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नगर प्रहरी छनौट,  सञचालन ि्ा वयिस्ापन समब्धिी काय्षमिमधि- २०७७

नगर काय्षपामलकाबाट पाररि मममिः २०७७।४।३२

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२६ अनसुचूी ८ ले विएको अवधकार तथा सथानीय सरकार संचालन ऐन 
२०७४ को िफा ११ को उपिफा २ (क) मा भएको वयिसथा प्रयोग गरी बदु्धभवूम नगरपावलकाको नगर सभाबाट नगर 
प्रहरी छनौट सञचालन तथा वयिसथापन समबनधी काय्यविवध २०७७ बनाई राजपत्रमा प्रकाशन भएपवछ लाग ूहुनेछ ।

१. समंषिप्त नाम र प्रारमभ:- 
क) काय्यविवधको नाम:- “ नगर प्रहरी छनौट सञचालन तथा वयिसथापन समबनधी काय्यविवध २०७७ ” रहने छ ।

२. पररभारा:-  यो काय्यविवध राजपत्रमा प्रकाशन भएको वमवतिवेि लाग ूहुनेछ ।
विषय िा प्रसंगले अकको अथ्य नलागेमा यस काय्यविवधमा 
क) “ऐन ” भननाले सथानीय सरकार सञचालन ऐन, २०७४ लार्य सम्झन ुपि्यछ ।
ि) “ नगरपावलका” भननाले बदु्धभवूम नगरपावलकालार्य सम्झन ुपि्यछ ।
ग) “ काया्यलय” भननाले नगरपावलकाको नगर काय्यपावलका काया्यलयलाई सम्झन ुपि्यछ ।
घ) “ प्रमिु” भननाले बदु्धभवूम नगरपावलकाको प्रमिुलार्य सम्झन ुपि्यछ ।
ङ) “ प्रमिु प्रशासकीय अवधकृत” भननाले नगरपावलकाको प्रमिु प्रशासकीय अवधकृत सम्झन ुपि्यछ ।
च) “ सवमवत” भननाले बदु्धभवूम नगरपावलकाको यस काय्यविवध बमोवजम गवित हुने छनौट सवमवतलार्य सम्झन ु

पि्यछ ।
छ) “ नगर प्रहरी” भननाले बदु्धभवूम नगरपावलकाबाट करारमा वनयकु्त प्रहरी कम्यचारीलार्य सम्झन ुपि्यछ ।
ज)  "नगर प्रहरी रनचा्यज" भननाले नगर प्रहरीको पररचालनमा नेततृि गनने वयवक्त सम्झन ुपि्यछ ।
्झ) “जिान ” भननाले रनचा्यज बाहकेा प्रहरी जिान सम्झन ुपछ्य ।
ञ) "शारीररक परीक्षण सवमवत" भननाले नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीको जवुनयर अवधकृत सतरको सथानीय 

प्रवतवनवध गरी िईु जनाको सवमवतलाई सम्झन ुपि्यछ ।
३. बुद्धभूमम नगरपामलकाबाट देहाय बमोमजमको करार प्रयोजनका लामग नगर प्रहरी समूह गठन गरर 
देहायका पद मसज्षना गरर पद पूमि्ष गररनेछ ।

क) नगर प्रहरी रनचा्यज - १ (सहायक चौथो सतरको सवुिधामा नबढ्ने गरी)
ि) नगर प्रहरी जिान - १/३ अनरुूप पररचालन हुने गरी ६ जना तथा सवुिधाको हकमा नेपाल प्रहरीको जिान 

पिको शरुु तलि सकेलमा नबढ्ने गरी जममा ६ जना । सो मधये २ जना मवहला ४ जना िलुला प्रवतसपधा्यद्ारा छनौट 
गररनेछ ।
४.  (१) नगरपावलकाको काय्यपावलकाबाट आिशयक नगर प्रहरीको िरबनिी सजृना गररनेछ । हालका लावग २ मवहला 
सवहत ६ जना नगर प्रहरी जिान तथा १ जना रनचा्यज रहनेछ ।

(२) उपिफा (१) बमोवजम  करार पिपवूत्य गन्य यस काय्यविवध अनरुूप छनौट सवमवतले उममिेिारको छनौट गरी 
काय्यपावलका समक्ष वसफाररस गननेछ ।
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(३)  उपिफा (१) बमोवजम नगर प्रहरी करारमा रहने गरी पवूत्य गररनेछ ।

५. नगर प्रहरीको आिशयक योगयिा:
१. नगर प्रहरी रनचा्यज तथा जिानको शवैक्षक योगयता तथा उललेि भए बमोवजम हुनेछ
क) नगर प्रहरी चौथो तह (रनचा्यज) का लावग SEE िा सो सरह उत्ीण्य गरी १८ िष्य परुा भर्य ४५ िष्य उमरे ननाघकेो 

र कमतीमा ३ िष्य सरुक्षा वनकायमा काम गरेको अनभुि भएको हुनपुनने छ ।
ि) नगर प्रहरी जिानका लावग ८ कक्षा उत्ीण्य गरी १८ िष्य परुा भर्य ४० िष्य ननाघकेो हुनपुनने छ ।
ग)  नगर प्रहरी जिानका वनयकु्त गिा्य नगरिासी यिुाहरूलार्य वलवित परीक्षा उत्ीण्य भएको अिसथामा प्राथवमकता 

विरने छ ।
६. दफा ५.१ (क,ख,ग) बमोमजम नगर प्रहरीको करार मनयुमति गदा्ष छनौट समममिको मसफाररसमा काया्षलयले 
सिीकृि गरेपमछ प्रमुख प्रशासकीय अमधिकृिले मनयुति मदनेछ ।
७. छनौट समममिको गठन:

(क) प्रमिु प्रशासकीय अवधकृत िा वनजले तोकेको िररष्ठ अवधकृत प्रवतवनवध  - अधयक्ष
(ि) ईलाका प्रहरी काया्यलय गोरुवसंगेको कमतीमा अवधकृत सतरको प्रवतवनवध   - सिसय
(ग) नगर काय्यपावलका िा अनतग्यत काय्यरत अवधकृत सतरका कम्यचारी 
       मधये नगर प्रमिुले तोकेको १ जना        - सिसय सवचि 

८. (१) छनौट सवमवतको काम, कत्यवय र अवधकार िहेाय बमोवजम हुनेछः
(क) पिपवूत्य काय्यतावलका बनाउने, 
(ि) परीक्षा वकवसम तोकने, 
(ग) िलुला प्रवतयोवगताद्ारा पवूत्य गनने,
(घ) पिपवूत्यका लावग विज्ापन प्रकाशन गनने,
(ङ) परीक्षा सञचालन तथा नवतजा प्रकाशन गनने,
(च) वनयवुक्तका लावग वसफाररस गनने,
(२) छनौट सवमवतले करारमा नगर प्रहरी भना्यका गन्यका लावग िलुला प्रवतयोवगताद्ारा पिपवूत्य गनने समबनधमा 

आिशयकता अनसुार मापिण्ड बनार्य लाग ूगन्य सकनेछ ।
९. (१) छनौट सवमवतले पिपवूत्यका लावग विज्ापन प्रकाशन गिा्य रावट्रिय सतरका पत्र-पवत्रकामा कमतीमा १५ विने 
मयाि विर्य िहेायका विषय समते िलुार्य प्रवतयोवगताका लावग विज्ापन प्रकाशन गनु्य पननेछ । उक्त समयािवध वभत्र 
नगरपावलकाले तोकेको सवमवत माफ्य त शारीररक तनिरुुसती भएको पवन वसफाररस पत्र साथै रावि फारम भना्य पारनेछ । 
शारीररक तनिरुुसती नभएको लाई वलवित परीक्षामा सामले गरारने छैन ।

क) पिको नाम,
ि) आिशयक संखया (िलुला र समािेशी अलग अलग िवेिने गरी)
ग) िरिासत विने मयाि र सथान,
घ) िरिासत िसतरु,
ङ) आिशयक नयनूतम शवैक्षक योगयता,
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च) पेश गनु्यपनने आिशयक प्रमाण-पत्र कागजातहरू,
छ) समपक्य  वमवत र सथान,
ज) परीक्षा तावलका,
्झ) शारीररक परीक्षण हुने वमवत, समय , सथान र समपक्य  वयवक्त,
ञ) अनय शत्यहरू
(२) िलुला तथा समािेशी (योगयता पगुेको हकमा फारम भन्य सकनेछ )
(३) उपवनयम (२) बमोवजम िरिासत पेश गनने वयवक्तले प्रतयेक थप िलुला तथा समािेशी समहूका पिका लावग 

लागने परीक्षा िसतरुको थप २०% रकम िसतरु ब्ुझाउन ुपननेछ ।
(४) उपवनयम (१) बमोवजम प्रकावशत विज्ापनमा उममिेिार हुन चाहने वयवक्तले िलुला तथा समािेशी 

प्रवतयोवगतातमक परीक्षाद्ारा पवूत्य हुने पिका लावग वसफाररस सवमवतको वसफाररस साथै रािी वनधा्यररत िरिासत फारम 
भरी परीक्षा िसतरु सवहत विज्ापनमा तोवकएका सथान र समयमा ब्ुझाउन ुपननेछ ।
१०. उममेदिारका दरखासि फाराम र प्रिेश पत्रका ढाँचाः 

१) उममिेिारको शारीररक परीक्षण रलाका प्रहरी काया्यलय तथा सशस्त्र प्रहरी बेस कयामपको  जवुनयर अवधकृत 
प्रवतवनवध सवममवलत सवमवत माफ्य त वसफाररस भर्य आएका वयवक्तहरूलार्य मात्र वलवित परीक्षामा सवममवलत गरारने 
छ । परीक्षामा सहभागी हुने रचछुक उममिेिारले अनसुचूी १ बमोवजमको वनिेिन नगरपावलकामा विर्य  नगरपावलकाले 
तोकेको सथानमा आयोजना हुने शारीररक परीक्षण वशविरमा शारीररक परीक्षण गराई योगय भवन  वसफाररस भएका 
उममिेिारलाई मात्र वलवित परीक्षामा सहभागी गरारनेछ ।

२) उममिेिारको िरिासत फाराम र प्रिेश पत्रका ढाँचा अनसुचूी-२ र अनसुचूी -३ बमोवजम हुनेछ ।
११.अम्िम नमिजा प्रकाशनः

(१) छनौट सवमवतले उममिेिारको छनौट समबनधी समपणू्य प्रवरिया समपनन भएपवछ सबभनिा बढी अकं प्राप्त गनने 
उममिेिारहरूका योगयतारिम अनसुार अवनतम नवतजा प्रकाशन गनु्य पननेछ ।

(२) उपवनयम (१) बमोवजम नवतजा प्रकाशन गिा्य उममिेिार उपलबध भएसमम ररक्त पिका लावग पनध्र प्रवतशत िा 
घटीमा िरु्य जना योगयतारिम अनसुार िैकवलपक उममिेिारको सचूना समते प्रकाशन गनु्य पननेछ ।

१२. (१) िफा ११ (१) र (२) बमोवजम छनौट सवमवतबाट सचूी प्रकाशन भर्य वसफाररस भर्य आएपवछ काय्यपावलकाबाट 
अनमुोिन गरी काया्यलयबाट ६।६ मवहनाको करार स्झौता गरी काममा लगारने छ ।

(२) सथानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को आधारमा नगर प्रहरीको काम, कत्यवय र अवधकार िहेाय बमोवजम 
हुनेछ ।

क) नगरपावलकाको नीवत, काननू, मापिण्ड तथा वनण्यय काया्यनियनमा सहयोग ।
ि) नगरपावलकाको समपवत्को सरुक्षा तथा संरक्षण गनने ।
ग) सथानीय सतरमा हुने सभा, समारोह, परमपरा, जात्रा, मलेा, महोतसि तथा चा्डपि्यको बेलामा सरुक्षाको 

वयिसथापन गनने ।
घ) सथानीय बजार तथा क्षेत्रको पावक्य ङ सथलको रेिििे र वयिसथापन गनने ।
ङ) नगर सरसफार समबनधी मापिण्डको काया्यनियन गन्य सहयोग गनने ।
च) नयावयक सवमवतले गरेका वमलापत्र तथा वनण्ययको काया्यनियनमा सहयोग गनने ।
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छ) साि्यजवनक, ऐलानी र पाटटी जगगा, साि्यजवनक भिन, समपिा तथा भौवतक पिूा्यधारको संरक्षण र सरुक्षाको काम 

गनने ।
ज) विपि ्वयिसथापन समबनधी िोजी, उद्धार राहत तथा परुसथापना मद्दत गनने ।
्झ) अनावधकृत होव्डङ्ग बो्ड्य तथा विज्ापनको वनयनत्रण गनने ।
ञ) िातािरण िवूषत पानने गरी मारक, व्डजे िूलो आिाजमा बजाउनेलार्य कारबाही गनने ।
ट) छा्डा पश ुचौपायाको वनयनत्रण गनने ।
ि) अनावधकृत वनमा्यण तथा साि्यजवनक समपवत् मावथको अवतरिमण रोकथाम तथा वनयनत्रण गनने ।
्ड) स्डक पेटी फोहोर गनने, अवतरिमण गरी वयापार गनने मावथ वनयनत्रण गनने ।
ढ) नगर काय्यपावलकाले तोके अनय काम गनने ।
१३.नगर प्रहरीको पोसाक तथा अनय सेिा सवुिधा समबनधी वयिसथा काय्यपावलकाले तोके बमोवजम हुनेछ ।
 

 आज्ाले
 अवनल पौ्ेडल
 प्रमिु प्रशासकीय अवधकृत
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अनुसचूी- १

(दफा १० को उपदफा १ सगँ समबम्धिि)
वमवतः २०७७।      ।    

श्ीमान काया्यलय प्रमिु जयू
बदु्धभवूम नगरपावलका
हनमुानचोक, ब्ुडढी, कवपलिसतु

विषयः शारीररक परीक्षण गरी पाउँ भनने बारे ।

महोिय,
 प्रसततु समबनधमा ताहाँ काया्यलयको लावग आिशयक नगर प्रहरी रनचा्यज / प्रहरी जिान पिको परीक्षामा सामले 

हुने प्रयोजनका लावग म श्ी ............................................................. सथायी िेगाना वजलला ......................... 
गाउँपावलका /नगरपावलका .............................................. ि्डा नं.. ............. मा  सथायी बसोबास गनने वयवक्त 
हु र म कुनै पवन फौजिारी र काननू विपरीतका काय्यमा संलगन नरहकेो सियम ्घोषणा गिदै उक्त पिमा सेिा गन्य रचछुक 
रहकेोले शारीररक परीक्षणको लावग यो वनिेिन पेश गि्यछु । शारीररक परीक्षणमा आउने नवतजा मरेा लावग मानय हुनेछ 
।

 वनिेिकः
 श्ी .........................................
 मोबारल नं. ...............................
 हसताक्षरः ..................................

अनुसचूी- २
(दफा १० उपदफा २ (सगँ समबम्धिि))

श्ीमान ..........................................................

तयस काया्यलयको वमवत .......................... मा प्रकावशत विज्ापन अनसुार म ............................... पिमा 
सेिा गनने अवभलाषा विर्य वनिेिन गन्य आएको छु ।

नाम, थरः ......................................................
जनम वमवतः ....................................................
जनम सथानः .....................................................
शैमषिक योगयिाः 
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 १. ...................................................
 २. ...................................................
 ३. ...................................................               
अनभुि भए:..................................................
राजनीमिक दलको सदसय रहे/नरहेको
पेशाः
बाजेको नामः
बाबकुो नामः
नागररकता नमबरः
जारी वमवत र  वजललाः
समपक्य  नं. :
हसताक्षर :
मावथ लेविएका वििरण िीक साँचो छ । जानी जानी ्झटु्ा कुरा लेिी विएको िहरेमा काननू बमोवजम सहुलँा/

ब्ुझाउला ।
           औिँाका छाप

 

द्रसिवयः
मावथ लेविएका बाहके अनय कुरा उललेि गनु्य परेमा छुटै् पानामा लेिी आिेिन साथ राखन ुपननेछ । हालसाल 

विवचएका पासपोट्य सारजका २ प्रवत फोटो यसै साथ समािेश गनु्यपनने छ ।
द्रसतवयः िरिासत साथ विज्ापनमा उललेि भएका अवतररक्त िहेायका कागजातहरू समते अवनिाय्य रूपमा 

प्रमावणत गरी पेश गनु्य पननेछ ।
१) नेपाली नागररकताको प्रवतवलवप
२) विज्ापन भएका पिका लावग तोवकएका नयनूतम शवैक्षक योगयताका प्रमाण पत्र र चाररवत्रक प्रमाण पत्रका 

प्रवतवलवप
३) समबवनधत पिका लावग अनभुि मावगएकोमा अनभुिको प्रमाण पत्रको प्रवतवलवप

िायाँ बायाँ
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अनुसचूी -३
(दफा १० उपदफा ३ (सगँ समबम्धिि))

(नगर प्रहरी ........................................... पिका िलुला प्रवतयोवगतातमक परीक्षाका लावग)

क) विज्ापन वमवतः-
ि) विज्ापन नं.-
ग) िता्य नं. -
घ) नाम, थरः- 
ङ) उमरेः -
च) श्णेी, तहः- 
छ) उममिेिारको िसतित नमनुा-

भना्ष छनौट शाखाका समबम्धिि कम्षचारीले भन्नः-
यस काया्यलयबाट वलरने उक्त परीक्षामा तपार्यलार्य वनमन केनद्रबाट सवममवलत हुन अनमुवत विएको छ । विज्ापनमा 

तोवकएको शत्य नपगुेको िहर भएमा जनुसकैु अिसथामा पवन यो आिेिन रद्द हुन सकने छ ।

परीषिा के्द्रः-
नैवतक पतन िवेिने फौजिारी अवभयोगमा सजाए पाए/ नपाएको 
यस भनिा अगा्डी नगर प्रहरी सेिामा जावगर गरेको छ/छैन :
सथायी िेगानाः-
समपक्य  नः-
रमले िेगाना(भए):-

प्रमाणीकरण वमवतः- 



बुद्धभूमी राजपत्र २०७७
8

खण्ड ४        बर्ष ४            अंक ७                 मममि ः असाेज  ३ गिे २०७७

बुद्धभूमम नगरपामलकाको षेित्रमभत्र टोल मिकास ससं्ाको गठन ि्ा पररचालन  समब्धिी 
काय्षमिमधि-२०७७

काय्यपावलकाबाट सिीकृत वमवतः २०७७।४।३२

प्रसिािना :
 सथानीय रूपमा उपलबध श्म, सीप र साधन श्ोत तथा अिसरहरूलाई उपयोग गन्य शहरी तथा ग्ामीण समाजको 
पररट्करण तथा समाजको अवधकत्म पररचालन गरी सामावजक अनतर समबनधलाई सदुृढीकरण गिदै समिुायको 
आवथ्यक, सामावजक, भौवतक, मानि संसाधन तथा संसथागत विकासका अवभयानहरूलाई पररपरूक, पररपोषक बनाई 
गररबी वनिारणको प्रयासमा िोस योगिान परु ्याउनका लावग तोवकएको भौगोवलक क्षेत्रवभत्र बसोबास भएका घरधरुी 
पररिार समटेी 'एक पररिार एक सदसय' को अिधारणामा टोलका जनसमिुायहरू संगवित भई नगरको समग् 
विकास काय्यमा सहभावगता, सहकाय्य, सहयोग अवभिवृद्ध गन्यका लावग ि्डा मातहत गिन तथा सथापना भएका टोल 
विकास संसथाहरूको भवूमकालाई थप प्रभािकारी बनाउन तथा सही तररकाले समनिय वयिसथापन गन्य िाञछनीय 
भएकोले बदु्धभवूम नगरपावलकाको नगर काय्यपावलका बाट यो "टोल विकास संसथाको गिन तथा पररचालन समबनधी 
काय्यविवध २०७७" पाररत गररएको छ । 
१. समंषिप्त नाम र प्रारमभ :

(क) यो काय्यविवधको नाम “टोल विकास संसथाको गिन तथा पररचालन समबनधी वनिनेवशका २०७७” रहने 
छ ।

(ि) यो काय्यविवध सथानीय राजपत्रमा प्रकाशन भएको वमवत िवेि लाग ूहुनेछ ।
२. पररभारा :
विषय िा प्रसंगले अकको अथ्य नलागेमा यस काय्यविवधमा

 (क) “नगरपावलका” भननाले बदु्धभवूम नगरपावलकालाई जनाउने छ  ।
 (ि) “काया्यलय” भननाले बदु्धभवूम नगरपावलकाको नगर काय्यपावलकालाई जनाउने छ । 
 (ग) “प्रमिु ” भननाले बदु्धभवूम नगरपावलकाको प्रमिुलाई जनाउने छ  ।
 (घ) “प्रमिु प्रशासकीय अवधकृत” भननाले बदु्धभवूम नगरपावलकाको प्रमिु प्रशासकीय
  अवधकृतलाई जनाउने छ  । 
 (ङ) “समनिय सवमवत” भननाले  नगर सतरमा गिन भएको टोल विकास संसथा समनिय सवमवतलाई जनाउने छ 

।   
 (च) “टोल विकास संसथा” भननाले शहरी तथा ग्ामीण समाज पररचालन प्रवरिया माफ्य त टोलको संसथागत, 

सामावजक तथा आवथ्यक विकास गन्य तोवकएको भौगोवलक क्षेत्र वभत्र रहकेा नगरपावलका शहरी  क्षेत्रमा 
कमतीमा १५० घरधरुी र ग्ामीण क्षेत्रमा कमतीमा १०० घरधरुी पररिार समते एक पररिार एक सिसयको 
गिन भई बदु्धभवूम नगरपावलकामा िता्य भएको सामिुावयक संसथालाई जनाउने छ ।

(छ)  ''शहरी क्षेत्र'' भननाले पतथरकोट बजार क्षेत्र ,गोरुवसङ्गे बजार क्षेत्र र ईवमवलया बजार क्षेत्र मावनने छ ।
(छ) “बचत” भननाले टोल विकास संसथाका सिसयहरूले पवछ वफता्य हुने गरी वनयवमत रूपमा टोल विकास 
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संसथामा जममा गरेको रकमलाई जनाउने छ । साथै विशषे भगूोल र समिुाय रहकेो बसतीको हकमा ि्डा 
सवमवतको वसफाररसमा नगरपावलकाले तोके बमोवजम घरधरुी संखया रहकेो संसथालाई  समते जनाउिछ ।

(ज) “बचत कोष "भननाले टोल विकास संसथाका सिसयहरूले पवछ वफता्य हुने गरी जममा गरेको रकम जममा 
गररने कोषलाई जनाउने छ  ।

३.  नगर सिरीय सम्िय समममि गठन , उदेशय र काम कि्षवय अमधिकार:
 १. सम्िय समममि गठन 
 नगर सतरमा िहेायबमोवजमको टोल विकास संसथा नगर समनिय सवमवत गिन गररने छ ।

(क) नगर उप प्रमिु संयोजक
(ि) प्रमिुले तोकेको काय्यपावलका सिसय  सिसय
(ग) सबै टोल विकास संसथाका अधयक्षहरूबाट छनौट भएको  टोल विकास सवमवतको अधयक्ष  सिसय
(घ) जेष्ठ नागररक मचंको नगर संयोजक  सिसय
(ङ) अपाङ्गता भएका वयवक्तहरूको नगर सतरीय मचंको संयोजक      सिसय
(च) मवहला सिास्थय सियं सेविका नगर सतरीय संयोजक                  सिसय
(छ)बाल कलबको नगर सतरीय संयोजक सिसय
(ज)एकल मवहला संजालको (नगर सतरीय सवमवत गिन भएको अिसथामा)अधयक्ष  सिसय
(्झ) ि्डा अधयक्ष मधयेबाट प्रमिुले तोकेको ि्डा अधयक्ष      सिसय
(ञ) सामावजक विकास शािा प्रमिु       सिसय सवचि

 आिशयकता बमोवजम संघ संसथाका प्रवतवनवध तथा विषय सँग समबवनधत वयवक्तलाई आमनत्रण गन्य  सवकने 
छ ।
२. सम्िय समममि गठनको उदेशय:

(क)  सामिुावयक संसथाको रूपमा काय्य गरररहकेा टोल विकास संसथाहरूको संसथागत क्षमता विकास गरी 
सथानीय सतरमा संचालन गररने सामावजक, आवथ्यक, भौवतक विकासका समग् अवभयानहरूमा सवरिय 
सहभावगताको लावग समनियातमक नेततृि प्रिान गनने । 

(ि)  टोल विकास संसथाहरूले आ–आफनो क्षेत्रमा संचालन गरेका गररबी नयनूीकरण, सशुासन, संसथागत विगो 
विकास, िातािरण संरक्षण, सामावजक उतथान, जन चतेना अवभिवृद्ध तथा पिूा्यधार सधुार र वनमा्यणको 
रिममा प्राप्त अनभुिहरूबाट एक आपसमा लाभावनित हुन समबवनधत सचूना, सललाह र स्ुझाि आिान 
प्रिान गनने । 

(ग)   नगरपावलका र अनय सरोकारिाला वनकायहरूसँग समनिय गरी टोल विकास संसथाहरूको संसथागत 
विकास, क्षमता अवभिवृद्ध एिं सामावजक तथा आवथ्यक समबवृद्संग समबवनधत विविध कृयाकलापहरु 
संचालन गनने । 

(घ)  नगरपावलकाको समग् विकासमा टोल विकास संसथाहरूलाई सवरिय बनाई प्रभािकारी पररचालन गनने । 
(ङ)   समिुायमा संचालन गररने सामावजक, आवथ्यक तथा भौवतक पिूा्यधार समतेका समग् अवभयान तथा 

काय्यरिमहरू संचालनमा आिशयक सहयोग गनने । 
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३.सम्िय समममिको काम, कि्षवय र अमधिकार :  

(क) समनिय सवमवतको वनयवमत बैिक छ मवहनामा १ पटक र आिशयकता अनसुार कुनै पवन समयमा बसन 
सकने छ । 

(ि)    सथानीय श्ोत,साधन र क्षमतामा आधाररत सामावजक तथा आवथ्यक उद्यमवशलतालाई बढिा विन 
बदु्धभवूम नगरपावलका तथा टोल विकास संसथा वबच समनियातमक भवूमका वनिा्यह गनु्य पननेछ ।

(ग) समनिय सवमवतले नगरपावलका, ि्डा काया्यलय तथा टोल विकास संसथाहरूसँग समनिय गरी 
नगरपावलकाको काय्यरिम तथा योजना प्रवरियामा सहयोग तथा समनिय गननेछ ।

(घ) समनिय सवमवतले टोल विकास संसथाका सिसयहरूको वहत हुने सामावजक–आवथ्यक विकासका 
वरियाकलापहरू सहभावगता मलूक ढङ्गबाट काया्यनियन गन्य टोल विकास संसथाहरूलाई सहयोग तथा 
समनिय नीवतगत रूपमा गननेछ ।

(ङ) समनिय सवमवतले टोल विकास संसथाहरूको आवथ्यक, सामावजक, भौवतक पिूा्यधार, मानि संसाधन तथा 
विगो संसथागत विकासमा आिशयक समनिय गनने । 

(च)  टोल विकास संसथाहरू वबच सहकाय्य, समनिय बढाउने, समसयाहरूको समाधानका उपायहरू 
स्ुझाउने ।

(छ)  ि्डा वभत्रका सबै बसती घरधरुीहरुलाई समटेी टोल विकास संसथामा आबद्ध गराउने । टोल विकास 
संसथाहरूको वसमा क्षेत्रलाई भौगोवलक तथा जनसंखया(घर/पररिार)का आधारमा आिशयकता र 
उपयकु्तता हरेी थप/घट/समावहत (Merge) समते गरी समायोजन गन्य वसफाररस गनने । 

(ज)  नगरपावलकाद्ारा प्रिान गररने सिेा सवुिधा टोल विकास संसथा माफ्य त सिसयहरूको घर िलैो समम 
परु ्याउन पहुचँ बढाउन प्रभािकारी काया्यनियनका लावग पहल गनने ।

(्झ)  समनिय सवमवतले आिशयकता अनसुार उप सवमवत गिन गरी काय्य गन्य गराउन सकने छ ।
(ञ)  नगर सभा तथा नगर काय्यपावलकाका वनण्ययहरू काया्यनियन गनने /गराउने । 
(ट) कर, शलुक, िसतरु समतेका स्ोतका िायरा फरावकलो बनाउँि ैअसलुी एिं संकलन काय्यलाई प्रभािकारी 

बनाउन नगरपावलका, ि्डा र टोल विकास संसथा वबच सा्झिेारी र सहकाय्यमा  पहल गनने ।
४. ि्डा सिरीय सम्िय समममि गठन ि्ा काम कि्षवय:
 १. ि्डा सिरीय सम्िय समममि 
 ि्डामा वरियावशल टोल विकास सवमवतहरूको काय सहजीकरण, समनिय र उतपे्रररत बनाई राखनका साथै 
सामावजक सचतेनाका  माधयमद्ारा ि्डालाई वरियावशल बनाई राखन ४ मवहनामा एक पटक बैिक बसने गरी पाँच 
सिसयीय ि्डा सतरीय समनिय सवमवत रहनेछ ।

(क) ि्डा अधयक्ष  संयोजक
(ि) ि्डामा वरियावशल टोल विकास सवमवत पिावधकारी मधये एक   सिसय 
(ग) जेष्ठ नागररकहरूको संजाल संयोजक (गिन भएको भएमात्र)  सिसय
(घ) िाल संजाल संयोजक सिसय  सिसय
(ङ) ि्डाले तोकेको कम्यचारी  सिसय सवचि
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२. काम, कि्षवय अमधिकार
 १. ि्डा सतरमा समनिय, सहजीकरण गनने काय्य ,
 २. नगरपावलका सँग समनिय,
 ३. ि्डासतरका सामावजक विषयहरू समाधान,
 ४. विकासातमक, सचतेन मलूक काय्यहरूमा ऊजा्य भनने काय्य,
 ५. सरसफार, जीिनसतर सधुार समबनधी विषयहरूको नीवतगत वयिसथापकीय, काय्यगत सहजीकरण,
५. टोल मिकास ससं्ाको गठन, दिा्ष मनयमन समब्धिी वयिस्ा :
 क) टोल मिकास ससं्ाको गठन देहाय बमोमजम हुनेछ :

१. बदु्धभवूम  नगरपावलका क्षेत्रको शहरी/ग्ामीण बसतीहरूको वनवचित भौगोवलक क्षेत्रवभत्रका टोल तहमा 
रहकेा घर पररिारका सिसयहरूबाट टोल विकास संसथाको गिन गररनेछ ।

२. पवहलो पटकका लावग टोल विकास संसथाको वयापक भलेाबाट टोल विकास सवमवतको कामलाई 
वयिवसथत गन्य अधयक्ष, उपाधयक्ष, कोषाधयक्ष, सवचि र आिशयकता अनसुारका सिसयहरू रहकेो (७-
११ सिसय) एक टोल विकास काय्य सवमवत गिन हुनेछ । तर िोस्ो पटकको हकमा यसतो काय्य सवमवत 
साधारण सभाको सि्यसममत िा सो नभएमा बहुमतबाट पनुग्यिन हुनेछ । टोल विकास काय्य सवमवतको 
अिवध २ िष्यको हुनेछ । एक पटक अधयक्ष, उपाधयक्ष, कोषाधयक्ष र सवचि भएको वयवक्त पनुः सोही पिमा 
लगतै िईु िष्यको अिवध वयतीत नभई वनयकु्त हुने छैन । काय्य सवमवतमा अधयक्ष सवचि िा कोषाधयक्ष मधये 
कुनै एक जना अवनिाय्य रूपमा मवहला हुन ुपननेछ । 

३. टोल विकास संसथा गिन गिा्य सकेसमम टोलका समपणू्य घर धरुीलाई एक घर एक सदसयको रूपमा 
समट्ेन ुपि्यछ । सो समभि नभए कमतीमा ८० प्रवतशत घरधरुी सहभागी गराई टोल विकास संसथा गिन 
गररनेछ । टोल विकास संसथामा सहभागी भएका सिसयहरूमधये कमतीमा ५० प्रवतशत मवहला आबद्ध 
गराउन ुपननेछ । 

४. टोल विकास संसथाको वयिसथापन ढाँचालाई सपष्ट पान्य अनसुचूी–१ मा उललेवित नमनुा विधान का 
आधारमा टोल विकास संसथाको विधान तयार गनु्य पननेछ । 

५. समनिय र मलेवमलाप कायम गराउँि ैसामावजक ऐकयिद्धता कायम गनने । 
 (ख) टोल मिकास ससं्ाको दिा्ष सचूीकरण: 
 टोल विकास संसथाको िता्य सचूीकरण िहेाय बमोवजम हुनेछ :

१. टोल विकास संसथाको बैिकमा सि्यसममत वनण्यय गराई बदु्धभवूम नगरपावलकामा िता्य/सचूीकृत गनु्य पनने 
छ । टोल विकास संसथालाई नगरपावलकामा िता्य/सचूीकृत गिा्य पेश गनने वनिेिनको नमनुा अनसुचूी–२ 
मा उललेि गररएको छ । टोल विकास संसथाबाट वनण्यय गरी िता्यका लावग वनिेिन पेश गरेमा बदु्धभवूम  
नगरपावलकाले अनसुचूी–३ बमोवजमको टोल विकास संसथा िता्य प्रमाण–पत्र प्रिान गनु्य पननेछ । 

२. टोल विकास संसथाले यस काय्यविवध बमोवजमका उद्दशेय विपरीत कुनै काम गरेमा िा प्रचवलत काननूले गन्य 
नपाउने काय्य गरेमा नगरपावलकाले टोल विकास संसथाको िता्य िारेज गन्य सकनेछ ।  िता्य िारेज भएपवछ सो 
सथानमा नयाँ टोल विकास संसथा गिन  हुनेछ । 

(ग) टोल मिकास ससं्ाको काय्ष समममिको बैठक
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 टोल विकास संसथाको काय्य सवमवतको बैिक वयिसथापन िहेाय बमोवजम हुनेछ :
१. टोल विकास संसथाका सिसयहरूको वहत, सहयोग एिं समनियका लावग टोल विकास संसथाको काय्य 

सवमवतको बैिक मवहनामा कमतीमा १ पटकमा नघट्ने गरी बसनेछ । 
२. सवमवतको बैिकमा सामावजक पररचालक, ि्डा अधयक्ष ि्डा सिसयहरू र नगरपावलकाका प्रवतवनवधहरू 

लगायत अनय सरोकारिालाहरूलाई आमवनत्रत गन्य सवकनेछ । 
३. सवचिले संसथाको बैिकको वनण्ययहरू बैिक पवुसतकामा लेिी प्रमावणत गराउन ुपननेछ । 

 (घ) टोल मिकास ससं्ाका काय्ष समममिको पदामधिकारीहरूको काम, कि्षवय र अमधिकार
 टोल विकास संसथाका काय्य सवमवतको पिावधकारीहरूको काम, कत्यवय र अवधकार िहेाय बमोवजम हुनेछ :
 (१) अधयषिको काम, कि्षवय र अमधिकार 

१) संसथाको वनयवमत बैिक बोलाउने, बैिकका लावग वमवत, समय र सथान तोकने । 
२) बैिकको अधयक्षता गरी बैिक संचालन गनने ।
३) बैिकमा अनशुासनको पालन गन्य लगाउने र छलफलका विषयहरू वटपोट गनने िा गन्य   लगाउने ।
४) छलफल हुिँा सबैको विचार संकलन गनने र सि्यसममत वनण्यय गन्य पहल गनने ।
५) वनण्ययहरू लाग ूगनने र गन्य लगाउने ।
६) विकासको काय्यमा सबैलाई समटेेर नेततृि प्रिान गनने ।
७) संसथाले आज्यन/प्राप्त गरेको नगि िा वजनसी सामानको सरुक्षाको प्रबनध वमलाउने । 
८) विशषे बैिकको आिशयकता परेमा विधान बमोवजम बैिक बोलाउने ।
९)   काय्यविवध बमोवजम अनय काय्यहरू गनने । 

 (२) ससं्ाको समचिको काम, कि्षवय र अमधिकार :
१) अधयक्षको आिशेअनसुार बैिक बोलाउने ।
२) एक वतहार सिसयहले विशषे बैिकका लावग वलवित माग गरेमा विधान बमोवजम बैिक बोलाउने ।
३) छलफलका प्रसतािहरू संकलन गरी बैिकमा पेश गनने र बैिकको वनण्यय लेिी वनण्यय प्रमावणत गराउने । 
४) संसथाको वरियाकलापको बारेमा सिसयलाई जानकारी गराउने ।
५) तोवकएका अनय काय्य गनने । 

 ३) ससं्ाका कोराधयषिको काम, कि्षवय र अमधिकार :
१)  संसथाको आमिानी र िच्यको वििरण तयार गनने ।
२) िच्यको लेिापरीक्षण गराउने ।
३) बैकमा िाता संचालन गिा्य संयकु्त रूपमा िाता संचालन गनने ।
४) संसथाको नगि र वजनसी सामानको वजममा वलई सरुक्षा गनने ।

 (४) ससं्ाका सदसयको काम, कि्षवय र अमधिकार :
१) नगरपावलकासँग भएको सा्झिेारी पत्रमा उललेवित शत्य अनसुार गनु्यपनने कामहरू गनने ।
२) संसथाको वहसाब–वकताब जाँच गनने ।
३) संसथाका पिावधकाररहरूले गरेका कामको मलूयाङ्कन वनयवमत रूपमा गनने । 
४) आिशयकताअनसुार संसथा संचालनमा लावग नीवत, वनयमहरू बनाउने र सो वनयमहरू पालना भए नभएको 
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हनेने ।

५) आिशयकताअनसुार अधयक्ष, सवचि, कोषाधयक्षहरूलाई सघाउने ।
६) तोवकएका अनय काय्यहरू गनने । 

६. टोल मिकास समममिहरूको आम ््षक वयिस्ापन
 संसथाको आमिानी, िच्य, नाफा, लेिा, लेिा परीक्षण लगायत आवथ्यक वयिसथापन िहेाय बमोवजम हुनेछ :
 क) टोल मिकास ससं्ाको आमदानी

१) विवभनन सरकारी तथा गैर सरकारी वनकायहरू, विवभनन सामिुावयक संसथा तथा  वयवक्तहरूबाट प्राप्त हुने 
सहायता र अनिुान । 

२) टोल विकास संसथाले आय मलूक काय्यहरू सञचालन गरी प्राप्त हुने आमिानी । 
३) संसथाको विकास वनमा्यणका लावग टोल विकास कोषको रूपमा टोल विकास संसथाको आमिानीको 

वनवचित प्रवतशत संसथाको वनण्ययानसुार छुट्ाउने रकम । 
४) संसथाले अनय सोतबाट जममा गरेको रकम ।

 ख) खच्ष
 १) संसथाको विकास वनमा्यणका लावग टोल विकास कोषको रकम संसथाको वनण्ययानसुार िच्य हुनेछ ।
 २) संसथा संचालन, वयिसथापन र लेिापरीक्षणका लावग गनु्यपनने िच्यहरू टोल विकास संसथाको नीवत 
बमोवजम िच्य हुनेछ । 
 ग) नाफा
 १) टोल विकास संसथाले आज्यन गरेको आमिानीबाट िच्य कटाई बाँकी रहकेो रकम संसथाको नाफा मावननेछ । 
 २) नाफा संसथाको वनण्ययअनसुार टोलको विकासका लावग िच्य गररनेछ । 
 घ) लेखा
 ससं्ाको लेखा देहाय बमोमजम हुनेछ :

(१)  कोषाधयक्षले सबै प्रकारको नगिी तथा वजनसी आमिानी, समपणू्य विकास िच्यको वििरण, संसथाको 
संचालन र वयिसथापनमा भएको प्रशासवनक िच्यहरूको सपष्ट लेिा राखन ुपि्यछ ।

(२)  कोषाधयक्षले रािकेो आमिानी िच्यको वहसाब टोल विकास संसथाको बैिकमा पेश गनु्य पि्यछ ।
  ङ) लेखापरीषिण
 ससं्ाको लेखापरीषिण देहाय बमोमजम हुनेछ :

१) संसथाले वनयकु्त गरेको लेिापरीक्षकबाट लेिापरीक्षण गराउन ुपननेछ ।
२) आिशयकताअनसुार नगरपावलकाले पवन संसथाको आमिानी िच्यको लेिापरीक्षण गन्य सकने गननेछ ।  
३)  संसथाले आफनो िावष्यक लेिापरीक्षणको प्रवतिेिन बदु्धभवूम  नगरपावलकामा समते पेश गनु्यपनने छ ।  

७.  मिमिधि 
 (१) यो काय्यविवध प्रचवलत नेपालको ऐन, वनयमहरूसँग बाव्झएमा बाव्झएका बुँिाहरू सितः िारेज हुनेछन ्। 
 (२) यो काय्यविवध काया्यनियनको रिममा कुनै बाधा अ््डचन आएमा काय्यपावलकाको  वनण्ययले तयसता िाधा 
फुकारनेछ । 
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काय्षमिमधिको दफा ५ (क) ४ (१) अनुरूप 
अनुसचूी–१

बुद्धभूमम  नगरपामलका
टोल मिकास ससं्ाको मिधिान

प्रसिािना :
 सथानीय रूपमा उपलबध श्म, सीप र साधन तथा अिसरहरूलाई अवधकतम पररचालन गिदै नगरको सामावजक 
तथा आवथ्यक वयिसथालाई एक अका्यको पररपरूकको रूपमा विकवसत गरी गररबी नयनूीकरणका प्रयासमा िोस योगिान 
परु ्याउने, सहभावगतातमक योजना तजु्यमा गनने तथा आफनो टोलको समग् विकास गनने िातािरण वसज्यना गन्य यो ........
............................... टोल विकास संसथा सथापना गरी संचालन गन्य िाञछनीय भएकोले यो विधान बनारएको छ ।

१. प्रारममभक :
 संवक्षप्त नाम र प्रारमभ
 (क) यो विधान ............................ टोल विकास संसथाको विधान हुनेछ ।
 (ि) यो संसथाको नाम .................................... हुनेछ । 
 (ग) यो विधान ...................... टोल विकास संसथाको साधारण सभाबाट सिीकृत भएको वमवतिवेि 
लाग ूहुनेछ । 
 (घ) यस संसथाको काया्यलय ............................. मा हुनेछ ।
 (ङ) यस संसथाको वसमाना िहेाय बमोवजम हुनेछ :
   पिू्य ........................... पवचिम .............................
   उत्र ......................... िवक्षण ...............................
२. पररभारा :
 विषय िा प्रसङ्गले अकको अथ्य नलागेमा यस विधानमा :
 १. ‘संसथा’ भननाले ......................... टोल विकास संसथालाई सम्झनपुछ्य ।
 २. ‘विधान’ भननाले टोल विकास संसथाको विधानलाई सम्झनपुछ्य ।
 ३. ‘साधारण सभा’ भननाले संसथाको साधारण सिसयहरूको भलेा सम्झनपुछ्य ।
 ४. ‘सवमवत’ भननाले टोल विकास संसथाको काय्यसवमवत सम्झनपुछ्य । 
 ५. ‘बैिक’ भननाले संसथाको संयकु्त िा छुट्ाछुटै् बैिक सम्झनपुछ्य । 
 ६. ‘पिावधकारी’ भननाले काय्यसवमवतका अधयक्ष, कोषाधयक्ष, सवचि र सिसयहरूलाई  जनाउँछ । 
३. सगंमठि ससं्ा हुने :
 (क) संसथाको आफनो छुटै् छाप हुनेछ । साथै संसथाले वयवक्त सरह आफनो नामबाट काय्य गन्य  सकनेछ । 
 (ि) संसथाले चल–अचल समपवत् प्राप्त गन्य, उपभोग गन्य सकनेछ । तर संसथाले आफनो अचल समपवत् 
वबरिी गन्य भने पाउने छैन । संसथा विगिन भए सो संसथाको समपणू्य चल अचल समपवत् नगरपावलका/ि्डा काया्यलयमा 
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हसतानतरण हुनेछ । 
४. ससं्ाका उदे्शयहरू :
 संसथाको संसथागत, सामावजक तथा आवथ्यक विकासका लावग िहेाय बमोवजमको उद्दशेय हुनेछ :

(क) टोल सतरमा सक्षम र विगो सिायत् संसथाको विकास गनने ।
(ि) टोलका वयवक्तहरूको आयमा िवृद्ध गनने काय्यरिमको संचालन गरी गररबी नयनूीकरणमा मद्दत परु ्याउने ।
(ग) सथानीय सतरको विकास प्रवरियालाई विगो र आतमवनभ्यर बनाउन सथानीय सतरको समिुायको वयवक्तहरूको 

क्षमता विकास काय्यरिम काया्यनियनमा टेिा परु ्याउने । 
(घ) संसथालाई सहभावगतातमक योजना तजु्यमा, अनगुमन तथा मलूयाङ्कन प्रवरियामा सवरिय सहभागी बनाउने ।
(ङ)  सरसफार, सचतेना, विकासमा समनिय र नगरपावलकाले ि्डामा वजममा विएमा स-साना वनमा्यण जनय 

काय्यहरूका साथै सधुारातमक काय्यहरू 
५. टोल मिकास काय्ष समममिको गठन
 टोल मिकास काय्ष समममिको गठन देहाय बमोमजम हुनेछ :

(क) नगरपावलकाका नगरोनमिु बसतीहरू तथा ग्ावमणसतरमा वनवचित भौगोवलक क्षेत्रवभत्रका टोल तहमा रहकेा 
घर पररिारका सिसयहरू समटेी टोल विकास संसथाको गिन गररनेछ ।

(ि) पवहलो पटकका लावग टोल विकास संसथाको वयापक भलेाबाट अधयक्ष, उपाधयक्ष, कोषाधयक्ष, सवचि 
र आिशयकता अनसुारका सिसयहरू रहकेो एक टोल विकास काय्य सवमवत गिन हुनेछ । िोस्ो पटकको 
हकमा यसतो काय्य सवमवत साधारण सभाको सि्यसममत िा सो नभएमा बहुमतबाट पनू्यगिन हुनेछ । टोल 
विकास काय्य सवमवतको अिवध २ िष्यको हुनेछ । एक पटक अधयक्ष, उपाधयक्ष, कोषाधयक्ष र सवचि 
भएको वयवक्त पनुः सोही पिमा लगतै िईु िष्यको अिवध वयतीत नभई वनयकु्त हुने छैन । काय्य सवमवतमा 
कमतीमा ५० प्रवतशत सिसयहरू र अधयक्ष िा कोषाधयक्षहरू मधये कुनै एक जना अवनिाय्य रूपमा मवहला 
रहनेेछन ्। 

(ग) टोल विकास संसथा गिन गिा्य सकेसमम टोलका समपणू्य घर धरुीलाई समेवटने छ । यवि सो समभि नभए 
कमतीमा ८० प्रवतशत घरधरुी सहभागी गराई टोल विकास संसथा गिन गररनेछ । टोल विकास संसथामा 
सहभागी भएका सिसयहरूमधये कमतीमा ५० प्रवतशत मवहला आबद्ध गरारनेछ । 

६. ससं्ाका काय्षहरू :
टोल विकास संसथाका काय्यहरू िहेाय बमोवजम हुनेछन ्:

१. प्रतयेक टोल सतरमा समभि भएसमम सबै घर पररिार सहभागी भएको टोल विकास संसथा गिन गनने । 
२. संसथाका सिसयहरूलाई उद्यमशीलतातफ्य  अग्सर गराउन आिशयक पहल गनने तथा सोही बमोवजमका 

काय्यरिमहरू संचालन गनने । 
३. टोलमा आर परेका समसयाहरू समाधान गन्य एक अका्यमा भारचारा समबनध कायम गरी सभय समाजको 

वसज्यना गनने ।
४. उपलबध स्ोतको समवुचत पररचालन गिदै टोलको समग् विकासका लावग टोल विकास योजना बनाउने ।
५. अवशक्षा, अनधविश्ास, िाल वििाह, बहु वििाह, कुरीवत जसता सामावजक समसयाका बारेमा समपणू्य 

टोल विकास संसथाका सिसयहरूलाई चतेना अवभिवृद्ध गनने ।
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६. आफनो टोल तथा साि्यजवनक सथलमा िकृ्षारोपण गनने,   
७. आफनो ि्डा तथा टोललाई िातािरण मतै्री तथा िाल मतै्री बनाउने विविध काय्यरिमहरू सञचालन गनने । 
८. टोलमा बसोबास गनने बावसनिाका बीचमा भिन वनमा्यण मापिण्ड, सामावजक सरुक्षा भत्ा लगायतका 

सामावजक सरोकारका विषयहरूमा विवभनन चतेना मलूक काय्यरिम सञचालन गनने ।  
९. िातािरण मतै्री सथानीय शासनका सचूकहरूको टोलमा काया्यनियन गनने र नगरपावलका/ि्डा काया्यलयलाई  

सो सचूक काया्यनियन गन्य सहयोग गनने ।
१०. आफनो टोल िवसतलाई नमनुा िसतीको रूपमा विकास गन्य सहयोग गनने, हररत गाउँ/शहर, उजयालो गाउँ/

शहर सफा गाउँ/शहर र समपनन तथा सभय गाउँ/शहर  सथापना अवभयानमा सहयोग गनने ।
११. आफनो क्षेत्रमा भिन संवहता तथा मापिण्डको  काया्यनियनमा सहयोग गनने ।
१२. पणू्य साक्षर, पणू्य िोप, पणू्य घटना िता्य  ODF FOLLOW समबनधी काय्यरिम आिी अवभयानमा     

सहयोग गनने । 
१३. टोलमा रहकेा साि्यजवनक, पवत्य, ऐलानी आिी जगगाको संरक्षणमा नगरपावलका/ि्डा काया्यलयलाई 

सहयोग गनने । 
१४. संसथाको अधयक्ष, कोषाधयक्ष तथा सवचिको चयन सि्यसममवतमा िा सो नभएमा बहुमतमा गनने ।  
१५. नगरपावलका/ ि्डा काया्यलयलाई राजसि पररचालनमा सहयोग गनने ।
१६. नगरपावलका/ ि्डा काया्यलयलाई सँग भएको सम्झिारी अनसुारका अनय काय्यहरू गनने । 

७. सदसयिा 
 संसथामा सिसयता िहेाय बमोवजम हुनेछ :

(क) यस विधानको उद्दशेय बमोवजम संसथा प्रवत श्द्धा र वनष्ठा रािी विधानलाई सिीकार गनने सथानीय टोल बासी 
यस संसथाको सिसय हुनेछ ।

(ि) सिसय बनन रचछुक नयाँ टोल बासीलाई संसथाले तोके बमोवजम संसथामा िरिासत विएमा तोवकएको शलुक 
वलई सिसयता प्रिान गररनेछ ।

(ग)  सिसयहरूबाट िावष्यक रूपमा वलरने शलुक नगरपावलकाले तोके भनिा बढी हुने छैन ।
८. सदसयिा नरहने 
 िहेायको अिसथामा सिसय रहने छैन :

(क) सिसयको मतृय ुभएमा ।
(ि) सिसयले विएको सिसयता पररतयागको वलवित वनिेिन संसथाले सिीकृत गरेमा ।
तर संसथाको वनण्यय उपर वचत् नब्ुझमेा साधारण सभामा पेश गनने र साधारण सभाको वनण्यय अवनतम हुनेछ । 
(ग) सिसयता शलुक नवतरेको िा संसथाको वनण्यय पालन नगरेमा संसथाले वनण्यय गरी समपणू्य सिसयलाई 

जानकारी गराएमा ।
(घ) संसथालाई हानी–नोकसानकी हुने काय्य गरेमा िा नैवतक पतन, आवथ्यक अवनयवमतता िा भ्रष्टाचार गरेको 

अवभयोग प्रमावणत भई सजाय पाएको कारण ििेाई संसथाले सिसयताबाट हटाउने वनण्यय गरेमा । 
तर समबवनधत सिसयहरूलाई सफार विने अिसरबाट िवञचत गररने छैन । यस समबनधी अवनतम वनण्यय गनने 

अवधकार साधारण सभाको हुनेछ ।
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(ङ)  नेपालको प्रचवलत काननूको वनषधे गरेको काय्य गरेमा ।
(च) बसाई सराई गरी सपररिार अनयत्र गएमा ।

९. ससं्ा गठन एिं काय्ष सचंालन मिमधि 
 संसथाको गिन एिं काय्य संचालन विवध िहेाय बमोवजम हुनेछ :

(क) वनवचित भौगोवलक क्षेत्रका वयवक्तहरूको सि्यसममत वनण्ययबाट टोलको क्षेत्र वनकयकोल गरेपवछ तयस 
टोलवभत्र बसोबास गनने अवधकांश घर धरुीहरूको उपवसथवतमा संसथा गिन गररनेछ । 

(ि) टोल विकास संसथा गिन गन्य उपवसथत भएका वयवक्तहरूले गरेको सि्यसममत वनण्ययको आधारमा 
एक–एक जना अधयक्ष, कोषाधयक्ष र सवचि र अनय घर धरुीहरू सिसय हुनेछन ्।

(ग)  संसथामा कमतीमा ५० प्रवतशत मवहला सिसय रहनेछन ्। अधयक्ष, कोषाधयक्ष र सवचि मधये कमतीमा 
१ जना मवहला हुनेछ । 

१०. ससं्ाका पदामधिकारीहरूको काम, कि्षवय र अमधिकार 
 संसथाका पिावधकारीहरूको काम, कत्यवय र अवधकार िहेायबमोवजम हुनेछन ्:
(क) अधयषिको काम, कि्षवय र अमधिकार :
 १) संसथाको वनयवमत बैिक बोलाउने ।
 २) बैिकको अधयक्षता गरी बैिक संचालन गनने । 
 ३) बैिकमा अनशुासनको पालन गन्य लगाउने र छलफलका विषयहरू वटपोट गनने िा गन्य लगाउने 
 ४) छलफल हुिँा सबैको विचार संकलन गनने र सि्यसममत वनण्यय गन्य पहल गनने ।
 ५) वनण्ययहरू लाग ूगनने र गन्य लगाउने ।
 ६) सवचि र कोषाधयक्षलाई आिशयकताअनसुार सहयोग परु ्याउने ।
 ७) संसथाले आज्यन/प्राप्त गरेको नगि िा वजनसी सामानको सरुक्षाको प्रबनध वमलाउने ।
 ८) आिशयक काय्यमा संसथाको प्रवतवनवधहरू गनने िा गराउने ।
 ९) विशषे बैिकको आिशयकता परेमा सबै सिसयको सहमवतमा बैिक बोलाउने ।
 (ि) संसथाको सवचिको काम, कत्यवय र अवधकार :
 १) अधयक्षको आिशेअनसुार बैिक बोलाउने ।
 २) अधयक्षको अनपुवसथवतमा बैिकको अधयक्षता गनने ।
 ३) एक वतहार सिसयहरूले विशषे बैिकका लावग वलवित माग गरेमा विशषे बैिक बोलाउने ।
 ४) बैिक पवुसतकामा उपवसथत गराउने ।
 ५) छलफलका प्रसतािहरू संकलन गरी बैिकमा पेश गनने र बैिकको वनण्यय प्रमावणत गराउने । 
 ६) संसथाका वरियाकलापका बारेमा सिसयलाई जानकारी गराउने ।
 ७) तोवकएका अनय काय्यहरू गनने । 
 (ग) ससं्ाका कोराधयषिको काम, कि्षवय र अमधिकार :
 १) संसथाले गरेको आवथ्यक कारोबारको लेिापरीक्षण गराउने ।
 २) बैकमा संयकु्त रूपमा िाता संचालन गनने ।
 ३) अनय सिसयहरूसँग समनिय रािी सहयोग वलने विने ।



बुद्धभूमी राजपत्र २०७७
18

खण्ड ४        बर्ष ४            अंक ७                 मममि ः असाेज  ३ गिे २०७७
 ४) संसथाको नगि र वजनसी सामानको वजममा वलई सरुक्षा गनने ।
 (घ) ससं्ाका सदसयहरूको काम, कि्षवय र अमधिकार :
 १) नगरपावलका/गाउँ विकास सवमवतसँग भएको सा्झिेारी पत्रमा उललेवित सत्यअनसुार गनु्यपनने कामहरू 
गनने ।
 २) संसथाको वहसाबवकताब चके गनने ।
 ३) संसथाका पिावधकाररहरूले गरेका कामको मलूयाङ्कन वनयवमत रूपमा गनने । 
 ४) संसथा संचालनमा लावग आिशयकताअनसुार नीवत बनाउन सहयोग गनने । 
 ५) बैिकमा उपवसथत भई प्रतयेक छलफलमा भाग वलने ।

११. साधिारण सभाको गठन र काय्ष प्रणाली  
 साधारण सभाको गिन र काय्य प्रणाली िहेाय बमोवजम हुनेछ :

१)  संसथाको समपणू्य सिसयहरू रहकेो एक साधारण–सभा हुनेछ । 
२)  साधारण–सभाको अधयक्षता संसथाको अधयक्षले गननेछ । वनजको अनपुवसथवतमा संसथाको  सवचि र 

वनजको पवन अनपुवसथवतमा संसथाको जेष्ठ सिसयले गननेछ । 
३)  साधारण–सभा संसथाको सिकोचच वनकाय हुनेछ । 

१२. साधिारण सभाको काम, कि्षवय र अमधिकार 
 साधारण सभाको काम, कत्यवय र अवधकार िहेाय बमोवजम हुनेछ :
 (क) संसथाको साधारण सभाको सललाह प्राप्त गन्य उवचत िवेि पेश भएका विषयमा सललाह विने ।
 (ि) लेिापरीक्षक वनयवुक्त गनने ।
 (ग) संसथाको लेिापरीक्षकको प्रवतिेिन पाररत गनने ।
 (घ) काय्य सवमवतलाई अवधकार प्रतयायोजन गनने ।
 (ङ) काय्य सवमवत समबनधमा भएका उजरुी पनुरािेिन सनुने र वनण्यय विने ।
 (च) संसथाको विधान संशोधन गनने ।
 (छ) आिशयकता अनसुार सललाहकारको मनोनयन गनने ।
 ज) संसथाको िावष्यक काय्य योजना सिीकृत गनने  ।
१३. आम ््षक वयिस्ा 
 (क) संसथाको िहेायबमोवजम आवथ्यक स्ोत हुनेछ :
 • सिसयताबाट प्राप्त शलुक ।
 • सरकारी तथा गैरसरकारी संसथाबाट प्राप्त हुने अनिुान ।
 • संसथाको वरियाकलापको वसलवसलामा प्राप्त हुने आय िा परुसकार । 
 • अनय आमिानी ।
 (ि) प्रतयेक असार मसानतमा लेिा तयार गरी परीक्षण पचिात ्वििरण साधारण सभामा प्रसततु गनने वजममिेारी 
संसथाको हुनेछ । 
 (ग) संसथाको नाममा प्राप्त िा िरीि चल–अचल समपवत्को पररचालन र प्रयोग तोवकए बमोवजम हुनेछ । 
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१४. काय्षसमममि ि्ा पदामधिकारीको राजीनामा 
 (क) सवमवतका सिसयहरूले आफनो पिबाट राजीनामा विन चाहमेा अधयक्ष समक्ष विन सकनेछन ्।
 (ि) अधयक्षले आफनो राजीनामा सवचिमाफ्य त संसथाको बैिकमा पेश गनु्यपनने छ र सो उपर संसथाले वनण्यय 
गरे बमोवजम हुनेछ । 
१५. काय्ष समममिलाई अमिश्ासको प्रसिाि 
 काय्य सवमवतका अधयक्ष एिं पिावधकारीहरू उपर अविश्ास लागे यथोवचत कारण ििेाई संसथाका ६०% 
सिसयहरूले विशषे साधारण सभा रािी अविश्ासको प्रसताि पेश गन्य सकनेछ । अविश्ासको प्रसताि उपर छलफल 
गरी हुने वनण्ययमा बहुमतलाई भनिा सि्यसममतलाई बढी जो्ड विरनेछ । 
१६. मिमिधि  

(क) विधान संशोधन गनु्यपनने भएमा काय्य सवमवतले सिीकृत गरेपवछ साधारण सभामा पेश गररनेछ । साधारण 
सभामा उपवसथत सिसयहरूको िईु वतहार बहुमतले विधान संशोधन हुनेछ । 

(ि) प्रचवलत ऐन, वनयमहरूसँग बाव्झएका बुँिाहरू हिसमम सितः िारेज हुनेछ । 
 

 आज्ाले
 अवनल पौ्ेडल
 प्रमिु प्रशासकीय अवधकृत
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काय्षमिमधिको दफा ५(ख) (१) अनुरूप
अनुसचूी–२

टोल मिकास ससं्ालाई नगरपामलकामा दिा्ष गन्न
मनिेदनको नमुना

वमवत :....................

श्ीमान ्प्रमिु प्रशासकीय अवधकृत जय,ू
बदु्धभवूम  नगरपावलका 
नगर काय्यपावलकाको काया्यलय
हनमुानचोक , ब््ुडढी , कवपलिसत ु।

विषय : टोल विकास संसथा िता्य गरर विने समबनधमा ।

 उपरोक्त समबनधमा यस नगरपावलकाको ि्डा नं............ को ...................... टोलमा गिन गररएको ....
..................................... टोल विकास संसथालाई ........................ नगरपावलका काया्यलयमा िता्य/सचूीकृत 
गररविनहुुन अनरुोध गि्यछु । यस ........................ टोल विकास संसथाको क्षेत्र वनमन उललेवित चार वकलला वभत्र 
सीवमत रहनेछ । 

पिू्य वसमाना :..................................
पवचिम वसमाना :............................
उत्र वसमाना :...............................
िवक्षण वसमाना :.............................     
            
अधयक्षको नाम :
टोल विकास संसथाको नाम :
 िेगाना :
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काय्षमिमधिको दफा ५(ख) (१) अनुरूप

अनुसचूी ३

बुद्धभूमम नगरपामलका
नगर काय्षपामलकाको काया्षलय
हनमुानचोक ,ब््ुडढी , कवपलिसतु

प्रमाण–पत्र

      बदु्धभवूम नगरपावलका ि्डा नं............... वसथत .....................  मा गिन भएको ............................ टोल 
विकास संसथालाई यस काया्यलयमा वमवत ................   मा िता्य गरी यो प्रमाण–पत्र प्रिान गररएको छ । 
 
यस नगरपावलकाको आवथ्यक, सामावजक, भौवतक पिूा्यधार, शहरी सशुासन लगायतका क्षेत्रमा यस टोल विकास 
संसथाको सहभावगताको अपेक्षाका साथै उत्रोत्र प्रगवतको शभुकामना वयक्त गि्यछौ  । 

 प्रमिु प्रसाशवकय अवधकृत                     नगर उप प्रमिु                नगर प्रमिु

निीकरण प्रयोजन
रि.स निीकरण गररएको आ. ब निीकरण िसतरु तथा रवसि नमबर काया्यलयको तफ्य  बाट अवधकार प्राप्त अवधकारीको हसताक्षर कैवफयत 
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बुद्धभूमम नगरपामलकाको ससं्ा दिा्ष ि्ा मनयमन समब्धिी काय्षमिमधि -२०७७

काय्यपावलकाबाट सिीकृत वमवतः २०७७।०४।३२ 

प्रसिािना :
 बदु्धभवूम नगरपावलका क्षेत्रवभत्र सामावजक, धावम्यक, सावहवतयक, सांसकृवतक, िैज्ावनक, शवैक्षक, बौवद्धक, 
पया्यिरण, िलेकुि, विकास िा परोपकारी संसथाहरूको सथापना तथा िता्य गन्य र काननू बमोवजम िता्य भएका संघ 
संसथाहरूको लगानी र भवूमकालाई प्रभािकारी,जबाफिहेी र पारिशटी बनाउँि ैनगरपावलकाको प्राथवमकताको क्षेत्रमा 
काम गनने िातािरण बनाउन सथानीय सरकार सञचालन काय्यविवध, २०७४ को पररचछेि ३ को िफा ११ को उप िफा 
४ (ि) बमोवजम काननुी वयिसथा गन्य िाञछनीय भएकोले सथानीय सरकार सञचालन ऐन, २०७४ को िफा १०२ को 
उपिफा (१ ) बमोवजम बदु्धभवूम नगरपावलकाको काय्यपावलकाले यो काय्यविवध वनमा्यण गरेको छ ।
१. समंषिप्त नाम र प्रारमभ :

(१) यो काय्यविवधको नाम "बदु्धभवूम नगरपावलकाको संसथा िता्य तथा वनयमन समबनधी काय्यविवध २०७७ 
रहकेो छ ।

(२) यो काय्यविवध  राजपत्रमा प्रकाशन भएको वमवत िवेि लाग ू हुनेछ ।
(३) यो काय्यविवध बदु्धभवूम नगरपावलकाको नगर क्षेत्रवभत्र लाग ूहुनेछ ।

२. पररभारा र वयाखया : विषय िा प्रसंगले अकको अथ्य नलागेमा यस काय्यविवधमा-
(क) "नगरपावलका" भननाले बदु्धभवूम नगरपावलका सम्झन ुपछ्य ।
(ि) "काय्यपावलका" भननाले बदु्धभवूम नगरपावलकाको काय्यपावलकालाई सम्झन ुपि्यछ ।
(ग) "प्रमिु" भननाले बदु्धभवूम नगरपावलकाको नगर प्रमिुलाई सम्झनपुछ्य ।
(घ) "उप-प्रमिु" भननाले बदु्धभवूम नगरपावलकाको नगर उप प्रमिुलाई सम्झनपुछ्य।
(ङ) "सथानीय अवधकारी" भननाले बदु्धभवूम नगरपावलकाको प्रमिु प्रशासकीय अवधकृत िा काया्यलयले 

तोकेको वयवक्तलाई सम्झन ुपछ्य ।
(च) "संसथा" भननाले आवथ्यक, सामावजक, धावम्यक, सावहवतयक, सांसकृवतक, िैज्ावनक, शवैक्षक, बौवद्धक,  

विकास,पया्यिरण तथा परोपकारी काय्यहरूको विकास, प्रिद्ध्यन एिं विसतार गनने उद्दशेयले सथापना भएको 
संघ, संसथा, कलब, आमा समहू, अधययन केनद्र आवि सम्झनपुछ्य ।

(छ) " िात ुवनकाय" भननाले सामावजक विकास काय्यमा प्रचवलत काननू बमोवजम सहयोग गनने वद्पक्षीय तथा 
बहुपक्षीय विकास सा्झिेारलाई सम्झन ुपि्यछ ।

(ज) "अनतरा्यवट्रिय गैर सरकारी संसथा" भननाले अनय राट्रिमा िता्य भई प्रचवलत काननू बमोवजम अनमुवत वलई 
काम गनने संसथालाई सम्झनपुछ्य ।

(्झ) "काय्य सवमवत" भननाले संसथाको विधान अनसुार गिन भएको प्रबनध सवमवत िा काय्य सवमवतलाई 
सम्झनपुछ्य ।

(ञ) "विधान" भननाले संसथाको विधानलाई सम्झन ुपननेछ ।
(ट) "तोवकएको" िा "तोवकए बमोवजम" भननाले यस काय्यविवधले वनवि्यष्ट गरे अनरुूप तोवकएको िा तोवकए 
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बमोवजम सम्झन ुपछ्य । 

३. दिा्ष नगरी ससं्ा खोलन नहुने :
(१) यस काय्यविवध बमोवजम बदु्धभवूम नगरपावलकामा िता्य नगरी कसैले पवन संसथा सथापना र सञचालन गन्य 

पारने छैन ।
(२) प्रचवलत नेपाल काननू बमोवजम अनयत्र संसथा सथापना गरी यस नगरपावलका क्षेत्र वभत्र शािा विसतार 

गिा्य िा काय्यक्षेत्र बनाउँिा यस नगरपावलकाको पिू्य सिीकृवत वलन ुपननेछ । सिीकृवत नवलने संसथाहरूलाई 
काम गन्य रोक लगाई काननू बमोवजम कारबाही गन्य सवकनेछ ।

४. ससं्ाको दिा्ष ि्ा सञचालन समब्धिी वयिस्ा :
(१) यो काय्यविवध बमोवजम संसथा िता्य गन्य चाहने कुनै सात जना िा सो भनिा बढी वयवक्तहरूले संसथा समबनधी 

िहेायको वििरण िलुाई सथापना गन्य चाहकेो संसथाको विधानको २ (िईु) प्रवत र तोवकएको िसतरु सवहत 
तोवकएको अवधकृत समक्ष वनिेिन विन ुपननेछ ।

(क) संसथाको नाम,
(ि) उद्दशेयहरू,
(ग) संसथाको काय्यक्षेत्र र विषय
(घ) प्रबनध सवमवतका सिसयहरूको नाम,िेगाना र तीनपसुते वििरण
(्ड) स्ोत साधन संिनधी वििरण
(च) काया्यलय िोलने िेगाना,
(छ) पिावधकारीको नेपाली नागररकताको प्रमाण पत्रको प्रवतवलवप,
२)समबवनधत ि्डा काया्यलयको वसफाररस पत्र ।
३)उपिफा (१) बमोवजमको वनिेिन प्राप्त भएपवछ सथानीय अवधकारीले आिशयक छानवबन गरी संसथा िता्य 

गन्य उवचत िानेमा संसथा िता्य गरी िता्य प्रमाणपत्र विनेछ । 
४)प्रचवलत काननू बमोवजम अनय वनकायमा िता्य भई सथापना र संचालनमा रहकेा संसथाहरू यस काय्यविवध 

बमोवजम िता्य/सचूीकरण हुन साविका िता्य प्रमाणपत्र संलगन रावि वनिेिन विन ुपननेछ । संसथाको नामबाट 
काननूले प्रवतबनध लगाएको काय्य गन्य पारने छैन ।

(५) उपिफा (३) बमोवजम संसथा िता्य गिा्य संसथाको उद्दशेय र कामको प्रकृवतको आधारमा तोवकए बमोवजम 
िगटीकरण गररनेछ ।

(६) यस िफा अनतग्यत विरने प्रमाणपत्रको ढाँचा, अिवध, िता्य, निीकरण र िसतरु तोवकए बमोवजम हुनेछ ।
५. सगंमठि ससं्ा मामनने :

(१)यस काय्यविवध अनतग्यत िता्य भएको प्रतयेक संसथा अविवचछनन उत्रावधकार िाला सिशावसत संगवित 
संसथा हुनेछ। सो संसथाको सबै कामको वनवमत् आफनो एउटा छुटै् छाप हुनेछ ।

(२) संसथाले वयवक्त सरह चल/अचल समपवत् प्राप्त गन्य, उपभोग गन्य र बेचवििन गन्य सकनेछ ।
(३) संसथाले वयवक्त सरह आफनो नामबाट नावलस उजरुी गन्य सकनेछ र सो उपर पवन सोही नामबाट नावलस 

उजरु लागनेछ ।
६. ससं्ासगँ सहकाय्षसमब्धिी वयिस्ाः
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नगरपावलकाले तोकेको िा सिीकृत गरेको कुनै योजना तथा काय्यरिम काया्यनियन गन्य प्रचवलत काननूको 

अधीनमा रही संसथाहरूसँग सहकाय्य गन्य सवकनेछ । सहकाय्य समबनधी विवध प्रवरिया र शत्य तोवकए बमोवजम हुनेछ ।
७. ससं्ाको समपमति :

(१) संसथाले वयवक्त सरह चल अचल समपवत् राखन सकनेछ ।
(२) संसथाको सिसय िा कम्यचारी िा कसैले संसथाको विधान विपरीत संसथाको कुनै समपवत् िरुुपयोग गरेमा 

िा कबजा गरेमा िा रोकका रािमेा संसथाले तयसतो समपवत् िरुुपयोग गनने िा कबजा िा रोकका राखने संसथा 
बा वयवक्तबाट वफता्य वलन सकनेछ।

(३)उपिफा (२) बमोवजम समपवत् वफता्य गन्य गराउन प्रमिु प्रशासकीय अवधकृतले आिशे विन सकनेछ ।
(४) उपिफा ( २) बमोवजम संसथाको समपवत् वफता्य गनने गरी प्रमिु प्रशासकीय अवधकृतले गरेको कारबाहीमा 

वचत् नबझुने वयवक्त िा संसथाले समबवनधत वनकायमा उजरुी गन्य सकनेछ ।
(५) संसथाको सिसय िा कम्यचारी िा कसैले संसथाको कुनै समपवत् िा वलित िा प्रवतष्ठा विरुद्ध कुनै गैर 

काननूी काय्य गरेमा संसथा, संसथाको कुनै सिसय बा तोवकएको अवधकृतले प्रचवलत काननू बमोवजम 
मदु्दाको कारबाही चलाउन सकनेछ ।

८. ससं्ा गाभने/गामभने िा उदे्शयमा हेरफेर :
(१) संसथाको उद्दशेयहरूमा हरेफेर गन्य आिशयक िवेिएमा िा संसथामा कुनै अकको संसथालाई गाभन िा अकको 

संसथासँग गावभन उवचत ििेमेा काय्यसवमवतले तत ्समबनधी प्रसताि तयार गरी सो प्रसताि उपर छलफल 
गन्य संसथाको विधान बमोवजम साधारण सभा बोलाउन ुपननेछ ।

(२) साधारण सभा संचालनमा लावग आिशयक गणपरूक उपवसथत सिसय संखयाको बहुमत सिसयहरूले 
प्रसतािमा समथ्यन जनाएमा सो प्रसताि साधारण सभाबाट पाररत भएको मावननेछ । तर सो प्रसताि लाग ू
गन्य तोवकएको अवधकृतको पिू्य सिीकृवत वलन ुपनने छ । 

९. महसाबको मििरण पेश गनु्ष पन्न :
काय्य सवमवतले आफनो संसथाको कामको प्रगवत, वहसाबको वििरण र लेिापरीक्षकको प्रवतिेिन
प्रतयेक िष्य नगरपावलका समक्ष पेश गनु्य पननेछ ।

१०. महसाब जाँच गन्न :
(१) प्रमिु प्रशासकीय अवधकृतले आिशयक ििेमेा संसथाको वहसाब आफुले िटाएको िा वनयकु्त गरेको कुनै 

कम्यचारीद्ारा जाँच गन्य गराउन सकनेछ ।
(२) वहसाबजाँच गनने अवधकृतले मागेको वििरण तथा कागतपत्रहरू िा सोधकेो प्रश्नको समयमा जबाफ विन ु

प्रतयेक संसथाको पिावधकारी, सिसय र कम्यचारीको कत्यवय हुनेछ ।
(३) वहसाब जाँच गनने अवधकृतले प्रमिु प्रशासकीय अवधकृतले तोवक विएको मयाि वभत्र वहसाबजाँचको 

प्रवतिेिन प्रमिु प्रशासकीय अवधकृत समक्ष पेस गनु्य पनने छ र सो प्रवतिेिनको आधारमा संसथाको 
कुनै समपवत् सो संसथाको कुनै पिावधकारी, सिसय िा कम्यचारीले वहनावमना गरेको, नोकसान गरेको िा 
िरुुपयोग गरेको छ भनने प्रमिु प्रशासकीय अवधकृत लाई लागेमा वनजले तयसतो पिावधकारी, सिसय िा 
कम्यचारीबाट सो हानी नोकसानी भएको रकम िा वजनसी असलु गन्य प्रचवलत काननू बमोवजम कारबाही 
चलाउन सकनेछ । अनय प्रचवलत काननूले सजाय समते हुने अपराध भएकोमा अनय प्रचवलत काननू 



बुद्धभूमी राजपत्र २०७७
25

खण्ड ४        बर्ष ४            अंक ७                 मममि ः असाेज  ३ गिे २०७७
बमोवजम वनज उपर मदु्दा चलाउन बाधा पनने छैन ।

११. मनद्नशन मदने : नगरपावलकाले संसथालाई आिशयक वनिनेशन विन सकनेछ र तयसतो वनिनेशन पालना गनु्य समबवनधत 
संसथाको कत्यवय हुनेछ ।
१२. दण्ड र सजाय :

(१) काय्यविवधको िफा ३ बमोवजम िता्य नगराई संसथा सथापना िा सञचालन गरेमा तयसता संसथाका काय्य 
सवमवतका सिसयहरूलाई प्रमिु प्रशासकीय अवधकृतले जनही ५ ( पाँच) सय रुपैयाँ समम जररबाना गन्य 
सकने छ ।

(२) िफा ९ बमोवजमको वििरण पेश नगरेमा प्रबनध सवमवतका सिसयहरूलाई प्रमिु प्रशासकीय अवधकृतले 
जनही २ (िईु) सय रुपैयाँ समम जररबाना गन्य सकनेछ । तर कुनै सिसयले िफा ९ उललंघन हुन नविन सकभर 
प्रयतन गरेको वथयो भनने प्रमिु प्रशासकीय अवधकृतलाई लागेमा वनजलाई सजाय वमनहा विन सकनेछ ।

(३) िफा १० को उपिफा ।३) बमोवजम वहसाबजाँच गन्य समबवनधत अवधकृतले मागेको वििरण तथा 
कागतपत्रहरू िा सोधकेो प्रश्नको जबाफ नविने समबवनधत पिावधकारी, सिसय िा कम्यचारीलाई प्रमिु 
प्रशासकीय अवधकृतले पाँच सय रुपैयाँ समम जररबाना गन्य सकनेछ ।

(४) िफा ८ बमोवजम प्रमिु प्रशासकीय अवधकृतको पिू्य सिीकृवत नवलई संसथाको उद्दशेयमा हरेफेर गरेमा िा 
अकको संसथासँग गाभने गावभने गरेमा िा संसथाले आफनो उद्दशेयको प्रवतकूल हुने गरी कामकारबाही गरेमा 
िा नगरपावलकाले विएको वनिनेशन पालना नगरेमा प्रमिु प्रशासकीय अवधकृतले तयसतो संसथाको िता्य 
वनलमबन िा िारेज गन्य सकनेछ ।

१३. पुनरािेदन :प्रमिु प्रशासकीय अवधकृतले गरेको अवनतम वनण्यय उपर ३५ विन वभत्र समबवनधत वजलला अिालतमा 
पनुरािेिन लागने छ ।
१४. ससं्ाको मिघटन र तयसको पररणाम :

(१) संसथाको विधान बमोवजम काय्य सञचालन गन्य नसकी िा अनय कुनै कारणिश संसथा विघटन भएमा 
तयसतो संसथाको समपणू्य जायजेथा नगरपावलकाको हुनेछ ।

(२) उपिफा (१) बमोवजम विघटन भएको संसथाको िावयतिको हकमा सो संसथाको जायजेथाले िामसेमम 
तयसतो िावयति नगरपावलकाले वयहोननेछ । तर संसथाको जायजेथाले निामने अनय िावयति नगरपावलकाले 
वयहोनने छैन ।

१५. अ्िरा्षमट्रिय गैर सरकारी ससं्ा समब्धिी वयिस्ाः
१) कुनै पवन अनतरा्यवट्रिय गैर सरकारी संसथाले प्रचवलत  काननू बमोवजम बदु्धभवूम नगरपावलका क्षेत्रवभत्र काय्य 

गिा्य बदु्धभवूम नगरपावलकाबाट पिू्य सिीकृवत वलनपुननेछ । सिीकृवत प्रिान गनने प्रवरिया तोवकए बमोवजम हुनेछ ।
१६. अ्य नेपाल काय्षमिमधि बमोमजम दिा्ष िा स्ापना गनु्षपन्न :

यस काय्यविवध बमोवजम िता्य भएको संसथा प्रचवलत नेपाल काननू बमोवजम अनयत्र िता्य र रजाजत वलई 
सञचालन गनु्य पनने रहछे भने यस काय्यविवध बमोवजम िता्य भएको संसथाले तोवकए काय्यविवध बमोवजम िता्य गरी 
सिीकृवत वलएर मात्र सथापना िा संचालन गनु्य पननेछ ।
१७. मनयम बनाउने अमधिकार :

यस काय्यविवधको  काया्यनियन गनने असहज भएमा काय्यपावलका बाट संशोधन हुन सकने छ ।
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१८. खारेजी र बचाउ :

(१) संसथा िता्य, निीकरण समबनधी वयिसथापन अनय प्रचवलत काननूमा वयिसथा भएको  भए पवन यसै  
काय्यविवध बमोवजम भए गरेको मावननेछ ।

(२) यस काय्यविवधमा भएको कुनै वयिसथा प्रचवलत संघीय र प्रिशे काननू सँग बाव्झने भएमा बाव्झएको 
हिसमम अमानय हुनेछ ।

 आज्ाले
 अवनल पौ्ेडल
 प्रमिु प्रशासकीय अवधकृत 
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मिदु्िीय ररकसा सञचालन, वयिस्ापन ि्ा मनयमन समब्धिी काय्षमिमधि, २०७७

काय्षपामलकाबाट सिीकृि मममि: २०७७।४।३२

बदु्धभवूम नगरपावलकामा सञचालन हुने विद्यतुीय ररकसा तथा पेरिोवलयम पिाथ्यबाट चलने वतन पाङ्ग्े 
टेमपहुरुलाई वयिसथापन गरी नगरको आिशयकता, रिावफक वयिसथापनमा सहजता, बजार वयिसथापन गन्य तथा सिारी 
यात्र,ु सिारी चालक, सिारी धनीहरूको वहत प्रिद्ध्यन गिदै सथानीय यातायात सरुक्षा र वनयमन गन्य आिशयक भएकोले 
सथानीय सरकार सञचालन ऐन, २०७४ को िफा ११ को उपिफा २ (ट) को िण्ड ४ को अवधकार काया्यनियन गन्य र 
सोही ऐनको िफा ११ को उपिफा ४ (ट) बमोवजम अवधकार प्रिशे काननु बनी अनयथा वयिसथा भएमा सोही बमोवजम 
हुने गरी हाल उललेवित वयिसथा काया्यनियन गरी नगर क्षेत्रमा चलने विद्यतुीय ररकसाको िता्य, अनमुवत, नगर क्षेत्रलाई 
आिशयक संखयाको वनधा्यरण, रुट वनधा्यरण, भा्डा िर वनधा्यरण तथा वनयमन जसता काय्यलाई वयिवसथत गिदै िैकवलपक 
तथा नविकरणीय ऊजा्यबाट चलने सिारी साधनलाई प्रिद्ध्यन गिदै यातायात सरुक्षालाई भरपिको र विश्सनीय बनाउन 
आिशयक िवेिएको हुिँा काय्यपावलकाले िहेाय बमोवजमको काय्यविवध बनाई लाग ूगरेको छ ।

पररचछेद १
प्रारममभक

१. समंषिप्त नाम र प्रारमभ :(१) यो काय्यविवधको नाम “विद्यतुीय ररकसा सञचालन, वयिसथापन तथा वनयमन समबनधी 
काय्यविवध, २०७७” हुनेछ ।

(२) प्रारमभ यो काय्यविवध सथानीय राजपत्रमा प्रकावशत भएका वमवतिवेि लाग ूहुनेछ ।
२. पररभारा :विषय िा प्रसंगले अकको अथ्य नलागेका यस काय्यविवधमा

(क) “काय्यविवध” भननाले विद्यतुीय ररकसा सञचालन, वयिसथापन तथा वनयमन समबनधी काय्यविवध, २०७७ 
भनने बवु्झनेछ ।

(ि) “विद्यतुीय ररकसा” भननाले पेरिोवलयम पिाथ्य वबना विद्यतु, सौय्य ऊजा्य िा नविकरणीय ऊजा्यबाट चाज्य 
हुने ररकसा भनने बवु्झनेछ । जसलाई छोटकरीमा ई–ररकसा भवननेछ । उक्त शबिले रवनजन जव्डत पेरिोवलयम 
पिाथ्यबाट चलने वतन पाङ्ग्े टेमप ुसमते लाई जनाउने छ ।

(ग) “मयानअुल ररकसा” भननाले मानि श्म शवक्तद्ारा सञचालन हुने परमपरागत ररकसा भनने बवु्झनेछ ।
(घ) “संचालन अनमुवत” भननाले बदु्धभवूम नगरपावलकाले रुट वनधा्यरण गरी नगर क्षेत्र वभत्र सञचालन गन्य 

अनमुवत विई समबवनधत यातायात वयिसथा काया्यलयमा वसफाररस गरी िता्य भएका र िता्यका लावग 
वसफाररस भएका विद्यतुीय ररकसाको संचालन अनमुवतलाई ब्ुझाउने छ ।

(ङ) “रुट” भननाले विद्यतुीय ररकसा सञचालनका लावग नगर क्षेत्र वभत्र वनवचित क्षेत्र तोकी रुट रजाजत पत्रमा 
उललेवित रुट भनने ब्ुझाउने छ ।

(च) “राहत कोष” भननाले यसै काय्यविवधको िफा १७ बमोवजमको राहत कोषलाई बवु्झने छ ।
(छ) “सवमवत” भननाले यसै काय्यविवधको िफा १३ बमोवजमको गवित वयिसथापन सवमवतलाई बवु्झनेछ ।
(ज) “सिरोजगार” भननाले आफनो िा एकाघर पररिारको नाउँमा वबल बकु भई सिारी चालक अनमुवत प्राप्त 
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गरी आफँैले सिारी चलाएको वयवक्त भनने बवु्झनेछ ।

(्झ) “नगर काय्यपावलका” भननाले बदु्धभवूम नगरपावलकाको नगर काय्यपावलकालाई ब्ुझाउने छ ।
(ञ) “नगर काय्यपावलका काया्यलय” भननाले बदु्धभवूम नगरपावलकाको नगर काय्यपावलका काया्यलयलाई 

ब्ुझाउने छ ।
(ट) “नगर क्षेत्र” भननाले बदु्धभवूम नगरपावलकाको वसमाना भनने ब्ुझाउने छ ।
(ि) “प्रमिु” भननाले बदु्धभवूम नगरपावलकाको प्रमिु भनने ब्ुझाउने छ ।
(्ड) “उप–प्रमिु” भननाले बदु्धभवूम नगरपावलकाको उप–प्रमिु भनने ब्ुझाउने छ ।
(ढ) “प्रमिु प्रशासकीय अवधकृत” भननाले बदु्धभवूम नगरपावलकाको प्रमिु प्रशासकीय अवधकृतलाई जनाउने 

छ ।
पररचछेद २

दिा्ष समब्धिी
३. सचंालन अनुममि मलनु पन्न :

(१) बदु्धभवूम नगरपावलका क्षेत्र वभत्र सञचालन गररने विद्यतुीय ररकसा, मयानअुल ररकसा िा अनय जनुसकैु 
वकवसमका टेमप ुजसता साना साि्यजवनक सिारी साधनले प्रचवलत काननु बमोवजम िता्य गनु्य पनने वनकायबाट 
िता्य गरी बदु्धभवूम नगरपावलकाबाट संचालन अनमुवत वलन ुपननेछ ।

(२) उपिफा (१) बमोवजम संचालन अनमुवत नवलई नगर क्षेत्र वभत्र तयसता सिारी साधन सञचालन गन्य पारने 
छैन ।

४. अ्यत्र दिा्ष भएका सिारी सञचालनमा रोक लगाइने :
बदु्धभवूम नगरपावलकाको राजमाग्य स्डक बाहके अनय स्डकमा सञचालनका लावग िता्य भई रुट अनमुवत पत्र 

बाहके अनय ररकसा, टेमपजुनय सिारी साधन सञचालनमा पणू्यता बनिजे गररनेछ । तर वछमकेी पावलकामा रुट रजाजत 
प्राप्त सिारी साधनले वबरामी उपचारका लावग वलएर आएको अिसथा बाहके वसमा क्षेत्रबाट २ वक.वम. भनिा बढी 
क्षेत्रमा सिारी लयाउन पारने छैन र फवक्य िँा वबरामी बाहकेका यात्र ुवलएर फवक्य न पारने छैन ।

५. दिा्ष गनु्ष पन्न :
(१) नगर क्षेत्रमा सञचालन हुने गरी यसै काय्यविवधमा उललेवित संखयामा नबढ्ने गरी िता्यका लावग प्राप्त हुने 

वनिेिनको छानवबन गरी वनिेिन प्राप्त भएको वमवतले १ मवहना वभत्र ई–ररकसा िता्य गन्य सकनेछ ।
(२) उपिफा (१) बमोवजम िता्य हुने विद्यतुीय ररकसाको लगत अवभलेि ि्डा गरी पवहचान िलुने सिारी 

साधन नं. उपलबध गराउन सकनेछ ।
(३) िता्य भएका विद्यतुीय ररकसाको िावष्यक निीकरण गनु्य पनने छ ।
(४) िता्य तथा निीकरण शलुक ततकालका लावग काय्यपावलकाले र बाकी आ. ि का लावग नगर सभाले 

वनधा्यरण गरे बमोवजम हुनेछ ।
(५) रुट रजाजत पत्र शलुक काय्यपावलकाले वनधा्यरण गरे बमोवजम हुनेछ ।
(६) नगर सभाबाट तोवकए बमोवजम िावष्यक सिारी कर ब्ुझाउन ुपननेछ ।
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६.  सचूना गनु्ष पन्न :
(१) यस काय्यविवध बमोवजम संचालन अनमुवतका लावग नगर काय्यपावलकाले कमतीमा १५ विने साि्यजवनक 

सचूना आवहान गन्य सकनेछ ।
(२) उपिफा (१) बमोवजम सचूना प्रकावशत गरी प्राप्त हुने वनिेिनको छानवबन र िता्य गिा्य िहेाय बमोवजम 

रिमको प्राथवमकताको आधारमा िता्य गनु्य पननेछ ।
(क) िता्यका लावग िहेाय अनरुूप प्राथवमकता रहने छ । 
(१) सथानीय (नगर क्षेत्र) को मवहला ।
(२) सथानीय (नगर क्षेत्र) िासी
(३) कवपलिसत ुवजललाको सथानीय बावसनिा ।
(४) ५ नं. प्रिशेको सथायी बावसनिा ।
(५) नेपाली नागररक ।

७. मनिेदन मदनु पन्न : (१) िफा ५ बमोवजम िता्य गन्य िता्य अनमुवत वसफाररस तथा रुट रजाजत प्रयोजनका लावग 
समबवनधत सिारी धनीले िहेाय  बमोवजमका वििरण संलगन गरी िता्यका लावग वनिेिन विन ुपननेछ ।

(क) सिारी धनीको नाम थर िेगाना:
नागररकता नं. र प्राप्त वजलला :
नागररकताको प्रवतवलवप :
(ि) सिारी िररि गरेको वमवत र समभि भए समम िररि गरेको वबल विजक:
(ग) सिारीको चवेसस नमबर:
(घ) सिारी चालक आफँै भए चालक अनमुवत पत्रको प्रवतवलवप:
(ङ) नेपाल सरकार/प्रिशे सरकारका वनकाय, विभाग िा काया्यलयमा िता्य भएको भए सिारी नं. र वबल 

बकुको प्रवतवलवप, िता्य हुिँा रुट रजाजत पत्र प्राप्त गरेको भए सो को वििरण र पवुष्ट हुने कागजात ।
(च) उललेवित वििरण र कागजात सवहत वनिेिन पन्य आएमा नगर काय्यपावलका काया्यलयले छानवबन गरी 

िता्य अनमुवत वसफाररस र रुट रजाजत पत्र र सिारी साधन नमबर विन सकनेछ र विगत िवेि सञचालनमा 
रहकेा ई-ररकसाहरूको पवन अवभलेिीकरण तोवकएको िसतरु (प्रवत ररकसा २००० वतरी गनु्यपननेछ ।

८. मयानुअल ररकसा दिा्ष ि्ा सचंालन :
नगर क्षेत्र वभत्र मयानअुल ररकसा िता्य तथा सञचालन गन्य पारने छैन । तर विगतमा िता्य भएका मयानअुल 

ररकसा निीकरण र सञचालन गन्य भने रोक लगारने छैन । यस िफा बमोवजम िता्य भई सञचालनमा रहकेा ररकसाको 
फे्म, चयावसस नं. पररित्यन गन्य पाईने छैन । लगातार २ िष्य निीकरण नभएका मयानअुल ररकसाको िता्य निीकरण 
गररने छैन ।
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९. सिारी चालक अनुममि पत्र :

नगर क्षेत्रवभत्र सञचालन हुने सिारी साधनका चालकले प्रचवलत काननु बमोवजम सिारी चालक अनमुवत पत्र 
वलएको हुन ुपननेछ । 

पररचछेद–३
रुट ि्ा सखंया मनधिा्षरण समब्धिी

१०. रुट वनधा्यरण : 
(१) यस काय्यविवध बमोवजम िता्य भई सञचालन हुने सिारी साधनहरू सञचालन गररने रुटको वनधा्यरण नगर 

काय्यपावलकाले समय समयमा वनधा्यरण गरे बमोवजम हुनेछ ।
(२) उपिफा (१) बमोवजमको रुट वनधा्यरण नभएसमम यस काय्यविवध बमोवजम अनमुवत प्राप्त सिारी साधनहरूको 

रुट िहेाय बमोवजम हुनेछ ।
(क) नगर काय्यपावलकाले सचूना प्रकावशत गरी वनषधे गरेको क्षेत्र बाहकेका नगर क्षेत्रवभत्र पककी िा कमतीमा 

२० फुट पककी समथर स्डक क्षेत्र ।
ि) नगर क्षेत्रमा संचालन अनमुवत प्राप्त चालकले रुट रजाजत पत्र साथमा राखन ुपननेछ ।
ग) प्रतयेक सिारी धनीले रुट रजाजत पत्र वलएको हुन ुपननेछ ।
घ) रुट वनधा्यरण समबनधमा नगर काय्यपावलका काया्यलयले समय–समयमा पररित्यन गन्य सकनेछ ।

११. सखंया मनधिा्षरण : 
(१)  नगर क्षेत्र वभत्र सञचालन हुने विद्यतुीय ररकसा र टेमपकुो संखया वनधा्यरण नगर काय्यपावलकाले गननेछ ।
(२) नगर काय्यपावलकाले उपिफा १ बमोवजम संखया वनधा्यरण गिा्य यात्रकुो चाप र सवुिधा रिावफक वयिसथापन, 

बजार वयिसथापनको अिसथा जसता पक्षको विशे्षण र वयिसथापन सवमवतको वसफाररस समतेका 
आधारमा संखया वनधा्यरण गननेछ ।

(३) उपिफा १ बमोवजमको विद्यतुीय ररकसाको संखया एवकन गरी वनधा्यरण नभए सममका लावग १०० िटा ।
(४) उपिफा ३ बमोवजम वनधा्यरण गररएको संखया नगर काय्यपावलकाले समय–समयमा पनुरािलोकन गन्य 

सकनेछ । 
(५) पेरिोवलयम पिाथ्यबाट चलने वतन पाङ्ग्े टेमप ुिता्य, रुट रजाजत र संखयाको समबनधमा िहेाय बमोवजम 

हुनेछ ।
क. टेमपजुनय पेरिोवलयम पिाथ्यबाट चलने साना सिारी साधनको संखयाको पनुरािलोकन कमतीमा २ िष्य पवछ 

मात्र गररने छ ।
ि. टेमपजुनय सिारी साधनको रुट वनधा्यरण नगर काय्यपावलका काया्यलयले ि्डा वकटान गरी वनधा्यरण गरे 

बमोवजम हुनेछ । 
ग. यस िफामा उललेि भएकोमा यसै बमोवजम र उललेि नभएकोमा अनय िफा बमोवजम लाग ूहुनेछ ।
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१२. आलोपालो िोकन सकने : 
 (१) यस काय्यविवध बमोवजम वनधा्यरण गररएको संखया बढी भई सिरोजगार श्वमकहरूको आमिानीमा प्रवतकूल 
असर परेको, रिावफक वयिसथापन, बजार वयिसथापनमा प्रवतकूल प्रभाि परेका जसता कारण पारएमा नगर काय्यपावलकाले 
सरोकारिालाहरू समतेको स्ुझािका आधारमा सिारी साधनलाई आलोपालो प्रणालीका आधारमा सञचालन गनने गरी 
तोकन सकनेछ । आलोपालो प्रणाली जोरविजोर िा समय िा ि्डागत आधारमा वनधा्यरण गन्य सकनेछ ।

पररचछेद–४
सचंालन ि्ा वयिस्ापन समममि समब्धिी

१३. ई–ररकसा सचंालन ि्ा वयिस्ापन समममि : 
(१) नगर क्षेत्रमा सञचालन हुने ई–ररकसा, टेमपजुनय सिारी साधनहरूको संचालन वयिसथापन तथा भा्डा 

वनधा्यरण र वनयमन समबनधमा काय्य गन्यका लावग िहेाय बमोवजमको सवमवत गिन गररनेछ ।
क. उप–प्रमिु  – संयोजक
ि. वजलला रिावफक प्रहरी काया्यलय गोरुवसङ्गेका प्रमिु िा वनजले तोकेको प्रवतवनवध १ जना  – सिसय
ग. प्रमिुले तोकेको रेि्डयवुनयन प्रवतवनवध १ जना (भएमा)  – सिसय
घ. प्रमिुले तोकेको प्राविवधक १ जना  – सिसय
ङ. नगर वसथत उद्योग िावणजय संघको प्रवतवनवध  – सिसय
च. प्रमिु राजसि वयिसथापन उपशािा –सिसय सवचि
२. सवमवतको काम कत्यवय र अवधकार िहेाय बमोवजम हुनेछ ।
क. ई–ररकसा, मयानअुल ररकसा र टेमपजुनय साना सिारी साधनको िता्य, रुट वनधा्यरण,िता्य तथा रुट िारेजी 

जसता काय्यमा िवेिएका समसया समाधान गनने ।
ि. समबद्ध सिरोजगार चालक तथा सिारी धनीहरूसँग समनिय गनने ।
ग. भा्डा िर वनधा्यरण गनने र लाग ूगनने गराउने ।
घ. प्रतयेक २ िष्यमा भा्डा िरमा पनुरािलोकन गनने ।
ङ. सिारी साधन संचालन योगय छ छैन भनने बारेमा समय समयमा प्राविवधक जाँच गराई संचालन योगय 

निवेिएका सिारी साधनको िता्य र रुट िारेजीको वसफाररस गनने ।
च. नगर क्षेत्रमा संचावलत सिारी साधन, रिावफक वयिसथापनको अिसथा समतेलाई विचार गरी ररकसा जनय 

साना सिारी साधनको संखया थप घट गन्य नगर काय्यपावलकालाई वसफाररस गनने ।
छ. नगरमा संचावलत सिारी साधनमा कलर को्ड तोकने ।
३. सवमवतको बैिक वयिसथापन समबनधी काय्यविवध सवमवत आफैले वनधा्यरण गरे बमोवजम हुनेछ ।

१४. मबमा गनु्षपन्न: (१) सिारी धनीले प्रचवलत काननु बमोवजम यात्र ुतथा तेस्ो पक्ष वबमा गनु्यपननेछ ।

१५. सिारी धिनी ि्ा सिारी चालकले पालन गनु्षपन्न शि्ष यस काय्षमिमधिमा अ्यत्र उललेख भएकोमा 
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उललेख भए बमोमजम र उललेख नभएको हकमा देहाय बमोमजम शि्ष पालन गनु्ष पन्नछ ।

(क) सिारीधनी र सिारी चालकको िेगाना र फोन नं. सवहत पवहचान िलुने वििरण सिारी साधनमा सबैले 
िखेने गरी राखन ुपननेछ ।

(ि) प्रचवलत काननु बमोवजम यात्र ुतथा तेस्ो पक्ष वबमा गराएको हुन ुपि्यछ ।
(ग) वनषवेधत क्षेत्रमा सिारी सञचालन गन्य पारने छैन ।
(घ )कचची स्डक तथा नगर क्षेत्र वभत्रको असहज भौगोवलक क्षेत्रका स्डकमा सिारी सञचालन गन्य पारने 

छैन ।
(ङ) िता्य नभएका र निीकरण नभएका सिारी साधन सञचालन गन्य पारने छैन ।
(च) सिारी धनीले सिारी चालकलाई वनयवुक्त पत्र िा फोटो सवहतको पररचय पत्र उपलबध गराउने र सिारी 

चालकले अवनिाय्य पररचय पत्र लगाउन ुपननेछ ।
(छ) मािक पिाथ्य िा लाग ूऔषध सेिन गरी सिारी संचालन गन्य पारने छैन ।
(ज) यात्र ुसँग मया्यवित वयिहार गनु्य पननेछ ।

पररचछेद–५
दण्ड जररबाना ि्ा राहि कोर समब्धिी

१६. दण्ड जररबाना समब्धिी वयिस्ा:
१.  यस काय्यविवधको विपरीत िता्य अनमुवत वलन ुपननेमा िता्य अनमुवत विना सिारी संचालन गरे गराएमा 

िा रुट अनमुवत विना सिारी चलाएमा,सिारी चालक अनमुवत/(लारसेनस) प्राप्त नगरी सिारी साधन 
चलाएको पारएमा िा तोवकएको भनिा बढी भा्डा वलएको पारएमा िा वनषेवधत क्षेत्रमा संचालन गरेका 
िा िफा १५ बमोवजमको शत्य उललंघन गरेमा िहेाय बमोवजमको जररबाना हुनेछ ।

क) पवहलो पटक भएमा रु.२००।– जररबाना िोस्ो पटक सोही कसरू गरेमा रु.३००।– तेस्ो पटक सोही कसरू 
गरेमा रु.५००।– जररबाना हुनेछ । वतन पटक भनिा बढी पटक पटक सोही कसरू गरेमा िता्य अनमुवत र 
रुट परवमट िारेज हुनेछ ।

ि) िण्ड जररबाना गनने अवधकारी यस िफा बमोवजमको िण्ड जररबाना प्रमिु प्रशासकीय अवधकृत िा 
वनजले तोकेको अवधकृतले गननेछ ।

१७. राहि कोर समब्धिी वयिस्ा:
१. यस काय्यविवध बमोवजम िता्य अनमुवत वसफाररस प्राप्त गरी रुट रजाजत प्राप्त ई–ररकसा धनी र ई–ररकसा 

चालक िघु्यटना िा अनय कारणले गमभीर वबरामी भएमा, अपाङ्गता भएमा र वनजको आवथ्यक अिसथा 
अतयनत कमजोर भएमा तयसता ई–ररकसा धनी िा चालकलाई राहत सहयोग प्रिान गन्य बदु्धभवूम 
नगरपावलकाले एउटा श्वमक कलयाण राहत कोष सथापना गन्य सकने छ ।

२. उपिफा १ बमोवजमको कोषमा िहेाय बमोवजमको रकम जममा गररनेछ ।
 क) बदु्धभवूम नगरपावलकाबाट प्रतयेक िष्य रु २० हजारमा नघटाई जममा गररने रकम ।
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 ि) िता्य अनमुवत वसफाररस र रुट रजाजत वसफाररसको शलुक मधयेको १०%रकम ।
 ग) िता्य अनमुवत वसफाररस र रुट रजाजत वसफाररस गिा्य कोषमा योगिान सिरूप जममा हुने रकम । 

योगिान सिरूप रकम जममा गिा्य िहेाय बमोवजम जममा गनु्य पननेछ । ३ िटा समम सिारी हुने ई–ररकसा 
धनीले एकमषु्ठ रु. ३००।– र सो भनिा बढी जवत सकैु सिारी धनीले ५०० मा थप प्रवत ररकसा रु १५०।– 
का िरले हुन आउने रकम । तर सो रकम १०००।– भनिा बढी हुने छैन ।

 घ) िावष्यक रुट रजाजत निीकरण गराउँिा लागने शलुकको १०% रकम ।
 ङ) जररबानाबाट प्राप्त हुने रकमको २५% रकम ।
 च) सिारी करबाट उिेको ५% रकम ।
३.  कोषको िाता संचालन बदु्धभवूम नगरपावलकाले छुटै् िाता िोली गननेछ ।
४. कोषको संचालन गन्य िहेाय बमोवजमको सवमवत गिन गररनेछ ।
 क) प्रमिुले तोकेको काय्यपावलका सिसय संयोजक
 ि) प्रमिुले तोकेको मवहला नगर सभा सिसय १ जना सिसय 
 ग) प्रमिुले तोकेको रेि्ड यवुनयन मजिरु प्रवतवनवध १ जना सिसय
 घ) प्रमिुले तोकेको सिारी धनीको प्रवतवनवध १ जना सिसय
 ङ) राजसि शािा प्रमिु सिसय–सवचि
५.  कोषको रकम सवमवतको वनण्यय विना िच्य गन्य पारने छैन ।
६.  राहत रकम अवधकतम रु.२५ हजार भनिा बढी उपलबध गरारने छैन ।
७.  राहत रकम रु. २५ हजार भनिा बढी उपलबध गराउन ुपनने अिसथा भएमा सवमवतले बढी रकम उपलबध 

गराउन ुपना्यको पया्यप्त कारण र आधार प्रमाण सवहत नगर काय्यपावलकामा वसफाररस गनु्य पननेछ । तयसरी 
प्राप्त वनण्यय वसफाररस उवचत िहर भएमा नगर काय्यपावलकाले उक्त कोषको अिसथा हरेी बढीमा रु. 
५०,०००।– समम उपलबध गराउन सकनेछ ।

८.  एकै िष्यमा एकै वयवक्तलाई िोर ्याएर राहत उपलबध गरारने छैन ।

पररचछेद–६
मिमिधि

१८. मिमिधि:
१. िता्य अनमुवत भई रुट रजाजत प्राप्त ररकसाहरूको आय ुयो काय्यविवध बमोवजम रुट रजाजत प्राप्त भएका 

वमवतले ५ िष्य मात्र हुनेछ । सो वमवत पवछ उक्त ररकसा, ररकसा धनी सिंयले नष्ट गनु्य पननेछ । तयसरी नष्ट 
नगरेमा उक्त ररकसाको िता्य तथा रुट रजाजत िारेज गररनेछ । तर यसै काय्यविवध बमोवजमको प्राविवधक 
जाँचबाट संचालन योगय निवेिएमा जनुसकैु बेला सितः िता्य तथा रुट रजाजत िारेज हुनेछ ।

२. उप–िफा १ बमोवजम िारेज भएको िता्य नं. मा सोही ररकसा धनीलाई कायम गन्य पारने नपारने भनने 
बारेको वनण्यय वयिसथापन सवमवतले वनण्यय गरे बमोवजम हुनेछ ।

३. यस काय्यविवधमा अनयत्र जनुसकैु कुरा लेविएको भएतापवन यातायात वयिसथा काया्यलयमा िता्य भई 
संचालन भएका ई–ररकसाहरूको हकमा यसै काय्यविवध बमोवजम र िाउँ सारी, नामसारी नभएका ई–
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ररकसाहरूलाई रुट रजाजत उपलबध गरारने छैन । िाउँसारी गन्य कमतीमा ३५ विनको सचूना गररनेछ ।

४. जररिानाबाट प्राप्त हुने रकमको वयिसथापन िहेाय बमोवजम गररनेछ ।
 क.जररिानाबाट नगर काय्यपावलकाको संवचत कोषमा जममा भए पवछ प्रतयेक ६/६ मवहनामा २५% 

रकम िफा १७ बमोवजमको श्वमक कलयाण राहत कोषमा िाविला गनने र २५% रकम नगरको रिावफक 
वयिसथापनको अनगुमन वनयमन गन्य वजलला रिावफक काया्यलय गोरुवसङ्गे काया्यलयलाई उपलबध 
गरारने छ । जररबानाबाट प्राप्त हुने उक्त रकम रिावफक प्रहरी काया्यलयले अनगुमनमा संलगन प्रहरीलाई 
प्रोतसाहन तथा काया्यलय वयिसथापनमा िच्य गन्य सकनेछ ।

५. यो काय्यविवधको वयाखया गनने अवधकार नगर काय्यपावलकालाई हुनेछ ।
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खण्ड ४        बर्ष ४            अंक ७                 मममि ः असाेज  ३ गिे २०७७
सशंोधिन गररएकाे

 

 नगरपावलकाबाट गररने बजार अनगुमन वनिनेशका २०७४ काे िफा ८ काो वयिसथालार्य िहेाय बमाोवजम हुने 
गरी संशाेधन गरी सथानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरी प्रकाशन भएका वमवत िवेि लाग ूहुने गरी संशाेधन गन्य वमवत २०७७ 
श्ािण ३२ गतेकाे काय्यपावलकाले वनण्यय गरेकाले संशाेधन भएकाे जानकारी गरार्यनछ ।

$= pkef]Qmf lxt ;+/If0f ;ldltsf] u7g b]xfo cg';f/ x'g]5 M
-s_ a'4e"dL gu/kflnsf] pkk|d'v                                        –;+of]hs
-v_ a'4e"dL gu/kflnsfsf] cfly{s ;ldltsf ;+of]hs                        –;b:o
-;+wf]wg_ *-u_ Onfsf k|x/L uf]?l;u]+sf] clws[t   –;b:o 
-3_ vfB, u'0f:t/, cf}iflw÷hg:jf:Yo÷pBf]u afl0fHo x]g]{ -pknAw eP ;Ddsf If]qut 
 ljifo x]g]{_ zfvfsf k|d'v÷k|ltlglw                                     –;b:o
-ª_ ;DalGwt pBf]u afl0fHo ;+3sf] k|ltlglw                                –;b:o
-r_ pkef]Qmf lxt ;+/If0fdf lqmoflzn ;+:yf jf AolQmx¿dWo]af6 Ps hgf     –;b:o
-5_ sfof{nosf] pkef]Qmf lxt ;+/If0f x]g]{ zfvf÷8]S;÷PsfO{sf k|d'v    –;b:o ;lrj

*= ahf/ cg'udg 6f]nL u7g M
!= j:t' jf ;]jf k|bfos Joj;fosf] btf{, gljs/0f, cfk'lt{, d'No, gfktf}n, lj1fkg nufot 

Jofkfl/s lqofsnfksf] lgoldt P+j cfsl:ds cg'udgsf] nflu gu/kflnsfn] ahf/ cg'udg 
6f]nL u7g ug]{5 .

@= pkbkmf -!_ adf]lhd u7g x'g] cg'udg 6f]nLdf b]xfo adf]lhdsf] kbflwsf/Lx¿ /xg]5g\ M
s= sfof{nosf] pkef]Qmf lxt ;+/If0f x]g]{ zfvf÷PsfO{÷8]Sssf] k|d'v –;+of]hs
v= ;DalGwt ljifout If]qsf] k|ltlglw -pknAw eP;Dd_  –;b:o
u=  -x6fOPsf]_
3= :yfgLo ;'/Iff lgsfo -g]kfn k|x/L_ sf] k|ltlglw  –;b:o
ª= pkef]Qmf lxt ;+/If0fdf lqmoflzn ;+:yf jf AolQmx¿ dWo]af6 dgf]lgt Ps hgf –;b:o
r= pBf]u jfl0fHo ;+3sf] k|ltlglw-pknAw eP;Dd_Ps hgf ;b:o –;b:o
5= kqsf/ dxf;+3÷;+rf/sdL{ Ps hgf – ;b:o
#= cg'udg 6f]nLdf sDtLdf % hgf k|ltlglw ;+nUg eO ahf/ cg'udg ;DaGwL sfo{ ul/g] 

5 . t/ s'g} ljifout If]qsf] cg'udg ug]{ sfo{df ;DalGwt ljifout If]qsf] lj1÷k|ltlgwL 
clgjfo{ ¿kdf ;dfj]z u/fpg' kg]{ 5 . - laifout la1 jf k|ltlgwL eGgfn] h:t} vfB jf 
s[lif pkhsf] nflu vfB lg/LIfs jf pknAw gePdf s[lif k|fljlws a'lEfmg] 5 ._

$= pkef]Qmf lxt ;+/If0f x]g]{ zfvf jf PsfOn] dfl;s ¿kdf tf]lsPsf] 9fFrfdf ahf/ cg'udgsf] 
PsLs[t k|ltj]bg sfof{nodf k]z ug'{ kg]{5 .
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