय गने 
प्रस्ताव ऩारयत गयी प्रदेश सयकायभापछ त नेऩार सयकायभा ऩनाउनऩुछछ । नेऩार सयकायरे उऩमिु देखेभा 
त्मस्तो गाउॉऩालरका वा नगयऩालरकाको नाभ वा केन्द्र हेयपेय गनछ सक्छ । तय, 

 गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाको ऩवहरो लनवाछचन बएको लभलतरे छ भवहनालबि नाभ वा केन्द्र 
हेयपेय गनुछ ऩयेभा सम्फन्त्न्द्धत सबाभा तत्कार कामभ यहेको सदस्म सङ्खख्माको फहभुतफाट प्रस्ताव 
ऩारयत गयी ऩनाउन सक्छन ्।   

 मस्तो प्रस्ताव ऩारयत गयी गाउॉऩालरका वा नगयऩालरकाको नाभ वा केन्द्र हेयपेय गनछ नेऩार सयकायभा 
लसपारयस गयेभा एक ऩटकको रालग नेऩार सयकायरे सो लसपारयस फभोन्त्जभ नाभ वा केन्द्र हेयपेय 
गनुछऩछछ ।   

 उल्रेन्त्खत लनणछम नेऩार याजऩिभा प्रकाशन बएऩलछ रागू हनु्द्छ ।   

७. वडाको सङ्खख्मा य सीभाना हेयपेय कसयी हनु्द्छ ? 

 

स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, २०७४ फभोन्त्जभ गाउॉऩालरकाभा ५ देन्त्ख २१ वडा य नगयऩालरकाभा ९ 
देन्त्ख ३५ सम्भ वडाहरू यहन सक्छन ् । गाउॉसबा वा नगयसबाको तत्कार कामभ यहेको सदस्म 
सङ्खख्माको दईु लतहाई फहभुतफाट प्रस्ताव ऩारयत गयी प्रदेश सयकायभापछ त नेऩार सयकायभा ऩनाएभा 
नेऩार सयकायरे छ भवहनालबि वडाको सङ्खख्मा वा सीभाना हेयपेय गनुछऩछछ ।  गाउॉऩालरका वा 
नगयऩालरकाको ऩवहरो लनवाछचन बएको छ भवहनालबि वडाको सीभाना हेयपेय गनछ गाउॉसबा वा नगयसबाको 
तत्कार कामभ यहेको सदस्म सङ्खख्माको फहभुतफाट प्रस्ताव ऩारयत गयी प्रदेश सयकायभापछ त नेऩार सयकायभा 
ऩनाएभा नेऩार सयकायरे वडाको सीभाना हेयपेय गनुछऩछछ । सम्फन्त्न्द्धत गाउॉऩालरका वा नगयऩालरकारे सबाको 
तत्कार कामभ यहेको सदस्म सङ्खख्माको दईु लतहाई फहभुतफाट प्रस्ताव ऩारयत गयी प्रदेश सयकायभापछ त 
नेऩार सयकायभा ऩनाएभा नेऩार सयकायरे त्मस्तो कुनै वडाराई सीभाना जोलडएको गाउॉऩालरका वा 
नगयऩालरकाभा सभावेश गनछ सक्छ । 

 

८. वडाको केन्द्र हेयपेय गनछ के गनुछऩछछ ? 
 

कुनै वडाको केन्द्र हेयपेय गनछ आवश्मक बएभा वडा सलभलतको ऩयाभशछभा गाउॉसबा वा नगयसबाभा 
तत्कार कामभ यहेको सदस्म सङ्खख्माको दईु लतहाई फहभुतरे प्रस्ताव ऩारयत गयी गनछसक्ने व्मवस्था 
यहेको छ । स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, २०७४ प्रायम्ब बएऩलछ ऩवहरो ऩटकको रालग बने सबाभा 
तत्कार कामभ यहेको सदस्म सङ्खख्माको फहभुतरे प्रस्ताव ऩारयत गयी वडाको केन्द्र हेयपेय गनछ    

सक्छन ् । वडाको केन्द्र हेयपेय बएको लनणछमको जानकायी ऩैँतीस ददनलबि प्रदेश सयकाय य नेऩार 
सयकायभा ऩनाउन ुऩने व्मवस्था उि ऐनरे गयेको छ ।  
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९. हार कामभ बएको कुनै स्थानीम तहराई नगयऩालरका वा उऩभहानगयऩालरका वा 
भहानगयऩालरका घोषणा गनछ के  गनुछऩछछ ? त्मसको रालग जनसङ्खख्मा य आन्द्तरयक 
आम कलत हनुऩुछछ ? 

 

नेऩार सयकायरे सम्फन्त्न्द्धत स्थानीम तह य प्रदेश सयकायसॉग ऩयाभशछ गयी स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, 

२०७४ भा तोवकएका शतछ तथा सवुवधा ऩूया गयेको आधायभा नगयऩालरका, उऩभहानगयऩालरका वा 
भहानगयऩालरका घोषणा गनछ सक्छ । मसयी घोषणा गदाछ त्मस्तो स्थानीम तहको जनसङ्खख्मा य 
आन्द्तरयक आम तोवकए फभोन्त्जभ बएको हनुऩुछछ । 

 

स्थानीम तहको गनन, कामछकारयणी अलधकायऺेि य फैनक प्रविमा 
 

१०. गाउॉ तथा नगय कामछऩालरका तथा सबाभा को-को सदस्म हनु्द्छन ्? 

 प्रत्मेक गाउॉ तथा नगय कामछऩालरकाभा अध्मऺ वा प्रभखु य उऩाध्मऺ वा उऩ-प्रभखु, प्रत्मेक वडाको 
वडा अध्मऺ, गाउॉऩालरकाभा ४ जना य नगयऩालरकाभा ५ जना सम्फन्त्न्द्धत सबाका भवहरा 
सदस्मभध्मेफाट सबारे लनवाछन्त्चत गयेका सदस्म य गाउॉऩालरकाभा २ जना य नगयऩालरकाभा ३ जना 
गाउॉऩालरका वा नगयऩालरकाको भतदाता यहेको उम्भेद्वाय हनु मोय म दलरत वा अल्ऩसङ्खख्मकफाट 
सम्फन्त्न्द्धत सबारे लनवाछन्त्चत गयेका सदस्महरू यहन्द्छन ्।   

 प्रत्मेक गाउॉसबा वा नगयसबाभा गाउॉऩालरका वा नगयऩालरकाको अध्मऺ वा प्रभखु य उऩाध्मऺ वा 
उऩ-प्रभखु, सम्फन्त्न्द्धत गाउॉऩालरका वा नगयऩालरकाका सफै वडाका वडा अध्मऺ य गाउॉसबाफाट गाउॉ 
कामछऩालरकाभा लनवाछन्त्चत ६ जना य नगयसबाफाट नगयकामछऩालरकाभा लनवाछन्त्चत ८ जना सदस्म तथा 
सफै वडा सदस्महरू यहेको गाउॉसबा य नगयसबा यहन्द्छ । गाउॉ कामछऩालरकाको अध्मऺ य 
उऩाध्मऺ तथा नगय कामछऩालरकाको प्रभखु य उऩ-प्रभखुरे िभश् गाउॉसबा य नगयसबाको ऩदेन 
अध्मऺ य उऩाध्मऺ बई काभ गदछछन ्।   

 न्त्जल्रा सबाभा न्त्जल्रालबिका गाउॉ कामछऩालरकाका अध्मऺ य उऩाध्मऺ तथा नगय कामछऩालरका 
प्रभखु य उऩ-प्रभखु सदस्म यहन्द्छन ्। न्त्जल्रा सभन्द्वम सलभलतभा गाउॉसबा य नगयसबाका सदस्महरू 
भध्मेफाट न्त्जल्रासबारे लनवाछन्त्चत गयेका एक जना प्रभखु, एकजना उऩ-प्रभखु, कन्त्म्तभा तीन जना 
भवहरा य एक जना दलरत वा अल्ऩसङ्खख्मक सवहत फढीभा ९ जना सदस्महरू यहन्द्छन ्।   

११. न्त्जल्रा सभन्द्वम सलभलतभा लनवाछन्त्चत बएऩलछ गाउॉसबा वा नगयसबाभा बाग लरन ऩाइन्द्छ ? 

 

न्त्जल्रा सभन्द्वम सलभलतभा लनवाछन्त्चत बएऩलछ गाउॉसबा वा नगयसबा सदस्मको ऩद सॊववधान फभोन्त्जभ 
स्वत् रयि हनु्द्छ । न्त्जल्रा सभन्द्वम सलभलतभा लनवाछन्त्चत बइसकेऩलछ ऩवहरा लनवाछन्त्चत बएको 
गाउॉऩालरका वा नगयऩालरकाको जनु ऩदभा लनवाछन्त्चत बएको लथमो सो हैलसमतभा सबा वा कामछऩालरकाको 
कुनै ऩलन फैनक वा अन्द्म प्रविमाभा सहबागी हनु लभल्दैन । 
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१२. गाउॉऩालरका य नगयऩालरकाको कामछ तथा अलधकाय ऺेि के यहेको छ ? 

 

नेऩारको सॊववधानको अनसूुची ८ य ९ तथा स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, २०७४ को दपा ११ भा 
ववस्ततृ रुऩभा उल्रेख गरयए फभोन्त्जभ गाउॉऩालरका य नगयऩालरकाको एकर तथा साझा अलधकाय ऺेिको 
व्मवस्था यहेको छ । स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, २०७४ फभोन्त्जभ गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाको 
भखु्म-भखु्म काभ, कतछव्म य अलधकायहरू लनम्न अनसुाय छन््  

 साभान्त्जक ऺेि (न्त्शऺा, स्वास्थ, वऩउने ऩानी य सयसपाई, साभान्त्जक सयुऺा, खेरकूद) सम्फन्द्धी ववषम, 

 आलथछक ऺेि (कृवष, गैयकृवष उद्योग य सेवा एवभ ्ऩमछटन 

 व्मवसाम, सहकायी सॊस्था, हाट, फजाय स्ारन, व्मवस्थाऩन) सम्फन्द्धी ववषम, 

 बौलतक ऩूवाछधाय लनभाछण, सडक तथा मातामत सञ्जार, लसॉचाइ, उजाछ य जरश्रोतको प्रमोग य उऩमोग, 

साभान्त्जक ऩूवाछधाय (लफद्यारम, स्वास््म सेवा, सावछजलनक बवन,सबागहृ, ल्मान्द्डवपर साइट लनभाछण, 

आदद) स्थानीम ट्ररी फस,  ट्राभजस्ता भध्मभ ऺभताका भास ट्रान्त्न्द्जट प्रणारीको नीलत, भाऩदण्ड, 

मोजना, कामाछन्द्वमन य लनमभन, यावष्डम येर ऩूवाछधायको उऩमोग तथा भहानगयीम ऺेिलबि शहयी येर 
सेवाको स्ारन, व्मवस्थाऩन आदद, 

 शहयी ववकास, वस्ती ववकास, बलूभ व्मवस्थाऩन, बूउऩमोग नक्सा, गरुुमोजनारगामत यावष्डम बवन 
सॊवहताको अधीनभा यही स्थानीम भाऩदण्ड लनधाछयण तथा ऩरयऩारना,   

 ऐलतहालसक तथा साॉस्कृलतक ऩूवाछधायको ववकास, सॊयऺण य सम्वद्र्धन, 

 सफैका सयोकायका ववषमहरू (फारफालरका, रैविक, अऩािता बएका व्मन्त्ि, जेष्ठ नागरयक, 

अल्ऩसङ्खख्मक, ववऩन्न वगछ, वातावयण भैिी स्थानीम शासन), 
 स्थानीम आलथछक, प्राववलधक य स्रोतसाधन व्मवस्था एवभ ्ऺभता ववकास सम्फन्द्धी, 
 स्थानीम कय य गैयकयको श्रोत ऩवहचान, आधाय य दय लनधाछयण, श्रोत ऩरयचारन य व्मवस्थाऩन,   

 भारऩोत, बलूभकय, जय गा धनी ऩूजाछ ववतयण, स्थानीम सन्त््त कोष व्मवस्थाऩनरगामत आलथछक प्रशासन 
सम्फन्द्धी कामछ, 

 स्थानीम तहभा प्राकृलतक, बौलतक ऩूवाछधाय, ऐलतहालसक एवभ ् साॉस्कृलतकरगामतका अचर, चर 
सम्ऩन्त्त्तको अलबरेख, सॊयऺण तथा व्मवस्थाऩनरगामतका कामछ, 

 वन, वातावयण, बसूॊयऺण, जराधाय ऺेि, जरउत्ऩन्न प्रकोऩ तथा ववऩद व्मवस्थाऩन, 

 सशुासन तथा सभावेशी ववकास प्रवद्धछन तथा ववकास, 

 स्थानीम त्माङ्क, सूचना, ऩाश्वछन्त्चि, श्रोत नक्सा आददको व्मवस्थाऩनका साथै व्मन्त्िगत घटना, जन्द्भ, 

भतृ्म,ु वववाह आददको दताछ, त्माङ्क य प्रलतवेदन, 

 सूचना, स्ाय तथा प्रववलधको ववकास य कागज यवहत सेवाको प्रवद्धछन, स्थानीम १०० वाट सम्भको 
एप.एभ. स्ारन तथा ऩिऩलिका प्रकाशन स्वीकृलत, 

 स्थानीम सेवाको स्ारन, सेवा सभूह गनन, सॊगनन ववकास, सभन्द्वम, कामाछरम स्थाऩना य 
व्मवस्थाऩन, 
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 स्थानीम नीलत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना, लनमभनका साथै सभन्द्वम, लसपारयस जस्ता ववषमहरू, 

 ववकास आमोजना तथा ऩरयमोजना सम्फन्द्धी नीलत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना य लनमभन, 

 स्थानीम ज्माराको दययेट लनधाछयण, 

 आलथछक, साभान्त्जक, साॉस्कृलतक, वातावयणीम, प्रववलध य ऩूवाछधायजन्द्म ववकासका रालग आवश्मक 
आमोजना तथा ऩरयमोजनाहरूको कामछिभ तथा फजेट तजुछभा, कामाछन्द्वमन, अनगुभन तथा भूल्माङ्कन, 

 न्द्मावमक सलभलतको गनन, भेरलभराऩ एवभ ्भध्मस्थता तथा स्थानीम तहभा पैसरा य कामाछन्द्वमन, 

 आफ्नो ऺेिभा नगय प्रहयी सम्फन्द्धी नीलत, कानून य भाऩदण्डको लनभाछण तथा लनणम कामाछन्द्वमन, 

स्ारन, व्मवस्थाऩन तथा लनमभन,   

 सॊववधानरे स्ऩष्ट उल्रेख नगयेको ववषमहरू वा अवन्त्शष्ट अलधकाय सॊघको अलधकाय ऺेि अन्द्तगछत 
यहने व्मवस्था छ । सॊघरे आपूभा लनवहत अलधकाय य कामछ भध्मे कामछ प्रकृलत अनसुाय स्थानीम 
तहराई केही अलधकाय य कामछ लनऺेऩण गनछ सक्छ । त्मसयी प्राप्त कामछहरू ऩलन स्थानीम तहको 
ऺेिालधकायलबि ऩदछछन ्। ती कामछहरूरे स्थानीम तहको कामछ न्त्जम्भेवायी थवऩन्द्छ । प्रदेशरे ऩलन 
आफ्नै ऺेिालधकायलबिका ववषम स्थानीम तहराई लनऺेऩण गनछ सक्छन । मी कामछहरूफाट ऩलन 
स्थानीम तहको न्त्जम्भेवायी य कामछफोझ फढ्नसक्छ ।   

 सॊघीमताको अवधायण अन्द्तगछत सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहहरूको सभन्द्वम तथा सहकामछभा ववलबन्न 
कामछहरू सम्ऩादन गनछ सक्छन ्। त्मसैगयी एकबन्द्दा फढी स्थानीम तह लभरेय ऩलन साझा तथा थऩ 
सेवा प्रदान गनछ सक्ने हनुारे ती कामछहरूरे ऩलन स्थानीम तहको कामछऺ ेिराई प्रबाव ऩादछछ ।  

 

(ववस्ततृ जानकायीको रालग स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन २०७४ को दपा ११ हेनुछहोस ्।) 
 

१३. गाउॉऩालरका य नगयऩालरकाको कामछकारयणी अलधकायको प्रमोग कुन-कुन ववषमभा गनछ 
ऩाइन्द्छ ? 

 

सॊववधान तथा कानून फभोन्त्जभ गाउॉ तथा नगय कामछऩालरकारे देहामका ववषमभा कामछकायी अलधकायको 
प्रमोग तथा सम्ऩादन गनछ सक्छन-् 

 सॊववधान य कानून फभोन्त्जभ शासन व्मवस्थाको साभान्द्म लनदेशन, लनमन्द्िण य स्ारन, 

 सॊववधानको अनसूुची ८ फभोन्त्जभको एकर अलधकाय ऺेिलबिका २२ वटा कामछ अलधकायऺेि 
अन्द्तयगत स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, २०७४ रे व्मवस्था गयेफभोन्त्जभका कामछहरू, 

 सॊववधानको अनसूुची ९ फभोन्त्जभको साझा अलधकाय ऺेिलबिका १५ वटा कामछ अलधकायऺेि य 
स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, २०७४ रे व्मवस्था गयेफभोन्त्जभका कामछहरू, 

 स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, २०७४ रे व्मवस्था गये फभोन्त्जभका अन्द्म कामछहरू सम्ऩादन गने 
तथा सॊघ वा प्रदेशरे आफ्नो अलधकायऺेि लबिको कुनै ववषम गाउॉऩालरका वा नगयऩालरकाराई 
कानून फनाई लनऺेऩण गयेको अवस्थाभा त्मस्तो कामछहरू ।   
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१४. गाउॉऩालरका य नगयऩालरकाको कामछकारयणी अलधकायको प्रमोग कसरे गछछ ? 
 

सॊववधान तथा स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन फभोन्त्जभ गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाको कामछकायी 
अलधकाय गाउॉ कामछऩालरका तथा नगय कामछऩालरकाभा लनवहत यहेको छ । सॊववधान य कानून फभोन्त्जभ 
सबारे गने बनी स्ऩष्ट व्मवस्था बएफाहेक गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाफाट सम्ऩादन हनेु कामछहरू गाउॉ 
तथा नगय कामछऩालरकारे सम्ऩादन गनुछऩछछ । मसका साथै, 

 गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाको ऩदालधकायी वा सदस्मरे गने बनी कानून फभोन्त्जभ लनधाछरयत 
कामछहरू लनज ऩदालधकायी वा सदस्मरे नै सम्ऩादन गनुछऩछछ ।   

 कामछऩालरकारे आफ्नो काभ कायफाही व्मवन्त्स्थत गनछ आवश्मकता अनसुाय कुनै सदस्मको 
सॊमोजकत्वभा सलभलत वा उऩसलभलत गनन गयी कामछ गनछसक्छ ।   

 कामछऩालरकारे काभ, कतछव्म य अलधकायको प्रमोग गदाछ आवश्मकता अनसुाय कानून, नीलत, मोजना, 
भाऩदण्ड तथा कामछववलध फनाई ऩायदशॉ रुऩभा गनुछऩछछ ।   

१५. गाउॉऩालरका य नगयऩालरकाको एकर अलधकायऺिे बनेको के हो ? 

 

गाउॉऩालरका य नगयऩालरकाको एकर अलधकायऺेि बनेको सॊववधानको अनसूुची ८ फभोन्त्जभको 
अलधकायऺेि सम्झनऩुछछ । मस्तो अलधकायऺेिको प्रमोग गाउॉऩालरका य नगयऩालरकार कानून फनाई गनछ 
सक्छन ्य सो ववषमभा कामछकायी अलधकाय सभेत प्रमोग गनछ ऩाउॉछन ्। 

   

१६. गाउॉऩालरका य नगयऩालरकाको साझा अलधकाय ऺेि बनेको के हो ? 
 

गाउॉऩालरका य नगयऩालरकाको साझा अलधकायऺेि बनेको सॊववधानको अनसूुची (९) फभोन्त्जभको अलधकाय 
सम्झनऩुछछ । मस्तो अलधकायऺेिको प्रमोग गाउॉऩालरका य नगयऩालरकारे कानून फभोन्त्जभ गनछ    

ऩाउॉछन ् । साझा अलधकायऺेिका ववषमभा फन्ने स्थानीम कानून सॊघीम तथा प्रदेश कानूनसॉग फान्त्झन ु
हुॉदैन । फान्त्झएको खण्डभा स्थानीम कानून फान्त्झएको हदसम्भ फदय य अभान्द्म हनु्द्छ । 

 

१७. ववषमगत हस्तान्द्तयण के हो ? मो कामछ कसयी य कवहरेसम्भ सम्ऩन्न हनु्द्छ ? 
  

सॊववधानरे प्रदेश य स्थानीम तहराई प्रदान गयेका अलधकायऺेिका ववषमहरू कृवष, न्त्शऺा, स्वास््म, सहकायी, 
ऩमछटन, खानेऩानी, ऩूवाछधाय, लसॊचाई, सडक, वन वातावयण आददसॉग सम्फन्त्न्द्धत कामछहरू य उल्रेन्त्खत कामछहरू 
सम्ऩादन गनछ आवश्मक ऩने स्रोत साधन तथा जनशन्त्ि कानूनद्वाया सॊघरे प्रदेश वा स्थानीम तहराई य प्रदेशरे 
स्थानीम तहराई समु्ऩने कामछ नै ववषमगत हस्तान्द्तयण हो । मस्तो हस्तान्द्तयण सम्फन्त्न्द्धत गाउॉऩालरका वा 
नगयऩालरकाभा गनुछऩने व्मवस्था स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, २०७४ को दपा ११ को उऩदपा (४) य (५) 
रे गयेको छ । ऐनको दपा १०४ रे ऐन रागू बएको ६ भवहनालबि सम्फन्त्न्द्धत ववषमगत भन्द्िारमरे 
स्थानीम तहभा सम्ऩन्त्त्त, दावमत्व तथा फजेटको हस्तान्द्तयण गनुछऩने व्मवस्था सभेत गयेको छ । 
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१८. न्त्जल्रान्त्स्थत ववषमगत कामाछरम कवहरेसम्भ गाउॉऩालरका य नगयऩालरकाभा सभामोजन 
बई सक्छन ्? 

 

स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, २०७४ को दपा १०४ फभोन्त्जभ नेऩार सयकायका ववषमगत भन्द्िारमरे सॊववधान 
य मस ऐन फभोन्त्जभ गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाराई प्राप्त अलधकायराई आधाय भानी मो ऐन प्रायम्ब बएको 
लभलत २०७४/०६/२९ फाट ६ भवहनालबि आपू भातहतका लनकामहरूको सॊगननात्भक सॊयचना ऩनुयावरोकन 
गयी गाउॉऩालरका वा नगयऩालरकाको कामछ न्त्जम्भेवायी अनसुाय सम्फन्त्न्द्धत लनकामको नाभभा यहेको सम्ऩन्त्त्त, 

दावमत्व तथा फजेट सम्फन्त्न्द्धत गाउॉऩालरका वा नगयऩालरकाभा स्थानान्द्तयण गनुछऩने व्मवस्था गयेको छ । 

   

१९. न्त्जल्रासबाको काभ, कतछव्म य अलधकाय के हो ? 
 

भूरत् न्त्जल्रासबाको काभ, कतछव्म य अलधकाय नेऩारको सॊववधानको धाया २२० को उऩधाया (७) भा 
उल्रेख बए फभोन्त्जभ नै हो । न्त्जल्रासबाको तपछ फाट सम्ऩादन गनुछऩने सम्ऩूणछ कामछहरू न्त्जल्रा सभन्द्वम 
सलभलतरे गने व्मवस्था यहेको छ । सॊववधानभा उल्रेख बए फाहेक प्रदेश कानूनद्वाया न्त्जल्रासबाको अन्द्म 
कामछ तोक्न सवकने व्मवस्था सॊववधानरे गयेको छ । प्रदेश कानूनरे अन्द्मथा व्मवस्था नगयेसम्भका रालग 
न्त्जल्रासबाको काभ, कतछव्म य अलधकाय स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, २०७४ को दपा ९२ फभोन्त्जभ 
हनेु व्मवस्था यहेको छ । न्त्जल्रासबारे आफ्नो अलधकायऺेिका ववषमभा आवश्मक कामछववलध, लनदेन्त्शका 
तथा भाऩदण्ड फनाई रागू गनछ सक्छ । 

 

२०. गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकारे न्त्जल्रा सभन्द्वम सलभलतसॉग के कस्ता ववषमभा 
सम्फन्द्ध य सभन्द्वम गनुछऩछछ ? 

 

प्रदेश कानूनरे अन्द्मथा व्मवस्था गयेभा फाहेक सॊववधानको धाया २२० अनसुाय न्त्जल्रालबिका 
गाउॉऩालरका य नगयऩालरकाहरूफीच सभन्द्वम तथा अनगुभन गनछ न्त्जल्रासबा यहने व्मवस्था बएकोरे 
गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाहरूफीच ववकास लनभाछण सम्फन्द्धी कामछभा सन्द्तरुन कामभ गनछ सोको 
अनगुभन गने य अन्द्तयस्थानीम तहफीच सम्फन्त्न्द्धत कामछभा प्रबावकारयता ल्माउन सभन्द्वम गनुछऩछछ । 

 

२१. न्त्जल्रा सभन्द्वम सलभलतरे न्त्जल्रान्त्स्थत सॊघ तथा प्रदेश सयकायका कामाछरमसॉग के 
कस्तो सभन्द्वमकायी बलूभका खेल्न ुऩछछ ? 

 

स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, २०७४ को दपा ९५ भा न्त्जल्राभा यहेका नेऩार सयकाय तथा प्रदेश 
सयकायका कामाछरमहरूरे न्त्जल्रा सभन्द्वम सलभलतसॉग सभन्द्वम गयी कामछ गनुछऩने व्मवस्था गयेको छ । 
मसका अलतरयि न्त्जल्रा सभन्द्वम सलभलतरे सॊघीम वा प्रदेश कानून फभोन्त्जभ लनवाछह गनुछऩने तोवकएको 
बलूभका लनवाछह गनुछऩछछ । न्त्जल्रा सभन्द्वम सलभलतरे मसयी सभन्द्वम गदाछ न्त्जल्राको सन्द्तलुरत ववकास, 

सेवाभा ऩहुॉच य सोको गणुस्तय कामभ, आमोजना तथा ऩरयमोजना स्ारनभा सहजीकयण तथा स्थानीम 
तहको ऺभता ववकासभा सहजीकयण गनुछऩछछ । 
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२२. गाउॉ तथा नगय कामछऩालरकाको कामछ ववबाजन य कामछसम्ऩादन कसयी हनु्द्छ ?  

 

गाउॉ तथा नगय कामछऩालरकाको कामछववबाजन य कामछ सम्ऩादन सम्फन्द्धी व्मवस्था सम्फन्त्न्द्धत 
कामछऩालरकारे स्वीकृत गयेको लनमभावरी फभोन्त्जभ हनु्द्छ । कामछववबाजन य कामछ सम्ऩादन लनमभावरी 
स्वीकृत वा सॊशोधन बएको लभलतरे ऩन्द्र ददनलबि जानकायीका रालग प्रदेश तथा नेऩार सयकायभा 
ऩनाउनऩुछछ । 

 

२३. गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाको कामछ ववबाजन य कामछसम्ऩादन लनमभावरी बनेको 
के हो ? 

 

गाउॉ कामछऩालरका य नगय कामछऩालरकाको कामछ स्ारन सम्फन्द्धी व्मवस्था गनछ सम्फन्त्न्द्धत 
कामछऩालरकाफाट स्वीकृत लनमभावरीराई कामछववबाजन तथा कामछ सम्ऩादन लनमभावरी बलनन्द्छ । 
नेऩारको सॊववधानको धाया २१८ फभोन्त्जभ गाउॉकामछऩालरका तथा नगय कामछऩालरकाफाट मस्तो 
लनमभावरी फनाउनऩुने व्मवस्था गयेको छ ।  कामछववबाजन य कामछसम्ऩादन लनमभावरीरे गाउॉ 
कामछऩालरका तथा नगय कामछऩालरका अन्द्तयगतको सॊगनन सॊयचना लनधाछयण गनुछका साथै कामछ सम्ऩादन 
प्रविमाहरूराई ऩरयबावषत तथा व्मवन्त्स्थत गदछछ । कुन काभ कहाॉफाट सम्ऩादन गने बन्ने ववस्ततृ 
वववयण कामछ सम्ऩादन लनमभावरीभा यहेको हनु्द्छ । 

   

२४. वडा सलभलतको काभ, कतछव्म य अलधकाय के-के हनु ्?   

 

वडाको काभ, कतछव्म य अलधकाय स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, २०७४ को दपा १२ फभोन्त्जभ 
गाउॉकामछऩालरका तथा नगयकामछऩालरकारे कामछ ववबाजन तथा कामछ सम्ऩादन लनमभावरीभा तोके फभोन्त्जभ 
हनेु व्मवस्था गयेको छ । वडाफाट गरयने कामछ वडा कामाछरमको नाभभा हनेुछ । गाउॉ तथा नगय 
कामछऩालरकारे वडाको अलधकाय तोक्दा स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, २०७४ को दपा १२ भा उल्रेख 
बएका ववषमवस्तबुन्द्दा कभ नहनेु गयी तोक्न ुऩनेछ । 

   

२५. ऩदालधकायी बन्नारे कसराई फझुाउॉछ ? स्थानीम तहका ववलबन्न ऩदालधकायीको भखु्म- 
भखु्म काभ, कतछव्म य अलधकायहरू के-के हनु ्? 

 

ऩदालधकायी बन्नारे गाउॉऩालरकाको हकभा अध्मऺ, उऩाध्मऺ, वडाध्मऺ य कामछऩालरकाका सदस्म तथा 
नगयऩालरकाको हकभा नगय प्रभखु, उऩप्रभखु, वडा अध्मऺ य कामछऩालरकाका सदस्मराई सम्झनऩुछछ । 
ऩदालधकायीको काभ, कतछव्म य अलधकाय स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, २०७४ को दपा १६ फभोन्त्जभ 
गाउॉ कामछऩालरका तथा नगयकामछऩालरकारे कामछववबाजन तथा कामछ सम्ऩादन लनमभावरी फनाई तोके 
फभोन्त्जभ हनु्द्छ । 
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२६. वडा अध्मऺको ऩद कुनै कायणरे रयि बएभा वडा अध्मऺरे गने बनेको कामछ कस्रे 
गनुछऩछछ ? 

 

वडा अध्मऺको ऩद कुनै कायणरे रयि बएभा वडा सलभलतका सदस्महरूरे आपूहरू भध्मेफाट छनौट 
गयेको सदस्मरे कामछवाहक वडा अध्मऺ बई कामछ गनछ सक्छ । कुनै वडाको लनवाछचन नबएकोभा 
लनवाछचन नबएसम्भका रालग सम्फन्त्न्द्धत गाउॉ वा नगय कामछऩालरकारे कुनै कभछचायीराई वडा अध्मऺको 
कामछ गने गयी तोक्न सक्छ ।  

 

२७. कामछऩालरकाको फैनक कलत सभमभा फस्नऩुछछ ?  

 

कामछऩालरकाको फैनक कम्तीभा भवहनाको एक ऩटक फस्नऩुछछ । आवश्मकता अनसुाय कामछऩालरकाको 
फैनक जवहरे ऩलन फस्न सक्छ । कामछऩालरकाको फैनकसम्फन्द्धी अन्द्म प्रविमा कामछऩालरकारे फैनक 
स्ारन सम्फन्द्धी लनमभ फनाई तोके फभोन्त्जभ हनु्द्छ ।   

 

२८. कामछऩालरकाको फैनकभा गणऩयुक सङ्खख्मा कलत हनुऩुछछ ?  

 

कामछऩालरकाको फैनकको रालग तत्कार कामभ यहेका सदस्म सङ्खख्माको ऩचास प्रलतशतबन्द्दा फढी 
सदस्महरू उऩन्त्स्थत बएभा गणऩयुक सङ्खख्मा ऩगेुको भालनन्द्छ । 

   

२९. कामछऩालरकाको फैनकको लनणछम कसयी हनु्द्छ ?  

 

कामछऩालरकाको फैनकको लनणछम सवछसम्भलतफाट गनुछऩछछ । सवछसम्भलतफाट लनणछम हनु नसकेभा 
कामछऩालरकाभा तत्कार कामभ यहेको सदस्म सङ्खख्माको फहभुत सदस्मफाट गयेको लनणछम कामछऩालरकाको 
लनणछम हनु्द्छ । भत फयाफय बएभा अध्मऺता गने व्मन्त्िरे लनणाछमक भत ददने व्मवस्था छ । 

 

३०. सबाको फैनक कलत ऩटक फस्न सक्छ ? 

 

सबाको फैनक साभान्द्मतमा वषछको दईुऩटक फस्नऩुछछ । सबाका एकलतहाई सदस्महरूरे सबाको फैनक 
फोराउन आवश्मक छ बनी लरन्त्खत अनयुोध गयेभा अध्मऺरे १५ ददनलबि सबाको ववशेष फैनक 
फोराउन ुऩछछ ।  

 

३१. सबाको फैनक कसरे फोराउन ुऩछछ ? 

 

सबाको फैनक अध्मऺ वा प्रभखुर फोराउन ुऩछछ । अध्मऺ वा प्रभखुको लनदेशनभा फैनकको कामछसूची 
सवहत फैनक फस्ने लभलत, सभम य स्थान तोकी ७ ददन अगावै प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे फैनकको 
जानकायी गयाउन ुऩछछ । 
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३२. सबाको फैनक फस्नका रालग गणऩयुक सङ्खख्मा कलत हो ? 

 

सबाभा तत्कार कामभ यहेका सम्ऩूणछ सदस्म सङ्खख्माको ऩचास प्रलतशतबन्द्दा फढी सदस्महरू उऩन्त्स्थत 
बएभा सबाको फैनकको रालग गणऩयुक सङ्खख्मा ऩगेुको भालनन्द्छ । 

   

३३. सबाको लनणछम कसयी हनु्द्छ ? 

 

सबाको फैनकको लनणछम फहभुत सदस्मको लनणछमफाट हनु्द्छ। सबाभा भत फयाफय बएभा अध्मऺता गने 
व्मन्त्िरे लनणाछमक भत ददनेछ । सबाको स्ारन तथा फैनकको कामछववलध सम्फन्द्धी व्मवस्था प्रदेश 
कानून फभोन्त्जभ हनेु व्मवस्था सॊववधानरे गयेको छ । प्रदेशरे कानून नफनाए सम्भको रालग स्थानीम 
सयकाय स्ारन ऐन, २०७४ को दपा १९ फभोन्त्जभ गनुछऩछछ । सबाको फैनकको लनणछम सबाको 
अध्मऺता गने व्मन्त्िरे प्रभान्त्णत गनुछऩछछ । प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे सबाको सन्त्चव बै कामछ   
गनेछ । अध्मऺता गने व्मन्त्िफाट लनणछम प्रभान्त्णत बई आएऩलछ उि लनणछम उताय गयी प्रभान्त्णत गने, 

ववलबन्न लनकामभा ऩनाउने, सावछजलनकीकयण गने, कामाछन्द्वमनको रालग रेन्त्ख ऩनाउने दावमत्व य न्त्जम्भेवायी 
प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतको हनु्द्छ । 

   

स्थानीम तहको ववधावमकी अलधकायऺेि य ववधामन कामछप्रणारी 
 

३४. स्थानीम तह सम्फन्द्धी के कुन ववषमभा सॊघरे कानून फनाउन सक्छ ? 

 

गाउॉऩालरका य नगयऩालरकाभा यहने वडाहरूको सङ्खख्मा सम्फन्द्धी ववषमभा, ववशेष सॊयचना कामभ गनछ 
सवकने सम्फन्द्धी ववषमभा, स्थानीम तहको कामछकारयणी सम्फन्द्धी अन्द्म व्मवस्था सम्फन्द्धी ववषमभा, न्द्मावमक 
सलभलतरे कानून फभोन्त्जभ आफ्ना अलधकाय ऺेिलबिका वववाद लनरुऩण गने सम्फन्द्धी ववषमभा सॊघरे 
कानून फनाउन सक्छ । साथै सॊघरे स्थानीम तह सम्फन्द्धी देहामका ववषमभा कानून फनाउन सक्छ् 

 सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहफीच सभन्द्वम कामभ गने सम्फन्द्धी ववषम, 

 साझा सूचीका ववषम य आलथछक अलधकायका अन्द्म ऺेि सम्फन्द्धी ववषम, 

 स्थानीम तहको लनवाछचन तथा लनवाछचन सम्फन्द्धी ववषम, 

 स्थानीम सेवाको गनन, स्ारन, व्मवस्थाऩन, सेवाको शतछ तथा सवुवधा सम्फन्द्धी आधायबतू लसद्धान्द्त 
य भाऩदण्ड सम्फन्द्धी ववषम, 

 नेऩार सयकायरे सङ्करन गयेको याजश्व सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहभा न्द्मामोन्त्चत ववतयण गने सम्फन्द्धी 
ववषम, 

 सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहरे फजेट ऩेश गने सभम सम्फन्द्धी ववषम, 

 सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहको फजेट घाटा व्मवस्थाऩन तथा अन्द्म ववत्तीम अनशुासन सम्फन्द्धी ववषम, 

 सॊघीम सन्त््त कोषफाट प्रदान गने सशतछ अनदुान, सभऩयुक अनदुान वा अन्द्म प्रमोजनका रालग ददने 
ववशेष अनदुान ववतयण सम्फन्द्धी ववषम । 
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३५. नेऩारको सॊववधान फभोन्त्जभ स्थानीम तहसॉग सम्फन्त्न्द्धत हारसम्भ फनेका भखु्म-भखु्म 
सॊघीम कानूनहरू कुन-कुन हनु ्?  

 

नेऩारको सॊववधान फभोन्त्जभ स्थानीम तहसॉग सम्फन्त्न्द्धत हारसम्भ फनेका भखु्म-भखु्म सॊघीम कानूनहरू 
लनम्न यहेका छन-् 

 स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, २०७४ 

 अन्द्तय सयकायी ववत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ 

 कभछचायी सभामोजन ऐन, २०७४ 

 यावष्डम प्राकृलतक श्रोत तथा ववत्त आमोग ऐन, २०७४ 

 स्थानीम तह लनवाछचन ऐन, २०७४, 

 स्थानीम तह लनवाछचन लनमभावरी, २०७४, 

 स्थानीम तह लनवाछचन लनदेन्त्शका, २०७४ 

 गाउॉकामछऩालरका तथा नगयकामछऩालरका लनवाछचन लनदेन्त्शका, २०७४ 

 न्त्जल्रा सभन्द्वम सलभलत लनवाछचन लनदेन्त्शका, २०७४ 

 स्थानीम तह लनवाछचन वववाद लनरुऩण लनदेन्त्शका, २०७४ 

 स्थानीम तह लनवाछचन (कसयु तथा सजाम) लनदेन्त्शका, 
 २०७४ उल्रेन्त्खत कानूनका साथै स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, २०७४ को दपा ७४ फभोन्त्जभ 
स्थानीम तहको खरयद सम्फन्द्धी ववषमभा सावछजलनक खरयद ऐन, २०६३ फभोन्त्जभ गनुछऩछछ । 

  
३६. स्थानीम तहरे फनाउन ुऩने कानूनहरू के-के हनु ्? 

 

गाउॉसबा तथा नगयसबारे अनसूुची ८ को गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाको २२ वटा एकर 
अलधकायऺेिका ववषमभा स्थानीम कानून फनाउन ऩाउॉछन ्। गाउॉसबा तथा नगयसबारे अनसूुन्त्च ९ सॉग 
सम्फन्त्न्द्धत सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहको साझा अलधकायऺेिका ववषमभा सॊघीम य प्रदेश कानूनसॉग 
नफान्त्झने गयी स्थानीम कानून फनाउन ऩाउॉछन ्। मसका साथै नेऩारको सॊववधान तथा स्थानीम सयकाय 
स्ारन ऐन, २०७४ अनसुाय गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकारे फनाउन ुऩने भखु्म-भखु्म कानूनहरू लनम्न 
फभोन्त्जभ यहेका छन््  

 कामछववबाजन तथा कामछसम्ऩादन लनमभावरी, (धाया २१८) 
 लनणछम तथा आदेश प्रभाणीकयण सम्फन्द्धी कानून, धाया २१४ (५) 
 स्थानीम तहभा कय रगाउॉने सम्फन्द्धी कानून, धाया २२८ 

 स्थानीम तहको आलथछक कामछववलध कानून, धाया २२९ 

 स्थानीम तहको याजश्व तथा व्ममको अनभुान सम्फन्द्धी कानून, धाया २३० 

 कामछऩालरकाको फैनक तथा लनणछमसम्फन्द्धी व्मवस्था कामछववबाजन तथा कामछसम्ऩादन लनमभावरी 
फभोन्त्जभ हनेु (स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, दपा १७) 
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 न्द्मावमक सलभलतसॉग सम्फन्त्न्द्धत म्माद ताभेरी, ऩऺहरू उऩन्त्स्थत गयाउने तथा लभराऩि गयाउने 
प्रविमा, रगत कट्टा गनेरगामतका कामछववलध, (स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, दपा ४९) 

 सॊघीम कानूनरे लनधाछयण गयेको आधायबतू लसद्धान्द्त य भाऩदण्डको अलधनभा यही स्थानीम सेवाको 
गनन, स्ारन, व्मवस्थाऩन, सेवाको शतछ तथा सवुवधा सम्फन्द्धी अन्द्म व्मवस्था सम्फन्द्धभा स्थानीम 
तहरे कानून फनाउने,   

 एकीकृत सम्ऩन्त्त्त कयभा छुट ददन सक्ने (भाऩदण्ड),  (स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, दपा ५५) 
 गैयसयकायी सॊघ सॊस्था, उऩबोिा सलभलत, सहकायी सॊस्थारगामतका साभान्त्जक तथा साभदुावमक सॊघ 

सॊस्थासॉगको सभन्द्वम सम्फन्द्धी कानून (स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, दपा २५) 
 गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाभा आकन्त्स्भक कोष 

 स्थाऩना य स्ारन सम्फन्द्धी (स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, दपा ७०) 
 ऩदालधकायीको आचायसॊवहता फनाई रागू गनछ सक्ने,  (स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, दपा ११२) 
 स्थानीम तहको सावछजलनक खरयद लनमभावरी (स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, दपा ७४) 
 सॊववधान य कानून फभोन्त्जभ गाउॉऩालरका य नगयऩालरकाको अलधकायऺेि लबिका अन्द्म ववषमहरू ।   

३७. स्थानीम कानून फनाउने प्रविमा य चयणहरू के-के हनु ्? 

 

सबाको व्मवस्थाऩन सम्फन्द्धी ववषमभा प्रदेश कानूनभा अन्द्मथा व्मवस्था नबएसम्भको रालग देहाम 
फभोन्त्जभको प्रकृमा अवरम्फन गनुछऩने व्मवस्था स्थानीम सयकाय स्ारन ऐनरे गयेको छ-  

 कामछऩालरकारे गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाको अलधकायऺेिको ववषमभा सबाभा ववधेमक प्रस्ततु गनछ 
सक्ने, 

 ऩेश बएको ववधेमक सबाभा तत्कार कामभ यहेका सदस्म सङ्खख्माको फहभुतरे ऩारयत गने, 

 ऩारयत ववधेमक ऩन्द्र ददनलबि सबाका अध्मऺरे प्रभाणीकयण गने, प्रभाणीकयण बएको ववधेमक ऐन 
फन्न,े सबारे आफ्नो कामछप्रणारीराई व्मवन्त्स्थत गनछ लनमाभवरी फनाई कुनै सदस्मको सॊमोजकत्वभा 
रेखा सलभलत, ववधामन सलभलत, सशुासन सलभलतरगामत आवश्मकता अनसुाय अन्द्म सलभलत य ववशेष 
सलभलत गनन गनछ सक्ने, सबाको व्मवस्थाऩन कामछववलध सम्फन्द्धी अन्द्म ववषम सबारे फनाएको सबाको 
कामछ स्ारन लनमभावरी फभोन्त्जभ हनेु ।   

३८. नेऩार सयकायरे उऩरब्ध गयाएका नभूना कानूनहरूराई स्थानीम तहरे कसयी 
स्वीकृत गने हो ? 

 

नव गदनत स्थानीम तहको काभभा सहमोग य सहजीकयण गने उद्देश्मरे सॊघीम भालभरा तथा साभान्द्म 
प्रशासन भन्द्िारमरे स्थानीम तहराई ववलबन्न ववषमभा नभूना कानूनहरूको ढाॉचा उऩरब्ध गयाउॉदै आएको  
छ । स्थानीम तहको आवश्मकताका आधायभा नभूना कानूनहरूको तजुछभा गने कामछ जायी यहेको छ । 
मस प्रविमारे स्थानीम तहको साधन, स्रोत य सभमको फचत गनुछका साथै अनावश्मक अरभर य वढराससु्ती 
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हनुफाट जोगाउने ववश्वास भन्द्िारमको यहेको छ । नेऩार सयकायरे गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाको रालग 
आवश्मक नभूना कानूनको ढाॉचा तमाय गयी उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, २०७४ 
को दपा १०६ को उऩदपा (१) को खण्ड (ङ) रे सभेत गयेको छ । उऩरब्ध कानूनका नभूनाहरूभा 
स्थानीम आवश्मकता य ऩरयवेश अनसुाय आवश्मक नऩने ववषमफस्त ुबए हटाउने य कुनै ववषम छुटेका बए 
थऩ गयी ऐन बए सबारे य लनमभ बए कामछऩालरकारे स्थानीम तहको कानून फनाउने प्रविमा अवरम्वन गयी 
ऩारयत य प्रभाणीकयण गयी रागू गनुछऩछछ । प्रभाणीकयण बएको कानूनराई स्थानीम याजऩिभा प्रकाशन 
गयेऩलछ भाि त्मस्तो कानून रागू हनेु व्मवस्था स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, २०७४ भा यहेको छ । (नोट् 
नेऩार सयकायफाट उऩरब्ध गयाइएका नभूना कानूनहरू www.mofald.gov.np, www.mof.gov.np, 

www.moljpa.gov.np, www.mofaga.gov.np रगामतका वेबसाईटभा उऩरब्ध यहेका छन ्।) 
 

३९. स्थानीम तहरे फनाएका कानूनहरू कसयी सावछजलनक गनछ सवकन्द्छ य कन-कुन 
लनकामभा ऩनाउन ुऩछछ ? 

 

नेऩारको सॊववधानरे स्थानीम तहराई स्थानीम सयकायको रुऩभा व्मवस्था गयेको हुॉदा स्थानीम तहरे 
कानून फनाउने, सावछजलनक गने य रागू गने सम्फन्द्धभा लनन्त्ित ववलध य प्रविमा अवरम्वन गनुछ आवश्मक 
हनु्द्छ । मसका रालग स्थानीम तहरे आपूरे फनाएका कानूनहरू स्थानीम याजऩिभा प्रकाशन गने, वडा 
कामाछरमहरूभा ऩनाउने य आफ्नो वेबसाइटभा याखी सावछजलनक गनुछऩछछ । मसका साथै ऩारयत कानूनको 
प्रलत नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायको सम्फन्त्न्द्धत भन्द्िारमहरूभा ऩनाउन ुऩछछ । 

 

४०. सॊघ य प्रदेश कानूनसॉग फान्त्झने गयी स्थानीम कानून फनेभा के हनु्द्छ ? 
 

स्थानीम तहरे नेऩारको सॊववधानसॉग फान्त्झने गयी कानून फनाउन सक्दैनन,् फनेभा स्वत् फदयबागी   
हनु्द्छ । मसका साथै सॊववधानको अनसूुची ९ को ववषमभा सॊघीम कानून तथा प्रदेश कानूनसॉग फान्त्झने 
गयी स्थानीम कानून फनाउन ुहुॉदैन, मदद फान्त्झएभा फान्त्झएको हदसम्भ त्मस्तो कानून अभान्द्म हनु्द्छ । 

 

४१. तहगत सयकायफीच अलधकायऺिे फान्त्झएभा वा अलधकायऺिे सम्फन्द्धी वववाद उत्ऩन्न 
बएभा कसयी सभाधान गने ? 

 

प्रदेश तथा स्थानीम तहरे गने काभ कायफाहीभा नीलतगत साभञ्जस्मता, मोजना व्मवस्थाऩनभा यणनीलतक 
साझेदायी, साझा अलधकायऺेिको प्रमोग, प्राकृलतक स्रोत साधनको उऩमोग य फाॉडपाॉड सम्फन्द्धी ववषमभा 
सभन्द्वम गनछ एक प्रदेश सभन्द्वम ऩरयषद यहन्द्छ । त्मस्तै प्रदेश, गाउॉऩालरका वा नगयऩालरकाफीच 
सभन्द्वम कामभ गनछ य कुनै याजनीलतक वववाद उत्ऩन्न बएभा प्रदेशसबारे प्रदेश कानून फभोन्त्जभको 
प्रविमा य कामछववलध अवरम्वन गयी सम्फन्त्न्द्धत गाउॉऩालरका, नगयऩालरका य न्त्जल्रा सभन्द्वम 
सलभलतसॉगको ऩयाभशछभा त्मस्तो वववादको सभाधान गने व्मवस्था सॊववधानरे गयेको छ । सॊघ य प्रदेश, 

प्रदेश य प्रदेश तथा प्रदेश य स्थानीम तहहरूफीचको अलधकायऺेिको फायेभा बएका वववादको सभाधान 
सफोच्च अदारतको सॊवैधालनक इजरासफाट हनेु व्मवस्था सॊववधानरे गयेको छ ।  
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स्थानीम तहको न्द्मावमक अलधकायऺिे य न्द्माम लनरुऩण 

  

४२. न्द्मावमक सलभलत के हो य मसको गनन कसयी हनु्द्छ ?  

 

कानून फभोन्त्जभ आफ्नो अलधकायऺेिलबिको ववषमभा वववादको लनरुऩण गनछ गाउॉऩालरका तथा 
नगयऩालरकाभा तीन सदस्मीम एक न्द्मावमक सलभलत यहन व्मवस्था नेऩारको सॊववधानको धाया २१७ रे 
गयेको छ । गाउॉऩालरकाभा उऩाध्मऺको सॊमोजकत्वभा य नगयऩालरकाभा उऩप्रभखुको सॊमोजकत्वभा 
त्मस्तो न्द्मावमक सलभलत गनन हनु्द्छ । न्द्मावमक सलभलतभा सॊमोजकको अलतरयि दईु जना सदस्महरू 
सम्फन्त्न्द्धत सबाका सदस्महरूरे आपूभध्मेफाट लनवाछन्त्चत गयेका सदस्महरू यहन्द्छन ्। 

   

४३. न्द्मावमक सलभलतरे कुन-कुन वववादहरूको लनरुऩण गनछ सक्छ ? 

 

न्द्मावमक सलभलतराई देहामका वववादहरूको लनरूऩण गने अलधकाय यहेको छ– 

 आरी धयु, फाॉध ऩैनी, कुरो वा ऩानीघाटको फाॉडपाॉड तथा उऩमोग सम्फन्द्धी वववाद, 

 अकाछको फारी नोक्सानी गयेको सम्फन्द्धी वववाद, 

 चयन, घाॉस, दाउयाको उऩमोग सम्फन्द्धी वववाद, 

 ज्मारा भजयुी नददएको सम्फन्द्धी वववाद, 

 घयऩारवुा ऩशऩुॊऺी हयाएको वा ऩाएको सम्फन्द्धी वववाद, 

 जेष्ठ नागरयकको ऩारनऩोषण तथा हेयचाह नगयेको 
 सम्फन्द्धी वववाद, 

 नाफारक छोया छोयी वा ऩलत-ऩत्नीराई इज्जत आभद अनसुाय खान राउन वा न्त्शऺा दीऺा नददएको 
सम्फन्द्धी वववाद, 

 वावषछक ऩच्चीस राख रुऩैमाॉसम्भको ववगो बएको घय फहार य घय फहार सवुवधा सम्फन्द्धी वववाद, 

अन्द्म व्मन्त्िको घय, जय गा वा सम्ऩन्त्त्तराई असय ऩने गयी रुख लफरुवा रगाएको सम्फन्द्धी वववाद, 

 आफ्नो घय वा फरेसीफाट अकाछको घय, जय गा वा सावछजलनक फाटोभा ऩानी झायेको सम्फन्द्धी वववाद, 

 सॊलधमायको जय गातपछ  झ्मार याखी घय फनाउन ुऩदाछ कानून फभोन्त्जभ छोड्न ुऩने ऩरयभाणको जय गा 
नछोडी फनाएको सम्फन्द्धी वववाद, 

 कसैको हक वा स्वालभत्वभा बए ऩलन ऩयाऩूवछदेन्त्ख सावछजलनक रुऩभा प्रमोग हुॉदै आएको फाटो, 
फस्तबुाउ लनकाल्ने लनकास, वस्तबुाउ चयाउने चौय, कुरो, नहय, ऩोखयी, ऩाटी ऩौवा, अन्द्त्मवष्ट स्थर, 

धालभछक स्थर वा अन्द्म कुनै सावछजलनक स्थरको उऩमोग गनछ नददएको वा फाधा ऩमुाछएको सम्फन्द्धी 
वववाद, सॊघीम वा प्रदेश कानूनरे स्थानीम तहफाट लनरुऩण हनेु बनी तोकेका अन्द्म वववाद ।  
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४४. न्द्मावमक सलभलतराई कुन-कुन वववादहरूभा भेरलभराऩको भाध्मभफाट भाि वववादका 
लनरूऩण गने अलधकाय यहेको छ ?  

न्द्मावमक सलभलतराई देहामका वववादहरूभा भेरलभराऩको भाध्मभफाट भाि वववादको लनरूऩण गने 
अलधकाय यहेको छ- 

 सयकायी, सावछजलनक वा साभदुावमक फाहेक एकाको हकको जय गा अकोरे चाऩी, लभची वा घसुाई 
खाएको 

 सम्फन्द्धी वववाद, 

 सयकायी, सावछजलनक वा साभदुावमक फाहेक आफ्नो हक नऩयु ने अरुको जय गाभा घय वा कुनै सॊयचना 
फनाएको सम्फन्द्धी वववाद, 

 ऩलतऩत्नी फीचको सम्फन्द्ध ववच्छेद सम्फन्द्धी वववाद, 

 अिबि फाहेकको फढीभा एक वषछसम्भ कैद हनु सक्ने कुटवऩट सम्फन्द्धी वववाद, 

 गारी फेइज्जती सम्फन्द्धी वववाद, 

 रटुवऩट सम्फन्द्धी वववाद, 

 ऩशऩुॊऺी छाडा छाडेको वा ऩशऩुॊऺी याख्दा वा ऩाल्दा राऩयफाही गयी अरुराई असय ऩायेको सम्फन्द्धी 
वववाद,   

 अरुको आवासभा अनलधकृत प्रवेश गयेको सम्फन्द्धी वववाद, 

 अकाछको हक बोगभा यहेको जय गा आवाद वा बोग चरन गयेको सम्फन्द्धी वववाद, 

 ध्वलन प्रदषुण गयी वा पोहोयभैरा फ्माॉकी लछभेकीराई असय ऩमुाछएको सम्फन्द्धी वववाद, 

 प्रचलरत कानून फभोन्त्जभ भेरलभराऩ हनुसक्ने व्मन्त्ि फादी बई दामय हनेु अन्द्म देवानी य एक 
वषछसम्भ कैद हनु सक्ने पौजदायी वववाद ।   

४५.  न्द्मावमक सलभलतको अलधकायऺेिको प्रमोग य न्द्माम लनरुऩण प्रविमा के हनु्द्छ ? 

न्द्मावमक सलभलतको अलधकायऺेिको प्रमोग न्द्मावमक सलभलतका सॊमोजक य सदस्महरूरे साभवुहक रूऩरे 
गने य फहभुतको याम न्द्मावमक सलभलतको लनणछम भालनने व्मवस्था स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, २०७४ 
रे गयेको छ । न्द्मावमक सलभलतको सॊमोजक य अको एक जना सदस्मको उऩन्त्स्थलत बएभा वववादको 
कायफाही य वकनाया गनछ सवकने, न्द्मावमक सलभलतको सॊमोजक फाहेक अरु दईु जना सदस्मको उऩन्त्स्थलत 
बएभा वववादको वकनाया गने फाहेक अरु कायफाही गनछ सवकन्द्छ । सॊमोजकको ऩद रयि बएभा न्द्मावमक 
सलभलतभा यहेका अन्द्म दईु जना सदस्मको सवछसम्भलतभा वववादको कायफाही य वकनाया गनछ सवकन्द्छ । 
कुनै वववादको सम्फन्द्धभा न्द्मावमक सलभलतको सॊमोजक वा कुनै सदस्मको लनजी सयोकाय वा स्वाथछ 
गाॉलसएको वा त्मस्तो सॊमोजक वा सदस्मको नातालबिका व्मन्त्ि वववादको ऩऺ बएभा सॊमोजक वा सदस्म 
फाहेकका अन्द्म सदस्मरे सो वववादको कायफाही य वकनाया गनछ सवकन्द्छ । सॊमोजक य सफै सदस्मरे 
त्मस्तो लफफादको कायफाही य वकनाया गनछ नलभल्ने बएभा सबारे तीन जना सदस्मराई सो वववादको भाि 
कायफाही य वकनाया गने गयी तोक्नऩुछछ । 
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४६. न्द्मावमक सलभलतभा वववादका ऩऺरे कवहरेसम्भ वववादको ववषमभा लनवेदन ददन सक्छन ्? 

 

प्रचलरत कानूनभा कुनै ववषमभा भदु्दा हेने लनकाम सभऺ लनवेदन ददने हदम्माद तोवकएकोभा सोही 
म्मादलबि लनवेदन वा उजयुी वा वपयादऩि ददनऩुछछ । कुनै ववषमभा हदम्माद नतोवकएकोभा त्मस्तो कामछ 
बए गयेको लभलतरे ऩैँतीस ददनलबि न्द्मावमक सलभलत सभऺ लनवेदन ददनऩुछछ ।  न्द्मावमक सलभलतरे भदु्दा 
दताछको लनस्सा ददनऩुछछ वक ऩदैन ? ऩेश बएको लनवेदन दताछ गयी न्द्मावमक सलभलतरे दताछको लनस्सा 
उऩरब्ध गयाउन ुऩछछ । 

  

४७. न्द्मावमक सलभलतरे दताछ बएको भदु्दाका ऩऺको सम्ऩन्त्त्त योक्का याख्न वा पुकुवा गनछ 
सक्छ वक सक्दैन ? 

 

न्द्मावमक सलभलतरे ऩऺको लनवेदनका आधायभा कुनै सम्ऩन्त्त्त योक्काको रालग सम्फन्त्न्द्धत लनकामभा रेखी 
ऩनाउन सक्ने तथा पुकुवा गनछ रेखी ऩनाउन सक्छ ।   

 

४८. न्द्मावमक सलभलतरे वववादका कुनै ऩऺको वहत सॊयऺण कसयी गनछ सक्छ ? 

 

न्द्मावमक सलभलतरे अलधकायऺेि प्रमोग गदाछ वववादसॉग सम्फन्त्न्द्धत वऩलडत ऩऺ (भवहरा, फारफालरका, जेष्ठ 
नागरयक वा ऩलत ऩत्नीफीचको वववादभा नाफारक सन्द्तान वा आन्त्श्रत व्मन्त्ि) को वहतको रालग सम्फन्त्न्द्धत 
ऩऺराई अन्द्तरयभ सॊयऺणात्भक आदेश ददन  सक्छ । अन्द्तरयभ सॊयऺणात्भक आदेश बनेको वववादका 
ववषमभा अन्त्न्द्तभ लनणछम हनु अगावै वववादका ऩऺराई अन्द्माम ऩनछ नददन न्द्मूनतभ रुऩभा आवश्मक ऩने 
खान राउन, सयुऺा गनछ ददइने आदेश हो । 

   

४९.  कस्तो अवस्थाभा न्द्मावमक सलभलतरे ऩऺहरूको सम्ऩन्त्त्त योक्का य पुकुवा गनछ सक्छ ? 

 

न्द्मावमक सलभलतरे आपू सभऺ ऩयेको वववादभा कुनै ऩऺको नाभभा यहेको फैंक खाता वा ववऩऺीरे ऩाउने 
कुनै यकभ मथान्त्स्थलतभा याखी कसैराई बिुानी नगनछ वा हक हस्तान्द्तयण गनछफाट योक्का याख्न तथा 
वववाद लभरेऩलछ पुकुवाको रालग लनवेदन ददन  सक्छन ।   मसयी लनवेदन प्राप्त बएभा न्द्मावमक सलभलतरे 
प्रायन्त्म्बक जाॉचफझु गयी सो फभोन्त्जभ गनछ उऩमिु देखेभा अवलध तोकी योक्का वा पुकुवाको रालग 
सम्फन्त्न्द्धत लनकामभा रेखी ऩनाउन सक्छ । मसयी रेखी ऩनाएकोभा सम्फन्त्न्द्धत लनकामरे सो फभोन्त्जभ 
योक्का वा पुकुवा गयी त्मसको जानकायी न्द्मावमक सलभलतराई ददन ुऩछछ । 

   

५०. न्द्मावमक सलभलतरे आफ्नो काभको वावषछक वववयण कहाॉ ऩेश गनुछऩछछ ? 

 

न्द्मावमक सलभलतरे आपूरे गयेको काभको वावषछक वववयण अध्मऺ वा प्रभखुभापछ त सम्फन्त्न्द्धत सबाभा ऩेश 
गनुछ ऩने व्मवस्था स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, २०७४ रे गयेको छ । 
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५१.  न्द्मावमक सलभलतरे वववाद लनयोऩण गनछ गयेको लनणछमभा न्त्चत्त नफझेु के गनछ सवकन्द्छ ? 

 

न्द्मावमक सलभलतफाट बएको लनणछमभा न्त्चत्त नफझु्ने ऩऺरे लनणछमको जानकायी ऩाएको लभलतरे ऩैँतीस 
ददनलबि सम्फन्त्न्द्धत न्त्जल्रा अदारतभा ऩनुयावेदन गनछ सक्छन ्। 

   

५२. न्द्मावमक सलभलतफाट बएका लभराऩि वा लनणछमको कामाछन्द्वमन कसरे गछछ ? 

 

न्द्मावमक सलभलतफाट बएको लभराऩि वा लनणछमको कामाछन्द्वमन सम्फन्त्न्द्धत  कामछऩालरकारे तत्कार गनुछ 
गयाउन ु ऩछछ । न्द्मावमक सलभलतफाट बएको लभराऩि य लनणछम कामाछन्द्वमन सम्फन्द्धी अन्द्म व्मवस्था 
स्थानीम कानून फभोन्त्जभ हनेुछ ।  

 
  

बवन लनभाछण य नक्सा ऩास 

 

५३. नक्सा ऩास बनेको के हो ? नक्सा ऩास वकन गनुछऩछछ ? 

 

कुनै ऩलन बवन लनभाछण गनछका रालग यावष्डम बवन सॊवहताका साथै तहगत सयकायफाट तोवकएको भाऩदण्ड 
य प्रविमा ऩूया गयी गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाफाट कुनै व्मन्त्ि वा लनकामराई लनभाछण हनेु बवनको 
नाऩ, नक्सा, लडजाइन सभेतको वववयण उल्रेख गयी लनभाछण अनभुलत ददने कामछराई नक्सा ऩास बलनन्द्छ । 
भूरत् नागरयकको सयुऺा य आधायबूत सवुवधा प्रत्माबतू गदै व्मवन्त्स्थत वस्ती ववकास कामछराई सलुनन्त्ित 
गनछ नक्सा ऩास गरयन्द्छ । मसफाट नागरयकको फसोफासको अलबरेखका साथै नागरयकराई उऩरब्ध 
गयाउन ुऩने सेवा सवुवधा सभेत लनधाछयण गनछ सहमोग ऩयु दछ । 

   

५४. नक्सा ऩास गने प्रविमा के हो ? 

 

लनवेदकरे बवनको नक्सा सवहत गाउॉऩालरका वा नगय ऩालरकारे तोकेको ढाॉचाभा दयखास्त ददनऩुछछ । 
रयतऩूवछक प्राप्त दयखास्त फभोन्त्जभ बवन लनभाछणफाट सॊलधमाय कसराई भकाछ ऩने बए वववयण खुराई १५ 
ददनलबि उजयु गनछका रालग कामाछरमभा, सॊलधमायको घयदैरोभा य बवन लनभाछण हनेु नाउॉभा सफैरे देख्ने 
गयी सूचना टाॉस गनुछऩछछ ।  सूचनाको म्माद नाघेको ३ ददनलबि नेऩार सयकायरे तोकेको फन्त्स्त ववकास, 

शहयी मोजना तथा बवन लनभाछण सम्फन्द्धी भाऩदण्ड फभोन्त्जभ बवन लनभाछण गनछ लभल्ने वा नलभल्ने कुयाको 
जाॉचफझु गयी सम्फन्त्न्द्धत कभछचायीरे प्रलतवेदन ऩेश गनुछ ऩने हनु्द्छ । प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे 
रयतऩूवछकको वववयण य प्रभाण ऩगेुको ७ ददनलबि बवन लनभाछणको अनभुलत ददनऩुछछ ।  
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५५. नक्सा ऩास नबै ऩवहरे नै फनेका वा सम्ऩन्न हनेु िभभा यहेका बवनको नक्सा ऩास 
गनुछऩछछ वक ऩदैन ? ऩने बए तोवकएको प्रविमा के हनु्द्छ ? 

 

नक्सा ऩास गने प्रावधान नबएका साववकका गा.वव.स.हरूभा लनभाछण बएका बवनहरू नेऩार सयकायफाट 
जायी वस्ती ववकास, सहयी मोजना तथा बवन लनभाछण सम्फन्द्धी आधायबतू लनभाछण भाऩदण्ड, २०७२ 
फभोन्त्जभ स्थानीम तहरे तोकेको प्रकृमा अनसुाय अलबरेख दताछ गयाउन ुऩछछ । अलबरेन्त्खकयण नबएका 
बवनहरू सयकायी प्रमोजनका रालग बाडाभा लरन वा ददन ऩाइने छैन । 

 

५६. नक्सा ऩास नबै ऩवहरे नै फनेका वा सम्ऩन्न हनेु िभभा यहेका बवनको नक्सा ऩास 
गनुछऩछछ वक ऩदैन य ऩने बए तोवकएको प्रविमा के हनु्द्छ ? 

 

नक्सा ऩास गने प्रावधान नबएका साववकका गा.वव.स. हरूभा लनभाछण बएका बवनहरू नेऩार सयकायफाट 
जायी वस्ती ववकास, शहयी मोजना तथा बवन लनभाछण सम्फन्द्धी आधायबतू लनभाछण भाऩदण्ड, २०७२ को 
व्मवस्था फभोन्त्जभ स्थानीम तहरे तोकेको प्रकृमा अनसुाय अलबरेखभा दताछ गयाउन ुऩछछ । अलबरेन्त्खकयण 
नबएका बवनहरू सयकायी प्रमोजनका रालग बाडाभा लरनददन ऩाउने छैन । 

 

५७. नक्सा ऩास नगयी वा ऩास बएको नक्साभा स्वीकृती वेगयभालथल्रो तल्राभा कोना 
लनकालरएको, तरा थऩ गरयएको वा रम्फाई चौडाइभा हेयपेय गयी फनाएको बवनको 
हकभाछ  के गने ? 

 

स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, २०७४ प्रायम्ब बएको लभलत २०७४ आन्त्श्वन २९ गते अन्त्घ तत्कार प्रचलरत 
कानून फभोन्त्जभ नक्साऩास गनुछ ऩनेभा नक्सा ऩास नगयी वा ऩास बएको नक्साभा स्वीकृती वेगय हेयपेय 
गयी फनाएको बवनको हकभा बवन लनभाछण सम्फन्द्धी भाऩदण्ड य सॊवहता ऩारन बएको यहेछ बने 
गाउॉऩालरका वा नगयऩालरकारे स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, २०७४ प्रायम्ब बएऩलछ एक ऩटकको रालग 
देहामको व्मवस्था गयी नक्सा ऩास गनछ वा ऩास बएको नक्साभा हेयपेय गने स्वीकृलत ददन सक्नेछ- 

(क) सम्फन्त्न्द्धत व्मन्त्िराई ३५ ददनको म्माद ददई प्रभाणसाथ दयखास्त ददनको रालग सावछजलनक 
सूचना प्रकाशन गने, 

(ख) खण्ड (क) को उल्रेन्त्खत म्मादलबि दयखास्त ऩनछ आएका नक्साहरूको स्थरगत रुऩभा 
प्राववलधक जाॉचफझु गयी तथा साॉध सॊलधमाय सभेतसॉग फझुी बवन लनभाछण सम्फन्द्धी भाऩदण्ड य 
सॊवहता ऩारना बए नबएको एवकन गने, 

(ग)  बवन लनभाछण सम्फन्द्धी भाऩदण्ड य सॊवहता ऩूया गयेको एवकन बए हार नक्सा ऩास गनछ वा 
स्वीकृत नक्साभा हेयपेय गनछको रालग तेब्फय दस्तयु लरने, 

(घ)  उल्रेन्त्खत प्रावधान अऩाटछभेन्द्ट, हाउन्त्जि, होटेर तथा अन्द्म व्मावसावमक बवनको हकभा रागू 
हनेुछैन । 
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५८. ऩवहरे स्वीकृलत लरएको नक्साभा घय फनाउने िभभा तरा थप्ने, भोहडा फदल्ने वा 
रम्फाई चौडाईभा साभान्द्म ऩरयवतछन गनुछ ऩयेभा के गने ? 

 

स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, २०७४ को दपा ३५ फभोन्त्जभ लनधाछरयत भाऩदण्डको अनकूुर हनेु गयी 
सॊसोलधत नक्सा ऩेश गनुछऩछछ । तोवकएको प्रविमा ऩूया गयी थऩ दस्तयु लरई एकऩटकको रालग नक्सा हेयपेय 
गनछ स्वीकृलत ददन सवकन्द्छ । हाउन्त्जङ, होटेर तथा व्मवसावमक बवनहरूको हकभा बने मो व्मवस्था रागू 
हुॉदैन । 

 

५९. नक्सा ऩास नगयी वा ऩास बएको नक्साभा स्वीकृलत वेगय हेयपेय गयी बवन लनभाछण 
गयेभा कस्तो सजाम हनु्द्छ ? 

 

नक्सा ऩास नगयी बवन फनाएको बए ५ राख रुऩैमाॉ य ऩास बएको नक्साभा स्वीकृती वेगय हेयपेय गयी 
बवन फनाएको बए २ राख रुऩैमाॉसम्भ जरयवाना गयी अध्मऺ वा प्रभखुरे सो बवन वा त्मसको कुनै 
बाग बत्काउन आदेश ददन सक्नेछ । उि आदेश ददन ुअन्त्घ बवन लनभाछण गने व्मन्त्िराई सपाई ऩेश 
गने भनालसव भौका ददनुछ ऩनेछ । 

 

६०. सडकको अलधकायऺेि कसरे तोक्छ ? 

 

यावष्डमस्तयका सडकको हकभा सॊघीम सयकायरे, प्रदेशस्तयीम सडकको हकभा प्रदेश सयकायरे य आफ्नो 
ऺेिलबिका स्थानीम सडकको दाॉमाफामाॉ अलधकायऺेि सम्फन्त्न्द्धत गाउॉऩालरका य नगयऩालरकारे तोक्न 
सक्छन ्। मसयी तोक्दा फन्त्स्त ववकास, शहयी मोजना तथा बवन लनभाछण आधायबतू लनभाछण भाऩदण्ड 
२०७२ को अनकुुर हनेु गयी तोक्न ुऩछछ । 

 

६१. दगुछभ ऺेिभा नक्सा तमाय गने इन्त्न्द्जलनमय, सफ-ईन्त्न्द्जलनमय नबएभा कसयी य कसफाट 
नक्सा तमाय गयाउने ? 

 

दगुछभ गाउॉऩालरकाको ऺभता ववकास नबएसम्भ बवनहरूको नक्सा ऩासको न्त्जम्भेवायी सम्फन्त्न्द्धत 
गाउॉऩालरकाको अनयुोधभा न्त्जल्रा सभन्द्वम सलभलत वा नन्त्जकको गाउॉऩालरका वा नगयऩालरकाफाट गनछ 
सवकनेछ । अथवा शहयी ववकास भन्द्िारम तथा यावष्डम ऩनुलनछभाछण प्रालधकयणफाट तमाय ऩारयएका ववलबन्न 
नभूना नक्सा उऩरब्ध गयाउन सवकनेछ ।  नगयऩालरका स्वमम्रे स्थान ववशेषराई उऩमिु हनेु बवन 
सॊवहता अनकूुर नक्सा तमाय गयी उऩरब्ध गयाउन सवकनेछ । गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाको 
सबाको लनणछमफाट नेऩार इन्त्न्द्जलनमरयि काउन्त्न्द्सरभा दताछ बएको लसलबर इन्त्न्द्जलनमयराई कयायभा लरई 
नक्सा तमायको काभ गयाउन सवकनेछ । 
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६२. कस्तो घय फनाउने अनभुलत ददॉदा भाटो ऩयीऺण गयाउन ु ऩछछ ? मसभा दगुछभ ऺेिभा 
के गनछ सवकन्द्छ ? 

 

नेऩार सयकायफाट जायी वस्ती ववकास, शहयी मोजना तथा बवन लनभाछण सम्फन्द्धी आधायबतू लनभाछण 
भाऩदण्ड, २०७२ को फुॉदा १३.५ फभोन्त्जभ जलतसकैु तराका सावछजलनक बवन, ‘क’ वगछका बवन तथा 
‘ख’ वगछका ३ तराबन्द्दा अय रा बवनको हकभा भाटो ऩयीऺण गनुछऩछछ । दगुछभ ऺेिभा सभेत 
प्राववलधकको याम अनसुाय ववलबन्न ववलध अऩनाई भाटो ऩयीऺण गनछ सवकन्द्छ । भाटो ऩयीऺणको व्मवस्था 
गनछ गाउॉऩालरका, नगयऩालरका आपैरे आवासीम, औद्योलगकरगामत ववलबन्न ऺेिको भाटो ऩयीऺण गयी 
बवनको उचाई लनधाछयण गनछ सवकन्द्छ । 

   

६३. जय गाको ऺिेपरका आधायभा कलत प्रलतशत ऺिेपरभा बवन फनाउन अनभुलत ददन 
सवकन्द्छ ? 

 

नेऩार सयकायफाट जायी वस्ती ववकास, शहयी मोजना तथा बवन लनभाछण सम्फन्द्धी आधायबतू लनभाछण 
भाऩदण्ड, २०७२ को फुॉदा १३.११ फभोन्त्जभ आवासीम वा लभन्त्श्रत आवासीम बवनको हकभा २०७२ 
आन्त्श्वन १३ गते अन्त्घ वकत्ताकाट बई सकेकाको ८० वगछ लभटयसम्भका ऺेिपर बएको घडेयीभा ९० 
प्रलतशत य सो लभलत बन्द्दा ऩलछ वकत्ताकाट बएका य २५० वगछलभटयसम्भ ऺेिपर बएको घडेयीको ७० 
प्रलतशत य सोबन्द्दा फढी ऺेिपर बएको घडेयीको ६० प्रलतशतबन्द्दा फढी बवनको बईुँ तरारे चन्त्चछने 
ऺेिपर नहनेु गयी स्वीकृलत ददन ु ऩनेछ ।  आवासीम वा लभन्त्श्रत आवासीम बवन फाहेक सयकायी, 
अधछसयकायी सावछजलनक बवनहरूराई बवन लनभाछण स्वीकृलत ददॉदा बवनको बइुॉतरारे चन्त्चछने ऺेिपर 
जय गाको ऺेिपरको ५० प्रलतशतबन्द्दा फढी नहनेु गयी अनभुलत ददन ुऩदछछ ।    बकूम्ऩ प्रलतयोधी घय 
फनाउन अनभुलत ददॉदा के कुयाराई आधाय लरईनऩुछछ ? फलनसकेको घयराई बकूम्ऩ प्रलतयोधी फनाउन 
सवकन्द्छ ? आफ्नो ऺेिभा यावष्डम बवन सॊवहता (National Builging Code) रागू गयी मसको 
ऩरयऩारनाको सलुनन्त्ितता गनुछऩनेछ । फलनसकेको घयराई ऩलन येट्रोवपवटि (Retrofiting) का प्रववलधहरू 
अऩनाएय बकूम्ऩ प्रलतयोधी फनाउन सवकन्द्छ । 

   

६४.  यावष्डम बवन सॊवहता बनेको के हो ? मो वकन आवश्मक  ऩछछ ? 

 

यावष्डम बवन सॊवहता बनेको सयुन्त्ऺत सॊयचना लनभाछणको रालग आवश्मक सूचकहरू सवहतको प्रववलध 
सभेवटएको फाध्मकायी व्मवस्था हो । मो स्थानीम स्तयभा उऩरब्ध लनभाछण साभग्रीको गणुराई सकेसम्भ 
फढी उऩमोग गयी बकूम्ऩ प्रलतयोधात्भक घयहरूको लडजाइन गने तथा फनाउने तरयकाहरू सभेवटएको 
नेऩार सयकायको आलधकारयक अलबरेख हो । जनसाधायण तथा लनभाछणकभॉहरूभा नमाॊ लनभाछण साभग्रीको 
गणु एवॊ प्रमोग गने सही ववलधफाय ऩमाछप्त ऻान य सीऩ लफकास गनछ बवन सॊवहता आवश्मक ऩयेको      
हो । 
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६५.  भाऩदण्ड बनेको के हो ? 

  

भाऩदण्ड कुनै ऩलन ऺिे य मसभा हनेु ववकास लनभाछणको कामछराई लनमभन गयाउने प्राववलधक य कानूनी 
सॊमन्द्ि हो । मो आपैभा एक ववस्ततृ बौलतक ववकास मोजना नबई त्मस्तो मोजना कामाछन्द्वमन गने गयाउने 
साधन हो ।    

 

६६. बवन लनभाछण भाऩदण्ड बनेको के हो य मो वकन आवश्मक छ ? 
 

बवन लनभाछण भाऩदण्ड बन्नारे बवन सॊयचनारे जर, वाम,ु जलभन य प्रकाशभा ऩाने प्रबावराई व्मवन्त्स्थत 
फनाई सॊयचनाको आकाय, स्वरुऩ य ऺेिपरराई लनमलभत गयी स्थानीम बौलतक ववकाससॉग आवद्ध गनछ 
लनभाछण गरयएको लनमभनकायी व्मवस्थाराई जनाउॉछ । मसरे लनलभछत सॊयचनाहरू अऩाि भैिी, 
भानवोऩमोगी, सयुन्त्ऺत य स्वस्थकय फनाउन भद्दत गदछछ ।  

 

६७. बवन लनभाछण सम्फन्द्धी भाऩदण्ड कसरे तमाय गछछ ? स्थानीम तहरे आफ्नो अनकुुर 
हनेु गयी मस्तो भाऩदण्डभा हेयपेय गनछ सक्छन ्वा सक्दैनन ्?  

 

बवन लनभाछण सम्फन्द्धी भाऩदण्ड नेऩार सयकायरे लनधाछयण गछछ । नेऩार सयकायरे तोकेको भाऩदण्डभा 
कभ नहनेु गयी प्रदेश य स्थानीम तहरे बवन लनभाछण सम्फन्द्धी थऩ भाऩदण्ड तोकी रागू गनछ सक्छन ्। 

   

६८. बवन सॊवहता य बवन सम्फन्द्धी भाऩदण्डभा के पयक छ ? 
 

बवन सॊवहता लनभाछण साभग्रीको गणु एवॊ प्रमोग गने सही ववलधफाय, ऩमाछप्त ऻान य सीऩ ववकास गनछ तमाय 
गरयएको लनमभनकायी प्रणारी हो बने बवन भाऩदण्डरे लनलभछत सॊयचनाहरू भानवोऩमोगी, सयुन्त्ऺत, 

स्वस्थकय य अऩाॊग भैिी फनाउन भद्दत गदछछ ।  

  

स्थानीम तहको ववत्तीम अलधकायऺिे य आलथछक कामछप्रणारी 
 

६९. स्थानीम तहको आलथछक व्मवस्था सम्फन्द्धभा आकवषछत हनेु भखु्म-भख्म कानूनहरू   
के-के हनु ्? 

 

स्थानीम तहको आलथछक व्मवस्था सम्फन्द्धभा आकवषछत हनेु भखु्म-भख्म कानूनहरू लनम्न फभोन्त्जभ यहेका 
छन-् 

 नेऩारको सॊववधान 

 स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, २०७४ 

 यावष्डम प्राकृलतक श्रोत तथा ववत्त आमोग ऐन, २०७४ 

 अन्द्तय-सयकायी ववत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४  
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 आलथछक कामछववलध ऐन, २०५५  

 ववकास सहामता नीलत, २०७१  

 सावछजलनक खरयद ऐन, २०६३ 

 सावछजलनक खरयद लनमभावरी, २०६४ 

 भ्रभण खचछ लनमभावरी, २०६४  

 कामछ स्ारन लनदेन्त्शका, २०७३ (अथछ भन्द्िारमरे कामाछरम प्रमोजनका रालग जायी गयेको) , 

७०. स्थानीम तहको आलथछक ऐनभा के ववषम सम्फोधन गनुछऩछछ ? 

 

स्थानीम तहको आलथछक ऐन बन्नारे स्थानीम तहरे कय रगाउने तथा याजश्व ऩरयचारन गने कानूनराई 
सम्झनऩुछछ । स्थानीम तहरे कय रगाउने कानून ऩारयत नगयी कुनै ऩलन कय रगाउन वा उनाउन  
ऩाउॉदैनन ्। त्मसैरे स्थानीम तहरे आगाभी आलथछक वषछको फजेट तथा कामछिभ ऩेश गने सभमभा नै 
कय रगाउने, उनाउने वा कयका दय ऩरयवतछन गने सम्फन्द्धभा आलथछक ऐनभा व्मवस्था गयेय भाि  
गनुछऩछछ । 

   

७१. स्थानीम तहको ववलनमोजन ऐनभा के ववषम सम्फोधन गनुछऩछछ ? 

 

स्थानीम तहको ववलनमोजन ऐन बनेको स्थानीम सन्त््त कोषफाट यकभ खचछ गने वा न्त्झक्ने सम्फन्द्धभा 
व्मवस्था गने कानून हो । ववलनमोजन ऐन स्वीकृत नगयी सन्त््त कोषफाट कुनै ऩलन यकभ खचछ गनछ 
नऩाउने बएकारे आगाभी आ.व. भा हनेु फजेट खचछको कूर अॊकसवहत वावषछक फजेट य कामछिभसॉगै 
ववलनमोजन ववधेमक ऩलन सबाभा ऩेश गनुछऩछछ । 

 

७२. स्थानीम तहको ववत्तीम स्रोत के हो ? 

 

सॊववधानभा अनसूुचीकृत कामछहरूको सम्ऩादनका रालग स्थानीम तहको ववत्तीम स्रोतका रुऩभा आन्द्तरयक 
आम, अन्द्तय-सयकायी ववत्तीम हस्तान्द्तयणफाट प्राप्त आम य याजश्व फाॉडपाॉडफाट प्राप्त आम हनु ् । 
गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकारे कानून फभोन्त्जभ स्थानीम तहभा तोवकएका कय तथा गैय कय याजश्व 
उनाउन सक्छन ् । कय याजश्व बन्नारे गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकारे तोवकएको प्रमोजनका रालग 
रगाइने अलनवामछ कय हो । गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाद्वाया प्रदान गरयने ववलबन्न प्रकायका नागरयक 
सेवा तथा प्रशासकीम सेवावाऩत लरइने सेवा शलु्क, कुनै वस्त ु प्रमोगका रालग अलधकाय ददइए वाऩत 
लरइने ईजाजत दस्तयु, कुनै कागजातको प्रलतलरवऩका रालग लरइने प्रलतलरवऩ दस्तयु, कुनै कसयु वाऩत 
असलु्ने जरयवाना आददराई गैयकय याजश्व  बलनन्द्छ । स्थानीम तहको खचछको आवश्मकता य याजश्वको 
ऺभताको आधायभा नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायफाट गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकारे ववत्तीम 
सभानीकयण अनदुान, सशतछ अनदुान, सभऩयुक अनदुान तथा ववशेष अनदुान प्राप्त गनछ सक्छन ्। 
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७३. याजश्व सधुाय मोजना बनेको के हो ? 

 

गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकारे आपूरे उनाउने कय य गैय कय याजश्वको अलबवृवद्धका रालग फनाइने 
मोजनाराई याजश्व सधुाय मोजना बलनन्द्छ । मसरे कय य गैय कयको दय य दामयाराई फढाउन भद्दत  
ऩयु दछ । मस अन्द्तगछत याजश्व सम्फन्द्धी नीलत, कामछववलध, सॊस्थागत सॊयचना य ऺभता ववकाससॉग 
सम्फन्त्न्द्धत सधुायका ववषमहरू सभेवटएको हनु्द्छ । 

 

७४. स्थानीम कय बनेको के हो ? स्थानीम तहरे कुन-कुन ववषमभा कय तथा शलु्क 
रगाउन ऩाउछन ्? 

 

सॊववधान फभोन्त्जभ तोवकएका अलधकायऺेिभा स्थानीम तहरे रगाउन ऩाउने कयराई स्थानीम कय  
बलनन्द्छ । स्थानीम तहको अलधकायऺेिको ववषमभा स्थानीम कानून य अन्द्म प्रचलरत कानून अनसुाय कय 
रगाउन ऩाइन्द्छ । स्थानीम तहको अलधकायऺेि फाहेकका ऺेिभा कय रगाउन ऩाइदैन । मसयी 
स्थानीम तहरे रगाउन सक्ने कयहरू लनम्नानसुाय छन-् 

 सम्ऩन्त्त्त कय,   

 घय वहार कय,   

 घय–जय गा यन्त्जषे्डशन शलु्क,   

 सवायी साधन कय,   
 बलूभ कय (भारऩोत) 
 भनोयञ्जन कय, 

 ववऻाऩन कय, 

 व्मवसाम कय । 

 

७५. गैय कय बनेको के हो ? स्थानीम तहरे कुन-कुन ववषमभा गैय कय तथा रगाउन 
ऩाउॉछन ्? 

 

सॊववधान फभोन्त्जभ तोवकएका अलधकायऺेिभा स्थानीम तहरे कय फाहेकका अन्द्म याजश्वका स्रोतहरूराई 
गैय कय बलनन्द्छ । मसयी स्थानीम तहरे रगाउन सक्ने गैय कयहरू लनम्नानसुाय छन-्    

 सेवा शलु्क दस्तयुहरू   

 ऩमछटन शलु्क,   

 दण्ड जरयवाना आदद ।   

 

७६. एकीकृत सम्ऩत्ती कय के हो ? 
 

एकीकृत सम्ऩत्ती कय बन्नारे गाउॉऩालरका वा नगयऩालरकाको ऺेिलबि कुनै व्मन्त्िको स्वालभत्वभा यहेको 
सम्ऩूणछ घय य जय गाको एकीकृत रुऩभा वहसाफ गयी रगाइने सम्ऩत्ती कयराई जनाउॉछ ।  
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७७. आन्द्तरयक आम प्रऺेऩण बनेको के हो ? 
 

गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकारे आगाभी आ.व. को रालग आपूरे उनाउने कय य गैय कय ऺेिफाट 
प्राप्त हनेु आमको अनभुानराई आन्द्तरयक आम प्रऺेऩण बलनन्द्छ । 

 

७८. स्थानीम तहरे प्राकृलतक श्रोतको योमल्टी य केन्द्रीम याजश्व अन्द्तगछत भूल्म अलबववृद्ध 
कय य अन्द्त्शलु्कको याजश्वफाट कलत अॊश ऩाउॉछन ्? 

 

प्राकृलतक श्रोतको योमल्टी य केन्द्रीम याजश्व अन्द्तगछत भूल्म अलबवृवद्ध कय तथा अन्द्त्शलु्कको याजश्वफाट 
स्थानीम तहरे अन्द्तय सयकायी ववत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ भा यहेको व्मवस्था अनसुायको अॊश प्राप्त गछछन ्।  

 

७९. स्थानीम सन्त््त कोष बनेको के हो ? मसभा कस्ता-कस्ता यकभ जम्भा गनछ   
सवकन्द्छ ? 

 

सॊववधानको धाया २२९ य स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, २०७४ को दपा ६९ फभोन्त्जभ प्रत्मेक 
गाउॉऩालरका य नगयऩालरकाभा भूर कोषका रुऩभा एक स्थानीम सन्त््त कोष यहन्द्छ । स्थानीम सन्त््त 
कोषभा प्राप्त हनु आउने सफै यकभ फैङ्कभा खाता खोरी जम्भा गने य स्थानीम कानून फनाएय यकभ खचछ 
गनछ लभल्छ । स्थानीम सन्त््त कोषभा देहाम फभोन्त्जभका यकभ जम्भा गनुछऩछछ- 

 आपूरे उनाएको याजश्व तथा आमफाट प्राप्त यकभ, 

 याजश्व फाॉडपाॉडफाट प्राप्त हनेु यकभ, 

 नेऩार सयकायफाट प्राप्त अनदुान तथा अन्द्म यकभ, 

 प्रदेश सयकायफाट प्राप्त अनदुान तथा अन्द्म यकभ, 

 कुनै व्मन्त्ि, सॊघ वा सॊस्थाफाट प्राप्त यकभ,   

 यावष्डम प्राथलभकताको आधायभा गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाको रालग नेऩार सयकायरे ववदेशी 
सयकाय, लनकाम, सॊघसॊस्था वा व्मन्त्िफाट लरएको वैदेन्त्शक सहामताफाट उऩरब्ध गयाएको यकभ, 

 अन्द्म गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाफाट प्राप्त अनदुान तथा अन्द्म यकभ, 

 आन्द्तरयक ऋणफाट प्राप्त यकभ, 

 अन्द्म कुनै स्रोतफाट प्राप्त हनेु यकभ ।   

८०. स्थानीम तहभा अन्द्म कस्ता कोष खाता य खचछ खाताहरू यहन सक्छन ्? 

 

स्थानीम तहभा स्थानीम कानून फभोन्त्जभ आकन्त्स्भक कोष य अवकाश कोष सभेत यहनेछन ्। साथै ‘ग’ 

सभूहका खचछ खाता, ‘ग’ २–१ (चार ुखचछ खाता), ‘ग’ २–२ (ऩूॉजीगत खचछ खाता) य ‘ग’ ३ (धयौटी 
खाता) यहनेछन ्। मस फभोन्त्जभ स्थानीम तहरे कानून फनाएय ववलबन्न कोषहरूभा यकभ ववलनमोजन गयी 
खचछ गनछ सक्नेछन ्। 
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८१. स्थानीम सन्त््त कोषफाट लसधै खचछ गनछ सवकन्द्छ वा  सवकदैन ? सन्त््त कोषफाट खचछ 
गने य यकभ न्त्झक्ने प्रविमा के छ ? 

 

स्थानीम सन्त््त कोषफाट लसधै खचछ रेख्न सवकदैन । स्थानीम सन्त््त कोषभा जम्भा बएको यकभराई 
आवश्मकता अनसुाय ववलनमोजन ऐनद्वाया खचछ गनछ सवकने यकभ स्ारन खाता (Operational Account) 
भा ट्रान्द्सपय गयी आलथछक कायोफाय गनुछऩछछ । स्थानीम सन्त््त कोषफाट यकभ खचछ गने सम्फन्द्धी अन्द्म 
व्मवस्था स्थानीम कानून फभोन्त्जभ हनु्द्छ । आ.व. को अन्द्तभा खचछ खाताभा फाॉकी यहेको यकभ सन्त््त 
कोष खाताभा ट्रान्द्सपय गयी खचछ खाताराई शून्द्म गनुछऩछछ । 

   

८२. सन्त््त कोषको खाता स्ारन कसरे गछछ ? 
 

स्थानीम सन्त््त कोषको खाता स्ारन गाउॉऩालरका वा नगयऩालरकाको प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत य 
रेखा प्रभखुरे  गनेछ । 

   

८३. स्थानीम तहको अन्द्म खचछ खाता कसरे स्ारन गछछ ? 
 

स्थानीम तहको खचछ खाताको स्ारन गाउॉऩालरका वा नगयऩालरकाको प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत वा 
लनजरे तोकेको अलधकृतस्तयको कभछचायी य रेखा प्रभखु वा लनजरे तोकेको रेखाको कभछचायीरे गनेछ । 

   

८४. गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकारे कलत प्रकायका अनदुान प्राप्त गछछन ्? 
 

स्थानीम तहरे प्राप्त गने अनदुानहरू मस प्रकाय छन-् 

 ववत्तीम सभानीकयण अनदुान, 
 सशतछ अनदुान, 
 सभऩूयक अनदुान,  

 ववशेष अनदुान । 

८५. ववत्तीम सभानीकयण अनदुान बन्नारे के फनु्त्झन्द्छ ? 

 

नेऩार सयकायरे प्रदेश तथा स्थानीम तहको खचछको आवश्मकता य याजश्वको ऺभताको आधायभा यावष्डम 
प्राकृलतक स्रोत तथा ववत्त आमोगको लसपारयसभा स्थानीम तहराई ववत्तीम सभानीकयण अनदुान उऩरब्ध 
गयाउॉछ । नेऩार सयकायफाट प्राप्त अनदुान य आफ्नो स्रोतफाट उनेको याजश्वराई प्रदेशरे प्रदेशलबिका 
स्थानीम तहको खचछको आवश्मकता य याजश्वको ऺभताको आधायभा प्रदेश कानून फभोन्त्जभ सोही 
आमोगको लसपारयसभा ववत्तीम सभानीकयण अनदुान उऩरब्ध गयाउॉछ । 
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८६. सशतछ अनदुान बन्नारे के फनु्त्झन्द्छ ? 

 

नेऩार सयकायरे प्रदेश वा स्थानीम तह वा नेऩार सयकायको कुनै मोजना कामाछन्द्वमन गनछ यावष्डम 
प्राकृलतक स्रोत तथा ववत्त आमोगरे तोकेको आधाय फभोन्त्जभ प्रदेश तथा स्थानीम तहराई सशतछ अनदुान 
प्रदान गछछ । सशतछ अनदुान प्रदान गदाछ नेऩार सयकायरे मोजना कामाछन्द्वमन गने सम्फन्द्धभा शतछहरू 
तोक्ने य स्थानीम तहरे त्मस्तो शतछको ऩारना गनुछऩछछ । प्रदेशरे ऩलन स्थानीम तहराई प्रदेश कानून 
फभोन्त्जभ यावष्डम प्राकृलतक स्रोत तथा ववत्त आमोगरे तोकेको आधाय फभोन्त्जभ सशतछ अनदुान प्रदान गने 
व्मवस्था छ ।  

 

८७. सभऩूयक अनदुान बन्नारे के फनु्त्झन्द्छ ? 

 

नेऩार सयकायरे प्रदेश य स्थानीम तहराई तथा प्रदेशरे स्थानीम तहराई मोजनाको कूर रागतको 
आधायभा सभऩूयक अनदुान प्रदान गने व्मवस्था गनछ आवश्मक बएको यकभराई सभऩयुक अनदुान 
बलनन्द्छ । सो अनदुान देहामका आधायभा प्रदान गरयन्द्छ- 

(क) मोजनाको सॊबाव्मता, 
(ख) मोजनाको रागत, 

(ग) मोजनाफाट प्राप्त हनेु प्रलतपर वा राब, 

(घ) मोजना कामाछन्द्वमन गनछ सक्ने ववत्तीम तथा बौलतक ऺभता वा जनशन्त्ि, 

(ङ) मोजनाको आवश्मकता य प्राथलभकता ।   

 

प्रदेशरे स्थानीम तहराई प्रदेश कानून फभोन्त्जभ सभऩयुक अनदुान प्रदान गनछसक्छ । सभऩूयक अनदुान 
कुनै मोजनाको कूर रागतको अनऩुातका आधायभा प्रदान गरयन्द्छ । 

   

८८. ववशेष अनदुान बन्नारे के फनु्त्झन्द्छ ? 

 

नेऩार सयकायरे देहामको कुनै उद्देश्म याखी प्रदेश वा स्थानीम तहफाट स्ारन गरयने कुनै खास 
मोजनाको रालग प्रदान गने अनदुानराई ववशेष अनदुान बलनन्द्छ- 

(क) न्त्शऺा, स्वास््म, खानेऩानी जस्ता आधायबतू सेवाको ववकास य आऩूलतछ गने, 

(ख) अन्द्तय प्रदेश वा अन्द्तय स्थानीम तहको सन्द्तलुरत ववकास गने, 

(ग) आलथछक, साभान्त्जक वा अन्द्म कुनै प्रकायरे ववबेदभा ऩयेको वगछ वा सभदुामको उत्थान वा ववकास   
गने ।   

प्रदेशरे स्थानीम तहराई प्रदेश कानून फभोन्त्जभ ववशेष अनदुान प्रदान गनछ सक्छ । ववशेष अनदुान प्रदान 
गने कामछववलध तथा अन्द्म व्मवस्था नेऩार सयकायरे लनधाछयण गये फभोन्त्जभ हनु्द्छ । 
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८९. स्थानीम तहराई अनदुान प्रदान गने आधायहरू के-के हनु ्? 

 

स्थानीम तहराई अनदुान प्रदान गदाछ यावष्डम नीलत, यावष्डम आवश्मकता, स्थानीम तहको स्वामत्तता, स्थानीम 
तहरे जनताराई ऩमुाछउन ुऩने सेवा य उनीहरूराई प्रदान गरयएको आलथछक अलधकाय, याजश्व उनाउन सक्ने 
ऺभता, याजश्वको सम्बाव्मता य उऩमोग, ववकास लनभाछणभा गनुछऩने सहमोग, ऺेिीम असन्द्तरुन, गयीफी य 
असभानताको न्द्मूनीकयण, वन्त््तीकयणको अन्द्त्म, आकन्त्स्भक कामछ य अस्थामी आवश्मकता ऩूया गन 
सहमोग गनुछ ऩने ववषमहरूराई ध्मान ददई गनछ ऩनेछ ।  

 

९०. स्थानीम तहरे फजेट खचछ गदाछ ध्मान ददनऩुने कुया के के  हनु ्? 

 

स्थानीम तहको फजेट सबाफाट स्वीकृत बएको हनुऩुछछ । खचछ गने अन्त्ख्तमायी प्राप्त गयेको हनुऩुछछ । 
अन्त्ख्तमायी प्राप्त यकभ स्वीकृत फजेटको ऩरयलधलबि यहेको हनुऩुछछ तथा कामछऩालरकारे सबाफाट स्वीकृत 
सीभा य शीषछकलबि यहेय खचछ गनुछऩछछ । खचछ गदाछ लनमलभतता, लभतव्ममीता, कामछदऺता, प्रबावकारयता य 
औन्त्चत्मताजस्ता कुयाराई ध्मान ददई उऩमिु देन्त्खएभा भाि खचछ गनुछऩछछ ।  

 

९१. स्थानीम तहरे सॊघ तथा प्रदेशफाट प्राप्त गने ववत्तीम सभानीकयण, सशतछ, सभऩयुक य 
ववशेष अनदुान कुन-कुन शीषछकभा खचछ गनछ लभल्छ ? 

 

सशतछ अनदुान तोवकएको शीषछकभा भाि खचछ गनछ लभल्छ बने अन्द्म अनदुान स्थानीम आवश्मकता 
वभोन्त्जभ अनदुान प्रदान गने लनकामरे याखेको शतछ अनसुाय खचछ गनछ लभल्छ । 

   

९२. कोष तथा रेखा लनमन्द्िक कामाछरमफाट स्थानीम तहको खाताभा के आधायभा यकभ 
जम्भा गरयन्द्छ ? 

 

वावषछक फजेट य फजेट कामाछन्द्वमन सम्फन्द्धी लनदेशनका आधायभा कोष तथा रेखा लनमन्द्िक कामाछरमरे 
चौभालसक रुऩभा स्थानीम तहको सन्त््त कोषभा एकभषु्ट यकभ सोझै लनकासा गरयददन्द्छ ।  

 

९३. स्थानीम तहको सम्ऩकछ  भन्द्िारम कुन हो ? 

 

सॊघीम तहभा सॊघीम भालभरा तथा साभान्द्म प्रशासन भन्द्िारमस्थानीम तहको सम्ऩकछ  भन्द्िारम हो । 
प्रदेश तहभा स्थानीम भालभरा हेने बनी तोवकएको भन्द्िारम सम्ऩकछ  भन्द्िारमको रुऩभा यहने व्मवस्था 
स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, २०७४ रे गयेको छ । 
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९४.  स्थानीम तहरे वैदेन्त्शक सहामता लरने सम्फन्द्धी व्मवस्था के  छ ? 
 

वैदेन्त्शक अनदुान वा ऋण लरने अलधकाय नेऩार सयकायको भाि हनेुछ । नेऩार सयकायरे प्रदेश     
तथा स्थानीम तहको रालग वैदेन्त्शक अनदुान य प्रदेश तथा स्थानीम तहरे स्ारन गने मोजनाका     
रालग सम्फन्त्न्द्धत प्रदेश तथा स्थानीम तहफाट ऋण बिुानी गने शतछभा वैदेन्त्शक ऋण लरई ददन   
सक्नेछ । 

   

९५.  फजेट खचछ गनछ लनकासा लरॊदा ध्मान ददनऩुने कुयाहरू के-के हनु ्? 
 

सबाफाट ऩारयत गयी प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतका नाभभा अन्त्ख्तमायी जायी हनेु य मसऩलछ ग सभूहका ग 
२–१ (चार)ु, ग २–२ (ऩूॉन्त्जगत) य ग–३ (धयौटी खाता) फाट खचछ हनेु गदछछ । फजेट खचछ लनकासा 
लरॉदा लनम्न कागजात तमाय गयी ऩेश गनुछऩदछछ- 

 चौभालसक फाॉडपाॉड तथा स्वीकृत कामछिभ, 

 अन्त्ख्तमायीभा उल्रेन्त्खत शतछ ऩूया गयेको प्रभाण, 

 योक्का पुकुवाको ऩि, 

 सम्फन्त्न्द्धत खचछ शीषछक उल्रेख बएको, 
 लनकासा लरने अलधकायीको दस्तखत, 

 को.रे.लन.का. भा लसपारयस,  

 खचछको प्रगलत प्रलतवेदन ।   

९६. लनवाछन्त्चत प्रलतलनलधरे खाता स्ारन गनछ ऩाउने वा नऩाउने ? 
 

स्थानीम सयकाय सचारन ऐन, २०७४ अनसुाय प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतका नाभभा अन्त्ख्तमायी जायी हनेु 
व्मवस्था यहेको छ । लनवाछन्त्चत प्रलतलनलधरे नीलत तथा कानून फनाउने, कामछसम्ऩादनका रालग वातावयण 
लनभाछण गने, अनगुभन गने तथा काभभा सहजीकयण गने हो । लनवाछन्त्चत जनप्रलतलनलधरे खाता स्ारन गनछ 
लभल्दैन । 

 

९७.  स्थानीम तहको आम व्ममको रेखा कसयी यान्त्खन्द्छ ? स्थानीम तहको याजश्व तथा 
खचछको शीषछकहरू सम्फन्द्धभा के व्मवस्था यहेको छ ? 

 

सॊघीम सयकायको रेखा प्रणारी अनरुुऩ रेखाॊकन हनेु गयी याजश्व, धयौटी, न्त्जन्द्सी तथा खचछको रेखाॊकन  
य प्रलतवेदन हनु्द्छ । चौभालसक सवकएको १५ ददनलबि कामछऩालरका फैनकभा प्रलतवेदनको सभीऺा   
हनु्द्छ ।  
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९८. वडा कामाछरमरे आलथछक कायोफाय गनछ अन्त्ख्तमायी ऩाउने वक नऩाउने ? 
 

साभान्द्मतमा स्थानीम तहको कामछऩालरका अन्द्तगछत खचछ केन्द्रहरू एकबन्द्दा फढी हनुसक्ने बएऩलन बिुानी 
केन्द्र एउटा भा ि हनुसक्छ । तसथछ खचछ सम्फन्द्धी भाऩदण्ड फनाई प्राप्त अन्त्ख्तमायी फभोन्त्जभ तोवकएको 
यकभ वडा कामाछरमरे खचछ गने व्मवस्था लभराउन सवकन्द्छ । वडा कामाछरमराई बिुानी केन्द्रको 
रुऩभा स्थावऩत गनछ अलधकृत स्तयको वडा सन्त्चव व्मवस्था हनु ुअलनवामछ छ । अलधकृतस्तयको कभछचायी 
वडा सन्त्चव बएको य रेखाको कभछचायीको व्मवस्था यहेको अवस्थाभा प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे 
चाहेभा आपूराई प्राप्त अलधकाय वडा सन्त्चवराई प्रत्मामोजन गनछ सक्छ । 
   

९९. वडा कामाछरमरे कसयी खचछ गनछ सक्छन ्? 
 

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतको न्त्जम्भेवायी य जवाप देवहताभा रागत अनभुानभा फढी नहनेु य मथासभमभा 
पछौट गने गयी वडा कामाछरमका नाभभा ऩेश्की लरएय खचछ गनछ सवकने छ । मसयी खचछ गदाछ वडा 
खाताभा यकभ जम्भा हनेु गयी ऩेश्की गएको बए दईु जना स्थामी कभछचायी लभरेय खाता चराउनऩुछछ । 
वडा खाता नखुरेको अवस्थाभा ऩेन्त्श्क पर्छ्यौटका प्रावधान उल्रेख  गयी न्त्जम्भेवाय स्थामी कभछचायीको 
नाभभा ऩेन्त्श्क लरई खचछ गनछ सवकन्द्छ । अस्थामी तथा कयायभा कामछयत कभछचायीको नाभभा मस्तो 
ऩेन्त्श्क लरई आलथछक कायोफाय स्ारन गनछ सवकदैन ।  
 

१००. वडा कामाछरमराई ऩेश्की ददन लभल्छ वक लभल्दैन ? 
 

वडाभा कामछयत कभछचायीराई लनमभानसुाय ऩेश्की ददन सवकन्द्छ । मसयी लरएको ऩेश्की लनमभानसुाय खचछ 
गयी पर्छ्यौट गनुछऩछछ ।   
 

१०१. ऩेश्की ददॉदा ध्मान ददनऩुने कुयाहरू के-के हनु ्? ऩेश्की पछमौट गने प्रकृमा के  
हो ? सभमभा ऩेश्की पर्छ्यौट नगये के हनु्द्छ ? 

 

काभ स्ऩष्ट, प्रमोजन स्ऩष्ट, रागत अनभुान बन्द्दा फढी नहनेु गयी व्मन्त्िको हकभा नेगाना सवहत तीन ऩसु्ते, 

सॊस्थाको हकभा नेगाना सवहत नाभ नाभेसी वववयण, आवश्मकता अनसुाय फैंक य मायेन्द्टी याखी ऩेश्की ददन 
सवकन्द्छ । ऩेश्की पर्छ्यौटका प्रावधान अनसुाय लनमलभत प्रलतवेदन गयी पर्छ्यौट गनुछऩछछ । सभमभा 
ऩेश्की पर्छ्यौट नगयेभा ऩेश्की यकभभा म्माद नाघेका लभलतरे वावषछक १० प्रलतशतका दयरे व्माज रगाई 
असरु गरयने, तरफ योक्का गरयने य ववबागीम कायफाही सभेत गने व्मवस्था यहेको छ । 

 

१०२. प्राववलधक कभछचायी नबएको अवस्थाभा कसयी काभ गयाउन सवकन्द्छ ? 
 

स्थानीम तहभा प्राववलधक कभछचायीको ऩदऩूलतछ नबएको अवस्थाभा तत्कार काभ चराउनका रालग प्रचलरत 
कानून फभोन्त्जभ प्राववलधक सेवा कयायभा लरन सवकन्द्छ । मसयी कयायभा लरइएको कभछचायीहरूको 
दयफन्द्दीभा कभछचायी खवटई आएभा त्मस्तो कयाय स्वत् सभाप्त हनु्द्छ । 
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१०३. लनभाछण तथा ऩयाभशछ कामछको बिुानी ददॊदा ध्मान ददनऩुने कुयाहरू के-के हनु ्? 
 

लनभाछण तथा ऩयाभशछ कामछको बिुानी ददॊदा लनम्न ववषमहरूभा ध्मान ददन ुऩदछछ- 

 सम्झौताभा उन्त्ल्रन्त्खत शतछ तथा प्रावधानहरू, 

 सम्झौता फभोन्त्जभको कामछ गयेको यलनि लफर तथा अन्त्न्द्तभ लफर (प्मान, भ्माट लफर), 
 ऩेश्की बए फैंक य मायेन्द्टी, 
 पभछ दताछ य नवीकयण सम्फन्द्धी तथा कय चिुा प्रभाण ऩि, 

 अन्द्म सान्द्दलबछक कुयाहरू ।   

१०४.  स्थानीम तहको फैंक खाता स्ारन क-कस्को नाभफाट हनु्द्छ ? 
 

सन्त््त कोष खाताको हकभा प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत य रेखा प्रभखु तथा खचछ खाताको हकभा प्रभखु 
प्रशासकीम अलधकृत वा लनजरे तोकेको अलधकृतस्तयको कभछचायी य रेखा प्रभखु वा लनजरे तोकेको रेखा 
सभूहको कभछचायीको नाभफाट स्ारन हनु्द्छ ।  न्त्जल्रा सभन्द्वम सलभलतको खाता न्त्जल्रा सभन्द्वम 
अलधकायी वा लनजरे तोकेको अलधकृतस्तयको कभछचायी य रेखा प्रभखु वा लनजरे तोकेको रेखाको 
कभछचायीरे गने व्मवस्था यहेको छ ।  ऻण्ढ। स्थानीम तहको रेखा उत्तयदामी अलधकृत को हनु्द्छ ? 

आलथछक अलधकाय प्राप्त अलधकायीरे सावछजलनक खचछ गदाछ लनमलभतता, लभतव्ममीता, कामछदऺता, प्रबावकारयता 
य औन्त्चत्मता सलुनन्त्ित बए नबएको सम्फन्द्धभा उत्तय ददनऩुने न्त्जम्भेवायी वहन गने अलधकायी नै रेखा 
उत्तयदामी अलधकृत हो । गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाको हकभा प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत य 
न्त्जल्रासबाका हकभा न्त्जल्रा सभन्द्वम अलधकायी रेखा उत्तयदामी अलधकृत हनु्द्छ ।  

 

१०५. स्थानीम तहको कायोफायको रेखा नीकसॉग नयाख्नरेाई के हनु्द्छ ? 
 

स्थानीम तहको आम व्ममको रेखा याख्ने न्त्जम्भेवायी ऩाएको कभछचायीरे नीक दरुुस्त तवयरे रेखा नयाखेको 
कायणफाट नेऩार सयकाय, प्रदेश सयकाय वा स्थानीम तहराई कुनै वकलसभको हानी नोक्सानी वा लऺत हनु 
गएभा त्मसयी ऩनछ गएको हानी नोक्सानी त्मस्तो हानी नोक्सानी गने कभछचायीफाट असरु उऩय गनुछऩनेछ । 

 

१०६.  गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाभा फजेट खचछ गने अन्त्ख्तमायी कसराई हनु्द्छ ? 

 गाउॉ तथा नगय सबाफाट फजेट स्वीकृत बएको सात ददनलबि अध्मऺ वा प्रभखुरे प्रभखु प्रशासकीम 
अलधकृतराई फजेटको खचछ गने अन्त्ख्तमायी प्रदान गनुछऩछछ । मस्तो अन्त्ख्तमायी प्राप्त बएको ऩन्द्र 
ददनलबि प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे सम्फन्त्न्द्धत भहाशाखा वा शाखा प्रभखु य वडा सन्त्चवराई 
कामछिभ य फजेटसवहत प्रचलरत कानून फभोन्त्जभ खचछ गने अन्त्ख्तमायी ददनऩुछछ । 

 अन्त्ख्तमायी प्राप्त बएको यकभ स्वीकृत फजेटको ऩरयलधलबि यही प्रचलरत कानून फभोन्त्जभ खचछ गने, 

रेखा याख्ने वा याख्न रगाउॉने, रेखाऩयीऺण गयाउने, फेरूज ु पर्छ्यौट गने सभेतको रेखा सम्फन्द्धी 
सम्ऩूणछ उत्तयदावमत्व अन्त्ख्तमाय प्राप्त अलधकायीको हनेुछ ।   
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 स्थानीम सन्त््त कोषको स्ारन गाउॉऩालरका वा नगयऩालरकाको प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत य रेखा प्रभखु 
तथा न्त्जल्रा सभन्द्वम सलभलतको कोषको स्ारन न्त्जल्रा सभन्द्वम अलधकायी य रेखा प्रभखुरे गनेछ । 

 प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे स्वीकृत फजेट खचछ गदाछ लनमलभतता, लभतव्मवमता, कामछदऺता, 
प्रबावकारयता य औन्त्चत्म कामभ गनछ आवश्मक व्मवस्था लभराउन ुऩनेछ ।   

 प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे सबाफाट स्वीकृत सीभा य शीषछक फावहय गई फजेट खचछ गनछ ऩाउने छैन । 

१०७. स्थानीम तहरे बौलतक तथा ववत्तीम प्रलतवेदन कवहरे कवहरे य कहाॉ कहाॉ गनुछऩछछ ? 

 

 स्थानीम तह, प्रदेश य सॊघभा एकै प्रकायको आलथछक प्रणारी हनेु हुॉदा गाउॉऩालरका तथा 
नगयऩालरकारे आफ्नो कायोफायको रेखा भहारेखा लनमन्द्िक कामाछरमको लसपारयसभा भहारेखा 
ऩयीऺकफाट स्वीकृत बए फभोन्त्जभको ढाॉचाभा नै याख्न ु ऩछछ । प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे 
गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाको कोषफाट खचछ बएको यकभको चौभालसक प्रगलत त्मस्तो अवलध 
सभाप्त बएको ऩन्द्र ददनलबि कामछऩालरकाको फैनकभा ऩेश गनुछ ऩदछछ ।   

 गाउॉऩालरका, नगयऩालरका तथा वडा कामाछरमरे आफ्नो आम य व्ममको वववयण प्रत्मेक भवहनाको 
सात गतेलबि सावछजलनक गनुछ ऩनेछ ।   

 गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकारे स्थानीम सन्त््त कोषभा बएको आम व्ममको चौभालसक शीषछकगत 
वववयण तमाय गयी सॊघीम अथछ भन्द्िारम, प्रदेश अथछ भन्द्िारम, सॊघीम भालभरा तथा साभान्द्म प्रशासन 
भन्द्िारम तथा यावष्डम प्राकृलतक स्रोत तथा ववत्त आमोगभा ऩनाउन ुऩछछ ।   

१०८. स्थानीम तहको आम, व्मम, मोजना तथा कामछिभको खचछको जानकायी कवहरे य 
कसयी सावछजलनक गनुछऩछछ ? 

 

प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतरे गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाको कोषफाट खचछ बएको यकभको चौभालसक 
प्रगलत त्मस्तो अवलध सभाप्त बएको ऩन्द्र ददनलबि कामछऩालरकाको फैनकभा ऩेश गनुछऩछछ । गाउॉऩालरका, 
नगयऩालरका तथा वडा कामाछरमरे आफ्नो आम य व्ममको वववयण प्रत्मेक भवहनाको सात गतेलबि 
सावछजलनक गनुछ ऩनेछ ।  गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकारे स्थानीम सन्त््त कोषभा बएको आम व्ममको 
चौभालसक शीषछकगत वववयण तमाय गयी सॊघीम अथछ भन्द्िारम, प्रदेश अथछ भन्द्िारम, सॊघीम भालभरा तथा 
साभान्द्म प्रशासन भन्द्िारम तथा यावष्डम प्राकृलतक श्रोत तथा ववत्त आमोगभा ऩनाउन ुऩनेछ । 

 

१०९. भहारेखा ऩयीऺकफाट बएको रेखा ऩयीऺणफाट फेरूजू औॊल्माइए ऩलछ सोको 
प्रलतकृमा वकन य कवहरेसम्भ  ददनऩुछछ ? 

 

रेखा ऩयीऺणफाट औॊल्माइको फेरूजूराई लनमलभत गनछ आवश्मक ऩषु्ट्याईका रालग भहारेखा ऩयीऺकको 
कामाछरमराई प्रलतविमा ददनऩुछछ । रेखा ऩयीऺणको प्रायन्त्म्बक प्रलतवेदन प्राप्त बएको लभलतरे ३५ ददनलबि 
रेखा ऩयीऺण गने लनकाम सभऺ फेरूज ुलनमलभत गने सम्फन्द्धभा स्ऩष्ट प्रलतकृमा ऩेश गनुछऩछछ ।   
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११०. स्थानीम तहको फेरूजू बन्नारे केराई फझुाउॉछ ? फेरूज ु पछमौट कसयी य 
कवहरेसम्भ गयी सक्नऩुछछ ? फेरूजकुो अलबरेख कहाॉ य कसयी याख्नऩुछछ ? 

 

कानून फभोन्त्जभको प्रकृमा ऩूया नगयी, प्रभाण नऩमुाछई, अलधकाय प्राप्त अलधकायीको स्वीकृती फेगय खचछ 
बएको बनी रेखा ऩयीऺणफाट औॊल्माइएको यकभराई फेरूज ुबलनन्द्छ । म्माद नाघेको ऩेश्की फेरूज,ु फढी 
यकभ बिुानी बए असूर उऩय गनुछ ऩने फेरूज,ु लनमभ फभोन्त्जभको प्रविमा नऩमुाछई खचछ गयेकोभा लनमलभत 
गनुछऩने फेरूज ुय रेखाको लसद्धान्द्त ववऩयीत खचछ गयेकोभा सैद्धान्त्न्द्तक फेरूज ुहनु्द्छ । फेरूजकुो अलबरेख 
सम्फन्त्न्द्धत स्थानीम तहको आालथछक प्रशासन शाखा प्रभखुको न्त्जम्भेवायीभा सयुन्त्ऺत साथ याख्न ुऩनेछ ।  

 

१११. स्थानीम तहको रेखा ऩयीऺण कसयी गरयन्द्छ ? 

 

स्थानीम तहरे आफ्नो आम तथा व्ममको अन्त्न्द्तभ रेखाऩयीऺण भहारेखा ऩयीऺकफाट गयाउन ुऩछछ । 
साथै स्थानीम तहरे कानून फभोन्त्जभ आफ्नो आम य व्ममको आन्द्तरयक रेखा ऩयीऺण सभेत गयाउन ु 
ऩछछ । आन्द्तरयक रेखाऩयीऺणरे औलँ्माएका कैवपमत सम्फन्त्न्द्धत अलधकायीरे अन्त्न्द्तभ रेखाऩयीऺण 
हनुबुन्द्दा अगावै सम्ऩयीऺण गयाउन ुऩने य आन्द्तरयक रेखा ऩयीऺणको एक प्रलत अन्त्न्द्तभ रेखा ऩयीऺणका 
रालग खवटने डोय वा भहारेखा ऩयीऺकरे तोकेको व्मन्त्ि वा लनकामराई उऩरब्ध गयाउन ुऩछछ । 

 

११२. स्थानीम तहको आन्द्तरयक रेखा ऩयीऺण के हो ? वकन गनुछऩछछ य कस्रे गदछछ ? 

 

स्थानीम तहको आलथछक कायोफायभा शदु्धता तथा लनमलभतता सलुनन्त्ित गनछ अन्त्न्द्तभ रेखा ऩयीऺणऩूवछ 
व्मवस्थाऩनफाटै आन्द्तरयक रुऩभा गरयने रेखा ऩयीऺणराई आन्द्तरयक रेखा ऩयीऺण बलनन्द्छ । मसको 
उद्देश्म आन्द्तरयक लनमन्द्िण प्रणारीराई फलरमो फनाई अन्त्न्द्तभ रेखा ऩयीऺण कामछराई सहज तलु्माउन ु
यहेको हनु्द्छ । गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकारे स्थानीम कानून फभोन्त्जभ आफ्नो आन्द्तरयक रेखा 
ऩयीऺण गयाउन ुऩछछ । जसको रालग आन्द्तरयक रेखा ऩयीऺण शाखाराई कृमाशीर फनाई तत्कार रेखा 
सभूहको कभछचायी व्मवस्था गयी आन्द्तरयक रेखाऩरयऺण सम्ऩन्न गने, आफ्नै आन्द्तरयक रेखाऩयीऺक बए 
लनजरे य लनज नबएभा कानूनद्वाया अको व्मवस्था नबएसम्भ सम्फन्त्न्द्धत न्त्जल्राको कोष तथा रेखा 
लनमन्द्िक कामाछरमफाट गयाउन ु ऩदछछ ।   न्त्जल्रा सभन्द्वम सलभलतको आन्द्तरयक रेखा ऩयीऺण आफ्नै 
आन्द्तरयक रेखाऩयीऺक बए लनजफाट य लनज नबएभा सम्फन्त्न्द्धत न्त्जल्राको कोष तथा रेखा लनमन्द्िक 
कामाछरमफाट गयाउन ुऩदछछ । 

   

११३. स्थानीम तहरे आन्द्तरयक लनमन्द्िण प्रणारी कसयी व्मवन्त्स्थत गछछ ? 

 

स्थानीम तहरे आफ्नो कामाछरमफाट सम्ऩादन गरयने कामछ लभतव्ममी, प्रबावकायी, लनमलभतता य कामछ 
दऺताऩूणछ ढिफाट सम्ऩादन गनछ, ववत्तीम प्रलतवेदन प्रणारीराई ववश्वसनीम फनाउन तथा प्रचलरत कानून 
फभोन्त्जभ कामछ सम्ऩादन गनछ आ–आफ्ना काभको प्रकृलत अनसुायको आन्द्तरयक लनमन्द्िण प्रणारी तमाय 
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गयी कामाछन्द्वमन गनुछऩछछ । आन्द्तरयक लनमन्द्िण प्रणारी तमाय गदाछ काभको प्रकृलत अनरुूऩ जोन्त्खभ 
ऺेिको ऩवहचान, लनमन्द्िणको वातावयण, सूचनाको लफश्वसनीमता य आदान प्रदान, अनगुभन तथा भूल्माङ्कन 
जस्ता ववषमराई सभेत सभेट्न ु ऩदछछ । आन्द्तरयक लनमन्द्िण प्रणारीको अनगुभन गनछको रालग 
गाउॉऩालरका वा नगयऩालरकाको अध्मऺ, प्रभखु वा न्त्जल्रा सभन्द्वम सलभलतको प्रभखु आपैरे वा न्त्जम्भेवाय 
अलधकायी तोकी अनगुभन गने व्मवस्था लभराउन ुऩनेछ । अनगुभनफाट देन्त्खएका िवुटराई सधुाय गयी 
आन्द्तरयक लनमन्द्िण प्रणारीराई सदुृढ फनाउने न्त्जम्भेवायी सम्फन्त्न्द्धत अध्मऺ, प्रभखु वा न्त्जल्रा सभन्द्वम 
सलभलतको प्रभखुको हनु्द्छ । गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकारे सावछजलनक सेवा प्रवाहराई ऩायदशॉ, 
उत्तयदामी य जवापदेही फनाउन सावछजलनक ऩयीऺण, साभान्त्जक ऩयीऺण तथा सावछजलनक सनुवुाई जस्ता 
कामछिभ स्ारन गनुछ  ऩदछछ । 

   

११४.  स्थानीम तहको आलथछक वषछ कवहरे देन्त्ख शरुु हनु्द्छ ? 

 

स्थानीम तहको आलथछक वषछ प्रत्मेक वषछको साउन एक गतेदेन्त्ख शरुु हनु्द्छ य आगाभी वषछको असाय 
भसान्द्तसम्भको अवलध एक आलथछक वषछभा सभेवटन्द्छ । 

  

११५. स्थानीम तहको फजेट यकभान्द्तय गनछ लभल्छ वक लभल्दैन ? 
 

स्थानीम तहको कामछऩालरकारे स्वीकृत वावषछक फजेटको अधीनभा यही कुनै शीषछकफाट ऩूॉजीगत शीषछकभा 
ऩच्चीस प्रलतशतभा नफढाई यकभान्द्तय गनछ सक्छ । मस अनसुाय चार ुशीषछकफाट चारभुा यकभान्द्तय गनछ 
नसवकने तय चारफुाट ऩूॉजीगत तथा ऩूॉजीगतफाट ऩूॉजीगत शीषछकभा यकभान्द्तय हनु सक्नेछ । मसयी 
यकभान्द्तय गदाछ जनु शीषछकभा यकभान्द्तय गरयने हो सो शीषछकभा शरुु फजेटको २५ प्रलतशतसम्भ थऩ गनछ 
सवकन्द्छ । ऩवहरे कुनै फजेट नबएको शीषछकभा यकभान्द्तय गनछ सवकदैन ।  स्थानीम तहको मोजना, फजेट 
तथा कामछिभ सबारे ऩास गने बएकोरे आलथछक वषछको लफचभा स्थानीम आलथछक ऐनभा अन्द्मथा व्मवस्था 
बएभा फाहेक मोजना सॊशोधन गनछ सवकदैन । उदाहयणको रालग कुनै सडक मोजनाभा ववलनमोजन बएको 
फजेटराई काभ गनछ नसवकएको वा नबएको कायण देखाई अको कुनै सडक मोजनाभा वा अन्द्म ववषमगत 
मोजनाभा यकभ सानछ सवकने छैन । मसयी सानछ सबारे अलधकाय प्रत्मामोजन गयेको बए सोही फभोन्त्जभ य 
नगयेको बए सबाभा नै ऩेश गनुछऩछछ । तय सोही सडक मोजनाको एउटा कामछिभफाट अको कामछिभभा 
सॊशोधन गनछ बने कामछऩालरकारे सक्ने देन्त्खन्द्छ । मद्यवऩ मसभा ऩलन फजेट, नीलत तथा कामछिभ कामाछन्द्वमन 
कसयी गने बन्ने भागछदशछन वा कामछववलध फनाएय गनुछऩछछ । 

   

११६. ववत्तीम जोन्त्खभ न्द्मूनीकयण गनछ स्थानीम सयकायरे के गनुछऩछछ ? 
 

त्माङ्क सङ्करन गदाछ लनमतवश गरत सूचना सङ्करन गनुछ य त्मसैका आधायभा मोजनाका फायेभा लनणछम 
लरन,ु गणुस्तय लनमन्द्िणभा राऩयवाही हनु,ु फजेट फाॉडपाॉड गदाछ नूरो यकभ अवण्डा याख्न,ु खरयद प्रकृमाभा 
अवान्त्छछत रुऩभा चरखेर हनु ुतथा सावछजलनक लनकामफाट प्रबावहीन अनगुभन तथा भूल्माङ्कन हनु ुऩलन 
ववत्तीम जोन्त्खभ फढ्नकुा कायणहरू हनु ् ।  ववत्तीम जोन्त्खभहरूराई न्द्मूनीकयण गदै स्थानीम तहको 
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आलथछक कामछप्रणारीराई लभतव्ममी य प्रबावकायी तलु्माइन ुआवश्मक हनु्द्छ । ववत्तीम जोन्त्खभ न्द्मूनीकयण 
अन्द्तगछत ववत्तीम साधनको ऩरयचारन सम्फन्द्धी कदननाई, ववत्तीम जवापदेवहताको कभी, ववत्तीम स्रोत 
साधनको उऩमोगभा अऩायदन्त्शछता एवभ ्अप्रबावकारयता जस्ता जोन्त्खभहरू न्द्मूनीकयण गनुछ ऩदछछ ।  मसका 
रालग लनम्न कुयाहरूको ऩारनाभा ध्मान ददनऩुदछछ- 

 तोवकएको प्रविमा अवरम्फन गयी मोजना तथा फजेट फनाउने, 

 भाऩदण्ड य कामछववलधभा अधारयत बई खचछ गने, 

 खचछ गदाछ सावछजलनक सनुवुाई, सावछजलनक ऩयीऺण, 

 साभान्त्जक ऩयीऺण गने, 

 सहबालगताभूरक ढॉगरे कामछिभ कामाछन्द्वमन गने, 

 सभम-सभमभा खचछको सावछजलनक गने, 
 लनमलभत प्रलतवेदन गने, 

 प्रबावकायी रेखाऩयीऺण य वेरूजू पर्छ्यौट तथा सम्ऩयीऺण गने ।   

 

११७. स्थानीम तहको सम्ऩन्त्त्त व्मवस्थाऩन कसयी गरयन्द्छ ? स्थानीम तहको घय जय गा 
तथा न्त्जन्द्सी सम्ऩन्त्त्तको अलबरेख कसयी गरयन्द्छ ? 

 

भहारेखा ऩयीऺकको कामाछरमफाट स्वीकृत भ.रे.ऩ. पायाभभा न्त्जन्द्सी सम्ऩन्त्त्तको अलबरेख यान्त्खन्द्छ । 
न्त्जन्द्सी व्मवस्थाऩन अन्द्तगछत खरयद गदाछ, बण्डायण गदाछ, लनयीऺण प्रलतवेदन गदाछ, हस्तान्द्तयण गदाछ, 
फयफझुायथ गदाछ हयेक चयणभा कानून फभोन्त्जभ प्रभाण यान्त्खन्द्छ । मस अन्द्तगछत लनम्न पायाभहरू 
ऩदछछन-् 

 खरयद आदेश भ. रे. ऩ. पा. नॊ. ४५ 

 दान्त्खरा रयऩोटछ भ. रे. ऩ. पा. नॊ. ४६ 

 खचछ नहनेु खाता भ. रे. ऩ. पा. नॊ. ४७ 

 हस्तान्द्तयण पायाभ भ. रे. ऩ. पा. नॊ. ४८ 

 न्त्जन्द्सी लनयीऺण भ. रे. ऩ. पा. नॊ. ४९  

 भाग पायाभ भ. रे. ऩ. पा. नॊ. ५१ 

 खचछ हनेु खाता भ. रे. ऩ. पा. नॊ. ५२ 

 वहारलगयी लरने भ. रे. ऩ. पा. नॊ. ५३ 

 न्त्जन्द्सी भौज्दातको वावषछक वववयण भ. रे. ऩ. पा. नॊ. ५७ 
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११८. स्थानीम तहको ऩनुसंयचना गदाछ साववकका गा.वव.स. तथा नगयऩालरकाहरू एक 
आऩसभा सभावहत बई स्थानीम तहका रुऩभा रुऩान्द्तयण बएऩिात ्त्मसको सम्ऩन्त्त्त 
हस्तान्द्तयण, फयफझुायथ तथा व्मवस्थाऩन कसयी हनु्द्छ ? 

 

गाउॉऩालरका वा नगयऩालरका कामभ हुॉदा सोलबि सभावहत बएका साववकका गाॉउ ववकास सलभलत वा 
नगयऩालरका वा त्मसको कुनै वडाको चर, अचर सम्ऩन्त्त्त, दावमत्व तथा अलबरेख त्मसयी कामभ बएका 
गाउॉऩालरका वा नगयऩालरकाभा स्वत् हस्तान्द्तयण हनेुछ । मसयी हस्तान्द्तयण हनेु सम्ऩूणछ सम्ऩन्त्त्तको 
अलबरेख तथा न्त्जन्द्सी रगत खाता स्थानीम तहरे तमाय गयी प्रलतवेदन सावछजलनक गनुछ ऩनेछ ।  साववक 
गाउॉ ववकास सलभलत वा नगयऩालरकाको नगदी, न्त्जन्द्सी,स्थामी सम्ऩन्त्त्त, गाउॉ ववकास सलभलत वा 
नगयऩालरकाको नाभभा यहेका सफै वकलसभका फैंक खाताहरूभा यहेको यकभ य ववगतभा मोजना 
स्ारनको रालग ददइएको ऩेश्की, नगदी, न्त्जन्द्सी भध्मे पर्छ्यौट हनु फाॉकी यहेको ऩेश्की सफै य िभागत 
मोजनाहरू तथा सम्ऩन्न मोजनाहरूको रगत हार उि गाउॉ ववकास सलभलत वा नगयऩालरका सभामोजन 
बएको गाउॉऩालरका वा नगयऩालरकाभा रगत सवहत फयफझुायथ गनुछऩछछ य सो ववषमराई सावछजलनक 
गनुछऩछछ । ऩवहराको जस्तो मो वषछ मोजनाभा फजेट छुयाएय सम्ऩन्न नबएसम्भ मोजना ऩलन कामभ यहने 
छैन । हयेक वषछको मोजना, फजेट तथा कामछिभरे नसभेटेको आमोजना ववगतभा लथमो य खचछ ऩलन 
फाॉकी छ बनेय चार ुवषछ खचछ गनछ ऩाइने छैन ।  हयेक वषछ श्रावण भवहनाभा मोजना शरुु हनु्द्छ य असाय 
भसान्द्तभा अन्द्त हनु्द्छ । असायभा खचछ नबएको यकभ स्वत् सन्त््त कोषभा वपताछ हनु्द्छ । त्मसऩलछ सो 
मोजनाभा यकभ खचछ गनछ नमाॉ फजेटभा मोजना सभावेश हनुऩुछछ । मदद कुनै मोजना सम्ऩन्न गनछ एक 
वषछबन्द्दा फढी सभम य फजेट आवश्मक ऩछछ बने फहफुषॉम खरयद मोजना स्वीकृत गनुछऩछछ । अन्द्मथा 
मसयी गरयएको खचछ अलनमलभत हनु्द्छ ।  

 

११९. MARS बनेको के हो ? स्थानीम तहका रालग मो वकन आवश्मक छ ? 

 

Municipal Administration and Revenue अथाछत नगयऩालरका प्रशासन तथा याजश्व प्रणारीराई 
छोटकयीभा MARS बलनन्द्छ । मो नगयऩालरकाहरूको सेवा प्रवाह य कामाछरम व्मवस्थाऩनराई व्मवन्त्स्थत 
गनछ तमाय गरयएको ववद्यलुतम प्रणारी  हो । मस प्रणारीभा आम तथा खचछ रेखा, सेवा प्रवाह, सम्ऩत्ती 
व्मवस्थाऩन, याजश्व प्रणारी, लनणछम प्रविमा, कभछचायी सूचना प्रणारी जस्ता नौ वटा ववषमहरू सभावेश 
गरयएको छ । मो प्रणारीराई कानाभाडौं भहानगयऩालरकाभा ऩयीऺण अभ्मासका रुऩभा स्थाऩना गरय 
रागू गरयएको छ । मसराई िभश् सफै नगयऩालरका य गाउॉऩालरकाभा सभेत ववस्ताय गदै रैजाने रऺ 
यहेको छ ।   
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स्थानीम तहको सावछजलनक खरयद 

 

१२२. सावछजलनक खरयद बन्नारे के फनु्त्झन्द्छ ? सावछजलनक खरयदका भूरबतू लसद्धान्द्त के-के 
हनु ्? 

 

सावछजलनक खरयद बन्नारे सावछजलनक लनकामरे कानून फभोन्त्जभ कुनै भारसाभान, ऩयाभशछ सेवा वा अन्द्म 
सेवा प्रालप्त गने वा कुनै लनभाछण कामछ गने गयाउने कामछराई जनाउॉछ । सावछजलनक लनकामभा कयायको 
भाध्मभफाट सावछजलनक खरयद गरयन्द्छ । सावछजलनक खरयदका भूरबतू लसद्धान्द्तहरू लनम्न यहेका छन-् 

 सावछजलनक खरयद सम्फन्द्धी कामछववलध, प्रविमा तथा लनणछमराई फढी खुरा, ऩायदशॉ, वस्तलुनष्ठ य 
ववश्वसनीम फनाउने, 

 सावछजलनक खरयद प्रविमाभा प्रलतस्ऩधाछ, स्वच्छता, ईभान्द्दारयता, जवापदेवहता य ववश्वसनीमता प्रवद्धछन 
गने,   

 सावछजलनक खरयदराई लभतब्ममी तथा वववेकऩूणछ ढॉगफाट सावछजलनक खचछको अलधकतभ प्रलतपर 
हालसर गने फनाउने,   

 सावछजलनक लनकामरे लनभाछण कामछ गदाछ गयाउॉदा, भारसाभान, ऩयाभशछ सेवा तथा अन्द्म सेवा खरयद 
गदाछ त्मस्तो खरयदको व्मवस्थाऩन ऺभता अलबफवृद्ध गयी उत्ऩादक, वविेता, आऩूलतछकताछ, लनभाछण 
व्मवसामी वा सेवा प्रदामकराई ववना बेदबाव सावछजलनक खरयद प्रविमाभा सहबागी हनेु सभान 
अवसय सलुनन्त्ित गयी सशुासनको प्रत्माबलूत गने ।   

१२१. स्थानीम तहरे खरयद गदाछ कुन ऐन, लनमभ अनसुाय  गनुछऩछछ ? 

 

स्थानीम तहरे खरयद गदाछ तऩलसरका ऐन तथा लनमभावरी फभोन्त्जभको कामछववलध ऩूया गयी खरयद     
गनुछऩछछ-   

 सावछजलनक खरयद ऐन, २०६३,   

 आलथछक कामछववलध ऐन, २०५५, 
 स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, २०७४, 
 स्थानीम तहको सावछजलनक खरयद लनमभावरी आदी । 

१२२. स्थानीम तहको सावछजलनक खरयद लनमभावरी के हो य मसरे कस्ता ववषम सभेटन ु
ऩछछ ? 

 

स्थानीम तहरे सॊघीम सावछजलनक खरयद ऐन, २०६३ को ऩारना गनुछऩछछ । मस ऐनको अलधनभा यही 
गाउॉऩालरका य नगयऩालरकारे आफ्नो खरयद लनमभावरी फनाई रागू गनछ सक्दछन ्। 
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१२३.  खरयद इकाइको गनन वकन आवश्मक हनु्द्छ य मसरे के काभ गनुछऩछछ ? 
 

सावछजलनक खरयद अनगुभन कामाछरमरे लनधाछयण गयेको मोय मता बएको खरयद कामछ सम्फन्द्धी ऻान बएको 
वा तालरभ प्राप्त गयेको कभछचायीराई खरयद अलधकायी तोकी खरयद सम्फन्द्धी सम्ऩूणछ कामछ गनछका रालग 
खरयद इकाइको गनन गरयन्द्छ । खरयद इकाइरे खरयद गरुुमोजना य वावषछक खरयद मोजना तमाय गयी 
अद्यावलधक याख्ने, सावछजलनक खरयद अनगुभन कामाछरमरे तमाय गयेको नभूना फोरऩि सम्फन्द्धी 
कागजातभा सायबतूरुऩभा पयक नऩने गयी आवश्मकता अनसुाय फोरऩि सम्फन्द्धी कागजात य खरयद 
सम्झौता सम्फन्द्धी कागजात तमाय गने, खरयद भाग सङ्करन गयी स्वीकृलतको रालग अलधकाय प्राप्त 
अलधकायी सभऺ ऩेश गने, खरयद कायफाहीसॉग सम्फन्त्न्द्धत काभभा सभन्द्वम गने, म्माद थऩ, कामछ सम्ऩादन 
जभानतको अलबरेख याख्नेरगामतका खरयद सम्फन्द्धी अन्द्म काभहरू गने । 
   

१२४. खरयद मोजना बनेको के हो ? मो आवश्मक छ वक छैन ? 
 

सावछजलनक लनकामरे सो लनकामफाट वषछ बयी गने खरयद कामछको मोजना नै खयीद मोजना हो । खयीद 
मोजना आ.व. को शरुुभा नै तमाय गयी अन्त्ख्तमायी प्राप्त अलधकायीफाट स्वीकृत गयाएऩलछ भाि सो आ.व. 
का रालग आवश्मक ऩने खरयद प्रविमा अन्त्घ वढाउन ुऩछछ । खरयद मोजना य खरयद गरुुमोजनाको ढाॉचा 
सावछजलनक खरयद लनमभावरीको अनसूुचीभा उऩरब्ध छ । खरयद मोजना नफनाई सावछजलनक लनकामरे 
कुनै खरयद गनुछ हुॉदैन ।  

१२५. खरयद गरुुमोजना के हो ? मसको स्वीकृत कसरे गनुछऩछछ ? 
 

सावछजलनक लनकामरे एक वषछबन्द्दा फढी अवलधसम्भ स्ारन हनेुमोजना वा आमोजनाको रालग खरयद गदाछ 
वा वावषछक दश कयोड रुऩैमाॉबन्द्दा फढी यकभको खरयद गदाछ सम्फन्त्न्द्धत लनकामरे त्मस्तो मोजना वा 
आमोजनाको खरयदको रालग खरयद गरुुमोजना तमाय गनुछऩछछ ।  सफै सॊवैधालनक अि वा लनकाम, अदारत, 

नेऩार सयकायका भन्द्िारम, सन्त्चवारम, आमोग, ववबाग वा सो अन्द्तगछतका अन्द्म जनुसकैु सयकायी लनकाम 
वा कामाछरम वा सावछजलनक लनकामका हकभा सम्फन्त्न्द्धत लनकामसॉग सम्फन्त्न्द्धत सन्त्चवफाट तथा स्थानीम 
तह य अन्द्म सावछजलनक लनकामका हकभा सम्फन्त्न्द्धत सावछजलनक लनकामको कामाछरम (प्रशासकीम) 
प्रभखुफाट स्वीकृत गयाउन ुऩछछ । 

   

१२६. लनभाछण कामछ, भारसाभान वा ऩयाभशछ वा अन्द्म सेवा खरयद गने ववलध के हनु ्? 

 

लनभाछण कामछ, भारसाभान वा ऩयाभशछ वा अन्द्म सेवा खरयद गने ववलधहरू देहाम फभोन्त्जभ अवरम्वन गनछ 
सवकन्द्छ- 
  

क.   भारसाभान, लनभाछण कामछ वा अन्द्म सेवा खरयद गनुछऩदाछ- 

(१) अन्द्तयाछवष्डमस्तयभा खुल्रा फोरऩि आह्वान गयी, 
(२) यावष्डमस्तयभा खुल्रा फोरऩि आह्वान गयी, 
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(३) लसरफन्द्दी दयबाउऩि आह्वान गयी, 
(४) सोझै खरयद गयी, 
(५) उऩबोिा सलभलत वा राबग्राही सभदुामराई सहबागी गयाई, 

(६) अभानतफाट (रु. एक राखसम्भको लनभाछण कामछ) 
(७) एकभषु्ठ दय ववलधफाट, 

(८) उत्ऩादक वा अलधकृत लफिेताद्वाया लनधाछरयत दयभा (क्माटरग सवऩि खरयद गने ववलधफाट), 
(९) सीलभत फोरऩिदातारे बाग लरने (लरलभटेड टेण्डरयि खरयद ववलधफाट), 
(१०)  नमाॉ लरने ऩयुानो ददन (फाई ब्माक भेथड खरयद ववलधफाट) । 

नोट् भालथ उन्त्ल्रन्त्खत फुॉदा नॊ. ७ देन्त्ख १० सम्भ उल्रेन्त्खत ववलधको रालग सावछजलनक खरयद अनगुभन 
कामाछरमरे हारसम्भ Standard Bidding Document तमाय गयी नसकेको हुॉदा मी ववलधहरू अऩनाई 
खरयद गनछ जवटरता यहेको अवस्था छ ।   

ख. ऩयाभशछ सेवा खरयद गनुछऩदाछ-   
(१) प्रलतस्ऩधाछत्भक प्रस्ताव भाग गयी,   
(२) सोझै वाताछफाट ।   

१२७. फोरऩि बनेको के हो ?  

फारऩि बन्नारे सावजलनक लनकामरे खरयदका रालग प्रकाशन गयेको सूचना अनरुुऩ सो लनकामरे तोकेको 
ढाॉचाभा फोरऩि दातारे ऩेश गयेको भूल्म खुल्ने कागजात, प्रस्ताव वा दययेट सम्झनऩुछछ । 

  

१२८. ववद्यतुीम खरयद प्रणारी (Electronic Procurement System) बनेको के हो ? 

 

ववद्यतुीम खरयद प्रणारी बन्नारे सावछजलनक खरयद अनगुभन कामाछरमरे सावछजलनक खरयद लनमभावरी, 
२०६४ को लनमभ १४६ फभोन्त्जभ स्थाऩना, स्ारन य व्मवस्थाऩन गयेको खरयद सम्फन्द्धी ववद्यतुीम 
प्रणारी हो । मस प्रणारी अन्द्तगछत वोरऩिको सूचना य फोरऩि सम्फन्द्धी कागजजात (ववड डकुभेण्ट) 
ववद्यलुतम प्रणारीभा अऩरोड गरयन्द्छ । मस कामछको व्मवस्थाऩन तथा सयुऺा सावछजलनक खरयद अनगुभन 
कामाछरमफाट हनु्द्छ । मसरे स्वच्छ प्रलतष्ट्ऩधाछराई फढावा ददई लभरेभतो (लसन्त्न्द्डकेट) प्रविमाराई 
लनरुत्सावहत गनछ गदछछ ।  

  

१२९. फोरऩि सम्फन्द्धी कागजात(Standard Bidding Document) बनेको के हो ? 

 

मो कसरे तमाय गनुछऩछछ ? सावछजलनक खरयद अनगुभन कामाछरमरे तमाय गयेको नभनुा कागजातको 
आधायभा खरयद सम्फन्द्धी सम्ऩूणछ जानकायी गयाउने कागजात नै फोरऩिसम्फन्द्धी कागजात हो । मसभा 
साभान्द्मतमा सायबतू रुऩभा पयक नऩने गयी सावछजलनक लनकामका प्रभखुरे तोकेको खरयद इकाइ 
अलधकायीरे कुनै ऩलन खरयद कामछको फोरऩिसम्फन्द्धी कागजात तमाय गनुछऩछछ । 
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१३०. फोरऩिको सूचनाभा हनुऩुने आवश्मक कुयाहरू के-के हनु ्? 

 

फोरऩि आह्वान गने सावछजलनक लनकामको नाभ य नेगाना, खरयद कामछको प्रकृलत य सभम सीभा, भारसाभान 
आऩूलतछ गनुछ ऩने, सेवा प्रदान गनुछ ऩने वा लनभाछण कामछ गनुछ ऩने स्थान, फोरऩि जभानत आवश्मक ऩने बए 
सोको यकभ य भान्द्म अवलध, फोरऩि जभानत आवश्मक ऩने बए फोरऩिको भान्द्म हनेु अवलध, फोरऩि 
सम्फन्द्धी कागजात वा ऩूवछ मोय मता सम्फन्द्धी कागजात ऩाइने स्थान, प्राप्त गने तरयका य सो वाऩत राय ने 
दस्तयु,फोरऩि वा ऩूवछ मोय मता सम्फन्द्धी प्रस्ताव ऩेश गने वा ऩनाउने स्थान, तरयका, अन्त्न्द्तभ लभलत य सभम, 

फारऩि वा ऩूवछ मोय मता सम्फन्द्धी प्रस्ताव खोल्ने लभलत, सभम, स्थान य फोरऩि खोल्ने सभमभा फोरऩिदाता 
वा लनजको अलधकाय प्राप्त प्रलतलनलधराई आभन्द्िण गने कुया य कामाछरमरे आवश्मक नानेका अन्द्म कुयाहरू 
हनुऩुछछ ।  

 

१३१. फोरऩि सम्फन्द्धी भूल्माङ्कन के आधायभा गनुछऩछछ ? 

 

फोरऩि भूल्माङ्कन फोरऩि सम्फन्द्धी Bidding Document भा उल्रेन्त्खत भूल्माङ्कनका आधाय वा 
भाऩदण्डका आधायभा तोवकएको प्रविमा अनसुाय गनुछऩछछ । फोरऩि भूल्माङ्कन गदाछ प्रस्तावदाताको खास 
काभको अनबुव, कामछ सम्ऩादन गने तरयका य कामछऺ ेिगत शतछप्रलतको प्रबावग्रावहता, भखु्म-भखु्म जनशन्त्िको 
मोय मता य अनबुव, प्रववलध हस्तान्द्तयण वा तालरभ तथा स्वदेशी जनशन्त्िको सहबालगता जस्ता आधायभा 
भूल्माङ्कन गनुछऩछछ । 

   

१३२.  फोरऩि भूल्माङ्कनभा न्त्चत्त नफझेुभा कलत ददनलबि उजयुी ददन सवकन्द्छ ? 

 

खरयद सम्झौता हनुबुन्द्दा अन्त्घ कुनै फोरऩिदाता वा प्रस्तावदातारे खरयद कायफाही वा लनणछम गदाछ कुनै 
िवुट गयेको वा ऩारना गनुछ ऩने कतछव्म ऩारना नगयेकोरे आपूराई ऺलत ऩयु ने वा ऩयु न सक्ने कायण 
खुराई फोरऩिदाता वा प्रस्तावदातारे थाहा ऩाएको लभलतरे सात ददनलबि सावछजलनक लनकामका प्रभखु 
सभऺ लनवेदन/उजयुी ददनऩुछछ । सावछजलनक लनकामरे ऩारना गनुछऩने कतछव्म ऩारना गयेको नदेन्त्खए वा 
त्मस्तो लनणछम कानून ववऩयीत देन्त्खएभा सावछजलनक लनकामका प्रभखुरे खरयद कायफाही लनरम्फन गयी सो 
लनवेदन प्राप्त बएको ऩाॉच ददनलबि कायण खुराई लरन्त्खत लनणछम गनुछऩछछ । 

   

१३३. खरयद अलबरेख बनेको के हो ? मसभा के के वववयण याख्नऩुछछ ? 

 

खरयद कामछवाहीसॉग सम्फन्त्न्द्धत विमाकराऩका वववयणहरू एकीकृत गयी व्मवन्त्स्थत रुऩभा सॊग्रह गयी याख्ने 
प्रकृमाराई खरयद अलबरेखीकयण बलनन्द्छ । मसभा फोरऩि वा ऩूवछ मोय मताको सावछजलनक सूचना, 
फोरऩि सम्फन्द्धी कागजात, फोरऩिदाता वा प्रस्तावदातासॉग बएका ऩिाचाय वा कागजात, फोरऩि 
खोल्दाका भाईन्द्मूटहरू, फोरऩिको भूरप्रलत, फोरऩिको िभभा गरयएको वप्र-ववड फैनकको भाईन्द्मूट, 

फोरऩि भूल्माङ्कन सलभलतको प्रलतवेदन, खरयद सम्झौता कामछ सम्ऩन्न प्रलतवेदन, कामछ स्वीकाय प्रलतवेदन 
जस्ता वववयणहरू याख्नऩुछछ । 



स्थानीय तह सम्बन्धी बारम्बार सोधधने प्रश्नहरू 

 
41 

१३४. कुन अवस्थाभा लसरफन्द्दी दयबाउऩि भाग गयी खरयद गनछ सवकन्द्छ ? 
 

लफसराख रुऩैंमाॉसम्भको लनभाछण कामछ तथा दश राखसम्भको भारसाभान वा अन्द्म सेवा लसरफन्द्दी 
दयबाउऩि आव्हान गयी खरयद गनछ सवकन्द्छ । फोरऩि आव्हान गयी खरयद गनछ सभम अबाव बएको 
अवस्थाभा तत्कार गनुछऩने सानो ऩरयभाणको खरयदभा मो ववलधको प्रमोग गरयन्द्छ । तय एउटै कामछराई 
टुिा टुिा ऩायी लसरफन्द्दी दयबाउ प्रविमाफाट खरयद गनछ सवकदैन । 

   

१३५. कस्तो अवस्थाभा सोझै खरयद ववलध अऩनाई खरयद गनछ सवकन्द्छ ? 
 

तत्कार गनुछऩने, प्राववलधक जवटरता नबएको, सेवा प्रदामक सहज रुऩभा उऩरब्ध हनेु लनभाछण कामछ, 
भारसाभान वा ऩयाभशछ सेवाको खरयदभा सोझै खरयद ववलध अऩनाई खरयद गनछ सवकन्द्छ । सोझै खरयदको 
ऺेि य सीभा देहाम फभोन्त्जभ यहेको छ- 
(क)  ऩाॉच राख रूऩैमाॉसम्भ रागत अनभुान बएको लनभाछण कामछ, भारसाभान वा ऩयाभशछ सेवा । 

(ख)  फीस राख रूऩैमाॉसम्भको औषलधजन्द्म भारसाभान वा नेऩारभा उत्ऩाददत ऩन्द्र राख रूऩैमाॉसम्भको 
भारसाभान  भालथ फुॉदा (ख) फभोन्त्जभको भारसाभानको उत्ऩादकरे यावष्डमस्तयको सभाचायऩिभा 
सूचना प्रकाशन गयी तोकेको लफिी भूल्मभा सोझै खरयद गनछ सवकनेछ । 

   

१३६.  उऩबोिा सलभलतभापछ त कस्तो काभ गयाउन सवकन्द्छ ? 

 

साभान्द्मतमा श्रभभूरक तथा प्राववलधक वहसाफरे कभ जवटर प्रकृलतको काभ, हेबी भेशीनहरू प्रमोग गनुछ 
नऩने य उऩबोिा सलभलत वा राबग्राही सभदुामफाट लनभाछण कामछ गयाॉउदा वा सो सम्फन्द्धी सेवा प्राप्त गदाछ 
लभतव्ममीता, गणुस्तयीमता वा दीगोऩना अलबववृद्ध हनेु बएभा वा ऩरयमोजनाको भखु्म उद्देश्म नै योजगायी 
सृजना गने य राबग्राही सभदुामराई सहबागी गयाउने बएभा एक कयोड रुऩैंमाॉसम्भ रागत अनभुान 
बएको लनभाछण कामछ वा सो सम्फन्द्धी सेवा उऩबोिा सलभलतफाट गयाउन वा सेवा लरन सवकन्द्छ । 

   

१३७. गैय सयकायी सॊस्थाफाट कस्तो कामछ गयाउन सवकन्द्छ ? 
 

स्थानीम तहसॉग गैय सयकायी सॊस्थारे गयेको सम्झौता फभोन्त्जभका कामछहरू गैय सयकायी सॊस्थाफाट गनछ 
गयाउन सवकन्द्छ । मसभा भूरत् जनचेतना अलबवृवद्ध, ऺभता ववकास, अलबभनु्त्खकयण, तालरभ, सॊस्थागत 
सवरीकयण जस्ता कामछहरू हनु सक्छन ्।   

 

१३८. गैय सयकायी सॊस्थारे के कसयी स्थानीम तहसॉग सभन्द्वम गनुछऩछछ ?  
 

गैयसयकायी सॊघ सॊस्था, उऩबोिा सलभलत, सहकायी सॊस्थारगामतका साभान्त्जक तथा साभदुावमक सॊघ 
सॊस्थारे स्थानीम तहसॉगको सभन्द्वमभा यही कामछ गनुछऩछछ । तय कुनै अन्द्तयाछवष्डम गैयसयकायी सॊघ 
सॊस्थारे स्थानीम तहसॉगको सभन्द्वमभा काभ गदाछ त्मस्तो काभको रालग अलनवामछ रुऩभा नेऩार 
सयकायको ऩूवछ स्वीकृलत लरएको हनुऩुछछ । 



स्थानीय तह सम्बन्धी बारम्बार सोधधने प्रश्नहरू 

 
42 

उऩमुछि फभोन्त्जभ स्थानीम तहसॉग सभन्द्वम गदाछ देहाम फभोन्त्जभ गनुछऩछछ- 

(क)  स्थानीम तहसॉग बएको सम्झौताका आधायभा कुनै अध्ममन, सबेऺण वा कामछिभ स्ारन गने, 

(ख) आफ्नो वावषछक मोजना, कामछिभ तथा फजेट स्थानीम तहको वावषछक मोजना, कामछिभ तथा फजेटभा 
सभावेश गयाउने, 

(ग) स्थानीम तहरे तोकेको ढाॉचाको सॊमिु अनगुभन तथा प्रगलत प्रलतवेदन प्रणारी अऩनाउने, 

कुनै सॊघ सॊस्थारे उऩमुछि फभोन्त्जभ काभ नगयेभा स्थानीम तहरे त्मस्तो काभ कायफाहीको 
कामाछन्द्वमन गनछ योक रगाउन सक्छ । 

 

१३९.  अभानतफाट कलत यकभसम्भको य कस्तो प्रकायको काभ गयाउन सवकन्द्छ ? 
 

सावछजलनक खरयद ऐनको दपा ४५ फभोन्त्जभ साभान्द्म प्रकृलतको भभछत सम्बाय, सानालतना लनमलभत कामछ वा 
सयसपाइजस्ता कामछ अभानतफाट गनछ सवकन्द्छ । सावछजलनक लनकामरे अभानतफाट काभ गनुछऩदाछ 
सावछजलनक खरयद ऐनको प्रविमा अऩनाईए एक तह भालथको अलधकायीको स्वीकृलतभा एकराख रुऩैंमाॉभा 
नफढाई खरयद कामछ गनुछऩछछ । सो काभको रालग आवश्मक ऩने प्राववलधक सेवा य लनभाछण साभग्री वाताछफाट 
उऩरब्ध गयाउन वा लनभाछण सम्फन्द्धी आवश्मक लनभाछण साभग्री खरयद गनछ वा ज्माराभा ददन सवकन्द्छ ।   

 

१४०. भौजदुा सूची (Standing list) के हो ? 
 

कामाछरमराइ वषछबयी आवश्मक ऩने लनभाछण, वस्त ुतथा सेवा खरयद गदाछ सो लनभाछण कामछ गनछ वा वस्त ुवा 
सेवा प्रदान गनछ कानून फभोन्त्जभ मोय मता ऩगेुका लनभाछणकताछ, वस्त ु वा सेवा प्रदामक लनकाम वा 
व्मन्त्िहरूको सूचीराई भौजदुा सूची बलनन्द्छ । खरयद प्रविमाराई लछटो छरयतो य लभतव्ममी फनाउन, 

गणुस्तय सलुनन्त्ित गनछ तथा सेवा प्रदामकहरूफीच प्रलतष्ट्ऩधाछ तथा अवसयभा सभानता कामभ गनछ य सेवा 
प्रदामकको उऩरब्धताको अलबरेख अद्यावलधक याख्न भौजदुा सूची तमाय गरयन्द्छ । सेवा प्रदामकरे सूचीभा 
सभावेश हनु लनवेदन ददएको खण्डभा सेवा खरयद गने कामाछरमरे जनुसकैु सभमभा ऩलन भौजदुा सूचीभा 
सभावेश गनछ सक्नेछ । 

   

१४१.  खरयद सम्झौताभा हनुऩुने कुयाहरू के-के हनु ्? 
 

खरयद सम्झौता गदाछ फोरऩि सम्फन्द्धी कागजात, प्रस्ताव सम्फन्द्धी कागजात वा लसरफन्द्दी दयबाउऩि 
सम्फन्द्धी पायाभभा उन्त्ल्रन्त्खत शतछहरूराई आधाय लरई देहामका ववषमहरू खुराई गनुछऩछछ- 

 खरयद सम्झौताका ऩऺहरूको नाभ य नेगाना, पोन, फ्माक्स नम्फय य सम्झौता कामाछन्द्वमनका रालग 
सम्ऩकछ  याख्ने व्मन्त्ि,   

 खरयद सम्झौताको कामछऺ ेि,   

 खरयद सम्झौताभा यहेका लरखतहरूको वववयण य प्राथलभकताको िभ,   

 कामछसम्ऩादन तालरका, आऩूलतछ सभम, कामछसम्ऩादन गनुछऩने म्माद थऩ गनछ सवकने नसवकने व्मवस्था, 
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 खरयद सम्झौताको यकभ वा सो लनधाछयण गने तरयका, भारसाभान, लनभाछण कामछ वा सेवा स्वीकाय हनेु 
शतछहरू, काफ ुफावहयको ऩरयन्त्स्थलत (पोसछ लभजय), भूल्म सभामोजन गनछ सवकने बए सोको व्मवस्था, खरयद 
सम्झौता सॊशोधन य बेरयएसन आदेश जायी गनछ सवकने बए सोको व्मवस्था, फीभा आवश्मक बएभा सो 
सम्फन्द्धी व्मवस्था, आवश्मक ऩने जभानत, लनधाछरयत अवलधभा कामछ सम्ऩादन हनु नसके फाऩतको ऩूवछ 
लनधाछरयत लऺतऩूलतछ (लरन्त्क्वडेटेड ड्याभेजेज), लनधाछरयत अवलधबन्द्दा अगालड नै कामछसम्ऩादन बएभा ददने वोनस 
सम्फन्द्धी व्मवस्था, 

 खरयद सम्झौता यद्द गनछ सक्ने व्मवस्था, सफ-कन्द्ट्रमाक्ट गनछ सवकने वा नसवकने व्मवस्था, वववाद 
सभाधानको सॊमन्द्ि, रागू हनेु कानून तथा कामाछरमराई रागेको अन्द्म कुयाहरू ।  

१४२. फैंक य मायेन्द्टी के हो ? 

कुनै काभ टुिो नरागेसम्भ सयुऺणवाऩत यान्त्खएका तथा सावछजलनक लनकामरे अनयुोध गयेऩलछ तत्कार 
सावछजलनक लनकामराई बिुानी गने गयी वान्त्णज्म फैंकफाट जायी बएको कागजातराई फैंक य मायेन्द्टी   
बलनन्द्छ । सेवा प्राप्त गने लनकामरे जायी गयेको फोरऩि सम्फन्द्धी कागजजातको ढाॉचाभा फैक य मायेन्द्टी 
ऩेश गनुछ ऩनेछ । वान्त्णज्म फैंकफाट जायी बएको फैंक य मायेन्द्टीको आलधकारयकता सलुनन्त्ित गयी सेवा 
प्राप्त गने लनकामरे फोरऩि सम्फन्द्धी लनणछम गनुछऩछछ ।   

१४३. अन्त्न्द्तभ बिुानी गदाछ के-के कुयाभा ध्मान ददनऩुछछ ?  

कुनै ऩलन आमोजना, ऩरयमोजनाको अन्त्न्द्तभ फीर बिुानी गदाछ फजेट तथा कामछिभ य सम्झौताको 
अधीनभा यही कामछ स्वीकाय प्रलतवेदन सवहत कामछ सम्ऩन्न बएको प्रभान्त्णत कागजात (अनगुभन तथा 
सऩुयीवेऺण प्रलतवेदन, सावछजलनक ऩयीऺण प्रलतवेदन, नाऩी वकताव, कामछसम्ऩन्न प्रलतवेदन, गणुस्तय ऩयीऺण 
प्रलतवेदन, मोजनासॉग सम्फन्त्न्द्धत तन्त्स्वयहरू आदद), लनवेदन, नेक्का फीर, बऩाछइ प्राप्त बएऩलछ गनुछऩछछ । 
अन्त्न्द्तभ बिुानी ददॉदा नेक्का सम्झौता अनसुायको कट्टी गनुछऩने कय तथा धयौटी यकभहरू कट्टी गयी तथा 
सम्झौता फभोन्त्जभका शतछहरू ऩूया बएको सलुनन्त्ित गयेय भाि ददनऩुछछ । तालरभ तथा ऩयाभशछ सेवा 
जस्ता सेवा खरयदको अन्त्न्द्तभ बिुानी गदाछ नक्सा, लडजाइन, प्रलतवेदन, कामछिभ सम्फन्द्धी तन्त्स्वय, 

सहबागीहरूको उऩन्त्स्थलत ऩषु्टी हनेुरगामतका कागजातहरू सभेत बए नबएको एकीन गनुछ ऩदछछ ।   

१४४. कस्तो अवस्थाभा खरयद सम्झौता अन्द्त्म गनछ सवकन्द्छ ?  

देहामको अवस्थाभा खरयद सॊझौताको अन्द्त्म गनछ सवकन्द्छ-  

क. आऩूलतछकताछ, ऩयाभशछदाता, सेवा प्रदामक वा लनभाछण व्मवसामीरे खरयद सम्झौता फभोन्त्जभ कामछ 
सम्ऩादन नगयेभा, फोरऩिदाता वा प्रस्तावदातारे प्रचलरत कानून, खरयद सम्झौता तथा खरयद सम्फन्द्धी 
अन्द्म लरखतभा उल्रेख बए अनरुुऩको आचयण ऩारना नगयेभा वा ऩेश्कीको दरुुऩमोग गयेभा,   
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ख.  सावछजलनक लनकामरे सावछजलनक वहतको रालग सवुवस्ताको आधायभा खरयद सम्झौताको अन्द्त्म 
(टलभछनेसन वाई कन्त्न्द्बनेन्द्स) गनछ सक्ने अवस्था बएभा, 

ग.  काफफुावहयको ऩरयन्त्स्थलत बएभा,  
घ.  सम्झौता फभोन्त्जभ कामछ शरुु नगयेभा,  
ड.  लनभाछणिभभा काभ योकेभा,  
च.   सम्झौता फभोन्त्जभ प्रगलत नबएभा । 

 

१४५. कारोसूची (Black list) भा याख्न ुबनेको के हो ? कस्तो अवस्थाभा कारोसूचीभा 
यान्त्खन्द्छ ? 

 

सावछजलनक लनकामरे फोरऩिदाता, प्रस्तावदाता, ऩयाभशछदाता, सेवाप्रदामक, आऩूलतछकताछ, लनभाछण व्मवसामी वा 
अन्द्म व्मन्त्ि, पभछ, सॊस्था वा कम्ऩनीरे सम्झौता फभोन्त्जभ काभ नगयेभा, लनजरे ऩारना गनुछ ऩने सम्झौता 
फभोन्त्जभको आचयण ऩारना नगयेभा तथा खरयद ऐन तथा लनमभावरीको वन्त्खछराऩ हनेु गयी कामछ गयेको 
ऩाइएभा लनजको कामछको गन्त्म्बमछता हेयी सावछजलनक खरयद अनगुभन कामाछरमरे एक वषछदेन्त्ख तीन 
वषछसम्भका रालग सावछजलनक खरयदभा बाग लरनफाट योक रगाउन सक्छ । 

 

१४६. लनभाछण साभग्री, ज्मारा, बाडा, भहशरुको स्थानीम दययेट कवहरे य कसरे लनधाछयण 
गनुछऩछछ ? 

 

स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, २०७४ फभोन्त्जभ गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकारे आफ्नो ऺेिलबि लनभाछण 
कामछ तथा अन्द्म सेवाको प्रमोजनको रालग लनभाछण साभग्री, ज्मारा बाडा तथा भहशरुको स्थानीम न्द्मूनतभ 
दययेट तोक्नऩुछछ । मस्तो दययेट प्रत्मेक आलथछक वषछ शरुु हनुबुन्द्दा ऩन्द्ध ददन अगावै तोकी सक्नऩुछछ । 
गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकारे मस्तो दययेट स्वीकृत नबएसम्भ कुनै ऩलन वकलसभको लनभाछण तथा अन्द्म 
कामछको रागत अनभुान तमाय गनुछ हुॉदैन । श्रलभकको ज्मारादय लनधाछयण गदाछ नेऩार सयकायरे लनधाछयण 
गयेको यावष्डम न्द्मूनतभ ऩारयश्रलभक बन्द्दा कभ हनेु गयी तोक्न ऩाइने छैन । 

   

१४७. खरयद कामछ गदाछ के-के कुयाभा ध्मान ददनऩुछछ ? 

 

खरयद कामछको ववलबन्न चयणहरूभा देहामका ववषमभा ध्मान ददनऩुदछछ- 
(क)  तमायी चयण- आवश्मकता ववश्लेषण, फजेट व्मवस्था, खरयद गरुुमोजना, वावषछक खरयद मोजना स्वीकृत 

छ/छैन, 

(ख)   वप्र टेण्डरयि चयण- प्राववलधक स्ऩेलसवपकेसन, फजाय अध्ममन, ड्रइि, लडजाइलनि, रागत अनभुान तमायी 
य स्ववकृती, खरयद ववलधको छनौट य स्वीकृती, सम्झौताको वकलसभ छनौट य स्वीकृती छ/छैन, 

(ग)   टेण्डरयि चयण- ववड डकुभेन्द्टको तमायी, ववड नोवटस तमायी छ छैन, ववड प्राप्त गने, खोल्ने य 
भचुलु्का तमाय छ/छैन, 
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(घ)  ववड भूल्माङ्कन चयण- भूल्माङ्कन सलभलत गनन, ववडयरे ऩेश गयेको कागजात चेकजाॉच, स्वीकृत ववड 
भूल्माङ्कन, आशमको सूचना य सम्झौता, 

(ङ)   सम्झौता व्मवस्थाऩन चयण- सम्झौता कामाछन्द्वमन, वववाद सभाधान, कामछ स्वीकाय, बिुानी रेखा 
ऩयीऺण बएको छ/छैन । 

 

१४८. खरुा फोरऩिको भाध्मभफाट छनौट बएका नेकेदायरे सम्झौता फभोन्त्जभ काभ शरुु 
नगयेको वा काभ शरुु गयी लफच भै छोडेको वा सम्झौता फभोन्त्जभ काभको प्रगलत 
नगयेको कायण खरयद सम्झौताको अन्द्त्म बएको अवस्थाभा यहेको अधयुो काभ 
कसयी सम्ऩन्न गनछ सवकन्द्छ ? 

 

खरयद सम्झौताको अन्द्त्म बएको अवस्थाभा अधयुो काभ सम्ऩन्न गनछ लनम्न फभोन्त्जभ गनछ सवकन्द्छ- 

(क)  जभानत जपत गयी सम्झौता अन्द्त्म बएको कायणरे सम्झौता फभोन्त्जभ फाॉकी यहेको कामछ ऩूया गनछ 
जे– जलत यकभ आवश्मक ऩछछ सो यकभ मसयी सम्झौता फभोन्त्जभ कामछ नगने फोरऩि दाताफाट 
सयकायी फाॉकी सयह असरु उऩय गनुछऩने, 

(ख)  सम्झौता फभोन्त्जभ फाॉकी यहेको कामछ ऩूया गनछका रालग ऩवहरे छनौट बएका फोरऩि दाताहरूराई 
१५ ददनको म्माद ददई आलथछक प्रस्ताव भाग गयी सम्झौता गनछ सवकने, 

(ग) आलथछक प्रस्ताव भाग गनुछ अन्त्घ स्थानीम तहको तोवकएको एक तह भालथको अलधकायीफाट स्वीकृलत 
लरनऩने ।   

कभछचायी व्मवस्थाऩन 
     

१४९. स्थानीम तहभा कभछचायी व्मवस्थाऩन कसयी हनु्द्छ ? 
 

कभछचायी सभामोजन ऐन, २०७४ फभोन्त्जभ स्थानीम तहभा दईु प्रकायफाट कभछचायी व्मवस्थाऩन हनेु   
देन्त्खन्द्छ । सभामोजन ऐन प्रायम्ब हुॉदाका फखत स्थानीम तहभा कामछयत स्थामी कभछचायीहरू सम्फन्त्न्द्धत 
स्थानीम तहभा स्वत् सभामोजन बएको भालनने अवस्था  छ । ऐनको दपा ६ फभोन्त्जभ सयकायी सेवाफाट 
प्रदेश वा स्थानीम तहभा सभामोजन गरयने प्रावधान बएऩलन स्थानीम तहभा सभामोजन बइसकेऩलछ बने सोही 
तहका कभछचायी हनेु य उत्तयदावमत्व य जवापदेहीता ऩलन स्थानीम तहप्रलत नै यहने अवस्था यहेको छ । 

   

१५०. स्थानीम सेवाभा कुन सेवा य सभूहका कभछचायी यहन्द्छन ्? 

 

स्थानीम तहरे स्थानीम सेवाको गनन, स्ारन तथा व्मवस्थाऩन गदाछ वगॉकयणभा आधारयत तहगत 
प्रणारी अवरम्फन गनुछ ऩदछछ । कभछचायी सभामोजन ऐन, २०७४ फभोन्त्जभ केन्द्रफाट कभछचायी 
सभामोजन बै आएऩलछ सॊघीम कानूनको अलधनभा यही स्थानीम सेवाको गनन गयी सोही आधायभा 
स्थानीम तहभा कभछचायीको सेवा, सभूह, ऩदहरू, सॊगनन सॊयचना आदद यहनेछन ्। 
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१५१. स्थानीम तहको दयफन्द्दी लसजछना एवॊ सॊगनन तथा व्मवस्थाऩन सबेऺण कसरे गछछ ? 
 

स्थानीम तहको दयफन्द्दी लसजछना एवॊ सॊगनन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण सम्फन्त्न्द्धत स्थानीम तहरे नै  
गदछछ । स्थानीम तहरे आफ्नो कामछफोझ, याजश्व ऺभता, खचछको आकाय, स्थानीम आवश्मकता य 
ववन्त्शष्टता सभेतराई ध्मानभा याखी कभछचायी सभामोजन बएऩलछ भाि सिनन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺणका 
आधायभा ववषमगत शाखा वा भहाशाखा यहेको सिनन सॊयचना कामभ गनुछऩछछ । स्थानीम तहको 
कामछराई भखु्म य सहामक कामछ (Core & Non-core Functions) भा ववबाजन गयी स्थामी प्रकृलतको 
काभको रालग आवश्मक ऩने तथा सेवा कयायफाट लरइने कभछचायीको दयफन्द्दीको अरग अरग प्रस्ताव 
तमाय गनुछ ऩदछछ । दयफन्द्दी स्वीकृत गदाछ सेवा सवुवधाको रालग राय ने खचछ व्महोने स्रोत सभेतको 
ववश्लेषण गयी त्मस्तो खचछ सलुनन्त्ित हनेु गयी भाि गनुछ ऩदछछ । साथै मो कामछ गदाछ लनम्न ववषमभा सभेत 
ध्मान ददन ुऩनेछ-  

 सिनन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण प्रलतवेदन गाउॉ÷नगय सबाफाट स्वीकृत गयाउने, 

 अस्थामी दयफन्द्दी लसजछना गनछ नसवकने,   

 कुनै कामछ सम्ऩादन गनछ ववशेषऻ सेवा आवश्मक ऩने बई सेवा कयायफाट कामछ सम्ऩादन गदाछ 
उऩमिु य प्रबावकायी हनेु देखेभा सेवा कयायफाट त्मस्तो कामछ गनछ सवकने, 

 नगय प्रहयी, सवायी चारक, समश, कामाछरम सहमोगी, प्रम्फय, ईरेन्त्क्ट्रलसमन, चौकीदाय, भारी, फगैंचे य 
सयसपाई सम्फन्द्धी ऩदभा स्थामी ऩदऩूलतछ नगयी प्रलतस्ऩधाछको आधायभा सेवा कयायफाट भाि लरन ु
ऩने, 

 कभछचायी सभमोजनको प्रविमा सम्ऩन्न बएऩलछ स्थानीम तहको दयफन्द्दी सृजना एवभ ्सॊगनन तथा 
व्मवस्थाऩन सबेऺण कामछ गनुछऩछछ । मसयी स्वीकृत स्थामी दयफन्द्दीको ऩदभा प्रदेश रोक सेवा 
आमोगरे लसपारयस गयेको उम्भेद्वायराई भाि स्थानीम तहरे लनमनु्त्ि गनुछऩने हनु्द्छ ।   

१५२. स्थानीम तहभा कभछचायी सभामोजन नबएसम्भ कभछचायी व्मवस्थाऩन कसयी गने ? 
 

कभछचायी सभामोजन नबएसम्भको रालग नेऩार सयकायरे लनजाभती सेवा तथा अन्द्म सेवाका कुनै 
कभछचायीराई स्थानीम तहभा काभकाज गनछ खटाउन सक्नेछ । 

  

१५३.  तहगत सयकायभा कभछचायी सभामोजन कसयी हनु्द्छन ्? 

 

कभछचायी सभामोजन ऐन, २०७४ फभोन्त्जभ स्थानीम तहभा कभछचायी सभामोजन हनेुछन ्। मो ऐन रागू 
बएको ३० ददनलबि सभामोजन प्रमोजनका रालग कभछचायीको वववयण तमाय गरयसक्ने य मस्तो वववयण 
तमाय गदाछ स्थानीम तह सभेतको वववयण तमाय गनुछऩने व्मवस्था छ । मस सम्फन्द्धी अन्द्म व्मवस्था 
लनम्न फभोन्त्जभ यहेको छ- 

 ५० वषछ ऩगेुको, लनवलृतबयण ऩाउने अवस्था बएको कभछचायीराई स्वेन्त्च्छक अवकाश योज्न सक्ने 
प्रमोजनका रालग ऐन जायी बएको तीन भवहनालबि सूचना जायी गनुछऩने, 
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 तहगत सयकायको सॊगनन सॊयचना य कभछचायी दयफन्द्दी लनधाछयण गनछका रालग रालग एक सॊगनन 
तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण सलभलत गनन गने य उि सलभलतरे ६ भवहनालबि सॊगनन सॊयचना 
लसपारयस गरयसक्न ुऩने,   

 तहगत सयकायको सॊगनन सॊयचना लनभाछण बएको ६ भवहनालबि कभछचायी सभामोजन गरयसक्न ुऩने ।   

  

१५४. हार स्थानीम तहभा कामछयत स्थानीम तहका कभछचायीको सभामोजन कसयी हनु्द्छ ? 

 

स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, २०७४ प्रायम्ब हुॉदाका फखत स्थानीम तहभा कामछयत साववकका स्थानीम 
लनकामका स्थामी कभछचायीहरू सम्फन्त्न्द्धत स्थानीम तहभा स्वत् सभामोजन बएको भालनने व्मवस्था छ । 
न्त्जल्रा सभन्द्वम सलभलतका कभछचायीराई सम्फन्त्न्द्धत न्त्जल्राको स्थानीम तहभा खटाउन सवकने य मसयी 
कभछचायी खटाउॉदा ऩमाछप्त कभछचायी नबएका गाउॉऩालरका य नगयऩालरकाराई प्राथलभकता ददइने व्मवस्था   
छ । 

 

१५५. स्थानीम सेवाका कभछचायी छनौट कसयी हनु्द्छन ्? कसरे गछछ ? प्रदेश रोकसेवा 
आमोग गनन नबएसम्भ स्थानीम तहका रालग आवश्मक कभछचायी कसयी ऩदऩूलतछ 
हनु्द्छ ? 

 

स्थानीम सेवाको गनन, स्ारन, व्मवस्थाऩन, सेवाको शतछ तथा सवुवधा सम्फन्द्धी आधायबतू लसद्धान्द्त य 
भाऩदण्ड सॊघीम कानून फभोन्त्जभ हनेु व्मवस्था यहेको छ । स्थानीम सेवाको गनन, स्ारन, व्मवस्थाऩन, 

सेवाको शतछ तथा सवुवधा सम्फन्द्धी अन्द्म व्मवस्था स्थानीम तहरे फनाएको कानून फभोन्त्जभ हनेुछ । मस 
सम्फन्द्धी अन्द्म व्मवस्थाभा स्थानीम सेवाको स्थामी दयफन्द्दीको ऩदभा प्रदेश रोक सेवा आमोगरे छनौट 
गयी लसपारयस गयेको उम्भेदवायराई भाि लनमनु्त्ि गनुछ ऩने व्मवस्था छ बने प्रदेश रोकसेवा आमोग 
गनन नबएसम्भ स्थानीम तहरे नेऩार सयकाय भापछ त ऩनाएको भागका आधायभा रोकसेवा आमोगरे 
आवश्मक उम्भेदवाय छनौट गने व्मवस्था यहेको छ । 

 

१५६. स्थानीम तहभा स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, २०७४ रागू हनु ु अगालडदेन्त्ख नै 
कामछयत स्थानीम तहका कभछचायीरे स्थानीम तहका ऩदभा आगाभी ददनभा 
प्रलतस्ऩधाछत्भक ऩयीऺाभा बाग लरन ऩाउॉछन ्वक ऩाउॉदैनन ्? 

 

स्थानीम तहको स्वीकृत स्थामी दयफन्द्दी भध्मे ऩदऩूलतछ गनुछऩने रयि दयफन्द्दीभा स्थानीम सयकाय स्ारन 
ऐन, २०७४ प्रायम्ब हुॉदाको फखतसम्भ अववन्त्च्छन्न रुऩभा कामछयत कभछचायीहरूराई ऐन प्रायम्ब बएऩलछ 
रोकसेवा आमोगफाट स्ारन हनेु खुरा तथा आन्द्तरयक प्रलतस्ऩधाछत्भक ऩवहरो ववऻाऩनको ऩयीऺाभा बाग 
लरन अवसय ददइने व्मवस्था छ । मस्ता कभछचायीराई ऩवहरो ववऻाऩनको ऩयीऺाभा साभेर हनु उभेयको 
हद नराय ने व्मवस्था ऐनभा यहेको छ । 
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१५७. स्थानीम तहभा सभामोजन बएका कभछचायीहरूको फढुवा कुन सेवा, सभूह तथा 
लनकामभा कसयी हनु्द्छ ? 

 

स्थानीम सेवाभा सभामोजन बएका लनजाभती कभछचायीराई सॊघीम लनजाभती कभछचायी सयह फढुवा वा वनृ्त्त्त 
ववकासभा अवसय ददइने छ । तय सभामोजन बएकै सेवाभा फढुवा बएऩलछ बने मस्तो अवसय नऩाइने 
व्मवस्था यहेको छ । स्थानीम सेवा ऐन रागू बएऩिात ्उि तहभा सभामोजन बएका कभछचायीहरू सोही 
ऐनभा बएको व्मवस्था अनसुायभाि फढुवा हनु सक्छन ्। 

 

१५८. स्थानीम सेवाका कभछचायीहरू प्रदेश तथा सॊघीम सेवाभा वा एक अको स्थानीम 
तहभा सरुवा हनु ऩाउॉछन ्वक ऩाउॉदैनन ्? 

 

स्थानीम सेवाका कभछचायीहरू प्रदेश तथा सॊघीम सेवाभा वा एक अको स्थानीम तहभा सरुवा हनु ऩाउने 
वा नऩाउने ववषम हारसम्भ स्ऩष्ट बइ सकेको छैन । मस सम्फन्द्धी व्मवस्था सॊघीम लनजाभती सेवा ऐन, 

प्रदेश लनजाभती सेवा ऐन य स्थानीम सेवा ऐनभा व्मवस्था बए फभोन्त्जभ हनेुछ । 

   

१५९. स्थानीम तहका कभछचायीको तरफ स्केर के हनु्द्छ य कसरे तोक्छ ? 

 

स्थानीम सेवाका कभछचायीको शरुु तरफ स्केर प्रदेश सयकायरे तोके फभोन्त्जभ हनु्द्छ । त्मसयी प्रदेश 
सयकायरे नतोकेसम्भ नेऩार सयकायरे तोके फभोन्त्जभ हनेु व्मवस्था स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, 

२०७४ रे गयेको छ । 

 

१६०. स्थानीम तहभा कामछयत कभछचायीको सेवा, शतछ तथा सवुवधा के हनु्द्छ ? 

 

स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, २०७४ को दपा ८६ भा स्थानीम सेवाको गनन, स्ारन, व्मवस्थाऩन, 

सेवाको शतछ तथा सवुवधा सम्फन्द्धी आधायबतू लसद्धान्द्त य भाऩदण्ड सॊघरे फनाउने व्मवस्था गयेको छ । 
सॊघरे फनाएको आधायबतू लसद्धान्द्त य भाऩदण्डका आधायभा स्थानीम तहरे स्थानीम सेवाको गनन, 

स्ारन, व्मवस्थाऩन, सेवाको शतछ तथा सवुवधा सम्फन्द्धी व्मवस्था कानून फनाएय लनधाछयण गनछ सक्ने 
देन्त्खन्द्छ ।  

 

१६१. स्थानीम सेवाभा यहने कभछचायी को प्रलत उत्तयदावमत्व हनु्द्छन ्? 

 

स्थानीम सेवाभा सभामोजन बएका कभछचायीहरू फाटोको म्माद फाहेक ३५ ददनलबि सभामोजन बएको 
सम्फन्त्न्द्धत तहभा हान्त्जय हनु जानऩुने य सभामोजन बएको तहप्रलत नै उत्तयदामी हनुऩुने व्मवस्था छ । 
हान्त्जय हनु नजाने कभछचायीराई सपाईको भौका ददई अवकाश ददन सवकने व्मवस्था कानूनरे गयेको   
छ । 
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१६२. कुनै कभछचायीराई स्थानीम तहभा काजभा खटाउन के व्मवस्था यहेको छ ? 
 

नेऩार सयकायरे लनजाभती सेवाको कुनै कभछचायीराई स्थानीम तहको भागको आधायभा उऩमिु देखेभा 
फढीभा दईु वषछको रालग काजभा खटाउन सक्छ । काजभा खवटएको कभछचायीराई स्थानीम तहफाटै 
तरफ बत्ता खाने गयी खटाउन ुऩछछ । 

 

१६३. स्थानीम तहको प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतको हनु्द्छ ? 
 

स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, २०७४ को दपा ८४ फभोन्त्जभ गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाको प्रशासकीम 
प्रभखुको रुऩभा काभ गनछ एक प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत यहने व्मवस्था गयेको छ । प्रशासकीम प्रभखुको 
लनमनु्त्ि कानून फभोन्त्जभ हनेु तय त्मस्तो लनमनु्त्ि नबएसम्भको रालग नेऩार सयकायरे लनजाभती सेवाको 
अलधकृत कभछचायीराई प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतको रुऩभा काभकाज गनछ खटाउने व्मवस्था ऐनरे गयेको 
छ । 

 

१६४. ववषमगत कामाछरमहरू (केन्द्र, उऩकेन्द्र, इकाई आदद) को कभछचायी व्मवस्थाऩन 
कसयी हनु्द्छ ? 

 

नेऩार सयकाय भन्त्न्द्िऩरयषदफाट स्वीकृत बएको अन्द्तरयभ सिनन सॊयचना अनसुाय ववषमगत कामाछरमहरू 
ऩलन स्थानीम तह अन्द्तगछतका एकाइ नै हनु ्। स्थानीम तहको सिनन तथा व्मवस्थाऩन सवेऺण गदाछ 
ववषमगत कामाछरमहरूको ऩलन दयफन्द्दी सॊयचना उल्रेख गरयन्द्छ । स्थानीम तहभा कभछचायी व्मवस्थाऩन 
गने प्रकृमाफाट नै ववषमगत कामाछरमको कभछचायी व्मवस्थाऩन गरयन्द्छ । 

 

१६५. ववषमगत कामाछरमहरूको काभको प्रशासलनक लनमन्द्िण, सभन्द्वम य अन्द्तयसम्फन्द्ध 
कस्तो हनु्द्छ ? 

 

स्थानीम तहको सबाफाटस्वीकृत कामछिभ वा विमाकराऩ नै ववषमगत कामाछरमहरूरे सम्ऩादन गछछन ्। 
ववषमगत कामाछरमहरूरे गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाको प्रत्मऺ लनमन्द्िण य लनदेशनभा यही काभ 
गनुछऩने हनु्द्छ । तोवकएको कामछको कामछसम्ऩादन प्रकृमाभा भाि ववषमगत कामाछरमहरू सहबागी   
हनु्द्छन ् । ववषमगत कामाछरमहरूको प्रशासलनक लनमन्द्िण य जनशन्त्ि व्मवस्थाऩनको न्त्जम्भेवायी 
गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाको प्रभखु प्रशासकीम अलधकृतको हो । ववषमगत कामाछरमहरूरे 
सम्फन्त्न्द्धत स्थानीम तहको मोजना तजुछभा, कामाछन्द्वमन तथा अनगुभनभा सहबागी हनेु, आपूरे सम्ऩादन 
गयेको कामछको लनमलभत प्रलतवेदन ददने जस्ता कामछ गनुछऩने हनु्द्छ । 
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१६६. कभछचायी कयायभा याख्न ेव्मवस्था के हो य कस्तो हनु्द्छ ? 
 

स्थानीम तहको रालग आवश्मक ऩने नगयप्रहयी, सवायी चारक, समश, कामाछरम सहमोगी, प्रम्फय, 

इरेन्त्क्ट्रलसमन, चौकीदाय, भारी, फगैचे य सयसपाइको कामछ गने कभछचायीहरू प्रलतस्ऩधाछको आधायभा सेवा 
कयायभा लरन सवकन्द्छ । स्थानीम तहको स्वीकृत दयफन्द्दीभा स्थामी कभछचायी उऩरब्ध हनु नसकेको 
अवस्थाभा कामछऩालरकाफाट लनणम गयी इन्त्न्द्जलनमरयि, कृवष, ऩश ुसेवा, स्वास््म, नाऩी, सूचना प्रववलध जस्ता 
प्राववलधक सेवाको रालग आवश्मक कभछचायी सभेत प्रलतस्ऩधाछको आधायभा सेवा कयायभा लरन सवकन्द्छ । 
मस्ता ऩदहरूभा स्थामी कभछचायी लनमनु्त्ि वा सरुवा बई आएभा सेवा कयायको अवलध स्वत् सभाप्त हनेु 
व्मवस्था छ । साथै स्थानीम तहको रालग आवश्मक ऩने सेवाको प्रकृलत, सभम य ऩरयभाणको आधायभा 
ऩूयै सभम वा आॊन्त्शक सभम काभ रगाउॉने गयी सेवा कयायभा लरन सवकन्द्छ । 

   

१६७.  कयाय सम्झौताका भूरबतू शतछहरू के-के हनु सक्छन ्? 
 

सेवा उऩरब्ध गयाउने व्मन्त्ि वा सॊस्थाको नाभ य नेगाना, कामाछरमरे लरनऩुने सेवा, दैलनक रुऩभा गनुछऩने 
कामछ, सेवा उऩरब्ध गयाउन ुऩने सभम वा अवलध, दैलनक रुऩभा सेवा उऩरब्ध हनुऩुने सभम वा घण्टा, 
सेवा उऩरब्ध गयाए वाऩत ऩाउने यकभ, तोवकएको सेवा तोवकएको सभमभा उऩरब्ध हनु नसकेभा 
जनसुकैु सभम कयाय सम्झौता यद्दगनछ सवकने व्मवस्था, कय लतने प्रकृमा जस्ता सेवाका शतछहरू कयाय 
सम्झौताभा उल्रेख गनुछऩने भूरबतू ऩऺहरू हनु ्।   

  

स्थानीम तहको मोजना 
 

१६८. गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकारे कस्ता-कस्ता मोजना फनाउन ुऩछछ ? 

 

गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकारे आफ्नो अलधकायऺेि लबिका ववषमभा स्थानीमस्तयको ववकासका रालग 
आवलधक, वावषछक, यणनैलतक य ववषमऺेिगत भध्मकारीन तथा दीघछकारीन ववकास मोजना फनाई रागू 
गनुछऩनेछ । दीघछकारीन आवलधक मोजनाको आधायभा प्रत्मेक आलथछक वषछको वावषछक मोजनाहरू फनाउन ु
ऩदछछ । मस्ता मोजनाहरूरे एकीकृत रुऩभा आलथछक, साभान्त्जक, साॉस्कृलतक, वातावयणीम, प्रववलध तथा 
ऩूवाछधायजन्द्म ववकासका मोजनाहरू सभेटेको हनु ुऩदछछ । 

 

१६९. नेऩार सयकायरे गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाराई प्रदान गने अनदुानको फजेट 
सीभा य भागछदशछन उऩरब्ध गयाउने प्रविमा कस्तो छ ? 

 

नेऩार सयकायरे गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाराई प्रदान गने अनदुानको फजेट सीभा य भागछदशछन 
देहाम फभोन्त्जभ उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था यहेको छ-   
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 ऩौष १५ गतेलबि याजश्व ऩयाभशछ सलभलतरे आगाभी आ.व. को याजश्व प्रऺेऩण गयेय कामछऩालरकाभा 
ऩेश गनुछऩने, 

 ऩौष भसान्द्तलबि आगाभी आ.व. को रालग आम-व्ममको प्रऺेऩण गरयएको त्माङ्क सवहतको वववयण 
सॊघीम अथछ भन्द्िारमभा ऩनाउने, 

 पागनु भसान्द्तलबि सॊघीम सयकायफाट याजश्व फाॉडपाॉड तथा ववत्तीम सभालनकयण अनदुानवाऩत 
आगाभी आ.व. भा स्थानीम तहराई उऩरब्ध हनेु स्रोतको वववयण उऩरब्ध हनेु, 

 चैि भसान्द्तलबि प्रदेश सयकायफाट ववत्तीम अनदुानवाऩत आगाभी आ.व. भा स्थानीम तहराई 
उऩरब्ध हनेु स्रोतको वववयण उऩरब्ध हनेु ।   

१७०. गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाको फजेट सीभा लनधाछयण य भागछदशछन तमाय गने 
प्रविमा के हनु्द्छ ? 

 

वैशाख १० गतेलबि स्रोत अनभुान तथा फजेट सीभा लनधाछयण सलभलतरे स्थानीम तहको आन्द्तरयक आम, 

याजश्व फाॉडपाॉडफाट प्राप्त हनेु आम, नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायफाट प्राप्त हनेु ववत्तीम हस्तान्द्तयण, 

आन्द्तरयक ऋण तथा अन्द्म आमको प्रऺेऩण गयी फजेटको कूर सीभा लनधाछयण गने एवभ ्सो अन्द्तगछत 
यहेय ववषमऺेिगत फजेट सीभा, भागछदशछन य आमोजना प्राथलभकताका आधाय तमाय गनुछऩछछ । मसयी 
तमाय बएको फजेट सीभा, भागछदशछन तथा आमोजना प्राथलभकताका आधायहरू वैशाख १५ गतेलबि प्रभखु 
प्रशासकीम अलधकृतरे ववषमगत शाखा तथा वडा सलभलतराई उऩरब्ध गयाउन ुऩछछ । 

 

१७१. गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाको मोजना तथा कामछिभ छनौट गयी कामछऩालरकाभा 
ऩेश गने प्रविमा के हनु्द्छ ? 

 

गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाको मोजना तथा कामछिभ छनौट गदाछ देहामको प्रविमा अऩनाउन ुऩदछछ   

 सफैबन्द्दा ऩवहरे फस्ती तहभा आमोजना तथा कामछिभ छनौट गने, 

 फस्ती तहफाट छनौट बएका मोजना तथा कामछिभ वडा तहभा प्राथलभवककयण गने, 

 वडा सलभलतफाट ऩेश बएका आमोजना तथा कामछिभहरूराई फजेट तथा कामछिभ तजुछभा सलभलतरे 
ववषमऺेिगत आधायभा वगॉकयण एवॊ प्राथलभवककयण गयी वावषछक फजेट तथा कामछिभको भस्मौदा 
असाय ५ गतेलबि अध्मऺ वा प्रभखुभापछ त कामछऩालरकाभा ऩेश गनुछऩछछ । मसयी फजेट तथा 
कामछिभ ऩेश गदाछ आलथछक ऐन, ववलनमोजन ऐन, नीलत तथा कामछिभ य फजेट विव्म सभेत सॊरय न 
गनुछऩछछ ।   

१७२. वस्तगुत वववयण बनेको के हो ? मो कसयी तमाय  गरयन्द्छ ? 

 

स्थानीम तह ऺेिलबिको बौगोलरक, जनसाॊन्त्ख्मक, बू-उऩमोग, आलथछक तथा योजगायी, बौलतक तथा 
सावछजलनक ऩूवाछधाय, वन, वातावयण तथा ब-ूसॊयऺण, वन सम्ऩदा, सॊस्थागत श्रोत तथा ऺभता, सॊघसॊस्था 
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आददको ववश्लेषणत्भक वववयणराई वस्तगुत वववयण बलनन्द्छ ।  वस्तगुत वववयणरे कुनै ऩलन स्थानीम 
तहको हारको अवस्थाराई स्ऩष्ट रुऩभा देखाउने य मसैका आधायभा बावी रक्ष्महरू तम गयेय मोजना 
तथा फजेट तजुछभा गने गरयन्द्छ । सॊघीम भालभरा तथा साभान्द्म प्रशासन भन्द्िारमरे स्थानीम तहको 
वस्तगुत वववयणको नभूना ढाॉचा तमाय गयी स्थानीम तहराई उऩरब्ध गयाउनकुा साथै भन्द्िारमको वेब 
साइटभा याखेको छ । मस नभूना ढाॉचाभा स्थानीम तहरे आवश्मकता फभोन्त्जभ थऩघट सभेत गयी 
वस्तगुत वववयण तमाय गनछ सक्छन ्। 

 

१७३. स्थानीम तहरे वावषछक फजेट तथा कामछिभ तजुछभा गदाछ कुन-कुन कुयाराई ध्मान 
ददनऩुछछ ? 

 

स्थानीम तहरे वावषछक फजेट तथा कामछिभ तजुछभा गदाछ लनम्न कुयाभा ध्मान ददनऩुछछ- 

 नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायको नीलत, रक्ष्म, उद्देश्म, सभमसीभा य प्रविमासॉगको अनकूुरता, 
 आवलधक ववकास मोजना तथा भध्मभकारीन खचछ सॊयचना अनसुायका प्राथलभकताका ववषमहरू, 

 वातावयण सॊयऺण, जरवाम ुऩरयवतछन अनकूुरन, ववऩद् व्मवस्थाऩन, 

 सशुासन, रैविक तथा साभान्त्जक सभावेशीकयण य रन्त्ऺत वगछको सशन्त्िकयण,   

 सभाजका सफै वगछ, ऺेि य सभदुामको अलधकतभ सहबालगता सलुनन्त्ित गने ववषम, 

 अन्द्तय स्थानीम तहको मोजना कामाछन्द्वमनभा सघाउ ऩयु ने ववषम, 

 ववषमऺेिगत तथा बौगोलरक सन्द्तरुन कामभ गनेरगामतका अन्द्म आवश्मक ववषमहरू । 

   

१७४. आमोजना प्राथलभवककयणका आधायहरू के-के हनु सक्छन ्? 

 

गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकारे आमोजना फनाउॉदा देहामका ववषमराई प्राथलभकता ददन ुऩनेछ् 

 आलथछक ववकास तथा गरयफी लनवायणभा प्रत्मऺ मोगदान ऩयु ने, 

 उत्ऩादनभूरक तथा लछटो प्रलतपर प्राप्त गनछ सवकने, 

 जनताको योजगायी, आम्दानी य जीवनस्तय फढ्ने, 

 स्थानीम फालसन्द्दाहरूको रागत सहबालगता जटु्ने, स्वमॊ सेवा ऩरयचारन गनछ सवकने तथा रागत कभ 
राय ने, 

 स्थानीम स्रोत, साधन य सीऩको अलधकतभ प्रमोग हनेु,   

 रैविक सभानता, साभान्त्जक सभावेशीकयण य सभावेशी ववकासभा मोगदान ऩमुाछउने, 

 दीगो ववकास, वातावयणीम सॊयऺण तथा सम्फद्र्धन गनछ सघाउ ऩमुाछउने, 

 स्थानीम बावषक तथा साॉस्कृलतक ऩऺको जगेनाछ य साभान्त्जक सद्भाव तथा एकता अलबववृद्धभा सघाउ 
ऩमुाछउने,   

 स्थानीम तहरे आवश्मक देखेका अन्द्म ववषमहरू ।   
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१७५. स्थानीम तहको याजश्व ऩरयचारन सम्फन्द्धभा के कस्तो सॊस्थागत व्मवस्था यहेको छ ? 

 

स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, २०७४ दपा ६५ फभोन्त्जभ देहाम फभोन्त्जभका ऩदालधकायी यहेको स्थानीम 
तहको याजश्व ऩयाभशछ सलभलत गनन गनुछऩने हनु्द्छ- 

१. उऩाध्मऺ वा उऩप्रभखु                    – सॊमोजक 

२. प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत              – सदस्म 

३. कामछऩालरकारे तोकेको कामछऩालरकाका  सदस्म भध्मेफाट १ जना भवहरासवहत २ जना सदस्म   

         – सदस्म 

४. लनजी ऺेिको उद्योग वान्त्णज्म सम्फन्द्धी  भान्द्मताप्राप्त सॊस्थाको गाउॉ वा नगय तहको  अध्मऺ वा लनजरे 
तोकेको प्रलतलनलध          – सदस्म 

५. घयेर ु तथा साना उद्योग सम्फन्द्धी  भान्द्मताप्राप्त सॊस्थाको नगय वा गाउॉ तहको अध्मऺ वा लनजरे 
तोकेको प्रलतलनलध      – सदस्म 

६. कामछऩालरकाको याजश्व भहाशाखा, ववबाग वा शाखा प्रभखु – सदस्म-सन्त्चव 

 

१७६. स्थानीम तहको स्रोत अनभुान कसयी गने ? 

 

स्थानीम तहको श्रोत साधनको अनभुान तथा फजेट सीभा लनधाछयण गनछ एक श्रोत अनभुान तथा फजेट 
सीभा लनधाछयण सलभलतको गनन गनुछऩछछ । स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, २०७४ दपा ६६ फभोन्त्जभ 
स्थानीम तहको श्रोत अनभुान तथा फजेट सीभा लनधाछयण सलभलतभा लनम्नानसुाय सदस्महरू यहन्द्छन-् 

क.  अध्मऺ वा प्रभखु                    – सॊमोजक 

ख.  उऩाध्मऺ वा उऩप्रभखु           – सदस्म 

ग.  अध्मऺ वा प्रभखुरे कामछऩालरकाका सदस्महरूभध्मेफाट तोकेको भवहरा, दलरत वा अल्ऩसङ्खख्मकफाट 
प्रलतलनलधत्व हनेु गयी फवढभा चाय जना         – सदस्म 

घ. गाउॉऩालरका वा नगयऩालरकाको प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत      – सदस्म-सन्त्चव 

 

उन्त्ल्रन्त्खत सलभलतरे श्रोतको अनभुान गदाछ याजश्व ऩयाभशछ सलभलतको प्रलतवेदन सभेतराई आधाय लरई 
आगाभी आलथछक वषछभा प्राप्त हनेु आन्द्तरयक आम्दानीको अनभुान गनुछऩछछ । साथै नेऩार सयकाय तथा 
प्रदेश सयकायफाट ववत्तीम हस्तान्द्तयण, अनदुान तथा याजश्व फाॉडपाॉडफाट प्राप्त हनेु यकभको ऩलन अनभुान 
गनुछऩछछ । मदद सोको खाका य भागछदशछन प्राप्त बई नसकेको बएभा गत आ.व.भा बएको ववत्तीम 
हस्तान्द्तयण तथा याजश्व फाॉडपाॉडको आधायभा आगाभी आलथछक वषछको श्रोतको अनभुान गनुछऩछछ । स्रोत 
अनभुानको आधायभा फजेटको सीभा लनधाछयण हनेु बएकोरे प्राप्त गनछ सवकने श्रोत भाि अनभुान गनछ 
उऩमिु हनु्द्छ । 
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१७७. वावषछक फजेट सीभा लनधाछयण गदाछ ध्मान ददनऩुने ऺेि कुन-कुन हनु ्? 
 

फजेटको सीभा लनधाछयण गदाछ आगाभी आलथछक वषछभा प्राप्त हनेु स्रोत तथा खचछको आवश्मकताको 
आधायभा गनुछऩछछ । फजेटको सीभा लनधाछयण गदाछ अलनवामछ दावमत्वराई आवश्मक यकभ छुयाई फाॉकी 
स्रोतराई अन्द्म काभभा ववलनमोजन गने गयी गरयनऩुदछछ । साथै सन्द्तलुरत ववकासको रालग देहामका 
ववषमगत ऺेिभा उऩमिु फजेट सीभा लनधाछयण गनुछऩछछ- 

क.  आलथछक ऺेि (कृवष, उद्योग तथा वान्त्णज्म, ऩमछटन, सहकायी, ववत्तीम ऺेि, फाह्य ऺेि, 
ख. साभान्त्जक ऺेि (न्त्शऺा, स्वास््म, खानेऩानी तथा सयसपाई, सॊस्कृलत प्रवद्धछन, रैंलगक सभानता तथा 

सभावेशीकयण, जनसङ्खख्मा व्मवस्थाऩन) 
ग. ऩूवाछधाय ऺेि (स्थानीम ऩूवाछधाय, सडक तथा ऩरु, लसॊचाई, उजाछ (वैकन्त्ल्ऩक उजाछ सभेत), रघ ुतथा 

साना जर ववद्यतु, स्ाय, बवन तथा सहयी ववकास) 
घ. वन, वातावयण तथा ववऩद् व्मवस्थाऩन (वन तथा ब-ूसॊयऺण, जराधाय सॊयऺण, वातावयण सॊयऺण, 

जरवाम ुऩरयवतछन, पोहयभैरा व्मवस्थाऩन, Sanitary Land Fill Sites, जर उत्ऩन्न प्रकोऩ लनमन्द्िण, 

ववऩद व्मवस्थाऩन, वारूण मन्द्ि सॊचारन) 
ङ. सॊस्थागत ऺभता ववकास य सशुासन (साभान्द्म सेवा, सयुऺा व्मवस्थाऩन, सूचना प्रववलध, ऩन्त्ञ्जकयण 

व्मवस्थाऩन, स्थानीम त्माङ्क सङ्करन य अलबरेख व्मवस्थाऩन, सशुासन प्रवद्धछन, अनसुन्द्धान तथा 
ववकास, अन्द्मि वलगछकयण नबएको) 

 

१७८. रन्त्ऺत वगछ सम्फन्द्धी फजेट ववलनमोजनको व्मवस्था के यहेको छ ? 
 

स्थानीम तहभा वऩछलडएका वगछ, लरि, ऺेि तथा सभदुामको रालग लनन्त्ित यकभ छुयाई रन्त्ऺत ऺेि 
ववकास कामछिभ स्ारन गनछ सवकन्द्छ । मस्ता ऺेिहरू भवहरा, फारफालरका, जेष्ठ नागरयक, अऩािता 
बएका व्मन्त्िका साथै स्थानीम अवस्था फभोन्त्जभ वऩछलडएका जातजालत, आददवासी जनजालत सभदुाम, 

दलरत आदद हनु सक्छन ्। ववगतभा साववक स्थानीम लनकामहरूका रालग केन्द्ररे नै रन्त्ऺत कामछिभ 
वाऩत फजेटको न्द्मूनतभ प्रलतशत लनधाछयण गयेको लथमो । तय हार स्थानीम तहकारालग सॊघरे त्मस्तो 
न्द्मूनतभ फजेट सीभा वा प्रलतशत लनधाछयण गयेको छैन । स्थानीम तह स्वमम्रे नै स्थानीम अवन्त्स्थलत य 
फजेटको उऩरब्धता सभेतका आधायभा रन्त्ऺत सभूह य सोभा केन्द्रीत न्द्मूनतभ फजेट सीभा प्रलतशत 
लनधाछयण गनछ सक्नेछ । साथै मस्ता ऺेिभा रन्त्ऺत फजेट ववलनमोजन बएऩलन सभग्र ववकासभा सफै 
ऺेिको सहबालगता सलुनन्त्ित हनुऩुछछ ।  

  

१७९. फजेट तथा मोजना तजुछभा तथा कामाछन्द्वमनभा वडा सलभलतको बलुभका के हनु्द्छ ? 
 

फजेट तथा मोजना तजुछभा तथा कामाछन्द्वमनभा वडा सलभलतरे लनम्न बूलभका लनवाछह गदछछ-   

 वडा तहको वस्तगुत वववयण सङ्करन तथा अद्यावलधकगयी सम्फन्त्न्द्धत गाउॉऩालरका य नगयऩालरकाभा ऩेश 
गने, 
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 टोर तथा वस्तीस्तयको बेरा आमोजना गने सभम तालरका लनधाछयण गयी वडा सलभलतका 
ऩदालधकायीहरूराई सॊमोजन गने न्त्जम्भेवायी तोक्ने ।   

 सहबलगताभूरक मोजना तजुछभा प्रणारी अनसुाय फस्ती वा टोरस्तयफाट मोजना तजुछभा बेरा आमोजना 
गयी भाग सङ्करन गने,   

 फस्ती तथा टोरस्तयफाट सङ्करन बएका मोजना, कामछिभ तथा आमोजनाको छनौट गयी प्राथलभकीकयण 
गने, 

 वडालबि स्ारन हनेु मोजनाहरूका रालग उऩबोिा सलभलतको गनन गने, 

 वडा तहका मोजना तथा कामछिभको कामाछन्द्वमन मोजना फनाई सम्फन्त्न्द्धत गाउॉऩालरका तथा 
नगयऩालरकाभा ऩेश गने य सो फभोन्त्जभ मोजना कामाछन्द्वमन गने, 

 वडा तहभा स्ालरत मोजनाका अनगुभन गने तथा सम्फन्त्न्द्धत गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाभा 
सभम सभमभा प्रलतवेदन ऩेश गने । 

   

१८०. फजेट तथा कामछिभराई कामछऩालरकाभा ऩेश गनुछ अन्त्घ फजेट य कामछिभको 
दस्तावेजराई अन्त्न्द्तभ रुऩ कसयी ददइन्द्छ ? 

 

स्थानीम तहको फजेट तथा कामछिभ तजुछभा गनछको रालग स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, २०७४ को दपा 
६७ फभोन्त्जभको फजेट तथा कामछिभ तजुछभा सलभलत गनन गनुछऩछछ ।  फजेट तथा कामछिभ तजुछभा सलभलतको 
गनन- 

क. उऩाध्मऺ वा उऩप्रभखु          – सॊमोजक 

ख. ववषमगत ऺेि हेने कामछऩालरकाका सदस्महरू,       – सदस्म 

ग. प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत         – सदस्म 

घ. मोजना भहाशाखा, ववबाग वा शाखा प्रभखु       – सदस्म-सन्त्चव 

 

उन्त्ल्रन्त्खत सलभलतरे स्रोत अनभुान तथा फजेट सीभा लनधाछयण सलभलतरे लनधाछयण गयेको फजेट सीभालबि 
यही कामछिभको प्राथलभकीकयण गने, फजेट तथा कामछिभको प्रस्तावराई ववषमऺेिगत रुऩभा 
छरपरको व्मवस्था लभराउने, दोहोयोऩना हनु नददने, मोजना तथा कामछिभफीच आऩसी तादाम्मता य 
ऩरयऩूयकता कामभ गनुछऩछछ । मस सलभलतरे आगाभी आ.व.को नीलत तथा कामछिभको प्रस्ताव तथा फजेट 
तमाय गयी कामछऩालरकाभा स्वीकृलतको रालग ऩेश गनुछऩछछ । 

 

१८१.  प्रस्ताववत कामछिभ भालथ ववषम ऺेिगत रुऩभा छरपर गने सम्फन्द्धभा के व्मवस्था 
यहेको छ ? 

 

फजेट तथा कामछिभ तजुछभा सलभलतरे आगाभी वषछको फजेटको प्रस्तावराई ववषमऺेिगत रुऩभा छुयाई 
ववषम ऺेिगत सभूहहरू गनन गयी छरपरको व्मवस्था लभराउन ुऩछछ । मस्ता सभूहहरू ववषमगत ऺेि 
हेने कामछऩालरकाका सदस्महरूको सॊमोजकत्वभा सबाका ३ जना सदस्महरू यहने गयी गनन गनछ उऩमिु    
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हनु्द्छ । ववषम ऺेिगत सभूहको सदस्म सन्त्चवको रुऩभा सम्फन्त्न्द्धत ववषम ऺेि हेने ववबाग वा भहाशाखा वा 
शाखाको प्रभखु हनेु व्मवस्था गदाछ ववषमगत सभन्द्वम य प्राववलधक सहमोग ऩयु छ । एउटै ऺेिगत सभूहभा 
एक वा सोबन्द्दा फढी ववषम ऺेि ऩने बएभा सफै ववषमऺेिका शाखा प्रभखु सदस्मको रुऩभा यहनसक्छन ्।  

  

१८२. सबाभा वावषछक फजेट प्रस्ततु गदाछ कुन-कुन दस्तावेज ऩेश गनुछऩछछ ? 
 

सबाभा वावषछक फजेट ऩेश गदाछ देहामका दस्तावेज तथा वववयणहरू तमाय गयी ऩेश गनुछऩछछ- 
 आलथछक ववधेमक (प्रस्ताववत याजश्व तथा कयका दयहरूको प्रस्ताव सवहत), 
 ववलनमोजन ववधेमक, 
 वावषछक नीलत तथा कामछिभ, 
 गत आ.व. को मथाथछ, चारू आ.व. को सॊशोलधत आमव्मम वववयण तथा आगाभी आ.व. को 

अनभुालनत आम व्ममको वववयण, 
 वावषछक ववकास कामछिभ (आमोजना तथा कामछिभको वववयण सभेत), 
 आगाभी तीन आ.व. को भध्मभकालरन खचछ सॊयचना अनभुान (MTEF) 

 

१८३. स्थानीम तहको फजेट सबाफाट कसयी स्वीकृत हनु्द्छ ? 
 

फजेट तथा कामछिभ तजुछभा सलभलतरे प्रस्ताव तमाय गयी सके ऩिात कामछऩालरकाभा ऩेश गनुछऩछछ । फजेट 
प्रस्तावराई कामछऩालरकाफाट स्वीकृत गयी उऩाध्मऺ वा उऩप्रभखु वा कामछऩालरकाको कुनै सदस्मरे असाय 
१० गते लबिै सबाभा ऩेश गनुछऩछछ । सबाभा फजेट ऩेश बएको १५ ददनलबिै सम्ऩूणछ छरपरको काभ 
सम्ऩन्न गने गयी सबारे कामछतालरका फनाएय ऩेश बएको वावषछक नीलत तथा कामछिभ य आम व्ममको वववयण 
भालथ छरपर सम्ऩन्न गयी फजेट ऩारयत गनुछऩछछ वा ऩारयत हनु नसकेभा सझुावसवहत कामछऩालरकाभा वपताछ 
ऩनाउनऩुछछ । त्मसयी सझुावसवहत कामछऩालरकाभा फजेट वपताछ बएभा सो उऩय कामछऩालरकारे ऩरयभाजछन 
सवहत वा त्मस्तो गनुछऩने नदेन्त्खएभा कायण सवहत ५ ददनलबि ऩनु् सबाभा ऩेश गनुछऩछछ । मसयी ऩनु् ऩेश 
बएको फजेट प्रत्मेक वषछको असाय भसान्द्तलबि सबारे ऩारयत गरयसक्न ुऩछछ । 

   

१८४. स्थानीम तहको मोजना कामाछन्द्वमन कसयी य को भापछ त गनछसक्छन ्? 
 

स्थानीम तहरे स्वीकृत मोजना तथा कामछिभ कामाछन्द्व्मन गदाछ नेक्का ऩट्टा, उऩबोिा सलभलत, राबग्राही 
सभदुाम तथा अभानत रगामतका ववलध अऩनाई गनछ सक्दछ । नेक्का ऩट्टाफाट काभ गयाउॉदा सावछजलनक 
खरयद ऐनको ऩरयलधलबि यही सोझै, दयबाउऩि वा फोरऩि आव्हान गयी गयाउन सवकन्द्छ । जवटर 
प्राववलधक ऩऺ सभावेश नबएको य जनसहबालगता जटु्नसक्ने प्रकृलतको लनभाछण कामछ उऩबोिा 
सलभलतभापछ त गयाउन सवकन्द्छ । सचेतना कामछहरू राबग्राही सभूहफाट गनछ गयाउन सवकन्द्छ । 
सानालतना लनमलभत लनभाछण तथा भभछत सम्बायका कामछ अभानतफाट गनछ सवकन्द्छ । 
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१८५. उऩबोिा सलभलतभापछ त मोजना स्ारन गदाछ के कुयाभा ध्मान ददनऩुछछ ? 
 

उऩबोिा सलभलतभापछ त मोजना स्ारन गदाछ देहामका कुयाभा ध्मान ददनऩुछछ- 

 उऩबोिा सलभलतको गनन तोवकएको कामछववलधको ऩारन गयी ऩायदशॉ प्रविमा फभोन्त्जभ हनुऩुछछ,   
 उऩबोिा सलभलतभा आमोजनाफाट प्रत्मऺ रुऩभा राबान्त्न्द्वत हनेु उऩबोिाहरूको सभावेशी 

सहबालगताराई सलुनन्त्ि हनुऩुछछ, 
 स्थानीम श्रोत साधन य प्रववलधभा आधारयत जनसहबालगता जटु्न सक्ने य जवटर प्राववलधक ऩऺ 

सभावेश नबएको हनुऩुछछ, 
 उऩबोिा सलभलतरे सम्झौताफभोन्त्जभको कामछ सम्ऩादन गनछ नेक्का ऩट्टा रगाई गनछ नहनेु, 

 सम्झौता नगयी उऩबोिा सलभलतराई कामछ न्त्जम्भेवायी ददनहुुॉदैन, 

 उऩबोिा सलभलतराई आवश्मक ऩने प्राववलधक सहमोग सहज रुऩभा उऩरब्ध गयाउने तथा आमोजना 
व्मवस्थाऩन तथा बिुानी प्रविमा सम्फन्द्धभा तालरभ प्रदान गने,   

 उऩबोिा सलभलतको कामछ प्रणारी य आम्दानी खचछराई ऩायदशॉ फनाउने, 

 उऩबोिा सलभलतको अनगुभन य भूल्माङ्कन प्रविमाराइछ व्मवन्त्स्थत गनछ अनगुभन सलभलतराई 
विमाशीर तलु्माउने,   

 आमोजना सम्ऩन्न ऩिात सोको हस्तान्द्तयण य भभछत सम्बायको न्त्जम्भेवायी उऩबोिा सलभलतराई ददने । 

   

१८६. स्थानीम तहरे के कस्ता मोजना साझेदायीभा गनछ सक्छन ्? 
 

स्थानीम तहरे स्थानीम सयकाय स्ारन ऐनको दपा २६ फभोन्त्जभ देहामको ववषमभा अन्द्म गाउॉऩालरका 
वा नगयऩालरकासॉग साझेदायी, सम्झौता वा सॊमिु व्मवस्थाऩन गनछ सक्नेछन-् 

 फहृत ऩूवाछधाय लनभाछण, नूरा भेलसन, मन्द्ि, उऩकयण तथा औजाय खरयद य व्मवस्थाऩन, 

 ववऩद् व्मवस्थाऩन, 

 मातामातको स्ारन तथा व्मवस्थाऩन,  

 पोहयभैरा लफसजछन स्थर वा प्रशोधन प्रणारीको ववकास य स्ारन, 

 दभकर तथा एम्वरेुन्द्स सेवाको स्ारन, 

 फस्ती ववकास तथा बू-उऩमोग मोजना, 
 ऩमछटन, प्रववलध तथा सॊस्कृलतको प्रवद्धछन य ववकास, 

 सॊमिु उद्यभ, 

 आधायबतू तथा भाध्मलभक तहको प्रववलधक न्त्शऺाको स्ारन, प्रवद्धछन य ववकास, 

 स्थानीम फजाय व्मवस्थाऩन य वातावयण सॊयऺण, 

 अन्द्तय स्थानीम तह बलगनी सम्फन्द्ध, 

 असर अभ्मास य अनबुवको आदान प्रदान, 

 बौलतक तथा आलथछक सहमोग,  

 अन्द्म उऩमिु ववषम । 
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१८७. स्थानीम तहको ववकास कामछको अनगुभन तथा भूल्माङ्कनको के कस्तो सॊयचनागत 
तथा सैद्धान्त्न्द्तक व्मवस्था अवरम्वन गनुछऩछछ ? 

 

स्थानीम सयकाय स्ारन ऐन, २०७४ को दपा १४ फभोन्त्जभ कामछऩालरकारे अनगुभन सलभलत, 

उऩसलभलत वा कामछदर गनन गनछ सक्छन । मस कामछका रालग स्थानीम तहरे अनगुभन लनदेन्त्शका 
फनाई रागू  गनुछऩछछ । स्थानीम तहको यणनैलतक मोजनाको सोच तालरका अन्द्तगछत प्रलतपर तहका 
सूचकहरूभा आएका ऩरयवतछनराई लनमलभत रुऩभा अलबरेन्त्खकयण गने, ववश्लेषण गने, ऩषृ्ठऩोषण गने य 
लसकाईराई सॊस्थागत गदै रैजाने प्रणारीको ववकास गनुछऩने हनु्द्छ । मसका साथै- 

 वावषछक मोजनाको कामाछन्द्वन चयण शरुु हनुासाथ प्रत्मेक ऺेिगत मोजनाका कृमाकराऩहरू कामछ 
तालरका अनरुुऩ कामाछन्द्वमन बए नबएको, काभको गणुस्तयको अवस्था, श्रोत साधनको उऩरब्धता, 
सभमसीभा आदद ववषमहरूको लनमलभत अनगुभन गने प्रणारीको ववकास गरयनऩुछछ, 

 स्थानीम तहभापछ त स्ारन बएका सम्ऩूणछ मोजना तथा कृमाकराऩहरूको ववस्ततृ वववयण, चौभालसक 
रक्ष्म एवॊ प्रगलतरगामत अन्द्म वववयण स्ऩष्ट रुऩभा खुल्ने गयी एकीकृत रुऩभा कम्मूटयीकृत गयी 
सयुन्त्ऺत ढॉगरे याख्ने व्मवस्था गरयनऩुछछ, 

 प्रत्मेक मोजनाको रालग न्त्जम्भेवाय व्मन्त्ि वा लनकामरे भालसक य चौभालसक रुऩभा तोवकएको 
ढाॉचाभा स्थानीम सयकायराई प्रगलत प्रलतवेदन फझुाउने प्रणारीको ववकास गने ।   

साभान्त्जक सयुऺा 
 

१८८. साभान्त्जक सयुऺा बत्ता कुन-कुन वगछका व्मन्त्िहरूरे ऩाउॉछन ्? 
 

नेऩार सयकायको साभान्त्जक सयुऺा ऐन, २०७५ भा उल्रेख बए फभोन्त्जभका नागरयक तथा 
फारफालरकाहरूरे साभान्त्जक सयुऺा बत्ता प्राप्त गदछछन ्। 

 

१८९. साभान्त्जक सयुऺा बत्ता ववतयण गने सम्फन्द्धभा कुनै कानून रागू बएको छ ? 

 

साभान्त्जक सयुऺा बत्ता ववतयण कामछिभराई ब्मवन्त्स्थत फनाउनको रालग साभान्त्जक सयुऺा ऐन, २०७५, 
साभान्त्जक सयुऺा बत्ता लनमभावरी, २०७६ य साभान्त्जक सयुऺा कामछिभ स्ारन कामछववलध, २०७७ 
जस्ता कामछववलधहरू जायी बई सोही अनसुाय मो कामछिभ स्ारन बइयहेको छ ।  

 

१९०. बत्ता ऩाउने व्मन्त्िको उभेय गणना गदाछ केराई आधाय भालनन्द्छ ? 

 

फालरगहरूको नेऩारी नागरयकताको प्रभाण-ऩि तथा फारफालरकाको जन्द्भदताछ प्रभाण-ऩिभा उल्रेन्त्खत 
उभेयराई आधाय भालनन्द्छ । 
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१९१. नागरयकताभा जन्द्भेको सार य भवहना खरेुको तय गते नखरेुको अवस्थाभा केराई 
आधाय भालनन्द्छ ? 

 

जन्त्न्द्भएको सार य भवहना खुरेको तय गते नखुरेको बए उन्त्ल्रन्त्खत भवहनाको भसान्द्त य सारभाि 
खुरेको वा उभेय भाि उल्रेख बएको बए सम्फन्त्न्द्धत वषछ (सार) को चैि भसान्द्तराई आधाय भानी जन्द्भ 
लभलत गणना गरयन्द्छ । 

१९२. फार सॊयऺण अनदुान प्राप्त गनेको हकभा उभेयको गणनाको रालग केराई आधाय 
भालनन्द्छ ? 

 

गाउॉऩालरका वा नगयऩालरकारे जायी गयेको जन्द्भ दताछ प्रभाणऩिराई आधाय भानु्न ऩछछ । फार सॊयऺण 
अनदुानको रालग अस्ऩताररे प्रदान गने जन्द्भको प्रभाण-ऩिराई भाि आधाय भान्न सवकॊ दैन । 

   

१९३. कुन-कुन अवस्थाभा दोहोयो बत्ता लरन ऩाईदैन ? 

 

नेऩार सयकाय वा नेऩार सयकायको भान्द्मता प्राप्त सॊघसॊस्था तथा कम्ऩनीफाट तरव, बत्ता, ऩेन्द्सन वा मस्तै 
अन्द्म नाभभा भालसक रुऩभा यकभ प्राप्त गनेहरूरे साभान्त्जक सयुऺा बत्ता लरन ऩाइॉदैन । 

 

१९४. कुनै व्मन्त्ि एकबन्द्दा फढी रन्त्ऺत सभूहभा ऩयेभा के सफै सभूहफाट बत्ता लरन 
ऩाउॉछ वक ऩाउॉदैन ?  

 

कुनै व्मन्त्ि एक बन्द्दा फढी रन्त्ऺत सभूहभा ऩयेभा त्मस्तो व्मन्त्िरे योजेय कुनै एक सभूहको भाि बत्ता 
वा वनृ्त्त्त ऩाउनेछ । 

   

१९५. साभान्त्जक सयुऺा बत्ता ऩाउनको रालग कवहरे, कहाॉ लनवेदन ददन ुऩदछछ ? 

 

साभान्त्जक सयुऺा बत्ता ऩाउनको रालग जेष्ठ नागरयकहरूका हकभा हयेक आलथछक वषछको भॊलसय १५ लबि 
सम्फन्त्न्द्धत गाउॉऩालरका वा नगयऩालरका कामाछरमभा लनवेदन ददन ु ऩदछछ । तय अन्द्म राबग्राहीहरूको 
हकभा जवहरे सकैु लनवेदन ददन ऩाइन्द्छ । 

१९६. चार ु आ.व. को भॊलसय १५ बन्द्दाऩलछ उभेय ऩयु ने व्मन्त्िरे कवहरे लनवेदन  
ददनऩुदछछ ? 

 

चार ुआ.व. को आषाढ भसान्द्तसम्भ उभेय ऩयु ने नागरयकहरू य आगाभी आ.व. को पागनु भसान्द्तसम्भ 
उभेय ऩयु ने जेष्ठ नागरयकरे सभेत अलनवामछ रुऩभा आवश्मक कागजात सवहत चार ुआ.व. को भॊलसय १५ 
लबि लनवेदन ऩेश गयेको हनुऩुदछछ । भॊलसय १५ गतेलबि त्मस्तो लनवेदन ऩेश नगयेभा त्मस्ता व्मन्त्िरे 
आगाभी आलथछक वषछभा बत्ता ऩाउॉदैनन ्। 
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१९७. चार ुआ.व. को भॊलसय १५ लबि लनवेदन ददने व्मन्त्िहरूराई ऩरयचम ऩि कसरे 
ददने गदछछ ? 

 

कुनै व्मन्त्िहरूको प्राप्त लनवेदन उऩय छानववन गयी गाउॉ वा नगय साभान्त्जक सयुऺा सभन्द्वम सलभलतको 
लसपारयसभा सम्फन्त्न्द्धत गाउॉऩालरका वा नगयऩालरका कामाछरमरे ऩरयचमऩि ददने व्मवस्था छ । 

 

१९८. के ऩरयचम ऩि नबएका व्मन्त्िहरूरे ऩलन साभान्त्जक सयुऺा बत्ता ऩाउन      
सक्छन ्? 

 

सक्दैनन ्। साभान्त्जक सयुऺा बत्ता प्राप्त गनछ ऩरयचम ऩि अलनवामछ रुऩभा प्राप्त गयेकै हनुऩुछछ ।  

 

१९९. साभान्त्जक सयुऺा बत्ता लरइयहेका व्मन्त्िहरूरे ऩलन ऩरयचम ऩि नवीकयण      
गनुछऩदछछ ? 

 

गनुछऩदछछ । साभान्त्जक सयुऺा बत्ता ऩाइयहेका नागरयकहरूरे हयेक आ.व. को भागछ १५ लबि आफ्नो ऩरयचम ऩि 
नवीकयण गनछको रालग लनवेदन ददनऩुदछछ । नवीकयण नगयेभा ऩलछल्रो आ.व. भा बत्ता प्राप्त गनछ सवकने छैन । 

 

२००. साभान्त्जक सयुऺा बत्ता वषछभा कलत ऩटक ववतयण हनु्द्छ ? के हयेक भवहना बत्ता 
ववतयण हनु्द्छ ? 

 

हयेक चौभालसकभा एक ऩटक अथाछत ्वषछभा तीन ऩटक बत्ता ववतयण गरयन्द्छ । असोज, भाघ य जेष्ठ 
भवहनाको १ गते देन्त्ख १५ गतेलबि साभान्त्जक सयुऺा बत्ता ववतयण गरयन्द्छ । 

 

२०१.  कुनै एक चौभालसकभा बत्ता ववतयण गदाछ उऩन्त्स्थत हनु नसकेको खण्डभा त्मस्तो 
व्मन्त्िरे अको चौभालसकभा बत्ता लरॊदा ऩवहराको चौभालसकको बत्ता लरन ऩाउॉछ 
वक  ऩाउॉदैन ? 

 

अन्त्घल्रो चौभालसकको बत्ता यकभ दोश्रो वा तेश्रो चौभालसकभा प्राप्त गनछ सवकन्द्छ तय एक आलथछक वषछको 
बत्ता अको आलथछक वषछभा लरन सवकॉ दैन । 

 

२०२. अन्त्घल्रो आ.व. भा बत्ता लरन नआएका व्मन्त्िरे चार ुआ.व. भा बत्ता ऩाउॉछन ्वक 
ऩाउॉदैनन ्? 

 

एक आलथछक वषछको बत्ता अको आलथछक वषछभा ववतयण गनछ नलभल्ने अथाछत ् विज हनेु बएकोरे अन्त्घल्रो 
आ.व. को बत्ता ऩाउॉदैनन ्। त्मस्ता व्मन्त्िहरूरे असायको २० गते सम्भ यकभ नफझेुभा त्मस्तो यकभ 
सयकायी ढुकुटी (याजश्व) भा वपताछ दान्त्खरा हनु्द्छ । 
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२०३. साभान्त्जक सयुऺा बत्ता कसयी ववतयण गरयन्द्छ ? 

 

साभान्त्जक सयुऺा बत्ता ववतयण गने ददन य सभमभा राबग्राहीहरू स्थानीम लनकामरे तोकेको लभलत य 
स्थानभा ऩरयचमऩि सवहत उऩन्त्स्थत बई बत्ता लरन ुऩदछछ । साभान्त्जक सयुऺा बत्ता फैंक भापछ त ऩलन 
ववतयण गनछ सवकन्द्छ । 

 

२०४.  फैंकभापछ त बत्ता ववतयण गनुछ बनेको के हो ? 

 

साभान्त्जक सयुऺा बत्ता ऩाउने राबग्राहीहरूको नाभभा फैङ्कभा व्मन्त्िगत फचत खाता खोरी सोही खाताभा 
स्थानीम तहरे बत्ता वाऩतको यकभ ऩनाइददने य सेवाग्राहीरे आफ्नो इच्छा अनसुाय यकभ लनकाल्न लभल्ने 
व्मवस्थाराई नै फैङ्कभापछ त बत्ता ववतयण गनुछ बलनन्द्छ । 

   

२०५. फैंकभापछ त बत्ता ववतयण हनेु फैंकभा सभेत राबग्राही उऩन्त्स्थत हनुऩुदछछ ? 

 

फैंकभा खाता खोल्ने िभभा उऩन्त्स्थत बई खाता खोल्न ुऩदछछ । फैंक खाता खुरे ऩलछ खाताभा यकभ 
ऩनाइने बएकोरे यकभ लनकाल्न चाहेको सभमभा फैंकभा उऩन्त्स्थत हनुऩुछछ । तय चेकभा सही गयी अन्द्म 
व्मन्त्िराई ऩनाएय ऩलन यकभ प्राप्त गनछ सवकन्द्छ । 

   

२०६. फैंक खाताभा जम्भा बएको यकभ कलत सभमलबि लनकारी सक्नऩुदछछ ? 

 

यकभ लनकाल्ने सभम लसभा हुॉदैन तय एक आलथछक वषछबरयभा एक ऩटक ऩलन यकभ न्त्झक्न नआउने 
राबग्राहीको खाता फैंकरे योक्का गने प्रावधान छ । 

   

२०७.  फैंकभा खाता खोल्दा कुनै यकभ लतनुछऩदछछ वक ऩदैन ? 

 

स्थानीम तहरे सम्फन्त्न्द्धत फैंकसॉग सभन्द्वम गयी शनु्द्म भौज्दातभा खाता खोलरददन ु ऩदछछ । तय 
राबग्राहीरे आफ्नो खाताभा थऩ सवुवधाहरू लरन चाहेभा फैंकको लनमभानसुाय हनु्द्छ । 

 

२०८. साभान्त्जक सयुऺा कामछिभ भापछ त प्राप्त बत्ता कुन प्रमोजनको रालग प्रमोग गनछ  
सवकन्द्छ ? 

 

व्मन्त्िरे प्राप्त गयेको बत्ता भालथ सम्फन्त्न्द्धत व्मन्त्िकै अलधकाय हनेु बएकोरे व्मन्त्िरे आफ्नो इच्छा 
अनसुाय खचछ गनछ सक्दछन ्। तय फार ऩोषण बत्ताको यकभ फारफालरकाको रालग आवश्मक ऩौवष्टक 
खानाभा खचछ गनछऩछछ । 
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२०९.  कुनै व्मन्त्िको बत्ता ऩरयवायको सदस्म वा नन्त्जकको कुनै अन्द्म व्मन्त्िराई हस्ते गयी 
ददन लभल्छ वक लभल्दैन ? 

 

लभल्दैन । हस्ते गयी वा नगयी सम्फन्त्न्द्धत व्मन्त्ि फाहेक अन्द्म व्मन्त्िराई बत्ता यकभ ववतयण गनछ 
लभल्दैन । यातो काडछ ऩाएका ऩूणछ अऩािता बएका व्मन्त्िको हकभा ऩरयचमऩिभा उल्रेन्त्खत लनजको 
सॊयऺकराई तथा फारफालरकाको बत्ता लनजको आभा वा अलबबावकराई फझुाउन लभल्छ । 

   

२१०. कुन-कुन अवस्थाभा बत्ता ऩाइयहेका व्मन्त्िहरूको रगत कट्टा गनुछ ऩदछछ ? 

 

देहामको अवस्थाभा बत्ता ऩाइयहेका व्मन्त्िको रगत कट्टा गनुछऩदछछ- 

 राबग्राहीको भतृ्म ुबएभा, 
 फसाइ सयाई गयी अन्द्मि गएभा, 
 एकर य लफधवा भवहरारे अकाछेे वववाह गयेभा, 
 फारफालरकाको उभेय ५ वषछ ऩूया बएभा,  

 झटुा वववयण ऩेश गयी बत्ता लरएको बने्न ऩषु्टी बएभा, 
 ऩरयचमऩि नवीकयण नगयेभा, 
 स्वेच्छारे बत्ता लरन नचाहेभा, 
 एक वषछ बयीको कुनैऩलन वकस्ता यकभ नफझेुभा । 

२११.  गरत व्मन्त्िरे साभान्त्जक सयुऺा वाऩतको बत्ता यकभ लरएभा वा गरत व्मन्त्िराई 
बत्ताको रालग लसपारयस गयेभा कुनै कायफाही हनु्द्छ वक हुॉदैन ? 

 

झनुो वववयण ऩेश गयी साभान्त्जक सयुऺा बत्ता लरएभा लनजफाट लफगो फभोन्त्जभ असरु उऩय गरयन्द्छ । 
त्मसै गयी गरत व्मन्त्िराई बत्ता ऩाउन मोय म बनी लसपारयस गयेभा त्मस्तो लसपारयस गने 
ऩदालधकायीहरूराई ऩलन कानून फभोन्त्जभ कायफाही हनु्द्छ ।  

 
  

ऩञ्जीकयण तथा व्मन्त्िगत घटना दताछ 
  

२१२. व्मन्त्िगत घटना दताछ बनेको के हो ? 

 

व्मन्त्िको जीवनभा घटेका जन्द्भ, भतृ्म, वववाह, सम्फन्द्ध ववच्छेद तथा फसाईसयाई जस्ता घटनाहरू 
सम्फन्त्न्द्धत स्थानीम ऩन्त्ञ्जकालधकायी कहाॉ गई घटनाको सूचना उऩरब्ध गयाउने य प्रभाणऩि लरने 
कामछराई व्मन्त्िगत घटना दताछ बलनन्द्छ ।  
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२१३. व्मन्त्िगत घटना दताछ गनुछ जरुयी छ वा छैन ? 

 

व्मन्त्िरे याज्मफाट ऩाउने सेवा, सवुवधा प्राप्त गनछ य कानून फभोन्त्जभ गने व्मवहायका रालग व्मन्त्िगत 
घटना दताछको प्रभाणऩि जरुयी हनु्द्छ । 

   

२१४. व्मन्त्िगत घटना दताछ कसरे गनुछऩछछ य कहाॉ गरयन्द्छ ? 

 

घटना घटेको व्मन्त्िको स्थामी वसोवास यहेको गाॉउ÷नगयऩालरकाको वडा कामाछरमभा व्मन्त्िगत घटना 
दताछ गनछ सवकन्द्छ । सम्फन्त्न्द्धत गाउॉऩालरका वा नगयऩालरकाको वडाको स्थानीम ऩन्त्ञ्जकालधकायीरे 
व्मन्त्िगत घटना दताछ गछछ । ब्मन्त्िगत घटना दताछ गनछ व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीको इरन्त्ष्ट्रब घटना 
दताछ सभेतको व्मवस्था गरयएको छ ।  

 

२१५. आभा य फवुा वा दवैु नबएका फच्चाको जन्द्भदताछ गनछ  लभल्छ ? फाफकुो नेगाना 
नबएका फच्चाको आभाको नाभफाट जन्द्भ दताछ गनछ लभल्दछ ? 

 

फाफकुो नेगान नबएका फच्चाको जन्द्भ दताछ गनछ सूचना पायाभको फाफकुो वववयण सम्फन्द्धी भहरभा 
नेगान नबएको व्महोया रेखी आभा सूचक फनी जन्द्भको घटना दताछ गनछ सवकन्द्छ । जन्द्भ दताछको रालग 
भावरी तपछ को व्मन्त्ि सूचक हनु सक्दैनन ्। 

 

२१६. ववदेशी नागरयकको जन्द्भ तथा भतृ्म ु दताछ गनछ लभल्छ ? ववदेशी नागरयकको भतृ्म ु
दताछ गनछ को सूचक हनु्द्छ य के-के कागजातको आवश्मकता ऩछछ ? 

 

अस्ऩतारभा जन्द्भेका ववदेशी नागरयकको फच्चाको हकभा सम्फन्त्न्द्धत अस्ऩतारको डाक्टयको लसपारयस 
सवहत सम्फन्त्न्द्धत देशको याजदतुावास वा लनमोगको लसपारयस य यावष्डमता स्ऩष्ट हनेु याहदानी वा त्मस्तो 
कुनै प्रभाण य घयभा जन्द्भेको फच्चाको हकभासम्फन्त्न्द्धत देशको याजदतुावास वा लनमोगको लसपारयस य 
यावष्डमता स्ऩष्ट हनेु याहदानी वा त्मस्तो कुनै प्रभाणको आधायभा दताछ गदाछ सम्फन्त्न्द्धत देशको नाभ उल्रेख 
गयी जन्द्भ दताछ गयी प्रभाण ऩि ददन लभल्छ ।  ववदेशी नागरयकको भतृ्म ुऩलन दताछ गनछ लभल्छ । मसका 
रालग सम्फन्त्न्द्धत देशको याजदतुावास वा लनमोगरे प्रभान्त्णत गरयददएको सूचक वा आलधकारयक व्मन्त्ि 
सूचक हनु ऩाउॉछ । मसका रालग लनम्नानसुायको थऩ कागजात सभेत चावहन्द्छ– 

क.  भतृ्म ुबएको अस्ऩतारको प्रलतवेदन वा प्रहयी प्रलतवेदन,  

ख.  सम्फन्त्न्द्धत देशको याजदतुावासको लसपारयस वा कुनै कामाछरम वा मोजनाभा कामछयत यहेको बए 
प्रभखुको रयत ऩूवछकको ऩि,   

ग.  प्रवेशाऻा खुल्ने याहदानी । 
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२१७. कायागायभा जन्द्भेका/यहेका फच्चाको ऩलन जन्द्भ दताछ गनछ लभल्छ ? 
 

कायागायभा जन्द्भेका वा यहेका फारफालरकाको कायागायभा यहेको व्महोया सम्फन्त्न्द्धत कायागायफाट 
प्रभान्त्णत बई आएभा सोसॉगसम्फन्त्न्द्धत कागजऩिहरू सॊरय न गयी सोही स्थानको स्थानीम 
ऩन्त्ञ्जकालधकायीको कामाछरमभा जन्द्भ दताछ गनछ लभल्छ । 

   

२१८. शैन्त्ऺक प्रभाणऩिको आधायभा जन्द्भ लभलत सच्माउन सवकन्द्छ ? 
 

सवकन्द्छ । तय एस.एर.सी. वा एस.इ.ई. उत्तीणछ बएको लभलतरे ६ भवहना नाघेको अवस्थाभा भाि 
एस.एर.सी. वा एस.इ.ई. को रब्धाङ्क-ऩि य ववद्यारमरे ददएको चारयलिक प्रभाण-ऩिको आधायभा जन्द्भ 
लभलत सच्माउन सवकने व्मवस्था यहेको छ । एस.एर.सी.वा एस.इ.ई. उत्तीणछ बएको ६ भवहनालबि 
जन्द्भदताछ प्रभाणऩिको आधायभा एस.एर.सी. वा एस.इ.ई. फोडछरे शैन्त्ऺक प्रभाणऩिभा वववयण सच्माई 
ददने व्मवस्था यहेको छ ।  

  

२१९. ववदेशी नागरयक य नेऩारी नागरयकफीच बएको वववाह दताछ गनछ लभल्दछ ? 
 

लभल्दछ । ववदेशी नागरयक य नेऩारी नागरयकफीच बएको वववाह प्रभखु न्त्जल्रा अलधकायी वा कानूनरे 
तोकेको अलधकायीद्वाया वववाह दताछ ऐन, २०२८ फभोन्त्जभ वववाहको प्रभाण देन्त्खने कागजातको आधायभा 
भाि दताछ गनछ सवकन्द्छ । 

   

२२०. नेऩारी ऩरुुष य बायतीम भवहराफीच बएको वववाह दताछ गनछ के गनुछऩदछछ ? 
 

मस्तो वववाह दताछ गनछ वववाह दताछ ऐन, २०२८ को प्रकृमा ऩूया गनुछऩदैन तय वववाह दताछ प्रभाणऩिभा 
ऩत्नीको नागरयकता नम्फयको भहरभा बायतीम ऩासऩोटछ नम्फय वा बायतीम नागरयक जलनने वववयण 
उल्रेख गनुछऩदछछ । 

 

२२१. फेऩत्ता बएका नागरयकको वववाह दताछ गनछ के गनुछऩदछछ ? 
 

फेऩत्ता बएको आलधकारयक प्रभाण, वववावहत भवहराको सासू वा ससयुा वा देवय वा जेनाज ु बएभा 
लनजहरूभध्मे १ जना सभेत कम्तीभा ५ जना बएको स्थरगत सजछलभन भचुलु्काको आधायभा वेऩत्ता 
बएका नागरयकको वववाह दताछ गनछ सवकन्द्छ । 

   

२२२. ऩलतरे वववाह दताछ गनछ इन्द्काय गयेको खण्डभा के गनुछ  ऩदछछ ? 
 

ऩलतरे वववाह दताछ गनछ ईन्द्काय गयेभा नाता कामभ बएको प्रभाणऩि वा नाता कामभफाये अदारतको 
पैसराको आधायभा वववाह दताछ गनुछऩदछछ । 
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२२३. के ववदेशभा सम्फन्द्ध लफच्छेद बएकाको दताछ नेऩारभा गनछ लभल्दछ ? 

 

दौत्म सम्फन्द्ध बएको भरुकुको अदारतभा सम्फन्द्ध ववच्छेद गने नेऩारी नागरयकको हकभा नेऩारी 
दतुावासफाट प्रभान्त्णत अदारतको पैसराको आधायभा दताछ गनछ लभल्छ ।  

 

२२४. भतदाता ऩरयचमऩि बएको तय फसाईसयाई नबएको व्मन्त्ि य ऩरयवायसॉग सम्फन्त्न्द्धत 
घटना दताछ कहाॉ गने ?  

 

भतदाता ऩरयचमऩि ऩाउने य व्मन्त्िगत घटना दताछ दईु अरग अरग कानून अनसुाय हनेु हुॉदा व्मन्त्िगत 
घटना दताछ सम्फन्त्न्द्धत व्मन्त्िको स्थामी नेगाना बएको स्थानको ऩन्त्ञ्जकालधकायीफाट  हनुऩुछछ । भतदाता 
ऩरयचमऩि बएकै स्थानभा दताछ गनछ चाहने हो बने ऩवहरे सेवाग्राहीरे फसाईसयाई गयाउन ुऩछछ ।  
  

२२५. व्मन्त्िगत घटना दताछ गदाछ नागरयकताको प्रभाणऩि आवश्मक हनु्द्छ वा हुॉदैन ? 
 

प्रभाणऩिभा नागरयकता नम्फय उल्रेख हनुऩुछछ । जस्तै, जन्द्भ दताछभा फाफ ु य आभाको, भतृ्म ु दताछभा 
भतृकको, वववाह दताछभा ऩलत य ऩत्नीको, सम्फन्द्ध ववच्छेद दताछभा दताछ भाग गने ऩलत वा ऩत्नीको य 
फसाईसयाईभा सूचकको त्मस्तै व्मन्त्िगत घटना दताछ नेऩारभा फसोफास गने ववदेशीका रालग ऩलन 
बएकोरे नागरयकताको सट्टा ववदेशी नागरयकको ऩासऩोटछ नम्फय उल्रेख गनुछऩछछ । 
 

२२६. ऩवहरे जायी बएको प्रभाणऩिको प्रलतलरवऩ भाग गयेको अवस्थाभा नमाॉ ढाॉचाभा 
प्रलतलरवऩ ददन लभल्छ वा लभल्दैन ? 

 

लभल्दछ । साभान्द्मतमा अॊग्रजेी बाषाभा सभेत प्रभाणऩि लरने प्रमोजनका रालग सेवाग्राहीरे मस्तो भाग 
गनछ सक्छन ्। स्थानीम ऩन्त्ञ्जकालधकायीरे मस्तोभा ऩयुानो प्रभाणऩि कामाछरमको अलबरेखभा यहने गयी 
न्त्खची लरने य अॊग्रजेी तथा नेऩारी दवैु बाषा बएको प्रभाणऩिको प्रलतलरवऩ प्रदान गनुछऩछछ ।  

 २२७. नेऩारी य अॊग्रजेी बाषाभा प्रभाण-ऩि जायी गदाछ कुन बाषाभा दस्तखत गने ? 

 

मसभा दईु अरग अरग दस्तखत गनछ हुॉदैन । कामाछरम दैलनक प्रमोजनभा जे दस्तखत गरयन्द्छ, त्मही 
दस्तखत नेऩारी य अॊग्रजेी दवैु व्महोयाको अन्द्त्मभा गनुछऩछछ । 

   

२२८. व्मन्त्िगत घटना दताछ सम्फन्द्धी ववस्ततृ जानकायी प्राप्त गनछ के गनुछऩराछ ? 

 

व्मन्त्िगत घटना दताछ सम्फन्द्धी ववस्ततृ जानकायी प्राप्त गनछ सम्फन्त्न्द्धत वडाको स्थानीम ऩन्त्ञ्जकालधकायीसॉग 
सम्ऩकछ  गनुछऩदछछ वा केन्द्रीम ऩञ्जीकयण ववबागको Website www.donidcr.gov.np भा गई ऐन तथा 
लनमभ शीषछकभा बएका ऐन, लनमभ, लनदेशन, ऩरयऩि आददफाट जानकायी प्राप्त गनछ सवकन्द्छ ।   

 


